
 יב9שיש9יר"
 לסלדאי* קו-ף י"ו מ"ו 4י2ת 95ירה יבסי לל9"י,5שירה
 י9מרז"א. י4סר"ע *מרס"ט 9~לדו חכבי יישם*9סי
 9בלדות, *ל4י סמעורי שו9יו לסי - לרש"י5שירה
 זבועות, *סג וירק ס9סח, סג 94רוס 9מ?ם4מכלת
 נשמה שלסת ואום 82ליל, *5ב סזבלתוזסב
 5ילשד, טסיז נ' מלסיוי - חנבי יי9ם 94סיש9יוה
 *עילם. 9יירים וס91ם סטסד ל?לסז 9ו4יםיפלסם
 5ילס9ה 99ר4ה NyeD1 t~lsv סשב - *מרס"ט139ל17
 44:שת 9"*ש 5ע1לם ס:ה 51"א. ודל"ת 4ט"ל 24יס?ינו

 94רשג לא 1נש"י, ס9ש לא ד0למיד' סתירה *סליםוסל9ני
 ו9צוזים, וח1לים קינשים ומ1רשיס, סלס9ה ראו?יניפ
 !ך:ה. 9כונות לסרטור ת1מח, לרצם סקייבו5זנינו
 וע1ד. א4ס צל :ל?ני ור4יסה, ל14לה זדיםס!יפ

 לס?סו4 5?ישה Paw1 ר41ה 9ל כוורים ש4שוקינוסיי
 94לה; !לדימגו, מסת ס9ייסה' ל9ני 8סינני4סל - 5ש4" כ91ני כו9ניפ ססקיד, ס9סת סייספראשית

 95לטד 8סיו ב4נו סססזית 9סור י8סר ס:דשד

 - בש"' זפ סיש ולסדנו סייי ל"יסז ולנו1:ש4ני
 9ס:יה. 9מ1ת מ9מגי 9ה1רה, לסיית ילדיסנוסורה
 4ש!ה' נ4סירתי סאוסי שלמים ס4דית מבסליםסייני
 סניש4ת, יקלל"  ססויס 41סש סש5ים ו"ותיסשדם
 זצ*צח. וסאות סדסים וסקיל 5סיו רי4פסשיו
 ?י8יפ4 טת יס4ורים וסיו 4י1סר ס4סיקים סד4ריםוסיי
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 יפיןר, רחוק דיסר ס:סים שיעת קל סאילם 9םס:"
 בנישנו. וכלכל ססכיל סיד, ס4ילני וסריףסןק
 כ*מ*?ר, ומ49ר 9גור ס4דול 8ס9ש פ9ניםךטיני
 הבצוךה, בחו9ה פ4זית כאיגי פרושים, ושךי?יםיינ?ם

 מש"אלי, יס:עו ךיהו*מן פצד סן ?ןקיף שוסרוא9קל1ס
 יסימיע". יוגק 1מן9ז פ91ן פ~יישלסי, ס5סרייוסבוי

 בחו9ה ס4טומ1ת ס94נים סכין ! טלא וה ךאהוקמאם,

 tivna סקדש ?14S זקי9ה, זוסךת סשסת7455
al~atסטי4יב, פשדים' סאיי' 4ת ייעטם ויתים יסי 9י 
 - ל4ויע סאזן 4ת ילשבי ס*דול לטר5ה סעיז 5תלסגל
 ו י494ים ס:קךה 998ף פזקן, בש"י ז1, סזמה8*9ף

 ךסב-ה:ךים, ורדיית וסקר וזוכים ס?ינו לאושיב
 ידרכנ1. קדורים וישרמ לפך?ה ספך?ה ה1ליינו6יה
 אירסם, 4עקב1ת יל9מני ס:ךנו סטובה :דף ןןהלא

e~3yG49 של .כ9עט" על מי1צאת ונ9זח ?לה 8סני 5ת? 
 ק?גאמ!( *4דק )44ךק, סס4רית ס*ר קל 44חק?גאמ

 זקךגי. קיסר ~?ny ןצסק קל לעי4יו דיעימינווסט9מ
 סשסת סרי9ה א1תא של צעקמה סזסזינו סרז?ה94דום

n~vxint9י4ה, סיסה נחךגוס *כדא ל?סי 9זון 
 ולשמה, ס9טה שיילח פ9דיסית ס*שיה ס9מקס9ע9מני
 סיבית עיוי של ס:שה ישיסמם ראשון-ראשוןלטדטנו
 ור*קה. ?ךה יל *יחלז לשית סשות סגרוסדלקמ
 פביךם, אסינו ?עקב של ליר4שותיו 94נים יריגתסקסוינו
 יבךכו לליית1 סלשייםהירדמ

 וסק45י
 סךז' ית ל1%44

ךק5לי
 ל9סים' לם9סיסה 9ךי 9מסייו יךץ-ן?ך8ל 5ת
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 ןגשוקו, י9סבוק1 יליז כ9א1ת לראות שינינו9קסט
 בפית ןעי4יס ~nela ילקה בחסים *לשנועיררמ
 סרזע, 8?ו של לגורלו לקלות יבוןה קיימהל9י
 וסטירה, סשה רסל לאשנו עד-5ין-קץ 4ד1להן8קיה
 2"קב. סיום לה ויסר ס49ים 94רב לליה"99רה
 נ91ר1, ןידם סהול 8ין שזחלה לסרגלית *9זינסחינו - עשו 9ל סרחים חייטיו 8ין לילך ל2צקב לם4יסויז9סרנו

 ס9ססק" וסשה 9עיגים *סליי ש4י4סי ססזמגי יישלאו
 ייגש. ספטים nah1 ךעל ךדבומיו יוסף על כעס 4נ1עיכרת
 סוגים. ?ק89אלים, סקרים, פ1טיפר, ו פט'"ס יסרוזףוסבקת1
 סקיטים *סרם ןסלליני ן?זסק משדיש-שייף-היא ?םימזמט
 סי. עודו ויוסף משוד 5ת סטמש8ל יועקב ינלות"לא
 מושל עלמו שריה שקנז לנן-פורת, טירה *לפניסרניך
 ו סיב בי nlbVeV וטיב - 94זיי 91סיסל ןש1מה אוקלימליל
 94סירת1 כמסרסים 4,9סיו יס4ך?ם סיסים 4ם לבנו סלף5סר-שף

 ק4?9סוקי; ממין *9ל ולרויתו 5חןה בו ל9הוג ל4ם 5תןומני
 - יוסף ים *דול למרר :הודה ?ם יסוו שסינ9טנוןטטה

 מסיי 5ל "4מןךע nyf1 *קלו-זךית עז9ף9894ט
 שארצית(". ס9ל *ביס" שקרץ-??ל8ל הודזמני 5נב)כק

 סיןסלית, זוני קקקשו r~na 8ת ןסקרים, לחרדים סנתי9לילי
 מרפיתי, 5ת יסר ויוסף לסירים, 2צקב 4ם פץ4ליתסוכרינו
 יסרנה 5לא יקי4ין 5ני זיין פרעה, 5ת ררינוויסד
 סלם9תג 45שי 42שנו קלט - לנו פעריך" סי" 791 5רץובק

 ?1pR. של רמותו ילמה 9סאליני ס8רשי"ן גרות שלולאילם
 סמרה, צל לישב יסמפ1ק ייטוריז ךמשיש ןסלושזקז
 ו( ליה 9ניד 9ייניה )מסלה משליט י% לסני שממחנהוהוא
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 מסדן"* *בוטי ניני ום49יר: ייויו ס?ט1קוהוא
 5לב: מן מיוצא *גגון 4ר1נה, זמם, ולנושדנו

 15ן-4לם, חיא - ססדן ושמאמי, - לבוטי !אקב, נשסי -"ניני

 ט9ף". לסל - למל סוללי, - זלי נפ9ךה, -בתה
 זען, ישרץ לחשני להיליכני וליף סירים שיגיו5ף-על-סי
 זלי. *ליף שסיט יני ויויע לחשף". ושימי 9ךויא

 9ביור4דז."ש ששידלה 7ם4 קבךמיס נדבות שעל-סי לף וע94י
 - 5לב סן מיוצא *חגון 4ר98ה, ~Qh, כלנישרנו
 סדךסים, *4ךי בקדה נקידה SmNV יוסף זלמלבו
 ספךדה. 1ago *מומה נם וס9זייה קס4הויה !אקב זלסלבו

 נמסים, ntea~l יבושה ק9ךה על מיוצאת למל קלסל9"
 פך2ל" של *שלמלאות שבילים ששטים קסולום ?9ך8ל קלסלקם
 ל9?לסף"* ז9ר !ש לךסל: קעונה ישכול.ועלבה

 1 אוסף סבינו וכחה בזקן, לש"י 954נוף,וכחה

 י9כמסים. *יף 921"' 4לשיז זלימ' טסךנו ייבש"י
 ורגיי' ~קן יי99א טיסה 999סא לעלביסייס
 לנען, קל 94לשיס ?זדים ראשית יטדינו ש999מאלסי

 995ילים. ו5רדזא יקסילי הילקיט ולגיל ?2זין99א
 יחמורה, 5מךיף סלינו 44דל יצד וזקב ידף:דנו

 4ךסינן, 1סכי 9לוטר 9ל ייגעת, יסי2י לד9רףסקש9ני

 ?מזה. לא טמךיף וסהילף וזלה קיך9ף ש:יזנילסי
 ביצודות סעיפנו מזבילים וזינו לשיטים ס94ךאי9יסורט
 5לשיז( *דקיוק ועוסקים "י9רדית" שיירים שחסלני)וישר
 אוקרה 9ה וכש"י לדאות: ל9ךק סשךק 9יי4ים שינועוד

 1 מששים מתיכסה לדליי 1ך9י-8ס9ה דבר-וריש98זר
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 סילשד, 8ס4ז ר' שי היילתי נמשרדה סחיילה, נמשרדה 9ףשסר
 *עולם. ךסיסים רסיסים 4מט1ר1 9לע יפו1ץיססטיש

 ליך9ה, ן9רונו סננאי, יךדכי *ן ט9לסם סזינו, טסדרק
 5נילי, 5מלמיד ?ם צ" 45דיי' נום ו?ס"הפליג
 סוערים, *נלים י99לט יסקרש ס?טן 5?ימ לווטיה
 י9סרה. 4?9תי ון4שה - " ר 5 9 4 טרי?ף לסוףס4יע

 *ידם, סיך9ה ו~אזני סנו4ים ינעשו סהם -וה?5ר
 aibVa. 8ת ש"ר-9ף ונומנים ea~" 8ת ת5לה 5סךץיםתגךים
 ד?כוס. 99לק ו8מה - ושתון קוך8ים 05 ש*תות91זהרי
 לזךסת. ל8?זנג 4דדו ךחוקות, ל9דינות ?סיליגווס5ם
 לימר, ס9סי ססי תוךה לימיד ל11ךסי?א ולא -י8?9נז
 נ99רים: שריילים ולחזיר סולסם' לש9כילית ל*רלין'8לא

 סחע9טף, 94קיר לךאית סזקן, רי"י לירו:ש, ולא -לזרסת
 יסןה, ךשית ?ם שפומנים סורוים ולקיר לשריששלא
 וזכיפ... י9לק 8מה 8ף - יידיסם זקסי ךחוקים,וזלם

 ושיסם ס9תיק ד9ךף טעם עיד נ?מ!ר ססםוזנזם
 ס9ךדית, ימי זם טיסם 98רומיף ישריךי ?תיליםו5ם
 נית-?שךים. יל 4?דוסיס 8חךי5ז 9םליים ק5ם?זה

 לי95ינ סציר ילסזסים לידם סלסם 8ת סאך9ה פןלהיציא ןקז" ס"בודה וכ*" ס?דית ךססיםזכית-קזךים
 ס9קם, זוי-זךב ולעבודתם ל89לם !זאי 5?9שמזכח

 שסת 4קזת יטן9א ווריף 94" תובעת פשךהו9זךב
 ?בת-עינד ולישון ול9עוד דלסלוב ויםזקות ס!4ל 8תויענית
 4?ן(. 08 4שיה ודלקה נ?דה יסיךה לןלה אותו אין)אם

 95ליים' 95ךדות, 95רית, לשון-קדש שומזים?כית-זזרים
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 פ*שיא, :הודה כינו של לשוני סכסכת *שים זםסיויר
 סאימיות' ז4ייית יזיייית וק"יי' ש9ז 5סדיסרו  ושרים-ן8ריו" מקראית n?~a ל9נ4שית י4אמי ?םיסוריף
 בש"ת" זם ס9ש ?ם שסו-8ין גם אף 8ין אף זם-שבוי, אין5ד

 מןסבות, כריכות-בד 9סמש :?*ם, עוד מ99רים בקרוןנ45לי
 י9ךסיקלא. ורועד 5ת אמקרויט הו84ת פתורה, ס9שיחסיה
 פישיה שמושי 4ו4אר או צ9ל"ם של ושמיש 999קי9שי*י
 וסיזד, ס99ף לי ל9ציא כ4י, חולף, לי הולךחייגי
 ומיךה. פיסק לי ן8שה pnv. ב5 לילות עילז ליןטיה

 סלשיז, סיסת הוא ושמה כדיוק ךאמה פדקדוק8יה - ודקדוק כסף ואין חוסים ספי שזסזמיוטף-צל-יי
 רווי,,. סטי9יף n~fv וסי ?R~y לא סישרף ??סבימי
 יראשית ספורי ויודצ לשש ס4יצ 3*ר סנדולוווי
 1?לישים, וסיים וכלים מקרישה וססי ס?סיוהסחי
 "ספורי-סמקךא", ו'לסד ס?ג:ה לויה עביי*שריב

 - 95?ר בוסה: 4י ולסי ו2ה, 4י ולעי אוסר, ליולחי
 כש"י..; פם מ9ש ?לטד לא הוא טף - ט9?ר! 8ך נאסה'אבוי

 - מפירם ויסמן-ך9ייני !לדומי פריס ןקן, בש"יהוי
 שזמימז ב*טיעית יקמץ סכורת זלה 49ר סי49םס95ום,
 פ9מושים, מזלים ניירים ךשלסת, סיריר סיא, עת-סמו כקואולי
 זלים? יוציאו :שובו פד, 9י עיד וסי 16ע 9ל עיד סישף

 סןסיוים, סינז קל 94קוים ארעים, ולילי-טסת ללמיד:שובי
 !?לאל, ולדי 5ת לפרפין ס*דיל, ס94יז לקרום, ש91ההיי מלבי סן וייוצא *וגון ערוגה, ~ah, עוד !סךו:שירו

 ??Ii~Q למפוצית לסשה סג9לא' ספרךס מנו*יף, 8ןהוי
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