
 מפזל

 א*איות

 מרנלהמסוטט נעין וסיס . בקרן מסיס * שמן קי'6מו תמית נ"ל שמז.)0
 כמססכמ סו6 סיס כסכרם ומכס . מרע מן כס טים מס ל6ל %הנידנקרן

 סיס מסטן והנס כמי"1. סטן לקרותו מזרו לפיכך . לפס וסוטן נ5ויב 6דסגני
 6ל6 . נקרן מסוטטיס סיו ל6 המלמכיס ס6ר 35ל . בירז סמסוטטממך
 : למהום סוזריס 61מ"כ סינווס. תם לעסומ Sh~n כסלימותכליס
 למפלס ס6שי קנני סכטן hbh . 6מי בטן 6ל . שמה אשוב וערום)כ6(

 סנור לחוח דרך וזס ; והקנר הלרמס Sh מסל הום וכא : כמסנוטוסו6
 : הקרסכסירי

*:21-

 ך o~h כף כלמק תורס וכרס . י5ב"ע . וצבא מזה אי),(

ג.

 נבר סו6 כי ממם. כו מטלר סעס פל סכענס ס6ק "ל יום.יאבד)נ(
 סנפנה מסך( ימי ססו6 סעס פסוק על רם"י שפירס )כמו 6ל6סל9.

 ולעסות לממס גיוס לסוני ררכם מיה כי . וסכס מנס בכל סיום 16תוכם'ניע
 . יעות מקורעות 13 שירעו יוס ככל ממ5כליס היו וכן . טוב מקורע לכלזכר
 סיסים ורדוי רע. יוס 6ל6 טוב יוס וסיכנו בו מנולך סיוס כי 5וננר סו6ומנס
 ר6ייס וים * לפורפכות מוכן יוס סו6 כי : וסנס סכם 3כל 6ור ול6 פסךיוס

 היום 6"כ . 5עו סטן דלתי מנר מל6 על כעכס ססו6 היוס סיסיס ונתקוהסו6 - כטלי דלתי מנר ל6 כי וגו' לקור יקו וגו' ימסכו טנור כי . זס לפירוסכרורה
 כיופן עדיין ננננ6 יוס hlo 6בל . ור16' כר6כ"ע . מעבר יוס קיננו מקללסהו6
 סמלכם מענינו .ירה. גנן והו6_הפפל נוצר. ענינו . הורה : פשו לקבלסיוכל
 : '1Dh מכטן תטבע ככח מוסלך סו6 סנולר וכן .ככס
 : ס' 5קדס כננס מלמון . קדמוני יזדרע)יב(
 לא כעוללים : ככור בל6 צותו וקונרימ סטומניס . ממון ננפל או)ס((

 : טוכ יב6 כי יר6ס ול6 כטעם . סני( מעולס מן נהנו סלן . אורראו
 : ושנמחו מעליו מסיר . נסתרה דרכו אשר לנבר)כב(
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 ה ראיוב -תצח
י. .ן

 לגנטס ופירוטו . רנלס כף נטתם bS 6סר מלמון . אדיך דבר הנסה)נ(
 : וכ-זל6 36יך תכDnD 6כי

 ל6 סמל וקול לריס שגת . ק5י מקיק . שפחחי וקול אריה שאנת))י(
 מלתעות נמו . כחנו כמו נתעו . נרגעו כסנפירים ושני : לננמתעעור

 : ס' כתוןכפירים
 י'ט )מ"ב כמו יגנב.)יכ(

 ד"
 כלסר מעיר לנוך ססו6 כיוס כעס ויתמנ

 : סככלמיס מעםיתננכ
 כ"כ(. ל"כ ומיסר6ל)כמרכר מס' נקייס וסייתס האלוה.נטעכ:ש האנוש)יז(

 )רכריס מכס סו5 רק רכר ל6 כי ט'(. יאו )נמדכר מכהסננעט
 : ן ננגס(ל"ג

 : לכ5מ יתרותיו יסע כל כמו . ימרס הככון . ירנרם)כ6(

דן.-
 לריק סלמס תקמר ופילו ס6ל כלפי neh ערק - סל6 .מקמר . נא קרא)6(

 ;טו6 כי יורעיס כלס כי סעל6כיס. ל6 ו6ף - לזעקתה ס6ל ימוסל%
 . ונננספט כמרק מעכסו כנמול ס36 נגיר וכמיד מקכל וסס5דס . לנוםלדקת
 כי ירא ל6 כי סרסעיס. שלסת ברקומו מכופם - גני סו6 ופתי וויל 6נננסכי

 : על עדי יסננדולכטו4
 : . : 6ל קנס hS 6יקנ מס כמו נכונס. ל'" ג,ל6 קללם למון ו6יגגו . קרול נוסו יפיס ורלי = כ פללתי סירראקוב.)נ(
 )לכייס( ססו6 פפכי . עיספ נגיו ירסקו למס כל. יאת רעב קצירואשר)ס(

 ק5ירו לוקם וסיס . בעור( ככו דרך )על כאעכ סל ' קצירו 6וכלסיס
 )ננ6 ףלמט. נסס סכותניס סם3יס ססס כ~א5גיט מתוך וכפילו עגי סלולממו
 חורף סיס ונס Zana). '63יעלקי וכן . נעברי עכ6 כמו תלמור ונל'בעיטי
 2 ט' י"ס למטס ע' . ותוך כנכלננות כלו' ופמיס ממיססילם
 : ס6לסיס מ6ת ומסמט כרין סכל 5ל6 ישון. מעפר יצא לא כי)ו(
 ננעומר וססו6 ילר: לפעל 6רס כי ירעתיססנהמון6ומייס מן ארם.כי)ז(

 1 דיין וקין רין וקין מעופמיס( כטכעס סספופות - )כמו מרעות 36בטנטו
 : 6ל 36 הדרוס 6נירולס
ל תרנרננו נסג הכמנס. לסון רברס דרכך. ס' ע3 נוכפן כננו דברתו. אשים)מ(

 ושכל .ן נוסב כמגסנו DSW י' - מוחרש סם . דרכי 'כעו ורכרתי רכר.
 : בססנסתו סכ3 כי. ורידפתי - . Sh 6ל ממסכותי פונס6ני
 :. רגלך 63בן כ-סנוף פן דרך ע3 השדהי אבני)כלז
 ח"ז(. כ' )סופעיס ימעט ול6 ססערס 36 כלמשכן קולע כננו תחטא נלא3כר(
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חצם הויאיוב
 hS חמטhS 6 כ6ן וכן . קליעתו ימטי6 לilcolpo senzafallire 6סטעס
 :. נסלוס מקוננו על דבר כל ותע65 נכזכ, תוחלתךתסיס
 : ן,עמין( למס כס כטעכוול6 ; לחון לסח. ,2כדח.)כה(

-

 ך.-

 : 3עס סרס סף וע' רם"י כפי . לעו)נ(
 :  יזיע עץ פרא.  העהק)ס(

-
 1 סנף נרם" טעם 6ע  כך  מלח. בלי וזפל תיאכלמ(
  סייס סלמס  וסלילת . רסק פ' : ריתס לרם  כפו . ףבס פגע  כרוי.)ז(

 לפסי ננ6כס לפניט  6סר  )ןג6ונףס  כרבריס  blhn ריר  יןתגו יסבבסי
 : כפע בס לו מסע סמלתם צפני חכ .לכנוע
 כמיל סולר ובמעמי וגר- ואאמלו*ר; : לנמ2לס דבק . נויטוזי 'לוש ורפקי)י(
  ול6 לנ4 נע יקי כוסל  מלפרס  לחרי .  נ41 סלל יממול  16  היך  ומוסלם-
 :  סע6יס ננוכימ וסייחי . קרוס 6ננרי לסוני תמת ננכמרסייחי
 יוכל כעס . יעי מרת סי6 ככס . ס5י ס' סוריעמ כצו . קצי  ומה3י%(

 לסיות ס6וכל וסטעס . מלהט נחמס נפסו עלסון . נסיעתי . נפשיאאריך כי : לברכס סקללס לי ס' סיספוך ונור לקוות ס6וכל ביופןלחיות.
 : ODr יעבור פד ולממתין לפיס6רך
 כח ob  מתער  ,תר ID~D. רכרי  כמתקן  סו6 בי.  עזרתי  אין  האם)ינ(

 . ומעתה חוסים. כי יט כי  כסי. נתל נ%עח פחס. תוכר למי5נליס
 נדחס מוסיס וכי ? יבנפםי בקרבי 3י פזרתי 6ין בי כברו ורעי סלמי מפכיוכי
 כן בנרו  6סר יורותיו( מרוכ וכעם אינדכס )לקים לננס עורס 5ין וכי ?ננמכי
 : סדי וירקח סמר יעןוכ ומרעמו .לחיו
 סל6 קמרי . כררכן העקסומ מחלפתונז מסיירות ססן ס6ורסות .  ילפתו)ים(

 סו6 כן . וכפתל עקם ררכם פסיס לטס כעסך . נלחליס מיס'ימ65ו
 .  וסיכורו מפסיס.  כעפם 6רסומ . ררכס גירסות ילפתו 5"ל . לחברון צוחןמוליך

 : ררכס ננול ילפתו . פלס נובלת  דרך נ SD נ וסול ילפחוררכס. .ט6ורחוח
 והטעם . מרועם מרב י " .עעכין . ננרט כננו מרז ג"כ . במרצו נמה)כס(

  קללס כמו .  לרעם  יבין .  כ5ן כהו למוכס  בין . בכפס  סללנה סידכר
 ב'(: י"ו  שלכעס ימרי5ך עס 16 . "( כ, )נניכה כגירן ומגל .נכרזת

.ך.-

  5לך כתרס ו6כליגה מגנני ססע דרך פל 4 ימי הבל בי מסבי  חרל)סו(
 - :  Db)  הומור נטוףו6ינכי
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 ם האיובר
 .ן

 )ירמיש ס' 6בומיסס ומקוס 5דק נוס לס' 1hun 6סו תמם . צדקךנות)1(
 כנו5למ עקוס *שו6 . סיטכ גו נטערומ מסאן נדק מוס נמהל ס' 1'(נ'
 ג 5דק הסלמס קרO'D~b5 16 כן פל . סחנרס סולחת הו6 הלדק ןומכורך
 . : רסני כ"ני h~S ירמיסוע'

 *פש

 םיטכמן טפכות מ36ף לקמת ממובס לננ5ו6 סעדם יוכל ל6 : יעננולא)0
 : ור15'( )מפורכו ס6לעליו

 Colletta עיין . סרפס ידי ע3 לפעמים סיס זס * הרים המעתיק)ס(
 : כ"1 מיננן סכימפר

 וכננקר6 . מתנ"ך בבל ים נגנתי ינ~6 ' ל6 . ים במרט על והרד)מ(
 כתוב נדולות מקריזות ונסקר . עב כעתי על ורורך רפשס סכםנרוסס

 ננדבר וזומריו לפניו כי . נכון כרקס וכן . עב סננתי כחוב עונס ובספר .כנליון
 סס6ל סרי . לעליון קרננת עב נעתי על לעלס ע"ר י"ר ביגעיה וכן .צסגס
 : עכ בננתי עלסו6
 )ננסלי מקרוב כממף IIDS . עין נסרף ננעטיו עומס סו6 . יחתך הן)יב(

 : 109 עעוד נר 5וס3 עיין כ"ט(.כ"כ
 : פענים ססו6 לרסעיס לעזור סנ6יס רהב. עזרי)ינ(
 : כמהיברר 6כרר. : אבחרה)יד(
 גני ועניכו . וסורי יוני במרנוס סו6 וכן : יועדנו מרדוי . יועידני מי)יט(

 למטפס ו5ס מרגמתי יד לסלוח סל6 וכרי לננספט. לכ6 ופן לויקבע
 6ננין מרניקיס סטעעיס ג הנה אמיץ לכח ושכם : יועיני עי יקערמנס
oh5.וסכוגס נכון. וכן כמ b55Oh סנרתי וככר ידוע. זס ככר סנס. . נבול 

 י : )6סור( . נבורמו טוכסלמפלס

 5ני כי . עלפי 6ת ננכיר 6ים:י כן D~Dh1 . תמים נריק 6ני . אני תם)נ6(
 : כמיי למשם ס56טרך עד . רסע 6כי (1Sb בימורין מרוכס לנמימג6

 סל לסגו פייס"י . שום אם : זכיין פתמממםין כר כתרגומו . לננסים)כנ(
 ה6לסיס. פל סכוונס סופטיס פני זס ולפי . סטן כלפי . רסע ביד ;סטן

 ס6ל יר תפח סו6 מסטן כי ללמר מה, 6יונ כם' סננכוון זסולפי
 לפרוק . מס6, פריקת ענין . עתו מעוונ עזוב משון פמ. אעובה)כז(

 : 5סגומ פניס 6עסס . ראבלינה : לפרי מם6 פכימעל
 ל6 . נעספט עמו 6כhS1 6 . ס' נגר אתרפס ל6 כממזק 06 . יגרתי)כמ(

 : מנקני סל6 ירעתי גי סשוריס. ירקת עעליתמור
 קיבע סכל לפט 6שכ . ומייסרני מרסיעני פניס כל פ3 : ארשע אנכינכס(

 2 מרעומת 3ל6לסכול
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.. יג יב יא י טקוב
. 

 .רא '
 מטנלני 6תס . 'יכלתי פנל פשי 6ת 6ססר 6ני שילו . בשחת אזמ6(

 שם וכל . -תעכעי סלעחעי ס6פעו עד טפ6 וירסיס . מקברותכניס
 נכמן .מרסיעמ 5מס נקי 6סיס oh 6פ וסכוונס- ., עסל' סו6 לסור(נכדברי
%hnלסכיי סי6 צסמת וסעבילס 5רסע( לנכי .o~nlp רם"י דעת נרמס וכן : 
 . : ש וטורי.ל4 ,גי נתרנוס יש. לא)לנ(

 : קוז נמו וסו6 גקטמס. מן קטט* פן (SDb . נקפה)6(
 מנדלנו גי קנוס פס דרך פל סגל . תבקש כי הכימי. העיני. ת ס)ד

 : הו( י)לעעלס
 : : כ'פ( 5ד ירסיע.נ6יוכ %1 יסקיט וסו6 כננו ארשע: לא כי0(

 סענעות . פיינ למון ים ברלתיס וימך * בעדו סכמ עענין . תשוככמ)י6(
 : סמעמ עיקר כסס 6סר וסעומ סרי6ס סלכ סוננריסוסמריס

 : רוסי 6ס6 ל6 למעלס ס%6ר ולסי : וינאה)י0
 לנסתר ולפר ס6ל מעם מדבור מפך סכמיב לפי ffun. והדל.)כ(

 ; פפסייסע יוש~

- 
 *יא

 זס S~h -ph . סייחי ובר לקמי זך עותר 6תס . בעיניך ושירץ ובר)ל(
 . : כעיניך6ל6

 עלס יריבו 16 פסך 6ותס סימלו 0יר6 ול6 . נ5ר תחפור . וחפרות)ים(
ושלעירי

. 

 . י ' 2 ריניי0 מי לנרפס עהנ"ר

. *יב

 . סלמן ופנינו י כ"מ( ס' )ירסיס פסמו סמנו מפנין דבר סם .קמטרנור2)ס(
 סופן . סם6ק פסתומ . ושלפסעדר

~'ho 
 סלים כלומר . וסלו סנננלימ

 6סר נח לפיד- קומו . רכל לעופרי נכון סבו( לפיד 6 ים וסטנןניסמן
~'hS סס6עש סלענ נטעם . נזרות ויפול רגלו סתננעד מי לכל פגוען סו6סם6נן 

taDלטו סם%6ס דרך כן מ 5פר 6סיט לרעמו ספוק ס6מר 5מר . לנ6יוניס 
 5סר כל וצורף ספכ6יכ 6ס לסיר סו6 סלמס וכוו . כאצרוכ6יס עלוללעוג
 : עלע?פול

 .יג-
 רקקו ביס. סקר עלי טפלו וכן . רקק ערכי בלי ח,ל . pw" תפוש)ד(
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 יגאיוב,רב
 יל.מו.'

( 

iSDעעס בו ' 6ין וסרוק מפס. מן יו65 נמסרוק כמו . סקר דניי . 
 ' : רקיקם ~ . טפס נסס טיפין דכרים לסו65ת קרתוכן

 נו מור עס. טלי ושני 6ני ו6דנרס ס6ער 6מר . אשא מה על)ינ(
 מכנס כגורס לולינם . ככפי 6סיס שעי כננו . בשני בעירי אשא : ויותריותר ק5ף עלי יסים פי מעלס כלפי דכרש, לסטים ס5מי למכן 3מסולנצר

 סכקל סנככ( כסר בפיו סנום6 )נכלכ סכיו נין כופו כוסף 6רס כקלו .נדושי
 י"6( )ו' לנעלס שפי כמו . קימל ל6. יקטלני מן ולטינר ממת נו מוזר סו6כז 6מי . עירו ת"ח הכקל . כפו כתוך נפסו ים'ס וכאלו . עפיו לותומועפים
 י"ר לננטס )וכן תקוס עור לי וקין 6ות4 סורנ סו6 סגם היחל.; כי כסימם
 "טים לoh 6 )~ף ולפמות . hb1 hj'h; 6רכרס 6"כ -"ימל( 5בהי ינני כלי"ר.

 טו6 נ6 סוס וכדש . נרקתי ו6ב6ר חוכית פכיו לשל ריכי חך נברו(דברים
 פל יסים 6ו יע6. ל6 מכף ולפניו - 5ריקי6 6וסכ ס' כי ליסועס לי יפיסערכיו
 לסכן לי ננס תחפרו ו6ס כלוננר מכהיו. כפי כותן ס*יוכ תטוכס ומי 6ס6מס
 )לעועדנני

~ha 
 ? ס6ל נגד דוריס 6טימ oh היפיל וננס נצס( עלי ויעכור

 . : מלוי( )כתכליל ונו' יקטיכי 0ן נצסיכ סו066

 כמוט עמי ~קדה קורמותי כל פונני 6תס תתחקה. רשי שושי ער)כז(
 onh . מתמקס ו6תס סקלך, ככל,מקוס קמרי מולך והחס. נתערס.:

 : רגלי רפוכג ססס מקוס כל SD . רגלי סרסי SD ריבלך רפוס וננכיח רגלךנותן
 : ספמיעות דפוס .שרשי

.יך8

 ראוי כ6ן ו6ף ומרץ ימי עפם hSO כ' י' להעלס כעג נ מעליושעה
 - , : ומדללתוות

- 

' 

 בי~הג44":נץ שש
 .סו

- 

,, 

- 

 .. .י

 ~tff) ולאו מ' פסוק ולכנסם. )כ6ן 1ס נם' מקהצות נסקס . ותגרע3י(
 : רשי דברי 6ס וקרולין, . ואזלף 'סברס ענין וננר נר מענין נרע סרסנ"ל

 6רס וככ"ל כמו . 6רס לכל קוים . מנעלס -- - ריסון . אדםהאשק)ז(
 ן מוללתי לעזן מן ימו חוללת. .ן חיות ופרין . 6דס למגי . %6כווט

 מפרסים "טרם ונס וו6לפז6סן לסרן ר' נס נ6ן . חכמים אליך ותשע)ם(
 )' , ..' . . , ננילן:ענין

----- - ---- - 
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 רג, סואיונ
ן

.

 ינע רנר ועלי וס" ד' נמימן רנריו על לליפז כוונת אל. תנחומות)י6(
 סו6 כי ונו' קלוס יוכימנו קנוס לסרי פנס נמעס. מפנין וסוף ונו'( וט'יזכס לנום-.כי מס כ6ן קומר ססו6 )כמו ונו' ונוי י5רק נקולס שלנום ונו' .,

 ען ענר -פעל סו6 ל6ע . עמך לאס ודבר : )ר16'( וכו' וכו' וימכםיכ6יכ
 . כנמת ועלינס . 6טט מסרם ססי6 ל6ט מעלם נגזר סוס המעל 5ך .ל6ט
 כלקט 6ך נ ידי על בנסת סוריעך סס6ל עס וסכוונס לקטי. ותנסוס וחיכמו
 .- , : ללט ננסרסהו6
 כלומר לקמט כרב סטועף מכס. נפשות ולוקמ רסון יסך. יקחה נמה)יב(

 חיוב 6ך רנניזס. למון פירסומו עיניך. ירזמון ומה לנך: ימיסךננס
 מסיב כי נמר סננפרם וכננו . כעיניו רומז סיס ול6 כפירום שבריו ערברסיס
 . תפייס טעות ססזי"ן לי נר6ס לפיכך . ממן מפיך וטו65ת רומך 6ל6ל
 מוכ(סיס זס שסר והמקרחות . עיני רמו ול6 רמות: עינים לסון ירימןן51"ל

 : לבנו רוס פל 6יוכ לסוכימ לליפזסכווכמ
 ססו5 ושרומס קם( )תסלים כקרבו כמיס h3bl כענין .. נמים שותהלטו(

 : עולסמל6
 . 6מר המכעיס. ססזכיר 5מר . ננומנר מלמר זה סרי ונוע לבדם להם)יט(

 סיס מחתיל ולמ"כ לכטמ. כ6ר5ס IDns ומן לפרס ולטס 5ריקיס חיוהס
 סרטעיס . ומללסת סיין כלומר ונו' ונו' רסע. ימי כל וסוף . המכנניםהנידו

 ) _ :.עתנןיננת

 נייקר "ין רן )גנשנ( ס"ס ס' סו," הרגע . נע'ואר אלץ 'רו.ן%
 י סננלמננס מלכסי לקום עמל מגניו. גבי בעבי : כו לסלמסזקוף
 : סחליס בו וינברו סל6 . עכ מנכו מגן כירססלוקחיס
 כ"6(. י"ג 6' פיס:)סעו6ל ספ5ירס וננוס . פס תרנוס פוס לסון . פימה)כ0

 סו6 ופנס . ספתיס כמין ויעמס סיתכפל לכמר גורס ססוננן רכויוהכס
 : פסכשן
 סכמים 6רז ויופלי מלבש עס י"ר( )נ' כטפס סתימתו. כינני * יישכין3כמ(

- : נמומרנות
 וסככון . 6' ל"ג יסעיס עיין . נמנלם : נפלו קמרי עול . יעשר לא3כט(

 מסילו ל6 ונכסיו מלו קליר. בסל כי מגל סלמו כלעס מנלס. ס5"לנעעי
 לננעס ס6ומר וכמו ' 5ותס לכרות "רן ~עות הננבל -יז למיכל יגיכנו1ל6
 : ונון בסרו כנפן ימנם . תמל6 יוננונל6
 תעם 6סר ועול בסוף י6ננן 6ל פירוסו קרי6תכו לפי . ונו' יאמן אל)ל6(

 כעו לניאוא עטו ססככון נ"ל 5ך ; תננורתו תסיס וסגל סו6 כילמריו
 כי * סגזכרח יונקתו סל נטעס ויתכסף ינכס 06 י6ננין Sh ופץ" נלי0בסו6
 : מו' תמל6 יוננו בל6 כי ססו6 מנטע סל חמורתו תסיססו6
 : י'( 6' ננסוס על6 יכס כקם לסון תינק . תמצא)לנ(
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 יז מזאיוברר
נטז-

ע plnnS1 ~גי 'גע יש (DD' ע ~oo3h שי: :י:1ש : כ"ס ף לנגננס פ"י ימריוךי)נ(
 יקל 5סי סו6 כפכי hS הנס כ6ככס יקלו ודברי לשדכר 6ס מסרי כרלוני .
 ננדכר 6יוכ כללו פירסו כלס והננפרטיס ? 6פסיר מס 6מרל ו6ם כלנכס6ל6
 6ך פלות כי נ"ל 6ך . מסכ6נ מלק סוס ממני .ילך hS לדבר למדל ohוגס כקני יקל % 6רכר oh כבופ ס4ני עתט  כלומר ס6ננת לפי עלמו עלעתס
 לפי הל6 ממת לפי דברו סיס ל6 כ6ן פד גי מונקות הממוך סבס0וקעתס
 : נססי נזחת גפסנס ים לוסדנניון
 סמר מלי תכלס ו6ס נלננור מכף ערת כי למעלס כמו . עדתיכל)ז(

 : וקטכיו וטבדיו ' 5רס  סל כיחו  סלסנווגס
 ערתי כל ססמות 6תס כי נננסו6 ונדול ססל6ני מס סו5 זס .ותאמיני)מ(

 מכלובי כלונני . ננדי ויפכח יקים וכחיסותי פלי ער קותי מקמטתוזס
. לח"כ מכיכר מיי פרף. 63ע1: נפסו טורף גננו ניפו. פרף. אפו)נו( - . למכרל יוכל סל6 מס זס . דרכי רוע פל עריס חכרי( )לדטת כסונרוחי

 : פחכריו  6סר וכל rot)h וסול
 בחרפם: *D~a לחי  לפכחו  יחן  ע"ר לוזי. הכו  בחרפה3י(
 סטיסס למון וסוף רט'ס חננניס כי סממנו רטס מסרס נ"ל  ירפני.3י6(

 65חר ויפנפנכי ויפרפהני ומלות 5רקטס 6דקס מולות כעיט נטטסורקוע
 : למירוסי סיועזס

 פקל דרך קרכי . נקרמים עלל סרם כסורקת שכנמס ענין . ועללתם)טו(
 : וככורי ר6טי וסנוונס סבסמות פןלקום

  אסורס: חמלני פספלל. 6ני oh בכפי מפס סכין  6"ר * זכה והפלאי)יז(
 ועייף הסופכו על נקעם כלוטק נר6ס סמנולס סדם ני . דמי הבסי  אל3ים(
 , - . (hff ב"ויפעים

 לכו 6ת ממזק העימס זכרון י"6 ו' למע' נפו ונר: ממפר  שנות בי3יב(
 . פורק בלי טפעתעלשר

- - 4  

03
. 

nD~W פרנץ י נא OD רערצון סבועס דרך לכפי כפו סתוקע סו6 עי  הוא. מי  פורק:כ%  פפי לריב  ס6וכל נרי  עמך.  ערבני : ה6ל : 
 דכהי דכריסס וכל  סלל  לס0 ויין ממוטט לבס 5לס מנרי . לבם כי,)ר(

-

 סיליט מןש וכל יריסס. טל ס06 )6חס חחרומס ל6 לפיכך סו6.
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רה . יח יזארב
 פרוצס עתס עיר . שרומס נ"ל . תרומם לא : לככוד לך יכיס ל5בעדך
 - : י'( ל"ז )יסעיס 6כם6עתס
 : ולטכיכס למסב ah' מותן "וחי ננחרף סו6 . כוס כבל וליס .והציגני)ו(

 כפנימיותי וקני . כקרכי 5ט מתכער עד כך כב קותי מכעיס וזס .ותפרע
 1' נננ"6 כננו לפכ'ס נעו לפנים. : לננולך סנניס טריפת מקוס ססו6כתפס
 :. - . ולחעון מלפניסכ"ט(

 . : . -)ע(
-: 
 6פסר סיס נקי 5ים מנרץ כבל 6ים סנר6ותו אעפ"י . ויאחז .

 כי . שרקתו יתחזק 5כל . זה לכל יחוס נ6 5ל . מטובה מרככוטירפס
o)nhלרבריהס למוס רווי וקין . מכס כסס 5ין ס5לס ס6נסיס : 
 ירויות כמו טסיו . לי סמביכומ ממסנומי ונסכרו לחקו . לבבי מורשי)י6(

 וככעיעיס נטוכ ינני להעסיך מקוס ססי,תי מס כלומר כמלחו ומלקלכי
 : וני~'()ר5ז'
 . לי מזוננן לילם כי ליום לילם נוהלים סיו לנני מורמי זעותי . לירה)ינ(

 צוערות סיו 5% קרוב מסחפך ממן וכן יוס סינו5כי מקוות סיוומחסכותי
 כי י"ז( )פ"נ, לפפס כמו . חשך כנפם ל דח"6( )תלננירי קרוכ סס6ורלי
 : מסך ס'כ5 קודם מסך עפכי כלמתיל6
 וכמריס( )גיל חררנה סקול t~Da 5ל כלותר . עדאור : נרימי . בדי)טז(

 כרר . נדזת : לעפר לרר  וחקותי 5ני יחדו כלסר . אם : סכלהתקוות
 ' ירד: מלגוס טסו6 נחת לסורקת * חותננסלם

. 

 1יצן
 ול6 זה כסטוק נתקסימי סגם חמס מסך למלין. הנצי תשיטון אנהעד)נ(

 . ,עמכו מנכי וטל6 עמכו כמפרסי כו סר5יתי מס 3כל דעתינהקררס
 ועתם . מסט כמחר רומי סקסם ול6 וחלמירי 5ני 13 מרסנו רבים פירוסיסגט
 סעעתי למכריו 5ער 6יוכ )י"ו( הקורס בננעכס כי רציתי תר"ב( טכע)3'
 . חענט כי ימרילך מה 15 רוח לרכרי rpo . כפס עננל מנמצי רכותכקלה
 -כי ונ"ל וכת, בלעג 6ותס ומחק onlh "רף. הנה ונוי ולרברס ככס 5נכינס

 %ס מיקמר תגרמו 6נס פד להכיריו וקמר 5פו מרה 6לה 6ח בסמעוכלרר.
 ובל6 דעת כ"מ מדכריס ט6תס נגפני זס .כל סל6 ? לננלין קפי חסיעון6יונ
 וקמר מכינו . סתרנרו קורס לכככס . ולסיס לסחכונן לכס ר6וי לכן .חנונה
 כי וכ"ל בפסוק ע"ת לסוםיף לורך סגין נ"ל תר"ו כ6כ כ' ועתה .כדבר
 יפנו. מס דעת כלי כללעיס מד6 נטעה חבריו לסקרו ננעכסו 5יונ בפייס5מר
 ננס סתנועו ? לרכריכס קן תסימו מתי ער להם 61ננר הוניחס נלרר151
 גכוהה סירנר ל6יכ סיח ול6 טגרכר לנו רצוי סוף סוף 5נל . די כוסיט

 :ננוסה
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 לס לנ לי כר כב כא ים איוב,,רז
 *)ים

 : דממט6 נקופכן פ6כצר כ%6 . נוזמסוהיק סני נעור ולסמלע לעכור יכול מסייחי רזם. כך גל 6י שני-. בעור3כ(
 : סלבס וכ"י קדמוניס ום6ר תרנוס נו: בי.)כמ(
 וקריאתו . רבזס ל' סהוhSh 6 סדי נמו רסו6 ביו"ד נכחנ . שדין3כט(

סריי
 סדי מתי וכן . לדין כלרפי סו6 --16י וכן . D'D~b כמו רניס לן

 --.עקרס
 :- : טד'ן מוזיל

 !י-.
 ז-.-. י- -

 .כא
 6ל6 קינו כמפעיל כי יונס( ר' )כרעת הפעל ססו6 מנכון ההשמו.3ס(

 כמקוס לווי וסות וססכבס. ררם כמץ ס5ווי ז;- הפעל הו6 ו6סיו65
 . ד'( ס' 3עננום ומיו דרסוני כנני טוי מלפניו וווי כגלעמד
 : י"ר דכריס מבמדל עיין ושקנזס 5כר נימר שור. ')י(

 *כב

 : במתריס לי -קיפ%' ש עוס ו'תרנום רס"י לקמנו*)כ(

 :כר
 : 6וריכו כמרכוס וכן דפו 5"י . רמי3כד(

(

לב..
 ל6 63ס פת 6מ כפעט ע"מ קלני כפוצע מפרס נר 16הכ נם3כנ(

 לדבר( ,.
' 

 : משלס פן ים"ני רס'י. וכדברי ס6ל יקמני כמעט

)-'5לג*

 : י"ר כ"ג ירמיה ab~ ממעמס 6דכ( . מעשה אדם להמירניו(

לם' -- .

 1 נרמנ"ן( רגליו רו. יחס)כ6(
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רז מבאיוב
 .מב

 רמוק סתלננס י5ס hS . אחיהם בתוך נחלה אביהם להם ויתן)עו(
 ושסירות יפות מסיו ידי ועל ~OD ontnh ככיתו תס6רכס 6נל .ממנו

 : תרי"6( 6נ )6' 6יוכ56ל לייי ולעץ ממטפחתם ל65ת וס כתניי לקמתן סנתר5ו חסוביס 6נסיס ממרול6
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