
קבב

סםוייס נסע תת"קי זלעיד תת"ס, י"א לעוד נןלו בקןוכIזבה; חי (סכIןל,כIזלא,

עזי) נויען ולא נעלמו 1ע,קבי;zיו ייושליסה

t5f�יי! קוירד ו;נ�י ןנ;:קbןת

; כבל-כבשפיי חם כבי-אמת יתאמרי
, ... :ז ז •• °0' .t:. . : :

-- ���Etיי� ו;נב91ח לזד ןסזגךנ

'p�Etיי; �סר ��ש� .עץ �;.ל

J;Iסת-:P�Etיי, ןוtםית ��ר-fאת

! �t5פtיז סי �ליז;; ���ת ��ר
. ... ...

�י, ל� ךt?rזיף ן�י?tימ�

f.עי�י, ��לאת ןז:;יא �י קש�רח

בנםיבי- חיח מעמר כבאל�
ז .. o: זז זז'" ... 0:

����י, ן�ךר �י P:ביךף

! �י�י P:ניןף, Wם לt:.רזד

- \;ז�ר�י �י ר1וtף ן�ל-עיר

t:Iם-\:.l.ע�ר�י? �qלזד לי ןt:lם

.עך-I!ג.עז.ר�י? �טtח א��ל ��ח

כג.ע�.ן�י, רציtף ו���ח

עי�ר�,! ל�.ן� ן�ת-קו9ף

רש�דת
.ו. :

1

ן�פtיי, ז:;�ל Wוtרי �ז:ויןח,

ז�גזד, tiJ-לי t:Iם-\;זרך�י ןtלא

ייי�זד, לילן t5וtריי וסזלי

I1א1�חן f:ד�זד �'-�יך ך.עי

Iזד:;yל�� �'iJ�ד ל�גי ןt�י

כל f�י ן�ו;j2z!:ש �ד!:ל �מי

2

ר.עיי�י, �קוI1ף �.עיר��י

יצרI-זח בפש רבר חניב1בי
, ז 1-: ... ',' -: . . .::

fזד, ב���ך ר�ף ןל�י

ן3l�ר Iז;:ו!ייבי� ךך�\;זיף

��צ1.ע, 'tr.עי�' ה?iימ1�י

3

\;ז�.ן�', efז.רם �חנו;r�י

אם-I-זחT:'פבי מעמר ח�ש-לי
, ••• ::... • רז - . .-:

��ךף, \�ז;ו��' א�ר \�ח

.עג�י, - רצין �.עת ךר�\;זיף

�ת-ךג;:ירף, לWסר ןi?tי��י



קבר

�ד�ר�! ��ע.רת �'-דע1וים ר.עי

�וrר�, fמ�9ר Wי�ה �ל��י ן�י

�ו;z��ר�; ל;ןה �ןכ;tי�י �Wר

�9�ר�, f�ק:וים ��ים ��י;lלרדת

בהך�! יי אל-ט�ב אשר בשמדת
-:1' :י ...... _: ז ;

�זז:;יר11 �fז9 �י-!�ריסם

��ף'יר�, ��ןר .שם וידם ל�ל

�.עיר�! 9z;יוf. חtסך pזכור

f;ו��ל:ה, ��כך fאדר

.עד:ז:;, �ל-fאדך ןלש�ב

ווה-פריז:;: - רתז:; פךי
ז :" �.: ;ייזז

�ד:ן:;, fטדב 3lנ;:יip;:לז

.עד�ן:;, �ת-;�י ולJ��ח

ין:;! שן.ןה,ל בשמה
י .... : "." :זז

"*

עW�י, ijלד� ��ר

! �?iרי��י וה�א �ל-I:'יר

.ק�יכון וגןי ���י

ר�יכון ��ד;ושבדכני

. ורית וכל-דרכי
'1' ... ;ז- Tו

יכשילביג;- אשר זה מי
••••.. :- ..ר י � ..

�י:ני1�י? 9f;\ל� נ;וי

4

? ��י י:נ� I?7כני �7ד�ת, ?-סיק ;.ש�ה

��י, ק��י ? כq!!iך�ת ;�י !tן3lד

�$'�רים ,iI?ןiיזוך-כ ןז:;ו;zב�רי

���.לן דריר ל�ציא �רריר ר�י

fסור �ר.ר�ת, �ל�ן �ו1rי !t:י

��יר�, לף בuר fל-fו��י

3lל-��;ורות, .ע�רים �יז:;ים �?-גי

ן�ל- �סםן ?fiל� ?iר�ים �?iמל

6

גן:ן:;, �נ;�ה ;.קרה

גו פךידת תחמר הלא
.. .. .. : : .. ז-

�ויךכון:;, יים ןתא�ל,
. .

ןצ�ף-ב3lם, רכש-?iןך

ן.ןראה יצרן:; הליכות
, ',';" :ז • ..-:

.עם"כל �ת-�מו \;fמ.לל

�j/רך

1

מי-ין.ןבבי
... : ....

וי".עי, '�רי

ל1/גי כדי;ז

ןר?-.עי tזןז:וי

- י:ג,ע,ר�י �ם

- כנ,ע�1�י אי



קנת

,

�.ליף, קרג;:ים לi;lיות

�.ע.ליף, �חtק�ם
. . .

; �,ע�ליף די':Jיב גוilל

iJדריו;�י, כ��י;נף

י�ל-ן:זרקrי��י! (::1ין,

י;ור;jr�ת, רצידף ל,עשות

? ב���ת ��סל �ת-�ת

iJ�ר�א; �ל .עf/ף �י

�דש�י, יכד:וי !ק�ת,

! י�ל-ן:זil!��י צ�רי,

לר�.עי, יכז.רך �שנ,

כו,ען.ן�.עי, iJfד.לי �.לף

���.עי; t1��י גורב

�ד1י.ל�י, ��ר .עון

! .עי�י דאו.וף לראות

י;ולכ�ר;rף, ,ענרת ל,ענך

�לה�ר;rף, לר.עת �iJר,

; ו�א�ר;rף ר;5rפסר �ל-�א

�ר;ilr��י, �ל-ן;:נ!::ז�ת

! ז:ז��י : לilדןף .ו�bר

קן(::י ז:iמ�

,ע�(::י א�לם

�י':Jי(::י �פז�

לפזרני יד:;
• ,- ג - , ז

דס�י �ל�ט

f�ר�ה ב��י

- �'-ד!ק�ת �ף

�א, ר�א �א, �ל

ן.ןן.ןשני יום
.,. : .

אל-ן.ןפזשני
, • ,. l' -

ואמלל זיכא
ז : .י" ז -

יש1לל .ערום

םhלל ואני
ז : .: -

��י�י �ידף

ו'חשכני
... : :--

ל1ג;:י iJ;:וה

�םחשבי
• ז -: -

כאני �בעת
... : .. :

'pג�י, �לי

קג�י ��ית



קני

2

לבונ�חיכי נפשי ש�ני
• : ז :. .: - .

! .ען��י �Qל �� נ;:י

לק�ז;rה' '�'ר� �'?iר �?iרה'
! iJנiיב�ז;rה לא-זאת �י ק1�י'

- �רז;rה �חי-לן רב, !:;ארח

! ע;t��י ס�ץ ל�שית ?!ת

P:�ל-�ביכני' תוpזב ��י ז:;גה

- ?,,ביכני �י;:נר עי;:ר �ד�ל

9יtי t:t�ךי, lגדpזר, t:tם-לא

Jj��גי? Q�כזת \;ז�!=,י

ז:'.ד�ת '�.ר� \;זז;;;י ןt:tם

- Qו;נjR:'�ת �י;ז��$Jjtן

���ת, �ל-\;זיןt:tי קן;י,

! Q�t;��י �ןיו י�קךינ1ן

עון�זד, ךt:tי עז, ז:'ר?ת

; וtלי�ן �קרי ר�ל-��נ;זיח�זד
.. .,

- �קי�ן ייסק יי�זד ?i�ר

! לאי��גי Qה-I-זאנןוךי דזני

��ית -fב:lגם-�� !tלQזית

עיןQית? ��יר �לpז.רת

iJש�לנ!:!ית, ש�ב;:י' ש�ג;:י

נ;:1ע�ן��י! $tג;:יזד �ל-�ית

•



קנז אי�ן.

ו�זגלם! ג,Pלה יIiקי?Iף

! עידם 9.לא fכיךף

ס?jים, ��?\"�רץ

דךח?jים, ij���ח

�;;ו?j'ם, ti�ו �ו;rה

Qןtללם, !גל-ראש וt5ו;נ

אןלם! �י.זrך.רי �ף

ורם, �F!א .על-�ס

�fQ�רם, .Pרןז:זם

��רם; il-לו;זף, �'.�יו

�ןם, גולכ�ו;נף (על

! �דדם ביכנן ןt5ו;rה

קרא\:ןיף, fי;:ל-ל�י

י1i�א\:ןיף, לק�א\:ןי

ן1tיו':Jיף; �קךש

וסידם /o;ו;ם סו

קילם! ��;וע fלי

�ת-כז�ןם? �יז::ים

? �םיןם �lנ�ר ��ר

- �כנירם ן.ןהוזיתם
:ז :'ז

עידם, fר�ם ז:יעיIiרית

�לם! נשא ן�ו;rה

�?I��ף? jן�� ,::1:

�?I��ף? לא ו��ה

�קר�ים, ij�I?�א

לקו'�'ם, iJ�tp�ב

פ::ר�בים ,שב אן.ןה
, . : ,. , -

- ����ף \;זו;נ[i.לל

לא-���ף, �ל�ל

,p.ל'ryם ��ז:;�יtr�ף

�.ליryם ?jריב �ו;rה

ryfם, :.עיר �יryם

- �ר�ף לא �י-r.ה

- �קר�ף לא �י אי

קך�ו;נף, ךר�ו;זי

- ל?iראו;נף ���א\:ןי

גב�רו':Jף �;:נ;ל�י
. . ..

לא-ר�ף? יאגור �י

מיר�ף :�יר�

כ;:י-�.שב ij�יIi�ם

fל-ח.שב, �גוה-�ז;וtiנ

יי.שנ ?jריש ו�ו;rה

נ;ל�ף, ייר� כווית

- �9�ף .על-רא.שיryם



קנח

tואר'ת

1

קרר $t(;;לי fת1ר

'? חדר רלא .עליכם
., ז ••.... ג

fתד�נ�, ל9�ים

�דרר, fלי ��ןץ

- hל דכiי� fנדןה

!:ורר?" fתדר לשד�ן

�ך'ג'ryם, ךר�.שי

�זגרר, 'iJ�-לא ד�יש

f�ד;וו'�ה, �שד+;ב

?iרר!' ��ר ר,ואדרם

2

,Ijי�; ל'א .ע�ל �ד

,Ij'rקקQ Q.לב ;נדן

- יטריח בלן.ןי את-שש
- .:. • : • T ...

, ?i�יר ידם לא לב, קtי,וIjת iJיא

QQ�יר! נ;!ידן

,Ij'ר-?� ,דלת Q?-ור

? יצל,ח כבי �סחר-כב�ש
... :... - :

: ידכיח מחר �בידם
... :זז

�זר ל��ר �ר Qד;וזיק �ין

Qד;ו�יר! �;'יש

,Ijרי�� �וח �ד;וריי

? IjיQ�� �.רו ��ה

?Ijי�מד �!זlגר '�

Q�ר, ו;:.י-�Jזfrחן ��9ם,

כו�יר! ;+;ש

�יר Jזrל"bה, י�ריעדת

תזtר דלא ��יכ::נם,

Wנ;:נ� ��ר "!tמד�ים,

'P!כ�נ� t1רבדת

נ;:לי-קרש דכiלכ�

כiרר \;ז��ל� ד�ין

- ��גיryם ,ךח��'

�?iרא f.שם ל�ןם
כבראשנה הדרם

T • : ז .,-:

קזנך.עח כ;אדר ן:�יר

ומיר עת אד בחיר אדר ידם
• 'ייז • ז

iJ1Qיר ;?jר Ijר.; לא

Q�ויר �יים טד.רד .רלף
" ..

איקיר, �ל, קו�י;גף �ר

Ijךי� �וס,קיף

כבאביר יישבים מבט חיביש
... . : .. .. .

אי�יר �!iJב הין קוח-היעיל

- lגל-Qד;ונ;!יר Qו�ה ryזגךיף לא

�ו;:.יר $tו :ך�ח, ;ש�ב �ו

,Ij'�Q ןדר�יף

�rp�יר, .שם ':p כו�ב ב��ר

.עיר, Q?-�ר �.:ח :י;גבדגן:

קזיר, Qו�ה ב�ן �ב;זב '�

1Qו;:.יר Jי� �ם, יי311 �ין

- 1j't!J 1'� ןryם, ק!ינ 1'�



קכט !!ז;נבIת.

Qזןt�יס, 1ryיון .Pרום

יא-�1�יס, �י-יר.עיי

יI:'יח כI:'ח פ:לו.ןי
,...- .. . : .

��ריר, !גל-ראשיסם 9JJזיו

! :.עיר �ךi�ה

:נ;יכו, ��עו �ל-.קץ

Q�כ;זיכו, רI$ה �ר�ר

יריח אל �ביראת
,... "1' •• ...:.:

אל-השיר ישיב �לי'ם
, .... ... • ז .":

:�יר! �'ום

JQ::ד.קיף, :קר�-לי �ם

.עקש, דיא �ם �כJלו.rל �י-�ין

�.עכסיף. �י-�i'�ר;:י:זי

כו�י, �קור �ר;נ צ�ר-ל�ב;:י, נtר;נ

; �אות fלי לכ;b�י זאת ':jtנ

�ל-�יו;:נף. ז:;9ו.ןו��י:זי

'?tכ;:�י, כ;ו,pלו נבל �.לי ונtט
. '". "

�.עזר; ��י �ז�לו;rף �י-לא

ז�לו;:נף. לא-.ע;:רי:זי

9רום, �.לי .קיני בל�-לף

; ��סלה ':Jל סן-י:ז,קקז.ל�י

! כו�לו;:נף �כולי:זי �ן

נtריר, �ל-�ל .עיני בל�

�ר;:נ;יר, ���ח ��iry'לתו

יו\:lיר, ל��ח '*ךWיסם

יאיר להם ח'ים �באור
, • ז ... ז • - :

יי�יס, �ת-�ן �ר;:$tב

�(1!יר, ��ף נאור ':jהו.ל

�רב;:יר, �קיש .עיר י:זכוגן

�גביר שר אל-כני יש�ב
, .: - - ',' ז

Zר;:י:זיר, �זןtמו ��ר יי.דש

t?'9יכו ככiן ��גי

אהבדת
'ו' -:

1

fל-רר�יף, ב;:.קיני :פ�
" .

מיקש, ריא �ר;:שול לt:tיש �יf-1ם

אךhו;:ניף, ז:;ו;iJrךר;:י:זי

�Q�ב�י, קi�רי �ף ז::גה

לךאית, �ר;:9�ה !lךךף .vי�י

- לראוסף �ר;:Q�י:זי .עת

!ג�י, .עון ��ל ו�f9לה

זר, �ל �גי �ו;י לא-��ךtpה

- .vריבנף ג.ע�די:זי �ם
. . ..

י:גרום, fף :די ��ר זי\ךי,

�לה, �ף �9�יי �זי

- ��רו;:נף .ק�ל\;Tי סן



קם

�ךר�ר;נף, !;:�כף בו:נוt!ק

ןצי�ף, כ�'?זי לא-��כוה

תייסף! 9ה-�tiJ-י:זי

�.עדךר;נף, כ�pזי ז:;ר;נ���ה

- וtרי�יף .עךי ?ו;ר� כבל
!;:;ריסף, ז:;ר;נסז,קו;זי

2

חשכה כי מה-לאחיתי
ז : jז • • : .. ..,

, ו;זר:נניכךי �ה-לו יי�ה,

, ו;זר;נני�ךי .על-�ב f�eיר

? מי?גרי נא מתי : לאbר
• נ ייז ז ••

- ו;ז�qךי ���ר ןו !;:?fי:זי

.Pן?-ה!' ז::�ה היי:זילי וא-�דr?-ה, ן.ןי"לג-זו סן

צרי איחיל כמה הוים
.מ" •.. - .. זל

�סרי �.ליר:ני ןז;ולי,

י;נ�רי ב�ז;וpזו ,9��

�רי, Qוi;ו,vןךי �כל

?ון?-ה! קtt/כור:ני �וים �pזf?-ה וז;:נ;זים �;כננ�ר

ני!t�ה : אי��י בואt/ר�

; בי��ה �י I;ויש�.עה, ואת

לא-���ה, �יד - i=ןזt;t-נ סי

���ה? ל�I;וי!:Jת לנ�

��ו;ז?-ח?" �דכ��ה כווין, .fר;נ�ה ך��ר �!;;ן

זtד�י ר,ע�ר:ני, ,!:'י-וזז,

�ל-�q�י, fכיר �pזיכ

נבי מנחלת זר אכרית
'0: -:-. ז ":_

�י-!t�י איךי.ע, �pז�י

שי��ה! לt/�?-ה לןSא �,קן;ה, כז;וןר:ני לtאדל



קסא פא,ה.
.,.

�f1רה .עת ל�י ה�ה

נן�רה, י,וreךס �ז;;ב;ה

Q�רה, לא-ת�I;;:ל לשיו

כ�רה, �כולים �'קיר

�qב;ה!' f:;;lו.ות .ע!ה ג�ב;ה, �י קד�ה ר�כז

..

נןורר:ן, �ת-ננדם ij�קי

�ל.qןר:זד, ij��י ו�ב

: י,וfל-,Pב;ר:זד �ל1ם

! דךר:ךד ��י,וי

נכשלים נרנני יאפ.וצי
, • ז :. ..:. .: -:

- ר�ל'ם f�לש :בא�זד

חדלים, ��qב;�זד ��ר

�ת-�t!ר:זד! iJןj��ים

�ל', �.עלי ?Iר �י

��ליא ל�שית וה�א כוIק,

ידלי: �לף �אית לשש

! �.ער:זד fריסי �כז!ק

ויסק, ל'סץ �ר ו::zכזת

fסיק? t.d��ת ��ת-�דים

: דו�סק ��י iJ��רית

! �ל-דע�ר:זד 1לqקr'�זד

רי�ה, f.עפוי באי1י

:fוl;א, �ו;z.עלה �רי

י,ו.ק�ה, �ל-�ל..ע�זד

! ��יר:זד ��.לכז

11

lIאוה
י 0.. :

לםי�;זד I�ל��ר�

p'l!Iנ��:זד .קת f�ה

חי��:זד �qמיו קrיר.עי

כז�:זד, �ה�דה כו�י

�דכiלים וב iJדב;ויז:וי

ד�לים, �ר�.עה �י-עיד

כi��ללים, iJ�ה�רים

ונ��:זד, י,וו;z�fל:זד

עלי מכבנירי יאםר�
, • 000 ••• : - : :ז

פ�לי �ד.עי:ני ב��י

ידלי סרים יים Rfךם,

��ל�:זד, ��bף �ו

לfוה �ז-ij�לזד בל

�ן?Iה, .על-?1גי נ1ר 1ע

��ו-כi�9ה - :t=�ה הזא

�י�:ן, ל�רף �ל-$ה

�ר� v.עיז ז:;�ה

ן.ק� ?lj;רה �לג�ש
. . ..

��א י,וfורים וו�כז

�qר\�:ן, ל�כזת



קסכ

t;1��ק

�.ליף! �ר'זד ן�ין ��קזי.לף? �ל-�י �יז::ים

hכנ9ף, �כע ן�ל-1מ1ת �ד�ף? �f!ה

�fל-�גז��ה! ן��יכנ fQל-9רf�ה, ?כז;;י;נ

י;נכ;:י.לף? 1?שיי-�י ��?p:.לף, ךכר-�י

י;זש\רף? .ע:ן ן�ש �נ1"רף, .ל�כ זr�ש

! ?��יף �ל ןלא-נד�ר - ב��י�ף ני.ע�י;נ ן�ת-�י

�?�ריף: �י-�יי �.עי"רף, עין�ף !ה

�fרת. hכrייף ראית נדוב$tרת, �נבל ס?=9י;נף

.ע9ר\, �סק ר.עפו1ךי �זר1, סוים �רם

; �בז::ים ן�יי ,ע9קים ן�יי - �יז::ים מי�נ :��י;נ
לא-�כ;:י.לף'! רכל ז::בל י9.לאכנ לא-��?P:.לף, יכל ז::כל �?�?י;נ

Qל�רש, �?א1 1?'טנדת �לררש, .ע�ר1 ?�כית

i :י;נ�ז;;9ח1 �ז::יוים ןן,עידגי :י;נ9ה1, ןt��ים �ז;r'"יכדת

ב,ע.ליכנ, ן.על-fל-י;זז::זה �קראכנ, י;נז::וית נירא

9.לאכנ, רסוtרץ ןז::'Q!f:ם ��.לאכנ, �יןד ��יא-כס

! :ר�נ1 �י - רחיק ןרחיק :���נ1, �י - .עbק .עbק

קיקזים, �קijל �ף-�מ\�י;נף ז::רר\קזים, ז::ם �.ע.ליף

ז::ניך.עת, ז::יא 1תירי;נף ז::�'"י9.עת, !:iיא �ר�י;נף

�י-ז::שי��ים; �אר \רחי�ה ל��ים, ?iרי�ה ?iר�י;נף

לנf/ארית, ןלא-��רכ1 - ז::נtiהרית ז::��מית רא\ף

�!גיסם, ג::נך!ר'"י�ה �י - ר,עייגיסם t$f!גי ��ע1ף

��אית! :� �ריש �ריש �ריש קראית: קר�י;נף י;נ�יר

�לה1ג::נף, .שם �סר" :�" Q?כ1ג::נף, P:כיר .שם ��אית" :�"
לא-�!:ז�ר, .ש�י 1�ל-�ןח1י;נף ןלא-;ך�ר, לא.���ר �?כ1י;נף זrמיי

ז::�רז:tים, ל�hרים �hרים ן�f!ה "ז::נירז:tים, ?��ים ��ים ר�f!ה
; ��אית :; ט�ת ד1t�ר '� 1?אית, ל.vר i2ij�י;נ קורf�ה '?tך

רצי�ף, ע�י כס �בנרי ��יף, ���JJי ,ע�דיף דtכל

ד�\�יף, ?.vיגי iJ�רז:tים סם -דר1�יף, �.vי�י iJ�.עלQים ijם



ז��ים, ר$:ים !:iלי�ה �ד�ין ?iרי�ים", "רחיקים �?iרא� לסם

�קדש, (;!יבי �ם :� כקדש, Qל�י �לי !:iליכית ב!:iליכיי:נם

�רצי�ף, זאןלם - ז�'pשן fו�יי�ף, ן��ן - �רfר�

! !t?ין;ם iJי.ור�ר �יף �י י.ו.לין;ם, �י.ו.עי יאי.ורן �זאת
'.. ....

?=?סם, ב:tctpי jiJזQ�ם ז�ל.��א זסי?יסם, ז::רא��ה fiJ'1'�לה ראש

f�t!?יסס, �לים ב�ז:;י �?יסם, עדלם אדר �כן

י�זiא, .ע�ם ס�ים ן1'קיר ייזiא, ���ם כוד9ה Q,ע�ן

; ז�ין.9.ות ן�ין-רו9ריי ז�ין-�ל9.ות, ז�יI.ח�ז

נגרב, כRי' �?iך;זי:נם לiJ,קךיש �ו;z.ערב, �סם ��ר �יש �pזרי

! Qל��יי :� f�נ� : Q,ער�יר לקראת fךור ל,קרא

.עי��ם, 1'?את �פ:דת 9רf�ה זכו'דת �;ז9:ס, ��א : WiJ�ית fiJ'1'�זה

���ים, עדזם fר�ם ע1'ךים - ן��ים ר�ים �tpQי.ואלים, Q�י.וי�ים

1'��י:נם, ל'rrנ;:י�ו;zף �לז:;�l3וr\ת ל��י:נס, ��tpאן ןסאד��ים

; זר�י.�.עלים l3ז;bfr�ים fןם וr:לים, וr:לים' ר�נדת ך�?י
; זד.רר.:ז שד�ף �ל-1'קדנוד �יש ן:.רס, �?.וש : �וrןיסם סעלים

; ןל9אדר ר!!דת ל19'�לדת iJ�J:!�ים אדר, fל.פ::דד�י �ו;zסfרן לסם

iJ;ז9�ם, �3lל ��ר ןiJ��ם iJ�9�ם, /O�י �לרן �?יסם

י.וידולאדI-זד, �יש-�יש P'19זלI-זי, ,עכרת ל,pכר ך:'רקזים

ן.ע.wש; ���ל fסם י�ין נוד?jש, זלא י.ודשדל זנוד ן�יך

י.ו.iה, !.ה רשןת �'1�fלים ז!.ה, !.ה רש�ת בו;z�ים

; עדלם �ל :� f.שם קדלם, �'rזא� :י'נ� �סר

! fל-���יר :� f�כן : fי.ו,קר�יר 1'שירר �רא ,לסם

.עדיז::, ן�ל-��ר ס$tיץ : נוr:דיס ז::�לי�ית fiJ'1'�לה

fסם, ן�ל.��ר דij�כt1ים ןוiלייJJיסס, ד�ש י.ו�ר�י-ר�ס

ד�רד, עipה ?I.ערה דר�כו , ו,ואדןרד ן�דג �;רר �ש I-זד�אדת

ז:;tp�רג�, fכו91תד ל�גדן ן3l��י ז:זו;z�לג�, f�I?רתד ��לגי.Q�ם

,3lכtpל לfן;9ה t!iJדה ן.ע.p!נ ,Jli:כ�ל ןעץ 3l'לזי ד�א



קסד

לQיגיסם, ?=1ף ��רי �ר;zמ�נית וכג�יגיסם, ב�ים ך'גי ז:;�ויץ

וIJ�תד-$t.רץ, נ.ר�ש 9iJfה - ז:;$t.רץ בן.ןדifא iJ�לי:ון .עדז"

�דיף', P:;ו��י י:זt?!/iילה� �?iי.דף, $tךם P:בי סכל ןכנת

;ול$t�ים, �;וqגה כ!t�ים ;וI1.ל�ת I1ל�ים, סqל�יר ן.ןי�יא ��

�רא':נם, �ר;zז:;ןר;zף' 1J�זי:זp;:לו� fרא':נם, 'pך�ף' ?.שם �להוידת

;�ך�, ע! ויוו-?iים עיולים �י.ופ,וי ו�כך�ך�, tנחד?=ם �קז:��

;ול�כ�רנף, ��ל�סי i/לאכךו;זף ע�' f�י ;ולכ�רנף', fנדד שם lנל-כל ;ר;z�ןל

! �ל-;ו��יי :� fגכ� : לע�יי ז�רדת ו-.עים !aוו �tנ�ן

�לן.ןד, �י-�ין �:י �יi?-Iידש ���לן.ןד, f?=ל-�קדמדת :� fןט

��יאי, מ�ה f�י י.ו�ם ב:i'שה� הו�יאד, fQדלל :.קר ��ר ��ר\ן

I1רימו, לlנ�גי ��יאד ב:lנל !tידמד, לQקJ:'ש fנייי ב�יןי

lנל-l1td,עיי, ,*�ז" דךי�ה IJ�ןר I7ך,עיי, 9�ז" דנ��ה ��ז"

i1הtdז:;וא ל�I1�ןה לךפוו':נם iJ�כד1ה, ,pנךתו f�ןר ז:;ךרי?=ם

�;ו�י!?tים, ;ו�וי�ים ?iך;זה ותדידת ;ו?jףי!?tים, iJ;זרת f;ול��י P:סדז:;;ם

מםפרים יי �תהךית �סתפ:פרים מכפרים פניי
I .: .. : ןז ':": .. : . .: .. : זז

ןIJ�;ולים, לכגך!?t?!,tים ן�I1�לים ו�ך�לים, �יtrר�ים �י.וו;z.ע��ים

י.וו;t3z��ים, .ע�ף' ןן.ל�ת �י.ור;fP-z�ים, ן$t�ים ח:ים

�י.וו;zק�!?tים, ל.עtנך'ף' י.וו;zא�!?tים �י.זו;z��קrים, ל'tנ�ים ;ר$tה

... P:סיי-?iיקrים �'pרץ ל�ל 11�דקrים, �?iך;זה �;ו�ףיקrים ;ו�י�ים

�ליחדת

1

�ל-;ו��ר, �ק��ת פיי:נה, יו1ה

ס�כך�ר, ןו:zו-קrי iJ�ר T:Iךt:tי

- לא-�pזfר ןiJ�ח .ע�ר nסל
. . .,

ך�ר? �ת.tdלסןן �;וה-��י�י



קסה ?!?יחזת.

��סן $tכר ,עזי ר�סן, עיר !tכr,קקוי

�ל-$tרסן לכ ר;זגי ? כנסן לריק ךכrם

: .vיג�י ךקtי�י

! JJל�י ך$t�ה ;את �'-�iה

, JJf�ל ?/'?tס,קת ��ן, זl/?tגט

? יי�ל �tPגי ז19 fכr,ענ�גי

- �ס�ל ךJJל�, �את �ח�ן

��ל, ��י כ;.י-?iרכ� ז:;�זוי,

�,עש�.עים, ךזt�לי ו,ו�,ע�.עים tב;זי

ל,קר.עים ל��זד לר�.עים ךקרעי

ל��י: ךקר�י

! תלכי ואנה כאת אי-מזה
••• •• ז l' : ז °0°. ..

lנד�ו, י:ני;z��ל, lג�ה ד�ם-לא

�ת-�tP�ן ל�.לם ן.ן�נ;:לי 'r9כ

?i��ו? �סחיכית ו,ור�ן ו,וךסי

�ך�ן, ':jJJי�ע,rךכ - נזל�ו ,עיגן

�נ;:�ן, p:ז:;�ו,וי.vן ר:ו, fון:'��זד

�דוIJ:זד דו�יJJן �ת-.עד.:ן ור$tה

- ,עיגנ;:י ך�tpא

! JJלנ;:י ך$t�ה ;את �'-ו,וiה

.ע�ר�, ראשן ��ר ,עינית, ך�ר,

I�ר��ד �א� וסם - ל�+;זד ��ה

;��ר�; - ל?-+;ן ;�+;ר ו�ם

נז�ר�, 7ו,וIJ7דוי:.Jזד �י ז:;ובי�',

�ת-!:J�זד, ד�הוי �קר�זד הךיסים

סל�ו וזt,קב;זיוי ל�זד וiJ,קוי�י

: ��נ;:י וךדו.עJJן

! JJלנ;:י ן$t�ת ?את �י-�.�ה



קפד

�1י';לת, לכlfrה ��ה, ז:ז�זד

; �ו;zפללת fד�ים 'ijהייבנ ל�.לי

-- �ו;z��לת �דל 1יb�רה לא

? �t.עלת ד';9ה �t�לת 'ijי�ן

I1:!וית�iכ ��י\iקוי בוית, 'ijי-ל�ז:;ר

�רית ��דדי-';ןא �דוית, וי:נביז:tי

: בוו.rיככי ורי
.., . .:

! בנ.לב;:' ן�1ה דאת $:י-�.�ה

2

ז:זו;zלt;;לryף, ב,tpב

Iיףryדב !:ר�י ןש�ר

דגryיף, כני?=כי P:ר�ץ

! �ל-�ל"ryיף ?iרא ק�ם,

��fעיי:ניו, ו�ת-�'p�ה

�!ריעיי:ניו, ו;zל��ם

נ;;frעיי:ניו, �ו.r�סי

�ת-;ש�עיי:ניו, ו:סל

! 1fדryף ל;דף ורם

שמית, �דשי f.עי\iכי

��רבוית, 'ijיr.ו ו.rינ;ם ו$:יז

ציבוית, ןיבויבניryם

1יקיבוית, fב;:כ;tאי ןלryם

! �ל"ryיף �; .עד

.על-פ,E';.עים, ןי:zו;zסרט

��ר.עים, ן�ל-\;ז\;Jכrר

1עים, �י ז:;ט1ב ו�ח

בויקויזגים ;'pל� ל.Pת

! ל?1ראת-�ל"ryיף ז:זכניז

�ל-(;Jרןם :שר

�ןם !:ר�י ז:;רסק

�ןם, צ�ר ל,pבד ןר�ץ

? �ר1ם �ה.דף ,'ijי-ל:!

';�יו לראית כi.קץ

בורימיו אהלי והנט
ז : •• ח ז •. - •

חיי:נ9יו, יכינ;�ים

איבויו בופני �פחד
, "ז •• :. .. :

- :t�יryף �ן-!9ז

הוילית נחצית וצא
.. ... -: - .. ,

ו;zז:זוית �לשי�ם ��ר

ו.rפוית ליליתיהם
.: .

1יכ;rוית fלfם ל�ל

ל.עלית םום !:,רכנם
"'נ ,"ז :ז -

.Pידף J::I�יל ף9עית

קידף לבו�ל יז:זו;zכr�ז

�ת-�אידף 1יאד ןז:;��ל

�הידף $:ל ��ד

: !tמי�ף קיל ן.trא�



קסז

���ן? iJז:נ?-?/ת

- �;ן ב;ון-סfס?/ת

רא�ת-.ע:ן, לא רא�ת-.לנ

, ב;ו�;ן iJפזי�יס

�ת-�,סיף! \;זב;ו�א
.... .

�.על, fל-ס�צי ��ר

, נ:lגל pואיל נויריר

�l9גל 19ר ב�iנ

- ��ת-ץ�lגל ��ה-ד��ת

�יסיף! �� .עם

כW�ה

: lגל-'tr�ר:ני ��ל�ת ן�ם-לא

W�לר:ני, ןו;zניא �ב;וי-:ו::נן

! pו�ר:ני לי ן.ער�ת ר�W�\;זי

- fנויר:ני כז:י - fף ן�ם-�דכק

• רדר:ני �כדר:ני ��ת-\;זז;;�ת

pוב�ר:ני, כ;ו?-ל�ת ���Qר ןש�ב

�נ�ר:ני, ן�ל-\;זד�.ת דiJן;נlגפית,

lגל-ק�ר:ני, ק�ר:ני ;?-�ר ריים

ב;ו��ר:ני, ר�דא� .עש .ע��י

- כqJב:ר:ני• כqJב:ו;zם ��?,קים

. נחלתי בבטנן:; כני רא�לם
ן -:-ז" '-בז • ז :

דכיר:ני, �,ע�ה �ם-��י �9כגי

!? �!:Jריר:ני ד�.קש ?,�lג�י

פJ�נר:ני? ר��ר ;�רי �כ;ויר

�חיר:ני? רlfת �ז;;�ת �9ז:נר

��רר:ני, qיינ;;זב �דע דלא

: רםידם .ע�ר !:'ליס

ס�דם �מיכr.ר

P:ביךם צ�ר לראית רק

סידם �,ערגי �מי�א

נדם, .fקtר Iן�י-�

�ז;;�ת, ��ר �ז;;�ת ,�

�?,כז�ה, iJ�ב;וית

.�ד;ו�ה, דב;וpו�טי �בiר

רא�ת מתי לאמר:
.... : - ז ••

ו.ןהית ו.ןמים יא�לם
... : • • ז l' :

•

�ל-כJ�נר:ני, �דףף �ר�י

ן�דנע, - .ךבע �pו�לת ךצידף

f:ן.ף, ר�י:זי �ת-pו�ר ד��קיר

דכז�י, מיר:ני - ב;וfוף fרד;וקי

Iם:rR� כ�ת לא-�ד.עה ��ל

לfון�י, �ר�י ףר?יף

�כלת �ש-p:י fעיר ןתי.ר�י

ל��א, .עלי �iJי יים p:�רם
. .. . ..

דיא�ל lfגל-fרי:זי, ר�fכע

�ביו;zי, 1�ע� �ל-?,קים ד��ע

�ד9ת, lגל-�ב ��י ן.ןיtPב P:כר

דכ��ם, .עש� lגד-qלים �ע�1י

p:לp:י 1כr.ן ��ר ןז:;עיןם
. . . .

fעייי ��רי ��כר ר�י�ה

��.קש, ר�ה Q�לה ן�י�ה

ד�ב;.י, טי�ת fיים ;ינ;;זב 1�יד



קםח

jlר-P:ליי:Jי, �ת-��רי לכלית

!?'J:יי�rוQ ;�יב�י ךל.ע�ר

.ער-fליי:Jי? כ;ו�ע1רי P:אי�ב

- Qה-7f�י:ני? ?י�י:Jי �ידף ן�ם

- 'J:י�ו;ם ז::יא ל�דד:: ן�ך?iי;rף

! �ל-ר;נ�וי:Jי ג�ך='ף �י�י
. ... .

ר:גסנ�ז

���$Iלי, ל�י ןםיר

�qQןלי, �ל fז?יןת

��ללי, ל;ןה וrצית

! iJfי1לד �ל�.קר

ך:)קי�גי? ��ר ה�א �י

האיצני ן.ןהליתיז
, • ז • ':: ז .:

ן�7f�גי, ןז:ז2iגי

;.ע�גי, ��ר ��ןזד

! ��.עלד ןiJ�ן�ה

,ער�ים ןז::.לילית ןij;�ים

Qךr�יי:Jי, ;!ר�י ןלר�ס

:וך��י ן;�רי אQר �i'ה

וצידף, לא �ם כ.ii'ן �Qה-לי

ן.ערים, שילל Q�,עקtים ��י

ן�tP�ל? דשיי ��ריר i'ה דעדר

..

ן,עייגי ;.עיר�גי

כנqנ�גי ך='�.רי !tנית

ל.עיגי tP�ת �(;Jי ןלא
בבכ:.עם-איני לחזית
רז -: -:-

: ב�ס�נ ך:)?iיצי:Jי

יי�ב ?iייש ןז::�ה

,ק�נ, l$fזגי ן�כני

V�נ רזז:זי ן�ל-עיר

לד iJ��9ה ��ר צ�ד,

�י:J.ע�נ, �1;:י:נכ,i�ה - ל9�יז נ�י:z�.לל
. " " .

�ר;�נ, 13Qף 91י;rק� - ,ע��יז ך9.עי ��קע�

�די�כ, �Qם f.עת 1ך?וי�יז, ל�י ן��ד::

:י';גמי�נ, Q�ןrרי �י�יז ל�גי l:Pנ?-ר

�ת-fל-,ע9לי! :ד�ה Qז;וQלי ;זכר 1�י

Qבבדא, י;;tסר ן�סר

אל-רט בבתחנ�ניז
, ... ... ז -: ... :

לני ננעי זיגיר
, . .. : . .-:

ג;:?יכ;rני, .עם-iJ�לזד

�Q�דלד! 1�לי לשם

ןז::f�ר ל;ל דים

lנ�ר .ער-;י;:ר�ה

ן��ר, .לב [:'ם ן:tPפ:!זד

Vע�ר ן;י;נ�סר

?י�לי ן:�א ו��יר



קסט

דולכ;:יס �לזד ל�גי

- גמל�ים �ד9.עיי
.. ' .

��'?ז�ים, Jj�יי fעיי

�דו�ר�ים, �Qר;נבךים

! �'iR�� �חדל ��ר

.ע�דים 3l�ר ז:;גה

fגרים 1:דיי ע�ר'

�,ע�רים ;�ריי לף

מירים ן�ל-��ריי

Iעללי,� לרlנ ?!לח

?jסגים ����ים

1

- ס�יי:נ ���ר �ס�י סנ�

.ע�יי:נ! tזת-��ר ;lנפ� - .עזגם

ז:;�יי:נ; ��ר סלל כדפ� �י

. בזית את-אשר אכנר לא !ני
.,'זו "'ר:' .. --: .

• �ריי:נ i�ר זאת tזל-גךtלו;נף

2

-- ךtרודף .ע;':ר ���ר

? ��ידף �י�י �'bpר

1�ידף? - .ע�י �ו;נף

lנל-�רידף, iJ�רקtים

;Qידף! ��ת ב��י

�Ifעידף! ןiJ�.קף רם

3

? '?זדי fגין qנו;נף

ל�,ע�די? ��יכ:zת

רר�ו;ניף, זר�.עה

�די, ן�ין 1�יגי

- �י רצי�ף ןס:ה

ל�ל.עדי? fבדדי

ס�יי:נ, ס�q�ה iעו� ��ז

lנל-�9זד, �רב�-לי �רי�י I.זונ;:חות

נאqגם, - �;�י חרודף ל�ד�

- ��י f!יי:נ�י f!יכנ�י Q'ים

�ר�ת עדר ןי:נ�לח �.P�ר-!lנם עד

רצידף .עלי �'pנ:ר

�ו�י סלעילQים

��.קש 9כני ב,pךי

fiJר�ים, f�ד�י דר

- ל1רים ס��ךו:ז�י

qמיגי ל?-איל נ�לי,

J;ז;וו�ז?'q ;דידי,

מכרl.זני ,לפוה
• - I� : T ,..

לא tfז.רץ �ז qלא

ןiJר-�ארן ןש.עיר

!:'ורי לף ןסי�

עו;Jה ו:זגזלק ן�יזד



קע

?iןר, ,עדי qד��ה

- ?יךי fעל ?!��ה

\;זקנה? �Qיר ��ל\;זי

J דיןי �י;ז1ה לף

4:

מחללי �םיטב שירי
, • ;-ז .. .... • .

P,Qןלי, לךlג יזו�י,

; ��לי ביןא lח�א ד�תי

; יזוfל-,P?ילי לכד ךול,קי

! לי t3ז;;?ו;1ף �?!.ל�ה �י

1)

? �(:!Rח lןlfה - כב:�ס אq;ן:;

! ז;rr'r�ה iיד ןגוtdק !:;;?!;:קשית

? ז:;ו;1ר?REה lגל-iJ�?:י. �'Pןח

R=t1ח? tPiJ�י1ה �י fiJרית,

! �Rtpח �ש ןז:;יא ו;1ככ�ז:; �י

�.עיר, �.לי רח�:ח

:נו, fכ�ר fח�1ח

ב�ל �לי;זף i:J�ש

�י לי, י;ז1ה-�ךף

ד.עים f�י�יף �יכ;;זב

דרד ז:;רז:זיק ��ר iiJיד,

�ר- �דכף נ�(:!.!ק

וח�א ��ף, נ;:ביד !.='י-לי
.. .

�הב א1נ;ויף - ��ב הי;!ף

ר(:!Rח, �Ifעי1ן:; �.עןת-סו,

.עןב �t=ב1ת �ת-�דים .על �וRtח

�.לי �רם� ן�יזד � סם ?Eר�ים סו

�ר1ו �י דובירח, �י 1ב��ה, �י

qt3;ח, t3ל-י;זככ� �ל-?!ש1�י,

6

��דףי, ל�,!.ר v;ית t3י;ז qלא �ר1י, �יזויו

לכףי, ?!צ�קית fב1ר דם'ים \;זכ;:ז�'�י סיזד

J?ףיWל לhיב 'q�;;ז� ו;1ןא1ת �יזוtp�גני

ל.עידףי, �ר�י �קןא 1�ל-1א (:!�נ;וי, ףר�י

f�,עףי, ��כ11 �י.לל ���ז לי, ז:;ו;1עיגךי

ןגנכ;:ףי! .ע�דים יזו�ית �ת-�כ;!'.כד 1גנד�לי

'1

; ןסיךי �?:דל��י �םיד\;זיף,

�ז:זיר? �.שב ן�יזד - דירי lח�א

! r.f'י יזו'rr.עו lח�א - ��.ע1 ן�יזד

- נ;:בירי ��ף .על-נ;:ביד קלי�י
.. .

! ידעירי �l�רף l!דורגני

�בכל-םאדי אמת ככל-לכי
. ; :ז , °0° .:: , •• :ז

לכףי? �.לזד ן�יזד - �דךי 'rr�זד

?!איךי? ;ד.עזד ן�יזד - גרי ךח�א

'� �דע� לא ?!גנים, הקל��י

ידס�י, �1ידף' IJ�י ?!קיר



קעא

8

i �Rוה יריק �1א fס.�י .על-�ן �ר�וה, ��ת ס�י ירקךר לקראת

t3,עוי�ה! ילא ג;:לI-זך �:Pיץ לא לt:ד, יר��ר:ני �ל�י �גי לראךת

�קי�ה, ילא ��ת-עיןם �י�ן - �ךtלךם לQוךתך Qי-;י;זג�י

! ח�צה להביט עיבי שאל� לא - ניתה בלבי פביו אחוה ל�
ז ... : .... ז:זז:- •• : זז ...... : ...

9

כז�'?tי, ל�ר ה�א �י1י ��ר - סם ,עt:ךים .עד.רי r�ן .עד.רי

��קrי! �יררה �י1י סלקי - סלקך fל-�בךש f�W.ש �ל-�ן

..

מהללך לפי המשדרך
'r -: - • : •• :-

ל��ןיס, לt:�י ��ר .על-�Qיןיס, י;zקיגן יי�ה

Q:Pק.ךס: �ן ב�wר�י ,::r:tאי��� ��אינ �יןו��ה �י

; יןוג�.ךיס .על-�ית ז:;יא �י-כנדןן �מדלד\:זי, .ע�י ,עלי �ד�ה

; ךtכ.ךיס .על-�ר�ר �י-כנדז; ?-�ןר:ני, W-?t3י ,עלי �ד�ה

?-ע�ןיס; לI�גי ;rי-כנד� כזלפ�, .;�� :ו;וי ,עלי �ד�ה
��.ךיס; R�צ� ��ר :Qים ן�רpזי 9.עפכני ��R

; �,ע�ןיס ::rl �פויקקrים מך?jש, �יר�$tה fQל-,ע�רים

Q��ןיס! י;ז�סי ���ר לר;ל-��,, ��סי ל:ר ':Q

לייןיס, ���רה ב��י t3��ה, fגי �Qים דגי סי�

; fכנ.ךיס �ין �ש ב���ח� יןוררר:ני, יןויריryם W�כ�

��.ןס, לא רע ��ר ��ש, -iכ ?-רי�ת כ;ז��י;נ�י ל�לא

; 9ךןיס י�ל�.ות 'iן�ח �.ךץ, 'iתיןf דגר�ר:ני �\;זי

! ל�hןיס ילש�נ ל,ערדנ ןי:זלילה כ;מי.��ש "לכנה

PQ:�יןיס, �ריית סI-ז� ��ש ילי - נ;�יש ��Qךה 'iין�

; נ;!tר.ןיס ��י�ים �ז;rצנ יכiי:ז��ה - �ריש �ד��ה 'iין�

?-ס1י;;! �יר�א - ��יר�ה אי יר�ןיס, ז:;גה - �ם-�ך'pר;ה

fקrיןיס, ��,עW.ע אר:ני ןכ;:פדרז:; - שי�ם א��ה �יו



קעכ

,iJר?-ןי ז:זו;:�ת �/ioי.עה ז!ת

ספריה. - �פרן:'םי פ�י
ז ... ז : •.• ז - • -

,ijןי\QrpQ ל?-�י ז:זIק

,iJ9ןיo/ o/Qג:נה לא-�ז'9Pה

.ijירי.ריi ��כ fכ;י כ;:.ןכש

,ijכ;!\.ך� ijכ;!י.רי� Qבדר

,iJרי.;O/ Qן.ןון �י;zכזפ;ז�ה

. מאדריה פני למ�ל -תמיד
י ז 0: : .. T : • ז

,iJק?-.רי וtקזT;\=tימד - ב��י

! iJ.רי��ת-� �'?9Tה י;;,עלכ

?iJיןQ� �א �ין - i:Iי;z��T?'ה

.ijךי.�� �אר1ר ב;�fצ�

אפירה לא בריתי ואת פם
'T .... ן- ..: -

,ijז:ז.ריo/-ת� ;כWע א1ו\

;iJס1ןי� יי�פ!' .ר�ע

,iJינ'ןיi מד.עד לידם אדז:rיל

,ij'ז:זןo/ \�)l�)lל �פדת

! iJור.ערי לן:; �'i:Iים ��\;Iח

- ;�יס�' )lר �ןך�ה �\ן

.ענ;tן:;, fכ;\ ן��דוי �t=ל\

- ס��ן:; \;tp,P,1ה לJJ�ל it:tיר�

,ijי�ור9 Qורג:נה t:tם-�ק9P'tה

�י;z�ה ,pרי \tק�ב �pוכנה ק:י

נ�קtי, �ל,ערי - �ן9ה י;:נ�bר

'pכןי;זן:;, ��ת �י;z�ך�ה

.עךי;:ה יt:tם :��ן:;, לא-�חbך

,iJ'גזדן !;!כ;!ית1ה1 - �ל\:fי

,j:כ;:.יכנןtק�1 הד�ן:; ��iכ סן

?ijיןQ�t3 �יזד - ז:iי;zבfלה

,ijכ;:.כנ.רי זרע ק:י-�\;Tר�
• • • °0

,ijי.רIi� לא �מ1�ה �\;Tי

- נאדר מפנ\ אדר ואיחלה
l' •• :. ז -,- : -

- ל�רו:ני י�י;z��ק �?lבל

י;z.עיר�י, �.קרו:ני i:I�ה

לl(�!נ�י, ��ה י�ין - איז:rיל

- ןו:ני;zעדרר ו;זק�ם ��ר ��ש

\ד\ית שירי
0: •••

1

קך�Qים; במל fiJ�י רנחל

! ל:Qים .עין י�ין ? י.עם-�Qים

- �f'ריQים ן.ע.קש �9ו;זל ן�\ן

ןש�Qים, �ל f���ע iJיret:!ן

וtת�Qים, ,!גליין ;Qין f��l(ת

,pלQ1ים, Q'�י �יד ;ך,ענ1ף

? וt:tt�ה l(ל-לא .עם-iJד�ן זrו'כ

;ך�צ1י, f�ו-�ןק סם �ז�ים

וtן'?Tה, ג:נ�ל ן�ין ז:זןש? ןr.!.ה

ן�לם ?iJ.רי�ן �ורנ� י�ין



קעג :דילת. ,?!יב''

! ?!..ע�ים ס:ה f�ר ן�ל-י:וךש

ל��ים, �י:וד �דאם להי�יא

�;וכ;וים. �רץ לא-?!ל�ה 'I�

; ל���ים ןר?iכ r;Jק�' �בי

iJןע��ים, �ת-ר�.עיו ן;קב

��.עיכ;וים; ��ו� אתי ��ר

רו;נ�ים; דIלה '�f ןiJפ�ת

- �,עלכ;וים ל, ןסם ;ר�ם ןלא

! זרכ;וים �רד,ת ןסם מ�ה, לבד

iJז-ו;נכ;וים, ��ז;ו�כ iJ�ז �קים

רת�כ;וים, �'�ם �יד ךן:+;.' fעיד

. שלמים ימים כני ראl:נב�
, ... : . י .. ; ז ••

ר;zאיכ;וים, �לדר;zב� t3ז;;�ה ��ת

! PiJ:רנ;:זים �ת �.רי שד ר��.קי

- t=�נ;:זים סרי t=ף סי� ו;נמיל 

; ג;:דכ;וים �גיללה ןiJך�.עה

- �qל'כ;וים. ןסי� .ע�רב�מי

I:זלוכ;וים, ���יו קרכ לכי �.שר
. . . . .

i ןש�כ;וים י:ו�יר ��ף' ו;נמ�דת

q�כ;וים, ג;:.עיג'ryם סf/ה ��ר

ק9כ;וים, �מ��י:ני .שם ן?iרא�

��כ;וים, סf/ה ן�ם �ם ן�?Iח�

. הפEבימים הפEניבים לכשות
, .. : - .. : - - :

הושמים מפבזיו ואיציא
, • ז :. ':זז .:

! אלפויס לאלפותי כחכמה
• 000 _� • ז "._: .. ז : ז :

�ה-ן�lכ;וים? סגו!יר t3ף ,עלי

�pזכ;וים? .עןיו ל,ערף .ע1�'

ל�pז�ים, �pזב;וה כi=מו-צ.ךזד

- �לכ;וים. ,ע!�JJם - ר�ם-�לא�

Iהfזנלf� ?,צ��ה ר�ל-fQה

�ם-ל�.ךד, '� �ביש ןלא-רז�ר

�יש, fגי ��ז �?!.רד� ןלולא

ן�רע, ;י�כ ,א�ר ר�ר ן�ש

�.ק.לל יימי �ביש fלiר;1Si2zף

�סךים, ��רכוה� iJ'ים והוא

- כנפת בריא כפי וכל-מאכל
...: • ז .: :ז - ,ז

f.ע'1יו אירים ;ז;ו�כ� די�ג

,עליryם .ע1ז 'rוכו ,ים p:.עי�'

f�יה� ���א ��ר י:וכ;9ה, ?,קיר

f�?!.שי, 't?'.!?� �p.זרה �רד�ת

�ריןה, 't?'�� לא-�Qו;נה ';:עוד
. .. .

eרדים ,מ,ם כבית ,לד�ב�
, . "'. : . י : :ז

fiJ�נ;:זים, lגל-.ערו�ת ���ים

t=ו;נךים כi.די �לי ז?-ר\;זיף'

fר�.עה, ?'גוללים ןlג?!.lג�'

ל:כ;ויס, ן�!�ר\;זי !�ר\;זיף

f�ל-�יש, נגד ז9ז לי j:)כ;וירף

f�ry'ם ���א ן�ם �דfר-fם

lגל-�ו;נא�ס, ב(:!ב;וי:ני '�9!:)

�מ�בית, ל'?tק.ר'ryס ?iרא� ��ר

קז�.ליVם ן?i�ר� !רע� ��ר

(:!דקויס, י:ון:ב;וה ך�ר וד:זיציגי

חדרי, אחeש-כם גרית רל,
, ריז ז .... _; '.0:

י:נ�t!l!i.1יו. ,ע,רי ןלא-�'rוקט

: 'p�יי:ניי ��reש-סיד כi=י ן9�ל

��.קש .ודע �קיס lגל-לא ן�יןד

ן�ךקוה �.קל, ל1?יו ן�ר�'

I:נח'ם יכיל�ה מן:'' אשר
, ..... : ז .: ••• •.. ך



קער

2

�t-1זכ�1 :ה�ןה לד�'

!iליכ�t!� י;zנ;rיי;zזי �ל-�א - iו.ליליכ ס�ל ;�י סם סם
,iיליכlל.!? )בכ-�ל ;די �ךג� רק9ח, כ;:י-�?-;זח ייי;zבכj.רח

,iיר.עיליכ !כiכ ��pוfצית �ז, .ער��ת �יץ, .ער\�ת רק�ת

; iעליכ. ב�?-ן כ;:י-�'i1רן:; לו;ו:ז::, ,ע.לי ,עבו-כ,קר ך'?!lנת

,iזזליכ ���א .ער-?i��ח ;כ�דיו;ז, �י!lת �?כגח לא
,iקולליכ אירת �נ1;!,ל.לי ,iדדיכ� )בכית ,ע1;י ��ת

,iוי:ניליכp-י;ל ב�liוtא\-�ף ��ף, �pו�ח /9oחית !:I\ר

,iליכv� �יו �ת-��.ליסם רירים נ;:י-כנקע� י;זקע� �ף

וסיליד:;, �ז;;�ה �I-\;זf�ם .ריס, �!t�ה לh?י \;זpולח
;כ\דיד:;. �ין דI:05ז;;רן �ו;וי;זה �י וכוpונ\ ר\כום שי��ה ז:;יא

,iדי:וליכ יד�ז;;�כגם !פ:� iי�ם, ;זוtק\ �ש .על-ר��ת
- .על-כj.9ליד:;. ל�יםית כiי� .ער ו�ז;;מ\ �לים �pוי!lקpוק\

,iעליכ. �rpקו ז::כfזירים לכ איר, ירל�ה פ:יס .ע.ליסס \;זפtיכ

liריליכf-י;ל� .ער-�!tרה ��!יד:;, אי�יר !סכ �י �ת

;iלדיכtו� ובס ליט כ;:י .על-נ;ולוtמיףיד:;, I:05ל-\;זpו!!Iל\

!iת\ליכf דם ויי�ח - .ער-סו ,i(ד�ה �9�ה �rד ד;לכגה לא
fש\ליד:;, איר 9�י�ז:: \;זכ;Ijtכ ליי�סר, יר9��ת ;�ה

,iיר.עידיכ lסרl!י �fא� rI:05ד יד?י-שמם, לא-ס,ץלים�ד:;

,iךנ;:י.ליכ סם ?-�נ;וים ל�?י ,iר,עג\כ; לא ונ;:יר.עט !:�ה

;Vרידליf ijפiר רידלי �ם נ�ם, ר�סי iסיכ�ר �י
,iליכhל כזך�א ור:;יא - י!lו;וליא ,iיכ�ר\t! IJ�י ויייא - י!lז;;רג

.iליכ�-? �ו;ו�א ��ר iישיש ?-נ;:דייי:ני .v�ה לא-ס,ץלים

,i9ליכP, לבשיי:ני �דךי, סכל �ןכגה ו�.!.ה י;iה
iiעליכ.,,? ��יר ��ר ל\.לי - לא-iאת �'pןז:: ואכזר נ;:יר.עט

�ל-��יליד:;, :ר 1!לכוה �ם ,iיכ�י;ל-דרי .עם .ייי;z��;זה
; iיליכ�על-ד. t�לים ב,עלית ,iיליכr;נ.jעל-כ. כj.נ;rילים דרים

,iכ\ליכ� �ר�ר ,עלי �$iנ �ל כj.�ל\ , י:נו;ו�יר ולא ו:ז�ריר
משמאיליה יאמיג� אי מאמיניח ישמאיל\ ,עת 1".. . : : - . -:- , ז ...• _, _ • : : _ ••



קעה :וירת. ""

3lל.��IוIס, רסל,ך כודQה �ם נ;:י QךQtך f:�:ז:; לז:; i'�

iויס:tך �ר ;ה�ךה ij�ר ר��ירז:;, Qלfז:; �גי �ךאית

?uעויס.f.ת� ו;זכו�ה "כודQה Iא?!ר�: 'iין�ר כודQה, ך:ח:ה ה�א

?!9זויס, .עד�ן יה�א - \;ז?!tdל

.עם.f�יליס, ?!זf!ה �יQת

לידויס, �זרם נ�ו;זב�

; ד.עוIס לד'itק נ;:י-בךא�

��יויס, כ�ר ��י - �9ל

! ל.ע�ויס .ע�Iלים לזנשית

Qf�'ס?! לי .ען;ים גזנךי

, פ:לילIה פ:זה פ:ראש כבך�
• T '." .: ז - :: ז

fל.�כוויס, 'i.לן�וtכגך�;

ר.עויס, �ך:ז:; �לשדדף

רב.�.עויס, ר��ה �דרrד,

! �ח9זוIס ל!�ב, סי�

ר�י.לIס, ז.ז��ז:; �ף ג�ש,
. . . .,

! �ך1rויס רי:zז.עק �ז.ז,ל

�Qןיס, ��ר רה�א - ן.ןאQר

אי �י, tךכוה ר,עיי1ז:; �ת

;.רא�ס 91$ף �גי �I.רי

ד.עויס, 'iדיןQ .ע�ר 1�ק�

לזנבך נ;:'.�ד1ה ס�$lה לא

�ז?Iז:;, �ך�ה !;I�1t!כJז:;

- .עלי נ;:י.$tד�ה $t?!ןה �יזד

ל� ף'1ןיו, .עלי לא?�ך�

יז:;�.vר, כו1?7ה, ��יר ע�ןה,

,j:lע.�Q� 9זך9זז:; לfף נ;:'

�זנכiך ��ר j:I�!?לכוQf ,!.ה Qי

יז�לי';וף ז:;יא, לכף'ף �לף

��ת �!1tה �ת לף ז:;�ה

- ך1tויס כג�יל �ף �ם-לא

אהבה שירי
l' -: - •• ,

1

?'iיר;ן� מלא� �ן.עיו iQיך,

? 'iן�Jל'מיכ� קיל �כi.ע �לי:זי

! 'i1:ן� �ך.�ח!ה ?!3lט .ע?!רי

לQ�.ע�rד+ �.לן ד�ם I�ל

ו;זש�קיכJ;ן, .ל,לית ��י �ז1נר

! �ךtל'מיי:z:זד �זנfןח-�א .P:ן

�ל;זד, .עבר ןלא-א��ל בןיו,

רדל�זד+ ל�ף I;IיQיו ��קע� $lז

�יר;זד \;ז?!ד.עי �;:�ה, Qה-ןן,

Qך�ן לךיחד נ;:'-�ין יזרעי לא

�דזרה, .על-/o.נינ� ij�ריןה �ם

���ר �ל3lי �ין �ם לא.�ד31ה

fמי ז:ו/o.קז, '!,i; זדרי �!ttנה! סי

�1גבר, 'Qלי�� ף'מ�כנן i1:��ר

;חמ� ף'?7עית ;ם 'iגןIכ' �'.ני

�ךב�, ל.ע-?=רי �.עמ;ן ל� �זד



קעי

ש1ד�זד, ,p.לי lכiב �'pכiי קיל

! �;:!?fל"��זד �יד�זד �f?I�ל
. . ..

- ןקt�תייזז�זד לס�;ןד : .ערים

:ד:זד?! ��כ� ןlגל-�י דQי

ס;:זד, .על-��י להיQיף 'rז�ים

לlג�p��זד! .עיגי �1ת ��ן

�י�;ה 'rז(:!ק� ל�בית �tבגי

! ך�סל�ןד tברI1עיסי ל�י

, ?-!?fיקייזז:זד �ד�ש ij�יר ראש

:ך:זד• ?i�צ� �י:גילם אתי,

f?I�:זד, ,עלי ידt�ס;זד �ר�ה

; ?i�I.:זייזז;זד .ע�י - lגל-Iסרי

.עי1:זד, fם�ת ןliJנ;1י מסן

i ידtו;:'ייזז:זד וiJסI1נרה מהיר

ו�ו;rיי':J;זד, ��כו:זד לךiיית

וקr�חייזז:זד• 'p�ד:זד לךiיית

; �ו;נ1:זד (:!גיר ידt�ס:ך, כ;וח�ט

'rזד:זד• �גי �יי �כiרי �ררי

; .על-!יעייזז:ך כ;חייזזם �ךi�ה

! fל�ל"יזז;ך t5ךi;:ת �ם-��fסה

Q�f?Iיקי:נ:זד; ידt�סי ב�ת

! ��:ןד �r;.קה ב;1יז:זי א�וי

; ו;זז:;�ד':J:זד מ'דם �כ;fך� �זד

! ו�Zפוייזז:ך \;ז�כנ(:!.�יןז

qליכיQ;ן; Q�יי �כiר פ:�ם

! �.ערד':נ:זד קיל ל�;:י כ;זי;1zי

�יזז:ך, �ו;rי� בני וידם ז:ו�.קזד

�ו;rר:ן• ;��ה ב;�אJJזד 91.עזד

�t5לדיזז:זד; :��ל מ1�י �ם

?I�ייזז:זד! ו�ל-�.רץ ס��

�'pלה ב;�!גי םדי:גי �(:!רי ל�

Q�אדל - �רי.רזד ל�לים י:ג��לי אי

�גי ל�י ך�י 'rז��ןד ,עלי ��ן

,עלי .עדי וסם "לא-�ז" ר;זא?Iךי t5יןד

��י �ו;rפ!ץ ןסן ? םדי:גי Qה-כנו;r��י

qלא ז:ו�?iי ב;ליל ב�כ;וי �ם-\;זt!לי

ו�ם �Wך ל(:!�ה ד�עית �י�י

�כiן:;, �כ;:י, ��י ז:ו�.קזד ב;t5ש �או:ני

: ומם ל�י, ��bר ��תדק Qר tגין

ר?iע� f�ז:וים ד�ר:ך �ו;1rי

ב;.עת Q�יר ,עלי אדם ךם�ת Qרt5ה

\;ז�רקtי ןו:ל f�כ;זד, �9ש

��ל פ��זד fס�ת סם ןר?Iiiה f?l9י

- �ר-�יש,ן�ו;ז Q,ע�ה 'pדםית Qידt�ית

ק�א� ןכ;:י�ה .עש וQ(:;ר, ס.רס

י:!�ש�, �ם י:!�ב�, ��נית ��ים

ל�ר סלקי !Iiן �הדן לא-���לה

fםד ידt�ס:זד, �ין ורf?I=tי �,ערי

��י ל� , lגל-�Qי�י fחייזזם �I1\;זיןד

�'pלה, Q�םאלי, �Qי�י ���ח

�,עjת ב;!כ;רי ל�י 1יר מQר

�?qlרה, �ר-ךרי.ךזד ב;ריז:ז .ךיז:זי

- ן�ו;ז ו;זז:;�יזזן, f?l1ים ידביר ז:;�ה

�q�ה �Zפוית ב;בית-ס�ק �ידt.ןת

lגך-��.ךהן �.ק�ה Qי-:ו;זג�י

,עלי �/O�ע ��ל קילןד, לא-�'?I.עת

כו,ללי לכו'ית �?iרןד ב;ידם �?iרי,

ב;ידם �ל-�ן;ו:ני, לכpiויב ג�קrי

��לי �,עות-סי, �רי.רןד, ��לדם

�ל-?Iחיז �f?Iי�זד וצ�1ב� ש�;:י,



קע ���ה. קזידי

2

�רמון, צבות zנ�רה, ...�י;ז :

Vךפוין, f�ין �שכרה
ז ". :

f��מין, וכננע י:זמירה

�י:זירישך? שכרן.ן אי �?iרך, �?!שן tjו;ור'זד אמרי-נא:
: 1- ז ז .:.

ךפוי�ים, �גי �נq.עיף

שי�ים .קין fם �ן-\;T.עיף

��עי�ים, רמ�ת �.עיף f.ער

נשן! לבבית ו;ורחיק ��.רן, - ��שך נ�חי ;כוש
"

.: ..

זן, השלם ��ל ..��עי�י, : ז

כבלך חמ�רה .קי�י ,�ת .ייז ז -:

iןךiJי:זי;נ ל�ט כברציני
. "

! ?fר.שן אל-פני �?iרא �ד1'ן 7Qנ�שך, ��מין ב"ריס ...

ן.ע.רש, 7�רמין ב:�י-�א

�ת-כורס, אכל - לכנה נת
ךז :זז -

�$t.רש, אי:נן נאמ�נה
ז : ...

רדשן! ננחלי iJ�ז�נ ��רן �7קדשך, 7�ל ��9א ..�י : ...

zנרב, ןקי?זד ��ת-Qר�ה

�י;נ.ערב, יפי אראה :ז'�ך ... 1''-

ו3l.רב, ב:�ר מי��י

ח�ן! �כירא איר 'י�ר ��רך: ראשך �יty.ער .על-��זד

�ת-�'ין, ז9ן ��י.ע

��ריין, fתיך 3lי�לו::ר
: 73lיין �?יVס ו:רי.ע

! '?!?!שן ו1רח ז:;Aה-�א אי.רן ��ן, �כ�נת זן ק�נ;וי

12



קעח

,i=עןז,t?' י��ת iיכ�לכו ס�ת

,i1רt$ו;ז ';Tמ�נת לח fילח ר�ת

! i1זסר fלijב ��ף �ת-lנ,�גי

; ijןליקי כi�ןt;:ה �יך �-ד�ש

! ז::ךיקי - �?1�9ה fנ�'?tי ב��י

ijרז:ויקי, ij�יך וךי;גי קר;''

! כi�יקי אגiגזד וכולב �ןכש

ס�': �י �;רכJה ז::�ןt;:ה

! בחצי בו.rרה זלבי אזני
.' - י :. .. : . 1 ז

; f�ישי�' י;נם��תי ב=רא

! 'P'1י ולא �י;rק �ת-ו;ז�רי

נ,טרה �ב;:�ה �לי �ךכנה ליל

,טלי f�פtתי אזם P,:Pיז �ד:ב

כנ�רים i1גיכנ:� י;��ש, ן�כנה

4

ijד;ו!יקי, �רב ז:ו�.קזד ךtלל ?קראת

ךt�ית, לי י;זריקין lנל-�ו '� i!�9י;ז

�ב;:', !:'י.רזד היית לא-טיב �;:י, רע�ת

כנ.טנ�ג, ל.)(,רש ה�?:' רני :�,רש

;)

וסי ןס.�יף , !:'ירי fiJרית, סי

ר�.עה ל�ז;;�ה .)(�ך �הי �ם-לא

6

- 'fר� .טלי קp'tי;rעי:זיח� יים

,3lג:Jכנע� - ,Pיני 'Jrr:גי �י;rק

7

�ל-ל��ה, ?Iז::ז�ר iJי.לל fיים

.ט��ח, .עליז ן�יז �ח ןז::אדר

ר��ה; �י;נף ז�ז 1�.עלם

י;r�??ח, ��'�ה �כת-.קו.לזד

! ר,f?Pה ן.זנ.רש ��רכרים

7בד?ח, ריס �'pלח �דל-�ף

�vןח, כנגל ן3lל-fל-��כני

��ז::;'יס, לכב-נבל 1;ו;3lz.לם

.עם-P:ב�רה ןר,(ה �?Qtח ךtדה

fרריס ;רד�ף דירים ך:!לא



קעסו

'? .;,ץןב ן�ין ��ר-א�ל �ת �ין�קז.עIiה

'? ,עןב fק�ל l��י �רדם fך:ו�ל �'דן

! �חןנ ר�יר lנ�רדת ראדת P.fיכי ��ר

- Q,עןב fסיף י�בכ;:י ��1ןח ל�י

fעדר .i�9ןי, גןןןי ��.לם �י�ה

p:מד ��ןר, fל-ט�ב ,עוב fעיכי ��ל

2

? ,Pךר:ן ��ר ןסם �ליסזד, ן:'ך�י �נ;זין�ה ל�לים לZ��לי !tלא �'ין,

, 'p�ן;ן Qננל tp�י ן�ריב ןחדק �לדם וסיIiן �Q�פין ��1ןח ��ם

! lנל-!tןן�ן לרדו;זם ן�כ;:Qף סרמין p:�ל- ף9.עיו בסן כנ�נה, �נ;זיר ��לים

! ל�יר;ן �גניר ��י �ב�כJן '?tי�ת �חל'ם ן.עת כג�ים, ��י �ב�סן ל�פ:דת

קrהדן�ה �גן.Pי ןכל �לQוtכ�ם �ן)?tה, I1אר ןל��י�ל לכית-�ל ל�י

�.ען;ן, �,pרי-�כוק למ�ל �כגח ןס��רזד ןזד, ���ה כיtfכ;:י�ה ;rם

11�יר;זד. ןכי��ים ןiJQר �?tש ן�ין I1אד.רזד, iJ:ה ל�ר �י�י �כ;:ביר

; lנל-fזtין;ך �פ��ה �יז::ים ר�ז:ו ��ר lifקים לי::�י::נ�ן לכ��י �כ;:ז:ור

'? ��יר;ן �9אית ,עלי .ע�רים :�ב� �י�י,ן�ין ��א ו�ו;נ I1ל��ה �ית t3י;ז

ן�\ן�זד, לh!;ך �יז::ים �גןל� ��ר ��קימית I1שי�ט �\-;ו;נ��י

; fכrר�ן �\ו ל��י ל�\;J.רי ��\ר גןיר, ן�וז:ויק כ;:��;ם �'o/Pה-לי Qי

�ת-'p�ן;ן, l�h�ו יראר כ�ן -�� ן�ר�ה �רr:;ך ,Pלי ל��י �פל

! ק�ן;ן נ;ו�כור �לי fך:ו�רין \:ני�ם ן��- �כלZי ק�רית ,pלי �י-�.עירד\ �ף

,Pדןה �ל-iJר ן��\:ני�9ה .עזן f�ל- ן�,עbר ד�רנ;ו.לזד f�,ערך �,עכר

�מדן;ך• 11�ין;זד �יל\ם אירים ��י ��ר-;rם iJiJר, ןחר P,iJ�רים סר

;1;liJגן צ�ף ןב�ת ,ע�רך �?-�ת �נ;ו�ר-ררדר t3רr:;ן �.,יר �;rמדת JJ�י

ד�ין:ך, �\iJ ��ר �Ii�ה סובית ,pלי ן:סף .ערם ך:iלiז לכ�'?tי ;ltנם

! qןן;ך כודרי �כ;:ב� ��ר �;ן ��I1קיםp:ר�- �דכז, ��ר �ךי�ן �I1קים

- �ת-גןזין;ן קr��ה f�.רץ ז:ו.לל 1i1ן, ן�קב �1רי ��ר ן��לין $tנ:ז

? �ת-p:כ;Eיר;ן סp:ל�ים ��J]ב� �י �ח.!.ה, P.fת �ו;זתית �כל לי �?כב �\ן

'? גן;rר:1 �גןרי .עו�ים fכ;Eי �ו�ה fעיר 9תיקל.עיכי ידם;ז::י I1איר �יrד אי

Q�ריר;ן; וכ��י כ;:9ל\ �לא� כ;:�ר כ;:י 11.עט, iJו�\ ! ל�ט i;J;גי�ים, פ:יס



קפ

יזת-��ר;ך! �טלי�ה-ויזIi�ה בר ויז!- וr�JJך, יז��ה ��דה יז1ץ:רה .קת

1:ו�ר:ן, �כ;:שית �?piזר� ��ך , כ;;ו�ז ו;ז?i�וי ןסן �ז;;�ה , ::כ;י ץ:ל\לת �'ין

; -Vל-��ר;ן �בנ;:\ם -Vל-שQמ�כנך ומב�נ;:ים ל�לנJJך tpiJ�ז:זים סם

�.ער:ך, n�לי-ב.� ב';!fיקיסי �\ש �ב';l�יtוrו\ם �דןך ש�כ;Eים �נ;:י ב';!ניר

ד.רר;ך, �n;כ� ילא ל�ד.עה, �iJר ןJ;\iJ�ךר� �ל� ��ר qמי�ן, �דרי

י;נ�ר:ר. '�QדQ:jב ך.ל�hז ל,עלית �ב';J;\I�fי�ים בj:שiל:ך כi�וtז\?iים

יא�ר;ך, ל��:ך �ךבו� vדדם ?ו�ם בj:�דדם 'iI�רכV-:q �נ;\;Jריס קד�.ער

? 'iI:ר�י 'iI:�לו ייזל-ב';!י 'iI:� דנ;:\- ןיזל-ב';!י Iiקדיס:ר �ךבו� יזל-Qי

דזר:ר; נדיר לדיך לעילם, כו9�ר י:ד;ויףfל\לfל-IiQלכיתv�ל\ל, :��ה

�גו�ר;ן! י:�נ:ן �?i.רב :דסך �ביש ן��1' �יכi;ר, למי�ב �1ן

�כור;ן, .עד\ו ו:i?f.lע� אי.רן .עלית ו:ריזה V-\�:ן Iiס�ה ��רי

דע�ר:ן! ?jדQת �.לי fש��ן כוJJן בj:קtיר- ול,עיז בj:ז:זיכ:ן בj:םי�ת לראית

3

! גו�שים לר:;\;Jעי�ף ו:�ין

v��קדים, יזל-.עבךת ןי:נכ;bף

ךך�קדים, לכ;ל-ס�ץ �כוד ��י

? .עךקדים �דזיד ס?קף וי:נIiכבר
לחדשים? \.ןבכבך ותאותן:;
• . :זז ז .. - . :זז -:

כiר1קד\ם, גונו�ת כ;;וlנל וסiר

וכוקדים, ��ים ��ר �מי(Jיף

; דכוקrיס לקראת דף ן�ל-ג:ג.לן

�ד�קrיםן י�ניר ק:�נ;:י ן?jל

�9קrים, 9ב;זים �ח.זה וvרים

Qגוריקדים, !Lוrרקr\ם lסכ;כ;;וי

�בקrים, יזל-�h.ריVם י��ים

�ם-�ק�קrים, ק:י לף ב';!ד:רח ן�ין

קרקrים, ו:ז�ע� ן�ב�ע�

וpQtזיס? �סר �.ער�ת qי:נרן:'ף

v�יר:;ים, כ;;ו.עבךת ןי:נד:רח

1י:נפrש ר�ים, �ת-��י ןי:נןרש

לךרfן, לר:;$:נז�ד יJJ.ע�ל
. . .. .

- הין! �כ;:�ף: עיד דף �Iiרה qלא

�ל-.ע�ת-�ל, .ע�כJן:; �lנל ��ה

ב:j�J)ר לי�רף lר:;י;נר$:iה

רציבי, נ.לב בj:.לב l�ל-ו;זרךש

f��ר lנז רציבי ל,עשית ס�ה

ל��ף, :�ים �.לב י�ל-;בוים
. . . .

�fילז:זים, �ייסם �Qזז:זים

- eביהם נכח חלכים שסחים
..... : - .: I ••• :

ל�ביס, ל��יף ן�,ק:ביס

קל.עים, ן�ב�ם� ן�ס�ם�



קפא

�ר:קזים, כi�?!ןים fנ:�ttי

fךיקrים, (;\ryם \;J��ה �כ;עם

די:וקזים, רמ� סי::נל�ם ן.עת

; לי:וקtים לryם ןttין f��ע�ים

�חלקזים, ןכז�ם ןiJו:ג.רן

כבשלשים שב'ם כבתח\-ז'ם
, .. : - .. : .. : .. :

���קrים, - ב��rpים ן�קtים

���קtים, iJ�ן'ית ן?iצ�

, ;קזיקrים 7כגז;וfלת סקורה ןttין

סfרדקtים, ל?i�ים ן�ry�כ�

כבחששים אדבים �ברזלי
, • ז -: .. • ז -: ".: -

Iףים�כז, לקדש פ,?ה r;י�ן

J:1ר�קזים, סם על-fל-ל1בית ��ר

ר:Eקtים, (;\י?!יו ��דרש� f.עת

Jיסrקיק �כית זכ�ת ן�זfר-לזד

�מ�קrים, �ז;ולים קוחיל קזיר ל��יו

iJ;�קtים, כi���ים ן�ז;וי�

Iיסtק�ד �.רץ על-?lגי ,Pךרים

- ;;r��ים �ר ן�ל,ו ?!יים �1א

!!בישים נמלאת וכתכלת
, . . � - -...: .....: . :

fי�קtים, �Ifעיג'ryם P:גרים

ן��ים, p:דכiבית iJ:ם f?כ

לט1קtים, קוטכiרים ל�ל �.רי

-- חב�שים ינוים שבי אז שביהם
. _: ..... : ז ..... :

! החדשים שכחי נלי נשדא
• T_: - .. T: .- .. :

�Q�ם, קו�ס�ת ןZד-ר�ס

fןביח, �ryם \;J��ה �כ;lגם

Iריית� רמ� iJי;ג�fןם f.עת

�J:1ר�ים רלק�ם ןראש�ים

f�ףיר, �פל i?fט �ףיר 1�י

��נ;:ים, iיכ�i?ו JiJ1:נ1ה

בחבלים - iJחכלים �משכי
, • ז -: - • ז -: •• :

�ד;t�?יryם, !:fJלה ורוס

כזי;rן�ים, לh.וק �י;נרין ןttין

�ר1ים, !;זרגי לi2ש ן�סpזב�

Iן�כנf כז:ם f�ב חיל ןג�ל

- ל?iךשי fל-�,ש �י:נ�.לל� ן�ם
. .

, ןZר.רן �ם-ם�ף ��לאית ןי:zזננר

:ם, pזאין לQץt�יס י;lr;ז�ס

- ?I��ים לבית זכות ןי:zזfר-לי

י;נס.רש נ;:י בדראיכניו ;IJ.רש

לפנרים הפשמית וישיב
, 'T:" ז :.. • T I

ן:רמ� �ל,ם, :ץtי;rק� ן.ר�ע

Qf,עלית 1ד.קוש P:ביא - ןiJל�ל

לב��ן:;, !כiב �ץftצית fכ�קוית

ד�נ;:ים, iJ:ם f?ב וכד��ים

איר ��ש� f�ל?Iם ונ;:דמ�כנם

�.רי-:ם 1��:ם Q�ם ?lגי

f.עיבי, לןקיע I:'י.קוה ן:ם

שלישי ים לבבי �ביביתם
, • .: ז • :ז T ••

�pזך!:Iל ל�רץ לל?ת !!ל-י;נIIi�,קת1 למ1כ;יח1 כ,י,וש1רר ו;נש��ת

לקד:וים, כזנויר כזגרי ����ר רק�ד:זים, ע�ר fמיר ר�ןיף

�1ד:זי�. לז:ז'?!י�ם :לא� ��ר וr�ידת, �ככניף �ל�ית ולזד



קפב

�לד:זים' ביtr�י �ר�ים fתי�ם

- fם�J:Iים' קי$:ים ר�ש �,עןת ןתיזז

- ���ז:וים .עררים ?!ל�ה fעיף;

? ן�ז:וים 1.עים דzנד אי �לי�ז::,

ןשז:וים, �ד1ז:: �ל-�ר.עים ,ע.לי

; �ריד:זים ל�JJיryם �ם ן?iנ�

�ל�J:Iיס' �ר�ז:: �.לי ���1יvם
. . .. . .

��לJ:lים; דו.ל$tה ןכi�רץ

t1iJ:ד:זים! �ם i2רב� ןל�1א

? �כ�J:Iים ןiJדחית ןכi�רין

ד�ז:וים? ז:ו:י �ת-דוקיר ך�טש

? ��ד:זים ?jךשו וכiר �iJ�ה ן�יזז
. . '" .

fפ�ד:זים' .עליו דן:;י \;ז?iנה, דוקים

�ת�ז:וים' �,ע.ךי-�ז:וק ל�ד1ם

השל�חים הגJביאים �בן.ןי
I • :... •• : ... •. ז

iJ��ז:וים' iJ�לנ;:.ים ןב;:I;Iאית
'.' . . .

- ןאד:זים iכ�נ�� ��ים ן�ם

ןhז:וים, קיי::ים בוrלת ן?-ןז::

��ז:וים' �ין f�רl:ס Qfו;iJzלזז

fארז:וים, �ם �9לד1 דוקים-,ק�

J:�כד:זים' rr'iJ�יוים ןל?'ד�

fויJ:lיס, �ז:ות �1�ים ו��א�

לIfנ�ד:זים! ד;Eשדת ןנt;rד1ה

��J:Iים' י::�ים Q�ד?iקrים ןס�ר

�ם-יi!ןJ:lים' '� יi!רי �ין-לז:: ��ר

?,ת�J:Iיס' �iJלי-�ז:וק לא וב;:י

- ו:;;;ןJ:lים. 7ד:זן:'�ש �ז;ורית ן�ין

ןב;rיJ:lים, תה� zנל-;סדד fנ�:ים

- ושיחים שיבים נרב מלא �פה
• " •• : •• ז ':

! �רד:זים? �ם ך�זנiב ,עR7Rלית,

.ען�ים, Qfךfרים פ!��כנ�י

ן:'כרים תיכם ארב� דברים
, • I ז 1,.., • ז :

;��ש �.לם �לים �י-לא ן�ם

. דכ.jPש �'Vינ� �ית zQ7נן

.חt9א רא� - fדt=.ךי.קם �ן-ה�א ן�ם

1גרים iכ�נ�� הדרים ן.חנ;rא

וr�ב;rים' �בדת Q,עWה ןתה�

- ��1ד:זים כ.עב�ןז:: ןכiי�

fנ�:ים' �בית f!Qחדת ןלריק

!כ�וים' �י:נים ��ז;;י� הפוב

ןר�ה' �Jjת �ת-דוקדם ד�סר

- Qקר�י-�ל וק בוrןה הלנ�

דQ,עןנ אד Qf!ןח לנ� ה�ש

�.ערים' 79�ה ��ר �.רץ ��ל
�בית-אל והכרמל סיני נהר
,.. .. ... ,- ... : ... ... :

�י�י, נ;:.�א נהגי דב;:�אדת

;.עדז::, �ם-ל�גינ� ןלנ�

7�בית, ,קדם �י;ז�ה �ן הלא
ורחבבז:: ארנז:: מתהלכים והם

, :ז:ז זזז ':-:' ":

ייר�ים ןתד��ים גרים 1�ם

�י�י, ל�גי iJו;Jz:לכ� ן�ם

;ק�מ�ן, �ם ק:י-ר;E�ים ן$tדור�

J:�ן.,ת, כנ�'!�ה �ם ןנ;:.'

1כi�ך f:'וךי, �ם-ר�ה' �א ר�ה

;נ�ית, ז:וQ1ת ד�ל-�pזי�ף

רק�.עה' לא �ד9ה �י ��ר:ז::

דראקrית, ל1ל-Q,עWה 1א�ית ד�יך

דזב;:ים, iיכ�דני רד.ךי �Qע

ן�ע�ר' רי?iם f.לנ לוד דנrש�נ

�ןחדת �כ�ש-לי ןל�ה-�ה



קפג

lI"�ה ;!'דז �ז;;'יתי

רב! ל9וזד קר:ה ג:נ�ל, �שיש ניף, ;�ה

�רב, 'tי��Q

�ןם: ל-'-i�f!רה

; סרב ��ר ו�.'זד

3lד ?-'*רים ו;:ד�'

! ן�ו;lz{רב .ע�.רד

��קים ו�ם fזד, 1'�

- ןגם-lג?iרב ;!רף

ן��.קם, lגh�

! ;,ערב כ;ור�ש לכ;!.'

וt.ן�ה, �.רץ �גי לראית ן�'1

? Q.עif�ה ן,*דנ� סכל !9tף

- .ער�ה לי v.ער�ה ן�דץ
ןיt�ה, ןpזQ;ם Q;ם �?-ל

לw'?-ה, �ד;ושב ו;zהים '-iל ו�ד;ושב
ננבה כיד-הום היא כנאו�

, 11"': 11''' - : • • ;

?iר�ה! v'ryל� כ;ו?iז:ש �לי

?,קזיסי, לi-�אית �ת-�קים לwסר

ן�סי, '3lת-ר�ו �יי:ני fגי

�9סי, ןז:;�ליח� וז:;�?iיי:ניו

. �רסי כ;ו�IJר ;?jר, נ;fרסי �גי

;רסי, �דש ןט�ב קז�קזי ;ב�ל

?,נ�סי, �כ;ודר'?זיו �'v ��ר

ב�קזי �ד��ה לף

�ד9ר 'Qרגז lטיt!

�לה, ��ר fבידזד

3lל- �כ;וי-:\;Tג�'

�ן�l{י:ני �ר�ה

ו�ם-Qל�זד רר�\;Tיזד

�סש �ל.עדזד �רי
�ת-�?-ב;זד qלא

ר1�:זד י�lנם

6

? Qר�ה ג:נ�ל ן;!ם Qכ�ל !t�א

- עיף ן�'1 IJ�ה ו�'1 $tןם ן�יו

?,נ�סה, לי יש�סה סר ��ראית

י�'l-כל, ל1ל-.V�ר IJ'���ו

�צ�לה/ fסר\;Tיחי ןלן:�1
כאנוה יכחש הום ולב

, .... ח 11' .... : 11''' •• :

'-iל כנ,pלז, 'rק�ןב - :זlנף ן:ם

סי, ל�ל ו;zש�?jי:ני '�z;וR'�ה

לבWק '�z;וW�ד �,-לא ,עדי

1�,ע\;Tיו �ר,ךס ,עלי ���ה ולא

ב.ע!ר�ל/ ;ה�ןה �זכר ןלא

, גזW�T;\יו ו;:�1 ��ר ו�ת-:�סק,

סו;זנ;fדה, �ית ��fסה ו�3l'1ט



קפד

�9ז:זי, �1בוד מו.ערי וז::דרת

; �ת-�1ז:זי ל�Qילים ו�,עtב

fריז:זי, h�ן כ;ו�זד ��דיif�ת

ר�ז:זי, tp�י:ני כ'pצ�ץ IJורי

ארחי יפוים בלב רנתן.ןי
;זזז' .- .': :ז-'

ו!;tיז:זי, כ�Jד ����ה ו'*Ifה

�כנז:זי, Pז,pרי-PזIJק ל�י;zסי

- שלחי בשלח ראשליח
:זז .. .: ... : .. :

? Wלז:זי ב:p!א רח?!יר �כול�זד
. .,

! דןז:זי ג�ח 'p.רי ואו.דפ�

�ז:זקים, ��רום

9ןח, $:דקי

fיזולפ:ו �ין ו�ם

! �זוןח ולייק

ל,pבור ןץ יום

ארח, לר�ץ

�מו?jש, דרפ:ו

jיזו!ןח וi:lגה

ו'?1tלו �כחו

ו��ןח, ו��ע

גוררה, f��ש

��ןח: �ר קול

כור�סף,

��ןח! �יף

�לבלים, fר�ץ

ז::�ם, 3lל-�גי

Pזfוiכני \:p,Tנ�גי ו���ח

ל�סרים, �ת-fבירי ן�(;Jן

חדרי שיחים בצל המירותי
, - :-ז •• •• : • • -:

- ��יזוים ןאWי ש�.עה ןכ�קrי

ן3lל-tSף, 3lל-�ף !tלזד .וז:זרלי:ני

- �לז::י רד?י !tרום ��ןא ,pזי

ו�ק�יל �דשו .p:ז::ר ו�כ;ון.ןו�ף

דןרי, �רן:ן f�י IJרי�t3ו

- ו��IJד �יןא ו�יזד לי �ד'1י
חיותי מ!:'י את-שמו אהול

, . -: '" : ... ., .. ד

8

�כוקים '.עץ

רhקים ו3lל-:ם

- !:'רפ:ו לאיש לא
� .. . :

�כ;ופ:ו �,קר

יזופ:ור עלה

f�פ:ור ן�ש :ם,

.ע.קש ס9/או

ב;:.קש ��,עןב

ו;.י-לא :דע

1דלו �,עיזויר

והורה ,*ב tSז

,עברה �כוו'ב

�?זד 1tSה
מפ- ראנה
'ז :זז

בלים ijמ�

ו�לים י.ע�ים



קפה

(;;Iי9יו, ך;ד;וייר�

דנים, ונשא�
,.: ז : .ז

,Ijוי�� ךקיל

��:ם, לזrמין

��יקים, ך�ד;ולק�

ס�:ם, ךסוים

יעלה, �רדה
.ז ז ,

: �;ם לthנלים

לו;וQ�ה ��.;ה
'" ..

�Qר:ם, �זrרו

.עיfי, ר�ירא

טרח! יהי�
- : .

�b�ץ ר�דים

ק��יו, Ij�ר

Qרfם, ך�tנiJל

. כנפיו לפרש
, ז l' : : •

Qר;z:�ש ךלנ

?,�י�יו, 9fשדט

bנליו ונרפים
, :ז . :'ז

צ�יו, ך.עךרים

ר�i;Iכר, �ר.:נ,עכנע

?=lJ�יו, IOי;:גי

�יכנן :ם lfנד

���יו, לQ��ה
לי;:ניס, ו;:נ�iJנ

1Qרח! ר��ס

�י�י, �1ךף
אשינה שי

, ז • ז -

�9יו, �דר�

תהדמיו ו.על�
ז : .ז

ירו-זיח וםיר
- • �- • 1

Ijי��ו;ו ר�ין

וtזקים, ררפ�

'p?,קים ס�:ם

חדןה, ךס��י

I.זןה רlנ:1

- מחשה ולבבי
'0' : - •••

�ד-מ�ה י;..על

�יfי �קרא

�ו-י'::נך:!נ�ני

Qר;zר�ץ, ן:ם

ך:�ץ �רזים,

�רfם �סה

כנרfם ר�ל�ה
בבלי-אש ירו-זח

, סס .: - c'

i:Iר;fz�ש f�ת

משליו !:'לים
, :ז • -

1hןיו, �כ'pרים

כשכיר והאני
.: • בז l' :

כבר '?: fלי-היו

לר:כנן רJה
נj:סכנו �קריש

�?i:ניס ר�ד

9ניס ר�כד

�יני I:ל�

ואת-ו-זחנ�ני
- -: - '0" :



קפו

,'T;\ר;נז;ז ו�ר�ז

��רי1ה, וף

ל'א-�ם�ף, �wר

�ינ;Iי1ה, קזיר

�י';J.עt:ו, fם

�רי:rי1ה, לב

דzנזרה וה�זד

כ:;וי-�וי1ה, ויים

��ק ו�ל

ד\:Jי1ה, .ע�ים

�ס�תי,

��1-.קרח!

�fו-�9תי,

�דח, �rוrאיל

�,מית ל,עשית

(tרךה, קיל ו�יו

לס�$tה, כi�זד

��דה, ו�9ה

ר(t;וים ד�ו�זד

- ז:;�.עדה קיל

Qf�9ר, .קץ .עם,

�-iדח, .עלי,

���ח, 1��ה

: ותידה Qזמיר

,ע��י, �א�ל

!רח! .על�זד

ל.ע'!lי �!;!רד

;JכQ�-וf וקיל

�ם-ם�ף, f!?=רי

י�ם�ף .עזב

�רt:ו וניראית

-v.iךן �?=מי

9רה, דQ�\;זיק

וzנ�רה $:tף יים

והעינים
.- •• ז :

Qf.ים ניננן

אדמתי hם
• 1-

�Q��9תי

חמתי חשיב
י .. : ...

ך�ת-��9תי

?ירמית ורצ�

- רu;זהמית �יו

?iד$tה, �י �כ:;וי

�ר$tח ו9ךה

.ענ�Qים ו�?יע�

tpiJ-1QריQים

יבשר !נכה
..... : ז י

�מ�9ר ו�ד-�ר

,ע��ח, ןb,ערה

��:ה \;ז�Qע

נבת-אמ�ני צאי
,- ":: ., .:

אלני כניד נבי
י -: :.



קנJז

9

�"ד�ל �ר?ה נ;ו��ד�ם ;רדז �ז;:'יתי

וrךרים דtייכנם ?"1ךים !:!י�דל�

ד�ךים? fכד�י ?i�רים ללכית

ו�ל.��ב�יר fו:ז�יר, �ץ ל�יש

; ��רים Qf�כזר לס:יר לב:לל

�םירד, וך�עי וסרד, ��כזד

��רים, ילת�ר 9�jד ל7o/iJיזד

��'ית, ווררזד ��'ית, וורככב

; ד�רים וסר.רי �ריית �ענית

דירים, \�כזר �ירים ו3Z1ר

וr.רךים, ו�כז וrךרים ו��ש

�.ערים ז��י -ד�י�יר �9�א�

ד.ערים, f�יגי fiJת�לית fייז

ובד�ים, ל�רים ���ים ןסtPב

; .עדרים /oרקית f�יךים וtP��ת

�ל.עיר, fמי,קדי tP.עש�.עיר ו�ם

�ארים, f�לגי ן9.עיר ��לגי

f�עית, י�.רד ��עית, ד�3lל

; �ךרים ןtP.ום /o�עית לסקים

fצ3lז, ו�,עבר ו;�3Zז, ו�(;\ע

!:!ררים, לQ�כזר fנ3lז, ל�.ךץ

- 9�י�יז וrליפית �רי�יז ותיr:"ית

ך�רים; �יש fלא ו�ז;וריש ן;/QOע

? �t{Jי�ם ןכ�ה ? ;ךי+;ם ןכ�ה

tP�ךים! וס�ה - �Qה.�.עr;:י�ם

ד'ל�ים, �3l�ךת �'rrר�ה� ו�יזד

? �.שךים .עבדת ��י�יז !:;יא �?\ר

ו:�ר, י;זם �ניש �י.;�!זר !:!טיב

וt�.עירים, f�ד �R�ר f�פיר



קפח

ןז:זי':זים, ןז::tוים

�סרים, �יז::ים

�ל, רצדן ןל,עtב

!? ;צ�רים ןל,ענר

�חירים, f�י1יו

; fQזרירים f�יו

ד��ל, דןח�ץ

;.ערים, ןקר�ת

�נ�חית fקt=רי

; ק�וים �ם ��ר

fקt=רם, ד�,עbף

?-iJךים, ;כ;Fיצ\ן

לסיני חרדים
, ז • : ••• -:

! כP,i?-ךיס לסר

- ���ה ד.דQע

פגרים ן.ןח'ת
, :ז' ... :

�ה�ים ילחת
'" ','

?1י:נוים, \��קים

ז::�כ�אדת, ן�ין

מאירים פניהם
.. : ....':

,iגi2� ן��לד

f.על-i.:1�?-רים,

משכנדתי הידת
.. ::. '0":

טהיריס! \ברש�ת
.: 'ז

�רי1ה, ורר�י

וrךךים, fתי�ה

י':ז�י�זד, י�ר-�ל
. .

�סרים, f�?-�י

קן.עים, fי�ז:ז

�!רים! ל�לף

�לקtי':זים �.ע�רת
.. ",.

מפן.ןים יל�ד
... : ..

רצי1ם ל�.קש

נ�צר ילב�ר
.. : :'.

השחרים פני
":ז' .. :

�?,כJקים דכדם

Iל�ן.ע ���ע
ל�ר�ל ן�ד9ף .

?1ליחית ל�.קש

ודחית, ל�רין

ל.עדרם ���ה
לשברם ועיני

:ז .: .... :

יכל-ר.Pייני
.. יינ .ז

ן�יגי ול�י

��.fה לא ן�יזד

אחכה �משם
..... 'זך

ה!רבים ישם
• ". : .. ז •

סר��ים f.ער

ס�ןאדת �קים

�?-אית ��1ביר

�חגן, 'P�רי

�קגן ן.עןיו

Qז;ו�ביכJי, ןסיף

�בדכJי i?fדךית

ז::pזכ;F'1ה, ,עלי,

ל;tנ;:י1ה �שר

דע��זד ןח�'?tי

11�זד וק�רי

ן1.עים ל1רים

קר.עים ולנית



�ע�רים, ,עונות

�פ�רים, �ל'סי

סRiנות, ��י

לf�וים; רשות

ס�ש�?-ה, f.עד

! ס��רים fכין

���י, ן���ח

- מס�רים כיד-חטא
• 1 : ,. - :

י;rלס, f�רfה

אסירים למוציא
, " -: . :

- ן;דרע ןיוו;tיף

! ישרים שפטיו
. :ז :זז

-� ��י ן:רא

fו;t�.רי סם ��ר

�י-,עונות ן�ף

��ו;נס- qליפות

ו;נש��ה ן�ין-לי

��י-�א ן$t�ה

f.ע��י �כ,;r�ן

ןן�י ר��קזי

כםח יש אבל
-: •• ז -:

רבס ןס�ל

ן��רע דן ן�ם

ן.על-רע ,עלי-טוב

�ן-�;את �ן-��ז:וק �ה�ןה וב;:י

תת"ס) ר"א לערד (בנרנאכtה,

�ךיית �יר

?�דכו\:Jי? ס�ם קq't�ם? Iiוי Qה-iה

! ?,נlזר\:Jי כא� �כת-�,ע�ה \:J�ים

��ל\:Jי; .עד-לא ן�כרש� א\:Jי,

כבניתי הם מובכדי הני לחיי
, . :י . : •• '" :. . -1 , .: ...

; רנ\�\:Jי �ל.עי ��קוד �י-ר\;Tח\

�ךדו.ע\:Jי, \:Jר;fה ןלא .ת�ר;ל�י לא
! ?iו�\:Jי - ן�/oלנ ??-�י, - ��חור
ן.ןנ�.מתי' - כח\ררתי כנזלו - גזל
י . 1': - : :י: -,.

f?-ר\\:Jי• נראש ל.P�ה ב�ר;ננ\

? ן�לד�\:Jי כור�י �?-א !R�ים סילי

fסJ:\:Iiי- יו�ים qמרת .Y�א�ם ��ין

- �'ipר ןלכ ר�ס �f�ב סf�י �ם

�.pנ� �?iר$tה f�.רם ן9.עי י:iגה

,עלי ד?i�ם �ןנ;;!י ן�ם ��י�ים �ןמ\ת

לqי;זם, �קד חם ר,z�ים �ש �ר;�qלי

: 9�ה fמו�ת לגז.י לqי;זה ��ש מו�

קrך,zה ,ערי fן?עוכJי �קןך:; :�לט

191 ן$tנ�ד כז�נ�, ��ר �ל�Qי ���ה

�רר�, �,עוי \�ו;:נק דע�רי כו?פ�

גדפ� ��ר �IJר \9ה, ��סל Qה-.�ה



קצ

; ך�,ערי:ני יי�ם לאיר ו,וד;נלפיכגי ליל �וrלדף נ1מ� רע ך�ם ל:Qים ��לח

Iי?י:ני�f �?Iח� ךסו p;ת��ים, בlנר ��ין ןיד בt�ןי p;מד קt�וי v:ה

ל�ק�י:ני, �י�ה וr�ית p;למב lני-�את QQ�ק, �;זי f��אוי �סןרIר �-ד:'

�ת-�ר�י:ני, ןס,על� �כזריי �ל� סחלי, ןלב t5רזר !:t�ר �ויןה, �-דליל

. �ת-��לי:ני �כ�ע p;�רק Wי�ה ךסץ p;ל�ל, ��ר �נן לכז�י ב��ס
ירש�?י:ני, ��י לfנ� קt�יר �לנ fמי R1גים, לי�י אךtכי, ��י, ונ�ר

; ��יt5י:ני סקrא י:r��מית לאזר �יא� זהי- ירגt5ל, fןם-נ:lנר לב ב��ךtר�

-. ו;zב��י:ני t5!גי ���ם ��ת מקעtיב -�� �lנi:1ם, .עיני .9ןאית �Wר נ:lנר,

; דס�גי:ני לא ך$tח1ר ל��י �נ;זה ךלא fנ:lנר, lנ;ו ��ם Qי-;ו;זג�י

?Iר��י:ני, ו.r�ה ךlנל-ו,ו��ל ביכני, ךtלי- ��לה לא fארח ?-ע�רים ז:;�נ�

; ו;זב��י:ני ןאעtית �וrprם �וי �?iצר �iג(ה, ב�1ןע� �ליל -דל�י כזןש�

לIj�אי:ני, ;�ק, זt�לי ,עלי ריכנם �ניכני,ו�ד;נ- סלב 91ו כ;��ן fלה

�ז:ויןי:ני; f�ף-�לע �R�ע �ד�ר, ו,ו,ע�' fQלי ל��י �ג�ה :�נ:ף

ירב�רי:ני, �.רץ ?!כ;רה ירז:ויר ד9ף fלי ןאי:ני ירע�י:ני קt�י:ני ?i�רה

; Q�ר,*י:ני לא ��ר �רצ1ת נסל ן�ת- ק�יי:נים, לא �i?9ים fרדלי �ירז:''

?I��י:ני, �.רץ ןסיף ���א, �.רץ ��ם fס��ה, ך�ל��י f��ר ס��י

לרכ;�י:נין ,P�רה-il-י Ij�ןר ��א, ��י ?rpוים �?-�י ,עלי f�ו� �ד;נtdב

?-�י�י:ני, רכ;�י ;ך�מ� �ח�ה לא וlני- לנ�רי, ;�lנן �tJלי ?-בtית �.רם
- f�ן�י:ני �לי צ,ע?iים fקיל $Iז:וי ך�י �ין ז�ם ?-ל,-R:ו לנ�עtי �ד!ר

! ירנ�כזי:ני �קים ך�י ירכיגי �י-.!.ה : ;ז�ל� ל.עיר �.עיר ו,ווr�ה, כ;לי נ:קt�י

יר�ןי:ני, �Wר אךt�י ירעין �ל�ית ל�ט, il-י ז:;ו;zנךtלה f�ב, ירר1�ץ .רדב

ו;זש�?iי:ני; רירעית ��י �כ:�ה ביכניי וכזך- �hגך, ךlנכ;1ייכניי ���יי �ך�ה

ךל�י:ני, ד1ןי �פ�ן �ו;ז�ה-לי rpם $lדr�ה, ��ר �ת לנכ;1עtי ��קrpה א�לי

ןגילי:ני, t?Q.עי �ךrגה P;.לי ��ננר ו'?tם ;ה�ןה, Q��ן ירקים ��ק'?tה א�לי

! ןI;:ירt5י:ני ז:ו�?iי �ק, ���ה ן,:יה� IfQ�ןיי,ן�ל ו�דlנם ב;:לןיי tעיI$

�ת-'Pרfי:ני? ולRח ץt�י:ני �!ל .עםודi.ע�יQלים, Q".!.ה��ר��,ים�א

! י;זז:;ןי:ני .ע?-�ן ןה�א �וr�ףי ה�א ���ר-ךייך, 9fף Q�ריר �ח�' ה�א

; ן��fי:ני �כ;1לי ,ענן �.עי�י ב;�ל '?tךrרי, PQ;נף v;Pי.לל יראיריי v�יץ

. (;!11f�י:ני ך��לא ךr��י ז:;�ליא ��י fקtכ;לי lנל-���תי, ץtמי הי�יף

ירג�רי:ני; ךlנל-Ij�יו ירג�ריו ל�י fתיזר f�9יי, ר�חית �ץtב� ��ר (;!'ים



קצא

! ר�וי:ני ני �ס�יר l(ך-ו;נכ�בת fא

�מ�לי:ני, ב�קוי �.עךי היית י:ז,קסן

כבאחבתי זכבים כבפז צר�פים מויר
, • ז : - : • - , ז : .: '1' •

ל�סt�י:ני, ט�ריר ב:�פ� �ר-1ריר חית
. . .'

i fל-��י�י:ני ��ijם �.עש�l(י סם

ק�רי:ני, ר1�י נ.;ו.ע�ר ij�ל� קוי

זנזר\:Jי; Q�ין רלא - ך?iז:ויר Q:ין

! ו;נר��י:ני �ס�ן.ןי נדtרי �ן.ןי

iי:ניFך:!ליז לא ל��י, fשןה סא"לי"

- . ו;ננ�t:י:ני י';זר��י:ני כ';!�ריijם קח

; רPרי:ני yפ;' ��ל לא כ';!'"י��ף,

! Q��.ע\:Jי ר��ה - .עגיתי לא �ם

�!י לt:�י, כו�e�ן 'דt�ת ��י:נה-�י ל�

�כi-iה, �פ�ן רצ�ף �-iא p.י:נבי רקם

�נדרר, p:לב ט�ריר �פ�י" p:וד;ויי ��יר

ןר�- ?ltנ�יר �כ';!נ�ת ך'*9יר ב:�י"

fז:;'"ין.ןי�Qי -iם, ל-i�י tל�ןב Zעדז

ןב�- 'דtשי�י, נ.;וJjי קt�י:ניר ijך!י� �,ר

ןכ;ויס ן.ןיר לקיל רRח .עכ;ויס )lי�� �נד�ה

L1נ.;ו- לנ�ךי, ב�קוי f�ב ;ר�א �ךיי

�ו;נבי, ;Qין ך,קQת P:בא ח���ר ;גיר,

�L1�ה, .ע�י זנדדי" �.ע,ם fל�י �סע

�קים ל��, קירית f�ל ךאיו;נף ?.ו.רם

�דל �קי�ף, �סר "'יכן ל�לי:זי נ'"י�ע

שנה) שבוjיס כבן נהירתר תת"Pט, ,"א כות נקררטרבא, i:ר)

תהלה שיר
.,. : .

י:זאיר נכים ליל
, • ז :'-

! :�יר אך:!זי כ;:ף

Qהנח, �רי ל?יצא

Qך.יה, לנ;rי �ק"לי

Qזז.יח, f�ין �י:ניל

נ;:�רק ב��ה �ש

Qזרק Q�!.לי

�ד;ו�ז �ך1לה .לב

א��! p:�ין ס�ר

- מ��ז p:לי �.על



קצב

��יר, ידו�ןי �י

! �יר ל�ו�א ןיו:;י

לטשה� לא ליל
:זז "

; די;�ה� l(ר-בניש

חבשה�? בננל�א
ז ז -: : •

ל��ה� כ;JJר

�ו:;יר, ז(;;רי �ר

! 9ו:;יר �לכi��יק

�9א, ?-יים gזל �ב

�י9ה, �יו;נף

חיכוה" אני לאbר:
I ז "ו' ..

; �י9ה l(ל-Q�לית

�i�יר, fדוף' איר

יפ:יר? אשר לי כוי
... ... -: . .

ס�צי' ?-.ער �יגונ

לדוצא, $:tוtנה �,ת

וi!!י, ידולין �בא

$:tוצי; ��9ה '�

אלצרר אוג יא

! כווהאגר סליל

ס,עי;זק, ידו��א לא

- �כרי;זק ד9ן gז,עכוי

nשפ:י הגלר ליל
I • : ז : ... ••

ך�ת-1='ר�י Qסר,

מלפ:י - $:בי האם
. : .. . . .-

�י לא, : נ.�דור�

��כוק, �גי ��ר

��כוק, לt\trלים

קי9ה, ��ה �Qיר

JJכiוה, ףt=כו;נף

ר�9ה l(ל-כזד9ן

עt�9ה לף :ד כi.י

- �וJJק ?jרב !:'יךי

JJtPק ��ם ;;ילל

ל?-ל-;;דjד, t:tכרן�

?-?-ל-�דןד ידוtt�ט

לןד �ל-נ;ו�fניכניו

כi�לןד, �לר �דלי

אלאפק קטעך דונ

יצחק עלי אונרג



קצג

ה קדן � - ן f ר ! ץ ל � - fן ך י י ן י � ר
תתק''') ך"א לערך (נספרך,

תחבה
T • :

ארני!
ז -,

.ע��י ��נ:�ר ל�י, �?-רה ך��ה

��רם, :�ים ז:וW?-ו:זי

: '?iיז:וי דזרי �ם-iJ'ום ר1ז:וי, f�ר נ�ןfרה

! ד:וסי-,קרם �י.:ו;נג�י

J::גה?Iה .עלי ן�?!קtי ו:נן?Iה, ןלא �fרה :די

; �.rרם �י-�P1:רה

ן91ריךז, כ;'ום ןiJ?!?ה ?-נארךז, '?iי�ה 1'דז.עו:ני

! ,קרם �לijי דזע�ה

ןהוכו?ו:זי '?i;וו:זי ל�?, ,'f:ןו;� ו;:י3lliט f.עד;'

; P!�'-.קרם '�!P� לו'�נ

- fל-זאת iי;ננ�1Iiי ןל�ה זאת, �9ן 9קר רח1ם,

��רם? Qל�' .!אלI�;ים

i9ר1-לנI;כ �כוסינ1 ,iענ,�� רךl?rיךז המון 5ם�ה

? ,קרם �'?;Iי �'�יךiם 1;I3לl�-3לl:פ

;:�רה, ל.ער.ןות ���נ �רה, f.עת �ירא ל�ה

!? �.rרם �I;1ה �לוא

כiו�.עה ןא��ת 91:5!;.עה, f�ל1ת i�-רV-

? �'?;I'-,קרם �לר!ה

1;Iע,;!p�.ר�� 1ך9tר ,1;Iע,Q!pry כוזון !כר

,קרם, 'I;?'� ל�בהינ�

ן!,ע?Iךז, �t?3lךז רכi�ר -f.V/ךז, '�R; ר�ה

�רם, ?i�יי:נ ,Pךי;נךז !כר

ן�ש�;ה �.ליךז :; iנ�'tהק ijי�';ה, ;:וצודף ל1;:'ין

! p:,קרם :�ינ� כוt:ש

13



קצר

גז.�ל1א�רי ז:ו;יא ן�י

תתקי"ך) ך"א מת (נקשפיליא,

קר�ה
'.0

�בךר, ��א לף

- ן�ביר �לכ�ת qלם

כל-הפ:בךר את
, "ז ז ..

: ס�בךר !ה לQי

ס�ביר! �לף

,Jj�ור �ש וrצ'גי

,Jj�רf דכi�ש

,Jj'רiכ וןע'ף
,Jj,ל-ר�ל 1כךו

! ל,pבר �כור ור.קם

'9;ם, fZ�ת

:ך:ם, וךוrכת

מכל-אבפ!ים
, O""ד 'ז

- ,*9�ם ��רים

! $tבר יא�ר, ומם

ילהב� איפ:וים
, ':ז ' .. -:

��ב�, ד��ח

ו,*ב�, יי.ן;z�?צ'
: ו1ב� לס&רישי

ז פ:ביר לאלני
• "זז

שמים נבהי
... ז •• : ז

�.רץ �דב�לית

:.עיר� �ךה

יניר, ואלה
........ 1

ה�א �;אית �י1י

שמים נבהי
... ז •• : ז

f�ש Jj�רiכ

ל�ו'ק מלסב

לפ:ורכב הפ:ר�ב
ז C'" .. : ..

!בר: פיב !;דם

�וץ ןדבןלית

'fה לף .ע�ךה
מ�לכןת �ר כי

�ןץ ו.ו.עדו.קי

כנ,ענזר ��ה כק

שמים נבהי
... ז •• : ז

כi�בךר ל�גי

ןרצ" ןז::י;zב:�צ�

�ל-!ה !ה ן�רא

הבן אלים בבני
ז ••••• :



קצה

�ז.,עזןא �ז.��יר �tןז;;ם ר�י

שניס) ע"ה כבן בהייתי Mק"כז, ד"א כשנח בויסא יסת בקיופויבח, חי בפויליפוילא, (נילד

1

; ��9א לן ל,ענר fידם �ר.i1ז

; tcי9ה ��.עיל ן�ל�ש ,���

; ר9ה fן �ר�י �;ל ���ל
.- �9ה �ם-fגי fגי-�ח ל�9�

! ן7ד�9ה ןלר�ז:ז ל.לנ

! rז;ו:וiך fצ�ר לlן�ק ,עזי 7ז;וידת

; j:f:ר�ה-Jן Vיןי�i? ���ה

:.גן:ן:;, �,ע.דה 7�ןה \;זן�ה

! rל-:ו�iJ; �דרא ןlגם �ל-iדר,

Iרי�rrי (;Jת rו�ן'�� ��.�ה

! דVרי ךiיא ��אי�י ן.ען:ןדת

��ןרי! fבז:ז fתירו;zן,

; !='ךרי �דךיל ך�ו;ז - ��.רלף

Q�9רי! �י ן�ף I�ןל� יtctrת

! !='ךרי ��\;זי �9� ���חדלlי

ר�'!1ת
'..

לiJ�לן, �ןlגנ f.עת �יtr�ע

f�ז;ודלlי ��נדן ��י f�ח

Iין��ל �ז;ו\;זי fיים ר�\;זי

.עtבךי fידם .עp:וי יEiד�ת iJר';ה

�ל-lג�ניסיף י;רנ� �ה

2

rב;ו�Q� - כיEiקrי ו;:גג!�ה tcי�

�ijQז�ה סנ;:9ה Q,ע;גי rו;

liךiדרה, rן:כנו� וקQת

iדי ;Q�ר Vיiל'ך� Qז;;לל

3

Iי�ד ז:ז.�י �ןRfה fךת-tcל

ןצד�י, 7ךiו;tilz:ן rו�3ןl-ן��

ן�ז:זר iJ.לנ tב.עין ן�ילlיף

דכיסה, .ן.ד� ,עשדת !=,�יג�י

לא-;?-יל�ן ב!='רדQים �ריQים

,rעיןדf כיEiקrי �ךכנה �f וtסדת

4,

ךלא-�ו;zו''p.עה, ��ח ��f�ה Iדן.עה�גד-l lגל-S,ע7י �ד�סה

Iנ;:ר.עה� ן7�מד ��מד �דVfה לא-�יEiץS.עה, �?bר לכiי ני

1!�.עה, fקלד �ם עיד �י-ו;zז:וי ן.עה ןכיEiקrי ר�ים, רו9tי,

! �יftr.עה Vfקיץ ו;tמ��תי סן �יEi�.עה, Qf,ע�יי �1יי Qוi.tה



קצו

�'?!IJרף, fקז�ף

? ;��רף �י ן�יך

ו;זiJן\;tף, fר��ים

\;Qt�רף! לשו�י

לא ו�י1ה לקז�ף,

! גרף �נוש ן���ת

.עf/ף, חד�י וגר

! גרף ו�ל-פJ�זב

נפשי וכל-אחלי
• ; - .. -: - T:

! �l�רף ל�lגן

תהלתי אל-הי
, • :'ז •• '::

- עוזם ��ר וזדרך

�י-םיד fז:;\;tכוג�י

�ךi�ח, fף לד�י
להבדל רצוני

•• ז • : • ז

- גזךר-efזן ר;zכז�ש

fל-!':'ור, �עון �ו;ז qלא

.עלי כז�רף ?/רש

\;J�יד, �ף �שו'?tי

כזי לעולם ך;יוו:zי

?קדיש רש�ת

IהJ;\� ל1ל-Wfר סר�חות �ל'iJי

�\;Jה, fסכ;?t;\Iף ��חות וסד?Iה

\;J;\Jה, f�ד-לשין �חות !':'כר דגם

! J;\ןל� fכ;rיף דק ,J;\71?לא-.ע �ב, J;\חולל רבל ��ת

�,ע�ה כ;rי ��ה-!ה - .עו-זוו;zי f;ןף

ז:;�ה ר1ל-_ךגע ? '?t�תוו;zי ן?i�ר�

;��ה ל�י ו�ן אתוו;zי, fקר�י

! אצלו-ז ברכה לי שהנחלו-ז כדת ? ה�כלו-ז ואתו
1";1"1" :זז • :-:ז .... T: ':ז:"1 :

.ע�י, ך9rןיף ב�ר�ים רס�ים

�7�י, ולא-$t�ין ר�ים ור,עיוגי

lנ��י, .ע�ם fף ��iJקז�ים ר�ת-נ�ם

!J;\7��-לא �נt�ל לי, J;\ל�� רטובות J;\7�ס ו.עלי



קצז אד�ן.

;זך/Oע, ן�נ:ו;:י .עקזיכנ טיב qו;:י

י:נ/oע, ן;זל-�ן.עי ןחי�יו;:.'i!יכנ

נo/1ע, fן ל��י �'i!יכנ ן�כזר

! לא-סולו;ז �,עiר ז:;�לו;ז, ן��!;rי ��לו;ז ןכז:י

?/ואכנ, ן�י:נים /oו;:�ו;ז �רי�ים

ז:;נ;:?אכנ, ןל,עשית חד��ו;ז ן�ל-�ש

Iע?יכנ,� ן.עןיו כ:��ו;ז ןנ;:(:\א

! �ןלו;ז ב,p?י-כ:ל 9�לו;ז ��בל �l(לו;ז וiJבל

*
אד�ן

עםי נ נבכיר כשא פני אלים
�: ז :,..... : •••

! �מי ן�ךיש l(ד 1�tס-i ipקזים

�.�ד�, iJ��ר f���ן עדלם

'��ךד�, כ;ול�ד �סרים ,זגז\ר
ןז:;ר;z�ךtד� ;קרא� t.-::לים

נבמי מם�ית מסכיתם אחר
: .: T .: - -

! l(ל-שמד ואיש l(ל-.Pב:רתי איש
: - • : T נ - •

�tpא�, l(ל-�י:נים fכ�T:'ית ר�חדת

1ז:;ר;נ�.p:א�, לfם ,ע?י אירים

�קךא�, לt.-::ל .שם �ליאדת, לסם

hר;נמי, �כי בל ר;ני:נ�ת ו;::י-כד

! �סד �ר�י �ל'iJינ�, סידית

i-לי קד!;rים ;iJ.לכ� קרש

ז::י:זלי, לראש אי ל!�ב �לכ�
. . "

נבלי . כיככיהם שם לאל שירם
, • : ': •• : , T ., : T'

�Fמי, �iכ:ר �ט �ם-�ךמ�

! �מד ונירא �דדש �ל/oם -Vת

*

אחז�
-: T

כניני
.':: .

גי .ע�;

כני כם
•• : T

�ז�, ז1

��ךז1,

רחפ1
-: T

��קפ�

:ז;וifפ�

ירמז1
: t'

��.'ה
ז::�גה,

��.1ה

:ך�ז1

�,עלז1



קצח

? �ךח זרירי $tן �ז�גי, �ן

fנךרי, �כז

- נירך מ�תי
:ז •

יעייך t$Qז,

! לטרח .עלי ��ו;נ�י כני:וי

ו;נז:;�ה, .ערי

9��ה, ךא.שי

���ה, :ו;וי
"." .

לארח!' ן.ןמיר ועיבי מםי'י'
... l' ...... ••• I .. :-

Iךגזדp, .tjלא

ל.Pיגזד, �כ;rי

לQ,עגזד, �נךא

"! !ךח .על:זד �י�י �דניר

! קרנך lגם י:?-סר :�סר

ל�ג�.עים עיר �רי כ;:י-�יז

; י:P,Jךנ.עים ;'?!יח�ז גי:ם

? �'P��.עים ל�?ר ס:ה

! להשיני של�חיי ייצי
• -:.. ז : ... :-

��רך, סי לג:�ל יךי:גיל
. .

, tjךרך �ם י;קrינ .ש�ית,

- ך�רי �סל רלא lגל-זאת,

! ז;וו;נמ�-נך ?-�י�ים �fיה

מאדרה
. :

��דר��י זרךךי �רח

ט��י ;ו;וי �י-;�ז-לי

�י י;ר.דה זר נא t:זרם

- ררן t:!fף lגל-�מךכני

�א� ti�ר סוךם רר-לי

י�ן�א� חזים 9פ�

ילא-�א� :Qי כזלפ�

ארן fרנ ג�קrי ��רה

? !רים fתךן i:I'*ליכזד "�י

$tדים ימן �לי, ש��י

- סרים ;ר'Pש� Q�גי

אירן, ק:י-�א אךדי ק��י

אהכה
ד -: -

ידמה בננר
": .. : ..

יס1ו;וי לlגר,
מה מה-ן.ןשאל�

"," ':ו"" ...

- ,P�ני $t�יי

fמךקשי ךע�ץ

ל�ןשי :ש�נ

fג�שי �/O�ע

1כנני, ז:;גה



קצם

לv-ד.עיר, �ל-ןר '�f 1כrן

ו.IP.עיר, .קדר �לי �לח

f�ל-.עיר, �-ד�ח ?יlנם Q,קךש

בל-לבבי! ויניי שפוח
,. : ,. ... 0 ז ,.

ושונים? לנאמנים אח,
• • • ז : ... : ז °0°

���ים' �?,ר� ti�ר ו:זpזכIר

ל��ים לי �כrר.ןי �י-hק

! ijtiבי ג�שי �י-t)t3�ת

...

��רי ijיכל

-דבירי �-דני

I:'בירו �למ�ל
. : :

ן�בא �,עלח

(Qt,ק.רח 9עין,

fבi.רח, י;נ�גף

ומרא ו:זpזקיף

לא-�!בי' ח�א

ז�לת
ז

ו�-דאיכני, סילי :י;נ�י ל�פי1 ,א�ר

fכr�רוכני, לpזכנן �ת-f�י יty�י J;Jי9ן,

ןhמוכני, �יי:ני f�י \:tן'1י, ןיQי1

f.עיר, ורכב .ע�י -ד.עיר ן�בא �,עלח

ןקויר -ד�נור $tביא vך�יר 'i}תיf נ��י

! .עבדי:ני ל,עב,

עילם, ;�י �דל� ולא ;�י-�יל fא�

ן�ל-סילם' ijי\ fלא ;ני�ים ;ז;iי\

י:נןם .ע.לי �-ד�ח $tסלי �י-pQזp:נית

pז.עמי, �9ן כ:�ת ��מי ��ר I;:I:'ו"

fמו לזr�ליא �,ע�ח pזמו, ��לאי נורא

,! ו��רי:ני י:נpז�י

ןל,ע�.רת, ל��י Q��י ��י "ר,ע:ח,

וי:נ�$t.רת, �י�ר pז�י �ע�וים �יסי

?,�!רת!" ש��י ��י ל�.רץ ���י
כרית מח�ל ירל אחרית בבו, ינול

ז 0: .. -: -. 10-:- ! יי:-

Iית�ti P:�יי ;�ח ���ית ��ריזד �י

, תפלתי - ראני
• • 'ז : • : ..



ר

! סיל רפאי;נר�א, '�1J� f�ב �ז;זכ;tי,

ס1סל, אה�י �ש לוr�י, גז�ס ס.Pר

אדסל, �ד�ת מד?!ד בוr!;:י מד.עדים כ;.י

ק�ח, קו�ר\-זד ?!ור ��ח, -?-קtקוף קדוא

וr�ח, דכ;;r�\-זד סור f�ח, הר�\-זד �דר

'! ל�זןי:Jי ח��ח

..

1$ז,rלו, ר.Pל'ר ע�ר

? �.עלד ��דרז ר�ליז

, 'pר� -?-; fר:גפ�ר ד:ו�קד

:�'pר�; f��ים .עי�'

ךfר�, קWח-יום 3lל-לב

לא-שאלד, למי נדרש
-: • • : ד :.

סכלד! על מבל ילאח
"':ז : '.o:'

�ח-fזר:גק�; רלי - �קt�ע
. . . .

- :Qtpק� �עירים �י או

:י;נ��ק�, ;דיד רז;ז�'

פעלד!" שם לעבד נא
, -: .. נ- - ...

! :1.עלד רר:גIJש כ;.�או,

.fן-fכדר, קןאתו ס�ן

�tfרדר, Vfר�ה :קt�ע

! !כדר וr�ויף ��י 11

��לו, ר:�ר !ז לב,
מעלן!" �מ�זר זר יום

נ'"' - T T

נאלה
.. "0:

קוקדם �דע רלא �ז;זשק

חרם זידרני מי-לי
-: ... : . .

�וrלי �ל3lי ;ינות

�כולי לי:י�י ל�פiף
נחלח לב כאב \דעי

...... :... .. ..: .. :

שלום אליז שא� אהלי
: T" : -:-

בחלם, לנ�דד �לז

אני טריב שפת ריבות
. -: '" - ; .

'p�י, �ר�ח '�tץ:; �ם

'�p,�ל� קו3lט Rט עדד

הלם ":קרב -?-קדל: :קןא
יהלם באבני יבנה

-:- .. : -: ... : .

�מלה, ק�יתו ס.עם

?:ו�לה, כד ל.ע�ים �ד

: ס�גזלה לרב :!lגק

כתם לי אלחי זכרח
: •• ',': ז;"

לאדום ארני �fכר
',':': T ר :



רא ?iליו;וח.

נ�רם, ב�ז �ב�ז ל.עג,

זרם• רב �ם-לס.Pזק �י

! �.סרם זר ל�ל ע�ד

נtjלא , ��רו.rי �ל-�ך

! ג�לי ז;בא �,עלה

שבא בשבי נשא מה-טיב
1': .:.: •

- רtj�ה בד .על-�מ�ל לא

�ו;נ��ה, לpז�ף ל,עב:ד

חלדם ויפתר יגל
-: •• l' 0: ....

- נךrתים קץ 9תים די-לד

סליחה
ז .:

כ;וijז�ה, לכו�ה �יז '� �ר�ה, ���ם ��ו.rךזרה

.על-fל-�ב:ז:iים. i3:ב� .)גלידז, לכ;:גי �ו;נ��ל

��ן.ןד, tjלא-ז:iיא �ם-fר�ז:זי! �י ��יו? ��רם ;f/ה

כ;ו�כ;:שי. �כ;:fד ל�יש ז�יך - ;זt.�ז:; ה�א ג��י:ני ?כ;ו.כ;:jזר

י:ז�רלנ�? �יך �לשי�י - ל�רןתי �יך וסיף ראש
• • • • "0" •

! �.כ;:(;iוי �.ע�כ;וי ?iרדב ז?iריב tfiJכו:ם, כ;ו'rז�' יחיק יחדק

; ז�לכ::גף מי.עיל �י-�יך �לכ:י, לף ז:Aiה-�או:ני

fנi�י, �.כ;:י�ים �לם ןז:;�.רץ tfiJכו:ם �ל-f;א זtלא

! f!ב fל-;צ�ר �ו;נש�.עת - ו;tש�.עה �דרש �יך �r;::ם

- ! ?i�ה� ל��ר גז:7י:זי ל��ד �:ך �גדם

• .כ;:ראכrגי לי �י-לןi'�יב ן;ך,עי:זי ? לךlגת �tPJj�ה �ה

• כזבטאכrי כ:;ם ��חיל - ךr�דיף .ע�מ� כ;ו9פר

ז;ו9!�ה. ןז:iיא-�ם-ז:iיא ? �ליף �ןtא �יך .ע:ז

! ז:iרpזיע� �ם-ןfi/ה ? t;t�כrי כוה-:'pג� עדד

�שה�, לא-י��ל אד�ב ��ר ל�כ;:�י .ע(;iה לגז:י זדדך

נ;:י-�ריי:ני! אדי-לי - כ;וijזנ� �ז;ו!ו;נ�' !ל.ע�ה

לiJכ;:.ע'9ף, רצד�י לא-ז:;;ה �י , ר::ו;נ.ע�' :�רי י'.ע

! ז;ו9ד כנ'p�ה ל�ךף ן�י;זה - ןiןע� ל�רי לי ועדכני

הדך,עי;ז�י• �י;זה ;ר,ע,;זי כל �י יד.עיל�', דרך הדךי'Pגי

tfiJ�:ם! י:ז�כוע 1�י;זה - ל�ז�י לב;:י ך.כ;:.רי ז:i��,עי:זי

"*



רב

�זםדן

�?iןאי:zי, לביא

�ריJ:lי, �י-�יה\

! זאי:zי קז�'pף

, ו.ן\�לי לד::י;zב�ל

? כנ,Pלי t:כ�o/�iכ

�לי �ם f�חד
ו.ןהיבלי בנהבל

, • ז :.,' ...... :

לא-י:Ptr'z:לי t?'fד?jד

?י נבראתי ילפוה
•• • •. : • :זז

כנ�נjJJד, �סןי

�QריJJה !�רו;ז

�ן;jJJד, �lנל

IזדJJן�� כנ�ס\ל

- �/o�JJזד i?Rtiה

! היריי:zי �י:zיב-ן.ןם

- �ר�ה ��ן:ת

אוה ילא-אסרו.ן:
.... : ייז ז :

גי�י ;�bף יים

? ;כז.�ה 1כi�י:zים

ז לא-יהיה א\לי
. '::. ..

ז \בריתי - לבני
• • • ז ••

�/oליכ\ןד, o/-ilאדל

�רויכ\זד, רע .רזד

ייליכ\זד, לת�ת

�י:זיכ�jד, �ש זי

�ז;ו,?!יכ\זד, t:כ�o/Qf

! ו;:י-�קז�או:ני איי

כi�לזד �ל-�ית

�ס!י;z�י, ר�ןה

,*כו,עי:זי �י�י,

�ז:ויןו:ני, ��ה,

סא!גי lנל-�ף יים

ן�ל ? כוה-י:ז�ו�י

וכנרקזי.עי, - לסי�יב

לא-כנז;ו/o�י, fל�זד

, כוה-.ןה-לי : ?אנור

ללכת רצית
ן."' ז • ז

ולא פה, י:זי;lzנ��י

��ויזjד �ל יים

:קזיב ו�ל-סי.קjד

רש\ם כי-בספר
ז ..... : •

ל��jJJד !:;וים

ר\:Iית ר�ש ס?jד

יו.ןכ:tסאי אכלו.ן
, • : : ... :: - ז

,t:כ�o/�iJ �'סי

לריו כז�רצית

. t=ל�זד: בו.ןא?/רי

סאיוי אררש
.._-, - : ...

�יב:jד כוראית

לך- 1כנ�;כנ:jד

��ל יי.עיל\jד, לא

ו;:ירי- �tiלי �קדם

סלן:ך �Qאר'ת
., .

: יתאמרי ו.ןנחמי
• : : • "1 ז •



רג ו.rדנ;חדת,

ן.ןד�חדת

1

!רי�י, כנ�ר ��גי �לשי�י �ןה �ין

ל,עי�י? �י-ו;נ�.r;ש �י-��י, f�דר�יף

t;ןה, fלא ו.:נלו;.י ןזזן ;רזיךה, ;את, �י-�.1ה

? �?I�את לא ו.rאיררי �יזד - f�ת סי בי:זQלי�י

ך�ר �י-.דךין �!זtרי;ז, �f�ר דעיךה �י�י

;פזיר? .עם-�י !tו'ב לQד;וםיר, I:3זד קt�כJ;ם

כi�ל, ןםינזן:; רא�ן:; י.:ז�ל fל-סיררת ר�י,

! �א ן.ע�הז::J;זירוי - �י�ה �ין רל.ע�ל

ירגיללית, כ:�ים fאיר �קitולית זt�ןודת

�פז�ו:וה! �דלכנם ירנ�ז:זה, .קת �דל;לה,

? �כסי;ז �יזד ירקד�זד - �לסי;ז ��ןים

�ל-��רו.:נזד! ש��י .עו.:נה :בא f�.רם

;רי�ר, - ר;ז�רזי ���ר ��זד, לרצדת ע�רי

: .עipה רעית �י:ז;ם ��א, f��ר t?'l?f.לר

; חה� QI:3רי וכiלר ס.�יה� ירקים !נח

! ם�?!ר f�ין :מ�ת ןה\א . ?!ר, �יר לכי רql:3ריו

חלף ;�ן-לזד ן�ל ?\לף, ��זד רחקי

כiעירךים. �ין Qז;;לו;.ים - אדךים f�.רב קrדו.:נך

����י, זtג�ף fנאר �ל-�ז;;ג��י, \;t�י/

! הדז:זלר;זי �י�י לף - ��לו;זי fס��י ן�ם

2

l:3דtריכנר, נכ;�י כנר.עי �ס-לא
. . .

: �.ראקrיכנזד ןאית בוד� קרזי-לר

דניכנזד, ן.על-\:'lה� ;סייר ry�ל

fמיכנך, רס::ר pבt;אכנזד .פ:י�ך

ר;זךעי? ןן�ס-�ןא י':Jך�.עי ןל�ה

ו'.עי, �בוי-אryל �י-י':J�.עי ��י-לר,



רר

- ו�יגף �ח�?iקזי

? .עיגף לא-��סי;ז .על-!ה ו�יף

א��(;Jף, ��ר-ז:iיא ן�?iי;ז, fכנ�נה

; .ע(;Jך �I-י:נקjב ןלא-ז:iי:נבי��ו:נ,
. .., .

י;ז�(;Jה j:ן��ןגם- ייגף j:ן�י�

�לס?J;)Iף, t5ד�י �י,עפ� .ער

,על�ף, �yי� �ל:ף וב:יrז�י

; �'pלל:ד fמ�ל �ל:ף ו�ש�ב

- �יגף IרIכ;זiכ

? .עיגן לא-��סי;ז .על-!ה ו�ין

,1�ir,י:ז 5זת-��ר לךרש רב-לן

אם-וזאבי' וזנהרי איני אל-ט�ב
ן • • ':ד° T -: ...

י:זז;וש�י, fל�ן י:זy�נית �יף

�ש��י, ��.עם י;זשי��י �,ע�Iם

ליציגד? דרבדת - לקדגן t5סת �ם

לקi�גף דfiJ!�ן ,Pיגן, ;ו.rם ו�Iף

? .על-:�Iגד �1גbר
. .

.עIגן? לא-��סו:נ .על-ז.ה ן�Iף
. . .

Ir;וTJר� ל,ע�ל fן, ז�ן iJכ:נל

! לא-�סי;ז ועדדן - דל?iנדת ל�נית

? =f�TJי;ז ו.על-?Iה - �1.לה מנגל

! r:זיJ�ל יrזiרן �כנ'pנ��ן qלא

ןל�ה ל,ע�רה�, �?!ה �וז Iס ל�ל
. .. . .

�ה- Iך.ע� I��ש ? כi�ן?!ה ,עכךי;ז

- לארגן Iר�וזא

.עIגן? לא-��סי;ז .על-!ה ו�Iן



רת

v7�ל? ר;זכ;tיכ:נ�י J:Jכל, Qת-ןזד,

J לא-���ל עוך ��י - לקז:rי או י;ז�י

�י;J��ל? אד .על-!?,ז ��Qח �יזד

�כ�ל, או �כWא - �זד ��P:1ת ?/.עט

�וrריך, או ��קיט יוריך, או ��,לת

יפרןך תפוות - אריך או ואעגך
• : ... 'o' T ... • ז ':: .,. :

- �כי�זד �י�י

.vי�זד? לא-��סר;ז .על-.!.ת ד�יך

*"

רסק י;וf/ף �ל p:י

! �ת-:�ז:זק �iJ-דו;ז, ��ר

�לה, �?/שושו ��ר,

.עלת, לא ד.על-ל�י

! ותצלת לרוח היותו
ז T ... : ... ',': ',o:

לבתלת וילךו-rי
, "'זז - .: ;ז-

J ;�ז:זק ב;?,ת ב:?-נע

�ז;i:ת, �ז:;י ן��א

- 11ר;ח .f�ןץ מותו

הי;ו;ח, .עליו ןכ?Eקrי

. בוכ'ח ויומם לןלת
, 'ז :ז ז : ...

! :�ז:זק ו-rו7ית ד�,לת

ן;ז�p'I�י, - �ם-ו;נכ(t��י

�ל-מ�י;וי.ע�י, ��כוו

! �רו.v�י ן�ם - 1�! f:Pת

.עה Qז;ו�ך נ��ח

! ��ז:זק p:ןח ���ר

ל9פך, קרב iJ�ז ��י

�ת-�ז:rידף �ת.�דף

ראת תנבר אני
T T '0' 0: ... • -:

I��� �רי ��די:זי vז:;,

זק1ח P.7ת p:י-ז:זtP-די:זי

:�,עו;זי לריק �ך

- ל�י :W�ח I:P-�ןך

.f�ל-.ר�ע �-ד.fת fנח
שנים שלש זת נזכרן

• T T '0" .: ז :

7?,קום, י;ו�קים ד�אתו

�ל-�יו:גי .עך-�Qכאו:גיו

- מצא�ני תלאות נפוה
. :ז ז : T ...

, י;ו.If�י ז::ר�ת ר.עי

�ל-י:ז!כר כ?Eקrי �ז;ו�ל

נשארת-לי אשר Ir-גחלו
• '::-ז ... -: .: ... -

ף���י עולם ��מות

- �לבבן שארי נלת
• :ז • סס : T T



רר

f�ל-�צ�ןיר, ע�ה וס�צי

Q��ןיר, ��ף :.רא

fכנןיר, �יז ן��כר .עזיר/

היןיי, �ז.רזד זו�ת

ל:�י:וק! ל3l?-ךף ת�ד;ון;ז

f�רי, מכל ��ר ?!עיו/
�?=�כ, �ב ,עוי-וכ ר�ר

עי.רר \;ז�ח�Qים ר�כו

:ר�ו;zף, ו:ום�די הי.רה

::rאכנ ב3lר עיןפ�

ירידדת שירי
0: •••

1

? 11ע� �ל-!דל v�ךםית אי

! :דע� ולא סידם �וי .ע�ד

; �ע� �ורים ��ל.עדיי �ד;ו�ב,

�tךע�; v�ליל ��פ:fית �I:'יר,

; �1ע� לויק ��ל.עריי :י1ע,

ן;זע�! f.שיית ��ל.עךיי י�ר,

ן�ל-י:ז�ן;זע�, כו�ים, ן.Pץ רPת

י:ז��ע�; fיכ ��ל.עךיי ס�ים,

י:זןftע�, 3lר-��ר וt�דית לסם

1?-ע�! �ם-ןtםאל ל:Qיז י?i?=לי,

ן�ע�; ולא fגי-,ךtPע, :Qית

ןז:;�\;זזנ�ע�; - וכ �כ.לי �?!ע�

! ��ע� �;י ל�ל-.ר.עי, �Qים

? ן;ז.קע� rיכו ��ת ב�ןרכ�

�?-לע�! �;ז�לים ומם א�ל,

91ע�, ולא ל�י ��יכ י:ונ�

�tוע�, ��ר �רם �ז-�tרJlה

; !ע� ועi�ריי כי\:Jי ב�ו;זצ�

,ע�, ו.עירי לiJרר �Qי גiJ�י"
. . . '.

�?=1ע�/ �ל-Qים �י:וקים �?-מי

,עזי ,)גלייו, �ל-�ל��י �ניש .קרכ

ל�יש י:ו?=?!ה ?!כני �יו �מ��ל מה�א

ראית םי�ת יה�א ה�א, �ל"ז:;ים ו;וI;1Iה

fלי 3lל-�יי ��ז;זח� ו;zב�נית רלכני

,ע.לי- דרי" .ע?-.רי ���ר Ijה�א

P.fץ �דע� ?!\:Jיס, לבז-.Pדז/ נא�

?!קיר רזנן-זי י:ז?!�א� �כא�, ע�ש�

לוtמ� לז;זכ�את, ר.Pכ.יס, בא�,

Q�זנ�נית tP�כ� �ו;ו�ים, בא�,

f��ת �י-דר�י:ום ןt�כניי, �ןק�

�םי �ס ן9tחית, �Wtי �ןt�ח� בי

fגי ד�3lt�יי רסי;זיכ� כ:iכ�

גו;zנ�, f�וי ל��ןה ל�ה

�ל-�ו;וי ןי:ולפ� ןlגה, �נית fא�

מ�יד, �ד�זי .עלי ז:;ו;zכוfר�

ו�!וtלה �לוtמ�, fי:ו!?jה .עק:וי

ד�ף, ל.עפי\:Jי בר!ו ב'אוtז�

�ן1ל"י", ךtד�רים .Pת �לרי :�ע�



רו

? �;.ע� ןלא �יI4ים �לי 3l?-ר�

;קו?iע�? רלא ל�י .על-לQכי

- ��ע� ��ר �יקוים נ���לה

! ןלא-�yJז9ע� ןלא-�רא� קרת,

�yJזfע�, !t�ר �_דר ':tם-קרמ�

! ן;ו;נר3lע� ן�וי.ע vרכ,

�ע�, ן.עיני �זני �,לל� �י

! לע� ך�וי .על-�ז ��י �ר�ר

ו�יזד ij�ם, P:חדל ירצזקדכגי f-דר�

fQכ;:י דVרדת .עיני .�ררז �יזד

�?-�רה, וני;1קוי ���י yJז�ר fןה

f�ל- ן;זןאיכגי ו;:ךמזת :ךע� לא

��לסה, �כ,1�3lם :Qים fגי 1j�את

י;1גי ן�רא��י ס9ז" �י-��ש�

�ןtutכ, ל3lיז �ל ��כגי ק�ר

ל�ל, �יז ן�רי .עו;זה ���ה 9ה

2

���ים? קוירת �י

iים�דם-.ע1 �ל\;Jי

! קר�ים זyJזכז בנא

�'p�ף, ;ר�זד

t��ף! �ז3lם

�נ�שית לכ �פ:ית

- הJlפשית מרפא
T : - •• : -

קךשית .עם ס?-מית

רןt�יף �ז;;מ�

F.1�ף! QפI�ת

? וכ-�3lלים ה�א Qי

יר�לים, ב:tgא .!.ה

; ו:!�לים - יי�ף לזד,

ו:ו��ף, �ל �י

1��ף! �קים

�ילים, ירסןש ��ן, .�

לאצילים נאסר פ:ל-ן:'ם
, ..: _ _ .";'." T T

- �לים ��ו;נף י�דל�ז לא

כגקףישם, .עדי דiל ז:;�ם

�שם, לני;1שי �ן-ר�כ

�ל �ים �רי v�יא�

ב�ל וכi:ה עיד; ןיו:וי

! ;�ר�ל ?-גי סד�י סם

? נ�כ:קשם ו�ז .ער-�לזד

ijל�ישם והיר 3lלימד,

כנכל ?-��.'י ���\;Jי

ג?-ל, �ר ו.!.ה חשכ !ה

ס?-ל, - ל�ןם �סדמדת

���ם, לקו:!ף �,ערף

ל�ם fט�רי �דtu�ל



רח

:�.רף' צiרף

; t5ך1ךיף ��ף

ו:r,ע1,רף, �ךץ

כ,זו;rקד�9יף �י

ל'ך91יף! .עד-תם

י:זiJןה, .על-i!pר

? ?/�ךה ו,זה-ו;rכ;:יל

.עם-fרךה, \:ודרה

קף9ף, �$Iנ

! כ,ז9tPף pזל'בזה

רfה, '91fף י:ז?!�.רת

- לא-:ד�ה �1\ר כ,ז,ערנ, גר

fא, �כוק .עfזף �t=רית

W=tfם, ל,p;בךים �כ,זים

�\;J�י�ם :fד;ושi-לף,

iJו;zבךה lןך כ;:י, �ל$Iה

כ,זךה, �י1 ר,עו;זף �ם נi-י

1ל-סכ,זךה, ;�ו;zה �לף
.. ..

\:וירשם יהדך כבדד פ:י
•• T • : ....

�ת-Wם �ל'iJים �י�ינ 1�
. "

•

i:iרגליס
1

pל-;:;דב1�ים

! 1iJב��ים iש כ,ז�גי ��בע ? �ך1��י ל�זרה $Iנiס לכ,זי

דא;�ים' ;.עיקi�י 1fל-נז:ום , לרiד:ני W;:tב לא-:ו;זנ� �1\ר

��;ים; קזירי i?/ר�י 1$1!�י ;רצiן, l.ע?!.ע�י ד.על-.vי�י

זאבים, פ:דמiת יאכלר בד רהם - לבף'י פ!\:וי לאכל אדמה
••• : : • : I •• • • - : •• '::.: ... נ--

קר�ים; אד ��ה1�ים קראו:נים ו;�ל� �י�י' t=כדס :'If\:ו� דעדד

ד'?i�ים' �ה l�זpרכ,ז .ע\;זיק lי�1 �j2ך\;זים סל�ם' לכד :רצ� lלא

ו;ז��ים; $Iדלי ��ת כ,ז/o\;זי lי�ל - ל�1י ��1\ר �נ:ל רק l:?/.עט

i,J���ים! ראש �'If�ים דiJ�ם - ל�דןה ?/:.ר.עי דכ;:י-�?iרא

ר�י�ים' אי /oל�ים רiכו P1ר ;�.לם הiא כi-י ?!כiי, ל�י ;j2י

! סו;רר�ים ליWב אדרה 1�1 - כ,ז�גיסם Rץ ��י זאת דלiוי

2

�:?tיי לא-ר�לח ��ר

; למדלך\;זי t=כ,זז;;ן1ם i1ט Qf,ע�ךם ��!לדת �ל�ל

! מדו:;י �ןי 9Wש לא-�ח;זך - ?!hרו:ני גרדת :ז;;י� ל�



רפ

�9י; נבד1�י .עןת��י �י ךלא-א��לי Ijלי�iJל �י�ע

f�ל-:9י! �יקrים לא-;tדע�1 - fכנ1רינ;:י1 Jjbר $tח�.ה ל�

! רכב נבבר : אמרים
ז :זז • :

שכב! נבבר אסרים:
ז :זז • :

- QץPt:ב ��לה אי

כיכב' בנלי •בילד T • : -

- השר לבית אשנבים
ז - •• : • : -

- !)3.רב ל.vת $tבא

�רfב, ��לה אי

, .ע�י ל�יש אי:ה

IטIת-?יקt;ז ?י��ר !Iדם

קr�\;זי, ד�ם-�יrr�יל ��קיQי fבירי

ב]:tאי�ם, f�i?לים ?יקים דלא-$t�Ijר

סי�ב, ראש חייי:גם חיrr�ים ij�ה �קור

; !)3לבני�ם �כ�ה לסם דiJפוי�ב

�\;זי, דiJ�קים iJ�קים ה�א ��י

! ךזכררי�ם ��.לא iJ�קים - יij�ה

fן-�זךא ר�ז;נק רג;:י

בח"ם) אביו עור בהיות טת בספרר; רא"בע, של (בנו

! �קר קt�יtי יt.tזלtו�ה

!;וירידיו) (7ז;tד;ור

fQלי-�וח, ל��י ��ע �לח, דלד ו:ז�י iJז?ין ב]:י

לח, ועיךי לז;r:י �איר ij�יס יי?ים, fעיד .vי�י ץt�י ז:;1ז;זה

ןז:;י;נ�ןח, סלף ��ר �Ijר �ז;rר�ת' tPiJוrר�ת ��י ז:;לב]:יש

$tכרלח. ב��י fב�קrי '�ע $tכרכל, ב��י f�ג;;י סרש

וז;rלח. lגד-��ל �ךיןיי סtלה ךז�צדן fכ;Fי ז;ז:ה iJן�1 ל�

קזןח: ו;נם1ל i1-י קוijf-1נiת �י .ע�רי iגז.לי :ר(tב�-�י ז;זן:;,
14



רי

! �לח fני ללשין �ר;נב�רה
פלח? הפלד ננכדי אחר

., . : ... . .. : ... -

ן�ם-��לח, 9ג 1�לי לבי,

ולא-�לח, דלא-היקיר לא-זן

; ;�לח ולא י��ר lגל-iJ��יל

י:ז�ןח, �נדש TJ�ר .על-iJוrמיר

fלח. ��ין �iו1א ?י�.'ה �ין

fלח, f�ין ק�רי .�.לי :ביא

�iוןח! !:!לא וiJ;זסק ;דלה

? ידלח האמת �מימי ירפש
• ':ז ... '0": ז •••• :.

- בלי-מלח? תפל נני-אכלה
...... .: •• :זז I •

9ןח, לף �ל1מי':ניו Q�י

; �לח סא-לף Q��ד1 �ם

! ��לח ר�נ בגד ז9ן .על-�כ

fגי-ג�ר' �ל-רת �ר;ננך3lה

/oל,ם, קtד�י לז;:ו�ןת Qה-לי

כ;וי�ים י,ז.לא �iו1א ��ר כi�יש

- ך.עת �ך.Pי ���ת כiכנכ

ןiJפו�9ר iJ�ין �ל-�.לי ק;י

לא �י ���ת ל��י :דע
.... .

ראשי -- אם-I-זדרש� אגיש צ�רת
� : " ...:-

ן;שי�ם' .עI-זי fלא :מ�ת

וfiJ/ר1ם י:z�ל !:!לא כ:נ�ל

.ל�כ דכ�כ מ�9ר ג!:!רית 'iiי�

��.עה' iJ��יל �ר�.רי �f/ה
.. . . ..

י:ז?iנה, �כ;ויר ��ת לף /oלדם

�Qד\;Jכי, לבי לף /oלח

? �ךi;ה כi��י �כ;וי.רי .עד�ן

�ז-קזמ��ל ג:���ז ':;lד
ת"ת) ר"א לערך נררסנריא, (מקוסמני,

?iך�ה

��וr.לי-�ש' �ר�יryן ב,pר1ת, וסוית

�ש' אדלה �ש i1-ם סדלדת lfכזל

ל�ת-�ש' fר��י �ןויJJיryן �J;\9מית

��ש' iJ�כrן י;וt1מד.ע, כiךב�ר ד�ם

�ש' .על-רא!?tיryם נזלים ��ל ;f9ל�
v�ש' ןלא-�'Rttעת ללז ןז :.עיר

ננגפי-אש I-זחת שרפים יד משלחים
, .. ..:... - - • :ז ז • 1'" :

�ש' לךrכדת �ךtלי f���יryם �'ttןנ;:ים



ריא

f�ש, לiJ?=�יl(ם ך�.עים, ל�קים ��!חת

האש מפני כברינג נם נאלחים
, .. ז •• :. .. - ז • Y-.. ;'"

�ש, Qfך�ית iיכ�ךQ לס�Qלה, �;ת

�ש, �'pבן f,ק�ת 9ג;:ינ �ב:גן:;

��ב�י-�ש, דאית מס'ית נשיב רציא

;קדי-�ש, �לi'Jק "! fנודי "fר�ן : ו'וrשית

��ש, ')t�י�תי רם, �Q�i$Qי �ע�נית

�למנ-�ש, קיל ��רי ש�גית

�ש, �ית-�.עקב ��לל �י:::נר 9�סד

�ש, �ג;:ינ לtiט �רף Q�;יעי

�ש, 11�לq�י 9ר1ם סי.לי �Q!!:,ע!.עים

.�ס-�ש, �ל�.לי �י;נ�ל�לים �כ;j!3ש

�ש, סך!:ת �ס!כנם ך?iי,עים �ף

f�ש, ל���ט כקדש ;tYדש� �ז

�ך�י-�ש, �גי �ל��ין ליtrמאל

עגל-אש. מ,הIכביר הרגל ,אטים
.. ..... • : -;. ': ... ז • ך

��כ:ני-�ש, ב.ערץ ן�ניר, .עז�ז ��א,

ןת-�ש, יקסי �בע li'Jנל �ליף

נ�ש; .v�ים ,ע.לי �,?�ד מיר מר ��!3ל

נ�ש, .v�ים IfQךjת ���ל, ����ה

��ש, ��.ערה �i/��ה �ם-וr��ה �א,

�ש, !3ל-נ;:�א �קז-?=י;זף ;פ:ל� �ח�9יף

�ש, ��ך��ת לו'�נ ���י!3 דiJנ;:�א

.•.. אש ח'ית נעדנ� יליצ� רישר
., .. • ...:.. • T ...:



ריב

תתנ"י) שנת נזר,'ת ראתה זע'בו באשכנז כנראה, (ח',

9?יחדת

ךi�יj2ו:z�י ן;:.י-ר�ד:וי , ו:רבח-לי �ד�רה
. .. '" .

! קr,עב�רי רlנל-כ�ד ב�קrי lנל-�ריר�ת

, ני?iקf:\rי ��י-לכד ולשדו �יו-fל-�Ifה
. .. . '.

. ולא-לפנים לאחיר ס'ים-ליים לכת
ו . ז : : :ז : . .,. ..-

.עלי, לרר-ורר א?/ר �Qרי;ז

. לחר�ת להיציאי רחמים בלי-לנלגל
, .. : ..: . -: - .. : -: .:

ידים פ:בש\-זי דחיתני !:'חה
, . זז .. :.: . - • : ז

! �:י;ויו ��?1iב �יtrמאל רלא-כ;:רסה

��ןי, 'f:\ל�tP;:רז �.שpזן סכ;:ב,ע\:fי

1�ד-.!די-רtP.עה ר.עי;זה 1:וו סקr�,ע\:fי

�חרש, �ם-tp1רי כד:וי, ���ים ן�ם-כס

? הצרית פ:ל-אל� ולםכל לשא
T - •• T : • : 'ז

רtd��ה, וr.ר�ה �.Ifה-,*�ים !ה-לי

רבלמ�ןה, tPכ�לה רעדד �.לף

�f!דה, וrר�,*ה f�J;)י-כ;:ל�ים, וrב�,*ה

; ל �t$f וrפ��ת-ראש נ;.��ב, וrפ�רה

?iךקrי, רחץלר �?rt-Jiי נ;ו�א�

- אשי ניחדחי �פגלר נאצר
T' ., • : • -;'

?l*'Eני רע�ם וrדז�י \,קש

! �ךסר-לי סם 'pק�י ב,pדו

לן, ךrלא-�ל�י כס, ��יר

כ;או;נ:ם, lנל-fל-?tIזה f��ל פ:י-ל?iיי:ני



ריג ?!ליחדת.

(דא, fל.יו�א ר.עצ��י לד;זצ��י,

- נחי 3lד.�ל� �1ל-�ה �1ל��י

��יף ל�ד�ת ח�,*ה �ן;ר

! וiJג.על�ים יiJג��קים iJג��חים
.... .... ..,

וקזד::ה, �ל�ת דשא 'z:יו�ל�

ולא-.עם, גוי-��ל יד.לי �רפ;ש

?Iער�ם? יצ�ר "�י-�ל��ם שופחים:
.' '. .... .

! .ע.לי�ם ו:גן !רועי ;חשף

1�ד?Iר�, ?I�יג::נם ד�לה ;נJ:Jי

ןז:;ל1ה-לן:;!" �R9ה סי;זש�.עה 1ו:i?zבת

��רRע, fב�ש '�� �ךצוף

- סר��ם. ו�נ�ל �א��ם �,*?I.עי

�/o��יף 1י�ר ריגיף �דק

; .על, 3lל.fל-כז�א '�� ��ריק

וי�', רי�ה �ל'ז:;ים, ק�?Iה

! ודיגי משפטי לאור והוצא
• .: • ז : • :":

ן;י1'?ף, p,W1מות p'Wכ!כzי ר�ה

ל�'p�ף; ,Wpה ל�'p�י �ם-לא

�רי�ם ןדרית�ת הירים /o�3lת

! tS�ה ג�?Iן �י-�ל t5ל.�'pר,

!ך.עם, ןו;zז:ז;ה t5ךt��ם \;J!כנר

���דיryם; ��ר יא-דד� ברדם

���ף, ��ע ן;ם, ��יף

! tP�רי�ם 3lל ן(:1�יף :l?fר�

2

�קר�י, סלל ןל�' 1�ו;t5z�ק t5ז;זריש

; �lג��י היו�ם וד'ר�י-ל�ת בר.עי.ל�ל 'z:ראו�

- P:��י 1ג,ע�ר ,*�ר\;Jי �ז;זסום �כ;:'

! ל�י ?jירות אוחילה �3lי �עי



ריד

iJ�lג�ה' �ד ל�אד .עלי �tברה

; ןשו;ה ��רIי" �?י:ירוו ��ף רידה

מכשה כבפנר זהשלכתי לחצי I:'כבא�ני
, ',' '" : ... ':: .: -: :י - :ר • :.

! ��ו;ה 3lר'?tי fר�.עי:ני Q�י:ני tב1ל.�;לה �tpסה

, .על\ לעtבךים ג;:ח�ץ ן���ל\:Jי לh�ר ד:.רIכנ�\

, Q�ף.'pרIלי ��רט� I�לי:י� ך;fה גרי

- �,ע�לי ן�י1.תי�\י" �tpמאל �Qיו ן��יט

! I11ל 1�י� ק:�3lט ב��י

�Qר9ר: ן?iר�י �ל.ל�י �קlrכ ואת

לא-91ר, ן.ריי:ים tב�,ע9ם .ע�ד� עtב.רי.�tpק:פית

- �י:נ��ר ��כיךי �ל.�לי Qק:לי רה�כ?J:\iי ז:זל�\:Jי
. . '" " "

! מר מר.לי לשלים הנה
י . - י : ...

�דנ:ה' ן�ד�tב\:Jי f�ד-�ר�ה ירצ\לה ��,ע\:Jי

; iJקר:ה 1�סר9ה ��ש 1�רםוו �1כ .עיר Qסיו

�'?t��ה' קוfל�י ן��ה iJ�כ �?i.ר�י
לרזיה' זתיציאנ� - �נפוים כאנ�-נאש
. זי יז ". - . - - .. י י

�?i�ר, 1ר\ז:זי I�לP.� �?-�ל ננז:זי

�,ע�ר; ��tf:רה iJ��יר רדית Vfת

���ר, 1.ע��י - ?iראי:ני i��� לבז:זי

! צר לי ככל-צרתם
יייז :י

�'?9tה' ב(;Jרכ יר.עילות �tבר� 3lי;זה �ה-f'אד

; לז:זו;נ3lד9ה �tבס?iי iQ�לז:ז f��י

ה�ס\Iiה' �לי:ירfה ��לJה גqלי:ני
'?99tה! \:J��ה ןכi�ן9ה ייWנ iי�� .ערים �א�



רפוי

די:גח, ב�קrית��י P,Qר��י ןhו;rני W.עיר

- לכi�Qיי:גה איי:ני ן�ח לt3.�ל-�ח, .!.ה

ן.עןןי:גח, $t.�ן ןכנ�יפו כנוrריש 3lר-$t�ח

ז.עi/י;נח? ��ר �ה�ןח lכרי ן�ת �ת-�ר�';זל� ןלא-ו;rר.חם

P:��ר, �ת�ס ו�ו'�ם לt=ל.ע כ;Iיryם �'pר�

fQל-.V�ר; ןל�כל fQל-�ר ל�iר

זזח�ר-W�ר �ןאי:ני לב PQ:�ב �רז;ו\;Jי

! ��ר Qי-;�1-לי נא�ר

ב?fקrי ן�לי:גח ר1ז:וי re�רח

- בנלקrי ��.עt=ךת זרים Q�t=לית

ב?fקrי, ןרי�י �ת-�רי;'י �י�י רי�ה

J �ל-קקrי 1�J;)-לt3ן

ן�.עןם, �ifא לי, ז:;If�א - /oסן\;Jיף

; א1ןם fQיניך��ת R�בית $tז�יף \;i;lJ�י�ה

- �דןם t3ל-כנוr!י.ר�י �א tQ=�ז:וי, �iJב n�ג fף

! ן.ער-עיזם כ;,ו.עי;נה �ל-�: ��ר�ל �.חל

סוזי �ז-rpם��ל דןד ךג;:י

תתב"י) ר"א לקרן באשפירת, אי במנבצא (חי

סליחה
ז • :

Q�ע1רי, �רר1�י ר�ת �לי:ני! �י�י

iעזרי=t �i;Iייו;rף ל�י זז��י;נ - ��/J;\oיף

ttli=רי, ן�ם-.עו;rק1 .עי;נה �?-ר1

! �ל-�דרי ר,pר1 - �י ז:'t=רים



רטו

�שנינה משל ביניהם חרפה הייתי
, ז • : ז 1" , ".".... T:'" " ז

�'p�ה, .עלי ןס�רינ� �י ב���-��ז

שנ�נה כחרב �r.שו �לשדנם בפיהם הליצני ורים
, T: ....: : .. ז : , .... : • '°0 • ':: •••

! ךt�י�ה fלי .ר�ע �ו;וץtב1ת .עלי חץt�ים

- .ע.לינ� �לז:;ו;zג�ל לז:;ו;z�.לל ן�!ב ��ר b�לים

! �יגינ� ו;נך!!י�ה ןiJץt�לסם �פp'iצדסיסם, ��ל�

? ר;זגךt�נ� ?!כrי : .לאנiר ליש�.עס-ף, ג�.שנ� �לי:נה

! לנ� לא �י�י, ןנ�, לא ,p.שה, ?iןץtף .שם ל3lQז

�ר.עיס-ף, lגל-צאז כi��ר ןכז9ךף ט�-דף Qז:ת

ב;:דוז:ויןס-ף; 9ליססנ� j�ה דוכזל, לף, ג'pגינ�

�כני�ג;נף: לאדר ןכiט-ל�נ� ן��.ש.עה 9.עדנ�

! .ו�כו��ג;נף כז9ךף כi-י-טדב 'pגנ�, �י�י, 'pגנ�,

�ו;zקד��יסם, Q�ף ןר,ע:ו;zף lג�ף ןס�ל �ןה

מד'{tי�סם; �ל ןנורא, �בדר �רדל, �1יק, צ�ר,

Q�1י.קיסם, ?iרדב �לידז, '{tדוף, קך�ת tj2:ש

ן?i�יסם! א�כ.יסם ן�ך!ר�ה f�לה ו:זדlגץ כrגץ

�קרד.שנ�, Qל�נ� �'ijינ�, כiק'{tי�ה �ו;zז:ו�ה, ץtכזרנ�ף

רא.שנ�, ��רים fבדןנ� ל9�זס-ף, ו:זרfה רב �לדם

�ר�.שינ�, כi-י-כtr;:י.לנ� ו;zז:;זס-ף, יEttrסינ� ו:ז�,ע�ה

- ג�שנ�. ר;זז:וי ��ם ש.ע��ינ� ן�יס-יף ו.rדרו;zף

ןכi�!י�ה, קזדו.עה ו:זךtנ�גי ןקדל יEttrכrי r:�ב

; ר�ה-�א ןו:קb.ךת �ד'pכו� לEt�יף ך�רי ןזcיחדת

ו.rדרר�ה, ����ן:; �.ער ?i�ה ןכז�ת דיב �רי;:י

לניג�ה. .על-Qץt�טד ן�רכודדף ?iןץtף רב;:יר



ריו

וביךא, �ןיל ��ח, ו�'Ifא, ךם ן'?t1-רי, תיסלו;rי 1f

; �tp�ךה \;QJיר ןליש�.עי;נף ���ש בו9rךיף ןוr�י1

t3lf-ךח, 1?-ל t-גי ��כ� רם-,P?-ךיף, ��קם נ;ו'rו��י ��נ;זח

! ן�ךח t3l1-רה (!.עם �ף גורין plזןח-�ם נ;וי;נקי��י ��

��אי�ם, �לfם פ�לם, �קtך�ל �רדש ן�\;Jח,

- .עי1ם �סר כiלrד ןל�ם �ם-ז:;ט� ��ךם

9��ם, rפ�iJ �ל�י:נם על �לכ:�ר �גי1ם ל,p�ל
! ק,rאי1ס .על-�לי�ת רךtנ;וים יiJ�לא ל�וית rפ�iJ

. . . "

וא�;י, �רי ל�ראת ��ק ןiJוi.rק ק�9ה ל3lזךי:ני

Qי;:א;י, �י-כJוrביש �rד, חי�י ןיר�ב� ן�קt?יח�

קך;י, וP.r�י �חיר ו�פIג� ן�ד;ו�� �בש�

��י! �'ijי �ל �ש�.עי:ני, ןצ�ר פ�לי ��נ;וי�יף, ן��ץ סז:ק

�ן.רה�ןה ?iלד�ימדס ו�י

'י) תתב ר"א במבבצא, אי (באשפירה

I בי!לי ?יקיר 1.עי�י �;ם ראק.זי Qי-�ו::נן

ולילי fל-�מיכJי 1�f.-tה

Iליiכ� ןיק.זיWי 1עיללי ��י סללי �ת

ו�ללי,. ב�ביי אדי �ב� 1��ם

וV.רב רב ��ה �f=כ�

! �סןב i?1.ל� �י �קtך�ל ן.על-�ית :� .על-.עם



ויח

כ:�ים, 'ץ!.רה ו�ל�ה-לי �י�י \;זן�ע וןכו.ע

iJ�ז�ים, .לfב �רי .ע�י ב���ה .

כiרכi-ים, ןילךים iJ�פית .על-�ת�לית

; �יר��ים ול��ח �?=ן�ים ���ריסם

����ים, t;IנEiירים ���י�ים, ,זנ�ם �דמ�

ן�'rrל�ים, �ריקrים n�צית tיב� fמי

- �לRןב למי Rךא� ��א ם�ו�

! �כזןב ��ל� כi-י �'trן�ל ו.על-�ית :; ו.על-.עם

ו��ןה, ו�ילילה ף'יר.עה �י�י וכנכד

; לiJ��יןה ��ןא י?tק ורגזבו ןל��י
גזמ�ןה, ��!כiב ;Rןה ��ז

nמף'ה כל-כלי כביד eנימה כב�ף'ה
, ... :... .:... : .ז : ז :

: ן�למ�ןה 'rrכ�לה �ו�.עה iיי:ניכ�ך

; וכt:!i�ןה ןס�'rr�ה ןiJ��ןא iJו.ןיןה

: לiJ�יןה זאת ןקיגנ� �נ�

? rל'דוןזiJן ןכנל�יד תיןה �י

- כזרב יי.שב ס�ין iJ�קים qלא

! �כז.רב ��ל� �י �'tyן�ל ן.על-�ית :; ן.על-.עם

לiJ�יןה, .ד�ע :ןל�-�:ם, ן.ע�.ע�י

ty!t3נEiיןה, .על-qךגי סו ב!tקיגן

}i�ןה, 3lךפי� �יךם בי, ��כו�ה ���י

לiJ�.עיןה, �ד;rלפ� לךנך3lי �ךJlך3lי

!:tךןה, ןיקrי'?tי ס9' �ח�רי �סךנ�

�מיןא, ז:;�לימ� ב��ם �םד, ���פ�

��נ�ןה, �i:!ד� iJ��כזד .שם .על-:ח�ד

ל�ךtרה, ר�וך עWי כם �בוי
; ,P�רה �ןiJם �Hע� ב'pל�י ןכךtבי

. t3ד;r�יןה, ;.לל ן.ע��י ;גך�י ���ו

�tכ;:ןה: ס'ים ךtרי�כנם iJקןש �ז::�ךת



ריט

�-דח�ןה, �ח��ה ויר9י�א קiJל

�סרה, ��ק�י �.רץ �איגי

�םירא, 1iJ/�ז:ז, .שם קרש� ���:ם

ל�!tןה, {יו tdןh� ��ל�ה �31�וים
לשי�ןה, iJ.לל �קרי�ת ViJרליWי ��hןש

- קש�רה ��!tדה ג��ם ז:;�לים�

לVJJררה, �.לל �דנ;:י �.ליסם �ז:;י9ה

לlנ�ןה; lנל-רא�ם �ג::נר fל�.לי

t!iJ'�ןה, ��ד�א קiJל דlנל-t3ףי1י

לז:;ו;z�fרה, ��ןיית Rל�, י;ו��רים

iJפיןא, .שם pל-;ח�, ג��ם ז:;�לים�

�ע.vןה, l�Rת-��ר ב�.ליסם

�ר.עןה, iJfוים �םיךם י;וקנ:o'?!י lנל-�גי

; liJ-זיןה �י;ודר.שי י;וקנ:o'?!י l/1נט ןlנל-ז:זרבדת

�1/�ןה, לד�בדו ניQף �'rוליקtי r'iJוליקtי �hןש

1�ןה, ל�ניו �ז;;tזד ��ר hiJ.דש

- לז:;ו;Vt3zרןה קt�רי:זי נ:oת ��ו fידם

ז:זזןה, �ז fםי-�ו די:ני�י;Jז:; �-דיים

1/ידרז:;, ל1/קדם ל�רדם, ){לי;Jה-לה

דhקןו::, ןiJךר�ו:: ןגרג:ני?jז:; ג:ני?jז:; .עם

! -דאיןה p:םר ��ישרו רtd�יס י1/ןיס

. ל?j�ןה, �ר י;ו9�' ל�ד�ם קtים�-�א

�לד:iו;lzנ�ןה, לד:iו;z��ל !tרי�י;Jם �ק�לה כi.י

! רiJ�יןה סא�לם �יijינ�, �ית ��1�ת

רכנ-ד.קןה, ��ר 'v.םר להייליף �יו רו;:י

ל�ךrרה, ז�לי:ני לiJקף'ים, ן�ין

�עי�ןה, לן�י:ני iJורם �ן JJJ:.Iת

9רה, ���ש ר�ד�ה ר�ילילה ן�9�ךה
- ןlני-.ע.רב י;ונ,קר fדךה דt3�סי:ני

�ז:ז.רב! ��ל� כi.י :�ר�ל רlנל-�ית �� lנל-lנם



רג

�ז:;ימית' נרiם ןל�י ב,נ;:�ה ��י .על-��ה

ן�ל-ijךr�מית' ל1יק��נית ן�קרא
. המית נלם ןאליא אלי
, ז "'. .':ז • .::

? לדנזית ל�?-אי�י Q?-איב q�ש

�ימית' ��מןרים ו:זPזi1-ל-ס.רנ Qח�ץ
. . . . .

ב,Pן�נזית' �ר��ים מ��לים סלוי-רו.רב, ךrללי

i ןלt=רiמית �.רץ למ:ת �פ!�כוה �t=לי:נם

ב,Pלמית, ,PלQים Wי�ה, זגם-�יש ייגק

י;.לנזית, �Qר�ים מי�י fמי 1יכJ,עו;נזגים

.ער-מית, בי כו9י� /Iצ�ר - $1tיר� - I/ימיiל'ר� /1�י

"! ��מית ן�Qדיר ןייקזי.ע �ביא

.עדמית, נWא Qי-�מיף, :ז:; וtנ;זין

סמית, ןלא-כJז;זגר ןי':ני;נ��ק �ך!�ה

;רב ה�א /1�ם-�ל'ז:;ים : Qל.עי�י �לי ��bר

"!? �ז;r.רב ��ל� נ;:י ;�ר�ל ן.על-�ית :� .על-.עם

Qשי.רר ל��ל נ;:י-גז::�ן:' �;ם, �רןה .עי�י .עי�י
4 " •• •

i �ל?i.רר Qדij�נ - ננ;:ים לקיל ן�1ג;:י

לז:;ו;נעירר! QQ!יק ן�ין לי? �נ�ר Qי

Qו;נגירר, ן�.ער :�$tה �י ס�ה

ij!:!רר, ij�ר !t�Q�י ��ל�י

�1יפירר, זירר .ע�מיכJי קז�ר

ןiJ;זרר, iJ�נ�ר �ל-��ידי כ;I�ה

�1יזי.רר, Qו;נ.עיל -f�יי �ב��ה �fר:rי

לIידר, �ין �9זיר ךנ;:ז�ה

�9.רר Q�י �ע� 1/ : $Qtר\:fי .על-i1-ן

ל�רב, .על-לך!;י 1'1י.ער:rי ��נ;:י,

"! �ז:ז.רב ��ל� נ;:י ;�ר�ל ן.על-�ית :� .על-.עם



רנא

fן-��לם דיר ו�י
ידוע) בלתי בונורו ;בוקום תת"נו (ר"א

סליחה
'J • :

! לדמי אל-ף'מי אלחים
. :י . ;ז _, • 0::

לי;זי:zקייבזי;זי, ן�ל.\;זקtקט �ל.J:נ!:!רש
. " . . ...

t)Qריי;זי, י;ז�ד ןר.שח� �ק.שח�,

! f;ל.�קיי;זי �.רץ �ל.\;זכ�ח�

ן�!.לף, ���זד �ל��יף ;�דח �ל

��.לף; דןIית 9.לא �ם.f�ךפ!�רף

- fסדף סלף - ש�זד �ף'יך ף'יך

�דף. כז-קtד.רי iJ���נ;:ים ���יף', ףו,!י

ר.על, ?91זד סיזד �כrד ד:זי;נ:.עצ�

ליt.על, �ל-ס�.רץ �גי iJ�יט iJ�יט

יtפו��ל, .שם.;קtר�ל ןלא-;!�ר
. .

�9ד�ל. ���ץ יtר.זח� �(t.רי ןד�ת

�;ז.fר�, לא f�ים קדש, .!.רע

; ןשרר� !.עק� 11 ן�ד.'ח� �לי ".!.ח

�י;נ��ר�, �ב, ה�א בךtלסנ� ס�ל

�רר�. יtכr:ים ב;:�ריר �ז:ייןלJם כו:ת

ן,ז,קד, �iJד ד:ז�לימ� ן1קtים �ף

ספויקד: �ית fל��ת iJ���וים �ל�ים

ן�ifקד, גס.רג .עדיף' ן�ifא, ":ז:ייד

Qז�.fד!" ראש �ליי יtן�ה ;ח�ם



רכב

ו;z�יQים, לעדה fגי.��ה f��ים

שלמים אמ�רי כבזבחי לזבח כנב::.ש�
, • :ז .. -: .. :. : ....... : ".

ןוt�ים, ו:zו;?,ר� לא 11 : א?,רים ל�פויי:נם

"! ��ר�ים �ו;z��rr'נ� לי� ��ה ל'iן�ז

- ?,�ןfכ;וים !גל-!ה ן!ה ij;לרים, ?,�ן�רים

i �ו;zפ:י�כ;וים �l;:דסיסם �סרים 'hrrט ?,t!Qרים

ל?,?tןכ;וים, ןI5ף ijי�לף !גל-רכך 1ת�1

! תד?tכ;וים ;ח� ד3lר �י�יף ��ר

�ידח, p'Qר�ה כ;ון:'�ר ל��יף כ;וךר�

סכiו;:ילה, �כtן ij;םור ןבם םיכב

לעדה, fליל ij�f!ד:זים ןיי�?iים עי,ללים

�לה. fל-��Jjhיף :!כנר ;ד��ה עידו;zף

!�ד:זים, Rןfגי 9לא� נ,iPרית ו,!.פית

ןij�י:נד:זים, ןכi.ר�ל כiראש נ��רים �ךרים

bד:זים, ��רגי ��ה ?'1חית �רידי

כ;:r�ד:זים. ע,ללי ij�ח ?i�יvם �ן?j�'ית

כי-רב, fגי ijם Jj�!�ל R:ץ

i .עם-גרב ן;זלי;ויר - ל��ר כliגם ?jר�ן

לא-�,קרב, ס�ז !ה �ןrfד Jjjש

Jj�רב. ;ח�ןה י;וJjtת Jjhי� Jjרי

כבאנשים נשים כבשר� כחפה שרתי
, -:-ז" ז' ז: =,,'ז ז:"

i �Q�יקזים Q,קךיl;:ים ןfRדה !רי?jח 'rrד:זי�ה

j?ijרי'?!ים, ��שית �הירה י;וtז:זה ן;ז,קרי�ת

כiרא'?tים. �לז:ז�י ושיק ז:ז!ה י;ננ��ת



רכב

ן��דז:rים, נ-ד.עים ן�eי �eד ך�עדת

ג�ז:rים, .על-��ן ��ן י��ז:ו�ים ןשוr�ים
. ., .

ןט�ז:rים, נ�.עים ן��ים �נית ך�י

tכךז:וים. "! ;'דiך�ל "rp�ע iJ.ןכח �ר�ת

גנpזחדת, �נדת ��לת �ך�ה �ר�ה

�rp�חדת, ל��ש ,ערןפודת ij'דם hfם

ן��ךחדת, �.ךש ��V.Wי כ��ים ��ה

��ריחדת. ולד �ל�ה yלי�נ ��ין

t:tם-�ר$tה, אד t:tם-�Qrpע �מד.ע

: �לי�ה �ילה ���ין, �י למ��ין

- �$tה �לף�ה ל�כח fגיסם מדלי�ין

!? �$tה �אה ךם, י:ני;נ��ק, ij.על-�.לה

ijר-כiר, ,עקדת בי:ז,ענtד ��.עפן �ןם

; לrpנtר ולר ��ל-ז:'ר ל�'?tע �מןן

- .לאכiר .עד-�לי:זי ן��.לה �.לה �I-זד9פן

! י:נ�נ!ר ן�רדסינן \;rp1�ר-לנן קנם ':jIז?-ז סי,

תתק"יב) ר"א שגת אחד ותתק"ו,ומת תת"גו ר"א דעה בשגות עמו שבד ,דאה (במנגצא

ז�לת
ז

כ;t�רן-לנן, �נדסיב� ��,ענן, f�!גינ� �ל'ז::ים,

; ל�,עגינ� �דם l;,י�י �.על� ם.על

,עכן.רנן, ��tp נדךאית ולר f�ל-ז:'ר

�.לינן. ��ז;r�ב:(Jיף ��לא(Jיף ,�� ��ה lנ�יכנ נבנדת



רכד

ן�וים, ��כזש �ד ?-h!ק ��ל\;Jב�

צד�רים, �pז$tר ן��ר ןיב ��רי

- �3tוים וr!ירי ר�.לי ע\;Jה 1כן.א��י

��רים. ן��כ� ר�.ליב� �ב;זי� P:דוzנט

לשכחה זבחן.ןב� אלהים אן.ןה הלא
ז : ז : ז I -: • •.. : ז ... -:

ב��כזה, f�נד1 ��ים Q�לף יזנגר

��נו;וה, ��.ךץ בו;Wב� ��לדם בT:l!בח
. -. " .

• ב;ו?-כזה כן.צאן �ז;r�?-ב� 1ל-מ'ים, הר�ב� �י.3tליף

ו:וכן.י:נה, ב�wב� 191 �סר 191

; 3tלי:נה לא ב�ר1ה iJ.קץ ן$tכך

- rזJ;\ע.f ��ע ז:ו�יב� ל��קב �JI"ר ry�נ,ן

IהJ;\3t-? ןז::�ה כור�ה ל.עת טיב, ן�ין ל�לרם .ק.�ה

ן��כו�ים, א�ל ןז::�ה - ?iייב� טדב

; ��ים ,}tp3רה �סת ר"בו Qfז;rזרר

- ��ים zנז נדי בר�צ� �ז;rןו

iJז:יך,�ים. iJ��ם l(ל.ב�Wב� 3tכר �!י

fלע�ב�, ס:ים fב� ��ם �וrררת

ז::י:זק�ב�, לב;ו?-כזה כן.צאן ן�קtים �ף

Qךhנינגינ�, �ח�רים �ח�ץ עילל לiJ�וית

י:ז�ב�. לא �1.ק�ים �tpא� לא כq�ים �גי

��י;וב.קם, אי�נ �כןוב.רף, כןוכז1ף �קיל

לzנ.קם, אךחרסיף הרר למ�ויש, ��ף

: iJכןוzנ.קם וtכות ��גי �?-!tלת ב�Wב�

? ו:ני;וב.קם ןלא ו:נ�?iך.fם לא מzנל.�דה



כרה

�ךים, f�ד �י;נעיללה ijן.ןיךה, ��

i ;?iרים Q��י�ים ירPז:זד קוfל� ן�ם

t..'Iךיךים, ��ש ןlגלניז I;!-ד.עי lגלניגזד

�ע�ךים. .על-�.על ם�רת-�ק �ג;;ת�דה
. "...

לt3�ןם, ל�זד קו�כ;:י �י�' �גי
. . . ..

Qךם, ד:זןיו ���יר �קJJ9זד לדקם

t5!iךם, נ;ןוסךב כורנן ן.ןא�ל צירךיו

$tדם. ו;זש�.עת ן;זןא ז::1ה Qןר lגזךת

?Qiים, ל�פט t3f�ף �י�' ק91ה

j ךQים t3דשי ;כ.;יijם �ך!צ� ןלא

- ס�ליQים לf!.1ת ןג�;זם t3וr.ךיף ך�ים

; �צ�Qים �לל ו;זד.:ו�ק-למי fר�ים

רי�ף' לt3ד.שי מירה �י�י קויי:גה

אןt�ף; .!.רע עיד ר.עפ� ל�ל

�דג;;י�ף: ז:;��ז;ו� ��ר למי \;J��ם

! ןז:;ר.fף ןרכו?Iף רוrי;וים ן�י:גז-לף

, קניJJנ� .ש�ית ?iך�ף זריע וrשף

; �בJJינ� �ת �t3ל� �פ:ף ��'?tר
. . ..

ij��ר�נ�' ��ם t5fז זרי?!נ� ��ץ

! ו;זש�.עJJנ� �י�י ל�זרJJנ� ח1;זה

15



רכו

�ז-ס�יר ��קב ו�י
. .

תתק"לא) ד"א וסת בפרוייש חי תת"ס, ד"א לערן ברוסרינ בילד תם, רבני (היא

ןן,ר�rrJי, דךדי

! 'rrJ�נ fך ןכגגל

?!�Ifו:ני! ?!ע�ה

נגינתי להיטיב
, • ז .: ... :

ן.ןר�מתי לפניו
, .... : :זז

, t=זt�יrrJי f�רי

��י• �קד ןלגך.י

ןכנ�מ�ןיו, ��ןיו

? qרם-ר1ןיו �j2.רם

! Qןיו �ב�ל ��רץ

ראrrJי, �אדן ד�ר�ם

מדקrrJי?! f�ח ןר�לי

- חבי �מר יגדני
., - .:

- ב;;ולנ;.י 1ר9זד ד�זנ;.יר

- ?!Qלדכני �רמ�ן

מ�ודתי וארים
- : • ז :

ן.ןהלדתי ואשים
.. .: • :ז

���י, ��ו ך9.עי

l{ר�י, ��י ��Qי

Q��ר fלי �צ�Qים

.ע�ר �$:יר ��,tfה

כi�ר �י-t=רית ן�ף

?:ר�י ��Qץ ן�יזד

רר�י, �.לי ו.עי�יו

1;;:ןי, 1רמ, וזדודן 1rrJיrrJי ��קב ,קחש

? �ןי �'pו'זד ��י - ראrrJי ��יף ןכו�!:,'

? .עןי ןו:נ1רן.ןיqז:וי נ�rrJי �ב;;וח-ו;r.ה�י

!:'רשי וידם ולילה חפ:י יחלי לאל
• l' : ד : -: , • - , • -:- •• :

. ס�rrJי ן�ם !:;יא ררדר �י ךצי�יו, ,pנרת

ןהיר�י, דס�י

ןכו.��י, סן , �ב;:י

ו;נ�יס�י, fר\סף

אשי גרד ולילי
, .0: : •••. :

! ןו:נירדקrי ך��י

ךצי�ף fרךכ;י

ל��יף, ן�1'�א

P.fי�יף ��פ:זיב

ס1ר�י, ��י ן���ח

��י fתדי ו�'ץt�ע



רכז

לא טבורו טpרם אבל ירובךי, או ברובךי בקרא כך ועל בספרך, טבירונךא (טוצאו

בחיים) עוך היה תתק''' ךי'א בשנת ; נוךע

רזדכחה
ד ••

,'ii�ר� לא �!9ו 1t:.קץ 'ii�רf 'p.ק+;זד ;ז:Jיךה

fר�זד! ��ירזד ;סי - .ער�זד לנ.r��ט ���.קד

�ףfנ;וים, רלא ��לים

iי:נם��נ;ו �ער�

��וה, 9fכJי רל,pלות

יגאלם! �םפוות
•• ז : • 'o' ז •

נ;וו;z�ןה, �כנ�נה �ניש,

; ��.עיQים ��ס�ים

Plזti�י, 'rז.לו 1t:+;יתד
! אל-אפוי שאה�

• ... סס ז

�לאד\-זי, ל�שות �נ;;זח

: f��ד1 ב\;זו;z�.שה�

�ר�סף, liJ�ה

�ח�ץ? כbp,Jד יIfה

�י-ו;Pzזסר? ךt�ש-��ע

! ס?!ה �סק ilטIJד

lגל-?1i:�יי, ;�.1ה

לדבר' כלה טרם
, .0 -: 'ז 0: "0"

נר!='םים איש יצרי
ו . ז '0 .. • •..• :

�דלIfי:נם ל���ם

\-זאוה להשיג צ�אים
y-t ... .", : •. :

�$!י.לם הוו ��,ן�

:רא לא 9.�ת (tכJת

PזלוQים t5ךtרי ררף

,1�P,ר �ז;;יותו ?jט

!,עםו: ��ע �ל ;�ו

lגל-Q�.ע1\-זו הו.לזד

�'pדו שו��ה �9.ות

!ז�סף, ל�ה-�א

- �ח�ץ ך�ך.ס�לזד

? \;זי;t5zסר עדד \�ה-.iה

? �א�9ה כ�ר ךif:tא

�מ��יי, ל�1.שי :קרא

,ק� לז;וצב ;�ךtר�



רכח

ו;:נ�ךח, עילם fן.רזד
! ש�ב-אליו ולא-יםפה

ייד ז : ז :

דבלה! $פדיןךהיי היי

; �t=לתי לא-,7Zין

fקרfס, כי9ס ��פiף

! �fבנ 1�ף �fבנ

לא-.ע?-ר, �יש f�ןץ

; ד��:ם ���ה'�י

��bך, לא למ�Qיק, $פץ

f.ע�ר; ןו;�ה�

ו:נ�ךח, בכ;Pשי f�כנע

ו.ו.עןיו בכנ�כר

: ל9�די �,קfצ� .חגיו

fכיתי ijל�ןה 1'ק

ןלfם, �ג'vם t�ב;ים

- �'pל'ז� 9כיר ליים

לסדנר א!-זי רצים
, ז :. : • • ז

.על-JJf�:ם ןביtyאי

:bך, צ�בי ס�ל

כי�ר, fביר ךז:;/7oיט

ל9.עןה, ,zש�ב ןר�חי /oאןה, מב�ף �ד

! ז::�ןם !-זירת ךזאת - �םיןם �ב;:ים �IJד

ר�זית, Qןשית fאית

; ו.ו�,לה י�דfרים

יבישם �לסשפט
, .• • - .:ז :

! מ�Rניה �ו.וי fא�

מלאית, ijQ.ם ij?י3lט

! ב.Pלה לא : ו�אסר�
... -ב :-

�/o�ה, ;ש-��ר וניד

! fךא.שי�ם ב�קtיו.ום

: Qר9ה ב;יה� ''1=t'=!

: :קךא �Qי-ו;סי�'

�ל-זאת ''1Q� ז::�ה

ז:זק.רי-�לא �די7ים

:ןך.Pזם ז::�ל'ז:;ים יים

: Qךךה קיל 3l'Qo/�ן

ןלו:נלאית! רב-ן1ם

האלה? החטאיס
..... ז • ז -: -

: :'p�ה ו.ו.על IJ�ןר

���'1ם ?יאך כיזק�

f�י9ה, ijב�ף ��ב

? 9רה ייכ;iיף !ה Qי



רכם

- ב:�'?tים קיל ןל�b.ע

! וי 3lר�ת ���ו:ני

זt�ר�.עת, fר�ז:זי

ס;את! �ת-ז::�ר�ןת

חמסים לשאת זי'י
. "ז .. ז .-

$tסלי 3l�ר ,h:pרי

(ר.עת P,Q�ת �ש

.עזית ב'Pב� �קר�

3lר;נק�' �9רים ,p:��.עז:; �ו;זק� ר�כו !פוית

: �ך!�זד-�י לא �ס'��י - hר�י Qת-ו;זקtיכ�י

t3ל-ו;זג.קת�1 ,p:ריני ���ת�, �ל fר�עו

! �ת-זt�R.לל תי�א - Qר;נפ:.לל נtPfiעי ,p:רם

- :ןש דע�רים ןכנ!tבת

! ירכת רס!ר פ:זנ
°0" E- ז זז

ל�לית: ר�כו :kרבת

. כש�לית טמאתז:;
ן ז V : ;זז -00

- תhטאת ה�פש
•• - ... 0: _

��יז::? מ�lה

, או:ני ��ר-מJ;tQה

. ה�ח�רים אחרי
ן • - - --,-

? ן3lה �י !tו:נ��א

! �א�9ה לא-.ע'?tיו:ני

: ןןיר ��י�יר $t�ן

.ע�1ת! iJ���ת

סןש, ב;:1ל-.Vת ןעית

? יא�ת ז:;��ל ך ן�י

�רלית' ;קtינ ךiJג�ף

.עדיז::, t3ל-כנז;ו�ל�

��.ך�ת fכננ ל�כו

אל-ארביה ואיכה
ז ..' iר ... "ז ;

�קראו:ני, פה ,p:��.עז:;

ך�רים ,p:סדק ד.קת

- �נ;3lה Q�ים : רא�

��ת ���נ כ!t�ר

ד�ןיר, רפ:� f�I?ן

�!tו:נ�ף, $tקtינ !t�י

iJ,ק�וים ןל�ז:ולית ל,P�רים ,p:ש��ף מן

i.ךף�נ;:ד �ז:;י ל� - t3כ:נןיף !t�י �או:ני



רל

- �נ;סד� ��Jj:ים

נפשי! וI-זפצל
• :.. •• ז • -

י;ל-�פרית, ן\ן.ע

\;זךסק! iQכר-1,זדר

:רד� �ל-/oאךל t3זד

�ל-�ךקזי רtSש�?-ה

י;ל-�נ;ז�רית ��ין

lJtPק, ש�ן f�דלף,

�ריגם, V��ת o/Qf�ט �'pגם, ��.דק בירא

f�ד-�/o.עם; ב�tPדסם f�.עם, י;�lנם �fJj.רם

�סך, ל��ר fעךךם

! iJ�דולה �ת-�שי

:�רד, �ךr�tSיו

! .על-iJ�סלים �יש

ןlנל-�/9oי:נ; .עלי

! ? ��9:"ם Qי-לי

יחד חטא� וכאשר
_.. :.. '." :-ד

י;לה ,pשיQם ��ו �ן

רסרד, �רא !ה Qי

התלים יבהג� לבלI-זי
. ',.-r -:- : .:.:

לא-שמI-זי עיני אם
. : .. ....

- יד?I:"ם אך אך-ידם

כi.וןי �ן-��כוק דוi�ה ו�י

תתק"ל) - תת"פ י"א לערך ;חי בריע לא מנירר רמקום מגיריברא (מוצאי

- מעגל .עלי סדבב
ז :.. ., נ ••

ן�ם-�ד�ל! tSים

ל�י, jעי.f י�רי

��?tכ;!�י רהךק,

?iך�י, fתיזד ש�1

�ז;;לל ן�יץ יב;י

! וגס-עולל ישיש
ז .. : . T

�ל�ל fר�ם

;�ל, /I?Oזד

ך�יי:ניף

?iראי:ניף'

?t�אי:ניף,

Qנ;לל- לף

�,עלל .י;ב;י



��י;ו�Wא, �ךרל

נשא, (כל Qנבל

? Q?-�ה לף �ד�יר

9�ל, .על-fל-��יר

משל! בפי אן.ןה
'זז ; ז -

�1/�א, �ל-fל-;?iר

:1/�א, הרדף .קז

:�א, לארר Qודt�ט

�רל, ןלא ל.ער

! ד�י;ו�רל ק1t/ף

ערדם, fברר

�,עלם ן�ו;ז

א�לם ו�יןד

iQ/�ל לף

במשל ולא
ז : • :

סRר ;i:Iי

דj?1ר ן�ין

ן�ל-בנRר

�ז;ורל דלא

ינף'ל אבל
.. : • ז -:

סוזי �ז-��ז:נק זרז;ו;ה רג;:י

תתק"מו) ר"א מת iבלוניל וחי מגירןנרא (מוצאו

הד:מ�ה לנפשך ן.ןךכחת
1" - : -: --

.על-לחי? וךi/,עה fרב.��ה ,עלי

I ו;ז?iוד:ני ד��ר !ה דל�ה �:ך,

'! ו;ז�וז:וי Qר ב;9�רןד ��ת�ך �ים

ן�ל.כנ�דז:וי :ם�ת, Q�1-�ברש
1 ו;זp!1/חי ;זךיו לP!חרק ד�ל ?!�יב,

- ן.ןזרחי כל-הפואררים .Pלי צח ארר
• ;:. • :... 'ייז ב -

י:z�דד:ני? אר ':.lרדי tPiJ�לה רה

י:z�לI�י, i/ל��ה �ל-(:;:ם ל,pלרת lגך

� ו;זך7ד:ני jfדלך �י9יו ד�ל ז:ז;ים,

ן.ןזבחי Hוייב �פת-בנך:; תבל
, .::. ז .': זז - , ••••

�Qה-ו:ז�ן.ןרוtד:Jי 'tק�� Qה-י;Jך;;Qי

Qנfזצ�- י;וז:וילין דירלדה ל�ה

ול- ן�יצר�ים ז:וI,;ים Q�P,לי

אל-ן.ןיראי יחלי חי לאל ח'ה
.; .., • -:- .. ":' ז ..

Qי;וij�כרת 191 סוברת Qלq�י

-�� ,!גלירו, PQ:ברר (rצ��ה ז:;�ןד

כi�ר�- �ן9ה לQד;ו�(:;:י �י�ה

ער�כ;!י, �ל-�ר�ח p:יר�ה לש�ב

�f'קרר ���י-לןד ;ש�,עה �י�י

���לי ז:;�qרי , ז:;י;ו�ךpזי



, \;ז?!.,קי:וי ןlז:ן �ז;זרין ליים ע1וי

J ו:;ג�י:וי , ו:;ן.�וי - ז9ו Qירי

ו:;ר;ו�ר;זי:וי, ג�נה ןסי�ןי ז:ו?!.pזית,

\;ז�?iי:וי, ליים ןו:;fרי !�י

\;ז�ר;זז:וי! �יו:;ים Qז;זגה fתיך אז;:;ל

, �לי:וי לpijזיב ןר�י ך.עי ר�ר

J:Iזfי:וי; לתידה לך לרצוו ל�ך

\;ז'fttי:וי, �ת-fל-�סןלין ן�ל דך, T:'ו

Qךי:וי! ןן1.לך .קיגך fQו;:י $!יל

\;ז��י:וי, �דדי�ים ן�ל.1א ניכנין,

קזfד:rי, ן?'ttסי �דשי לסר כנז;זוי

; \;ז?!.ר;זי:וי ןifiJ�ל f�ר-כlגת ע1לם

\;ז,קךי:וי, ר;זשן�ה �ש �!tריחי - דך

J:I�י:וי, ןבו - טוב f��ו טוב .שם

I:נתפלחיז כי-סחרת ראי .אירת
• • : - : . :זז .. . • ז ,

? \;ז?!.�ד:rי iJ�ב.ים 3lל-rpiJ.ע�ים

J \;ז��י:וי - ן;זא�וי ל3l�ך לשןב

, pזי:ני ב�כר ,ערי לך: f��רם ורים,

J:I�?!.י:ני; ןבי .לוי, לגית לן:ה

, \;ז?!.רז:וי fשי�ך �1ין !tרר �ז;זזות

! \;זר,קי:ני ב�ijלית bר Q�,ע�יי

שווrי:ני, ן��?!.לאוכנין �?!.כניי �י

�י:ני, - ב��ב.יזי ,ע�רזי 9חן

�י:ני, ן�1רלם fחוסוכנם �(;lו

J:I?!.�י:וי, ןר�ח ��לילן, ��ר

Jי:וי� ?!.רידכנם ןכז;;רגי כ�י

Iו;זז:וי - �י:וי כוrזית - ןרןי:וי ,'r:נ;זיד

tp��ה, �ד9ה ס�.לי fוtיק עןרי,

�?!.ל1 לג�זי סן9ר ןשוט .ש�ם

לגית ל;את נו;זקי ,עלןQים נiםית

ןו:;- fרה, iJ��רזי, לצ�ר שן�'

ןיים �.,ך, ���Qר \:;J��י יום

.עשה, pזלס�' ן��לכנין ry�ין

,�ת if�כJ;זי, �רי PזYנ;וי לו

ןס�- ו;zו:;ליכנין ןסז�ירי ז�וי

-�� .ע�ר, QכנוJ:lrית iJ�.ע.לך

ןס- רז;9rין fבף כנסת גז�' נ:�י,

ןז:;� �ל-�יב.יזי כ;�9ה .ע�די

ן�ד- ו;zע�ןתו, ילסי ,ע.לי ר?!.קי

�ז:;י �ע�ן;זי וtנ;זא �ערת נ;:כ;J:Iיל
. .. ... .

�:גש� לשיגזי .עם ז:רזי ל*ך

f�ל רא.שזי ?!pזח� סRi�ים �י

b,ערה, ,ע��ה , ן3lר-9כJי lגר-9ה

ן�ם P.bר, �:ם י;נו;:Qי �rp�י �ם

�,ע.לי ?ס�רזי �גרןכJך ז:זPז,ק\;ז
. "

ל�ח, ןJ:lןןי ש�ב יים ב\;ז�וrרי
. ..

,יים �ה, ��קrי�ת \;ז�קי-לו ידם

, \;זל?iנ;זי ן�?iרח fילד:rים Q�יי

זר �סיקrי.עזי, ��זי לצןר �די

ב��ר b�9.ין, ל9אוס :,?!ים

fיום ?ז;r�זי, ��.לי ן9עית :?,,סה

-Qן וtי�ם �.לי ��ןכנם :bר

נשבה: סרנונו לרןח יאסר
:ז I ,." - : -

-��� פד:rי fנ�ר נבזזי lנר-�וtליף



רלג

�ן-pזכו)!�ה �ל�ה ך;:י

נירע) כלתי מנירי ;מקים תתק''' ר"א (לקרן

סליחה
ז . :

נ,Eז:זדיף, ל�דדם �ין ז:ז��ים אי;�ים

1'�וrדיף; לס?-ו:ויי יי.ע�ים 1'�זt$:ים, ��ים

: �ג�דיף tu��ים ר�ל�t:tים ���t:tים, �t:tים

�דדף? �מ�ת ל�ה

.על-;רידיף, t3נ;:!רים ;!:;ירים �זרים

וt,רדיף, �ל�.לת ,עוץ נ,Eוץ, �דרם

: '1�fדיף רh�ים ן;:�ל�ים tל�ים רו;וע

ל,ע�דיף? נה כJ.ע/Oה ד�ה

רוr�יף, !:;ו;נt3נ,Eק� �לימי �lגיף ןtםיז

, רח��יף 1'עיללים ��לילים ז:;�ו;נסללים היללים

?-.עי�יף, ר�ר�יז� �)גלז� i!כJי ז.ער

f.ע�ף? t3נ,Eף �1;!,דה :; לi!ה

ס1'לי.קיף, חי�יף �ר1lןה �גז!ה lלt1l'ה

זtר.קף, למי ס,עלית נזi?tים t.עקים

Qגזר�יף, ז:i�ץ ,קז�ית ?jגיJ;iם וtביJ;iם

? �רר.קיף :; כJו;נ.vב� ל�ה

Qל, fלא 9ת�ם 1'פרר bרד

ז:זQל, רלא ג;:�ע �י��ם נ;זהיר

: ��i!ל זt�ין Q.ען - ך:ל.ען �.ען

? ר.עQל �,וז כנר��י ל�ה

משריש אויל בראתי עיבי פ:ל�
, .: _ .... : • ,. -.. ז

��ריש, �נ;:��ע�י .rזזד �ז:זש fמי

T-Iיריש? ���י i!כני �bכוץ לכוץ

? T-Iחריש גביברים tחגביכ לפוה
-ר0 ': .- זז



דלד

��ים, !;:לככ i'צ�לה ז:;�לד�נ� i'�9�נ�

�:.�ים, לל��ים כi�ינ� ��רז:זק י;ו�ז:זק

?iד�י;וים, 'ttז!נת ttJ�ר דצאן, �!tגנ�

�י;וים? לא.רז ר:ז!נ!�נ� \:ftt'Tסנ� ן?�ח Iflה

ן:'itt'.קאלים, �דים �ס.לי ז;::�רימ� סיד

i'עיללים, ניר�ים W�ר וl?tי;נף Q�כז

��י;נעיללים, �9ו:zיללים �.לה i'סרה, ע�רה

ר:ז,עלים? fרחיק ר:ז,pכiד :� ן9ה

?,I�רםך?ף, �9רש i'נרש רש fזקד

�'Qtt�יף', ט�כ י?fi.קה� ר�ה� �ןה�

�'9P?יף, �קr.עי ��ן Q.וא �פ�?יף

ןיי;וי?ף'? :דף' כג;זיכ Iflה

T:\Qיד, �גירי ן�יך �?!ר��י ?jי;וים

�Qד\:Tיר, fל-Q,ע\:Tיר �?יף' ?iז:ם

להילJיר, !ךך'pף' fנרל ךtפץ .ר�יף

? כגT:\9יר ?!?יף' Iflה

ש�ל, לסלף-כס ןז:;ן.רש ש�?-ה

לאל יד כבי מלכבה� ו:zמכה�
, •• : 'ז :סס - סס : ז

, גי�ל" ל�'יך "�?-א : ז;::ז:זןין �ו:זיש

;�ר�ל? �י;נר�ד �'pקכ תאQר Iflה

�!?ף', �לםי זt�ה �לי

ל?!?יף', !t�י�י ;�רכ 'Qttע, fךז;ו;זי

: ��עי?ף P:ז:;9�ית קילי !!נק וtשכ

? 3lל-�?יף' כ:;;ל ��ה .1ה לfזה



רלה

fן-��יר :�סק ן�י

תת"ס) ך"א לעדן (בנרברנה,

ן.ןחנה
ז • :

,pליל'ות, לרב צפות י;zל�יית, 'pיגינ� יו?Iם

��'ות, ודגי Rרב p:ליות, בסו ס�רף,

�לול'ית, דiJר !רה �ליל'ית ��רי חוב

! ג:זז;וי:ג'ות Qנור :; ,?!�ף Rרא{Iי

לק��:ם, ;ש�ב�1 עיד - Q�י-:ם tSזל�-�;ם

ל��ב:ם, לא./oב� שד:ם ��.רץ �גי

- �11יית �מביitם �רf�ל �ת-.�ר:ם �ם.��ל�

! ג:זז;וי:ג'ית Qבבור :; קr�ף Rרא{Iי

�?Iה, 1�Qב J:ז.ע�ד - iJ�Pז�ה �.רץ רר�/oה

/o�ה, :; .עיר P!דנ� לא ��?Iה ג;:דילה iJדנ�

- �ריות P:ני.רי �'Pר� וזת-�קrי?Iא .עש� בוl?rת

ו:זז;וי:ג'ות! Qניר ;; קr�ף Rרא{Iי

'?!פה, עוד �ם-:'P:.רת - י:גקנה :ש ס.Pץ .!.ה

ל\:J�נה, עיד לא-/o�ה \:J�נה, ��י:גי ז:ול�ה

- חו.ן'ות �ר�;ת �יQ;ת !(לנה, דנות �רד��י

! ג:זז;וי:ג'ות Qנור :; קr,חף ?iרא\:Jי

��.ערים, :�ב� עוד - .ערים �נ;:ז:ודות ;'?זמו,

;.ערים, ?iר�ת לא-��ה 1ע�רים �q�ת p:ל�לה

- ד'ית �קP:צ� �o/.':jם tp.עירים, ;ר?iד� לתו�ה

! ו:זז;וי:ג'ות Qבבור :; '?t�ף ?iךא{Iי



- �ת-�לים !tנוךן ןקךל �לים �ך!ש� ?,עית-�ם

�ל�לים, לא-כrןל� רדלים, ד:ל�ים בז;rנ�

- !:Fי�'ית ס.רב f�ןם Rלים, ר'ד�ים Qכ�נ�

י:זז;rי:ז'ית! �כךר :; �?,ף ?iרא\:Jי

כiר'.עים, �pזfנךת lגל ז:;ר.עים pז�בי .על�

�ר.עים, ל�י ?iרע� !ר'.עים, .ע?,ר� �רצ�,

: ד:�'ית fראש י:ז�רא ן.ר.עים !:tד:וים �ןסת

! י:זז;rי:ז'ית (',וכיר �; קז?tף ?iרא\:Jי

fכל�ה, ��ר ןלפלה .ק�א לt;:'ךז ?i��ה

�ן-;��ה, ���ה ��ה f.ע�ף 1�יר

- ןlגל-�ו'ית lגל-נוי�ב י:זר�ה ���ה .ר�ש

! י:זז;rי:ז'1ת (',וכיר :; קזדו1' ?iרא\:Jי

'J)P.רת, �ל1ם י;ז��ה ז::פךו;:נ.רת lגfיף pזב�ת

ל\:f?J�רת, קדש �ית ןכו;:נ.רת .עפו�ר ו;ז?iים

- 1!ב�יית �פית �.ערית ��ב:iרת, עלה כ;ז!�ח

י:זז;rי:ז'ךת! �כךר :; קז?,ף 'J:\ראR

�ן-�נז��ל נזקה ר�י
הזה) הזמו לפני ואולי חת"ק, י"א לערן נויע; לא מנורו (מקום

סליחה
'1' • :

, קזב,עי:זי �י1י �.לי1'

?iרא\:Jי, לי ��רי:גה

! ?rfן.ע\:Jי לןן�\:Jי �זtף �ל-י:ז,עלם

רלי



רלז

���רה, fר\כז ל��יף ��\;זי

,pי:zירה, ןR�ל ן�ה t1=רי-�'

! �קרא קולי �Qע.;:

י:ז��ר.:ן:;? ,Pינות !t�ם

�ל.�י:ה, fפl(ל ן�ם

כP,iויל:ה? דב ל��יף, ;�ןק 'Q

אל-לבי: אשיב ואת
• • ... • ז

, '��tp�1 7Q.עי �י1' כז9.רי

�?iן1;.'• ר1ז:זי לף ���ה l(ל.�ך

��ר, �ל�לה �ל�וי:זי
.על.Q��ר, f�ם hלה :עזt=י:זי

'�ר. נ�קרא כז�ם נ�זl(ק

Qך?i�ן:;, נידדת f�פיר

לפנה נופנה להפזן.ןי
, :'ז '.ז .:-

1לא..ס�'1ה. לי ן�'I.9נוכז

,'z:אי�כז כנ�ך �רב

,�,עי:זי, 1כן:'ב �רי Q�גי ג9\;זי

�99די:זי• �כ.קיר 1כזש, ז���ת

ד�'ם, ,וים 9דבז�'

ןך�ים, �ריית .ע�נו1�'

כואבים. הנובז�ני אכל1ני
••• : . . ז -; • ז ו

i?iJך1�ה, ל3lזרה '�יי:zי

: �?9iה 7ל�ש �.עקי:זי

נלפוה' שיפזני ,לבנש\
. ....: - : : : .

Q�QP,.קים, �י1', קראי:zיף,

�כזקים, ש�ך רי�י, וידה

ל,pש1?,ים! Q�'פז ע�ה



,לח

י;זנ;זן\:Jי, �דין, !זt;וע,

י;זז:ו�\:Jי, fרוr�ים י;ז��ל

; היז:נT:l7י �� �י.7ף

ז:;�לא, fןוt�ים tiJזQ;ם קi-r=י;זף �Ifנין

iJ�לא, �?יף מ1רים /o�וית

! נ�?א �Qים .ע�נ� ,עשה

�ת-��ןכנף! �tSל.לף
0° • • •

- h.ר�ה כi�ל'ז:;ים iJר

? :; 3l'-9כני

; 3lןגג 3l�י בti�י

- למיקש לנ� \.ה
. .

?�; 3l'-9כני

j1דו:ה f�.רץ כJ:\';iי

- .על.iJ�חית ז:נר�ת

? :; 3l'-9כני

ןז:נדקוי; ��T:Iי ןסלל קדקוי �fבת כi�ר

- �ורfל .�ה דlfה , ת�?-ל לא �ל-.ע?'ל iJ�יט

?:; 3l'-9כני

עולם, �ל �� Wם �ב�לם �3lל iJכוןז:ויקים

- hןקוים ז:נןש� 3lל.��י ?�tPים, עילים ?��/Oם

?�; 3l'-9כני

�ן-��כוק �י,זו�ם ו�י

תתק"לה) ר"א סת (סריננשפןרק,

ז�לת
ז

�7�ף, tS:ן 3lמ1קוי ז�לכנף, לא.�דע �ל'ז:;ים

ן?כi?-ה, 7�ש כi�ה ti1נה קוש �יו;zן

קכ.ע, ��קוי ':� - ב��בע �!3lק �י �ם

ן.ע,קש, �דנ:;t'יזד iיר ב;:i2ש 7מ,ע�יר ך'ו;zף

לדז:ו:ה, ?כ;;fזה fנ�ס

�חית, �,קר '���

לן.ע:ה, ד�י:zק כi;י\:Jי

fתי?-חית 1נ�.ע נ�ז:;י

, ��קוי �?jש� .זרים

�ל, 3lל-3lב ר'�כ סי,

�ןם, �,קר כ:i�לי

?-ל-?j;קrים, �ן�צ�



ולפ

��ב:ו, ולא �yרב - �.עב:ו .עלי ��ה

�י,י�יס, .עלי .ערכ� !י,י�ים, ז:ן�יע� לב�,?!י

; �.עכר ולא כזP-עיןם

-- �י�ים ז�ןו;גף f.על�ב�

? :; 3l'-9כני

iיף�7,קי נ;וכ�כז שדוף ?-ח��יף, fגי ��יף

- 3lל-עןסף ז:ןו;ג�1tכ ��דסף, j:כזן�t;נ ��כזה

? �� .עי-9כני

; ?ר1.עים ל�.קרים

- �p:ים .ע�ןיף ןז:זגה

?:� 3l'-קוכני

; �יQי1זי Qו;גקידt�יף

- כויף �א-1א

? :� .עי-9כני

לא-��.עו? 3l��Q

- Q��.רת �י ן.ע!;tיי:נ

?:� 3l'-9כני

; .עןין '.קף בךQtי'?!תד

- ה'סים שם אוכ�-לי פ:י
• ד - ד C ז .

רייגיף, ו-rיריף ��לים
.,. .

Q�.על'סיף, iJ�פ 1א

סיךי.עים ןמןQים כנ,ע�.עים, Q.ע� �גאי:ני

צ.עקים, ך�יךiם קרל �?/ןקים, �רסי .עויף

ג:ב!וי1זי, �.לה סיגיף
. .

.עויף �ל-iJ�י;וים ן.על

�1זי, עו3lו �כנח

?/סוויף, �ת �ודו

�.עו, P:ר�1ן Qו;ג.ערה �.עו, �.עריץ �גא

P:כ�סו;.1.רת, לי מ��ם מ���.רת, �.לי�ה רוף

P,Qןןין, p:י.ע עו.לם רדןין, f.ר';ת #tלח

?-�י;וים, �yרי ור'rזע ?Qjים, ��רז;:י י;נכ,קו

? �� .עד9כני ,

אשו-בפ:ל�. בבכליהם
,: ..,-. ..... :.:

- .על-,Pי1ם י;ז1ה-.עין

?�� .עד9כני

! �9,ק�י ל� �ם-�ו;Jה �זי ,קי�י, לף ן7�ה

- �וא עשה y�ל �ו;Jה .עם-��ה, ל,pשדת ןכנדריל

?:; .עי-9כני

; לאירזי בד;ם ןyלכ�
. .

- I;5ת-�ךןף �ג:�ש ךv�ל'ן:;ים

? �� .עי-9כני

i �כנז-ןד:; לא !:ז�'rזה

- .v,�ה עוסר עP!ה

?:� .עי-9כני

p:י�, �!!י ��י.ע

,?!�ם, .עלי כזרק�

$tכךל�, שכזי tSדt.לי

ז:ו�ם, לכל,ק�י �,ער�

�,v�י, י:נר�ה ראה

�.לה. �ר.זיקף ;י;וי�ף

ן.רזי, .עלי �?-ש� �.רף, .עלי ':j�וt$-9ה

�i;Tןף, י:ני;ויי 'z:יי;v �ןף .עלה fקיל

�גדןה, לי��ת ן�יי-.קץ ל�ל-\;זכךלה, .קץ ר�יי:zי

ו;גר�?,ה, כנ�לה ל9כני צ�ה, Q'דם-לידם רךr�יף



רמ

?ש�כי, ���ה ן.עד�כני .עם-?jו'כי, ל�ז:rת ":f

�קrיחי, �.רז ן�ךם ר�חי, Q,רים ��ה

! לכיא ולא-$tץ

- �ת-�ךחי ס�דזד י::קrיכ

?:� .עי-�כני

Q�ג; �ריכ �יז-נ�ל

- $t�ה ב:�ל כ;:.י

?:; .עדQכני

1f�ף; �ל' �tף��

- ס��לה Q��ם לף כ;:.י

!:� ן��ה

�.ע�ף, י::;י:zה 3fזרכני

�?י:zה, ?ף ג�קrי,

.ע�ף, �ש�עית mו

חNה גאלי חי
.:ז • ר -

�ל�יף, J:I�כר1ה ע,

כ;:..לי-נילה, Q�לי י::�ר

: צ�ף קיל p�ם

ס��לה, �גת ?iרכ

lf-:�סק �לס�ן ן�י
בוה) ספקפקים והחקרים תתק"מד, ד"א בשנת נהרג עליו,כי אסרים ; (דנפירא] סדספיר

?-ל�לה, נ�קrי �;.זש וrכ��ה

?i{1ללה, f�ל-t$V.רץ ז:;יא-V;י:zה

?lךrללה, �ו;ו��ת .ע�ה ן�יזד

ןל>iללה? �?כ�ת ?ל.ענ

,Vדי�t� ��Qים �נת

�ליי::, ��קtים ��ר-1f�יף

ידדיי:: ��פ� .ע�ה ן�יזד

'{ ij'על.ל �ם1י .על-ו::;Vרים
. . .

י::!tה�tנה, דע�וים ��ת

ןרכ-םיtנה, fרכ-נiסר !ttור-�ףt�ן:;

�ל�tנה, י�� .ע\;Tה ן�יזד

? נ�ז�tנה ?Iא�9ה �ע�לה,

,Pן�ים, כ�וי לד�ה

��י;1zא;ם, �-דרית ��רqכאו:נן:;

ךלכנ;ם סי��ת .ע�ה ו�יזד

? �כ;�;ם �יז ��tdl

fiJך�ים, י.שכ 1א,

�ל-רי::�ים, לא-?,די:zה : ו::נןא

I llגל-ו'?-�יס lגל-�רקrים ולא

! י::ill-ים lגל-יך!�יף כ;:.י



רמא

תתק"נ) - תת"ס ר"א לערר בצרפת שחי (נראה

סליחה
'J • :

�דיף, ןביא א�כל

ל.ע�דף? לא-.ע!ב�נ� ז�ןי;נף רע�רי

- י.ו�ח�דף ל[i�רירי �?iש�

נ;.Rדיף! לא-�!�ו;זי

נ?fדן, f�ל-סדן נ�?ן �ליי:ני

? לbדך 1Q'לינ;:ים �לי �tולכ�

מ?ף', �Qלfם ע�ר 1'י1ם

�ל-iJ�דן! ןניא �?iראי:ני לא

1iJל�ף, 1'1'.עי י.ו.דדף די:זלים סלכ�

? ן�ל�ף $t.ון לפ,p?י ר�1'סרו;זי

�ל�ף, סץ ;ר�י ��גיו;::ם

! t5ל�ף tע��בp

רלא-נידע, �ז;וכנם ק�י זקוו

�1ע? י.ו�סת א��י �יע ןRר�י

ןיר1ע, pבסיtוו י:זדtו�ם חtP�ים

! �דע ולא �.ער

.עם-?!�ןה, ל1Q'.ל�ת Qלכ�ת טר?fה

. .ערןה? לQלכי 1'ל��ת ר$tר�ת
ד�יןת, i?'f�י:זת ן��ח יtP�ים

! �תין-[iגיןה
16

ותפות
ז .• :

ואני
. -:-

והפות
ז •• :

ואני
0-:-

ותפות
ז .• :

ואני
. -:-

1סlfת

ואני
0-;-

דסIfת

ב��י



�ן-?יl!ך:ה :�י;וק ו�' רמב

נ�1�ע, שתיתי ה\:tרעלה כים �יף
• • ייזז t - -

�rr'Q�ע? iFQא כ;:tעל ני:.IןQע fנ;:יו:גי

�'rr�ע!" t?'i?iJlIי�ה : .עלי ל.,p�ים רהפזה
ז •• :

�'rr�ע! לא כחרש ....ב��י :

לא-�fש, �Qנ;אי�י אלהי �ס��י �יף
.. '0":

הלבש? לבני-אדדם \:tפאר\:tי ��.עיל
:ז ז ':: •. :. • ייז : •

�ן�ש, רחלב אבלים נפת רהפזה
'ז : . , ... ז •• :

�י1ש! בעשב ','ב��י •• T

�'1rrא, ןון ב\:tר�ני .קור ?1tב��י �יף
. :.

לא-נבא? כ;:tעידם ל�יש ��יא •iJקר�ים .ז

- ן��א �ד�ד ס;ל ע�,ם רהפזה
ז •• :

אני-בא? $t�ה זב��י •. _;

ךtרעו:גי, באשר .עלי ��ן� �יף
': -: ..

נאבל\:tי? �לבאים אריית נשני
• : ז '.'� ': • :ז רז ... :

גם-יכל\:tי!" II��או:גי או,ור: ורב �.עיר רהפזה
.: ז - - , T •• :

שבל\:tי' שכל\:tי כאשר ראני
• .: ז T .: T ... -: .. . -:-

נלנוי רחזר� ביבבי �רר ,�יף :'ז .. : T : • ז

גלילי? גלל� �ו�לים ןענ;רי
T .: ..: ז

רגלי ו.ו'Pלית ר1לי רוrק� ,ןfiJ!ה ד ז � 'ב

רגליי �נ;זי� ��lגט •ב��י T: ..

חי�י, ן��ר� P,Qןי t:\שמר T�יזד t .. T

ויב;:י? t:\לא-רב נפשי �כ;:tרי�י
T : ...

-

�להדאיבי להבאיבי רכחם �?i�ם ,יהפזה . . : .. : . . : .. : ז , ז •• :

ל�י! יגל בטח\:tי fס?tך9 y"ב��י .: .. T



-�-------�'.-------

רמנ ?tליו;rח.

ל�ךה, נ�ד::י �דך �rp-די:זי

? דר1ךה �ני:ם �ר1ךה, fQבדר

.ע?Iךה, 1�rpQו�ם I?1וכ1 �וח1
. .. . .

! ן�למ1ךה p.זכ1לה

?-ןז;::ם, 1?/היללי ?/עיללי סרפ1�י

ט,p?יז;::ם, ןלא-9ר ��לם �ןם

Qf.ליז;::ם, ז;::�ח!" "ז;::�ח קר�ים:

? להם חרפה הייתי
.,. T T t'" •• T

ןי�ב, י�נ �p.ז�רי:זי �יגיז;::ם

? ש�ב Q1�קדרם �ני�ם Q�לגי

ן?-!�ב, 'Viרב דשו;:�ים ו'-ד�ים

דכי�ב! .ע�י

- -ד�'ין ;זו;:נ1 �ל-�ךrרה שד�י

די,עיין? .עלה-לי Q1י f.!.ה Qי-v�Qין

3lליין, דךz�ים דf!�ים ,Pקrיךים

! 1�-דיין .ע�י

;זכין, ד;זו;:נ1-�ם -דכ:יו;:לדכני ךר1

? לכניכין Q1כrד;וו.ןדן לכנד;וו.ןין �3lליין

ב�דרכנין, !סב עt!jר, �רש1

�כין! ל�לע

? -ד�ד;וקrבדכ:גיף .על1 ןכ:�ה - �פצ1 i:Iמיגי

�יש1.עכנף, 1�i?רנ1 �א !ו;:.רנ1

קrד�ף, Q�כדן Rץ.Vם �ץ.vם,

! �יכנף �ביא J'J�רף fו'ב

ןכ:�ה

ואני
. -�-

ןכ:�ה

ב��י

יהמה
T •• :

ואני
. -:-

ןכ:�ה

ב��י

והמה
ז •• :

זאני
. -:-

ןij�ה

נ��י



רמד

�ן-�ב�ן �ל'bה ר�י
תתק"ב) - תתק"ל ר"א לערך בצרפת (חי

לנשנות רש�ת
- : .: :

��וא, ל�ל '?זיר 'ijר� qג�,נ

? 29א f�ם ר�נית �ה ול�

$i;)tלו, �ךjר �Wר-fם '*סקים,

��לו fןיר �Q'-�ם \9רים

- פעלו הדר בלי-פה יח��
'(':, ז --; ... .: - ;

�,עדה. י�ד ��ך9ה, וI,;יץ

ס�ךjר �כזר ולשין �ה לQי

; �!;!ךjר ל�ין ירב� לםוךיר/

�,ץךjר, לזאת ךt�Qים לנ qלא

��דה. �ז:;י �Wר-לי לס�ין

i?J:Iנו, fרום fנידי �ס דוכון

'?זfנו, �ן-fכיר ך�יר f��ד

חסנו משרה לנך צ�ר בין:;
: 11' -:: ,- -: ,.:

�ו;zדה. �tPר f�rr'פ:יל ועודם

ז:זfרם, f�ש דועונו Qי qסון

�'*רם, - ל�,ר ��רת�ן fר�חי

��רם, �Wר �סוךם/ ר�ל�ל

�?=דה. רלא ל�ינו �ח�ץ

,*מו רנ:jlם qמונו �נ fךית

רךtמו, ל�ן ל�,ענו �-P�ם

fז:;דךtמי, יום fיים tוjl�יר

! ;!;זדה ,*מו .עם �ך�ת ן;ז:זיש



רמח

תתPייס) ד"א - תת"ס ד"א ההשעדה לפי חי iברדע לא מגררר (מקרם

לרhקים, ��ח ?jריב

! הז.עים ו;זש��ת רי�ה

ליר�יף, ז:;If�א �I:י,

לזו�,ק�יף, "ז:;ד�י!" ן:ןא�ר

�'rr�ף, קר�י "! "9יו;וי:ני �זrןtר�

; זו�t1ןיף 3lם rr'Qf�פז �.רק

,Pיt?'ךiJדQ יר��ל bt1ם

Qלtr'iJנ;זין, f�tr'נ;זין ,קצף
י�ר, �ליץ לנ� ס.קם

! ןשו��ים 3lיQrr'zפ "! 9�או:zי "כב�

�סגנ�, .עדיף ז:;'rrידנ�

i ו:z�ל�לנ� ��ה �א

�י;ו�דכננ" לנ� ס.עי;:נר

-?=רגוQים. מלא ���fזכננ� ז;:ו��נ�

- �יIiחיגנ� �לינ� fף

; ��ךמ�נ� מסר רגו�יף

לא-fז�ו;ונ�, קrירף ר��יץ, כזIק

! אל-ן:ןשפ;חנ� לנצח אנא
':'ו0' .. - ... " זז

סליחה
ז • :

ל�?jרים, �ניש �?Iקדף �רין,
• " 0-'

�ל-י:נQ�ח! iJדין �Qצ�י
. .

- t:tם-ו;זךיגם �דfז9ח נ�ף

ק�ם. רלא-:דל� יח�

פ:פושפפז? לופ:ות גבר הי�כל
• ':ז - :....... --:

? לז:;�בז.רק מ3lש f:רו ן�ם-'�ש

�ר�כזה, Q.וכזה �ח�נוי .!ר�י

ז:;�לרי, �.vת -?=קרפ:י �רפ:י כזב�י

לר�ליי, fר�ת T:!fפ:י �נו�ן
- להפילי לשחת בכל-יים יםיתה�
, • -: - - - ז : '" :

�:ן �ג�ף ��ב�רה כבס

�לז:;י;ו��ב. י,pבiד ל?I�יי

3lל-I:,ען:ןי .עזורי Qיים

לחמי- להביא פ:כפי ישים נפשי
ן : - • ,.: - : • ז : ..

�מדאבית, �3lם �ל-:iויי 3lג\'
לא-�'rrקפז. י,I?Pרי ש�בי 3lד

ר�ס, f.ע#'בין �דין, �גה,

iלכ t?'f�רין ��ה



רמז

וחוא תתPיינו, ד"א בשנת Pיור נזרת בעיניו ראח אשד יוסףIםpרטרש, רבי שהוא (נראח

שנה) שלשים גבן אז

נשרים בכנפי
, • :ז .. : .. :

דע�רים, ן�Wת

לזרים, ,Pז��ה

1כננ;:\;זיר ��ים

'? �ןt�ה ?-!;זיקדת

�,Pק�' �$tזבי

�ז.עק�' לי
ד:זרק�? .שן ןז:;

��רית, lגן-�ין

"! ןי:נקוה �J3ן

,עש�קים, ףlI1גת

דב�קים, �!;זI1ף

ךפ�קים ןכג�ין

ר?-�ם, fWז:;

t=ז:;!' �Wר-�ר�

בןt�hי:ני,

�hי:ני, 11י

הריhתי' לא
,. .-:

וr:י, בfן�:זד

רננה!" לאלפי
;זז •• : ... :

אהבה
'i -:-

דש�$tה ,:'pןה

קר�$tה �ה��ה

שנ�אה והוים
:ז ... :

י9t\;זיר lגר-$tן

�,ע\;זיר אי;�ים,

קיל-iJ�אן, "��ה

רצין לI1צא

לצין י��.שי

אכרית שרשם
.: - ;ז T

�חרית ןן1ם

כגנאן ,קiי�ה

�נמאן בנפש
:. ...... :

lגן-I1אן, עזח�

ס��ם, ��חיז

�ר�ם, ��lגל

ילכ� eני
....... "

�'pכ� שד�י,

- שפכ� ן:'מים
: ז • ז

, !;ז?-:י י,בת

היי אן.ן אhתי
'''1 :... • -



רמן

ןדת�ת, רצ�ץ

דרית�ת; ���

��ית�ת• ���ר

.דקילי, רסך?:י

,! לטי?-ה �לi:;י

�כך\;זיר, ?אסר,

; p!כך\;זיר �כר

רtp�\;זיר ג!ר,

איבי �מפני
.: .':.

! ז::ד�י-?-א כ;:י

ר�בtי�ם �ג;נם

pז�?ם, �'pסד

ן��ם; �דרש

לסי�ם, ל�jי

$ptזי?-ה. לא

.דשד$t:ר, �ך�י

, .על:ר ן�'pכר

ל,Vיגיף ,?:�ף

��ידף �י�י

אידף .ראpזית

- שללי איני
0: .:

לי !דרה-�א

���wר "�ל-\;זך�י
.. .

�?Wtר .דעיד כ;:י

fרא.שר 1tג�

���י, ל�איי

, וr�י ��.עט �ר

;ת�י, pז�ע�,

,*�י �י�י

��י ��:ד

��ם $ptזיב

.רי�ם רסך?:י

ישמחי רפי
• : .: • ז

. . . . . . . . . .

fר��ה, ר�י;זגר

"! אהבה נחבלי
ז -: - .. : .. :

ארכה א.עלה
ז ". ג- '.. :a ..

�ש1�ה ן.ערי



רמח

tiריזי �ז.�ל'bה �ה�ןה ו�י

;!כ:ק אשר אחר תתק"פה, ד"א לערן שס ומת תתק"כה ד"א לקרן בספרד (נולד

המזרח) ובארצות צרפת בננב �ךךיס

, �נ;זיר:גי $Otלי ךt.ש�ים �?-ביר

f�יי:ני. �ית-!זל ןתיכי לג�ף,

כi�יי:ני, pQזי:Jקpז�ה, Qו;zכRJfה,

, R�יי:ני ?�יש ��א ןג�ף , אי:ני

הריתי רליל יים זנ�ניי ,לדי
, � • ז •• • ז I .': -

• ןגם-רבi-יי:ני ןנ;ז�ד;וו;זי f�ים,

f�יי:ני, ןויל יים ן.עליי ראשיי,

ז:זליי:ני, כi�q�ה tpQכל lגד

ןלא-ל�יי:ני• - אתי Q�שיא א�

? רלא-זניתי - ארניה ן.ןחת
• °T. ז ... -: .. -

ןלא-ipנ;זיי:ני? - 1'ארךים 9ךים

כשיתי הנכי בבמבב�ל ן.ןבל
, • •• .: - .. : •• o.

, ךליי:ני נוי-��י �ם-Q�כןי
. .

ןלא-.עליי:ני. - �ל-�ל �,על� שית

! ז:r�יי:ני ��$tה ן�ל� - �ו:גה

ר�יי:ני, P:עיף �וי-�ןץ IJWק

ר.עיי:ני, �!t�ה fג�י שי'*י

$tךיי:ני• 9ר-ף'ריר PQ:כדי �ם

: ��יי:ני ;:,עדי �י:ניבית ב,עוי

�ליי:ני, ןלי נ�קזי �$qt�ה

�i:וי:ני; �'pמי if:וי�' לרות

.ע�יי:ני, ?-צים נ�'?זי qלא ט�בי

רריי:ני, ל.ע�ה fכסית Q�י,

פזיתי• - אהבי היד לבד, - כביד
•• ז • -: -: ז

fליי:ני, ;�ר ג?�ל �Pידוי

נ;ו,עלה fQליוי ב;עז�ח��י

Iה�צ(:ז P:.ע?9ה צ�רי fכויק �ו;zמיל

ארש� כבבת�לה הייתי אחר
�('. ז 1" • ':: .. -

-Q� ?-�t$'1תי, אי:ני ב:?-�לה

ר�בית f�ל-יים �ר�,י ,עוי �וד

-iןכ iJזף א!t�י ?�ר�ד $tד:rיל

יהמה כחליל לפר�די לני
, ... '::': • ז : •• : ••

ן�?- ד:prזקי ?!בל סרים לא-:ו;.ל�

זנתה כאשה זנחני לפוה
ITזז :Oז :ז-. זז

if:וי ןpiJזR�י �רlג�י ל�ה

�!י ני ,קי lג�גי ר��י �,ע! ל�

�1'ק�, f�ררת fכת-'Pי�י �ד;ופר

iJ�דר- iJ�,*מית fש�רי �?-fה

�ד;וpז�ה בי ��י ��כי fג�ף �ל-עיד

�ב;ו- Iה�יי P:מי ק�י ?-רים כi�ה

!זל fג?�.לי כ�ם lגל-iJ�רי

, ר�רי f!ו;.רי .רRח נ�pז��ה

�pז�לה, רר�,ם ע?-רי ;:,עדי סי

?דיד ,*לרם tfא� ד.רף, .ע?-רי �א'

q�י ו;נש��י:ני, �ליי JfQר� �א

lגל-�?ז;ונית i:ו�כל fליי:ני ב;ו'ים

�1'�ע� �ס�יי כסית ��ר ב;ו'ים

ן�ל- בi-?ן.ןי, צ�ף.ף'כש לד:r�י �נ;ור



רמט יירIשלם, - יהIרה - הארס, לב יצר "Iת!!
.- 'ז T I ., ז ז _ .,. M M •

י�יJ:lי, רלא סrWד !סים !גד

�ד:;יJ:lי; זrלא ��ל fנ�ף t:'.לק,

• .ע�יו:ני �Ifעיל ר�י9ה �ני

י;נליJ:lי, ל�ל .עיני ,*�י �ךון

! ס�יJ:lי ��'?!ר �$:לי לחסות
. . . .

iJ�יד, Qfד.(ר �יני 'rr�י ד:;�ה

בנר אל בהיכל או הידתי אחרי
•• : •• - •• : ז • ':: •• :-

��ל� ל�.רץ יום-דין �flיה �ת

�ל-;.רי ס,P?-ךים ד�יגי ד:;גה

, ;?jר ל��ךיין נני-;קזי��י lגד

האדם לב ..�ר � �ת��י
•••

, �ל-ר:ז,*fז:וי 9iQז רזtל.קזד �ילי, \;T�יזtד:וי? f�ד.לזד �יזד ;?iרה, ��ש

! רג$ttז:וי רלא יירגר לא-tfJ:l�ז:וי ו;:ךi�י, f��ם כוירגrד �ךr.רי כ;:י

, לא-;ז:וי לעילם מדתי �ךrרי �יש ?ר�ן לדו-זד �כ:ו.רי זr:ש�ב �י:ננודל

\;r'Tז�ז:וי, �ו �?-ן:; ל,עליו ו-זןדלי �ו - tfד�ה ��ן�ה fעדןזד �ן;;ן

! �ל-ר:ז�יזtז:וי ו�רא ויק �.עtf.קי לו;ן ר,pשדת, ל!ב�כ;;וזד טדדה ו-זךדלי �ו

\;T�י;נז:וי? לנ�'?!rד :נדן p,tPרי �זד 9J:1�רי, וWלנה 9שדש t.(ה לf/ה

! \;Tר�ז:וי 'p��ה, נ�'?!rד, דלי ��לי ך:ך�ים, f�ר!.ל בfi/ה סר�ז:וים

\;T�רז:וי? �ל-lfiJצ�?jים p,ttiJנ�נ Q�.(ה ולf/ה J:I,ענ1נ, ד.(ה ��ל

ד:;י:נ�ו;זז:וי, b�רה ���ה ן�ן iJ��9ר, fל1א ו-זדזד דכrגזד �ד.לזד

! \;Tד,קז:וי ��ר @t.רם ?!אד �ילי p��י, Q�נרגrד t@fרם קt�ז:וי

,קלIי! סל�rד כוזrרי רןן;;ן - ט1בי �ךrל'ק 'p.לי-�ל-fiJר��ים ס�ל

Qרז:וי; ווד.לrד .ע9ל, Q�שוא '?!rד ןנ�- קד.לrד, fQ�י ;ז:וידה, Qד.ע\,

\;ITרז:וי, ךr.ש�ים Qו-זוזד �ם-ו;נ��י י=יf1ד:;י, ,ץנ�רגזד �בור �ם-p,ttל\

9ז:וי, ל�ל-ר�ל �rpאול ו;זד:;י נויכJזד ו,Vת כדנ;ב, fמד ג��rד fתדזד �ו;ז כ;:\

! �ז:וי ג��זד ןתיזד בב�י : י�קור� לזד ל!בד לא כ;:י ר.עי !iארגך �ךr.רי �זד

*"

ייר�שלם - יה�ךה
.- 'י :ז

1

�לכrה, !גד-'rrסקים ��'pכו�ים

; �ןכrה ך;iייכrן:; �וים ��ר ס'ים

lדכגה? ��Ifה - hיזt�ה רד:;יא !כ�,

�לכrה, Qקt�וד לI;:ודז נ�קזי

iJר-�ל,יה�א ר�כrה יום ד:;ר�כrה �יל
. . .

רלא לראית �ד9פ� ךr�יךים �f/ה



רב

fןtי:נה, ן.עי�ה לסה ן�ס tSדןן:;

ז:;ו;י:נה. �י�י .עיר �י-ד��יו .עד

לא-�1י:נה, �בדש .עיו �ןtןרה ��

; ,!לי:נה .על-1'רי�ים י�ם-ז:;יא �1ךן:;,

�לי:נה, ;?iרן:; �\קזים �גי �ל.vיו

; '!די:נה �ל-iJ�ב�tSה ;?iרא� .רם

לא-ר�י:נה, יאיר ח�� לא-ס�רה

! ��י:נה �.עלת-סו �ן�ים �דלי

; כלי:נה ן?,עית '� �מ�ןעית

1ffי:נה? ידם �ן!צית �י� ;?iר ��ש

? '��י:נה רדם 'JJlif-על. ��ר �ז:זר

לא-'!/oי:נה, �fרה צ�ר ���ר נ;:\

�י;tי:נה, יכנד;ו�יו דז�לתי ס�?iה

ij�i?י:גה, p:שנ;זה 1'אררים ?!רים

�די:גה; ��י;t�ה ז:r\ש ;ר1ה ��ןה

לא-�?iי:נה, זעיד .עד-כה לא-נ;זןtרה

גלתה מפותן:; שמנה נעים
, T: זו :זז • ...:. • ז

ר�י:נה, �די-כה ijתכ:ניf� פיו

.עד-#לי:נה; �לי:נה יכ�,*ה �כiה,

• לא-,Vלי:נה יז:;יא ij�ל, ל�ית �,על�

- #;י:נה ;ז:rירים מיקזיב ל�bף, פוד

כ;:י-�לי:נה! �Q.רי ל�ן�ה �ש�ב

2

? �:ה : יא1'ר� ןר�ים �,עלם

. צר\ה והיא בפשי מחלת היא
, ז t ז • S .: - --. - •

• ב;:כך:ה .ע,גגי t=ה לא-�,ע�ר�

iקזד:ה ן'*ב .עד�ה fרב :ר�ה

! לד;ו:ה נ;;ו.עלי ך?!עית :�ד;:rה

�ן!.רי P:�פיו, פ��ה vן;tליץ צ�ר

�ד;ו�1ה, P:נ;;וי:נה �,ערב �ד�רJJ:pי

�ז;;ףר�, 1'ריבית �Ifה ��ר ��ין,

,*�ח� �ם-fiJירי�ים לא-�ן.עה

Iה�זדt rr'iJכ;:י�ה fה ��ר ijעיר

-I9י ר�סן:;, �לז:זה lכל-ז:;;;ןךים

��רה, זיו לא-ר�י:נה ��ר .ע:ו,
. . .

- ���ר .ערIfה ביו;zךה ן�ם ;�י:נה

הלא לאנחתה לני נhם עיבי
-: ., :ז - : •• : •.•

!סרה, ז�:ה �ל, �כ;:יכת �:ה

1!�ןה, P:כנד;וו:זית �י� לבי�ה �ד.עת

ז:;;;?iר, �fיעבית .עןי:נה �לי:נה

�t=ל ,ij.רי�דע ���ף מ.עt1=ה

��י .עןיו, '!דרה ר�ז:ז-?i�את

,עדי .עIfן:;, fתי� tSןה בי:rז;;;ה

ועיד �ל�ת, �נ;;וי לז::�סר ן.ןיז:rיל
. . .

י�ר- י.על-�tSה �לף �נית !.ה-לה

י�- ��יו, 1.'ה �ן.ןי� �ר,*ה ז:;יא

�ךrכדת ר.vי�ה רצדו, ל.עת ן.ןיז:rיל
. . .

��ר !רים, .עדת ו:זר�ה P:.עת ו:זדfה

ן.ע- להדקזי.ען:;, �ד-�ל לא-��רה

יעיד ל��רייו, ;קזי��ה צ�ר עיד

��:ה ��ר ,*לם, לזגיר ,*לים

נ;:י �ת-.ע�רה, �hגן fל-יים

אירה כי-ראתה נעת עיבי
, ז ז _: 'ז ":" 0_

לך, למ"*ב �בה ��ר ij�ל,

לה נש�בי - דידה לכ:ד גנה
ז ; ז : ז



רנא

מנ�חי ח�י כל-יב!י בנז:ז חיית
,. : - - .. : ::'זז

, זדי:rי ראש ל�fח �ז:ז ןJ3I,5ן

ןוסי, נבי:rי ן1ס 1,5�בע ,ערי

ןריסי! רקי:rי ןט�נ ��i!י ןi:1יא

Qf�סי; אית .ע�רז:ז �tP�יר .עדי

• ו�י:rי ל�י jlל-tPי:rין יI,5?/רח

3

ןר�י:rי, ב?Eקrי ���ח ל��ין

סי;נלאית, :ד.עמ�-לי .fי:i?tPrז:ז

fל-;מיו:גי, לl;:לו;גז:ז ןלא-I,5ו;z�י

.ד��ים? רקס' לט1ב 1,5י;:bף 'iיך�י

fי;:ל-.Pת, I,5ת-'p�ויס �hגן

- ל�יד.עי �ר�א 1,5,ץ/oח .עכ;זרז:ז

נIJ�ק �ך;�ה Jזtי.רי

1

.ע11ח, דז;ו:ז:ז jlל-?!אךר ןי?t,ערז:ז

; ל?ו1ח ס:ח fל-ס;�י ילז:ז

tPנ11ח, ז;:ז.רנ �לפ� ןללחים

ן��ח, b:pסרח יס�סר

ל3lך1ח. זק1ח �1?ון �נ ;i:1י

י;:��ח, ���יס איות, f�ל

ןס1ח. t=ז:ז ?!עיני ��ע ,ערי

ר11ח, �.לם ��ין י�tPמע
1�י1ח; fלי-W�ל .ע!�ו;zח1

לי;נכ11ח, .קץ י�יו - ןי;:ל-;�י

! �ם-?!די1ח fי;:ל-.עיר �,עךר ןח�א

! fל-י;נמ11ח ר�יסם לא �י ףע1

�דt=1ח, לt=1ח סו, �l;:�ת

.עלמךת, לקח1 ל�ך ססו ק�ת

ל:?E:ז:ז, אירים �דא� P:�ל�

סךt�יתית, p:לז;iגי רים ןכיכ;גי

יש1רז:ז שינח אסיר איש ראל�
, ז : ..ז • -: • • •

ןר�ז:ז ?ון, ידז;ו:ז:ז צ1ף, ��כוז:ז

. זגדח, גדך iJ;�י ןס:ח

ויל, ךtצית .עדרים l!1ר1 לאירז:ז

- חכם-לב יפין:; יחזח יאל�
.• - -: :ז ז ••••::... • :

מחבנר יכל-כניך כל-חיך �נן:;
ז ". : :זז ז ז

? ל:?E:ז:ז 'ijר.P. J:Iךרש1 ו�יי;:ח

ר�יסם' י;:,!.ח !lנ;:י ו-זא?!ר1, ן�ם

2

ן�.דיי' קילי fחיך .לב ן:?!tdןד ;ר�י 3lל�ח .כ,:סיק נ;:נךר רא1

לג;י;:יי• ןצז;:ז�ת כוקrיר וi:1יא ?!;:fח, �פוי fסיק ייגק �מי



ובב

s

��ן�ת, �Q�ירים

�עי��, סרב �ךק

נ:�ת; ��יו דר ו'?t�יו

ו�/o��ת, צ�ה j��

ו�/oר�ת; !:;יא �ר��ה

ן.ן�ת. �תיזד ל�י ��ל

4

כאביגיל ותפוה נרה
, .1' • -�.. ז ... זז

נת-אביחיל ניפיי החכפיר
, • ז • -: - : ז : • : ...

i fמי.�:ל ijךים ב:רקד�

f�ת.ס�ל :זז:; בו;נI;1שף

! ן:ל ס�1ה וכiוים - ,*חיר

Q��ת; ברא� /o.עי�� .על-�ן

ijר�ת. ס;כrה �q�כrז:; �זד

! כi��ת �ר�כrה ו.עליו .ש,ער

וד;ויי ��ר כiסן, ���

,עלי �ל�ים ו�י�יר

�ן, ���יו צ1ף /o�כrיו

�י�י �שיש וד;ויי �בו

ז:ו/oקי f�ש ��'?tי ��ל

fבP.-1רו, �יבי /oכ:ני

�ז;;�ה, לבית דt�י�ו;נ�י �,עלה

h�ר, �ץכrה �.עי�ז:; �t-ס�ר

גל, יסרד� אירז:; �.ליל !ךח

'" צפ�ביה ננל� אהז:; : שחן.ןי
• ...ז : ; . ז ..;n . : ..

.ש,ער 'p�ז .עליו בכגqפזד

�ת, כרכ�-לי ���ה ,קיני

נלכדה נרשן.ןז:; צכפיר כמי ,נפשי '::ז .:ז : • :.: _

.ע�ז �ר'?iה ��ל ��ת, ךמ�ת �י�ז:;

6

!:ו, ���י ז:ו/oקי ���ב כi;אר, .על.�ד חשק סיבב

.על.ij,ע:ו, היזז:; Qלנ�ש רס�ת !:;יא .על9ה ב�רא

,ע:1: ס�לילי ל�ביד רק ל�בידי, לא - �ד�'pה�

! כi�:ו ל�ביד כhi�ץ �/oו;נה bבא �זם �ש �ו

'1

; /oי:ור�ם וז;ו:ז:; �?-ל .ליל ו'?t,ערז:;

ורריס, t-ילז:וים אי 9ן f�יו

ס;כrרים, 1o/9fז:; .לב ו\:J�שזד

�!רים, ו:�.1ר - קיל י;זכוג1

! כtiנכrריס �יו �.עב:ר נ;ל�יד

fו;:ננךר, ����ת �ר�ה ;�ת

ל��ים f�ר�יב;זים, ���fעית

ל'?tיךי, ו;:ננךר .pיו;נרי ר;נעירר

�/o�יס, .לב �tר כגד;ופץ י�ת

כiץ�בית, ;�לח ז:ו/o�ז:; ו�ש



רגג

8

'ttר�ו;zה�, �'ים

; �כz�ו;zה� �יני

!:iר�י;נה�!11 "��ה

ד:וpז?iן:; ��בך:!?י

אהב �במאסר
- - - -: .. :

: .עליו �ן-י��ר�

���י;נה�, �ח�ט

��וי;נה�, ב�שי

�ד\ו, �סן ���י

ל�י ��ר �.עלה,

ח.שק �?י ד:ו�לי

.עדיו וQQי �א

��נ�תד 1::;:1 '�כח

1

�י�\ס, �ז;r?יר� P:כךי JQ:ם

f.Qו\ס, �ר.Pחית רספiר לז;ז�ן:;

; ז�.עלי�י:: ;���ה ן�ר

ר�נ;:לי9י::, ;�י��ה ר�ים

ר�ז;tף''�י::; kדם ל�ין kכzן:;

ך�\י::, :/O�נ� �ת �ז;ז�ה וק

�9יס; ד:וך�ה f�לסן:; - בנז?iין

�9\ז;;. �ז;ז/oב� ij��י.עים רק

; רכנ.על�\ז;; מ�9ז:: ור�י $tל-י

�'9יי::, . �ז;ז�ר� ל�בית סנ;:�י

; ר9\י:: �Ifקיר לעילם \:iJ!9Jר

��נ;V-t�יז;;, �\י:: צ�ף-ךכש בבי

i ��נ;:��\ס ךקסן:; fט�ב �דו�ס

�9\י::, .י?ילא� �'pכרית ;ם

! .ע�\ס בגי �ן.ןיזד �נ;:רכzה ל�

ך�יי::, י?iר� iJ���\ם �ת

fז\ו ��ש זאיר נ;;ז.ע� .p:כt�ב ס�ים

ן�ין J:Iךנ;ל ר�ז שסם fנים J:Iךנ�ם

פני ז\ו בבאל� לחייה ארמ�
•• : • .: "'ז ד : : ז

�!:iפזד ן.ע\�ן:; שסם P:ל\ iJבביס

�נ;t��ה, ל�כzה \:Jר�ה PiJ:לי ן.ןיזד

י�ם ל�ר�כzן:;, �ש�ב fלת �סר
היפי בנלl!ל היא בבשמש אמנם
"Tב" ;יב- • ':,.':.': זבז

2

�9יס �ז;o/rנ� iJ���ים �ת

ל�\ן �כן סנ::'pך\ם, ל�ין !fה

רלא kכzן:;, לנ::,pלים fךם �ז�ב

לח- ימצא בבראש מרריה ב:iעם
• : ז : • : ז °.°: .•

!:iלא לסל�י:נן:; קiנ;:לו פ:�ין tיכ�Q

tי7ךה, �'pכרית i;Iייי:נן:; Q'1ם

ננרת� איש מנני בבל-החכtאים
, t: • • •• : • • T -; .. T



רבד

התלים
• "0.-:

1

fל-ו:ז.עב�גד, fןנ;וי �ךדת

�מ�גד, �'דם .עלבד ���ד

וסנד; סדשד ל��ל לז;;פן

לכiךגד? fWiJת fידם �9ר�

לכiךגד!" riJזi1נם לכiך�ן "fiJא

;צ�.עי' ו:ו.לל ל�ךעש' ל�י
�נ;ולד' !3ן-�rpינ �f?I.��ה לא

"" ...

לא-�,ע�ר�י ן'?ftת מד.עד

iJוr?-נ;וים 1ij : qכרי ��ר�

תחלה אמר� הם : ואמרה
:'ז : ז •• :ז I T

2

ןת�f?I'דת: רעדת ר:tל�ן� �ם �ליל'דת, , fגי-.ש?ל rp�ע�'

�'דת; fתדן סרג p:מד �יfם ןס�יי:ני �מד1, לבא �אי:ני

נ;וJ;1ידת; ה;�ר ל�1שי �יf-1ם fנ;ו�ר:ם' �יrpים נ$I���ה

; .שידת p:מי ו;Jע� ��ר $Iל-.עם לרO/Ifק, נ;ו�ם נ$I�כר

כ;'דת; rזכ:ני Hל P:ס.רנ ijם �י צד�ה' f!3ם �יןם נ$rIזP:סה
הדידת; י:ג?iפדת ;ריסם היfם ל,עצר qכ;:י כל?ה, נ$I��9ה

; ס'דת דמי אד ijfמדת ijם �י �לם' �rזp:ח� f�ש�ר א�לם

fכJ;1J\;ז'דת! ב;�ל �גי $I��א - �?ן ��ר כבל 1� �ם-!זךןה

11

ן�קrיא, fסש p:מי ��רש ןה1א לי, ��קו1 וt?'r�\;זיו ��1-ש.רק

; ןבכ;f?lrי לד $Iת-ל��י ן:�Wן f.עךקוה, �י �ב;�ד �iJ�\;זיה�
לו'אf?lי! pWר חידת .עלה 1ה�א - fקך�י ,*מ�ר חידת '?9t\;זיו ��י



רבה

4

1�אדו �$Iה ז:;ל'��'ם ז:;כ�דים

; �ק�ר� P:.ער�ם וק - 1�בית לryם �;:ל !�ב' PQ:לי �iJ:Pםית iJם

; �pזר� ;.ריryם ��hןיryם - ש�ר ראות, ו:נז;ופ!ץ V,:Pת :דם 3lל-קפץ אות

! �ז;ו�ר� ,t?'Pןה - נ;:.י �ס�ןה' ןו;zף י;ז�- �ryם, לף Qד�ן I:tם-J;נ�bף

..

קט�ים t:lירים

1

�Qלתד הIא ;;

ףקי, ן��בiר ז:ו�?jי P:�ל �tpים ז:ו�קו P:רנכל :tpים fל-�ב1ש ,Vת

סלקי. �ת-;ה�ןה �י�י �ז:זל ;?iר גז;ו?ת ;�(tל� p:גי-�יש �ב;..עת

2

�?Iז:ולה; ן�ז;וfא

? חילה ן.עה רז:;יא

מצ�ן:;! מרבנה
ז • • ז ", :

ז;;ךע ז::ז?tו

:בוא צ�ר P:�קות ��ו:ניבי וע 91ן

;:ן:;�ב;.סר, ��ה-.�ה ;�ז:זר, fז:ז ן1ל-I:tיש

ז:ז�י:נן:; ל�!גן אי:נז:ז, פ�ל ��י

3

fל-ז:;'דם דע רק

ר:;ן? .ש1ר רלא :גון ךtל�ם i2:P:ן, �ז;;�ה ן�ך �ע ל?JJtי

P:.ע;ן, !ג;ן �1.\.!.ה ?Iצ�?jים ןא1לם �ז;ו!ה' ןלא �pזע �i2ר

ן�;ן! - ;i2ו-לאיר ?;ל (tצות כ;:ל�ים P:�ז;וpז�י .ע.(ר P:מי

בלבבי יי"אה
':ז ... :

כבמסחר ותבל
ז : .: •••••

טובתז:ז רסכבת
זז - " :

! �I?רד� iJו:נ�נה .כ;:סיק נ;:.י אדי

,�I?כ;:ל�ןלא- ש�ה ן�י;ז - �ה�

! �I?t?' .כ;:,Vי�ף ��.1ה כi��ת אדר

? �!i�ע. .ע:�ף לJJ9י :.שן
רן- בורא ;רע� לא �.שר גי.ים

. . ..

.מראדת ן��ה - �דקו �איר ןא�



רבי

לא-R�ו;ז, ןעיד �רןם ן�י;ז :י;וים, Rךאת fלי-j;ה ?iרא�ף ��ה

; ו:;�f�ו;ז דלא �ל לP!!')ר �ימ� -�iJן ל�ל, וrצית חכן\ף רצ�

? ז:זל�ו;ז �1זר כi.ןה iJוrלים �ה - ו:זוrל'ם ןטבית ג:נכל f!.)יק י:ז\;זן

? לiJי;נlג.לם ן.ן��ל ן�\זד ��ים'

hלם, �ד�ת (i-מו-.עכד �חל'ם
. .. . .

; �.לם ���לה ?.ע1ר :ך�ה

1לא-,לם. - �ר\י ,עין י:ז�קד

�לם! �,עקב 1;בא ו;ז�יכ,

�.לם �דף �כ�רות ז:זQין,

;ש�lגי;נף �ל�ת fביר רצ�ץ

ע�ח, י�ין jP.iJץ lfגד ���ל

א�ל\ ;Rי, �לף �בת !'ה-�י

ל�'trר�ל 1כiכiך�ל ש�כ ;ז:;,

י') ה"א לערך ימת תתP"לה ד"א לערך (בבגדאד,בולד

בבארבי לחסדת פrדנ
ז - -:-

?iר�,ם? ;�יל�ף ן�\��ה

ל?tנ�ים! ן�ך�ה �,עןם י�י;ז

.עם-קו'�ים? לרhקים n�לי;וד

? רv�ים עזיי �nrו' 'ijז;וו;זJןכ

fת��\ם? ןל�.ות ל��\ף,

p:ר��ים! יWכ �יר�ף v'fת

�ז:זקים' ;�יל�ף לא �ל'כiי'

ד:רnוק, ןכנר�ה Rריכ ן�י;ז

ן�ו;זח ,n�ד� �לי;זף ןlגל-י;וי

ל�!רח, tSב�ס י;!f/ף ן�ל-י;וי

ל�ל-IJי מי,vד �כית ,nדר-� tS1ן

ן��קוט י;!f/ף, - fף ן�יi!כנר



רנ�

קי�ה

lנל-ל?-�ים, ו�'tp.lם 1'�� l'�ן .עם-P:ר�ים, �ריI-דת �ל�ח ! Miכ�

P:.רנ�ים, �ל l$f��ע ��י;זד:וים . �לז:;ים �.עWה וiJם זiJדחת,
ךכi�ים, עזרי ,?!ךrח� ןכJד;וי;זיז �נi�י:Jים, איתת �נ:ף .עtpח ן�יש

P:רן;:ים. 1'� �ך�ר קיל ן;tP�ע לקדש, ��ל-.עו;זים :בא ן�יש

�וr,?!�ים? fר!ן:כי רים ן.עלח �לכiיז, ל.ני l'ע.� ר$tה '�,

�לlיב;::ים? ל�1�י-לנ ני ן�כJך י;נע�ךדת, :ם f�!ן:לי Rרע '�י

? f.עב;::ים .עכר ,pרי ןז:;ז;z��ה �ל'כiיז, �.עב:ר fצ�ר .ע�ך ��י

? tPב;::יב;::ים fלry�ת לי �ל'כiיז ן��לח �rרא, �tpiJ-l�ה ��י

?ך.vב;::ים? י;נב,נית 1� זהיךיר ;ארים, דת fצ�רית ב;:�ע '�י

! כוצ,ב;::ים קדש ��וr�נ ןiJם !ן:נו'I;fה, ן�נiה� מ.tPה, הלא

? כוש�ב;::ים לי ij�ןקית ןכiי� , 1�ל'ז;;יז f�ל-לב lי��ry '�י

tP?-ב;::ים? tpם Mל��ן �!ן:לי, f�ר ועז�ר Rם !ן:�יל�ת �ל�י '�י

? ן�ב;::ים ד:ל�ים ל�'I;fר ךל\:Jיז ��כJח I �.tPל fנף 1�ע '�י

tp:PiJב;::ים? p:�ל.רי �ד;ו,?!נ ;ליר י;ננ�נדת �ז�ח ,p.לי .ע�ר '�י

? לכi�ים fלפ,rירי נ;רת fךית J:\fרים lי�ל'ז;;יז� .עפוד ��י

! i?iJר�ים ן,קרנ מיתי fיךם ל?-בדת �יtר �.tPר t'5�רם, הלא

�נ��ים, ��Wז:rק - �.רץ lfנר Jל'ז:;ים� ��גי וiJם - �י�ים tPגי

�Rב;::ים, ��ל��יז �ל ��פ,rי ;קrיבית, רא�י �'pקב, �איגי

tPא�ב;:ים, �צ�ף p:מי ,�.ליryם לRד:וים, �ל P:�פ,rי ��tP.ליryם

��כi�ים, �.עי�ים �ז:r.:יryם זכiי, ךוקים, ��לע' fמי\:Jם

וr.רב;::ים, iי,ק'כ��נ;ל- ןiJ'ים - �ם ס;\:Jה :P�l-�ל 'Q�ר;ם

! �ח�ב;::ים pזז:rק '�tP ?-מית ,p.לי �qללם ןש,.לי - ��ריIז' �9ח

?iצ��ים, סלכ�ת tpQ.עיף lנl�f. �ל��ה, �לרי l�י:P�; �.ליryם

.עם-?iר�ים, ךhקים iיכ��ן! ;קrי?-ח, �ם ,p.ליryם ן��גח

'p�ב;::ים, ןתךלךת '�,ער?ת כi�לה�ת. fכr!ן:�ת lב;::י�ל-�ן

.עם-J:\:pב;::ים, ן,ק�ת םי�ר ן.vם '�דרש, נ.עיר f.עיר lית-וי�ל-�ן

ב,pרב;::ים, tPכrרים י;נקך��ה ,p.ליryם ןiJ�י�ח ןiJכז!ן:iיה
17



רנח

ר�י�ים, .עי�יר �ר,pפ� ,p.ליסם

! �;?i�ים ו��כiר \:Jירךש ו�יז

- ? fכtד�ים ן.עים �ו;נ.ע�נ� ו�יזד

כאנים םלבנינ� ריסר
, • סס : סס ':ז :ז"

lt1�ים! �.עקב ��אךת ו�?-�ה

ו�פ1ר ן�ם-'p�ר .p:9�ר �t:ז

�ןנךח, t:סם כ;:וrש� ל�ilז

- ן�'יע� ?-�ל.ר.עה 'P!ב�נ�

וr?יךיר, �יסינ� לנ� ;�ר

, �,pדנ� ;b?;זד ��זכ�כzם

יריית שיר
.: .

אלבצאירי בן (�י�!:Iל) אלרצא א:ז �ל

? �כi�ים �יז 'p�רך ,p.לי.��ר fiJ'ךיג:ים J:I�רי�ז ,ערי-�ז

p:!�ים! .עןין ךfר� ןסIfה �ל-�'?i��יר, כנ��ינ� ן�י�ה

,p�ג:ים, �נ�ר ;�י ןiJ��ים - "! 1.ש�ר �;ז ,,,ipנ : l:Iא�ר� ן�יךד

ן.עג:ים, .ע�ז ��ל iו.ע.ליכ �ך9ה, i9סיכ� ןהך�י�ה

.עם-�p.ry:ים, .עם-ל;�ים ;רfים ו�$!ים ���ד:וים ןשךPז�ים

p:ת�ג:ים, ,P.לי-ח.tPז ן�פt�רים �p:ילח, �.ליסם ןקrדבת.�ל

�ת-כi�ה�ג:ים, אךtג:ים IJ:P�ק �ת-וr�רך, �יש �?-קים ���ים

,p�ג:ים, {;זיר ;שךרר חשק p:קךל ,V�א:ם, ןא.שי ,p.לי z:lijדר וקךל

כi�כiב;:ים?! p:!נ�ת iיכ�י�� .ערנת, �יז �ל כנ�לה י;ז.עןה

ס�.ר�ים, קןבי �ר�ה-fה רנ:ה, כך�י י;ז�ה I='דרי, י;ז�ה,

�רי�יס, �?-אדת �ב;:י ל�י��ל קrיר, ��ךלדת ן:?-נ� ;ד;וי� ,ערי

�ר�י�יס, f.עי�ם וכ;t�תך דכ;t�ה, לד iJ�ריג:ים רב;:י�י

! 'i;P�ים ס.עןה �'pל, �כ,ודרjד ס1;!!יק-ב;:ך, .vת ס1;!ליף ו.vטד

�ל-p:רב;:ים, ��לתי ןוtידם ו��J='ל, ו�ו;נ�.שא ל�ר ;ז:rי

fל�לt:ב;:ים, 1זr�ץ p:�ל-ס�צד ;סז?jאל לבך כוחכור 1:ר�ה
.עם-p:ת�ג:ים; דב;:י�ים z:Iךןה וסךר P'J:Iלמות, לכiב;:יז :זfה ךt�י

�ל-p:�ב;:ים, ;ר�א כ;יה� �רי ן��ש, fל-.לנ J:I�בת 1�זרא

די:ניב;:ים; ל�ל.ן:'.רש fז:; ו:עtים לאורח, כו,pכו.קי-ךת ןיו�יא

.עןב;:ים, ilיז לא-ן�כzה �!י קt.ערם, ל1.לי ��ר אוךים, ��י

! ,עipב;:ים ויך�יא� iכ��ר; רב;:יב;:ים fל-עור ;ד;וי� P:וt�ל



רנט

iJ��יךי fן-;ה�ןה ��ז:וק ו�י

תתק"ף) ור"א תתק"סח ר"א בשבת פיוטים וכתב במלבצבה חי (מבלקיי",

וjiףיש ךש,ת
. .

�ך�ה, ij.עירה ,ij�ל

; �1�ה �f!ל 3lל-lנס �ר

ij�ל�ה, �1ר ס.דר 1#ר b.ךץ

ו'�ה! �ין ��ר, �fוfר ��ךfר, 1ע

,IJ�':ן� "�.ה !;i.עיר,

i lJ�tכ� ?iךfוף ��.(ה

ינ�ח שפוה שפוה פ:פוה ! חי אל
f-,. ... - זז ... - ז ..

? IJ�עס-ש. �ייןן סייין �י;3lzרן �ס

"1ה יי1י;zף, נ:9.עה

ל1ה, �.י;,קןח �נ;פר

ל�ו1ה, ארב ערב �ם-�"רב

יבוא-נאי' גאל : שאל סאל לlבז:;
<0,. ..... •• •• •• ז ..

':jלג:נIJתו �'-ב;:י ! "יו�ה

i':jי;ג:נ.tק f-ilו�י ר�יו:zי

,':jעג:נ. ציק ��קtי ד:ז.י;קtי, ל.י;קtי, �און

! ':jךג:נ��� �\;Jי - .ע\;Jי �\;Jי, IJ�י,

ז:'רשי בביס ישא� ראש
, ,.; • ז : •

;זי; יוב;:יל� 3l�ים לי

�?iי;זי, �.י;�ה �?i�ה, �יי�ה, צא�י

! �ן-:;זי שרש יורש ררש �ךi�ה



רס

��רל כזל��י :ג;:�ה

:ןל; �ר �נ;:ב1י !;:'דז,

נברל שח יישב אשב אשב ר�חי
T:' - •• .• ז .• - •

,,! יי;r�ןל piז;וי .ע�', �ל�י ן-זין

, ז:iי;rיIQ;:י דידו.עה f�י

ז:iי:גי�י, לקגן י�ס
. .,

b�לת י;זז:iי ןז:זיל

מתאכלת. כאשה
... ז - : • :'ז

ז;rל�זד, �pזז:ז'ז �ך!.לית

; �,p.לן אכן!' ז:fiה

מרחי ן:נפךה זבלת
• t. :'ז '.' "." :

! ן;ז:זי pל-r*iJזז:זיו

הבל כו'ב יגען.ן
, .... ז :: - ז-

ג:נ�ל, ר:ז'p�גות fןךWן

�לבi�ד:; �י-י:גי;r�ף

.j:ן�ת-ו'א� בג:ניI,9נ

�1ז;rה ?/קום זi?tרי�י

'?tיז;rה, ן!?t��י ל��זד,

�י:ג�לכגזד ןס�ל
. .

�ת-Wלכגזד. �ג:נו

רזדכחה
...

זJJt��ה �ז:ויןה

f=�ה ז:i�ה ריו fידם

l(ל-�,עלן:;, לז:;י;נבז1ת

! יסלח-לן:; וארני
ז - :. ז -

ב,pל'ךת תם �יןה

����רת, ?jז:וי-לזד,

עדי, ס?-י�י ןס9י

! ?/אד זtהוזד �ו'ב

י�.רזד, �גי ז:ולי-�א

.י�וה �ת-�איז ן!?tג;:רי

, ןז:;י;נ3l�י .עליו f�י

! ןז:piזר:ז�י �א קi(;!י

ןכtjרי �tjרי ק�Qי,

ןז:;�tjרי; �ל-�ר�י'

Qו;prז.עי 3lד-כה �י

לl;ו!?t.עי• ר:סr;:ן;ז לא-
••• , '0



רפא ן.ןינ;;ד;נה.

Iןס� fגי �דןא(:Jם,

קדס, ��ר f��ןאית

�?iרא� �!ז�ם

�נא�. ����ן

ן�פ;�ם �!ב:ם

ן�ד:ם/ �סם, �ת

��לי, לראית ו.ע:ן

:�lנם-לי. א�ל ןס�

י:זד9ה, �.על .ל�נ

דור�9ה, סן ןג\?!ה

�וtריי, o/Qר:וית ן�ר

נחרריי• לי ישב
ז :-י .. ..

-i=סיIiאי, לני ז:;'{tיא

משיאי לחטא פ:י
, • - ך - •

��.ער, ijן;:ין ןלא

l1נר• עיןנ� �י

ו�ה, �זtי �9�ל ttי�

iן9ה�� בי�ר �יש

עכר, fכנכל :�רי

אכר! ,ע.ךי ן�i:!ריתי

lנל-iJ::ן, �t5סר !
fל-�ו;ת-.ע:ן, ן;�iJב !

נרק, 1ע�ר ן:ז;וWק,

שירק. fגז:rל �;rה

- י.:זז-ילי 1'דו.עזד ן�ם

i'י.:ז$דיל ilW�ג �זאת

, (:Jגrכ;וי 'p�י:ני ב;:ד�ף

! �ה-י.:ז,ע'?iי 1ר�י ר.עי

ך,עייבי ךר/oי:זי

: נהגייבי להיכיחם
ז : ... : 'ז :

!זל-�לp:ו;ס, iJ,עי:זיר�

! lרp:�ם �י�, נ:�ח #

קוירה, fכיתי iJרנ�

ו;זש�רה ל?!�יי ן11;ניא

v�ייגיב�, Qפr�נ

; !זת-�יגיב� ל�רrד

fתיךה, �.עריי נא�

ךtמ�ןה, ן!דורה I-זירה

f?!.עלו;ם, ןי:נp!דוח�-בי

! ��ם �ם-ה�א ן:Q!Pח

אט,ל לפביו בגידים
, " - -: :זז •• :

- מה,ל אפוגע ואם
•• - •• - ז ... • •

.על-�דtוי:ני ן9ה

? איי:ני �י�י סגr�ה

�ר9ה �יש י:ז�ן

'pצ�9ה, ז:r�ה f��ש

הנפשים ננח רשת
• ,.: - -: T :



רסב

��ררדת ��תי

!:;;סדדדת, �ךכע

נתכים �מפזנ�
• T • ': •

זftזלו;:ים. ךr�tP.ת

ןל'א-�ך�יש, לא-:�יי

:�יש, לא ���קדמד

הבר�רים �משפתיו
• :. T T: •

ך�רים•• ןז,:Iיו א?/ר ז,:Iיו

- �ריח1ה� נ.1f.רם

;ןיח�ה�, .ןב�;ם

האמלה ונ�פתד
T ". -: T :ז

��?Iןה. ל1�ה !:;יא

.ןב�9עד, �סר f!!ת

;�יעד, ל�סר �.עtב

כל-מאדד ויניח
, : T -.-:

f�דד. ז,:Iיו �?Iא1�ה

לחבל שב העת
": ... - T •• T

מתבל יבוה�
, .-... .... :

�fרדו, ידם !'ך.עיו,

יזת-ז::�רדו. ב:קt�ים

?!�ה �יה1 ל�לעד

:�א !ז::�יש ��ודו,

יזל-ר.עח, �ר.עח

P-ijךR.עח. !�Qב

י:ג1כנר לא ז,:Iיךן ! ���ה

�,עכנר? אדו;zף .עוו,

fל-��.עלף ריו דידם

! �מ�ר-לף לפזד!!ר

ij��ר? י:זקt�ח, ז,:Iיך

כ��ר, �ן;זח 9סר

ססר, לf?lאדל וי:גiJ;ח
. "

�סר! ל�יש ן?ז;;�דן;ז

נברים כודת תראה הלא
• ז : ": :. -:

�סרים, ��f?Iים ק�ר1ם

: '?iדןך .ןב!!יו כJ�יט qלא

�ם-לן? ע'?iים iJ�ה

לא-�ב, עדןנ� ן!ה

?ד;r�ב, ה�א f�י:גים 3lר

'ם �tב:ק אתד ד;ז;;י�

!!?/ק-ך?!�ים. �ק�ה

Wי�תד, בי זך?iה

�יתד, שl?tרי ןזע�

יזל-iJ�סי:גים, !:קיב

לi!�י:גים. !IJ�תד

סיפ., 3lר ד!:;�ה-�א

יזת-נ1פד, ב��סת

�1�יה�, ןיזת-ר�חי

: ה�א ;:-��אדת Qל�ךן כי



רסג

ןלא-�ז;ומול .עש יא�ל

�י;zמ,ל ןז:;גה נ;:pזרו,

��שי, נ;:ג��ת, Rם

ראש,. �ר�ם ןJ;tJlה

�למרמם עז למשלח
l' :.: •• -:. :

ב��ס, ר�ע עיךי

��ש�, fל-ער�י

.ע.קש�. ב,ע��י

t1ךPזים ��ים-.עpזר Jlר

אנשים מ�ב נשכח
, . ז -: .. • - : •

ב;�ל, ר�ב ה�א

נבל. האיש ישם
1'1" • l' ".

!'Pק� ��ג;:י �י;zמ,ל

�rpסק�, ןJ;tJlה - .ך.עיו

- ��ית, ;�י ב:י;נמ�

! נ;:�ית, י,ז�י.;נה ןז:;גה

ל��.!.ה :ק.רה f�ה

ן�.!.ה �/Oה, fל-;ל�ר

?-Pז;ה, fל-נ;:�י ;�ת�ן

ל�י;ה. .ק�ה י�ין

Jlל-fל-�.לה, ירע

עדה, . כi�ל לדין ;,ם I

�ח!ה י,ז��ט ��ל��י

�י,ז�ה. י,ז�ה

R�ר1 אתו כtך:!רי

��ר�, .ע�ר .עליו

: קל,ת �רים �יש ן�יש

גללות! אבנים ג��
: • ז ר

סרר� ��ר .ר.עים

��רר�, ��ר-זי

נגנז ישאר וה�א
':ז .. 1" :

• iJזז �ל-iJ�לע

iJק�ךה יום �!iא

לך:!רדה, �ך:!רדה

�י,זיר, נ;:W:ת ן.ע�ים

• נ;:"?tי,זיר ןה�א-יWב

R;iJרה iJ�י;ה

?Iג�רה, h?/ר J]f�ת

tU?.1ןת, .ע�ר �ל

ר'?.1ןת. ז:;יא ןכi:ה

ז::i!i,עז.עים, ן�קצ�

ז::ר-זיל.עים, ןi�ה

��יש,�יו, �'pל� �ז

• �ת-.עי�יי ב;נקר�

ן:'�ר �ךם �ש ל�

,��� "?tדבו נ;:.עת

: �Iiם fל�ב ��?ה

�ת-9ם! ��,עו;זי



רסד

ל�ב, ז:tיש �;וע, ול�ן

שי�ב, fדךגי ן�ל-ז:tיש

יחד פני-אל לשרת
, .... •• ..: ... ז :

: �סד /O�ם �ל.ע�די

ל�?=ני, ו:rדךש� ז:tם-1א

3lדבד, Qןיי י:ז�fע�

כ�ם משרשות כחיות
, ,. ". :ז : .

l(ל-\;lלם. כiעי,ודות

ז:tי�ים, �קרא, �לי�ם

י;רpזים, י;ראpזיס �ז;ורי

�ןם, �ל �גי ל�ב:ד

1 כל-חאדם כי-זח
זז '.'זז •

;דיי, Q�וי ���ע

l(ל-ךt�דיי, י,ו1דיי �רי

�ז;ושו, ;ק�ם ל.vי �בי

בראשי. .עמלי יישוב
: ז ג :ז

לכי אוכיח לiאת
, .. - . :

�?iך�י, ר�י:זי fל-יום

לא : ;ד,עי:זי �י

��לו• �ךrרי �ז;ו;ח

ז�?!י, �,ב� l(�ח

,pל�?!י, 3lךבת ן.עזב�

$t!גי�ם, ןי'ט� pזי,וע�

1 �לי�ם �'iJים ן�ורQע

תתק"צח) ך"א כtת תתק"כה, ך"א לערך בולד (כtברכtיזא,

לא-��רח, ;דף לב�, z:יי�iכ ��ח ?!עון 1;; ;;

- ב'p�רח fצים 'p�יי:zם כ;r��-לנ� �נדJJיב�

��רח, ?=ז:t}'tה כi�יב� י,ו�?i�ב�, ��ים ��ח !ה

���רח, �גי-�ןדם �� ולםר1ה �ל�iח ל��י �I3נ�
. .... ., . .

- ל��רח י,ועילל ן!ח Qו;נחילל ן,!.ה שילל ן,!.ח Qו;נעדלל ן!ח Qו;נגדלל !ה

? ��רח ל.עו-rית �,עלים fרחיק 13�bן ;; ל�ה



רסה

ל��,ם fתיו;חית י:ז�קס ;רף, ר?יה !:� :;

ידiלי.וים, נ:�קtים י'�Qים ז;:נ-דלף, כ(:!לת ה�Qים ני?/Qים,

P,Qריר,וים, יסיר ןטרנ;ים tphנ;ים ;�'.ענ�

����י.וים, ���1נ;ים ��ר1נ;ים י'רנ;ים

_ נדמים מנפ:ה וזה מדפ:א יזה מפ:ה זה
• :ז ': - : .... •• - : .:: ... - "."

? :ר,וים לא,רך a:נlנ!�נ� \;ז�fסנ� ל��ח לlfה

י.ונז.רך, �מי�ים ןנ��,ם, �נ�ז:וים �Rרנ�ף ��ר !:�:;

iנל-;.רךl :ד bז1.קים נ:�?iים, נ:t1�ים, י.וי;נלi?t1ים,

�רך, �ל��ליז ל�?-ליז �נ� ס;כ!ה :רף

אי,חד?" ij'�� ?יכני "��Ifה : �ריר צי�רי :נ;יח�

- fל,-�רך נtסץ רגה 'יסץ יגה נ:סץ יגה שסץ גה
ו,רך? fל-ע-ד.רי ד$tר�ס �,ר,ריס J;t�ר� ןlfה

דמד�נ�, �ר,ץ ר,ו:ד ?iיינ� דף סגנ�, !:;:;

לt1נ;'�נ�, י.וa:נ.ערז:: מרני שלף ;רסם לא �?-lר

�,ק�יג,נ�, זק'<ינ� �ח�.רינ� פ:!tג,נ� : הרtנ� fל-iJ'יס קr�ף lנל.�ח�ד

, ס��נ� ו.ןירת ז;:נ�רת -דר�ל�ם רמ�9ה ?iר��ה, 'trר��ה,

?iנ��נ�, ��ית סרב מקדש ר,ו,קרש

? ן�.לנ� ש�.רנ� י':Jי;נ��ק, liJנל-��ה

? �י;נfR�נ� a:נ'pלנ� ?/כני �ר,וו;זהימית ר(:1J;!�ה, a:נדrךיש lנד-?/כני

לiJר,ו$:י�נ�, lנד-ג�ש i:Iד�,?iנ� lנל-�ןית �ן1ת
.. .. .'

�נ;ו�ינ�, ,*':lינ� פ:יס-רlנל רןינ�, ןל'p�ה ואש

�כ��נ�, �ר נ;;וז;:נר�ת -דמ,:,נ� 1Rנ�

-- ?ii:1נ� ?jרב א�ר 1�,ה עו;ר רגה הו;ר רגה נtו;ר �.ח

ןלוt�נ�? ���נ� \;ז��ח כt?J\;זיר לlfח-�ג,ף



רסר

חרב להר פ:לנן.ןי
,.. - : .: ... :

? כורב $:ייז זכiר

- חרב להר פ:לנן.ןי
,- -, "',0:

כורב. �ייז זכiר

- חרב להר פ:לנן.ןי
,.. - : ':',0:

כורב. �'יז זסר

חרב- להר פ:לכן.ןי
,.. - : ':',0:

כו.רב. �'יז רכiר

- חרב להר בבלנן.ןי
,.. - , ':',0:

כורב. �ייז רכiר

- חרב להר פ:לנן.ןי
,.. - : ',',0:

כורב. �ייז רכiר

חרב להר פ:לכן.ןי
,.. - : .: ... ;

כורב. �ייז זבiר

חרב להר פ:לכן.ןי
,.. - : .: ... :

כורב. �ייז רכiר

- חרב להר פ:לנן.ןי
,.. - : .:.::

סרב. �'יז רכiר

- חרב להר פ:לנן.ןי
,.. - , .,.::

כורב. iיי� וסר

- חרב להר פ:לנן.ןי
,.. - : .:.: ,

כו.רב. �'יז וסר

חרב- להר פ:לנן.ןי
..ז -: .,.::

כורב. �ייז זכiר

תתק"צה) ר"א באשכנז, (מא'זנכא

�fא� רא;�יסם

ג�ר, זtךQת 3lל

fתיו;:י, Qר;נס.לזד

�ת-�ייז, בךrךר

, 3l�י ��י רר�ה

כני-צר-לי �ראה
,. -. .. t

��י, ליז.ךץ אי:ני

- כני-הצר לפניו
-.. • , :זז

מי.Pדיר, סם ��ה

ביו;:�ה, l(ל-��ה

�יים, �ב�י

�ל-קרי�י, כורל�

?-רה �ו:ו�ה

- /lל,ה�פ:ש טמאתו:;
"ייז : l' ז � '•• "

J;זפז�ר .לי.לי יז

- �ן'לה ��.ע?iה

לש;.ע, דלח�י

�;'?Wiים, '?סם

,;'ר, �לי מיט

�'l(י, על 'Rtrי�ז

,"�� 'R1ן.ן f�ש

,לח-�ש, ��רים

סלה שפ:רן.ןי
, ז ': • c - •

��יןי, כ;rל�

:�א� fקtיר �כ;וירים

�?'fר :קזיר �ין

Qלג;:י, .ע;'ר fראש

�ל\יז ב.��א

l(ם-סר�י, �רש

קיךי ��ע.;:

להביא אמר ,ו,
. :ז - ז

�ר רl(ת �בא

�ז;rרר 3lי��ז:;

פר;ה, :רדה

כiיים" f��ם "�?iרא(Jם

- '';rך�ל?, ?iראי:ני

�h!9רה, flה

: iעליכ. �מ�

�ר;נמ�ר קזיר, יt?ף

בלילה פ:נה
-:ז - .,. .,.

�;'ע, ך?Qiת ט�ב

,יpזיpזים t-.עךים

.ע;'ר, 9iJfכניר :ו:;,

?,:רl(י !ר�

העמיד לי כנפר
• Tו'" • •..

ד9�ס, ד��ה ירם

�?,כ;ו�ה ל�לרת

צי�רי �-ד3l-דןה



רס

hוב; לסר f'?ד':Iי

כזוב. �'דן וסר

h.רב; לסר f'?ד':Iי

כז.רב. �ידן ןסר

; hרב לסר f'?ד':Iי

! כזרב �ידן וסר

h.רב; לסר f'??=ו:;י

כז.רב. �ידן וסר

. hרב להר נלנו:גי
,.. - : .:.,':

כז.רב. �ידן וסר

. hרב להר בלנו:גי
,.. - : .: ... :

כזרב. $:ידן וסר

; hרב לסר .p:?ד':Iי

כז.רב. �ידן ןכiר

; h,רב לכiר 'I:'ד?f

כזרב. iד'� וסר

; hרב לכiר f?ד':Iי

כז.רב. �ידן ובiר

; h,רב לסר �?ד':Iי

כזרב. �ידן רכiר

. hרב להר בלנו:גי
,.. -: .:.,' :

כזרב. �ידן רבiר

. hרב להר נלכו:גי
,.. -: . :,.:

כזרב. �גדי רסר

. hרב להר נלנו:גי
,.. - : .: '.. :

כזרב. �'די ןבiר

- hרב להר נלנו:גי
,.. - : .:.,':

כז.רב. �ידן רכiר

hרב- להר נלנו:גי
,.- .: . :'.. :

כז.רב ?:'ון וכiר

�ז:;הסל�י' ry�ל

:רר, ,עלי 9�ק�

לזנב, רלא לראש
:זד • :

�י-ראש' iJךן�י

�ם", �ןiא "�י�ה

- סךrמ�ןה ry.עיר

t?Qו'�ים, זךז�

�t=ל� רך?;י-.עיר

xW�ךהי, ג;:�וlנט

מרח לי נפשי
, T T • .: -

לqרף, ן�ת-א;�י

ע;בי, רךפ��י

:דף!" ':I�J:tח �חו::ו

�חר�ה. �יון

ל?\,?:ת, ��ח

�ד�ךח, �קj�ח

לךrמר, לא ן�ךצו

lנל-fל-Qךr�ריר,

, ךi�י!{ ן��י

,ry,ךי�א ונ�

אבi�י, �םך� ולא
. . .

ל'ה�ךים ואבל
, . : - '.' .. :

��ב' lגל-י�;'י

:רש, ר�ם ר�ח

ו!זכל, 19 ךpt?iזיר

לאכל וחייתי
, '::",' .. :ז

��ל�' f�ימות

;ו�נ�, �קי ןדם

הנחירים נשא�
, .. : - : ".

ךטו�ה, �ין-t1לום

!':'רפ:י מצליח
. ,- - . : -

הךר fל-ע�רי

?=?!�כ, �?t�אהי

לראש, �וי ryי�

: ו'lגם לצבאי שח
ז - ז : • T

בו.ריה �י�ה

��;וים ;ולש .עלות

כז.רל�' �רחות

נזפ:רו:גי פניאל
. t-:. ". :

אזכרח עת שלם
ז : : ': .• .• ז

לךרף �ם �דק

�ר�י' ה�א �ריק

"ליfא : קו.רא קול

פרשה בידיה
ז 1" ז .: ... :

�ז;ו.rp,?:ת וfה,

;ה�ךה, �לי:נה

ל,עbר, 9hן ורמו

ידיו צר פרש
Tז ז - ...

מוקrיlג ו;זi2ף

,ryדר,ךי ��ךצ�

א;�; ג;:�ה :ם

קול-�ז;זרים, 1t$f�י

שנב ג1א�לים חי
.. . .:-

רש, ןiJסל �כר

אשכל' כפר יח
'י :... ... ' ..

יר-כל בי שלטה
, -. :ז T

�q=tל�' ����ים

�{.i�נ�, לא;�ים

ב;;ורים, l:Pנל fן�ה,

ןלfא ליו�א



וסח

. hונ להו נלם.ןי
..ן -, .,.::

ס.רב. $:'יז וסו

. hוב להר נלכר-זי
סס, .. : ':'o':

סרב. �'יז ןסר

. hרב להר נלכר-זי
י סס _ : • 1'" :

סרב. $:'יז וסר

; h.רב לסר fל?-ן;זי

סרב. $:'יז ןכiר

h.רב; לסר il-לו;.ן;זי

תרב! בד�תי
....... 1" .. :

ביזלים, ��לע

ר.עה, ��מ�.עה

t:לי:גח, לא ןקt�לה

.עףים, �?-?�ד

כבדגלת איפוה
, '0" '0' :. : ז '°0-:

ilד-;כ;:�ז:;, ��.עח

, ל�9.עד לי ןס:ה

;גולתי, ן��ש

חיית וגאלי
I ז • ז • ך :

י;ז;וr��י, וי:נפ!ב

כפ.חלים יצא�
• ז : - : ...

ך�.עה, iI�ז:ול

לא.�qי:נה, il;ז

:ר�רים, ב�ז:iי

וr��לת, �ר��ה

לט��ה סרב

ני.עד, צ�ר fתדו;.י

�ת.�יתד .שב

�?i.ראי:נ, סזק

\:ועלבי ,\:וש�ב • ,..סס סס ז

תתק"צי) י"א נצרפת, (כ;וז;ll'יי

W?ר, �כדז ל�לעי I
; ;re�ר ממיר קב�דת ;

�'pגה�, ני iIד;ושי ,

.עם"קגה�. ןז:ו�ב

Qמ�ה il-רים לף ��יז
. . "

ס��Wה, .עלי דע

- כ:נ�לם ��איל ן�ם

לז:iי;ilz.לם. תi�ל לא

ן.ןדכחה
1. סס

? Qה.ףח�י il-י ! ;כ;:�י

ז:'�י ?אלז:iים t5ך

כנ�ל, �.לי ���ף .קת

! זt?ל ;�י ;�רב� �י

��ים, ?�נדש �ו..עים

�מי�ים, il-ד.ב�רת ן�ם

- ידמי :בא ר�.רם

�Ifקמד• �ם.;�ץlגפ.�



רסט

כ;לי iJfי גי רט�ש

לי; ל�יא ��כנלעית

��9ר, �ז:;י לתיל.עים
., .

את-הבשר• יאבל�
ז ז - ... : ז :

לנ:?tרים �/Oל רקv.tם

q;:רים ���ים,

'?!יז:וים, �רי 1� tu�רי

iJ1�9ז:וים. iJ.עורים

פארית �ד�ה '?ור ני

iJ��רית' י;ז�גי

�ך!ר,י ד�אי .ע.(ר

��אריי• ך:נל�ת 3lל

P!יס, �רי לעט ;קtב�

; ���ס .ע.(ר fם

כךר�מי, �לא ו�ך!רי

ל�קמי. �יש .:לב�

רא�ן כi�'ש :רר

; ij�י�ן �ל-��ת

�נ�רים, 3lל.�רי כור

• ij�v.רים $tדל� ��ר

? .עגת "�י : נ�קרא

! 3lד.�.(ת כורה-לי

הל�לים פרי זמרת
. . .: - : .

האבלים!" או:נם הלא
• ".זז - -Z

ןi?זד, דל זרדדף, הלא

.w:pם-lf.iJ?ך, �כךJ;iנ

ר�בין ל�' ב;.כ;1

�vקtנין. �t$1ה �ש

: ,?!יחית גי �'p�ה .O/:pוא

כiר�חדת' 'iJל� "�ל

.עז�ה, אכני ל�לה

! /toבה היא ��נRר

3lלמ�ת f�קt�י �ו;ש

':Jמרת, ז:;יא hiJ�את

לר�;:ה�, /oב וiJגי
את-רעה�!,, רפזה

.. •• ... 'ז

�קt�ה, �.לא גי QiJ�ת'
. . .

�ר�ה, י:ז1�יר לשיtף

��ה fךרי �ין �י

לא-�ך;1�א. ��ר �ךם,

חר.;י�, �ו;'?tע סזrא

; �'�v. J;iד�ו?'

- ל.ע�ים �ז:;' ש�זדי�ף
. .. . ..

ס�ים? לי ל�ה

�אלי יצרו:נני נרים
, • ד . - :-ז :

t,חיל אדני אלהי.ם
•. ,. ז -: . '0":

�1�לף - qליפית ויים

\;ז�ח.לף. iJ�הירה



רע

�Ij.�ה, ךי�ם �דוש

יצ�ה מלאכיו כי
, ':-: :זז - •

; וז:;�ןע ז:;Wב 1מ�ל

רע. �י:ז�זד �יד ליום

, "קדקזי : �קרא ןל�י
נפשי ה::זילה

, . : - ,.. -

�כJוrב�ז, $פשiב �לף

! �ל-Ijפ.�י ��ה �י

�'tr��י, �ליף,

אל-לני: אשיב ואת
•• ',' • ז

מוי:ני, �גי יום $פש�ב

"! 1j�אי:ני ��ו;נבדה

�ד�יש, .ע1ב� �qר�,

; לב-�יש !גל �'pלה ��ר

ו.ןהלתו מלב ואיש
ז .,ח ... . :

!גרלתו• כשר יפזול
ז : ,. -: •

: �.עך9ח iJקזיב סו�א

; �א�9ח "לא-.vקtיי:ני

�י ג.עלם, י"רי ��י

11 ! $פנ:�י qלא ענר

,קשב, ז:;,קקזיב Ij��

: �ז;rשב לא-�ן לt:בו

ן1ל�ם 1�ח "q�ז;:.;ה

�ת-ךדל�ם?" ��ר

$פדל�, ���ר ד:זP:רם
. אשר-נכל� ננכליהם
, ,. ... -. ....... ,

/O"�ל, ��י:זד ���ם
יאכל• ו.ןאבה נ:צר

- ,. .. : ..

,Pליryם, :�קד חiא lך

; לryם �.ע�ה 1�

מועד יום :/oפט ��ת

וi!ד• ז:;'ו.ר!ג

:ו;נ�י:זם, !גל"רע צ�ר

; רי:זם � ועז.ב �מו.דה

�לו, ל�;'י �רוב

Iלו כל-חוכי אשרי
'" :'ייז -



רעא

�ן-��רסם ��;י;ון ר�י

מ') ה"א לערד מת תתק"עה, ד"א לערן בילד (ברימא,

�ליחדת

1

�ל-ז::�!נ�ר" ז::��!ר\ו 1ז::�If�יו "�ל-ז;;אתדת

?.עו-זית, י�י1-י.ר!ג לא-ר�ינ� אתיסינ�

לז;וו-זית, ?t$1iו;נם �ש f�ד�, בי�רים f�ד

ירתית, !1י�יך ?t('iJ�:ה �ל-Qז;ו')tכו;נם �ם

אתית. איתו;נם tpמ�

: חו-זים $:Iנ� ��כ;ז;ורם ��')tכzנית שנות רסיסם

; h1ךלJים מיד �,Pרימ� , 3lלי �כrד ז:;ו9ךם

עי':זים, רבית iJעיריו;נ ��ב�ן'ג.:נף, ?t$1iו;zף ןt5.�ה

��b�לJים? ��אתית �יל ��bרא �ט�:ה �!ן'tג
.. . ..,

�9ביא f�ל.מי�א אי�ב !�ר-iאת:

; ?iJ?.עיבי !גם-?iך')tף נב�ז fב�נה סרף

ריבי, ;ריב iJ�t('�ט? �ל'iJי "t5.�ה :1P.iפ

i?fךבי!" �,לה אתכני tPלJי

;ו;Qzר9ר�, 1�לי .ע9ל ;�י;נב� יים 'יום

iJ�יר�, ,?\?מיכני ן�.דר ז:;�t?iיט� ?.ו.עלי fבירי

פ:י-יאמר�: ואירא מפחרם חרדות לבשו-זי
•• • .... T , :ז - . Y-:' : - T

/I!�ר�בz;ו לא ןאתכנם זרזד עדרי ')t�?�ם "qלא

1יחי.לל, t5;לית �t?i�ט' דן'ך�י כr�iP.ה 9כני

?סלל? �!רם כנ.עeזה, i?1�I:$ה י':ז?�ש �?iם

עי.לל, למי ן�'pלילוו;נם '�ז;וt;iביו;נם' 'p�ו;נם י;t(:;ל

! ;הו.לל וק9�ים �רים אתות ?.ו�ר



רעב

��דאד, כ';!:י לij$'ילו לlג�ף, ��'pף עדרר

: fז:;ו;z�irאד ן:ו;z��ר , ;�ל\:fיי א.:ב �ן-יא�ר

מדיאו wם fקךבד 1j�ם 3ם�ה, "צ�רד

fל-מ�אד?" Ijכדת-אתד ל�ל\:fי אדת,

I.ער-ף�שz;לו �לכzה ן��ק!י .עדר�, �ז��ים ק�ים

�דיר-ף; �lגם ןכz�ר J;tריב ל9כגי רי�י

�'pשדר-ף, נדיאדת :p�t$ז �נ;�יע !רים ,*אדן

�אדתר-יף. ק�;ת י��י ב�יךא�

9ן�י, fל-�'Pלי �נ;ל�ה בWת �ל�יש

; �מ��י ל,pטף �ר?iה �דו.עיל ��ןי-�Pזע

מו�י ל��ך .ע�י �'pשדו;zף �בש�, ב��י

�ד'�י• �ית $I'?,לה �י אדת,

לסך��י, .עלי ij��רילים �דל�ה סך�ה �,עם�

jי��rלרו ןכzש�ב ק;י-כנ��ית בגש �ךiJבת

:IJלJ;t�י, ��Wר Rך'*ף זרי!3 וtשף �t;פ1ה

ן�בש�, שד�י ן:ךא� לטו�ה אית 'p�ה-ע�י

! ן�J;t91J�י 'p!ך��י �; �י-�J;tה

2

י�,עJ;tם, .קןר $tסלי W9זז, ק;י-�ךר:ני לי אי�ה

כ;וכנדעדכzם, hljך?iים IJ'ית ��רי�י �ייית �ין

��מיכzם, �IJ�יסם !3רק!כ';!ריסם ijקכ;�ים ג�ים,
. . . . . .

! !.נל-!.נןשכzם �9ךד:וים Wן !.נל-י;ופtית tiijד�ים



רעב יזrליחךת.

ס�יצית, '�3l f�ד !:'י.רש ן�יו Qרו;זי:זי ןhה

�t;1יצית, קr�מית �פי;ם, lf9ל ו;:וך�ת 'J:I';ס

��9צית ל?iלין i:lf�J::\�זד 'J:lרי.� ן$tרץ בי:ז���זד
fל-ח�צית. fראש �-דגי.קןש

ךt�יתי, .עלי רעידר �ןר�י .עיבית ז�ב

בו9rתי, f�פי ירכית ר�t1ןjכJיי י:ו�יי

ד�ןתו נ;ד.ר\ �ן רiJ�.לזד, f?!חיב ד�לJ:lי כ;זגף

נביתי. איש בכבוד שכב� נ�ם
•• : • ז : : ז ז 0..

3lל-���ם, ����יף �'-�ןק :� �ר,עב�

; -דספזאכנם ר:�נו� 3lיןוף צג:רי -דז9tה �.לה

fח�ציכJם לכ;ודIנ �ד �לח� נRלם לל3lב

�-דכויכנם. fז:ז.�יסם ןiJ�.עי�ם jj#�סג;\ם

iJ�ןכזה' ��וית לכ:.קש זרי,Pף ן;נt;1שף 9כני

? �ב�כזה ן�ין fז:זפrאכJם i:Iרז;ז�ם �#tר 3lיןוף �ןזtי

כ;ז-דכזח, fצאו �ז;ז�נ� Iיסם�א; f�ד כנפו� Qפ�

! �פt�כזח �-דלן;נם בו;זi:lי

לW1כוי, �.קד� qלא - שךפ� קולזד-�דים 3l�מית

; fייכוי יים �ק-דרוכsם iJפו���ים ,עב;ןיף 3l�כוית p!קד

ל�זמי, �ל-זtי?iם ��לם סWנ iJ�רים צ�וים

לכוי• fל-!�ר בו;ז��ד ב���י.רם ��ד� ל�ן

1��נכJם, 'j�צי 3lf-דרית ז:;�.שא f��ף' :; ק�9ה

�כודכJם; �זtר IQ':'יר I?J:l1ו;:וה �ד.רית, ��$tם ן�ש

ז:ז:כJם �ז:ז:\ם זעיר ל3lיןוף, י:זכ:Jו ז��רית .שם

3lל-��fניכנם! �ב�חז �לים �ניא
18



רעד

, רrJז�םיז ר?iלדז qt5וית ? �ה-J:I(;נז !;; , (;נז

; ��וים�ן 3lנןrף <tכני �רים ל�bף Q�ה f��ף

�ד3lמ�ז, �לדם 3lל-רב qכ;Iיךיף ב�שדת

;ק�ם�ן. דכלו:zי �כ:.גיף �ז;זי�

iJ��ז:ויו:zים �\;Jקי��ים, גt:tים �ית ;; :�ח

�ו:zים; �ל-.עיר ר�קtים, �ף ו3lד-�דיל, �'bpן

�ר;וJ:lים, ןש�ט bבית iJגב<tל קזםי ��יןז
.' ..

ן�ת-iJ�ו:zים. �ת-מIj!ים סייז:ז לא-,עIב ��ר

tiiJ�ל כ;Q�.שה רלא !נר, yד�ים 9qךיף

; גב�ל �ין כ;:י - ל�Ij�ה-לי ���ה ז�ל\;Jף

נד�ל, �ר וiJכ;ית �בדד (;נן לקt�ף ונ:קם, j2פיא

! f��ר�ל �'ייים �י-T;\t5ה ך��דע

"J�זרtv �ז-ש�גני tiררכי ן�י

ה"א) - תת"ק ד"א לקדד באימליה, אר (f:(ן

סליחה
ז . :

.ע��, .עלי ��ר וןרדת י;וקרקtי 3lל-י:ור�ן בכ;1.קזי ,.�ז.rם ט�1ה

��ר�' .קיגי ךכג�יד 3lל-t5די:וו:zי �דןה ו;1י

t1�ר9ר�' �<3ltי fקר�י סם-לב;.י

! �י-�ר-לי �; ך�ה

fקר�י �יכזי �י-�ין 3lל וןרדת דבית רעית

לבי כופהםת ןשאנן.ןי םצא�ני
, • • - -: - • • ; - .ז ,. :ז

ב;:י .ע�ה בי; ר�ד�יו:zי, �פ�נ:ו:zי

ןiרV-לי. י�רי



רעה

- fריבד הו'tJזיכגי �t=�גי��ים 'J:\�ס ן$t.ןץ ך�א

fי:ו�בי Q=tרן:'ד, עדןנ� יןו�וי ן��וי

�ל�בד 'ilרfz;וi:ll �ל-זאת, �.על :� �,-לא
ז ,ה,ה-�, שלדם : לאbר
•. .:ז' ... ..

ב:ןכט, ?!סרסר ול�, כו:וי כ�;גי ��ל

דIכט, n��f יים יךם 'J:\ואד :ז::, �?Iך�' �פIר '�

זt�,ט א\:Jי, iJ��ה .עד ולא-�t=ו:zי

ו�יז-לי! �ר�ה :Qיז

גיןו1ה, .עלי !t�ר Q�ר�ם �גי ז:ו�t=י:זי' Q�ןם ;Qים

.1Pה, וא\:Jי fריחך !כר '?1tה ו�.קtר 9איt�ם �ל.קץ

ו.ע1ה ��1ה, 9ר ן�לי 'J:\P.�� ו�Qע
ל,• ואסר רדדי

• - ז : •

.ע�ר,, דבך,ך ו1ןה ��ןה ti:lלגי �rrג�ה

�פר" צ�רי �?iדגי �1ה קtr=.עים יילאת �ל�י

זרךרי קיל ב��נ:ר I;Iז-כiוtךו;:ים ןכi�יץ

! �ו;zו:וי-לי : דד�ק

ן:P'יןו.Pא7ים, ?iךר t$f.סוי 'rג?1ק �?-1ה-ןז:: 1�ת

זt�לל,ם, ו1ס� אךרי 'iI�ןי:ו ��1ה� 'I;Iיך רד

iJונלים בי: ס!יגי, ן�ד;וכzם ג9כzם, �ל�ת ו.קץ
! ל, הניד ולא סנוני

. .. : .....

�tלל,: זt�f�'ם ,'lIוד '�'�t �I1.Cלי:זי

ל1�ל,? $Qtר ��ר iJ�לאךת, .קץ 9כני iJ;ד.ע�ם

דן Q�יד ן�יז �לא,? יה�א ו:z��ל .�ה lflה : 'J:\א ב�'pב�

! לי אךי רזי-לי רןי-לי



רקז

��Qוה, ך�ר-�: �י-�ין ןבם-�נ;:ו�\;Tי נ�\;Tי

h!ה, ן�ין .עך-�ח, יר.ר.ע רלא �ל'ז:;ים, Q�גח י�י1

!ה �.ענ�ר ד�rpרי, ז:;יא (:,וV�ל'ז:;ים כ;.י ג�דl(ח

. לי :� lגי\ה

�דvם, ןv�יי:ני �.עי:zי;נ�י ��לצ�ת ד��י !;lT(ה

�Vtם, i;!י��י-� א��י ראות יtוי ��י� יב;:�.עפ

�דרvם �ל'ijי ��י �ל'ijי ל�.לי

• לי v:ה ;�ז:זק ��כוך

,"9� �וtרי "9t# v��ר\;Tי דירם ירם

f�ל-��ר, כ;ז�ב��י ��ר ��ב;וים f�ר�.עת י�ליי:ני

רfר- ��ר ז:;�זl(ה י��ה

���ע-לי? 1�t#ר לי

�גרגי (:,ורב Iן�� .ע�רר �נ;:�9" נ;:קופ:רר ij�יי:ני

; �.ע�י l(דך�-�י ��ר ז:;re�ה ��ן-V.עכןה

�י�י ד��יף, �ל�י:ני י�Qרי צ�רי,

Qה-י:ז�ן-לי? �ל'ז:;ים

: �?��יף '*�ל\;Tי 1�t#ר דt)l-�י �ז:ז�י:ני זאת ז:;�ה

דךי�יף; דוצא כ;זליכזה lנל-�רנוכני, י;נ��ר �ל�י:ני

f�י�יף, סן ��אי:ני ן�ם - ��.קש ארגוז:;

! לי 1Jj�T;\ פוב, ר�ם-lנל.ז:;�.לךז כi�לךז,

י:נד�ע, �י�י י�1ךף .קiיי:ני כ;.י-לף ן�ה,

; �Q��ע FQ!א Q�ך �1�.ל�י כi��לה Q'�פ לף ןב;:'

�Qע �ךז �ר��ה, ר�וt.ךיף ����י

! .קח-לי ו.לךז ב,:קלי



רעז �ןה.

Iי�ל� �לי ןתיב,Fיlנ '?t�ל�י:ני קי�ם �iJר

כו��י; i:יו�ןכנ גדי ןכנt:tיר י;Jדים �!י ראקrי

�י- - ��אי.ךף �יש�,ער;lף �יגי כi�יךה

! לי איר �� �ח�זד �.שב

..

ק.קךה

�מבפי סתרי צ�רי אלי מפ�כtי
•• ז • :. ,. • •• .: - :

, ןאי�י �ר-לי fיים Qוזt��י I ;�.עי ןR.ךן

ב��י רב, �לזד ��יף לJJ�ית ז:;��1יו:rי

�בכRר. 'r:ב,עוrק �� �ליף

�יכנ�י, t5ב לt5�רכiם, ס9ד ו:rזפ:.יר כ"סם כRר

ל��Qי�ין ראש �:זד, ןס��ין בד J;ךיJJf ��ר

�ד'�י Q�1י$tי:ני, ןהדקrי.ע�י fדיתד זבר

כ,קר! קילי, ו:r��ע כRר

�וזt�.ךת, לPז,לם-לי ן�נi!יתי .עפוי J;ךי�ר כRר

לQ�9.ךת; לי לז;;ידת ז:;fוית .עפוד ן�רדת

�קט.ךת ן?i�לן.ןי �ך�יתי �ז:;�ן.ןי

. �כ,קר �כ,קר Q�ים

כ:�יןה, �ד?iתי לז:;ךאדת J;י�כוכ;f ס�יר, פ:.י�בי 'R.כ

ןלא-J:I�לא, �ת-�דף, .קח-�א : לי ב\:נא�ר f�קtיוי ן�נi!יתי

לעלה, ;rם ןז:;'P.לה� סכiוים, JJt5ד 3lל

בכדן. ר.:ז,p'p!ה כi�כוד �ת-fiJ�ש

Qt5�תי, ןסך$tה לקלף ן��ע ק1rיף ;סד כ,קר

; ?,Pשתד 3lל-1t:tירר;lף f�ל-.וב ן�ש

fקt�כותי, ב�'pם - ז:;ש�רה ?iלקלה כt5iן:;�ה

�כדן• t5�רכiם ב:��ם



רעח

$tיים, ךגידף, ל,pשית ד?-?-ם ס�ינ� בבRר

�ריים; fלי tכhזpל t!Q�?ת, לRח וv�ב .v�ים ןRח ז:;כו

כפים דבירף רא� - דףIfם ןהל�,ם ,קך�,ם

iJבב,קר• �ז;ז�ת ז:;�ליקוי

קו:ק ב;ני ול,Pקד ןtל�,י f��ר $tןר בבnר

$tןם, ס�ב ןלא ל�ןtכtי, iJ���?ת ב��ח

רם- ן�1רק 'J:\עד �קויב iJ'ים : ב'אQר

• לבב,קר ולא-�ל,ו �ז:יי, ז

!רח�, ו3lדיי �ז:זיד 3lל-�ו �ד1!ר� רןt�יף בבnר

�ל-��ןח�, :ד:ם �ל-iJ�.ער : �� Qד�ךן זltיי ג�קרא

ז:;�יח� דלרת וזדוי !רע, לף :Rרא �:�סק �י

3lד-ז:;נ.קר. לpQז�ות ל�ם

?iרב, זt?יף f.עד-3lם :ליץ ו�דקי ן�pזרי pfזרי בב�

; ז;:;וב ל�f?1ם ד��יף �ר�ח \;QJיד ן��רד

��וב �ד?1�ח, �,-לף �pזזtלי:נם ב��ם ןז;:;ם \;T�כנו

. �כבב.קר ?-$tח !:iיא

,pלנדכניז;:;ם, �ו;z��ר pזQע קיןם בב.קר

; ?iךfנדכניז;:;ם f,קרךן \;Jןtםtב י;ז�ןי:נם ן.ק.ךזד

וסם נ?-א�, ��ןם לקח� !tביכניז;:;ם �דRת !דויו

�(>iר• �בנ,קר דן�ח עיד �ליי 1J�יא1

,��f: 3l.לינ� ןרןt�יף �.ליב1 כנ�ן ,בבקר

; ןלא-:i�ר1 fל-IJפ:זאכנינ� �ם ב;:ד'�לית ןכנpזליךן

לא-�קז�יר� Qץ��יף, .�לגנ� דp,iJ�יר �י
.עד-בבקר• ��נ�



רעם!

fן.�ז:וי�ל ��יר ו�י

הייא) - תת'''! לערך בזנסן; ס�א ה'א (פסולי,

קי�ה

ז:iו.ןירה, t3רי.רי Iנוי�דi:ז 'lךt3

���9רא, ��/O�ה ו;zריכ;tין �'pוי
---r""" _.L. ... �. -- Iי,._-- Jיor. זי-';' JזI'.(.�'ג ,1..1-' . �.י. -

- �ב�רה ןo/1כנה �/O�זד 1'9ם

'p�ןה. �לכ�ת ןtרגי ,קדשי i:I�ם

��רה, ן.קי�י ביכ;::ה !t�י ןlגל-�וה

: 9fרה �זlגק f!דרי ואת

Iרה�p'ב ג!ר ז:iקדש, fוי ��ר�ל, ס�I:ת

! ן:!ם�רה f�יכנה נ;;ות� ,קדקוים, וב �הי.רי

גורה.
:'ייז

; fר�רה לס.רב ראשין �י נירל �i�

���!רה ��1ה �וארי �Pזט קו�עוי ר�ן lגל נורל ו;:�פל
. . . .

- �צ�רה f��ש לכiרנו ז:iך:�םיי כוIר קונרעין ורfן

; #י-ז:i��ירה lגל לt=פ:ית f�.ק�ה �t5ל t3ןtרן �.וע

Iו:רה�iJ כרברה lגל-t3ר�נוכניי, ��כנני ראשו 1�ל

�ם�רה, ljt3fדה �ל-�יי ��יי lגל-.Vי1יי .קי1יי �ם
�ו.ןירה ז:i�ו;z��ר יי�ה ן$פ�ר: .ע�ה

I/! בגזמ�רה ���ה Qיכנה .עליי �,ק�9ה �ו;zאם

ז:fi!נ;:ירה, fכנ�ר �ת-ראשו לז:i�קויט $:בה

; ןב,pברה /oז:וי לב�שזד $פ�ר� : fעירו ?i�ם

�רה, Q�בת י;ז�לין לנרקום i:I�יlג .קת ז:iפ!שט �ע

i:Iו;zפ!יררה. ן�ןץ עילם ן�!נ=rנIע �.ע?iה ןlגק



רפ

�9;רה, �ז� ז� ןפIו1rז סוים וב.קר �קי�א, ר�י �ת ס�יא� ו,ו�גזריר

לו::�f1jרה, �ר!ל f�9.רק �ת-tpfרי ן9רק�

$t�רה: ��ת-קדל "f�ז:ז,!" �t1�תי :�י:נה

�סרה. f�ל-�יגי י;זהיר ג��ף .עקי�א, ר�י �t1.ריף/

ן�!י::רה, .לב fקז�ריז סב;.יא� �וrריר �ה�ןה ן�י fז-��א

�ר�רה/ �ידי �1ה fז-קז?-.עים �הןג

לQQרה. ��לאדI-זי ןז:זכ;זי, 1קי י::�ה/ fכנ��ית יד�ב

�,ערה/ f�ודז ,קו::ידת �,קו::יל �וrריו/ �ז-י;זרךייז וrגד�א ן�י

זכIירה/ �וr�י.לי ןו::קיפ�ה� - .עפוד I-זדרה ן��ר ןרןש יד!?זב

I-זירה, f��ר �דרכ�ה� �Vם/ ו::�ית� �ת-י::א�ר

�סרה. �כI�ת �לא l(ל-לני ו::�יח� ��ר �ל ?Iפי�יז

�bןה, l(ם qרג�ה� ijפt�ר ���ב ן�י ז:זכ;זי,

�,קב�רה/ ילא-כiק�ר ל�ז�ים ןו::קזליכ�ה� זרק�ה�
. . . .. .

?tז?Iרה. כI�ה �I-זדןת fל�ם ו::�יס �יא .עזיו/ �ת-קיל ��י:נה

- זג?-רה fיים Q��ית ר�י ן�וrריו

f��'�רה. �יר �qכל �'trןף ijפרס עיף

f�ד.קרה, �הןג ��וrו'1ה )l�זפוP-Jf �ל.ע!ר ן�י �1יק

; ב�,קרא ב�Rד:ש קר�ש/ ז�ן י:::ה, Pז�ת lגרנ יים

- ל��רה �ס�ים ו::�יח�ה� ןלא .עליו �לפ� ךורב

צ�רה. ן�ר יי�ר �יו::ים" "f�רא ��9תי :�י:נה

l;:ד.עןה/ לl(גית ?-גי-l(ןזה היכ;זיפ� ן�ס�ה �ס�ה

?tז�?!. י��ל �י - וךוגק V.רג 'trר�ה, i?I?:;lילה,

�ז�רה/ � �רידת יאנ;:ל� �.f'�ה ניף.רת



רפא

ןסp:נ;ירח. �ן�ח �רפ� סו;נר�קוח ןשדק סו;ננ��ח !J.tה

ל�קIרח, עיד ןלא-יד�יף :; �יר;tיב

; �רה �.vת מד�יעד �'pקב סוק כב�לית �ר�:ם ��ץ

יגוזזו �ל;\ע לאדרד �?-לן", ;ו;וי ";rלמ� יאו;ור: :ק/לן-�לזז, ל�ןק

ltitן.גו� מ�ה וו;:י

שם ומת ישואל, לאוץ נסע כl/ז ה"א בשנת Mק"נה, ר"א לעוך בביווברא (בולד

ל') ה"א לעוך

ברזים מאה
• l' '1'.'

�י:iל�, !9ז �דאד1 ��ר �כ,וים,

! ���ל� כ,ו�ף �מי.עד �ל.קץ

גזל�? אשר את לשדבב לנ�
זז '0" -: סס סס : 'f

;rלל�? fל-;�ר iplשד1, '?iק/כוח

! גל� ו.עפים - ליו,וינ� חי�
T T' • • :ז T

י:li�ל�, כ,ו�'pר�ת ��ר 1ן.ףר,

יז:;ו;zב�ל�, �ד;ם ��י ח�רד

;ז;וךל�. �לי �ק ו;ו!tנןת �ן

י:?!\::J�ל�, לו;ו�אדת י:iי�

r;fל�, �ןחדב יס'דם �י;zמדל,

; �כול� ��ר י�זגינ� \::J�ים,
ח�ןל�, ךלא ?-ת�לi;ןיר י:iי�

fל�, רקועדת ���לש i-בדת

; ח�i-ל� 1t$ל גדע זוא $t�ד�
. "

י��ל�, יוא כוtק, - ז:;�ןדם

$t!ל�• ��ר נ:3lר ;ו;וי $t?-ד1

; �דו�ל� ���ת ?ii-ךים שדגי

: :�$tל� ילי .ר3lי :!.עק� לי

? �!tרם ןlJrדע ? סם י�יפח ��ם

!קון 1י;zנ� ך�ם ןr;ש�ב�, : ז:i�ד

רכל- חמז:ה כבלי �ל לשדבב לנ�
:ז :ז 0: :סס :סס ז

י:נן3lב ל��ש י�ל-כנ�נח נ:3lם

ן�יז tי:iב ר�יד 3lל-fרדגינ� �יז

ג�ל�, �רזדז �ב;עlJינ� �ם

י�יץ, ג,ז.ר ן�ין חדדם �אדז ח�רד

ןם�ם .ענ�ר !כ,ויר קדל i1�א:ם ו;ו�יז

i2�צ� �i-עדת �i-�ינ� רדוי

דקיל לנ� \-זד�פדת .עלמדת �דוחדל

�,1Pה ן�?-נית - מסז ?-נדת �ר�ח

��� יEiלt:lים - ר:fקדג�ח .קת �ן
. . ..

דואר, �'pמ�-לנ� ךt�רים, �!פ::ר

אחרי - כבשמיר לכדת אם-נ.Pשח
ז-" - • T : • ',' -ג •

p:�ב - לlJ�ח�כ,וים - ב;ל�נ� $tכז

ך�ל ?-lJ�כzם, 'p�ו,וינ� ו,ות�



רפב

�yל�' ��9ן �9קום לא �י

1�ל�' ו�ם �ריעיכניי ס�לי
ו:ו;ומלל�' yי�9.ע :�ש�

נוכול�; י.:t=ר וסלבות ,j.לן�

��yל�' 191;:1 ל.עj?!pי - :�ים

ז:ול�, ד�נ.pים fכז�כנם �ל.עת

חמל�, שארם �בנלות ישנא,
זז -:-ז :" ",';'

ר1ל� �קrר ך�ל\;lם t5��ת

-, �ד.ע'� רלא ן�.עה ;ז,pרי t=ם

רז:;ו;וחלל�' ר�כז iייP,ן �ל

: יהתנפל� ימים הת�לל�
ז - : • • • ז -::.

; �לfל� f�י ��'rי��ם �דק�,

��.על�' �t=ל רt=ר �,Pל� לא

i�1ז:ול לף �י1יו 1פ�ף �tfןא'

ר�ו;ו!נלל�' לסם fף לP!חיק
; f�ל� סטסנות �בו ,tו!נכ;i�

. .

1ל�' ו�יןה ל��יף '?i�ח�

�ד.על�' לף ��?=דלים י::זכזש
; �ל� ב,pויסם לךךfם �רב

ijך.על�' ל,1Pה fבםות סלבון

�;rל�' fQ/ף וס�ה t=סם,

! וt5ל-�ו;ו.על� כ;זרין t5ל-:לfש�

y?=�ל�' �קrר וס;r�ים Wיt=ה

�.על�' �י:ז�ות �קrר ��ים

�ל�' ר$t!1ף ����1יי כ;זו;ורי

9ל�' וס.וב f.עךןכנם $t!1ם

�f9ל�' יז:tם ?=ז:tיי:ני\tל ז:ודמ�

��ר-�fל�' f�דליסם ז:tי/;זים,

ר�ו;ו��ל�' t=סם :ו;וע?iש�

I ו:ו;וכיןל� Q,ע'?iיי :ו;ו�רב�

ז:;ה��ב�, tכt5ל ןסWד:זר�ת �לד�ת
., . . . .

�ו;זק� �ם $t�לם, �כנית �ק!ע

ס;כנה, ��ר!ים fח1רים, קי�ת

yדל\;lה iJ�ע�רים, ו;זז:;�ת yדןת

בלך� ב(:!ליפות ר;זמ1רית יז:tים

(:!ליף, �ליים �ל-t5ךrרית �ו;וב(:!כו�

�!זרם י.קכנם הידם 1סב י�.עם

ו�ל �Q�b�ים חקrזד �י�רות �ל

��ו;זח� �י 9פוך, �ת ו.ע�ם :�נ�'

ים וiJכ1:!ו;ו!נ�� דt=ר, ללא '?i�ח�

סqלי, �ד�!נ ��ש 'p�ת /;ז�ע�

- ל�יש י.:ז:;בלד� �!.Ifנות .עי:נים

�ז;ו'rיכ�, לt5�ן ו.ע\-זוכניי �לד�ת

Qרד.rי�ף 91ן �בוא �לtP(:!ר�ת

�'pש� 1:1יי �לז:ון לף .ער�זד

ועוד ���ל�ף, f!�ים לסם

לף, ו:/;זיר� �ןגנ� :�ים

כP,Jדה, ו�ןי דק9ה לב�ש י:זל�ש

�ו;וב�פ�' ,עדי fןדליף אןח

ר�ין דפוון P,Qכ;rיס ��.עים לסם

ב(:!ןה וiJדJ:lיל לס$tסו י::זז;וtdב

�ז;ו�ל�' לא לסץ, �'rי�ם ב�דךכ�

��י ס�ר לכד �עילי;וי \tין-לי

1:;91ן, f!.�ת �דע� �קrר :Qים

לתוות . כודריר ��יא1ף :Qים

י�ת- �ז:tבל�ם, יוד� �קrר :Qים

וז:tם מו?jש, ל�נוש ס�ע�וים �י

�ו;ו�ש� f;זז;וכנם �ם, ���ד:rית �'ב

- :י:זf/ם� וז:tם לכות ב'rיר� ז:tם

�י::ז�וה ורק , יו�ץ fיב !:'עית



רפג

�ד;;�ל�, f�ת .ע�ר י��ר� �י ��\:PT:ש�, !t�י Q�י:זן fלי Q,עt!Jים
קןל�; זסו - �רן �ו;ו�נ� אי ��ך:!ק�, זז:זגה - לי;:ן.ןנ �ם-$t�ר�

�לל�, �ני י;עי�.רת ס:ה ןה�א ��ים, P:?נ ��\-'?ז:ט לסם

ני�ל�; ��א� רז:זגה - ��ם ן.Pת �קרים, P:םיי לז:זי;Jז:ו�ם �דס�
�ל�, �ח�רית ןי�י �י;Jפ,ר� ז:זP,iךם זיים י;קtפ:יךים, סי�

; �י;9ל� �,Pרים P::�:ם ��ים ז�ל לQלסמית, ז�גיז;::ם �.עס�
��ל�, �ניש ���.רן �ח�, jj�יןלים ז�ל 9��י.��ן �ל

! רiJי;J!:'לךל� �(;Jן �Qי Qי;שיל, ;חי ��זס�ם .ע��יסם P:קt�ם

; �ו;ו�ל� ,ערי ���ם נדע� לא jj�,ער�ת, ,�� ��ל� ��ר ר�,ם

i�לf f.ע�ן �ל,יו Q�.ערת זסו Iרא.שיז;::ם� �י?-ה ראית ��i?

ןז:זי;J�ךל�, רמ� ��ר Qן:'ית fסי סי;tא, ל:ר�י זק�ה Qה-�.ע9ה

9.על�; ילא .עין ו�יו א�לי ז�ם ���ם, �?!א� �ל-jjי;זש�?-ה

9סל�, �f�י ���?iם רא�ם '�f ��ר�י:zם ;סיJJיז;::ם ציסית

; ��סל� זלא סי;tא ;ריסם .עש� ח�י י:י;Jבן:'�, י:z�יי :י;J�,לל�
ו;זל�, Q.עלליז;::ם fרlג ר.עה fיים ��fשלם ז:וקtן:'י, ל�ל ייי�

ךל�; ל9רים ר.Pיגיסם �.רץ :�\:Jך:!ו� רלי ל�מי ��jj,לל\ם

�?-ל�, �רי �י;ו�ךם ���ם lfגי ור.עי:נם �ל, f�ד�ת ט�?-ם
יז:זי;Jעולל�; �קש� �י-רג��ה �ךי, ז:קtימ� ז:ו�את לא.��א�

.ע9ל�, ��ם רמות �ל.�,Pלית �י-:ררפ� �ו;ו�צ�, ��ך,ם ז:ו.�י

-���ל�. �ל-�איל fנאי - jjפ�ף Q��?י ל.Pת י;Jש�?iי:zם �מ�

:�סל�, �ך:!לה ב;:ראקtית �.ע�ה �?-ם �גים, לרנ ןת��;ה ?!�ה

�?iל�, �יד.עים fכ;ל9ם סרים 9דךה, iJ�י:וקים ז.קגים �.רת
.על�. ;.ר�יו �ליין fניד לראית �נו Iה-?fר�:P �.�ה ל�נ :1�ז::

�fל�, ןלא ן��גי-�ש, ך��ה ותין לז;::ם Qד;;ל�י� ורר�ים �ינית

�ד�ל�, �Q�ה fד�?י �לים זעם ��fי:zם, ���ר.רם ��ו
���ל�, fהיי ן�ר�:ם סב;:יין לך:!זות jj��מות, ב;:.עולם �ntק�

ז:י;Jסלסל�, �ל,י �ך:!'� '� :t-חר�, ב;:':!ןן ן�ל.ט�ני �ל.�ן

�?-ל�, �ני ד'iזים ז:;י;J�fא� �ני !:'lגח, ל.עץ לז:זי;lJגלית t:�Q

�לל�, �ל-��ל\י ��ר �.רת �ל��י לס.�י IJ�ים, ל.עץ י;ו�ם

�י;:לל�, ל,pנר ��רי:zיי �כ;:לל ז�ם �ליין, ל�ל '?זיר ;כננ� �ם כי



רפד

, i!ל� יתד�ם '?זרי p:בדד Qעtד

כלל�, יפי ותפארת כבבדד
'זז :ז ': ... : .: ז

יית�ל�ל�. �נמח,דת נצ�ר
:ז - : "0 • : • -

; t9=ל� ילא ����רת, lנב;:רת

ה�!ל�, fידס �נ"" נ:�6ל�
�ל�, �ב�רים !רים ��ר �רא�

ס�fל�, Qי-�נ�ל ל;:;:ם Q1ע

; �,ע�ל� ילא - Qf�לכsיז $tםיי

��ל�, f�יל ורדועכsיז �ד�ה

; ��ל� ילא ;:�ים �ו;z�לד�

ן�ו;z�fל�, לסם לא-;י;r�ד�

זית�אל�. בן:'ם יתנניסם�
, :':זז T - �: : •

- ילא-�-דרל� fQ/ף לא-��רד�

ד�ו;fRzל�! ��י1ו;zף ��גי

חדללן, �אדל �fQ�י ס:יס,

י�ל� אשר אדרת מטללי
, 'י .,. די 00_: _ •

�לל�, ילא $Iליז ן�מ� לא

$9tל�. וגם אדר דואד.די נש�

חנל� ננל-יצ�ר בז:; אשר מות
, .,'י : T ז ב-:' .:.,

י�ו;z�סל�, ל!גד �ו;z�ןLנ�

; �i!ל� P:!גל לד ןW.לם i?1ם

- וז:;ו;Rzל?iל� 9רדס ��י ��ר

! ו�ו;iJzלל� �,עtpיז ��כfrח�

�'?t�ע� ל�!גי �ליי, �סזנ ב��ס
. .' .,

�בד לז:;ו:גlנ�ר, כו�ים �ל-�רדר עדד
. . . .

�בא לנ�פתם לש�נ יתבשא�
T T: ז : - : •

�קtא� �ל לwס f�ל�כום �י:וים,

?t�א�, ו!.לת �ל�ת ועל !:',�ת

ו�ס לסס, �,pד� jf�לם �-דלס
דלא f�,ע�לס, �ש�ריסם �bזד

:wרס לד,ע�ס ק1ס, רצדי lנש�

ו�ם f�יס, fכדר הרנ �.לי מד�יא

ולזד iJצ�ר, 7ף, �?11ס �רי �tp

כורfף, לגורני ס.רג לא-�קרא�

V,fת "! fן�יב� nס:יס : י�דור� �זד

סדלף, ו�.לה ;רף דוי:וים �.לה
�קftע� fס?iיץ ו;זם��ו;zף 1אדר,

ן;זל ;iל�-�.דק �סקיס לסס

רדז�ש ונ��ם נ!גר, �ו;zכוךש�

דהד" ו:?=\;זר� �נ" �ו;lzנ�ר�

ולי כו�ה I:!�רה �גיסם לדואיר
�-דל,עה ל,p.די-!גד, ו;זד:ז:ה עדלס

�בי ס:יס, דוקיר fאיר.�1יז �לזד

יסיב רעדת ן!גל ה�א, ��לית �ל �י

?=מד- ו1ג,� עדד, �ךJr='ש עילם

ל!גד לעיל�\ס, צ�ר �ר1י �ב;:;ז:;
., .



רי-כ;י�יוה fן-rpלbה tt�לם ר�י
רמ"כן) של דורו כן ; מספרד שמה כא ואול, כצרפת, (חי

��ש�, �ךtלים �ר�ל �ל�ין

?f�ש�, ��ךt!ה �ד��רם

! יז:זו;zפ:�� .עi!ד� - ���ה �יו

! חפש� רלא ית אסירי אישים
T ". : T'" ן- ••

פ:רש�, ':p'Tנ�נ �Q�ית עדלם

J�ש�ב, �fiJ.lבו�ל ��ר לנית,

fryש�, ילא .ל�ב JJ!iי !:iנ�

י�ו;zלכזש�, �מ��י:גם �ל�ב

�ז;ולש�, ��ניש נ;:'-�מיבית lגי

בי'iש�. IיQ�� i!!פוית Vfם

כזש�, �ח�ב,כני לiJטית Wכ;זיס
. . .

• י:ו;zקי�ש� בי ל��' דעית

'iש�, ק:י-iJר�רים ,191iJ tpם

: כזרש� �rJ�ה fתידחית �בi.י

שרש�, לfף �מ�בית ��.זגי

ד�ש�, ר,עו;זף f��פ�ן סרב,

:דfש�, '?!דלף ירזפוית עלה

9ש�, 'p��ף יlגפו�די iJ'ים

��ש�; נ;;;סךד ;ריעית לt=נ

י��כנfש�, דעית נ;:י-�fש�ם

י.:��ש�, i?l:Iכה ירJJי �?-רן

J�רכזש 1fל ר,pייגי סיד,

? ילא-�,ע�ש� רךP:ם נ;:י-�Qת�

? כזש� P:נייי lגל-שם ��ר ij�ל,

! ןלא.פרש� ��ד-�Qים סייית

ררש� v��ת סיד ��ר �ירר�,

ז:זו;iJz�כ� �ךtלים �ר�ל �ל�ין

ו�ם .עלי, רfר� �יהים �ר�י

�\:trJt=ה, �t=דים �כiד�, .עירד�

JJ�בת ��סי Q�נה, ק.tיררי �י

iJךtי� - ירש��ה לתיסלת ��ו';זים

�t=ה ,'t?'�� !:Pi:\;זה ירנ��ה Q�ת

�':fT/ה� י�ז .לt=ב 'JJיר Qנ�

\�i!ר�, דנחית f�ל \יר�ךt�ים

��ר ם�9ר, z:Iידחית lגל.לשי�ם �ם

ב;:עיד , JJQי-א�ו , ירl:Iי ל.זג ח�ש�
., . . ..

��רפ� ,pדי ר�-כזד9ה, ��א

כr�לה '�'?�f 'l:Iבי�1 Qן-$tז

וlגל- יר�Q:Pים, ךiלי��י $it!�ם

�t=ה :רף, כגכןו�ה »�ם.��ם��ה

�ד?iרית tכijן-ו;זל� ךt�ס-לב, סרף,

1tד�גל-רl נ��ר fר�כזן, \ירשל

�בית @ז.רם יש�ב ,ע!iת.���ן Q?.:ל

;:�לי ו��ה ר�ר.�ז;ו,קר, \דכtיש

iJ�ך.עים, �/oפfJש� ��ח'iר

ניים עצה אנדה �סהם אראה
: 'ייז .... rז ... •• •.. ז ','

�I-ו;ז�ל יסרף, יר!fוו;zף �!?iJ

, fiJ/רי �.לי-�ית לב l:I=tירהין fאכו

שחרי ל��ת �iJ=tל לfף אי

�?-ל Qדז::נ, ל91ן : לt=t=ף �דע



רפר

ןלא-�,ע?iש�, דו�נךכניר ��ה

ן�לJז:ז1ש�, Qקרים �לJ�Yד�

ב'yזש1, fiJ!�י:zים וI:tם - nך?ה

�ר.עש\.« �אל �.רי iJ��.עים

�ש�. ר,pיךבי ןי:zק1ה כ"דלי,

- ן:לJ�lגש� ;�.עק1 ד�9ם

! םש� הפ.זב�נה �מפ.זי אתי
:זז - '" •

! vדסש\ ולא דידרי?ם 1f-ה�א

י:��ש�, לב נ;זהררי ב�שךת
. . .

ן;ו;נלfש\• 9.ות לירם �I1.עיל

1;ו;נ�ךtו�, יינ1�כנם �ז:t�ר

�ק1ש\, ל,ענד �,ז:;ים ל?!.גי

;ירש�. בךrןה 'pן�ים בז:זל

vר�ש�, �לנ;!ים ו;ננ1נרת .על-�י

1רש�! כi�ו,ות םךד ��ר I:tדור1,

�Qיזד, .על-יי1n�ה ;�יוים �ל�ל

דלא יר�בךכניר .על-�ר ;לYiJJנ\

�.לי �פ11 וכtךב tQ:Pכiנך, ערים

וlנל- �יכiינ1, lגדדי גךrלת זאת

בירכנה tיי.עכ�ן lגןי, י-fר1 ננה
-fכ;.י ןתר�חךת למך�,ז:וים, אן:'ם

�rpנ1 ירלי�י �Qים ל.קץ 1-ד�ז

: 19�� �,ר �bר, ם91ר ל?י�1t1י

�!tנ1 'yזם דוקךם �ן -f.עדז ה1�ז

�tכp'� iJ�y'זמרת ViJר�'1ה !יי

:ו;zכו�ש� פ:��,ם, �ל,�ם, קילי

��ר �י:zים, �.ל, ו;זקי��ה fנ1ת

ן.על- �דם, �'p�ל �ךiזרת .עזב�

ה�ןכנה, �t1רי 9ה iJ�ד.עים

,'�f-� לירד �י:zים rpלךם �ייר�

•

אהנה שיר
1" -: - •

�ן.עים? Q�ין ��ר יר�ים וI:tם

? ��.ע,ם וקQת ףמ1ת ו�ד�'vם

ךRי/נים, ;;:יז ;ש1כ1tן ן�י ן�ר

זר.עים, 1v'�ך!כ� fכi�יץ

i ��ב;ז.עים ו;9rרר fז:;ו;ננךifץ

ירנ1/ניס, ןiJ�לג ןiJ��ם

��/נים, �ר1ץ ��ר p:�:לים

-. ן1עים �?iר 19�� �,ר f�ר

ו;זק�.עיס, �פךת -fתיך k7כiלים

זר1/נים, י;זןQינ1 ���ר�ם

i קן.עיס ןנ1 סדרד ןRל.Pי

�ב1.עים, ן.עיגיז:;;ם 1iכ .עןםרת

;ע1פ�ן, �.עב ��ר יר�ים ן�ם

�ןא.ר,vז, ן�ט� ראש ;�יע�ז

.על-.ערנת, ךRי.עים �יז ;ש1כ1tן

�כקןק, �יץ �ד9ה �ז:;ו;נל�ש

�יי?-ה ר\כו �ק1ם �זאת, ל.vת
. . ...

t7:1�ם, ,P?גינ1 �ז:;ו;נiJ.לזד

!tש1קית 1זל1n-ןנ\ �קtיקרת

�.עלת-ס1 ��י.ס1, נ.לן, �iJג

1כגךף' fל-��דינ1, ק�יעית

קt?-?-ה, ןנ1 iJמרם י.ע��'
. ..



רפז

?iר.עים, וסוונית כ;וI:'ות ל�ית

קב�.עים, ל�ל-סד9ה �כ;ורר'?Iים
�ק�.עים? iJf�דית ול!��ים

'�ש�.עים, fרדדי כו,ק ��ר

,קלזגים, �פ�זד ��ר ל.vי��ם

.על-זי.עים, �.עדות ולא-�ר�ה

�קו;וי.עים? ;כ;וינו nל�ןלא-

I.עים�נ� ו.vי��ם כודק f�ה

ד�.עים, אכנן לף �Ij9ל\;Jי

1נו�.עים. ן.קי��ם �f.וה f.לב

! לר.עים ב.ער �q�ת n���ן

כ;ו�ג�.עים, ;�Ijם f�ב�.ע

;ן.עים. מו�י:נים fiJנ;:י �כ;ון.ן,זד

��.עים, ז:;י� לכ;וי בודע �רי

- יty�עים לראות ��ר ןר�יי:ני

.על-��.עים, ;��ה ס�ק �כ;rיר

לפ�.עים. י���י.ע סוד ן:דו\;Jיק

-. ?iר.עים ז:ז�קי לכב ולא-�,ע�ה

ו�דעים, Qלי.לנ� קול י�דו\;Jיק

; רק�עים !כi�ינ� ו�ל-�סי

! רצ�.עים ל�בןו;נף י��ה

! �ב�.עים ו.קיגיסם סן �לנוות

ן�רנוון, לך;יר Qה-ץף :רירי,

��פדת �,ע.לי דוקום ן.ןדרה, ייקום

�ל-qל�ח, f.עדו.Pן:; סם ���קים
f.עכ;וית, לש�לפ;וית �Qה-f�ע

ועינו לפי ו�ין , בכ;וים יר.לא

�רי�ח, fק�רי רלא-��ים

���קדת, fב;ו ןלא-כנ��
��ילי �!ל\;J�י ,n'�כ;ו fר�ב

�כi�י, סד.לי ;בוו ןלא-�!�יר

ל$tדסד, מסל ו�ש - �9םל\;Jי

;רידדת ��hל ��ר ח�ק, �ז:;ן:;

- �וrנו��' �ךrש�קים fו;וכ;t�ר

t$1�ח, ו;ון.ןוזד fiJרית ן!דר�

כ;ו\;Jז:זדח, :רידות ו;ות�Rה-לי
. . .

י;זש�Rח, �ש fחוןi?tים �9�אי:ני

ני אמרים אחבים חכנוי אבל
• , .: I • ז ד .. : - ז _<:;

�9דון, ריב �ח�;ים �ין ד�קזקים
. . .

�ח��י, וןt�n��י כt;tiיש ��י

- ��גן י;זז:;דו;נף �;י.זtסן,

ו�פדד, n�ן �ג:יר, דזד, .ע���ם

לא-;ד,עו;נם, כ;וךס;רירים ��י

: �לנודת '?ויר ;'?ויר�ן לנ;:נורי

פ:ובי השיר מיטב
:ז 4 - - ••

;כקר, לא ��ין-ןע �יו-םוב ��ר !ה �ו;וי וr�ס-.ל�ב, וןt$tל��י:

ןז:ז-ין? t;tגן ז:;��ת ולפד - f�בדד IiJ:'ור �ל-ייlJי ןב'?tיר

! סיי'-ין סיישו.רר ה�א ��י ה�א, ��י , יי:.1'31י : qקזיבי:נים

..



הפ.זצבה
1'" ... -

ל�1', j�ים נ;ו�נית 1ז::Aה

�י1" ;!גא ��ר �נ;ו1$�ה

,'1!t$f ?jךיש Rר�ים lלJה

! -ד�'1י �ר$tה ��ר fביך ��ו

tP�1י, קדרית l<ל-י,וקים f.ע-דרי

ןע�ש, !=,יו י,ו�;ו ��ר ן�ם

דו,קוש, קדש ןה�א ��ר ו�ם

P:נ;ור�ה .vי�' ר��ה ן.עליי

�ל?jיןה �ז.יד�ף טדב שם רג;:י
בי) ה"א - ה"א לערר בספרך, ההשערה לפי (חי

! דוקלל $tןם ?-גי �י1 וסלקי

ןשילל• .ערזם �qל'זד 97כור

��לל? ;ןיגה� א;בי ?-עיר

י,ובילל?' נ;ונות fךם ה�א 1ז::Aה

! '=1יר�לל �ת-tP�ף י;זR.רש

האמלל? ה'ה�רי הישנות
• "ז "': ז • : -' ... : '""1

- �ם דחיל .עtPרד ;ז::י iJ'ים ן�ם

ן;!�ה, �.עקנ ;ל�ר �נ;וה-��!:ק

;'ttר�ל, לראשי �רים ן�יזד

$tז ��ר היrPע, l<נIfף �ל'ז::ים,

, ��י ��יש P:נוי - P:מי-9?ע �יך �ם

i ר�ף �ם-י;זל$tה - דנ;ו;ם בt;t�י

דמי- ה�א P:י �ח!ק, fבי$tז:; ל�י

���ף. �ח!ק דואירי iJQר,



רפפו ?יאדרדת. �ח\ם' ן�י

גח�ם ר�י

ס') ה"א שבת לפבי jבפאס אר ספרד בבנב ההשערה לפי (חי

�.p��י, tSרח

• ל?-�י �יל �רח

ij�רןים' �ד;זרן

הפונדים Dר!='ס
, י0 : - " t-

ידידים לב גנהם
. .: .. ... י

מננל,ני גנרח
,. :. .. י

! .vם-וtל�י �י�י

.ערנית, י:rלפ, ידם

�רנית, �ך?iמית

; ijףtSנית 1ס'

כ;r�י�י, מיר ב:כןופית

.על-?'כ;t�י• רויי

�ללים' �י1 1פו'
�vלים' !;I�Qי1

�לילים' '?=כו,עWה

- ו;ך�י�י 9ס'זז

fרז�י• ij�מ'1

��רים' �י1 ר�ה

? �lכרים �יו ל�כ1

fקזירים, לזז \,;נ,עbף

Iי�ר�Q גר לי

��יני! איר ��ז:;
19

י,ואדרדת

1

- ארח השתין
:זדי -

�רח �רי .עץ

.ריס נו;zנ,

ן��ס �ץ

י��ס �ש
�רח, ��י ש,נ,

רRח �Jjה בנא,

ת,נית חלפ,

ס�נית, �qדס

פ�נית f!;lלי

�ך?iח Q�ףלית

סרח - האניז
.. י ... ; י

סנזורה ב��י

?iרה, tpQמאל

�כןוךה f�י1 נניס

�?iרח f.עי1 1��

���ח דאיו ריש

v;ה כוה-לדיד,

?iך;ה, ל,ipב

ר,ע;ה, לסיק כא

�ח, !=,יד ij�לה'

I;!?,�ח, fר�ב �זי,



�ח\ם ן�' רצ

ו.:נiזרי, Iךt.עט �י-עיר

�רי! ',קי:וי ,עלי �ל.ער

��ב" 1�גר �דר'

.Prr:ב" fתי�ם �ל-.עם

�ז;ורב'; 1כורב .רגע

? ו:ני;נני�רי .עם-�רי �י

'1 �רי מידזד רדי, 1דWזד

p,ו';:יל, ��ם ו�ם �ס-ס�ף

; �ליל �לם .עד.די �יו

?ז:ויל �ז;ולה ולא ,'J:\א

fו;נרי? רך��י �ין'

! .על-ילרי ?נ.;t�ח א��ל

�דיוכוה, עיר .על-�לו;זף

נ;ז�כוה ו�דף �ביר,

! ו:נ�דוכוה fךי;נף אס, זה

iJ�וי, f�?.ער - ת3פר

"! .עזרי ל��דל' לז;iיית

���ה, �?=�,ע�כ:גזד

'�:Pו,pל-יזו� ,עלי �'יו

fל-�,ע�ה; ��1ה �ז

ז:;י;נעי�וי' iJ�יר' ס

'! 1זrרי �י1י '?ט,ב

2

ז:;י;נ3פןרי, fעז ,1אנה,

רtצרי לב מכאב אם
I 0: ,'.' •• ..:. •

��ר :ניו, 'Q' �ז;ולה
�,ע+;ר �,ז:;ים ר�ס

באר פיה אל-רtאטר
, •• : ז ..... : ... ..

, ו:ז��רי �די.דן �ה-לן'

כi�וי �ן�ת יזורtין'

iJ�וrריב ��יר' "ח9ו

האדיב הצג'ה לב
.... :... :'ז - .•

�,ע$:יב �ת .���ב לא

בחרי בא י,יר . לבי
, :ז- :'זז ן •.

מריא י,בל כאשר כי
• : - "." "ב- •

ולא �דנ;זח, fף ב��י

Iךtלא �רץ ��ר כi�ל

כנ,עלי- - p,וכוקיס �דלי

פרי- ייפה צרי שלחה
.: '" :ז0 .:ז

ציגרי, �ר f�ת ל,עזר

��י, כורן' f.עד ,Q$:יץ

.ע�י, יזו�ית ��י ק'�י,

- וr�י fכ:גז;ונתי ע�ר,

fרי- כנסת iJ�ד1ה

כוזrרי, לכrר-�ל ל,עלית

•

,



רגא

ן.I?Pל, �כול ?i�שן

ן�?Iל. מגץ ז:Qiדס

נא�ה
ז .... :

f��י, �ץ ד�רפ::ם גרך

נחלים יבלי ו?!לי
• :ז •• :. ..• -

ד�ג�, �ל-�r:;י-�ןן �לנ;ונ�כנם ס�ת סלפ�

ן31לצ�, דירים ,!לו� J;lQלציכנם !יו �ךtדר

i ��צ� ב;יסם '.ער� .על-�r.pנ;וריכנם ןכ;tיס ן.ןר

f�ל�, .!ה f��מל, .!ה לק�י, עו רי:zנ� 'rזם

�ו;וךiלל• pזירים $:��פ� �ללים �ין .על-�רl;:ים

נ;ו$tדם, ס�ת היד ו:ז'p�ה

�דQדם, ל�ן �ג:ד שש

; ן�רדם �ר ��לו-בי

יזל�-פול הבשמים
, ז :. • ז : ...

ןI?31ל• ריש ר��ח ן;:זל

וזרח, tPנ;וtPי נ;ואדר �א

f�זרח, רזנ�ן r.pר:ניל �ץ

! ��רח �ץ ל��י $:יץ

דכו?Iל, כוס .על-י;ועינד

Iלt$��ן - \;i?Jנה �ל-�כ;tיר

ז:iדרךים ב���ת

ררירים ופודן .על-�.עיף

רךירים $tו ��יל�1 בי

�פי�י ר�ס ��לדת

.ע�לים, לiJר�י.ע ן;:זל

לעיני מורח מפאת
..... : :ז • ... : •

f��י ��r:;י-�ןן

: �$tז�י קרא �r.pי;ו31ה

- �ע�י ר$tה אךt�י

�א�לים �ז?Iן דרדר �א



רצב

fן-?fגכום �1ןyם ו�י

ס') ה"א שבת לפבי בצרפת, אי (באשכבז

ןל(:זר\�ה, ל.ע�ים

P:ל��ים. ראש 9בדר

ן�ד�ב, �ד.וה

ק;יתיQים. ןכי:יב�

ם�1ה, p:שי��ים

f�ר-QRים; 9ם�יה

��9�ה, ?iר�ה

. רכו\ם כלא בכופ:ר�
, • ז : : : •

ל9ל\�ה, �לכזה

! �Qים ��ה !.ה

\ללי!ה, לל3lב

. כרכוים לכוטעי
, • :ז .. ז .. :

fגי-3lןןה, f�ר

; Q�ים 1�,קכ:t.רת

!בדכז, ��י ן.ןירת

! ריכוים ל\לדת.
....ז° .•

�?=ידן, ;i:tי Q�ף

. של\כוים שבת
, . . - :

,קדם, �יס\ 9ע�ה
. פ:תכו\ם ןכשלב
, • :ז '.' ..... :

ן.ןדיכנף', �?=.ק'�ם

! רQQים Q.לא �ל

סליחה
ז • I

כiרא�ה ��י
כודרשה ןבחל\
.'זז ר ;

�נו�ב, .לב i?fר�\

$tב, P:�ין �'rr�רב�

ב�ד�ה, ר�ה

ב\1ה, i:t\א 3l�ה

P:�ל9�ה כi;י:נה

9�ה \Q ן!נ'ע

ןר�ה 9��1ה

$tר�ה Q��יי:נן:;

ל�iה, �'pקב �ית

כ3liוי!ה ןכi.ע\ר

כנר.Pןה רן\�ה

נועזה כiרצ\�ה

ל!ביכז 9�9ה

9ביכז ילא-Q�t$ה

�ליי11 �ל בייא,
�'ין לר\ב לכiקr\ב

p:,קדם, �Q\ב\ כז!='ש

אדם ���ר l�יל

?=:ר$tכנף ז.j?irב\

�\ש\.עכנף' ��'pרט



�ן-,ס��ל ��ןו;;ם רן;:י .

סי) ח"א - תתP"ס ד"א לערן חי נידע; לא נtנירי (נptיס

םליחה
ז • :

די.וי?! ��כל ו:די - ��.עק ךם י.ונ�.לי �ל-י.וי

כi.ל��י' אי:ני שגא ו�יז - י.ו���ים לבבית �כו�l:Iי
. . . .

ו;כ�;וין �פ�.ע י.וfה ו�יז - �י.ופ:יו;גם אי;�ים פ,ו�.Pי j�ים

ו;�י�י, �י.וךיכו י.וIpית ו�יז - לכו�ל י.וpוז:זיי:נים ן!ריח��י

ו!J�וי:ני' ו;hם �ש יtrרג!י;ו�י ולא - ז:;י;וiJ�כךl:Iי �ל-�כזל י.ו�כול

כi.לשי�י' סי?jש ל�ד�י ולא - ��?Iצזית �ל�ןl:Iי fג!ז:זים

p:קt�י' f�רי נ�זד ו�יז - ו.ע?iרב 1ז:נש ד�כ��י

ו;כtלי, אי:ני ר.רף ו�יז - רךפ��י .על-�ל �רים

ו;י.ור�י' י.וכךאיב ו�יז - י.ו��י ו$t?'צ� .ע�מ� י.וכךאכ,י

י.ו�ךם. �כJר ב,lpגי - ל��י י.ון.'י ב�רבב�

! ��א� ���י �י �י.ווrרי ? ו.על-י.וי ��.עק �ל-י.וי
jוr�יף; P.f\}ר �ם-לבדא P:י טיב לי לא-��אי:ני

�ןכiי.וים, .על-.לב iJ�.לה רוr�יף

! רוrי.וים .על-P:�א י�ב �.לזד �ל

כiכזtן דויד רן;:י

פי) ח"א - תתP"ס ד"א לערן חי ; נידע לא נtנירי (נptיס

לברנ� רש�ת
: ז : :

?Vlי1י, צ�ר ל�גי

�ת-�י1י! ג�קrי

סהללי, סן:'י
, .. "-1'" '"

Iליו:rו י.ו�קr�ר

��ר�י ז:;�י:נגירי

��ר�י �י;וiJןלי

יtr�כני ?,אר בי�

�ביכני קr�ר לא-דב



רצר

�.עליי; הדד Q�ר

ר'pיו�י, ��Qזד

את-ארני! לדרש
ז ו ': :.

ר'pיו�י, �.רד

לשו�י, :ו;iJz-יזד

f�י�', tQ.(רים

תב�ני אל-אחרי
..ו : •. :.. '.'

�ת-�ר�י• ן.עה

דבודו, �t,vינ�

fהודו, �iJ�יט

j f:דו .יו;fzךזד

רנני? ארבה-לו
זז ז ': t ..

את-ארני. אודה
ו -: .,' ','

הנדלה לו כי
, ז 0.. : - •

ל�ןה, נ�ז;;.;ה

; ��ןה צ�ר .עלי

�מ��י 'f� י.3ל
ארני. באהבת

ז "': - -:'" :

�מוכני fו'ב �ין-ו:י

, �ב.:ד�י fו'ן �?I�ם

רמל?:י QWרי, צ�ר

ארחיי ן.ןהום �בעת
ז זז'ז : •• :

וךt�סיי וךt�י �דח�ג

שלחיי מלהטי
:זז ,. -:- •

בהפכי מתהפכים
• : ז : • : - : •

- f.עךכ;:י - �ל-�ידו��ה

לא ררד�ים �,עbד

fז:;לו �ךtקזיזד �י

לו, ר�ל-�?iר �ל-הוד

נ;:י , �י;וי ��י ה�א י;וי

דס�כ;:י qכ;:י �ז;ושזד,

מח�ה אני ף'�מם
..... : די ז

- ידו�.�ה �Qריש �י

��:�ה ,ערי אוז:rיל

במשכי אתפארה
• : ז : :-ז ז : ...

fי:נידוכ;:י , וךt;:י .vם-י.3ל

רלוךtמו �ל, fךכ� fו'��יי �ל-Qךtנות

לl(�מו, �ל-��ם �ה��יי, fםוד הוד�

��קומו לו �יש ד�ל-כ;t�י�יי נורא

כנךtנ��י, '?tיסי f���י ז:;וךtי:נQי�,

�ת-�ר�י, ��קזי f�ךכ;:י �?t!Iךי:ניי,

iJידונרזד.] �ת-�ו1י נf�כ�



רצה

.fן-fר�ך ��יר ו�י

ב"ב) ה"א אבןישהייס בטבדל וטת ובתפס תתק"עה, ד"א לעדן בול, (טרושנבורג,

קי�ה

"'ך ה"א בנקז�ת !:;תירה ס�רי �לtrרנ!ת

זזל;ן, �ז;r�ר �כז iJ?,י;נ��ים ��ל;ן, ל�לים ��ש, 'ttר�ח rP�לי'

�ויל;ך, מי?jד �לי iJ?,�\:ני?!�ם ןז:;כ��ים, zגל-��ר-�רץ iJש�כ;ים

; 1.ען:ן :זרח �pור �ליryם ייקוס, לאיר וקוים נ:�ן:;, 1�יז ךt.ש�ים חל�ים

, ו:!�ל;ן �ירי �לי ?,קי;ז י;ננ;ויד ���ר, p:.לנ ב?ח ���ח' �ביש ��ל,ס

! ��לל;ן נ;ור ,קו?!?!ד ב�?iרא �,ע�ח' i�בית fכz�ים l.�י;נאיגז

P:�י;זל;ן? .ודים ��ר� ולא ;'{tר, f�ש f;I��ל א�לח -ד�ש ���ח �י�ח

ךrרן:ר? �Iפ� qלא �רכני ��גי ,tבj?�ס fך'נ t1ד�ח f;Iז:;י �די�ח' zגד�ז,

..f�לל:ן, וכג�יא ז:;?'���ים f�ל- �ל fגי tבe�ל ��ןח P:ך'נ (-ז,?!�י

- ! �ם�ל:ר pו�pז.לם-לר ��.רי �ן ור - ןry�ים 1ת-�ש לtpך'ף ':l�זרי עיד

? fשד?:ד �ש tרסבf;I -ד�ז;rרית �י ;ן, �כג- .!ח ז:;ל;,ענ�ר ו�ש P:ר�יד צ�וי

��נ�ל.ז, זזךח f�ילים �ם דקו- �,ז:;ים ;:סר fף pqל-�ן , �יגי

?!�ל:ר: �דושל וסן נ;וfביךן:;? .רד -Jוכ t.עב�נ;:י-(;ני;נ לןת לם,� לז;iיית

fכ;ון:ר! f;I� �ן �דבע' ��ר ��ח �בי' לנ;ו�ו::נח ��ח ��ר ל�לן קו;זל
. 'ttקון:ן כני;זרף �ל?!ב�ת' לב�ש י:נ��ח -ד�ק, לב�� �יגי, י::גי;נ�ם, ?,.עיל י:נסת

��ין.ז, tp.רי �גי לק-דרית �יע� ו�- דגסל :ז;iי� ,ערי רקועית אדריד

1לין:ך? tpרפ� P:�ן ךtן;זח \:נירח q.�ש ן�rp�ל ,'Uי::ר p:חר ך�ז;iך'ז מ�ח'

; �ליל:ף ן�ל-\�י ס?!רןlןד ז:וית ק;fר סר�י.עי די::ppזר '?!ליקוי hר�

f�ח? כrpzל�ם -q.!ח רת f�ש לtpך'ף -ד��ל\:ני ;ז�ח ועדר לדחדת �רע

Tלרrp $t?'פ� ��ר ראד\:lי �ו;ז.ןי �כל, לז:ו�י ��רנ ן�יך לג�קtי �י;נ�ן:;

?iי::ן:ןד! לניא ':l?!��י ��ר �לייז �לל ןtpרפ� f�בסת' ןh�ן:; �ל-\:נדן

?!�ד:ד. יpור �\:lיב �לית י::י� q�י ?!ל�לח, ררזד ל?,צא לא-�ן.עח

p:;:ל:ןד; ��ל �יית iלךדלי עית, -I?ך ���f ל?!כtזד נ;וך;ש f�י :?!י:נק

?!.עי?:!'', ג;:��ף ל�ל-�ךrןיק �ל�, �ןי ךקוPי (:;ויQי rpאנ ל�יגי �,ערב

�.ערן. לו-לד רך:!Qי ��?'ר� נ;:י "עב�ר .על-לז:י�י -דרןי;נם �חרב� �ן



רצו

�ןל:ז, �ם� ךrלא זעפוד רחדק,

?1tדן:ז. סר P:ראש p:תןן �ךiם,

:rליןיזד, ��י ו:!יי;zוי �ר;זק� כ;:י

qלל:ז. ��שדת :רP:י�ן דחדל .ע�מ�

ז�ן:זד. �ןי ..ןו'?tזד ��ל �ל-בל,

fל�ן:זד; �ךi�ת :זבר יל� כול.ה

! �ת-ר;זל�ן:ז ז9�כנה לכו.וק :�$tה

�ת-��ל:זד; ן:רים ;�ר�ן ,?!��י

; ?�חדן:זד ן�ז;;לי ?-9חדל J:גלכ;:י
! ��ן:זד ן;�יר� לכו��זד ij\�

ל�- P:ן.רף Vלזד -f�ד, �ויר לRח
לבר נשארן:ןי ינלמ�ר נשנ�ל יאני

- : • 1- : . : -: T:' : •

,p.לי ן�רדת, �רים 7קדל עד, ���.עה לא

:?jר�, ?!אך לי �י p:עtק, ן�י;z�ם �7�ש

יזרח אשר ה'ים על-מאדר מאך אתמז:;
.,ב- ",' -: .. : - : -: ...

ן3lל- גף 3lל-��רד לצ�ר כור �קדל !ע?jי
.. . ..

��ר Ji:I;;?-.ערה ,p.לי tpק לב�ש ח1רי

�ב�ת ן:'?!יב צ1ר, ;גד;ו�ז �נ�הז כ;.י�י

כנקז:זי, ותף קז�\, ��רי ו:נ,pרי עיך

י�- לזז לאדר צ1רי P:,קת ל��י ;ר�ם

�ז.��סק �?-ןyם רנבי

ומת בכ!ירפיניאן, חי תת"קצ, ד"א לפני נרלד , בררשי מולדתו ע'ר שם על (גPיא

ס') ה"א לערן

גtזכוח, ��ןה - זל;ןה יד�ם,

בנרסח, ל�ח 1כו�סת לP!ך,

בנ�סת, כפוד?jקrים �די .ר�ת,

? כו�רסת ר;זז:;י .קר�י P:תדד :נדן

�יית! �ף ?!לא ןלא-י:נ��א \;זי�ע

ן�IJת, ���ה ר;זלאדת 1J1ר

קדסת. f�ש P:מדר�י ן:ן1�ה

: נ:�ו:ות 1.עם-ספו'�ל\ם שדעים,

! נ:�סת קtי��ם סיל Zר-?jכ:tב �יזד

! �משו:ודחחת הדמה לכוחגבלים
.. ז :. ז • : - : •

?jינדת

1

?I�לס ר�' Fל-מדת

ררננפ) ברנכ!רס (דרן

כו!}כות בזררה ל��ש �ר1

Q�ךbrר ו:נךr'זד, 97צדר Q�ח
:�ןש� י;�\ם - �נ�ם Qפודקקrים

1:ך :�ו:נח, ��י ,p.לי-רלת \;זןeק

�?!7א�, P:.ע9ל Vי��זכו ��ז:;

t$1ז - .ע��י לךrבית 7�גבית אכור

ןךrפז�, ר'pיד�י P:�!ו\ ח\לים

יםדר �רים �ךrמדן p:נרי הכור

:P'7נ�, ��י:נים ל�'trרי;z�ם ;'!יiה

ר�מ�ם �יזד - \;זלכ;.ך� �כ;י��ר tלד
. . ... ..



רצז .קיבות.

צ1ז::ות: fבדר ידם ?=י:נiור, קד�ה �ד;r�ט� ר��י�ם �י ז:;לQlךi�ה�'

Qר?iז::ות! �ל-זגי לומזרה 'rזוא ל�(1tה? �bר �ךה, Qה-לfאש

rr'Qלז::ות! גiPרב ��רק� ?!.1ת -דידם קtלט� ז:;tp��ר�, ז:;לl�ר9ר�,

ו����ז::ות? h;p�.רת ש�רים, לq�ת fז::וודו, ��ף �'pלה �יך

? ן���ז::ות �tp�ת tp�ת ��ר ודב fקrס�ת' �ז:וים ��ד;rפ� .איך

? �רז::ות VQר!;:יב q;קJ:ח t5�יץ ו.לב Q�.ער, fז:ויל q��גש ?tליט

��למת? f.עי �יך '1Pקים ג��ת כ��לים, ;�ל� ז:;�נ:;לים �יך

? ��ז::ות ו9ס ר?iב �קדם �י9ה �כת .עש מ�ל "! ףP;אד ".עש ן.ןt:בי!'ר� .איך

1ז::ות; לt5ו�ף �ז::ות ן�ין h�ר, Q��ה fכנל�י 'rזם וכנלQי 'f?'4ו

i19ז::ות ולא �9נדז::ו נ:ז::ו כ;ו�א� י!'נ�כזה 1.9ת �ךir!ת לא

.lרIJ9ונ י::�ק�ם ��יקות שד$tה fחול ז:;�ך לז:ויל �חדל fגי ��חדל

��ו;נז::ות' Rר�ים ���יך JJ�ל, בןוJJי !נל-;;:יר bז;ב;ה �ל�?iה .דלת

יז::ות. וקrיtת Qזךה, �בור Q�ל, כ;ווי:נת t5ך - ;זרע� �ן?Iת �לרי

! lרJJזr'כוק �ע,ללים ו.לב - ;-דננ� נ;r�כזת' �?'רים בןוקijr:לת .אם הךי

!lרJJ;בtכ רfי:נת וג�רים ו:.zי�יק, �rpר ו;נכ,ק1נ לא�� אד:ת

? ן���ז::ות p;קrד@Iת ן:ז��י �Qת- , q!;:ינוי:ני iךJJ'כנ-דלf ו:.z�ל

��?iז::ות! ראות ירש�ב;JJך �י�י �Qת-ן:זלl�p:.רי? כןט Qה-ו:;נ7נ;:.י

? ר�ז::ות ו:z?=ךז:וי, ידם ן:ז�לנ;rי �rpר Qקלט, ן.עיר Q�לט י!'קךם 5פ�ה

אב;JJת. �ל-�נוש fז::ור�ך 5פר;ז �י - ו:z��י ��.לי-ןם כ;ו�ל-,עב;רים

Q�ז::ות' ן�י �י ןי'rr�י ר�חדת' 1נל-p;�ף י:ז��ירי ר;זלאדת IJ�ר

? bלIJת ל�,עךת ו;נז:;י 9כני - וס?Iא �קrע fQלי �?i�ם ו:z��י

נ:IJ1ת, Qר;זמדל ןל�י 'pי�י, שגרת iלך.�� iJלמ�ת !tל�ם ב��י

�ךז::ות; p:..עיר ןt5מ'rr�וד �[:'י, ל.עקר ��Wרת 1לlמVר��י

!lרJJשל �ד-בןורי �יגך �דבדד חידת 1נר ןכז9ס, שד V.fיגך 1קל

!lרJJ��� ז:;;�?iר rpf�ן ��ת' �?flלת ן'?tז::ות �ד1נל, ��י 9גו

? ���ז::ות וקדץ ו�ל-כזר�ל �טך Qר�יר וi2ףיש .עיר דו�ת .אי?-ת

5פז::ות, ?זtכ;Iת וכני!'ר�רים �?=כ;:י fקtיר, יך.עיר �ל-tp�ת �נונו fלל

bרז::ות. Q�פ,:רי ן��ן קt?=9ת, ;גר �כזך 'rr�ם ��ח ��ז:;י i5פך

י?IJiת, �ך-ז�ל �רודף ידם I9ר �ל-�די ��ןלlף ! ��לם iJ�ר

�tPז:זת! ��וrף fיוס .וירף �?iכלlף, i�ס� י:נ�ח קר�לlף



רצח

��ץt��1jת. ו:ג�יך Qי;נ�fזלה ?fi=ךזד ל�'�ו - �ך1jק ן�ם - ר�חי

! ?iןi:דת 3lל-�כ;!יר, �ג.עזר, סתזב :-נל-�רי, כ;!ז�רה, �ה 9I?Wה, \W;ל
. . . . .. .. .'

צלljת. f:ם גס �tQ:זיו ת.רו Q�לי ל��;ה, כנ��� רב

? פרסת �?ftבדת f.ערי 1�� נ;:י-:f=�ה ;חס�, Qי f�ל דוים

Qש�1jת, קזf=ך�ם ןitל-צדק 'Pיבד, שינf!;זה ��דבית ,)lדשד �ך�

� ��ו;זסת �כר ,19 ?=לי�ם מלא �Wר Iה�iJדQ� �רירf�ף ��ת

פ�ת; �1�ל רן �;:ל ��שד כנ��יל, f!ריריר �לכב ry�;יל ש�ר

ז1סת, ןגו עtסק בכנגזשק כוץt�ה, ?Iאז�:'ם f�כוק �ל

אוסת, ��ב ���י �;;ין ס'דת, �סיך :ף Q�רי �ם בJ;נ�.רה

bו:גסת! $:Iסדן:; �רבדת ��י ןitל- כנףיש, f�lJי �יו Qךiל�ים דן:;

2

?;!!!יר �ן-ו�' ,קל1�\סדס ו�' ז:;�קIיא fמדת

ןר?fייו, כi.רזד Qלדם ל�ל-hלם ן�� ל�לtז�ר, �� \��

,jןך?,\י ל�ל-Qר$כIה Qר�ה ��י ן��ע, ל�ל-��ע מיוע '��

,Iיו=f�ן fל-!:ל f.לב ?,נ,l1רת ןז:;�ח נ�ח, �ל-�ז:;י �ח ��י

Jf'!יו1, ן:'ז:'ך�ו חיש ;�פ�ו �9י;נ�י ןו;:ליוכני 'pי�י - '��

Iיין�ן h.רב �קדם .ד.רזד לt:זם ן�t:זם, ל�ל-�ד�ב ��ב \��

ןו;:ריי! Qו;זוזן �?Iת, f�י, �ם fכו:גי, .שם ןב:�ה Qו;זדה - ��י

�ז-�גןןז::ם זt�גיגי �ד)1;ה ר�י

ק') ה"א - ל' ה"א לערד (בבדרש,

העולם
• •

כiס.ערר Jjf,ן:.וי �ח�ז ראשר

לבiו:תד, סקזם

�Qיך, fנl(ם לראדת ןכנ?=ליתד

fאיר�גי-�.לר• .לאיר I

P.iף, :ם ז:;עילם

:ר:'ם, ךJjב �צ�לה, רב

)l�רע ��ר ןמ191

. .עדיו fב�י



רצט

�ף-ה�א Iiל,דף ��ית

ל(i��ר? �כז�נ

!!דיל ה'ם זה
... ז - ...

: ?=קרבבי ��ר-�ו;זה

, .עליי םי':נר:z��ר

ןודני? !(ל-�ר�יי �ם-ז:;יtrו;ז.רר

בבי' ן(iזסם !(ו;זה �א-�א

ןכzנ�!( �י-כhzנ �ם

�א,�ף, י';Tנ�אדת י.ו�ין

יינ�ף, ��ר

רדt,ו��ף, רפוגי נ;;ו,Pכ;tיס

רפו�ף, #tס�ה

נ;:Ii!(ט

ן$1tה $t�ה דטדי;נף �Ii!(ט 

Q?=ז:;ילדת, �Ii�לית f.ר�ע ן.ןא�ד

; Ii�.קש �ין י.ו;ךם ןךliף

�ל-י';Tהים, י.וו;זהדם (;נוזז

- f�?=�י-�ם 1נ1זד

ז:;Wנ' ן�ין-א�ר

��ת-�יש, כi��ר n:זב

כi���ית, ך�ם-$t�ס�

fו-$tךם, ך�ו;זה,

סי �ו;זה !(ל-fרוrף 

ו;ז�יד .עליי ע�ר

ל�יש, ר\ייי;נף �'רם

כז�כ;rל�ל ק$;ר �כז�יכ;tף
. . . .

- �קtנואיל �י.וין לדטית ן�ין:ררזד

? ישם יד בב התתפאר
•• T ,.: •• T : .-:

nי?Iה לף j�.�ת ��ז-זן �!t�י�ף

- ��'?tמאוף י.ויי.וי�ף
. . .

�ןיף? !t�ךז!ק1ה וfף, !t�bP.ד

?iד�ן fסIli:ת י':ני;נכi.לל ך�י

.עד�ן, ךו'נ

וtpr�ן.ןו, !;:זרו!( �Q�ן.ןד ��ר

?=R�ו;:נף �R�ן.ןר ��ר

?=ו�ו;:נף? לו�ן.ןי ב(;נ.רד

ב!tנודנו כi;ם ל!עף Qה-�'P�ה

ך.ע�ר, ן��ף �י;נ�.עש �י

'*

מדברת המיברת הנפש
:-ז:" ':":-:- ...... -

נ;;וראש �ניש (iר�?=ו;ז �ו;זה

�Ii�רות, ד.קנוות �י;נhסית כז�דדת �כ�לה, ?I�לה, �Itלה, Q�ן;ה

�ה-פrיב, �יגינ� �ר�ת �.קרה ןר�כז

וliארו'ת, ןז:;;כzה ל�,עלה (iיא ז:;עלה י.וfנרד, �צ1לה

בדואד, �רלו;ז ��כי ו:נ?=�ית כו�.ר.קת Iiדא.קת �י;ננ�בת �ל'כiי, :�
. כi�ן.עת. fב�pזי Q��יף �?lל�ים



ש

ijזאת, �ת-ij��ש ןנ� .ע'?tיכנ �ו;גח

�!זז::לים, �כ1�ח �לזד, בiיד.לי ���ת

v,ע�.קים. שד��ת fסדרד, Qו;נבדר.ךת ,זגליד�ח

לקtדו;גה, �קים ד::,ק$iיכנ �ו;גח

ו;ג!זרי; nt1Qדר ס�זד �ד9לי, i$iaר ��ע

חפית פפית
, • ז - ,. ••

��ן.עי, ,ען�ח Q��ן - ןה נ;:1I\א qנ;:ינוכנ

9�ינ, n�b 9Q�ךת iafו, �ףל?iים ןרiaב, ר��ים בכנ,ע.f/ה-לה

.על"סרש, ��ן;ים ןRדר�ת fסל�ח V��בי;ז

��i�ת. �סQר בכנו;ו�רח

��י9ח �ת-�.לזד נ;:נ�נ='ח זאת
. .. .

qל"ם. Qי-ףג;:י$lה ןל"א-:ר.עה ,Vי�t$ 1�ית Q��ו;וו;גה �iaר ן:זזננר

סדיי�ה' fנ(ז - ן.עיד1ה Wf��ה

f�ו;ון�ה' � Qו;ו��ה ן���ה

�iaר; fלי כנ.עךח ן��ןה 11ןח, בi.עזר V1רידq� לא

.על-.לב, 1דJ:lו;גה

�ת-v�ן?Iח, ל,עבד 1סQח, ל�ף Q�נ1סה �י"�ץסח

IןחIf� לל,קט ijפולכ1ת �q�ר 1נ;:'-נ:ך�ח

��ה' i.f.עת - �ר�ה 1ל��

���ה' פ:דד�י - ���ה ל1J�ק

סך�ה' �י�י - fסר�ח 1ליtrכ.ע

,vי�t$ ד::דל9ה �י Qf,ע$;�ה ן:זו;נ.ע1$נ

J:l1ו;נ.עןף. �ל�נ1כrה ��.עיף ן:זו;נ�ם
ןה, �ל'ד::ים .עtpח Qה-זאת

Qן�ןה' - אvןה לij.ען:זיק

לא-:ן.עח, �קrר �נ;:רים ;'ין ןנ1ר

�סקיםן ��לת ל,ע!א.iל �לח

? .על"t$v.ךץ 1$ijנ נ;:ף"ן1ןה לא-�9כנה ��ר

ד::ד.עי9ה, - ןtpVה �iרה - �ם"צ�רה

- ijר.עQה לכ,ענ1ר ד::pו.עיQה, 1ך�ג;:ים לו;וק/ה, .ע�ר ב��ת



שא

ןכנ�?ם, כנביש !tלא

\:fJ?ם, !tלא iיכ��f �רק �ר'ק iיכ:;l�ן

דו�.עו;זז:;, - �pזו;זז:; �ז;;;ה ננה כה �;;ין

: לאנור iליכ�שf �ו1rיק �דו�\;lז:; וfijרת

ן1ביד, pז?מ�ת Q�קים ���\;זי ':tם-�פב

ס�רי�י, pij7זלים דוא�9ה לא-lג'?tי\:Jי ו�ם-aה

כi:ה! לא ��ר-.עדן .עם ':ft!�ה עיד טיב-לי qלא

�ת-�,כiי, ��בד 1fל-נ::ו:זי

נ;;ו.ריחו, ל��י ijפו�רח .עכן-ij�כ:iןת .עPזן J:\fי,Pרית �ל-$t�י ��לה

73l7יין, �ב�ה 1fל-�71\;זי

! ך.ק'lגיר Q�יד;;י ij".ודת ijij�ס�ה ��דQ�י אוr!ה

כt$i.וץ, 7יpז;;י �ז:;ים pזלIj�י נ;.יQ7ד;r�ה :דזג\;זי

; �\:Jים ��וים �זם נ;.י

ij7גי\\;lם, ��ל - ןQqיכנ�י ijכוד9ה נ;.י-כ;:ד1ה לא

- �י�רס ':tם-ij7ךגנית נ;.י - pבבירי pij7זכ;יל לא �ף

ij��יית, ��Ijת ב�pזל��י �יז:;ים Ij�ר ���י;z�י ןt:tם

• קr��כוי �Ijר רצין �זגזז.ר�' עיד

; fסי?-לי ן.עbד lגו;זה �דנו:זי $tז pבנו:זי

�דיל, !:;'ים עיי סן

- דוצ�לה �י.'ן ijךר\:Jי fז:;!;lj?tג

סpז?-\:Jי• .קיגי �':tיר �יז:;ים, pבביד Qגיניכני ��יב �@!ל �!ל

ר'�ה, ��י קr�lגת - �ניר א\:Jי נ;.י-�מ� ן�ף

,'l;\דו�ל--? דו�.לא רצון קt�ע ��ע

�לי, ij���ים �ijכחית 7ז\ן\:Jי Q��י ן.עבר .שע1רי fר'Ijב �קatק

ד�'ttת, QfדQת �ל-�י\:Jי ij�ר'ב �ם-ה�א, די:\:Jי ijן�ילי lגד

fל-דוןא1ה, ן.עשות אי f�ifגיVם ז:;pזכנ�ש ל�ל\;זי

; iJf�ןכוה לסtג.זר tP.ij�ל fז:; t:tם.כו�ץ נ;.י

$tדלי, ל�י t:tיש pQבברי כון,p\;זי ל�זם

�דליVם, �מ� ו�ם ז:;י;z��מ� הירי ���ך.רי

k:7זר\:Jי, �ז:;י;z��ץ ז:;י;zוrזלס ויים



�י;נiJ?כ�, ו:ז��נךת \�ח�נךת Iים�רז:;יQ �כi�ים �י-��ן.ן�ם

Iים�ןp' .עif�י �'p��י 7ז:;י;נ3l.לס

- ו:זtiנכנם 3lל-�לךi�ת iJ�רס�ת ר�יים ,לרעךת fךiי,וו;זם a�ש 3lי�tr'iJל

��ת, �9וים לךiם �וrליק
מהרסי אחרי לכלן.ןי-לכת

.. � :ז ....: .. ...... .:.:

fייר�, �Wו Qוrויכי, ��וr.רי ,לש�כ

ר3lי;נ?ם, �וr.רי לכ.קש .ר3lי, Qה-ל?ם, : .לאbר

? �בג=''�ם ש��י�ם �חרי זלת�ר
. . .. . .

rלאויל זנכיש ואמךת הפיח�
.... :... • .ז 'ז ..

רמךת, י:זנ;:מדת לב� �י iJ�ר,עו.;נם

r 3lודן ���$tב� fס�ןי:גם �f/של Qז;rקrים נtiבז;rנ�

�t$Qה: f�ןץ iJש?�ת ��ר f�!ת �תךד?ם ז:;1�י

ז::�ל, קrנ;:כת fןןת

- h.ךכ :ז;;�ה ך3lל-כi�ןץ �ז;;�ה-�ל 3lל-iJ�!ה 1��ת,

םד�?-ן:;, 3lל-�קדם iי9יכr;רכ ז:;י;נב.ער �סר

; tPכ��י:גן:; �י;נ�יי�ת י,ו3lכ1 �ם-ז:;יא ו:זרכוכ

�ייפד�'�כנן:;, .עם-ר�יד�ז:; �ל-iJ�!ה h.ךכ �ז;;יךת �?-ל

- :ז;;�ה-�ל? כp'i��ה 3lל-כt$i.ךץ �י;ז

Iע�זד� לז:;י;RJ�ר ן$tר\ץ !:ר�י ו:זי;נ��ר fל-��ר ן�ז

אחיה כצלך אבי : אםרן.ןי
, ... : ',' .: • -S • ז - ז

, �דללי ןז;r:יי;:נם �.עכ�רי ל?ם ;יכוכ יגם-�ו.;נם

; לרדלי �י;נ?ם 'ij?-ן�נ �ש-לי fי;ל-�Wר :� ב;:ר�ת �י-כi�כנה

�.עלי ��כIדי;נ?ם 1�t$

כi.עו:זים, ו:ז��ןת ���ר 7ז:;י;נ�פrדת

אךפיר lבאפו להתפלש
,. ..... : .... : . :

!כiכ, 3lf�רת לז:;י;נ3l�ר

- לא;�ים לי ןז;;;יי;:נם �ל-כiרד.רף ןaז;;פ;נ;:ו.;נס

.עלי, 'ij\ש�iJ iJס9' Iח\כ לiJ�כ;rיק ל?ם כוה-�.קל

לח�ל�חד, :�lJק ��iJרה �י

Q�לי, tP'iJ;:ים iJהנ;:רי:ו:ים iJפו?-.עים עך, �כו�א\�י



שב

ל\:J��ם, �ל-Q�דימ\ כiענ;:זרים f.עיר, ijס��ים ijז9ז �Qכ;:של\

ןו�ח�, ��ןם �'?t\מ� .v\בי �ל-Qז;וQר ןכi�ה

fז:;��ר, iJ�נ;:זf.עים ראש�ה �י;נם �ijיה, ב�;'ןי;נם.

; .ע�?ם בם-��י לiJ��יד�י למי.קש ז;:ו�רו;נ?ם לי ןכJ:\;iה

? אי'?tי�כם 1:�� - לו;נש�עית לי �,קיא().ם ל�t:?ם �v�זד ן�י

סכלI-זי? אשר תב�נית המנרני
• : זז ..' -: :.. t ז • -:

? ��ל\;זי ��ר �ב�רמי Q�,ק�י אי

- V�ל'ז:;\ם ��ת דR�ל לא �ם-�ת-iJטיב �י

• • • :ד;;;ה לא �ם-ל.קס �ם-לי

�ן-��רכiם ם�ה רג;:י

נ"ב) ה"א בשנת עוד חי היה (ברוסא;

סליחה
ז . :

��,קךע\ סתיןה �ל-Q�.רי

Qה-ל?ם iQ-�ל, ;.שגי עילם, �בית

? 3lל-עZלי?ם .קץ l(ד-.vת Qז;ו'?tים

fז:;��ל?ם, �ו;נ�ןה ר�ה ��ןם ושאת �ינ�

! לכם אל-דמי את-יי הפוזפ:ירים
"," ז • ד1 .., :ז 0: •• : .....

,קvלי, '?t��י .ע�ר fזגים ��קב, �ז.vי

ijf\�לי, �ביד א�ר ל��י לז::ו;נ�.לל '?t,קד�

ל�לי, ij�ו;נק1�ם ��ר 3l7ו;נבנ I-זייתי 1'י1
. לי! דמי דאל-I-זI-זנ�

• rב :. .. •

, P:.ע9\י t?'ijיב 19�� רlנה ��ז Qלא

�'p�יי, דhת fזגי ל�ד ��ר iJירR�ל

��.ע9יי, �IJר iכ�פ�rו ,vחז�ל 3lו;זה ן�יזד

? .v�י ;די כi�ד:ם,



שד

?t�p.�3lךנ, Q�י-,קדם ��/oר�ל, ז:iו;זע�ךה tאת

��ש�3lה, �ד�י רסכ;tירי ל�'?tי �לכןוב�ת בi-?-יי

לז:Qi�י3lה פ��ת, י�ל-\;זי:ז�י לקגזד ס��י
. . ....

Qר?3ltה! 1�יב:ר י:י�כ;:' קי.לזד

ר�ליין, בריא �ל ?t�רוtי ררם, ��?Iר

: \;ז�3lי�ן וזאת ל�1יו, ז:i�Qיע� �ו3lה .ר�ש

�רני�ן; 'p�רם Qך�ן תררתי, כוזtפ� �ז::יוים,

! ��f'�ן �ר �לים Qל��י

פ:זריז�ת יחד יתאפtפ� ישראל פ:ל-פ:ית
, 0: • .... : .. : • •• :ז • •• ז

1יז�זית, ןל�קד 'p�רה לקרא ו�'?tים, �t?'1ים

לז:i?=זית, .עיגינ� �ד;Qrד ��ר �.ען 'IJץ

.על-זאת! ו,ו�לijיב� �דכק�ה ר�צ�9ה

ז:i��tSרה �.לי�ה ל�כנר �ס�ים Qה-IJ�ץ

? ו��רה �.כח ו�ין ו1�יא כוזין ��ין

��?=רה, :רם ל�,ס !רים בר?Iד�-�סד

! ז:iי.rירה �� �ת לקס

לפiדזד, ע�יי :'Pצ� .ר�ע Qד;r�נית סיד

רז:i�.לזד; �9חינ ז;:r�ד ר.ןרjת �רbס רפס

iJfיכ;:.לר י.rירו:ני .על-,Pךי.עת כוt1כ� .עיגי

• רז:t1i.לזד �b::ו �כz.ער

�י1', �סד Q�גי ס��ים ��'ין �ךtד�

! רי�י זרין �?t�לי.rי כנס ז:iראית ס�ת

ל�י�,, ר.ןררו;zף �?Qiת לדקס ?I�נ �'P?!ו:ני

! �ר�י כנס �1!:'ל-�א 1.עו;זה .



�ךסם, �א;�יף ריt=ף רי�ה ,�; ק�9ה

�גיryם, ?jלדי ��.לא ז::�!3ך י;ז�יך 9י;נ�יryם

י;z�לסם, ס��י;zף �t=ך�ז:ז ךrרי1ף f�ש ר��ם

! לסם פנ�ךי:גף ���ת..לב לסם י:זו:.zי
. '. ..

��;ית, ל���ה �י;z�ם 9Qי;zף פ:ום קזp:רם

לז::;דת, נ=-9ם ד�ם.fרית בu�ת סרב

��דrזדת, ז::כבל �ןע� ל�!3י �כדןף י:זכ;�.רת
. . ..... ..

;את• 3tיrrכנה �ך-;: P:י

;�ר�ן, .ז�יגינ� fרא�ם �מ�לם trז.לם �סר

ז::�רדי, Q��לת ל�ין לד;ושף iJ�ילה 1רד�ף

: t=��רין ד:.עיר� ז::כבל ;כנפ� �ז �t=חף

! ;�ר�ן f�ל �יי

�רי�ל, �קז:ש �t=גה .ענIfף �ב�ת כi�ב

; IIל�גי ל$:�דן "�;:א : ך;:ךף ב.עם i2.�ם

, נד�ל f�ר �ק9י;zף iJר�נ� ז��יץ, כז!ק

! f;יrrר�ל �ל(iים P:י-�י;זה ו:(דע

�ן-rpלbה עfונ��ל ו�י
צ') ח"א לערן ומת ל: ה"א לערן נולד (ברומא,

ביי לחסדת פדנ
'i - -:-

�ליף, - ��ף ל,ז3!רה �נ�ם

��ף, �די nj=t� ז:ז#!י;zף

ז:;�ף: וגר ;�.ען fאדר .לאדר

: חילף ב;ידם סם דיבת !3נIfף

אוז:ניךה, לף �ל, �ם-י:זקכ;ז.ל�י,

-�� �ר, יום ז:ז�ךף ב;:כ1פדת �י;נ�ס

!זנדוף, ןi2דר�ת n�ן ב;יום ���ח

- 3l�ף .vם-ל-iבדת ל�ב;:י ז:;Aה

*20



משפט-איש מיי
• -:. ":ז

! יראתי מה-פ:ואך לנפשי אייה
• "1' : -,.: .. : ז

לyiQז�פ-�לזד, ?iר�א ��י �ו�

מלזד, ןר�י:וי Q'1.עי ��ל :!ל
.. .

ס,ערי\:Jי• ל1fן�ה �!י ב�קזי

�,קרא\:Jי ב!t�י ,עQיכני, �ר-לי,

�לזד, �יזד רא� עדןם, זtךד1 ל�גי

? סוזד .ו�מ��ה f;\Qנ��ה 9זד

! ןלא-�ב;ראלJי �ם עיך ��י פדג-לי

לא-כנז;ו��י ן�יזד , ;י:ויך\:Jי אי:ה,

13ח�י, נפי רז:tי I;!�.עי? !t�ר נ;וז:נר

! �ה-13.ע�י רז:tי ��ך�ר-fזד יים

��י, דlגל-��ר ב�קזי, רדי, Q�ס

!;I�f�י, �ם \;fמיל לזד רכך\-זי .זג,רש

לfJךt�י! �גי - ן�ל דכזר ��.רף

ק�ר ��ה ;לזך �ם : ב;ל�י כברI;!י

, נפסלי ;��ש �כע-ר�ז :Qים

- ��לי ד�tPקיף \;fנ1עיכני :�bר

�,ע�ר, לר�חי �J:נ1 ��,ו;rרה,

i �,ע�ר ד�ז;;;ה ��ויכני �;קזר

�לי, אי ד��ע נפ,(1 ;!:iי �ם-�י

��לי, fךיפדת לגi'.י �אין ��\-זיש

וצר• ננמד-איר נפשי פני אאיר
זז :. :.. ..: • ז

שו



שז

.ע�ן ויז;ר �כ;�נ, �ינררח, �ח

ך?9iה ן:יי לנ;:לייכ:י, נחן

; �כ;י;זנ� Qfכ,Eרי ן�ל-.ר.עי �ליזוי,

ס��ן ל�ש עילם �סיי הי$:יא

�ר;גכזl?fה י�ין:' כ;tי:נ.רינ�, pQזקיף

! ��ב� ןרי1יו - �ןר:ננ� לכ;tן:זר

•

לכל-חי מזעי �ית
l' '1': ••

��יים, �'bpר ל?-�י ;�ס כi"ם fגי ק�.רי �ח!.ה ,קת

ןגם-ו�l{ם, �ךסם כi�י:נה �ין:' /IfOח, iJ�כ;�ים ו;:י-�זfרה

1כ;lt{כ. כ;fr;ה דכ;frה �זכבר ,t:tף- fר:נכל ?t�ו;נם ��י tזזבר

ך"ם, tp,1א� ו;:י.ל�רסק .עד לבראד, כוכ;ם� �1�ים ryfם

; ל�ל-!ךl{ם �לים כזר�וים lנIfם, �?י כtי?-ה כזרך�ים

; f�ר-�pז.עם כi�ל ב�,?!�חם �יש, fכr��ית �די �qמית �ם

f;ר�.עם, כז�את �ף-��?י �מין, fמי l?rpt5ה �'P?י fם

fכו�.עם, כi.עם �נרj2ר�ים םןר�, ?'��רים כi�נררים

קt�.עם, 1!�ע� לו �ף.�Ifכ� �ייזוים, ;ר;גb,לל� :ר;גhולו

pז�.עם, ולא ��.עם ו;:י-ryחליף ברשונדי:נם, לךפא זliן �ל�ה

��l{ם. �ךt.רי ל?-?-ם ז:iטו ל�ז;וויי:נם, לfם לא-�ר;גב�

Qfךl{ם, �רץ \'p�י /Oם ו'�זן Dדל� ך/O.עים �Ifח

�ד�ם, ��ת, �כiה, ו/Oם כו��ים, כו�יגיryם .p?-רים �Ifח

�כוךJlיl{ם, 1�'?!ם ?!:;:או '?!ם �ח�, �דliן ��.עים ,?!�ה

וכו�יים, .עך�ם 1�ר� '?!ם 1�ל-iJ�ק�ם /oם, ו�ריל �פiן

רlנם, וקיל ב�ש ?:t�ע� לא '?!ם, ,?!��נן �כ;rירים �JJד

!עם, �לא� ךt�ו;:ים, לנ;:גי ך�נ;:�דים שיעים לא.�fרו

ב.עם. ?ךtזית ��j2� לא-עיד כtי?-ה, כוךאית ijם ז:iר;ג:�ש�

�לl{ם, �1:.!!ה �ת לא-tזtp�כוה fל-זאת, �ךrtית IJ9ךIJר ל�י

לltpQ{ם, ה?ף' ��י יים יים - כ;ר,ור;ג.ע.לם tזז;;;ה ו�ם �ר.לי,



שח

ןiJכ;r'.עס, �ז:זס ���ר ,'�

ןi::�'.עס, ;רס ��ר ��קיס

וiJןt�'.עם, iJקj?tס ��.tPר לי,
.' . ..

ןi:lד�'.עס. iJ:P�פ;זילס , .עךפ;זי

ז.עם, �ת-��ר לרסס לש�נ

להידי�ס, ו.ע��זי סכ;rף'י
. ..

- להרגי!3ס ישלח את-מלאכי,
:-t"ז -:' "'-::-ד

! נפ!3ס יעסד לבבי יפום
:ז . '-ב T: - •

ן�\;l�לא אי::' ז9ן ��י;:זה

ן��'!ג י:זד;זי:זית, יIfאיל �.דד

נראש ל'p�ה ז��' �יIf�ה

ו���'lנ ל�' �אין .;קtפ;זיל
. . .'

סי �'iJיס ;!גד ��ר ל�לי

.ע�ר fל-��גי '?iצ� �ת

�.קר�יי !ג�מית �לסךtליץ
פני יכפל� נחזיתי זאת

, T T :.. -: -

תבל - תבל
',' ': ....

רע�lג, �ל-��ר �ן.קוה

�ר��, י;:ז..קל �ת�ן בי

�יש-�ר�lג, �ר�lג, ראש

- ?jר�!ג tpר�!ג, ,tכ�לi?

! lגל-הפוב�lג כד שבר
- - - - - ....

ז::::ד�!ג, כ;:�מי - י::נ�ל

.עסק, שי�ף כסל י:זד;זו;זיי

, �1$ל "9: .ע�ל, זלה

�פ�ץ, ��!ה, רצ�ץ, �ןלי

בי:ז- ��ל, לןלית �א ,ים

וכושק �q;ח שירי

1

� .ץן�ה לי לא-iJ��יר .עלי,

ז:ז�ה; lגל-פ;זי ר�ני, רכנם

בו;r�.לא�ה, י:ז.קד;ז�ה כני

ן.ןשן.ןינה הם רנלי מרכפש
, T '.':' •• -: - - t •

. י:ז�'��ה קtיריכני - ס�ק

כJגל�ה, ,� ססן �,עלית

י:ז,עלי�ה, ןl?tז:זכJן lגל-ראש

; ראש�ה ?jר�א כi�יי::י

קtקt�ה fכנב לז��', כiז:;

lגל-פ;זי iJ�יר ז:זךפ;זי '�'�

'?!ירי- �ניר fל-ז:;,ירית

י:זך.זגי�ה, סם ר�לי �ך�ס

'?!'.די ';jקול. iJ�ליכ� ל�

לבית, Pז.עש�.עי כi�יי::'

אי::' �יןן, י:ז��ד;ז�ה ב;:'

�נכtירתם �נחצריהם
.. .. '.' "!.:



שט

�ל-?iר��ה, ב�בא�

�'י1ה, .עיר לא-י':fJ�ר

לא-אראפה? האנכי
ז ',' t ': • "ייז

Iה�ס�J:'י �די fQזם

?i�ן:;, �קtים נבי��ים �יו

תירידפה ידי משס
I "ייז • '1' 'ז

! ��יlנ�ה Vר-ס.ע�ר

��ה, �ל-\-זון 1J1�י �י

שי��ה. ללקט ;��ים,

�לבי1ה, נור ��ק�רת

�1ה, fQל-��ק - אכנז::

לא-�1ה, עיד ���ל9ז:: כנן:;,

ר�ה; ��ח� fל-סכiרים

ו;זפi�1ה, 9ו iכ;ניכ�rp�

;�.עכנן:;, !הר מ�ל קדרים

�ק1rן:;, ז:ז�ים ב,ע1ו;ות Qר,

�,עו'��ה, !:f ו;זזרז;ו1ה, fס

; �אר�ה fאיר �ב;�יר-1ם

�ל-fל-��ה, ו;זי;sס�י;1ה

ו:ג�כ;:1rה, fסו �ם-קיגי

- י::ק.רא1ה אי �ם-ו;זtר'1rrה

! שב;�ה .ל��ה : א�רית סן '-iכ

ו;זב;-Vר�ה, �ו f�ש ייכני

�לז:;'��ה, 'tק�ת-ג� ה1א

ר.ד�ה. ב� .על--V�נוכני

? 19ה !ה כ,זי הודן ;�-Vת

י::ר�י1ה, אי::י :ר:ן

! יי1ה ז:ו'rr.קן, Qך:'1ן�'

תצפינה lני פם-עיביה
, ':,,'ז • .....ז ..

! ה�י1ה �!.ר ס'דם, �י

סו ל��'דת .ערב� !='די

I'��Q .ע�רה לא-�ד�ה

- lנפום\-זרים אם-\-זם\-ז\-זר
• ז : • - •• - :. •

- ס�ם �ל-\-זין Jjס�א ל1

אד �.f�ר ;:r'�דJם-כ�

\-זמריא lנפורים כעת אי
.: - ז - •• T

Iרץ.�iר-כV- �'rr�י?�ה

1זו;ו- ;הרן, �ננ;:'

לרעית סך:'דן�ים, לראית

�רה .ע�רה ר�ילJי �ם

iJ�1רות חי�ן ��ר יים

כi-ךס1- -Vל-J3�ל לא-הוליד

הפכlנדת הודת יים
...... : . - ...... ".

��רקול, iע?יכ. ראיttז::

lנשסים אדר דמאדרי
• - ז - ,.:

- לא-�ד;ו iJQר ��ו יttררז::

נבל-האדריס - דלתייה
• ז T ז ',' l' :

�עיר, �ר1ם .לב דב;�ררם

סס.רב, לiJט iיכ�קי

1�זפויכני lנ'rrן:גנכני

לר-Vת, i;דד;ושית rr'Q�אית

ס�i;ד1ו;זי �ן לא-ז:;ב;11Jו;זי,

נבל- א1ר ראיתי חפויתי
:., •• ז • -

ז:ו'i?rrז:: �ש �ם לא-�ר,עו;זי

�ש �י �לח fQורדם אי

.ע�רה, i;דה-��ית, : �i;דרו;זי

- י':IJI?J��ה לי �ם-�יג;ן

לי �י;s;י-�א .עלי, ח1כ;זי

לfז::, �ש .ע�רה כbrr'-i.ע

ו;זי;J3IJsן �'rrו;ז;ם : tj�רה



שי

Iה�ח� �כזת �1כזר-ל�

ל(:fךJן:;י1ה, זג7יי1ה �ין

! יז!:נ1ה לא-ל� iונית כ;:י

I1ה�י�ם-� �ם-�קQtילה

Iה�בר;זו.ל בJ;tנ:א�ה

! ���ה לקסה �יים ג�'?Iי

Iה�י�iלא-ך lנד-כה ג�'?Iי

.Pי1ז:;, !:נרע סיRז:; �1�יש

\:Jק.רא�ה, א\:Jי ���ה

כi.עליי�ה. 1lfiJה וי

כנ,על.!�ה, iיכJ)7יי� $םז

.ע�ה! ל�י ז:ז�Rף, סי

?,�ה, ל?-ף לדריכית כ;:י

אכינה שם רגלי פ:פ!ית
/ l' • ז ,. -: - -

י:ז!;i;י1ה! ל� iJ�נ;ולכית

��ריי�ז:;, יזל lנד-�א\:Jי

-- �י1ז:;. �ם-�\:Jי\:Jי מירז:;,

\:1J!.י�ה, לי סן ���יית

; לא-תא�י�ה לא-\:J��,ע�ה,

��f��ה, �סר ח.שק

לא-\:Jר�י�ה. עיל\:Jי �ח,

לא-\:7b1J�ה, �רי ו;:1מ�ל

(:fז;ור��ה. .עלי ר.עה כ;:י

z:Iשכרנה �כסיל טמא פ:י
, T: :. • ; •. ז •

תכפ:ינה לא - מz:lי אל�
, ז '.': • • - •

\:J�די�ה, לא א\:Jי - .עRר

כנ,עו'��ה לי לא-\:J�ר�י,

�1ה, �ל-,f�ף Q!כiב
! מז?'1iה ��ף �ם-חסל

- iונית ל��י ���י יזךJ'ק

ינביל-אתם ה�א האזיר
ז : • •• ז

1iJ�ך;1 אי קt$םלה iJ,עכ;;וק

לא-�ר,עי:זי ��,עי:זי, .pת

עז t?Qרית :iק� 'Pיגי

כ;:י �1!רי:זי, $ם�ר\;זי: $םז

iJיים, �7י:זי לא-�ר,עי:זי

, \;זקפץ ז:ו��ז:; �ד .ע�רה כ;:י

�י Qזאת, עוד �ד�ר\:Jי

יז�ח .ע�רה, ל?=כיוף, �ד

iJסן, .ע�רת זאת כ;:�lbנ

דtסWק, סי בי:ז��ע:

.עם-ל?-ף, כi;ו:;ה-זאת �.ע1

י:.lכזת כi�זיר - Ijי-$ם�י

�שz:lי ככל z:lםשל�
., : , - :ז - ,.

,iרת.ח�ע. .עם כiל?=י:זי �ז

�וי\:Jי �,ערז:;, ��7י:זי

{t$7i�י, lנJ;tה �!��י

�1קילי �י, לא-כנז;ושק�ה

- .ע�רה לךJשק �ם-$t�ר\;זי

-1 מ'די לא-תחפצנה
... '1' • -::ז

�י ל��'ות, סiוס ��lנק

לא-נש�-כי לא-נשיתי
.ו ז • • י

�י, ו:;ק�1ה lנל-�י יזו;נ�ז:;

i1:יים, lנל-קזנ;רי �ז;ול� לא

�ל- �?i'?!י�ה �יי�רי:זי ל�

- לז;וםירן �I,9ר �!;i;ה ל�

�!��י , '?i,ערי ז::7ב;:ין כ;:י

WiJי�ח, R�ף כ;:י-:�א



שיא

2

'! ו�ם-�רר !:ו�ש, .�ה-:'p�ה

�סה-�ד;ויד!, ל�י, סה-ו;p,Jו'ץ,

! jי ומ'ים - די:zי:נ.ע�ף ו:זי:נ�ס

��:ת-סן, .ענ;:רה

; t1�i'י:נה� ד:זt1.קך

t5�ך, וrרין יים tSז

; וrלi'י:נה� �'ים

מסן, �'pלת �י,

הרגתה�! אשה
: ... :-ז 'ז

נגה, דאיר �דק �קים �נ;:Rר

/O�;ז, �!:ור ה�א ד�י-!ה ,I.ה �י

ת��ה? ,P?י tזרץ �למ'p�יר

למi,vי�ה! v�ךנRrו ל�אד

��ה, !סים �ן�ה .על-ח�ג

; ס��ה ז:;��י fשיPזן .ע�יה,

! נ�ה �ח,I.ה ipמאלה .vין ש�ר

; ך;ד;ו!ך\;זי ��ש לנ;:�רים

:�ך\;זי, .עם-ז� �ל-f.רך

ח?i�ךו;זי. �ן ר�ים זיו;וי

! .ע�ךו;זי t5ך יא�ר: b��י

iזרים, ��א �לי �-:'pש�

יי�ם לאיר ��:ת-סן tזד;ו!ה

איר, וח�ה tSז;;לי �יך ו;זי:נ�ל

3

�י, כ;זמךמר ל�י

וש�לת מים
": .: . -

?i��ך ���י '�ס

ד:ז�ך .ער-�'pרת

גנ;:קtי, ,pלי ח�נ;rי

: .עלי �ן-י��ר�

כ;:' 1�ך�ה, �רים ��א ��קד

: Pזמק fל-�-ד.רי נ�t1�לה

מרים פ:יכבי פ:.ה'ים לנבב
ז •• : I - : : •

t1�לi;1ף !:,יד, : ב���ר�-לי

כ;:' דבגה, �דק לא-�זגךר�

ראש o/1דנ� iJ�ה יךד� t5ן

�.דק, �ח,I.ה - ;�'�ה .עין ש�ר

כi;:ו לץ

, tS!ךו;זי עז : ::ן יא�ר

\;זדרע �ם-לי ,i:דbz;לו �ין

��$tל, ��.ךת ר�ים נ;:י

ו;ל- כ;:' עם:ר,עי, ז:זכ;זיי ,I.ה



! לא-חסרו.ןי ך:'בר : יאמר
• : T T .. T ...

, עירךl:זי לי נ�יל קQ/?rה

. חתרו.ןי שכלי במשיםית
, • : T T .:. : •

• המםרו.ןי איר'ת םל לנס
• I T : • ... ....

! לא-31�ךl:זי כס : יא�ר

• .ע�רl:זי םי�כנם �'-דז�ת

I:ז��רl:זי, 1:ז1רל $tז - �זקיז

; �די;זרl:זי lנל-יt�ל ל?/,זד

��רl:זי, lנל-fל-\:J,ענ��ים

לא�כנ�ךl:זי, שק lנל-�ל1י
• נחך:'רו.ןי כי לא-חפרו.ןי

• : T : ... • .: - T

:�ך1;זי, ר'�י ��.vיגי

לא-שחרו.ןי. אחר �פני
• t T • •• - •• :

, f.1iJרl:זי �ל31�ים �לשיז

, ך;ז;ו.fרl:זי .עם-.ע�רה חWק

ז:;נ;r�ךl:זי, אכנם [iח'-דז?iים

�ל-Qד�רl:זי, t5ף-?i�ר�

Qז:;ךl:זי• ךו�ם �לiiJ/�יא

• ?זרl:זי אקור לי :�ם

�?רl:זי, אכנם �fוה ,ו.ה

, ��ךl:זי lנל-�זם :די

הו.ןרו.ןי, שאסר� את
• : T • T ז ... ••

, שיררנ:זי $tז .fכ� ��.vת

, 9כנרן;זי $tז .fנ� �tב.vת

.ע?iךן;זי, - �כ;tע� �tב.עת

, ר�רl:זי $tז ך;ז;וש� �?-!iת

, 'rז?Iרן;זי ז:;'-דזליכ� �tב!iת

[i�רן;זי, ו.עים גין fר�ת

[9iךן;זי, lנ�ים �1זלית

הפרו.ןי לפי אבני-גר
, • :T' - - • ..:-

�יש, �tp�ע Q��י ��.vת

אסיר ו.ן�נה אשיר מלב
, .... T .....••

ס�צי ל?/חיז �ל[i�יעי

jlל- יים .ע�ר, שדגי Qי�

�.עף, ��ז לא-'rזכנה �יש

iJ;צ�רים, קIJ/irת ז:;:י\:Jי

, �לר\:Jי �ל Qז-לך\:Jי

f.רם, ��ע נס Q'ןם

כל-מתהלל יתהלל בי
, .• - :. ז •• - :. .

--- :�:י ז:;lנ�ים �לiJראית

לא-�ניש, - :רא��י .ער'ם

ל1שק, �ת-�י �ז;ושק fל-�יש

שסר, פt�י .עם-bסר שר

�ל-��9�ים, ip�ה $tכ;Iיר

חפצםדים לנןת אפךיד
, • T : • ... • .: -

�ביד ניבבו.ןי �בתלית
-: ,.: - ".. :

!�ח�, לי fל-ז:;חP!קים

סל?iם, 'rז�ן �[i�ח P:י

איר, j:בן� �דר'זד fל-�ןזד

- א\:Jי ל?jפ:ר ז:זp!נ� �יקrים

�tבעז - לךiרג 1פ:ז� אי\:Jי

$Qtרן;זי, �ז:;ן;זיר� �ת

.fנ;:י\:Jי, �ז ipז;וק� 1�V.ת

-f�י\:Jי, -- iדצ' �tב!iת

�כ;t,ען;זי, - .ע�ר1 tiב.Vת

, ך;ז;וWי\:Jי - 1גר� �tב.עת

iJ'-דזןדן;זי/ - 'rז9ר� �tב.עת

�tברית �ן;זיר, t5�יץ ,ק'f\ר

�ף-�i/לכית, .עיר שיJ:\Wי

�ף ;z:ליו� ,עיר 1יbרי



שיג ך1י:zליס.

ניתרI-זי נביא �לבן:'י
, • C ז • ז • - :

! ?iךרו;זי לא �סל, אירי

�tpרו;זי, �דק רב iji?fל

דד�ךרו;זי; לא-ק��ו;זי

• ?i�רו;זי ל'א-�!ןע �דה

, 9רךו;זי ר;:י ��ר� עילם,

.ע�רו;זי, �יגיסם ��ן

, �ו;zכ�רו;זי ר'א�ם lגל'ח�ג

לא-ז:;ץt�רו;זי, סיד 1�קךfם

?I�ךו;זי, �י-אי:גם �נ;:ח1

, ל'א'��רו;זי �;�י �זד

יפrרI-זי• רנים ני אזננר
• C ז • . -. : "0"

, כז�רו;זי pזכזת I-זיזד 1�ל1

�?i�רו;זי, �ז לביי:גם I-זיזד

• ז:;��רו;זי Qסם �גי יים

פירךו;זי, ז::�ם 1��ךי

�ף-�י:גרו;זי, - כזלמ� סם

.ע�רו;זי• �.ע�ר �רים

�ף-�,ע!רו;זי, ל�י f�ח

! נגזרן.ןי אמרן.ןי: ראשי
• ':ז� .: - "ן •

ץtס1ה, בכ;וים סל;גה �ב;:�ה

��1ה, תילע ,עלי �JJ?-לי-ב1ץ,

ן,11Pה! �.זנ.רש לזד �לימית

,j:f1י�ך-:'� �ר?!ק בי ל��ש

���רו;זי, �!�ל ���א-רים

�זד �ל�1ה, דד?Iש ?iדר�

לא-:ז;;�ה �ין ז:tם-;ז;;�ה *ין

�זד - �דרjי ז:tי�יס ;?tח�

�?-צר, לא-1�,עו;זי ?-רם

חכמי פיהם פצ1 3lלי
•• : - '0'. ז - ז

כז�ב�, .;גיגי �ל�.�ר

�ת� אי:zי �י ��כזץtt:ם

לבוי:גם, ��פ�ן כז��ו;זי

��fךו;זי, �lגן fז1�י

, �ין-קץ ז:tי�ים ייס יים ��ר;:יר

- אם-נרמסן.ןי 1ברגליהם
• : T :. • ..... : - :

- ךfי:zי הי$:יא1 ז:tיpזים

?i�ר1, .עלי �י �ד�ת

ידים להם לא-הי�
, . זז ": ,. ז

כJ�י�ים, רא�י '?Iכרו;זי

, ר�ו;זי ��ד לא-�?Iלט1

3lד-�.רץ, ז:;/o�לו;זי �כ;וים

ן:'�כ;ו�ה, t:ךד, 1ד'?I?-ו;זי

3lל- �פ�-�:ם �ת t5דז1ם

Qרzוים

1

�לל ינ!א

לןפאת ?iרא��י .עם נךי;;י

�ח1!ה fכ;ו�ת-�ז, ijיz:אי�דז

���ה, לזד, ץtלימית : ךו;זי �t5ד

ימיני את-יד אני זשלחi-זי
. .: - ',' . -� .: -" :



שיד

לבנה. מטלית נמי ס�ת ימינן:;
:זז .. : -: ז .:

fיי�ה, fן:; לז:;�ל ןסPז?-י:זי

לג.�ה, .ר�ק 3lל-י;וקיס ןP!י;וי:זי
. .. . .,

Iח�דף ��לי ס;כנה fי;וז;ו�ה

! '? .ע�בו�ן:; רב �אר ןז:;3lל�ה

iJל��ה, ןjiזר �י;ויץ-Pז:ש

דיו�ה ו.rר �Iiות $tש�ת ן�יו

iJלב:�ה, ן.ריס iJפ:ור ן�ל

�ת-;.ע�ה/ ןסןב f:\iJיר ןקיל

'rr��ה, כ;:ךךה ��נ;וי fתו�ם

fג;:��ן:;. אכנם וrבוש ןן�רב

�ת-!?1iז:;/ �י;וךט� �לךה קח�

�ת-'p��ן:;; ���ל ןז:;3lל�ה

לשי�ן:;. ב;ס ל�רר �ןן:;, f�ף

iJ�כי�ה, 'p�י:zי ז:;יא ן�זאת

ל1liה, דכJי:זיז:; ל�ז;וןי:נן:;

iJ�נ��ח. ןןאWי ן�eיקןט

3lל- �ו;z�ה ל��ן:; �י;וגרל

פ:עיני לפ:י מאר פרל אזי
- •• : •• : - ז .ז--

ל�ב;:י, ;.ע��י ן.עם-ס'rrג;:י

3lל-iJדג.�ה �!י �י;ו"rrי:זי

כJךrרש�ו, ן�י�ה : ן$t�ךי:זי

!�ב;:ים �רגי קח� iJQר, לב�

�ת-��כנן:;, י:זךדג?ת וסלב

�ד?,ךם, ערב p:�ף ב�ת ן�ח

!�בו, 3lך.ר��iJ-נ;וו ן�ח

��Wל רוכג fלי ו-זיך וiJךי:זח

iJ��ןה, עיר ,pוי יי:z��סם

זאת, ל,pשית ���ו i�Ii-ם�ן

ל�לן:;, �ם-ס�ף ?-�י ןקtךפ�ז:;

��ח�-ןן:; �ןjרית, '?t,ערות ן�ח

ד.ק1-ז:;יא, ךr�ךנ�ז:; וז:;גה-iאת

iJ�כי�ים, fכ;!�.רי ך�יי:zיז:;

דןא!' ��ן-ijiר �י;ול1;!!3ם

2

�ז;ו��ת, י:זכ:.ושב דקר!;'.י נפשי

ו.r@ת, דלךצית f�ר1-�1 ןק�ץ

.עם-ב�ת/ צ�ף-ר�ש �ם �י-�דו��ה

ע��ת. ןקיל fל-�ב;::ת.ס1 �ם

אry�ת ן�ין ?-�רו-�ו Qה-לי

!�ת, או י;ו'r.זחיר �ןjרית רק �ם,

�ל@ת, ב.,pלית !�נית ��ה

�,ע��. �חי fרוג;:ןי:נם כ?Eקtי



שטן

א��ת ן�ר;ז I .vךו ולן, Qה-לי

Iת�יש-נ�ל-�ן מ��ים fל-�'Pלות

; $פ:ו �.vיני םtP�ו;זיף .על-�ו
. ..

Iת�י9 יהוד סן v.-iיני ו:l�ת

,��ת, ז::;;�ר fל-�ב;:;ה fן:'

! QךQtרי-.ע:ו ככל ב��bף

• ב;:�ב�ןיי לך $פדךן ק�ה

, I?:;l�ליי לו ft5וה p.:;l/ש

.עןין, ן��ת (;;ך �'p/ש

�ליי, טוב .עם ל�\-ז1ת ב;:.p/ש

tQ-.עליי, ��n�ת ;:ך!.ל

, �tpליי קוו l;:.קש - ר?jי:ני �יו

- .על-ש�ליי רפוו�ים ב;:.p/ש

: �tן'ליי Iiלן:' ��.עם

! �.עלליי ל?1רי �ךצ�.עה

3

.ע�רי, lנ�ד fל-iJק�ה

- !.ןת �ל-.ע�!=,י �סו;זי

- ���ה-פה ם�רה : $פ�רו;זי

- מ$iידי אכלה : אמרן.ןי
• " :ז T .: .. T

, כו!:;ר ב;:.קש - ליו : $פ�ךו;זי

����t5 �ת, אךב;:ילה�

- �?I.עיל �פךד ז:;ל�ורו;זיה�

(;;שו�ר, קול $פרים ל�ן

�.קל - .עם-lvנ�ד ל?/נךת

�ן.סדלי �ן.דין יר�ף ךנ;:.י

ס"ו) ה"א כשבת כטוליטולא (חי

��JJר;ז !='יגן:' יום

!כJJי;ז, �!ן:' ןצ�ר

הולם, ��ר רר�ר;ז

ז:;fלם. 1t5Qר;ז

תרבתה
ז ..

לקגן:' כ1fקtי ש�ב;:י

- �'pלגף ןז:;fלי.וי

i-קך�ן:' ו;זלין .עד-קוסי

אוגר? י.וד;rורבות



שכtו

ד�מוה באלמ\-זי
'ז • ב -.::'..

תQ:ה; �י ןב�קtי

�לבי, סרי fש�וי

פבי• כלפוה כבשתה
זז ז • : ז : •

Qגי-ד.רך, Qך\;זי

; lנל-�.רן �?tפ!ק לואת

�ד;וךי 'J:\א!:jJJ�

• בגI:'י �כלפות,
.: "," • T' :

�קrיב��י �'tr.עיפ;י

: �ריב��י �סד;ו'ttביכנ,

�ti!פוית וע qי.דף

? fלפוית ��ב לא

ב�קזי f�ד לtiןtךכגיו

: �?iדקזי סל�י ��ו

\-זשימ�ה ברים בסיד
ז .: • י : "

.. ! כנכ;:לימ�ס רלא

'pיב�1' ךא�ת ןQt5.רי

ו,עיי1�ך, סלכ�

ן9tע�, לא �מ�9ר

;ךע�' לא �ם-iJ?=לים

�?iוען �ילי קtitלת

וע ל�שית כ;:י-/Iבי

- שמן.ןי כבחלמיש
• : ז . ז - -

• �כ;:לר;ו\;זי לא �ל-�ז

אכלן.ןי כחשי פרי
• : - ז .: - .:

9�ל\;זי, '�t1ן? ועל

סך�\:Jי, �ipא\:Jי

וגם-בכלמן.ןי• .!שן.ןי
. : ... :. -: .:

חכ:זא� לאל .!נים
: ז •• ז • ז

- �tiא� �ל�י-';Wע

sפ'ttמ� �ל-��ר f!דרם

ייכבלמ�' יבש�
: T 0: -

לבQ��י t?JJךף �ז:;י

; י:נ�ך��י יסIiןי:נף
�ל-�,עןם, י,דlנ

! �כ;:לם '11 �ל-;שב



שיו

הלד הגזרות ומפני ובבלינסיאה, בסרPוסטא בברצלונא, חי צ: ה"א לערד (בולר

Pס"ח) ה"א שם ומת לאלניר מספרר

קי�ה

שכרי כום נדיל
, .:. ז - T

�ל��', צ�ר-ז:;ול.קי

אל-איכי למטרה
, .: "," ז ז - �

�ר�ה. ר�גע �יז-קון{ם, ���tpרי �ן�ז,

ברhכתי מיכת
, ז t. •......

�רfכי:ני, �'p�י

קו�ל�ה. :קרת ��ת �לrגיוי f�'ין

לנחלה, �ל ל�ן�י1י

כ;:י-נד;ולה, ל�fי:ני

ו�כ;�ה. רב;:ים fא� �,עוי, P:כיד ���יי:ני,

�ז:;י, �ל-ייד.vי ��?tillד

ליא-רז:;י, �ל-fל-ע�ר

לנחלתי וכפרי כנים
• T-: -: , . .: .

לעילם, �ן�י ;:,עדי

���לם, רזזנ� ��l?�

םירa;tה. ןה�י �t!tלה ךtךרי ר.עיר .ע�ש�,

.עירי ל't!ד

�י:וג:z�י

�?iי��'

יכני:זג:zני

�ד 'm

��ד ךtpם

:�ד וסן

חמדיתי
- -•. ך

ךךקועיכני

��חימיכני

לקיל

��ל קרא

ןז:;ו�ל ן$'יר

fל""�ל

בmיה
T ":,0:

�י:נז:;ויי::

�Qז:;ויי::



שיח

�ד3lפודן, W1.עיר ��ו

ןt3למדן, �כדל qו�ה, לידם

! iJכו�$tה ��1'ל1ה ע�רי, �לי 3lזרד

�,קר?-', ו:zד3lר-�ש

11ל-?!�י�י, ן��ר שד

3lל-זt�ר$tה. ו!ז�ן.ןד�ם ן�(:!ךי, 3lר�י �י:ני

? Q?,,ד�ת .דף ?j�רה

�נ;�דןת, f3l1זף

��ל$tה!" Vnךtר�ה �!רי, �1פ:ל "t$vח",

;f!וט? אד q:.�ח

שלם? בי צר מבiת
•• ., T

! משאה �נכבד בחרי בי mיר
ז ... - "," : • :ז ז • ",' �.

, ז:ז�רי ןע!ק 3l�י, �ת

P:��ךי, iJרז:ו�י

ןי:נב$tה? qו:z,קרב �?tךי, עipה, Qה-זה

אל-נזלתי ועזר
• ז ... •.... :

�ל-ב(:זלי:ני, ןשד��ז::

iJ�?!��ה. לlStPר\ת iJ�ךי ז::�\$tה-�א

1�ם ראדת

לiJ\;זRם

, ל.חי?jם �מןל

בהביבי
.. -:-

לQדל\�י

-\�1 �זP:רה

j?qצר :ז::,

�,עצר ןור

צר ואמרה
:ז ז :

�נור \��

ישבדר ואם
:. .:

��דסה, \��

ן�ם-?jרסה

�לע!1'סה

�9.עד י;זד:;\

ל�ל-\;ז?י.עד,

1;ו�ל.עך

�'דן, לijר �נ;�ה ל�נ �?יijר (:!lק

רt3�ריון, זt'1ל 1נות \;זךז::ר 1ר1ש

�t$tyה! fל-�ד.עה ן3lל , ז::ךי �כון :ז;;;ה fל-ר,ך 1ראש



שיפ

!='דדיס אס-לבד פ:י
,. : ..

; י;zנ�9י:ני �זל�

ב;:ז:;��ד �ש�ר,

!='אנתי. ן.ןרב
• ,. :ז .....

.ךlג, fסדד 9תדק

לעפזתי? ה�א אד
• ז ב."

��ר�ח, בדד

!? ןנ��י:ני ר�ז:rי

�ביניה� �יני
, .... .,.

! ב;:ךlI1(י:ני �,עדד

מפרידתד? לי
• ז -; ••

! �כ;tי�י:ני l(ר�ה

�I1�א �רי לכבל

ל�בדכני 1�נית

י;zמ�1תד Qז:י

- ב;:�ל-�יי:ני ח�זד

ר:ז,ענ�נ tI�ש ! �ז:rי

ל��תד ��ב

�מר iJ�,על�ה

fז:;�רד ,*ק�ל

ז:;�ריד jlל-ז9ך j:ז:;ן

�י�י נ��?!�ה

סדרה tI�ש ! צ�רי

אסיפתי טרם
ז • -: ......

J:'�ןאז �ז-��ח �fזעדז ן�י

יטת לאלניר הלך הגזררת ןמפגי בארנין חי קכ"א, ה"א אדר בחדש בסיררקא (.גיל,

ר"ר) ה"א שם

ךו?tןה �.רץ

ןו'כו�ת, \:QJיד J;נ��ה לזאת ב�קrי �>iך�ת, �רץ יi=בדד �Qל �1סף

; ן�רר�ת 9תדק �ר�ש לג;fי j:ז1רן �יית �יז:;ים ��ת �כוך i?7ר�ת t�ה

ן�ז;ור�ת. ן�ם-tpןה 7.ע;יס ז:;;כzה �זיi=רה' ב;:i1ת �ד;ז.fה ;קי, 7��י 'Rד

11ן;��ת; ננ� לזאת ן��קrי , ז:;�ל 7סי;tא �ל-�וr,*נ-לי ן�ס.�ה';ה ש�ה

? ��דחWת ן;ר�ל ב;:סו ןQ�יר ב�זד �1גו'זד ן�יזד ג1ו;ס, יi=בדך j:לן �י.��ו'זד

���ל�ת, �-דצר ,ערב �-ד�ל.�לילית �ךים ב;:�רצות ���א ב;:לי j:ךרןLI i1.רזד

�לf�ת. ח�ש 7ב�ש j:7ן;ךן ז:;יא ו;:י , ו;נז:;י ב;:קr�כוה \;ז�שיל ��ר ��.רת �1מו

11���ת, ל:J�ל ��ר �י:נ�ח, ��ך ;סוד ה�א �בי (-t�ל, �שוש ;נו�ף .!.ח נוף



שב

ן��ךwת' ג�ש fבדר זיו ���ל בבד ��י, �.ע�רדת :דין ;�יר �ל'ז:;ים �רא

?I�לWת' �בת י;מד ן�בדת ו;ז�ים ן�יש ןV�ל �דם י;ליל -?-קר�ז:; ר�ה

ד�,עW1ת' ��ה חידת ?!הךה, �.רץ �/O�ז:; דלא (;J�ל, ;סד, ���ף זלל

ןע?-�ת' כנוקיב �לי ?jרקtים ג��ת �-?-(tרה, �!י �בדת �.לי ?ינ�סה נ;ז/o�ב

?1J1ר�ת' ב:jlר qל'א י;?�ר :�יו ?קץ עיי �?i�ר� ד�ם-�ז:; ;�ת�ו, כז�ים

דhן�ת' אדלה ו;זז:;י ?'/o�ים לא כ;:י ��-?-גי-;?iר, 9ךה ?שין ?יד�ר �ןגגש

iת��?-�ד ry?�ה י;כ;tיר דוקי�ה ��ל �ורים ?זאת P:�ת-�.לך. ז:;יא ��ת ר�ת

דו�fו�ת' ד�ל-טד?-ה דסןב �ד�ש �?-ל �ז:;, iJץtד�ים 9�א� �לי 9hר

ו���ת, .ryPם ו;זד:;י �ז ?,ע!?-ה ?-ז:; ד�ם-�,ע�'� תיכ;זיף, qלא לש?יב;זים �1ע

��די;ז�ת' ל?.\-זדש �ייל �רידת '*7סה :,דע�' �לי �/o�ט 7�ל, �לא-�ל קi-א�

��רס�ת; ר:זנ�ר �(t�ת דסין �9ך ן�ין ד�Wה עלה ל�ית ?יחיזז:; �-?-כור

ןכ?-�ת' ןzגם t?1�ה דסזrא zגוו q�י ד:לין, :�יש �לי �קר�ז:; �ןק

? ?,כ.;ס�ת �.ה �יך �ךדים ד.Pיו .!.ה, סד, ו;ז�ל זהירית ר:זל�יו, ד�ם-.אדמ� כוt9את

י;�-?-ר�ת; 'P�יר ��רב, וגר קזכוק ��ש ו.P'�ת lנfוז:;, �יך /o�י�ה $t?י�ה

�נ;ל.rPת' ר.רך כ;:מד iJי:זכ,f�ית בבי �לדת קtס?iים, קז.ער למ�ל י.וכ;.�ן �ית-�ל
• ',' •••• •• '0'

דל��ת' ר,עידו דואן ?כוl:ן ��.לאת' 7�ן ל�ב��ה כ;:י �קו�ה, �ך!.!.ה �יא

דיר�ת' ל'?jסה ?t�ת ד;(Iר iJןר ד�ל- ;רחים, י.וקרא ו�ו Et-iשית, זיגי

?ישר�ת' iJ�ל f�ו טיב .P.:pץ ו;:י ןז:;, דגר ?י�חית ��ו ד1ית i-9?ים VדWר

?'ל��ת' �7ו;זז:; דכל ו;נ��ר ז:;יא ו;:י "17 ו;ז.קפית ז;:o/rבבין ;ז:;י ?j$:ירז:; �לכ,fי

דר'��ת' ע�ה וזגי �?-?iר צאו כ;:י �-?-(tרה, לזאת ז;:r?-ריו qלא ?iךקtים ז?-סי

i דו:��ת ד�ם-ג�'*ם .p:1�ים פקדם ןה�א .p:תי�ז:;, שד�ים �.לי �לז:;ים '9r:;ז

ד���ת' י.ורז:; ר(1tה דואן ��ות .p:מי ?'נ�רז:;, ב:כ)!ש �ייל .Pיו �ךאית ו;זח

?'גר�ת' ��ה .p:�ה .p:ז�ני מון ןז�נ ,ע1דיו, מי�יא ��ר .לץ ,עניש �אית

ן���ת' �ר:זץ לזאת - v�מרי סיל דוצא .Pת fקיר ��ע ;ז:;י �ן�ים P:דמ�ת

: ?יjl��ת :'ttר -?-:ן ז:;יא ן�ם כ.;�ם" ;חמ� �ליל ע-?-רי qלא ,עEtרז:; ללhזד

דופר�ת' �רת �/oדור� �ם-fרית �ר - �ו;ז�ה qלא ?iייש ל.vם ,ע.רי-.עי מורש

��ת-?יQ��ת! �ל-;לין ל'א-�ו;זנ� ל�ו-אq�ים? �לי:זי :tiי:נה לי.וי �אנה

���Wת; .ע�ר כ;:מי �זןה .דכור ולא �ל'ז:;ים, �ןה םלא ל.vם-ז� סיןי
.. .. . " . .

וני?i�ת' ��ןה qל'א fכ,f�zגז:; Iה�הי '�:p. לי.ו�רי ז:זfה ��9ו ��יר 3lל-�,
f���ת' zג�ר ןzגם .p:�ם-ס�ף �.ער ��ר יים ג��ה ל�ל-גיי לא ti�ר �.לא



שנא י:ו?Iןה. �ךץ

נןוג.ע�ת, �.רץ ר,ע�ה �י;ז1ה דת ויים ד.ע1ן, �tpןיי כlI.tfiר ��י �יד.9ן

�סדר�ת, �ך-II.tל לך9tה qכ;:י $tרןם, �רש� ן$tז ��j:'ע, ועוג לו;rיחין nרן

��ד;ור�ת- ו;נז:'ם �לוrמ� !:;II.tל,ו.Pת יi-ביד �Qל סIfה ושדב י;נןי�ץ יציא

?/�כו�ת. �ד::ם רלא ,עךלJי, l;זj:'י Qךtןה י;נח!ה $rtד ק?QIים, ;חז� �דא

ןככו�ת; רlה ןijיא ��1ה, ט$tז ס�כנה ��ר ��כוה, f�ד ��.רת �ו:rיל

� 1ן;:�n�ת �ך\.ל fמי 1ת11ה ר�ןם �יד .p:�.רץ �ל�, ��ר ל��,ם אד�ה

?/ךP.fr!ת, �ם-לא רf�ה ולא לJ?/�א, fלי �9זיר י;נז;;�ה, ?/אד ל�,ין �?"�י

?/ר��ת! כi'ים ןijיא Q,ע�'רה, צר f�ל-Q!:ו9ד �?/.לאת qלא !:;גיידה ידם

וע��ת, ,עי;נ?iה ,ערי דד?/,עה, .Pי�י ו�ם.�fרה �.לי.�רץ, יi-�די ��rד

�Q�ר�ת. ��lגה יi-מי כנד;וכiל,ולtiJז ולא f�רrד ו;נרןה ��ר �9לJי, �בנ1ז

?/Q��ת, :די qלא nf�rד יי9ם ? ר}��ף �l;,י �pזfח �ח' �לijים, lנד9ה,

! ל�ז-?i�ת Q�ב �;י ו�ז;;;ה כו?/ל�, ןיא ךtו;rידי �ליית �:�י ב;�ץח�

וו'1�ת; ןריב ילJי;נ���ה י;נז;;�ה וריק �יא ��ר כנקזיב, לא�די;זף i?1ם

ןו'כו�ת. 1hה ירע ,i:i;רi?f $t.ון ij1יא �ד�ר �לדם ��י לiJ�לים, סכ;:$'י

?Iק��ת, !:;;כנה י�ש ל��ים כנל�ין לעת יi-ל1לדת $tז;;�ת ;ריד, לר,v:ה, !נ;:רה

; ��ר��ת 1I.t�ן fתיrד לי��ה ו;נJ:נן �ם.�II.tר Qי;נ$p.t:ל'ם, �.לי ;ש1,עה ?1iב

נןו���ת, ח'r!pד י;זז:;י .p:מי-ידם אד;ן;:ים י�, ,ע.ליijם, �iרח דאדר ��לים בז.rם

�Qד$p.t!ת. כנד;ופ�ר �.לי יך�,עה כוד::ר, י;ז�ל II.tל, Q,קב�ף, בנו?Iס1 ��ר �רים

��י�ת, Qנדר י�fזלט� ו;זpזבבר 1�ח ב1ז, �דע� �.לי-.עם ,עלJית ח1�ה

יו'.ע�ת. הד9ה ��ר ;י?t�ח ��ש י;ז�ל, ל�,דן נדII.tל qפrד, לtpשין $t�לי

ן�ד$Wtת? .כzד;וכzי י;נז:;י ?I��ה !:;1ן �;ן;:י, .על-f�סי �דר�ה fעז 9כני

ןןf�ת; י.על-�רfן ,ע:רים נ;:סף ,ע.לי- ;ן;:יא1ז ני�ם ן$tז - י;נ�.Pס �וו:rי

� �נ��ת י�ם-\-זדז.rר ;ש1.עה סי.Pד ��י Q�9ךי \-זיrד לזאת - ;�!:נ לא -Pץ
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שכב

רי-�י�יךה דן-?I�לם �לbה ו�י
קע"ז) ת"א לעיך ימת נסיקיספזא חי נקספזיליא, ק"י - ק' ת"א לעיך (נולד

ס�סלי, .ץ:תיןד קדלןד

! פאלי חי באיר לאיר
. -: - � ..

: fל-;סיד סיד fל-;ק�ם, .קץ

ilד-�בדד, ן�!.עם �ך�ם

? רהיד סדר רס�ת ס;ים

: ן.ןלי ראש אי בלי שחת
. : .: - -

יחלי, אי כאב ינהה
. -:- .. : ... : .

fאדל �י;זפץ ר�ךא .ע�ר'

שאיל. מ'ד פד�ת פ:ספד
, : - . : : -

- '?ואדל ז:iרו:ויב ו�ה �.קש,
. . . .

fל-תלי, .iה fל-,ע�ק, .iה

�גזלי• ן.עךן �ביד

��'רר? �רי�י ��סי

lp,1!tןד? �ו .ץ:בדר הדדןד

!ס.רר, איר �בא �r;;.רןד

,עלי, �ית-�ל י:זרך�י, עז

�,Vלי! �.ק!:,ת יים tזז,

/O�י, Q�ית ��י היךי,

י:זך��י, ןlגל-�ל �י;ם

/O�י, ���י ;?iר ���ס

יחלי פ:מפזר לאל
, • -1- ז ד : .....

נT:'ליז ולשמד נפשי
.. : - :':": .

ממרך

�qלי ;?iרה, ��ש

j?Qלי, ר.ר.רןד Q�ל�ל

ל1:1קדר �.עי�י, �?iד�

�ם-�'pקדר �'pכר שיפז

�קיר ijביר �ם-.ץ:גית אי

כלי שכלי ביד אמצא
.: .:. .; "':ז

- Q,עלי אי ��לי פז�ב

מl:זריר יbדד - לבי
:. : ..

�רדר ן�ם-;(;Jי ��'?וי,

רריר ��רד �'pבדד �ןד

חלי הסר פ:ל-פרי זה
, • בז • ד .: ז ...

�ד:!לי ���ה ר�ו:וי,

,עלדת ��קזי, Qה-J;נQQי,

�לדת מ'דם מה-ן.ןר�זי
: ..: C • -

Iiלאת �ל-ידם ז:iי:lzגו;rרי

- �ל-.ץ:לי דדגןד ��ש�ב

\:l��לי �.עלים ��וי

�ליל ס�!:ת ז:iי:zעד�רי,

3lל-�ליל ?עיי.fף ק�י;וי

.��ליל, �ןא ,pכול ונז�י

- tQ.ללי .חיל iאיo/ ��ק�ם

מללי, ;סידר �לצ�ר

•



שכג

מ�םר ן.ןדכחדת
. :

! fר�ן.ןו \:Tפ:ל �Wר ל'ום, �Vז:;

? ��כ;:ן.ןו ק1:ן דף �Qה-\�יף

בלכן.ןו? ואם-יש�ב מועד לבית
: ... : :'ז , •• ..:

�דלן.ןו? חר !P:tב �רון, �תון
. . . .

ך�דן.ןו, רו�ל �;ק וכוריס

1נ;r,ען.ןו, .vץ-/Oןא ��רי ותא�ל

ךרנ;:ן.ןו, f�ן-,קWת וו:נ;רה

, ;?i�\-זו �ח Qf�ח וו:נ�?iש

, ��ז;ו\-זו ij�ה ��ר רין ןו:נ1�ר

�3lד\-זו. ��ז ipP,Qה ןכ;:�רון

דi2ז;ו\-זו, כוש�ב ולא ו.ע1�ה�

f�\-זו, 1ראש-�(Jן �כ;:lגה דשון

�j2ז;ו\-זו• .עליו ..זגי�ף ו.ע�ם

QQד\-זו, ;�י-ב:3lר :ד fח.וק

;prזכ;:ן.ןו• :דף �ז�ז דריק ןכiם

f\-זו�ר� �.וץ 1יר .לt:ב fתם

, דו3lד\-זו ו3lל-3lQל ן3lל-�.וד

;j2ך\-זו. �י?iר ר�דף והj2ר

iד,ע\-זו; לא ,pרי-כה צ�רן, ודע

- יםד\-זי להוכיח משפט ליום
: -: -. : ':ז :

��ד\-זי; �ל י;וץכ.ן:'י עוד 1�ין

;ןך\-זו! �י;זה �נדש, סיIiא �א ו�א

- ןpזדו\-זי W\-זי fב;זיט קצי V.1ת

? !:lדכ;:\-זו ��ש וWtש, �Qה-�f1ה

;�?j\-זו, f��j?\-זו .ע\-זו 1צדק

i ��ך\-זי ג�ש fאו�ר י�ז;וריתי

'trן�\-זו, י;ו?jרים יא�ר �נות, fכ�ר

1

- דר�\-זו עולם ;?jר חrpב �נוש

f��\-זו, fל-הון �!י Qiה-יו.עיל

�רד\-זד ��אדל, דגו \:j?Tנה ך:;.:ש

?jכ.ך\-זו �ר ד�יש, 1/נדם !:l.:ש

�סך\-זי, :דף י;tסר 13כ;:יר �!י

1ר,ע\-זו, קiניר-�.1ן \:Tקצר ן/Oם

ד��\-זו, ךו.וב fצ�ר וvJJ.רנ

�כ;ז:ז\-זי, ��ה ��ש רJJ��ל
'., . .

f r�ז;ו\-זי י;ו��ט �ל-דוקום ןו:נקרב

Q1ד\-זו, ךו?\ד ד�ד ולא-ו:נדו�א

91ד\-זי, pזדונו 91ן, ךודוI:ת �ט1ש

f�\-זי, 9�ן P:י-ל,1Pה ך�ה

�pזז;ו\-זי, �י;z�ש \-זז;ו;ה f�.ום

fםך\-זו, גז;ור�ת ;�י �ין fעודף

- 3l1ד\-זי t'W:ה 191 בא ןלכ;:גי

, �רip\-ז1 ד:'-Q,ע�ל ר�ת, �כר

�pז,ע\-זי, 'p.לי-�Wע ii:l1סם

�iJ.נ;:\-זי, עולם ��ךtכ.ת ים�ר

,pכ.ד\-זו, 3l'-פ::ה ��ר ��רן, 1נח

,pרנ;:\-זי, �יה fיום - \-זוןה fקול

לקr�\-זי, 9כון זב;.ל ל�ל, ,קיא
• • '0'

;לדן.ןי, r;ו� �ן, ל,pין "?Iלח-�א

�i2ד\tי, .vת htה� כ;:.י-ה�א ר�ה

fד,ע\-זי, .עf/ף �נוש �Qה-��דק

וt�.נ;:\-זד, iJ�ל י;ו�וt�ב ךtיא

דכנ\-זי, ipכ.ע-ר�ז :י;וים ?i�ר

�רכ;:\-זי ן�ף-�ם-זאת: :9יו, fןל



שכד

�רךך.ןי, Q�ר Q�9ר ���ריר

?t;ודך.ןי• 1רי�הף IJ�ן.עם-ך

ךr�קך.ןי, ז:;ו?iקי-�.ין �ין qיא

הלמך.ןו!" יים ילידי בכשילי
: _.: ... : .. . - :

ן:'ךשו-rי אל-חי eני להתון:'ית
, :.: - .. ..: - : . :

, ךr�דו-rו .ר,עה �כר , �,ע:ו f�י

�W?=ו-rי. ב;:IJ�לי-�ןא ןy,עין

t:tם-ry�גזךך.ןי, �ר;rף ו:��יר

'P!�ך.ןי; t:tם-יום - לJlד ן:,עl�ף

��ו-rי, - ןbסרה ��ה ?iז:וה

- �.עך.ןי• �דיש �'pלית ,nל?'f

! לר�ך.ןי עולם �Rר ןלא-כנז;r�ב

? :ד9ה� 910ן �ל-(t�דית זtיזד

ינה�? חלים דנרי אחרי אי
ז -:.... ..-: -

? �ה-ה�א : ני לא-בךע1 ו�יף - עילם

כה�? 'bדי םיד להשכיל שכל
:ז . : -: .,' ..

? ןנt��י-כה1 P:���י-� :(;נן

ן:ר;rלז;;לה�? ז:וד9ה לכב י�ר

Rה�? ר;rב1נו ��י �בי בב9ר,

1ד:;�ל,בזה1, הiי�יל t);iJר1ת

�ו;זה�. �נ1ש �לי�ת ��ל �כר,
'" ..

ד:;�ה1; ,j:ןv� ה1כנל, ולב ,ד.רןד,

לא-רה1, i9ז ןלר;rמ1וית :1ס1,

1דתה�. בז;;.;ה P:�:ן פ�בי

ןל'א-:�ה�; - ז:ו?-9ה iיאיר lך1iי

! ןי::ר;r�ז;;9ה1 למ1ד רצון �,ע'pי

שה1? ושמיי אם-כי כחיל כבתב
ז ... ז t • : ••

�ה�. 9Qf�ד ו?.עו:r'ד עiiד,

- צררך.ןי צרית וחיל �בסJlרית
1-: ... • . :ז •

ו;זQ?=ך.ןו, �י-ד�ך�ף ןא1ןם

ךWrדך.ןי, ;�ה I;Q-�ניש, ךtךל

P:י-�כזfך.ןי רי - לף ןt:tם-כז�א

ךr�ךו-rי, ל�ב ��ה בבא, tfאת

ךכזfך.ןי ;ר, fי,עיין �ןיי ןש�ב

ךrי�ך.ןי, סקוא ���ר רח1ם ןה1א

t:tם-םWקך.ןי, fף �ם�ק ליtי�יב
. . ..

ד��ו-rי, t:tם-,עת - 1I?ז י���ף

���ך.ן" ו'�ה 191 ��י:ז�י

(t��ך.ןי �לי-,ק1ר ו;זביא �!י

לך,עך.ןי, ?i�ף ליים ק!ים ל1�ף

: ;ר;9rה� 1�1iJ לי::זנ;:�י כב;:ים

.יךךפ1, IJ�ןר ry�ל �ד9פ� זtיןד

יסוד ולפניהם נעיניהם JIל�י
: "" .. : • • '.' ...• : ז

iיאיר '�'v. -ן�יף פיב ןW?ל סן �ם

�qל'ם ן���י fר, לו:;נ�ן �ז;r�ב

מו�צית �Jl.נת זtיןד ��.'tfר W?ל

לאגל תאותי �סיתי איכה
.::'.. Tו - .: ז ••

��ר �ןם, לכב ��ר fסקוא !ה �ף

��'pדי- לבי;ן בי�ר ��ר ��ר,

:Wר- �כר v�ניש �יד:;ים l(�ה
. .. .. ..

�'pר1ת f�tp�ב לחtp�ב םכניס

�(tל'ף, ו?=ליל נJlר qבוון �דס1ר

לqזית ןכז�ק� t,קן, ז9ן :נא

�ך!ר� p:י ,j:ןv� : Wי�ה ר:ג'p�ם �ז

ר�ט tj.יר;rל;1, fחר;rרסץ �ר!ל

.על-ז�ן ו$:I�ל� ל�,ע�ר, �ב�



שכה ;ריית. �יו .

לה�, ר1גי י.;'f=ה ��י �רב

; וי:iיר�יןה� ןי:iזו7יכד ז,ק1ה,

�ה�. ירירם �9t:1Qךי �ו;זפ:ש,

; �t-ה� 1�ל ךים זי.ויךי - �ןד

! �י;נ9ה� ז9itן וסכ;כ;;וי , ב�גים

ןלא �ןקין, זitי.ויך i?fר�י �?&1ם

ל.vת 3fן1ה ז9itן לקוידי "ןש

ב�גי ירליצדת י:iכר�יב 191 lני-כנה

�אל כרי �רי בגן ?שין .�ם"tזיר

ג�לא� לשיגי אתדת zגרי.וז7Fאדת

..

ידיית שיר
.: .

אךי \-ז\נה וחיל חדוה פ:ךכי שיך
זז" T •• : , "':ז . -: 'ז .

�רי; קוירד �bר �י��זז, ה�א '�

��רי?! �ייז Qל�j:'-��ה זי.ויך �כול

ל�פי, :רר ו;זסדל, ?iם ל�בי

�ןנד, גכול ל�ב:ר ןlr�,ו,

שרדני חבצלת פ:שישפי
, : ': ... - -: .. - :

��9ני, f�pו.עי 7י:iי;נzגרן

- QIפי 3lל-�ף ל�ליז �ס�נ

! J:�ניני ן:ךיץ , zנדיץ 1י.ויר

j�ייני, ןי:iכ;י:iיל t-א �ר,ןח

קW/fני, zlגןח �ןר'':Jיו,

; f�זFני ו�'1V.-Iב ן�,1-��פ:יל

ן�יני, 9;אי ו9ך ו;Pzז�ו;ז1ח,

כז�:ני, וסדב �'9יו ירקיר

ק�סיני, ���ם גרף ן�.ע1ר

7י.ויני; ו�ל-נב.ןב פ:י, ן;זR�ן

zגל-ז?iני, ודירי �ךל-��ה

f1די- ןע�וי גזFקוי, J:Iןר?.', נב"ז

ז:י�רי, י.ו�י�ת ן�ש-�,ן �ררי

ךtנ;:י zנ"ז, ן�סר �ש-ןןד ץt�ת �סר

- י.וf�נד �!גק �ר.:ח, 'i-נ�ר

plזגם לי:iי;נני.Pס, ן1�א-גם

ןורעית קוה ��רנית לנ}t�ל

, �סן,י '�� f�ין 7י:i�l:i.ע�ע
- וחרוה ניל פ:כרסי - �נחליל

ז 1'" : • •• (-: • ז ","

לכi�יץ :ליץ, י;גיב �Qה-�קוריץ,

ןר�כו - ;Qו;ז�ני ופ:י 'i-טיב

ןiJךס �רמד, ':jי;תי �אין וRאם

- ��ו;זוי �וQrת-,קוי ו:ר�ץ

iiJמירח t37פי !bרי':Jיי

ן:+;ש f�1-�ןני, i,:יץ ן1+;ל

ודרI.='ר, קיץ דד�ךיי ך3lרכ7r�י

- pוחרה ':פיר ירקים - וzנ!�:ח

, �Q.לל עילל 'i-סי , ן:ו;zח.לל



שכו

;pזני, ן�ת-�,עמו חלמי, לiUר

רזוני, �'�ת 1�ת :�ת ן�ן

�.עbני, לj?tj!Rש מיקש 1תדר

ןאיני, כחו 91ר '?!יחי, �רי

; �ריני �ז:זר �1עק ןכ;:�lנט

�ר-;י,זיני, ןתי�ר סו?;!ר ן�ין

ןס!tjני• 1�פ'יי ע�ה ן�ין

: ��זנד קירא וקדל ;pזי�ה�,

;גיני? :.רב 1יים tj!:qכגtזה

!tjאונו? JJי�tj!::ןז לiJ�יז:ז

? ?/עיני ג�ז:: לז;;יית q:ךרש

! זיני ��רח qלא זI;:יץ-'רpזע

.ע�ני, .עןה �יר לiJב ;קד

; ;�ני אי fכוסו גיסי ד�ת

;לפ:לני• �.עתית ��עבתית
',.. . .

fסני, י;זןאדכגיו ��JJן דתיר

; ע�ביני ןז:;רכ� ��פ�ה�,

.עלני �לם �יית ןלא-ר�ה

, Ef�יני ��יו י,זEf�ת ןז:;��ה

. וכני כאפרני להישיבי
, - : : - - : .:

ן.Pיני, לכי �גזריו ��pזר

כ�קtנד, �י;נRע �יי vךב ןצ�ר

�ר!tjיני. ן:�א ?iט ן�יזוlנט

�זיני? 1ר,עביני ;?.ין '��

- �ת-ךrרינד ן:pזיב עI-זי ך;ורי

לiUני, �יר ��,ע�ה !:'עי 1ט�ב

ששיני?! איני כיים לי והיה
: : "'ז :

ראש-Efכגני, ן:י�ק :�ח �רי

ןpז�נו, ף'�שי .עם-יזוזיר '� ד�ף

�ן-�ךjני, ןlנ:ר �ל.עג, לשין
.. . . .

ד:�חם לצ;קיכגיו, �דסם f�יש

,ענ�pזים, .:ין גוס �ךr�ת �tj!:ן

ל��ש �ח 1י,ז�ח ן:�ס

ן:!tjפ'ר ר�חו, 1�ר ��חי ן�ז

ד�נ;זלל, סלל ��קית ן:��ק

1:יו, �ז;וזיק ן�ין ן:!Itj-זדו;ום

קול ן�ין �דאיכ, 1ר'ב איב וי.רש

?I.עי�יו נ;זlנם 1כt�ב :ז..עם, ד�ת

;b,ו, .עש ן:גין, �רה �נדש

הי�כל שיאה מדמי וניצר
- -: T •• :. - :

ןל,ע�ה ראש '� �1אש דניל,

;pז��, Efרי-�סש lנולה '�P,

ן�'יו" iUר iqימי ליים, �סז::

הריצי, v�צד �f/צוא ��ר�ר

�ס1ליו, ס1ליו �9ר�ה�
. . .

�רפי, 1��ןפי �ד!ר זiין

בךrרךה ק�ךה �כ;ו.וךה

�כt�:ה, �יךי ,עלי ;רי רעיר

;?iרי, איר ��ירי, iJכ;rיר ,ע.רי

סיי-קרpזים, 1�iJPל לiJ�ליכי

, 1;יי נ�רי f�ת �ת דר�חי

�ת-l.f;ןי, ;�לח �ר�' זחץ

1סליי, �.עיו ��א� ן�יןוlנט

ל9עיז, ��.רץ-ניך �ו.rי �כ;וי

ל�ירי ��רי �כאת :ו::נן '��

ל:!tjעי לiJר�יעי, :�א fמו

1�יבו, לכי �ךrלת ן�ל1:;ל

�ם.י,ז�ס�יו ;!:ני, :גון �ש�ר

- לננעים ירפא �בצפ.עים
• ז : - •• -: • ז : •

לiJר�ין .)גרגו fז:וין ז:;�ז:וין 'p.רי



שכז :דירת. pזיר

';Q�בי' �ר ור�ס /oר זQרים

�ל-��ני' לQז;ו�ה ו�ו-?;tלער

ר1נר, il-ד�ף ו.עף �י.עף, fלי

ןקנר, קצה �ל-ידולרו ו:ב:א

?!לינר, ר��ת פ;:�ר :קרת למ�ל

Q�1רני• �1ק �לי-�סד

�ריני' ה�א י;זב�נות ���ב�רית

?!ריגו• נ;:ג;:�י .עג;:רים ל�1יו

: רדיבי �משפפtר ישנה הלא
"0 ז : .: ... :. -:

; ואונו ה�א P:!בר קזיר ��י�ב

�Qינר' ם�ג ה�א Q�ל-;?iר q�י

- �ל-י;זכ�נר וי:נדלה �י1-.קץ !t�י

? fאובו עז :זקרי-לב fדילים

; לQ�ני לו ה�א i?;!Jר י�דר

?I�יני• : ולא-אQר - �יו יהיליד

�פ�נו! ז:ו.לל ולא - י:זקנה �כ;ויר

�fיאיני' לר�ת רב רסב-:ד

?tPדנר, j:'רש� זtי;Rzףש� ו�י

�פרני, R�.'י ,עדי זדרי �.עים

ן;�נו• - �Rןי:זיה� �Q�לי

ל�יני' נ;:י;zרי Q�לת ן��ד:ויל

�ת-רצונו' לij�לים 1.עים, ו.Qrים

ןז:ונו• ��?iד �זtי ���ליםו

�ל-Q�:בר' "J�� ידוזפ.ווו;Jיו,

?!ל�ני, ה�א - ;��א �1יו ועז

ם��יבו; עיד לא-נדלה לזאת
ף�ני, \;J�יו �ןף �ג;ידו�ר

f�רנו' ו���ר-�ר �,קצר ��ת,

Qזינו, ��רץ ו�ז רץ "J':j��ל

, �ם-ך;�ינו i?Qר1 קוירו, fד�ד

ן�?;tף �ד?;tף, tP7יר �ידוכiר ולב

;?iליו, ;י.לנ� ן3lל-ijריו

ידועובי ל��י ��;י ןלר�ץ

Q!fי1, �!Qיר �ףרור ו�ן�ה

fרחוק לij�ו::גז;וות hק לר ו�ם

י;זijךית "Jער,� ��רנ' P:��ל

P:ירב'ע, - ���ב'ע ?iךז:וי, - .;קזיר

;/oרים /oרים יםוד ו1ל-ב:ד�ים

- ;ר�1 הודו 3lל-ךi�דרת �בוש

- ��ם��ה �ל-Q�.שה� !t�י

p,Qליו;Jיו, P:ללי כלל ן�י1

qQלליו, Qfןיו ו�יו-Q�יד

לבאר או לפאר י�כל �םי
•• - : .. :ז - •

מכ�ד : רלא-אמר - פ:ביד פ:ליל
, ז ". : -. T' :

ידושורר, ולא-אQר: - pijזיר ��י

פרידה פיד ללפיד חרד ולב
, T .: • • -: •• T •• :

דד�ןים' 3lל-ttJ�כנ:ם לו ;ארר

לדודיו, ריס �.י;zנ� t-רדיו

- ימינר �פאת יחנה ואך�
. : - :. ... -:- . :

נב�לי אגל וה�א - ז="רשו.rיה�
,. I ': ..: • : - :

;כר�ן, נ;:?/אר P:ביד : �ל ��סר

ג;:ךוreיו ל�י !:tיית ן:ו;נ1-לי

,pב�י:ני' :ג;:r.ה fלי ןה�א-�ם-ה�א

�ם fף ��ד ך�ה �;י, ך�ה'

ל3l.לם, ני3lץ ס�.Pף עז t1לי

י;זל�ה' �רב :��ה וב�שו

';'?iןף, היןף קז,?לי ן:!רע

fר�ה' קזיר י;זב�את �Q��ד

fר?Iנר �לם ז9ו ,וגןיי ן?iת

�ל-?Ii'יני, !tמרנו סיל וקולח



-- דייני ן.ןרי דP!י דזד דiJקוינ

; וצאנד fיד fל-;Rר י;זם�רת

נ;.וf�ני! ;!�ק �ך�ה, p:.נ�ר

לד ן�יו קt�לי, ד�י I:ל-ה�א, ן':tם

רדיי, ק9ץ ד'לא ��fר ,קסה

זס�א כ;:�א, ,עוי ןז:;�.שא

ז:.ז"Ii'ר) 'z;וf ל�כ;Orר כ;Itir�'ס (עיי

1

ז�9ובי, �9די:זתי ��יא, לP!י

דQדובי. ע"ו ו:כנו ך1נדכzין,

2

לא-�כ;ולה, י�הדר כזינ ��סם
• ".0 • ' ••

;�.לה, �י1ה זםיי ודב, וt�ר

�9"לא. יצדו ץt�ע - ץt�ע-ו'�ו

- סרtגם וקיל fיק p:.איר "ך�ע,

; �l(ם ן:�יץ �tגם �,עלה רק

. !lנס ז�דה י;וז3lר �tגכז נ;:י-עיי

, דחפ:י 9תיק !י;ויר, ,�� ד�ם

fקt�סי רני �ת-��י לRז:ם

��לא, םי�ת Rן�ף iJfןרת

יעוה �.רי lJקrקף �כ;ולם

ו�קלה, יש t:tיש" "���ר �;9�זד

'b��-לא , p:.�ל :.דרח �ם-ז:;ן9ו

��jזד, ל��ח לא : ןiJ�פ:י כזינ �ו

�!;!רי, לצדקי לא 1:!כ;:ם-ונ 3lל-�ו

על-ij;:ן �וכוה

קע"ז) ה"א pז�ת ��lI'ו ז;:ר.עיס (I!ל-ז:;�יבית

1

י;ו;:ו, .ס�ת ן;ז�י1 Q!:1ת ��י;ז נ;:י

:�ו. םל��' ןכ;:לייכגי ל�י,

, ::ו �ל-iJ�זויס לא-���ר

; 1:: ו�?!פ:, : f�ל-?iרfו תייה

,1:;9 ולא ���ר וציק נ;.ו�ר

���ינ !ה �דל ;'?t�n-לב, ��ן

- נו:zנה דת נעת כזה נהיה ל�
ז � • ז •• : ... :זז •

צ�תה או כהנים לחנר נם-לא
ז :. ז • -: '.' ... : �



; כ��1 9דר� ל��ים �לנ:זז iJפזן��ים iJזו,ללים �דת �ם-לא

bf��י-::1, לכל-�ז;;'� ;:�יר �ל-fגי וr�ם-לב ו;ו!ז:;יר לא-;ז:;י �ם

3lל-;�1. ל��וrרים ב�בדי אוי :�ד�: �9ריר ס�ו;ור ת,דחות לא

,1��Q �-דלע� י�ג:יא גבמ1 : t5�ר� ל��ים בד 3lל-p:.ידl;א לא

ל�'1' לף ��ף ���ר�: t5ז 19iiJ לפJJי i!ב �p:.�י לא

!1��Q ילא 1�Jl Qי:ני�רית iזtכנה יlוי�י כו�ליל ��י ז:;גה

2

?1��iJ פ!רי:זה ריש .ע�כי �יןד ��י: i2וכנו;ו 9ה�ל fי'אש ו;ו-ד�י

י.Pץ-fiJ�ו; יIiר;ז:; �כ;rים t5אר ב��י ז:;יא, ?!לם �Q'ןbת אiלי

! 1��iJ �רי נדרא , ל�ל אידה p:.�ה ידם-'P�ב 1�� 3lל-�כ;rים לא

נד�כ;יר �ז-רא��ז /oלbה ו�י
ר''') ה"א לערד וכנת ק"כנ ה"א לערד בולר (בספרר;

�ךיחת �יוי

1

�כ;r�נ�? .על-ח�ג י!לכנה ילא ו;וה-!ה

וJlכינ�? 'p�גינ� �יו ����ה אד

�רכינ�? Q�לי-כRר ;ה� .עד-t5ו

? רכ��ינ� �ז;;'� tלד ן.עכי ��רח,

�.ר�ינ�? לז;;יית כגקע� זt�ף כו;ל,

? ו;ו��כנ� לiJרגבות ן!רשות, ייליד

זב�כינ�. �דרת - ;?jר p:.ת�ת iלנ

�ריכינ�? �ריב ':jי�י ,ל;:ב, .ע:1

. כבאבנ� כל-ידם חז:ש� - לא-ניאש�
ו .... : ...:. -:

לtגנ�! :ז:זיל יז:ניל ��ר-בlדר, 3lין

- ו;ו'pרגנ� Aיןד :,רזה ;?jר ��ש

�ו;זק�, יזוiזל tלילז:; ק�כי iJ�ם

- וידם יים �ג!�ה �JJכל ן�.רב בנ�ר

��ג:י יהיר ���י rp�י, �iJ.לןד 1t5-עד.

זtמיו p:.רי;כי רזפ�נ� ו;וה-לו;זןאית

לRו �ו ז19 ,�ראית ��ו ;ו;וי-�,ל iJעדד

�J-ךריר, �תדןד �ל'1 .עדי -ד�רים ר��

p:.מי �ר Jי�ן - :יזוים ,עלי ו;זל�נדת לנ�

'�י י;זלאדת, ו;ויrזאית ראית ו;ור ולב 1�31

: ן,Pרם �1ת י;זבד;ו�נ� Rט �31ט $t��ה



של

Qוr�כנ�; f�י:ני וr�בי iJ'ים

; ;i?3lכנ� מי?i�יי ואין ו.עם-ש, ��ש,

I1קויכנ1, ��ש ��יר בן:קרfם ��ן

; כ;זב;:יכנ� ��הי -רא� ו;zב�נית Qכ;זו:zיר

אהבינ�. פצעי לרב חנבים שבנ�
•• ז -: •• :. : • ז -: : -

'rr�יכנ�?1 רךiבית Efגי ;�ב�ן רעי

;?I�נ�?! א�ל ��לי ,עלי אירי

;ויכינ�. Qד;וגה רqיף גו�ית, �,י
��ריכנ�; �ל סיל-!9ן qמין רד;ורי,

?Uכבתב יפיי אלי ל,מית נחשב
.. ז : : T •• ':: -: : ..

! ן.ע��נ� ;ניגנ� סיל qיף ן:'יCם,

! םארבינ� ימים בני וחליפית עת
.. � ז : • ז •• : • ייר .•

נרר�כינ�! �t�י ן��pזא� קיל �א

?iרכינ�; ללחם דעו בן:סילם �לים

�'pרכנ�! ו:zיך .;רדה ;?iר, ��ש

ן�ך לז::רע, כו?-ם �ח�ב 91ן 3lד-כה

�אין לבלע .ע?i�יי r;Jאין וס�יא סעיר

ודת, דין �ל-�ד.עי ,pךת וiJi?iJיל ryד;וריי

���ל וארר כונרמית, �פ�ן �וt��י גר

�?-ל fבידר, �,ע�ק 'p�ק ;לירי �ךIנ�

�,ע;גי וסן - :Qים P:גי ער, Qה-�'pש�

�,עלה וסן - כו/fOס 3lרEf.לי �ה-�כ;זfנ�

ו.עט 1��ה, 9גן ;iJי ז�יךי ל�ז:ו

��ל �שירר, קוירי �ל-�אין ר,ערך לא

�יש,1�יך ל.עין iJיא Efלי�ה fי:נבי ך?i�ת

�1\ר ?!��ן �פיר ��רם, וtליל ע�רה,

��א ל?iח�ם נ:ד�ים, ��א וכi.עיר ע�רה

זQיר, C:Pיי;נרי לfם ;נין ��ן:'ית iJג:נר

וםר,הר,,;iJי י;וpזרה ?iJiל ו;zע�ךה, אryל

fאיר וגל?-ה �לכ� וי:זיש P:סיןם, �לים

?יאר" �ריל (!!סדקו �רור, ז:;ר!!יק (רור, "לו�

2

�r;J�י, iJ:Pר ל�יר 1�ל-�3lל �ט-לי

I '�3l�3lל אירף ��ז-�קיץ - �לים

! '�3lר�בן: �3lל �ר�, Q��ל �ך

��י, לרב ן:'י�ה כונר9ה �ר?!נית ו:zדן

• ביי-נפי נאי� לחית כבםי ספרי
• ..: T ". : : •

! ��י ,p.לי ג�קוי הרז;:יא ?-ר, �IJר

�י; לא ו�ך הרדף ;iJ�לף, הירף

• �r;Jפ;י fינרכי $tרנ� ;?iרף ���יף

�ב�פי בפעלית לבבי ן:'מה
, • - '.. :.' :ז T'

p:לי-י�י; �י;ויי אירף ��ל י:נ?,קה,

��י. ,ע.לי אידף �,ערי לא-.:,�ר�

. ��י fתרך ר1ז:ו ��ח �רצי?-ף

�/o�י, p:.ליל �ט-לי �IJר, ?!3lט, itט-לי

יירי .Vם-Qוlrה ��ב י.iד�י �י

3lר'?tי, 3lל-��JJי ארוף �ז-�'pלה

ב�קוי, ?!איר ן:'ירי, J:P'!יר�י �ר�ה

�,ר, P:תיך .עטר דQ�ה-�ל ��ה

ר�י:זי, 1\שי��ה ך:ל, Qה-�'9Pה

לי? י;נiJלית �אי� ן:'ירי, �לו;zף, Qי

י;נiJןי;נף, �,ע�ה IJ1כ;זרף הירף

fגי-�לך �ל.ר.ז�ר ��.ךף הר,

iJיא �י - Qךtךי ארר .עכר קt�לף ארר

�9י, ?!ררם 3lל.��י י;נiJ.וך �ל�

�ךI�ה- י:נ�רך �ל�י ;רי,,�יך �י;נטך:;'



שלא

- ו��' f�ש �לעי �fל דלא כ.vר �ר\ד, f�ש כער ל.ק:' ?!דה �ין אז

�ר�,• i/זין ס�ה �כi?-יף �ר�, ;כו.:�', יים יום ;ריד,ו;גף �ל �ך

;'�� גזרין ?iרח - �ידנ� lגר-כא לiJ�.עינ;וי, lגר-נבה .עי:זים לא.:�ל�

!,ע�'! ;נון ��ז:ל �ר,רו;גף :-גת-כא �ל,-�ל-�,ש: �לם צ,ר ;�רף ל.!.ה

.ער�,; �ל, lגר-ח'םי�וי �יר, �ד�ת גבי ד:זז;rרש �י,ושן, \-זש�?iו;גף על ןiן

��י. ז�יר lגל-�ד �pז.�ה-ךך' '�וי ו;iJzךו;גף, !רע ?;ר�ד �דה �!רע

. י:ג��' fל-�.עWה ;:ע;זיר �כzה-ר�ה הירף, ק�ה �ר�ה �יךף, קזרח דיר, / �א

�א.וה' כz�רן:; f�ל9ן:; לr;;יית

? �?!.וה .לך1:ן:; הוד lגל-�גי אי

ן�ו;ג�גה! היד fי:נ9ר ל,עלית

ש.גה. ��ל, �כiב;:ים, hלי
.. .

ה.וה. ��י י:ז�?iן:; �ם-�fלי

! �ד.וה ןה,א לiJו;גכז�ם ל.ק:י

! ר.וה f�ן וכi�יכנ �די:זן:;

.ח/oק עtירי

1

�.(ה' ו;rק.עה f.לז;r:ן:; .Pז.כ,וש

.עב iJיא q�ם : ו�ים ב:��ל�

�דbף ��ר כי�ב' ��י לי, כiן:;

�ב ו�r;;�ה �ד�ב ��ל - �ו;נ�ב
טיב-לי שחת-בלי - לחל, ואש

, . .: - - . :ז T

כוpזב י,וlגט �r;;�ה ?-א�ר ק::' !;זן:;,

ןחpזJ3ז;r.יה �ר�ף-�iJב' לב ק�ם,

2

ב;:ך9עית, קנ�:ה

רעית, ן.ראקזיכנן:;

- �ל�Wק לכז�ק

! tiJ!עית ןרז;rב�

??\ף, לא י,וד:וירי

�ו;גנ�עית! �גי-:ם

h.לה, �r;;�ה fכ�

טי�ה ותיסלת

ח�ק ן�ל-.ח�ק

ה'מים יארכ�
• ז - r ז :

.9fף כ�ף fכ�

,ק�ף ר,עבר ל;:ר



כי-נכהלים ראי נת-ג�ים לאט-לי
• ז :. • • I ,. - .,. - :

; �!נעית Qf.ער �ם.h?-לים, fגי-�ם

��יר? ר�ו:ז ראית �ךיר, �י �Qה-לזד

! !;:יריעית רךיזז ג.יז, ��י.��ט

�pךים, 'tr�כJיז ר�i?-Ijךים ר�י,

- pQועות ןנ�סזד בד �ז;;�ה ��ljז

:ם-צ�ף, ז:ו�זד ןתיז �ם-ם�ף, �ל �Qה-לזד

; �עית 'tr�כJ�זד ,קת �פtף ןב�ת

ש�י עיד �יז ��ל !yז�י, 'tr�כJ�זד

צ?-עית. 'tr�כJ:ז rriJ�י ח�ט ןt�י

ך,ע:י:ני ןז:ו�לי , �,עי:Jר\;Jי !;:י : 'p�י

ן:'?/עית; ן,קיג:ם Qי:נחילל ,עוי-וכ

!עות, ל:ך:ם �tרעות �א !:.i:י

! כברעית f�ר�:ם קרעית, ז;:r��י P:בף

לשלbה - הפועלית שיר
: . -: - - .

ןtפ�כית, ?/רי;ה ?.וי וכזם , לא��י

'pר�כית. יכור�ל לקיו;:ים, ןt�כ�ם

'tr�כית! לנ;:ד�ם ��רי-סן ן�ל

! �ע�כית קויר '�ז;י f�ד �.ד,Vן

�ס�כית, fל,ע�ה �ןילים fנסות

; וr�כ1ת ן!yזכ� - p�אות fז:ו?-וי

�לאכית! ראש ��יף ז(;!יךי �לא�ת

נרכית נרכית אש�ח נכל-,זם
:ז -: ... -: :ז

ןוו;:ים - qרQים 'Pלבת ן��ע

�!!�ים, 9�ב�ם לר��,ם �ז:;ז:;

��ימית, �ב�ן:'ית ל�למית, �ז:;ז:;
" .

- �ךיקית 'tr�כJי יית�קדת ןקזיןזת

'p�רית ללנית, �ארית ןז;t�יץ

זQ�י ��ן�ם לב�tPי, 1י �נ;:ל


