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ס441  . סני ויכוערו )6)סי 6כפ ס' 6קדס נמס D9Sb~. ק ונסק לכוסס כר שמסישכשך 3ב * 
 סי )a~lhi 36 ומלקומי )סוני וכליותי חקי כקעיר 16 גממי Db~Sס6קדמט

 פכל קסגתי . כספו לרור כידו רקמם )י 1י26ר תולני . כש "0 ספי )מס )י  מסח ספקיךכי
o wפ16 כמסוך 06 כי מגוס עד ככי6וםגי 6סל לנכי מי כי . עכרך 6מ עטית 6על( 

 קיר חכוטם חשר 6דט ו)6 נטל אר . מלקי 6גי qb, )עטם מכמיס כין סקי "0 ידי06
 ססכ)סי שמתי גו ודווחי כפיתי מציגי נסתרו 1)6 ידיטחי וניטוע במגי גט)ס )6סלע
 כפיקת* טס דכריכס 06 61סתס 16:י ntDe' )מלנודי 06 ויי מממילתי o')DS %גס6ע
 כוונפ "מר mth' 6נהס 61ך . Sb h1:h זכית 6ע)ס 61יך . 61מכ6 אנכי טיכוס כי61יר6
 אקלמי DDn גועיך כי ורב 6עוליס סדכריסר4)כ

 6)כי )נים סכי:וחי כט:יי ולני . כ:ערי'
 וסתר שיסור וסררתי שמערכות מס עזיו וערכתי סלמן ממחי סע,-ין וסתמתי עדוסזים

 6סר ססטר הו, . כגסים ניח )קךוסיס דווים )עת סס סוספש ועוד . מזריוסע6כפת
 מכספר ותפני . מכיח שורת קריתי ויכר . טרזון כמסדחככתי

 סמו"
 מסייג( "יגס )כדו

 עימר ימכר ססו6 כספר כסחימח ייעךחי וסתסחס ממ"כ) ליסור )ספירת סכיך כ)תכ3יגע
 : הולד כמוקלס rhro )תעכס טוי כלליכין סע:יגיס קלח ט)יון נמסי6מד

 ועירורי מכו16' וסיועי מלרות ועירוכי סרסייום 1hC1 וסמלרוח כמט16ם נחייג 1ען סקרם כימי מ"כ3 )ייי סמכי"ות כת)6כוח כו 1"כ)ע זס מתמר טוד )מכר רויהן נ12;ףל
 כקטנך גסם עוכל מ)":ת דיר כ) וכן טונים המיס נסנחוח ס1651ח דיני 3כ%?משתין

 כמת"ס חספס " כי 6ר וי6יחי המוש עברת ~cr ססש י4ייק : וסלד מוקלס ודעי . טוגיס כלמיסמסם
 כ6סהיס סמ6:)יס סקר וכן ססכח מ)6טמ ט)יון כמסד ום ע0 ס6כ6) טז ס5סי
 . סכוטס ל4 כגדר )פריסומ סייג )עסות )1 כתותר ע25ו מקרס סס6דס וטס 1כ63יסכערגם
 כררם )מכר עיי תסס כינמור עי נו סקורכן גסס ומקור סססר יקריך מן יראי4נס
 סטר וסכית ;חיכוח כיח כאמד ככיח . כתים )סגי סוס ?תיתר ומסקתי . 6מלתקער
 סרוק"  כעלוס )כ) כלויין סזכריס ג) D'a גזי תסוזריס )כעריס יוחס ומ)י(תי כשטזבש

 : וחספס כרכס כ) ע) ותרומם כו" כרוך סעו,ר כעור)כס

 י* euanehl בקול לכרע 1)פ:י1 ס' 6) ו"תמק . ית' סתור tDS חסתי *י מפעקתה
 ויטכ כדטח 6ת סוכו )מזק מרוממים ומרומתיו מ:וגיס וסמ:היו סרממיס כע)סו6

 וס6 . 61סתיס מט6 יעבט 1)6 . לנמור )סחחי5 טוי ויגמור סרממיס ו6ת תמסד 6ת6מ
 ~סי 6ען ואסי . כלסוגי ממטול דרכי ויסתר עעי כבמיכסו יאיר רט כי ומסדיוגלממיו
 זכר ו15פר מחורתו גם)16ח 61כיסס טיני ויגבס . 6מם דרך ויורני נ"מחו ייריכנילקמח
 מפגע 6עס סן ככתוכ תעודיו מכתת כסחוס )עשיו ומודיע גתת מפן _6) סו6 כיכס3כש

 : חודיעני מאס וכמסוסכעומוס
 : סטריס 3ממסס קוהו מלקחי גחיכות כים הרששוןהבית

 . וסמלרות ססתום כמפי חקוגי הרששךהשער
 : כרכים העשס . כמשבס וכטקיס . סמש)מ ס סע סתכוי סקוגי ' השניהששר
 : כרסויות גדיני השלישיהשער
 : מטיח שחוש חלרות טרוכי רו4ביעיומשער

 : שחריע ע17כי חהם"טיוהשוי
הבית



הכדמה
 : עריס 5מעסס מסקסי מועך ניס השניהבעז

 : ומתנוס סמ5ס וססלסם oss)t ססוסר מוכ כיוס ס"סולומ סמג"טת ככי6יל הא'ומפער
nwnsיו"ט ס5ריכין סע)עיס וסקר ס"וכ5ין ומכמירי וכיסו) 1סמיס' "סייס דיגי ככלכול השני( : 
 ג5וכך יערתן. פורך וכן . יסר"5 "ורך ס65 גפם "וכriSn 5' ככילול שי השלהשער

 : גפס 5כ5 5ריכין Sbb גסס "וכ5 15וך ס"יגן סמ65כומ וסתו"חויס
 ו מכתיתין טירופי .דיני ככ.6ול הרביעידהאער
 : יסרר 55ורך כוסי מ8י טכ:סומ ס"סורומ וסמ5"כומ ונולך נ:וק5ס זיגי כניקור החמישיהשער

 טצותיך בנהיב הדריכני חמי ותורתך טסי הטר שק- דרך חקיך לשמור ררכי יכונואחיי
 : חפצתי בוכי
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 המשיבה נאהשיר
 . זלה"ה הניכבש הטחבר הרבשסד

 שקע ןגו.ננ~ין:,י' יננגיגיג,וי73'"ויק?
 הקרשבהיכל פנה אבןועגם בנה רבר כלורעת ותבונהחבטה
 ה9-שבארטת עילים נםצוררים נפעליםהזבנית פועלים הבנקעושם
 הקרשתרע יסד קרשורת הוסר קרשגבול לטמר כומריכודן
 קרש נקרשהעז בנבולםלבנים ישלם כצותוהור עולם יבקכס
 בקדשונאדר נקרש בכלקויה נהקרשובשמו נהרצ-שהכל
 קדשוכמהו בלעדיו אלה.ש ערי טכחשהיש עריו טאוץ :די
 רקרשבטהרת לא ווטובמקום הלו יקוםאגוש גרלו יגידאיך
 קורם לחםואם כורה כה;מם כיראכנשבע סקרה יישםאם

 וקרשבאנרי לב ערליתקדש לב סיג מובדי:בע לב עקשהבשר
 קרשולכשוח ינעם לךרעת זעם קרשברית עם יגראל כנקשיכל
 בקרוסוסיני סורב פעפדזכ.ר ירב בך רבזטן אורב ג4עה

 ביהםאלהים טכחבורבוכהב זרב זר פהועל שבכתבדברים
 הק-שהחסת ו-עוטתיכריס וכחכה דתיסור בסוגת שרהיה
 הקרשומקרש רעועלוריסק יגל שכלםמהור כעש יר אלהלא
 הקרשכבלע לראית הכאאל נפלאותהלכות ראות בםררוש
 ק-ס ביתוואת נעלה ס8רכשה בנגנהותבין רבופלא מןחדל
 ק-ש פריווכל רגפשבבהי נמש תמצאובו חופש תגלהבו
 בקדיםלמלכי צדק שעריובו ברק תחזיקובו הרק תסחובו

 ר,ךשעבורה לטלאכתנכפים נמכתועבורה פעהכתסררי
 נפש אלהים אל גרסא חל בית . נפ:; ובעל לב זמשרריך
 נפש ותאות עק כחטר יר טהור אל רדודות כפרואריז
 נפש לרשדנ ?חטרהרום בל בו נתם דבש אסריוסאה




