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המכונה

 נולדנמאל דוקפורפרופיסור

 איצק י' הדפיפו כבר ממנו הראשון החלק אשר הגרבוני משה ר' להחכם הזההבאור
 בכתב נמצא הוא הנה התקנ"א שנת ברלין בעיר המורה פפר עם ביחדאייכל

 דע ואולם העתקתיו וממנו פאלאטינא בניבליאופיקא ווינא עיר פה חלקיו בכלשלם
 של יד כתבי ברשיפת הראיתי וכבר לפעמים ותקנתי צופפתי הראשון בחלקשנם

 לדקדק טרח לא אייכל איצק שר' נרמניא בלשון חברתי אשר פאלאשינאהביבליאוטיקא
 נדולורץ באותיות אל דע המלות שתו למד בפרק רואה אתה משל דרך עלבהנהתו
 דפוסי נם נמשכו ואחריו רשיי באותיות כלם הם אשר המלות שאר בין נצבותמרובעות

 אייכל איצק ר' ובאמת ולתקן להבין לב על שם מניה ששום מבלי ווינא זולצבאךעיר
 נראים היו גי ואותיות דניאל האחת המלה את אל דע מלות לשתי בהפרד קוראהיה

 זה אשר המאמר להבנת דרך להישיר לו היה הענין שכונת והפלא עין כאותבעיניו
 בכל נמצא RS אל דע שמו אשר ספר אבל זה על יעיד דנהיל ספר ואחרית שםלשונו
 שהוא תקנתי אשר מהשאר תראה וככה נאבדו אשר והן היום עוד אתנו אשר הןהפמרים

 לפעמים הכונה השחית גם אבל הישן הכתב טעות לתקן דק שלא די לא אייכל איצקר'
 וחבר נרמניות לשונות דרך על הספר בזה הכניס אשר והפרוד החבור פתני ידיעל

 המליצים עם המנהג זח על התוכחתי וכבר הדבקים בין והפריד הנפרדים ביןלמעמים
 הדפיפ שהוא כן נם נראה וכמעט להלצה רשד בן באור לפפר בהקדטתי בזמנינואשר
 בין המבאר הכנים אשר המורה מדברי או עצמו מדברי שבו מה בחינה מבליהבאור
 שורה ב' עמוד א' דף היינו ותקנתי שהוספתי מסה קצת על אעירך משל דרך ועלדבריו
 הענינים nSw שבנדפס תחת לפנים ולא נבראו לאחור העינים כאלו מעליו ויטהת"ו

 תחת לדת נכנע רבני נמצא שהוא במה י"ר שורה א' עמוד ב' דף * לפנים ולאלאחור
 תחת הטבעים עניניהם שימשכום ט"ו שורה שם . לדת נכנע רצונו נמצא כמוהושבנדפס
 שבנדפם תחת וברוחניים ית' באל נשמיים ענינים 6"א שורה שם . שמושכיםשבנדפפ
 פן יד הכתב ע"פי שלמה שורה הוספת* כ"ז שורה ב' עמוד ח' דף . ברוחנייםבלולות



 "ס מהמעיי לד שורה א' עמוד ו' דף . עצפותו אשר הפשות עד וחמשכיל עצמותווהוא
 1 , י, אשר -נ שורה נ' עמוד ז' דף . המבררים שבנדפם תחת במורה הוא וכןהמדברים

 הוספתי וכן הסבה. מלת ואחריו ההפסק סמן זה ואחר יודהו אשר שבנדפם תחת בההם
 : ובניפפ שם עיין יד הכתב ע"פי שלמים מאמרים וב' א' עמוד ש' בדף ונםשם

 אייכל איצק ר' העתיק ממנו אשר שהכתב הנזכרת ברשימתי שערתי שאשר דעואולם
 בעבור אינו שזח העיון אחר ראיתי הנה בביבליאופיקא פה נמצא אשר בעינו זההוא

 ודע לפני אשר בהעתק שאינם מה בדפוס באשר מאמרים ונם מלות נמצאיםשלפעמים
 הדיו כי מטושטוש והכתב גדולים קרעים בהם הראשונים הדפים לפני אשר שבהעתקעוד

 טעות IPnS עוד ואבקות : בהם בתקונים להרבות אפשר היה לא ולכן הלביןכבר
 טעותים ועוד קטנו במקום "כובו וצ.ל הדפוס בזה ע' בפרק שנפלמה

 מלוכה עיר פה הזה הגרבוני באור הנהת השלמתי : הערךקשני
 אלפים חמשת שנת מרחשון כ"ד א' ביוםווינא

 עשר ושלש מאותושש
 :ליצירה

 הטעות תוקנה זוובהוצאה



 הגרבוני דוד מר בן מארי אבא בן משה ב"ר מאיר ב"ר משהאמר
 ה%ע)ומ ופיו עכ)יות ו%ע)ומ ה%יומ %ע)ומ בטמירות הו6 %6כס הכפט ט)י%ומ עהיתסלמה

 ה6)הימ סמורם והימס ה%דינימ ממכרה ה%דומ ו%ע)ומ נמכרות %בו6לומהסכ)יומ
 שעסה ו%)6כיו ימ' נ6)היס 0כמ)ומ ה%חכ)ומ Sb ודימוי סטכ)יומ %ע)ומ Sbלו%זמ
 6%מו וסטפעמס נר6טימ נתעטה כממוטל וסוט סעפ)ומ הנ65%ות וימאי נכ))%לכנה

 הטס ילכי כקורל ומקריו ומדותיו )הס ימ' והנהגמו וסטגממו ויייעמו וקדלסו%דלגומס
 סנ65%ומ ומכ)ימ ומכלימת סכסט וס5)ממ ו%דרגומס nnnbbl והכנו6ה נ5%י6ומ %עעיול")
 סמוק כי 3סס והמלכת ה%יומ %ע)ומ 63%למ כולה התורס כן גס סי6 ומנס וט)%ומסכעס

 ססגוני סימיון כפי %ה 63ומן )שון יכהו כנר ו6ס )מכריס %יומי ברתמו ע)הלטעון
D)Mbסט)%יס לסכ%יס וטבעי נ6ומ וסו6 נו פיוכרמו עי )ספון ומיוקד ס%יוסד שכי סס)ק 
 טיל6ס רק גה הוolnb 6 %סככה ע%י7מ גס ס6)סימ כתורס סנאט טעינות סיהי'יטויל
 %ס נין %מם)פיס הקדמיות עיור הופכי טסיו )%ס והתולה המכש נין %מסוקת טס יםכחו
 מס כי )הטון יזומנה 6מנס והתורס הקגו)ות *מידי )מכפיס עיונן מה ובז )המוןסיוע
 טיסיה נמורה תתעיין )מכס S1aSa %זה ירטך ועזם ר6טונס נסכם היסס 6טי ופסהרניס
 סמכ%יס עיני ולסטיר הכמקס 61ת ונרפקות ס61מ ס%נוכס 6מ ותסקיר הכוט ו3כ36ננוך
 %ן נגזר  עצו ויקד הזם החסי סקפר ומנר s~f סל3%"ס ס6)הי הפ)וקוף הגולה 6%ור63

 מניקר כצו סכ3וכיס %ולס וקלטתו 3ו ומזק עצו טייער סי נו נהר6ומו סימ7סו עדמולה
  עד %מטך כ) 6%יר כר הו6 כחו ויקלעו הקמר %ע)מ בכמנו טר6ינו וחס נממימההו6
 כפט %"ינמ תמירה ה' מגלת שיה סניטר %63ת יתמולל יורת הו6כחו

~llp'S 
 והתמסמס

 תוע)ומ לו3 כי ורוזינו ונשריות נ%יומ סנזכליס 0מ)קיס נעכי סכסט )ט)%ומ תכסו) הי6כי
 בעונומינו המכעיס %%נו הכמקדו )%ס %%נו נפקיו 1Sbt וסנמ)6יס %%כו סיקליס ונמרטהחסר
 לסממטטות ונעמס הטיס ובזיון הקולס 3ין המכש )נזיון תה הסטמ7)ומ ומעוט סמרסיומ)רו3

 הפילג* וקטיין ה5לומ וסכימת ותקפו הגלות קורך )זה ושורף ה%6מ ולהעדרהקכ)ות
 גס הזס ס6)הי הכפש מקמל ולסרט ה%טכיומ כקרי ו)%)6ומ )סלמינ כיירה לוםלומי
 6חר ה%מנל העטך 3זה הקש סימה ה%ח)וקומ %ן עטיו טנ6 %ה ע) לעיל %קולותבקעת
 %וט) זס 6ין כי נזה 66ליך )6 6ך המפיעומ יסיגוהו כנר 6טר וסול ודגליו גן-קינ6דעמ

 עם נו יגרו 3זס ס%6%ר טפל 0%31 ותועקמו ט6ל6ס %ס כפי וסכ) פילוט טסו6 %3הפעי
 3פוע) 13 ט63 %ס לי )פוס) )סו5י6ו ס%6%ר ט3כמ שה סו6 %6כס ספי' וסיס טסתפ)סףחי
blb6ל6ה ט)6 )%י יקטר עהו ob~bbn,l נזה הלכנו ההו6 הספר )פכי )ס5יע י5טלכו 6טר 
 )חמי )Vb 6 )ו טיטמוקק %י ו)כ) חיו ו)נ6ומ סס)וקוף 6) לשיו ונ6לכו והרמננודרכו
 סכווכה ע) )מלוק י6ומ )6 ג"כ נמיריי פוע) והוה 6לס לטוס נדגור pWb5 לקוי 6ין כיר6וי

 ע) עכור ולנקמי O"pS1 1m~b )לב כנוד )מלוק ועליך סכ) ע) ס%וע)ת סרנכיתה6)הימ
 ססע%ייוסו לעס 0כו))יס סמכ%ומ %קפלי )נו כו7עג כנר קודותיו וונ %63ת ו6סהטיעמו
 כ"ע ס%קיי%ה )ק3ס מכיס )יס6 ולקוי ר6טונה מעירנו 6על וסוט ס%ט)יס עסוק 6)6עליו

 %ס יק )63ל 3זס כונסי 6ין ולזה עלים ע"ס 36י גדלכי %כעולי כי מנערות %עתכמסימה
 3סע%ימ פכים גלוי ומנלי החכ%ומ %עכיכי נו טנ6 %ס נני6ור סקריך 3%לי הטעון %עומק630

 סננתי שמכרות נקפלי 63ולס לוב כלכתי כבל כי גס %טנעס זס 6ין כי קודותיו)סרמינ
 )ם* ופי' סדיקות 6מעלומ ל6יגרת מסירוסי 0%ס סכוכות לקמל מפירוטי %סם לנסתסופ3ייס

 יכרמכי ממריעות טנע כי ומלפוניו קויומיו ע) לעיל )נטתי %ינריו 'DSM ל6 ו6ס יקטן3ן
 נגעו* "כמנוהו כנל ר5ה ו6ס טל5וי )%ו ק,יומד עי ר6וי ונ"יעול ר6וי נקומן 6ך)זה

 נמחי) ר6סונס יס' סר6סון %עם מעזר וטענת )סקדי%ו שריך ומס כונסי מודיעיועמרי
 : התמי)נקער



 דבר תחלת מיטמע דברו המשיב מי דברו את וישמע וירא ה' בסוד עמרמי
 בהושעאדני

 שהיו ו)%ס הלקטות נהרסקם bib )שמדומו mnnb 6ין 6סר ימ' השם נימוז 6)ה ה'עם
 הי6 היודעים SSb ה%יוחלמ המורס כי )יודפיס נ%ופמ המנקרו 6טל הס סמורהקמלי
 % תורס ר") לכ) ס%שומסמ שהיש סר6סוכס )תורמו פכים טיט6 מכס )כ) רשויסמכ%ס
 נסעגמו ס%יומדומ ס%6מומ טפס 6טל כובתה SD ימלוק ונקמי קמריה *גיס )נקמיתליתה
 עייוסזו לקוי סשס %6ממ SD הס 6טר סקודומ ל") )ילדיו ה' קוי %6ר סהרון %ןנפ)%ומ
 %ה )הקמיל ה6)סימ מורמיכו נעקנומ )5כס רשוי כי ע"ה סקוסי ניקר וכנר)ילי6יו
 ה56וס קוי שלגרס %י ה36סייס %ן 6מד ט%6ר כתו עליה למלוק למטל 6י כיסהסמייס
 זה ימיות וה%כהיגו ס6%מיו נקסמו קסמו הקוטר הכ%ל6ומ טמע ל") ס6)הי וסטנעיפייסו

 ימסיינ והנס ה%קודל וי6נד הקרול ימנ)נ) הקמרים ונג)וי הכ65%ומ נקרור י5ה הו6כן
 נפרק ו%6ר סגט%ומ הטשטומ הקמלים %כ)) 6ין כי סיג חסנ o)nb סכרממס%ספקים

 יופז) ו6ס וסקגו)ומ סס%ון נס טישממפו רשוי ססגש%ס סלחקמ כי סר6עון הסלק %ן)'ס
 נני6ור נפרקיו והסמי) זס 63ור ע) קמרו רונ וננס הסגותיי סתווי %ן טה%וכיהסעוד
Dbbb1 מתק הגש%ייס העכיכיס ש6ר וכשלו )סמון ההגערה כו)5 %%בו ספונן כי ס5)ס( 
 ימן 6של הסקד%ה Sb פורר הססונ סט)ס המרעיד Sb ט)מ 6טר נכמנ וכן )ו %עיגיס16

 %נוקשני ימנ6ר נס כי)ם3וקופיס
 וססקד%ס סגע%ות ומרחקת ודימדומו הטס mbt~n ל")

 כוון 6טל וזהו מציד וססנעה הנ5מימ הנריקה ל") העורס קי%ומ b'D %%גה ימכם6שר
1tSbו6ס %ופמייס ססס הדנליס ו6ס )%דנריס 6סר סכוכות 136 יך וטלפיי סכה נ%6לו 
 ירך 6ין גס 5ויקומ טיכס הפוקס מרוט ע) ר6יומיסס כי )זס יל%וז הס %)6כה Dt'bnל6ו
 מציד סתנועס והי6 13 ה%יוסל ססופ) %ן b~b ימ' נ36 היקריס דרועיס הט)שס בישור6ל

 ההם הסממנריומ %מכי סחנול זה ע) העירסו %6כס סו6 כי ניקר וכגל %%בו%3מנופפ
 ה%6מיומ b1Ob 6ישיס שעיכס %6רו והנן ססס המנולים העירתי %6רו והוך עצושקד%והו
 כועס )סבינס הזה %6%3ר ו6יןהכוכס )דפסי )נך ועימ הסזון שמס 6דס )נכי סדתיוכיוקותי
 מתולה טמכ%מ ועפי המולה נחכ%מ רק עיין ס)6 %י ))טד ו)6 נפיון )%מחי)יס bS1)סמון
 וה6)הומ סטנפ וקמרי הגש%יימ וסרמקמ ו6מיומו ס6) 5%י6ת בס טימנ6ר מכתה כ)כו))מ
 הוה ג%6%ל יוכל כנר המורה נמכרת DS"1 %י הכה %לכנס ורעעה 3ר6סימ רפטה%כ))
 מ)%ודס ר") ו%6ר התורס כמכ%מ הנה 1SSb הכרלה %ס סירס זס נטליל 36%יו כדו)סניכו
 הקנס וכי מ)%ודס ר") נשלו וסו6 המנקי כזס %6%רו )קטר שהקערך סקנס %ס ני6יפור
 פ) המולה מכפם סו6 חפינו שהוק טה וכ) הזה המשאל פנין כ* ושאר שנ6לנוהו טהסי6

 וחס ממורס פעטי וה5יקוהו סוס סגדו) הגוי וכנון מכס עס רק %61לו *ת' ש%6ל כצוס%6מ
 ס%ממכ%יס קכ)י %סאון זועמו הניגסו 16 %יעתו %נין סיומו קר ט63 %ס וסוט נדרכוטילך

 שיזעמו מם ושישליך סלאמי 36שכ)ו "ימשוך 06 ונה)ס במנוכה תסקל ססס%פכייכיסש%ומ
 %ס עס שים6ר 16 המורה מיכומ הטליך שסו6 ויטשנ ד%יונומ b~b שינס 6טר ססס%סמלות
 6Db* יט)יכהו 6ך ה%6מ ה%טקיף הפיוכי סכלו פס ימסך ו)6 )הנינו טמסנ 16 %מסעהניכסו

 ט%פטס.נר6טימ וכו' זס פס וימסוכ )מכיס ו)6 כנל6ו )6מור העיכיס כ136 %פקיו ויטהגוו
 כנגר %)שכוכי b~pt %מון וכעספוע5 ס6)סומ סכ%מ סו6 %רכבם ו%עטס סענע סכ%מסו6
 ימפ)סו כי כנפי יקר6 נשכים וכשהפועל סקרון קורם קנו) Sb ה%מפפ) מפז 1% מתשהו6
 סטנע חכרת כקל6 ופס ומ%ונמו העוגל 6ריגמ )ס~יס נזרע 6טל סנפיר געסהטגע
 השכלי ס6)סי סטנע נסישלמ נע~ומס סי6 נסמם3ס %מסיטמ D1b5b1 ל") נל6שיס%עעה
 סהו6 נערס הי6 ונסממ3ס נלר6סית כעטה %עמס גו נרעם נל6עימ i~nDM לשלכוסכה



 %סכו ננ57 והו6 5%י6וסו נו 6טי ממנועה )ו מקנס טהי6 נפה נו סי6 מסממ5סוכיסר
 חס ע) התמלותוהס ק5מ בעתד )ג)ומס הימעל 6י ג"כ הטנעיס סעניניס כי תע p1piטפ) הכפרי סרוכנ וקין 5רוכג טפלה הקוק כי %רכבה %עטה נקר6 נו %ממעט כס יייננונטה
 ירפס ל6טימ כו נכשן ניקר נטכיס נר6סימ כשעטף ו)6 ז") %6לס ידטמ וכגל לניקולפסס
 והקולה המוצר טסן ההממ)ומ ק5מ ניקול נו ירמוז ברעשית %עעה קהול וכי התססה)וחל

 ישתתפו כנר וס6)הות סט3ע מכעת כי ה6)הימ וכמכמס %קויות קודומ ג"כ ופסוההעדל
~SDסטנעיומ ההמח)ומ מקירם bSb עשעי )כ65%ומ סמח)ומ ספן 5%י נסן ממקול סטנע סמכ%מ 

 מסכו סיקור )%דלגם יגיע bSb %י ויט תהומם ומשליס )נמ65 סממ)ומ סמן ס6)סימומכ%מ
 ה%וממ וסוט זך פשור נגסס 6נ5 סמוע) נסכ) הדבוק ר") שננוקה %עלת טסו6 כברקנס

 קהוי ס%תהפכמ סמרי לסט סו15bs 6 ויעלס ילין 6ב) העיוןובכ))
SD3 והקלס )טיסה 

S~bכן %מהפך( 
~Mb 

 סחייס ען ירך )עצור ה%מהמכמ המרנ הלהט ו6מ הכלואיס 6מ ויעכן
 )קבס מציד עו%ימ הס55ה שקין bib יזכה 06 ידו יסים פן המייס %עז יקם וטכס נ%מענסכי

 הנ65% יודע 6)הי %ופס דרך ע) יודע מכס כ5 כשכיון זס ונעגול לטסט הממספךההיולי
 )%5ד %6מ 3ע) S~b )לטוכס סכ%טכת כבספה )6 6ך )דת כככוב לבני נט65 שסולנטה
 otbtnn כ6)ו ס%נין טבע כפי יונכו יען ומייומ כשטניס 06 כי יידר ל6 מענין %זהדגל

 הרדון כי הטבעיים עכיכיהס טי%טכוס כחו קלסי נלסון מזה התכין 6מל כ%עכיסוהיודעים
 fa."ס6)הי

 Sb ש%ני6 ואה והחלוות והעולות הטנעיס והענינים וסמתדמו הח5י6ומ קיר
 ועמקן o'n'SV לממננו כטר5ס ימ' הטס כי תללה ה)6 6מד %לועה נמכו כעס הקבועמקון
 bSb ימכן )6 6סר נעלס נמולס התכוון המכ)ימ סי6 6ער ה%עטיימ נמולמינו ס%וניניעניני

~Db
 נר6טימ ובסלט קיני הל נטע%ל ס%כוון יכו5מנו כפי ימ' השגמו סמם5חס טכניות 7עומ
 מכ%מ blb "bb ס6)הימ סחכ%ה תגיע ו65 ה6לסימ כחכתה b~b זה ימכן )6 6טרהדגלות
 ססי6 נר6שימ יתעסה ימ' קמרו פתיממ טס ולכן להכלם )זה סתי0ס סטנע מכתת כיהטנע
 הכמוג )ך קמם )סיכך %6לו התוניס סעניניס 6לו היות ע) סעילוך כ3ל סטנעמכ%מ
 סיירשסו %ס כפי לנו נניס הנעל טינינסו תה נו כלטה מיה ו6ס 6)היס נל6גר6עימ

 הריעע המין דמיון .גז%נס לדקיק ספ5יג 1bb ולס הכמוג )ך קמס 6ו%ר היה 65 מעכיהדלי
 6ר5ס 5%נ וששרו מעקיו וקרל הקלילות סעמ5ט)ומ ע5 יורם קלס והכס %6רו%%ע)י.הנ3ו6ה

 עולס ע3 יורה השטחה תגיע ושתלו הילמ גלג) שנתוך תה כ) שהו6 היקודות עולס ע)יורה
 מס כי ע) יורה עו)יס ושחלו סנ3דליס סטכ5יס עולס ע) יורס QbSb o'nSb' והכהסג)ג)יס
 הקנה ימע' סו6 כי שביעי עכין ע3 יורה עדיו נ5נ ה' והכה %61לו ב5רו4 ע)ו5יס  ויורדיםעדות

 נעמיס ורטטי וסגד) הכומליס %6%ל היפך ona 63 13 %כ5 נכיל הקולס Su וסו6הר6טוכה
 כי גס בקורו על %ורם 5%ה נ%6%לו שקין למס ה%עייניס )לוג %וגן הו6 ו6ס זס סרטמיוסנה
 כי טב6רנוסו %ס סו6 סיקוס 3זה עיורן טר6וי %ה 36) נעמיד זס זולת יפרט נעלבו הרגלחיכו
 DMSnW.1 כ"ש הקלוב מוצרו טסם הטיס כ36רי נ"מ ש6ל מוצר סו6 סקרונ ס6דספוצר

 המוצל טסו6 בכם 6טר כ"ס היקודומ o*~v עיסוק סכן י) וכ5ימומ ובבטר 3ע5סהמ5קיס
 סימווהמולה כ3ל הרמי מדלו כולי 63ולו סולמך הפלו )ה' )עטומ עם %קול והטללהלרון
t'nlibbנידיעומ 1%ממ nlbnltb גש%ייס עכיכיס ונה%6מת 

~bs 
 העלס נזם ודי ו3לומכייס ימ'

 )ס3*כו י5טלך )טיילו קלס קמום עכין שם טיסיה והוי וססננס הללוי הכלם סם%טימוהקנס
 הסוי העכין 6טר ס5יול ק) ענין )כ6ל סקד%ס לנוקמו16

 בהגוז טיוקיס סריך ס5יול ק)
 sp'n ה%)%ד וי5טרך נק) לעולס ,:סמח)ה )סיום משתמו נדקיוק הקמום ססו6 הלדישוןע)

 נהענלס סניור ק) הענין )ב6ר כיי גה סיזכול %% סקמוס סר6טון סהו6 סעכיןכסננם
 טיובן על העו%פ דטיון כפי יוכם 36) ביקתתו ידקדק ו)6 גק ונעיון סיגיכן דרך Dt'bפ)
 ההו6 העכין )דקדק וימר הסיור סק5 העכין %הנכת 5%63עומו ויסביכו עתם 13 סירסה%ה

 ענינ* וידקדקו סע)ס 6טממ נני6ול Db'1 י)קמ והאין הקוג 6של גק נעיון סע5סט6מל ניקורי Dpin והוי הקוג כענין וזס )ו הלשוי בסקוס יחממו ותתבקר סי6טוןסינוס
 כומי' )ן וחמס בכך מ5וכי טיר' ינריו ס%שכס %מבר ר' ר6ה ה6)הימ נמככה שמ"כה%6%ר
 טחי כוט6 ונכסן 6מד )גזרומ "כוסס שרפיה וההפוך הקמולה ba' והתם הנעליסומקר



 עיכ5ו5 6חי %ה6ו%ליס עשן %5ס קותריס טנ6ס חלקיות הס כי 461 %מח)פיסמגזלות
 ה%6ס קומר עסו6 כעוטר וסומרו ה%6מ וכקטו והעקרה%6מ

 והו"
 Sb %יוחס סטקל

 ט%6ר 6מל קמילה נזם ממנוע )6 ה5ד זה 1)%י והם3*5ה החיוג ונכ55 טהלנכ*ס 06לכ5
 סומרים יניחו טסנני6יס ומקירם עיון %קוס וים כומי' לן onP ונכשן כמכי' 5ן ממסככ6ן
 כמוך V'bl חמן 6סר כ5 "לסיס כחס ול6 וסלעך סעו%ק נעני) נו ימעקקו 5טל הלרוסכפי
 65 ה' כט"ו כי סכני6יס בכי %6%ל ס%)ך %ן 5ס6ול נושמי כי )סם עול ה' יוכל ו65רסעך
 673 נל6טימ וסעונ הרעום מbS 65 עניון %פי וס5ולק לכנ* %6%ל והול ילע ו65 ה'יטיל

 5ממ 1MbS ועלום הטכס ונוענמס וכוטיהס טניסנולש
~'bS 

 5%5ך ויורו כללכיו
 יניפ ה' ומתוכת ילקו )6 ופכי ה' 6מ ו6ל6 ה6יס יל6כי 65 כיי6עיכו

 התעל וסכונה תקפר 6ין עי ורניס %מיך ימיו פ65 מעטהה%5מיס
 ה6ו%ליס נו טימח)פו %ה כקומרים סתמי כנר 6ני כיודע

 נסמוף עעליס פממו הו6 ה' דגר סנני6יס דגריכי
 וכלותה ה%6מומ עופל osn גוי וינ6העטומ

 : הריבעונה נתממנה)זה




