
קצב

 זאמושטש ורד )-ן
 ברסלגו-תרכ"ון תקמ.ט)קמט]

 . א..

 ; קדש לשבתזמר
 ' שסים! שלף בו4ף,'קריך:

מה-9אד
 תסים, "יזם יעיגי :קרי

 נששיי, 7עגג :גיסיף
 ולצ~דתון ו ישא !צאצל

פ
', 

 ליללתו, חלמים 59ר 9ף ש'
 ס9לא9ההי. 1י9ושובת

 איים! גזר בואף,ירוף
 נזעמים, פגים ?ראוף םר??

 יצשתם4 ועשר הון ל65ףוי
 ?עי, לא 4ל-סגסמף להם, אוי"1

 ' ?ך4עי, ולא :נוחו לא גצח'

 לאריתם. ינוס,:שובו יציע ילי ..

 1 מסים מ59ר בואף,טרוף

א

 בראש נמצאים אלה מעיז וכינויים לשבת, כונוי הימים, מלר1
 מחרוזת.גל

 יז. לא, שמות ע"פ שבת,6
 מנוחתך. היינו מנחתך,10
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קצג זאמושטשדוד

 פטמקומסים, של-"סלשל-מ4ט
 שת-סשלץ. פיום . גם 9א י9חרי15

 וסחם, וסב על-עקרות3קליכי
 רסקם, וינו שסל תקומםזוא

 ס98ל ?5ייימאום

 יז-
 וזרץ.

 ! ה2סימ הדי פיאמ,שריף

 נח9סדם,. ללבינים 8יהקדוש20

 ' את-כל-עיליים, סייםןז9הי

 יאסרו. לבורו פי' יטל:רקנו
 וסטרי' גדלתו וזריםיקרב

 ש99'סם. יעל-קרור לישיר-ם:צפקי

 סיסים! שסר בולף, שריף25
 עוזבים. קטסל שגירה.

 לאלהינו. נשירהטשירה
 עבודה, 5'"ם ?"9ד1 לא 95ת98?סי

 תודה, ?ינו סי של-8לומוני

 . ב94סיני. ירוה יקלחוהיא30

 ה. מ, שם והעזזה י, צ, תהלים ע"פ עמל,17
 ה. מא, תהלים אגורה,26

 ו. כן, תהלים ע"פ27לאטירה,
 8. כח, דכרים D~y ישלח, והוא'(3
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 זאמושטשיייקצך

ב-
כאשרנטענח -

 פרסה" ים טיש  צם  4יעמאשי
 יטעה" נסוי lvfa:יטר.לי
 '9%"' 'טסט נארי שיה רסי,וס""
 סאדס" 4טו4עי סרםפי

 ה4 טסת %פ !naf 8יש~א9ר:5
 9?ה ישח ריס 91פל ישה,שרסל
 דיים. פישות יעטה נקשי 184תואם
 יישים. 08 שדץ, לי : יאסרוחרי
 וילל, ס*כא ?9טה ,%ל'ש8ם

 ?סטלג חוצית י4טיס n~vevעתרי10
-----------

 ב .
 נח כשבא עץ נח )תנמומא המדרש על מיהד השיר כאשר,1

 נוטע? אתה מה לו: אמר לפניו. ועמד שטן בא כרםליטע
 פירותיו לו: אמר טיבו? מה לו: אמר כרם. לו:אמר

 הפשמח יין מהן ועושים יבשים, בין לחים ביןמתוקים,
 שטן: לו אמר אנוק". לבב ישמה "ויין דכתיבלבבות,
בוא

 ונשתתי
 שטן? עשה מה לחייו לו:, אמר זה. בכרם שנינו

 והרגו. ארי הכיש כך אחר הגש. ההת והרגו כבשהביא
 והרגו. קוף הביא כך ואחר והרגו. חזיר הביא כךהנחר
 שקודם לו: רמז מדמנת והשקוהו הכרם כאותו דמםוהתיפו

 יודעת שאינה יו ככבש תם הוא הרי היין מן אדםשישתה
 הוא הרי כהזק, שהה ואלמה. גוזזיה לפני וכרחלכלום
 יותר ששתה כיוון בעולמו כמותי אין ואומר: כארימבור
 אחר. וברנר. רגלים במי מתלכלך כהזיר נעשהמדאי,
 ל25י ומוציא וכהשחק ומרקד עומד כקוף נגיחהנשתכר
 .. ל יעשה. מה יודע ואינו הטה נבלותהכל
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