
 * המלית עמימתמדר

 : 5מ1גענרע1 אמן טפויכט מ,חהיזזט, טלית רעע איט 1יך אחןכעממר

 מצתה לקים כרי של-עיעת גסלית טמ_עסףחיגי
~ ועשו בתקה ככההבביראי h h i V h  2כם-כגפי עיערה 

 בטליים מתכפר: שחני ששם לרמכם*כבריסכם
 ע"ה לסליק לססלגש גיששתי חוכה כן כעהשעולם
 שמז: 2ך4 בנן ס"אלעילם

 : געספרחכען כלכס ריעוע טטעהענר ,~ירדדוון

 יקר יעולם קלך אלקיט ץ שקהברוך
 כעיעראק: לססעסף ך3%י יטיוסיוקולשני

היער~יי
 ספריוט: מ1גר פלימ דעע חיט ;'ך אנ,1 חואהי1זט

 יחסי4ן: כגורף יעל שדם 4נמ אלקים חסדףטרריזקר
 : משקם 4ר9ף ונהי גיפף לשןךרסז
 : נךשה-איר באירף סיים סקיי עיףשי

 : לעורי-לג ו4הקסף ליהץיף ססרףמשף
 ש"הי שהביקיני ואלמי אלנו יי מלפנןף רצין:הי

 כשל-פרפיה קימתיה כ4ול4 י ציצת מעותמשנבהק
 שסו: שה* ס"*נמ סלא יתרי"3 ושימאיסורקדהקיס

 ;יך חיאהיזזט מיני ןיייקק גע:יכטע מחנק יייעדער עלית ימו u~ul"מי
 אחן יסס ימעיט,דערגעטטסיט

 מויי
 ויך 5מר וילים מייגע וייטע יערער

 המע. 1יך הינטער מיינעמוגר
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 ה* ל מת8
 : א0ן טפריבט 3ינמ404ע דים מין מיינטריטטבי"ג)

 כייסף ושכא יסלף ורבןןריני
 : יירטסף קהשף "למילטשססוי
 טפריבט: מוגר היניין 0נסט0:ד איט 4עהטא10

 ירש: 4ד-קלך סמלייםמסת
 : א0ן ספריבט :ינמ4מ4ע רימ חין מ'ינטריטט רעענ0ך

 ?ןנ ,אג' 'לך"ל: ס,ונת'ך אליףגעקבסח-סבו
 ל גירטמף קדשף ל-סיע י"קחכק כיתף ט9אלרף
 סשןושביך:ןהגיט?מ"ה יקקףם כיפף 9זוואסומי
 מסלקי-לף'1צת ןשי:גהגי ליגי-ץ "9ך9הדש9ב2ה
 ןשץף: קטלגת .עמי שרב-ססנף אלהיםרנון

 תנועות. ,נ' ,יתד תנועות נ' גבירול. 3ן שלמה פר'נקנס
 לשי: שלנטסשבית לד"ה. וי-2י4ף ושאסל. "ץמד ברליף.ישו : ב4ם-2ר?י שסרי י לפורף אעיוף י 4ס?4שי צנרי . "קןיף*מר
 : קרשי יכתיף רוסי וטה-3"י. לתלות, ושלשין שלב . ייכל חשרטה-ץן
 שי: אימ ושטת מסוה. בעיר איךף 2ל-כו אגיש, וערת . מיטב לףס4ה

 : טפרעבען 15 6מןגעגדען א0ן פמ,ע4ס אמר4עג4עבעט דעעפ0ר

 "קךק': שקע רים."ןנןץי ץל וי-חע;ו'.אל"ראת'ך
 טםק ושקח4י

~laD 
 י יחס : מלשמן 9סקין ששקיעה

 ההנשל קל קטע : תטה שלע אמךמי י שעסתיאלף
 "גזע ב"לם, : קךשף ,סילוקיי וךי"' "לוףושוקי

 סש?ה : טמאו ולדגדגי ג"קכא חלףחלףןמריאכי:
 אמה כי-להייה.חלתי צל.2ובךף.שןץניכחסדף:פניף

 קא'ן4ה%- ' ב"מ"י ' לסלמי ש:סאה : א"עתצ4החףגב
 ל: עצר י והיה יי כסגני שטעאיגי4 טיטסכש:י49מי

-י"--י
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 ה י פה4
 : לד ב 9ת ל וץשים שסקסי ליש סתויותשי

 קיל "שקע 141ר לקסיו: שרעליך ואלל, טיסשיעי לקני סקילה שלליב:?ש44יצל"ירמהשמשא
 ל ש'-קנ%ג' ייםמ'ף "ל כרציף: "שיבלףיקי

 ובשיר n~Df (ך?לי : "קדשי יטע ויספ"טןקה
 ת4 אמכןלסקסלים

 טסזדרים. בחרוזים עקרים, עשרשלשה

 : ל-9עיאיתי עת כ"יו ג9"א השטכח ס' ולטיםדבל

 םףףלטףדיתף: *ולםכנםטיז וזחידר :סיד ולזיזשסי
 קןשתו: טליי מרוך לא גוף ןט'נו מטף לורמותאין

 לראשינו: 'ת ראשוזואיהןא~ט נכרא לכלזסיץשרקךמון
 ומלכורחו: גדלרזף יורדו כסל-נוסר עולם אדוןהפו
 ומשלאיתי: יקליקו ט*ש' "ל- וסם ככושריש%
לא

 קםכוורשי
 שת-ממקתו: ואנש נכיא שמשהערד

 : כיתו שאסן נביאי על-ר טל לעמר נתן טסתת"ת
 לזולותו: העולסיכם ךרקו :סיר ןלא האל 2ה4ףלא

 כקדירתו: ד"ר לסוף מכ"ש סומרינו ןיוןעצילה
 שרשעתו: רע לרשע נוסן כשסילד חסד ל"שניטל
 ןשטתו: .Yp שסכי לפדות משיסט ימין לקץכשלח
 שסלתו: שם שריר2רף2י ססדו 4רב טל ןקהשסים

ן
,ן
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 שחריה.ת"ת
/ - ,  

 hh-1~h אשר Di~Vסדין

 כל בססצי נעיהלעה
 כנכל טסלירקונצמרי
 הוה והוא הירץוהוא
 שגי עשוין אסרוהוא

 סבלית בליטליראשית
 באסני וחי טליוהוא
 לי וממם %יןהוא
 ר-'חי איסקיר4טירוף

 גערניועכז--רצוחי
 יסכם: קמילרז 2ל וצונו במצותיוקדשנו ישי יעולם סלד אלהינו יי 8טה?רוף
 הת- יצר ל"י סערלמ קלף אלמיני יי טסה?ריף
 סלילים סיילים קקסימ הסים כף יורא שקטהקטרם
 סים לסד ופתם שאם כבודף כפא לפגי וידוענלוי
 * לפנרף ולעמיד להתקים לפשר אי מסם לחד ופתםאר

 לעשות: יסיליא קל-?שר ריקא :י טסה?ריף
 0:געממנגע~. נשמה אלהי גזייך היער ייייי אשכנז קמלות איי:טען דעימין

 קדשנו עשר העילום סלף אלהינו יי איזי-ק?ריך

 תירה: ייסעןל יצעיק ועייףיקו4ימיי
 וצאצעינו שלנסנו תךעדק ושיאל טית 92ףיחסי כפיני תירחף דברי את לאלהים .ץוקע~לכ-נ4ו
 וליעלי שקף יידעי שלגי ושרטל טירן 2שף341,טטי
 : ושיאל לעמו תהרה סישד יי אהה ברוף ליסהתירתף

 : נברא כל-ועירטמרם
 : נקרא שמי קללשי

 נירתן: רכזליףלבדן
 כמקארה: רהיהוהוא

 : לססשק*ה לףלסס"יל
 י. ~ו_יטשכו צען י:/ * ורהוו~"ורה ה111ר,ף
 : טרה 9עת סללירצה4
 : אקנא ביום כיסימגת
 : וששןלה טישןכערק
 . 4,יר4ן יך(א ס(,יי
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 מכל- במר-בם אשר ועולם מלף אליןנ4 :י טעהוריף
 : התלה ניתן :י אתה ברוף תירתו את לן4 המןהעמים
 הסטה שעור 4הם שאין חליךשרים לששיים:טליףהעומ פני ייי ןשא טליףלהשה: שדו ייי יגר וןשמרף:ןברכי%
 אלף : תעה ןסלמיד חמרים יגמילות והראיןוסככורים
 קיטת ומהךן ס"ק ועולם סרוסיסם אוכל שטדםדברים
 משרים 4גמילות אבןאם שבור מן סעי סלא:לעולם
 שמריתועיביתןסכנסתאורחים ססףרש ביתוסששסת
 : שלם כנגד תורה ומלמיד לחכרו ודם שי7 שיםהבס"ת תסלך' ןעי4ן הפת והלוית כלה ןהכנסת חיליםוסקור

 בראסח טוה חיא סה?ה יי שוקט ושטהמלה"
 שקרשי קשיךה וטסה שי קסמיה טסה :עלתהטסה
 לבא: ל"ס'י 3י ולבוזקיה משגי למלה "תירוטסה
 אלטי ן לקוף אני מודה וקרכי שסוקסהשל-ןטן
 של-סנשמורק איון ן~-ובמעשיכם רבון אבותינאלמי
 טסים: לפגרים נעמית המוזיר ן טעהשריד

 גס7 טשר העולם מלך אלהינו יי טוהשרוך
 *לי-ק: וכין ייכמ כין לסכסץ ביעהלשכוי

 נכרי: עאגי שלא העולם מלר ולקינו ן אתהשרוף
 : עוד "אגי שלא העולם כולך אלהינו יי טעהשר4ןך
 ישה: "קגי "לא העילם קלף אלטינ4 " טסהוריף
 שרציני: שעעגי סעדלם מלה חלמוני ת טסה שריף : ומגען מרויע,די"

 עירים: פקס העילם מלך אלקינ4 יי טחהשרוך
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י"ר
- *  

/ '  
 .ויגעם: מלחיש ועילם שלר טרשינו ן טחהשריר
 חמורים: טייר שעולם מלך אלקים יי טסהשריך
 ופיסים: זוקף שעולם קיר שלטינו ן טסהשרור
 הארץ2ל-מ%ןם: רוקע הערלם ד מל אלקינו ן טסהשריף
 : ול-יריי לי שחשה העולם מלך טלהימ ןי ס"הברור

שרירטטההא,'נומלדהע,לםאשרהך'ןמצןדיגמר:
 במבטשה: דשרטל ןטיטי%%לרסערלםא"רשריר""ה

 עוסרןשךטל9"9טרה: ן~הינומלדסעילמ אתהברוף
 בס: "ף מנומן שעולם מלך אלהינו יי ס"השריך
 תעשי שסרק מנעכיר שעילם מלץ אלילינו ת אתהברוך
 ואלמי טילףנו ן סלסיןף וצין ויהי סעסעסי:והינומה
 סמצותיףי"סיטנ5 ןדבקנו בת?תף שתךגי*ואבוקינו
 לירי נ"א נשי71 לירי י"א ואת לץר:עכרה ולא הכא ל"ילא
 וסחכר רע מאדם והרחיקנו רוע שר בנו לם "ש %כפיז
 ץערנ4 טת וכץ מוכים ובמעשים הפיב גשר ורחקנורע

 מסרים ותייללי סל-רואינו ובעיני בעייףילרמסים ולמסי להן שסל-ים מיוזם וסננולדהש"אוד-לך
 : ישראל לעמו מוכים מסרים גועל ן אתה ברוףמוכים
 העם שתצילסי קבותי ואלילי טלטי ן מלפנןף ןצוןןהי

 רע ומחבר סטןמןע פסים ימעזות a~3D מעזןוכסל-יום
 ומבעל קשה מדין המשהית ומשמן ,מפגעןעומ*סזרע

 בן-ברית: שאינו ובין כדברית שהוא בין קשהרין
 ומודה בקובר שקןכ( ןרא שוום :האלעילם

 י'אסר לייבשם שלמכי טסת נדיביעל-סמקת

_: 
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 שחריהתפלה12
 ' מפילים לנסנו לאסל-עךקדקיני כל-ועולטיםרביך

 מה חנקנו טה סרכים* רסק'ף על כ' לססךץטסנוןני

 מה-כקנו מה-ךשזתנו סה-צףקוהינו סקסנו שהמלני
 אבוהינו ואלמי אלק'נו ן לפקןף טה-נאמרטה-גבורהנו

 סין כלא סים ךט9שי לפניף כאנן כל-המכיריםמלא
 מעשיים יב כי ככליסשכל ?בעימ סףע ככלינמוטים
 מל-סלסלה האךם ומותר * לפקךף קבל חיסם ויטיתהו
 : קבל סכל שישלן

 אעקף טכרסם כגי כריעוף* כגי עטף אגסנוהסל
 ני- על .שיעקד יחידו ןצחק סמיהה*זרע 9סי יףשגשקעט
 אתו שטהסמ שטטססמף בכלל בנף יעקב 2?תסטזכף

 ןישרףן: ישראל שמי ץת הגאת שקמחת-כףומשמסתף
 ילסחכף ילשכסף לף להודות היבים אנסנולקייץ
 טשיינו לשקף: והישה ךלסת-שכח ולקרשולחרץ
 ירשתנ4 ומה-יפרק גורלנו יטה-נעיכם חלקנימה-מוכ
 ןכמר ~רב ומעריביכם משכימיכם שלמנסנושוטרינו
 סקל-יים פעקןםןאומרים
 אחר: י ח אלהינר ף ישראלשמע
 ןער: לעולם טלכותו לבוי שםשריף

 טשגכ?א הוא טעה העילם גכ?א שלא ער הואאתה
 ס"א לעולם הוא כטסה סרק בעילם הוא סמהונעולם
 שטף שיי ךקי" שקף טק?'שי על שסף אתקרש
 טסה שייף קרגךי* עתגכיס קיים יסי"יאסףשעלקך
 : שרכים שת-שטף טקרש:
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 "גזי"י
 זבשסיהשמהם ובארץ כשק"ם חלקינו ע היאחטה

 היא חסה אלתלקליקים*
 ראשיי

 שפיין הוא ואמה
 סטדץ ככפית סשרכע קמף קבץ * אלטימיטכלעכיףחץ

 לכרף האלהים שמה-הוא שי שלם של-ש"י ךשאירי
 וטת- את-השמדם קשית אתה * סאךץ טסלכיתלכל
 ידיף 9שלאמעשה הסי * בם שלמאשר ואח טת*ם2ם יסטרי

 טנינף * מהעעעשה לף שלמר במסתינים אובעליוכים
 שנקרא הנדיל עשמף כעכור חסד עשנו 1שה"לשקדם
 אקיא ההיא בגת מה-שכתוב טלהינו ןי וקמם-לנףקלנו
 ולפסלה לעם טף9ם קי-טמן טסתם ק9ל ייפיתטסקף
 : יי טמר לעיניכם סר(-שביפיפם בשוכי סטךץ יעמיבכל
חי,

 דעי
 4עכעטעט. 6( )יייטע סתזלס מלנות היער וירך אשכנז קמלות אייזטען

  ו ויקרא ל"יוכטות
 וכע נקעת כעי נקשיש לאקי: ןהוף%-משהנןרגר
 הטןשס "TIJG מ11ד בין-אמל אתו ושת לרחצהששת
 ולא ירוצף-קים מעי יל-וטל יבשםשת-רעליים: איע-ידי% סטף י%9י "סרו שוסעו : קנם nmajפממ
 : להנף "שה לסקאיי לשיה ינשטמלי(קכם סיקוי

 pO*-עלם ,ae~ זד~'~מה ז4,:קיץ ך4ליק9 "ר,עסנךי
 וקכגסי-כד כד מדי סרטן ולבש : לדויהם ולנר1ולו

 תאי יתץסןשוףשילקש1ל-9?רווסכימ
 ס"שטף-

 ית-49ריו -שמ יש. : סטןקס של נשמי עי-סאקףד"עלף

ולכ"
 אל-טייץ אר"-הדשן והיעיא אספיכם כפים
 סקור: יליסקוםמגה
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 שחריתתפלה15
 יעריל את-בני צו : לאמך 44ל-משה לןקיךק ןין4ברינתינר

 תשמ" ניח.חי ריח לאשי לחמי את-הרבני אלהמואמרה
שסלעי

 וושך"!ייקלק,יק"ייאעימזיב,
 סם'ר: י לזם תמ'מםשנ'מ ככש'םך4ן-שוךלןה,ה

 ?ליל לדמה ילת קאיחה -בעשקנית קערגרם:יד חעשף סש4י סשוש כשריוחת מחשה חםךץת-סןקש
Tg?1לנר לתך .ק'ר מ עלף : מדן ךכיןת שקית? 
 למכש ההין רכיורז ונסכי : לןהיה ששה ניחם לכיססיני
 מגשש ןארל : להוה שקר .צקך סעד שקדשסלמך
 ליה-וה: ניסח ריח אשהקעשה יכנסכי כזבמר וקנסת הערריכם %ז טעשףכזשני
 ץי.ף לסל 4פ4ה לט,שף .,יןף זל אס, הגםןן
 : סקיב על-'~cile את-ך9י ס9מקימ "סין שגיתרק'
 עיס ולר * קים הטקרש שגית בוטן סטטיםקפית הת- ישדף חכיקלמ שסקקירו "שינו ע היאסטה
 טתיךתף: ככתוב 4כישף משה ודי עלאיתכם
 שלנמשה ןהוה לכור - ו-ייח

 קח-לי
 אמה ועשים ישייף: וקד קד וגה ולבלה סטיםוקללה ושסל י 4מף סטים

 ושסקס : קדש סקיי טפלה "ס קעתה רצחקשרת
 אשר משי ט"הל העדת לפני סש*ה ינתתה הרקטשנה
 ?אטיוסק9"- : לשם "סו קרשם קיש שנעה להאןקי
 את4 פקיטיבו בפסי שבמי סיים קקכת אחרועלי

 קעךשין.ט %ן את-סגפת אהרן ובהעלת : יקמירנהסגנה
 לררותיכם: והקף לסני טטיד הקרתיקטנוה
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 שחריתהמלת18ר
 משקל והלבונה החלבנה והצפורן הצרי הקטורת, פטום רבנןתנו
 ששה משקל וכרכום, נרד שבולת וקציעה מור סנה. שבעיםשבעים
 וקנמון שלשה, וקלופה עשר, שנים הקושט מנה, עשר ששהעשר

 וקבין תלתא מאין קפריסין, יין קבין. תשעה כרשינה בוריתתשעה,
 סדומית מלח עתיק, חורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין ואםתלתא,
 כל הירדן כפת אף אומר נתן רבי שהוא. כל עשן מעלה הקב,רובע
 מיתה: חייב ממניה מכל אחת חסר ואם פסלה. דבש בה נתן ואםשהוא
 מעצי הנוטף שרף, אלא אינו הערי  אומר, גמליאל כן שמעוןרבן
 יין נאה. שתהא כדי הצפורן, את בה ששפין כרשינה בוריתהקטף.
 רגלים סי והלא עזה. שתהא כדי הצפורן, את בו ששוריןקפריסין
 : הכבוד ספני בעזרה, רגלים מי מכניסין שאין אלא לה,יפין

 הדק היטיב היטיב הדק אומר שוחק כשהוא אומר נתן רביתניא
 לא ולרביע לשליש כשרה לחצאין פטמה לבשמים. יפה שהקולמפני

 לחצאין, כשרה כמרתה, אם הכלל, זה יהורה רבי אטרשמענו.
 : מיתה חייב סמניה מכל אחת חסרואם

 שירים של באה היתה שנה לשבעים או לששים אחת קפרא ברתני
 אין דבש של קורטוב בה נותן היה אלו קפרא, בר תני עודלחצאין.
 מפני דבש, בה מערבין אין ולמה ריחה. מפני לעמור יכולאדם

 : ליי אשה ממנו תקטירו לא רבש וכל שאור כל כי אמרהשהתורה

 94אית ן : קלה לעקב rhN' 14 משגנ עקנו בלאדתע
 : קרעי 9יימ ?עיי סילף היקיע ו: : 9ף ביאס שיםחשרי

 נערכה : %ה השבבני פלט דגי העגי הצר לי קטהש4ה
 : קדם93ת עשנים עולם וימי ךיר4ש%ום והזלה סלמתלץ

 סקנס ק נגוניהת~תט
 99"לגא

.אבג",תץ "פיה* ממיי וסייף ללח

 "יע"שטז 3ל-א* טהרני שגכףי עטף רננןקשל
 נגד"ינש שמןם* שבכת וחדדף דורשי נכדרנא

 בטר"צתג גטלם* תמיד צרקמף רחטם טמרםשרכם

 חקב"טנע עדקף* נסל מלכף ברב קדישמסין

יגל"פזק קדשתף* ויסרי סגה למנטף 82המגיד

 שקו"צית מסלמית* יטע צחקקנו משסע קבלשמקנו

 ?יר: לעילם מלכותי בכדד שם9ר4ף
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 שני- השכת הביים3ו!רבר
 פסיקם שון-ש9ףמשלם
 מנחה סלת עשר5יםושני
 עלף הסוי: כינקןולילה
 על-עלוק כשצקיששנק
 : ונמכההתמיר

 שופת קףשימשחויסן קרשי *!ש-ם יעקק%
 דמן וקבול בצפון שסימתן ששפירים שלים ויעירשר
 ועל כשרים 2ל-כין הזיה מעין ירמן כלפין יקרתשסלי
 שירי מעכסת אסתמהן מתנה הזהב ועל-ס1כחורשרשת
 אמ- ססיצין שלתווכם עערכי :סוד על 1g~w כיהסרם
 הנקרסים השועייים הנשרפים פרים ב עשב: לא גסןלא

 סע%ן ורסן כ4פון שרת יללי רסן כקביל T~DS3שסיקסז
 סלן אסרן נשה9ה הזהב ועליסזבח על-סייגתסויה

 שלשוקס מערסי :מודי על שופף היה הדם שירישפקקת
 שסית נ,ערסין וא,לה חלו לא-עשב נמן אם-לאסהיצון
 מצבור מפאת Tci אלו ןמ:סיד הצביר סמאת ג :מךשן

 נ4פ.,וקבול ש"זמ! ייימשחת ףףשיםלע?'ואשי
 "SJtiginaffofgen 3םן4!שבב82:(:תצ!:!עג:1ש6המ!ץב%

*uw6108 41!ח finb meibe Eetrefienb. ae~aogielnen neteel~eell נ:nbeiiimmt,wosuein " נוייחו ~n,fonberitsilm 
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ן  שחריתתפלת20
 8רכע ע5 מתפת ארבע וצעון ךרמן בצפין יקרת כסלירטן

 ~ן ובא-לי למוכב ופנה כאש 4לה כיצרןקךנית:
 * מערביה צפונית * מפונית טןרסית * טהןסיתרריט'ת

 * דרומי ךסיר 2י שסף היה הום עערי * ררימיתטערסית

 קכלסהשל קהוה לערי סו-לקלעים לקויםאשליו
 שתימתה קרשים קדש העילה י : ולןלהער-חצותליום
 לעשים: ואליל ךנתוס הס"מ קהןשרכעיסעקהטסית שמי ודמהמעון בצפון עוטת טללי ?טה רקבולכשפון

 עלות אשם אקזמית הל חלו ~ביךוחשמות. שלמי ובחיה
 אשכם נזיר אשם חרופה שפחה אשם מעילותחשם

 -שרת ככלי ךטן וקבול בצפון שחימתן * תלוימצהאעאשם
 לסגים ן9א9לין 8רכע* שהן מחמת שתי מעון ודמןכשפון

 ףצת: ולי5העד לירם סס5-טץסל 9ף4ה לזקריטןסקלע'ם
 591-רקום שהיטגן קלים "רשים נזיר ןייל התיהי

 כסל ך4אקלין . חרכע הן ש טטפות ,muj., טעון ורטןגעירה
 המשאם וצות: עד ילילה ליום מאסל בסל אךם לס5סע'ר
 *שיהם וכמגים נוכל שהמורם טלא בהם שאצאסטם

 שחימתן קלים קרשים שלסים ז : ילעכריסםךליגיהם
 שרכע טטנותשהן עמ' ררסןקעון ייגלהוס5-מקום
 ~טים לשני וסל-מאיי ל9ל-תרם טשל-סעידשחולין
 שהמורם טלא בסם מייצא טסם המהים יסר:ולילה

 בסל-מקיום שחיטתן קלים הרשים ןהפסחןהטעשר הבכיי ח ילעבריהם: ילבניסם לנשיהם לכסמיםלאסי
 : מ:סיד ס14ר שדמן טסת*ובלסד מחנה ךססןטעוןשעירה
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 לשונאדם וכמעשר לכהנים נאכלשנהבאכילסןהבכיר
 י אסר ויןלה יסים לשני ושל-טטשל ששל-שעירןקששלין

 2ד-לצית אלא קטסל ושיני כללה ילא נאכל l~alwiסקסח
 עלי: אלא נאקל ואיו לטנ?ו אלא נאסלן8'נו
 שתירדה מרית עשרה בשלש איטר, ישמעאלוסי

 מכתוב אב מבבין שעה* וטגזרה !חמר סקלנרמזת:
 ומפרפ טכללופרם* * כתובים משני סב יטטייןשסד?

 משלל אלאועיןסירמ* ופרמוסללאיאטהרןוכלליכלל
 כל-דבר * לכלל צריך שהוא ומפרם לפרם צריך"הוא
 על-עעמו ללטד לוי ללטי טן-מטלל נ"א יקללשסלק
 בכלל שהיה של-דבר * ולי"א על-סשלל ללטי אלא:4א
 ולא לסקל י4א קעקינוי "הוא טסד ק"ן ליעיןה4א

 חסר מעד למעין ייצזש כסלל קויה שלגסילססטיר*
 זל-דסי"סךטכלל * להקלולהםטיר כעגנויצא"לא
 עד לכללי קיסףלירף זרי שטה טי ססרש שרקי לדיןה4א

 סענינף* הלמד רווי בסריש* לסללי סשתיכ"יעזיבו
 ?ה סטססישים מתוכים שני וכן טטופו* הלטדודבר
 עיניהם: רכיו משלישי הכתוב שנבוא 2דיתקה
 שזבנה אכותינף ואלמי שלהינו ץ לפניך רצין:הי
 כתרגלך: קלסנו ומן לימינו במסרה סטקושפית
 : קךמניית יקשנים עילם שיטי שולטה נעסרףושם

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שהריתתסלת22

 .ברוף ירוךהוא . יעולם שחמרהךברוך
 סרור * הערץ על טרמם ברור * ומקיםעיר ברור * ועושה אומר כרוך בראשית*עושה
 מדב שסר משלס סרור * הכריות עלטרחם
 פדרה בריך * לגצח וקים לעד מי מרוך *לע44יד
 סלך אלקינמ ? חסה ברור שמו* ברירומציל
 ונשוי * ועבריו מסיריו הלשון יספררטיסה עמו 3סי מטללי מרססן סאב מחל *סעדלמ
 וכוטירות כשקהות לוקינו יי נהללף עכךףדור
 שלףונלליכף !הכיר שפירף ונשכמףנגולף
 טרסה שלר * סעו4ים הי יהיר חלקינוטלאני
 : חשה ערוך * מקרול שמו %די-%יוטפסר
 : כששסהות אסללטלר

 : סעטים:עולסיו הדריעי כקמו קרחו ללוקע14

 3ככ-א-נסלאתיו: שיהו זמרו-לטו לושירי

קחקלל~
 ת: מכקעוי לך !שלח קדשו 4?3ם

 נסקאסיו לכרי : סטיי סטו כקשי ואזך ייררשו
 ישרל ורע וטשסטיקיהו: הפסיואשרעשה

 כסל- אישינו ב ךיא כהעךיו: נעקב כעעכרו
 קף רכר עריתו לעילם זכרי : טשסקירמ4רץ
 רש9יצמד 4ת-אירסם ירח אשר : רירלחלף
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 שחריתתפלת24
 כרית לישר-ל ל",עקלל"ק 1',עליךס :לשסק
 ססל 4ךןרץ-יגען וכשמז לף ע"מרעוקל:
 תקים כתעם טפסי טסי בה?וססם :גמלסקם
 אלוצם יטטטלעה 4י-3די סףי נןחמלכ4וח:
 2להם 1,,כח לעשקם לאן לא-המך :שקר

 .&S*- מבנביאי במשיחי אל-חגעדסלכירק?
 סידם-4ל- בשרי כל-הארץ ליי שייר :סרעי
 טאד יטךלל ב כייל כי : נסלאסעסעטים בסל- אח-בבורו בנוים מפרי ישועתו:ןום

 עז לסגיו 1ס?י הזר : עשה שקים וומ5'ל'ם מעטי" של-סלמי 5י : על-שלקלסים המאדנורא
 סבו עטים טשססי[ לך סגר : כלקקוומרןף
 חילו : כמדרת-קרש יך הש"ה,ו לפגעוקא, מנסה שאף שמו כסדר לי ?בי : ועז שכורלל

 : כל-"שדם מגל חף-חשון של-ך4רץטלסגיל
רשטמף

 כי-בא י סליל כוער עצי יינקו טיאשי-יה וס5- משכה יעלץ ימלאד חכם יטעםטלר: % כנעם ויאורי ס4רץ דקל משטי"
 מינילששם

 לעדשה שי מדן סי י ךלי :
 וקכעני ישרני אלכן סושיענד דאטיימסףד:
 ישראל חלהי יי בררך בתחלסף:למששג_ח קרקף לשום להורותם טן-מגויסיםומצילני
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a~ivr-rtכל-העם'אמן שד-מע14ןאמרו 
 רוטמי : הוא קרוש רגליולמלם וקשטמרי אלמיני יירוטרי ל:ומלן

 אלהינו י'
 וגיא מלסינר: קידשת גי מוריד לסרוסקטמרי

 לסש'ב זמריה ישסית ולא צוןרחומיוכ-ר
 "א-תכןא יי חטה גל-מטסו: יעיר ולאחטו.

 : יירשי סקיי והמתה מסרה לקריכהנזף
 עז סגי ריטה: שעולק ק' ומק%?'ףזסררמקןהן-

 כשסקים: .עי האותו יל-ישרווללטיסים
 נוסן ןיא ישראל אל טטקףשיף מלהיםנשא
 -י-וקסדת : טיקים פריר שעם וס44טדתש
 הארץ שקט סגשא הוקיע: ןקטות סיג

 על-עטה מךששה ש על-שים: *מייסשכ
 טשג-לנעיסי עטני ייעדת ן : שלהכרססף
 גף: בקם שרם חשכי עסקות ת מלע:לעקב
 הוקיעה : כידם-קר-ני ןצעי "מלץ הוקיעהיי

 כנשקם והעם את-קמלמף ובכראת-עמף
 יקנגט עעןני לכן מכסה כרטשנו :עי-שערלם
 קדקד כעם עי לגם ישטח כי-בוהיא:
 לף: יסלנז כאשר עלינ4 יי ימי-ססרף :כשסני
 ןטה סמן-ןש4י: ומלעף מסעף במרשני
 טיס'ף ב שנלי מסעף: לטען קיני סר מהצדרנ
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 ןאטלץהו: מרחב-ליף טערןם טטר'וסקעלך
 טלסץ: שג תעם "שכי קי שומה מעםחשרי
 כישיעיע(ף לכי ןשןם מטסתי כהסרח ינחל

 : עלי נטל שי לסאשדה
 'העתוק שכךהל מססכ'ם סש6ךם : לרך מו"ררלאננס

 ן~םןיןם.ן2ץייןללהיי:להןהוה-?יימלרקףקש:
 י וקיסמרץ קרלם5 סשטע סלי רתכים כאין אמר %יןרעת:
 שםיאהלבהם:ןהוא לשבוש מליטם תל ועקצהיגאקןם
 תלת : קסשמו נסמר ואין 2ל-קצותם ומקוסמוייצאו ס'ק76םי ?4כורל?"?ח:סק%מ קף9סלש'ש4סמןיאא
 מרקימת 4ט49ה ךהנ" 14שןךות קקיכת ימימהךריף
 שיה :ישק סלף כשטסי-ל4 :השףגשרים טקיכלקמי:

 משעקף פר עות מהררה יהוה; ךראת4"לת2זדם:
 וקתי2'ם ףמ%!נב ט5(ב ספסטיים : יחיי %ךקיןיגהחעת
 ושףרמןקב שפם קקר נם(נכרף : צוקים ינחתמרכש
 ?ראלי: צילי !לה לשעל לקך ךס4יז אינרי-פי ילריין נסני ftwh~ih* מטבוע ויקינגי "ימם %ד 4-ומשיי-קיעיף ששף י מורים aa נקני: סיש"ררת 9'ןקיו שנישית :רב
 %כיןלהנ:יגךשהלהלף: לזע את-טעמף כשמתף לריילר

 שקי: סס5,תי מייד ישיךעת טת-הנ"חגרוה
 רקקחו: :עגלם ץקשעי נקק' ""סללשיהנה

 סצ'4י: ומשל-י?וררם' ךןע' טת-ךהיף~_eaj. נסרו: שטף ערףמקוה א"י ל'הנףקנדלי
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 "?קיקיי: (מגיסכם ונהרו טיליויפגימו
 סיש'וי: יפשל-אי.מע שקו רהוטם "וא 111
 לסלחכם: לעששיי מעב מלטך-ןהנהץחבה
 :סשה-בי: "8שר אשך' ןהשה גי-9יב נראומעמי
 )יראיו: טספיר ימין גי קדשנו תות-ןהיהןראו

 : שימצ לא-יחסך4 ןקוה ודףש ירובו רשףונסירים
 הלסדקכם: ,הבה ירשית nwonf*-ללזייפניכם
 מוכ: לרפית ,סיכם פטר סמם המקץקי-ךטיש

 טרקה: מרמר וש9מיף הכע ליונהנצר
 ורדפתי: שלום כמש קרעעעשה-9ונ9יר-

 טל*שועסם: ןטןניו לול-צרעקיכם :הוהעקל
 : עגמם סוךץ לסגךירק בע זץ,אי .ודעהק%
 סצ'5ם: וטלל-עףרסם שקע להנהשמקו
 יק?: ךיהירגטי-רום לנשירי-לך ירעההריב
 ןהוה: ייימי ,מכים צדיק ?עותרבית
 נשקדה: לא מסשה וחת גל-עצמינושטר
 :עמו: צךיק ןשנאי נ4ה ךשע"מיקת
 ?1: שמקמעם %שושיי11לא,שפועקיק.י

 ובכפלהצ
 לנמי

 ?סק5 לרץ ושסילל 1לח לים י קטרם נוי:גרי ?ני תמ ארמדה טיסי אישחהאלים
 עד-דשא אינוש משב אל: טפה עד-עילוםומעילם-

 זמם שערף שנים שף י כנן-8דם: שובוות-אטר
 ובקש: ןמרל %ב :גגהי:עיץויף גטלהוסלףלהר עצי שגה זרמתם : בקלה ו%שפכה :עקר קןשיסמיל
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 לבגדף שת1פפינף נכקלני: וקחממף נשחףקי-כלט
 שללנו יעורמל שוי 9ל:ימיבף קל שוף: לסגורהיעני
 וטם שגה שכום בהם י שניתינ4 רמי סמו-הגה:"נךנ4

 חיש ט ןי ןעען ןקל קןהןךהשם שמולכו יסןכורת
 יפינו לטית וטךטסיעכןקף: %8 עי קןיע *עושה
 :עסריף יי :עה : שמתרשיטראה שיקתזעימטשיסבן 599:שינ" הישגהונלסלה סענף כשהי:עסיך'ף:ששעני ,הוהם2י סשקה:ש']ה:ץה2ך-סיריו להל הלעהכאגד

 41ף אל"עו שדני נעם י ויהי : 2ל-שגיקם יחכרוחעלף
 ויגגהי: !ךינו וששדו 1לנ4 ?גנואה (!ךינ4ומששלל

 אטרל'ה.הסקקךצא:קבוקסי2לץןשאלשי"ףלען:
 וסצנה עגה תרשה כנפיו יחסת לך עקד יאכךתיאיית: סוכי סשח!קיש לי"אילף 9 "קטת-שי: אלוי49וסי
 קךקר 'למם: נעיף yoo יה מעתד לא-ת'ךאאקתל:

 שלף י כעדף ך9י עליים: ישהד סקשכ ?הלדשדשי
 ך"לקת ס9ם כעיגיף רק : ~ג-ש לא קליף קיסשלוסכה
 יעשף: עי9מ טלשי~לירן והזק שי-טסה : ירקהרשעים
 הלששיי י שרלף: לאישכב הנע 8יובוהלא-מיני
 פך ךשא4נף על-כקים 99ל-הרקיף: לשסוףן48ץ*לך
 שקי: קייד, אשגלה4 מיסלאה' ישק ל שיךמגין: שיי הירט "דרץ יפתן על-יעסק : רילף וארז"4ד

 : ה4כשןה4 אסלעהו כעכה ענקי ע9י נשהעגהי יןקרחנ'
 ונו'. ימים איו : סיששקי ומרשהו א?כי2הו5ןד(!סים

 קילף931ך!ןי:שץי3( יו טיז-*~as ןץל45יהץייץל*קלה
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 שחריתהפלת84
 קי לנגלת.:%שמ.שיןדם:קיץ2קכשהרל:ך,יךאל ןה1הןטרי כהייב %תלהימ:הללקח שסצריתמשתיה-ה
 וכל-תהמורק: ףבארץכיפים שששםסקץן"והעישוק "שר- של טשל"יקים: ןעהטיניט ק'-נוילאנ?דתי

 ריס משא עשה לשקר לטךץוךקיםקץלה?שאילמקעה
 _U-שסקה: קטרם משכדם שכלי אסלה :טישי1סיי
 יכול- שמרע" העכזם ות1קכי ימ"חים אוסת ישלף
 י לעליז יל%ם2ציקים: וסרג מירשים שהשהחוג'ר:
 נקען: טטלקית (לכל סשאם עלף ילעיג קטמף'שף

 .ה.השמהלע.לםתן"ךעםנחלה!ףלה,ןשרתל2י.:
 וסבאם: 2יוועל%2יי ןילף קיןכין לךיעךי: זכרהזלה
 קה,סמולא %ם: %י מסשה וזהב כמף תויםיצקן
 טף יטעם נלא יקם "וחם : '?"י ולא לקם אעלםנרקרו
 אקר-ב"ס בל עשיקף יהי כמוקם : ששיקם י2-ךיםנון

 שקו נשרין ק.ת טתקהוו ברקו ישר"ל רתוקם:
 בךכו יהוה וראי "ת-זהוף קכקף חליי %תטת-נלה:
 קלייי: ניי-"ל.ם _שעז טיייז ש זדקוה יגדטתזההק:
 מקד: לעולם ל שי-קוב להנף ה1ךוקלו

 סשד1: לשלףל קטליץם לאלרןף1רי
 מסדו: לע41קי קרדום לשד%לאלר
 : סשד1 לעולתקן לכדו *דלות נסלקותלליאת
 סמרו: לע41ק5 כסכונה ח"מדםלעשק
 סירי: לעילם9 2י-סתם הירץלרוקע
 סללו: לעגלםקי דלם איריםלעשה
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 שחריתתפלת88
 סידו: לעילםו' כלם לטיעלתאת-טשטש

 לעילי קי6תק(יד.לש9וכביםלטישלותכ*לה
 ססר1:

 לערליכי בככוריפם יעך?םלטוה
 : ססרו

 ססדי: לעולםוי טחיכם דש.רא5ויוחא
 nQTnקד

 ססרו: לע41זן ה נמי וכזרי
 סידו: לעיורםוי לאריכם ים-שיףלער

 סקרו: לערלםל 9תי19 ותרעףיה14קיר
 סקדמ: לערלם9 9מם-9'ף וסיער טר4"מגר
 סקרי: לעמלםקי בטרשר ועמולמילד
 ססרו: לעולךוי 4דלם סליםלס"ה
 ססרו: לעולםזן שרעים סלקם.ניוןרג
 ססרו: לעולקק' העממי עלךלסיחון
 סשרף: לערלהוי עששו קלךולעוג
TP)1סשרו: לערלתשי לנהלה "רעה 
 ססד1: לעולךקי עבדו 5ךשרלוגעלה

 סשרף: יעילהכי !גי-*ףש9"ש*י
 מסרי: לעיףקי סומקנו 7קנףויק
TP'3סיידו: לערלךק' ל59-שער יקם 
 סשדי: יעילםל ס"שם לע5מודי
 נאוה לעיים שידוף נריקים כנוי5נ

 מסי
: 

 ?לאנ-מי: 51ור טנ59 ככשור להקףהררי
 דכר- קי7ער כמרשה: נגן סיקיבי חדש שיר 15קררו
 ש4 טיי יקרים שקךם;4שי סעןץ:כרקהןה1ה קלשהאה מטי יסששמ 4ו"ה ולת : שממושק וס5-מרשהויידלף
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 שחריתתפלת88
 מניא גלם :עעת סס'ר ךיה : ,לחלד הדק קיאבה' א9- קיא קי מקל: 3לץשבי (ןורו טמנו של-סעךץגאוה ךךץ' : מהוקא ו"וע?ות נמד י_נ'4 קי 4גד 3גה :מגאם

 מסש9ריץ שעטף לערשך יהיה .עצת עמים:טסשברת
 קשחם: "תיכל-שע ןהנףל*ה ףבימ משמןם לף:ידללה בקר י העם אלהיו חשר-יהרה המי אשרי : ורר לדץלפי

 יהד סיעך : ץ סערו של-ןקט "ל סשלסק4זכז-שלטו
 שגב-סבל נושע חמלך %ן : "ל-ול-עעשיקמ "טליןלש4
 לאץ4גלגפור

 כרב-כ"
 לסששהוקרבס'5ו שקרומום :

 להףהעורנ5 קשתה נסשמ ברןב: ילחיותםט%ונטשמ לטיי לסקרו: לם יה סגהגימהילישיו ךטלמ:לא
 קדקו.סקסנו: 9שק קן לגאי ייקח כ'-19 סא:ימגרו

 לף: 'קלנו וחשר אלנו ןהוףךח'-מסדה
 יישר ליהל[ להףות 6יב : משקת לזום שיי ט97ריצב
 : כלילות ואמיגמף ס9בף כל"י לסלד 4ל'וז:ל"9ה

 יהדק קעקיף טה-גדלו : חמין 'זלף שקעקף שאשלףי שטסכה' וי שסיור: ס*יון על ועלי-נ4לעל(%שיר
 לא- וססיל וכע לא בער שייש טסשבטיף:?אייטקך

 של- ןזיצו כמו-עשב י ךשעלם שיךם גהת-ןאת:ובד
 ~הלף: לללמ מ.ום ואמה .השטבם:ערקעד: ל "נןקלי
 של ולקדדו יאברו לנטה קי-סגף נעה או9יף סנהט
 417ן: ששטן כל"י קךע פץ-אים ומפכם אנן:פעלי
 אזני: משמזנה עימ טד. %ל כקקים שבהכי עיגינמרם
 זטת שתילים 'ש4ה: ולאווז זכו יגח 3ס9ראריק
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 שחריתתפלת40
 דשנים עליבה ונקון "ור יפךיחי: אלנונף סצרית סוהלל

 ין ב.: ~לאש:למה צ~ןי :ריך קינטר יה:~ליה;ירורעננים
 ףס%ישף-מקין עי לגה12רעה ל"ש גלית סלד :ה:מצג
 לשף: והית לששי ק41 והית וילו ןעה יערית לששי "יה: קמילה סע, וסא5 ;קין גל-חייט:סכל

 כצרים טךיר משהרימן טךי?ים רבים כנים יסקלות
 :רשה %%ה-קוש ללחה ואף ניקטם י זדתיף :והוה
 : :קיםלשרר
 קם ןהי בקעשיו: ן ןשקח עלעולם כןורןקי
 סטןרח-'שמש ועף8עולם: קעורה טכ?רב

 ןכרה ף לעינם שטף ן : ככורו סיקיםזל יב נוים על-כל ?ם ב: קם מהללעד-שכואו
 תלי ןקלץן בסלך:במים נךאסךי ס*רץ וסגל ס.שלים רשטסףטשלי': %ל ימלכיתו בסיו קין סשטימ ,? :לררןרר

:t~'rrr יי בדימטטייד: שכרי עדן5מטי שלו ייכצי: לעלם 
 רבות : עמים מחשקות הניא נדים .עעתשסיר

 ןעת 3ןןאשישועעחךקיאסקים:קחשקות
 יי קי-סקר מעקי: ציה קיא 3מי טקךקיא שי : נרר לרר לבו טהשסוח קעטר לעדיםב

 נח לו סקר כי-יןקכ לד: למושב ט!הכצנון
 לנחלתו עמו יי לא-יטש י כי לסנלסו:~שראל

 סג; קדש נאוה*(
 רר"". וכ"כ ptu~ יכן ~ו'י טרויק נכ'י דגח וסק' כע"פ ~כא' נקטן
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 שחריהתפלת42
 לרקקם ולא pyr וכער י רחום קוא*"זב:
 2 כל-מעמד: :עיר ולאח"ו לסקיכומרשה
 : ידם-קרשני:עגלי מטלרהוקיעה
 שלה: ןקלזף שי נקף יאיאר
 אלהיו: שיי סדם אשרי לו שככה יןםטשי

 לדו מסיהקמה
 בעי: לפולש שטף וחרקה השף אלוקי4לריסמף
 בעד: לפילם שמן גאסללה אעריגסכל-ים
 קקר: ומז בלגןל,י סקי ומהלן ןדשףגדיל
 "ירו: וגנ~רעף קעשיף :שקת לדירדיר

 אקיסה: נפלאתיף ודברי הנף שכירהגדר
 ת'- עדיתי אסירתה: י*ךלהע% יאמדו וור4שסךףגלמי
 ירגנו.* נעהקמה ילעו יב-מוסהגגר
  71 יתיו וגדול-קפד: 5,4ים ארף יהיה ךרקיםסיין

 על-קל-קעשיי: :קף119 לול יקרקף9
 : נקרקוסה גמסויף של-ונעקיף ךהיהיורוף
 ךרורו: ?בשומה יאשרו מלקומץשסדך
 טלכיסו: הכר "כלור *בוההיי קטכם לסך ד"וכיעל
מ

 לזימי
 ביי: וסל-קיר שלזלק'ם(קמשלמף סלטות

 : לסל-סשפומים וזולף לשל-מ?ש~ים :הבה יקךם
 שעי: טת-טק4 ניגנו-לזה ואמה :שקרי לאו ולעע'
 ריח: ומשק"!,ל;לע שת-'בףפת"מ
 טשל-קעש'ו: וח6יד שקל-הלקוו (ךקוה ליקצ
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 שחריתתפלת44
 לשקת: ,קךאהו אשי לכל לשל-קרי'1 ,הרוקריב
 ךילשו%ם: יזורע וטת-שקעכם נעשה שטלרשךיר

 ישמיד: כל-קרשצים וטת טת-כל-אהביו ךהיהשומר
 לעילמ:%ד: קדשי שםססלןהבהןשרקיןיבגףןל'גשר

 ךעד-עלם קען נכףיה י ראנחנ4 י"תקפו
 קללי
: 

 יתעטה: לליש. ליהקמן
 אהלי

 עמך ןףף
 .קנטון י כשן-טךם כנדיבים 4יעבמסו יעורי: לכהיאנקתה
 אסך4 סהוא כים לטדטסי ישב דוחף תצא : סשה4הלו

 טלשיי: שוךףעלץהלף וצנרי 31עלג%קנ טשרי%זתנטיי:
 סשטר וטתישל-ץ"ר-*as מתעים נטרץ קצצם 'עשה
 ךאלמנה ןףום את-נרים שמי י יהיה צדיקים:""א"כ שפימלם זשף יהוה שרים איקח י יהיה : אםלךים סטיייי,4ה לרעבים נשיסם לעשויים י סששמ עשה לעולם:שטת

 ם רשץ ה:עיכר[מ('
 :'עי

 טללןף לעוקם י :היה 'ץ 9
 : הלליף ןדד לךרעיון
TDp

 קללי"
 תהי: ןאוה ןי-ש,בןפךהילהןנוקי,עים '

 לב מיני לש [(ךומא ןכגף: דעיךיעל נרשו ךהלף לס ךר4שבגף
 שסרת לקלם לשוקלם מספר משה : לעיבותםחמסגש
 ססקר: אין ~כהנעי ורב-כ"ח טדוגךמ גדוליקרא:

 לךהלף :.92 רשציתערי-עךץ סשקיל ךילוקיעעקע4לם
 ין5ים י שלים לסכיה : יכבור *ליךנו ?מרושתהרה
TVecחפץ סיום כגבורת לא השרדקכאי: ערב לסגילסיח לרסקה מתן : תאיר סךים סטיקיס סטר לטךץ: 

 אתי טת-ךראיו ךהיה רגעה : ורצה ףטישלא-לשמיי
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 שחריתתסלת48
 חלציך לל ץתייהנה שכקערןקלם לחסדך:קסעמלם
 מאים וקרשדי סעף שיך *שדד כי-נהוקיר'מןציוד:
 שקץ טסרסו משלס ישבן4ף: 66ים הלב שלרםאבולף

 יעמס: מי פךתף כס.סים.-לנגן קרסו_ טשלדךמקש: ועסי כ19י כצרר שלג צנתן : רירועךשלמלה:ריץ
 לשל-13. י לן לאששה לישר"ל: ימ.1 ים חג'.לע"י הסכי מלר ןולוטמןם: רוחי ישב תסקםושלח-דסךר
 ק'. דבריו "( קללתה: כל-ךעיםקשטקים

 של-4סטרש שלוחי כל-מלטלי הלליהוכטרוקים: קללבה' טן-מעקיכם טת:והבה קללי ' קלללתקמח
 הללוהושוך של-לןג'ץ1ר: מכס"לייהוקלל.הושיש

 טת-שף יהללי סיקים: מנעל י ששר יממדם ס*קץם-
 קק-נמן לעפם לנר שעמים תמלא.: ')ף ן.א ן:הנה

 רסל- מ4יגימ טן-משדץ את:ןהרה קללוךלאלנעב5ר:
 :ן דנר5 ע.שה רעיה דוח וקימיר .שלג 12%סרד :טהמות

 וקל- המנה .קל-אך,.ם: סרי ןץ ושל-;;ץ,תלהרים
 שרים ךסכנ*שים טלכיעיךץ : לגף ועפ5ר רטשטמעה

 עם- נקנים ןנם-כתולות קחורים טךץ:וסל-קשטי
 לסימס?יו תהלה שש י .קךן ר"רמ * רשמיםעלטערן הייי לכרי שק5 קיגשנכ יפיה טת-שם י וסלליס4לים:

 ת'. צבאי, '( קללכף: ~רלףלכגןןשראלזם

 כקהל מיל". יב" י ש ג'הןה קייי י קללתהקשש
 קלו כקיעי5ן כעתוי ישךאל ןשקח יממילים

 : כמ*
 ךהוה קרר5עה תטררלי: ןכנ5ר וסף ומסול שק5וקללי
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 שחריתתפלה48

 כירם: קיקיה וכב שנריק אל רימקיתעל-סששכיקם: ןר4ני וסתיי לסירים יעלע שיששה: וסעי4נוםועשי
i~vb-לל?מלקיקם 3גאק'ף: מון"" כגהק והיה 
 מששם י שהם "שות : כרגל בככל ינסורקםיקים
 ילקח: לסל=ססיךיי דקורו יכר*קוב
 ן?: כריש שליוהי שהרשו קללן-על ' כןלל?הקנ
 ורעקע חללוהף : שדלו שרב "לייהו כ4ךיימייאיייהי
 קללוהו בצלעלי-עגקע חללוהו : ועגביסים קללירו ויחיל בתף הללוהו נקמר: כנבל קללוהושוער

מרטיה:. בצלצי
 כ"ה"ת"י"ה: קללתה: ןק תסלל מגשמה כל

 רשראל 4הי יסים ין י בררך : קללךהררישלס שק סע'ז ל חי,ר ותקז: י *"ןור'הןלעןלם
 ובויו קם ' ולרץ : ~כרו נ"לץותעעה

 : וטקז י שכן את-סלשסעףץ לבודו?סלק ללולי
 כעטען. 15 טטעהענד מי:ט ברכ, נחך בי: מסז4ענרעיסי

 טיה' ן"הם שייך דויד יחסי של-סחיי לעיני יתשי: רויגן?ך
 ,שבי

 לפ: יער-ע1ל: קע,לם יכינו
 כששם כ-קל וסהוד נד[4אח וסמ9"רת כם4נכהסקילה
 וגבחתה שט וכהנף 3ול מיל נטתה מלסעיףוסשבור ,לשי לךץש: , לכל ןהטקנשא _מסלשה להלםקאךץ
 גד חנקנו מיים אלצינו ועתה : ל4 ילסן:ק לנגלונערף

 4( ס'א 8*ה ע' כתטי' מסטרהף: לשומסללם

 לכלי
 8ת

 יסל- הלץ נכיעש*מ סלים טת-סש6דןש*יצ*יס

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שחריתתפלת50
ששר

 ץ5ילס'י'~
 ןטסה שלם ןסיץשר

 קחי
 את-כלם

 ענקטל היק טעה ק""מסם: לה מעוקדםיש"
' 

 ים
 לש"'יו4י.תעמ. למ,י;ק.ויקו .י'גאן "ירק?:?י. ושסע כשיים סטיי הןוצאמד שטמרם שמרטא"ר
 ומטרץ קטמכי קססי הכשוני טת-ערץ למתמברייק
 צדיק זל שתחרסריף נסמ6 לרעו לקת ומנרפקיהןבוע
 שלזעק וטתעעקמם ססצבדם אבלינו יתומני וחראאתה:

 ובכל-עבדיו סטרעה ומאמים אתת וחתןעל54ם-סוף:
 שם יטעששלו ?ליקט הודו כי ידעת כי ארשונסלקים

 13ששה לסגיסםעעבךוסתיךשהים כמעךשס,מהזה:נהים
 2ןם: בכץם וט.-אכן כאצולה הזלוס.ץת-ררמ'סם

 %א סעורם %ך טתעשךאל סמא 3ץם יהוההושע
 ישר*ל גרא הים: על-שעת מתדקרטייטת-מצרים

 - האם תיראו יסיים ןעה עשה טלור מנדלהטת-ר-ן.ך
 : יסדו ובמשה ביהנה ויאייניטת-ןקנה

 %9 אח קראה יהנ" ץע3'ךהלאקר ליריהויאמיי מזאא ישר*(טתץ(שכה מכני יעייר-משהטז

 תמרל יה המרתעג! כים: רמהירטבי
 .סלון והקרקף טלי%ףלישיעה

יספרר כן וכה ומילו 8ךעהטרוקתשיר: והודי מלספה טישןה-זה :סקי-חרטסנהו
 כמר כמצילת ירדו ןכסי(מו תהילת : כים-סוף סנעי לשיש
ןקינה כשט וטעמי :הוה:קינהטסו:
 טסרט נאינ5יכלב אמך: מרעץ:הוה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שחריתתפו68

 יקריס ) ! )) כשש): ךאןלהי מרנותשלחהער
 )גוחולמיעד 1 ,'"',5גזר,שמום

שאר , ?q?1i* מהי"שסטהחלם
 4ש93מ . "והישקונלין סרגיטריקבסיחי "טלאתי שלישסלק ח,ש,גאלך,ירדף
 וקום לללקע41ת . מם ישמויתמה
קי ~ :המה,. שזלם קי-שסשה ~שריריק:
 "שה מהןאמקא וחוש %ייוששה
 נ"מ, :. ערץ "כלעמו ןקקןממיסטלא:
 טלנחמ יגזא 4*, ו) %4מ, au*-ני9ל9דה
חיל ,) ירחמןשמזועקיםקרשף:
64גי ב4ד "מנחו מוטב"ילטיים "דיי ככסליש . טלאת: דשי""י
 '"8ל4ליפם'"יטמה', מגעו: ~שטגי
) שחקן יריי זרמהכגדל*סי  עך-, 
 עם-ףייעעוי ןהוה עיףש9ר
ט9וו לקך 4ח 9הר ןסטעמ5מכתמוקים:
מ' : נאי לעלף יסלד י:ימה :נכיר 9ש4י טיטטקרש והיך טשלמלשקמה
 עלתם יי וישב בים ובפרשיו ברכבו פרעה סים בא כ' : לעולמועיונקיץ
 2 הים בתוך ביבשה הלט ובניישראל הים. אתמי '. '-

 עיון בהר מושעים יעלו : כילם ימשל מטלילה לייכי
 לקלף ? ךסץן סילועה: לץ יהסה עשי "ת-סרלשפת

 כייםעל-ש5-מארץ
 טסיי 27 שלקינו ? ןשרשל שסע לעמר שתלג74ת5ריף טסיי ושמי שמי 27 הד סחף"

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שחריתחפלת64
 של* ויוס אלקיני. ן לת-שסף ט4רף של-סיסקסת

 סן-ולעילם טסיד* טלשוי זקיף נסירים יו"רששר
 גואל מלר 14 "ין ימבייף . אל שטהטד-העולם
 צרה בכלאית ומרחם ומפרנס ויציל פירהומושיע
 סראשיסיכם כצלמי "תה: "לא קיף לוי "יןןציקה.

 המקלל * כל-תילרהק אדון . כל-טריות איומ .ומשקרעים
 שרוסים* ובשוסיי חמר ב םסנסגעילמיטרבהתששהית.

 י ברדסים ןסטקיץ ןשסים ססעלךר י ןלא-?ישן לאקונוםוץ

 נופלים ןסםיסף הסורים ןסט"יר "לסים*וספקים
 פינו אלו מודים' טנפנו לכרף לף שסופים*ושזיקף
 ושפתותיני גליו כממין רנה ולשיננו שמם "ץאה9לא
 יכירח ש"9ש מלשירית ןעיגןנו ?קמ3 ו9רקכישכח
 קטעות: קלייד  יוטגלןיי שקיכם כנשרי פרושיתוילינו
 נאלמי טלקיני ן לף להודייה טשט'ק'כם למעלביאיד

 טלפי טלף מקלף על-"סת אה-שמף* ולברךטכיקינו
 עם-"ברתינו שןשיה ספוכת פןסים רבבת ירטיעולסים
 פדיתנו* וסבית2טדימ יהןנו 4שלקנוב ממצתם :ועמנו
 ומדבר י הצלתנו מחרב * טלכלתנו ובשבע ונתנוברעב

 ךל'תנו:2ד-ק*הוערונו ונאמנים רעים עמחל?םסלסלנו*
 אלקינו יי וטל-הצפקנו חמנןף* ןלא-עזבונורסקיף*
 שנפחת ונשקה ורוח * שנו שפלנט אקרים ?ל-כן :שצח
 ויכרכי יודו הם הן שקינו: עסמ ששר ?לשרןושקעו
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 שחריתתפלת68
 וירוממו ויפארווישבחו
 וימליכו ךכקדישהמעריצו
 כל- סי : מלכנוטת-שמף

 לף לשון וסל . יירה לףשה
 ך[ף יכר[-גפף .השסע
 לפגיך ךסל-קויה *מורע

 יכל-יבבותמשמהול*
 יעלית ךסל,הרכ *ישליף
 כדבר : לשקריוארך
 עימותיי שך[שירקיב
 * כייף מי מתיאמרנה
 מ3%ה מךעק %גיסציך[
 מי : מגוזר, ךשהייוןיעגי

 דש:ףק-לד ישיירסוק-לף
 הגריל השל ~עךף-לףיימי

 וליין טל והבטואההכור
 : וארץ שקדםקגה

 ונברף ונפירףונשכחף נמללי
 כאמיר . קדשףשת-שם
 את-מ נפשי ברכילר

 : "דשי ית-שםךסל-קרעי

 6pfeifen fo~en, unb banfenת!!
 ,ra~men !!ש6פיזש unb;ט?ז(ס

 uabחי114זזויצ"ל
~eifigen 

 ,ח??

~bnig.
 aDeinen ,וווטים% ו"ןחת

 ותווכך fo~ gRunb jeberזיכך
 ,jebe banfen (8חע3 ז!כ9)106*1
Seu*ן!וק "לף 4ט) jebtb rfn, 
Uet@efta[t atlfTee@te aae gen, 

~erbell

aUe bfiden; "4 יןו 
aUeunb fard~ten, 1לך* foUen 
 unb @emiit~et )שוג"ו",!141שכ9
ge*tuie ]05"!18"זיז iltamen nem 

meine,,Q[Ue fte~t; 1*תשיש,ץ 
 ENiget, : fpte~en @1iebetז"ט

 קן tDte !עכben bet 9י8ת%ז4ש
Git~rterenbee aue rettet ת"ו 

 unb;1ז%כ9
~tmen 

ben @etna[t, 
feinee@anb ber aue tigen 
gfeid~,sir iff 

~Ber 
!" 9t~u6ere 

 ועט ז,ל9 114חלא , teer "%חם
gto~et,fteaen, ען e~eite b~e 

furot~arerunb aagetvaftiger 
!@b~en ben תו @err ! @Ott 

unb@immef ז,טייעץ ז(ות%לו!זפ8!2( !ז0ט tDOaen 91ל* ! @rbe 
unbfeiern, unb tfeife$~ mell, 

,וח106
~aamen ~ei[igen 

9beiaen 
 : son.6זטסכף

 wte 6" (5חי
 ben S5ee[e raeiae SoEpteifeאטש
feinenonneree mein aU gen, 

!Wamea 5?ח?8זא 

 )* bae f~s mifb eielif*ee."ח"עת3
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 .י4 /57 כמור* ליוםיוצר
 %2ף: וכ,עעמררזסטך[
 סיביר : שקף לבודס4דיל
 : 4מראיפיף והניראל44ח

המלך
 : ינשא רם השא עליושב

 וסתיכ * שמדווקידש סרור-' עישוכן
 : סהלה ה 44טלישרים בכי צייקיר-קרגני
 : משרומם שרים י4סי
 : מסברף ריקים צרברכרן
 : מבקרש סירים סיסלשין
 ממהלל: ריצוים קוקבקב

 עמף רבכיתי4מקהלית
 ?תפטר ברפה רשרטל4ית
 סל-המוריכם חרסתשהן נדיי 4סל-ייי מלשנישקף
 ואלהי טלהינ4 ץלס2יד
 יחלל להידיריכבימיני

 זי.' ךלעלהולי,יסעל~בו.
 היד ומשבחרת שירותדברי
 כשיכף: עידףשן-ושי

9beinebutt# 011ש 118*%מחם, 
@err,ber 111 9 0 8 ז araft 

 altgewaltig חןאשש8"ים
 fur*tbar unD תו"שם:
 תשת fur*tbaten תשחט:%---

 זש6 סי unb@o~em auf t~ronet יי1%* וש*"
-Serone 

 שתק eeNO~netזשל שש*11זזשט*0י
 ,ehutgfeitשש6סטזש

 'זשח eiliget@ 19א1שז
914!alfo Unb --- ש"ום2פ! 

 !!ש6ש1ז4,ש8 : ",!ש"0410זש
bemתו , @erei#ten 14ז 

 , bellתש*!(לשןפ
~wtgen "! eoegefang geeiemet 

Reb*ber stwn~ ben su~e 
unbethoben, %ח 

~irft 
fi*en 

 4bet SBorte bie but(b*שזשש
!

~efegnet חשי 
~rom,

 ט(זאכean~e bie 9 זשל
 men שיש א% ,unb .ge*eitigtח(

 bet ש!ber@eili~en 1811.תקש1ז"ש8
6eTfammfungenben 1ח Unb 

~oltee,
a)eine~ 5"תש6ם(זי ber 

SeinWiTb 36ש0ז), @aufeO 6שי ee*30 ,18ח5ש3 ת!1 (ש6ע SWame, 
 ,triefen תjeglichem 1.א*ש(4(ש6

aUet4"1ט(י bie ee 1" fe Senrt 
un[etיז!% חש18"ש etf*affenen,' 

~atet,
un[eret @Ott unb @Ott 

unb[oben aa %1)ט baneen, 5ח 
 עtfei[enr 5 עunb tavmen 5ע5
unbte~Wetrli*en aa et~eben, 
 au ,תשזישזשט עunb feiern 5א5

2ieber~ben aaen 4(םע 
~efingen beOabawibe, aBanaeewetfen unb 

dene*te~aDeineO Sfai, a~obneo 
@efalbten.anb 
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 כפור ליוםיוצר58

 מ4יול:ימקדוש משלך קטל טללני לעד שסףך?טשח
 %בותינו ךאלטי אלטינף יי 9יה לף סי וב"ךץ*ששקדם
 גדלוה נצח וממשלה עי ךןמרה סלל ושבחהשיר

 כרכור[ ומלכור[ ןשה ומ%9ןת יחלוק?נטוה
 *דול קלף טל יי אתה שרוף : כעד-עולם מעמהוהניאות
 בשירי הבוחר היפלאות חרון שהשאות אלשסששחות

 : העילסים קי טל מלץזמרה
Jlnbbifdt"

~albe 
ba* ,מ(1זש, iorbetet זזן 

 : לאמו רמ דן כאשר ארני כא ך4ףל-נאועמה

 ק9ה: כעילם סי נ90רף :ן יףןףזכר
 שלכויה :יקליף כךעומה יי-ברא ש4ל9א ר9א שטה וץתקףשומבול
 ן?מרו ש41לאויזטןוך'בן ושראל ך9ל-שית וכסני וכיוסיכון?ס2יכון
 עלכףזא* ילעלסי לעלם לשרף רשא שס" ךסאטסן*
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