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~abbif*.
ba~e ba~ fpti~t Sot~etet ser 

neu1לאמד? יקרס נאוני עדני 4ט %ל-2א 
 לזשיק? ושנולכם י ומסכו : רהקףהוכד
 ר5-קרא נ?למ4ו רשף ים יןרצקךש"(ורתפרל

 יססי מכיוטיכט יסןכט סלכיתח פטליךכיעסו"
 אסן. ךאמרף לריב, ףכןטן נעשי"ךסל-נעזיקיאל

 * ?לקדוש לעיטי ל"מ 49רף רשא שמה:סא

 רתסךר לנשא וי לסיטכם המששר וןשתכחרתנרך
 ל"א הף4ן שריר הקךש4ן שטה ונתהללריעלה
 שסקו(א תשנחסא הצייתא כע-כל-כרקסאמלחלא
 : אמן היקצוף *קא4,ר4טע-ן

 שלרמם %% "נעזימ ואלהי שלקיני ן שמהשריף npioe~ שיר ימי מטרח ישמיאיל
 וה13יא סשכור בידול האל יעקב יאלטי רעחקעלטי
 חסרי ךוכר הכל ןקלה מונהג חסרים סומל עלוןשל

 שבססה: ימי יקיז סגיסמ לכני 813ל ממביאאבות
 וסמר ושסכן שסיים* ספץ קלך רםחןעם.זכרנו
 ימושיע ונווך * סקירה. שלטים לטענתןהסלעם.
 : שקרסם טגן ן nmw שרמך *?גן

 יההשיע. שמהונ סמים סמה שיו לעלם 4כ"שתה
 רוים כרססים סמים ססי..ה וחמד סייםמכלפל
 יסקול שסוים שיי חולכם הזוטא נופליםימך
 רויי ת"י 4נירויז קעי כ19ר מי עמי. יישביאמונתי
 לשילה: ימצקיס ימחיש ממי' -מלרלד
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 ברמושכם. לסיים יצריו זוכר הרהבדם. סב ס19ףיי
 תשמים: מחיה : אהה ברףף טמנם. יקומיות 8מהאחסד
 י"פ. """ (rgק""" קדתם מליף קרהצטפה
 סים ?ם5ך ונחרישף גשי4ף ךה%"ז 4כל-הםוקדקדים
לה
'. 

 ו"2י"צ ושטיי שי-ד ך~יאסקד"ם: צייושזנופושו סרך 4ןה: 4-יף
 שלם. 9לא ובירי י ?כירו? סל-סארץ 9ל" ןואית : שייששיש
 י"קרוי ?ינו לויהם ?בזרו. סקים 8!ה ל4ה 4ק שדוליםקורמיו

 02 ליין נרמוימ :שן הוא ס9קימ5 * טיקימיי ?ב5רןן קרון9-"
 שסע 4"40ה 28קי.ם מקרר 4סל-יים ןג"ר %ב שמ5סנלסךם
 א*ט הוא שחר . וי, י חלעמ : !שרשל יייסעא1סרסי
 שףת נרמקי !שלוזם והוא מדקלמנו. הוא מלשי הוא שקןנוהוא
 אלי?ם' ג 9""אף לאלקים. ל?מ לשית ?ל-מ*?י

 אלהיכבב o~mb "ין קסלחש ונסלתם663ר"מ

י
 !ףפץ סרן קית לישים. וגסישור וחק לטשם איילכם
 סירים אודן 81שים. :עינית ושנגית זרונדת יכשילרמטים.
~DVOעזה חזה רפס. לילית מסוים לסככה יסורם. וסלנז 

 וכמקרקרכם. גושרים ראשונים ?רית זכור י?קימילפעלם
 עילאים? לעילתי טללם נטלן הדוסים. שבוסת לבניכםמשם

 ליד יין אלקט לעולם ח ה4ל1 יוי" ? לאמד כתוב 2ךקףונרותי*
 סלללמוןרף
 אמה. ןקריש קרול קלף של % 41ד לעולם שוש לא טקינואל"ימ יתכמה נקדש קןשמף נופים ילנ,צח גילף טעי ודף לרף*
 1 מאףיש מ;קן4 ן שנקז?ר9

 משיס ?סלי* ?בום לע"מ יעו5מ *כעס*סייי עם סיקרה 4דמ קר4יסו* יקימ שבתמקנך
 4מ בחרמ. גדלה דבריה הא5מ4הם ונם זכו.סועת
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 בה להקריב אלהינו יי 1תצהנו לה. נצמוומטימ

 .ולמיני ן סי9סןד רצץ גסי פראיי: שנת מיסףקרש
 בתלוהי ל"ראנף ג41סחה שכג2*י אייקינףואלוהי

 חוכותינו. את-קיטנות לצביר בעשה ה2םגןבףלבף*
 יום מוסף ן"ת שסלסלם, ימיספים מ גסדיןתמידים
 עסקת ?שחשה י19,קד הקריב געשה כיה*סש9ת
 משה 2ך[ירי נת?מך קלינו שבקנת כמורצונך
 שימור. ינשך סטייסרך
 יצוגי יטיטם גל-קוה שבי"ס9"ים משותנביהם
 שגת עלת : גקכו בשמן נלולה טיחה סלתקטרים
 כעכה: התמיד שלעלתהשגתו
 ןם 4שנ וקוטי ש9ת שוטרי כמלכהמךישמחו
 יס"סיעי * סמקך וף-עוני דימעי ולמ "סיחייקקר"י
 זכר גאת אאו !כום. חמדת קודשתו בורצית
 : גראשיתלטפשה

 קדשני כמניחתמ יציק 5הכוסינף Ci~RA. איעמ'-
 ושמחנו ממובר שנענף בתה-תך סשנף ותןעצ4צוחוך
 י וסגסקלףי ב4שמרז שברך לבני ומהרבהבטתך
nyri~wרשיאל בה ןיחף קדשך ש9ת יירצון וטיבה 
 משטת: קקיש : סטה טא4ף * "%שקדשי
 וסשכ יסמסלסם* שיאל כעטך אלקיים ןרצה

 המקלסכם וקל-אל ואשי ביתך לדסיראת-מלכודה
 נססי קףצק סקגלכשלקיק

 לרך"
 לכוית יסיד

 ע%*מקרטל
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 קטה כהר שרמצים. לצין בשינף .עיניפויטרינה
 לשית. שכימו. ממחדרך

 ה4א ne~p לן שק(נ4 טורם שאהה לץ אנחנומודתם

 בתרם ףההש
 51 אנטי אבלים ואיי אליט : אבותיי

ם ,ן גשי,."ית',?ג מגן חץ,ו צור תהאס  נשמדי ט הדקקני יתלקט עיהון3'שטההואירותיוי* 
 ימיית 8יינףט נ"אטף 'כשקט 52 תהלתף ונספר לףנורה
 ההשאין: "י יייף לן. מהיםנשמותינףהפקודא5ףהך5 ייי יטישי" ע ,על בירף הממורשחייג,
 ??של- ומוכונךר נסל"ימקן 521 ק%בף יום ?44לזקקן
 רחמיף לא-כ4 ךי סמוכ נ%4ץכם* וקמר .?רובנען

 יף: קלוף טעולמ סליקי לא-תמי שיוסמרכם
 4 1עדלעלם ממיי מל4 שקי וי.יזיומם רכז4רף עלכםשל

 נריקף: כל-שני מובים לסץשיכתוכ
 הא5 בחמת את-שמף ניסחיה קלה יוךטן ססץ"םוכל
 שי,לף הטוב ף אטה כריף סלה. ועזרתנו-ע4תפ
au:להורות . 

 סנת71ה ותקה ן%-4זממךןקת וןקמ "נסגנן 1אלמ א,.נ, 4,-
 י כאמור הרושף עם כטוים 44ניי חסת טיי סימקה ע49ף מ"מ היע5

 השם שלף %8 % ושא וי4ג3: טליי YJB ן 41י הקרנתי ן;וך?ף
 שיפ ורקמים וחסד חן ונרכה מוכה שלהםשים שיימיש
 ואור ולסד כלבי טקיבף 4רקנר %2ף ש5"טך8ל2ל
 ם סי_ תות 9ari~e 1 4 %מ 4קן '?אהל שישנץ
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 בכל"ם. בם וסי. ורחצתם 9ה ףסרן מוקה חסדןחמכת
 וככל- ט9ל-עת הך8ל שתקאי למץ טעינקיומוב
 * ששיו%"%ןה

 8נףשייקמיץ וכשמב נשכי מוכה וו2רנמה זחל"ם 'Bh~ % מי.ייטק9ר
 פוסעם מ ל.סיי ר, ."4. שית יף ו9ן

 משלם: 'עהאה ץ טלטל שרוךללגם*
 מרמה. מרנר ושפעי מדע לשוני גצוראלט'*
 שקשי מיום נסקךלשללי

-Dp1 

 ימת מסילה: לכל
 סחהטכ"ם וכל * נסקן סרריף ובמצותיך טתורמףלסי
 טחש9ימי וקלקל ?צמכם שסי קמךה ן4דק4ל'
 ימעך ןשדק ויגף* לט7 .עשה שקטי* להוגן2שה
 * זד'2'ף שלצמז לתו * תומה לשש אשה יקךשפי

 לני והמון אקשןיפי לצון ממ'ף 1עגן': ימינףהה2י4ה
 משה הוא ט9יוס'ו עלים עטיה ו83לי: צריי ץלסנר
 : אמן ואמרו של~ןשיאל הגל ?לךנףלם
 ישקה אבויזינף יאי"י טי"יבף ב לש%9 רצעןחי
 נתו%: סיקנף ומן ךךקןה טסמרה סט%ששי[
.

 קדממית: ףכשנים עלם לימי טיוטה נעברף ה2ם
 ף9שנ"ם עלם טיסי וירושלם והקן" מנסת ליילגרבה

קרממהע:
 שמתכל לבייש שאלליפ*8ק

"ierauf 
 bie wieber~olt SDt~tttt SCer ;4טש"?%

 .מיגו :תום~דיש
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 (ס. ו"ח"כ לציון ובא אשרי ו"ועריס )3יסנ"נ ינגקיסלמנחה
 וש%ףי( ?90ת המדץ421י %ב אלקים עתוצון : לף הטלתי)ואני
 מנע. ועחפ)לין ח"ק ו"וערין Syni ס"ת ועח(ילין ממנוע, נקדר וקורין ס"תוע,יאין

 כסלקך: מור ויי לנשאה ששסו"רל
 שובסם אלהי הכאויבו ואלהי אלהימ י שטהשריר
 והנורא שבדר הכדול שאל :עקב ואלהי שחקאלהי
 סןי ויוסי סכל יקנה מרבים ושרים כוסל עליוןשל

 ~8מ?ה: שמו לקצן סריסם לכו נשל יססיאשכות
,l-r?, -י.ז:..[ בספר וכהכנו בחים. YDe מלץ לחיים.זכרמ

 ז--
 :י.וז :"-ו:7 --ו 1

 לנפנףשהים.
,?l-r, 

 ומנן. ומהקיע עתר מלף חיים.
 : טסךסם T~P : שטהשריף
 להושדע. רב אטה מתים סחיה שדל לעלם וכירטסה
 רבים ברחמים מתים מחיו בקמר טיםסכלגל
םו4ף
. 

 ףמקים ~סר.רים ומתיר חלים ורופט תפלים
 רימה מ"י בעל-סכורות כמוף מי עפר. להגניאמונתו
 משעה* יסצקיס וממי.וה סטית ג14ךעף
 לחטים. לסלים ןצףריו זוכר משחטים. אב ?719סי
 אמתימל מחיה י אתה שיוד טסים. לסלידת שתהשחמו
 05DDO. ג",יס ייז קיים מדגיש [44יע1
 אלקה ןה ןק?א נכי"ף עליד כיתוב מרוםבשן קך'הםהצן אותי שט"רי"ים ושם ?שלם שטף את נקושי י'-י

 כל-ס"ךץ ןצ?אותקלאוץטי.?"עקדלשקדושקרוש נול-וקדושים
 רואא4,הירררשץ

 [קי ילע יי"בם כבור: קרחוךוף ?י?שקיי. "?שסם ס'?כייף:
 קי4"ומלץן י.בדבדי2דשףנתובלאט;ר. 1ממקי

 לקדוש: סקיף ך א"ה וריו אצה. וקרושלדיל :ודשדוש יקי שיץ אדניהוגמ המלף :מיה ורוי טרור ס' הללעה: ירי לרר ציון איקיוידללם ךירקלה*
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 טחד- נף ליל טעי נטי אחי* לשטך יחרטענה

 ינסיק יזם הלוה וסמרת 4ךלה* ייפיוף ץ*?טרע
 יעקב ירגן. ןיחק י3ל. אברהם ב4: לעטףוןשה
 אמת ממחת ונדבה. אהבה מניסת בו: ינוחףוב*יו

 ממסה ובמח. וסשקמ ושלה קלם 39יסת:אמיצה.
 סטתך סי ךרעי ?עך יכירי ?ה. ךוצה שאמהשלטה
 : קקך טת יקעישף טמסמם של טניחמםסיני

 קרשנף סטפסקנף רצה 5,בותינף אלמיאלעפ
 רשמתנו טמיבך שכעמ בתוו סלקת ומלטט?ומיף
 ן והנחילנו באמת. *בדך לנס ומהרטישיזסף
nrri~Nשראל לה בנוחו קדשך. שכת ולרצון ?טססח 
 השבת: מקךש ן טחה שינד שלייקרשי
 והשב הנתפלתם. שי1 בעמך אלהינו יירצה

 ימטלמכם יוטך8ל ואשי כיתר לרבניטת-הלכודה
 הבורת ממיר "ון התסי קרצן סקלטטפשרק
 * עקךיתערטל

 ארעה נרוך טרסטים; לעיון טשוכך תיגעיממענשה
 דרבנן.מ,י,ם גצ"ת; שסילתו סטסדירן

 הוא שטנה לן טטנ4 מתים שאתה לץ שנחנימידתם

 ול איר "ב."'מ ןאלה' ייר,' : "בעךנו 41הי 1הימ ךהגא

 ושייש שדול לשטף והונאות מנן חנ"נף ציר ןעד.לעולם
 "מזי נו וקיק,נ4 שכמיקני עלישוננואתההואלדוךודור.
 "דטת ירמי קןעןניהיו?ספר"הך4ל

 רצעי
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 שאל"מ על ש5ם ?5גב 19254ף ו2ל בירף הקוסהרהםסלינו
 קהיאות' "ל ייץ ין. טעיםגשמשינףהפקודות5ףךע5

 שככף ומזכותיה בפלאוסיף יע5 עקבף יום שו59ישוף
 רסקכן לא-כלף כי המום וצהרןכם. וכהר 4ןב2ת

 יה: קהף טעייה ס9כיר יא-תמף כיוסטרסם
 תכחד סלקם שקי וןתרומם ןתנרף קלכםמ5 ,י
 : ועד5עו5ם

 כריתף: כל-בני מזבים לסיםיסתונ
 האל 9אסת את"2טף ויהללו פלה יוד-י ססיעםוכ5

 לף שטר סמוב ן אטה שרהף מלה. ועזרתנו"2ףעתנו
 להודות:נאה

ץ  :ז

 "ינו ולטכוס וחמד סן ונרכה מוכה שליםומש
 לאה- 49סל כיזבו אביבה 9רקנף עטף של4י,יןח5215
 סים תקת איהיבף יי ab 9קט שלף ואוי ייש9ור
 ולטוום. וסץיכם מסטלם יסן9ה ף4ןקה חסדוחסית
 יס59- סכ5-עת ה4רא5 שת24טף ישרף כשערףומוב
 בשלומף.ש4ה

 ףוסכ שסל מושה וסר99ה ושיום ירוה סים ?קיר'
 מוסיכם לחים ןקלא5 ית וקל-792 ינם3ילש9ןך

 השלום: עקמה : שתה ברוףו52-5ום.
 nmD. טךסר וששמי שוע ישעי יצורחלטי*

 טסת : תהו לכל כשר ונמשי תדוח נמשילשקללי
 מחשיכים וכל * נישי כשיוף י9טיוטיף ?תויקףלשי

-, -
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 שמשכמם. וק"ל כצתכם המי כמיה 41דקאי
 ימעד משדק :ט%* לטען ?שה שמףי ליקעןעשה

 י ?בתעל יסלצין לתעל י תתקף לתעל משהקןשמף.
 %י והגיון איררפי לצין להיו וענני: :מינףהושיעה
 יעשה הוא טטרוטיו שלים עליה ונקלי: צוי ץלמנקי
 : לסל וטטיי של-מידלול ה4ל לןנףשלתם
 שוננה סבותינו ואליי מלהינו ץ לש~ןף דצתןהי
 טת?מף: סלקפ דמן סינוני טטמרה סטןש-טית
 קימחיות: יסרני עולם סיטי שראה נעקדהדשם
 יסשנים עלם סיטי ויי"טלט דהיה מוסת ייוקרטה

קדמלות:
r'Deמתעי." סחי 

 עליני, רצ(קבל, קדיש נקרש, קדועמע ויוער
 11: דסנס נתגחס נפשי ברכי ו5" פרקים "ועריסו"ין

 ויהי "יעייס hD'1 "55 סבת עתי כנשרי עחס5ליןלערבית
 מחול. וו')וות (1Pb כפה- עם כסחן קדוש ואההטעם



 קק18 ראשון. ליום היחורסיר
 עשרי: עעית וחסד סךים בידי. החזקת הוה סייםעד טומריי אותו סרוקה סאל"ים שירי. לאלמי 1ח!1?היקעה
 שסריי אסליא תכרי 2ל יי לבודו. שם ימיין :'?יין
 "רם: לאיהי "ש" וכשה הקים* כיה וגרהםאלהי
 1נרו9ה4 3כל לסין .2צי ו9ל לטעמה. סריס"לו
 4 ס יעיי על ערוסכם נסייע קרף"יס, ךסיות בהמית כל%ם
 טגטיפי לזפ 3קןט ןם טבוקים. טןקס !ו'ות ושףי

 "94ן: נחלי ברבבות ילול ושמן. דשן סלתוכחול
 בשווים: ?אשי כל ולקקנות וסטים. לביזהילשן?רה

 :( המאורות כשני מאיריו ךהי למנורות. על נרות)וקלי
 גטגימי( .ערמים ילידת 2ל סמים. לסם אל)וכסררי

 טךמ: לעינית לקר ושלי סקטים. שיטרףנן
 ן רנגיפ !נכנף קשוררים לויס נמנים. שךס 3מ זלך"5ו
 : לשהם ובעלים לבויהז וערים* :עצי ו9ל ."דל עציו9ל
 טטסיוסט. וסכותים ירט(מי וקוי D'ea 9ניהי
 עולה: ך' ן"'ן 9ער רי שין כלה. וחיה ושלכנוןו9ל
 ס?בוד: אל לקרם די .ואיו לאבוד. וי "ין "לה י9למן

 לאדוניי: נכף ובמח. מלכנף. מאד ככבדתג'
 !נשף: אני גי חף מי של כשה. יובלי י"ששם
 : אנשים ושסל 9ע?י ימשס אישים. ידל נקהאני
 לעכריואין

 מניף$ !גל נמול לף לסשיב לכגךף. כל
 על: רוסדף הנדלת כי אלי. מוכות רירניתגי

 ""י: מובות "קי( יי טן"ה לף שלוטיםורב
-sp. : ?לךף גל מ91תי כל 4מולךף. לי חיבתנלג

 נטלט'ףי לא לרבע חמת .עכרייף. לא מטובות
 למו: מפורות ידעתי לא כמו. 4א חסיךה אירתיאם

 1ש 2*8.148



 ראשון ליום היחורשיר2
 לך: אלץ חק ילקים לף שלך. ומקל לף ישיבו9ה
 מלכף: ישבעון וכלם בידע. בם טשר ושליפוים

 רצעףי לעשות ומטצים וצועף. _"neנאנךנו
 מקלשת; בית אש ולעולסת יענו. לטל ךאין רעביוסיף
 מאנוסה: אל קאנו לא כי וספה. לכח ואין נעבוואיד
 ממאה: טך9ה על ואנחנו 9?טה* למעייר אלןנסעים
 כד?ןיף: סירי נאני אקךיף. 2ל טנסישש
 אוכיקף: ועולטיך זבחיף. על לא כתובננ'

 אבוקיכם: טת ילידי ל" ועולוקיכם. !4ח ךכי2ל
 אותי: ל?ךטה אם כי ממך דרשתי. המה שאלתימה

 טוב: מ,כח שקע הגה ם51. ובלבב בשנסהלעבור
 : נשפיה רוח אלקים ובקי . מהורה ממנסה גשברולב

 שסלמי לא ועילה מסאת ype~* לא טחה!4ח
n3TDיקךסי: ריס' "ף וטשטשה לסי* ?שירין ט29ה 
 "דני: לקעו לגסי ואקרע עזי. רום ואת חשייל לברום
 נטלאיתיף: של כאסיכה היויוקיף. יקולוחשקת- מןבסף: על לךצון יעלו זבסיף. סם ריסישקרי
 ואדקרה: *בורות יסלל אחבירה. נפשי ירזהאשר
 סטושה: וכר אוכל היכול סח. :דעתי יל" א2יוףיסה
 לתבונתי: מספי טין ונם לקללתי. סקי איןסי

 ס4איוהו: לא ~ח ק שלא סקיהו, סי הוא לסבמכם
 נפלאות: ועושה טעה גדול ניראות. ורב גדילות.עושה
 מקר: לא כי ניסע ולא pg~* אץ ועד טסטי איןעד
 : מיסת "שך טה ואטה . טעי?ןן סקי 4?ןחיזו
 ןצן4ץ: אשי "כח ךחיןה ןגעף. לא ולב ן4ף לאמי
 מצאוף: לא לב סקסי וכל ראוף. לא משרתיףגם

 3הף: ייןע יילקק ואיו שכסף. טמיר לכרךח"ה
 : לשכוכך ראויות שיחריז סלזכיף* יוגע?אין



8 שנ" ליום היחודשיר

 וירלי: רכיו! ,רשף 9טי לף. יראיי מבורד כן2ל
 חננתם: אתה א'שר מ"ע כפי אילוחם. ככל סכלוסטי
 %רץ: סלתי של יודוף סט?ץ* זל לףכסיעו סימי קולית ויחררוף סשקדם. שלחףיודו
 סיטים: ול וישן-יף שעטים. של יזלוףחף
 משכיר: 198טי "לישם שי 92היר* ועקב זרעכל
 עילם: וקלף א"ת אלהים אל DiQ~ ןםלו ה שםית

 אחד: וש,מו אחר ה' ומיו"ר יאיר אתהברוך

 שני.לירכם
 נכורו"יף: אסלל ארני אסיף. זן עכרףנאני
 אומרה: בירא טה מעשןי ארוייה. קלסם שיסרררתי
 מקלה: לא שרי וסבלית ימצא. לא טלימויקר סטטר: ועמו מידה נקטי. אלןף:2יוףאין

 וכוקף: סני ויה ל" וסי זעיי,הי אשי _עיןאייו ככוהךי :אית בצבאותיף ל4דודיף~ מספר איללנם !לסקרי לא שויי יסיפו קור. אין הלאולהבו4ת1
 אדע: לא אשי על אערוך ואיף ירע. לא וחכם,הדובוו
 יו4ממ9נתו: אליי אחריף שיליתו. ער "יש יאמריעם
 רוחו: אל 4ת נאמנה לא שבחי. תכלית ואמצאאבא
 ראשיהנררכ קיהו והרית ,רכו. בזע לא וין9לע
 ןססי: לסמוא טמן לא יסי טבעי* כן לאועשרי
 אלקים: כמקלף נורא מה לאלקים.. טירהכשתגב אלי יעל טה יליקהןאל אלי ררכי הצות ליפיאסיןה
 ותהלח,י: שטי ןסטיו לי :ארמי. י ןםך4קרמ
 לעען עלילוסי* שמתיטסטרים

-ccn 

 אותותי: ?ת
 סטר: מ2.ל ירגיש כאשי אסטר. כל -gy 2נרףנאני
 קדשך: ערם אין קיני יכל מכשיף. ק1' ניעייועהלל



 שני ליזם  היהורשיר4
 אדיי: את אורה ליי יתל  ווי'ווין:וא4גק4ה)

 תסלמי: אמלא פי ןאת רוממותיף* כלרוביפב[
 השירעף: טת סיום ול "הלקוף ?לי שיי

 נפלאימיף: דברי ן"קיהה נוךאותיף. עזיז 4אואנקףהן
 וגבורימיף: חקדיף וצןקותיה4 מזיףוחזייר
 גדלת: מא" אלהים כל על אתה. גדול כירתעתי
 ev_o'~ אלתי 9ליי

.DO וסם: איו רוס אלטים אלילים 
 9טיסים2 קטה לסם ל9ה 9שיסימ* "ין קמיל לעותריהם5ן
 - י41ילוי לא כ' יעגום ולא ?תמילו. שז צרה וגעת'

 קרוב21 עם טל ? וקרוב בו. אין לרוח לב בכלדוישים

 אפקנו:. לכד ולו "שנו הוא אלקינו. הוא כלסיוצי
 ססיו: לעולם שי שמו נורך :דו. וצאן מרעיתוןם

 921ט: ל" יורעף כי נסקאמ. סאו לנוכצר
 סיטרמף: לשם דיסזלים טקזמף* וקזזושסיד
 משריו: על.של המבודף סטרץז סל ילא יבורףאזר ,עסהיץי אף וסשןסיף וככבעף. כף חיהער

 "מך: לן- ואיל ל-עתד לכיף אימן. פקרו4אבוינו
 יקכקעןף: "ב ?קז נרבוך לסעף. אורעף ט4חבף3ם

 .ערף: כלגלה יושם יחולף. 2לוסגלי

 אלקינו: לברף שאתה ובלבבנו. כלנוכפי
 ושיטיף: אנ,.סני סרים יחלתי _5uאלקינו
 לחהךימף: ןתכלה קץ ן"ין ר4ששיסף. אל תסלתאין

 לספיית; לב ואין אשרית וטפלי ואשית. סכלי וחהיוןראשיו
 סדומיף: לקוזק סוף ןאין 4קהיסף. טל ק4האין

 ןטה; ל" מי אוסף כן 2ל ששה. לף ואין סובב לףאין

 וכלזמן: לא יענמק( )י" ןאי?ד ורוסכ ?זליזטן* ןלע עדחין
 כינותיף:( טכדיל תין ואיו לסכיבופיף: פשה)אין

 ) יישן: אשי P~D ןאין הסעף* טשי סלטהאין



5 שלישי ליום היחורשיר

 נוקעי :כין אשר קול ואין טךע. של אופף :שיגולא
 ). שכאס: כל ייוונה פלי ואיך אטה. ואייה רטייהט9ף

 שלישי.ליום
] :עןז: גל ,עקב אלמי ח"ה. סי אגו"ייקרם
 נוערמ: ולא ייער שטה נבראת. ולא נוראשטה
 מבעלהן ושף עןאול מוריי שזה "כלה. זל ואת טעיתחזה
 ןךי ןעל טטה* טסים למנירתהחין

-irg~ 

 הונזט: 3ן
 עזה: 'עולם וער טעולמ קדה. ול4 מי אל ממותולא
 סלןי2 ןלא וויפא מוחץ נולךמ. ןלא גמוליךטיסיר
 איו ושעה סניטה ל49והי "יו יצתהקנת

 לאק-

 לקמוץ: לא וף סטשי טוה. סי אל מקדםסלא
 תמדף: לא טאלהיזף תשזגה. לא סעולסועד
 תרשת: ולא כל חדשת נמצאת. לא ונושןחרש

 שיסה 04 "לף יבמיית. ו.ק4ה יחולול"
 ךסרקעב: וכל נהצר ודמיון ועעב. שמחה כף סלוולא ועג_חרות~

 ~?tD של טל תדטה לא חף ~?D. אותה ימוכב לחיי

 : ולאחריתם ראשיתם אל סבבתם. כניל היציריםשל
 הקזזם: יובל עסקם ןליטי שסדם. מבול סיייאיםסי
 ולעצמך: ולינותיך ולכייף. נביל איןולץ
 ועקף לערקומיף* יריביםסכל סכלי עראים ילמקרף לרף לכל. עייף איגף כןעל

_q1-g 
 לסרירסיף:

 גערסז: ל" טיושה לכךף ס'ןס. :עיי של ערםכי
 ?ריסים* קןךף ושהיית?אשית

 שייכים: בריחף והנ( בםאתה
 סשמיו4הי ישה ואשי סראשו4ה. ns.o אשי?ל

 יססשב"יסמב פויטתם וסל מעשיים* וכל ס?צוריםשי



 שלישי ליום היחורשיר6
 אצלם: חזה כי תשכח ול" כלם. מרע סיף ועדטראש
 ודרים: שקיים נדע לנרץ ?רכמי ןלוף וראיםטסה
 ?לס: קכי;ים לט"ןף י ?עלם. עטף יסד איוהו
 ולסינר: ששה לנום aftwhthl קמם ן"ין חישףאין

 ש"רוה' 4עת "ליסם קמות ?לי מיצאי חזה "כקש אשיטת
 נישה: ן"?ר שעשה לסעף תראה. כאחת סכל טת?י
 וסד: כמנע ?רכי 3ל -gy נקד. סכם כעל גוי עלכי

 סססלות: ו9ל ולסש זעק סקולורנ. כל ברגעואשמע ן
 לרכיהם: 9ל "הקוי כןנע טעשיסם. של טל זכיןחף
 ?עסף: על סתטסס" נלא ססשביסיף על ס"ררףולא
 חוסר: רמבל' .קודף מבלי ובךושר. בתום נאקתוכלם ן "רי"תףי ולמועד לקץ ארמני 4ןסף"צל

 יסכר; ל" ט"ף ורש י"כד. ל" ונר טנף-
 מעשות: בידף מוסה סי ואין לעשית. תוכל תחפוץ אשרשל

 אסרה: לא : יכרצות השייה. שקצי :?ולת
 : יחד סם לף ןעובר1ת עתידית כיסד. טמע קעי עכראין

 וזלם: שזה כף ?לם הם סעילם. ועד טשלםאסי
 : יטלטק'ף עק?יף טל ףף9יף. וסוד תנידחדשות
 להודןו:ף: וקשר סור רכר להשטיפן. צריףואיסף

 יעלה: ןציר כל לב על ועזם עלה* מוך זל טטףסי
 וצא: ל" 4סק טייני סשצאי לא נברא ?לכלב
 פוקה: 9ה ו"י7 :תיר לא לב יסווה. ןלא קעה ליוטין
 מיכיחות: 13 שיחות לו אין רוחות. בך יאין רוחת לוואין
 לסייעי: סיף ןלא תכלה ללא דעו. נשא סילמרחוק
 וטהרוש: מדרוש אכלים ולב פה ורעש. וסיד תוך אחוריםאגורים
 ילבב: לא ונבון לב חכם כסובב. נעוצים ועימק13כה

 ככל: חזה הכל ובקיות כל. את ומלא סכל מובל( )י""סוכב
 כינוסיה: ויצין לף חיץ טין מסמיר. ואין עלרףאצן



--י"*
 וחולף: לזוץ6 גוף ךאין למחשף. ךנב טריהאיל
 : נסכל טמף רק רקום יאין ;קרל. סמא כמסףוסין

 ךנכךל. "כל 4אצלויזף

 ךא-

 החמל, סיף .רק מקים
 : שישא זל ןלא שן?ר זטן ולא נמצא. כף אין ךשנויטק?ה
 טשנמן ךחמה iD1-1y ח"ה שכישם. ""ה עת ך4ל זטזשל
 : איתף ימצא אשר זזל אין ארתק* ישיג לא סףעזל

 זליךף: וחיז סעיטף סי סאלךף* חסהסשם "כינפתי י4רלמף סקטתף,זטותף
 ngTO: איו :י4הף יינני סכטהי "ין ססטמףז54ת

 תשכל: ךרעתם תמלאם ןרהחף שכל. חכמים עלבסלקתן
 4זרהז אין עדף וטכלערי נכורה. אין כוסףטכ5ערי

 מילתי: "ם כי גדיל ואין יכרתו. "ם סי נישדאין
 - לסבקקף: חששי ךחין ל4רלקף* מקראין הטניףי בעיות ""פיץ לאשי קורה: מיב הי חישל
 ה ילטף: וחין תפל נכל חי הנ"יקף. זוית עידאין

 טלאת: 'נל הכל ובהעת שית. כל סכלולפגי
 ס"מ-יף: לע חף יצפיף חינף. ולע למזיףל"

 נחדלי: לא מלמכתף כתוף ;בפלס. לא כלבעשותף
 מש-ם: ךאת שארץ ךשת מקק-ם. אתכעשותף

 יחקוף. ולא קלווףלא
 כי,

 ךסלקיף: לא קירית כל
 :סףמו': לע ךרוס.כשיר ךשק~קף. לא D:pוקם.
 : תשרשר לא אש איכלתן אש תמבפף. לא סז91ת שלחף

 גריון: אין ולשרף השרין. איןלמוכתף
 ךס?ק: לא 9ף וזורף חיקר יסמק* לערלם סקסשכהו

 העירות: זף ןכן נעידף נודעת. וכן לעולםהוה א"הי וככל ךמי,ךו ךהיה סיךסי כי סעירףושסף
 יוקידו: י כף ?קרף בתקף -קידו. יענה ךקרףשמות סגלי שטף סכל קלף 3כל. ךהיה הואשח"ה



 ,-ביעי ליתם והתחח-,סי-8
 רקבי37י*,לירכם

 עיטים: יום ז9ל רס"רץ משמים* עלסיייחד ופאלי צירי אלמי תעה ואלי י4י אלהיאריסם
 סשסץ: ששל שיר שייק 9ה ס"רץ* שי אדון15דוג4ף לקיני' שנ ישר"י שיי זרש4יי היא שסי מיחל
 המורה: אל אקת : יעילם 494אי איכלה "ש 9אלאין
 כיטמי: כל תללם ?ליו חיי. מעוז ורשעיאורי

 סטדעים: וטדגי סטלהים אלהי אינינו. 9דךב ושמיץשדיר )ו"יים(י גייס _1DXT :קילו לא אים. "להים הוא "קתאלהים
 וצלי: שוטרי קעורי חלות יננעל*י אישי עישיאלה
 ' ך4רשל: אללי ילהימ עריך גיאל. רייירחל כלב?א

 ישצי' ל" rVTV אטף יצי. סרים רוסבשוא
 ה3שאהם: ועל הרמים על נראים. על גמול מעשיבגאה

 יירא: לא סי נאוני טהרי 4ע9רה. לעיינו כקימיאור
 כל4כומ

-ui& 

 עושה: 3דולווע כח ונדל נישא. תחתיו
 וקךא: ל" קי שאג חרשה בנכקךה. ושטי הוא4דול

 רכה: קדושים לסיד נערץ אל מרבבה. הףא דגהלדודי
 :טין: ועל שטאל 2ל יצואו ייסיו. 24תיק :(עמן
 לסידיו: לכל הוא הרר סדור ע9ךיו. 9גי 2ל והידיהורו
 סכל: "טלה "וקע ריי ל9ל. סייחות אלהי אלהוא
 :עד: לעילי נמליך ך ועד. יודע :תיקנראי

 ילסמקנו:( לחלחם צעקני. סאבעישר
 : שנהם אלף לו אתמהל כיירי יאשצים. ביית לעילםזוכר
 מושיעט: הוא :ה וזמרת קוינו. ולו אזיקינו:ה
 : נכל וססיד ץ חנהן חכל. יוער 2עקב5לק
 ס,קי: י סוןים מכם חלקיי : סעולםסי
 ברקה: מראות עינים מהור ד"ה. המלמד וכהגניבב!וכ



ן רב"ג' לתם היחושיר
 : 7שיב3ה המי וךפ2ל הסתיף ךסעןנה. מי וגחריהשץ רבידיי משענדת זיידות ודירי ועיי ששי :ישר
 כשוכו:( עיין ויהזו ךראו ופובו. :9יי יידלשה
 נקמות: לעשות קנאוה יעיר מלחמות. כאהב יצאונבור
 שקד:( המקל לעשות רסרי שוקך. ושסר שכול)כריב סןול" ;שחר ישיש ורקב ע5(ל. ונסר שכול)ודוב חדורים:' רשי :%1יי ושא 4ירימי כנשי על)זקאי
 כבחל: ןרףחד ךכיחרי ולסיא שמל. ימו לב וטכסיר
 ע4ומנחעי:( בעוז כסרדש ינךיתו. יחור)י"רז
 נטתו:( .יייךטל 2ל טיסתו* Y~y 4ךחו)שסקס
 "דגי:( יושבי עם דרי כן הזעי. כעצי)ש"-יס
 :( לישראל הרא ךסטל נוקם טל* לשרועי יט)כסיר
 לי:( ורורי נצלה לרירי אני וגלגליי מלקי משת)נוסי

 ( ךהטמקךנו: האמר;והו טמעך3ף. לא יי)כבודי

 גרסם:( ומאיש יגר יהוה טל וגסם. וככפיר ?שחג)יחסה
 :( למאכל והיה להעיל צאנו ייכל. לא אשי נבור)כרועה
 צלןס:( סר יביקס קם יקאיהסי אייל אין)ן;%ר
 לאהס'ו:( שיש נם שךקנ, לעשיו. וססס"ר כ"קץ('ת)וטךיה
 דיר::( כנוקף ?שעיי ול" :קית. כשמיי ן")ככיי

 :( :TA לע'יי עפות קצירים 7סג7. שיים כעת)ישומיי
 בו:( לרחקים וכשל למלקוש וב". לנו טרסה)כגשמי

 %הלין:( עכסי וחיי שצל כעליך. על ןמףאשי
 עגו: רונית כ94יו וכצל :גן. עירד 2לכעקרים
 נהטא?לילדת:( אל עושה; ודילות. ונפלאות הוא )ייז)לכדו
 - כסוי: אלמי זקךקסי כי דורי. רמה וקיטילצבי
 : נשרים כנפי 2ל וינ?טם מדירים. ךיקחי 2מוליגי

 ייטבי: לף שטיי שלה לסגי. וצור הוא סלקילעילם
 :( נדרארת ריב עושה גדולות ונפלאות. הוא יל)ללמד



 רביעי לוום היחודשיר10
 טקוטף: שת וכע ואין לעילקף. חסהעקום
 וצורי: מחוללי ילדני ,צור ויוצרי. רועי "למרראי
 טנוסיי : שם ע.וז טיפל יטחס'י לי הוא וילעיזשרים
 ףמיששנו: מחוקקנף הוא לנף. מתגנב יעקבמלץ

 מילי: יי אלצים טכטח לי. :הי קקןן :שועותטיול
 מכה2לתף: ודור דור בכל מלכוהך. עולםמושל
 חע?ה: ל" %ף ס* )ה( הושע לעצה. לי כשח יסגףטי

 שלל va~. סי "אזיב לא ?שראל. מקוה כנייםמקוי
 נשנה: געש ולזקף לשטף נאוה. ושב ישפי%ו
 בו: ין עיז "שי "?ם שייך' בי. מחיס'ם לכי היאטגן

 ינבורה: שטי נ4"לר ראוי קיא. 4אוי  וועים4בר
 לו: חוכי כל אשיי ישקט לא וניאלי* ישיאל נצה4אמז
 פלסן: לא :הויה טאלטיי מנאטן. כאל ןשורוןיצח
 הנשאים: כל על ומתנשא מיפלאים כל עלנפלא

 4סי: : ננשיב נכין קיושיי עשי ונערץנקרש
 : מלעסה "יש לאייביו לצריו מייה. ובעל ונשרנקם
 וסרו: לבנלי וגי יאשי 2לי ניי. יחלי הגרי
 פשעי: ונוודא ןסולח מיבל סלעי. ץ ושועדסומך
 וסכרי: עעדי וסוכל סולף וסחרי. סלעי :סחרי
 ומפלקנה: עז?קבו ימצודתנף. ):(כמלעיזו
 וגרי: יחי של לי עיז הליין ועזרי. עןי ונבורעזוז
 טקממי: "ל שטה טכן קקי* שסיקיד קת כקרישעיר
 לאופקיו: ןקקר גרית שוטר לאווייו. נמול לשלם מטהר2י
 עבדו: ישראל יפדה הוא ידידו. אברהם אתפרה
 חכרו: ~עקב כני ערי 2ל סהרי. ימו יצסקימי
 "דק: אתן לו לשבית של ונודק. ודורש וחיקרפיעל
 קופר: עליו לצמו נומן מכוערי ששכול ממזיצייר
 צבאות: ץ וקרא כן על אות. בצבאיו דוד ועדים"וק



י-=י  לי: ממעל עימדים שרפים לי. משתחוים סשסןםיקא עולסים: כצור 2ר עדי אכסח מסים. מצור :יזיק
 טשלשדת: שריש שלש כתות קןשוה. סיני ז"ל היאקרוש
 דשס(ש: ומרא דאי"גא מרא מ"א. מלקא לעלמיןקתל

 לקורסיו: וקטב ןשגי זקן לשינוניו. טקגא גרהםקוני
 רריה: ישפל ן ןם כי .. ריסה כל ןית סכליחרק
 לכל: רקד ורב קם ורב בל. אשי ל4 גיודי
 כיבש: וזון לב לשבורי ומחבש. רופא תרחש
 בקפייים: שתשים א"ת לשיטיי . טהסףים. הוא ס5ירצי
 עד: שוכן אל אחה עולם ועד מעולם ואלירוןראשון
 וססור: טייסם קשכח אשא 5יה ודר. יר כיל שס"א סידשליט
 גבוהים: ומשפיל צדק שופם אלקים. יי ימנןשמש
 סמהו: וסי ככלו משגיב ט"אקוהו. 45 ק"שלא
 שלים: חסידיו אל ידבר כי שלום. שיו כי שמושלמה
 יכוסה: כבסיר 5ו ראם תלעפית אומה. אעם אהוה :שם
 הללי: נפשי שמו מללויה ואלי. מלכי מאורישדי

 שים:( )י"" סרועים שלשת השרינים נטעים. יישבי גם""טם
 להמם: רנתסל עקשים ועם עמם. ממיר"ממקד
 כל: ית לעשות לכרע תוכל סכל. "קי" דרזף"סים

 ףתשוקתי: נפשי תאות ותקותי. וכבריתיחלתי
 וגחי: גיחי "4י סמעי ועדי. וחטחר"יתהלתי
 :קד: דיי'2 הלסביה כל אקד. ?עות אל זעיםועקרים

 חמישי.ליום
 ביר14: ""ה שסרם ניב מורה. שגה סקיו"י

 יתמו: לא ושביהיר - ~כמי* זסקףטסשבומיר
 "בווקף: הסיעוף 451 סכסקף. למדוף45
bbממשלתך: ירשת ולא מלכותך. קמלת 
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 הוךף: כבור לאחרים ולא לכסף. לף ןהילעילם
 ןע-ם: לפסילים תמלתף אחרים. לאלקים תתןןלא

 אזך: שרים לא יכבירף ס"זך. יקר 4ל ונםונבור
 וענדיף: ותירחף ביחורף. תעירטסה

 :עסגיףי ופנסני אשת 2ד "זה יחיהף. -gyאלק'נו

 עמף: ןר יין ייכולאכמף סקרייףי טל לאלשירי
 נכי4וז: יי כריאות יחךשף למדת. ול" נשצףלא

 י"לרסקי: 4ל ושליף מסשבהמף*ססעמקי
 ננרעת: לא מאומה לכדף יצרת. כל טל?טסה :ולענוי הן יסמעשיף הקרנוי היא וריףחצות
 נמרכז: לא לקן ונם לקצב. לא הלאכיףלעשות

 כל: %4כת לא כל באין ועז . הפל. ליגי סיססי
 לכביף: גראז כל .ע4ךיף. סחח4תף4י
 בלטף: ואין שמוף ךטין זףלקף. אל נודעולא
 נרשה: ולא נהוה ול" %ם ול" 1סלטהי יז סו נשמעולא
 : ושרטל אל ואוירון ראשון . טל רלךה לא טסתכןונם

ף וקיוחר. :היר חזהיריד  אסר: ישמו אסי 
 ןסקבורותיף: כסעשיף כמלאכתי. י-עשה סיף?ר
 כל: על נעליס אתה כי בכל. תעשה תחפוץ חקרכל מלאכתך(' )ג"" ורי"מף אם כי ירישה ואין ןצ?תף. יולת ןצייאין
 "לאף: אלקים איו כי כלהטי ואין שקוףאין
 : רילא לא סיף הלבר מלא. עישה ספלטסה
 4רולית: עושה לכשף אלהים תהלות. מרא שקוףקי
 מופתים: כמי מופת אין אף אותיתיף. 4מי איתיתטין

 כגילקף: נולה אין כתבותף. "בתהאין
 אירחותיף: ררכי 941הי ססשבימיף* תלקי שאדשי

 כעעתף: .קננה אין חף מעקף. ימי נחזהחין
 : קיביסף שמו קטבית "ין סקך?סיר* שדשהטין



 סתשו:גתץ: "שטח "ין צוקתהי כמו צרעהאין
 גכורדתיף:_ ?-~Q קול אין סןרועיסקיי אדעטין
 תפארתף: נקשם מפליא ךאין כאלהותף. אלתית"יו כהנינוקץי הנינות אין טיהטנותיה נססיםחין
 נחוצים: למסליא לחועיס 9%רץ קייצים. "לים ?מיקיףך
 ינצחהף: לא ולסם שם וכל ךלחצהף. לא תרמיםאשף
 וסמים: וק לף'2רהמ'ם ייכלף לא חכמים. לאחור משיבשתה י וססרטייס סקוססים של כהבטים. 4ל ינצסוץ5ח

 : ךשסריף ולא ימהרתי לא יעביר?ו. לאטרצעף הרחץי סור עצת שטי 9ומות*ף. שחיילסשיב
 שמיצים: 5ב מהל"ו ועוף יגעיים. סל .עצת "סרעיתץ
 : מצףה פקיד עלרף ואין משוה. ופחדף מצוהשסה
 "רוה: כיש n~p_w ול לף סקנה. ך"י9ץ מקסהשסה
 - ?מישם: "ין כף חשר רקר וכל ענינם. וכל סךצוריםו9ל
 ?ולקקי ביר" אין יי ססשבותיף. טסשבדסםל4

- 

 אדינבו: 4'ש4כ קקה נאין אלמיבף. ללא רקייוןוחין
 סמים: רמ4ל חמוס טיל ולמום. סתור ט4לסתור
 נכיל: מכל ;מכיל 4פון סכל. ך4פין רק תשלדק

 לעילם: ויזמי רעלם טשל וגעלם. נשם ט4לנשרב
 סביון: ולכל עליין מכי ועליון. נבוח מכלגבוח
 סטוק: צליו ועת יל 5כ .p~DP. ס4ל ועמוקסבוי
 מאויה: כל לו לסיייוית רכולים וחטטה* רסרע ע9לשחין
 י אופל: ונם אור פמסמף וסכה ומפל. הם3ף ןערערמקךה יד9הי הךר לד מדליים לא וכטה. איף לו כשינים5א.

ו
 רלא

 1*כע: שש אשי .~ya 4ל kfb1 ושכע. שראה לי ם מד?"
 ססשבעות: ק4ל ונבסלות עשתננות. טל לבוכותלכל
 שיעירים: % לשום נלקים סרהוריסי ן9ל שרעפיםוסל

 ומלסרק9הף: מלתארהו ימלהנללהו.סלשעההי
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 הוא: נכל  לטציא  כסייעני חטשויהי.  שכלסיעל

 סשר9פהף: משסקיו טף ירענוהף. ולא מצאנוהולא
 טי4סד: יסלם ייקל  ושל סי אמד. יצר לכדןשהוא

 ,לם: עלמי לקרא של על קים. לכל רנה הואכי
 מנולי כל ה4א שי :קענה כל. את כאום של כליכעשותו
 קמלם: גסיסה שי סלאבי ?~c* 9ס9קה ט.2יטיךשטקר
 9סהשו נייח יים9של

 זלם.'
 עילם: טלמי היא וי :רעני

 לעילם: )ששם( מי היא סי :בעבי לקים. קבם ע"שעשר
 קיקהי: לא ותדטר לקיל 9שערהו* לא ךנירש לטיש- יספירנ4י זל" ולונו יוצרנו. חמי לסרסיואיו
 שריב: 4לשל אדו ךשל לטיו ולא ונ"נ. לעמי שחשקהיול"
 כלולים: שאשר וסשדעים וסגקשלימ. משרטיםשל

 וטהרתי ועתות n1-yal ושלש ;רות. ךקשת כטייתוקכע
 :הד: קלם ברם היא כי יחד. נם טין שכקאהן

 :9ופ4: ושף יאקי4 הם יחלופו. חף וכלןכלם
 לעדלם: שטה נקמם מי שי שים. יתעלה כ17מודךטטה
 סו" 3ע5עו חוס ס5' וכו' הנראים כל*(

 מגי נע"ער (4ל 11ha קעד' ר' ל'
  כעכעת ידיעתם 5קערל קודו ע5 )עבוד כולס סעפרמיס וגסו מדריגות,עקמרו
 עקלם, "ו ע5ס 16 עחיוסס יעלטו 5" סגע65יס כל כי ידוע "ג"רסו: 5כןמלג'ון,
 ורוס לעלות ונפילוסו פ"י תנון נ"3ן חן ולוח י' סער )יו:3"ס ושגיוןיע3ו"ר
 ע"ערומ, עסר' קרתו "מר עיגי' י' מס סנע5ויס 5ג) האיוחס סקזגיס כ'לנורק
 לע"ס סעמיגיס עקלים סס ס"חריס וממסעם סע5ס, סו" וסר"סון כעליוןוסקוג
 מא ותלו שען הו" והמתי והמצב והאנה והמצמרף והאיכות הכמותוחס
 פיכי'  nylw ישליו  הכמוה 3ע"ער כי רמך 3ן ויגיעי והמתפעל; והפועלסקג'ן
 עיני ועקפי ; ואעקום tl~rr1 וסעיעליס, וסקו, וסרח,  oDJr1, סעס?י,וסם

 לעלס סעמיניס והנדירות סחנועות עיגי כבקמר ששה חס והמתפעלהפועל
 3ע5ס יעצו סיגוי מהם וההפסד הה:וי' וסס קע5ס ויוצער עמס 3O')Gסמתגיתו,

 ע5עוע5ך
 ותו"

 "חר, ע5ס "5 עע5ס וגמתגח "חרת סורק וי35ום סייח סיפמימ
 נגדדות, עקטגוח המינוי וק.יגו הצמיחה וסס סכעוח 3ע"ער נוחסומגי'

 ונערתה בתכונותיו השינוי וסו" ס"יכות נע"ער החן לקטנות, ענו5וח מינויוה" והחיתי
 וכדועך, חוס "ל עקור "ו ו:ר"ס"5

 3ע"על עמס ומסד נקתס, מינוי תנקר" וסו"
 ע"ער לכ) ר"5 גוירה לכל כי עוד ויגעל עקום; "5 עעקוס ההעתק וסוףס6גס
 וסו" בנדר 3י6ור 3'"ור, עיג' ג' יתכנו  וחוחךגוזר

 וסנדל עקונ יחמור "מר



-

- - - - - -  

- -  ,,,;.ז 
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 לעיישףי: מגעשה ודקה ולא הוא. בל יוצי לכרןטפה
 ןכייליר: לא ק79ם וקף תילך* לא ס"רצרת9ל
 ס?עןם: מן )טום( .שיפי 79ם. שסף מרץרמשה מיימי אלהים סילוף סיים. קןם :קילו טף( ))""טז
 משם: על מירץ ריקע משקים. לכרףמטה
 כנגרף: קןר נצרכת ולא למדף. ס49ר ?ל4קימ
 ועורף: טטף מכל ך9.עןף. סי טיןסועד
 טסך: 9בורף %ל ולעילם ךד4מד* עשה שן סו?כוץ,
 זקלטי לא יטלאטתף יי :4עמ. ולא :עסמזל"
 נמאמריף: חפצף ומעשה יצוריף. כל כהטרףכי

 טעתו: :טה .עשיתי מכל טמךהו. ולא "מרתוולא
 : פעלך כלי( )י"" כל דלי סכל ואת מרשת. כל משיה45לי
 : נלאות ו"ינמ סיף ועד שיאש נישאות. כל את עולםןריעדת שלימי 3ל יימק מרצון ןרז. מכל יסור לאועל
 ל"נעקף

 עישה: ריחו וכי טל רצי4ף היקשהי ר9י.
 : שוית לא תואר כל אל זמירן. bbל9עליץף

 : וחסרו נוספו לא קפצך ועל ואסרו. קדמו לאלרצייך %ך9ה: מכל חיא סקט(ף שלאלה. ל"לאז"ף קןטה ולח.
 tP-Dn לא מסד וך9ר שקמ". לא סטטףט4ל

 פעלך: לא בם דק ודבי העדפת. ולא החסרתל4
 9ם: ,;זצא לא ו9ר רשמץ מתעילם. וסי "שימםטוה

 - טלימם: ו9ד:עה טסבי9ה :עקיסמי לסכרהסחלומ
 בהוק וני"ור מדבר, הי סו" ס"לסכ"ערגו

 זק"
 עקיח "ו וקגו5ס ו:סינ תעתחנר

 ולא בגדר לא "יגו ונידור וכדועס, כותב חי "ו צוחק חי סו" ס"רסכדוגלנו
בחק

 וסו"
 מסו" נר"ונן כקערנו ועקרם עעין סעתחנר

 מהיר: מופר "י לבן אדם
 נ' נסס סידוכות סס סם סדות ושלש וסעתיך, ומסוס כחולף מס עתותהצלש
 סעגיגיס ומגס וסגטס; וססעח סקו 5יית וסם וסעועק, וסרוקנ סטורך סרסרחקים
 ס'גוייס וגורס עסיגיהס ועסיגי עסיגיחס עם סגע5"ות כ5 עקיפים ססססכליס
 נור" סו" כ' ית' גנוי" עמס "חד גס "ין 5כן ונו)קריססננסעיס

 וג5 ע5ס כ5
 תיוחס. כ5 נו 5חסיס נרמיון כח ויין וססתכות מינוי עכ5 עלועס וסו"עקלם



 השבת ליום היחודשיר16
 ראיים: וטיב 94ןישר כאשת - .עשוום. חמרית ועיעראשית
 וס9ךיף: רסמ'ף רוב ידיף. כמששיהקימט
 בנדיף: 2ל סעולם מלח ומקךיף. רמקיףיי
 : "של ממן איכל לעגי לסלשל. הנסן סי כל לאן2ד
 לכל: כאשי מכל שרכי כל. ששי סעופה ירכיוימיו
 : לחסרונים הכיניתם אז הראשונים. יסיםשלשת
 שלטה:. טפול שאיידת "וי כשלטה. איר "קיששז
 )תגדלי: מאוד כל ךטסר שדלק. מאוד ןצור שלבקרם
 : לכש גאות אורג לא 2ד לוגש. וזר לבוש באיןיז
 ב91ה: כיריקה קק?ם קומה. ןסמעיל כשלמהאיר

 ט_הלסים: ונות ושדב ויוציא לאורים-??סימי 404קיס
 סש9?ם: -tl~?h במתיחת לקרם. מרם סיןהבללך
 בהמה: ויכל לחיה מאכל "ך9ה. לבשה וחצירעשכ משזהמי 07?3( )שני על זעישף ועיף שוסי לשש טעינותטיונות
1TP,;?4קיז' אשי ששרם "ל שקען. פל שש 
 לו: יהמר אשר טסםירי יי לי. זלייך 49ודו24ר
 שסה: מכל רגליי וקמת ""ה. ןיו מלעייףול

 לרצין: יעלף שסחף 2ל ~צאו* 9קי סיםלסקלות
 ולתט"?תי חורש למדרת לחזרת. כסוגת לילקית
 אלהים: כעלם לף רצרתו כי אלקים* חכמת בקרבושמס
לא

 שנך"
 יס99ה: וזלם שרם שרכי ארסה. פני 2ל

 ומללו: זלם " ךשיף ן2ךלף* רבי 9אי סזשיף-
 טעק,ף: סל : ייייה כעקיף. האד ן4דלוסבו
 : קלייך כל ולככה*ף למענף. פעלתכל

 השבת.ליום
 בןיז: כן על סששת יום נהס. משייעי ~יוםיז
 ן9ןכיכה: עת ב9ל ססידיף עריכת. תהלה פיעל שלןעל
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 עולם: וקלן סיים חלהים ?לם. ידצר ::קרין
 ום%יף: רף9יף ריב 92דק7* על כעילםכי

 נעלן": טאד וי להורסט מסיוע(וכטצןום
 חבאלמיסם: ק,דולים ששמים בהם ש.עשותף אלמים שלעל

 1'ואו: סידילה ממי וא4 עטף סוף יםכסקעף
 כדלף: לקראות תפארת שם לך לעשות ע9ףנסוקס
 ום: קטפו סבכים ונם סשאךם. סו DVVוווי

ננע"
 ז9י: לא Uii~w צית פארץ במד"ר. לכתם
 קדם: יטציי שאר וקנסי ששומי הנן לעטף""ה
 לאמים: יעמל ארצם ןירשו עמוקם. רבינו נייבםסשןש

 שמן: פלבי צי1- יססלטיש שטן* כמרעהוי.תגעינו טהירותי אמרית ח אמרית ותורית. חקים ושטייכעבור
 עקןשן:: בית כוססיו %ךשף. עיר ינ4כנוסם
 אברך: ברך צידה ימים, לארך אשב פהותאמר
 צלק. ולעשו כמניף "ף ארק. וזמי ין?הי שםיי
 ישירף: אף ותריעעו לף יזמיי. 9עימייז הלןיינירז
 יי: שמף ויידי וכליי ג. וןראי ונשחליית
 לאחרונים: 3ם תימיב כן יראשונים. מאיהסיברת
 "בוס~ינו: על שש" כאשי זלינו. נא ששישג
 תימיב: כי לעילם לף ונודה ולסימיב. להרבותאותנו
 נחרא: שטף זלימ כי טסרהי גירף "9והג
 וקררה: יי לערלם ויכוו 9ח* סי9יס רודשרו
 כ:נסה: "וב .D~p וקיניי n~sla. שטה ירקזיתי
 יצינף: לגנשית קטעים פי פנרף. באור ftwe~h*gונרץ

 ' זלני ע9ף ס9ט-נא סקאניי "עשה'כרצישף
 קלה: יר9קף ע9ף על שעלה. לעם לף סירתיסרמני
 "סלקן. כסטיומטיי

 4נסל~
 קברך: תשיר "שר 9ל שת כי ןבירד. עמףיסכרשתף תפחרתףיי לשם

B~iitasud.8% שפ
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 צעדיי ןכף של ואסכלה בורצי* אמללה יעיוייחפי
 העילם: יעד העולם מן לעילם. מכדד י שםןהי

 סל ושסיה י מעילם רעי מעילם סו !שכ"ל "5טי ה שייףכשתש
Q~Oסו 49רף אלפא ף ש% שיא ואטר דנ,אל זנה ל?: וסלל שסו 

 סיפם מאסיר ונאמר מיא: לה די ונב4רמא סן9מא די זל9א4לסאוער
 2רכ4 תימו שמממק שכשה הטייה שראויה משסעה. 4ני וארסיטל!ש4ע
 קל על ורומם יכנף שם ויןכו סעולם עי סעילם מן "5טיקםאתק:
 ושסד סעילם מעולסףגר סן י,4וטל אטטי ן 4ר4ף מאטר וממלה:?יסה
 י,קר של-מפסל ל"מ אוזיי סויד 1יכןף ונאמר קללתה: סטןשלוסתם
 : עולם ויר מעולם אבינו ישראל אלטי % "מה קריךףףר.

 הכבוד.שיר
 D'p,pD .1(5 די 5"על ים ומירות לאנעים מקרס "לוןכספומסין
 סופיי: קיף ושוא עולם. "ממי )מעלאי לאונקם תזרים?%4
 מלקקה: 3ב1ר ן ןגב1ר עייי ן מעביד. קוד !"סי

 סשבור: 9יד הגא ?לם. טעמי י?אי ואשיכם חטרים?אי
 קים: ulo" קלף הוא עואוה ה משבגד. יין !ה הואסי
 : ונערוג ניקף אליף' כי יארוג. ושירים !מירותחמום

 : סה%ף וז ש5 לבעת חבך. פח5 ממרהנישי
 וימף: של לשי המעה ן9בוף. ר*רינד
 דריהות: בשמץ אכבד לשמך נקשדדת. וך שרשר כן%

 ורעלףף: ולא אכנף אכיף ראיןףף. דלח גבודףאסירה
 הובך: שבוי סרי ?שים 91בקי* שמוד *מישמן%ד
 ?ולקק: לף4ף שנ4 י*כ?מף.ויתו
 משקוך: 5קי 1ישווך ישך. כפי ו5א אוףךמף

 ושמיתק: וץ"י9ה ראותך יוקעי ובחית'. זקקה 9רלסיג יקיינות' 4סל שסד סוף סזיונות. טיבססא(יייף
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rq~ךךשו: וזרוע ןכדנו לו הישימה פר'אשו. ןשלןה ןרסעסמ2 ובי לו אייו מלחמות טאיש הקב. אידם יכמיית ףו ?יים 
 ) גייה: רקיסי וחןצה(יו . נטלא ראשו אורותטל*
 4סי: ל91ךת לי דקך והיא סי* ססץ סי 4יט9"ר
 91ךה: עמרה לד אמתו תמאךה. עבי יי4בודלמן שרשוי שם כבוד קצת על וסק ראשוי רמית שז יהור4טם

 שחדות: מלמלים קלצותוו . כהרדת ניגף ראשומסלפות
rq~שמחתל: ר.אש על 3א יעלה מ9חךהו. עסי סאךק 

 : וז9"ית ?יי "ייקה וצנוף י %2ת יעי "סיאלתי

 סקרם: בשוו יק4'ו סיקר ענרם. 2קךת נשאם(4םףכ(יכם
 איי: ואר"י אלי יצרוב זליג וסחרי ולילחרד
 מקדום: פנואו נךרכו פקיה 15הם. ללנו,שי גירוםשגק

~eP"עיזי: לסגי 1 חםתת לזנו. מרשה ט"ייו 
 לסהפאר: בם תהלות יה"כ :פאר. 42וים בעמות4ה
 הרושן ריצוף 02 צרור. הדר טר"ש קדרא אקח מרףיאש
 : אלךף וכ'נ דך8הד 4לף. 4א שירי חיצוןבטייץ

 "לדת: "כין ושטלר בקריז. למכשף "מיקמלך
 בציוצן ו,2 שיעיתלייקר

 קך4ףף: .על יהטי ושיר *
 מלע*קרסתי

 טמירי :טריק יצוליי שחדול משאייי לראש
 : ראש שבשמתם לף קח ואשח . ר'אש לי סנןנעמקרסמי
 שלףי מערע %ש כי עליך. קדחי 4א:4דב



 כפים. נטמאתמרר20
 : וס ס5ער חפאינו ומפני כוערכפכחון

 שיצא קרי ומפה פפה שכל אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפנקי רצוןיחי
 ובין באונם בין מצוה בטקום שלא ובפרפ בכלל ישראל ומכל לבמלהממני
 והנשמות הארץ כנפות מארבע הנפוצש בקליפות העשוקות והנשמותברצון
 בית ושמם עירנו חרב זה ידי ועל הטש בין הנפורש ערפלאיןדאילין
 הנ-נרצות כל הקליפות תפלימם חיינו מבית כבוד ונפל יקרנו תלהמקדשנו
 הטש מבין פערנו וקרב שניקז בקדושה לקבצם ויחורו שבעולםהקדושות
 את אלהיך ה' ויסב שכתוב מקרא בנו ויקוים ארץ מירכתי כנסונפוצותינו
 אם שמה אלהיך ה' הפיצך אשר העמים מכל וקבצך ושב ורחמךשבהתך
 בנו ויקים יקחך ומשם אלהיך דו יקבצך משם השמים בקצה נדחךההיה

 השם בכה עולם ימי כל וינשאם מנפלם נאלם הוא ובחמלתובאהבתו
 "ויקשט "בלע "היל מפסוק היוצא חביו הזה הקדוש ובשם ביש הזההקדוש
 אחר: להיומ האוהל להבר עולם נאולח ויתעלט קדושה למקוםשתהוירם

 מרין נניח עתפ~ין הפ" סמג'ן. ען וסכחגיס וכעסיס נפחות כפיס גסי6תאיז
 כפיסס גוס5'ס סכסג'ס ממין חעד'גות 63)ו סונגסג גתפמט כפיסם. גוס6ין ק"ממס

hihסענרך סיסים 5ייך כי יכרך סו6 )3 וטונ מהחס ינני ססס טוסם 3יעיס 
 כטסכסגיס ע3ס"כ nh5S ס5נל וקריך כפיו, ית גוט5 5יגו or (350 ושכעסנטעטס,
 3נ' יענור סל6 כסגים קורץ כססס"ן ננס"כ יס6 סל6 )דוכן, ידיסס)ע)ותרוחמן
 כסמם סס 'מ ו"ס ועולס, פוסק לרקס עגיע וסחין ותפלס סעוונד כסןעטם.
 סחרימ ידיו טגטל ומע"פ 3עגעליס. לדוכן סכסגיס יעלו ל6 סופק. 6יגו6חליס
 ס3כוריס ימפכו 33ס"כ לוי 6ין 05 ידיו, ע) עיס יי5ק ומלוי ידיו. וגוע!סחר
 ול5 ידיו על עלונו סססן יספוך לוי ולי ננס"כ סכור 6ין ו5ס ידיסס, עלסעיס
.Sh~D'(כסעחחי T~Dn וכסעועדין לדוכן, לעלות לג)יסס טנ3ס"כ סכסגיס יעקלו ר5ס 
 . ,ס יוערו מדוכןעל

 היאת העקשה של"י אבהןיט ואלהי אלקיט ן סל49ן רצון:"י
כהעםהכהניס

 לור_כןו מכהניםשצ'נס ן ושכאל יתאסף ל"דשקייטני
 עולם: ועד סרט" שון טךשול ו" יס" ולא ?לש"?כשה

 טיענו כד' וכו' סעד סעו3 ס)6הר 6ען ס5ינור עפי טיכוס עד 11 ותפקסוע6ריכ'1
 סס"ו מיתתי) עד סיכ) כלפי פג'סס עם סכסגיס ועועדיס תרוייסו. ע) 6עןס5ינור
 3ין 3תחלס 3ין פגיסס יצירו 1ל5 סעס כלפי פגיסס עקוירין 151 לס כקול,כסגיס
 וחו)קין 'ריסס ופוסטין  כלפיאט כלגר  יריסס ועגניסין וע3לכין. 'עין דרך 6)6תקוף

 6חד הויל "35עות לסגי 356עות סגי נין 6ויריס ס, לעסות ועכווג'ן"35עוחיסן,
 6)6 לגגן )כסגיס 6'ן סחרכוס. ען ענין לרייס )גוד) גור) ונין לגוי) 56נעונין
 ססכחגיס 3מעס דעמ. טירוף )ידי י3ו6ו ס)6 כדי סוף, ועד עמח)ס 6הזניגון

 כעו 3עס כלפי סגיסס 'hO 6)5 דעתם יסיחו ו)6 יניסו )OD~ 6 6סמ3לכין
 יברכך, ו)5פוו: )דרוס פגיסס חופכין ססכסגיס עקושות 6)ו גתפ)ס.מעתודן
 יספים ית"ס סס*ל לכרכך 3ע)מ לכוון מכסן ~ריך שלום. לה אלי/והטמרה



21. כפים נוראתסדר

 ונוזלת ליסל6ל. נגיס יתן ית"ס סס"ל. יכוין וימערך ונעלת יטר"ל. עלמכעס
 יכרך ית"ס ~Sbn יכוין ויחנך ונעלת לימר"ל. חיים יוסיף ית"ם סס5ל יכויןי6ר
 "ת יצרך ית"ס מסטל יכין "ליך פלגו ס' יס5 ונעלות חן.  3גמי"ת יטרלל6מ

 יטפל "ת ינרן ית"ס טלל יכוין מלוס )ן וימס ונעלות eSnnm. נעופליטלטל
 ל; ער"ס י5ירס, קפר נסס כתוניס "לו סכוונוח ע65תי ע"כ כעמעעו. טכוס3נרכת
 ן ספמויוס  כווגוח וסם 6לס כל לכוין נגיגוגיס ק5)צ לסיריך קדעוגיגו גסנו כןטפל
 סמדר פי על גדולות כוונות יע55 ס' נקוד ס3* ועי 3;ס, לכויל 'כע כסןמכ3
 !. ו% סכסגיס כלפי פגיו ויסק כמגיס לכלכת יכוין olh וכ) 1"). ט6ר"ינכחני
 ימיו נרכס ט3 "ו3ס ע3ס כ3  עעין פסוקים לויר משיגיס  וסיגמימ לעס.יסתכל
 6חר וכן "ען, עונין סקסך 51, ל"פון, פסוק דתייעו עד יעלם עקם סכסגיס"ת עקל" וסם"ן עגגג'ס. כססכסגש ל5 336 דוקק ענגן טסטים נטעם (olrbמסריס
 מלימי. פקוק ו5חל סגיסטוק

 את תשב * שמפלסם ושרעל 29?ף טלהינ' תהוה
 9טהבה ימסיסם חל יופרז ושש' שיסף לתיירסץב?ה
 'י 2מף: ושיאל .ובררת עמיד לרצון יחי ורצדןמקשל

 וסמ"ן.סקסל
  2לךף.  ותערב*(

 וחום ט4א הכקרבן.  שעולה ._עמירקני
 מ2בדךה וקךי ירידן שמ?מף משב סרים9רה9ךף
 ושם ומהסים. לגידן בשוכף ועונו ומהןך4הלירי?לעם.
 קךמעיות: 'וקום עולם ?ימי שרלהט9ךף

.

 . עקייס סט"ן

 לכרן שאוסף : ארנהנרףף
 קרסה לף אנחממידים

ה4אןאלהינףואלהיץכומינו
 מגן חיינר צור ןעד.לעמם
 ודיר. לדיר הוא אתההיענו
 2ל מהיקיר ף9סשי לףנדדה
 ו2ל בירף הטסףרינםסלינה

 רעל לר השק4ידתנ?מדסעי
 סחכם כע"מ כהל, עליך ותערב*(

 התבדר.בןראה
 ל

 ה4א שחסה לן אנקניטונים
 9ל- אלהי אכדקינ4 ואלהי א,ינ4ע

 ודכות גראשית ייצר יד?גני?שר
 ומטדוש סשךדל לשסףוהודאית

 "מ441 כן גקנטתנ4 שסטקנ4על
 למצרת ?ייימינ4 וסטסיף4ממיקנ4
 יצוף והחשדת הייף ישטימןשף
 קאנמנ4 על שלם וללב4ל2כדף
 מהוראת? אל ?יין לד.מדרים
 ו"יצ. וכ"כ 3י, כ"י דף נ5חוחראב"ע



 כמים נשיאתסדר22
 ולקיסמם רחעקן לא-שלף כי המדב ושהכץם ובקר (רבעת קושי ומדבדסיף גייא'מיף ועל עשני שרי-יתםיקיף
 שי. שלפ מקיד שקג,סלווי ממרוטם יחכרף קלם.על לף* קרב טעולם פשךיףי 5א-קמיגי

 וי"כ.נר"ס
 כריקי: ש9-5גי מוגים לסיםהוזוב

 סט5 ששש9ת טת,ייף ריס5לף שלה 14דקן ספיםוכל
 הלק שמף המדב יי אתה שרוך ס5ה. ו?!רתמרששסנו
י להדדות:נאה

 מית94ה יתיה סט-לשת כשרזה זרקני אבדסיני יאל"י עשייני
 פים3יכן נש5 סטה 94שיו חמרו סטי סאמורה עכךף משה ?יע5
 9חס9ה: רשרשן טת-עמו לקרך נע43י של-חסרןפקישתו קרשני דשי a~lpn, חלף אלהינ' יי' "מהיריד כין 3ס שטמורי קדושףעם
 "ימר.סקסו סקי"-קס"ז
 חורץ: קקדם עשה מציון " ץ9ך9ףוי.ר.9ף
 9של-ס"רץ: שקף טהייייר שדלני?:

 כף: חסיתי כי א5 שמרניהשערו
 קם. 5ועריס משמרך ענמיסכססכסניס

 ךאיע סלמתי ס5ים שלן. ומלימוחו שלן אני עולם *5רבונו
 ג5 קיסיי אבדתי נאלחי אלחי : סלשעיף וצדן יסי ה4א. טהיודע

 יכין ע5-עצטי שסלאמי שיו למתה וע5-ג5-יויראל עלישלדמדמי
 סרקם סם מוכים "ם עלי. חסרים שסלמו 4כיו ע5-"סריםשסלפתי
 רפואה צףיכים וחם הצךיק. יוקף כמרדמות 094ם כי 1ןמק"צ4נחטצם
 4קנ.עטז nev~sp סוידה וקזזן ססליי יהודה ק45 וני.7קע,4רשאם

 אלישע* זרי על זרחו 94קך וונ4 משה ווי 2ל קרה יקיט%?תד
 ו5 ממפע גו למרסה טיללה הושע שלמם מתקילת קסקטששם
 שטוי ומרעע. יזסג4י ימקקכגי לטשה וע5-ש5,קרח5 עליהידמדמי



88 כפים נרפאתסדר

 כשלה: אהדף פניו יישר ויברכנמ ןסננו טעמיםאי
 ?ט9ת: ך-ב-מ9ד אפןם ארר ומנףן רחום א5 ץען
 טגי: ועני :סים סי וסגני יגה-חלישיו
 אשא: נמקך ? א%שלף
 9עעי טי"'סם ט5-יר עקרים סעיגי סגההשג

 א5מינף א5-יי עינךנף סן *סרט" ט5-ישקמה
 ינים. שי ים שייה2ד

 ךשעו: ט58הי ף4ןקה 2 סאת הרכהךשא"א
 ואום:( oCi~N שע'גי מוב ךא59)י49א-מן

 8ר- לשקרים דרומם מגה קרנף לף סנףין
 : 4רה נעת?שועתנו

 סטהקא5' לי צי לום eb~. שזיףש5-מרמיש4ע
 : גגו סמי יקרא ביוםשנף

 משמים: ס'שס' את-עיני נשאתיא5ףןשלף
 לנרכם: וסני שירשף ן5-וגי את-ממיושמףהשם
 וההוד והנצח ןסמ19ןת נס*בלה הזדיה 5י5ף*

 ןסט"שא המילקה י לף ולשקץ סש9"םשרכל
 : לראשלכ5

 ררפאתיו: יי אמר ן5גרוב לרחוק שזום לדםשלום
 מקךף קךשת לאעו המעשה אבוסי יאשני אימי : טישהף ?ציןהי
 טיי האתורה בהים שליגרכת טיםוקים מיצא אדונית ושהיםישרים שן- וסבורא מבדר ס*רד5 שקף שסרת 4לקע7 מישושים יסעף5%
 ישלט ומקטע לן 24ך8י לי 2רדב שאסיה קדשף עס יגעיומרז
 248ת ששטעט ששם סטייוץ24מי

~P?- סם. שיא ס*קרא יגיעי 
 גשטצום ולא שזבח ושך4קקנו גוויתנו גימי ולשל-גששותוממז-לי
 ש*קמ ?שם סןסגה :רף מקמת סוער ן5ח 4גךת 84פיי ו5א?סטר



 כפפם נשיאכןסדר24
 ומסגף . מם 8יש סגקלא אבינו ליעקב ללבוש וקגד לסכל שםיטוה
 נשמעים דקרי ךןהיו ש5-רואינו. ינעיל ועיקץ ילומד ולמןלמהסה

 כתנת אציו שמלטישו כ"מןה צףגקף בתאינו שנתת כשםלעבורתף.
 עקי ומעשה קל-רואיו. וקמיט ק?יעף ולרמחים ילמסד למןטטיכ?
 לסכיו עישה צליי ומן גדישיי ךמצליקקי אות, ולסובה שסים .כשלאות
 תלמוד שת-כל-דברי ילקקילסששיל

 תורקי
 ותצילט ןסדדדסיף.

 "שמי )ךיטי מז ןת_אריך לעבודתך. וליי ועיוני ומטייטשגיאורז
 קלהי "טן ךשלום. עי כרב ושעימדת 704ב ן8טי( "בי ,ךימי ובנותי(ובני

 שיכמן: סקסו סיענו כדי סכסג'ס עם וסייס.וינוין
 4עאיינדע: דיח טפריכט בעעגדי4ט, :ע4ען רען פריט:טער ריחנחכרעע
 שלומי יטשאףת וכשכה חיים ושראל 3ית ךעל-2טף צלנ4שישים ךצון ימי שלום. ושטף *ידם שמה שקבורה. שוכן ששרדםחףיר

 : והעריס הסיכו כדפי פניקס עח,יייסוסכסג'ס
 טה עקינו שעולם,רבון

 קצור"
 שחך "ת-2טף שרך סו-מלקרנם שריף סיעדו משקישההכשחקנו. כאשי עקבו עשה אמה 8ף צלינו

 נאשם ינו נקיה אשי סאלטה ךאתמושחל
 "גץ ליבמיני ;שוקע"

 ורגש: סלםוכת
 'ריסס. S'D'S יחרו נגעו ob1 )ידים 03 'געו ע55 עגע5יסס 3געי5ח חסרוסכסניס
 ןקיףטל של ו2ל 4לינ4 ורמטים ןקסי מן ויך9ה טוגה שלוםשים
 : ל4ו 4סמ יגיף גאור כי טלף לאיר שיסר שלגו "קינן סרק44עקף
 ושיים. רמוים ורהטים וכססה וצויה מסר וחסכת סיים תורתאלקיני
 כשלוקף. 4כ9ל-שצח 93ל-2ת יךי?"ל את-עטף לסרך העילףךמוב

 41כ.)ר"מ

 חנהנ4 לסעף ונשמכ נבכר מוסה וטוילה ושללם ורקה מזיםיקבר
 ולשיים: מוכים למיים ושרחל 3יתו9ל-עטף



 יובב* עולעטיוא

 במקרש אומרם הע ה6"ם שבו בשבת ראשת הים י0ננט0גסע
 ןןשסי תבל ומלואה הארין ל'י מזמור. לדוךכד
 כדים נקי קדשו-: ייקום יט'-יקום י* כסרים ןכש9ה: ועל-טירות ןשרח. על-יסים הוא סי9":
 נשבע ןלא נקויי לשוא 5א-9שא אשר ל9כ.וכר

 ?שעו: מאלמי וצדקה סיתין. 9ר9ה ישאלטרקה:
 שמרים שאו * קלה יעקב פירף מבקשי ראשך. דוי!ה

 : הככור מלר ויביא . עילם פתס' והנשאו?אשיכם
 מלסטה: נכוי יי וגכרר עףז יי מכבור. %ך "המי
 מלך ' ויבא עוקם. פתחי ויאו ואדניקם שקריםשאף

 מלך הוא צבאות יי סוכור. מלץ 3ה הוא מיונשבור:
 .י,י י- סלה:הככור

 במקרש אומרים היו הלויים שבי בשבת שני היום "לנטמן.0ע
 מאד. וקטסלל ץ *דול קרח: לפגי ממור שירסח
 .כל-סארץ. קשוש ניף זעה סר-קרשו: אלהימאעיר
 בארמניתיה "לשם יב: מלו קרית שפון יך9ס'סר-עיין
 : יןו 94רף נוקדיי סשלסים כי-הפה : למשנכנידע
 שם. "הזהם רקה ומלזי: שסלף ולקהוי שן ראיקשה
 תרשיש: אניות תשבר קדים. כרוח סיולרה:מיל

 "להיבט ועיי יקאות יי ועיי ר"ימ כן שקענףששקר
 קדר. אלהים רקעי : הלה 2י-ערלם וכקוסאלמים
 2ליקצד- תסלהך כן "למים כשסף : היכלףקרב

30*.80"01 Sehir 8ש



 יתם ש5שיר
 ינות דגיגה סר-עיון ושסח : יסשך קלשה ארקקרץ*
 סקרו . וסק'פףס "'וד מצי : סייט'ך ליען .יהודה
 1עד. עילם "5קינף "5"'ם !ה שי טחררן: ליורששירף 5קעז טריניתיס. שפת לשילה לנקם קיתומנדירך:

 ע5-מות: ןנסגויהוא
 במקדש אומרים היו הלויים שבו בשבת שלישי היום ד'עניטחו.חע

 קק?ב כערת-אל ג"ב אלקים לאסף. כ,ןכ,ורפב
 רשעים ייגי סשימ'(ע5י 2י-9סי ןשפמ:אקיים

 פלמו- הצדיקף: ורש עני ויתום. שפמרד5תשארסלה:
 יכינף %א ידעו 5א הצילו: רשעים קיד דץ9'ון.ד5

 תמיתיז* יסדם "גז ?י9מ: זליון י9ו טים*"יסים "קרתי אני ארץ: כל-מוסדי גמומו ךססלכו.במשקה
 שי ס"?ץ. שפמה א5"'ם .קשה תפלף: סקריםי9טסד
 - י י - י . י- : נכל-ס13דם תנחלאתה
 במקרש אומרים היו הקויים שבו בשבת רביעי היום "יטט,,קר."ע

 שטס ישא הופק: ונקמות א5 י. א5-נקמותצד
 2ד- יי. רשים 9סי ער ע5-הטי: *מו5 סשכסט?ץ.
 כנ- ןתאמרו עתק* ידנרף בכי31ף נעליף: רשעיממסי
 וע- טי99ה וענף: ונסלסל יד?אי* יי עמף איז:שלי
 יסע ו5א ךראה-יה. לא ויאמרף ירצחף: דיתומהםיהרנף.
 סשילי: קסי ופסילים עמי קערים סינף יעקב:א5"י
 פישר ישים: ס5א אדן "ם-'עי די9ע* סלא "!ןסנ'טע
 טס-כות 'דע יי ?עת: סדם סמלשר ס5א'יוכיס.נוךם
 י"* עקרבי "שי סער טיליי הק5: קשה גיאדם.

 ערקורה רע* קווד 5ו לסיקימ קלידי:יתוסף



שרע
~ א ק -  יעזב: לא ונסלתו עמו. יי לא-ימש כי שסת:'לרשע

 מי- : י-5כ 4ל-ערף וטהריו משפם. ישובטי-2ר-%רק
 לולי טון: עם-קטלי לי מי?תיצב קם-מרעים. לילוום
 "מלאמרתן נקשי: דומה שכטה כמ"מ לי. בתלייי

 ,4.קךטי* שמעטי כרב ימץרני: י חסרך הקלי.קטה
 יישיעו: קקי וקם צריק( עלוקש יקורו 2לי-*di*q*יקל יצי שות. כקא ה?סברך נמשי: ?שישעותנחומיך
 אליעם כשב מחסי! לצףר ואלהי למשגב. לי ייו?הי

 אלהיה: יי יצמיתם יצמ'תם. ובןץתםאת-אדנם
 במקרש אומרים היו הלויים שבו בשבת חמישי היום דקנגערוטחן.מק

 עו.ונף. לאלהים הרנינו לאסף: 2ל-הגתית למנצחפא
 נעים כ13ר, ותגף-תף. שאף-זמרה : יעקב לאיטיסריעף

 סי סלן: ליום בגסה שופר. בחדש תקעולמיתקל:
 כרה1סף עדףת נעקב: לאלהי משפמ הוא. לושרטלחק
 אשמע: לא-דעתי שעת מצרום. 2ל-ארץ שאתו?מד

 הצרה תעבדנה' מרוד סליו שקמו. טש4לסקירוסי
 ע5-סי כלחגך י2ם. סקסי טזור יאחי%הקכאס
 ,אם- ושראל בף. וטכסה 2טי שסע קלה:מריבה

 לאל תשתקנה ולא ו4. אל בך לאלהיהטקטע-לי:
 אלהיך יי כנכיגור:

 סטנלי
 סרסב- טסיהם. ס~רץ

 לא-חבה העורטל לקולי. 2טי ולא-שסע וטסלאהף:שך
 לו במ'וונצ1תיהם: ?לכו ל4ם. השרירות !טשלקהולי:
 איביהם ס29מ וסלקי: מהרסי ?שיאל לי. שמע2מי
 ויהי יכחשף-לו. יי משואי : :די טשיב ן2ל-עךיסם *טוקי2
 אשפשף: בש ד ומצףר סטה. נ סקל שץסילףי ילם2טםלע



 יום שלשיר
 במקדש אומרים הין הלויים שבי בשבת ששי היום ניי'ט0ו.סע

 אף-תכון התאזר. עז יי לבש לעש גאררז כתלר 55צג
 אתה: ים מקז. כנואף נכון סל-תמום:טסל
 נהרות זשאו קעם. קערות 4קאי ץ קערותלשאף
 אדיר משכרי-ים אדירים רבים קום מקלותדכיתי:
 %4ה*קוש. לייסף מאד נטמנו עדתיף יי:במרום

 ?טיכ(י לטויץ
 במקדש אומרים הע הלרם שבו קורש שבת עם העם '2בח.סע

 ולממר ל". לדה-טז 'אים דף5יןז* לטכ( 4פדך נמהמה-צב
 נלילחת: ברקי וקנת חנאןף ביהר להגיר עלטן:לקאמף'

 קיער ץ. כ"מאקי נמדדגדלו טרקן: קקעעף(דיףבשקיף. י ע~מחרגי כי יסגור: יסיט 22י געליוכל.2ליקף2ור
 לא-ינין רכמיל גדע. לא ק2י איש טס-נתיף:4קץ

 כל-29לי ויציצו כמון4שב לטעים בפרחאת-ואת:
 חגה קי יי: לעלם סרים וטסה 2דרעד: לסשמרם1%ן.
 כל-פעלי נתפרדו יאקדו. אוקיף כי-הגה יאנקקי
 נטסמ : לעין לקוין סלטי קרני* סרטים נטרם :18ן
 אוני: תשקע4ה מרעים 4לי בקמים לשירי.עיור
 קתולים זשגה: כלכמן כארז יפרח. כתמרצריק
 '9ר'חי טלק'ני בסליות יי.בבית

 ןניבין עיד :.
 יי. כי-ישר לסעיד שיי: ןר4עים ןש4יםקשישה*
 : בו ולא-2ןלסהצורי




