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 *מר )16 י4מ( ו' 6' נר"ס סיען סו6 סל6 . קרח עשי סקסתיהמשורר
 )סספמוק יסעו על מעומר סנרסוני צחיו 6מף דגרי ר6סמנ656י0

 ז6ת סמנו וקער . 6סף סיר מעלת על סירו מעלת לסנדיל ורקס . קרסמכיי  מירות הכיעס פי נעמל לפנחס ונו' תורתי עסי ס6זיכס ע4ח כעזעורנ"ר(
 מתיהמיס 6ינס לומר ס6כי63 סדכרש כלותר מלי. יוסכי כל הקזינו סעעיסכל

 ס6סף ותנית ; מעולס נכי כל 6ותס סיסעעו ר6ויס 00 6כל לכדםליסר6ל
 ס6ין קרמוניס ספוריס לספר נ6 סהו6 כלומר . קרס מני חירות 6ביעס6ער
 חידתי כככור לפתח 6וננר הו6 . סנסורר מ5ר חכמם ול6 מדוס סוסכסס
 2 תכונות לבי ומנות חכמות ירכר פי ס6ננר ובעו תבונתי ופרי סלי נולםססי6
 בכי ס6נוסי ממעין n~bh bih oon תעלה לכס ספין Dn~h . 6רס פכיבם

 היומר 6ים סיס ננזקכיהס 6מר 16 ס6כיסס onlh . 6ים ככי נס : ומוס6רס
 )ס"6 כיסר6ל כמוך ונני 6תס 6יס הל6 כננו מעלתו. מ5ר ונורע הככיליכ:בר
 ולח"כ . פכות-סס מ5ר 6רס בני סכין מחלוק מזכיר תמלס וסנה . ט"ו(כ"ו

 : ולזכיון עמיר יחד וקמר . סננעון מ5ר סכיכיסס סספרססזכיר
 מפסי לרקות וכן . חנונם דברי . מבפוח וכן . מכלנו דנרי . שמות ידברפי

 סס 6כל כעקרה ולמוריס וכריס 6עס כפי ס6דכר מס לכי. וסנות :לרקס
 : תכונס דברי סס כלכי ממסכתי וננחסבותי כלכי בסס ההניתירכריס
 336 י ספיר רוח כלכי לעורר כרי נכמור לננן רולס 6ני . 6ז:י לממלאטה

 נטן 16 . והמפר קיכס כנון 16 . ומסון סלמס כנון יפיס ל6 הזרהנון
 6טס ואי ; וחילם מכל . ":ננס לדברי סר6וי כנון יסיח 6כל . ותורהמהלס
 6פתמ כך וננתוך . מסל סוקרך ייד6קטיקס( )ננוזיקס לננוריי כנון לצותי16:י

- חירתי 6ת כככורלהחמיל  PDD. עכל לעעלס לי גרור "יככו סזס הפירום 
 כרכרי סמ63תי מס מכל יותר 16ני למסע 6טס מלות על מחייסכ סו6),,

 : סוס הפסוק כסטת תפויס קיננה ממזמור סאת סוף וטוף .הכנפרסים
 רע ננימי לו לססקיט כטעס סמנטט זמן הס רע ינני . רע כיעי h~'hלטה

 סדין לופר סמסורר והונח . י"נ( 5"ד )חסליס ממת לרגע יכרםער
 נרשסנחס סכל 6נננס כי . ולרכבות ל6לפיס o~b כני מוטף כסינמות לפכררצוי

 .6לקי וביצרנך ורככס 6לף מלדך יפול וכטעם . כמקרס ול6 . קלסית - -ובנזרה

 .ססמה2 כיוס . ומגפם רעס גיוס 6קך6 לטס כלוננר , 5י מכל צותי מקיףהו, 6"רי סרורף ומחולי ססעונס ),ען . ימוכני עקבי עון . ז'( 5"6 )תסלים יניל"
 : פ,נרני וככבס 6לף תירי.לול
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