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ז"קק.ך88[08.כ, חפ  ז גםףה
╨זג╨ך  ג חך

.ו¢סץ  '¢ íה¢áו כá ¢גול כáו
(290╨) úú╨"á áק╨ú (áñזף╞) םז╨ ¢גץ╨ ה╞גםזל╞ (¢וáץז) ו ו¢סץáו כá¢הí ¢' 
íגליח  úלגז ח"¢á ¢╞ו ס'י÷á (7611), úúז¢ זגלג הםá ¢גץá ,הáז¢¢ז÷ הúגהק ¢גץ הוםל

ום  íג-דזñז íגלגí, áהה הá¢גז úזדהם íק ה¢זáú .הליחáז םיו זúזגהá ¢÷זח ,óג¢ח ¢קו

םל╨  ו¢ג úזםדם íגá¢ד úזץ╞ úז╞ד╨úלה úזץ╞ם úזםáז÷לה ,íץá זá¢ זגו╨זק ,זגף╞ז¢ז ╞ץ גי
íגלג  זגםץ ח¢áם Σ¢ול ,זú╞םזל גהגז ץ╨ ¢╨ז úזפ¢וá םúá ךץלי םי גלג .זגגח áקגז
íג╨ק  íגáז ,וגםךגוú, áף¢פ╨ úז╨ג╞לá ,כזג úץגס זú╨÷ס ו╨ íד הפזו ,הג╨ךג¢á áקגז כז╞╨זםד

¢á  ,úז╞חו גלגá זג╞ז╞╨ íגךזה ץáק הá¢ה םלץ ,ג╨זץז זúזג╨ץז ום ה╨ú╨ זם úזהקי כלס
טזלúג  ¢גץú, áחו גי זגגח זגה íגוזםú ג╞ñחí, áגáג╞╨ וםז ╞גלú ופל╨ קגו áג╞╨ ¢קו

úו áםáו זקף╨ וםז זםú ה ו¢ ז¢סף¢áגí ו זגםזךםך זג╞ז╞╨זáלה .הסה םñיחה כיí áג╞ג 

כי  ,זúץ╞ זúזג╨ץז הםז╞דה ום") הגה íיחהם ╞áי╨ה ץ'áו¢ זםגףו גúק úזלז¢ף *זגלגל

áםי  ╞גץג זגםץ (ג╞זףוה ום הוי╞ úו זחז¢ וםז הםגקיה úו úזחי ,זקף╨ טזףה╨ז וזה :

╞זáים  íז÷ל זוזúá áי íג¢ףí ñג╞áי╨ ¢áחז ,íג¢גק íו úק÷áם זג╞áיל כזגפג¢ץלז זו
ךץלהז  íגáג╞╨ה זילúק *ז╞גá םייז ץ¢ד זג╨ץ ,זג¢זלחלז כי הם╞ד זúליח ,זúץ╞ז

זפחםז  גי ום כú╨ זúזג╨ץם םזקלם זקף╨á ,הáגפץהםז גי ╞זץ ¢לדúה םץ םי זםלץ
íדז á╞גליח םוזקג ז¢ז áום הגה םי áה╨ג╨ק םץ ץז¢ הםסל םםי áגז ג¢גקúפזםΣ 

 כגí áגלךז÷ה זם םץá כזקם ה¢ח סגםáז חז¢ה םúהלז ג¢גךñ .זהזלי וזה הגה ╞הו ל ד ╞ 1 םג
ג¢זוááז  ז╨גליח ,ה¢זáú ,הגףזףזםגףá םיáז ¢á╞ .ץ╞ל íםזוז úליחá ,÷ז╞÷╞ה ג¢÷הá ÷"הם
זúזל╞ם - ¢זáú ¢¢זקל כגו  ג¢ףל ק╞÷ה וזה úםזץ םץ םי ז╨גליח ╞ץ íזגה ,הסה 

םיקה  ז╨ג¢¢זקלם ,íגםז¢דה זג¢גק í╨גו úזיףúקה úזקד¢ ,áםה גי íו ג¢גק ¢÷חל כזגדהז
¢¢זקל  íגץáז╨ה ה╨זלול הףז¢פ ה¢יההלז úגלג╨ףה םק úזוגפל ו¢זáה זúםיגז ; וזה הגה
-÷ו╞ג╞) áזלם*ג¢גק╞ áז הג╨זגץ¢ כים וזה כגגךפל ╞זהגá¢זí áו זםיקí זק╨¢╨ גיúום זג 

úץ╞  ץקגך (הג,גוזף םיáז úזץפ÷ל ה¢גקה í╨גוק íגי¢פ╨ חז¢ם íז¢לל גי íו áחז¢ם
╞á¢  ,úזףג¢ה¢ז óוז í╨לו וגםףה úזקץם זג╨גקí áג╞לםלה úץ╞¢ ג╨ג╨ץ ¢÷הל זו íד םי

-ג¢גקáז áילúוס וזה כגזפל זגלú םלá╞ ד םץ ÷זחק. -,(טםקהí ג¢גקí חá¢ (ז╨לזו וזהú 
גם  ,ה¢גךñ הס╨ז כגו הלז╞ זם טיá גז¢זקל .╞גףñ ךד 'úג╞גה"á וזה :?? .םז╞ד ╞זץז כז¢úג
úחú  םץ ,זג¢áח גי וזה úáי íד הפגםל úגס¢ף כזקםá החפ ú÷גז╞לז כז╨דáñז הףג ╞ול 1
íץך áג÷זלפ גםí זáז ג¢יקáזס¢ףהú áגסז¢חí ז¢ףúí וú דí יúáקו םי ג¢¢זקל ╞¢ףל ז¢ 
¢גלה - גלגá זú╨÷ס זה¢÷ ,כזñו ¢קו áגפץה úו זחז¢ :╞ול ז╨á ז╞גחג ÷חפג  

 .הףג
áגפץלה  úו ,זú╞ ג¢חו ¢קו íםץ╨ ג╨גץל זגáו קםק íג╨ק ¢áיז זáקח .úלי םץ ה¢÷לה
íגד¢ה   הסה כל÷  ץ"áוגה ¢גקá וםל קד¢ ¢קו) וגá╨ .(ז╨גúזולדז╞í áדז ג¢גקú áםףúה
á¢╨ק  ¢קו ¢áח זופלג íג¢גק íג╞חו íגופזגה ום קו¢הל גי íו ,áםהל íהז íגיזúי
╞זחגáז - ץ'áו¢ה ¢áה íג¢ףí ñגá¢ ╞ול םú ááזץפ÷ל úליח םוזקג ,הגףזñזםגףהז  ,÷זלץ 
á÷╨זג╨זú  זג¢גק זופג ¢זום

-  íג╞áי╨ זגקז¢גף םץ גúáי ק¢÷ה זג¢ףñז ג¢÷חá .÷"הם 

.(ו╨הי  úז╞חו ה╨ז¢חוםז) זלף╞╨ úופזהñó* áוגחו* ג"ץ 'חה '¢ ╞ז╞
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דעת
 *4 ש י רי י",* ורוח יהדות לימודיאתו
 www.daat. .1. 1  */1 80~י

 תלונה. שירא.
 הנועות(. ור' דיין

 רעיעי, ססקחיל "וגי ספירףיד
 שייקים. שמירים ולשוסי טיוקם
 שירים, לכינוסי שעיריםלילם

 : ס44קים וסתים העטרים9צנאר
 ערתי יקרים גלתי יקום?9ל

 ; 1 מיצקים ושרשי ששרויוכודות

 וריקים, יקרים ישים שם?9סי
 5. יבךקים :רוויון מוסים בם:סופון
 ?סלטי ל94י וסלשי:2"ה

 טק4טקים--לשל חפיתידססנ,ן
 4מסטג יסיום 9פי לבושישי
 עורקים8- %ה אשי תפי ?9נ4י9ל
 ??ר כל לעיל מו"רנינקי

 חולקים, 4לי ושז 9ר והויי?בוךי

 ) לדסצילשרשי טס'4יי:נסר

 ציקנים ר?"י ?רי יי, לאשקתח4פה
 ישה, עסקי?2ם
 -- שלוקיםלרשי
 שיסק של 4א?טע
 כשסקים*נערי

 י הסכור 9ייני
 ס9ל4ת, עםוקלות י קרסקיםלשרץ

 6* יץ"קים עת ?9ל ולית תוך49ל4ת

 רר ה4א ס9ם ל9ל סדר שין 941אדום
 1 שורקים :זלינו ק "דר 9ן?שךטת

 ?3ב בם רני, חוב aaואף
 ש-- ם לענק תסשכ וב 9ל עלורם:

 ס999הונקשי 99"וסלעי
 15 ש"י?יעיי'

 ריסישכשסף
 ושעכרולשה
 ושר נוכליטה

 .ftWS~h עםהנסני

 ורכסים; בהרים שפתי דברי שלחתי לוא * - מוצק. כראי וקשים מוצקים היו אשר סודות1

 בחם, לרוץ הסוסים יכסו כי עד לנקעה אותם משפילהייתי
-  

 אשר הנבוים אלה ובעטו שמנו אכל 5
 אלה 5 - וכו' פה אבל ומחקרי, מחשבי נבר אחרים במקומות בשבתי 1 - צית. עורקים היויפנים
 מעתקיפ אנחנו ובהן ומכלות וקלות דלות בנו יש ישראל בני אנחנו 8 - אליקים. רן ידידו אלרבריו
 אחי שכל גלוח, תוך בגלות 'ושבים אנחנו שלכולנו הגלות מלבד ויל ; גלות הוך בגלות,עימקימ
 ארץ 'ליד אחיו את שונאמאתנו

 אתרת.__
 באיטליה ורשל זה, בכלל סמרר וגפ ערב ארץ 8 - באיפליה. ז

 )ר"ל יוני" "חגה אליהם בא אלו אבל ש - ובספרי, ערב בארצות משכנו אשר החכם את מכבדיםאין
 וכו'. ועזרה משגב שם מצא אוי יון( מאוצות סניאיש
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 ירדרי. שרירת עלב:*
 י9שי4סר ישליוחיך
 וול4 זטלסימ, ששי- קרסי?לסי
 ידייי*ולא ! 1 2סקי4שום

 2, ולשר הסייםטטע ו! יקדי קא מהיר1ל

 נ?סר' מן נק?צו בו' לסדי שש סמו:9?ר
 - - - יספר לו שדותנישי רדידי* שסי-מן נודול

 רש"י. לככובו שירג.
 תנועות(.)ארבע

 טירטרה דרףכוכב
 6. :פבתהןל 4רףטסנה

 שואל, קלשל נואלט5רו וצ?או,הוא בואו,שלום
 8' סיעתאהואו9ושראל - - - יסהטאין אוססיני

 חוסי,שקיר פומרןלקיר צמא כלבו םוטא4, כלאור
 --- ליסהסק לסר-יינו. שסה'טרקו טשילשת
 חונה,שץלו 1 קולהסלשץ להורה,?ם נקיאפרוש
 8*מטסלתה ססמחנק 6יt@~e'-דסא נקסא שן?ל

 Troyes בעיר היה משכנו ומקום בצרפת נולד רש"י 8 - ידידו. אל מוסב נ - בירי, תמכו1

 - בשבחו(. רק ממפר והוא ז"ל, רשיי מות אחרי רבים ימים נכתב )השיר בלה"ק 4'פבתה* להשקראו
 כי מריצה בדרך לרש"י קראו כן 5 - בתורה(. עינים המאירים פירושיו נע"י ,2י לכל אור הוא רש"י6

- התרשתא", ,נחמיה כמו ונרול, שר 6 -- הדח, את פיושהוא  ואוץ'(.- שמים הקונה ה' מלאך 1 
6fep] לנע"ל[. והוא המשנה, של מתניה את חוק פי..ושיו 
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 לחתונה. שירר.
 ושית(. ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 סיא נם יהיא 1, שאל אשרסייא מחדשה סכל סךסגה
 ויקשה; דרשה אשרמצלה מלבשה, סיא שקתותשילה

 כזאת, :אתה לבדו לו8ך דודו, וסת :ליד-ס?ךה ?שידם

 ולקליה* סיא טועוךיולו 8?הי לאנוש ט"יךוי
 2 לו סיוטה כלתו חקיהלו

 1 וך??ה שרץססשו?ה

 ממנו. בנו באבורה.
 תנועות(.)שש

 ינניסלד נקווהתוסלמי
 - ! קא "קי שוהנקני זקה סבאיועיי

 ורדף קשרלמך8י י9?ה אניומי-שיי
 לש91י לסגי?וכק 18  הזה  יפנה1:כוני
 נ"?סי ?לוםופיז ?ע?מוסי ?לחאשר

 :טיני שוע;קבור ולקיה, ששמדורת
 עיני טסטדהלקח ?קאצ;ה ן?עקליב

 ו*ה6--- וליןנוסך5י 1 טויא4: ןעת מויאלעת

 לאשה, לו להיות ).בלהו'( אחר חתן בקשה MIS נ - שאל. אשר הכלה את הביא החתן1

 לבכות מופיף שאגי מה וכל נ - השרוה(. )ע"ד לו רק ראויה היא כי יען ; אוץ התגעשהאזי

- ! עוד לבבות הוסף ( הנה יגוני:יקרא  - וכו'. איננו הילד תסיד: הוכ 'צעק ובבואו בצאתו 4 
 ;ינו", ,naa מל'6



 עזרא. אבן אברהםר*118

 דהו.  שהמיר בנו יצחק על1.
 נבון(.  סור בלי)המשקל

 רסק טטף שלוי לקפד, קרב סגןטסי
 נותק! שתשס?ט' ששי :מידף ג4ףשת

 ויה, וישושו שבר, רשה סרסר,שני
 עלהב: ל" לש* 1על גשי ירי 9"ר"י1ק"!

 ופשלה* לרוח סיותו וקנה לעתסש4"י
 ! :פסק רקת ויונס - לגי ייס" "ידיי לשסלהי וילדתי :ש"י לריקשף

 'סנה וסי ושלנא רגע, ?וי טיש"שכ"
 טמרנה, ושרץ מותוי קנים ?לש דונזרי
 הוטיתי זליו ונפשי למקום סלקיםו?שסי4

 6 בירה נייקם רלה - גיסי של שקגאתיועד

 :שסקי תולדות קלה - טשאוגי עלאותצקה
 8* ולעגי - סטסטגי אם קשי, סרטהרעי

 "?טיליי! 8ל יזמו "ן2י של נששיטללת
 7, ורועגי ונם זמן שקה לי- נסיסה ששינסקתי

 עינג טסטר לוקח סטתני, עולםשימות
 ויסק* ילה שאשי ולויי' ששייקלה

 :צוךיו, בכל עישה נסרגי בנדו טפל אשר 8שעון
 ן טשעוסיו :רא-שסף נקאב שב לב עליחגר

 ?ססיה גין ניקומי עליי "~hhhk "נחומיםריס
 9, הוריו גדרף ללקת וראלף, עמודוהורה

 לישסק! לסעוף הוכקס --אוקש נערעודנו

 ים שנ ג' לפני ממנו באברו בי 5 להלן,- מבאר שהוא כמו לבי, על עלה שלא באומן ב חסרתי.-1
 אותי בנחמך בי תנחמני, ואל הרף 8 - כפיטי. בוכיה 5 נודי.- בימי אתי שנשאתיו מה 4 כמת.-חשבו
 מעון *ה', שנאמר כמו להקבעה, ביי מעון 8 - כבירים". ,ירע מל' ינפצני, ישברני, י - לבי. אתתניע
 ולאלהיו. רעמו לשוב בנו לב את ה' שיהפוך מתפלל הוא כאן 9 - לנו", הייתאתת
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 ברומא. ובנו מנחם לר' תהלה משירז.
 ותעעה(4 ויתד וש"ת יתר וש'תונטרד

 :חגה עי, ולסי :שן 4סי--
 91ס0י

 ?ירים לריב נקבי
 ולשוו "ן "לי 1(והם

 ; וסךים קול השא יהוסך0יב

 וחתה רושה *4ני : ענןנים
 ססדיימי יסףרי טה9ספש
 ישמץ ךנפ לשירטטכם

 8 קשורים צעד בלי 42שורימ1
- - -  מקרוסים לרחוקיםושיריש 

 ט?"ורים, סל49יםושלדיל
 ועלו * רדות יני סימיי9י

 ; קפירים נכדקסיםלטנפות

 יסלף, 41ף ?לי ר"לולי
 וקיים.' ?ל ילא9ת סכוןימי
 *ססרששנא לעל: שן49ם
 6י לאורים גרך ולד תועליטה
 ללכת, מ4 טה לסי וגרשהנלא

 6; סקרים שקה ו9יי9קשל"י

 לעני* 8" - לנשד 9שךושם
 ; וסרים קירות שמרי 7ושקטע

 גלול יומם אאוין שלזרת
 ; ' 9נ?שים ?4ךיףיכל:לה

 לסיטן סי ונגעם שרים1כל
 טוהרים*. סחיבותנשכיר

CW3לשן: (ם ל1ן לשדן 
 1 ל?רימ שני לעיות*חשיטם

 ?שרמון ור לסלד )9?ל4ני
 9ם4רים, לי ש94דיםושטם
 חלי נדינתוסמים
 סירוסים, סתיקים טעםיסי
 ?מ91ם דע בלי נסידיף

 דקרים, איש לבדינישי
 לקבות פיז ?ירק סליץ4ף

 יתקים. שחטמייואודיע
 לע"פ לפיות טשקלשקפך

 *זדים*. וךגורלשטם,
 8 קךיים יסקססילקיצורי

 : גזורים כלם נגה !הוטענות
 1 הריבון טה : שחקים 4סנ4וקול

 0'- ישרים משפט ססיף נאלכ4
.. 

 ס9נ0ם מנסם רב שללכו
 ל49ךים"--- ישיכם פרלששים

 למרחוק יביא הראות חוש כי להתקרב, הרגלים יצעדו אשר מבלי 8 - שרטם. פ - גופי. שבריו
 ר 1 א בלי 6 - השמיש גלגלי את המודדים התכונה הכמי * - ורחוקות. קוובות יראה אחדוברגע
 וממעלה השמים רוחות מארבע שומע האוון ואולם נכחהן שעומד מה תרא העין 8 - העין, תראלא

 מגורים שעריך העין, שת, אבל 8 קיוות.- מאחוי 3מ אשמע אני אבל ז העברים'(,- ,ששח הם )אלהומטה

 לפגריט, נפשות בתגחומותיו משיב כלו' ~י מגחם,- ר' לתהלת המעבר כאן סי טלהמית.- קרבות, 9גלילה,-
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 הקיז עם מחררן" רי2דב
 תנועות(. שש - ובקצרה תעעות, תשע ארוכה שורה)בכל

 נקרא: הקוץ פיוךסכ ןךיף רבי 9ה טסד8ל
 נירא, החךף שםטסך*ה שלקליף: שין סי:ייי4
 ספוךא בקרח ראשנקרח לסכוךףן אךםבךאס
 במרה לב קירותו-קרקר מודף, הוךעתו לאינן
 ', נשזךה ליזונד זטלנך :ייף: טיפשה לטדטף

 4, שקידה סלף לא ךנלגם מע*דיף, שדץ הולדותשי

 6. 1יא לא הקטים עוףנם הונף. ששסק תתהנם
 לאישים יובקא מלא סללהודף
 ; אשים םקיכות:תט ; 9לא העשה יוםיום

 2סט4, וםשיים 2%ה: כילילא
 . .' 1דטג ןהקלי 1. זה לעמת 2ה אתנם

 פצה: ייו זאת, שמעלחרף ;צבו 8ל וךסיושדק
 היה, שקוץ סי של92ש ; נקקב4 איש דךסינלססל
 סחותיה ששה הם ?ד8ף שיפי ט4*ל על שלדרכי

 ן שמשא קר סקךב תוףאולם ; 2 לרובו ושקריתומראשית
 טצ4! טה שישם :סים4ל

- 

 , 1 ךשה לא סייף יוךעיםלב
 ; 8 ההממה טסהם יאקל4לא ךב4 ?שיגיונם?טונף

 9. :4א ס?טש יי ןדאלצו :קךכי, דין לקיאת נים,קר
 0) שרוצו אוראא נסן שייהךב4

 (-וצ4;לי:לימ י2ן; כלעידו

 קגכוך'םקיוצו :קים ס?*םז4ךן
 סהךים. מרםשל עדכנים.4ש2יסם

 בראשיתם, כמו הם באחריתם נ - השונות. השנה בתקיפות כנון לזה, ןה המתנגדים בדברים גם1

- במשל, סובבים הםבי  מלה והיא )קשרשוואנע(, אורחה - שיירא * - מזון. להשיג קשה בחורף * 
 בקרב ואולם בחוץ רק יראה בקיץ החוס 8 - ,!ירא"* הנומחא אח. בהוצ' 6 - שתידיר. המצויהערבית
 תאנון לאיש אין בקיץ 8 - אותם. ירצו לא ימיך היודע.ם האנשים ז .,4 בקיץ. הקור נמצאהאדם

 - תומו. בגבורות השמש יצא אשר עד בלילה רק בקיץ שמהים ה:;:שים 9 -)אמעמימ(,
 יחרדו *,

 ממ:'ה:ז תערצו *אלנמו
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 חרף, זל, תקירטה
 1 1סלים

 ' סטאכליג טיקשל"
. 

 וךסליג לנקלים אנשללד
 ם, זלי לי נ4רוונ לי וג"ךכגלי

 2, נטקליב( לקיש לי שחשדלי

 -- סלים קדזעדה ?1זשסלה
 94ילים. :9יףולשקל

 ס"לצותנמשלים
 8; נסךצותלשוטמות

 קקשהןשלצות

 שיי41ה'שליי
 14 שישים לסני ":ץ תסטרטה

 ס?רשים, סרותשפסילם

 "שים מילואים ?ל שםתוליי
 וישישים, ק?ךים 9םינקו

 , 6 גסששים נסעדיםסחלימ

 ; פךעשים גם מ1תויבולי

 נפלסים סיגים שבותנם
 8 ליקומווגשךשים

 לטלסמות:טסם
 :סיג בךסלחמוא
 - :שליהי9"י

 ' לרופא דבר, מוף *י'שתן
 ליוסי סים לב,לשבורי-

 ~ngQ שן קקל, סבצם
 1 לקשה וכרגע איש,רוח
 8, צויה לבא, עתיד גלעמוכ

 יפה, סלל זשהועתו
 8ה* לי ?ם שלה ?לילדור

 ?שמו :ססללשה
 ; ימו ססקישי

 חסים שפהקמו
 ~QG:L' כלששטח

. 

 והארם. החיות בין ריבפ.
 כהל(,)המשקל

 19 9לי פצל, ראשית בוראי,של

 מהלליי לבו בו רבו,פו
 מזללן ס1 מן ריס :צרשי

 עלק ס"ה כבודסססא
 ו4לג חסת סי שלקשת

 שירא, ולא קולשךים
 ובכורה, עשהלי
 י?יקקני,שלי
 1 וכשיעני הואסי

 גקזדים, מחשיבואקךתי

 החורף, הנרי אלה 4 - ב"ו, ט', דניאל, 8 - נשמים. מיני 1 - הקיץ. תשובת ואת1
- 

5r'Pa הנווך, ימי הם הקיץ ימי 6 - נחמדים, מאכלים נבאשים 
-  דבר פוף : המשורר דברי אלה 1 

 שהוא בוראי אל 9 - לבוא. שעתיד ורע חוב ורואה צופה ה' 8 - וכו'. הרופא לאלהים עוז נותןאני
 ור ביאוו דעה הפשות החווו את פירש כהנא )והא' ה'. לתהלת כלו' מוקושות, מלי הכלראשית

 מאי(.-_

 - ~ . הנשמא*סי
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 : סטייה סדה דרשריש ס941דים, 9נ4 ט?עייי
 י; חוטא שיש כל מ9רהושיעי נצמדים עופות 4םסס'ות
 חקקה ננץ טעי לרעותסם נאסרים, סדניםוקנסם
 - כסטה סרשה!שני משדים* 9לד שלןאכ4

 חנקה* לסרג ו9רסוף 5ס99יו1!מסא
 :סלהו ורה ניסםוה סךף9יי,כקבץ
  וילדו תה יקשט:ה וגייסם דיןלישות
 3ישךי ויטהנה טדוניסם. שדםינין
 עוךי. שת ולבשהה ששתו, ?ייה טאד טה9ן-יום
 : לשון ס9לב גם שרץro בחניתו, חך!ה ןלוישרר
 קישון נסי :גרוף :תןמי.. עסקתו שים 03 טרעשיץ

 סךאשון! שסם עם סנ"שת - לסלילתי ?ObQקללים
 ב, והאישון טימר שלה1ר4ם דעתו! עבדה לא 0י עלשי

 קישון. לי סלח ואייו י?תי 3לפוקרש
 שלע ?9?הוסדה 9טל?דתוי רצודועוף
 מקללנין ?לוכי נקנים לוודנים
 משות קל1ם94לי ?tQ~g 2ל שם"ח

 מכשות.ס94מות לי שיעו מ?עק: שוראה
 : סיגנלל 8 ס98רומן טה או ' לשיש ט?4יטה

 ישלל סי, 9י 2ל 9לד הוא4ניט4לק
 * ק5ל יאשי על טלכית9סי 4לי nlab סלטיי סגם4י

 שססללי רימו שן 2ל8לה רגלי, טת 9סרישף2וה
 - - - וטססלל יקום לולהטסצות טי59י* שקם שדושסטים

 טסזקי וישנים ס44לות 95שץ8ם
 - "כלונישחסוני יי9לוועשסיה
 - - !- ירשני שסי "לסלא ר9ליי' שף טףרץיני לעלבי "סי יבסלא טקעלייטטגי

- חמתם, את כלם ישפכו עלי גם קוטן, מקויבים אותי איש, לבל "כדרה" אני1  האדם בני את 2 
 עיני.- מאישון יושר בלילםאשמוו

 ימיי* את הבורא בלל בה אשר תכרבולת בגלל 4 התונטלי* 8
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 מזלו. רוע על'.
 ושיעזן ויתד ש"ת ויתד,)ש"ת

 אוכל, :לא לסקליםיגע שסועדם יסליתפלנל
 שיי: פוקסי זותו:ישי לטולדמי1; למסלקםנמו
 קתקריכין מוסר שהנהלו מחורכי גהות יסידלי

 יריי ו9ל טישים ?I~Pllלא מוסה 4בי ש9ש יונםףלא

יא.
 וש"ת(. ויתד)ש"ת

 טר?ב שלהאו 9 סיר לסיחטישים
 - סי?ב שלהאו : רכב פכראוררים:

 ?;י לשישאוזה עשב לעתשבא
 כו?כ9! ?לינולר ??ב: ?בראומרים:

 הקרוע. מעילו עליב*
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,ויתד

 נטירה ססר שסןהבתוכו ושדה שדמות :הוא לי מםמעיל
 ל(ןה: זליו 6 וסילויוקיע ; 4 ?עירה או לסנרהלסרה
 נמקיי ?ל שת סשפור 7ועלה 6 ?אישה ליל 8?ר?3ישאסל

 : 8 סינמה לסגי דוסיםאיר ; יאורה בו לשימון רוםוכומסי

 על טשפיעימ השמיט וגלגלי הכוכבים כי האמין ההיא( בעת ישראל חכמי )כרוב הראב"ע1

 בימי 9 - הנכון. וממעמדם מממלותם הכוכבים נטו הולדתו בעת כי אומר הוא לנן האדם. היינורי
- הזה* השיי סובב וע"ז ברצון, נתקבל תמיד ולא עורתם, לבקש הנריבימ למתהי מקדים היהגרודו  

 שעורה, או הפה כה )להניע( להנפה 4 - מול, נלי נולד אשו3
-  "כוכבי מל' 6 - ליל, באישון 4 

 מצרימא. ארץ ,נמל" כמו איגע, 7  וכטיליהם".-השמים
- 

 עווור* 8
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 ודעתה עלת זבש ומל וסםן קרישי זל ?מידת "4םנסמךז
 9סךהק נייד שסריסי?סו1 וסךה4; יא ועךב שסי4לי

בשעטה ססלפהו !אלמי
 ססטילהז ?תיטיב לקספלה

 הזבובים. עלינ*
 ננץ(.טמשקל

 1 טופסי לחזקה טנאלצי

 סוכוסים, שוד טילטשלע
 לרוסק סשכ י?נ4 לאחשר

 9או:סים' :עיקעי לסם ??ל'
 ךריצין, ו92עטי קיניועל

 ; 1 עליים שירי יאמרי9אמ
 לכוי טסי לצ'כיטישה
 זאביים, סדמות יאסלו בווסם

 כטיו ניני, בכום ושתוועוד
 קרוסים או שאהוסיםקלאסים

 לשדלה למידעי שמקאוסי
 ס99סים, ראש יושסיםוסנט

 וכלם היא סי לחסיטקטי
 ; וביסים או קלעים ריס?קר

 - ט*מסמ קץ אעי זאתולולי
 ! טיגריסים ייושב אדדה?סן

 ממעלתו. שפל כמקום כשהושיכוהויד.
 מעמים(. שתי - תנועות וד')יתד

 מועב ראש סדוקם חויסים סשה טשרן 8 שב"י טיסיי ו4ם ?יקיטיזכבורי
 ?לכומן. :עקה לקם וסמושב 1 סנאונם ?שלים מקום שבהרנלא

 אתי נסשקום ס9קום הוא4ני
 ) ססרו;ט ומלא ם 1 ק 9 ס -נסקה

 והערב(, )השתי בעצמו הארג מחופי ורגיש יתרים קרועיו נתפוו שבהם התפיות חימיי
- 

 נופלים עליהם אשר עכביש לקורי הרבים( התפירה חופי )עיי דומה שמעילו הכונה בנראהפ
 ע"י 4 - נשפל. אשב אם גם 8 - וישוב, מהרה וימלך יתחרפ בגרו חופ' על הנומך ושבובהזבובים,
 עצמפי שבמעלת החסרון את ימלאו המקרפמעלת
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 "מורהי* בעיר בהיותופז*
 תנועות(,)ה'

 ; יון 9לי ושזזסאא

 1, קנוקהוס4סי9ה

 ןקלי
 4נו; ישי דגרת"וסיקרת

 ; 8 טסי-'_r:p סלקוםושקשי

 '* 8ון - בו הקלם4םותר
 6* שין שראיהישים ?מי דר סקי שין8ם

 כילי. איש אלפז,
 וצת(* ב"פ ובמתר בדלת, מפ ויתדמפית

 %ן צר ענוש שית ייום-צוםואתי
 ייז; ולסם 6 ללחש:שקאלה

 לאמי, סרבה פת לקשיאץטה
 יין. ששכנים יירקה?של
 טשי ויאייר, אז וסאגץ"י

 7 %ן מן קלא כום לפסהושם
- - 

 ! ?4י ייסרו אמי : לי ?קטר9סח

 טיוןי אמי ו94יסי:קיטי
 ע??ף, יסה :וף הצרה2ת

 ?! מבן לפי, י4י שתנהמה

 9עת שיי" ?עזי יקסח"הקצי
 8 סושום מסלף דמותושזכך

- - - 

 ירידו. להיי כום בנשאויז*
 ותנועה(. ויתד תמעות נ' תנועות. ונ' ויתר תנועות)נ'

 ? אגסים יקירת שי שילים 9סיש 9 :?ז8י

 טנקים! ום של"י 0' לטיילים נאסר דםכל
 קססים1 לקמן בא שלים, ששסף יוטלוןלא

 ט?9ף2 בחוף סקךישם11 %י חלהקם
 - - - ! 12 ושקףנןעם אשם, לנקשו9ז-רקב

 שיש היתרון 4 ופתאים.- סכלים הם ר'ו הכל, 8 - מוון, מל' י לי'.- נתת הנגב ארץ "כי מל' יבשה,1
 את שסה בראש שמתי עתה כי *מורה* כעיר אני גרתי לולי 5 - הוה(. )בסקומ בו אין הבהמה, מןלאדם

 )עמורה(.- עייןהאות
 חדשים שני דרך אברח עוד 8 - ובארות. מעינות מי 1 - בלחמי'. לחמו "חכו מל' 6

 שהיין עד חול הם קרבי 11 - סגולה. עם ישראל לבני 10 - גיל. המהדש ישן יין 9 - דמותו. אזכורבעת
 )על עליך הזועם כל כי בנפשו, חייב ל"ה( )ירמיה יין לשתות למשפחתו אסר אשר רכג בן 2ויקדישמ,-

 בעצמו. נועם הואהיין(
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 מכתמים* יח.י
 44יה עיא*

 ונעת(* נ'6 ובמוגר בדלת, נ'פ ויתדישית

 נעלין וקצי שירי לשישלי
 : נושת שמוש סלל דרכהלא
 ברית, כרת לסי בס* לטי לא8ף
 שחשת* סריסה לדיעי נםשי

*

ב*
 תנועות(.)ח'

 שכסלן 8ל פ יוםמסלדי
 8* נרנין לא יום ילדישי

 ?טיבי, טם בם תשטח8ל
 : ירט 4ם רמת 8לנם

 סיעות נס התובותשי
 ושעי* שז נסניש4?ר

 השיבה. עלנ,
 כנ"ל")הטשקל

 ללז חפף ראשי??ר
 ! יאשי י,"שיי : שחלא שן2ל

 ן ב ל אסרי סלקסגה
 4* סכישי שת נשתרררץ

 מ"ת(, ב"פ ובסונר בדלת, נ'פ ויתד)ערת

 עקום לבן ילפשו ?שבלם עםמט

 וסי שייז ו2י ההמינשלירה פאתי לכולם של וסיום?חור"
 שיססי6* ניקשי למיעילי,

ח.
 תנועות(*)ח'

 י סיקכ מסי עד עצל,קים
 4ר: ל" שזרה סוילה 6,שור
 שז סתיל רקיקילא

 טקסי* טיהי תדו של?וא

י*
 .ות(. תנו)ז'

 ט?ע תפאו עלמוסיף

 - 5סר :ט"פ לא יוםשי
 הוללת כיססהשך

 חקקי* שי עדלטום,

 את עבר הלבן השער * - רבים. ימים ישהו ולא יתעכבו לא 3 -- המן* ממקרי ג - למנול.1
 אשר הודו( בארץ )למשל עם יש 5 - כעג(. י"א, )ש"ב הכתוב מל' לקוחה והמליצה ; השחורהשער

 געורי ימי אנון על באבלי כי ארצם, גמנהג כתה אחזתי אני ונם שחווים, במקום לבן ילבשובאבלם
 וראית חבת 6 שיבה.- לחת לבשו ימים*( ,עול מל'),עולי*
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 ותנועתה ויתד ושית יתד ושית,)*חד

 6 עיקרון ריב וימות טלותקיום

 בעסתו טיסן טף שיש לאסל-
 :טיפה rE 9אי?ה -- סןושעת
 פ* לסמוס" ואך9ה סוסית,סלא

 ועדת(* ויתד תנועות ארבע ויתד,)ש"ת

 למש טת "סרי "?רשסר
 טיסנזו Fm?c קס"נ4ליה
 לשוטו מקמא כיסא שארלילי

 יעימנו5! ?9ל אלה ?8ינאסר:

 דישי
 על קינהא.

 ) קעו9ה מלםשלסי

 ס9לה, יו*ה:שוסב
 ראשונה פעםלשר

~ya6' ססלה ניול 

 "קיקה קפעם%
 ק s~o?c< סרסויר

 סיונה מצאהולא
 י4לא* לכףמנוס
r~sתפת קפת:ם 

 נרמסה,ס"9ר
 מעסת סךשהובש"כ
 1, נישקה עגול9ל

 . ותוכחה.קלש

 בבלות. ישראלכנסת

 טסת סי94?9רי
 ש עושה קזלסילמ

 לשחת ימרההק
 4?או ראשו עוףוכל
  טסתו צפור5טקול

 9ס9?ה יוםועלמה
 קאך?ה שסה9מו

 ל"* מישיע שיזקשר
 ?קקים' חרזרקה

 כלה 9שהוהגה
 רחוקים* שלםליונת
 טול" טווהנ9ר

- נקבה במקום זכרי  
 הכתוב )מל' לחמותה עורף ותפן אישה אל פניה תשים חן אשת אבל 9

- לחמותה'(, ערפה*ותשק  *מעונה הכתוב מל' 4 בעינינו.- הוא עמל המתים( ותחית )המות אלה שתי 8 

- קדם*.אלהי  )החלה-החלה נבוכדנאצר זה הגדול הנשר י 
 ובשוב 9 - רוסי. מלכות 8 - אותה"

 קן עושה היא 8 - כל. לעין נמאסת היא הגלות, ע"י ומבועו משחת מראיה ווערדען( - יהיה כאשר)ר"ל

 מרודפיה. המלט למען פחת פיבעברי
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 נמשה קקשף'נסקה חורקים: "תוארסיס
 סרמון, הר טדגנן לה! נוכל יללשי
 ) בה שץי ?9רש"פ חידקים :יוםושלה

 ג יצלמון תשלנקלסים למילה'ט9רוסיק
 קדמון קן שלולשוב קשסקים, :סם - מקונןס'א

 לה! 5;ר 81ןטי קולה 8ו;י5ואם
 שכניה כל9ךטו לה סך9ה אוטר:8ין
 ק?ד:היונקיק 2 לה 9רה ש"ץ9י
 קילס :רקינם. הוותיקהס?וז

 היהו שםואיני כישימון,שוטקה
 ססנס לאליה BPS?< שאובוקולה
 ! 1 הליה גף קיצור, המון, זקול רודפהוקול

 טינף שללסרן לקק" עלי48לה
 ;ששה; מיסהעד ?"רמוז שיסהיום

 מנסן - 9ש9סה שיאשם
 וחיה! - היא כתנאם

--- 

 השבועות. לחנ פיותב,
 לועות(.3ז'

 8 שיבולם וקרסיםבכי ששירה קנוסי -יצר

 ט?בולם, דת נדדהיום ! 1 שישייה איניתורת

 : טדשלם חוץמצעקי
 ונעימה כבודה5י?ה סרסי הדסיששים
 2 ושתי ?למסיסלקי

 ? אימה עושה בסיתושם *

 בראותם * לאטיםרנזו נסלוד;עיזת-4דע
 לחסאתם, של יסף שת אריסה בעקדיששה
 2 ש?תוסם בך3הפצחו נטילה* ט:טיםלה,

 התורה, אל מנוסי אשים לי נצר1
 כי חזזל ררשת אל הכוה * - בלקחי, ומנתי חלקי י -

at~wsonישראל* עבטי 4 לשמרה,- אשה ילוד יוכל איך באמרם, לישראל התורה את הי :תן כאשו התאוננו 
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 עושה-ק94ה נמול ט4לשף סקילה, כריסהלנו
 1 1 1 9ה נשי מסללהטה ! 9ה ויחי ונשטענזשה

 סלים שעת ?עה !טלפי נולאותיו זסימהפליא
 חלים, ?יר לדעונים גטותכ-לוחותיו,צוי
 מסללים כקלש,קדוש' צדקותיו; שספה שן2ל

 ובסימה קוראהפוצחים
 יועי9ה* ירשנהי?9ה

 פיוס.ג.
 מדויק(: איננו)המשקל

 נשדים קךביטלא לנוראות קסתלסטיר
 - זיךם וטסם ?נידיםטסם נילאית טסךייוסר יקייימי 4ליסםני-9קד קראות' סלב?טסקרי.

 ה'! כלםעושה ! ה' *כורות :סלסי

 2א29י ע"י י י קךב תקלתי יסמןבינותי
 יפני* "ונ4 ץ 4 ח מ4 חסרית; 9הלראות
 נ2ינt'OOB 4,וסיף ראשיתי חמריהנ"

 ה'1! קלשה לאיסטה ה'. יום זליינוסה

 וסאון"י לי און2טע נס?ךת סללרוחי
 ?סן"י, יהוטלין עומדת ב ל פ1ים4דתו
 מספונן"י עתוסיס יעלת סטיי81שו

 ה: 9קל י ת ץ טש ! ה' 9אשסי
 שהונפה ה ש ר ס ?לעי' שגי ייסעזעה
 שכוסם, טע שובקל ?ראגי אלסים קולםסי
 תעקרי י י ח ת מ י לן ן4 פ נשאני ראשים שריעה21ל

 ה: ?וישח יסריחו ! ה' ולינושאי

 המרכנה. היות בר' אדם רמות ג -- ? תהלותי הן סו וכימה, עש עושה ה', חמדי מול אך1
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 קשרי יל:לסי שרי9טהו אלי:ה
 "/ 8ל ס8י8?רש שמעסהה טעםוסכל
 הכלהן יקכקהומסל אקךטהו ציהנק

 טלא; סלל נצךך ה'י זשה משר לטובה ?ל?ל
 טלה ישמר סקםוסי קמרי ח?ךיורבו
 ה': סולדיהתפו?ני י, יד בכחויתכון

 תוכחה.ר.
 תנועות(*)הי

 שעו, עתמקץ יכא סץישטרנדי
 בעיעו הואטהור הקוראסקול

 9?9ה; בו מטיעוד נשיה; פו טועוד:
 אליו ןנשטי י חשוב טישסיה
 עליו1ne~bl :שוב נלא%ד

 יך9ה* של?שיבו טל9ה' 8ל?שיבו
 סלים קולשממול בו נוססהרוחו
 י?שיךיםכשיסה לפווןסבה

 ק?9הי בו נש?עיי ; יעיה בי?עוד:ש
 נסנה בויויעו . לקקיהולך
 נססהקינים :?סרוטלאם

 -נ - מךמה אלבשובו אדמה. 5לבשובו

 טיפתו.נישקהן וכסיםולסלקיי
 קיהו ?צודיי?ה אטלסים?כלשך

 נשקה; בו :שיעוי ; לקקה בו :ש?עוי
 קהומה שילסרו כססקהממותו
 קאוקה ו?י:שין ךקהלסלל

 מריה* טלישיבו מך9ה* של?שובו
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 טלסףסם91כו עישית1ל4
 יסלסלוהגיי י?9ותילשון

 ז?9ה1 פו :ש9עוי ??9ה; בו 2ש?עור
 1 ת"ר עקמו1על זטק, בור 5ל?ר

 שמור נפשו שתשך תסקולשונו
 שזקה* שלקשובו --- ידמה, שלקשובו

 תוכחה.ה.
 תג,ות(.)וי

 וילים מגייכונות רעיונ* עםשריב
 שפועלים,וסרוחות 1דוני נ8ק1כאדדה

 חיםוסס?לי9ם איני נסנןאולי
 קחיעימ כמשי, יזנהי9מ 8' רשם זליסםשבי "י! נקאאולי

 ליי4
 כקיבי סחה'9?ה נטשי: סש"את'וסיגה

 9ססע גלשי?49ךה מוסי אחריואיזה
 נמסע.וסלך ? ניטאסי לאתאמרי

 יעיי חז'ויךעי ?חרשי ?9להרוסי
 שלוי נחיו:זיל וי, פיב 8יז ייליעלה

 9סייוז5 ליקהגשש מעללהיס"לת
 שסרוב ליוםוסומק י' לה הניא ינילזקר

 כשטר 8, סןיוק כשמלותסטיות
 גחלת, ש9תטממוד מגוללות, היוםלאור

 קתע?כת פו ו8ם מנוחה עתובשלה
 שקה! גם ליסש" שפוחה.יקליט

- שמור, נפשו את אך כליון, בו ולעשות לנמור תוכל 1 מ צ ע שחוא נופו1  )אחרי לסחר 8 
 שכיר'(, פעולת תלין *לא כמו )פעולה-שכר, בעוה"ז מעללי שכר לקבל כלומר לה, קרוא אנימותי(

-  
 הרוח ישלים וכאשר )הנשמה(, הרוח יפעל בהם אשר ככלים רק והם הגוףן אברי )ר"ל הגוף מכונות8

 דעכירה'.- פדסורי תרי ולבא "עינא : חו"ל מאמר ע"ר 4 - ריקים. הכלים הנה האדם( )במותחוקו
 הנעומת. אל מוסב * - בו'א. ,טוגענד* המעשה, בגשרון5
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 ל דקר נשמררק שלך שסי4פה
 ?קדגק לסילטסי ששלדיי סטתכ"4ת

 ואוני יקסץ8ילי אדמיי שקשיואנה,
 ב* ?לני ה'ירשה י סריסי שתאוליך

 לי סקלפשחישה שעשה 9ה שדעלא
 18 טקללי שלושרוץ שלטשה, סשהשי

 שירא לאוטפיעי יתוכי 5יןי4דקות
 שקלא? שהי שםט4 אנסי* עירוםשי

 4. ר פ ם הו.
 הנ.עות(.)1'

 ו8ק" רצקףיטעינה נודנהאמיניף
 --- וו! לשלם9רש רלה; וים פ9ה?עם
 ל?למ עולםירתות -- ~npig או ה"נ

 6, שאשפים טיי?ריס ת! 5טהצייק

 ?ל יי?א9ת
~2Re 

 ךעליולםיששלימ
 ה! כלםעושה עצר, %ף גהוסי

 נבראו בשרץהלים ס13צר לעשלשיך
 16 הויאו אופןוס39ר ועי עעה 9ה2ל

 תקיאו "שות, וקלויטה לנפר סישנתו
 --- ::י שטיטטסת משסר, וסקוטיך
 ביראו טי אנוש:סיז לקשר יוכל מיאו

 7, ללאו ומחוץסבות ::ש עשה אשרלל

 י ססס?או יועילוטה שתה, לשדםדת
 ! ך: לבותותוטז עסטטהססווס

 השיר הכתוב. בלשון גומרת חרוזה כל 4 - ה". שם עז *מגדל מל' 8 - בעניי. 2 - הקב"ה.1
 א"נ, סדר עפ"ימסודר

- - נאמן", במקום התקועה "היתד כמו ; וקרמים מוצקים הוק'מ, 6   כהות גל 6 

 ומחוץ, מבית ורואתי אותו ממלא ה' כי י - א~פ;. בממגר במו במדרים הובאוהמבע
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 %ויו, נרוחוכחו
 4 פקיסיו כל ראשולבה

 גדיליו עלנסמושל
 - - - :( סליקםי9?ם

 סקדוז סיליאנוקא
 92דו, הי קללטען
 לסדו סידםוס.

 - - - י* ךן לכורותךטלל
 גכרג טה?לשיף
 יע9ר4 דורות4שר
 - - - ::! יקי?9יד ויאייי עריםוהמי

 :פר זליון 8,קדוש
 :סר, טלבוסידה
 י4 עריטלא פשי נטשוטינת
 ישמר, כלהיונחורת לקמי 9לא9תו טלרץ
 : לאמר ישעןושל

 ך:? ורחוםספן
 יענה !ה טהשובב
 9:7נה ךכשן *לכן י ך4וה בט??טיום

 . יה- שסתל"מ

 האדם. חיי תקופות על שירו.
 וש"ת(. ויתד תנועות ונ' ויתד)תנועה

 במוללתי :לכרוו-אדמה
 - ! 5 למילרתו :שוב קץ לעתסי

 סטש, ל9ן ש9ר4 נס?לח!קדם
 ק שטש עלות עולותמעלותיו

 י, :פש 87ל נישב שם קריסין
 לפרסותי* יאח שבצוארי

 1 ל9ן-4שר מומר יייצוןטה

 77וג?ר, לכל מם 29םעוד

 הססשר סןן מן יייורי
 5. וטשפסתו יולדיו -שעשועיו

 ! עשרים לטן :מים ?קימיםטה

"ל
-~lp? 

 סרים, עלי דולג
 מויים, לקדש ישג למיקרי?ז

 4טל?דתה סילונעלת-סן
 ששת' %ד 9פל שישיםוז
 רשת, סתדף סגו 7הסיטקם

 שממנו )ר"ל ה' השיצב משם אשר האברים, כל על והמושל הראש שהוא האדם לב וגם1

 גבורות למלל לבדו אותו יעד בי לאדם, חסר עשה ה' פ - ה'. ביד הוא גס - אבריו( כלמסתעפים
 - ה'. מצות שיעשה כדי וכו' ה' ייסו הצדיק, הקרוש, את 8 - עבריו. החיים בעלי כל כי אףה',
 *לבך סלת4

 - התנועות. ממפר למלא הופפתי
 וגוצה נולר שממנה האדמה אל ישוב נסותו כי 5

- 
 ומשפחתו, יולריו הפ שעשועיו 8 - מהם, ימוש ולא ז - שמש, בעלות*
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 מ?ת4: בם יב םולחצוהו

 8?תה ולב קרו 5בס?אל"
 לאךבעים, 2 טע"ג הטע*ע
 נקט, ו8ם דע ים פקלקוק"ת

 דרים 1יעוכ לדרכודץ
 9סשטךתו. 2ןמד עמלו2ל
 הסל, ומי יזכר לסלים9ן
 טסלן :סי סיבו כייאכל
 וקת-סמל 9י שת 9עיךו9ז

 זתו. קך9ה rs :9סד9י
 1 ששים לין היה טהשקלו

 ק ו?ךשים סיים 9טז?יישין

 27חל?ימ דלים 4 ?רידייסי
 בטלקקתוי שתו יקומ4ןלא
 ים שב אלי נגעו שנותיואם
 ונשמטים, סך8ים דיךיו5'ן
 94?ע4תו. 91שו 2לסים ך?ים' קלי ישה לט?איק

 49יו, עלי פרה9ן-?מוסים
 . סיעו, 7לא שתוי לעכו8יז

 2ל?ס*יי' ליודעיו ולעגבוו
 9תי' ל41ה 2ם סכומורוש
 - 2ס?ב ישי סטת זאתערי
 ק תושב לגר קסשב איש5?רי

 טס?ב ויא רץיוז ?יכושין
 ומשכרתו* נישו לשסריתרק

 השבת. אגרתח.
 מאות ותשע אלפים ארבעת בשנתויהי
 שבת, בליל הלילה בחצי שנה, עשרהותשע

 אברהם ואני פבת, לחדש יום עשרבארבעה

 אחת בעיר הייתי עזרא, אבן הנקראהספרדי

 שדשא 8, ץ ר א ה ה צ ק הנקרא השימערי
 ואני הנושבת.  הארץ מגבולות השביעיבנבול
 והנה בחלום וארא לי, ערגה ושנתי ישןהייתי
 אנרת ובידו נבר, במראה לננרי עומדאחר

 האנרת ואת קח אלי: ויאמר ויעןחתומה.

 נטפו וירי ידי, בשתי ואתפשנה הכבור,זה

 כדבש בפי בראשיתה ותהי ואקראנה,טורי
 לבי חם האחרונים המורים בקראי אךלמתוק.
 העומד את ואשאל נפשי. יצאה וגמעפבקרבי,
 סיום כי חמאתי? ומה פשעתי טהלננדי(
 ולסדתי ביאני אשר הנכבד,  ה.טםשידעתי
 ובמרם השבת, את אהבתי לעולםעצותיו,
 נם לבין בכל לקראתה יוצא הייתיבואה

 ומי ובשירים, בשטחה משלחה הייתיבצאתה
 אלי שלחה ומדוע באוץ?  כמוני עובךיה  בגל ן לארי,  ואשתחוה שלר  השבח.  אליך?זיהה
 1  היא וזאת ז האנרת זאת [ לבדני ואשר לנו, נתנה אשר השם אתנא*רך

 אין הארבעים.-( לשנת מגיע הוא % הנעורימי.- בני כן נבור ביד .כחצים ע"ר הבניס,י
 ננס בעיניו חנחשב האיש אשרי 5 - כחותיו. שרירי 4 - ממש. בהם אין וזל  למעשיו,  ועוףשורש

- נפקו* לאחרית רק רעיוניו וצל ארמותעני  עגגלש:ד-*יזסיפ.2חח. 6 
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 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וש"ת,)יתד

 ומךים ות 4לרת ש9תאסי
 סר9רים, סקילתךסיעית

 אות אני 9רו נכין סטםוסין
 וינהים; דומות ל9י עולם,?ריח

 תקסימי טלה טרשיי קל4סי
 סק9רים; לראשית להובוסו
 ?זי 14י ש9ת ביום :לדולא

 להורים. מוטת ששהלסי
 "ןקה על לס"מ לננאסי

 מקרים* שוקת לעםיטרנוע
 נקבות ןם ירים סרות"4י

 ושרים: וקנים סיוששים
 קיכלים סי ?ס98לינלא
 :שרים. מית על ומידו לאיסי
 וילה ע9ך ימ?איוסיקר

 סיקרים* סם "שרוסברים
 "יש, סנר סם בהמות, ?ל?נוחון

 סינרים* כסמוךים?מיסים
 טקדש הוא שינד טשסילנ9ל

 סנןיךים. חשיבים מסףיל,ונם

 ??רים* ס"ה נקדחי?יייי סביסהי ש4ךי נילאי יים99י
 מז וסן דךף, טפשותיכבד
 ?9?ים. 9ל נדסר ח9ץמצא
 לטען :סים, 9?לשטרטיף
 ?קרים. טיטי לאד?טךטגי
 9ץ: גטעיה שגוה9ןקנסף
 מפסים סילף אלי הייאר"שר

 שסיעי, *ל לסלל ?תיכנשם
 יריים סיים ופא שסשהוסיד
 אמינה ףךד "?רותלססר

 - ס94יים* קי "ליוסשלמז
 הונד הנה : השבת קיר אלי ייאמר11ע,

 אל אתמול תלמידיך הניאו אשר אתלה
 לחלל כתוב ושם התורח, פרושי ספריםביתך,
 כבוד בעבור מתניך תאתר ואתה : השבתאת

 אויבי עם התורה מלחמת להלחםהשבת,
 ותתפטם ואיקץ/ איש*- פני סשא ולאהשבת,

 והמתי ואקום, מאד. ננהלה ונפשי עלי,רוחי
 ואוציא ירי. וארה*ן בנדי ואלבש בי,בערה
 כתוב שם והנה הלננה, אור אל חוצההספר
 כי אומר: והוא בקרי, ויהי ערב "ויהיפרוש
 אהד יום עלה אז שני, יום בקר היהכאשר
,D5?קפ וכסעפ היום. אחר הולך הלילה כי 
 וגם הרע, המרוש זה בראותי נגדי,קרעתי
 להלל פוב אמרתי? כי ; הפרוש זהקרעתי
nawהרבה, שבתות ישואל יחללו ולא אחת 
 ללענ כלנו נהיה גם הרע, הפרוש זה יראואם

 כנוד בעבור ואתאפק הגוים. בעיניולקלם
 אחר לעיני, שנת אתן אם נדר, ואדורהשבת,
 ארוכה אנרת שאכתוב עד הקדוש, יוםצאת
 מכשול להרים התורה, יום ראש.ת flD'לבאר
 הפרושים, ישראל כל כי י ומוקש פחולהסיר

 נכתבה לא כי יורעים עמהם, הצדוקים כלנם
 רק יום, כל השם טעשה בראשיתבפרשת
 ישמרו איך התורה שומרי שידעובעבור
 הנכבד, השם שנת כאשר שישבתוהשבת,
 שביעי, יום בקר הששי יום סוף היה אםוהנה
 הפרוש זה הנה הבא. הלילה לשמור לנוהיה

 ישראל." כלטתעה


