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 ן—ואןינוברצהב הציחמ תושקיר וצרש
 ן־־רוננ1)וגהנש סוקמ עצסאנ 1דתיכה

 1לכה ןינמ וינינל ןיסיפכ ;ריזג ר דג
 חשירש ןהונ הז ליוגנ הנ דבה גהנמכ
 תיזגכ םיחפמ השלש ןחוג ה.ו םיחפס
 ם״חפמ ןתונ חזוצחפוסיחפט ןתונהו
 ןדט !—יזו'"חפט ןחינ הז ןיכיפככצחמז
 ז־רוו יצחמו חפט ןתונ הז ןיניברנ ייחפט
 • לפגסאכיפל הצחמו חפט ןחוג
 ןכי'הינש לש סיננאיו בוקנה להוכה

 ןינייחמ רחנ י וניריש םוקמניגנ
 ז^זלש וגהנש םוקמ חעקכב לנא והוא
 פל-< אלא וחוא ןיכייחמ ןיא רודנל
 תיזח שועו ענו ולש ךותל סנוכ הצר
 םוקמה להונה לפנ םא ךכיפל ץוחנכ
 םשיינש חע־מ ושע םאו ולש םיננאהו
 היזח ןישועו עציג3צ לחוכד חא ןיגוב
 םג :םהינש דשסנאהולקמה להונה לפנ סא ךביפ

 יחפט השש
 ,ד 0יסיפכל
 ךביפצ

 '?בייק ןיינב!
 סאיסהדס
 'יבל םינש

 לכ רמ
 ויה ינשמו ך
 'תמ קז ת יה
 לתיכה לפ

 :ארמג:
 0 תא (
 ןגהג0*סין
 לכא
 םיקמ :ן

 יאת שיפת
 'רפח ןדקב
 ןאכמ תיח

 !;ויסע׳הי.•

 !ל -ה אתכסז אדק ןיקיזנ}^
 'תק דפב? תק לזוגהכ ירמ^
 אדת יזה אל יפא) הרז דטעד
 אבכ לקא ?ז אתבסמ תינשנ המל שרפל ןירג׳תכפמ
 אדזמל/יידד חכשאדכ עיצמ

 ילכמ./תעגןבש תכסמ שירכ
 אנס/י^ייגלס תסממ אנת
 המבב ןכו *תועמש ינתקד
 ירתכ ילזי^ל אהו תמדקמ
 ונייה 'בשמל רדס ןיא׳ותכעמ
 סתס כ״חאז תיקולחמ ןיכעל
 וידימלתל הכש אל 'רד םישמ
 ה;ש 'ימעפו'יתכסחה רדסכ
 הנזסארה סלוק הכז רקאה

* 
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 ©לשמ אמעט מייהד יליאו 1 . *
 ליעלד אקרפ ןהאיאקד
 ולפכש'ינש לבהיילעהותיכה
 והל ירקי יוכ; ס־נעכ ןיק )!ק
 יתכ יכחןיויבתמ 'חגל סת.י
 קל ו זזבנ ע זזתיכגיתס

 :תיפתישןיכע י;הד סיי׳־בל
 ארמגב ש רב יי ך יליפכ
 •ירי׳שקו יחרא
 הננעי ץ׳עמ סיפכו ביתכהו

 ירלאז קע לש תוהש עמשמ
 סיגעזיחינמ ויה אמ*ד

 2 הטמלמו הלעמלמ
 'יחפט נ'תמ הז *ליד□
 ק אלד אהו 'וב
 םישמ םיחפט ו לימכ ימאןי
 ןלאו א לב/ו׳מיחליעטכ איד
 לד/דמ ינתיחל ילטנא יאחא
 גהכז^ל לכה ןכתל ןייכ ת זגו
 ושעי ןכ יגהנש ומכ הנידמה
 וגהנ סא'עאד השעי׳מי 'וחפ תישעל ונהכ סא׳ימו שרפמה רועישכ אלא םלוכ ןכ? ושעי אל לימב 'ןיי •
 יגיהכד ארקא ייותיאל יכשמו יאת ירתאל הנידמה גהנמכ כה מגכ יעב יאמו ת״או מגכפמרכהו
 וג־י 'י פ>4י ןאכמ תוחפ לכא אנפדו (ינוהב אקוכד תרל׳רכי יגהנש ומכ תימוקמה לכ גהנמכ יייתזיל א]
 דכיפ׳ל *• הנידמה גלכליכ לכה ן בתד אכ ה ייפא םהילע ךומסל ןיאש סיגהכמ^יד ןאכמ חיכומו

 ע־ל ? ן׳ך^יאזיק אנשיגל אדוגושעצ הזל הז ונקהד׳ישמ ?א םתרפ לעב לתוכה ןיכמש יפל ,יפ יכו גת;
 /עב לתיכה ןיכוכד סושמ אייריא יאמו תחי הייאר קזיה סושמ אדתב אכשדל!־והזל הז ז:קהםו

 ה^לריגבג תנב ךירפדכ הזל אלו הזל אל תיזח ןיאד !ויכ והייכמ דחל אתוסר1 לפכ׳יפא סלינש לש י
 מ^ רחא ת!שרל ליפי אלש תדח תישעצ ךירכ אה ךירפ יאמ ותושרל לפכד ך אהד הוהיאו הזל אלו ה,

 ןדיןו־דהיל) אמ יק ןחולד תיש רב יזויילו היילעהו תיכה שירכ ןכו דימתכ הרפ ףייחח יבג לאוסהכ ןכידי
 אנה לבא קפסה דלונ ןהמ דחא תושרבו רבדה היה ררובמ הליחתמ סתהד סושמ וכ־״ה היארל יילע\
 והל תינד סיכמגסד ןנברל'יפא קפסמ הושכ ןיקלוק ויה סייק לתיכהס דיעכ קולחל ןיאכ ויה סאו קפס' ^
 אל והייכמ דחד תישרל לפכ וליפא ךכליה הזנמ רתמ הזנ הקזח אכה אכילד ןייכ ודות אפה ןיקלוחקג
 לבא אכוממד אררד אכימ אוה סתה יתמא לס רמזא $זכ ומכ רבג סילאד לכ *יכה *וחא אלל אה* וח
 הליקתייש יכתייד אניל ןל קיספ אצ׳יעאד יקכ׳יפדכ׳ט שפ׳תגב ךירעד ךה ונייהד יל רתמו אנמ׳חד א
 'כי ינ אצ ינשמו עקב יכג׳כוחלכ והייניי דחד׳/רשרל לפנד יפאו׳ושב ינבאה ןיק וח ויה יתרזב לעכ ה1
 יעביאד וניזחמ האשעש׳יכמהינ ברה ותנשרב והשד ןויכ׳מדיד והמ הכרה לתיסרכ והשז׳ע והייכח דו
 *לייח אכה/ידדהא ידפק אל יפתישד׳יילעהו תיבה'ילב ןכירמחד געאו הכרה זהשד 0ו0ח,ןז^ ה?הו סי
 ומדי ןי(^ יפל הקזח סהל ןיאל׳ורדמל ימד אלו סלוע דע >ד'פקי אנ והניכ'יפ^ד םישח וטאד וציגר/

 'י׳ייגץתיהזל חצ תינעל היה סהינש לע ארקיעמד ןייכ למק לתוש רב ךכ לכ'4 י£י¥ול ייה אל אבה
 ישוע הי>^ ןידכ ורמת קא קוחדל לוכי היהש ןויכ ודכל ?אשע אלש ידהיז^אד אוה קילע םיקמנ

 *יי סיכבאמ חצאמיא\אייוניס יאהי סיתתקצ רמא יעב יאד ונימכ האשעש״מו&מאי לייס ?ייריי !



 קרפבד ירוא דועו יתירחא
 הורבס אכיא 0י:'י%דאמק
 קיסמ) יאק ף״^יגעא

 :יכ; \
 סרכה תניחמ .;יינתד3
 שי הצרפנש
 רמ)א)ןנויד ןנ־.סיגד םירפס
 סישב הנשת הכיאש םת ׳יבר

 יכ־ה כ'א רמאת סאי סיממ
 רד אמק לזינהב הכימ טי:פ
 ימרמ אכיד ןיאדד •ל׳אמ
 יתא הגה הנשמ התייה• סאנ
 ריאמ יבר הנשמ תסד ריפש
 היל עמשמד ת׳ר רמוא)איה\
 <:תמ תכמ ריאמ׳רכ איקאל

 יבשתה סתה יתייתד סיאלכד
 לש )תאובת טג לע ן;עמ
 ותוירחאב ביית שדיק )ליבק
 ׳הליה איה הנשמ םתש איההו
 יפר שדיק יכזקדיתנ איקה
 ןאכ ךיראהל ןיתנ איק ריאמ

 אוהז׳רצה לעבל יפ רודג יל ל&דא )רתוי
 ,דובע לטשכ א)ה ק־חרהל ורמאש תנמא עבראל קיזמה
 לחאקד יסוי ל יפאו ןמקל יכש קרפכ ׳י־ימאדכ סרכה
 *יומן*ז^ יףא *!•ר׳מאה ותצע מ י;חרהל׳זרה לע ןתחל
 ינתק ב ודג יל׳מוא יכתק טהלד יר״א>'יליד יריגב יסמ׳ד
 ׳ודגל וב ורתה אל םא> ט 'ודתהל ךירנש יפל 'ןדבל בי ן>
 הכרפכ ינמיז ירת ימכ שקכ יכהלו יזיוירתאכ בייח יר א

 ןנתדכ דונ הציחמ יאכ הורבס םנ
 רמנ ו4 רמוא הצרפנש םרכה הציחמ
 שאייתנ רורג !1ר רמוא הצרפנו הרזח
 בייחו שדיק הז ירה הרדנ א^ו הנמיה
 ןיא וצר איר אה וצרר אמעמ התוירחאב

 *ימש ואיד יאר קזית ם*לא ותוא ןיבייחפ
 כיה־יבדכ אתנוידפ הציחמ אמיאו קזיח
 תא ןיגוברצרר ןויבו הדעה תצחמ יהתו
 הייאר קזיה אכ4א וחרב 1יעכ 1לתוכה
 תושעור וצרש יאה חא קיזה הימש

 א*דא הי1? יעבמ תוצח1? וצרש .הציחמ
 חתוא ןינלכ 1רחובה תאןיגוב ארונ יאכ
 ן^גימא וווה התוא אנת יא הי1? יעבמ
 ןינמ :ירתוכ יר טק ם^עב םפיסמנ

 ־ קרפכ ןכתדכ
 גל׳מיס הז ס־־תנב
 '•יך,;יו ייתמליא

 ׳י• ןאכמ ויערז
 ;יי: ;תב קרפב ןכת
 קשל ךימס ןליא סדא
 ליחרה ןכ סא אלא
 וכע ידכ תימא ,ברא
 :סיאלכ יוה יבהכד

 דגל ול רמוא הצרפנ)
 ףיסוה םא האובתה
 ןפ טקנ ארקד נ0יצ)
 יכבל וצ רד אמעט)
 איה ןהינש תע־למ
 !ש ןינימביש םיתכת
 ?יאמ מ רסכ ןירפ

 ם ונל אל לבא והב
 ד רמזא דחא היהש
 7תי לש ספיסתכ
 לכ [לאב םיעוקת
 אלתס זפןי יניא )ל חול לטי הזןיאו היל קיפייכ
 >ו הקבחל םתעד ))שקש רצח תקילת אתגילפ
 י ןיאש הזל ידכו הזל יילע תימא הנומש הב היה

 טש ונרש אנת ינהל הקליאל וריכת תא ףיכל
 אב םאו םחרוכ לע סייבפא לתמ ןיכוב הקבחל

 ןיא אמלעב ספיסזלחצזיי 5*<לד3 •* י^׳עיז- -4
 ספיפחב אנימא היה 2 הייאר קזיה סושמ ול
 וצרי ירקיא הניחמ ימצ והיאל ןיתטתמ ירייוי
 רולת כל׳חק קולח ןיד הכ ןיאשכו יאק קילחא - -׳ ׳״■ -׳,ר- ״■״׳,״ ״״^^יזיזנימ

 : ספיסתכ הל יגלפ וצל אצ י אי לתינ סושמ ןדצ הצרפצשכ הייכש סעפ ףא לילג ול *בי,6
 הצרפנו העש לכ רודגל בייק תויהל רובש וניאש )תורתהל

 רתיי זב תירתהל ךירפ ןיאו יצמיז ירתכ יגש אמש וא העש לכ ותי־יתהל ןי־צ סא י׳רל אקפשמ תישילש סעפ
 ןטו הנושאר הכרעכב ףיסוהש המ ןיב םיתאמ תפסות םי סאש כיעומשאל ינמיז ירת טקנ יכהצד סלפמ ת׳רו

 שא המב קרפבו אמק לזונהב יתכראהו ילסכ הנושאר הנושארו ריסאל ןיפרטציי ן*אד הייכש הצרפנב ףישיהס
 תאמ ףיסוהש עעא לודגל העש לכ קסיעי שאייתנ אל לכא שאייתנ אקווד הרדנ אלו הנמיה שאייתצ
 *הכל ■ית>מ היתאמ ף־סוה ונטקלא םשל עיגאשכ רמאו סרכב קרי האורל ׳יאלכ לפמב ןכתלכ
 שמ׳רפל שי םעטהו רתימ םיתאמ ףיסוה יפא ותטיקל רחא רזחמ אוהשכ אחלא רוסא סדיאמ ףיסו;• . ,קצוי
 יה הימש אל רכינ ו:אש קזיהד ג עא ותמ־חאב בי*ה : היל אתיכד העירזד אימוד םיאלכ ךחרכ ;־ ^ א;

 ׳ :ע [רשה קאולס כ עא אמטמו הדשב םינפגה האורשכ םיאלכ אוהש אוה׳כיכ ירהש כינ קז־ה בישח יאה־ז אל
 תעמכ ד נ• ו־.ושנקו רכ כ יניאש קזיה יוה יחכ אכהד רמול ןיא לכא ורשכוה סא עדוי יתד רעינ קזיה בישח* אל

 יומ/^׳דועו דיספמ ימכ סיכה י 1 / "~ו *־ י
 ימכ שי אד ג ןושל לעד :
 ט לגיב לתיכה תא וינוב

 ןיתעמש יהנסב ןכ [רתמו
 תמ רמאקל ך^חבתכימדכ סחרוכ לעכ ספ טמ ן שוע ימכ וכר יאלבד בנ לע ףאו ספוסחא יכתקליצרו שו

 ;על ספיקה ירקחו ה ג ר!יה גהכמר תיזגו ליממ ספ שמ קשוע וצר יכ לבא עורג שפיסמ ןנייה ספיסחב אל1
 תסה גג ינג ןמקל חכוחד:׳ \ע יובג וניאש יפל יתכ־א הייאר קזיהמ ןינמ וניאו ךורעב שריפדכ מ"
 חב בנגכ \חענל •א,ןכיעב * ןת׳ייד הייאר קזיהל ית יאמל ךירפי 'י הובג הקעמ ול השוע ןמ״*

 היל *עבימק):קל אא^ז פ יא*.•תדמ ונייה הניחמד ק סא אהד את תי יאק הקילחא י׳
 ןאכח׳וקפ׳יפ*' ל: - ינה ש ןמזב לבא ינתקד אפיסמ היל קיעמש אה אמלעב ״־ ״ ,׳
 "צימותי/..^ יגתק תידהכ סה את.עב םיכזמכ רמימצ יצמ הלה י״



 אדתכ אכנ 5 ןושאר קרפ ןי&תושח

 'היחמב הקליתל מגי0 שקמ הירבחל וה*.*;/ ד 5
£ 
 מי#י1רטישפ ענמאכ לתוכה תא 1ינדב

 ןח&ד יכריפ ךנה לכ ומכ ןירפ הניחמ הייחתב ךל יתררתנשכ היל תא יגמ^י^״י והו
 ~ יאכל^סישפי הז וקכ הז הנקה ךכ אדינ תושעל קזיהו׳קל׳יהש 'ירסנ לש ןמכ ׳ רי אכ יטועמ!)יתיהרהב'

 * רוש ז־ ד אידסרחימל ןירעהיא א/מולפ דתל בדמ ן׳יק ךקלחב לתוכה יבנע ךישתת וא הכ ןיא הי

 ע

 ינבא לתוכ 'ונכל לבא תע
 אלאתשימשת יתכ יטועמל :
 םדאל רוסא :י/יינר?
 ןיעכ נכקיזי אלס ׳ןכ דומע־
 יהתק ןכו אהו : ה*
 אמעס דח והיימרת עחשז
 'יבייחמ :רהחו הגיג א:
 אלא ?הר 'תק אל אכהו ות;

 'בכש ינאש לפנ :וחרוכ !
 :לתיככ 'יכושאיה והרו

 יכו הל יראק יאמהליראןי
 אפ ס ג ינאש 'ענד עדי £
 ימכ ןידה אוה ולכ הינ׳טגי 1
 'ושח לפנ תקי יאהו "רקיעו

 דח תו ד 'כיעזדשאל אפיש
 ע״עא ותוא ןיכי־חת ןיא 'וחא
 אל רתמ הטג היה ןושאיויש

 לכ ותוא׳יפוכ :היל ?טייחמ
 וקלח ןתיל ׳גחה יכבמ לחא
 םיכובס רעשה תיב ןיינבב
 תי^ס ליגמ 'עשה דגנ לתיכנ
 'טק חתפ ןקה ותואכ סיפ
 ינכ ייאל קזיה סונמ להה
 וארי £ל0 סיכדה
 לכס׳יכרד ׳קיחה:!"
 'יכתסח םיברד
 דתאהןיא םי-
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 חטיש8 : עצמאב 1לתוכה תא ןינוכ
 ו־־וירכה1? הייצרו רח םירקד הבירצ אל

 יצרתיא יכחיל רמא יצפ מיתד וחמ
 יאצרריא אל ארשיפשתנ אריואכ ךל
 'ימש ואל 'יאר קויתו ןל עמש׳י אק ךל
 ןיקלזחוןיפוכלתוכהענ 'יס קזיה
 תניגכ ןבו עבש אה ןמחנ ברד תונולח
 אנא׳ר רבאד אנא רדכ ינאש הנינ'ובו
 םדאל _ רוכא בר רמא אנוז־ר בר רמא

 ר גועייהש העשנ וריבח תרשכ דומעל
 אי תיזגו ליונא ינחק ןבו אהו התוסקכ
 וחוא ןיכייחפ לפנש רצח לתוכ עמש
 ירא לדו ינאש לפנ תימא ד רע תונכל
 היל אנירטצ ׳א אפיס הל יראק יאפ חל
 וו־רוא ןינ״חס ןיא הלעמלו תומא 'רס
 רע ע תיג תסכל ותוא ןיפמ עסש אה
 'יבש יאר קזיה הנימ עבש רצחל תליז
 שח אלריחירוינאש 'יגרדקוית קזיח
 'גרא הכהיש רע רצחה תא ןיקלוח ןיא
 חנ שי אה הזל תפכא עבראו הזל תוזמ*
 ו>אל יאכ ןיקלוח חול ירכו הול ידכ
 עבש את אמלעב סנמסמב אל לתוככ
 ןינוןטמלכ ןיכ ןלעמלמ ןיכ תונולחה
 ןלעמל ג היע ינחו 'ומא עברא ןדגננמ
 אלש ירכ ןטמלמ אריו ץיצי אלש ירכ
 ל פי>4י אלש ידב ןרננבט האריו רומע•
 בר רמאד עב 'י״ גד אקיי
 רצחל ךובסד גג ר—1 רפא
 חמא־גרא חוננ חקענ ול ןיש־
 .רמ־־־ר לענ חידרפא ז

 ישיסשח ילוריינק יי
 , ךשיכשה ךר?״'

 י•*.

 4 ) *־
 (י• מ

 ז ■י

 ןןי:בג גכ *סל ?ל שי
 תובל 'וצ ןיא לכא

 ן ןכ ליבשכ
 !ישגמ ןמקל הניגכ ןכו
 .קמב םתס ׳ ביגב ןכו
 *יד 'גלדי ימד רודגל

 הימש .היאר קזיהד
 טאש מ:יג

 יו
 ימעט יאהמו
 ,עקבב רודנל

 י הב ןילדגחש 'עינ
 ייע איה זעש לכו
 י הכי א 'עקב לכא
 דתא שדח אלא
 רודגל בייקימ

 "דמיעש העשכ
 כ אתנילפ ד׳תלו

 /לס רנקפלציעאד
 1אד או הניגנ ןנס
 מ3כ ןכו ינחימצ ו־ת
 ה;־גב קו ךירטניאד

 צ־יונ ססמ
 דרוהש ינאס

 ו ענכה רכד
 ׳.הזמסז רהזיל *־יחל
 מ לל
 !לכ הל
 פרד^לכאש לכ;ד
 ?יייכתק^י יגוהל

 \יג'מש ח ג אמל׳פבד

 4 5י״״

 )גחכ ירייאד עמשמ
 !יה תושרו הב וד ס
 1קדיה אצ יא סיקמ
 ׳ר יקתדד/יכחיוד
 קצ י רי" א לכ ץבתהל
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 ארתכאכנ ןושאר קרפ ןיפהו*

 רויתל רצק לכא ענצה ירכל ךכרי עכקצאד אקד געא הקולח ןיד הב ןיא{
 ׳ימ הכ י*//נ)'עש לכ וקלחב דקא לכל׳ית&ימ&ת׳עיכק יאמב ל תק יאח פ'ה קזיה
 קא וצר יריא יאמ ןירכ ןמקלו קולקל וצ רד ןויכ : ענצ 7 ןיוצת ןיד הכ שיכ ןכיעמשיל :

 ו ית ל

 ןיד הכ שיכ ןכיעמשיל *
 הקונח ןיד הז ןיאב ןליפ

 י וס
 הר ירמא אגירחא אגשיל ךניב 'גטציאד * <שי
 יהתו 'יתכר אתגולפ הציחמ יאמ התנפ
 1יתיכה חא'ינוב וצרר ןומו הרעה תצחמ 7

 קזיהימע היאר קויה אפלא ןחרוכ 1רענ
 סרכה תציחמ ןגתרכ רוג ציחמ יאפ טיא
 הצרפנו ז־ורזח רורג א רסוא הצרפנש
 •הררג אלו הנ :יה שאיתנ רמג ול רסוא

 לת

 אל

 יל
 <פא יצר׳יריא יאמ ןירכ ןמקלו קולקל וצור ןויכ

 <כבא לס לתיכ ןיכוכ •• הזתא הז'וכל ןילוכי ןה ירה וגר אצ

 רצחבו סינכא לתיכ אדמ
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 אמעטו .דהוירהאכ בייחו שריק הז ירה
 טלא והוא ןיבייחכ ןיא וצר אל אה וצרד
 ץנוב יכה יא קזיה היבש וא1? היאר קזיח

 אלא היל יענמ התוא ןינמ 1רתונה תא
 ציחמלשעל וצרש יבה יא אהגולפ יאמ
 לשניאירבארב חיר יענמ ת צהל וצרש
 חיננש 'יאר קזיה יאו אתגולפ דיכע: את
 ימנ וצר אל וליפא וצר איריא יאמ קזיה
 וגיהגשכ ןנחוי יבר רמא יסא יבר רטא
 מ וצרר אוהו ה^זלה ןיד הב ןיאשב

 ץר היב תי ר יבר ל טק יאמ
 אנינה יגלפ וצר יב הקולח

 1 1 ׳

 'ןירכ לעו הקולח ןיד הב שיש
 ץ ונחלש וצרד 'מעט> :םיקלוח

 ^אל אה סינכא לתוכב הקליחל
 אלא ותואןיכייקמןאוצר
 ירמאדכ : אמלעב סכיסמ
 ןיחש : אוה ׳ציריק יכ יסכיא
 אל תימא ׳ח הקולח ןיד הכ
 רעס שדקה יבתכבו :}קולחי
 ןכו דחא ךרכב אוהש ארית
 םיבותכל סיביחצי םיאיבנ
 'וה ירבד ןיצק .* תי&כ ןוילימ
 רבד אלא ןטוק ןיפילח;יא>
 *א הנתמ וא רכ" וא הנקנה

 לת ןטקהש תיעקרק דמע 0
 הז ׳וקורב 1 ןיצטלטמואוילע
 ררזכ הזו יקרזמ קלק >ל ררוב
 םדימ ונקז יברעמ קלק ןל
 סזל יחרזמ קלק הנקכ הקעמו
 ינשה ןכו וב קיק הזל ןיאו

 תפר וקלחב קיזחהו :ו־ייסי׳יל
 ץ. הנקנ עקרקו אתרופ היב

 ןמשכ וצר רסא ירחא הקזחב
 תירא ז הקזח ׳י

 יתביא
 |אבכ תוחפ יפא םיצור םהינשש ןנמ דבא םיצור םחינש ;יאש ןנמ
 1/םק' אמלעב םפוסמב 'יפא אגיט^יג ז־־־רוה כה.דכ יא סיק^י׳־י
 ינחכו היל אבירטציא אפיכ ךה יגתיל א1?!אה ינתילו .לחוי
 חיכ רדהיל יוה יאכ וצר יכו וקולהי אל םיצור םהינשש *י

 יבר *י♦׳
 ז

 יי־דייסכיעפשארא אלמ ודימ וגקשב ןנחוי י
 *י־.י;?ן2§1״ז !יעמשא יא וצר אלר גלי״י ־־

 *־.־י-נרןתרסאתי־־
 יא ואל יאמ וקו
 רקהיכתכנוח

 ר יא הקוידו ןי
 ר׳

 יי*ג

 9יטא ישא בר הי"
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 י \^5כאהלאלכביח
 .״ו . £,'\ ס *

 י
 ׳

 ג#

 .*י '

1 



 1ז
 דכ׳^י " * "'״־ ,;׳-״ןי
 £יק 'הד אדיוכא המג תימא עברא הצקמי חפט חיראהי םיחפט׳ג הניבלה)הניבל ינמ

 ;יכל אה ספ מיכרל אישקו ^ עצמאב חפטי ןאכמ קידאו ןאכמ חירא לפטה יבועו
 חיזגב יאקד ןכיזח׳אק אה)םימפש'גב הניבל תימילש םיניכל ינכיל : גדבתל טיט םש ןתמש
 ־כפ&יכ יאק אל יפט למאק יכהד [ריתי 'גטלס רבאה ישאר אפכ רקד אשרגמל :לפסה יבסל

 יעכ יגהל)תיקלזי ןניאש ץ1חל
 יניכל : א ליפי חפט בחור
 ןיב)ןאכמש םימיד ןיכ יכרוא
 מ ט ןפיכי ןאכמש םומיד

 יניכל אמיא גה : עג מ אב
 אקפכווכחש :ןייפ&חאלד
 לפ כ פיכבל וילע לבקמל גימ

 עוקד ינכא׳סכירכ :)ריכמל
 ג 1>׳סמי'להיצשןיבטטנ

 ,ד לכ ׳>נ פדגכד ארמימל
 איתיכ המ יא הכמ תימא
 יאקאל אל יא)יאק׳יחפט׳ה
 ןפינ הז 'דגב 'ינפמכ (גפדכ
 <יתפט ןפס הח בחתו ייחפנ*
 םיכייחמ אפיס יכפקז הכחמו
 עברא דע )תמכל ןפוא .

 הכמל הז ןיכשמ יפל)פ>מא •;
 םיחפט הרשע ןירכ הכמש |
 ןיסקרט החא אהו : בקנו |
 ד היה פ־זנד התלש ןינבד
 *0*0 יוהו תיזגה יככא 'דיכד
 אלא ייבוע ןיא1 הפמוק המא 1

 שדקל לכיהה ןיב לידבהל ההא
 אלדיי חפט אכיאד* ישדקב
 יכד איפ פ חפמ יאה םיסמ! •
 תתל ךילכ ןיא> אביט הסנאל
 :בחוריתפט׳הפנחא׳דלכל ]
 תיתא ק יהבמ היהש ןינבב

 : תנדת זטסייכ קפדכ
 *ד דמע ןושאר פיב םינשב
 תיאמ ד יכס תיבו רשעו׳ואמ
 הכדעמ)היקפבגא,*^ !י
 ויצע היילת התץהה^יך^|
 לע דסכלט חיטלש ^סיז^,^ '
 דימעמ אשמה די(|ל-<.•>**
 ה ןידדכל הטי א!1> לפסה
 היה אלש יכס שדקמב ךכליה
 לכוי אצ היילעל עיגמ'ל לתכ
 אלבןהיאןדי0\ןה :,לימעצ
 ןדיינתחד יד*'־• ^זכ?ךליג
 ןהל בי׳שח אק^י טה ץוע סנו
 אוה\^ש6וקמאמליד לא

 ^*!/ל1איטדב)איפטב׳ י
 את!*? גחמו

 : בישז סט יכח
 ה׳לס הזלסדמיטכיאל דח
 הרוקה :יפטצ ןיפרעכח

 ונבל םדא יכב
 ניניכשכ סיבר
 * ןיםזלדס

 \־י.

 חירכ הכר חיל רמא ינבא םינכמל יחרא
 אלר ינכא ליות יאממ ישא ברל אברר

 אשרומל חריתי הפט יאהו והניכ איפשמ
 יאחו אוה תיזגד אנלפ אגליר אחוניקר
 'ירכאקרב אוה יברא יניבל אריתי חפט
 חפט יס^הו ינכיל םיניכל יחרא ןיסיפב
 ךימעטילו היל רפא יברוא יניבל אריתי
 חל יריסג ארמג אלא ןלגמ יחרא (יסיפב
 הל יריפנ סנ איפשכ אלר ינבא יפנ ליונ
 ביר !־רירכאחאברלאירפאראביא
 יחרא ןיספכ יאהר יאממ ישא ברל היוא
 םליר יברא יניבר 'ריהי חפט יאהו והנינ
 חפמ יאהו ןייפשמ אלר ינבא ןיספכ יאמ
 ןגירפאקרכ אז־־ונרקד אשרסלאריתי
 ןייפשסד ינבא דנ ןייפשמ אלר ינבא ליוג
 אהנרקד השרומל םיריתי חפט יא*—וו
 ן^לר ינבא לדג ךיפעטילו ג־ריל רמא
 יסג בה הל יריבג םנ אלא ןל:מ ןייפשפ
 יניב לכ מ*ש ייבא רסא הל יריבג ארבג
 *־יוסבירב לנ.-^ אניטכ םה חפט יברוא
 עבר^ לב תיזגכר ארמימל יפט יעב

 יא יאק אשמה איתופ יוה יא חבונ הוטא
 , ^ 4 י.י<והר ןיסקיט המא אז-רו יאק אל אל
 רן>ר3ו,זפ תיש אלא איתופ וה אלו אתהמא ןיחלה הובג
 קר"; זובא רוכעאל ט׳כ ינש שדקמבו יאק אריתי חפט
 ביתבר יפט חוכג הוהד ןלנכויאק אל יפמ יאק ןיתלתכ
 ול ן ירשווןלאוששו בר ןושארה ןמחל יאה חיכה רוככ
 ץהד חהיא בינשב רבא רחו ןינבכ רםארח־דז־;ד.'-'׳ברו

 ל חרבורפ רדעינ ךדיאו ןינככ ןימא ןיחלה ודבעינז
 סו איקן אלב י^ק הנייעמו ארקה בגאימנ אתחסא
 ■—טורפ ךדיא דיכעלו ןיגכב רשפאו יאמ ריבעלו *<אק
 ;ינככ .־־דלמ יא ?ץכו יפנ'הלוכ יא ןינכב הלט יא יריטג
 יי יא !ר סנ ןה והלן איעביא ןנשםמ.תכורפנ הלוב
 יאוקיםנ ןה ארנ־מ) >רחצי רכ ןמחנ בר רשא ןר ר
 ייע י .רי0ן ׳ ל אלא׳ירועישל הייגה ןריס
 3"3'גהקאהוי- .טרהאורןייכוןדסאלכןה
 ?זי ש \ וטציאל י.~ -יתח גחמו חפט זתונחזו הצחמ חפמ

 ׳ם ייה ןיס י יל־ג
 לגוס) קיספמ
 יניסב טפנש

 היהש ןוראב
 ן םישדקה

 ןיקסיט
 )המא הפואש
 'ינפתשדוקמ י
 ;רפ יפש 05
 י :אמויב
 יי חפטכיאד
 הדקפ בגאד

 וירמאדכ יפט
 יא רמא
 יל
 )מ : אמק

 סאו יפרטזז
 ןכיאד לצבמ
 איה אקיד

 ¬ו))פוחפ ןיא
 ידככ ק סא
 ויחפט'ג לש
 א יכפיתל

 יחח) אל ופי
 ליאוה בטקב
 • ?{י

 -ת; *
 גצש*
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 $8 ארחב איב ןושאר קרנ ןיפתושה

 ויהמת אכיא ומנ יגה אןלמא יב אטייק יכ י
 וללפחיש דע ׳ יפ 'אנ־ הייכב יכ הא :ילשו •
 ןילחיןימ ב ויה תמסככ יתב יתש ׳£!הכ
 דועו ההמת הכ וזחל ןמכ ירייא זדגתיפ לשו אטייקל*

 1.יה !ייכ סש שיד ןויכ 'ארנ
 ומי אל טא ש־חל ן א רחא
 אכיאד לחאקל אהו תאז
 תיכ ןיאש ונייה י *לצל אתכיד
 סיתו ריק תמחמ דועו׳סמה
 וא )עשפי אמש שוחל ןיא
 שלחל ןיא ךכ לכ לודג ןמזכ
 הי׳דירעד : הגה וכל

 אהג המיתי סתהל הרי ילקל
 םינשי ןיא תנ*סככ יתכ׳רחא

 חירא 1לבק1? ידכ הנהר ורמאש חלוקה
 םהה םיח!ט 'ג לש הניבל יצה חיראהז
 השלש לש ינתקד ימנ אקיר אתכרכרב
 רמא מ'ש ארטוז אכיאר ללכמ םיחפט
 אתשינכ ינ שיניא רותסיל אל אדסח בר
 ירפאר כיא יתירחא 'השינכ ינ ינבר רע
 םבושמ ירמאר אביאו אהועישפ בושמ
 חיגניארוהייניינאביאוהייניכיאמייולצ • {יניפ 1ב!י'יני0,^!הנ

 לככבד לשח זרתל ןיאו יארע
 ארתכ קרפב *סא בר רחא> ארמוז רפו רבירפ יתירחא אתשונב ינ - י *

 לככ לש תויסנכ יתב הליגמל
 םתה הלו תגיישע ןה יאנמ לע
 יכתקד אה ןדעל לימ אקפכ
 ןי לבג א ןיא תייסנכ יתכ ליעל
 ןיאו ןהכ םיתוש ןיאו ןהכ
 המקה דפת׳חקכ ןהב ןיסיכנ
 לשבו םימשנה ינפמ סיתשנכנ
 םתה רמאק אהל רתומ לככ
 אלא ברו אניכריכהדתכ

 אכרח תעתש יליישו ימייק מכ
 והיילע ארטמד אצחיז אתא
 םושמ אלג אתשנכ יכל ילייעו
 אמעמשל סושמ אלא ארטמ
 אמג אתשהו אתוליצ ןניעכ
 ויהו היה לככ לש סנכה תיכ
 רנג״יייפ^־יבסנכילןילטי

 תסכ:־ י /ץ ^ואלל לי*,
 ךימשמ- •׳ ־/יי רופל הלייע

 3־
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 םן׳..;לי >^ב סנכה תיבל
 כ לעומו סש ןשיל ןדיגל
 6ומש^יספ יברעכ'ירחאל.
 5ישלע יכב יסולקל ה*ל ה'"
 ןתתזי ידי םדירוא ןל^י,
 אתשככ יבכ ופגו יתשו יככ^
 ןה יאכת לעד 'ירמאל א;
 סאש /יכעלי׳ר שרפמ ןידשו;
 וצןיס המ ןהמ ושעי ובר!*
 ןנילמאלכ שארתילקח דכ

 םיחפט 'ג :ימח רשכה ןדעל ולמאש הרוקה
 ןתמ הז יכתקלכ 'יניבל יבג ןיתיכתמ יכמקל סיתפט 'ג
 רחאק ןליס אלל ןה הצחמו תפט ןתינ הזג הצחמו תפס
 'טתמו אתברצרכ סמה : םיחפט ׳ג הדותל הניבל אהל
 (ווה אל .ןדיס סעל אתלטגזב
 !סושמ *םיחפט הרשע אלא
 תנוא ימרתמ מציד אמועישפ

 : יתירחא ונב אלו יעשפו
 : ןיכב? ןמז לכ ייולג םושמ
 סנכה יב אויתיס יכ׳פייק יב
 *ץומכ <ןרגקה תומיכ םהל היה
 תונולתו סיכתר ס לתכב
 תלמיכו הניצה ינפמ ןיטעומ
 להיואש לחא םצכה 'יב׳מחה
 ךרוכל יזוז ובג ׳: וב טלוש
 םיחנומו שדקה תסכצה תיב
 *תימל אכיא ית יאבגה ליב
 ינבל יגרש : אל וא׳תוע שפל

 ענ לע הז>0יניב!ה םירדיסח
 ׳:(יכבב ןממל סיכחלזתו הז

 ןינקותמז׳יפושח ירלגה יריה
 יכ : סכירביק גגה 'טיהר
 את לח אתשינכ יב ימכ ונכ
 אחליד הקיתעל ה ולתשכ אל
 ינבזמו םייובש ןוידפ ימרתמ
 00/סיל אלד ןרתא אלו :׳יל
 היב וזח אלד אלא אקיתעל
 ןמוזמ אהיש ע'קיב אהוית
 םתה איירופל היילע ו לופיל

 וניינבב שאייתי אלש ילכ
 ן רענמ םימשגהו המחהש
 יפיה :ןיבזרמ יכפש :ותוא
 כ סודיריהל הציע היכשא
 ץתעמשב ןחקל ןכירמאדכ

 ג ןועישייכ איה הב!/כו
 /|§י - זיייי
 '.גז־-! ־

 ינ ונכו ז־י*ווהיסכ הנטייק יב ונכו ירתס
 ישא ברל אניבר'ייד'םא אטייקבאוותיס
 *י*מליר .־־ריד רמא יאפ יחנמו יווצ סג
 ו—ול קיפמו הוצמר אתלכ והל יגרתמ
 יא ג יררוה יררהו ינכיל יגירש ינכיל יפר

 םיילכש ןוירפ והל יברזנפד ן-נמז היל 'םא
 'טא ימנ ונכ 'יפא יכה יא והל יעדיו ינבזמ
 ןרמא אלו ינבזמ אל ישניאד היתריר >'1
 ז-רכ אזח רכא אהוית־הנ יזח אלר א־א
 הב אזח ישא'רד אה יב ינבו ירחס אהויח
 הירתס איטחמ אהבר אחשינכביכ הויח

 רע ז־דיקפא אלו םתחל תיירופל לייעו.
 *>*וטוב ןכ ז־יסכו יביפש הריל ןיק!־ר

 סודורוהרל הרצע ז־ריכסז^ יכיהד
 בר רפאהו שדקמה הדיכ1? הירהסימל
 רע אתשינכ יכ שיניא רוהטל אל ארעו

 אזז ״׳יזכ א א היב הזח אהויתאמיא ־יעכיא יתירחא אהשינכ יב ינגו
 ירוס אנרקע אהוכלמרמא יא ל*ימש רפי ..'־יי•;אררה אלר יגאש
 ןחג הרוח יאנומשח ה־ריבר ארבע ס ורמוה חיכ רדה אלו ירוט רקע
 *דבע ימכ רמאר אלק הרבל חיעמש רח א בוי הקונית התו^כ ויניע

 'י םקחלצםאתשחדירמר 1־•:' $

- ^ 

 וה^טק

 .יו
 י• םתה

 השח ן ןיכמו ןךכמ^י>רפב לאומש רמא ;חצ 'ההד אוה ןכו אגה אדבע אניתא יאנומשח תינמ רמאד לצ
 ומא ¥52$ יצ־חנ יצ ׳יחד דחו החא וריעא םפירנאל ול ורייא —**׳,י" ״״'״
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 !רועה הרטע )ל השעו ןיטחחכ השק ורעשו ןמרה ןיריקש ץרש אוהו אלי ןניתגרתמ הקנא ילייד אלילכ סיל .>דה\

 סכ כיע דמחמ (ירקד
 תיאגתנ סא ןאכ ךרתס

 : ןלמ ןכ אלו ךצ
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 יכב 41
 ןב השענ דכע/יח איינוצק ׳*
 שיש אשיס : וילאמ ןיריק א
 ארחרזד : סייכ ןירוקש קורי
 עלבנ שיש אלחכ :ןכל
 אמיד חעלודא : צ),לכ ןיעב
 היחקל £ינד שנענ :סיב ילכ

 רכשי יכ;מ :ושנוע סרפמ
 : ךיגיעב בטימ י/ינע ןלע
 ס יינע תכינחב ןיינע ןחימב
 ךתולסל אכרא אהת ןככ :
 צכ אטמ אליכ : ךמולשל
 :וילע אכ׳ונערופ לס םולחה

 'יכסכ רשעירת ןיחריתכייל
 רשע םינש ול הלת ות*4

 אנוהכ :שלת

 ןעי !הדכל דזונילטק איהה1? הריישו היתורפ וירלוכר וזוגילטק
 אקוד ואל

 א ליתכ ינכ ווה אהד והלוכל
 ללה הלעשכ םיאישנ ויהש
 'עב ס'חספכ ירמאדכ לבכמי
 ינפכ היה ללהו סירכד ולא

 ןנירחאדכ הכש החמ תיכה
 סידורוה תינלמי תכשד קככ
 הנס גק תיכה ינפכ היה
 נכ0 • זעד קפכיירמאדב

 ן

 יעכ אקר אהקונ׳ איהה חזה ס אתקוני
 אלק ז־־רםרו איגיאל תקילס אכסניפל
 יאנובשח יבמ רפאו יתאר ןאפ לב רפא
 וה״נמ 'ר״תשיא אירר אוה 'רכע אגיתאק
 אז־־יקוני איהי-רואתקוניאיההאלסז
 ןמש עבש הגפס אע יאל לגיאס הלפנ

 אכיאו־רילע אב ׳רפאר אכיא אשנורנ
 הי רע אב הל ירפא הירע אב אל ירפאר

 יב הנמטד יאח תילע אב אל הל ירכאו הירציל יבו ריל הנפטר אה
 ךירע 'ישה ךיחא ברקכ שירר ןאמ רפא בסנ ךירמ תכ ורפאנר יביה

 לקשב י אטוב ןנ בנד היקבש ןנבר והלוכל והניייטק םק ןנבר ךלס
 יאה רס יזח רפא ה*םק ביהיו אהא רה אכוי 'יניעל והנירקנ ילייד אלילכ היל דוהא תינימ הניע
 ללקה לא ךלפ ךערפכ םג ייא רס הייטלנ לא היל דיבעא יאמ ל א ריבע אק יאמ אשיב ארכע|
 'יל טא רישע לילקה לא ךבכשפ יררהבו ביתכו אמלעב ישע יוהילו לא אוה ךל נ ואל יאה לא
 חיל רבא ךמע השעמ השוע ואל יאהו ךפע השעפ השועב רואה אל ךטעב אישנו ביתב אירו
 ליזאו ןבג שיניא אכיר אהימ אתשה הילטא !ייל אטילו לראר ןבג שיניא אכיא אפליר אגיפתסג
 לא רגד דיגי םיפגב לענו 'וקה הא 'ילוי םיכשה ףוע יב ביתכ לא אנניתי תאו אנאר היל א5יל> )
 אוההר היתנקת יאמ תשיר והל אנילטק חוה אל יאה ילוכ ןנבר יריהזד אנעד׳ יאוה יא אוה אנא
 םלוע לש ורואכ קוסעיו ךלי רוא הרותו הוצכ רג ׳ב ביחכר םלוע לש ורוא הכב אזח לא ארבג

 היהו יתבר םלוע לש וניע אפיס אוה חי ר רמא יכה ירפא• אכיא סיוגה לכ וילא ורהנו ביחבד
 רפחב םכזוע ןואג ישרק ג תא ללחב יננה ביתכר םלוע לש וניעב קסעתיו ךלי 'רעה יניעמ בא
 יכ7ךל־'ךידרואהש בכעילו אהש ליזילו אהילש ררש לא אחוכרסמ אניפהסמ לא םכיניע
 ן־,' *ן־_.י0 ינ3'ו לא תרחס באו רותסה לא תרתס אל סא 'יל והלש יבה רבע ידימבו 'ייתסיבהז
 םורי .ךו־-ר יכ אלו 'בר אל ןאכ ךרפס ךלע ךנייז םא ןיבלמחפ ןירבער רחב אשיב אדיע תייז
 ףר םזיה יכנא 'יהכר אחוכלמר אגשיל אכר יאחרמשס יאפ אתוכלט אכר יאכ ריכעהיכ ינ־׳?
 ןימב יראראר םורחוה ןיינבכ האר אלשיכירכאךרנא וינפל וארקיו אבהמ אאו ךלדי•י ,■ז*?;ו
 חפש קיפא ארמרבו אשיש אלחוכ ינבאכ ךא אימיסו אשיש ינבאכ הכר רפא 'חיינב יאמב חא^ז

( 
 יפמ ריפש יכהר ידיקבש ןנבר .דיל ורצא 'ביודב 'ייפחטל רכסאריס לינקגר יכיה יכ תפשל עז
 ןכ עשוהי ר םיחיאו גר׳סאו חרותי גר׳סאהו יבח׳יבע יכיה אטוב רכ אכנו׳מיד אתוודא יכ יותיפל
 ךלע רפשי יבלב אכלכ ןהל רסאנש רצנ רכוכגל ירצע אישהש יגפמ לאינד ׳לנעג הפ ינפמ יול
 ךכוננ ייע אטמ א וכייתפדיגוךחולשל אכרא יוהח יד ןיינע ןחיסכךחיועז קורפ הקדצכ ךאטחי

 !וצפנ ג״חיאר ארבעינאש אמיא תיעביא רמוגו רשע ירתןיחרי תצקלו ביתכו אבלמ רצנ
 ריליא שנעיאר ןרגמ לאינדו ינבתמ אל תובירמ ואל יאר שיקמח תיב מאש *יטיא חיעביאז,
 וכחה־מ רמאר ןאבל אחיגיר לאינד הז ךחה בי ימאו ךחירל רתסא איקתו ביתכר סושמ

 לכמ רבאר ןאבל אלא ותלחמ



 ןב/ י ארתג אמ ןומא 1 ןגד*נ
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 ז *ופו רו>4 ןירזקס ןמ יפנע אנפדו ־.©ילקד *י3ללל אנוהב
 ליפאד ©היכש לש סינבאהד אטישפ : שייכ ןירוק ולש

 .©הינש ןיב הלחתמש ונידמל אה יכתחד אנא ןל קספ אל
 .ושלב ירהש 'יכ3אה הלשכ ןיקלוק ןה ך 'חרופ לע הואשע

 ךתהו 'הליגמ:
 ןיאש \הל שרג

 : הלקלקא

 הנימ ןצ)ינא
 אפיס יוכ ©ת;
 םתש לכא ןצ ז:
 'ודנלימהנ אלש
 : יתוא ןיגך

 /ישן־ יגתקקולל
 למ■ ׳ל קיסמל
 תתו ?׳■ייחל קוח
 * י. , הגה יחמ ;כ©

 ינתימל
 ידס הירבק היצ
 ליעלד געא הי
 אג יהכ עדיי י;ר

 יקיפאל
 וי
% 

 סמית יפל אפ לע ןיצתחכ תוצלמירבד
 פיתצד גרהנש הכרה שכעכשמושקא
 יפל ךתה סתה ביתכ אלו רתסא ירבד תא

 יכדרמל ראשא ןיפ םירבד כי'שח היהש
 ספות יניא מן

 יאב ויפ 1רע ןמתזינ תובברמ ייבר 1דבש
 אתווידאר אנוגל והוי־דשר ימלפל אכיא
 ירתאל לכה :'בידמה גהנמכ לכה *
 אנפדו אצוהכ יעהגד אדהא ייותאל יאמ
 םוקמה לתוכה לפנ םא ךכיפל \
 אכירצ אל טישפ :ןהינש לש םילבאהו
 יבג יהי** וחיינימ רהד אז־־רושרל לפגד
 אפיתר והמ 'יריד אהושרל יח והניגפד
 * ,ר םק ח*ע תיבחמ איצומה ןריא להינ
 םיבייחמ רגרגל וגהנש םוקמ הניגכ ןכו
 ןכו תרמא אישק אפוג אה : ותוא
 ותוא ;ינייחב רורגל וגהנש םוקמ הניגכ
 אפיס אמיא והוא ןיבייהפ ןיא אמחה אה
 רורגל אלש וגהנש םכוקפ העקב לנא
 ת־ררפא הגיג בתה אתשה ותוא ןיבייחמ אמתל אה ר!'׳א
 םוקמכו תניג םתס ןכו רמאק יכה ייכא ימא איעבימ ה# י
 אדא לכא יאפ יבה יא אבר ל א ותוא ןיבייחמ העקבנ י׳.
 ןיבייחכו יכד רורגל וגהגוש׳וקמב הגיג םתס ןכו ינחק יכת
 :ותוא ןיבייחמ ןיאו ימר וגהנ אלש םוקמכ העקנ םתס

 תווה יאכ :תוזח השועו הנובו ולש ךותל סנוכ הצר םכ>
 הירבח ריבע ויגלפ ריבענו רכל אניקל חיל היפבא אני -
 חייכה היל זימ ימנ אתשה יבה יא אוה תירירו יריד רמא1
 אנוח בר םא ירמאד אכיא עירי ערימ אלזיג אוה הידידי -י.י4 -
 יריד רמה^ו ת־רירבח היל זיינ יכלמ ריכעינז ויגלמ&נ" 4
 אוה הירידו יריד סאו הירכה היל ףייל ימג אחשה יבה יא אוה^4רו
 הייעשיג רמא ןנחוי יכר אישק ינחק ץוחבמ אהו עירי עדימ אפופיל
 החירו יריר רמאו רכלפ הירבח דיכע ויגלס דיבעינו רכלמ אתמאכ
 אוה הידירו יריד רמאו הילבת היל ליפקמ יכנ אתשה יכה יא אוה
 ריבענו רבלמ יכרי יפוגיס ןמחנ בר רמא אצוה עירי עדימ אפוליק
 תשה יכה יא אוה הידירו יריר רמאו רבלמ הירבח יסנ ריבע ומלב
 ףילקמ אניט ז־־ריל קירשמ אוה הידירו יריר רמאו חיל ידשו קיג ימנ

 אתנקח היל תיל אצוה רמא ייכא עירי עריס ©וליק חיל
 אלא •

 םהמ ימ דיו ס*תכומ סהיכס
 1 תר ,יפב השגה :רבגת

 $ןאר ןניעב אלל עמשמ אק
 א!מ הינימ קיפמ ףתיש אלא
 הילידד ןיעטד והיאוהיאר
 *הכלכל היארה וילע והניכ

 ןידה הזו היל ןכיסייד יצה
 קרפכ ןפ ומכ דוע שרופמ
 ותליחאכ היילעהו .תיכה
 יאה יכ ןיפתוסב אמית עביא
 תושלב םינבא יחוכא אנזוג
 תיסר תקזחו ילפק אלוריבוי

 הסימ ןניעמש אוה םולכ ואל
 אתליחד אנימ יאה יכ לבד
 והידיתל אקפתושיב אעידיד
 רחד אתיש ׳כ יחגעד געא
 דיד קטימל ליפי אל והייכמ
 ללייקד יקנמ יתנשרבד והניכ

 ידדהא ידפק אלןיפתיסןצ
 תרמא הניג סתס תשה :פע
 :הינק הייארקזיהספטא אל
 01^.1* יאה 'יכ ייכא רמא

 *־תלתמ יכתקד רודגל ונהנש
 י\ימ יבה יא * יאק העקכא

 לס הנימ אה העקבב לבא
£ 

! 

 סח יכתיחל יעביא יצהו
 לודגל אלש וגהנש סלקמ

 : ותוא ןיבייתמ ןיא
 ישאר רבל אכרקל הייפכמ
 לעו וריבח דנל ןסי לתוכה
 ונינש ןצו איה הנק ןושל תוזח

 *יתיזחו הכרעמ יכגדיויתב
 -עו ןירזיגה ישאר חיזמ

 * רכנה יסאר׳יכלמד׳זחח לומ
 ריבמ, : ג#׳-ימ הז ןיכשומ

 1 ידגל' העידוא רב א מ
 ©יניא !שארכ רבחמש לת!כה
 היד דיידיד :והבעחו ט ט ו
 ןו^ועשנ 'יכת" יסתקדצ אוה
 ןייזח קשוע םהינש ןיכ התוא

 \דלכ אתשה : ןאצמ^אכמ
 ^יהש הפיפכ איההל הל זייג
 אוה הידילו ידיר רמואו לדבל

 לגל ויאגל י תיח ינישע אלו
 ^חבא אה ךיירפ יימקלו ויש
 לוקמו : קוחבח לתוכה שחרב הייא טיעכ חט אהי יכלמ אתמאב הייעשיכ :ידיגנ תרקאתדק רפחה ןיילל :
 ^ויבק הדש דגל בסי סיגיהה ישאר *בל יכירי יכ יניס :תיזח ושעי דכיכ סירסכ תגיתמ ושע סא אגוה :יפלחמ ׳יל
 \ ללחי ויפט *יעל ןנירמאדכ יכירי ה*גה : קיחכמ ונפכסי יריבח תא ןתיי דחאה הלכישכ םיגוהה סנזס היהפצי

 • ־־־יייר ךימ״׳ יי- ־1 -יה -יייחל ידמועה י״ייה אוהמ ׳



 םא) )ל ומתחי) "ידע איבי דחאה האסע םא ארקשכ או
 אצופק היצ אריבסל ומיתחי םידע ודיעי םיכס הואש,
 אל תיזח ושעי אלו *• עידי אל אניה יוציעח אכיט
 האשע ולאש ולשמ ,אה האשע אלש ןמיס ירהו הזל אצו ה4

 י׳בעו :ןוחבמ תיזח׳שוע הי!
 :זיתבת תיזח השוע הידיל

 יכו הימתב יאמרל אתיקתו
 לפכיא ןיאמר תגאד• ינפמ,
 :ןיתיכתמ אהטתימלאנת

 תיזח השועו טתקד אשירו
 םושמ אתכקת יאל ןרחבו
 הירבח אחיצ אלד אוה יאח^
 אניד אכת ג אוה וניכס ל1

 גהנת ןיא העקבו ליאוז׳־ן
 אלא ופוכל לוכי ןיא רורג׳י
 ידי או הכובו ולש ךותל סכו.?
 אתכקת אנת אכידאנתר

 ז יאמר סושמ תיזח השועו
 ינת אל אכיד אפיס אלא
 תעדמ ושע םאד׳טישפ אהד
 םהיבס לשמ השעת םהינפ
 אוה אתכקת סושמ הלוכו
 ףיקמה : /יכתמ :היטת?
 ויתוחור שלשח וריכת תא"
 הדש ביבס תידש ע3ש ה:ק• ׳'
 רדגו הירכמ תשלשל וריבזלי"

 לש והדש אכסכו ןתשלש תא
 השלשמ ףקומ הז יענמ^;
 ותוא ןיבייתמ ןיא )-,קוחיר י
 םתשד ןכירמאדכ םולכ תתל
 רודגנ אלש וגהנש זקמ העקנו
 סארכילושמת הגה אוה
 יכהמ אל יתכאד׳ושמ אמע*
 סככיל םילוכי לכהש ידימ ד
 רדג םא לבא יעינר ז
 <רמ אדכ יתואייכייחמ'•עי;
 'ירמאל בג לע ףא) ארח "

 וגהנש ׳וקמ העקב סלוסדצי
 לימ יכה אוה רודגנ 01

 $יל ;ייא ריפשד רבסיטאו תגאדמ יקיפאל
 םא :יאמרל אתכקתיכתימל

 אהד שקינ דמע םא ןניסרג אל תיעיברל תא ־לגו דמע
 ד ארתב בשילמ רב <ןיקמא יאק ימגל יכםיל ןהל,כל

 תעדמ ושע םאו :ארטשב אלא
 גדל איקחימ אכר היל רמא :םהינש
 חיל םא הזל אלו הזל אל ושעי אל ישא
 יטעו וחרייגמ דח םירקד אבחצ אל
 יריד רמסייי* חירכה דיבע אל יאו תיריר
 םשמ אק יאמרל אתגקחאנחו לא אוה
 יאמרל אז־־־רגקת־ר ואל אשיר ל א ןל
 אגה אשח אמלשכ יאמ יאה׳יל׳סא אלה
 זיייזלא אתגקחאגת אגיר םושמו אניר
 רמ?-* .אתנקת ינחקד יגתק אגיר אפיס
 יקופה^לו ןניקסע אצוהכ אכה אגיכ ר
 *-*תגקת היל תיל אצוה רטאד ייכארמ
 תיזחבר ןל עמשמ אק ארטשכ אלא

 'יגתב :איגס
 ררגו ויתוחור שלשמ וריכה תא שןיקמה
 'ישילשה תאו הינשה תאו גומארה תא
 דמ^ □א םה-* יסוי ר ותוא ןיכייחמ ןיא

 ת?-*י וילע ןילגלגמ תיעיכרה תא רדגו
 רמי-* אנוחבררמחא םג לכח

 'תאקד ארתב בשילמ רב ףיקמא
 *הייכיכ אכיא ףקינו ףיקמ
 לגרה דניכ קרפכקיידד אהו
 "וטפ׳יקמ אה ףקיכד אמעט

 :א גשיל אוההל ונייה
 *אח ת״או לוזב 'ינק ימד
 הכיאש הדסמ אכס
 סעטכ סאד עטיל היושע
 כר ירחא תושרכ אלש ורבח
 ודד ול 'יתשלאושהב לאומשו

 יר רמואו הנותחתה לע
 היל רמא ינמד אנה יכאסד
 רב אריטככ יצ יגס ידידל

 םטק ימד םוקמ לכמו אזוז
 •דהסיכאד היל ביהילוזב
 לוזב ךכ לכ סאעמ היה םאל
 :םהב רדוג היה

 'תוא אל תישילשו הייבש
 אתעט ונייהד *ר
 41 היה אלש םדא ךל ;יאל

 היהש תנמ לע׳יעיכרל : סח
 יבוקבו ויקותור בראמ לוג
 !מ אני רככש יפל שריפ

 יאכז ןיד תיכ מ השלשה
 וניכרע סג •י׳*•׳ / השק תנקו
 :ןורחאה חפמ דע יאכז אני

 יברו
 רמא בר רנ אייח ררגש הס יפיר 1דכה

 דרגו ויתוחור שירשמ וריכח חא ^יקמח ןנח 1לוזב םינק ימד יפ^ לכה
 'יעינלאה ותוא ןינייחמןיא'ישילשהתאו״גשח חאו הנושארה תא

 ׳"דיוה סא ררגו רפע םא רבוא יסוי יבר אפיס אטיא וחוא ןיכייחמ
 ׳ךל? הכ יפל לכה רסאדנוה ברל אמלשנ לבח תא ץלע ןילגלגמ

 יכ אניאר ונייה תכ
 זינ
 הוכנ לתוכו העקנ ל העו

 ♦רצ הדשל וסנכי אלש תומהב קזיה ליבשב לכא הייאר קזיה אנילד ןניעב אלד אוה סושמ תומא ע:
 ןליעטרה תא ילגו דמע םא רמוא יסוי טר ןניסרג יכה : תומהבה סנכילמ עכימה םיחפט הרשע ולח רדנ רוד
 ?געק אכבד טס קרפכ חכומ יכהו תיפסית ןמקל הל ןכישרפמ ףקינא זה;״יו חר שוריפכ ןכו ה גה <ןקט ןניסרג

 : בע 'מ0 'וס ׳ת ג יריימ שלשה רדגד אוההב ואלד ללכמ ר\ קא טתק אלו דמע םא ינתקדי ייביח ןושלהו

 !םינק רדגב ט טס ידידנ הינ רחחד םטק ימד : הנחמ ונ ריזחי ןלשחרה ןה^ טוהס תיחיגי גבב רדג6 המ יכנ מ
 ןליעיבר אה ותיא ןיבייחח ןיא׳ובו ויתוחור שלשמ וריבח תא ףיקמה ןנת ןניסרג*׳ 0׳ :סטבא רדג 3ש עאנוהג ישפא יא
 ירהש ידימ היל ינהא אל אהד ותוא ןיכייחח ןיא 'ול הנושארה תא ללגו : וכדמזא יסוייר אפיס ז׳>'א *תוא/טייחמ

 אמ^י׳וכ רמוא יס יי ר אפיס אמיא :היל טהאד ותוא׳טייחמ׳יעטרה תא/יקמ דוע רלג סא אה/טטר דנמ אוה דלג
 ׳׳ י אלד אמק אנקד יסוי טיל אמק אנת ןט אכיאד ונייה אוה רלג&^יב יסיי*׳רד/לה רמאד אנוה בלג

 ^׳יוד אמק אכתד רמיחל אכיל אהד 'וב רכס יסויטרו ן^זא^בייחמד אןה 3/0 סט/י ימד• יבס לכהע
 יעיברה

 דיימות^זי

 חק זיכקד י^׳7 יע רעס יסוי ערו ו:חח ןיעיין7מד ג** " ׳מ/•רעס
 ',יד ילג אלד אכיה אתשה אוה ןבב לכד אל ףקט רדנ סא לבא ותי0טייחמד אוה תיג

 "׳ * י״י *י׳י״־י אמלמאח ימל יסוי יברלו ילגד (איה ןטש לב היל׳ דךי



 רר8 ןיפהושה ^
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 יעיברה תא רדגו ף־ןויכ דמע סא רגס יסמ
 'תשמדכ רדיתח סיה תשה דעד בג לע ־ףא
 ןושלל יכה יוה אצ׳כשיל ךהל לכה תא וילע ,ילגיגמד אכשיל
 לכ ח ס^רפסכ י3^*3 ההגה :ףקי3 ^תשמ דמע םא

 *ינרז
 י\

 ו

 ימד אנ א היל ב סי אל ףיקמ
 ביהיד ןלכמד תסק׳שקו׳יעיבר
 אמליד'יעיבר יתד יליפא היל

 עמשמ ןכו ללכ היל כ*הי אל
 רמא קד לגרה דניכ קיפג
 'ועפ ףיקת אהףקינד אתעס
 אל הזו הנהכ הז הכ*ת עח^
 םתה י:אש יתדו ריטע רסמ
 א ריע :כ יל ייס ידידצ׳יליתאד
 תיחדל שי )?יתו א;יז ר3י
 רב א־יסככ יל יגס ידידל ק׳יד
 עייסלמ רוטפ ךכליא אח?
 תיעיברל לכא תיחמ עבראל
 אלש םדא ךל ןיאד עייסי*
 רודג ה־היש תיעיברל עייסי

 :וית תור עבראמ
 ־ברכ ךל אככייד אל
 תנק ־סח יכרד אבילאו אכנה
 היה ודיחפהל אלש הארנ הי$
 אל יאורחאקאלדמןכרחוא

 ')א ךנימ אכדפאל אניבגיו!
 עבת אלד אוליסב ךל אכיחז
 ה בלילכד בג לע ףאו א׳מי
 יהבהל לא,חש ^ ל)זגן
 וכייכיבז ממ1׳י ינבזמ
 קפ־ט׳-כיכל גישרדאלי*

 1ד תבהלל התה רתימל יע,׳
 האיכ אכה ןכ רמוא הי
 >ש ריבדכ הילאריבסיכ
 ליז היל רתאקדת דועו
 ,תשמ ס פ אד יאז^היסי-
 סא תי'ןתיל ול .היה ן4ן ^ *

 : םייפתכ דבפש ליב1כ 1
 העברא ׳ ־

 ^ ךיידעצ היהש טעומ רבד ארטכ רגא היל גיהי
 >מק אנתל : היתומקכ איהשכ הנש לכב

 ימד לבא ףיקמ הרדנ סא היל ביהי תיעיבר
 .ןיד תיכב יאכז סהמ אבי רבבש היצ ביהי אל
 קיה אלו סיכ ר סימי

 רבס אפק אנת יסוי יברל אפ ק אנת ןיב
 רו 8^4 ררגש הפו ןיא ירוזפ םינק יפר

 אייחל אלא 'דגש הפ יפל לכה רכס יסוי
 לוזב ז־סינק ימד יפל לפה רפאר בר רב
 םינק ימר יא יסוי יברל ק ת ןיכ אכיא יאם
 חריל ביחריק יאמ היל סיהיק אל לוזב
 והייניב אכיא הישילשו היינשו הנושאר
 היל ביהיד אוה תיעיבר *וכס אמק אנה
 ביהי אל תישילשו היינמ הנושאר לבא
 'ישילשו היינשו נושאר רבס יסוי רו היל
 ףקינו 6\י קמ אפיא 'יעביא היל ביתי יטנ
 אסעט ־טס אפק אגתר וז־רייניכ אביא
 לכז־־ו ו־יא ץייע ןילגלגמר ףקינ רפעו
 ימר אלא ול (הונ וניא ףיקמ דמע לכא

 ¬א לו ףקינ אנש אל רכס יסוי '1ו היביכר
 וילע ןילגי■ גמ רדגו רפע םא ףיקמ אנש
 •ביא סקינו ףיקמ אמ־א׳יעביאו לכה תא
 תא 'יקב ררג בא רבס אסק אנת והימיב
 סא רכס ■יסוי 'ךו חיל ביתי ׳םנ תיעיברה

! 

 גיחידאוה תיעיברה תא ריגו ףקינ יפט
 שכא לפא תיד אחינד היתער ילגר תיד
 ח־ריעכיאו ירימ ה׳ל ביהי אל ףיקמ ררג
 אנה והיינינ אביא לוזב םינק יפר א-יא
 לוזב םינק ימל ןיא ארטנ רגא רכס אפקי
 אינורלוט םיגק יפר׳יפא רבכ יסוי׳רו אל
 יל בה לא ויתוחור עבראמ 'גיבר חיפקא , ־ \

 בה היל ביהי אל לומ םינק יפר יפל יל בה היל ביהי אל ירדגר המ
 ילקיר רדנ ^ חדיז־י רח ללמוי חריל ביהרי אל ארטנ ינא !
 אפר ייו^אל לזא יניהאד 'רסיק הינימ *יוקש ליז היסיראל ,דיל רפ
 אזיע ן^;א אהי אל ךל אחינ חניפר ךתעד תילג היל רפא אלק הי
 ייול־אל אמלעכ אזיע ז־דיל רפא ארוריטג איענ אל ׳ם אפי־־ע
 ׳'דינל היכקר אתא הל ילכיכר איעכ ארלג אלו הייד לפא איע;
 יבילא גוהברכ אניר ךל אננייר איל יאו םייפיאל יאסב היסייפ 1־יז ל#
 חיקולסל אניבר אענ אניברר אריזי" א יזערא ןיז-אינור יסוי יבדו
 '-נ׳,יי־-יל אביי ברו הירכ ארפס בר היל רפא ארציכ יבר אגיר םושב

 תעברא ישגיא ירפא ׳ י י ^

 ׳יעיברל ףקיכ הרדנ
 *שריפלכ ידימ היל

 • לז : םהמ ;ב ידי
 י אל)#קינהרדג'נ0
 ק ימד זילע ,ילגלגמ
 יכיח׳) :
 אפיא ףקימ ףיקמ
 ,,רד היל תיא ןלתד
 'ר לכא־ףקיכ רלג7
 ןיקמ רדגב קתד היל
 ׳ש אלז־ףקיכ אנש אל
 ייחמ׳יעיכרל רדג יכ

 ־קמב אמק אנת א הד
 יה היתליממ׳קיקיידו

 בש לצז יתוא ןיבייתמ
 ד ילגד ףקינ הרלגשכ
 יקמד לבס יסיי יברו
 בא היתעד ילגד־ףקינ
 אי״דר : ־אצ •ףיקמ

 יה תידש עברא אניכר
 א תמיכס אניכרל
 ןריגי איכורלשוי־&זי

 ברכ ירלגד יאמ יל גה
 ־למאדיסוי רד אבילא
 ךייכהד רדגש המיכל
 תמ :ןמקל קצימדכ
 היה איניר רדג הזה
 והדשבש לקדמ םירזית

 גמשא יגיהאד ארטיק
 ינפבו אץנור לשח םירמת
 ר וב רעג אלק היב אמר

 ו ל׳א : אניברדהיסיראכ
 .דה ןיכיבתש ךיתעדא
 ןתרימשב ךל אחינו ךילע
 אמלעב יזיע אלא אהי אצ
 וא רמ).1־כ ,וכ ת־עכ אל
 >ג סיפכנה ןח ארי ךניא
 : סרעה ןמ ןרמוסל התא

 לכאל ז-ועב ארבג ואלו
 שרי ןהצ רזעגל קיעזהל
 ישל ןכזצלפא ןכימגרתמ

 : זתכוהי ס,ירתב הזרכה
 ־ווט סייפיאד אמב ה סייפ
 ריטנ גאב״ייפתהתואינןנ ך)
 5היס'*פי׳הת ךכב נתנ*!יאזר
 יסמ רכ דל אכנייי ול יאו,/. ־
 * # * ןכו אתכלי&ינהדל^ת !כ
 ע^ית ^ ■: •ץא5ג0 ל



 ארחב אכנ ןא ז
 ןעכר אלכ יתעמש יכ א אללכל 'די אלכל העברא שקת
 ןיכי יכ תילככ עברא יל רתא ךכ) רישע ןעכ/אללנו יגל
 יכע הזי ר שעל ןיכירכש יתכ יתיב תילכאתל יכע ןענ>
 קלתסה יל׳מיא התאש סשכל'׳סנרפל הדשה יל ךירגי אי

 7ישמ ארכמ רבד אכידכ ילעי
 :איר׳רצ1? העבראו א^צ1(העברא ינא,ןנ נ>ונהי ר&־ה תיש.

 וחוא !יבייחמ פנש ר^ח 1לחוב 'יגחמ
 ןתנש תקזחב תמא עברא דע ותונבל
 'ופא עבראמ ןחנ אירש היאר איביש רע
 1לתוכ ו1? ךשס ותוא !יבייחמ ןיא ןירעןמידו
 ז־־דא ויידע ןז־דנ *•*דש יפ ילע ףא רחא
 תקזחב 1יבה תא ויידע ןיירגירגכ הרקתה

 :ןהנש היאר איביש רע ןתנ אלש
 ןמז עכוק!ן שיקיד שיר רשא טנ
 ינמז ךוה־רב ךיתערפ ול רםהי^ו וריבחל
 ייבז־4 ונמזכ ערפיש ישחולו ןשאנ וניא
 ערפר שיניא ריבע והיורת ירשאר אכרו
 רמא יזוז הייד וכרתמר ןינמי,תיגמיז וגב

 על בנעז רסי השע ךל רתי
 ד קיו יה קלסת 3א)
 ןעגרה אל) אלכ יתןי^רןעז
 שיגלד יאמ אמלעב ןכירחא
 איכמ ינא מ)אז אלנד אס
 ל תידיע ןתמ)היה ןע
 םילענמ ןהמ תלשעל ןינל:
 בר >ל רמא ךכ)קלשצ ןרכ
 )רכס הזה ינעה כיברל׳ר
 רכש ןתיל ךירכ אלהש ט
 ישכיא ירמאד ןיכדכעל כ
 ריעה חקמ ךריכל יזיז עכ
 ןיכדכעה רכשליזגזהעב
 רשי השע ךכיפל אללכ ט
 'סנרפל )זהד0)ל'2>תל:
 'ד אלכל ׳ד הארנ יצ)
 'די ינע ןדבעל ךירכ ת?
 חיערפיא ירליא ןדבע 'רמל 'ד ןכ ןמכ א

 ;קמ טנלקה 'יפל ׳)כ אלכל העברא
 ומ׳אקד דזע)ןידכ ןימקרמ
 ח־כ ךייש המ דלעמכיבלהעטש תשמ יקזלסל
 יייל פ*א אי:)•') 'ביגלכ ליעל יריייאד׳נסק יא
 שיכמ לבקמהד
 ל ילת ךנה)היה
 תייל ןיתעיישד
 אלה אלנדדזע)
 ^סרע שגרד יאמ

 5רא ןכזד תד
 > ןנייה אכיברד
 ל היפקאד לדש
 לח אניבר היה)
 יאתזרח׳יכמ)
 >א יכה בקחהכ
 ליח דק םידקי
 המ ןבז ןכזד
 קל לס ל אניבר
 דכ 'גמ ןרכמ

 י רקא קללמ
 י ישייא ירמא
 יכ ל דג ר)על
 דו יחז עברא

5 
 ז

 , , , אייער דגנכ אלה לשמ)
 כיכרל יעל תאדכ כיבר לש להידש ך-תכ׳א הלש לל

 דנמ 5נ 6 הדס יל הכק יישכעי )יתלחמ עבראמ הי
 בל היל רמאי )יתמש ןיב אניבר הדש קיספמ)
 התלא איכמל קיכהל בלטהי רשיה השעיש אניבלצ
 סג תלדש יכשצ הרימש ךייכש ימכש םינש יל מהי ל
 תאיכיכ הבילמ דחאה תאיכי םירבד התכח)דש
 ןיביייחמ :'יכתמ : רכתשמ איכלל אכמכ
 ; הייאר קזיהל יגס יכהבד תימא עברא דע יתמנ
 )יתישע ינא )אנבש רקאל דקאה רמא סא ןתנש"
 תלא הזל האיכיה יכק ועבלתל ינעייסל הז הכר אג

 ןתנ אל)לעבתש םידע עבלתה איביש דע : יק[
 היה אל י)לנ לכל הז טפשמל ןעייסל וילע הכלחד
 לתיכ )ל ךמס : םידעכ ליצע קעמ היה אלא ל1
 אל)הבלה ׳זחא עבראמ הלעמל דקאה )אנבש רז

 דגנכ רקא לתלכ ינשה ךמס )תהבגהב )עייסל רק
 פעא 5תיכל לתלכמרקת זילע תתל) ךכסל ידכ

 ף^יילע ןילגלגמ ר הרקתה ןיידע זילע
 : ויאהד ההבגהב היל אקיכד הית

 ?ביסש רתאל ןידל לעכת)ןלשארה( אכ ש
 \ יי^ש המכ ךקלח יל ק רחלאז ןלשאד
 'ןר^אש םידעב אלא ןמאכ רכיא יק^

 ^דד^ילשע לכיא דצלהטייקיש די
 \<י-והולהש הללמב ן׳(יבקל ןז

 ךירנ רמללכ
 בה ןמ למכ

 !אתעט יאמ ימנ אבה לחנב זמכ ןטקב
 חל לכמש ןיכלחס ייתללס לכלהיס 'לשיי

 \ץ> התא ימכ תחא חלרמ ןדנמ אלה ךכל)'
 1 איכלל ןכזד אעראךהד שריפ םהרבא
 ול היהש תלדש ןתיאד ארנחא ונייל
 !ל הלה אניברד אצתש איכלר ןכירחאלכ
 יקרקה ןלגב איכלרל ןיאש פעא אכיברל
 יכ ןרכזל אלה ירה סדכלע אוהש ליאלה
 ןל רזעה לע זוז 'ד סיכתלנ אלכל העברא
 מ : ריעה תא דבעמה ןמואל אללנל
 לש קזחפ׳לכ לקנא ןיבייקח ןיא הלעמלו
 היהנ הירבקל הינרא)דק סידקד׳יעדיד
 לזחצ יוה ךכלו ותלא ןיבייקמ ןיא אכסיל

 ^ תיזח השעשכ דימעהל ךירכ
 י וילע ןילגלגמ הרקת ןתכ

 ^י־כ מ״ת רוטפ רסק
 ומנ עמשמ >־־* י*־״

 ׳׳ •
 ז

 .׳*׳.*׳>:יו^ע5וי.'״;,ז,ו ל י^קי- ■
 3 סידעב>.יבק7יא/ יי

 יג דמל
 1■ ׳7. * כ-
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 ארחב אכנ ץ אר קרפ .י׳ ןיפתושח

 'וככ ןכת וכב סי׳פבד׳חית במיזב ןדרטל אלד יכיה• י3
 'תהד יר רתואו׳דפנ אלשיקזחב םוי םישלש ךיתבי
 ול !יאש ןוממדהדנמדב ןדרטילאלד ׳מעט יאה ךייש א5
 הינימ ועבירמאד לאושה (ירפמ י'רל השק והימ (יעבות

 ינקתכ רמוא רכוש• יאני יברמ
 ימ לע יתיטנ אל רמוא יכשמ*
 ךיתב יא תמיא הייאר איבהל
 ישלש ךיתב תח בייכתוכחז
 אתשהו דפכ אלש תקזחב םת
 סתהד רוכבל הל ימדמ יכיה

 ןדרטיל אל רמיהצ ןייש אל
 ימכ רוכבל רמול ךירנ ךרל?

 ךירנס הינמל אלריטאכ א׳
 ןימידקמ ןיזירזד ןתילדימ
 אכהד רחא םעט י/ר שרפמו
 היל יתיתיאו וצ בי־חד ןויכ
 אלד ןמזה ךיח ול ערופ יזוז
 יתכאל ונכיבגלכאןדרטיל

 'ישלס׳חאל דעללכבייחיא אל
 'טפר ל ךיתב תומי אמשו םוי
 לש ותיב ליפי אתש דפוש ןכו
 ןיאכל רכוש ךרעניו *יכסמ

 ?הנוג ת^תחלשהשכ ינמזכ ךיתערפ היצ רמאד אמיליא
 ךדיב יל הכח תנעט וז ירהש ןמאנל אטישפ ;׳וחא עברא
 היצ רחאל ואל אלא :םולכ ידיב ךל ןיא רתוא אלהו

 : תנמא עבראל תמלשהש םדוק ינמז ךיתב ךיתערפ
 אלש 'קזחב אפיסמ עמש את
 היל תאד אמיליא ;'וב ןתנ
 ןיא יתותנשכ ינמזב ךיתערפ
 יקבייחלינ המכ יתעדיי ילתוכ
 רמיי ימ ; ךזיהבגהב עייסל
 *פא 'גציה ןלכר יל ובייקמל

 ןמיהמ אל ינמזב יתפיפ׳מא
 הולה תח סאדלתיח׳יפאו ז
 ןמ טיק הבינ יכחזךותכ
 אלו העובש אלב םימותיה
 המ :היעלפ אתליד ןנישיית

 תקזחכ ןנתיינמיזב ןררטי^ו אירר יכיה יכ
 ימר יביה ןתנ אירש 'יאר איביש דע ןתנש
 *טישפ ינמזב׳יהערפ היל רטאר אמייריא
 חריל רנאר ואל אידאןתנש תקזחב

 שיניא ריבע אמלא ינמז ךותכ ךיתערפ
 חפ ש 1דבר אכה ינאש 'ינמז ךותכ ע־יפד
 חרקזחבעכש אח אוה הינמז הפשו
 ימר יביה ןתנש 'יאר 'יניש דע ןתנ אלש
 יאכא ינמזכ ךיהעיפ היללאר אמיליא

 זטיניא דיכע אל אמלא ינמז ךותב ךיתעיפ היל רמאר ואל אלא אל
 בר ןנבר יד וכייחמד רסיי ימ רבאר אבה ינאש תינפיז ונכ ערפד
 ישא בר רב רכ אכרו ייבאכ ירבע עעוהי ברר הירב אנוה ברל אפפ
 ףאו יסחימ וליפאו ל רכ אהכליהו שיקל שירכ רכע

 י׳ ך השק יהימו היכימ׳ידעאלד
 ודומד ישקית יחנ אבית ייכאל הינמז ונכ ערפד שיכיא דיכעד׳ינימ קיידנ פנש רנמ לתוכמ ל׳רל ךירכד אה הז יפל

 • :רמאק אלו ךיתעטילו רמול לובי תימוקמ המכב יהימו לתוכה תא הז הנבי אל אתשד עלעל שיכיא דיכע אלד סתה
 ^דהס ןנאו ונמז ךית עינב םדא ןיאד ןמכ אה אטישפ יאמ׳א ת*אי אטישפ ינמזב ךיתערפ יל רמאד ארביליא
 םידעכ וריבק הולמ יבג רי חל 'יפאד ליו םידעב יעריפל 1'רג זיאד ןכ־עיחסאל ךירטניא צת>כה השע הזש

 ל ךירכ ןיאד׳טישפ ךכלה הינמיה אלד הקבוה היש אכיל אבה לכא ארקיעמ ה*כמיה אלד םושמ םתה םידעב וערפל ךילג
 י םינטקב לבא יריימ םילודג סימותיכד הארנ וב ע יפיל אבה ןנבר רומאד /ע אי יתתימ וליפאו : םילעב וערופל

 * 'ונמ׳בעיח יכב ואל ימתינייגח בוח לעב׳עירפד״ושמ ןיקקזנ ןיאד חעט'לפמל אפפ ברל׳יעכימ אצ ונמז ךות יפא יבג אל
 ןיאד ונמז ךית ייפא םינטק םימותימ יבג אל יררנ סושמ אמעט שרפייד עשוהי ברד הירכ א:וה ברל וליפא אלא ו"
 תודעה לבקתנ יפאו ארתכילזמה קרפ שירכ קכומדכ וינפב אלש יבישמ םינטקד ןיד לעב ינפב אצש םידע
 הנמלאה ןיא קתד חלוסה׳רפב 'בת 11 יבג ןקכשאדכ םינטקב ןמזה ךית׳יפא יררנל ןכישייתד רמיתל ינמ ־
 ןיא׳כמלאמ והימו ןמזה ךית אוהש פ'עא יררנ׳עבה הסיפתה אמש סושמ אמעטו העובשב אלא סימ*" ג
 כ יררנל יפט ןנישייחד אשוכהב 'דחאלכ ןיד תיב יאכקב הל תיאד סושמ םילנדגב׳יפא י־►־׳
 יאמ חלוסה יעב ' ץ רפד אהו והכיספתא ירדנ רוחיא ןיד תיב יאנקכ והנתיאד ןח־
 תיב יאנקכ תלהאד קיב ח״ח ןמזה ךית וליפאד הנמלא קיעומשאל ךירטניאד י

 א אבה׳מאק אצדמ ה**
 אקווד א!י םינטקב ירייח אלד ,ול ןהכ תלכוא תיכיר ןב םא אלא סינטה•׳"'
 העובש אלב 'יפא יבגד ןכיעומשאל ערפיל יבהל איהה טקנימניא הי1'*
? 
 ש
 יבג

 ׳יי ^
 "׳•׳*,-׳ "׳ו'׳•׳ יי׳ ון׳1׳ /-׳ / '*״ר>

 *ייגא סינט(^ םימותימ יבג אל יררנ סושמ^/
 אכה ינשת אלו וזל אלו וזל וילע לביקש >7
 ייחשכי5שמ אנקסחבאהד אפפנ׳י׳,8

 נ
 סא אלא ףחאקדיסאכי־

 " ירףמ ןי לע סי^ב חבשמ'
 ;א צ'־:ד קזח והל\יי1 סי־נ^

 תיקל שי־ייא:ייפ *י
 .-יי :י \

 ו י!ד '
 ¬כ

 י



 *חתכאבב י*
( 

 ם ןמאדקר•

 סל טסל הכושח הריכ טנכ ךרד קנ י
 ׳דאל הבסק הניג ןיעכ הבש בושקה ן
 ׳ה/ '♦שר ןיא סשי 'יטעל הארמה הב

 לכא ; ט גתל סנכיל דשע וניאו:
 י י ןקיהלכ־

 החיר ןמחג ברו אד יתפא ץיברתב רבא
 ז־דכחר לכא יגרפא ץיכרחכ 'יפא רסא
 יליפא רטא אכרו אל סיתנה ירוחאש
 יאה אגינר רמא םיתכה ירוחאש חכחר
 יוה אל ןימוי ןיתלת רע'תללטמר רושכ
 י."*ו חקזח יוה ןימוי ןיחלת רתכ הקזח
 *"*ל ןימוי הענש דע איה הוצסר הכוס
 יאו קזח יוה ןימוי חעבש רתכ הקזח יוה
 דמא הקזח יוה רתלאל א גימב הירבח
 םינרן־ד תושר יריצ ינשכ םיתב נ ייכא
 השוע חזו וגג יצחל הקעמ השוע הז
 ו חז דגנב אלש הזו וגג יצחל הקעמ
 'יפא םיכרה תושרב איריא יאמ ףידעמו
 אבירטציאמרה תושרימנדיחיה תושר
 אה ףוס ףיס היל אמינ םיתדוהמ היל
 ל׳מק יברה תושר ינכמ יעונציאל תיעכ
 יל ץח אל׳ילילב יל וזחשמיב 'ינרלאד)
 גמיאק יב 'יבר יל תיזוד ימכ **1ליידכ תא
 ס חא יל וזח אל אנביחי יב יל וזח

 *אק ןיתטתייאד ק ר רמוא תלטלזעיד ארושג
 אלש תקזמב ייהו הקזח יוה אל םזי םישלש דעד
 היטקנל ריעש יחקו ןתנש קקחנ דה ךליאו ןאכמ ןחג
 ואל ימוי העבש דק : םיענה עקתנ אצו אנה
 !ורגעטימסנד הענש אקווד

 בחר היינ
 ןי א אל :נ?
 :שמתשה!
 לע הכמס
 ןותנ הקי
 ןועטל :
 דע קט
 אל ןימוי
 רטס י/
 'ימילו !
 יאו
 1 יתכל
 היןיבסד
 היל קוה ־
 אכיא ן
 דע'ועמ:
 עטקל ן
 'בליהי׳ט
 ׳לד הקזת
 אלד אנ
 ןיממ ן
 אנה אמ
 ךרוצל וז ז
 סאשע׳כש
 הז דגנכ
 הח ןופ
 ,קעמ ךםן

 היהיש יי
 הז לש וק
 וגגל׳ידהכ
 גלפ יאה•

 'ילקד אכ
 דחל היו
 כתאן ןיל
 ב קיש
 ^תתהו לי^
 הזו גגב הז
 'קכדוא ;

 אל יאל
 לע ןיד ;־,

 הגמ הזו

 רותסל לכוי אל
 רת&ל אניטב הירנק יא1
 1ומש ונטר רמואו הקזח יוה

 שלשל ואל ליעלד תיקזחד
 ןכירמאדכ רתלאל אלא סטש
 ׳ושרידצ יבשב :אכה
 ינשכ אק1ד י׳ל רמוא סטרה

 'חאה ןיאש סינרה תלשל ילצ
 וגגב הלועשכ ו לטקב שיגרמ
 ךימסב ירמאלח ונממ רהזיש

 :אל גגל ע ןיכ לכא
 רמא טמ אמיתל .דלדוכ

 אקני/וא לוקש היל
 הוה יכיהו רמאת סאו'וכ
 וטאד יכה היל חימל טמל דס

 ערוה השעו הז סלקל סישח
 עושעל הז וקחודל לוכיו 1קוכ

 ד סל רמול םיו לתוכה לכ
 5מה הז סלק אל סאל ןויכ

 השעו ליזנ ךקכיזוא לוקש
 אקניחא יל בה וא לתוכה לכ
 ןיב חימכו לכה טא׳שעאו
 ףידעהל ךרטצנ אלש טינש
 יכה היל׳מימל טמ ימכ תשה
 ןייכ היל רמא יצח *יל־י ל׳ייח
 !ל רמא י׳לגי הז השע רגכש

 ונייעמ יכ םיבר ׳1ד תיזח ימנ אגביתי יתסנ :סליק
 1ל ונייעמ אל יכ ׳1ר ווח

 יצח1)חקעמ השוע הז רמ רמא ייל חיזח ימנ איליפמ תא ייו וזח #>#ל
 אל טישפ ףידעכו הז רננכ אלש הז וגג יצחל הקעמ השוע חזו וגג
 לוק#*. ךדיא היל אמינ אמיחד והמ רבעו והיינפ רח םירקד אכירצ
 שכושס תרבע אל ט׳ט חא ל'יאר ל טק הילוב תא הידבעו אקניזוא
 גגאומש׳מא ןמחנ ברמא יאחשא היל'רתימ ימנ 'גא תישא ערתימד
 גג ןיב לכא המא עברא הובג הקעמ ול השוע וריבח רצחל ךומסה
 קוקז לנא תומא עבראל קוקז וניא רמא תיריר ןמחנ ברו אל גגל
 8תנל יאןניעב תומא עברא הייאר קדהל יא יאמל הרשע תציחמל
 *-גלש •דבכ םיאלטו םיידגל יא איגס אמלעב םפיסטנ בנגב וילע

 יצמ םפיסמכ בנגב ץלע ספתיגל םלועל ימ שארי^נב רקדזי

 רכש ול
 בליפע
 ןגיט תמוח לע יליבכמש ןטבה בזכמ יאתישא עלתת אצ : 'ות ! עומ רבד ליבשכ ןיל
 רצק אתיימק ןיתעחשכ י׳רמאדכ ךירג אצ גגל גג ןיב לכא : הייאר קזיה םושמ תיתא,'־׳'!'ייוג ; $
 'לצ גגל גג ןיכ וצ קוקז ןיא ; ךכמ עכטצאד תקלסד אנדע יהכ אכעדי אלו הי0*י^9$ך> 0 *גגו

 טמ ;בכנ הבטג ססצ הציחמה ןמ םדעצ סנני^-1^שפתצ . ׳־♦
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 הזיץיגי״ת> רמאת םאו יי" הלעתל " תמינמ יתמ
 ^א־ לכמ אלל תימא עכראלייטמ יכמל ודעל עייסי

 ;׳־ ־־ י ״ ׳ רמוא> ״ילעה הנכי ןוילעה רצחב תואיל ןיתחתה

 זית ושענ ןי -׳ רצחכ הןכג אוה רןלא דנחו ינח״ח*0על ?יל" ל6,־"׳יצנאאלאי'"3ינ'א<יז״ז׳!'י5".0י'"

 ,צפ אל 'י תצדררכ הייד טיטתשמ יצמ
 ןו ז־־ויה םא יכיחימ ה 'ד טימתשמ
 נ ץא וריבח לש וגגמ הירעפל וריצח
 ללב ויד ץקקזנ ץא ואא יאמ ייי יי??'3

 לכא חומא עבראל ץקקינ ץא אל
 >•—ויע רמהיא הרשע תציהמר ץקקינ
 אנוה בר רפא וזמ ו; הלעמל תוריצה
 הנוב ןוילעו הלועו והענמ!הנוגןותחת

 ןוילע רמא ארסה ברו הליעו ורננכמ

 £ ~ * ״יי״״״״״

 ״>,״* ,4ח ה״״ ־אי ־י־י־י "־־*״

 ן?ד רמא אנחרמאללאא׳יכה ךלרגמא:אי>ילםאה-ר^
 בר רמא קו9ו סרבא ףוש לועו םירבא ףיש יא ־׳ אכד

 £*>**־•* '■י!פנר ירישב וטמ ארי פ הו ככענאראנירנאכר
 אלו אוה יריר אהישריפ הטי^י ״•> ימא יצמ ימ;יט־ת - ־
 אדו ... י-,ר״ יררה יבג ונתא אלר ם שי ךל בעש״

 יר> סס תיחרנ ככויס ןי
 ןוילעל קיזמ קתחתהד 'ית
 ליעל ןערתאדכ ןוילע יאק יכ
 ו יל תיזח אנמיאק יכ
 עברא דע עייסל ךירצ ךכלו

 :ןוילעה רצחכ תיייא
 הקש ה ס ךסירכא
 ׳רכ י״רלו ךתמוק
 ךכחתמש סוספיס ןושל ףיס
 יקי יפ יזי־ב ־ זיאנ
 זירבמ ןכיתגיתמ יקר סישכח

 ונייה !ןיקירס

 יגוי
 ,ססוממ הצעמנ ורינ!׳ ס׳יו׳ • ;״־ ־־ י ^

 ? נ3 וי^קוקז ןיא תיבה ט״יסמ מיכג
 ימת ׳עיכקאלמדק•

 אלו אוה יי^בנ^תא למ^^טג ינת^אלר םיחי ךל בעשמ

 הימיטס הכרד הימק ןנבר ־םאר^חנ גרר חירכ יטוו רמד

 ,שעא ירייררכ ןמחנ כ ז ^ ^ אגןת נרר^ הפכו אי יכ'י *״3 זמחנ^־ה^ ביב יקי־ס יקיב היב ולתי"

 ^י־ייי";י ;1עיא ארישא^יגב הוהר איבנ אוהה ריהי איוחסר
 חירכחר יויכ ירוהא א^ ילע תרפאמ אק חיר רסא

 חילרפא יאחישאלהלז ע י ' יחכור רע ךהישאל ךל אנרתס
 ב יווכ ךל אנריכעוהל אנמ^ ^ ^ יאזוישאמ ליעל אניגככ
 ליעלמו אקיירעאהחב י דיל רפא אמייק אל אתרח

 כ|ךל אנינבו אתיב הליכל ^ י •י ^ רםא'>נככ יייכ

 יר;״^^־י״'ג״י>־י<י״׳ייטי״,:??,
 "י ונייה

 ז<;׳ יי •ן " 1

 5*כ0ח רהזיל איה חוב
 ) געחלוז ־•;היארי
 יריגחמ הובג'חאה יעקרק
 לוע! ודנככת הכיב הז
 טחצת זלשמ הכמ ןיתחתה

 3 ;׳ועקרק* הבובל עיגמש דע
 ז ליחתמ ךכ רחאווריבק
 זצנכמ וקלח ןתמו ועייסל
 סכנ ןמ לע אהי אלו הלעמו
 תחת צש ותיעקרק תילעשכ
 חויאלע דח ירייד ווהד ז

 )לטנ ןיחאל וקלחשכ יאתת
 כ,ריא ; היילע לח תיכ

 םילתכה ועכטכ יא*ית
 ילכשש דע יזראב סיכותמתה
 חחתה ןיאו היילעה תרקת
 □א אלא וכותכ סנכיל לוכי
 !היינבל את •התום

 |בבנו ת כה לכ תא רותסנו
 א ::יצסיי חנא הייככיא ן
 כ!ד יל תיל ןוילע היל
 אל *.היב אכרייל*?

 לוכי יניא ילרדתת
 :ךתיילע ינפמ יתיבכ

 ךתמוק החס ךסירכא
 "רל׳זרוק ירישכ * ךסירכ

 # ,ת^כ ידדהא טתא לכא
 רסי היילעה לפסת סא

 .רכ דפ :*וכביו תיבה
 ..,1יי םוכיו היילעה לפ&ת

 :תמבלי רותסל ןוילעכ
 ,ריפ 'הימהכ וכיכסס התואכ
 ייונכל יריכחמ וילע לכקייה

 ינחכו חור השוע תיכ ול
 י !ינככ יכקור יכזיו יכיו"

 סיעברא וכרוא היהש לכיהה
 \9 םלס והבוגו סירסע ובחורו

 סינקמוליבת אתייריסיא
 • למנע ריזחמ רדהו : ןיכיי

 להי ירכס ־ קילדנ׳ לכל
 רח ךל סיתסח

 * נךלתצאיטדנו
 * מבולח ךלתמ הבוגב

 י.י ,7 :וה כנ ול יריאיס
 ;*ןז־*.לב תמילכ יחתיסח

 ■ *ז.ומייקחלמיחל, ״״״
 1 0ארזי ל):י0ל י>־50

 ^ ס!►" *׳ סיקזיג עיג^׳־1 ־

 יק אל 1ךלה0ע <ל/^^*\
 ^ד דרדיכ שדחה טיט
 ^ ;רבכםביש גשיה



 ?11 ן׳עתושח %

 רד ומצע אוה ןיא)יצלית> יעיצכ הב שמתשמ אקד געאר
 םיצעה איני ה ל חרטאד אכינמ אל היצ רחא יצמ >כ*ת*
 לצבש הכינ אציב רת * הפי ןילקרט אדילפסא :קתה*
 אנ*ככ יאשפמכ :)כ)תל הריאמ התיהש ןילקרטה

 ןל ןיא התאי הנמ ינא ילשכ
 השלש לש הלזא תקזח ילע
 ןכיגלפד אנה £תשהדסיכ* ז
 סרכה תדטעל׳נמא עכרא : (

 * $$״ ארתכאנכ ןומא י *"

 אדבנע יאהב ןניעימשא אהו ת#א> ךה יבידמ
 ןניעחש אלד יאק אל אקיתעא אתדקד
 ןטמ אצד תהו ןכירמאדכל ךירטניא ליעל ליעלד איההמ
 אדחד איה אטישפד אתלימד לד 'טנ 'יח הטמל ארומ

 :ירננשכ החנא ןישרנח מ?0;
 ,רכה לענ

 לש סימל
 יעכ סר:

 הטיש יכנ
 דגנכ הז
 /ימד ינל:
 לפא רדז
 יתמנ אד
 אמלעב *
 יפ לע
 אל אדי
 יפל ריכ
 ןכשמה

 יעד־ י
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 ןיד םשטק אה א הפ^ וח אהו ךה ונייה
 אנביה אלא שמהשמ אלר בנ לע ףאד
 ינרפר יחא ירז־ו ינ והנה א בלענ יניצו
 דחו אדילפסא הייטס רה ירד,—ו ידהב

 ו־דייטמד אוהה 1לזא אציבר/־ד תייטפ
 'רילפסיאדמופא אתישא יננ אקויציברת
 היל רמא ילע תרלפאמ אק היל רסא

 םאק ןירנ אטח בר טא אנינב אק ידירנ
 אהמ אגש יאמ ישאנרל אניבר לא היל
 לטנ ןהמ דחא וקלחש ןיחא יגש אינתו
 שי ןנל חדש לטנ ןהמ דחאו םרב הרש
 חרשכ חומא עברא סדנה לענל ול
 םחה היל רמא וקלח ןכ תנמ לעש ןכל
 ולע 6-*לר יאמ אבה רבא ירוהל ולעד

 ליקש יאחד 'יקיסע ינטפושב יכו יררהל
 ןלער יהג סיד רסא ירד!רל ולע אלו אציררח ליק#
 חיל׳מילו יררהל ולע אל אריוא ימד יררוהו ירושב
 ימיש בר םא אנורדיא יל תרשמ אחשה יל תניפ א
 רפע רוב ז־וינ רסואה אינת אל ימ היל גלפ אמל ^
 אלא ול רכמ אלש ועינה ךתל אלא וניאש יפ לע ףא ךד רכוס י:א
 ונ ןיאש יפ לע ףא ךל רכמ ינא סררפ רוכ תינ ירקתינדאוהו אבש
 סרכ םדופ ירקחמד אוהו אמש אלא ול רכס אלש ועינה בינובר
 םש אלא ול רכמ אלש ועינה םינפג ונ ןיאש יפ לע ףא ךל רכומ ינא
 אמש חקולל רכומ היל רמא יצמ םתח ימד ימ 'םרכיוקתמד אוהו
 יכיה יכ היכ אנריארד ינלפ יכהד אתעדא חיל םא יצמאכהךל י,יכז
 *"*רפה כרד ינב *■אשישק רמו אקוני רמ ז־־ויל ורבא ןתהנא וויה

 !נ'יה דניע תנבחמ ומויקו יעררהנ ישא ברל ׳7 *
 ןתקלד איהה סרפמ ןנו קוחרמל עיבהל ליכי היה אלש אנורדניא יחנ הל ירקו !יתנדש תוארל ליכי היה אלש ינבעתהיהג
 ךרוכ םהש יפל תיייא 'ד 1ל שי יאל)םתה 'ינ איכתד אהמ שח 'ירפק יאמד ירל אישק והימו הז לע הז תונילח סגל ןיא
 הרואה וילע ליפאמ היה יאדול ירל 'איני היל רמאק ןידכ יגה 'ושמ׳דילפסיאה ןרוצ היה אל הז אכה לכא םרכמסעל
 ליפאי אלס׳ומא ד קיחרמ !דנננמו'מאקד אה1 לודג רוא מ היה ןיידע לבא׳רדסכאל׳ירג רשאכ׳לודנ הרוא ט 8ס אלפ
 א-ורדניא ידסכא יבנצד םוסח 'גורדניא היל ירק יבה םושמו הפי םחתשהל יואר אהי אלש דע ירוינל ליפאי אל.' -?*'
 ןונכו רמ חינ היל ורקד אן;ךן : אידסכאה ןרוצ אוהש אריואנ ידדהל ולע אלד ריעש יתא ימצ אז>,וו

 ורהד !דא1ד םא )ליפא)זהעטה ירה ט אל סאד רנכ חיכ יורמס מזירמנל־0וים עדני ^

 יאק אל הקיתע הלטנ אתדק
 ךירצ הנה אל אה סנשחנ

 : אדבזע יאה יייתאל
 ישרפ אדילפסיא
 ןילקרט
 הרעמ שריפ ךייעפו הפי
 הרעמב ליאש ינעמ גרתמדכ
 אדילפסיאדירנאי׳דילפסיאב
 הלעמ תייהל רשפא יא כהד
 ידדהל ילעל יהב רסאקדמ
 'כי3 הרעמבנירדנהנירנשככ

 רחאקדמ דיענ ירדיהי ילנשכ
 אתפהי אדילפסיא ארקיעמ
 הרוא אכיל הרעחבנ הננרדיא
 אדילפסיאד <ר שרפמנללכ
 הכ שיש ארדסכא ייה אכהד
 תירמ הצנרפס הלנדנהרנא
 ריפתי אלב ןכירחאדכ דחא
 'טנארדסכאל המנד סלנע

 'תאד הבר ןמוקהכ חכנמ ןכנ
 ידילפסיאל והל אכיזק ייפא
 תילי ימיצפ נהל 'יאד רמ יבד

 תיב יבדימ ךייפי הזיזח נהל
 תספרמנ ארדסכאנ רעש

 : החזחב ןיבייח
 אנינכק ידידב היל" דמא

 ילע ך נ ןיא התא הפ
 סיכש השלש לש הרנא תקזח
 'יכאהל •לטי היהש המיתו
 ןילקרטב נל אהי אלשנילע
 רמאק יאתד דימל ללכ הדנא
 טישכ ידדהא ולע אל ארינאכ
 אלכ תיכד א רדאכ ימכ )לעד
 שרפמנ סניכ הנס 1כיא הרנא
 לטי היה אדילפסאחשתר

 אציברתה ךרל ניתידשל׳נארל
 לכייה דליע תלפאמ רמאק

 ? תיב היל לרק יאנ ךתל ימד יפא יל ןתינ וביאו יפג ליזואד ןנגכ י׳/ימדל׳י סצש רט תיב לצ סיצשי 4 \
 ~ 1 י ת יד ןלגכז יבג ליזוא אלד כ'א סלש רט תיב לל תתל בייח רנכ תע היל לרק אל יאו ,לעינה לז׳ * 1.

 יסאמכ דומעלו םלש רט •ייי **״ ^ *־־ י 1 * 'ץ 4 ^ •

 ־**1ש
 .דגה אנה אקו
 4 י ^םאד|
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 ארהב אמ ןושאר קר9 .• ןיפתושה - **
 <רןי{,דכריהעררהנמ<יתחנריה"ייעטל יער*ח3

 ►יי *מי,רדג .מד אמח בר ייתעטל יעדרלב יעדרהכ ןאמ רמא ןירדהכסד קל
 ־ ס_לו "ןנא !רייכ הב רודיא אל טיל * לא1מ0 'רתאדב אוב יעדרהנ ימב לאניישי איי״

 .\ " רתאדיאעדילנ־ל יר"ז"־ע״ל י ?ל ןיא : אעדרבנד 'ליכשנ עיקרל יליבש יל
 "יידל -יחתפנל היש הז ל״ני יזלח0 ייתאה י קיספי ישמ אמעטו הז לע הז
 0ןילי''[!"- 1 ״יכה אא ינומה פכ לאומש
 י?')יל תי ?ל1ג.י ׳טא ןמחנ בר רמאד וחיימעטל יעייחנ

 דרר איר ןהל ץא וקלחש ןיחאה לאושש

 ה" "ז יז"

 ^ןתתיעינקהוכלהשףכוךייהיהי

 ירהסד ארבחפ רבל אטח ביכ תכליה
 ברד הירכ רטוז רפ ןניקזזימ אל ירקשכ
 אמח ברכ אתבליה ימנ אחכ רפא ירמ
 ,ע־י* אוה אילעמ ארכתר אתיא םאר
 היקפא אלימו ןוהובא ייתב'יקיפאל יי
 יחוא ץפמ ׳יגחב :היפייז יפויז מ ש
 ׳םוא גבשררצחל תליו רעש תיכ ונבל

 ןיפמ רעש תיבל ׳וראי חויצחתלכאל
 נעהולוענ יגמה תצדס , חירכו םיתלרו חפותריעל תפכלווחי
 .יייסנמ׳ינפכש רעש יבו ןיןאר חורייעחלכאל רמוא נכשר

 1 קיספמ וניא יאיבמ ין ר,ין3 אחי הפב םוחל

 א"' ״׳*םגגג י6 צוה רה היח סיכ הכ הנק שרח בי
 ארכימל ׳בג :רימ ריעה ישנאב

 אוהה אהו איה אתוילעב יעש סיבי
 ,עהשמחוהר והילא ליגי הוהיאייסח

 ך: !"השפ אל ותו יעש תיכ רכע הירהב

 ל תיאר אהו אה אבאו תלר י אלי !+•׳
 ואכאו 'חחופ היל תילר אה תחתופ ח ל י !^..
 / וופר אה יאונפ יריר חתופר אה ישק אלו חתופ
 יי םעש של תויואר תוריצחלכ אל רמוא נ

 להיואר ז־^א יברה תושרל הכומסהני^
 ׳ _ -.,.ל—לי51!3 ♦

 דנ

 תיכה ת" יי-ייז^׳ פע
 ןיעב רכומ רמאד אביץע רכ
 םהל ןיא ךכיפלו יכומ הפי
 רייס אלש הז לע הז ךרד
 קלחכ דחא לכ םילכ ותצעל
 גלא) רכומכ ול אוהו וריכק
 רנח ריישי תיכ רכומה 'תאד
 דחל ךרדה תאסג ול רכמ
 ימד אצ ׳כ)מ הפי ןיעב רכומ
 דמא לכו ןירכומ םלוכ אכהד
 םולכ ומצעל רייש אלו רכמ

 רכומכ היל היהי יריכת קלחב
 תקיל ןירמ תיפ ריישו רהמ

 * * :רצחה לעכמ ךרד ול
 הז לע הז תימלוס ^
 לטכ סא 'וקכ ,יפ
 סיילע לטכ הזו רצתו תיב הז
 לס )ריצחכ םלוס עזכן" חי
 <רל השקו ותיילעל מ^ע'***

 הז למ הז ךרד אלו מייהי
 ןייב הז חקלש ןוגכ ןרל ארפו

 ךומסל )ל ןיא רנח> היילע^הזו
 זיילעל הז לש לתוככ סלוס*

 !ריעג יאי י• יתיילעב
 אלו יארכמ אהו אה אמיא
 ד יאוונמ אהו אה ןכיסרנ

 ןיב קלחל ךייש ןיא יאייגמד
 !יבו היל תילל תלד הילתיא
 היל תילל תחתיפ תיל תיא
 *יאש ןייכ ער או$ןי:עלככד
 רצחה חתפ דע אלא אבל לוכי

 'ןכ תלד׳ילייאי אה יפל יי
 ןיתינתמכ אהד יאק
 תוכבל ותוא׳יפיכ י'

 קיסרגד אמ*
 יוה אלד ׳
 אצד"
 ת1

 וכינ ינ תמהנ .׳■•י"
 ול לוכי ןיא יז ךימל
 תונולת אלי;רי־ע

 'סאלו:ורוא׳מיתס

 , רצחו תיכ הז לטל
 בקל ול ןיא היילמ

 סלעל הז לש ,ריצחכ
 יא אלו : ותיילעל
 ן רד רהנה ןח ואיבהל
 > : ולש ךיתל הז לש
 אל עורפ אוהש רביס
 ם רכושל היל יערמ
 רכ ׳ינתח :רקס
 גיאס רצחה ןכ תא
 רצחה ינכ תא עייםל
 יהל רעס תיכ ןהל
 לצכ סש בשוי'תפה

 ייכרה תישי ינכ תא
 גסל תלדו : רנקכ
 ןלכאל זולולעינל
 כ רעס תיכל תיייאר
 : היוארה איה יי י*י

 תאסל ריעה ישנאכ
 יאלו ׳מג :לזמכ
 י דקפמש יפל הידהכ
 נכ סלוק ןיאו םיקעוצה
 !ה תמירג רצחל יאיגמ
 געהו לועכ רצחה תל^ס
 .יייסנח׳יכפכש רעש יבו

 קיססח וניא יארכמ
 יסכו יכותל סכנכ ירהש
 ד תחתינ:ןניקסע תלד
 0 התתיפיכעה יארבאמ
 זעלב אוודריס תחתיפ

 וכתתפתהדיתתו ןע לש
 0י(יס

 ךחיוארחמי יכי! י* ויי*־־״ •׳•—׳־
 1 *. 'ובריעליהונכירותואץ^כ > י

 ^•-קוז*תויואר תורייעה 1יכ אר ־־

 .*8 הניאשו



 ןושאר קרט ןיפחזשח

 ןהשכ : םיכרה תושרמ ןלהל הנושמש הכותש הניא/
 ןכ ןודל רהזיה תולמסמ הכ עבק ;ריעה תמוחל 'יכ\ן
 ךירנ המוחל בורקה תיכ םיתב בורק : הכממ זוזת אלו
 ןנב רדא ארו&ל אחר :קוחרה ןמ רתמ ריעה תמוחל

 לע ריעה תמוח תאנוה ליטה
 ינב ראש לע ומכ םימכחה

 ארתב אבב

 יפל
 אי

 'ישעב׳ככס הכ ןיאד ןויכ ןיביג ן ה ןיחמ חבש
 'ומהב׳מא ימב יכלו ןוממ יתכ אלאילזא חל
 ןיבשחמ סייג הילע דמענ רבדמב תכלוהה הרייס ארתכ
 קר אב סייגה ןיאד ןויכ תישפנ תככס אכילד ןותמ יפל

 חפוח1;היואר הניא רפס^'בובס הניאשו
 אענ אסייג יז־־ואו ירקיפר [ינפיז ןנברו
 [ינוג ;השכ ןנחוי 'רב רזע4א ינר הינימ
 ןינוג [ופמ חנש >34 ר א ;ינוג'ושפנ יפ*ל
 ענק ינב זעלאו ןינוג ןוממ חבש יפל לא
 'רפ רזעילאר 'יניפ׳ענ דא תחטסס הכ
 ןינוג ןה׳יחנ גוריק יפל ןינוג ןהשכ ןנחוי
 םיהכ בוריק יפל לא ןיבוג ןופס יפר ר א
 הרוהי ר׳ורפפפ הב עכק ינב׳זעלאו {ינוג
 ל׳ר היל םא ןננרא ארושר אמרהאישג

 םרפסא 'יתגר אתוריטנ יכירצ אל ןנבר
 *>1םיריא ;אפל סרפסא ןוינרי לוחמ
 ביז־רכ לארשי והלוכאתשהיסיקידצל
 שכיקידצ םיה תפש לע רשא לוחב והנ
 רכאק יבז־ד אלא ןוינרי לוחמ ספצע
 לוחכ סיקחצ לש םחישעפל םרפסא
 ןינפ טעובש ליח חכו רמוחו לקו ןוברי

 סהש םיקידצ לש םהישעמ סיה לע
 סחילע םיניגמש ןבש לב אל םיבורמ
 יאפ 'יל רמא ןנחוי יברר היטקל אחא יב
 ו־רמוה ינא אחמ חיל אמיח אל אפעמ
 ירשו הרוח וו המוח ינא תולרגפכ חשו
 הל רנמ שיקל שח חת ולא חולרגסכ

 לארשי תסנכ וז הפוח ינא אבר שרררכ
 ארהה בר רב ןנח בר תושרדמ יתבו 'ויסנב יחנ ולא תולדגמכ חשו
 או־ריירוארא תרבע קחצי רב ןמחג בר !ר׳ל רמא ןגברא אתב אפר
 וישודק לכ סימע בבוח ףא ביחבר אתיחוארא יבותכדאו יאינגדאו
 ׳ התאש העשב וליפא םלוע לש ונסר הלקה ינפל השמ רמא ךריב
 ףסוי בר יגה ךילגרל וכוו־־י סהו ךריכ וישודק לכ סיפע בבחל
 חנירכל 'גירממו ריעל ריעמ םהילגר םיחתכמש ימכח ידיפלח ולא.
 סוקמ לש ויהורנירנ ןחילו אשיל ךיחורנ־זכ אשי ז-ררוח דובירל•
 ־זימ אשממ טעמ ולחיו'בקא ההא םרמ ונחי יב םג 'יתבר ׳אינניא :
 םצנקא'תע וחרוכ וגח יא םאנ יסרא ןושלב החספ אלועמאו 'ירשו <

 ןקלע'םרבד טילש אל ךלהו ורנ רנכ׳יתכר יניחבראחשו ךלמ אשממ וליחי םהס טעפסאז, -
 ו אבו א5!פ בר אנונרא וז ךלהו אחלגלוג ףסכ וו ולב ךלסהתנפ וז חדנפ׳ווהי ברסאו

 סכומ אוהש לוח ; סדא
 לע ןיגח 'יקידנ לס ס^ישעזעי► ־
 כיתכדכ התוחל ןה המנ סיה
 : סיל לטג לוח יתמש רסא

 אמלח םימכח ידימלת יליא
 תסנכ 1ז : המוק ןיבירצ ןיא
 החנק ןיכעל ןיזש סלמ לארשי

 'ןמואכ עתמילח ןח:עירד5גו
 התאש ימע בבחמ התאש :
 םלישמהל ןינכ סהלכיהגזי
 לשנישנדקלג : ןינכ לע
 ןושלב :רמזסל סה ןדיב 1נרםי
 לש סנגרת ונתי רמאנ 'יירא
 ןנימגרתמ סתכנסנ נחכ 1נ\
 ןבנר ןכנ סליפ םא ;ןונינתו
 הרנתכ םיקסועו ןיננס ניהי
 כנרקב׳נבקא תע;ינגכ ולגישכ

 ףאו'ונו טעמ !לקינ :סמקא
 סימכ ןינושה ןה ןיטענמ סא
 יהי סירסו ךלמ אסממנלח*

 םירשנ ןלמ אשמ אסלמ׳יליטכ
 הלנח :1רכד לחי אל והכ ולקי
 תא היי3 שוייד׳וגו ןלהו וצכ
 ישנא לע רהנה רבע תיחפ
 ןלמהתנח :הלנדנה תסנכ
 דימת יליטמ ןהש סיסח תכגונ
 אנונרא : הנידמה ימלפ
 ידימ ,וניהב)תואובת ייישיפ

 אירב • הנשכ הגפ

 קר תב סייגה ןיחד ןנ
 תאל בג לע ןאו ןיממ ליבסב
 *רתחחב אבהד ררנס ןב׳כב
 שרבמנ וכיס ספ לע ןודינ
 סנשמ ארמגב אחעוג אכר
 דיחפמ םדא ןיאד הקזח
 יכה נליפא׳נכ וננמחלע 1מנע
 ןוממ יכל אלא ןיכשקמןיא
 אב וניא וכינ רכ סייגהד ןויכ
 ודמעי אל םאל תושענה לע
 ןבליה סכמל קיח אל סלגנ
 ךכיפל 'ושענ תנכס בישח אל

 ©יטבל םהילע ודמע םא
 •על ןיבונ סהמע ורסבתנו
 רבדמב ועתד ביה לבא ןוממ
 יכל ןא ןניבסחמד תהיירמא
 ועתד ןויכ סושמ תישפנה

 : תישפנ תנכס אכיא
 ןה םיתב בוריק יפל
 ת*ר שר פ ןיכיג
 רתוי םיבורק םיינע םינתונו
 'יכורק סיריסע ןכנ םיקוחרמ

 ׳בא םיקוחר ם ר ספמ יתמ
 גת וי 'ינתונ םיקוחר םירישע

 טס יפלד םיבורק םיינעמ
 ; ןיכוג ןה ייינ ינ״מ

 'מ סיקידנל אלגיליא
 ירייח יכהכד
 ילו ביתנ הינימ ליעלד ארק

 וחנע המנ ןמיר ורקי המ
 א הירתב ביתצ* םהישאר

 : ןויברי לוקמ םרפסא
 והיילע׳מרימלטילס אל
 םיקוסע ויהש יכל

 דקמה׳יב ןינכב׳ימס׳כאלמכ
 לע ס*י ליטהל ןיא ימנ יכה
 וז דיזזז :הרותידמול
 רושיע 'טנוקב שוריפ אנינרא
 'יפ חרי ,וכהאוכתיתומהב

 דבועה ןוטלשל ןורוד תחורא
 לכ ול ׳ינתינש םוקמל םוקממ
 ושוריפו החורא ריעו ייע
 5 ׳ישע םיאל ךליה אביו ןושלמ

 אדנ

 אירב יס



 ןושאר קרפ ץפחושה
 >־י**

 מ
 די

 ,יי אל: 'ותטל׳ייח םיח ראב תיירכ תאיצי׳תדח אירכ • ריעה בוחר תישושבג רישהל תרפ איתפ אידג
 $ ,ל ימ ,אל ית^י)סכיח סתדשפהו סימ וב ואצמי אל ונייהו ^ טכוקה יפש >מכ ברועכו בלככ

 ל ריעה תיחוח ירעשל אפג ילגיאל :ולתמילד והניכ : בלכ יגב המהב וגו ברוע יכבל הויחל׳תהבל ןתמ׳יתכד
 המיתס הפג ילג וקורמ ומכ תותלד ילגא תיתלד ןהכ תאמ ןח ןושלה תיעחשמד תרפ זימריה ארפיא

 ומפ ארפיא םוקמה
 ןועמש יברל הייטמכןיריפא
 איהה יכ סוקתה םש זימרוה
 אגלפח ונוממ יניד דחא פ'סד
 ן<יזכ זמיוהד ליעלו ךדיל

 ןו ככ ןימרוהד תתלו אגלפמ
 ;אתליל ימכ ןדירוה

 תירב אשש בר 1לא ישתיא אתרח אירכ
 1ורריב א יד אמלרו אפפ בר1!יריא ברר
 1ליוחמ יא והיינימ אנ^יקש 1יקשימ 1לא
 בר א והיירהינ הל אירדהט אר ׳או׳יורמ
 1לבא ימתימ ייפא אפג ׳1לגאל ,רבה הרמי

 ^ירכל 1רכה אתוריטג יכירצ א1)ןנבר
 יקפנ לב*>>ן אוולבכ יקפנ אלר אי־־א ןרפא א1?!ןינרמ וליפא איתפ

 ינשב ז־־יורצוא חחפ יבר והנינ אזולכב קפימ ינב ואל ןנבר אוולככ
 הרגה ילעב בלה ילעב דומלת ילעכ הנשמ ירענ וסנבי שא תרוצכ
 ינסנרפ ר לא סנכנו'רטע ןב ןתנוי'ר קחר וסנכי לא ן׳ראח יטע לבא
 בלככ ינסנרפ לא ךסנרפא המנ כ'א ואל ־,תינש ואל חהירק ול טא
 יתתנש יל יוא׳טא רעטצמ אקו יבר ביתי קפנד רתב חיסנרפ ברועכו
 טכנרטע ןכ ןהנוי אמש ר רב ןועטש ינר וינפל רמא ץ־יאה םעל יתפ
 'םא הכשאו קדב ויפיפ'רוהרוכבמ׳ונהיל הצור וניאש אוהךריטלח
 אלא םלועל אב תונערופ ןיא יבר רטאר הימעטל יבר לכה וסנכי ר
 חיטקל וו־־רא אירכטא ורשר אלילכ ימר אוההכ ץראה ימע ליכשכ

 וקורע ןניקרע היל ורפא אל והל 'א ןרתכ ןנבר וכחיל היל ירסאו רד
 היל ירט!-■* יכרד הימק אגלפוהנה ותא אגלפ הוילר ןוהינלפ וקרע
 סבוכ שפ ןוחיגלפ וקרע וקמע'יקרע אל והל רטא ןרחב ןנכר וכחיל
 תונערופ ןיאש 'תיאר יבר רבא אלילב עקפ םנוב קרע בובא ־וירש

 ישנאכ אהיו ריעכ אהי חסכו : ץראה ימע ליבשב אלא םליעל אב
 םוקמל םוקממ תרבועה תלמגהו תרמחה יחגיטרו • : וכו ריעה
 םש והתשנ םאו טלפ ןנוטטו הליקסב ןה הסע חדוהו הכותב הנלו
 אתמ ינבל אה אישק אל אכר םא רבא ןנוממו ףייסב םה םוי םישלש
 ההתשנש לב ריעה ישנאמ האנה ררוסה אינתרכ אתמ ינותיל אה
 ריעה יבשוימ 'חומ ןאכמ וחפ ונטמ תונחיל׳וסא שרוח רשע׳יגש םש
 תונהיל'תומ ןאבמ תוחפ ונממ תונהיל רוסא םויל םש אהתשנש לכ
 סוי םישלש איגחהו שרח רשע םינש ןניעב ימ יליט לבלו :וגסמ
 רשע ינש הרובקל 'עשח תוסכל חשש הפוקל׳ישרח׳שלש יוחטתל
 םינש ןיחינחמ יסנ ןנה ׳ב ןנחוי יכר רמא יסא ינר רמא ריעה יספל
 'יפאו ריעה יספל לבה ןנחוי רא יסא ראו ןנה ריעה יספל שדח רשע■
 ארושל אפפ בר'םא אתוריטנ יכירצ אל ןנכר אל ןנכיט לכא ימתיט
 והל'יאד אתליכ לכ אתליסר אללב ימהיס 'יפא אניזרטלו אשרפלו

 ב 1יאומש בר ינתהו ייבא לא ןוירכ רכ יבר ימתיא הקדצ אמר אבר ימהיפ ול יפא הינימ חא *ן
 רפיא אנריבע אק והניכושחאלאנא לא סיטש ןוידפל'יפא ימותיח לע הקדצ (יקסופ ןיא הדוהי 1

 תוצמל ימל הרמא ףסוי 'רד הימקל ירגדד אקגרא חררש אכלס רטשד תימיא וימדו!"1

 )ליאב הפגה רקא אצמ
 > איירכל : תואיצמ

 סימ תותשל רוב תריפח
 י* ! סש חכימה ילכה סש

 ד ירפוע וב תיתשל דימת
 >מ ׳יפא ז איאפ והרוק

 :סימל ןיכירצ לכהש
 ע ןה ןיאש אזולכב יקפנ
 י; רופחל הזרכהכ ןיאצמ
 יכו בלככ :'ילעופ'ירכזש
 ׳'אנש סהילע הבקה סחש

 הש יפל םילד ןיד קידצ
 ש כיפל ןיטעוח )יממוזמ
 י תשלש סייעמכ ותליכא
 ע יכבל ביתכ ברוע יבגו
 ברועהש יפל וארקי רשא

 רי הבק ה ויכב לע ירזכא
 א יצ ךתמ ןישותי ןהל
 טע אצילכ ימד : ןילכוא)

 !יה יתע יתא :רסיק ךלמל
 1!פל הוילד :יכרד הימקל

 !ליסו ינחה יתד ךלמה לחמ
 וזכא הוידש : ןהילעמ

 לע ךלמה תיחפ הליטה
 :מנהי תרמחה ל סכיכה
 ׳ינמג לשו סירמח לש ארייש

 יש ןידכ הליקסב וליא ירה
 ישלשכ אתח יבתי י םידיחי
 ישוי יתכ תחדיצה ריע יבגו

 וה ימקמו יצימ לכל : ריעה
 ריעה יכב סע ידימ ביהי אל
 ׳השש ןויכ יוחמתל םוי ׳ישלש

 גמיה הבוג סמ םישלש םש
 סייכעל יוחמת לכאמ יאבג

 ינע תישכל :הקדצל הפוקל
 *בע רובקל הרובקל : ריעה
 ! : אריתי האצי איהש ריעה

 *ילפל :׳תוחה ןוקיתל ארושל
 \ ו?ה תמיכס בכורה שרפ

 איה הת עדילו הרמושל
 ן רמוש אניזורטל :הפדצ
 בב בשויו ריעה יכב לש ןייז
 יבש :רעשה לצא

 •׳>
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 איותב אבב ןיזמו
 ונפח לכ וב תושפל יגה דילוהש היב והנתיו ־ יכו 4^
 'מוממ ינידכ איהש ינפח ? ־ירלסא כרחלםא*וחעס1ו 1

 ביתי
 ייטיגש : וב ןידל/יה סילל .כ דחא לכל תמל)ןייעל
 ליפל הימןיל יכתקדג סמב סמ ידימ סמ לכב היוג וקוליחו

 וכרטני אלש׳יכשכ ויוביג ןיא
 :קלחל ישילשה תא׳ןטלו׳ורטל
 קלחל יוחמת הפוק תושעל
 :ןהילע וברי סא סליע^ ־ ־.;*״ ״י-

 תאי אפו הב ןייעמ אקז ףסמ ב ר
 כ 'וגו הנרבשת הררק םיביב היל

 בר דבעדג׳וכלמ סולס סושמ הלכקד ליו ןיקייפפ
 הדפ גה םלועה תימואל אכר ןהכיגלפד יפיה יכו

 ידגהל תידימה לע תיכתהל
 לעו :ןיטקהל וא ריעה תאס
 אלש ייהו׳יטיח רעש םירעשה
 ךכו ךכמ רתיי יז 'כש 'רכמי
 סתצק לע עיסהל :םימד

 תציק לע רבועה תא סיכקל
 ןיד תדח עיסהל םהירבד
 ןמיהמ ינומה אה : הרות
 יתאיגש : רבזיגתמקל דיחי

 : ומד דתכ אתיכמה יבגל
 ד הפוקד היתורדש יאמ
 ןישוע ןיאש יפל הלע׳רחאקר
 וליפא :׳וב רוכינה לע הררש
 ןוחתפ שיש יפל תכס ברעב
 דורט רמול תיבה לעבל הפ
 אחלא 'וגו יתדקפו :ינא
 : רישע דימא :ןכשמל רוסא

 יאכ4>

 \לועה ומוא ידבש ףסמ
 אלא יבהל 'יכירצ חל
 בלבקףסויברד 'וקה

 *ויכו ת־׳כלח׳ולס סושמ
 ל הבל הינמל ןתיל יל
 ינעל סקלחל יספא

 עעד בונגל רוסאל
 גא יוג לש ותעלייפאו

 יא םיינעל םיקלחמה
 ;נ ו הניא ל תעל תבינג
 גרפל ןיציגל לארשיש
 ן׳יקזינהב שאדכ סיוג
 רסי יינע סע 'ימ יינפ
 לבקד אהי סילס יכרד
 בל׳נרסכדנדאעייט
 ;דגעאןיבורעד קכב
 הסתהטלחדלסה'?

 ןברקכ יוהל סושמ
 ג׳יוג תוכרל שיא שיא
 ירשיב תלכ רכו ׳רירדנ
 ימ םייובש ןוידפ
 יאד אהו
 ירכומ ןיא ריעה ינכ
 ילות דומלל אל הרית
 ןוידפ דתק אל1 הש א
 עישפד אתליח אמש
 ינתימל ךירטניא אי ו
 ס תזילחהלבד

 ינידכ איהש
 חנ אחעוי,יאלמ תחו

 יפל ח׳ופי 'גב תכגנ
 ׳חא לנ לב סוכב עודי
 ונוכרד :ןתיהייכ
 יארכ ונריס המ לכל
 יפל ותינשל םילוביל
 *ל בג לע ן׳י תישרה

 ה אמק'רבר ןיכרעכ
 שינכיבל חנלשבלנד
 .לושרה רבדל התונשל
 ופ רמואה םתה יחנ
 יב אלש דע הקדצל
 התונשל רתומ יאבגה
 ,ריסא יאבגה דיל

 ריעה ינכס אבה
 ,ול ינאש התוא!. ...
 רב7ל ולד א התונשל *
 תוא ןיכתו תעה ינכ תעד לעש יפל ריעה ירמושל הפוקה תיעמ תתל גהינ ת*ר הענ ןכו יאבגה דיל תאכ וליכאי

 ז־־רוצמ יאמ הב ןייעמ אקו ףסוי בר ביתי
 1לאומש ברינתרמיינא תיתרפא הבר

 ימותיח לע הקדצ ןיקסופ ןיא הדוהי רכ
 ןוירפ הינימ עבש םיובש ןדידפיר וליפאו
 אכד הייד רסא איה תכר הוצמ סיוכש
 רופאר אחלמ אה אגמ החמ רכ הכריל
 לא אוה הבר הוצמ סימש ןוירפ ןנכר
 ו^צנ אנא ךיילא ורמאי יכ היהו ביתכר
 תוביד רשא 'ה רמא הכ סהיילא תרמאו
 בערל רשאו ברחילכרחיד רשאו תוביל
 ןנחוי 'ר רמאו ינשד ינשיל דשאו כעריל
 ברח ורינהמ השק חז׳וספכ רחואמה ילכ
 'יעכ־א ארכסיאאו ארק אא תומב השק
 אק אל יאהו לוונימ אק יאה ארכס אפיא
 'ה יניעכ רקי ארק אמיא 'יעביאו לוטיב
 אא ברחמ השק בער וחיסה יד החומה
 רעטצמ אק יאה רכס א*ארכס א א ארק׳
 יללחמ ברח ׳ילילח ויה םיכזמ ארק אמיאעניא רעטצמ אק איד יאהו!
 תיבגנ הקדצ ידש הפוק ןנבר ונח : חיכ והנהיא והלכ ינש 5ער
 ילע תוררש םישוע ןיאש םינשכ תיכגנ השילשב חקידחתמו םינשב
 תיבע יוהסת תונוממ יגחב 'שילשכ תקידחהבו 'ינשכ תוחפ רוניצה'
 םוי לכ נ יוחמת'יוש הקוירחו היובגש השילשב תקלחתמו השלשכ
 ריעה יינעל הפוק םלוע יינעל יוחמת חבש ברעל תנש ברעמ הפוק
 לכל התונשלו הפוק יוחמתו יוחמת חפוק תושעל ריעה ינכ ןיאשרו
 לעו םירעשה לעו תורמה לע תונתהל ריעה ינכ ןיאשרו ונחיש המ
 לע תוררש ןישיע ןיא רכ דבא סהציק לע עיסהלו םילעופ רכש
 סרו ארק רפא ןמחנ בר רכא ילמ ינה אנר םינשמ תוחפ רוביצה
 עייסב ןמיהמ ינוכה ס-*ה ירבע אלר אוה חתרש 'ונו בהזה תא ו&קי
 לע ןיח>-נ 'כ יכר !-יניכו השעב אנינח יכר רמאד אנינח יכרל הילד
 ןינכשפפש יפל חונא רכ הנרמא ןמחנ בר'סאר תוררש יאב׳פוקה .־ י
 וי*־,ול לכ לע יחרקפו ביתכ אהו יניא חכש ברענ 'יפאו תקדצה ל]) |
 יאנג לע וליפאו ברר היבשמ אחרב רכ לאומש רב קחצי ינר רמאו ■
 חיפבא אכרר אה יכ רימא אלר אה דמאר אה אישק אל הקרימו
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 0 הרענ עב הדזהיברל

 אכהד ץלדידזעו 'תתפתכס
 סת>א" יפזכיש םהילע זלכק
 ןיפוכ קדצבד׳רכ ירלן׳יאכגר
 ביתכד ןאל היב תיאד סזשמ
 אנו ךבבל תח ן׳מאתאלהב
 הארנ הבציירלו 'יגו ץיפקת
 לע ןירהזומ דב ןיאד אהד
 דגב הרכש ןתתש השע תמת
 תשמ קז ן־שכענ ןיאד ונייה
 *גיפסה תא לזמהד ימלשוריפ
 היה אנד רשבה לכד איהה"
 והל״תא)הלתפכז הזבא׳יקז
 ןי רהזומ סנכי א עה הגקכז׳
 ראשכ השעיש דע וחירכה!
 השע ל׳א סאד השע״לגת
 'יכח שזע מיאי בלילי הכיס
 #אדכ ושתכ אצתש ד ע יתיא
 תתא ךיד :יתוכהבו

 ןיד *קיפאל תתא ןתמאל
 ןידיעמ *ידעהש גע״א התירת
 "ייכ יתיא *ינתחת ןיא יתי,י
 ןכישררדכ סירן• שתש םיעדויש
 יטי אלס יתמאצ ןירדה:סכ

 ךלירעםו :ןילהתת
 'וקמ ית ידמצמ י!י'וגו 'יברה
 עיקרד חול ךירגד י׳ר רחיא
 אהד 'יבכוכה -יפט ריהזת

 עתשת ןיימוע ילא פ סב
 ידמלממ יפי דע הקדצ יאבג*

 תכ׳צת אל ירמאד׳זקזכי,
 יאבג תב אשי םכח דימלת
 ג יאנג תב אנמ אל הקדצ?־
 ת ידמלמ תב אשי הקדצ

 אנתד ביראו 'יקונית
 עיקרד" רזעילא ,לל יקלע3
 יריהזי "*ליכשמהי ארקיאהדי
 לעש עיקר ונייה *יקדה רהוזכ

 :!הב'יתכ יאמ דימתהריתב
 דשחה יגפמ הזח הז שורפל
 !>־.* י*י'.-ת הבזגה הז ורמאי אנש

 שרופ הז לבח :במנל ותעל
 תיבנל הז רעשל הזו תמחל
 תיבגל .הזו רעשה יבשיימ
 ש דבלבו תמחה יבשוימ
 אל .* דחאכ ןהינש ואריש
 1רחאי אלש !סיכ ןיתנ םנתי

 ;בנוג אוה הקלנ לש׳יעמ
 ןית־יול ובגש תוטספ ןיטריפ
 ל ש ,טיחפהש יפצ ףסכ ירניד
 ןיט לזפ ןיא): ודינתמ ת&יחנ
 }*טרופש םודשחי ןפ סיי-צעל
 םינש תיא ן יגומ ןיא ;לזזכ
 ורחחי ק יגש 5*טמ אזה יכס ורחאי זפ 'יכ5
 יפינח : דחא א^ הכומ זכיאו
 תיב לש וצכחמ אתסינכ יכד

 הל *גב; 7 סושמ תסנכה
 ינתאו • הפ קה תועממ

 • צ*־ ' יי '#> ־ • * ־: ה

 ,/ו^רזייי מלח :ץיצ והמ למ םיליכשמה קדצ יאבגו לכ ירתא רשכל לכ פכ אהי תחו ןתנ ברל הי&גא
 [ ל-:;'ט;־^דב ןתיא ןיכ0כמי ׳ידמלמ ןה 'יבל יקידצמ דב ןיא ׳דנב ׳רכש ןתתש השע תממ

 } . דתצלי הנומאב םדמלל י יךאזתייהס יתממהל ימ קבס תא חתפת חותפ יכ ביתכ הקדצ יבגו הילע׳ירהזנ׳טמ לס

 ןנבר : ףיוניתל סתהצ ׳תעד :דימת סבג לע בשילו יאהד ת *לאו ךכרבי הזה רבדה ל:גב יכ ביתכו ול ךדי
 םיקסועה *ימכח ידימלת יאמ בר ייפכ זמכ םירבדב 'ייפכ

 ז־דינימלקשו ישא דב ןתנ ברל ח יפבא
 יליבששהו תקרגל יהז תאש ;ם" א

 יעמשמה 'וגו עיקרה רהוזכ וריהזי
 הבא ן*ר ןרש ןייד הז'יקרה רהוזכ וריהזי
 דעוילוער יבכוככ יברה יקידצמו יהטאד
 םיליכשמהו אנח 'יגהמנ^ר^ יאבגו ולא

 תשא ן ד ןדש ןיירהז^יקד^חוזכ וריהזי
 שכ כר,—ו יקידצ בו הקדצ יאבגו ותשאל
 יוקונחידכ1!כולא דעוסלועלסכוככ
 רנ 1לאוגש בר ;וגב בר רמא ןאמ ןוגכ
 רג ליבומש בר ר תמשא ברד חליש
 להקבשיל רפאתנינב יאק התד הליש

 ינריאה אה וא1? היל רשא ךתונשהל
 יכנ אתשהו *יד תיזח אלר ;יגש רסילת
 *^גיבר רסא יאכ ןנברו תיילע יאתעד
 יאבג רלו ותרובגב םשה תאצב יבהאו

 *־־רוגחל הזו רע׳על הז שרופ לבא הזמ חז שורפל ןיאשר ןניא חקרצ
 לש יקגרא ךותל ןגהונ אלא וסיכ ךותכ םנתי אל קושכ תרעס אג□
 וע רפו הנכ ורכהכ השונ היה וג אצויכ סלזכי ותיכר אכישכלו הקדצ
 ו קדצ לש יקנרא ךוחל ןגת!נ אלא וסיכ ךותל ונגתי אל קושכ
 ןיטרופ קלהלייגע בקלןיאש״קדצ יאנג ר״ח סלטי ותיכל אכישכלו
 'ירכו נ 'דחל 'יינע □הל ןיאש יוהמה יאבג ןמצעל׳יטרופ ןיאמרחאל
 'יתשתש ןתוא ןינומ ןיא הקדצ לשיועמ ןסצעל׳ייכום ןיאו תחאל
 ןריכיחשינג יכריפיצא רמ׳יהי .דוה אל תמ ימא םא תחא תחא אלא
 יפוק יוהדהו יוחמת פוק ושעל ריעה יגב ןיאשרו 'יגחד אהל עמשד
 רס ריבע .יוה שירמ ייבא רשא בתי חוח וצריש המ לכל התונשלו
 םאר אהל עמשי ןויכ אחמר ייגעל רחו אמלער יינעל רה *סיכ ירה
 ו־״תלע יגחאו סיכ דח ךיכע ימירכא רב אפילחה ברל לאומש היל
 ►#/ר יגג ייוגהא אנא רשא ישא בר הלע יגחאו סיכ רה ריבע ימנ והיא

 ס גריכע 'יעבר יאמ יתא יריר העדא יתא אקר לכר ןויכ גכירצ
 כ רינער ןא□ לכר ירדה ירהב אנינע ונהאד יחבט והנה
 י תבחר סויג דבע תניכ רה ליא היבששל הוערקינ הירכחר אשויב
 תיביחא ימולשל אבר והגיכייח אגרד חימקל ותא 'יבשמל וערק

 אכר היל רדהא אל םתצק לע עיסהלו אכרל הימלש רכ רמיי בר
 םדא בילר ביה ילימ י:ה ירימ חיל רחא אלד רכע יפש אפפ בר שא

 ינהשד תניפכ לכ אזי בושח םדא אב יאד אביה 1יבא בושח
 % ״ ~ \ ייז* שדקהכ אלו קרצ ,אכ^ סע תקדצכ ןיכשה□

 רתיי ליהזמש׳זיתה ישא־ו
 יאהז׳חחה׳ואכ ;־מא&׳יבכזכמ
 אניבר רחא יאמ ןנברו׳אקל
 ונייה שמשה תאצכויבהיאנ
 ש אוהש׳ לל דיתע לש שמז*.
 םימיה £עכ0 ריאפ םיתעבש
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 " ...ע׳
 ירכזיגכ אלא בימ-׳
 ,ןכורמ סילעופהי
 םירמתלו סיפתכל ןץ

 ןובשחה לע ־לנמעצ רו

 רבדיד רכז רבריד היאר ןיאש יפ לע ףאו
 א סישגאה חא וכשחי אלו רמאנש
 ישועל תחל םרי לע'סבה תא ונחי 'שא
 רבא םישוע םה הנומאכ יכ הכאלמ!!
 רבזג םדאל שיש יפ לע ףא רזעלא סר
 רבמ־אגש הנמיו רוציוהיב ךותכ ןטאנ
 'ונוזמל ןיקרוכ אנוהכר 'סא ונמיו ורוציי
 ארק אמיא היעב יא תוסכל ןיקרובןיאו
 יאמ ארבס אא ארנס אמיא חיעכ יאי
 אמיא יעב יא יובמ אק אל יאהו יזבמ אק
 בערל שורפ אלה ביתכ אבה ארק
 חיל בה רדהו שורפ ביתכ ןישב ךםח1■
 יפ וחיסכו םמע הארת יכ ביתכ אבה׳
 תוסכל ןיקדוכ'טארוהירותלאל 'ארת
 ארק 'טיא היעב יא תונוזמל ץקרוב ןיאו
 ז^סיא תי^ב יא ארכס אמיא תיעכ יא■
 'סיל אבה חטשנ םויק אביא אבה ארבש
 ןי^בה ארק אריא תיעב יא המשנ םויק
 בהו סורפ ךמחל ברעל סויפ אלה 'יתב
 כ ביתכ אכהורחלאל היל
 'יגח ךל 'ארי יב וחיסכו םורע חארח י:
 ןיקרוכ ינוסב רמא הרוהי ביר היחו:
 ןנו־ר וירה*-■* ןיקרוב ןיא ינוסנרפ וירה►
 'בראמןוירנופב רבכמ םוקמל םוקממ ־

 אפפ בר רמא הניל 'סנרפ יאמ הניל חס
 חיה םא אנת תורועסשלשןוזמול
 ה לע ריזחמ הוחד איינע אוהה ול ן

 קקדזא אל אפפ כי

 גי ..׳;4 ארחג אבב זי״אי
 יניא הרומג הייתד דכילל היאר ץאמ יפ לע ^

 ; סירוחנ-סיקידנ ויהש סתה יכאשד ר
 טבח םוןימל םוקממ רכועה ינע ןי*יח ,
 הנחמ ןהמ אגד^יבהשש>לככה ט^מ
 תועס ימס ןממ 'ודועסיתסזוזמ 'והו ינמכמל _1
 ?פתמשח דניכ רפכ חטתלכ
 יכתכ לכ קרפכד י׳רל השקו
 אכיאד תיליגל אי הש עמשמ
 םמה ימאקל הילהנ הדיעס
 הידה3׳,ל1אכי״למלגזאטד

 נקירכ ואל ליזא יכד כד>עס
 יל ןיכמיכ המל ןכ סאו ליזא
 לדיעסב יל יד תודועס ית0
 אכיאד הדועס איהה תויא

 הדועסי דימ לכאייהידהב
 ?חע׳ככילממשכע ולןיכתינש
 ןיקלחמ.ןיאד ייל הארנו
 י ןניאש יפל הלילכ דחמגי
 ימלו ינתכ ימל ןיחבהל ןיליכי
 רתאקדח עמשמ ןכו ונתנ אל
 > הכילסנרפ ול םיכתינ ןל
 יכנ איירופ ונייהד שרפמו

 ןינתמ ןיא רבכ לכא אידס
 !ינדועס 'בול״יכתיכ ךכלי יל
 תמאנ הלילב תחא לכאי©
 *אל ליזא יכד תישילשו רחמל
 ןניעבד א^עטן -ייזא
 ©זמר וניאד סקיר ךלי אלש
 ןיאש ימל ולסכ תפ ול שיש ימ
 !בא ךכ לכ בער אהי אלו ול
 אל אמש סעמהל שרפל ןיא

 הת ול אהיו,'ידוהיל ןיל עיבי
 היה טהל ןכישייח יאד ליפאל
 שג יכ תידועס שלש ול יןתיצ
 <נא םולכ ול ונתי אל הלילכ
 ןיאש םידוהיה ןט עיגישכ

 ןיאו הלילב יוחמת ןיקלחמ
 ךכלו ןיקלחמ סלועלד רמול
 אמש ןכישייתד סיתשןינתוכ
 יתש םידוהיה ןיכ עטי אצ
 אלא ןנישייח אצ ימניא יימעפ
 ןינתמ היינשהו תחא םעפל
 ©אד ולסכ תפ ול אהיש ידכ

 ^ "1!לרפדכ ה(מנ ןכל םיתש ןתיל >5 היה םידיהיה ןיב עיני אל אמש שיאל שי׳ז
 ןוכש ליל לכא תכש ברעכ לומעא ול ןתנש תידועס יתש ןתיא םירהצב תבשב וריפ ו
 'ישילשו תבש יאצומל תחאו תישילש הדועסב תנשכ תחא לכאי תכשב ול ןינתמש תי
 ימ יבתכ לכ קרפב הל יתיימו האיפ תכסמב ןנתד אה אבס׳רל השקו ךיראהל ןיאו ן
 הקיר ליזא יכ ןכ םאו הלילב תחאו דימ לכאי תחא אה יאחאו יוחמתה ןמ ליפי
 השלש ולןינתוכ יאחא תכש רמאת סאו דימ לוכאל ול שיש התיא אלכ ינייה יחאק תי
 לכ׳רפב ךירפ) הפוקה ןמ לומי אל תידועס די ןוזח ול םיש ית לכ אשיר ינתקד איה
 רתכש השע ר *^י־ ייה אכיקע יכרינח אה ינסתו ןידה רסתיש אקדח יכר יא ןייו:
 !דכ סג לטונ לוטיל ךירצ רככשכ לכא לופילו ליחתהל ול ןיא תכש'ידועס לטשכד^אבש
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 "יכ םיפיהה ןמ ול ןינתמ ץת זיי;תדכ י.׳עין׳^•
 'יקזיא אל רת יא אמס בר היל רתאו םיחתפה לע רזחמש

 לכתי אל םירתא סנש ןכש לכ הפי[ה ןת לי.כ ול תתל היל
 ןיא איכתד אה [ סמו ול

 רדנה תי*'י
 'תתקעיגס

 :יתישב ד ירא ומכ

 ונייה הפיקה ןת ול [קקזינ
 טעומ רגל לכא הדיעס ידכ

 ד&בס :יליכתי
 בע״או תינח ונילע וכלתעהו
 ונידל א תיב יבג ארק יא הד

 ש״כ תיבה קדב ונייהד ביתכ
 ,רונתל ו־ייבלב י זקד*
 סדא אתטחש ויפס יתיב
 ירכ ןכתל כ אתטתדןל׳טישפ
 עואתט ,וגא שי-כ תכשח
 ) ערז תנכסו ן׳ישה
 יתיב׳רינחו תח אמטו הליבנו

 םיאתטמ ולא ירהט ורפס
 שרח י1כו עגמב ילכו םדא
 תטמד ןלכמ יעב ךכלו ריואב
 הטו סיתב ץחרו ביתכ אהד
 רהטנ הליבט התיאכד עמשמ

 :אמטי אל בושו
 הליבנ טיסה אהד ;לילמ
 אמטת וניאו םידגב אתטח
 <ריב*וי3#6מלטד״ישח ואל לא
 אלא אתטת וניאד ה״ע יבאס
 ל השקו שיכל אוהש׳ידגב

 'ויב יהיו עב ב תבד סבירל
 וליפא או־טמש חכומ ינימשה
 ךייש אלד נ עא 'ירוביחב ילב

 ידגבת׳עתת ונ'אי שיכל ילב
 יןהב ועגנש שרק ילכו ׳ דא א!5
 "עסכ׳ידגכ אחטמ יאדו אלא
 ןהב שיבל ץא יליפא טישתש

 אצא רחאקדח עמשמ ןכו
 ןלכח׳דא *תטתד ץרש התעמ
 אתטח *דגב׳חטחד סוסמ ואל
 ׳ירוביח ירק יאל לכ יתכ םדא
 ךירפ יאת שוכל אוהש סידנב
 סתה״שיבל ה״כיייש א לד'רשונ
 הארכו׳ידנבחדא 'יפלייאדו
 'אחוט׳תלדו רכינ אלד םבי רל
 יכה אלא ינאש ןיריכיתב
 כ תאמוט ׳תלדו רנ
 עיסמ אהד עדת ינאש סידנכ

 וניאו םידגב אתטחד הלבל
 טמ ןנ־סיג אלי סדא אמטמ.
 סירוביקב האמוטד 'ושמ ואל
 שיש אצא ידהמ אלד ינאש

 םידגב תאמיט ןיב קוליח ,
 עמסת לא תאחלמג

 חכ אשס בר חי*ד רמא היל קקדזא אל
 קי קרזמ אל רפ יא אפפ ברל אביי ברר
 *לא וסינ 'יל קיקרומ אלנירחא יניא היל
 י,חתפה לע יזחמה ינע היה םא יגת אהו
 חנתמלולןיקקינןיאלאולץקק,ינןיא
 רמא טעופ'נז)'םל ור ןיקקזנ 1יבא בורכ

 ןתיירב ומצע ענשי ייא םלועל יסא בר
 וניידע ונדמעהו גפ הנשכ לקשהישילש
 ז-דגשב לקשה תישילש תתל תוצמ

 ש יסא בר רפאו ונירלא תיב הדובעל
 רמאנש 'וצמה לכ רגנכ הקדצ הלוקש
 'יתכ ןיא הוצס ׳וגו תוצמ ונילע ונדמעהו

 השכ יקמ לחנ ןכיס :תוצמ אלא ןאכ
 רחוי השעמה לודג רזעלא יבר רמא :
 הקיצה השעמ היחו רמאנש השועה ןמ
 דע חטבו טקשה הקדצה תרובעי ם*!"
 אל ךמחל בערל שורפ אלה הבז םלוע
 והל רכא היב איבה םירורמ םיינעו הבז
 וכי גפ תוטינב *-■זוחמב אזוחט ינבר אבר
 ש ןכל יוהילריביה יב יררה ירהכ ושוע
 זמזבזערא יבר רמאו אחוכלסב אכלש
 ולמש לקיש םרא םייק שדקמה תיבש
 שרקטי־־ו היכ ןיאש וישכע זר רפכתמו
 ןיאב ואל םאו טומ קדצ ןישוע םא םייק
 כ פ עאו עוריב םילטונו םלועה תובוא

 ,מ עביימיאר תח ^ ברמ **רניונרחא בר

 ׳יטם!^חל׳אםראאכטפסירגנ אמטמו ליאוה ול ימא םרא

 ■ י ה׳י^׳י^ אמטכר *•־־ ״״י
 ->^ל ןלנמ םרא אכטכד ץרש א או היל רשא םרא

 נ

 ב
 ודל
 רדנ

 שי
 תסמ

 ל;יחדכ
 .ידעת ןכו

 ? הקדנ שיקמ

 דגבל סיקידנ
 תעבשב )לפס

 /רופינה תרהט
 /חלשב ויתמברק
 ,חטל תמל שקתיא

 אתטת)ליחוה : .
 יעיבשה םזיב
 ט :זידגב

 ושובל ידגב ןוגכ
 ראש לכא והומכ

 ב עגי סא ןכי ןהב
 רלסעדת י אייטמ
 ^ ,ליב ביתכ הליבנ
 )ידגב שבלי התלבנ
 כאדהלד ןתנ&א

 ונ רא&י '־* א״״י
 אמטמ ערז '; בש

 י רשא ריע ל?ידנב
 ^׳.יסו׳תכנס

;י ז
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 ל •בההיקלדי
 ורעס^מיכד ידמצ אי* ,.ת ;,ך
 עגמ תאמוטו ןה ןרש שטל> 'ןאל אנהד םידמ א!
 עגונה תובלל נא ־ היצ ,דמ)^י הינימ אפיזעד אצא א

 *דכ*

 הדינ תכפזיכ ינת יכ;
 תנבשב עגמהתטרל ןיי;
 הנה * 'וגו שיא ן£ ל׳תע
 כלל ייוכדחל בר יצילן־"
 כ ל היהש יעל תוחידבב ע!

 :ויתובושתב לשכנ ת6
 השענ יייכדחא ברקתתש
 בלדהימיאאתא :םצ4
 לצעתיש הימןי התמצ ת*
 םידדה יידמ יגהל :מ]

 :הזמ לש 'ונרת יידמ לל
 ג ןהמ תקניש )היינח תיצמ

 צ אבש ירמאו הלע ןתח•
 'למגב עכקל !ן הלאש יניד
 סטיב : סדא אתטויד ןלכ
 היהנ ירפס ימיב םידנ
 לכ תלתלגי יעיבשה םוי,
 שיביכ לחאנו ׳ונו ולע!
 תלהמ סמב הלעמל םידצ
 תאמטמ אצוישכ םירופיצו
 תא רהטמה םכבו טלת

 יגש המיקו ףא :וילג
 ןמ עלפיצ ןה םישק סיכויג
 יפ לע ןא . ד סיאטות;
 ה&וע אוהש קיתב דחשו
 ןיידע הזע החית׳תסכ הקד,

 רזעילא 'רו הפקותב איג
 אשילאייתב דמזש יאהד לבז
 הממ רפכי קיחב דמנסו יאק
 אוה 'שפנבערלקפתיוהזע
 אצמי : םימוחינ ירבד סודה
 תוינע יליל אבי עמשמ ?קדצ
 ול ושעיש םדא יפב # דין

 יהיו ,*•>:4* ל, ן

 4ככעגי רשא שיא וא ,ריב ביתב אירחנ
 אפטמד עיר;חנכש אבהמ אלא ץרש
 מ ריאו!—1ר םושמ ואלןלגמ םרא
 היל רמאסדאאמטמ סייגנ •אמטמו
 שיא וא היכ ביהב איוהנימנ ערז'בכש
 אחוחירכב ,רייד ריתא עגונה תא 'וכריל
 א בר קיה , .< תשש 2רר 'יתער שירח
 איתא 'ירוכלח רקיתיאו ימא רכ דבדחא
 אלו חווצאחווצ הימק חיבנאקו הימיא
 תיצמר ירח ינחל יזח ׳*ל רמא הכ הגשא
 ן,־ואדו ©האו היידע יטהר אעכ ןהינימ
 •ןב ןועמש סראינתדב ןל אנמ חלע

 0 ימיכ םירגנ ססב רמאנ רמוא יחוי

 וטולח יטס םירגכ סובכ רמאנו ורופס
 אמטמ ןאכ ףא סרא אמטמ ןירחיר תפ
 תקדצ שועה 1דורג רעלאסר רמא םרא
 השמנולאר וניכר חשמס רתוי רחסנ
 המחהו ףאה יגפמיזהגי יכ ביתכ וניכר
 רת־רסב ןחס ביתכ חקדצ השועב *?לאו
 חצ ייר רבארקחצי׳רר אגי^לפו ףא הפני
 דהשו םאנש חפוכ וניא הפח חפוכ ףא

 קיחב רזרושש פעאהזעחטח קיחב
 לב קהצי ר רבא ירבאו אכיא .רוע המח
 לועל הזע הבח איבמ דחוש לטונש ןייד

 /ונייהד ק״רפ היחק היכב אקו היתיא איתא
 5גשמאל)עירקהידידלןידכדחאברד

 ^ש בר יצפל תיזכתהל ומאל םרנש היחיאד ־תמריזי
 ^ידת יכה תיזמ תא ןכלתסשכר30 *תקצמ התיה

 הלב :והייביח
 ימיכ רימאהסידגב

 >חח םירבד המכב וב
 לו ורפס ימימ !טילמ
 ייעט ונייהו אשקהמ
 תל יגמ אל ידמגלד

 עמשמד רהטו ביתכ
 הצמתמ היהשומכמ
 וג אתלייי :קל אק*ד
 1 םדאןיאד ןיינמ קש
 (אלא האמוט ןילכקמ
 לדדצ :האחזטה

 !יבר השממ רתסב קדצ
 עשממ-הסומ ךכשמ׳תח

 השמד נ עאו !תליפתכ
 י אמש רתסב הקדצ הסע
 ובז עיואלקספ רבכ העש
 ת הפיכ וניא חי&יד
 א םירדנ יהלישכד
 >ה הסמ החחד
 ללב דזגייטיבלזד
 תמ
 ה ןתינהו ןיהיגח שי איכ
 ל סושמ !סייפמה!ינעל
 ןתינכ ירייא יארקד היל
 \ קפתי בתכדהקדצ
 /ת הנפנ שפנו ןימחל

 שפנד אלה ׳תלמ ואלו
 לכ עיבשת ינייה עיבשת
 כ ענ םירבדכ ונשייפתס
 י ס ריג איההצד היל יס רג
 זיכ ךרבתמ רמימלהיל

 :אי יכהו ליעלד ו
 וזיאו

 ד
 רמאו הזע המח קיחכ דחשו רבאנש
 /רכהמ ינעל'טורפ ןתונה לב קחצי יכר

 ח וברב וב ךרכהר ינעל תטורפ ןחונח תוכרכ איפ ךרכתכ םירברב וסייפרתו תוכרכ 1
 <חשנ עקבי זא ביתכו'ונו'הע הארת יכ רמוגו חיכ אינת םירורפ םיינעו רמוגו סורפ איר,;
 ר חגעי הו אוקח זא ביתנו ךפסאי ה רמכו ךקדצ ךינפל ךלהו חמצה הרהמ ךחכודץו
 ו ךעננ בערל קפחו רמאנש תוכרכ רשע רחאב ךרכהמ םייכרב וסייפטהו 'וגו ינגז!רמאיו
 נצעו'פגנ תוהצהצנ 'יכפהו דימת ה ךהנו םירהצכ הלפאו ךרוא ךשחב חרזו עיכישח ל־ינע יי
 ירנונפרוע תוכרר ךממ ונגו וימימ ונטי אל רשא םימ אצומכו הור ןגב הח״חזץייוא/

 ז ביהנו יאכ קחצי׳ר רבאו הנפו הונירנ בבושמ ץרפ ררוג ךל ארוקו םמוקת רתורו4 **
 'דלנ ךל ר בול א דא הקוצאצכ׳ הקדצ ףוורר כוש0 רוכבו הקדצ םייח אצמי רסחו הקד"
 'וו י ו נ < ,ירצי ר נ [•ברו בר ר לוצ ןהנ העזעז חוע נ ור איצממ איה ךמכ שודקה הקדצ
 ורומ יקופא ל רכש ןהילע לבקל ידב הקדצ ןחל תושעלינגוהסה םדא ינכ וד איצממ אי*

 ויהיו ביתכו יאב הבר שרדו ,

 % " נ ב ׳יוי
 יו
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 ד
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 *95 ארתג אכנ

 ןוא ךינפל םילשכומ יי: י
 ויהש ללקז^היה תיתנע י׳־ ־י
 אנמי : ושפנש ׳>

 חמקה טפ^י הימרי רמא ןהב השע ךפא תעכ ךינפל םילשכומ ויהיו
 חקרנז תושעל ןישקכטו ןרש תא ןיפובש !־רעשב םלוע ל ש ונוכר
 ןז־רילע ולבקי אלש ירכ ןיגנוהס ןניאש םרא ינבב םלישכה ךינפל
 םימ ול ןיווה הכוז תושעל ליתה לב רמא יול ןכ עשוהי יבר רבש
 *<צמי ׳ ביתכר המכח ילעב ח א ילעכ רשוע ילעכ הטבח ילענ
 ו ][ אכהכיחכד דנה ילעכ הקרצכיתכד רשוע ילעכ םייח
 רפו!"* ריאמ יבר היה אינת ולחני םימכח רוכב סחה ביתבו רוכבו
 אוה םיינע בהוא םכיהלא םא ךל רמולו ךבישהל ןירה לענל ול שי
 לש הנידמ ןהב וגא לצינש ידכ ול רומא ןסנרפמ וניא המ ינפמ
 שבא אביקע יכר תא עשרז־ד סופורסונרט לאש הלאש וזו סנהר
 לצינש ירכ ול רסא ןסנרפמ וניא המ ינפמ 'וה 'יינע בה •א שככידלא
 ל ןחבייחמש וז ול רמא םנהיג לש חנירמ ןהכ וגסי*
 שכרו רשכ ךי־םלהפור רבדה ו־רמל לשמ ךל לושמא םנחיגל
 וליכאהל אלש וילע .דוצו ןירוסאה חריבכ ושכחו ורבע לע סעכש
 ךלמה עמששכ והקשהו וליכאהו רחא םרא ךלהו ותוקשהל אלשו ■
 שכידכע לארשי ינכ יל יב ינש םירכע םייורק םתאו וילע סעוכ אל
 רשכ ךלמל המוד רברה המל לשמ ךל לושמא !אביקעל ול רמא
 וליכאהל אלש וילע הוצוןירוסאההיככ ושבחו ונב לע סעכש םרו
 אל ךלמזו עמששכו והקשהו דחא שכראךלחו ותוקשהל אלשו
 דמא םכירלא 'הל סחא םינכ ביתכר םינכ ןייורק ןנאו ול רגשמ ןורוד
 'וקכ לש ונוצר ןישוע׳תאש ןמזביידבע םידרקו םינכ םייורק םתא ול
 ן ייורק םהא׳וקמ לש ונוצר ןישוע םרא ןיאש ןסזבו׳ינכ !"ורק םתא
 אוה ירה ול רמא םוקמ לש ונוצר ןישוע םחא ןיא וישכעו םירבע
 יתמיא תינ איבת שנירורמ םיינעו ךמחל בערל שורפ אלה רמוא
 בערל שורפ אלה רמאקו אנריאה תיכ איכת שכיוורמ סיינע ׳

 א לש ויתונוזמש םשכ םולש יכרכ הדוהי יכר שרו :ךמחל
 וערל שורפ אלה תכז תגשה שארמ ול ןיכוצק םרא לש לנורשח ךב תנשה שארמ ול

 . יחב וחל אזח יאכז ןכ ןנחוי ןברד היתחא ינכד אה יכ חיכ איכת םירורמ םיינעו הבז
 \ ןח רפכיש ותייכנ שפ תקדצל והיינימ לקש והנישע הניר האס עכש רסתימל ועבר
 1 ■;ל יאכז ןכ ןנחוי ןכר ותל רמא והניטקנ רסיק יבר תרש י־וופיבראכ וי ילעסאטמ
 ל יאזח אמלח ןהל רמא תעדי אנט היל המא וכיינמ והנילקש ובייבנ הניד רפנש
 3 חוה אפפ בר חמשל הוצמ ודבעתר יכת יב אניטא רהל רמא ןל רשא אל יאשאו היל

 ןל ינסר ןאמ בייחיא ק אתשה רמא חיתער שלח לפימל יעכ היערכ טיפתשיא
 * לדומ

 יכ המכח יבג ביתכי ס /י
 לעכ :םייח אגמ יאנימ
 ןינשרד ןהש ךותמ הדגא
 <דבכמ לכה בלה תא ןיכשיחי
 נא עשר ןידה לעבל : סתיא
 '>כ ןהב זנא לגנהל *• יוג

 סכהיגמ תלגמ הקדגהש
 ג ןיתעמשב ןמקל ןכירתאדכ

 ש רכש םדא לש ויתונוזמש
 נליוכירסק '• ונממ סנרפתיש
 הכז :דיספהל דיתעש דספה
 ןירסק יתיא ןתי ביט לזמל
 *אצומב אמלזי אזק : םיינעל
 עבש׳סקמ יעכד/יריפצה׳יי
 :הכש התואב םירניד האמ

 הכשה לכ והיינימ הקדנ לקס
 ןהמ 'ביגי םירבדכ ןפיכ היה
 ברע ;הייבג שפ ;הקדנ
 אצסירניד סבש הנשה שאר
 י האמ עבש הקדכל ינתפ
 תספהל ילחדת אל •ילכיד
 ןלאמיתאליאמא :רתיי
 ונייהו תחלמ ךכסהליתתמ
 שא ןכ אתשה :ןליכ ןינתמ
 הייקיא ג ימ לפנ

 הליתש םדאכ יליכסדןאמ
 :ירטתביתללק

 יללתמ
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 ו8 ארחב אבכ ןושאר ק

 יהליקסל ומדד ותסרוד היח וא גגה ןח לפמ וא הליקס בייחתנש
 הזה שעה תאמ יתנלש תא יתפסא יכ :רשיי ינילת 'יטילקרכ
 ןלדצכ ינאנ : חיר אלמ ףיגה לכ ילביס ףלגה :יבכרמ לעעעכח -1 , ,׳!׳! ,ע\>? ,קיל םמשה יהמ

 <לד ןכיתה לד ןכלח׳ה׳לללל :ךיתכלחת עבשא הניקה לשכ ךיתכלתתץיקהב עכשא הליפתב ןרפ הזחא ךכ רתא)הליחתכ
 י דבע׳יתכלהכקהל הזלמ׳שעג

 ז־־דדז הדונע ידבועבו והכש ירדחמכ
 אפפ בר1? יתפרט בר רנ אייח היל רפא
 אינחד ותסנרפ אלו ךריל אנ ינע אמש

 םילעמה לכ רמוא החרק ןכ עשוהי יכר
 ביתכ זע דבוע ולאכ העדצה ןמ ויניע
 ךבבל םע רבד חיהין9 ךל רמשה אכה

 כ ינב םישנא ואציסתה ביתכו לעילכ
 רמא ינח זע ןאב ףא זע ןלהל המ לעילכ
 דסחו ז־רקרצ לב יסוי רכ רזעלא יבר
 לודג םולש הזה םלועב ןישוע לארשיש
 היבאל ארשיןיכ ןישוע ;ילודג ןיטילקרפו
 אבז־ר לא ה ■רמא הב םאנש םימשבש
 רונת לאו דופסל ךלה לאו חזרמ תיב

 רסח 'וגו םימחרהו רסחה הזה םעה תאמ ימולש חא יתפסא יכ םהל
 הקדצ לודג חרוהי יבר רמא אינת הקרצ וז םימחר םידסח תולימג וז
 'קדצ ושעו טפשמ ורפש'ח רמא הכ רמאנש הלואגה תא תברקמש
 תשע רהילועב וארבנ ישע םירבד הרשע רפוא חיה אוה תולגהל יתקדצו אבל יתעושי 'בורק י3
 ותוא׳ילכוס םיבע םישק םימ ותוא ןיבבמ םימ השק שא ועפעפמ שא השק לזרב וכתחמ לזרב
 תשק ןיי ו גיפמ ןיי השק דחפ ורכוש דחפ השק ףוג ולכוס ףוג השק חור ןחרזפמ חור םישק םיבע
 אלש הארו אוב יאני'רב יאתסור ר שרד וממ ליצת קדצמתבו׳לוכפ השק התימו ותחקפמ הניש

 ונמיה ותוא ןילבקמ קפס׳לטל לודג ןורוד יכמ םרא םרו רשב תדמ םרו רשכ תרמ הביקה רמכ
 ךלמה ינפ האח וניא קפס ךלמה ינפ האור קפס ונממ ןילבקמ לתאו ונמיה וחוא {ילבקמ ןיא קפס

 ךינפ הזחא קדצכ ינא רמאנש הניכש ינפ לבקמו הכמ ינעל הטורפ ןתונ םרא ןב וניא הליי־־•
 הטורפ ביהי ריעלא יבר ! ךתנומת ץיקהב חעכשא,
 העבש־-ינ יאמ ן ךינפ הזחא קדצב ינא ביתכ רמא ילצמ ׳ינ^%

 איה )זיאל : ה>לח שיאל הלל
 סכהינ לש׳כידמ תלצמה הקדצ
 לללה׳לארקמה ןח הזיא 'חלל*
 יתיא • סכהיג לש ןידמ רבדמ
 סמב ןזה ליעמ אל לב בלתכס
 עדמ יניא)הכתלכ : הרבע
 אפיסב םייסמד^הכתמ ימל
 :הקדצ יאבג לש סיכב הכנתי
 ^ אבא יברדל אכקלע ברד

 ,בקלע רמ תלכלתכ תכסמכ
 היתלבבשד איטעצ ידש הלצ
 'רלכיצכ יזיז העברא אמלי לכ
 עדמ לכיא ינעהש ירה אשדד
 ימל עדמ אלהלהלטלכימע
 רייצ הלה אבא יבר הכתינ
 ל הירלחאלידשלהירדלסכ
 יינע יניכל הישפכ איצמתו

 ימת עדייל הלטלכ ינעהו
 הכתינ ימל עדיי לניאל הצטלג

 רבדל ;

 התיממ׳לצמש איה ךןיאד
 וכיאנ הכתינ הכישמ •

 רמאת סאל 'כתלכימלעדלי
 הלצמ איהש תאז הברדא

 10 הנידמ ליצהל הל היה בל
 ׳,תלאל תייב עי איהש סנהינ
 ן^ייע קיא ׳ירבד בירל יר
 רחאליאלא הזה סללעב סדאל
 ׳'לדמלע־ןיא הזה 'ליעבי התימ
 פ תלצלדג תיצמ אלא םדאל
 םדאש םירבד ללא׳נתדכ
 הזה םליעב ׳יתלריפמ לכלא

 אבה םליעל תמייק ן־יקהל
 התיממ יליפאד רתאק ךכל

 ת ה ;ה סללעבדהד הכלשמ
 אלא :תלכת

 .רוה '1לועב םהיניעמ הניש םיציקמש 'יטבח ידימלת ולא קחצי רכ ןמחנ בר רמא ךתנותח ץיקה*
 אלמליא לר ןנוח 'ה חולמייתכדיאמ ןנחוי יבר רמא אבה םלועל הניכשה ויזמ ;עיכשמ חנ קק$
 ןנחוי׳ר'טא אנא(רב אייח יבר רמא הולמ שיאל הול רכע לוכיבכ ורמואל רשפיא יא בוקב ארקמ
 דיצה קדצו עשר תורצוא וליעוי אל ביתכו תוממ ליצת הקדצו הרבע סויכ ןוה ליעוי אל ביתק
 םנהיג לש גידמ ותליצמש תהאו הנושמ התיממ ותליצמש החא המל וללה תוקדצ ית(!י תוזע*
 ז־יזוחה םויה הרבע םוי ביחבד הרבע היב ביתכד אוהה םניהג לש הנידמ ותליצמש איה וז ינ!ז
 הלטונ יממ ערוי וניאו הלטונ גהונ יפל ערוי הניאו הנחונ הנושמ החיפמ וחליצטש איה וז יאו
 יברדמ יקופאל ,לטונ יממ ערוי וניאו הלטונ אבקוע רמרמ יקופאל הנהונ ימל עדוי וניאו נתונ
 'זעילא ר םינב ול ויהיו םרא השעי המ יכיתמ הקדצ לש יקנראל ביתיל דיכעיל יביה אלאו אנא

 יכר 'יינעל ויתועמ רזפי רמוא
 *11 5 ג 4 :־. ■י •



 ןמחג אבכ

 ר ברל ותשא חסש׳ רמוא עשוהי יברו
 ן הי איר רסוא בקעי ק רועלא ינר ־וצמ
 ז^לא הקדצ רש יקנראר ־טויפ סרא
 1לגי ןייררח ק היננח'רב חילעגומט בא
 ןכ היננח רב הירע ינסמרקרשא אק ׳ב
 ינפיד השמ רמא והבא יבר רמא ןויריה
 ןרק םורת הטב 'ירוע ילש ונוביר הנקה
 ו־ בא ר םאו אשת יכב הייר רמא לארשי
 ההכ ןכיה רע רור ןכ הטייש הא ולאש
 ריפ הכ וארו ואצ ןהל רמא הקדצ לש
 ון־־יקרצ טבינויבאל ןתנ רייפ איבא דור
 פ^נא ר רוכבב םורה ונרק רעל תרטוע
 תורוצמ ןוכשי םימורמ אוה אבהמ רמא
 םינמאנ וישיט ןתנ ומחל ובגשמ סיע^ס
 םיעלס תודוצמ ןיכשי ימורט םעט תמ
 'ינבאנ ויטיסו ןתנ ובחלר םושמ ובגשמ
 והזיא םלש תא ולאש והבא יבר ךמאו
 הסוי ברד אה יכ רוככ וניקז דגנכש לכ סהל רמא אכה םלועה 1
 'לועהיל רמא תיזח יאמ תובא דא ריגניאו שלח עשוהי ינרר הי־

 רורב םלוע ינב לא הלעמל 'ינותחתו הטפל םינוילע יתיאר ךופ
 01׳:<ח;יו׳ <׳׳•׳ -״׳ 1־ '׳*•• יתעמשו םחה ןניכשח אבה ןניבשהד יכיה יכ ןניהיא יכיה ןגאו היא
 ■ ט ״״■״ימי־סוא ויהש יתעמשו ודיכ ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא םירמוא וית
 לכ ןיא תוכלמ ׳גידה ם ר , ""ו׳־"הזז ר םיליא והנינ זאמ ןתציחמב 'ומעל לוע.י"

 ןיכמ^ט המב 'עב ןכ) 'יי;ע
 יקנ ףמ'יכץרג ןילעת רןלא*
 עשילאכ ק־דצ אל עשילא;
 "הזיל עדו שיקנףיג א(י תאן
 םהב חיפי אצש סהב ןשי א 1
 א;א עשילא שקכ אל) רתא

 :אסיכ היב שיחרתיא•
 *יכותחתיטתצ ם״ברילנ
 ת'רפ הלעמל
 *דיכ ה1בןיש סיכואנה ורמא

 ךיפה סליעד בר יעת ג
 כיתי״והד לאזתש 'ארש )ניי
 הידימלת הדוהי גרד הימ
 זמפב לאנמשב החיתד םוש

 תתיא׳יהה יכג׳אנמ׳שא המ
 לאומשדהימק התיכו/יתא
 הדוהי בר ל"א הבתגשא א

 ונזוא םטוא רמל היל ת
 אבינ ; י• ימו לד תקע

 *לשי תותיאכ ןאכו לארשיכ 1
 אל ןיב ה*זיי ןיב םימשל ןתעד
 ןידה דימ חא הרהמ וניא
 לע אלא ןתמ וניא ייג לכא
 ©וי .,רקתח יאל םאנ ןכ תנמ

* 

/ 
 ^ ©קאבסא אשת יכב ול ומי

 **יגכי
 $ימתמ הזה
 ןאכ םינוילע
 0 סש יתיאל ןרשוע תמחמ
 *צעתל׳יכיתחתי :הטמל םהש
 מיניב סה ש סיכיע יתיאל
 סיבזשק םיתיאר םשו םילפש
 ילעכ ןכאו
 ©י ךא'ה ןניתא ןאיה הרות
 <כיתיאד יכיה יכ:וכיתיכישח
 יכה םידבכנו םיבושק אבה
 ןיזכלח יגורה : םתל |כיתא
 צ אתלימ ךל רמולכ אל ותו
 וגרהנש והכ ?והד אוה׳דלחל
 :ולב הול אל ותי תשה לע

 ©יפפו םיניילול דול יגורל
 שופויסוכר>ט םגרהש םיחא
 כ ירמאדכ אךידולב עשרל
 'ריזג ידי לע תינעת תגסחב
 דימשהל לארשי לע הרזגנש
 שגורה ךלמה תכ 'אנמכש לע
 ודמעו הילע {*ישי תא יישחי
 ©בלהמ ורמאו וללה םיז^
 הונגרה ונחנא לארשי לע
 דמג חידנ הזירל *
 אכ *.וז הכשממו הז יכד -ע

 ערקרעומ!•"יי׳" "ידיזתז אבה לוסל חבזאשלכשכרואייגכ ויחיש ריכשב ץרג
 ^אבארןינ ןאב אישק א^נ ? י י ע רמאו עשוהי ינר הנענ םלועה תומו.
 י/נארשי יבעכ יט יתבר 1ו״י^ תובו > ש רםחן הקרצ לכ תאטח ימואל רסחו ך
 ןישוע ןיאש ןה) אוה אטח ןישיע ^ אכ1ימ 1,רמאנש ,המלמ ךשמתש ירב אי■
 ךהייוועי קורפ קיצנ יאטחו ירע רפ - ^ ^ ^ אכרא ,והת ןה ןיינע ןחי!
 ?יחרי תצקלו יתבו *ללנרצנ יכמנ לע סאואילטג ןכי הנענ וגו רשע ןי■
 •סחו ארשי ךסעכ ימו יתבר לארשי ויא יג סכור. ץ י צ תאט(ך םיםן{

 יהיתחל אלא ןישוע ןיאש ןהל י ^ ד,רבאנש םנהיגב לפונ רתיתמה לכו
 ג אלא הרבע ןיאו ןודי תרבעב השוע וטש ץל ר ה



 ־ י -ס/יא1זי שמ ןידה שוט !למה סו״ה ;ירפע סיי
 םדיבש

 הו
 תיירבה ?עד בייכגל ריסאד
 לבא דג לש !תעד וליפאו
 םיינעל תיקלחתמה ?יעמכ
 ימכ והכיאד ?עד תבינג ןיא
 סכרפל סילינל לארשיש יעדי
 תכסמב ןכילמאדכ םימ יינע
 םע סימ יינע ןיסכרפמ ןיט ג
 : סולש יכרד ינפמ לארשי יינע
 ךתרותמ 'וכ תימא התא
 םדא ארבנ ךכיפל ונדמל
 םייקמה לכ ךל רמול ידיחי
 םלוע סייק וליאכ תחא שפנ
 ךיחא ימד לוק.ביתכו אצמ
 התאשכ ףא ויתמערזסדוומד

 הלעמ ךמע ךיחא יחי םייקמ
 הדתש וית ׳יע רז ייחו וייח ךילע
 תדממ הכורח םלועל הבוט
 ךלהה זכניה : תונערופ
 ערזמ הכלמה יכליה לש הכי
 ןראמ תחאשכ :ס׳נומזחה
 קדנה ףקשנ׳יתשמ ףא תמגמ

 ומכ ט במ ףקשנ לימב םלשל
 תיכז רמולכ בבייתו הפקשנ
 הטהל לכתסמו טיבמ הקדגה
 תחת יתינג ךזיסכ ןוכמ :
 השועש :אסכה ןוכמ
 םליעל סייק ןרקהו תיר־ע
 וייחב לכוא תורפהו אב3י
 םהיצלעמ ירפ יכ רמאנש
 תישפנ תיינוא : ולכאי
 יאהב סכת׳ושפכ חקולו 'אבש

 /ינתח :ארק

 ה רבי־כ שעד אביו
 'ונו םתאטח יכ
 'יהשהקדנ השע העש התיא;

 היהש כ'א הגקהל אכק^כ ינ
 םיקיזה ןמ הימליתא ייתמ

 אצו ג םתל שויתכדכ

 לאילמג ןכר טא אוהח םויה הריע םוי
 רזעלא יכר יעדומל םכיכירצ ונא ןיידע
 ול!~י! יוג סמורת חקרצ רסוא יערוסה

 דחא יוג 1לארשי ךמעכ ימו׳יתכד ילארשי
 דסחו הקדצ 1לב תאטח טבימואל רסחו
 ן,—ו'ר אוה אטח ןישוע םלועה תומואש

 יב רבד רשאכ ה שער אביו'אנש וב ונהוא ףררל אלא ;ישוע ןיאש
 ינר הנענ הזה רברה םבל היחו ו רוקב םתעמש אלו הל םתאטח
 סימואלו לאישיל דסחו יוג םמורת חקרצ רמאו הנקה ןב אינוחג

 אינוחנ 'ר ירבר ןיארנ וידימלתל יאכז ןב ןנחוי ןבר םהל רמא תאטח
 לארשיל דסהו חקרצ ןתונ אוהש יפל טבכירברמו ירבדמ הנקה ןכ
 ןנר בחל רנא׳ינתר איה יאס רכא ימנ אוהרללבכ תאטח תומואלו
 תרפככ הקדצ ךכ לארשי לע תרפכמ תאטחהש םשב יאכז ןכ ןנחוי
 עברא אררש אכלמ רובשר הימיא זימרוה הרפיא םלועה ומוא לע
 אנרר חיכק והגיחררש והגילכק אלו ימא יכרר הימקל ירנד חאמ
 חנרבשת הריצק שניכ היל תיל רכא רפקיא ימא ר עמש והנילבקו
 ימנ ימא יכרו תוכלמ םולש סושמ אברו התוא תוריאמ תואכ םישנ

 סרועה תובוא יינעל והגיגלפבל היל יעבאר תוכלמ םולש םושמ
 אלר אוה רפקיאד ימא ינרו והגיכהי םלועה תומוא יינעל ישנ אכרו
 לע ז־דנוממ היהש קידצה !ימינכ לע וילע ורכא אינת הימק תוכיס
 ול הרמא תרוצכ ינשכ וינפל השא התאב תחא םעפ קרצ לש תפוק
 ול הרמא'ולכ הקרצ לש הפוקכ ןיאש הדובעה הל רמא ינסנרפ יכר
 'סנרפו רכע םיהכ חיננ העבשו ,דשא ירה יסנרפמ תתא ןיא סא יכר
 ונונר,חלקה ינפל תרשה יכאלמ ורכא 'ומל הטנו הלח׳ימיל ולשמ
 שבייק ולאכ לארשימ תהא שפנ םייקמה לב תרמא התא םלוע לש י' ,
 רזג ול וערק רימ וללה הוטעוב׳ינשכ תומי היגנ עבשו השא היחהש קדצה ןימינבו א־מ םלוע
 ויהורוצוא זבזבש ךלמה זנגופכ השעמ רת ויתונש לע הנש םיתשו ירשע ול ופסוה אנת וניד
 ופימו,־רו וזנג ךיהמא ול ורכאו וינא .רינו ויחא וילע ויבהו תרוצב ינשב ויהש ויתובא תורצואו
 ת־רכא רגאנש הלעמל יתזנג ינאו המכל וזנג יתמא םהל רמא םזבזבמ ההאו םהונא לש לע
 ןיא ש 'וקמנ יתזנג ינאו וב תטלוש דיהש םוקסכ וז גג יתמא ףקשנ םימשכ קרצו חמצה ץראמ
 יתזנג ינאו תחיפ השוע ןיאש רבד וזנג יתובא ךאסב ןוכמ טפשמו קרצ רמאנש וב תטלוש דיה
 תורצוא וינג יתמא ולכאי סהיללעכ ירפ יכ בוט יכ קדצל ורמא רמאנש תחיפ השועש רבד
 ווננ יחונא םככח תושפנ חקולו םכייח ץע קידצ ירפ רמאנש תושפנ תורצוא יתזנג ינאו ןובס
 םלועל יתזנג ינאו הזה םלועל וזנג יתמא הקדצ היהת ךלו רמאנש ימצעל יתזנג ינאו םירחאל
 ישגאכ אוה ירה הריר היב חכ חנק םאו :ךפסאי 'ה רמכו ךקדצ ךינפל ךלהו רסאנש אנז

 'יגתמ " .ן* ; ריעה
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 <■% נ ןושלי־ו קרפ ןיפהושה ^

 טטצ הדש פושק מיוי ס
 העשתמ תוחפב עורזלו')׳

 ןיסב ןכירמאד אהי ןי
 האנימ אוהה רחא /למ
 יתיחכשמ /רואי אנינחיו
 יל חיכה האס תיב וכייעי
 רטע הכחמ חשמ הנממ \

 היה סתה 'יכ תינטק"/
 אכה : רתויכ ךרבתמה סו

 י ףא ימ ןיבק העשת הב אהיש דע הדשה תא א
 םיכן׳ ע -..., ג רכב קירמאדב הדש ירקח׳יהד לננד בג לע
 מ שי ןאכמ תיחפב וליפא ךכיעל סיערז ראש יכ םיערוז ןיינמ םירועש רמוח ערז תיב אלא יל ןיא ןישודיקב רמו

 יעבל סושמ )קולחי ןאכמ תיחפב יליפא : הקולח ןיד לכמ הדש לת בקרת יגחו בקרת האס יכחו האס ת>
 עעא שדקה יבתכלויכתימל ,־־־־י
 יגת וקלחי אל סיג ור םהינשש
 שדקה יבתכ : )קולחי אשיר
 ןבתיכל יליגר ויהו הירפס דפ
 יאכג׳כיפל ונלש תשכ ןויליגב
 ץוח 'תג :ןכתיחל רבדה
 םינש לש רגח םיחתפ לשמ
 הכותל ןיחותפ סיתב ינשו
 תומא עברא חתפה ינפל)
 גאשמ קרפל ןה תיכה ךריפ
 ברא ןתואמ ץוח)ורומח לעמ

 תימא׳ברא אהיש ךירצ תומא
 רנק ; ןישימשת ראשל
 ול התיה היחתפל תקלתתמ
 ןהמ תחא סיתב ינש הבו רנח
 רנחל ןיחתפ ינשולקחותפ
 רנחל חותפ ןיא ינשה תיבל)
 )יסכנ קלחו דחא חתפ אלא
 ןבוארל דקאה ןתנו ויפ לע
 אל רנחו ןועמשל ינשהו יכב
 תא קולחל ואב סא קליח
 םיחתפ יכש ול שיש הז רנחה
 ויחאו רנחכ םיקלח ינש לטונ
 לכל ןתינ :דחא קלח לטינ
 רנחה בחירבתימא 'ד חתפ
 בחורה דגנכ חתפה ןח ןלהל
 לטינ ק ה :תתפה בתיר יפכ
 רנקה ךרואב תימא הנוחש
 די :תפה בחור דגנכ ונייהד
 ןח ןלהל רנחה בחורב תימא
 אריפ יאה :ודגנכ חתפה

 הריפח ולשיש ימ ילפוסד
 יניעלג הב ןיכתונש רנחב
 הל שי המהב לכאמל םירמת
 ס לכל רנחב תימא עברא
 הל דחיימ אלד : היתוביבס
 חתפ ול היה אלשאחתיפ
 חתפ ךרד אלא הריפח לנא
 ןכ סנכנו אנוי אוהש ותיב
 ךליל)רנחנתאנל ךרד ול היה
 ףוס ינפלש הריפחה רחא

 :שמתשמו ותיב
 היהש אחתיפ הל דחיימ לבא
 להא ותיכ ףיסל חתפ ול
 חתפ יתיא ך ללי הריפחה
 ןיכיערגה ךילשהל ליגר היה
 ליבשכ דנחב ול ןיא ןלטיצו
 ןיומא עברא אלא הריפחה

 : קתפה ותוא ינפלש
 אמעט :רנקה תקולחכ תומא עברא הל ןיא : רגתל קתפ הל שיש הרדסכא

 לאילמג ןכ ןועמש ןברכ אלרןיחינחמ
 םא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןכר איגתד
 ישנאכ אוה חה והש לכ 'קרק הכ הנק
 לאילמג ןכ ןועמש ןכר אינת אהו ריעה
 תיבל היוארה עקרק םש חנק סא רפוא
 יאנת ירח ריעה ישנאכ אוה ירה הריד

 : לאילמג ןב ןועמש ןברד אבילאו
 אהיש רע רצחה תא ןיקלוח ןיא 'ינתמ
 ןיבק'עשת הב אהיש דע הרשה תא אלו הזלשא׳דו הזל 'ומא 'ד
 (ינק ייצח העשת הכ אהיש רע םוא הדוהי'ר הזל ןיבק העשתו ז
 הזל בק יצח הכ אהיש רע הניגה חא אלו הזל ןיבק ייצח העשתו ז
 חא אלו ןילקרטה תא אלו עבור תיכ רמוא הביקע יבר הזל בק ינ
 ת־רא אלו ץחרמה תא אלו תילטה תא אלו ךבושה תא אלו ןרו!
 חז הזל ירבו הזל ירכ ןהכ אהיש רע ןיחלשה תיב תא אלו רבח .י
 יהמיא ןיקלוח ןיא ואל םבאו ןיקלוח וילע ומשו קלחיש לב לל,
 ןאכמ תוחפ 'יפא םיצור םהינשש ןמזכ לבא םיצור םהינש ןיאש ןןו

 :וקולחי אל םיצור םהינשש יפ לע ףא שרקה יבתכו וקו1
 ורמאש תומא עלרא ןנחוי יבר רמא יפא יבר רמא טג
 הכ אהיש רע רצחה תא ןיקלוח ןיא יכח ימנ איגח םיחחפ לשמ ן
 תומא עברא ןנה ןנא אהו הזל תומא הנומשו הזל תומא הגו!
 ז־דגימ עמש יסא יכרדכ הנימ עמש 6>4לא הול ז־רומא עבראו ;
 הב ז־־^היש רע רצחה ז־רא ןיקלוח ןיא ןגת אמרימ וחל ימדו א:
 הזל ז־רומא הנומש הינתהו הול תומא עבראו הזל תומא ע:
 ורמאש 'ומא עברא ןנחוי יבר רמא יסא יבר רמא הזל תומא חנו:
 ברו היחתפ יפל תקלחתמ רצח אנוה בר רמא םיחחפ לשמ ן
 ןיקלוה רז-־זשהו חתפו חחפ לכל תומא עברא ןינתמ רמוא אר
 תמא עברא ןהל שי רצחבש ן יחתפ ארסח ברד היתוכ אינת הו
 ול שיש !־דז !יתחפ ינש הזלו דחא חתפ הזל היה דחאו רחא ל
 תומא חנומש לטונ ןיחתפ יגש ול שיש חזו תומא ד לטונ רחא ח
 לטונ תומא !־ונומש בחר חחפ חרזל היה תושכ ןיקלוה ראז
 עברא : רצחכ תומא עבראו חתפה דגנכ תומא הגו
 חומא׳נומש לטונ רמאק יכח יינא רמא וחייתדיכע יאמ רצחב זו|

 6יי1ריפ יאה רמימא רמא רצחה בחורכ תומא עבראו רצחה ךר
 *־■*לד אלא ןרמא אלו חורו חח לבל ז־רומא עברא ול שי יי־־ פ
 תומא עברא אלא ול ןיא אחתיפ היל רתיימ לכא אחתיפ היל רז

 אפעט תומא ד הל ןיא ארדסבא אנ וה גר רסא וחתפ י,
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 יייי-־ ..;יע*.
 רפ וש*
 זיא תיכ

 קרפמו יאמצ לייעמד רשפא
 תונפד בר יבד ארדסכא :
 ק תפקומש אלא הל ביבס
 אתיימור ארדסכא :תיכולח
 ןיאש תינומכ תיכפד תכקימ

 : הרקיתל תועיגמ
 ינפלש ןטק תיב רעש תיב
 קרופ ול ןירוקו ןילקרט חתת,

 הכרהו רייולא תספרמ :זעלב•
 ןלוכו וצ ןיקועפ הילע יחת*א
 ןירוקש דחא סלוס ךרד ןיליע
 עברא אלא ןהל ןיא :דירגד
 ילגר לגא ןלוכ ןיב תומא
 תיבןילוגנרתלשלול• םלוס*
 ןילוגנרת וכ ןילדגמס ןטק
 ול שי 1 רנ חל חתפ ול שיו
 : אל וא רצחכ תימא עברא
 ספטמ לוגנרתה הלועו ספטמ
 לתוכה שאר ךרד ׳לועו חרוטו
 הרוקמ ויצח תיב :לולה ךיתל
 ,ברא ול שי • רצחל חותפו׳וב
 אל ג אל ןא רצחכ תומא
 יצחהו ויגלמ ויו רק איעכמ

 ןיאד רצחה דצל׳רוקמ וניאש
 אהד רצחכ תומא עברא ול
 ואשמב רומח לייעמד רשפא
 תתל ךרד'ןיאש םש קרפמו
 אלא הרוקמ וניאש יצחב םילב

 ויוליגו ץוחה דצל וייורק׳יפא
 עברא ול ןיא ימנ םינפ דצל
 לייעמד רשפא אהדתומא

 : קרפמו יוליגה דע דומזי
 ינש ןיבש ׳יב ןוגכ רחא יטמל
 ןיבכעמיוכמיכב :תואובמ
 ליגר וניאש רחאה דכמ ינפ
 ךלמ לש ליח 'ינסכא :םלצא
 ןהלתתל ריעה יצכ לע לטומה
 יפג וא :םהיתבב ׳ינסכא

 תיבב םירדה םלא יבב

 אדתג אבכ ןו
81X1 

 זי^ז

 ז־

 ׳שפיא אכח ואשמ קוריפ ושמ יאמ םעט
 ת־דשמ בר ביתמ קרפמו יהבוגל ליער

 ׳ואררסכא ירעש חאו םיתנ ירעש רחא
 איח־רה איגה יכ ז-רומא עברא ןהל שי
 טישפ בר יגד ררסבא בר יכד אררסכאכ
 הרדסכאכ אלא אוה אילעמ אגורריא
 ארדסכא רעש תיכ ןנבר וגח אתיימור
 העגרא ויה ומא עברא ןהל שי תספרמו
 ןיא תספרמ1? ןיחותפ םכיתב השמח וא
 ר היגימ אעכ רכלב תומא ר אלא ןהל

 ד ול שי ןילוגנרח לש לול יאע רמ ןגחוי
 יאמ םעט לא תומא ר ול ןיא וא תומא

 פטמ הרועו ספטמ בח ואשמ תיפ׳ושמ
 ויצח תיכ ןמחנ ברמ אכר יגיס אעב דרויו
 וא ׳ומא ד ול שי רוקמ וגיא ויצחו הרוקמ
 ,יענמ אל׳ומאר ול ןיא לא׳ומאר ול ןיא
 קרפמו יאמר לייערשפיאד וינלמ ויוריק
 דשפ^־־י* ץוח יפדכ ויוריק וליפא אל^

 ¥נוה גר הינימ אעכ קרפמו יאוגל לייעד
 'וזחל שקבש יובמ יגבמ רחא ימא סרמ
 וילע ןיככעמ יובמ ינכ רחא יובמל וחתפ
 יממ ינב חיל רמא וילע ןיבכעמ ןיא וא
 םכדא ינב יפל הינסכא וילע ןיככעמ
 רמא קלחהמ םיחתפ יפל וא תקלחתמ
 יטנ איגה תהלחתמ סרא ינכ יפל היל

 ז־ריחתפ יפר קלחתמ רצחכש לבז יכח
 דהא אנוה בר םא םדא יגב יפלאינסכא

 שקבש ילבמ ינבמ

 פ קרפמו וגל לייעחד רשפיא
 ללכ תיכעד הל ןיא ארדסכא י

 ,כ הרקת יפ לאומשל היל'תיליכ יגג לכ פ ףיסכ
 נ תמפד הל ןיאש הרדסכאב שמיפ היל תיא
 הרקת יפ לאומשל
 ימ עברא לככ

 לאומש רמאק
 ר ןיאד העקבבו
 ט לבא דב אצא
 ב שי סא ונייהד
 ,קת יפ גב ירחא

 הרדסכא סתסד
 'רמאלכ תיציקח
 אל הזהסלועד
 צ תורו המוד
 ףיסבו תבבוסמ
 היל תיל יכ 'רג
 סריפ היל תיא
 וציתמ׳גסאיכ
 ברב הרקת יפ

 י םג תצק שישכ
 >קת יפ'ירמא

 הל שי בר יכד
 יברהו תורומג

 סכאן תימא
 יא תיעיברה
 !יחפט הרשע
 תיעיבר הובג
 י רשעמ תימע

 אעב
 ררמ
 יקזבה קרפב
 < ינהכב ירק
 א יבל׳יפאד
 שראד יבישת
 יוה ברל יפייכ
 יו הינימ אעב
 יא ברו דוחל

 איבסבא

 )אככח וכיכר
 וכחש ארייש
 י ךיא לבזה
 ׳ו לתתפ דגנכ םותסל שקיכש יובח ינבמ םיחתפה ךרדש יפל תידש לבזל היחתפ *פל תקלחתמ

 ש תימא עברא תמיכס תוציחמ ףיקהל שקבש :הפשא תישענש דע םש וכילשה
 יהיש ונינח אלד קחצי יברל השקו וחתפ
 רו םותסה דצ לצא יממה ףוסב בשויש ןיגב לאננח יניכר שוריפכ קחצי יברל הארנו רצחב אלא יממב
 ש יפל םינוציח םהש יפ לע ףא יזכתהינכ ןיל ע ןיבכעמש אצוה בר רמאק אתשהו יממה בחור לכ וחתפ
 יממה ףיס דע סככיל םילסי יובמכ םיבר שישכ יממה יכב רמול ןילוכיש םדא ינכ 3גר שוריפ ךרד?
 הכרח ןושל וכיצמו קחיד בורמ סנכיל וכרטצי תורצחל ףאו יובמכ ינילע סרודה םדא יצב וניצע הברת

 יעט שרעמו םיפתושה רצחל ונחתפי אל תרחא רצחכ תיב חקל םיתבה תקזחב ןמקל קתד הז ןיינעכ
 תושרכ תונת ול שי אינת 'יתליכמד קלב אתפסותבו םדא יכב לגר ונייהד ךרדה תא םהילע הבלח#

 : ךרדה תא םהילע הברמש ינפמ ודי צע בכעל סילמי םיפתושה רצחל !תתמל



 סע תשמתשמ נרי£יבם?
 וסמתשח חחא ץאש המבעל/יפ

 ■!>137?-; ; י״^•• " 7~ ל \ י7 * ־ ־־ ^ ,ש,ריפ ?יא ־ליעלד החבעל תשמתשמ הנובית.
 £׳תסו וכרא* !ז >3א יז רכמל !ילוייתע? תמט.י *££,־) אמעמוייייגע וחפ :,)לתא סע תונתתלמ׳ניאס'תנעל
 ןפיסנ ןא ןדיותפ תואממ
 ויישיל ת!תפ ייגיונןיוי לחאי יונפ יננוה1־־רפ דגנב סבותסל שמבש

 תיפמתשמ םלמ :סיבמ ךררה חא ןהיידע הנרפש וילע ן יבכעמ
 ןירוב ׳יוכמר'וחוהפ תורצח שמח יניתימ
 זחגוציחהו הנוציחה םרע תושמתשמ
 תושמתשמ ראשהו תס^ער תשמתשמ

 ׳המצעל תשמחשכ תינשהו הינשה םע
 ןויכינפ תאצכנ 'גוציחה םע תשמתשמו
 לב םע תשמתשמו המצעל תשמתשמ
 ינבמ רחא אינתו איה יאנת תחאו תחא
 רהא יונמל וחתפ ריזחהל שקבש יטמ
 שקנו סוחס היח וילע ןיבכעמ יטמ יינב
 ירנד וילע ןינכעמ יונמ ינב ןיא וחתופל
 שגה רמוח-* רזעלא ןכ ןועטש יבר יבר
 תושמתשמ ןלוכ יונפלוחותפה תורצח
 ירמה ותרימש רבי ןאמ תורצח יונמב
 !הרורצה שמח ןבו ינחק יבי—ו אדסחמ
 םבע תושמתשמ ןלוכ יוכיסל תוחותפה
 המצעל תשמתשמ חנוציזרזוו הנוב:יחה
 רפוא רזעלא ןה ןועמש יפר 'ר ירבר ׳ובו
 ןלוכ לכמל ז־־ווחותפה ה׳־רחצזר שמח
 חיה רכרפא : יוכפנ תושמתשמ

 ןיכבעמ יונמ ינכ ןיא ,ורתופל שקכו׳ותס
 אלש אלא ונש אר אפר רפא :וילע
 ויטיצפ ת־יא ץרפלבאוימיצפתאץרפ
 אנרל יבא לא וילע ץבבעמ יבמ י:ב
 ץרפ אלו םותס תב ךל א עי־סמר אינת
 וימיצפ ז־יא ץרפ תומא 'ר ול שי וימיצפ
 אמטכ וניא םותס היכ תומא 'ברא ול ןיא

 לב אמטמוימיצפ !־יא ץיפ ויב׳:ם לב
 ר רפא הנח רב'רנ הבר רמא ויניכס
 תרחא ריעי תושלופמה תואובמ ןנחוי
 ריעה תוא ינב ןמתוסל ריעה ינב ושקנו
 בר־ו׳כיל יב איענמ אלו ןהילע ןבכעמ

 ברר ביא יכ יפא אלא יבבעמר אני־חא

 *יביבס לכ׳וקה׳יפ ויכיבס לכ
 'רל ארנ ןיא) רבקכ תומא׳ד
 תמדיח ימייסחד ןמכ .קשמש
 לע הלעיי אמש שחיחל אכילו

 ןל תיל יילע ליהאי) תיבה
 תימא עברא אמטיש רמימל

 חושמ קרפב תכימדכ תביבס
 דמועה רבקה רבח יבג תחלמ

 רבקה רבח מ ה רוהט הביתכ
 תלעב לבאתיגיחמןמי׳^ד^
 •ןוגצ שרפל ול'ארב ךכל ס*פת
 ןח ןיטליב הברה ןיזי/ שיש

 ־תתופ ןאכ ש^י דב לכמ תיכה
 ץרפ הלשכו דמא לכב חפמ
 וניא #יתסש פעא ליחינפ
 ;תתסס ןיזיי/׳אשה תחת תטמ
 זיתפ ךרד חאינל דמיע תח לס
 ןאכבו רזחי תמיגפ ץרפ לבאי
 חתפ ןאצ ןיאו לתופ ראשכ
 לבד תביכש לכ אמטמ ללכ
 אמשד יקיפשל אכיא זיזו ז7
 ןמ אגי זיז ימיא תחת ךרד
 תיבד׳וקה׳יפ בשילשד תיכה

 התיגיחמ ימייסמ אל ימנ
 אמס שחיאל 'אכילד געאד
 אכיא תת תיבה לע הלעי

 רכקד׳ילתכצ עגי אמש שחימל
 דנה ןת וליפא עגחב אמטמ

 היפ שיפב ירפסכ תכ ומדכ
 רבק זז רבקב זא המודא

 חיתפ אלא וניא תא ־סיתס
 להא המל ראוחו לק תרמא

 א טמ וניא האמוט לבקמ'והש
 חותפ אוהשצ ןידדנה לכמ־
 האמוט לבקמ וניאש רכי
 לכמ אמטי אלש ןיד לכ
 עמשמ חותפ אוהשכ ןידד
 ן *י אמטמ סותס אוהז
 רעל3 :דבה ןמ ט ענ
 רוסא סיפר לכ לקדחה
 ב וקיזחהשכ ונייה ל

 קיזחהל ןיאכ סא לכא
 םדיב')חחל ןילוכי ,ושר
 חצוחדכ׳יתילי ארזיפ

 אלל :חלמה *

 *ידגגצ הנלביחל םע דכחצ
 ילבחב ןלד '0' סלוכל ירהש
 *ברה ושלל זשאר ךרד תאגל
 שימשת לל שי ךרד ול שיש לכל

 ־• יוצמה ךרד בכעמ וניאש
 זימנעל תשמתשמ הנלנדיהו
 1יע לכא יוצחה צחורב הדגנכ
 ע הל ןיאש היתלרכח דגנכ
 ^יחנעל תשמתשמ •ך יד ןהילע
 *חאד אכלה צרל אישק הדכל
 ©ייכוגיקה׳יפאל ןיבכעמ ןללב

 :םיימינפל לע ןיבכעמ
 ^דקח לל הילש םותס היל
 רחאלו למתסל לל חותפ אתכ
 יפלט :וחתלפל ךלמנ ןמז
 •לבמה לככ יובמב ןיסמתסמ

 :ימינפה לע ןלביח וליפאו
 !םתסשכ לימיבפ ןיפ אלש
 ופוקשחל ז/יזוזת קלש אל וחתצ
 ואלד הדיע־ו ילגל לצתפחו
 ותתיפל ופוסל־הישצנל הקייש
 ,ייהש םותס תיכ :ןאו לחאל
 ת :ומתסי ינחל חתפ ול
 רבחה תקולחכ תיחא 'ד ול
 אוה ולאכ קולחל ואב םא
 תביבס אמטמ וניא : תותצ
 ןימ סא חתפה דגנכ אלא

 ירה ויחיבכ תא קרפ :וכותב
 ;אמיט םימכחו רבקכ אול
 תומא 'י רבקה תמיכס תא
 תורהט ישיע יכרקי אלש ידצ
 א ואלו וליהאי ינקה דע
 תרחא ריעל ולייחפדא
 יינב ושקבו :תרחא ריע ךרדל

 ןמתוסל הכ תיאטמהש ריעל
 ריעה התוא ינכ :םהירחאמ
 רבכש הילע ןיבכעמ תרחאל
 ןתואב ןכרד רגקל וקזחוה
 ןיככעמ הר יככ : תיאממה
 ימ יקחד יכד סוסמ ןהילע

 ג תיאמזיה ךיתליקלויפחהצ
 יבה

 ברדכ רי&איצר ונ וקיואזתש ־יצמ םאר בר רסא הרוחי ברד םישמ יבכעמ יסנ אני
 1לאומש רפא ןגע בר רמא וירכ וררבש זומ ןמצעל ךרד וריצש םיכר 1ירינ בר •ושאר 1־
 שכינרה תושר ינב תותלי {ירא ריכעהל תואובמ ינב ושקבו םיברה תושרל ןישלופטה תוא

 ,יי ןדניפ רטס ןהילע ןיבנעמ
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 ליכ אתמ ידליכ

 ז1

 *׳׳*

 ןהיצע ןיככעמ תלייי^ ע ייאמ םינפל
 שורחת^אל יחא םוי תשירחו
 יכ גה :ידרת אל 'יתגרתמ
 אערז 'תמ יא יאת אתמחר

 יא1 דה אלאכרכיתמירת
 אל אערזיד אתמ אכדכ אתמ
 ד אתמ אמיא תיעכ יא יוה /
 ינתו כירכד ארתאכ אערזד !
 אכרכד אתמב /יא תיעכ יאז
 אערז אתמ יא ילןלהא3 4
 שמחל׳תיכ איה ערזה תצפה ץ +
 יאז רינה עשב השרחנ רככש ־י^
 תרמאקד אתמ ודר יכ יאה
 ירת תרתאק אערזד אתמב
 רמולכ דה אצ אכרכיתני .

 רטשי ךאיה ריכה תעשכ
 תכאלמ ידכ זב ןיא םירמש *־
 ידכמ רתמ יכ שי) םימי יכס
 אתמ יא) דחא סמ תכאלמ
 תרמאקריכהתעשלשאכרכ . 1

 ךאיה) אערז אתמ דה אל
 ; ערזה תעשכ םירמש רוכשי
 אערזד אתמ אמיא תיעכ יא
 אכרכ יחמ ירת ךל׳ישק אקדן
 יכתו יכרכל ארתאכ דה אל
 אתמכ אכיא ריכה תעשכ י
 : אברכ יממ ירת אערזד

 אכרכ אתמ אמיא תיעכ יאו
 ד אממדהאלתרמאקדו
 ץראהש׳יקסע ירויהב ערזד

 תידרמד תולעת הכ שי)השק־
 תעשכ ערזה תעשפ חרוט שיו
 הכפיא בירחא אכשיל :ריכה
 אתמ אתיא תיעכ יא ןכיסרנ
 אערזד אתמ ךל׳ישקדו אכרכ
 יכתי כירכד ארעאכ דה אצ
 ל סרוק תתא ערזה תעשכ
 העירזה רחאל תחאו העירזל
 *א תיעכ יא)סיערזה תסכל
 ירת תרמאקדל אערזאחמ

 'עשב לודג׳רוט שיש ןכיקיסע ירודהכ דה אל אכרכ אתמ
 ־ ןונה הז ןושל)אב רכ יתמ ירת דה״אערז אתזד ריכה

 אתוי ולד יכ *• הדש ןיקשמ וכתמש רוכ ןהל םי סא אלזד
 ידכו הזל סמ תליעפ ידכ הדש תוקשהל ידכ מ אהיש דע

 'נ :סרכ הסידרפ : לעופ 'כ0 סטמ הזל סמ תליעב
 ןיא :ןכשמה רכחכ סדיאס ןיכשח יעל דחא לבל ןיבק
 סיכפגני לכ אתיצוא :סעט אלב תיאיכנירבד אלא )לא
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 ז ארחב אבכ
 <ר שריפ הירתא יכ רמוהירתא יכ רת ינילפ אל
 עקרקה היה הדוהי רד ירתאכד יכדרת רכ
 עעא)ןטק יאכח העשתב חורטל בושח היהז בוטו בושח
 •דו־יז־יחד יא חייטל היהדאר מ׳שירחידכ מ היה אלש

 3ר רטא אריז יכרדכ תישא רכ *ירימ יגה
 םיכרה תושר1? תוכומסה תומא'ר ןמחנ
 סתה איה א4ו ןיימד םביכרה תושרכ
 יקחרר ןינסיז אבה ירכא האמנט ןיינע1?
 חא אירו :אכוט יליעו יברה תושר יגכ
 תויד ןיבק תעשת הכ אהיש דע הרשה
 רמ יגיירפ אלו :'וכ הזל ןיכק תעשתו
 רטא יאמ לכבכ חירתא יב רמו ירתא יכ
 יא םוי ורר יכ יאמ אמוי ורר יכ ףסוי בר
 יוה אל אכרב אמוי ירת אערז אמוי

 חיעכ יא יוה אל אערז אמוי אכיב אמוי
 ינתו בירבר ארחאבו אערח אמע אמיא
 אלוור ירורהכו אכרב אמוי 'יא חיעכ יאו
 רמא סויפ אמוי ולאר יכ ןמחנ בר רמא
 אינת ןיבק תשלש ז־רב לאומשר תיכא
 ינ א םרככ חנמ וריכחל רמואה יכה יסג
 'גפ הותפי אל רסוא סובמיס ךל רכומ
 ירכד *~*לא ולא ןיא יסוי יכר רמא ןיכק
 אסנק רב אבר רמא יאמ לבנכ תואיכג
 יכיח יב ינפוג רסילת ינב חתאיצאתלת
 ןפר ימירבא יכר׳שא אמויב ארבג קיפרר
 תלטינ שרקמח תיכ ברחש םוימ חפיח
 וטא ׳ימכחל תנתינו םיאיבנה ןמ האובנ
 יפ לע ףאמאק יכה אוה איבנ ואל םכח
 איר םבימבחה ןמ םיאיבנה ןמ הלטינש
 איבנמ ףידע םכחו רמימא רמא הלטינ
 יוה ימב חלתנ ימ 'טבח בבל איבנו 'גש
 ערה יינא םא לודגכ הלחנ ןטק וא

 ?ירתאכ לבא חורטל היהיזארמ׳שירחידכ
 ב5ט עקרק היה אל אתק התד
 תרמצ בושת היהיש ךכ לכ
 אתשהו ןיבק העשתמ תיחעכ

 4 עקרקה ןיאש יאמ לבבב יעכ
 רועישכ דאר לכיאי ךכ ןט

 תרגל : מדמכשתכ לכשה
 אברכב אמיא תיחב
 ׳יפ ירודהב)אערזל
 דה ריפשי םוי תשילת תיב

 העריזל אבישכד אעיזל תמ
 ךשוח ד5ע די רדחבו שרוח
 ערוזו עקרקה לע השירחמה
 תיא תיעכ יאייר)דהב )ה"

 ד> אערזד אממ
 יתמ ירת יוה אל תימאקל)
 רדהו אגלפותמבירכאברכ
 : אתמ סילשד דע בירכו יכת
 ןיקשמש זרא חרפ א^לרדד

 לכל :יעכ ילדכ התלא •
 רחא סמ הל ןילודש קא דחא
 היצ הול ןכ סאד ירל השקו
 יעבדכ יאמ לבבכ יכתימל

 ; הלכ הארנ כ'ע ךניאב
 ולא ןיא יסיי יכר דופא
 ןיזאיבכ ירבד אלא
 רתולבןאלא רמאק תכשל אל

 יאה טו סעט אלב רמואש
 כג ןימומ ולא ףיסכ אכמג
 ׳תטמ ןרופיצ הב ןיאש תיתי
 להאב אל לכא אשמכו עגמכ
 ירבדכ סהירכד ושע רמאקו
 רבא יא ךשפכ המ תואיבכ
 אל יאו להאכ אמטיל א)ל
 ןכו ללכ אמטל אצ אוה רבא

 ןירכעח דניכ קרפ ףטכ לי
 רמאקד ריעה ינתכ חיההא
 ןאל סכזי יטא ;'ט יל המ
 ררוס ןכ׳פכ ת׳אי איה איככ
 שדקמה תיכ ברחשמ רמאקד
 ומא יתכ היל ישקת'ריבע ירבועל ןתינו האיכ סעט לטיכ
 אה ריבע ירכיעל האיכ סעט 1הל היה אל ברחנש םדוק

 אבה ךירפיכ וקתמי םיבונג םימ ביתכדמ היל קיפמ
 יב סעט לטינ אכה יכשמדכ םתה ייונשל אכיאד ליו
 יוקח לככ תושחהל שח אלו הלטינ אל הריבע ירכועמנ

 לכ

 רח ירבד ארקש תואיבכ ירבד אלא ולא ןיא ליעל היל רמאד סושח ס האסכ הלטנ : רדוע קיפרד ; איצוא ירק
 יבנה ןמ הלטנ תרמאקד איככ תויהל יואר סכח ןיא.יכו אוה איבכסאל סכח וטא : אתליח אהל הל טקנ האובנ
 >ח ןניאש םיאיבנה ןמ הלמיכש יפ לע ףא רתאק יכה :םימכחל האסכ התיה אל ארקיעתד ללכמ םימכחל הנתנו
 ל עדת • ג התכח ככל ול םי איכנו :הלטנ אל סיתכק ןח
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 יהל שכו גל ןיבוטמ הרהוט אל ולןיעדמה
 > ^ ןיא םלשל הטינ אחא בר רתאחל הכולמ

 רעאמעט יאלי ;ןיביטמ הרהמב אל רחא הלחתתד רתימל כ־א >ל ןטר
 $>3עבהרקז}>אכח&ודרילןווכמש תוסכלהזןיחמע^ו )הוריזחה אלשהארשצו^גלודגללהלריזתישהכנחהי!

 זייתיכ^ קע* "לה־. י :םיתכמ ןז
 אביקע יבר ירהש ייהינ אלזח דק ינ-

  —^ייי׳״ £*י\יור • •יי

 ןיכיטמ ןיא םליעל רחא ב
 קלקל רוככ יקלח :
 ארנח דחא הךל ןנטהי עזו
 *תכדתןי!חמ*שיב ןל׳קפכ
 הרוכב קלח ש קמ םינש

 :טושפ קיחל
 ׳יא ׳ישכ יבד ארבזיל:
 יכה רתכ ׳רגד
 ישנ יכ ןכ סא א/יליתא י־
 וימחל ליה אלל לימח ו|
 'ר-ד׳יאו תלנב םא טס
 הישנ יב ןכ םא *תא י•
 ןמכ : ליכא וניד

 ארמאתמו אחירימ אכר רבג רפאר ערה
 םא חיתווב אנירחא אבר ארבת םשמ

 דח ינב והייורה סליוו אישוק יאמו אבר
 רפאו ערה אנר רמא אלא והנינ אלזמ
 ז־דיסשפ ארמאהמו את^יימ הכר ארבג
 בר רפהיז .ריתווב ףסוי רב אביקע יברר
 6-נתליפ אהל אמליר אישוק יאמו ישא

 ערת ישא בר רסא אלא אוה הילזמ רכ
 ארפאתמו אהליפ *-*בר ארבג רמאר
 תמוסכ םלידו׳יחווב יניסמ השמל בלה
 אובנ הלטינ דקפה 'יב ברהש׳וימ ןנחוי רא 'םאק םעט ואלו הכוי
 רפר אה יב איה יאפ םיטוש תוקוניתלו םיטושל הנתנו םיאיכגה

 'טאקר הטוש אוההל היעמש אזוחפר קתסרכ יאק .דוה ישא בר
 ןאמ רמא םיתח ימויבט איסחמ אתכב אתשה ךילפד אתביתמ ז
 אחא םק אתעש יל אמייק ירירלהגימ סש אנא ןנברב ימויבט םי
 ועמשר ןויב אשירב יתפרפ אחא ברל יבחואל ןנבר ונמיא את.־
 רתש דרו־ר היבכע היכ יבולמיאל היבגל ןנברד אגוז רודש א!־
 הרשע יב ולמר ןויכ רשע יכ ולמר דע היבג חספע׳נירחא קברר 1
 אחא בר ירק הרשעכ תוחפ הלבכ ןיחתופ ןיאש יפל דרו אוה ול
 אה יכ איה יאמ תקונח ול ןיכיטמ'רהמכ אל ול ןיעירמה לב הישו
 יפרו אבר היטקיכתי ווה חובאד היפנכב הכחי .דוה ארסח בר ז
 אבר רמא והיימת היל הרפא תיעב והיינכ ןאמ הל רמא אסח
 םרא לכאיש סרוק הפח ןפר ימירבא יבר רמא תוה ןבו ארתב א
 רחא בל אלא ול ןיא׳תושו לכואש רחאל תוכבל יתש ול שי תת
 ןיחול לילח ןניפגרתמו תוחול בובנ ביתכו בבלי בובנ שיא רפא
 הלותבכ םוטא •בל וליפא ןייכ ליגרה עשוהי ברד הירכ אנוה בר י
 ברד ז־־וייב אנוה בר רמא תולותב בבוני שוריתו רמאנש וחקפ£
 סני ארצמ רחא היל ןנינרי טושפ קלחו רוככ קלח אטישפ עש
 רמה•* אכר אנמחר היירק רובכ אפעט יאמ איה איה ימא רמא י
 קח אוהה רוכבב ותקולח ןיאו רוכבכ ותיוה דובכה היהו איק ־
 יארצמא יל וגילפ ז־ריל רמא וגילפ אק יב הישנ יבר ארצמא א;

 ןוגכ חכררמא

 האבה איה בלה תך#ו אצא
 םיכסהל הכזי האיבמ ול

 ד יניסמ הסחל הכלהל
 :*טדהתישר קיש אקתסי רב
 אייסחמ אתמכ אתשה ךילמד

 \ ויבישט שאר תייהל דיתעש
 / : אייסקמ אתתב וישכע
 ,ן סתוחשכ סיקה יוריבט

 * *יתויכס וחש םתיח תרגיאב
 (׳וררש :לזחאתעשיל אמייק

 ׳'רב רחד היבגל ןנברד אגוז
 ללוכיל הט יכזלמיאל ישא בר
 בר תא ךילמהל תישלו הנע
 השרד אנתו חתמ :אחא

 לכ :הבישיה שאר השעגו
 ליאוה רמולב 'וברל ןיפילחה
 ^ 'ועינוכילסי אל עשה החדנו
 אלב לולח אוהשכ בובנ שיא
 המכ בבלי : האילמ סרכ
 ןיעדל םיכסמ וניאש תיכבל
 בל תוליתכ בכוני :החילש
 ביבכ השוע תילותככ סוטא
 רוככ קלח אטישפ :לילחו
 ריככהש 'יקלחינש׳וספ קלחו

 ד תא)הרוכב סושמ דחא לטונ
 היל ןניבהי תימיספ סושמ
 ילהש וז לצא1ז ארנמ דחא

 מלתכ ןהירהיןהדקלמסהינש
 סכיימל יאת םבי :דחא
 ויתחת סקד ויחא תשא תא
 יאמ (יקלח יכש לטונו הלחנל
 ^>כמו ליאוה היל ירחא ינח יח
 ןניכהי אל תיתאק אנילחא
 צסאוזאינחדחאךלהינוהל

 :רידכ ןגנ תילעת אל יאןז
 מ סביכ דלת רשא רוכבה
 0כייל לודגכ הממדיעתשתק
 !*יכולייאל טרפ דלת ישא
 אבי המבי ארק סרדמ יכהו
 רוכבה היהו רמוגו הילע
 סילע אבי ןיחכיהןמהזיא

 * ןמכ דלת רסא רוכבה
 ןגרפ איה תודלוו תכ המביהש
 אערא ןכזל :תינולייאל

 צע :ויבא יסכנכ ויחא סעגלכימל אסח ינ :ויבא הדש לנא עקרק הנק אשנ ינד א רנמ (י

 י •'<>
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 שיב ירמאדכ אנמחר היירק
 יע 5ל תתל גי/לכד ןילתיב
 ןתלכה תא ףיכל ןיאו סיכש
 היירקד לאל י א'ימכ ייבאלז

 אמא הברל ירל׳תית סודס תדח לע ויפלכ הז זיגב ,^ילעמ :>י דמא :רפח חל ה^\
 אריצמ דקא היל ןכיכהיד ר)כבב ארח ירמניא ןיירח-לכ לש לדייעקרתפ תיביסמ .
 ןיחא ינשכ אלא תכ ביתכה יל ןתנ אלש יפל *י לחיא* —ן־^יכיש לעכה׳יכ דשכפליכל^'(
 תתל ישילשל קיפב אל ףתתשהל םטול ןיחא ינש ויה >צא> אתעלא ילת :תמשה,ראשמ4יכרכ/וג־
 הנתמ׳יככד ללעלדחיבםקצח . י י^יי ״

 ׳ י"׳־ ־ ה1? ףיקתמ תורס תדמ קפוכ הז ןוגכ
 ס ?-!׳1ד ןנייעמ !־די1? ירמא ףסויגר
 ףסוי ברכ אתכלרו ןוירמ רב יבד יסננ
 ןוגב הכר רמא ירגנ ירתא אתערא ירת
 ברה1? ףיקתמ םהה תרימ 1?ע ןיפוכ חז
 1דיודמ איד יאהו לחמ יאהר ןינמז ףסוי
 ארננ רחא'תערא יתרח סוי ברבתבידחו
 םודס הרמ ידע ןיפוב הז ןונב ףסוי בר םא
 שיפאד אניעב רמא יצמ ייבא ח1? ףיקתמ
 יכירא ישופא ףסוי ברב אתבסהו יסירא
 אסיג רהו ארגנ אסיג דה איה תידימ ואל
 י־רא איוו :לוזנרקבהיד ן יגידפ 'רהנ
 ידבו חזיד ירכ ןהב ןיא :'וכ ןילקרטה י
 רמראניד היא רמא הדוהי בר והמ חזיד
 ייגר אניד תייל רמא ןמחנ בר דוגא וא
 *ץוידל ןמחנ בר1? אבר ה יד 'םא רוגא וא
 רמב דוגא וא דוגד אניד הייד תרמאו

 ן .הלשה ת
 ןיןלחל ןיחא£
 הל םי תתא
 הכק המ וכח*

 הנורו ןהמ
 : זלשל הכלמ;,
 עקרקל אה"
 רלאי הל ש"
 ציללדמ יאה
 0יר)איה ןרד
 ןינשמכ ןהש
 ה/ש סימעע)
 יל ירמלאלש.*
 תדיח ןאלד׳היע
 דליעמ לכל ןת
 שי אתערא ית*

 דחא)אלגב דק
 תחאה לכאלע^
 ןליכד סלדס מ
 ןהיתש להכיכ (׳
 יסירא ישזעאל א!,
 תידש יתש ךל^
 ילכ ןאכמ תא> ,
 הדש התל ןיסירא •

 הפי תל
 הלש אלהכ אסיג דחל ארגיכ אסיג דח ג
 ג גלפכ יכפ לע רגכ) ,ק רזח ינפ לע להכ שיש ש
 םימל ן חשהל לגנה ןח בלה להנהש יפל לל/נרק
 יהנה לפ אכתכ קפנה ןק הנקלחת םאל קלח•
 אלהש םימעפל לנלפככ לגכ ינק אצא לצ ןיא ינ;
 י1ח 7חאל ,היהי כיעמצ חלזמה ןא הנקלחת
 יל ןיא יכישלל לכלפכ ינפ לע רגנל לחלזמ יכפ .
 אהיש םיקלח הכימשל הלקלחי 'יפל לחרזמכ רהכ־
 ה/מ קקלי לשאכ) דגנלו להנל ךזמפ הלש:

 הזכ : ה
 רלגיא לא דלגד (
 הזל ,זא קולקל ה
 ןלק לא קולקל ׳
 לא יקלח ךל הנק
 ךל ןתאי סימל
 כ יספאיאן
 אכידתיל :ךז
 ןלס אל )ל יחלל:

 דכע : הכ היהנ ןיפתיש אלא רוכמא ילש אצז

 םש לע םיקי אה ריפב אנמחר
 ןיתייק ליקאי איה ילאכ ייחא

 סבר ר״אד אהד פח אבנילו
 /רמאק הרית ןילח אל |יע,כ

 /*דגנכש לקמל ללכיהיהןידבד >י1ריהיד ;ידכד
 תאדל תלתילב אדיפקכיאד
 ןיפיכד אה״יעל'יתכיד המכב
 הזי לכלכ הזכ םידס תלח לע
 כ לד רבכשב לכייה רסח אל
 לצ הלעמ לכיאש ירבח רנחכ
 ללכיש אשי&פ אה לכא לכש

 רידל סנכי אלש יכ תיחמל
 אמייק אלד רנזיכ׳יפא יתיכב

 ריגימל דיבע אלד ארבגי׳רגאל
 רסח אל הזיהנהכהזהיהד
 רחאת םימכח תנקתמ אצא
 צ ןיא אתשהיקפיכד אכה
 ךירעניא יאמ א ללכ תישקהל
 ךבילעמ :ריכבב ארק
 של ריפ קירמ רכדיסכנב היל

 תלברכתמ 'יחעפש׳חלל ןיללכיש ירייא לעפה׳יב הדשב ,לקה
 רמיחל ןייש אל ־דגיכירתא תערא יתרתכלתזלש ראשמ

 , וזמ רתיי יז ןיכרכתמ ןיא יתיקשהל ךירכש ןייכ ןכילעמ
 םהמ דחאתי^/ימ םתיקשהצ ךירנש׳תלא םגד'רכ ןיאו
 הקיל הכיא׳ח^ל ןיפדישב הקול תחא יתעפש רתיי םימעפ
 שיש תטז ךל ןתינ אל קירמ רבד יסצככ ןנילעמ תרפו

 ויהש ןנירמ ינכ לחכ םירקי םימלב אל סא לז הדשב ונל
 *ערקי םימדב אלא סהיתיעקרק םירכלמ ליה אלל םירישע
 ארבג אלההד דביעא יאק אל ירגינ ירתא תעיא ימלת)
 'ןיידש יתש רמולכ הישפנ יפכאכ אתליח אלא 'יקב 'יפדב
 םיתשל תחא לכ לקלקיש דחאה הפו׳יו רגכ תחא לכל שיש
 תדמ לע ןיפלכ הכר רמא לז הדש ינחל זז הדש ינק חקיש

 בקלק דקא לכ אהיש ידנ םלש הלש ידחא לכ ללעד םידס
 רגנהס א רגנ דחא אתערא יתרת׳רפל שי ןכל ארנמ דחא
 אל םיתשל הדש לכ לקלקי םאל תידשהיתש ןיכ קיספמ
 רמיחל ךייש אצ יכהכ אתשהי ארנמ דחא וקלח היהי אצ

 קלצחל הנר דחאה סא לטאד ןלירמ רכ יבד יסכנכ ןנילעמ
 ימכ ןכילעמ ןושלל ןכילעמ םיסמ לקלקיש רמאכ םירשעל
 א סיג דק)א רגינ אסיג דאו :הפל בשייתמ וניא
 זיכלפנל הקרזמ רשא הדש לאננח לניבר שריפ ארהצ
 ןלפכצאב התלא ןיקליח שלריפ ליזנרקכ סתיא סיקללק ארגיכ ךסומ המורלו הברעמל ארהנ
 ארהכ יחא דנל ארגינ דחא דכ דחא לבל היהיל תימלרד׳יברעמ ןרקל 'יצלפכ תיחרזמ ןרקמ

 :אסיג דח יורק ארגיכ לא ארלנ ךישמד אכיה לכו
 ללצ'ליילושמ יתלי הברה םירקי םימדב לליפאד ידל האלכ דלבא לא ללנד אכיד
 *ליכת תא דחא קלסל לצוי ןכ סאד אבני"לל הארנ ןיאו רלצא יא דלנ לא ןל ־רמול

 רלככ י :הקולח ןיד הכ ןיאש לכקכ סימל דליע ילי 1י*
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 ..וו^&ז* הייאר קרפ ׳ זיפתועה

 "טישפימ*פט>ןילי^-׳יי""?5 0)י?ן!,)דחאם^זלד)בעישהיל ","יו^, *ג, ״״■־,ריבכ טקנ יאתאי אמיתז׳ינ ןהל חינהש ט1שפ1
 4 דיכעי םא קילאיש? ט-'6עטי" א 01י ,ל-," -,",קר •ריע שי םאש םינש יפמ רקוי רמגה

 >מת)ייר־תשת1-םש ןליל לי־י *'׳יי י56 יל6 ש ־"־נ• 1 י??לד 6יפ)י .ר)ן.ק5,ח ךנ " " סש שיש הברה ״^״״״^11 םש ךליל ל־יי אל דחא סיי אלא ת>הם
 _ * *י!" ״ תאד'ושמ׳זשפו רזנב טקצ

 ךכט זהיב* ןז־־דר חינח־ע טועפו רוכב --!-—׳•* י-—
 ינאע יר רפא ;ישוע יעכ האממ ה:הבו
 םימי ינש הזרו דהא םוי הייר רכוע רמוא
 יירוח זב ויצחו דבע ויצחש.ם יכיז־רימ
 שבוי ומצע חאו רחא סוי ובר תא דב ע
 רפוא יאמש חריב'רירה .ריב ירבדרחא
 סתנקח אד ובצע תא ובר הא םתנקת
 ץרוה תב אשיי לובי וניא ההפש אשיר
 סייועה ארבנ אל אלהו לטבי לוכי וניא

 ; <׳יא ״רע הכשל הארב והות אל רמאנש היברו הירפל א^א

 *££***> ״־ ׳ית־ ״"*> ״״ ״י '״ ־""׳"זיר־י״״יי׳יעי^״י״־זל","
 * יווא וא רות א:יד

 חאד )שמ׳זשפו רובב טקצ
 יקל רושד דשכ היהש יתכ

 ': ׳ י ףא עבייאל רכשה עכד
 1י ה:ח סא יכ הזל ןיאש

 •עי דצ־כ ירפ יכהל) סיקאמ
 יפ לטונ רוכבה ןיא וישבעד
 סוי הזל דבועל יכשמו ס כש
 ימד אלו םיחי יכש הזלו דחא
 השירחל דמועו השירחל רוסל
 סושמ עצמאל רכשה יוה תבל
 י:הד אעעדא איקיעתד
 ׳ושפו ריכב יבג לבא ופתתסכ
 דקא לכ חעט יאה ךייש אלל

 : ןקלק יפכ לטמ
 לוכי וניא החפש אשיד
 'תאד בג ינע ףא) ,ן
 ס ידוח לכהד יתמבי לע אכהכ

 סייק אל סייק יל ןיאש דבעכ

 /וא דבע
 וקלוקלשפא

 ,ושפו רוככ טקנ
 יפתוש תויהל אתלייי

 /לה תיב ירזחו
 . ־6• יכפחד אמעטי

 / רפ סושמ ואל אה
 דל אלו היל ןניפייכ אל
 י1 חל זוקאהיצרחלמל

 11 :ךקלחב ךל

*1 
€ 
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 ׳חל,0ה ךריכמ הכזיש'יכ אטתו דוקע סדאל ול ריק שד אהו תכש
 ריג רזעיילא יניי ס,ם" סתה "י6" ? ^חי-דודנרעמ^נ׳דעכ יתנ ׳ייחאד אהי ןינמה םילשהש ןנב הינמ השע

 ^ א ילנט היל לי־איי אזינ^א4השענ יניעד ־נ לע ףאייש הפר ה, " ם-שמי

 עזי" י ז 1.1. ידירו יירוח תב היגחו החפש ס -ק זיש ^ ^ ״״.״ דנב שמתשמ)ת)דבע דצ "משש ץ א ןישיי־קי ז'" !יייי^ א" ימאת םאי ימ״י םמנע־לאישי ימ יל '־ י־־" יה לע
 ברל ןכטכ

 שמתשמו תודבע

 @מ8מיג55־׳

 >י

 •#י



 ןומאו קד# 1. ןיפתושח• *8
 *ןיומ

 ג כ וחמ ומנ

 ל

 הדיק איה גז םיחפט
 סיקפט הששכ רמגנ ן
 אלו : ינמיכ בתככ
 :ופיקהב וכרא היל ית

 שרות השמ מל המ׳רויי
 ׳ד לבא 'ימעפ תיאת'
 ןיאד"ויכ א/ריתירפז

 •לופ ,)תכל דקא םדא
 יתש םיתש דג:כ םדד
 תחא) ם תש דגנכ ו *
 םרכ ימק ךכב בנז ז *
 !2 יכרעמ תלע רמקל יבגל

 : זוסט תכסמב התקלחה
 םיתפמ השש תכ המאכ
 תומאה לכ רמאד הימעטל

 לש לכראצ :תויכיניכב >י.>
 תנלכ)א : וז לגא מ ןנרן>
 לבוא׳נשחה ןרסל ךכ תוספות

 דוסי יכג תחא התא םמרג
 יכ ארקמ ןושלכ ףאו חבזמה
 רפסכ הנהת סיקיתא ולכא•
 יבועל חפט הת אנ :(ןקזת•
 דדמנ ןלקכח ירהש םילתכ*
 רפס : וכרא ינקז סיתמא
 ׳אנש וזכ השמ בתכש הרות
 :'וגו ,רותה תא השמ ביתכיו
 : ןה ן־טועימ ינש קרו ןיא

 מחרל וכרא חנומ ת ס ןהכס
 ןורא התסכר־פ י ןירא למ
 וללק ! כ תאלת רמולכ וכרואל
 ותדימ יכרינ תש ריפו וכרואל
 :ובחור תדתכ׳ חפט השש :
 רמולכ 'וכ ת״ס אהי אלש ייכ

 לכ ובחור תויהל ,ירנ היה אל
 חנומה ת ס ליכשב אלא ךכ
 אהי אלש׳וראהבחורלוכריא•
 הדוהי׳ר :קחודב אנמו סנכ*
 לש המאב ןוראה תלימ רמו#
 הדוהי יבר התיה םיחפמ '9
 םיצפ תמא יתאקד הימעטל!

 :השמח תב תמאכ
 תוחכומ

 $0 סלס רוע אוה לימ ליפכ ןלב יחפט ו
 ©יבתוכו רעשה תא ורישהש א ל ללכ ןקתינ /

 ןתותמ זכיאש-צרג היל ירק יכהילו רעש וקמב וב
 ל)א תכתוח ?ימעפו זייפשמ אלל יבכ אלימ ליעל

 * י.:ופוסו ותליחתל• הילביהי ארועיס דתדשקלי^
 ךירנופיקה לע רתיי וכרוא אל :הרית ירפסל ןהז ,״
 טומ אהי ר מגישכל םיפלקה יב/ע יפל בתכה םש*
 התככ׳רות רעס רועיש :וכרוא ת*תכ ויבוע תא ן[

 ליוגב^ : וקל איעבמ *
 1לוגיד ידכ י*"* יאמ דוגד ידכ 1יוגל ירכ ןי יג למג !ע-קיהי בע !

 איש ק ףקה לוגל ידכ יא ףקה׳ישק דומע
 ן ידדצל קחצי רכ ןמחנ בר רשא רופע

 'פסכ איהה איגת יב רטא ישא בר ינחק
 ןהלחחפ ןיללגג 'ירפסה לכ 'יגתרברוח
 ול השועו ותיעצמאל ללגג ת סו ןפוסל
 קחצ רב רזעילא רא ךליאו ךליא דומע
 ןישוע סלשחינש םירפס יכתוכ ויה ךכ

 אל הרות רפס !ישוע ןיא רת םהירפסל
 דה־יוי ופיקה אדו ופיקה לע רתוי טרא
 רפס רועיש ינר ח>נ ולאש וכרא לע
 ףלקב השש ליונכ ןהל'טא המבב הרוח
 ירפס ןיעכש בחב אנוה בר ערוי יגי*—6
 בר דח אלא היל יסרחיא אלו אתיירואד
 ילגיער יכשטא דח בתכ בקעי רכ אחא
 חנו והייניע ןנבר היב וכהי היל ימרתיאו
 בחב אנונדח ברל ןנכריל ורפא תישפנ

 רמא !־דרות ירפס האמ עברא ישא יבר
 בז—!ב חשמ ונל חוצ חרוח אסליר והל
 יאנייכר עטנ אריו יכרל ןנבר היל ורמא׳
 םיתש אמליד וזרל שא יעו^חאטעכרא
 ןחא יכיחמ בנז האצוי תחאו׳יתש רגנכ
 המאו וכרא יצחו םיתסא השמ חשעש
 תכ הפאב וחפוק יצחו הפאו ובחר יצחו

 ןכחיו תשש ןכרוא ׳תולחו 'יחפט השש
 לש וכראל התנומ שלש ןייבועו השש
 םינש ןוראכ תולכוא חתול הפכ ןורא
 םיחפט'שלש םש ורייתשנ םתפמ רשע
 ויצחו ז־וו לתטלויצח חפט ןתס *-גצ
 ןהבש יחפט ינש םש ורייתשנ חז לתוכל
 ינש קר ןוראב ןיא גש חנומ חדות רפס
 חשט םש חינה רשא םינבאה תתול
 טועימ רחא טועימ קר ןוראב ןיא יאמ

 חרא םתפו אצ טראל ןורא ז־רתסנריפ ןוראכ הנוכש חס חטרל אלא טועימ רחא טיעיס ןיאו
 פ,תוב4 ץצח חפט ןזומ אצ םיחפט'ג םש ורייתשנ יחפט .דשש ןוראכ תולכוא תתולהסכ ובחדין
 ם׳ר ירכד קוחד אוהשכ אצויו םנבנ חס אהי אלש םיחפט ינש םש ורייתשנ חז לתוכל ויצחו חט
 חתנמ השלש ןייבועו השש ןגחרו השש ןגרא תתולהמחפט זו תב המאכ רפוא הרתי ד)

 *רמאדכ
 םינשל זז>>אןיכתתןימעפנ ן
 יפלכש ותיאי ייבוע ךיד
 דנ לש ותואו ןלק יירק רעס
 קשלו סיטסוסכול יורק רשב
 ־סוקמ ושורלע יזה סוטסישכיד
 רשבל׳־ירוק ידמ ןזשלבד רשב
 למכ ׳וקמ ונייה ךודו סיטסיס
 ף1קה לע ןיבת בי'ולפ ויל
 אינומה׳רפכ ׳אלכ רשב דנל
 ל רעסדנלסוטסזסכידלעי
 םשד ןתמ םוקמב םהינשבו
 ©לק ?י7 וכצשי׳יתכל בוט אוה
 ס עסוסכיל |יד אלי סהל שי
 <3יפמ ןהילע טתוכ ינא ךכלו

 שוססרכלוד לע םידשכ ןיאש
 אינזמהב׳מאדכףלקה לע אל
 הרות אמייד׳ ג4יי
 קוספ יתואד תר׳ואו׳וכו הינ

 קלב .׳ירמאדכ הרית ינרק
 ליכא רבדל דליה ןטק הכגסד
 ׳רות הרות יאמ הרות ידימלק

 א*לס : השמ וכל הזנ
 אוהשכ סנכנו אנוי תב אהי
 ןל ליה אל אלהו תאז קלחל
 אהד ןוראה ןמ ותוא ;יאיצומ

 מ ד?דקתיבב סבכיל רזסא
 ארקש׳יריפכהסזיבו׳ישדקה
 רדסב ןחכשא אל רושעבו

 ךרמלד לד ואינומ היהש׳מוי
 תיכב סנכיל ירש ןקתל ידכ
 ןכילחאדכ םישדקל *שדק

 סנכיל םילוכי כהוןיכוריעכ
 אלש ,רות רפס ןקקל ידכ 00
 ברקשמ סגו לקלקתי)שפעתי
 המלש הכבש דע הליש ןכשמ
 !אינוהלןילוכי ויה ׳דקויה תיב

 :וב ןייעלו ןוראה ןמ
 הז לתיכל הנקמו עבצא

 א|ן הנחמו *סרג אלד תרצ׳רנ
 *סרג יאד הז לתוכל עבנא

 םיקפט רשע ,ינש ישקית הקמ)
 כ יבתי יכיה רשע סינשב
 *סרנעכנא ןחקל׳ירפדכ
 :׳פטב השש קדהל יתרטוזבו

 ןהבש



 ' יל ארויבאבנ ןושאר קרפ 'ץפתושה

 ןיידמ סת יניכרל הארנ םידמוע םידומע יביט
 בהז לש סואשע אלו היה לארשי 'דתעהל
 קו רמיכק השענ רלגיטק ןיאד לגעה השעמ 'יכזהל אלש

 י׳כפליכפל שמשמ ןהכ היה אל יכה סלשחד אמליב ׳ירמא
 בהז ידגפב םירלפכה םליכ
 השעכ, רלגיטק ןיאל םלשמ
 הלה אהל ךירפ םמהל ריגינס
 היהי בהז,לש היהש קרא
 רפכמ ינשמל םינפלל י:פל
 ליה ימכ סידלמע יכהל 'רתאק
 ןמיס םיישע סהש רפכמ לתכ
 דסיש אל?ל לארשי תדמעהל
 ע ףסמ תלא תינבת טייפה
 יבשב ׳תללצ ףסכ השע ליד למע
 לש ןמיס ףסלי תיא תינכת

 'רקנ ףסליד לגע ונייהד ףסלי
 ןל רדה ר׳ש רוכב׳מאכש ריש

 אלל ףסכ השע לידנחע ךכל
 :לגעה השעמ ייכזהל אלש .יהז
 תשח בלתייכיה ירתב ירז1
 היה סידלמע םעש
 יפיקה היה סאש הששיפיקיה
 היל.סיפכ כ'א סידלמעאלכ
 :.סידלתעידהכ 'יחפט יכשמ

 אכיה ליד למע ריאמ ־יברו.
 שיש פעא ימייק ל׳לה
 לכב ריאמ יברל הברה תללי ד
 הרל/ו רפס דגנמ דסל ךרואק
 סיחכלמ ליהש לל היה טלשכ

 הרלת רפסש קראה שאר דנה,
 רמאקדח ןריתתררהל חנלמ
 סנכנל אניי תס אהיש׳דלמלת
 היל אטישפד אתלא חלדב
 םא יכ תמר לתלא יחינה אלש
 ןאמלו : תס ליבשכ

 '־ )ח לע אלל םחור לע׳נלטומ קרא לש וכרואל /})חנומ
 יי ןל ןאמלו תלעבנא עברא חפטהש הז לתוכל עבנא

 עבראתפטהש רמאק הנטק עבנאב הנחמל עבצא
 ש בידמלע סידלמע^ס : הנטקב ששל עבנאב שמחו

 * רפס*ידוחע ןימכ ףס^לימע
 ויוויו^י ור-יואל זוידכוז׳/רוזי

/ 

 ו־־ווחוד המכ ןורא 1?ש וכרוא1? תוחנומ
 רייתשנ 'יחפט רשע 'יגש ןוראב תולכוא

 ענצאו הז 1?תוכל עבצא חפט יצח םש .
 סנרפו אצ ובראל ןורא׳סנריפ תז לתוכל
 ןוראכ תולכוא תוחול המכ ובחרל ןורא
 אצ הצחמו חפט םש רייתשנ יחפט שש
 תז לתוכל תצחמו עבצא חפט יצח ןהמ
 םש רייתשנ !־רז לתוכל תצחמו עבצאו
 תשע ןוירפא נשיידמוע׳ירומע וכש חפט
 וידומע ןונבלה יצעמ ז־־ומלש ךלמה ול
 ןמגדא ובכרמ בהז וז־רדפרףסכ תשע
 ורגישש זגראו הבהא ףוצר וכות'וגו
 ורצב חנומ 'ארשי יהלאל ןחור םיתשלפ
 םשא ול ובישה רשא בחזה ילכ תאו 'גש

 ךלהו וחוא'תחלשו ודצמ זגראב ומישת
 רוהח׳פס תא חוקל׳נש הנוכ ת ם וילעו
 רצפ 'ח ירב ןורא רצסגחוא םתמשו חזה
 סייקמ ינא המו וכותכ אלו חנומ היה
 ז־־יוחול ירבש ת־חברל קר ןוראב ןיא
 יחפט 'ו ופקה תס ד ם ׳או׳וראב יחגומש
 ונ שי ס־חפט מ ופקתנ שיש לכ ירכמ
 ללגנ ות־ועיצמחיזלר ןויבו חפט בחור
 יניכ יניבד אחוור חפט ירהמ היל שיפנ
 רב אחא בר רמא ביתי יכיח יבשופ ירתב,
 ביו־רי יכיה ירתכ ירחיתכאוללגנ אוה ותלחתל הרזע רפס בקעי
 יתילד ימקמ הרוהי׳רו ׳יעל היכרבו אתרופ היכ ךחכו ישא בר רסא
 היוליע ביתיו ןוראמ קיפנ הוה אפר ביתי הוה אניה הרוה יפס זגרא
 חיוגב סלוער היל יינע יאפ ןורא רצמ יאה ריאמ יברו הרות רפס
 חבש ריאמ יברו יארבמ ימייק ווה אכיה םידומע ריאמ יברו דצה ןמז

 ארקנ רשא בית-ובד יאמ אנוה בר רפאד אנוה גרדמ היל אקפנ היל אגמ ןחאכ ןיחנומד תוחול
 ךדיאו ןוראב (יחנומ תתול ייכשו הוחולחש דמלמ 'םוגו וילע םיכחבה בשוי תואבצ ה םש םש
 רבו םשהש דמלמ יאחוי ןב ןועמש יבר רמא ן גחוי יבר רמאד ןנחוי יכררכל היל יעכימ אוהה
 ןוראכ ןיחנומד ז־רוחול חכש אלא יכנ יכה ןיא יבהל היל יעניפ ימנ ךדיאו ןוראכ [יחנומ ויוניכ
 • ירכשו תוחולהש דמלמ םהמשו תרכש רשא ףסוי בר ינזור ףסוי בר ינתרמ היל אקפנ היל אגמ
 ו־ררכש רשא שיקל שח רמאר שיקל שיררכל היל יעכימ אוהה ךדיאו ןויאב םיחנומ תוחוחז

 רשיי תשבל אוה דהב שודקה ול רמא

 תיחללהי יכרואל ססכלש׳ רלת
 ףסכ השעמללחע׳כש ןהיניב
 ןל יא לש ידנב םש תכלמ : מו
 הימקלל חכלמ׳רלת רפס וילעו
 ־ חכלמ הלה אכיה׳רקיעמ׳ירפ
 תזית םדיכלמ תיוילל ירכס
 ז■ לט בקלר לב שי :תיחללה

 *-,.:'יחפט הששזפיקהשהזו
 . : סיתפט ינש לבחלר יבלע
 ןיבש רילא יניבל יכיבד אקללר

 יכשלפ ירתבל :דלמעלדלמע
 ורייתשנ ינתקד ביתי יפיה
 יפס םשש םיחפט ינש םש
 הרזע רפס •־ ר תצלח הרלת
 ןירלק ובו השמ בתכש רפס
 להקהב ךלמה תשרפ הרזעכ*

 :סירלפיכה סליב ללדג !הכל
 ל 'ןיא ללגינ אלה לתליקמל■
 *תליחתמ ל!גנל דקא׳למע אל
 אתרופ היב ךירכד : לפלסל
 מ חינמו ולופ וללוג וניאש
 תינמו ימנעל וכרוכו תצקיי
 מ רפסל לע ךרכל יתיא
 ליעל היכרלבו : הלעמלמ

 לע הלעמל לכרלכ) :ףק ויהה
 לתמה לנא דנמהילחנחד

 יפיה : תלחללה ינש ןיב אלו
 אפמ קפט׳ירנמד ןויכ ימייק
 ראה בחלרכ ןאכמ חפטו
 .לנוי הרות רפס אהי אלש
 ביה סידוחעהקחלדב סנכנו
 ללחה תא וטעמי אלה יחנמ

 יביתכ יכמיזירת סש םס
 רשא :תיחול ירכשו תוחולל
 * אוה א ריתי איק תיבש
 אשרדצ סתחשול היכמסמל
 רסיי



 >״
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 לס בזיא רבס בתכ הפמ אפיס גקקד >.י> ^לש הכיתמ ״ק זכ :זזתכ זללז סיאיכנ ענדאב הןיזחי

 י תיירכל אפיס מימאל יתכאד היה זהיחע יתיב היה
 :היקזחי זויא סת>*ימי3
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 לס םפוס יכאלמ)הירכז יגק
 יכס תיבכ ייה ןהש םיאיבנ
 ןורחאה ,)ירדל םיתש תנשכ
 הימריל םידק היעשי :
 ימיב היעשי ירהש לאקזחיו

 הישאי ימיכ הימריו
 לאחזקד לויוריב ואבנת* ליבו
 ןלמ :היקדצ ימיב הל ב
 המדק תמ מ םייא םילית
 דמ סילית םיטפושה ימינ
 ןאתכ בויאל םדק איה) )רמא
 היה אבש תכלמ יתיב רמאד
 המלש ירפס השלש ךכ רחא!

 ח ירפס םהינש תללק ילשמ
 הארנ םירישה ריס המכ*
 ק )תנקז תעל )רתאש יניעב
 "תא ")הש ןרתא הימרי תמך
 הימרי רחא לאינד המלש
 רתסא'למב רצנ דכובנימי:| \

 שג ריש ח א ימיכ תרת(
 7תעש ינשה שוירד יתיבארזנ
 במא ד״תל :0)רזשחא רח♦
 ת)ר :ןמקל היה השמ ימי:
 תנלג)בעראגה׳תינערגפ ימ

 : תככ) ךלמילא תתיש
 !ב ףוס תירחא היל תיא
 תירחאל* ךפהכ תזכערופ

 סשמ דגד׳אצישהזק,׳
 תלשמג גתאטכ םעלב תשר:
 השח יכרזצ ןניאש יפ לע <
 הנימש :תשעמ רדס)יתר>:
 דע השמ תמדןתסיקלז:
 )רפס בתכ לאגתש :רפסה ף /״־׳
 גתדק םלוכש םיטפוש רפן
 הת) ןרפס בתכ)דמעו!
 ןכ) םהימיב לארשיל התל )
 :םיטפגשה ימיב התייהש נ *
 ירבד ט תכ םינקז הרשע
 יינפל תהש )לצה7 ינקז )רג)
 ףסא ןמכ יימיב )יהש
 ה סייילה זמ ןיתידד ק
 ןגשארה סדח יע :'יררגז
 המ יל) ךיניע יאר יתלינ!
 קסארה םדא ךיעי־
 *אנ קדצ יכלמ יע 1
 1*יר • •יייי׳ייי־י ן•!!

 1,ש קרס ןנבר ונח תרכשש ךחוכ רשיי
 םיבירמ,'אופש םיטפוש עשוהי םיאיבנ
 ידכמ רשע ינש היעשי ראקזחי הימרי
 רבד 'לחחביתכר היעשיל םירק עשוה
 חלחו־־ר רבד עשוה סע יבו עשוהכ ׳ה
 סיאיבנ המכ עשוה רעו השממ אלהו
 עבראל'לחה 'יהש ןנחוירמא אלא ויה
 ןה ולאו קרפה ותואכ ואכנחנש סיס יכנ
 עשוהל'יפרקיל הכימו 'ופע'יעשיו שוה

 הירכז יבח יכנ יתאובנ 'ביחכר ןויב שירכ
 ווה יאיבנ ףוס יכאלמו ירכז ינחו יכאלמו

 'ימדקילמרוחל יכחכלו וחירהב'יל'ישח
 'יטריפ ירקיעש׳ ידכמ'בריםטוזד ירייא
 קכ אשירב 'יעשיל היסרקיל לאקזחיו
 'גכרוחילוכ ייפריו 'נברוח היפוסייכלמר
 או־רמחנ'יפוסו אנברוח הישיר לאקזחיו
 אנכרוח ןניכממ אתפחנ הילוב ־יעשיו
 לש ןרריס אתכחנל אחמחנו אנכרוחל
 ילשפו בויאו סילהח רפסו חור םיכוחכ

 'לינפואינר תוניקו םירישה ריש תלהק
 כויה~ז ר מלו םימיה ירכרו ארזע רתסא
 אשירב בויאל חימרקיל היח חשמ ימיכ
 תור ןנילחתמ אל אחונערופב ילוחתא
 'ירחא היל'יאר ונערופ אזה'ונערופ ימנ
 תור חפש ארקנ המל ןנחוי יבר רפאר
 ךורכ שודקהר תמש רוד הנממ אציש
 השמ ןבתכ ימו 'וחבשתבו החישכ אוה
 עשוהי בויאו םעלכ תשרפו ורפס בהב

 הרוחבש ן יקוספ תנומשו ורפס בתכ
 רוד תורו םיטפושו ורפס בתכ לאומש

 םינקז הרשע ירי לע םילחה רפס בתכ
 קרצ יכלפ ירי לע ןושארה םדא ירי לע
 ירי לעו חשמ ירי לעו םהרבא ידי לעו
 ףסא ידי לעו ןוחולי ירי לעו ןמיה
 ז־רימרי רק ינכ השלש ירי לעו

 אל אתובערופב
 ןי אז זנילתתמ
 ןוזר רחא דימ הינתמי"
 לש תירחאש סוסמ יר רמזא י
 הכממ אציש תילמא הימ זייי
 , תיייפניקמל זלזייס ייי
 רנ רחא לתל ויל תזחנוגותי
 תירחא'ולי תיריש ןתיא די"
 הלונ ילועמ דמלי תאי ?לס
 'תזאז׳זתבל׳ייאל'ינצינל היק
 ידלכ ינתכ ינל םזשמד יד
 .יטעמ ׳טש יפל ילשת)סילית
 , הריפ ןיעמ םיביתכ דחא
 דחא ןוניכו םירצק תיארקמו
 ׳יומאדכ ןוגינ היה םהימיבד
 סיהלא תיית רפסב )ארקי)
 םושג יאמ לכס סוסו שרופמ
 אלד אה) ימעט יקוספ לכש
 אלש םושמ ילסמ רחא ובתנ
 התלש ירבדב קיספהל הנר
 ידהב יבתכ ןכלד שרפמ ת רי
 ילגד ןמקל ייסאדיגשמ םילית

 ה ־שע ידי לע ירפס בתכ
 ידי לע תככ ימכ פ>יא> סיכקז
 דדלכג רפוצ םינקז עברא
 יתא אתסהג אוהילאוזפילא)

 • ילשמ רחא יבתכ אלש ריפס
 היב תיאל תונעדימ
 ת״אי״ירחא
 !לירחא היב תיאימנ בויא

 תירחאמד תירחא ;אהד לי")
 ד״מל אכיאד דועו׳רשי לבד
 ירכס ה בקה לפכ אלד ןמחל
 ; םלועה ןמ ודרוטל אלא

 יכב י״עז המלש ידי דע1
 םירפסה יפל תרק
 שלשמ״יה ףסאדל״צהתלשגד
 ףסאיכא * איהו תרק יכב
 ףסא יגה אל תלשג׳לד ירפסל)

 היה ףסא אלא ףסאיבא
 }הבהלו ת אי יררושמה "ינלה
 ביסמ אל יאחא היל'רג אלד
 סיהלא המלשל ביתכ אה היל
 ןרמא דולד ל* )'תמי 'יטפשמ
 ׳יתכד עדת תלש לע ללפתה)

 לגד )לפת )לכ״ומזמהףיסב
 יתכה׳תלסיסרנדעסלתא)

 0 פל לי)דוד ,ולפת ולכ
 תט דוד'מלשל תילעמה ריש ימכ ביתכד ׳הז ד
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 ארחבאככ ןושאר קרפ {יפהו^ה 8*

 בתכ אלד אה) םיכלמ רפס)ירפס בתכ ?ודצרי
 יפנ םיבלח רפס הימרי םדוק היהד״יעשי

 אל ורפס׳יעא)ךליא)השנממ םיכלמ ףיסב״יה אלו גרהנש
 ס־גנ״יקזקש יפל היעשי !בתכ ותעיס) הי{לד1ד :בתכ

 1כ;91 יירחא םיחי וכיראהש ירוד ינב ותעיסו היק^זי
 סיא ~6ה ויה אלש ורפס בתכ אלו השנמ וגרהש היעשי

 רבדה רקנ רותב ׳זסעצ םהל
 ובתכ אל אוה לבא ומש לע
 'שנתד״יעשיל םדזק תמ ירהש

 *פול דע :יעשילגרהטכ
 ינב םיתא ולו קוספ דע ק׳ר
 תייש ברל עייסמו עפשנהי

 בתכ ומצעי תייש הלעו ומצע
 ושוריפל 'שקו קוספה הז ינפל
 ויוב ולו דע רמימל היל הוהד
 בתכ אל לאקזקיד ?ו״פ :

 זראל צימב היהש יפל ורעס
 הציקב יחכ 'יתרי אהד השקו

 1 םירצמל ךלהש היה קאל
 אלו תואיבכ המכ סש אבכתכי
 'רשי ןדאל רתיי רזמש יכיגמ
 "רותבש יקיספ הבי&ט :
 ןאכמ ךירצמ היה םלוסמ'רה
 ןיקיספ ח ןתוא דחאל אורקל
 ריכצ חילש ומע ארקי אלש

 לכ אהד תירל הארכ ןיא*•
 ארוק דמא ימכ הלוכ הרותה
 םינש הוארק הליגמכ ןכתלכ
 *אש המ אכת׳מגב רמאו ואצו
 דיתיד תר רמואו הלותכ ןכ
 אלס^ הקספה אצכארלק,
 הזו 'יקיספ׳ד הז םיכס וארקי
 תורקל התע םיגהונש המו ׳ל
 •דכ ת׳ר רמוא הרותב םינש
 עדוי וניאש ימ שייבתי אלש
 וניצמש ןיינעכ ומצעב תורקל
 ית לכ ןכתד םירוכיב תכסמכ
 ומצעב ארוק תורקל עדויש
 ןירקמ תמקל עדוי וניאשו
 ירוכב איבהלמ ועכמכ וינפל

 ית תא'ירקמ ויהיש וניקתה
 וניאש ימ תאו תורקל עדויש

 כ *רמאד אהל תורקל עדוי
 י בר רכ לאותש׳ר הליגמב

 אזקו אתשיככ יבל לע קחצי
 יאק אלו אריקו סיאקד אכזח
 רוסא ל׳א ויתתת שיניא לכ
 ךכ׳זסרס *ע״רות כתכש םשכ
 'וסרס *ע הב׳והנל טירצ ונא

 לצא *תנע ןזחש עקשמד ג עא
 אלא ומע ארקיש אל רוקה
 םהל שיש׳תוא ארקיו דומעיש

 ןת:תש ידכ הרותה תורקל
 דמוא דועו רוסרס יע הרות
 'ייסמ תנקס תויהל לוכיד יל
 הלינמב ?שמל^אהו תמכב ול

 סדוי• ^זייבש וארקי א ־יי

 ...; ־•-'ד

 חוגקו םיבלמ רפסו תפס בתבהיטרי
 :ןמיס קוסמי :ובתכ ותעיסו .ריקות

 יזטגא 'להק םירישה ריש ילשמ היעשי
 :ןמיס '4 ר נ ק 5 ובתכ הלחנה הסגב
 רתסאליגמו לאינר רשע 'ינשו לאקזחי
 םימיה ירבר לש סוחיו ורפס בחב 'רזע
 הדדוהי בר'םאר ברל היל עייסמ ול רע

 ש ךע לבבמ ארזע הלע אל בר רמא
 חימחג חיקסאןאמו הלעו ומצע סחיש
 ורפס בתכ עשוהי רמ רמא חילכח ןג
 ן^יזמב אינת הרותבש םיקוספ הנומשו
 עשוהי הרוחבש םיקוספ חנומש רמאד
 'ה דנע השמ םש המיו אינתד ןבתכ
 אלא השמ םש סרחבו תמ תשמ שפיא
 בחב ךליאו ןאכמ ז־רשמ בתכ ןאכ דע
 הימחנ ר הל ירמאו'רתי ר ירבד עשוהי
 הרוה רפס רשסיא ןועמש ינר ול רמא

 רפס חא חוקל ביתכה תחא תוא יסח
 רמוא הכ קה ןאכ רע אלא חזה הרותה
 א חנ קה ךליאו ןאבמ בתוכ השמו
 רמאנש ומכ עמרב בתוכ השמו רמוא
 ילא רקי ויפמ ךורכ ץלא רמאיו ןלהל
 'פסה לע בתוכ ינאו הלאה םירבדה תא

 עשת׳ יבר רמאד אה אלזא ןאמכ וירכ
 חנומש בר רמא לריג בר רמא אנא רב
 אמיל ןתוא ארוק ריהי הרותבש םיקוספ
 'יפא ןועמש יברב אלרו איה הדוהי יבר
 :ינתשא יגתשיאו ליאוה ןועמש'ר 'םיח
 עשת׳ תסיו ביתכהו ורפס בחב עשוהי
 ביתכהו רזעלאחיקסאד ה רבע ןונ ןב
 סחנפ 'יקסאד תמ ןרהא ןב רזןןלאו
 לאומשו ביתבחו ורפס בחב לאומש
 דוד איבנה ןתנו הזוחה רג היקסאד תמ
 םינקז חרשע ירי לע םילית רפס בחב
 ןתיא בר רמא יחרזאה ןתיא ימנ׳ושחילו

 ןתיא אבה ביהב הרבא אוה הז יחרזאה
 קדצ 'רזממ ריעה יכ םהה יהכו יחרזאה
 דטאהו ןמיהישחאקוהשם'״״״**8ז

 ,*סנ/גיויכד תלהק ילשמ ןתימ יספל אלא ןהירפס׳יכתיכ
 סרג היקזחיש לעי ׳וגל היקזק ישנא וקי/יעה רשא ילשמ
 ןכירמ!ידכ רותכ קוסעל ןהל

 תיב תתפ לע ברק ץענ קלחכ
 לע רבדה ארקנ'ס שרדמה

 הלודגה תסנכ ישנא :ומש
 !בכורו יכאלמו הירכז יגמ
 4 יבתכ םהריכחו ינדרמו
 יניאו הלוגכ אבנתנש לאקזתי
 לאןץחי ובתכ אל המל עדמ
 € .׳ דילש ינפמ אל סא ומצעכ
 ז /לחב בתכיל האובנ הבתכ

 גאבס׳חאל ?לא 'ובתכו ןדאל
 היהש לאינד רפס ןכו ץראל
 'ינשו תסא תליגמ ןכל הלוגב
 םהיתיאוגכ ויהש ךיתח רשע

 םיאיבנה ססתכ אלתיכסק
 ואבו ורפס שיא שיא םמצע
 ןגור ואלו ייכאלמ)הירכז יגח
 *איבנ םה ויהש׳קלתסמ דקה
 1 ובתכו ולמעו םינורחא

 ך ויואובכ ופריצו םהיתואובנ
 לפס םואשעו סמע תונטק
 לטק תמחמ ודבאי אלש לודג
 !:ומצע סחייש דע ול דע ו
 ןתייש דע 'וכ היצ עייסמ
 7ע םימיה ירבד בתכש ומצע
 ןאמו ומנע תא מ סחייש
 אתכ׳יכת :ומייס יח היקסא
 יעל יכתקד ךה 'וכ רמאד
 ינומשו ורפס כתכ עשוהי
 ן איתא הרותכש םיקוספ
 מ רמאד הימקלד אנת יאה
 )ינולפ 'יכתד ובתכ עשוהי

 •שמ םש תמיו יאהב יאנתל
 וב ןלהל רמאנש יתכ :'וכ

 .חאקדיאק אתליח הלוכא
 ןיל תוכ השחו רמוא הלקה
 ;ח ןיכתוב יאיבנהס וניצמש
 >>לכ ןתוא אלוק דיחיי:סבל
 ו״מיל :ןהב םיקיספמ ןיא
 גתכ אל רמאד איה הדוהי
 אן&מ ונתשנ ךכיפל השמ

 : ןועמש רכ אלדו'רותה
 ילב בותכל ינתשיאו ליאוה
 ל׳וכבקעי אמיאו :ונתשיא
 קלד תוכתמב א׳ל:הל׳יסרג
 דזלקז׳רשעד׳נייצמכ׳יסלגד
 חזאה ןתיאי םהרבא בישח
 בסקד ןס א כישחאק אלו
 אוה חרק ינכ השלשמ ןפא

 1 ג

 ז
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 שיקל סירכ רבס אל יאה ארבנ אל)היה אל בדיא יחרזאה ןתיאמ םדאה לכמ םכחד יבג׳ל
 < ןירזסי )ילע >אכש היה אל בליא ר בב רמאד איק ׳יההד ןחיהא השמ הז ןמיהד ךל קע ^
 ,לאס ׳ייא לש לתכ ךעידלהל )ילע אבס בלתכה רמא המל) )לה ןמיה ילמ : ׳יגל לכלכ)ןמיה היב כי/י

 היה )יאד רלחא יאה״בס יאד הב׳גתעל ללכי היה >ילע יאכ )תינשש :הגה אנירקא ןמיה יחרזאה ןמי;
 סיבריימי ךילאהס בל
 )5ייל? דגמלל היה לשמ
 תלימ לע םיגרטקמל ת
 לע ספתנ םדא ןיא
 הלה אמלא היה שיא
 לכ ןיא שרל)התעמ
 יהתל ארקל היפיסל
 כיתכד/לשח היה ימ ?תכ11
 העשמכ אמיא :
 רשעו םיתאמ'ט לס:
 רשא לכ תא ףסלד בית■

 )יתלכש סא הגשמל בלי
 הליא יתיל ביזיכד ולפנ

 הנש׳יעבראל האמ תאז ירז
 לאבשכ׳יעכש ןכ היהש לכל
 רשעל׳ייתאח ירה וילע ןיר

 ג היה הללג יליעמ סלל.׳
 ׳תלא סללעה תימואל לאכג.
 ךיחלט לע אלהילא :היה י
 םסל למשכ אלק היסתי*
 היה 'רשי יתחפשמ םשל לד
 ןנייה םר תחפשמ תאד ת'

 וללכש ג םהל.

 אב.-ו ביתכ חשמ הז ןמיה בר ־ומאתו
 אוה ןמאנ יהיב לכב סהה ביתכו ןמיה
 תשרפו ורפס בחב השמ ווה ןמיה ירה

 רב יול יבר1? חיר אעייסכ בויאו הערב
 בוי>נ אמחיר רכ ׳ור יבר רמאר אמח1?
 אופיא ןחי ימ אבה ביתכ היה השמ ימיב
 עדוי הבכו םתה ביתכו יירם ןוכחביו
 אופיא ימ׳יהבר קחצי ימיב אמיאו אופיא
 ביתכד בקעי ימיב אמיאו ריצ דצה אוה

 *ןמוי ימיב אמיאו ושע תאז אופיא ןב סא
 ךתער'קירב אל םיעור םה אופיא ביהבד

 אוה השמו וקחויו רפסכ ןתי ימ ביתכי
 ו ד הישאר אריו ביהבד קקוהמ ירקיאר
 כויא'םא בר ןופס קקוחמ תקלח םש יכ
 חיזושיא אבה ביחב היה םילגרכ יסיכ
 שיה סהה ביתכו ומש בויא ץוע ץראכ

 יכה ץע !בכרה ץוע אבה ימד יס ץע הכ
 ו תוא*י ינ"" לאר שיל השמ והל םאק
 לע ןיג בו ץעב תוכורא ויתונשש םרא }
 ו ביתיו ינמחנ רכ לאמש יברר חיסק ןנברכ אודה ביתי ץעכ ץ
 רמא ךילע היל רמא היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אל בויא רמא

 תחא הנטק השבכ םא יכ לכ ןיא שרלו התעפ אלא לא ופש בויא ץוע ץראכ היה שיא א■
 םכשו ופש ןב סא ל א אמלעב לשמ ימנ אבה אמלעב לשמ אלא הוה יפ 'ונו הנק רש
 יביחמ היה ירנטכ ושרדמ תיבו היה הלונ ילועמ בויא והיורת ירמאר זעלא רו ןנחוי ר הכל ור
 לארשי וסנכנש העשמכ אמיא ואציש דע םירצמל לארשי וסנכנש העשמ בויא לש ויתונש י
 בויאו ויבאו סעלב ןה ולאו םלועה תומואל ואבנחנ םיאיבנ העבש יכיהמ ואציש רעו םירצ:
 והילא ךיסעטילו היל רמא יזטהלאברב ןנ והילאו יתמענה רפוצו יחושה רולכו ינמיתה זפילו
 יבניא ימניא בויא יסנ אבה םלועה תומואל יבניא יטניא אלא הוה לארשימ ואל לאברב
 וחייתאובנ רקיע םחה סלועח ז־וומואל יטניא אל ימ םיאיבנ והלוכ וטא םלועה תומו*
 (תומואב היה ריסה יבתימ :םלועה תומואל והייתואיננ רקיע אבה לארשי
 ,יחתה ןחטי וילע אוה ךורב'ורקה 'יבד חבש לבקל חב אלא׳לועל אב אלו ומש בויאולוע
 איה יאנחר ןיסה םלועה ןמ וררטל הזה םלועב ורכש אוח ךורב שורקה ול לפב ףדנפו ףרח
 חכלו םהיזח םכלוכ םתא ןה רסאנש היה םיטפושה טופש ימיב בויא רבוא רזעלא ינר אינת

 ולוכש רוד הזיא ולגרת לבה הז

 ןחס׳מאקיאמ ןכסא םלועב
 *רטניא אבלט הליל לריע םסל
 *דג יתיא איה יח ןניעלמשאל
 ןתיאכ דלמעיי ליכי היהש
 )יבאל םע *לב :ןיליסי
 םשל לתשש לכ 'ליגמכ ילחאדכ
 אלהש עלדיכ תיאיככב לטא

 :איבנ ןב איבנ
 *סנכנש העשמכ אמיא
 יאמל תאל םילגמל לארשי

 תאלססידכ^ארקל׳חק
 בליאל הנשמל כייאל רסא לכ
 תק קיח השעמ לתלא ירחא
 'דלח'יעבשק היהכ״א)הכס
 א(׳ לפכנ אלל ד״סד לי״> ןכל

 לכאתיככ לש יפלד רסלעב
 אל דהילא : אל םינשב
 אטישפד עמשמ הלה לארשימ

 הנה׳רסימלאכרבןכלהילאד
 *למאל ז עד ק פכד׳רכ ךכל
 ס רפלנל יחלשה רדלב אבי
 לארשיכ ןהב לדיעיל יתמענה
 םתה 'גל יכ׳רלתה לכ לחייקס
 ןזארנל לאכרב ןב אלהילא)
 ד'תכ'לבס ס/יהד א/יעחסד
 'תא אהד הלה׳קעי ימיב בליא

 םתיש אל ךליא)השחמד ןמקל
 רמ ;םצלעהלמלא לע הכיכש
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 .־סל הפ ןיחתב ־,יל היה טשפמס ןמקל ןנייחאדכ 0,ל51ד> א}(הנש . ,
 יב םיידשכ תנכלמ ימיכ סירחוא סימכוי) ;>ילעסידשכמד>לנסנא-״-רי-י*,,׳ * 0
 •כ ירתאל ׳ימיא סיימ ינ היה לארסיד יהל איייכפ יהלי־ £ 'יה איה יאית ליעל זיתי איה אצי ייתד א־קו־מ ־ינ יאנת 4 הל״

 'ופש לש ורוד הז ׳םוא יוה לבה ולוכש יייפוש תא ט־)ש6 ררד
 ירמאד י׳רל אמית

 ויגלטשאה צכ׳רגחתד סכב
 השמ תימימ לארשיל גדמעס
 אל ריעמ ק ןסמ תמש דע
 ח׳רעב :,יפ1ד סישסהכ היה
 יאלוהאו יאכת )הליכי׳רנ
 י׳רליהיה לארשיבייאד ידימ
 כ פ בוד יארומא)ג״לד "רג
 היה לארשימ וא לד "יעל רבס
 והל רמא יכה ליעל רמאקל

 יתיאל ינשי םילגרמל השמ
 : 'יכ ן׳עכייתמשש םדא
 ימיב בייא סירחיא שי1
 שי יכה היה בקעי
 אהד ןתנ׳ר ונייה יאל 'ירמוא

 אלתוככ : הילע יגילע

 בו>א טדא החרק ןב עשוהי ר םיטפושה
 אצמנ א*דו רסאנש היה שורושחא ימיב
 חזיא ץראה ,רבכ בויא תונבב חופי םישנ
 רפוא יוה תופי םישנ וב ושקבתנש רוד
 דוד ימיב אמיאו שורושחא לש ורוד הז

 לבב םתה הפי הרעג ושקביו ביתבד
 םוא ןתנ ר ץראה לבכ כ.ך לארשי למנ
 רמאנש היה אבש ז־־רבלמ יפיב בויא
 ב־י/ירסוא םימכחו םחקתו אבש לפתו
 השלש ובש חשב גש היה םירשב ימיב
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 יבס
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 ג-שיס
 רמוא
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 בויאו
 ולשמ
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 בקעי ימיב בויא םירמוא שיו :םישאר
 ססה בית נ אשנ בקעי תכ הנירו .דיה
 םחה ביתכו ירבדח תודבנה תחא רבדכ
 הוהארשימכויאד והל אריכס יאנת והלוכו לארשיב השע הלבנ יכ
 השפ׳יבשר רתכ .דוה לועהובואס ךתער ךקלס יאר ירטואיימ רכל
 ז^לשהשט שקב רמ רמא אהו םלועה תומוא לע תניכש יארש יפ
 ךמעו ינא ונילפנו רמא^יע ור ןתנו םלועה תומוא לע חניכש תרשה
 בויא לש חוד ןנחוי סר רמא תואלפנ השעא ךמע לב רננ ביתכו
 ת לכה חז המלו םתיזח סכלוב םתא ןה רמאנש היה ה״זב *ןוטש
 האובנב'ימיא ךכ הזחנו יבוש יבושלכלושה ינוש יבוש ביתכו ולגרה
 יל ז־רמל ולכהח לבה הז המל ןב םא ץומא ןב היעשי ןוזח ביתכד
 תסנ טפושש רח םיטפושה טופש יהיו ביתכר יאמ ןנחוי יבר רמאו

 ג ול רמא ךיניע ןיבמ הרוק לוט ול םוא ךניע ןיבכ םסיק לוט ול רמא ויטפוש
 בואה לב ןתנוי ר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא םיסב לוהמ ךיאבס ול רמא

 ציתחל ׳יחלאה ינכ ואביו םויה יהיו אבשר׳תוכלמ אבש׳כלמ יאמ העוט אלא וניא החיה השא
 לש וגוכר וינפל רפא 'וגו ןטשה ןעיו אבח ןיאמ ןטשח לאה רפאיו םבוחב ןטשה םג אביו ח לע
 ץראב ךלהתה םוק ול תרסאש םהרבא ךדבעכ ןמאנ יתאצמ אלו ולוב םלועה לבב יתטש ילוע
 רהרה אל הרש תא רובקל םוקמ אצמ אלש העשכ יבה וליפאו הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל
 א 'םוגוץראכ והומכ ןיא יכ בויא ירבע לא ךכל תמשה ןטשהלא הרסאףךיחודפרחס*'
 חחע יכ ביתכ םהרבאכ ולאד םהרבאכ רמאנש הטמ רתוי בויאב רמאנה לודג ןנחוי יבר רמא
 ערמ רוסו יאס ערמ רוסו םיהלא ארי רשיו םת שיא ביתכ בויאכו התא סיהלא ארי יכ יתעדי
 ל הטורפ יצח םלוע לש וגהנמ היח ונוממב ןרתוו בויא לאומש רכ אנא יבר רמא
 ו־רכס זוחא אלה סיהלא בויא ארי םנחה רמאמ 'ח תא ןטשה ןעיו ולשמ הרתיו בויא ינוונחל
 כויאמ׳טחפ לטות 1יכ קחצי בר רב לאומש 'ר רמא תברב וידי השעמ יאמ 'וגו ותיב רענו ודעכ
 וגהנמ׳לוע לש ורדג וצרפ בויא לש וחנקמ 'גינח רב י0ץ רמא ץראכ ץרפ והנקמו יאס ךרבתמ
 עגו ךדי אנ חלש םלואו 'םאזח תא םיגרוה םיזע בויא לש והנקמ םיזעה םיגרוה םיבאז םלוע לש

 0 טאיו ךכרבי ךינפ לע אל סאול רקא לככ
 *ד׳־-ניי ^5? /



 זפ *6 ארתבאככ
 .-י /" 9י *• > * 1 * <יי ** יי^

 קר ךויב ויד רשא *לכ הנה ןטשה ירא ה רמאיו
 ויתונבו וינבו סויה יהיו 'ונו ךריי1ל!סת לא וייא
 '*לא אגאלמו ובכההיחא יבכ ןיי יתימו ילכוא
 'רקבה יאמ וגו תושרוח ויה רקבה רמאיו בויא
 *'ךפא ןהידי לע תועמ תונותאו תושרוח ויה

 בויאל אוה ךתכ ■ירקה ומיעטהש דמלמ ןנחוי
 טאיו אכ הזו רברפ הז דועאבה םלועה ןיעמ
 *יס חזו רכ־ופ הז דוע ימוגו םיה ■/אה שא
 1׳ שכישאר השלש ומש םירשכ רמאיו
 רכרמ הז דוע וגו סיחקיו םילמגה לע וטשפיו

 םיתושו םילכ׳א ךיתונבו ךינב רמאיו אכ הזו
 ה -ס הירויג חור הנהו רוכבה םהיחא תיכב

 לופיו הטה תוגפ עבראכ עניו רבדמה רבעמ
 תאזניווליעמ תאערקידבויא קח ירענהלע
 ךרובמ ה ?ש יהי חקל 'הו ןחנ ה המש בושא םורעו ימא ןולמ יי■**־
 רמוגו כשחהלסיקלאה ינ כ ואוביו םויה יהד םירלאל חרפו ! /■ ■יי
 םרוע )/שונובר וינפל רמא וגו טושפ רמאיו 'ה תא ןטשה ןע • י
 *בהמוכיאל ץראב ךלהתה םוק יל תרפאש םהרבא ךרבע
 ךי/ילרודכ רהא רהרה א רו הרבוקל םוקמ אצמ אל הרש רו
 ותמותב יזחמ ונדועו רבוגו ץראב והומכ ןיא יכ בויא ירבע ל* 1
 ןיתיסהש םראב ורמואל שפיא יא בותכ ארקמ אלמליא ןנח "
 ז-תנהנש ןאבמ המשנ לטונו׳וער לטונ זיגרמו הלוע העת: ?
 חלש םלואו ושפנ דעכ ןתי שיאל דשא לבו רוע דעכ רוע רנ
 ז־תא קר ךריכ ונה ןמשה לא ה 'טאיו ךכרבי ךינפ לע אל ם8
 רחויןטש לש ורעצ השק קחצי יבר רמא רמוגו בויא תא ךיוה .1^
 ןטש אוה שיקל שיר רמא הגיי תא רומשו תיבח רובש וכר וי
 םחה ביתכ ערה רצי אוה 'ה ינפ תאמ ןטשה אמו ביתכ ןטש א
 אפלא ומש ושפנ תא קר יתבר תופה ךאלפ אוה ופש ושפנ ת
 תיהעד׳יטנד הנ קהלה״זחד ןויכ ןטש ונווכתנ יטש םשל הני: 11
 םג החרצ התסעבו ביתכר הנינפ םהרנאר היתוגטחרל היל
 אל תאז לכב היערכל היקשנ ןטש אחא אינופפב בקעי רב אח / *
 עשר דיב הנחנ ץרא רפא פ <ק יאפ אטח ובלב אטח אל ויתפז | י-
 התיל רפא היפ לע הרעק ךופהל בויא שקב אבר רמא אוה ימ ץ
 בויא שקכ רפוא רזעילא ר עשר ריב הנתנ ץרא יאנתכ ןט!£ \
 עשרא אל יכ ךתעד לע ןמש יפלכ אלא בויא רבד אל עשוהי'
 לש ינומר וינפל רמא ןירה ןפ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל'ויא
 םנהיג חארבןרע ןג תז״יזרב תוטולק ויתוסרפ רומח תארב תי
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 .. • וי•.. .

 תלכואש ארחל היל שיךד^חכהידי*ע תיממ תמית אלו
 סלועה ןיע." :יתעשב תוילצ ערקש הנעמה סלתח־ליזק

 לכה׳חא׳ויכ דילו ןוירה וידחי תדלוי י הרהכיקכדכ אען§
 \רלי אנת אתינתמב 'רג יכה *• תנש תכסמ היל קי שרד

 !יכהו המשכ לטונו תושר לטמ ׳ינרמו ?לומ העתמו
 הלעמל הלוע אוטחל תוירכה תא העתמו :טמל דרוי

 ^הל 'ושר ונממ לטונ ותיכשלהכ ךלמה ולזתא זיגרמו
 3 יכיתיסתו כיתכד תישר ?רתפש ןאכמ •לטוחהתא
 אצת אלש בויא שפכ תא רוחשל ליזוהש ןיש לש ול>צ

 "ל4 אלש וריהזהו שפכה תא לוטיל^ת״ןייייי3 אמ|א
 ךי^ :ללפתתי׳רקע׳יהש לע םוני התק ייייירל ־יטעו*
 לכ ז רוטפל :ףדיגו ףריחש רוהנל ׳ ילכ הי לע הרעק
 הכ׳איע ןה ןוסובאש ' חול הכ קל לש ונידמ לוכ סלועק
 סא ע\א אל יכ *לחעד לע ח הו ן ערה רצי 'הל ארכו|
 'וקוד&רפכ * . ־
 תאמט\הז תא

 .ג- הזומה'
 ־׳ ׳י ״•. ארכ



 ןושאר קרי ןיפהושה 4 §*?

 לע בכעמ ימ םיעשר תארכ םיקידצ תארב
 רפז־מ התא ףא הירנח היל ו־ודהא יאמו ךרי
 ךורב ודקה ארב לא יגפל החיש ערגתו תארי
 אבר שרד ןילבת הרוה ול ארב ערת רצי אוה
 הנמלא בלו אנת ילע רבוא ברב ביחכר יאמ
 היהש ־ומלמ אבח ילע דבוא תברב ןינרא
 ןהל הריזחמו החיבשמו םימותיפ חרש לחג
 ז-נכיא התד אביה לכר ןינרא הנמלא בלו
 'ימשירש ליזא תוהזל יכסנ ות אלד 'גמלא
 יטעבלקשי לוקש ול !ל יכסנ וחא ותו'וליע
 'ימופל'רפע בר רמא רחי ואשי׳ינ זאיציכ יתותו
 סומ וניניכ שי ור ימע יפלכ'חורבהויאד

 . ^*ץידצתא־מ
 ק ןיסינח מעי ימ יכ ךדימ לוכיכ ץא ךכיפל ערה רנין
 !לא תלטכי איהשזילבת הרית יל תאלכ ־ ןיאטוח?
 הז-למכחןנענפ סח אמלעב ירחאדכ הריכעה רוהרי^

 ואל ךכלי?'וכ תומיכ אוה ןכא סא שרדמה זייכל והיכש
 ןמהש 'ביא/יכלב :קנע ליכהל ןילסי ירהש והכיכ ןיסו*
 (ליהש יא מלע הימש הידש :והדש תא דכ אש רמ
 {יידיש יפל (יקרמק ־. הכאש יל וכ רבדמ וא ותכ?
 *ןנקשכנ אכוריכתל תכוותמה סדאכ הנינשה יגפל יפי
 יעלקדכ רעישךל^־ןסעשה ןמי ־• )־ייבקנ פייחי'מ
 ןואה ת/י לשטשנמ :דאכ יתאלכ ןימינ הלה
 :הכש?7ז׳כק. שמכןיןיומד :טיטכ ץראה תא *;,ע

 לע בייתת־ל ספתנ סלא ןיאש :ןויפר ןישל א^ח>
 ןלעדב אל !מאק7 ןילוסיו רעצ תמחמ השן> רכדוייהס
 ?לילכ תעדכ אל אצא רבדי עשרכ אל רחא ^׳י37'

 ישער תרכ תייב ובר תא חיכומש יע שי׳ולב בויאריפופררפע ברסא ונינש לע וריחשי
 ע ל תרכח כ ונרתא ח בוש ׳ *.״1.ארפע אבר רשא הלוחכ לע ןנוכתא הכ ו

 םהיבא לכתסא אל את־תחאכ והיכויאד הי-ופד ,_י ה 1 <
 ארה״כר 4לככ תא הארמ ת־השא יכ יתערי אנ הנה יחכד לכתסיא אל יחירכ וליפא

 יתמה הייחתב בויא רפכש ןאבמ א י רמא הרעי אי ייו**־׳ 'י ׳ ׳
 זרעסב תוכישה הרעסכ ףרח זזלרכ בויא אבר ט"׳ ׳ , _״,״
 -גפל הו0ע ך- עס חור אפשנלוע לש ונטר וינפל ישא יגפ־שי הרעסב שאבת-ףרה

 " ׳ ^ תוקגוי םיתש *םלאש תחא א=וגס תוקנוי םיתש והי אלש המצע ינפכ אמוג
 ^ "לחת י ביואל בויאןיב יל ףלחתנ אל אמונל אמוג ןיכ םרא לש ויניע רואמ תובישחב

 לפ ימ יל *א״ו״י ה^אר3ףחפ.טו תפיס ל= םיכעכ יתארב ןיפיט הכרה הלעת ףטשל

 לחתנביואל בעא יכ יל ףלחתנ אל פיטל הפיט ןיב תחיפ האיצומ הניאו ץראל
 ** 'הלעת ששו כ^י=י אלי2 רכ הכררמא איה סופרר אנשיל הלעת יאהר עש4

 ול ירארנלוקו לוקלבל םיכעכ יתארב תולוק הברה תולוק וייחל ךרדו ערז

 אל וירבדו בויא יכרי חעיכ אל יכ יל ףלחתנ ביואל בויא ןיב יל ףלחתנ אל

 ־£ יתרמיכ שיא ואיניו וילע 'אבה תאזה הערה לכ תא בויא יער תשלש
 ויר" חעויו יאמ ומחנלו ול דונל אבל וחחי ודעויו יתמענה רפוצו יחושה
 זםוש^מר״אורחאייכזנאנחרחאוןיעכ^כ^עשי^אמכירםא

 ילילכ ׳
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 ןמש תא שיחו יפוצרפ שלש ־.-7 . י •״־״%•
 ופוגרפ ןהמ דמא לע ןיייסי ןיאכשתי זפוצרפ לע קקמל

 כויאד הירכקכ ירגח יא:'יט״לפ 'שחכל ינליא ןכו׳ינתש*

 *מת$ אנה לותכד ג״עא !הכימב אקשירד אירח־וצל
 אימד ינייה חכוא׳תכואגהב׳ריפדכ

 יחא תשקי קשמ ינפ הזע ןרק > _
 י ווה "1ייא יי-אי אכ־או והד ווח יללפ

 ^בד רפא יעדי ווה ישמכד ןויכו והל

 ןיס■׳,
 רהממש יפיל תכדלמשכ׳צלע;
 יפויכ וצפכוה ל ערז הל ׳ויהצ
 : זכממכוטלפכך* ןיא 1

 :המקכ ה רכ םויל המודש
 'ברק:אוה םשוכ ןימ העיצקכ
 ׳יריתשמטרקו הימןימירקד

 אקשירד״סכרוכ :עבצומכ
 הניגכ לדבה ןג לש סטרכ
 ראש ןימב הלועמ״והס הכימב
 הזוחתיכינגטציאל ןימוכרכ
 ותתפל סימיכשמ :סיבבוכ
 יצדיא :וכממ הבע לוטיל
 זימתהשכ שמשה הבעה אמוי־
 לקית אריגק ילדיא :תמר״

 אוהש ?פ>ל ןיא לכא:יצלמכ
 ןהל ןיא 'ישדע :סחודו בשת׳
 ינימ׳אשלו ןילופל שיש ומכ הכ
 יחותנל : קדס ןימכ תינטיק
 סכיא לכא הפ /הל ןיא יעיכ>

 ששו :לגלגכ סילגלגק•

 יערקתו יתיימד אל ריפש
 ךופל מ>ד ליקכד ךיציע ךיפכ
 יפל לבא ןיעב ליחב׳יכתונס

 *קשירד "תכרוכ טפרגד ישי
 ימ יימ יאמ פ״א אכש׳רל השק

 >אד ידכנב רכח וא ישגיאירמאד ונייה
 לע ורל םדאה לחה יכ יהיואתותימ וא
 ןנחוי יגד סיל ורלוי תונבו הכראה ינפ

 . _ תבירס טא ל*י םלועל האכ היפר רמא
 ה)יואואויש קלוח לכש ־ ןנחוי ינדל ל ר היל רבא םלועל חאכ

 ינפמ םלועל האנ היפר חרכאד ךרירד
 ול רבא בויא לש ויחונכ ולפכנ אל חפ
 יפויכ ולפכנ לבאלטשכ ולפכנ אלד יהנ

 תונכ שלשו םינב העבש ול ויהיו גיחכד
 תרינשה םשוידנימי תחאה םש ארקיו
 חפיטי ךופה ןרק תישישה םשו העיצק
 החיר היהשהעיצק םויל המור התיהש
 ינר ינד ירפא ךופה ןרק העיצקכ ףקונ
 הלע ובייחמ שרקד׳נרקל הטורש אריש
 אמברובכ אדסח בר רמא אלא איה אתוקל שרקד אנרק אברעמב
 ארילחיא רכ ןועמש'ר 'יניע ךופב ערקה יכ ביחכדכ הינימכ אקשיד
 לא םלועל האב הינד חובאל״אהיהער שלח אקחוהאתרכ הייד
 םלועלרשפיא יא אנינחר ךיבא ךמתינ לכה לש ןיטוהנח אר8ק רב
 וינבש ימל ול יוא'ירכז וינכש ימ ירשא אלא תטקנ אלכו׳ירבז ארב
 ותנמואש ימ ירשא יסרוב אלכו םסב אלכ םלועל רשפא יא תובקנ
 יאמ לבב םהרבא תא ךרב'הו יאנתכ יסוט ותנמואש יטל יוא ימסוכ
 ול !רתיהש רמוא הרוהי יבר תב ול ההיה אלש רמוא •ץאמ׳ר לבב

 יערומה רועלא ר הפש לבכו םהרבאל ול התיח תב 'רמוא םירחא תכ
 ר והתפל !ימיכשמ ברעמו חרזס יבלמ לכש וניבא םהרבא לש ובלב התיהתוניגגטציא רמוא
 חחוא האורה הלוח לכש וניבא םהרבא לש וראוצכ היולת החיה הבוט ןבא רמוא יחוי ןב ןועמש
 'םא הבה לגלגב אוה ךורכ שורקה האלת םלועה ןמ וגינא םהרבא רטפגש העשבו אפרתמ די□
 <ג רחא רכר ויסיכ ושע ררפ אלש רחא רבד אריצק ילריא אמוי ילדיא ישניא ירמאד ונייה 'ינא
 ףיע אוהו הדשה ןכ ושע אביו ביתבד ןלנכ וימיב ושע ררמ אלש וימיב הנושה לאעמשי השעש
 ךיבא קחצי תא םחנל םישרע לש לישכת וניבא בקעי תשעו וניבא 'הרכא רטפנ םויה ותוא אנתו
 הפול ןיא לכא ףא הפ ול ןיא הז שרע הכ ךל׳מול׳ירפ רבברר׳יטשבביעמב ירפא׳ישדע ש01
 ^-זביא _ והיינב יאמ אוה טבלועב רזוחהלגלג תוליבא ףא לגלגל הפוד הז שרע הכ רחא רבד
 סרואמ רענ לע אנ םויה וחואכעשר ותוא רבע תורבע שפח ןנחוי רסא יעיכב יפוהנל ןהיניב

 טשו םיהכה תייחתב רפכו רקיעכ רפכו שפנה תא גרהו

 ג 5 א !ו

 ןתנויו ךיניע ךופכ יערקתו
 7וכרכו ןושר׳וכלכו דרנ 'גרת

 ימיכ אהל תאז אכלממ דימ
 הלוח היהאליתי^ סה רכ א

 /ןא רכושהב ילתאדכ סצועכ
 ןייה א3 בקעי דעד םילעופה
 ד היה אל עשילא דעי אשלוק

 'תימל וביכמו חפתיאז׳למיאל
 •רייא הכמ לש הלותכ אכהד
 אצ בקעי דעד עמ ירו ת רו
 30 ילוק ונייה שלקיאד הוה
 שלזיאד הגה׳לאו ןאכמ התימ
 תפתיאד׳וה אלו׳תימ לש ילומ
 הרענ לע א3 :■ עשי ^ דע
 ווטגנ אל'להו ת׳אייסרואחה
 הכרואזיה הרענ לעמכ יגב
 גלותימ עכרא׳רכב י רמאלכ
 הסמכ ןהל שי לעכ תלועב
 ? ןהל ןיא־הלעככ אלו הפוחל
 ווסצנ אלש פע*אד יר רמואו
 עשו ומכ רבדה רעוכמ מ״מ
 וניאש עעא הריככהתא

 השלש ; ךכ לע הווגמ
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 בקעי) קתניו סהרכאיא^לימ דחב אלא היה אל בייאד
 לכמ אכה םידעה ןיעמ ונהנ
 הטלש אלש העבש :^1
 )הליכל בשרצ׳מיע המיר ןהכ

 רפכ כשכ ירחאד יתנ יקידה
 האנק תומנע בקרנ לאנסהי
 )יתימכע וכלכ׳אנק ןל שיש ימ
 איש תויהל לוכיד לי׳ו ןיביקלמ
 חאדכ המיר מ *ולשד בקרי
 ןיעייש ןב ר/עלא׳רד השעמכ
 קיפרד םילעופה תא רכושהב
 " אלש : הינזואמ אשקי־ו
 "רפל ןיא ערה רני ןהכ 'טלס
 יכ*ה ק סאל ללכ הטלס אלס
 י״רמאדכ אלא״רגא הילע ןלבק י
 תדיסח לגר) ביתכד יאמ
 ביר םלא רבעש ק כ רומשי
 )ניא ב)0 אטח אצ; ודיונ0
 הארש ןמכ יתכ יכה אטיח
 לכ ןמנעןיקחוד מה0 הבקה

 עייס'ריבעה ןמ קחרתהל ךכ
 שצס אלש 'ליא)ןאכ׳י ה *בקה

 וערה רנךהכ

 ןיפמישה ךלע ןרדה

 ־מ)לז צ-'־י) סי יכ1 ביתכ בקעיכ לכמ
 ללק יבצ */כ)ט םוש ורקח אל

 חסיואכ הרעג 1לע אנרוכבה תא טשז
 תה יתכו דשה ןמ ושע אניו אבה ביתכ
 אבה יתכ שפת תא גרהיאצמ הרשנ יכ
 ישפניפייע יב יל אנ יוא סחה ביתכו ףיע
 תפל אבה ביתכ רקיעכ רפכו םיגיוהל
 רפבו והונאו ילא חז סחה ביתכו יל חז
 ךלוה יכנא חנה ביתכד ביתמה תייחתכ
 ושע זב ו 'יתכד הרובכח תא טשו תומל
 הנושה לאעמשי השעש הרובכה תא
 רנ אפה ברו אניברר אה יכ ןלנס וימינ
 םכנמנמ אקו אכרי היפק יכחי ווה יהכ
 יזמ רכ אטח ברל אייבר היל רסא אבר
 וז 'עיונ הב שישיתימ לב והירפאר יאדו
 אביא אהו ןיא לא׳יקידנז לש ן חתיפ איה
 'סאק הפיסאו העדנ ןנא לא לובמה רוד
 טיסאו עיונייב 'יתבר *לאעמשי ביא אהו
 יקררר והל רמא אכר והכיעהיא יבהרא
 תכושח השע לאעמשי ןנחויר פא יבד
 אעפשיו חצי וחוא ורכקיג ';ש ויבא ייחכ
 מ ש ימקמ קחצי היל בישח ט׳ט קחצמ ש-שק לאעכשי ידכב וינב
 אק ןתמכח ךרר אמלחו .דטקפ קחציל הירכיאו רנער איה הבושה
 והל בישח אל ט׳ס וינכ'קעיו ושע והוא ורבקיו תעמ אלא והל'ישה
 'בושח ט׳ש׳ירנראומוירכדא ירוב־א'יפדקא־וכ.אלא ןתמכח ךרד

 ׳חרבא קעיוחצי הרכא ןה ולא אנה'דיעה ן׳יעמ הז,ר לועכ הנקה ןביעטהשלש רה וימיב דכע
 ןה ולא ערה רצי ןהכ טלש אל השלש לכ חיכ יתבר בקעי לפמ היכ יתבר קחצי לבנ היכ יתבר
 יברקכ ללח יבלו ביחכר דוד ףא סירמוא שיו לכ לכמ לבב והכ ביתכד בקעיו קחצי סהרכזי^
 חשמ קעילחצי הרכא ןה ולאו'ושה ךאלמ ןחכ טלש אל השש רת רכרכ אקר אוה הירעצ ךריאו
 *ירפ אהו ה פע והכ יתכד ירפו ןרהא השמ לב לכמ לבכ והכ יתבו קעדחציהרנאחמו ק,־אז
 פע הב םאנ אל המ ינפמו שממ סש סש׳יחאדיתכ קישנכ יטנ ירפיזעלא רמאת פע הנחבאל
 ןרהא השמ 'קעד קחצי חרנא ןה ולאו עלוחו המר ןהב טלש אל'עבש ר ת טוליבדה יאנגש ׳ה
 ביתכר םירמו ןרהא השמ לכ לכמ לבכ ותכ ביתבד בקעיו קחצי םהרבא בקעי ןכ ןטינכו םירמו
 דוד ףא'םוא שיו וילע חטבל ןוכשי ה רידי רמא ןמינכלו היכ ביתבד בקעי ןכ ןמינכ ה יפ לע והנ

 ולאו שחנ לש ויטעב וחמ׳ענרא ר׳ח יענ אקר אוה ימחר ךדיאו חטבל ןוכשי יישב ףא ניהבד
 יכא ישימ רנל רכנ ודלונו דוד ןגי באלכו רוד יבא ישיו .רשמ יכא םרמעו בקעי ןכ ןפינב ןהו י
 ומשו שיא ןכ אשכעו אנצה לע באוי תחת םולשבא םש אשפע תאו כיחכר ה ׳כ שר5םד דוד
 ןונ אלהו איה שחנ חכ יכו באוי שא היורצ .רוחא שחנ תב ליניכא לא אנ רשא ילארשיה ארתי

 :שחנ לש ויטעכ חמש ימ תב אלא ליניכאו היורצ היתויחאו ביהכד איה ישי

 ןיפהגשה י©2?* ךלע י©^ ןרדה .©^ י© 8%׳^

 "ב׳קב תמ ערה ירני יברקב
 1ב5 לע רכדמק 'ירענ נ
 !ימשמיא)םערתמ אגה שממ
 אלש :תירנ בורח וברקב
 אלא תימה ןאלמ ןהכ ט3ש
 : הניכש יפ לע הקישנב ו/למ

 סש )רשק אל לכ לכמ לכב
 השמכ הז דיבכ ינינמ)לןיכ
 'ה יפ לע ןהכ רמאנש ןרהא)

 ךאלמ ידי לע י/ימ ילא סאו
 ןרמאדכ:־י)גכ)רסקש אגחנ
 המיר ןיא) 'היכש פ ע )תתש
 הניכשמ'ישנש ייתכ^צשל י דא ר
 אצא האכ המירה ןיא'ירהס
 ת תפטפטמה הימ תפיהמ
 'תאד תימה ןאלמ לש מיכסמ

 תירסמ הכחמ תח הנחמ רמ
 ןוכשי :')קירזמ )ינפ הנחמ
 ןוכשי היל׳ירד ןכה )ילע טכל
 !יידידי 'וכיחש לע ןמינכ׳טבל
 שחנ לש ויטעב ן הניכסה

 ויה אל רחו1כ שחנ לש ותנעצ
 'ריזג״רזגנש אלא תימל ןד א ד
 םדא לש זיתדלית לכ לע תימ
 ניטעכ׳קנ לש )תנעב ןושארה
 ביתכלכ )תנעב לש סמרמ

 הטע ויתה ןכו וגו וטעייתא
 ♦תכ ישי ינככ׳הימייקאו-עטו
 ןיפתישה ןנע ןרדה



 ׳ •ץ־־׳-
 יגש קר# רופחי א1? ז . <•*־*%' ^

 'אמיט לבקמ לכוא ןיאי (,ירישכמ ןניאש תיייפ ימב שולינ•
 :בלחו ןיד םימ ןמכ הקשמ רז כ? אלב

 :)רשכוה אלש ןיגכי םישבי סיכ*את תידנירג אלמ תיבחו
 ןדלגי וגה יא ןבתה ןיצוכיו תיכחי הפיקה ילטכי יליאש לב

 ןינניח ג ןחנע ינפכ דומעל
 יאל סאי ג האמוטה ינפב *י

 ב 1ד •£?*£13־־ וחתכ #בב

 הפוקהו תינחהש ןיפכיח ןיא
 ןילבקמ ןהש יפל (ינכות ןיא ;
 אהי : בקרנ איירס :האמיט
 י היל לטבמ אלו אכדנל יזמ

 ןיסמור ויה םהו ינוק ׳יב׳יאן
 )/ק אה : םהילגרב טיט^
 אתביית ךנה )הליכ הליכא1
 ולטיליזחד ידימ תאל לומס
 טעממ ןיא קז רחאל םשו
 :יעילתה )פירתהשב :ןולח
 ןיאש'יכה דנל רבל הימזפי

 ןיאש :יכיתכ תתה

 האילמ חפוק יכיהימ תחיפ ימכ שלגש
 ןולחכ ןיחנומה תחגחג האירמ׳יבחו ןכה
 קה םכילוכיו וירטני *אש 4כ ןי^ור
 סאו ץצצוח ןמצע יגפב דמעיד תורגורגו
 ותכהנל יזח קתאז־רוקצתחןיאוא1?
 יזח יצוק !־דיכ תיאד אניטיריוח אירמנ
 ^ וזח ה־-סוז־־ימב ן־־יקסז־רל
 חיכש לחג קסיז־ד ירויג קסיז־־רל
 ופירהדשכ 1לאומש 'א 'ייל וזח אה'ורגורג
 יאז־ר ופירחהשכ הוכא רב הכר ינת ןכו
 איה רכל אמופד י•־"! ימד יפיה תיבח
 ואגל אכופד'בירצ אל ובגב אמטמ וניא שרח *כ אחד ץוחיתאפוג
 ירש תיכחכ ןנקיסע יאבב אב,-ר רביד אמופר םלועל אמיא תיעביא׳
 ןולחכ ןהילאמ ולעש וא ןולחכ ןחינהו ןשלתש ןיכשע יביתימ תבח

 ןיאש תויגולטכו

 וב ןיאש ןינכ ייונשל ויה תחיפ ימפ
 דחפ בי־שח תוליהא תכסמבו הניבב

 י תפטה תא ןיטעתתש ךנה ידהב ןילכוא הניבכת
 אוה רישכמ ןמשד קד אל)ןתש ןמכ ת רפ תמיפ ימ
 תכשל אמק !ירפב תכומ־לכ
 בישח ןמשד תיבמ 'יפ שירב)
 אנויה להומ אהוד אלא הקשח

 אנביתב :הליחתמ
 איזחיתכל אמיתאירס
 ויכימדכ ךזריפ י׳ע יתמהבל

 ןכירמאד תכשד איתב קרפכ
 ןבתה תא ןיכרפח עמש את
 ירש ןילכיאכ קרטיק אמלא׳וכ
 תגל שיו אירס אנבי/יב ינשמו
 לכ תרסומ אוהש ידיימ אכהד

 ןוקית סוס ידי צע וליפאד ךכ
 'כ ןיאוד :איזקאל

 1ל?עטד שרפל ןיא ילטכי ולאש
 הפוקז תיכח לוטיל גפוסד ושמ
 תורגורג נה*ש ןניעב יכהל)
 קנע ינפב'ומעל ןיצוכי ןבתו

 ׳ןכת ךירפד יאמל ןכ סאד
 תיכוהל הנמו היל יזח אק אה
 ןנוק ולטיל ופוס יפאל ןאכמ
 ןילגכישי ךירנ יאמא׳יל ישקית
 רתוא אלא ןתנע ינפכ דומעל ׳
 תמה ירביק תיליהא תכסמב הנשמ ךהמ ליעל יבתקר ומצע לפכ דומעל לכויש קיעב ץצוקה רבד לכד ןידה אוה ךכד י
 םא) רוהט המנע ינפכ דומעל תלד הלוכי סא חתפמב וכמסו תלדה תא ףיגהו ןהמ דחא אבו ארדסכאב ןייבוע וי )
 תמיתסד אמעט ונייהו אוה אמעט דק לכהד1>משמ ןולחכ ןיפיתנ ןהש ןבת לט הפיקז תורגורג לש תיכק ןכו אמט וא$
 לכקח וניאש רבד ידי לע דמוע ןכותה רבד אהיש ןניעבד סושמ ימניא ומנע ינפכ דומעל לוכי וניאש ןויכ אוה יארפ
 ןוחל להא בישח אלד אמעטו ירייא האמוט לבקמ וניאש חתפמכ וליפא שרפחד י ר אנח תוינשמ שוריפב והימו האמוט
 רוהטל רחאקו אתפסותכ הצע ג־־לפ רזעילא יברו האמוט לבקמ וניאש יפ לע ףא ילכ ידי לע דמועש ןויב האמוטה ינפב

 ןויכד יכדרמ רכ י ר יתי םתה הינ גטכמ חנ ו־ה ןוקית יכיה מיתו קיית
 לטנמ אל אה יוה יאת וקקפ יכ חפטכ רואמה תא וקקפש רחאקד תבשד איתנ פבד ירל השק לכא ולטבמו לקצקתכ
 ריפש אלא לוטיב יעכ אל סלק ילכד ירצו תרל 'רכו תנשב הכיב היה ב׳אד חיפטה ולטיבד רתימל אכילו קוח וניאו היצ
 טעממכ יריית םתה היל יזח אה םרק ילכ ךירפי ןולחכ טעממ סרק ילכד ןמקל יכתקד אהו היל ליטבמ אלד געא ןנומ
 עתשמד ןיננוח יכתקד אבה יכ ןולקה לכ סתיסד אכיה לבא לוטיב יעכ יבהל ןולחה לכ םתוס יניא לבא רועישכמ ןולמ
 וניאש ץע ילכד לאומש רה רתוא דועו סרח ילככ לוטיב יעב אל יאדו סתה רואמה תא וקקפל איהה ןכו ירמגל סתיסד
 אוההל החיתפ תוהד יאמורד אמשייכ יב אהה יבג הליגמד ארתב פבד לוטיב יעכ אל תחנל יושעה ןוגכ האמיט לבקמ
 אינהמ יאמ לוטיכ׳ירנ יאו אכבא הובתוא)אתיכית ולד והל רמא דע'וב הב ייולנל ינהכ יעבו אכתוח הב הוהד׳נורדניא

 ןילעמד רחא רבדל התונשל רוסאי הב חנומ תס היהש הלטבל סילוכי ויה אלש׳ועו םש הולטיב אל מתסמד אתיכית יאה
 תישענ להא יעד רתא תיבל האמוט איבת אפוג תיבחד ת*ר השקה תכתמ לש תיבחב :ןידירומ אלו שדוקב
 עגי רשא לכוד ארק ילמד להאב םירחא אמטל ימצ ללחכ יוהו תוליהא תכסמב חכומדכ תגכ א יבא תויהל ללחכ תכתמה
 יפל ןוח תיטליכ תורגורגהש ןוגכ דיימ אכהד ת רל׳כו להא ןינעל גפ 'פכ ריזנב היל םירד׳מו ברח ללחב הדשה ינפ לע
 תיקכודמ סהש יפל תזריפ טקנ אלו תורגורג טקנדמ ת*ר קיידו ללכ׳ארנ ןיאש ירמגל יתיא תסכמו ויתוביבס לכ תיכחה
 י׳וא ->א41י ייייאה ייא״ד י־ייי* *•י— '־ —קץיי ^>)צ.פוכ םניא ת¥—1 -״״**

 יצר האמוטד תטל האמוט איבי א
 .י תא ןיטעממ ךאיה אמית ןהילאמ

 תנקריו סוסיקהו סוריאה ןיצצוקו^יאיכחד ליעל ינמד והנה׳ריפ וצחש תוקריה ןמ ץיח עקרקל ןירכוחמה תוקריהו יערזה
 ןיאד להא ןינעל ירייא סתהד ת ר ץריתי ןיננוחד ןהילאמ ולעש ןיבשעד אבה ינתקטיה ןכ סאו תינווי תעלדו םירוממ
 תידמוע ןניאו ןב שנמ חורהש ינפמ האמוט איבהל וא םהילעש וא םהיתחתש המ לע האמוטה ינפכ ץוקל להא ןיסעג



 ארחב אכנ ינש קר• רופחי א^ל

 ןילילודמל :האמיט קלכזייי ןיאס םלס לע שלש ןלכ קאס לכ תאד ת לל׳יעא יתאד'רנ קלחכ ןכסל ןץ,ע1
 ןולתל לגא תדמוע התלכלו תנקתכ ןירועחו ןישמתס אצ ותיא ןישוע ןיא םייח קור וכ שיש רבד
 קאמסח בטחהו רועלכ ןנחו ןולחה לע חנות רבאל) ת>ניחמןיינעצ'קוודונייהד'וכיונחל יחל אלו הכיסל ןעוד

 ז ורשניה אצ יליאי רשכה ןיכירנו ןת1קתכ ןילנוא תאמוט יגד לגכ וטעתמ ןולחכ טעממ ןיינעל אכל לנא׳יחעט '•
 ןכ ןכו לאתיט לבקמ וניא יונ . י בשיש יוגד • ״1״י״'
 יי אל קאנ אוה ייהש לומס ׳שבדו רבאהו שרש דע שלש ןהנ ןיאש

 ןכשש ףועו היחנו הנהכב ןילדרורבה
 חנוגה'נ גש ןבו ןורחב בשיש יוגו ןולחכ
 ו־דרזח רפסו שרה ירכו חרכהו ןולחכ
 ררנהו גירשה לכא ןולחכ ןיטעסג סלמ
 ןיטעככ ;יא ןידוכ □יכהו רופכהו דילגהו
 אהזרפאכ והבהנר וזה ןיכעע׳הו ןולחכ
 ןהיליאכ ולעש וא החרב הקסהל איזה
 הנר רמא והד ליקש להמ ל וש,כד ןויכ
 להמביפא רמא אפפ בר הנרוח לתוככ
 וינולבפ ןולחל שלשמ ץוח יאבב בושיי
 ווח 'חכימסכ אשונלד אעריקל היל ץח
 יא אלסינ אנכואל וזח אפנטיסד ינעל
 'ד ןהכ ןיא '4 לע שלש ןהכ ןיאש 'קסדב
 רנאהו אקסר ;יעכ 'יל יעבימ עברא לע
 קיע היהנו המחנכ ןילולודכה רשבדו
 ןינזמ חאמטנהל טיחש רושקנ אלזאו

 יבלכל הל ירשו קיספ אשוחבנ יונל הל
 דינע אל טכייה ילעכ רעצאביאד ןויב
 רושקכ ליוז״או חרפ ןולחב ןכשש ףועו
 אחינלקניוגלחיל ןיבזפ׳פטכ היל טיחש
 ש>י8ל אחינלק טרסמב אקוניל היל ביהי
 ןוי לחב בעיש יוגו אחינלק ןיעב אטרסמ
 היל יריש !־־וירבח יחא תופכב ליזאו יאק
 היל ירש הירנח עריוצכ יז־־יא ערוצננ
 חנוכה הנכש ןבו תוכל נ ישמחב אלא
 ת־יכשכ היל איררוהימיאאיהא ןולחכ
 רוסי־או ןבאב אוה ירד הנמש ןב אינהר
 וילע החוש ומא לכא תכשנ וירטלטל
 היל >איזח חלס הנכסה ינפכ והקינכו
 יצוק היכ תיאד תורוע ד איזחאהיררכב

 תילד ץוחחפוג אפסח אפסהא אכתיריללקש לתובל׳ישקר ןויכ

 בשיש ידגד :לכנטביס
 'אמיט לבקמ לניא ימד ןילמב
 ׳ר/לכ פכ ארקמ ןל אקפנדכ
 ׳תטי רשא שיאל׳י/יכד ריזנד

 ימ אבי לף>ה ךיתח רמלגו
 םימכחד געאילהק לל ןיאס
 םהירבד לכל םיבזכ םלא שע
 ילבקמ אל אתיירלאדמד ןזיפ
 ׳אמלטה יכפב ןרבלח האמלט
 קלד אבלי 'רפכד רמאמ סאו
 תככשכמ ץרשב רחלמ ןנירללא

 /ךנולוי לל ןיא ץרשהש ערז
 ערז תככש קיסמל׳לכ האמלט
 איה יאמ האמלט תקילאד
 ל םילארשי ןיב אחיליא
 אביא אה ימכ אכה םילגלג
 השביל רבכעל סיד רבכע
 הקל למ לל ןיא ץרשדעחשט
 ןאל סימל לארשי ןיב האמלט
 סילנקאדנ^אד איה אכריפ
 תקילמ מ ןיא ץרשכ סיאממ
 ע־וז תכבשד איקלד האמלט

 ןללדי כ* א היפונ ערז׳בכסבד׳
 אלא׳לצימ ןיח 'יעזג ץרשב לבא
 האחלט לכמח ילבקמל להכהצ
 רבכע טקבימל ןירב ךכל\־*
 ד אהל השביד רבכע)סיד
 לכיא ילגד אטזעימ ךירטביאד
 ןיאחלטד סלשמ הביזב אמטמ
 איה עגמ תאתלט לאל הכיז
 ד ןחכשא אצ לז האמלטמו

 : לטיעחיאד
 'אמיט לפקמ ןיא ׳המש ךב?
 ז סדא ילקיא אלד יח אלהסב

 'כהמעמשמ חללבהכ
 תלמ ןיאד
 ג^שה דבא: האמלטלכקט
 הליכאל לילע םיח אלשכ ילייע
 בשיח יאד האמלט לבקמ אלל
 לבקמה בדדהדיל׳לכיתלילע
 : הדינ׳סמכ חכוחדכ׳אחיט

 ןללחב ן טעממ ןיא ךלד3
 ןיאד סלשמ אחעטל
 אכילל ן סלמינו ןימי־קתמ

 # , , ישקד םלשמ אמעטד רמימל
 יתנמדל יטעיימד יבתינ יחנ ך •הל אפסחכ תדליד ןלגכ יריימל טעמחד יכתקי צתלכל השק ימכ חלמ אהד להל ליקשל לתלכל
 ןיפב ןכידתאד געאל אשובלד אעריקל י ידז? :יטעממ אל לתלכל ישק אלד אעסחכ יחכמד וליעא אלא אעסחב

 !בקמ לכיא חלמה : תמ אלו
 פ אלה לכוא לאל־י האמוט
 פרח ילכל : היכפניפנאפ
 ג האתלטה לה א דנל לירלויויס
 נ ליאיה'לב דרבהו גלכהז
 "יטעממ ןיא׳הילאמ סיקלמיצו
 סאל ליאוה ילכבש סימ קל

 יגפב סילמזע ןיא ילכב לטכי
 : ןללחב ןיטעממ ןיא ןמבע

 ריפכה :א בלג ילכה
 ןכל חרק דילגה :ןאל&ייונ

 סיבסעאהלנה :גל&לניאס
 ולטיל לפלסל ותמהבל לזמ
 גהנתיאד המכ לכ יכה 'יפאל
 ד אתבליתי יטעממ סתה
 ןני&לנ אתזרפאנ :לאלמשד
 ]אמל המהבל תימה סס אוהו
 איהש העט אתזפראבסירגד
 נ0קד ןויכ : סיקפכ לס סכלזק
 כ לתלא ןי ל ילחמ ש לת יכל
 ליקש ןדיינתמב ןגי למ אלכ
 "שקל יטעממ יכה לליפ אי יהל
 השלשל ץלחמ ןיאבכ ׳ : ^ומסל
 ןילזעו לתיכה ןמקוחר׳יקפט
 נ/ק : סהישאר ןולחב ךיתל

 : יאלט תלספל אעריקל
 :יאדמ רתיי בע אכימסב

 יפ חנקל סד זיקחל אנמלאל
 אלהש אקסדב : הכמה
 העברא ןהכ ןיא :טרסמ
 א'ה לזש היל יעבמ עברא לע
 ףלע אתיכלק :קש לס רזעיס
 םיסל דאר ןיאל דאמ שיחכ
 הלחכ אתיכלק ןיעכ :סל א

 : טרסמ אוהל אתינלקכ
 ןיא וטלסד יפלק היב תיאל
 למסל השקד ןלכ :לידי
 ןגילד י ןיתינתמכ ןנתלכ

 תילד ;סיכלכל הצ ידש אי/ת אל יאל ?כ רלימל הל ליקש ילמעל אי/ק יאד היפוג התהב טקב אל)רשכנ רבא טקנו



 ארהנ אככ ינש קיפ רופחי א1
 וייכעל שרוי ג היתילד ןאמכ י)?)ארועיש היב תינד
 !מנ>1ק ימינפ וריבקצ םיכפ ןיכ ןתיל ילכ תבס תאנזל
 ?ריאה סככיל ןולחהבחורב הזמ הז ןיקיחרמ לתוכבש
 בקל שלת הלעתלי הטמל המוחב ןתיכז דקאז דחא לכ ןיב

 בע רתהו׳יטב חטו הזל ?ז ןיב
 אהו ־• ןכאכ ס0 איה ירהו

 : זזכינל קלסמו הזינג יתב
 ׳למהס ינפמ בכלז תצמת זי"
 ךתינ בכרהו רזפתיי
 תימילסקלמ ג שחחתמשב
 יליבינ ינש ןכאכ השקז הכת
 יצתיכ צנח רשע םיהובג קלזי

 זהייד ידכ סרח ןנתדבירועיש הכ תי^ד
 גוטטדיליזח שרח ׳1רכ ורינחל׳ יצפ ןיב
 יד יזח הרוה רפס בקנימדאנסואל יזח

 ן^הה םשיזינג יעב אהו יולכנ ירקימל

 ג 4ל ./ע $*<37*

 ונעמל אעסויל רועיש ןיאד'יע אריעישהיב תילד
 ירועישל הז (ינע הזידןנתדנ';סרנ אלי ־ט תיפ"

 ינ אה טע״ת "ל" יא""' 5 ה' >'״ ןנתיכנ אלא תנש
 קדי אלש ידכ תלתה סנ ריסי יל רטנישכאפס" [יש

 נ יתיימ אה א לתיכה
 דינ יריימר רמולכ ןנתדכו
 םינפ ןיב ןתיל ידכ היכ תילד
 אלו 'ןלכצ י)אר ונ'אד יריכקל
 אלד םירפס תיאי היל ליקש

 תילוק ישאר ינש תינמו יובוי
 הלוקה דבוכש ןהילע יובמב
 'ומק לשו ג תצמה תא דימעמ
 : רומק לס םייתיב
 בשומ איה ליכזרטניא
 ןעה תפיצק ןיתכס סייחירב
 איה תלק ז אקדנ ןירלקפ
 ז רידמייורט ןדוקס תסכפרא
 י׳נטקייחיר אכיא איריט יאיי
 דיערמ עקרקה ןיאו ןה 'ילקו
 ליק תי א לק סושמ !ןלזגליגב
 'ייקילה לוק מד׳ימקה תגהנב
 ויבג לע שי כ "א אלא ׳ינתמ 2
 יפמ תומא עברא הכמ לצוי
 אלש ידכ הרקתה דע רונתב
 'יביס דע :'רקתב׳ואה זיתא♦
 א״לב 'ירטסא הביזעמ ויתחת
 רעבתאצסטג : עקרק קיוי
 לעו היילע לש הנותחת הרקת

 'ביזעח ריכבו 5 תומא ׳ד ויבנ
 *תפושש סרח ילכ 'יה <ןא עות
 ןישוע ןיאו הללח לע 'רידקי
 ןיסועש ומכ לודג קיסה "בזתב
 רתא קיזה סאו :רמתב
 וללה םירועשה לכ םס ויהש
 ןכ פ׳עאו קיזהש המ םלשמ
 'יתרהל׳יכיכסה וילע ןיככעמ
 אמש ולצה םירועישה לכב
 םלשי המ ול׳יאו םהיתב ׳ילדי
 הדימעת׳ינעל 'ינתהו 'וינ *.
 מ העברא רונתכ היילעב
 השלש׳ריכבו ויתחתמ הביזעמ
 ןימיתתנדב :

 איההאיגזו

 ץוח הציחמ ץשוע לבכ בר רמאווחזימ
 טא חלפייפא רסא 'אזששו בכרו חלממ

 ןנקית הלמ אפסח ןכיס יג
 םושמ היל קופיתי׳רג אלא
 ריסיש יל תיפיז

 ז־רימורס חלמכ אה יגילפ אלו אפפ בר
 בר םאר השהו תינקורתסיא חלמב אה
 ןהילע'׳ינבו חלפ ירוביצ ינש םדא שוע
 הרוקהו רוקה תא סדמעפ 'למחש הרוק
 הלכ !^פי1־ר 'יפא חלפה תא תדמעמ
 הרוק 'ביאראה יגילפ אלו תינקורחסיא
 םיחירה תאןיקיחרמ ;הרוק אבילר אה
 ;ובו בברח ןמ העברא ןחש בבשה ןמג

 לשו אינה אהו איריס סושמ אפעט יאמ
 ןז-וש ליבורטציאה ןמ השלש רומח
 ז^זיריט יאמ םהה תלקה ןמ העביא
 השלשיונהה חאו :אלק 'ושמ אלא ביא
 רמא :הפשה ןמ עברא ןהש אילבה ןמ
 הנימ קפנ חפטרונתד איליב ם׳ש ייבא
 ריכעי אל 'ינחב :רכממו חקפל
 1לע שי בא אלא תיבר ךותב רונת סרא
 ב וריכעמ ויה תומא העברא הבוג ויבג
 שלש׳כיזעפ ויתחת אהיש ךירצ הילעב
 ,דמ׳לשס קיזה סאו חפט הריבבו םיחפט
 1לב ורפי"* אל רמוא ןועמש יבר קיזהש
 רוטפ קיזה םאש אלא וליאה ןירועישה
 נ לש תונח םרא חהפי אל םלשלמ
 לש ורצוא ז־יחתןיעבצלשוןימותחנ
 וריתה ןייב תמאכ רקב תפר אלו וריבח
 רונתב ינחהו םג :רקב תפר אל לבא
 יכ יינא רפא השלש הריכבו העברא

 ןימוחחנרב

 ריסיש יל קיפיתי *מןלכ אפסח
 *ילד יכ&חו פסחה יסי&כ למל
 ליקש אלוטקתיכ ליחש אלז׳וכ ןנתיכ 'ריעיש ׳כ
 אילדו הימיא איתא :הינ

 'ותיש׳סמכ ירייא)תבשכ היל
 םשל מ>אי תגסה אניש סלוק

 ילשד :יתרנכק אהת
 *פ יצכורטניאה ןמ שלש 'ומק

 רגמת לשבל לאננח וניכר
 ןחוט רוחח ןיאדיידט אכיל

 ןינבל ארוק רומח אלא הב
 'י־חירה תא םיאסמה סינעל

 םיאשונה סינעד ונינמש יחכ
 ס ן׳עה ומכ רומח םיארקנ
 ןכת־לכ וילע תלטימ הטמהש
 *ירובט רומחו הטמה יטילקנ
 טכית הדש לבוסה ץעה ןכו
 *בנהשץע ןכו״ומח׳רקנ ליגמ
 ן־תד רומח ארקנ ויצע ך״יס
 כו אמט ס קפנ לש רומק

 0ר ותכ ינשע ןינכה ס קירל 1
 ל^רטניא )הזו םייקי ר הילעו
 ?זבנ״וקייכ דגנכ בשמ םדאו
 פבסתוהטמלתוקותמ )ילנרי
 היכ תילי ןייוטו וילגרכ לגלגה
 לכא אמלעב לוק אלא איריש
 ןא ןידיכ ןחוט םדאש סייחיר
 איהו דונלינ תינ תיא ופונב
 רומק לסד הארנ ירלו'יריט

 לע אוהש אלא דיב ןחוט ימכ
 םיבז 'כסמכ ןנתדכ ןיכב יבג
 סייחיר לס רומח יעיבר קרפכ
 אתפסיתב אינתי אהו די לס
 ןיקיחרמ ןיתליכחד אחק׳רפכ
 ה ןמ השלש לי לש סייחירל
 בכרל ןח עברא ןהש בכשה
 •לבורטניאה ןמ סלס״ומק לסו
 *ושמ אל תלקה ןמ ברא ןהש
 דיבןינחמנ ןיא רומק לשכד >' * \

 :דיב ןיכחוט ולייורת ל3״ רותח לשו יבה רתכ ינתק ךכלו עקרק יבג לע אלא רומק ןלכ ןיא די לש םתס חל
 היהש יפל חפטס חירדבכסמ׳סליעלימכרחאקאלדאהחפטרזנתדאיליכהניח עיפ^
 1טק וא לודג הנור ?יהש המנ ולש ריכת השוע היה דחא לכ ימד ןימותחמ הריככ ןדיד דרבה :היה ךיא סהל טושב

 יאמ :רכממו חקחל הנימ אקפנו ןהכ ןיאיקכ ויהו תניש ןלוכ ויה ןימותחנ צ0 תידיכ לבא►
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 איתכ אבכ >נמ קרפ רופחי א1) .•עעייזעי•

 תיזימיתד ד ס תשה אפיס אכש יאמ)אשיר א:ש יאוב
 יכה ס)0מ> תמחב תיכקל ןיאבש ונייה אפיסל
 ןיסנכנ סש ןיאד ךירפ אל םייתד)שיטפמ לבא ש״ח ךירפ

 ןיריככ הריכל ןכ) דימזיזתזא ןיקיסמש*ןימזתחכרכ
 ש׳ג ריעיש ינממל אנת היכ בהיד ןליל ריכת : ןימיתתנ
 רנוא:יה סא ריתה ןייב "ינת" :ימל ןימיתתנל יינג ןיסנכנ סס ןיאד ךירפ אל םייתדו שיטפמ לבא 0 מ ןירפ
 ?אס ןיעכע׳יזמעוינ לש תינח .יתחתינייי/יה ןיי לש ןייינמ ־ייחייש לענל ןת" |״^1'״^יש ימד ןיא ״

 ןיפוהחנר ריבכ ןדיו רונתדו ןימוחחתב

 א

 ןימורחנד רינ כ קיר רונתוו ןימוחחנדב
 םא אנה נ'וכו׳ונח םדא תפיאשל ;ימד
 יעב המ 'צואיד תסרוק רקנ תפר החיה
 ונוידחב׳ביר והכ'צואייץנירו ־טינ יינא

 וקיח והמוהינינג,רעהייירעהננוחפ
 ינוסרו ירפת 'ישותי 'ררירב גוח בר יעב
 אנה ;ובו וריתה ןייב תפאנ :וקיח יאמ
 ז־־יפר אילו וחיבשמש ינפס וריתה ןייצ
 יאה ףסוי בר רבא וחירספש ינפמ רקנ
 חייר אישק יטנ אגרשד ארמוק 'יפא ן־דיד ,

 איסר רקנ הפרנ חספסאו תשש בר טא
 וריצ 'וחפ1? 1?וכי רצחנש תונח ;ינתמ :
 ןיסנכנה 1?וקמ ןשי1? לוכי יניא ו*? רטוידו
 רכזכו אצויו םילכ השוע ןיאצויה ירוקמו
 םוילו ודינ ודפיי 1?וכי וניאו קושה ךותכ
 אידו שיטפה ילוקמ אל ןשייל ילובי יניא ויד
 :י תוקוניתה ילוקמ אייו '׳יחירה ריקמ
 רפא אפיס ש*םו אשיר אנש יאמ: טג

 א בר ירא תרחא רצחילןאתא אפיס ייכא
 (-*'דא רהוס חרחארצחיגתייריכהיא
 תיכ לש חוקוניהל ןאתא׳פיס״אבר רכא

 שאר ריאו 'לכג ןכ עשוהי תנקתמו ןכר ■
 'יאה ורוא רוכז םרכ בר רפא הרוהי בר
 (-*לבלאש ומש אלמג ןב עשוהיו בוטל
 הלחתבש ארשימ הרוח החכתשנ אוה
 ול ןיאש יט הרוח ויכלמ בא ול שיש ימ

 'תרמלויורד יאכ הרוה רמויי היה אל בא
 ןיכישופ והיש וניקתה םהא תדמלו תוא
 יכ שחר יאפ םילשוריב תוקונית חכלמ
 ש מ ןידעו רמוגו הרוח אצת ןויצמ . י
 רכידו הלוע היה אל בא ול ןיאש יפ ורפלכו ולעפ חיה בא ול שיש
 רשע שש ןנכ ןתואין־םינבמו ךלפו ךלפ לככ ןיבישומ וחיש וניקתה

 ןב 'שוחי אבש רע אציו וב טעבפ וילע סעוכ וכר תיתש ימו ז׳י ןבב
 לכבו הנירפו״גידמ לבב תוקונית ידמלמ םיבישומ וחיש ןקיתו אלמנ
 רב לאומש ברל בר לא'עבש ןכב שש ןבכ ןתוא ןיסינכמו ריעו ייע

 תלישרבאומש עול בר לאו רוח יכ היל יפסאו ליכק ךליאו ןאכמ ליבקת אל תיש רע חליש
 אל אקוניל תיחמ יכ

 ןבני בר רמאד יתיא איה ומש
 אלייע ירנ־לד בק רת תימביכ
 יאניל סיתיכתכאתרח היל
 ;ב עניהיציתקניאד דע ךלמה
 ,וז ג'דגו יביכר ינהכב 'למנ
 ד ,אה)אלה ןתכשאדכ היה
 'ביזח אןי ריטק סתה רמאקד
 ןיכישח׳ירתא ייהש יעל אכה
 סתיא םתדמלד : ינממ
 ג׳נד 'ירפא שי סמא םתדמל)
 *יתכלמ'ילל)סתא םתדמל)
 לימנע םתא עמשמ תלמל)
 יפל הרית אנת ןילמ יל

 תלידג השודק האיר היהש
 "יה הדובעכ םייקסע סיכהכי
 םימש תאריל רתיי טל ןמכמ
 ירפסכ׳ישרדדכ הרית דימללו
 "גגי״התא האריל'תלת ןעמל

 ידיל איבמש ינש רשעמ לידג
 ע היהש יפל דימלת
 רשעמ לכאיש דעלשילט׳מיע
 גהליכש האור היהו ולס ינס
 הדטעכידיש׳כאלמכ׳יקסמג
 תאריל ןיויכמ איה סג היה
 ךכל :הריתכ ןיסיעי סימש
 אירבב שש ןבכ עבש ןבכ שש

 יריעבד : שיקככ עבש ןכב
 ןכתל א הי לפקמ אל תיש רכמ
 םינש שמימ ק תיבא תכסמכ
 'ילתאדכ ירמגל׳ירבב ארקמל
 תיחפ ינכ דמילהתיכיתככ
 ועיגמ יכיאי יירחא ז ר שש ןבמ
 ןרר תריבח ירמאל אכיאו
 ו יתיא ןיעינמ ןיאו תרחא
 רימגי׳ילחד !הנתיא > היד רתו
 אהו ׳יחפב אה אמיא יעב יאו

 דחא : אירבכ

 ןייג השק
 רצואה ,רינל יגג קירו דביכ
 האיכת יל׳ינכהל קיפסה אל)
 ימ ייתחת תינח הז חתפש לע
 ןייכ תציד 1א,רניאל'לףיכ ייה
 םדקש ימכ ייה ץכירי דכיכד
 ותיילעכ יכילח הביר : רצואה
 איה רציאלש היתעל 'לגל
 בקרי אלפ רייא יל׳ככיס דסע
 יבג לע היילע הככ : האיבתה
 ׳ונבל ייה ןיליגרי יגג לע יתיב

 ויכיר ל*תא יהמ רצואל ספ
 אכיה איה חלקה יאל״ינילחב
 יאמ׳יבע יבהל אניינב ילטד
 םס סינכה יכיחרי ירמת ;
 אייה ימ סיכימירי סירמת
 ןיא אתליד יא רכיא תלחתה
 ןמשי ןייו האיכתכ א1ג רציא

 ןשע יפא ונלש ןיי ןליל יאהו
 ;. ול השק רכה ןח הליעה

 :"איבת לש תחש תספסא
 (ייהש תמחמ איחד רקב פרכ
 :ןיתריס הלעמו סמקתיי חל

 ד״שק״יקיניתה לוקמ אלי־יכתמ
 ןמשי ן יי'ינקל 'יאבהתיקיכית
 תג: תינחב רכמנה רבד לכי

 לוכי יכתקל אשיר אכס יאמ
 0 ליקס ןפיל ליכי יניא רחיל
 *בתק׳פיסי ןיאצתהי סיסנכנה
 ליקמ ןשיל יניא מיל ליכי יניא
 ל ןאתא אפיס •י תיקיכיתה
 ג ע אי ןכר תיכ לש תיקיניתל

 איה 'ירחא תייחמ אבה ליקל
 ןכ״שיהי׳כקתטמ יחת ינח אל
 *לידגה׳יכהטמ ןח לקא אלחג
 *גמביב׳מאדב יכש^כב'ילמעש
 ומצע באה סתיא סתדמלי :י
 הברה ךלפ : ידמילל היינמ
 ןישל׳יהי דחא ךלפב תינידמ

 'ליש רב לימש בר : אייכרפא
 יפסאו : היה תיקמית דמלמ
 הרית יהקשהי יהליכאה ה;ל

 ול 'ינתינש רישב יחריכ לעכ
 אל ו ילאיינ לע ליע
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 ריר .$$*׳0?* ארחב אנב ינש קרס רופחי 1לא •351$©'
 םילענמ ל6 תיעיצרכ אנסמד לקיעב אלא סייתוית אל
 ךניא׳ייכתל אתייצ ייהיל :קוזיאלס הצק הנמ רתונכ
 כ6י אלא ךינפצמ וקלסל אלו יאדמ רקוי תסייל אל קוקז

 ;להלת אעלי ״• סל תתל לפלסי אתללצכ ירתאה סע
 ןיבכעח : םד זיקמ ןמלא
 לוק ןהילע הכימש יכפמליצע
 רפוסל : ןיאצייל ןיסנכנ
 רפוסכ:'לקינית דמצמ ידוהי

 בישלתל׳יעה 'יקוכית״תצת אתמ
 תא הרזמ״להל ייתחת *למלמ
 לודג לוק םש שד לשעיייא׳ללכ
 ׳ליאלילחגןכעסלהיכקתמ :
 ריע לכביוקמית ידמלמ לכשיס
 אתתל׳תממ׳קמי יטממ אל :
 קנזי אמש םויל סממ דומלל
 ׳עשב גרטקמ ןטשהסייכרדס
 לכארקי ןפ רמאנש הנכסה
 ינכ ףונל ליכי אלא ןוסא
 דתללל כישלהל אתמ יתיא

 רשגירלתית :תיקמיזי
 'ריתיתתיקכמב וריכמו בקר
 'תודש םבשומ סוקמ ןיליפתד
 : הרנק חול אלמג : רשגל

 *ילארה לקלכית ןינמ ירקח ךס
 יאככלד שיר :דקא דמלמל
 תלמה יפמילקמיתה סע' עמוס

 'לקוניתה יפב וריגשמו רזלתי
 רכס לטלכיאנכלרשירלתלאי
 רוכשל אתתח היל ןיעייסחל 1
 יתא׳מליד :ינכוד שיר ?תלא *ל
 ןיאש לכלכ ראפתי ילישרתיאל
 'לקוניתה ןמ לשרתי לתלמס
 לכ :להלקצסי אמש ארי ׳אלו

 'ליהל בל ןתי להלנבשחסכ ןכפ
 וריבח׳אכקח גאלדש הפי דחל
 ב לכשייביש וינפמ להלקלספ

 קייד אלל סירגד :ריעה ינכס
 דללייצכ קייד אלו הברה״תלצזנ
 יאת :לשכתשי אלש תיקלניתה

 חאק ורקדנסמרתקרעכ^א יחמית אל
 לניהי□ הירבחל אתוצ יוהיל יראק אלד

 רהמ אלא ילכמ׳רג אלד אבש" רפ ילכ ילבמ ינכמ ?וזיא
 תרחא רצקב ירשד ייכאל היל ישקית ילכמ 'רג יאד
 לכל ימנ ירש לריכק לש תיכת דצב תינק סדא׳שועד׳יההי
 יקוזלד אלא הילע גילפ אל יתנ אברל תימא רצחכ תיתפה
 רצק׳תיאב ןא אירסד ׳ינתמ
 *רקא 'צק3 וליפא רסא אכהנ

 יילג רצק ינכמ דקא אלא
 אנש יאמל ת״אל ידדגד

 כ ןכתד סייקיר לעכמ יל רג
 ודיב ׳לקמל לוכי ןיאל ינתמב
 לוקמ ןשיל לוכי וניא למ ילל
 ל יל ־שיטפה ללקמל םיקירה
 אכהל ומצעל השלעביינתמד
 אכיאדיירקאל השועה יללגכ
 א אל תאל ןיאצליל ןיסנכנ
 'אלכמ רכ יאה ךומסכ'ילייא
 אוה אניד לכ אייקיר יקיאל

 אפור חושע4 שקיבש רצח ינכמ דחא
 ס רצח ינכ תוקונית דמלמו ירדגו ןמוא
 ג ןניקיסע יאמב אבה ויידע ןינכעמ

 רצחכ ןיבשמשמש ש*ח םילגד וקוגיתכ
 ןמוהי*ו אפח תושעל ערמ רחאי שקיבו
 וילע בכעמ ורינח 'וקוגית דמלםו ׳ררגו
 ול ש׳ש ימ שה םדמ 'וקוניתכ ימנ יכח
 ונריבשי אל הז ירה ןיפתושח 'ערנ חיב

 אלו ידרגל אלו ןמואל אלופורל אל
 יאמב בה יאמרא רפוסל אלו ירוהי׳פוסל
 תנקתמ אבר רמא אתמ רפוסב ןניקיסע
 קוני ןניטממ אל ךליאו אלכנ ןב עשוהי
 יבלאחשינכ יכמ לכא אתמלאהרטמ
 אל ארהנ קיפסמ יאו ןגיטממ אחשינב
 יאו ןנימכמארוחיחאכיאיאוןניטמם
 ךס אבר רמאו ןניטממ אל אלמנ אביא
 ביא יאו יקוני שמחו קרשע יקדרד ירקמ
 זיעכרא אכיא יאו ירת ןגיבתומ ןישמח
 תממ היל ןיעייסטו אנכור שיר ןגיטקוס
 אכיאוירמ יקוגי ירקמ יאה אבר רמאו
 ןניקלסמ אל הינימ יפט סירנראנירחא
 יסיר בר ילושרתיאל יתא אמליר חיל
 ׳אנק יפט ירמ ןכש לב רסא אעררהנמ
 ירת ינח אבר טאו המכח הברח םירפוס
 אוהה ןגיכחומ םירג אלו קייד דהו קייד אלו סירנ רה יקדרד ירקמ
 רמא סינעררהנמ ימיר בר אקפג אליממ אחשבש קייד אלו סירת
 םישדח חשש ׳ב ביתכר לע לער ןויב אתשבשחג אלו קיידר׳יבחומ
 הימקל אתא יכ סוראב רכז לכ חירכה דע לארשילבו באוי םש בשי

 יאמ היל רמא רורד
 לגייה אתמ ׳עסד ה פכ שרפל הארנ ןיא אתמ ד םסב
 ילקמד׳יעימשאד ןויכו י״דחלעל ןירתלמכ אתת פסל יקדרד ירקמ״כרימא ןמקל אהד ללדג ליקיכיאד יעה לכ לפייקמדי״מלמ
 לבקחהכ ה׳פכ ימכעל ןיאל אתמ רפס טקנימל לתיירטציא יאחאל ריעה׳לקלנית לכ׳מלמ היה רדה אלד דיסכ דה יקדרד

 יכהלל״'יעה תלימש יבתלכ אתמ רפס ח׳רפס ומכ ארכ אלא לפלס תיירככ אכה היל ירק אהד ריעה ישנא רפסיי אתמ רפס
 תחל תממ יקטי׳יטממ אל אלמג ןכ עשוהי לובק הלפ :ןידכ אלש רטשה כתכנ סא רדה אלד אדיספ ןחקל היל •בישח
 ינפב דמצמ וכ רסצי תירקא אתחל והל ןכיטמח הוה יא אה ת״אל דמלמ םהל ריכשהל ןילארש יקמי ה'כ ןאכ שיש ןטכו
 בישוהל ןילוכי ויה אתמ ׳דיאכ וקונית ידמלת ינש לזה יאד״נימ קפמ לד׳נילי׳קפנ יאמ כ״אל יקיני הל אכיאד ןייכד ןתצע
 ןמל ןילוכי ריעה ינב ןיא ןאכמ תיחפ לכא יקוני השמחו םירשע יקדרד ירקמ דס : הז ינפב סייגתו הז יכפכ סיטת
 הידימלת ילק ווה יכיה עדימל חגסא אלד היימר ונייהו ןידכ רכז היידקא היכרד !ודמ :דמלמ םהל ריכשהל הז תא הז

 לפס ;אלה היימר ואצ ןכ סאד רכז ודמילו העט לכר סגלפצי רנ ןיא לכא׳רנ ןכו

 היל יתאד טישמ הילע בכעמד
 יאדימשמיאתלדיל תקספ אק

 יא/מיקל׳קספ אקד 'לסח יאל
 'ייקילה סש 'יתעהל ליכי היה
 ימנ ן״קלל׳ירקאל שיעל ג עא
 דצב תיצת סדא השוע אינת
 געח 'זכ וריכת לסותלנת

 אבלט ןיאצייו ןיסנכנ אכיאד
 הי רבכ סתהד קלקל קקלדו

 ןושארה ׳יתירל ןיסנכנו ןיאצלי
 התהד לי״ל ןושארה תמקל לא

 0 יתכיא ירש תרחא רצקב
 סירקאל השועכ יתכ ינתמ
 ןיא טישפה ללקכל סייחירבל

 *בתינש ךכ לע ןיאצלד ןיסנכנ
 ןחוטו לכא תחא סעפ וצ
 *סנכנו ןיאצזץ ברהשיידרגב
 ־ :הוטמ ול ןיאיבמ הברהש

 עמשמ יאמ לא רפוסל אל1
 הזה רפיס היה אל סאד
 אהתאייאמראלייכשהל ילס
 רביאהאלתכלזלגהכ *רמא
 ילגל.אערא היצ ןיבזד לארשי

 *תתשמ׳ירבח רסי רכדירנימא
 תעברא אירא היצ רמאד היל

 רכמ ןיב קלקל׳חודז יארצמא
 התהד ירל הארנותיריכסל

 הא לבא'ינקל הצלר לארשישכ
 /_/_״ __י ו :רתימ ׳וכחל הצלר לארשי ןיא
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 ארחב אבכ /*׳ ־ ינמ קרפ רופחי *6
 ״1 . . ..

 <3•*?? מ*

 ?ירית ירפס כתלכ׳ירטנלקב שריפש ימכ אל אתמ רפוג
 להינהל ןיללכיד רדה אלד אדיספ הז ןיאד תיעטב
 יקדרד יריקובד ; תירטש בתיכ ליעל 'שירפדכ אלא
 לשגשד לשח ארדה אלד אדיספ רהד לכקזיהכ 'גיקכיפ

 אהד ^רל השקי לע לעד ןייכ
 ד ליעל היל תיאהיפיגאבר
 רמיאנ קפג אליממ אתשבשד
 רדה אלד אדיספ ליהד י ר

 םהל דמלמש העש התיאד
 לתיאי סילטכתמ סה תיעט
 :סללעל׳יזחהל ןילזכי ןיא העש
 יאמ רמאת סאי אלהמ
 םלשי דיספי יא "כיא אדיסע
 עשיפש אלא דיספמ יכיאד ל*ו

 ותכ תילידג 'לעיטנה ןיאס
 י :לדגיצ תיייאר ייהש
 גדה תליגמ " ץיזליחר^ב
 'בדבד׳לעמ ת״רד ג עא׳לכ
 מ אל עשר יליפא רקפה לש
 סריפ׳איפ יבג ןכתדכ ירקימ
 התיא ןיריבעמ הילע יתילט
 'בבד׳מק׳רפכ ןנת ןכי ינממ
 לפכי 'אינמה תא האר עינמ
 הכ קיזתהי רתא אבי הילע
 ירקימ אלל הכז הב ׳יזחהש הז
 הררחב׳פהתה ינעכ אלא עשר
 סאש םלשמ ה!טכי רחא אבו
 אנמיהז םיקמכ .רכתשי אצ
 ךה רתא םיקמכ רכתשהל
 נעיאד אישק אל ןיתעמשד

 תכב מ מ קפה לש רכד ייהד
 סירפל לכמש אנמי תימיקמ
 יתינמיא אכהד דיעי יתדינמ
 תקזח רפב׳ירמאד אהי ךככ
 פ ןה ירה ייגה יסכנ םיתבה
 הכז ןהב קיזתמה לכ רבדמכ
 יטח טמ ימ אמעט יאמ ןהכ
 לארשי)היצ קלתסיא היליצ יייז
 ןליל״רטשיטמד דע׳ילינקאל
 'י/תמה לארשיד םתה סבש׳רפו
 *פאת׳רפלי ירקימ א הימ עשר
 אנמי אלש ןייב דה אל עשר
 אבש׳רל השקי רחא םיקמכ
 כר ןשכ יהזיאב 'ילמאד אהמ
 איהה היל ןכשמ לתר רב ירמ

 ^ < •י . *

 רכז תא 1 תיכיקמ תא תמל אלש יכה׳דכע את עט יאמ
 אל/יס :איה איק יאהד׳טיס יכרח ענימ רירא : קלמע
 רלבל אתמ רפס :םד זיקמ אנמיא :הנקמל *יתרכ עסמ
 מצ״לסמ׳ילקליק סאי ילקלקי אלש ימד ןידמלעל ןירתימכ:
 אלש פ'עא אתיירתא אלכ

 ביתנד היל רסא יכה הרבע אמעט יאמ
 א!־רו היל רמא ק4פע רכז תא החמת
 לזא ןוירקא רכז חיל רמא ןנירק רבז ןנא
 רמא ןחירקא ךאיה רמא היכרל הילייש
 לא הילטקימלאריספס לקש רכז היל
 ח ז־רכאלמ השוע רורא ביחכר יאמא
 6^רב4 אוההל היקבש היל רסא הימר
 ענומ רוראו ביתכ ל א רוראב םוקילד
 הילטק אל ד או'ילטק ר א םרכ טרח
 אחבטאלתש יקררד ירקמ אבר רמאו
 ןידפועו ןירתומכ ןלוכ אתמ'פסו אנמואו
 אלד אדיספ לכ אתלימר אללכ תנינ
 אנוח בר רמא את דמועו הרתומ דרה

 רנ,א1־ראו איחיר יקואדהאטכ רכ יאה
 אוז־ר אניד היבג יקומק הירבח ה אובמ
 חיליקספ אק היל רמאד היוליע בכעמד
 תרוצמ ןיקיחרמ היליייסכ אמיל יתותל
 רמא 'םכו תה תציר אלמכ נ־ד ןמ גדה
 םינד ינאש הסרפ דע אנת בר רנ הכר
 אמיל כרל'ניבר היל רמא אראייס יעדיו

 יכר ןנתד הרתי יברכ רמאד אנת בר
 זיזוגאו'וילק ינונח קלחי אל 'וא הדוהי

 'ימכחו ולצא בל ןלינרמש ינפמ'וקוניתל
 'םחה דוהי רר הילע ןנכר יגילפ אל ןאכ דע ןנבר אמית וליפא ןיריתמ

 לכא יקסיש גולפז־ר^ יזוגמאאניגרפפקאנאהילרמאדאלא
 יניתרימ יתויחל היל הקשפ אק היל רמאו ורומ ןנבר וליפא אכה
 ח לש וצחרמ רצב ץחרמו חיכה לש ותונח דצכ תונח םדא השוע
 ו־רשוע החא ול רמול לוכיש ינפמ ודינ תוחמל למי וניאו תיכה
 יו:ל ינכ ןיפמ אינחר איה יאנת ילש ךותב השוע ינאו ךלש ךותכ

 אלש חזחאהז

 ג ןכל סד1ק ןב גנירתה
 ולא ןלנכ רדה אלד אדיספ
 גרה וא המהבה הלבכתנשמס
 "ילת רפס בתכ פלסהל זיקמה
 })חטל׳ייחל יק)אד :תיעטכ
 גדה ודלנמ ןיקיקרמ :רוכשל)
 גדכ מכיע קנש דיינ גדה ןמ
 ראש׳יקיקרמ נר)ק ריכהש דע
 אמצא םשמ ןתדממ ןידיינ

 אטח אלו היב הכזאלדגעא
 רמאד םלשמ ןיקיקרח הידיל
 ינאש :יאתליחל תקספ היל
 |יע י׳כתינ ׳רייס יכיהיד םיגד
 ןירל ןילינר תמהל םטבהכ
 כציה׳ונזזח םש )ארש סנקמל

 !תנז ודלח הז ריכהש ןמכ
 אלמ ךיתב תמיזמל הדיצמ
 ונדכליש אלה קלטב לתניי
 אנמכל 'ידיל אטמד ןאמכ להל
 •מ אכה לבא,וקיזמ לריבמ
 "לנא אבש ימל אבי ילנא אבש
 ולצא אבצ ןיליגרמס :אבי
 לא ןתיא ןיחללש סהיתלכאשכ

 : סינללנחה ןח תמקל׳ליגנחה
 םזש אכה לכא י/ידיקש יקסיס
 'כתשהל ליגרהנ׳ליחת דימעל
 ל לצנא דריל אב הזל ךכב
 ויקסע יל רמא לתלנמלאצ

 אלש .:יאתליקל

 רטנ הינכזל אב ר לזא תיב ילג
 ©תס ימ רמאד אתשה דע אתיב רגא רמל היל יאטמ אלד יאה ל "א אברל הייטמא אתיכ רגא לקש אתש יקרי רסילע
 ילגה יכסכנד ירמ בר הכ הכז כיא אבר תקזקל ירמ בר תקזת המדקש ןליכ אתשהל יקללסל ימ ינח אלל אתש אתנכשמ
 א ירקימ אל עשר יפאד ת"ר שלריפל לכא הכ תלכזל הנלר היה אלד ריפש יתא עשר ירקימ יאל רבדמכ ןה ירה
 ןיחיה אל ירמ בר תקזתד הארנ אב*דלל דבע ןידה תרלשמ סינפל אמשל אלה רלמג רתיהדקט ירמ בר אב הכז אל יאחא

 :תלעמ ןתנ ךכ רחאל הב הכזל׳טשב לכממ הנק אכלל !לכשמ תרלתב אלא
 ךשפנ הממ ליעלד אתיירבמ יתיימ אל יאחאד אכש׳רל אמית׳לכ אינתד איה יאנמ
 9 יגילעד יאנת יילתאל היצ אמט אמשל אתיירב ןהא גילכ תיקלניתל סיזמאל תיילק יניינמ קלחי אל למאד הדנהי יבר

 ןיפיב :טהב אילהכ ־
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 ליעל׳יג גתי״יא יתיאל ליל" •״״♦ = *״״ יב״נ יי"
 'יפא1ממנ מיא ימש!ד ק׳הי יסמ יכנ !ילע םיגנעמו י" :^י־ימאדא״א־יה^^״-א""
 גילפ אצזילמנןב ןועמ# קר . . ״; ו• ,_
 !יד״ימל קיסעד ס״מ אלא *-*ורו טייח אר ןהיניב בישיהד ארש

 דחא אלו תוקונית דבלמ אלו יקסרוב
 .ותפוכ וניא ונכשלו ׳וינמוא ילעכ ינבמ
 ונכשל ףא סוא לאילמנ ק !ועמש ןכר
 טישפ שותי כרריירנ גוה בר םא והיפמ
 בעמ ינמ יתירחא 'תמ רכא אתמ רכ יל
 רנ בעב ינמ אל אכהד אנרכב ךייש ימ
 בכעמ יצפ אלישפנד האובמ רבא'אוכם
 אובכ רכ 'שותי ברר חירנ אנוה בר יעכ
 םוי כר םא וקת יאמ׳נירחא האובמ רבא
 יצב אלר יקדרד ירקמכ אנוה בר הרומו
 םכח יברת חפוס תאנק רפ םאר בעמ
 אנוה בר הדופו קחצי רכ ןמחג בר רמא
 שכיריזחמה ןילכורכ עשוהי ברד חירב
 רזע רמ רונאד בכעמ יצמ אלר׳ורייעב
 קריזחמ ןילכור וחיש לארשיל ןהל ןקה
 תונכל זייצפ ןיטישכח ותיש חכ זוייעב
 יעובקאל לכא ירורהאל ילימ ינחו'ארשי
 יעונקאל׳יפא אוה ןנברמ ברוצ יאו אל
 הישאי ברל והל ארש אברד אה יכ יסנ
 אחבליהכ אלריעוכקיאל הירבוע ברלו
 מ ׳רחמל ותא והנמ ןנברד ןויכ ט׳מ
 ד יתייאר !יאלוקר והנה וה״סרינמ
 כ וחא לבכל יאלקח
 • ]יבקל ותא ותיילע יבכעמ אקו אחמ יגב
 ימלעלו וחא אמלעמ >רל רמא אניברד
 לבא אקושר אמויב ילימינהוונבזיל•
 יפנ קושר אמויבו אל אקושד אמוי אלכ
 ל לבא קושכ ינונזל אלא רמא אל
 ותייאר יארומע והנה אל המכ ירודהאל
 אקו אחמ ינכ ותא ארדג םופל ארמע

 טכעכד אוה אנירוהל רסא אנהכ ברדהימקל וחא תיילע יכבעמ
 היל ורפא וביילע

 נתונמנא ןאכ תישעלמ בכעל
 וליפאו רטמל ןאכ ואיבהל•
 וניא וכיכשל ילחאד ןנברל
 אגלככ ךייש יאנ: והיפנב
 ל ותלגליג סח ןתנכס אכהב

 אתמ לככ תאזה "יעה לשומל
 ככעל אתמ רכ יגמ אלו אנב
 רכד יצ״טישפנ:ריעה לכ תלגי
 אל הישצנד יטח רכא ינכמ
 דרילק,ינכמה תא בכעמ יגני
 בלכ אלנ ןנכלכ ותיכמנאל וב
 רכ יל איעכימ והימ אנוגי
 אנירחא האממ לכא האטח
 תא הילע בכעמ יגמ ימ יאני
 ש ינה ימ אל וא הזה יטמב
 'מליד1אוהפיכ וניאנמיכס
 'אנכמ לכב ןנכל׳חאד מיכס
 'אטמ רכ לכא ירמאקל אנה

 : אוה וניכס אל אנירקא
 ליעל רמאד אננה בר הדנמ•
 'וכ איימיל יקנאד האטק רב
 אנה הדנמ גכס׳רכ היל תיאד
 ככעח יגמ אלד יקדלל ילקמב
 אנה סג דמללמ האנכק רכל
 ורהזי ןכ ךותמש תיקיכיוי
 הזמ הז האריש ןתנומאב
 הברת׳ילפוס׳אנק רמ רמאד
 הידכ׳כנה בר הדוחו :המכמ
 רברחאד ג״עא עשוהי ברד
 יגח יתירחא אתמ רבא אתיי
 ריכמל• ןאכ איבהלמ בכעני
 ירכומ ןילכורב אנה הדומ
 יבהל׳ורייעכןירזחמה "יתפב
 ןהכ ספקתהל סישכל סיססב
 ילכור !היילע בכעל יגח אלד

 בבסלו״זקל ירודהאל :ריעה
 לע סיתבכיריעה תיאטמב.
 ןכ ירחאי תונקל הגורה לכ
 אכרוגיאנ :וריעל בושי
 אסריגכ דירטד אוה ןכגלמ
 יליעא הירודהאל׳יתרזא אלו
 תכלהכ אלד ;ימניעובקאל
 :ןידה תרישמ סינהל אלא

 'יא שד םי!ס ירכומיאלוקיד
 ינכזיל אמלעל :תחת י יכ ימ

 אל תיקיכית ליזי םיפח לכא
 ׳יפס המ יפל והימו שייח
 יתא רגח יכבמ דקא ןניסרגד
 'הרכא ןב ןושמש יברלו ריפש
 !רשי תיקוכיתב אכהד הארנ
 ןב עשוהי תנקת רתא וליפא
 שי רככד אכה ינאשו אלמג

 "ותסבו רקא׳יןריכית תלמ סס
 אניה בר הדומל רחאקד
 בעמ יגמ אלד יקדרד ירקמב

 ןיעמש ןבלכ בס והיאד ג עאי
 ןברד רמול ןידג לאילמג ק
 גילפ אל לאילמג ןכ ןועמש
 אלאשא א£ תיקיכית דמלויא
 רבא אתמ בד יל אטישפ :

 בלד הילב כזהכר׳כעח אתמ
 יעבימי היל׳ריבס ןמלכ׳סוהי
 £. האיכמרבא׳אטמ רב היל

 לבב יוה יא'כעמ יגח יא״מלעד
 *רטנוקה׳יפדכ יאל יא יניכס
 אבוה בל "יכנל ןל״חייק״יתזיכנ
 אג לככ'יי ש יאד׳וה״ארתכד
 *עה׳יכב יפ כעמ־גח אל׳כהד
 יבכעמ יגמ יטמ ינב לבא
 גראבןל ; םאטחב סנכי אלש
 אלו המכח הבית םירפוס
 זיאד״ירפסב שיש ומכ ןכיסרג
 לארשיל ס הל ןקית ארזע למ
 יפוס דגב פ>ס ןיבישוח והיפ
 הבורמב היל בישח אל אהד
 : ארזע ןקיתש׳ונקת ישע יבג
 אמלעלו !תא אינלערפ
 אחויבד עמשמ ןאכמ ומזיל

 יכפל׳ונלהל לתומ היה אקושד
 קושל סס׳ומוקמח "יאכה םדא
 •גבל לבא אמלעח ותאד׳ימל
 לכא אקושכ אקוודו אל !קמה

 רקא :אל ילודהאל

 בכ

 תיא

 1/# . י . י . . . , ןיאב ברהו היה אקושדאחנ•
 יי קושל גבקכל רוכח.!םתמחו א איבהלמ״ירכומה לע סג םהילע ןיככעת ריעה ינכ ןיא ךכיפנ קישה ןח תינקל רקא 'וקמנ•

 תיא :לתג ירכנמ יארתע
) <111 0 
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 יא יאתל תה׳יסמו אכהד״יעב
 *לכה לכ כיכת )תויחוט טנמצ
 ןיאוכשזלמכ׳אמוט יליל ידר)*
 "שעמ ימישכ א^אמנטמ <ל?ע
 ןיגיה לגד אכיר5אל׳מאק>
 י;ה> לוכיע יוה יאעיפכידבעז

 יתכ אכהו אל זא םיללג ילנב
 הפיפכ יהכידכעו ןיגלה עצב
 החילש פיפככ יאד׳יכימ אעכ
 ןיתיכעח הידיב הלה אליאמא
 יאתא כ'א ת׳רל אישקו איה
 'יעכ אה אקוש היל לטיקב א5
 ת׳מד לד סתה׳טישפיא אל ל!־
 ןמייאר ןנה יילח ז אל היל הלה

 דוהל יחדו סמה דיייתד
 היה דחא לכ'יתשינע אבא
 אדא ר תח ללי לעש ןנוא/ימ
 לאלש פכ תכשב״ירתאד םושמ
 ןיא יע שנענ )ריכתש 'מ לב

 לס ל/טיחמב לתל א ןיסיככמ
 אל קידפל'ונע סג׳נש הב׳קה
 ךר לגי אצ׳יתכועל אלא ב>ע

 אמקו ג ילעיו

 'יהשל ונא*יכירנ>הנמאב ונרכמ אתחב יארשא ןל תיא אלי 1זננח ׳׳יבר׳ירג ןכ בא רכ אדא ברל אכרייל ליפא
 ם ןירכית לנא ןיא סאל וגלש סלכיח הבגנש דע ןאכ 'ירחאדכ׳ל יתיב הלה למלאד הבהא רכ 'יסרג
 ורקעתש ועירקעד דע :ינרפתנ התכ לניתלרלחש 'הרבא לס וקיחב בהא רכ אדא בר בשי׳ויה ןישלדימב
 אקלס היל טלקנ :יארשאב םכמ סחקולה ןמ סכיתלבלק ךלל׳תיא לעחסי׳־לפנ׳דנמ הפיפכ עלבש *ליפ לכיכא
 ב שיא רלכמי אלש זירכה

 • אלה אלא תלרנורג ריעב
 ול חירה היכקכקכ היל יהת
 "תללנ׳תלח סא ןיי סא לנקנקכ ,
 סכח׳יתצת שא׳וכלהכ ל הקדכ
 כ ןייה חיר לאל סא חלה
 הלט אלה סא ותלא ןיחירחשכ

 יהת תכ 'ירתאדכ יהת ירק
 ןילבלתכב ןכל ז׳ע תכסמכ
 יאלבמאכ יהת הלהאנלק
 1שלס'ירצמ הפיפכ :"למחד
 ימ להמ יהכרעלשסירנזנ
 כ היל הלהל לכלעמכ כישח
 האמוט !בקמ ןיאוי׳יללג ילככ
 אדא ברל ימיד בר ליא :דלע
 אבר אלה התא אבר להינ רה
 3לדג "והש אכר לע עמשש יפל
 תפט :הז אלהש רלכסל ריעה
 ולדנס לע להכה הילדנסב יל
 ןיכתש סשכ קלחש ךרד לקמכ
 הייהש אלד: בלשח לניאש ימל
 'תיגלאצ : ערפהצמ״נמנ אלש
 (יכלמל ג לתשיכתאנלא
 לע :ילג היהש פ*עא סלדאד
 רמאד :ןויזכ תתחמ םפרש
 נ תימרגדא ןנברל להל
 ליגר י היהשייכא יכ יימרג
 התאש דע םידימלתל רמזל
 "ותנע רגל ייבא לגא םיכלוה
 ות ל׳כלשל אלש דומלל רמולכ
 !ילכלה ודמלו ואלכ 'לכ ולכאו
 :אכר לגא תלחללרחו תלכוהנ
 רשכ ׳לנקל יחולש ברד היעמש
 ,ותבשכ יברב׳רלד הלכ שיל:
 יירמוא שיאמליסב ולהאלד:
 ןמחנ בר׳שענס׳נעכ ויה אלש
 ימליסכ ללה אלד אי)הלכ סיל

 ןיבשכ שירדד אגרד אקריפד
 'פכ תירומאה תוכלה לגרה

 אתתעתש :תלרלככ לש ןורחא
 ןורחא קרפ המהכרשעמד
 $ אכרלתלרלככד
 ותאז "הריפל ליסכ להנירמא
 היאכה הבישיה ידימלת קני
 כ,רד יסרע אנרטכ : עיחשל
 ןץא.ואיביש ןאכלנח ינא 'דא
 ׳ינתמ :תמש אדא בר תטמ ■
 ןילנולח ול היהש יח תמילתהי• 'תגכ׳פח״וכ כ'א אלא :.רתא לתלכ וריבח לתיכל ךומסי אל
 אכ סא זלעמלח ןיב 1 ׳ומא ד רעשל ךירנ לתיכ סס תמכל רנחה לעכ אבו סיפש 'ג הז רבדכ קזחלהו וריכח רצחל ןיחיתפ
 אתעסל לתא ל תוכולמה ןמ וליפשהל ךירצ ךומכ ותובכל אכ סא ןטקלמ ןיכ :תמולחה ןמ תימא ד ולתיכ הטגי היבגה)

 'תג :תתא 'ד ןהמ וקיחרהל ךילכ ןדגנכת ןיכ ארמגכ שרפת

 וננז ו^ייו תיד רמא׳חמכ יארשא {1י תיא
 וכריר יארשא ותירקערדעוביתויח יעיש
 'ורגורג יתייא עדרהנמ ימח כר וחיירזאו
 קופ ברל אתולנ שיר הייד רמא הניפסב
 אקוש'יל טוקנ אוה ןנברמ ברוצ יא יזח
 יהת קופאמא רכ אדא בר1)אכר ירא
 עידכש *ריפייגיס אעב קפנ הינקנקכ היל
 יערה תיב ךרד האיקהו תירצמ הפיפכ
 והינ רמ היל רמא תיריב התאל והמ
 יריר ןיכ יד א הילרנסכ הייר חפט אכר
 ךכר אנא'יחרוב ייע אכוט אכיא אכרל
 דוספ קוש׳יל וטקנ אל ךברר אבר אברו
 ףפוי ברר היטקל אחאהידיד תורגורג
 היל רפא יל רכע יאמ רמ יזח היל רמא
 תאד בלמר אתינואל הייהש אלר ןאמ
 רכא ה כ כיתבד ךיחינואל הייהשנ אל

 אל העכרא לעו באומ יעשפ השלש לע
 אדא גרד הישפנ חנ ריסל םתא ךלמ תומצע םפרוש לע ונבישא
 עררהמ יסיר בר 'יתימל אנאר היתשינע אנא םא ףסוי בר אבא רג
 חיתשינע אנא רמא ייבא יריר תורגורג ריספאד 'יתשינע אנא רמא
 אכר יג רשיכ ולכא ות ייבא יכ יברג וחיסרגדא ןנברל והל רפאר
 ארשיכ אנילקש אנא יחכטל יהל רטאד תיתשינע אנא רמא אברו
 ע אנא דמא קחצי רב ןמחנ בר גפירע אנאו אברר היעמש יסקס
 חוהילבללועינד ימקמ אמוי לב חוה חלב שירןמחנ בררחיתשינע
 8*4והה חלכל לייע רדהו היתעפשל אנא רב ארא בר ירהכ טיהרס
 אבא רכ אדא ברל עשוהי ברד הירכ אנת ברו אפפ בר הוטקנ אמוי

 רשעסד אתתעמש ינח ןל אמיא חיל ורפא אמויסב ות אלר םושמ
 אכר רמא יבהו אכר רמא יבה והל רפא אכר והנירמא יכיח המחכ
 ןבחנ ריד ןנבר היל ורמא אבא רכ אדא בר יתא אלו היל הגנ יבחדא
 אנרטנ אקו אנביתי והל רמא רמ ביחי המל ןל תנת םוק קחצי יכ

 אדא ברד תישפנ הנד אלק קפנ יבחדא אכא רב ארא ברר היסרעל
 ולתוכ יהש ים'ינחם :'ישנע 'חצי *מ ןמחג ברר ארכתסמו אכא רב
 ם קיחרה ןכ םא אלא רחא לזחכ ול ךומסי אל וריכת לתוכל ךושמ

 עברא ץוגגבמ ןיב ןטסלמ ןיכו ןלעמלמ ןיכ תונולחה תומא 'ר ונמס
 'םג :תומא



 *גמ קד* רופחי איי

 אהי •:יריכת לתיכ לצא לתנכ הליחתמ ךימסל אבל 'תג
 מ3לקי אל ימסי אג ב לפכל היה רבכ אמלא יכתק היהש ימ
 ןישלש הת סמהל ינהח אכהד אשנוד :נריבת לת כ ינל
 תישקהל םילתכה ינשל ליעיח דימת םילתכה ינש ןיב לגרכ

 אלי 'ילמכה תיליסי תיעקרק
 ךיתת הנינ לתיכ אלא :יטימי
 םינפבמ המיא ןישל קאפ
 ריע :ןיתכמ השיד הכירב
 ןא השידינ אל ןיידעש השדוי
 :אשמל הכירנרנח לתיכ

 ריעיש היבגהל ךירנ ןלעחלמ
 ילתיכ לע יכעשהכ ןיני אלפ
 תיננלקירד ץינד ישאר ליפשיו

 אלש : יריכת תיככ האריו
 ולתוכ יבזע שאר לע דימעי
 קיחרהצ׳ירנ ןדגננח :הארר
 'גתכיהי אלי ליפאי א׳ש ירכ
 אתעט : אריעיש אתייטבד
 לבא תינילק שישב ליפאי אצפ
 7ינילת םש ןיאשכ אשמד׳נשמ
 :אשמדל ןכישייח אל אמלא אל
 ןייחאה לתיכה ןיאש דנה ןוי
 אלא ןיסאר לתיכ ךרזאל ךלהמ
 ת הז םא אב אנה דנה ןמ
 ןיפנמ אב הז ברעמל חרזממ
 לגנב ייכנע שארו םירדל
 אכיל אכהד ליפאמ)ןיצחה
 אתריפ איההד אשנידל תימל
 אנתל ליפאי אלש ידכ המכי :
 : אריעיש ביהי אצד 'תיירכד
 אנה ךיחסד ןניכ ץינמ אלהו
 ןינהל למינהיבגמדהשפעא
 השנע נלתיכ תא רידקכ 4
 יעפשמנ ןורדמ זלתטשאר
 יואר יניאש דע תינזחה דנל
 ןעשהל אלו וילע רותעל אל
 םילתכ ינש תנתמ יתשמ :וילמ
 ןי!תה ירינ יכשמ ה? דגנכ ז#
 ׳ד הליתזחה ןח לתנכה תא ג
 לזדנ 'וניג אנה הליחזמ תימא

 תחנימי ונלש אלענק ןיעכ
 ימי לתוכה לע לתנכה ךרואל
 סתחלקמ׳יהי הכותל ןיכו גגה
 ךלהמ ילתוכ ןרוא סאו קאל

 הנממ קיחרהל הז ךירצ זילע הליתזמי יריכת רגח ינפ למ
 הכרוא יכפ לע׳ותא עברא :הדינב לתיכ תינבל אב סא
 ןקתל יכ תילעל עיפישב םלוס םש ףקוז אהיש ידכ הליכ
 ןיבכעמו הכ ןילפוכה תירירני רפעמ התיקכל יתליחזמ
 תעפנשמ גגה תךידיס תעפנשח הליחזמב : סימה חוליק
 הרקתה ףוסב הליחזמהו גחה׳יתל לת יכה ןמ ןצהלתאניד
 סנשמ ואל יא ךכליה רכמה ךיתל לתיכה ןמ ןלהל הכישמ

 יאד הרקתה ישארמ קיחרהל ךילנ היה אל סליס תפיקז
 'י*׳י*י ; עופישה תחת יתא> ליזא אה אשניד סושי

 ויל .וסגמנח ארתכאכנ
 ו1ש!ל׳מ6מ ןכס יד״א יפמד דס ךיחס יכיה אמזיי
 יליכח לזייכצ ךימס ילתוכ היהש יח ינחקל
 ית ושריפ יכה יכממ/נכ ךימסל אכה ק ה הריהי בר יכשמו
 לתיכד "ךירפ אכדו וריכת לתוכל ךומס ולתוכ ליכג היהש
 אברל תאו לובנ אלו יכת? ' # י 'מי
 רזסאד ןיקריפ שירכ רמאד ק ה 'דוהי בר טא ךיטס יכיח אפקו סג
 ׳יפאו ךמס יכיה אייק ךימסל קיחרה בא א4א ךומסי אל ךומסל אכה

 ימ אהו אכר חל ףיקתמ תומא ר ונשמ
 יגה,ב וריכה 4חוכל ךומס ולתוכ חיהש
 ולתוכ היהש ימ ינתק יבה אכר טא אלא

 *לפנו ובא ד קוחרב תיבח לתוכל ךומס
 ןכ סא אלא רחא לתוכ דל ךומסי אל
 אכהדאשוורדסטלמארונסט קיחרה
 לחוב אלא וגש אל בר םא םתהר ילעמ
 ךפוס לכסל אב סא רצח לתוכ לבא גיג
 דחאו הניג לתוכ דחא רפוא איעשוא ר
 ךפוס וניא ךופסל אב סא רצח לחוב
 ריעכ אה יגילפאלואגינחרביסוירא
 ו־־רונולחה ןגת השרח ריעכ אז־ר הגשי
 יגחו חופא ר קגנכפו ןטכלפו אעפל□
 ז־דאריו ץיצי ז>י*דש ידג ןלעםדמ הלע
 ו תדיריו רוטעי סי4לש ןטללמ
 ליפאי אלש אמעט ליפאי אלש ןרגגבמו
 ןניקסע יאכס אנה אל אשווד ושט לכא
 ןיישאד הוכת אכיי בר םא המכו דצה ןפ

 ןולח בחר אלמכ ברר הימשמ ךכרג רכ
 ז־־רא רידסב דיכז בר רמא ץיצמ א^הו
 אישק אל תופא ר ןגת ןגא אהו ולתוכ
 אה תוחור יהשמ ןאכ תחא חורמ ןאב
 תומא ד הליחזפה ק לתוכה תאו עפש
 םושמ םעט םלוסה חא ףקוז אחיש ירכ
 יאמב אבה אל אשוור סושמ לבא סלוס
 אשוה ושמ יאד עפושמ ייחזפב ןניקסע
 םהמ :.ריתות יתאו ליזא אק אה אוה

 אבל ירש אנקסחלד תרפל
 תזי ריבמ רכל ךימסל יהצזכל
 יוהד אנהמ ךירפ אל יאמ א
 יוהד קרינ הרשממ אלא אשיי
 ל אכר רסא אלד לד אפיס

 היפממד אתלימ אלא ךיייסל
 לתנכה אנה לבא קויה יתא
 סרונס אלא סנ!כ ק זמ יניא

 אלא ;אסנדה טעמל
 ןלתיכ היהש ימ ק ה אכר תא
 יל המלד סכי״ל השקה 'יכ
 לתזכ ול היהש גהכב טקכחל
 אצ יכתיל לפני׳ימא ד קיקרב
 ירטמ לתננל ילתיכ ךימסי
 ןל!מא'ברא קיחרה כ'א אצא

 יאה יכב אקידר רחיחלאכ־לי
 1גרא רבכ קיקר היהש אכניג
 רת.אק ןושארה קיחרהנ תימא
 ךירפ יאמ ןכ סא ךימסי אצד
 וא ליפאי אלש 'תעט ךימסב
 אשמל סיסח לכא סלוס סנשמ

 אסננד סנשמ לבא : אל
 ריעב ירייאד אמיציתאי אל
 •יה תיבל תי רתיא) הנשי
 'יצכנ׳טימ ןיכתינש יפל הנינפ
 רצחבד לי דזעילתיכהצנא
 ןיאש המ םיכרד אשייד אכיא
 סיל אקינד׳רנ ירלנ תיבכ ןכ
 איחיד השדק ריעב יינכשל
 ןיקיחרמד איהה ןכנ אשירד
 געא הליתזמה ןמ לתיכה תא
 ד איהה םייתניב קישפייד
 ןח סליסה תא ןיקיחרמד

 ער רמא היפלו :ךבישה
 יעב אתשלד אמיתי 'זכ אביי
 ןבתהו ךירפ יכה רתכנ המכו
 היפמ אביי ברד ליו תנמא ד
 : תנאלמ ילאב שי הז ןיכעכי אדנמלת אלי המכי יעב

 דצה ןמ ימכ ירייא׳יכתמד תנמא עברא ןכת ןכא אזו1
 :תיננלח סנשמ אלא אשננדל םייח אלד ןמכד

 אצה רמאקדמ תרפ יסמ'רכ אלד אויתס ןכת אוביל
 עמשמ ליעלד תנינשמא רמאק אלנ יסני׳רכ אלד׳חיצ יפט

 איההמד ה*ליד הירמ )הלוכ ונהו יסמ יכרכ יתא יהלנכד
 לצי ןליאכ אלאדכיי׳רגילפאלנאקיזיה תחכתשמ אתמש
 ךמנסשכ דיתד היניד הירמ ימכ ינה ליעלד 'יכתמד שריפל
 מא1כ תא רידחב *ליעל גאשנידה עננמ לתיכה

 *אקד ןיטל תנמא עברא ילתנכ היכגחנ ייונשל ינמ א לי
 ידב ,; ןיבהלו תוחשלו לתנכה ףיסכ דיתעל ליכי ןילח לס ןכתנרל לתיכה ךרנאי דנה ןמ

 ינתמ



 '•©**מ" ארתכאכב ינמק־מ ומחי אל 4?^ ^

 ךריש היל שי סא 'בישה ןמ םלוסל תא ןיקיסיזי ׳ינתמ תפיקייל ןתנ וא׳כוישכ םלוסה תא <ןק1/ אהי# ידכ
 דימעהל אב ורטחו׳ירינתה ימש ןיבש למיכל'ומס חינמב :תנמא ד יעכד למסו ירייא )ליכמכ סליסה
 : תימא יד ךבישה ק וכקיתרי לתיכה לנא ירנקכ םלוס יבג ליעל יכה ךירפ אלד המית איה אמרג אהו
 ןיא בירהתי ךפושל סלישה ןמ היימנה ןופקת אלש ידנ ןיקזנכ אמרג תרתיא האד :אשווד
 :־הנטק היימ איה)םינויה

 ךבושה ןמ םלסה תא ןיקיחרמ !־׳ 'ינחמ
 הייטנה ץופקת ז^*לש ירב תומא עברא
 ז־רוכא עברא הליחזטח ןס 1לחובח תאו

 טג :םירוסה תא ףקוז אהיש ידכ
 ינר יאד יסוי יכרכ אלו ןיתיגתכ אטא
 ו־רה ולש ךותכ רפוח חז רטא אה יסוי
 יסוי יבר *־■*םית ולפא וירש ךותכ עטונ
 אנהב בר יכ ןניוה יב ישא בר רמא אהד
 אבה הידיד ׳ריגב יסוי יבר ירוט רטא ודוה
 אהו תצפק היל חנטר ידחכר ןינטיז יטנ
 תאז הנתמ דכ יבוט בר רסא אוה אמרג

 יכיה יג דס ארקיעמי ריסא
 ל ימכ יכה ריטפד
 אמרגד עמשמ אכהרתומד
 קרפ ףיס ןכי ריטפד ןיקזככ
 שארמ ילכ קרז לגרה דכיב
 '׳תסכ)סירכ ייתתת ייהו גגל
 'יספ יכק יליפא ןקליסו סלקו
 תחיפ סינכה היפה קרפכ)

 תימרכ אלש תיכה לעכ רגמל
 הלכא סאל'רתמ רמאקנ׳יכ

 תימה סס ןתכנ ריטפ הקיזיהו
 ריטפל יריכת תמהכיכפל
 הטנש שרח ליכ )ריעכ חלישו
 תתהכ ינפכ רלג ן׳ריפי ןטקו
 )לינח תמיק ףפנכו יריכח

 הכאלמ השנענ הקיללה ינפכ
 חורה יתביל)הבילו׳אטק יתב
 פכ׳ירמאדכ ןכה לככ רנטפד

 ימדוטפד וריבח׳יעבתו׳כוכה
 קלב ירמאדכ׳יקזייכ׳תרג ימג
 תיעכאל אוה והיאד ןישודקד
 הסיש לגרה דכיככנ הישפנא
 רוטפ שחכ יכ הסיש בלכ יב
 לכ אבש יאת םעט ןתיל שד
 דימא ןינכ ימרגל אכילמ יכה
 הארמ) ארתכ ל/נגהדדותאו
 1 ער אנחביינתלנשל לניד
 ןל) רילג יל רמיאהנרפכז
 ריאמ יכרל בייחל ןילה תא
 ודיכ קני אשנ אל יליפא
 וריכח לש ),תייטס ףרושה•

 הוה ףסוי בר וסא ןיקזינב אסרג תרפוא
 יכז־־וי ינפוא וחא* ווהר ילאה והנה היל
 יקירסו 6-זםד ילכא יכרוע ותאו והיתוה
 ורדל רמא ירמת ירספטו ילאתכ יבהיו
 רכז^נ אכהט רוקרוק יל וקיפא ףסוי בר
 רכא יכה לא אוה אמרנ אהו ייכא היל

 *דכ אלד׳ינתח אמיל 'מ3
 ןיקרפד אפיסכ גילפדיסזי
 אכנטו רמל ךימס ץליא עטמב
 יאלנד ןיתיכתמב אכיא ילימ
 •א אחיל אלא יסמ יכרכ יאל
 4רכ אצד ךכוש) סציסד יז

 ופיגיחב יליד יריגב :יסמ
 לעב לס וסמ דימ יל סיאכה

 וינחד יללכד : שממ תיכה
 הכפק סליסכ זחיאס דמגכ׳יל
 רליפ א)רזסא ןיקזינכ אמרנ :
 ימרגד אכיד ןיאד אלד ןאמל
 םירגל רוסא סלסצמ רנטפו
 קזיהל אמרג דימעהל אבשכ)
 ילאת ג יילע בכעמ יריבח

 יזיקמיכמוא :סינטקסילקד
 'ימולש םיברוע ריקרנק :סד
 : ריקריק ןיריקכ ןתקענכ

 יל וזיקי לא רמולכ יל וקיפא
 םיכרועה ןכ לעש ןאכ דוע
 ןייכב :קע ארטוקב :ןיאב
 הארנו עקרק יבג לעש אסכה
 ןמאסכ יתב ויה ךכס ם ניעל

 ה^מרג תרמוא תאז הנתמ רכ יביט בר ׳ינתמ :ןהלש
 ןמחנ בר טא אה קיזחא אהו וסא ןיקזינב

 ןכא ירכ בר ה*דע רמתיא ךא^רו ןיקתנ1)הקזח ןיא הובא רב הבר רמא
 ואחער אגיגאד החיל >:ה 4א אסכה תיבב רמא ריבז ברו ארטוקב
 ינתב ; יל ומד אסכה תיבו ארטוק יכ

 רזחו וריבחל בלק רמש רכומו
 ימרת ׳גידל קליח דועו וריבח ןוממל קזיה ומצע אוה השועש ונייה בייח ימרגד אנידד דחא ןושל קתני ׳יבר קליחו ולחמנ!

 כי*ח יאמא ויתלריפ סע ןבריע ומנע תטה לעכו אמטה תא רהיט השק לכה לעו קזיהה אפ השעמ קעשכד ונייה כייתד
 יוה ימרגד אכידד אבנירל הארנו קזיהה אב וניא רהטמש העש התיאב סנו וריכח ןוממב קזיה השוע וניא ומנע אוהל
 ןייזמו ךלוה דחא לכ אהי אלש יסנקד׳תעטו ס*מכח וסנק אכל ליגרו יונחה קזיה לכ ךכלו ימלשוריכ חכומדכ סכק םעטמ
 םיכקד יכיה יכ ריאת יבר סינק ימכ ענשכד רשפאו רכיכ וניאש קזיהב בייחמל ןאמל אמעט ונייהו אה ןיעכ וריכתל
 עקרקכ אלו ןיכשוי ויה ןהלש עקרקכ והייתית טתי)יכמנא רתא : דדמ לחאו גגוס דחא עמדמו אמטמב
 #>ב אלש ןויכ יכדרמ רב י״ר שוריפ והל וקיזקא אזו1 : אנה אתרג אהו יכה רתכ ךירפלמ ףסוי בר לס
 םירמוא ויה אל אמתסמד הנעטכ אלש הקזח תלעומ הנחמ הנהנש אמלעב שימשתל אש אוה ולס רמול ורטח לשכ קיזחהל
 םינש נ המימ אלדמד הנעטכ אלש הקזח תלעיייד ירדוהל קדקאד ליעלד והכה יכ יוהו הז שימשת ףסמ בר םהל רכמש

 *בהלו ול הנקהש ןעוטש םתה ךחרכ לע אלא ירושכל קיזחה יאמא ידרוהל קיזחה יכ ול הנקה אל סאל הארנ ןיאו ול לחמ
 : הנעט המע שיש הקזח ןינעוט ויהש יריימ ימכ אכהו הנחמל ןרק השוע םדא ןיאד ירנשכל קיזחא

 רוכסד אנה תועטב ןינקד ט וזחל לוכי םידעב ול הנקה וליפאל סת וניבל רמוא סיקזנצ הקזח ךיא
 ןיקזנל הקזח ןיא רמאקדמד הארנ ןיאו לבקל לטי ןיא וישכעו לבקל לוכיש היה

 ארך;י\דב :הלעכ יסכנכ הקזח הסאל אלו ןנתל אה יכנ םיתכה תקזחכ ןכיקיידלכ שי היאר אה קדיחל אכיא
 סלשורט תו-וסככ ןיסוע ןיא הבורמכ 'ירמאדכ הקזח ןיא רתויב קדמו לודג אוהש ןשבכל ארטנקב אקנודד ירל האר$
 ^יוהש ונלשכ לכא רתויכ חירסמ היהו עקרקה ןמ הלעמל ויהש םהלש אסכהתיכ ימכ אקוודו ארטיק סושמ אזיעט יאמ
 ,©י ח ןכיא םהייח השלש םיקספ יכרעב ןכירחאדכ סינטסיא היהש יתעד אניכאד ידידל :הקזח שי קעופע

 ארטוקב יב )הנתיא מצטוףסני בל לתא תעדה ינינאג םינקתרהג סינקקרה ג י*נ זהיחיא סמוי 3ר דמא זמנדה יגיראו םיכחמרהז םירממרמ



 ז1ן ^0^27* ארתבאכנ יכשקרפ רופחי א1?

 זןויפא רמאקד אהו יתד אשנה חנז אי*ל*
 בנ לעייןא לנים^יה סינרזע .יהא? םא יאד)י״יא ליל סעעב התחייכ^ייוי הנייה ינש אלמ ־ףיחהימ
 ממס׳ילכוא.יהסיבי״הימ־יאהיניעלאגי־אל ל־׳ל!*׳ל'־אייח*"אי*"*.ףיצסא.־תחא

 ה ירהש ותקזחכ איה ילה
 'תג : ןכ ןיסארה לב קזחוה
 מכלי אלש ןיכ שנ ןיסרופ ץא
 סיר 'ישלש :בושייה ינמ סהב
 ןישמקב יהייסרכ : ןילימ 'ד
 מ ןהש התכ 1 יי;ת אתהמא
 התא סישחח ךיתב ןיטקלח
 ץדיספח 'ביאלססירכ׳למתה
 סורפי אל ל ןלהלוןאכת'יערזב
 םימרכ ב)שייב : ץבשנ
 ןיטשו סרכל םרכמ ץתרש0
 גלדתש ץכבלש בושייב :'ברה
 היל קופיתל • ךבושל ךבושלי
 האמ יאמ להייפמ ץככ)ש שמ

 ליכסבד עמשמד רמאקד למ
 ןאכ ןיאבש קחרתמ ריעה ינוי
 ריעה יכמ ואלכ 'יככושה ךרד

 יכמ דכלל ידהש שורפי אל ימנ
 ןינעלט :?ירחא לש תלבבלס

 ןיד תיכ תקילל ןיבעלטל סרמל
 ש רמל הכעט) הפ סיסתלכ
 ןהילע סדא רעריעש חקלללנ
 לא ללש התייהש סידע לל שיו
 )יתשרי רמזא הזל ליתלבא לש
 יכללפמ ליתחקל לא אבאמ
 איבהל םיבר םימי לב קיזחהש
 לא ליבא לכ קיזחהש םידע
 לע ףא סיכש שלש לל הרכלמה
 ךמח הוחקל ןהל ןעט אלש יכ
 תיב לל ןיכעלט ךיתלבאמ לא

 התקל אלל השרי אלש ימל וליאל הפ יל ןיקתלפל ןכ ץד
 'תלא אלהל ילש ךלתכ התא המ ררלעה לל רמאשכו רחאמ
 ןיאד׳ינתמכ ןכת רבד יל 'רמא אלל סיבש 'ג הכ יתקזחה
 ליהד ןכיעותשא לתקזחב אלה ילה יבתקד׳יכתמל הקזח לל
 אלא קיחרהל ךירנ ןיא ליצע לרעריעל לאכל רחאמ התקלד
 ליביבס סע סייפתנ לכממ׳חקלס לתלא יליבשב היל קינעמ
 רחלל ךירנ יניא הכעס ךירנ לכיא :יתלאכש דע תלעמב

 רעריע אליהב קיזחהש יבאל יתיאר א !ג יבאל תרכמ המא
 ןיא ןכת החב׳יתיכתמב ןיזיז הבל רנח חקל :לילע םדא
 תיב הכלכה םדא םיברהתיפרל תלארטזלזגל ןיזיזץאינמי

 סניכ הניר סא לכא רהרל לתרקת 'ירוק ישאר אינמ אל
 סאל ץלחל ייתלרלקישאר איגימל הכלכל ללש ךלתל לכייכב
 ירה םיברה תישרל ץאנייתלאיטזנזגל ןיזיז הבל רנח תקל
 ךלתל סנכ ןלשארהש יצ ןיכעלט ןיד תיבש התקזחכ אלב

 אמיא :םיברה סע סייפתנ לח ללס

 ריעה ןמ ךבושה תא ןיקיחרמ , יגתמ
 ךותכ ךבוש סדא השעי אידו הטא׳ישמח
 הפא סישמח ו1? שי ןכ סא א 1יא !1יש

 תעברא תיכ רמוא הרוהי יבר חור ידכל
 ׳יפא וחקל םאו הנויה רגש אלמכ ןירמ
 'ןנג :ותקזחב אוה ידח עבור חיכ

 ןיא יהנימרו אל ותו המא םישמה
 חיה ןב מבאיאלא ןיגויל ןיכשינ ןיסרופ
 ייבא רמא סיר םישלש בושייה ןס קתר
 סישסחכ וחייסרב אבוט יטייש טשימ
 והו סיר מכישלש טשיסו אילמ אחמא

 אל לימ האס וליפא בושיבו אינתהו אל
 'טא חכר׳ימרכ בושיכ רטא ףסוי ר סורפי
 ןיבבוש םושמ יידקופיתו (יבבוש בושייכ
 טיא׳יעניאו יונדאכאויויר אבא תייפוג
 בר רמא :לבו וחקל םאו :רקפחד

 ןינעוט תרמוא תאז ריכז בר'טיתיאו אפפ
 אנה אנינח שרוי שרעל ןינעוטו חקולל

 חקול תנעט ךירצ וניא השחי סושמ
 חקל ל-זנינח יסנ חקול היל אבייטציא
 'תקזחב הז ירה תוארטזוזגו ןיזיז זובו עז

 אכירצו

 5 תיליפכ סיחכקמל
 *עהקךבלשה ךיזייחרדב
 זיחא סישמח

 ןלועב :תחטשכה׳אוכתה ינפמ
 ׳אובתל לכא שבייל ידכ ריעה
 עלרקב שקימל אביל תודשבש
 ןמ ןיקוחר תלדשהש יפל ליעל
 ןיא ןכתדכ התא ףלא ריעכ
 הדש אצו הדש םיגח ןי&יע
 ךכלש השעי אדי :שרגמ
 ןיב ריעה ןמ קוחרב ללס ךית
 ינתימל ךירטניאל תודשה
 קיחלהצ׳שיל׳נת יא? והייילת
 וליחרמ׳קווד םתה אה יעה ןמ
 ןה׳וצונמריעה׳ואמתשינפמ

 3בא תוגגב) ריעה תירנחב
 'סיכמד דשב תערזנה אובת
 'פיס אנת יאליחרהל ירנ ןיא
 האובת אחיכש תנלפכד ושמ

 יאה ילוכ׳תיכש אלד׳יעב לכא
 תעברא תיב :אל אמיא
 יבר הנויה רבש אלמכ ןירוכ
 רגשב יגילפ אל ןנפרי הדוהי
 ןנבר )דלמד יוה המכ הנמה
 רגס ימ ןירוכ העברא תיבד
 ןניכ ירכס קכר אלא הנמה
 והייסירכ איצמ המא ישמחבד
 יק/מ אל ות ארמגב'ירמאדכ

 אצמכד רבס הללהי יברו יפט
 סא אלא :יקזמ רגס אלא

 מייה סיל םישלש קיתרה ןכ
 ןתמ דומלתהש םימעפל סיל הנחמל׳ז לימהד לית העברא
 אינתתו * הסלפכ׳ימעפל ןילימב'ימעפו'יסירכ רועיש
 ׳גריפ ילהד דס יאמד׳מית 'לרפי אל לימ האמ׳יפא בלשייכ
 ומכ'קולד לאל לית׳אמ׳יפא ב״א בלשיי׳יעה ירק לא׳לשייבנ
 '?רפי אל׳יקיי םלשכ כ׳א׳תלי לא לימ ףלא׳יפא א&׳חשמס

 רמאנ סא ׳יפאל ריעה ןמ ףיס ןיאל קוחרל רבדמב וליפא
 יכהד׳תיילבה תא שרפי ךאיה ממ׳חאק קמד לימ האמל
 אצא סינליל ןיבשינ ןיסרלפ ןיא הבלרמד אתפסיתכ אינת
 סירלמא םילבד המב סיל סיסלס בושייה ןמ קיחרה ב׳א
 ריעל ןליכ סייפי אל לימ האת יליפא בלשייב לבא רבדמכ
 ןיאש שלריפ רבדמב אדב ושלריפ יכהד דס יאל בושיי ירק

 סירפ'אצ ליח האח׳יפא 'יערז׳ושייב׳יפ בושייב לבא׳יערז
 בושייב ילהדלסיאדלל אבניר רמואל היל אישק יאמ כ*א
 'יפא אל יתי סיר םישלשיטייש טשימז ךירפ יבהל)םיערז
 אטייס םיערז כלשייכד אפיסב חכומ אהל םיערז בושייכ
 להייסירכ אילמ אלד אמל הליכא ׳לשח א1 הז ןיאל אבומ
 םינבלש אפילד אכיה רבדמ ירקי םימרכ הלפייל ץכפוש בלשייב אלא םיערז בלשייב ירייא אלד ינשמו המא סישמתנו
 ׳ינתמא שרלי ימנ טקמ דיכז בר להימל חקולכ ה הי שרויכ קיעמשא׳ינתמד הסקמד לשל אנייכת שרדיי : םתרנו

 יכילנל ; ןמקלד 'ינתמ ןירטניאלמ שרוי הנימ ןניעמש אצ אכהד׳ינתממ לבא ךימס ןמקלד



 ארתבאככ ינש קרפ רופחי אל 8
 <1־״

 •©ג^3ת

 רמזל שד יתרת יכתיל ימנ שרזיב ת'(יז אהירנמ
 : שרליב ןידה אלה) תקללכ *עלמשאד
 דמעמב ריעה יכוט העבש 'יפ היבג לליחא ילוחא
 קרפכ׳ירמאדכ סדיב תלשרהק ריעה ישנא

 אכילד ןניפו הליגמדארתכ
 אתרלפ אלא ךרדב דמ לבל

 "דיחימ יפט ילחמ
 ירה המא סישחחל ןןדןר|
 ל לאצלח לס אלה

 אמלעד אבמ רתב ןנילזאד
 ןיבללה ןיא רמאד ןאחל׳יפאו
 םלקמב לכייה׳לרה רחא ןלממכ

 בילד ביה לכא קזחלמ תאה©
 רתב ןכילזא אכוממדהקזזי
 ללא קרפכ רמאת םאל אכוד
 ןב ןלעמש 'רד ןככדל תואיצמ
 ריעב יליפא ןכירמאד רזעלא

 זירכהל בייח 9יג הבלרס
 יאמאל ןמיס זב שיש רבדב
 ןויכ אבמ רתב ןכילזאאל
 חול שיו׳נלמחד הקזח אכילד

 םייקל ידכ איה םימכח נקתד
 ד ןייכ הדיכא תבשה תלגמ
 הזרכה ידי לע ררבתהל ללכיד

 ימכ לארשיל לארשי לש איה סא
 היתעדא קיסמד שאיימ אל
 : זירכיז לארשי תנשמ אמלד
 רחא ןלה בלרקל בדד
 'מאת סאל בירה

 תושר יבג סחה ןגיעומשא יאד אבחת
 יא חוח ולש ךואר סגוב רפיא סביברה
 היבג סיברה תושר ינכ ילחא ילוזדא ימנ
 ןויכ אכהלעפשא יאו אל טיא דיחי לכא
 היגומסכ היסליפ היסויפ אמיא אוהריחיד
 ןאמ םיבר לבא היבג לחא ילוחא ימניא
 אוה ירה :בחצ אלמיא קיבש ןאמו סייפ

 הבר רמא ןמחנ בר רמא אהו :ותקזחב
 רפא ירמ בר ןיקזיגל חקזה ןיא הובא רכ

 :אסבח תיככ רמא דיבז בר ארסוקב
 סישמח ךותב אצמנה לופינ

 מככעח׳יברה ליה ןכ אלמליאש סניכ הלה ילש ךותל ימיא
 תתיא דיחיה דגככ לבא עלרזכ תלשעל ללכי היה אלי ליל©
 יאשר היה יח סייפ ןאח :ליבממ קזח היהש השע עלרזב

 נ תזלסלז ללחמל לדיבש^איה ימ קיבש ןאחל : תלעמ לבקל
 אצמנה :למגלופינ "ינתמ

 : ךכלש לש המא׳יסמח .ךיתב
 ךיתב תלכבלש ינש ןיכ אצמנ
 הזר 'חג :סהיכשלסיסמח
 ונינפל רבד אב סא בלרקל
 אלהל בירה רחא ךלהל יבשיו

 * הירקה רחא לב ךלת סאל ךכ
 :בלרה רחא יפ ךלה ךכ לכיא
 אתיירואד להידרתד געאל
 תלטהל םיבר ירחא ביתכד
 היתכד אתיירלאד אב ריקל
 2 "לגל הבורקה ריעל התייהי
 ,הקוחרש יתירחא ביאד געאו

 :סעכו רכ לזמ הלודגו לכממ
 ..״ # ^ יגתמ אכילדב

 1לש או־־ר ירה הרא שכישמחמ ץוח ךבושה ירעב 1רש אוה ירה המא
 תצחמ וירש הזר בורק ולש הזל בורק תובכוש יגש ןיב אצמנ ואצומ
 בורקו בור אנינח יבר טא 'םג :וקולחי םהינש הצחמ לע
 אז־ריירואד !ינרוקו אתיירואד תבורר בג לע *ןאו בורה רחא ןיכלוה
 ללחת לא הבורקה ריעה התיחו 'ריז ר יכיתימ ףירע הנור סה וליפא

 אכילדנ הנימ ימיפנד יתירחא אכיאד געאו

 כזרה
 םנידמ תל,

 רתא ךלה אצמנבו הליבנ רשב תרכומ תחאל הטיחש רשב תלרכימ ןללכ תלדכח 'ט איה 'יכתח ןל עמשמ אק יאמ.
 , _.״ תלתלד ןיאד ןמכ׳כיסא הלה ןיתיכתתמ יאד יכדרמ רכ <ר ץריתו הליבכ תינומה תמחל בלרק אצמנ זליפא עמשמ

 היל ץ רפד אריז יברל דח אלא אכילד תיליעכ הנידמ תלתלד לליפאד אכיכח יבר ןל עמשמ אק יבלר ירת אכיאד תלללעג
 אכינח 'רמ הלכיקד היצ ינשד רתב ונייה תיליעכ הנידמ תיתלד וליפא ןמקל היל תיא ימכ אריז יברד בג לע ףא ךומסכ
 סידמ תיתלל ןיאשכ אמקלת יפא תייינח עשתל ןיתיכתחא היל ישקית ארקמ היל ךירפ יאמ ןכ סאד אבצירל הארנ ןיאו •
 יאד *רל׳ארכל תלכותכד אמק קרפ ףוסב׳ירמאדכ הריזג סושמ ןנברדמ אלא וניא יבור ירת ןניעכד אמעט אה תיליעכ
 ךכילזא תכלמד אברוקב לליפאד ןניעלמשאל אתא אנינת יברד ירל הארנ דועו עצמאב אצממ אנימא הלה ןיתינתמח
 םיל תיל תרתימ לארשי הבזרש ריע דגנכ רמאד ברד רמימל יעבד רהנכ הפצש תיבח יבג ךומסב עמשמ ןכו אכלר רתנ
 4 רשי ריעה בלר רתב ילזאד םעטמ ?הזז ילג תיבל ךימס תאצמנ יליפא תרתלמד עמשמ אהד א חקופמ יכיהו אנינח יכרד
 3יזא ברל ריע התלאכ לארשי בור סירדש ןויכ חכומ אלד אכרוק דה ילג לש לתיבד אברלק יבגל יאדל אלא אניכת יברכו

 ךכלו חכלמד אבריק ילה אריקד יהיא דגנכ ריע התלא לכא אנינח יברכ אלדל אחכלמ אל אכרלקהד אכיה אבזר רתכ
 תכתשיאד אבצח יבג ןמקל אלא אכיכת ,רד אדלתלת יליכב יתייח אצ טהלל שרפאש לחכ בשייתת הכלהה לכל הרתב ליזא
 אה יבג יחכ היל יתייח הציבד אמק קרפבו היפונ הלרעד סדרפב אצמנש אלה תכומד אברלקד הלרע לס סדרפכ
 םירוחש אצמל םינבלל סירלחש ןמיזש ןלגכ ארמגב שרפמל םירוסא םירוחש אנמל םינבל םינבל אצמל םירוחש ןמיז ןכתד
 אמלעל ליזא ךכהד ןל עמשמ אק ךיפהתיא יכופהתיאל יהכיכלהכיא אחיתד והמ םירזמש םוקמכ םינבלל סימל םיקמכ
 םילוחש אהד אוה חכלמד אברלק םתל) לכ אניכק יברל היל עייסמ אמיל הלס קיסמל יתא אמלעמל להכיפ ינירחא יכהו

 דכ הבירקה ריעה התיהל אריז יבר ליתמ : להכיכ להכיאד חכותז םש ליה סימלו
 .יינכשל אכיא ןיתינתמא אלא יילשקאל היצ הלה ימכ תליוכח העשתל ןיתינתמא הכימ ישיפכד יתירחא אכיאד לאל יאמ
 יברל לבא חכלמד אברזק ריעה לז תבריק הלה אמצעד אבלר יבגצד אמלעד אפור רתב לזיכ ידשקאל אכיל לתל אכילדכ
 2 'תלעד אכלר רתכ לזינ ישקית י/טא בילדב ןנינשמ יענ יכל ליפש *ןרפ בירה רתא ךלה תפיחד אכרלקכ יפאד אכינק

 אכילדנ



 ח*י ■£)%£3' ארתכאכנ יגשקר9 רופתי א^י 4£*^<ע*
 םירהה 'יב :תמש ןלס אלא הלודגש וזח הקוחר אכילדכ
 געא ואל :ןאבל׳ירחא תומוקממ אכלסיחנמ ךרד ןיא0

 אמיא':יאהמ׳שיפנד המא סישמקל ץוק אנירתא אכיאר
 ׳תלעד בור רתכ לדיל ימב ך-יפחליצמ הוהד הה׳יכ אפרנ

 אפידעד אכריפ היצ׳יאד א|!
 :הינימ 7ינתח הזוכעכה
 וניאש לזונכ הדדמב הנרתמ
 טעמ דדידכ אלא ףועל לוכי
 לש המא 'כ ךית ךכליה טעו*
 א אכיאדגעאו ךבישה לעכ

 סיפנד המא 'כל ץזחינירחא
 7תוי הדדמ וניא הדרחה לכד
 ןויכד ואנוח לש בל ן׳יקו כוי
 אני החנמ רעת הדדמ ןיאף
 תרותח היל קפכ 'ישחקל ץיקי
 תירפס תרותכ ייל סק1 הדדמ
 אכור רתכ היב לזימל אכיאו-
 היהש הוקכא אד לע :'חלעד״
 רתב ליזילו :םהילע קירטמ
 ואנוח לש יוהילו חלעד אכוד
 7וכביסבןיכאנמכדדסאקד
 קפנד יאק יתנ התא׳נל ץוקא
 ליבשכ : הדדח תריתח היל
 הדדנ םיתרכ יעד סיחרכ ל•
 'בור רקב והימו המא׳כלץוק
 ה לבד לזימל אכיל אחלעד
 היגיקל יזקו רדהו הדדמה
 אל יאו הדדח ושאר רדקחשכ
 אחלעמ יא יאהו הדדח אל
 *תרכד׳יכיקל יזק יצמ אליתא

 ףא :וינפב ןיקיסעמ

 תכשויבפייעד אגור רזובליזירו׳ניירדכ
 ךו״-רכ אצמנה 1לופינ ןנח שכידתהץב
 ךבושה ייעב לש אוח ירה ףשא םימסח
 אביל־ט גיב ישיפנר יערחאביאד געאו
 ירה הכא םישמחמ ץוח אפיה אביא ה א
 אוהה נ יארו אבירר יאו ואצומ 1לש אוה
 כר רכאד הדדפב קסע יאפב אבה 1לפנ
 הרדיפןיאהרריכה ייכ אבה רכ אבקוע
 ךוחנ חא ולגרהיפריר יעכ הפא גמחץ
 הכא סישמחכ ץוח חחא ורגחו הסא נ
 יכפ היכרי יכרר 5^וקפא אד לע וחפ
 תוככוש ינש ןיב אצכנ׳פש אזו אשררפ
 געי־ו וידש ז־רזיר בורקו וירש הזיר בחק
 יאמב אבה הירבחמ שיפנ והיינימ רחד
 אכור רתנ 1דיזי^וןיוש ןהינשש ןנקיסע
 שכנאר םימרכ 1לש ליבשכ עבה אטלעד
 יצמ אל ירדימר ןויכ יחא אמלעבד אחיא

 המיקל היל יזח דוהו ירדימד לכר יתא
 רמא ירוימ אל אל יאו ׳ררימ

 רדיהד אילעסד עמשמ זיכהד 6חית אםילו3
 ייתחד׳ושמ הפירע הלנע האיגמ הבירקה
 םאש ןינמ אינת הטיסכי גריהה אב םשמש מכ1מ הבירקה
 הב ןיאש התיא ןיחינמש דב הכ ןיאש ריעל ךיייס אנזינ
 שיש תרחא ריעל ןיכלוהו דכ

 ךותח אלהו יאמאו דב הב
 ן אש התואמש יארכ הברוקא
 !יבשויב : היה דב ,יב
 יאתאז ת או םירהה ןיב
 םבולת׳פ ףיסכ ארק ךירטניא

 הלגע האיבמ םלשו לי ןיאד
 םלשירי ביתכד געא> הפייע
 )־ה ^רשי לכ חח הל 'יבס ייה

 תיחייאשב סנו לגרל הל ןיאכ
 תיכדני םירדכ איבהל הנשה
 םש ןיאב ויה םצועה׳ומוא סגו
 $מע ת לליי היורקש הרוחסב
 ויה אלש םש תומוקמ ויהש ליו
 םלשירי יכב קר סש אבלייציגר
 £רשי לכש היקזק ימיב ימכיא
 :׳רוחסל ןיאב 1יה אלי סש ייה
 7כ ךיתב אנמכה ^1ליפיב
 תייוכח׳טד 'יכתחא)7וכ המא
 יוה אכהד ךרעימל ינח אל
 ךבושמ יוהד תכומד אבריק
 ישיפנד ךלהי 'כ ךית יוהד הו־
 'ילחא ליענו סישחקל ץיח יוה
 :ןיילמ המא יכב והי־יסרכד

 *ןרפיחל ינח אל* ^הילדב
 אמלעד אבמ רתב לזיכד
 ךית ךבוש סוש אכילד יריימד .
 ינירחא אכילד יל<ד :אל 1תי סיר םישלש א2 יטייש אלד ליעל ירמא)סיר סישצש
 לש וא רקפה לש שיפמ אוהה יוהד ןוגכ ואנזת לש יוהד ריעש יתא הינימ שיפכד אכיא יא אמלשכד לפנ אוההמ יאדו
 ןייכ ואכומ לש יוה יאמא תמד ןימש אלא שיפכד אכילד ןינכ ייונשל ינח אלו לפכ אוההמ יאדו אכילד אתשה לבא סייג

 תיל אב ךבושמד למד אכה לבא םיכרד ירדועכ ןנילת יממ . . . _ .
 (יא אשרדמ יבמ הימרי 'רל !הקפא אד דע :םינויה םהמ ולפי אלש ןירהזכ םדא יכבד הליפנב יקוזחאלו ילתימל ןל
 ןחכשא אהד סונמינכ 7כל ץיח תחא ילנרו ׳כ ךית תחא ולגרד יחרתיא יכיהד ללכ אח בש אלד אתלימ יעכד סושמ שרפל

 'גת רתיי ללכ הדדמ יניא הדדחל םישמ הוקפא יכה׳ישמד ת רל יארכו !קולחי הנתמ לע הצחמ ינתקד ירייא גהכב׳יכתחד
 ךרדמ רתוא שיפכ והיינימ דקד געאו ןיכבוס ינש ןיב יאצמ : אוה ןכ םימכח תלימ לכד תחא ולגר׳יפא המא
 יוה יאו הזל׳נ ךות ימכ יוה הזל 'כ ךית יוה יאד אוה חכמי אלד אברזקיאהל תייינחיטד׳ינתחא ךרפימל יצמ דה אכרי׳ו
 ךרעימל יעכד סושמ אל ךירפ אל רקיעד רתימל ןכיצמ והימ אכרוק רתכ ןכילזא יכהייפא)הזל׳נ ץוק ימנ יוה הזל יכ ץוק

 םהינש הנחמ לע הנתח יכתק אה שיפכ והייכימ דחד געא רתימל ינח יכ ׳הד אב שרל אישק לבא אמלעד אכור רתכ לזיכו
 הזה אתלעד הבור רתכ ,רידילד : ךימעטילו רתימל ינמ יוהד יר רמואו אפור רתב לזיכ שיפכ זהייכימ דח יאו !קולחי
 יקומד 'תשהד ג׳עא הברה ןיכביש שיד אשירד אימוד ייונשל יעב א1י סיר םישלש ךות ןיככוש ינש סא יכ ןיאד ייונשל יצמ
 איתוד יוה אלד יאתב דטק אל אהב םימרכ לש ליבשב יריית אל אשיר אהד אשירד איתוד דה אל םימרכ לש ליבשב הל

 : דדמבו המא'כ ךית ילש הזל כוךי ייונשל יכח יוה דיעו םיקמ סושב׳יחרכ לש ליכש וכיתנשמב ריכזמ ןיאש ןויכ אסירד
 'תלעד ןיכבושד ןויכד הדדמ היכיקל יזח רדה יא׳תאקד יאחליירנ היה אל הדדח היכיקל יזח רדה יא הדדחד *לבד

 ןטבוש׳כ ךנה לכא יכמ רתיי הידמ מ־יא הדדמה לכד אחלעד אכורל שקימל אכיל םימרכה ןמ םישמחמ רתוי
 ידי לעד הדדח תריתח קפנ אלד המא 'ישתקל שיק אנחכ׳יעא ולס הזל בורקד ריפש יתא םהלש החא׳נ ךיתב םימרכהש
 ינש וליאש עמשמ ליכש טקמח דועו םימרכה ןיכ אחלעד ןיכבוס והי סא וליפאד יריימ אלא ינמ רתיי הדדח םימרכ
 ללכ םיקוחר סניא וליפא אחלעד ןיכבושמ ןהש שתימל אכילד ליכשה ךותב אצמנ ןכ ומכ ליפינהו ליכשה ךיתב ןיככושה

 רמא י ;ךבושה ןיבל וניכ קיספמ לבד ןיאד אוה ןיככושה וליאמ לכא היגיקל דח יגת אלד ןויכ



 .ו&נ&ס' ארתנ אככ יגש קרפ רופחי אל 4?*^ ^

 רתא ךלה בירקי ביר אבינח יכרצ אכינת ימכ ןכא ףא רנדזירפכינמנה סד כיצת ימכ ןכא ףא ייכ א רופא
 סמר יצתיכ ןיב השאל סד אכמכ רילזחפכ אכמכ :בירה י לילה (ח רודזירפ גגכ אכזיככ 'ןכ אמט

 אמט הז קפס אמט יקיפס :ןמימה ןייצ דרקה קקכמ ילופמ סתהד איגיסידיה לכ קרפב תכלמלכ ילייא םינפלו
 1' קפס המו ריקמה ןמ יתקזחס יכתקדמ תיא7י האמיט אבלקחד היילע אכי£ ד בג לע ^־ך ; המיקמצ

 בילקל זרה תצנחד בילק*
 *גיא ללמה ןמו אלה היילעל
 התמש ןכ סא אלא אבלל,כי
 אכסמצ 'ישירפש למכ לתיינו
 אייקיר 4ייתד :הליג
 לכא ליפש יתא יכת סרג יאו
 יתיימ ט יה ימדל יגתל ילג יאו
 תלד איה ייצחיצילד אכהי*

 רמאק ימחי באד םלשמ לא5
 תא )ילע ןיפללשל אייח יב1

 בירקנ בירד')שתא£ המילתצ
 אכינק יבלכ בורל רקא ןלה
 אל אייח יכל יגתל אהל צי'1
 אדימלתאל אלה אכר ירבדמ
 היה ריפשל הל יתדימל אלה
 הליכל ןיתיכתממ ייבא תכלמ
 ־יירה רקא ךלה בלרקל בלרד
 לעד אתטלקיפס יכתקלגעא
 ינתדמ אלה קיפס יאל ךתרצ
 לע יילע ןיבי קד איית יכל
 ןיצע ןיפרישל שדקמ תאיצ
 לרד׳תיא ס״להמי הגהמזלמ
 יאל איה ייכמ בילד הל יתיימ
 יכל צ'תק יאמ כ'א ילכמ לניא
 יכתלמ׳יל׳יעמשד ןמכ אני:מ
 %ילנל 'יכתממלבאאייקפל

 יליפאד קיבלסל צוצי היה אל
 יכרךרכלה ינמ בח וניא סא
 אמיכ תלד ןכיענמשאל אניגמ
 שממ קפס הלה אמט לקיע©

 תאקי אכר היב רדהד יאמלו
 דירטכיא ילכמ בלל ליה אלל

 יאד ןניעלמשאל אכינק יבל
 ייכמ בלרד אה אייק'

 אצמנש םר אגינזו ימנ ןגא ףא יינא רמא
 רוקמה ןמ ותקזחש אמט וקיפס׳ורזורפכ
 אבר 1לא אכרקמד חיי4ןן אכיאד נעא>
 זז**כי4 יוצמו בור ץורמא אק יוצמו בור
 אצמנח ס־ץאייח יבר ינתר םאד ןאם4
 שדק□ ת־ראיב 4? ו>4ע ןיכייח רודזורפב
 אבר רפא המורתה ז־־רא ו>4ע ןיפרושו
 בורקו בור םמתידה אייח יכרדפ םיש
 אז־־־ריחואד אנור טשו בורה רחא ךלה
 אריז ינר רפאר אריז יברר4 אתיא םישו
 אהד חו4ןןמ הנירמ חוה4רש יפ 4ע ףא
 אימד חו4וענ הנירמ תוח4ד יבד חשא
 א,־־ידו הדבור רז־דב ןגילזא יבה ו4יפאו
 ןאמ4 אבי4 יוצמו בור רפאקראוה אגר
 רפז־ריא איתהפ אבר חיבררהרמאד
 רננכ תאצפנ ברסא רהנכ הפצש הלבח
 ריע דגנכ ז־־דרתופ לארשי הבורש ריע
 וליפא רמא לאומשו אריסא סיוג הבורש
 אריסא ארשי הכתש ריע דגנב תאצמנ
 יכרדכ אמיל יאתא אריקד יהיאמ רופיא
 יכרד ז־־רילתיא רמר יגלפימ אק אנינח
 ילובד אל אנינח רד היל היל דפו אגיגה
 אהב בהו אנינח יברד והל היא אמלע

 יהיאמד אתיא טא רבס רפד יגלפימק
 , , לינתלמ יאתא אריקר
 * ג ׳ ?כ כת י ןל עמשמ אק אלק
 אר^ז רדל תיא :ה גה בע אנה ילכמ במ לאצל

 םלשמ ילה יבלל ילת ןכיעכד אמעטל ג עאד אבנירל׳רכ
 למימצ יל ךירטכיא מ לי ריעה ביר יט א העיס בנר ןכירזגל

 יצה תימל אכילד ג עאד יבלל ילת ןניעב אלל תלכק יבנ
 אבלר ביאד לאל יא עלבקה ק חקי א^ש רמימל׳פיא תמ

 רימקהצ ןל הלה אמלעב ןכירזג יא ימכ השא טגל אמלעד
 לל אלכל קקלל לולה ןח ל טא םינפלל לללה ןמ <5זרשל אצ6
 אתייללאד הכלל ^ מ© : אנינת׳רכ הכלהד
 ךירכ קצ ןמק היתיאד בלרכד ןחק היתילד יבלל היל בישמ

 קפכ ירפדכ תלטהל סיבל ירתא ביתכ ארקל חש קדימל
 אבלר לתכ לי; מירמאדיאהל׳נמיעכדאהטגזילנחד

 דייביא ; תימהל סיכל ירתא ביתכל ל גמ ךירצו
 הבורש ריע דגנ תאכחנ קייד יאל יאתא אליקל יהיאמ
 אכיא לארשי הלטש ריע יליפא אלא לאלחש רחא לא־^!.

 אהיצ גיצהלשקיעל

 תכסמכ ןיתיכתמד אשיר ןאצ
 רדקה השאב ללשמ לשמ הדינ
 רדחה סד ,יילעהי לזלזל רפהו
 'מגב יעמל רזקחה אוהו אמט
 הפלג יבלעב סיכפבמ רדחה

 ןדקבמ'לדזלרפהי היליקא דנל
 לע הייינב הילעהז הינפ דכל
 ריהט היילעה םדל ןהינש טג

 רירזלרפל היילעמ קיתכ לילי
 */*קזק׳נדזזרפב אנמכ טתקי
 קקה לא אביי בז ריקחה ןמ
 וב סיילצח םימד בירל ליאל?

 ךרד ףטנ׳ייצעה ןחיילמא אלו
 הבורק היילעד ג׳עאנלנלה
 ביר :לכג לע איהש רלדזלרפל
 רתיי סיבל לימד ריקמ ילכמי

 ןילידת ןהש דומנ היילע לשמ
 ןיא היילעה ימדל ססתכיזל
 ןאח אכיל אהב תאנל ןירידת
 ןיבייק :אניכק יכל לעגילפד
 אלד שדקמ תאיכ לע יילע
 ןילימ איבמב היל ןכיקפסמ
 : איה הןיכ םד יאדיד הרזעל
 <רמא אליתירת יילע ןיפרושו
 סילכיא אצ ןיליתי איה קפס
 הכימ עמש : ןיפליס אלו
 יאדי׳דינ םדב היל קיזקאדמ
 אריז יברדל אתיא :תלת
 יהלישכ תידנק עשת יכגימאד
 ־^ה אכמכבי תיביתכד קל
 יפ לע <ןאד רתימי בירה רקא

 לילד תיליעכ הנידמ תיתלדש
 בור רישכהל אכזר דק אלא
 הבש תייינק עשתש ריעה
 ןיקאהי הטיחש רשכ תירכימ
 יבור ילת היב ןכיעבד אתלימ אכיאד הלטכ תרכזמ
 סיקכט בירי״יתיתפ כידמ תיתלד ייהש ןינכ סתהיילחאדב

 •ביר ילת רתב לזימל אפיאד לארשי הנידמה תטיבס
 השא אהד :הל הניקמ םיאבה בירי ריעה ביר הרישכהל

 יתרת הב תימליכילד תילב אימד תיליעכ הנידמ תיתלדכ
 הביילזא אקי ריקמה ןמ סימד בירש הביר דק אלא יביר
 •דימד המירת ףירשלי הרזעל ןברק איבהל אכיר רתב
 ליעל רמאד איה תבר אהי :איה קפסמ יתישעל ריסאד
 אהי אכהק אניכחירל היעייסת אלי דמל אכיל יינמז ביר

 :ןיי לש תיבח :תלת הנימ עמש רמאקד הפיח היל עייסמ
 ןישידיקכ׳אדכ תרפ רהנ לע איה זיתמ םש אליקד יהיאמ
 הלעמל איהי םש ןיינמ לארשי ןיאי ןיטיגבו ןיסחמ ןיכעל

 ׳לל היל תיל בר :יכילנא םשמ אבל תיכק הלוכי תרפמ
 ^יאד הביר רתכ לזא לאימשי אבריק רתב ליזאו אנינק

 יציקע ג אנינת יכרדל היל

 ,'רוקע



 טיד ארתבאנכ ינימ קר0 רופחי איד
 דעז םשמ שי תומוקמ הברה היל יענס הה ירטעו ילוק0
 יעזס תקח׳א׳וקמב לגלגכ ןילגלגתחו ןילקעתמ ייהש ןאכ
 ׳הילע ׳יסכמ סימה/הכה ךות לא םיאבה םיכורא םיעלס
 סיגלש תרשפה דושפמתיעכיסי סש תולגלגתמ תוניפסהו

 ומייקו ווקו דהכה לנא׳דקכק
 דומעת םשל ׳יבחה אבת סאו
 'תיבירת :הכילומ הכה ןיאס
 מ אתש אתאי וצקנ ארהנ*

 רהכה׳יעצמאכ הלפכ ׳ליחתמ
 םימה תצירחו וקזיח םוקמכ
 ׳וטנל התתיכה אלו התאיכגי
 אסידרפכ ? לאמשו ןימי
 *לש:הלרע לש סרכב הלרזעד
 םרכמ אתש שח אלו אניב־ו

 בכגח יא : הז ןיי בנגנ הז
 4 אל הוונב היעננאו הינימ
 יכנהל יככגה ך לד ןיא יעגנמ
 ד סושמ הוככגש םוקמב ןייכ
 יכלוד והואנמי אמש ׳רייתמ*
 יכ :תודמ יקיז ז םיבנעכ
 םינפגה ןיב םינותמ יאפוק

 * לארשי לש איהו םרכבש
 אכיכח יברדל הל רבס אל'מ?>
 ה רחא אלא בורה רחא ןליל
 םייונמ לארשי ןאכו בורקכ
 רתכ קילזא אלו סיוגמ רתמ
 יכפושיאכופש :אמלעד׳בז>
 רוכמל תודוכל תויבחה ןמ ןיי
 וז הנידמכ םיכרד ירבועל
 יברברב :ליזאו סייסמדכ
 אתלעד אבורל שחימל אכיצד
 ; ליפכ םיכרד ירכועמ ימימל
 והיידהב יברכר אכיאיא*
 יברברד (ירתומ סיכסקה ףא

 םיכרד ירבועל והייחרוא ןאל
 יכדמ לש ןיי יחקולמ והלוכ
 םינטקהו ןה״ילארשיו והכיכ וז
 םאיבהל קי יחקול ךרד ןיא#
 $ יחכח ווה ירורבאב רתיא
 שישכ רומחה אשמ תוושהל
 שעמ הזמ לודג הזו תודמ ית0
 ןיתיכמ׳תא דנל אשמה״יבכמז
 תיישהל >לנא ןנכת דנכ דומ
 ןליא ןיקיחרמ : *ינתח :אשמה

 רנס רמו הל יעבטמ ווה חושפו י*ררקע
 אבצה אוהה יאהאו טקגרולנדאפחח
 ז-וי־לרעד אס>דרפכ חכתשיאד ארמחד

 ז־ר^ל רבסד סושמ אמיר אגינר היחש
 'ונגימ יאר סתה ינאש אגינח ינרר אהל
 וליכ יגהו יענצפ אל היוגב יעגציא *יגימ
 רכחד יקיז והגה יעגצס יבגיע לבא רפח

 אפיל אבר והגרש יאפוק יב וחבתשיאד
 שכזזה יגאש אגיגח יברדל הל רבס אל
 ילמ יגהו והניג לארשי יאכופשר הבחר
 םיכרד ירבועמ רומיא חטוז לבא יברכר
 רוביא וחירהב יברבר אביאיאולפג
 ןיקיחרב :,יגחמ : יחגכ ווה ירורבאכ

 המא שפחו םירשע ריעה ןמ ןליאה תא
 ****בא המא סישפח חפקישכו בורחבו
 הפא 'ישימח קרס ןליא לב רפוא לואש

 םימד ןתונ וייאו ץצוק הפדק ריעה סא
 הז קפס ימד ןחוגו ץצוק םרק ןליאה םאו
 ,ימד ןתונ וניאו ץצוק םדק הז קפסו סרק
 שבושמ אלוע רסא אסעט יאמ טג
 י—דרש (ישוע ןיאד יל קופיתו ריעה ייו1
 רל אבחצ אל הדש שרגמ אלו שרגמ

 שרגמו שרגמ הרש ןישוע םאר רזעלא
 ןנידבע אל ריעה ייוג םושמ אנה הרש
 רגפ הדשןישוע ןיא ירסאד יסג ןנברלו
 לכה^ םיערז יליפ ינח הדש שרגמ אלו

 סושמ אכהו ןנירכע תונליא

 *י&ד'וייחל אכילז׳נינק יברכ הל רכסד סושמ , אוביל
 ה]ל תיל יא הד׳רתימ זראל הנוקכ הליע;פסד׳ושמ ׳
 כ'א בורק ה רתכ ןכיצזא בורקו בור׳כסק אלא הניכח רכ
 ת׳אויעכנח אל הדגב יעדבצאד• ללרע יאל) אי?
 *וג׳תלעד״בורד׳וסא אהי תמ
 סירד ל*ו ךסכ ןייכ ווהו והניכ

 *רקביעב יירמאדכ לארשי יככג
 ךורעב ׳יפ יאעוק יב :*על
 יכדרמ בר ןנירתאדכ םוקמ
 •בל ישא רב ימיש ברל הי יילא
 היה אכומ ייאהכבו יאפוק

 ןיכותד״כרוק הגהד
 סינח׳רד היל תיל׳כי א^יל
 ׳רד ליעל היל תיא׳כר אהו יפ
 תא ךי(לדחריפ#:אנינח
 ךירנ 'יעלזי המא הכ ןליאה
 סמא ףלא ריעה ןמ קיחרהל

 ,• הלש שרגמ ןישוע ןיאד
 ןצוקד רטמ אנש יאמ
 חכהכבררמא סימד ןתינ)
 ^ימית 'טיפתישיכד ארדיק
 סדק ןליאהשכ כ א אב שרל

 יאהמ םימד ןתינ יאמא ימכ
 ןויכ סדק ןליאהשכד ליומנהג
 סא שוחל ןיא יתיהב ךמסל
 לכא חוע ןליאה "אשינ וצנעתי
 ח אכה ךייש יאמד וצ השק
 *גוק אלהויפתיש יכד ארדיק
 םימד ונתיש םדוק הליחת
 'ושחל *וריפ יכהד *יר רחיאו
 אמימק אל יפתיש יכד ארדיק
 ןקתל יצר אל'רירק אלו
 ן׳ננקד בג לע ףאד׳ימד ונתיש
 םהל עמשי אלש 'ימעפ הלקת
 ימ עדי אל סא הלחת ןיקל
 דחאו דחא לכו םימדה ול ןתי
 אצש ידכ זיקי אלו לשרתי
 'וללי ןליאה לעב יכ׳ימד ןתיצ

 אחילו ג ימעמ
 ג

 אינתר תונלא1? 'יערז ןיכ ינאשו ארמיח 'גמו ןנידכע אל ריעה ייוג
 ערמ ו־ררירל ףקוו־דש שביתז־יזס ו־־ויבמ רתע ףפרק

 קרס ןליאו*:'יכמח׳היפנע המקשו בורח :הינפל יוכפ בחרמ שישכ ריעל יונש יפל ריעה ידכ סושמ שרפמ רמגכ ריעה ןמ
 ו ןיכרע לש ןורחא קרפכ איה הכשח הדש שרגמ ןישוע ןיאד יל קופדיו תג :ולש ריעהש ית סיתדןתוכו:אוה יאכנ
 /*,לא יברל בירכ אל ךליא הדש אנש אלו קל הדש אנש אל ד׳ס אקו הדש ותושעל'וסא המאףלא לכו אוה התא <ןלא רגמו

 ונלאב לכא םיערזב מ׳ה ןישוע ןיא ירמאד ימכ ןנברו ג ה :'וכ לארשי ירעב לכא סיילה ירעב א״דכ רמאו סתה גילפד



 .£0צ#<1?• ארחב אבכ יגע קרפ רופחיאיו
* , ) 

 אל רוב יכנ ןוקיא רדהו אשירב יל וכה והל אובילו
 'יסיאכ׳תסש (ייכ היל׳חינדיכה ךרפחל ךייש
 היל אישק יאמ אמית ייבאל אישןל :הליחת קקיש
 'וכק וניאש ןרוגכ ןיתינתתי עובק ןריגכיירייא״ת־ירכ איה

 הוה ליפמ ייכאד רמול שד
 ואליא׳תאקסעט המד יכשמ
 ךירצ המ היל אישקד סושמ
 קיזי אלש ידכ אמעט פצ
 תעטירפמ תיירבכד אתשהו
 יתכ ןדייכתמ קיזי אלש ידכ
 :יכה ישורפל אכיא
 ג״עא ללג ותוא השוע©
 איהשכ עקרקה חיכשמ צצגד

 : קיזמ ללג הלוכ
 ןיא

 עטינ רוסאו הניגכ אוה ירה ונור ערזנ
 סאו :רתומו יצחכ אוה ירה טור

 :'ובו סימר ןתונ וניאו ץצוק המרק ריעה
 םימד ןחוגו ץצוק ינהקר רוב יכנ שיממ
 םימד ןחונ וניאו ץצוק ינתקד אכה ש טו

 ארידק ישניא יימאד ונייה גחכ בר רמא
 יאב ארירק אלו אמימח אל יפתוש יבד
 קיזהמ 'יברד אקיזה יגאש אמלירישוק
 'םתיא £>סא גתב רד בתיא יא אלא 'יחיר
 רדהו ־ יבד אשירב יל ובה והל בילו ימד ןתונו ץצוק םדק ןליאה סא
 : רירק אלו םיסח אל יפתוש יכד ארדיק אגהכ בר רמא ץוקיא
 רמאד רונמ "שממ ;"ימר ןחוג וניאו ץצוק םדק* הז'קפסו םדק הז קפס

 ץוק 'יל ןנירפא אל יטנ וקיפס יאק ץקימל ואל וארור סחה ץוקי אל
 ימד םבושמ יאו ץוק הייד ןגירפא יפג וקיפס יאק ץקימל לארה אנה
 'יעה ןפ עובק ןרוג ןיקיחרמ ;'ינתמ • לוקשו היאר יתייא היל ןגירטא
 ול שי בא אלא ולש ךותכ לבק ןרוג םרא השעי אלו המא םישמה
 ידכב ורינמו וריכה לש ויתועיטנמ קיחרמו חור לכל המא םישמה
 ןאז־־רא פיס ייכא רמא אפיס אגש יאמו אשיר שמ: םג :קיזי אלש
 לב אנינזד רב יסוי ר רמאלבק וניאש ןרוג ימר יכיח ובק וגיאש ןרוגל
 ןרוג ןיקיחרס םעט יאמ ימא אק׳עט חמימא ישא בריחרב רוז וניאש
 עובק ןרוגןיקיחר□ יביהימ קיזי אלש ידכ המא םישימחייעה ןב׳ובק
 ךכ הפא םישימח ריעה ןס ןיקיחרמש םשבו המא סישמח ריעה ןס
 ׳ישבח וריכה לש ורינמו ויתועיטגמו ץאושק ןמו ויעולרפ ןיקיחרמ

 םלשב'ישק'ישק ייכאל אלא׳חיג ישאירל בלשכ קיזי אלש ידכ םא
 א ורמס אלא היל יבצמו חיבילב יתאו ליזאד ויעולרמו ויאושקמ
 יגפמ ארטוז רב אבא יבר אמיתיאו אדבז רב אבא יבר רמא יאטא

 טחב ללג ותוא השועש

 הנימ איה ירהי ינתמ הריד סש םיערזה ילטב ובור ערזנ
 ןיא איה סיתאס תיבח 'תייי ליאיהי הרידל הפיקה ןיאש
 גייכליאה ןיא תינליאכ יכיר עטינ לכאי׳ דוע יכ ןילטלטמ
 'יתכה ינפלש רנחכ איה ירהו ןנתת יתריד תרות ןי׳טנח

 שח:רתיתי הרידל הפיקהש
 הקחרה ימנ ןכיעכד ריכ טג
 התדק ריכה סא היכ יכתקי
 יתד ריכה לעכ ןתלכי ז׳כיק
 'תיתח אל:ן ליאה לעכל ןליאה
 ףא הז לע׳תיס הזש רירק אלו
 םח סכתיית ןליאה יחד ןאכ

 י ריעה ינכ לע סציטהל התאכ
 וליחתי אל ינחמ 'יא דחא לכ

 'כזגחייעהי תיע ןליאה אצתכל
 :לארשי ןרא תראפת יז ןיחו
 ד ריעל ריכת אישוק יאמ

 אתליד:יכה יימשל ךדטציאד
 אקיזהת םיכרד קדיה ינאש
 .ן׳יקל יתכח יכייח אל דיחיד
 אלכ דיחיה רמ לטשכ ונליא
 םיבר קזט לטשכ לכא םימד
 אתיתח אל :ןיקל יהטייק
 דע ןיתמהל התחכ סא ׳יכ

 ךרואל דימעי תיעת ןתח
 לע הז ןיכמיס ריעה ינכ סימי
 ךככ הניר ןליאה לעכי הז
 הבגי ןכ ירחחי ןוקי ךכיפל
 םתה :ןיד תטכ ןהת ייתיעמ
 סא ןליח לס יאדיד ריכטג
 כ יחק ןקיתל יאצ םדק יאדו
 אצ םדק ןליאה סא ינתקדכ
 היל ירתא אל יתנ יקיפס ןיקי
 :״יאר אטהל קזינה לעש ןיק

 אלאזיאקקימל יחנ יאדלד בה
 ,,ןליאה סא ינתקדכ׳יתד לטינש

 וקיפס םיתר םדק ןתמי קיק
 לע שפנ תמ ןיק׳יל ירחא יתנ
 'תא׳יתד תטגל אבשכו ךחרפ
 תתדקתאד הייאר יתייא היל
 העטק ןרמ 'ינתמ :לוקשו
 : אתיעטקיאתשרפמתגכ

 איהשכ ריעה ינכ תא קיזחה ןימה ינפמ הזיא סישמח
 ץיקה 'ימיכ ןישריחש השירח איה רינ ריצל ןימד קזיה יאת'רפמ רייגכי יריכח לש יריכמו : שכיימ איה םיערזה סגי הרוז

 • םיציק לא )ערזת לאז רינ סכל יריכ ביתכדכ סיכשעהי םיניקה טרש יתיחיש ידכ ףרוחה תיחי־דע יכ ןיערלז ןיאו
 התא'ישמח יל שי ןכ םא אלא תרחאד אשירת״כשיאח ךירפ׳תנכי החא׳יסמחח ריצכ עמשמ אריעיש יאה קיזי אלש ידכב
 זיחהז ירככ תכשנת חירה אלא תחרכ״ירזל ךירצ ןיאו לידגירכה ןיאש תחרכ הריז ןיאש 'תג : חיר לכל
 'פד>הי תכשנמ תירהו הלעמ יפלכ קרוזו תחרכ האיכתה תא היכגהל ךירצ לידג ירכזישכ זעלכ הל פ תחי וילאמ ףדנ

 ךיאישיקהש העיטנ ייעילדמי ייאישקח : רתאק םעט התי אשירכ אפיסד אריעיש רמא ישא בר :קיקרתל ץיחה
 חישק אישק ייכ אל אצא : התא סישמח יהצטכ אכה יכתקד אחינ ישא כרל אתלשכ :הכ ןילידג ןיעיל דהו

 'ינתמ :יכ וערזנש םיערזה תא ףרישו לכז ול הכלמ לצג ותוא השועש ג ןניס לג



 יגזמ קר• רופחי אד
 ער חיר סושח 'זב תיינקה תאו תולבכה תא : טממ
 אלא דימת השק תיחרזמ חיר ןיאש ריעה קרזמל אלא" :
 € תפשכמי המק איה הכרדכ לבא תינעריכל האב כ'א
 ךכטל״מ)שמשה ךתי תישירק םידק חיר בדלכדכ תחככ
 ״ :ריעלחירה האיבמ הכיא

 ס ארתכ אכנ
 ויא

 שרפמ 'תגכ הכרעמ ןח ץרת
 >ניא ךמלס) 'תג : אמעט

 : המ א'כ קיחהרל ךירצ
 '0 קיחרמ)ללכ השוע וכיאס
 'אשא אכיקעיר תאקד המא
 ארידת :יאקאשירדתיחזי
 חירכ רידת דצ ותוא תיחמכ
 רידת לשכמ תיברעמ תחס
 תיכטכ חלר :תיחמ ראשמ
 תלחנרהמ 'א לכ סע תפשכמ
 הלןלצז׳קותמוהכל איהש יפל
 :ןתקתממל תומביב ירמאדכ
 ןכ יומדב רשעה ךאלמ ץכ ןב
 ארידת : ליפכככ דימעמ
 תככלש איה ברעמב הכיכשב
 'לודנהיסככ ישכא יכיתלכאל :
 ארזעפסכ הז ארקמ חתאס
 תריהל תשה םימשה אבצ 5
 סדחתשח ךל׳רזחב סידמיעה
 קרזמל אמלידל ג ברעמב
 ךרד יא אתית יפי סילחתשמ
 ייש יע סה ברל ךימסיוחתשהל
 רזלחל םרח סיפ לטנש דבעכ
 אלהשכ הלחתשמל וירוחאל
 סרפ לטכשח )ירוחאל ךל)ה

 :היוחתשהכ דימת קחרתמ
 דכל ה אוה התא*• ןתח סרכ

 לע ו׳יתכ א והייתשה אבצ)רתכ
 א>ה םימשה אבציוחילס, יקסכ
 ידכל אוה התא רמואו יתבשמ
 ןתוחילש ןי ריזחמ ׳של:זז'דיתכ
 יתוחילש ונישע רמול ןיאבשכ

 'לישהש םוקמ לאבושלקכירצ
 ןיחלתשתש םוקמל: םש דמוע
 ףא סס וחלתשנש'וקמ ותיאב
 ונישמ׳ירמואי הייוצח יביכשה
 ךאלמה הכהו :*ןתחלשמ
 הירכז ׳אובכב אצוי יכ רבודה
 הכרא המכ סלשורי תא דימל
 רותסל אכ>י רחא ךאלמו יוכ
 99 רזחש ןושאר לש יתחילש
 9 הדמהכ ןתילמ םיקמה
 סלשורי בשת תמיפ רמואו
 <אב ביבשה תאמ סליכשירהו
 ותארקל א^ ןמאכ אל וירסא•

 :ןאכמ אב הזו ןאכמ אב מ•

 תלרד סושמ ריעה קרזמל אלא יקסרוב ןישוע
 ה ןמ חירה ךילויו קיחרי השק אוהש יברעמ

 קורס ינפמ ושארב וחד וכרזנירזתל ןשיה ירמאדכ ריעה
 אל ירידת איהש ינלכיב *.ומטוחב שקה איכמ תיברעמ
 איה תיירכה ןחד ט״מיכיס־יג

 :אתפסותכ אתיא יכהו
 ידתתשח ךליימסה 1^בע
 *וחתשמירזמל ימכ ל%ל3 ת'א״ו

 החמ 'ומלל ונל ןיאד ליז
 יאמאוימאת סאויאזר ונאש
 ןמכמ הליפת םוקמ עדנ אל
 כ הניכש סש היהש שדקמה
 דומלל ןיא ססמד ליי ברעמב

 יא םוקמ לכב הניכשל ג עאד
 ןירלפכו ׳ןורא סישהל רשפא
 רחואאבנירו דחא דגב אלא

 € הכיכשד דומלל קא ססמל
 ישדק תט7 יהמ ברעמב
 ןמחמה בלעחב היה ס״שדקה
 הכיכשלס ןולאה סוקח לכמ

 סס ךל יתדעונו ביתכדנ סס
 <עדקה ישדק תיב 'רזמכ היה

 '3נ) :

 תאו תולבנה חא ןיקיחרמ , ינתמ

 תמאנ ריעה ןס יקסרובה תאו תוינקת
 ינריעה חרזמל אלא יקסרוכ ןישוע ןיא
 ץוח ידשוע אוה חור 1?כ1? רפוא אניקע
 תא ןיקיחרפו הפא נ {יקיחרמו 'ברעממ
 ')לצבה ןמ ןישירנה תאו רית (מ רשפה
 דרחכ יתמ יסוי רו ירובדו ןמידרחה או
 םאק יכיה׳ניקע ר והל איעביא םג :
 ברעבכ ןדה יפוסו השוע אוה חור 1לכיר
 לכלאכליד וא השועו המא 'נ קיחרמר
 ז־רמא סישפח קיחרמו השוע את חור
 ש׳תר 1?1יב תשוע וניאד הברעממ'ת
 *-*ת חור לכ1? רמוא אביקע ר אינחר
 לרעכמ ץת ההא'ישםח קיחרמו השוע
 רידח איהש י:9ם רקיע לב השוע וניאד

 גר רפא אזהוחורב ארידה אכיליא 'רירה יאפ ןמחנ ברל אכר ל׳א
 שבע תינופצ חורו בוי למב חובשגפ תתור ר בר רפא אבא יב ןנה
 חמו ו־רח*-* העש וליפא סייקתכ םלועה ןיא ןב אלמליאש ןדוב

 ׳גש םלועה חא ברחמ הדימעמ ץנ ןב אלמליאו ןלוכמ השק תימורד
 •דניבשב רירח אדירח יאמ אלא ןמיתל ויפנכ ורפי ץנ רבאי 'תניבמו
 *ליפת יקמ ונועידוהש וניתובאל תבוט קיזחנו אב יול ןב עשיהי ראד
 בקעי רב אחא בר הל ףיקתמ םיתחשמ ךל םימשה אבמ ביתכר
 'רו 'ישק התחשבו וירוחאל רזתו וברב סרפ לטונש רבעכ אמליד
 החא ביהבד יאפ איעשוא ר רמאד םוקמ לבכ הניכש רבס איעשוא
 לקממ סדו שנ יחולש םדו רשב יחולשכ אל ךתולש ךדבל ה את
 שמ ןתלחשמש וקפל ךחולש ןתוחילש|חיזחס םשל יחלתשטש

 ואובי וננה ךל ורמאיו ובליו םיקרב תלשהה'אגש ןתתילש ןיריזחמ
 ש הניבשהשמלמ ורמאיו וכליו אלא רמאנ אל ורסאיו
 *בר יבד אנתר םוקמ לבכ הניבש רבס לאעמשי ר ףאו םוקס לכב
 מ רבודה ךאלמה הנה רצאנש םוקמ לבנ הניבשש ןינמ לאעמשי
 וחרארקל אלא רמאנ אל וירחא ותארקל אמ> רחא ךאלמו אצוי
 סוקכ לבב הניבש רבס חשש בר ףאו םוקמ לבב הניכשש רמלט

 לכל היעמשל ו־רשש בר היל רשאו
 * > י

 וימד $ גלפתהל לדימעה ןמקוא אתחח לכל :קיה סיניע רואת תשש כ־ו

 כ * ; ד



 ארתב אבכ יגש קרפ רופחי א1? •״#¥40

 :חרזמל ללפתהל׳ארוה 'ירומ ושי ידימלת ינימ הב ורומד אה ידיל תיל יארומא יכה לג יוכ ןמקיא אתחור לבל
 ילז יסרפ ןיסצב ברעמל ןירויק ךכ יתעמש ינא איירוא 'ושמ׳לשחי דגנכ צלפתהל״דא*ייחש וכרכב׳יכתד
 הי ריוא תאקד וכייה)זעל ןושלב חרזמל ןירוק ךכש הארכ . לעתשי יברכ ירכס אלא סכרא ךרד )ללפתה)ביתכד

 :ורדא חרזמה אכחנ חרזמל ויכפו ברעמב הניכשהש 'בס׳רעתב הניכש רמאד ןאת) םוקמ לכב הכיכש רמאד
 ינפמ רמאד הביקע יברכ

 יתעמשב כיכח רו׳רידת איהש
 ;תיבתיד ןותא ןיגכרמאד
 לאדשיד אעראל אנזענל

 הל רבס ימורדאומירדא
 :תוכרבד אתיירבכ

 'ירואד ה׳פש ןישל אידו^
 רקיע קרלות רל׳ארכברעמ
 ופרעח אבש״יב רעמ ?דדר :
 ורואאת׳כוקב׳יפדכסלוע לס
 רומא יורק ברעמד םליע לס

 ינתרכ םדקו רוחא ביתכד
 חרז מ ןיכעל הליגקב ןכישרדו
 דקמ םרא יתכ ביתכו ברעמו

 ימכ ירקו רוחאמ םיתשלפ*
 כ לאמש ןיפנלו ןימי סורדל
 ׳ישמ ונייהו ןיתעמשב׳תאדב
 'סטשה יכפו ברעמב הכיכשד
 ריתא "רעמ יורק ךכל חרזמל
 ןיפכו ןימי םורדו סדק חרזמו
 ׳וקמ לכב הניכש ד מל1 לאמס
 םדק חרזמ ירקדיאהדלכ
 ןיפכו ןימימדו רותא ברעמו

 תיבד הכיכש םישמ לאמס
 ינעו ברעמב היהש שדקמה
 ויהש לארשי יפלכ הכיבסה
 הה״גה :םש סיוחתסמו״רזחב
 שריפ הדיהי רב קחכי טיביו
 'רבכשכ ןושארה 'דא תעשכד
 האיכ ןיאו חרזמל וינפ ויה

 ד מל׳כיכשה יפלכ ופרוע ׳יהש
 :הגהכעברעמכהנטס

 לכ תרעסמס תיחרזח חדד
 עתשחד אהו ולוכ םלוע־*
 'ומירה לכמ׳חמ איהש׳ינתמכ
 הכרדכ .האב איהשכ ןכייה
 איה תונערופל האבשכ לבא
 סירטנוקה שייפדכ תרעסמ

 וכידו&ובז :
 הלש לתוכש 'יכיפכ חור 'חיע
 תכרוסח הניאש רמןלכ ילשומ

 ": רזעילא 'רל
 חטיהל אכיל וב!קעי!קפכ
 ר וזגיוד ארקמו אכיא ןימי לע
 'דאלשצאתשוןימינדרמימל
 אמש 'אינ דועו ;ינ'? יליימ
 תבש׳יננהל ןיא אמח׳רקממס
 ?ע אנעיא ומאנ אלו ןימי

 אימ ?ג 3

 םושמ חרזממ רכ4 ןטקוא אתחור4כ4
 ז־רגיכש רס?-* והבא רו ינימ תכ ורוסי
 ריוא 'ירוא יאמ והבא יבר רמאי ברעמב
 טמכ'רעי ביתבד יאמ חרוהי בר 'םא חי
 1רש ופרועמ 'אבשסיעמחורהז יחק 4
 תינופצ חור וז יתרמא לטכ לזת סלוע
 םילזח דמוא את ןכו :הזה חא תלזסש
 חור וז אשד ילע םיריעשכ םיכמ בחז
 ריעשכ לועהלכ תא יעסמש תיחרזמ
 איהש תימורד חור וז בשע ילע 'יכיברכו
 *-*ייח םיבשע תלדגמו םיביבר הלעמ
 ?-!וה ארדסבאל םלוע רמוא רזעילא׳ר
 ןויבו תבבוסמ חניא תינופצ תחו המוד
 תינופצ'יברעמ ןרק לצא המחה תענםש
 יברו עיקרה ןפ ה־עסל הלועו תפפכנ
 םור אוה הבוק ןימב םלוע רמוא ).שוחי
 'עגמ המחהש ;ץבו תבבוסמ׳ינופצ חורו
 תררזוחו תפקס תינופצ היכרעמ ןרקל

 בבוסותד לא ךלוה רסאנש הפיכ ירוחא
 בבוסו ויב סורד לא ךלוה רמוגו ןופצ לא
 חורה ךלוה בבוס בבוס הלילכ ןופצ לא
 חרזמ ינפ ולא חחה בש ויתוניכס לעו
 סימעפו ןחכבסט םימעפש ברעמ ינפו
 רזעילא יל ןאתא וא היח אוה ןתבלהמ
 ירזם3ו'ימחר חור וז'פוס אבה דחה ןמ
 הרק ןחי לא 'םשגמ תינופצ חור וז חרק
 חור וז קצומל םימ חררוייברעמ חור וז
 ח־ילעמ תימורד חור רמ רטאחו׳יחרזמ

 אה אישק אל םינשע תלדגמו םיביבר
 אהוכיפשב אה אתוחינב ארטמ איויאד
 בז־דז ןופצמ ביתכר יאס ארסח בר רמא
 בהזה תא הלזמש תינופצ חור וז החאי
 רפר סא יבס בהז םילזה רמוא אוה ןבו
 ברחש םוימ ארסח בר רמא אפפ בר רכ
 המשגוה אל שדקמה תיב

 םימ האלמ תיחרזמ חור רמוא התא ןאכו םיביבר

 ונטר השמ יחקל׳טמכ ןורעי
 תיתור דל הרותה תא המיד
 *א ךכ סה אלכ רשפא יאש

 :הרית אלב םצועל רשפא
 יתעמש יכא םניע לס יפריעמ
 ש סשלעסליעלשוקחחמ
 היל ארטס ברעמב כ־יכשהס
 םמע לש וריחאת רמזא ינאו
 ןה״כש רוחא דרק ברעמהש
 אלו 'וחאו ונניאו ןלהא םדק

 תא תלזמש :'תמי ןיבא
 האיבמו 'תמחמש בהזל תא

 ןכי :לז בהזהו אב ןמע יו כ רש
 יבג תוליז ביתכד רתוא איה
 ל :דש ריעשכ : בהז
 ד ןפוד >ל ןיאש ארדסכאצ
 הכיתחב בבוסמ 'כיא:,יעיבר
 'כנתמ> עיקרה ןמ הלעתל :
 :עיקר לס ינגב ןיפכ חיר תא
 ןרקצ:״קומ ילוכש להוא הביקל

 ש הלילב תיכיפכ תיברעמ
 ויזר תכלהמ םליעל המחהש
 'יה דעמה ןייו הלילכ תיניפכ
 ןיל הכוליה ךכס קפנל הכיפ
 םירדה ןמו סורדל חרזמה
 ) ; קפנל ברעתמי ברעמל
 ךרד הפט יריחא תרזוחל
 קיה תאיירד £ ךליה : קלמ
 ללחה׳יתכ׳והס *וליהיורק׳ויה

 ביכיס יורק הלילה ףקיה תאו
 'ליעל םייב :ץיחב ןיקמ אוהש
 ב וליפאו םירדכ תכלהמ
 תיחפ ךלהמ יניא רכק סיט
 ןיפכ לא בבוסי:"ימירד חירמ
 לש הרכק הלילב <ןא" הלילכ
 'ומכ בביס וניא !ימת ופיקת
 ןתכלהמ׳ימעפ: תי-יפכחירמ
 /ימת תפיקת 3ש ךורא סוט
 נ ןרקב תאכ מ איהש

 ןרקב תעקושו 'יחרזמ תליפכ
 ןתככסמ״ימעפו׳יכופצ יכרעמ
 קןלב האנוי 'ולחהסו רכק״יט
 ןרקב״עקישו תימורד תיחרזמ

 תכלהמי תימורד /?יברעמ
 יברל ןאתא .תיחיר 'ג הלילכ
 "אוד׳רדסכאצ רמ1 אש רזעלא
 <מפנ חיר וז הרק סירזמתל :

 : הכירפו תרזיח ןפודהש
 3יכעת תימירד חיר תרמאהו

 אתיקככ אירסימ איתאד אה
 אל : קכומב ביתכדכ רזתה ןמ אב תוכיפשכ איתא יכו סורדה ןמ אב



 אר ארחב אבב ינמ קרפ רופחי אל

 רירטניא ׳ס הטמל ןליאו הלעמל ריכהש ןיי אמוי סטיכו *יבהל הלימ התיהש תימורד קיי המשנ,ה אל-
 ןלעמל." ןיב ןכמ ימנ ןיתינתמפד נ־עא ךב ייומיאל בימכי םויל איה [יחי אחלא ;תד ןיתנ כיןטו :סטו•
 ! בירקאד אניחא היה ןיתינת״מ יאד !טתלח ןט : ותעגןנדא יטמ תתל עיסי יטה ייניאתאיבעג הינ

 :לליא לצב אתיירב ןל עמשמ אק יאמ הצעל ירייא התקשי ־ ןי-״ת תצשטמ־םי• םירדל .ינפ ריזתי יתליפתב סיירי
 יטרנאלד םידעסמ הה ינל דנל הטמ ידידנא דדנ״ל

 'יכלפ ליהתס למירדא :סרד
 ו ביתכד ססתסלשחידכלי
 :'לגל סכיא ךרד ילא יללפתהו
 ׳יזמ יכאש יצ רמזא התאש דע.
 יכ א יתנע תא קיחרהל ילעו
 ינללגצ :קיזמ התאש ךל רמנא
 ינתמ : ילד רת יחרפ ילד רת
 ׳יבירמ םהישרפ המקשל כלרזי
 ןהמ דחאש ןלעמלמ ןיפ ־*
 רה עיביש הכימ ה לעתל#
 דנה ןמ ןיב :יליבשכ ינשהו
 םימד ןתיבל " היש עקרקב
 וניאש עשג תוש־מד ןוטל־
 והיכייתאללנדג ןמו דע קיז#
 ליכשכ׳יתד אלכ ;יקל םיתכת
 י דיל תתש תג :דיתיד אקיזיב
 הטיחש ןמכליהד הדלת ןיש*
 תיעקרקל תחתת תכלהמ!*
 לעש יסזיירב הכלה :ריכה
 ;ימנעתא קיחרהל קזינה

 היל יטמד אכיה היליייריגב
 קיזת לש עדי 'יתח דימ׳קיזיה
 היילעהי 'יכהב׳ירתאד ׳יההע
 יאליע רייד דח ירת יכ יהנה
 ע תיחעיא יאתת רייד דחו
 הידי ישחד 'תיא לכו הביזע#

 ילפינשכדיאתתד הילע ילפג
 ירק קתחתה למ שחמ לדי#
 דדהי יקספ יכנ 'יליד ידיג היל

 מ־ל ירק אל יר׳לנגמד ןיגב ילפג
 אבמ יעאע :היניד יריג
 ירלכע :לסלקמ םש לע גמש ןג
 :ןמש תנשעל ןימשמאצ ירבלע
 ,הידימ ימכ ׳בה)היליד׳יריגג
 סהיתלנמ סכסשילאכאיסי
 דמת המכל :דיערמ אלה

 :יקלסראיעגד אמפ<•
 רייכדנ

 ,יפס יתא ןטמלתקכ 'יכתחכ
 ןיכ אניחא הלה ,ינתחמ יאד
 רלכא אלל יאק ןליאא ןלעמלמ
 רלכ אלא ישקת אלד םלשמ
 יאזיא 'טמלמ ןליאי הלעמלמ

 ןאכ דע אתיירכא ןירפלכ
 הלה רישעהו ינע לי ה ג?
 אלל ינע היהש טקנ אתלכל
 להייתעדא יקיסאל להל יעכיא
 יכה לליפא אנלפאה הנכיש
 ולהד םלשמ קיחרהל לקקזיק
 תיהבתסכדנטא להדידיייג
 יליגב'יפא קיחרהל ןייכ ;יא
 תכל היה סא קתלכ היליד
 ה *הל'תלמ רנזאל תמדיק רקב
 ןיעבכ לשז קמלתחכ לש תלכח
 למכ׳אשל׳ריד ןיכ קוליח ןיא)

 תלאל׳כקסחה יפל ליעל'ריפס
 אלד׳יסמ תעט לנייהכהד תר

 יכ ןכ לכ להיישימשת אעיכק
 'לשמ יכאש'כהדלע> יעלדןנה
 ׳רמ)אריי לכד ךמס׳זסי אבר
 ותלד ילהל יעראל יפרח יתמד

 אמלפא :רנכד

 וזגר רסאנש תימורד חור המשגוה
 ועבש אירו לאמש ירע 1לכאיו בערו ןיסי
 רכז^ו םתארב ההא ןימיו ןופצ ביהכו
 םכוי□ אדסח בר רמא אפפ רכ םיפר
 ןידרוי פימשגר ןיא שדקבר חיכ ברחש
 ורצוא ךיר ה חתפי רפאגש בוט ־ימאב
 ס,רפיא לע ןייחש ,,־ארשיש ןכזב בוטה
 ןיאש ןכזנ בוט רצואב סיררוי םיכשנ
 סימשנ ןיא ןחגרא לע ןייחש לארשי
 הצחר קחצי ר רמא בוט רצואמ ןיררוי
 ךינכיסו ןיפצי רישעישוכחד׳ ם כחיש
 ןכ עשוהי'רו םחרכ הרוגמו ןופצכ ןחלש
 בחהפש ךוחבשחרי םלועל רמא ייל
 הלאמשבו גיפיכ םיפי ךרא גש רשעתמ
 יול ןב עשוהי ר רפא אהו רוכבו רשוע
 ר 'יד סא ירודצא רצפד ברעמב הניבש
 וז־ויבז־ריר ןותא ןונב ישא ברל אנינח
 ד ןל אנפו יפחדא וסררא יאד הנופצכ

 אסייק לארשי ץראר .דנופצל לכבד
 יבשוי לכ לע ערה חתפה ןופצב ביתבד

 ריחב יסוי יבד אנה :'וכו קריה ןכ הרשפה תא ןיקיחרל :ץ־ואח
 ר ןס ךרדרה החרה יל רמוא התאש דעול ־סמ לוכיש לדרחב
 י : ילדרה ינחני תולכואו הואביע יילדרח ן־נ ךרמד קחרקוחובד
 בורחבו הסא שפחו םירשע רובה ןמןליאהתאןיקיחדפ 'ינתס
 ז־רברק רמה םא דצה ןפ ןיכ הלעמלס ןיכ המא םישמה המקשכו
 חז קפסו םרוק הז קפס ץוקי אל סרק ןליא סאו םימר ןחוגו ץצוק
 ץוקי אל ןלאל תברוק רובהש יפלע ףא רמוא יסוי ר ץוקי אל םרק

 'םנ ולש ךוחב עבונ הזו ולשךוחברפוח הזש
 ןליאו הלעבל רובהש ןיב הלעמל ןליאו חטמל וכהש ץנ אנח

 א *־*ק הלעמל ןלאו הטמל רוב אמלשב חטמל
 יסוי ינר םשב אנה יבר רמא יאמא הטמל ןלאו הלעפל רוכ אלא רוכל הליקזמןישרש ילוא
 ןליאל הברוק רוכהש פ עא 'םוא יסוי׳ר :רוב לש התיעקרק ץקלמו עקרקה חא ןירילחמש ינפמ
 ינרב בלה לאומש רבא הדוהי בר רבא : וידש ךוחבעטוג הזו זרש ךוהכרפוח חזש ץוקי אל
 יגע האנוי יאפפ החיר חיננ יסוי יבר ירמ ןגירפא הוד אגחכ בר יכ ןנרה יכ ישא בר רסא 'יסוי
 חינרפא אדיינ הזר יפשמוש יקייד היה יבר היתוביבשנ חוצע ךנה ווה אגדפא הנב חוה רישעחנ
 חפבו החיר חיננ יסוי יבר חומ ןגירפא ווה אגהכ בר ינ ןגיוה יכ לא ישאברד הישקל אתא

 רייגוב
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 ימצ*<27• ארתנ •33 ינמ קר• דסחיאיל ימ**■•

 ןיאד יול אישק םיופניןיה׳יפ לע אבצחד •ובוס•
 דנדנתמ© דע יאה יצמ דיינ אנדעה אהי
 היהש תשמ ןיגעה יפלו ליעיל בולק עיבה כ׳אד אמעכנה
 יתכ עבש תכשמנו האנב רשועה ךותמ ירהש ק/ק קנב

 אתתיפא אכדפא יאמ 'ירמא
 'תשמ קדל סש קפסאתמש ןיד

 ♦רצ 'ארכו איה ?לודג הריבד
 ;תואדאשכ "ןיתנכ אדייכנד
 הטעומ רבד והזש ודיכ דנע
 "לכפאה דכדכתת כ'א הכרה
 הארנאבנ*רלוקיחרהל בייח
 טעומ בדכד קוחד ה׳ע ןיאש
 לבד 'והש אמתככה דנדנתמ

 וניא אנדפאהשפעאלק
 אזייי ג ךכ לכ דכדכתמ
 ♦יל השק הל טממ אקד אוה
 הוהל ידימ שא סושמ בייחילד
 ןחיכהש ואשמו וכיכסו ונכא א
 הייונמ חורב ולפכו וע״ארכ
 'תאלכ שא'ושח בייחל וקדהו
 היליטמאד׳כהו קנבל קפה
 הצע׳ירפדמ ירייא׳דנמ תויה
 •רייאד !תעייסמ חורו״רוזמ
 סנוכהב עמשמדכ היוכמ ורה

 ♦רפדמו תורה ותביצוכיל יבג
 שיטפה תחתמ אכויה ןגע

 'ושמ׳ייתד 'יונמ חורב ונייהד
 כמהכהצינתקשאיבגדשא

 ♦אל שאל יחד אלד ♦ל למזאו
 0דאה'שעשכא1זשא׳ושח׳ייח

 תוחה לע דכ וחיני סאש ׳בנקל אחופא אמתכנ דיינדה
 •מ אתקד :הדערה תמחמ יוסיכה עוני הילע היילסיכו
 עעאו כייחד תנשכ הרוזמ ס״מ :ןתשפה ןח ןירענמש
 הידיד יריג אתל הכאלמ השוע היל כי0ח !תעייסמ חורהש
 ימרו ה לוז ונייל :והניכ
 רנ יבד אבצחדהיסופאאכחכנ רייתכ תנש ♦ינעמ יכיה יכ ותעייס"

 ס^נחיכ יצפנ יוה יכ ןיכרר הירכ ןוידכ
 ותא ישניא אקזכו אחקד הירזאק הוד
 ר דו נ ןנידמ* יכ וחיר׳סא גינרד הימקל
 ארזא אקד יריכ ינר הירידהמיננ יסוי
 ה^ד ימנמאקד אוה אקיז אכה וחכמ
 הרוזכ ש*מ ישא בר רנ רכ היל ףיקתמ
 רכירגד היכק הורסא תעייסכ חורז

 ו ותעייסכ חחו הרוז ונייה ו.ר*ד רפא
 'יבפד תרהכ אצויה ץנכ ש'ם אניכר4ו
 1ליזילד >*ד אחינ סתה םלש^י ,ייחר קיזהו
 אל :'ינהכ :לאלדהילאחינא^ר אבה
 א דא וריכח הרשל ךוכס ןריא סרא עטי

 דהא תובא עגרא ונכמ קיחרה ןכ םא
 םיחנכ רדנ היה ןי־ליאה ירכ דחאו םינפנ
 ןאכנדניר םוסההןאככרדנירךמוסהז
 ׳יסעכ תיכה ירש'ות^ םיאצוי'ישרש ויה
 שירחמה תאכעי אילש ירכיחפט׳ש^רש

 ־ ו^לש סיצעהז דרויו ץצוק הרעפו חיש רוכפוחחיה

 ימכ ןיקזנ קנעל !תוכרה
 יאמיכיכרלו ;הילבישמזחכ
 ימרו הרוז אמלשב'וכ אנש

 'כריפ היל ארה אצ !תעייסמ
 ^לתנס׳וסיאמ׳נומח רבסקד
 ויבשחמ תכאלמ סתהד״יפלי

 ןנינרתמ גהנו הרית הרסא
 כזכ?נקנב בריפאהל הל

 אליננטיא ץג : רידל ןאכ
 שיטפהשכ לזרבה ןמהאגויה
 וכי ז? ירהו בייח ;וילע הכמ
 לד ילד ה צ אחינ :חורה

 :ומיכ תא ןייגדי אלש ן׳וחל
 ץכ ירינח הדשל ךימס "ינתמ
 '1 עטו ןליאה׳דס ןיב ןכלה׳דס
 תוי׳ורח־שכ&׳רכה׳ד׳כע 'דב
 'יככהל׳ירנ אהי אל ויתונליא
 :ו ליגת הדש ךותל יתסידחמ
 ואניס דשה לעכ ןהל קיתעמ
 ז״יתכט 0 ש׳תועכ׳נ ק וכיתל
 לש שרפמ 'למגנ ולס סינעהו

 'תג ימ
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 יתכדכ ודבל -יחת שאה תא

 *ו ♦ע אצא רקיע לכ ודבל השוע ןיא אכה לכא הדגמ תור ♦ע תכלוה כ״זיאו חורה עויס אלכ הריעבה תא ריעבמה
 ש״מ ךוחסבךירפ יכ יכשמד ונייהו רזטפד חורה ותבילו אכילל יחדו רקיע לכ אלזא אתקד תיה אל קור ואצ יאד חודה
 אקיז סיס אלכ קחרתיו ןגה אגיס דע חכב תוכהל 'דכתמו ליזילד היל אחינ םתה יכשמו ןגל שמח יחדל דס הוהד ןנמ
 תורה ואל יאו חכנ הכמ וניאו׳מולכ ליזדיד היל׳חינ אל אבה לכא היונמ חור ידי לע ךלוהו רמוגש המ לע שא סושמ בייח•
 הי' — *-" **־-1 —— *--1 — *־—■׳—11~ —* ־ *

 בר רב רמכ קסופ
 ;'חק אבבכ ןכירמאדב ןהב
 כ ןימולסת ןדעל תכסח ירמג אצד יכה יכ רכסל אכריפ הל בישח אל אניכרו !תעייסמ תורו הרוזמ אנש יאמ
 ימכ יכה רוטפ ןיקזכב אמרנז אוה אמרג אבה לכא הרות היסא תבשקמ תנאלקתנש יבגל סגיכהב ישא בר ,רפמדב

 € הליחתכל אהיח׳זסאל 'ירמג אל קמולשת גויחד יהנ לבס ישא בר רנ רמו קיחרהל בייק אהיש םתהמ ןכירמג אל
 : רוסא ןיקזכבאמרנד ןויכ ריפש ןכירמג

 •ושמד 5 י״ו ןגמ ש׳מ קמולשת גויח ןיינעל ישקית יתכ רוייחאל אניכרו רמאק יאמאו תאו ןנק אנש יאמ אביבר1
 :!תעי סמ חמו הריזל הל המדמ ירחגלד ןיחולשתכ הידידל בייקד כ'הד ידחדל ינמ הוה רמימאל אניכר טקג יכה

 דדנ סישכל ןאכמ היאר איבהד םיאלכ והכ ־קיסד םוסח סיכפג טקנד עמשמ ה פ ךו״ח ןליאה לכ דחאו םינפג דחא
 •רייא׳יערז לשכ ואל ךתרב לע אבה יכתקד ודמח הדסד׳ארכ ןיאו ןאכמ הזז ןאכמ רדגל ךמוס הוד םיאלכ רוסיא אכיל
 םינפג׳מעט יאהמו ירזפיג םושמ יפט יעב םינפגל תינליא לכא סינפגל״ילפנו תינליאל תינניא׳ינתחד רתגב׳יתקיח אהד
 תמד׳ינתמד׳ומא ד ריעיסד רמיתצ היתמיא קסית אלד ןליאה לכ דחאו םינפג דחא טקנד הארנ אלא יפמ יעכ׳יעדול

 לכא ג םיאלכ קנעל רחא םוקמכ הז רועיש ©הכ ונינמש ©ינפגכ



 יצמ?־• רופחי *0*08.
 *סייפ :הדנק ןן*ייחמ6 תיתא 'כ לכמ לבא 'מ*
 :למש ןכ ירכ תחכש :ןמחא׳ד יל יקיחלא אהי י םרג

 1 ןיסרלש ןייקו רפח אקד אנלה כרל אפפ כר היחבשל
 תיתאפא )הצממ היצ ירתא : תגייק יאמא יאה יאני

 :קקי אלש הברה תמאכ
 ןהל זתיסעל סיכל לב וקיזחה•
 יפלע ףא) )לקלקל ,)שא ךרל
 אה יעכ אנאי דיחילש איה•
 קפנדרתכל גיציקיזחא
 אנוהכר רחא : אעפכל
 ן תג : היל ירחא אל יאמא
 אדה ןליאל המא הרשע ש•
 ששל ןיח לכא ןליאד הקזח
 הקזח יתקזח ןיא המא הלשגי
 ןימפפתמ יישרשש יפ לע ףא•
 אלא ןיקנמ ןניא החא הגו

 ןיייס התא הרשע שש ךיתכ
 אנא)ןמקל ןנירמאדכ ןליאל

 ז א:נך> המא ו*צ ןיח
 אכיילח

 ידכ ורפ**# חומא עברא אנח םנ
 א1* ונש א'לל.<וכע'פא ב וכה הרובע
 ת־רוכא יתע לנננ'דב* לארשי ץראב
 ךוכב ןייא שבד* עמי אל יעד ימג איגה
 ונבנ קיחרה ןב םא אלא ורסח תרשל
 אלא'וסא עברא ןנה ןגא אדו הטא יתע ,
 יסרד אכיאו תניג עמש לאמשדכ ואל
 ךו יס ;1דיא בר* עמי א ר ןנח אפריס הל
 ונכפ קיחרה ןכ בא א^א חינה הדשל
 רבא ו־־ימא יהש איגההו הופא ענרא
 ץראב ןאכ לבנב ןאב אישק אל לאמש
 וו־־וניד היל ויה ןגח בר רכ אכר לארשי
 יתחנו ילקרנ ׳בהר ירופיצ וחא ויה ףסו• ברו אסיררפר דעסא ילקד
 יקיחרא אהו היל סא ץיק ליז ףסוי בי הילשא ,דיל ירספמו אסי1רפב
 ןנה ןנא אהו יימ ןניעב םינפגל לכא תונליאל יליפ יגה היל רפא יל
 סינרנו ןלאל ןליא 'לימ יגח היל רסא ;לאה לכ רחאו םינפג דחא
 'םאר אנציאק אל אנא הילפא יפס ןגיעב בינפנל ןליא לכא םינפגל
 ביכש אל אגינח ר ימאו ,רייצקימל ריסא אבק ןיעטר אלקיד יאה בר
 בר ץוקיר חיל׳חיג יא רפ חינמיז אלב אהנאת ץקר אלא ירב תחכש
 לזא עשוהי ברו תייב אנת ברד ארציפא ילקיר תגה היל תוח אפ8

 וי,—ו ןנה לא יאפ יאה לא וישרש ץיאק אקו רפחק חוחר היחבש*•
 השירחמה בכעי אלש ירב ג קיפעפ תיבח לש •ןוחל םיאצוי'ישרש
 ז־וורוב אנא היל רסא יפמ רפח אק רמ השלש יליפ ינח חילרפא
 ץצוק הרעמו חיש רוב רפוח היה ןנחדאכרפחאקו־רויעפו ןיחיש
 דע יל אנריבי אלו והייוככ היל תמא אפפ בר םא ולש םיצעהו דוויז
 ולק לקליוסא ,יבר וכ וקיזחהש רצמ הדתי בר רפאר אה היל ירבאד
 ו־רכא הרשע שש ךותב ןאב היל ירפא אל יאסא רפא קפנר רתבל
 ץצוק חרעמוחיש רוכ רפוח היה 1 ,דמא הרשע ששל ץוח ןאפ
 הניחה בקעי הינימ אעב :ובו ולש םיצעהו דוויז

 3ם •08*0* •חתבאננ
 ןוא רניי־ה קיפמ אייית תיייא יתש 5במ* לבא
 ער רחאד עקרק הנה 'גהנק טג הניעשה
 לבככד׳תהמ׳תשח׳יכ אמילערד ארידכ הלה איכ״1"
 איההכד ל*צי השעמ הזה לכככד תימא עכר^

 סהל היה אתללעיד א ייד
 :*אב לחכ הלחג השירחמ

 יעט יעכ סינפגב לבא
 עטנשכ אללל .

 סא לכא סיהיבנ םלשכ םילקד
 אק אליתחד אצ ןימינ עמג
 : אלה היציל היל ג אצי ^

 רמאד אנניאק אל י*2**
 ^זיאת סאי׳ט בר
 ןל ןתינל ןצלק 'ינמייכ ןגמלו

 סיחוקואצ אכיאד לילל שיל ימד
 'ירמאד .ישק לכא קיס ןליא*
 ר ילקיד יהנה יכג לנלמהכ
 רמאקד )ללטפינכ%חכחן
 אמ1י והייריקח יל יתייא ימחל
 ןיקל רתימ םינפג קזיה םיסח

 עמש תה יכאסד׳פל םד ילקד
 סימב ש שיחכמ ליה יאדמ־

 אחעמ להכ םיעט הללד דע
 ירמאד רע :איייחד
 רנמ הדולי בר תאד אה היל
 *תייח יאמ אמית יכ יקדחלש
 •אד ינאש םיכרד דילי כוריי

 *כתקל ינתמ אישקיכהיאל
 סנירל ויר שריפו דדיר קיק
 לוד הירנמב לקדחל םיכ יד
 יכה זאל יאד לתישדכל אניה
 עחסמדנ תלעלמ לתקזק ןיא
 אקו אנלהכראתאיחינמהב
 ןנקל םיברה תיסרכ רפח
 יכה םלשמל אפפ ברד סיסרש
 ומכד הליהי ברדמ ןירפ
 יאשר יניא םטר לכ לקיזתהס
 אציאמא רמאקד אהל ריפחל
 הרשע שש ןיתכ ןאכ'יל ירמא
 רחחקיכ רמולכ פל׳וכז המא
 ט וקיזחהש רציי הדוהי גר
 ךות ויה ולקלקל רלסא םיכר
 ןימא וי*ל ןיח לכא המא ו*
 ן* חיכמס ןויכ ולקלקל רתימ

 1 1' ״יי וי 1 ו • • ״, ן י״ י ־ ״ י' י י י • •ש0^ ^ ״ *

 ס אבל טוידה ןניא ישרש ןמקל יתייחד איההו אכה יתיימד זהכה לכייה והצוכת׳יל ירמאל ילס סיג
 *ירמאד דע ןחקל׳יל יקדדכ ול קדש היל ילכי אלל ןליאה לעכ לס לנייה טתתכ יגתקד ללס סינעהד ןמקל חכיח הכיח ד'יכ
 \ע-1־־*-״-,*־־1 —1 *4־־־ 4,״־ *י*־״14־-4— ^-׳-- ^

 ילס םיצעה להי ןכ ימכ ץגלקיכא
 !/י׳ • ׳*׳ ן•/^ # ״<׳• !״ "!־ ׳יי־ י " — .־״.!׳ י־.־ י— •ך (<״״ * יי׳!! סינעהד ןמקל חכיח הכיתד 1כ
 ו?ה יהיס לעית הימ הז ןינעצ יכנ יקל יאשר אהת אלש ןיכעל טר תקזחכ יתקזח ליעית אלש יהכד׳יכ הדלהי ברדח היל
 אלא ;*מ״'רשעיסש ןלת ןא3 ןמקל אנטל דמאדכ ילס םיצע? תייהל שי יס• הססל ןיח צ״א אג יאמא קיסמ)יצ•



 ארתכאנב י:שקרו רופחי *6 •$*8 ^

 'ירתס שיו ןאצמ רחאל םיאבה ןילודיגב אצצ אלא
 'רבדמ הז לבז ןילוריגכ אה אייריא ידימ רגד -*• 4
 ןילזדימד ןאכמ טושפל לכות אל׳חרוצ לעל תו1צ השקח$
 *עמשא שיר יצ/א ןליא רתכ יאו ילייא ןאכמ רחאלןיאבה

 ןניעזישא אפיס) קיהנ ןיאל
 עקיק יתב יאו ןיצעות ןיאד
 ןיאד ןכיעחשא אשד ןגדזא
 ןיכהנ ןיאד אפיסו ןיצעומ
 אבכ א הה תיחו ןילנליגב
 ןילזדיגכ יליעמ ן־אד׳יעמשא־ו
 לשב ןיאצה יקה צש •עתשאל
 ט ׳ אתיבל דהד שדקה
 ךדיא׳ושח יכה טק:ד לי׳ו יחע
 ןיכהכ ןיאד ןכיעוחשאד אכ3

 צכה ןיאש יפט אתיבל ־והד
 אלא סירג אל תדנ שדקה לס
 יקומד יכה 'אקד׳וה [ר/ימהו
 ןילודיגצ אליעח ןיאד אפ*ק

 לשכ שדקה לש טקנ א לד אה1
 ינמימל יעכד םישח שדקה
 דקהד לכה ןיאד׳סירד אית^
 עמדהד דתו שדקהד דח אלא

 ןנילזא עקרק רתב יא לבא
 הליעמ ןיאד ןכ־עותשא אשירו
 שדקה לש שיר רתיל ןילודיגב
 ךכ לככאזית ןיאד שדקה לשכ
 אפיס בגא אשיר א:ת רמול
 : אשיר בגא אפיס אכת ומצ
 אישק אל רמא ^ביכ1

 וי ךית ןאצ
 יתכד התא וי* ךותכ אשיר׳זצ
 ייל [לת אפ־סז ןנילזא ןליאו
 תאי יצ/א עקרק ר/יכד המא

 וי ךות יד או יד א רתילו
 ימכ יח ןילעות אפ־ם רתילו
 רתילו וי רתא ידיאו יד א
 יכה אנתד ליו ןילענמ אשילפ
 קצ והייויתכד ןכיתחשאל
 זות ןיכ המא רשע השש ךין>3

 1ל1ג ׳ :ןילעוח אלו ןרהנ אצ התא רשע הששל
 ןיאיבמ ןיאד ׳ושמ תד יפ סיריכיכ ינחמ קאיגמ ןיאו א)-*
 סתאגהו ביתכו הלישב לזג אנוש יאנש קכזתה יבג לע לזג
 יתאד יסוי׳רכ ןניקספ ידהב אהד אלוצד ןלתילו ימי לג/נ
 רבס ןאתכ אלוע ושוריפל ת״או 'וצ ולס ךיתב עטונ הו
 עברא אלא הקחרה ועכ אל ןנברד יוה אל יתכ ןנכרכד
 םיקוא דה א:ועד 1חול שיו התא ארשע שש אלועצו תומא
 'עכ אצ יצהלו ןיקריכ שירכ הל יקומדכ אמנוצכ ןיתיכתמ
 ןחקל ךירעד קקני יברל א שק והימו תמיא עברא אצא
 והש כ ואצ יאמ אריקז׳יבח ועקיקו ןליא הנוקהח אלועל
 'יקה'יפכינו ןלז4 הויה אלו ואנקש םתה ינאש אישיק יאתו
 ןכיעכד סירסיכ ונחמ ןיאיבמ ןיא ךימ סל רתומל געאד

 ,1לש סיצע אדסח ברכ אנא רכ אכיחח
 טוידה רש ןריא ישרוש היחיגח ,לא יס
 ןיילעמ אלו {ינזרג אל שדקה לשב ןיאנה
 ןנילזא ןל*."* רו־רנ אברשג הרכא יא
 חרבא יא אלא ןילןזוכ אל יבה שכישס
 אלא ןייעמ אל יאנא יירזא עקרק רהב

 לש ־י4 פיס אכיא ןגי'ד;א ןליא רהב יאכ
 אלויינהנאלטוירדלענ □יאבה שדקה
 ז-אר יאכא ןגילוא ןליא רהכ יאו ןילעוכ
 חאל ןיאבה ןילוריגנ איריא יריב ןילעוכ

 ןי לודיגב ריעכ ןיא׳נס אקוייקיסע ןאבכ
 הרשע ששוח נ ןאב'ישק אלמא אניבר
 רנא הכאהרשע שש רחאל ןאכ הפא
 'רשע ששוחכ רצנל ךומסה ןליא אלוע
 'ירוכיב ונכמ ןיאיבנ ןיאו אוה ןלזג ה יא
 'יןנהדנ אמיריאאהראלועלהילאנמ
 ןיש יוה וראס תיב ךוחבורזופכה תועימג

 הנשה שאר דע ןלכשב האס ז־־יינ לכ
 זול ווה הככ ׳שמח לע ישמח האס תיב
 רד לנליריכרגהאפשמחו יפראיית
 א ל ארישמחו 'יתאג היל יטמ הסכ דחו
 תיגלא השלש ןנחרס אלא אלועד יוה
 ןיפרטצג ולא ירה םרא ינכ תשלש 1־,ש

 סא ןילעזק א5ו :ןמרדמ ץמר אל :ביידוי ןמד אכיידמ
 א:קסח אייריא ידימ : ישדק אל אמלא לעמ אל הכהג

 עמשמל אל איה הייאר ואל הליכמ רמולכ אוה אישוקד
 ד עקרק רתב הנימ עמשמל אל)ןליא רתב הנימ
 םישרש ךנלד םישח אתעטד

 םדקוהש רחאל םיאבה ןילויג

 לכ ןישרוחו

 ׳סמב דחל אכיאו אוה ןציאזב
 קצודיגכ ןילעיח ןיא הליעמ
 שדקה הדשכ םדקה ישרש׳יפא

 : היל אכירטג־א ןיכהנ א->
 ^םיר אישק אל רמא אניבל
 ןל״א רתכ'שיר ינתקד אפיסי
 הרשע שש ךיתכ ונייה ןניל/א
 שדקה לש יכתקד אפיסו המא

 קנעומ אל ו דה לס ותכ ןיאב
 ןלמ : הרשע ששל [יח ונייה
 ♦ :וריכמ הלסמ קנויש אוה
 םירוכיב וכחמ קאיכח קאו
 'ילוכיכ ונממ איבהל׳ירנ ןיא

 : ןצראמ איכת רשא ןניעבד
 תיבב תירזופמה׳ועיטנ רשע
 צ ןלוכ טחרלו יכלאל האס
 האס תיבח תוקנוי הישב
 ושריתל׳תומו סהל 'ירג סליפו
 אבסה שאר דע תיעיבש בלע

 'יכו ; וה יניסח השמל הכ^הס
 *)נח0 המאכ לעהמא׳כהאס
 *יוהו׳יתאס תיכ דרק ןכסמה
 והל יוה המכ :'נ לע האמ
 ר : היל תדבע יכ האס תיכ
 י רת; בחור התא לס א עיצר
 ידיחרג האמ שמחו םיפלא
 *0 לש תממצר׳נ ןאכ שי ירבצ
 שמחו םיפלאל תולועו החא
 לשעל ןתוא קילח המא תיאמ
 עקרק דריג אצמת תינליא
 5כה ןיכ ןליאו ןליא לכ תקיני תנ

 ךרוא החא קשממו ןתאמ
 יוה אל אה . :בחור המאכ
 החא וי קנוי ןליא רחאד שיצנ אנוע ־העיסד אנועדצ
 התא לש תחא העוצר ןהמ הסע בל לע בל ירה דצ צצל
 ד״כו <ןלא לש הנאנמת האס תיבח תישע רשאכ בחור
 תחאו תחא לכ תיעינר םיתשו ס שלש ןאכ שי יל?0 החא
 סיקכייש םילודג תינליא הש ש ןנתדח אצא ; התא 'בל

 טחרלו. וכרואל האס תיבכ ןירזופמו תושיטנה ןח רתוי
 5 םדא ינכ השלש לס אלא דחא םדא לש ןניאש פ'א הוכב
 ןליבשב האס תיב לכ שולתלו ןליא'הדש תו־הל ןיפיטנמ
 !יא ואל סקו ןליא הדש ןידכ תרצע דע תיעיבש בלע
 ול הצימו ויתחת ונייהד וכינ ידצ דחא לכ אצא ןישרומ
 ותוא ןישרות ןיאו ןכצה הדש דה ראשהו ולסי הרוא אלתצ

 תיב • תצפה דע אלא
 ארוקו׳יכמ ךוייסה ןליא חאקד ןמקלו ךנלאח איבת רשמ

 תנמ לע אלא ירש יכה ואלכד ךותסל׳תייי *יי'6 ל4אנה ןצ תנוי לעש חאק אצ לארשיל [ראה תא תסיהי ליחנה ןצ תנמ לעס
 'ירמא הכוסכ׳וכ׳ולזופתה תיעיטנ ישע ;יל תתכ רשא המדאה ןת׳מיל לוכיו ךצראמ ומכ בושח אהיש ל ת.ה ןיע
 ךכ לכ השירת ןיכד;ןיא ןאבמ תיחפ לבח האס תיב ךותל רשע אקולו יניסח השחל הכלה סימה ךיסנו הכרעו תועימג•

 תעע 1 ; רקעינ ןידמועש יפנ ןישרוח ןיא תועיטנ רשעמ רתוי האס תיבב ויה סא דלנ ןכו



 גמ ^^?3" יצש קרפ רופחי א1? *©?1558• ארתנ אבב
 החא לע ידימרנ ק}יי טלא ירתיה המכ האס תיפ
 יתכ א :תלתי בל תת ינליא ךכהמ דק לכל יטמ המכ בתנו

 אצ :דכ)ףלא ))הד אליעד המא הרשע שש )הל ןסיפג
 רמא ה;רועישל בירקנ ליאנה ךכ לכ קדקיד אל אליע קל

 רטיא :היל תפכיא אלו
 ליזאד אכיה קד אל 'ירמאל
 אליקל ליזא אק אכה ,רמנקל

 והיא׳תאקו ןכ לכ קניי נכיאד
 :סירנכיבח היל רטפ)קנחל
 ד המא הרשע שש תרבס ימ
 יוהיצדמאק אעובירצ אליעל

 אליגיעב :'רחאקדכ׳כל לע בל
 שש קניי )יביבש לכש רמאק
 נליאד אליגיעכ ינייהי הרפמ
 ןיסכלאה 'גככ אכמכ עיכירכ
 המכ) : המא׳רשע ששמ רתני
 עיבר לוגיעה לע רתי עבנרמ
 יהל וספ דלנ ףלאמ עיבר לד
 החא בחורב תימא חששןו
 אתשהדירזעיש ייש אליתכא
 ןיתיכתחד אלטיש היל אשפ
 אכחכי׳תמאד אגלפאליעדא
 לכל ,הקחי המא יי קניי ןליא

 רנעישד 'בל לע *גלמייהל דצ
 'ינתמד רועישי תסשת אליעל
 'יכתמד א רטיס שיפכי גלתת

 ירה הכח)רל העיצרה קילוי בחור התאב'יחא הה אלטדא
 בל ןליאה סהת ףקה המא יהק בחירב ךרגא המא לק
 ?רהס*בל םירדל ןלפצהח אצמנ סזרדל ודגככי ןיעכל התא
 נראשכ ךדיבי ןאכל תא יכקנ ןאכל המא יכק )ילע תפשנה
 אכמכ ברעמל ןייצחי חרזמל ןייכק ןת המא יצק בקנ לב יפ
 אגלפ טקכד ךכלכדטלתה קדקידאצז עיבירבףקומ
 לגכי יתייה׳למיעב יליאג׳מאק אלמיעב אלט אהד אעמא

 אקרופ יאה׳נסמ אלא דצ לכל המא ישילש יכס יילע ףיסוהל
 :אתמאד יתלית ירת׳יל שפ יסרגד תיא)יאה יליכ קד אצ

 : אגלפי ירסתיש רמימל יכמ ה>הד אלט קד אלד מייה
 יאמ :)רטיס תא םכמכ אלי רמיתל לזא)קד אל ארתיקצו
 יתש הניקה : דצ לכל ןליא לס )יבטל זימ יהש לכ ןאל
 ןכת ןמקל 'יכ ארית יכיאי איבמ יריבק לש ךטב תינליא
 <פ אלנ יריבקל תמליא יתש רכזמה הניפסה תא רכותהכ
 עעא עקרק הנק השלש הנק לבא עקרק הנק אל עקרק >ל
 יניא) איבמ תינליא ינש ימכ םירטט יבג ךכליה׳יפ אלמ
 השלש אה יצ תתנ רשא המדאה ירפ׳מימל יצמ אלד אריק

 יאמ : אריקי איבמ עקרק הנקל

 הימב

 בה

 ווה ז-דמב תרצע דע (1ליבשכ חאס תיכ
 דה ירביד ידימרג חאמ׳חו יפ4א חתוחל
 ןיחלהו ז-דאם יגטת היל יטמ חמכ דחו
 אלועד והל ישיפג יהבא תליתו אתלתו

 4 ןנחמאד רופיא קר אל
 ןנירמא ימ קד אל אלוקל רמוחל קד אל
 אלוגיעב ןגירסא אק אעובירב תרבס ימ
 לע רתוי עבורמ המב ירכמ ןנירמא אק
 ןית־רישו חאמ 'ז וחל ושפ עיבר לוגיעה
 ונייה תכאד אגלפ ,יל שפ יתכא אינמתו
 הנוקה טש את קד אל רמוחלו קד אלד
 לב ואל יאפ ארוקו איבפ ועקרקו ןליא
 יגש הנק עפש הפא מ אראוחש
 וגישהו איבפ תיבח לש ךוז־־רב תמליא

 ארוק

 *;ייא יכה עיבר לוגיעה לע רתי עננרמ
 1 ןטוריעב ןכ)תילימ טחד אתיירבב

 ןליא ףיקתשכ׳יפ אממאד אתלית ירת יהל שפ ת ל
 לזדנ היהי המא טילש יצש הבקר העיצרב אלטד
 השרת)י היהש הנשמה (ליאכ

 ירהפ האא בתורפ שיצש/ימא
 ם־יעכירת בל לע בל ףיקת םא
 ׳ק תונרק ׳דלו ח בק ך לטצי
 טילש 'גשי לקירהסדצילש
 יבחור ישילש ינש לע ךרוא
 עלקכ לוגיעהש עיברה רסחת
 ן־ילסו המא הסןכוק׳צ ראסי
 ןמ השעתיסיקנק׳גלךיתחת
 ךרואל תחא העיצל׳טיצר׳נה
 נ גח לש תתאה עמרה היהת

 םיכסל ךיתחת שילש כחורב
 סעמרליהת הז דצב הז ישתנ
 ישילש ינש׳תנר לע ח׳צהכרא'
 רח אפסכיי אצת דוע :החא

 ףיקהל רפסה תרמגב שרופמ
 א1יש אלטד ןליא םיטיחכ
 כ קיר אהיש דע ,בל לע בל
 ביכש המא ישילש ינש ןיטיקה
 היהי'טשפתי םיטיחה ךיתחת
 ףיקמ אוהש 'ק וכרוא ןוילעה

 קפט יבקורפ שיב לכי שילשוינל
 ךריא ירה בל ףיקמ אוהש י*צ ןיתחתהו השלש ופיקהכ שי.

 ךותקתי תימת יתש דצ לכמ ןמלעה ןמ תיחפ ןותחתה
 טדית רצקה דצל ךוראה דחאה דנ אלמתו׳א ךכמ ףדועה
 ךרד ־.שילשו השמחו םישש אוה ןכו חצ העוצרה

 אה

 ןרישטשה תקת הכ לע האמ איה האס תיב תרחא ךרד
 'גג לע שילשו 'גל םהו הכ לע םילשי *גל היהי דחא ןליאל
 עגלח שילש איהש רבלמ עטרה ף־סית ירהש םילמע שילשו

 'יעבירח׳גו׳גל לע׳גי׳נל ויהי׳נו גצ ךרואב׳גו׳ומא׳ק ינייהל
 'גל ליגע היהי) תפסיהש עיברה רסחיש ליגע יתיא השע
 אתמאד אגלפ היל שפ סירגד׳ירפסלושילשי 'גל לע שיל0)
 סקחי ןליאה םוקמ דבל דצ לכל יי אלוע בישחד'פל םי
 *בצ לע שילשו 'בל אלועד ןליא אצמנ שילש לע שילש ןליאה
 לע שילשו גל היהי אתחאד אגלפ דכ לכמ 'יקתשכ שילשי
 ןליאה םוקמ בישח אל אלטד׳פמ םלושמ יניברו םילשו׳גל
 אלועד ןליא יוהד אכמנ המא לע החא יוה ןליאה םוקמו
 רסחת טלי ףלא הלוע היה םיעבורמ ויה סאו 'גל לע "גל
 אתמאד אגלפ סירמ המא יעבר 'שלשו ויתת ראסיעיברה

 םילשו המא וי אלוע לש לע רתי הנשמה ןליאד אצמנ איכמתי ןיתשי האמ עבש ייה םירג אלו
 !ק המא׳כ ןורסחה הלעי בחורל ןכו ךרואל אתמאד אנלפ ריסתשכ׳נ לע כ איהש האס תיבא^

 יאק אתמאד אגלפי עטרו
 תונליא *גצ ונייהד עיבר רסח המא׳כ ןורסחה הלעי בחורל ןכו ךרואל ...... .....^ ,
 'פחו׳תמאד יגלפ 'רתי אתחאד אגלפ יסרגד תיאי הגה : אלטד ןליאכ ראשיי עיברי שילשו המא יי הלעי דחא ןליאלו
 '5׳צשו׳גל לע הכ היהי הז לצא הז םישו׳צמאב ךותח'ישילש בו וי ייה האס׳ילש הז ןיעכ׳ילשו״גל לע ה״כ יוה'תיירכד ןליאל
 לכה ןיב'יהו 'בל הלעיכקיר ידיכ בת׳תחאד יתלית ירתריסת ריע״גו׳גל הלעי ךריאה ידיכ ינשמ׳תמאד אגלפ ריסתשכו
 אוה אי וס יקנ אהו ת אי קד אל ירמוחל :הנה בע :אתיירבד ןליאמ׳וחפ אלועד ןליאש המ רטיש והזו שילשו הוב
 וניאל יאמב תלא ירייא חל אלועד לי)הניפסה תא רכוחהכ׳ירמאדכ רשעתי׳חירתמ והלעקפחד סיריכיב יתיימד אל
 הל יתומד יאמל ט ועקלקי ךליא : אטח וניא םימעפו איבמ םימעפ הרשע ששל קוק לבא המא יי ךיתב איבמ

 אלוקו איבמ יניא סתס ןליא הנק אה קדימל׳יעומסאל׳תאד אבשרל׳כי׳יעימשאל אתא יאמ׳פל׳ירצ המא הרשע שש ךותכ
 אה :עקרק הנק תינליא יתש הניקה רמאד תלכי עקרק הנקל אריקנ אטק םתס יליפא םיתש הנק סאו

 דנ



 ארהבאכב יגש קרפ רופחי אל *£0)1$

 סיסחאל :סריכססניתסקךיהנקדמשתזאליאוי אפיסמ ןרפיתל ינח הנה אריקי אטח השלש א ר
 'יל׳יסרג אל ימימו :דחא לכ ביבס ה תא׳רשע שש הנקד ךהד אפיסב םירוכיב תכסמב אידהכ יכתקד

 וניא אוה1 רשעמב אלא ימד ןיאד האיפ 'כסתכ׳ינתמכ ארוקו׳יפמ וריכח לש הלש ךות׳ונליא׳ג׳כוקה אכה יתיימד
 ןקית ללה ןיטינ תכסמב קת לוכזמפ *• עקרקכ דלת אשדת קדקדתש תימוקמ המכב אדוחלתי אחרזאד אלא

 זירכמו׳; •ר6*י(׳. *ו1ידז1*זד '10$ שש אל :צזכיש הוי
 1יכ וא1? יאמ ארוקו איכמ השילש אז־ו ׳ירמא אהי רמאת סאו המא
 את המא הרשע שש ימנ אבה אל ו־ש
 והש לב עקרק רמוא אכיקע יבר ע־ש
 וילע ןיב1—יטו סירוכיבבו האיפב בייח
 םהל ןיאש םיסכנ המע ןינקנו לובזורפ

 אקיר יטיחב ןניקישע יאמב אבה תוייחא
 ןליא עמש את מ״ש והש לכ ינתקר יטג
 ןילוחו לבט ל חב ותצקמו ץראב ותצקמ
 רמוא גלשר יבר ירבד הזב הז ןיברועמ
 בע 'וטפ רוטפכ לדגה בייח בויחב לרגה
 רמו חרתכ שי רבס רמר אלא יגילפ אל
 ירבר רוטפב לרנ לבא הרירב ןיא רכס
 קיספמד ןניקיסע יאמב אבה רוטפ לכה
 יברע ירדהר רד הימעט יאכ תא אמנוצ

 ה:ק טג׳כיפסה תא רכימהפ
 ןהיתחת התכו עקרק הנק נ
 אלמכ ןהל הניחו ןהיניבו
 יפכעשכ סתהדליי ילסו הרוא
 ןיאצוד הברה םילודג ןליאה
 תאתסאוהמא׳רשע ששל ץומ
 וניא יאחא דחא ןליא הנק
 ןיבק תאד ןאמל ארוקו איכמ
 יאמו יתד <ןמה ןי:קכ תיריפ
 תיייפל והדש רכוממ אכס
 י׳רמאדכ ׳ידידל ארוקו איבמד

 רמימל אכילו חלישהקרפכ
 תיריפ ןינקד רבס אנת יאהד•

 'ר אהד ימד ףיגה ןיכקכואל
 ףוגה ןיכקכד היל תיא ריאמ
 * ׳ חלושהב ימד
 הנוקד ןחקל ׳יל תיאו לבנתהכו
 ארוק וניאו איבמ דחא ןליא
 יונק קרקהשסתהיכאשד ליו
 אבה לבא עובק ןמז דע ול
 ול ןיא ןליאה דימ שבייתי סא
 םתה ימכ יא םילכ עקרקכ
 חטשימל בד לכל ול ימק קלקה
 אקליס הב ערזימלו יליכ הב

 ול ןיא ןליא יבג לכאחז>*>י%
 : קדבל ןליאה תקי ני אצ$

 אצד נוקב יע רודיו31
 יודיוב ז ןניס־לנ

 המדאמ אלו ךצראמ אל יודיו שיש ינ© דסממב 4יתבאלד
 רשא המדאה תא ךרבו היב בדיכד געא יל התתב ^
 לע והימו לארשי לכל אלא חקל הכ׳מאק וצ׳,;** אל מ5 תתכ
 יודיוב ףא ימלשוריכ הלע ינתד 'קרק אלכ יודיו ןיא׳מרכ
 לצכח ימלשוריכ הלע ינתיח היל ןני םרג אל םוקמ לכמו.
 לכא לובזורפ הילע בוגיללד : היתיל הנשמכד
 איהו ׳תולכל לוכיש ינפמ לובזורפ* ןיבתוכ ןיא ןילט1טמא
 ותולכל לוכיש יפ לע ףא בוחב קנעו אחיכש אלל האוצב
 ד אהו יעקרקמב ןנבר גויגפ אלד לובזורפ וילע ןיבתוב

 חלנשהכ סכ ש ר שריפ והש לכ עקרק לע וליפא ןטתוכד
 לככ ןוכשמ ול שי וליאכ יוהו תיעקרקל האנוא ןיאד סושמ
 אגלפח רתיב חקמ לוטיב האנוא ןהל ןיאל יהנל ׳רב ןיאו
 השעמכ יכנ רדהו יכגד סושמ אמעט ונייה אלא ןהל שי
 ןיכעכז ובוח לכ תובגל יואר ןכידי לעו ייכאד אכיטקד

 ןהכה תאתיעמ הולחה יבצ טגה לכ קדכ ן>ס אכיא הז
 םאו יטיחב :סגירק אלמ הבוג טחמ אצת חינה ׳וב

 1לכ^כמאריואכסרמיגלפימאק אחכו
 הידוחל יאהו ••אק הידוחל יאה רכס רמו

 ןגת אהו אל והו המא הרשע ששו יאק
 המא הב רוכה ןכ ןליאה ז־רא ןיקיחרמ
 ן־דמאלי דע אבוט ילזא לזיפ ייכא דטא
 יסיר בר תא יכ ישחבמ אל י2ט ישחכ□

 אענ רכא

 םעה וענמש הארש לובזורפ
 םמשמה יעיבשה ינפמ ׳ולהלמ
 הרותב׳ותכש המ לע םירבועו
 דמע ׳וגו רבד יהי ןפ ךל רחשה
 אהיש טמשת אלש׳נקת ןיקתהו
 *בתוכו׳יד׳יבצ ויתורטס רסומ
 ל0י ופמ הזו לובזורפ ןהילע
 ינולפ סכל ינא רסוח לובזורפ
 ינולפ 'וקחבס םיניידה ינולפו

 ינולפ לכא יל שיש בוח לכש
 !תו הצראש ןמז לכ וככגאס
 אצד תיעיכש היל תטחשמ אל
 עבות ןיאש שמי אל היכ׳כירק
 ןכיחקות םתהו דבמ אלא טוח

 ןנברד הזה ןמזכ׳יעיבשא הל
 ןיבתלכ ןיא םתה ןנירמאו
 לבא עקרקה לע אלא לובזורפ
 גיכתכ אל הזלל עקרק ול ןיא
 יוה אחיכש ואל האזלהד היל
 ילא ןמוס סדא ןיא אתתסחד
 אל ול ןיאשכו הולה עקרק לע
 ןינקנו :לובזורפ ללה ןקית
 אוירחא סהל ןיאש׳יסכנ המע
 סהלןיאש׳יסכנ ןישודקב ןנתד
 עיש׳יסכנ סע םינקנ תוירחא
 רטשב ףסככ תוירחא ןהל
 כ ןיא ןילטלטחהס הקזחבו

 יקרקו הכישמכ אלא ןינקנ
 י רכמ סאו ףסכב הנקנ
 רכש ןויכ דחי ןי:ט'טחו קרק רנש ?ויכ דחי ןינטלטמו קרק

 רקב קיזחה וא׳קרק ריכמ רטש יל רסמ וא עקרקל יתד
 (?ימ ינתק הכישמ אלכ ןילטלטמק ונקנ רכומה תעדמ
 תאק ןליא ילוכיבכ דשקו םירוכיבכ בייח אוהש לכ ׳קרק
 יכייח םינימה תעכש לכס ןיטיתכ ןניקסע יאתב אכה :

 ־רירכ לע ןיכחוס ןיאש הזכ הז ןיררועמ :םירוכיבכ
 וקה דצ לשי ןיכייח ץראה דצ לש רמולו םיאצחל ןקלחל

 נ ויה סאש רוטפ רוטפב לדנה ע״כד לכא :ןירוטפ
 ,ם ךיתב ןליאה דמוע וליפאו רוטפ ץראל הנוחב וישרס
 קספמד : קני ץראה ןמ ןנירחא אלו ץראל החא הרשע
 הזח הז קניל׳יצוכי ןידדנ ינש ןיאו׳ישרש עצמאב אחנוצ

 ירדא : ויבעב הלעמל דחא השענ ןליאה יכרעו דדהד
 רלעמלז ליאוה׳ונליא ינשכ סה קרקה ךיתכש עעא לבלבמ
 ׳ישק המא הל:ויתוקיני ׳יברעתת'א ושענ סלועה ריואכ
 ,רדשכישחכמ אלסוקכא : אל ותי המא )< רמאד אלועל

 ;אןל ןלזג ואל יכלמ יפט ךכליה ירסתיש דע אלא וריכמ
 הטונה 1 _₪ .. 0 . ...
 והש לכד רמול ןיאו הגורעד ןיתעחשכ אביקע ר רחא קרפכ תבשכ חכנמלכ סיחכס ג התקיני הטימ אהו רמא/••

 יזמ יאמל והש לכ רמאקו ואל וא הכ ןירובצ יעב יאד ןיתעחשב הל דייימ אק ןישודיקל קלב אהד אקמד ואל אכהד
 ליו אקוד והש לכד׳משמ תינגרמ הכ ילתל 'יקיסע אל ימ טחח׳יעומשאל אנת לפכיא רמאקו טחמ הב ץענש ןוגכ יכשמו
 : הרשע שש אלא יניא יויקיני רקיע יכה יפא)ה פ ותקיני ימנ ןליאו הדגנכ אלא וניא התקיני רקיע עמג התוקינידיהנ?

 דחאנ



 רופחי א*י

 • ״י ״יי ן׳*•׳

 ןילו/ל)"תלח קזכשןילכדרא?
 סאל : רבא לש תללקשמ ה$ *
 ןליאה לכ איה ןיקלשה תיכ
 קזק המקשל בירת לכיא יליפא
 *בל ער לצהש תללקשמה דגנכ

 רמלא לזאש אכא :ןיחלשה
 :יאק אייהא 'עמ ארמגכ'יכ
 רמאקד יאק אשירא 'תג "
 ןיכה עדרח אלמ זניק ?א
 התקשי בירחת ן׳לח קרס ןליא
 קרס לכ ליאש קבא להל׳חאו

 אפ סא לא: 'ילקשמה 'גנכ ימנ
 לכ ןיחלשה׳יב קתיתאקדיאק
 לליעאנ קללקשתה דגנכ ןליאה
 רתאל תיריע השלעה ןליוי
 קרס ןליא לכ ללאש אבא היל
 לבא תליקשמה דננכל אלה
 אלמ תיליע השלעה ןליאה
 ןליאה לכ :אללתלעדרמ
 תרמא יא :תינליאה לג
 יילעטלל יאק אשירא אחלשכ
 אלא :לכ רמאקד לכייה אתא
 יאמ יאק אעיסאתרמאיא
 :'ינתמ:אתא יעירגלאהלכ
 : םיברה תישרל המלכה ןליא
 : תלנלתחתה׳יפכעה ןמ קלק

 תחת רביע לתנ אהיש ידכ
 האתלטה ינעמ : תיכלילעה
 רתכ 'תג :ארמגב שרעמ
 ןמ ן׳צלק יכתקד ןכילזאאתשה
 רביע למג אהיש ידכ סיענעה
 םילדגל ןירזלק ירהללבכלרו
 הלגע אהתש ידכ :ןמז רחאל
 לכ הקזח התרקת סא תכלהמ
 עילתתש העלסש געאל תלח ךכ
 היל ץייקאתק אמק :תחפתי
 חחניל םידקיש ףנעל ףנע לכ
 הדלהי׳רד,אריעישב : לכצצקי
 למג אבישכ היל ידבע יאמ
 ג רלבעי ךאיה ןתשב ןיעמ

 אמש האמלטה להא ינכמ
 ןליאה לצא תיי תיזכ ללעי
 ןיליהאמ׳יבלרמה יעכעה ירהו

 םיכרדה ירבלע לעו וילע

 ןי
 *ע אב שרל ןיש רש רתב ליזאד

 :'א ןיינעב סש
 ליחנה ןבתכמ 1לעש
 'בלרמכ׳לכל עשוהי
 'ידהב הל 'ישק אל יאמ א'ירכ
 : ריעש היל ינשמל עשלהי לשיי
 תרשריכיגס י&י&ודבי
 ןושל ילללקד
 זע לש הריצ סישועס הארי
 ףלעה ןיא) סדא יכבכ ןיארכל
 ןל עמשמ אק סש ראשיל יאשר
 סימעע ףיעה חרבש עעאד
 #3קש תמה רשב סש ריאשמש
 ךכציה ףכעב סש ראשנל ליעב
 תציגקב אלא הנקת ;ל ןיא
 :תלליקשמה דגנכ סללכ יעכע

 רלעקי אל ךלע ןידל

 דמ ארחב אבנ ינש קרפ

 ר״א ביינימהלע7מ,עהןליאכלא״״ל ^ ,,,״ תאלמ ה י" דע ס-ע:עה קיק יקב דייליי עיייי

 "ז״י״י" 5
 זלא !גחוי יברמ שיק1? שיר הינימ אעב הוכונשהיילכ׳יליןישחהדננכ
 רפא והטהמא ויךוהכ רעפל ךובסה .י .1~1<~ י 1 * י ׳/ ׳ * •..^.--1 טוח תלללקשמ :להדש ךיתל
 םירוכיב ונממ ןיאיבמ ןיאו אוה אזג היל
 ןליא רחא ןנחוי יבר רמא ןיכר אתא ׳כ
 איבמ הטונה ןליא רחאו רצימל ךומסה
 'ארשיל שוהי ליחנה ןב תנמ לןןש'רוקו

 אוהש ןליא 'ינתמ :ץראה תא
 ן/דרפה אלמ ץצוק וריבח הרשל הטונ
 דגנכ הפקשנו בורחבו שירחמה יבנ לע
 רגנכ ןליאה לכ ןיחלשה תיב 'ולוקשסה

 ןליא דכ רבוא לואש אכא תולוקשמה
 'םג :תולוקשמה רגנכ קרס

 וא יאק אשירא לואש אנא וחל איעביא
 ןיחלשה חיכינחד עמש את יאקאפיסא

 תיבל ער לצהש ינפמ תולוקשמה רגנכ ןליאה לב רמוא לואש אכא
 *--*קירימנ (יו־־רינתפישא בר רפא םש יאק אשיראטש ןיחלשה
 לכ ינחקר ונייה יאק אשירא אפלשב חרמא יא קרס ןליא לב ינתקד
 טש ואל אלא ייל יענימ קרס ןליא יאק אפיסא חרטא יא אלא ןריא

 יוכ ץצוק הרל הטונ אוהש ןליא 'ינתמ :טשיאקאשירא
 יליכח וא ןתשפ ןועט למג רפוא הדוהי יבר ונבורו רביע רמג אהיש
 ;האבוטה ינפמ תולוקשמה דגנכ ןליאה לכ רפוא ןועמש'ר תורומז
 ל ר רפא ןנילזא אתשחד אנרמוא רהכ ןיקונכד אגה ןאמ 03
 'ורטה ר חחה ללח ןישוע ןיאןנתר איהז^ילארו היונש תקולחמכ
 הנועטו תכלהמ הלגע אהתש ירב ריהמ רזעילא יכר תורעמו ןיחיש
 'יחערא ואלו חיחפפד ןינמז םתה ןנבר אטיח יפא רמא ןנחוי ר םינבא
 ןתשפ ןועט רפוא הדוהי יכר : היל ץייק אק אפק אפק אבה לבא
 ןנברר׳רועיש רא שיפנ הווהי רר רועיש והר יעכיא ־• 'ובו תורומז וא
 ןנבר שיפנ דוהי רררועיש דס יאר שיפנ ןנברד רועישד׳טישפ שיפג
 שיפנ ןנברד ארועיש יאמ אלא היל ירכע יאפ הדוהי 'רד ארועישכ
 'ר :היתוה ףילחו ןיהת רשפא ריבע יאפ ןנברד ארועישכ הדוהי'ר
 'ינפמ אנח :האמוטה ינפמ חלוקשפה דגנב ןליאה לכ רמוא ןועטש
 (•־■וניפא הוה ןיחינחכמ יא ןנח האמוטה ינפמ אמישפ האמוטה להא
 היל אינס אמלענ ילולחרנו סתה ירשו האמוט ברוע יתייס אמליר

 :ןל עמשמ אק
 ל -©^©*רופחי ^ ^ אל 2* י&ישך^ע*?■ ^ ןרדה ^

 :'אתלטה תא סהילע׳יאיבתו
 אל יאל היתחת סירבלע סדא יכבו ןדאל תלפלפ הכיאל םש תדמלע האמלטה םיכר ליעכעש ןיתמנ ןליאה לע סתה יהשו
 האמלט סס דלתעת אלי סהיכיכ רילא קיחרהל ידכ סייתככמ׳א דחא קקל היל יגס אמלעב ילילחדב יכהל אלא ןכישייק

 : םיכרה תא איה קיזמ דקא ףכע אלא לכ רתמ אל׳יעאד אתיכתק לתק
 רלפחי אל ךלע ןרדה



 .£$*וז2ת ארתבאמ יעילע קרפ םיתכה תקזח

 תייב

 ןיחישהו תורובהו םיתכה תזלוזז
 ז־רובבושהו ז־רורעמהו
 ןיחלשה חיכו סירכה חיכו תואצחרטחו

 רירח וריפ שוע אוהש רבר לנוחכעזוו
 לעבה 'יב הדש םויל םקמ 'ינש נ ןתקזח
 א^פשיר םויל םוימ ןניאו י:ש ג התקזח
 חנו רחאב ישרח נונושארכ יש רח'ג םוא
 ח י ולא ירה עצמאב שדח רשע םינשו
 שרחו נושארכ שרח'םוא אכיקע׳ר שרח
 די םלוא חח עצמאב שרח ביו גורתאכ
 לכא ןכל הרשב א דב אעמשי רא שדח
 חא קסמו ותאובת תא סנכ ןליא הרשכ
 'םג :'ינש'ג ולא ירה וצייק תא סנכו ויתיז

 זיתוא םיקשמש יכיתכ ןייעמש ךימח ןיחלשל
 רבד צכ> :רידת תיריע השוע דיתת ונממ

 •ןייזחה םא םויל םויח סיכש ג ןתקזח רידת תיריע השיעס
 סאז הריכח רטש איבהל ךילג ןיא תימלש םינש שלש הכ
 *כושארהילעב הילע ורעריע
 דבאו יל הואצמ רמזא הז)
 סא) ול תלעומ ותקזח ירטס
 יפל ול תלעומ ותקזח ןיא ייל
 *;כ הקזחל סיכש׳ג ורמאשכש
 •סיכש׳נב הסחמ תאנלייארה
 לעבה תיכ הדש :ורחא
 הכיא םימשג יחב תקפתסמה
 ןרתא סעפ אלא תיליפ הסיע
 הכיא/יכש ג התקזזי :הכסב

 איה המו סמל םזימ הנילנ
 ,ג רתוא לאעמשי יבר התקזח
 הכש לס םיכורחא םישדק
 5ש,יכושאר םישדק גו הנושאר
 המיצס׳יענמאוהכירח א הכס
 ינפל עורזל םירהממה שיש

 הכש ףיס הב קיזחהש ןויכו הר
 ׳ידע )ל שיו םישדק ג הנושאר

 אהד יפדרח רכ ירפ סידבה׳יבו :םיתכה 5*ןזלך|ך
 םיתיגה ורכע שדןקב רחוק קרפכ ןכתד
 םלועה בורש זכייה עובק ןמז ןהל שיש עמשחד םידבהו
 לכ ןיעיכנמש םדא ינב שי לכא הטיקל ןמזב זא םיכרוד

 ז טעמ טעמ ןיכרודז הנשה
 הנושארב םישדק חשלש
 עמשמ הל ךיתמ
 ערזי אוהש לאעמשי 'ר יעבד

 םישדק השלש ןתיאב רזנקיו
 ןיאז םיכחת אב ןכ)סיכישאר
 תערזפה׳אטתה אהתש המית
 םישדק יגב הלידג ןסינ רתא

 ד אבה ןסינ דע הנמז ןיאו
 שארפ׳ירמאד הז ןיעכ ןכינמד
 תינקנה האטת לכ הגשה

 שילש האיבהש עודיכ גתכ
 םימעפ הלידג את!!הר יכפל
 סאד ירצ׳ישק לבא ןמז יתואכ
 )לב 'ישדק קי'ךירנ יאחא ןצ
 םישדק 'ג ערזיש יגססישדת
 *ינשו ןסיכב רונקדןסינ ינפל
 ןסינב תישילש) ץיקה ףוסכ
 בטח הליפא ךירנד לד אבה

 תלמכ יריפ תלת לכא׳מגכ׳ירמאד געא׳נחאב׳דק בי צ0
 םתה ינאש הקזק אדה לאעמשי יברל אתספסא (ונכ יחרי
 אבר אדיפ מגכ׳ירחאד *רליק לכא םהלש ןמז אוהש יפל

 םתה הפו׳כיקע׳רולאעמשי רד והייכיב אכיא אטוז אריפו
 םילדגש לעוש תלטשו׳ירועש ןמכ׳כר ריפ יעב לאעחשי׳רד
 לדגה קרי ןינכ אטוז אריפ רכס^אביקע *ברו םיסדח׳גה
 אדה 'א שדחב אתספסאד׳מגכ יירחא אהי דתא שדוקה
 ערזיש לאעמשי יבר יעב אלד ירל ירכו לאעמשי יברל הקזח
 הכערזי א)ה זא ןושארה הערז וליפא א!!רמקיו האובתה
 לאעמשי׳רד יגילפ אהבו הרנק אלש פעא׳יכחתא׳דצדת׳גני
 'ישדת׳ג ןוגכ הבלה ותושרב ירפה לדג אהיש ןניעב רבס

 רכיכ אהי ךאיהו ת אי אטוז אריפ ונייהו דחא שדח אלא ותישרב לדגיש ךירנ ןיאד רבס אביקע יברו אבר אריפ ונייהו
 * / _    1 . ^ 1^44 ■ויי <■% ■4• *>*י^^ 4 4! ■>4ז%*ומ.^\ .4.

 אה
 לכואוב

 , , -. יא יאל
 ןיידע אב אלו קרי אוהש דועכ םישוע

 ק גכעתז ־#מגומ ן 14^ למ׳77; ח׳^ית תח תת ■*"״ 4־1י־ *"4־ * -

 ) הכ קרתו>7 ׳ > /!׳;ו׳>*ייייי *י׳י *>ייייי אדרייד יי•׳'לי •יייי*יי> די
 ?1)7^1 ן)33 אל)?ל ינק •׳־־־'״'־ — .. * •״״•י ״ י״ • • י ״״ ! *״•״-״-
 יתא אתשהו ידימ יכהח אל אדירג הליעכ לכא העירז וא הדהכ הליכא אכיא כ'א אצא תלעומ הליעכ ןיאד רמימל אכיא

 \?כ)ף המכב ךירפ גהכו ןכיעומשאל אתא אכינמ יכו אמית שדח קי ךהש :לאעמשי יברד ןנברל ימכ ריפה
 ןיפמר ןניעכד ןניעמש היה אל׳יכתמחד עמשמ׳תגכו אנוה בר למק יאמ כ״אד ןניעוחשאל אתא ןיפינרד רתימל אכילו
 "אובת התד אה קנית ת אי סרכה ׳אובתי׳יתכד׳ אובת סרכל ירק יכהל ותאטתתא םנכ :ינוה בריעומשאד ואל יא
 יאמא וגייח תא סנכ אלא׳וכתל ןמש ןמז עינה ק ה תכו טמל ןיי ןמז עיגה ךשנ והזיאב'ירמאדכ ןמשל׳דוק ןייד םיתיז דוק
 רינב וליאו זיק הא)זוחתי ןייס ינח רינק ןויס ינחו רייאו ןסינ ינח לכקמהב תא אהד ימדק םינאת אה יכה לתכ יל ינע
 ימכ׳ירחאו ירשת ימויכ אלו ןסינ ימויב אל יאמק ואיזחתית אל ןנברל אלזע והל רחאד תוכרבב ןכירתאדכ ירשתב היה

 ןכו םישדק ׳נ ןתיאב הערזש
 םינפ שלש תקזח הז ירה הנייחא לש םינזסאר םישדח גב

 ,;הדש תא תריזש יייבח תא 'תייה םדא ןל ןיאש תזתינו
 'חגנ'ינתיאאביקת׳י : קתישיהנשליישתהירפליגאל

 !1 לענה תיב הדשל שיק חי ךירצש אידנ :ינילת יאתנ פ״
 ךירנ ךניפל רחא 'פנ ןיטקלכ היתיריפ לכש קלה הדשב
 םיקרפל ןיטקלנ היתיריפס ןליא הדשב לכא ׳ ג סיכש ג
 סנכ :דחא עב םינאתו דקא׳פכ םיתיזו דחא עב םיבנע
 ןיא סנכו ויתיז תא קסמו *• םינפנ לש ןיי יתאובת תא
 סיכל ןסינכהו תימינק השעי הב ןשכייו טקיל םינאת יניי?

 תג '-־ :סיכש'ג ןה וליאכ הקזח וז ירה

 ימכ יא רינכה רקאצ דע ןעמה ןח ותיח ןיננןק(׳1> ו4י־י׳1ן^ו^״־כי׳ןי41;יוהוו׳"
 איט אלד אהו סרכה תאיבת רחאל דע תיבל ותסינכ ןמז דה אלו שבייל יתוא סיתיכמו ןויס יכק סדןק ותוא ןיטקגל
 עככ שרפמ תרו יתיבל םאיביש דע הקזח אינה אל ךכלו םש )ללגש הדש התואב ןשבייל ןיליגר ויה אתש יכ הקזת הטיקל
 *רשתד סושמ הז רדסכ טקנו תחא הנשכ הקזח תאנמכ הקזח וז ירה באכ ננייק סנכו טבשב ויתיז קסמו ירשתב ותאטן1
 9^, ;ןקילע ןילידג ןהש הגש ימשג רדסכ והצ יכת יוה יא בשממ היה רתוי לכא ,הגשה תליתת אוה



 ח מ 435^?(3* ארחב אפכ ישיידש ןייפ םיתכה תקוח !4ונ*<
 ןבירמאדכ אשואצ ןירדהנס התלגש אשוא טצוהמ
 'סואל הככיח וכ ןירדהנס התלג תיילג רשע הנשה שא

 דע ן אכ ןא :קזנ ינק אלא סלסל בייקימ אל :')3 אשו1
 הקיגנו׳מגצכ ךדיא) ׳.קקזת אי>ה אצ תיעיכר הנס ר

 <1 ונייה ביעכד תיעי
 * רתאל תגכ אל יאד סלו /ן
 ןיאס *סלשיהמקזקלג^ ]
 'ינתמב שרעמ הנעט ה) < '

 ילש׳לתב׳שזע התא המול׳ז
 םדא יל רחא אלשנלרו
 תאווצ רמא אצו םיללעמ ר|
 'רמא אהד׳קזס יוהת^יל׳רג
 הלמה לשיח הל ןיהמ םינז

 'ג ירתא יאמ אמעט יבסחלא
 הרקד הק*קמ הל יקפמ סיג
 'תאלכ חלירןנירמאד :*ל
 ךממ היתקקל דמלא הז לה
 ןיא> ינממ היתלזג רמוא :
 'יתא ימ םע 'חאה ןיעדע לכ
 $ הל תמקומו 0*301תקז

 אתליד ןכירהאז היתישר
 להא רמאקדכ אוה אסשז
 ב האכקןביהמהכעטאל.
 האמח -'ינ&׳גתליכא ליבשב
 האףח׳ ילהיתאל וינפב אלס
 'יגש !,לתב״רועמה המימ סא
 ןגיזממה ינפב אלס׳ידע י*/,
 [*דקמ ינילפס ועד 10*
 , ־הציזננ ילס*״.,ק:
 ושד איסגד האשוי יוה•{? א1
 יממ ורושש ןידיעמס

 אלש ודיעהש סיחניע ה1לשב!
 ןא דעומ הש*נ וניא מנפ:
 אצ אשמ ל0 עמעפאיחה

 אשוא יבידוהפ יתעטש ןנהוי יכר רמא ט4
 סינשג איהש הקזחל ןינמ סירמגא ויהש

 '1x0 ןץכ ןוטה רוש המ רןןומה רושמ

 חיל םקו סח הקזחמ היל קיפנ תוחינג 4
 חיר הלכא ו ;ויכ יטג אכה ךקוממקזחב
 הל םייקו רכומ תומרמ הל הקפנ ןינש
 רע רעוגה רוש חט יא חקול תושרכ
 יכנ אבה כ״חימ אל תיעיבר הדימ
 ז־ריהושרב אמייק אל תיעיבר הנש דע
 חוחימ'4 חמ יבמ סהה אתשה יבה
 םלשיל י אמ חננ אל יכ ךריאו דעומ יוה
 הל אבייק ןינש חלתהלבארקנ אבה
 הסע ןיאש הקזה התעמ אלא היתומרב

 הק:ה לב־ןנח אטלא הקזח יוהדו אנעט
 יאמ םעט הקזה הניא הנעט המע ןיאש
 והיא אתשה רמאקדכ אפליד ןגירמאד
 ברהלזןיקהכהיל ןנינעטןנא ןיעמ אל
 וינפכ אלש האחמ החעמ אלא אריוע
 הפ 'עוסה רושד אימור האחמ ינהית אל
 ץנפכ נ ה ףא ןניעב וינפכ דעומה רוש

 ןכיענ

 :לזוי ןאכזי׳וכ גייעיבר החיגנ דע דעומה דיש למו יא
 ייכא יגילפד אה יבנ ק׳בכ׳פח היהש הלימ *שר לע
 אל> תלת לשלש ירת לזמתמ דק ללמת ייכא רמאד אכרי
 ללתת רחא אברל תיעיבר החיגנל ןאתא *ילעכ ינרמשי
 יייבאד 'לכ אלה דק לומתמ
 ־ל תיעיכר הקימ דעד רבס
 בייחד רבסאכרלבייקיתאצ
 ׳^זה ןכ םאד תישילש החימכ
 ^ תלד אדומלת אבה קיסמ
 "'אכדכ ןל'אמייקד אתכצהכ

 יטריפל לכ רוקל ייכ א יבגל
 אכיא ןי שרוד תיעמשמד

 יטרפמ ארזע *רהו יהייכיכ
 יידע ביי׳קימ אל ע׳כל־ייאדוד
 *ר 'יגילפ־אהב לבא תיעיבר

 ,"יעיכר החיגנ קטמד ייבאלד
 וקנכ סא ינרמשי אלד ארקמ

 "אצ 'נ םליכ תיעיכר החיגנ
 'יעיבר סויכ קניש״דע בייקימ
 "ימלד׳ימיאיאק לנלקס־5 אלד
 איגמ׳כרלוצבא׳ישלס ללחתד

 אידהב הכיתה אל תיעיבר
 € קננ םא ישילש ־םליב 'יפא

 ׳דע :בייקימ תיעיכלהתיגנ
 "תית ייחמ אל תיעיבר התיגנ
 ׳ןיליטה אה ךירפ יאמד *רל
 ךיזחלה ליה המ דעומה רזשמ
 ,ימכ אבה 'ימעפ השלשב ןקמ
 כ"א ׳ינש השלשכ ןקתש״קזחוה
 יהיל אתק ךליאו סיכסשלשח
 יד׳סד־קכי 'ר רמאלהלתישרכ
 *םתה הול יןיל יפהד השקחד
 היל קיפכ סיחעפ׳גתמ ינמ

 ןויכ נ ה סלש ןילכל ןיזי ינקמ
 רכומ תישרמ ה^ל אקפכ החמ אלו םינש השלש הלבאש

 אלא : אלה אחעט אלכ אתלימד ג עא חקול ת>שרל
 *שקמדדפ יאמ אמית׳יכ הנעט המע ץאש הקזח התפמ

 סתה

 . , ״ , .־ ~ תמת תארתה
 איהש איה האדעהד אימוד אקמל >יכפ!כ אלפדלע ילהית |
 רמהל איה הארתה האתמה ןאו *דוש רומשל הארתה

 ר מתל: )תרטמ רמסו ותלכו תי אר
 טהל לי"ז ידימ ןיעט אלד ןויכ הידיב יתקואל ינח יכיהד

 אדה התמ אלו סיכש שלש הלכאד ןויפ כ ה ןחמ תקזחב איוה תיתימ השלשכ סתה המ דעומל רוסמ תפציד ןויע תרת י
 םקזחד ארמימל ךירפ אקלאה יחנ יא וצ לקתש רתימל ןל תיאד ילס אהת ימנ הכעמ אלכל דזע הממי אלש תקזחב
 'יפא הכ רד אלל אככז ידיל ימק רמא אלד ג עא ךניח אנעזד אתנכז״יכלפמ יאקד ןלגכ לגייה הקזת אהת הנעמכ אל$

 יא לגרה נ ט קרפכ ןל איעביתד אה אכ׳שרל אמית היל רחא ינהד אצא הנכו אל יא הכימ הככו יא עדי אל> אמוי ד*־
 'גנש ןויכ דעומה דוש המ אשזא טלוה ירחאקדמ אוה ארות ידועייאלד אכהמ טושפת ארבג ידועיאל יא ארותיללמיא!
 תגנשכד " ת>ארתהב" רטעל דעומ איה זאד תיעיכר החיגנ דע דעיימ אל ארבג ידועייאצ יא^ל ה״צ אקפכ תלקיגנ ^
 תלעייאצ תאד ןאמכ בהד׳ינוסד לי׳ו תיפיכר סעפ תניש דע תוארתה שלש לע רכע אל ןיידע ס לרעהו תישילש הקיב;
 ארזתל תוחיגכ׳גח אלו ארכגד תוארתה השלשמ קיפציו רתוי אלו דעומה רושמ לרחגד אלא *למא אל אשוא יכללהו אדות
 4•רנ אלא םייקי אל תישימח החיגנ לע ןכ סאד תוארתהכ רובעל תיקזקומ וה יש ךירנ ןיא אלכג ידועייאל ד מלד דזע1
 אלש האמח התעמ אלל* :חגיל קזחוהש המכ ילת רזשד אכויח מ תו ודלש רומשיש ידכ תגנש םעפ לככ והועידוי■
 "אדעה״ירנ עומה רלש המ ןלי:סה ינמיז׳גב'קזת ילהד דעלמה רושע תפליד יכיה יכ י״ר סליפ האקס אהת אל וינפג
 עמשש פ עא הקזח אהת אל> אלק היל תילד רחיחל ןל תיא לינפכ אלסהאתמ כ״ה ליעויו היל תיא אצק׳רחא אלל חכפפ
 לטבל האב ׳אתמש פ'ע ןאל ותאחמ קדקמצעיגת אלש ןויכ החלמ היה סא ליעלמ היה המד׳אסמל ללק ןיאד לליכ החזק^
 לבא דעהמ יפט תעמשכ הקזחד סושמ הקזח סקכ אלל האקמ טקנד אהל רטש ךילפ ק״מ סייחל האב האדעההו *יתזקי
 ןיליד !ליכ אלא ןככרד אבילא ךילפדפ האתח אהת אלד ךרפמצ ינמ יוה דעלתה רוש אלכל יתלי תעמשכ הניא האא"
 האלעהב לכא האדעהל ןיב החקמל ןיכ ללק םיל היל תיא ארבמ ךרכמ ינשמל הינימ* רפימל היצ אחינ דעומי רוסמ׳'
 ורוס לע ודיעהש םידע ףלאכ ול רלכתי וליפא וינפב םיליעמ נ*)אצא דעלמ השעכ ןיאל א)ה בותכה תלי/גאלי#
 י ןומ : ץל תיכב
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 *וס^נט׳י• *חתכאכב ימילש קרט םיתעו תקזח

 יהמ יתד אל רחויכ׳ס'גז־חר ימא יילעמ דמיהי םתה הלודג הראתש׳לצמ׳ייפ׳נאת״׳יל ינשד ג׳עא <ןלנ ןן;3
 הקזחמ יקפמ ינהד יכיה יכ תיחיגנ שלשמ םינס׳ג׳ירמגד אצס א1ן ןליאה ןמ התריכמ ןילטינס העשכ איה

 ןל תיל האדעהח האחמ לבא הקזחמ יקפח ימכ יכה *לטונשכ הכרה אוה יריעה ןטק ןלנ לבא ןיידע ה !זבתנ
 זייגל לע ןזחמ ובייחל האדמהד ןמכ סתהד רמגימל םמ לככ 'וריפ ינעטיס׳ונליא ןידיתע תבשכ י׳רמאדכ אה

 ןיא דימצמ ותוא מלע גלגיצ
 ךרכח אכה ביתכ וילעבכ דעוהו םתה *ליוחא שתשה **,מ שית לכ
 הי* רבח ורבחי רבחו ח* תיא ארבח ^״{?24
 ויתוחיגנ קחיר רבאו ריאמ יברלו .ריד רתכ• דוי-נמיי-פהצצ&יו
 אחד ח ירכא ש׳כ אל ויתוחינג בריק בייח
 'ימוד קזח יוהייר גאה ןוגב אמוי דהב חיפ
 אתיענ רעונה רוש הפ רעומה רושד
 גה׳חיגנ יאה ר תיד חחיגנ יאהיר חתיאד
 יאהל היחייד אריפ יאהל אתיאר אנריעב
 יגוי ססיהב חיפ אתלח הלכא אריפ
 ?-*ריפ אריפ סתה הקזח יוהיל (ףלצ ןוגכ
 ח יבא 'יזאו רפג אקד אוה רטנסו חיחיא
 יוהי ד תספסאוגב יסע ןיחלחנ חיפ חידת
 חידקר ו־רלכאו חחקד יסר יביה חקזח
 ליזאנ׳ימש אקר אוה טמשמ 'חח הלפאו
 ןוגב יחרי אתלתכ חיפ אז־רלח הלכא
 אשוא יבלוח ןאמ הקזח יוחיל אתספסא
 'מ* ןגתרנה ׳אעבש׳רלו לאעמשי ר
 'רשנ לנא ןבלח דשב אדבאעפשי יבר
 ויתיז חא קסבו ותאוכחח תא סנב ןליא
 ןנברל םינש'ג ולא ייה וצייק תא סנכו
 ז־וו־וש ביתכ ארק ףסוי בר רמא יאפ

 ירהש׳ונו ותהו רפסכ ובתכו ונקי ףסככ
 א לע ריהזמו רשעב רמוע איבנ

 ה אפיתאליארל׳מקחבוטהצע אמלח ייכא לא רשע דחא
 אלא ר כאק יאפ ןהחפ תא ולכאו תטנ ועטנו ונשו םיתב ו גב יבה
 ילבנ םתתנו ביתבד עדת ל׳ט אק חבוט הצע גח ל םק הבוט הצע
 ליחמ אהייכק אהש אכר ימא אלא םיבר םימי ורטעי ןעמל םרח
 סורדה יכ התעמ אלא יינא לא ליחמ אל תלח ליחמ יתרת שיגיא

 אמלא יריפמ רכל ורחית אערא

 'ילד ןנבר יאמ ןנברל:ןמזל
 םירישעה הנשב הימרי׳רשע תחא לע ריעזמ!רשעב דמ!ע איכנ ירהש ג#ה: 'ינש השלשד 'קזח ןהל אנח לאעתשי׳רד !הל
 ןיןד0'ניינע#זהלכ ביתכי מ 1 םולש ק לאחנק הנה !ל רמאנ םש!הימרי רפסכ ביתכדכ הרטמה ימחב י!לכ היה היקדנל

 רפסכ ביתכ! !:קי •ןסמ
 .ז.ו ריעההדלכנשכ הרשע

 _ םתקזח אלש ליבשכ סכד״ח איניהל׳
 ורטס אהיש ל תק לבוט הנע!תחא הנסכ אדל הקזח םלועל רמולכ ל׳מק הבוט הנע : סינס׳גמ הת>חפ הניאש הקזחל
 םע !לגנס לכככ ויהש ןתיאל הימרי חלס ירה יכה אמית אל יאד :וילע וררועישכ םידעל קקזי אלו היארל ןכימ ידיכ
 לע 'ריהזהל ול המל הנס ע לבבל תאלח דע םשמ יאנת אל יכ יבשי סיתכ יכב היקדנ תילג סדוק הנס הרשע דחא הינכ•
 •חנ והל תאקד הכוט הנע סכעיל עגי היה ומנע לכד עדת איה׳מלעכ הביט הנע כ׳ה״תיא״ישת היה הביט הנע א ^ תאז
 ןמכ התעמ אלא :ןלכואה םדאל ועק לק תיריע לע סיניא ליחמ : רתיי םימייקתמ סה ןכיה סהיתחטס תזינג סלקמ
 םיל ליחמ אקד יליפמ רבציילעכצ אעלא לדקית סיתנס ןישל רערע וילע אכיס ימת אערא רדהית ג ליחמ ןינש ירתאל

 כ ע : ן ׳תעמשכ ןחקל ןתתנ בל רמא אמצא :!היילע

 שיש
 רתכו
 איההו הניאת ןוגכ םירג יכזו
 : ונלש טירפשכ עמשת תבשל
 לתק׳כיטהנע **ובימדו
 ףיסכ תצידו ךיפתל ינת הוה
 ת לע ריהזתו יאק היה רשע
 יפא בילד הרשע תתא תלמח
 'יוה תחא הנשב םלועלו הנע
 ןסיי ברד שריפ ח״רי הקזח
 ט־ איבנ ירהש םירגו יכה׳יצ•
 אי לע ריהזמו עשתכ דמוע
 "!רטשה ודבאיו "יעה דכ!; 0
 םינש השלש תקזח לע וכמסיו
 ד םלוע רדסמ ה אר איבתו
 ירישעה׳דחכ תיעישת ה:שבר
 ונלש םירפסה לכב והימו היה

 ירישעכ תוע איבנ ירהש 'יתב
 איבת ונלש ©לוע ריסב ןכו
 ותסריגלד 'ו *)'ירישעה הנשע

 'ג היל אנח אישקימג
 תסריג יפלד םויל םויח םינ©
 הכמס אלא אכיל םצוע לדע
 ןיחא חנשכ ירהש שדח רשע
 העשתב יעיברה שדחכ הרשע

 ן ריעה העתכנה שדחל
 אתש

 ל
 ויתיתיגנ
 ם וריש דימעהלו האכ איה

 ינפכ ןניעב דעומ תקזקכ
 ליכהלו ןועטל עדיש םילענ

 ימןזהל םירחא איבלו םידעה
 מ'ורתהל׳אחמד אמעט לכא

 איה תתויכזב ריהז תויהל
 איה הליזגבס ןעוט הזש האב
 וינפב אלש וליפא אכב ודיב

 ארכח ךלכקד : התיא יהנ
 הזל הז וימאד׳ונהילתיא
 3וכי וניאו וינזאל אב רבדהו
 'יהז יתייה יתעמש וליא דמיל
 למאד׳יאוי׳רלו:יתוכז ייארב
 ק״כב׳מאד דוהי׳רל״חולכ׳לוכ
 וכ ודיעהש לכ דעומ והזיא
 "גאבה רמימלאכיאסיחי׳ג
 *רל אלא םימי גד איחוד סינ©

 חג/יפאד םתה״מאל ריאמ
 £ע!מ יוה דחא סויכ םימעפ נ

 הלכא ימנאכה רמיקו לק•
 הנאת ,מכ קוי דקכ יריפ תלת

 ע שיו דקי תילסתבמ םניאש
 'רעלי״ירקס תלשבתיי הכיאש
 : הקזח 'יוהד נ'ה היואר איה
 'ט עומה רושל אימוד ינשמו
 ט רכינ היה אלש ירפ ןלנ :

 :סימי׳נ ןוסלרזיננ םויל
 כשעל אוה ערז ןח אתספסא

 "אוה םוי םישלש ןזסלי תומהב
 ןיא ןיעריזז ותוא ןירקועומגכ
 ותיח ןיזזיג״ויל"ותבו ומוקמכ
 ןינ י לדנ קידקד :סימעפ׳ג
 עימס אקד אוה טמשמ
 :ירפה לכ ליכא וז ןיאו ליכאו
 לכ׳יסב הרקעש יחרי אחלתכ
 ןאמ :תיחא ערזי שדח
 ןנחוי יבר רמאד אשואיכליה
 •ר והיימשמ אתלימ אהל ליעל

 ןכיהמ יל 'יפ אל לאעמשי
 ותיאב היה אוהש ירימג טה
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 מ !* ־ #!זילמ ן׳3*^ סיתכחתק׳זח

 ז

 ךלאי ן ;רכח ל׳נז *שר׳יפ כ ע (]
 :ליאמ לב לאומש יבר שריפ

 וריבח׳קרקב״יזקזי יגג ןי/יעמשכ ןחקל ןמח? בל חא חלא
 רעמ 1 אצו ןיכס ןיתית הלכ א ד ידהס יתייאייקיאיליז׳ח)

 ערא ארדה ןמחנ בר רמאו
 ת :סינש׳ב לס יליפ ירדהו
 הזש המ לע ליפק אל יתר{^
 )ליכמ לש והדש ויחל דרו>
 ת אל יריפ )הימי ותושר אצנ

 ליאוה דיפק תלת ג ליחמ
 ')0ר אלכ בכיל ותלייאב שלשו
 התימ אל)קתשש הזו םילעבה
 רתלאלדכה :>ל'רכמ יאדו
 יסכיכל לריס ימל הקזח יוהדו
 אל) ליאזה בישלא לב טד
 היה'בלה'הדזמ אל יפט • וקיח
 כ תיחמל סיננסאלה סילעכל
 עקרקכ 'יזחי אלש שלש ךיתנ
 :ליסכה התימ אל סאו ןלס
 'כרדהזימ יאפאכתיחחיא
 1 ;סינס גח רתיי ירטשב

 היל ת'א א יפח ןרבח יכסמ•
 התיה סא) יתיחמש ןל עדונו
 ןל היה ךירבדכ ךדיב חוקל
 סינש׳גמ רתוי ןרטסכ רהזהל
 סא לבא תיכינ י ןלכאש :
 ךכ רחאי'הייכש הנס החינה
 ינמ׳יעיכר)'ישילש'ינ0י כ לכא
 ילד יאה 'לשה לעב היל רחא
 תרגיאל 'וסח ינייה ךל יאחיי
 ןתעל א תילגל היינש הנס הל
 אל ןפליהו יאוה ןד רואלד
 םינש ג ןתקזח: התיא תערו־
 קספה היה אלש םויל סגלי
 םיימ אחיתד והמ: סיתננ
 יע)עמל 'ייתמ ינתקל סויל
 סיכש ג אמית אלל תיעטיקוי

 ל יכיה יכ רמאק״יעטיקמ
 <1 לעבה הדש אפיס ינתקד
 סיימ כיאו סיכש שלש /תקזח
 ׳גישארב סישדח׳ג אלא סויל

 שמאב ב׳דנירחאכ'ישדק יגו
 יכתק 'קיידל אניה בר ל מק

 בר 'דימו :תירחפח יטועמל
 תקזחב 1ל ידל אכוה

 :תירזופח סיכש 'ג תליכאו
 םיקמכ ינאב ילכיחד רתאב

 ירדהו'ערא ארדה ןמחנ בר רמא אמ^א
 איד אחיימק אהש הכר רסא אייא יריפ
 4 א׳יפק תלחיפק א1? יתרח שיניא ריפק
 ישילא רכ יכר ינת ןוגכ תעמ אלא ייכא

 והריד 'רצימא ףידחד ןאסא יפא ידפקד
 בא גת אסית יבו הקזח יוה׳חלאלד ג ה
 הכר רמא אלא וירועישל ךירבד תתנ
 יתרהירטשב שיגיא׳הרזימ תיימק אתש
 ייבא לא 'הרזימ אל יפט רהדזמ תלחו
 יתיח אל וינפב אלש 'אחמ התעמ אידא
 יאפנאכ תיחמ יא היל רכאר האחמ
 'רבח היל רסא ירטשב גרהרזימ חוה
 ארבת ךרכחד ארכחו הי1? תיא ארכח
 וומאש םינש גאנוהבררמאחילחיא
 אנינת 1ל םק יאמ תופוצר !1רבאש אוה
 טיהר תמ ויל םוימ םינש שלש ןתקזח
 שכלועלו תועטוקמ יקופאל םויל םויס
 הדוסו אסח בר 'םאלמקתחזופמ׳יפא
 אטישפ ינאב ירכומד ארחאב אנוה בר
 ריבוימ אלדכיאובומר ביאר אכירצאל
 רמא ׳צ□ אמיהד תפ הרכומ'רבנ יאהו
 א יאוה ךרירד .רתיא םא היל
 ארח היל רמאר ל סק׳ערזמל ךל יעכיא
 רטניאד אניצמ אל אגאב הילוכא אערא
 ןנח יפט ארכער יל ז^חינ יכה ימנ י><

 ן1 אנמ אמית ')כו דיפק אל אתיימק אתש
 'ןנבר אל)לעומה רישמ ףילי חקול לאעמשי
 *עלדימכמעט ינייה) דעומה רוסמ ילחג ינח יחכ )הניא
 'חימ אלו ןיכמיז השלשכ דיפקד ןויכד למ ימה לזשמ־רמגד
 הכמכ יא ול הלכמ יאדו כ״א
 יכרדיאדוד יחדאלדלי׳יזל

 תוליכא רתב ליזאד לאעמשי
 דעוחה׳ושח 'תגימל ינח ליפש
 פ גב ןחגנ קזחוה סתה המד
 'יליכא שלשכ ןאכ ■ןא סימעפ

 'יפקמ היה יל הרכמש אל סא
 ןמו דהשב יילת הזו הז ןיא)

 ןמז רהסכ יילתל לכרל לכא
 ךייש אל דיפקי)אהשי המכ

 :דעומה רושח׳מגימל
 ־ 'יכ וינפכ אלש האחמ התעמ
 אכריפ ימקואל אכילד ירנא
 "א׳יעכ׳ירדןהשכ אלאייבאד
 ןירפ יכיה תרחא ריעכ יאד
 הקזח הת)האחמ אהת אלד
 איזה אלד ןייכ הברדא
 אהל הקזח איוהאלהאחמ
 'רתא ריעל אבל ךירנ יניא
 כ1מדכ תיחמל)קיזחמה ינפל
 ןתילעכ ןיעגוכ יבה :ןחקל
 ןתידעכ ןיעגוכ ווה יאמאי תאי

 'תימל ינמ ")הד ינימ כיא אק
 'תכל ג עא)ארגא ךל אכערע
 אצ סיה תעיבש ןככר ןיקתל

 וניח יאהב ידנהסאל ינמיהמ
 סלקמ שיאה םירב תיאדכ
 יתכאו ןנימי*יק׳ינתמאד אכ?
 יאמ תסיה עטש הכקתיכ אל
 יאהד ליו וגימב 'ינחיהל ןירפ
 רמול ^ 'יאריש אוה וגימ ואל
 רחאה׳כזי אמש ט ךל יכערפ

 ;תינש סעפ םהמ עבתיו
 רחא

 יעדי אמפיבד םיתב אהו סיתבה תקזח
 עדימ יבביש יבכיש סיחכא ריהבמ ןאמ "בא רמא יערי א4 אי4ילכ
 ןנחנא ןנא ירסאו ירתיכ והאר ןוגכ םא הבר אילילבו אממיב יערי
 ד רסיי בר היל'םא אילילבו אממיכ ןינש תלת 'יכ ןניררו הינימ
 יליז והל 'ירמא יבה ורמא אל יאד ןה ן הורעב ןיעגונ יגה ישא ברל

 יניד היל רמא יאהל אחיב רגא היל וכה

 ינקה ־תחש רינ הב השוע יתייה היתערז חצש פ עחס תוחמל ךל היה מ'ח ל א ינמ יתיחמ אל ךכל) סקיר
 ?יכ תדמזעי הרכזא ארבג יאהו : ריעה תילש גהנמכ העריזצ יתנפח אל הקכ שיחכהל אלד ליבשבש ןיבהל ךל היהו
 רתיש סש בישוהל לוכי יניא הלזדג העקב ךיתב העורז תחא הדש אגאב הלוכא אערא אדח : התימכ תמיב תידש

 : האבה הנסכ יפט הלכעד :תימהב סש ןיסיגכח ןיא סגו ןלס ןיב רחוס ןירבוס תיעחז ןלוכשכ לכא הליבשכ ידכל
 כאצח לע ׳ידע ןיליעמשכ הלילכ הכאלמ תישעל ןכרד ןיא ךנה לכו הדש אמלשכד הקזח אייה טה׳יפאו יעדי אל אילילנ
 תילילכ ןא רד יה)ארש סידע אטהל ליכי ןיא אה םימיבכ הלילב ןהב רידל ךרדש םדינ לבא הקזח וז ירה סיכש ׳נ ימי
 ינא ןעטימל ןדיא ינח אה תיפינר ןכיעב״חאס׳ניה ברדל אתיא םא)*)רזופמ היל היה תילילה לע ילהס היל תילד ןייכו
 ©ליכשה יבביש:הקזק איזה יאמאי יאוה ך ;יד אלד ךתעדא תילגד תוחמל יתשח אל ךכצי׳ילילב וב רד התיה אלש יתיאר
 אילילכו תמיב היב ללד ידהס יל יתייא׳תאד ןיעטי סאו יעדי עדיח יכביש:'יעהצ'יליגר םה הליל)סמ זב רד )היארש ולצ

 ינייד : ליכשמ לש תיכהש ןדיעמ ןיא סאש אל יאד •ךומסנ שלפחדנ היל ןנינעט אצ זנא !היקנ יל דיעהל ולכ' '\י



 ארתב אבכ >שי*לש קרה םיתכה תקזח 47*80*

 כ ןיאיקב ןניאש יליפסד ינייד , מ רג י ר'קה "יכ רמא)ןיעמ ןיא)ארטיז רמ" יימ2$
 ןיטה רכס ונתנ רבכ םא )ליא ןהמ לאשנ אל יאחא ימנ ןיעט אל יכ היפל יכדרמ

 י_ . > רמ רחא:אכר ירייא אל יכזמ אלש ןהיפ לע איכינ אלש תנלילה לע ןיעדמ ןניא אתש יכ
 לע ףא־^ירטיז רמל היל אטישפל איה השפנ היפנאג אל יאמא ימנ ןאכ)הפי ןישרוד מא ;ינידע לכבד ןידכ

 לריפ יאל)עסמ ןתוא רנקחג
 םימיה לע )דיעהש ןניכד איק
 סיעדני ינא ןיא >רתאי 'יפא
 רדש ןניכ אמתסמ תנ לילה למ
 אל סא תילילכ יתכ רד םימיכ

 יאדטס רערעתה ןעיטס
 ארטלז רתד 'יפ ק׳רנ רד אצ
 י׳רפד רמיי כ רד לריפא יאן>
 רמ רמאקנ ןה ןזיידעב ןיעגינ
 קדתתה״מאנ ןיג־טיא איטיו
 'ג היכ ורדד ידהס ירת 'תייצ
 יל >כהנ הלילפנ סניכ םיכס
 נ )הל )לזאנ )קפנ)ארגיא

 ינירחא היכ יריירד )הכהו
 ירמא אצנ לפט ותנעט )הכינ
 אל י אהד ןה ןתידעב ןיעגמ
 )הלימיחל ינמד תשה יב ירייד
 )הכיא אלא אתט רגא יל וכק

 ירמא והכיאנ אנרייד ירמא
 הפה אנה'סאש הפה)אכערפ
 אל ירמא יעב יאד רימהו*
 כ דחימ ל אכיצנ היכ אכרייד
 אל אנקש יהל 6דיכמ 'תלידד

 םירד היהש ללכ עדמ היק

 גיקסע א1? ימ יכח ינייד יידיפשר ינייד
 ןאמל ירבאו אז־ריכ רגא יטיקגד ןוגכ
 ותי1? םאו ןיעמ יאו ארמוז רפ סא ינתיל
 תלת היכ יררד היל יריהסאל ירקס ירת
 ז־רג^כ היהנעטא׳לילכואסשיכ ןינש
 5 ןיריזחכח ןילכורכ ארטוז רפ הרומו
 היל ןנינעט ןיעמ אלר 'געאד תורייעכ
 ד אזוחבר אתווגחכ גת בר הרומו ןגא

 יפר ירבע אל אילילבו ירכעאמםיכד
 תמא ונבז אמח רכ'בקוע ברו אמח רנ

 הנושאר הכ שמהשיא רכ ידוה ירהכ
 הכ שפתשיא רמו תישימחו תישילש
 חוליע רערע קפנ ישישו תיעיבר היינש

 אסעמ יאפ והל רמא אכרר 'ימקל ותא
 ידדהא וקזחת אלד יביה יכ יכה ותירכע
 אמלעל הקזח יוה אל וכדירלר יכיה יכ
 אלד אלא ןרמא אלו הקזח יוה אל יפנ

 ג אל ךימסכו תיב יתיאג
 ןיכש 'ג •עבד אכר הדנמ)אלא ארטנז רמ הדנחנ סירכ
 תירייעב׳ירזחתה םילכנ ר סה 'ידע ךנה סא׳ילילבנממיכ
 אצא אילילבנ אמתיב ןינש׳נ היב ירדד ירמא אלד ג׳עאו
 םימיש ג׳עא תיפינר סיכש 'נ תטה הז היה ננידיב ירמא
 ןתנדע 'יכה הזב סיכל ניה אלי׳זרייעב 'יריזחמ סה׳טר
 )היי)1רת ברנ יטאד "יפז ןינש נ היכ רדד סרג ת'רן תנדע
 ׳)לילה לעי םימיה לע םידע איבהל ^ךירכ ןיאד נהל ארטיס
 נתרכסמ״שקמל 'יכנהל א לא איליצכי תמט׳תא אל ימנ׳כרו

 רתא סא אדטנז רמ רמאקנ אתא יטאא יגנלפל אלו
 פעא תיליל)םימי תקזחב סיכס״ג יתרדש סקס יכנדעק
 ןכ 'קזחבש אלא תילילה לכי םימיה לכ שממ םתיאר אלש

 ליעל ירומא ךנה לכ יעבד
 ? א יכל ייפא תיפינר סיכש

 4יהל קדחחה תא ן טייחמ
 * כ לע שנריפב נדיעיש םידע
 י ודיעי אלא תנלילהנ םימיה
 גינס 'ג רד >הנארסםןיס

 {אטב רד ימיב סא חתסייו
 טטיז רח׳תאקי נב רד 0))ילב

 יתייא 'תאי ערעמ ןיעט יאד
 *רכו׳כעט )תנעט 'יכ ידהס
 •ימי)תיליל לש םידע יאנכיס
 ד אירב תנעט ןיעסד ןמכד
 רד אלש )יתיאר ינא רמאקד
 יתיחמ אל ןכל)יתיכב ,)לילכ
 ינא ןכל)הקזח יתקזח ןיא)
 תלת ט רדד ידהס יתייא׳חנח
 אילילב ןטנ אתתט ןיכ ןיכס
 •ידע איבהל ךירכ ןרליה
 \ ול היהש ול רמיל)יש חכהצ
 ^דנחו ץניסיג יכה :תיחמצ
 ץריזחמה ןילכירב ארטיז־׳רמ
 נ עא 'ט ג עאד תילייעכ[
 יאדארטיז רמל היל* ר^יסד

 א לכא הנעט יתנעט ןיעמ
 ידוח )ליבשכ ןיעטנ אל ינא
 יטנשיק׳נכמל״נריעב רזחמה לכיר רערעמ יאהד ביה א)ל

 אלד ג׳עאד ךירא ןמזל סא יכ )ריעל רחח מיא> םישנ
 ןנא׳לילי סיי תיפיכר הכ ר דד ידהס קיזחמ יתייל ןיעט

 הז קיזחה אתמב עטק אלד סזשח אמלדד היל ןכיכעט
 ןמ ק זחמ יאה קדנכ הזה אתייב יתא היה יכי יתיכב
 ותיבב הז קיזמהש םליעמ רערעמה הז עדי אלי אתיב
 אכי אלש םידע קיזחמה איבי ךכליה הקימ אל)קעש ךכלו
 אכרידיתונ׳ל) :תחא הליל״יפא םיכשה שלש לכ תטה ןמ
 ןהיא ןיעט יא נא׳יל ןניכעט יא׳יעל אבר ירייא אל אהד

 (רית כיהברד אבילא ליעל אבר ץירןיד יאמ לכי הישפכל
 יעכד״געא 'גיה בר הדנזד סיגיחצ ןל הנה יכה 'ניסינ יא)
 'וימח אזיתמד אתייכחכ^ ; הלילוםמתיפיגר
 ו׳עאד יתנעטל ןיששזח יא׳יעט יאד ןיינ םחל ןהכ ןירכנמס
 'ילא ןתריד ןיאש איה׳תיילעמ הקזח תילילב הכ רל אלד
 תנש הזל)הכש הזל דביע״יכ הכיסאר שמתשיא רמ:סייכ

 דיספהל סיפיכר םינש'ג הכ קיזחהל ליכי םהמ 'א ןיאש
 ארטיע :מטח

 םימעפו *>יב םימעפ ןיסנכנ )יהש העש לכש יתיא ןיקיזחמ
 היל היהי הכעטהיתגעט יתיבב ו/י)א םיאור )יה הלילג
 יא אתלימד אשירב טקנד כנא אלא תילע ןתידע רתימל

 רמ ה "הי אכר הדיחי הנעט היתנעט ימכ רתא ןיעמ
 ןיעט אצד נ עא תירייעכ ןירזחחה ןילכירב ייכאו רטנו

 ת סה ירהש שממ יא רש דיעהל ןיניונ ןיאד היל ןכיכעט
 )ליפי אלא׳ייארה לע דיעהל ןיליכיןיא) 'ורייעב ןירזחמ

 לכע אל אילילכ)ידבע אמחיבד אזיחייד אתיכחכ אכוה בר זודדמ1 :תיליל)סימי "ינש׳ג תיבה הז ה־ה יתקזחכש
 רכנמד ארתאכ דהד יכהכ יהייחריאד ןניכ תירחפח אלא תנפיגל׳ג >אלד ג עאז סיכש ,ג יקיזחה סא םהל ליעזמו ׳יריע
 *1יב ןהב םירד םיכינח יניאש םדא ינכש יפכ לי )יגתב יבג ליעל״ ירפדכ אניה בר הדיחד אטישפ כ'א ת׳א)יגאג
 ייפש יתא אמעט יאהמי ל׳חק ןכ יכלטני ימנ׳יכינכחד ךתעד אקלס הליל)סמ סיפוכר סיכש ג םיכירכ תיאי הלילבו

 ישמ ינייהו לכה ןיכ סיכש׳נ אלא ןניעב אל סידבה תיכ)תידשבד ג*עא סינ ש'י ונייהד םימילש סיכש שלש יהל ןניעב*?
 יהו'יכש׳ו מייהד ׳ימילש סינש׳ג יעכ םינוינח כ'ה הלילכנ סייכ סינס׳ג יעב׳יכזטח׳כיאש םש םירדה סדא ינכ 'אשד וחכד
 } ףיסכ אכיא אנ ינ יאה יכו יתגד אתתעתש אקצס אלד סנשמ ת׳ר רתוא אכיה בר הל)מו יכג ליעל אהל יתייא אל?

 . , אצ7 :הדוהי טלל סיתנקסידגח)טג תיגמה



 קרפ םיתכה תקזה י 4מ*£0

 , .״1,■ודיגמש םידעבו הקילק רטש רטיע

 רת א יתד ז*יכפכ סהל הרכמש ימכד הקישי איני :ס2^א״לי^י״לןל היהן ה?יל תיא אל{י מ1

 |יט '"ייא קתשי טקיל"
 הקזחכ) אלק אכיא ארטיעו ,
 תיחמל יל היהד ימד הרימנ ^
 ללכ יל הארנ ןיא)הקימ אל*-
 'דה׳וניסאר סינס שלשמ אצא
 רטשי 'ידע אכיאד ןמכ הקזזי
 ןמקל ןנירתאדכ הזל ?ז ןיב
 ׳ןפרטנח׳יקזקל׳שלש ןיקריפב
 אתלא רטשב ןלוכ)בר רמא
 ייא דחא לכד גג לע ןא
 ה תקאהנש אלא קיזקוי
 הקזחל סיכשה״שצש סיפרטנזי
 ׳כהויתאקרטש קכמד םושמ

 אמעט ינייהו אנש אל ימכ
 'עדעמלולהיהשףיזקאדהד
 >ניא)סיכש שלש ךיתב תוסמל

 םיתיארש ליבשב רמול ליכי
 יתיחמ אל גולידב סיקדקמ
 ,ישוע סתא ־קל ימס יתייה*
 ינש קדקהל םיא^^תאש ךב

 אלש תיכומ רטשהש׳שמב
 לעש אלא םישוע

 ומ ארתכאכב ישי^יש

 ,י(־ ,יעתישה ןמקל זיתי גישאו 'יילא יק״יתת **י
 ןכדשעל וקקחל אכהד ;ש רפ הז לע הז סןיזק ן^ל

 מ מי ןכש וחקל ןכ תנמ
 %)ז> :רקיע ןלו' ןיסחתשוי

 אלש הדש שיאכ עכור תיבנ•
 תבד : ערזכ אלו יב דכעג
 ד יא היל רמאד איה העירז
 "תערואל יאמא יאוה ךדיל
 אלא :ית־יקמ אל ךכליה•
 אמכיצ וריפקמ קקולה קתעוי
 וזיאכ הל ינק יאתכ :ןישרזנ
 הכיאו ליאוה ינשכ לש הליכא

 'תוא׳כוק וניא יכו העירז תב

 גכדשעל יקקחה זיכה7 י" יע י" ־׳*׳ י" .יי״ 11״
 וזמא ןכ סאד ירל אישהו יפתיש ידיע סהל היה אלש בל
 שיש םילע ןיאש ןייכ ילש איהש״ןי^ הכ,ש^י הכש ^יזזי'
 אלד יירל׳ארני מ לק יייב׳יל א(ןל> כותכ ילבא רטיע בותכ אייר

 עבור 'ינכ ץוה רוכ רפא אנר א'ל תיא
 בוהכרסא ענחחיכפ ץוח הירוב אנק

 תבר א^אקמאא^ עש־זוי ברר הירכ
 בנא הל ינק העירו תב וא4 רבא העירי
 אידא ייכא רכ יכיכ בר ,ריר ףיקתמ אערא
 זטוקואכ אלא חנקי המכ אמנוצ התעמ

 יטנ יכה יריפ הכ אחטשמו אחויח הכ
 יכניז־•־* אחויח הכ ימקואיר היל יעכיא
 הירבחל לאד אוהה יריפ הכ חטשמל

 ךנימ היל רמא אתיב יאהב חיענ יאמ
 אנא יל רמא הקזח ינש ת׳לבאו היתנינז
 ברד ז־־וימקל וחא יאוה יאויג ינוכשב
 רפא ךחלי בא רורב ליז היל ־אנא ןמחנ
 וילע וריבחס לצומה אניר יכהאבר היל
 נ ברר ימרו אברדא אברד יפדו תיארה
 ל היל רמאדאוההרקחנכררא ןמזמ

 ןיסיס רכר יסבינ לכ ירבחל
 חיל רמא זיסיס רכ יכרירקימ הוהד אערא איהה היל חוה ךל אגיבזמ
 וחא !יסיס רב יבר אחקיסר אוה ייורקיאו אוה ןיסיס רכ יבר ואל אה
 'יעמה'ניד יכה אכר היל'םא חקולר אריב חמקוא ןמחנ כ־ור היפקל
 ןמחנ רדא קחנ ברר אישק אברדא ברד אישק היארה ילע תינחמ
 ש יאק חקול אבה היסבינכ יאק רבמ םחה אישק אל ברוא ברר

 1 ןויכ אישק אל ימנ ןמחנ רדא ןמחנ בדר היסכימ

 ב; / • י׳ /-׳ *־ ־־
 לכשי ג "אה קיזחיש םיצירמה
 ;׳שתישה חכתשת אלפ
 היל תיאאלק'יטיע
 ייא יבנ "יקפמהכ ♦לחאד אהו
 אמש אל ןטק יסככל׳ידידות

 ריבע אל אנש אל׳רמיע יכמ
 ימתי יבג ן־ידירומ ןיא רטיע
 .אמג יבולמ ;ודמחת
 ,ארבו ךלמ חריא יל יהייאמ
 ינוכשב היהש םילע יל הילש
 "ןיא םיעדמ ויה אל לבא יאיג
 ,ל ןיה אל יאד אכיי היה ךרד
 יאמ יכיכשב הוהד ללכ םידע
 ליז ןתחכ בלתייא? היה יכיה
 םהל שיזטאדךתלינארחב
 היה אלש עדיל הקזח ידיעל
 *3 לכ תיב ותואב רערעמל

 רערעמה רמאי םאו םינש
 ןל ןיאו םימי ינש ךמע יתייה
 "ביא׳ידעהו םימילש סיכש שלש

 ואל :דיספי ןיעדמ

 . ץוברל ןיתומהכ םש דמעהב

 ת-קמ אל התאי יימש יתימאו הזיזח ינש יתל־אי ־ אמיא כגא הל ינק אלי ׳ס ימנ א־ה יןתייית תח־עפל >א תיערלי
 ?ילע ו-יד יניע ית יהי יתייי יק'" היה סימינ־ה םירדחב יאיה יאמ ינסשב אנא רערעמ ל א :יייישנ יהדזאש יל
 "בב׳חריס םירע אנה ןתליבא רייכ ליחקיזחחלל׳א:יתיחמ אל ךנלי יתישיב יב התריש ןינ־חה יתינב ןמע תתשמי

 י,ל םידע ,א יש ןייכד אברל היל אייבסי >מע שמתשנש הייאר אינהל יילע קזחומ חקול ירהש רכ,מ ינייהד ,ריכחמ
 'ח,תמ אל דב,ע יאה, ם,יה יתלכ ינעמש אלו ליאיה ימע היה הז סג אמש ש,חל יכל ןיא םינש שלש ,ב שמתשנש קיחיחב
 פיש׳ייאר סיס אלכ ןחא/יזחמהד־דימ ןמחנ בר־יפא תייע אלבלבא היה ,לש הז תינד רערעמל ת,יע יל היהשכ אל(י
 ¬מ לכ חפיס רב יכד יסננ ל־:ןמיהח התנכז דנית ימנ רמא יכ םליעמ אוה ילס רמא יעכ יאד ריתהש הכה איה רסאס

 __?ייי יוירויד •יי יי״ימ יי ייד אירחמד :!יסיס רב ומשש םדא ותואמיתיכתס ועקרק ןתוא לי



 ארתב אככ ישיי־לש קרפ

 הרקימו !יסיס רנ ינר היל רמאר ןויב
 ייורגל איימר הידיד היל עןיסיס רב ינר
 אל >4נה לבא איה ןיסיס רב ינד ואלו
 ןנירסא אל יכארטשטיקנראלאאהי
 ןסזוה־ר׳יסבינב סוקו ךרטוש םייק היל
 י*><הנ היענ יאמ הירנחלהילרכאד
 ז־ריחלנאו היהגנז ךנימ היל רמא תיכ

 הקזח יגש רמא

 *רבדה ןיארע ןימיס רכ יכד הל ורק אמלע ילוכד ןס
 ואל ׳חא אוהו ןיסיס רכ יכח האנקש ןכ תארקנ ךכיפלש
 ר איבהלו ייולגל היחר הידיל הילע היתחקל ןיס ס רבח
 אוהייורק אד סידע׳יבי סאו״תקל ןיסיס רבמ ואצד״יאל
 תודשינהח אל)יכה 'יירקחד

 > *תקוח א ה ןיסיס רבח חקלש
 ^|ל אטישפ אהד הידיב הל

 !)1יבד ישכיכ היצרמאדיאהד
 יכה ןל אנינכזח ןיסיס רב
 וכחמ יתינקש יסכב רמאק

 ונממ יתינק אלש יסכנ אצו
 'יארכ ךכ ןכ ןיארקנש פ *עא

 היל ןכירחא חל ימ ׳. הטישה
 רכזחהש ירחא ךרטשסייק

 ׳ שלש לש ק׳חה> ולסופל הצור
 איה רטפה םיקמכ םינשה
 רערעמ בימהס רחאמ)האב
 ותקזחש םילע איבהל הז ךירצ'קזח הניאש הקזחה לע
 ןל אריבס ידבוע יר*ת יניהכו :ומע הז רד אלש הרומג
 •שחיכ ןיקסיפ ןכו אכידכ היתווכ אתכליהד ןמחנ ברכ
 • לכהש אתיב יאהבתיעכ יאמ :ימור שיא לאכנח״ד

 רטא 1 היה ילשש ןיעדוי

 םיתבה תקזח •©*מ גת

 סאד 1ומש וכטרייפ אזה ידיד עראיאהד׳ידומק
 'ככזד התנכז אינלפח ןעוטו םינפ שלש הז קדחה
 יתנכז ךנימ דחא יעב יאד ונימכ ןמאנל ידיד יחק ךנימ
 הב קיזחהש םידע ול שי סא ימנ יא הקזח יכס ?יתלכאו

 היאר איבהו "א סוי רכומה
 *תיניעד יתשקב רדד אוההמ
 יפיה אוה ק וירבדכו ןמקלד
 עקיקהש רערעתל םידע שיד
 אכהדידכועכ לבא התיה ולס
 ידע ערעמל היה אלש חשמד
 'ונו תידימ אקואל "חאקדמ
 בבז ידיל יחק ןיעט היה יא
 היה׳תוי דח הכ רד ואינכ׳כיוי
 שלש קדחה אלש פ עא ןמאנ
 ל רחא יעב יאד וניח םינש

 לכא םלועמ ךלש התיה אל
 איכלפמ רמאל אתשה יאלו

 ןעטיחל יצמ אל ות ולש תיהש 'ליהו ןכימ הכבזד התכ בז
 ונימכ ,תוי דק הכ לד ידיד ימק יא ךממ הנבז ידיד ימק
 ׳רפמל וניחד *לועמ ךלש התיה אל הלחתמ רמא יעב יאד
 עברא תיליעל א/ישקב רדד אילל יבנ׳כוחדכ *ירחא אל
 'רדיתקל אתא ךכיח 'הבזל היתינכז איכלפמ רחאו ןיכס
 'ימקואו׳מוי דח יפא היכ רדד ידהס יתייא היל *תא איימ

 ןזיכד״יתכיכז ךנימ רחא יעכ יאד וניתב אמוי דח הב רד יריד ימק רמול ןמאנ ןיא ידהס היל תיל יאל עמשמ ךדיב הל
 הליחתכ רקשצ לוכי היהש וגח אתשה רחאקד יאמב זכיחאהל ול ןיאו ונימ ות היל ת צ 'הבז הינימ ןאלד הדוה רככס
 הימ יאד יביכקד הדיערל היתיזחו בר םתה רמאקד אהו וזיכעטצ קוקז היהש הדיעדא קיסמ היה אלד הדוהש םדוק
 'בעטב ןמאכ ןיידע היהש רמאק אל ה״תניכז ךנימ רמא יעכ יאד זגיחב ןמיהמ היה ךנימ הנבז ידיד ימק היל רמא
 ןמיהמ הוהד תוי דח היכ רד ידיד ימק ארקיעמ ןיעט הוה יא ההו הדוהש םדוק ארקיעמ ןיעט היה יא רמולכ אלא גז
 #וכ אוה עירפד איטש יאהב היכ אכעדי היחא הדי יתותמ ארטש חפכד תמיאייהה יבג ררוב הז׳רפ ףיסמ היאר דועו
 ג׳עא אמלא*ירמא אל היתלק יעביא אכיד יכביזקתיאד ןויכ לא היתלק יעביא אהו אברהיל רתא ןמחנ בר הנחיה אל
 והוכיארש׳יפ אכיד יבב קזקתאד אתשה היתלק יעכ יאד ונימב אוה עורפל רמול תנמאנ התיה ידיכ והוניארש ס־דקד
 הולה ־תא ־עטפיל הצור סא תרמוא איהש הז הנעטל וישכע הכירצ המיכ לעש ונימ דוע ןאכ *יאד אכחיהמ אל הדיכ
 ןורפכ ןנתד .היאר דועי היתלק יעכיא מ'מ הז ליעומ התד י׳רל ןיאו םיוקמ רטשה היהש קזתתא סש 'יפ סרטנוקבו
 1 רמאד ןאמל הכימ ךירפי רוטפ ךל )יתתכ יל והנת ול רמא רחמל ןה ול רמא ךדיב יל הכח םיניידה תיעיבש
 € יכתקי יחל םידעב היפזואד ןאמכ םידעכ היעבתל ןויכ אכה אהו םידעכ וערפל ךירצ םידעב וריכמ תח הולמ?
 **ירחא אל״כויג יאה יכ יאדו אל םליעמ 'ירבד ויה אל לומתא רמאיעביאד ונימב רוטפל אכה ינאש אישוק יאמו רוטכ
 'יס׳יתישעש׳חאל ונממ'יתחקלו יתרזח 'תאו ןעט סאד דחאל ןמיס האשע יכנ תיביתכדירתב׳פכ רטנוקה״יפש המו וגד*
 ויפ לע אל קיזחמל תיכז ול ןיאו ונחמ הלזגנו ולש התיהש םידע שיש רחאתד ריתהש הפה אוה רסאש הפהל ןמאכ ומשב
 <עד'ישיריפדכ ונימ׳ירמא אל אביוג יאה טכדיקר׳ל׳ארנ ןיא ךממ׳יתחקל׳מאו רזח ירהו ןמיס וליאשעש *רעמה הז לס
 ןמיס האשעש רחא הקזח ינש הלכאו רזחל יריימ סתהד י״רל הארנ אלא וישכע ןמאכ וניא הליחת ןועטל לוכי היהש המ
 ר סל ליו הקזח וז ירה הנעט שיש הקזחל איה׳יכתמ ןמאכד ןכחוי׳ר ל תק יאמו אטישפ הקזח ינש הלכא יא אתית יכו
 ןכו ל״מד יכה רתב היכבזילד שכיא ריבע אלד ולש איהש רמול הקזח ינש הלכאש םדוק הילע רעריעש ןוט ן מיהמ אצד

 ?יב רדד ידהס קיזחמה יתייח ליה יא קיל אדבועכו הקזח ינש הלכאשכ יריימ יכה רתכ ,תייחל אדביע׳יהה ימכ
 י' ןכרעמ ת׳מונימילילד ג עא׳יליב יעראל ימקיאל ליהל אב״שרל הארנ הקזח יבס הלכא אלד אניה אמוי;דק] רכומ?

 י חקול יאהד ג עאו םלועמ ךלס לתיה אל רמא יעכ יאד וניתב ךניח התכיכז רחול ןמאכ רכוחה היהש רחאמ תקולל
 לוכי יניאו העיבש ־,יחמ׳והד ואל יאד אכח׳רד אכסנ יבג ןמקל״משחדכ ונימ דה מ״מ אדהס דחכ דהו ולש התילש עדי
 סעטס ביייחמ ייל אל אכהו דעה תא שיחכמ היהו יפטח״אצ רחא יעכ יאד וניתב יפטח ידיד רמול ןמאכ היה עב&יל
 <פא וסנאנ ימת יל ןנרעט אלד נ עאד רטשב וריצח לנא׳יקפמ טנ״כומה ישב ונינמ גהכו׳ועקרקה לע םיעבשכ ןיאד
 'כומהד׳יההל ימד אלל ירואו וסנאנימא יעב יאד ונימכ וז געטכ ןמאנ היהיהיכאש ןוט ןל ויתרזחה ןהל ןניכעט ט?
 !לס׳תיהס היל עדיי ירהש חקולה אככעמ היה אצ םלועמ ך:ש התיה אלד וז כעטכ׳וכזל רכומה הנור היה סא אכהד

 ןי'חכ היל ןיכזד יאה אלא אעראל הירמ ידהב אבידכ תחיחל היל תיל קדקמ יאהד לו׳ינואגה יתיביל יניא ר ח ר בתכ
 ידיד םירבד לעב וחל ול רמולו ותייחדל לכוי אלו ינשל ןושאר רכח ודיל אכתש תיכז לכ אהד אכ׳שרל הארנ ןיחו הידהכ
 ,אצא תא יליל םירבד לעכ ואל היל רמיתל יכמ אלד אתיליעד אתשקב ריד אוהה יבג אילהב ןחכשא ןתקצל תא

 י אינצפמ $ הידיכ אייח טר הל יקוק הי? אתמ דח אלבג׳והה היכ רדל ילהס חכשת הגה יא



 ווכנ יזש>יןש קרפ 0,,,3•י 7,?1,יי
 סוחח םיקחומ ןראב יאמ יאיכיקיפנ א־אה'5י"^
 3ז יתדימ אל 1וכלוד״יי אצי תחנ" "י"" 1*״
 £־, דע הקזח הניא לילמ ןי״״ ״״י 1"'י |י£ייע^
 סמית תעשב המוקואצחכיק .ענ יאתייונמתי׳ייש"?י׳י>־ל""*י?מ"!

 ןמקלדכ הנידמ התנאכ׳יפאו
 1 הישרפ ןכי אקרפ 'אה3

 חמ איתב

 הקזח ינש היתלנאי ךניח הנפח היתניבז איב^פמ
 םידעיל 6י'יפ איה אנלזנ אינלפהיל ימא
 זל״ד ל אמייק אה אמיי יח היב יי יל־־אי (ל" איהש
 הי היזחהס םידע >ל !יאד שריפי הענ אל)הקזח |

 ה ,
 םיקמכ לכא ח ר יפכ׳יכזאגה
 סיריח כילנ תייונמ תיריישהס

 ןל אמייקל יכה ןיעט ינח אל
 כ יסכנב ן קיזחמ ןיקריפגנ
 וינפכ אלש האחמל חרס
 י/יעדי אל׳יעט יאו אקח׳ינכ
 עקרקכ יננלפ שיאקיזחהס
 וניא יתיחמ אצ ךכלו יל#
 ׳אקח׳ירחאדיכיהיכל ןמאג
 ד האחמ אינה יינפכ א;ם
 ורמאי)'יל תיא אלכח ךייכחד
 הזל זל ורמא ןכ זמכ קזחתל ול
 עקרקכ קיזחמ דחא םדא#
 ןכנ :תמונמ׳וריישו ליאוה ילש
 אנדירט הנה יאקושכ : הכלה
 א תינקלנ יתייחה רנכ/יל
 רקניה 'נקמכ הכילזה^תיחא
 תיככ רד התאש יתעדי אלי

 הכ קיזחהש םידע מ ןי
 אל ותד דחא סני'יפא רכנתה
 אכלזג איכלפ ןיעט ינמ הנה
 אכלזג על הננרסעחשמ אנה
 איהש םידע זל שיש אל איה
 ול אכלזנכרמנלכ אלא ןלזג
 <לל הארנ ןיאי ידי:י עקיקל
 היסמדכ יקיסאל היל היהד
 אעראל יל תיייייקיאל ליעל
 ן אל יאנימ תא י איה יליד

 דיעע ;היתניכז

 אהו ירא יאוה יארכ יקישכ אנא הייד 'םא
 ןיחלה היהא הת אחע לכר ירהס יל׳יא
 ירוה יאקושכ יסוי ןיחלה היל רמא ׳םוי
 1לכר שיני6י^ ריכ^ ^יסר רסא אנדירט
 רפאר אוהה אקושב רירט ימוי ןיה^ה־ר
 םא אערא יאהב היעב יאפ הירבחל הי4
 הגנה ייד רפאד אה־רגיבז איג^לפס הי^
 אערא יאהר תירמ אק א4ויילםא ךנימ

 !ףירירכר 1דעכ וא*ל בא 1־לא ןיא ירא יאנימ התגיכזא^ל חאו איה יריד
 יאפ הירבחל חיל ימאד אוהה * חיל רכאק אניר אכר רמא תא
 1לא הקזח ינש היהלבאו אגינז איגרפפ היל רשא אעיא יאהב היעב
 4ז יל תרפאו ךב יבלמאו יאתאד ידהס יל יא אהו אוה אנלזג אינ ,פ
 היל *ופאק אניר אבר םא ונמיה השק ןושארה יי חונ ינשה לא ץכז
 םוא ןמרא דעכ הילע םותחו הרשה לע ררועה ןנתר ןומראב ןאפב

 ינשה י ־ - ־־
 םישרפמ שינ סמ םישלש לכ םיש ןסכאתמ היהש ריעה התנאב רחא תיכ ןל שיש ןנגכו

 סככזד התניכז איכלפמ היל רמא :יניעכ הארנ וכיאנ יתעדיש פעא תיחמל יאנפ יל היה א;> אנדירט היה יאחוסכ
 תיכ ונדנע ילש הריכח רטש הקזח ינש התלכאו ןעט אלש רחאמנ ךייח התקל איהש הריכח תעשכ יל רנ*אש וינ.כ ךכיוי
 אכיה איעבמ אל הלחתמ עקרקה היה נלשד׳יל ידנתד ןו׳כד אחעט ינייהנ רערעמה דיכ היל ןניחקנח אתלחד אנקסמו
 המע ןיאש הקזח אהד הינימ הל ןניקפחנ הקזח הניא ימנ סיכש ׳ג הכ קיזחה יליפא אלא םינש השלש הכ קיזחה וימ
 רכנמ לש )לש הכיאש הדשכ הכ רינהכ היל הנהנ יאל סא יל הרכמש יתיא לש התיה סא עדמ וניא איהש איה הנעט

 רחאקדת רערעמל םדע אכילדג עאנ ןיזתנא םדשכ ןכיקשפיכ יל הרננחה ןמ ייתיעח הבגי אנהו רערעמל ז גר ־ז■ יו
 איכלפמ׳מא יכ הקזח ינש התליכאנ ךנימ היתכיכז אנא רמא *עפ יאד ונימ ידמא אל קיזחמה הז אלא יכ יצ ת רות א״י
 ידנמ אנהד ןניכ ךכליה יאל סא רערעחד הינימ רכנתה הנבז סא עדיי וניא יחנע איהש ןמאכ ךניח הככזד התכ בז

 םא םילעבה ןמ ול הרכנמה החקול סא עדמ יניאש אנה הדנת סגו יחד םידע קכ ןיד לעכ תאלנה היה ולשד רערעמל
 םז הב קיזחה לכא דיספה ךכליה׳א סמ רכזמה הב קיזחהש םידע זל ןיא סגנ ידיד יאמק ךניח הנבזד ןיעט אצ אהד ואל
 ׳תא יעכ יאד יגימ ןמאכ ךכימיה החקלש רירבכ יתעדיש רחילכ ידיל יאמק ךנימ הנבזד התניבז איכלפח ןיעטי סיכש נ
 יכג ןיקריפכ ןמקל 'ירמא יכהו דחא סמ רכזמה הכ קיזחהש סידע ול שי יתכ יא הקזח יכס היתלכאנ ךניח התככז אנא

 ... ..... _£.— .^•יד £ו*ד*יז 1וד1'/.*י £ואו1ו,.ו .י4י*י ^ודי

 ןמ הרי;
 התכיבז יאנדיד ןעוט'התייה םא וליפאש התככז אל יאנימ תאי ג יתשריפש ומכ׳נכ יל תדנמ אק אלו _
 אל התאש ךממ רתני הכ קזזינמ יכאנ תא ידיד סירכד לעכ זאל : ילש עקרקמ ליז : הקזח אלו רטס אל ךל ןיא אל?
 התניכז איכלפח :הכלה ןכז ׳יפש ומכ סיכש׳גהכ קיזחה סא׳יפאו רערעמה היל תאק אכיד אבר רחא :סינש׳גתקזח?
 _4... 4.1.. 4>.1_..י_׳4__ ״..4 *י. ־ ׳ ■ ״

 קש *׳קיט זיהד דיספי הזיויח חנכ ס כ0 ג הכ ק זקהשפעחנ נדחו פמדכ חכרכ ידנמ והניכ זלזלנעכ
 א סני יליפא הכ קלח ול היהש עדמ יניאש ילככ שיא דימ סא יכ םילעבה דימ החקל אלש אנה הדוח6
 ןיעטד אכיה ונייה יתקיתשב רערעמ דיספחד ןכירחא אכיהד שלש ךיתב רערעמ החמ אל יאמא ןיעט ינח אלנ דחא

 •יוייימ •דז דייירד* רהידויוי ימוד ידו*י1ד*׳.*1 י׳.ידד4 •דירמוימ ודידוי/ד •י יי-י דמזמ ודו". -ייד>>יד4• *.ודדו■!. •ידדמ •ד*יד4

 1׳ ז/יןיזולךזי ו-׳קע 1.111* 7*׳ש 111יעוז17 ;שש ןיזל7 ןל כ7 ני7זלזע לתריכזל רטש ס7ק7לכ י/קזזל^יס יקק 7ישכ רערעמ נ0

 רמזאז יולל ןנעמש רכמש הדש לע ררזעה ןכנאל ןנתד תמנתכד ןורחא קרפכ ןנברכ לק ןכא)ןנמדאכ ןאתכ : םולב
 ןכואר סתת יולל ןיעמש )צ כתכ0 הליכמ רטש זתיאנ דעכ הילע םנתח רלנעמה ןבנאר איהנ נכממ ולמ ןנעמש יכ ןבנאיו

 ינשה : ותע רקא דעו



 3" ארחב אכנ ישיירש קרס , םיתכה תקזח

 : דע םתחש השעמ :יתמתח וכלו יל חיכ :ייל ינשה יא לכא הקזח ינש אביט ינשל ירקד שיציא דים9
 הנבז ליז יל תרחאו :הרקמ רקיי ןישל רחאי ילקחד ידהס היל תיאד מ לע ןא דיבע אל
 םכחכ ןידב ונתח האיציהל ךל היה התיה ךלש סאי ילהיג יהל שיחכמד יהיא אהד ינמיהמ אל ןיכש עבש ה!כאד
 יבלב יתרמא יאניל ןבזיחל אכימא :ן־תיעמ דכאצ אלו : סיכש ג יכייהד הקזח יבש אצא הצפא אלש הדימל

 יכ ןיכש תיש הלכא לבא
 יכדרמ רב <ר השקה
 אלא ילהפ יתייא אל יליפא
 כ אהי ןיכש שלש הלכאל
 םדיק היתחקל רמיל קאפ
 רמא יעב יאד יגימכ ןניוי
 ןיאד *ר רמיאי ?תכיבז ךנימ
 ןיעטי אל אדקיעמד ינימ הו
 עדיי ןיאד התכבז ךנימ ללב

 :)כממ׳אצקש רטש הזל שי סא
 רקשל יל המ הבר רמא
 ייבאד׳יסרנ הבר
 'ריבס אלד ןמקל ירמא אכרו

 יל המד אדשח ברד אה יהל
 א אל םידע םיקמכ רקשל
 יאתא אבשרל אמיתקירתא
 לש אמיכ סידע׳יקמב יגמ ייה
 לתאכי׳תא םיי לתיה ייתיכא
 (יכעזט אהד ייתיבאח התקצס
 אהב היל ןניכחיהמי שרויל
 םיי יכ ירד ייתיבאש למאקד
 ךניח׳תא יעכ יאד יגימכ חא
 יתאקי^ ימצ ןמקלו התנבו

 לס׳חאד ביהד יעד רהנ ילימד
 מ היחקלש יתיבא
 אה ןעיטי רזיתד ךיתיכאיי
 אלא הוחקלש ןיעטי אל ןציעא
 ןכא דמא םזי הכ ירדש רתיא
 יתיבא לשד יראו היל ןנייעמ
 יתיבא לש סלועמ׳תייהש משי>

 כ שרפיש דע יתיחקלש אצו
 היחקלש טקנד ןמקל י יילכדפ
 ש ןיעטיש עדיש ךדכש אל
 ית אלש יתיבא צש אלא היחקלב
 הניר ינא גע א סיי הב ירדס
 ךיתיכאמ היחקל ,תשד תיכזל

 : שרויל ןינעיטי עעשתכ
 ודימו

 ונכי׳־ד ז־דועק ןושסנרחו ייד חונ ינשה
 וליפא וחוכז חא רכיא םירמוא םימכחו
 ילכא השתכ היל רכןזסתח ןנבר אמיה
 רמאו ירקימד שיניא ריבע ארוכיר אבה
 יאהב היעב יאמ ירבחל הייד םאר אוהה
 ההילבאו התניבו אינלפמ׳יל סא אערא
 רפס* אוה אנ'רזג אינלפ ידא הקזח ינש
 אז־ירואכ היחאד ידהס ייד היא אהו הייד
 אנימא הייד רפא יירהינ הנבז ייד חרמאו
 ןיבזד שיניא ריבע אנר רסא יאניר ןובזיא
 תיענ יאכ הירבחל 'ייד'סאר אוהה היניד
 אתנבז אינלפמ .—וייד רסא אערא יאהנ
 אנטיקנ אהו 'יל טא הקזח ינש חתילבאו
 יגש עברא סנה הינימ ייד ינפה ארטש

 ינש תייה הקזח ינש חרכס ימ הייד רמא
 אניפא אק אבוט הקזח ינש אנימאאק
 בוט ינשד חקר ישניאיריכע אבר רמא
 'ירקר ןינש 'ז הירכאר יידימ ינהו'קזח ינש
 ןיא תיש ירבא ךיאהר רטשל יאהר הקזח
 יהובא ידש טוא הז וזמ הידודג האחמ ךיד
 יתובא לש רפוא חח הקזח ינש יתלכאו
 יא.—זו איה היז־רהבאר ידהס יתייא יאה
 הנרמא הקזח ינשהלבארירהס יחייא

 הז־ינכז ךנימ לא יעכ יא רקשל יל המ
 רמא תקזח ינש חיתלנאו

 *טעימ סימדב תיכקל יל ביט
 י חורטל אלי יל ייארה עקרק

 \ יאכזהש 'ימעפ סגו׳ידב אפלו
 שיכיא דיבע :ןידכ בייחתמ
 וניאש םת סדא היניד ןיבזד
 ולס לע /יפא טטוקתהל הניר
 צוטיל ייתיעח׳יניהל איהיישע
 ןיקילחמו ןיד אלב ילש תא
 אנימא שריפח חר ש יריפבו
 ןייבילמה ימקל יאניד ןבזיחצ
 ילס איהש יפ לע ןא ר ח ילכ
 מ אלב ידימ האינימ יניא
 םתיא הנקא ןינידי תטירמ

 תיעמה ילאכ תיבירמהי ןינילה
 :יצש ^ראה רקיעש פ עא

 אלי הקזח ינש היתלכאי
 רמא : רתיי ירטסב יתרהזנ
 גפותכש ירטש א:טיקנ אהי׳יל
 הימקצ רמיצב יל אניבזל יב
 סיכש 'ל.הז'רכומה ןמ ילכא

 הקזחל יחקמ םלקש ינחני
 אל יאנימ תאי תחחעיכש ךלס
 ןיאש הקזח ךכלגה התניכז
 אל רכומהש איה הנעט המע
 הרכמ רבכש ךל הרכיתל ליכי
 רערעמל קיזחמ,ליא :םדיק יצ
 יכס אכימאד יאהד תרבס ימ
 סינמינכ יכש תלת ונייהד קזח
 אנימאק אביט הקזח ינש :
 שיו הברה ךיש רטשל יחדקש
 "עמדב הקזחה לכב םידע יצ
 ש יתימא ךכיפלז ןמקל

 יתייה אלש סתס הקזח יכס
 *ברא לש רטס ךל היהש עדיי
 שרפלי ןיעמל ךרטנאש סיכש
 אב סאי סתס הקזח ינש אבזט ינש ירקד שיניא דיכע אכררמא : אבוט הקזח יכס
 !ימעט ןעיטז רזיח הז ןיא טינש השלשמ רתיי׳מאקאכוט קזח ינשד ןכ ירחא ןועטל
 רזיחי ןיל תיכב ןע;ט סדא ןיאד ןחקל ןל׳מייק ןכאו׳יכיסאר תינעט שיחכהל תירחא
 וידה קוספכ תינושארה תמעט רחא אלא תינושארה שיחכהל תמקא תמעט ןעוטו
 יתייאד הידיב הל ןכימקותד ילימ יכהו :ןעטי רזח אל ירהש היל ןכיכמהמ אבוט הקזח ינש ינהכ ידהס יתייח יכ ךכליה
 סיזחהש רקא הרכומל לוכי אל ימנע רכומהש רערעמ לס רטשה ת ריכמל ילש הקזח׳כש ימדקש ןינש עבש הלכאד ידהס
 סתימס יזח הלידג האחמ ךל ןיאד רטשה לעב סע ןידה ינש תישמ אלא ידהס היצ תיל יא לבא יפישכ ס כש שלש הז ה3
 ן ינשה דימ רטשה אינמש דע םליעל ירטשכ רהזהל הזל יל היהו רחאל ורכמש סיכש יתש ןיסל הקיזחמה הזכ רכומה
 אבל 'תאלמו ראשה לע היל ןכיכמיהמ ןכאו םינורחא 'יכס ג לש אלא סיכש׳ג תקזח יליע ןירכ וניאד םישרפמ שד יכערקיו

 ליכע רמימל ךירטניא יאמא םינש עבשה לכ לע ידהס אכיא יאד ןכ הידמל הקזח ינש אבוט י:של ירקד סליא דטע
 םהילע םידע יל שיש סינירקאה סיכש 'נ תקזח אהי אלו תדמוע רטשה םיקמכ הקזחה ירהש איה אתליח יאלו ׳יכ שיכיא
 ירהש םיכשה עבשל׳ידע ךירכ אלד דומלל ןיא אבר ירבדמו ולסיפ יל סדיקל סיכש׳ד לש רטש ירהו םינש ג לש רטש אלא
 טיה יליאש 'יכ שיניא דיבעד אניתאק אכוט הקזח ינש ןיסל רמאדיאמכ ןעוטו רזיח יירק יכיאד אב ינעידוהל אכד
 •מד,ידע האמכ ןיר לעכ תאלממ םילכ יניא סיכירחא ינהכ ידהס יתיימ יכ׳יפא סיכזשארה םירבד שיחכהל ןעוטו רזיו•
 יצש איה ירהו עקרקל היה יתיבא לש רמוא הז : סיכש 'זה לכל םידע ךירנמ יתכ קר׳יפכי ךלכ תמישארל תונעט רחאו
 *ישרי איה ייתובא צ0ד ןיעטד י אחכ קיזחמה הזל רקסל ול המ הכל רחא : ןמקל חכימדכ הזה אדכיע ׳יפ רמוא השי

 רמא 1 ; היל ןנינתיהמ ופימ יאהב ןכליהי יכ רקא יעעיא :םהמ



 ,״, . !ביתינק♦
 ןע1טו רחתו ןעוט אדוחלת
 'ןזחל) דבב ןועטל םדא לוכי
 י״רתא ירבד ןועטל)קילחא
 פע א םינושארה וירבד ץרתל
 רזתש הזכ תלק סש־חנמש
 יעהבאד ירמאד יאהו ןעט1
 ליע :יתהכאדכ ק^ע ׳יל׳יתסד
 ןעוט ןעוטו רזיחו ןעוט רמא
 רזיחו הגורס המר־גכ איה
 ןעוט וירצ־^מ1^(^תל ןעיטי
 יגילפ אל אהד׳קווד ואל אמק
 רזוח וניא :ןעוטו רזוחב א!ן
 וירבד תא רתלס ירהש ןעוט♦
 ףא אלוע הדומו : םינושארה
 יאהל היל ןכיניהחד בג ל*
 '1כ איה ךתהכאד ןיא קעטד
 לש 'ריפו הליחת" ןעט ס אש

 רזוח וניאר ןעטו יארנאב תאו ןעט אלו
 חורסגא את־ינעט אסעט יאט ןעוטו
 יתמא ירש יל אד׳ביח 4כו יעדיהנ ורומו
 אכיהו ןעוטו רזוחו ךיתובאמ הוחקירש

 ןעט א^רו גיד יביר יארבא ילימ יעהשיאר
 טמ ןעוטורזוחדןעטואנידינלאתאוי
 םלילא תיהנעט ילגמ אלד שיניא ריבע
 א>ננא יאעררהנ אנא רמימא רשא אגיד
 אתכלי־ו ןעוטו רזוחו ןעיטר יל אריבסו
 יתמא לש רמוא חרז ןעוטו רזוחו ןעוט
 לש רפוא חרזו חדקזח ינש הח־ולכאו

 יאה תקזח יגש התלכאו יתמא
 *4** # % * ו ־#׳״ ן

 וניאד ךיתונא לש אלו ייתובא
 רקוע ירהש ייתהפאדכ הלע 'ימסד וז הנעט ןעוטו רזוח
 ; אציעכ ןמקל 'יקספד הכלה ןכו םינושארה וירבד ירמגל
 ןעט אלו אכיד יכ יאק הוהד אכיה לכ הלוע ימנ הדוחו
 דלב רזח דבמ אכיש רתא אלא םינושארה וירבד ןוקית
 ןשיחכמד ׳ביה ןעוטו רזוח וניאד םינושארה וירבד ןקיתז
 יעדרהנ ודותי:ויכזרקו ויבהוא הורמנא אתנעט : תנק
 הוחקלש יתוכא לש ןעטו׳זחו יתמא לש ליחתמ ןעטש הזב
 ה וירבד רקוע וניאד ןמיהמו ןעוטו רזוחד ךיתיבאוי
 שלש הב קיזחהד ןויכו ןהילע ףיסומ אלא ללכ םינושארה
 המד איה הנעט המע שישהקזחד הידיב הל 'ימקוח סינ*
 הקזח ינש התלכאו התנכז ךנימ רמאיעביאד רקסל ול
 געאו ןמיהמ ךיתטאמ הוחקלש יתיבא לש ימנ רמא יג

 ׳_׳ ...  י׳.•יוו ד•

 / וד׳-"׳ ׳ -*--׳׳* ׳ץ׳

 הבינגה לע סוזתיא סוזתיאל
 ,גשילל/ו/תיא אל׳יזתיא אלד
 דעדלשח אכיד אתעט יוהל
 אלא וב ךל ןיאו׳ וה שודיח םתיז
 אכשילל אלא אמט ישודיח
 םושה אכיד אמעט שרפחד

 ןהנינמיהכ נ'ה וקיקלי אדיספ
 אדיספ אכילד אכיה וליפאד
 ל ילספית אל תוחיקלל
 אכשיל אוההל וליפא ערפמל
 !יכ אכיא יאמ סתה יעכדה

 אלז אנשיל יאהל אכשיל יאל
 אכיה והייניכ אכיא רחאק
 דועו תוחוקלד אדיספ אכילד
 אבילא ךימסב רמאקל אישק
 אל אמלע ילמ אלשתכיד
 אל ןמחנ ברד סושחיגילפ .
 ידהס יהל בישתד אדסזי ברכ ןינמ םושנ רבס נ" אל
 אוה אבהל)ןאכתי ןמחנ בי ־"ם "ליי היל אנמו רקס
 אבינ ןל אמייק אצי סיפ" י׳יי״ל אריא א־י לפ5ג

 לבא שודיתד אכסיל אנההכ אכהד אינוסד הארנו הב
 ןמחנ ברל אבר ליא איני יכס ת״ייקלי אייפ־ד א־.6ילל
 הנוימד איההל׳נהד ךה יתד אלי׳ינ אבייל)ימ םלועמ
 אצד הביננא יבהל) !הנינ'ליח ירת חיבטו הניננ סתהד
 ןויב אנה אלא לסבנ אוה אבהלד ןתנ ס״זייא אל סוזתיח

 חצב׳תהנאד אעהבאא 'תנ שתנתיא הליכאא שותנתיחד
 ידהס היל׳יאד 'אהד הייניתקות רהד ינהת אל התליכא
 דחא םוי יתיבא לש התיה רמול ןחאנד הןיזח ינש .באד
 הל בישחד יתנא והיתו התנבו ךנית רמא יעב יאד וניתב

 ןס : ריפס יתא אל תרחא תייעפ אדימלת

 ♦לייד י ו צ יארכאמיליה יעתשיחד תכיה מ יעדרהכ ימנ ורומו : חיה הנעט תמע סיס הקזח)הרזתנ ן*׳!״
 תא יימנל תורקיעס תונעט ןעטו אנידיבל אתאו ד״בב וישכע ?עוט אוהש המ ןעט אצו ןיד תיכב סולכ ןעטש םדוקו
 ,יר1"ל חירל ןאביש םדוק הלתתת וכל ןמיו ודגנכש ימ ןהמ דמלי אלש היתכעט ילגמ אלד :ןעוטו רזוחד תונושארל
 ירד ינולפל הנח ינא גייח ד בל ץוח סידע ינפב יריפכ ןעט לכא אמלעב הנעט ןעטד אכיה ילימ יכהו הכלה ןכו םהילע
 • יער רהמ והיילע׳נגילפו אנאיעליהנ יחנ אנא רמולכ ןעוטו רזוחדיל אריבסו : ד״כב רופכל לוכי וניא בושו ול הדוה
 לש רתוא הזו :ליעלדכ ירמגל ורקוע וניאו ליאוה תנק םסיחבחמס יפ לע ףא [ישארה ןושל ןוקית ןעוטו רזוח אתכליקו

 י ׳ •-•יאאצוהית^אטא-*־-׳ ״ 4״״י' ״



 לנמאצ מימד דועו
 נליעא) םידע ינשמ רת.
 ןינמאנ ׳ביא׳ידע'ק ןהממ
 יר רמזא דיענ האמכ יר,.
 1 ןיאד מ מ ךייש אלד
 הצריש המי הזש םהינש תעד

 : ?ז ןועט י אל ןועטל הז
 אעה ברכ ןחתנ ברל
 'טזתכד בפכד אמית
 לע 'ימזתח ויהש סיצש איכ/*
 )רמאוסלש 1א31 ותמז רטשה
 לכא הז אוה סדי׳תכש וכעדי
 זיה ')דע ינוסכ יאמה׳ינטק .
 סדי בתכ סא ויה ס־ס^נא זא
 *לפז׳ינמאכ ןיא׳קא וקמח'נ,י
 ילתז ילת א רטשכ היכ /יכגחן
 ןתחכ כר םתה קיסמ)והכינ
 ירת יקואד ארטסכ׳יכגח אלד
 קזתכעממ יקנאנ ירת ידהכל
 היכ ןכיכגמ אל יאחאוהירמ
 כרכ אכה היצ אריכס אה
 תידעל םה סירשכד אנוה
 תקזחא יהל ןכימקזתדתרחא
 ת יחא ודעכ ימב תהז תיישכ

 ןלא םישיחכמ ןיא אהי ימד
 הולמה תאזכ סיחזתחה תא
 םולכ ול בייח ןיח׳ירתוא ויהש
 ס־בחאכ םכניא )רתאש אלא
 היהו םתייה 'י׳יספד הז כדכ
 אכה ותכ סיכחאכד רמימל ןל
 ולאד בג לע ףא סירשכד
 י םי,סיכו םת יח םישיחכמ
 םילוספ ראשכ םתוא ןיכשוחנ

 אכיל ויה םינטק ירתא יכד יל דמנא)תודע רכד לכל
 תקזחמ והל יקעמ אל ימכ ןיסיכא ןכו היקזתא ימוקואל "
 תחע יליספ)תישפנ תמחמ ייה סיסמא ןבילמאד תירשכ
 ירמואש )דלונשמ ןתיא ןילסיפש ןוגכ רמיתל אכיא )יה
 אלסח כרכ אברד :)קחרתנ )ישכע)ויה םיכזלק
 הז ׳רפכ)הכחמכ אכר כישק יאתא ןכ סא רמאת סאו
 נ זשודח אצא יכ ךל ׳יאו אוה שזדיח םמוז דע דרזה
 תייהנ היה ןידה ןמ אהד׳ןדית זכיא לספכ אוהש המ אצהו

 זז תא יז ת;שיחכמה םידע יתכ ינשכ ימכ ןילוספ ןהינשל
 י ר רמזא)םירשכ ןיחיזמהש המ א^ שודת דה אצ ןכ סא

 יתאד אנקסמה יפל אלא רה אל איה שודיחל תאד אכרד
 ןניקסא ןכאו היל ןכיתחא ךנא : אנוה כרכ ריפס
 הליחתכ קזחומ היתהכא תקזח הי/ילד יתיא היה סאו יל
 היה לקאכ ודיכ הכלימעכש ןניקסמו ןניתחא ריפס
 שרפל ׳יגמ הז אל) הז אצ קזחומ היה אליליפאז הנחתכ
 הימ הכאיגינש היל ןכיקסח) ול התתל היל ןניתחא

 םאנ י7 :דכג סילאד לכ ןיד אהינ

 ןמצע
 רקח :סוש !י". ־־ ׳י־ך- ז ־-
 סציכאס תידע יקואד הנט" />-״־.
 יהז תא הז םישיחכמ ירה)הליכא לשה-׳גי-

 אלד אתהכאד תידעכ לכא
 ; *תקומו'תייק ק)לע שחכתיא

 תידע אה : הידיכ הל
 ינש יכהד ןמכ איה תשחכומ
 יז תא וז תושיחכמ תותיכ
 תמיע לכל הלוספ ןהמ תחא
 ררכל ןיאש ירחאו סנועכס
 ןתילע לטכית הלוספה וזיא

 ישחכתיא ימ תהכאכ :ירמגל
 איה סייק אתהכא לש תודע
 תישיחכמה :מ םידומ לכהו
 |וגכ תחא תודעכ וז תא וז י
 ינזלכמ־הול יענפ׳ינש )דיעהש
 ©ושיחכה םירחא םינשי הנמ
 ירהס׳זצכ ממת ה)ל אצ )לחאו

 ©ילמוא םתאש םויה ותיאכ
 יג ונמע היה הו;ש
 הזל אל)םמה יתוא לכ הזלה
 הזכ ׳זדעכז סזלכ םדא סושמ
 סינורחאה ב^^ינימאה אל

 תודמכ^■■■ןןמ רתוי
 <דעה !§{6^0 ןינכ המזה
 ©יקמכ ס^(|וכתע םמצע
 גז :הולש םתיאר אל)יעצפ
 הדיעמו המצע ינפכ האכ
 אצד סליעכש תוידע ראשכ
 ןזו : קפסמ הלוספכ הנקיזתכ
 *א לכא ת־תא׳זדעכ׳וכ האכ

 *גרטצח׳יא יז תכח׳אז וז תכמ
 ההמ דקאאהדתחאתילעל
 אלא ןאכ ן יא)יאלט לוספ
 אנזה כרד 'ימעט)תודע ינק

 היקזחא ארכגיקןאד סושמ
 הר רמא :׳עסמ ונליסכת אלי
 המל ירקש ידהס ידהכ אדסוי
 היקזקא אעחמ יק)אד םלועכ ידע סושכ דוע ודיעי אל)יל
 הר אמיל : סילזשפ םידעה אמש קפסמ ונאינית אל)
 סישתכומ םידע )דיעהש אתהכאד תידע רישכמש ןמחנ

 הרישכהש 'גוה כרדכ הכ ושחכוה אלש תרחא ודע ונייהד
 עכ אלסק גרד אכילא ;הכ ושחכוה אלש תרחא תודעכ
 •אדוד אדסח כרכ יל ׳ריכס אנא דחא לכ רמול יגיצפ אל
 *עא אלשק בר אהד אדסחכרכ היל אריכס אל ןמחנ כר
 !יתהכאל תודעכ ןכש לכ ליספ אמלעכ תורחא תידעכ
 צכא : עקרק זתנח לש׳זדע יתואכליכאח ידעה )שחכוהש
 •דהס יתייא רדה : אל ומצע עקרק יתיאד תידע ותיחכ
 דיע הינשל ירהז איה היתהכאד ןמחנ כר ודיספהש יתיח
 |5אדכ רכג סילאד לכו הזמ הזל חיכ ןיאי טא ידיעו הקזח
 אל רמזלכ ה־צ ןניקסמ ןנא ;ןיתעמשכ ןמקל ןמתכ כל

 אתיליזל : הזש היכש ודעו ליאוה הזמ רתיי הז תח קיזמב
 תחא ןילתנפש ד כ לע תוירכה וגלנלי אמש אניד יכד

 םיכס ; אצזצטיא)אניחל יתדנ םהיניד

 הירבאו א*ה חיתהב*
 הרלכארידהס יתרמא > 0
 ירהכ 1ליכא יקוא {םחנ גרסא .,,ד יגש
 אהרהבא תקזחב אערא יקואו רליבא
 איה תשחכומ תודע אהו אבר הי1? רשא
 אחהכאב תליכאב שחכתאר יהנ יל םא
 תגולפב ןמחנ ברו הכר םי1? שחכתא ימ
 רמחיאד יגלפיכק ארסח ברו אגוה ברר
 רכא וז תא וז תושיחכמה םירע יתיכ כ

 וזו הריעמו המצע ינפכ האכ וז אגוה בר
 ^דסח ברו הריעכו המצע ינפכ .ראב
 בר םייד יל הפל ירקש ירחס ירהכ רשא
 ארסח ברכ אברו אנוה ברכ רשאר ןמחג
 יגילפ אל םלע ילוב רסח ברר בילא אל
 ברכ ןמחג בר אגוה ברר בילא יגילפ יב
 אגוה ברמאק אל ןאב דעךלשא ברו גוה
 תודע התואל לכא הרחא תודעל אלא
 רכא איה היתהבאר ירחס יתייא רדה אל

 ז־ריל ןגיקסמןגאןניהחאן:אןשחגבר
 ביהרמ ןגישייחאל אנידיבדאתוליזל
 םירמוא םינש אריעז יכר אמיתיאואכר
 'ירפוא םינש תכ אל םירמוא םינשו הכ
 .דשרנחנ אל שבירסוא םכשו השרגחנ

 סאו אשנה אל וז י־ ה

 ו



 ימילש קי" םיתכה תקוח .£#*83?*

! 

 ,ן," םיה תנידמל הלעכולםסהשאתמסייודאסט#
 ;"יא ממ אל סירזייא םינשו ו־למנ תמ הל יימאיסימ
 סביל הקוקז הניאי הלעכ ייתב השינתנ ס;רמ.א ?•*
 ""דעס זימ יע־ יא סכיל הק-ק׳י הסינ?־ אל יימיא :־שי
 י * הריתהל ןיאכז סייק הנעב

 ךמאל אשנתאל יחדה */תאל
 כ אתתיאנירתידהלירת
 :׳תייק שיא תשא'וסיא קזחב
 *יא בעיד אנת אל תסינ סאו
 הסאה קרפי אל הליחתכל
 ירת ידכמ ,יכלפ ה1מראתנ•
 םסאב הילע אכה והניכ ירתי
 תשש בר רמא ינשמו יאק יולת
 הידיעח דחאל תסינש ןוגכ
 םשאב אפמ איה'יכ רפ לתו
 תרמואב ינשמו אמייק יילת
 ןמזכ ז ילעכ תמש יצ י1ב
 ורמאס׳ינורחאה םידע ואב•
 ךכיפל תסינ בקאו תמ אל
 תאשינ ריסי אב ירהש אנת

 'ירסוא ויה דכמ הלאש וליאש
 תאשנ סא לבא : אסניל הל
 הוריתיהש התימ ידיע יפ לע
 םידע ואבכיחאו אשנילרב
 קיסייחד אנת אל סייק איה•
 ברל השקו אניד יבד אתילדל
 אדכוע דבעימל :ןמחכ
 אלו היל קיקסמו היל׳יתחמד
 : אכיד יבד אתוליזל שוחינ

 תיירבמ ינתוכישה ןתכתואד
 בישה אכונחה בר ןבתיאי:יי
 ירי אתיירב אהח ןכ ומכ יל
 בר דבע קפנ :ןנברו םחנת
 תוליזל שח אלו אדבוע ןמחנ
 איה אתזעט : אכיד יבד

 אל רמאד דועו ליעלד אתיירב ךהל רכזנ אלש הידיב
 'רו הדוהי'ר יכרכר ילשאב אילתד : אדכוע הב כדיבע
 יבד אתיליזל ןניסייח אלד והל׳ריכס והלזכגכשרו רזעלאי
 הנוהכל ןילעמ ןיא : אכקסמכ ישא בר שרפמדכ אניד
 אשילו הדובע דובעלו המורתב לוכאל ןהכב סדא קיזחהל
 'ר 'רפמדכ ןהכ אוהש ודיעתה דחא דע יפ לע ויפכ תא
 יפ לע ןילעמ ןיא יתמיא רזעלא ,ר רמא ז ןמקל רזעלא
 ותוא םילסופה םידע ןיררוע ןהכה לע שיש ןמזב : חא דע
 :וילע קולחל אלו אב היוהי׳ר ירבד׳רפלו ך>חסכ עמדב

 ןחקל פחדכ אמלעב לוספ לוק א1ג םיררוע וילע ןיא לכא
 ונייה גב שר :לוקה תא שיתכחס דחא דע יפ לע ןילעח
 רמא אל וילע ןיררוע שיש םוקמב יאדו אהד רזעלא יכד
 ןיררוע ןיאש וקמב ןילעמ׳תא יכו ןמאנ דח יוהילד גבסר
 שיש ןמזכ ינתקד אהד והיינכ אכיא דח רעריע : רמאק
 דעה תא שיחכמו ולסופה דחא דע ונייה ןיררוע וילע
 דע ןיאו רערע יוה דח רערע רכס רזעלאירד וריסכחה
 ןניעכ ירת רערע רכס גכסרו :ורישכהל וילע ןמאכ דחא

 אהו :ורישכהל ןמאנ חא דע יוה דח רערע םוקמב לכא
 לוק אלק הילע קפנו :יאק׳כיה רפתיא אל ןנקוי׳ר רמא

 תא וקדביש דע הנוהכה ןח היניתחאז :'ודע אלו תלענ

 נ £*$<0־ *יחכ אגג
 םאו

 !סוירנ םחנמ יבר אצת איד תאשנ סאו
 .תמיא יסוי רכ סחנפ ר רפא אצח רפוא
 כ״חאו םירע ואכש ן-יכ אצה רמוא ינא
 ירה םידע ואכ כ חאו תאשנ *דכא תאשנ

 *דכי}? רבעבל ירכס אגאראאצה אל רז
 ינונפה בר ןבהואו ןחכיתואר אתשה

 רכע ק2נ רכוע הכ אנריבע אל אירוסכ
 חיריכ איה תועט רבס אזחר ןאמ ארכוע
 יכרכר ילשאכ אילהד ושמ לא איה אלו

 הנוהכל ןיכרעמ ןיא רפוא הדוהי יבר ןנתר
 ןסמ יתמיא רזעלא ר א רחא דע יפ לע
 ןילעס ץ^ע ץא ירבא ןיררוע ורעשיש
 'ושמ ימוא גבשר חא דע יפ לע הנוהכל
 לע הנוהכל ןילעמ ןגסה ןכ ןועסש ינר
 יכו רזעלא יבר ונייה ג בשר רחא דע יפ
 רזעלא ר והייגיכ אכיא רח רערע אמיה
 ירה רערע רבס גבשרו דח רערע רכס
 םיגשמ תוחפ רערע ןיא ןנחוי ר רפאהו
 ןוגכ יקיסע יאמב אכחו ירה רערע אלא
 אוז-ר ןהכדיאהדהוכאבהילןגיקזחמר
 חצויוח ןגו השורג קד אייק "1יע קפנו

 את

 (!סינסנ יקומ תיניזיני כ'ענ אנת אל תסינ
 הז ירה סלדעואכ כ תאו תסינ ל-א • *י ,. תניל אלשחו יג־ירנ תי״יאיהידיע" יחאל עדי
 אכשרל השקו אניד יכד אתוליז םישת אתעסו א^ת
 אתוליז׳ישמיאלאחעטכעד

 ךליפא כ״אד אוה אכיד יכד
 אשניל הוריתה א^ תאשכ אל
 איגיסה לככ עתשחדכ אשכת
 השענ אל׳יפאאתיליזאכיאל
 9ה ןיאד אמית יכי השעמ
 ןל ונייה רמאקד תאשני
 אנת אצכושו׳שכיל המיתהס

 םידע ואכד ןושארה ארדיהמ
 ישורפל יכח אל תאש) כחאו
 תאשכ אצא אשניל האמיתה
 ל אמעט ונ־חרכ לעו שחמ
 הלעכמ הל יקפחאלקיבסמד
 םלועל לד אתוליז ושח אל)

 אקווד את וליזסוסמ אייעט
 םידע ואב כ חאו תאשנשכ
 רבכס׳כיד יכד אתיליז אכיא
 ש ןויכ םלועה לכל ?רסאנ
 ןירזוחס הת אנחנ תאשנש
 ןיא ול תאשנש דעל הרסיאל
 םא לכא ורוכעג אלא ןייזימ
 אכיל ׳אשנש םדוק םידע ואב
 'וזחליכירנ׳חלכ לעד אתול'*
 הרסיאל ידכ ןושארה׳רתיהמ
 אתוליז כיל׳כליה םלועה לכל
 הידיעל ימכ התנאייסיא סא
 'וכ ןנחוי יבר רמאזור
 יגרד ירל׳רכ)
 הכשמ ךהא וירבד רקיע ןנחוי
 *רכד רחאקד אהו רמתיא
 רזעילא יברו עשר ונייה לכה ,

 יליח י־ה אנה י־סח אק אליכהלי םיררועכ .יייאי
 ןמרשנד הקזח אכילד א־יה לבא תיי״י הקזח אכיאד
 רמיל היח תנמאנ יבנ ןיסח.' ׳י קימ ;־סחדב יחא אל
 א;הד 'ינתמאי ןייכ תיאי יא? אנהד ינתחאד ןהכ הו
 6אן>ד אהיתליד !׳חיני קלב1 םתה היניח ץרפ יניה יאק
 אסיאד סוסח ינייה סינסמ תיחפ רערע |'א ןכתת יכי
 !סתדנ ייייח ןנקמ'יי עיי דזתלתהי ליי ריש־!יד ״ י*
 ריסכמד׳א י" אנ נ יחא)השזרנ ןכ איהש ליק יילת אציי
 רערע ןיאי ןכתיי יא גרכנ.׳וכ יית ינ יתא׳ ליקה ישהל
 כ לוקהו רישכהש דחא יעד הג לע ףאו םינשמ תיחפ
 ס״זחה אל םא ל>קה ןמ עוינ דעה ייהש יתד והנתילכ
 רערע ייא :לסיפ וניא יעהו לסופ לוקה ירהש
 *סיפ לוק לכא דחא דע אלא יקיפאל אנ אל םינשמ תיחפ
 אקוד .אל היניתחאי אלק הילע זיפבי ־ זניקשחדכ

 •אחא היניתחא׳קייד יאד דרי אליממ ת.לב אל היניתחא
 אכילד יחיתל אכיל.דנדאתיל'׳אניאאה.היניקסא

 *י״״מ׳ב ודירוהשכ א*אתוליז

 היגיתחאו

 'יפאד חכומ ׳אתעמסכד םימעפ ני ־ : ״ -
 רמאק הרומג הדרוה ימכ יא תיליז אכיא אנחיז ^דחב
 תודע יע והודירוהד אכיה אלא אכיד יכד אתיליז אכדו

 ;׳1׳ ;ץ ן"׳ %״ י ״״״ אתאו : אתוליז אכיל׳וקה ידי לעש הדרוהכ לבא

 ) אלכ אוה ןושל רותיי הז לכי הנוהכב איה הלעמש רבדה
 סרפמדכ םיקנב םיידש םידע ינש.<ן!סנ דתא דעו איקיעיי יישנ"׳חא דעב ריפש תעמש אחקותיח ימנ לוק אלברךיזי
 ורישכהל 'חא דע אתא יאמאד היכיקסא.איה דומנ ןהכי דח^־ ^ ימימל יעכי היל טקנ יכה םוסח אלא ליזאו

 אי־יקתאן :.חישמ דקא דע יה לוק סוקחנד הינךיסאו :ןכל סזוק תולספ לוק וילע אנינ_אאלא^

 בל
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 אתאו :סולכ וירבדב ןיא סיכש םוקמב דחאד היניתחאו קרפב ןנירמאד געאו היניקסאו אדהס דמ ן<?אז
 ןירישכמ סיכש והל ווהו אוה רומג ןהכד ןסכל דחא דע ןהכל השורג יכג תלק ןילטכמ אלד שרגמה
 םידע ןיפרנזל גכשר ןיכ רזעלא יכר ןיכ תמלע ילוכדו נ היל ןכיקסס אל יאד אכה לכא הנקת היל ת*אד סוסו
 1 תיידמ ראשכ הז לפכ אלש הז םיליעמה ג ולקה ןככרד המורתכ יתנ יא ןילטכמ םלועל לוסגי

 יקואד היל ןכיקסוי ךנא
 יקואו ירת ידהכ ירת
 ויכאד ןל קזזממד ןיזזיא *לכו
 'פג׳ירחאד אמיתי אוה ןהכ
 "למה יאני יבג ןישודיקכ ,תואה
 יכיל אכמנ אצו דבלה שקוכוו
 א ירתא ירתד אתיצא יתד
 אל ירמא ירתו יאבתשא
 והניכ ירתו ידת יאבתשיא
 'ומס יבהא תכתסד תדמ יאמ
 אתשהו ,גחנ אל יאמאו יכהא
 תיא אכרדא ןירפ אק יאק
 ירת ידהכ ירת יקוא׳מימל ן5
 ו הקיזחא ארבג יקזאי
 ותא תקזמא יאני יקואד
 'וקכ סתה׳יפו יאכתשיא אלרי
 רישכהל׳יכהמ אל סא תקזחל
 ןיאכ ,ידע ןיאש יפל יאני תא
 אלא הנוהכל סאה תא לוספל
 הארנ ןיאו יאני לע דיעהל

 תקזח ליעמ אל התלד ירל
 לוכי וניאו ליאוה קל סאה
 סא הרשכ סאה אהתש תויהל

 ולסמל׳ידיעח ןכה לעדגעאאכהד ועו רשנ קה היהי אל
 19 ונייהד ירצ הארנו ורישכהל כאה תקזה סיל איכהוי
 'קיפס דה ירתי ירת לכד ןיחא לפכ׳יקסמד סוסמ אמג:ט*
 ךיתס סתה פ״הלו ןנברד אקיפס יוה דיג סאהו ןנבר־ד
 יקואו ירת ידהכ ירת יקוא׳ירמאתיירואלתד יהכד ינהא
 ןיגעצ אכהו הלסופל שי ןככרדמ סמ 'תקזחא אתתיא
 יתקואלו ירתו ירתכ הכ וריתהל וליקה קברד החורמ
 אל'ירמוא״כו תח םירמוא *ינש ליעל י׳רמאד אהו היקזחא
 ילתד געא אנת אל םידע ואב כ״חאו עאשב לכא׳נב תוי
 הקזחא תוקואל ןל׳יא׳תיירואדמו איה ןככרד קיפס יית>
 ׳ אל תאשכש עעח תאנל הל היהו שיא תשא תקזמכ איהד
 'קזח אערמו אכסכיתו׳קיידד הקזח יתאל ער וא הידעו•
 אכילד אקייד אל םילע ינש יניא יכ אהו.תאו שיא תשא
 תושרב אלש תאשנ הכר השאהכ׳ירחאדכ הפוסב רמוה
 ליו םידעב תאשכש ונייהד סתה שרפמו ול ריזחל תיתימ

 תחת דומעת סא רחות׳כיא הז תא הז סה׳י&יחכמו ליאוה
 'ירמזא בו השרגתכ רמוא כ ת׳או הלש ירכ תנעטפ׳לעכ
 אה סידע ואב כ'קא> תאשנב אנת אל יאמא השרגקנ אל
 אכי אמש האריש אקיידד אוה תמכ אקוודד אקייד אל
 אצשד יתשרגתכ רמול תנמאנ הכיאו תמ אלש לכה ועדיו
 אקד סידע אכיאד אכיה דועו הזיעמו הזיעמ הלעכ דפה
 אערחו קייד יכה ןייעלד ליו הז עמו הזיעמ הל יעי סמ
 סולספי וא ומזוי אמש הארי סלועצד שיא תשא תקזזנ
 יאמ ירייא יל ירכ'ואכד עדי אלד יאמל ת׳או תיכנזנכ
 תאטחכ רחימל ל״ה אחייק יולת םשאכ הפיג איה רתאק
 אקיפס הול ירתו ירתי רתאנ וליפא ןירפד צ*ו אמייק
 יולת ספאכ תת ןיתא עכרא קרפכ שירפדכ אתייריאד
 יאמא :יתכראה תיכז/יבבי ךיראהל ןיאו אמייק

 רומג ןרבד רמאו חא רע 'חאו׳יגיתחאו
 קד ירבא ירה יב ות־ראו חיגיקסאו אוה
 דחא דע 'חאמגיתחאו אוהצולחושורג
 ןיפימצנ ם^לע ילמדמה *ומגןהברפאו
 אניד יגד אהולזיר שוריפב אנהו ןתודע
 *דיניהחאד ןויכ רבס׳זעילאריג^פיפאק
 םד אחוליזל ןנישייח ז־־ריל ןגיקס□ אד
 ןגאו היגיתחא ןניי•* רכס גגשרו אניר
 אל אגיריכד אז־־רו^יזל ז־־רי^ל ןניקסמ

 יבה יא ישא בר ה4 'יקחמ :ןנישידר
 יפג ירו־־י ולפא דח איריא יאמ

 ןנישייח א4 אסי־לע ילבד ישא בר רפא
 תודע ףרצלנ אבח־וו אגחיבר אתולז1?

 אינחר יאגה יגהד אהגו^פכו יגלפיפ אק
 ואריש רע תפרטצפ ןתודע ןיא םלוע1?
 רגוא החרק ןכ עשוה* םר רחאכ ןחיגש

 וליפא

 ןח ןרצל וכל שי יתכאכהי
 קרחא דעו ןושאר דע ןידה
 סא הזל ונרישכנו ןירישכמה
 אכיד יכד אתוליזדפחאל
 רזעלא יכרד י ליזאו שרפמדכ
 יס לע היכיתקאד ןויכ רבס
 יהונדרוה ןידבו םידע ינש
 הרות הנימאה סיקחלכבד
 יפ לע היל 'יקסמ אל וק׳יכש
 שיש פעא ינשה הז ־לחא דע
 * ןושארה סע שיכל
 ירת יקואד הזל ורישכהלו
 *קזחא'רבג יקואו ירת ידהבל
 קזחומ הוהד׳תיימק תירסכד
 ה סגו אוה ןהכל הוכאב ןל
 דע יפלע הליקת והמ רשכה
 ןיררוע ואבס סדוק דחא
 אכיד יכד אקוליזל ןנישייחד

 ןיררוע יפ לע והודירוהש
 ©הירבד ולטביו והיצעי וישכעו
 יתמיא רזעלא׳ר רמאק יכהו
 דחא דע יפ לע ןילעמ ןיא
 1ילע סיס ןמזכ ףיסכל אכה
 גתיא ןילסופה םינש ןיררוע
 אכה ינש דע ינהמ אל ךכליה
 געאד רישכמה ןושארה סע ןרטנהל ורישכהל ףוסכל

 ןילסופ ירת ידהכל םירישכמ ירת יקוא רמימל אכיחד
 סיצ 'יקסמ אל יכה וליפא רשכ אהיו היקזחא ארבג יקואו
 דע יפ לע ארקיעמ הוקסאד יאהו אניד יכד אתזליז 'ושח
 יאמד הלה׳כיד יבד 'תוליז ואל ליקה תא תיבשהל אכה׳א
 רוזחל ילכו אוה אמלעב הלעמ לוק ליבשב היכיתחאד
 רדה יכ ךכליה יהונדרוה רבדה וקדביש רתא ותולעהלו
 ©ידע 'כ יפ לע והיכדרוהשכ לכא אתוליז אכיל היל יקסמ
 ןכאו :אתוליז אכיא ךיסמ רדה יכו והוכדריה ןידה ןח
 היל 'יקסמ יאתאו והניכ ירתו יית אישק יאו היל ןכיקסמ
 ךוזחא׳יתקואו ירת ידהבל ירת יקוא ןירת קפס יוה אהו

 .יתכא אהד ןמאכ היהש ןושאר דע יפ לע יק־סאד אתיימק
 רזעלא׳רד יכה יא : איה ןיררוע ואל לוקד ןיררוע ןיא
 ©תלד ףיסכל אבה דח 'יריא יאמ׳כיד יבד אתיליזל שי ח
 יכ לע ןילעח ןיא 'ינתמ יכזיקדכ אתיליז סושמ ןילעמ ןיא
 *ילעמ סיכש יפ לע אל ןייריע וילע שש ןמזכ דחא דע
 אל 'זעלא' רל׳יינש עפב יתכ ידדה ידהב יתא ירת יליפא
 ילשא ונייהו׳יכתלע ילוכד ישא בר חא אלא :״יל ןכיקסמ

 רזעלא ׳רל יגלפמ אק ןתודע ףינצב אכהו :ליעלד יכרכר
 גדיעה אלו ליאוה ןושארה סע ןורחא דע ןיפרנמ ןיא
 *הינס ואב לכא ןתכ 'רדא יגיצפד ןנברכ דחאכ סהיכש
 אתיימק היקזחא היל ןכימקומו היל ןניקסמ הזה דחיב
 גכ״שרו 'ישייק אל אתיליזצו אוה ןהכד המאכ ןל קזחוחד
 ןתודע ןיא אינתל :ןנברו ןתנ׳ר יאנת יכהד :ןתנ ׳רכ
 ןב עשיהי יברד תקולחמ יאהב ןאכ ךרוכ ןיא תפרטנו•
 הז יהציסנ המילש אתיירב איה ךכ אלא ןנברו החרק
 נאריס דע : אשיר סקכ אפיסד אררג סושמו ררוב
 ;וילע ול הדוה וינפכ רמו א 'או והולה ינהכ רקו א דתא יקיפאל תודעה תא דחאכ סהי ג6



 אג ^0^01' ארתנאנב יש*ש קרפ םיתכה תקזח
 מ טילפ הול ןושאר סמב רמוא 'א הז רחא הזכ לציפא
 הולש ינא סג יתיאל יכש סניכ רמוא דחאו הכח ינולפמ
 מ אקד הנמא רבס ק ת> ידהסמ אק הכחא מ'מד ונממ

 יגח הנמ טגל היל הנהנ יאה דיהסח אן> אל יאה דיהסמ
 ריפש שרפמ להיימעטל תנדע

 : ארבסמנ ארקמ ןירדהנסכ
 לבקתהל תמייקתמ ןתנדע ןיא
 'תאכ היכש נאר וליפאנד״ככ
 יכפב׳חאכ םהינש ודיעיש דע
 ואלנ איה יתירחא תגנלפו ד 3
 הל רמאק התרק ןכ עשלהי׳ר
 אתגנלפב גב׳שלנ רזעלא׳רנ
 ןתנ׳ר :יגילפ ןכברנ^ ןתנ רל
 סתה רפמ נהיימעטל׳לכ רמוא

 היל תא : ארבסו ארק ריפס
 'יינזמ^טשה אנה אפייז ארטפ
 ןיתג• קזחה אל הקזח ינש 03*
 תחנב "ברל שחל :רטשה לפכ
 ןיא : ררועמה עמשי אצשי
 1אל ח 'ר׳יפ אנה אפייז רגס
 ותכ אצא שממ אפייז ארמס
 לע בתככ אלש אפייז ארטס

 'נמא״טש והינ יאתו מ הריכמ
 ל יא והימ לטבד אל3

 עביתד היתכעטב ידנאדנאל
 ה !באל אלהאפייזארטשד
 םיריכמ םידעה ירהש היכימפ"
 יכה סןשחנ םהידי תמית/
 רתנלנ רקשל ול המ הבל רמ(
 סכריאנילהנה אילעמארטס
 אפייז זאל ארטש יאה אעיל
 היתניקל יעכ הנה יאד אנ3י

 ישורפל׳כיא יתכיא היל םייקמ
 'ייזש שמחף־י־זמ רטש אפייו

 סיעיטל הפי םידעה תמיתח
 םהידי "מיתח ירלבסכ סידעק
 "כלהי טשה תא ,ימייקמ) איק
 רמנלנ רטשה תאסייקליגמ

 ימכ יא אנהאילעתארטס
 םירקש םידעב ומייקל יגמ
 # 5 רקיע ןלשאלננל ימתתס

 ברד ןביסרג הבלל היל שיתל
 *יתאלכ ףסליברד ימקמ ןלמ
 ףסוי בר היהנ תטרבד יהלש3
 יאמא^ :. ול השקא ודימלת
 אהד 'רטשיאעאתכמס אק
 ארטשיאה!: אכיל 'קזח טס

 תמייקתמ ןתודע ןיא חז רחא הזנ *יפא
 ןתנ ינר רחאב םהינש ודיעיש רע וננ
 בישכלז םויה הז ירש וירבד ןיעמוש'םוא
 1ד אד אוהה וירנר [יעמוש רחמל חינה
 רפ.-יז אערא יאהנ חיעכ יאמ חירכהל
 חיל 'םא 6-*רטש אהו אתגיכז ךנימ חיל
 ברל היל שיהל ןיחג אוה אפייז ףרטש
 אילעפ רטש והימ אוה אפייז ארטש ןיא
 לכ יארינ,יאה קניא גימאו בריאו יל !דוה
 םא יעניאיקשל יל המ הנר רמא אוהד
 יאמא ףסוי בר לא אוה אילעמ ארטש

 'פסה רטש יאהארטש יאהא תכמס אק
 יל בה ירבחל ל׳אד אוהה אוה אמלעב
 רפא רגש אהו ךב אנקיסמר יזוז חאמ
 חיל שיחל ןיחג את אפייז ארטש היל
 אילעכ׳רטש והימ פייז ארטש ןיא הכרל
 י*-<ה טוקניא אגימאו סבריאו יל ידוה
 רקשל ילהמ הבר רמא וחד לב יאריב
 טא את אילעפ ארטש היל רמא יעניא
 ש יאהא חכטס אק יאמא ףסוי בר היל
 *-*וה אמלעב אפסה ארטש יאה רטש
 היהווב אחכיריה ןינא רנ יריא בר רמא
 ףסוי ברר ׳הווכ אתבליהו אעראב חברד

 אביהד אעראב הברכ אחכליה יזוזב
 היהווב אתבליהו םוקית אערא אמייקר
 וכקול יזוז ימייקר אכיהר יזוזב ףסוי ברד
 ס יל בה הולל היל רכאד אברע אתה
 *-*הו ךוליע חולמל חיתערפר יזוז חאמ
 חיל רפא ךיהערפ ואל חיל רמא ארטש
 בר החלש יאנימ והניתלקש תרדה ואל
 אנוונ יאה יכ ייבאד הימקל ןיבא רכ יריא
 אה חיל יעביח יאפ ייכא חיל חלש יאמ

 םאר
 קזח טס)

 ו היא ןייכד אנה אמצעכ אעסזי׳
 " הח׳אשל ימד א3ו ידנא ידלאד

 'נהש״תוא תמא׳ויה 'ילטי׳לכעט טשש דלחלתבש רקשל יל
 ננימ י״רחאד ןעט אלו תיייי* ליכ"היה אנהשהתיאו ןענע
 זועכ לכ ירהש סידע םיקמכ רקשל יל המל ימד אכה לב(*

 המ רמאנ ךאיהו אוה רטש יאה יע >;עקלקכ
 אלה אילעמ ארטש רמא יעכיא הז רטשכ רקשל יל
 םידע האמכ ןיד לעב תאד הל ללספ רט ש הש הדיני אלהו

 סתנאבנ ליעלד אתגולפכ׳לכ ית; האמ יל בה :רקשל יל המ לת אכיצ ליספ אלהש ורמאש םידע טש גאב ןלי&נ יתד
 אתנליה * סיתעעה

 ע א מ '.

 *תלעבפסחיפטשיאלארטשיאה׳תכמס אק יאימא
 רתא יעב יאד לגליכ הינמהילד אןית אוה
 מיח 'ירמא אלד יכלרמ׳רכ יר קיתל איה אילעיי

 םולכ מיא עקרקב קזחומ אוהש המד ותקזחמ ןוממ יכוהל
 'חייק הלעב קזח ב'ק לקד

 אלל רטש אל נ ל ןיאש ןליכ
 אמלעב םירבדב אלא הקזח
 היה אילעמ ארטש רתיאש

 לגמ ירחא אלל סכריאל יל
 ל ליכיש ןיממ .ק יזאהל אלא
 יחכ יא לגמ י׳ע לחנע רימפל
 אב המ׳ק זק לא״טס לצ שי סא
 \ לסי הזזא לתייארליספל
 ידיד ימק לחכ לגימ י״ע ומייקל
 "תא יעכ יאל וגימ ןנימ הנבז
 ינש היתלכאו התכטז ךנימ
 אלדמ *רל הארנ ןיא) הקזח
 'תשת׳ילהב יכה 'תעט שרפמ
 האלנו אנה טה סושמ ואלד

 אלד ףסליבדד אמעטד ירל
 סיל'ילד ןויכ אכה וגמ ירתא
 רקיש ןכ סא אצא ונימ אכה
 הליחת יקשל ךרגלהש הליחת
 ׳לשת ימנ יא ארטש אהל יתנל)
 '1שת לגמ אכה ירמא אצ יכה
 ארקיעמד ןעוטל רזלחדהד
 רזוח התענארטשאהל ןיעט
 אלא׳לה חלעכפסתה דימל לכ

 : יל הלה אילעמ ארטש
 הכ לד ה יתיונ £*תבלזז ד
 שריפ צ אלמש לניכר אעראב
 אתכליה ןאתכ היל אקפסחד
 ןיב קלחלל׳פל קיוידל ךירכו
 אקיפסל ירתי ייתד אקיפס
 הל 'ימקומ אלל אהדאכיידד
 יסכנב למכ אחק הרמ 'קזחב
 *רת יקוא ןכירתאד׳יטש רבד
 "קזחב יסכנ יקואו י רת ידהב

 ירתי׳ירת ייה םתה אישש רב
 'ימקלאנ ימד נהנתילד ןאחכ
 לבא'תק הרח תקזחב אערא
 ןאמנ אכיד ןל אקפסמד אבה
 ׳תיחל יאה ילט ךייש אל םתה
 ( אמק הרמ תקזחב התקוא
 קתללנ קזתימה דיתאיננכו
 עהשמ אתכליהד ליעל אלה
 פסמ אלנ ברכ קסיפ ירמגצד
 "בעידב ףסוי ברכ דבע״יפאנ
 זכייהד ירל הארנל דבע אל

 ׳ילמאד 'לשמ י/לזב ףסמ׳רכי ברכ אעראב אתכליהד
 הרח' קזתכ אערא *מל^אל ןל׳יא ל אכלתמ ימלקלאל לגלי
 אצ רמימל ילכיד לגמ ירמאל בתיכהכל אתשה אמייקד
 >גמד ג׳עא להכינ׳רטיס ינה׳מיחל ילכי סללעמ םירבד ליה

 קפנ : ארמש אכיאד םתה ינאש *רמא אל אנלהל



 ארחב אככ ימ׳ילמ קרפ םיחנה תקזח *£?^<2?*

 6צי שוריפ ימתיד אערא ליכא א קד אלק הילע זמג
 לוקה ציד שרפל ןיא לכא םימותי לש אוהש לוקה.

 האד ןיעדוי ויה אל וישכע לכא סהיכא לס היה הליחאמד
 ןככר דולבאד :ידיכ איה החיקל רתימל ינח הוה

 ףאש פ׳עא׳וכערפיצ אכה
 ערפיל לוכי היה אל העמשב
 ןכירמאקדכ ולדגיש דע ןהמ

 כ אניד יעתשיא ילדג ־כנו
 לע דיפקמ היה אל *הידהכ
 העמשה לע אלא הנתמהה
 רכס 'ושרש רכ הכרד הארנו
 עשוהי כרד הירכ אכגה כרכ

 ןיתליכמ יהלישב שרפמל
 יסכנל ןיקקזב ןיאד אתעט
 ברכ יאד ילרנ סושמ םימותי
 עילפד״ושמ״מעט׳פתד אפכ

 ינכ ואל יתתיו הונמ כוח לעב
 /יפא כיא והניכ הונמ דכעימ
 ! היה אל וירכדכ תמא אהי
 טיתב קרקה םהל בנעל לס*
 הונמ דבעיח יכב ואלד ןויכ
 'יקספ ימכ אניה בלדכו והכיצ
 רטשל חישבהא ־םתה
 ד יזוז לועיש הלכואו 'תנכשמ
 ת רטשל שבכל םושמ אקול
 החוקל רחימל.יצמ אתנכשמ
 עודי היה אלד יליכ איק
 הידיל אתא 'תנכשמ הריתבל
 'ריתכ׳רקיעמד יעדי ווה יאל
 היה אל הידיל אתא 'תככשמ
 לוכיס םושרש רכ אבר עוט

 ול 'יאד סיראו ןמואא הוהד יד־ת ידיב איה החוקל רמול
 !ייסירא 'רותב"רקיעמד׳ודיד ןויכ ?תוסירא הדשב הקזמ

 < ריכשהלו ליאשהל ןייושעה םירבד ןכו הידיל אתא
 • הקזח סוש ול ןיאד וז הדש לזג ארקיעמל יעד־ד ןלזגו

 ברד׳יתעד יאמ׳מיתו ׳וכי״חוקל רתימל ,עב יאד דגי0
 ^סיה תועיבש ידיב איה הקיקל ןיעט יא׳יפאד םושרש •מ
 אתיירואדמ תיעקרק לע ןיעבשכ ןיאד יהנל ךירצ םלועל
 *י איההמ ןואג יאה בר קדקדש ומכ םיעבשכ ןנברדמ
 העורפ איהש הדיעמ דחא דעו הביתכ תמגופה בתיכהד

 עמש׳מימל אתח רכ ימר רכס העיבשב אלא ערפת אל
 ןיאד דועו "ט רבדב תטישת יתש אבר רמא אתיירואד
 *עבשכ ןככרדמד אמ&׳ועקרק "טעיש תוריפכ לע ןיעבשכ
 'סיה ובש ןיעבשכ ןיאד ליו ש״תד תסיה תעטש׳ידה אוהו
 אוה ירב תנעט ואל אכה לבא ירכ ןיעטד אכיה אלא

 ךכליה ודיב החוקל הכיא וז עקרקש םימותיל יאדי ןיאס
 תסיה עמש ךירכ היה אל ידיכ איה החוקל ןיעמ הגה יא

 החוקל :

 אעראב הברד היתווב אחכ^מה רסאד
 אביח יזוזב ףסוי ברד היתווכ אתכלהו
 היל רפאד י4ימ יגהו ימקול יזוז ימייקר
 ז־ריל רבא 1לבא יאנימ והעתפזוא תרדה
 יפייש ווי־־־דד תמחמ ךידהינ וזוגיתרדה
 ארטשד דובעישל חיתיא יהבא יקמוסו
 אקד א^דק הילע קפנ םושרש רב איבר
 אמיא ייבא הי1? רמא ימתיר אערא ליכא
 ערא 1לא ורוח יכיה אדבועד אפוג יזיא יל
 ימתיר ןוהובאמ גטיקנ הוה אחגוכשמב
 ינש התרכאו תיבג ינירחא יזוז יל חוחו

 אנררהכ יא אנימא תנכשמ
 יבג ינירחא יזוז"יל תיאר אנימאו יסחיל
 יסכנכ ערפיל אבה ןנבר רומא ןובוכא
 'ישנכא העובשב אלאערפיאלןימותי
 יזוז רועיש ילבאו יריב תנכשמ רטשל
 יריב איה׳חוקל אנ ימא אניעב יאד ונימד

 וכייבנ יזוז יל תיאד אנימא יב גיגמיהמ
 תחוקל לאאניגביהס

 5יעלד ןושאר ןיד יתיאפ אעראב הכרד היתייב אתכלה
 "תיי׳ארכ'הינשמ ימ לש םעט ןיבא רכ ידיא ברל׳יל׳קפסמ
 לע דומעיו רקשל יל המ׳ירמאד הכרכ׳ושארב קסופ׳כליה
 ףסוי ברו הכר לש םהימעט ולילכתיא אצד ןויכד וקקח
 סיארה ויצע וריבחמ איצומה

 אלו קזחומ הוולהש יזוז יבגו
 לעב איבי'ירמא רטשה לעב
 אכיהד/לוטיו הייאר רטשה
 אלו סוקית אערא ימייקד
 אכיה יזוז ןכו קפסמ אינמ

 נע'או בלה ןכו םוקיל יתייקד
 ףסמ 1 ברכ הכלה ןניקספד
 1 ללכמ הנחמו ןינע הדשב
 הנלכ הכלה הדומלת ילטבד
 ןכיקסכ אכהו'סיי ברכ אלו
 אהד׳ישק אל ףסיי ברכ הכלה
 :'ברכ יקספ ימכ׳תנולפ ךהכ
 הרע ןמכ וליע׳ולמל׳יתערפד

 סולמה רמאש ןוגכ כ״א ןלבק
 רבאניאש יממ 'אמלהה עשב
 'ולמלול״יהש רטש״רטס אהו:
 *תערפש יפל יל וריזחהו ךילע
 יל דבעושמ התא ירהו ובוח

 'בעושח תייהש ומכ הז רטשב
 אל יכו ברעל הול ול לחא :ול
 'רדה ואל •• הימתב ךיתערפ
 £לש ימכו יאנימ והכיתלקשו
 ילל הדוה אל הולו ימד תערכ
 ימד£ אלד יאמ ג הכ : ךכב
 ליעלד *הולמ רטשל ךכ לב
 ©תרד ףסוי ברכ אכ קספד
 חקלו דבאנו ול היה דקא רטשש רטשה לעב היה הדומ

 א לד שמח אוה ףייוזמ ותאו תוכזל ודיב תייהל הז תא
 'וקית יזוז יחייקלכיהד דיספה ךכליה וז הולמ לע בתכנ

 הז סא יכ םלועמ רקא רטש ברעל ול היה אל אכה לכא
 אל וליאכ והכילקס רדהל ןויכ והכיערעד ג״עא ךכליהו
 אוה הדומ ו/ח אמליד ואעערופל בייחו ימד והניערפ
 הילו רזוח וניא וערפי וב אולש רטש ןל אמייקו וערפש
 :אנה׳מלכב אפסק ארטס י£הו ודוכעיש לחמנ רבכש וב
 ברד״יתיט אתכליה תרחאד אוה תא אהו ייבא היל קלס
 הכר הכ ירייאל אפייז ארטשד אכהמ ןניעמש יזוזב ףסמ
 יכב בתכו ףייז יכו רקש אוהל שמח אפייז ואל ףסוי ברו
 ג״הכאלא אוה לוספ הברל ׳יפא)לכה ירבדל אכמג יאה
 אלס׳כחא רטס ןמכ וא ודובעיש לקתנש עורפ רטש ןמכ
 •ושמ ייכאו ףסוי ברו הכר יגילפ ןהכ אנויכו בתכיל ןתיצ
 ן ףכוי ברו הבר היב ירייאד ארטשכ ארטש יאהל היל
 !הנהל והכילקשו רדה אלא "רפיאד׳רעה לותש ןויכ רמא?
 ט ימולשל הולל זכייתמ אל ברעה דיכ רטשהש כ*עא יזוז
 . . . __._ר יפ הדימלת קיספקו שחמ אפייזל ה״הד הארנ ילו ח״
 פ רמאד ליעל ןרמאלכ ברע ןיעטד אכיה ברעל ע ורפל הול בייתימ אלו םוקית יזוז ימייקד 'כיה ןכירמארימ׳ה)1
 יתרזחה ינא ברע ןיעט יא לבת :>*לזבמיש לחמצ ודיכ׳טשהכ הדומ היפוג ברעד יאנמ והכיתפזי רדה לכא'*'׳
 *דאה יקממו :וריכק לש עבטמ ףשהימכ האניהכ ןיאנוי היה אלו ןתרינ ףישיכ יפיש ווהד סושמ ןמצמ ׳
 : םושרש 1:ימדיכתערפ אצ ןיעט וליאבו'רטשד אדטעיסל יתיא יתנאו וערפ אל ןיידעש אצי•
 לפכ ךכליהו אתככשח ינש ולכש וישכע דע ולנא התייה ןטשתכד ןמקל פת־לכ ימתיד אי״י^

 יכ? יבתכל ארוסד אתנכשמב הוה ןוהטאח יאבג את:כשמ :ימתיד ערא ליכא א״
 ןוכשמ יל ןיאס יל כייקתכש ינירקא יזוז:הקזח יכש היתלכא םהיבא ימיבו ףס^ א^~

 *יכשיצ 'סא ךירצ סהיכא צע יל םיש בוח םהל לאשאו סית;תיצ גףידץי* ■ייוו**'
 החוקל • ה״יא -^־־־^־ ל 'יייגקת בוק רת•



 י

 כ נ ארחב אבנ יעאע קרפ םיתכה הקזח
 ׳ויא היה י(יד ניעאירזיא 'יגמ אל ידיב איה תחוקל . (!היבא ייחכ הקיח ינש ה־תלנוי (*!ייידיע י׳יק ג,. !ק*

 סוה אל ח ח ןמאנ הו;ו ידיכ איב החיקל דימו תיעקרקה לע ןיעבסנ ןיאד העובש אלב אננמיהוי
 רינ׳י זיעהל ליכי תייה אל׳רתא תינ" אל ׳'־ ימי ״״ אה 'ינא ל־ ק ־ תמיק רעס םוקמב םינש שלש ןיקזחד
 יי הי ןינעכי ינח ןאכ ויאו אלחקענד ןיינ ן> רתיל) ידיב איה החיקל אנניעט אניעב יאד ךתעדב תבשחד
 גייסא המו ןישידיקדכ-ענ ", . , תנבשמנד תנימ אעידיד ־ייכ

 ׳י ־י א-־ח רכא תיצפ אל ידיכ איה החוקר
 א איהיכהיר אעראו אלק !רייע אביא
 יפהי ילונ יכו והיילהינ הררהא ליז אלא

 תנכשמבד תלימ אעיליד ןיי-
 ןעטימלטח אל הל תיקנ תא
 אכיח אהד ידיכ איה הקיקל
 יתקיד אעראל תידעל אצק
 <1 יכש ימילש אתשהד אי*•
 'יאד תעליד" ןיטל אתנכשמ
 אתנכשמ אל עראל ךלע אלק
 ךל ןיא הקלקל אלו ךכג איה
 ל ךל היהי ל/מ הלידג האחמ
 ליז ךכליה ןרטשכרהזיה1ו
 יכל: תשה יתתיל אערא רדהי
 דכעימ טב להיש יליתי ילדנ
 הרשע שלש ןכמ לכייהל אכיד
 :'יצחכ כייק ילהד ךליאו ה:6
 רטש לע להיילהכ גיד יעתשא
 'כשת היכא לע ךל שיש ךכלמ
 יסכנמ" רפיל אכה ןדכ״נטית•

 *לבנל ןהיסכנל ןידרלי דל ןיא׳ינטק׳הס ןמז לכד׳ילדתיה
 סוב ןיכרעכ "ירחאדכ ליה הממ 'בעימ טכ 1אלד ןהמ
 ןהכ׳לכלא יכיר כ'א אלא׳ימלז י ישכנל ןיקקזכ ןיא י״מלתיס

 "תא םאל ימותי יסנכל ןיקקזכ ןיא תכליהיכד״תה׳יספדכ•
 ןכמ לכייהל ילדגד דע סהל ןיכיתחח ךלליה ןינתמ טמ
 'רפב׳ירמאד אהל סתה קכימדכ ךליא)סיכש הרשע של*
 יצה סירשע ןכ אהיש דע ליכא יפבככ ריכמל)תמש יי•
 ר״כ ליכא בלק עזרפל לכא לתאכיה ךרוכל יכלמש ילימ
 ט איה הפ לע הולמ יתכ יאו ןליאל הרשע נ ןכמ ןירכילו

 בר תאדכ לומיו עבשיו להיילהכ אכיד יעתשיל יתתי יללג
 הפ לע הללח אתכליה ןיתלטתל אן>יירתכ*תעמ6כ
 ש אלש עכשיל להולהש סידע שיש לי״ה1 ןישרייה ןמ הכננ
 יפמ היבירק אבא רחא ארבג אלהה אתא : לוטיי יעלכ
 'קרקב׳יאה יתיא קילחה רקוי כ>רק ימ עדלכ אלש ךיתמו
 'תוא הז טג ןמקל ןמקכ כר רמאלכ רקמ סלא היהש יפל
 הכש״יסל : רכנ םילאל לכ יתלכא לש רמוא ה/ל יתלכא צ0
 :ןיכא דכ ידיא כרל קיזחמ אלהה היל יללא ; םיקנש לא
 הרל ידיא כר לא 5 יליא כרד הידיכ אדסח כר המקליא
 דע 'חלי אוההמ לכאד יריפ ארבג איהה יל רדהל אדןן/נ
 יאתא : ןילה אלש הלכאש טגלק תחש סליה ןמ אכדיאה

 יריא ברדהיבירק והיידהכאנידיעתשא
 ידיא בר א4קיד קבשו .ביבש ןיבא רכ
 אוההו יפט אנבירק אנא רסא ןיכא רכ
 ידוא *)וסל לפט אנבירק אנא רסא ארכג
 אדסח בר המקוא יפט בירקוהיאר היל
 לכאד יריפ יל ררהיל היל רבא הידיב
 אוי-־ו הז רסא אזושהדע אסוי אוההמ
 יאמא אוה לורג סרא ויל);םירמואש

 *שפנ ילשמ אל יתייה ליזת תלל
 ןיצרכ למלא טיא׳יפ עשר
 € ןיאל יתייה ליזמ

 רמא סא יאדללבאזגיחןאכ
 :ןחיהמל אטישפ יתייה דיזמ
 ןיבש ידיא ברל היבידק
 קכש אל 'יסלג אל יא אלקיד
 * סיננ ייה אנש צ'צ אלקיל
 'רג יאל ושרוי רתיי כלרקהו
 יכ הל'ינכ ללויהש לי היכירקל
 אלקיל דמימל היל ךירטניא
 •לנא׳וסל ג ה :היכירקל
 יפט ׳)לק להיאד סירג אלל היל
 סע קנצחל הצור היה אל אלא
 סנקב לקדה ול ןתנל יליא בל

 רתני הירק היהש ליכשכ אלו
 ק אנא רתאל להיא אה אדסחי בר רמאק יכה סושמ
 כלרק התאש לטשכ אלו ךל ןתנ לנטרמס יפט אככירק
 היה אל תתסחל ידוא ידיאל ןויכ ירכס אכדו ייבאו רתל'
 אנה׳לקד ידוא'רגד ןוסלו׳לרק קוי׳להש ינפת א!׳ לל לחומ
 כ>רק להיאל ןכיסרגד שרפל ןיאל אברל יט א תלכס ןכו
 סילע אל ויה ידיא ברל ל תלריפ לכא אלש ןעוט היהליפט
 אככיר אנא רמא ד להיא אה א־לסח בל רמאקולכאס

 יאתכ ןמיהמ ימנ׳תשה אוה ןכל ליאוהל״רקיעח'וריפ יפט
 היל אריבסל הדנמ היה אלש לגמכ הלכא אלש רחאל

 5 היצ הלה ןכ סאל ךיליסכדכ סידע םוקמב:יניח *רחאל
 'כבירק׳נאמא יעכ יאל יתלכא אל תאד והיא אה רחיתל
 'בשיל יאהכ אכה יתניקוסאלו רפימל היל הלהד 'לעל'יפס
 "לכל אדסח בריז אה והל״ריכפ אל׳כרו יטא׳למסב׳יסמד
 סרג אלא4 יל יד לא׳לסל״ירנ אלד׳קיע י׳רל׳ארנ ת׳רסריגל
 ויה אלש ,יפט׳לרק סרג אלל׳יכירק להיאד ידהס יתייאייסל

 םא״ירטח ליה אל׳רכג׳וההל היה לבלדה ידיא ברש׳יליעמ ,) . ׳ן,_י _ י _ £ *__ . >יה אלא ארבג אוההמ יפט היה ובורק ידיא ברש ידיממ
 "יפאל בריק ידימ סוש ול היה אלל אל לא לכלרק היה אלה
 םידיעה ויהש סתיא לכמ יפט סלפל טיצמ יפט 'יסרג יא
 ילהל ידיאכרד הידיב אדסח בר המקנא ךכל םיריכמ

 עבית ידיא סרהיהל קפס ארבג אלההל יאדו ידיא בר
 ילכא ידידי ילכא ימכ רחא יכ ילכא אל רחא יעכ יאד לגחכ״יל רטפ אדסח כר> לכאש הדלהש ןליכ תלריפה םג

 ןמ ודי תחתמ אנוי עקרקהל ליאוה לגמב ןמיהמ אצי םלשל בייק ידואו תלריפ לכאש ןליג ירכס ייכאל אברו ןמיהמ
 לכאש הללחשכד יריפל)ןינש ןיתרתלו אדהס דקל אכא יכרדל איתד יא <רחא ןמקל אהל ק׳או לגמ אכיל עקרקכד ןילה

 אחינ יאמאל סלשל בייח היה אצ אלהס דח אכיל יא לכא עכשיצ לוכי לניאס ךיתח סצשל בייחש אלהס לח אכיאל׳לליפה
 םיתשמ אלא ליעמ לכיא לעהל סיכש'ג הלכאש רמואש יריית סתהד לד סלשי תלריעה םג ודי תחתמ אציי עקרקהש ן לי^ג
 שלש 'לכאד רחאל יאמב ןמיהמ יאד ללי תחתמ האציי עקרקהש פ*עא רלטפד אסישפ אלהס דח הלה אל יח יאדו תהד
 אלס רחאנ לבא סינש שלש הלכאש לל ןיחאנד רחימל אכילל הקזח ינש הלכאד ןליכ ללימ עקרקה אטיהצ ונל היה אנ׳ינס
 ^לד אלד הרית רפס דיספהל ןמאנ הקא ןיא)ךרכנ דיספהל התח ןמאנ ןיקזנהכ ןכילמאדכ הלכא לזגב אלא הקקל

 ןיאש הדימש ןויכ למס דיספמ ת׳תו המ&ל הכקכנש םילע שי וצראכ קקילה דיכ אלהש ןל יכ הרלוי רפשה סןיהיי
 •אג ;ס;לכ לל ןיבייח
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 אריכ אבב יזק^לזע קרפ םיחבזו תקזח 21*

 'לוחש ויפ תודוהא יאהא ;ןלי
 '(ינא׳תשה דע׳מאד וליא אהו :

 דישכע דוחס הזו רבגי&ד לכייד:
 (יצש פ עא 1תעדמ ןליאה תא ן
 :ידוחדןויכג קדה ןמ וב כ1
 ::התע דע קדחה ןידכ אלסד

 : לכאש תחיפ סלשד ידוא
 'ותבש׳ירפס שיו :הכלה ןכו
 ןיכא רכ ידיא בר יתייא סהכ
 הלהמקואכירק איהד יד?ס

 ןכ 'יפ ת ר סע הידיב אלסח
 ןיכמסקיאתא אדסת בר ל׳א

 ןידכ אלש יריפל והכילכאד
 אתשה דע אה ויפ תאדוהא
 ־ יעט נבירק אבאל {יעט אוה

 אל תיתייאד ידהס יכהו
 ירזליוארנ׳חק תאד ילפסמ
 א השוריל יואר וביא א!הו
 יאהו בירקתאל ידיהסא
 וי אוהש ךיתמ)היצ יעדי
 רמול לוכי ילכא אל רמול

 ירק״כאל ילכא ידילו ילכא
 דיכח 'ידעה ןיאש יפט
 לח אל 'בליה^ךככ ותלא
 הש איה א לג ה*גה ;ה'כיח

 'רפמדכו תור פה לכאש
 הש יל א ריהנ אל ד ףפגל
 יע א1> תוריכה תליכא לע
 ו׳קרקה לע אלא הדוה אל אלה תוריפ תליכא לע'דוהש רמאש הז ימד הירמ היל ארשז׳יענל לוכי׳יה אלו ןלכאש ויל

 , כ אכרו ייכאו הז אלו רתיי בורק היה ידיא ברש רבדכ םידע אכילד ןויכ הינימ גיקפמ אל אתשה דע לנאד יאח
 דסח ברל היל תיל יאמא אוה ןכיסרג המו ןווימ ובייחמ ויפו םידע האמכ ןיד לעב תאדוה ירהש ידוא ידואד ןויכד
 •ז הדוהש אתעחשד איגוס החכוח אל אהד יל אריהכ אלו כ ע ויתבתכ אל ןכלו קחודבו דחא ןיכעכ על שיו ארבס
 הלועמו סתימ סוי דע איה היתהכאד ידהס יתייא יאה *־ריפכל לוכי היה אצו רבדב ויה םידע אצא תיריעה תליכא

 ויתובא לשד ןיעטד יאתכ הקזח ידיע ול שיש הזל רקסל ול המ אדסח בר קמא 1 ינשה הז לש ),תיבאל״ורכח אל
 טכ׳כזיו יכה ןיעט ינמד ונמ ־קליה הקזח ינש התלכאו אתיככז ךנימ תמא'ודע ול שיש יאהל היל רתא הוה יעביא
 כ ירמא אל׳ידע וקמב קשל יל המ:ןמיהמ'ידעל והל׳יתכמד ג׳עא איה יתיבא לש יתכ ןיעט יכ ןיעטל ששת אל׳והו וז
 יכ םידע ת-חכמ יז הנעטו רקשל יל המ יע המייקל הנור התאי יתיבא לס רמאש הז ןמכ ןעוט םדאש הנעט לכ

 >ו אוה רקשמ יאדו אלה רקשל יל המ יע הכמייקת ךאיהו רקש ותנעטש םידיעמ םידעה ירהש היל ןכינחיהמ אל
 יו ןינ6 ןיתרת הלכאד ידהס יתייאו לזא : אתכליה יכהו הנעט המע ןיאש הקזחאל איוהד םולכ הניא םינש שלשה
 ירדהו קזח איוה אל ןיכש ןיתר/מד אערא ארדה ןמחנ בר רמא : אכח אלו תישילש הכס לש׳ודע שקבל רזחת היה
 ו ארטסד ןמקלדכ היל כיכמהתד יתדרי תיריפלו יתייה סירא רקיעמ ןיעט אל אהד ןידכ אלש לכאש םיכשה ב לס
 'והו ויפ תאדוהב אלא יריפל והכילכאד ידהס אכיל יא לכא יריפל והכילכאד ידהס אכיאדב מ'הו ישניא ידבע אל
 ל׳רדה הקזח ידיע אלו רטשכ היאר היל תילד ןייכ אערא והניכ ידיד ירפו עראד יריפל והניתלכאו ךנימ יתכבזל
 ׳ו ,רוכ לייע ןמכ טעמ סא יכ תוליפ יתלכא חל רמא ינמד ונמד היניח והכינבזד תיייפה לע תסיה תעיבש בייחו
 > םוקמב רשקל יל המ ןאכ ןיאד ןמיהמ ילכא ידידו אכוט ילכא׳מא רמח יכ ןמקלדכ הקזח יוה יכהכד ארוכמ יפט
 ה אכרו ייבאד אהל ימד אצו דיספמ ס׳יכס׳ג ךותכ ורטס דכאש יפל אלא אל סא״ילעבמ זז עקרק הנק סא׳ודי ןיאש
 סו עקרקכ קיח ול ןיאש עדונ ירא יפט בירק ידיא ברד אתלימ ארירבתיאד ןויכ סתהד ליעל אדסח בלד הילע
 >מ סא רחאק יכהו איה השפנ יפאב תלת וכ ןיעט יא דיבז כר״מא:בייחיל ויפ׳ואדוהב׳יפאו לכא ןידכ אלש לכאש
 /התמל סירא ןידכ יתדרי תוליפל אלא *תכיכז ךניח ול כישה אל ו^ אערא יאהכ תיעב יאמ עקרקה לעכ ונעטשכ
 באד ידהס ליאד ג עא)'ינימ והכיבזד תסיה׳עובשבו׳רפחל לכאש המב ןתאנ:״יכס י דע״זריפ יל "רכחש וא עיברלו
 1 לי/או עמדכ םנחב 'ירכחד היליפ לכימלו הירבחל אעראל תחימל שיניא ףינח אלד ול יונק עקרקה ןיאשו יריפל
 ►יפ לכאיו וקרכ לעכ וריכת עקרקל דרי םדא לכ ןכ סאד תוריעה הנקש רטשו םידע אלב לכאי אל אבהלו ןאכמ
 ל לגמה סה םירמת ידדונ ילכ אליביתו אלגח ;עקרקה לעכ לש וריעריעל שוחכ אצש דחאת יתדרי תיריעל תאד
 ו אינצעד אלקידל הידרגיאו ליזיא ר ונינפב תאו:תוריעה לבקל לס׳ליכות מי״ו והבוג בורמ לקדל תולעל לכת ליבותו

 ןמיהק י תגליעה טיקלא

 אב ןייכזל ןינמסקיאזי(י. ל׳א יב ס!חת :פ ינ יתירי תיייעל רמאי !,עס יא1
 ר?וי בירת התאש יימ" היה׳לבאש העשבד ג עא אערא יאהב יעב יתח
 ב־סיע לכאי יעינ׳נניוק ינתדרוה׳וויעל׳תיל ןמאנ היה אלו בכעל לונ־ הדשה לעב
 ,זכע ךל !תינב איה ייה רתיל ןמאנ ידימ יאיכיהל אכ הזי יצכא רכבש ןיינ יהימ
 ש י 1 * ״ יריא יאמ ת אי ״תדרי וריעל

 ׳ושמ יל קופדי ףיגח אלד׳ושח
 <לט1טמא היהד ידימ ספתד
 ריכשהלו ליאשהל ןדשע ןניאש
 0 ידיב ןה סיחיקל רתא יאד
 אחפט ךירטכיאד ליו ןמאנ
 ןחינהו ןטקל סא ףינח אצד
 סיפת אצ־ל ילש ןכיאס, תיסיכ

 ל רחא אל יכ ת אי והב
 יתייאד אלא יתדרי תיריעל
 ךה יכ םינש ב הלכאד ידהס
 'יתכפטב ןמאכ אהי יתעמשל

 תיריעל רמא יעביאד ונימב
 ןיאד איה אכריפ ואל יתדרי
 סנ עובתל אב ירהש וגח הז
 יתרתד יריפ אקמו עקרקה
 הנשד יריפ לכא ירדה ןיכס
 ןמיהמ יאד ירדה אל תישילש
 ןיכש שלש 'לכאש רחאד יאמב

 :ולס אהת עקרקה סג
 ליזיא

 גארטאק אה יאהא רכ ךימס אק יאמא
 והד אריבס אד אכרו ייכא יפט אנכירק

 'םוא הז ידוא ירוארןויכ ארסה ברר אה
 ין־יזה יתונאלשר-וא חזו יתמא לש
 יתייזה יאהו 'יה היההבאד ירה ס יתייא

 ה<דסחבר רמא הקזח ינש׳לכאר ׳רהס
 ז ךניב חיל רבא יעכ־א רקשל יל המ
 אל אכרו יינא הקזח ינש הלכאו תהיגנז
 רקשל יל המ ארסח רד אה וחל ארינס
 היל רמאי .אוהה ירמא א1? סירע סוקמב
 א . אערא יאהב תיעכ יאמ הירבחל
 'קזח ינ ש התלכאו 'ינכז ךנימ היל רמא
 'םא יגש יהרה חלכאד ירחס יתייא לזא
 רמא ידפ יררהו אןחאארדה ןמחנ בר
 יז־־יררי הוריפל רמאו ןיעט סא רינז בר
 ןאמ יאה אדוהי בר רפא ואל יס ןמאנ

 רמאו חירב תעבותו אלמ טיקנד



 קרפ סיחכהתקזח .£?׳*£

 רונשו סידעאלנןיוייפה ונקללד׳כה־ל י[יכםו ןמי?* ׳
 'ן>ס יאו׳ס קל׳דוק גדב'יחומ י׳צעבהש עודיןיאש ייחא
 ןליאה טק לש ־להא סלנעמ סרכל ייה אל ןעטי הילבה
 א/יא *ירדגילד הימקמצכא תסיה תעמש אלא הילע תי5

 ןיה אל רמאי אצקידד הירמ
 ת ןמיהמ אל םינעמ םירבד
 'ק1נלו*יאר יתיימד דע טקלה
 יתדרי *ןריפל'ליחתמ ןעטשכ
 לבא רפכ לצאש המכ ןמאנ
 תכיבז ךניח ןעט׳ליתתח 0(9
 יתדרי ׳יריפל ןעט ןכ ירחאו
 *יתכחש גה בד ןמאנ יניא

 ןענט יניא ינושארה 'ירככ
 עראייפא ה׳א•.ןעיטי רזיחו

 ךנימאתניבזד ןיעטט ימנ
 אלד הקזח יליע אלב׳וכסהיל
 אעראכ יתחימל שיכיא ףיצה
 : ה־תיייפ לנימלי׳ידיד אלכ
 :ךרטשדתא אחינ יחנ יריכ
 הז ןיד אכא׳דד אכסכ ינייה
 "רד׳פסנ לש ןיי יתיאל המיכ
 אכא "רדח דומלל אלו אבאי
 איה׳טישפד׳תליחד׳יכירצ ייה
 ?ל ןיאש ירחא עקרקה סנשי5
 אמלעב אימנדו םידעיכ*
 ייה ךכלימניאזתיא קיחדה
 "רד׳כסנל אניד יאה ןיחדה
 סע יריפ׳דהלד יכיה*יכןאב1כ
 םידע שיש יתכ ייהד אערא
 אל םידע אלכד תוריפ לכאכ
 3רד ליעלדכ תיליכ רדהו*
 י3יה:דוחל עקרק אנא ןמתכ
 זליאשיניד יאהל ינייד יניידיל

 ם! 05־ יתיא ןיכייחמ ונייה ןטחש יתיא םידיעמ ׳כ ויה׳
 ינא ילש רמילו וריבק דימ רכל ףוטחל ןמאב םדא ןיא*

 ,הזו ותקזח לע קממ דתעהד םידע ול שי צ״א אלא ףטוח־
 טיקה/ יאר אלכ ונממ ואיצוהל ליכי םדא ןיא וב׳זחומה

 ןטחש 'א דע "יפא ןאכ היה אל ימכ יאו רנמנ ןלזג ינמה
 יעכ הוה יאד ונמ ןמיהמ יפטח ידידו יפטח ימנ רמא יכ׳
 קתמב קזחומ ותוא ס־יאיר וכא ידהש יפטח אל רמא הוה ,
 אל׳מול ושיחכמ הז היה וליא טחש דס דע׳פיא יכיתנ
 דחא דעד דעה שיחכהל ףטח אלש עבמכ היה *תפטה
 לבא טושפ ןירה היה וללה ינרד׳גבז העיבשל אוה ס[*
 הדימ אלא ישיחכמ וניא הזו ףטחש׳א דע אכיאד אתשה
 : אכיד יאהל ינייד וכיידיל יפיל ףטח ידידו ףטח יאדו* .
 ילש *תול טוח לש ונמיה לכ אלו ףטקש ידוח אהל סלשי$
 וגמו טחד ידהסירת ביל :ותקזח לע'ומיל״מעהד יתפטה

 יפטח ידיד׳מימל יתכ ןחיהת יתפטק אל רמימל יעכ יאד
 יאואדהס דקאכיא:יגמ יאה םישמ םלשלמ'ירטפיל :
 :דעה תא שיחכהל יעיבתשיאל יעכ היה יפטח אל ימא

 אינ^דפד א^דקידל הירדגיא *ריזיא רפאו
 םיצח אירא אמילא ןמיה□ ׳1להיג ז־דינכזר
 יכנ אכה ,יריד ואלי אירקיר רזת ש׳ניא
 'יריד ואלר יריפ לכיסל שיגיא^יצח אל
 היל ירפא ערא יסג אערא יפא ה א
 ירפל רמזמ יפג יריפ יפה יא ךרפש דחא
 הירבחל היל םאר ורד ישניא י־טןע אל

 ךניב היל רכא אערא יאהב היעב יאכ
 אדהפ דח יה״א הקזחינשתלנאו תינבז
 ייכאד .ריפק ןנבר רובס יגש זילה לבאד

 ׳רבג אוההח אבא רד אנהנ טייח רפימל
 יניד היפקל אחא־ירנחנ אכסנ ףטחו
 םיזפטח 6ןנחיבר ארהסדח יתייא יגא
 ז־דיל׳סא חיפק 'בא יבר ביתי הוה היניס
 ימז־יז יבר רכהי•* יפטה ידירו יפטח ןיא
 שכירשיר אניר יאהל ינייד חוגידיגיכיזד,
 ס דח אכא הירטפיל ירחס ירתאבייל
 יפטח ףומהימ רפאאח ענתשילאדהט
 םא ןלזגכ תילתנה הפטחר רמאד ןויכו

 >5ה אכא ר והל

 ג 3 ארחב אמ ישילש

 *ןוילל לעפ׳ירזי? 'ידנל סריפ (ילקידל׳ירדנאו לידיא

 לקדהיציצקב ירייא אלויירמתכ אכיישהרידגד
 לכ קרפכ ןנירמאדכ הילטקיאו רתיתל היל היה ןכ םאד
 <זיא תאוחגרנ טקנד ןאמ יאה ןתחכ גר רמא ןיעכסכק
 "וכ״יכלפד אלקידל הילטקאו
 ?יה סאש סכי׳רלזירל הארנו
 אל וחגע לקדה תא [יצקל אכ
 ד אוה#)ריפ אקודד ןמאנ״יה
 ד ישניא ידיבעד

 ךרד ןיא לקדלבאיכבזמד
 עדת [יקל רנכמל םדא יגב

 *רזש לכנתה קרפב ןפירמאד
 התא תצצק יתנעיטנ תגרה
 יל׳מא התא יגרוהל יל תימא

 אל היא ךירפו רועפ וצצוקל
 עמשמינכו׳ירכ לכל ייח תקבש
 *עכ יאד וגימכ ןמאנ וניאד

 ; טנקל יל תרכח רמא
 ©ישמ אצשיניאףינק אל
 ו לי/יא איסהרפב רמאקד
 ןיצח אלד רמאקהירדגיאו
 ךייש ימנ עניגכ טקילייפאד
 ןל אל סא שיניא ףינת אל
 :הבינג ןרל סיחקלק
 וליפא יכה יא

 'ישירפד יאמל ימכ אערא
 *וריפל אלא ןמאכ וניאד ליעל
 ךליאו ןאכמ לבא רבכ טקלש
 גע׳א תלריפכ״יפא ןמאכ יניא
 ישניא ילכע אל יריפל 'רטסד
 !2 סא 'יפא שרפל ך*י$
 "חקלש ולש *קרקהש'עוט אנק
 לכמ רבכש תיריפה דתי אל

 • אבהל ןמאנ וניאל רידחיש אטישכ עקרק לכא
 אמישפד יאקעקרקא אל אבא׳רד אכסנ דנייז1
 יתכ יתשה אלא סילע סיבש ול ןיאש רחא עקרקה ריזחמש
 *זחמל יענרנאל׳דהס דק וליאכ אתשה *ובסו ק סמ יריפא
 א אל רמולו ריפכל לוכי וניא)לפאש תלריפה לע יתאק׳
 ליפכי סא תוליפה לע המיכס ובייחל אב וליאכו יתלכ(*
 ןמכ סיכש ׳ג הר יזחהש דיעמשפעאו יתלכא אל רמאי*
 השענ אלא׳קזתה לפ׳יעח וניא וליאכ ירא ומע חא ןיאד
 ייכא והל תאד דע העוטנ דס יכל תמיפ ועכותלייאדיע
 קרקל ןיכ יתאק זעי־סל׳דהס דח כהד אבא׳רדא ימד'לד
 קידמאד אהנ ולס עקרקה סנש׳יעח אוה ירהס׳נריפל ןיכ
 יחרתל אדהס דקל אכא יברדל אימד יא אלא אכקסמנז
 תשה דעד קיפ יריפלו 'קנימל ךירצ הוה אצ יריפל)ןינש
 9תג טקנ ןינש קתרת בגא אלא יריפג אלא ירייא^אל ^

 יגה :יליפלגידהסדס6

 תכיח יחכ אבל)"וכ ףיגנחיאה היל הנה אכא׳ר יהל רמא :נ1ח לש ותכ ערנה ירהש רשפא יא םולכ אלכ *ירט:
 הקזח ינש הלכאד ידהס אכיל חקולד אדיב הל ןגיחקומ הקזח יכס הלכאד ידהס י רת אכיא יפ אכיג יאה יכ רנ

 עקרק הנה אל יפא סק 'עוכסל׳חא דעד עכתסיל סינש׳ג לכאד אדהס דח אכיא הרמל הל ןכיו יהמו הינימ הל ןניי
 רמא " ילכא ילילו ילכא ןיא ןעזטו לפאל היל ידמל אלא היל רפב אצד אדהס 'יהשאד יאמ לע קיל ןניעב'
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 ארתכ אכפ ישילש קרפ םיתכה תקוח

 ת א> הדזמ ירהש עבשיל ליכי וניאו עמש בידקמ ידו1
 ונתב יעטק ידיל רמאד יאחכ עמשכ הינמהילו

 ונח בישח אל אהל אמית יכו יתפטח אל רתא ־עכ יאד
 אל תיירואל העטש בייק היה יתפטק אל רקא סא אהד

 תא רכומהב י׳רמא אהל איה
 כ וריכת צכא דיקפתל תיבה
 יתיזחה רמזל ןמאכ רטשב
 'תא יעכ יאל וגמ 'עמשב ךל

 העטשכ ןמאכ יוהד יסכאב
 'עובש אכיא וסכאכד גיעא

 ת׳ר "יפל והימו אתייריאד
 סתהל וסנאנש העיבשל'יפד
 ש בייחמ אלל קכרלמ איה
 ב וליפא אתייריאל העטש
 אכיאד אכיה אלא וסנאכב

 ריפש יתא תנקחב האלול
 ףיצק יול אלל וגמ כישח אל יאהל ימכ ימימל אכילו
 אלש אריש סושמ וא לעה תאיתכהל יפטח אל רמימל
 רריכ סז״פב ירמאלכ אכסנה לעכ)דעה״ודעל והולספי
 מ אהל אתק יל בכג ילידל רחיתל 'תיהמ רכל לעבד
 לע ונייהו רוטפ היה העיבש טייחמ לעל לאל יאד עמשמ
 יעטק ידיל תיתל׳יכימכ לכ ואל ונת ואל יאל וכמב ׳תרכ

 ידיל רמול ןמאכ וניאו סלשמ ילהסירת אכיא יכ אהד
 היה עטש ובייחמ לעה היה אל סא יאלוד ינ׳ואו יפט ק
 ויכפ זיעהל לוכיש יפטח אל רמא יעב יאל לגמב ןמאנ
 עובש בייחמל אתשה לבא עובש אלכ לעה תא שיחכהל
 'בשיל ויכפ׳יעהל לוכי היה אלש וגמ יע עובשב ןמיהמ אל
 כרל טמ וגמ אכיל יאד שק לכא ושיחכמ לעהש רבלכ
 ירטפו אבא יברא םיעבשנה לכ פכ יגילפד לאומשו

 עבשי1? לוכי וניאו העמש בייוחמ יוח
 'בשיל לכי וניאו תעובש בירחמה לבו

 םז־רז־ד ימד ימ ייכא והל רמא םלשמ
 ינירחא יתא יכו יתאק יעורואל ארהס
 יעזסל אגה הינימ הל ןניקפמ הידהב

 ו־רל 'יסקופ אנירחא יתא יביתא אק
 אה אימר יא אלא הדיכ

 *והה אכא יברלב סתה*.אבא יכרלל ימד ימ ייכא והל תא
 "טקס היב דיהסח אהל יתאק ףטו חל יעורואל אדהס דח
 א.ס ןותמו העמש ובייקתו ףט יחד ונמ לש וחכ ערוהו
 ותימכ 'יעמש אדהס דח אתא וליאל • םלשמ עכשיל לוכי
 סל ןכיקפמ ףטקש יהוארס
 ול ליעות אלו ףטיחד הינימ
 :עכשיל לכויסא׳יפא העובש
 אוהה הז עקרק ןידכ אבה
 ש יתאק היל עייסל אלהס
 יניכש ׳ג הכ קיזחהש דיעתש
 אדהס דק ביא יאד הכ הכזו
 "יל ןנימקומ הז םע אכירקא
 רתאת ךאיהו קיזחמל הידיב
 סעזבש׳ייתתי הז דע ידי לעש
 "לשמ כ שיל לטי וניאש ךותמו
 וי״תו וחכ ערהל אב אל ירהו
 א;א:דחא אלא הקזח יליע ול ןיא ירהש עקרקה דיספי הז
 |י;ש ןיתרתלו אדהסדתלאכאיברדאכסכצאיתדיא
 היתלזג היל רתאו ןועמשל היעבתל ןבואר ןמכ יריפלו
 י ןועמש היל רמאו םיתכש היתוביפ התלכאז יאעראל
 $ אוה אכילד הקזח יליע ןועמשל תילז יצהינ התכבז

 יריפי הקזח ידיע היצ 'יצל ןמכמ הרמל אערא ירודהיאל
 ספה אוה״סאש הפה ןלמייקד ןוכיתלכא יניבזפד עבתשמ

 *יהד רדהמ אל יריפ אעראל הל רדהמל ג עאו ריתהש
 *לכא אל רמימל ליכיד ונימי תיייפה לכאד ידהס אכיל

 אלא הילע היל תילי יניבזכ ילכא ימנ רמימללוכי ללכ
 ת ןיכש ןיתרת יריפ לכאד ידהס אכיא יא לכא העטש

 ארדה רתאל ןמחנ ברכ יריפ׳יפא ירודהל היל ןכיכייקמ
 ־ ^ * י ־י׳ ■י׳ י* * -י ^ יתייא יריפ ירדה)אערא

 אתשהו םלשמ עבשיל לוכי יניאש ךיתמ והל תילד אכסככ
 יוה יאדול סכיר שריפש ומכ הארנ ךכל ליעל ,ירפדכ וגח אלב יפטח ידיל רמול ןמאכ וניאל אטישפ אהו ירטפ יאמא
 הייח וגמ היל תיאד ג׳עא רבס אבא'רו יתפטח אל רמא יעכ יאד ונימכ העטשכ ןמאנל לאומשו בר ירטפ יכהלו וגמ
 ׳טפיל ונימ סוש ול ליעומ ןיאו״לסי וא דעה תא׳יקכהל בשיש ןידה אוה ןכ4 הרותה ןמ עמש טייחמה דחא אכיאד ןייכד
 הכמ היל רמאד ןישרויה ןיכ אלו םהינש ןיב היהת ,ה תעטס ביתכדמ ןיעכשכה לכ עב היל ק פח יכיה אבא׳רו ת״או
 ביוחמ מ!!״י*תמ ג הכ ויבאל מ ׳ש ןישרזי רטפימל ארק״ירטניאדמ תה יידד״נעדי אל ןישמתו׳כעדי ןישמת ׳יבא דיב באל
 ןל אכח ינמ אכיאד אכה לכא וגמ אכילד סלפמ יאדו םתה אכסנא הכיח קייד יכיהו סלשח עבשיל לטי וניאו העטש

 נ הי ןישרוי רטפימנ חרק ירטניי׳ ־י י -׳ *׳׳ ־־׳ ׳ 1׳ •׳ ,,׳•ך׳ ־׳* יי■ ־׳ י־׳י • ׳ •׳׳׳ ,׳•׳ *׳ יחה סזלשו בר
 •לכי םד״הל ימימל ילכיד ךותמ׳וכ יאזוח יכ יזוז היב יקסמ יוהד והכא רד הירכ ימטא יבג בתיכהב״ירמאד אהד

 מ ןכיאל בוט וגמ ןאכ שי יאלו זאו תסיה תעמש ןנבר ןיקתל רתכ ירייא והניכ יארטיס רמימל
 רק ינבל והניכהיד בןגיל 'וקזו ליאוה ירבד לעב אוה סגש ןויכ'א דעכ ילשה בישח אלד סד״הל ירחא

 ךשפנל לוקש ליז היל רמאו ונממ הנע גוסינ וינפצ יחח ר אב היה וריבחש יפלו'ר והרוק ונממ ודנ
 ! העטש הרזח העובשה לע ןהיכש ןידושת ןכת ןיעכסכה לכ קרפכ סלשמ עבשינ ליכי וניאו העטש

 ׳תעמשד ךהמ םתה יתייחו הל בייותמל המוקחלד *אבש "ובר םתה פחו וקולקי רמוא יסוי״רו ריאמ
 יו אכא *רד היל תיל וקילחי יסוי״רכ״לבוע בעו יסוי יברב םתה קספל ןמחנ בר אתשהו אבא׳ר ונייה

 להו ךדיב יל הכמ רחאד ןיימנ ברל היתבוית יוהית אמיל הרפה תא לאישהד תגכ לאושה קלפנ
 ןדיב יל הנמ אכר רמאד אב לרכ םהיניב העובש קסע שישכ "ינתמ ינשמו רוטפ



 וחתנ אנב יש׳ידשקרפ םיתעו תקזח

 חח

 אל ספא זריפהז׳תרק!. ,
 ׳>רמאד אבא ׳רדל "יתדל ׳־יאי איה אה יי״שב יתיה׳נ

 'גיל יאהל ינייד וניידיל יכיה
 אכיל יריפ ירודהל היכייתיג
 ,ושמ יא) והכיצכאדידהסירמ

 ידיד רמא)ןיעט אה ידואד
 היגויתל׳אדוה׳כיל גהכוילכ(י
 אכיא אה וגחב הירטפיכ

 % >כיא)ןיכש ןיתרת יריפל והכילכאד רמאד דח אדהס
 העוכס היכייחינ רעלו עכשיל דעה ירבדכ רופכל לוכי
 סיקח לכו אכוממ ■!תכייחמ ויה ירע ווה יאד א דע3
 יירמא יכ העטש ?בייחמ תא ׳)תמ וחוא םיכייחמ םינשש

 דיהסאד יאמב רפכ אקד אכיה יתא העובשל דחא דמ
 םליעמ םירבד )יה אלד עי/ישמד איה םעה אדהס דוי
 היה ילכא ידיד עוט אלא לכאד ידנמ אק אה אכה לכא
 הסיש רכ ךכ םלשמו עבשיל לנכי וניא)העובש בירחמ היל
 םירחא תינושל שיי #ח'ר 'יפכ ןכ היתאנח בושו יניעב וו
 הכיח ייבא ףילידח אכא׳רכ אהב ןל׳תייחו שמח ןהב׳יאו
 ירמאד ןיעבשכה לכ׳רפכ לאומשו בר הילע *גיצפד ג״עאו
 ןכתו היארה וילע יריבחח איכומהו יניסל העובש הרזמ
 העמשב אלאוערפי אל׳ימותיה ןת םימותיה ןכו םתה יתנ
 ייתב 'ולמ תחש אלא ינש אל והייוורת ירמאד לאומשו ברו
 יכבל הולח בייחתנ רבכ הולמ ייחכ הול תמ לכא הולה
 כיית״נהש ןוממ ויכבל העובש שירומ םדא ןיאו העטש סול
 יתלבקתה אלש עמש בייותמו ליאוה אמלא העטש תצמ
 ונדקיפ אלש אלא ןכ עבשיל ןילוכי ןיא םיחותר הז בומ
 הול ימותי סנו םהיבא לע תלטומה העובש וז ןיאו אבא
 'לש לאומשו בר ירמא אק םהיבא וערפש עכשיל׳יליכי ןיא
 הז אל עבשיל לוכי וניאו העטש בייוחמה אתלא וערפי

 ןאכ ןיאו יניסל עובש הרזת לאומשו ברל אריבס הז אלן
 ןישרוי׳תאו והיילע גילפ רזעלא*רוןועריפ אלו העובש אל
 ברדל היל אריבס אלד ןילטזכו םישרוי תפטש ןיעבשכ

 דבע רזעלא׳רכ דכעד אכייד יאה םתה ןכירמאו לאומשו
 אבא יברכ אתכלהיבה וליפא דבע לאומשו ברכ דבעד

 הלע ףיסוהל אלד וכה סתה ןנירמאד לאומשו ברכ אלו
 ןידמ״ומצל לאומשו בר י־רפד לע ף־סוהל אלש הנקת ושע
 עלבש הרזח רמולו םיניד ראשל םימותיה ןמ סימותיד הז

 אמייקל אוה םימותיה ןח סיתותיד ודבל הזןידבי יייח1
 הול יכב םימותי תנקת סושמ דבעידב לאומשו
 אתי־לעמ העובש אלכ ןהמ ערפיל אלש והיילע
 העובש בייותחהד אבא יברכ ןל אמייק ןיכיד רא!
 : אכא׳רכ 'תכליהד קספ ת ר סגו םלשמ עכשיל לו-

 יאה ;רהנבש הניפס אכ;

 ו ינשיחרתידוארהסדחיל אנא רדאה
 ינ הילע וצנימ ווזור *סרא אוהה יריפרו

 דנ 416/0*
 יכי(י סיסימו 'ישויזי איג ילינ ךל ןיא רייא הלמ ךדיל יל
 להיחו אבא רכ ונייהו םלשמ עבשיל ליכי וניאש ךיתח עדוי
 'רפמש ותכו׳יאמ׳רכ ׳יכתח יקלמ ןמחנ ברד רחימל אכיא
 ןיתעמסנד השק דוע לבא יסוי 'רכ רכס אוהו אבא ל
 אבא יברכ אתנליהד עמשמ

 יאה

 ימק ןנבר רטס ןנירמאקדמ
 אכסכ ונייה רמיתל ייבאל
 יא יתכ׳תאקדמו אכא׳רד

 לפצו 'ט אבא יברל איתד

 בייחתנ רככ הולמ ייחב הול תמ סאל לאומש בר ק
 ת־ב׳העמש שיד" םדא י"^׳
 יבר) עבת:הייטכענשיל ןיל":זי״י״יי'1*״ י"׳, ,
 גישרוי תעמש ןיעבשכ ןישלמ רחאקי ה לת ג .פ זע
 )א עבשיל 'יל©׳ ןניאש 'ןימח)אנא ©יכ זצייהי ןי״שונ׳
 היכ דבעד סתא ת־פמ> עבתנה סלשמעכתנה יא שנית
 ןמחנ ברד תי שרפוי)ינמ ־•׳"ילא 'בי5 יי" לא'"0׳
 רמא)וליב יל שי הנמכ) אפסנב אנא יבינ יבס ו־פם
 אקוודו עדיי יניא םישממו םישממ אצא ידיב ךל ןיא היל
 ,",!קי רמאי יסוי יבינ ןממנ בר ןייסע םידיסח הינששב
 יברכ סכלהד ןמחנ ביל הדות ןידישמ םינשכ אבא יבו)
 ךכליה דושמ אוהש יעל מגנכס׳יסנקד סושמ אחעט)יס1י
 לוכי וניאי העמש בייוחח אמלעב לגא ינחה דיספמ
 אבא יבר יאבש 'יתמרד םתה רחאקד אהו םלשמ עבשינ
 *ויידד אלא ריאת יברכ הל רכס אבא יכרד רתימל )אל
 ענסיל לוכי >ניא0 ןיתמל רבס אמלעב אבא יברד ןויכ
 !ירזחד׳יאח׳רד היתלימ שרפמ >היאד חיתל ןל תא םלשמ
 םידושח םהינשכ ןמחנ ביכ הכלהו הל כייוחמל העטש
 ערכ דבעל ןכיקסמ סימיתט אקיידז אכסנב (יכח רכו
 אלד טה רמאדכ דבע רזעילא ׳רכ דבעדו דבע לאומשו
 גחו1חי'חאד ןמחנ ברד אתעטד פל ןיא לבא הלע ףיסיהל
 והידרת ולאכ גהל ויה םידושח םהינשד ןויכד סושמ
 דיספמ׳ א לכ ךכליהו עכשיל ןיליכי םניאו עמש םיבירחמ
 ןיאו עבתנה לע העטשרקיעד ןויכ רבס אבא יברו ינח
 גיפס ינח ןמחנ ברו אבא׳ ר כ אד לכה םלשמ עכשיל ליכי
 ייחב הול תה יכ ןיתותיה ןמ םימותיב לאומשו ברב ריפס
 ,ינחה עכשיל ןילוכי ןיאד ןייכ הולמ יכב םידיספמו הולמ
 ינחה עובשה לע דושח )דגנכש דיספמש ומכ ןילטונ ןיאו
 לכ עחשמ ןיעכשכה לכ׳פכו דושח אוה םגשכ לטמ יכיאס
 ןכ לעו אכח׳רדאו ןמחנ ברדא ינילפ לאומשו ברד אמוסה
 עכשיל לוכי יכיאד׳ותמ ןמחנ ברל ןכו אבא ׳רלד בע לצ
 אברא איהה ג פדב עבתנה םלשמ עבותה׳יפא
 םיכשמ שמ ת אי רבג סילאד לכ ןידהו ׳ופו ינניח ההד
 ןיזתואד תיל יפמו וקולחיד חכ שירב ןכתד תילטכ ןיזחוא
 'תאה ליזגיס חינהל וכל ןיא םיקזחומ םהינשש ןמכד ינאש
 אכסנ יבג "ילמאדכ ודיכ אוהש ית תקזחב דימעהל שי רבד לכש הב קלח ןהינשל שיש ןיעדוי ונא וליאכ בישחי
 ןיזתוח היהש ותוא לש אכסנה התיהש רורב אוה וליאכ םלשל בייחו ןלזג היל ןניכשח יפטח ידיד רחאד נ עאד א
 םהינש וליאכ בישת יחנ רטשד ל נ קזחומ דחא סוס ןיא סתהד רטסבד בג לע ףא רטשל תילט םתה היל ימדתד
 יימשל אכיא ןיתעחשדאו רטשל הל ימדמדח קזהוא אקזד ואלד׳ארנ ס בירלו דקפנ אוה םהינש חכמד ןייכ ו:
 אב ראב יחנ יכה הזהבגא ידדה ידהב והייורת רוחיא אכה יאמר אכיא יאדו םתה יסוי׳ר אמית וליפא םתה
 אלד םושמ-י--׳—4י 41־־ 4־-1/־~ 1־ 4־-"1 ־4"־־ 4־־׳
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 סיגש טג קלב םתה אייתלכ וקילחי יאמד אכיא 'יפא ןיזחואל אכיהד׳יפ דועו להייורתד הוה אבראד רשפיא
 'יעא אינהח אהד ינאש ןרחיא רמיתל אכיאד איחד רטשכ ימכ אהו ושוריפל ךירפ יכיה כיאד ירצ אישקו רטש
 י 1 ׳-י 0-ן -- ״״ ׳ י־־ י ״ י ״׳ ^ י ן *1* י ^ • 140! ו׳ו׳ / י׳י ןיד ןיב קוליח שי'לכ לע אה וקילחי תילטב ןיזחוא םינשד 'ינתמ ׳רל היל תילו םתה ךירפ יאח דועו יאמר אכי

 בל : רבג סילאד לכ ןיד יוה ןיזתוא ןיא ינ רעז־ל;*קולחי ןיזקוא ןיא טא׳ילטבד תילע ןידל



 אר.רב#נכ ישייר־ע קרפ םיחגה חקזח •£,$%.07■
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 (,לדמ " ןיסזןלומ הז אלי הז אל ׳ינ איה יריד רייא יאה םישח יו**" שריפ ןניפפת רמא א־יה גד
 ,ע ל" ,י 11לטב ןדאיא םינשד !יתינת״א הלה יייי ן־יספת אל י״אי הייהי בי' !*־?״״ .. .
 תגו תענ" יד ס םי! ׳"י י > * 1 נ יאר״יא ,מה ,גילע אצדמ הזב הז תולתל 11 ־ב״ ח ש סיקיי דע לפס ה י תענמ ידיש םיקה קתני יניברל הארנ ןיאי ן־יקע׳י אל ןנישפת יאד םישה

 וקולח*

 /*/ ^ 9* %־ י' /י/ ן • ׳ ן״ 1 ־ •־ ן• ^׳,־׳ * —-

 )הייפוג יארומא והכה יגילפ אצדמ הזב הז תולתל
 *ספתב יגילפד ךנה ןציקפמב
 רחאד אכוהכרד י״רל׳רנ ןכל
 רמאד ןאמל וליפא קיספת**
 היל ןניכחיהחד ןכיקפחאל
 'אד הדוהי ברו םידע איביש
 ןאמל וליפאו קיספת אל
 אכיה לכייה קיקפח רחאל
 אליחתצל לבא רבכ וספתל
 אמליד קישייחד קיספת אל
 ררבל עלכ אלו׳ידע לייימ אל
 ךכל)ריזחהל ימלו אלה ית לש

 : רבדב ס:5יל יכל ןיא
 יכשמ אנש יא^1
 'זפ 'לרטש
 ירייא הנתמ *א רכמ ירטשל
 אל אדוש רמאד 6לתשל ךכל)
 4מ קרפכ קתדאהצאימד

 ןיאצמ (לזפ חה ילשכ היהס
 הכמ אלא ספ ןיאו רתא םזיכ
 פ ןיקציזי ןלזכ דחא
 ירייא דובעישכ סתהד הישב

 התלאמ א1י לח דמעיש ןיאד
 מ ונייהל לזבמישמ ליחתמש רטש ךיתמ חיכזתש העש
 ךותח תינזח ןיא לבתצכס םזיבד ובתכנש םזי תרחמו*
 וא הנתמ לבא ברעב סא רקבב סא ליחתה יאמ רטשה*

 : הכז זמנע סזי ותואב םדוקה לכ רכמ
 |קרפב 'יפחד אכשיל אזההל )קולחי רחא 31
 רבסד סושמ ברד אמעטד דשכ היהש ימ
 וליפא יקילתי ךכל) יתרכ המיתח ידיע׳מאד ריאמ יכרכ
 ה ךיתתד ןויכ םדוק רחאל רסמנש הריסמ ידיע אכיא
 ןצתד טגה לכ שירכ חצוחדא סדק ימ רכיצ ןיא המיתחל
 קיידו הנטקה תא יפ שיגי הל הלודגה תא לכ שרגל בתכ
 יברל הריסמ יריעב הל יקואל היכ שרנח יכמ הלזדג אה
 ףא שרגמ יכח אצ הלילג לליפ א ריאמ יברל לבא רזעילא
 ידיע ךיתמ רכיכ ןיאד ןייה הריסמ ידיע אכ־אד בג לע
 םא לכא רעשב הנוקש רכמב לא הנתמכ יריימל המיתחל
 דמיע רטשה ןיאד ןיפילחב לא הקזתכ לא ףסככ הנלה
 'בינ אהיש ךירכ ןיאד אדלש 'ירמאד בר הדלח היארל א6
 ןושל !תלאל היארל אלאיכיאד ןויב המיתחה ידימ ךותמ

 םויבד ןויכ םהינש לש אוה ןידב סתהד אכה כ־לח׳ירצ אל
 שריפד םת טר שוריפל)ךירפ לאומשמ אלא ומתחנ דחא
 אכהד ריפש יתא השעי ןיידה הכריש המ יפיידד אדוס
 הפל לפא יכיידד אדוס ךייש יתלכא לש רמוא הזכ ימנ
 השק רתלי לעהוא היהש ןיידל הארנש ימל אדוס שרפמש

 שרפל) קוחדל שי)אד)ש ךייש אל יתיבא לש רמוא הזבב
 ל רתיי םירבדכ יתימא הארנש יחל ןיכיידה ונתיש
 !ולמשל ברד והייתנזלפ יקותד ילשכ היהש יחד׳כשיל אוההלו
 יתא הפידע הקולחד ברל היל אלטסל רזע2 'רל אבילא
 חכלקדכ רקיע אלה ןושל לתלאיכיזי יליפא ודצל ריפש

 לאמיתי : אתידכת ס/יה

 הנרכמי ןפ היספית :תרפ ק רבג סילאד לכ קירמא

 לאה ירת יבה^־יע וצעמ ווהד אברא או!דח
 אחא איח ידח רפא יאהו איה יריר רפא
 רן> היס£ית רמאו אניר יכל והיינימ דזו

 אל וא 'גיספח איה חירר י1הס אניתלימד
 ארוהי בר קיספח רמא אנוה כר ןניספת
 לדה□ חכשא אלו לזא קיספה אר רמא
 ^3פ רכנו םילאדלב הוקפאוהלרמא
 ןגלקפפ אל םא הדוהי בר ןצי[נפמ אל וא
 ש^ל אז-רבליהו ןניקפמרמא אפפכר
 רפוא הז'יקפמ אליספחר אכיהו קיספה
 רמי< יחוכ* לש רמואחהיתובאלש
 ינשמ אנש יאמו רכנ 'ילאר לכ ןמחנ בר
 רפה-* ברד דחא סויכ ןיאצויה תורטש

 רחא הכ קיזחהש הקזת לכא
 םולכ הניא הילע הז רעריעס
 הפיטק תילתכש ידלס ןכאר
 אל לא קיספת : )ר') ^כ
 יב הל יספתל 7מיל ימ יס^ת
 ה ירהס חבשמ אל יא אלל
 ארקיעמכ הל 'יקפחו קילדל
 הציפמה לעכ דיספל אלי

 : םולכ ןיד תיכ תסיפתכ
 !פ 'חלידד׳יסכת אל חליד יא
 ןכירדה אל יללה חפשמ אל
 אצמנל ןמת:יכ הל ןכיקפמל
 ונידי לע'גיפסה לעכ דיספהש
 אחליד הל ןניקכס הוה יאל
 הניפסל לעכ רכנו םילא הוה
 האלנ ןכ ולשב הכוז אכחני
 בל :הלאשה םעט יל
 *ירטס קיספת רתוא אכיה
 * ׳יספמ רמאל אפפ ברכ היל לאומשו

 קיספת אל ימא הד להי בל
 ןכיקפמ אל היל איטסל לשמ

 פנ>יז.ל.'ל־" א# ח$י" יל ןיא ל׳
 אל ותד איה עדיי ק ש־תי יח^ד יייכה תא ד "הל
 אמלימ ימרתיאל ןיגעי היקפא לתל ריית • ,כ קפיי
 ןיד תינל םהינש ירתאת יתנ יא איי^ גר־ הל 1נ סעןי .
 תכנ !יב תייארכ ,יב יבג םילאי ל־י לצה ייביי השעיתל
 ןניקעחאל י יכנ סילאי ל־ ינ־־פי 1מחנ כר קסיפש יחפ
 וריקפהל ןיאשר ןניא דב דיב לאישי ןי"" אבש רתא״י

 11 אל סאש יהיספת !־ תפילצ הליחת״ יהיאנ״ש ןיפנ
 ,/ססת אל את־,־הי ;י־נ סינאי .נ״ה״דחי סי־פ
 רתיא הז י• הד:היברכ ןניןיפ" אל ןניספתי אנ ןי

 ?ם/אנש יא״י י הז" רתיי הזל הקזח)תידע ןיא)
 התפש ןניאר לש תחא הדש צפ ינינפל ןי״צייה תירטס
 ד״א ס,ינ םהיצשי יולל הנתמ רטשי ןיעתסל היתמ ר"#
 ררבתנ יליפאי ללפ הזמ רתיי קזחית הז ןיאש אנ״ני
 0לא תיפשב ה״יאה ןיא היפכ יירחא ייל'י״שנ ןיפ״שש
 "מ(אד אדביע ו־יבה יבנ תיניתצב ןניר״אדנ סלשיריב
 אתח ינ ימיל יסכנל יהנתיכתצ א־״מ אתאיימי "די
 ברדיכ׳צ׳מקואל אחח רכ בקוע רמל להכיתכתכ אשמרב)
 £לשורט לטא׳מעט יאה ׳לשח ןירויא איהש פעא אכקוע

 ל !,תחשל ןכלאר יל שריפ אלש (ליפי מיעש (טתלכד טת
 \>ע ליאוה ברעה יע הז רטשב והכיז אלש אנחכ העשה
 )!לולחי • (יזש סהיצש !אצמנל תירחש תעש לב שרפתנ
 £ יריבחת חי־יזיה אנה ר״ימל א־ילי איה א[ייפסד
 1 ארמש . :ועקת קזחלמ דחא



 םיתכה תקזח

 .""ק היהש םיניידה בל הטונ אהיש יתיאל '
 1כתי יל ייקאי רמג 6>ההל יאליל רתיי יכ>רן
 4א ילשכ עקיקה לעב הכז התע אי־" ־
 :ידכ אלש ינתה לטינ דחא יאדיכ יקי.ח ייי

 הז ,דיעיי םידע יאיני םא יליכאי 1״״)
 תועשב החרקה ןיא אלה בי״ב הזי יקנב

 הליחת רסיינ הז אתש י״י״ל א='ל> הל״י ל '*
 רחאתי ינשל ינשה דסמנ ןכ׳רתאי שדח יאי ם י
 .תכ ייסתנ דחא סייכ סנ אתתסת דחא 0 כ
 1ותשי ןיחליח חא בר־ןנליה רטשב ביתכה ןיש
 ימ םע ייה םליעל רינל קאי ליאזהי ינימי/
 עקר" יאהב אנה !בא י יתיא |'־יי ונילכ יכ

 סאתליייי הלת סקיתל אכיאי הקזח אלי יטש
 "יסי׳קילח׳תיל ןאכ ןיא בליה איה יח לש ידימ

 דב ןיא׳כליה יל יניש ןידה תא ירתס י ייע יא
 םימינת אלא תיייע יי'ל א״ל •'י ?ייל

 : רבדה וררבי)סידע ואיכיש דע רבג סיצת־
 לעכ ךסמש ןויכו׳וחקכ הרפ׳ילחחהח ןמויכ ב*
 סזקח לככ רוזיחה לעפל הרפה תינקנ רומקה
 ׳שענה לכ׳יסודיקכ ןכתדכ ןיפילחב ןינקנןילז
 ןיא דכלי ןיפילחב הז בייחתנ הז הכזש ןויכ ד
 תא ןיידע האר אל ירהש אוה ימ לש דלוה
 תועמ ןיאל טקגימל יצח אל םימדב הריכח:
 >ת תיעמ ןתמ רחא יתיכל הכשמ וליאו ןהב ו
 ׳תייק חקולד ׳תיככ אהד הדלי יתושרב תיחל ר
 לא ,סה 'רכבו םימד אלו לרפו רומחב ןיפי.ח

 איגמיל ךדיא יגהילי אמייק ןאמד אתיסיכ
 דבעל התפש יבג טקנ הריכמו סגאכ אמייקל
 ׳חפשה ול תינקנ תועמ ןתנשמו הכישמ א-ב •

 ירהש הדלי ימ תושרכ עודי ;יא ךכליהו איה׳
 אפה אהו וקילחי : ועמ ןתמ׳עסכ חקולה הת
 ,ושיב ודיעי/ידע ואובי סא אתלימד הלע ם
 ירל אישתו רבג סילאד לכ 'ילחא אל יכה י.

 סתל :1מת;

 ״■ .!־*״■ י״08״ ״״05יי

 דחאל ־תכ יישנ יהש ימ מיי"* א הול דויאל רסתי
 יחכנ דחאה רטסש העאהכ?ונ רסק ׳ .
 )בתכנש קיד ונייהד׳רנ סדוק , יעו־־ח אדוש רמא לאומשו

 מ,א0 ליאיה ס אחרם אנש ,אפו אתיד ימר הירע ■־״ ״**י *ג׳ ־?■?,י
 ןכו י הרידיו רומחכ הרפ ףירחמה

 בר חיל יחנ ליעל!
 יאמאו אדוש וא י
 ׳בב סתל:רכג
 הלע סקימל א
 איביש רחמל וא
 ה ירהש ליטיו

 סדחש אה רטשה ךיתת ינינ
 1 הזל םיחי בב יבת־־ לנ|
 רכינש הנק הלחת כתכנש ,
 פתכנ הזש התיתחת וי^י ל ,ל דסאש עעא םדוק

 ' סג ישתשכ.ךכ יחאל'י? •ד ?מ,תקה תעשת הכז הול
 ב יידיח ״כד קענ ג"? אאתש?י)לץנז קמיתקכ
 אלה דנש לאימס אהי י י / ד מ׳נד קלב),זעלא יכ
 ייבאכ לאיתשיתיקיאל אי איקק יבג רריב ?ז עבד דיעי
 הלע יתדיחייהי ייבארבסדעחשתיסיניית
 חסויכיא 'י" י ""?""ייעב םיטקא לד ימאקד
 יינא זי״ר׳על,י ";"יי״מכ יזע\י הדיח אהי
 1 ?יל ׳ויבס אל םילי יתאק ףסיי ביי ^ אדוש "תיד יהיי ליפכ א>?0'־'א ו כרד אכיל "באי רתיל
 אלי ןת'1.ח;ל 1״ד!,אגי'6 ל" "עד׳יניידק ,דחאיש הפכ
 ןיטיגדקפ וסכ אהל ןתיכצ ית יעלפל^ח׳ל)ה יבג
 1״י ת!^1?,ץ;״איזח^ילכי־דיש םתה ילייא•
 ןמל ןיידה ןמאכ *ימח ת:י*," כ יקבייח הזלו יתיכז הזל

 "1ל'ית,ע,י'ף; י״ל דתיע ,'־יד יל־־כ ןיא לכא
 ךירעי ,ןמאנ ״ י־6מ)' )הנינרידנ, רדהיני
 יתכא העכ יאי ייי לפ ,אעד ,וחאל ייהינ
 י״ל״"נ '^,"סימילחת טילחהל יכ יכריש זהח הזיאל

 אנייי יאלארנא לכ,ז", ,דיב זלגחד תרעש התי איה

 ינ,לעל הנח ךליה יכנ אהי'יג יי 1 י ה,'יתיימ
 םתתימ חל אק״יי ״״׳ \1״ 2 אדיש השיט

 ו״ף$ז£3*■־ *״״.״ *:
 ןנתד אהת * ״ , .,א׳" י,מק,הופ ילחמה

 לא,ההב םתה םילח טילפ אל ןאב דעי 'י, או4ח אלא
 יכנ תיפל תא רכוחהכו וקולח י ת רמ)א;> סית קיתכ הל יי^ד ״״ י־ה יאלאה י״?
 ןכוכחוסח יתיימד ופו יסכנמ ־־׳ אמעטד הפי

 ,א ,השמ ייה יא היל אקפס" קלחי ?* , ״,״,ל היו
 ״<. ׳_׳,״•,י (."יחס םישמ יאל אתעטד תיחד•׳ ״
 •רתאיכ ןנכוכ לאימש רכס אהי יתייכ •י" ׳ , ^ ן,׳ירת,א׳יתנח לכא סיכתיס 'רבד יז *ימש רתי
 תכיתד געא היל ייכס אל הילי 'יעת6מ " י אקד דיע| היל ארינס אל " םתס •היח היל אייכסי יז ניא

 ינעל השעיי אכישיחל כהזינייחהנשלסבי.זבב ^תא ו)ל י,וז,א,
 .לסב ריבשתל יליפ שיחה תלחתב ,2 יתב ילזאי קבד־ יבס אחלא יניז
 רמאקד ןנברב רבס יחנ ןסמ :,ל״נ 6דחהףיסנ אב יליפא!אחייק הי לעכ תקזחנ
 אחעט ינייה ןיחרינלעיךפ ך ,מז>-.ר־לכי יכזיח היל ישקית אלד סינחיסכ יקיא סתהד ןיתינתמ
 ׳ היתייכ ןניקספ אייהב• יכירפ ן ק | א א ׳,נפ היכ כיתנ ק!הד ארטש א,הה יכנ
 לכא אתתסכ יל'" ימ י"56"3 מ0ינ 'ל את ז : אל !תמנ כי גילעי אכיה

 ראדי



 ״ ותכאגג יע^לש קרפ , םיזטהתקזח

 ** חר !הנ תיא והירחתל רומחב הרפ ףילחמה יבג סמה ןיפס שי אבהמ והייתנעט לדד׳וריפ אנומחד ^ךירד
 הז רחא הזב הקיה םהינש לש החפשה)הרפהש אנימתד דלמ סא דלנה הזה )הידימ יהד ןיד תיבל
 יא יתושרב התייהב הדלי יתחפש)יתרפ ןעוט ׳אי ׳א לכו הרפה תא חגנש ל)שב ןכו רפמש רתא וא רפמש םדוק
 לליה דצמה ייה ימ לש ררכל ןיאו הדלי ןיפילח תעשכ יתנ ךאיה ןיד תינ 'ןיפושמ םתנעט אלכ הדגב הרבוע אצמנו
 אכיל יניידד אדושי !ןיילת
 לאי׳ישל יליפא אפה ימימל דע רפוא הז ז־־רד^ריו החפש רכופה ןכו
 גתמ יבנ ארמימל ךייש אלד

 רתיי בהוא יחל דב )אריש בל
 לבא :ינקמו ׳תג הידידלד
 רמ)א הזש ןמחנ ברדכ אכה
 אלרמדיא :;זכית)כאל0
 לש עקרקה התיהאל רמד
 *5ת>יאה מיו׳וכ םלועמ ךדיא

 1לאגמשדאד '1כ ףילחמ המ
 אכהז אדוס רמאקד ךירפ
 תטיש הניא) יקולקי ןניזק

 ןרפכ תטותככ אהד דימלתה
 רקיע אתיא יישנ היהש ימ
 ךירפ)לאומשו ברד והייתליח
 אכהמו ינירחא יכריפ סתה
 *תריחלד אכה ןכש לכ׳ירפ אל
 אכה הל טקכ ןחחכ ב רד ח
 ןח דחא אב סאו : והייתליתל
 עקרק ךהב הב קיזחהו ןמסה
 סילאד לכ ןמחנ בר רחאד
 הפטחו ישילשה הז אבו רכנ
 4ן לש ןדעוטה )ליא ינשהמ
 םתוא ןיאינזח ןיא : יתיבא
 ©ג אמשד ידימ ןיעט אלד בעאו ישילשה הז לש זדימד׳בב
 3ש ןלמ אייח יבר ינתד :הכ קלח סהל ןיא םינושארה בל
 םיכשח לזגשיריימ יאה יכ ןלזנכדיעדרהנירבסו׳וכ סיבל
 הימש אל :ילש רמוא הזנ ילס רמזא הז רבדב םיקולחה
 רתא ישא בר :לזגש המ ודימ אדיהל ׳יניידב ופטל ןלזג
 *דימ קעט אל)ליאוה ןלזג הימש סיבר לש ןלזג םליעל
 ןמש׳'ינושארה םינש ינפב התוא ןידיתעחו ודימ סיאדימו
 אייח יבר רחאקד ןלמ היחש אל יאמו ׳.תובא תנעט ססל
 |ל1ל)וילע רימחהל אלא סלשלמ׳רטיפל !אב וילע לקהל אל
 •תל עדוי וניאד הבשהכ רפכתמ אל ץובשהל ןתינ אלד
 םאיצוהל אלו םילעבל בישהל׳ירצ ודיל אבש רקאתד בישי
 ןירותכס הז של ןכיקפמ אל ןניספתיאי ליעל ןכךיספדכ רכג׳הדשח סילאד לכו םינושארה םינשל הריקפהל)ודי תחתמ
 השק דל יבר רמא הניפסה תא ינומהב ןנירמא כ'הו בישי ימל עדוי וניאו ודי תחתמ האדוהל ךירג אוהו ודיל אב לזגו
 םיברל ןיע תדימכ רכנמהד הבושתב רשפא אל אבהו הבושתכ ישפיא םתה שרפמו תיירע לש ןשנועמ תודימ לש ןשנומ
 •א :וז הטיש יניעב הארנ ןכ םיברל הרשי הניאש הדחפ רכומכ אייח י ר יתנ ירייא ישא בר אבילאו בישי ימל עדוי וניא

 החגנש םדוק סא ?שעמ היה
 ןכו החגנש דחאל וא הדלי
 רתא רוס רחא ףדור רושכ
 ורושב סא קפתסהל שי קחהו
 קז הקל עלסב וא קזנה
 נ ןנבר יגילפד םוקמ צככ
 'תוא הזב אנה לכא סלכחוסי
 ןהיתונעט יפ לעש יתיבא לס
 סילאד !כ ןכירחא קפסה אכ
 סיאיכוח ךיא : רבנ
 ובתכי וליפא! ודימ התוא
 םיעשרו ליאוה הזל הז האשרה

 : םהל םיקקזנ ןיא סה
 לס ןלזג איימיבר ינתד
 היחש אל סיכו
 ירי'ת1 *דימ'יאדימ ןיאש ןלזנ
 לזגב אל1 יתוכא לש׳תוא הזכ
 יאמא תהד םדא ינב השמחמ
 גילפ ישא ברו ןיאדיח ןיא
 אייח יכרד רבסו יעדרהכא
 אלד יתחהל אלא אב לקהל אל
 ותכ תחא הבסהב היל יגה

 תהקירשמ רמוא הזו הרילי יתרכמ ארש
 אררר היל תיא יאהל סחה וקולחי הדלי
 לכא גופמר אררד היל׳יא יאהלו גופמד
 רפר אל רפר יאו רפר אל רפד יא אכה
 קושה ןמ דחא אב םא יאעררהנ ירפא
 יגחד ודימ התוא ןיאיתמ ןיא הכ קיזחהו
 ןלזג היפש ואל םיכר לש ןלזג אייח ינר
 אל יאפו ןלזג היפש םלגעל םא ישא בר
 ןתקזח :ןוכשהל ןתינ אלש ןלזג היפש
 ינר רמא :'ובו םויל םוימ םיגש שלש
 יריפד היפונ והיא היל ילר יא אנא
 ןעט םאו דינז בר טא תקזח ית רתלאל
 יליכ ינהו ןמאנ ויתדרוה תוריפל רמאו
 רפא אל שלש רחאל לבא שלש ךותכ
 יא אנתכ ברל ישא בר היל

 הלזנ םלשיש דע ןלזג ראשל
 לזגכ דיימו םדע לזונהפ אביקע יברב דחאו דחא צכל
 הכיאש הדימב רכחש ינוונחכ יריימל׳יפ׳וקבו השמחו*
 יפעאו ןוכשהל ןתד אל ךכלו לזנ ימל עדוי וניאד הרסי
 יאה ןידפ ןיא 'דפב ירמאדכ ריבד יכרכ וב תוסעל לוכיס
 •ריפד אנצ היל ילד יאד ;איה אתיילעמ קבשק ואל
 רמא יעכ יאד וגחכ הדחיהילו ת׳או הקזח אינה רתלאל
 •דהס ןנאד םידע םוקמכ וגח יוהד ליו ויתדרוה תיריפל
 לועו ולס תיריפה ויהש הדומ יריפל אכנ היל ילדד ןידו
 עקרקה עבות אלא וי/ודלןה תייייפל ןיעטיצ הגול וניא*?

 יא *,תגליפש

 רכומל׳יל בהי הידידתו חקול לש תיריעה תליכאש ררבתנ יתיבל הכילוהל ןורוד יריפד אנצ עראד הירעל קקול היל בהיד
 םירא ןידכ ויתדרוה תוריפל יריפד אכצ חקולל היל ילדד רתב רערעמה ןיעט יא דיבז בר רתא ; דיעב הא רנ ןיאי
 השלש ךיתב : ןמאנד יליח דהו ז היל ילדל יאמב דיקפה אל רמולכ ןמאכ היל ילדד אוה וקלחו עיברלו שילשי הצחמל

 אלד געאו ןמאנ וניא ויתדרוה תיריפל ןיעט יא השלש רחאל לכא הירמשב רהדזיח אל׳יאמא הדימ הככזד התיא סאי
 םרפמדכ השלש ךיתב תיחמל הזל היל היהו רהדזית אל יפט הירטשכ שריא רהדזימ ןי3ש תלת דעד יריפל א;כ היל ילל
 $כ0 אנת; הדשה לעבל דבעמל היל היה יאמ םירקעל וא סיכש רשעל אדוסד אתנכשמ יב הליתא אריפל יא :ליןאן
 ןימיפל ןועטצ שלש רחאל ןמאנ אהי אלו ליאוה ולס עקרק דיספי רתיי זא *ינש שלש לש תוריעל וריבח תא לדמם
 . רתא ו ויתזלו9



 ארתב אככ ישי^ קר9

 ןגרפל ןיא דבעמל היל היה יאמ הדימא אריפל
 ךיתדריה יריפל׳מול ןחאכ׳ ליעלד 'בס ישא ברד
 םיכשיג יעכד ןככרד אמעט יאמ ישא ברל השק ןכ סחד
 שירב אבר שרפזידכ רייימל אכיל הידילל אהל 0ייל0ןימ

 ־161

 ץנ ^^׳0?־ ארזוב אע י״ירי״ !׳׳ - 6,*י30 0?י0 ן
 םידעל רמיצי השלש ךיתצ ידחחל היל יעכ יא היל רמא^

 עקרקה <ןמי םלש ךכי ךכל ייתדריה תיריפלש סכל יעד
 ןיעטצ לכוי אל /יזקמה הזל הריכח רטש יל ןיא סאש ילס
 ןייכד שלש רמא וכ ייתרהזכ אל יכ דבאי יל היה רטן

 יל היה הדשה לעב יב הקיח׳
 דנעפיד הי1? הוה יאמ היתחא אריפ1? יא אל יאי • ירטשב רהזיה
 יכה סית איד יאד ייוחם4 הי1? יעביאלא
 ס4שיםכ והכ הכד ארוסד אתנכשמ ינה
 ףסכ אלב אד אערא קופית ץלא איגש
 טאו היבג תנכשמ רטשד היל שינכ יא
 גה ת כו ןמיהמר יפנ יבה ידיב איה חוקל
 אריספ ידיל היכ יהאד ירימ ןנכר ינקתמ
 היל יעכיאגהייוחמלהיליעביאאלא
 לארשי בר רכא הדוהי גר רמא ייוהמל
 ןיא יוג המ יוגכ אוה ירה יוג המחמ אבה
 אבה לארשי ףא רטשב אלא הקזח ול
 רמא םשכ אלא הקזח ול ןיא יוג הכחמ
 יוג יל רמא ירירל״רארשי רכא יאו אבר
 וליאד ירימ אכיא ימ ןמיהמ חנכז ךנימר
 לארשי רמא וליאו ןמיהמ אל יוג רמא
 יכי^ אנר רמא אלא ןמיהמ יוגד הימשמ
 ךנימ יוג חרננז יריד יאמק לארשי רמא

 ,יל טא יעכ יאד וגיס ןמיהמ ילהיג הנכזו
 יה־^ה הדוהי בר רמאו ךנימ התניבז אנא

 ז^ינלפד אלקידל הירדגיאליזיא רמאו אילכוהו אלגפ טיקנר ןאמ
 ואלד אלקיד רזגימל שיגיא ףיצה אל טס ןמיהמ הינימ הית־רנבזד
 יוה אל רבלוירמעד ארוגמ קיזחאד ןאס יאה הדוהי בר רמאו הידיד

 ילבא ידמע ערזד לכ רמא רביס ט׳מ הקזח

 ןיאצקל האקחד יכה אמי;
 ילזמי עקרקה לע החימו
 א איה האתמ יאל ת)ייכ:
 איכלפ ןחקל ןנירמאדכ אל(
 אערא ליכאקד איה אכלזצ
 לעבת רחמל אתיכלזגכ ידד
 אתנכשמ יאה כ"א : אנידצ׳יל.
 ןנברד אתנקתי ייכ אר)סד
 ד סזשח אתנכשמ ךה איה
 לסא יהדש לע יריכקל׳ולחהד
 תיביר סושמ תיריפה לוכאל
 ןיעכ רתימ אתייכנכ לכא
 רשע יהילמש אר)סד 'תככשמ
 לש רשע ףיסלייהדס לע הנמ
 סנקב יילעבל עקרקה רז יק
 לכ לש תיריב הניק אצמכי
 יביר דצ ןאכ קאי הכחב הכס
 תיריעה ןיישס יפ לע ןאי

 רכשל בזרק איה ירהש םילפכ
 תיריפ לבקמש דספהל בירקי
 תכשיליפאיהכחב הכש לכ לס:
 תיייפ ןייש יהי אלש ןזעדס
 ןחוט שיבכ יא : רניד הנשה

 חיקל שלש רחאלמאיהיצחה
 ןמיהמדימכיכה : ידיב איה י
 תיריפל ןועטל הזלכייאלו
 ליעות אל ימכ'אחמי ייתדריה
 ׳דיסכ ידיל היל הכ יתאד :יל

 היל יעב יא אלא ״. היחתב

 שירב אבר שרפמדכ
 רהדזיח סיכש 'ג דעד ןיקריפ
 'הדזימ אל יפט׳ירטשב שיכיא
 ןפ ירמישל ךירצ סליעל אה ד
 דיעי ךיתדריה תיייפל רחאי
 אל יאד רמאקיכיה ןכ סאד
 *דקמל היל יעכיאד יכה מית
 ד . ייזחמל יעב אל אלא
 לנכיד הקזח הכיאיתקזק־ל
 יעיימי ידידריה תיייפל ח,ל
 יעייח יאמי אריסל תנכשממ
 ישא בר ירבדכ סא הברדא
 רמול לוכיס אדיספ אכיל ית
 אבשרל כי ךיתדריה תוריפצ
 וכיתאהל אב אל ישא ברד
 עיריפל רמיא סא השלש רקא
 ׳בקתוזיאלאיס אלא ךיתדרוה
 לכמ אלש הלקתמ תושעל שי
 כ איה ילש שלש רקאל רמזל
 אל רכסל תיריעל )*ארנהשכ
 רתאשכ אלא האחמ ינהמ
 ליכא אקד איה אנלזג אינלפ
 ל אכיהי אתיכלמב אעראל
 יייקמל יצח אל׳וריפל׳יתקאי
 יתיימ׳קשהי 'יקה׳יע ןכי יכה
 איכהמד׳ריסל תנכשממ ׳יפש

 יכה : ג הכ האחמ

 'יצ איכהחי׳ג לכ ךיתב יינתמל
 יסג תמחמ אבה^רשי :קיזחיש׳דזק׳נ ךיתב יייתמל׳יצ יעכיא היתחא׳ריפלד התיא סא כ״ה :דיספה הקימ אלדמי האחמ
 איההמ האכקז לארשי ליזא)לארשימ החקלש ןעיטיתיי יא׳יכש׳ג ימ הלכאי לארשילש תיהש (יעדמ לבהש הדש ימכ איה ילה
 ליזיל לארשי)לארשיד ידימ היל קיפמי אעראד הירמ יתא אלא קזח יצה אל רתמ יא הקזק יצש ימה רחא אגה סג הלכא)יי!
 יצ בה היל אחילד דע יממ לארשיל אערא קזמל היל היה אצד הישפנא דיספאד איה יהיאד היכימ קזד ימלעכתילו
 ארי לארשיי סה םינלזג סימ סתסד הדימחמ יתאל ןאח לכל אלי ימל היל תי3 הקזח ןידל לארשימ הל תנכזד יכיבז רטס
 היפמ אמעט יאה םישמ יקזחמ אצ אתילג שיר יבד יכה ןיתעמשב ןמקל ןנילמאדכ הקזח סהב ינקית אל ךכליהי תיחמל
 איה ירהש איה הנעט המע ןיאש הקזחש םילכ יתקזח [יא קיזחהש בעא ימ תמחמ אבה הז לארשי)תיחמל יכא׳יאריס
 רטס ימ איהה יל בהי רמאי לארשי ןעט יא לפא הרכיחל לכמש ימה ידיל האב ךאיה עדיי גניא לבא יצ הלכמ ימה ןעיט
 ןמיהמד ןחקל ןניקסמד ךנימ ימ איהה הנבז יליד יחק היל לתל יתלד ןמיהמ ךממ החקלש יב יתיארי ךנימ הנכזד יכיב|
 אלא הב לל אלש עעא לארשי תייחמ אב יליאד ימ תמחמ אב אקידי הקזח ינש התלכאי התנבז ךניח ל״א יעביאד ינד
 'תא ידידל :ןיכס ד אתיליעד׳תשקב רדדיהה יבג ןמקצ׳ירמאדכ הקזח יתקזח יכסנ קדחה הזי הזל הרכמש יתיא׳א סו
 הקזח ינש התלכאי ךניח התכיכז אנא ןעטיחל יצמ היה כ'ה יכה ןעטימל היתעדא קיסאדמד ןמיהמ הנבז ךכיחד ימ י!
 הנעט המע ןיאש הקזח ימכ אתשה׳יכ ןמיהמ אל ימ׳מא יליאל ידימ כיא ימ :׳חאק אסשיקי רקשל יל המ ךכליה ןמיהמ•
 רחילכ ידיד יאמק :רטש אלב םילכ יינ לש יירבדב ןיא אלה הנבז לארסיתד ימ ל׳אד איה תמא יתנעט סא׳יפאד אי;
 אדיגמ קיזחאד ןאמ יאה :ליעל הל תישירפ רבכ׳יכ טיקנד ןאמ יאה :הנעט המע שיש הקזח ינייה ריריבב עדוי יבאו
 ןיחיכמי הדשה ןירדמותיריק ןישיעש שיי הדשה תיצקבש׳יערזהתילכיאי תיאבס הדשה תויח הקזח יוה אל רנליידורע•



 ארתכאבכ *©*1לש הר3 םיתכה תקזח •©$£<3י•

 :הכ א הלרע תכש אי1ה ינש שלשה ןמ תתא הלרע הלכא אדה םיאלכ) תיעטש הלש הלכא חל שי 1 יכד
 י אל ךכל)הלרע תנשכ הדשה לעבל היל תפכיא אלד הקזק הלכאשכ ילייא)רקיע ירל הארנ ןכי הקזח

 ןתליכא סיאלכ)הלרע:הלרע ינש ןתשלש םא של)הקימ תיאניה איצומה ןכתד )לפכש השאהכ חכומ ןכ) תתימ?
 הקזח איוה אל)הקית אל ךכל)לכל רקפה יעיבש :'וסיאכ לכא) אעמיק אעמיק לכא)הכרה איצוה )תשא יסנכ לע
 הלכא יכה׳יסרנ קר שוריפב) התז אינלה איצוהש המ הכרה
 ירה םיאלכו תיעיבשו הלרע ת^כא הרוהי בר רמאו הייד יירבא

 זחרע הלבא יכה יטנ אינת הקזח הניא
 םוי בר'םא הקזח הגיא םיאלכו תידינש
 יאו אכר 'םא הקזח יוה אל תחש הלכא
 בר רטא הקזח יוה אמייק אזוחמ ראוצב
 ארוב קיפא הקזח יוה אל אחיתפת ןמחנ
 שיר יברמהו ־קזח יוה אל ארוב לייעו
 :והב ןניקזחפ אלו ןכ יקזחמ אל אחול4
 םהל שי םירבע : 'וכו םירבעהו
 ןיף4 תוררוגה שיקל שיר רפאהו הקזח
 רתלאל׳קזח ןהל ןיא אנרימא חקזח ןהל
 רמא םינש ג רחאל הקזח ןהל שי לכא
 ול שי הסירעב לטומ ןטק היה םא אבר
 הלייעד בירצ אל אטישפ רתלאל הקזח
 שוחמ אמיתר והמ םתהל קיפנו היסיא
 *י םק ס הה ר היהלייע תישיא אשליר
 ילבאד יזיע והנה ארב אישנמ אל אמיא
 אלשוחד הירמ אתא אעררהנב אלשוח
 הונא'טא אנוט ןיעמ אק הוהו והניספח
 יאר ןהימד ירכ רע ןועטל לוכי לאומשד

 רמאהו יריב ןח תוחוקל םא יעב

 דכעירמגביירתאולכא לכאש׳
 ז ילטתכ אדבוע הדוהי בר
 הימעטל הדוהי כר תמומז
 הלרע הלכא הדוהי בר יתאד
 הקזח אדה םיאלכ)תיעטש*
 אכה סרג סלועלד רמול ןיאו
 הלכאשכ םתהו הקזק הניא
 ')ריפ הלכאשכ אכהו תורימז
 איגה אל ךכלו םירוסא ןהש
 ה ךרדכ לכא אלש הקזח►
 היל הוה ןכ סאד םילכואה

 אכה יתכ׳תהד איהה ייגתיאל
 'בהד תאו׳קזק יכידב ירייאד
 םיאלכ יצעו תירוחזד עמשמ
 'ירמאד אהיח אכש יאמו ורס
 )הוקיסהש רמת העש לכ 'רפ
 לש ןישקב וא הלרע יפילקנו
 ללכמ ץתוי שדח סרכה יאלכ
 םתה יתכ ןכירתאו אריסאד
 ו רסאנ ןרקיע סדכה יאלכ
 אכיאד אישק אל אה והימו

 סושמ רסאכ ןרקיעד רמיתל
 ירייא סתהד ליו ערזה ביתכל
 ה וערזכש ורקיעמ עורזפ.
 סרכה תועיטנ סע םיערזה
 לבא רוסיאכ תורומזה ולדגש
 רבכ ויהש׳ורותזכ ירייא אכה

 םיאלכ וערזכש םדוק םילודג
 אלא ןירסאכ ןכיא ןתלאש

 הלכא דאריהכאליהקזחוז
 .לדגתש דע ןיתמה אלש תחש

 הרצק סיכשג אלא האובתה
 :ותמהבל ליכאמו תתש יהשכ
 אלו'טאו טימשד הקזח הכיא
 םדא יכב ראשכ לכוא היה
 וב תותמל הז ששת אל ךכיפלו
 אוה אריש רבדל סילגר שיש
 יפל םדא יכב ראשכ קיזחהל

 אכר רמאו :הב דרי לזגבש
 ראונכ תחש יאה יאק יאו

 ינה : אזוקמ תעקבב אזוקמ
 תימהבו סה׳ירישעש יעליקזח
 ליכאהל םכרדו הכרה סהלס

 תחש ןהשכ תומהבל תודשה
 'אלמו החותפ'קרק אקיתפת
 ג היתוריפאטימ הניאו'יעקב
 התער יכפמד הקזח איוה אל
 לאככק 'רו תוחמל ,יפקה אצ
 םרח אלש הדש אקיתפת 'יפ
 הכשנו המשגוה אלא התוא
 העקבתכו שמשה הקרזו תורה
 הב ערזו השירק יקתפ ןוגכ
 קיפא : הקזח הכיא הז ןוגכ
 א רוכ לייעו :רוכערזארט

 ותיבל סינכהו רוכ וב טקילו

 כ
 רשכה לכ׳פבו העפ לכיפב ןנירמאדכ םיתאמ ופיסוהשכ

 יריימו אל םיתאמ ף־סיה אל ןיא סיתאק ןטיה אבנ עורז
 ךכלו ועישיה תוריפהו םיתאמ ופיסוה אל ודומזהש אכה

 'חריא דה יכהד קחוד הז ןיאומומזב הקזח אדה אל
 יפל תילומזה ןמ םיתאמ תוריפה ןיפיסומ סדוקש׳תלימד
 הדכ : םיאלכ תעירז םדיק תולודג ויה רככ תמומ/הס

 יגה אל החוורה אכילד ןמנד
 : תלחמל הז ששח אלד הקזח
 הקזח הניא טיתידשב ןהמ דחא קיזחה סא ןב יקזחמ אל
 אצו :ןהב וקימ אל םתארי תייחמד )רטשכ רהזהל ךירכו
 תודשו םיתב סהל שיו םירישע םהש ךותמש והב ןכיקזחח
 םיחמשו םיקתושו םהיתבב רודל םדא ינב םיחינמ הברה

 תיחמל םגו םינקותמ םואצמי) םהלש עקרק חיבשהל ידכ
 זכריש ןמז לב םהלש תא זלטי עורזבש יפל ןיששוק ןכיא

 ןקלשכ י/קמ ימ ןיעדוי ןיא רוביצ יכרצב ןיקסועש יפל תי׳ו
 התא וא סנבכ ומצעמ רמול לוכיש םיקוושבו םיכרדב ךלהמה רבד לכו ןאצ תורדוג הקזח ןהל ןיא תוררוגה :אריהנ אלו
 םהל שיד ןכתו םוקמ לכב סה םיכלהמ םידבעהו ידיכ אוה חוקל׳מול לוכי ןיאו הקזח הניא וב התקזחהו ךתיבל התסינכה
 םידע אלב ידיב אוה חוקל ןועטל לוכי ןיא ותיבב ןהב קיזחמהש רתלאל ת״ה הקזח ןהל ןיא לר רתאד אה ינשמו :־ הקזזנ
 ג>שי)ליאוה ידט אוה קיקל רמול והב ןמא:ד ריכשהלו ליאשהל ןיושע ןיאו ךלהל ןילוכי ןיאש ןילטלטמ ראשכ ה'אר אלכו
 ?ורדוגל) םידבעל ןהל שי לבא :ויתחקלש אוה ילס ןועטל לוכי ןהב קזתומהד רתלאל הקזח יוה ןילטלטמ ראשבד ותטפ
 *קזח ול^ני הסירעב לטומה ןטקינעכב דבע הבר רמא :התימ אלו תוחמל רערעמה הזל ול היהש סיכש 'ג רתאל הקזזי
 צאשהל יושע ןיא סנו תירדוגל יתד אלו ךלהל לוכי ןיאו ליאוה ןמאכ יריב אוה חוקל רחאו רקא וב קיזחה סא רתלאל
 10 היתקפשז היתגייע הימיא : רידת קיזחמכ ותוא תיכב דבעד הימיא אלייעד :ךלה אל ומכעמ יאדודיטישפ :ריכשהלו

 •םישל םש החוטשה האובת התוא וארו הדשכ וסנכנש םיפולק םירועש אלשוח הלכאד יזיע יכה : תירדוג ינייה 'תשהר
 < זהכרה )א טעמ ילכא המ םידיעמ םידע ןיאו אתלשמ םלש קזנ קזינה תושרב אדה יכו םליעל איה תדעומ ןש ןל אמייקו

 לליד וגח טח סיזיעלש ןהימד ידכ דע ןועטל לוכי :וללה םיזע לש ןהימד ידכמ רתיי ולכא הברה יכ הדשה לעב ]עוטנ
 ןמהמ יאהד ןל אמייקו ןמיהמ ילכא ךכו ךכ ימכ רמאק יכ ןמיהמו והב סיפת אהד ידיב ןה ןיחיקל הדשה לעכ רתימל

 למאקו ; םידעב אלא ןחיהג אל וגמ אנילד ןהימד ידכמ יפטכ לבא העובשב ןמיהמ



 ז נ .§>$$3* ארתב אבכ ישיירש קרפ םיתכה תקזח י^^ע*
 אה ןהימד ידכ דע ןגעמל ליכי יאמאו יט לר רחאהו
 יזיע יכאס :יליכ ןה ןיקיקל רמימל טמ אלד לעמ אכיל

 תיאשמש ךיתח העירל יריסמד ןויכ יהבטתירדיגד געאד
 ןללכ ןהכ קי/תהל ליכי םדא ןיא)םישבכו סי&ח רתיי ןה

 :הקזק ןהל שי ךכיפל
 תידיתי טליהש ארפנ׳כיאהו

 ןימא רכש ׳ערזו׳יתס ליכ יכ םיתש הערזו הכש הי3
 וליפאד אתא יכרד אתיכרסישח אלא טקכ אל

 דידכי הערזו הרכס תגכ אזמיל 'רנד יראו הקזח אי׳ה יכה
 הקזק הניאד הדימ אחא'ר 'יפא הז רקא הז כ הלכ לכח

 : העירה תינ דע ילעב היינמ
 ןמ ןאיבמ העורהש איכפ•
 'א לכי ריעה ךית דע הדשה
 :םילעבה'יכל המנעמ תכליה

 : םיבכנ םילאעמשי יעייונ
 םילעבה דימ ימלסמ׳דיל אדימ
 ה דימי תירקש העירה דיל
 תיכרע םילעבה דיל העירה
 רינ ;לצכתידיקיתיכליה ןיאו
 :ריצ םכל ירט דיכדכ השירמ
 יוה אל ריכ רכס לאעמשי יכ*נ
 *קליה יריפ רמג אלא הקזז*
 'ג> הכישארכ םישדק'נ ךירצ
 לכ ירכ לדביכהכד הנירחאד
 ד ענמאכ םישדק בדטר*
 אביקע רי :ןיפינר ןניעכד
 ךכליה הקזת יוה ריכ רבזג
 תישעל ידכ ינס דחא שדקכ
 ליכי יהנ דתאסמיפא : ריג
 אכד אריפ :רינ יכ תישעל
 'ריהייכיכ אכיאאטיז אריפו
 יוה אלד היל אריכס לאעמשי
 אבל אריפ טקליש דע הקזזי
 האזכתה לכ הרמגנשכ ונייהד
 ןוגכ׳ישדת השלש ךירנ ךכיפל

 םישדעי לעוש תלטשי םיריעש
 אביקע'רי סישזת גב םילדגש
 קגכ ונייהד אטיז אריפ רבק

 .יוה םיי ס שלשכ לדגש תקש
 ׳איכתהירתגנ אלש פעא קזמ
 ה ןילדנד קלי ןמכ ימנ יא
 הרנ : דתאשדחבתיקריגי
 אלו קיתשו :העירז אלב הנש
 דיספה התימ אלדמי התימ
 יבישו יביש לכ :

 םימסיק לכ הב ליעיל יכרכד
 רמולכ הב סינכי השילתמכש
 הלכתש דע׳כרה סירסיי יאולה
 עקרקה הפרתתו יתשירחמ

 שכהיד ןיא תוררוגה שיק^ל שיר רפאהו
 (־■*רו הקתיר יריסבד ימק ינאש הקזח
 יחי בש יקייט׳קררהננ אינפו ארפצ ביא
 'ג טוא אקסשייר :ימולשמ אריל אריס
 והייניכ אביא רינ אכיד !׳ ובו םישרח
 !־רקוח יוה א4? רינ ־טס 1לאקבשי יכרד
 ארנסיתו הקזהיוהרינרכסאכיקק רו
 וליפא שדוח מ^זיריא יאט אביקק יברל
 איל רינ אפלק יירוכר אלא יכנ רחא םוי
 ש>אנוז אריפו אכר אריפ אבהו הקזח יוה
 ירהא׳יו הקזח וניא רינ רת והייגינ 'ביא
 אחא 'ר ארסח בר רטא איי ןאמ חקזח וז
 כ הרנ ב הקרזו הנש הרג היזינתר איה

 וז ירה וא אחא ר הקזח חגיא הנש הקרזו
 רודה *1רורג ידב תיידאש אחא ראהקזח
 יביב בר לא הקזה וו תה רינ ייל ורפאו
 *-<4 הקזח יוה רינ ר'םד ט״ס ןמחנ ברל

 קיתשו היקראל היל ובירכר שיניא רמק
 רפא רכמ הקזח יוה אל רינ ד׳סד ט מו
 וחלש .רנ לוקיל ברכר אבישו אביש לכ
 ונדכלי ארסה ברל ארהנ סופ ינכ היל

 אחא יבר והל רמא הקזח יוה אל וא הקזח יוה רינ ונטר
 אתובר קחמ רב ןמחנ בר רפא הקזח יוה רינ ירמא רורה ילודג לבז
 יאב אביקק יגרו לאקמשי 'רו לפנב לאומשו בר אה ירבג בשחמל
 איה יאמ בר איה ינחמ אביקע רו לאקמשי ר הקזח יוה אל רינ ירפא
 םירכוא 'יטבח לבא'ביקק רו 'עמשיר חכר וז בר'סא הרוהי בר םאד
 אלר ריג ימוקמל ואל יאמ ימוקמל םויל 'ומ םויל םומינשג ןתקזח
 רי לאקפשיר ירבר וז לאמש סא הדוהי ברמאר איה יאמ לאומשו
 תחיצכ 'ג רוצניו תורירג גרורגיש דק םירמוא םימבח לבא אביקע

 לקי יינא רסא תימיכ יאמ תוקיסמ ג קוספיו

 ךכ לכ הסירק ליעומ ■המד
 יר העירז אלכ םיכס כ הסרוזיס
 *מית יאמ יסועמל
 ד אביברל
 יטיעמלד בהמ תטיח יכיהד
 *יהו הקזק יוה הלט ןנכ י *רבסק אמליד יתאק הרכ
 'ןשמ םייצ סיימ סטשכ ןי לגד

 םיכיא להדזיח ןיכש תלת לעד
 ןיקליע שירכ עמדב הירטשב
 סינש׳ג ןתיאכ השע אל טאו
 דיבע אצל הקזח ייה רינ ^
 : קיתשיעראליכרכלסיניא
 *טלט תאי יהייכיכ
 'גד יהיטיב אכיא
 דישכ תייהל סילטי תירינכ

 ינשו רנכ הכש ף טפש םינש
 םטש יתשכ ןכ ירתא תייטב
 'שלשד היל עמשמל י ר רחיאו
 ם תכש לכ תיחילס תילטכ
 *אחאירל׳מיתלכאתירינכה
 גהייניב אביאד יכשמ אל
 בלב ןנילתאלכ ילפאי יפרת
 שלת בי ןנשיימ המכ זעל
 תגל תגמ יתינמ רמיא גבשל
 'כיא ׳תק כת ינייה רכל רבמ
 ויה : ילפאי׳יפרק יהייכיב

 . , -יקל רתכ ליזא אלד ןיתליכמד איגיס חכוחדכןכימייק.
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 ארחב ומב ישילע קרפ םיתכה תקזח יע*83י"

 לבא םישלש אקודד הארנו תונליא םישלש ול יד!
 לכאו האס תיבל השלש עטממ תינליא עשת
 הוהד ידימ הקזח איוה אל יז הנשב דחאו וז הנשכ דחא

 םילחגכ אל תינליא יכהו יייזכ יזב א לד אכיה םישל םא
 ׳ג א1!ויה אל סילחגד ירייא
 אל עב קירמאדכ האס תיבל
 עטממ לבא : ריפחי
 תיכמ׳ותפד הל האס תיבל׳י
 ס ויה תונליא הרשעל האס
 אלו רעיכ ווהו רתויב ינימ□
 חכומ אהדירכ ןיאו הקזח ווה
 איזה ןיפזצר ןלכאד ןיתעחשכ
 יעדרהנא אבל ךירפד הקזח
 אתספסא יאה התעמ אצא
 הארנ אב שרלו היל ינק יאתכ
 לכואש ירייא ^ויקלד הפ בשיל
 *פוצל ןהשפעאדוכליאהלכ
 םידמועה לכא ירהש ק;ח איוה

 לכ לכוא וניאש אכה לבא םייקתהל סידחועהו רקעיל
 ןיאס יגב תמליא ג׳ל ויה סאו הנש לכב יג אנא תונליאה
 אי לכוא אוהשכו רקעיצ ןילחועה תמליא 'נ ןאכ שי ירה
 וז הנשכ ןתוא לכואש אי ןתואכ אמש הכש לככ תמליא
 לכאיש הכס לככ ןניעבו רקעיל ןידמועס ג וא כ ןהכ שי
 רכ הרשעל האס תיבמ רתויכו:םייקתהל ןידמזעה ןתיאמ
 לככ אקודד שריפד ה לכ אלו רקיע לכ עקרק הנק אצד
 תמליאל ךירנס המב לבא הקיח אייה אלד אוה עקרקה
 השק האס תיבל הרשע עלמוב : הקזח איוה
 הרשע עקרק הנק הסצש הכקיבגד רכממ הקזחסמד ירצ
 תיכל הרשעכד עקרק הנק אלו ןירזיפח );ה האס תיבל
 הניפסה תא רכזתהכו ןליא לכל ןישתחו ןתאמ שי האס

 שס דעו הנמשמ ןהיניב אהי המכ 'ירמא 'ט 'ג הנק יבג
 ןליא לכל יוה יי ןהיניב שישכו ןירזלפמ ווה יימ רתיי לבא׳•
 הלמע וי'לע מ לש אלבט יכייהד ויתטיבס דכ לכמ׳ומא׳ח
 זתאת ווה םיעבורמ נ* לע וי הושב ויתוביבס קצוי ןליאהש
 לוגיעה לע רתי עבורמד והייכית עיבר לדתישז ןישמחו

 האסייכל׳י׳ועיסכ יוה אל אמלא׳יתאמייפא ראשי אל עיבר
 *רחא אל יאדו רכמ יבגד הקזחל רכוי ןיכ קלחל שי אמשו
 ןיליגר סדא יכבש ךרדב ןיפמר ןניא סא עקרק הנקד
 ןליא המא ויח רתיי קיחרהל ןיא סדא יכב ךרדו עטיל
 *לודגיוכליאש הז לש ותכ הז לש הקיני שכככש פעא ןליאמ
 ןליאמ ןליא קיחרהל ךרד ןיא דכלנ דצ לכח 'ומא >י ןיתנמ

 1לאעפשי ר א :והייגיכ אביא הרענ 1רקד
 ינררמ ימא רפא :ןב^דה הדשב א דנ
 םיש^ש ויל ויה ןנבר^ד עפשנ 1ראעפשי
 ירשע לבא האס תיביר 'י עמממ תונליא
 וז הנשכ חרשעו וז ינשב רשעו וז הנשב
 יראעפשי יבר רמא ואל 'ז-יקזח וז ירה
 ימנ אבה יריפ והלוכל קזח יוה אריפ דח
 יגה^ל הקזח ווה יגהו יגהל הקזח ווה יגה

 יגהו

 'גמ תוחפבד הרותכו הדלי לקד להייניב ליא הרענ לקד
 לב הקזח איוה לאוחסלד םימעפ 'ג תנעוט תוחילש סיכש
 םינש 'ג ןניעב ברלו תומילש סינס 'ג אכילד געא תורידנ
 ויתוריפ רישמה לקד הרענ לקד שריפ לאכנתירו םויל םוימ
 יכצח סג ןושלמ ןרמג םדוק
 רמאד לאומש ירבדל יתרענ
 הקזח ייה אל תורידנ'נ ןניעב
 ןמ טקילש החד רדנ אל אהד

 ער ירבדל ןליאה ןמ אלו קאה
 אוה ירה 'ינש 'נ קיעכ רתאד
 יפלו׳קזח יוהו׳יכש׳ג וב ׳זח>ח
 אב אצ !ינמש יפא הזה ןושלה
 אמייק יכהו םיכס יגמ עורגל
 *ירעכ לקד דוע שריפ א׳ל ןל
 םימעפ השועש ןירפייד לקד
 *ינתמו הנשכ לאומשל הנשב
 *ישלש אכיא אהדהקזח אדה
 הקזח אינה אל ברלו תורירג
 ייבא רמא : םיכס 'ג אכילד
 ב׳ה׳וכ םישלש ול ויה ןנברל זהל עמשכ לאעתשי׳ר ירבדח
 'א הדשב קזח בישח׳א הנשבד לאעמשי רד׳סוריפ יכהו הל
 תא סנכ יכתקדכ הלשב תימוקמ השלשכ ת וטיקל שלשכ
 ןנברל זהל עמשכ וירבדמ יוכ ויתיז תא קשמו ותאובת
 'ג זעבו ליעל לאומש רתא הדוהי בר רמאלכ הילע ינילפד
 הנשב אלא ןנבר ןיכו לאעמשי יבר ןיב אתגילפ אכילד םינש
 'א הנשכ לאעתסי יבר רחאד יאת לכ לכא סיכש׳גו תחא
 תיכד האס תיבל הרשע עטממ : סיכש ״גב קבד ירתא
 לבא רופחי אלב ןכירמאדנ תיעיטכ רשעל ךירצ האס
 יוהו רתויכ ןיכומס ירה תינליא ייל האס תיבח תיחפ סא
 רתויבו ישניא יקזתמדכ ק זחא אנד הקזח ייה אלו רעיכ
 דגנכ אלא עקרקה לכב הקזח איוה אל ימכ'יל האס תיבח

 הקזח וז ירה 'יכ יז הנשב ׳י לבא : תוכל אל ךירנה המ
 לככ לכוא היהש ימד הדשה לכב םינש 'נ קדחהס יתכד
 יריפ אדק לאעמשי יבר רתא ימ ואל :וב לדנס המ הנשה
 *יאובתהייקחל יכהמייתיזה סיקמד יריפ יהלטל הקזח יוה
 ת תא סככשכ קז יתד ןתשלשב קיזחה וליאכו ן׳יקהי
 יוה הזה םעטה ןחש ימד ןתשלשכ קיזחהש יתכ ותאובת
 אל והלטכ זב קיזחה אלש פעא הדשה לכב סיכשיג תקזח
 1ז הנושאר ה:ם לש תונליא/י םוקמ תקזח כ״ה ׳א םעפ
 ןכו הינשכ ןכו םירשעה םוקמכ ימנ קיזחה וליאכ ןיכושח
 ע׳הו : יתד תינליא לככ הכש לככ קיזחה וליאכ׳ישילשכ

 *לודג
 ןליאמ ןליא קיחרהל ךרד ןיא ךכלו דצ :בח ומא >י קקנויי
 לודג הדשכ שיא עטי אל כ״אד בצ ונייהד יתקיסייזעיש !כ

 ןיכ הפיד ירל השק לבא הקיני ריעישכ ןיקחורת ןהש פ״עא הקיני רועישכ הקזח איוה הקזח יבג לכאיג וא תונליא כ אלא
 וגידקה תיכה תא רכומה ףוסב אינת שדקה יבגו וי'דעו הכמשמ עקרק הנק השלש הנק טוידה יכגד שדקה תכמ טוידה
 אנש יאת עקרקה תא םידקה אל ןכ לע רתיי וא ןאכמ תיחפ עקרקה תא שידקה האס תיבל הרשע עטממ תונליא השלס
 אתלימ אילת הקיניב שדקה יכנ לבא אתלימ אילת יכומ תעדב ס/יהד תיבה תא רכומה ףיסב׳נוקהייפו רכממ שדקה
 איבה תא רכזמהד אתיירבו אריעיש יאה יתכ יוהד תונליא שידקמל ןידה אזהד רכח יבג שריפ הניפסה תא רכותהבי
 םיבורק והי המכו עקרק הנק השלש ה:ק יבג ייתקד ןיתליכמד אתכסיתמ היארויגילפ האס ת בל הרשע שידקמב ינתקל
 ןאנקס וא ק לע רתוי יא ןאכמ תיחפ האס תיכלירשע עטממ םיקחורמ והי המכו וילכב רכוע רקבה אה*ש ידכ הזל הז
 תיכה תא רכומהב יתיימד איהה שידקמב יכתק יכה רתבו ןהיניבש ןליאה תא אלו עקרקה תא הנק אל הז רקא הזב
 רכמ יבג ותכ האס תיכל הרשעמ יאק ןאכמ רתויו וילכו רקב רטעיש ידכא יחנ יאק שדקה יבג יכתקד קמ תיתפדירכו

 *ייאר םתה יתיימן םירזופמ תימא חכ ןועמש יבר בישחד אמלא םשל ערז איבהל רתומיח לע יח ומרכ תא עט :ה ירמיא
 םידקמ לבס אקד יאתכ אלא ןועמש רכ ירמגל תיבה תא רכומהד אוהה הל יקוח אלד אבשרל 'ארכי תינליא רכמל הנ*מ

 אניה ג היתמכ 'ימייק אצ םירזופמ תנמא תכ כישקד יאמב לכא שידקמ הער ןיעב



 קרפ םיתפח תקזח ^^?2^

 ג׳הכ סיכש 'גב ,תמליא םישלש תליכאכ הקזחייהד מהן
 יכ תחיפ ישע אל םירשעה ינירקא קיפא אלד אכיה :
 לכ טקלמש לאעמשי׳רד אימיד הנש לכב דבל הרשע סא
 ׳היתמיפ ןיאש קנש תמב ןנגכ ח ר 'ריכי הדשכ לדגש המ

 לבא צ םינש נ דע ןירמגנ
 יהליכ תיכליא׳ליכה קיפא יא
 אלא לכא אלנ הכש לכב תיריע
 הקזח 'י יכה יוה אל יהייכימ׳י
 ׳נריפה לכ לכא אלד ןייכדכל
 הכיא הדשהש נמכע לע הליג
 'רימג הקזח קיזחהל ארינ נל0

 רערעמה הז ששק אל ךכיפלו
 אנה) :הקזח אדה אלי תנקמל
 תילב העיזב ןנשל יינזב יאזכד
 'רשע לכאשכ'קזק דהד מ״הו
 רנזיפ ידי לע נכייה הכש לכב
 'נמכדהאסתיכלכב׳גצכאס
 לכא לבא הדשה לככ קיזקמ
 האס תיכב דחיב תמליא י

 הכיא׳ישילשב ןכנ 'ינש האס תיכב ןכ ומכ הינש הנשכ)נז
 הדשו 1מכע ינפב ןליאה הדסכנשת האס תיב לכד הקזזי
 לאעמשי׳רד איחנד ימכ זנייהנ חא הדשל הקזח ינה אל סלש

 אנה הדשה לככש 'לכ ויתיז תא קסמו יתאטת תא סנכד
 םיתזה ןירזופמ יליכ יכפ לע ןליאה הדש סתסד לכוא
 יכש עקרקב קיזחה הז)תיכליאב קיזחה הז : סילקדהו

 עקרקה לכי דקיב דחא םדאמ ןליאה הדש ןחקלש תיחנקל
 ת יכהנ ןליא הדש ןידכ םיענשכ ייהש תינליאל ךירכ היב
 רכמ דחאל)עקרקה רכח 'אל ןיתעמשד איגוס אקחיתימ
 יא אתרנפ הב קפרד ןנגכ ולשכ׳א לכ קיזקהנ תמליאה
 ףסככ הנקכ עקרקד ןלשב'א לכ עקרק תדנבע סנש השע
 שרפמ אידהבנ יריימ סיכש 'ג תקזתכ 1אל> הקזקכנ רטשב
 הנק הז דיבז בר רחא :יריימ תנתנןיל ינשבד הימקל
 עטי אל תמליאה נשבי סאש׳קרק אלב ןהיתחיפל תינליא
 'גסש שיסא׳יפאיעקרקהלכ הכק הזנ :ןחנקמב םירקא
 ןהיתחת עקרק הנקד ?נפסה תא רכנחהכ ןנתנ תמליא
 הכנקה׳א תקנלב מ'ה ילסי הרנא אלמכ ןהל הננקנ׳היניבו
 ינשב אבה לבא עקרק הנקד חיבת לש ךיתב תמליא
 לעכ ל'א יכח עקרק הזנ תינליא הז דתיב ןיתקנלש תנחנקל
 תמליאב יל תיל ידידלדיכיה יכ תמליאה לעבל עקרקב
 היל אמיל :ןמקל שרפמ יגהנ עקרקכ ךל תיל ימכ ךדידל
 כ רתא עטת אל)ליזנ לנקש ךנליא רנקע ןליאה שביישכ
 ןכ יל תיל לנכי מיא׳נריפ ןענט׳נהש ןמז לכ לבא נמנקמב
 (ירקה ןמ קכיי׳נהש תימכ ןל שי ןליאה יל ןיא קרקד געאי
 ל׳אדמ ןיתעמשב ןחקל תכנמ ב״הנ ייתנריפל יאנק ירהש
 אקשיר אמכרנכ יא ישא ברל׳דסק ברד הירכ אשישק רמ
 יתש הכנקה ןכת ימכ הניפסה תא רכומהבנ ינכ היל ןיכז
 סא}ט עקרק הנק אל״הז ירה נריבק הדש ךיתב תמליא
 אלנ יכתק עקרק יל ןיאד געא אמלא עקרק )ל ןיא נתזי
 תמליא הצק הז:דיבז ברד אהל ה׳הנ תימיש דע יכרקעי
 ל ךירכה עקרק אלא עקרק יכח אקנד יאל עקרק יכחו

 יא )לס)הלנא אלמכ ןהל הכנחנ ןהיכיכנ ןהיתחת יימליאל
 תינליאל ךילכ עקרקה לכש ןיגכנ יכח דמאק אקוד ימב"''
 ב אלא 3נה אל נליפאנ נריבקל עקרקה רכמש ינפמ אל 04
 עקרק ןהל ןיאד הניפסה תא רכנמהב ןל אמייקד תמליא
 ,תא יכנל דחיב ןיכנקס ןה תיחנקל ינשד ןמכד ןהל שי אכב
 ןיעב ךדידלד יכיה יכ עקרקה לעבל תמליאה לעכ היל

 רנמ ; היחקל פח יכסנ ט יחכ ידידל ןינ/ הע*

 חנ ^0^(9* ארתבאמ ישי^ש

 העשתש חנש תמב ןוגכ ח ר׳יפ קיפא אלד אכיד
 תמב ןכתדכ סיכש 'ג ןתטיקל דע וטנקנס
 'תלאש יפל׳טימש לש׳כ הכשכ׳יפ הייכש ןהלש תיעטש חיש
 סירוסאו׳יעטשבוטכחכ הטימש לש׳כ הנשכ יטקלנש נריפ
 תר 'תקנא ךכל)תיעטש ןידכ
 אל׳מליא ראשכד חיש תמבכ
 'ונליא לכד״יכש ףלאב הזערנאי

 ןתיא) סיכש 'ג ןנפדשב יקלי
 הנשב יקלי אל נז הנשב יקילס
 יכמ יכיהנ תאנ ייינזב יזבנ :יז
 שירב אהי חנש תיגבב ירייח
 ?קזח יבגד ןכירחא ןיקלש
 יאהל היתיאל 'נדיעבד׳כיעכ
 להנ אריפ יאהל היתיל אריפ
 הכנשאר הכש תיריפ לכאשכ
 ?יש׳נריפ יטנקכ רככ היינשו
 דע הכש שי ןיידעש ןייכ לינ׳ג
 אנדיעב ריפש דה ןהלש רמג

 אתיל אריפ יאהל היתיאר
 .דז : אריפ יאהל

 אלא ירייא סיכש ג תקזחב יאלד הפ 'ינכ תיכליאפ קיזחה
 קמ ילשכ דחא לכ קיזחהו תמליא הזל) עקרק הזל רכמש
 ןמקל 'ירחאלכ נהניחשפ תמליא לעבנ אתרנפ הב קפרד

 אלד ירל שקנ ינק ילקדד אתעדא אלקיד חשפד ןאמ יאה
 סינש׳ג תקזחב ירייאד אכהד ינתמא היעבקימנ היל הנה
 יפט 'קזק טקכ יאמאד דיענ ןיכק לש תיקזק יבג ןמקל אלא
 עקנדכסתס רכמ טקכימל היל הנה ןיפילח)ףסכנ רטשמ
 *כש'ג תקזחב ירייאד ירל ביךימסבד ןיתעמש הלנכב רכמ
 לעבל ןיא) עקרק הכק הזנ תמליא הנק הז דיכז ברלד
 ןמנקחב׳ירחאעטי אל נשבי יכ ךכלנ סנלכ׳קרקכ תנכליא
 הנקיש אל׳יפ עקרק יכקי 'ינליא הכק הזד לבס אפפ כרו
 ןיינעל אלא׳קרקה לככ קיזחה הז ירהש סנלכ עקרקה ףיגב
 ךנמסכ 'יעמש הנימי ןמנקמב םירחא עטי )שבייתי סאש
 א לעבל ןיא דיכז ברלד עקרק הזלו תמליא הזל לכחד
 ברל)נשבישכל ןמיקמב םירחא עטיל םילכ עקרקכ תטליא
 קרק הזל)תמליא הזל רכמ סאד איה ארבסד ול שי אפפ
 ןמוקמב'ירחא עטיל'קרקה תא תמליא לעב הנק םתסכ
 א ופיל :הז ןיכעל ליעיהל יל שי יתקזח סג ושכייתי&כל
 !שבייתישכל שוריפ ליזנ לוקס ךנליא רוקע עקרק לעפ היל
 אפפ בר היל ךירפ מ ת דיבז ברל תמא אנה ךכש פעאו
 השלשד ןניכ םבישכ ורקועל דימ יתיא קיחריש 'רבס ןיאד
 יתלאל ךנליא ריקע רמיתל ןסיכמ דממ ול רכח תינליא
 תלמא וכליא׳נב וציפאד ןניכ אפפ ברל׳יל ישק יכהו מאק

 ןייא ינליא גכ אמצעבד בג לע ףא סולכ עקרקב יל ןיאד
 יפיה יכ היל מאקד ינאש תוחוזיל יכשבד סנשמ עקרה היל
 יא עקרקב ךל תיל ךדידל כ*ה תיכליאב יל תיל ידידלד
 היל אמיל שכיש םדוק ימכ רתלאל כ״א אמעט יאה בישח
 אלד סיכש הנקב חקול דקכ אמלעכד געא> ךנליא רוקע
 יפט ערג יכה תימיש דע ןליאה םש דימעי מ״מ עקרק הנק
 תיל יאל) אלא'יכ ידיללד יכיה יכ ךל תיאד אמעט יאהמ
 הזלי עקרק הזל רכמשכ ךנליה אמעט יאה רחימל ךל
 ןחנקמכ םירחא עטיל עזגה׳יקח הבק תינליא לעב תינליא
 וליפא)הלדכ סיעשב ןיב תמליא 'גב ןיכ ידיימו ושביישכ
 הזל אידהב שריפש ימכ תינליאל ךירכה עקרק >ל ןיא׳גב
 ןתיקמב םירחא עטי ישבישכ תינליא ינשכ וליפאו עקרק

 יא) :'יכ ןיבז הפי ןיעב ךדידלד יכיה יכ סנשמ

 1לבא ינחחא וקיפא א^ד אכיה ילמ יגהו
 חקזח איוה אל לכא אלו יגירחא וקיפא
 הזו 'ונליאב קיזחה הז ייוזאכ יזאכד אוהו
 הדנק הז דיבז בר רמא עקרקב קיזחה
 בר חל ףיקתמ עקרק הנק הזו תונליא
 'קרקנ תונליא לעבל ול ןיא ןב םא אפפ
 תונליא לעבל עקרק 1דעכ הילמיל׳ולכ
 בר רמז-ג אלא ליזו לוקש ךנליא רוקע
 גק הזו עקרק יצחו תונליא הנק הז אפפ

 רכ□ אטישפ עקרק יצח

 11 10 ב <



 *רתפ אנב קרפ םיתכה תקזח

 עי : 'כ אלא קיא וליפא ליכפל תמליא ריישי עקרק רכמ 'יריפ ליזו ללקש ךנליא רוקע יצ רחימצ יצמ אל, יא1
 ושבי םא סגו ןכרוכו תינליאה תייחמ ידכ עקרק יל שי יא אעראב ישחכחד אמעט אלכי ישכיישכל
 יכהו עקרק רייש ומנעל 'כימ יאדוד ןמוקמב םירחא עלוי בכעי אל תרכ לעד ךנליא ריקע היל רמא ינמ ריישמ אל

 לע ןא אניה בר רחא תיבה תא רכימהכ אידהכ 'ירמא *ללוב :ןליאה םיקמ עורזל הנירש דממ והדשב ןליאה
 'ב בד הפ עקרק ריישל תמליא
 'ידגמ לכה׳גכד ירייא תינליא

 רכלעהב ןבתדכ עקרק הנקד
 'רמגב הל יקוחל הניעשה תא
 םתה הל יקיחי יתדוקכלכ
 אשיר הי יפלו אביקע'רכ יפא
 יתא אל׳קרק לל ןיאיכ ינתקד
 ןוסב תכוח ןכל אביקע יכרכ
 ה ינתקד תיבה תא רכוחל
 'י עטממ תמליא 'ג שידקה
 הז רחא הזב'וכ האס תיבל

 ♦רפל עקרקה תא שידקה אל
 רחאה אביקע ,ר אמיליא ינמ
 ןכש לכל רכומ הפי ןיעכ יכומ
 רחא הזכ יאמאו׳וריפ שידקמ
 'תלא׳קרקה תאיידקה אל הז
 ימנ דתא׳ ןליא הכקד עמשמ
 אהד י׳רלירכ ןיאו עקרק הנק
 תא רכומהב ןכתד אהד ןויכ
 עקרק הנק'ג הנק הניפסה
 כ א אכיקע 'רכ ימכ הל יקומ

 אקווד עמשמ יכהד עקרק הנק אל םינשכ אביקע רל כג>
 אהל שרפל שי ךכל עקרק הנק אל ב לבא עקרק הנק 'נ
 יכאשיקרק הנק 'גב אתלעכל געאו תונליא גב ןיתעמסד
 תמליאה ךרמל אלא עקרק םש ןיאש ןוגכ יריימד אכה
 'תואו הלודג הדשכ וא ומנעל׳קרקה ריישמש אידהכ 'יפו

 םולכ 'קרקה ןוגכ הנק אל עבלו ריישמ עקרקה לכשייפב
 רחא עטיל לוכי רכומ הפי ןיעב רכומ רמאד ןאמל אלא
 'תיליא יכמ פ'ה תיבה תאלומהד איההו שביישכ ומוקמב
 'בילאו ןנבר א&ו יוכו ןיעמש׳רד ןנברד אכי1מ אביקע ר
 ירה ןלוכ תא שידקה שידקמב רמאד ןועמש יברד ןנברד
 שידקמ הפי ןיעב שידקמ לבא רכומ הער ןיעכ רכוח׳מוא
 רכממ 'ידקמ הפי ןיעב׳ידקמ יאה ילוכד והל ריבסד ןויכו
 ןכש לכ שידקה םהל ךירצ עקרקה ןיאש תודו רוב 'יפאל
 ןאו ןליאל הכירצה עקרקה תא שידקהש ןליא שידקמב
 רתבד איההא והימו עקרקה תא רכמ אל יכחכד בג לע
 אבילא ןועמש״ר אטישפ א!!רמאקדןכ׳פל רשפא יא טק
 ןיעכ רכזמ רמא אה אביקע יברד חכילא אמיליא ןאמל
 ארבסמ ךירפד קחודב יפל שי תמו שידקת של רכומ הפי
 של שידקמב רתימל ןל תיא רכומ הפי ןיעב רכוחד קיב
 שידקה יתכ דחא ןליאבו שידקמ הפי ןיעכ טעמ רחמל
 שרפל שי דועו הנק אצ רכחבד געא עקרקה תא שידקמה
 'ידקמ לער ןיעבד סמה קייד הז רחא הז ילקה חפמ אלל
 האס תיכל׳י עטממ תמליא ,ג שידקה יכתקדמ קייד אלא
 הדופ הדופ איהשכ ךכיפלילט׳קרקה תא שידקה הז ירה
 הפי ןיעכד היל ירטס יאוס םירועש רתוח ערז תיב יפל

 )1ו שי וינפיד תונליא ריי שו עקרק רבמ
 רכומ רטאד אביקע יברל וליפאו עקרק
 אלד תורו רוכ ינג טה רכוס ז־דפי ןיעב
 ישהבםקד'ונליא יכנ לכא'עראכ ישתכמ
 רוקע ל׳א אל יאר רייש ירויש אעראכ
 ריישו ,ז—!ונליא רבמ ליח לוקש ךנליא
 רל ןנברו אביקע רר תגולפ וינפל עקרק

 חיל תיא בוט הפיןיעברבומ׳מאר אביקע
 ז־ריל חיא אביקע יברל חיל תיל ןנברל
 יליפ ינת ול ןיא רמאו ריבו ברל וליפאו
 יכיז־ר יכ ז־־ויל דמאד תוחוקל ינש יכג
 חיל ימנ ךדידל תונליאב יל תיל ירירלר
 ז־דפי ןיעב רכומ אבה לכא עקרקב ךל
 'יפאו חיל חיל ןנברל רכומ

 ינש הנוקה ןנבר רותאד בג
 ירה ורטח לש ךיתב תונליא
 ׳קרק רכמ עקרק הנק אל הז
 *ל שי וינפל תינליא 'כ ריישו
 אביקע יברל וליפאו : עקרק
 אביקע רד אתגולפ׳וכ ןנברו
 /יבה תאיכומהב ןחקל ןנברו
 ןיא רכומ טג תומוקמ ינשכ
 עיניהתא רכמ אלןנתתטה
 ןיא אלו רובה תא אלו יוכ
 יאקמוע ול בתכד פעא תידה
 ךרד ול תקיל ךירנו אמורו
 ןיעב רכומד אביקע 'ר ירבד
 ותרטמב רייש אלו רכומ הפי
 וניא םירמוא םימכחו םולכ
 ןיעב׳כומד ךרד ול חקיל׳ירצ
 *ב תא רכומ יבגו רכומ הער
 רמאד יכה ימכ ןכת הדשה
 רייש אלו כומ הפי ןיעב רכוח
 ורוב לא תכלל ךרד וחנעל
 בכיע אלש אביקע 'ר רמאקד אוה תודו רוב יבג מ״ה 5
 לוכיש אעראב ישחכח אלד׳/ולכ רוכה׳ובטס ומצעל ךרד
 ורוב רוקעל חקולה וילע קעצי אלי יתפש לע עורזל חקולה

 היתעדא רכוח קיסא אל׳כליה ללכ וקיזמ וניא אהד ןאכמ
 ךרד ונממ חקיל׳ירנ ךכליהו׳קרקה ןמ םולכ ומצעל בכעל
 עקרקכ סישרשה ישחכח אקד :ורוב לא ךליל םימדב
 ריישל היתעדא קיסא יאדו השירחמה^ תא ןיככעמ סגו
 רערעל חקולה לכוי אלש ידכיוכליאה 'וביבס קרק ומצעל
 יאעראל ןיזמ אסד ליזו לוקש ויתונליא ושכישכ׳מולו וילע
 עקרק ריישו תמליא רכמ : ןליאה שכיישכ היל אתיל :
 טא עקרקהו ךל רכוח ינא תונליאה ןכ ול שריפש וינפל
 ליבז ברל ןיב ןנברו אביקע רד אתגילפ :יתצעל בכעמ
 לכה תמליא שלשבד יריימ תמליא ינשבו אפפ ברל ןיכ
 הניפסה תא רכומהכ אתתס ןכתלכעקרקהכקד םידומ
 •בג יכתקד אשיר יהימו אביקע'רכ ארמגכ הל ןנימקזמו
 •הלישכ ןיכומדכ איה אביקע יבר ואצ עקרק ול ןיא םינש
 רמאד אביקע יברל :הל 'ישרפ םתהו תיבה תא רכוחה
 5ע תמליאה םוקמ חקולל היל תיא רכוח הפי ןיעכ רכומ
 ול ןיא ןנברל : ותומישכ ןמוקמב םירתא עטיל עקרקה
 {ימתס ןנתדכ ןמוקמב םירקא עטי אל ותימי סאו עקרק

 ׳וכ דטז ברל וליפאו ל עקרק הנק אל תמליא ינש הניקה
 אדה אצו אביקע׳רד אכיןי׳חימל יצמ ימכ דיבז ברד׳מולכ
 ליב ז בר רמאקד מ״ה ל לכה ירבדכ אלא יאנתכ היתלימ
 אצ 'ונליאב יל תיל :ליעל ׳יעדכ ת יחוקל'ב יבג קרק ול ןיא
 ןליאה'יקמב׳יפא תועקרקב ךל תיל:תוריפכ אלו םיצעכ

 מ ה : ךלתו יכרקעת שכיישכו
 תכב תמליאה תאי עקרקה תא שידקהש פעא שידקמ

 ר יוח ערז תיכ יפצ עקרקה תא הדופו רזוחו ןייזשכ תמליאה תא הליחת הדופו הדופו רזיחו הדופד רתימל ל׳ה תחא
 אדופז רזוחו וייוושכ ןליאה תא הדופ הדופ אוהשכ תמליא האלמ הדש שידקה ןיכרעב שי יפב אכיה בר רמאדכ םירועש
 היל ךירפו אכוה ברל ןמחנ בר יביתיאיוכ שידקמ אצוה בר רבס אמלא ןסכ לקש סישחחב םירועש רמוח ייב יפל עקרק
 תוטישפב ןמקל קדקדמ אתשהו שידקמ אוה הער ןיעכ רמאד איה ןועמש ׳ר יכמ אה יכשמו תטה תא רכזתהד אתיירבמ

 וניא : שידקמ אוה הפי ןיעכ קפרע 'שמנ רמאד היתעמצ אמייק אנוה ברד אבילא ןמקלד איגיס הלו כ7



 קרפ םיתכה תקזח
 תינליאה לעכ היל׳מאד תיחיקל יכס יבג ;עקרק יל שיד מ ה
 רכייס המ הפי ןיעב ןיכז ךדידלד יכיה יכ עקרקה לעבל

 איל תימלוע !לס עקרקה תויהל תנמ לע עקרקה ןח ןל
 ייתמליא׳גריפ צכיאש הפי ןיעב ןיבז ידידל ףא:הית>ריפו

 ׳*רחא עסאיתיחי סאש׳ליעל

 טצ -12$י£0* ארחב אבכ ישיירש

 אי-א׳ומא ׳בוא שרז קיוירלל ךיינ ןיאד סיכ יניא
 עטנש ימ ןיכעצ)ידיחי םלכ ןיעכ םיחפט ג

 יבזו : המחלמה ןמ רזוח יניאד )לליח אליסרכ
 רחא עטי תמ סחש כ>קה שריפ אחיהת דעי יליפישמ הי

 אלי 'טיק סדא ןיאד ןהיתחת
 הזל) הפי ןיפב הזל ריכמל יל
 בכיעש עה לכא : הער ןיעכ

 ןיעכ ימנע יבגל לכימנעל
 ימצעל ריישל ידכ רכיק העד
 סישלסיכהל ןיפיני/לכא :
 יכב יט ןיעיטנש ןינכ תינליא׳
 ןלכא 'יפאי הקזק הכיא האוב
 יזקא־אלד סיכש שלש לכ ןלוב
 ןיייאר ןיאד ישניא יקזקתדב

 ; שד&לי רזקעל אלא ןכ םייקלו
 התעמ אלא אבר הל ףיקתמ
 ןירביקמ ןיעוטכד 'ישמד ןויכ
 אדשימיאה :הקזחאדהאל
 ינק יאחכ אתספסאד הגירע

 <פאי הפיצר העירז יז ילה הל
 ייהד ןיקדיע שידכ׳ידחאיכה
 אתפקתא יאל יהימ)הקזח
 היקריא יאהד איה אתילעמ
 מ יאה היחרזא יאצדיאהד
 אל יאהז יפט אעראב שיחכמ*
 ל תיל אבר אלא יפט שיחכמ*
 אתלימבי ארכס יאה היל
 ל )הל יקימד איה אתלענו
 ןלכא שרפל שי) יעדרהכל

 52 ■*״־־ ־ ״*״'״י״״־יל'״״
 זיענ ןיכזךדידרד יכיה יכ יל טאי 'וחוקר
 ^בה לכאהני ןיעכ ןינז יטנ ידידל הפי
 יעדוהנ ירבא דבוכ ז־יער ןיעב רכוס
 בר הלייקתכ .דקזיד מ ןיא ןיפוצר ןלכא
 יאפכאהספסאו ארשס יאח הזיעמ ל א
 ןיא ןיפוצ ו ןרכב אנר ר גא אלא הל יינק
 םרכ יאנתכ ז-תיז יכר רסא עקרק ול
 יבר 'ובא ענראב תיחפ לע עוטנ אוהמ
 םירמוא סימבחו םרכ וניא רסוא ןועממ
 ולאכ בייעצנאה תא ןיאורו סרכ וז ירה
 אלקיר ןיבור ןאב יאה יעדרחנ ירטא ןניא
 אבו "יח דע חילוכשימ היל ינק חירכהל
 {יתבכרמ היל אכילו אבר הל ףיקחס"
 ףקשיר ה^כברוב רוקע ךל ינבז אקשיר
 הנעט חסחפ אכנ אבי רסא אלא ליזו
 אדסה ברר .רירב אשישק רמ היל רמא
 יאו ישא ברל

 ם־אד תינליא יתש הנק טג
 <רל 'ארני עקרק יל ןיא יתח
 אלא ןליאה סיקח הנק אלד
 ללק׳יפחלהז לכויאצשןיכע)
 אמיהת דע היל ינקל ייתחת
 אהמ אכשרל אישק יתכ אי

 תיבה תא רכנתהב איפתל
 הזב תינליא השלש שידקהשכ
 תינליא? תא הדיפ הז רתא
 ןליאה׳וקחהיה סאי ןהייישב
 יפל תילבל *ל כיה ז&נלק
 <1יע0 רמיק עיז תיב ן יבשח
 אוה ןכל ףפכ ילקש סישחקב
 והשמ יליפא שידקיישכ ןידה
 יל רמיאי ןליאה םע עקרק
 נהייתלימ׳כריחד יכה ואלכד
 ׳ארנ אגשרל/יפש;עדרהנד
 אזה המר ןיעכ דמכסתהד
 ללי׳יא שידק ןיא *קיפל)*לכימ
 יעד רהנ לכא ןליאה סיזייי
 הכי ןיעב רניח דחכ ירכס

 יא :רכימ א>9

 אתספסא ירד ןכי האס תיכב גל סיטעימ כקח1 החס תיבג יליהל המית" ל !י׳ ׳-׳ ;עגהתס תבג ג ל ׳הזי
 מייהי הלידג הגירע ן הת אלממו ןתיא ןירקיע ךכ רחאי בירכי ןיסירכל ןישיעש וסכ ןיפינר דחיב הברה העריזל ןכ ימכ
 יכה ןיפיצרב ידימ רמימל ןל תיא יא אבר רמא אלא :יניעב הארנ ןכ׳וכ אתספשאד ארשמ יאה התעמ אלא אבר ךירכד
 עקרק הצק תינליא 'ג הנוקה ןכירחא אל אכהד האס תיבכ יימ רתיי ןיענטנס ןוגכ עקרק £ ןיא ןיע^ר ןרכמ ןנירמא

 איבחהו סרכ יניא-:תימא ג אצא הרושל הריש ןיב ןיאש תימא דמ תיזיפ לע :ימייק שרשל)!ריקעלד ןליאה הדש הז ןיאד
 ןכיא וליאכ ן־אירתירישיתש קב הריש סיעצחאה : הליכאב ןירתימ)סיאלכ ךמרכ ערות אל סושמ הקיל יניא ססל ער♦
 ןי רזיפ תכ ןכידי ןכיא יליאכ םיעצמאה תא םיאור ןנברל ןפיצר ןרכמ יבג יתכ ליעל)הרו&ל הריש ןיב תימא שש יהל יימ

 ןנברכ חלדי ןועמש׳רכ איה יאנת אברד 'תליחד יאנתכ ינייהו עקרק יל ןיא ןיעמש 'דלי עקרק ז-ל שי ןיפינדןדכמ יבגו
 דע אליפישמ עקרקל קקילה היל ינק : םרכ ייה יתכאי תימא דח רתיי ןיקקורמ יה׳י המכ 'רפמ הניפסה תא רכימהבו
 לקדספעאש עקרק לש סיהת דע עקרקה תפש וכייהד ןליאה ילושמ עקרקה לכ^רמילביהיליפיש ןכימגרתמ חלוש אחיהת
 הריא אלמכ ןהל הניחו ןהיניב׳גל שיש ימכ םילכ יל ןיאד איה ןליאה תיביכס ס ה עקרק יל ןיא׳כ׳יפאד קת)איה ידיחי
 רחא עטי ןליאה תומי סא םנ יז עקרקמ םייקתהל הניק ויתיריפל ןליאד ןייכד היל תיא אהיח ןליאד ייתחת לבא ילס♦

 בנרק ןל ינבז זיקשיר חמכריכ : רכימ היל חמיצ :ן׳נקי יח שביש רסח הז לש >ח)קמכ רקח עטיל סג עקרקה תקיני הנקש
 יתלבמ אצ עקרקה ייתיריפל ךל יתרכמש ןליאה ףא ירקיעו ייריפ רומגיש דע יחיכמי עקרקב ירכימל ןיליגרו ליטניירנא

 גל ינהת אל) שביש רחאת)סיכרנד א יחוד ונייהד שכיס דע עקרקל ךירצש יחי לכ יצש עקרקב ךנליא חינהל אלא ךל
 • לשבתנש רחא םיכרכה תא ןירקועש יחכ ליזי ךקשיר אמכריכ רוקע דיע עקרקה
 עקרקל ינק אקד איה יכה אבר רמא אלא :ימיקמב רחא ןליאעמת אל התא סג ימיקחב רקא םיכרכ עטיל ליכי יניא♦

 רטשבו ימיקמב רחא עטיצ ייתחתש עקרקהו ןליאה יצ התרכמ שוריפב רכימל ןעוטש הנעטה תמחמ אבב ןליאה תחתש
 'דסח בלד הירכ׳שישק רח ל א ;אקשיר אמכריכל ימד אל׳תשהד סיכס׳נח רתיי ירטשב יתרהזנ אלי הקזח ינש הי/ילכאו
 ©תס יל רכח םא היל ןיכז אקשיל אמכריכ יא ימיקחכ רחא עמד יז הנעטב ןמאנ ידיחי לקד הנוקהש רחאמ ישא ברל

 יאמ : ימיקמכ רתא עטי אצ רקענ וא שכי סאד עקרק יל ןיא ןצ אתייקד עקרק גל יע אלנ )יקוריעל לקד
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 ארתבאכב יש/לשקרפ םיתכה תקזח •מ־-ג^גוי"

 ©כעט תמחמ אב הז אהי אלש ׳בעימל רכוחל׳יל הוה יאמ אקשיר אתכרוכ טק ךכל אקשיר אמכרוכל יא
 <פס סיכש שלש רקא ןועטי סדא לכד ותוקמכ רקא עער הקזח ינש ונייהד יכס השלש עקרקב םייקתמש
 יייקמל היל יעכיא : )תנעטב ןמאכ איהש ירתא ׳קרק )ל אלא :םייקתהל ליכיש ימכ עקרקב ותוהשהל ךרדו
 אחכרלכ יכ אלא ׳קרק )ל רכמ אלש עידוהלו'שלש לכ ךותכ ןאכמ רתמו הכש ךלהמ שי סש דעד אימפסאב אהיש ידכ

 ועקרקמ תיי׳יחרהל ךרד ןיא
 :גולפ אל רתני קיחרה סאו
 'וכ ויכפב אלש האחמ
 לכבד אמית
 יאמאי האחמ טקנ א/יכוד
 ןיכפכ אלש הקזח טקכאל
 םעטהש יפל'חול שר׳קזק איוה
 0 הקזחכ אלו האחמב דלת
 0 יעקרקב קיזחמה םדאש
 אוהש אלק היל תיא ירבק לש
 לבא ויסככ לע לאושו רקוזי
 ךכ לכ לוק הל ןיא האחמה

 חומ סא רזחמ קיזחמה ןיאש
 ח ןיא ךכיפל עקרקה לעב ול
 ל לוכי ןיאשכ הקזח ותקזח
 ליעוי המד ותאחמ עומשל

 סתסד ;החמש המ ול

 הוה יאמ הייר ןיכי אקשחד אמברוב יאו
 םיח אל יאר ייוחמליייל יעניא נעמל'יל

 יבה והב'הכר ארוסד אתנכשמ יגח יכה
 אד אערא קופיס ןילא איגש םלשימכ
 תנכשמ רטשל היל שיבב יא ףסכ אלב
 ת יכו ןמיהסר גזו יריכ איה החוקל רמאו
 יריל הב יהאד אתלימ ןנבר ינקתמ ג ה
 יטנ אכה ייוחמל היל יעכיא אלא אריספ
 שרש 'ינהכ :ייוחמל היל יעניא
 לילגהו דריה רבעו הדוהי הקזחל תוצרא
 'יזחהו לילגכ לילגכ קיזחהו הדוהיכ היה
 נירכב ומע אהיש רע הקזח גיא הרוהיב
 שלש ורמי-! ^ל הרוז־רי יבר רמהי*
 אביו הגש והועידויו וכליו הנש קיזחי אימפסאב אהיש ידב אלא 'יגש
 ח^חמ רבסק יא אפק אגה רנסק יאמ טג ז תדהא הנשל
 אלש האחמ רבסק יא יסנ לילגו הדוהי 'יפא תאחמ איוה וינפכ אי־יש

 רב אבא יבר דטא אל יטנ הדוהיו הדוהי וליפא האחמ אית אל וינפב
 וניחנשמו האחמ אית וינפב אלש האחמ רבסק סלועל בר טא לממ

 יאמו יגאש םוריח תעשב

 ןועטל לכוי אל בושואקסיר
 דבאו יל היה רטס שלש רתא
 ול היה הז ופ החימד ןויכד
 אל יאד :ו רטשכ רהזיהל
 יאה יכ האחמד יכהאמית
 רחאמ האחמ אדה אל אכווג
 ןמ וישכע לכוא וב קזחומש
 איוה אלד ןידה ןמ עקרקה
 איכלפ ןעיטשכ אלא האחמ

 ; ןמקלדכ אוה אנלזנ
 דומלתכ ןכי רמא ןיתיכתיי
 רזעלא יכר רמא לארשיקא
 ימילש ןוגכ 'ויכסכא יתש׳יפא
 ©יתניב קיספת ןדריהו חוכו
 קיזחמ דחא האירו דמועו
 דע הקזח הכיא ולש הדשכ
 נ ריעה התיאכ ומע אהיש
 ע רמא בר הנידמ התואכו
 ןדזריפ תסנכה הקזח רקיע
 רגיקו שרוק והאר וליפאו
 אלו ררובו הרוזו שדו רמעמו
 הכיא תיריפ סינכמ והאר
 ©ינכמ והאריש דע הקזח
 ©לש " 'יכתח : תיריע
 הקזחל:לארשי קראב תינרא
 !יקזח ןיכעל וזמ וז תיקילח
 : ליזאו שרפמדכ סיכש שלש
 'עמדכ הקזח הניא :האחמ אלכ׳ינש שלש סדא הכ קיזחהו לילגב עקרקה היהש לילגכ קיזחהו הדוהיכ עקרקה לעב היה
 האחמ עקרקה לעב תאחמ איוה אלו וזל וזמ תורנמ תורייש ןיאש ימד סוריח תעשכ לילגו הדוהי סתשד ארמגב אחעט
 בג לע ףא תלחמל לוכי וניאד ןייכ ךכליה תייינמ תלרייש ןיא אהד ורטשב רהזיו הז התימש קיזחמל יל׳יגיש ימ ןיא ירהש
 דע : תוחמל לוכי עקרקה לעכ ןיאש עדוי ירהש )רטשכ רהזיל קיזחמה הזל ול היהו ותקיתשכ דיספה אל התימ אלד
 ירקמל היל הוה תלרנח תמיישדןמכד תרחא ריעב הדוהיב קיזחהו תמא ריעכ הדוהיכ היהש ןמכ הנידמכ ומע אהיש
 קיזחהו לילגכ היהד הקזחל תוקולח ןניאד רמולו אב קולחל׳וכ סיכש שלש ורמא אל הדוהי ר רמא ; דיספה החימ אלדמו
 וכיראה ךכל ירהש הקזח ארה יאב קיזחהו לארשי ן׳ראח הנש ךלהמ קוחר אוהש אימפסאכ היה׳יפאו הקזח ארה הדוהיב
 הנושאר הנש ךיקכו הכש ולש עקרקכ הז קיזחי סאו איתפסאב היה סאש רועיש ידכ סינס שלש לס הכורח ןמז הקזח יכס

 האחמ הדוהי יכד יעכ יא שרפמ ארמגבו החמיו אבי תישילש הכשלו עקרקה לעבל והועידויו היינש הנשכ וכליו לוקה אני
 !רלתד סושמ אל הדוהי יברד אמעטו ויחת הווהה יפלו ותיבמ קיחרהל סדא ךרד ןיא הנש ךלהממ רתויו אל וא וינפכ
 היתושר אלכ היערא ילכאד שיכ'א קיפש אלד הידידל הקזחד תעטנ׳וכ אהיש ידכ׳פמדכ אלא הירטשכ שיניא רהדזימ ןיכש

 .הקזח רה ריעכ רערעמה יוה יא לכא קוחר רערעמה םימעפש סינש שלש וכיראה ךכל אלא קיתשו תחא העש וליפא
 ןוקייב עקרקה לעכ החומש האחמ רבסק יא ; הדוהי'רד אתק אנת רבסק יאמ 'תג ;ןיקריפב ןמקל׳ירמאדכ דימ
 ©אחמ ארה יכה׳יפא קיזחת לש וינפב אלש קישה ןח סיכש ינפכ החימו תחא ריעב ןירד סהיכשס ןוגכ וינפכ אלש וליפא
 ומע אהיש דע יכתק 'הליהו ילישפה רהזנ אלדמו )רטשב רהזיהל ול היהו הז רבדכ קיזחמה עמשו היל תיא ארבח ךרכחד
 קיזחהו הדוהיכ היה ימכ לילגו הדוהי וליפא ג ׳א ריעכ סניאש פעא האחמ איוה׳א 'כ־ידחב םהינשש ןויכד ׳א הנידמכ
 ©דוהיב היה וליפא : הקזח הכיא לילגכ קיזחהו הדוהיב היהד ינתקדכ האחמ איוה אל רבסק יאו :האתמיוהית לילגכ
 נינפב אלש האחמ רבסק םלועל ז הנידמב ומע אהיש דע יכתק יאמאו האחמ יוהית אל יתכ תיתא ריעב הדוהיב קיזחהו
 תעשב ןיתינתמ האחמ יוהית יתנ לילגו הדוהי וליפא ךל אישקדו הנידמכ ומע אהיש דע ינתק יכה סישתי האחמ אינה
 תטשב רהזיש קיזחמ לש ויכזאל רבדה אבי אל החמי סאו וזל וזמ תליממ תירייס ןיאו לילגו הדוהי ןיב שי תמגית סיריח
 ©לש הקזחד אתעטד הקזח יזה אל ימכ הז לס יתקזח האחמ רערעמ לש ותאחמ איוה אלד ןויכו האחמ איוה אל ךכליהו
 <יהד תנחתל לוכי אל אהד יכה ןעטמל ינמ אל אכה וליאו שלש ךיתב תיחמ אל יאמא קיזחמ ןיעמ ינמד סושמ הניק סי50

 יאמו ; האחמ הניא



 קרפ םיתבה תקזח •11^(3'

 ,,יימ 'וויח תפשכד ןמד טקנד לילגי הרמי אנש יאמי
 היל הזל יכהז יזל >ז ןיכ םמיח שיש תייכלחה לכל ה ה

 ד חיאז םוריח תעשב הקזחל תוקילח תינראה לכ יכתיחל
 תמקימ׳יייח עשבד |י'נ"?גדל'|?יסייגי שמ ישרעמד

 • איזל אלד לילגו הדזהי ש מ הל

 וסכ

 אל ימכ׳דזהי)הדוהי׳יפא׳קזזי
 יניעב "ארכ ןיא) הקזח יוהית
 כ רמימצ היל הזה ןכ סאד
 דוהיו׳דוהי׳יפא ה״א ליעלדב

 "ר קתמ יכהד דזעז אצ ימנ
 שיש זכש םוריח תעשב אבא
 תירייע לבא״ניכלמה ןיכ רגית
 תוניב ןיא הנידמו הנידמ לוג
 אבא'ר למק אה :הרגת
 עשכ״יפא לילגו דוהי םתסל

 ןיאש ימד םוריח תעשכ סול5
 לבא וזל וזמ תויונח תירייוג
 םוריח ביא יא תייכל" ראשב
 תעשב לכא הקזחאיזהאל
 'ורייש אהד הקזח אינה םולש
 אכא׳ר רמאקד יאהו תיינמ

 ס "י״י איכ יש,1לש

 יאמו ת אי יתד םוריח תעשכ לילגו הדוהי םז1םד
 * טג איכחה ןיטיג שירב ירחא טגיבגד אנש
 ינפבו תככ ינפב ל׳צ ןיא לארשי קאב הנידמל הנידממ

 ^פאו ימייקל יחמש" כשית ילגי י־יוע כי^ד 1'יכ שמ *
 סייק שדקתה תיב ןיאש ןמזב
 יעכקד יניד יתכ אכיאדןויב
 <למ טג יאדוד ליו יחטש׳כשמ

 רמאק יכה ונש םוריח
 ןיא :תייכלמ ראש לש םוריח תעשכ ןה ירה לילגו
 /_׳ ״, ׳י.״-, .י

 ׳דוהי 'תפר טקנו יריבגו דוהי אנש יאמו
 חדוהי בר רסא ומר םוריח תעשפ רידגו
 יכ חרוכ יסכנב םיקיזחמ ןיא בר רפא
 ׳ןחב1? יבו ׳1י רמא דאמשד ימק הירמא
 חאהמ לי סק יאפ ברו ךירצ אוה וינפב
 אחמ בר אהו'אחמ איוה אל וינפב אלש
 אנ הר אמעט בראחס איוה וינפב אדש
 ז^כיאוחיל אריבס אלהילופמקןדיד
 ןיקיזהמ בר םא הדוהי בר ךמא ירפאר
 יל׳סא אומשד׳ימק ירכ א יב רוב יסכנב
 יאפ ברו 'ירצ'וה וינפב תוחמל יבו טישפ

 אהו אזומ׳יוה וינפב אלש האחמ ל םק

 ',יכס דוהי רכז קיזחהל לזכי ןיח הז סג תוקחל ליכי חלד
 סנשל אוביו הכש והועידויו וכלי ןיתיכתמב רמאד היל
 אהל התיימא יכ :וינפב תיחמל ןירנד עחשמד תרחא
 יכפל׳ומלל יתאבש בר לש ותריטפ רחא&ומשד הימקכרד
 ןילוק תטיחשב אתיאדכ לאומש ^ ימקמ תמ בר לאנמזג

 מיכר םדקל ןנחוי ר היל חלש הזה׳ייק בר היהש ןמז לבד
 וכריכח דקל שזמשל׳יצ חלש הוה ברד׳ישפנ תניכ לבבבש
 אלא הדיקב ךירנ אוה וינפכ תיחמל יכ1 לאומש ל'א:'וכ
 האחמ איוה וינפב אלש האחמד וינפב תיחמל ךירנ אל
 ייוזימל היל יעב יאד וינפכ אלש ימכ םיקיזחמ ך הליהו
 ׳אחמ דה וינפב אלש האחמ בר רמאהז אדומלת השקמו
 אלש האחמ רבסק םלועל ליעל בר רמא אבא ר רתאדכ

 'ריבסד רחימל אכיא ק״תד היתלימל״ישרפדמו״וכ וינפכ
 אשיר אישקד׳נשמ בר שרפח^אק ק״תד אמעטל:יכה היל
 אל היצו :אנומ יאה יכב אלא נורתל אכילו אפיסל
 יסכנב ןיקיזחמ :היל אריכס הדוהי׳לכ אלא היל אריבזנ
 ייוחמל׳יצ יעכיאו האחמ איוה וינפב אלש האחחד תרוכ
 0 ידהס ןכא תויונמ׳וריישד ןויכד דיספה החימ אלדמו
 אל ןיעט ינח אלו ולש עקרקב וקיזחה םירחאש ול ערוכה

 וינפב אלש האחמד יכיה יכל יתיחמ אל ךכיפלו יתעדי
 קיזחמה עמשיו היל תיא ארבח ךרבחד ושח האחמ איוה
 עקרקב הז קיזחהש ול עדונ כ״ה רערעמה הז צ0 יתאחמ
 ואל חרס טקכד יאהו דיספה ךכיפל)התימ אל אוהו ולס

 ׳קלימד״חרוא אלא'הראמ יקיחרמ לכל קדה אוהד אקווד;
 5 לזנכ׳ירחא לש עקרקב קיזחהל םדא יכב ךרד ןיאש טקנ

 ׳יכתממ אהד׳יקיזחמד אטישפ ליא :חרוב עקרקב אל(
 דומלתכ : דיספה התימ אלי׳יי 'יחמל היל יעניאי האחמ איה ייכפנ אלש האחמד קיעמש הקויל;תזניא השלש ינתק־ז
 רחל היל עייסמ איק ן״חג בי ימא הקזח ןהל שי רמא לא״״י זיאל חא"■ *לי חייכל הקיח ןיא יחא בר 'מ ש,יי
 י חתע דעז "אה תא הבוזע םוימ הדשה תאממ לכ תא• הל ישא לכ תא השה ימאצ דחא שייס ןלחה הל ןתיי
 ¥ י > ^ ;הקזק אי)ק האקמ אל3 מ;פ3 אלמ ימכ הק;ק ינליה תיממל יל היהו האחמ אייה וינעב אלש האממ ל מק יאדז אהחריביסכנכ םיקיזחמ רחאקד ל חק יאמ גנן

 לילגל דולימ״יפא ומייקל ןיטמ
 רקא 'זזיל׳ליגרהסאהשיפל
 ואל יא אבה לבא ׳ויק ידימ
 'תשי אל םלועל אכיט דייכשד

 ליגר קיזחמה ןיאש
 ואל סא ול הקומ סא רזחל
 םילגר ילועל תיחיבשפ ךכליה
 אהו ת אי טס אל *יל '*״
 'ירנמ קשש בר םתה רמאד
 *גא׳ירנמ אב רז סרעל ס רע ח

 אהי ךירכי לנוכש הת יאב
 ידע ןיאש יפל מאד א ׳•ה סל
 ינכ ינאש ינשמו ומייקל ןיינמ
 אתיכ ימוטאידילד אזיזיזי
 אל וינפב אלש האח מ׳זוחמכד

 "דממה תיככ עמשנש דע םייתא ןיעמישי המימ יני פ
 יא? ייייא ןיממ תמחמ׳ריכב ייכ יממ ןיקדחמ ליא
 ,",שכ חניחדנ לאימש גילפ היה אל אהכ ןילימ תמתמ
 אכל לוכיש הקזח אייה אחלעד שיניאכ לבא חריבכ אקויי

 רקחכ.אכל?יאשי י־יא־ייכ ל־א י?״ל' ״״״?£
 ילפז ,ינמ אלש האחמ איוה אלד ימ״צ לסי ינ א מיעש
 ■יונש׳משמ'תמיו רקא הנשל אביי ינתקד ה ,יה יכ י
 ,ינבב אתמ יעכ אל יחנ דוהי'ר יילייי לי אי •יי5■? >״
 סח ןמב החמיי הכ קיזחמהש הנידמכ אביי ימאק יכהי
 ותאחמ עמשת זאש החמיי הדוהיב אבי הדיה ב אב אי.
 האחמה םנ אימבסא לע תעמשנ קזחהש ןייכו אמ ת מ
 האחמ אייה יינעב אלש האחמ יאי איי־סא דע ע״שת
 •קזחהשייקמ לכ יאד התיל אה היתמילי היתכידא בית ל
 ,'גנולד ליעל חנזמ יפיה ־א ׳עמשנ האחמה סנ תעמשנ
 ש אל סלועלד אמיא האחמ אייה יינפב אלש האחמ
 יעל הקזח יוה הדוהיכ קיזחהו הדוהיב היה יכו (יחמ יוה

 לילגל״דוהימ לכא 'יזחמה ינפל החמי)אביו תעחשנ איהש
 יאדו א^ הקזח איוה אל יכה סזשמו תעמשכ הקזחה ץיח
 'אחמ לכא׳יחרמל תעמשכ הקזחהד אדומלתל היל אטישפ
 סאחת איזהד״כבר ירכסד ריפש ליעל חיכומ יכהלו אל
 ה ינפל אבל ךירצ אלא האחמ איוה אל יאד וינפכ אלס
 סי 'דוהיבש ומכ הקזח אהת לילגל הדוהימ כ א קיזחמה
 ׳לדמ לד חמי)זיכפל ךל ימכ לילגל׳דזהימ תיחמלו ךליל ול
 9 ת׳ש גהיעידי)החמי)תיחא הכשל אביו הדוהי ר יכתק

 רהמלו :^ר וינפל תיחמל ךירנש



 -!73 84? סני ארחב אכנ ישיירש קרפ םיתכה הקזה

 לחמ רנ אבא ינר רמאד אנמיז אדק בר הרחא אהו
 'ט האחמ אדה ןיכפב אלש האקח םלועל ליעל בר רחא

 ,חימל״ירנ אלד יירל הארנ אכידל היל גטיקב רחמלו
 ," *.״״״ ___ ,לדח עקנ׳תלימד׳קרוא אלא היל״כטיקנ תמצ

 << היל אריבס ןיתיכתמ סזיסכד ןניעמש הוה אמתסמ) אל תינלזגכ עראל ליכאד איה הלזג ינילפ דיבז בר מאק
 )צ רתנל ןילטי ןיאש כ ינפכ הקית*יפאגיכה הל שרפחדמ תמל)תיכ:זגב יחערא ליכאד איה נלזג יגלפ האחמ ארק
 האחמ דהנדכהיל אנטיק* • 1 י . **4*1*1* * יי*•* •1

 אצ ,ידידל רמא אפפ בד .
 !ירכ ןורמית יכירמאל ןממית

 ריפס היל תיא אפפ ברד ירל
 התמ ליעל רתאד לאומסד
 ןיליכי ןיאש סלא ינכ ינפג
 'ןיהד׳אקמ אדה אל >ל רתיל
 0 יעלס ןקזו הליחכ יר ימ
 סשקיזתחהש סלקמל ךלי אל
 ,)קחצ ךליל ןיליכיש אכהלבא
 ריעה ינבל )דיג ו סס׳יזקזיהמ

 ג האתמ׳דה ול )לחאיו
 ביתיל

 1דס׳ק אה לא אנכיז ארח בר הרסא אהו
 רמול ןילובי ןיאש כ ׳גפכ החיס 'יפאד
 םירירד ןגע בר רמ>>* חאתמ איוה ול
 יגפב החימ לאומש םר יגימ יל א שרפכ
 האחמ 'יוה ול׳מול םילוכיש םדא יגב כ
 םול ןילוכ׳ ןיאש דא יגב יגש יגפב החיכ
 תיא רבח 'ירבח ברו האחמ אייה אל ול
 רמא ,דיל חיא ארבה ירבחד איבחוהיל
 רוביבכנב ןיקיזחכ ןיא אחכליה אכר
 יתרת האחמ איוהויגפנאלשהאחשו
 ןאב ןוכמ חכחכ חרובב ןאכ אישק אל
 אוה אנלזג איגלפרינז בר רמא אחמ ימד יביה ןיררב תמחמ'רובב

 המלו' תוגלמב יאעראל הל ליבאקד את גלוג 'יגלפ׳אחפ׳ףזזאל
 בר רכא-ג ז־ריל ורמיה אל רפא האחמ איתיז-^נירל היל אבעבח
 'יל ורמית אל תירירל רבא ז-גפפ בר חיל ורסיח אל רמאק אזודכז
 ארנח ךירבחד ארבת היל תיא ארבה ךרבחר והל ורמיא יערחאל

 היל ןנירמא אל היל ורמא חריל חיא
 רמא

 ל ןיכלזהס {א ןירגית ןמכ
 'תואמ ןיקיתרחו סיה בידחל

 *עא׳יזחחה הב רדס תטלמה
 *י חרמ יסכנב ןיקיזחח יכה

 געאז ך? יכ׳אקח היל ינהיתד
 ןידחמצ ול ורחאי אל ןנהד
 'בליהו היל תיא׳רכח ךרבקד
 ימכ הקזח האממ אדהד ןויכ
 *ייהש לא)ח0ו הקזק איוה
 € רמוא)בר ירבד לע השקמ
 אנה וינפג תזקחל יכ) 'טיספ

 כר רמאקד אתטר ךהל ךירנ
 <רפ ןכגהו 'יתמדא קיסא אל

 *עוחשאל בר אתא יאמ ריבב
 'סרפימ ידידל ןנע בר רמא :
 אב י(: 'בינסד איימישא׳ט יל
 רמיחלו יבולפיאל אתא כרד
 תילאריפס אלאתיכרךהד
 ביכליה :לדאג׳רכ/ידכ יומיסל
 1. חרט יסכנב ןיקיזחח ןיא
 חדה אל וינפכ אלס האחמו
 רערעמ ינח אלד ןוינד אחמ
 •גמ אל יתכ קיזחמ ייוחמל
 אלס האחמו :יקוזחאל

 ךכליהו האחמ אינה וינפכ
 סק׳זח אדה וינפכ אלס הקזח
 1נייהז דיספה התימ'לדמו ייוחמל ינמ אהד חרוב יסכמ ןיקיזחמ יכה סושמו
 אכר קיספ ןוממ תמחמ חריבכ ןאכ אישק אל ינשמו : אפיסל אשיר אישקד םושמ הימתב יתרת אדנמלת ץרפקד
 איוה ויסכנב ורטק לס יתקזח תיחמל לטי הזש םיקמ לכו ייוחחל ינמד סושמ האחמ איוה וינפב אלש האחמ אעבלק
 ערפי היל הוהד דע אמלעב יטוחתשיאל אלא חרוכ הז ןיא חרוכ אוה ןוממ בוק תמחמד ןזיכד התימ אלו ליאוה הקזמ
 ןאפ:ששוח וניא •םש תרכש ומוקמ עדונ סאו תרחא ןיפדור ןיא עורפל המ ול ןיאו אוה סמאד ןויכד תנקמל ארי וניאו

 ©קי יכ וירחא סדה לאמ ףודריו ותיגקת םיקמ עדוי ןפ תוחדל אוה ארי תושפנ תחינר תחתמ ןידרמ תמחמ תריבכ
 < .סלפ ןושלב התינר ןידרח אתכליה יכהו,חרוכ יסכנב ןיקיזחמ ןיאד אבר 'יספק י ידידבו וגרהו וגישהו ורבצ

 זלוי ככזי - ורעשכ רהזדע ןנזנ עינ רק חח-ו ע7ז ו׳נ ?ירעסי* //*י //י׳נ נ*•׳ ז׳נ ק זזיחנ ה• ןוסנ ס דע ורחתי
 גז הדש תריכמ רטשב ירוהדזיאל היל היה אתשהד ול היתרכמ אל ירהש אתיכלזגב יאעראל ל כאקד אט אנלזג איגלפ
 'יל אנעכת רקחל רמא אל יאו האחמ הז ירה אכידכ היל אנעכת רחמל : האחמ איוה ךכליהו וילע הז רערעש רחאמ
 *יודע רסומכ אלו וריכמב סגפ ןתינכ אוה ירה דבלב תיכלזגב יאעראל ליכאקד ןלזג יכילפ אלא הינימ אכיקפמו אנידג
 'יזקמס הז עקרק לע רטזה אלו אוה אכלזג אינלפ רקיעו רקי רכ בקעי יבר עימשמ יתעמש א״ל תירפ ןכ ׳אתמ הניאו

 ןיטתמ ומגופצי םירקא לש תיעקרקב קיזחמ ינולפ רמאש למכ אנה ירהו ומנע תמחמ התימ אל ירהש אט האחמ ואצ

 •רחמ חנ חהד התחמ חדה חנו וכ רחזלק זי? דטז הר דחיי :וז הייקק ?ינ ;רחית זינ סידענ רמק: תיננזנב יחערויו
 נמכו ורמית םירחאל לכא תמית אל הידידל םידעל והל 'תאק יכהד אדה האחמ סלזעל׳תא אפפ בר :ות םידע היצ

 אס אל היל ןנירמא אל היצ ורמא ג 'ס היצ תיא ארבת ךרכחד ול ורמאיו םירתא ןתוא ורזחי םירחאל ורמאי©
 וירבדכ ובישהש אכה ןכש לכו האחמ איוה אל וקתס׳יפא ייכז ברצ אהד היל ורמדי אל יהל רמאד אכיהא

 #ח אלו היצ קילחא אל )?ונע ס?1 )ל ימוצ סווננ׳לומג ?אתמ )?צ רקאד אכיהא יאקז איה הדפנ יפנאכ אתליע אצא
 ךמא ג םירתא םידעב ןכ ידחא ?תיחו



 םיתבה תקזח •מי*£(3*■
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 *>5ש קיכל היל ןכירמא א3 היל ירמאק אה דיבז בר רמא
 ןל לרמאיש׳ירקא ינפב דמג ׳לקמל לל הזל היה לל לרמאי
 'ירנ ןיא רחא אפפ בר :דיספה ןכ ירתא התימ אל סא•
 יכה ר איה אתילעח האחמד םירתא ינפכ דלע ;ילתמל

 *רמא אל הידידל היל לרמאק
 ינירסאל לחלקמ דע ךלכ אלש
 חיידאקאפפכר :'זכ׳ירחא
 ׳חשח׳יל ירמא אל היל לרחית
 ינילת א ל לכא *רמא אל היל
 נרמית אל רמא אלדמ׳ירמא

 אני אל'תיש לכצ״לפית אל תא
 1 לל אל עמשמד םכיפמ רכל
 רסיד אתלש םירתאל אל•

 •א אקישכ אקלכיד אתלש למכ
 בר רחא : אמאד לא הלכאד
 הכיאל 'לכ רחאק אה דיב•
 *קפמ אל היל ורמא :האתו•
 רחאד אכיהא יאק אצ אתלש

 םתהד תיש לכל קופית אל להל
 האחמ דה אלד יגילפ אצ ע כ
 לרדהא אל ןיב 'יל !רדהא ןד•
 יפאכ אתלימ• רלביד םלס היל
 סתלא הליגש ןלמל איה היספנ
 ןניקפמ אל לרמא םהל לל תאל
 יאדל׳בה אפפ בר תא אתל©
 אהד 'אתמ אילה אלד אכידומ
 אלל אל אל 'תשמד׳לכ ירמאק
 אכלהכררמא :םירתאל

 ימכ יאה עשלהיברדהירכ
 אלד אתלת לכד אילה האתמ
 הכיאש סיכיאד הילע אימר
 לניא םגל דחכל •ילע ןילסלמ
 א אל םא רמלא סא דיספמ

 אס ארתנאכב ישיייעק־©
 ז-והי ׳רת'ירפדא אמית יתחילו היתכודא ביתיל
 האמח ירבסד ליעל (יוייבומד ןנברמ׳יעייסיל
 ד׳סו העוט ?יה אכיד *ריאז האחמ איוה ורעב אלש
 0 נתכו תעמשנ האחמה סג תעמשנ ?קזחהש םוקמ להנל
 ל הדוהימ תעמשנ הקזחהש
 ן—ו>1ל ורמא אק אה ד!נז בר רמא ?ליפאז האממ נ'ה איחפסאל

 ז־יזיד ז־דירידר רמא אפפ בר היילי־ומא
 ךזרכח והל 'ירם>-ז ינירחאיל הייד 'ילכא
 ארבה ךירכחד ארבחו הייל חיא ארבח
 אחוש וכל קופיה אל וחל רמא הייד חיא
 וכל קופית אל רמאק אה דיבו בר רמא
 רמא אהוש ןניקפס א1? הייד ורמא אחוש

 אהושייקפמ אל היל ירמאק אה אפפ בר
 לכ רמהי* עשוה! ברו הירכ אנת בר

 הל רמא שיניאד הילע אימר אלר 'תלמ
 ןמחנ בר •ומהי* אבר רמא 'יתעדא ואלו
 חיביחיא האחמ איוח וינפב אלש האחמ
 ה־יזל א־החדי יבר רמא ןמחנ ברל אבר
 ב ה־־גהיש ירב אלא םינש שלש ורמא
 וז־וועידויו ובליו הנש קיזחיו אימפסאב
 האחמ ד׳מ יאו הדדא הנשל אביו הנש
 יתימל יל המל האחמ אדה וינפכ אלש

 אביש הדלהי יבר רמא יכה
 ירכס ןנברל התמד לינפל

 'קזחה ןיא לילגל׳דיהימ 'יפא
 זק׳וי- ילה אל ךכל תעמשכ

 ןלעמשכ הדלהיל הדלהימ לכא
 נטפל אכיס דע הקזתילהל
 אל וינפב אלשעכללהחמר
 *רטנאד ןמתכ כ רז 'אחמ ילה
 אלל למק הכלטהגעילכסל
 א בתימל יגמ אלד היצ טש
 'כיא האחמהש יפל היתכלדא
 הנידמ התיאכ אלא תעמשנ
 א היל ישקית יתכאד סנשמ
 אבל הדלהי יבד ךירגמ יאמא
 *זקמהש בידמה דע ךלי לטפל
 אכד טתק אלדמ החמיו 00
 והלעידויו התמיל׳לחא הנשל
 כ וינפל אכל״ךירגש עמשמ
 אלד ללכמ בה :י׳שריפדכ
 אבר רמא אהו היל אריבס
 אהל׳רנ אלו ליכפכ אלש 'אחמ

 :ןמחנ בר רמא אכר רמא
 ז־דצע םכחה יחמיתז ז־־ריתכודא ביתי^ל
 יריפו אערא לוקשנו יתית ל םק הבוט

 ו־ראחמוהיר אריבס אלר ללכמ ןמחנ ברל אבר היל ׳יתומ אקדמ
 רפאהו האחמ איוה וינפב אלש

 ואלל דא טכל להצ׳תלא דמלא
 י . . - גגל 1 ןתלנלכיא תללכ׳יתעדא

 ל׳א ןינז קדחמל יליח ינהמ ידימ הילורמית אל?התממה ילא ןט7ת7ליהולל'^ל סלא'"ל

 רומצתהתמישןמתנ־ילא־יהי^תיאדג־׳או׳וב ׳אממקמ,בר ימאאכימאג־ה־״׳, ק)'האימע אי*7£

 ן־יימא אישוקה שי־מ סג,'^ בר ימא אב" ^•מ״א^א," ,^

 •יי " ׳^א^כ "׳י׳!5 י"*6 *יי ל״יאל>
 דלהי׳רד אמעט ׳לכ אהיש ידד . 11[ /7, ! ,כ ה3ה כי ימ? 1חחכ ברל אבר היביתיא *ןגלהכ ה• - הנימקוא״אהדאותימ ע״סי" אפיסמדייפדא אישי יא?'© ריממ ידי ^וא !מ^ א זאי"״ה ל,נ' ,ייה#
 תיבש אצד םושמ הידדל הקוחד אמ־״ל" א 5 ?ל י"" *?ןי7 י״'חל אכיא האחמ אי,ה ""י אל" הא""
 הנש ןצהמק״י אל ״״״ יי״׳'״ !י־סתלתד סושמ ,אצ

 אניש 'מא/אקוד אכמד׳סמ תיתא דנשל״אי!!א 6!!י י״ל־'אלי נ דע־י/ממ לש ,י־זאל ,לש יועייע אבי אצ.
 אל וינפב^אצש הקזת ונליה^האחמ א״ד אא ״״. א?עסאב ?*״ יל׳ידח ייח "חימ אלו ליאוה הק^ק

 אל׳בילז יעדעתה
 תותמל, ,חולש תולשל ירנ ןיאד ד־ם יאו חיזחדל לובי א^ " א1'כהי'־?״ א'!ה ״יי״י׳ילי *אי״!י׳ח 'יהי״
 יחילש ׳ולשל וא קי,תמה םוקמ דע יתימל ?ל ק״ל א" אל,£.'׳״״ה " אימל׳םאנ "","ל ל"'מיאפ 1ית" אלא "־ידכב

 חיפה דימית״״״'־־בי״מלזא'7סאב״'״ייא־'מ'לח־־נתותמל
 חמא אל ק״ה אלא אכל הדוהי ׳ר היל יוירכמ א"." מ21יימ "{,,?,פי מקיק ליקשיכל למנע אלה יתיכד ל תק הבלמ
 "ג׳ליחתכ החמי)׳טש 'כ0ב להלעידלד לוקה אגי הנש כא? " הםקד חיזטב מממ איכמ קיזחחה לכאש

 ן חוי.נניינו םאש רעלעמצ האנה שי ואו תישילש הנש ןיסב קייתמ לש ,י,יאל אבל ינדה ל־.ו .
 ל אה' :םילבדו ןיד אלב ,ישכעת תוויפועקוק קקי.



 *6) ^?(21* ארחב אבכ ישי^ש קרפ םיחנה תקזח

 רפושי לל ת+ אלקד אשיב א:שיל םישזי הב תיד
 םידע המכב וליפא הפ לע הולתי ג עא עדיש
 "תאלכ אלק היל תילד״ישמ חעטו תלחיקצה ןח הכמ וניא
 ^יזי הענינב ףיןיד ןאמל סושמ אמעט וה סתהד ןמקל

 יח ןיעלוי ןיא סעהד דוע)
1 , * 

 לבא בי'ח')1פ ול ודיגיש קקי
 ל רמאי האחמ עדיל ןאמ
 םישמ הב תיל : קיו תמל
 'חלאש ו/ילא- יפ אסיכ א.סיל

 ןיפרעב שי 'פבד ג ינפב
 יסוי ר יחאל אהה!ע יתיימ
 ו רבל יתרמא אל םלועמ
 אלש שוריפ יירוחאל יתיזחו
 :םילעב )עמשי סא ששוח היה
 רפסק׳כ ינפב רמאד ןאל3
 איוה אל >י:פפ א!ש האחמ
 'ח^קד׳כשיל יאהל 'עיתאתמ

 ליעלו ב ינפב 'אתמ ןמקל בר
 ץ:פב אלש,אחת אפר קיספ
 אהודהס :האחמ ילה

 'תלדהס םלשמ לאל יאל ןניעב
 ארבמ ךרבחל לתכ יגש היה
 ערה ןושלש פ'עא) היצ ת א
 ןימי לעמש ־פצ ונייה חשכ וביא
 ינפב ל*ח .׳ סלא ינבמ יתיא
 ומכ א תלימ ידלג יעכ השלש

 אחס׳יוח וינפב איש האחט אבר םאתו
 והניחכשא'רכס ןמחנ ברס׳עםשררתכ
 'םא ןנחוי'רד וירימלתיר אנינח׳רב יסוי ר
 ר המכב'אחמ ןנחוי ר וכל רמא ימ ־הל
 'ינש ינפב 'אחמ ןנחוי ר טא אנא רכ׳ייח
 שלש ינפכ תאחמ ןנחויל רשאוהבאר
 'מאד'יגלפימ אק׳נוה בר רכ'בררכ אסיל
 ארמאחימר תלימ לכ אנוה בר רכ חבר
 אשיכ׳נשיל םושמ הכ תיל אהלת י$אב
 בר רכ הכרד היל תילםינש ינפכ דמ
 בר רכ הכרד היל היא נ ינפכ ד ימו אנוה
 בר רנ ז־־טרר והל היא ע׳כד אל אנוה
 ינפכ דמינלפימאק אהבאכחואנוח
 איוה אל וינפכ אלש חאחמ רכסק םינש
 אלש האחמ רנסק "נ ינפכ ר׳טו תאחמ
 עיכר'מיא תיעכיה־~*ו חאחמ איוה וינפב
 אהב אבהו האחמ יוה וינפב אלש חאחמ 1'נ

 'כסק'4 ינפב םאר ןאמו ןניעב אתויהס *יבס כ ינפכ םאר ןאס ינלפמק
 א ייוהמל אחיהס היד איוה ימוינמ רכ לרינןניעב אחליט ייולג
 ווז־ור יבוט רכ היקלח ברלו בר רכ אייחידו איוה ברל והניחבשא

 הנשל והיימק החמו יכחי

 ןוספ ליעל ,אחמ אימ וינפכ אלש האחמ אפר רמא אה
 ןמחנ ברמ העמשל רמכ יכשמו :יפה אמכליה אבר
 ןכיס רג יכה :יכה אבר קספ ובישהש הבושת יל קיתל
 : םלא יכב המכ יכפכ״תפכ "אקח ןכתיי יברמ יכל ימש ימ
 'רחאתחד ג יאנג לס תלימ לכ

 :ערה ןלשלכ

 ©לשח הכ תיל אתלת יפאב
 ורמאיו ורזחי סא שיב אנסיל
 אמעטל׳ילע ינזלפ׳חא ךכ הזל
 *ברעב שיב ןיכרעב שרפמלכ
 היל תיא ארבמ ךרבח ט׳ח
 אתלימ לכד םתה ייבא רחאו
 'ושח הב תיל ידלניאל דיבעד
 1 , אשיב אכשיל
 'תלימ ימכ האחמ יבג ךכליהנ
 ידכ ןניעב ייולגיאל אדיבעד
 יכהכל ירטשכ קיזחמה רהזיש
 ©ינש ינפב רמאד ןאח יג־לפ
 אכוה בר רכ אפרל היל תיל
 *רתב 'יפא אהל אתלמיעבד
 האמח איגהו ייולגיאל אדיכע

 ערה ןושל ןיינעל)םינש ינפב
 אשיכ אכסיל סושמ הב תיל
 : ירת ימק הרמא/ימד אכיה
 רב אברד׳יל 'יא ג יכפכ ד׳מו
 אתלמ ייולג יזה גבל אנוה בר
 אל 'כ ינפכ ךכליה ירתב אלו
 ידלגיאל 'ליבע אלד״אזיח דה
 :'קיעו יכיעב יז׳טיש׳ארכ ןכ
 אצ יאמא יל היחת ה* הגה
 ק ייבאדב אמיל ימב רמא
 ינח אלד סושמ 'חשו יגלפיחק
 לכה ירבדכ יתקואל אדוחצת
 *תליחל׳־סחדכ "ברל ץיותדכ
 "וכ הברל והל תיא פ כד אל
 יבגל ןישרפח וכיתלכר לכו׳תעחשד א:קסמ איוה יכהו השלש יעב׳אחמפ תלימ ייולג יעבד ןאמל תכלמ ימכ ןמקלי:כ*ע
 םלשמ׳אקמ יוה אל ירת ימק הרמאתמ יא יכלה בר רב״ברל בליהל אלה אכלמ איכלפ רמאקד אכיא ערה ןושל יתכ האחמ
 מ וכייה האחמ רקיעל ללכ ערה ןז שלל ימד אלד איה אתל־מ יאלו קדתמל ול ורמאי אלו אשיב אנשיל סושמ הב תיאד
 ידכ׳ידע יכפב התחיש״ערעמל וכקמ בלו ורטשב רהזיש ידכ ול רמול הינמו קיזחמ לש וינזאל רבדה אביש אכיעכד םושמ
 אכלה בר רב הכלל והל תיא ע״כד אל : האחמ אילה אל אתלש יכל ״ופית אל להל רמאד אכיהד עלת ללקה תא לאיצליש
 פ יכהכ לבא 'ג ינפב תיחמל ךירצ היה האמחכ אתלימ יללג ןניעב הלה יאו השלשמ תיחפב ילה אל אתלימ ידלג לכד
 ודיעיש םידע ינשב ול יד וינפב אלא האחמ ןיאל ןליכו האחמ איוה אל וינפב אלש האמח רבסק סיכש ינפכ ד׳מד יגילפ
 ד׳מו :"ירטשב רהזיו הז וב התימש קיזחמה עדי יאדו ירהש הזמ לודג אתלמ דלנ ךל ןיא וינפב זחימד ןליכו וב התימש
 *עדיל ןליכל אתליח ייולג סלשמיג ךירנ ויכפכ אלש התימל אכיה ךכליהו האחמ אדה וינפב אלש האחמ רנסק׳ג ינפב
 עכו׳תכליה ןנקיספדכו״ינתמ׳נמיקואדכ האחמ אדה ו־בפב אלש האחמ ע׳כד אמיא תיעכא!ןיעדמ סללעה לכ וליאכ נ
 רכסק סיכש יכפב ד״מ ינלפימק אלב אכהל־יגב אלא ליכפב אלש האחמב *תלימ ייללג״יאד והל'ריבס אכיה בר רב הביכ
 'ושכ״יזחמ לס יינזאל אבל ללכיש׳חאחד אבי ויכזאל׳בדה אבי סאויג׳לתכ הז׳חיחש לדיעיש״ידע יכשב יכל יד ןכיעביתללהס
 וכלי ןמכע מללא אמש׳אחמב כיל אסיב כסילד ןליכד רבדה תלסכל םהב הרתי אלש אלא שייק אלד האחמ אדה םליעב ןינע
 רככ עדלכ וליאכ 'גל עלוכל ןויכו םלועה לכ עדיש ןניעב אתלית ייולג : ול ורתאיש םירחאל ורמאי וא קיזחמל ודיגיו
 סיהו ויסכנב קיזחמ דחא היהש ילתמל אתאחמ : עדי אל אמתסמ'יכשב לבא לז האחמכ עדי אמתסמד ימד קיזחמל
 אלא ובותכ לצ ןיאל׳כ ינפב האחמ ןחקל אבל רחאלכ סיכש ינפל ןידה אלהו ןתשלש ינפב להיימק הקימו : תיתתל הצור

 הנשל ג סינס ינפכ האמחל קר קספ ןכו אדכלע הלה יכה



 נ ס 488*0• ארתכ #כב יש^זע קר9 סיתכה חקזח *£?י£ו^2?*
 לכד היל״ריכס יהיימק קימ) 'יינש סעפ אתא תרחא הכשל
 סינסז הנושאר הכס החדי םאנ תלחמל ךירצ הנשי הכס

 התמ ןידכ אצשד׳תלימ יאלגיא ת״שילש הנשב החית אלו
 רהזהל׳ירצ ןיא)קזקידה )!״ישילש הכש׳וסלו׳ייצשו כלשאר

 תכירצ אל :ודסשכ רוע
 לכא ה:ש) הכש לכ תיחמל
 תיחמל ךירצ אהימ תחא סעפ
 'ג להי אלש ןמקלדכ גויג לכב
 )הימ)האחמ אלב *יפיצר 'יכס
 אלא ידדל יכהב ירייא אל )הכיא
 ינש ג ךיתב תואחמ'ג יטיעמל

 בזש הנושאר הנשב ידד )אב
 םיכש׳נה לככ תייחמל׳ירצ ןיא
 ארפק דב׳לשח ל׳ר תא נ*ה :
 שלש לכ ףיסכ תיחמל ךירצו
 הכש החיתשמד ג עאד שלשו
 תיחמל׳ירצ מיא כנש הנושאר
 ףזסכ לבא שלש לה :הב תק
 תלד ןי דע תיחמל ךירצ שלש

 האחמ אלכ ןיכש תלת ינהכ
 € שיכיא רדהזימ ןיכש תלתד
 אל יפט׳אחמה רחא הידטשב
 גיעאו א תכליה יכהו רהדזימ

 היה 'יחת ןנחוי* י .הב יהתד
 #מי)ןכ קספ ח׳ר סגי ארפק רב לע קולחל היה ארי לבא
 *אחמה רחאל ןיעטי אלש ידכ נ לכ״וסב׳וקמל 'ילצדימעננ
 ארקיעמד הדזמ וחרב ^?ד ןויכד'ריהנ אלו יל התרכמ
 ס ירחא ׳תול ןמאכ וניא הב תחכ הריכמ *רותב ןאל
 :^ השקמו בשחמ יהת ג הריכח תריתכ הב יתקזחה ןכ
 'גויג לכ ףיסב תיחמל׳ ירצ יאמא) מ הקזח ול שי לזניכו
 הז לע ליק אינלהו הנושאר הנש רערעמה החימשמ אלהו
 9 דע םימיה לכ )רטשב רהזהל ול היה ןלזג אוהש
 האחמה רחא ורטש תא האריש דע וא ןידל הז סע דריש

 ןלזג רמימל אכיאד דיספי )רטשכ רהזנ אלדמו ד בל
 םדיק יל היה רטש ןיעטק ד״ס ןלזג ךירפקד ונייהו א וק
 תא יתיא ןידיספמ ןנאד אוה אקיפסחו דבאו האחמה
 י״רפדכ)ןלזגכ אתית אלא )רטשכ רהזכ אלש יפל עקרקה
 הימעטל ׳רפק רכ׳גו׳ג לכ ףוסב רעריעו רז חו רעריע :
 'ערעל אוה גהנמ'הליה ינונ לכ ףיסכ תותמל ךירצ רמאד
 *העטימקמ סא :סידע ינפכ החית רערע :'ימעפ הכרה
 'אעראל ליכאק ןיעט *ואחמ והלוכבד רעריע הנושאר
 לכא׳יזחמל הקזח ול ןיא ךכליהו האחמ ןז ירה אתיכלזנב

 ( וז הדש לא דרי תונלזגבש ריכזה הצישאר ה אתמכ םא
 סכל רסימ יכא)ודיב׳יתככשמ יכ ריכזה הייכש האחמבו
 ידיכ איה הרוכמ רמאיו הב קיזחי אלש ידכ וז תודע
 ה המייקתנו האחמ הכיא ותנעטב הנישש ןזיב

 נ ךותב תיאחחיכ החומל ןידה אוהו קיזחמה דיב הקזחה
 האחמ ןאכ ןיאד וז תא )ז תושיחכמה תונעט יכשמ םינש
 ןייכד ג ףלסל הקזח איוהי הנורחא אלו הנושאר אל ללב
 הנשלש האחמ תשחכמש הייכש הכשבירחאיאקח החימד
 'אדוהו הוה ןידכ אצש האחמ איההד אוה הדומ הנושאר
 'תיימק׳אחמ־יההל הל הצטכי יתד םידע האמכ ןיד לעב
 ללכ׳ג ׳ותכ הקימ אלש ימכו ןרפכ זחוהד היינשה וז ש״כו
 אלא וכותכ ל׳צ ןיא םינש ינפכ האחמ ח דפב גיה :יתד
 'ודעל ודיכ ויהל רערעמל 'אחמ רטש םידעה ול םיבתוכ
 אלש דאל זל ןיכזד םתוא הוצ אלש פ עאו ג׳ותב הקימ6

 :היצ אחינ אתתסמד )תוסרכ אלשו וינפב

 דע ה״פ 'וחחל״ירצ ןיא בוש הנושאר הכש התימש
 ידכ דע יכתקד איה יינקמ ת*א)*יכש'גו'ג לכ ףוס
 אמלא חמיו״רחא הנשל אביו־־הכש והועידויו הכש קיזחיש
 *נתממ יאד ל*ו טש ג״ותכ׳א סעפ קר תיחמל ךירצ ןיאד
 האחמ סא יכ ךיוצ ןיאד אה
 התימ סא לכא ג ףיסב חא
 לכביקימ אל בושו'ג תליחתכ
 איהש הדומד ד סל ןתיא
 'וקמל ךירצ ןיאד פל ןיאו ילס
 ל״רדא טילפ ןכ סאד״לוע דע
 : רתא ל*ר רמימל היל היהו
 לכ ףיסב תיחמל ךידצד \
 אלש אמעטד שרפל ןיא ל
 האחמה רחא היתחקל למאי
 וחרב לעד ןייכ׳וקה ליפדכ
 האחמ סדוק אלקיעמד הדומ
 הכ תחכ הריכמ תרותב ואל
 יתינק ןכ ילחא חול ןמאכ ןיא
 היל ילק ליבס ןכ סאד דועו
 סושמ הכ׳דכ *תעט אלא ןלזג
 £ שריא רהדזמ ןינש תלתד
 אל ותו האחמל רחאיירטשכ
 ליעל תאד אה אמעט יאהל)
 ךל ןיא *ינש תיסהלכא לבא
 'וחמל ךירצד רמאקד אכהד ךהא׳גייפ וזמ הלודג האקה
 רחא ק אדומלתד אמתסד אזיכליה איההכד האלכו ג לב
 ינפב האחמ :,רפק רבכ׳כלהד ח״ר *ספש ןמכ אלו הל
 אל אה) הביתכה ליעומ המו תאו ובותכ ל״צ ןיאו סיכש
 רכמ׳טס ןוגכ ותבוקיוהש ימ יעדמ ישע:אל םא רטש ישק
 תעדמ הממ רטסו ןתונ תעדמ הנתמ רטשו רכזמ עדמ
 ןכישרד יכה בתכ יפמ אלויהיפמד׳ישח אל ימכ'ודעו היל

 'רגיאכ ןתודע ובתכי אלש שמוק שוריפב יש״רפו ירפיסכ
 תידע בושק אהיש איה םימכח תנקתל ליוד*בל וחלשי)

 *לטבמ ונא טעומ בדבש והד לכ״ודעכ הקזחה לטבל ידכ
 האחמ 'לועח״יזקמה חש אלש וכל׳רבתי׳יפא אהד׳קזחה
 ל צלל איה ׳ימכח תנקת אעדומב סגו הקזחה לטבל יכהמ
 לכו אוה דיב״שעמד׳וסמ ימנ׳זרטס םויקו וסנואמ סנאנה
 *מש0 י ר רמוא דועו בייחה ןיצרמ אלש בתכנ רכ השעמ

 ד בל תרגיאב םתודע םידעה קולשל םיגהונש ת*ר ןמ
 יבתכ יפמ אלו םהיפמ ירפיסב ישרדד אהו תודע בישח)
 ר לכא הדגה רב וניאש סלא יטועמל אלא א תא אל
 ד ב״פכ״ירתאד אהו לב תבכעמ הדגה ןיא הדגהל דאר
 דחא הילע דיעח)רטשה לע )תידע םדא בתוכ תובותכל
 אל ומנעמי- כוז ןיא לכא ומצעמירכוזש אוהו סיכש המכ
 'א דע אמש דועו ד בב ודי בתכ אינומ וניאשכ ונייה

 יכהח אל יכהל גכ אלא רטש ןיאש*ודע בושח ןיא בתכב
 *יארב בוז כ״א אלא ודי בתכ איצוי׳יפא 'ובותכד איההכ
 יאמ ת "א) טושפ טגכ בתכב א דעד איההב ע״צו *ודע
 האקחכו אוה יתלכזד ןויכ אטישפ וכותכ לינ ןיאד ל תק
 אלו ינירקא בגא ובותכ ל״צ ןיאו היב טיקכד רמיתל אכיא
 'עדומה לכא ב ינפב איהש אלא האחמכ״יעותשאצ אתא
 אלש פ עאד ׳יעומשאל אתאל לי)ךירטציא יאמל השק
 ארקישכ יזקית אלו׳רשכ״מצש ובתכ סהו ביתכל םהל היצ
 :ובתכיש ידכ ׳הינפכ עדומ רסמ וא התת׳כ פצ אמתסמד

 ןינק

 א4 !-רייד ורמא יוחמ'ר אתא רדה הנשיל
 ,-ונש החמש (ויב בר רמא יבה תבירצ

 אניא ו תותכל ךירצ וניא בוש תנושאר
 הרמש ןויב בר רכ אייח הייד םא ירשאד
 לראוחמל ךירצ ןיא בוש הנושאר הנש

 ג לב וסכ 'וחמל 'ירצו ארפק רב םושמ
 הקזח יל שי ןלזג יכו ןנחוי ר הכ יהת 'גו
 רפא הקזח ול שי ןרזנב אלא רס ןלזג
 ג לכ ףוסב תוחמל ךירצ אחנלה אבר
 רערעו רזחז רערע ן־יגרפק רב אינה גו
 חגושאר הנעט תמחמ םא רערעו רזחו
 תקזח ול שי ואל םאו הקזח ולייא רערע
 כ ינפכ האחמ ןמחנ בר רמא אכר רשא

 1יי



 ארחב אפכ ישי^ש קרפ םיתכה תקזח

 ר3

 יטלעמ אמא אלל ת ר׳מלא׳לכ ןייצ ןיא)ב ינפכ וינק
 אהל'ליכש ינפכ אלש שעכשכ ןיינק בושח אהי אלשד
 קרפב ירמא)ילקשל א£ ילהס )רכיא אלד ןישלדיקכ׳ירמא
 ןיפילחכ נקכ בטח'*לקא יא)'לכ ןרלגכ׳מלע היה יכג׳הזה

 לד!ק בגא הילהינ להכיכקיכ
 )הניכקיל)יילס'ילד קזרפיל)
 תלע אה)היל׳ילד עקרק בגא

 א )לש ):יאשכ יכתק ןרמב
 ארבגביעימשאצ אנת לפכיא
 אלא'ללב אלל׳יל׳ילד יאליטרע
 *פילחב׳כקכ עכטמ ןיאד מ״0
 םידע אלב ןיבק בישח אל יאו
 ד)ע) םידע אביצד ינשי ל
 ןככ ר ירמא ןירדהכסדקפכד

 : 6תה קיסמדצ ןינק איעכ הרשפד געאל דיחיכ הרשפ
 ןמז לכ לתישר אלכ ןיבתלכל )כלתנ רמלל ךירצ ןיא1
 ןמקל ירמאדכ יב רמקל לוכי "ימללכ רזח אלש
 וניאל״טשכ רתח רטשה תא לל לכתכל יכללפל לז הדשכ ט*
 לבהל למלתקל לכלתכ פ עא שירכ 'ירמאד אהנידשכ רזלזי
 םלשמ אקלר >אל היצ ינללמיאל ןירנ אל הינימ לכק היל
 אל בה רמאדכ ימכ להל רתא אל״יפאד לכלתצ להל רמא•?
 ג עא היב יכללתיאל׳ירצ 'ינימ ינק אל רמימל יעבד םלשמ
 ברד ג עא ?שלשכ תלימש םדיןל :לכיתכ להל רמאד
 ןיד םהינידל לכדש״כ ןירדהנסכ היל אריכס היפיג ןמחנ
 ק ןיכ שי המ כ אצא אכיצ יאד הפ׳דכ ינאש תלרטש סליק
 אבהל ימיתח ירת אכה לכמיה הלעמלש רטשל רטש סליק
 הלעמלש םידע יעמ לעתשש ידע בל החלדל ימיזח יימ
 רכיכ השלש םהשכ לכא ללספ דע יפמ דעל רשכ רטשהס

 לרישכהל םדי בתכ לע ןהינפל םידע לדיעהש דב סהזג
 'ג תלכיתכד ב״פכ 'ירמאד אהל ןיד קספל המלדל רטשה
 תיחכ׳תכימל יכירכ ןהת׳א תמל רטשה תא םייקל לכסיש
 היב בתכ יאל ןמחנ בר רחאל יהלתיצ-דחל אנילה אתלת
 ללמש רמאד אלה ףינת דנ אמלידל ךירכ אל לת אכיד יכ
 ישא בר יבד'גיד יכ היב׳יתפד לכל ןיד ןהיניד לכדש״כ
 בלש לימשש אל להל׳ריבס ללמשכ ישא כר יכד ןנבר זילידו
 ישא בר יכד ןככר אמלידל פ ה אלא סיכשכ׳לרטש סליקד
 לאומשל לכא אתלעכ לאלמשכ תירטש םייקב להל אריכס
 לכלש 'ב מלעבד ג׳עא׳נכ תירטש סניקד ריפש רכס ינוי
 רמאק היפוג ןמחנ כרד ת׳אי ןמתכ בר ימכ ןיד םהיניד
 דלכע ארפס ברל ארלינ רלסיאד אדכלע יבג ת בד ק פ3
 היל רמ אקדמ דב ללה אל ירתד םתה עמשמ "לכל אקסיע
 אתלת לגימ ירת ימנ יא יהיימקתנלפד אתלת יתייא לד
 להייתק גלפ אלא׳יפכדבןאשע אלדיריימסתהד ל<ו
 םידע 'תלשעלדהארנ גלפירת ימק יא׳כליה םתסבו
 ןללכתכ ד׳ב סתלשעלד הארנ גצפ אתלת ימק יאל ןולבתב

 ןאמא :יגס סינשכ׳לריפכ ד״כ ןאשעש םלקמב לכא

 ןיאחנש יגפב ערומ ונוחפ טויר ירצ ןייא
 םינש יגפב הארת ובותכ ־ופו^ךירצ
 וניא מ ינש ינפב ןינק וכותב רמא ךי רצ
 'שידשב ורטש םוייקו וכותכ רמא ךירצ
 *<*ישק יא אכר רפא :קה םמ ן םיס
 יכיה ןינק י אה א אישק אה א

 לניב ולזג ןתילו ריכמל יהיסנאפ יחדינש ינפכ׳נגדות ןכו
 ךירנ סידע ינפכ הנתמ לא הרילמ רטש בלתכלי לחרזכ
 גח הריכמש סכל לעל רחללו״ידע ינשל ןכל סדלק עידלהל
 ןמרכ אצס יכללפל תישעל הער ינאש גז הדש לס הנתמ

 1 יכסנלא יכ השעא ישפנ
 ♦הי אלל יקרכ לעב יכקירכמל
 השעאש רטס לתלאכפממ
 'נילכ היל׳כעבת חחל לא׳ליהל
 ם לכייתלכא ארטסל׳נערמל
 םדלק סכ כפלעדלמ יתרסמש
 ©דלק אקלדל רטשה השענש
 ןכ ירחא לבא רטשה תכיתכ
 ד םללכ הלש העדנמה ןיא
 0 ״ל רטשה לכ ןכ םאד
 גשעכש רחא׳רזית־שכ 'ליעפש

 רטס לבלתכ לכ ןיאל :ן1סיפל אכ* אלרשכצ ורזצמכנ
 םידעה ןיא לל אלה תינזד ידימ לכ אתלימד אל:כ העדנמ
 אמילל להל ינתל לייכ אלד אהל תישר לנחיה ללטיל םיכירצ
 ©לסח לנייה לכיתכ ל׳צ ןיא/יב ינפכ (ינקל העדלמל האחמ
 ש אמגי דקכ לאצל ןמחנ ברד הימשמ להל רחאק אכיד
 יי רדהל השפנ יפאב העמש אקלימ לכ אלא להכיעמס
 ןניכתכד לנייהל ןעמשש למכ רדסכ אדחכ אבר להנירכח
 ליעות אל התעמד הנתמל הריכח ירטשב יעדומ לוטיב

 ©ג יבג לפלסכ רתלאה ק רפכ׳יכרעכ חכלמדכ העדומה
 ינפב האדלה:תלרטסה לכל ה'הל 'לעדלחהללטיכ ינהמד
 ןכלתכ ל״צ הנח לל בייקש׳כ ינעכ לריבחל׳דלמש םדא כ
 העש לבד תילעל הילמל רטש לל כלתכל הלצה סללציס
 סלל 'לשלב אלש לכא הללה לע לרטס׳יגלי לכלק׳ובגל״צריס
 אל אלהל ביתכל הללה לעד ןליכו ול אלה בלחל ןיבתנכ ןיח
 הללח בייחש בלח תלשעל היצ אחינ אלד רמיתל אכיא הלצ
 *גפכ הדלהד ג׳עאל הפ לע הללח הלה אתשה לעד רטשכ
 ןל אמייקד יתערפ הנריש העש לכ רמול אלה ןמאנ סידע
 ויסכעל םידעכ וערופל ךירצ ןיא סידעכ לריבקל הלצמה

 איבי כ״א א1!יתערפ'מלל ןמאנ הללה ןיא רטש לדיב שישכ
 התכ הללה לע הנלמה אינלה׳יפא םהינפב ערפש סידע
 וניאל ןירוח ינכ ןיסכנמ הכלג 5ל בייח אלהש הלל לש לדי
 4מלס ןינק :םידע לב שיש רטשב ש׳כ יתערע רמלו ןמאכ
 ל־גט&׳ליק ילגד 'לשמל אתלת יעב אלל׳ב ינפכ רכד לכ לע

 ע נ ןיאל:םינשב יידד ךנה לכב שרפל ;ןרנלה השלש׳מאק
 ©יש ית גב תירטש סליק *.ןמקל אמעט שרפמדכ לבלתכ
 וא סיה נידמל םידע וכלי אמש ששיתי יריכח לע רטש לצ
 יכ הללה ןיעטי רטשכ בלתכה בלק תיבגל אבישכל לתלמי
 ©ידעכ לרטש .םייקל ךרטניל אל ה ^ייזמ לא אלה עלרפ
 ©סעי׳כיכ אנמי אלל רטשבש סידע ידי תמיתח םיריכמה
 ןהידי תמיתח לע׳ידיעמל ןמנע םידעה איבמל ד בל ךללה

 * ♦דעה׳מיתחמ הטמל רטשה <ן.יסכ ס־בתיכ םהל דב ]ינפכ
 ותאל אכמדק ןכד״רטש קפנל אנילה אדחכ אתלתכתלחכ
 את ישא סגל קפנה ירקנ אלהל ןיכיידה ג לב ןיתתיחל יזחדכ יהלנמייק)יהלכרשיאל להיילי תמיתחא לדיהסאל יכללפל ינלצפ
 ©י;ימכ'אד אל יתנ דיכעיד׳יפאאכהל ןירדהנסכ ףוצח רכ ןיארקכש אלא ןיד םהיניד לכדש ינשד׳נ ךירנ ךפנליניידד
 0 םידעתש׳ידע׳כל התלדל ימיתק ירת אבהל יתיתח ירת אכה לכמיה הלעמלש רטשל קפנה ןיכ
 ןימיתח לע ידיעהש רלמג תילע איה לז דכ ןהל׳ג ןהשכ לבא ללספ דע יפמ דעל רשכ רטשהש הלעמלש ©ידע יעמ לעמשש
 תישק יא אבר רמא :ןיד קספל המזדל אלל רשכ הז רטסש דנ ןדיתזק לישכעל רטשה תא דכ לרישבהל ד״כ ינפל ןדי
 לכ 'שעמכ יאל ןמחנ בר היל ימדמ יאמל ןיכק יאה:יל אישקד אלה דיחל ןיכק יבג ןמחנ בר יל רתאד םיניד ךנה לככ יל
 עשכ הז ןלממ אנ לי ןיכקב ןיאלרש ןתלדע י׳ע ןינקידיע <ןאו הזל ןיכתלכל £יזח ןיאינלמס ןייניד לש ןידל;'תלדד םלשמל ימ■?
 םנחמל אלה כוחד ג עא אלא לבלתב ל׳נ ןיא ןמתכ בר רמאק רכ השעמל יתדד םלשמל הנוקה דיל הנקמה דימ ןיצקה
 - י _״•_׳_ 1^ י י__י __• _1 ^ ,1.- ״.*,.1. __



 ג ס .!ש^״-גז׳ - איתבאנכ ישיייש קי3 םיתכה תקזח
 'תצעכ אתידהס יאד)אהד ימד ד״ב השטמפ ןאל סלוע$

 הביתכל ןיכה סתסד :'בכ יגס יכה 0ושמלאלה 1
 היל 'נקמ7 ןליכד םללכ ן׳דק דחאל ןיאד לישמ דמוע

 )?קדמ וכיאנ דימ לת>כקהל רהממו ס>דע ינפב רדלסב
 ןילטצטחב 7לשמד ךליש דע
 תעקרקב קיזחי) ךלי לא
 העי ןימב ל/מכקהל אוהןדכתמ
 ׳תאלכ לל לכקכיש׳צמ תתסמ)
 רמא עיעא 7רפביתמותכ:•
 לבהל לתלתתי לכלתכ םידעל
 ל ךדצ אל הדימ >נק היל

 ׳למכל לצר׳ישב היכ יכזלמיאל
 <כק תסד לב דזח אמש רטשה
 לכק אל לבא דמוע הביתכל
 ךירצ םתה ד׳מל אכיא הינימ
 סלינד ג׳עאל היב יכולחיאל
 ןאמא :לל בותכל אידהב
 ןידכ ןברס אנילתיצאלד
 אל היל אמיל אניד תייצ יאל
 יא/יא ךל סדאק יאד תהיכ^י
 >ליפא :אנידב היל תעבת אל

 יא יאמד אעדות אמית לכ אכיד תייצ אלד ןאמא
 אלה יאדלד אלה אתלימ ידלג אכתחדו אטיגד
 רמא אהו דטזד יאל ד׳בל אבל ןיאש ןדע סושב סלנא
 #סוי ברל הבר אמית יכל יניכזא אעדלק ןניכתכ אל תבר
 היל הלה מ*מ אגרד להל תיל
 ןוחסב׳ירפדכ דנשלו׳רפימל
 ייבא אהל דועו יעדרלכא
 )היילרתירלנאד להייפמיכרל
 ירייא אל כ'א ילעו ךילע טא

 ןצעמ״להה יכל דיבזד ׳עדימב
 $כאד׳בה ךייש אל אסידרפד
 ןכטתכד אטישפ אגיד תייג

 אכיא

 יעכי4 ימד דכ הש^מכיא ימד יכיה
 !ז^פא ימד רכ השעכב ואיר יא אחירה
 רדה איענר רחנ וכוחב ימויל ךירצ וניא
 אבהו ימד רב ישעמב ואר םילוער 'טשפ
 'לשמ וכותב םא 'ירצ וניאר יאפ אפעט
 ףסוי ברו הכר דמוע ביתכל ןיבק ףוסר
 אלא אעדופןניכחכ איל והיימת ירסאר

 ךילעו ילע וליפא והייחת ירמאר אנרו ׳יבא אניר תייצ אלר ןאמא
 יסנואב הינ ןניערי ןגא הב ביתכ אלר אערוכ לב יע ולהנ ירמא
 ייולג אתרנתכרו אטיגר יא יאמר העדומ איה אערופ ואל איני יפד
 אערומ ןנינת־מ אל אכר רמאתו אנינזר יאו איה אמלעב אתלמ

 ירומ יגיבה םלועל יניבזא
 לאל עד ןכיתייצד ךילעל יצע

 1ל ש,ר)מנ פכ)אש ׳י3לפד,סנואכ היב ןציגלד־* זצידע ןכא הב ב/יצ אל^ד״ימ ןמוזמ ד׳ב ןיאד ןיכמיזד׳עדלת ינילע ביתכל
 רסחד עדימ יא יאמד אעדזמ :סצאכס וכל רתא טילפ יבתכ אמתס אלא יכה הב בתכ אל יא סנוא הזיא מא םיריכמ•
 ןתינ דא ישפנ ןוצרכ אלו וב יכא סינא יתשאלו תלכ דאש׳טיג יאהד ידהסל׳דלמד ןליכ אלא יאה יללכ ירנ אל התמאל טיגא

 תהת ינוצרכ התיא הנקמ יניא)ינא סינא׳ללפל הנקמ דאש ?יתמה ןכל םכינפב ולטבמ דאש לעד ךכיפל טגל הז הל
 דכ הברה רמולכ אוה אמלעב אתלימידלגד ןיצטב הכתחהי טגה ירה היליד אסכוא ידהס יעדי אצד בג לע ןא תלטובמ
 )ל המל לתעדמ סכתיל היל אקינד התיא סא ןתלכזצ הז טצכל וז הנתמב ןלמח לבקמ וניאד קיבד וסנוא עדיל ללכמ םדא
 )סנוא שרפיל׳ירצ ליא׳כליה וז הנתמכו הז טגב סנאנ יאדל אלא׳כתמו טג ןתילול המל ןתיל היל׳חיכ אל יאל עדלח׳לסמל
 אכיא דכליהל תיעזי ןורסח סושמ אלא רכ׳מ לכוציכ אל רכומ םתס רחימל אכיאד שרפל ךירצ סתהד יכיבזל ימד,אלד
 ינאל ילשעקרקה לזקיל אנידל היל אנעכתל אעדלמ אנקיפח תלעמ יל ליהישכ רחמלו םויה רכסקד העדומ רסמד רחיחל
 ךרטצי אלל טג ןתי אל סכיקב אעדלח בתינ המל םכלא אלכ׳צתחל סג ןתלכ לשפנ ןוצרב סא אכה לבא ליתלעח ול סלש^י
 רסמש תועדומ לכ לעבה לטביש רע אטינ בתכימל אלד ןיט גב וכיןימ יכה סושמו אלה סינא יאדו אלא.אעדלמ בלתכצ
 € אעדלח היעדלמ אטיגא אעדלמ רסמד ןאמ יאה תשש בר רמא ילע ילקשמ רמלא? קרפכ ןיכרעכ שריפח אלה ךכ•
 אמיאל היתלטכ רחאד דע ל׳מק היעדלמל הילטב יליטב יצראד ןתנ אמיתד והמ דרי אל היישעד הכירצ אל אטישע
 *אמא ןתיס דע לתוא׳יפלכ םישנ יטיגב רחלא התא ןכו דתנ ןכ סא דחא) 'ילטבי ישלרפל ךירצ אלל הילטביצראד ןייכ
 רמאל ןיעט יא סנוא אלב לבא סנוא הב שיש אעדומ אקודו הילטבד שרפמד דע ל תק אלא דא הנז ר רמאיש דעדתק

 ןינ כיפנו סנזינש תעדומ רסימע וכי.?זד יק># ירע72 ט׳51׳/ י׳ *׳ י׳ י';"׳ יל/לג ׳7 ^גתת םי׳ ן3"׳ 1׳ ת*י*׳-י
 תמלו7ויהו ךירצ אוה 7לעמל אתשה אלא סינא אלדיתימל׳כיאד סושמ וסנואב ןיריכמש םידעה ודיעיש דע אעדומ אילה
 אעדלמ ןניבתכ אל :ותריכמ לטבל אעדומ אתשה רסיי ךכיפלו תלעמ לל לנמלזישכ היינמ אלההכ טרחימל יעביל
 הדשב אלא ןרמא אלו יכיכז 'דיכז ןיבזל הולמ אתכליה ןיקל פב ןמקל ןכירמאד םלשמ אבלד אמעט יצ הארכדיכזא
 אל ךכליהל״ס אל זז הדשכ לכא םכלא יוה אלד הרבחל ןהמ תתא ומצעמ רריב אהל ליתלדשמ תחא ריכמל להלאפכס סתס
 הריכמה רטש לטכיתל והוסנאש םילע איבי אלא אעדלמ ךירצ אלל דיבז׳דיבז ללה אל אה וז הלשכ יאד אעדומ קטתס
 • הדשה הז תא יכמו רליכ ותעדמ ירהש הדשה הזב סנוא ןיאו דיכז הדיכז ילה אה סתס הדשכ יאל אעדלמ סוש אנס
 ♦גט/ ,יניכז ןיכזל הללת ןחקל רמאד אנלה בר להימל איה םילכ לאל סנוא אלכ אעדלמל איה הללשע כלתכיש )ז אעלגעי

 ינשמל : אכרד ארבס ךה היצ תיצד יכט/א אעללק רשכאד ןני/ח
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 •0*08•' ארתבאכב ישילש קרפ םיחבזו תקזח *££^<33*

 יקושב ט תכ ידהסל רמזא
 םינהמש יפל לי זהימז "תיירכ
 "תאו״כתמ ירטשכ "ותכל התע
 € המתכ וז הנתמ רטש אנ ל
 ךכליה ארבב הימתמו אקושכ
 ותעד אמתס ימכ להל רמא יכ
 תורטשב סטתיכש ומכ רמול
 ש ויה אל םיארומאה ימיבו
 היה ךכל ךכ ביתכל םיגהונ
 ׳קושב ובתכ שוריפב םהל ל׳צ
 אצ והל רמאד םירנ ק״רו׳וכו
 היל ירקו ארבו אקושב ובתק
 ל םהל דמוא וניאש אמתס
 אלש רמואו ןמכמ ןימטהל
 *פ אלד אמתס ונייהו םסרפל
 לבא הנמטה אלו םוסרפ אל
 רשכו אמתס כישח אל ובותכ
 וגהנש המ הז יפליח׳רפל
 ')בתכ וז׳כתמ תירטשב׳ותכל
 וניא ארכב הומתחו אקישכ
 והימו ארטשד ארפושל אצא
 יכה עמשמ אל 'תתסד אכשיל

 אלש :

 רומג גיא אהד העדוח׳יכתכ
 מ היל ןיבזמ אל יאד אוה
 ותוא דיספי קיזחמל רערעמ
 כ רערעמל קיזחמה
 ירמאד אוה אכהו ויתונעטב
 ןכא בתכימל ךירכל יעד רהכ
 אדבוע יאה :׳ט היב ןניעדי
 ועדי ךאיה חירכ סדרפל
 סדרפה לעב לש סנוחב׳ידעל

 ול רמא םידע ינפב סאל

 ד ג״הכ ב סיכאד אכיה אעדוח'יכתכד אבר ידימ ינשמו ובתית והל'רמא אלד ףסוי בר רמא ירחאד
 ותוא ןידיחפמש דחפ ךיתמד ןמקלד אסדרפד השעמל כ יאמ יעבק יאמ י״רל השק אסריג ךהא׳וכ
 כ ןיאו היל ןיבזמק םימד אלב ירמגל סדרפה דיספהל ןמקל קיספד דועו אמתסב ןיקלוח אידהב אה והייכיכ
 יאדו אכה דחפה ןח לככיש דע אלא ירמגל רוכמל ובלכ )הלוכ ןכיבגמ יכיה ןכ סאו אמתסב ןכישייחד אתכליה
 •ייייי *י*י־י •י״יייי׳ידזיי א )עא־7 ןייכתכתיי

 אסיררפד השעמבו סיגאדאביה׳בר ידופ
 'ירבחיר אסיררפ הא ןיבשפררגנ 'וההד
 ינש !־רירה הרנאד רחנ ןינש ת^תל

 ^ איר יאו בטומ א תנכיזפ יא רמא
 חוקיר אניפאו אתנכשמ 'טשיר אנשיבכ
 בר רפא אערומ ןניכחכ ג הכ ירינ א יה
 ןגיבגפ איר אתריפט אתנחמ יאה אדוהי
 בר רפא אהריסט אתנחמ ימר יביח הב

 ורוכסי^ ןיליז ירחסיד והל רפאר ףסוי
 אירר סויכר םא חמארכיאו הייר ונחבו
 וכחכחו 'תירבנו קושכ ונהית והיר'םא
 רמא אפתס :היסנכ יא והייניב יאמ הייר
 אפפ בר 'םא התרבח1?'ערופ איוהו אבר
 '1?ירכמ איראמתיא שוריפב ואירכרר אה
 ישודקיר ארבנ אוההד רמתיא
 ןז-דרוכ >4 תבתכ יא הי1? רפא אחתיא
 ךיד אניוה א1? איד יאו ךיד אניוה ךיסבינ
 הירב אתא יסכס והירובלהיד יבתכ ילוא
 יוהח הכ ארנג אוההו הייד םא אשישק
 £'-!חרא הייד ובתכו אעמי ביענ ורפטיא ויייז ירהסיר וה1? טא היייע
 'ושפ רכס יזחר ןאפ הנק רמ אלו הנק רט אי? וה1? סא אברר '׳טקיד

 סנוא תמחמר הידימ אחכוכ םתה איה אדו התריבתיר העדומ איוהד
 ז־דיל אחינ אלרפוסקיירד הייד אחינ רפ אבה ילבא היד בתבר אוה

 אכתס וחרל 'יעביא ינקירו

 ןיא ןמקלד תמעט קיזחמה
 ועמשש ודיעי ח2 עדומ ךירכ
 לע ןיפיקעב אבס״יזחחה הזל

 דרפה לעב ליטיו דרפה לעב
 *רמ אתא "יפ ךכו ולש תא
 !הכיעדו או ידהס יבג'סיד רפד
 סדרפ ולזוגל הז נורש ילימינה
 אכא זהל׳מאו ויתמעטב ולס
 ועמשו וכיימק היצ אכעבת
 ילהינ התניבז ןיע ט ד הלימ
 רתכו ידימ אלו ילע ךל תילג

 אכא יאשחב היל רמא יכה
 בותכ 'יל רמואו ךל אנכיבזמ
 ינפב אלש הריכמ רטס יל
 עעא׳כומל׳טס ןיבתוכ ןכתדכ
 •צ והאיבה) ומע חקול ןיאש
 'פיס> הז ךלהו׳ימדה ךל ןתאו
 ביתכל הז ול׳חאש המ סידעל
 םדוקו השע ןכו׳ריכמ רטש ול
 הריכח רטשה רסמו בתכש
 םתעמש סתא םידעל רמא
 'ג הז ידיב איה החוקל ןעטש
 רטס היל אנביתכ אנאו 'יכס

 !ינפב אלש *תאש ומכ הריכמ
 אתנכשמב רפכד סושמ אלא אסידרפ יאהל אניכזמ ישפנ תוערב ואלד וכיימק אעדומ אנא רסח אתשה םימדה לבקאו
 !תלטבמה וינפלש״עדומה איכוא ינאו םויהמש הז הריכח רטש האריש יעי הינימ הלי הקיפמו אכידל היל אנעבת יכה רתכו
 אברידמי רוכמי אצ סא לכה דיספמש ג״הכ : הז רטשל ןיחדוקה יל החוקל התיה״ינש׳גש״מולו ןועטל ובל לא ןתי אל איהו
 אעדוח התישעל וא רבכ רחאל הנתנ אתשד הב ןכיבגח אל:פמ הימקל הנומט הנתח 'תיימט אתנתמ:אעדומ ןכיכתכד
 "תירבבו יקושב׳תית והל׳מא אלד״סיי בר רחא ירמאד אכיאו ג״ה: סמכע ונימטהורומטיא ן ןמקלדכ ןווכתנ התריבחל
 םהל ימא אלו םתס וביתכ והל רחאש אמתס יהייכיבאכיא :ובותכ והל״מא סתס א^ובו חרבו'יקוושב״ ותכל סויכ אל
 םהל רמול ךירכד הלוספ ארתכ אכשיללו הרשכ ףסוי ברד אמק אכשילל אתירבבו יקושב ביתכל סויכ אל סנו ורמטיא
 ברד תינושל ׳בלל ןכ רמול 'שפא יאו אתירבבו יקושב ובתית אל יהל רמאד 'רג ח"רפכו ארבכ הימתמו אק;שב ובותכ
 'תרבח לטכל״עדוח אתרימט אנת" ךה אייהי אכר רמא *.ול ובתכ לכ ןיעל אתירבכו יקושב הרשכ אחתס עמשמ ףסמ
 יאהב״יזחל אלד תרימט ךהל הבתכ ךכלד רחא םדאל וז הדש לע ןכ ירחא הבתכנש הרשכו הירלג הריכמ וא הכתח רטס
 ידהסל והל דמא : השאל׳טשה תביתכ םדוק אשישק הירכ אתא : אוה תיעטו רמתיא אללכמ אלא : ארתב ךיאה הדש
 רמ אל ־• לכה הכגיו ו רטש סודקיו ינבל היל ובתכי םוקמ ותואב אכימי רביעכ ורותטיא וליז :השאה רטש בתכנש םדוק
 הנתחד איה אלו : הלטבל העדומ הל איוה אתרימטד סושמ השאה הנק רמ אלו :אתרימט איוהד סושמ ןכה הנק
 ובלכ״מג אל ךכליה טל בותכי כ״א אלא מ הכיפח הכיאש אסכוא תמחחד :אעדות איוה אלו איה התילד ןאמכ אתריתט
 אתיייתכב סנוא תנעט אכילד אכה לכא אעדומ סיקמב איוהד אוה םתה ךכליה וכ׳וזחיו הכאשיש דע אלא הל תונקהל
 ליאוה יכקילד הל אחינ אל אתיימקכד הלטבל הנקיתכ היישע איהש אתיירתכל העדוח״תיימק תייתט הנחמ איוה אל
 אעלומ איוה אל אתרימט הנתמד אכהחייעמש ינקילד היל אחינ יואר רטש יל השענש ןורחא לכא אתרימט אדבעו

 7 אמתס :יכקיצד היל אחינ סנוא אלכ לבא חכומד אסנוא אתיידתכב_ אכיאל אכיק אלא התרבחל



 דס , ארחב אבכ יש>*לש קרפ םיתכה תקזח

 אכיא)ליעל ףסוי בר רמא יכשיל יימד סזשמ יאמ אמת0
 אכ.י יעכקןכליה רישכמ דתי לשפ דמ אמתס והייניב
 ו?ל רמא חל) טיעכ אח/יס יהצ רחא יא ןניכחס יאמא
 יע ו רמסי א יתכ זהצ רעא אל)אתיירבב)אקושכ טתיח

 אל >א א/חימט אתכתח דב
 בר ןנישייח אל רכא אגיבר יאפ אפתס* 'כיףייאד יאק אעימאי י*י

 אתלימט אתנתח אי)ה אלד
 ׳תתס לכא התריבחל אעליח
 אריבכ אלז אעדזמ אינה ימ
 קי רחאל אכשיל אנההצד ללב
 אדה אל יאדנ הלנספ אמת8
 אל :י אתרימט ונייהד העדנמ
 אלא אתרימט 'כיאד ןכיסייח
 קישייה :הרישב
 יא> הכ קיבגמ אלז תריתטל
 אדבוט ןכירדהמ,אל קיכגמ
 ישא בל רמאק אלד ונייה*
 ןכישייחאלא הב ןכיבנמ אלד
 אתייקד אכיהו אנה קפסל
 ןכישייח תכליה): ,וקית אערא
 ךדצ ךכציהוהב ןכיבגח אצד
 רחא ךכ> רטשה ךנתב ביתכל

 הנמתמ) אקושב הובתכ וכל
 אלא" רמא (ילד ג עאנ׳רבב
 ותכ׳נתח׳טשס/יס )ל זבנתכ

 : רחתק סימכק וכקתס
 המע ןיאש הקזח לכ 'ינתח
 תקזחב ןיב 'קזמ הניא הנעט
 נ םתבו תיעקרקל סיכש 3
 לחא סני תקזחב ןיב תינליאו
 א ליעל ן לחאל ךנה ןנגב

 יריימ 'ט יל ללהל קיזחא
 הזיאמ ןיעטל ךירכל למאקו

 ןידבש אתייצעח בפט ןיעמל ןמכ ךכליהנ הב קיזמה חב
 תחאש קזח 'ועישכנב קיזחה ךכ ןיתמנ הז עקרקל ללי
 ןמאכ עלעמה ןיא)הקזחדה החימ אלו קתש הזו ימכח
 ןכ סאל יתנסר אלב אלא ילס עקרקל ללי ילי לע א$ ׳מזצ
 םליעמ סלא רבד יל רמא אלס : קיזחהל יחיכה החל
 תנאש השנרי וסח אבה :'סישפ ןילפ׳רמנב הקזח הניא
 חכ הכ קזקנח היהש יבא תשנריתכח הקזח יכס 'יתלכא
 ןיאד חבא דיל האב ךאיה רמנל הנעט ךירכ וניא :זתנמ
 הייאר )היחנ וליל )אב ךאיה ןיבא תיעקרקב יקב סלא
 שרפמ יכה דחא סמ הב זחזמ מבא תח !אלס יעב םידעב
 :הקזח הניא הכעט )ל ןיאד קיכל׳טישפ 'חצ ׳תגב

 דבאנ החקל רערעמה הזמ אערא אה היל הכיבז ןבזימ
 הקזחש עדיל ןינידב יקב >ניאש ךרטס דמח ירמאררטס

 אל יא) היל ןניכעט ןיעט יאל ל מק:תדמנע רטס 0>קמב.
 הנה יאד אכהח ןכיעחש ןעטימל היל ןניפלי אצ ןכא יעט

 ןיאד ןענטנחח ינרק וניזל ג הכד היל קרמהמ יבה ןיעט

 :קשי>ח יתכלהו ןנישי>ח רמא
 הנעמ הפע ןיאע הקזח לכ 'ינהכ
 השוע ההא הכ ול םא רציכ הקזח הניא
 יל רמא אלש ול דטא אוהו ילש ךותכ
 ז-ורככש הקזח הניא םלועמ רבד םרא
 ילז-יחכב ךיבא חגהמב יל התנש יל
 להו הקזח וז ייה הנתמכ יל הגהנ ךיבא

 םנ ג הנעס ךירצ וניא השורי סושמ
 ןבזיכ ארנ4 יאה אפיהד והכ אטישפ
 היל ידוה ארפשו אערא יאה היל הנבז
 >פא יא רבס יבה רמאקד יאהו סכ ייאו
 יוחאיל ירכא אערא יאה יל אגיבז ןבזיכ
 *-*םיריד ןנא היל אפילךכדיה ךרטש
 ךיפחהפתזןומ כריאוךל.דיהארטש
 ןנע בר :ןםיס רביע י ללק אוה םלאל
 ש^דוג רדהא לזא היעראב אקדיב לקש
 ןנחנ ברר היכקל אחא 'י־יבחר היעראכ
 רמא יל יקיזחא אחו ררהא ליז חיללא

 סא וליפ אל ה הו םלועמ רבד סלא יל רמא אלש
 אינה אלד ךכיח הכבזד ינולפמ היתכיכז רמא
 אה אלא אפיס יכתקלכ יל תרכח התא ימאיס לע הקזח
 ל רבד םלועמ סלא יל רתא אלש טקכחל היל אפילע
 ךיפ 'תפ דה אלל ןכיענחשאל

 יריפא :'תגב רמאדכ םלאל
 לכוא 'לשכנ ןרטס ינמויל
 ויתלפפהס ירטש ת)ארהל
 ׳תנאשכלבא היתלזנש ורמאי
 אל לבד'לועמ דאיל׳מא אלס
 •תיאר אלא ה־תלזגש נלמאי
 הב יתקזקהנ ידיכ וחימ אלס

 אה1 :יצ למחש אכמננ
 יתיכפ רטכיקה׳יפ יל יקיזמא
 יל עייס א י הי ייפ לע לתנכ
 ינה יתישע יתנצמבש ן )יכנ
 קשקז הנעט התע שיש 'קזח
 אהנ יכב רתכ רמאקדחד
 אל אתשה דעל עמשמ ,ליחא
 הליחמ 'עטמ הכ קיזחמ הנה
 הרל היל הנה רתלאלל ליעי
 ןליעטכ הליקמ רמיחל ןמחנ
 ןנע ברר שרפל הארנ)יאננה
 *יה אלנ )גחמ חקלש ןיעט הזה
 הצור היהו החקלש םידעול
 יכו 'קזח תרנתמ ןמאכ תויהל
 איה הקזח )אצדןמחנכרל״א
 לומא אהי ןכע בר ולכישו
 ל רמנל ןמאנ )כיאש פ עאד
 "ליתמ עטמ יצש אהת 'יתחקל

 אוב

 *ל היהו יאדהב אדונבעייפד
 '•ג : ןפתתכוח איגופהקאועניסכ הדנמ היה )א םידע
 ם׳להחצ שק׳סישפ סלנעמ רבד סלא יל רמא אלש
 ־קזח׳תעמ אלא'לומ!תירפ ליעל אה אטישפ ךירפ יאמל
 דחא׳יפ׳ופסיתכ סש )שריפו 'קזח אהת כעט המע ןיאש
 יל הארנו׳ירפ׳לועח רבל סלא ל״א אל רמא אל יכ /יפאל
 התניבז ןממ הזבזד׳ינלפח וליפאד עמשמל אפיס תכמל
 היל אכמד קחנד הזל האלנו׳סישפ ךירפ הקזח אינה אל
 ןילימל אכיא אשירמ אהל אפיסאח יפט אשירא ךיפימל
 השקמל יל הארנו אשירל אפיסמ יפס ךירפי!) אכפיא
 אטישפ ךירפ יבהל)ןכא ׳יל ןנעטנד ה־תעלא קיסא אל
 ד סל יכשמו הנעט הכיאל תלטומ הכיא אדירג הנעטל
 היל ןיעטמ הקזח אהתל ךירפ ליפל)ןכא היל ןועטינד
 ל רכח יאדו סיכש שלש החימ אלל ןמגל ןכא
 •על אלל לאעמשי יבללקכרלד ל׳י לועו לקמ )א )3
 ?בבי ורכזוה אל׳ינתחכי השק לבא אטישפ ךירפ רושק
 ימנ׳ינתמלדקאמד׳קזקא״ירפד׳אלנו לאעחסי׳רפ׳יכתמו
 ןאמכ : 'יגבע :ה ערג קזח לביכתקלת)הב ירייא

 :קדחה אל הקזח ינשג )ל היתתנ
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 'תא םוי תקזח ןל אויכסד יקיזחא אהי תנעט ןאמנ ליא
 *ידוהי ־כ :לחימ אלו רערעמ עדיד אכיה הקזח איול

 אה וכ 'יחפסאב אהיש סיכס^גד אמעט ילתל 'ינתחד
 אצי עדישכ דימ עדיל לוכיש םמ ךלהמ ךיתב בורק סא
 "רכל :הקזח היהת החמי *
 •הלפכ ימנ י01י ינ צאעמסי 1וא^פש׳ יברו הדורי 'רכ ןאפכ היד רבא

 חיר הקזח יוה רהידאיו וינפנ 1דכ ירבאו
 האד ריווא אחו^ד׳א והייתיוכ אחב^ריה

 •יזו^סת ארחב וסכ ימיילמ קי• םיתכה תקזח .©**מ•

 קע גר רמא אהי אב שרל השק הי1הי יניכ 1א1פ3
 האחמ 'וחש רמד היכיח יל אשרפמ ידידל ליעל
 וינפב יעב אלד״חשמ״וכ ול רמול ןיליכי ןיאש םידע ינמ
 'דחב הימויב רביס אתשו הדוהי יברכ אלד ונייהו האחמ

 דימא :אדחכ הילע גילפי
 י יאמה תועטכ הליחמ היל
 דמא ןשכ והזיא׳רעכד השקו

 ןנבד׳ומאד אתשה ןתחכ בד
 אערא׳רלה ינק אל אתכמסא
 בר בסד רחימל יריפ ירדהי
 'יוה אצ תועטכ הליחמ ןתחכ
 ינומה רמתיא אהו הליחמ
 רמאו ׳וכ ורטמל לקד תיריע

 טימפ יאד אנידומו ןתחכ בד
 יכשמו"יכית ןניקפח אצ לסא•
 'ריפו״אווצה 'בהו יכיכז םתה

 ירתימו 'אולק אכה סרטנוקב
 ה א יל הכ הליחתמש תיכירע
 יתד הנטק 'יכירכו ודיל ואב
 רכמב אצא תיכיר קכא ןיא•
 "ירד׳וריפ ונממ קקל סא ןוגע
 לככד עמשמ סתהד ןיתיכתמ
 "ועטכ *ליתמ ןתקכברצ םוקמ
 אוצהכ תהמ רכ הציחמ אי>ע
 רכס אכהו תיכייכ יזחימד

 הציחמ איוה אצד ןמחנ בד
 #יע לע השק יכה ואלכ *ימו
 סירכ םתה ׳ביכר רמא אהד

 #ו!תמ ןיריזחמ ןיא ונינידב 'תייפכ אלב׳תככשמד אקריע
 הילע גילע אל, אמתסמו הנינק תיביר בישח אלד הוצל
 ק בר רבס םיקמ לככד פ״הד ת׳רצ האיכי ןמחנ בינ
 דיקפמה שירכו אכה רתאדכ הליחמ איוהאלדןתחכ
 קי עסנו אוה תיעטכ אמוש םתה ןמחנ בר ימנ רמאמ
 אמעט ונייה אצא רזוח תיעטכ ןיכקד רחא דלנ ןיטיגד
 וליפאש תועטב הליחת איוה אלו יניכז סתהד ןתתנ כ ליו
 היל אחינד רזוח היה אל וב רוזחל ל:ויש עדוי״נומה הימ

 ז-דליחמ הי לדמב יארהנ רוגכ עייסו
 ןיהה >0 תעדי הוה יא פוג תא איה ועטכ
 אור הערי הוה אל תאר יכיה יבו תדבע
 אקדנ לקש אגהכ בר עדי חוה אל יסג
 אלר אעראכ ארוג רדהא לזא חיעראכ
 יתייא לזא דוהי ברר הימקל אתא היריד
 לאע אהי יצוא יתרח רמא דח ידהס ירת
 היל רסא לאע אהייצוא חלה רפא דחו

 ןאפכ היל םא תלת וגפ יתרת םילש ליז
 יכר 'םא אינתר רזעלא ק ןועמש יכרכ
 יאמש תיב וקלחג אל רזעלא ןכ ןועמש
 ז-־יחאש םירע יתיב יחש לע דלה חיכו
 0יח>*3 תרמוא תחאו הגמ תרמוא

 שיע

 דמא דאב השעמ רת ןיקריע
 *עמושה גחל ויתונולמ חתכש

 ליא לאעמשי יכ ר יכעלאב
 וינפכ לסדסושמ תקזחל
 (יא : קזת אייה רתלאל
 ירמאד ןנברכ אלא'ונ הכלה
 ©וימ סינס׳ג ןתקזח רכד לכב
 אלהו יוכ ליחא אהו \ סויצ
 •ל הנקהש תיאדו הנעט יל שי

 •ארשסידע יל שיד עקרקה
 לתטה 'ונכל יל עי סמ היהש
 ינקו קזח ך יל רמאד ןאמנו

 ©יה אלש 'ועטב הליחמ :ימד
 0 ךותב הנס התאש עדוי
 אלא״י תתכ תדבע הוה ימ :ולס
 ןיייה רובסכו תיעט התא סג
 דן> ,ןךלס ךותכ הנובהתאס
 לתס צ״ע אנהכבררתא
 •תרמ ורטק לס ךותב
 לע״קרק תורוש יתפ אתייצוא
 *עתיסלכייסרגדכ דסהלכ ינפ

 :ינעמ ביכ אתייעא תלת
 ל דחאה דיעמש שלשה ןמ תיינוא יתרת תלת יגמ •תרה

 ןילת ללכבד לייע אתיינוא יתרתד ורומ אהיח והייורתד
 !ינייד ןאמכ הדוהי ברל אנהכ בר היל רחא ־ ירת אכיא
 ליא ן ןתידע לטבתו יאהל יאה ישתכמ והייורת אהד יל
 :לליה תיכד אבילאו ותומכ הכלהש רזפלא ןכ ןועמש יכרכ
 ©ונאב העש ותואב ס*יה ותואכ ויה םיתאמ רמוא תחאו

 שיש :סוקמ

 י 'ןינמסאד ולכ וניאיכתהז רכח תרותב אלא ול ינקמ וניא הולהו האולה *יוה אכה לבא ינקמו רמגו היתזנמיהב םיקילד
 א תביר קנאד הנוק היה תיכיר תרותב ןתונ היה םא לבאיריע ימכ ירדה אערא ארדהד ןויכו ינקמו רמג אלואי©
 ©אנואמ םוצנ הפקמ היה אל עדמ היה םאש שוריפה הז עדוי היה אל האכיאיטתיאל יעפ הלהד אברו'םיניידב אגמ ןיא
 ןיבתימדא 'תולכ אבר תרבס יפל תינולייאמ ביסמ היה ןמחנ ברו ינקמו רתג״יסירפדכ תלעמכ הליחמ אדה אל אכהד
 > ברד קיסתו'ט הדוהי ברד היחקל אהא :',יפלכ קלחל התא ךירנ ןחלכ לע אלא תינולייאח ןעייסת האנואמ יל
 ןיוקילככהז תא הז תסחכתה תידע קדוהי בר רמא ררוב הז קרעכד אמ*ת> היל אריכס קעמש״רב רזעצא יכרכ הדוהי
 לחאו רותס הכח רמוא דחא לכא 'רוחס יקנרא רתוא דחאו הנכל יקנרא רמוא דחאכ הל יקומו תונוממ ינידכ הרישע
 "רכ ירמאד והניאד ׳יסמו רוחש הנמ רתיא דקאו ןכל הנמ רתוא דחא וליפא ירמא יעדרהכ ןפרטנמ ןיא ןבל הנמ רמוא
 *דכ ימכ הדוהי ברד ל<> גהד ןועמש רכ׳זעלא יכראימכ גילפ יערדהכא גילפד הדוהי ברד׳תשמ אכהד ןועמש דב רזעלא
 אצד ןועמש רביזעלא״רד׳יתלימל ימד ןכל הנמ רמוא חאו רוחש הכמ תואי תאד ירכס יעדרהנד ינילפ׳הבו ןועמש רכ 'זע1ז
 .©ודבל ןהל היה אל השעמה ןמ הז ןיאד סתהד יקנראל ללכ יחד אלד רבס הדוהי ברו יקנראל ימדו ידהס היכ יקייד
 רפא ןתידע הלטנד ריקש הנחב ןיעמש רכ רזעלא יבר הדומד רכסקו יקייד אוה וילע ןידיעתס רבדה ןיגד הנמ לכא
 דחאו ןיי לש תינח דחוא דחאל ןכל הנמו רוחש הנח החדח אלא יפט יעטד ידטעד םיתאמו הכמל יתד חצו לליה תיב)

 ןממנ בי קיסעי אתכליה יכהו ראשב תודעה םייקתת תינוממ ינידכ לכא תישפנ ינידב״ירוחא םירבד המב םתה רתאל
 •ללקא יעייסמ ינ יצימ יכה ידוהסאל יתא *יפאי יתימל יתאד ןומ יריימ אכהד רחיתל ינמ יתכ רל וליפאו היתמע

 ©וצו• * אל ידדהא ישתכמ אקד אכה לכא הציענ ןתמיע לוסע וא בורק ןהמ דתא אנחנ רמאל אוע



 ה ס -£8$£נת ארחנאפב ישייוש קר8 םיתבה תקזח יוש^׳ס•

 הייכש תכ ןיא)זוז האמ ונייהד הכמ םיתאמ ללמ םיש
 הכמ ןה ןיעיסזמ אלאייעמ הנושאר תכש הכמה לע'שחכוי
 הנמ יתיא לע היינשל תשחכמ הכיש אל תכלבא לחא
 ,ןמא) ילת ידהנל ילת יקוא יניש הנח ותואבו ןיפיסוחש
 יאמד ןתודע הקלחכ :םלשי אלו הממ תקזחב 'גוחו•
 ללכב שי רמוא גציה תיב:לח דיהסחק אל למ ליהסמקד
 אתיינוא תלת ללכב שי יתכ אכה הכמ ל עינ)הנמ םיתאמ
 אה) הדוהי גלל אכהכ בל היל לחא : היל רדהמ)יתלמ
 הקלחכד ודוח לליה תיכ׳יפאד "ופ אתיניא אכיתיימ
 בלכו אתלגיא תיתיימד דע דיח רדהא ל׳א5 ןתידגו
 אתיליעב:סיקח׳תשקב:ןידה השעכ ןכש ןל אמייק הדנה•
 ךנימיכבזד לובס יתייהש׳קזחב ךנימ הנבזד : היילעב
 דק טא: ךל הנבזד תלחאד אוהה הב לדד:מממ'יתחקצ
 'קזח ינש קזחהו ליאוה דיב חקזאו ילבד 'חאל ידכ אמוי
 'וסמ׳רכמש ותוא )ילעבמ חקל&׳ידע׳יבהל׳דטנת אל 'ישו

 יניא קקול׳ושחו׳םורי׳ושמכהד קולל ןיכעוטו׳רמל ןיכעיטד
 טכ דחא סוי ול הרכ1חה אב ללס הייאל אלא הנעט ךירצ
 רב ברד ןירדהכסב׳מחאדכ בל לש )דוד אייח׳ל 'יביבח:
 יביבקל 'יל ירמאו:איית'רד היתתא רבו אייח יכרד ה>ח(ו
 יכו־.דקא םוי תיבכרדש והוארס םידע איבהל ךירצ יאמ(י
 תמר ול ןתיש רחאל רוכחל)הלילב חקיל יושע םדא ןיא
 הנעטב ׳ךנככא יאהל ימוקואל ךל היהו ותנע הליל ותוא*
 בומדכ ןל אמייק אייח׳רכ והימו חקולל ןינעוט אהד >ז
 יאה היל ןיעט יאד:אייח רד היתעדל היתיזחו : אנקסמ
 ןחיהמ:ילהיכ המזד אוהה ךניח אנבז ידיד יאמק קדחו•
 הנעט־ ימנ 'יעטד ןמכ ךכליה מ רמא יעב יאד לגימ■
 הקזח היל׳יוה תשהד ןמיהמ׳חקל ךממש׳דני ינא׳תיילעוו
 תקזחב אתככז איכלפח ן עט יכ לכא הנעט המע שיש
 סא ךממ החקל סא עדמ יניא לכא ךנימ הככזד יל רמאד

 דחא סמ ׳יפאו ליאוה הנעט המע ןיאש הקזק וכי־ה )אל
 סמע איבהל ךירצד אייח י לד היתיכ : מ רדדיארנ אל
 ההג השולי םושמ אבה :לתא סמ ול הרכימההכ רדש
 יכתקד ליעלד הנעט ךה הנעט ךירצ ןיא ן הקיקל ם
 ןועטל׳רמ ,ירצ ןיא׳כתמב יל תתנ תא יל׳רכמ התא'י■

 ו ,

 1דע וקלחנ ,־־רמ לע הנמ םיתאמ ללכב שיש
 םיתאמ 'םוא דהאג הנפ רמוא דהאש תחא תכ
 לליה חיכו ןתוריע הקלחנ רמוא יאמש תינש
 *>י<הו היל רמא הנמ םיתאמ ללכנ שי רכוא
 ז־דכלה ןיאר אנרעממ אהרגיא ךיד אניח ייב

 ׳אוהה יתית יכל׳ילרמא 'זעלא ןנ ןועמש יברכ
 אתאינשענרא אהיליענ אתשקכ ררד ארנג
 ן־־ויענ יאפ הייד םא היחכשא אתיכד היראמ
 ן־רננזר אתניכ!אינלפפ היל 'טא אהינ אהנ
 יא היל רמא אייה רד ו־דימקל אהאךניפ
 'יפא 'ינימ הננח אוהה הכ ררד ירהס ךל היא
 רמא אל אל יאו ךריכ הל אניסקוא אמוי דה

 יכו היל ירמאו יכינחו הימק אנביתי הוה בר
 היתיזחו הלילכ רוכמלו הקיל יושע םרא ןיא
 ןםי.רמ הינימ הנכז יריד יאמק לא יאר יהעריד
 אכד םאךנימ התנבו אנא ל״א יעב יאר ונימ
 םושמ אנה יגתקר'דבחסמ אייח יכרד היחווכ
 יעכ אלר אוה הנעט הנעט ךירצ וניא השורי
 הנעט אלו ׳ענ יאר אל אסלירו יענ היאר אה

 יזוז ירע אלר הקול ינאש אמיא תיעניא)יעכ
 איה ייכא רמא יאמ ונ הארנ והל איעניא חנב
 ןמז אלו ערא רייסד יניא ריבע רמא אכר איה
 טשנלוכו בר 'םא ןיפרטצמ תוחוקל ה ו^־ש

 םידעו אלק חילחיא רטש בר ־ונסר ארמיסל
 חענ הרש רכומה בר רמאהו אלק והל היל
 תגיא 'וחוקלםתהמחכעושמ םיסכנמ הכונ

 סושמ
 ןועטל׳רמ ,ירצ ןיא׳כתמב יל 'תתנ׳תא יל׳רכמ התא'ינתמ
 סמ הב רדש םידעב הייאר לכא :יבאל תרכמ התא רמזלו

 סושמ אכה׳מאת יכהו׳וכ היאר אל׳מצידמיכה'יקייד םולכקעטל׳ירנ וניא השורי סושמ אבה יכתק אצדמ יעב אהימ דחא
 בתינש כתמו׳ריכמ תנעט אלו דחא סוי תריד ידיע אל לכא השרוי ינא יבאמ בלב וו אלא׳לועב׳נעט סוש ךירצ ןיא השול•

 יפט ףידע חקול'א סיי ושירומ היב רדד הייאל ךירצ שרויה יכ ת׳א׳יפא׳זכ קקול ינאש אמיא תיעכ יאו ג״ה:יעב ויכאצ
 6 ךכליה ידכב יזיז ידש יוה אל עקרקה לעבמ ול הרכומה הנבז יאדוד אתלמ היל ארירכתיא אל וליא חקו לד שרוימ
 עקרק ותואכ הז חקולל הרכומה וכ׳ארכ !הל׳יעכיא ן הנעט אלו הייאל אל ךירנ ןיא) החקלשכ ריפש אתלימא סק יאדו
 השלש : הל יעבק ןל אמייק אייח׳רכד סושמו הריד תודעכ הייאר תידע הבישח ימ יאמ :יבחור המכו וכרוא התפ דומל
 כ חאו ןבוארמ האנקש ןע!ט יכ הכש ןועמש הכ קיזחהו םימיה לכ ןבואר לש התייהש סידע שיש הדש ןיפרטצח תיתיקל
 *כש'ג ילה הנש הב׳יזתהי ןמקלדכ הריכמ׳טש ול בתכ)הדוהיל יול הרכמ ב׳תאי הכס דל קיזחהו רטשכ דנל ןועמש הרכזו
 החקלש ןועמשו תיחמ אלוסדש׳ג וניתשלש ןיב ונקזחה ירה ןעזט׳דוהיי ןזעמסל׳רכח אל יכ׳מואו׳ע רעמקו ןבואר אעאו
 סיכש״ג קיזחה אל סכמ רחא לכס יפל בישמ ןבוארו םיכס 'גמ רתיי !רטשכ רהזיל )ל הט אל ותכמ ןיאכ וניאש ךמו•
 'ילכומ״תייהס ליבשבש עדמיתייה אלו ישכיא יקזחחדכ קיזחהל סיאירי סקאמ האור יתייהש תיחמל יתשח אל הכש אלאו

 י ,.*"יה ןמ חקלש ןושאר חקול לבא יאק
 ייפא כומה ןח חקולה הבוג: !תוירחא וילע לפיקו סידע ינפכ והדש רכומה: רטש אלכ'ידעכ הריכמ אלק והצתיל םידעו
 )עדד״נקל יקפמ סידעד סושמ מעטו התוירחא וילע לביקש וז הרטמ ירחא ויתועקרק רכמ וא ןכסימ דכעישש ססנכיי
 והל תיא רטס אלכ׳ידע אמצא תוירחאה !עישכ ןירוח יכב רכומל ק ?בהל סהל היהו תיירחאב עקרקה ?ז׳כמס תוחיקל ש

 !הניא :בדה ורקחיו ושפשפי כ ח אצא אציתמ אלק היל ת'ל יטס אלכ םידעכ הריכתד ג עא !ינתיקל ינאש.חל^
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 ארתפ אנב ישילש קרפ םיתכה תקוח .©ג&ע*

 ןמ אלי ןישרייה ןמ 6ל הבונ וניא הפ לע הדלמ
 ןישרלי׳לשמ אלא ךירטכיא אל תלחוקללה
 אתיירואד )אל דלבעיש ירפסקי אילהב אנירת תלחלקלד,
 ןינל ינעב תלד ליעכת אלש ןנייה הכמ אלהש רטשב ה>למ>

 ק)0ה תנקת םישמ ימכ רכמ)
 ׳לחל ךייש אלןישרתבדגע׳א)
 ׳טשפ הזלחל הפ לע הגלמ ןיכ
 תלחלקל יבגלאכיהלכ תמ
 )תכ תלד תליענ 'לשח ןכישייק
 בלתכה הללמ לא רטשב הללמ
 הכלתככ רמאד ןאמלהרלתכ׳
 ןידב דמעשכ לא יחד רטשב
 יבג יקיתלפא לדבע׳שעשכ לא

 הפ לע/ללח לבא ימתיח ימנ
 'בעשל׳טש׳לשעל ששח׳לד ןמכ
 ימתימ/מנ יבג אל יכ׳לתלקלמ
 <רמאד אהל תלד 'ליעכ אכיל
 ןיכמ בלה יבג קלד אמיק פ3
 רזעלא ׳ר רחא םידבעה ןמ
 הינימ הביח אל יתתימ יפ (י

 םש היפתכ לעל תילגמ ׳יפא
 הכ ש באה' ינפב : שרלפמ

 ינש קרפכ ןבירמאד אהו
 ןיא אכלהכררמא תיכלתכד
 נ ןטק יסכמ ןיקיזחמ
 שיש למכ אל לידגה לליפאי

 ללדג *פא סלתיד סש *שרפמ
 ןיאל אלה ןטק הלכאד יליחב
 לליפא היבגל הקזח תלעימ

 אהד ליכא תמשכ ללדג היהש
 הקזח ילהד 'ידהב'ירמא אפב
 ינש ב אהל ןכה ינפכ לכאשכ
 ןטק היהשכ קללד אלא הקזח
 ג עא הקזח הכיא ליכא תמשכ

 אלק היל תיא חקלל דס יאד :י׳ר לידגה ןכ ירתאש
 כ ןאכ יינכשל יכמ ילהד י׳רלא לזמ הללדג האחמ ךל ןיא
 *רמאדכ רטשב אלא יפרטכמ ןיאד רטש אלב ןאכ רטשב

 לכא :יכשמ אק הינימ עידעל אמש אצא ליעל

 בר רפהיי* ימו והיישפגא תיספא והניא
 רטשב תיכה ת!*־* הולנה ןנתהו יבה
 םירע חי לע םידבעושמ םיסבנמ הבו
 בר אפיתר יכו ןי^וח ינכ םיסבנפ הנוג
 ירמאר 1לאומשו בר אהו גי^רפו אוה אנה
 ןמ אל הכונ וניא הפ לע הולכ תייחה
 אק יגיכזא ולמ 'והוקלה ןמ אלו'ישרויה
 יכ ףיזיאק עניצכ ףיזיאקיכולס תימד
 ןאמ יניבו הילע היסביג ולזתיל 'לר יביה
 'ופילד יכיה יב ןיבו איסהרפב ערא ןיכזד
 ז־רנש כ>נה הלבא ןנבר ונת אלק הל
 באה הנש ןבהו סיתש באה םיתש ןבהו
 קזח וז חח הנש 'קולחו הנש ןנהו הנש

 יהניברו אלק היל חיא הקולד ארמימל
 םיתש ןכה ינפכו הנש באה ינפב הלבא
 ינפכז־דנש ןכה ינפבו םיתש באה ינפכ
 חקול ינפכו הנש ןבה ינפכו הנש באה
 חקול ךתער קלס יאו הקזח וו ירה חנש
 וזמ הלודג האחמ ךל ןיא אלק היל תיא
 רכומכ איחז־ר אינת יכ מ-זפפ בר רמא

 :םתס ויתורש

 'וקחל סהל׳יהש ידכב יזוז ודפד יליישפנא ידיספא והניא
 ודיספה 'כליה לשע אלל׳לירחאב עקרק ס לש רכמ סא הפי
 רטש'הילד ןויכד ערעחה ־יספהל לכל ןיא׳לחוקל יבג לכא
 רלקחל לל היה אל אליממ ללקה אני אלל )ללה תלריכמכ
 ©יאיריש יפנ רחא רמיחד
 ')לכא אל ילש עקרקכ קיזחהל
 'תא ימל : סיכש שלש דחא לכ
 ")ידתאכ׳קרק׳ריכחד יכה ר
 ס הכלנ רטש אלכ םידעכ

 *סכנמ לכמת׳לפרטישכ בזחה
 ©תסד רטשכ :סידבעלשמ
 אל׳יפאל בתככ תרחאל רטש

 'געט תלירחא ןל ימייק בתככ
 י יתד בתכנש ימכו אלה רפלס
 'לחלקלמ םידבעלסמ סיסככלי
 הנלל היל )קבש אלש ןלגכנ
 ©המ הללחה ת יבגל ןירלחיכב
 אלכ רחללכ סידע ידי לע :
 ןירלח יכב סיסכנמ "•רטס
 אהד לע רפ אלש הדלתש ןוגכל
 יידעב לריבח הללמה ןל ימייק
 לכא ידעכ לע רזפל ךירכ ןיא
 םידעד הבגי אל סידכעלשממ
 אלל אלק להל תיל רטש אלכ
 <4 לדיספא תלחיקל ןכירמא
 הללמ :ברל אישקל להיישפכא
 נריבח תא ללמה לכייה הפ לע
 *שרויה ןמ אל׳כלנלניאתדעכ
 0 יהלישב שרפמ אמעט׳לכ
 £, לאל אדלבעיש ןיתליכח
 יכה לי ק אל להימל אתיירלאד
 אתכליה םתה שרפמדכ אלא

 ןמאצלןישרליה ןמ הפלג
 היניא ןיזי :תיחוקלה
 ©סרפ. אלש שקבמל אעניצכ
 אלהש םללעה יביכי אצ עקרק רוכמל אפי סאש ידכ רבדה

 טלה יאמ ךכליה קליכ לכחמ לחקי אלל תיעמ עורפל קלחד
 ידכ ןיבזמק איסהרפב ןיכזד ןאמ:דבעימלתיחזקלל להל

 ןיזעגתב

 ןהיישפכא תיזילקל לדיספא ךכליהל ןיחקלל וילע לכפקיס
 תרחא לכב הלכאו תמל הבש באה הלכא :תלירתאכ עקרק רבכ הז רבלמ רכמש סדא יכבמ ןיעמלשליה הפי לרקח סאש

 אצד׳לשמ ןעטמל רערעמ יכח אלל אנה הוכאד היערכ שרליד סיכש שלשל ןיפרטכמש 'קזח לז ירה רערעתהחימ אצל׳יתש
 'קלצד׳רתימל:רטשכ ןכה לל׳רכמש הכש׳קולללכאה תא'ייל ןבה׳רדש׳יעדיי לכה ירה ש ,תיחמ אל סיכש׳נ דחא לכ קדחא
 ימלד יאממ׳רפחל יפט׳יל אתילא ךכליה יריית חקולמ תקללב ברד ליעל ךירפ אל ברלל׳לכ להכימרל:אלק היל תיא שרוימ
 טכש ללשיהתיהש באה יכפב קיזחמה הלכא": הקזח אינה החיח אלד םלשמל תלחמל רערעמל ול היהל אלק היל תיא : היל
 אצנ הקזח לז ירה רטש לל שיל ןכה ןמ החקלש חקללהיכפכל :באה תלמ רחאל ןכה יכפכל :באה ןמ החקלש רמלאש
 ©יפש םצש לתרימשב לב יתרהזנל באה ןת יל היה רטש קיזחמ ןיעטקד סלשמ קיזחמד הידימ חקלל היל קיפמ ינמ
 ©ישנ יתש ןיסל ןבה ןמ ךתחיקלמ יתעדי אגש האחמ אלכ׳ינש׳נ יתקזחהש רחא ורמשל יתששח אלש יכמיה דבא לישכעו
 #הזיהל קיזחמל הילל הז חקללל׳ינש יתש ןיסל ןכה דכליש לזמ:הללדג״אחמ ךל ןיאיאחח׳ילה אצל אלק היל תיל ןכמ תקללד
 !ויש לכא ליעל ןיקריפכ ןנירחאדכ ייד ןיא רטשה לחא סיכש שלשכ לבא חקלל יאהד הירטשל היל ערמד דע סיחיה לכ
 ןלקילה תיקל האחמ ןכיכשח אל יאמא אבהל אלק הילתיא חקולל ךל אמיא םלועל אפפ רמא :לזמ הלידג האחמ ךל ןיא
 ןללכ'יעקרקה ללככ ;תינק דשה הז סנש התקילה ןעלטל ליכא לש ליהש ןתיא סתס ליתללש לכ ןבה לל רכמד סושמ ןכה ןמ
 האחמ ךל ןיאד קיזחמ לש לתקזת הלטב לתנע יכפכ הדשה הז רכמ סא לבא לזמ ןוח ךל רכח ליתלדש לכ היל ןכירמאד

 : שריפ אלש עמשמ סתסל איה אתלק נאצו ןלמע לז סג שוריפכ )צ רכמנ תעלדש לכ רכלמכ םישרפמ שד נ;מ הלמו
 'ינתמ



 םיתכח תקוח *מי*$3נ*

 םתיכב סהל ןיכילומש תינמוא ילעפ ןדמואל יגתמ
 יקליס יא םיטייח יא םיסבוכ )א םיעבנ ןוגכ םילכ ןקתל
 א לו הקזח םהל ןיא :יליכ אלה תיקל ןינעזטש םידגנ
 *ילטלטמב אלא ךייש אל ןמלא םתסל ידיימ סיכש 'ג תקזחב

 הרמאנ אצ םינש שלש תקזחו
 ילטלטמב לפא יעקרקמב אלא
 *ריבח לשכ קזחלמ אלהש ימ

 םיאור לנאש תחא העש וליפא
 יע לע ףא לדי תחתמ אינמש
 ללש היהש םידע לריבחל שיס
 תיקל רמזל קזחלמה הז ןמאנ
 ןיל ט לטמ חקלל תסל ידיב 'ול
 הניק אלה םילע אלפ לריפחמ
 ה םירבדמ ןוח רטש אלבו

 ריכשהלו ליאשהל ןייושעה
 לכיאד יליפ ןה ןיחלקל רמאו
 תכסמכ ןל אמייקדכ ןמאנ
 ןינתל א יבג יתב יעהל תיעיבש

 ליאשהל ילשע >נ'אש רבד ׳יפא
 ןמלאל וחלשל ילשעל ריכשהלו

 ןלעטל קזח לל ןיא ונקתל ידכ
 שיש רתאמ ידיב אלה חלקל
 ןעלטל לצש היהש ךדיאל ידע
 ןיפתלש : לכקתל ךל ליתתלס
 קיזחהל תלפתלשב קרק זחקלס
 לכ לכאל לריבק קלחב דחא

 ¬ו ס ־ ארחב אנב ישיידשקרפ

 י• ן ־ י } ן ןי* ן ״׳ הןזח ול ןיאד ףתישל ןירמ םי קזח יל שי ףתיש דבא

 ףתיש׳ינתחכ ינתיל נ'א ת'או ןמקל שרפאדכ
 יניה יכ הקזח יל שיש ףתיש שיש יפ לע ףא הקזח יל ןיא
 ןימא יתכ 'םייא וניאש סירא ראשש פלא םייא ינתל

 : קלקל שד הקזח (הלשי
 ןיסחאהו ]יפחושהו ןינמואה ינחב
 שיאל זי>גל הקזח ןה1? ןיא ןיפמטפאהו
 תקזח חשא1? !"*ידו וחשא יסבנב הקזח
 אידו ןנה יסכנב גאל אלו הירעב יסכנכ
 □ירומא סירבר המב באה יסבננ ןבל
 וקרחש ןיחאהו׳נתפ ןתונב לבא קיזחמכ
 לכ ץרפו ררגו לענ רגה יסכנב קיזחמהו
 הובא סנ ו הקזח וז ירה והש
 הקזח ול ןי6-~* ףחוש ונח יולו לאופשד

 ויד שי החוש לבאי* הקזח ור ןיא^ ןמוא ינח לאומש ןמוא קש לבו
 !־רז ןיקיזחמ ןיפחושה לאומש רמאו הימעטל לאומש ארזאו הקזח

 יבר היל ימר :הזל הז רכש ירמוש ןישענו הז לע חז ןיריעמו הז לע
 שי ףהוש לאמש רמא יס יאכז בר יבד אתרעמב הרוה׳ ברל אבא
 ףחושרסכל ואל ימר תושרב דרויב ףחוש לאומש'םאהו תקזח ול
 ירסא אג יפל תיהת אה הלמל תיחגד אה'ישק אל קזח ול ןיא

 ימד תושרב דרויכ חתרמ
 ןל ןיאד רמימל ןאל "
 אקציד היל אגמ ת״אי הקזוי
 עיגמה חבשב לטינש ןינעל
 יכז ךומסכ רמאדכ /ייעתכל
 ןרע לככד היל עמשמד אחית
 ראשב חצד סיראל היל ימדמ
 הקזח ןהל שיס רמאק ןיסירא

 תיבא יתכ יסיראכ אצנ
 תפש

 ק_
 י # , י הקזח הכיא׳יכש שלש תוריפל

 יכה םשרנ זניבר תנשמ רלספנ ןכ ומכ הז לכאי ךכ רחאנ םינש עברא יא םינש שלש תוריפה הז לנכאל ןיפתנש ךרד ןכש
 ול ןיאש ףתיש שי אחלע יליכלד ארמגב אכקסמ הנה יכהנ ינתק אל ןיכמנא לבא ןיסיראהו ןיפורטפאהו ןיפתנשה ןכיסרנ
 שילשל הנקמל עקרקה ןקתל ןילרייש ןיסיראהו ;ארמגב שרפחדכ ןמנא ןכש לכ הקזת >ל ןיא ףתוסד ןליכו הקזע
 יתדנ ויתדרוה תיסיראל רערעתה רתנל ליכיש הקזח הניא :תיריעה יתלכאו עקרקב יתקזתה הקזח ינש ןעיט סא עיברלו

 םילעבה ןילכוא סיכש סמחי סיכש רשע עקרק דובעל ןיסירא גהנמ ימכיא הילמב וילע סיתפקז נא יל םלשמ היה תיריפה
 : )תשא לש גילמ יסכנ תמיפ לכנאש שיאל אל : ןדגנכ םינש שמח ןיסיראה ןילכוא ךכ לתא,הדשה ו,כ לש תמיעה $כ
 יסכנב : אט־שפ ךירפ אימנבי הלש גילמ יסכנ ליטת הנשרגי סאנ יליפ לכימל לעבד יחרואד יתשא יסכנב הקזו>
 קיבש הלעכ לע השא תיכיזמד ןייכד ידיב איה חיקל ןועטל הליכי הכיא םינש שלש הלעב הדש לש תיריפ הלכא סא הלענ
 צש ויסכנכ הז נהניכ ןיפירטפאד אימנד ׳זב ןבל אלנ ןכה יסכנכ באל אלנ :אטישפ ךירפ ארמ3כ)יליפ 1כימ^ הל
 ומפמדכ קיזחמכ : סיכש שלש ךירננ הקזח ןיייהד ןהמ שי סגי הקזח ןניאד יללה תיקזחה לכ סירימא םירבד המב : הז
 הכ קיזחי)ךליש יל הדומו ונרפכ הנתמ ןתינכ לכא : וילע רערעמ וריכתש תקולחמו הכעמ ומע שיש הקזתב ארמגב
 איוה ט רדגו לעכד ןויכ עקרק תיכקל ןיינק םוקמב איהש הקזח איההכו הקזחבו רטשב ףסככ תינקנ עקרקד ןל אמייקו
 לכו ןישרוי ול ןיאש רנה יסכנב : הזב הז רוזחל ולכוי אלש ולשכ תיכזל דחא לכ הצורו וקלחש :תמקל הקזח
 ארמגכ והש לכ : הכ סנכיש ידכ הנריפ קפו *• המות רדג וא רדגו ;תלד השע לעכ : הכז ויסכנב קיזחהל םדוקל
 יכת יריבח יול םגו לאגמשד הוכא תג :קיזחה וריבח תושרבד ןויכ הזכ הז רוזח יתלכל הקזח וז ירה : שרפוי
 וגימ אמיכד ללכ קלח יל ןיא אהד הקזח ול ןיאד ןכש לכד ונת אל ןמוא לכא ט ןיפורטופאהו ןיפתישה ףתוש ןיתיכתמב
 ול רכמ אלד אתיא סאד הקזח יל שי ףתיש לבא : ול ןתינ ונקתל יאדו אלא ןקלח תא מיב'חמ הנק יכ ^ היהד
 ׳ג וריכח קלחכו יקטב קיזחמ דחאה סא הז לע הז ןיקיזחמ : תיעתישכ ׳וריפה לוכאלו המדאה תא דובעל ול היה וקלח
 תידעב עגינ ייה אלי וילע רערעל קישה ןמ דחא אב סא ודיב הדימעהל הז לש וקלח לע הז ןידיעמו הקזח אייה סייס
 רכש רמישכ םלשל בייח תיכתיס לש רבד בנגכ ןהמ דחא תיבח סאש הזל הז רכש ירחוש ןישענ : ןמקל שרפמדכ
 סג הדשה לכב קיזחמש ףתיש לאימש רמא אהו :וישכע הז רמשמש ןמז ריעישכ לכה ריחשי וריבח סגש ורכש והזו
 רמימצ ואל :ימד סירא ןידב ומוקמב תויהל והמו תושר וריבח ול ןתנ ולאכ רמולכ ימד תישרב דרמכ :וריבח לש וקלחב
 רמאק םירבד ראשל יתבאד ש רכמ ןויקלי הקזח ותקזח איוה אל ךכלו תישרכ דרויש סיראב יוהד הקזת ול ןיא <ןת1שד

 אגלפל תיחכד : םהינש ונקש הדש הלטנ תיחנד : הקזח ול ןיא ףתוש אידהב רמאק אללמ ימד תוסרכ דרויכ ליאומס
 ונינתה ךכ אלא ונקנק אצ ןיידע ׳יעט ךדיאו סיכש שלש יכ יתקזחהו יקלחל הז עיגהו ונקלח רמאו קיזחה רחבומה תלחנ

 ירתא : םיכס ג ןכ ומכ ךירחא ינאו םינש שלש קלח ותוא לכאתש וניניב
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 תימוקמ המכב י׳שר שרפמ סייפתנ!עיגמל !דב$
 סיככע ןמכ םייפתכל עיגמד ^>מ0 וניבר ןכו
 םישעמ אהו אעינמ בבד קלב 'ירמאד׳קו רנביל ןייוארל

 םייפתכל עיגמה תנשכ בוח לעבל'ומש יבגח אקד סמ לכב
 ידמועה םיבנע ונייה דש אנ
 יבג אל בוח לעכ ןכסא רנכיל
 פ תיכותככ ירתאדכ והידימ

 ׳היל בה לד היל רתא הרענ
 היל רחא אידוכ לעד ירמתינ

 וזתד בוח לעב אלא אהי אל
 לכ ףוס ףיס אנימאק אידובל
 ד יתד לודגכ רדגיצ רתועה
 אתל אכימאק אלקדל יכדנד
 רדגיל׳ידחועה ןתיאמ יבג אל
 ימכ י שר אהד איה כריפ אלנ

 רמולכ אלא דימ רנכיל םידמועה ןתיאמ רמימל יעכ אל
 עיגח׳רפמ תרז רסמ וא וינכ ןוגכ שלתיל ופוסש רבד לב
 אהח׳ייאר יתייחו חרוט 4די לע אבס רבד ונייה סייפתכל

 לומיו ןמאכ וניא ,חא הז רמואה ןילחמ שי ן!סב ןנתד
 םיסכנ ול ולפכ םמוקמל םיסכנ ורזחי תמ ו ׳)לחב ותע
 *סכנ וחבישש קבש אבר יעבו ותע ויתא ושרי רקא׳וקמז*
 ולפכ יכד ךל יעבת אל םייפתכל עיגחה תבשכ והת ןהילאוי
 םייפתכל עיגמ ןיאש חבשב ןל יעכית יכ יתד רחא םוקמב
 וניאש קבשד תשח ןיסליש אקסתו אערא םילאו איקד ןוגג
 אברדאד רכ ןנחלא יכרצו וילאמ אבס ונייה ייפתכל עיגמ
 חאק ארקיעחד ונושלב הכיש התלד םת זכיברל׳שק םשוי

 יעבית יכ רתאק יכה רתכו והת ןהילאמ וחבישש םיסכנ
 רמימל ל״ה יתכ רקיעחד םייפתכל עיגמ ןיאש תנשב ךל
 עיגמה חכשד עמשמ אצא והת'ייפתכל עיגמ ןיאש תבשב
 ייאתא תיל קעז םהילאמ וחבישש יסכנ יוה ימכ םייפתכל
 תיאכה תמיפ ןמכ רתיחצ לה םילאו אצקיד ןמכ רתאק
 עיגמה חכשד ישר׳יפל אחית ןיאל אכשר תואו סהיליאט
 ולפנש םיסכנב והל בישח יאת א תיליע ונייה םייפתכל
 תמיפ םי ןהל סג אלהו ומע ויחא וצעיו רקא םוקממ ול
 םילאו אצקידב היל איעכמ אהל )1 לגנב התיהש םניאב

 'סיגיאה^לחיר ירמאוסיג יאה1? חיר חמא
 אלו ה^דוכיר תיחגד אהו אה רסא אניכר
 תילד אח הקו^לח ןיד הכ תיאר אה 'ישק
 ףתוש 1לאומש סא אפוג הקו^לח ןיד הכ
 *ןז־־רוש 1?'םק יאמ יטד תושרכ דרויכ
 * תקזח וליןיא ףתוש אמיל הקזח ויר ןיא
 רמול הובא רכ הכר רמא ןמחג גרסא

 •ונ^סנח ארחב אככ קרפ םיתכה תקזח

 1ז*ש'מאל אה הז ןדעב ץצרתמ שי אסיג יאהל הל ירתא
 לוט ל ןיפתוס גלכחד הלוכל תיחמ הקזח ול שי ףתיש
 עימקה ינח לוטי הז וא הנשו הכש לכ תמיפ תיפתישכ
 תקי דקתשא הז לטנש המ ערפמל האכה השלו ינקה הזנ

 תונהיל הנור'א לכש וישכע הז
 תיכהש הזו וקלחמ הכש לכב
 לכב דש שלש וריכחל קיו קהל
 וקלח תא ול רכמ יאדו הדשה
 רחאד אהו קזח איוה בליהו
 'גלפל תחנד׳קזח ול ןיא לאומש
 הז לוכאל ןיפתיש ןרל ןכש
 'ג אנלפ הירבח ןליאו אגלפ
 ןילכוא ןכ חא/יכש עברא וא
 םינש עברא הז ןדעב ערפמל
 יאהל הל ירחאו ^תולייא
 גהנמ אוה ןכש הקזח אדה אל הלוכל תיחנד אכיה אסיג
 תיקל ןיעט ינח אצ ךכליהו׳יכש׳ג הדש׳חא לוכאל ןיפתישה
 אוה ארבסל הןדק איוה אגלפל תיחנד אכיהז ידיב ךקלח

 אצו הנש לכב וקלחמ תיכהיל היל אקדדתיא סאל וקלחד
 ןיפתיש גהנמכ וריבק רקא סדס 'ד וא סיכש 'ג ןיתמהל
 תופתושב ושעי אלא ודבל דחא קלח ררבל ול היה אל
 הלוכל תחנל אהו אה רמא אכיכר גה :תמיפה וקלחיו
 הזל תומא 'דו הזל תיתא עברא הקולח ןיד הכ תיאד אה
 תויהל גהנמ וניא הזל ילכו הזל ידכ שיד ןו־כד קזח איוה
 ול רכמ כ'א אלא םינש ,נ זריבח ול םידקהל חינמ דחאה
 אוה גהנמ סתהד הקזח הכיא הקולח ןיד הב תילד :וקלח
 2' כ׳קאו הדשה לכ תימילש סיכש עברא וא שלש הז לוכאל

 י

 םירכ׳וכ תישילש הנושאר שמתשא רמ תופתושכ אתהחא
 א!ק ידדהא וקזחיל אלד יכיה יכ אחעט ןנישרפו ןיקריפ
 *והית אל ןיפינר סדש׳ג שמתשמ דקא לכ הזה יאד ןידה
 •והית אל ךכלהו הקולח ןיד תחא אדקב תיל אהד הקזח
 ועדי אל אתליד םושמ ןיגמיסב קוזחאד והכיאו ?קזח
 ןויזחתה ןיעטיו תיפתישכ הוחקלש םדש 'ג ףיסל םילעה

 םיקמח םיסכנ ול ולפנכ בישח יא ןוטריש אקסתו אעראו רמול :הקזח יתקזח יוהית)ףתיש וניאש הב
 םוקממ ול ולפ גכ זהניכושקאל ןל תיאד תמיע שכ רחאו

 וליפאו אל יא סיכש יפ לטונ רוככ יא ירמת ווהו יפוחלש ילכיש ווהו הריפחב ןנבלו יבר דילעד רוככ יבנ קכומדכ רתא
 ןכינמו םילאו אלקידמ ןכימ רחאל ול ולפנב יפט תמיפ'יבשח אתלא ליקשד ןוטריש אקסתו אערא)םילאו אלקידב ודוח יכה
 תרט תמהש המ לכא ולכא סהו וחרט סהד םקלחב םדגנכ ,וריפ וחקל ייחא סגש עעאותיייפב )יתא וצטיש ריפש רמימ$
 'וקה יפל שק והימו ותע ילטיש טושפ רבד הז תמ ךכ רחאו סשלת יאנ יכישח ישזלתכו ותומכ תמה חריטג ותקי אל המ}

 אלא רמול ול היה אל סירא ןידכ הנשו הכש לכבש תוריע ונייהד םייפתכל עיגמה קבשכ רמולו ךיראהל ןאכ ךינוה המל
 עטיל היושעה הדשב ליקס 'ושרב אלש דרייד סירא ןידכ יכ״הד עסיל־הרשעה הלשכ עטיל היושע הניאש הלשכ לטונס
 ןתיל׳נמ םדא המכ ןידמוא עטיל הדשעה׳דשבד קדכמו׳וכ׳ושרב אלש וריכת הדס׳ותל דלויה לאושהב׳ירמאדכ סירא ןידב
 ©ייפתכל עיגמה חבשב אקווד לטינש פ״הד יפש יתא תרפל לכא ריעה יסירא ןידכ ונייהד *שר שריפו ?עט נלו );הדשב
 לוטי אל םייפתכל עיגמ ןיאב לבא סירא ןידכ עטיל היושעה הדשכ שטיל היושע ןיאש הדשכ חרוט ידי לע אכוכייהד
 רבס תלשיב איש דרויש אכה וזחאש ימ'רפב עמסמדכ אליממ אמלעמ יתאד חבשכ לטונ שיראד בג לע ףאו סירא ןי־כ
 ©וה הז סייפל)וי׳יפ ׳מ הניאש הדשבו ,רג םיקמ לכבד השק תאו ס״רא ןידכ ויליאמ אבה חבשכ ליעיל ול ןיאד אדוזילת

 וז הדשב ןתיל הנור םדא המכ לאושהד איהה שרכלו הפ בסייל שיו איה אתליק אדתד ןויכ וי׳ו אלב הלשכ רתימל היל,
 התכ כ פ'ה אלא םיכרנ המכ הנקתל הב קסיע יכ שילשלו הנחתל רתיי םיכתינ סייאלד סירא ןידכ ונייה ואלד העמינלו

 ©מ רינש יכ סיי ריכשמ רתוי לטינו ורכש לטונ דימ וילא תיסיראל הב דרי אלו וז הדש עטיל ןלבקל ןתיל הנור םדא
 ןישועס ומכ ןלבק ומכ ותוא וקלסי אלה סיראכ ס יפתכל עינמה חבשכ לטו;שרמאק יכהו לקלקתי סא ןקתל וילע ןיוע
 •דשכ סגש דוע)שחיפ׳גכ עט־ל היושע ןיאש הדשבו עטיל היושעה הדשח וליעא ךכב ותיא ןיקיסמש תושרב אלש

 ויא ;תושלכ אצס עטונב ןכ ןיאש ?ק עעיל הרשעכ ןקכ לעונ עמינ היושע ןיא©



 4 0 .*ןןמזש* וחחכאמ <^ימ?די 01130 0?י0
 ןיא סינמה קכמ'יפא מי6רכ דרתש 0״יא ןידג 50מ4דייי4

 ׳עפד רמאת סאו םולכ רחא אל הב ןיסמ יצ ריעל סיכנעי רונתל המק ןינכ •ריע רתנ ם־עתנל
 יניה׳ירתא יוכ 'יוגל ידבע רכימ טג חליש?
 עגמג״מ״&יי**" "א״הרם^״^אייי״ה׳־ייאף־־״״ג״ל"••
 וישויוקקספ יל ןיאי יריא׳ כ* ןושל רה ןכ קסע יל קא ילא־ י־'י ל־ל״״א״^־-^׳לאלא״״לי"

 פ>שרב דרויה ידכ עטיל יוש•
 ןימש תיסיכ אלש דרמ וצא*
 ©אד הנותחתה לע ודד *א
 לטמ האיניה לע רתי חכש©
 לתי האיגיה סאו האריה תא
 ריעיש האיצי לטמ חבשה ל•
 לאושהכ תככ רסאדכ תבט
 עטנו יריכח הדש׳יתל דרזיה
 ול ןיחש בר רמא תישרכ אל•
 לאומשו הנותחתה לע ידי•
 ׳גור םדא התכ ןידמוא רמוא
 רתאו הכעסיל וז הדשלעןתי1
 הדשב ןאכ ימלפ אלאפפכב
 ש הדשכ ןאכ עטיל הרשע•
 אכהי עטיל הדשע הניא•
 'ישדב דרוט ףתיש יאהל׳יש•
 הניאש הדשב ליקס ךכליהו
 היושעה הדשכ עטיצ היוס*
 לאומש רמא היה יאו עס*
 אנימאהוהקזח ול ןיא ףחי•
 אלכו ליאוה גותחתה לע ודייו

 סבמפחכל עיגטח חכשנ ירטוגשרמול
 הייושעה רשכ ^ןטייר היושע ניאש רשנו
 ןיענוגיאמא :חו*י הז ןיריעטו :עטיל
 היל בתכדיקיסע יאטב אכה ןה ןתחעב
 בז־־וכ יכו וז הדש לע יל ןיא סירכרו ןיד
 ןח וריכהל רכוה*נח אינחהו יוה יאכ ול
 הנ קסע יל ןיאו וז הרש ךז ץא סירנרו
 אכה םולכ טא אל חנביה תוקלוסמ יחד
 חיט ונק יכו חיט טקשכ ןניקיסע יאטב
 ובוח לעכ ינפכ הדיבעמ ירה יוה ׳>>*0
 לאומשר 'יששמ לאומש רכ ץבר רשאר
 ןיא תזי־יחאכ אלש תיבחל חיש רכופה
 דעכ ינפב הדימעמש ינפמ׳ילע ול ריעמ
 ו־־יילעליבקד ןייקיסעיאסנאכהוכוח
 תוירחא אמיניא ןאמי חוירתא תוירחא
 אלא היל אחינר ןבש לכ ז■ םלער

 רכע טגו ךמנעל ♦יהת אלא
 ינהת ןיינעל תא ייה רהמל

 5לשב לכא ךב קסע יל ןיא יחנ
 ל תא ייה רמימל ןייש אלד

 9ןג תסעיצןיאיתנ'חאיכןמנעצ
 ׳כילד ןוטד םולכ רתא אל ךב
 אלא ךכ קסע יל ןיא ישורפל
 9 הדש טג ך וינעל אהת

 יכנ עמשמ אל לכע טג ומב
 אלא הכ קסע יל ןיא הדש
 תכומלכ םירבדו ןיד קוליש

 יגפמ ג תיתייפכ
 מיק לעכ רפכ הדימעמש
 •יעמ איריא יאמ רחאת סאו
 אלד ושמ יל קופית הדימעמש
 ©יולע תוערת יוהיתד 'יל׳קינ
 אבכד אמק קרפכ ןנירמאדכ

 ןועזישל הדס׳כמס ןכואר׳מק
 ביח לעכ אתאויוירתאב אלש
 ביי׳יכימ הל ףירסקו ןבוארל
 כידיעתסמו׳כואריתאד׳יה . _
 •אל היל ׳חא יצמ אלו הידהב אלא חיר אחיגר קש לב * םד);ד יאמא :דרי ורטח ת>של
 דחאל תא ידיד םירבד לעב ב ןיעגינ ה/ לע הז ןידיע•
 ןיאד ל<ו יאוליע תמוערת ןיעמשל יוהיתד יצ אחר אל היצ ח סוש ל1סי סא ירמגל וקלח אלש ןמז לכד ןה ןתודעב
 ריכמב וליפא ילייע אכה ימניא תידעל ןכ לטשכ לספכ אוה ומנעצד אנחנז ןהינש ודיספי הדשה ןמ׳נצכ רערע•

 גקצסיצו :תמוערת אכיצד ולס איהש הכ םירבדו ןיד :קיזחמ יאהצ דיעמ יאה היצ בתכד :דיע•
 יכהו ןיס לכהש יקלח לע וליפאו הדשה לככ ןייע יל ןיא

 י• לק ול ןתמ ןויכ ךכליהו יל אהי אל םוקמב יל ןיא רמול אגה םימכח ןושל זז הדש לע יל אהי אל סירבדו ןיד עמש•
 •אה יכד ןניעוחשאל טקנ אחוכר אלא וקלח וצ הנקהשכ יגורתל ינח היה ימכ יכהו אוה 'ודעב עגונ ואצד הילע ול דיע•
 קסע יל ןיאו : ףתיש וריכחל רמואה :אוה תודעב עגינ יתכאו הכתח ןישל וניא ירה יוה יאמ : הנתמ ןושל יוה אניינ
 והי יידיו : ויעמ שוריפב רבדה אינוה אלש אלא ןלס אהי לכה אלא עמוש התא ללכמו הכ קסע יל אהי אל רמולכ הב
 ןושל א1 ורטקל הנתח ןושל הז ןיא ט קלח יל אהי אל רמוא אוהו הדשב קלח ול שי רבכד ןוטד םולכ תא אל תוקלוס•
 ספות׳יאז ותושרמ ןיידע אני אצ זז הדש ןל ןותנ יהי רמא אלש ןמז לכו וז הדשב קלח יל אהי אלש יאולה תולכ אוה הלפת
 םדא ןיאד רבד ותואב תיכזל דיתעש ןמזה אובישכ ולס אהי אלש וילע הנתמ אוהו ט הכז אל ןיידעש רבדב אצ הז ןוסצ
 וויכח לבא הנשרי אלש וילע׳כתמ ןכמ רחאל םדאל ול האכה הצחנד תטיתככו ןיקריפכ ןמקלדכ וק יכ לעב רבדב הב•
 5רכ ןכ סירחאל הכנתי אלש ןמז לכ ולס היהי ותרכ לעכד םולכ ׳ ׳ י י ׳ 'י

 י"'•׳ י'•׳**' ׳ ן" /יי־•׳■ - • •׳׳׳ 1״/ 4•׳ ׳.׳׳•׳ /*׳•י מ7 ן/##■׳ ^ 1׳ 1 //״5י 7 ;*וו׳! 4/ /*״ ; הנקהש החמ וריבחל
 םיעמשנ א!ה תודעב ענומ דיעח וניאד ןפס לכ : איה ינש וא יתיבא לשוז הדש רמול רערעמ אלא ורינח בנח לטש•

 אצא : רדה היצע הטית ןיעמ יאד ©ושע ודיב ינהיתי היצ אתינד ה;דיכ וליעעהצ



 י ארחב אבב *©׳1לש קרפ םיתבה תקזח

 רחאת סא)לכיידילל להייכימ ילת יג דיקלםיל־י
 ןילרשככ ופוסל לתליחת ןניעב אהו
 רמואל קחרתנו בורק ימכ יוהל ליסככ הליחת ייה אכהי
 תולוספ1ןיאש ןייכ אנה תילספב יתליתת ךייש אלד <ר

 * :ןוממב אלא ףוגכ יילת

 יבו היתמחמ הייד איתאר תוירחאל• • ■איבז:תי • י־יםינימ
 אינחהו קילחסמ ימ הינימ תישפנ קי^סמ
 ןי>נ ןחלש הרוח רפס בנננש ריע ינכ
 היאר ןיאיככ ;יאו ריעה התוא יניידב ןינד
 יב וקלטיל אחיא םאו'יעה התוא ישנאמ
 ז־ררוח רפס ינאש וניירילו והיינימ ירה
 ונז־ר רבואה ןפש את יאק העימשלו
 התרוא יניידב ן ׳גר ן י <־'-! יריע יגכל הנס
 התרוא ישנאכ היאר ןיאיבכ ןיאו ריעה
 ותרישפנ ירח יב וקלס יל יאב^ו ריעה
 עמש אה הרות רפסב ימנ אכה וניירילו

 ןינד ץ*** יריע יינעל הנמ ונתד רמואה
 תדיאר ןיאיבכ ןית4ו ריעה התוא יניידב

 ילקש יינע ארבסהו ריעה התוא ישנאמ
 יינע יניידב ןינר ןיא'ימיא1לא ילספמ יניידו
 תוא יינעכ 'יאר ןיאיבב ןיאו ריעה התוא

 וריישפנ ירז־ר יב וקלתסל יא םאו ריעה
 י!>נםאו הרוח רפסב ימנ אבה וניירילז
 *'■סיא תיעביאו ןה םניינע הרוה רפס לצא לכהר סיינע והל ירק

 יא ימר יביה והיילע וברו יינעבו שממ םניינע ינתקרכ םבלועל
 ץיק אלד עבת וניידילו והל ץיקר יאמ והיינימ ירתכ וכתיר ותל ץיקד
 ןישענו :חוור הומר ;ויבר וחל אחינו ותל ץיקר סלועל א או ןהל
 רמא איה םילעבב הרישש יאטא ;הזל זוז רבש ירמוש

 יצשפימ ןיניידנילקש סיי;:ע
 הרית רכסכ ימכ יכה אלא

 :'ןכ סייכע והלירקיאחאו
 םילעבב הרימש יאלבא
 סא שוריפ איה
 לכ דחי רימשל סהיכש )ליחתה
 קלח רמשמ אוהש העשכ דחא
 )ל רמשת ימכ וריבח וריבת
 ומע וניאש יכ לע ףא)יקלמ

 ןזיכ סכיא תעשכ הכאלמכ
 הרימש תליחתכ למע היהש
 'יכתדכ היכ ןכירק למע )ילעכ
 הליאש תעשכ למע השלע היה
 תעשכ 1זע תויהל ץרכ ןיא

 תעשכ למע היה התמל הריבס
 למע תליהל ירב התמל הריבש
 וליחתה אל׳יפאו הלאש תעשכ
 םוקמ לכמ דחי רומשל סהיכס
 היה ןושארהש רועפ ןורחאה
 ליחתהש העשפ הכאלמכ ומע

 לחאד : רומשל יכשה

 ליכשכ והופרסי םא היתחתמ היל איתאד תלירחא אלא
 הילע ונ דיעת ךכליה׳ימדה ול רוזחי םירחאל כייחש וכוק

 יפפכ ודיתעל וניאש ודיכ הדימעהל אתלעד רערעמ יבג
 דית לכוח לעכ הכפרטי סא ול שי האכה התד טוח לעכ
 עשר הלל ודגמ אהי אלו הז
 1 עשר הול ףוס ף!ס
 ע וריבח ־יבג אוה הלשי חלו
 גייחו תוירחא וילע לביקש

 גרח לעב סכככל ול ןיאו םלשל
 ןזעאר בוח לעב םוקמב הז
 *סכמ המול דיעי אל סא סגו
 לביק אל אמלעד 'וירחא ירה
 א; ןיב דיעי ןיכ ךספכ החמו
 ןל שיד אוה 'א בוק לעב דיעי
 ©לשי אלו'שר הול ודגנכ יוהד
 *רקיתדחפוח ןיתעמשב ןמקל
 ן תיייזיאכ רכומ עשר הול
 ־מיאו חקולה ךח הופרעו
 קלסמ יכו :ול סלשח
 •מ וקלחמ הישפכ ףתוש סוס
 ןווליס יוה יח ההימתב'לתסוי

 אלד תילע יכגל וליפא רומג
 לוכיל ללכ תודעכ עגמ יוה
 וסקשכ היל תק״יאד דיעהל
 אחעטווכ איכתהי : ידימ
 איכמק רמימנ אכיאד סושמ
 ןל דיעיש ידכ דיבעדאוה
 דחאל ודיכ הכדדלעיי הילע
 ןיא : רתיפתושל ריזחי ךכ
 ויתחקל ןטלמ איהו בנגה ןינד

 : הכעעסושוא םימדב

 וככגש והוארש סידע הייאר
 ©ילת רפס והזש ןידיעחש וא
 ןיפתיס ןליכד ריעה יתיא לש
 גקלסיל :ותודעכ ןיעגוכל
 לע יל ןיא ©ירכדו ןיד ובתכי
 ן>לסל לסי ןיאו יאק עיתשלד :םדימ זכקיו הז הרית רפס
 יכבל :ותאירקכ היהי אלש תיתא ריעכ רודל ול ךלי כ א א^ ותעימשב אכויו ט הנהכ ירהש "ודעב עגמ אהי אלש למגע
 סכמה דגנכ ססיכמ ונתיו ללכ וכ וכהי אלש והייכימ ירת יכ וקלסילו נ ,יבר יכרוכ לכלו׳יעה תח וחל 'יעה יככ יכרוכל יריע
 ךירפ אק אדוחלת ט ילקש סייכע ארכסתי :הרות רפס ט תונקל יריע ימצ הכמ וכת יפש תסכ יחכ אכה :רוכינ לס
 רמולכ ף סכל דע הנית ךרפיחל לצש אישוק סייס אל ןיילתל לז איה דומלתה תמישו הכימ ישקמ רדהנ הל ץרתמו הלע
 הרות לפס לכא לכהד ; לנפ ןתודעב ןיעגוכ ןיא הלהו םיינעה ליבשב ללספי ןיכיידהש אקמד רמאק יכהד ארבסתי
 •אל : הז אוה לודג תייכעד הרות רפס ןהל ןיאשכ סייכע וריע יכב אורקל סדא יכב ךרדו ול םיכירכ ןלוכש סה 6ייכע

 , ךל אישק אקדו ילספמד רמאק סייכע ןיאש ריעה יכיידבו יריימ שחת סייכעכל ינתקדג אתיירבה לכ סלועל אמיא תיעכ
 3יזאו שלפמדכו ריעה ירישע לעו ריעה ינייד לע והיילע ומרד יינעכ : תורעב ןיעגיכ ןיא ירה ילספמ יאמא ןיכייד
 : הכשו הנש לכב ולשמ ריעה יינעל ןתי המכ דחא לכל ריעה יככל בלגק רבד והל ץיקד יא : ןה תודעכ ןיעגמ אתשהד

 ןדיידה ונתי אל ןיעכ הכמה ןמ שיש ןמז לכו ןינתמ סייכע לש ןרוסחמ יפלו ךרוכה יפל לכה אלא והל ץיק אלד ינשמו
 דמולכ חוור תלעמ םהל שיש חוורד ןמגד סיינעל הכמה ןתכיס ןיביידל להל אחינ יכה יליפא)להל ץיקד םלועל : סולג
 ןיופתישה ןמ תנק רמשמ דחא לכס איה םילעבב הריתס ;ןיכיינ ןיאש ןמז לכ הולכ סהל ונתי המלו תנעמ סהל שי ירה
 רמוש ףילי אה סילעבבד רוטפ ביתכ !תשבד בג לע ףאל לאושהכ רוטפ םילעבכ הרימש אעינמ אבבכ ןל אמייקו )תיבג
 ןבלתמ רמשמ ןבואר היהש ןייכז ןותחתמ ןוילע דמליו ןושאר ןינע לע ףיסית מ'ו לאשי יכו ביתכדמ הינימ םתה רכס

 : ותכאצתכ לתעןבואר ירהש ןבואר קלחמ רוטפ ןועמש ילה ןועמש תיבכ לקצתמ דבאנ לא בנגנש העשב קעפ#
 רמא ־ . י



 ומב ישילע קרפ םיתכה תקזח

 לכ סמה יל רימש ךכ ןהיניב יכתהש ןזגכ אפפ בר רמא
 >רמש אלד ןמכד רויחל ךל רימשא) ךקלח)יקיח הדשה
 ךכלה םילעבב הרימש אכיל הז רחא הזב אלא ללכ דחיב
 ןנייהד אתא יעימשאלנבייחתהל הזל הז רכשירמיש׳ישענ

 לכ רמשמשכ רכשב הרימש
 ידכ ללככ מיבח קלחי הדשה
 נחכ רחמל )ריבת )ל רומשיס
 סנח רמזשד אכימא דפד ן*כ
 היה זריבח קלח יאלבד א>ה

 הרימש) )לש תא רומשל ךירצ
 דהיל אל)לכה ןיכ איה תחא

 * אתפסותב :לתק רכש רמוס
 רניד האמ ונת רמנאה לזוגהכ

 תסנכל'רות רפס יכת תסנכל
 סא) הכ ליגרה תסככל ןתני
 םהינשל מתי םינשב ליגר היה
 יינעל וכתי םיינעל ינתמיאה
 רמ)א אחא יבר ריעה התוא
 לכזאה ןב לארשי לכ יטעל
 לשח לכ)אה דבע> )יבא לשזי
 םיינעל הסירפ ןתמו׳ציקיב!
 ששוח יניא)ובהוא לש ונכל וא
 ילעב וגהנ ךבש לזג סושמ
 םדא תיב יל רכמ :םיתב
 רכומה )ל ד*עמ ןיא :יריבחל

 םאש ודיב הדימעהל חקולצ

 חס •£>*£0* איתכ

 ׳ילעבב ייחש יתכ א ת או׳זכ ויה יל רומש היל ־יו8א1
 הרימאב סילמבד לאושה שירב 'ירמאד איה
 הרדיאבד סתה ינאשד לי־ו המע הלעבו רעה תא *יש יבג
 אל אכל לכא דימ סתכאלמב סנגיל סתכע תא םידבעשמ

 םויח !1י רומש הייירמאד אפפ בר רמא
 רכמ ןנבר ונח רחמל ךל רומשא ינאו
 הילע ול דיעמ ןיא הרש ול רבמ תיב ול
 רכמ'רפ ול רבמ וילע ותוירחאש ינפמ
 ןי־־^ש ינפכ הילע ול דיעמ תילט ול
 אנש יאמו שיר אנש יאמ וילע ותוירחא
 לזגש ןבוארב אשיר תשש בר םא אפיס
 הדוהי אחאו יולל הרבסו ןועמשמ הרש
 ריהסאר ןועמש ליזיל אלר רערעמ אקו
 ריתמאד ןויבו'יל׳רהתר היל'חינד יולל׳יל
 הינימ הל קיפמ יצמ יכיה אוה יולר היל
 ארוהירוארדאערא יאהר אנערי רכאד

 יאת)תאיחמל דע דבעתשמ
 ירמזש ןישענד לאומש למק
 רכושהב יה׳טתמ הזל הז כ0
 דימשא)יל רותש טמואה תא
 םתהמ יאד לד רכש רמוס ךל
 ש ןניא םהש יפל אניחא היה
 ןיפתיש םהש יכה לרא ןיפתיס
 קלח רמיששכ רחאי דחא לכ
 : ומצע ליבשכ סג רזמשלריבזי
 אוה יילד דיהסאד ויילד
 ייונשל •טח היה יכ
 א לשד ןיעמש דיהסאד ןוגכ
 יכה רתב) הוה יולד )יתיבא

 הנבז יולחד ןיעטי ןועמש יתא
 הלזג ןכנארד ידהס היל תיאי

 ןוגכ : דלל הרכמ)ינחמ

 יולמ הל קיפמ אקד אזווכז אוההבו איה
 אמיא "־ריעב יאו ונמיה חשק ןושארה יד חוגיגשח הרוהיט הקפיל

 ןוגכ

 חקזלה ןח הופרטי סאש רכזמד )ילע תיב לש יתמרחאש ינפמז איה׳ידעב עגינ ילש׳והש דיעהלי חא דפ סע ןרטצהליאב
 רכח :אתשה הל ןניעמש יכה םולכ זערפל ךרטני אלו חקולה דיב דומעתש רכוחל היל אחינ ךכליהו רכומה לע רוזחי
 ןנייהו הלזגש רכומה תתחמ מחיה הילטי םא רכימד הילע חקולד )תיירחא ןיאש :ליזא)היל שרפמ היחקל הלפ )ל
 נהייחת )יה תיירחאכ )ללה תוריכח יתש סא יעקרקממ )ילע תמרחא יגה אלדילטלטמ שח אפיס שת)אשיר ש׳מ ךירפקל
 הדחי אכ)י)לל הרכמ)ןיעמשמ הדש לזגש ןב)ארב אשיר :יילע תיירתא ןיא נהיינזרת תיירחאב אלש סא)יילע תמלחא
 הדזהיימ ילזג ןלזגה ןבוארש םיחיכומש רטש )א׳ידע איבמו אוה ילש׳ואי יול דיבש מ הדש לע רערעחי׳מלעמ שיניא מולכ
 הדחי לשסידע לוספל תחע סזש עדויש ןמכ הדוהיל יניא הדשה הזש דיעי)דחא דע סע ףרטני)לזגנה ןועמש אבי אל©-־
 הדשה הזש היאל ןיעמש איבי רחמל)סייה ןכ ירחא)הניקה יגל דיב הדשה אהיש ןיעמש הנירש ינפמ ירטש ןכ)תינלזגב
 ךכציה) תישר דנישי שואי הכ טהח אל)תלזגנ הניא עקלקד )מנעל יכלטי)ייל דימ יאטיד ינחמ )לזג ןבוארו היה )לס
 השק ליהד ייל יל חמד ןמקל שרפחדכ הטיח יקופאל ןיעמש טמ אל יתד הדוהי יכלטש היל אחינ אלד איה תודעכ עגינ
 דיעמ ןיא יולל ןלזגה ןבואר הדש )ל רכח תיב ול רכמ אתיירב רחאקיכהו הילע יולל לזגנה ןיעמש יל דיעמ ןיא ךכליהי יל
 תיח׳ קרקה איצוהל חקילד )ילע לזגכ לש יפוס)ותוירחאש יצפח רערעמה הדוהי דגנכ הילע חקולה יולל לזגנה ןועמש )ל
 הדוהי אתא)היפמ ןלזנב המוקואל יצח היה ריפש אה רכמ)לזגנב הל ךממ יאתא פח ןמקל זז תידעב אוה עגינ ךכליהו
 היל׳ ארדהד היל אחינד היפמ אמעט יאה סושמ ידיב הדימעהל ןלזגה ןבוארל דיעהל לזגנה ןיעמש אבי אלד רערעמקו;
 הל 'יקפמ יכד אתשה דסקד איה דלד דיהסאד ןייכ אה הילע יל דיעמ מיא יאמא יתכא)ןנישקמ) : ןמקל שרפמ אפיסו'־
 יצח יכיה אוה דל לשד דב ינפב הדזהד ןייכו הדוהיד יאלו א)ה דלד הדשד איה דיהסמקד ייל דיב הל םיקוח)הדוהימ.;
 גז תידעב עגמ יניאו יז תידעב םילכ חיירמ ןניאש אצמנ)ימד 'ידע האמכ ןיד לעכ תאדוה אלה)ןכ ירחא דלח הל קיפמ
 גא אתינלזגכ הדוהי יריעל ליספד איה הדנהיד יאל אערא איההד אנעדי רמאד ינשמו :דיעמ ןיאד ינתק יאחא)ללכ 1
 דלד רמאק אלד געאו יול דיכ הדשה אתקותיח אליממי יל הדנה ינפב דיעמש ןמכ םליעב ןטע םושב ויתונעטל שיחכחד
 קיפחקד אתיכז אוההב אהנ הדוהי תקזחב היהת םא ןועמש דיספמ המ הילע ול דיעמ מיא יאחא יתכא׳ישקמו : אוה
 איצחנו ןחנע׳ידע והנהכ הדוהימ הקפל יתנ יכה טחמ ןכ)אר )לזג)היה ילש )ז הדשש םידע יתיימקד רחמל)םויה דלח הל

 ינממ'שקי איה אח1י ארבג הדוהי)יל חמ ייל ןועמש בסקד דיעמ וניא יכה׳ישמ י3שמ> ללכ יולל דיעמש המב חדרמ טיאס
 מל ןיאו ןועמש לש יתבשחמ יהוזש רחימלאכיאד תידע יאהלהיל׳ילספ יכה סיפמו תיב אכי סא ימע ןידל לכוא אל
 השק ינישה הדנהד יל חינ ןושארה דל אכפיא רחימל ׳יל הנה אבה ללב תידעב עגמ יגיאד ןל אטישפד דע אלא ריש, י

 ידהס היל תיאד ןמכ :הדנהימ הקופאל ןיעמש טמ אל יבהל אמיא׳יעב יא) :תיבותכב איה ךכ הנשתה ןישל לבא
 ןיד קפס לכב ןנבר רימא) :הדוהי לש הדשהש׳ירמואי ןלאל ןישיחכמש הדוהיל ידהס היצ תיאי : )לש הדשהו
 אכיה ףסמ בר1 הנרד אתגילפ יבנןנילמאלכ הב קיזתמה דימ דב היאינמ אלש םיקית אערא אמייקד אכיה
 םילאד לכזקקנ ב^'א יתיפא לש למגא הזי יתיבא לש רמוא הז יבג ןכי ןידה ונל קפתסנש יפל םוקית אערא

 הזמ רתמ ה׳11 ייידיי יי> ייא•׳• יייייי רדו



 ארחב אבכ **"1למ קר0 םיתכהחקזה
 (ייצוכ אלו קיזחי קיזחהל הצורש ימ ןל קפסמל סושמד כ'ע 0'ל 9)0 אלד אמית׳יכ רמל ידהס ליל תיאד ןדיז3
 ידהב ירת יקוא יחכ ןכירמא איטש רכל יסכנ יבגו ולימ תיאד ןכיעלי יחכ ארקיעמ אהל ןוגכ רמימל
 איטח יא יתכ אבהו איטש רב תקזמכ אערא יקואו ירת הלש לזגש ןכואר יכתקלכ איה הדידל ידהס ןועמשל הי5
 •להס יכהב היכית הקופאל ןועמש יצמ אל הדוהיל הידיל ןכא ונחמ ןבואר הלזגש ידהס׳ועיישל היל תיל יאו ןועמשמ
 יד ןויכד יולמ הל קיפמל תכ הזיאמו הלזנש'יעדי יפיה
 " ׳-׳—— חהס היל 'יאו רמידירהס הייד תיאר ןימ ---

 ^*םייקד אכיה אערא ןנבר רופאו רמל
 יעכ אקר סושט אזגנ המקוהו םוקית
 ויל רבכ הרפ ויד רבמ אפיס ססתימל
 יונישו שואי הייד הוחד רכמ אקווד היירט
 .אנח איוייר אררהר רכמ אל רבא תושר

 כע יחכ הדוהיו רערעמ אוה
 יכה ואל יאד ידהס היל תיא
 ללה יפהו׳ערעח׳וה חכ׳זיאמ
 ׳וכ רמל ידהס היל תיאד ןויכ
 רמול ןיאו השקמל לס יאמו
 ןוגכ ירייאד דס ארקיעמד
 לשד םידע הדוהיל היל תיאד
 לזגנה ןועמשלו איה ויתובא
 שאממד יהנ יפג אפיסו רכמ יטנ אשיר ינש הלכאד ידהס הילתיא

 הנבז הדוהימד ןיעטו הקזוי היפוג□
 אתוכז יאהב 'מאק יאמ כ״אד
 ,לוהימ 'קפנ יולמ היל קיפמד

 'לוהימ *יקיפאל יצמ אל יולמ יקשאל יצמד׳תיכז יאהב אה
 היל קיפמ יצח וכחמ ןבואר הלזגש ןידיעחה הלימ יליעכד
 אלא הל קיפמ יכמ אל הדוהימו ןבואר חכח אבש יולמ

 יתב הדוהיל ארקיעמ לסל אכשרל הארנו ה(יזח ידיעה
 יוללו ול הרכח ןבוארל ידהס יל תיאד סושמ יולמ יקופאל
 יכה סושמו איה יול לשד יולל דיעהל ןיעמש אבו סידע ןיא
 /יל קיפמ יפיה איה יולל אערא יאהד דיהסאד קיק ךירפ
 אלא ׳יה יולד 'כשיצ יאהב ידהסח אלד יימשל יצמ הוהו׳יצימ
 *רפ תשהו יכשח׳צית פידעד אלא יולל הרכח ןבוארד׳חאד
 םהינשל הדוהימ'קפנ דלח הל קיפמד׳תוכז איההבד׳יפס
 הלזג ןבוארד סידע ןועמש איבי סאו ןבואר תכמ ןיאכ
 הוהד רכמ אזיודד : והייורתח יקופאל *גח וכחמ
 אלש יולל ןבואר רכחש ןוגכו הפ תישי ימישו שנאי היל
 ענוכ ןועמש יוה תוירתאב יאד׳ושח ןכ׳יפד׳רפו תמרקאכ
 יולת׳ועמש הל קיפמ 'ושר יופישו שואי יוהד געאד תידעכ
 געא׳קרקב לבא ןבואר לע׳וזחיש יולל׳שפה סוש׳יאד ןמכ
 שואיליעומ ןיאדהפדכ׳יל אלדה 'ושריונישו שואיכיאד
 ליעומ שואיד׳מא ימלשוריבד י״רל׳שקו עקרקב תושר ימשנ
 דבע יבגו שואי הכ יכהמ מ״מ תלזגכ הפיאש פעאל עקרקכ
 עקרקל שקתיאד געא שואי היב ינהמד קלושהב עמשמ
 יליימד האדכי ןכ יחכ תבומד ירוא ןוקירקיסד ןיתעחשכ*
 ינפל ןיב תילטו הרפכ ימכ ינולפל יצח הוהו שאייתנ אלפ
 ןיא 'קרקכד טקנ אקיכשד תלימ אלא שואי רחאל ןיכ שואי
 האיצוהל לכוי אל סאש הלזג לארשישכ שאייתהל ןיליגר
 המקוכו :ונכ דימ הכאיצוי אכד תייצ אצד סושמ ולימ

 הימד□

 ןחד
 ירהש ׳דוהי דיכ׳נזייקוא ןידה
 הכ קלח יולל ןיא ךספכ הממ
 אצת אלו קזחומ הדוהי ירה
 ד יאהל ימד אלו ודימ דוע
 לדה ןיקריפב ליעלקמאד
 איה היתהכאד ידהש יתייא
 היל ןניתחא ןכא ןמחכבר׳מא
 סתהד געא היל ןכיקשא ןכא

 אכיאו רמל ידהס אכיא יחכ
 *סקיזקא יכ הפאו רמל ידהס
 יקלסמ רדה וידע פ'ע דחאל
 )לש סידע וריבק איבמשכ היל
 ילעכ יכשו ןידל דחי ןיאכ םהינשד קיכד׳ושמ אחעט ונייה
 )ריבחמ׳תיי דחאה קיזחהל דלל היה אל ילע ןהל שי ןיכי ד

 הליחתבכ אהיו היל 'יקלסמ רדה ךכליה רבגסילאד לכ אלא
 עקרקב ןהמ דחאל והודירוה ןידכ אל של רבנ סילאד לצו

 אצא הז סע הז ןדל ןיאב סכיא הדוהיו ןועמש אכה לבא
 יאדו אהד ןידה ןח הדוהי הל קיפמד׳וה יולמו הדוהיו יול
 •אהכ׳דוהיל םיקיזחמ ונא ןידה ןמד ןויכו האנק ןלזגמ יול
 *רת ידהל ירת יקוא קיכייד ומע ןידל ןועמש אבישכ הדש
 ןועמש ול דיעמ ןיא ךכליהו הדוהי תקזחב אערא יקואו
 דיעמש וא הדוהי לש וידע לסופש תידע סוש עדוי סא יולל
 רדהד יול דיכ יוהיתד היל׳חיכד ול הדוה ונינפב'חאו אוה
 רתכו ונחמ ןבואר הלזגש וארש וילע יע יולמ הל קיפמו
 אל איה הידד אערא יאהד ידהס הלוהי יתייח'יפא יכה
 רחא דעו ומצע ןועמש לספ רבכש ןועמשמ הל קיפמ יצמ

 ידהס ןועמשל יתכ היל׳יאד ןייע יעו הדוהי לש וידע ומע
 םוקית ערא'מייקל היה ןככר׳ומא אגה ידיל אערא אהד
 דיעי אלש ןלזגה ןמ חקולכ המקיאד תשש ברצ ןכישקחו :
 'עמדכ 'תיירכ ךהל אתיא סא ןלזג יכתילו • חקולל לזגנה
 גל רכמ יגתימל :־תנע קוחדל אנתל היל התל תשש בר הל
 םריכמ אלב הז ןיד אוצמל לוכי היה אלהו חקולל ןלזג תיכ
 ריעמ ןיא ןכו&י׳ןצזגד הילע רערעמקו הדוהי אתא יאד
 יכהו׳יפדכ תק1ל ענמ יוהד סושמ הילע לזגנה ןיעמש ול
 ןיא הדש ול לזג תיב ול לזג רת אתיירבב ינתיתל היל הזה

 :ןלזגד הילע לזע לש ותוירחאש ינפמ הילע יל דיעמ
 ןיילט ול רכמ הרפ ול רכמ׳פיס ינתיתל יעבד ושח יקרפו

 לזגב אצא הילע ול דיעמד הל תחכשמ אלד הילע ול ליעמ
 'וירחאב אלש חקולה יולל ןלזגה ןבואר ול׳כמש ןוגכ רכמו
 הל קיפמו ןועמש רדה אל אהד איה הדוהיד ואלד חקולה יולל לזגנה ןועמש זל דיעמ איה ילש רמאקו הלוהי אמאנ
 דיב שואי יוהד יולל הלכתש סדוק ןבואר תיבב הלועכ שאייאד ןועמשל היכיעחשד ןוגכו תודעב עגינ וניאו יגלד הינימ
 !ןיאש חקולה הנקו ינק תושר יונישו שיאי ינק אל ילכ שואי ארתב לזוגה קרפכ דחל וליפאד חקול דיכ תושר יונישו ןלזג
 ׳יולמ קיפמ אל ונממ ןבואר הלזגש ידהס לזגכ יתיימ יא וליפאד הילע ול דיעמ ךכיפלו םינושארה םילעבל ללכ תוכז וכ

 £$הכו יוצמ הל קיפמ יצמ אל יכה ואלבד ידיח יכהב לזגכ דיספמ אל יולמ הדוהי הלטונ היה ולאו תושר יונישו שואיב הכקד
 מ ןלזגה קיאר דיכ ןהש ןמז לכש ןבוארל דיעמ ןיא יולל הרכח אל סא לבא יולל הרכזלו ןבואר לזגב אלא הל תכשמ אל
 זואר ד תד אוה ותודעכ עגונ יכ הדוהי לש וניאש ןבוארל ןועמש דיעמ ןיא ךכלהו שאייאד געאו הינימ לזגנ והל קיפמ

 '}זנפ אצא אפ סל הל 'חכשת אלד סושמו וידע פע דכ והוכזיש רחאמ והל קיפמ ינח אל הדוהי דימ לבא והל קיפמ יצמ
 ןיאעמ מיא יעקרקמבד ילטלטחל יעקרקל ןיב קוליח שי רכמו לזגכ1אתא 'יעותשאלו רכמו לזגב אשיר יתכ אנת רכמנ
 ^יצ הנקל דיעמ ןילטלטמבו תלזגכ הכיא עקרקד נ

 'צואייב לכא אינק אל שואיי כ״חאו תושר יוכישד לזמ:
 ימכ ,אפיסו ןכ*כרפו : הימד לזגנה ליטי ןלזגה ןח
 * ־?ח קנאיצוי אלו תילעו הלעל הפוגמ שאייתד יי ־ל

 יאדמ



< 

 אלה תולעכ עגמ ־קליה!
 העירג אל ^ : דיעמ יאתאו

 הימדמ 'יע א תשהד ןלזג
 סלשלת ןירוסכ ןישרויד
 שואייב׳ייכקד חקולה י
 יתא ארדייהבלתו

 ןכליהו׳וכלזו־גת קת
 אוה ותודעב עגונ
 פעא מולכויגכתא
 הלימה (חןמגע,
 ידימ לזמ אל להניא'־
 וא*רמולכ םהינפל ת
 תמייק הלימ סהינ^
 הייכקד ן ירוט פ ות>
 יתכיא תושר יונישו
 : סתה הל יקזמדכ

 המקואד תשש בר1
 אפיס יישמ לכמ> לז
 למבד׳תיא סא שרו•
 סא ןלמ תיתדכ)י
 קלתדל א:תה

 :הבושת השע
 לאומש רכ'יכ רדכ אלא
 'קוד׳תיילכ י ליימו
 דיעהל לוכי זאד תרמאכ אלש
 לומשד 'תלימו תילטו הרפ לע
 טקנ אתלכרו ןיכע לככ ירייא

 : תיילתאכ אלש וליפא
 ?שע

 טס ארתנאככ ישי^לש קר9 םיתכה תקייד י© $¥21*
 הילע יל דיעמ ןיא שרוי אה)ת״א> שומכ חט[ל1נו ז/יליזג ימד ןלזגל אזה לחזמ ינז היתתכ שא״מ ימ הימד#
 לכד ארתנ לזינהב רתאדכ היל ארדהד י'5 יויימי הל אמינ ־ןנליהו הימד ןלזגה ול בייחתנ אלהז
 •לטנ יכעזי ריזחהל ןיכיית תילט)הלפ ןינכ סייזסמה לכד הדנהי הלפט היה )לאש ןכ)אלח הימד ליסדר)זחיש ייל
 השעשכ אמק לוטה שירכ ןניתןיוא אהד דעיל שד שהיכא תילט) הרפ ךהבןילחןיעחשלילהיה אלש אגתנםידעב
 ריזחהל קיפסה אלז הבישת , םילכ ןבוארמ הבזנ היה אלז
 א;שנ ירייא אבהי תתש דע !1לזג היפד אבירצאד שאיימ יפ חימדמ ׳ 5 י

 חינהו וינכ ז־־וא^באסו ילזונה ןג"—וד
 שרויכ הגקולו סיישידס ןירושפ םשינפיל
 והיןל שרוי ז־־וושר רכאד ןאבל אחינה
 ןאבל אלא ריפש יסאר חקול ז־רושרכ
 יפאר חקול תושרכ שרוי תושר דסאד
 )ינאל היגישק רועו רביסל אכיא יאמ
 וילע ותוירחא ןיאו וילע ותוירחאש ינפמ

 רנ ןינררכ אלא היל יעכימ ול •־־ירזוח הניאו ול תרווח איהש ינפמ
 אלש וריכהל חרש בופה אופשר ימשמ לאומש רכ ןיכר םאר אושש
 אקוהו וכוה לעב ינפכ הרימעסש ינפמ הילע ול ריעמ ןיא תוירחאכ
 א רנעהשס אלר אמחסכ איעניפ אל הילטו הרפ לכ א הרש וא תיב
 לע ףאו ידכעעפ אל חבל ילטלטפו ותנינ ילטלטפ םעט יאב היל
 לבא והיניעכ והנהיאר ילימ ינה היפתכ לער אטילגכ היל בתבד בנ
 אפעט יאכ אל ימנ יקיתופא ואשע וליפא אלא אל והיניעכ והנחיל

 השע הנר רבאו הכרוכ
 בתש ןלזגג

 למש ןבואר ןמכ אפיסל אשיר ןיכ קוליח אוצמל לטי היה לימל שירל ה תמד ןליכל תמל למ אלא ימכ ןלמ
 איה הדוהיל ואלל ןכואר ןכ יולל ליהסמל ןיעמש ליזיל אל רערעמקל הדוהי אתאי לככ ילל לשריל ןצזג ת
 ןיעתשל ארלה אל שרליל היכיח׳לוהי הל קיפמ יאל אלה לתילעכ עגוכיכה׳ושמו שרויה ןמ היל ארדהל ת;
 ן הללהי אתא> ינכ דל לשרד תמי ןיעמשמ הרפ לא תילט ןבואר למש אפיסכ לבא סי ת אער
 רלהית אל)ימד חקלל 'לשרכ שרמ תישרל שרניילל ליכ׳ושר ילכשל ןבלאר דיב שלאי אכיאד היל >ועמי'
 לל למ 'לכ דיעמ ןיא יכבל שירוהל תיכ )ל למ ינתיחל אנתל ל״היכהל תודעכ עגיכ ילה אלל 1 ־ר אל)
 ןלזמ הל יקלמל 'רפחל תשש כדל היל ישקתד אפטיש בגא אלא אקללד לאל םרליב המקילל רמאקד יאהו

 : שירנה ינתימצ הל קתמ ןכ סא אלא רכח ינתק אהל התלקואל יגמ אל שרויב והימו *ג/
 שיאי אכ*א חקול יבג ללאד ימד ןלזגמ חקול תשרכ לאל ןלזגל שרלי תלשר הנשמ ךהד הלע ארתכ
 שיאייכ 'יינק אלל ימד ושירומ ןלזג תלשרבכו הלבאל היערכ שרלי ולאל איה יתירחא אתלשר תקזצד;
 יקומ ןירלטפ ןהינפל חינהל ינתקל הכשח ךהל לזגנל ןיעכ ארדה אתיאד אכיה לכל סרלי יבג אכיל תיש ש אהל
 דיעמו ינתיחל ינח אלד שרליב אפיס ךה אמקיתימ אל ךכליהל ןיריספ ךכליהל תמייק הלימ איוה אלל\^לשכ סתה
 היינקל חקלל תלשרכ: אלה תילעכ עגונל שרליה ד־כ דימעת סא למנל תילטו הרע היל ארדהד סושמ {■ ) שרויל לז-:י
 יאמא שירוהי למ יכתיל׳תימל׳כיא יאמ .תמייק הלימ׳יפא תשמד ןיריטפ הינפל חיכהו יכתסדכ תי קה|ש פעא)שרוי
 תשש בר הל *קוחד יאמב ייכאל׳יל׳ישק׳ועו •־ תשש בר הל יקוח ןלמתימכד ןויכ׳יפש חקותימ יסכ רכח א1 לכמל לזג ייז
 לנייהד לל דיעמ אוהש ךדיאל ויצע ליעמל ול שי תטח תוירחאש ינפמ וילע לתלירתאש ינפמ שרפל ך^הוירכמל לז
 רכלחד זילע ןדיא לש לתיירחאש ינפמ רכומל וילע אלא חקולל וילע ןכ שרופמ זילע ותוירחא סוש דותלתיניגח אלו חי
 לל דיעמ הרפ יל רכמ תילט לל רכמ לל תרזלחש ינפמ הילע לל דיעמ ןיא הדש לל רכמ תיפ לל רכס יכ/יל היל
 טה אכידד געאי יריימ רכמל לזגכ אלז׳תיירכ ךהד׳שיר׳יעומשאל אתא £>מ0 רב ןיכרדכ :לל'ר/וקמיאש דפמ 1,״

 שיניא תאו הז חקולל הרכמי בלח לעכל תדבעושמ התיהש ללש עקרק רכומכ אלא ירייא יכהב ואל א/דכ והימ ליעי" י] |ן.
 אחינ ךכליהל >ז עקרקמ תלכגל רכוחל וילע בוח לעב לש ותוירחאש ינפמ חקולל רכומה ול דיעי אלדערעתקו אמ . !
 םלשי אלו עשר הול יוהיל אל חקלל דגיכו םלשי אלל עשר הול רכומ דהיל אלו בוק לעב הלע רדהל תלה ייכ יקיתד היל
 ) הרפ ול רכמ אפיסב לבא אוה לתודעכ עניגד דיעמ ןיא ךכליהז לל רקל תלירקאב אל ירהשי
 ןיאש יגפמ תוירחאכ אלש ול הלכמש ןלנכל היצע חקולל רכומ ול דיעמ רערעמקו אמצעמ שיכק אתאו חקולל תילטו
 ךכ רחחל בוח לעכל יקיתיפא ןאשע וליפא : םירחאל רכמו דכעישס ןילטלטמ תוכנל הולד וילע בוח לעבד ותיירס^
 היל אדכעתשמ אלד שוריפב תילטו הרפ ול דחיי אלש אמתסב :אוה תולעכ עגונ אלד חבתשאו אברלכ םירחאל ןרכזו
 ןילטלטמ דוע חקולש סלא ךל ןיא ילגעתשח יאד תוחוקל ורהזי אלו אלק והל תילד ידבעתשמ אל • תי טו הרפ ךה חכ^
 אצ סא סשח ובוח תובגל וצ ודחיש תילטו קלפ ןהל יקיתזפא זאשע וליפא אצא : הינימ ובל יפ־־ט אחציד וייגקני

 הסע ; יאק אהת הפ יקיתופח : ינולפ ןמז דע ונכרבי
 1 12 א כ>



 ארתכ וזככ קרס םיתבה תקוח

 השע
 י ז-- ׳י־ ־׳י"•

 דרוש

 חח לעפל יקיתיפא ודבע הול ה שע רפס יא יליפא 'וכ ורכומו יקדייפא ודבע
 יספאו אלק היל תיא • רחא שיאל יקיתיפא טקנ ימד יעקרקמכ ידבעד אכר
 אלו תילטו הרפ אלק היל תיל- אהו : הפ לעכ ןיפ רטסב ןיכ ןכיעומשאל
 ב׳דדלעח ןיאד הילע ול'יעת בליהו רכמ בישת אלד אה 'מ ורכמו יקיתטא

 עיקפאד שדקה ידהב
 שדקהד ,סושמ דובעיש ידימ
 ילטלטמ׳יל יכקא׳יפא עיקפמ
 ןכ ןיאש המ יעקרקמ בגא
 בתכד אדהד : רכמב
 ןל אקפסמ אתכמסאכ אלדו
 יעקרקמ כגא ילטלטמכ יא
 יעקרקחא וליפא וא אקמד
 חקלש דיגב : הילוחל
 ךרפימל יגמ היה רתלאל במו
 יתכ הדשו תיכ וליפא יכה יא

 :ןירפ הפיגמ אלא , ^
 אערא היל היה אילד

 ןאכמ םליעמ
 וגהנש התד םירמואל הבישת
 ול יתתנ) תיאשרהב בותכל
 געא ירינחב׳קרק׳זמא עברא
 ןיאד םישמ עקרק היל תילד

 תימא עברא ול ןיאש םדא ךל
 אניא עקרקד לארשי ץראכ
 םדא ךל ןיאד יתכ יא תלמכ
 ורבוקל תומא עברא ול ןיאש
 ןיאש רשפיאד עמשת אכהד
 ינש׳רפכ עמשמ ןכי עקרק ול'

 יל תשדיקח תא ירה ןישידיקד
 ; עמשא עקרק יל שיש תנמ לע

 קראב קלח ול ןיאש רגפ׳דיתעהל ןיחידי ול ןיאש רשעיאד
 ןישארהש האנקה ירטש ינש םדא השעי אל ןכ סאד דועו
 ןויכ אמעט וני הד םת יכיברל הארנו ייתומא עברא הנק

 עקרק ידי לע ירהש ול איה בוקו עקרק ןל שיש הדימש
 תאדוה יתיא םישיחכמש םידע.המכ שי טא ןריבחל הנקמ
 ארקישכ י/חימל ןכישייח אלו יתד םידע האמכ ןיד לעכי
 רישיא יבמ אתידזא קפנד ארמג ריסא יבג ןחכשאדכ
 לכמד והיקזח רדהמ קה רקשמ ריסיא היהש בג לע <ןאן

 עקרק בגא ןילטלטח היל ינקמ.אמלד אכה שיחיכ םיקמ
 יליכד׳רכי םלועמ ול ויה אלשפעא עקרקמ ול שיש הדיהו

 איהה ןמזבד ול׳ארכו תחוהל רקיס אמש ןכישיית אצ יאה
 תלימ כ'א יריגתב תנתא׳ד ול יתינקהו ביתכל םיליגר ויה

 הילע ול דיעמ ןיא תילט) הרפ ול רכמ כ'או איה אחיכשד
 יא ;םלועמ אערא ול היה אלד םידע אניאד געא'

 בוה 1לענ ורכמו *קיו—יופא ורבע !־רשע
 ןי>-1ורבמו יקיחופא ורוש ונממ ן־רבוג
 ?־י1םעט יאמ 1נממ ז־רבוג בוח 1לענ ןיא'

 ^1רק הייד תייר אהו אירק ה יל היא יאה
 בגא ילט*דונמ היל ינק** אמליר שוחילו
 ילמלטמיל ינקאיא אכר םאר יעקרקמ
 ילטלטמ ינק יעקרקמ'גק יעקרקמ בגא
 ^לר היל בתכו אוהו ארסח בר רמאו
 אבה ארטשר יספוטב אלרו אתכמסאב
 רהלאל רככו חקלש ןוגכ ןניקסע יאמב
 ז־־יעכש אוז־ר ׳גקיאראמליר שוחילו
 אל שירוהו הנק רכבו הנק יגקיאד חנימ
 םכירע ירמאקראבירצ אל דבעתשמ
 אערא חיל הוד אלר יאהב היכ ןניעדי
 'ובאד בג לע ףא אפפ בר'טאהו םלועמ
 'וירחאב אלש וריכהל הרש 'בוטה ןנבר
 וילע רזוח וניזינ הפרטו* בוח לעכ אכז

 ת><צפ:?

 יתכ אז
 ח 'יעמ
 ?רביח
 ?תש הל
 א ןהמ
 י)רזח)
 לש ןהש
 יתעמש
 אכיהי

 עתשח
 יאד :
 *לה ןמ
 סירחא
 בכ סע
 ןינעל

 קזחב)
 דבעיש
 ירקמא
 יא בא

 :רדיסכ
 י ינמז
 ל ינממ
 הנת^
 (תסאד
 )אינק4
 ׳י רמאז ד*• ,
 בעשמ יירמגלד דטעישה רטשב ינ

 :ןכ אתכמסאכ אלד :יעקרקמ
 אלא ןיכשמ אלו הכתח אלו הרימג
 לפא אל סא היל׳מאקד אתכמסאל
 הימולאל ט׳יתכל׳ירג ךכליה ןאכמ

 7 יספוט ; אינק אצ אתכמסאד'
 .מ בתכנ אלו תירטש ונממ קיתעהל
 רגכ ד*עמ ינמד 'יקיסע יאתב אכה
 היל אל יאדוד ותככב הרכח דימז
 יכקיאד אמליד שיחיכנ' : הילחל
 יט> הרפ ךהל היל ינקא־ל חימל׳כיא
 ׳יל׳תכ הילשכ יכה יתקמד ןמכ ד;י
 קעדייאכקד יסכנ לכ יעקלקמ בגא
 ידבגיתפכ ןכ ירחא תילטה)הרפה
 ביא יכהלתשייק אלדח אלא דיעמ
 צ סיסכנדריבקל רמיאהיכקאד ןכ
 ליה)תמי'ןכ ירמא הנק אנהי יכקיאד׳ )ל׳תכ יא׳ירתאל רכמנ הנק ןכ רתאנ ןל דכעשמ )א ךל רכזמ"
 !קל איה איעב)אבל דיתעש יפ לע ןא )דיל אב אצש רכד זליכחצ הנקמ סדא ןיאד ןל בתכש יאהל
 לי אילצדל ןכישייח אל)דיעמ ׳ירמאד אה הכירנ אצ :דבעתשמ אלד אכהמ עמשת)אטישפיא
 האל ירהש יעקידקמ בגא י:ט!טמ היל ינקא אל ךכציהנ׳נכ היב אנעדי סידעירמאקד ןנגכ יעקרקמ
 זגב עגינ ואל טיק לעכ ינפכ הדימעמ ןיא סנו תנירחא אלב תילט)הרפ ךה >ל רכמש ןייכד דיעמ'
 ץירת אל אריזיאד סנשמ הכירנ אצ אלא רמאק אצד אה)רתלאל רכח> קקל אלכ )ליפא אמקיתימ
 יההזיכה ידנהוצאל יכירכ םליעמ אערא היל היה אלד יאהב היב ןתעדי קר׳רט ןכ ץרית דימלתה
 ז אה ןינכ היינקב אל)הנתמב אל םליעמ עקרק הנק אל יכו הנקש התב יכל אירבי סמה רעי טיעמי
 ילכ אל הכ ןכיק^מי׳נכ תאשכש אלא ינש אצ בר׳תא הזמ) הזמ אנת הצעכ אב בקאנ תאשינ /לגתציג?

 נ; 'מהיל ןגתיפדי אל ןיתאז א;ישה דעי קפנ יכמ היזהכ ןנרה ןכא'



 ק 4מ^״נ?־ ארחבאמ ישאש קיי ©תפה תקזח
 הרפמז רנומא הלזגש םידע ןדיעהש )לש הכיאש תאגחצ
 6צן'צוחה לע תקגל רזוח :ינממ הלטנו הדשה לעב אב) ו1
 הריכמ אינה חעב הפרטד׳כיה אמלשבל ללכ הריכח איזק
 דחא ©מ תחיפ ליבשב היתויל אערא ןיבזל שיניא דיכעד

 ,1 ן _ לכאש חיפ)תבב ובירחאדפ

 יא

 סיכש פב £ומש רתאדצןה )לש
 ן?א הכמ חל תילטב ןיזתוא
 לכא אל יריפ ןיא תבש חבשה
 רכומה סתצ׳ירמא ןלזגמ קקול
 הכיאש תאנמפו וריכחצ הלש
 ול שי תועמ !וחש רתא )לס
 ארדה אקולל יל ןיא חבס
 חבשה לצ)יריפ ארדהו׳ערא
 ידימ תמרמ אלד ןויכ ךכליהי
 ימכ אכהו ללכ אוה רכמ )אצ
 דיצמ יאחא תילט) הרפ יבנ
 כ ענ)כד רמיתל אכיא אה
 רצומל׳יל אתינד א)ה ותודעב
 קיפמ יאד תק>ל דיב יקיתד
 ס דעכ רעיעח הינימ הל
 ירה רע-עחלש׳יהש׳ידיעמס

 רכומ לש )לש הניאש תאגחפ
 ו רערעמ יאהמ הלזג אלא
 וילע חקול ד)זחיו הזל הרכמ#
 תוירחאב אלשד געאז רכוחד
 אב ריכמב יכשמ) : רכוי
 רפהש׳ידע ינפכ ידימו חקולה*
 אנה רכזמ לש ותרפ תכ )זה
 תיצטה ןכו ס ועמ הלזג אלו
 ןיד לעב תאדוהו ותיבכ גראה
 מ ךדיאו יאד םידע האמכ
 הינימ הקלפאל יעב רערעמ

 ,ןיפ םיעוט וא םירקש ידיעכ

 יעמ מה רדה הלע יתירחא אערא היל תיאד
 רדה אל זא* יקיתופא ואשעש ןונצ ייונשל

 ערפי רערעמה 7יב ליפת סאו הילייאל יתירחא אעראח
 : אוה תידעב ענוכד הילע דיעה מיא הת)* ^ ^

 אחיתהצימ אקפכ יאל5
 עפיש בימ קפנד

 ןכ ליבשב אמשו רשעתי םא
 ׳תשהד ןויכ'ודעל ולסופל ןיא

 :ידימ חירימ אל
 המית ייל יגפמד אוה
 היל אחילד אב שרל
 הפרט ןידכד הייאר יתייא
 1לשי יבגל וליפאד ך11 טצשא)

 יבגל ןבש לכ יכה רתימל יגמ
 ש ןינכ יריימד רמול שיו יוג
 םהינידבו ומע ןד/יוג יכיידבש

 צ גייח ךכליה ינגד אימה
 לבא :יתינפל

 יאיננ אכה ויידן רז1ח ו^ש׳ניאש תאצמנ
 ברו ורומח תב איהש חכ ריכסב ןניקיסע
 וירש הניאש ת־ראצפג ולפא רמא דיכז
 יניב? יב-יל תיל רכאר וילע רזוח וניא
 דב ןיכר רבא אפוג תרוירחאב אילש ךיר

 רכוכז־ו לאובישר ז־רימשפ לאו-־ש גר
 ריעכ ןיא תוירחאב אלש זריבחל חיש
 ובוח לענ יגפב הדימעמש ינפס 'ילע ול'
 ית־רירהא אערא היל תיאד יאיימר יביה
 אערא ז־ריל תילד יא רדה תיריר תילע
 שבלועל תינימ חיל אקפנ יאמ יתירחא

 1לשי אלו עשר הול יוהילד אחינ אל'םאר יתירחא אערא היל תילד
 ינמז יבהל 'יליסאר אוה םלשי אלו עשר חול יכנ ךדיא יבגללפ ףופ

 אליעל ןי?לסי אפ9 בר אפיז־ריאו א3ר זירכמ תוירחאב אלש ךל
 ז־־רירבה לארשיל ארמח היל ןיבור לארשי רב יאת אתחלןיתחנרו
 ןרבא אידו הינימ היל יצפמר אוה אניר הינימ היל סינאקו יוג יתא אקו
 ז־רנ איהש הכ ריבכ לבא ורומח ת־יב איהש תכ ריבמ וניאש ארא
 לכא אפכואלו ז־רירידל היל סינא אלד אלא ןרסא אלו אל ורומח
 אל ימנ וז־רל וב וליפא רמא רכיכא אל אפכואלו .רידידל היל סינא

 רנד שכהיפ רשא ביתכר אוה סנא יוג םחסד עירי עדימ אמעט יא□
 ןמוא :רקש ןימי םנימיו אוש

 י בוחה תהבל רערעמה תמהצ
 עגונ ואלד רערעמ לש וידע לוספל רכומ ול דיעמ ךבליה התיה ולשד ידומד ןויכ רכומד הילע חקול רדל אל אתשהד
 לב ריכמ וניאד געא דיבז ברלו 'מ תא דיבז ברו :יצה׳ירתא ןו־קלד׳ושמ ותרפ תפ אלו ורומח טקנד אה)אוה ותולעל
 אערא רכומל היל תיאל יא :'ט ךל ינייכז יכהל ל׳אד וילע רזוח וניא אלזג יאדו וליפאד הילע ול דיעמ )רומח תב איהס
 ינכ שיש םוקמכ ןידבעושמ םיסכנמ ןיע יפכ ןיאד בוח לעכ רדה הילע הנמיה תובגל בוח לעצ לכויש ןירוח תב יתירחא►
 דומעת סא דספה אצו חויל אל רכוחל ול ןיאו ובוח לעב ינפב הדימעמ ןיא ילה ליעמ וניא יאחאו תיריבז ןה׳יפאו ןירוא
 יגמ אל רערעמ הל קיפמ ־א וליפא אה חקולה דיב ראשת סא הנימ היל אקפנ יאמ :ו)תולעב עגונ וניאו חקולה די*

 המח ביח לעכ אנחי אלו חקול דימ אערא קופיתל הנלל היל אחינ אצ : היל תיל אהד ידימ רכוחד הינימ ובוח לעכ יבצ
 דיכ הל ־קוחל וז תידעב ול שי האכה המ ףוס ףיסו : אוה לתילעב עגמ ךכליהו סלשי אלו עשר הוצב היל סקו תובג!"
 תאד ינשמו : וז תידעב עגמ יוה אצו וד־סכה ירהש עשר הזל היל הוה יתכ חקול יבגג הינימ הל יבגו בוח לעב רדהו חק$)

 נ%י לעב ינפכ הדימעהל הצורש דיעמ וניא ךכליהו סלוענש תוירחא לצמ רטפיהל תוירחאב אל־ס ךיי יניבז יבהל היל]
 :נארשי קאל לבבמ ןיצועה אליעל*יקלסד :םיברל שרד אבר זירכת : היל ערפ אל יא עשר הול היל הוהד אוה׳יבנלד

 ןיעטקד חקולד המימ היל סינאו •.רומח ארמזל :׳וכ לארשי רב יאה הז ןיד ועדת סכלוצ לבבל לארשי קאח אתתל יתחמ*
 אלא אפכואל היל סינא אלד ןמקל 'רכחדכ ונמיה וסנאנ םידע אלכו ינממ ולזנ ךל ורצחש ימ וא ינתמ בנגכ הז רומח ד;י
 ׳למ הניצה )תכ הל ינפמל אכיד ךכליה)לקשיחל יעב אל הידיד ואלד ליקש אוה הידידד אתליח חכויחד ודבל רומחה*
 !ירשי היל סיכאק לבא יוג 'ןימלו סה אכיד יתייג םיוגד ןידב ודימ וכאיגוי ילוא יוגה םע ןודי/ייע איבי הער ברחמ ודכנ^

 רכוח ךירנד ןרמא אלו : הייאר אלבו םידע אלב וריכחל רומק לוזגל לארשיל חכ ןיאד ןידב ונעבתי אלא היל ינפמ אצי
 אל וכ הכ ריכה לבא :יוגה םע ןידה דחימ ל אכיאד רכומ לס ורומח תכ איהש חקול הב ריכחי ןיאש א^ :חקול תיצפצ
 ו ימה )סנאמ קדכ אלשד ארגתסמ אוה סנא יוצ םתסו רכוח לש ותיכב הלדגש אוה עודי רבדד ןויצל ותמפל היצ יעכיז;
 ארכתסמ ףכואה תא חינהד ןוופד ףכואה תאו רימחה תא סינא אלד א(ו :הכ ריכמ ןיאד אכיה היל ינפמד ןרמא אל
 ג אוה סנא ימ םתסל היל יגפמ אל ףכואל קוליח יאה רמיחל אכילד תילטו הרפ לבא רומק טקנ ךכ ליהו לטונ או^ ולש

 ןמוא : ,!כ היצ ינפמ אל יכה וליפא אפבנאל סינא אלו ורומח תכ איהש הב ליפמ וביא יתנ והלוכ רליפ׳

 חופ
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 חכר רפא * רכו הקזח ו1)ןיא ןפוא
 1רבא סירעב ו1)רססש א4א מז<ש אל
 ׳םול לוכיע ךוחמ םירעב אלש ול רסמ
 !־רייד רפא יכ םלועפ סירכד ויה אל ול
 היל רפא ןמיהפ ידיכ !■־*יה החוקל יפנ
 ךוז־־ופ יפנ םבידעב וליפא יכה יא יי:א
 ־ופז־י* יב ךל ויתרזחה ול רפול לוביש
 !־־ויל ר םא ןמיהמ יריב איה החוקל היל

 ריקפמה' תרבס ימ הבר

 ץסיראהז ןיכחואה יכתקד איה ינתמ הקח )ל ןיא ןמוא * /
 ונש אל הכר רמא * ליזא)זהל שרעמ אבכ אדמו אדק לכ

 ןמואה םלשל ץרהו ידיב אוה קיקל ןועטל הקזח ול ןיאד
 לעב ול רסחש אלא : וילכ תא וא ודגב תא תיכה לעבל
 יגפב ותילט ןמואל תיכה
 ןיא יפא ךכליהו וכקתל םילע
 דיכ תילטה וישכע ןיאו ר ונא

 ועבות תיכה לעכו ןמואה
 ןועטל לוכי ןמואה ןיא ותילט

 הכרל היצ׳ ריבסל ךל ויתרזחה
 םידעב וריבק להא ד ץיפמה
 'רפחדכ׳ידעב ול ריזחהל יר3
 כ וריזחהל ול היהו ןמקל
 *אור ונא סאס ןכשלצו׳ידעב
 לוכי ׳יאש ןמואה תיכב ותוא
 ירהש ידיכ אוה חוקל {ועטל
 ןמקפ תרותבש סידע קיעמ'
 לל רס׳י׳היזפב ירהש ודיל אצ .. ; ־ . •
 'נידמל1 וכלהו'ולפו ינולפ ינפכ ךל ויתרזחה ןיעמ יא והימו

 .0)*8מי י ארתכ וזככ ימילש • קרפ םיתכה תקזז) •©**!ע4
 . 1 ״ י

 ןיא׳וכ רמול לוכיש •ןותמ םידעב אלש ול רסמ
 אהד ללכ ידיב ןיא 'וניוצ לוכי וייהשץתח שרפל.
 אלא ודבע הארד ייכאד אתפקתאכ חכומלכיריימ הארצ
 ודיל אבוצ םלועמ" םירבצמה אל רמול לוכיש ךיתח פ״ה

 תרותכ אלא תונמוא תרותכ!
 ותרכמ התא יתצ יארכזנ
 וצריפלכ יל ורכמ' רחאו יתאצ

 ןמוא אירא יאחת׳חו ׳וקה
 רסמד אכיה הקזח ול ןיאד
 ןויצ ימכ רתא /יפא םידעכ ול
 תרותל יליל אבש םידע שיש
 יאמל האר אל וליפאו ןידקכ
 כ ול ריזחהל ץרהש קיסמד
 לכא הל ךירפ ןמקלו םידעכ
 ליו הכרד דס יאמד השק מ״מ
 םתס םידעב ול רסמש ןינכ
 תרותכ סא סהיכפכ׳ריפ אלו
 יכהלנ ןודקיפ׳רותב סא רכמ

 ןויכ ול רסח ונקתל אמתסמד הקזח ול ןיא ןמוא אקווד
 אמתסמ ןודקפ אוהש שריפ אללמ רתא לכא שריפ אלד
 ףיסכ ךידפד קחני רב ןמחנ ברו אוה הנתמ וא רכמ זא
 הקזח ול שי רחא אה הקזח ול קאד אוה ןמוא איגוסה

 העידי אלכ הייארב המוקואל ןתתנ ברל היל רבתסמ אל
 וזחיל םידע אכיאד יא הינימ ליעל ךירעדכ חיכש אלד
 יעדי אצו םהינפכ רוסמיש חיצש אלד ירמאק יאמ םידע
 תצמ אלא ךירפ אצ קויני רכןמתנ בר יחכ אכהו הנינ ק ה
 ^ל שי יאמא רקא םידע אכיאד יא ץרפ יכהו וז ארבק
 אתא !ידקפ תרותכד םידע יעדי ךחרכ לע אה הקזח
 איכש אלד יעדי אלד רבדב המלקואל רבתסמ אלד הידיל
 אנש יאמי ןמואל הקזח שי יאחאסירטכוקכ השקה ללכ
 ןייושעה׳ירכדד ץריתו ריכשהלו ליאשהל ןיינשעה םירבדמ
 רמיתל י:ח אכה לבא םדא לכ יבג ךייש ריכשהלו ליאשהל
 ןקתל לינר וליפאד רמוא ירויןקתל ילכא ליגר ךניא ןתוא
 ן יס ריכשהלו1 ליאשהל ןיינשעה סירבדד קצחל שי ולנא
 ןמאנ וניאש ריכמ ןיכ ןמאכ אוהש ריכמש סדא יבגל ןיכ
 ריכשהלו ליאשהל הנחשכ׳ידע דימעהל העש לכ לוכי ׳יאו
 ץינ סא ןמואל לבא ויכיכשב ער סש ומנע אישהל אלס
 איבהל וא ןמאכ אוהש ריכמה ןמואל ןתיל לוכי ןקתל אוה
 יכה ייא : ס דעכ אלש הקזח ול שי ךכל םידפ

 שוריפ׳וכ ךל ויתרזחה תוצ לוכיש ךיתמ ימכ םידעב וליפא
 אלא םידע ןיאל םידע שי ןיכ אנגילפמ אלד ידידל אמלשכ
 אכילד אכיה וליפא הא רד אכיה אכגילפחד אוה הארכ
 האר אלד אכיהי ץתסכ ייב א רחאדכ ןמיהמ אל םידע
 .. -, . , . .. -ףא ויתרזחה לתא ינמד וגולב ןמיהמ 'ידע אכיאד בג לע ףא
 אלד האר אל׳יפא׳ידע׳כיאד אכיה 'רתאד ךדידל אלא ךל
 ל ויתיזתה רחא יעגיאד ונתב ןמאכ וניא יאתא ןמיהמ

 עמשמ אל יתכ םידעכ וליפא יכה יא ןישלד שק 'ימו ךל
 םידעכ ונמכ ןמאנ םידעב אלסד יכה יא עמשמ אלא יכה

 אלש וגמ יצ תילד ידידל אתלשכ וגמ רתימל ךל היה יתכ
 חחל םת וניברנ השק ךדידל אלא וגמ יל תיל יתכ סידענ*

 דיקפמה' ;ירצ צצכ האלכ ןיא)שרפל

 ןמז צכ והימו ןמאנ ~ *־ * ״־־- .״. ,
 אהו ןמאנ וכיאסידעכ אלש ־(ל ידירזחה אלא ןיעט א,ד
 ינולפו ינולפ ינפב ץתערפ ימול לוכיש ץתמ ןנירמא אצד
 ןמאכ ךניבל יניכ יתיזחה יתנ תא יכ יהכידזיל הליבנהו
 םידע ינפכ וערפ אלד ןויכד יגמ ירמא אל כייג יאה יכ
 םהל וכלהו ינולפ)ינולפ'ינפכ יתערפ רמזל ליכי היה אל
 סיניא יקשמ אל ייילגיאל אדיבעד אתילימד םיה תנידמל
 םיה הנידממ םייע יידה יכ ימחל) םויה יאדב השעי ןפ
 םידעב אלש יל רסמ לכא :םלועמ ם־דבד ייה אל !רמאיו
 ךותמד >ייב תילמל ןיאיי ינא ןיאל א־'ל **"י אל
 ומאנו דליתיזאהלבאיל תיסח התא תמא רמול לוכיש
 ןל■־עול לוכי ימניא םילעב ול ריזחהל יישצע ןייל |־א אהי
 תעובשב ןמאנ היהיו יל !תיסמ אלש םלועמ ;יכד ויה אל
 שיד יל יתרכמש אוה תומיו יריב ונשי יתכ יל תא יכ תסיה
 וישכע ואר סא 'יפא אל ינימ יאה 'י'ל" 1מא־'הקי" 'ל
 דועמ ונינפנ וב שופתש וא ןמואה דיה תי-טה 0 דעי
 לבא ׳ל !תישמ אלש םלועמ םירבד ויה אל רמול לוכיש
 יתנ׳יל׳מא יב יל היכ" א הו 15 יתרכמש ימ יל ורסמ רחא
 םיל אריכסד ונמ יאהב ןמאנ יל יתרב״ו יל ותיסמ התא
 םאר אנש אל םייעב ול יס" אלי א־יהי אתשה הברנ
 •תדח אלד׳קזמ ןמואל שי האי אל של יישכע ןייב תילטה
 ךדיא׳מאו ריכשהלו ליאשהל ןייישעה םירבד .ש ןידל ה כ
 םייע יעיעמל שיו ליאוה ןמאנ וניאד ידיב ןה ןיחוקל
 ,וריכש וא הלש תריסמ יריע אכילי בנ לע <ןאי ולש היהש
 ריכשמו ליאשמ סרא ויניכש לכל תיריכשו הלאשד סושמ
 יכהו ׳לנא דיינב ןקתל ליני ך־'א |״'א יייא '־יי א־ה
 ול שי האר אל אנש אל האר אנש אל ההרלד הימקל תכומ
 םיל יחא :-םידעב הריסמ אנילד אכיה ?קוח ןמואל
 יל רסמד אכיה קוליח םוש תיישמ אל יאחא הבול 'יבא
 םאר אלל םידעב !דיב תילטה וישכע האר ןינ םידעב
 *תמ קזח יל שי לאי אלד אכיה ימנ םידעב רסמ וניפא .
 :" ליקפמה •יבאל היל ארינסד ןל ויתרזתה יל רממ לוכי#׳



 אע ^$*23־־ ארתכאנכ יש*1:© קרפ םיתכה תקזח
 םידעב ןל ריזחהל ךירצ ןיא םידעב וריכת צגא דיקפמל
 'ינתמ תחכשמ אל)ןמיהמ ידיב אנה תיקל יתכ היל תא יצ
 רסמ אפש אל סארד אביה אלא הקזח ןל ןיא ןמזא יכתקל
 ןישכעד ייבא שיית אל קריסמלד לסמ אל אכש אל םידעכ

 ןל )יתרזחה ןנעמל ליכי טיא
 סגנ נדיב היל ןכיזח אק אהל
 )אכסח אל ןנעמל לטי וניא
 ל ןינשעה םירבדל ימדד יצ
 תיקל רמאנ ריכשהל)ליאשהל
 ןא) ןמאנ נניאד ידיכ א)5י .
 יכבנ הריסמ ידיע׳כילד בג לע
 'ריכסד אלה דיקל אנמג יאה
 קזח )ל ןיא ןמואד ייבאל היל
 ןיתעמשד אכקסמ אינה יכהו׳
 דיב ןדבע האר :ייבאכ
 ןהנ תננמנא נדחלחשקנא׳
 לטי וניאש איה׳ידעב הייאר
 ש ןמכנ תיאר אל ןנעמל
 יאד סיכש שלש מ קיזחהש
 יל התל סיבש שלשמ תזתפכ
 סדאלבא תשמדןמנאטקכל
 ,תאה/קזח !תקזח אדה רחא
 ןהל ןיא תירדנגה שיקל סיר
 הקזח ןהל ןיא ןנימקנא) קזת

 הקזח ןהל שי לבא רתלאל
 תייטנ : סיכש שלש רחאל*
 אל:/יתא העש יפא סכנכ דיכ
 קזח )ל ןיא ןתלאד סנלכ רמא

 תרבד :'בתמכ יל נבתילחל הרכנמל יננלכל תרמא ינפב *־
 אנש יאמ ךירפקד ונייהנ אתשה דסק יכה ןימייק ןמנא לס
 שרפמ רדהנ הל שרפמ אשירב 'מ אב־זרמא : ט אשיר
 נחקלש ןעיטש רתא ידי תחתמ תילטה אצניב : היתבמ*!
 )ל׳תנאנ זעבנתה תיבה לעבל רחא היל רמאקנ:ןחנאה ןמ
 ןמ בישמ אנה ונקתל ןמואל )יתרסמ אלה)ןלכא טיט הוי
 )רכנמל זל תימא ינפבש יל נרכזי ךתונחב) )יתינק ןחנאה
 יאה 'יל רתא יאד מיתד יתחקל ךתמ ןענטש יתכ אוה ידה*
 )אל אהד אנה ןמיהמנהתנבז ךנימ תיבה לעבל קדחני
 ןמואל הילהיכ התכיבזד ינא עדוי ימנל׳א יכ אט ןמיא

 ל״א יאד ליעל ןרחאדכ גכייהד ןמיהמ ילהינ ןמנא הככזו ,
 רסמש סידע אכיאד יא ;ןמיהמ ידיד יאמק ךניח הנבז*
 ןל רסתש אלא של תרמאד אנה תא אה האר יל החל :ול
 ׳זשח ןמיהמ ןמרא ןיאד׳רחא האר אל של האר של םידעב

 יאמאנ םידעב וריזחהל ךירצ םידעב והודיקפהד ןניבד
 ׳תשמד ןמיהח׳אר אל סא לבא ןמאכ וניא האר יכד ינתק

 ןמואה דיב ותיאהאר יכנ : םידעכ ול ריזחהל ךירצ ןיאד
 הארד יכיה אחלא ודימ ואיננח/יכל לעב היל סיפת אהימ
 דמאד הכרל אישקנ ןחנא ןמיהמ אל םידעב רסח אל׳יפא
 ןמיהמ האל אל של האל של םידעכ אלש רסחד אכיהל־
 ןחנא׳ידעב רסמ אלד אכיה םלנעל אל הכר יכשחנ :ןחנא

 אכיאד ןמכ יריימ אכהנ ןכילמאדכ האר וליפאי ןמיהמ
 יתרת 'ביאד ןניכד נדיב תילטה האר סגנ יל רסמש סידע

 'ידעב ול ריתהל ךירצ םידעב נריבח לצא דיקפועי
 יאד וגימב ?יכמיהיכ יתכא רמאת סאו

 יבג תיבה תא רכנתה ןיסב ןצירמאדכ נסכאנ רתא יעכ
 ןנייה םתה גילפד ןאת וליפאו רטשכ )ליכת לצא דיקפתה
 יעב יאת ידיכ אלטשד סנשמ .
 הנה יאליד סת יניבל ץ ריתי ךירצ וניא שכידןמ וריכח רצא ריקפמה

 דיקפמה רמוא יגאש םידעכ ול ריזחהל
 ,ןדעכ ול ריזחהל חצ׳יועכ וריכח לצא
 והילט ןמוא דינ ורכע ואר ייכא היכיתיא
 ההא ל א ךלצא וכיט חס ול טא בס דיכ
 רפא אל׳נתמב יל וחתנ התא יל ותרכמ
 יל וגהילו ורכומל ול חרמא ינפכ םולכ
 יאמו׳שיר אנש יאמןימייק וירבד הנתמכ
 תחתמ אצויכ פיס אבר רמא אפיס אגש
 ת־ררפא ינפב רחא היל רמאקז רחא ירי
 יעכ יאד זגימ הנחמב ונתילו ורכומל ול
 'ילהמ תנינ ז יפג םא יכ זותנבז ךנימ לא
 'אר׳שיר תהימ ינחק ןמיהמ ילהמ הנבזו
 האר יל הפל םידע אכיאר יא ימר יביה
 'ירעכילד ואל אלאלוקשינו םידע יתימ
 גיאר לועל אל היל סיפת אהימ האר יבו

 אהו הארד אוהו םירע

 יכה יא הילןרפימלייבאיצמ
 ןגמב היכמיהינ יתכ םידעב

 אלד אל ןסנאנ רמא יעב יאד
 ת היבתיאי היתעדא קיסא
 הארכד היל ידנאנ אתיירבמ
 'רפימצ אכיל יתנ׳יכתת ילייא
 ,תאקד׳הד תיי נסנאנא ידימ
 ,ידעכ ול ריזחהל ךירצל אכת
 אלב רנטפ׳מהל׳ציר סא ינייה
 ןמאכ העטשכ לבא העטש
 ריזחמ ןיא׳יפאי יסכאכד יגייב
 ליעל גשיריפ יכהנסידעכ נ3
 הקזח נל ןיא ןתיאל >כש אל
 ןל רסחש אלא העטש אלב
 י׳דעב אלש יל רסה לבא ׳ידעב
 יאד וגחב העטש אלב ןמאנ

 ס!יעמ'ירכל ייה אל רמא יעב
 העיבש 'כקתינש םדיק יריית)
 ויה אל רתא יכ ךכליה תסיה
 העטש׳ירנ ןיא סלגעמ׳ירבד
 'סשיללו׳כקתכס רחאל יחכ יא
 אכיתתד אלרד עמשכ יעכד
 אניחמד רלד אבה בישח אל)
 בייחתנש הדיח ןיא)תינמוא תריתכ יליל אב אל רתאל
 ךדיב יל הכמ אלא אכנמתד אררד בישח אלו סציעת וכ
 ךל )יתתכ היל 'תאנ יל )הכת היל רנ% רחמל ןה היל רמא)
 ןחקל ךירפ יאתל ח רל השק הז 'יפ לעי בייחתנש הדימש
 יתייל האר יל התל םידעי ביאד יא ןמוא דיב ודבע הארמ
 אהי אל ?עיבשב יליפאד האל ינהח אה ליקשיל)םידע
 וגחב העמשב איה ןמ המ האר אלכד ותח )ל ןיאד ןמאכ
 העונשכ וליפאד םילכ רמא אלד עמשמ את*לב1 יסכאכד
 דתד אחעטד ינמ בישח אל אכהד קתל ול׳כךחאנ וניא
 העטשכ 'ינמיה אלד ןניכד סנשמ םידעב ריזחהל ךירנד
 א^ יל ריזחת לא אידהב ל׳א ו\כ יטל תיעיבשב *יאדב
 הישפכא דיספאד נהיאד זגמכ ןמיהמ אל ךכליה׳ םידעב

 אלי׳ידעב יל ריזחהל ךירנ ןיאד רבס רכנתהב םתה לבא
 ןמאכ ךכלנ םידעב אלא יכריזחת לא רמא ילאכ בישח

 ריזחהל ךירצ היל תיאד ןאח 'יפאל הארנ ןיא לבא יגתב
 יאמ ישקית יכה יאל יאד ןמיהמ וגח אכיא יכ םידעב ול
 ^ןכסד ןוינא ליב נדכע הארד׳יההמ אברל ייבא היל ךירפ
 תיעיבשב אנת אכיא אה םידעכ ?ל ריזחהל ךירצ ןיאד
 ול ריזחהל ךירצ םידעכ נרינח תא הולמה היל תיאד
 אנת איהה ׳יפאד םישמ אלא היתייכ הבר רמסיו םידעב
 ךירצ ןיאד גשכאכד מימ אכיאד ןנדקעב הדנמ תיעיבשל

 הצתנ :/ירעכ האלכ ךבל םילעב ןל ריזחהל
 ידיב אנה תיקל רסימלנ היכ יקנזחאל יגח אל היאר)םידפ

 וישכעו ודיב וישכע ותיא ןיאיי ייהש ךל )יתרזחה דמימל יצח אל אהד רתימל אכיל נגחנ ודיל אב ןורקע תרזתכ ירהש
 אכיהד היל ארי בס אתשה)ןחנאל הקזח )ל ןיא האר אלד געא סידע תריסמב 'ינתחל יקנאדמ נקרכ לעב הבר זב רזח
 ךל )יתרזחה ןועטל לנכיש הקזח >ל שי םידע אלנ סיאר וא האר אלו םידע לבא הקזח ול ןיא הארנ םידע יתרת אכיאד
 אכילד אכיה ןכש לבנ םידעב )ל ריזחהל ךירנ ליעל רמאד יאחח היכ רדהד םידעכ רסמד בג לע ףאנ האר אלד אכיה•

 סקזק שי האל אצ םאנ הקזח ןל ןיא ןמגא דיב האר סא אתליח אילת דנחל הארב ייבאלנ הקזח )ל שיד האר אלנ םידע אל
 תדחאה) ־ םילע אלכ ןיכ םידעב ןיכ זנישייק׳ אל הריסמל)



 ארחב׳ ' אככ ישילע קרפ םיתכה תקזח
 הממ

 הנינקד דוהי רכ אכהד ךהל
 אוה דורטד עדימ אל ימכ
 ןכ סא רתאת סאו םילעופכ
 'ירמא יאחא ימכ לכמ/ רחאל
 עבשכ רמימל ןל הזה העמק
 ןנירמא אמעט יאמד לטונו

 לשנ וניא ונמ/ רחאלד׳חלעכ
 ה לכ שירכ שרפמדכ לטונו
 ריכש ןיאד הקזחד ןיעבשכ?
 תיכה לעב ןיאו ורכש ההשמ
 ירה אכהו ןילת לבכ רכוע
 רבע תיבה לעכו ריכש ההש

 ןיידעו תחא ול ן׳נקש הדומד
 ירייתד רמימל אכילו וצ בייח
 אלא ךל יתנכק אל רמאד ןמכ

 ןכ סאד ךל יתערפו תחא
 אה לטינו עבשכיאמא ונמזב
 והיאו הל׳ימקומ הדוהי יכרכ

 קתלןיאו':קחפ האדוה יעב
 "תא התוא רמואש ןמכיתג
 יתיהשה ךתושרב ךל יתננקש
 לכמד ןילת לכב רכע אלד

 כיתמ : האר יל המל םידע אכיאד ןויכו ,וכ תרמאהו אהו רמאת סאו לטונו עבשנ ונמזב ול
 הרמא הזה ןושלבד יניעב 'ארנ הכרל יעויסל •יבאל אכר סיתש תוא ןמוא לבןימה קרפב 'ירמא

 : ייבאד אתכויתו הברד היתמכ אינת שרדמה תיבב א: ־־״׳־־־ ־ *־ ^ 1 *־'־־־
 ןמיהמ ןחואד סושמ םידע הייאל איבהל תיבה לעב

 אבל העמה תחא אלא ךל יתננק אל רמוא הלהו יל יתננק
 וב לע יכשמו היל ךירפ ןיעכשכה לכ קרפבו עירי עדימ הנינקל

 וריכח 1לצ^ דיקפשז־רג־ררשאז^חו
 ז־ריל רסא םידעכ וערופל ךירצ םירענ
 ןתונה הכריר יעויסיר אבר ביחמ ינ יררה
 ג־־יצצק םיתש רמוא ןמוא ןמואל וה׳1־ ט
 תחא אלא ך1? יתצצק א1? רמוא א^־וו יל

 'ינה לעכ לע ןמוא רינ תילטהש ןמז לכ
 עכשנ ונמזנ ול הנז־רנ היאר הליכהל
 וילע ורינחמ איצומה ונמז רכע לטונו
 וזחיל םידע אכיאריאימריכיההיארח
 >>*כילד ואל אלא י ירמאק יאמ ס ירע
 יעניאר ונימ ןמיתמ ןמוא ינז—יקו םידע
 יפנ ןמיז־דמ יריכ איה תחוקל היל רמא

 אוהו םירע אכילד םלועל אל חירגאא
 ןמוא קחצי רכ ןמחנ בר ביתמ חאר אלר
 אה הקזח ול ןיאד אוה ןמוא תקזח ול ןיא
 ש־־זביאד יא ימד יכיה תקוח ול שי רחא
 ואל אלא הקזח ול שי יאמא רחא םירע
 ז־רקזח ול ןיא ןמוא ינתקו םידע אבילד

 ונת אתנוית הנדר אתכוית

 איה חוקל רמימל ינמד וגח
 וימד ידכ דע ןועטל לוכי ידיכ
 ןלכאד יזיע והכה יבנ׳דמאדכ
 ונמזב : אעדלהנב ילשוזי
 ב סא רמולכ ולטונו עבשכ
 עבשנ ןידכ ועבות ונמזכ
 ןיעכשכה ןח ונייהד לטונו
 עכשנ ונמזכ ריכש ןילטמו

 סושמ תיעובשב אמעטו .'טמו
 וילעופב דורט תיכה לעבד
 ונמז רבע : ריכשל הממיה
 אינומהי המקה העקשש רחא
 'ידע כיאד יא :ריכש וריבחמ
 'תתסמי׳הינפכ ןמואל רסמש
 : תוריכשה קק םהינפב סג
 ירמאק יאח׳ידע ןיכייד וזחיל
 סילע אכינד ואל אלא :
 הא רד בג לע י-ןאו הריסמ ידיע
 ינתקל ןמיהמ ןמוא ינתקז
 הייאל איבהל תיכה לעב לע
 רמאד ייבאד אתבויתי הברכ

 : הארד אכיה ןמיהמ אל
 ירכדז האר אלו סידע אכילד
 ויה אל רמא ינמד ןמיהמ לכה
 רחא אה ־• םלועמ םירבד
 : ןמוא ואלד אחלעמ שיניא

 ןל ןיא ןחואכד ימד יכיה
 : הקזח ול שי רחאו הקזח

 אוהו םהינפב ןמואל תיבה לעב רסמש סידע אכיאד יא
 שי רחא ןכיקייד ךאיה ןכ סא יריכ וישכע תילשה הא רד
 אכ ןודקפ תרותכד םידע אכיאד ןויכ אה הקזח ול

 סגו ודיל

 ןינת נככ רכע אלד
 ההשמ ליכש ןיאד הקזק 'ןקע
 תחא ההיש ירהד אכיל חכס
 ןכיזחד יאמד רמול קקחו
 ןניזק אלד יאמו ההיש ההישד

 ג ההיש אל ההיש אלד
 יזח יל םידע אכיאד יא

 תוליגרד הניצקה יעדי יאדוד ילמאק יאח 'ידע
 אכיא יאד ךרפימל היל הוה הכימ אפידעד י׳רל׳חית אוה
 האר אלכ המקואל היתעדא קיסמ אליתכאד הארו׳ידע
 היל הוה יכהו ודיב תילטהש ןמוא ןמיהמ יאתא ןכסא
 הכרל ןמיהמד םידע בילדב הל יקומ הכרלאמלשב רמימל
 ןיב םידע אכיאד ןיב הל יקות יאמב ייכאל אלא וגמכ

 ןמוא םידע אכיאד בג לע ףאד ןכיעומשאל אתאו םידע אכיאד יא רמאק יכהד רמול שיו וגמב ןמיהמ אל םידע אכילד
 אק יאת ןכ סאד האר אלדב ימזקואל ינמ אל ותד םידע אכיצד ואל אלא ירמאק יאמ סידע וזחיל האר אלד ןוגכו ןמיהמ
 ןמיהמ ןמוא יכה /יפאז הארב ירייא יאדו אלא שודיח סוש ןאכ ןיאו ןמיהמד האר אלו םידע אכיל יכד אטישפ ןל עמשמ
 אנת יל הכתככ אניד 'יעומשאל יעבד אפיס סושמ אלא שודיח םושל אשירל ינת אלו האר אלו סידע אכילדכ סלועל ינשמו
 הנתנ אפיסכ טקנ יאמא ייבא יכשמד יאמב תישקהל ןיאי איה אטישפד בג לע ףא ןמוא דיב תילטהש ןמז לכ אשיר ימכ
 יכהלו הארד אכידכ ידימ ןכיעומשאל אנת תחנ אל אהד ןתיא דיב תילטהש יפ לע ףא ודיכ והואר יכתימל היל הוה ול

 : וחרוכ ל,ע וצ הנתיל ךירנ היהש ימד הנתנכ יתכ הארד ןידהאוהו ול הנתנ ינתק
 לכ שירב׳תא אה לטונו עבשנ יאמא ונמזב כ״א׳ידע 'בילדכ ימוקואל ינח יפיהד םביר השקה ידע׳כילד ואל אלא
 ךרכש ךל יתתנו ךיתרכש תול לוכי סלועח ךיתרכש אצ רמול לוכיש ךיתח סידעב-אלש ורכס סאד ןיעכשנה
 ךיתרכש אל רמא יאו תנקתב הדומש ןייכ ונמ יאה אכיל אכהד דועו סתה איה אתגולפד אדק יליח השק אלד ירוא)

 : ובוח לעכ ינפכ וינפ זיעמ סדא ןיאד הקזחו לככ רפוכ יוה םלועמ
 תא יעכ יאד וגח הקזח יל שי ימכ ןמוא האר אלב יאד ידיימ הארבד׳רכ) קזח ול שי יאמא רחא׳ידע׳ביאד יאז

 'רותכד׳ידע אכיאד ןויכ הקזח ול שי יאתא רתא ןכ סא יריימ הארב יאדו אלא םידעכ ול ריזחהל ךירנ ןיאד ךל יתרזחה
 ג !יתבתכ אל ןכ לע קוקל דאמ ילצ האלכ סת יניכל 'וריפו האר ירהש ךצ יתרזחה יאכ ןעטיתצ ינק אצי ודיל אב ןודקפ



 כע ינ&גמזע• ארתכאכב יש^שקרפ םיתכה תקזח
 סעט> יתילט יל ריכמ ןמואל "תיל ישע םדא ןיא יבר ךל ייתרזחה ימימל יגמ אלד ודיכ וישכע ותוא ןיאמ סגו
 ןתני ולשיתא סמל טס היהש הז לש תא כמו ןמוא אכס יאמד ידיב אוה תיקל רמול ןמיהמ אל יאדו אה
 ןמואלתול יושע היה אל סא לכא ויתחת וריבק לש תא ול אהו ידיכ אוה חוקל ׳חול ןילסי ןיאש סופחטיפא) סיראמ

 ולש תא ןתנו ןמוא עטם תמחמ>מ היה אל׳סמל רתא כליהו יריית האר אלו סידע אכיאדכד רמימלאכיצ
 יתכ ןתוא וליפא אהל ןמיהמ
 4 אהד לכה ירבדל ןמיהמ
 לגא דיקפמה ליעל תיקוא
 'י/קהל׳ירג ןיא םידעב וריכמ
 רמא יגמד וגמו םידעכ וצ

 תוקל ימנ׳מא יכ ןל ויתרזתה
 ואצ אלא :ןמיהת ידיכ אוה
 הריסמ תעשב םידע אכילד
 ודיכ זנאןיאורד ג עא כליהו
 ואלד ןייכד 'קזח ול שי רקאד
 אוה׳וקל יחול לובי אוה ןמוא
 ילטלטמ ןיגזקה לכ ןידכ ידיכ
 םידע ןיכירנ ןיאש ןהיריבחמ
 וכ קזחות אוהש ןויכמאלא
 ויתחקלש אוה ילש רמול לוכי
 'קזח ול ןיא ןמוא יכתקו ךממ
 אכיאו םידע אכילד אכיה
 הכרד אתכוית ייכאכ האר
 דע ןמזא ןחיהמ׳לזעל רחא

 האלו םידע יתרת אכיאד

 ול ופלחתנכ יוהד וריכחל
 יתשחה תיבכ וא לכאה'יכב
 ולש תא וריכת ריזחיש ועיסי
 וכחמ עבתיו ריזחיו ןמואל
 ידהס יל תיא אלר *• יתילע

 1יהש 'ילט שוריפ ןכנ הייזחד
 "יהש אלו ילש ןיעכ סיכמיס יכ
 םיריכמ ויהש ןיע יעיכט סהל

 ריפש י•ילש איהש

 תיכב □׳1דככ םי^כ ו1? ופלחתנ ןנבר ונח
 ח^ה אביש רע ןהכ 'טחשי הז ירה ןמואה
 !־ריבב וא לבאה ז־ריבב וירש תא ,רוסיו

 דע ן!־רב שמתשי איר הז ירה התשמה
 אנש יאכ ולש !־יא 1רוסיו הירה אכיש
 חדוה בר רמא אפיס אנש יאמו אשיר
 ןיא יבו יימ רמאויביבחר היפקאנביתי

 ברד הירכ אייח בר רמא ית׳יוט ׳1ל רוכמ ןמואיד רמול יושע סרא
 אדא ןרמא אל יכנ 'והו אל וינבו ותשא לכא אוה אלא ונש אל ןמחנ
 אוה ךייר הילט וא1? יאה אל ךחילט לכא סחס תילט היל רטאר
 טא ירבע יאמ אתידבכופר יאמר ךל יזחא את אברל ייכא היל רמא
 'ויזחר ירהס יל היא אה 'לועכ םירבד ויה אל לא ׳אלברס יל בה היל

 ארניא זעל טא ,דייזחאר היניקפא לא חוח אנירחא אוהה היל םא ךבג
 ריפש ח-סר רמא ז־דיל אניקפמ אל
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 הכר היכ רדה אהד םידעכ ול ריזחהל ךירג ןיא םידעכ וריכת לגא דיקפמהד אכהמ ןניעמש אתשהו אתכוית
 רמאקדמ) םידעכ ול ריזחהל ךירג ןיא רטשכ )ריכת תא דיקפמה וליפאש ןניקספ ןחקל תיכה תא רכזחהבי ייכא יבגל
 ודיב ןודקפל ונשי ןיידעו םידעב וריכת לגא דיקפמהש ןניעמש הנימ ןמיהמ יאמ א רחא םידע אכיאד יא אדוחלת

 לכא ספתי הארשכ יליח יכהו ןמאכ וניא ודיב וככשיח וא כ״חא יל ורכמש ןעוטו ךל ויתרזחה ןועטל לוכי וניאש ונינפל
 ילגא׳יקפהש יליח יכה עובשבו ןמאכ יל סתיא תרכח רחא יכ ךל ויתרזחה רמא יעכ יאד וגמ ןמיהמ ספתו האר אל סא

 אוה תיקל ול רחאו ךלגא וכיט המ הזל ןעוטה הז לס היהש םילע וב םיריכמו וריכת דיכ ותילט האר סא לכא םידעכ
 וניאש וריכת דיב ותילט אגמש ילימ יכהו םידע ול ןיאש רחאמ ך לכא ויתדקפה רמול ןמאנ הז ןיאד ןמאנ אוה ידיכ
 אבנ ס הינפכ הזח וחקלש םידע ולשי סא אלא ן חאכ וניא ודיכ אוה חוקל ןמוא רמאו ןמוא דיכ ותילט האר לבא ןמוא
 פ עא ידיב, אוה תוקל רמזל ןמואה ןמאכ ודיכ והואר אל סא לכ א םידעכ ול רסמ אלש פ'עא ולש תא לטינו הלכ
 םילכב הקזח ול ןיא ןמואל ילימ יכהו ןמאכ ידיכ אוה תיקל ימכ רמא יכ ךל ויתרזחה ןיעט יגחד ינמד םידעכ ולקסחס
 ילימ יכהו תורומ ודבטלז םוריד ירכ םידבכ לכו חולמ וכו סכטל תילטו דו־ו מ־ייל ןינכ זדמל ליגר ומוא ותואש

 " 'י7 ■ימ ע-ס ןזל>חה לנ ןתנש ןחזחה ת • ת׳עסס תכסמכ ןמתכ וניח ידיב ןה חוקנ רחת סת
 היתקל׳רפמדכ תעדמ אלש לאוש יזה אלי ןמואה זא הז לס ותילט לטנש ותוא הלה אביש דע ןהב שמתשי הז ירה : רחא
 'ט יושע סדא ןיא יכו :'פיסח ש׳מ סרפל אכ אשירד אמעט איית יכר 'תא ;תעדמ הז ול ןתכ ןמואה רמימל אכיאד
 )תילט 'כחו ןמואל העטו ורכומל ול הונש תיכה לעב תוגחכ ןקתמ היהש דחא תילט רכח ןמואהש רמיחל אכיא ךכליהו
 לבאה תיככןכ ןיאש המ הב שמתשהל רתימ ול ןתנ ותעדמד ןויכו ולש תא )ל ריזחיש דע תעדמ זז תילט ול ןתנו הז לס
 הזל ול ונתנ סא לכא :השע תעדמ רמימל אכיאד ומגע ןמואה ול ןתנש אלא שמתשהל רתיחד 'של :התשמה 'יבכו
 ט שמתשהל רתוח אוה ןתנ סאל ןרמא אל ןמוא ימכ אנהו :זעט׳עטימ רחיחל אכיאד 'תתסי אל ןמוא לש וינבו ות0א
 לכא ;ולס ותילט יפילח ול ןתנ ת עדמו ול ש וז ןיאש ךתילט היל רמא אל יכהלד רמימל אכיאד וז תילט ךליה ל׳אד אלא
 *איבמש׳ינמואה תידבתופד יאמר♦,'בלה ןכו׳עדת אלש ליתשהל'וסאי אוהלעטוולס איה וזש אוה וכסיתילט ךליה ל״א סא
 יתרסמש יתילט יאלכרסיל בה:ןמואל׳יכה לעכ ל׳אףיזיפשוא יכשא ךייוול אתידבחופד םתה ןכירחאדכ ןקתל םלדגב ןהל
 היקפא ;אוה הז סא הפי וב ןיריכח ןיא םידעה והימו ילש ותוא איהו ואר דחא דגנ ךבג הויזחד :ןקתל ןל
 אכקיפמ אל ארכיאהשחה ןמ חגע תא׳נזהו ךירבד תא תחאו אוה׳כירחא׳חוא התאש *ידע ואריש ותוא אגזה הייזחאל
 אלא ןייכתמ סימש םשל אלד תנאמרה והזו הירחא ןוממ ךל האלא לכה לס ךיתיכעט ליבשכ וכאיגוא אל תחאכ היל

 ריפס :ןיטקמ וריכח תילט תא גולגל



 ^$ז?(3י איתכ אכנ קרפ םיחבזו תקזח

 אינת הארי ט״מ האר היל דשמ אלד ־לאאק *גי&ש
 יתימל יעב יא ימימל יעכ יאמד אבש׳רל אחית
 *יזקינד יקיפאל יעכ אלד האר היל יישמ אלד׳תאק ריפ8
 היל קיעמ יאד אטישפ אינת אאר הלע רמיתל ךירכ החד

 'יזקהל׳ייחד ולשייהש היריכיו
 בר רט^יג אינח ה^ר הי1? *יסאק ריפש *לכל ייה אל 'אא> לעכ ילהמ
 הייד רפאו האר הייריושמ םיכח יאו ישא
 ך*ל תיאד םושמ ואיר ודיל תסיפת יאטא

 לוקש חוטישילו היקפא אתשה יאנג
 ז־ריל רפא חיר אגא לוקשאו ךייד תא
 יצמ ברל איוא ברד החב אחא םר
 רנב ךרח אמושל אגכי־צ אל היל'טא
 :!וקזח ול ןיא סירא :ךפקר יאפק תופש
 ה'ר1ב אתשהו אגלפ אמיאה דע יאפא

 א תונא יחב יסיראכ ןנחוי יבר רמא
 ןיסחא דירוהש םירא ןמחנ בר רפא -
 ריבע אלרמעט׳אפ הקזח ול שי ויתחת ־־״א^^
 קיתשו תיעראל יסחאיתחנר שיגיא
 ןיא (יסיראל ליחש םירא ןנחוי יבר רמא
 אנמרה רופיא אשעט יאמ הקזח ול
 בר רכ ןמחנ בר 'יל חלש היוש אמלעב
 ונינר ונידפלי בקעי רב ןמחנ ברל רסח
 בר ביתי הוה דיעמ וניא וא ריעמ סירא

 לאמש רמא יבה היל רמא חיטק ףסוי
 אישק אל דיעמ וניא אינחהו דיעמ סירא
 אכילד אהו אעראב יריפ אביאד אה

 *פ לע ףאש ייבאל אכר בישה ךכ ןמואה היל רמאק ריפס
 ןילוכי י לארשיבש סיר&כ וליעאד סמע ןידה ןה םיאמרס
 האורש ןמואה דיצ !ותילט האר אינת האר :ןפ ןועטל
 ןמואה הז דיב ותילט האור וניא הז לבא םידעבו וישכע

 אל והוארשכ םידעה סגו
 *יי • ■ *יי

 יכה שרפל ול *יארכו םלועמ
 ןעוטש רמולב רמאקריפס
 סלועמ׳ירבד ויה אל וז הכעמ

 חארהיליושמ אצ־ןצידילעד
 הב היה אל םידעלו ליאוה
 רחא רמול לוכיו ןיע תועטמ
 תוקל ןיעט הנה <א לבא היה
 ןיאד ןמאנ היה אל ידיכ אוה
 42 רתא יעפ יאד וגמ דוע

 יירבד ויה אל וא ךל .ויתרזחה
 ליאוה ןכ רמזל אליד םלועמ

 ותואכ תילט וארש םידע שיו
 יתא אתשהו ודיב ולש אוהש

 ה
 יא : איה הז סא והוריכה

 היל דשח יניי :עבותה סיכמ
 !רבדב ןמואל ולדשל לוכי האד

 םידע ינפכ ול והאריש דע
 יאינוהל לכוי והואריש ויכו
 'ביהיקזח ול ןיא ןמואל ונממ
 המרע ךרל ל׳אד : הארד
 תילט תספא יאמא :יאשחב
 יזוז ךל תיאד סושמ >אל:ידיד
 לופכ ח אלש ארי התאו יאכנ
 *יתא ףאל 1ל יפט ליא ךב
 רתיהב בכעלו יל רופצת לא

 אלא ןיעתיעטט לש הרוחב
 'ארד ולש ותכ ינמיס הכ ויהש
 היל עמשמ אתיירבב,י:תקד
 ןמאכ וניא הייאר ןלע לככד
 חלש :ודיב אוה חוקל רמול
 היל'דשח בר רב ןתחכ ברייל

 'תס ןתמכ כר כקעי רב ןתתנ
 הר אוה , דומלתה לככש
 לצבד עדת בקעי רב ןתתנ

 רב ןמתכ בר גתת אליותלתה
 אלא ויבא ססו ומש רכזכיקעי׳

 ט ולנא רחא ןמתכ בר םי כ|ב
 "וקמ לכב יגילפ ימלשוריבו בה

 סתפ ןמחנ בר אוהד עמשמ תשש ברו בקעי לב ןחתנ בר
 'חשמש׳ומכ אלו וכלש׳ומלתכ תשש ברד יתגולפ לב אוהד'

 רב ןתחכ ברד אגה לצ רפ ףוסכ סרטנוקה שוריפ'ךותמ
 € סתס ןתמכ בר ונייהד האישנ יבד הלתמ הוה קתני
 בר רמא חלישהכ״ירמאד דועו בטורהו דועהב תכומדכ
 אזותממ ותאד ןנברו הכלה אכיתא אנא קמני רב ןמחג
 סתס ןמתכ בר אמלא הכלה ןיא ןמתכבלד הימשמ ירמא

 *רחא והואינוהש ימ 'רפכו קתני רכ ןמתכ בר ונייה ואל
 היתק אבי ביתיו אכרד ירוחא קתני רב ןחתנ בר ביתי
 ןמחנ בר רחא אבר רמא תומוקת המצב ןכו ןמתכ בר־צ
 אלב עחשתדכ אכיד הידימלת הוה קמני רכ ןמחנ ברו

 אל אעראכ יריפ היל תיאד אזו :ךיראהל ןיאו רופחי׳
 'ילשל הנחמל ול ןתונ היהש יפל אוה תידעב עגינד דיעי

 לע ודיו דרי ותושרב אלש ירה 'ערעמה הכזי םאו עיברלו
 סא סידי אל אע ראב אריפ היל מי3 לכא הנותחתה

 תקוצ :תוסיראב אצמי תודש המכד ונקלסי

 סקצא־-ול׳ייוי ינאש המ דגנכ
 כ ןיאיקכס סדא ינכ ינפכ

 ךדיד לוקשי היימשיכו: אמושב
 רתיי שי סא רתומה יל לזמהו
 ןמואה סג׳מולכיוב ל׳אינמ :
 )תמרעכ ריכחו׳ורע׳היש ש׳כ

 'דיד אמושל׳ככירנ אל רמאיו
 ךאמ יכפל׳יכישאריומייש רבכ
 בוחה ןח רתיי םולכ הוס ןיאו
 סירא : יל בייח התאש
 דלי תיסיראכש וב ןיעדויש

 :הקזח ול ןיא וז הלסל
 דע אלהו הקזח >ל ןיא יאמא
 אגלפ תוסיראבייהש אנדיאה
 אתשהו:סירא ןידכ לטונ היה
 הז ןיאו סינס׳ג הלוכ הנכא
 לעבל ול היהו סיסירא ךרד
 ילייח תיכא יתכ יריסאב יכתח ןנחוי ל״א :תותמל הדשה
 ןהיתסאו ןה םליעמ וז החפשמ לש תידש רומשל ןיליגרש
 ןתיאו םירמא 'יסיראב פילמהל ןילוכי ויה אלו׳וסילאב
 ןכ ירחאו יכשיגו ב תוליפה לכ לוכאל םיגוהנ ויה ןיטירא
 ראש לכא הקזח םהל ןיא ךכליה ןכ ותכ םילעבה ולכאי
 ןיסירא'יריהש תיבא יתכ לש סירא :הקזח ול שי סירא
 !המע השע אל אוהו ליכאל ול היהש סינש״ג ןתיא ויתחת
 ןיובירא יתחכד :תיכה לעב דיבע אלד :הקזח ול שיסולכ
 וית ולס ולקלקי,אמש קיתשי-יתישל אלכ היעראכ ירבכ
 םה המ האורו ןהמע ומנע סיראה השוע ןכ םא אלא
 ןיסיראל קלחיש תוכא יתכ לש סירא ג היתקלדכ םישוע
 :ןהמע השוע אוה סגו הדשכ וקלח תושעל רסמ חא לכל
 הקזח ול שי ויתחת דירוהד אכיהד ג עאד הקזח ול ןיא
 סגש חאמ הדשה לעכ דיפק אל ג"הכד הקזח ול ןיא אכק
 כ תןשר הייוש הנמרה רמימל אכיאו :ןהחע השוע אוה
 גדכל ול יושעל ול איה ירוט סא ומע ןיסירא׳ירוהל ול ונתנ
 !יושעל וילע רערעל ןועמש אבו ןבואר והודירוהש סירא: ׳
 4ן0)י בר ליא:אל יא < דשה׳ור־פ ןח הנהכד׳ושח תולעכ עעכ יוה ימ ודיכ׳דימעהל ןבוארל וצ דיעהל סירא ינח ימ והדש*
 ד הילתיכד דיעמ וכי א וקלח סיראה לטכ אל ןיידעש אעראב יריפ אכיאד אה :'וכ לאומש רתא יכה הימק ביתי־?

 אנילד # ל/גנ ןידכ תוריעה ס• לוטי ןיעמש הל ליקש יאד ןבואר דיב וקיתל



 גע 405$זשי ארתבאבנ( #0>*לשקרע םיתכה תקזה

 ריעכ וגיא

 סנשב״ולכ סיראה הב חרט אל סגנ אעראכ אריכ אכיל?
 סושמ סאו תידע יאהב ידימ קוורח אלד דיעהל ינמ )ז'
 0 הסיראכ ידירימ היה ןבואר דיב עקלקה ראשכ סא•
 סירא ונשעי סא עדגי ימ סגו תיסיראכ תידש ינמי הברק

 יריסאו השעי הנר? סא ילס
 דגנכ הגל לש ברע ־• לדחי

 עקרק לע הגלל דיעמ : הולמה
 : רערעמה ןמ איניהל ול•

 תיאד אוהו דיעמ תמיאו
 לכויש יתירחא אערא הילל׳יל
 ופלח תא הנמיה׳זבגל הגלמה

 ש אנחנג ברעה רטפיו
 המב 'ולכ חיגרת ברעה ןיא•
 אהג הול דיב זז הדש דימעמ•
 ןיוכתמ ןכלד רמימל אכיל

 בייק סאש הזלה דיב הכרה תודש זהיש היל אחינד ביעה
 רקחה עקרק הליקת הבצש רקא *לק לעבל ןיידע הולה
 ׳תימצ ביל אוה ותודעב עגונו ׳ינשה עקלק ברעה הבגי•
 לתאו ונמזב הולה ערפי אל אמש שיית אל יאה ילזכד יכה
 'ולמ אבי ךכ רחאז הבגיו רחא הולמ אבי אמש ערפי אל
 עגונ ואל ןנליהו שייח אל תיששח ינש ונתח ערפיו ה#
 דיעמ הולמ יבג ינזיתל ביא ימכ״כמנ יאה יכו אוה׳ודעה
 רכמש ןבואר ןוגכ יבש קקזלל דיעמ ןושאר חקול : הולל
 ןועמש י תאו הדוהיל תרחא הדש ךכ רחאו יולל תחא הד•
 ינחמ ןבואר הלזג רמול הדוהי לש לע רערעמו אתלעוו

 יעמו ינש חקולל ןושאר חקול ונייהד הדוהיל יול ול דיעמ
 דוע הדוהיל היל תיאד אוהו רערעמ לש אלו ולש איהש ול
 'ונגל ןביארד בוח לעכ לכויש ןבוארמ תקלש׳רחא עקרק
 ול ןיא סאו ןורחא חקולמ חקולש ק׳כ ןידב הנחיה םיח
 עקרק דוע הדוהיל היל תיאד ןויכךכליהו וינפלשמ הבונ
 ןבוארל וצ שי ימכ יא ןבוארד׳ות לעבל תדבעושמה תרחא
 ינמ 'ידיד בוח לעב הלע רדהינד ןירוח תב תרחא עקרק
 אוה ותודעכ עגונ זאלד עקרק ןהא הדיהיל ידוהסאצ יול
 בוח לעב יתא אל הדוהימ רערעמ היל קיפמ וליפא אהל
 הדוהיל ול שיש תרחא עקרקמ אלא יולמ ףירטי ןבוארל
 יא לבא דוע ןבוארל ול סיס תרחא עקרקמ וא ןבוארמ
 'דימעמש ינפמ הדוהיל יול דיהסמ אל תרחא עקרק אכיל
 ןיול קוודו וכחיה׳זרטיו אבי ןפ ןבוארד בוח לעכ ינפב יול
 ןוסאר׳קולל דיעמ ינש חקול לבא יניס קולל דיעמ ןושאל
 'כומד ח ב אהד׳רחא עקרק רכומל היל תילד אכיה 'יפא
 ןיבו ןושאר חקולל עקרק שיש ןיב רדה ינש חקוצא םלועל
 רכוח רכחס׳וגכו ותידעב ידימ חוורמ אל ךכליהזזצ ןיא
 אל תוירחאב ול רכמ סא לכא תודחאכ אצש ןיסאר׳קולל
 רכוחל עקרק ול שי ב״א אלא ןושארל יכש קיל דיהסוי
 יאד שייחד אוה ותודעכ'גיגד הויליע ןושאר קקזל רדהילד
 יתינקש יאווליע ןושאר חקול רדה ןושאר 'קולמ היצ יקפוי
 ןלבק ברע ןלבק:יניעכ ארנ ןכ ול 'דבע שחה׳קרק וירחא
 וניד והזו היל לס ודיל ןתנו הולמ לס ודימ תיעתה לביק•
 ת /יא אתתס ברע לבא קלדית רפי הילתה הנריס יתחד
 ו ןידכ הולל הולמ דימעיש דע הליחת ברעל ןיעבות
 ברעה ןמ הבגי זא עורפצ המ ול ןיאו םלשל והובייחי•

 ירמא

 חקול

 ר ח :'יס ק'רמ;7 :אעראכ אריפ אביילו
 אערא הייד תיאד אוהו !ומ^ר דיעמ ברע

 תיאד אוהו הו^ל ריעמ הולכ יתירחא
 ריעמ ןושאר חקול יתירחא אערא היל

 *'־*ערא היל תיאד אוהו ינש חקולל
 היל ירמאו ריעב הל ירמא ןלבקייהירחא

 ירמא

 אערא היל תיאד אידיי ינש חקולל דיעת ןושאר
 •וריפ אצ יתירחא אערא היל׳יל לבא יתירחא
 ונממ,ףורטיו בוק לעכ אבי׳מש ןכישייקד סושמ סרטנוקה
 *פא ןכ סאד ירל השקו רכותה ןח׳וכגל המת ול אהי אצו
 יתכ יתירחא אערא יל תיא
 ןטק וק לעכל שייתדיכיהיכד

 לודג בוח לעבל שותי ימכ יכמ
 'ועקרקה ינס׳גככ וכיח אהיש
 בג לע ףאד ידל האלנ אלא
 אלש הלס רכות יכנ ליעלד
 'יעמ ןיאש ןנירמא תוילחאב
 ינפכ ׳דימעמש ינפמ הילע יל

 ןנישייח יאדו סחה טוח לעכ
 סא דויסדאשיפל בוח לעבל
 ואל סא סיכוח ילעכ ול שי
 יפל דיעמ ךכלש םיששוח ונא דיעהל אבש םיאור ונא 5כו

 אערא הילתיא יליפא םחהו חנ ינפב הדימעהל הנויש
 ןכו לודג בוק לעב ול םי אמש ןניסייקד דיעי א ל יתירחא
 *ןק יאמ וליח ונק יכו ךירפד ליעל עמסמד אכ״סר רמוא
 אערא היל תיאד ןמכ יכשמ אלו ק ב ינפכ 'דיתעמ ירה
 יתירחא אערא היל תיאד יא ליעל רמאקד אהו יתירחא
 בוק לעב ול שי אמש הלע רדה ךאיה ישקית אל רדה הלע

 הלע וחל לכ ילכ יתירחא אערא היל ת אל יא פ״הד לודג
 'קפנ יאמ בוחה לכ ידכ יתירחא אערא היל תיל יאו רדל
 לשח בל היהיש יפל דיעמ קקילהש שוחל ןיא לבא׳כימ היל
 םוש רכומל שי סא עדוי חקולה ןיאד תובגל הממ רכומ
 תקולל דיעמ ןושאר חקולה ןיאד אמעט ונייה אלא ק ב
 הלוזג עקרק אמש סייח והימ ח׳בל שייח אלד ג עא יכס
 הממ ול היהי אלי הכקקיו לזגנה אבי רחמל וא סמהו אוה
 רכוחל יתירחא אערא היל תילד אכיה לבומה לע רוזחל
 היל תיאד ג עא הולל םידיעמ יאחא ברעו הולמ ת*אז
 • לזגכ אכישכו הלוזג איה אמש שוחינ יתירחא אערא
 יבג לזגכ דקל ׳ישייחדכ תיכגל הממ ול היהי אל הנתקיו
 ןיא סוקמ׳זסכדל׳יו הולמו בלע יבג שוחינ כ"ה חקול
 'ייק ןהלש תוירחאש ןמז לכ ןיססוק חקולהו ברעהו׳ולמה
 יאמא אבס׳רל השק ינש חקולל דיעמ ןושאר חןלוד :
 יתירחא׳ערא היל תיאד אוהו׳כוחל׳יעח חקול רמאת אל
 דיעמ וניא הל ירמא ינלבוק :י'רפל ןיכ יס׳לפצ ןיכ
 הכיח אקפנ יאמד אחית יתירחא אערא היל תיאד ג עא
 ןירטקו ןלבק יתא ןלבק לס תא ףירטי הולמ יתא יאד
 הארנ ןיאו יתירחא אערא היל תיאד ןייכ הזל לש תא
 "יעיל הצורש ערא איההו תינוניב ןלבקל שיש ןוגכ רמול
 איה 'ולל היל תיאד יתירחא אערא לבא תינוניב יחכ׳ילע
 היהי אלד ולס תא ףויטיו הולמ אכישכ דיספמד תירוביז
 הולל דיעי אל יחנ הוצח ןכ םאד תירוביזמ אלא תוגגל וצ
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 ׳מעט ונייהד׳ארכו״ירוכיז אצא ול ןתי א ל ןלבק סנ י׳רוביז
 יתירחא אערא היל תיאד ג עא ?וצל דיעמ וניא ןלבקד
 אניידו אנידב הילע סקימל אתליח היל אחירטד סושמ
 ןלבקה ןח הולמה הבגי חל הבלה תיעקרק הילל ויהישכו
 * '•'י* 1׳' 4•'*'** 41* 9 ייעמ הולמ לבא אחוורקב הולה ןח תטנצ לוכיו ליאוה

 רקש״ימי אל תיריבזל תינוניב יפיצחיא סוסמד תיריכיז יתירחאו תינוניב איה הילע דיעמה התוא וליפא ןיכעצככ הולל
 ג׳ק * רדאק הב א;ויכ ךיתעמש הלוכד יתילח א אערא ימניא הושכ הגס ול שי סוקמ לכקד

 דרפ

* 



 $?<3* ארתבאכב *שאש קרפ םירבה תקזד

 ןב ןמיא ןב׳ירא ןב׳יפ׳דוה ינינפב מאקד 1ד גב
 ןמזא ןב :בא קזח יל ן א ןמיא יכה סישמי ןלזג
 ןחאכ יצ ,יבמש יבחל׳ידוה ידיל ימק ןנ9ג19שצ הקזח וז 0*
 ט וצ ןיא ןלזג ןב צבא התנבז ךנימ רתא יעכ יאד וגמע

 ןלזגל הדוהש האד והד הקזונ
 ז־־ריד ירמאו יפ1 ילעפ ה*ר ירפא יאל יאד איה האדוה ואו
 וחיייורח יידמ ווה יא רסא רביפייעפ וניא
 רבא לקש יעבר יאמ בוח *רעב יתא יב
 ול שי ןבוא ןנ קזה ו ד ןיא (בוא ןנחוי ר
 ול שי שיייא ןב חקזח 1ל ן א סירא חקו ח
 ונב ןב קוח |ח*ל ןיא !41 ןבו ןלגחקוח
 והאר יא ימ1 יכיח הקזח א שי ('רזנ ליע
 יא אל י ינ ךנה ול£א והופאד אתנעזצב
 ב א^רא ןוהוכאד תנעטכ ותא אלר
 בירצ אל יפנ ן^זג ןב יפא ישפגר חנעופב
 ביא ךנה ול הרוח וגיגפב ירע ירבא אקד

 יפנ ידאר ג עא יאה םאק אטשוק טיפל
 אנהכ בררבאר אנהכ ברדב ןמיהפ אל
 הירירל היל יטפמ חוח היל ירואד ואל יא
 .םכימעפ אבר רסא רווחשל הירסחל1
 תקזח ול ןיא יסנ ןלזג לש וגב ןב יליפאש
 *התנעטב יתא אקר ץנב יסר יביזו

 רד דיעמ זכיאהלירמאובדעימכדיעווהלירמא
 ירא ז;ידרת יויקילד היל אחיכד א)ה תידעב ע:ד
 וכיז אבוס יערא היל וזהימ טיה ט הולד הידיב
 ןידכ לכקד "יניכיבמ יבגחל הילת יתא טד מי:);יבו
 ל תינייכב ונידס ביוי

 יל הרכמש היל ידואל
 הי רמתלו היל יסממ הוכי
 ןיבכ ןכיסרג אל לבא רמחשל
 ׳ביא יא אהד םידע ירמאקל

 הנכז׳יכדמ היל ידואד סדצ
 כ והיוה־יפונ סיראו ןמואכו
 אב אד ןי כ דועו םינמאנ
 המל ןתוא ןכ םירא ק םידצ
 יתב 'ק׳ח אלכ קיזחהל טירצ
 ד ןיט והיידיכ היצ ,יניתקוע

 : ת׳ל ידהס אכ״אד 1
 ןיא ןלזג ןב ןכש םיובע**
 היתכעמב דיאקד /ינכ קית וצ
 י* רצ אמית היבאד א באד
 ס אה הק׳ח יל ןיא יאמאל
 'אימל היל היהי שרויל ןי:עוטז
 ןי ןיכא הוהיא אמליד
 <עט היה ןלאג ןב יבייהד םייק
 'אטו ךנימ תניכז רדה ת;(צ
 .אי ןלזג ןבש׳ימע.. :ןמגד ירצ
 תנעטכ תאקדקגכו קזח יל

 ןלזגה יבא׳נהד'ובאד אבאד
 ימ דכהתיהשפעאדל מק#
 ויבא ונייהד הקזח ול ןיא©

 ובאדאגאר
 ונייהד

 יבא לש לתיהש דמאש ?ויכ הקזח ול שי סזקמ׳לכמ ןלזגה
 ול ןיא ןלזג ןב ןבס םימעפ הנושאר אסליג בש׳ל שיו מבא>
 1 היבא'בחד אתנעטנ אתאד ןמכ השוריפ יכהו הקזוי
 ן זגה וצ החיני ש ןלזגה ןב ונייהד ויבא יל רמאש רתיא#
 אנא היל רמא הלה הטית הנבז דדהד אמיא סאד ויבא׳

 אניוג יאה ט׳רוילינדעט אלד י״רל׳ינ יחניא הינית הניבו׳
 ר-ותה ףיסב 'ירחאל טיהט איה'אחיצס אלד אתלימד
 אתליח ה׳הד׳ושמ יסנאנ ימתיל ןכינעט אלד תיכה תאי
 א יל שי ןלזג ןכ ןב ליעל ןנירמאקד אהו אחטס אלל
 הברדאו הדוה ינינפב רמאד סושמ אקווד ינייה הקזח
 ןיט הקזח אל ן*א יכה ואל אה עמשתד תטיהל שי םשיי
 : הידיל אתא/ימיזגו 'וכיראי תינמוא תריתב א רקי !יתד
 םילכ ןתיאת סרפל ונינמ הקזח ול שי ותנמואמ *11^
 דרי ־דאד אימוד ותונמואמ דריש רתאל ול ינתנס
 היהש העשב ול ןנת:ש םילכ ןתיא יליפא ימניא ותסיראא
 תיליגי״והש ךכ לכ ותונמוא רתח אהשש איהו ןמוא ןיידמ
 שיד ליע־׳ירתתד ימצןמוא ןבד הארנו םילעבל ןיליזחמש
 תוח רתא אהשס רחא וצייה הדוה ונינפב חא יכ הקזח ול
 יעב אד וגימכ ןמאנ אהיש האדנ ןיא יכה ויאל יאד ויכ#
 היה אל *קלמ ויתחקל ימנ 'יעפ יאד ידיב אוה תוקל רמאי

 תש ריגמ :ןמאכ
 היה רמחש ל הירמקלו הידידצ היל *טאמ היה ןלזגל
 אש םימעפ : אוה אחלא ארבנ ןלזג םתסל מ יחש ןולנח לחד ארמח אל ןכיזיתתמדכ דיקפל ויומת תאו ימו#
 א יבאמ ןעוטש הובאד אבאד אתנעטב יתא אקד ןמכ ימד טיה הישפנד הנעטכ יתא אלד ג עא^יקזח 1!אי ןל#
 קזחד ןמאנ ינשירוה יבאו יבאל השירוה ינקו׳ ימנ רמא יכ ךכיח אתגכז רחא ינמד יגמו קזג היה אל יהיאו ערוי4
 אכאד 'געשב יתאד ןוגכ הקזח ולקח *תג ןלזג לש ז*ב ןכש םימעפ םירפסכ בתכ א׳ל איה אתיילעא הנעט הת^

 יגיס :קרחאה אלו אבד רתאש ארנ ןישאלה טא תחא <מיגש>'היה ןלזג ויבא ינא*

 יילד תינוניב ךל ןתא היל
 יב עגונ היל היה ךכליהו
 יינינט הילל הוה אל יאד
 גיצמ אלא הילת יבגיל
 י אניד ייה טהד ןלבקל
 אשירב עבת יעבד ןאמ

 רחיתל אכיל סתס ברעב
 היל תיאד המכ לבד

 גיז 'יפא)יד*ח ערפיחצ
 תל 'ילמד הינימכ לפ אצ

 ןל אתייקדכ ברע יבצ
 עבתי אל קתליכחב

 1ל ןיא ןמוא :הציחמ
 א "קתינתמ ינתלכ

 ןיאש ןוגכו ןמוא צ0
 ידצו הקזח ול שי ןמוא
 לפמ ןמקל ןלזג ן ?תקל

 קזחוהש שרפמש שי ימד
 וז הדש לע תינלזגכ

 הקזח ול ןיאד אוה הדש
 נור ןיגצ ןחקל שרפמש
 ןכליהו ן וחמ יקפיע לע

 ?יי ׳־יי
 רל אתכעטב םינב ךכצ
 ול ןיא ןלזג ןב יכה סושמו וכל השירוה וניבא ירמאד
 ןלזג חכמד ןיטד שרויל ןינעוס ןיא אנווג יאה יכד
 ניא הנכזד שרמ ינא יבאת ןיעט אל והיאו יתאק
 ׳נית ינכז אנא תא ינמד וגמ ידי לע הינחהינד ידיל
 קזח הב ול ןיא ירהש א ה הנעט המע ןיאש הקזח

 ל חצמל ןויכו הקזח ותקזח ןיא יחצמ אפה ןכה
 ל יוהיל אל *חנ שירא ןגו ןמוא ןכ ךנה יפא ו/יאק
 ךנימ התנ^בז אנא והיישפכד אנ!1נב אלא ן הק ח

 ירמאד ןוגכו ןזהסאד אתנעסב ותאקל ח כי רנ
 ורכמש וליא לש ןהיבאל רערעמה וצ הדוה ונינפב
 ו׳טשיק דח ימ ל אכ א ןמוא ןבו סירא ןב ךנה ךכל ה
 תאדיהי הדוה דהש ךויח וחקליכטא ןינע ששכ

 מ יאה ידואד ג עא ןל זג ןל לבא םידע האמכ קד
 אוה ירהש טא ידיב אוה תיקל *יל ןיייהת אל וטאל

 :ןלזגל ול הליה דחפ
 !יתא יא הקזח יל שי ןלמ לס וכב ןכ לבא ״וכ אנהכ
 הו /יזג היה אל יבאו יתשרי טאת ןיעטד הוכאד
 יעט הזה ס*יק ויבא היה יליאל שרויל קנע ט אניוג

 ונא ףא היבאד אתבעפב יתא היה אצי התנב1
 > הקיח ול ןיא ןמיא יכתקד אשירו שרויה ליבשב
 ל ידנאד ואצ יא : ינתק ןילדנלד האדוה ידיע

§ 



 דע סז&מנ• ארחב אכנ ישילעקר9 םיתכח תקז

 *ינדי׳יתמיזמב בייח הלעכ ת־שייניי הניאו השייגל א׳הלג,הזהישלע ־הק׳חילחאש
 יא ינה יאל יאד יחי יחא אערא הל דחייש . , :״?״ יל שי חילש ראשב לבא הן
 הלבא אקד איה יניזיי יניז" הל יאד ןייכד הקזח הל יבמ יהש ייה ס-עשר ישנא יב ןינרוה
 הדשה ןידיחע״י הייאי יתייאד י ןמקל קירמאדב ל ןיא ןיממ יקשיע לע ישעג !יגרוה

 אכש׳רל הארנל ז7יב , .
 ׳זחוהש ןוגכ ןנחוי יכר םא ןלזג ימד יכיה

 לכש יליע:
 ןל 'מייק> ן
 )תכמלאח
 : הקזח)
 יניא) )יבי
 אשנש ןמ
 יסכנב דל,

 געאד סד
 יסכנב הן
 כ יסכנ:

 ןב!? יסכ
 לגלפלהש ןז
 לע הז הין
 לימא היללת
 תיליכ ל;
 ע ריע אל ך

 אלד ל תק
 השרנתנש ה
 'לעב יסכנב

 ירהש׳יסכנב
 ןהל היהי
 הכיאו תשרמ
 קפס טג הל ן

 הלעבד הל ״׳
 טג הל כ היד ־
 ןליכ׳מימל 'כ4
 איה תשרלגמ

 הלעכ הל חינ
 ת ן/זיתש יי■

 אק-הקזק אד;
 ןליכד הקזח
 אנוש אלהו ן

 ארפה ברו תונירזגנ וז הדע 1רע
 ירע תושפנ ןיגרוהש ינוחרפ תיב 1לש ןונב
 הקזח ור ןיא ןמוא ןנבר ונת ןוטמ יקסע
 ויד ןיא סירא הקזח ויד שי ותונמואמ דרי
 ןכ .־־רקוח ויל שי ותופירחמ ררי הקזח
 ראשכ ןה ירה השרנתנש השאו קילחש
 ךירמציא קילחש ןכאמרשכ שכואייכ
 היבנ ליחא ילוחא אניכא ךתעד אקלס

 השרנחנש .רשא לא אלר ןל עסשמ אק
 ז־־יניאו ז־דשרוגבכ אכירצ אל אטישפ
 אריז יבר רפאר אריז יברדכו תשרוגמ
 לאמש רמא אבא רב הימרי יבר רמא
 הניאו שרוגמ םימכח ורסאש םוקמ לב
 בר ימא היתונוזמב בייח הלעכ תשרוגמ
 תיאר ואינהש ןלוכ אנזה יל רמא ןמחנ
 ןלזג םדיב תרש ןירימעסו היאר ןתייאר

 ןיאו היאר ותייאר ןיא היאר איבהש
 אנינח ןל׳מק יאמ ודיב הרשןירימעמ
 לעבמ חקלו רזחו ןוקירקיסמחקל

 רכאר ברדביקופאל לטכ ןרקמ תיבה
 יגקז קזח ךד היל'םאר אלא ונש אל בר

 לכא

 טקנד
 יכתיחל יעכד ידייאד יהיייללת
 ןיאל'יאר לתייאר ןיחיןלמיבג
 סתהל ידיכ הדש ןידימעלי
 אל יאד להיילרת ךירטכיא
 ה*אר לתייאל ןיא אל<י ^

 ןתייאר ןיאד אכימא היה
 *דימעמ ןיאש יבגל הייאל
 ןל שי תיעת לבא לדיב הדש
 ידלאד ואל יאדימעט אה אלד
 הילמקלל היל יטממ הלה היל
 'תעט לפמ׳נילה אלא רליחשל

 ןלה אל ןיבזל הללתד סלסמ
 ןל הכח )ליפאי יביבז היכיבז
 ןהידלת רמאק ךכליה תיעזי

 € לתייאר ןיאד
 ןיא תלעמ'יפאל ללכ הייאל
 אל יאד "לשח ילהאחעטל יל

 'ארכ ןללכיאהי:')כ הילידלאד
 אלש ןכא יחכ יאקד אב׳שרל
 ג״עאל'שרגתנ אלש 'שאל קלמ
 אלה יזוז ייללגלד ןמקל׳ילמאד

 האדלהכ 'בחיקלאד ןליכ יעבד
 דלעל יזיז יללג הכ ץיס אל

 ברל להצ אליבסד ןמקל עחשח
 'ילחא אלד ןחקככרלל אנלה

 :יעב ד אלה יח ז יינל.ןל
 יבגידיב״דש ןידיופעובז
 סא ןיגב הדש ךייש יתכ ןחלח

 3מא :יאנב א)?

 הי׳תלנלזחל׳קרן
 ךנה לכו סיראל ןמזא ןלוכו :היב אדינ־א יתכאד הדימ״חב בייח :ד״ב להזבייחישכ ססחיכב תלכלזמ ה
 אפיס סזשחי איה אטישפד אתלימ הייאר ןתייאר :הריכח ידיע לא הריכמ רטש הייאר : הקזח ןהל ןיא
 יאד סהכ ברדכ הייאר ןתייאר ןיא יאל אל תלעמ ןתמ לבא האדלה ידיע לא הריכח ידיע הייאר איבהש ן

 סידע ינפכ תלעמ ןלזגה יל ןתכ סא לכא רזלחשל 'ירמחצ)היל יטחמ הלה הריכמ רטש היל בתכ אלש לא י
 תלעמ ןתכשב׳יפא אהל׳חקל הל יקלח יביכ בלד נ עא) ןיבז היכיבז ןיבזל הילת ןחקל רחאד אכלה ברדכ
 אריבס אל אכוה ברל ארמימל אלה ארמימ יכיב ברד ןיתעחשכ ןמקל ןכירמא אה ןלזג הכק אל יכה 'יפ
 ל״מק יאמ:ןלזגמ חקלל וא ןלזג ןכ ןוגכ לחכה אכה לכל אלל לדיב הדש ןידימעמ ןיאל:ןיתעחשב ןל אמייק אכ
 ימ ןלזגמ ןלקירקיסח חקל ןיקזיכהכ ןיטיג תכסמב אניינת : הכק אל) "ייאל לתייארייא לקכמ אבה לכ)ן
 היכיבז ןיכזל ה)לת רחאד ןאמל׳יפאד הנתח אינה אל זז הכתחז יכמ יכה) )ז׳קרקאש לל״ירתלאש ןוממ יקסע
 אתעינמל אתייחק יהלטקיל ליטקד לכ אתיילתב״לכ )רזג תמיזג׳ג ןיטיגב שרפמ אתעטז הנתמ ילה אל בהי
 אל ךכיה) אנידב היל אכעבתרחמל לוקשילאכדיאהירמא אתיירתכ יכקמז רמג היסנלא בגא לארשיל ,לג

 אתלשיב יתכאל תלזגנ הכיאעקרקד הכק אל ימכ לנמח תק ללהי סכחכ הלזג אלא תיעמ ןתכ אל אהד ןלן
 תלעמ אלב הריכמ רטשכ )א הנתמב יא ןחקל שרפמדכ רטש )ל בתכב תיכה לעבת קקלל רזק״יפאל התיא
 תכלמ יכהל לזגנל תיעת לל ןתנ סא הנוק היה למנע ןלקילקיס׳יעא איד אכזה ברכ הנק תיכה לעבל תל:
 ל ול הנקה ןלקירקיסד דחפ׳תתמחד חקלל הנק אצ ה׳א "לכ ןיבח הילת; אנלה ברד א/זלימ יכנ ןי;
 הייאר ומצע ןלזגה תייאר ןיאל ש בל שיכ תיכה לעבמ ןיפזו רדה יכ״יפא הייאל ןלזגמ קקללה תייאל ןיא^
 בר אתא ברדח יקיפאל יכסמל :יכיכז היניכז אחינד ןלזגה ןמ סיחד לביק אל סללעמל רטשה ול בתכ ד
 קוח ןל םי דע ינפכ היל רמאד אלא לטב למקמ תיכה לעבמ קקל)רזקד לכש אצ הכשמ איההל הלע בר
 וצ בתכ סא לבא חקולל תיבה לעב׳ )ל בתכ אל״רטש סגו קףקלדנשיכיבז יכיבז אתיכד סידע ינפב לביק אל
 אל רטשב סא לאלמסדכ הייאל נתייאלךיא רטשכ* יפ א הייאד איבה*ןלזגד רמימל אכלה בר אתאל היל ינק!

 כל :)ל בתכ {,[?'רק ש תמיאתד הכן>



 קרפ םיתכה תקוח ,©*$מי
 י ■ <

 'שאה ןמ חקלו לזויו שיאה ןמ חקלא הנק רעשב לבא
 ימ ףיסב איכתד השק!ןיקזינהכ חכומדכ יאק ימכ
 )ל הקמחו ינשל ול המתח אל)ןישארל בתכ יזשכ היהש
 לכא 'ןשארל הממח אלל םישמ אקהד* התבותכ הדביא

 הדביא אל ןושארל תמזי סא
 פ'עא סתה חבלמדכ הכלמכ
 ילצ הארנל רטש הב/יכס
 הנק רטשכ בר רמאקד אה•*
 הייאר לש רטשכ דימעהל שי
 רחאש ןליכד ןיבקה רקאס
 התפייש רטש ה/ישע ןיכקק
 1. איההו הנק ךכ לכ לתלכ
 הנממ רטשכ יריימ תוכיתכד
 יא רסש אצא רחא ןיינק ןיאש
 רמג ןושל סתהד המיתח ימכ

 ג ומתח לתכ
 הרלת ומכו ןיטיגד ןרות יבג
 ,ןלללכ ןיקזינהב ':תיכ התלתש
 זפ לעכ ינ רתכו חקמה׳רתגזג
 לש׳טשבו שחמ זמתח ימכ יא

 'נק׳טשבבררמאד אהל לעב
 המשב הריכח רטש ה/שעס
 'תעשכ ברד 'תעטל רבתסמו
 ןא ןיקזיכהכ רמאד לאנמשד
 בלתכ/לש דע הנק אל רטשכ
 'תאד'ימעטל לאנמשו׳וירתא וצ
 מ אככד אמקפכ
 רפיס 'ועט ואל׳וירחא אעי50
 רבס ברו ינממל חקיי ירטשכ
 לכא אוה׳פיס תיעט תוירחא

 'יכטז ןיכזו הילת תאד אנזה ברל "ירפ ןמקלד השק תנק
 יולת יאו הנק אל רטשב ןא לאומש רתחד אהח יגיבז

 : ברמ יפט לאלמשת היכ השק יאמ תלירקאב רבד;*
 בר אהד ןישלה השק תצק ילכ הב סי״סמ יביב בד
 יכהכ יריימ אל אכלה ברל ןמקל ןכירחאדב גי^פ יכיג
 אי־תיאהח אמיליא : ?ימכ אכ> הדוהב אלא
 'גתמ ;תכ יהיו הולת״יפא רמג אכהמ יא ת'או ותלא בירקי
 "רתל ביר י ר ה הל׳כתמ׳כיאד חכלח ןוקילקיסד איההו ילה
 הניקו ןברקה תת רפכ ול שי אהד רכמ למכ דה אכהד
 ומכ ימכ ילה להיינימ רמג־תל יעבד םישנ יע*גמו הרפכה
 רשפא ייא לכא הניעל תיסכ ראשמ ךכ *ע רטפנש רכמ
 "רעיהבל רשכ אהי ימכ ןידכ אלש״שלעמ טג כ״אד ק״מול

 יוה תושעל 'דתמ״והש בד לכד יל״רדד ללספד לאומש תא
 *יחח יתכ ןמקלו ןכרק יבהל׳ידקמ אלה ירה כהו״כמ ומכ
 איניהל ןתיא ןיפלכש להכהכ ירייתד לתשא.תא "רגל״וה
 :הנתת אילה אלד ביהיו הולת ומכ יגה ןידכ אלש לכא
 *למאד אהל ימד חל יתלא 'יפלכש דמלמ יתוא ביר**
 'יא תלמשאותיאטק יכייח חגנש רלשפכ
 יניכשמ יעכ אל !תאק׳רפכלד ןמכל סושמ ןתיא 'ינכשממ
 הגורס יניכשמ יעב אל אטח לע תלאבש תאטח אקולדד
 ןניא׳כדכ וא רדנ אבה לכא 'רפכ ול היהי אטח יתלאחס

 ן;ייה הרפכ היל ייהתד היל אחיכ רמאקד אהל ןידעכמ
 4. רמאד אהו אשי וניע ורדנ םלשי אל סאש רדנש הממ
 יבייח לע תרפכמ הליעד 'תליכל ס״חכזכו סיכהכ תילתכ
 אלו איה ןמוד הלועדייקבזד אחק קרפכ י״רמא אה השננ
 אלא :תלפכמ אל אעכ יקמ תלפכמ חיפוקמ'לפכוי

 <©מן0מ ארחב אנב *©!1לש

 "יחסמ׳/ניה ל'א ןמחנ כריתאד״תלימ אהכ׳ייסמ יביכ בר
 < ותעדמ הו רבד ןמחנ בר הכ ןיסומ היהש ןמחר ברד
 ןמקלדכ תפסית יאה היל אריכס אל אכוה בר והימו
 הרל היל ׳אריבס תועמ ןתמ אכיאד אכיה לכד ןיתעמשכ
 הרדא ואלי יניכו ויהי אכיה
 ןיטיג תכסחכד יאק לאומשכ

 *הייתנילפל 'תיאד ןיקזיכהכ
 :סתה ללכ טיכ בר ירייא אל
 יש ומכ ןלוגל ול ןיא עקלק
 $דש קדיתעמ ןיא ונרמאש
 ול ןתנש תלעמ" לב א : ודיב
 ול שי :יז עקרק ימדב ןלזגה
 ןניסכק אלו לזגנה ןל׳ריזחיש
 4 ויתיעמ דבאל ןלזגל היל
 ברל׳יל׳רטסד 'בהמ ןניעמשו
 וחל היכיכז ןטזו הולת טיב
 ןחקל ןנירחאד^ .!*!יהו יכיכז
 יכיכ ברל היל תיל אנוה כ לד
 'ועמד ירימא סירכד המכ ;
 ונינפכ״ידע נ רמ אש ןמכ לל שי
 *נ ןל ןתנו לזגנל ןלזגה הנמ
 ונא 'טסב לבתכש ןא תלעחה

 סלשמדילעמיה ילןתנשלניאר
 אל ןלזגו ןלקירקיסד דחפ

 £ ז ארקיש סידע יבתכו ידהסמ
 £ דוה וניכעב 'ילע ורחא לכא

 ח לביקש ןלזגל לזגנ לל
 יטשכ ובתכש לא׳ימדה
 ׳יצע ללה ינל רמא ךכו

 ; חלה לנחח יתלביקש
 'לכ אנהכ ברדכ ןלזגל תועמ ול ריזחי אל ול

 ולתש ימ ןטזי הילת :איה טיב ברד חתליחד
 ה *ינמ רמאל סיתדה לפיקו רכמש דע ןירלסיי !צ לספ
 ליזא) שרפמ אתעטו לב ריזחל לכוי אלל יכיכז היניבז
 רכמ אקלדל הלילת כתכ לאכגח וניביו הילת סירנד

 אל ידימ לבקמ אלל ןזטד הנתמ אילה אל הנתמכ
 ייד אכיה לאימש ידלח 'ירמאד ןמקל חכלמדכ ינקמו

 תילטו ותיב ילכל סינעח בור שיניא ןטזמד לבד : דלז
 בזמ הלה אל תלעמב קלקדל סיכאד לאל יא רבלמ סדאס

 * יתכ אלש ינקמו למג אל׳יפא כ עכ ינטז ליה טה״יפאו
 ןרכמל .יל 'יכירנה םירבד ןיכ רבחתו חקמכ קיליק הרות
 ימכ אבהל חקלל הכלק להלזכ אלא ול ןיכירנ ןיאש םירבדל
 ג עא םימד לב קל ליאוה קקלל זכיק רכית סיכאדג עא
 תיעמל ךירנש הישפנד סנוא ינאש :ינקמו רמג אלל
 לחג רמימל אכיא סתהד לתעדח חנפק רכומ ךכ ךלתמו
 סתסד רוכמל יתלא ןיחירכמש יכירקאד אסכלאמ ז ינקמו
 ליעל תכ אהד אנה 'ריתי איק יתיא 'ירקי:ינקמו רמג אל
 להיא תתפ לא ונבירקי בתכיתל ינויו ונבירקי םימת רכז
 המ בירקהל ותלא ןיפוכש דמלמ : 'הינפל וכינרל דעלמ
 ותלא ןיפסד אכיה אמלא ינא הנור רחאיש דע : רדנש
 תנד !ביכרל הט׳נירק ינא הנור ןירלסי ךיתמ רחאד דע
 ווה ינא הנור רמאסאינטזל ןידה אלהו בירקהל ובלכ
 רחא יכל״רפכ היל יוהתל י•תמקהל וכלב רמגד יכטז

 ןכו :רמאק םלש כלכ יאד)ינא הנול

 אומשדב ןל עסשמ אק חנק טשב 1דבא
 בותכיש רע לק אל יטג רטשכ ףא םאר

 הימשמ חכ ייסמ יניכ בר סיסכנ תוירחא
 שי ת־ווע ג לנא ול ןיא עקרק קתנ ברר
 שכירע ורמאש םירומא םירבד תמכ ול
 ונינפנ םידע ורבא לכא ול הנמ ונינפב
 ואל יא רמאר אנתב בררכ אל ול חרוה
 ירמחלו׳ירירל 'יל יטממ תות הילירואד
 חיניכז ןיכיו תוילת אנוה בר טא רווחשל
 ואל יא שיניא ןיכזפר לכ שעט יאמ יניכז
 היניבז יכה וליפאו ןיכזמ חוהאלסינאד
 אסנואכ הישפ*אננוא ינאש םלירו יניכז
 דמלמ ותוא ברקיי ינתרמ א^א ינירחאר
 רוכל!—ו ותרכ לעב לוכי וחוא ןיפוכש
 רע והוא ןיפיכדציכ אה ונוצרל רמול
 שכתה ינאש אמלירו ינא הצור רמאיש
 ***ןלןיאו הרפב היל יוחיתר היל אחינד

 ןכו אפיסמ

* 



 קרפ םיתכה תקוח •££#8$

 ",,א .1עזכ6 .ליא) !רתד ו־מ<ףט ־טינכ׳״יא התא ןך
 ""תא ,יכ". !'־ינדסי־יל׳ע ל"' '״'״'״ איני:־ל
 "נ ־תה אמליד י• *״״יי ״״״ 1תניד 'נא הג,י י״א*
 " א" ,ינעת הינויד השינל סלכ י״נ י־א הניי רמא יכ

 רקחמ י אלא :איצוהל םימכח והובייחם
*1 

 רתאק הידיד׳רכסח אכיהכל׳
 לכלכ רמג םירל&י ןת״ד
 יתרת אכיאי ליאוק יכקמ•
 ד־ספח אלד׳ועח .קור ירוסיי
 ןיפיפש השועמה טג ן • ידימ
 לארשיכ סא •/ינוהל לגסללתנא
 ןמכל לארשי והופכש ןשכ אלכ
 דשתו יכא הכלר רתא נ״ףי ללשכ 'ילבכ :יכ א תנמ רזלאד
 םישת רשכ לארםיכןהשקן7
 סימכ" י— ״— ־**"ז
 ה1נו•
 ל
 ן ליכי
 בגא
 סיצלר
 ונגה
 ו רת(
 ךל ר
 ירבד
 בגא
 אל
 יניכ!
 ש
 דינו
 לכיא
 אל

 ח ע .ג&גממת, ארתבאככ *יא"
 ס־אי ינאמי ראנ״היסניא בנאד א.ה איכס א*יא
 ינתת.רתנ היסציא בגאד׳יערי אינס״ד ןייכ ל
 לי.ימיא |'פ״י באביתל ןניק יכנ איז 1 י״5! אא ב

 *-־!•י •יי י״י סא ארימא ?לה אי?יתג ״

\ 
}\ 

 ליל לתיא ןיפיכל באכימנ קיק י-׳ג י׳ ׳ק > — .יאד
 "ינ ינתחי יתנד כנ לע ףא אניתא היה איק •יי
 יידי לע אלא הציתח "יאד יטימ רפוא התא ןכו

 סחהל^" " יי "- , ׳
 ארנס אלא׳יסכח ירבד עומשיי הוצפד
 בר ביתימ ינקמו ר בג ־יסנוא בוא אוה
 'יועו ריענ לארשיב השועבח טנ הרוהי
 השע ולוירמואו וחוא ןיטבוח יומו לוספ
 ,םנ סחה יאמאור^י יפוא לארשיש הט

 'םהיא אה שיג נו רמנ יסנוא בגא אמינ
 ׳יפא הרות רכר אישרשמ בר רבא הלע
 לוספ םיוגב ורפא סעט המו רשכ םיוגב

 תכלוה תחאו תחא לכאהתאלשירכ
 דיכ םצע תעקפמו יוג ריכ המצ}? הדוהו
 ןולירקיסמ חקל גונמה 5ר ביתוב!הלעב
 לטכ וחקמ ז־־ייכח־ר לענמ חקלו רוחו
 כג?< 6-4פינ ימנ סז־רזי־ר י^מ>4ו
 טא הלע רמתיא אה ינקמו רמג היסנוא

 קזח ךל ז־ריל רמאד אלא ונש ^ל גר
 דבאר לאומשלו הנק רטשב לכא ינקו

 ףגימלכיא יאמ הנק אל יפנ רטשכ ףא
 3רלו יזוז בהיר אכיה לאומש הרו נ

 הלכ־
 דיב

 רשכ
 ׳ישירפדכ ידימ ד־סכמ אלר

 החז הדי הטשפ והימורקא ן
 .,המצע הלותו *• הזמל הזמ 1

 . לסרגל ?לעכ תא תירכיש דע לי
 ההיד ןויכ לעכל ינקמל רמג ןוקי■
 סדוח :ןיכזל הללת ונייהד
 ץא תיבה לעבל ןוקירקיסה יחז ־י - ר׳ / יכיהד צ
 היל בהי תיבה לעבת קקלל רחלשכ ןוקירקיסןי ק ז
 הילת ונייהד ינקמו רמג יזוז לבקמד בנאד 'יבה לעכ
 —- א;לל בר אהד ינקמו רמג אל תיעמ אלב לכ(

 :הכתח דה אל ביהד הולת לכא רמאת ןיכז:

 מ־גקהס למק איה יעשר *,בזל
 השוע" זנג :הנרכ
 עיסבלוספ סדגכ רשכ לארשיכ
 לקוא ןיטכוק סדגכו סייס"
 ךל רמלא לאישיב השע יל׳מואי
 דניכ׳שירד אשוריפ ילהד חיל
 ויטבוק סאי ןזגכ ליסכ סילנס
 ?ארכ ןיחל׳לכ לל ר״יאל יתיח
 אכה היל ךייפל6 ןכ,0אד
 יכתקד אשיר״׳יעייסיל עיסזי
 היסכיא בגאד רשכ לארשיב)

 לארשיכד׳זיעטדת״ו יכקמי תג
 ירכל עומשל הלנמד לשמ רשכ
 יאמא ימנ דגב כ־אד םימכח

 ׳לשעללתיא {,טבוח אהי ליסכ
 יכהד ירצ איני סימכק ירבד
 ללגכז רשכיתצסימבד רחאק
 1לארשיש המ השע יל רחיאש

 .ןלוכלהכ שרפמ ןכל ךל רחיא
 אתפסיתכ תכומ יבהותי-ידנ
 *תוא ןיטכוק סיוגבו יכתקד
 לארשיש הח השע ול רחואי
 סיפעלעחשח ךל׳מוא ינולפ
 גתלא ןיטכלת סבק יהש ינולפ
 םהל רתלא איהש איה רשכל
 ימלשלריכ עמשמ ןכל לטבומל

 יחכ

 לארשי תא בר סתה ירמאקל
 ינת סנרפמ יניאו ןז יניא ימיאכ ימ " " ׳יג׳י'ח'ר
 יניא,ןז יניא תא׳יעאי ליספ לארשי שעמ? "*6""

 -שע .ל ת,אי יתיא ןישיבות יינבו ןכ רמא '?תתא/'
 ,ט נב׳מאי אהי ךלתיא לאש המ אלו ךל יי<י *־*״״
 !אל לארשי ינייד יע לע 'יש־עהש ןי־כ "נ ינפל
 יפ לע השענ יישיעהשנ ונייה םימ ינפ-י ס מ ^

 ילארשיב, אינמלקיא ץפסשקיאנ סישעמ וילכד
 ת או שרגמהכ לאומש רתאלכ לוספ השעת ןילנ א
 הלעכ דימ המנע תעקפמו יימ הלימ םא ביח ?פנ
 ל*> אינוהל ותוא ויפוג ייה 'יתכח םע הלכע ןיד 1
 שרפמד אייעט אוההלת אי ןילכ אלש וטא ןידכ ור
 ינפל אלי םהינבל ׳ושח ?רות יכל למבלוספ ,אמא אכזה ברל היל ישקית והניכ יישיע ימ ואל םיו.
 תייפכ ידי למש ןייכ ליו שרגתו רחנ ה סניאכנא א ננ לסיעל׳יךפדכ׳כ;לח ןןיכ יןה 1ץדכ אלסן ןידכ אלש יוה וכת
 הוה סתהל איהה ישישמ ברד אה אכה ת ׳ * או? את)רכ'י0רשח ברד אהל םתה תא אהל אנה ייו
 'ייכד יל זיפמ י!ם:ע יככ ינ יו־יל ירימ אלו ךירפ הוה אל יהניכ דשיע ינפל ואל י^ליספ}מא ־

 רטשב אלא יניכז היניבז ןיכזו הנ ת כ" י למנ היסנ,א בגאד ,כ)אל ינקז^ק ךלכ ל א
 לא,תש הדימי ייח קר השקב י,ע'** ;״'. א; לי'1ל א?הי ,א״א,י״ז ביהי אל׳יפא ינק ברצ/עמשמ יח ביקיר

 * רמא

 הרצו
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 ארתבאככ ישילש קרפ םיתכה תק\ח

 רחא־ל ץמחכ ברד ריתליתב ליעל ס״סמד יביב ברל) )אל יכיבז ליניבז ןיבזו הולת אתכל-ה א^ר דובא
 תיב ,דש ןידיחעמ ןיאו הייאר ותייאר ןיא הייאר איבהש אלא ןירוסיי אלב וליעאד הילת טקכ אקווד
 היל אריבס אמלא ןלזגל ול םי ועמ לכא יביב בר ףיסוא) יכיכז ווה אסידרפד השעמ איהה יכ ןוממ סנוא תייחמ
 הילתל הנק אל׳ועח לזגנל ןלזגה ול ןתנ וליפאד יביב ברל *־־־־׳ ־ ־ ״ ,״ ־'־'־ *י!'2:'־: ־י' ** * ד״ י ׳י

 הזו יכיכז היכיבז ווה אל ןיבזז
 םאי ןיז:יק־סד הנ6ח ■קל קחנ ב־ח׳יס^מ אב םייסכד יביב ברלו

 *י0י*< יאב ול שי תועמ ול ןיא עקרק
 ן^רטימו אוה ארמימ יביב בל רסימל
 אהכליה אנד'םא היל׳ליבס אל׳נוה ברל
 אלא ןרמא אלו'ינינז היגיכז !יבזו הוילת־ר
 וז הדשבו אל וי הרשכ לבא םתס תרשב
 לכא יזוז׳יל יצרא אלד אלא ןימא אל יסנ
 הוה אלל אלא ןרמא אלו אל יזוז יל יצ־יא
 יטובתשיאל׳יל׳וה לבא ישויכחשיאל היל

 'יפאו יניבז היגינז ווה והלוכב הכליהו אל
 טאו אימר וז הרעב השא אהד וז הרשב

 ר נ ןישודק וישודק שידקו היולת רמיסא
 אל ןישודק יארו השאב רמא ישא בר רכ
 וכע ושע'ביפל ןגוהכ אלש 'שע אוה ווה
 ןישודיקל ןנבו והגיעקפאוןנוהכ אלש
 חנית־י ישא ברל אניכר היל רמא הינימ

 אפסכב שידקל

 *בתכד כ)ל ברצ לקד ינטז׳ינטז ווה אל אעדוח רסח סא$
 'אנוקה ׳יפדכ יכיבזא אעלומ
 דלת הנתא לכא רכח אקווד)

 ׳יפא הנאמ דה אל היל ביהיו
 יעדי יא אעדומ רסח אל
 רסמד אכיהו היסנוא סידע
 היסנוא יעדי אל'יפא אעדוח
 אכיהו ןיטיגב ןכו ןניבתכ
 ליכיכז תעשב אעדוח לטבד
 רמג'יסנוא בגאד לוטטינהמ
 ראואה׳רפב רחאלכ לטבמו
 יפאו׳יעל האטה׳וקגוילקשמ
 הח לכ אעדוח תעשכ רחא
 וניא לוטיכ אהי אל לטכ אש
 לטכמשכ ףוסכל תחד םולכ
 אהי ןכל םדוק רמאש המ לכ
 רמג היסנוא בגאד לטיכמ
 'יעדי יא הנתמכ לכא לטבמו

 אלד לוטטינהמ אל'יסנואב
 * אל יא והימו לטבמו רמג
 עדומ לטבתו 'יסנואב ןניעדי
 לוטיכ וי.וטבש הארנ יתעדמ
 הכתח ירטשכ ןניבתכ ךכלו
 הדש *לבא :יעדומלוטיב
 יעדרהכ ירמאד אהו אל וז
 אב בתכ אלד אעדוח לכ ליעל

 אל איה אעדוח יאל ינולפל ה־סנואב הט קיעדי ןנא
 אסידרצד השעמ אוהה יכ אלא ליעל אברד אט11 תחכשמ'
 אעדומ׳ירנ אל וז הדשבי אעדומ אינהמ אל הדש סתסבד
 ןרמא אל וז הדשב וליפאו : היסנוא זעדינד אלא
 יזוז היל טלא אל יסרגד סירפסה יפל יזוז ינרא אצל אלא
 ויה ול הנח ונינפב סידע ירחא יכד רחיחל יעבד עמשמ'
 ונייה יניבז ווה אלד אבר רחאק יכו וז הדשב וליפא יניכז
 ןכ סאו תיעחה תניתנ יאר אלש ול הדוה ונינפב ידחא יכ
 ואל אלש הדוה ונינפב ירתא יכ'יפא סתס הדשבד תשמ
 קלחל ףייש אל האדוהבד׳רנ ןיאו יניבז ווה 'ועחה תניתנ
 ואל יא רחימל ךייש והידרתבד יז הדשל סתס הדש ןיב
 הארנ ןכ לע רווקשל הירמחלו היל יטמח הוה היצ ידיאל
 : 'כוקכ׳יפ קז היל ןכיסרגאלדיחזינרא אלו קיסרגד
 שדקחד לכ חאק אצ אכה׳וכ פסכב שירקד !דביה
 יבג סב קרפב ןכו שדקמ ןנברד אתעדא
 שיניא אתאי הלדגו הנטק איהשכ שדקד שרנד אדביע

 חלושהכו תיבותכ שירב 'ירחאדכ הינית הפטחו אנירקא
 אוה חאקדכ ןנברד אתעדא שדק אל םכ׳פבו אכהד׳ושמ
 סיחכח דיב חנ שיד אבה רכסד׳תול׳ירנו ןגוהכ אלש השע

 שידק

 חקילה'וא ןוקירק סה ןתנ
 יחד תיעיי תטה לעבל ונחמ
 'כיה ברלישקו הנק אל הדשה

 סושח׳מוז היהש איה ארחימ:
 אלו הכסי אל הניאו סילחא
 'ר הל דלא היה יאו אתיירב
 רדגמ הזנ ישפנד'יחשמ טיב
 תימרקרנגא ארבגאדנחלת

 סתי הדשכ :היויתב
 )ית^שחתחא׳וכחל וחירכהש
 )ז ז^-יכמו וחנע רריב אוהו
 ןהבש ,ר רריב ותעלחד׳ויכד
 ששות לאש היתעד ילג רריב

 דשב :רתו רתגו ךכ לכ הב
 נ'ז הדש טמל והוחירכה וז
 יצרא א : רכח התוא)
 הניג תחה הכח אצ יזוז
 £>א):ל$וקרכ לעבד ותעד

 | אל ׳י■' !ברא אל)וז הדשב
 אלל ת ,יכזיוה אצ־? ןרמא

 טומתשיאל׳יל הוה
 חיד סושב יתיא'
 !< דע יי ןתחה ןוגכ

 הללתה
 םלועב

 ו׳י^ דע יא׳

 תיעאל'ליכיש יוחיא סוש וא יתשא איבת*׳
 ׳ -י 1>יפא) יניכן סיכטז ווה והלוככ אתכליה)

 יוהד יטותתשיאל היל הוה אלו יזוז ינרא
 החירכחשכ השא אהד :יכא׳ציר׳חאד

 ן׳פח וניאש איתד וז הדשכ וב םדקתהלו.
 דקו הולת :יכה ןל אחי־ק׳חולכ *ומ רחאו

 . ר נע תיכיחש יכטזל יתדד ןישודיק הישודיק
 יבכ ;לא ינטז ווהד אנידוח רבחב רחא ישא בר רב

 ^9 איהד : ןישודיק ווהיל אלד ןנבר ןוקית
 יאד ןידכ אלש ןגוהכ אלש וחע השעכ ךכיפל :החירכהש

 יוא וריקגמז יהכירקע קבר ןישודיק ווהיל הרותה ןמל
 עדא שךמללצד שרפחרחא׳וקחבו הנתח׳ועמ ושע)

 היל אל רומא ןנברו לארשיו השח תדכ'שדקמ ןככרד
 םהו הלת'ימכח תעדב ירהש הז השדק אלש אצמנ ישודיק
 ןילובי אפסצג םידקד חכדי :וללה ןישודיקב םיצפח 'גיא
 קמח טג רקפה דכ רקפהד ןישודיקה ריקפהל סיתכח
 שידק לכא>יםזדיק ווה אלד ימד סמחבו לזגכ השדק וליאכ)
 אלש םימכח ורחאי ךא ה הפיגנ השעח השעש האטב
 שיאו 1 *• איה האיב ונתרכ לעכ ירה האיכ אהת

 ישודיקל ןנבר והניעקפאד ןויכ הריתה ןח רבד רוקעל
 אלא השאל זמתמפ תדלו ףסכה ריקפהל ןנבר ונח אפסכב שידקד אחלשב אשוריפ יכהו סתעדא שדק אלד געאו הינימ
 אלכיסצ רדה־לאווירג אהה ןיגכ הריבע אכילד אכיה ונייה ריתה ןח רבד ריקעל׳ימכח דיכ תכ שיד גלא האיבכ שידקל'

 חלושסכו תיבחכד איההבו תינז תאיב ותאיב הויונשד יאדו ןיא ינשמו הריבע תאיב ותאיב םימכח ושעי יכו האט לבא!
 היה אל שדקמכברד'תעראד ואל יאד עחשח שדקמ ןככרד׳תעדאד׳מעט׳מיחל ירטניאד ןיתעמשד ךלא יגילפ הרואכל5
 )שענ ןישודקדויכ סתהד סושמ םדקח ןככרד אתעדאד׳מעט ץרטניאו יגילפ אלד׳רנ והימו ישודקה עיקפהל סדט קע*

 שדק :ישדקמ ןנברל אתעדאד סושמ ואל יא םעיקפהל סיתכתה דיכ תכ היה אל ןגוהכ



 ו ע א^פאכנ ישי^ש קרפ םיתכה תקזח •0^0*

 הירמארמיפיראביא יאכ האסכ שידק
 יבאט תונז תידיעכ וחיריעכל ןנבר חויוש
 !־דנר סהח ןיכזוארגיכאיפפראידה
 רכא אהלקשאאו אערמא הנח בר רב

 ריפש אערזכא םיתהד ןאמ ז־יזנוה בר
 םיחח ריפפהרקשאאייההד ןאמו םיתה
 יאו אהירקשא א4 אערופ ׳א ךשפנ ,רמ

 אערוכ ואל יא ק ה אעדופ אל חלקשא
 בר שתח ריפש אהלקשאא םיחחר ןאמ
 ןיבזו הולה אנוה בר םאר הימעטל אנוה
 םידעה ןמחנ בר רמאהו יניא יניכו 'יניבו
 ןיא ונירבד ויה הנמא ורמאש

 טידקד אב שרל אמית 'ןיימל אכיא יאמ האיבב סיד{?
 •ןהד ןיםודק י?הל אל העקפה אלכ האיבב
 םילכ הל ןתינ יניא הל יונקש הפמ דגככד ביהד היילת
 אה ןכ סאד דועי האיב תאנה הל שיש יפל רחיל קמחו
 שידקו הדלת רחימא רמאד
 אלא דה אל ןישודיק )ישודיק
 .לכא האיבב ןא ףסככשידקד
 היילת ומב יוהד אל רטשב
 יונקש הפמ דגככד לד ביהיו
 ןיוסכ ראש הל בייחתמ יל
 יבג ליעל 'ירפד געאו הניעו
 ש המ יניבז בישח אלד טג
 תישכ ראשמ רטפנ לעבהש
 היהש לעב יבג יליח ינה הניעו
 :השרגמ היה אלז ןונרב׳כתונ
 ןאח אנזה בר רימא
 אעדימא סיתקד
 אגילפ אניה ברד סתק ריפש
 ןניכתכ אל רמאד אברדא

 : יניכזא אעדומ
 םידע ןמחנ בר רופא
 הנמא ורמאש
 אנמ םדי בתכ ןיאכ ךחריכ לע ,יכ ןיהחאכ ןיא םירבד ןיה
 •בהד אטישפ רחא םיקחמ אצמ יאד ירייא רחא םיקחמ
 זיז איה הנמא רטש רמיאה יבג תיביתכד ינש פב ךירפ
 ןדי בתכ יא םידע ירמאקל יא ןאמ רמאקד ןמאנ וניא
 רחאד ישא בר רב רמד ריעו אסישפ רתא םיקחמ אגמ
 יאו בתכיל ןתינ אלד םישמ ןמאנ >ניא ונירבד ויה הנמא
 ןמאנ יניא בתכיל ןתינ ,יפח רחא םוקממ אצמ ןדי בתכ
 הז ןיא ירמא יעב יאד וגחב ינמיהמ אל יאמא השקו

 רטשה לוספל יגימ׳יל תיא היפמ ןמחנ בר אהד ונידי בתכ
 רחא7 אנידל הימקל יתא יכ רחאקד תיכיתכד ינש ׳רפכ
 עורפ רמול ןחיהחד איידל ותיחו וכיירטש ומייק וליז והל
 ימילאד םידע ןכש לכו אוה ףייוומ רחא יעכ יאד וגח אוה
 ןריתי תמש ימ קרפב אידהב ירמא יכהד ארטשיעורואל
 רתאנ ליאוה ןמחנ ברל הנחאו אעדוחב אסעט ונייהד יר
 ערמו הפ לע יתא אל בוש ותכליהכ רסמנו בתכנ רטשהש
 נ־גמאו ליאוה ןידיגמו ןירזוחל ימנומדו וגמב׳יפא ארמשל
 לע ןימיתחה םידע אתיירואדמו ןידכ רטשה לע ומתחש
 אוה ןנברדמו ימד דככ ןתודע הרקמכש יתכ׳שענ רטשה
 ש רמואשכ לבא ףידזמ ןיעט יכ אקווד סייק הוכירנאד
 אעדומ רמול ןינמאכ ןיא ותכליהכ רסחנו בתכנ רטשהש

 םיסיכאו ינטקל ימד אלו ףיינזמד יגחב ונירבד ויה הנמאנ
 בתכנ רטשהש ללכ ׳ידומ ןיאד׳טיתכד בפכ׳יכתמד ונייל
 כתכנ אלו ויה םילוספו םינטקו םיסינאש םירמואש ןידכ
 יתא אל 'חול ןאכ ך יס אלד ינהמ וגח ךכ ליה ןידכ םלועמ, ן '׳ י
 ןגמב אוה עורפ עול ןמאנד׳מותכד בפכ ןמחנ ברל היל תיאד אהו רטש היהש םידומ םניח ירהש אדטסל ערמו הפ :מ
 עורפ וליפאד רבס וחי קל ךירנ ןיא ובתכש רטשב הדוח םתה רחאקד אנוה ברו ללכ ארטסל ערמ אל ימנ םתה ףייזמ־*
 *גמאכ ןיאד הדומ ןמחנ ברד ומכו׳מאת סאו ףייעמ ןעוט ןכ םא אלא ארטשל ערמ אלדגעא וגימב רמול ןמאנ וניח או3>
 ריאמ׳רכ ךל אריבס יא ךל החל יבונג אבנג ומייקל ךידכ ןיא רמאד אכיה ברל צ*אק יאמ אעדוהו הנמא רטש אוהש רמול
 *פא אנוה ברד ליו ןמחנ בר היכ הדומד ומייקל ךירכ ןיאד רמאק אעדיחו הכמאא יחנ א׳נוה בר 'מליד מ'רכ הכלה אמיא
 הנמאב םתה ריאמ׳רא יגילפד קכרלייפא ןעחנ בדלאתשכו ידימ גילפמ אלדמ ימוייקל ךירכ ןיאד רמאק עורפ תכעטא

 *ברד אתגולפכ סתה אמוקואל יעבו ןמאכ יכיא הז אוב הצמא רטסד תמש ימ קרפ איכתד אתיירב איההו ודוע אעדוקו
 רמ ^ ו לכה ירבדכ הל יקומ יוה ןמתכ בל ןנכרנריאמ

 ןככרד ףסכ ישודיקד אפסכב 'ידקד חכית שרפתד תיאו
 לבא׳וקעל ןילוכי קילכדד ןישודיקו ורתא סהו ורמא סהו
 רמיחל אכיא יאמ אתיירואד ישודיק ווהד האיבב םידק
 עסמכ ףסכ ישודיקל׳יפצי הוש ?ריזגמד םדיב אוה תיעטו

 שוקתיא רבד לכל סך> ןישודיק
 ,ותירבב'ירחאו ידדהל תויווה
 כ הלק הוש הריזג אהת לא

 יפוגח ׳תא רתיכ ירהש ךיניעב
 אלא בותכה הודמל אלו הרית

 יאה יאמ דועו הוס הריזגב
 ןנבר המיוס היל רדהמק
 ןויכ אה תיכז תליעכ יתליעני
 ןילוכיךאיה איק 'תיירו א >
 ןויכ אלא תיכז תליעב ה^

 אל םדקמ ןככרד אג
 אל ןנבר ירחאד ןיש>£

 כ ךכ ןותמו ןישוד ׳
 תוכז תליעב המכעה^
 . : אוה אמלא !סבי
 'רנ כ ותשש ןליאב;
 הלת א״ל והידש

 , ונרכמיש ארכיכה,'
 בר רכ הכר,תח ג ול ורכחש השע ןכו רמ?

 רטש בתכנש דוק יפפ רסמש אעדומא:וחג
 סתחד ןאמ :םתח'ריכמה רטס לט סגו תלת
 יכה יניבז היכיבז ןיבזו הולתד געאד םתח
 הב בתכש אעדומק לכא אעדומ לסמ
 םתח ריפס אתלקשאא סתחד ןאמו
 אכוה בר ־. הימקל קיסמ דלו יניבז
 *פא יניב ז א אעדוח ןניבתכד ןניעמש
 אעדוח ןניבתכ אל ליעל רחאד אב ,כ
 השעמכ סינאד אכיה אלא ליעל ןיקריפ
 # -יתנד ןבזו הלותב וליפא אדכוע ק\

 אל אכר לש ויתלקספ ירהש םירבדה ןי
 רמא ולס קספ רחאש ןיכזו הילתב ליט
 ךאיה׳סילכ יניא :ליעל'יפדכ יכיבזאאעדומ־קיבתכ
 תלקשאה תא הנח רב רב הכ ר הב םתחש אעדווי הל

 הכר ימכ אכה/וכ ןמחנ בר רמאהי הכ ומנע אגה זתחי*#
 ויה העדומ אתלקשאה לע וישכע דיהסליק הנחוכרנ^
 הנמא ורמאו רטשב׳ימיתקה׳ידע ;ןמאכ יא&אוסיר ׳
 ךרטנישכלו'ול ונכתב אצא םולכ והולה אל *הירכד 1
 וז הולמ רטש וילע איגמ אלס קולמל הול *:יסאהודב ה*
 ו־סכנ ול דבעיש הזוולהוליןכ סא אנא וכמיה^יוכ
 ,ורמצ הוה סלחגמ ואלל ןמז רחאל 'יפא הולי םא ויש

 ןית :ןידכ אלש ~
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 ארתב אככ ישי^ש קרפ טית"!׳, */4

 גא אימצמ אל סינייאצ ןיא ןמאנ יצירצד ייה אעדומ רמא יפא בר רפ ל
 ואלד ירמשל ינמיהמ אלד למ׳יפיסיח אלא םניאש׳ידינמי ירחאל ימד אל
 םמצע סה סא׳יפא אלא ביא אלי׳יצמאס ןיא רתא׳יתיייי אציי ןדי תכשנ פעא> םתידפ
 ויא ונירנד ייה הנתא לצא אציי ןדי צתכ ןיאשכ מ'ת ןה ןתידע לע ןיפיסימד ירמא
 1 1 ןגמכ םיצמאנ רחא םיקעמ

 ץנפאנ ןיא ונירבד ויה אערוס׳ינפאנ ןיא
 ןןרפו !־רפ ילע יזוז־•* אלד חפ 1ועפ ה
 ןרסו 'רטש יתא ארטשכ לבא ארטשל

 ' !-ונפא ןמחג בר רמצ-■■! הפוג ארטשל
 ונירבד ויה אערוכ ןינפאנ ןיא ונירכד ויה
 הנכא רפא ישא בר רב רמו ןינכאנ ןיא
 ונירבר ויה אערופ 'ינמאנ ןיא ונירכר ויה
 !־ווו בתכיל ןחינ הז אמעט יאמ ןינשאנ
 הקזח שיאל אלו 5 בתכיל ןתינ אל
 תיאד ןויב אטישפ :'ובו ותשא יסכנב
 אכירצ אל ליכאקר אוה אריפ אריפ היל
 יבו ךייסכנב יל ןיא סירברו ןיד הל בתכד

 # ורסחל 'םואה אינתהו יוה יאמ הל בחב
 אל הנמכ תוקלסמ יריו הכ קסע יל ןיאו וז הדש לע יל ןיא יירבדו ןיד

 בררכו תסורא הרועו הל בתוכב יאני ר יכד ירמא םולכ רמא

 מ ירמגל ןירזוח ןיא)ליאיה
 הל בתכד : (תודעמ
 ךייסככב יל ןיא םירבד)ןיד
 ימכ הל ב/סד רתיל ךירצנ
 בתוכהב ןכתדכ סהיתמיפבו

 ךיישכככ אלא הל בתכ אל יאד
 ינהת אלו היתיריפ בואיתכא
 הכתנו׳רכמ סאמ אלא ךייסככב
 הל בנ־וכב :סייק
 רתימל יהמ ייה) יסירא הדועו

 ימכ יא ביט ןושלב הל בתכש
 ל ןיאש תכמ לע הל וכתכש
 הל ןתכמ יא הב תיסר הלעבל

 ןיא)התנק ןמקל 'תאד הלעכ
 :תיריע לכוא לעבה

 ברדכו

 י םוקמב אצוי םדי בתכד יא /ידע ירמאקל אלא דע׳וכ הול רמאקד׳מיליא ןאת מאקל׳ירמאו
 סה אוה רסאש הפה רתימל אכיא אהו ינמיהמ אל יאמא רתא סוקחח אכוי סלי בתכ ןיאל
 יאקדו רסא םוקממ אצוי סדי בתכ ןיאלו ילע ירמאל סלועל ישא בר רמא ןכיקסחו ונמתח
 ואב ןכשת לא כש םושמ ותיפ ךותכ הנמא רטש אהשיש םדאל רוסא אכהכ כר רמאל אכהכ
 תצע םישתשכ תידעב ןמאכ םדא ןיאד ןמאכ וניא יתמתח רמא יכי ימתח אל הליעא םידע
 מ אעדומ רסמ רכומה וב ןימותחה םידע ורחאו אוה רכח רטש סא וכרבל ויה אעדומ :
 לומ תילע ידי לע ולטבל ןיאב וישכעו אוה אילעמ ארטשד ולומ והייורתל 'ינמאנ ןיא :וכ

 כ אתלקשאה אכוה בר לטיב יאויא ימכ אכהו ולטבל ליגתו רזוח וניא רטשבש תילע דיגהש
 ע ןיכמאכ ןיאל ילימ יכה ינשמו : ןמאכ וכיאו ונירבד ויה אעדימיואש דעה אוה הצח יכ
 תככש העשמ ןיד תיבב ןתיליע הרקחנש ימכ השענש רטשבש תילע לטבל םיאבו ונירבד ויה
 ירטשל ערמו אתשהד הפ לע אתא אל דינמו רזוח וניא בוש דיגהש ןזיכל ןושארה תא לטכח
 רטש יתא אתלקשאל המדקש הכקרכ רב הכרד ךה יכ סרעה הילע ומתחו רטשכ אעדומה
 רפמדכ סיכמאכ ןיא ונירבד ויה הצמא רמא ישא בר רכ רמו :הירתגד אתלקשאד ארטשל

 ,תאנ >מתק דיעתשכו ימתח אל הלועא םידעו הלוע ךילהאב ןכשת לא ביתכל סושמ ליעל ,ירפלכ
 א.עשר ומצע תישעל ןמאכ וכ*אד םיכמאכ ןיא רתא סוקמח אצוי םדי בתכ ןיא׳יפא ךכליהו עשר ומצע םישמ
 יל ןתיב ידהש סיכמאכ ונירבד היה אעדומ : ׳יכתאכ יאמא אעדזמ יבג ב׳אד ישא בר רכ רמ שיית אל רטס
 ירחא תלימ אלא דיגמו רז:ח הז ןיאדיינמאנ רחאיוקמת אצוי סדיבתכייפאו וסנואמ סינאה ליצהל ידכ דיבעק
 ה לעש םינמאנ איה יתירחא את לימל יאנתה םייקתנ אלו ונירבד ויה יאכת לכא ונמתח סתה יתכ ןנירמאדכ
 כי:טק ונייה ןיסיצא ינייה םילוספ םתה קתדכ דיגמו רזוח יתד יכיהו םולכ ול בייח (יאש ןידיעת םגו רשכס
 יפד אוה תהו סתחנ׳ולספב ירמאקל ירמגל רטשה תא ןילסופ ירהש םינמאנ ןיא רחא םוקממ אצוי םדי בתכ
 והיבא תיבמ הל ולפכש יתשא לש גולמ יסכנב קיזחה סאש ותשא יסכנב הקזח שיאל ןיא : דיגמו רזוח סושמ
 לכואו׳יסכנב קיזחמשכ הלעב לע תיחמל השא ךרד ןיאד ירטש יתדבאו היתתקל דישאמ׳מול הקזח הניא׳יכס
 ׳יכקיתש םימכח תנקתב אריפ היל תיאד ןוטל ידיב אוה תיקל ןועטל לוכי ןיאד אטישפ : התיא ןזש רחאח
 עדוי לכהש תיחמל'בירצ ןיאן׳ולכ קיקה ןיגב ול ןיאו ליכאקד אוה יריפ ןתוא הכיקריפ תחת לעבל השא יסכנ
 אמש אחעט ונייה סתהד 'נ לכ ףיסכ תיחמל ךי־נד ןרמאד ארוסל אתנכשמל יתד אלי יז עקרקל דרי תחיפ
 הלעבל השא יסכנ לפא ידיב איה תיקל ןועטל לוכיו ודיל האכ ןוכשמ תריתכש םירוכז םידע והי אל הבירמ

 ןיא הפאו יל אהי אליחולכ יל ןיא םירבדו ןיד : הייחב 'קזח ול היהת אלי ותשא עקרקב ול שי תיריפש ןיעלוי
 ב קלח אהי אצ רחאשכ הכתח ןושל הז ןיאד םולכ רחא אל :ןידכ אלש תיריפה לכאי סא תלפקמ ותשא ןיאד
 ידו ןיד הל בתיכב יכתח :הצריש ימ לכל תרקפומ ידש ךל הרוכמ ידש וריבחל רמאיש דע ולש אוה ירה ותרכ
 ליזא)קיסמדכ)ןיאושכ תעש דע ת)ריפב הכוז לכיאד ותשא יסכנב •הכזיש׳דזק ונייהד הסורא הדועב ךייסכנכ
 י 'ל אהי אצ רתוא)ודיל ואב אל דועב ןמזה סלוק הילע הנתמ סא ןרקועל לוכי םימכח תנקתכ םדאל תואכה

 : ותרכ לעב םדאל ול ןיכ/מ ןיאד םיתכת תנקתכ ול אבל דיתעה ןותמ
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 לל האבה הלחכ : הז יאכת ל*עומד איה א;הכ ברדננ
 םדא.? ןמקל סרפחדכ ןככרד הלקנ ןמכ לל אבל הדיתעמ
 רמאקד ןמכ הכשריי אלש איקש סדלק הילע תיכתהל למי
 'מולכ יל אבל הדיתעה הלקנ התוא לע יל ןיא־ ס־דבדז ןיד

 :םירבד)ןיד יל אהי אל
 הלקנ וזיאבו רמולכ אכרדגו
 האבה הלקנב יאנתה ליעמ?
 אכרדכ םימכח תנקתב ןל

 ןמכ אתיירואד הלקנכ לכא
 תשוריכ יל ןיא םירבדו ןיד
 יאנתה ליעמ אל תוחישכ יבא
 אלא אהי ולש ותרוכ לעבד
 ןושלב םירחאל הסכתי ןכ סא

 י תנקתב ישפיא יא הכתו*
 קנב :יתאנהל ושעש סיחכז>

 שיניאד ותרכ לעד )צ ןיעתוש איה ןככרדמד ןמקלד תאז
 סיתכק ול ושעש הבוטב ששזח וניא םאש םיתכת והוכזי אל
 יאמ ג סיחכק הונקית ותעדלש ותרכ לעב >ל ןתינ אל
 שרדמה תיבכ םירבדמ ויה סימכק תכקת וזיאב תאז ןיגב
 םימכק תנקתכ ישפיא יא רמואה לכ אבד רמא הילעש
 ב רדכ :ול ןיעחוש הכ םירבדמ ונאש הנקתה תאז ןוגע
 השאל ןתינ לעבהש תונוזמ תנקתמ רמולכ בר דמא אכוב
 ןהיתתת הידי תכאלמ לטונ אוהו שרדמה תיבב׳יקזסע ויע
 'וכוזת׳ימכק ונקיתש-הנקתה תאז ןמכ*אכד:דמא הז לעי
 וזב סימכת תנקתכ ישפיא יא תרמוא סא התבוטל אשאב
 תכאלמד הב^ט הכיא ידידל אהד יתבוטל ונקתש הנקתב
 ימנעל הכאלמ השעאו־ ילשמ ןמא ־תונוזמ לע <ןידעיד*
 הלוכיש בר דמא אכוה ברדכ 'יעומשאל אקאו הל ןיעמוס
 הכאלמ השוע יניאו ךלשמ תיכוזיכ יניא הלעבל רמול השא
 יכוזמ רבסקתיביתכב אמעט־םרפחדכ ימצעל סא יכ ך^
 ותרכ לעב לעבה ןמ השאל טוזמ ונקת הלתת תולכ רקיע
 הכאלמ ונקת כ קאו׳כאלמ השעת אל ןיכ׳כאלמ׳שעק ןיע
 ונווכתנ התבוטלד ןייכו הכיא הל אהת אלש תוכממ תתוי
 הניפת יניא רמול תרקוע איהו הלקת תיכוזמ הל ןקת£
 ןויכו יהדיכ תושרה ו״תמוזמל תששיק יניא מ הנקתב
 הלעבל הידי תכאלמ תנקת סג תיכזזמה תנקת הרקעד
 לוטי אל לעבה סג הל ןיא תיכוזחד ןויכד אליממ ?ל־טב
 ןאכמ רקאל םדאל ול האכה הלקנ ונייהו הידי תכאלמ
 יסכנ לש קוריפל ההו סמ לכב אבל םידיתע תונוזמהש
 שלו של הכוקרפ תתת התודיפ לעבל םימכח ונקתש גולמ
 ב ששוק יניאו הכוקרפ תנקת ילע לבקמ יכא רמא סאס■
 סירא הדועב יאנתה ליעומד יל ונקתש גולמ יסכנ תוריפכ
 ב ךירטנאד ונייהו תוריפל היתיעקיקכ הכז אל ןיידעש
 רמול ותשא יסכנב הקזח שיאל ןיאד יכתימלןיתינתתכ
 לוטי אלש הסורא הדועב הל בתכל געאד ידיב אוה קוקל!
 י׳צמד הלעבל הקיח אלו הקתש יכה וליפא היתיריפב סזלב•
 אצ םלועמ לכא יתקתשש ילעבל יתישע תור תקנ הרמ א

 ישמו : ול יתרכמ
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 ברתבד

 ז־רידחנ ה־-גנהב בר רמאד אנהכ ברדכו
 שכרא רחא שבוקמט סדאיר ול ,ראבה

 רסאד גררכו ,רגשריי אלש "׳1דע הנתט
 ן־־ונקהכ ישפא רמוא,—ו דכ אבר
 ןוגכ יאמ ול ןיעמוש תאז ןוגכ זבבימבח
 אגוה בר רטאר בררמא אנוה בררכ תאז

 רמא

 'נ?כ ברדת׳״חר יתייוי יאמד מית גסכ
 עעא סירכדי ןיד ןושל ימא5)יתיימ יא

 ןושלכ מאד ירייוי יתיימד יסכר לכ אמליד עייג ןישל תיהש
 י רע ןלכיחדכ ביט ןושל איה יתייתל ישפיא יאד דועו נו0

 םישרפמ שיו תיתירכד ינש
 ול האכה הלקנ רמאקדמד
 ול האבש אלו אקווד םדאל
 יריימ עורג ןוסלכדללכמ רבכ

 התאב וליפא ביט ןושלב יאד
 ל לכוי אל המל יחנ רבכ

 ייתייתד׳רכ ידלי הילע תינתהל
 ןיאד ןל אמייקד געאד היאל
 םלועל אב אלש רכד׳כקמ׳דא
 אלש רבדמ קלתסהל לוכי ח״מ
 #כהכ בר אלכ תאז םלועל אב
 ידימ קלתסהל לוכי םלועל אב אלש רכדמד יתיימ יצמ

 ןוממבש רבדב הדוהי 'ר רתאד הציעו תוסכ ראשא הוהד
 רבסקד סושמ אלא גילפ אל ריאח׳ר וליפאו םייק ואנת

 םתה יכא&ד לי ו לטב ואנת הרותכ בותכש המ לע הכתח
 ךרד רתוא יניאש יריימ אכהלבא רומג יאנת השועש
 אכהד 'זעו ךייסכמ יל ןיא םירבדו ןיד רחיאש א^ יאנת

 יתוטפיוהד דע ונחמ תשקבמ השאה ןיאו ומצעמ רמואש
 הל יעכיא השאצד ךשנ והזיאב ןנירמאדכ אמלעב יל־ח
 קוליסכד אכהכ ברדחד יתיימו ינתמ אק לעבו ייוכתאל
 *אנקה ליעומ הלקנ וזיאב תולכ ברדכ ימכ יתייחו ליעומ

 לבא אברדכ םימכח תנקת ידי לע ול האבש התואכ
 אל יבא תשוריב יל ןיא 'ירבדו ןיד ןמכ אתיירואד הלקנב
 קלתסהל ליכיד אמעטד יתיימ אכוה ברדו םולכ ליעוי

 התואכ ןפח יניא רמול לוכי ונקית יתכיטלד ןויכד סושמ
 הייאר ייוקיאל ךירכ אל םירבדו ןיד ןושלמ לכא הבוט
 םירבדו ןיד ןושל ךיישד ודיל אכ אצד אכיהד אוה ארכסד
 אכהכ ברדכל ךירטציאד אהי אילעמ אנסיל אמלעב ומכ
 השאהכ היל א ריבס והיאד ךירטניא יאני יכרד םושמ ואל
 ןד־דלד 'ישמ א ^ םליעל אבי אלש רבד הנקמ םדאל הבר
 ,אל הידוחל אברד היתלימכו הנקמ םדא ןיאד ןל אמייק
 ׳ תיכתהל לכמש ןניעמש הוה אל׳כרמד אכהכ בר אלכ יגס
 י אלש תיכיזמא יאק אגרד געאד םליעל אב אלש רבדב

 וטאד תונוזח הל ןיאש המ שודיק וניא םקה םלועל ואב
 אלו הב תרזוח הצורשכד החרכ לעב תונוזמ לוטיל הל שי
 הלעכמ הידי השעמ עיקפהל הלוכיש אלא אכוה בר למק
 התח סא רתאדנכשרכ בתוכה קרפב קיספד ברקאו
 ץייקכ ךייסכנכ יל ןיא םירבדו ןיד הל בקכ וליפא הנשרי
 תיירואד לעבה תשורי רבס והיאד הימעטמ ואלו ךתומבו
 > ׳ ןככרד לעבה תשורי רכס ברו
 תוריפחד׳כש יאמ הרות לשכ םהירבדל קוזיח ושע׳ימכחו
 הלפכל השורי ינאשדלי׳ו ןנברד ההד סושמ קלתסהל לוכי
 יבגל השולי התואב סה םירכיכ השאהישרויל לעב ימק
 לוכי גולמ יסכנמ אבה לבא קלתסהל ליכי ןיא ךכלו לעכ
 השאה דיכ ונייהד וישכע ןהש ימ דיב וראשיס קלתסהל
 ול שיש רבדב אצא קוזיח ושע אלד רמימל ןכיצח דועו 0 6
 יא קוזיח ןנבר ושע אל אקיירואדב היתהכד אכילד רבדב לכא אתיירואד השורי אכיאד השמי ןמכ הרותה ןמ שרזס

 השורי ומכ יקיכש אלד תיריפ שי לכל אלו הבותכ שי לכל עעא שירכ ןכירמאדכ קוזיח דובע אל יתיבש אלד קוריפ יתכ
 קשורי ךכליה זוז םישמחמ הל ותחפי אל ןכת ןיחיתי ןיאזשחכ׳יפאד לענה שרייש לזרב ןאצ יסכנ הל ןיאש השא ךל ןיאד

 אכוט אכיאד יקיכש אלד קוריכ לכא תונתהל ליכי ןיא תושורי לכבד לעבה תשוריב ןנבר גולפ אל) ,חיכש לחכ ןאצ
 ה,כ ג קוזיח )שע אל גולמ יסכנ סהל ןיאש
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 ימכ רמאק יכו׳וקכ יפ׳וכ הלעבל׳מאתש השא ודלזצ
 יסכנ תיריעב שש;ת יניאו הניקרפ לבקת יניא
 ןיידעש הסורא הליעב יאנתה ליעיתדיל ונקתש הלש גולמ

 ,יבהל אכ״סרל׳כ היה תנקי׳היתחיפל היתועקרקבהכז אל
 קרפב איכתדמ יירבדל היאר

 הכיקריפ ונקת תתפתהס׳רענ
 יריפד הנימ עמש תיריפ תחת
 עב אהד ןכ רמיל ליכי)רקיע
 ,כיה ברד תלימא ךירפ פע א
 ונקית יכתקד אהת אצהד
 ינשתו הידי 'שעמ תחת'יניזמ
 תחת הידי׳שעמ ונקית אמיא
 יאד אבשר רתוא תמו םיכוזמ
 הנלקרפ ברדאל ןכ'תול׳שפא
 פ *ר קדקדמש ומכ רקיע
 יאמ רמאד הרענ רפ׳וביתכב
 והת תיריפ לכוא לעכ ןכיפל
 יתינא 'סליכא אל לכימ׳מיתד
 'תידע אהד לתק׳וכ להכיחנינ

 .׳ י הל קרפו ולח אלל ןינמיזד הל
 היל וכיקת לעכ אמלשכ ליעל ס;# ימנ רמאקו הידידמ
 אלו ענמימו הכיא הל אי# יאכתשיא יאד תוריפ ןנבר
 הרענ קרע ימלשוריבו ןק!לכ השאה תביטלד עתשמ קירפ
 לכואש לעבה וילע רתי תאשכ ןנתד אהא אידהב רחאק
 ןיא קורפל אלו לוכאל ישפא יא רתא סאש הייחב תיריפ
 הכיקרפד געא תיריפ תחת הנ)קרפ ןנתל אהו ול ןיעמיס
 'תול השאה לצית אצש ןניעימשאל אנא יכה יכת אל רקיע
 אלש ןקתינ תבוטלדגעאיתחיפ תנתונ יניאו תידפנ יניא
 רמול הלוכיש תונוזמל יתד אלד דומי סימה ןיל עמטית
 ׳שעמ תנקת תעקפמ אל סתהד השוע יניא)תיכיזינ יניא
 שעת רחמל זא )יה תיניזינ הכיאו השיעהניא סאש הידי
 תכתינ יניאו תידפנ יניא הרחא סא לבא תיכיזיכ אהתו
 לכ לש תוריפד תמיפ תנקת ירמגל תעקפמ ירה תחיפ
 ודיד סישמ תיריפ ינאש ימכ יא הכוקרפ תחת סה הימ^
 ךאיה הידי השעמ לבא עקרקה ףיגב הכוז איהש הדיכ ^
 סיליה ףמב הכזיש תיתל ךייש אצד ןיעב ןניאש סהכ הכת 1
 פ עא פכ אנזה כרא גילפד שיקל שירל יכינמ הז ןיינעכו
 י:ת אלא אתיירכה היגמ וניאו רקיע הידי השעמד יבסו

 ז־ר^יעב1)רמאתש השא היומי בר רמא
 אמית שי היאר אה׳שוע יניאו תנוזינ יגיא
 חקיר ןגח אל ימ ילענל יתישע חור תחנ
 תקט ז־רשאה ןמ חקלו רזחו שיאה ןמ
 יתרישע חור תחנ ז־ררמא אמלא לטב
 חור ז־רחנ אמיו־־ר ימג אב!־ר ילענל
 רמא !־רלע רמחיא אה ילענל יתישע
 ןתואב אלא הכרצנ אל'גוה בר רכ חבר
 התבותכב הל בתכש דחא תורש שלש
 דחאו תתנותבנ חל רחיש דחאו'

 ארחכאמ

 *אד קזח שיאל ץא ינתחיכתקדשידח אה׳דומלק ישקתו
 ליעות רטש יא׳ידע תייאר לכא ןאקמ׳ייקל יל תלעומ 'קזח
 :'הנק הלס גילמ יסכנ ותשא ול׳רכמ סאד׳תריכח סייקצ ול
 ילע סיעכי אלש ןל יתרכמש ילעעל יתישע תור תחנ אחית
 ותיכקהל יתעדב היה אל לבא
 ,יניכזד ןיבה הילתל ימד אלד
 ו רמג היסנ)א בגאד יכיכז
 סנוא אכילד אבה לבא ינקמו
 אל ימי/ייכקא) הרחנ אל בל
 הליכי הנעט ךה יכד ןנת
 ונקש םירחאל ןועטל השא

 הלעבל הרכמש שלו הלעבמ
 ןמ שיאה ןמ חקל : ומצע
 *דבעושמ ייתלעקרקלכילעבה
 רחמל ןא ליהו יתשא תכותכל
 ףירטת הנשרגי )א תימי סא
 ינב אנמת אצ סא תוחיקלמ
 ייסכנ לכ הל בתכ ןכש }ירוק
 ךיתכיתכל ןיעברעו ןיארחא

 אקילה הז רזחנ :תטיתכ'סמב .
 אצש ידכ )ל ותנקה)טעומ *יד הל ןתכ השאה ןמ חקלו
 לטב לטב אל לטב לקקח :התבותכ בזק ונממ ףירטת
 תוריפה תא חקולה הז לכאי לעכה היחיש ןמז לכ שממ
 אבי אלו השאה שרגתת אלש ןמז לכ׳וה רכמ רכמה ירהש

 הל ולפכש השאה קרפכ 'ירחאדכ ירמגל לטכ וקקח רמול
 רמאי אל יכתקל אפיס יכה אתית אל יאד יפיסכ םיסכנ

 לכ אלא ןחלושה לע תחננמ ךדיכיתכ ירה ותשאל סדא
 יגמ אל ימנ יכהי כזכזל יעב יא)ךיתביתכל ןיארחא ייסכנ
 *דבעישמש פעא/ייק כמהש ןידמל וכא סשח היחתב קזמ
 כ ןהמ ףזרטל לביתש דיבעש ינהא יכהלד אלא השאל
 רזחא לטכ ומקמ יאה ךכציה׳תכימכ תובגל הנמז עיגישכ

 אבתשכי חקיי איהה ירמגל לטב יוהד יאק השאה ןח חקלו
 *תישע חח תחנ הרחא׳ינחד ונחמ ףירטת תבותכ תובגל
 *בלב יתרמג אלו יל ןידבעישמהועקרק ךל ריכמל ילעכצ
 תקלי רזחד איהלד הלע רמתיא אה יכשמו : ךל תונקהל
 וקקמ ינתימל הכרצנ אל׳נוה בל רב הבר׳מא \ השאה ןמ רמיא יכה ו>פאו ינתקדכ הידי השעמ תמת תונוזמ'ו:קת !קקמ ינתיחל הכרצנ אל׳נוה כל רכ הבר תא : השאה ןמ
 תידש שלש ןתואב אלא הסאה ןמ חקלו רזחד אכיה צטב 'ןעמ יאנ אקפס אלד אכיה הל רמול ליכי לעבה ןיאד תי

 רידתה שירבו ןיטיגד קעכ ילהב חכומדכ ךיתונוזמב ךיד* והיייזליע הכמס התעדו׳יסככ ראשמ תיי הל תודבעושמה רידתה שירבו ןיטיגד קלב׳ילהפ חכומדכ ךיתונוזמב ךידי
 דבעשמד ןמכ התכידל׳ישיק ארדה אקפס אצדיא ךירפד
 חרפב ןניסרג יהזו ;הל רידס יצמיכיה והל
 הביתככ הל תכש תחא פ'הו ולשת סוש הל סינכהשתתאי
 הבותכ ןישל ךייש וצשמ ןתונ סדאש המבו םיתאמו הנחב
 דחייש תחאו ונבל ויסכנ לכ בתוכה ןוגכ דוחיי ןישל אלו

 ט היכא תינח האינהש אינודנה תחת התכיתככ הל
 התתפתנש הרענ קרפבד הביתכ תארקנ ימנ אינודג

 תחתל תיינודנ תחת ונייהד תביתכ תחת התרובק ינתק
 ןנירמאק אקריפ אוהה ףיסכד 'ירכק אל םיתאמ הנמ
 ולשמ סיש הל סינכהש תחאו הרופק הל ןיא הסיראד
 הנמה לע )לשח הל ףיסיהש תפסית לגנכ הדש הל סשס
 הז רדסכ הביתככ ןיבתיכ ולא ןוממ ינינע 'גו םיתאמו'
 תלענהד המע האיבהש אינודנ בחאו סיתאחי הנמ הלחת'
 ,יפ אל׳יקכי׳יכ הילידמ הצ ףיסוהו ןיד ןתח יבכו כקאו׳ילז1

 אמיליא 1 :ןכ5

 ןיחכאלא היינקאו הרמג אל יאדול לטכ ותקני יוהד יפט
 ניהיל אלד יאמ יטועמל שרפמ הימקלי הלעבל התשע חור
 ןח תחא רחולב התביתכב הל בתכש תחא • לטכ חקמ
 אוהה ריכזה)שיריפכ הל דבעישס הדש איה תנדש ש>שה
 הילע התעל הכמסו הל דבעתשיש הבותכה רטשב הדש

 בתכ ךכש הל דבעיש ימנ ויסכנ לכ והימי יסכנ'אשמ יפט
 סייס חלו ריכזה אל יהימו ךיתכיתכל ןיארחא י סכנ לכ הל
 נא :ידכל הז סא יפ הביתכה רטש ךותכ שוריפכ סנוכמ
 אלא רטשה ךיתב בתכנ אל התביתכב הל דחיש תחא
 יתיתיפ א האשעו ויתודשמ תחא הל דחי ןיאושינ דחאל
 הל ןידנעושמ מתודש לכ והימו התכיתח הכחמ תיכגל
 ולחיו ליאוה רתוי תחטוב הז לע אלא הבותכה רמש׳ותכ

 ג־>י ; םידע ינפכ הל
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 ח ע .וע*$3?י ארחב
 יבג )לפנש לשאה פכ 'טייסככ ראש יטועמל אלגילי^ תיפמ יל הסינכהש הדש הלשמ סוש יל סינכהש תחא)ג ה

 ונתד אהל הפ ייחא יסכנכ ריכמיש הגירה יילע *יי[" הכיתכה רטשב ודוש ועקבו יתיא ימשו היבא
 לטב ימקמ הסאה ןמ קהל)רזקי שיאה ןמ קקל ןיקזינהכ סא יל יקקפ )תחיפ אש לזרפ ןאג יסכנ סה) ימדב לעפה

 לאשכ ש כ7 לאומשירה השקהו קודשיגב ןניתקיא אה היל לעכלד איכידנ אל) ןיבמיכס יהז) )ל לריתיה )ריקיל
 ךס ןיממ ךנז ךכ אהוכא יבמ

 ךכב ןתחה יילע לביק לכה
 ח הלשה אז סג)ןירכ ל ךכ)
 € ראש לע הל דבעו&מ
 הז לעש אצא לעכ לש )יסכנ
 ליאוה )לזבעישכ קמ קחטס
 גח) וקסינכה היכ א קיכמנ
 ןח קקל) רזק סא )ללה קילס
 הלחאל לטב )קקמ השאה
 1 ילעבל יקישע חיר קקנ
 'ייסל׳צטזיפמ יחנע ן׳רקחה!
 'תולכ יאמ יטועמל:?לש ן׳חיק
 קידש 'ג טקנ יאמ יטועמל
 הדש אל)לטכ יקקח רהד יללה
 ראש יטועמל אחילא:קלק א
 לעב לש קועקרקו סיסכנ
 חקלז׳זת סאד הל 'ידכעושמה
 ק אלז םייק יקקח השאה ןמ
 ילעכל יקישע חיר ק/ינ 'חא/ו'

 יטועמיי ישמ םוש !1ל הסינכהש תחאו
 1דב □יסכנ ראש יטועב1? אבילא יאמ
 ךיניע ה׳ר רמאד הכיא ה1) יוהד ןכש
 יטועמל אירא 'תרימנו ןישוריגכ תתנ
 חשסזו שיא רכיפא רבאהו גולמ יסכנ
 םולכ אלו ושע אל גולב יסכנב ורבפש
 וי-וי:-* ןינזר אביה רפימאר רמתיא יכ
 יהיא הנבז נ א אקפמו יהיא איתא תימו
 'שואר 'הנקתכ קיפכו והיא אחא החמו
 ינינת רכ יסוי ראר אנינה רב יסוי 'רדבו
 יסכנכ הרכבש תשאה וניקתה אשואכ
 ׳וחוקלה דימ איצומ לעבה תמו גולמ
 נ'א אמלעל והייורת יניבור אכיה לכא
 'יאו יניכו הנינו הידירל יהיא אנכה

 ל אכה עחשמדכ סיסכנ
 ,)קקח שרפל י יל הארנ ןכל

 ק?דש יגו הפירט קעשח לטכ
 *יפא)ייסכנ לאש יטועמל יאל
 קעש דע סייק נקקמ קןדש׳נכ
 )קקמד הפ בשייל שד 'פירט
 #כהו רקלאל לטכ עמשמ לטה
 קינמ אלד יאמ יטועמל ו פ ה
 ילעבל יקישע קמ קמנ ירמא
 םיסכנ לאש יט יעמל אחיליא
 *י/הד שיכ ירמגל ןורטק אלד
 רחאק אלל אהי הביא הל
 )קקמ ןיאלייסכנ 'אשיטיעחל
 אל אה סושמד רקלאל לטב
 .הכלגכ אל ימימל ךילנ היה
 'מ־יספל מש׳שלש ןק/אל אצא

 ק1יל לטכ /קקח ןיאד ')ה
 !ןדא לכ אהל קודש׳ג ןתואב

 יפיה בר רב הבר רקאק יכהו
 / " מ יכשמןיאימילכ ופב .סנאל
 ידבעושמד ןליכד קודש׳ג ךנהב אלח "יסכנ״אשג קיבדמ

 האשע חיר קקכ אלא היינקא)הרמג אל יאל)ךכ לכ ךל
 ןניאש ךכ לכ הל ןידפע/שמ ןניאש מש״אשכ לבא הלעבל
 תחנ הרמא קינמ אל) היינקא)הרמג יאד)הל ןדקוימ
 קינחד ןכש לכ : סייק )קקח דה)יצעבל יתישע חזי
 אל סא הכיא הל אדהל יצעבל יקישע קיר תחנ הדמא

 ףירטתי לטב )קקמ יוהד ןכש לכ)הלעבמ קקלל ןל רממ/נ
 בקכ אל יאד לעכ ק?חי ןא׳רגקקשפ קפוקכ ינממ השאה

 זיא ךכל) ךשרגא )א קימאשכ ךיקבןקכ קיבגל קא הרמס)הקיתב זא ןישוריגב קקנ ךיניע הלעב הל רמא ןדקנלל היל
 3 רערעקש איה ן יד הל סדקייש רקאחד יכל לעב הל רמא אל קמש׳ג ךכהב לבא סילכ יסכנמ רנכמל קקנמ קא
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 ןימכעושחה קיעקרקרכיח
 *קקןאל^רטניא אל יאלי אלא
 $ אלא קודש שלש ןקואפ {
 אכיסרל השק לבא ללפ אפרט אלד סיסככ ראש יטיעמל
 ןיא םיסכנ ראשבדהיל אטישפד רחיחל ןנינמ יכיהד
 'שלש ןקגאב אנה הל יקיחל ימקמ אה רקלאל לטב למקמ
 יקקמ ינקקלנעא סיסכנ ראשב ירייחד דיס הוה קמס
 אלד אה םוי 'ל מסמשיש מ*ע ידבע ר״גרלגזז :לטכ
 ןינעכ דבע טמל ךלדייאליוסמ קוריפל ודבע בוחה טקנ

 );שי *• הכאלמקטעצ ןקןא ריכשמ אלא הז



 י ■9

 ארתנאנכ ישירש קרפ םיתבה תקוח
 סוי דימעב אתשה תיש קה^יא׳יממ )א סמ ןידב דנ$י
 םיטפשמה הלאל׳שרפכ׳יפ *םרד׳יחליכ ש׳כ םקמ אל

 רבםזל : תעלתעמיאיהסיתלט איהש סמ ?התא
 כ'ה ליתחת׳ילדד׳לשמ יאה יאד ימד״לגה ןינקכ חיפ ןלק

 ויתחתד ייל אכח))פסכ ביתכ
 דזעלא רכ רסאד רמיכא אמיא לענ יאו 'ימי אלא יפסכמ יפט אקללל

 'תאק דחאידאל דחיב״היכש ורכמשכ "יפא׳מיתא׳יא׳יאו
 חקלו רזחו השאה ןח הליחת חקל׳יפאו׳ללכ אלאשע אלל
 רכח יזה אלד הלעבל איה הרכחד ביה ש בל שיאה ןח
 רמאד חימאד רכח הוהד אקיידד׳יכתמ השקת אל )הימו

 יארקמ חעטףיליו״זעלא'רכ

 ןינקכ )ריפ ןלק היצ אליבסד
 1תיתל׳יל׳לה כ'א תא)ימד מה
 'בשאדכ׳ימלי לא׳לי ןידב וניא
 בולח ידבע 'דח יכתד לכלחהב
 לכא הש אל ןיע)ןשב ןיאנלי
 <אל'אל ךליא אלת)שיאל אצ.
 ת'ל ע'כד קיסמ)השאל אל>

 תמיפ ןלקב)אשנא בקת להל
 רמ יגלפימק ימד ףוגה ןלקב
 רמ) יתד סיגה ןלקב רבס■
 אח1ז ימד וגה ןלקכ לאל לבס
 ןינקכ תמיפ ןלק בישחד אה

 שיאל׳ניש יכהח אל יחד ףלגה

 ופע קספו ורכע קרא רבומז־ד אינתד
 רמוא ריאמ ינר םוי םיש1?© ונשמשיש
 אוהש ינפמ'ימוי וא םוי'ידב ונשי ןושארה
 יגפמ םימוי וא'וי ןירב וניא ינשהו ויתחת
 ףות 'ינקב וריפ ןינקכסק ויתחת וניאש
 וא 'וי ןירכ ונשי ינשת רמוא הדוהי'ר ימד
 'ירב וגיא׳ושארהו ופסכ אוהש ינפמ 'ימוי

 'ינק בסק ופסכ וניאש יגפמ םימוי וא םוי
 ןהינש'טוא יס/ר ימד ונה ןינקכ ואיר וריפ
 אוהש ינפמ חז םימוי וא םוי ןידב ןנשי
 .רייד 'קפסכו ופסכ והש ינפכ הזו ויתחת
 ןינקכ ואיד יא ימר וגה ןינקב׳לריפ ןיבק יא
 רטואזעילארקהיר תושפנ פסו יפד וגה

 ■ ו־רז סיפוי וא םוי ןירכ ןניא הינש

 ףיגהש ןיפתנש ינש לס רבדד
 תכ ןיא הזל תיריפהל הזל
 יחק הז אלד רוכמל םלשל

 ו *)ילעכ ילרק הז אל)לילעב
 'ילע יגילפד איה קברינתליל

 :רכלחל לכשמשיש : רזעלא״רד
 ףיסל תחל )הכה סא ןלסארה

 לכסי לז האכה תמחמ׳ימי יכס
 'אל דמעי םיימוי לא סמ ןידב

 ל הכח וליאד רלטפל סקלי
 הכמ׳מחח סא לליבח לארשיל

 גרהנ הנש ףלסל ,יפא תח לז
 הכמה הקכלזי ןל אקפנדכ
 אכבב׳לכ לתלא׳ישכלחש דמלמ
 ליתחת אלהש ינפמ :אמק

 ןיחת תחל ךיכלמ׳ל לכ ןיידע
 לכא : היב אכירק תחתל לדי
 סמ ןידב וניא חקולה ינשה
 אלא תחל להבה סא ס-יחלי לא
 'בכ ינענכ בעד לתיאןיגר!ה
 רחגד טלבד לכל אלה 6רשי
 שימשת׳ לכייהד תיריפ ןיינק ריאמ׳ר רבסק־יהשאת הל הל
 גתיאל לפיג הנק וליאכרלכ ימד״לגה ןינקכ סלי׳ל לכיבעד
 ןיאד םללכ דבעב ול שיש ףינה ןייכק׳יא תלריפ לל ןיאש

 ר :ןלדא יורק ןלשאר ךכליהל זיתלריפל אלא ימלע לעמ
 אלהש ימל איה יפסכ יכ סקמ אל'רקד היפיס קייד הדוהי
 'לשפכפסל ןירלטפל׳ט ןנשי םהינש :דבע ילה לפלנל יינק
 ןטפשזמ״״ןל קפכד לקהג סלמ גרהנ ימ להלכהש סילעבד
 !הלכהש םהינש רמולכ 'לכ םהינש :הדעה זלינהל הדמה

 הז :םיגרהנ

 השאצ אני אלש ןינעל אלא
 תלליכ ןינקב "גל ךורכ רכ י׳רו
 אלא יגלעימק ימד 'לגה ןיכקכ
 'שלא׳כקת להלתיל ע׳כד ג" ס
 אהל 'לכ יאנת ינהד׳תגולפבנ

 י,/ ,. ,. , שיאל אל לכא השאלינתקד
 רזעילא רכ שיאל אלו השאל אל יכתקד איההל הדלהי׳רכ
 דחי ;םהינש יפאל סימלי לא סלי ןידכ ןכיא םהינש רמאד

 יברלד שיא תנקמ להל תילטה םלשמל וררחשל ןיללכי ןיא
 תנקת 'זע•׳ רל ךייש אל ךכליה סונכ )תרטמ ןיא רזעלא
 ,ןיזי הידילצד תוחוקלה דימ איגלח לעבהש לנקתד אשלא
 רבס סתהד״עשה׳ריג קחולב ץרתל שיל ללכ הריכמ ןאכ
 ןייעל א;א ף גה ןיכקכ תליהל תלריפ ןיבק ליעוי אלש אלס
 אלד אל שיאל אניש ןיכעל לבח השיאל ןיעל ןסב אני אלש
 אניש השאה ףוג ן ינק תא ויתלריפ ןינק עיקפהל סילא
 לל היה אלס לעבל תלריפ ןינק יתד אל ימניא תלרתל זל
 ש מ ע ללבע רכלמד תלריפ ןיכקל סלועמ םללכ ףוגכ

 יכלכרא תהב יכג׳יקלתת הז ןיבעכל ללש תל ריפהש לדי תחתמ אני אל ןיידעל ללש לכה היה הלחתמש סלי סישלש לכשמ שיש
 ןינקכ תידיכ ןיכק אכה רבסל ריאמ יברד ללכ רמול ןיאד ל נ ןכל שריכח סס תלרלכבח הילע השקש החל סיחספד ק פ3
 גמע ןידה רחא ימא׳ר הלעבל סוש תסבכמב יגילפ הנמלא קרפב תיחבט אהד השאל אל לבא שיאל סש רובסי ימל ףונה
 םשאל אל לכא שיאל ןיעל ןסב קאנוי לזרב ןאנ ידבע ימא יברד היתלוכ אינת 'ירמאל המע ןידה לחא הדוהי כ־>
 )ליפאי יתד ףלגה ןינקכ תלליכ ןינק רבסקד השאל אלל םיאל ןיאניי המע ןידהד ג עא אמליד ?דוהי ברל אישוק יאמו
 ?,ישירפדכ שיאל תאנל ףינה ןינקכ תליהל תלריפ ןינק ללכ ינהמ אל יאדו אלא ריאמ יברל יכה אניד ילה יהכ גללחייסכנכ
 ןילריפ ןיכקעכד ס׳רלהדוהייברד אתגללפא קיסמ חלושה ף!סכד השק "לכ ימד ףלגה ןיכקכ לאל תלריפ ןיינק
 ןיינקכ ןלעתש״רל ךל אמיא סללעל׳רגןיכרעבו הנימ ףלימל אכיל אכהמ׳מללכ אלא רמאק אל סתהד ליד ימד ףונה ןיכקכ
 אתגללכד אימלל הדשביגילפד יאנתיילתאצ היל אחיכד סושמ אכהד ךה תללשהכיתייח אלד אהלע׳כד גלל יתד ףיגה
 לקהל ושפנ ןלפיסד . :סתהד ל״די קחיי׳רד
 ןכיקפמ אל אנלממ וליפאד אקיפסמ ילטק אל כ ה זאלבד רכ ןיאל הדעה לציכהו הדעה לטפש)ביתכד סלשח לקב יפ
 סימלי לא׳לי ןידל הריכמ רמימא המדמ יכיהד תבי ר׳קה סיממ לא סלי ןידב ןכיא םהינש רמל א רזעילא יבד : אקיפסזי

 ןכי ןיריח ןכ לטחי רב# לינחס יח ןנבר לנתל אהל אנת ןאמ לבלחהב 'ירמא אהד םלועל רלכמל ללכיי אל סיפתלש כ'אד
 '"תהד ליו ורכומל'יללכי ןיא׳ןיפתלש ינש לש דבע כ ה כ'אל רזעלא־לכ ןאמכ״ירבא ישארב ןיאנלי ןיא ןיפתלס ינש לש דכע
 ןתנש ןינכ ןירלח ןפ לינחל דבע )ינחל סלי׳ל לנשחשיש מ ע ללבע רכלחד איתלד תחיפ הזלו ףלג הזלש ןיפתלש ינשכ יריימ
 הז לש׳כקמל הז לש ףוג תנקמ סא לכא םללכ לעוגב לל ןיאד ןיריח תככ רתלמ תמהל רלרחש טג אלא בכועמ וכיאו ליתד לכ
 םתה׳אקל אהו ורכומל לוכיש למכ יניע תא אמיס לא לכיש תא ליפה םא וקלח דיספמ הלה)םירכיא ישארב אננןהיה זא
 ןא סלי ןידמ םירבא ישארל ףילי ארק יאלכד ףילי ארקמ לאל לל דחללחה זדכע כ'ה לל דחלימה לפסכ רזעילא״ר׳מא ואל

 ןאשכ ול דחוימה ודבע אה יש קיעכ רמולכ למאק הדומלתד ארמג אלא הריכמ ןיינעל ןניפליד יכיה יכ םיתע
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 טע י*?.,, ארחב אבכ ישיילע קרפ
 'ונ 'יקיזחמ ןיא 3ר רויאה)רחאכ אחיליא ךאמ'3 ןשכמ יניאש יפל (ישא
 רחאכ'לזמל אחינ אישק יאחד אכ'שרל אחית ייניתנ התד אזה ךתייח
 יל ןיא׳ירכדו ןיד הל באכשכ תיחמל הכירצ רייאקי אהי יא איה יפסכש יעל סקי
 ')חחל כירנ 'בצי ןהיתיריפ לעבל ןיאש ןהיתידפכי׳ייסננכ רחיחא ילי יחנ אכהתי
 הארנ1 יילע תכימס הניאש , ,
 'אש ןייכ יילע כח!ס ח תד יל וני־^ש יפד הזו ויחחן־ר וניאש יפר הז
 י .. 'ז^עילא ינרר אבעט יאמ אבר׳מאו ופסנ

 ופסכ אוה ופסכ יכ סקו> אל ארק רמא
 יסכנכ הקזח שיאל אלו : ול דחוימה

 ן־רכירצ שישייז חשא בר רסאהווחשא
 בר רבאהו רחאכ אפיליא ןאכב תוחפלב יי
 ואל אלא שיא השא יסכנכ ןיקיזחפ ןיא
 ןוגכו לענב סלוער אבר רמ>4 לעננ
 רבאהו תורעבו ןיחישו תורונ הב רפחש

 הקזח ןיא הובא רכ הכר רמא ןמחנ בר
 י!^!ו ןיקמל הקזח ןיד ןיא אכיאןיקזנל

 רפא ריכז בר ארטוקב רמא חס בר ז־רלע רמתיא אה אמיא תיעב
 הקזח תצקמ הלכאש וגבו רחאב׳לועל רמא ףסוי בר אסכה תיבכ

 טמ לענה תתימ רחאל שלשו לעכה ייחב

 הל בתכ'יפאל השרמ התמ
 כ ןל אמייק ךתימפנ ןיימכ
 'עכ״סרמ התמ׳מאדגבש׳רכ
 ׳נקח לכאש וי33 !כתיכה
 םיכס שלשי)לעבה ייחכ הקזח
 ׳גקח לכא לענה ׳תיח יחאל

 תתיח׳קאל תנקמי לעכה ייתב
 סלכאל יחד אלו אל לענה
 ןבה יכפכנ הכש כאה יכפכ
 הלכיא היה סא סתהד םיתש
 התיה כאה ייחכ ינש שלש

 מח : הקזח

 3 הקזח שיאל אל ׳יכתח ננייה׳יקיזחמ ןיאד׳אק לעבב יאד ריע) םיבר קשל ןיקיזק)
 יסכנכ קיזחהש לעבכ סליעל :ברל/ינתמ אישקי הקזח שי אמלא לעבכ ואל אלא :קיענ
 הכ פחש ןמכ בר רמאקד הקזח ךהד ןיתיכתמ היל ישקת אל יכה'יפאי לעבל הקזק שיש
 הדש ןמכ> תיריב תריפחל עקרקה לקלקל אל)זתשאד גולמ יסכנ היל דבעתשאד א)ה
 כר רמאקד אוה אכימ יאה יכז זכרמל הל לקלקמ ךכליה) )תשאמ האצק יאדיד הקזח )צ :
 ׳ג הכ יתקזחה ירהש ידיב איה תיקל ןיעטצ ליכי ןיא יריבחל קיזמד אכיה רמילכ ןיקז,
 אל ישכיא יקזחמדכ תקזחא אלד סושמ ךדיא ןיעט ינחד׳קזח אייה אל אכימ יאה יכד״ורג
 ׳דא ןיאד הקזח אינה רתלאל אלא [יקזנ יע יתקזחד אכיה ןיקזכל "יכש׳ג ךרטצהל הקזח

 דימ׳יחחל הכירכ בר רמאקד שיא תשא ךכלה)דישפה החח אל־ג,אכיה)דיח הח)מ אלא ק.
 : הקזח )ל שי אנמג יאה יכ ךכליהו קתיש)וקיזה האור סדא ןיאש תיריב לעב הב רפ*ח
 תירמ הב רפתד אכיה ׳יפא ןניעב סיכש ג תקזח םליעל יא יא) רחילכ 'יכ רמא ירמ ב־
 השיעב אלא ירייא יריבח עקרקכ סיכש׳ג תקזחב אל ןיקזיכל הקזח ןיא ןמחכ בר רמאקד .
 <1 ןיא סמר םימי קיזחה׳יפאנ )רטקל קיזי אלש ידיאל אתא ער חיר) ןשע ןמכ ןתכע לש .
 אלכ יכשריפ רככ ')כ רמא ירמ בר ' :1ריבז>ק־זהכ )

 ■ ^ןירנ שיא תשא בר רחאקד יאמד ברל ישקית אל 'יכתח רמא ןסמ בר
 כירנד בר׳מאק״יסכנכדקהש חאב׳ליעל א^׳יכתמ ינתקדכ יתשא יסכנכ הקזח שיאל ןיא אהד רמאק לע,

 קיזחה םאש לעבה ייחב ןיקיזחמ ןיאד מ הד ישקית אל שיא תשא יסכנכ ןיקיזחח ןיא בר רמאה ךל אי
 ייסככב ילעבל )יהש תמיפ כ'א יתכמס ילעב לע הרתא תינמד תיחמל הכירכ הכיא)הקזח הניא׳יכש׳ג לע:
 יריפ היל׳יאד ןויכד תנריפ׳ליכאב ייסכככ״קזח )ל ןיא אוה סגש מקל ליכי תייה אצ ילש׳יהש״קרקה זג לבא
 'יחכ הקזח תנקמ חקולה הלכאש ןוגכ ןכיקיסע יאמכ אכה לבא תיחמל יתששח אל ךכלו ליכאקד א)ה ירי
 הימקל אתעט שרפמדכ תיחמל הכירנד בר רחאקאניינ יאה יכ לעבה תתימ רחאל תיחילש סיכש׳נן ןל
 ל הרכס לעבלש ןיעדיי לבהד ןייכ אד״סד ותתימ רתאל תיחמל הכירנ הלש גיצמ יסכנ הלעכ רכמש ו
 קעטל ליכי אצ ירהש םילכ לעבה תתימ רחאל ףא ותקזח ליעית אל יל הרכח לעבהש ק ומ1 הדימ איה ז
 קדש תיאכ לעבל יל ויהד איה תחיפו יל הרכח לעגה׳ליחתמד ןייכד הקזח ינש התנכאי ק ירתא התכ;
 ל " ךכלהו ךיכמיה היתחקל ק ירחא ןיעטל ליכי יניאש תיריעל תיסיראב עקרקל ר רימי !ד ,אכ הז ירה
 יכע״א יאדול סיכש 'ג רחא איהה הכ קיזחיש םדיק הלעב תיח רחאל תיחזיל הפירכד בר ל'חק תיחמ!

 'יזי אהימ תמיפ ךל סדיק תימי סאי ךישריי סא ףינה ול רכמ לעבה ן ועטל ליכי לענה ןמ יל היימק ה)
 יגמ ךכליהו ךלש קדשה השענ התע ירהש ןממ ךכלנ יתקחמ יתקיתסנ יל
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 ילל'? א"" ןתאמ רתימל היל היה

 ארחב אבכ ימיר*׳

 א3

 ׳להינ אנניי לילל'־ היל היה
 אזיליוי יאי ליייי ל ר ,׳א ו*יהמד איה אטישכי
 איה טישפי תלי׳י'ל־ את״באוא !אזי ,ינמב ןמיהתד

 "■הד ה ל הזת" רטשב שי
 אי., האדיה רטשב יתדיל
 י,'" 1!־י ■."!יי יילנ היב ךייש
 ׳וחויב׳סשכ היל ינקיתו להה
 / רמאק י"61'כלמ6
 כ אינהוי אל ליל 0.'?"לי

 אינהמד נ טא יי'"'א*׳"•
 . / יותו׳> ורותמב

 'תיח י״א ו?'" אתמי*לדילכאי
 סיתניכוד ינא עדוי לת ןי ^ יכז קייקאו

 יניאש םייאל ימי אל'' .ז״יל "א ,יןיח?ל 1'עט!י
 נ זמז ןיא םידא תשל ^צמ 1
 ריקב'יתיהלנ אלא —*•י

 חקלש הז לבא י"]"
 ד רקי ^ומי סאש ת ע
 /ל/.יסככ ל&אה ליטתצ
 /.יה תתשכ יאלי שתל
 תסכע^רוי ולאכ לז

 כ׳נ,0החניבזאנאר=איעביאיטפ

 זינ1 ,יא בררשא־חגןשיחם י ׳•׳ינ
 •יה תמשכ יאיי התל י?' ^ןג ינייד ו *׳ייא <י*־'איס:ננ
 )ישכעיייי יליאל לז. יר -יי״מט רנתסב בר םא ץקיוזי0
 , איהי יז השא הישל וניידו וה - ? ׳.ח_בר׳,^ ןרמא ליג

 :היל אנילז ,, ?רז^ך םא היחעמשפ רמ ה ב
 , קופנאניזיילא'״6 רנזש _״״£ אללו י טסוי בירב ייפא
 ויסיזת" ־ ןיייל״י יסכנב זישאל א י אט,שפ .לעב
 ירחא אובס״־תיחמל יל מוןמ ינוימ חל ת א \ אןה

 יחכ הקזזי תצקמ דלד _ וד<-,דזךילר אכירצ אל זולכא אק ;
 שנה תתימ יתאל 6ל־י !־£ אר אה הנוימל יתירחא ערא

 יכ7מה'ניפ חעמש יעני איה יייז^ר

 1,ל ,יירמא אלו •רתנ? ותמ אי היש

 רטשב שי־יאר אה ם* 3ל ןמחנ בר חיל רמא חנהמ
 'םוחתכ חרואכ א״ילעמ •למ^יפאי
 ביטה יתחפא " *" •ר זנירכא אלו התנק ותשאל חיש
 הריל רפי־■* יעבר "ה?י 'וטמ ,נקיהו אכחמ יויז לר אטישפ
 גהל חילרמאהקזחבירטשבו ־ףסכנןינקנתוירחא
 חלע רמתיא "־*יי "יי ' רצשכאלאונש אר לאומש רמא

 ^*י**״^־י״נ*־־"י׳״יי

 ^ * •־!הזא הל ז1ילר$לה)יפ0

 ל*#} !י
 יא ויחי יי•'•־■ *׳* ־י א?־:>י
 ־ניעכ יאי ינקיא יש0כ ני"3
 אפשנב י:1יי '*ז* א״>"3
 יא דמשה יל ב*יכ פ

 הייחת רטשה בתכש 1יגכ ימכ
 י״רתאיאד׳יתד״כתכ ךכ רתאנ

 התנק אל יעפל אנה יונו דלגל
 בתכ *

 עכה *,*י " ״׳׳ ׳ —
 ליעל ףסוי בר שריפ0
 >מד חיכתסמד איה
 : י־ה היש" יי אהי
 !ל הכירצ שיא גיצא ל
 >הית)|יקיזזי״ד״מט?י
 י יגילפ ויינע ל"5 ה='נ
 אדימלת •ן־סיי 5יי3!
 דרלבאנדייני יב'?ב

 ירהש •סייפייי""
 : תיריל הכלל בר ול

 מ לעממ יניזמ הל תי״י
 ד,י לכה הל־א?י א"

 ךכליהי תיי" "יי'5 "
 }ד״ייד ־לעבהתימ
 ת״יזמל יתיי״א "קיז

 יא לעב ריהק אל ־י

 זלע ^ ״׳ ״1׳
 ,, אה יכה קיי יי"־" , ־ ׳;י..",ת3 אמיחתנ ־• ייי ״:׳־■ '־'!;:י־.ככס״ש תיריעה ןמ ?בשב םש אבל

 ידכ ייה םימתה ףיסבלנל4א הרי־" יט'־,אכ'^כ':ד הוי־ח רטשב ינק־תי אנהמ יזיז ליד רימנ
 יוה תיע״ה תלבקב ן י ל רמימל אכיאי איה ״ ״ אל הו,-תה רט0 יבג לבא סלבק יתגעל•

 .יחו ייולנלד ״? ל א\ , !!.,,״ ,״!כ איה ייה אלא ;־ל לת א\א ?ריכת רטס תביתכב ול שי זיתי
 חנקי 1״זל " זיי,ת,למ , !1תיאד יתימל א־'לאהי טל יי־קא' 1!י 1:ד רטשה תביתכב סנ ןווכתנ יזוז ידלנלי

 "יחה!־אליס0'א "ויגמי״6,ל־ת^יי־ית״ח ״־'״אלנ'נקד י״^רנ^ל״תקלהילנ^ת״״יה׳נ

 ונמי"6א״לא ׳" א״6אל־ה־יתניאאגמ״ה,די!־ש־ייקיקסאיזי״״״
 א יאל ימחג בי י״רטשינתקי את"ינ ־קי *}£**■**, % ינתמ.רמניאיי׳יההבי ה־י קיק התעיי״יי

 ■ ?2 * ׳* יעמ ־״י• ״״״״״י
 ן ^ 13 ' / /
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 9 4פ*£33ז• א-רתנ א3כ קר9 6יחכה תןוזו
 ימ \ י , י עיי"*■׳•; ^ \

 0)כ ןתיל שקיב הנתמב רמא ישא כ;ןישזדיק תכסמכ !ן•
 אכזיאק לאימשל אישק הגהל א ךכ ךהד אתכקתאיח
 אלא ליט ירייא רצמ רטשכ אל ;ףלד רזייל ישא כ\
 ןיסל ינתמ רטשכ ןיכ תיפש א■ (•/! .׳£ יבל)ינתמ יטשפ

 זן ןתינ תש ייל רכמ
 דיכי אלט ירע לעי םאש הנתמ
 אלל' 'צימ ןידכ ?תמכל ןתינה
 ןיהידלע׳ימיערת היל דהיל
 הנית: םגי ךל הריכמ ידס
 תייהל ׳רסמ יז ירה ךל היה>
 ןידכ ןתינה לע התיירקא
 ׳ה הכזקנסגורכזמ
 רבד אניד׳זשמ זיב תילי איה
 אעינמ א.ככ ירמאד א רנ מ*

 פ'עא סרחה 1דעואר״נהידעומב.רכ
 יריע ךיר ׳רוכמ ירש ־טורפ חוש וב ןיאש
 וידירו הנורגו הרוכמ וז ירה ך1? הנותנ
 יכוכב ה1? קרפכ אוהו היד ביתוכ אוה
 הנהכב ימא ישא ברו הרער ינפמ והדש

 בס ושאכ ול בחב הבלו ול׳נחיל שקכ
 רנע.־ר ןכ הול יכיתמ והכ תופיל ירכ
 וילע !הא ןיא השרגו העאה ןמ וררהשו )׳ ׳*"ד ם,יי ה^חיל :
 ןנירבאד םושכ ואל אפעט יאב םולב י" **׳-׳*׳
 ן^גלר סרה יגאש יעבר אוה יזוז ייולגל
 חלש׳ולס׳יאל ־ול רכע יוהילר היל'חינ

 ותשאל הרש רכופה ןיכא רב אנוה בר
 אבא יבר סרכ רוריפ לכוא לעבהו'חנק
 'גחכנ ויפא רודה ייורג לבו ורבא יברו
 ןושל הל בז־דב הכלו הל וגהיל שקכ
 ז-רול יכיהיב חחב חא תופיל ירכ רכמ

 הנתמ
 רבד

 כ רז גה:הכגמדללכייד קכ
 הזל :'זכ הנלחב\תאיש6
 הזלח •יטש זלכס? רקעה ןמ
 י/זז ייזלגל : ויסנ ןל דבעישו

 :זיסכנ זל לועישל א)?
 ןכא 'זב הישפנדשש אלד
 היהי אל סל א םשלדהס
 צ ליכי סא הזל דבעמנרב
 ךכליהז ןיינע סזשכ רנגיהל
 אזה י/זז ייולגל רמינמלאמא
 'נקמז׳מנ רכמ יבג לבא יעוד
 הזל דבע השעכ'>כיא יוגש
 זליפא)ל כ הריכמ רטס ןי>
 אל ןיידע תזירחא ז|ע לני^
 יבע יזהיצד תקולכ ןחהפרט*
 ברחלש'■ :: קקזל •בק הזל
 תיב ידימלתל אבא רבאנזה

 ןיא השרגו ■דשאה ;מ וררחשו דבעה ןכ
 םבושב ואר א׳כעט יאכ פו*לב ויידע ןהל
 םהה ינאש יעבר את יזוז ייוירג^ל׳חבאד
 שיאל הוד דבע'ישפנ שיניא יושיכ אילד
 ההגק והשא4 הרש רכופה בר סא'ורב

 תיר פ לכיא לעבהז :שקמה תהיעלבוא^בחז
 הל זלפכש םיסכנמ עינאגד

 *רמאדכ תזריפ לכאי אלז הל ןת'ל*קיב הנתמב ׳ מזריכ
 רכזמב זהיתז תיריפ לכזא לעבה ן־אז'תכק״בתמכקקל

 'יהה זב יביתימךכ לכ זבהזא יניאש /כ ׳רמול ןיא /רדקל■
 : שרדמה תיכב תזשקנ תילמימה ינסלזליעצד אי1ןן*
 .הנתמב !\ (

£ 

 ןיינעל אינת ןכי *זפ סרחה לע זא ריינה לע ול ב5־13
 ע עא סימה לע יא ריינה לע בתכ ןישודק
 איתאד תרוא״זכ יל תשדוקמ ךתב הטירפ הזש וב ץא*

 ןויכ ריאמ יכרלד יתלכ הריסמ ידע רמאד רזעילא רכ
 רטשכ סידע זמתחיש ךירנס
 יכס קר׳פכ יוחאדכ ןישודיק

 ןוגכ ןמ חנ בר רמא ןישזדיקד
 )ילע ןיאש רטסכהשדקד
 הימעטל ר אמ יברו םידע
 5״ א יתרכ׳מיתח ידע ימאד

 רבד לע המיתח יכהמאל
 ב׳רפב ןכתלנ ןיידזהל ליכת
 צע אל ןיבתיכ ןיא ןיטיגד
 ילע אכיא זליפאז׳זכ ריינה

 " ליאמ יברל יכהמ אל הריס"
 זפזתמ חסימ אהיש ךירנד
 רגל תכ טגה לכ׳ירגירמאדכ
 ריאמ יכ רלד הלולגה תא יכ

 שרגמ יניי אל הלודג יליפא
 הכותמ חיכומ ןיאד סושמ
 אה) ת׳א) שרגמ זהיינימ יה

 42 אלד קטיגד ב״רפכ יצמא

 ןיטיגב אלא רזעלא "ר רישכה
 לכא רתלאל אלא רישכה אלו
 אלד ׳חשמ אל תירטש ראשכ
 יכהד ליז רתלאל סא רישכה
 יבר רישכה אלל רמימל יעב
 )היתזזנדיןיטיגפ אלא זעלא
 ןכז׳כהד ך' הריכמ הדש זמכ
 אלא ובתכ אלד ןיסזלקד״יהה
 השאהזהלשה תא יג תמקל
 ןייזשע ןניאש ןיט גל אימזד
 לבא׳רגתהל אלא׳יארל ןיקיע
 אל היארל'ידמזעה תירטס
 ירייא אל ןישזדיקכז בהל ליע)
 איניה׳מאדכ זדי בתככ אלא
 זניא הזז "זכזדי בתכ וילע
 לע זךא :ידי כתכ הז ןיאס רכיכ היהש ןיידזהל לזכי
 ט ןיאש איה אתיכר יאמד "חית הטזרפ היש זכ ןיאש יפ
 ןא ריינה לע הל׳תכ טקנ ןישזדיק יבג אמלשב הטירפ הזש

 איה אתיכרד הטזרפ היש זב ןיאש פ עא שרחה לע

 חגהבב

 ׳בה לכא רטש תייתמ תשדזקמ הטזרפ הוש זב ןיאש ןתכ ןסכ רזתמ תשדז תהניאש פ עאד
 :ןסכ בגא תינקנ עקרק ןיאו קקזל אלז״טשה ןתמ רכזמ ירהש ןספ תלזתמ הניק זכיא׳טזרפ הזש זב 0י״יפ|\רכןי יכנ

 ידש הז לכ רטשכ זל״כתכש העז רכזמ ןידכ ןתונה לע תיירחא תמהל יחכ תא תיפיל ידכ רכמ ןושלכ בתכ \ תובל
 הכ שי׳זירקא הכ תיאדיכתמ לבקמהב׳אד סשקז ארנמ רבד אניד סושמ הנתמ ןישל בתכו הניתכדס ךל.הדינמ
 אלא סהינש בתיכסכ יריימ אלד יי ר ןכי תירזאז יל המל ינמד ירת ידש ידס תר ל השק דזעז ארנמ רבד אכיד םזש
 תא תופיל ידכ רכח ןושלב
 'רנמ רבד אכידל ךרטני סאז
 וקכ הפי׳א רטשכ זהייוזרת יביתכ'
 י רכזמב א דב תיכה תא יכימהב ןמקל ןכתד אה ןיכעל הנתמ ב אתיא יכהז ןלזכ תא ןתמקיכפלבא
 יעב יאחאד הז סעטל השק יהימו סימד ןתיל ךירנ ןיאש הנת" ןושלב בתכש המ״כיח קפכד ליעי ןיםיד*ק־
 םגצכ מצע סהל ןיא יאד אטישפ השרגי זררתשי טקנ אתובר יאמד אחית׳ס זררחשז *מעה ןח חדל-^י

 -ילגתת) חתפיש חאל׳מקיש זהל ינקמ) רתגדד סל צ ד סזלכ )ילע£׳צןיא ואגי

 ? >־'

 י >4/ * י % **לי 41

4' 



 1 * ר סיתפזותקז*'! .28*8<3י

 לכא הול טקנ אקווד מ יוהלד היל אחינ אל
 יבג לבא הול טקכד א)ה השא סושמו אל רכמ
 :;בר ;ינק דבע הנקש המד רכמל הול ןיב קוליח ןיא דבע
 יברו אבא בר שירג אלא אבא יבר םרב סירג אל ן*,ד

 ידכ ';כ רמה ילודג לפו והכא
 תא סירג אלו וחכ תא תיפיל•
 ש שריפו וחכ תא אלא התכ
 'תשהו׳ורייפה תא אוה לכאיש
 א ןיבא רב אבוה בר יתייח
 אוה המיתד וירבדל אתעייס
 ילודג לכש קלוש היהש רמול

 ןכ סאש וילע םיקלוח רודה
 בשייתמ ןיאו וירבדב שממ״יא
 *רב הת ןכ םאד ותסריג י״דל
 הל ןתיל שקיב הנתמכ רמול
 םירפסה תשריג יר׳להארכ*

 התכ תיפילו דמא אבא ינר
 רכומד ירבשו הילע ינילפו
 יזוז ייולגלד התנק אצ יתשאל
 אנוה יכרכ ירכס׳ יעכד אוה
 ינקיתו אכהמ יזוז לד יתאד
 וניא רטשב הניקש המו רטשכ
 אוה יזוז ייולגלד הנתת אלא
 המויזזזכ התנק אלויעכד
 אלא תכ אל רכח ןושלכ תכס
 שי ת'ר'ו ריפו התכ תא תופיל

 ארחב אבכ יזשיירש
 א)התנק הנתמב
 וריברבר :ןתינ
 תטיחשכ את איה
 דקל ןנחוי יבר היל

 :, ־*7•־

 מ1יד
 סמ יפט ירבקמ חבד־לקמד
 ויוזקאת ריאמ רנ היתיחד
 היהש רזעלא יבר ילטיזכ

 ד געאו ןכקיי׳ר לס/יימלת
 דה יליד^צנו והכאיי אבא "
 תמב ליעל ירמאל״היריבח "
 צ'ריבס 'וב הלזתיל שקיב

 תמיפ ידבוא ירענה ןיאו חחנק הנתשב
 התנק הז י דחאו חז דחא םא רזעילא יברו
 אדסח בר דנע תחיפ 1לבוא לענה ןיאו
 (1 ןגר הייד ורפא רזערא יברכ אדבוע
 אדסה ברד יהנב ינב היסחנ ןכרו אבקוע
 ירטוזכ'ינעו יברבר רס קמש רסח ביר
 יבר ידבע יברברכ יפנ אגא חיר רבא

 !א לעבה ןאי/״לא ץ" ן דחאן הז דהא ןנחוי יבר רפא ןיבר אחא

 !!י יבר"יד״ו/תד'בי,1'בנל *רפא תוריפ לכוא לעבה ןיאו ההנק חז
 אל והשאל הרש רבוסה אהכליה אבר
 תתנקנהסב המיפ לכוא לענהו החנק
 אישק אל יתרח תחיפ לכוא לענה ןיאו
 שכניאשיועסכ ןאכ סינוכט תועסב ןאב
 אל (׳:ו כט תועמ הרוהי בר םאר םינופט

 תועכ חתנק

 0 ןנחוי ל 'ץכ:'רברב ו ה
 דתכ יתרת/ ב ל.לש יריכק
 לתוס אכי לס םירבד יכס
 יסמ התק אל הז תא הז
 יולנלדתחיפ אלו ףוג אל

 זיא לעהו יעבד אוה יזוז
 ףיג/תכקס עמשמ תחיפ

 ,)היץץ ייונע ואלל עקרקה
 ללססינימט תיעמב :יעגי?
 א;?ןוז ייולגלד התנק אל לעבל םימסרופמו סיעולי ויה

 תיעמ :יעב־?
 תא ןמכ הנתמבש הז ןיכעל הל ןתיל שקיב שרפלו בשייל
 ןאמצ׳יפאד׳וכ שקכ הנתמב תיר יפ בשייל שי דועו ןלס

 ׳ ה יזוז ייולגל רמא אלו ותשאל רכומב הבוק רתאל
 §ה ואלכ ולש ןה םימדהש םולכ יל הנתנ אלש רכמ ןאכ ןיא אהד הל ןתכ הכתחבד םושמ אלא התנק אל יעכד אס
 אתשה כ״או ךימסב ןכירקאדכ ולש סה׳חרע ךרד הדיח׳ינוה וא׳כחח ףית סא ח׳ח ןידברממ׳איגוהל לוכי ןיאש פ עאו
 ןושלב ?1 תכל אהו הל תתל שקב׳כתייכד׳וסח אלא׳תכק אל תנק חאד ןתמלכליהו רכמ ןאכ ןיא ולש סה דכמ׳רד איגוהס
 הנתמ איייה הדש ןינעלו״פדכ רכמ ןאכ ןיא אהד ןיבקה לטבמ רכזיה *כ תוריכה לכאיש ןדעל ותכ תא תופיל ידכ רכח

 התנקו
 יכנ
 אד

 4ןינה ןיינקכ וזינ ןדקד נ לכ רכס זיכר ז׳כ7 הלגח ירקיזלנ תוליפ תניכזיכ יו;ת ןיחד ת ר רמחו הצעב הנק חצ כיא
 41 אלד אתלימ ^אילת אהב אלא ריפס תשרנתמו הלש ףמהש^ השאה תכ עיקפמ וניא תחיפ לעבל ול שי ולייכאו ית7
 הרכי סאש ןייכ תיריפ לכיא ןיאד ג עא לעבה הל ןתנשכ ךכצה׳ייק תכתמו תיכומשכ אלא הייכז ןיינעל הרינ ק ירקימ
 יכג ׳־*־ >ב סתהד היאר יתיימו הל ביהי אל ןתתי רוכמתש יכהד אזעדאד ה-ינח ירקימ אל סייק ז:*א ה:תנ>

 סכנב יל ןיא םירבדו ןיד הל בתכש ןמכ יכשמו הלעכ ה:ק השא התנקש המ הינח ךירכ הרנמב הל קרז
 מ סאש ןויכ הרנח ישק יכה׳יפא תוכהב קתלכ ןהיתיריפכויהל בתכיש דע תחיפ לעבל שי טה יתכ הל
 בג ליעל ןתכשאדכ רתימל יעב יכה היתמיפכו ריכזמ וניאד ג״עאד הייאר הניא והימו בתיכהב ן:תל>
 רשעמ ג׳ר יבג רחאל חיכשא הוהד ידימ טגל הל ינקת מ׳ח׳וכתל׳לוכי הכיאל ג׳פאו ת׳או ותשא ישכנפ
 רמוהו ומוקמ תא רכוש חקיפ היה סאו הנק אצ ךשמ אצו דלח הניפסה תא רכומהכו ול רכשות ומוקתו
 הלכת סחש השאב ןכ ןיאש המ ןמזה דע וישרויל רכשות סוקמה ןתזה ךיתב תח וליפאש הזח רכוש לס
 יודבעתשח הכיא הרגחו התניגו קרוזה שירב ךירפד ת'רפכ עמשמ אצ ימלשוריבו ת תוק!ה דימ איניע
 ותעמשמו היתזריפבו״יישכככ היל ןיא םירבדו ןיד הל בותכיש דע יאני יבר ששב ןנחוי יבר יגשתו תוריע
 לון$מ לכמ תוריפכ הייכזה הדלת זליפאד רחא י׳רו רוכמל הלוכי הניאש התב אלו יולת רבדה תיריככד
 יאקד אוה הנתמכ אקזדו ליאשמ אלא טגה םוקמ לעבה הל ןתמ היה אצס הלעב ה:ק השא הת:קש

 אקוד ונייה תחיפ לכוא לעבה ןיאו התנק ה:תתכ אכה *רמאד אשד י״ר רתוא דועויזריפ לכוא ל1
 וקש המ רךכש ףתה ךירפ יכה םושמו תוליעה לכאיו עקרק םהב תקציו תיריפ םתוא

 לכק ; * הלעב
 ^ 1 צ■

 הח

 יעבק

 סה גולמ יסכנב

 -, •׳> .י ף ׳.
 '•'1 ׳ (;ג

 יו חג׳י
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 ?יפי

 אכילד ז
 ׳לכ םישנה
 יתכ תיקל:
 ידי עייסל י

 אפ *8)8*0• ארחכאככ *של^לש

 *ישאה הרמא סאד׳רכ השאל ריזחי השאה ןמ לבק

 איה תכחאנד לל ןתימ ילש םלש יכי>על ןת
 רתלא ׳יפאי היל הכהיל הינימ יהיא הלקש יעכ יאד לגמב
 . . חאק ריזחי תאקלמ הדיח אינלהל תכ לל ןיא ילש ןיזיחהש .עכה
 עידלי ימימל היל היהד השאל
 לעבה דיב תכ היה סא לעכל

 אלהש רמלאשכה־לית איניהל
 כ ךומסכ גילפמד אהל ילס
 הגח רכ רכ הכרד להתיכדכ
 אכמיהח אל ןיכ אכלייהח ןיכ
 תילד התתימ תעשכ ינימ יכה
 הינימ ׳לקש יעביאד לגמ היל
 ־*לקת סא?:הנירש יחל הכהיי
 העכי הניח בלש הדימ לעכה

 יכללע לס רחללל לליח אינלהל
 ה ןח היל ליעל 'רחאדכ סה
 םילכ זילע הל ןיא׳שרגל׳שאה
 לש רמלל תנמאנ התיה סאל
 רחלל׳כחאכ ימכ אהת סה ילפ

 יעכ יאד לגמב סה ילש רחלל
 יליכ }דיקפה סירחא רחא
 סה ימ רמזל הכירכ הניאד
 סליעל ןימחה ראשיי םירחאה
 תיכלתט תלעמב אקלדל הדיכ
 ןייעמכ ליעל השאה ןח הללד
 ידלגל׳מאקדח ירייא תלפימט
 תלעמ לכא יעכד אלה יזלז
 וילע הל םי תיכימט ןניאש
 ידימ ןיאינוח ףקת סא ןכל
 ד אבר רמחקדח דלעל
 התנק ׳לנלמט קיאש תלעייכד
 ןיאינלח ףקת סאד עמשמ
 ללכי אה התנק יאחא לדיח ןיאיכוח ןיא יאד ידימ יתלא
 הדיח אינלהל יתללכי אל יכ ׳תכילכתכ הדימ איכלהל רמזל
 הניא טה ךלתכ׳נתיני תאשינ איה סאל :דבכ׳יפאי אעכ
 ןכל ןמקל׳ירמאקדכ סה׳זלפ לש אנל סה ילש אל׳יל תנמאנ
 איבהל הילע סה ילש׳רמאל׳לכ׳כתינל תאשינ איהש השאה
 תדקפנייהש׳רמא יעב יאד לנמכ הל ןכיכחיהמ אלל היאר
 ייחכ תכתלכל תאשינ הכיאש אכיהלהיחל םי יחא לשמ

 ןכיבשח סא קפתסהל שי הדיכ ילכמ הלעב ן לחמי הלעב
 ןטקה ןח 1לבק :יאל סא תכתלכל תאשינ ולאכ הל
 ילה ךכלי חכשא האינמ רלמיא ודיל אבשמד הלמס לל השעי

 :ןילכקמ ןיא הלחתכל מ מ לכא הליגס לל השעיל ןטקל
 סדלמו

 ןיא ינבר ונח החנק ןמוממ ןנד
 ץג אירו םישנה ןס א1? תונורק
 ן נ לבק ה־יוקוניהה ןפא^ו !
 ריזחי ז-דהמ סאו חשאיר רין

 םאו רכע^ רי;ח> רבעה ןמ ירצ]
 הדשע>ןטקהןמלבק ו3יך
 ן׳חהימ תעשב ורמאש (1לוכו ן
 ואל סאו ןשוריפב השעי ןה ־
 רב הביד והתיבד ;שוריפל שז
 יפיב ינה הרמא הבכש אק ינ
 רמא ברד ימקל אחא הרב ינב
 יאו 'שוריפכ חש;/ ךל אנ־גיה
 ירכאד אביאו השוריפל שוריפ
 השוריפב השע ךל.^ריםא יא
 ןסקה ןמ השוריפל שוריפ הש;
 ס^רסה בר הלוגס יאמ הלוגס ו
 אלקיר םא אנוה רנ אבר רוח ר
 יסכנכ באל אלו •י ירמה היגי;

 רגא : באה יסנגבןבל!

 אתליחד את
 ןהלש לנ׳טי ס

 : רבדה

 : ילא לשרי:
 ןמיהמ אל ס

 לש אלא א1
 אלהש רחלל
 דקפנה השעי
 !תלאל אלל ל.

 להתיכד׳דבלג
 שלריפ השעי
 ׳יפ אלה השעי
 אריהנ אלל ןה
 ר ז קי תת סא
 ריזחיד רמא

 ןה לשריפש המכ השעי אל חללכ ןז׳יריפל שוריפ השעי ירמאד אכיאי לליכ כלתי
 שרלנא םיליגע יפיכ : אפיסכ אצי אשירכ אל ןאחכ מאדלכ ךלכחיהח יא רמ(
 אתרח תלמביב׳ירמאדכ אייק ־בר לש ויחא םכח סס אתרחד : סהינזאב הל;

 שלריפ השע : םליכ ךזיח הכננ אלש ךל אנחיהמ יא : סה לתכ ינכ לשל אתרמ
 סינפח ראשל יפיכ דיקפהל קיןאדצ-ס^סיר-שע הח הלש סהש תרמלא איה׳
 וכ קלח ךל אהי אלש תכמ לע ןוממ סל יכתנש■ םינזי)^ טל סיס ןייס^ די
 הינימ ליכאד : סייק ןרקהז תיריפ ירה לב דומלל הרית רפס : הי׳

 יליעא :דבאתל הלקת רבד הב עראי אמ׳
 !י־ ן •ן *י ־

 ־*1 14 א *יי - ^ . )־
 \ - * "" *1 {'י\ / {

 ין*מ



 ^ זע םיתכה תקזח •יוז 8^0• /

 $יאר איבהל ןיחאה לע תיי סאש אבא יל הדרמ
 ןכינעטל םוסח רזייל ןיא אכשל רחא
 ליעלד הייאר יתייח היה םייק ןוהוכא היה יאד יחתיל
 מ יתכ ךנה וליפא ןוהלכאד היתכעטב יתאד יא ךירפ

 ןמוא קד היל אטיספד עמשמ
 אתכעטכ ותאד סירא קז
 ןיאמו ׳תזח ןהצ ןיאד׳זהוכאד
 שי ברל אה ךכ לכ ול טושפ
 יפ לע ףא סירא קל ?קזמ
 הקזח ןל ןיא וחנע סיראנש
 ןלזנ ק חפמ סתהל !<והית♦
 זיה ימכ ךנה יפא תולכ ץרפ
 ןיא םוקמ לכמ לכא ןלזג קכ
 ןימחמ אכה ןכת אהד ןכ פל
 אה היעט ךיינ ןיא השורי
 סא אמליד יאמאו יעכ הקזמ
 איבמ היה סייק זיכא היה
 אכהד רכ אלא התקלש םידע
 לע בר רחאקד אוה אקמד
 תמ סא הייאר איבהל ןימאה
 סיאכמ 'ורטס תמיאד םושמ
 זלשד אתליח אחכומד ומש לע
 רחאקד אוה וייחב אלא ק־
 אלד הייאר איבהל וילע בר
 זמשלע ןיאנמד יאמ א ןכיכמס
 תיבמ ול ולפכד אתיא סאד
 רבדב סידע ול ו ה וחא יבא
 יכה רחימל אכילד ונבכ לכא
 לע ןיאכויד יאחא קיכמס
 יאחב הדומ ברד הארנ)וחס
 אלברסד אגוז אכרקיפאד
 ךירפד אפפ ברלו יתתימ
 תיכואל התומדל ול׳ארכ הנימ

 :ותשלעןיאכמןיורטשז
 םירבד

 זשי^ש הרפ

 .תניקלזי׳יכא
 ;מ ןבה ןיאו זיכא
 תק אצ 7 הז לע הז
 יתינתמיריית אל

 ^4 *םר וקלח ר^ריפא ףסוי בר רמא
 בר דבע !-ררוהי בר רמא אל וקלח
 }בר רפא * אלוקלחארבוע

 •־"4הם אייח בריליעתשיאקחצירב
 !חא בר ז־־ריל יעח־ושיאר רישדיא

 ^ .$ בקעי רב ןמחנ ברד הימשמ בקעי
 !הלפנ אינז־ר אל וקלח אתבליהו אל
 ז ידה השרגז־־־רגש ז־־ישאו קלחש ןכ
 חאה ןכ דחא רמתיא םרא לכ ראשכ
 ^גוא ויהו תיכה ךותב ןתונו אשונ היחש
 לה ידש רמאו ומש לע ץאצוי תורטשו
 !ילע בר רמ א ימיא יכא תיכמ יל ו׳־ פנש

 ןיחאה לע רמא לאומשו היאר איבהל
 סא יל הרומ לאומש רמא היאר איבהל
 'יקת פ היאר איכהל ןיחא ה לע תמ םאש

 ימהיל והל ןנינעט םבולכ אפפ בר הל
 א-סר הייגהו ןוחובא והל ןעמ אלר ירימ
 אח־־חגאר איפיסו אלב־יסר היי^זוו קיפא
 'יאשהל ןיושעה 'ירברב יאר אלב ימת יכ

 חלשרכ ריכשהלו

 וליפא ןי?>* ת ןיאש ןחקל שרפמדכו וחש לע םתבכ
 !רטשה תולתל ןיא ןיחא אלב ןוממ ול אכי דכ הזיאמ
 תב הייאר שרפמ ןחקלו באה תקזחמ ןוחמה איכוהל
 יהד נעא1 בתככ ותש לע ירהו ןכיכמס רטשב בתכד יאמאד ןהיבא ןוממ וללה תורטשהש
 יליח ישיפחד והל אריבס ברכ יתכ תשש ברו הברו אדשק ברו הדימכ ןחקל איכתד ברכ
 יכ רא אבא ל" א לכבכ ארדס שיר ןאח ןכירתאד אכירא אבא ןילוח תטיחשכ היל ירקדפ
 .ייל ורק לארשי ןראב יבר אישנה הדוהי יברל ןירלקש ומכ בר היל ורקד יאהו היה ורודב
 !יכד הייאר איבהל ןיויאה לע ושרויל סיכב ול שיותת סאש• אתנרח אבומה ךירעה רפסב
 הל ןדגנכס לע ןהיבא לש היה ןוממהש תיכומ רטשה סגו ןתיכז שפחל ןיעדלי םניאו והניכ
 ו איכחלו שפח1'לוכי הז ןוממ אוה ולשד אתיא סאד הייאר איבהל וילע בר ליטמ היה סייק
 תינ והל ןכיכעט םולכ 'יכ אבא יל ידוח לאומש רתאד יאמל אפפ בר הל ףיקתמ : לישפי
 ס ןחכ הפיי תמש יפלו ןהלש וניאש הייאר איביש דע ןיחא דיב ןוממה ןיק יתמ ונייה סייק
 דחא םוי אלא ויבא וב רד אלש עעאס סינש׳ג תקזח יבג שרויל ןיכעוט׳ירמאד געאו היתתב
 ימע שי כ״א אלא ידיב׳וה חוקל רמול םיפש ג הקזח היל״יכהת אל ןוהובאד געאו הקזח איוה
 יאמ,ימת־יל ןכינעט אחלא יתשרי יבאת אלא וז הנעט ןניעב אל וכב יכנו הנתמכ יל ותתכ

 ? ותכ רערעמה ןת האנק ןהיבאש אלא םימותיה ליבשב ןינעוט ןיא ימכ סמהד ימד
 '1'/ץ %זיייאר ואיביש ןיתאצ ןיעט יכמ אל באה אכה לבא ידימ ינעט אלד געא הקזח איוה

 ׳ 2 רז אלכדסל אזוז : איה אפפ ברל אתפזיתאד אמויס׳וכ קיפא אבר אהו
 ייי סיאיציה ןזיע ס״זע־סהצ ויהש םילעבה הייאר אלב י םילברסה

 ץמקל ןהיבא רמא סאש ריכשהלו ליאשהל ןייושע ןהש יפצ ןימו/מ לש ןהיבאל
 דגה הייאל יהל תילד ןייכו םילעבה ןח ןהיבא ןחקלש הייאל איבהל ןהילע
 1 , 1 ••הייאל איבהל םילעב .ר לע

 ^4 .י



 39 ארחב ו<3כ ישיירש קרפ םיהכה תקזח יעו^#־

 םישמ אפר זהכיעקפא יבהל רמילכ 'זב אכיה גר חלשדב
 רמ)ל ןמאכ םדא ןוא ליכשהל* ליאשהל ןידשעה סידייל
 אישק ןדידל אישק ,: אכלה בר חלשדכ ידיב אלה קי ^
 לאככק יברקספג ':כ אבא יל ידלמ לאומש רחאיאח*י

 אביהד• לאלמשב אתכליהד־
 היאי איבהל ןיחאהלעתחד־
 ל? ןתימרמןכיטיקכ׳ריפ ןכו'
 ,ק דימלתכ רימאל אכיה לכ
 >!טכ 'תכמת יכלצפד אתביית .

 לילע אתבידלהש ימ /רכ"/
 התלעד אבמ לבא£ ירמ
 ללמב אל לאימשד ןה י< אישק.
 ארי רב היה אל׳ירתאד יירבד,.

 ירמגל דז עיחש הלטבד קה
 /"קריפהבחכתסא אל אלא
 'יי אמייק1 אילתדאתעשאיה
 'הש אלד יניעב כ ןיא
 יאקד /ישק אנש אל^
 איה אדח־ ארימאד אג

 יבג אלא רקיע אייה ,
 אתיירבמ *א הנשממ אתביי;
 יכריפמ) אתבמת רמול ךי
 אישק רמיתל ןייש וא׳^ימא
 יניעכ הארנ לאימשד א
 ךריע לב הילע ןכ 0 אל/
 הזיכןואג שיד בתכ חרפ ןכו
 אבא יל ידגמ)לאגתש רמאו/־
 איבהל ן־חאה לע תת סא* י
 אל :יתימב הכלה ןיא היא .
 איבהל תלע בר תאקל אה )נ׳ *

 םישב ןיקילח ןיאש אלא הייאר :
 אלכ םילכ הזל >ל ןיאת ךכליה ןתסיעב /יפאנ םליעב: *
 ןדבל ןנתמ )ל היהו רשעתנ ךכל) רתייב ןרכע ן׳מוק : ^ \
 הילהי תיעקרק תקל איהה ןיממהמז מ קלח ןיקאל ןיאש

 יאד )תיייכ הכלהש יאק ברדא יאמב הייאר :םירחאל-
 ירהי רטשה םייקב הייאר תשש בר רמא יביה לאימשדא
 ליספל ןהל ןירכ היאר איבהל ןיקאה לעהילת'אד לאימשל
 רטשה לעכ לע סידעב הייאר :ימייקצ אלמ הז לש ירטש

 שרי ימא יבאמ יא ץימק יתסיעמד הייאר איבהל ךירצ
 יל יבתכש רטשה םייקב :ילש ללצה תירטש לש ןיממ היהו
 רטשה יקדב ןיד 'יביהימייקד ןייכד הז רטש לע קפנה דל
 תמא רטשב ביתכה לכס רבדה תתימא לע !דמעי ירקמו
 בר אהי הבר אה : הז לש ימשב ביתכ ירה רטשה)איה

 יאמב היאר ןל אריכס ברב יא)ברד אבילא יגילפד תשמ
 אל יהימי ברב אנע־מ א׳תרתמ : תשש ברכ יא הברכ יא
 םידעב קספ לאננח יכרי תשש ברכ יא הברכ יא יל שריפ
 תשש בר יליפא אהד רעשה םמקב אלו הייאר איבהל ן רצ
 השאה קי:רטשה םייקמ רתיי היש םידעב הייארדידומ
 אבא תיבח חימל יכח ימכ אבה אבא יבא תטמ :הנמלא
 אפיס יתכ יכתק אמיא יבא תיבמ רתקד אשיר םישחו
 ןכ הניד השאה /יפאו עמשמ־־4* יאמ : אבא יבא תיבמ
 ינתימל היל היה יכה ןכי ינ ־ יל\נט הכ ביא אתיבר יאמו
 ינש רמיל אכתורי^י^ ^תיכיתאשט התייהש השא
 אכה לבא יהי^ד&־י־׳^&רמאד ןינמיזי ןייש םירבד

 אתיכסד :*י >ז 7י5ד עמשמ ןכ)ינתקד
 למ־'י■ ע־ '"

 ןיושעהחכד ןיבא רכ אנת ברח^שרב
 יריב ןה ןיחוקר 'טאו ריכשהלו ליאשהל
 6^1ל אדסח בר רבא ;אישקןמאנ וניא
 לבא ןז־־יסיעכ !יקולח ןגיאש אלא וגש
 ץמיק והסיעכ רומיהל ןתסיעב ןיקולח

 ברו □ירענ היאר רסאהבר יאמב היאר
 היל רסא רטשה 'ויקב היאר רפא תשש
 אהלאויגשאהו בר אה ןמחנ ברל אבר
 היל ארפס ןאפכ רב תשש בר אהו הכר
 ןמ דחאאינהדאגעדיאתיגתמאנאלא
 ויחו 'יבה ךותכ ןתונו אשונ תיתש ןיחאה
 רבה-!ו ומש לעי ןיאצוי תירטשו ־ ינוז<
 ץלע אמא יבא תיבכ יל ולפנש ןח ילש

 ז־־יאשונ איהש השאה־ןכו היאר איבהל
 ת־וורטשו תונוא ויחו תיבה ךותב תנתונו■
 יל ולפנש ןח ילש 'רמאו הפש לע ןיאצוי■
 הילע אפא יבא תיבמ וא אבא יבא תיבפ
 אפיתד והמ ןבו יאמ :היאר איבהל

 אחיבשר ןויב השא

 סה סיחיקל׳מאי ריכשהל)ליאשהל ןייישעה םירבד
 ןיעבשכה לכפכ׳מאד׳שק)ןמאכיניאידיב
 רמאי אניי ייפכב תחת םילכ ןימטהש גהיאד הדוהי ר׳א
 לכיאש׳יבה לעבב אלא ןרמא אלו ןמאכ יניא ידס ןה ןיחיקל
 ןרמא אלי יילכ רמחל יישע
 ןייושע ןיאש םירבדכ אלא
 ירבדכ אלא ןרמא אצנ ןימטהל
 ריכשהל) ליאשהל ןידשעה
 ןרשנזה סירכדב׳יפאד אמלא
 יא ןמאכ ריכשהל)ליאשהל
 גפיאש רסאקד תהלכאכיל
 ןיאש םילכי יילכ ריכמל יישע
 ׳רגד ת יל 'רכי ןימטהל ןכרד
 להכתיל יכ ימנ יהליכבי םתה
 *יאש םירבדב אלא ןרמא אצ
 לבא ריכשהל)ליאשהל ןיישע
 <בשהלי ליאשהל דשעה ירבדב

 ןיא ינהח דחל יהנתיל *ליפא
 כ יאה בר סרמ קי ןמאכ
 וינימ ןכי ק״ר ןפי םירעשב
 סתד אה ליאו לבקמה יהלישכ
 :ילכ ריכמה ארתב לזיגהכ
 3ש )ל אכי)רחא דיכ םירפסנ

 איכיה המבעבשי ריעב הבינג
 ול אני אל 'יפא אתשה)ליטיו

 חיל ןמאנ אהי ריעב ברג סס
 רמא יעב יאד >גמ היבנגס

 ןיישע סה ירפסד ךל םיתושה
 תדגאל ירפס 'יפאד ליאשהל
 ליאשהל זיישעד אכה׳ירתא
 עעאב תחדכ ירפס ראש של
 ןיאי׳ילקאל ןליאשחי׳ירפסבתמה הז דעל תדמיע יתקדכו
 ישכיא יקיזתאד ישמ סה׳יבטגד תיל יגימב חיהמ אלד׳מיל
 םתהד יתד אלד ןיעבשנה לכב ירמאדכ ןכיקזחמ אל יבנגב
 :גמכ יליפא אבכגב ארבג איהה יקיזתאל ןמאנ יניא יאד:
 סיביכג סהש אלא סככג רילפ רייגא יניאש אכה לכא
 )אלד יתכ רמיל ןיאו םלועב שי םיבנג המכל יפש ןמיהמ
 עדיי יתיאש יפל ךל יתלאשה ןמרכ ןעוט• יניאש איה יגמ
 •תיבא לש רמנל ןימאכד ׳ירמא ליעל אהד רקשמ איהש >ב
 היתכיכז ךנימ 'תא יעב יאד )גמכ ךיתיכאמ היקקלש איה
 ןכת :ביתכל בלב ןכי הנבז הינימ יאלד עדיי אמש פ*עא
 וגחב ינמיה יתחקל)התיה ןיבא לש יז הדש רמיל ןחאנד
 יפ לע ןא םליעמ ךיבא לש התיה אל רמא יעכ יאד
 כ ילשיחילכאד יזע יהנהמי ייבא לש התיהש עדיי ןפהש
 רמיא) :שדיכמש ןוגכ רחימל אכיאד היאר ןיא יעדרהנב
 סתהד ת ר [ריתי ביט יגח יוה אתשהד ךכ לכ ולבא אלש
 סאנקש הזל ר־בשהלי ליאשהל יישע יניאש םדאכ יריימ
 אל :ליפא :ל ליאשהל יישע םא הז יפל)היב סג אלד ןמכ
 דיד רהמל) םיבונג םהש רתיל ןמאכ הברג סש יל אצי
 םימד לטינש פעא איכיהל ינח ייהד יגזיכ ןמיהמ אלל 'רנ
 אלד בג לע ןא ץמיק יתסיעח אלביא : ארלהש

 "אד ונתב ןמאנ מ'ת אמיא יבא תיבמ רמיא אלא יכה ןיעט
 אחרטל ;יתכחק יתסיעח רמ א יעב
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 ארהבאמ יושיקש קרפ םיתגה תקזח

 אלזג {ולד ןנולתא אלד למק
 ידרואל איקא אברדא אלא

 :ןיסיגכיירמאדכ
 אב שרפסנכ׳וכ׳והש לב רדגו
 לוענמ עבקש ונייה לענ יאהד
 רגס לבא ןימ דהדתלדכ
 יאבמ חתעמכ לעני תלדל
 ינהאלהילרסמד אכילד רנה
 עירכמכ^ אלא הז ןיאד הקזח
 שירכדגלאמבת יסכנמ ירא
 ול רסמשמד ירמא םיחס*
 רכוש תקזחב תיכה דה תתפזי

 •לימ יכה ותונקל ההו הקדובל
 $יאד וריבחל ריכשמו רכוחכ
 יסכמ לכא יכקילד ייל דסמד
 ןיאוינקילד׳יל רסמ ןאמ רנה
 קרפב״ירמאאדהבד ירצי רנ

 עתעמ׳ריסמכיכק אלד הרפה
 אלא תתפמ תריסמ ינהה אלו
 קזק ןל ול רמול ךימני אלש
 קמח תקידכ יבג אקודז הבקו
 תתסמ תריסמכ ילתד איה

 אודבל *ילס ידיכ חתפמש יתד
 האו קודכלו סככיל ודיבש יפל
 !יליעמ ינק אלד ימכ שריפש
 ןימינב ןכ עמשמ אל תלד
 •היא ליזית רמאקדקרוזהכ
 ןוליעמ אמל חתפתי דיתיתו

 , י! ., א/ייה אלס איכק דוחל תלד
 |1נ$ב וכ|יל ועאד גלאו ^אכד לוענמ תישעל הלוכי
 אלו ןמקל׳תאדכ וילע ותעד <ןרעמ אלש ירש ערמ כיכסכ
 1כסו רחנ ןתנ אקחדד ילא קירבחל תלד תליענ יתד
 אבה לבא ירא חירבמ 4!הד ןתקביירתאד אוה איק הניח
 אתלית תבוח סמיצ סדא תינח ןיאו סדא לכ ינפכ לעונש
 יבג ןחקל חבוזל ןבו דוקל הליןלנכ ינקו ולש אוה תיכהש
 םהל ןיאש הירבד !לאו הקזק קל שיש םימד !(:קתד אה
 ןלאש לכ אצוע חא אפיס ש״מו אשיר שת תמ ךירפו הקזח
 ךדיב ן יל ןערק סינבה׳פדכ ינתקו זכ הנק אל רגה יסכנכ

 ותשא
 ול שי
 הלעכ
 רתימ
 באל

 לכא
 אלו

 יבא
 קזח
 ימל

 אחרמ אק ירמזמ את^מ היל אודיכשו
 זיר עמשמ אק יסחימ זאזגאל ימחי ימק
 בא קיזחמב םירומל םייגד ז)םב 1
 לסא ;'ובו וקלחש ןיחאהו הנחט (חטב
 וחרנינ הקזח ימ ואל ןנירפאד יגה לכ
 שכירכו המג יגתק יבהו ארמימ יריסה
 ןוגב ז־רנעט תמע שיש הקזחב םירופא

 *3^ רפן>< חקולו יחרבמ אל רמוא רכומ
 ז־־דנעמ המע ןיאש הקזח לכא יתחקל
 'יזחמחו וקלחש ןיחאהו הנתמ ןתונ ןוגכ
 לעג יעכקר׳וה׳מלעכ ינקמלר׳גה יסכנב
 בר יגה הקזח וז ידד והש לכ ץרפו רדגו
 לכ ץרפו'דנו לענ יול יכד ןישודקב יכרש
 אלש ץא וינפב הקזח וז ידר וינפכ והש
 ךירצ אל וינפכ ק ח אנר רפא אל וינפכ
 ךירצ וינפכ אלש׳ינקו קזח ךל חיל׳מימל

 חנהמ בר יעכ ינקו קזח ךל היל רפיסל
 רמא ךאיה

 ?ינ
 ימ
 ויקל

 ׳לחש
 ללגו
 "תכ
 גדש
 יולכ

 ןיאש
 גד!מ
 נ/יח
 ןרבו
 יקזח

 !וזחל
 כ דצ
 ׳יודיק

 ןמקל תאד אכשיל השק לבא הליעבב הנקד אתלא
 הנק תיפלי ןהל דימעהו רחא אבי רגה יסכמ ןירטלפ
 ימיל אה הנק יאמא לעכ אל יאד לפכב יריימ םתהו
 כ סמל לובי סדא לבש אמק ומנ ךיפאד אוה אתלעכ
 דיתעהש אקווד עמשמו ירייא לענב יאדו אצא לעכ אלשצ

 ג הליעמ ינק הוה אל תותלד דיתעה אל לכא תיתלד
 *סכנכדיושס !יכפכ *גלד הל איהש לכ ןרפו רדגנ לעג
 רתימל אכיאד אישוק הכיאו וינפל ןייש אל רגה
 היל׳גצ והימו וינפב עקנ וקלחש ןיחאו הנתמ ןתזנד 'ושח

 . ( ^ ( !ינפכ אלש ןיא וינפכ איכרש ברד אתיירבא תגכ קיידד
 הל ירג יא ולפכ יכתק ׳ /׳,|' י ינתממ טישפית ךאיה הנתמכ בר יעבד דיעז קדיתצ היל הוה 'ינתתא אל

 ׳ישד ידימכ רמולכ הקזח ,־ יי קיזחמכ אדכ היצ עחשמד וריפ !הכינ הקזח ינכ ואל ינה לכ *־.$$
 :והניכ ,ינפ נ הקזח *מ 1*.־־^ *ילו הנתמ ןתונ ןוגכ ינה ומא'ירפ יכה ושמ׳ונ ןתומ לבא

 יב1
 חמואקאב וינפכ קפו רדגו לעב
 *יחתמו : הקזחכ תיכקינ עקרקד
 סא רכוחד וינפכ אלש לבא הקזח
 רא ק׳ה : הימתכ הקזח יוהית אל

 רכוח היל רתימל ךילג אל רכוח•*
 נ> ךכב הרכומל ול הברתנש קיכמ
 ;יקזח ךהכ היל אחינד הקזח אדה
 *ייחתנ הולהי דוע וב רוזחל רכומ

 תזתהל אב סא׳ובמול ןירב וינפב
 מעה התיאכ׳יפא !א תיתא ריעכ

 קזח ךק חקי*. מ ל א ןכ סא אלא הקזח אדה אל
 בס ריעב ןוגכ ועמכ ינק אל תועמ ול ןתנ סא יפאו
 י סזתכיש דע וא קיזחיש דע ליעימ ףסכה ןיאד רטס
 ,יס סיסכנ הכשמ ךהל הלע ןישודיקל קלב ירמאמ
 > אלא ונש אל בר רמא ׳ןכ ףסכב ןינקנ תוירחא

 תא ןיבתיכש סיקסב לכא ימשה תא ןילתיכ ןיאש
 ׳׳ שירפ סירפ יאו י׳ ישה תא ול בותכיש דע הנק אל

 יסמ לכא רעת רומג ןיינק הנק ףסכב
 ימכ . 1 י דע תיסמכ יבק

 -3 : 'י**
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 1§ *רתכ אגמ ימי^למ קר• סוחכהתן

 'יכ רכמ המ)אבאל היל יעבת יאמי לאזחש רימא לכא )ינעכ ינתקד היל אעימ
 הפיד ח בד קפס׳יל תיא לאומשל בג לע ףא טקל קזח ןל אידהכ ל״אד די
 תבשה תא היכיח ףירט אלד ןדעל רכח קכמ הכתח תכ ןליכמ נתמכ לכא י לי ימ הריכ

 : כ)קה /יפדכ הנתמה המייקתנ רככש רקא ינייה יינעכ אלש קדחהו ךלהי י

 תשה אבאייחייל יעבת יאמ *דאמשיסא א
 הייד רמא יא יזוז היל כיה> אקד רכמ הטו
 סייזיל הנחכ אידאיר יא ןיא ינקו קזח
 ןיעכ הנהמ ביהיד ןאמ רכס ברו ןכש ירב
 ראומשרב או!־דש ילב המבו ביז־רי הפי
 הרשעיר וכילשהו רר4 רדנ 1לאומש םאר
 וז ירה חכ אציו סנכיש ירב הצרפ ץרפו
 ארקיעבד םילא ימר יביה רדנ יאה קזח
 יקדס איד יטג אתשהו חיר יקלס לוח איד
 יקלס ווה ארקיעפד אילאו רכע יאמ היד

 יקלנ ות ארקיעמד אכירצ אל רכע אבומ הל יקלס אל אתשהו הל
 ימד יביה הצרפ יס-*ה אקחודכ הל יקי־־ס אק את־ישהו אחוורכ חל
 אלאו רכע יאכ הכ ילייע יטנ השהו הכ ילייע ווה ארקיעמד אמיליא
 אל רכע אבומ !־דכ ילייע אק אחשהו הכ ילייע ות אל ארקיעמו

 אתוורכ הכ ילייע אתשהו אקחורנ הכ ילייע ווה ארקיעמר אבירצ
 חקוח הז ירה ליעתו רורצ ל0נ ליעיהו רורצ ןז־־ינ ןנחוי רא יסא ר א
 רורצ לטנ הנימ אימ ־טסו רורצ ןז־ינ אטיליא לטנ יאמו ןו־רנ יאמ

 יאה הניכ איס קיפאו ׳■
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 ל
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 רע
 ול
 ,1.. ןחג
 ןתנ
 רק!
 הקז
 תקל
 יא1
 יכז
*1 

 ימד יכיה הגריפ יאה
 'רקיעמד תיליא
 אל ימכ אתשהי הב ילייע אל
 הארנ דבע יאת הב ילייע
 ׳*ישק׳חימל יגמ יכיהד׳יל גלד

 ש ידכ אה ?כ ילייע אל ימכ
 'רכ ךכל׳מאק הב אביו סנכיש
 אל ארקיעמד יסלגד םירפסנ
 ללט הב ילייע תשהי הב ילייע
 לעכ) להש לכ הז ןיא) דבע

 ןיעכ כשיל ךירצ יהש לכ יחנ
 התלא ;יכה

 •עבקד ברל :)תכתממ לב רזק רככ קיזחהל הצרישכל אמלידד ל״אד דע הקזח דהיל אלל דקי
 ,חימל׳כיאל קיזחי)ךליש היל אחינ ךכליהי לל ןתינ הכ־ ח תמחמש ןיהי הפי ןיעכ הנתת ביהיד
 ילימ דה ןתמ הפי ןיעכ ןכירחא אכיה היל אריבס היל אטישפד ימכ ^אלמשל היל אקפסמ ךכל
 ןרמאדנ סללכ לז הנתמב למצעל רייש אלש לכי לכמ לל ןתינ הפי ןיעב׳ירמאד א)ה הנתמה הת

 *א ןל אקפסמד ןמז לכ לבא תלריפ לכלא לעבה ןיאל התנק הנתמכ תמיפ לכלא לעכהל התנז
 יבג לאזחש רחאד :ינקל קזח ךל רמא)'רפמל דע הנתמכ ללש תא ןתנש רמלל לכל ןיא קפסמ 1
 :הצריפה ביחרה הנריפ ץרפ ג הדשכ סנכילל לילע תילמל ילכיי אלש יפל הרשעל למילשהל הד
 וא עיפישכ ילשע היהש ןמכ הדשכ סככיל יילע ךרד תולעל ןיליכי ןיא הל יקלס ייה אל : הרשג

 יקלס יתכא אהד דהא להס לכד להש ליכ וכייהי אקתלדב .הל יקנ
 הל יקלס ללה ארקיעמ!אקחנדכ יקלסד יכהל דהא תשהל אלהל׳ימ תיחפל ןידה איהד׳קללד ל(

 היל ילייעק תשהו :אקחודב הל יקלס אתשהל אחללרג הצ יקלס ארקיעמ׳יל למילשה סעסד טקנ אתלימד אתריאל אק;
 חתפ הייללשד דבע אבוטד אקחידב הל ילייע אתשהל ללכ ילייע אצ ארק־עמד יצלרתל יעב אלי דהא אתריפד אחל
 אקקודב הל ילייע׳תשהי אחמרב הל ילייע ארקיעמד להש לכ המלתס חתפ סתסס ג\כ ישורפל אניא ימנ יהש לכ לענ ׳
 הז ןיאד הקזח הניא רגה יסכנכ חתפללב לענל תלדה תא רגס לכא ןידב ונייהד )3 לוענל תלדכ לוענמ עבקש ימ
 ןנירמא סלתב תייטס יבגד געאוןיתעמשב ןמקלדכ איה לריבח יסכנמ ירא קירבחל לריכק תיכ רימשל הינמ הסיע (
 ימ רגה יסכנב לבא לריכחל ריכשמל רכזמב ילימ ינה לתיכקל טגל קהל רכישתקזקכ ילה תיקתפמ לל רסמשמ םיחס:

 יאק רגה יסכנא ןיתעמש הליכו הדשה רדגבש רוחב רורנ ןתנ ; והש לכ ןידב ךירכ ךכציה הנקיש תוחתפמ לל רש
 יאמ :ליזאלפמדכ הדשל הנהמד ןמכו הקזח לז ילה ; בקכ לב השעל רדגה ןח רלרנ לט*% טטחמ רבד הנוקל ה״
 הדשל ס:כיצ הנורו ףטוש רהכ האר איח רכסו רורצ ןתכ אקיליא ; הקזח יוהילד הליטנזהניתכךה דהא יאמל ׳וכ ן
 קיפאל :הדשה תא ופטשי אלש ידכ לכ וסנכי אלש הדשה ןמ סימה תא רכסו ןרצב בלינה תא םתסי קז אבל בקנ ן

 יאה :ץיקל לאגיש ידכ דשה דצב בקכ השטל דחאה דגב ןי;:יידלי;:־כאג,0 אימ הנימ
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 וחתבאכב יש^ש קד§ םיתגה תקזח

 קלב ןכיליאד אהי הצק אל התייכחו הנק יותדנ1
 תינידמ רשעכ תייה רשע יבג ןישודקל

 בהז ?,*ס יחד >ל ןתינכ םתה ןליפ הנק ןהמ תחאכ קיזחה
 אל תמ םימד םירסיחמ ןיאל געאו הצתחכ יא רגה יסכנב

 .* ןלמ ימד יל ןתפש 'כמכיוק
 •ןיפאל איהימלעכ יצביל
 הכ קפרל צ״עאז
 ייהמ אל דוסי הנכשכ אתרופ
 דמועה עקרקכ אלא ידימ
 פ אצומל ימד אלי השירחל
 דויס ןהכ דסו (ייונכ ןירטלפ
 אוה חיכשמ םתהד יכקד דחא
 ןירטיפ ונייהד רגה יסכנב
 רגה יסכנ ןל המ אנה לכא
 החכתשנ אל איהו׳קרקה איה
 ןמז לכ סש רודל יואר ןיאס

 סש שי אהי תאו׳ותלד םש ןיאצ
 ינעמ תחכ הכ סנכיל ינארו גנ
 םימשנה ינפמ סימשנכו המקה
 עכק ׳רידל איזח אל חמד ליו
 ו תותלד הכ ןיאש ןמז'כ
 ארקיעמד הלקליק הכרדאו
 אי/ח אל 'תשהו העירזל איזח

 עיצמה ;העירזל

 אוה וילבה לשכנה לרא הלינמ לאה
 רורצ ^רטנ ?^>מ .*־ידייד דסצד רמצ ןחג
 ינר ריכא *ס 4 ינר רמאו איפ הי^ר חתפד
 קיזהה ןדיניב דהא רצבו חודש יתש ןגח־ *
 תתוא תונק-ר האנק ההונקיןהכ תחאב
 הנק אי הייבר הגק תוא התיבח תאו

 ז־־דנק א ר ההוא ףא התיבה תא תונקל
 ,דרוא ונקל ןה ב הראב קיזחה ריז ר >עב
 ןגירכא יכ וה נ התרבח חאו רצפה תאו

 אוה אע יא יאהרו אערא יאהד רצכ יאה
 הידוהל יאהו יאק הירוהל יאה דא ינקו

 טקל רצנכ ׳יזהה זעלא ר יעב יקית יאק
 ארסכא רצכ יאד ןגירפא יפותכ ןהיתש
 הידוחר יאה אבליר וא ינקו אוה אעראד

 בר רכייי* יקיחר יאק הידוחל יאהו יאק
 ןוציחב קיזחה הזכ םכינפל הז םכיחב ינש הובא רב הבר רפא ןמחנ
 ז-רנ־ל הייג־ר יפינונ הנק ןוציח יכינפה האו והוא תונקל ואנק ותונקל

 ו^סי ויולקזד י״ינבב קיזחה י-רנק אל ןוציח ףא יכיגפר תא תונקל
 יפינפ ף י-* ןוציחה תא תונקל ןהיתש הנק ןוציחה תאו והוא הינקל
 יסכנכ ילודג ןירסלפ הניבה תובא רכ הבר םא ןכחנ בר םאו הנק אל
 םלעב ינבל אפק םעמ יאכ הנק תותלד ןהל רימעהו רחא אבו רגת

 ףסוי רב יפיד בר רסא ךפאד אוה

 הי׳ .ח בישמל המוד הז סמל אה ,וכי ירא חירכמ יאה
 *־ •י■ קזיהה ןמ סהירכק ןוממ ליצהל ןיוצמ לארשי לכד

 וא ןייככ וכ השועש ץרפו רדגד איחוד אלא הקזח יורק
 וא רמוז זא סימ הקשמ ןוגכ הדשל ול ךירצה ןיקימ לנ
 ריצדחצד :שרוח וא ערוז
 *יריו ליתפ דימצ ומכ אימ
 0י"•* תא רכיחרועפלעכל

 י ,הזז ןזקל !אביו א$ש ^ותכס
 ^ייי*" ■ידשה תא הקשמ ומכ

 ־ היםג ןקתמש שרוחל
 תחפי,- .וז האקשהב והפייחו
 *,ייל $יטנ ידי לע איח היל

 *ירד רהצה ןמ סימה וסיכב
 ־איסויר׳או :לתיככש רומ

 רג לש תידש יתש ןיחוי
 סיס א^ הזל הז ןיכזמסה

 אכ קיזחה :ןהיניכא
 תרזפהכ קפרד ןוגכ

 הדבל התונקל ןיזכתנו
 ־־ תוצקל כל ןתנ אל התרבחלו
 •לב'־ -*הדש התואל האנק

 ז זיףיכרגמהוהאליאו
 /יפקב תתסמ הלוכ תאיפק
 ל)התוא תיכקל :והש לכ

 * קיזחמשכ התר במ
 ^ 0 וז הקזחב תונקל [ווכ^תנ

 *ידבל הנק החיא ג ןהיתש
 .רצמל הנק אל התריבח לבא

 ג יסוי יבר רמאדכ קיספזי
 רצמל ןיתעחשב ןמקל אכיכח

 גה יסכנכ ןיקיספמ כ:חהו
 ;ל אלימחד רגה יסכיב״ק״דו

 ,^חזיקל חכ יכ ןיא ךלליה י:ק
 רמא י^הכ קיזחהש הדש התוא אלא

 ןנחוי יכר הדומ רכמב לבא
 תמש 'י ול רכמ לאומש יתא תיכה תא יכזמהי ןמקר אמק אפבד ןושאר׳פכ׳ירמאדכ ןלוכ הנק ןהמ׳חאב קיזחה סא5
 דח אעראד אנדסד אמעט 'פח1 ןישודיקד קפכ 1!ומשד היתיכ אידהב אירתי ?ליכ הנק ןהמ תחאב קיזחה תינידמ רשעכ
 ויתועמ ליבשכ חקולל 'יל דוכעתשא והלוכד ןויכי ןלוכ ימד *יבומל חקול יל ןתנש ?ליכ :קש אלכ ׳תיירכב סתה פמלכו איה
 אכילד ימב רגה יסכנ יבג ךכליהו ויתועמ דגנכ אלא הבק אל ןלוכ ימד ול ןתכ אללכא (ליכ תמקל ןהמ תחא תקזח ינהא
 ותעדמ אלא הקזח ןיאו הב קדחהל ןווכתנ אלד הנק אל התוא ףא ז הב קיזחאד הדש איהה אלא ינק אל תועמ ןתמ'

 הנק אל ןכחיי׳רלד יאה מיל א 'וכ *ינמה תאי התוא תמקל ןהמ ת/יאב קיזחהריז׳ר יעב :ותעדמ אלש הנוק סדא ןאל
 וניאש רתא הדשל הקזח ליעות אל ק ספ" אולמ ןויכו רצויכ קדחהל ןווכתנ אלש סושמ ונייה ןליאד הקזחב התריבח
 אוה הכ קיזחהש אערא יאהד רצמ יאה׳ירמא ימ יאמ :ז־־תיבח סע רצייה תא סג תמקל קוכתתד אפה לכא הל רכוח״
 גלפומ רצמה יאק׳ידוחל יאהו יאק'ילוחל יאה ד'א : התוא סנ הנקיי אוה סנ יב ש לש יצמ אערא יאהדו רצמה סג הנקו
 'יפא א^ הנק אלהתריבחד׳יעכח אלו דכל הדשו דבל רצמ איה ומצע ינפכ׳וקח בושח דמא לכו ךימנ וא הובג הדשה ןמ
 'חרוא אלא הדשה תקזחב תונקל לוכי אל רצמ וליכאד ןידה אוה היק אל התריבח ינחמ יבר רמאד יאהו הנק אל רצמה

 ןהיתש תמקל:אתרופ היכ קפרד דצמב קיזחה: הדשה תיינקכ סא יכ רצמה תיינקכ סדא ינכ ןיששנח ןיאש טקנ תליתד
 הדשה ןמ ךירצ רצחה ןיאש אמעט ונייה סתה רצמה הנק אל הדשב קיזקה׳חול ינמית סאד והמ • ןאכמו ןאכמד תודסק
 וליא עדת ןישודיקכ ןנירחאו המהבל תא רחשמ רספאהש ומכ ורמושל הדשל אוה דבעושמ רצמה לבא ללכ ול קוקז ןיאו

 • ימכו אוה אעראל ארספא י#;רצמ יאהו רספאפ קיזחמש ליבשב 'וחהכה הנק אל ימ דחא רספאב תומהב רשע ול רכוי
 ימד ימ ןישודיקב ימכ ןנירתאדל תומהב לש רספאל ימד אלו ירמגל רצמה יאק הידוחל אמליד וא :ימד תודשב קיזחתש
 סיבמה תישרל תאצל ןוציחה לע לגרה תסירד ול 6י ימינפהו הזמ םינפל הז :ודיב ודגא אל אבה ודיב ודגוא סתק
 תאו יתוא תונקל ןניסרג יכה .י ו ׳ש הקזח יכהילד ללכ ןוציחל דבעושמ ימינפ ןיאד הנק אל ימינפ : וילע ךרד

\ 
 נ

 ךפחד איה אמלעב ינבל אמק : ה;ק אל ימינפ ףא ימינפב קיזחה ךכל ודכל ןוציחה תא תמקל :ןהיתש הנק ןיצדיה
 יצייע יתכ אתשהו אחוורב ילייע ארקינלת ל&וק יאמ תיתלד דימעה אלש ןמז לכד הז לע הז ןרדסו אמלעב םינכל ךפיק

 ג ינתק אצ והש לכ הנכ לבא תיתלד תדמעה ונייהד רדגו לעכ ןנתדכו ורמג (ןלא רקיע וניא ןיינב תל־חתד אתוורכ
 * אצומה - : 'יסרג אל םילודג
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 תיככ״דקל המ ןל ןיאנדלכ רסח ןיאו ןיימל *"
 ןיקקיחמ ןירויג רמכ ן ד סב חיט דנ־ס
 ךרד תפה דגנכ) :קיזחהל ייפיי יוה התכז *
 דנל רקח הארנ סשד גדגנכש לתוכב תיכה ז

 המאחישטרתאז
 רמא ןמקלד תלימ

 •>תע£8
 תינתממ ןינייעל ^ *
 ז ייאל ז:ל איבמל^^ז^
 עיגה: ןמ/'#יכז
 עקרקה לע כ:
 ואלד געאי^כק ^ <
 אלש ץרפו'רדג
 אלא עקרקב ןוקי/ ]
 ש עקרקה ןמי *.
 הקזח רה עקרק) (
 ןכיפלי אכהמד ן
 ןישודיקב הקזחב' \
 רסא כיועכוכשו \
 הבישיב םתשפת ה
 התוא םתסרי>^ןן<:
 כ םתשריג ;ע
 הבישי ללב^ מיי
 דגיכ : עקרקה
 ןכתד" י:ע;כ דב!
 • יאק׳קזחב הנקנו!
 לעה׳מישש וברל ־ן
 ףא ןל יכ ןכו הקזח
 עקרקה יתשמישש׳
 יל לענ ינייה וליע

 לבא עיצה אקידו הנק רמ יסכמ תיעצמ ל?י3ח21*ל1
 'יטח אנח *יפאי הנק אל בכש יא תיבב ךלה
 קבישח ההבנלד הנק אלד עמסמ ןהילע בכשי תועגימ

 אלי ן׳חי י״למאד הריכ קרפב טסו דצ׳יחרה : קיפכ
 *בהד״רקיעחג׳ל ארקיעמ ךס
 ׳גיקר רתג איה כיסד עמשמ
 יוכיס ימש רמיחל אכילד
 ל יאחא כ״אד ןישזע ייה

 סדוקד איהה אכה היל בישח
 קנסי תגחלוד ארקמי הניחר
 אכיא הכיס איההד היאר ןיא
 איההד םימשב ינימב רמימל
 סכלתהל איהש יאדיהכיס
 הנתל רחא איה ביט חירלו
 ה תא סימה יריבעי אלס
 אתעדא :םימשבה

 יסכנב !י־ טייפ אצומח רזעילא ינד רשא
 ןאנק׳חא רויכ וא דחא רויס ןהב רסו רת
 'דסה בר רפא המא ףסוי בר רסא המכו
 'תליפ יאה םרפע בר רפא חתפה רגנבו

 ןינייעיר והנירהנאו השש בר ןל רמא
 הנק רת יסכנכ תזעצמ עיצפה תינחספ
 אי!־ר יאמ תינז־־יטמ ןינייעל ותנירהנאו
 ת וא ולענכ ול לענ הקזחב רציב ינחו
 וירחזי״ז וילכ ךילוה וא וי״עגמ ול ריתה
 ובסו וציחות־יו וטישפהו ץחרמה תיבל

 ?־4תדח אל ןיעמש יבר רמא ואנק והיבגהו וליענהו ושיבלהו וריג
 והיבגי ק ה םאק יאפ׳וקמ לכב'ינוק ההנגהש ההבגהמ הלהנ הקזח
 הרהג קזח אהה אל ןועמש ר א ואנק אל ול ובר והיבגה ואנק ונרל
 יאה דוחי בר סא אריב הימרי ר א'וקכ לככ הנוק החנתש ־הנגהכ

 ז*4מעט יאפ תקזח יוה אל רגד אעיאד יליפ יג אתפיל ידשדי ןאפ
 חנש >4ק אליממ חכש אקר אתשה אחבש יוה אל ארשר אגריעב
 *ייזתערא ינק אלקירר אתערא אלקיר חשפר ןאמ יאה לאומש רבא

 יאהב לקש רה יגק אל אהויחר

} 

 (.־

 הקזח אהת אל : םדא ינכ היבגהל ךרד ןיאש ןילטלטמכ סא יכ ההבגה אכייש אצד !א;ק אל )כר זהיבגה
 ןמשרב יפא הניקל איה הרזייח ההבגהה ירהש דבעל בר הנקז דבעל בר תהבנהח׳לודגזטישפהו׳יחרהו שיבי
 תפל ערזש יליפ יכ אתפיל אדשד : אטחיסכי םיברה תישרב הנוק סגז הריסמבו הכישמב ןכ ןיא*
 אל ירהש הק׳ח יוה אל : ץירחה ךותכ תפלה תקירז םא יכ סלב השע אגו רפע הסיכ אלו רגה עקרק לש ם
 #רש:ו*פלה ';דנש פ עאו רפע והסכמ ךכ דחאו ערוז כ*א אלא השעמ וניא עקרקב ערז תכלשהו עקרקכ קקר
 דימ׳קרקה תא חיבשמו״קרקה *ונב דיבעק השעמד אתייפ היב קפרל ימד אלו חכשקד אוה אליממ רחמלו ן
 תפלה תליכאו דיבעק יאת יאה לבא עקרקה תא גננמו הדשה תא הקשמ ירה ליעל ןרתאד אימ הל דמנ ןכו

 םוש םתליכאב אלו תמיפה תטיקלב השוע וניא ירהש תיכקל הקזח איוה אלו הניק וניא תיריפ תליכאד הקזז
 השחשמקו קרקה ןינ יפונ ינהתיחק סתהד רגה יסכנכ תיעג" עינהל אל סגו ץרפו רדגו לענל המוד אהיש עק
 ם נש ׳ג תקזח ןינעל הנק וריכת יסכנכד ׳וריפ תליכא ירהו ןיתעיישב ןמקל ןכירחא יחכ יכהו ברל דבעכ

 .עקרק ןידכ דימ עקרק תונקל יבגל רמולכ הנק אל רנה יסכנבו רטס םוקמכ םידמוע סיכס׳ג לש תמיפה ת־
 *פכעה ןמ לטונ יכחשפיו ומכ אלקיד חשפד :יאליפ ימכ יליפ הקזח איוה אל רדנו לעכד הק תבו רטשב ףס*־

 : סרכב רימיזכ אחישפת היל איכהמו לדגיל ותוא ןיחיכמ ןיאו ןיבורמ ויפנעש יפצ לקדה ךרוכל ותיח דל׳
 לקדה תאכהל ןיוכתמ וניאו ןליכאהל ויתיחהב ׳רוכל וחישפמ סא אתויחד אתעדא : לקלה לדגיש ידכ אלקיד
 וניאד ןויכ לרדל יכהח אלימתד ג׳עאו ינק אל וז הקזחב ותיכקלו לקדב ק זחהל אוה ןיוכתמ םיפנעה ד

 רחאק יכו ימד תעדמ אלש קיזתמכו הקזח אדה אל ןיוכתמ קוריפ תטיקלל אלא׳דגו לעכד איניוד׳קרקה



 1כ> עקרקה ןקתתש עעאיינקאליכיצד אתעימ*

 להדהש פלא אתייחד אתעדא אלקיד חשפ
 € ןיינקל ןמכתת כ א אלא ינק אל סליעלד ךנכ ןקתי*
 הנק אל התוא ףא התריבח תא תיכקל ליעל קייייאדב
 י 1 ׳!תביכי ינקל ןייכתכ אלש ןויפ

 המוד הז החל אה *רמא גרפ
 ולפ׳טסכי רנה יסכנכ רדועל
 *רחא הרפהבו הכקאלדןה
 1־*ת רג ל6 ויתירטשב קיזתמס.

 אולעדא ׳רטשב קיזחחד ןאמ
 אעראבו קיזקח איה אעראל
 ימכ ארטשו קיזחא אל אה

 ארטשא ׳יתעד יאלד הנק אל
 ^ ימכ היתעד אחליל •יא
 געאד תישקהל ןיאי ארטשא
 יאמא ארטשא הימעל ןיא־^

 לתעדמ אלש ול הנוק ידי ץא
 די תרועח רנתד ורנח יחכ
 הנוק רנתד אהדיאברתיא
 וכיאס ונייה זתעדח אלש

 סאו ורנקב אוה סא עדוי
 תונקל הנור היה עדוי היה

 ןרכתח ןיאו עדוי םא לכא
 לגב אנמ ת׳אי ינק אל תיכקל
 ולאכ ןכתד ןסי לתיככ וא
 ינפמ ולס ולא ירה 'ת:איניי
 אוה םירחא לש רמול ליכיש
 לי״וורנח היל אינק אליאתא

 ׳ אל אגחיס המה׳יאש רכדבד
 :תעדח אלש יר:ח הכקי
 השקה ׳יכ אילומכ אררדי3
 ,תשמ אכה׳יכילרואד ףקוי׳רה
 תוי׳שירחל .היש עקרק ךירנס
 השיד לד ידהס ןנאיהשידלח

 קלקוהוס רתוי הברה'ירצ
 סיטנוקב ימכ שריפש החנ
 ןרוגל אתעדא השע סאד
 יא קיעדי יכיהינק עובק

 יכד שרפח היהו עובק יניא וא עטק ןרמד אתעדא דבע
 ׳כבשיח ירד יבא וחכ׳ומהב סש דימעהל ונייה אכהד ירד

 *רתב אכנ :יוקאימ ?י9
 ז

 /דדצ לכמ סא אסינ יאלמו אסיג יאהמ
 > גהנוי ןכשאלקידד אתעדאיטעח ןאבו
 !הידד אתעדא רחימל אכיאד אוה אכוונ
 לכ אמתסמ אתייתד אתעדא יתכ רחימנ

 כקח קיזחמל

 ׳ו* ־ד**
 ו י

> 

 ׳'רקירר אחעדא אסיג יאהמו אסיג יאהמ
 רסאו אסויחר אתערא אסיג רחמ א^ווכ
 ן^חערא איכיז יכזר ןאמ יאה ראומש
 יביח ינקאליכיצראחעראינק אעראי

 אעראדאתערא ירמוח יברבריקשימר
 יניצר אהערא ירטוז קבשו יכרבר דקש
 א*רקיח לקתו ןאס יאה לאומש רמאו
 א1!ירד יבראחערא ינק אעראר אתערא
 אצנב ארשו אילמ לקש ימר יכיח ינק
 אצנ אילוככ אילמ אעראראתעיא
 *ראומש רסאוירר יכד אחעדא אצננ
 אז־וערא אעראב אימ התפר ןאמ יאה
 יכיה ינק איר ירווכד חערא ינק אעראו

 קיפמ רחוליעמ רח יככ ירר חתפ ימר
 אעראו 'העדא אבאב רה ירווכו חעוא
 חישפתכ'אלקיר .ליכאראתחיא איהה
 'יתות קיפו ארבג אוהה אתא ינש סילר
 'ימק היד ירמאו יולו הימקיר אתא תרופ
 אתווצ אק יאהא היריכ סקיא בקיע רמו

 א אלד ךיד רמעא יאכ ח*ל רמא הימק
 רצה בר רמא ישגיא יקזחמרכ תקייחא
 אחנגיד ינק איר ברו הנק רגה יסכנב רוצ

 חררש רטז־ריא אחיוצב אל< בר ינר
 תפייוספה

 ¬ו

! 
■ 

1 
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 קיתל אכיאד
 עדא ןכירחא

 -^יג דחמ הלוכ
 י יס ןליאה תא

 י י >*הודקא
 *:י.יר אתייחד

 י) :שייק אל
 מ*דככת איכיז

 שעו סיתסיקח
 ראד אתעדא
 עדא :שורחל
 • ףורשל סיצפ
 קוריפ תטיקל
 לטיזו יברכד
 עראד׳תעדא
 ילתיחל אכיל

 ׳ -^דוחל יבינד
 ׳ ^ןנמ הפירשל

 לושכמה ריסמ
 אהתש עקרקה
 התש אעראל
 ירחחה לשכית
 וקל יחדל ינק
 סס סודל ןרוג
 קל הז עקרקד

 יאל ןאו ןרוגל
 טסקיו ןרוגל

 ם שורקל 'ירצ
 סא יכ ןרוג ןאכ הז ןיאש

 ןידסה וקתמ הו ןיאו ליקליק
 !גוסש ןוקית לכזלקלקח סא יכ
 1 לוקליק אלא וניא רותסל
 היב קכרו רדנו לענל ימד אלו איה ןקתמאל איקיעחי

 ־ •< -׳׳ ׳״-׳ "׳יך -י- • --
 םהש ול ישה ת רי הנק אל המהב תדמעהבד ןכת ןחקלו
 ךכ לכ קרקה תמשהל ןיכירנ ו*ה אל)סיגירוחכ םישד ויק

 ןרתוסל ןפיס ןיא.יללה סירכד לכס סיח תאקשהו אתרש
 י■ שירקל׳עיאד רקיעל ורתוסל)ולקלקל

 * ! 1 _ 1. ...•4!^. -י*

 רדוע ונייהד אתריע היקית ק־י • י*נ .״״ '״.ד״ד תעדא׳6ניאיק1תחינ-.>י'׳ל'י>ת־יל י־הויד ןליאה !ףח
 ;;.י 1• 1וונ הרונ רנה :סינ יאהחו אסיג יאהמ וכי הד ׳!ילץעי״מ^׳
 מ■ ,4 אלא אייב תיינ ונייה יאל •יתעה יננה הייא ליעל ןימאד דיינו דמס לכא ז תי־נ י ס £
 אלבד? :קת־ה דגנכ א!, הזיא ןניענ אלי דמאנ יד.אנישח ןיע .א היה זי'^א " ״ ^ $״£ ?נ?

 •"־׳ו ^^"־"•*"גי״יי״יייי״יידגרמגכו"



 .£>*?531* ארומ אכנ קרפ סיתכחתקזח. %©*א31•

 סמכ שוריפ לתכ דפ לירצויכ תחידסמ *וגיאזטג ןייצ 1 היתימע עבראב רגזד הל שיש,ה^רצמגתחיי רח5י
 'יפ דהו וריתד ריית ליז לד כ דקא׳וכמב הנתי :עק י?3 תחאהאצה דחא ש וצח א רתכ רפחו הכ ש-׳,כ
 'רוא היה התכ׳לתה תדח״יעדוי ויה סהי םלת תדמ׳ועישכ שירחל תועש קרק ןונצו תציפ ?צ קפר וכייהד צנכ הנת
 ךרוא לכ דחא הנעמכ םיסרית ויה אל הלודג הדסכד ולש #נק'גה יפנכ אגש אצ/נת אפש אלו (יזח דה אצ יבב לבז"
 'ורחישכ׳יפס הפ׳כ אלו 'דסה ושוכרל םנקמ א2 הפק אל; לזב

 לכא רנה ישצנ אקידו דכלב ^ רמא אנוה בר רמא החצכג תמייוסמזו
 רשע וליפא יזוז לטק!רכמ
 קיזחהו תונידמ רסעכ
 רמאדכ ןלוכ הנק ןהח תחאב
 אבכד אמק קדפבלץי*׳>

 ליעל *שירעדכומשו ;
 כ'רכ 'תכליה אתג״זלפ י ל
 אד כ>ע דכע ןמחנ כ"* א ^
 */יעמשב הימקלכירל ה.ימ
 א&׳ילנמב תמייזסמ הניאשו *
 תודשל החותפו הלודג המקכ

 דע:םיכרה תישרל וא םירחא
 הלונ גקינ רופחל ןדנ *ימנ(-'
 1ותשצ יחדו אהד כר> אכילא\ן

 .מ יפמתתייוסמכי0חאל י
 'תאק אהל תיייייסמ הניאש*

 שכווסוגמסוקמאלאהי" 1
 'ריהנ אלו םירחא סיניכעכ םישרפמ םי תמידקמ׳? 743
 רקכ דמנ םורחישכ רדהו ירו/לד אדיית ליזאלכ ;צלכי|
 ותרזחבו רדהו יהצק דע* הדשה לטנ הנקתקמא הרגש
 "דשה לכ ינפ לע׳ורגס יתש ונייהד תרחא הרו&דוע הש^

 'דשה לכ ה:ק ךכ ןועמ ברעמל חרזתמ ותפש לא !תפז5 <.
 לכ ינפ לע תמוש יתש שרתד ןוטל סורדל קפנה ןמ ם1
 ירהש ימד ולוכ םרח וליאכ זכתוללכ לע וא הדשה ןרוא

 בר רתא :יניעכ הארנ ןכ ופוס דעו ושארח וב קיזמה
 לביקש לאדשיל ימ ןיכתש ימה יסננ לאוחס רחא הדוהי
 םתוא הנוקה הז לארשי הכ קיזחה אל ןיידעו ונתח
 לארשי סלק סאש ןמקל שרפמדנ רקפה רכלמכ ןה ירה

 םיז תמש רגה יסכנ ןה וליאכ הנק ןהכ קיזחהו רחא
 הארנ 'יא ילו ןושאר קוצל ריזחי אהימ תועמד םיסרפמ
 ירמגל ןהכ הנז אלא רבדמכ ןה ירה יאמ ק סאד לצנ
 ויתיעמ ונמת ׳ינוהלו ימה סמ קדל ןושאר חקול לכוי םאו
 עשר ינש יאהד יניעכ הארנ והימו דיספי ואל סאו הסע•
 עהמה ינעמ ערג אל יזוז ןושאר חקול ביהיד קיכד ירקיע
 שריפו ׳חא אוהה עשר ירקיחד הלמנו רחא אכו הררחב
 ייכ א הלע יסקמל םוסח לאומשכ, 'תכלה תילד לאננח יכ*!
 "שיי בר אכו אניד אתוכלחד אניד רמאד לאומשל ןדיא
 םאד 1וחם הרמא אל סלועמד רמאו ייכא זהשקהו] ןרתל
 ילו גיד אתיינלמד אכיד דמאד לאוחשא לאומשד אישק ןב
 'תכליהו;הוה אניידד ןממנ בר אהד לאומשכ תכלהלזאר*
 םיארומא הכרה סנו ןמקל היתוס ןד ינידב היתייג
 לאומש רמאד אהו ינהכ אתעחש 'קלסו ןחקל לאומשב
 ןמית עדוי היה ותנע <?ס'וי בר אכיד את׳וגלמל אניד
 'וכ הו ה יכ*ל אדבוע אנעדן אצ׳נא ייכאל ל*אד ר׳כדב
 ינ ;דבועמ הייאר ית?ימ הו׳הד ר חאמ ןימל ששח אלו

 ז-רנק דח>4 שוכב הכ שיכהש ןויכ בר
 ס>קם אלא הנק אל רכא לאופשו הלוכ
 חירצננ תכיווסכ הניאשו דבלכ ושממ
 ארייז־ד ליזאדכ אפפ בר רסא המכ רע
 לאובש 'םא אדוהי בר רמא רדהו חותר
 ןהכ קזחמה לבבדככ |לז ידו םימ יסכנ
 יזוז ומאמ יכמ יט אמעס יאמ ןהכ הכז
 דע יגק אל לארשי היל קלתסא הדיל
 רכיכב ןה ירה בליה היריל ארטש יטמד
 ייבא היל 'םא ןהכ הכו ןהב קיזוובה לכו

 י3 ףסוי ברל

 לוכנ׳נקח תחא׳רוס רקכ דמצ
 ןכ ןזתחו והנק דעו הדשה
 אנשילדאדויהדסהלכ הנק
 •אמא7 דועו יכה עמשמ אצ
 םקע סורקיסכקררדהויעכ

 ורדה אלדגעאתחא
 הידיל יזוז יטמ סמ ילג
 5כד סיסח הפ היל קלתסיא

 'ירמא לכ ףסכב יוג לש ונינק
 ימ ןחכסח ןישזליקד ק״פכ

 סיאר ואלי ףסכב ונינק לכד
 "קויד םתה רסחבתר״הל יה
 וג ןיאש רמאקירכע דכעג
 ןניעלי אל רס שד רקא ןינק
 'קז הדח אלא ל א רשיכ'יפ אי יל.
 הילכעה׳תאו הירבעה המאל
 ת ףלימל אכיל ןישודיק היכ ךייש אלד יוגכ לכא תרחאל
 הנקנ אוה ףסככ ותנקמ ףסכמ םתה אינת דועי תימאמ
 ההד עמשמ,ןיפילח ונייהד םילגו האמתכ הנקנ וניאו
 םתה טעממ הוה ףסכ הוס לכ וליפאד הנקנ וניא רטסב
 לבא ףסככ ףסכ הוס תמרל בישי ביתכל ואל יא ףסכמ
 'בישמכ אלא סכב יונ לש ונינק ןיא ברדאד תי׳וא אלעב

 יוג דימ אה ףסככ ךתימע דימ םירדד ל׳ק ןנתמ יכד
 הכיסמד קיסמ הרז הדמעד ארתנ קרפכ ןכו הכישמב
 א הידיל יזוז וטמ *כמ ימו אכה רתאקד אהו הלוק ימכ
 ןורפעב ףסכ תיינק ימכ ונינמד סושמ ונייה היל קלתסיא
 הנק אל היפמ לארסיכד םושמ ימכ סנק אל יאדו רטשו
 : הוה לארשי םתהו סימדיד הנקמה רפסמ אלא א רטשכ
 ה ויהש הידיל ארססיטמד דע הנק אל דארשי
 ןושמש יברל איסקו רטשה תא ןיכתיכס םוקמכ םידמוע
 ופינמ ו״קבקרפעמ׳דירנ 'סככ הנק אליאחאד״הרבא ןב
 'טיתל׳כילד כ׳פכ׳ורוכככירמאדכ יתשכ ונומח׳חאכ ופוג

 ז־."•■

 ם המ ינקיא פסכנ ניעכ יא ידהכ יפוליחב יוהד רמימנ
 ומנ אלא ותעדכ היה אלש ילהס ןנאד קול ןירבו 'ייפד
 •א שריפ אלדמ רטשב ונייהד לארשי םע תונקל ליגר״והס

 "םהיכא ןכ ןושמש״רל אישק לבא ינקיא אפסכב אניעג
 ןיועמ ןתנש לארשי קחני׳ר רתא תיריככד יכס קרפבד
 ב תכייחו הנק ןסח אלש פ עא ןהינידכ המהבכ ירמצ
 רמאדכ הייתה ןח הנקד ג עא *רמא אל יאמאו הרוכבב

 € ןתיתע דימ הרות הקספש םהינידכ םתה ייכא

 אלא תמקל ותעדכ ןיא ח*מ ףסכב ימ דימ אה הכישמכ
 ןנירחאדכ לארשי סע תמקל ליגר אוהש ומנ ךושמיש דע
 לארשיל דשד הארנו רמאק םהינידכ םתהדליו אכל
 לוזגיו יוגה רוזחי ןכ ךותמש פ עא ויתועמ הינימ עוכתל
 ימל ןמ טחסיל לוכי קיזחמה סאו ודיל עקרקה אבתש תנמ לע אלא ענמ ח ול ןתנ אצד היל עבת אק ןידבד קיזחמה תא
 ימ לי לע ודימ עקרקהקשאלה עיקפי סא ויתועמ וצ עורפל הנור הדקעה סא ךא דיספמ חקולהש יפ לע ףא וגמעי

 י*אג ;עתמ רוסמ ל״הד האלנ

% 



 סיתגה תקזח. ־#?*$059* *רתב אנב ישישימ

 חקולה ןיי הידיל יזיו יטמ יכ ליזאד 'ןיקויכהב׳ירמאד אלי׳יכ ייה יוויטמד
 ידכ <ןםכב יוג לש יניינק לכ ביהיי יאעליע רכ,לדיג ליזאו ינאבד והייןיימוי
 ליידיד ינגל תיממה לביקטייי אלי יהל ארדה וה־ייאייימ יתאיכלו ןינס גילתד אקסוא
 ישיי •הזב 'הז וי ןויל דינ? ןיליכי אנ הנזו סדיוי העקכוה אןיסינ יכיהי אלד ןויכ ןנירמא

 יריימ סעהד יאעלע רכ לדיג,
 יככל והייעוחמ ורמאש ןמע
 וערזיו עקרקה ושרחיש יגא3

 אקסט וערפיו •עוריפ ולכאיו
 יכב סהל וכרענו.וריזחיש דע
 אל ךכליה לדיגל ונענו ינאכ
 ח ורזחשכו טלימ העקפוה
 ווה אבה לכא ןהל ורז^
 וצר אלש סחה ליבשכ ירמסמ

 סא :?ןיעל

 אניר 1לאומש םאהו יפה 1יאוטש רטא ימ
 ינקי-יר אר רטא אכירמן^ד אתוב^טי
 אל אגא הייר רמא אהרגיאב אלא אערא
 אתווערר רורב הוה ארבזע אירא אנע־פ
 1לארשי אחאו יוגמ אערא ןבזר 1לארשיב
 ז־ריסקיד אחא אתרופ הכ קפר אנירחא
 הייד ר םא יגש^אדיב אמקוא הרוחי ברד
 ירכממ יגאב םהה רבאק אחווערר רה
 ןאמ רגא אב^מו אפירמ1? ה^קסט ונירי ווה אידוחיבוגוהניאדווה
 ילארשי אז־רא יוגכ אערא ןבז אנוה בר אערא רוכ׳1? אקסט ביהיד
 'יל םא הידיב אכקוא ןמחג ברר היסקל■ אתא אתרופ הכ קפר רחא ־
 םהנ קיזחמה לכו ברמב ןה ירה יוג יסכנ לאומש רבאדךיתעדיאכ
 'וקמ אלא הנק אל לאומש םאר לאומשר ךריאכ רכ יל ריבעיל חנז

 אנוה בררמאדילאריבסךיחעפשבאנאלא ־טלב ושממ
 ירב אנוה בר חלש הלובהנק דחא שוכמ הכ.שביגש ןויכ בר רמא
 ןיאיצופןיא הב קיזחהו'חא׳ארשיאכו יוגמ הרש חקלש לארשי ןיכא
 רברב ןיוש וניתובר לכו אעליא יכדו ןיכא יבר חיח ןבו ודימ התוא
 'תולג שיר 'ימחנ רב ןבקוע רמ יל יעהשי!>4 ילימ ינה ה-סר רמ^

 יאסרפר אהוסיראר אניר תובלמד אגיר לאומשו חימשזב
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 ייל אל רחא אכלמו ז לזג ©ושח ריעכ ניהצה ךלמה קוח פ'ע יריבע ןוממכ קיזחמל ץאו אוה
 י רטש ול ןיא)ליאוה״יזחמה ה/כקי׳איהו׳כומה ן"'ריכמ רטש ודיכ שי ב׳א אלא׳רטשכ אצא
 ?וה וניחרכ לעב יחנ״סוי בר׳כעדי אל אכא ל׳א :'ידיל יוגד׳ירסש אעא יכד עוכלחד אנידה

 לא רכדל ןמית עדוי היה יאדו׳ט אכעדי אל אנא ייכאל יל ריהתקד אהו אכיד אעוכלחד
 ףעוי כ ר והימו הייאר ייועיאל אכיל אדכוע אוההמד היל רד׳המייבאו ןרעל ששח אל ךכלו
 ׳ אה היל אריכס אל ףסוי בר אכיד אעוכלמד אכיד היל אישקד אהו ךומסכ ירתאדכ הרתא
 גרד ארודכ :לוכיל ימכ הקזחכ אלא אוה אעובלמד אכיד ואלד ארטשכ אלא ערא לוכיל אל

 ,סשמ יכ'ו הימעכ ערמאק אעמערד אריד *■ ובר לאומשמ עמש וישעמ בורו הדוהי ברד היתקל אעא :סיעול לש
 עלא ךלמל סמה עא ןיכעמ /ילעכה ויה אלש עוכנמט עודש ירחסמ ינאכ: רכדמכ ןה ירה ימה יסכנל ?י'אר איכתהעא

 חכ סילעכד םדיכ היה אל אעוכלמד אכידמו אקסט יכהי ווה אל סיכושאד הילעכ והייעונ והכיאדךמצע ןיחירבמ׳
 לו : ךלמל אקטפה עא ןעיל ענמ לע ועקזקכ הפעהש אעוכלמד אכידכ הכק קיזחהש יכשע הזו לטכ הרכמו רוכמל
 תיא הלועל הרכמו ויעובאמ דצל השורי איהש עקרקב לכא ארטש אנב הקזחב "ערא לוביל אקסט ביהיד ןאמ דמא
 יל :רבימה ןמ רטשה ול היהיש ןושארל ול ןירדקחו ודימ העוא ןיאיכימ הב קיזחהו רחא אב סא
 יל דיבעיל רמימל יצח אל אהי קפיד אעריפ איהה אלא ינקיל אלו ךל אבכס לאומשכד ןויכ לאומשל ךדיאכ רמ יל
 ל הרמא לאומשד אצוה בר 'יל ידוחד ןויבד רטשכ אלא יכקיל אלו אפידןאעיבלתד אכיד רמאד לאומשד ךדיאב רמ

 :ליעל׳ישירפדכו לאומשדא לאומש ישקת אלד ןרעל העא קוקזחרב לע רבדמב ןה ירה רגה ישככד
 לזוגהכ אכיל אעובצמד אכיד :ןיבא רכ אבוה בר חצש הז לב "וכ וניעובר ויה ןכו:לאומשכ 'זב ןיאיצומ
 מ םיסרפ תקזח ןינש ןיעכרא יאסרפד אסיראד :והיילע ןכירכעו ירשג ירשגו ילקיד ילטקד עדע אכל רמא

 ונממי לארשי הצקוי,סיכש מ ימ הב קיזחה סא והימ רטשב אלא שיכיא ינק אלד ג׳עאד אעוכלחד אניד יע איה?
 יוגב אוה ירה יונ תמחמ אכה לארשי ןרמאד ג עאו ינממ יוג 'לזנש איה ילש רמול רחא לארשי לכוי אלו רומג ןייכקז
 !עומוקמ ראשכד ג׳עאד יעמשאל אעא יתכ יא הקזח ול שי אבה יונל לארשי הרכמש ארטש אוההכ אלא הקזח $
 יצה ן ןכ הש אוה (ע;בלמד אכידד סיצש תת עוקפכ הקזח הניא סלפ ןראב סיכש גב לארשיל הקזח



 ארתב אככ ישילש קרפ םיתכה תקוח י£).1
 • '־ • , .*חי

 >יעה יינע תידש םינוק 'ירישעל תילתנ יצעכ ירתס
 >מל ת<י ןיעריפ ןה) ךלמל אקטסה תא ןחיל ן׳1

 דיעה
 סמל
 ןאמד '*וכלמד אכיד קש סחה ליבשכ תיעקרק;
 היכיבז >הייכיכז:ציעל י״רמאדכ אערא ליכיל^ק

 ידבעמ עקרק;

 שיש םדא לכמ אמלשבד ימ לשו ר'תלטב ק םא
 ס־סככהס פיעא בוח לעכו לשא תיכיתכ יילע

 סיסח לל׳טכ ריכבל וכב תשורי ןיא זי׳ת ןהל ןידכעישמ
 אקמכאו אתכרדא יכירצו אנייבוג ירסחמ השאי הילמד

 4 וי

\■ 

 לגי

 םינתינש סי׳
 אתיכלמד אכי
 יניש א ר'יצעב
 ריזחהל ירי
 ילבוי אל ירי ללז
 ל!כ ירורהז יכה
 םש לע ייירלז ינ

 עב ןחקל ארהיז
 רחא יאו תילה
 יסידרפ)ייז
 אניל תייח
 אסרפד׳סי
 אכיד? ןיייצת

 :תלת ירל7
 יא יכיבזיהייצ *
 ה סמ ליכש
 לבא:׳ילעכה ינ;
 אתלגליג ףסכ לי
 ידכע םהל ורכ;
 ויה אל הז לש ויתיעןי
 אתיכלחד 'גיד הז ןיאו
 ה סמ ליבשכ * קיקה ;

 ץנש קעבר* ־9 יאסרפר אז־־־רוסיראד
 והניבז אקסטל אערא ןיבזר ירחהז ינהו
 יאנ אל אגרבל לכא קסטל מ חו יגיבז
 'גוה בר חנכ ירבגר ףקרקא אתכ״טעט

 ארכר ירעש וליפא׳מא עשוהי כ־ח הירכ
 יל רפא ישא בר רפא אגרנל ירכעחשס
 ןכ סא רעמא הכישקןהנרבאנוה
 יואד היל התד וכבה ונכ תשורי תלטיב
 ירפא קזחוטיב יוארכ לטונ רוכבה ןיאו

 אקסט ביהיר סיפל ךל תיא יאפ אלא יכנ *<קסט וליפא יכה יא היל
 ןתנ רנ אנוח יל *טא ישא בר רפא תיפו אמב ביהיד יטנ אנה חיטו
 ברד.—וירכ אנוה ברכ אתבליה יל ורבאו ברר ירפסל והניתליאש
 ישא בררסאוירפאראתאהלימ ימוקואל סחה איה אלו עשוהי
 יקסירנא לנסג אתמ ז־דיז־רליצאר יליפ ינהו אתס 'ייספ תכדרפ
 בצחהו רציסה ןנחוי יכד רסא יסא יבר רמא איהד איפשר אהעיס

 לכא רגה יסכנכ ןיקיספפ

 וליפא ךלמה סייל לכה אמושי
 ,דבעושמ יזוז ףלא הזש עקרק
 רקיע ןה׳ועקרקהו טעומ בדל
 קזחומ אוה רבכו ך למה לס

 :קרויו אנייבוג י רסממ אלו
 יכתיכ 'יפ יזלסייבא
 אוה אקסידד ךלמה תירטס
 ארתב.לזוגהכ ירחאדכ רטס
 איקיסיד טיקכד ןאמ יאמ

 חליסה קרפבו לודגה דייבמ
 ^ והכיקפא יאמב ארקיעמ

 ךרד ;יקסילכ

 "תלימ ךהו ריעה ןמ חרבי וא וילאמ ןתיש דע והושפתי וא חנת ארכגד אתפקרקא :עקרקה סמ ליבשכ םא יכ ש!
 ונקטצ״ערא ןיכז אנש אלו התצע עקרק ש״כו ודכב ןיחנומו עקרקה ןמ ושלתנ רבכש אדכד ירעש יליפא :לא׳ק אליחג
 ליבשכ "לחל ןידכעישמ לועב יל שיש ןי-טלטמ לכ רמולכ אדכד ירעש אתיכלמד אניל יוה יכהד יכיבז והייניבז אגיכל
 כ'ח :יניכז והייניכז ןילטלטמ ןיב עקרק ןיב ךלמה ידבעמ הנקיש ר ו ול רשא לכ בייחתנ ערפ אלד אכיהי ושאר ש

 התצטיב תובצמה התואכ ירה יל אצמי רשא לככ בתכל ביתנה םייקתי אכיה אגרכל ידבעתשח אדכדירעס וליפא
 סא יכ וב קזחומ ונ אד יואר ונוממ היל הוה וז הכשד אגרכ ןיידע ערפ אלו תמ סא באה ןוממ לכד רוכבהבנכ השורי

 יתנ יכה ןיא רתימל אכיאד איה אתיילעח אתפקללא יאל יהימו יחד יובנכו סידוכעיש ראשמ ףידע ךלמה 'ובעישד ךלמה
 אוה ישא בר יתנ אקסט וניפא יכ ה יא : הישפנא יקימו קיתד והיאד ארקל היקכשד םייקתי תומוקמ ראשבו םשל לטנדי
 א לכה ירבדל דכעתשא אקסטל אערא׳ילמא יכ 'יפא יכה רמימאל היל אישקד ןויכד יכה רחימאד הילע ךירפקד
 *תוא לש אקסט ביהיד ןינכ לטכית אלד ימד יכיה רחימל ךל תיא יאמ אלא :רוכבה ונב תשורי תיעקרקב תלטיב •כ'ח
 ;,יכו נ ה םינש יפ רוכב הב לוטיי קזחלמ היל היהו דוע ךלמל תדבעושמ הניא הנסה ףוס דעד תימו:הנשה תליחתכ הכס
 צ ןמז יאו אגרכל ןילטלטמ אלו תיעקרק אל ילבעתשמ אלד עשוהי גרד הירכ אניה ברכ אתכליה תיל א'ל אלי "
 ימוקואל׳כוה ברכ אתכליה ירמאל אברד ילפס והכיאו:חכמ ארבגל אתפקרקא אגרכד יכיבז והניבז ויה אל אגרכל ל
 ידכ אגרכל ידבעתשמד רחול ואבו אגרכל ורכמנש תיעקרק תריכמ לע ובתכש * ןהיתחטשו׳הישעמ םייקל יעב והייתליח 1
 ,כאלממ לטב 'דא תכדרפ;ינ*כז ירדהו תיעקרקה ורכמנו*ורטשה ובתככ ןידכ אלש והימו ןימייק׳ולטשהו׳וריכמה יהיס
 תויר השוע וניא אוהש פ עאו להקה לועכ ןתיל׳ייח אוה אתח״ייסח:ללכ'לוע לש ובושייב קסיע ןיא)[רא ךרדמו דומלתמ)
 ןאשמב ולקהו והוליכה סהו ודכל ול ןיעבותויה ךלמה ידבע אתמ היתליצאד ןוגכ להקה סמב ןתיל עייסחד ילימ יכהו׳יעב
 בוצק סח ןלוכמ חקיל ליגר 'לתהש ןמכ רתוי ןליע דיבכהו ןהלש סמ הברתנ ךכ ךיתתו ןוממ ול ןיאש יילע ורמאש סתמעטב
 םהנ יאדמ רתיי הזל ןילא וש ויהו בוצקה סמ ןובשחל ,יימיג הלעיש דע םתעד דמוא יפכ דחא לכל עמתל ,אבו הכשל
 שיאו שיא לכמו'יבו תיכ לכמ'ובגל ןילינרה ךלמ לש ןיכוחמ יקסדנא לבא:ראשה ןמ וכע הזמ ותחפש התו והורטפו והונפ:
 ןיממ ול ןיאש ויה ןירמסולטב םדא אוהש ליבשב סולפ ול לואשל וצר אל וא הזל והיתכשיכמקה ס״ל ןמשחה הלעיש דנ:

 :ול וצחמש אוה איתשד אתע׳יסד רוטכ ןתיל הזל ול היהש ידכ סחה םהילע דיבכהש פ עא ראשה ןח סייה לכ ובנ
 תבל היב קיזחאד יאה אלא התליבח תא הנק אל ןהמ תחאב׳דחה ןהיניב דחא רכמו רג לש תידש יכשמ בנחהו רצמ;
 אוה בצח קיספמ סייתנמ עוטנ בצק "י םא דצמ סש ןיא סא ה* הי ןיתעמשכ ליעל אכיכח יברכ יסוי׳ר רחאדכ הבק

 ןנירמאדכ ןאכמ אלו.ןאכמ אל קנוי וניאו ודגנכ קנויו דרויש יפל לארשי ץרא תא עשוהי םתית יבש בשע וא ןליא
 לכא :רחא לובנ גישמ מיא הזו והיעיל למג ןיגישחש ןיעשלד ןוהילגר עטקמ אכונח



 ישיי־יזע קרפ סיתכהתקזח ^^(3•
 ^ יאמא ךירפ ימלשוריב םיברה ךרד) דיחיה ךרדן
 ךרדד 'בתל ןגיכד םיכרה ךרד יכתימל ךיוטניא
 היטקכ׳פיס סושמ יכשמ) םיברה ךרד ש כ קיספמ דיחיה

 יידג אצא תינליאל קיספת ןיאי /יערזל קיספמ לכה יכתקל
 ךרד 'יפאל ןל עמשמ אקו״וכ
 'רפמו ןליאל׳יספמ אל םיברה

 םיכרה ליכש אנת יאמא יתב
 קיספמ׳יחיה■ ליבש אכתד'קיב
 יטתיתל ךירכ אל ןליא סושמד
 אשירב ןכיעיתשא רבכד ןויכ
 קיספמ אל 'יברה ךרד'יפאל
 ןכיעימשאל אתא אלא ןליאל
 "היש ןניעב יתכ 'יברה ליבשל
 תיתיב) המתה תימיב עטק
 ךירטכיא אתשהו םימשנה
 דיחיה ליבש )הלוכ ינתימל
 םיערזל קיספמד ןכיעותשאצ
 ךרדו )הלוכמ עירגד ג עא
 קיסעת אלד ןכיעותשא םיברה

 ןכיעומסא דיחיה רדו ןליאל
 <ברה ליבשו״ובק ןניעב אלד
 ןיאו עובק ןכיעכד ןכיעתשא

 אכאו׳יכרה ליבש יכתיל אלד׳ושקהל
 יעפ אל יאד דיחיה ךרד ןכתלת עטק ןכיעבד אנעדי
 'תובר יוהד םיברה ליבש יכתיל אלא דיחיה ךרד יכתיל אל
 אלד :עדי אנאו דיחיה ךרד יכתיל אלל אכפיא וא יפט

 יוהד ד חיה ךרד אכת אלו׳יברה ליבש ןנתדת 'ובק ןניעב
 יה׳כעדי הוה אל והידדק אנתל ואל יא אהל יפט אתיבל
 יעקב םיכרה ליבשו,יפט בחר דיחיה ךידד ףידע והייכית
 יגילפד״יפ סב׳של רהטת רזעילא יבר ו םיבל היב

 אבכ
 -1■ י ז-י_

 וא האיפ ןיינעל לבא
 האיפ חיני אלא תילש
 ק הריתה ןמל הזל הז
 יחי תואיפ יתש הבייחל

 אחרא יכ אל האבומו האפןינע^בא
 [האבומהו האפ1)ייפא גחוי יגד רבא ןיכר

 האפיר ןיקיספב ולאו קחר איה יאמ תאפ
 ן דיחיה ךרדו םיה ךררו תיבשהו 4חגה
 ןיכ עובקה ריהיה לכשו םיברה 1ריכשו

 י 'אמוט ימשגה תופיב ןיכו המחה תומיב
 ו־־־רומיב העקבל סנכנה ןנתד איה יא□
 רמאו תינולפ הרשב האמוטו םימשגה
 םכא עדוי יניאו זירה םכוקמיר יתכילה
 יבר ו^יויר סאו סוקמ ותואל יתסנכנ

 ז־ריהש ןיאפטמ 'ימכחו רהטמ רזעילא
 ר

 היל יבישח אל ןנברו אקיפס קפס היל בישח רזעילא׳רד
 הדשכ ירייאד !עד׳רתכ׳רפב׳ליפ ישרו תתא אקיפס אלא
 אלא אכילד ג עא לבס רזעילא יברד יגיצפ)יאתוט| האילח
 רוהט "איב קפס אלא ענת קפס אכילד ןויכ אקיפס אדק
 דה הטוס יבגו ןכי למנ הטוסמ האתוטד אתעט ונייהנ
 מ םימכחו הרתסנ יאדוד האיב קפס אלו עגמ קפס
 'דובעד איגזסי תחא אקיפס אלא ןאכ ןיאדקיכ ןיאמטח
 אקפסב "יפא רהטמ רזעילא יברד יש׳רעכ תחכומ הרז
 ארמח לאומש רמאו אעדרהככ היהלבוע רחאקד תחא
 !ייייי׳יוד •ד1ד1וד זייימ רא^וד -.זייי!.^. ׳
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 סכוכהב םימשג ימ תצובק
 תש םוקמ לאוחש׳א הדוהי
 םיחה תמא ןנחוי בל רמא

 קד :בחור התא וי םיברל
 'יל)הש םיברה ליכש :יכתק
 ? ךוליה םיקמ ס כרה ךיד

 ןיב עובקה 1 ינתק יז ןא
 > העקבב ךלהל ןיליגר ןיאש

 . ח איה יאמ האמוט : םשל
 ד אביליאו׳וכ קתד:האמוט
 ;גה תימיב :ליזאו שרפמדכ
 ןיהש אמט הקיפסי האמוט ל
 תכלה : העירזה קלקל אלש

 המ תמא ה." -כ המ ףיס ףוסד ןיאמטמ םימכחו :וז
 אל אמש ךלה אתש איה אקיפס אדח תודש יתש

 קפס ג אמט >ק*פסנ

 ז׳ ד

 הימו ואל וא
 קפס רחאל רזעילא

 ־" ׳*־ ׳י •׳׳ ^ י י י •־ ן׳-׳׳• *-- ׳ ^ ^ ן- ־ ־ ~ # ׳ ״ * ׳ /*״׳ %•/%׳

 בסל סושמ יא אכעדי אל יחיד בר רמאקו רזעלא ל היירשו אעדרהכל קילסד סומלופ אוההמ השק י
 אוה עגמ קפס האיב קפס דפו והניכ לארשיד׳סימלופ ידהב יתאד בור סושמ וא רוהט האיב קפס רי

 זעיוי ר עדי הוה ןחלופ יתביצזאד והכה לבח חט קיפס פס7 ןכברצ יפח ירש)ילארשי בור סח יוג בור סח יעדי
 ר ויה סא׳קיפס אדח אלא׳כיל אכוממד א תעד א יתאד רחיחל אפיאד ג עא ךכליה סיוג בור וא י^רשיביל סה םא
 'יעל סנכיש תשלובב ווהד יכסלמ אלו ואב ןוממ סושלד אתליח אחכומד אבוט תמבק יתיתפד ןויכ רזעלא׳רל■ *רם9
 .ירד ימד האיב קפסכ אלוקל תלימ אקכגחד ןויכ אנה עגמ קפסל ג עא ךכציה תניתנמ נלא> ולא ינתקד המחלמ



 יפ ארתבאככ ישי^לש קרפ םיתבהתקזח ^
 1 ^ ןמקיפס תוברל לוכי התאש לכ ןנתד התיאכ סנכנ סאהיל אקפסמד אכדיוו׳*

 רוהט ,יכרה תושרכ אמט דיחיה תיסרב תיקיעס יקפסו רבקה ,לקמ דע אב סא קפס סנכנ רמלצג
 יתייחד׳יתשגה תימיב העקבל סנכנה יכתק כחא> גפ דנ,יכ אצא אכיצד אכיה לבא רלהטי אלה אקיפט
 י׳שר תטישכ טרפל לכלכ הרל הדוכעד איקה והימו אכק קפסש אלא הדש התואב סנכנל היל אפישפ

 אדח ואל סא רבקב
 ךכל הו אמטל (
 רגמ קיספמ יא "
 דתאב האמלטל
 קמ התויב גמ
 רלהטל אלה האיב

 .מ קס_
 ;?שש ןמ
 ן תיינמ
 גרלגוק

 ז +149 י * י

 קפס רוהט האיכ קפס 'םוא רזעיידא יבר
 אבר אל חבשל לכא אטט האמוט עגמ

 יצח איצוה איגתר הנש ןיינעל'יפא רמא
 איצוהו רזחו אחינהו׳יכרה'ושרל תרגחג
 בויח דחא סלעהכ תרחא תרגורג יצח
 םלעהב םוא יסוי 'ר רוטפ תומלעה יגשב
 ן־־רודשר יתשב בייח רחא תושרב דחא
 ב״ח שיש ^וז־דוהרכררמ^רוטפ

 יינא אל תילכרב לבא זבכהיניכ תאטח
 אבר אל אלסיפ לכא תילסרב 'יפא רסא
 הימעטל אבר אדזאו אלסיפ וליפא רמא

 תושרכ תנש תושר אכר רמאי

 גיפא1מ

 ןמרצי אדיו•..כ ק*י
 האיפ אקמד ןכתיי ,יב ל *
 יוה אצ תכשלל ב^לאל
 בנתי רגמ קיספ
 אינלהל םיברה
 ךכ רתאל הזב
 בייח ינישב תרגו

 ינשב רטפד יסוי 'לצ%אד
 תבש תכסמב ^ ;ק !של ינשל

 ןקספמ רנמחקא ׳ תויושר
 תצשכד תרגירגככ ביית ןיצכוא אינימה ןכת

 בושת לבאמ רבד תאגוה בישת אלו׳רות הרסא חבשזימ
 סיתכיב עדוגאלש בייח דחא סלעהכ:תרגורגכו•.תוחפכ

 סטלה׳לשרב תתא תושרכ': תקלחמ העידיל ת:יס אוהפ
 איגיה׳מנע התואב ןושאר תינורג יגח הכ איגועזו המגע
 יגטפ הזמ הז םיגלפומה סטוה תויושר יתשכ •" ןורחאה
 יבשח יתמיא הבר רתאו: היל אריבס תיקלחמ ;יחשרד
 דיחיה׳לשר שיש ןהיניב תאטח בליח שיש אלהו :'ורזיר יתס
 בייח ול סינכה ןהמ וא ןהל וכחמ איגלה סאש ה ; ינשקב
 תילמרכ לבא סיתש ןתושעל הקספה ב־שח ךכלי? תאטור

 בהל ,רלתה ןח לטכד והל הקלחמ אל סיתנכש העוב ןמכ
 ןיאש דומע לא קע תכיתח ןמכ אל אלסיפ לבא אבהלו
 אלא הרשע הובג ימכ יא 'ד בחור ןיאל הרזע הלבנ
 רתימ ןנברדמ ,יפאד רוטפ סוקמ יוהד׳ברא לבחמ ןיאס
 ןכל לכיתל סיברה תושרמל סטלה תושרל וכותמ לטלטצ
 לטכד ןליכו וכותל דיחיה תושרמו דיחיה תישרצוכותמ
 'ד לס םוקמ אכיצד ןככרדמ וליפא אכהלי אכהלירמנל
 אלסיפ וליפא רמא אבל : קסעה ילה אל ךכליהסיחפזנ
 רגממ ערג אלד תכש גליתמ לרטלפל תויושרה ^ק1חזי
 ןיכעל וליפא ליעצ רמאד הימעטל אכר אדזאו * *יבנחוי

 תושרכ :תכש

 אקיפסכ 'יבא ירש רזעילא׳רד
 אמוסה סתה חכלמדכתחא
 ןיריתחמ 'אמזטבד יהכ ןנברו
 1,קיפס קפסכ וליפא ת ואמטל
 אקיפס קפס אילש ךסנ ןיט
 ןנברד יגילפד שרפמ תרי

 ^קיפסהמכב יליפא ואמטמ
 אדחכ וציפא ןידה ןמד סושמ

 'יקזחא ׳יתקיאל רוהט קיפס
 כ אל אמטד הטוסמ ןניפצי;
 ירת יליהמ׳קיפס אדתילהח
 א דחב וליפא אהל יקיפזכ

 רוהטל מימל ןל ,ליה אקלפס
 ט ךל ןיא רבס רזעילא טרי

 אריפש אדחקמדו ישודיק אלא
 ד איהה ריפש יתא)אמט

 תפסב ׳יפאד תשת־ד סומלופל
 יברל אלא ירש אצ אקיפס
 אדבועאיההבו קוד רזעילא
 אסרינ יאהלד׳וכ סחה ינאמ אל תר סירג אל אעדרהכד
 ירש רזעילא יברו ירש אקיפס קפסבד ןנבר גדומד עמשמ
 רזעילא טרפ ןאחכ תישרפמ אלא תחא אקיפסב וליפא
 ה עגמ קפס האיב קפס יאה סירגי אתוחינב
 האיב קפס הברדאד רתאק עגח קפס אקווד ואלו אוה
 להכיכ לארשי רוחיאד ואל סא סש סימ ואב סא קפסד איה
 רזעי&׳רל האיב קפסל עגמ קפס ירק תחא אקיפסל אלא
 ך ךירפ יכהו אקיפס קפס ונייה
 אקיפסכ ירש אצ רזעילא ר וליפאו איה תחא אקיפס אהו

 קפסכ ורסא ךסכ ןיט וליפא ןככרצל היל אנמו ת אי תחא
 ןייד ארמוח ?ע תכסמב המדמ יתכוד החככד ליו אקטס
 הארנ רהטמ רזעילא יבר : תירהטד ארמוקל ךסכ
 ,רתכ פב ימימל יעב יכיה רזעילא׳ריאד רזעלא ר׳יסלגד
 יברו לאומש אהו רזעילא יברכ רזעלא יפרו לאומשל $ עד
 רזעילא יברכ הבצה ןיאד הדכד קפ ןיס והלתיא רזעלא

 :איה תורהט רדסכ ךהו דכ אלא תורהט רדסכ
 רתאד אמיתי תייישר ינשכ וליפא כי'ח דחא םלערב
 רזחו החינהו תרגורג ינח איגיה ןיי איהו מהרפכ אבל
 ךרד טג המ בייח הילע ךרד'ריבעהו תרגורג ינח אינוהו
 וז תיקיחר׳יפא תחא תישרל אלא אבה יעב אל אה הילע
 היילע ךרד םקנל אהי׳ייח הילע ךרד אלב יאדוד ליו וזח

 דנ

 תחנומה תרגורג ינחל השלש ךות הרטעה סאד יעימשאל
 אירבטב תחא תוא בתכ הימה׳פכ׳חאהו רטפ יאמא תידשר׳כד יסוי,רל ת'ר השקהו עקרקל'ג ךית דה אלד גלא:יי׳.
 אינוה סא רוטפ תויושר יתשח בייח תחא׳ושרמ ח״רגו ימד השעמ רסוחמכ ואל הבירק רסיחמד בייק יריפנכ תחא תי
 בייח תייישר יתשל ,אינוהו הקלח וליפא התקל תחא תושרב סא לכא רוטפ סטלה תושרל תירשל יתשח תרגסנ י

 הביתכהו הביתכ ונייה הכאלמה סש׳תהד יתד אלד איה אכריפ ואלד רנ י׳רלו ימד השעמ רסיחמכ ואל הנירק רסוחו
 יתכא תידסל יתשל אינוהשכו האנוה איה הכאלמה סש אכה לכא וזח וז תוקוחר וליפא תייתיא יתש בותכישכנדמ.
 אל&יפד שרפמ קרוזהבד תילמרכ איה אלסיפ אלהו אבי׳ר השקה אל אלסיפ לבא * סברקיס דע האניהלחג,
 אלד העברא הבחרב ירייא אמתסמו השלש ההובגד עמשמ ןכ סא הרשע ההובג אלד ןמכ המנעל תושר ש\ י:נ,.מ

 ןכ סאו תילמרכ יוה סטרה תושרב'ד בחרו ,ג הוכנ דומעו העבראמ תיחפב בישח אוהש ומנע ינפב תושר קנש
 יכש ןיכ קיספהל יטאל אב ישח אל לטלטמו ךכ לכ אגה ןטקו ליאוה סוקמ לכמל רמול שד אל אלסיפ לבא רמאקיאק

 ןיא ־.תיצחרככתוישר



 ארתבאככ ישיילשקרפ םיתבה תקוח

 סזיב׳ירייאד ימד ןיטיג תושרב 'ידהב זיכוחדכ יאק האמוטא׳וכ רנמ 6ל םש ןדא
 ז טג הל קרזו שרגתהל וריצק הל תימיב העקבל סצככה יכתקד׳מהטד פסותכ
 יח אלסיפ יאלל תשרוגמ הכיא ירה רזעילא יבר ינפל חמאיכזלפ הדשב האמוטו ׳יתשגה
 ל הנקה רצקו רצק ללככ וניאו יכפכ סס הל שיש לכ ומשמ סוכירמ׳ר ׳ריפ יהר לש איה

 וחשמל יפד הפכ אלו ס חצב
 ונייה סמירח יבר רמאקד

 : ןנחוי יבר -1ש ימשמ
 םילוכגה לע תורוגדעה
 לע׳רפל ןיא
 התכל (!רשי ץרא לש סילובנה
 עצמאב סהש בישח תורייע
 לכד'ילובגב אלא לארשי ץרא

 *לב :׳ובו טבשו טבש
 היל היה יפט ׳וכ והארהש
 הלאב סקיתש המ טקכיחל
 רצחה לש תורייע הנחש יעסמ
 סותת בטיה תוי שלופמ סשו

 :לארשי ץרא לש
 תי׳או רשעמב בייח
 אלהו אוה אללכו
 םירצמ ילוע םושבכ ־יכרכ׳ברה

 אלו לבב ילוע םושבכ אלו
 הארהש פעא רשעמב בייחתנ
 ר השודק רבסקד ליו השמל
 'שדיקו התעשל השדיק נושאר
 אחינ אתשהו אבלעדיתעל
 יאת ייו תאל לכ ישקת אלש

 םושבכ אלו םירצמ ילוע סיסבבש םיכרכ ייותאל אתאד
 יקיפאל רמאק יאמ אחית יאמ יקיפאל :לככ ילוע

 קייד והארהש המד 1<ו ייותאל עמשתד׳מאק לכ אהו יאמ
 ןיאד ליו ץראל הניק יקיפאל אתילות׳אי יקיפאל עחשחד
 ץראמד געא ינומדקו יזינקו יכיק יקופאל תא׳כלו ודיק קז

 : סה לארשי
 באומו ןומעד עמשמד אחית באומו ןומע ריעש דוד
 ןומע ןכירחא תיחכיד קפסכו םירצמ ילוע סישביכ אצ
 הברה רמ רמאד תיעיבשב ינש רשעמ 'ןירשעמ באומו
 אלו התעשל השדק׳כושאל׳שודק רבסקי׳וכ םושבכ םיכרכ
 תיעיבשב םיינע םהילע וכמסיש םוחינהו דיתעל השדיק
 גהנ סתהד ןוחיסכ ורהטש באומו ןומעב סתהד רמול ןיאו
 תיצרא 'ג םיחספב ןכירמאו ןדריה רבע ונייהד תיעיבש
 ןדריה רבעדתר׳מואו לילגהו ןדריה רבעו הדוהי רועיבל
 ץרתמ'ועו באומו ןומעמ התיק אלש גועו ןומיס ץרא ונייה
 ןלחיסב ורהיט אלש באומו ןומעב ירייא יתנ וחביכד ת״ר
 סש תגהונ תיעיבש ןיאיאמא םתה רפל אב אלו אכהדכ
 אלו ינע רשעמ ןי רשעמ התלפמ אלא איה ץראל גוח אהד

 תגילפ ביא סידי׳סמכד םיכשה רדס׳ונשל אלש ינש רשעמ
 לבבכ ומכ ינש רשעמ ורשע־ש רזייג הירזע ןב רזעלא יברד
 רשעמ ורשעיש רמ ןופרט יברו םיכשה רדסמ תונשל אלש

 אידו רצכ א1? םש ןיא יפד ןיטיג תושרב
 ידב ומשמ םונירכ ינר שריפ יאמ בצח
 אפפ בר 'םא ימר יביה ומש 1לע תארקנש
 בר ביתי אינירפר אחיגרניכהיירורקר
 ביתריו ישא יברר ימק איוע רבאחן-8
 אנוצחניגח רנ יסוי יברד ימשמ רכאקו
 נררמאאנוצח יאמ רגה יסכנב קיספמ
 *רשייל עשוהי םהיה ונש בר םא הדוהי

 איד בר רמא הר הי נר רמאו ץראה תא
 1לע ז־־ווופועה תורייע אלא עשוהי הנמ
 ירכ 1לאומש םא הרוהי נר רמאו ןי^ובגה
 גייח השסיד איה ךורנ שודקה והארהש

 יזינק ינק יקופאל יאפ יקופאיר רשעמב
 האנרע אחותפנ םוא ם״ר אינת ינוברקו
 ןומע ריעש רה רמוא הדוהי'ר האפילשו

 םיקסידרע רמוא ןועמש'ר באומו

 סומ
 שוח
 ותל
 חוד
 ינעל
 'וקח
 דסר
 ;וכיב
 סיפ
 יטב

 יושר
 ח׳רל
 ספמ
 ׳גקי
 ינשב

 אלו
 גחב
 המב
 ליאד
 יאדכ
 אלא

 ןנחוי
 שריפ
 כ0 לכ ומש לע תארקנש לכ :ןנחוי
 ינולפ הדש הל ןי רוקש וחש לע דיחי
 אתמרגיב :'חא שוכמב לכה הנק
 יוכמב לכה הנק ורמח הקשח יגה
 ול בשחהל יתבישח יאמו אוה רבד
 אש יפל םיאל שיא ןיב טבשל טבש
 ירמאדכ׳וכ עשוהי הכח אל :ןאכמ
 חוחתה תוארהל ידכ ןילובגא לע :
 ע ןתיא בשח םעטהמ ןכיעומשאל
 *ו׳יתכדכ ותתימ׳עשב השחלקכקה
 הד׳שעחב בייק :ןד דעו דעלגל ןמ

 נ ינומדקו יזיכק יניק לכא׳וקמ לככ
 גל רשעמכ ובייחתי אל םירתבה ןיכ

 ימכ יא ררבב 'ירמאדכ דיתעל ונל
 ,י ןח ןירוטפ ןלוכ עשוהי תומ ירחא
 ׳ל תאז׳מו יתעבשנ רשא ץראה תאז
 >יעכ הארנ ןכ העמשה לע םהרבאל

 ?ד היל ןניטעמח אל םהרבאב ביתכ
 לוהה*'תכד השח םשבכש וניצחו סתה
 םהרבאל ןתינש םיאפר ונייה רמולכ

 .י )הלוכ וכ רמוא חר אינת :םירתכה
 ידכ ינע רשעמ ןירשעמ הבורק איהש םירכמב ומב ינע :יגילפ ינומדקו יזיכק

 םהש באומו ןומע ףא םהילע םיכמסנ לארשי יינע והיש
 אמעט אוהה תימכיב יתייח אל יאמאו רחאת סאו 'וכ םיבורק

 ה השדיק אל דסלד 'וכ םיכרכ הכרה יפט רמימל היל אחיכד רמול שיו םידי תכסייב קתד סירצמד
 ח רזעלא יכרד אישק אצל אצרתימ יכהכד רקיע ץוריתה הזו םיינע ךמס ינפח שככיל התצע לארשי
 סידרע : 'יראקל ןיאו עשוהי יכרדא עשוהי



 םיתכה תק#..
.1 

 םתיאר ךאיה סהצ ורחא ׳
 ז טילפ סוקמב סתייה

 ודיספהל סטיר ןיהש ק ,,
 עןי לןל דבל השע רשאב אל

 חפ ארחב אכנ ישיילש קרפ
 טנוחב איסאד עמשמד 'תית׳יכ איסא םיקםייירע
 חרפכ רמאקיכיה ןכ סא)איה ץראל
 !לה קדביהי ןב ןועמש יברו יקכורז רב אייח יבר ליט הז

 ץאד ןירדהנסל ןיפב איכתהו איסעכ הנשה רבעל יצ/אק
 תלשבי דוהיב אלא הכשןירבעח

 טחפ : איפפסאו איסא סיקם>דדן?
 םינש 'נ הלכאש ותוא ןידיעמ סינו? לית
 'ב לכה תא ול ןיסלשמ םיפסוז ואמגי

 ןישלשפ תישילשב יכו חינשכ'ב׳נושא^'
 ן־־י דחאו פביחא השלש םכהינינ
 ןהו תוירע שלש ולא ירה סהמע ףרטצס
 רב אלד ינחמ םנ ־ תחא תורע
 אבא ךלהשכ יסוי'ר רפא אינחר אביקע
 דוכלל ירדנ ןב ןנחוי יבר לצ־־ינ אתפלח
 לצ־>נ ירוג ןכ ןנחוי יבר הל ירשאו הרות
 ירה ול רמא הרות דופלל אתפלח אנא \
 היינש םינש ינפב הנושאר הנש הלבאש
 אוה המ םינש ינפכ תישילש םינש ינפ:
 'םוא ינא ףא וליפא הקזח וז ירה ול רטא
 יצח אלו רנר׳מוא אביקע יברש אלא ןב
 יאפ רבד יצח אלו רבד יאה ןנברו רבד
 רמוא דחא יטועמל אמיליא חיל ׳דנע
 חסירבכ ז־רהא רפוא דחאו הבגכ החא

 אלא אוה תורע יצח ־יבר יצח יאה

 , 'יי אמ>) סל , ?

 /ימח הישע*.#;
 סיחא&צש סל1;
 1גייה:, סהמע ף
 םע לתל נש' ^

 ןלוכ 0>יעמ דאזי1
 יגצ;) תיידמ שיש
 דיהסמ?7 חשאי/ת

 ןיאג •הה ייההלז
 תולעכ סיב)רק נ;
 המזהל׳ייא תידע יה
 ןהיניב !ישלשמ 5*
 ומוחש רע ןיק^
 בישת־/־לתמ תג
 תודע ניד1 לש ח|
 רבאצ -הקו הז

 יכהת א/־אביקמ׳רנ
 דחא לכו 1איבל]
 יתילש יתיח רע
 *יהזת ןילש לע *ילא
 א.א 1 ט7 *
 ישי׳ר• יתכלמ יב

 'מ)א אביקע יבר היהש : אתפלח ק׳יז^ינ^!
 ןימתה לכ םלתשי סלש רבד סוקי םידע ^•־
 הניא ת־)תכ לכ רבד טק אצי : סישל 0
 רבד אצ) רבד שילש וגייסוהקזחה שלש לע א
 : סיכש שלשה לכ לע םידיעמ םידע םיש קאי *
 תורעש ב׳ירמא הדכ תכסמב׳ט דחא ?ועמל ז
 ותואב הסירכב : הסירכב תחא)הפגכקחא׳יפ

 לכל דחא דע אלא ןאכ ןיאד אגה תידנינח
 הבייחל ןישכיע תב התישעל ןמאכ );יא דחא

 תידע טח)ביתכ רבד ירהש יטועמל א,׳א יב" ־
 דע סיקי אל ביתכ אידהבד ארק ירשכ יא א

 אצא : 'ונו יא

 אכיאאיסעב הכש רביעדמר
 ץראב )תנמכחיגה אלדימימל
 תוכרכנ ימכןכירחאדכ לארשי
 אייק יבר אלא אכיקע יכלא
 אלד תיתלאכיל ןועמש יבר)
 שיר אהד י׳אב ןתומכ וחינה
 רקב יעור יהל ילק הט שיקל
 לי׳ו תיעיגשה לע םידושחו
 ןוגכ בושק ונייה רבעל 'יההד
 }ז רחא מ סטש שלש רביעו
 הכס אהד עדת התהד קפד
 <כ!ס סתה טתו התיכ תיעטש
 סיכש ןי רבעמ ןיאד אתק קיפ

 ןיועידזעמ :ת עיבשב
 ,'רעימל ךייש אצ אכה סהיכיב
 אכמ ןכא יאמק ךנה אחילו
 אכיד יבב יאקד לבד ןכיעדי
 אערא יאהא יתא ידוהסאל
 ק תוריע קיזחמ יבויחל ןכא
 דכיכ ׳רעב ךירפדכ אכיתאק
 ךנה ורמילו רוש טג לגרה
 יגלפ יבמקל ןכא ,גכ יאמק
 ןויזחמד ןמכד אכיתאק אקזיכ

 ותבוטל יאדו דכל ןאיבמ
 אצ) 'קרקכ וקיזחהל ידכ ןאב

 : תמיפ טייחל
 תיידעשצשזלא ירזז
 דיעהל למי ומכע אוה הנושארב דיעהש דעה ירהש
 לטי ויחא ןכ זמכ ומנע לכא כ)רק סדא׳ירמא אצ) הינשב
 ומתיש דע ןיחלשמ ןיאד תחא תמע ןהו הטשב דיעהל
 ידבע יאח רבד טק אל)רבד יאה *ונברו : ןלוכ
 רבד טק אל) רבד ישרד ע״כ אכהד רמאת סא)היל
 וליפא) אנמחר רמא רקב השמח ןכירחא הבורמ קרפבו
 אוה רתיימ רבדד סושמ אבהל רמול שיו רקב יאנק 'ה
 ןכיעוחשאל ')תתמ לבד רבדל ךירטכיא אהו רמאת םאו

 יבגד רכדד רמזל שי)םיכשמ תיחפ הטעבש רבד ןיאד
 ןיבישמ) ןמיתל רמאד ןאמל וליפא)אגה הכפומ הירע
 רבדמ ואלד לי ךרפימל׳כיא יא)ידימ ךרפימל אכיל אתש
 לכ סוקי עמשחד רבד סוקי ׳ידע׳ב יפ לעמ אלא הל שירד
 ןוממ יל המ/ודג ןיממ יל המ ןוממ יבג לכא ינק אל/מעה

 אל)סלש רפט ןיפתנש כ לש לוש יבג 'הי ד 'פב׳ישרדד אה)רקב יאנח טעמל ארבס ןיא יכהל םצשפכגש המ
 ןטק יבג סחה ןכירמאד אהו סשא ינחו תאטח טק הרפכ טח איבמ סדא ןיאד יתא הרפכלד ס; טחש •

 ןירוח ןכ טח אלא גרה אלד סלס רפט בישתו סלשמ וב ךיישד רפוכה לכ סתהד רפט טק סלשק>ייי• ׳׳# ׳י
 אלא : תנתפב המח אחייקיח אל)םיעלס שחח ונוידפ תממ יתכ סתה׳ה טח אצו שמח ןניש ד רוכ־ ש
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 םיתבח תקזח •££$6*?$*,

 א*לא
 (1 אככ

 ׳ ^ יודד יאי אלא ןיאד אכשרא׳וכ הבמ׳תוא׳חא׳יכש יטועמל
 )הכמ תחא םירמוא ^וסחת ח ^ ס!דע יכ0 דכשכ הל)7נ םינגמל רגד יתה ח>ח ו ח1יה יפאד ׳וקה שוריפכ קלחל ךירצ

 י״דעל׳י נ־זיב "א * א אאל, נ7םידע סתיא יתמל היקדבי סננב ויתא
 אלו רבד יפכו אי?ד 5 'חי ״ 1 78 ,מכ .ק6כ הסירנב !יתא סא

 ״,״י*־״״***״ ,׳״■'״-?־״"״
 יף1,בר רמא חסירככ תחאסחפוא כו

 'ן^ו קטיח הלכא'םוא 'א כר דטא

 |5ן״קתכ הקיח וז ירה םירועש הלבא
 הלכא רמוא רחא הזועב אלא קהנ בר

 /רסוא דחאו חישיפחו תישילש הנושאר
 יסנ יכהד תיששו תיעיבר היינש הלכא
 /אז־־רשה יכה הרוהי בר ל א הקזח איוהר

 ו אק אל רכ דין־־רסכ אקד אתשכ סחה
 אק אתש ארהב והייורח א בח רפ ר-הספ

 חעשל יטיח ץכ הירכיא יה*^מ ירז־־־רסמ
 רחאו !יחא 4 ־ ישניאר והייחערא ואל
 ■הר תוירע שלש ולא ירה ןהפע ףרטצמ

 יתד אלו 'יארל ןילוכיש המלכ
 ןתודע ןיא אכהד׳קזח תודעל
 םינורחא כ תידע אלכ תידע
 םלועכ רכד סושל ליעומ ןיאו
 סיכש לכא רכד ינק יוה ךכל
 ןתודע ןיאש עעא הנושארב
 אקפכ תח הקזח ןיכעל ליעומ
 יריפ ימולשל ןתודעכ הנימ

 :אוה סלש רכדו
 רמוא דחא התעמ אל^
 ש הנושאר הלכא
 היה ןמחנ ברד הפ וכ תישילש
 דחאכ ירייא הדוהי כרד רוכס
 מ־יה ןיטיח הלכא רתוא
 ןיאז תישיתח/ישילש הכישאל
 אלא ךירפ יאת כיאד הארנ
 ןיא׳וכ הכישאר הלכא התעמ
 בר רתא יכה ותרכסלד כ״ה
 'יל היה יכהו קזח דהדהדזהי

 הלבאש׳יעת דחא ס1ש ןיא אהו ׳קזח איה יאתא ןרפיתל
 כ־,ד שרקל האיני החרק ןכ עשיהי׳רדל ימד אל)ןיפונר
 ׳חאד !ויכ פ הוידהפמק אפש דחא והידורויד עדי ןמחנ
 ?קזחא זהייורפד 'ישמ ידדהא ישחנחד געא התזח איזהד
 םיסילס הנושאר הלנא רתוא דחא הפעמ אלא ידהסמק
 י1בזח ורדנ אריכ החינה פיששו פיעינרו הינשו פישמחו
 פיששו פ־עיני הינש הלבא אלא יכ אל יתוא דחאו ־גאב
 איוהד יתנ ינה הרוכ החינה פישיתתו פישילש.הנושארי
 הקזחא אהימ יהידרפי ןויכ ידדהא ישחנתד נ'עא הקזח

 יונית !יכד ידדהא ישחנת אל אכהד ינשתו ידהסח אק
 רזחש הנת ןיב יקיידת בג לע <?א ישנ־א יקייד אל ייעשו

 ותואכ סלשל,י תש קדיתל יכירנ סתל ררוכ הזכ ןכל הנתל
 ןיסח הנלנאיש ןינע לכבד ־קייד אל אנה לבא הולש הנוי
 רתוא הזו ןימח הלבא׳תיא הז והיתו הקזח איוה ירועש וא
 םדא ןיא קויקד אלב !ליפאי הלטב ןפודעפינטק הלבא

 אנה 1 : פינטקל ןיט פ ןיב העוט

 חפזהר תשא תורע

 ׳91, * י

 א־הר

 .יינש ג לכא וניאר תילדג
 וס יתו הז רקא הזכ סא יכ

 ,סא א^יינס הנס לש׳וארל
 םוי לכו הנשו הכש לכ ךכליה
 $ ארקד ןויכ חרכ לעד ותנמ
 ז סא יכ טעתל ךל ןיא אכיאד

 ד תידע ונייהד יטועמל יפט
 סיכס שלש ןתיא רתואדתאו

 א לבא הלכאש ךתוחכ דיעמ
 ימ •• היויקלעח אתעטו הקזח
 םעדוי היה אל ןמחנ בר וכ

 -אריכס אלא שכיא ועט ןיריע&י ןיטיק ןיכד ונינפל
 ,א ׳א,ןיטיח£א ותוא ׳א הייהי ?י יתאקי אהי

 י__ז_ ור *יריעש הלכא
 ו ןיסק *.׳1׳ >תיי׳ •׳ '׳;ךז י 1 ,

 .הסתקי^נש שלש ןפואב יאל יכ ח"* הלפא
 בס אלא לטניע איה פשחנימ 1דע נ אד 'אה דיהש
 ■ח הלכא תואל הדוהי בי׳תאק י־הי ןתתנ ביל היל
 תרועש 'לבא וא ׳א• החדא יינוע גהנת יפכ םינש נ

 י וי סלזעל"!ח,,א!^""לס^הפיכשלכיונ הניאו סיתיה לכ ןב ןיריעש פחא הנשו ן־טיח פפא הנש גהנתה
 ןיא והש הקזח " ייה ""י;" * */י נלימ הק1ח ינש ?לכאש דיעת דחא לכ ךשפנ לתתו ללכ הז ןיא
 !ק ן.דשוהי יכיד אי ,, ע״הי 'ר דחאנ םהינש ואריש דע פפרטנת ןפויע |'א ליעל *כ

 '<*>׳8533285 א״־ ״״״מ '.״״״־״ז*״ !.׳״.
 יהנשמתא דע א-א ב | *.•"ו םיטיח ילכא יתוא הזשכ ידהסח אפש אדקנוהייוופ אבה • איי

 3>של ונל ןיא םירשה ה.נא ייייא י׳'ם" " יצר דיע" ?ן0 םלש סת)א למ אמןיסמ אלא ידהסתק גז ידב
 עינש בלשה לע שי התילש פ>דעד ק־יי ״״ ?לנא ^ _׳| ןטק הל־א וח)א ה1ד ס,שת יא י״ שיל״ ל""

 ; םירועש תמקל תמק ןיכ הפי ןי:יכמ

 * •׳ע גע ש ^4 ו
 ל גהייתעדא ואל ירעשל יטיח ןיי



 £5 ארתנאבנ ישייוזע קרפ סיתבה תקוח

 דמא תמד אכיהז הירכז.
 ןככרד אכי£ םתה ירמא ן

 דיעהל קישה ןמ סיכש
 דיעי יחהיזימהדי׳די
 )לי ת״יתח לע ודכ
 סע ןרטני אל^חהדעה
 ח גע דיעהל קישה ן■־ "
 הנמ לעד ןייכדתמה ] >
 רחא יכו ןידיעמ ןה " <

 'כוממד׳גלעקפפ ידי בז
 מ ידבל איה ירהש הי
 ךירצ ןיאי ותמיתח לג ל
 רדה יכי 1מע דיעה;
 קישה ןמ אוהה סע ןי
 רדה ;ימה תמיתח לע ד
 לע אכזחמד אעבי
 מ היליכד חכתשיא
 סימופא קפנ׳$ב0 #׳
 ןניעב 'ידע סיכש יב

 יצקו ה* לש )יפ לע יר
 אכה ןכליהו הז לש

 איומזי יליכ קיפנ *0351
 אחיפא אעכיר יכב "
 *רחאלכ׳נקת שיד געא)תאד
 תמסאלתזכותכדינש קרפכ
 סיכש ןיא)ןימיתחה ןיל לחא
 ביתכל )ילע דיעהל קישה ןמ

 ידשו אפסחא הידי תחיתמ
 היליכ היל יקזקמו אכיד טל
 אציכרד אלא אכה יחכ יכה
 ליכי יכה יאלבל רחימל יעכ

 המדמ היהנ דיעהל יימא
 ןיפתנשכ ׳• טתמל

 *רת יכ חי*לע ימיחח ותד ארטש אוהה*

 >אקד יאהד הוחא אחא וחיטמ דח ביכש
 ן־־דידי תמיתחא ירוחסאלאגחחא דחו
 ןיתיגתמ ונייה רמימיל אנינר רכס ךדיאל
 רמהייג ןהפע ףרטצמ רחאו ןתא השלש
 יכנ קיפנ אל םחה ימד יס ישא ־בר היל
 קיפנ אכה יהאד אפופא א-גופטד אעביר

 :יהאד אפופא אנופמר אעכיר יפו
 ןהיד שיש םיינד ו(לא ׳ינתמ -
 חיה הקזח ןח*ד ןיאש םירבד ו*לאו הקוח

 1^רנז ן.רוג1 ןילוגגרח 1לדגמו םיריכו םיחרו רוגחו רצחב המהב דימעמ
 שכיחפמ הרשע הובג ותמהבל תציחמ השע 1לנא הקזח חעא רצחב
 חשעו תיבה ךות1? ןירוגנרח סינכה םיחירל ןבו םידיבל ןכו רופחל ןבו
 יאפ םג *• הקזח וז ירה שלש .רובג וא׳שלש קומע ולבזל םוקמ

 לכ אלוע רמא אפיס אנש יאפו אשיר אנש
 , . ... . . ... . לעל ןיחיה״יגימדמ

 תמיתח לפ דיעהל קישה ןמ סיכש ךירצד תישירפדכ תמה די תמיתח לע דיעהל קשה ןמ רקא סע בלטצהל לי
 גהל אלסכמ יכה יליפא דחכ אלא יכיסק אלד תקא תמעל ןילוספ םיחא ינשל בנ צע ןאד 'יכתמינייה : קמה
 המיתח לע דיעמ יחה דעה ןאכ ףא דיעמ הזש הכש התוא לע דיעמ הז ןיאש רחאמ דקת עקרק תודעכ ןיחא שלשל
 ןיממ יקלח תש)לש ונייהד עיבר רסח אעכיר יכנ ןומחהלכ קיפנק אל ׳ינקתכ סתה : תמה די תמיתח לע *ייח

 £מעטד יז תידעל ןירישכךכליהויחאד אמופא קיפנ אגלפו ירכנ דעד אתופא קיפנד אוה אגלפ אלא י^אל
 שיא ירהש ימד דחא שיאכ 'יכש שלש הקזח יבגלודחא שיאכ אלא ןיפושח ןניאש יפל תחא קודעכ סיכמח א ".תתר ל\

 ונייהד אכיממד אעכיל יכנ קיפנ ארטש יבג אכה לבא :סיכש 'ג הקזחה האר סא ןתשלשכ ליעומ קמע 4 לנמס דק**
 לע אצירק אלו עיבר דחאהז םיקלח שלש הכנח דחא דע אצמנ דחא דעכ יחאל תכשק יכ)יחא7 אתופא ןומ'. ה ידלח סלמ
 שחתפמ םדאש ןחקל ןנירמאד ןיסימשת ינימ )ליא רמולכ הקזח סהל שיש םילבד וצא 'ייתמ 4 : רן*/ג) ^דעסינס יפ
 הז שימשתל יל יתתכ התא ןיעמל ליכי)קיזחמה הזל הקח ול שי יריכח ט התימ אל)סיכש שלש שמתשמ סאש זריבקלשב
 םינש גכ ךבליהי ות>שרב אלש ןישענ סא ןהילע דיפקמ םדאש ןמקלפחדכ ןיעטק ןישיחשת ןיע יל ותרכמ )א הכתחכ
 לס הפונב קיזתמדפ אוה שימשת תיעיכקי ןייכד ליעלד ךכה לכיןיחלשה תיכל תורעמו קחיש תורוכד איתוד■ הקזח איוה
 אלא אריהנ אל)ונשריפ רבכ רשאכ הקזח ןהל שיש םירבד וליא׳יפ לאנכחרו סיכש שלשכ הקזח איוהנ יתד וריבח עקרק
 ייעו ךרוצ אלבאוה לכה לש ןושל תוכירא איה ליעצל ךיתיכתמד אכקסמו יאק ליחל יאד תישילפדכ יאק היתקל
 *ליימ םינש׳ג תקזחב קרפה ןיס דע ׳ינתמב הקזח ןהל שי יכה לכ אתלימד אצלכ אבוט הקזח םהל שי ןמקצ וניכת יתכאד
 ןפ ןילטלטימה םירבד ךנה לכ׳וכ המהנ דימעמ היה ־• תעגי ינב תעגי וצ רמא אייח יבר טפל אב אתיילכי קכומדכ
 יליכ התיחח ול עודמ רמול קיזחמל הקזח ול ןיא ןכלו םדש ה> ד דע דיפקמ רצת לעב ןיאו תיעיבק לש שימשמ ןניאו

 ץא התעמו םולכ דספנ יתי;ה אלו טכיא יקזחמדכ עקרקה ףסב תקזחמ אלד תותמל יתששח אצ רצח לעב היל רמאד
 לב הקזח וז ירהו רדג הז ירה זכ רצחב הצ תמ השוע לבא : אליד םיחירב סיתר ןכו ןה קלט טמ םיריכז רונת דיפקמ

 תאז לע סג סינ* שלש וריכת לש תיבה ךותב ןילוגכית סינכה :ידיכ אוה חוקל "עטללוכי השעש תיציחחה ךות םוקמ
 השלש קימע :םוקמ השע וא וב םוקמ הסעו. :ותושרבו השע ויפ לע יאדוד די*פ0 החיח אצ סאו שטיא דיפקמ יאדו
 ןיא הכיחח אצכ ידב המהב תדמעהבד אשיר אנש יאמ תג :השצש היבג הניח 3 הטלש הובג וא :דזפתי אלש ידכ
 הקזח וז (יאד רמאק וז רצק רב וניאש אמלעב איניאבד אתשה דפקו הנק קניתמ תיישעבד אפיק אבש יאמו־ :הקזח וז

 "ק ךכליהו
 טקה יאד$י

 ו י ו• י יי.•׳, ־ ׳־ ״־ ״י,״,־ד■׳ ׳יי*׳ *■׳•׳־>■׳ !׳•׳אי־ ^י-יח זילד המועיו
 עקרקה ןמכ ןוקית סוש השע אלד רדגו לעכ הז ןיאד סיריכו רונת וא ותמהב סס תדמעה ןמכ הנק אלד העוער התזח
 ה*י׳ח הייק יכיא וערכת אצ רמא ינומו ימויקל רמוא חקולש םינש שלש חקזח ןיינעל רמולכ הנק אל יתכ ורינח יסכמ'

 לנ . ן .: ירית אצו לגע אצ אהל הרינמ יליע סוסמנ או הל
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 ב אבנ יש>ילש קרפ םיתבה תקזח •£^3*•

 י רגה יסכנב ילאש לב המית ילפק אל ידכ הדמעהאד 'יקיסע ןיממושב
 ריבח יסכנב :אתלט תאה) ינק ילפקל אכיהל אכה ,ירמאל
 י ,לעת ילי לע ןיכקה דחאה קינמ׳ימעפד הז לע הז ןיקיזקמ ןיא ןיפתושה ליעל
 סיכתקד תיבה ךיתל שי) אזה שמתשי ךכ רחאי סיכש שלש )ריבחל שמתשהל

 אהו אנלפלתיחכל אהרמול

 ורכח יסכנב הנק רת יסכנכ וילאש לכ
 .—ינק רנז־ר יסכנכ וידאש לכ הנק
 כר הל ףיקז־יפ הנק אל תינח יסכנב
 רנר יסכנכר רינ ירהו אוה ארלכו תשש
 ז־רליכא ירהו הנק אל ורכח יסכנב הנק
 אל רנר יסכנכ הנק ורבח יסכנכר תחיפ
 רכ הכר רפא ןפחנ בר רפא אלא הנק
 ןניקיסע ןיפו־רושה רצחב אכ!־־ר תובא

 ידפק חציחכא ידפקאלירכהרפעהכד
 ןיפהושהןגח אהו ירפק אל ידכרסעחבו
 רצחלסנכילןירוסא הזכ הז׳אנה ורדנש
 הוכא רנ הבר רפא ןסחי בר רסא אלא
 ןניקיסע םביהכ ירוחא לש הבחרכ אכה
 ידפק הצ־חפאו ידפק אל ירב הדמעהבר
 ןיפחושה רצחכ ידיאו יריא רכא אפפ בר
 אנוסמ יבנ ידפק אלדיניאו ירפקר אכיאו
 אניכו ארכוחל ארוהיא יכנ אלוקל

 יא אסיג יאהל הליכל תיוינד
 דזעו׳יעל רמאדכ אסיג יאהל

 רצקל הדש ןיב קלחל שיד ׳רג
 פ )לא ס־תבש יריימ אכהד
 אלהש ןליכד הז רצחל ןיקלתפ
 ׳גיה הז רצח ךרד סנכנ)אצת
 יא תישעל )ל חינמ ןיא ידפקד

 ; הינימ הכבזד ןאל
 'תגב רצחב סנכיל ךירוםא
 'צקכ ןיכ הל יקימ
 ןיא ןיב הק)לח ןיד הבשיש,

 ןיד הכ ןיאבד בג לע ןא)הכ
 וב תיחמל ליכי ןיא הקילק
 ללכי׳זקמ לכח רצחב סנכיללי
 א היהד ידימ יילע ריסאל
 לזכיש יריבתל ת'פריכשמא
 ןכירחאדכ )שידקהל ריכשמה
 ןא ילע ילקשמ רמ)אה קרפב
 ידיכ תיחמל ליכי ןיאש יפ לע
 יהימ) יב סככילמ רכזש לש
 אכש יאמד אמית אפמ איה
 והדש שידקה םאדביק לעבמ

 םישח יאל יא ליקשו ח כ יתא

* 
 י*• |

 . ׳ שדקה ירמאי אלש יהבא 'רל
 כש׳נ׳לריפה לכא םא הנק ןינש ח ב יכאשד ליי רניד ןיסיח קידפ אנב ןיליזלל אצת
 !דכ םילעבה ןמ יז עקרקה ,קיקה ןינ ןיא שתה לבא שידקמ די תחתמ אנת עקרקה
 !ענ הז ןיאד הנק אל רגה אניבר *• םליעל ריכשמ די תחתמ אנת
 ןיד אתעדא אלקיד חשכל
 ל ןיאש םירקא רצחב המהב דימעהל אבש ירככ שיא יבג םליעל המא רב הבר רמא ןמחג

 פ רצחב יללה קשיתשת שמתשהל םירכנל ןיחיכח רצק ינכ ןיאש הקזח אייהד פיס אנש אלו
 ישה ןמ דחאש ןכיקיסע ןיפתישה רנחב אכה) :הקזח אייה סיכש שלש ךיתב יחימ אל סאו
 תעהל אל) איה האיצי) הסייפל רצח סתסי יב יקיח אלי סיכש שלש רנחכ ילש הפשא)רמתו

 .— , • , -,-.יקזק אדהי השע ןתישרב
 לנקכ דיתעל רתימ ידפק אלד התיא סאד ידפק הדמעהכד )רצחב דתלעש לליבחמ הנהנ ירהש ירבד לחי

 העש דע
 יאד)יקימ

 , -- ,.. - ןתיש היל חאד ישמ ךכ מאנ םעט הזיאמ)ידפק
 >0 הקזח אייה אל ךכליה)הקזח ךתקזק י!היתיאכא ידפקד ךנהמד הייאר יתייא קיזחהל ךגיצר סא)הקזק
 א)ארמיקל ירדנש ןיפתישה אריסיח יבג : הקזח קיזחמ לש יתקזח אדה אל החימ אל המצ רערעמל הנעט
 ידכ הדמעהכ ידפק אל סציעל : ארמגחל אתיירואד ארלסיא קפס לפו )הכינ ידפקד ךכהח אמלידד רצקל
 אהו : רצקל סככילקלתגמ יקנ םירדכ יכגי הקזח אייה
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 .©*8ש• ארתב אכב יש׳ייש קרפ
 יפט ירדנכ רימחמ
 ריסא רלתי)'יפא:רז
 'יבה לעכ ןל חלש)י;
 'יסיהי טלרפבסיזלג

 ינפ אהו ידפק אל םלועל רפא אניב־־
 רפו־>>8 רזעלא ר איגהו איה רזעילא'*
 ןנחוי ר א האנה ררופכ רוסא רותיו 'יפא
 הז ןיבכעפ ןיפחוש לבב האנב 'ר םושב

 לש ןכרי ןיאש הסינכה ןמ ץוח חז תא
 גועו סיבכה לע תוזבתהל לארשי תונב
 אבא בר אייח ר רסא ערב תוארמ ויניע
 ן־רורמועש׳עשב׳ישנב בתסמ ןיאש הז
 {'־ובריד אביאר יא ימד יכיח סיבכה לע
 ^בריר ה^בילר יא אוה עשר יתירחא
 אבריר אבילר םלועל אוה סונא יתירחא
 סנימל הריל יעבימ יבה וליפאו יתירחא

 'מלע יליכלד אפה עמ6ח ידפק אל םליעל יתא אניכד
 'תאק אל״כיבר ־יפאד לגרה םירדא ישכיא ידפק ־

 דלחה ןיכ ןיא הלינמד ק פכ קי/יד אחיתי ןיפתישכ
 למה תסירד אלא לכאח לכחיה רדלמל יריפחמ האכה
 לכיא ןהכ סיסלע ןיאש סילכל
 לגרה'סירד'רמנב ץרפל שפנ
 םןיהד ת ר פמל ידפק אל אה
 י׳תינתמד דומלתל היל עמשמ
 ילפק אלש העקבב ירייא
 א לליפא ידפקד רנקב יאד
 א לכאמ לכמיה רדלמ

 ןכ סא ילפקד ןליכד ריסא
 7פכ ןכתל ןירטשמ לבאנייכ
 וב אנייכד דליחה ןיכ ןיא
 םילכ לליפארלסא ןייטסק
 שפנ לכל א ןהש ןישלע ןיאש
 ךמרכ לעד ןויכ ךירפ יכהל)
 העקבד לגרה תס־רדב ירייא
 רדלח לליפאכ אידפק אלד
 ה הי ליסא יאמא׳אנה ינמיה

 אה סילכ ןרפימל ינמ ייהד
 קולח אנב רכ ןנחוי ר יניסאעב הישפג ןיינמ :ידפק אה

 ןיס־^ש לב רציב םיפכה ירימילת ירש
 וקוי־ח ןיאש 1דב׳ציב םימכח ירימירתידש היירט ויתחתמ הארנ ורשב
 ישי^ש ינש רציב סימכה ידי סלח 1יש ןחירש חפט ויתחתמ הארנ
 ותענט׳יגח אהו ץוחבמ וחענטו קריו 'ורעק ויידעו יאיינ שי^ושו 1לירג
 אטיא׳יעביאו אקוני אכיירר אה אקוני אכיאר אה אישק אר םינפבמ

 עמש אכיידר אה אעכש אכיאד אה אישק אלו אקוני אכיירר אהו אה
 1י4,־־ר א׳במיב אה אישק אידו אעפש אביאר אהו אה אמיא תיעכיאו
 הטמ התוא תופיקמ תורדקו הרורטיר המור ץראה סע ילשו אילילב

 לכ רציכ םימכח ידימלת לש

 ויניע 'ינעהל בלתכה לקיקזמ המלי הירטפ הנמחר סכיא)יתכילה ךרד לכתסמ סא איה םי,
 סינא יאד ארק היב חבתשמד ינייהי רויא דנל ליניע׳יטהצ הישפנ סנימל :ליניע׳לנעל״ילנר
 לכ : ליעלד ךהד אדרג בגא ליזא)בישחק האנב יכרד ןיתעמש האנכ״רמ ןנחיי יבר הי;, :תיה דיסח הישפנ
 םידגב לכ לע יב הסכתמש ןריטקח תילט:ףחי ךלישכ הארי אלש ילגר תסיפ דע ךירא אהיש ייתחתמ תיאיכ ירשב ןיאש
 בתיר ישילש ינש יאלג שילשי לידג ישילש י:ש ג יפט׳לעיננ'כיאד׳ללח ידהל דע יאק יאד ש׳כל׳לכ׳ארנ יקללת/יאש." שלבל לה
 'ירעק לילע חינהל הללנמ ןלניחה םילשל :תפה תא הילע תתלל ןהיפ תא חנקל ןילכלאה דנמ הפמכ הסיכמ ןחללשה
 *ינפכמי׳יתכמ הפה לכייהד לידג ישילש ינש ענמאב יאלג שילש ישרפמד תיאי ןילכלאה לט/לד הפמה וכלכלי אלש תלסיכו
 )יהש ןחליש לש יתעכטל : אלה חנ ןישלי הנחאש סש לע הפמה ירק לידג ״ליגמ יתיענמאז ןחלישה ביבס לכ
 דנכ סינפכח : ליזאל םרפחלכנ ןילכלאה דנמ םינפבמ אלל ן׳יחבח יהי לכ לתילתל יתפשב עישעל ןיליגר

 ץלחכמ תעבטה עטק לכש דנ אהיש ןחלסה בישלהל ךירנ ליכאל ליבא לנא בשליש אקוני אכיאד אכיה ;לל ץליסה
 שמשה הכ ,1 כי ןפ ץקכח הככפהי אלל םינפבמ השעי אקלכי אכיל יאל : ןיחלשה ענעניו תעכטב קוניתה קחשי ןפ

 קקכח םעי אעמש אכיגד אהל : םמשה הכ לשבי ןפ םינפבמ השעי שמש אעמש אכיאד אה ; ןחלשה ביבס אבל ךליהס
 רהזיהל ןיליכיס ן׳יחבמ א:ל ןיכשליה דנמ סיכפכח השעי אעמש אכיאד אכיה יהימו 'ילכלאה הכ לקזלי ןפ םינפבמ חלו
 קיזמד םינפבמ אצי רהזיהל שמשה לכליש קחבמ היהי אחמיב אה :ןיבשלי ןהל ךליה אלהש םמשה ןמ רתייתעכטה ןמ

 ־ ביבס תירעקהי ענמתב סתלהל הפחה ןאכ ןא ענחאכ שאקל תילידק /יעקנזלש הר/דחל : םיקמה ההל רנש׳ילכלאל



 אירתב אבכ ישיירש קרי םיתכה תקזח • •
 ןיעזמג זיניצר׳אמומ דב6 אקד סושמ אתרעמ דייציו
 ןיא! אהו תא)יתגיד המככ ירמאדכ הללע)
 )ללפאו םדא סיורק ןיאד סושמ להואב יאמטמ סימ ייילכק

 ת״מ להואכ אתטחד ירק א)ןועמש יברא יעצפל קכר
 רבידה יכפצשרכקצ אל
 ׳ינעל אלא רי/פב הל הפרמ

 רבק תיכרל רבקכ וא העיגפ
 ביתכל א רקמו רבידה י גפ לש
 לי) סתה הל *ברמ העיגנ יכ1
 "יתכל סדא ארקנ םהרבאל
 ןושארה סדא ןצ)לודגה דאל
 ארקמ סטעמל ןיא יכהל^

 לב : סדאל

 ז־רומיכ ןייררגס אייא היתחת ןיאש 1יכ
 1דשו סיסשגה תופיב □׳4יעצמו הבחה
 האנב יבר םורכ ריסאיר תכה ץראה םע
 'תרעס1? אטמ יב אחרעכ ןייצמ אק הוה
 'הרכא רבע רזעי לאל "יחבשא םהרכאר
 ריבע אק יאמ הייד רמא אבב יפק יאקר
 ז־־ררשד אפנככ ינאג הי׳ר רפא םהרבא
 אככ>4 יאק האנב היל אכיאלז היל ר׳נא הישירכ הי1? זונייעמ אקו
 יכ קפנו ןייע לייע גיל אמלע יאהב רציר עירי עדימ 'ועיל היל רמא

 'וסרכ חלכחסנ הרמאו לוק ח3 חתצי ןושארה םראד״חרעטל אטמ
 ו־ררפכ 'תרעמ ינויצל אג־עב אה 'בתסת לא הבצע ינקוסב ינקויד
 ןז מ הלעמל וז םיתב יגש רפאר ןאמלו תימינפה ת1מ ךכ הגוצחזז

 ינשב יחלכתסנ !יאנב ינר רצא הנותחתה תרמ ךכ הנוילע תרפכ
 שפרא ינפכ ףוקכ הרש ינפכ לכה המח ילגלג ינשל ןימחו ויכקע
 םב וא ינפב ףוקכ םרא ינפכ חוח םרא ינפכ ףוקכ הוח ינפכ הרשי
 ו־רירפוש ןיעמ אנהכ בור החפוש םרא ינפכ ףוקכ הניכש ינפכ םרא
 ר * 'ירפוש ןיעכ ץדבא רד חירפוש והבא רד
 ןושארה םדאד הירפוש ץעכ וניבא בקעיד הירפוש וניבא בקעיד
 רב יכומ כרד אחרעמא אטמ יכ יכבש טייח הוחד אשוגטא אוהה
 ל ח׳קכש ךניפ אתוטככ היל רמא ייכא אחא חישפח הנתמ
 ה־דיקנשאלו יינא אתא היצקידב הישפח אתא ררה יתירחא הנשל
 ארפער אתיבח והל רמאד אוהה הינקירל הויזגו ארפסג ותייאר דע

 אל יארכ דחל ארדואר אחיכח יארב רחל אמרגר אחיכח יארב רהל
 זנל היא ו.רל רמא האנב יבר1 היפקל וחא ־הל רסאק יאמ יעדי וות
 יא ןיאלא יקרטסב וכל תיא ןיא ל א הויח וכל היא ןיא׳יל ורמא ערא
 חל׳רפא אקד והתיכרל העפשר ארכג אוהה ובר רפאק יכה ינת
 *ל הילו יל היא ינכ הרשע תהיא הויתווב תעינצאל יאמא חחרגל1

 רסא ביכש ׳כ רת אלא ךמאמ

 בוא סיתסרב ןניימאד ס ?יתחת ןיאש לכ
 "׳ג הער קור לזרב ילבב ץפוזיח ייפא הטימה

 שגה תימיב םילדנסו המקל תימיב ןילעכח לועבל ךרד
 דע ןיקינמש המקה ימיב סילדכס אלא טיטה ליכשה

 יל ךרטניס םימשגה תימי
 9 יחכ ךזלסב םולכ רגואל
 גב תכש תכסמכ הסילכ
 זיכרלעח׳סיע לידג לצכ
 םילב רניא ןכו הברה

 /ה סע טיק ןבו״חיב ברה
 גימ תקת קיכת רבד לכ
 מ ר : םילכו םילכוא
 של היה בושקו לודג םדא
 יקב סככיל תישר ול ןתינ

 אדכ אצ רקא לבא׳יקידנ
 יי ןתתימב םיקידצ םילודג
 יעמב סנבנ היהי ןהייקכק
 עבמ ןכרוא תלימ דדומו

 גגכ ן׳יקכמ דדומ כ חאו
 ¬ל ידכ דיה ןויצ םש הסעו

 אלו האמוטה םיקמ
 ץ£> ן.׳צ ךרד תירהס
 אצ׳יקכשא :רבקה לע

 1 ךרל תכסמב ׳יכתד
 ב ןימייק סיקידכ הפכשד

 £ והיידהב בישח אקו וקמ
 :סהרלא דבע רזעיצא

 ל״א :לאיתיעירז ןיב אפנכב
 'אמיא ליז : רזעי;אצ האככ׳ל
 יאק האנב :םהרבאל היל
 מ£יל תישי יל ןזיי אכבא
 ןיאד ליעיל ל*א ג
 היתנאב נינגיאד אפציק ןאכ
 עלי עדימ ד הלשד אפיכב
 אכיג/אמלע יאהב ערה רציל
 ?הינימ יעונטניאלצכירנ אלו
 ןייפכו ןייע לע׳יסרג יכה

 ןלדימ לכתסנו האמ ׳ר סנכב
 ךכ רקאו אביו הרעתה ןרוא
 ©דאד אתיעמל ן [יתבמ ןייב
 ןיבוריעכ ןכישידדכ ןושארה
 יבר רמא עברא תירק ארקמ
 *׳דא תיגיז עברא תיירק קתני
 !יומדב : האלו בקעי הקברו קמציי הרשו םהרבא היחל.. ־
 כיתכד ןושארה םדא ונייהד המצע ינק וידב ל ןושארה םדאד הירפוס ןיעימ בקעיד הירפוש ךומסב ןכירמאד בקעי ינקויד
 ©כיניתה תדימכ •: םרפכמ הליחת דודמל ינא ךירנ 'יפלו ןדקכמ יכייכל אציעב אה \ ותוא השע סיהלא תומדב היצ

 םדוק קקא העש איהה הצייתקימו נק1ש פכ תכש תכסמב היג ןכי
 אמוגמ א : היל איוה אל םיכפ תרדה יצשמוךכקוי׳ר ימכ בושאילי ך;דפ םילעופה תא רכישהבו בקעיד הירפוש ןיעמ
 והל רמאד אוהה : ובהוא יונה היהש ליבשכ וכייבא אתא : םהידגב םטישפהל ס תאה רפיח יבכש טיימ :ןשכמ
 וניבי אלש רמא המכמ ךרדו יכבמ דקחל חינמ ינא ארפעד אתיבמ :ו־־פ לע וינבל ויסכנ קלחמו היה התימ תמחמ הונמ
 עקרק סכל רייתשנ אערא וכל תיא :קכזח ארדנא ;אוחצע אלמ תיכח אמרגד אתיבמ :םיסכנ לעבו רישע אוהש לככ׳
 ןייושע םידגב ינימ לכו יקרתסיכ אחרגל אתיכח ןה תימצע ןהב שיש תזתהבהו״רפעד תיכח ונייה כ'אד סכיכיימ
 ןהש ןתואש ןווכתנ ןתיסנלו ורבק לע תואכה וכה גטביח :ןיד תיב וררביש יתצא ימח דחאל אלב דאל ןיכ!/למ

 רקא ;טוכמל וכליו סיכפ י/ע ןה ןילדמט
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 !1* ^)*507* איתב אגב ימיייש קרס םי

 רפנ םא ןיננ׳ינ י׳צית יתממו אצייל •יקמייי |ייי ל3 > "א ^ לע׳יפויל הנ
 העסס להלבייק סא לכא םידעכ לנממלאינלהו ר ןד הפד רתמ בהא?

 ;אפידללספימאליכהסישמסליסזעכשילהכיאל) אלש דנש ונייה)יניידד;
 ♦קשמ סהפכאל גכבאד׳ייק׳רל')א לטנא קפנא גבצא ן ישכגרמאדאלהה
 'רפג ירמאד !נייה1 האיערי ! ז . •

 יעדי אר ארכ דחד יסכג רב והד רפא
 םא האנב יכרד הימקל וחא והייגמ יחיר
 יאקר רע׳וכונאר רניקא וטובח ויריז והל
 והלוכ ולזא קבש וניינמ יהל ובל ילגמו
 והלוכ והל טא לזא אל הוה הירנר 'ותה
 בלמ יכ צרוק היכ ולבא ולזא יאהו יסבג

 סמרפסיא קפנאהשכהדיג
 קרפב עחסתדכ בלל הפיש
 לח אכה ק הי ןישקיי הרשע
 ןירנ קפכאל גככא ןיייקש
 אוהש לטכא דיעישכ יתיתשג
 *רחאד לכייהי׳רית לס״יעיבר

 עמשמ אייח קיפנא ה ג קלעב
 'יגרעפיאד ענבלככ רמ אלכ
 'לד אהו ימ אלא ןי/ייש ןיא
 םירבד ה יבג תיכרבכ בישמ
 ךירנש סיגרפיאב )רמאנש
 סזשמ׳יעיבר ריעישכ יתיתשל
 דלתש המ בישמל ששוח יניאש

 קופכילמאד אה) ריעישב
 יאקדדע היקלשיל)םיצרש ק
 לי הדח ')הד עמשמ אקפכאא
 'קפכא׳ייתס 'יעיסאיאקד דע
 ירק ימכ ילכל יתכ יא רמאק
 !ןניא 'יתישש סס לע אקפנא

 בירמ :ריעיש לת>א3

 !>4קד יארוז־דיב רח ארבג אכיא ירמא
 צ>>!לבו ירה□ אלב ישנאמ אנומס קיפמ

 'רכא והחיכר אלזא הושבח הויתא׳״אר
 חישירל וקספ יל ז־דוה רח ארכע היל
 מ>נקו חירשיב ולכאו תיבשמל וטשפו
 (י־גלו אירבחל היב וקשמו אימ היב ולמ

 יעדי (־־־*ל הירגא אלו ימד יל יכהי אק
 אמיכחל יתינ ירמא וחל הרפא אק יא□
 והלרכא האנב׳רל׳וירק אטילו יאדוהיד
 סיבהו ליאוה ירמא ובל הרמא אקונרז

 חקחימד ןיירלבלובאכ ביתכ'יוהדאזח ניר ןתינו בכא׳יתיל יאה ילוב
 ןימזמו םירעמ שיניא אתא החעמ אלא והלרפא ןייר הימש ואל ןידל
 ןירב הינימ ןיקפמו ןירל ירקתימד ןייר לכ אלא הילספ אנירל היל
 ירקהפר ןייר לב ירכא יארוהיד יאבס םרנ יכה וכחב ןייר הימש ואל
 לכ ארנ׳יתב התד אזח ןייר הימש ואל ןירכ׳נוממ היניפ ןיקפמו ןירל
 חמו׳רניאמ ליפת העמ אלא רמח אנא ןייה לב שארכ םר אנא אתומ
 היל וקשמ תטימל''יברדו ןאמ ותו הילטק אמד תימולקיומ ליפתו
 שארב םר אנא ןיערמ לב שארב בחנמל יעב יבה אלא ייחו ארכח

 לב שארב ירפא יאד והיד יבאס םרב יבה וכחב רפח אנא ןווסא לב
 ןסח רמח תילד רחאב רמח אנא ןמסא לב שארכ םר אנא ןיערפ

 !־רויאו לטנא בגנא קפנא איקטופקד אחחיפא ביתכ ןינמס ןעכחמ
 'יגחמ חרוח לש תיעיבר והז לטנא

 ןייינוי ןיי ןיאש סיקייגש האיפרל ןינמס ן־שקנמ סש ןיניימס ןעגממ ןממ יל^ידיצ אגי איצ ייארכי הנלה.
 שלשש לבתב םשמ ריעה יכב דומללו הבסנ א ררג בגא)איה השפנ יפכאב אתלימ איקדיעקל אחתיפא ביתכ :ןיא)לת1
 ןתי רחאיש ןישל הזיאב )!הדימ אלמ לריבחל ריכמל הנתה סאש רכממו חקמל הכימ אקעכז ןה תחא הדח וללה תנמו
 יכס ימ ל״א אבננא רמ יתשיל ןיסידיקכ רמאלכי גבכא זא לטגא וא קפנא ןיריקס שי שי תזמיסמ ת ומוקמו דחא רשיש
 לש חיפיש )הזיא)רחילכ היל רחאק אללמלת לטנא והזיאו :ןנבר הריקדב לטניא זא ישכיא נירחאלכ סמרפשיא רמ

 ,■* •׳*־ 0י* * ׳ ן ־ י׳־ *י * *,1י

 ןמזב זיקה אלש םד ב)י
 רמק 'כאןייס׳לכ׳ילכרצ דא•
 'יכרדד :ייקיש לכ היחמ ןיד
 לכ שדב :ששיג ןיגב וייייל
 יאללתת לכ םד אנא ןיע"
 הברתתש םק םד ידי למ'דא
 אנא ןמסא לכ סירב :1ילנ

 ןיי התשי םאש רמ

 ואצמ) תיעיברב ןריעיסחספ לש תושלב'רד סיסמל הנחמל הניב לנייהד גילה תיעיבר הרזת לש תיעיבר לטכא
 יתתקלז יתלאגו יתאניהל השרפכ םירלמאה הליאג 'לכלשל׳ד סירנחב ׳ירלמאל תיסלכ׳דמ הריתה ןמ רמס םימכח ןהל
 תיעיבל רשע בישח ריזנ תכסחבי יניסח הסחל הכלה ריזנל ןיי לס ת יעיבר ןכל הרית לס״יעיכר הל ירק ךכיפל יתאבהו
 דיקפ רהנמ בקעי בל ןיקתאד תיעיבר ינייה לטנא רנעיסד תלכרכב ןכירחא כ הל תיעיבר ךהכ ןרזעיס סריתה ןמס ןל

 ט;ימ : תיעיבר תכ אלמנ

 .אצ

 רג בא

% 



 סצ

 ^5.^2?• ארחב אפכ ישיירש קרפ םיתכה תקזח

 סיסל יתילתל זילימי ןטק רינינ בזיייה 'ינתמ תרזחב/מ סאש׳יפ תויא ויחמ קזח >ל ןיא בייט
 י לכל ןכפוהל ליליגרו גגה לכ יכפ לע ךלוהה למג ירמגל ןקלסל להא ברעמב והכת ול רמול לוכי

 ׳־■ ^ בזרח ,,של,ליתטל ןח 'ימ חוליק קיוירתי ונריס חינמשכ ״להו קזח הל שי"איה ל־חזמד אמיתי אל״וחור'
 •/ הפיט ןושל ילדח רולכ ביתכדכ סש ךרד בז סימ ת/ל ךירה הליזקתה סג 'ליקזמה לש דחא שארל ב/ר

 בח
 ב/רמה

 ש דחאה שאר היבגהלו
 ןתינש דחאה שאר ךימנהלו
 ב/רמדימד יכיהו בזרמה 013׳
 הל שי הליחזתהו הקזח ול ןיא
 זיזי אל םלועל אלהו הקזח
 'ליחזחה סג זיזי אל םא׳זרמה
 ןינעל הקזח הלשימ׳מד ליו

 ירמגל 'רקיעל ךירכ ןיאס
 רוקעל ךירנש ומכ מנקממ
 הליחזמהש ןוגכ יתכיא בזרמה
 רתיי הז דנ הובג ןיאו היס
 'יא ׳ליעל אתשהד הז דנמ

 $ אלא המוקממ הזוזל ךירצ
 ונממ ריסמש דנל םותסל
 בזרמד 'יפףסוי רה)בזרמה
 תחא חורמ הקזח ול ןיא
 <- שאר תיטהל לוכיס
 'ורד דכל ואקפנ דכל בזרמה

 ול שי וחרזמב חכומ אוהשכ
 ׳טי ן־אש תיחור יז שח הקזח

 דחא דנל שארל ריסהל וקחודל
 ח׳רפ הז ןינעכו הליחזמ לס
 עכחאב עובק בזרמה סאס
 רכחה לעב לוכי חרזמ חור
 ןעבוקלו עכמאה ןמ ורקועל
 לתוא לכבו־עברבוא גגהילשכ
 לבא הכריש סוקח לכב חור

 וקלסל לוכי ןיא תרחא חורל
 הלית/מב ; הקזח ול סיס יפל

 ©יו הקזח ויד ןיא בורצה 'ינתמ
 הקזח הל שי תלחזמה הקזח ומוקמל
 ור שי ירוצלו תקזח וליא ירצמה םלוס
 'ירוצלו קזח הל ןיא תירצמה ןולח הקזח
 לכ 'ירצמה ןולח איה וז ׳א הקזח הל שי
 'בותל׳נביל לוכי םרא לש ושאר ןיאש
 לע ףא ןכלמ הל שי סא רמוא חרותי ר
 וכותל גכיל לוכי,דא לש ושאר ןיאש יפ
 ןיא בזרמה יאמ 'סג הקוח וז ירה
 בר רמא הקוח ומוקמל שיו הקוח ול
 ול ןיא בזרמה ק׳ה לאומש רטא הרוהי
 □ הקזח ומוקמל שיו תחא חורמ הקזח

 ו ל ןיא כזרמה׳מא אניגח׳ר תוחור יהשמ
 ומוקמל שיו ורצקס׳מא היה םאש 'קזח
 בר ורקוע וניא ורקועל אב םאש ־קזח
 'קוח ור ןיא בזרמה רמא אבא ־יב הימרי
 ומוקמל שיו׳נוב ויתחת ונבל יצור םאש
 ןנת 'ורקוע וניא ורקועל אב םאש הקזח

 ןאמל אמלשנ הקיח הל שי הליחזטח
 רמאי ןאמל אלא׳יפש יתרת ךנה רמאר
 'קפנ יאינ הנוכ ויתחת תונבל הצר םאש

 הליחזמכ אבה הניפ היל

 ןושל
 יבד וניאד הקזח ול ןיא

 גה לעב וב קיזחה סא)
 ןי׳סח 'יזאב יתוא הלת)
 ל/זקה ןועטל לוכי וניא
 גקד אתלימ ואלד ןגיכד
 'מ,יריעב דיפק אל איה

 ;בא ;שלשזסיתנס
 ח ארמגב הקזח ןזלןקמל
 נה איה הליחזמה ; הל
 ךרוא לכ קיזחמ לודגה
 יה אוה תיעיכקד אתלדל)

 ;יא דיבע אלד הקזח ול שי
 גיא תשדמו׳יפק אלו *יתשד
 ׳" ׳׳ד יזחמל סע ןידה״מיתל

 .יק״לוס'•'ימדכ ומע כרתנ
 ול ןיא ךכליה אוה ןטק

 יקד תלימ ואלדקיכד
 >/יפק אל איה יו

 ,'56 ןתכ סא ךכליהו
 שע/* וגגל תולעל יריבח
 םלילס ירמלו:הקזח הכיא

 .י הלטק תורכמה ןולח י
 ,לח השע סא סיקזזי הל ןיא

 *0 ךריל טיכרי1 ןתיב לתיכב
 ';ולה יתנגו יסדרפ רומשלו

 ׳';חאו וריבח רכחל חיתפ
 הקזח הכיא סיכש השלש

 <יוה אתיעטקד אתלימ ואלד
 ע סא לכא תיחמל ששח אל
 הרוא ולתיה אלש׳יאהל ןאשע
 ןל שי ןאכמ סא יכ רחא דכמ
 יוה תיעיבקד ידימ לכו הרוא אלכ יתיכב שמתשהל לוכי וניאד ואשע 'ועיבק סשלד הקזח
 י ןימימ הטמלמ)הלעמלמ ןולחה ףוקשמ אוה ןבלמ : הקזח יוה אוהש לכ 'יעא הרואלו חנב לאומש רחא יכהו הקזח
 םימ סש ךפושו הליחזמ לש ימורד שארב חכומ בזרמה סא תחא תירמ הקזח ול ןיא 'תג : קתפ ןיעכ לאתשמנ
 ינישה שארב וחינהל) ןאכמ )בזרמ רוקעל הז ךירנ סש שמתשהל רצח לעב ךירנ סאו הקזח הכיא סיכש 'ג מ קיזחהו
 לעב ששח אל ךכליהוהז חורל סיחלועל חכומ ותויהל תיעיגק ןאכ ןיא״כליהוםולכ ךכב ד*ספמ גגה לעב ןיאד הליחזמ לס
 רכח לעב ןי א ו׳ ח א דנכ וחיני הז דכמ מרקעי סאש ימורד וא יכופכ וא״וחור יתשח חאכ קזח ומוקמל שי לבא תיחמל רכח
 ןייב סזסל את־עיכקד אתצימ בזרמ יוה תיתוריתשמ תחא יבגלד רנחה׳ותכ׳הימ׳יזחה ירהש״כחה ןמ ירמגל ורקועל לוכי
 אלדמו 'ג ךיתב תותמל רנתה לעבל ול היהו ואשע תועיבק סשל רנחב הליחתכ בזרמ הז השעשכו בזרמ אלב רשפיא יא
 שי לבא : וכראל הקזק ול ןיא ונייהו ורכקח:הברה רכח רדאכ ספיתי יכרוצ ידכמ רתוי ךורא היה סאש : דיספה הקיח
 םוקמ ותואבו קיזחהש חור ותואכ אלא רחא דכל הז דנמ וליפא ללכ ותוקתמ וכרקעי אלד הקזח סש חכומ אוהש ומוקמל
 יכי;יכ כגה לעב ןיעט ינמ אלו בזרמל עיגמש דע וניינב ויתחת הכוב ויתחת *יכבל רנחה לעב הנור סאש :הקזח יוה
 הזרמה תתש ולש׳קרק ול ןתכ אל רדאב ובזרמ תילתל׳ישר ול ןתכ םאש ויתחתש המכ ימכ יקיזחא בזרמה יקמב יקיזתאד
 היהש ס־יקמב וניינב היבגהלו ורקועל אב סא לבא: ול ךירצה רבד לכ ןיב ןייכב ןיב ויכרכ מ תישע יתלבל ול ודבעיש אלו
 הקזח ול ןיא בזרמה ינתקד יאמכו הקזח הל שי הליחזמה ןכת ־. הקזח ול שי אהימ ומוקחלד ורקועל לוכי וביא בזרמה
 ריפש תחא תורמ הקזח ול ןיא רמאד לאומשד ריפש יתרת ךכה רמאד ןאמל אמלשב: הקזח הל שי הליחזמה לבא רמאק
 םאש'בינח יכרד ןכו םוקמל סוקמח הרקיעל םיליגר ןיאו איה תועיבק רכדד הקזת הל שי הל*חזמה לכא רמימל ךירטכיא
 הנר סאש הקזח ול ןיא יכהלד בזרמ יבג ד חל אלא :התוא ןירנקמ ןיאו הקזח הל שי הניקזחה לבא ורכקח ךירא היה
 רגת 3עכ ינכ יא הליחזמ לעבל היל אקפנ יאמ היתחת ןיכט ןיאש הקזח ול שי רמאקד הליחזמ שמ הכוב ויתחת תונכ1

 לס :ןל קיזמ וניאש רבדל אצא ותליק/מצ ורינח ול בעיש אל לנק לעכו ידימ דיספמ אל אה התומ
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 גצ ^>*^3?• ארתכ אפכ יש׳*ימ קיפ םיחבז
 ןע לש ןמתס 'זרמ לב6!ןניקסע ןינכ לש הליזידמב
 בילפילי תיאי ןינב לס ימיא ןישיע ןיא* ן . -

 היל אויינד לי׳י ןע לסל !יניב לש ןיב המצע הניוימיכ
 :הקזח ימיקמל שיר בזרמב ןנ־עות&אל 'ינתמב
 'רהמנ אל שלושמה סו!דה

 ׳רתיתד:ייתחת 'נבתש יל אחינ
 לבו ןזרנהי תיבקמ ליקל ליעת י

 ךכ לכ 'ישמ אלד׳זרמ יננ לכא
 גיצכמ אקדיאהיתציקמתחן

 'ישי
 א1? הייד םאר ןניקסע ןינכ דש ה^יחזסכ
 הדוהי כר 'םא יאחישא ערתיהד יל אחינ

 ורכח רצחל'ימ חלקסזחניצ׳אומש׳מא
 לעפ בצח לעב ומתוסל גנה לעכ אבו
 'צח ךל׳ינק תאד יכיח יכ היל םאר וילע
 יל ינק ימנ ירירל אימ חיכ ארשמל יריר
 בעפ'םא׳יעשוא יבר רמתא ךרגאר אימ
 ולייש ולזא בכעפ וניא רמא אכח יבר
 הילע חק בכענ ו הל רמא אסיכ יברל

 רהככ אל׳לושמה טוחהו אפח רכ ןטר
 לש ונב אפה ר לש ונכ׳יעשוא ר ירז תני
 דה' :קזח חל ןיא ירצמה לוס :'םיכ ר
 ןיאש לכ יאני יבר ינר ירפא ירצמה׳לוס
 'קזח ול ןיא ירצמה ןולחזןיקווח עבראול
 אנש יאפו׳רפפ אלד בלוס יכנ ש׳מ :'וכ
 ינולפיאלעכ אקר 'ושפ 'רפמד ןולח ינג
 הטפל אריז יכר רפא אפיסב הרוהי יכר
 'לענל׳וחפל לוביו קזח ול שי׳ומא רפ
 לוכי וניאו הקזח ול שי תוכא עבראכ
 הלעפל 'יפא רמא יאעלא יברו חתמל
 'וחפל לוכיו הקזח ול ןיא חובא עכראפ

 םת
 וני

 ונק
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 לי:
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 ימ
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 יע
 א!
 יג
 ס
 יכ
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 *תמאנ ןה )יהש )יה 'חכ׳תני
 *תפח ידימלת ןהיתיגא יגאי
 *י טנקה ןהילע רחאק אלי

 'תעט ינייה׳כה אלא שלושמה
 אה)הז תא הז )אר ןתישלס יעל

 אמח׳ר דיק׳יעשוא׳ר ריכזמד
 לגדנ *יהש יפל״קילחמב )יכא
 לש ןכל רמאדע יאדמ רתיי
 ר הז סל)אה תתעכ םינושאר
 איעשזא״ל ימכ ירמאו"יעשוא

 אלש ורנדב׳יאח יכרכ )רידב
 "ןק לע ימעל ייריבח ןילמי )יה
 שי'למ הטמל^נתעד

 ןוימב ירייאדפמ תרקזח יל
 כ ןילמב לבא תייצח
 אמש הייאל דשעש)א יריצ

 נמראח״לעמל׳יפא׳יעיבק בד
 היאר״יבהי הקזח יל שי תימא
 מ ןיב טילקה ליעל ןכתדמ
 !לוחאיד ןטחלח ןיב ןלעחלמ
 'ומעי אלש ןלעחלמ הלע ינת)

 ׳דמ 'לעמל״יפא אחלא האריו
 "בד ייהד ןייכ הקזח יל שי״ומא
 ןיאד אב׳שר רמואו תיעיבק

 *אמש ע׳עאד היארססח״לנ
 ץ;מנ דמיעל תימא׳דמ רתיי
 הלעמל ייה אל םינפב דמועל

 .חי לע ןיפוכנ אביל
 לי•

 ונ:
 תישעל וחיכוי הז היה אלםהן
 ל ןידה תמבל יניכש אכ ש ^ - - ״״ י
 ברא ןדגככתי ןטחלמי ןלעמלח׳וכילחה קתלכ קי
 תירמ ןילח חיתפל ןהמ דחא וישכע אב סאו
 ודיב ";קמל לוכי וכיכש תיבה עקרקמ גיומא 'ד•
 ןיא תיבה עקרקמ תיחא״למ הלעמל: חתפי אלש

 ׳יי -- ןיאד ה

 זורכ

 ן,יי׳ ן' ן ־־׳ ׳ ו .
 הלעמל ןללח חיתפל יישכע שקיב)םש ןילח יל ן

 אקיידי יעכימלי ידיב תיחמל יניכש ליכי ןיא תמ
 ןיכ תימא'דח הלעמלמ ןיכ ירצמה ןילח לכא יל
 יכרי : תיחמל ןכשה ליכי ןיא הע הקזח לל ןיא

 היל תילד ג עא תימא׳דמ הלעמל יליפא רחא
 ם וניכש תישע יתלבל תיחמל לל
 אפיסרש 'בתימד ןיכחיז הימקל אתעט שרפחדכ
 יליכ ישניא יפינח אלד יכהל םייק אצ א רד׳ ר

 תלימ :יכה דבעימל יאה

 ןתיאש ןיגב תימא בראמ
 יריימ ימנ יא הילעב תינידמ
 לוכד קזח ול םי חפט ירע :רטש יא םידע ןהל שיש ןמכ
 לעב 'קויד רמול ןיאד רצקה לעבב גנה לעב יפאי תיממל
 ל לוכי ןיא רנקה לעבב גגה לעב לכא גגה לעבכ רצקה
 תיחמל ליכי ןיא חפסמ תיחפ אפ־סכ ינתק אהד תיחמל
 לעב לכא רצחה לעבב גגה לעב ונייהד אניה בר שרפמו
 וליפא חפטכ "רכ לע אלא תוחמל לוכי גגה לעבב רצחה

 לסי חפטבד אמעטי רצחה לעבכ תיחמל ליכי גגה לעב
 תיני סא יא לתיכה לע םידיבכמה םילידג סירבד תיילתל
 ליכי׳נקה לעבי לתיכה לקלקתיו ךפשיי סימ אלמ ילכ יילע
 רמיתל ארמגכ ד*סד יאחלי היאר קזיה םישמ תיחמל

 'ימ אלמ ילכ םישישכ מ מ היאר קזיה היל תיל הדיהי ברד
 לבא סינס׳ג ךית ירייתי׳צחה לכ שטשטיי לופיש םימעפ
 ו גגה לעבב רנחה לעכ תיחמל ליכי ןיא סמש׳ג רחא
 לעב תיח חל ליכיו ירייא״ג דחא אקודד שרפל שי דועו
 ול שיד םישמ אנא 'ירפד םעטמ אלי רנחה לעבכ גגה
 העש לכ יב שמתשהל הניר זיזה לע גגה לעבל שימשת

 אלש 'ג ךיתב לגא יכ שמתשהל רצחה לעב תא תמי אלו
 רנחה לעב לבא רצקה לעבכ תיחמל ליכי ןיא קיזחה
 תפטק יחפנ אניהברלימכ ייהי תיחמל ליכי גגה לעבב
 ׳ ו׳^■׳ י׳% י׳י^ י״ | י י י יפהמד בסבד׳ילת אהב אה״יחכל חפט ןיב גילפמד אהו

 וליפאו \ תיחמל לוכי ןיא הקזח אדה א;ד קפטמ תיחפב לבא רצקה לעבכ תיחמל ליכי הקזח היג



 -$*$?<3* " איתגאנכ יועיירס קרפ םיחנה תקזח

 .1 דבב רסיי ויאש פ'עא יריכויל המת ןיא םודס תית ג יתא '!חחל ליכי 'יא גגה לענב רצחה לעפ וליפאו

 -> א ויחינח !יא׳ותא׳דח הלע״לי ויפנכ א־תי׳רל ד סנלב 'יברה ח!שרל אנויד !ילחה ינפלש ;ןיז יננד
 לוכי)ויפט ןיא יאעלא׳רלנ םולכ רסח וניא ירהש ת!חחל *רכשנה םילכ אלא וילע חינהל ןיבורע תכסמב ןנירש אל
 ל־ייכסאפישרש :ןורסח אכיאד אכהינאשו ■י תייחמל ןנ־שייחאל אכהו"!ןיאל יעאו ליפנ אמשןנישייח?סטיי
 ל' הנור ׳יכ אחאד אוהה , לעכ לם 'שאי ;ע ל״'א׳י0
 הלעתל ירט ןילח חישעל ןי8וכ רבס רפד יגדפימ 5יי!ק םודס תדמ
 ׳ ^ ןיפוכ׳ט^ יירוכר אל ןיפוכ ןיא רנס רמו

 תכתומר ןייפיז הייר רטאר אנה ינאשו
 אוהה תיז אקו תמייקו ךתות א פישרש
 הימקל הירדש ימא יברד היטק4 אתאד
 יכרכ הי4 ריבע לליא 1דממ רב אבא יברד
 ידב וליפא הרואללו 1לאומש דטא יאעירא
 חפט רע זיזה :'ינתמ :הקזח ו1? שי׳והש
 פ ודיכ תוחפיר 1לוכיו הקזח ויד שי

 'טא יסא יבר רפאי־׳מג: 'וחסד 'לוכי וניאו תקזח ויד ןיא חפסמ תוחפ
 קיזחה 'פטב קיזחה ינפ יכד רכא בק^יינר רפא היל ירכאו ינמ 'ר

 קיזחו־ו ר ךעטכ חפט בחור קיזחה ק׳ה ייכא רפא רכאק יאפ דכ
 : תוהמל לוכי םיאו הקזח ול ןיא חפטפ תוחפ :עברא בחורכ

 *גהחלעכ לכא רצחה לענב גגה לעב אלא ונש אל אנוה בר רמא
 גנה לענב רצח לעכ וליפא רפא הדוהי ברו חוחטל לובי גגה לעבכ
 קויה הימש רכס רפד ינלפיטק היאר קזיהב אטיל תוחסל לוכי וניא
 6x1 בה ינאשו קזיה הימש אטלע ילוכר אל קויה היטש אל רבס רטו
 'נ־חהכ ירימ הינ לתיבל יוח יאמל יזח אל אתשימשתל היל רטאד

 ינחמ ;תתיעכד ןינמיז לא ךדיאו היב אנילתו יאפא

 העש לכ דמיע וניאש רצחה
 רסא אל תה יתכיא זיזה עקת
 אכה לבא וילע חינהל אלא
 רכדבד היב אלתיחל ירייא

 ת׳אייליפכל ןכישייק אל יולתה
 'מתשהצ גגה לעב לוכי ךאיהו
 'פכ׳ מאד׳קעח׳כיא אהו זיזכ

 ול השוע ולבק גחל׳ומסה גג
 ןוגכ לד׳ומא עברא הטג״קעמ
 קעעה ןוסב דז ןרקכ זדהד

 יאמ

 יר׳חומ היה וריכחו תימא
 >■ יאעלי^יברכ היל דיכנג

 ' רמא ל אתכליה יכה
 *י תוהש לכ וליפא הרואל)
 מ ׳ככיל״דשעה ןילח הקזח
 יעב אצ לפא םוקמכ רוא

 3כ וליפא אלא תירוצ ןולק
 יושעה ןולקד הקזח ול שי והש

 *גד תיעיכקד תתלימ הרואל
 :?ןניכ) 'רואל ךירצ םדא םימיה
 1 םימיה לכל הז ןולק השעש

 רצק לעבל ול היהו ואשע
 הקימ אלדמו ג ךיתב תיחמל

 ותישרבד רמימל אכיא
 '^נ ואל׳יצתחו השע

 י [טאב אלא יריימ הרואל
 דלפי תמג רימשל יושעה

 *יכתח :ןולקה ךרד
 שיש ימ הקזח יל שי קפס דע
 גריבק ־רצקל ךומס לתיכ ול
 נלתיכמ %ותפט זיז איצוהו
 ־* *י ך,זק ^׳יה יריכק רצקל

 םשי ונבל לוכי׳צקה לעכ
 ילוכד זיזה תא סיתסל

 רצחה לעכ היל קיבש הוה אל
 :׳יצוה יתישרבד רמימל אכיא׳נ״לתפ המימ אלימו ליזאו יכתקדכ תוחמל לוכי ירהש ותושר אלב וריצקב קפט זיז איצוהל
 <רמא א))יריצח ריואיואלמל אלש רצח לעכ וכ׳וקחל לוכי וריבח רצקל הליחתכ קפס זיז איצוהל אבה'תולכ תוחמל לוכיו
 האור חזב גגה לעב שמתשמד וגמד קפסמ תוחפ זיז יבג ארמגב ירמאדכ ןורסח אכיא יאדיד רסח וכיא הזו הנהכ הז

 דיפןר אלד סושמד הכוב סש תונכל רצקה לעכ הצרי סאש הקזח ול ןיא קפסמ תיח׳^ : הייאר קזיה^אכיאו רצקה
 שאר וא רסכ ןיעכ אנה זיז :יתב תיחמל לוכי וניא ימ שרפמ אלמגב תיחמל לוכי וניאו : בישח אל קפסמ ריצכ
 עמשמל רמאק יאמ 'תג :ויצפח וב תילתל^יאדו^וח היילעה ןמ טלובה הרוק
 יתכ קדחה קפט חזב קיזחהד ןויכד עברא זיז ןכ ומכ איצוהל לוכי חפט ךורא זיז״תאצזהב קיזחה סאש רמאק יכהד
 אוהש זיזב קיזחה ק ה : העבראב ול הצרתכ אל חפטב רצקה לעב ול הצרתכ סאש איה אמעט אלב אתליתי העבראכ
 לש ךייא ול קיכהד ןויכד ךרוא׳ד לע" ד בחל איהש זיזב ימכ קיזחה [יקל לתיכה ןמ טלוב םיחפט "ד ךרואב חפט בקול

 אל הרשע ךשמב חפט בחרב קיזחה סאש ןידה איהו׳ד לעידמ תיחפל בישח'וקמ ןיאד ובקרב יתכ ול הצרתכ בושק םוקמ
 רתיי אלו קיזחה קיזחהש המ אצא *ג בחורכ קיזחה אל ג ךשחב חפט בחרב קיזחה סא לכא עברא בחרב סא יכ קיזחה
 רמולו וב תיחמל ליכי וניאד רצחה לעבכ זיזה לעכ אוהש גגה לעב אלא תיחמל לוכי״יאד וצש אל אצוה בר רמא
 ש גגה לעבל והארי אל ויצפח זיזכ הלתי)רצחה לעב תתסישכ אלה גגה לעכ דיספמ המד ילש זיזב שחמשת לא
 אל אהל ויצפח וב תולתל גגה לעב לוכי ןיא וישכעש זיזה םוקמ אלממד סושמ יאו הייאר קזיה אכילנ ול ןיתחת איה ירהש
 ימכיא ולש וריואב יילת ונדועב וב שמתשיש של ךרטצי סא זיזל וכתחל רצק לעב הז לוכי)הקזח ול ןיאד ןויכד׳ישייק
 אכיצ אהד ולתוכל ךומס ןיזיז עטקל אב סא רצקה לעבכ תיחמצ ליכי וניא סגו גגה לעבל הקזח ול ןיא 'ינתמ ק״ה
 איצוהש זיזב שמתשי אלש יתכ יאיליקתכ עטמ תוחפ זיז״יצוי אלש גגה לעבב תוחמל ליכי רצמה לעכ לבא :הייאר קזיה
 :ןמקל שרפמ אקעט״וכ רתא הדוהי בל ו״יאל קזיה אכיאו רצחכ וז׳צילעכ׳ארי זיזב׳מתשהל בישכו ןויצע״יהש ינפמ רככ
 היל רמאד אבה ינאשו וגגל לעבב רצחה לעב תוקחל לוכי ןיא ךכליהו הדוהי בר קזיה הימש אל רבס רמו
 יזח אצו וז הלילעב ךריצחב האראו וילע דומעאו ךלאש והש לכ זיז יאה יל יזח אל שימשת סושל רצחל לעבל גגה לעכ
 ©א םיכפ תרזחהב תילתל יכלופיד ןויכד הלתאו יעורז טישואו יאפא 'גרדהמ תילמל הצראשכו יצפק היכ ילתמל אצא
 'ששכ״ומעתשכ גגה ןמ ל)פיל0תיעכד ןיכמיז״כנה בר׳דיאו :הייאר קזיה אכיל ךכליהו בנגב שפתנ אהא ךריצחב לכתסא
 ת אל יכ וליפאד בנגכ ספתנ אהת אלי יריצחב לכתסהלמ שוכית לופקא רדהת אלו זיזה לע רבד תולתל חושתו גגה

 "ינתמ :הייא ל קזיה אכיא ךכציהו יאעא אנ־גדהא אל אתיתעיב תמחמ רחאתיך כ ןועטת תתיעכ



 תיבח תא רבומח :^ ,

 רצח'
 הילע
 *סי

 גצ ןחתבאכב יעיבר ק־* י ןןי ן ן
 ס■ . ' ^ י* ׳

 רגתל אייייא יאמ הפ (יפתופה יגתל אייייא יאמ מ תיפתיש יל שיש יצקל תינילק םדא קתפי אצ ינת"
 ופיייפ ריתמ עמשמ םינשל קיזמש ןיפתישה י• 'יימ שרפמדנ יריכמ ינקל ןכש לנ1 הייאר ק• ־ ייש"
 חישמדת ישיריפל ירל השקו רנק יתיאכ *!תיש יניא איהש יגתתפי אל רצקה הזל ךימסה תיתא רצקכ תיפ תקל
 ףזס ףיס היל רחאל ןיפתישה רצקל יליפא אלא יכה יתב תיפרהל ליגי יניא׳צקפ קלק 1ל שיד געאד ןיכתישה ר

 רצחל ויתונולח סרא חתפי אל ינתמ
 ה-גל תרחא רצחכ ז־ויכ חקל ןיפתושה
 ידע היילע הנכ ןיפחושה רצחל ונחתפי

 ןיפז־רושה רצחל חנחתפי אל ותיכ יכנ
 םכינפל רדחה תא הנוכ הצר םא אלא
 החתופו וחיכ יבג לע היילע ינובו ותיבמ
 רצחל איריא יאמ טג :ותיב ךותל
 אל אל יפנ ורפח רצחל 'יפא ןיפתושה
 ורבח רצחל איעבימ אל רטאק איעבימ
 ףיסייל רסאר קפתושה רצחל לבא אלד
 רצחב יאנימ יעונטציא 'יעכ אק אה ףוס

 םינתיאו רע היל רמאי ןל עסשמ אק
 תשה ךנימ יעונטציא אניעב חוח רצחב
 ךנימ יעונטציא אניעב יסכ תפכ וליפא
 חתפש רחא םראב השעמ ןנבר וגח

 יבר ינפל אב ןיפז־רושה רצחל וינולח
 תקזחז־ד ול רטא יסוי יבר רב לאעמשי ־
 תעגי רמא אייח 'ר ינפל אב תקזחה ינכ
 'ותסלויןמחג בר םא ותסו עגי ךל חתפו
 יושע םכרא ןיסזש תרקוח דה רתלאל
 תיב חקל :קתושו וינפב ורוא ןיטתוסש

 חברמש יגפפ׳מעם יאמ 5 קפתושה רצחל ונחתפי אל תיחא רצחב
 שכינפל רדחה תא הנמ חצר םא אלא אפיס אמיא ךררה תא םחילע
 בר םא ךרדח תא ןהילע'ברמאלהו ותיב יבג לע היילע הנובו ותפמ
 'ינחמ ^ אחפא היילע יאמו םינשל וקלחש ררח יאמ אנת

 ךרד יניארת אלש ידכ ־ןכימ
 יעמטניאצ אנייעב תדה אל תיצפ תדה יכ ןממ יעוצטניאל׳כיעכ רה חפ תיזה יכ׳כדיאה דע יתכ יא')המג ןהש ןיתמילת
 תקזחה :רכח ינכ'לשרכ השעש ןעוט היה> )יתמולח חתפש :ךממ יעוכטניאל אכיעכ ימכ תיכב התאשכ׳יפא תסה ןנימ
 ןרמאד מייה)תותמ ל )ל היה השע תישרב אלשד אתיא סא קתשו קיזחה זכיכפכד ןתכד הקזח אייה רתלאל הל אריבזו

 :1כ הכלה ןיא הקזח אי)ה רתלאל )ינפכ לב ירמאל יסיי יברכ לאעמשי יברכו הרמי יכרכ ןאתכ ליעל ןיקריי

 אל : ןיאנסכא
 ןירייד ףדממ ירהש
 רגתה ינכ לע חירסמ ^
 :לגרה תסירד סה'

 ן )יכד יתיב ךיתל % -
 רנ חל ןיאגוי )לש *׳<׳ ׳ ך
 וניאש'גחה יככל׳רוט ןאכ
 פחדכו ןידוידןהילע הצ
 )תיב לע ףיסיה אלפ ארמגה

 לכ ירקש 'יבשל )קלח אל סיל
 ןיאנסכא תואלמל למי יתי ;

 יאמ תג :הנריסל
 םיכלה ןיפ/דפה רצקל א 6
 ןהש ינפמ עמשמד קתפ *כ
 םהל השעי אלש ןכישייח
 דיחי )ליפא :הייא ,
 *פא ךכליהי וחי,,רל'1מןי

 לבא : אל ^
 רמימל אכיא ןיפתושה
 יעב יכה )אלבד תותפל י*
 הזש רצחב )ריכחמ יעמט

 ותיכ חתפ ! ייד )תלארל צט4

 היל יקזמ אל1רנחל חותפה
 ןועמשמ אן^זילדי תמ׳*זו
 'תאד תתפי אל יכתק,
 דע תינילקה לעבל
 אכשתתשמ היה יכ אכליז
 יעמסניאל אניעכ היה רנקנו
 תתפ ךרד יכארת אלש ךנימ
 היה אצ׳יבב אכיוה יכ)ךתיה
 ירהש ךנימ יעוכטניאל ׳כיעב
 חתפ דגנכ חתפ ןישזע ויה אל
 אתשה לבא ׳ינתמב ינתקדה
 יעוכסניאל אניעכ תיכב יפא

 <ןזס ףיס היצ רחחד ן
 ןישמ יאנימ יעיכטניאל תיעכ

 'על *רל הארכי ףתיש איהש
 ןיפתישה רנקלאייריא יאמ
 !יוחזקח ינשמ ול קיזמ איהש

 ןויזמ וניאש ירבח רנקל יליפא
 השק ,-יפלו ימכ ןאכמ אלא ול
 רמאק יאמא ןכ סאד אב שרל
 'וכ ןניעכ הוקאכליאהדע
 ןל עמשמ אק רמימל היל היה
 אנינח אל תימזקמ ינשבד

 ןל הארנ) ךנימ יעיכטניאל
 איריא יאמ ןילפד ארקיעחד
 ׳שמיש יל שיש יתעל׳קלס אל

 5יעכ אל תיבב :רנחב
 התאשכ 'יפ ןנימ יעינטניאצ

 ינאשכ הפש קא׳יפ לבא׳יככ
 'תשהד אכשרל רנ ןיא תיכב
 הינימ יעונטנאל יעכ אל ימכ

 קלמ יאה אהל תיכ לש׳ימשתכ
 חתפה דגנכ אל וניא חזיפד
 ןיא ןנת אהל ןילחה דגנכ אלו
 :׳יכ ן1לק דגנכ ןנלוד ןיחתיפ
 תרחא רנחבתיכ חןלל
 רנקל מחתפיאל
 ידכ יתיכל יליפא׳יפןיפתישה
 :ןיפתישה רנחצ ןנחמ סנכיש

 ןידאר

 ומתסי יריכמ תבו ןיפתנשה רהחכ סיכש ׳ג ןולחב קיזחה סא םותסלו ־• סיכש השלש דע הקזח אדה אלד םותסו עגי
 היהש םינש ג תקזח)ותז&רב אלא וריבח דיע חתפי אלש סתיסה הזל הקזח אדה רתלאל קתפ איהו )לגנב לתמ הנכו*
 •ל)א ידדש קתסדמי קתוש)וינפכ ילזאןימתנסש יושע סדא ןיאש הז ומתסשכ קתשש רתאמ סזלכ הניא חיתפ ונולמ
 הליחתכמתיי יגחב וישכע ןיסכככו ןיאנמ םדא יכב בירש ךרדה תא ןהילע הברמש : ארקיעמ קיזחה ןידב אלשד היל

 הכיתל סינכמ אנהו ןכל סדזק םש התיה אלש יז היילע ןיינבב ךרדה תא ןהילע הכרמ אלהו ז קיעמדכ תיעיכג אכילו
 תא הניכ יאמ :רנחכ ןיאנויי ןיסנכנ וברתנ ירה ותיב חתפ ךרד ןיאניד ןיסנכנ ןלוכש עעא ותיככש ןירמד דבל ןירמ?
 תרייד םש בישוהל ותיענחאכ הנ־^ק השעש םינשל ולש רדתל יקלחש אלא תרמאקדכ שממ הניב אל׳יכתח יכתקד רדחה
 חתפא ןיקריפכ ןמקל ישרפמ עיניאתפא היילע יאמ) :ןירייד יתיב לכ תואלמל לוכיש תושר ול שי הז רבדכד ןיבורמ
 גגל היש וניאו וירוחאמ וא תיכה ידינב ךומנןייכב ונייהד יארקמ םתה חכומו אתה)עלנ עיני הל שי תימש 'ג ןנירמאו
 סכורא ךרד הליעו והבוגכ וקלחש ימנ ונייהד ותיבמ םינפלש רדח אוההד ויבג לע היילע הניכו יכתק יכה׳ינתמו תיכה
 יתחת סויג יאה יכ ןחכשא עיגי יכנ סגו עיני יורק ךכליה)אוה תיכה ירוחא ירהש עיני ונייהד היילע איהה ל רדחה ןוי

 ייכב תפסית ןאכ ןיא ךכליקו יגו הנוכיתה ןמי׳כיכיתה לא )לעי םילולבו ביתכו׳וגוהכיכיתה עלנה׳יתכדכ סישילסוטס
 תיעצמאכ הביזעמ הנבס היילע ןכי סירנק׳ילדת יכס ואשעו רדח לש יבחר קלחש ונייה רדחד הילעכ אלו רדתב אצ ללכ

 יכתמ : היליאמ הידמ היילע תאנתנו לדח לש וקכוג
 10 1 א ?מ



 3*םכ יעיבר קרפ תיבח תא רבומח

 הרשתש יללה ךייואר
 םהילע הניכש
 ביתכל שילד ארקל היכיס

 :ם יקצ א ת)יילע יהתו
 הלפנ

 י אלא ןילמ דננכ ןי1מ :הקזח יל שיד אכיה יליפא ןיפתישה רנתל םדא חתפי אל 4׳ינתמ
 ל האר ןכיש לארשי תא אריי ייג • ארתנכ שרפמ ןיתינתת הניכ תיעיכנ סישמ׳מעטו הז
 ו היה אצד ימד ןיפתישה ינקכ לארשי הנחמו סינייכמ ך להא יחתפ ןיאש יגו ךילהא וכוזג המ
 קיידק ןילהא וכנט הת םתה ביתכלק ייכ ילצה ןי יאר רתא : תכש תכסמכ ןנילמאלכ הדל

 ןיפתוועה רצח4 םרא חתפי איר 'יגתמ
 ח־ריה ןולח רגנכ ןולחו חתפ רגנב חתפ
 'יגש ונשעי אל 'חא לורג ונשעי אל ןטק
 •ונגב חתפ'ינרח תישרל אוה חתופ רבא
 תשוע ןטק היה ןולח דונב ן ולחו חתפ
 רמאילימינהנפ סנ :םינש וחוא השוע רחאו לודג וחוא
 ןבוש לה^רשי תא אר1 ויניע חא םעלב אשיו איק רטאר ןנחוי יבר
 רמ^ חזל הז ןינוובמ םהילהא יחתפ ןיאש האר האר הפ ויטבשל
 :לחג ונשעי אל ןטק היה :הניבש ןהילע הרשתש וללה (יואר

 ליקש אקד אינמה רכ הירשל אל 'ד רכ רטימל אמח רב ימר רכס
 היל רסא ימד ריפש יענרא רכ הייושל יתרח רב לבא רצחב אינסח
 אחחיפנ ךנימ יעונטציאל אניצס ארטוז אחתיפכ היל רמא יצמ אבר
 ימר רכס :םינש ונשעי אל רחא :ךנימ יעונסציא אניצפ אל אבר

 ^י1קר יתרח יתרח ינכ ירח הייושיל אל יעכרא רכ רפימל אכח רב
 ריפש יעכרא יעכרא ינכ הירשל ינמחר רב לבא רצחב ינמת ליקש
 יעונטציא חיגניצמ אחתיפ דחב ז־דיל רכא יצמ אבר היל רמא יטאד
 תושרל אוה חתופ לבא ז ךנימ יעונטציא אניצמ אל ירחב ךניפ
 יעונטציא חיעב אה ףיס ףוס היל׳סאר ן ו ב חתפ רגנכ חתפ 'יכרה
 םיכרה תושר החח ללח ןישוע ןיא 'ינחב :םיברה תושר ינככ
 תבלחמ הלגע אהתש ירב ריתמ רזעיי יא ינר תורעסו ןיחיש תורונ
 םא אלא םיברח תושרל תוא־יטזוזנו ןיזיו ןיאיצומ ןיא סינכא הנועטו
 וז ירחר תוארטזוזגו [יזיז הבו רצח חקל איצומו ולש ךותל סגמ חצר
 ןיא :.דיתעדא ואלו תיחפטר ןינמז ןנברו 'טג !חתקזחב
 חאוכמל קיפנ חוהר אזיז היל חוה ישא ר :'ובו'וארטזוזגו ןיזיז ןיאיצו□

 ווה סיב־וה תושרל קיפמ תותד אזיז היל !ווה יטנ ארבנ אוההו
 לא ץוק ליו היל רפא ימא יברר הימקל אחא הר ינכ הילע יבכעפ

 קיפמ האובמל יריד היל רפא היל היא יטנ רבא הו

 אל
 תתפ
 מ אל
 יספמ

 .יתשה
 >ה לכ
 קזחי
 ושאר

 הכמש
 דגנכ

 וקיעמ
 תא ד

 " ח הלה
 טנמד יפיה
 ימכ יעכטנמ

 ^ ; ?ם יתלת רב
 **,"*וא רבצ רסחב

 /יתפ לכל ןתינ
 ב היימסיצ
 הירבקל דיספמ

 ד ל [יש הלה ימכ
 ן ,ירתהיינשיל :

 ג %נהד יעכרא
 רנחכ ינמת אלא

 יל יתנ יעזנטגיאלנ
 ל תיחא׳ק יל המד

 י תלמ א קיל המ
 ימ ינשכ םיקתפ
 שי תלמא ק םיקמ
 ייפ דקב :רגתל

 1 אוהשכיעינטצא
 ייא גחב שמתשהל
 לכא נדנככ אלש

 טניאל אכינמ אל
 ׳!יה סא וליפאד

 אה ףלס ןיס :תיתפ היהי
 ןמשר יכלמיעלכטניא תיעכ
 ןיקת ללק ןישוע ןיא 'ינתמ :ךיתונולח ץןיכ םיאור םילמגו םיסיס יבכורו תיכה קתפ ךרד ךחטב ןיאורש םיכרה
 יקסיע לע ןידל דרילו קוחל םדא יככ לש סכונר ןיאש היתחתמ יתאד אקיזיה לכ הילע לפקחד בג לע ןאו םיכרה תישל

 אהתש ידכ קזק יוסיכ והסכיש אלא ריתמ רזעילא יבר : תירעחו ןיקיש תוריכ ללק יתיא אוה המ ליזאו שרפמו םכוחמ
 ן רלפקי אלב ירמא וכהו ליפיו ילסיכה הלכי רקמלו םויה אמשל םייק אלו אתשה רתכ לזא רזעילא רד׳וכ תכלהמ הלגע
 ןייתעדא ואלו תיתפיו וכותמ עילתמד ןינמיזד םלשמ קישייתו אתשה רתכ ןכילזא אל ירכס ירסאד ןככרו חג
 ןגיכה ןח תיטללכה תללילג תיריק תוארטזוזג : תינטק תיריק ןיזד 'יכתח : ליפיו ריבעיו םיכרה תישרכ רבועד
 :ולקמילד היכג והכתיל םיברה תישר יכב לכ אהד ןיאינוח ןיא ךנליהו׳יברה תיפר יכב סהכ ויישכי ןפ שחיחל׳כיאו קקל
 ןוימל ובה תיארטזיזגי ןיזיז הבו : אינימו ןיזיז תאנוה ריעישכ קיחל ועקרקמ קיסמו ולתיכ תא ילס עקרק ךותל םכס
 אוה ןיזיזה איניהש ול הרכומ ה לכא היה ולש ךיתל סניכ רחיא ןכירמאו חקולל ןכיכעטד התקזחכ וז ירה :םיברה תושיל
 אכמט סמע שיש הקזח הצ איוהד ילש ךיתל יתסנכו יתקזחה הקזח ינש ןועטיש וא ולש ךותל סנכש םידע איבהל ץרג היה
 ןדעועד יברה תושרל ןיזדהתא רכומה אינוה ךאיה ןועטל׳דנ ןיא)התקקלךכ אלא ידימ ןעסימצ ךירנ אל קקול לכא

 קיפמ :קקוצצ ןינעוע) שרויל



 ר* .ועי&מסת ארחב אבכ יעיבר קרפ תיכה תא רכומה

 ייפינע סיביר תיפי ימ *יליע י־־״יי ייה י (ליה ן״ייי^^

 רקאל ,ינודריזחיש
 יכבל הדתיידירמ*
 ןחכ דביא) סיכל.
 סנכ 'חא שיקל שיי .יז ־.
 אי גח אלדיסקאיצ

 :וקכ דכיאד ן
 'רל ןכימקומד תמיא א
 א/יכליהד הדוהי כרכ\
 ,דוהי ברכ ןל אמייקו הי׳.

 :תחש יתשקבש רכח ::
 וקיזחה ירה כ הו׳וכ וקיזז•

 אכיא אה : הסינכ ן.
 ןמוקמל "ילתוכוזחישכ אח
 תישר בקחלכ אכיאית׳
 סט רה תישר סתסו סיב
 בר רחא רג יכה :אוה חמ .
 סאו ימנ יאוי>ב הייפכ אג>
 יזוח;'לענ סאש ייסלג אלוילפ ־־
 ןיזיז איצוהל התיח׳כוב*
 ,תיב ןידייסמ ןיא \ הליחתבכ

 ןיאו ו'דקמה ; יכלכאםושז>
 דיסכ רכש תמוכ,ס* :ייכוי
 אלא דויס יתנל־זיכ^"**
 ןיחייפמ : רתיי ןכל דוייכ״י
 ה םיגיעכצ ינימ לש תור .
 לזות וניא הלפנ:תקיייפמה •
 וניאש ןייכב לכ אמ לא ,וכ
 היה סא ׳ליקתב תושעל יאשכ
 יבגו הכובו רזוח וניא לפנו ול
 םיכרה תושיל ןיזיז תאכוכ

 איצוהל רשפיא יאד ןויכ ימכ
 רזוח וניא לפנ םא הליחתכ
 :,קיזיהמ יכאש7רוסיא י ,יניחו
 :ותינונבל ההכמ ןבת יא לי"•
 עיעאו׳וטו קזח ןייכב *יסכרמ
 רשפיא ג ריסא תצק ריתסמש.

 הניגו דזוחוכיא
 יאקלס תשה ?תיא
 תיבשןמזב׳ככנש תיבדייקעד
 הכוב רזוח 'לעכו סייק׳דקמק
 תייוסחה רכח ןילשכ) התיא

 י5ו ןקז לכד התקזחב וז ידה
 תולתל וכל שי תמייק איהש
 ה תיכש^מזב השע רתיהבש
 הלפנשכ לבא סייקישדקתה
 רחאל תשפנ רוסיאבש ןנילת
 *פוה ברא ךידע המו ןכרומ
 ליכ התוא הניבו רזומ יאתל
 רוסיאבש ילתימצןליא׳לפנד
 יכאס 'רופיא יכשמו איצוה
 *לצפכו-תי-הב תטבנ יאדו״יפאד

 םימ : דייסלו תונבל ריסא

 לשרל ריד יאבג [1וחמ יאממ יגנ קיפמ
 יאני יבר :ךכג ליחמ ןאמ קיפמ םיברה
 ■,דוה 'יברה תושרל הטונה ןריא היל זזוה

 הטונה ןליא ימנ היל הוהד ארבנ אוהה
 שכיברה תושר ינב ותא 'יברה תושרל
 יברד 'ימקל אתא היוליע יבכעמ אק ווה
 רחמל אתו אנריאהלז היל רמא יאני

 חמל הירח אוהחל הייצק רדש אילילכ
 רמז^ג ץוק ליז היל רמא ח ימקל אתא
 יא יזחלזלאהילתיאימנרטאחהיל
 אל יריד ץוק אל יאו ךריד ץוק יריד ץוק
 יאכ ףוסבלו רבס יאמירקיעכ תא ץוקת
 תושר ינבל והל׳חינ רכס ארקיעמ רכס

 היל םיל הייצק רדש יככעמ אקד אזחר ןויב הילוטב יבחיר םיברה
 וששוקחה רמאר שיקל שירר םושמ חיר ץוקיא רדהו ךליר ץוק ליז
 'וחל סוב הנח םא לכא : החא טשק ךכ רחאו ךמצע טשק ושרקו
 רמאןנחויראיצויו'וזחישוהמ'יצוהאלוםנבוהל'יעכיא :רחסו ולש
 רכ״ימרי יברל בקעי יבר לא איצומ וניא סנכ רמא ל׳רו איצומ סנכ
 ריזחהל יגילפ יכ איצומר ינילפ אל ע'כ איצוהל ךל ארנסא אפילחח
 שיקל חו ריזחמ וניא רמא ןנחוי יכר רמתיא אכפיאו ןמוקמל םילתכ
 בר רטאד הדוהי ברד םלשמ ריזחמ וניא רמא ןמוי יבר ריזחמ רמא
 םה ריזחמ רמא ל רו ולקלקל רוסא םיבר מ וקיזחהש רצמ חרוהי
 ןיייז הבו רצח חקל :אחזור אכיא אה אכה אחוור אכילד אביה
 התוא חנטו רזוח הלפנ אנוה בר טא :'תקזחב איה ירה 'וארטזוזגו
 ר״וסמ רצח קל חזה ןמזכ ןיחייפמ ןיאו ןירייבמ ןיאו ןיריסם ןיא יביחמ
 'רוסיא'חוא הנוכו יזוח וניא הלפנ התקזחכ וו ירה תחייטמ תדייוכמ
 קח וא לוח מ בריע םאו ריסב ותיב תאיסרא׳וסי אלנבר ונת ינאש
 ח ^ *וסאויסכרט חז ירה לוח וב בריע רמוא הרוהי׳ר רתומ
 'וחש׳ר לשו רשב וכאל אלש לארשיכ ןישורנ וכרנושארכ רקמהתיב ברחשכ רית רתוכ ןבת
 ורפא ןיי סיתוש׳חא ןיאו רשב םילכוא םחא ןיא המ ינפמ יינב ןהל רמא עשוהי יבר ןהל לפטנ ןיי
 ינג לע ןיבסנס ונממש ןיי החשנ לטנ וישכעו חבזמה יבג לע ןיבירקמ ונממש רשב לכאנ ול

 ׳ רשפיא תוחנמ ולטב רככש לכאנ אל םהל בא סחל רמא לטכ וישכעו׳בזמח
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 ארתב&מ יעיבר קרפ תיבה תא רבופח 40 ^^9

 רשפיאד !רדהא אל יאמא ת אנ ןקתש התשב אל םיצנ
 ראנ 'כוסב עחשמדכ ךוסנל ןילוספד תממ ימב
 רבד !תיא ומכ׳ישח׳וסצ מ ןישועש ןיממ יוהד בדד י׳ל
 *כסנל לוספד לשממ ןיי ותשיר השקת יכה )אל יאד ומנע

 יתכ רשפיאד תישקהל ןיאו
 םיתיפת ןיד סיתיה ויה אלש
 :סיח׳ייתש אלכ למסל ןילוכי
 ונימגע לע רוזגנש איה ךיד
 אהו אמית הסא״שילאלש

 לע אמשי מרי ירפ ביתנ
 היידפ ומייק רככש ןתיא׳
 לס יערז ונייהו רמאק הייברו
 אלא ודילמ אלש הלכ םהרבא
 ןהיס בםדמ :תכוןב
 תכדב ןידדמ והי לאו ןיגגיש
 תומשכ ולבקי םא עודי ןיאש

 תיחמל ךירנ ואל סא ןהב
 השא המכ קרפכקכימדכ
 םא עשכר ןידה תדמ׳רמאד
 יולג ימ םהינפל יולג ךינפל

 1 ינאש רבדכ לבא ושנענו
 ולבקי אלש רורבב'יעדוי
 לאו ןיגגוש ויהיש בטומ י רחא

 ;ןידדח והי

 םיתבל תקזח ךלפ ןרדב

 ינתו תיבה תא דבוכה
 ש 'ג ףסוי כר

 אהי עצג עיגי הל שי תומפ
 ד עצידיאקארקדעיגיא
 היפוג סני בר יפ רככ״ינתמד
 עיגי) אציצח אקדיבדהד

 םושכ ונינמ אל שדקמה תיבד
 0 ןימכ יושע היהש םוקמ

 תיעלנהו :תיננצח

 ה תיב לא
 יבה יכאלמב
 וכפ״עאומו
 'ילזמ םתא
 דכ המורתה
 ונעבק התכ

 סג ,חפנו תרמא הפיו תיריפכ רשפיא
 ינימה׳זח אלא ירוכיב יאיבמ ןיאש׳ירקא
 סיס 'יתכד לבאתהל ונכייתתנ) ןבלוק
 ניראנ סתא״ראתכ :?ילע סילכאתתה
 וא תריזגכ

 ולטככבש׳באנ אל תוריפ וריפב שפיא
 'תשנ אל םימ םירחא'וריפב שפא'ירוכב
 ינב ןהל םא וקתש׳ימה וסינ לטיב בכש
 'קיע לכ באתהלאלש םבל'םואו ואוב
 לבאתהלו הריזג הרזגנ בכש שפיא יא

 לע׳ריזגןירזוג ןיאש רשפיא יא יארמ׳תוי
 דומעל ןילוכייוביצ בור באאלאטיצה

 'יתבר ארק יאמ יבהא רכ ירא בר םא הב
 םיעבוק םתא יחואו םיראנ םתא יראסב
 םדא דס 'ימכח ורסא ךכ אלא ולוכ יוגה

 הטבועומ רבד וב ריישמו ריסכ ותיב תא
 בר רמא הסא לע הכא ףסוי בר רמא
 יכרצ לב םרא השוע תפה דגנבו ארסח

 'זצא איה יאפ טעומ רבד ריישמו הדועס
 לב !־־ישא השוע 'נסרהר אסכ אפפ בר
 איה יאמ טעומרבר תריישמו היטישבח

 'חכשא םא רמאנש אעדצ תכ בר רמא
 4, ינושל קבדת ינימי חבשת םילשורי
 בר רמא יתחמש שאר לע יאממו ינחל
 סינתח שארבש הלקמ רפא הז קחצי
 'וקפנחלחנטביח ייכאל אפפ בר לא
 זמרל ןויצ יליבאל סושל םאנש ןיליפת
 לע לבאתמה לבו ראפ תחת רפא םחל
 רמאנש התחפשב האורו חבוזסלשחי
 'רקמהתיברחשויט ׳שילאק 'עמשי ראיינת וגו ׳לשחי חא תפש
 אלא ןיי תוחשל אלשו רשכ לוכאל אלש ונמצע לע רוזגנש אוה ןיד
 ז־רכ רמעל ןילוכי רוביצ בור בא אלא רובצת לע הרזג ןירזוג ןיא
 תושק ורזג טילע חזוגו לארשי לע תעשיח תוכלסהטשפש םוימו
 ןכה עובשל םנכיל ונתוא ןיחיגס ןיאו תוצמו הרת ונמס ןילמכפו
 השא אש יל אל ש ונמצע לע רוזגנש את ןח ןכה עושיל הל ירמאו
 ןהל חנה אלא וילאמ הלכ םהרבא לש וערז אצמנו םינכ דילוהלו

 :ןיריזמ תי לאוןינגוש והיש בטומ לארשיל

 £3 *$2תםיחנה33־*$¥תקזח-8 ^ולע^היה •$8*8*
 וכוחל׳חוחפ איהש פ עאו׳יציה תא רבמ אל׳יכה תא רכופה
 ןמזב גגה תא אלו ונמיה םינפלש רדחה חא אלו
 'רוצ ול שי סא רמו*־■־* הרוח י ר םיחפט חרשע חמג הקעמ ול שיש

 טג .רובמ וניא םיחפט הרשע הונג וניאש 6 עא חח9

 > להקה לכו
 סמנ הריזגה
 ןילוכי ןלוכ

 ו םימיכסמ
 1 אבישק אל

 וצ ןילוכי ןביר
 :ק ורחא ךכ

 רד היתלימד
 ?סרהד אסכ

 י םיגד לכאמ
 כ :תלוסב
 ךיסל 'וליגרש

 יכשא סא׳נס
 י :יאק

 יורשה הריכה
 אכיאד סושמו
 שרפל ךרגוה

 יש לצכמ לפא
 י םוקמכ לפא
 חכדכ ןיליפת
 מכשל :־ ךילע
 :העכש ףלסל
 הלכ סהלכא
 ול 'ונמו סימ
 סיל ןהל חנה
 של ולכוי אלד

 ,ידדח ואגמנו

% 

 מ
 'עג 1 ג תיב עגא ליטב אצו ו/צע ינפכ בושק דה״יכ הקעמ

 םיתבה תקזח ךלע ןרדה

 סתס׳יבה תא רכומה
 עגכ עציה :

 עעא:תיכללכב זניאו שרפמ
 תיב לש וכותל עציה חותפש
 ושימשתל ןייכד רמימל׳כיאד
 ה תיכה םע ירכמ תיכל
 אלו :רוכמ וניא יכה וליפא

 םינפל ׳והש פ עא רדחה תא
 1 וכותל חיתפי תיכה ןמ

 ןיאד ןמכד תיכל !תסירדו
 ע וניאש תיכ לסכ ושימשת
 ןיגפמ םש עינגהל אלא יושע
 וניא 'כ ל יה הכית ןימכ רמשל

 ול שיש ןמזב :תיכללכב



 הצ .12X110? ארחב אבב יעיבר קיפ תיכה תא רכומה
 וא ודינה תיכה לגא ךומכ ןייכב ןמט גפא אתפ י
 ךומס אתפא ןימכ ימכ והיא אלילק אקדכ *־ וד*
 < זעלב שירדרול דנל תינולח תו גולה ינשעש אלא
 יושעו וטיכס לכ ללק ולתוכס סש לע אלילח ןושלו.

 סכ :יכיעכ׳רכ ןכ'ו.
 טג ליכה וניאד אלילתאק

 ושימשתל המוד ושימשת י*
 יושע דנל ירהש ללכ ,־ב
 אוהש אתפאלכאסש ׳! ה
 ושימשק ימד תיבכ סות;
 לבא :יפט תיבד שימשתל
 ו תט ללכב אנבדזימ אתפא
 וז ויה ׳ג'יגו הכיתתתה עיניזכ
 תקאו תתא לכו וזבגלעז
 ליבשב תרבחמ המא תבקדו?
 החא׳חזחה תא ןיסנוכ ויהש
 הרקת לש חוק ישאר בישוהל
 עיני ל עיני ןיב תקספמה
 ונייהד תוערגמ יכ ביתכדב
 ׳יכס טל ןתנ המוחה תסיכר

 תיבה תיר קב זוחא יתלבל
 תא בוקנל'רטני אלש רמולג
 ישאר סס ׳וחתל ,תיבהתחיק
 'ועלנה ^קזחיב יתכל-ירוקסי
 היטשפו ימו עלנלא ענג
 הנק :ידיימ ׳יאתב ארי
 א שש ונייה מו ךר יאדת א
 הנקה תדימ ןכש תוחא
 עיניאו לאקזחיב שרפמדג
 :')חא שש איוהד יאק כלניתהי

 אתד ןל קפנ כהמ׳מיא׳יעכיא*
 תיבה ירוחאש ןיינב ונייה
 ירוחא את׳ישחקד 'יני ונייהד
 'ס שש לכיהה לתיפ :לכיהסי
 "ישחקד״ודת׳כסחכ איה״גשוי
 'רעמל חרומה ןמ לכיהה׳רוא
 'וכ שמת׳לואה לתט״חא האוי
 ת "ש ןוסבל אתכשחאקדמי

 תיב ירוחאש לתיכה טוע שש*לכיהה לתיפ עיני ונייהו
 ׳רעחל׳רזמה ןמ את לש וללח שס אתהו : סישלקה ישדן•
 ארטוז רח״מא :יה ויבוע ולש יברעמ לתוכ אתה לתוכו *
 'וחא׳ד לע׳ומא ד׳כיאד 'והו״יניה תא רכמ "אל ןנתל אמ
 *כתמד פיס רוכה תא אל : אל אל יאו ימנע ינפכ בושחי
 סגד רמאקו איה עיניה תא רכמ אל טה תא רכוחהד
 ׳ריפחב ריב תיב ללככ וניאש רכמ אליודה תאו״יכהת£
 'קמועו ןל׳כומינא הז תיפ ול״תלש פ'עא *• ןחככבתיד
 'טהייעקרקו׳קעחוימלע אלא ייוכרל אתא אלד 'תור•
 יכנ בל:זילע בעמ תקזליטה תחת״ופחל יכומ הצר סאש
 ינפב*ישק אל אל יאויזכח וניא תימא ד יוה יא תזלו דיג

 ןיהי אלי ארק יאהבייתכדמו עלנ לא עלצ תרעלעי11
 <תכ עיציל איקבו תיבה'וריקב ןיזזחא .
 ; אוה לח עיניו עלנד׳ניח עמש טה׳חיקכ זוחא יתלבל
 <רלו תרל תיח שש לכיהה לתטכהח׳מיא תיעביאו
 ומכ והד יתיימ״כשמ א רק'תבל
 השקמ יכהד ארקל דלעו׳דןהי
 סתהל *יאי ןיסידיקל ק ענ
 דועו ןישלא אלא דיפק אצ
 דועו 'רמאק אלד אכה לכא
 וניכח הז ןיינעכו ריפצ יתא
 'ותכ הזרכל תימוקמ המככ

 שלושמ/יאיבכב יונשו הרותב
 :הנשמכ יונשו סיביתכב

 ילייא נוכיתב שס את.ד1
 'ניתחתה לבא שש׳תיה תיאד
 עיתכלכ שחת אלא התיה אל
 המאב ׳ה הני־קתתה עיציהנ
 אל בלד הארנו רחמו הבחור
 דגנכל סושמ הנותחתה טקנ
 לכיהה לתיפ היה הנותחתה
 "רזמ לתינס פ עא עכש ויבוע
 םיאת וב היה אלש לכיה לש
 הטמלו 'לעמל ויבוע שש היה
 ןהכ ויהש לכיהה ילתוכ ראש
 ׳ז ויבוע הטמל היה תיע־לגח
 יכ שש ויבוע הנוכיתה דגנכו
 ה ךכל המא איה תערגמה

 ,גותחתה ןח הצחר הנוכיתה
 ׳וסח הנוכית טקנ ךכלו החא
 לתוכב טקנישד הילאקינד
 הנוחש ומכ שש ברעמ לכיה
 הוה שאו חרזמ לתלכב סתה

 מ* הוה הנותחתב טיקנ
 להו עכש לכיה לת יכ רמ ימל
 סס טקנמל היל אחינו סמח
 'ארכ ׳ועו חרזמכ וחכ׳רעמב
 לתוכב ןינ ויה ׳וערנויהד ירל
 "תה ילתיכ השלשב ןיב לכיהה

 לכיהה לתוכ התיהו דנ לכמ החא יצח התיה תועינמ?)
 לכל חינ אתשהו םס הנוכיתה ינמו הצחמו שס הטמלמ
 סש ןוכיתו שמח לע סמת ׳ותחתה סיעכורמ ויהסיאתל
 תילמ תככ״כ ןכתל אהו עבש לע עבש ׳וילעהו שש לע
 עבש בורו שס תיעצמא םס דבורו סמח הבקר הנותחתה
 דבורד תטלוב הרוש ןיעכ אוהש יפל דכמ ירק *וערגמל
 ףקומ) היה לודג תיכ דימת תכסמכ 'גתדכ הרוש ונייל
 ,׳רפל שי׳ועו אווטציא ונייהד רמנכ שרפמו ןכא לש דבור

 ומכ ןושאר 'טמ״ולח היהו שס״ניתקתה ייני׳תיהיכס״יכבד
 ביתכד לאקזחיל ןכסחב דיתע לש סיאת ןיקולחש ונינמש
 <נח ןיקולח ויה ךכ אמש נ'ה תומא׳ד עלצה בחורו סתל

 ויה אל רוב סתס אלהו 'יתתכ תיב ילהכ ןבדזיתוחיצעי אל :הטמלמ יפס בישחד ימימל ונינמו ןושאר
 'ותלתסיתשתתילו רוכ :אוה דנקרוכד חמ״וזייכר(ע

 אדח תיכז עיני לבא תוחא ׳ד וול אלד ג עא תט ללככ וניא ךכיפל דנחל״תשימשת תילי סימל ןסימסתי סל הקי חעט*
 ןכדזימ אל 'רמא תיב לסל ירמגל הו0 תשימשתס עיני אתסל : תיב יבגל לטכו בישח אל ג הריד סוקמ אול *יתשימשמ
 אל י הינתימל)לדהמצ ךירטציא יאמאו ש׳נ אל תיב לסל החוד ושימשת ןיאו יניממ תרימשל יושעה רדי־תיג ידהנו

 ומיגרח אנה עיצי יאס
 'םאר ןאמל אלילח אקדב רמא ףסמ בר
 תילילח אקדב ש׳ב אנכרזמ אל אתפא
 ן^ללח אקרברמאדןאמ אנכרזמאל
 שלש ףכוי בר ינח נברזמ אתפא לכא
 ביהבר עיצי את עלצ עיצי ול שי תומש
 עי־יצוגו בחר שאנ שמח נותחתה'יציה

 שלש עלצ לא עלצ תועלצהו ביתכד
 הנק אחהו ביהבר אה וגו 'ימעפ ישלשו
 שכיאחה (יבו בחר דחא הנקו ךרא דחא
 לחוב אבהמ אמיא'יעניאו:תומא ששח

 שמח אחח להמ שש תחו שש לכיהה
 תומא עברא^ יוהד אוהו ארטוז רמ רמא

 חרמאד רירל רטוז רמל אניבר היל רשא
 יבג התעמ אלא תומא עברא יוהד רע
 ז־־יורה תא אלו רמה תא אל קתר רוב

 .יסנ יבה הממו הקמוע ול בתכש פ עא
 יכה לא אל אל יא ןיא ומא עברא ווה יא
 אהו רוחל אהשימשת אה םתה אתשה
 אדה ידיאו ידיא אבה רוחל אתשימשח
 'ישח׳ומא עברא יוה יא איה אחשיסשה
 *'-ןלו :בישח אל אל יאו
 עיצי 'חשה :ונפיה ם ינפלש ררחה תא
 אל איעכימ ררח ןבדויט אל חרמא

 *11 *<? 1 זט



 נ וסנ יעיבר קר• תינח תא רכמה

 מ אל׳כתימל'בדצ אל (יקפסמ 'אלכא םירצמ היל רצחד געא אביינ
 י הריכח רטשב חקולל ,השמח וליחרה׳ירצח יחנ'ירחא יא עיגיב ירל
 ירהש רדקה תא רכמ רחאלכ אוה׳כירחא שימשתל רדחכ קווד אתש וא הריתי
 ר יאהו תיכ אלא רכמ יתכ הריכל היל ורקד אלא : הנק עיני לבא אנה

 ילוכל אלא םביר שריפ תיכ
 םתס תיכ ןיריכזמשכ אזילע
 'יגורשכו עמשייב הריכה לכ
 הריכ אלב דחא תיכ ריכשהל

 אלכ'חא תיב חולו פל ןיכירנ
 רגח אל׳יפאכ׳א׳מואינא׳ריב
 הל ןיכז הלוכ 'ינוציחה הירצמ
 ימנ עמשח 'כ>קה ןושל ךיתחו
 אה הז שוריפלו ןכ פ ל הצורש
 יתנ׳ריבל ירפסה לככ יתכל
 הריכל ןי רוק ש ומכ ונייה תיב
 תיכ הריבנ ימכ ןיריק הריב
 ייונסלהילהוה כ'רד *רל׳שקו
 תיכ תיבל ימכ ורקד כירצ אל
 תיב תיכל אחלע ילוכ ורקו

 ךירטניא יאמאו תיב הדיכלו
 הריכל ורקד אכיאד רחימל
 יחנ אכיאו תיב אלו׳יפ הריכ
 *יל הארנו תיכ הריבל ורקד

 יתכ הריבל ורקד אלא)פ סל
 תיכ תיכל ןירוקשוחכתיב
 ול רצחד ןויכ הל ןיבז הלוכ
 יכה רתכו סיניציחה םירצמ
 ורק אמלע ילמ ואלד יכסמ
 ורקד אכיא אלא תיב הריכל

 : תיב אלו הריב ה י ייל
 תאו רייש ירויס היח ערפזע
 סיעידומ׳ימדה׳חיכו
 ול רכמ יבג הדוהי יכר׳אקדכ

 גיפסה תא כותהב דמצה תא
 הוש דמצה ןיאש עודי רבדה

 עודי רבדה׳חינ נה׳ט םיתאמ
 אלא ךכ לכ הוס תיכה ןיאש
 אכהד ליו רחאק הריבה לכ
 ןיא ירמאד הדוהי׳רד ןנברכ
 שירד איההו הייאר סימדק
 יזחיכי ךירפד תמיפ רכוחה
 שרפנ אידרל אידריתדיא

 *ר תואיעו העב סש עיגנשכ
 יברכ וליפא איתא ןיתעחשד
 אכייש אל עקרק יבגל הדוהי
 הנוק סיחעפד םימד תעדיה

 ׳ארבא ירצב הי*? רצמר געאד בירצ איל
 רב הנר סא ןמחנ בר דמאר ןמחנ בררב
 הלודג הריבכ ורבחל חיכ רכוסה הובא •

 םירצב םינוציחה םירצמ ול רצמש פעא
 ז־ריל ורקר אמיליא ימר יכיה ול ביחרה
 ןיכז חיב אטישפ הריב הריבלו תיב תיבל
 ימנ הריבלד אלא היל ןיבז אל הרינ היל
 ן^בירצ אל היל ןינז הרוכ תיב הל ורק
 וריב הריבל חיב תיבל היל ורקד אכיאד
 והמ ו־ריב היל ורק הריבלד יבג אכיאו
 'יל היהדפ ל׳מק היל ןיבז הלוכ אכיתר

 'ולכ יאמרק ןיליא ינמזכ ירייש'רו'חבמל
 ןמחנ בר'טאו רייש ירויש מ״ש בתכ אלו
 הנחל הרש רכומה הוכא רב הכר רמא
 שבירצמ ול רצמש פעא הלמג העקבב
 ימר יכה ול ביחרה שכייצמ שכינוציחה
 חעקבלו הדש הרשל חיל ורקד אמילא
 א ר העקב היל ןיכז הדש אמישפ העקב
 הרש ה י ורק ימג העקבלר אלאו׳יל ןמז
 דשלד אביאר אכירצ אל חיל ןמז הרוכ
 יסנ 'ביאו העקב העקכלו הרש היל ורק
 רלוב מיתד והמ הרש הל ורק חעקבלר
 1 בחכימל היל הוהרכ ל םק היל ןמז
 קולב יאפרק ןיליא ינמזכ חירייש אלו
 אכירצו רייש ירויש ם׳ש היל בתכ אלו
 אחשימשח אהר ושמ תמ ןניעמשא יאד
 העקב לבא דוחל אתשימשה אהו דוחל

 הילוכ טיא איה אתשימשה ארח הלובד
 אלר םושמ העקנ ןניעמשא יאו היל ןמז
 ז־רוהר תיב לבא היל רצמימל היל חזה
 ו־ךילוכ היל רצכ אלו היל רצממל היל

 ¬ל .

 המח רתוי הפרה עקרק םדא אכירצ היל ןמז
 ימ קרפכ רתאדכ הוש איהש

 0 יזוז אפלא היב יקסמ היהד ארבנ אוהה יושנ היהש
 שמחכ אדתו האמ שמחב אדח ןבז ינרפא ירת היל ווק
 ףירט חק רדה והייכמ אדקל הפרטו בוח לעב אתא האמ

 ןאמב

 יזוז אפלאב ךל יווש יא היל רחאו יזוז אפלא לקש ךדיאל
 'וסש׳יבר׳יפש המו קלתסיאו יזוז אפלא לוקס אל יאנ ייחל
 תו#רקכ האנוא ןיאד׳ושח יחד תעדוה קרקב ךייש אלל
 תושדקה אהד רתוי הושס ליבשב וניא הזד ירל הארנ ןיא
 ךיישו יוה ביתכה תרזג אלא האנוא םהל ןיא ימנ םמכעו

 ןה נ שי חקמ : ןהל שי חקמ לועיכ אהד דגעג םיתד תעדוה ריפש
 (יתעלצ

 >מד העקבו הריכ יבג
 אהד סושמ ול ביחרה

 בו תיב׳וכ דוחל׳תשיחשת
 ךכיפל הוש ןשימשת ןיא
 נ לכא: ול ביחרה םירצמ ןכירחא)תיכ ללכב הריב
 >בל ןיכז הלוכד אמיא השירחל דמוע לכהש העקבבש

 ח עדי אלד דוחל רצמיחל היל הוה אלד :הדש ללכב
 רהלךרצוה בליהו ויתודש ך1תכ תחא הדש רנמיךאיה
 ןועמ^הדשו חרזמה ןח ןבואר הדש ביתכל) םירצמה
 מ יויעש הריב יבג לבא תיחמ ד לכל ןכו ברעמה

 ו הכוג\ ןיכ ךרואכ ןיב בחורב ןיכ הזח הז ןיפושמ
 ןכ יושעש >יכ ותוא בותכלו רצחל למיהיהו םילתכה

 ימל אכיא ק השע אלדמי חורו חור לכל קז חרזממ
 ד ;אכדנ ןיכז הלוכל
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 תבר ירכ ירמ בר רמאד אהא^זא ןאמכ
 1. ןאמ יאה יינאר 'ימשמ לאומש
 בהבימל ךירצחבחל ירימ היל ןיבזד
 ולכ יאמדק ןיליא ינינזב 'ירייש אל היל

 ק־רונא רב הכר רפא ןמחג ברדכ ןאמכ
 ס^ייח יבר אערא הירבחל לאר אתה
 ווהר יתערא יתרת יל יאת ךל גנבזמ

 לא ארח ישא בר רפא אייח יבר ןירקחמ
 ס-בפחס אהערא ל״א יאו ל׳א אל יתרת
 לכ הערא לכ לי א יאוייחש תעראועימ
 יסדרפו ינחסובמ רבל היל היאר תערא
 ינז־יסוכ וליפהו ארהיז היל רמא יאו
 היל רמא יאו"ירבעו יתבמ רכל יסדרפו
 חא רצמ ול רצמ ירבעו יחב וליפא יסכנ

 חנק אל בר רפא רצק דחא רצמו ךורא
 ברו׳נהכ בר היל ורפא צקה דגנכ אלא

 קיחש רוה שאר דגנכ הנקיו ברל יסא
 ן בואר רצמ אכיאר אכיה בר הרומו בר
 דחב הדוהיו יול רצמו אסיג רחמ ןועמשו

 ה ;הרכ אסיג
 במ;

 דגנכ הדשה לכ הנקיש ןמכ
 :הזכ'רעמ)חרזמ לש ת)ר

 *תשיאד רתב לכא״יתשיאד ימקמ
 ןביאר רכמ אכיאד אכיה :והיייוד
 ןדגנכ הדזהד ינל רכמ) חרזמ דנמ
 ןבנאר׳גככ דל רכמ דהנ המא האז.

 ןכו המא

 אל׳ודשיתש םדא ריכמיש
 סתהד מ ד ניתודש לכ ר):מי
 הכיתתתה לע ליאשמה די
 4 אכה לבא קזחומ לאושד
 בזחהש״כותחתה לע זיקנל די
 •תכ סתהד ירל רנ יא) קזקומ
 םילעבל ריזחל העיסיליאוה
 כר תאדכ קזחלמ ליאשמ דה
 הילעכ תקזחב עקרק ןתחכ
 רנזחל הפיסי ליאוה תדמוע
 קלחל שיד רתיל ןיא)םילעבל
 !יאד ןילטצטתל עקרק ןיב
 עקרקב הבישק״כנשה תקזח

 יכנ ןתכשאדכ ןילטלטמכ גמכ
 ןחגנ יכמ:ויריכתל רוש רכוח

 התע׳יעייכ׳זתותה רתבליזאד
 חקול לש ויה הליחתמש פ עא

 םילעב תקזחב רתא אל)
 הארנ ןיאד אמייק םינושארה
 בר םתה ידיימ אהד קלחל
 שדחה ףוסב אב )ליפא ןמחכ
 וליפא הב רדש ותקזח למגנש
 םילעב תקזחב ןנימקומ יכה
 שמח רמוא'הולמ לבקחהכ ןכ)
 'קזחב תיייפ השלש׳מוא הול)
 ת אליאמא׳ירפו ןהילכוא
 פ עא םילעכ תקזחב ןנימקומ
 כ א ,)לח ןלכא רבכ תו ריפהש

 !ףדתד סושמ אמעט יוה אל
 פ ןיב קלחמ םכי'רו רוזחל הפוסד 'ושמ אלא עורג עקרק
 רמא הוה יעקרקמ רמא יא יחנ אבהו אתעראל יסידרפ
 יאד :תחס ימב ןחקל חכומדכ ול שיש תיעקרקה לכ
 גיעאו אל ילטלטמ לכא םידבעו םיתב'יפא יסכנ ל״א
 קשל ייסכנ ירקיא״מילג ינולפל ייסכנ לכמש יחכ ירחאד
 קלחל ןיא לבא׳כהדיסכנמ תוידביר מ0מד ינאש ייסכנ

 ייסכנ לכל ייסכנ ןיב׳תהלחל״יל הוה כ*אד לכ׳חא׳תהד׳נשמ
 דתא׳כחנ׳ורא׳חא רצלג־-׳כמב יריימ׳כהו ןתינ הפי ןיעכד׳כתמבילייח תהדליעו ילטלטמ לכל ילו
 בר׳יל׳חאק יכיה כ*א םורדו ןופכ דכמ אל) ברעמ)תרזמ אלא רנמ אל יאד״רטכוקה ריפדכ׳וחור׳ד
 ברל היל תיא אהד ברעמב דחא ׳לתו׳רזמכ דחא םלת אלא ינקל אלד ךרפחל היל ה)ה הברדא רות 1
 השקהש המו וליכ ינפ לע דחא םלת אלא ה:ק אלד ול רצמ אצ יעיבר רכמ)ישילשו ינשו ןושאר רנ"

 •עיבר רכמ ול רכח יאמא כ*אד רכקה דגנכ אלא הנק אל יאמא ול רכמ תיחור עבראמ יא סרטנוקה ריפנ קתני וכי.
 ;הל דומ קתשכד עמשמ קתשש םדוק 'וקב 'יפ בר הדוופד :וצ ביחרה סירכח רחימל ןניכמד איה אכריפ ו

 יסא בר)אכהכברד יכה רמיחל אכיל אכה )בישהל שח אלש אלא גל הדגה אלד נ עא ייבאל הכר קתש ןמקלד ג':
 יבגאתק אבבד ק פכ ןהל קתששכ הדומ בר תומיקמ בורבו יכירכ ווה אל הירפסלד ןכירמאדכ ברל רבח דימלת ימכ

 אל) ןימש מ ש קיתשו יכה אכיד ברל^יסא ברו אכהכ בר היל ורמאדמ הברדא ןכירמאקד ןלזגל אל)בנגל אל ןימש ן
 הז ןיב המ יכו ברל ־סא ברו :הכ בר ל׳אד בוט םמב׳לונה חורפא יבג״ניכד קפבז בישהל שח אצד סושמ קיתשד אה רו
 יבג ךשנ והזיאב ןכי יבלכל ומא בגא ןכימו ליאוה והל אמיל בר קיתש ט׳מ ףסוי בר רמא בר קיתשו פרטה ןמ דלונש לג
 בר רתא בר קיתש ארגא אל ארגפ יא ארגפ אל ארגא יא ברל יסא בר) אכהכ בר ל״א ארגפ)ארנא בר רמא הניי
 ג סדנהש ינפמ אלא קתש בישהל שח אלש ינפמ אלד והכה לכב 1הל תשמ״וכ אינתל אה היל עיתש אל כר תיתש ט׳ת ת

 סוהדמ
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 שמיפ הדזהי דגנכ ןיעמש רצמ בתכמל היל תולוד0
 ןביאר היל תכמל היה אל)דכל הדיהי דגנכ
 הארנ הכיא יז אסריגי היל רמאק רית שאר דגבכ מ 5
 הדילי ינל גליד אתשהד אכייג יאה יכ טקכמצ היל החלד

 ךכל ןירתא ׳יהש גלדל )ל היה
 ל היצ היהדמ סבש״ר סירנ
 יול דנככ ןביארבתכימל
 ,ןקמ לכמו" ד/הי גליד ^תשהו
 היל היה יכהדתירל אישק
 ל היל היה אלדמ רתימל
 דגככ מ״ש תכו ןיעמש בתכמל
 הארכנ היל רמאק רית שאר

 אלי הנושאר אסיינכת׳רל
 ברד היתלימ רקיעא יאק
 דגנכ אלא הנק אל רמאקד
 תימצ היל היה ןכ סאד רצקה
 ןבזאר 'תכמל היל היה אלדח

 אלא הכק אלד בר רמאקד יכיה יכד קיידא יאק אלא
 תרזמ דצמ ןיעמשו ןביאל רצמ רצח סא כ ה רצקה דגנב
 הד יתד םלש עקרק ייל לכאו ברעמ דצמ הדשמ ינח רנמו
 אהאי רינמל המ אצמ אלש ןייכ ךיראה דגנכ הנקד בר
 ברעמה ןח הריהי)ייל ןמכ ריצחל אציחד אכיהד ־תאק
 ןכי סיני הדיהי גליד סא 'יראה דגנכ הנק אלד בר הדימ
 ןכיסרג יאד ןיעמש דגנכ הדוהי בתכמל היל היהדמ
 ד סגחינמ ישיריפי קיחד ןישלה הדוהי דגיכ ןזעייש
 יאתא תישקהל ןיאו קיידא אלא בר ירבדאיאק אלד

 שריפדכ יירבד רקיעא בר הדימנ אדמילת רייאק אל
 ששח אל אמש יכ״יכ תכמל היל היה אלדמ אמילו 'יוטכזקה

 א^ הנק אלד אכה רחא אצד אטישפי הז שרפל דומלתה
 ׳רפל'רציה אלו םנחב ןיעמש רנמ אל יאדוד רצקה דגנכ
 0 רנמ יל רנתש ןויכ ךוראה דגנכ הנק אל יאתא אלא
 פ עא ןירת ןיתיר ןכיאר דצופו :ןיעמש
 תידש ן יכנ ןכיאר תידש ןיבש עקרק ול בתיכ היה סאש

 הזכ הדש יכח הנק־ש רמנל ןיליכי ינייה אל ןיעמש
 א׳ה יהיתי ןיעמשו ןבואר תידש ןיב ייה אל כ'נ*

 ןיעמש תידש ןיכ אייהד ןרקל ןרקמ ןוסכלאבו הכקד
 ןנייהד סירדי חרזת ירפ םאג ךיוככ ;תיי׳כ ןבואר*
 מ בתכמל ךירצ יאמא ןכ םאד "יעל השקו תיחמ יתשמ
 יא ןירת ןיחירל ןיעמש רצמו ןירת ןיחורל ןכיאר רצמ
 רמתיא :רקיע הארנ סירמניקה שוריפי סאג ןימב ינק

 רגנב בזאר בתכמ1? ח׳1? הוהדמ
 ז־רי1? בתכ א1?? חדוה׳ רגנכ ןועמש ףיר
 רסן־־מ אוה רוח שאר דגנב הנימ עמש
 רצמו ברעמו חרזמ ןנוס^ר רצמ הי1*
 ו־רייד בתכיס^ ךירצ סוריו ןופצ ןועמש
 ןיח ח ןועמש צמו ןירה (יחור ןבואר רצמ
 ו־רונרקה תא ו1? םייס וחל איעניאןירח

 והמ םאנ ןיטב והמ

 ׳לזל .יח י המא סישויק ןיעמש דננכזודיהי רצוי ןכו
 מ? ןמ הדיהי רצמי חרזמה ןח ןיעחשי ןבואר רצמ

 הדימ אכה ריכזה אל יילו רצק יכרעמ רצח ונייהד
 תיכקהל רביח יעב ייה יאד רית שאר דגנכ הכקיל

 ה נ היה יכה רצקה דגנכ

 ןיגוריסב

 יהי *, וצכ ןזעמסי בתכיחל
 יא 'יהש יחרזמ רצח רחילכ

 עמש 'גככ״דנהי אלא״נקי אל
 זיכ 'לדחיהדשה יצח לנייהד

 ו רית שאר דגנכ מ״ש יכה
 /תלימב ליעל לבא היל רמאק
 ) ןביאלןיגכיריימ ברד
 הדוליו יחרזמ דצמ ןועמשו
 'תכי ןהיכש לגמ ברעמ דנמ
 ןיעמשו ברעמ דנמ הדוהי יל
 ׳יראדחא ונייהד חרזמ דצמ
 הנק אל סתה רצק דחאו
 ^ לעבד׳צקה דגנכ א1
 יצח׳נככ ןועחשי״רפל ליכי אלש יל״יתרה ברעמ רצמ יחרב
 בותכל ךרניהו רצ" ינח ןיבתזכ ןיאש אבה יכהדיהי
 ןבואר בתכמל היל הוהדמ ןציסרג יכהד׳רכ : סלש רנמ
 רנזיי 'ייא ןיעמשו ןבואר רנמ יל רגמש עמשחדדל דגמ
 סירכדל ןכ ןיאלני ריכזה אל הדיהי לכא רנקה אוה ייל
 יבר מיי״צכו־׳ ןורחאב הדיהי רנמ לש ןורסיחה דימעהל
 'בנכ ייל רציי בתכמל היל היהדמ ןכיסרג אמורמ לאננח
 ׳ומי ןעמש רנמ דגנכ״דיהי יצמ וכ׳צייכי ןכיאר רצמ

 ןבואר בתכימליל הוהדזי םהלש סירפסב׳יתכש״ומלל שי
 תרזמ ןבואר רצח :רקיע ןכו 'וב בתכ אלו ייל דגמ
 שד ׳ירצמ ביתכל הצירו יריבחל הדש רכוחה 'יכ ברעמו
 ברעמב תחא) חרזמכ תחא תידש יתש ןבואר יניכשל
 ©ירדב תחאי ןיפצב תחא תידש יתש ימכ יניכס ןועמשלו
 ')תב איה ירה ךל רכזמ ינאש יז הדש סתס יל׳יתכי אל
 ע/כ ןיסכלאב היל גלפיחל יתאד ןי עמשי ןבואר תידש

 לכא ןיעמשו קיאר רצמ לצא לטינש אצמנו
 רצמו ןדירת ןיחור ןבואר רצמ בתיכשכ
 לכי תיחיר עברא ירה ןיתית ןיחמ ןיעמש
 'רזמ ןבואר רצח שמיפכ יל ביתכי סא ןכש
 ימל׳יפשד סירדו ןופצ ןיעמש רצמו ברעמו
 ויהש ןמיס ןיצל תינרקה תא יל םייס :

 אלא התכ אלי יתיא ןיפיקמ םדא יכב לש הברה תידש
 אל הבחרו הכריא לכא הדשה תינרק 'ד לס תילש עברא
 ר ־תינרק יל סי ס יכה״ישתד ןל רכמ תינרקה ךיתכס הדשה לב אלא הישה תמרק ריכמל ךרד ןיא ׳ירתא ימי ללכ רציי

 ה/כ : ברעי^תש ןרקל ןרקמ ןיסכלאב סלת אלא יצ רכמ אל אתליד יא
 אצמנ) תיברעמ תינופצ ןרקי תיחרזמ תיממדךרק ול רצ ימש ןינכ ןכל המידי תינמ תיא סאנ ן־תב
 ׳ושח יכייה תמרקה דגנכ אלא הנק אלד תינרקה תא יל םייס יבג ל״תח : הזכ תור לכ תליחת יגמש
 לגה הנקו יעד ןלוכ תא רצמש יעכ תיקירה לכ תליחת רצקש אבה לכא תיחירה תא סייש אל סתהל

 ןיגנרסס ה/כ ;ןוסכצאכ אלא הצק אל אעליד ^



 זצ •*שגמזע• ארתכ אככ יעיבר קר• חיכה תא רכוש

 געא אדוש אסיג יאהל רמתיאו אסיג יאהל דלבתיא סדא יכב הכלמש יתיא ןיפןימ
 יקוא) ה ע ח*ה ירמא אתכודלכב אמלעכד 12 1מהדלהד דל תרזמה ןמ ןיעמ;
 הלה יכיה ׳דבועכ *קפסמדכיה ןיב הירמ תקזייב אכיממ סלרדה ןמ ןיתיככל ^סוי ברעמה ן
 "ביה רמל ידהס ביאו רמל ידהס 'אכיאד תאד ליעל ןימ כרעמ דנמ רכששי ןיפכ דנמ דל

 ןימכ
 ןיסכל
 ב ר
 א 1
 ב
 תריט
 בתכל
 ׳ד לי
 יתכ
 'במש

 םלתה י
 הנק א
 בתכ א
 יעיכר ד
 אלד סלו
 הללכ יכנ

 :תיח |
 יל כ

!1' - 

 אפידעל'
 בר רכס
 רייס ר:
 רכמה ד:
 בתכש 1
 םלת לכייי
 ו
 הכח אל
 עלבמ א
 ןאכמש
 פ יכפ
 - - הזכ על1

 שיש המלכ הנק,
 :סירכמה ךיתב
 יכו ׳יסיג יכה
 יתכ עלכימ אל

 הילע אכיאד אלא ןרתא אל
 תעשת 'להל אלקידדככיר
 אככיר הילע אכיל לבא ןיבק

 יניירר ג״עא יכק עשת ילה אלי׳לקידד
 הילע 'כיאד געא עלבימ יכד ללכמ הכק יתכ עלכימ אלז
 אנר רחאקד יאמאל הכח ןיבק '0 ליהנ אלקידד אבכיר
 ׳רפמקו׳לכימ אצדב׳מקואויאק יעיבר ינממ ןזח אידהכ
 אכיאד אלא׳למח א ל הכק אל' יחאל יחכ עלכמ אל יכו
 רנמ׳להה ילהד ימכ יא סש םיעוטנה םילקד תנכרה הילע

 ןושאר רצמ ריר רצמ וקית וחמ ןיגחיסנ
 אל יעיבר רצמו ישילש רצמו ינש רצמו
 רצפט ץוח לכז־ד הנק בר רמא ול רצמ
 הנק יעיבר רצם'יפא'םא לאומשו יעיבר
 דחא םלה אלא הנק אל ־םא יסאברו

 ירויש םאר ברכ הר רכס הלוב ינפ לע
 הלוכב ימנ רייש רצמב ריישדמו רייש
 ץוח לכה הנק אחבלה אבר רמא חרש
 'לבימ אלר אלא רמא אלו יעיבר 'צסמ
 ן־-גל יטנ עלכט אל יכו ינק עלבמ לבא

 אלקירר אכביר 'ילע אביאד אלא ןרמא
 'בכ׳ר 'ילע אביל לכא ןיבק תעשת יוהו
 אלד גע א ןיבק תעשת יוה אלו ,לקירד
 כ4 לע ףאילבמ יבר ללכמ ינק יטנ רנמ
 ןיבק ט יוהו׳לקחד אבביר הילע אביאד
 'תכליה אבר רמא ירמאר אכיא ינק ימנ
 ןרמא אלו יעיבר רצמ וליפאו לבה הנק
 ינ ק אל עלבמ אל לבא עלבמר אלא
 'ילע'בילד אלא ןרמא אל יטנ 'לבט יבו
 לבא ןיבק עשת יוה אלו 'לקידר אכביר
 העשת יוהו ילק׳רד אבביר הילע אביא
 ללבפ^ חנק אל ימנ עלכמר ג עא ןיבק
 אכביר ילע אבילדגעא עלבה אל יבד
 'יעמשו ינק אל ץבק 'ט יוה אלו אלקירד

 ריישאלהרשנר׳ברריגשיל ותייורחמ
 עלנטד אכיהר ימנ ןניעמשו ירימ אלו
 עש,ר יוה אלו ילקידר בביר ילע אבילו
 אככיר הילע אביאו עלבמ אל ינק ןיבק
 |?לנמ ינק אל ןיבק תעשת יוהו ילקרר
 'םחא׳ילעכילו עלבמ אל הילע אביאז
 דלש םמ יאחל חל םתאו אסינ יאהל חל

 ב יזקיתתערא אתךיד
 'ייההכ אנידכ ןל אקפסמ ןיב

 לאומש יקומד לאושה ףיוסל•
 ןקרמ רכשש דחאב 'יכתמל
 י ךכל שדוחה עכמאכ אבכ י
 סופת יא .ןל אקעסמד וקולתי
 לבא ןמחא גא ןושאר ןושל

 $כסמל יצזכ 'דחה תלחמב אב
 מ״קד 'בז של ולוב שדחה ןיסב
 םימכחל רכ ןאכש אלא ה ע
 € השדק יבגז אד>ס תושעל
 ןיאכח ׳יסל0 הל ןתינ 'ירשעב

 דל אןיפסמד תמש ימ׳רפב
 ןיעזביטל ןישודק יא יסמ
 סל הנזמ ןיאי זאל סא ונתיב
 קנידק ףסכמ הכזתכ ףסככ
 אצו ןיקלוק זכייהזהנחמ אלא

 כג עא ה עמה רמימל יעב
 םסמזסכ רבסאלאמתסחד
 יקואד׳ועויכה אתכליה תילד
 לאושה ףוסל 'יכתמ לאומש
 אבכ יסמ יכר הב ילייאד
 ןנברכ ונייה שדחה עכמאכ
 קרפכ יסא ברל ןכז סוכמוסד
 ןיחא טג אתק אכבד אמק
 ףרטו בנח לעכ אבו וקלחש
 ןנירחאד ןהמ דחא לס וקלח
 4 'גכ עקרקב עיבר לטזנ
 יא ןישלמכ יח *יל אקפסייד
 אלז ןיקלוקו ומד תוקיקלב
 ימכ ןילחזנ שיבז העמה רמא
 "ינש יפ לטזכ יניאש רוככ טג
 ׳ולמב)דארהילהזהד הזלמכ
 'ושמ יגילפד *תה ירמא ןמעש
 רמג יא ןל אקפסחד הע מהד
 אהיש ןכ לכ מסכנ דבעשמו

 יפ ןהכ לומיש ידכ׳זחוח ויבא
 אקפסמ /יקלזחז אל וא םינש
 רכתיא> 'לגאכ ורדד ןכו
 דחלשיפנ טמאגלפסלשמ
 העישפל בזרק ירתל רטזזו
 היה ולא לכב סנואל בורקו
 'כיה ו )קולחיש םימכחל ה א רנ רמא
 תיא ידימ אדומלת שרפמ אלד
 רמנ אל תכליה״מתיא אלד ביהו הע״תה רמימל ןל

 בעד יאמ דבעו והייכימ דקכ ןיידל'יל׳רטסו רמכ אלו
 אצ תתיא אלל אתשה םיעבשנה לכ׳פב ירחאיכהד דבמ

 יאו דבע רמכ בעדו דכע רמכ דכעד רמכ אלז למכ
 בישמל ןמכד ןושאר קרפכ הדש רועישכ ןיבק תעשת ׳ אנייה : הע׳מה אתכליה ןאמנ ןיידל אקפסמ

 ינא אבר ירבד ללכמ אדומלת קיידקו ומנעל הירייפ
 יאד ללכמ ילקידד אבכיר הילע אכיאד ןמבו עלבימ אלדב אתועירל יתרתכ יעיבר רכממ ןוח יאהל הימקואלח ןידימל
 אל ןרמא אלו יעיבר רכמ״יפאו׳וכ׳ילמאד אכיא:אתועירל אדח א|י אכילד טקילקידד אככיל הילע אב אד געאעלכימ

 ג עא 'וכ אכיא לבא ןיבק תעשת דה אצו׳צקידדככד׳יצעכילד אלא קמא אל ימב'צבימ.טו יכק אצ׳לכמ אצ לבא'לכימל



 וחחבאבכ יעיבר קוי ^ וריכה תא רכומה

 ׳הל אבר׳מקיאדמ ?ל ןכיסרג יכה יכק אל 'וב הילע אכילד ג עא עלבמ אל יכד ללכמ ינק אל ימנ עלבימד ג עא
 >ד סושמ ינק אל הילע אכילד ג׳עא עלכימ אל יאד ללכמ הילע אכילנ עלפימדכ אתטיטל י/ירתכ יעיבר רגמ

 פ אל אהימ יכהכ ןתקלדכ יכשיל יגילפד ג׳עאד זב אכרד יכשילירתינהמיכיעחשי אדומלת קיספקז:אתועירל
 י אתיכיטל יתרת *ביאד ינק הילע אכילנ עלכיחד אכיהד : ערכ ינייקד רגמכ אלא רייש אלאעראבד:הכלה

 *ץ הילע אביאו עלכיח
 ץ >לת אכיאד ינק אל

 .ד עלכימ :אתיעירל
 ׳ביל? עצכימ אל ימכיא

 יאתטיטל אדק ונייהד
 •דתכ הל ירמא׳תיעילל

 אנשילל אכרד אבילאו
 , אל א לתכ אכשילל הנק
 ד אדוס 'דומלת קיספקו
 ,חד׳קאמ׳יניידה תכלשה
 לכה אדושדיכעינןל

 /יו ןיניידה ואריש ןיינעה
 הער וא הפי יכיעכומה

 ט והימו סתעד דמוא יפל
 יכ ךל אקפסחד תימוקמ
 יא אצ ן חמכ תכליה יכשיל
 יכ רפיש דע יניידד דוס

 ע וריכממ אינוחה אלא
 סיאר הכר לייא : הייארה

 € הדש םהל היהש ןועמשו
 תא ןכואר ־ממו תיפתישב
 1ל לכו אמלעמ שיכיאל וקלמ
 .עראב יל תיאד אגלפ ןכ

 יי" ;׳דשכ יל שיש ינחה רמולכו
 צכ׳מולכ אגלפ :ךל רכוח ינא
 עיבי 'יל ןיבז אעביר ךל רכומ ינא יל תיאד אעראב אגלפ ול בתנ סא לכא ג זצולצ ותצעל רייש אלו •לצמ הדשה יצוג
 גגייהד יצחה רכח ול שיש הדשה יצחמ אצמנ ילס עקרקמ ךל רכומ ינא יגמה היל רמאק יבהד יק!א יגח ונייהד הדשה
 אגלפ יל תיאד אעראכ אגלפ כ'ה אגלפ אעראכ יל תיאד אגלפד יכיה יכ 'ו כ יצה ש׳ח ייבא צ'א : הדשה לכ עיכד
 *ל שיש יגח ומי א רמולכ יאק אנלפ רמאקד יאמא יל תיאד סיישמדיאהו אערא ןהכ ךל רכומ ינא אגלפ עמשמ יכה1י־
 רטס ותוא׳מולכ׳וכ אגלפ אעראב היל תיאד אגלפ:הריכמ ירטש והכהב והכ ביתכו:הברירח יבמ :רטמל ךל יתדמא
 'גלפש ופיסכ חיכומ היה אעראב יל תיאד אגלפ ינולפל רכו מ ינאש׳ידע ילע ווה וכל רתא ינולפ ךיא ושארב בותכ היה•
 ♦ל תיאד אעראכ אגלפ וב בותכש ותוא) ןוממ ךכו ךכב הרוצה יגח ינולפ ןמ ינולפ הנקי בותכ היה ךצס ול רכומ היה
 רכחו הדש ול היהש ןבואר אגלפ אגילפ הנימד אערא דנמ :הדשה עיבר חקולה הז הנקש רטשה ןוסב שרפה היה

 ינאש ינולפ הדש״ירצמה כתכ ךכ אלא ותנעל רייס׳חכו דכמ התכ׳יפ אלו תינעל'ביע׳רזח׳צח)"רעמ דנל ןועמשל )תצקמ
 איה יתרכמש )ז הכממ הקולחש ילס איהש המצע עקרקה אגילפ הנימד אערא חרזמ דנחו יול ברעמ דנמ ־ינולפל רכומ
 'יוארה הדש עמשמ׳קיספ הנימד 1 ןיאצמל הקולח עמשמד אגילפ הנימד רמאק אהד ול רכח אגלפ אלש יחרזמ דצמ
 הדשה תא אצו יוכ רצחה תא ןיקליח 'יא ןושאר קרפכ ןכתדכ ןטק העשת תוחפה לכל ונייהד תרחא עקרקמ קספיל
 'הנרהמ ןליאו היל תא יא :הכודמה ןמ טעומה הנממ ךתיחח עמשמ אקיספ הזל ןטק 'טו הזל ןטק תעשת ט אהיש דע
 אוה ןושל רותי •הכרצמ ןליאו יאהבליהו'ירצמה לכ ׳שוחו ךלוה ןכו ינולפ ברעת רצח אגילפ 'כימד אערא תרזמ רצמ
 ןיולימ ןיא אצה יכה ש חז יפה שמ ליעל יטא׳אק יכהו חכ 'ופייל אכזט ןושל ירותיי ימכ ןכיזח ןיתעמשב ןמקלו ומכ׳ופייל
 ןליאו רתא אלד׳כיה ןטק תעשת'ירתא ןיכמיזו הנדנמ ן ליאו'אריכ־ה׳גלפ והייורתכ׳ירמא ןיכמיז א&׳קישפל׳גיצפ ןיע
 •מ והמ ייסבכב י כילפל קלח ונת:ליקש"נלפ ייסכנכ׳ולחי ינולפ חאש ויפ לע ייסככ׳לתמה לכ וא ערמ'יכס' טישפ: 'הכרצמ
 י)אר קלתיוה׳מככ'עשל רבדה יולת ד ב׳עדכו מאק ןתיל יוארה קצוי וא ליקשק אגלפו אוה הק)לקן)0ל קלח יאה ירתא
 ןוגכ 'ליימ אב? רמיתל אכיא סינכה סע שרי ייסכככ ינולפל קלח ונתי חואה אכב אהד אתפסיתכ אי:תד ג עאו ןמיל
 תכה ימכ יא״חאק ןיסכנ יצח יא ןמיל יוארכ"לחו׳ירקא ןי שרויל'יתעד בהי אל׳מלעכ׳ישרוי היצ תיאד נ עאו ינכ היל תילד

 •א ד אתיירב ךה ו?ל אעיחש הוה אלד רחימל אכיא יתכיא ינוצפל׳ינתמ ראשהו ייסכככ 'ולפל קלוי ינת רמאד ןמכ
 גהל'רטס אלו וקל עיתס׳מליד וא׳ובמוסד׳ילע ינילפד איה ןנכר׳תיתל׳ביאנ׳רדמה תיככ הל לתיית ויה והל 'עימש הוע
 *לפכ היתווכ אנת ןל סתסד ןיקללח קפסכ לטומה ןותמ רמאד סוכמוסכ ןל אמייקו ןמקלדכ הלע סלכמוס גילפד םלשמ

 ;ריהכ אצו ןיי צ0 רמכ הל ימקלמד תיאגן־סצממ סימ לש רמכ :הלפה תא תגנש רוש פכי ?עכרא תגנש יל•

 'ג^דפ׳ג^פ'עראכ ייו־יאר אג^יפ חבר רשא
 שימ ייבא 4אעביר י1? תיאד אעראכ
 אנא ייכא רמא קיהשיא יבה ש׳מו יבח
 *"*1מ הירבק ׳1רובק קיתשיארמ החנמ
 רכ יכם יקפנו ירטש והנה אניזח איה
 אעראכ יל תיאד אנלפ יבה והב ביתכו
 *"*עביר יל תיאד אעראב אגלפ אגלפ
 ןייננילפ הנימד אערא רצמ הבר רפאו
 'עשח אקיספ הנימד אערא רצמ אנלפ
 יכה ש׳מו יכה שמ ׳יבא היל רמא ןיבק
 גרפ יריאו יריא ייבאל הנימ וכס׳יתשיא
 ירירל׳יסלש רכ רפיי בר פאר איה אלו'
 אערא רצפ ןיבו גילפ הנימד אערא רצמ ץנ ייכאר הינימ יל אשרפמ

 ןליא היל רפא אל אנלפ אהגרצמ ןליא היל רמא יא אקיספ הנימד
 קלח ונח אגלפ ייסכנכ ינולפ קולחי רמא׳טישפ ןיבק עשת 'הניצכ
 ׳לחונח םואהאינהר שתיסיקרכאניבר רמא יאפ ייסכנב ינולפל

 תינחל עיברכ תוחפ ןיא רמוא סוכמוס רוככ ינולפל

 בתכד ירטש להנהצ אביז^ד
 יל תיאד אגלפלהכ
 ןטגמ ויה'חולכ אגצפ עראכ
 יל ת אד אעראכ אגלע אגלג>
 'עביר ותוא ןטגח )יה 'עכיר
 'קפסחד עיברמ 'וחפ ויא
 אוהשלכואיצק ל'ר יא ןל
 לככ איה הנתמ המות״אי
 גולה'יעיבר ןתונד לי) אוהש
 וניא דומלתה לבא רתיי )א
 !יזמש״ר קספ הז׳יכזהל ששוק
 ןיאד׳ארכחכמוסכ 'כ3הד
 יתשריפש ומכ שיכחוסככלה
 ןיתעחשכ ,יתבה תקזחב

 לע :רבג 'י£ד לכד



 חצ •**ןס• ארחב אככ יעיבר קרפ וריכה תא רפומו

 ומכ ייה אל אבה ׳וכ ילס ןושאר רשעמש תכמ ^7 ימאל הימעטל םיכמוס עיברמ ת
 ירויס 'שעחה׳וקמ׳תאקד וכרנה תיכב עייסמה ןהכ דליל עיברו הרפל קזנ ינח הרפה
 לכויש הז תכ ול רכחש אלא ירמגל ולס רשעמ ייהו רייס לטומה ןיממ רמאד סיכמוסל אבילז
 רבד הנקמ סדא ןיא אהו יאמאד :וקלמ לע רשעל ימאק אגלכ יא היל ןניקפסז

 ןמב מ^
 1ל ןיא

 תיזיפ ׳׳
 יאדושו
 ןתוני*
 םולכ אי

 ׳גלפ לש
 ןוממד״ו►
 ןהו ם
 יא קפז
 לוטי 'כ
 עיבר 1;
 יא .ןל ^
 גולה ת
 יברו עיברו
 םיכמוס אדז
 4. ירועיש
 תיפטל ׳רידן
 )לצה ןירוע
 אגלפי דח£
 ס בייתמק

 ןיא ררק1? תינימשמ תוחפ ןיא תסחיי
 ז־־יוחפ ןיא חיפמיד רשע םינשמ תוחפ
 ז־דרש רכמש יויל ןב רת רשע הששמ
 רשעמש תגמ ייע ויד רמאו ידארשייד
 רמא םאו וילש ןושאר שעמ *1לש ןושאר
 1לכ ויל רמא םאו וינכיל ןתי תמ ינבילו ייד
 חקירו זחו׳חאיי רכמ ךריכ וז רשהש ןמז

 דא ןיא אהו יאמא׳אב וילע ול ןיא ונממ
 טאד ןויכ םלועל אב אלש רבד הנקמ
 *רויש ילש ןושאר שעמש תגמ לע חיל
 שיקל שיר רמא רשעמ םוקסל׳ירייש
 ול 'םאו וריבחל׳יכ רכופה תרמוא תאז
 אטוח ילש הנוילעה אטוחש תנמ לע
 רסז בר אחבליה יאמל ולש חנוילעה

 םאש רמא

 ינח המ אל םלועל אב אלש
 ׳ר ויא יכל איה יאמ ר ייונשל

 ידיבעד לקד׳נריפןמכ׳יאח
 ׳גריפהו םלועכ לקדהס ותאד

 ימ אכה לכא ןהילאמ םילדג
 ןליפאו הל ערזושרתדרמיי
 לדגת אל אמש ערזו שרזי

 קרפב ןכירמאדכ האוכתה
 סכר רמא ןישודקב רמיאה
 בקעי ןכ רזעילאיברמא אל
 *ערזה ולדג בכש תמשב אלא
 ןיידע ןהש סגא לכאתנק
 וליפא רמא אברו אל סיכטק

 תומ והידורת מ'מ סגאכ
 אלו ללכ םירכנ ןיאד אכיהד
 ינק אלד עקרקל קמ ואני
 מ ינמ אלד ׳יפ קמני וכיפרנ
 ^ומ ח״ר״יעאד ח״רכ הל יקנח
 ןניא םלועכ וניאש רבד לכד
 ןיטיגד ק פכ 'גירמאדכ הניק
 ינבלו יל תא סאו ינתק *בהו
 י״רל "לב ןיאו וינבל ןתונ תמ
 ענמ :רחאק סצזעב סהס ויכבל אמשד הז םעט

 'ריפ׳ינזמ ןיזיז אינוהל הנור סאש 'מ ילש הכוילע 'טוידס
 יאל אה סמ וניברל השקו רנחל ןיזיז אינוהל סרטנוקל
 אל תיב בומהו תיב תריכמב אלא רנתה״ריכחב׳כה ירייא
 ןיכב׳כוב אוה ס א ןיזיז הב אינוהל ת ר שרפמו רנמ רכמ
 ע״עא חינמ ןיזיזה תא אטויד יבג לע חינהל הנורו רנתכ

 םאש :לתוכה לע דיבכתש

 ןוממד םי^
 םא׳מולכ הנומשמ תיחפ ןיא׳טויל ןיקלל

 ונייהד תיבח׳ואלמצ ידכ "יכחל רוכב יכל
 הנותשח׳וחפ ןיא ויתודש תישקהל אלו וי1
 קלח רתאק יכו תטחל ךירנ רוכה ינ!

 והשמ וא רוכה עיכר ונייהד רמאק׳טחד
 ו הנומשמ דחא ונייהד עיבר ינח ול 0
 ינולפל קלח ונת הרידקל :םליכ סרע
 רועישמ עיכר ונייהד בימתיתפןיא :ולכ

 לטומה ןוחמו״מאק אגלפ קלח אמליד סושמ ן
 •יסכנכ ינולפל קלח וכת יכג ךכליהו יהליכמ רטוז ארועיש יאהי םדא ינכ וכ תותסל ןטק ילכ חיפטל :
 ךנה לכ ישרכמד תיאוןיקלוח קפסב לטומה ןיממו רתאק הטירפ היש אמליד וא רמאק אגלפ אמלי
 תיינח יולמל רועיש יוה יכהד הנימשמ תיחפ ןיא עיברל ותעד ןתונ םתסל עיברמ תיחפ ןיא תעלה דמ
 לארשיל תידש רכוחה ינל ןב ךרדד טקנ אתליחד אחרוא רכחש יול ןב :יל אריהכ אלו םליכ ןכו ת>1'

 תקול יאה ביהי היה יכה ואלכד רסח יניא הזו הנהכ הזד ידימ יאנת יאה סושמ הטנ ליזומ אלד םוש,
 רשעמהש מ׳ע ול רמאו וריבחל הדש רכומה לארשיל ןידה אוהו׳אנה ביט אלא מ ול ןיא אהד חאל וא ול וא *ויהנ
 ןויכד ןמקל םרפמדכו ולש ןושאר רשעמ :וז האכה תבוט וב ול םי ימנ אתשה אהד הניאש יח לכל וכתיל איה ילש
 רחאל קולה הרכמ םא׳יפאו ולס ןושאר רשעמ ךכליה רשעמ סנקמ רייש ירויש םלועל אב אלש רגד הניק םדא ןיאד
 לבא וירחא ודכל ןתי :ןחקל חכומ יכהו רחאל רוכחל לוכי וניא יול לש ותוכ/ד
 ר&עמ םוקח ריישד ןמקל ןנירמאד איה קשל רותיי םישמד ןויכד ויכבל יתיכז הז רכדכ םירוח יניא ןכ שריפ אל םא
 ריישש'שעמה םיקמ היל עקפ רחאל הרכחשחד םולכ וילע ול ןיא : ומנעל ונייהד שריפש יאתל ארותייינהא יא יכל ייד
 ©וקתב וליפא הכז ינש חקול אוההד יכיה יכד ודיל האבש תוכז לכ ינשל ןיסאר ול רכמ המ החקלו רזחשכו ומנעל

 ןיידע הז רשעמו ן גב רכ וכ הנקמ םדא ןיא אה ולש ןושאר רשעמ יאמא :יתכמ אכה ןיסאר תקילה הזל הה רשעש
 ע יאנת לעדןויכ רמולכ >כ מ ע היל רמאד ןויכ : הליחת הדשה שרחיל ףא וכמת האניש האוכתה ערזיל ריתע
 יוארה עקרק ודיב רייש ךכל־הנ רשעמה הכקיש^רכח ןכ תעדלו סכח לע הנתמ'ןיאד יאנתה םייקתיש אוה הנור רכש
 מי , קלח ליטא ינא) םיקלח ט לוטיתש מ ע תיסיראל ךל ךכומ ינא ילש הדש ול רחאש ימכו רשעמה הכ לדגיל
 ת עד ןושל רותייד הישרפמד תיאי וכ יצש ןישאר רשעמש מ״ע היל רמאד ןויכ אידהב יהכ ןכ־סרנד םירפס םיו ירישש•
 •ת קרפבו ןכ וז העומש תטיש דימעהל רשפיא יאו יחד וישכעמ רמואכ תע רמואה לכ אתלעכ ןנירמאדכו קייד אש
 **ייו*. ■יחויזי^ ימ *ומ רמא חא ימר אדהו 1יור1ריור -"י*.. __ .1 .4- 1_: תמס

 םוקש

 אוה •16 הנויצעה א6וידה6 שגמ לע יצ יחא)>ריבחצ שיב רכותהי ןנישתפ הנימ אשיוב^צ ם^חדוי6



 ארתבאבכ יעיבר קר0 תיכח תא רכומה •818.0?

 יב ןנירמאד הרשע המנ הקעמ יל שיש ע איה *״״׳־״ הפנ לע יאל׳־ינ הכנ לעילע׳ימל׳צי1 0*0
 ג.יד ליעות וניא 01 יאנתי עינה םע רוכמ יניאי םא לבא ןמקל יסוידכ ה ימ יי . , , ^

 .ל־
 הנוילעה הטויד וכליה ןיי־עהל ןיינ אלי ינ יכ תונכ) י יעי ? >־יבן ר״)א

 תושר ינמ ןיזיו " 1 -״״י <! יעט אבישחי אפידעד
 • ליזאו שרעחדכ 3ר איצומ ןיזיז הנ איצוהל הצר םאש ^ אש),ד לכא אט,יד״

 יי׳" '׳־׳ ׳ י , העי אל יאה ילונאביונח
 סילטנוקכו הילע ותה תחכ

 : א'עכ רסל םכחכ קחד
 'ורדע ׳ערא׳והתמ ינזוא

 תחו רט ינקימל עיקר
 דעל׳ירטכזקכ׳וריפ תיליחמו
 ידימ ינהמ אל םיעיקר סזר
 אמורו אקמוע ולבתכשמד
 גג ׳יפאו אעיקרסורדע ינק
 הרשע הוכג הקעחוצשיס
 ןיתיכתחכ יכתקד אהו םיחפט

 אמורו ׳קמוע ול כז>כש פ עא
 אלו גגא אלו יאק תחו רוכא
 סוס אלא עיקר סיר לע׳ירטציא
 רתימל ינמ אלד אוה רוביד
 ד י־׳ רלקו אתיב ילופיש דע

 אקמועו אמור רתימל מ הד
 ׳ארכ ךכל אמוהת תיערא דע

 געאד יאק יתכ גגאד ירל
 א תורו אתקיע הילבעכד

 הובג קעמ ול םיש נג ינק אצ
 רתימל סהו םיחפט הרשע

 ינזוקול יכקימל עיקרסורלעיכהאו
 ׳תכיתל שח אלד אלא םיחפט ישע הטג הזעת 1 שי?,£
 םייחל י״ר קחחו אוה ש'בונג ההו תיד)רוכ יבג אל**
 עיקר םוי יע ינהאו מ ינק "'יי אקיייע גתכדמד 0 ק
 חזאוחוי תושעל !יליבד ויהש גנה לעש תיד• רסינקיתל
 ׳"רעה מ לע תמי אמקקיעכונינמשיח־ננה שאי לס

 אק :סיתה רעש גג לעי

 בר איצומ ןיזיז הב איצוהל הצר םאש
 1לע היילע תונבל הצר םאש רמא אפפ
 ינחקר ונייה ריכז ברל םלשכ הנוכ הכנ
 ז־־־ראז יאמ אפפכרל אלא תרמוא תאז
 אעררהנמ ימיר 'ר רמא אישק תרמוא
 ז־רירכחל אתיב היל ןיבומד ןאמ יאה
 ךירצ ׳םורו אקמוע היל כתבר לע ףא

 דעו אערא םוהתמ ךל ינק היל בתכמל
 *י^קסועד *ייקסעמ יאמ עיקר םור
 *^קמוע ינהא ינק אל א םתסכ אמורו
 ינ־ראו אמורו אקמוע ינקמ1)אמורו
 ינקימל עיקר םח רעו אערא םוהתמ
 ז־ר ייל עייסמ אמייי תואיחמו חורו רוכ
 ן{\* יע ףא תתה תא אלו רובה תא אלו
 ׳יחעדק^ס יאו אמורו קמוע ול בתכש
 יקמוע ינהח אמורו אקמוע ינק אמחסב
 איך ז־ווליחמו הויו רוכ ינקימל אמורו

 בתכש פ׳עאאהוחילבחכאלר םירצ
 יכה

 ץוח יל רחא םא
 0 ריישד הנוילעה
 לא ןדד תאנוהל
 ס ןכירתאדכ דיכז
 > אקבליהיאמל *•

 אכע יכהאד שיקל
 9 ולש הנוילע אטויד

 'עותהד ולש אוה יכה
 געה אטויד רכח אל

 והל רכומ הצר סאש
 גככ הנוילע אטוידח
 הז ול רכחש חקול לס
 יכהלד איצ<ח רצתה)
 לע ל א יכהו היאנת

 ־ינוילעה אטויד אהתס
 גפח הכ תוסעל ירמגל

 תתכ ןדד הנתת איצוהל
 ךל דירכתס םדוק

 קמ . יאנתב ריישל רנחהז
 הלעמל ריישש )תכ רנחכ

 בת ל-ח' שעז^ יקח הלשכ
 א רמאקל יאמיכהת אלל

 תאז וכייהו םוקמ ריישל א הימ
 שיקל שיר רמאקל ׳יחוא
 *ל1 ןיא ונכ לכא אוה אקוודו

 . _ .... *ייוו^ד
 ) ןיו# #י*י# י׳־׳י׳ - ״יי ־ 1
 רפיס לע דד איצוהל תישר , ,-י יינבלו יל
 גיקיילל א תלימ לכל רשעמ יכגילינמ רמ ^ יל ,ליתיימ

 , אטוידהש מ ע ןנירמא ימנ כ> ך ן , .ע־) ״'״ 0י'־0 >ת־ אא ״ ייר ילשקשאד רשעמש
 רעפ בר :רתוימה יאנת ןנסמ אל !ימל ^י לןכ ךמא
 וכויש סממ םוקמ ריישל יאנת ,״ל אלא
 טויד תומל הצי סאש רתיימה יא־ת "א =־ .



 ט צ *חתכויככ יעיכרקרפ תיכה תא רכומה
 אל בן>כ אל םאש המי םא תיבה תיע־ןיוקה ת"
 ןיתיס׳ורוב׳ופקל בלח לס איה ירה א 1:'ויתסמ•
 תיכה לעבל קד י אלש אלא תיבה תיעקרק ת(

 אוהש הקעמ )ל שיש גג ןזמ אמור ינקיקל 1
 ׳ תתסמ׳מת זכיא

 'חנש יפב ויל תכ אירש פ׳עא׳מאק יבה
 תורו רוכ גקיסיד טורו קסוע גקימיר ימר
 יאו ינק אפורו קכון> 'ילייחכ יא וליתפו

 שיש ןמזכ עה תא אלו שת ינק אל אל
 קלס יאו םירפט הרשע הוכנהקעכ ול
 יכ אמורו אקפוע ינק אמחסב ךתער
 הונמ ןויכ יוה יאמ םיחפט הרשע הוכנ
 ה-זגיבר היל רמא בישח םיחפט הרשע
 שח ישא ברל

 .ןיתיכתמ יכתקד.
 ^ דע רדאה לכ
 הניכ'ונבל הצרי ס
 'קול 'יצ ינק הזה א
 'תנלהל׳כלמ לס אנה
 ןזמ) רדאכ תינכל
 'קוצ לסלתיב לע די
 ןיאש תמו רמ יצק
 ןכליהו תיבלהזס
 לס ומורו זקמזע צ;
 'יל'.קלד דע היצ ינק ו
 '*התל 'לישמ אמטת'
 'יעראחיאה ינהאוייק

 אעיקר םור דע יאהו׳וליתתו תזדז רזכ ינקד׳!
 םזי דע ינק אמזרז׳קחזע ןל :ן/לכשמד ידימ היל יניי
 ינמ אלד איה רוביד ףיס אלא ללכ ךרטציא אלי אע
 אלד עחשחד אתיב יצלעיש דע אמלהת ק־עראח ר/

 אקחלעט׳מג׳ה :םילכ הלעמלו תיכה זלופיסמ היל ןי
 'כליהז אמזרי אמקזע סרכמד דע ינק אל אזיתסכ אמז
 לזב ינקחצ ן זשצ רי/יי דהימל אמורזיאקמוע ינהא ^
 אמורו אקחוע >צ בתככ פיעא :ךירטניא היפזגלל תמו
 'י הלכג הקעמ זל שיש עא לבאיאק תודי דזב^

 סיל ינק אמורו אקמוע היל בתכ יא יאדו זאד יאק £*
 בתכ אלס ע עא אמתסב דס יאו :ןמקל תכוחדכ
 אמזרז אקוייע כ'א אמור) אקמוע ינק אתמו אקזיוע
 ואל אלא ת>לז רוכ יכקימצ ינהיתי איה רתלימכתכס
 ׳תורו 'תקלע יכקיחל ךירטציא היפונל אמורו אקחזעמיס
 יעראמ׳יל בתכד דע תלדו ריב ינקית ל ןושל רותיי אכילו
 בתכ אצד ינשמו :*תיד ברכ ׳ עיקר םור דע אמ;הת
 תכ יא לבא תודו דמ הנק אל ךכליה אמורו אקזיזע היל
 ימיד ברכ׳לדו אמוהת תיעראמכקכ אלד ג*עאז ינק היל
 אוה* ירה אמורו אקחוע ול בתכ אלש פ עא ר/יאק יכה

 רמ ינקימל לבא אמורו אקחוע תיכקל ידכ ול בתכש ימב
 ןיסל רותיי תויהל שוריפב ובתזכל ךירצ תללדיתז תלדו

 ינק אמתסחד ךירצ אל היפזנל אהד תילל ריב יכקימל
 תא אלו רוכה תא אל 'ינתמ עמשמ יבהז אמורו אקמוע
 וז הריכמ רטשכ ול הצרתנו רטשכ בתכש ביעא תילב
 1 ךל רכזמ ינא הז תיב ול בתכ ירהש אמורו אקמזע
 רמ הנק" אל יכה וליפא אוה תיב ללכב אמנרו אקיייעו
 תא אלנ שת ; אמורו אקמוע אוה תיב ללכב ואלל תנדו
 אמורו אקחזע ול בתכ אלדכ אשיר ךה)איה תעי ט גגכ
 אמורז אקמוע זל בתכש פ'עא הב ינתק אל א הד יריית
 הקעמ ול שיש ע הנק אל יכה סושמו יריימ אמתסב אצא
 יאו :אתשה ךיתעל אקלסלכ אמור ללככ ונייהד 'י הזבנ
 הלבג יכ ליעל תכרפקדכ אמורל אקמוע ינק אמתסב ד ס
 ת׳ס וא) אלא הנק אל יתמא דה יאמ סיחפט הרסמ
 'יח ריוא אלו הרשע הלבג גג אל ינק אל אמתסמ אמורל
 ד ביכ ללכ אמתסמ אקחלע יכק אלד ןידה אוהו ךליאו
 אמתסמ ינק הרשע הטג הקעמ >ל ןיאש ע והימו ימיל
 ףוג ללכב אלא םור ללככ הז ןיאד גגה לע שמתשהל

 אלב׳שירד ךהו סירטוקה שריפ גגה תא אלל עזי0 ^
 הב יכתק אל אהד ירייא אמורו אקמוע ול בתכ
 ןליפאד ןכ שריפ סכמבו אמורו אקמוע ול בתכש פ עא
 'תתסב׳מיחל יעכד יאתל ליעל קיסא אה אשדא יאק הזה
 אלש פ'עא רחאק יכהד ינק
 ינקימל יאל נ?30 ימכ כתע
 ׳קלס יאי *.אמורל אקמלע

 הלכנ יכ ינק אמתסב ךתעד
 'וריפ יזה יאמ סיקפטהרשע
 ה ריוא יצק אמתסכ יא
 ןיככה סגו גגה ןמ הלעמלש
 ש גגהי הנקי הכתח הטמלש
 ארבס ןיאל כקי אל עצמאבש
 וקחד הזנ וניינקכ ספה איהש
 יאק אצד׳פל לאומש 'יברל
 אמורו׳קחוע ול בתכש פ״עא

 עא יאת יאל עא ןיתרתמד
 ב ימכ יכ כ״א
 אמורו קמלע ול בתכשכד יכה היל ישקת ינק אל אחתסכ
 ענתאכס גגהו הלעמלש ריואו גגה ןמ הטקלש ןינכ ינק

 < יבישת סחפט הרשע המגד ןויכ יכשמו ינק אל
 'רסנוקה׳יפ ךכו ינק הלעמלש ריוא לבאעל הילינק אלו
 ינק אצ גג ינק אלד (דיכ רמיחל יצח אלד שרפל ךירצ ןכו
 *דהב'ומשב תכומ אהד ונינקב דשפה אהי אלש ריוא יחנ

 הרשע הטג גגהשכ וליפא אמור ינק אמתסכ רמא יאד
 ע ינק אלל ג עא עיקרל דע ונמיה הלעתל רדאה ינק
 הכמ הבג לע תונכל הצר םא רתאל אפפ ברדח ךירפד
 הכביו גגה ןמ הלעמלש רדאב רחאק שחמ הכנ לעד ד סו
 אל אקתסכ דס יאו לתיכה לע דיבכי אלש'ידומע יבג לע
 היילע׳ונבצ לוכי ימנ מ״ע אצכ״צהל׳יפ ח ע יל החל הנק

 'טג גנשכ יבק ימכ ולתסב חא יכ יאו גגה ןח׳לעמלש יואג
 ישקית ינק אמתסכימניככ׳א׳לעמלש׳יואל הנק "אצ ,י
 שקחהס לאומש וניכר׳וריפל קחנדזהזויל החל מ ע היל

 דומלתהו ונייכקב׳ספה׳היס ול ןיאס״רבש תואמ שקמ אלה
 תא אלו אשילא יאקד שרפל י׳רל׳רכו ונמת ששלת וניא
 אמתסבד אמלשכ א״א אכה ךירפ יכהו ליעל׳י יפדכ גגה
 ריפס יתא אמור ינק תרלטבל ןליכ אמלרו 'קמוע ינק אל
 לטבתמ טעות׳כלבל גג הנק אלד׳יתפט׳י הובג גגד ןויכד

 הנק 'תתסבד תרמא יא תיכ בגא גג לטכ אלד ןיכקה
 'י הובג 'קעמ ול שישגנ יפא כיא׳וכקל ךכ לכ לקנש ןויכ
 'חור יכק׳תתסב 'פאדיכוח ךכ לכ הפי ןיעבד ןי כ הנקי
 הלבג גג׳יל ןיבזמ אל ה׳פאו׳חור הנק׳חתסב׳ללעל ינשמו
 ת רז ביסחד ןויכ אמורו אקמוע בתכש אל סא אמתסב י
 הקעמ ול שיש גג אטנילד סרטנזקה׳יפס המ ול 'רנ ןיא
 אוה אטויד ןוסלד תכומ תבס תכקמכד םיחפט 'י הובג
 עישומה ה״רב וז׳גככ וז 'ותרטזוזג תיש קרוזהכ ןנתד רוס
 עמשמ׳מ תמ א אטוידב ןהיתש ויה רוטפ וזל וזח קרוזהו

 היתלימ׳רפתדיאתד דועו וז גנכ וז הניאש תחא הרוסב
 יכה עמשמי אל אה הל יכב רדה הלפנ יאד אפפ ברד
 הבג לע היילע "ונכל הציר סאש לחאקד אפפ ברל אנשיל
 ןיוחדל ךירצש דועו אטויד לש סמח הבג לעד׳חשמד הכלב
 ת" יל התלכל הייצעהו׳יכהד איההל אטליל ךה ןיכ קלחלו
 גגהש התומ לש הנוילע סינכא תילג איה הנוינע אטליד

 רמאקנ הילע דמיע

 שרפתד דע אמתסכ תיב יבגל ליטכימ אלו ומצע ינפכ תיג בישח הרשע הזבנ קיחדמו :תיכה תיילעכ שממ תיבה
 שת :אתתסמ ינק אתקזעל ןידה אוה אמורונייקד עיקרל דע גגה ריוא לכא אמורו אקליש



 ןרחב אבנ יעיבר קרפ חיבחתארבומח

 ורדח יוכ שיקל שיר רייאדעמש את ילש הנוילע אטוידהש ת"ע רחאק אתכליה יאמל רמאקו
 אקחוע חקול יכק אמתסחד אמלשב רכח תטה לכש הנור היה סא הריסהל לוכי וביא אלה
 ;כל יתמח אוהש תכמ לעד האנת חיכוהל הנור סאש דיכז הר שרפמו ו ל ש איה המ ןינעלו ול

 היבגהלו אמזידה ג׳ע תינכל רכומ למ דיבכתש פ'עא הכנילע הרוש לע ׳וריפ אינומ ןיזיו הפ
 סא רמא אפפ ברו תיבה
 הבג לע היילע תונבל הני
 א-ש םידומע יבג לע הניכ
 דיבכהל לכא תיבה לע דיבכי
 ברל אלא ךירפו יאשר וניא
 נ עאד׳רמיא תאז יאמ אפפ
 יפל הבג לע׳יילעטבל לוכיל

 אמורו אקמועל ףיקתמד אה
 אלד ןויכ כ או ינק אצ׳מתסיי
 *בה'וג ב ריישל הירובד יכהמ
 תאז דיאמ יבכהל לוכי וניאו
 'וכל ינהמד טישפ אהד׳רחוא
 יאמלו הל ינב רדהד׳לפג סא
 אקמוע ינק׳תתסבד ףיקתמל
 ןניעמש ןיקינתממו* אמורו
 בר ל לבא ינהמ ןושל־רזתייד
 תרמוא תאז ריפש יתא דיבז
 ברל קיסמו תיבה׳מב ריישמל
 רדה לפנ יאד ןינעל אפפ
 אלא יאק היילעא ואצ הל יכב
 הניר וניאו תיכה לפכ סא
 היילע לעכ ירה ;תונכל קולה
 יבג לע היילעהו׳יבה תא׳כוב
 בשויו ׳ליזי תב רשאכ סידותע
 ת״א)ויתואיני ול ןתיש דע יב
 המכ הכימ היצ אקפב יאמו
 ןויכ י ילעה תמת יונב תיכהש
 יבג לע היונב הניא היילעש
 ע יבג לע אלא תיכה ילתוכ
 אלב רנחב׳יעטקה םידומע
 תאו ןכ תושעל לוכי ימכ תיכ
 אלש דימת דחפי אלש ת׳ר
 ן׳ראל לופיו היילעה תמפית
 אלש הכימ היל אקפכד דועו

 היילעה תחת קורה בשני
 ,תאד ת ׳ר ׳יפל אישקנ ררקתיו

 'טוידכ רמוא דחאו הנמלע׳טוידכ׳קוא דחא ררוב הזכ
 תרוש אטויד יאו ןתידע׳רינו׳ר ינפל אב השעמ הנותחמ
 עמשמ אלא המוק תמוש לע ורטק הולה ךאיה המימ
 ד יתש ןכת ימכ ןיפתתשמ דניכ יהלישכו הרקית ונייהד
 ללכ עמשמ אל׳יכ הקוע ושע התנקח וז דגנכ וזתוטויד

 יאתמ :הרקית אלא המות תריש

 רכומה רמוא תאז 1י'ר רשאר עמש אח
 'נוי*רעה׳טוידש מ'ע ויר םאו תיבח1? תיב
 יאכיל ןנירמאו וירזע הנוילעה אטוח יירש
 'יצוחיל חצר םאש רמא ריבז בר אתכיליה

 חצר םאש רבא אפפ בר איצומ ןיזיז חב
 *יינק לס יאו הנוב חבנ 1יע חייירע תונכיר
 ינהא ם׳ע *1ד הפל ינק אר׳מתסב אחער

 !היר ינב רדה ליפנ יאד תגמ 1רע ח>4
 פעא חודה תא אירו רוכה חא אל 'יגתמ
 ךרד ול׳קייר׳ירצ אפורו 'קמוע ויד בתכש
 'קיל׳ירצ וניא'לא'יםנחו'כיקע יבר ירבד
 ול םואש ןמזב אכיקע׳ר הדומו ךריו1?
 קכמ־ןרד ו1! "קייריירצ ןיאש ולאמ ץוח
 חקייר׳ירצוניא רמוא אביקע יבר רחאל
 ול חקיל ךירצ םירסוא םימכחו ךרד ול
 הילאישקאקואגינרביתי *טג :ךרד
 !־־ואפסוה אנר לא חח וגייח רוב ונייה
 דח־יינו רוכה רחא אינחר שיה אניברל
 ןינבכ׳ורהו'ריפחב'יובחש אלא׳קרקכ ודה
 ונייה רוב וגייה׳יל׳ישק אקו ישא בר ביתי
 ברל דסד ברד ירב אשישק רמ לא חוד
 תורה רחאו רובח דהא אינחרש׳ת ישא
 ןיגבב׳ודהו׳ריפחב רוכהש אלא עקרקב
 'יפכחוביקע'ר ירבד ךרד ול חקיל׳ירצ ן
 ינלפיטק יאמב :'ובו ךירצ וניא סירמוא
 יבר ינלפמ אק אהב ןנבר ביקע ר

 םירקא
 אל יאד
 ׳ל חקול
 ימתסמ
 >ח לכב

 אכיאד
 בוח לס
 טק אל
 > רכוח
 ח יכהא
 .נ יאנת
 אטוידל
 ;או תיב
 'ס אקו
 ל אתיא
 דכ אפפ

 ש)ריעב
 ה הלפכ

 אמתסמ
 דחאקדו
 הא יבהל
 יכב רדה

 הפ ב רד
 לויד יבג
 > אטייד
 ג 'ארנ
 ליש שד
 : שחמ

 ול׳תכש
 חיל בר
 !אמויו
 אקחוע

 !אמורו
 ת .׳ה ןח ,שימשתש

 וכחמ 'ואשל אצא יושע טיאש
 תקיל לבומה ךירכו : סימ
 יטל ךליל תקילה ןח ךרד
 'רטס ןנברו ביקע ר ירכד׳כומ הפי ןיעכ׳כוחד ולש תידי

 'כחש המח וחנעל ךרד ריישו רכומ הער ןיעכ ׳כוחד והל
 'רטל אלש יאנתו תידו רוכח ץוק וליאמ ץיח ל׳אש ןמזב :
 "שו יתאק תלימ ייופטל אלא תיב ללכב ןניא ירהש אוה
 >אלכד ללכ'תלימ ייופטל אתא אל ןנברלו וחנעל ךרד ול

 'קאי אלש ןכ רמא תלימד חוורלו ךרד וחנעל רייש יכה
 ןיודו רובל ןרכמ : ךכ לכ שריפ ךכליהו ןינידכ ןיאיקכ ןירכומ לכ ןיאש ךרד התבכיע אלו יל התיכמ תיכה לכ חקול

 :יל רכמ הפי ןיעב רכומל הנקש תלדו רוכל ךרד ול חקיל חקולה ךירצ ןיא דא׳ביקע׳ר ומנעל בכיע תיכהו רחאל
 סימ ןהב שיו עקרקכ ןיקומע ןהינשש הזל הז ןיכ רכיה ןיא אלהו תלד והזיאו רוכ והזיא תלד ונייהו רוכ ונייה ׳תג

 ןינטו חוחית רפעכ רוכ ןירפוק ןיטבכ:ןיינב אלכ םימ׳יזחמש השק עקרקכ הריפחב :יתרת ינתיחל יל החלו ןיסכוכמ
 ןגיכה ותכ ןיינבכ אוהש תיד לכא הריפחב אוהש רוב מ'ה אנימא הוה רוכ אנת יא ךכליהו תוד ירקימ)׳ינבא לתמ ול

 ג אכירגתיכ טג ליטכיצו בישח אצ רוכ לכא בישח)אוה ומנע ינפכ ןייככד סושמ תגל אנת יא)*יט ללככ אוה ירה
 'רד



 ק ארתכאכג יעיבר קיפ חיכה ת# רכויבח י04£0*!

 רמולכ ,יכ הימעטל אביקע 'ר אמלעב ןנירחאדו :םלועבש זיוריכמ יניד לככ רכזמ העי ןיעכ רכומ רבס אביקע י״
 תקזח קרפב ןוגכ ןנברו אביקע׳רד אבילא ה עד ןיעכו הפי ןיעכ והיימעט ולתל הריכמ• יניד ראש אמלעב
 ןליאה לעבל עקרק ול שי אביקע יברלד ןנברו אביקע 'רד אתגולפ וינפל עקרק ריישו תמליא רכמ ןנירמ^
 סקה ע׳כד אמליד יאתמ : הצ ןניקיידד אוה ןיתטתתת אכהמ ול ןיא ןנברלו ומוקמכ רקא עטי ןליאה

 'קרקב ול שיו רכז
 ול ןיאו כ5מ הער ןי
 'ביקע יברד יגיצפ •
 ןתיש הנור חקו
 יבג לע סחדיו ר:
 וחולל* ורובל
 תעדצש אוה עדוי י>
 סורדי אלש חקולה ,
 ול היהי יתיב יבב-
 ךרד ומנעל ריייו
 חקיל ךירכ ךכליהו
 'ונליא רכמ יבג לבו י
 יבר ודומ אמיא עקר!
 'בומהער ןיעכ׳כומד!
 ןליאה לעבל עקרק 5.

 - אכה אכילד חקול י
 <) והושרדי תנעט קקי.
 יכנ לע גימ סירד אלד״י
 ילבס ןככ רו:תקול לס ת>כ
 ןיאד חקול שייק אל 'סי
 שי כ>מ לבא ןוממ ןויסחל

 יאדו ךכליהנ ומנעל׳כעמו וקודו ורוב לא רדאב תורפל ךרטניש ח ע חקולה ןמ ותיכ ימד לבקיש הנוז זכיאד הנעט
 ע ול שי ׳אנה המד ורוב לש ךרדה קא סג בכעמ אוהש שרפל ךרנוה אלו ורוב ךרד רכח
 ?יקירפ תנעט אתשה רכומל היל תילד כ>מ הפי ןיעבד ןנבר ודומ עקרק ריישו תמליא רכמ יבג לבא ךרד אלכ ריבב
 רחאל תידי רובל ןרכמ ינתקד אבכ ךהד 'עיסמ אלא : הז ןליא *ע םולכ ומנעל ךיישמ אוהש עקרקמ דספנ וניאו ריוא
 אכיל א/לשהד ןמקל שרפמדמכ ול רכמ הפי ןיעכד ךרד ול חקיל תקזלה׳ירנ ןיא רמוא אביקע יבר ומנעל בכע תיבהו
 יחאז אלא חקולל הנעט סוש אכה אכילו םירחא והוסרדד זי/יזעח ןתיש הנור סדא ןיא ליעלדכ ׳ביקע׳רד׳מעט ישורפל
 :הפי ץע סושמ אפה הימעט *קליה ליעל אביקע יבר שייח אל אכעט יאהלו ריואב חרפיו ויתועמ ןתיש הנור םדא ןיאד
 ליעל ןככרד והייתעט ישורפל אפה אכילד רכוח הער ןיעכד רכוחה ןמ ךרד ול חקיל חקולל ךירנ ירמוא 'ימכחו אוה
 ןכבל ןכישייח אל הנעט איקהלו דוחל ו/ליכ תסירד תנעט אלא רכומל ןיאו רדאכ חרפיו ויתועמ לוטיש ינור םדא ןיאד
 יברד והייחעט ןאכב ופילחהש עמשמ אטהיר סופל אהד יל המל ות אה אכה׳רג אלו אוה הער ןיע סושמ ךכליה ליעל
 *גלפיחק ,אהב ואל יאמ ג״ה אלא.־ אפיסל אשיר אישקי הסירד תנעט והל תיא ןנברו ריוא תחירפ׳כעט היל תיא אביקע
 אביקע יברל אכה רחיחל והל הוה אכפיא ילזא ליעלד והיימעט רתב יאד׳וכ רכומ הפי ןיעכ רכומ רבס אביקע יברד

 :חקול ןיעטינמד ריוא תחירפ תנעט סושמ ךירנ ןיא ןנברלו רכומ ןעטמל ינמד הסירד תנעט סושמ תקיל ךידב
 ׳יתש ךנה והנ יבישק׳ביקע יבר ןיב ןנבר ןיכ רמנלכ׳וכ ןניל/א תקילד אתעד רתכ רבס אכיקע יכרד יגילפ אהב אמלידו
 דגנכ הנעט ול שיש םוקמ לכב קקולד חפ הפיימ אביקע יברד אלא דיפקמ םדא והיינרתכד ריוא תחירפו תסילד׳ונעט
 אהי אלש םלש רבד תונקל חקולה תנווכ ש'5ימה עדוי היהי ידבב יזוז שיפיא ידס אלד׳ושמ קולד'תעד רתב ליזאו'בומה
 גדגנ ^ רקימ תנעטל ןכישיית אלו הנוילע ה לע חקול די ךבליה דוביאל ויתועמ ךילשמ םדא ןיאד סולכוחקמכ דספנ
 רכוחל אל אכיצד עקרק י>יישו תונליא רכמ יבג לכא הנותחתה לע רטשה לעכ דיד רכומל אתעד רתכ ילזא ןנברו ללכ

 ןיא אלו ריכה תא אל :הער ןיע וא הפי ןיע יא ודזמ והייורת אמיא ריוא תחירפו הסירד תנעט חקולל אצו
 אלו רובה תא אצ הכרונל וניאש סינכאה רכמ אל לכא׳וכ םינבאה רפמ הדשה רפוחה אשיר ינתקו איה ןותיכתמ תגל
 ן^יאש ןיבירק ןיב :הדש׳ותבס תגה תא אלו :ותוקשהל רנב הדשה ותכ ןישוע ויהש יריית הדשה 'ותבש רוכב'יפ תגה תא'
 ,׳ירנו הדש ללכב ןניא ךנה לכ ןיכשי יסרגד תיאו ןיכשוימ ןיכושי ןיב ךבושב םינוי אלו תגל ךומס םימרב ןיאו רוככ סימ
 וי ןתיש הנור חקול ןיאד אביקע יברד םעט ןפיעומשאל יא יל המל ות אה : אביקע יבר ירבד ךרד ול תקיל רכומל
 תא אל יכתקד אשירמ אה ליואב חרפיו ויתועמ לוטיש הניר רכוח ןיאד ןנברד והיימעטו םירקא והוסרדיו ויתועמ
 אכילד ןינ יד רחשכ ׳י באד קיעומשאל איה אריתי הנשמ יאדו אלא הל ןניעמש 'ופ חקיל ךירני תייה תא אלו רוכ?;
 ן״עב רכומד סושמ רכומ חכ ןיפ יימ קברו רכוח הפי ןיעכ רכוחד סושמ חקול תכ אביקע יבר הפיימ ימעט ךגמ
 /יעל ןכיעומשאל מימל אפיא יל המל ית אה תאקדו ליעלדכ אבה ןנברו אביקע יברד והייחעט אמלידו :רכוח הער

 ; יתרתב יגוצפיאל אכילנו הדש ןכיעתשא אתשהו תיכ תליכמ ינג והייתעטו ןנברו אביקע'ךד אתגולפ רמול? ןוי?
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 *בראמליד יאממ
 רבס ביקע
 ןפיצזא חקולד אתעד רתכ
 אומעט אכיאד אכיה שוריפ
 אכיה לכא החילפ) הסירדד
 ;אל תונליא יכג ומכ אכיצד

 ג׳ה

 ןנבר בומ הפי ןיעכ רבוס רכס ביקע ר
 ימנ 'ירכאק־וכוס הער ן*עכ בומ ירכס
 ןיענ בוט םאר 'ימעטל אביקע ר טלעב
 ר ינילפ אהב'םליד יאמט בהמ בוס הפי
 ויתועמ ןחיש'תר םדא ןיא רבס אביקע
 םדא ןיא ירכס ןנברו םירחא והופדריו

 אביקע ר חאל ןדנמ אפיסכ אלאו רדאכ חרפיו תועמ לומיש הצור
 ואל יאפ ךרד ול חקיל 'ירצחכוא׳ימבהו ךרד ול חקיל׳ירצ וניא םוא
 ןיעכ לופ ירבס ןגברל׳כומ הפי ןיעב בוט רבס ביקע רד יגלפיסק אהב
 ןנילזא קולר'תעד רתכ רבס ביקע רד ינילפ אהב טלירו רכומ הער
 אלו וכה חא אלו ןנהראהכ אלאו ןנילזא בוטר תעד רתכ בס ןנברו

 חיל׳ירצו ןיכוש׳ ןינ ןיברח ןיכי בושה תא אלו תגה חא אלו חורה תא
 ואל אלא יל חטל וה אה חצ וניא׳ירמוא"ימכחו ביקע ר ירבר ךרר ול

 בוט ירכס ןנברו בוט הפי ןיעב רכומ רכס׳יקע רר ןל עסשמ אק אה
 יאר בירצו הדש ןל םשמ אקו תיב ןניעטשא אמלידו רכומ הער ןיעב

 צ 1



 יעיבר קרפ תיבח חא רכומו
< 

 באככ

 ךרד יל חןיילךיינ כיןיע ררמאד (!יה ס/יה *לימא היה הדש 'יתמשא אלו /יט ליעמשא יאד
 >ימ יתיב ךיתב השוע׳דאד סישוי הסירד תנעט יל שי ׳יאדי םתהד יתילב תיעינכ סישמ תסייד
 ,ייל דיספמ אלד עד יל חקיל רנימל ךירצ ןיאד ןנבר יהל ידימ הלש יבנ לפא סירתא והוסרדיש
 ש ינתימצ ןיועניא ךכליה העירי)השירחל אלא יושע יניאש הדשב אתועיפנ אניל אהד והדשב
 ק ימכ

 'תועינצ יעבר םושמ תיב ןגיעמשא יאר
 הדש ןניעמשא יאו א4 אמיא הרש 1לבא

 אמיא חפ 1לבא אשוור הי^ל ישקד סושמ
 אביקע ר רחא1? ןרכמ אפיסמ א4א אל
 םימכחו ךרר ו 4 חקי4 ךירצ וניא רמוא
 ךה ונייה י^ המל וה אה ךירצ םירמוא
 ןנברו רכומ הפי ןיעכ רכופ רבס אביקע יכרר 1ר׳מק אה וא1? א*לא
 כר רמא אנוה בר רמתיא הנימ עמש רכומ הער ןיעב רכומ ירכס
 רכ הכ^לה 4אומש רמא אבא רכ הימרי ברו םימכח םירבדכ הכלה

 לאננח יניבל ןכיסרג יבה
 יהייתעטל >דזאנ
 אכירגי׳רפל ךרכז הי אכירכו
 הבמילפיא אהיישקיתאצד
 תייגוס איה ןכיאכמיזאדזי

 אצ : סנקמ לכב דומלתה

 בושמ
 ול שי

 בירל
 ס אל
 בבד

 גלשמ
 יכיא
 ייא
 ומד
 קילל
 בומ
 ♦ייא

 יאי ןיאיגס ןינפיז אהו אנוה ברל אבא רכ היטרי בר •־רייד רסא אניק}/
 'סא ירימ א4ו יל רטא אלו אביקע יברכ אתכליה ברד היטק התירטא

 קע ךל רמא אל יבה םושמ אנינת אבפיא הי1? םא אגטת יכיה היל
 מ בר רסאד והייסעטי ורזא אטיל ישא בר1? אניבר היל רטא יריס
 ^ אלו חז 1רע הז ךרר אל ןהל [יא וקלחש ץחאה לאוטש רמא ןמחנ
 יל . אלו חז לע הז תומלוס
 יב
 ד אפיסב יכתקד ךל ינייה ערפמל םימעטה סינתשימד אכיה יליפא רבומד אמעד רתב ילזא
 יד אתעד רתב ילזא ןכברי תקולד אתעד רתכ אביקע׳ר ליזאד ןניעמש סתהמד רחאל תידו
 יכד ןכיעתש׳כימ תנה תא אלו׳יבה תא אל רכמ אל יכייהד׳פיס ךהד׳שירח אהל הדש יפנ היק
 יד ןכיעמשאד ןויכנ הדש יבג יתנ׳מימל אכיא החירפי הסירד תיב ימעט לכד הדש יבג ימכ
 ג ליעלדכ אכפיא םימעטה סיכתשחס רחאל קכמד אפיס ךה יכנ ימכ הה ליעלד ימעט ךנה

 ריתי הנשמ ךל ת שיאל אצא : רכומד אתעד רתכ ןכ ברו חקילד אתעד רתב אביקע'ר ימב
 י רכימ חכ ןיפיימ ןגכרי חקיל תכ אביקע יבר הפיימ םימעט ךכה אכילד תומוקמ ראשב׳יפאד
 יל בישח יתכ הדש יבג ןנברל והל תיאד ןכיעומשאל אפיס ךה יכתימל ךירטכיא ןככרד רחיחל
 י יבג ןנברל יהל ןניעמש אל רובה תא רכמ אל הדשה תא רכוחה יכתקד אשילתד אשויד
 ולד לימק אתשהו הדשל אסמדישקד היל ןכיעמשד איה אב־קע׳רל אלא ריוא תחירפ תנעט
 ייל ךירצ ןיאד אביקע יברל ןנבר היל ידומד ןכירחא הוה אפיס ךה הייכת אל יאו ארפס

 ץ ..._ . אביקע 'רל ןניעמש אפ־ס ךהד אשירתד ןייכד יכה רמיתל אכיל רכומ ןיעטקד השירד תנעטל
 ׳ יהביאי תקילד אתעל רתכ ליזא זהיאד אלא אביקע יברדא יבב ךנה לכב יגילפ אל אהד ןכברידומ ימכ ארבס

 רכומ הפי ןיעבד אביקע יברכ רכנמ הער ןיעב רכותד סימ גח ירבדכ הכלה :ידימ אל ותי רכומה תעד רתכ
 וייד יחטשד אתילג שירד אבבל יתיכרקתד וכייתווכ אתכליה ןתחכ כרל אנוה ברל״אד אביקע יברכ אכקסמ אדה

 ות מ יהימו הימרי בר יכת הוה אכפיאד שרפתקד איה אדוחלתי הפי ןיעכ ןככרלי הער ןיעכ אביקע יברל אכפיא ל״א
 ןיבד ךה יכייהד הומתל יל היה אל יתיייכ הכיש כיה בר ןיאש עדיי היה םאש אכיינת אכפיא הז ןישל אכיה ברל רתא אל
 >כליהתקספ הוה ימכ תא אהד דימ אצי ךל רמא אל יכה סושמ רכימ הער ןיעכד אתכליה הימרי ברל ןיב אכיה ברל
 דרד ןהלןיא:הזל הז ןירכימ סהיכש יקלחש ןיחאה ׳.הפי ןיעב׳ימשלי הער ןיעב ברלד יהיימעטל ידזא: רכוח הער ןיעבד
 *יהש ךרדב ןיניח ךרד א|> )הדשל סנכל ליכי ימיכפה^ןיא)יתינפ לטנ דחאי ןמיח לטכ דחא תידש ינש יקלח סא הז לע הז
 *יחאל יל רכחש ןייכ) ימכעל ךרד רייס אלי רגות הפי ןיעב רכימד םישח ןיכיח לע ךרד ימינפל יל ןיא סכככ ייכא
 "רכ קיספד הימעטל לאיחס ינייהי סולכ יז הריכמבזימכעל רייש אלו ךרדהי הדשה לכ יל רכמ הפי ןיעב ןיכיחבש יקלח
 ךרדה תא יתגעל רייש אל רדאכ תירפל ךירנש פע״אד הפי ןיע רמימל ךייש ימינפ יכגלד רכוח הפי ןיעב רכימד אביקע
 *קילכי חקול אלא ןוכיתה גז הדשב רכומ יניא ירהש ךרדה תא יל ןתינ יניאש המב הער ןיע ךייש אל ןמיח יבג לכא

 ןיע אפילנ סיצכ יתגעל רייא אל רכמש איההכו יקלח ויחאל רכמש לכימ איה ייה יתינפה הדשב לכא הפי ןיע ןייש אצ
 אלנ : לצכ הטג הער



 \ 'י
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 תמולח אל) :ןושאר קרפכ שרופמ רבכ׳וכ תינולמ ז.*

 : הכוב וריכמב תחא ןילמ דגנכ תמבל הכר ז
 ןיעכ רכוחד ןהל שי רתא כרו:ןכ הכלהש רמול:'
 ךירצה רכד ויקאל רכמש המכ ותכמל ריישמו

 יכה :הרואו ך
 אוה ישא ברואכ

 אלד אכיכרל יכה
 ןיאו ירמגל והיימ
 והימו תריבחח׳קולו

 ולזאו רמול אוה דוז
 בה לכא אפירכו );

 הכ ורייאד אוה •
 ודזא אתיל )רתאו
 'חול' רכיה ךכליה וה
 יאד :אבירכ ןורי;
 :וקלחש ןימאל ןהכ
 ש ןהל שיד בר לתא*
 ןדיא ירמאל סושמ :
 אבאל׳יהש ומכו 'זג הב ן
 ןכ תעש יל סנ ןכ -
 אתיילעח כעטד עדת י/י,
 'יתכל ןישרוי תקילמ יבג א
 אהכ לכא: תוגו ךיתוכא תח.
 אמיא ןנברו אכיקיי יכ
 רכומל לאומשל בר היל ילומ
 אתכליה :"דצי׳ח הפי ןיעכ
 ת ןממנ ברו לאומש ןי/גוו£
 יב ותבירקחד : היה ודימלת
 אנתמ ןמחנ הר אתילג שיר

 םוקמכ ליגרי הוה האישנ יבד
 סוי לכב׳הישעמ האורו י״כיילק
 ופכ ינייד ימיכשד :ינייד ך איק

 הז :יניד יחנ יא לאננח י.
 יתינפה תסירדו הזמ סינ:
 :םיכלה תושרל ןוכימה צ

 ימיכ ןרכמש רכמכ סהינ> ׳
 הנתמבסהיכש :םדא ינכ כ:

 סיותרה תא אלו'יריכה תא אלז׳ונתה תא אל רכמ אל
 תא רכמ ינתמ אהל ןישזלתג ירייא אסריג יאהל
 ׳וכתכ יאזאיתאירמגד רזעלאירכ ב׳אהעוכק תשתכהה
 'בוחתה לכ רחאד אוה רזעילא יכר אה סילכוחת סיליכו

 םי גד הכא אירו הז 1דע חז תונוידה אלו
 ק 'וגרהש ןהב ורהזהו הז לע הז
 יאד בירצ ןהל שי רכא ברו ןה תועובק
 'ושכ בר םאק ךרנ ךהב ןניעסשא
 ד יביה יב הינ רודיג היל רמאד
 הדה ביחבד עדחןיתהנ^ !־דיכ וררר
 ידו כ אכיא אהב לכא ךינב ויחי ךיתובא
 ךהנ >י1,רנ רסחיא יאו לאובשל היל
 ירוכ אניא ךהב לכא לאומש רפאק
 בר ל ןמחנ בר היד רמא אכירצ ברל היל
 ונייהווניתכליה וא ןיתווב יתכליה אנוה
 והינרקפדוכייהווכ אתבליההילרפא
 רהחיא ינייד יחיבשד יתולג שחר אכבל
 הגהננ םהינש הזמ םינפל הז םיתב ינש
 ןוציח ןכש לבו הזל# "—וז ךרד ןהל ןיא
 ימינפו בסב ןוציח רכמב ימינפו הנהכב
 לע הז ךרר ןהלןיאהגיב רוכס הנהכב
 שכירבד .רמבןגת אלימ איה אלו הז

 .ביהיו ןאמ אמלא ןלוב הא ןתונ הנחמ ןתונכ לבא רכוסכ םירוטא
 ; ביהי ה&י ןיעב הנהכ ביהיד ןאמ ימנ אכה ביהי הפי ץעב הנתמ

 חז־רפפה חא אל לבא הלדה תא רבמ תיכה תא רבוסה 'יגחמ
 ליבודטציאה תא בכ 'לטלטמה תא אלכא העובק שתכמה האבכ
 ול 'טאש ןמזבו םיריכה תא אלו רונתה תא אלו תלקה תא אל לבא

 ירה ובוחבש הפ לכו אוה

 עקרקכ איה ירה עקרקל
 כ3 ירייאד אבנ רא יחכ יא
 'ירכוממ והיימתסד רביחחכ
 הליפטה תא רלגי׳ירתאדכ
 סושמ ורובמ,ןיא לבא {ראב
 םאחנס ילכקדח עדת רט מ
 *ברל *וליפא יכמ אל ךכליה
 םיחירו םיריכנ ריכת רזעילא
 תא רכמ הידידגד ג׳עא
 רכמ״רגד םילפס1)תש/יכיל
 ^ללבא״יריכהתאו׳י-יתהתא
 ביזחד ׳חול ןייצ ם מירה תא
 "לבקל ומד אלו רוביח ןרוביח
 •אל סדיירה רוכי/יו האח1ט

 רוגת לש יחכ יאה ילוכ בישמ
 *אמא תושקהל ןיאוםיריכו
 סיחירה תא אצו ארמגב טקנ
 הדומועילא יברוליפאד ןויכ
 #כש*רא 'ימירה תא יכח אלד
 ף יעכד סושמ והל טקנד
 אוה היל רחאש ןחובו יכתימל
 סי ריכזי ןלוכ וכותבש המ לכו

 אמינ :ם*ח ר וליפאו

 יל ןיא: םדא יכב ינשלדחיג
 ♦פא הער ןיע ירקימ אלו ןיכח בהי הפי ןיעכ ימכ ןוכימל הפי ןיעב ביציו ןיכז ימיכפלד יפיה יכד ןוכיתה לע ימינפל ךרד
 ע כד םולכ יחנמל בכיע אלד אכיה לכא ןיתטתמ יכ ןוכיתה תא ומנעל בכיעו יחיכפה תא רכמל אציה אלא ןנברל
 ןוציח םיכו• הזל ערו הזל הפי וניע היהת אלד 'ולכ ןוציחה לע ימינפל ןיאו ימינפה לכ הזלו ןוכימה לכ רכח׳זלד ולומ
 הנימ רובסל היל ס חר הידדל היל ביהיד אוההלד הנתמ לבקמ לכא הערו חקול לכא הפי וניע היהת אל יאדור׳ופ׳נתחג
 ינילעד םירומא סייבד המב :ןיקריפ ףיסב ןכת אלימ ל הול בוטו הזל הער וניפ ןתינו רכוח סיכשלד ןויכד ךרד ולקא
 <ע.יד ודוח התמ ןתינב לכא׳כוחכ ח ה 'כ1ח הער ןיעכד סוסמ ןירכ אל רכומ לכא ךרל חקול חקיל ךירכד ירמאו ןנבר
 ךכליהו ןתינ הפי ןיעבד ודוח ןתמ יבג רכוח הער ןיעכ רכומד והל אליפסד ןנגל אחלא ךרדה תא סג ביהייו כיהי הפי
 ןיע יזה׳נתיב יל ןתנש ימינכ יבגו הער ןיע ייה ול רכמש ןוכימ יבגד ןמימה לע ימינפל ךרל שיל ןכברל׳יעכימ אל אכה

 כיכסש לוגע לינורטניא :עקרקב העוכקה תשתפחה :לטלטימד חתפמה תא אל לבא :עקרקכ אוה ירה עקרן4
 : איה ת1 ט יטיחו זעלב אייומרט תספפראה תלקה :ומוקממ ותוא ןיזיזח ןיאו אוה עוכק רבדו זעלב אי׳יקרכ סיחירה
 רכמ רג הנסחה רלסכו אתפסותל אינת יחנ ןכו ןה ןילטלטימ ך;ה לכד םייריכה תא אלו רונתל תא אל ןכיסוג יכה

 •לה ג עקרקל ןירכוקקכ המקואצ ךירצ אתיא סאו אליהנ אלו םייריכ רכמ רונת
 111 17 ג זי



/, 
 יל אבנ יעיבי קרפ תיבה תא רכומו .£>^(׳,£8

 ס

 תא רכח אלד ןכתדמ ריאמ "רכ אלד ינתח אמי1
 איתאד קיסח תתפמחכמ אהד קייד חתפמה
 אל יצתןילח אתשהד שריפדהפכ אל) ריאמ ,רכ אלד
 אתרריאזיפ :,ילפ אק תלטלטמה תשתכחה תא רכמ

 אהל ת״אי ריאח׳רכ אלד
 :ןחוכמ (4לוכ חה הניפסה תא רכומהכ רמאק

 ימייק ריאמ ר) רזעילא ׳רד
 ןיקריפב ןכתדמהטיש אדקכ
 תיכ תאיכזחה רחא 'זעילא׳ר
 תיל שי) 'ריקה תא רכח דבה
 חאק׳שיש אדתב שממזאלד

 'זעילא רד 'חעט אהד עדת
 ארקכ אלש אתיירבכ שרפמ
 :הריק סש לע אלא דבה תיב
 ףיסבציגקקחש רוביצ
 אכיא היקמה תא לסיפ )עבק
 ינשמ קרפכ )ליפא יתוקיאל
 ןמכ) ר טינה ךרדכ תימור
 'ץלמנ לבקל ענחאב )טטחס
 יבישת לטק תיבאיההבד
 לע סירביעש סיביאש סימ
 ה ןכתדכ למיק תיב יתיא
 'ורחנ לבקל ידכ׳מיצב׳טזחכ
 סרח לשב גהשלכבן׳עלשב
 לשב ףא *תוא יסמ׳ר תיעיבר
 אל יאד ס זהש לכב סרמ
 אל׳ידדנ׳נמ סיתסייפא זטטק
 לא)חש'ר חיכימדכ ילכ בישמ
 אלבטה תא׳ינחה ןכתלאהמ
 יזבזבל הל שי סא׳מיצה תחת
 ךירצ ןיאל'ט תיחמ עבראמ

 לכח םתסש רזכינכ ימיקואל
 'יכיצמ^ילפט 'יתש אקידז דג

 רטיצמ )לפכ סא לבא היקמל
 היקמה לסיפ יניא)א)ה הכשחה היקחל ׳קרקת)עקרקל

 ק״פכ ןנתדכ םימשג יח 'אס א כ היקחב רככ שי סא
 אחיליא ;הריתתל

 יחשת'ךמ לכ ןירממ ןלוכ ירה
 א> יכבדנמ אל היתשיחשת יכאמ

 ביר אלש ךל רכוח ינא וכותבש
 קליגר ץאש הז תיבל ןידחויתה

 ,•יפמו
 'יגתמאמייר 'טג
 רסא אה ריאמ רב יאד ריאמ יכרב א*רד
 'יפא םרכ ישימשת רכט םרכה תא רכמ
 ןןיבק איר אבה )/יבק תה ריאמ ר אמית
 תירר המ ינחק תיירר איטור חתפס אהו

 'תרווחמ אלא עיכקד חתפמ ףא עיכקד
 תא רכומה רת ריאס ינרב אלר 'ינתמ

 ו רגנה תאו תלדה תא רכמ תיכה
 רבכ חתפמה חא אל לבא לענמה תא1

 ו־־יא אל לכא הקוקחה תשתכמה חא
 תא אל לכא ליכורטציאה רכמ עובקה
 םיריבה תא אלו רונתה תא אל הלקה
 לכ רפוא 'זעילא יבר םיהירה תא אלו
 ןמזכ עקרקכ את ירה עקרקל רבוחמה
 ירה ובותכש הנלכו את ול רסאש
 אל רככ אל ךכ ןיכו ךכ ןינ ןירוכמ ןלוב
 עיציה חא אלו תורה חא אלו רונת חא
 לסופ ועבק ףוסבלו וקקחש רוניצ ר״ת

 לסופ וניא וקקח 'וסכלו ועכקיוקמה תא
 ןנבר אלו׳זעידא יכר אל י גפ הוקמה חא

 אמיליא רזעילא ר יה

 יתיפל
 רחאל
 י ןיבז
 >אלד
 )יניא
 י) )לש
 למ )ל
 | ןכת

 הק
 רמ
 . ת

 לל
90, 

 ;סה
 איה
 .ינ
 .יס
 ¬ג)
 לא

 'ט
 •מ
 לז
 ימ
 ה
 א
 ב
 מ

 יל
 "חג
 ילד
 •תאה ריאמ״רכ יאד ריאח׳רכ

 .גרכ רכח : א לחנכ אתיירבב
 חדכ "ביטל ןהש״רכבס סיכק

 '״ .נ ירייא אלד רמימל אכיא ריאמ׳רדב סתה רח)זכ עטק םתה ינשמ) :תיב ישימשת יכמס
 עטק הכיאש תשתכה לבא עקרקב קעטק סכיאד נ עא)םליעל סשמ סתיא ןיזיזח ןיאש סרכה ך)תב סלנעל ןיעטקה
 ןיזיזמ ןיאש םלועל עיכקד ;ילד הח ינתק תלדד איתלד חתפח אה) :ךכ לכ תיבכ העיבק אל)הל יליישד ןינמיז עקרקכ
 ןליתתיפה ןח ן/ייא ןיזיזח ןיאש תיחתפח שיש אעיבקד ירייח ץע לשכ חתפמ ףאסזקחל סלקמח לס'טיהל סשח יתיא

 רכזמה הרידכ יכתיל)גילפיל יריית עטק )כיאש חתפחכד אתיא יאל חתפמה תח רכח אל יכה׳יפא)םירפכ יככ לש ןמכ
 ןניעמש תלד יכתקדמ א^ יפט יבקד תלד ש׳כי״שתכח יכנ יכתקדכ'לטלטימה תא אל לבא עטק תפחה תא רכח״יבה תא
 סיחעפז )לטלטל חונז אוה לק שימשת ירהש ריכמ יניא תלדב עיבקד ג עאי תתפחל תלד ןיב אלא יגולפיאל אכילד

 ןמ אנייה עלס ןיגב הקיקחה ת^תכמה :^תלדכ עטק לוענמ :לתוכב עטק) חירב רנכ : רידת אל לבא תלטלטיתס
 יכ ר ",.רימז׳יכתמכ אכדנ ל/רוכב העבק כ חאל הדשעי קיקזי התיהש העיבקה תא אל לבא :תשתכח סש קקח)לתוכה
 רזמ:1יי ל : רקיע ןכו לאננח יבר שריפ ןכ עקרקכ אמ ירה עקרקל רכוחחה לכ רחא)אפיסכ גילפד איה רזעילא
 ).יתד מ רטה תא יל רכמ אל : רתא אלש ןיב מ)תבש הח לכ )ל רחאש ןיב ךכ ןיכ)ךכ ןיכוגילפ עטק תשתכמא ״ס

 :הוקחל םיח ינממ ןידרנינ ןוליס ןימכ ילשע ןכא לש )א ץע לש רמיצ :ןה ןחנע ינפב םיניכב אלא תיב לש וכיתכ
 <ת ליטביח אל )עבקש םדוק )ילע יצכ תיזת היהש ןויכ) )תיא ןילהימ ןיבלאש םימד היקמה תא לסיפ עקרקכ יעבק
 אתיירב ךל יכמ : עקרקב ץירח הציעב איה ירה )קקח ףישבל) :טיתכש םיחל ןיביאש )הל יישחי הינימ ילכ 00

 יפר יה :הילע יגילפד ןכבל אלו רזעילא יבר אל : אלקיעמד הינימ ילכ סש ליטכ אנ עקרקב תיעיבק סושמד ינתקד'
 ןיא ןא ןככי יה;למימל ?יל היהד ה הי אתיירב ןל היל אל יבס אצד דמל התא רזעילא יבר ירבד הזיאמ רזעילא

 אמיליא * ךכ לכ ךיראהל דומלתה ךיד



 בק -£0^01* אדתב אכנ י^ינר קרפ תיבה תא ד

 ׳יפ יגילפ אהב סתה תינד רזעילא יבר אלציליא ףיסכלו הקיקמ־ תשתכמד ]
 אל הילע יגילפד ןנבר והימו סירטכוקה ןככי /הית) תיג ללכב הרסו
 ןככר אלו רזעילא יבר אל ליעל ירתאד ןנבר והכה ווה לזעי^ר אל ליעל ויאד ןנבר ו1
 תא רכזל ליעל שרפמש התש יעל וקקל הזד <רל הארנו אגיאד בג לע ףא ךכליהו רכומ

 ר3ו
 ונייה םכחה תינד רז^א יבר אמ^יא רוגי

 ןיעב יכוכ רכס רזעילא יבדל זי^מעט
 הער ןיעב רכומ יריס ןנברו יכוכ חפי
 םירובד תרוובד רזעילא יברא^או רכופ

 רפוא רזעילא יבר םירזכד חרוזכןגתד
 לובזורפ 'יידע ןיבחובו עקרקב איה ירה

 חרורהו הפוקפב האפוט הלבקמ •דגיאו-
 םכימכהו ה־ראטח בייח תבשב ז־רנממ
 חי רע ןיבהוכ ןיאו עקרקב הגיא םירסוא
 ."־־רסוקפב האמוט ח־רלכקמו לובזורפ
 רכארב םהה וטפ תבשב !רגפמ הדורהו
 רזעילא יברד אפעט י^מ רזעלא יבד
 שנדז־ד הרע יב ותו?י•* לובטיו ביתרכר

 ח□

 ידו]
 ירב

 :אי
 אי:
 איה
 תי:

 תט
 היל

 קרפ
 לוכז
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 ה
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 !ירפהש ומכ תויר זורפ ליפזנ:

 ישאר וליא ותכ םירישע לובי
 םהלש ודיספי אלש םירישעל ק
 ןיניידה וצפו 'ולפ סכל ינרסומ
 לכ וכבנאש ינולפ לכא יצ שי
 םידעה וא הטמלמ וילע ןי;
 אל והיאו ו/יוכגל ןיד קוצל ו
 רקפהו היל יבגמ ק ןיכיידד שו־ג
 שי ןליאכ ימדד הוצל עקרק ול ן
 'וה׳תועו ימגכד שוגי אל ךייש

 העבק ונייה הקיקח תשתכחה
 ןיא אל לבא הקקח ףלסבלו
 ףוסכלו הקקח ונייה העובקה
 ןכבל יגלפימ אמלא העבק
 ןיבו העבק ףוסבלו הקקח ןיכ
 ןכ סא הקקח ףוסבלו העבק
 קחד ׳כתבו ןנברכ ריפס יתא
 הקוקחדסרפל קיגוידשלעל
 ש םלועמ השלח אלש ינייה
 רהה ןמ אגויה עלסב קקחנש
 ףוסכלו העבק ןיב העובקו
 ףוסבלו הקקח ןיכ הקקח
 איה ירד : העובק
 אקלס אק אחשה עקרקכ
 דייא תרבוחמ רמככד'יתעד
 עקרקכ איה ירהו'רפל ךילגו
 ׳קזחב) רטשבו ףסככ תינקל

 אמעט ןכיקסמד ףוסכל לכא
 יאק דעיל שקתיאד םושמ
 אלו תרווכה ךוחכש שבדא
 רמואו תרניכה רמיחב ישייח

 תמקומ אלד ךיחעטילז ךרפיחל יגמ הוה׳תשהד קחני׳יבל
 טיטב חרומ רמיח םושמ אלא רעיד אשיקיה סוסמ אמעט
 הדורכ 'יצ הוהד תנשב הנחמ הדורה תאטח בייח יאמא
 רבוחמ רוכחל כג לע ףא בייחימ אנד רונתה ןח תפ
 המוקמכ וליפא האמוט שבדה לבקי ימנ האמוט ןיכעלו
 אהד יל קופית יתכ לובזורפ ןיכעלי הבשחמ יעב אלד ןויכ
 ןיגע יכג חלושהכ ךירפדכ וילע חככושש סוקמ אכיא
 ןכ סאו םתה ינשמדכ יכיסא חכמד ץחרמ לע אלא בוקנ

 : טיטכ רבוחמש סושמ רזעילא יכר לש ומעט ןיא
 רעיהמ

 ןירקוע ןיאריכ והי אלש ידכ ןק;
 ןתולהל ןיליגר ןיא הול סתסד אמעט ונייהד יתעמש ל׳גז יניקז יברמו יניעב סעטה האלנ ןכ

 אנו איה אחיכס אלד תלימ׳קרק ול ןיאשכ לכא ןנבר וניקת אחיכשד אתליתבו הגלמל דבעתש־
 ירהד בג לע ףא אדסד לובזורפ ןיכתוכ סירמד תרווכ הולל שי סאד רמימל רזעילא יבל א

 אק הלטלטל ןילמיו ליאוה היוליע הולחד היתעל אכמס אלד עקרק אכישק אל הנקת ךי יבגל םירבד ראשל עקרקכ איה;
 שכדה סגו ילכ תרותמ האצי עקרקל איה תרכ וחמד ןויכד המוקמכ תרווכה וז האמוט תלכקמ הניאו :ןל עמשמ
 תאד ןאחכ האמוט שבדה לבקמ זא םשמ הלטנ סא לבא המוקמכ אקוודו תרווכ יבג לטבל האמוט לפקמ וכיח הנותנש

 ךנה לכל ןילה אוהו המוקמכ יכתימל האמוט יבג אכה ךירטגיא ךכליהו הכשחמ יעכ אצל הניפסה תא רכותה קרפכ
 שליתכ תאטח בייח שכד לס ולודיג םוקמ ונייהד המוקמכ איהשכ הנממ הדורהו :ילימ
 ךנה והימו איה רזעילא יכרכ אלד ליעלד אתיירבו היליושמ עקרקכ ועבק ףיסכלו וקקח רזעילא יכרל אמלא עקרקה
 תנ7 שכ י׳1׳"׳" ת^קחו הכימ ינכ תרות ליטכ !לצ עקרקכ הלכיקד סושמד עקרקכ הכיא : איה ןנבר ן" אלד שכלה סגו המוקמכ האמוט תלכקחו הכימ ילכ תרות ליטכ אל עמרסר הררי״ד סושמ•, "חי״י ת*י*י ? *יד, >■
 כישחד רזעילא רד אמעטייאמ רזעלא יכר רמא סתה ןניסרג יכה :הניפסה תא רכומהכ ןמקל איכתלכ הכשחמ יעב
 רעי היל ירק אקו דיימ ולו תג םיקמכ שכדכוביתכ ןתנוהיב שבלה תרעיב ותוא ליבטיו ביתכל רבוחמכ םירובד תרווכל
 רזעילא ר ידומ ועכק ףוסכלו וקקחש רינינ יבג הבא עקרקב םממ תרבוחמ תרווכה ןיא 'יפאו רכוחמ היל כי0ק ךכליהו

 : אתיילכ ךה היל תילד רזעילא יכרד והינ איה ןכיעדי אל יתכאו אתיילכ ינתקדכ הוקמ לסיפנ ילכ כישת1



 *רהב *סב יעיבר קרפ _ חיכה תא רכומה

 ןנברד

 טקב םעט המ רחאת סאל לנחח שלותה רעי המ
 המוקמב ןיכ קוליח ןיאד התלקחב׳אחוט יפג
 לניכר רתלאל איה תרבוחמ יאל אהד המוקמב אלש ןיב
 התוא ןילטלטמד ןליכ האמוט תלכקח המוקמכ אל&ד סת

 םילכ ראשל ימדו 'וקמל׳וקממ
 "אמוט ןנבר הב ורמו תיכבש

 : יפולחיאל יתא אוי1יד
 ןע ילכ יטושפ ינאשד
 יא דא ת׳אל ןככרד

 אכיא תיסרלחל לזחד ךלהכ
 אמטמה לבד תיירואד׳אמוט
 לק ת" אמט אמטמ סרדמ

 (ירחאדכ׳יכטק ןיכפת רמיחו
 קרפבו לגרה דכיכ קרפכ
 ול ןיאל /ירפ יתכ ןימלמ ללא
 אתיירואדמ ףטש ילכב ךלת
 > אלה האמיט יללבק רכ
 יכשחל ןניעב קשד איתלד אהו

 לזק אלד ץע ילכ יטלשפ ראשכ יאל תוסרדחל לזחד ךרהכ
 חכומדכ האמוט ילבקמ אל ןנברדמ ׳יפא והכה תלסרלחצ
 ןישדקומכ אמט וליפא) ןיטקלש לכה רמאד ןיליח שירכ

 תימורק קדבש ןוגכ ינשמל ׳וכ יאמב יתטיאד אמט יאה
 יכסמ יאמ ןנברדמ האמוט ילכקמ יאל הכ טחשו הנק לס
 ירייא ךיחלוכ לעד יצכ ןיעכ דבע אלדב סתה אמית יכו
 ירחאדכ י כב הטיחש ןיניעט ישדקד ילכ ןיעכ אדבעדכ
 םילכ תכסמכ ןכת דלעל תלכאמה תא תקילמ הדותהכ
 סכע ילכו רוע ילכו ן׳ע ילכ תבשד אמק קרפכ הל יתייתו
 לעל סיאמט סהילבקמל סירלהט סה־טלשפ ת*כלכז ילכו
 ת לליפא תיכוכז ילכד ןנכרדמ וליפא םירוהט ךיקרלכ
 תכסמכ ןנירחאדכ ןנברדמ אלא האמלט אכיל סהילבקח
 ללפא האמוט סהל ןיא יאדלד לאומש לניבר שריפל תבס
 לש ףדב הל יקלמ אלא יכה אמייק אל אכקסתל ןנברדמ
 איהש יפ לע ףא ןיחלתחנ לש ףדב םישרפמ שיל תכתמ
 שחשמ אלהש ןויכ ןנברדמ האמוט לביח ץע ילכ יטושפ
 םליכ יהד תשרפכ בתכ שירדד סדא ישמשמ תאל םד (י
 לכמ לת 'זב בללקהו סלוסה לליפא לוכי ץע יצכ ינימשל
 תאו ןחלישה תא איגלמ ינאש לוכי ץע ינכ לב אלו ץע ילכ
 החל הביר ץע ילכ לכ רמול דומלת יקבללדה תאי אלבטה
 איהש קש המ קש רחיל דומלת 'לכל ילא תא תיברל תיאד
 ןחיושה תא הכרא ינא ףא םדא ישמשמ תאל םדא שמשמ
 הטמ טקנ אלדת סרדמל ןילאר ןיאשכ ךיחרוכ לעג ׳וכ
 בשומל בכשחד יארקמ להכדכרל היל הלהל לספסו אסכ
 לטלטמ קכ המ רמאק אלדח ירייא לובק תיב םהל ןיאב,!
 להל קיפמד בג לע ףאל האמיט ילבקמ אחלא סקירל אלמ
 תריתב תישרד המכ למכ אתכמסא אלא אדה אל יארק מ
 קרפכ עמשמ ןכל אתכמסא אלא ייה אלד ירכסבי סינהפ
 הטמל לתינסח רחלאה ירבדל ןנחלי יבר רמא סחלהיתס

 תאטח בייח חבשכ ונמפ ©1לוחה רעי
 תאטח בייח בשכ ונממ הרתה שכר ףא
 'ינותחנ ,דש ףר ןנתר ףרר זעי^א ר א^א
 ר.־ר שמ רזעילא יכר לז־־חכב ועבקש
 'יפא 'זעילא יבר יא ינמ ןיאפטם םיםכחו
 וענק ,יפא ןנכר יאו ועבק ףוסבלו וקקח
 רזעייד?^ יכר ם^וע^ל ימג וקקח ףיסבירו
 ז־־ראפוטר ץע ילכ יטושפ ינה^שו איח

 ' תא שוללי וילע ךורעל הבקר רסכ ןימלתחנ לש ףד
 י וילע ןתיל לתיכב ןיעכלקס ףד אוה הארב ילו
 התב לתוכב ונלש ןירטלפ ןיש־עש ןיעכ רוכמל

 אמט ןהיטושפד תכתח לש ףדכ הל יקלמ ןמקל)
 גד רהטמ רזעילא
 אלה ירה עקרקל

 1ללכמ

 ןיא חס מ סיח-חו
 ןוקיתו עקרק יכגל

 ךככלתלאןיקיצחחס
 ,מת7 רוכינב הקיקח
 לבקל ילכ רחנ הל

 ןיב גילפימק אלדמל
 סבק ןיבו ועבק לסבלל
 'לא יברל אלא ונקית
 .ןייקח אנש אל רוהט

 ועבק אנש אל ועבק
 /אט לכה ןנברלו וקקח

 רמיגד אתיירב איהה
 ףוסבלו וקקח ןיכו וקקח ףיסכלו לעבק ןיב גילכחקד

 וליפא רזעילא יכל יאד רזעילא יבר אלו'ןנבר אל
 א ־;ענק לליפא׳ןנכר יאל רהטל לצ היה יעבק ףיסכלל

 בס רזעילא יבר סייטל : הוקחה תא ליספי ימכ יקקח
 יתכא .יכבק ףיסללל )קקחש רלכינד אתיירבב היל

 בהל :הלקייה תא ליספל עקרק יבגל ליטב אלל אלה
 גקתב׳יפא ה'ל רהטחד רזעי1י יברד 'תעט ונייה ףד יבג

 עיפאד ףד יאה ןינכ ץע ילכ יטושפ יכאשד ועבק ף ספלו
 ^יית ועבקב כליהל ןנברדמ א(י אתלט לל ןיא לעבקש׳דוק

 וייא ןילסיפ ןיבלאס סימש רלכינ יבג ליעל לכא רזעילא יכל
 ©יח אליח ליכי סינהכ תרותכ איכתדכ הרותל ןח הוקחל
 רחלל דימלת רלהמ אהי הציחתכ היקח השעו ופיתכ לע

 סתה סימש יליכ הלקמ ףא סימש ידיב ןייעמ המ ןייעמ
 עקרקכ יתעיבק סישמד הלקמ ליספד רזעילא יבר ידומ
 ןחכשא אל להיחל ארקיעמד ילכ תרית הינימ לטכ אל
 ןידארה ןתלאמ ץוח ןנכרדח׳יפא ץע ילכ יטושפל ?חמלט
 אמטימ סרדמ אמטימה לכ הדינ תכסמב ןנתלכל סרדמל

 : תכתמ לס ףדב הל ןכיחקלמ ימנ אגקסמכי תל אמט
 ינשמ אקדמד אתיירלאד הכלאשד ללכמ אדלמלת המתחו

 אתיירזאד הביאש לוספב ליעלד אתיירבד ןניעמש יכה
 םאש תלחכי ׳בסחכ ןנירמאדכ אלה ןנברדמ אלהו ירייח
 דע רשכ האס לטנל ןיבלאש האסןתנל האס מ הלקמ היה
 ׳תיילזאדחד אחעט ינייהו לכור דע רחא ןנחלי יבר המכ
 הכיאש אלב הליחתכל ןיסנסמה סיממ הלקמ ׳יעכד אוה
 יכל רתכ ולפנ יליפא)ליעל תישירפלכ ןייעמל סקתיאד
 יתנ ליעלו ליטב אמק אחק ימכ יא אבל רכ ילטב ןיכלאש
 ןעבק ךכ רחאו ןגוהכ רבכ יושע היה היק׳יה רונינ יבג
 "ןקמ סש ה*הד ללכמ הלקמה תא לסיפ יכתקדכ רלנינ 00

 דלעו :אלה ןנברדמ אללספ ךכליה ארקיעמ י _
 אלבט ןחללסב אלל ןחלושה ילגרב הטמל שוריפ לתיה

 הכפהתחה אלבט התיה הלעמל יתרגסמ ׳מלאה ירבדל אמט אלהש ללכמ רוהטה ןחלושה ןנישרדד׳־פ האמט תכפהתמה
 יעכית ללבק תיכ הל ןיאש תכפהתמה אלבט לבא ללבקתיכ ול היהש יפל האמוט לבקמ שדקמ לס ןקלוש אהד יעבימ
 'בפהתמה אלבטבו איה אתכמסא יאדו אלא סתהד ארקמ יל קיפ ת יעבק יאמא׳ינהכ תריתד איהה הרומג אסרד יאו
 שמתשהל ילארש יפל ץע י;כ יטלשפ ראשמ אפידעד ס;שמ םתה ,לקה /יפדכ אתיירואדמ האמוט ילבקמ יא ?יל אקפסט

 לצכמ :רלהטה ביתנדמ אתט התיה הטקל רתאל ןאמל)ןידדנ יכשמ הב
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 ן^מייק אהו אתיירואד הכיאשד ,?1דבמ
 ינר ק יסוי יכררמאן־ו רועו ןנכרד ןל
 סירועל תקולחמ תכתמ ,דש ףרכ אנינה

 יבז־ר יא ןנברד תביאש ינאשו איה ןנבר
 ינז־^ש יטנ ועבק ףוסנירו וקקח ויריפא
 שוידתב וילע ילכ הררוח אכיאר שבתה

 יעב

 גק ארחב אבכ יעיבר קר• 1 חינה תא רכוז
 םתיניברי סנשי אתייייאד הביאשל לילבמ לשכ ןכבל היב ייייי׳יאד רמ1!
 אתייייאד ייה ביאפ יליבד יסרבמ י״תמ לש ףלבל יריימ ןי״ייאד:
 םייב יהיי תפיכב סינהכ תייתב אינתדח היאל םיאינייי •לכ קשל שקתיא שש איילשבי הוי
 השעי יפתכב אלמ ליכי ייהש היהי סימ היןימ ינימשה ןא ןקיר)אצמ לטלשימ קס הת קי׳
 רזהמ אהי הליחתכ הלקמ י י < עיכ
 ריבו ןיעמ ךא רמול דומלת
 המ רוהט היהי סימ הוקמ
 הלקמ ףא סימש ידיב ןיעמ
 ר !ינוידל שיל סימש יליב
 המכ למכ איה אתכמסאד
 דלעל סינהכ תילמל תישרד
 ןכתד סת לכיכר הייאר איכמ
 יכש קרפכ תיאללקלי תכסמכ
 תיעיכר ימלא רזעילא יכר
 הלקמה תא לסיפ הליחתכ
 סימה ינפ לע ןיגלל השלשל
 הצחתכד הכימ עמש ףלסבמ יפט הלחתכ רימחמדלד
 רזעילא ר רימחאד אהד תוחדל שיל אתייריאדמ ןילסיפ
 הליבט רלעיש אנה תיעיכרד םלשמ תיעיברב הלתתכ
 ענטרלל סהילע הלקמ ללספ סש שי רככו׳ורוניצלל ןיטקמל
 'תפסותכ עמשמדכ ןככרד בנאש ללנכ/יפאד הארנ קקכי
 אכל סקיר לתיכהש הלקמ ינש קרפב אינתד תיאליקמד
 הלקמל סימ ןיבלאש קפס הזש ינפמ לסכ אלמ ואצמו
 ןנברדמ בלאש לללכד כית עמש קפסמ הז יל רשכמ אקדמו
 גב היהשכ אלא ירייא בלאש לללככ לאלד רמימל אכיצנ
 רסח לתיכהש רליימל היל הלה ןכ סאד רסמ היהש ךא סימ
 רמא׳נע)ללכ םימ יב היה אלש ןקיר ילמנל עמשמ ןקירד

 סילכב איחכטמ תיכ ןיקשמ יבג סיחספד אמק קרפכ
 סירוהט עקרקבד סתה שרפמל סירלהטעקרקב םיאמט
 וליכ ׳יפא אמלא תלרלכיגי ןיטקמ ןהב ליבטהל יזתד׳נשמ
 םילכ ןיב גילפמדח יריימ ביאשבד לב ליבטהל יזח כלא0
 אבשרל סה ןיבלאש ימנ איקבטמ תיכ ןיקשמ םתסל קרקל
 אלש עקרקכ סיכנאש ליהש יפלל עקרקכ ןה אתשהד בג לע ןא םילכב ליהש שוריפ םיאמט
 יאש םישמ רלהט עקרקכ איה אתיירלאד הכיאשדבגלע ףאד התלד אזייטכלפמ השמ'ר.
 הליכ הכישמהש הניאשכ היל הלהל ךליאנ ךליא יכשמית הקלח איהש הפצרל ילכה ןמ ולפנ
 רתאת סאל ןנברדמ יכייהל רשפא הלקמב האס אל אכיא יכ אלא הכשמה רישכמ אלד הרלמ

 השלשכ אקלודל בלאש לללכ לטא ןילסלפ ןיבלאש סימ ןיגלל השלש םימכח חזנל לכייה אתיירלאד
 ןהיבג לע ןיכתלכל םיחלרס תלעמכ ןילכלט ליה הליחתכ תכשד אמק קרפכ ןנירמאדכ םדא תציח *ג ןיילמל ןהש *רזג ןיגלו
 אימלדד ילכב ללכטי אמש הריזג רמלל שיל הפיאשכ ללכ ללזג יאמא ןכבלד בלאש ללנכיא לכא ׳לכ ןיכלאש םימ ןיגלל שלט
 אתיירלאד בלאש לללכד חיכלהצ שי הכרדאד אב שרא ןקיר לחיכהש הלקמ אלההמל עקרקכ ןהש אנמחר רמא ןיעמל
 אלממ לניאל לכ ליכוכל אלא הלקמ הסיע לכיא םדאש תירשכ תלאללקמה תקזחל ןיכלאש סימ קפס הזש ינפמ רשכ יכתקל
 אקיפסד ללספ יכה לאל אה רשכד אלה הקזח םלשמ אקלד עמשמ הליכטל םירשכ סימ אלא סיכזאש סימ אמתסמ לתל6

 ןמ קפס הלקמל רוניצה ןמ קפס ודצכ הכלתנ תשתכחהל הוקמל חלקמה רלניצ אפיס ינתקד עדת ארמלחל אתיירואד
 רשכמדמל הלקמל ןיבו אש סימ קפס שיש ינפמ רשכ הלקמ בלר לכ שי םאל חיכלמ לוספהש ינפמ ליספ הלקמל תשתנמט
 בואס דחא תלאולקמ ינש םתה אינת דועל אתיירואד בואש לבלרד עמשמ ללספ בלר ןיאשכו קפסמ הלקמ בור לכ סיסכ
 הלאש וללכ אמלא קפסמ ןירהטמ אלדמל תלילת ןה ירה תלרהט השעל הרומח האמוטמ ןהח דחאכ לכמל רסכ דחא•
 ןיבלאס םיח םילסלפ רסח הלקמב אקללדד סת לכיכר רחלא דועל אכשר ךיראה דועל ירל וארנ אל תויארהו אתיירואל
 הלתכאז ךיראהל ןיאל תואווקמ תכסממ תויאר בתכ החשו לתיא םילסופ ןיא סללעבס ןיכואש םימ לכ םלס הלקמב לכא
 ודריש דע ןוילעב ןתנל ןתבכ אלממ םללכ ןיא ןלתחתכו האס םיעברא ןוילעכ היה ישש קרפ םתה ןנתד תחא היאל
 ןוילעכ ןתנ חל סא רשפא יא אהד סלש היהש ןויכ לסענ ןיא ןיכלאש סימ בלרס יפ לע ןא עמשמ האס םיעכראןלןיתןו*

 יעכ ; האס םיעכראמ רתוי

 אלה <
 לספי ימכ יקקח ןוסבלו זעכק יפ
 לככ ילכ היל יכישחל ףד יבג היי
 ןככרד הביאש ינאש לקקק ףוס:
 ירמאו ןנבר יליקמד אלה רלכיצ
 לתאחוטד ףד יבגל לבא וקקח ף
 אריבסד לכקית ףוסבלו ועבקב י
 ןנכרלד ה״א :'קרקכ לכיא׳קרקל
 אל ועבק כ׳חאל לקקח ןיכ וקקח

 וליקאד אוה הביאש יבבלרלמג יצ
 ליספי אלימנ יעבק ףלסבלל לקקז
 תיית אכיאה םתה ינשמל :
 לזמ הללדנ הביאש ךל ןיאד לקז
 אל יאל עקרקב עבקלהש םדוק ז

 יעכ :ירמגל םתר
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 ןהילע בשיחו ץדימי ויהש םימשג ימ ףסוי בר יעכ ן הב חידהל םהילע בשיחש ס*משג יח ףסוי בר
 *י יערז מ*שכי'סיחשג ןתואש והמ לכמטציאה תא יערזה תא ןהב רישכהל והמ ליכורטניאה תא
 1תליחתש הקשמ לכ ןכתד האתוט לבקל ןהילע היל איעכימ ןרבח ףוסכלו שולת לככד סירטנוקה שוריפ
 יב ימכ אכהו רישכמ ןוכרל ופוס ןיאש יפ לע הארנ ןיאו תשתכמד ןנברד אבילאו םיערז רשכה ןינעל

 '■יח

 אמתס אמיל ןב םאד*רל
 ןיכעל ורבק ףוסכלו שולת

 כ והמ ןנברל םיערז רשכה
 ןילותד אתק קרפב טיקכדכ
 ליכורטציאטקכימליל׳וה אל)
 ןיאד דועו ילימ ראשמ יפט
 םיערז רשכה תומדל ארבס
 הבושק תשתכמ אהתש רכמל
 םיערז רשכה ןינעל שולתכ
 דועו דכמ ןיכעל הבושחש וחפ
 יעבית יתכ הטיחש ןלנעלד
 ורבק ףוסכלו שולת ןככר׳ל
 ו אלוק שולתכ יוה יא והת
 אל ףדד ןכברלד שריפד דוע)
 יאדו והדידלד היל איעבית

 יא תשתכחד ןנברל היל איעביתדאןכסא שולתכ יוה
 רשכה ןיכעל ףדד ןנביכ וא רזעילא יברג היל אריבס
 הכ וגילפיאד היפונ ףד תאמוט ןי בעל היל יעבת םיערז
 היל אטישפ ףלד ןככרלד ןויכ דועו ןנברו רזעילא יכד
 רתימל ןל תיא יאמאד תשתכמד ןנברל בה שולתכ• הוהד
 רזעילא יכרד ןנבר ךכהא רזעילא יכרד ןבבר יכה יעלפד
 ליבורטכיאו לתיכל תשתכחל ףד ןיב קלחמ וניאד דוע)
 ןח אצויה רוכל העובקה ןיכס ןיב קלקמ ןילוקד קפב9
 ירל הארנו היל לטבת אלד ןיכס ינאש רמאקד לתוכה
 ןינעל שולת ףדל היל יבשקד היל איעביח ףדד ןכברלד
 האמוטו רשכהד םיערז רשכה ןינעצ ןידה אוהו האמוט
 שולתד ןילותד קפכ רמאד ןאמד אבילאו י׳דדהא וחד
 רבוחמכ יוה׳יערז רשכה ןינעלןינבלתוכד ולבק ףוסכל)
 ןנבר והלוכד תשתכתו ףדר ןנברל היל איעבמ אתשהנ
 ) והמ ליבורטכיאב והניכ אדס אמתסמ רזעילא יברד
 היל איעבימק יכהו היל איעפימ אקווד ליבורטניאכ*
 תשתכמד ןנברל רנמ יבנ עקרק יכנל לטבד ליבורטכיא
 ןיכעל רכוחמ ימנ בישחו לתוכ ותב ירמגל לטב יוה יא
 בישח אל םיערז רשכה ןינעל אמליד וא םיערז רשכה

 הפי ןיע סושמ רכח ןינעל אקוול אלא לעמ וחכרביקמ
 ןיאש סושמ ונייה תשתכח ןיכעל הפי ןיע יכהמ אלד געא
 ןיכעל והימו ליכורטציאה ומה יבב בכעתהל ךכ לב הפוס
 יושעש יפל רבוחמ ליכורטציאה בישח אל םיערז רשכה
 היל ׳יעבימ אל רזעילא יברד אבילא,לעממ רתוילסכיל
 ןיכעל ןידה אוהו האמוט ןיכעל לבוחמ ףד בישח אהד
 אבילא רמאקד אהו לינורטציא קס לכו םיערז רשכה
 עקרקל רבוחמה לכ רמאד ךל יעבית אל רזעילא יכרד
 רכממ אהד אכשיל אוהה טקנ קוד ואל עקרקכ אוה ירה
 אק ףדכ רהטמל יאמא אלא סיערז לשכהא חיכוהל ןיא

 אמלעמ ;ךימס

 םחי^לע בשיחש םימשג ימ ףסוי בר יעב
 רישכהל והמ ןילבורטציאה תא חידהל
 לכ םאר זעילא רד בילא םיערזה תא ןהב
 אל עקרקכ אותר ירר עק״ קל רבוחמה
 ןנברד אבילא ךל יעכית-ר יכ ךל יעכיח
 בר יל חלש וקית לאס קרקב ו:יא ירמאד
 ברד הירכ הברל ףסוי ברר חירב הימחנ
 אתתיא ךה איתא יכ אעררהנל יטוזעה

 וליפא יסכנ ־וושיע היבגא ךפקל

 /לוכל ןתדיריכ ■יצ
 אלד בג לע ףא

 יריפה לע ןתדיריכ
 ,וטציא אהיש דבלבו

 יל יצהמ אלל שולתכ
 יכו היב אכילק אל)
 ודריש בשתחד אכיה
 רפכ ןנירמאלכ שולת

 שולת ןילוח תטיקשד
 זישכה ןינעל ורביק

 .;יכה ןנתד תקולחמ
 ,רפוייכ לתוכה יבג לע
 ד הכימ ןכיקיידו אפיסל
 סאו שולת בושק ןייכב
 ןתוייככהזירה חדויש
 טל איכהמ אל ורקיעמ רכוחמ אוהש הרעמ לתיפ
 *י׳יעכד יארקמ ףילי סיכהכ תרותכו םיערז רישכהל

 'ת .ומצ ליכורטציא יאהו שולתה רבד ךרוצל הכשחמ
 תכמב יגיל^ד־״ליעלד ןנברד אבילאו אוה ורביח ףוסכלו

 ׳הל אריבס יא ליזאו שרפמדכ היל איעבימק העובק
 זא שולת ייה םיערז רשכה ןיכעל ורביק ףוסכלו שולתד
 •ילוחמ בישח יאדוד ךל יעביתאל רזעילא׳רד אבילאד אל
 'עטקשתכחמ יפט עקרקל יתרד ליבורטציא איעבח אלו
 נכשחד העיבק תשתכמ וליפא אלא רכוחמ בישח יאדוד
 'ביל אהו׳וכ עקרקל'בוחתה לכ׳מאו והיא גילפ׳ולת ןנבר
 /וללכ אהד׳כזמ הפי ןיעבד ושק תה״זעי&׳רד״יתעטד׳מימל
 וצקיתכ וליפא רהטמד ףד יכג היל ןכיעמשד דועו רחאק
 סיל איעבימק אצ ימכ ףדד ןככרד אבילאו ועבק ףוסבל)
 סיל יבשקקדכ שולת ייה ורביק ףוסכלו םויית יאדוד
 ןידה אוהו ונקית ף וסכלו יעכקכ וליפא האמוט יבג שולת
 יגילפד ליעלד ןכבל והנהד אבילא ךל יעכית יב רשכהל
 ונייה׳ירמא ימ יאמ העובק ׳שתכמב רזעילא יברד הילע
 הישק )רביק ףוסבלו שילת לכד והל אליכסד והיימעט
 'שכה יבגל ןידה איהו העיבקה תא יפמ אל ךכליהי שולת
 '*עבמ אל שולת היליבשקד׳ושח והיימעטד ןויכו האמיט
 'יפא ןירישכמד העיבק תשתכה חידהל בשיחד אכיה
 לעד םיערזה תא ׳רישבח ליבורטציא ןהב חידהל בשיח
 4 רכח ירמאל יליבזרטציא יכג והיימעט ךיחרוכ
 •בשח ןישתכח לוכמ יכג אהד רבוחמ בישקד סושמ אל
 כ •ליכורטציאו שולתכ ורביק ףיסבלו שולתל ה4יל
 עקרקב ׳וצעבקיס סדוקד אוה ורביק ףיסכלו שילת ימכ
 !תיישע קיעד סושמ והיימעט ונייה אלאי^ דמועו ייכב יגה
 ןיריבמ ןיכעל יככ בישח תשתכחח יפט קיקב תועיבקל
 ^יערז שכה ןינעל זלת יבישחד תיכה 'לתיפ ל אימוד תיב
 אמליד וא עקרקב יכישקותיב ללככ ןה ירל רכמ יבגל)
 •פגל לכא רפומ הער ןיעכד סושמ תשתכמ יכנ והיימעט
 ןקדי:והל'ריבס רזעילא יכרכו היל יושת עקרקכ רשכה

 />)ה אתובר ימכ יא וחידהל ןיליגר ייהש טקנ אתליחד אחרוא תשתכמ טקכ אלו לבורטצאה תא ןלב חידהל טקנר יאה
 *'ישלפלכ םיערז רשכה ןיכעל שילת היל יבפחד מימל אכיא לבירטציאה תא רכמ ןנבר ירחאל גע׳אד׳ישירפדכ טקנד
 ןיאל ליה)באב ןימש שצלעל/יטותככ ןל׳מייקז וב׳שניהל לעבה סכרפ ליבשכ היכא יסכנמ תלטיכ תכהש יסכנ רושימ

 )לי^א. ;תובותכב ןנילמאדכ ילטלטממ אצנ יעקרקמתנ םיספכ רוקיע תלפוכ ותעד׳יעלמ



 %ןג אדתג #ככ יעיבר קרפ תמה תא רכומ

 רבכ יא ימד יכיה רמאת סא)יתבד איבלעמ עקרקל רבוחמה לכד רזעילא יב•
 ילטלטמ כ״א ןימאה דיל תוריכשה אב אהל יכה ןל אמייק)לאנ;ח יבר !
 הלמיש קיעומשאל אתא יאו והייצמ איבנ אלי והניכ רושיע איהד הסכרפ לכה ירבדל
 הלוכי רוכמל >ליפאד אטישב התיטזדנ ןרוגל ריכשהל אהד הזה ןמזכ יפא)איה ילטלט

 תאיג:
 אלו י
 ץכ•
 געאו

 עטנ]
 סינו
 ילטל
 הכוז
 ב ־
 הסכי

 ךכל־
 יעק

 תלש*
 ןיכי(

 יעו
 יבר

 אוז
 לא
 ת
 ית
 יען

 ביו

 ר:
 תו
 ת
 ת

 תיכה )ריכשהש ןוגכ תול שיו
 קיזה יכח רבע רככו הכשל
 תמיכש׳יפאד ןל עמשמ אקו
 ה ןיאד לוטית רבעש ןמזמ
 ףוסכל אלא תחלתשמ הליכשה
 1 סי :ןילטלטחל ומד אל)

 בר רכ^ אייחירד *1ליכחמציאמ ויריפא
 ולפא ןניכגמ אגהכ בר מ ןגיוה יכ ישא
 רכומה 'ינחמ :יחכד אירמעמ

 ןיחיש ז־־רורוב םכיתב רכמ רצחה תא
 ןמזכו ן^טלטמה חא אל 1לבא תויעטו

 איר ךכ ןיכו ךכ ןיב !ירוכב ןלב ירה וכותבש המ 1לבו אוה ו*ר רשאש
 רבוא רזע^א יבר הכותבש רבה תיב חא א^לו ץחרמה תא א^ל רכמ

 ׳סנ :רצח 1לש הריוא אלא רבמ אל רצחה תא רכושה
 םכיפינפה םיחנו םינוציחה םיתב רבמ רצחה תא רכומה ןנבר ונת
 ׳וזווחפ ןיאשו חמע תורכמנ הבוהל׳וחותפה תויונח תואסלחה תיבו
 ו־דורכפנ ן>*כדון>0ל ז־־יוחוחפ ז-ומע ת-יורכמג ןיא הכותל
 לש *סוליפ אלא רבמ אל רצז־ה תא רכומה םוא רזעלא יבר הסע
 ינר ינת אהו :הסע תורכמנ ןאכלו ןאכל תוחותפ רמ רסא :רצח
 בורר אה וי4ל והיתשיפשת בורד אח ישק אל הפע תורכמנ ןיאאייזר
 רצחה תא רכומה רבוא רזעילא יבר :רכל וחיתשיסשת
 יימאד אכיה לכ הכר רמא לכו רצה לש הריוא אלא רכמ אל
 היל רפאר יגילפ יכ עפשמ יתכר יגילפ אל אפלע ילובר אחריר היל
 רכסיייגד אביא עפשמ יתכ רבס רמו עפשמ אצכרח יבס רפ אתרד
 עמשמ יתבר י4ילפ אל אמלע ילוכד אתארר חיל רשא יא תבר רמא

 יכ
 תיכה ישימשת ןי!ט*טמה תא אל לכא י רגמ ללכב ןירכמכו יליטב אהימ רגח יבגל ת>

 : תיכ ישימשת ללכב ןכיאד ןילטלטמ ראש ןכש לכו תיב ללככ ןירפמ ןכיאד ליעל ןי
 ורקיא היתשימשת ינאמ תמש יתכ ןמקל ןכירתאדכ ילטלטמ ורקיאד ןלוכ תיב ישימשת
 וניאד קרמה תא אל : רתא אל ןיכ הכותבש המ לכ ול רמאש ןיב ךכ ןיבו ךכ ןיכ

 :תיעקרקב האנוא ןיאד רמימל אכיל םיעידומ םימדו ללכ רכח אל תיייכו סיתכ לכא א
 תיכוכז ונמע ןיאיגותש לוח >רפעש עקרק ח רפ תיאסליח : רצחל ןיחותפה סינוגיחה
 תיחותפה תמינמ :ותנע יפפכ איה בושח םוקמ ךכליהו ליתה ןמ ותיירב תליחתש תיכוכזב ןנירמא תכשד אמק קרפ:
 יכתהנ י א רדא אסולימ : םיכרה תישרל אלא הכותל תיחנתפ ןיאש :וז רגח ינבל אלא ןהמ ןירכוח ןיאש הכיז
 חותפ זיתה דצ לש חתפ רכל והיישימשת במד אייח יברד אה : המע תירכמכ ןיא ןאכלו ןאכל תוחותפד אייח יב
 רכומ ינא )ז הריד חקולל רכוחה יל רמאש אתייד היל רחאד אכיה לכ אכר רחא :יתינפה חתפמ ט שמתשהל רת
 רצקכד תשמ יתכד יגילפ אל אחלע יליכד הז רודח אלא ךל רכיח ינא וז רנח רמא אלש רצחה תא )ל רכמ הז ןושלב)ך;
 אתיד היל'תאד יגילפ יכ :הריד יורק דחיב לכהש ול רכמ םיתבו רנחד רזעילא'ר ידוח אכה ךכליהו סיתככ אלא ןירד ןיא

 :רגח דרק דכל רדאל ךל רכוח ינא וז רצק ול׳מא וליאכימשמ ריוא תשמ אניכית רכס רזעילא׳ר :אתרד ןכימגרתמ רצ(
 ל״אד אכיהד עמשמ אכרד אמק אכשיל ךהלו סה הריד ןושל םהינש סה תחא אתרידו אתרדד עמשמ יתב ירכס ןנבר
 ןיליגרש ןושל יתיאכ רצחה תא רכומה ינתק יכה 'ינתמו רגח לש הריוא אלא רכמ אלד ןידוח לכה ךל רכוח יכא וז רצז
 אריוא אלא רכמ אל אתרד ןושלכ 'יפא רצחה תא רכוחה רמוא רזעילא'ר וכ םיתכה תא רכח אתרד ונייהד רצח ותורקל
 הגד עמשמ דיבל ימלפ אל אתלע ילט אתרד היל רמאד אכיה לכ אכר רמא ירמאד אכיא ןכיסרנ יכה : רצח צ0

 יכה ג אתרד רצחה תאלקצ הרידה סש לעד הריד ןושל אנה
 ז



 וחתנ אנב יעיבר קרפ תיבה תא רכומה 4׳*?.שי

 יכתקדכ רצח היל רמאד יגילפ יכ ן ביס רג יכל ירמאד |ע 'בשמ ףוסד םישדע ונייה אחפז ט £1
 טמשמ אריוא רצח רבס רמ רצחל תא רכומה יאמ יאמראד אגדונ יצה'בוה ברמ ׳ינימ יעב

 שמה רנחכ רצח ירכס סימכק ןכשמה רצחכ ןיפדל םיאמט וידכ תיבו ויתיג היהש ימ הזתיכת היל חא
 .לקכ םישחח בחורו.התא האמ רצקה ךרוא השדעד סתה 'טצוקה ימכ 'יכו ןחידמ םישדעהו ןיכלולהו

 סתהד השקו המצע תג ונייה
 רמואו בוגינ אכירצתגד ןנת
 ןניכמס אתיירבאד׳ירטנוקב
 תנכ בוניצ דבעמל ןיגיהנ אלד
 אתיירבכ םתה היגמ י שרו
 ו אתפסותה יפ לע ןבגנמ
 רמוא תרו תגל בוגינ ךירצמו
 אל ןחידמ ןכיסרגיא וציפאד
 ואל סישדעד ןיתינתמאגילפ
 ךורעב׳יפש ומכ א&תג ונייה
 טיט םיאיבמ חפלט ךרעכ
 לש תרוענו קת ?ב ןיכ רעתו
 סיתיר ןימכ ןישועו ןתשה
 סיתזה לע ןיכתונו םילודג
 היל ייס אולהו ונמוש אציש
 אליאמא תרלת׳איהתדהכ
 רכחד ימגע דכ'ינתמב בישה
 ורקיע ןיא אוהש 'טיספד ליו
 דבה תיב א יקנ אצו דמ לס
 ימנ סיבקיו דב סס לע אלא
 ומצע דב וניא רמגכ יכ/יקד
 םיבקי ךורעב 'יפש ותכ אלא
 םתהו סיתז וב ןיאיכתשסילס

 יבו וימד ויהש יח יכתקד ימכ
 בישח א;ד אה'וכ'יאמט וידב
 תוליגר ןיאש ינפמ ומצע תג

 ותיא םירמושש יפל או־טדג
 אלש ותובישח ינפמ או׳טלמ
 אמטי סא ןמוזמ רקא ואצמי
 ןישמ םמח דיה לכ ןיא סנו הז
 רשפיא יאו דככ אוהשוכ

 רצח רנס רפ רצח הי1? רפאר יגיייפ יכ
 ןבשפז־־ר רצחכ רכס רסו ;ןטשפ אריוא
 ויד רכפ ןמחנ נררפן-ז סינכר רמה^
 *"*1ר תיסרוחב קיזחה הדוצמו תיסירוח
 ז־דנק ."־*ל הלוצמב קיזחה הלוצמ הנק
 ויד רכפ *ראומש רפא אהו יניא תיסלוח
 תהאנ קיזחהש ןויב ונידכ רעענחש 'י
 ינרסו אוה םהה'חשה יבה אוב הנק ןהמ
 אהשימשת ארח אלכו אוה ךח אעראו
 אהו רוחל אתשימשת אה בה לנא אוה
 בר רמא הנר רפא דאו דוחל תשיפשח
 קיזחה הלוצמ הנק׳יסלוחכ קיזחה ןסחנ
 רפא אחד טישפ תיסלוח הנק הלוצמכ
 אוה םהה ר׳מיובו 'ודש 'י ול רבפ'אוטש

 אכ,-ר לנא או!־ררח ^עראראנרסר
 רוחל׳חשימשת אהו רוחל השימשת אה
 רבמ דבה חיכ רכופה 'ינתמ :ל שק
 אל לנא׳ולוהכה חאו םמה תאו םיה חא
 היוקה תאו לגלגהתאו׳יריבעה תאבמ
 ובותכש חרמ לבו אוה ול רמאש ןמזכו
 ינוכה רבוא רזעילא ר ן ירוסמ ןלוכ ירה

 םנ 1 הרוקה תא רבמ רכה תיב תא
 יאמ אחפדט םי יאמ

 ןיד שריפ רככש דועו צטלטל
 תירהט ןינעל ןידה אוהו בוגינ יעכד ךסנ ןיי ןיינעל תג
 אלא ןירבוחמ ןה רכמד והנה לכד הפל את:שכת>

 סיכקיו רבוחמ וניאש טיט לס לוגיע אתפלט לפמשת רל
 ןניאש ינפמ לד םירבוחמ ןניאש ןויכ לכמ יאתא םילס
 ןיאש יפל ימכ יא היפוג דכ בגא םילטבו ךכ לכ ןיבגשק

 אל : ךכל אלא ןידכוע

 למט

 דוק המא 'ק וליא
 םהש דעומ להא)

 .י בותכה ןארקו
 כ ןי־לכמכ םיתבהש

 תסמו רקיעו קרפכ
 לדב ד ארתכ אנשיל
 ןנת טהד יגילפ רצק

 ׳א אנש אל ךכליהו
 *א אנש אלו אתריד

 זקיל רחא אנש אצו
 ק הלוצמ :םיתכה תא
 *סכ וב ןיאצומס רהנה
 רמ שיו !טנח׳יבל׳יפ ןכ

 •ץסלוקב קיזחה :םיגדל
 ידיימ םיכס ׳ג הקזחכ

 א,1$ תמקל ידכ תקזחב
 אמייקל וב רוזחל רכומ

 .שכ ףסכ" עיכקנעקרק
 נוצז׳הכקאל :הקזחבו

 הז ןהןיסימשת ינש ירהש
 גו בהזו ןהכל הזו לוחל

 ^יידמיס&פעאו ןה תימש
 י תקזח איכהמ אל הזל

 אמעט ונייהו הלוצמ תונקל
 הקזח ןל אקפנ ארק יאהחד
 ןישודיק כסחב עקרק הנוקש
 םתספת רסא םכירעב םשו
 דועו הבישיכ םתשפת המב
 התוא םתשריו אנירקא ארק

 'בישיב תשרי המב הב תבשיו
 עקרק ותואש מ7מל םשמ
 יריעה תיא יא וב בשוי אוהש

 ןורחא ריע לבא הבישי תקזחב הנוק אוה הב בשוי אוהש
 ןהש הלוצמו תיסלוח ךכליה התריבח תבישיב הנוק וביא
 הכוז אוה קיזחמ אוהש ותואב הזמ הז ןיקולק םירבד יכס
 'פמלכו ןלוכ הנק ןהמ תחאכ קיזחהש ן ויכ:זריבחכ אלו
 לכ רבוקה לביקד ןויכד ןלוב ימד ול ןתנש ןיסודיקד קפכ
 ליבשב חקולל והליכ דובעתשיא ירה ולשה רשע לס׳ימדה

 אמעט עמדנו ןהמ תקא תקזחב ול יידו ול ןתנש ויתועמ
 ימל ןלוכב קיזמהש יחכו דחא אוהש םלוע לס עקרק ףונב ןיקודא תודשה לכ אוה דח אעראל אמסי אמק אבבכ

 י ׳1 'י ־ ׳ * ־״* ^־־ אהו

 א תקזחל דוע וכל הת ^ומש ירייח ןלוכ ־מ7 ןתיכבד ןויב רמאת סאו ויתועמ דגככ והזי
 ינק אל סתהד יריימ רטשה ןיבתוכס סוקמכד רחימל אכיא הקזח ות אכירצ אצי ףסכב הנקכ עקרק אלהו ןהמ תחא
 *)0 ןסכב ןדקנ תיירקא ןהל שיש םיסכנ הכשח ךהד הלע ןיסודיקד קלב 'ירמאדכ הקזחב וא רטסב אלא תיעמכ עקרק
 רטשה תא ביתכיש דע הנק אל רטשה תא ןיכתיכש םוקמכ לכא רטשה תא ןיכתוכ ןיאש םוקמב א!2 ונש אל אכר רמא
 אעלאד אמס ידי לע ןיבוסמ תחא הדשכ הרשעה ךכליהו העירזל ןידמועתידס לכ את&ימסת אלמ : ק זחיש לע וא
 תגכ םיה קא לכמ :יושע ודבל דכ שימשתל תיב ותיאי מ דכהש תיכ דבה תיב תא׳כימה יכ*ימ • 1ת,*י יב״מ0

 ךל רכוח יכא וכותבש המ לכי דכ לש תיכה אוה ול 'מאש ןמזבו :והלוכ יסרכימ תגבו ןה ןיצט:0ח הרוק צנ.נ יי בע •ןי.
 הרוקה תא רכמ : ןירוכמ קיא רמשיהל וכותכ ןיחנומס ןישימשת ראש לבא דבה תיכל ןיכירגה יכה קיילי ןירמ״ ןיג
 זיו ירק ?67פו ?ש7עכ הלנע סייס .י-חחמ סייי-י 6.* (,0*0 '*י : ינה סיב רזיוי ינייהי יינב



 חק סנ״ ארחב אכנ יעיבר קרפ תיבה ת** רכופה

 איחוד ונייהד דבה תיבב סיתזה הב ןיכרפמו ץע הב ןיסיכבזיש הבוקנ ןבא אתכרפח לממ רב אבא יבר רמא למן7
 ןייכ ללכב רוכיי אוה דבה תיב ישימשת רקיע תוהש יפלו ׳יזיזה תא וב ןיכרפמש ומצע ץע ונייהד ׳ישרפמ שי)תשתכמד
 ןאבחו ןאכמ תגה שארכ ץראב ןינעוגש ןתיא תיסנילכ : רקיע ןכו קר ישוריפמ ןושאר ןושלו לטלטיחד בג לע ףאו דב;

 שיו סיתיאת שליממ ןהל ןיריק ועגבו קירבה לע הרוקה ןידימעמו הזל הזמ ןיתירכ סיכתיכו הז דגכפהז סיבקיכו׳הרון
 :תויתא שרורשן רוקש ומוק
 לע קתונש סירסכ ישביכ
 ןידירוחשכ דבה תיבב ס־תיז׳
 סושמי ןשבוכל ןהילע הריק:

 :יכבדזימ אל ילטלטית
 ןילגלבחש זעלב ןייו יתרמוש
 התולעהל הרוקה תא הב
 ןיתיכתמדהרוק :הדירו;
 סגש העמשמכ הרוק וניי׳
 רכמ :ןכ הל ןירוק לב ^
 סאד ישביכ סניא׳ירסנה ת•
 סתהד ןיתיכתמא ישקית ןב
 רכמ ינתק׳כה)רכמ אל ינתק
 םינותנ סירסכ ןיעכ ןה
 ידכ לבה ת ככ םיתיז ■י כיבש י ^:
 כ הכאו הנא ורזפתי אלפ
 ׳ארבו םהילע הר>ןן£> ליבכהב

 סיעיבקו ^-.^ידבותמס יניעב
 רג אתכסיתבו^יועל םש סב•
 םירצנד׳רכו םירציה תא רכפ

 דכה תיב לקע ונייה) ,רג
 אלש ידכייתיזה סהכ ןיר1 קש \ י
 ונייה םיבקי :כאו׳כא ורזפתי
 בקי ןיעכ היישעו הקיקקה 0'
 שורית סיב קי ה>וקישה> תבדנו

 1 המוה ןושל וקישהו רהציו
 לפונשכ השוע ןייהש שערו
 תיכרפמה :בקיה ןוו
 אכשירפד 'ינתחל לממ ונייב
 םיקירה :אתכיפמ ליעל
 ןיכקיט-ו איה העובקל כ>תקתב
 ןטרפמ הליחתבש סיתז הב

 יפוצרמו ןיקש :'וחרמכ׳ירחאדכ דבה תיבב ןתוא ןירנזע בקאו׳יחירב ןינמוטכמאו׳יכתמד לממ ונייהד טרפמב ןת^
 'ינתח ; ןבדחח אל לטלטימד לכו םיזע לש הנופמ ןיקשהו ריע לש ןה ןיפמרמהש אלא דבה תיבב סיתד ןהב תאסל

 ןכירמאדכ הזמ סיכפל הז ןה םיתב השלשו ט ץוחרל יושעש תט ץסרמה תטתא רכומה הכשחה■ רדסב ןניסרג יכה
 לוחה׳ידהכ יכתק אתפסותבו ןהידמ תא סש ןיטשופס יכוכט םישבולמ סש ןידתועש ןונימ הציחרל ימינפ תכש תואיציב

 ןינחזרה ןהילע ןידתועו ןחרמה עקרק יבג לע ןינתמש םירסנה :םינוציחה םיתבו סימינפה םיתב רפמ ץחדמה תא
 סימ ןהכ תתל סילפס :יכבדחח אל ילטלטימד סושמו םהילגר ופנטי אלש יתכיא עקרקה םוחמ םהילגר ווכי אל6
 תיייגמ רכח אל : תיטכוליא ונייהד מ ןינפתסמש דגב אוהש הארנ ילו חתפה דננכ ךסח תיאלייי י• ןילטלטימו ץוחרל
 וליא ןיאד אחעט ונייהו זחריה ןהכ סמחל ויהש סינע לס תירצוא אלו ־.ץחרמל סימ תוכפושש םימ תוכירכ םימ ל5
 הנוקשכד ותיב ךיתכ׳יפא סהב׳נכהיל סה ונוממ אלא היתשימשת ינאמ וליא ןיאו׳יעלד ךנה יכ ץחרמל ןידתיימה ןישימש^
 איהש הרוגח וב אצויכ תוריגממ וסרהנ ומכ תירוגמ ירעשו יטיח ומכ םהב תולצלו תופאלו ותיכב קיסהל הפוק םתוא
 מ' אתפסותב 'רג סיקמיה תט תא : הציחר רחאל םירסנה תא וב ןיעיממש תט ס רסכה תט 'מג :תמיפ האילמ
 םימקי חיו אתפסותב יכתקד תורויה תיכ ימכ ונייהד יל אריהכ אלו ןימח סימ ןהב ןימישמש תיגיגה וב ןיעינצמש רדח
 'ט םירסנה תא אל לכא :ץחרמה תטל ירבחימ סיתב ינה לכו ץחרתה םוק ינפמ ןשאר ןהב ןיכטפמס רדוס ןיעכ אוב
 ןיתיכתחכ אהד רקיע ןושארו ץחרמה תיכב ןהילע ןיכסמש םילספס ןכיסרגד תיאי 'רג םילפסה תא אלו ;ילטלטימב
 אתפסותב 'רג סינמה תסינכ תט אלו : ץחרמה טג ולטכיל א דסו ןיטעומ ןהש המחה תימיב ןיב :'יסיג םילפס יחב

 שימשת ירקימ אל וכרוצל יושעש תיכה סג והניכ ןישימשת ואל םינעד יכיה יכד סינעה תא אלו תיבה תא אל רכמ אל
 בתכש ןחקל ׳רפמדכו אתרופ ץחרמל שימשת ווהד סינע לש תורנואי תוכירכ אתא ייופטצ משימסק לכו : ךכ לכ ץחר*
 ןהב תושעל ידכ ןסביל יתשמיש הכ יחטש :ןייו תפ וב רוכחל תוייונח א/ממח : רצמה ךיתב סכהו םינוציחה סילנק ול

 ילה : אוה ןייו תפ רוכמל ושיתשת רקיע לבא סיתסתוש ןחש קתלכ הז דכה תיבכ ןמס
 1 18 א ח>

 םירסנה תא רכמ אל
 ונייהד ילל הארנ
 ןימחה תא ןהב ןיסכמש׳ירסנ
 אלא הרט קרפבןחכשאדכ
 םיפוחמ ולס ןימק ייה ןכ סא

 אלא :םירסנב

 • אהכרפמ 1לממ רכ אבא יבר טא 1לממ
 זרא לש חוסגולכ ןנחוי ר רפא תולוחב
 :םיריבא ■י הרוקה תא ןהכ ןירימעמש

 ר׳ה רוק הרוק :אהרמוח לגלג :ישבכ
 תאו םירסנה תא רכמ דבה היב רבוסה

 הנוילעה אל 1ינא הנותחתה םיחירה תאו חוכורפסה חאו םיבקיה
 תא אלו רוקה הא אלו לגלגה הא אלו׳יריכעה תא אל רכמ אל לבא
 ירה הבוחבש הבלכו איה ול רמאש ןמזבו ןיפווחמה תא אלו ןיקשה
 ו־ררוקה תא רבמ דנה היב רכומה רבוא רזעילא ינר ןירממ ןלמ
 תא ר גוכה 'ינחמ :הרוקה םש לע אלא דכה תיב ארקנ אלש
 רפאש ןמזבו חואלווח תאו ןילפסה תאו ירסגזו תא רככ אל ץחרמה
 רבב אל ךב ןיבו ךכ ןיכ ןירממ ןלוב ירה הכוהנש ו־רמ לבו אוה ול

 רה םג י םיצע לש התצוא חא אלו ביס לש תורוגמה תא אל
 תיב תאו '׳בקיה היב האו םירסנה היב חא׳רבפ ץחרמה חא רכומה
 ןמצעיימקי תא אלו ןמצע ירסנה הא אל לבאואלייה היכ תאז ׳לפסה
 לכו איה ול'טאש ןמזבו ןמצע 'ואלדה תא אלו ןמצע׳ילפסה תא אלו •

 תוכירבה תא אל׳במ אל ךכ ןיבו ךב ןיכ ןירממ ןלמ ירה׳בותבש המ
 סוניכ תיב תא אלו׳יפשגה'ומיכ ץכו טחה ומיכ ןיכ סימ זל תוקפסמה

 ןלמ ירה ךל רכומ ינא וישימשת לכו ץחרמ תיב ול טא םאו םיצעה
 רכומ ינא וישימשת לכו דנה תינ חירכהל היל רמאר אוהה ;ירוכמ
 היסקלתא ימשפוש היכ יחטש ווהריארבא אתאונח והנהןייווה ךל
 ינא וישימשת לכו ץחרמה תינ ־ומא הא אניגת היל רסא ףסוי גרד

 ירה ךל רכופ



 ן* ארתכאבכ יעיבר קרפ תיבהתארבומח

 : דבה תיכל ןידחתמ ןיא ירהש ןירממ ןלמ ןיא :הז תמחל הה1 םיצע לש תחצלא׳יפאלןירממ ןללכ ירה

 ילטלטמכ אדבע יאמ אלא
 לאל לליפא יאמ יתד
 יתא ימד עקרקמכ יאד םישמ
 המהבמ 'לקמ לכמ אהד ריפס
 אלא׳יפא יאמ יילשקאל אכיא
 ילטלטמ ןיב ןניגלפמד רמיל
 ידיינ אלד ילטלטמל ידיינד
 ךרפיחל יצמ ילהד ה״הל ךירפ
 יבג לליפא למד ילטלטמכ יא

 ימ *. ןירלכמ להי רצח,

 יבר יגח אהו ליכא 1לא ןחוכמ ;1רוכ ירה
 ישא בר רמא אירא ןחוכמ ן^לוכ ןיא אייח
 1לכו דבז־־־ר ח־ריכ ז־־רי1? רמא ישיי^ ןניזח

 א1? אל יאו ינק חאנרצמ ןיליאו וישימשת
 רכפ ריעה תא רכומה 'ינתכ :יכק
 ת־רואצחרמ תורעמו ןיחיש תורמ םיהכ
 לגא ןיחלשה תיבו ןירכה תיבו תובכושו
 איה ול רמאש ןמזכו ןילסלטמה חא אל
 תומהב הכ ויה וליפא הכותבש הפ לכו
 ת־וא רכמ ריעה רכומה רמאגבשר ןחוכמ ןלוכ ירה םידבעו

 תעפש ישא ברל היוא ברד תחב אחא בר םא טג ג רס:סח
 אז־־רפ בגא ןכרזינ ימר יעקרקמכ יאד ימד אלטלטסכ ארכע ,—!גימ
 ךל היא יאמ אלא 'יפא יאפ יכח יא ימר א׳־י־טלטסכ ארכע יאמ אלאו
 ארבעמית׳יפאריג אלדאלטלטפמ דינר אלטלטמ ןיב יגאש טיטל
 ןכר :דינ אלד יעקרקמל רינד יעקרקמ ןיב ינאשו ימד יעקרקמכ
 :'ובו רטנסה תא רכפ ריעה חא רכומה רבוא לאילמג ןכ ןועמש

 יגאכ םוא םולשבא ןכ ןועמש אהיגווחמ רכ ומגרת אכה רטנס יאמ
 תינווחמ רכ לבא יגאכ רסאד ןאס יגאכ שכ אתינווחמ רב'םאר ןאמ

 יגאב ןיחלש יאמ ז־־־רחבס ןיחלשה היכו ןירבה תיכ ןנח ןברזיפ אל
 ביתכד

 ל הנק
 יייקד סי׳צע סוניכ
 י סא לבאלל יקרה
 ונחל וישימשת לכל
 לגמה ךיתב סנהו
 חל ליאלה ןיילכמ
 בה תיפ שימשתל
 כ ליעלןרחאד בג
 לל ביחרה םירצמ
 ליכד יכה ןכי רמ א
 שימשתל תצק תיכ
 י רציחהילתפ אלהו
 א סחית ךכלד לל
 רחא ןישל ליי הצלח
 !יל רמא יא׳ירפספ
 !יליאל וישימשת לכל
 ייצ אתשהד ינק אל
 יא אהכרצמ ןיליאל
 ׳היא^־יבה תיבא
 צמ• למאס וישימשת
 ייא רמא יא לבא לל
 משת לכל דבה תיפ
 ׳ק להיילרתאיתשלד

 יכרצמ ללא רמאד
 >שת לכ יכרצמ ולאו
 ו אלד אריבכ אלו
 לרתא יכה אנש אלל
 > : רקיע ןושארל
 בד יתבה תא רכמ
 ריעה ר־ילא עמשמ ריעד ריע רקיע ונייהד יכתיתל ךירטציא אל תורצחה תא רכמו ריע ש ןיחלשה תיכ
 סיריכל רלכת ןינכ היתשימשת ינאמ ןילטלטמה תא אל לכא : ןיחלש יאמ שרפמ ארמגכל ריעל ןיכלמסו

 לא יאמ שרפמ ארמגב 'לכ הב ליה וליפא) : ירעשל יטיח ןכש לכל רכח אל להכ ןרמאד ליעלד ןילטלטמ
 הש רחאמל היתשימשת ינאמ ןיארקכ ןיא םידבעל המהב : ריעה ללכב רכמיל ןילטלטח ראשמ רתוי ןירלממ
 ׳ש 'תג :שרפמ ארמגכ רטנסה : ארמגב קכלחדכ ידיינ אלד ילטלטמ ללהד בהזו ףסכל ירעשל יטיח קש לכ
 ןלכמ /ידבעה זא הכלתכש המ לכ לל רמא סא לבא אפיסב רמאקל ןילטלטמה תא רכח אל אשירב יכתקד׳יכתממ
 ל יא ידבע תמש ימ עב ןמקל ןל׳יעביח ןכאו היחתפ להכיצ ילטלטחד םישח אתמ בגא יכבדזיח ולה אל 'רקיעמד

 ןושלב ימכ לדבע ןתיל סדא לש ותעל יא םתה ןל איעכית איכלפל ילטלטמ רחאד ןאח יבגל סדא יכב ןושל
 א רכלמה ירהש ילטלטמ בלשח סדא יכב תעל יפלד אכהדייכתממ הטשפיתלאכיא אה יאחאל סתה טישפיא אלו
 ןיד סהל ןיאש םידבע לליפא עמשחד )ליפא יאמ :םידבעה תא רכח אל יכה וליפאו יעקרקתא לתעד אמתס

 ליעל לכילוהל ליכי)סייק קלר לב שיש דיכד ילטיטמ יכאשד םלשמ 'יפא יכתק יאחא״רמיתל ךל תיא יאמ אלא *•
 יל םידבעה ללי א ידיינ אלד ילטלטמ לרכמכל הכיתכש המ לכ רחא יכ אכימא ךתעד אקנס ידיינ אלד ילטלטממ
 ירקמכ ןיניד ראש יבגל אדבעד יחנ אמית )ליפאי ןה ןיריכחד ןל עחשח 6ק אתמ בגא ילטבמ אלד ןיריכח ןכיא
 ריעב סיעמקה םירבדל אלא ריע רכיח לש לתעל ןיאד 'יכ יכאשד םישמ יעקרקמ יבג אכה יהל ינק אל יאמאו
 "ייחאל) דיגהל הנוממה דבע אתינייחח רב : ריע ללכב יניא ריעה ןמ תאצל ליכיש הז לבא ריעה סס לע
 ייה רט:ס שריפ לאננח יברל דבע יתיא אלכ ריעל רשפיא יאל ריעה רשל דבע אנהל הז ימ לסל הז ימ לש תידשה

 : הכילמה ביבסש תחש ינאב :לאננח יבר שלריפב סלמליטכא ןב ןלעמש : םימרכה תא הרטלכ ןלשצ ריעה
 בתכל * ידיינד םלשמ ןבלתמ אל ג ידיינ אלד יגאב



 יעיבר קר# תיכה תא רכומה •09$

 יוב
 וק ארחב אכנ

 ילוכנד רמאת םאו ׳ס ןיתל6 יאמ תינס יצ* [יכירנס סע ןיחלש ןיארקר ינהל רמולכ םימ חלושו'
 תידש ינאב ןיסלשה תיב ווה א-המלת ייה אלא אל אתינולתמ רכ לכא ןניסרנ אל אכה ס
 תיב לכמ והל ןנינשמד אכה אנש יאמו ןתיא ןיקפמס אלא 'ס אתינמחמ רכ דמל אחצשכ 'וגו סימ חלושו'
 ןיאד אדומלתל היל אטישכד רח!ל שי דומלתבש !ימלפה קת לע ףיסוהל אב המ ינאב ונייה ןועמפ׳רד רטנסו
 ןיחלשה תיב הדש ןיכ קוליח 1 ״?

 אמירשכ תוצוח ינפ רע םימ חרושו׳יתכד ?יכיייסק תיננ את"
 *י^נה רמא אחינווחמ רכ רפאד ןאמל
 איד אתרינווחמ רכ ינכרזימ יגאב אמק
 רכ ו*יי£א רבימ^ גכשר אתאוןברזימ
 רמאד ןאמיר אדא ןכדזימ יטנ אתיגווחמ
 חרכס ׳ם 'םאק יפה יטנ אסק אנח ינאכ
 ןיחלמ **־•*ם שי^ל יגייס ןיחלש יש^מ
 םינוביר סדרפ ךיחלש םאנש אתיינונינ
 ןועמש ןבר אתאו ינכרזיס אל ינאכ לבא
 ינברמ יכנ ינאכ יפא רטימל לאילמג ןכ
 אהיינוניג ןיחלש יאמ הורגס רמאר'כיא
 אנז־ר רמא ינאכ רבאר ןאמל אמלשכ
 ינגראמ ז-1ל ינכ קרוימ אחיינוניג אשק
 'יפא םימל לאילמג ןב ןועמש ןבר אחאו

 אהינווחמ רנ ד טל אלא ינברמ יטנ ינכ
 ןועמש ןכר 'יל רדהמו תינוניג ק׳חרמא
 יאפ חרנס יכ אחינווחמ רכ לאילמג ןכ
 ינכ ןיחלש יס־4ם אל או־ריינוניג ןיחלש

 לכא תוצוח ינפ לע םימ חלושו ביתכד
 גכשר א ז—יאו קדזימ אלאחינווחמרכ
 ןנרזמ ימנ אתיגווחמ יכ וליפאד רפימל
 וניא רטנס רמא ח׳ירוהי יבר עמש אח

 טיישל ריעה ןיתכשו
 ןג ירהש ינאבק יעט

 : תיכב )תכ גב לייטל
 תיריע ןיחלשתה תמנ ןיי
 ןאחצ אתלשכ :הכס

 ינאכ ינייה רטנפד ר;
 אתייכמיג קת למאקד 1
 לבא יככדזימ ןיחלש
 רתימל גב ש ר אתאי *
 אלא ינבדזימ ינאכ יל•
 רב ינייה רטנס רמאד ן(

 תפסית ןיינע המ אתיכינ
 אנתד ׳תק אנת ירבד ^
 יכבדזח אתייניניג רחא
 אקי יככדזימ אל ינא *
 אתינייתמ רבגבשר׳יצ

 הזה יכה היחתפ ,ידיי
 לימה׳מיא גבשר ינתי "ן
 יגאכה תא רכמ ריעה ׳
 ד׳ת ןנירמאדכ רטנסה ןי
 לכ ינכדזית אתטייחמ•
 ןניעמש היה׳תשהז יגאכ ן:
 יככדזימ אל יגאב ןנבר1

 דומל רטנס טקנלמ לנ
 ד ןנכרל יהנ*עמשל לל:
 ריכמ יניא ירמא׳יחל טנסנ

 ג״ה ;ןבדומדתיחל >?יאןי1
 רטנס רמיא הדנהי יבר ש,
 ריכמ סימליקפא רטמ וני

 *רתאי הלןניכעמ ןחקל אה
 יניא סיחליקנא ריכמ רטנ,
 כ הייכש איה ןכי ריכו
 הל ןניכעחלכ אתפסיתנ
 אנה 'יסרנל תיאי.ךימס;
 ןמקלי ריכמ יניא !הידרת;
 יגה אלא ןיעיא יסרג א
 רתיא הליהייבר אמיא יסר,
 מיא סימליקכא ריגמ רטכ8

 ׳ולשה רעסמ יל׳יתנל ךלמה רעיסאיה סימליקבא :רט*
 ידימ ן ריעה רסל לתא לכ לש םמ תמל 'יפכאה* סיתבהו
 •מו :ינאכ ינייה רטנס םליעל אלא הימתכ 'ט אירי6
 :ינאכ ינייה הלזהייכרל רטנסל יכה תימא תיציו

 יככלזיח אל ינאב יקסיעד אתיייכ ךהל אכדנ ינתקהו
 וניא רטנס אשיר יכתק יכיהי ינבלממ ינאכ אה עמשמל
 :'פדפל אשיר אישק ןג םא ינבלממ אל ינאב סילע רינמ
 היתינב אלו :שרפמ ןמקלו היריש ןניסרגל תיאי הייריס
 שרח בתכדכ סירעי תישריתה אלו :הל ןיכומסה סירפגנ
 הל סיצקיחה : אשריחכ ןכיתגרתמ רעיכ לאקזחיכ לצי•

 ;קמממ ןיצקןקה הנממ ןיצקימל ןיצרתמנ ריעל ןיחיתכ (יאשכ קל ןג יתקזח ןויקלן הל ןיחותענ ריעצ 9911999

 ם וא1* יאמ רוכמ סומ^יוקנא רוכמ
 עיגרבג ימנ רטנס ארבג סומלוקנארמ
 אז-ויארכ אהו אתיאדכ אח איריא יריס
 אפיס ינחק אקו יכח תימא ו־יימנ ימו
 ןישרוח אלו חיתונכ אידמד״ש איר ימא

 אידו תיד ןיצקומח

 ןיקגשה תיכ הדס ןיב קיל
 רבמ ןינעל לעבה תיכ הדשו

 ציינגכיגל ינאב ןיכ קיליח שיו
 ןיחלש סרפל אחי כ אל ךכל

 אתאד׳משת יוהד תלעב ימכ
 :לעבה חיכ הדש יטועמל

 רילמי סדרפ דייחלש
 ןליאה סס לע
 תיראפ חלזשי םידכ השיעש
 תלשמנ םידכ שעתי בימכדכ

 : רתיגי תיראפ
 ינאכ אמקאכמ רוסא
 רדהייי ינבדזמ אל
 לב לאילמג ןב ןיעמש ןבל היל
 בנ לע ןאי ןבדזמ אתיכמחמ
 ינאכד רמזתי לקמ ןניעמשד
 'נת7 ןייכ םיקמ לכמ ינבדזמ
 ינאכ יליפאד היל תיא אמק
 ןברל היל היה ינבדזמ אל
 ריפש ישזרפנ (׳ילמנ ןב ןיעמש

 אמיננמח יפי ינאבד רמימלו
 יבד :ןבדזימ

 תפסימב ןכי 1ככח'טר סירג
 רמ>וי הליהי יכל עמש את
 וניא סיייליקנא ריכת דט;ס
 סימציקאדק יאל יאמ ריכמ
 אה ארבג ימכ רטנס ארבג
 יכה אתיאדכ אהי אתיאדב
 אפיס י:תקד ארבמסח ימכ
 ינאכ ךיסיפ ילזיב יאמ 'יכ
 ינכדזמ חלד איה ינאב יקסיע
 'יפ ינבדזמ היינע ינאכ לגא
 היריס תא אל לבא רמאקדמו

 ד ללכיי ינאב יקסיפ ונייהד
 רמאקז ינאבב ליעל ירייאד
 יברכ קדיהי טר תרבס ימ
 היתמכ יאקי׳יל׳ריבס ןיעמש
 יכה תימא תץציי אל אהו
 היתמככ הילע גילפ אהל
 ןיעמש ןכרד רטנסל אתל רטנסכ הילע גילפד ןידה אוהו
 אהי ינאכ רסאד ןאמל איסקי אתינניתמ רב לאילמג ןב
 ןכרד רטנסל !הכינ רטנס ינייג ירת ןכ םאל ישקית אל
 ןאצבד ינאב קדוהי יברדו איה ארבג לאילמג ןכ ןיעמש

 קירמאלכ יהכינ רטנס ינימ ייתד רתיל ינא ןיכירצ יכה
 ריעבש רטנס ססל אלא הל בתכ אל׳יפא ןימינב קריזהכ
 אריטנסל תביסנ תא הבר תישארבבו תטיממ זז י>ה
 סיפילטיפא ^רשילהשעש דג׳עיצמ׳בבד תפסיתכו אריקי
 יוה הדיהי 'רדו אלכנ רטנסל יבה לכמ עמשמ רטנס וא

 תאו ינאכ

 *1 1$ כ ח>



 *©ג&ס* ארתבאככ יעיבר קרפ תיבה תא רבופח

 'יצחכ : יבל יהייאק חננדב הל הימקומ :ימקל)םינד לשנ תופיע לשנ היח לש ןירביב אצנ אתפסיתכ .:,כרג יכ;>
 ןנשל היר־שו סיתכיב אמנלצ קספה שיש תצק הנתמ תגלפנחש אצא ריעל הכומסה הלנדגה העקב תכיתח יגאב יקסיב
 • יכבדזימ ריעל ןיכומסה ןתצע יגאכ אה ריעה ןח ןינלענתנ ןיקוחל ירהשיכבדזח אלל אנה יגאכ יקשיפ : איה סייריס

 מכח רטיס רחאקד )כייהו׳יגאכ רטנס סלנעצנ רוכח זניא סנתלנקנא רנכמ רטנס רמנא הדוהייבר ךלפיא ןניסרג יבה
 ייריש לבא יגאב מייהד 1

 אל ינאכ יקסיפ ננייהד
 רל היל ריבס׳תסהו ינכיזימ
 ונייהנ גבש רכ רטנסב הדנהי
 'ר תרמא תיצח יחנ ךירפקד
 ילמג ןב ןיעמש ןכלכ׳דנהי

 היל אריבס

 ־/

 יידזיכ היריש יאב ןנירמאו סיגו 1רשי תופוע 1ישו היח 1לש ןירכינ א^דו
 אה ינכדזבא^ר ^וה יגב ׳קסיפ יגב יקסיפ אבא יכרר״א ׳1לזיביאס
 סוכירוקגא רובס רטנס רמו>4 הרוחי יבר ךופיא יגנרזפ ן׳-צע ינב
 אריכס לאירבג ןב ;ועבש ןברכ הדוהיי'ר תרשא חיגמ ימו רובס וניא
 ן־ריריש חיניד 1לכא ינז־־יקר הייד אריכס ןנברב הדוהי יבר א,—וו חייל
 רכפ ריעה חא רבמ רפאה 1לאיירםג ןכ ןועסש ןנר וייאו חיחוני אידו
 ז^ירו :ארהב הילע גיירפו ארחב היתווב היו ר:ס הריהי יבר היתונב
 ןיא חונב ה1? ויה יהגימרו :םינו 1ןשו תופוע ילט ן היח 1יש ןירביב
 סירביב חשניכ דהא קילחו םיב דחא קידח הל היה השע תמבסג
 אה אישק איד המע םירכמנ וידא ירה םיגד 1ישו תופוע 1לשו היח 1דש
 ןישרוח חא א4ו יכת אק אהו רכל יהיאק יננר אהו וינל יהיאק חינת
 תא רכופה 'יגחב • הנפיה ןיצקושה אפיא הל ןיצקוטה
 סחש םרכבש םינקה חאו הכרוצל םהש םינבאה חא רכפ הרשה
 סינקה תציח ח־ראו עקרקל תרבוחמ איהש האובתה תאו וכרוצל
 ת#-*ו טיטכ היושע הניאש הרמושה תאו עבור תיבמ התוחפ איהש
 ת>•* אל רבמ אל לבא הפקשה תלותב תאו בכרומ וג אש בורחה
 אלו וכרוצל ןניאש םרכבש םינקה חא אלו ־ברוצל ןניאש םינבאה
 הב לבו אוה ור רבאש ןמזכ עקרקה ןמ השולת איהש האובתה חא
 ן־־יציח חא אל רכמ אל ךכ ןיבו ךב ןיכ ןירוכפ ןלוכ ירה הכותבש
 אלו טיטכ הייושע איהש תרמושה תא אדו עבור תינ איהש 'םינקה
 יאמ* 04 :תפקשה ןדס תא אלו כברושח בורחה תא
 סינכא רפא אלוע אפכאד ינבא ופנרת אבה חברוצל ןהש םינבא
 חורחס ינת ררגל חחוכצ םינבא א יח יבר ינת אהו רדנל תורודסה

 ז־לק ריעל 6'םא לכא סהל ינרל י אפכאר ינבא וכינרה אנה :
 ריעה ספב ארקנו הכ דחא
 םס לע יהיתנ ריעה ןמ גלפימפ אלא ריעה ראש נחכ השביב דחא קלח ימכ יא לכה ןיפ חיה תחא ריע אהד המע רכמנ
 יכתקהנ : רבל יהייק תננדכ אתייתק ךה לבא התע ןירכמכ ריעה דצל ןתחיתפ יאגל והייק חגכד : א לקנ ריעה
 הנמיה ןיצקוחה אמיא : יכמ אל יכה )ליכאי יאגל 1הייק תגנדעמשחד הל ןיכקומה ן*שר תה תא אל)אתיימק ךהב
 ןמכ ןה ןינט,טמה ןישיחשתד בג לע ףא)שרפת ארמגכ הכרוצל ןהש סיצכאה 'ינתמ :ןוחל ןיחיתפי
 ופריציג ןהש סרבבש םינקה תא * *• יהל בישח רבוחמכ םליעל הדש יאהמ התוא ןיזיזמ ןיאו שימשת יאהל יעיבקד
 ןליאה 'כ דחאו סיכפג דקא הדש ללכב תינליא לכס סרכה תא יכמ הדשה תא רכומהד ןניעמש אליממו שרפמ ארמגב
 רתואש םדא רמולכ ינפממ רבל יכפיג היל תיא יאמט ירמאד תגכו׳יכתמכ חכומדכ המקשה ןדסו בכרומה בורחמ ץוח
 2 הדש ללככ ןירוכמ ויה קתס וליאד ללכמ ול׳מא םינפגה ןמ ןוח םינפג וב סיו׳ונליאה ןמ ןיח ךל רכימ יבא הדשוריבקל
 םירצונ תכיס הרימזש : הדש יבגל הליטב זא תיחפ איהש :דחא תלקב םילידג הברה םינק זע'ב קזרט סייקה תציק
 ותוא ןיביכרח רבגתמו ןיקזחתשכ לבא ותייתבכ ונייהד בכרומ וניאש בורחה תא) * טיטכ הקיט טיטכ היושע הכיאש :
 וכתחנש םדוק התורחבכ אמקשה תליתפ :הדש ללכב תינליא ראש לכ לבא הדש יבגל ליטכ אלו ומצע ינפכ סש יל שיו

 ה היתלימד
 ילכ זל רמא
 ןירטחןלזכ
 אל רכמ אל
 היתינב תא
 רבס יכשמו
 הילע גילפו

 וכס רטנסב
 בי (!ילמג ןכ
 י ימכ יכה :

 יניב הליכב
 ןי רכיכ אלו
 ןיעכ םיגדו
 יכ יהנימרו
 רה ןכיסרג
 יה *סהחע
 ב דחא קלח
 וכיבו 'סביכ
 * ירה םיגדו
 חא קלחו ;

 / ןויכד יאק
 המע תללכחנ ןיא תינב הל
 ןבדזמ אלד אוה תינב עמשמ

 התואמ וניאו׳יעה ןמ׳יגלפומד
 שי רחא םש ירהש שחמ ריעה

 ולצקס רחאל יפכאד *גבא תג : ומנע ינפכ הדש ןיכושח המקשה ןדסי בכריתה בירקי סינקתצ תו תי - ש תק
 ז קדסל רדג ,ושעל הדשה ךותכ תורחסה :קורה סרזפי אלש ידכ םינבא םהילע ןיחיכמו ושבייל ןתוא ן־חיכח סירמיעה
 למ.רתא ןיעכ יעכאד יכבת ומיגרת אכק : ימע ריכמל הדסד עובק שימשת והל כישח תורידס ןכיאד געקנ תייטו

 1 *יערל ; ןנברד אבילאו ריאמ יברד אבילא ישורפ- הית-יתל רדה



 וק 40*8 סי ארחכאכנ יעיבר קרפ תיכה תא רכופה

 היישע ןיאש אשירב סירנ םכשל הרימישל תאו סרכ רכמ הניפסל תא רכומה קרפב דקאד ריאמ יכר5
 היישעה סירג רכח אל יבג אפיסכ) טיטב ןבברדא יגולפיאל אתאד ןכיעחשי סלכ ישימשת רכת
 ןיא ןתקמד אוד : אכפיא סייג לאנכק יניכרז םע ןככרל ןירכמכ ןניאש ןישימשת ןתיא יליפאד רחיתלו
 ןיכירנ ינא החד םירמועה לע יתקחד <רל שרפל האלנ ךכליהנ ןל ןיליכמ ריאת יברל ןכ לכ יעיכק אלד סרכה

 הלשי סרכ ישימשת לכב
 ל ןניעב יניתכשמב ןייטשסי
 רסמ תרלד ימד יכיה ישירפל י

 ןכליהי רסח זניא ןנברלו
 יפכאד ינבא ינה ריאמ טרל
 ןי פ הלש ללכב ןה ןידסמ
 ךרוכל תינמוזמי /יוכקותמד
 ןתמח אלד גע^וסירחקי;.
 הדשה ךותב תחניח ן;'.;.י3
 יכהא יכהלד הדשל ץיק אלא
 לכ רכח ריאח 'ר רתאדיאת
 כ ידפטל סייכ ישימשת
 יהנה יליפא הדשה תריכחב
 יביתכ ןיחכיח ןניאש ןישימשת
 הדשה שית שת ךרינלי ליאוה
 יפא ליעל ןרתאד אהי ינקתב
 יכה'יכ עיבק סתה ח׳ר 'חית
 ירק י:קתימד יפכאד ינבא
 ןירכוחמ ןיאש פעאייעכזי
 שימשתל ןיעיכק דל עקרקב\
 ןלטלטל ךרד קאי יז הד5

 :ןליאשהל אלי דקא הדשל
 לכ רבמ אל ירחאד ןנברל
 ןידקחמה אלא סרכ ישימשת
 ןירכמכ ןיא שימשתל הכרה
 : הדשה ךותל ןתקתכ׳א אלא
 תורודסה ינכא רתאד אליעל־
 אמתסמ ךחרכ לעבי רדגל
 אל תרלד׳יתלימל טקנ ןנברכ

 סילמיעה לע םיקנוח והיס
 ן ישולת ןהש ןירתועהו ליאוה
 אלד י״רל הארנו ןי'יכמ ןניא
 גקיכה אל םלועמש ינייה ןתממ
 ונייה ןתקמי סירמלעה לע
 יתתמד יאצי יתנזה רבכש
 'יכ ךורעב ןיקלוקמ : אתשה
 אלש ילכ תיפ־לקה יריסהש
 תניק תא איי, :יעילמי
 יניטק 7 בג לע ף י 'יכ סינקה
 הנשמ לע ןתקג ךיראי דוע
 בורקו הרחו&ד איההכי וז
 הצקתמש דומלתה ךרל ק א1י
 ;ךי לאמ כקאי השמה סלפמ

 יעב

 ןת־־רחפ א*לד נ'עא ןנקתמד ריאסיברל
 סינכא ׳םאר אליעלו ןחרמר אוה ןנברל
 ףא ןנקהכר ריאפ יברל רדנל תורודסה

 :ןרדסד אוה ןנברל קרס אלד בג לע
 םינק :וכרוצל ןתש סרכנמ ־ינקת תאו
 םינק יאני יבר יבר ירסא והייתריבע יאפ
 רל םינפגה תחת יריפעפש םיקלוחמה

 ןנברל ופקופ אלד געא אייפשטד ריא□
 תרבוחמה האובתה תאו :ומקוטד אוה
 : רצחיפל יאטמד געאו :ובו עקרקל

 עביר תיבכ החותפש םינקה תציח תאו
 אדד געא :טיטכ היושע הניאש חריפושה תאו :יפילאד ג עאו
 :הסקישה הלוחב תאו בכרומ וניאש בויותח תאו ן אעראכ אעפק

 יגנא ד סל הכרוצל ןניאש'ינבאה תא רכפ אל לכא :ימילאר געא
 שביגנא רכאר אליעלו ןתחמ אלד ןנברל ןנקהפ אלר מ רל יפכאד
 םינקה חא א'ר • ןדריכ אלד ןנברל ןנקתכ אלד מ״רל רדגלימודסה
 איו :יפקומ אלד ןנברל ןייפשפ אלד סירל וכרוצל ןניאש סיכבש

 תציח חא אלו י• עראל בירצד נ עאו: קדקה ןס השולתה אובתה תא
 רפא אנא רב אייח ר רפא :יניטקר ג עאו \ עבמ תיב איהש םינקה
 לש הגסק הגורע וייפא אלא ורפא ד בלכ סינקה תציח אל ןנחוי ר

 רפא הפע תרכמנ הניא המצע ינפכ סש חל שד םיפשכ
 ןכקת״ד אלא תירזדס ןכעכ

 ונייהד ךכל ןרריסדדע ינבדזמ אל ןנברל אוה סרכ ישימשת לכ ללכבד יז בג לע יז ןרדיס אלד געא יז הדש רדג ךרוכל
 היל עחשח׳מתס סינקד׳קרקכ ןילידגה סיכק סרכל סיכירנ המ יהייתדטע יאת סינק : המיד עובק שימשתל ציד1 השעמ
 תולססאהי ןיפוקז סיבפגה יהיס ידכ סיכפגה תקתיידימעחש ןילניפמ ןיקליקמה סינק : םינקה תניק ימכ ןלודיג םוקמב
 ןיפוקז ןניאש ימקיח אלד געא : ךכלןיכקותמו ןיכפושמ יופסמד :שליפאפ יהל ןירוקי 'חרקב *לקלקתי אצי רייאב ןילית

 יבגל יכה יליפא ימד רלנקכ רונקל דמועה לכ אדסי התרינק ןמז עיגה דנחימל יאטמד געאו : עקרקכ ןיידע ןיניע:*
 הזי ירמגל וישכע רכוח הדשה ירהש איה אטישפד רכמ יכתיחל ךירטציא אל יאטמ אצדבי הדש ללכב ןירוכמ הריכזי
 רתכד ימיליאד געא : רכמ יאדוד אטישפ ךכליק יזק אל אתשה הטיקללי ייתיריפ ןאכ לשכל רכוחל חיני חל חקולה
 ןכיא תשהד ןנקתמ אלד מ*רל ־• עקרקכ אעיבק קלד :לדאו׳ינתמל׳דיחלת שרפחקד איה ישידפי ןנילזא עקרקה תסיפת
 תפנהל הרינק רחאל הדשכ ןחטושל אעראל׳כירנד : בישקי עיבי שימשת דה אלד ןתקמ אלד ןכברלי ללכ הדש שימשת

 רכמ אל ךכ ןיכי ךכ ןיב יגתקד הכשמה תטיש יפל יניעכ הארנ םיקד סיכק יכיטקד :שכיילי עקרקה קירמ האובתה
 ןנינת אל אשירד אפיסכי ייכ בורח עא אלו טיטכ היישע איהש הרימישה תא אלי עביר תיכ איהש םינקה תניק ת*>

 תניק תא אצי אעראל אכירנד געאו קרקה ןח השולתה האובתה תא אלי הל ןכיסרג יכהו יז העימש רדס ןכס׳יגתמכיהל
 רמא דע 'יכ דבלכ םינקה תניק תא אל ן:חיי יכר רתא אבא רב אייק יכר רמא יכיטקד געאי עביר תיב איהש םינקת
 לס תינבלמ רזעלא ר יעכ העיכקד בג לע ףאו טיטכ היישעה הרחישה תא אלי איכלפד אדריי הל ירקד אוהי אכפ כ>
 ןדס תא אלי בכרימה בירק תא אלי יקית 'אמ ילטלטיח אצד אכיה דע׳ט הימד'טר יעב ס אריז טר יעב יכ םיקתפ
 םירפוסה יעט יז העומשכ סירנק םירבד שיש יפ׳ו'וכ סקד ארק רמאד כר רמא 'לית ינהכמ יכיטקד בג לע ףא המקנה
 עקרקב עבור תיב קיזקמי בזסח רבד אוהש דבלכ ינקה תניק תא אל : הבשרפא יתרדיסש רדס יפלו םירפסה זשכתסת
 ךרדש יפל םיתשכ לש טקנ אתליתד אחריאי עביר תיב ייה אצד ה:טק הגירע וליפא אלא הדשה םע רביח יניאד ורחא

 אתלימד רועיש ךל שר פ דבלכ םינק תניחבו וחנע ינפב סש ול שיש רכי לכל ןידה איהי הסנע ינפב סס ול תמקל
 רמא :אל אל יאו ימנפ ינפכ םש יל שי עביר תיב ייה יאד איה אקיספד
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 תייב * מ ר זעי}א'ר יעב
 'יככ אנ ס תזע לש
 יאק תיבה תעפאד 'ירטכיקה
 ת כ׳כז־ב ל כ ,רייא אנ זהד

 היימוש תתעאל ירליאיכ
 יחק אס״רל הרזישאייאק

 :היתישהתא רנמדיכתקל
 אערא

 כאכ3 י עיבר קרפ תיכה תא רכומה ^

 1:ח'"בי יייאקי ה״ע י:ענ סס הל םי ימד-ביה את(ל ישירכל ׳מ ירקד אהי א׳* בר רמ4
 טמ הניא ט טנ התיטד ןייכ עקרקכ הרחישה אעיבקד בג לע ףא : י־,:ע ■1 ששס תגורע

 סכ אנא ה /ש ל׳ככ ת כ ןיאדתטהתא רכמ אלש הדשה תא כגמכ איה ירהו הז־־יע י ,סכ שש
 ט טכ הרשע הכיאש ל ט טכ הרשע ןיב הרימזשכ גילעמקד ןיתיכתת ס 5 שמאב רזעי.א יבר יעכ

 מ קד

 ה-חרוו ?-.1ל ויקרא־יתואזפנר־ימא
 טיט היושעה היימושה תא א4ו אייי• פר
 יבר יעכ אעראכ א־ייחבד בג ירע ףאו
 ויכיח ותמ םיחתפ 1:■ש חוגכל־ם רזע־ א
 ־יבחפ אחרךלר יעי ־ת .אללגישב ירנחפד
 יי בחס אל■ ו יכיסכ יטיק;ד ךל ־עכיח יכ

 1"ש חונבידפ ה־־־^ייי יבר יעכ וקיתמ יאמ
 ירבהפירנחטד ןויכ דאיריכעו אוה'טלעביונ'דחכא ימ יהמ 'ונולח

 ירטייטפד םיח לג וחס הטמה -ערב לש תונכלמ תיפרי ר יעג וק•"
 ילט סיס א ר ייה ךל יעגית ׳כ ילטלטימ חר ךל יעכ ת אל הדרנ
 לע ףאו המקשה ןדס איו בכרומה בורח תא אלו : יקית יאט
 טמקד **רק ימאר יר ר יא הריהי בר רגא י'-ים ׳:ה אניי א•;ט־ד
 לבנ רשא הדשכ רשא ץעה רבו רמוגו הלפכמכ רשאי ״■ פע חיש
 ב - ס הנגל ןי-ירצ ןיאש ויא ואגיביכס לוכגל ירצש יפ בינ ם ולוג נ
 יאדמ !.ד חי בר רסא חרוהה ןפ □ייצמל ןאכמ איש רשמ בר דמא
 ץיאהו ןייקיר ךר ינק הילכהבכל ךירצ ה רבחל אערא ןביבי ןאמ
 6יי3׳*־ יכ,י ינק יכה היל בהב אל יכד בג לע ףאו [יציצו ן ציחו

 אעיא חילרכאאוהא־יטשיר

 י״א"^3*יחיי'י־רטייהיעינת״תןינת״ יימ
 י 06 ה ל היעב דק נ ז״1 שרב״דכ ללב הט הל יובחיה אלדב אבה לבא ־ב סב אה■״ ירבחמל
 חקשה קסי בברימה בירייד יצימ ינהכמ:יכיסכ ןא תירמס׳יב ןירבלחחש הדהכ ילט טחד :אל
 רסח ןכיא הביתבש המ לב רחא סא ול־עאד ןניעל• אליממ הדש לננב ןניאד אנ״חבסמד ןי כו

 איק ןנו״׳יסאית המקשה (יסיב־ר״יה ביית לבא ימ-יק יבהל ,קית,קר״ל
 .ה הד" רנמ אל ןי רכימ ינח ןביתבש המ לג ,ל רחאי םינונימו 'ינס ונמו תידש ׳ג יל שיש ימ,

 •'ו*'•'/•* י ׳ ^*"יי׳ "הרבאל הד&ה זל רכמ/)רכע #לג1)44ר2מב רדח חיי* דתי-י-י •יי•
 סקיי יתכרכ תינליאה לנ םהרבא הנק יבה יבא,יעי ת אמ׳ד ןרא "ריע ייצ רל-ילמ,"׳"^ (י0' נכי,"ה כ,י" יכ"
 לבכ רשא יאה,.*אה לב תא סג הנקי סתס הדשה ת> יע
 ןתיח ליבגנ יינסימ אתה סרדמל הדשה ילמג ןיתנ ,גייהי הרשב דשא זעה לבי בעב"י 1>
 ןיגכ ינייהד סה ינשי סעיטנ סה ילש ןיתב רמיל סהילעסדא רערעי .קיש ביבס ־"ו ח,ל״״,1?,, * ד ״

 רדל"׳"בבי תיאהד"" ? *^סהל״״לזלג ־־ל־עטנימ תבש ,כ'ד'הל0'ש'^ל^^ליא
 סיעיטני תי־ליאי ל־ל״נע סירנמי חא* "י *יע1ט־ *הש'ח *ויי1"'" ־0 עודי יהי תלימ אשי־אי סיבלשמי סילידנ

 !י^1ד כי:ס תיד י"""חיז" ״*״*־ "**יל־־ינע״4״יעה, איש ל בבסיינמ רני^ב

 י־ק'51יהיל נ'" א־'־י ־־ ל" ־?אי תיריע ןינעיט ,ליא ןיאש ׳ישיעמ ש׳, ,ירשכ י׳רנה רה
 ;יתצ ;ןי ?י,חל ^'־ת״נ י"" אצ אהד,דיא;^1־61־׳ה^התצ״כיבכ״מ יניאשיבירת יעי סתס

 ^קדד;3ל ר״אק ילקדל־אי״יד רמא ןימסב ןמקל אלא היל ןנ־סרג אג אנה יכ אי־!כ איק יח יבל ל'א? רטשה
 יי יג" ־א " הדש ? ת!יט״'־ף ]ל אנ־יכזמ 'לקידי אערא תקילל רביא היל רמא אדימלת

 ׳ * ת6מ ','י7 !1״ץ 'כ אלויל־ א־'לא תא[י אל אהי דתא׳יקתב ןל אנניבזת יתנ ילקיד! ,ביתנש■ סי-קד?

 מ קד
 יקנל
 בקכ
 ליבה
 ןאצ
 זזיה
 זקס
 ׳טכ
 טח

 'ידהו
 •ד־תי

 יאמ
 תפל
 ! אל

 סא
 \?ב.

 ■ ןאב

 !לד
 וצש
 י>נצ
 6?ל

 אה
 יבכ
 חמ

 יןג;
 נ0
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 חק 43) .2^(3* ארתכ אבכ יעיבר קרפ תיכה תורכוש

 ־ <ל ,
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 יירקיד

 אל ס6ד ג׳עא 'מ ילןייד הב ןת א ןיא ילץדו אערא דכיצ ילקיד ירת היל כ־היייז-יל ■
 נה.ימ ןירוכמ ןלוכ ויה אתתסבילקיד רמא איה .חרמא הריכמל הד&ל^כב•
 ינקל ינולפ בורחמ ץוק ןמקל לחימצ יעכדכ ערנ אתשה תיא יא ןהב בותככ סירפס שי

 יצקל סש שי סאל עתשעד ילקיל י
 רכמ$
 רתי
 י \
 יאה
 לכה
 ףי6ו
 דיס1
 צ •
 בתצ
 'וכ ןינזל
 אלו
 רפמ ש
 רועו )1
 ןציזח ר
 ביהי $
 ירהצ/ 1
 יכהאוימ

 •״׳ ׳ * '׳מ/׳״-' •׳1' • ו!'*■

 בורחמ ץוק ןמקל לחימצ יעכלכ ערנ אמסה
 ירת עמשמ יצקידד ינק אל אולתסבד ג׳עא ןיבור ק ראש
 'רטשל ירכוש אכה־ןייש אל)
 רטשכ בת־׳כשכ אקחד אנא
 דועו אל הפ לעכד אכה לכא
 ןיאלתי ןילקיד ביתכ הקהל
 תלא רמאק אלד אכהו׳יכ
 ;יכה רמימל ן יש אצ ןילקיד

 ץוק

 הי*ד חיא יא ןניזח ירקחו א^רא
 הי ל !יכחל חיל יאו ילקיד ירה היל ביהי
 ירה היל קירפ ידיבשכ יאו ילקח ירת
 ז־דנ היא ,א (גיזח ילקידב אערא ילקיד
 חקפ ינק אל אל יאו יגיפחניבז ילקיד

 ילק׳ד היל הי1!ילקיר יב״עיא *הה ועט
 ארקידיאןניזה אינ^לפ א^קירפ רגד ל א היל *ופאק יל׳קירל איזורר
 הי ל דכא ךנה ש׳כ אוה אשינ אלקיר יא החיש חי־חיש אוה איס
 רנל ילקיר היל תיא יא יגלאמ רכל ינליא היל היא יא ינליאכ רב *ל
 יגליי־^מ רנ ל ינפוגו ינריא ינפוגמ רכל ינפוג ז־־ריל היא יא ילקידמ
 רמא יגפוגפ רכל ילקירו יגפוג יגלאמ רגל ילקרו יגלא

 שע רכמש ןתיא דכצ׳ילקד יצ שי סא ק*הד מ*שי3קיי יית יצ בהי׳תאק אלא יכה*מאק'לדמו ותנע'
 אהי אלש סילקד יכש הז צש יכריגל הנקי ילקיד ירת היל ןיבז אל יח> ילקיל ילת היל בהי הדש
 יא) : סי קד ינש ימד דגנכ תיעלה ןמ )ל רוזחי וא ךכ רמצ הנקחש תינליא ךל רכומיכא ול הנתי
 תיעט חקמ : יצק ד הכ תיא יא ןכיסרג אכה ךל רכומ ינא וכותבש סילקד סע הדש ילקידב אערא
 אהימתיעט קקמ לבא תימשמ רתמ ייפא רקוס רכו׳יל אכיה ת עקרקל הלנוא ןיאד יהנו תועמ י , -
 ל יוארה םוקמ ילקיד יכ אעלא : ול רחאש ומכ טילקד הכ שיש רוכס היה אלא חקל אל ןכ
 לדגל הפי עקרק היל רחאק ילקידל איזויד טמ תיעט קקח הז ןיא הדשכ םילקד ןיא סאש ילקיד קן
 'ילקדהש מו. כ ךל אניככזמ ילקידל איזתד אערא רמאק יכהד ןכש ליצד חקול לש ןה ירה ילקיל היכ
 ןמ רמולכ אוה אכטאצקיל יאןכיזח אינלפ א-יקידמ דבו ך 'בוק ינא יזהדש קקוצצ רכוח ל׳אנ הכי
 הדשה לצככ ראשה לכ קקולה הנק)תייפ יהדש תיריפמ תינה<; יתעדי הירייש הידוחל תגק תיר
 אכק ןיעט אלד ןומ אשיב ילקיד יאהלישניא הינ ירקל חל א ונממ סיער ןיידע'שיש ג׳עא א)!

 ׳ ינחמ םיבטומה ךנה שיכ ךכליה)הי ינקמל ריסא אבק ןיעטד׳לקיד חצנלב'ירזאדב אוה אשיכ׳צקיד
 הניא יאהמ ןישיב ילקיל הדשב שי סא )הימו דיכעל ריישמ י :י ,א שיב אלקיד אוהה )ליפאי רמאן
 ינניא היל תיא יא ינליאמ רכל ןניסרג אכה :יאק יאהמ יפט יבטל ילק לא ךנה ש׳כ ןכירתאר־אהד
 ם־תז ןמכ תונליא ראש הכ תיא יא ןכיזח יכליאח רבל ךל רכומ ינא הלש חקולל רכומ רתא סא
 לבח הדשה תא )ל רכמ ינליאמ רבל : ינליא ןיארקנ ןניאש טרפנו סילקדח ץיק תינליא ראש צ
 ןמקל רמיתליעכד סושמ לכא אוה אטישפד אתצימ אה)׳תנעל ןליישו הדש ללכמ סאיכיה ירהש ן ירוכמ ןכיא׳נוליאה
 יכציאמ רבל היל רחא !היא)תונליא רלש וכ ןיאו הדש א)ההב ינקיד הס,תיח יא 1 הל טקנ ינליאת ילבל רעינו ינלי^
 םילקד ןתורקל ייה ןיל־גר אלא תינליא ןיינרק ןזיתכ ןיאד נ עאוומצעל רייש ילקד והנה) הדשה רצמ ילקידת דבל יאדו.
 יכ יזיס רבל רמאקד יאה םילקד אלא תינליא ראש ןאכ ןיאד ןמצסילקדך^י ס תמליא בור )יהש ךיתמ)ןתיכישח ךותמ
 3כ ןיא יז לשב)ינליאמ רכל׳מאד ןויכו 'ינפגה תא רכח הישה תא יכת1 הי הדש איההב ינפינ הכ תיא יא:יאק סיצקדא
 רבל םינפגה יליפא) לכמ לכהיכליאמ רבל רחא והיאו יכעיגי ינל׳יא״הלשב שי סא:רמאק יכפממ רפל םינפג אלא
 'גמלעה לע חקזלה די ךכליה וחכעל רייש םינפגה םגד ייגלנל איח ר רכחדללעיתינליא ןהל ןירוק ןיא סיכפגד ינליאמ
 רכל ל א יא יגפיגח רכל ילקידי יכפוגלינליא סהל ןידק ןיאיילק״ךקש יכלייאח רכל רכח לכה יכליאמ רכלילקידי ינליא :
 ןה יכציא ללכב) ינליא ןיארקנ םילקד יכנל סינפנד רייש םינפגה)רכמ םילקדה םינפגו םילקד אלא הדשב ןיא)ינליאמ
 הטומה ןכניהו הזמ רתני ןליא ארקנ הז ןיאו ינליא ללכב הזו הז,ןיאד םיש רע ׳י שד,. ינ׳עב האי*נ ןכ ילקידח יפס
 ינליאח •לבל רמא )היאו הזמ רתיי ןליא ארקכ הז ןיאו ןדש ןהינשל אאיא סאד אדיהנ אלורמצעיל רייש םינפג ונייהד
 ןציא ארקיש רתא ןליא סש ןאכ ןיאש רתאת ינליא ארק לצהש יתעד הליג ירהש ומנעל ירייש )הידרתד רמימצ ןל המ

 ג ה ; מיא אלא



 *חתב אבב יעמד קרפ תיכה תא רכומה <8*

 !ה סינט? םאש ריישש תמליא ןל )ליא בר שרפחקו ינליאמ רכל היל רמאד אכיה יא? ליעלו׳ וכ ןילועש לכ בר רמא ג ה
 )ל ןילועס לכ : אוה אמלעב שוריכו 'מ בר רמאנ ינליא) ילקידמ רבל ןכיסרג אלו ינליא ירקית אל הברה
 אברקו לאומש הלוג ינייד : ושארב ויתוריפו הברה הוכנש היתקל שרפחדכ יריית לקדבו ןליא בישח ויתמיפ טקלל לבחכ
 רישה רביעו ןייחל תא <ןפוכ לועה סא)תינליאה ביבס רקבב )יה ןישרוק ושבוכ םלועהש לכ : ןירדהכסד ק עב
 ןרא בכעמ ןליאה ןיא)וכרדל

 ןיא םא והימו כ ישק אל רזסה
 אלא הדשב םילידג תינליא
 יבג ןרמאדכ רייס יוה וליא
 היתלח ילקידב אה :ילקיד

 ליעהש ינליאב אה :כ רד
 לבח תיילעד רועישד ושבוכ

 " 'ל ון לבח אלכד והב ךייש אל
 .'!־גסגפה יע תונליא ראש לככ

 אלועיסו דנ לכלןילנפתמה
 ןיימל בי 6 ימכ לוע תש כבד
 אכיה״יפאד ילקידכ ךייש אלד
 סא אול׳ושק הלוע היל שיככד
 בורחמ ץוק :לבקב ול ןילוע

 ןיסמ ץזח ינולפ בכרומה
 שמרה הכ ודיו ייכזלפ המקשל
 ד 'י והמ סינדסו ןיכחח
 *רוכמ ויה אל קיתש היה סאד
 • יישש וישכע לבא הדש ללככ
 ראשד רמימל אכיא דחא
 אמניד וא ול רכמ ן יבירת
 "יפא אלאוחכ ערגי אל ורויס
 ונל ןיא בורק אוהה ךל רכוח ינניא שוריפב שריפש ולש ותכ תא ינימה הפייש !יכשבד חקולה ינק אל ימנ ןיכורח ראש
 ןמזכ׳ב־קע יבר ידומו'ינתמב ירמאדכ היל ןנטטמ ךרד ןמכ ץוח יאהב ידפטל אתלימ אניא יא אצא ראשב וקכ עורגל
 ונעמל אלו ןוטקכ בורק יאהל ךרד רייסל ר׳יאקד ינולב בורקמ ץיק יאהי ךיד ול חקיל ךירנ ןיאש וליאמ ןיח יל רחאש
 הגוי היה אל)רקוי ץפק היה בורק אוההחד ינולפ בורחמ ץוק רמא ךכיפל רחימל אכיא ימכ ןכברג׳יפאו ראשה
 איטשד רפוש ביתכיל ששח אל םיבורח ראש לע לבא אלטשד ארפושל ןיוכיא הז בורחלו ןידל חקיל ונעבתיש
 ה״נה : רקיעו יניעכ הארנ ןכ הדש ללכב רכמנ בכרומה בורק ןיאש ןל אמייקד יאמב אוה חטיב סיקמ לכמד
 יכק אצ יחכ אכה הדש ללכל (ילכמכ וניא יליא ןמכ ץזק היל ריפ אל וליפאש ןויכד ותלוז אלו אוה אל הנק אל היל רמא
 ינולפ בורחמ ץוק היכיתיא נ ה : כ ע ורכמנ אצ) )ליא ימכ ןה ירה הדש התואבש ןליא לכש ועידוהל אלא וללה שריפ אלו
 ןיכורח ראש ןחקל ינורתלינמ אלו איה אתי׳לעמ אישק כ'אד הנק אל בורח וקזא ןכיסרנ אלו ה:>ק אצ ינולפ ןדסח ץות

 ןניעל תשאלו ריישמ אקד יאה ןכש לכו יאק ןיבורח׳אשא הנק אל יכתקד יאהד הנק אל ימכ ןיכורק ראש אל :הנק אל ימב
 ג רנימל ךומסה ינולפ הדסמ ץוק :ינק אלד עדק ; ידיחי ריישש אוהה ליבשכ ןיכורק ראש דיספה אלד אקק

 אלא רמולכ ינק אל כ*ה ינק אל אלא ןכיסרג יכה : ראשה אלו ול רכמ קקא הדש אלהו 'יתתב ינק יכירחא אה
 ץיק הז תיטש רמאש ליבשבו ללככ ויתודש לכ רכמ אל תחא הדש רכומה אהד קודס ראש חקולה ינק אלד ןל אטישפ
 יכה תנדס יתש אל)רוכחל ןווכתנ תחא הדשד רוכחל הנר אלש המ רכחש רמול וכל ןיא ינולפ הדשמ
 יכל ויחש ראש רכח אל תחא הדש רכומהל יכיה יכ אהד י:ק אל הדשה ךותכ ןיעוטנש פ עא ן־לסי בורק יבג ימב

 ונל ןיא ךיט אלב ןהמ תחא ריישש ליבסב ךכליהו ןתנע ינפכ הדש יכישחל ןדסו בורח רכמ אל הדשה תא רכומה יתנ
 ץוק רמאקד הדש אוהה ימד ותנעל רייס רכמש הדש )תואכ רמולכ ימדל אלא יסרגד תיא> : ראשה תא רכחש רמול
 'סייג ללכ אריהכ אלו םירחא 'ישוריפ דוע שד ינולפ בורק יתדמ ץוח ךל רוכח וז הדש רמאק יכה ימכ אכה ינולפ הדשמ

 'ירפדכ םעטה והימו ינולפ הדשמ ץיח תאק יאחא ינק אלד ןייכ רבדב םעט קיל םירפסכ היה שבישמ׳וריפו השורפו וז
 3 ילש הכוילעה אט ידהש תנמ לע יבג ימכ ןנירמאדכו ןוטקכ ר ישש הדש אוההל וא בורח איההל ךרד וצ ריישל
 וכ'א סא ונל יידד ןווכתנ יעי רגל ייופטל אכילד ןויכ רמול ונל ןיא רבד סוש ייטטל אכילד אכיה והימו ןיזד סוקמ ריישש
 ןדסמ ץוקד היצ אמישפ אכסיל ,אהלו והת ינולפ ןדס ינקמ ץימ י היתתכ דיספיש אלא ולוישכ תדרמו יפטמ

 לאמ :ןינדס ראש יתכ ינק אל ינולפ

 רויש יוה 1לבחכ ו1? !ירועש לב בר רפא יתיא יכי^ בחח" ^יזי
 רויש יוה אל לבחב ול ןילוע ןי־^ש 1לכ אהל בייח ימ
 אל ושבוכ 1לועהש לכ ירפא חלוג יניידו והימי ינק אל ימכ ןיבורק
 'ויש יוה ושבוכ לועה ץאש לכ רויש יוה רתב ןכיסרגד םירפסה יפל

 אענ ינליאב אה ילקירב יגילפ אלו !1 ן:אליננ^ י""
 ץוח תשש ברכ גוח ־יב אחא בר תינימ !א : עקרקכ
 ותדמ ינוידפ ןרסמ ץוח ינורפ בויחמ
 רת-נש 'יפא'סליר וא ינק םיכורח ראש אר ינק א1*,ר אוה בורח ותוא
 ץוח 'וירפ בורחמ ץוח היביתיא הנק אל'יר רמא ינק אל >מנ ןיב ורח
 ראש אה הנק אלד אלה בורח והוא ואל יאב הנק איר ינולפ ןרסמ
 רמא ולאר ערה הנ ק אל ימנ ןיבורח ראש 'יפא אל ידא הנק ןיכורח
 אנה ינק אלר אוה איחר תינולפ הרשמ ץוח ךל הרוכמ ירש היל
 אעב ירמאר אכיאו הנק אל ימנ אבה הנק א1;אלא ינק אתיינרחא
 ץוח ינולפ בורח יצחמ ץוח תשש ברמ אנוה רב אחא בר הנימ

 ראש וחמ ינוידפ ןרס יצחמ
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 א ריק לכה הבק אל ןיב ירש דא ש יכ -
 'רנ ימכ אכהו ; ראשנה בחה י
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 יעב יו

 ידיב ׳
 ידכ י:
 יחכו
 םי •ע
 * ןישי
 ישנאכ
 ןעטיי /

 םדע םיקמכ רקסל 'ל המלי יעב י
 ירטס תא יתדבא 'תא> יתדמל שינ
 רשעמל יצמ היהדםיסח ארטסל 0
 יצמ אל 'טסב יריכת תא הילמ לכ1

 יעכ יאמ ידיב ןרטס ךדיא היל רמאד יתעיפ הי)ןיע1
 ךירצ ישנאכ ןיעט יליפאד יניח סיש חכיל היל יבג

 היחתכ יעב העיבש יאל : הנתינ האצוהל הילמד סלס
 ל תטמ אל ינמ י״עי העטש אלב ןמאכ תרמא אתשה
 ,יתכלב עיכש אלכ אמייקל יתינעש יע 'עיבשמ ייטפיח.1
 ברד אה אתגילפב אחיל: סהיכש ןיב היהת התפמו
 יעמ ןתנש ןכיא ר סימיתיה לע אצויה סיכ רסש :אלשו

 תמי יל דיקפה המכ רטס יל בתכי רכשת נ״״ל ןיעמש!
 םלמ עיכתנ׳יחיתיה לע רטנ יתיא ןכיא י אטילי ןיע יס
 יתכ יא ךל וריזחה וריבא א׳יש ןיכעימ םימותיהו וכידקפ
 ןבואר ולהס אמלעב הנלמ היה יל אי ונעט אירב קנעזנ
 לכ הכינו ןבואר עכסנד ודימ ע'כ ןיעמש תמי ןינגחסל

 הזיזי יבנ הנעט ם ש ןוהטאלתילד סיחיתיה ןיי רטשל
 ןמ לבקתה חלש עבשנ היה אלא יסנאנ ןיעש טיי אלו
 אצד ינ עבתשא הנלה ונע;ט היהש ןמגנ םינכ ה*ל3

 יחל יליעא יעב יאמידיבארט6ל׳א אח5יד דא
 הול ןמיהמו ומייקל ךידב ,גקנם ר0שב הד״י

 יעב יאמ ידיכ ארטס ןכ סא רחא אלי אוה עירפד רמול
 היצה ,עד היל ריד רפסל יטישפא ןיכזלדד שישמ שתה
 רטשה תכיתכ רכש ןתיל
 ןתינ הולל ול ןיאשכ סיחעפו
 ןיא אכה לבא וליבשב הי לחה
 דועו רכס ןמיל דקפנה לע
 הילחל ןימאמ היל סתהד
 ביתכד ׳וסח ודיכ רטס קדהל
 *לזימדכ׳חנק׳ירסי ׳תית היב
 דקפנה לכא דיקעמהב
 דיקינמה תי ןימאמ יניא
 ק ד קפה ת א'יזמ מ וכיא 'ליעלו
 דיעי רטסב ול ריזחיש דע
 רקא הול ךכ לכ דקדמ ןיאד
 : הביט יל הסעס יפל הי לחל

 ידיב אלט׳נ היל איבידד
 יוהילד סיסמ ואל יעכ יקמ
 ן ילפק סידע ס)קזלב ונימ

 ך מעטילי דסמ יאחכ׳אד
 יבמ ימ סנאנ היל רמא יכ
 יאמ ידיב ארטשהילריא
 אל וסנאנ רחא יכ אה יעב
 רייקק ןאלד את ימ אקכימ
 ודיכ לטסהס פ*עאד אטסוק
 ךמומ א1י )0>אנ0 תייבל ליכי
 תאקד אהל סי׳־יד ד׳ס <ר
 יפי׳מאק יימגנ ןמאנ ןמא.ל
 רמס היה ךכלו העובש ה ב
 ,חיייל יגמ יסנאנד ינימ לבד

 מ־מ ידי לע יאד ךל יתיזחה
 אצב ן-יחנ יאי מ יסנאנד
 הד חילי ךילכ יכ ינו העיבס
 דסמו יעג יאמ ידיב א יטס

 יכ ךירפי ןמאנ ינמ בעטקד
 | יעכ העמס יאל ישנאכ רמא
 יאמל אזלית יעכ העיבש יאל סראכ ליא יכ ףיס
 כ:נ תרעטןעוטהד ןיתעמסכ ,מק לזינהכ תיר שרפמד
 'אלוה׳כיאד ביהאלח ןירמיס׳עטש 'ייקית אלד ןידקפכ
 כ ׳יקימ אלד בה ןיא יעב העיבס יאל רייאק יכיה תנקמכ
 העמס יעב תעיכס יאל דחויי ןיאו אתיירואד העטש
 ןמאנל סרייע ברד היתעדא קשית יניד רמאק תסיה
 דועו תס ה תעטסח !ליפא 'טפיל איסק בר רמאקל
 ל כמ אכרי אמק רכ ימר יכנ ןיעבסנה לכ קרפכ רחאד
 ל ךירצ ןיא םלעכ ירבח לצא דיקפייהיררס והידרתד

 ןדנ)רטסב וצ ריזחהל ךירצ רטסי סילעב יל ריזחהל
 ר ןיא סא רטככ ול ריזחהל ךירע שרפל
 ישקיק אלל יכיה יכ ןחינ העיכשכ לבא עכסיל הציר
 יתיזחה רידל ןמיהחד ןמקל רמא אכיד אברדא אכרד
 הביני ןיעיסנד אתכניה אכר רמאקד יסראכל ינימכ ךל

 ןיא סידעב ר־יאק יניה ירייא תסיה תעיבסכ יאו הנחמ
 אנב ך ויתרזחה רמול ןמיהמו סי־עב ול ריזחהל ךדצ

 ךרד ת ר רמואו תסיה חעיבס יעב םליעל אה העיבס
 ותפ תסיה תעויס סלוק הנקתני בברדמ אבהל העיכס

 ,יהש ליעמ דחא דעו התבותכ תחג פלד לתיכהל איהה
 'תע ;ןנברד העטש איוהד סתה למאקד העורע

 ׳ יישש הכ אה ינק אל יארו ןיבורח ראש
 *־־־דכ, 'יפ* אמלח וא ינק בורח ותואכ
 א4? לא ינק אל יטנ בורח זחואכ ריישש
 ץוח ,ודפ בורח יצחכ ץוח היניחיא ינק

 ן־־דנק אל ןיבורח ראש ׳ולפ ןרס יצחכ
 אה הנק אל ד אוה ןיכורח ראש ואל יא□

 *^ל לא חנק בורח ותואכ ריישש ה□
 ^ל יפנ בורח ותואכ ריישש הכ וליפא
 ך ל הרובכ ידשל׳אוליאדעדתהגק
 *•*1לד אוה אוהה ינולפ חדש יצחמ ץוח
 **■*בה ינק איד אלא הנק ךדיא אה הנק
 ביפ םרפע בר הינימ אעג ינק אל יגנ
 םאו רטשכ וריכח ,רצא ריקפמה ארסח
 םא יןמ יאד וניפ ורפ ךל םיתרזחה ול
 יא ןפיהכ יטנ אחשה ןמיהמ וסנאנ
 1ליא יענ יאפ יריכ ךרטשלאאמליד
 יעכ יאפ ידינךרטש היל אמיאלו ןמיה□
 1לא יצפ יפ וסנאנ ל׳א יכיסעטילו *ל#א
 1?,א יב ףיס ףוסו 1דא יעכ יאכ ירינ רטש
 ?דאנ יאכ נ'ר יעכ העובש אל וסנאנ
 רטש אהגולפכ אכיל העונשכ קאנ
 ירגא הלו ו יגייר ןימותיה לע אצויה םיכ

 עכשנ
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 אדסח ברד היל תיל ו לוכ הבוגו עבשנ ימאל ךאו^
 ימתיל ןועטיכד וליכ הבוג יאמא יתכא ת או
 יתתיל ןכיכעט אל איה ח כש אל ד אמליתד ל<ו !סנאכ
 רמול ןמיהמ דה ןוהמאד געאו׳יל תיא אלק יסכאכד

 מל ןכיכעט אל והימ וקנאנס
 הנחמ':ינו עבשנ רתאדןאתו
 ידכ 'רטש ל׳א ינח אלל רכס
 ה והל ןניכעטו יעכ יאמ
 אלד געא ךל )*תיזחה

 ד ןויכ וסנאנ יהל ןנייעמ
 ה עטב ןמיהמ המ ןוהמאד
 וסנאנ רי*א יעב יאד ונימ וז
 ד אכא יברל תיז קהל ןיאו
 לסי וניאש ך תמ היל תיאד
 רמא אל ן ישרוי יכנלד עבשיל
 םלשמ בשיללסי וניאש ךיתמ
 מ אה וסל ןכירטפ יאמא
 קלסי (יאז׳עטש ןה ןיברחמ
 ירמא אל ן שרוי יכנ ד בשיל
 סלשח׳גשיל לוכי וניאש ךיתמ
 ןיעבשנה לכ 'רכב ןנישרדלכ
 םהינש ןיב 'היהת ה תעובס
 הרל ת״א> ןישלמה ןיב א;ן
 ןיא םתה ירמאקל לאימשו
 ויכבל העובש שירומ םדא
 ןוממ שירות םדא ןיא ׳3

 ןיאד אהד ליו ,לשלמ ןירזטפ יאמא וינבל העובש יב שיש
 ץ אלו העובשל אל ןיקקזנ ןיאד ונייה שירומ םלא
 'טשכ תטגל ןיאכ סאו סתה׳ירטנוקה שריפלכ ןועריפל
 אכה יכ ןהמ תטגל ןיאבו ןה ןיקזתנמ סא ןכו ןיבוג ןיא
 לכ קרפכ אידהכ חכומ ןכו ןירוטפו ןהמ ןיאיגימ ןיא
 *תועה טש׳מאד איה יאמש תיב יכמ אה יכשמד ןיעבשיה
 העובש שירומ סדא יובגה רבדב אתלא ימל רבגכ תובגל
 לע 'בשנ׳וניאד הארנ הכחת הבוגו עבזעב :ויכבל
 ינחה אלא ול ןימצשמ ןיאד ןויכ ס:חכ עבשי המלד לכה
 ינחמ׳וחפ ידיכ יצ ןיאו םליכ יל שיש העובש עבשי ונייה
 קזחוא סיכשד איהה יכ הירובידל היל ערמ רהיל אלד
 אקווד רמא לוה רחימ ערפד אתיא £אד ;תילטב
 לכא אוה 'ורפד סעידמל ול היה ייכב לע ־טש ש־ש אכה
 חיכה וליפאו ןישרויה ןמ הביג ןיאד ירמא הפ לע הילמ
 ד ימכיא תמו הדוהשכ אלא םילודגמ ו יפאו תועקרק
 ,רפד אתיא םא 'י*:מא אל סתהד אמתשב תימו היתחסד
 צכ עיפו הולש הת לכ ועידוהל ול ן*אד רמא הזה רמימ

 רתא ;יפדכ רעש ש ש אכה אקיוד אצא וייח ימי

 לגו״ועובשב׳ירתאדכ ,יתערפ אלד
 הבוגו עבשנו והל ןכיכעט ןעטיחל
 >ח אגלפ אלא הולמ ולוכ יוה אלד
 כ רכס תיגחמל תיכיתנה תיעת לכ

 1לארשי ץרא יניידו ויוכ הבוגו עבשנ
 'םדע ׳רסוו .דצ ונה לוגו עב ענ ירמא
 יאהיערוהנ ירפאר יעררהגר והר תיא
 אהנ ואיר יאמ ןורקפגיפווירכגלפקסיע

 ירינ רטש 1ריא יצכ רגס רפר ינ יפס אק
 ירינ רטש ירא יצכ אל יכס רכי יעב יאנ
 ברר וח ד היא א נ'דע י יוכר ארי יעכ יא נ

 םא רנה רמר יגידפסק אהב אבהו ארסה
 רבס רכו מ א הוד רפיכ היע־יפר אתיא
 חריש היסנאד אוה הוכה ךאירמ רופיא
 תינח ירצא ריקפבהןינאיכאגהבר

 טשו ןבאנ ךיד ויחרוחה ו1!רגאו רטמב
 ו־־ונונו עבשנ ןימותיה 1רע אצו ה םיכ
 ׳ ׳ערפו אהיא םאר תה ינאש יתרה וי .וב
 םא חוזי רפיכ

 ׳עיפד
 ואוחס
 לארשי
 יתא׳ר
 ׳הכסד
 יכהד
 לתיא

 "׳ ן יכר
 קסמד
 ומאד:
 קרפכ
 ביהיד
 כ רכס
 רחאב
 י/יוא

 אג כ)
 נ בייח
 כ מ קד
 התהו
 תלימ

 הו;תל
 !יי הז י %:

 לכה דיספמ דחאה ןיא לכה *יבא
 יפד אוה ןכ אתלימד אמתסד ןויכ
 יפהב י תלת ירת וילע לבקל ןתיעה
 יח תיב*ר ייהיל אלד יכיה יכ רג אב
 תד והולהס׳ולמד׳גלפ׳ושמ ןודקפי
 לבקמל רכש הוה גלפמ יפט ה צע
 3 ןתינה לבק גלפ וא ןודקפ׳נ פ3
 אקד יאהד יתלית יית ליטי לכקזיו
 י ןאכ ןיאו וחיוט רכש והז אנלפח
 7 אגיפב ואל יאמ : ךשנ והזיאב
 ד׳גלפכד ןמאנ ליעל רמאד אדסק
 יק ןוהובא הוה יא׳יפאד ותוא בינו
 ןיכעטו יעב יאה ידיב ך רטס ל,אד
 ,י הילמ אהד,יזחהל אוה׳ירנ יסכאנ
 ותי יסכנמ ערפיצ אנה ןידכ הבוגו

 יכסנ ירמאד הנוג דיידד אדסק ברדבו יגלפימק ןודקפ
 וגא ןמאכ רמאד אךסח ברכ והל אריבס אל וצ/כ הבוגו
 ו׳עאו ךל ויתרזחה ןמאנ היה אל סייק ןהובא הוה יא

 דיב ךרעש ךדיא צ״חד סושמ ספוא אכעטד וגימ אכ אד
 אגלפ וליפא םימותיה ןמ ול כ הבוגו עבשכ ךכליה יעכ יאמ

 טח הוהד ונימכ ךל ויתרזחה ןעטיחל ינמ היה סייק הובא הוה וליאד אדשח כרכ הל ירבס לארשי ץרא יניידו ןודןיפד

 ןל *יתרזחה חול ןחאנד׳דסח ברכ תצעב ירגס הצוגיכייד וכ אכהו אדסח בלד והל תיא ע עד חצ ג ה :היג תינ ןודקפ
 •אד יתתיל ןכיכעט אל ונא ךיתערפ ןיעטק אל והיאהו ןתונ דיכ איטש אכיאד ןויכד יכה רחיחל אכיל יתתי יכנ לכא
 *יתימ תעשב הוכ אל סגו ןתמה דיב רטש יתרת אכיאד אתשהי הפימ תאזכ תעשכ רמא היה רמיח היערפד אתיא

 יאתא !תאכל ןויכד ידדהא ןרתסל הימתכ יתרת :תימל קיספה אלו ה־סנאד :'וכ הבוע עבשנ ךבליה
 ןיעע;ן ;ודקפ אגלפ ךל יתלזתה ןעטימל ןיהוכא ינח אה> ולוכ



 יק #יתכ אכנ יעיבר קרפ תיכהתארב!ם
 י ן
 השקש המי הנתח רכמו עבשכ אתכליה אכר דמא א^לפ גחח במו בשכ תכליה אב-
 םבירו ליעל יתשריפ תועובשכ אברדא אכרד היבא ימקיל יהל ןיכעטד יבג א
 יאת אבל ל׳א םתה אתיא יכהד ידימ אישק אלל׳ יע" תיל רמנ ה גה ןיריטפו ןישרוי עו
 יתכשמ יכיה 'נמקר בייחד ןירמו ש תעיפש כ׳א את יילע" ישפנ טפימל יגח הנה סייקסהי

 ד סד
 לגא׳

 ול ריז

 ׳חא!'
 אה ׳יל
 ׳תיילע
 ,ריבס
 'ידעב
 םידעב
 רטשב
 אכהו
 הכמו
 גירג
 דסח כ

 ללכמ
 יאק אל
 *דעב ו
 יאק א
 אברל אהל
 אכי^
 רבי
 אכר
 קית ־

 רכ

 ן־דכונו עבשנ אתבידיה רמא אבר רמא
 חירוגינ״רכחכלחרטוז רמ םא חצחס
 אבר רמא אה ארטוז רמיד אניבר ירא
 הלונ יניירר ןנא 1יא הצחמ הכונו עבשנ
 רוכהחאאיד 'ינחמ :ה4 ןנינחמבפיא
 ןיברח ןינ ךבושה תא אירל חנה תא אלו
 ביקע ר ירכר ךרר ויד'קייר ירצו ןיכושי ןינ
 רוכו ךרד ויד קייד'ייצ וניא'ירמוא'יטבחו
 ויראמץוחויד רמה^ש ןטזכאכיקע׳ר
 ר רהאר ןרבמ ךררויר חקייד׳ירצ וניאש
 'ימכחו ךרר !1י הקייד ירצ וניא םוא ביקע
 רכומכ א׳דכ ךרד ול חקיל ךירצ 'ירמלא
 םיחאה הללכ חא ןחלנ הנתמ ןתונב לכא
 ה הלובב ובז ז־דושנובז וקלחש
 'יזחה הרשנ קיזחה רנה יסכנכ קיזחמה

 תא שירקה הדשח תא שידקמה הלובב
 אלירשה חא ירקמה םוא ןועמש ר הלוכ
 תייזו בכרומה בורחה תא אלא שירקה

 ארמנ י המקשה ןדס
 ירי

 ליה אל רמול לוכיש ךיתמ הל
 כ רמול לוכי םלועמ םירבד
 םידעב היל דיקפאד וסנאנ
 ימכ םידעב היל דיקפאד
 ךל יתרזחה רמזל לנגיס ךיתמ
 דיקפאד וסנאנ רמזל ליכי
 דיקפאד ןזיכ׳זריפ רטשכ היל
 לסנאככ עיכס כיא רטשב היל
 לזכיש ךיתמ רמול ןיא זאד
 ןמאכ היהנ ךל ויתרזחה רמול
 דיקפמה אהד העיבש אלב
 ריזמהל׳ירג רטשכ ירכמ לגא

 לליפא ןידה ןמי םידעב יל
 יא ןמאנ היה אלהעיכסכ
 ד יגמב ןחיהמד םישמ יאצ
 ןיא אתסהי העיפשב יסנאכד
 :םשמ םילכ תישקהל
 הלוכב וכז וקלחש 1ידאז1
 ןהל שי ליעל רמאד ברל ת או
 רכומד סושמ הז לע הז ךרל
 רחא יכיה רכומ הער ןיעב
 'כתח יבג ומכ 'ללככ וכז אכק

 איה הפי ןיע'ושח יאל אכה ליל
 הז קלתסהל ןיגורד 'ושח אלא
 א(י׳קא לכל ןיליישח ןיאו הזמ
 רמא : ךרד ןמכ יקלחל ׳ירגה

 אתכליה׳יספדכ אקעולש איהה ,ילעמ אלד יאק אישוקב יתכא אכר והימו ות ייושקאל אכיליידע
 ימכ ונייהד הגחמ הבוגו עבשכ ירמא הלוג ינייד הל'יכתח אכפיא:םידעב ול ריזחהל׳ירג וניאו ה
 םילבד המכ{ ומגעל בכיע הדשה רחאל ןלכמ :הכותכס המ לכ ול רמאש פיעא הדשכס רוכה
 ותריכמב שרפמש המד ילימ יכה רכזמ הפי ןיעכ רכומ רחאד ןאחל וליפאד רכוחב .׳ ןיקרפד *
 !תגלו יתודלי ורובל ךליל ךרד בכיע אלש הדשו תיכ רכומה ןינכ וריבחל רכמש החמ םולכ ימ;
 לבא :הדש ללככ וניאש םירקא םירבד הדש ללכב רוכמל הפי ןיע יוה אל יכה יבגל שריפו
 'תקשה ןדסו בכרומה בורח ןמכ ביתכש המ ללכב ןכיאד יהנה׳טאו רכח אל ןרמאדינה לכ הל'
 אלד יאמ ׳יפאי יאדמ רתוי ןתינ הפי ןיעכ ןתינד סוסמ אמעטי ךנה לכל ה׳הי שדקה יבג חכו
 רבד לכ זא עקרקל הכירג הכיאש השולת האובת וא הדשב תועמ שי םא יהימו הדשה ךיתב עוב
 הל ינק אל יאדו איהה ללכ הדש ללכב יניאש איה׳טישפד תליחד וסח רכוי אל ימילו ריכזהל 'ינתמד גתל ךרגוה אל׳
 גכווכתכ הז לשח הז׳לתסהל ידגנכ א הזו תחא הדש לטינ הזש ןויכש הנק׳דשבש בוסותגו ריכ״יפא׳לוככ הכז:׳נתמ לבק

 •כ ילש הדשכ רודיא היל רמאד אמעט אכסירפדכ ברכ היל תיאד שקימל אכיא ןוכיתה לע ימינפל ךרד ול תויהל והיי
 היל אכבישקד ג עאיןדסו בירחב יליפא הלוככ קיזחה :ךיכב ויהי ךיתיכא תחתביקכדכ יתאתהבא הכ זרדדיכ׳
 תקזחב ןכירחא התריבח תאז התוא תונקל ח׳ע ןהמ תחאכ קיזחהו םהיניב רגחו תודש יתש יבגו תודש יתשכ ארמ.
 אכיל והימ בכרומה בורקלו הדשלןכיבשח תידש יתשד ימכ יהנד הנק אכה יכה׳יפא הנק אל התליבח הנק התיא׳ית:
 רחיא ןועמש'ר ןת ונ ומכ שידקמ הפי ןיעכד ןלוכ תא םידקה:ומד ןהיניב דחא רגימ ןיאו תודש יתשכד ןהיניב רנ
 אלש רכימ תעדכ ותעד םידקמהד רכח אלד רכנמ יבג יכרמאס סירבד ןתיא לכמ םילכ שידקה אל הדשה׳דקז
 תרפח אחעטו ןיסדקומ אכה ןיליכח ןניא הדשה תליכח יכגד ג עאד ׳וכ בכרומה בולק אצא ;שריפש המ אלא שיד

 תג :ארחמ



 ארתבאכב יעיבר קרפ תיבח תא רכמה

 הכי ןיעב ןתינל ימכ יהכ הנתמ ש'ויו רכמ ס׳מ רייג טליא יכש הניקה ןככר רמאד ג עא א,דה בר ריבא
 היל אלא ןתמ וניאש ןיכחיז יכה 'יפא רכוממ יפט ןתמ רחאד ביקע ללד לאומש טיבר 'יפל ת׳או וג

 ןנה ־ןמכ ביהיק אל ללככ וניאש ידימ לבא ויפג שרפמש רמאק יאמ עקרק ול םי דחא ן ליא ה:ק רכוח הפי ןיעב
 בה תא ול שריפ ןתינ שריפ הז :רכמ אל והכ ןגתד ןיא תמליא ״ב הניקה ןנבר ירמאד גג לע ןא אניה בר

 ה וה יאד עמשיי'יכ עירק ול
 ר ריפ הנתמ ש'םו רכפ ועס ארפג

 שריפ הז יבר יגפל ז־־״גסוקנ ק .—ורוה*
 ז^יר חזו שריפ הז יאה שריפ אל הזו
 ז>*וח שריפ אל הוו שריפ אל הז שריפ
 'רפל ול ויה אל הז!רפל ול היה הז אלא

 אהינ 'יגלפל היל וכה והל רפאד אוהה
 'יזחב הוחד בתשאיפלוג האמ קיזחמד
 לא האפ ארטוז רמ רפא ןי רשעו האמ
 רכל ישא בר לא ל׳א אל ןירשעו תאמ

 רכוככ אדכ ןגז־־ר 6^8ל י□ ארטוז
 'םלא־לוכ תא ;הוג הנחמ ןתונכ לכא

 ןאפ ג׳ה ביהי הפי ןיעכ הנתפ ביהיד ןאפ
 חא שדקמה;ביהי הפי ןיעכ הגתפ ביהיד
 גיעא אגיח בר רגא 'וכו שידקה הרשה
 ז־־ונק אל חז ירה וריכה לש •ןזחכ תונליא יהש הנוקה ןנבר רומאד
 'רל וליפאו עקרק ול שיוינפל תונליא ינש ריישו עקרק רככ עקרק

 י ׳י ־־־״־־ ,י ׳ ׳1 ׳־

 היה אל זא עקרק הנקד 'מא
 תינליא ינש ר־יישמכ שודיק
 תאק יאמ כ'א עקרק ליי שיד

 יאמ ׳וגו אביקע'רצ וליפא*
 ןליא הנק הידידל אה וליפא
 קוהד ליו עקרק >ל שי לחא
 ןנבר רחאד ג עאד אניחא
 עקרק הנק אל תינליא ינסבד
 ליזא אלד ס־שמ הנק השלשבו
 שישכ אלא תינליא רתב עקרק
 ןיע םעטמ א:וב כ א ל'ג
 ליזא ריישב יכה וליפא הפי
 יאדואתשהו ינש רתב עקרק
 היה הפי ןיעל אחעט ואל יא
 עקרק הנק סינ שבד אסימא
 תינליא י:ש ריישב קש לכ
 :עק רק ו ל שיד וינפל

 אק חודו רוכ יבג םיה רבמ חפי ןיעכ רכוס רסאר אביקע
 סאד רייש חירוישעראכ ישחבמ אקד תונלא 1לבא אעראכ ישחכמ

 אסיל רייש אלר אהיא

 יפ׳יתקלולכה הנקךכליהי
 הז ירהו 'וכ יאה חתמו הלמ
 אוה שריפ אל הזו שריפ אל
 יתק 'חתס ןתינהו רבומהד
 סתמ ןתינ שרפל יל היה הז :
 סא הפי ןיעב ןתיל ליגרדןויכ
 פי ןיעב ואל יא הד אתיא
 בי-ריישלו׳רפל ולהיהכיהי
 *לחד ךנה לכו ךרושו תג)

 בוח 1יבא 'יספה 'ריפ אלדתו
 ימ אלא רכמ אלוהיסכאיחז

 צינרש םדא שי סא יפאו'יפס
 ץא 'תתסמ הפי ןיעב רוכחל
 ה לע תקולה דיו ןכ רמול
 סרעל ול היה אלד הנותחתה
 ול היה הניקה 'יפ לאננח 'רי
 ;יל ׳ '?חד ןתינש ןוטד שרפל

 , .׳ רכוחה ןמ שייבתמ
 ול שרפל רכוחל קיקזה

 ־י, הכתח לבקמ לכא דיספה
 יו ןתינה ןמ ול שי תשוב

 נ תגי רוב לואשלו סרפל ול
 ןתמד הילע ךכליה ךכושו

 סריפ אל סאו יוילגל איחר
 סאמ קיזקחד :לכה הנק
 'יבה רואו בקור׳קרקב יפלוג

 ןגויכק האמ *דסל ןיליכי
 *יל םירשעו האמ: האמ לס רחא תיכ ול היה אלו׳ירשעו האמ קיזחמ הוהד:בחור תייבח 'י לע ךרוא תיכח׳י טייהד
 יפצמ האמ קיזחמ רמאקד יאהו׳וכ תיכה לכ ביהי הפי ןיעב :יספי תייכח כ ונייהד ישש קלחו סיקנח׳ה תיכב לוטיו ל׳6
 רכומהד יכתילכ ןנבר רומאד :ול ןתינ תאזכ הלודג הכתמד ןכ רחא 'וכישק םשלו רתיי קדחח היה אלש היה רטס
 עקרק 1ל שי ותמ םאו וצסל׳הרוא אלמכ ןהל הנוחוןהיניב׳קרק הכקוןליא הדש יבישח׳ג לכח׳מליא ינש:'ניפסה תא

 ג׳דגינקרק ול ןיא ותח סא סנו ןהל הזחי ןהיניב'קרק הנק אל הז ירה גיפסה תא כומהב ןחקל ןנתדכ ןחוקמכ ירחא 'טיל
 *למאד איתא ןנברד אבילאו ןליאה׳ייקתיס ןמז לכ ויתוליכ יליא אלא הנק אלו ןיק ריפ ךדיאכ ןמקל ןנתדכ ןחוקמב רחא
 *בנ ןיתעחשכ ןמקל כומדכ וליא יתיחי םא ןמיקמכ׳ירקא עסילקרק ול שי אביקע׳לד אבילא לבא׳כומ הער ןיעכ רכומ
 0 כ) רכומ הפי ןיעב רכוח רחאה הפיקע׳ר יא ןנירחאו עקרק שידקה אלד ןנירחאד הז רחא הזב תינליא 'ג ש־דקמ

 ןכירחא יתכ יכהו ןליאה סע עקרק הכקד הז רחא הזב תונליא׳גד איתוד ונייהד וריכת תטליא׳ב רכומב אחלא םידקמ
 ןנימקומ תינליא 'גב ירייתד אפיסד ג״עאו ןנברו אביקע׳רד אתגולפ וינפל עקרק ריישו תינליא רכח םיתבה תקזחב
 רכמ הער ןיעבד ומוקמב רחא עטיל עקרק ול שי : איה אב־קע׳ר ואל אשיר והימ אביקע רכיפא ןיקריפ ךדיאכ ןמקל
 ירפדכ אטיספ ןנברל יאד אניל בר הל רמאק אביקע יברל 'יכחד ל׳אק תדימלת אביקע'רל וליפא) :עקרקה )ל

 רייסל ששח אל ךכליהי אעראב ישחכח אלד חקולל קזיה סוש היל תילד תודו רוכ רייסו תיבה תא רכמ טנ מ ה•־ ןמקל
 ןיסירד סושמ יאו יאעראל ישחכמ אקד תידי רוכ קלס חקול ל׳א יכח אל אהד ךרדה אלו ריבה ביבס עקרקה ןמ סולפ
 רוזחל <ןא תינליאה סע עקרקה ןח רייס עקרקה תא ןילקלקמס תינליא לבא רויש ,ירכ אלו ךכ לכ קזיה הז ןיא לגרה
 'ופ רייס אלד אתיא סאד:ןאכמ רטפיהו תיחישכ ךכליא רוקע חקול היל אמיל אלד ,וסמ וליא וכיקוי סא ןמוקחכ׳טילו
 0 ךלדכ ןמוקמב םירחא עטילי רוזחל <ןא סלועל ןאכ והיש ומכעל תינליאה תא בכיע ןכ תעדלד ידהס ןכאו

 ןתזקחכ סילתא עטיל)ןחקל היתיה לכ ןלמל למגל ןיא תינליא חקול לכא וישכע יע וללה תונליאכ הז תכ וצ היהס
 * אצ' :)אנק תחיפצו היתניצ אערא ןטזד שניח דטעד



 ארחב אבב יעיבר קרפ תיבה תא רבוצה
 אוביל

 איק -©"י^©*

 ןנז־ר ליח לוקש ךנליא רוקע היל אטיל
 ז־ררשה תא שירקטה רסוא ןועטש יבר
 ןרסו בכרום!־ר בורח אלא שירקח אל

 המ ןועמש יבר 'סא הלע ינחו הסקישה
 ין-ת שדקה הרשמ ןיקגויו ליאוה םעט
 יקני אק יב רייש ירויש ךז־רער אקלס

 תישפנרמ

 בייח אלא : רכוי אל ןרייאד ןנה לכמ שדקה א3
 ללככ סה סישלדק אליממ תמליא ראש לכא ׳לכ בכרומה
 יבר רמא : הדש ליכב אמתסמ ןירלכחש גמכ הדש
 ןנה לכמ יתמ ןדסל בלוח סישדקלמ מה סעט המ ןלעמש,'־

 שידקמ היל אריכסד ליעלד:
 יירבד אלא שידקה אלש רכומב•
 ימכ ליהד אכלט הדשל אכיישד'
 ךכליה) רכמ ןיינעל ןירלכמ .
 שדזקמ מיא בכרלתה כלרןנ.׳
 ןיקכלדליאלה :הדשצלכפ
 תא שידקה אלה שדקה הדשמ
 סלקמ ייפא הפי ןיעב הדשה:
 ל לרייששנל ןידסהו כ>ד :
 עקרק ןהמערייש אל למכ י

 שדקה עקרקמ םילידג לאכמב
 להנמ שדקה שדקה יצלדיויי

 ןיעכ אלא עקרק ריישמ לכיא לחכעל תינליא ריישמה אמ ס
 ןיבזמד ןאחד תרמא יאל :עקרקה לכ שידקמל רכלמ הפ■
 עקרק ןכ לחכ ריישת לתנעל תינליא ריישמי רחאל עקרק
 אהד ןלעמש יכרד אבילא שידקמל ההז תינליאה תקיני
 ןיקכליש סלסמ ןדסל כלרק ישדק יאחא כ'א זהכט ידדה יפ
 ריישש הממ יקנייק להיישפכדמ יקני יכ אה שדקה י !

 ,רכ רמאד ןיעמש יבר יכשתז : שדקה עקרקמ אלו .י. •'
 ןמ רייש אל> לכה רכלמ הפי ןיעכ רכלמד לכי א.*־ ׳
 תקיכיל ןיכ בכיעש תלדז רלכ ךרד ךרלצל ןיכ ס ללכ קר ׳
 רחחלל סליה היל רמיתל חקלל יגמל וינפל ריישש תינליא
 והיתל שדקהל ה הי ליזו ללקש ךנליא רלקע ןליאה שניישכ'
 יתימל ץיש אל יללככ יניאש סירכד הדש ללכב רכזמ יכנל
 רדה אתשה) : רכמ אל יפ אלש התד הער ןיעל הפי ןיע
 :ילכ אביקע ׳רל לליפאל ליעל רמאד יאממ הדימלת היפ'
 ןיעכד ןנברכ תאד תינליאה סעעקרק ריישחד אנלה ברו
 תקיכיל ךירנה תא רכמש החמ יתגעל ריישל רכלח הער
 ןיידל ריבה סע ריישש לתלדל לרלכ ךרדל אדילד זיתמליא
 'יפא אנלה כרד אה אחקלתית אתעמשד אכקסמב זהימו
 אטישפ םיתכה תקלחכ ןכירחא יתכ אכהל אביקע יברל

 ״11. 1. 0 1 1״, יכרל לליפאז עקרק ול שי ליכפל תינליא ריישל עקרק רכמ

 אלמכ יל הנלמ אלא רייש אלד יקני להיישפנדמ יכרכ רמאד ןלעמש יבר אדלחלת יכשמד אהל 'לכ אכיקגנ
 סמא זי קניי ןליאהי הניפסה קרפכ ןנירמאדכ ילסל דירוא ןיעכ םידקמה היל אריכס ןיעמש יכר יכשמק אלו אכיקמ *
 סמקשל בלרחכ וליפא רמא)ןיעמש יבר גילפמ אלד ליו יינפל תלכציא ריישל רכלמ וליאד רכלחמ יפט שידקמ הפי
 אה יאמאל םדקהד רחאק המא גי'ל קח ןיאצוי ויפנעש ןיעכ שידקמ לכא אנלה ברדכ ומנעל עקרק רייש ןכ ומה
 ויפנע תחתש עקרקה לכ הנקש שדקה הלשת קיני אל עקרק אלכ לדבל בלרחה אלא רייש אלו לכה שידקה הפי
 םדחאל יכלמ אלהשכ ימכ יא ללסו הללא אלמכ ןהלי הצלחו לכל לכמ היל ימרח רכלמל לאל כ״אד יכה רמימל אכיל

 אכה לכא ילסל הרוא אלמכ ןהל הנוח אלא ויקולה הנק אל יתדמ תצק אלא לכל לכמ היל הימדמ הנתמ ןתונל אלו
 :ןליאה תקיני ךרלנ לכ ריישמ ומצעל ריישמשכ ןתינל) הדש ללכבש סירכד אלא שידקה אלד רכומל היצ

 והיישפנדק שידקהל ׳יפש המב ומנעליזלכ ריישל אלש היל המדמ׳כתמ
 ואל אהל בירת תקיני ילקמ רייש אצו םידקל עקרקה לכר

 יכד לכל לכמ היל הכימדמ רכזמל לא ןלוכ תא שידקה ירמאד קברכ ירמגל היל ימדמ הכתח ןתלנל זא אלא אלה אלכק
 ותריכמב שריפש המ לכ רכזמ הפי ןיעב רכלתד יכיה יכל שידקמל ןידה אלה ךפושו תגל רלב רכמ אל הדש רכלמד יכיה
 רכלח הערקיעבד ןויכ אטישפ ןנברכ המתמקל :שידקמל ןילה אלה ליתלכליא תקיכיל וליפא םללכ עקרקה ןח רייש אלו
 *פאל אעראבישחכמ אצד תללי ללכ יכגצ לק אעראב ישתכמד םלשמ ליזו ליקש ךנליא ריקע היל תימצ תקלל איצחד לועו

 אקפנ • ןליא יכג ןכש לכ לתלדלו ורלכל ומצעל ךרד ריישד ןנבר ירתא יכה

 רוקע הפ ליזו לוקס ךנליא רוקע היל
 אלה חכ המד אמיתל םביישכל ךנליא
 ןיאז׳קרקה ןמ קלתסהל םלועל הציר לכיאש היל אכמד הז

 דלעל שכיישכל ךנליא ילקע היצ רמא יצמד ימכ יכה
 לפכ יאד יכה רתכ קיסחדת
 דעד עמשמ להל ליתש רדה

 עקרק זל שיימאקד אה אתשה
 לעל ןליאה תמת עירזל ינייה
 דלעל םעט םלש שרפמ יניא הז
 •עמד עמשמ אתשהדהשק
 ןיכפל ריישמד׳קרקב ,יל תיא
 היל תיאד יאממ תונליא ינש
 ׳רל תלדל ייכ ריישמשכ ךרד
 אכפיא ילה חקילכ>ז אכיקע
 הנקל קיק לכק אליכהנקד
 סרפל *רל הארנ ןכ לע אכיקע יברל ךרד ול םי תלדל רלב
 רתלאל ךנליא רלקעיילימיל עקרק ללכ רייש אלד לאל יאד
 ןלקמ לנ*מל ןליאה תקיניל עקרקה ריישל אלה קוקז ךכלו
 רחא עטילל [ליא כיכס עורזל עקרק ימכ ריישמ הריישל
 רמימל ךייש אל חקלל יכג לבא קיסחדכ שכיישכל למלקחב

 ביבס עורזל יתכ ןיבז ןליאה תקיכיצ עקרק ןיבזד ינימ יכה
 החל רכזמ הציר איהש המ רכלתהש החלקתב רתא עטילו
 סמ אצא הנירש המ הכלק וניא תקלצה לכא ריישמ הצורש
 ריישמ יפטדימשח אתשהד ת״אי לצ ריכמל הציר רכומהש
 ליעלז תלדל רלבל ךרד ריישמש התמ ןליאה סע עקרק
 "ונליא ריישו עקרק רכמ איה אנ׳ה ברד ואצ יאל עמשמ
 רדה ליפכ יאד קיסחדכ ןנברל וליפא עקרק ולןיא סיכש
 ךרד ול שי תלדל רלב רייששכ ןנברל אה יאתאל להל ליתש
 מ הד ל^׳רפדכ ריישש תינליאה סע׳קרק זל שיש שכ כ'א
 ריישמ א רמשל תתנד לגיחד אמעט ןניעדי אלד ארקיעמ

 *ילדו רלכל ךרד רתיי ךירצ אלהש יפל תלדל דיבל ךרד יפש
 ןכיעמשאד אתשה לבא ןליאה ליבשכ עקרקל ךירצש המלו
 םע עקרק יפט רייש ארלישצ תחצר לניח אמעט אעה בר

 * א טי



 ארתכאככ יעיבר קרפ תיבה תא רבוצה *£)צ$6#>:
 יהכ היל אישק יאמ אחית יקני אק *1?דיישפנד$
 ידהב עקרק ריישמד׳מא רכמ טגד
 שידקמ הפי ןיעב יפט שידקמל ריישמ אל שדקה יבג ןל א

 יתד אבילא ןלעמש 'רל ןמקל ךירפ אנמג יאה יכו רכלממ
 שידקה אל דתא ןליא שידקמ
 אביקע 'רד אבילא יא עקרק
 דכלמ הפי ןיעב דכלמ רמאה
 *דקמל שידקמ של ךרד ןדעל
 שידקמ אלה הפי ןיעב יפט
 ןליא יבגל השולק קרק תליהל

 הרוצת קרקה ןיארצמבדנעא
 שרפל ךירכ ןצד ןליאה סע
 היהו 'יתכה תקזחב׳שירפלכ
 ל יעב אל אבהל ץרתמ י ר
 ןל תיאד סלשמיכה ידנשל
 וא רכמל לא שדקה ייומדל

 ימד הלה אל ןכ םאל הכתתל
 ריישמ רצמבד להיינימ דחל
 ימכ הכתמלי'קרק ןליא ידהב

 ןליצ ת א ןתנ הנתמבד 'ימד א ל
 ןיעב רצוחד אביקע׳ר רב&ד ןליכד ריפש ךירפ ןמקל לבא
 הנתמכ למכ שידקמ הפי ןיעכ שידקמ ןכ םא רצלמ הפי
 רמא הזכ תינליא שלש ביהי יכד אכיד ילה יתכ הנתמבד
 ןיתינתמד הפוגמ כ אד יל לב רזחל עקרק יתכ ביהי הז
 ילוכל הכתמכד אביקע יברכ אלד ןלעמש יכרד טלשפית
 אלד ןלעתס יכל דמא(ק שדקהכל ןללב תא ןתנ אתלפ

 םהירבדל ןוממש ^רד שרפמ יתכ אכקסמבי ןללצ תא שידקה
 שדקהד הפי ןיע ישעת סא סכל יד שוריפ רמאק ןככרד

 שדקהכ תמאת אלי עקרקה לכ שידקהל רכממ רתיי טעמ
 דיבע אלד יאדלד ןלעמש רל ירלאל הנתמב למכ הפי ןיעכ
 ןיע שדקהכ אהיש׳דלמלתל ארכ ןיא הנתמכ לתכ שדקהב
 שידקה סאש ןיינעל לכייהד אתליכ אלא רכממ יפט הפי
 םע עקרק רצח אל רצמפד געא עקרק ימכ שידקה ןליא
 בורחה לש עקיק אהיש יאה יללכ הפי ןיע לבא ןליאה
 יברל הפי ןיע תישעל לכל ןיא יאה יללכ הדש ידהב שלדק
 ^סט, רחימל ןל תיאד עמשמ הז שוריפל אתשה)ןלעמש
 ןליאה םע רוכמ ןליאל ךירצה עקרק אהיש ןליא רכומשכ
 רדשמה ןליאל ךירצ עקרק אהיש הדש רכמשכ אמיכלמ

 ברד אתלימ ואל יאד עמשתד אמיתי הדשה סע רלכמ
 )ל ןיא ליכפל תינליא ריישל עקרק רכלמ אכימא הלה אנלה
 געא הדש ידהב ןליאל ךירצה עקרקה ריכמ אלא עקרק

 אתאד אנלה בלד אה הנימ אקפצ
 דה ולפנ יאד ומצעל עקרק ריישד
 ינפל תינליא רייש א׳ה אכיה ברל
 ¬ל ןיא וניקזה לכא תינליאה סויק
 ;תידי

 רכ טאד ןועמש יבר יקני אק הישפנדמ
 ןנברב ןנברכ רמאד ^גוה ברו אביקע
 לתש רוה י4פנ יאד גימ אקפנ אטישפ
 ןועכש יברל היד תמקומ תיצמ ימו והל
 תוניריא׳נ שידקמה איגה אהו אביקע׳רכ
 שידקה ירז־ר האס תיב1? הרשע עטממ
 □היניכש 1—!וניריאה תאו עקרקה תא
 רמוח ערז תינ רופ הרופ אוהשכ ךכיפל
 ו^ ןאכמ תוחפ ףסכ לקש׳נכ םירועש

 הזנ ןשידקהש וא ןכ לע רתוי

 יא יאו
 יל ךרד

 אתאד
 ׳כ יאד
 ומלת
 יעדא
 יבדכ
 יפאו

 ןמב
 ןירפ
 יקלמ
 ויקע
 דקמ
 חאה
 י לב
 מ א םינקז תיכליאפ יליאד יריימ

 ׳ > הרשע עטממ ו השלשל ךירצ
 ׳י אלכ ןרמאדכ דזי לכל ןישמק)
 ןחקל ארזעיש ןכירחא תמליא׳ג
 י לי* דעל תימא עבראמ ןיעלטכס
 וה לל תמקהל למעל יהזל אתלימ
 ו הרוא אלמכ ןהל הצלחל ןהיניב
 רל : אתלימ א*ילמ הקיכיכ אכה
 א הדלפ אלהשכ) :ןהיניבש

 ה ןובשח יפכ עקרקה)(היזלשב
 ע היהל הל שיא שידקי לתזיחא
 לא ףסכ לקס סישחחכ םירלעש
 הירזעש רמוח ערז תיב ןלבשח
 י והזש הכשל ןלידבלפל עלס רלכ
 5כ רתלי ןלידכלפ שיש אלא לבזי
 ןוידכלפ חמ אלא ייה אל עלסהד
 'לגל ןתזוחא הדשמ םאו ארקב
 ׳ :ןללפע הדש סקילח ליעל ןל
 לתי לא :הפי ןלת של ידכ שלתיל

 ׳בת ימכ גהכו קרק 'ילקמ וניאש דחא ןליא׳ידקמכ ויהו
 זב : הניפסה תא לכימה קרפכ תמליא׳ג רצלמ טג

 ונייהד ליל ןליאל הצירצה עקרק רצמ אל ןליא רצמשכד
 תלי ,קרקה לע הלש םשש ןליאל ךירצה ףא הדשה לצ רצמ ןליא ריישו הדש רצמשצד דס הזה אכיה בלד ןאל יאד םלשמ
 דש ידהב יכלכדזאל היל יכהמ אל הדש םשד אכלה כר ןכיעמסאד אתשה לכא ול הכירצה עקרקה לע ןליא םשש הממ

 לכא ת׳או רייושמה הדש רתכמ ןליאל הכירצ איהש יפל רידסמה ןליא רתב היידשימל אלה ארבס ארוישל תתנד םלשמ
 ׳ל רתויה לכל אלא הנתמ ומכ שדקה ילהיצ אלד אהיח יל ודנאד 'תאק ןנברד סהירכדל׳ירמא ןיתעחשד אכןלסמב אהו
 ׳,ירקהשכ ול ךירצה קרק אלל בלרח רכמ אל רכמכד געאו רכממ יפט הפי ןיעכ שידקמ יוה יכהבו ןדסל בלרח אלא שידקה
 הז לכ ן זעמש יכרד אבילא התע רמאנ ןכ ןנברל ןלעמש יבר רחאש ותכל בלרחה סג שידקה ךכלו עקרקה לכ שידקה
 ארב מ ח אכקסמכ ןנברל ןלעחש׳לל יכה׳תאקל געאד <רואל רכממ יפט םידקה אלד הכ־מ יתייתד אתיירבה עדי אלס
 עטפ ןנברכ אכוה :יל רכממ יפט הפי ןיעכ שידקמ יאה יללכד רובסיש רמלל ןנעמש יברל קחוד אדזחלתל
 כה םלשמו ןליא ריישמשכ ש׳כו תול)רזב ריישחב ךרד ול םי ןנכרלד םלשמ ונייה בע הז ול טלשפ 'ןיכת אנשרל אמית
 רל אכפיא ילה חקולב אהו תחו רוכ ידהב ךרד ריישמדח ןליא ידהב עקרק יפט ריישמד אמתסמ אתלא היל אטישפ
 סאו ןככרד אבילא ארוישל תחנל אמעט היל׳טישפד ירנאו עקרק ול ןיא ןליא הנקו תחו ריב הנקשכ ךרד ול שיד אביקע
 תאו ; רוכ ידהב ךרד ומכ ןליא י7הכ עקרק רוישל ןככר יכה* ארוישל תחנל אמעטל 'יעדי אנוה בר אלב



 ארתנאכפ יעיברקרפ תיכה תא רכופה •־£?*£(3* -
 ןתוא׳ו&מו?רס תמליא ןזגכ׳היניבש תינליאה האי ןליפ :עקרק שידקהל יתעד היה אל הז רתא הזב
 ןיאש ןייכד ןיפמר יהל ןניבשח אל תינליא ףסכ לקש 'כ ןיכשת רמאנ אלפ שדקה לכ ןידכ ןהימשב ,
 ןנירמאדכ ראשה ןמ יפט רקעיל ןידמוע תיליפ ןיפעיט רמאנ אל קרק אלב ןליאכ לבא הזיחא הדש שידקמב )
 ינק ל*א ,יכ ןהמ םהיניב זרא היה הניפסה תא רכומהכ רזתי תינליאה תא שידקה יליפא אלא לוע אל!ג ה *

 אל 'ןכ עקרקה תא שידקה1['
 תא שידקהד אכיה איעבמ
 בישי הז רקא הזב תינליאה
 ןדיפד עקרקה תא שידקה אל
 'ילקהו רזח׳יפא אלאקימש:!

 תא שידקהש רחאי קיקה תא
 מיאש הז רחא הזב תמליאה
 מ אהד עקרקה םע הלוע
 ו ןהימדל !שדק ארקינ;
 עקרקה תא כנש שידקה
 עקרקה תא סג תולפל ךיר
 ןיידע דבל נשל ןוידכופו על

 ׳ישידקה ינשד ןהיישב טליאה
 שדקוה הזי וימדל׳דקנה הז ןה
 דיספהל יכל ןיאו׳כ ןובשח יפל
 יתריתאד 'ונליאה ימד שדקה
 ו טיידהל יתריסמכ המגל
 תידפל ןינאר )שדקוהש'" ׳ימו
 יכח :עקרק אלכ ןהימ
 ןידיפ ינתקל אתיירב ל
 סוקמ׳יפאד עמשמל ןהיי)
 ןיעב אלא שידקה אל תונלי־*
 שידקה הער אלכ תינליא
 דקיב׳ג שידקה אלד ביה׳קרק

 אריבסי לכימ הפי ןיעב רכימ רמאה אביקע ר אמיליא :
 *כתח׳יל תילד חקולל עקרק יל שי תינליא ינש רכומד היל
 תיבח לש ןיתב׳וכליא ינש חקילהד הניפסה תא רכומהד
 יברל שלי ליעל תישירפדכ איה ןככר אלא עקרק ול ןיא
 *ל שיל הז רחא הזכ 'ונליא׳ג וא תינליאל שידקמ אביקע
 ןובשח יפל עקרק בגא ודפיי 'יכליאה סוקמ שדקהל אהימ
 יכרד הילע יגילפד ןנבר יאמ אלא :'יריעש רמוח ערז תי3
 שידקמ לכא רכומ הער ןיעכ דכומירמאה איה אביקע
 יבל אטישפ אלא :׳ופ רכזמב אדב אפיס יכתקדכ 'גב
 שידקתכ רכוח ןיד דשמד׳ינתמב היל׳יעמשד איה ןועמש
 ןכיעזלשאו הדש ללככ ךכושו תגו תידו רוב שידקה אלס
 הער ןיעב שידקמ יוה לכו לכמד ימנ היל אריבסד אכה

 ןועמש יכרי : ומוקמ שידקה אל ןליא שידקמד אכיהד
 היה אביקע יבר ידימלתמ ירהש ויתיכרמ ןאמד אבילא
 םורדבש מיתיבר לגא אביקע יבר אבש דע ןכירמאדכ
 הימחנ רו ןועמש יכרי ריאמ יכרו הדוהי יבר םהל האנשו
 יאהו איה אביקע יברד ןנברד אבילא אטישפ אלא :'וב
 יברל לכא היל ירמאק ןועמש יכרד ןכבר׳זכ רכוחב אדב
 ימכ יגילפ רכומב אביקע׳רו ןכפר יגילפל יכיה יכ ןועמש
 ןידכ אכיקע׳לד׳ןנברל׳טנ ןיד ןועמש׳ר׳בסקו ׳ידקמב
 ינירתל תינמ אל״מלא׳ידקמער ןיעב יתכ׳ידקח ףא'וידה
 אתיימק ןיישוק ארדהו אביקע יכר אבילא ןועמש ר ליעל

 הדשה תא שידקמהד ןועמש יברל היל ןכיעמשד התכודל
 אערא רייש אלד שדקה הדש תקיני סושמ בורח םידק;*
 רכוחל ה״הו שידקה הפי ןיעב אלא בורקה ךרוכל ומנעל

 והימו אבוה ברל אישקו וינפל תונליא ריישיו

 תא אל שידקה אל הז ייה הז רחא המ
 םכהיגיבש תונליאה ז־־רא אלו עקרקה

 תונליאה תא הרופ הרופ אוהשכ ךכיפל
 תא שידקה וליפא אלא דוע אלו ןהיוושב

 אוהשכ קרקה תא שידקהו רזחו 'ונליאה
 רזוחו ןהיוושב תונליאה תא הרופ הדופ
 םישפחב םירועש רמוח ערז תיב ה דופו
 רמא אה׳כיקע ר אמיג יא ינמ ףסכ לקש
 אלא שידקב שיכו רכומ הפי ןיעכ רכומ

 הער ןיעכד אוה במ ירמא אה ןנבר יאמ
 אלא ירקמ הפי ןיעב שידקמ לכא רכומ
 ןאכד בילא ןועמש רו איה ןועמש ר 'ישפ
 ןיעבו רכומ סא אה אביקע רד בילא יא
 ןנברד בילאישפ אלא ירקמ שכו׳בומ 0י
 טוידה ןידב הובג ןיר ןועמש'ר ריס אקו
 שידקמ בוס הער ןיעב סומ טוידה ןיד המ

 ריישמו שידקמ הער ןיעב יסג

 ןיפיצר בישח אלד שריפ
 אבילא אטישפ אלא
 רכסקי ןככרד
 'רכ לכא'ופ רכומל יביה יכ
 אהד אמקואל ינח אל אביקע

 רכומכ הפי ןיעצ תחכד ןויכד
 ןיעב שידקמד רמימלןל תיא
 אתשה לבא שידקמ יעט הפי
 ללכ יתחנ א3ד ןנברכ רבפד
 ריפש יתא הפי ןיעל רכמכ
 : הפי ןיע ימכ׳דקהב היל'ילד
 'בוח הער ןיעכ דבדמר^ב
 ןיעב ימכ שידקמ
 לאומשטר שריפ שידקמ הער
 ןנברל תאד אכזא ברל׳ירפד
 ןליא ידהב עקרק ריישמד
 ןועמש יברל חכשא אכהד
 אל יכה וליפאי ןבכרכ רכס
 בורח ריישתשכ עקרק ריישמ
 שדקה הדשח יקכיד רמאקד
 שוריפ אישק אלא רמאקד אהו

 כרל ןועמש טרמ ךל אישקדא
 ןועמש יברד ךל ישקית אנזה
 יכיה היפוג ןועמש יברדא
 דועו ךיחעטילו רמימל היצ הוהד אמיתי ןנברכ חימל ינמ
 ידהב עקרק ריישחד אטישפ קברכ יא ךירפ אלקיעמד
 עקרק ריישמ אל יתצ ןנברלדךדפ אתשהו עורזל תמליא
 *רפ אלד ייל הארנו והל אריכס ןנברכ ןועמש יבר אהד
 םינושארה וירבד םייקל אב הברדא אלא ללפ אבוה ברל
 תינח ימו רחאק יכהו ט אביקע יברל'יפא ןנירמאד אה
 יבר ךיחרזכ לע אהו אביקע יברכ ןועמש יבר תמקומ
 רמאקדכ אערא ריישתד אטישפ ןנברלו ןנברכ ןועמש
 רמאק^יכיהד ןועמש יברדא ןועמש 'רדישקית כ'או ליעל
 ןועמש ר ךיקרוכ לע אלא שדקה הדשמ יקניל ןועמש יכל
 כרד אה ימנ ריפש יתא ןכ סאו רמאק ןנברד םהירבדל
 בלד היתליח איתאד־ט אביקע יברל יפאו רמאקד אנזה
 ןנברד םהירבדל ימנ הידידלד אביקע יברכ וליפא אנוה
 }ועמשיברד אישק אלאו פ״ה אישק אלאו רחאד אהו רחאק
 אצא ךירפ אלל שריפ אבשרו ינשת יאתו ןועמש יבלדא
 ןועמש׳ירד ידימ אישק אל אנוה ברד ואל יאד אנט ברל
 רדה ילפנ יאד אנט בר רמאד סושמ אלא ןועמש יברדא
 ןויכד ןועמש רדא ןועמש יברד ןל אישקד אוה והל ליתש
 לבא שדקה הדשמ יקני אל כ'א ןנברכ ןועמש יבר רבסד
 ןועמש יכרד געא והל ליתש רדה אל ילפנ יאד תרמא יא
 שדקהה לח ילפכ יאד ןוטד שדקה הדשמ יקני מ*מ ןנברכ
 ידהב ןדסו בורח ושדקיש היתעל היתלמד אמתס ויליאמ
 רחאל אנט ברל רמוצכ אישק אלאו רחאקד ונייהו עקרק
 יאתא היתכידל אישוק ארדה והל ליתש רדה ילפנ יא

 : שדקה הדשמ יקניו ליאוה ןועמש ינר רמאק
 רייסמו

 11 *9 ב םי



 ארחב אבכ יעיבר קרפ תסה תא רכופה

 ןניסוג/^ד לאיחש לכיכר שלריפ אערא דיי־שיכ!
 רבסל היל אנחד ןכ 'יפ סכח לע) היל
 הז רחא הזב יכתקד יאהמ )אל יא שידקמ הער ןיעבד
 אבשירפד יאתל) אערא ליישתל !:ייה)עקרק שידקה אל

 תיכימד םיתכה תקזחב ימכ
 אלדמ שידקת הער ןיעכד
 רזיח) הדזפד אשירב יכתק
 ריישמ) ימנ שרפל שי הליפ)
 אטישפ א הד רמללכ אערא
 יכיה) ריישמד ןכברלד ןל
 אלד ליעל ןיעמש יכל רמאק
 ןניסרג יבה :ריישמ
 ןיעמש יכרי הדלהי יבר )לאו
 הדשכ )יבא תח כ׳חאי שידקה
 אכיל׳יסרג אל) אימד הזיחא
 אל השידקה כ חא) )יבא תמד
 ארק ךירנ ריפשד ארק ךירכ
 ןלעחש׳רל הד)הי ר אלא ןכל
 ןידה איהד ארבסמ יעדיד
 םישח )יבא תמ כ׳חאל׳שידקק
 חלושהכא&ןלידפרתכללזאל
 )עט סירפלסהל היל ןנ־סרנ

 ארק :ןאכ סג )בתכ)

 הידיד אישק ימב ןיעמש יברל )הימ)
 שדקה יכנ הפי ןיע רמא ליעלד ןחקל
 שקהל התע דימלתה תטיש ךא הער
 > בר ץריתש הנלשאל אישנק ריתעהל
 )אביקע

 ןיקנויו 1ליאוה ׳ישק אלאו אערא ריישמו
 סדירנרל ןועמש 'ר אלא שרקה תרשמ
 רבומד יביזו יכ ירירל תל רמאק ןנברד
 שירקט׳ער יעכ ימעדקמ בומ הער ןיעכ
 אלר אחימ יל ורוא וכדידל ריישמ ירוישו

 הסקישה ןרסו בכרומה בורח אלא ירקה
 היל ירמאו שדקה הרשמ ןיקנויו ליאוה

 ןועמש׳רכ הל 'תמיקזא יאמכ ש׳לןנבר
 חא שידקה יפא אלא רוע אלו אפיס שיא
 אוהשכ קרקה תא שידקהו ריחו׳ונליאה
 רזוחו ןח-ויושג תונליאה תא הדופ הרופ
 םישסחכ םירועש רמוח ערז תיכ הרופו
 תעשרהב ליזיללעמשר יאו ףסכ לקש
 ןניעמש אהר והיערא בנא וקרפנו ןוידפ
 'ינהד ןוירפ תעש רחנ יזאר ועמש רל'יל
 וינפל אהתש ןינמ ויבא תמ ב חאו שידקהו ויכאט תרש חקולל ןינמ
 הרשמ אל רשא וחנקמ הרש חא םאו רמול דומלת הזוחא הרשכ

 תויהל היוארש וז התצי הזוחא הרש הויהל היואר ןיאש הרש ןתזוחא
 חקולל ןינמ רמוא ריאמ'י ןועטש יברו הדוהי יבר ירכר הזוחא הרש
 הזוחא ידשב וינפל אהתש ןינמ שירקה כ חאו ויבא תמו וינאס הרש
 ן־ררש ותזוחא הרשמ אל רשא ותנקמ הדש תא םאו רמול רומלח

 איהש וז חחצי הזוידא הדש הניאש

 אה היל
 ל ןיישנק
 7 ׳רג אל

 זגתלתה
 ייכרדא
 ןיע היל
 אערא

 י רייש)
 ׳ל׳יעמס
 >אקדמ
 כ סאד
 י אלא)
 > ישקלו
 ׳רפקד
 זיקכליו
 קחדא
 יברד
 אכהד
 תדקמ
 יקכיי)

 !יעכ
 *ורחל

 ׳!יבר
 )')כ

 אלד
 אכלה

 ו אלו
 מדא
 'דקמ
 עאד
 געל

 )ליפא עקרק לל שי )ינפל תינליא ריישל רכזמ יבג לחכ יל ךירצל עקרק ימכ שידקה אל המקשל
 ללכב ןניאש תגל'רמ שידקהל׳יפא שדקה יבג יאדמ רתיי הפי ןיעב לכל תיאד לכדידל אלא :ןנברל ןכש לבז אנלה בל
 שידקמה ןיגב אידהב שידקמדיאח יבגל הפי ןיע היכ רמימל אביקע יברל רכומכ שידקמ סתישע )ליא סכל היה ייד הדס
 שחקל שדקהה ןמ קכמ אנתני )לש בורח ךרזנל םילכ עקרקה ןמ רייש אלל הפי ןיעכ וללכ עקרקה לכ שידקה הדשה תא
 :,רפמ אזהש הולמ רתיי שידקהל למעי ןיא ירהש לשדקיל אל הדש ללככ ןכיאד ליעל ןרתאד ךנה לב)ךבושל תידל רס לבא
 שידקמל ןתלנס הנתמ ןתמל היל נמדמד ןלס תא שידקה ירמאק אהד וירבדל לשח אל רמ)לכ אנש אל ןכבל היל ירחאו
 ןרתאלכ ביקע׳רכ׳יפא 'בלה ברד היתלימ אמקיתימ תשהמל אתללפ הדשד היבג ךיישל ליאוה הדשבש המ לכ הפי ןיעכ
 ארפסל׳לכ היל׳יעמש אהד •.הדש דרקלכהל׳חרק ידהב תונליא שנדק לכה וישכע אהד ןלידפ תעש רתכ ליזיל : א רקיעלו

 גמז׳יב ןיידכ תעשב וישכע ךכרע היהל׳הל שיח םידקי יתזיחא דסח סאל ארק׳יל׳משח יבהל ןוידפ רתכ ליזינד איה תצעכ
 רמלח ערז ללתכה בנק הזלחא הדשכ לכא השרפכ׳ידהכ בתכדכ ןידישכ להדלפ הנקמ הדש שידקמה :'לגל סירלעש רחלוי

 רככ השידקה תעשכד השידקה ךכ רחאי הליחת ליכא תמ סא ןכש לכי ליכא תח ךכ רחאל ר ףסכ לקש סישמתכ סי רועש
 ןתנל ארקד היפיסל רתמו )תנקמ הדש תא סאל : הנשל ןוידכלפי עלסכ התידבל הולחא הדשב : שממ הזיחא הדש התיה
 אלל ליכאמ יתכיא רחאמ יתקלש ןינכ רחמלו סייה הזיחא הדש תייהל שדקה תעשכ הילאר הכיאש הדש : ךכרעה תא
 ןליספה םישרפמ ןהירבד תיכס יפל אלא קייד רמכ אלל קייד רמכ אל ארקד אתשה ךתעד אק!ס אקי לכליה סדלק תמ
 ןיילש יפל אל זבקה תא !יחקול ןיאש רבד לכ ןיינקכ ןיידע תעש רתכ תלשדקהה לככ ןנילזאד ןיעמש ׳רצ היל אריכסל

 " י אלהש :תקמתעשכ



 גיק*$*£<1ת ארתבאכב יעיבר קר9 תיבה תא רכומה •־$!**<9*
 אהבד יחלמל יצח הול ימכ יכה שורדו תוכשא ארק ויכא תמ אל וליאד ושידקהש העשכ הזוחא הדש איהס
 תיריפ ןיצק ירכס ןועמש׳רו הדוהי יבר יגילפ כושי לכויה תנשכ בתכדכ ויבאל לבויב תרזיח התייה
 רתאו ויבא תחל א רק ךירטניא אלו ימד ףיגה ןיצקכ ואל ול אוה ירה ויבא תמשכ התעו יתאמ והנק רשאל הדשל
 ייחב אהד הזוחא הדש הוה ירמגל אהד השידקה ןכ י ויבא תמ כ״חאו השידקה לכא לבויכ ול רוזחיו הזוחא הדם
 -^ - •1 — *.1 הכיאד ליאמ 'רל היל אריבס

 יברו הדוהי יבר וראו זדחחא הדש איהש ייאמ רדבל :הזוחא הדשכ
 ךכ רחאו חשירקהראכיה וליפא ןועםש !;אד;^'י״א^ילא3
 והל אנט הל יורק הזוחא חדש ץבא תמ •י
 אוה ריאמ יכרדכל אמיא ארק יאהמ יא
 ןוירפ רתנ ילזאדסושמ ואל אלא אחאו

 אמלעב םלועל קחצי רנ ןמחנ בר רמא
 רז־רכ ילוא אל ןועמש יכרו הדוהי יבר

 ןכ שכא שחרו חכשא ארק אבהו ןוירפ
 רשא ותנקמ הרש תא םא ארק בותכל
 יאמ וו־רווחא ז־ררש יסניא ותזוחא אל
 ז־רניאש תז-יז ותזוחא הרשמ אל רשא

 וז ג־־ותצי הזוחא !—ורש ז־רויחל היואר
 אנוה בר'טא הזוחא חדש תויהל היוארש
 ןליא תרות המקשה ןרסו בכרומה בורח

 ינש ןיכו וא שידקאר 'ביהד וילע ןליא הרוח וילע עקרק תרותו וילע
 אערא בגא ןברזט אלד וילע עקרק תרוח עקרק ול שי יאהו תונליא
 שידג תרותו וילע רמוע תרוח םיתאס וב שיש רמוע אגמ בר רסאו
 חחכש ןניא אוהו םינש החכש םירמוע ינשד וילע רמוע תרוח וילע
 רמא החבש וניא וחבשו םיתאס וב שיש רמוע ןנחר וילע שידג רוח

 ונאב המקשה ןרסו בכרומה בורח שיקל שיר רמא הגח רב רכ הבר
 ןנברו ןועמש ר תקולחמ אטילו ןנברו יסוי רכ םחנמ יבר תקולחמל

 : היל אריבס ןועמש יכרכ יסוי רכ םחנמ יכרד ןיי עמשמ אק אה

 • ׳• יו־ י־,/י־ ^ ןש

 סושח אלא :ייטרל יפמ
 ןוידפ תעשכ א רכשה ילזאד
 םתעד יפל ארקל היל יסלפמ*
 היל יכרמד קוכשא ארק :
 יבג ליזיכ אמצעכ לבא 'יד;
 ןויכל ארמוחל שדקה ת
 ןיא ןהימדל תמליא ושדק
 ןכ סא :שדקה דיספהל ינ-
 בותכה הכיר אלד ריאמ רדכ
 תמ אלא הזוחא הדש ןידכ
 גה :שידקה ןכ רחא*
 הדש אל רשא ארקבותכיצ
 יכהד הדשמ יאמ ותזוחא
 הדש תא סאו אלק
 הדש תצקמ הכיאש יתנקז*

 הזוונ'/

 1'^י / *״ו/*'■•׳ * ״ י* *״*י

 תחיפ סא יכ ול היה אל באה
 צ אלא ארק ךירטציא אצו
 *יבא עמ ךכ דחאו השידקהל

 ןוידפ רתכ ילזאד סושמ אלו
 ףוגה ןיצקב רבס ריאמ יכלו
 ןיכא תתל אלק׳ירטציאו יקד
 םולכ שרי אלש השידקה כ חאו
 יכהו ולש התיה ימכ אלקיעמד
 (יתגולפ ימוקיאל יעכ הזל

 :חלושה ףיסב
 אלו ןנבול םהירבדל
 הישפנד ארפסד רמימלינח
 <דקה יפא הידידל אהד׳מאק
 יגתקדכ קלק שידקה אל ןליא

 שידקה אלד ןכש לכ אתיירבכ
 ןליאל ךירצה קרק הדשה ספ

 : ליעל תישירפדכ

 ןויכ? תא רכזמה ךלע ןרדה

 *©*^ש־תינה^תא^זרכופה^ך^ע^ןררה

 הדש איה סא לבא הזות
 השידקה וכייהד תצקמ הזומ."
 טעמבל ויבא תמ ךכ לח^
 הזוחא הדש ללככ איה
 י ירהש שדקה תעשכ
 םא הזותא הדש תויהל הלוכי

 םלועלו לגעה םדוק ויבא תומ•
 ול שי:ליעאי שדקה תעש רתכ
 תמליא 'גהנוקה ןידכ עקרק
 ותיבישחד וריכת לש ךיתכ

 ןבדזימ אלד :וחכ ערגת אצ
 ןיתיצתמב ןכתדכ אערא בגא
 ח יאהו תינליא יצש *יה םאו
 יאהו ןירוכח תונליאה בחת
 שקנ אשיר סושמו רטמ וניא
 רמוע תרות : אפיה

 החכש ויה אלו םירממ השלשל ןיפרטצמ םינש ומע שישכ *ילעפ
 םיתחה ובשיש רמוע םגו הדשכ רמוע תחכשומד ארק יאהמ היל קיפמ ירפיסכ החכש ןניא השלש החכש םירמוע ינש

 6 זד<?1 ^1השכ י.י.פ^ד יילע שידג תרית : הפי תחא םעפכ חקינ וניאד יאה יטועמל ותחקל בתכדמ םתה היל קיפמי
 וכאכ ואל סא הדש ללככ שודק םא התקשה ןדסו בכרומה בורח : שידגה אלו רמוע ירפיסכ ןניסרדדכ החככ
 ןועמש יפרכ יסוי רכ םחנמ יברו ןיתיכתמב ןנתדכ שידקמ הפי ןיעכד ישדק ןככרלד ןנכרו יסוי רכ סחכמ יבר תקולחמצ
 ןרוצצ הדשה ןמ ריישש הלשה תא שידקה ךכ לכ הער ןימכד שידק אל הדשה ןח קנויש בורק וליפאו שידקמ לער ןיעבד
 •ב־מ ויתוברמ שיקל שיר היל עימש הזה יכהו 7מ *הל רמאק ןככרד םהירבדל ןזעמש׳ר ליעל תישריפדכו ולש בחס תקיני
 רמאק ןככרד םהירבדל ןועמש רד ןל עמשמ הוה* ןמדו ןועמש ר תקולחמ אחינו :ןועמש׳רכ היל'ריבסיסיי רב םחכזי

 עמשמד וכ בכרומה בורח אלא אידהב יכתקדכ *הל ידומ המקשו בורקכד כימא הוה ןיתיכתחמ יאל ליעל ןרמאדכ והצ
 ןניעמש אליממ ןיממש יברד איההד ןכיעומשאל אפידע אל 'וכ למק אה : ןככרל ןועמש יכר *הל ידומ ןדסו בורתכד

 ז ליעלד אתיירבמ ןניקיידלכ והל רמאק ןככרד סהייכדלד היצ
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 ישימח קירע חניפסה תא רפומח יחב אבב

 4 םיש םידבע ;ישרפימ׳מגב ןיגיהכמה לכי ןיגיעי סכו ןרות : םתס הניפסה תא ףכ1מד
 ףרפ ונייהד ןייתכאה :ןכותכ תתל ןיפינרח : הכותבש ולס איטמקרפ רומשלו י '*ח
 יא שידקה אל הניפסה תא שידקה סאש שדקה ללכב והכתיל יתכ יכה לכו ארמגכ

 רו ריעו דכה תיבג ןתרמה תיב ליעלד ןיקריפכ ןככישקד ינל לכ ד תע ט ונייהו ליעלד ןיחריפכ
 לכוי *

 חא רבמ הניפסה חא דכוימח אלי׳ניפפהתא רכומה
 תרוסנה חאו ;רוחה י!יימנאה מא
 אל לנא התוא ןיגיחנמה לכ תאז ןיגועח
 ןיפוצרמה תא אלו םידבעה תא אל רבמ
 איה ול רמאש ןמזכו יקיתנאה תא אלו

 1 ןחוכמ םלוכ ירה הכותכש חס לבו
 אוה ןבו אירקסיא :ןרוח םנ
 ןרוח ו־דושעל וחקל ןונבלמ זרא רמוא
 שש רסוא אוה קוארארא :סנ : ךילע
 אייח ר ינאת :ןיניע !סנל ךל תויהל ךישרפמ היה םחצממ תמקחנ

 ןהלו ולדגי רשא דע הנרבשת ןחלה םוא אוה ןבו הלש ןיניגוע ולא
 הלש תומוש בה ולא אבא ר א :ןיגיהנמ :שיאל תויה יתרכל הננעה
 ןהיתוינאס ודרי בהמ א באו ךיטושמ ושע ןשכמ׳ינולא םוא אוה ןבו
 חאו הלכסיאה תא רכמ הניפסה תא רכומה רת טושמ ישפות לב
 ז־רא רכמ הניפסה חא רכומה רמוא ןחנ יכר הבותכש סימה רוכ

 י! אכר םא תיגודה תא רבכ הניפסה תא רכומה רמוא סוכמוס תיפכה

 יכתקל עיס׳ושמ
 המ לבג אגה גל רמא..ןמזכ
 הל טקנ ןירממ ןלגכ גכנתכש

 'ירטניא אל אשיר סגשח לבא
 ןיפגנרמד קיעמשאד ןגיכד

 הניפסב םיראשנ העש לכד
 'רגתס ןכש לכ רכמ אל המגע

 יכה ;התנע

 דטב
 תחו
 ינה
 ינינ
 תח

 יהב
 5מ
 תכ

 פש
 רב
 גא

 דל
 גא
 וא
 יא
 לע
 רכ
 5א
0( 

 ׳ה >שניא חמארב 'יפב יל יראק אוה האלככד ןתנ'ר תיגוד ונייה תיציב
 5״ תברב תיגוד יל יראק אוח'ארשי ץרא רנר׳וכסוס ןשאימר התאיצמ
 >ת אלנ יאה אמי יתוחנ יל ועחשא הכר רמא חגוד תוריסב ןב תירחאו
 י" חילןניחמו'שירכ יחרוויח ארונר התיצוצ יב יזחתיט הגיפסל עכטסד

 ! הלס ןמא ןמא תואבצ 'ה הי היהא רשא היהא הילע קיקחד אתולאב
 י יסרפ 'אמ חלת אלגל אלג ןיכ אמי יתוחנ יל ועתשיא הנרמא חיינו
 י ןגילדואחרואכןנילזאהוחארחנסיזויסרפ האמ תלתאלגראמורו
 ' אבבוכר חיתעכרמ יב ןגיזחר רע אלג

 ישימשת 'קיעד חש תיטגשמה
 אחלא טושמ ישפות לכ :גהיינגברל אתא ןיתיכתחד ןיגיהכמה לכד ןנירמא ךכליהו הניפסה

 שבכ אלכסא • למק וככדזימ אל תיטגשמ לבא ןיעהכמ רקיע וגהיל הניפסה תא ןיכשגמה םילכת אדסל תגטגשח ןיספותס
 ©יה ימש יפל ןיקזתמ סימ גכ ןינתמש הבותכש סימה רגב : יאה ברג ח׳רפ ןכג אגה ןגי ןגשלג גב ןילגעש הניפס לס
 הנטק התגאל ןיסנכנ השביל תילעל ןינירשכג הלודג הניפסל ןירשיקש הנטק הניפס ונייה תינגדו תיניכ :ןיתגלת
 :ירבעה ןגשלל בורק שנגב םיגעול שיו זעלב טייקיק הקמגע ינפמ סיה תפש לא ברקיל הלוכי הכיא הלודגהש הלודגהמ

 אתייניכ יפה קרוזה קרפכ ןנילמא תכס תכסמבו תינטק תיכיפסכ אלא וב ןיכלהמ ןיאו ןטק רהכ ןשימ ןשימד אתייניכ
 תוריפכ ןכתירחאו : סימה יכפ לע איה הלקש םיגד הכ ןידנש סס לע תינגד : הלע לבבמ ןתכ יבר :,גכ ןסיח־*
 יל יעתשא הבר רמא :תילגכ הרהמ סכתא גכיצגי סימה יכפ לע םילקו הנגד תגיירקה תגרידקכ תינטק תיניפסב הנגד
 תגאיקח׳רעל גא אבל דיתעל׳יקידצ לש ןרכש ןתמ עידגהל ןהמ שד׳ה ךישעמ ובר הח׳ושמ בישת אקד ידבגע יכה לכ׳יכ
 עכטחד : דגמלת הכירנ׳ימכק ידימלת תתיס לכס 'ילודג םינדו תימהבו םילודג'ופגעב םירבדמה בויא רפסב םירומאה
 ומכ תולקמ אתוולא :איה קיזמ ךאלמו הנכל שא אתרויח ארומ אתינינ : הינפל ךלוהש׳שירב היל תיא :עטטלהנורס

 רמאד םישחו יסרפ האמ תלת אצגל אלג ןיכ :ופעזמ חיינו :'רג הלס ןמא ןמא :תכש תכסמכ תמורב אלו הלאב אל
 רתוי אלג ןנילד :ורטק לש ילוק עמש הסרפ תיאמ שלשמד ןניעמשאל ךיוסניא הירבקל אצק אלג היל אמרו ךומסה
 רע עיקרה ןמ שיש הכס תואמ הל בורק ךלהמ דע שיפכ עיחלד אלכה ימניא עיקיל ימ הלעמל ונכילשה והבוג רגעישמ

 אכגטד :ימש היתעכלמ :ןראצ



 ריק י£>צ¥03י• ארתכ אבנ ישימח קרפ זי-נ״סהתאי•
 ימד אתיאר רבד אליזרוא יל יזוי ידידל ןכיסרג ילד 'מ ערז תיב ארזיכ :םינטקב'
 ו ^ , רכה םאר לס רפוע שי ריפ רמת רה יכ ןיפרסכ׳ילבהמ ןכילקימיסיערז
 הרפ לסכ ןכי אלייאד אליזריא םיליאל רפיע ן ניויגלתח) אמגודכ קענ׳חולכ יליק ןתכ (
 דרי אל רמאד ןנחוי יברל אחלשכ סתה רמאד סיקבזד 'היצע סטוממה׳יכלמה׳תשו״יר
 אתיר סקד ינייה יאל לממ
 אכיה אמיר ל׳רל אלא םתה
 סינכה 'יארמ יאני ר׳א סק
 רכאכר רמאהי ךירפו׳כיתל

 *גיזרואיל דק ידידל הנק רב
 רה ינ יוהד אמיא ר רבד
 אליזריא ןניסרג יאו ריבת
 כ'א סיכש גד ינייהד אמיד
 ונירמאה היל איסק יאמ
 לע ׳רזגנ אל ןישודיקל ק פכ
 :ירז ת י סיכש סיגד

 יער ונייה׳תפמ ןקיפאי
 כיתיאי,ינימקא קלחבחאדכ

 : הירקחד אתפטד אלימב
 ומלו

 י:
 'ט

 ןט
 ינ:
 ׳י ר
 "ט
 תא
 בז
 :ל
 ״;
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 ןיעבריי* רכזס יב איוחו אטוז בכובד
 !דוה יפט ןניירר יאו א^רוחר רזיב יוירג

 אירק אל נ ה׳1? ימרו הילבחמ ןגיירקמ
 !י^פירענ יריפ תקנש יתריבח חירכהל
 יל א .־־רינרחנו אנא יחינר'יתפטש אלד
 אטוח אלפ 'יפאדירמר תרובג יזח קופ
 ןייזל ׳חואה רפאנש רנעי תיל אלחד
 רשא וליחת אל ינפמ םא ה סאנ וארית
 ז*4לו םלוע קוח ם יל לובג לוח יתפש
 ןימריה יל יזח ידירל חנר טאו והתנעי י
 ארושר׳יפוקא טיהר הוה ׳ב אחיליל רכ י

 ארח נפיז היל ליבי אלו יאחתמאיסוס ביבר יב אשרפ טיהרו חחפד
 יאהפ׳אושוגנווררירשיג ירחא ןמייקו תיינדוכ יתרח ןאגרסמ הוח !
 יאהמו יאה׳ר יאהס׳ירוכו ידיכ רמחד יסכ ירת יקנו יאהל יאהמו יאחל ׳
 'ומוהת וררי םימש ולעי׳ויה ותואו אעראל תפוטינ אפטנ אלו יאחל
 ,ליזרוא יל יזח ירירל הכר טאו חילטקו אחובלס יכ ועמשר דע חוה

 'יבשמו יסרפל הוח הפכ וכח רתו'ונח רהב 'ישיריל חוהר תימוי רכ
 אפר אגלפו אסרפ הישירר אחעברמיכו יסרפאחלת חיראוצד
 איהה יל איזח ידירל הנח רנ רכ חכר רפאו אנרדיל חל רכסו תפוכ
 *יגרה תרמב אינורגהר ארקאו אינורגהד ארקא יב חוהד אתקורקא
 קילסו גינחל העלנו אצגקשופ אחא חעלכואנינת אחא יתכ ןיחיש
 ש רנ׳אפפכררמאאנליארחיליחשיפנחמכיזחאחנליאכביחיו '!
 ארח'ינפיז הנח רכ רכ הנר רמאו ינמיה אל םתה יאוה אל יא לאומש י
 תניט הלבא היל אנתיד 'ראוב איהה ןניזחו חגיפסנ ןנילזא אק הוה
 'ובאו יזוחמ ןיחיש ינימ בירהו רוגל הוירשז אי מ יהוחראו'תימו'יסואב
 אלגלינ רחמ ואלמו יזוחמ {יתיש תינימ וחלפו יזוחמ ןי תיש הינימ
 אתש יחרי'םירה חנל ןאחאו ןרדה יבו חשמ יברג האמ תלח היניעד תחה חנמ 'ומוהת דע !ידרוי•
 יזוחמ ךנה וחנינכמל יבהיו חימרגמ ירושב ירסנפ אק חותר ןניזח ,נ,סנ,״ ,
 ןניזחו אתניפסכ ןנילזא אק חוה ארח אנמיז אנח רכ רב חכר רמאו :0ילית לפסב םיה דרוי יכנ

 אחלח הילאכתירארווב אוחה הולטקו אנלויהט יעמש נ ה
 לש וכרד ןיאש ידישד בלמ י:ו

 ארי היהש ׳סיקכלמ יב ירמאד׳יאו סדזס הלגמ היהש ינפמ והוגרהי םדא ינכל׳זאריהל ריס
 םזי ןב סאר אמזי תכ אליחא :םישנאה ןיכ רד היהו הדישה לע אבה םדאמ דש לתיא היהש טממ תיכלמה לומי אלס
 אמר :עקרקה לע בכוששכ ושאר תקנה םוקמ היסירד אתעכרמ יב : לודג הוה ןכ רמת רה יכ :׳לט םויה !תואד דחא
 אינמגהד׳רקאכ .*עדרפנ אתקמקא: ,טעמ טעמ סימה והוססמימס דע העש יפל׳כרדיל יעירה רכסל :יעי י ליטה אתפוכ

 :הל רחאק הבר אנינת אתא •* היל רמאק דומלתה יתב ןיתיש יוה המכ איכורגהד ארקאו : ךרכה ותואכ היה לודג
 .ןטק קש אכיט הלכא :גד אלווכ:יתנמאה אל ינמיה אל :תופועה ךרדכ דקא ףנע לע אכליאב :הכקנ ברוע הנכקשופ

 ,למיגה לע שלק תמיא ןה ׳ומיא השלש אמלעכ 'ירמאדכ תמלוכ ונייהד יל הארנו ץרשה סנכנ גד לש ויריחנב הייסיאפ
 יזוחמ ןיתיפ הטימ וברק ז תמ יכד לכוס וניאש סי ךרדכ והוכילשהו סימה והוחידה אימ הייחדו :ןתיול לע ׳יכליכ תמיא
 ןיתיש הינימ וחלמו :חל ונדועב יזוחמ ןיתיש הינימ ולכאו:ךכ לכ לודג היהש ןלוכ ןרכישו׳יכרכ סישס לע םיה והוכילשהש

 האמ תלת ןמיש ימקל יניע לגלגב היניעל הלנליג דקמ:ןמוקמל והואשנו ונחמ יחלמו םשמ םיקוחר ויהש םירקא יזוחמ
 אתלת :ליפהש יזוחמ ןתוא גדה תותנעמ תונכל ירשנמ ווה תרחא הנשל :יכ לג
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 ארתנאככ ישימח קרי הניפסה תא רבומח •**ו$ע*
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 יתמ קלחכ ד'תכ תשח
 :אבה םלועל קלח ןהל שי׳בדמ

 ת 'רא ןאכמ/ דיקרפא ד3ג1
 'לעמל וינפ דקרפאד
 'זכלבבי׳דינכ קרפש גמכ אלו
 היה אל כ'אד הטמל וינפ

 :היכרכ יתלח ביכרל עייט לוכי
 יקספ

 אציש ןיב : ריפנס אציש ז איה םיה ייא אתשיכי׳ירבסוללוקה לע םיבשע יחדקי:יבג לע ז׳כקנ לוק היהש היבגא אתלק
 אליפשב ןכילזא ןכאו חורה דגנכ ךלוה היהש הפיקזב והיא :בנזה דנל תחאו שארה דצל תחא גדה בגכ ןיריפכס אצישל

 סומקמוק ןיממקמש רועישכ איתד אמקמוק סקימכ:ןהכ ןיכלוה חול יע אלא (יעבונ וניא םי לש םימד ךלוה חורהש ומכ
 יכיפס הל אמדק ד ןניזח׳הוה ץראל םיה תפש לע תשקבו ןקב הרוי םדא סוש היהשכ אריג אשלפ ידשו :ןימח סימ לס
 יה ןטק גד סש'נדליג:ארינל , _ "
 ־—׳־־־ ן גירבס היויריע 'םגא חרקו הינגא ת^לח !״מ ,י״מדי

 רע ןניירשבו ןניפאו ןניקירסו איה אחשבי
 וז^יר יאו ךיפהתיא חיננ םח רכו היכנ
 'םא ןניעבט הוה אתניפס אברקס חוהר

 ןני4זא הוה ארח אנפיו חנח רב רכ הנר
 אצישיד אציש ןיב תניפס יאנסו 'תניפסב
 אחווידויד ז^ת4חו ימוי אהלת אראוובד
 אמירירו אלופישכ ןנאו אפיקזנוהיא
 אימד אספוקמוק סחיפכ 'םא ימירבר אחא יכ אנוט אתניפס איגסמ
 בר רסאו והי6־>* היל המדקו ארינ אשארפ ידשו יסרפ ןיתיש איגסס
 רכ רב הבר רפאו יציש ירת היל תיאר יאוה אפיר אנר־לינ אוהה ישא
 םיאקד ארפיצ אוהה ןניזחו אחניפסכ ן גילזאק הוה ארח אנמיז אנה
 ז־רוחילקיענו איפ אכיל ןנירמאו עיקרב אשירו איפכ הילוסרק דע
 היל אלפגר אכח ותוחית אל ןל'רמאו אלק חנ קפנו ןישפנ ירוקאד
 םפושמ ואל אעראל איטמ אק אלו ינש בש אה ארננ רנל אניצח
 אוה ירש זיז אוהה ישא בר רמא אימ יפררר םושמ אלא אימ ׳קימער

 **■*ק הוה ארח אנמיז הנח רנ רכ חכר רפאו ירפע ירש זיזו ביתנר
 ירננ אקו והינמשמ והיפרנ יטימשר י חוא ו חנה ןניוחו ארבדמכ'נילזא
 יתאר םלעל אקלח ובייונכ ןל היא וחל 'גיסא והיחותפ'חשמר ילחנ
 רזעלא'רד חימקל יאהא יכ אמטא יל ילד ארחו אפרנ יל ילר ארח

 'תליכתר ארפעב ןסיס :ןידה תא ןהילע ןחיל לארשי ןירי חע יל 'טא
 חוה ארח אנפיז הנח רנ רנ הנר רמאו :היתלסל אברקע היתקרט
 1-4רפע ליקש הוהר אעייט אוהה ןרהב יולתיאו רברפב ןנילזא אק
 ןלפ 'הבורל אחרוא אהו ןלפ אחכורל אחרוא אה רפאו היל חרומו

 'רפע׳יל ןניכחי'רפע יל וכח ןל רפאו איפפ ןניקחרמ המכ חילחמא
 ןעקחרפר ןל רפא היל ןניבזריו ןגינה יסרפ ינמח ןניקוחרמןלרפאו
 יתימ ךל ׳וחא אח יל רפא היל חליבי אלו היל חיכפא יסרפ אחלח
 ז־רוהו דיקרפא ונגו רסח ימסכימד ןאמכ ופרו והניתיזח ילוא רבדמ
 ביכר יכ היכריב ׳תוח אעייט לייעו והיינימ דחדאערבריכריב אפיקז

 יקספ היכ עגנ אלו חיחמור חפיקח אלמנ

 גטק יגדמ הוה הז גד׳מילכ
 >אש לכא יניס ירק • סיכש
 אלא םהל ןיא סיבש םיגד
 ״* בגה עצמאב תחא ריפנס

 רכ ארפיצ אזההל קיזחי
 ,ייח אכיל׳ירתא • ןכיסרנ

 ימע קיאש ןירוכס ונייה
 א1י איקב יאק אל)ליאוה
 זרג אניצח :הילוסרק

 ע שרק ארננ רכל:דצעמ
 המ אימ יקימעד 'וסמ יאלי

 אציצקה עיגה אל םינש עבש
 יפדרד םושמ אלא עקרקל
 אצ רהנה תפירח ךיתמ אימ

 1 ןימחמ אלו ןיידע ללככ היה
 !שאךידתע :דבלבקמועה
 והייפדג יטמשד :עיקרל עיגמ

 ;יוש בירמ ןהלש הצינ תלפמ
 ,*וביס ול 'טגה הפכדג יל אילד

 ז אנל דיתעל ךקלח >לז זמר
 0 ןידה תא םהילע ןתיל
 ©ד חישמ בכעתמ סתאטקבש
 ןתיאל םייק ילעב רעצ םהל
 אעייט*• קחיש תמחמ סיזייא
 יאה ןניכפהו.לאעמשי רקיס
 *תוסנל ארפעיאהכארפע
 איההל׳אךכלכיקבהיהסא
 יכל :ךל ייחא) את אעייט
 ומדי יהניתיזח ילזא ןניסרג
 דיקרפא יעי:יסכימד ןאמכ
 ןייכיהצ םינפכ ןיבכוס וילש
 וינפ דיקרפא ג ןיי יייתשכ
 לייעו :זעלב שכיכוש הלעמל
 'עילכ״מ׳יכריב יתות אעייט
 ךלהמ היהש אעייט יתיאל
 לע ביכר תמה יכריב תחת
 היה אלי ידיב יחמורו למגה
 •שורפל אכילי סיכריכב עגינ
 רכיש ריעיסב סיכלכה הכיגד
 ןימה יכרכ תחת תכלצ אעייט
 הגמ היה אלי ידיכ יחחירו
 אלו ארכג לייעויתנ יא ')כ היכריכ יתות אשרפ לייעו ימימל הילהוה יכה השעמ אזח סממ אלו רתאק רועיש יאד ט

 ילקש ; אעיימה ריכזהל ול היה



 זזיק ארתנ אבכ ישימח קרפ הניפסה תא ר

 תיניצ שיש אכלעחסח׳תליכתדאכרקאדח יקסמ
 רבקב םייקמ םיסנכנ זיהש תיחדל שי) םיתמל
 ןיימ ןהשכ ןיכלנה ויה באב ט ברע לכס 'רדחב רחאלכ
 'ייחה ילדבה תרחיא)תאצוי לוק תכ היה)סהירכק ךיתל
 איבהל שילכא;סיתחה ןח
 ׳וחש חאד תלכתה עח היאל

 ןנממ׳יחלל ייחכק ינפל יאיכהל׳יל
 ינתסמ הזה אל) :ןמקלדכ הב

 : שדק שאל לכ ןיממ

 אבא לכ דךלילןילוכימה אל ן
 ימבי הנק לכ רכ אבא יבר ינייה

1 : 

 ןהינימ דחר את^יבחד אנרק אדה יקספ
 >דים,1דקש יא י1למא ןל ינחסכ חוח אלו
 ירימייקשד ןאפד ירמת הרדחא והיינימ
 היהררהא ילזא חיל ינחסכ אל והיינימ
 ןנברד הימקל יאתא יכ ןל ינחסכ דרהו

 ח רכ רב לכו ארפח אכא לכ יל ורמא
 יכה ריבע אחכליה יאמל אסכיס הנח
 ללר תיבכ יא יאכש תיבכ יא עריפל
 חוילח ינפפלו ןיטוה ינמיסל ךל יעכיא

 יאזח ילזאיניסד 'רוטךליוחאאחלא
 יהרוויח ירסח יכימייקויכרקע׳ילררהד
 יתעבשנש יל יוא רמואש ק כ יתעמש
 'יכקלןיאחא יכ יל׳פיכ ימ כשנש'ישכעו
 רכ רכ לכ רפח אבא לכ יל ורפא ןנברד
 רפומ ךל רפומ רמול ךל היה סביס 'גח
 את לוכפדתעובש אמליר רכס'והו ךל
 יוחא אח לא יד הכל יל יוא בא ןנברו
 אק ווהו יעזינ ירח יאזח רקד יעולב ךל
 'גישמאו רכעד בבג ילקש רטוק יקפפ

 הל״עו חמורר חשירב חהינזערו אימב
 'טא יבהדיא רחיא חת קיפא יכו םהה
 ירכא ץחו׳יעכשו העפש יאמ תיצא יל
 יל רמא ןיאדב ןהו תמא והרותו השמ
 שבנהיג והל ארדהפ ןימוי ןיהלח לכ

 רשנכ אבהל

 : *למ
 קלחכ
 אתכ׳

 צ •
 יאמ"

 מת
 ןתמ
 יב) ״/ 1
 אה/
 ינמי
 ,ירד
 שלש
 תכש
 ת>לנ
 :׳יא

 רב■
 'תא

 ימ1
 יצח
 םלמ
 :רפ.
 אתכ י
 היל
 לכב־׳
 0יע1
 רשא

 אפב.
 הארש
 והנהי

 ,ינא:*
 ירמאן
 ןי/ילת .
 רשככ

 הדומ)ינינב יבייח ספיק ילכ
 ןדובכל ןאסעשכןקזכ (דחס
 אתפס איהלי'יכירכתצ'יפ
 כ שי ןכו והל ןנימר יאד)
 תסרפ הכמסנ הקל שרדמכ

 ךל רמול תיניצ 'שרפל ששיקמ
 השקן׳ינינב םיבייח םיתחהש
 םייח 'ר )תחש יח רפכ רמאד
 *לזאו ילקש אק חה ןתנמ יברו
 ת אידס היה תילבקה תיכב
 'לביקא ןתנמ יכרד התליכת
 ךיפנכ ילד אייקיכרל״א
 א ןיאכ רחמל )רחאי אלש

 1כתיא ןיפרחמ )ישע) זנלנא.
 יאמ תיניצ סי׳תחל שי יאו

 ליו רמאקד ןנתיא סיפרקמ
 מ'מ תיניצ ןהל םמ ג״עאד

 ןמצע ןי ארחש סקיא 'יפ רקמ
 'יר>טפ םיתמהו םיבייח ןהש■
 השענ םדא תמש ןויכ׳אדכ
 לע השק לכא 'ונחה ןמ ישכק
 תיניצ ריסהל םינהמש גהנמ
 ׳תשש ת*רא> סיתמלס׳ותלטמ
 תידע תיניג'יפל ריט״יל ינקזמ
 'ינינד הריתה לכ םייקש אוה
 *רשק׳ה)ןיטות'ק) רת הלוע
 ,יבושח׳יאש וישכע ו גיית ירה
 דיעמ וליאכ אוה ירה כ כ
 ,רדמכ ןניש רד נ'הי רקס ׳ודע
 רידל׳תמידל תיניצ םהל ושעו
 ןלס )יה סהיחיכד ירי )א)םק

 היהש יפל תיניצ 'יצמ ןיחייקמ
 תיפנכ ד לש תיתילט ןלמל
 תא שייבל אלש יייחב יל הנהש ימ יליפא ןתומכ תישעל ןיא ןהייחב ןליכל ןיאש התע לכא ןתימב סא ןהל ןישיע היה ךכל>
 תישייכתמ תייח יליחתה תיתח תידיכ םישנ בג לע םילכ ןיליבטמ ייה׳נזסארב הלינד כ פכ ינינמ הז ןיכעכ)יל ןיאש יזו
 1 אבא לש ויתילגרח תחת יהירכק מנכ תא הונ תינטכ ןב לנאס אבא *רחאל תיחחש תכסמ לע ןיכמוס ינאל דזעי׳יב
 אמייק ןנאד׳יפ קדצ ןהכ םייח יביכר)ינמליפא מ רחאקרמ )ריתה םירגל שיו )תילטמ שוריפ ינמליפאמ תלכת וליטהו
 ךירכ ךכלו תילימב ןיא רמאד לחומשד אבילא ירייא תלכתל איההו אכל דיתעל תילטכ תממ רמאד ןנחמ יכרכ ןל
 1 תיניצ אלכ דימעי דיתעלש אצמנ ית ימכ תיניצה יל וריסי סא)סהישמ לכ ודמעיש סיקידנ׳ידיתעד תיכינ )ל אהיש
 התלכת הצ ארשימצ הדיתע אסיד ןכ אכיכח ברל זהתיכדד הרמא)ק ב]התני ןמקלד איהה)לאומשכ יתא יתכ'רדתהו

 תיציצ מ ןימישמש ינייה יהל ןניחר יאדי אתעש איההד ס׳הד י'ריא דממצאזמשכ ימכ איתא אבל דיתעל םיקידצל
 םיגהינ ןכי יכ סיסהל ךירצ םייעמ תיניצ יכ ססיה אל)שדק דגבהש יפלו תיניצ תינח םייקש עידוהל דימ יתיא םילקסמ!

 דיזעכעד : ןיריסמ דימו תיצינ תמח םייקש רכינ איהש תמ לס תילטכ תיניצ סיסהל זנכשא קאפ
 תכדמ הרפה ןהל שי ׳ירדנד הגיגח תכסמב ןניקסח אהל ימצעב רפימ ה בקה ןיא יאמאד אמית)יל רפמ ימ יתעבשנש
 ומצעל רפימ ךאיהד השק איההאי ימצעב רפימ איהש אמלא ינרזיחי יתעבשנ יפאכ ןנישרד) יפאכ יתעבשנ רשא
 איקה טג םיליבד עברא קרפכ רחאד אהי ימצעל רפימ ןיאש םכחל קימ ירבד לחי אל םירבד ילא קרפב 'ילמאהו

 עיגמש :היל ורש ןנבר לכא הישפנצ אקתיפ קכשא אלא שממ /ישפנל ארש אצ הישפנל ארשד א רצק



 אדתבאככ ושיפח קרפ העפשה תא רכוסה *£

 הז דחי םיבשויש םש היה המנ םוקמ אעיןמי אערא יקשכד אכיה :לשכ/יתש ידכ התיא ןיכפהמש תחלןלפ רשבכ
 'טיט לע יבשמ בתכדכ איה סלמ לש יתעינמא לארשי ץרא) דה סיכש׳יאח שמח ךלהמ אהד 'לגעה ףיס ינייה יאצי הזצ
 *עיבק׳ילז״ו רזוח לגלג'חספכ ןנירחאדכ רזיח רלהד: ילש סחל לס אתליס• הנק רב רכ הכר לש ימיקמ ינייהי ץראה
 ינטק תיירבמ הלק הירכ : אריסכס תירהנ אריסלירבמ: אריתכ יתכ יכייהי אימ יתד יתלתמ א׳ל ייריחנ ה־ייסגא

 יוחא אח ייר׳סא ןיאדנ ןהו תמא וחרותו חשמ ירמאו חחידקנ רשבכ
 וב ווכ ריכער יאזחו ילזא ידדהא אעיקרו אערא אקשנד אכיה ךד
 ו־־ריתיענאנילצמרא אעיקרד אתומנ אחחנחא יאתדיסל אתלקש
 אעיקרד אלגלנ יאה יל'םא אכה יבמ אכיא היל גיסא תחכשא אלו
 יעתשס ןנחוי׳ר הל חבשמו אכה תשה יכ חמל רע רטנ ררהר אוח
 היקפאר ארווב אוהה ןגיזחו אהניפסכ ןנילזא אק הוה ארח אנמיז
 הייסוא יחרחפ אימ ץופנו ירהיס ירחב הינייע ןיימדו אמימ הישירל

 ןנילזא אק הוה ארח אנסיז יעתשמ ארפס בר ארוסר ירכמ ירתב
 ינרק היל .דוהו אמיט הישירל היקפאד ארומ אוהה קזחו אתניפסכ
 אנילזאז יסרפ האמ תלת אגיוהו םסש אלק הירכ אנא הילע קיקהו
 הל היאו שיחבד הוה אמיר אזיע אוהה ישא בר רמא ןחיולד הימופל
 ןניזחו אתניפסכ ןנילזא אק הוה ארח אנמיז יעתשמ ןנחוי 'ר אינרק
 יררהו לילנרמו תוניט סינכא הב יעכקס ווחי אתילטרק אוהה

 הייותז^ל יארומא רב ח־חנ אשרב ירקמר ירוטר ינימ היל
 אלק תכ קפנ תחנואלחר אקיז ארשו׳ימטאל׳יטמשימל עכושנרו
 ןכ אנינח יכרד והתיברר אתילטרק ירהב וכל תיא יאמ ןל חרמא
 ז־ררוהי בר יחאר אמלער יקידצל הכ אחליכת אידשר ריתער אסוד
 הבוט ןבא׳והה קזחו הניפסכ ן נילזאק הוה ארח נמיז יעתשט אורניה
 יעכ אקו שת נינז־א תא״ייוחיאל יארומא רב יחג׳נינת הלחה הוחד
 אימ וכיפהחיא הישירל היקספא צנקשופ אתא תגיפסל הל עלכפל
 אק אחא ררה היחו הל אילתו הלקש הירבח אנינח אתא אמד ווהו
 'לקש הישירלייקספ 'צגקשופ 'והה אתא רדהי תניפסל׳לבימל אעכ
 ו,—ונסחוא ןדהב יחילמ ירפיצ וחנה הוה אתניפסל הורש אנט ןבא
 'גיפסב ןיאכ ויחש עשוהי רו רזעילא 'רכ השעמ רת וחרפו חולקש
 ול'םא״זע>לא'ר ענינו׳שוהיר עועדז/וענ שוהי רו ןשי׳זעילא׳ר׳יחו
 'םא םיכ יתיאר לתנ רואכ ול םא׳תעזערזנ המ יגפמ עשוהי הז המ
 ישא בר םא רחש יפעפעכ ויניע׳יתבד תיאר ןתיול לש ויניע׳טש ול
 םטא חוחו רכרמכ ןנילזא אק חוה ארח אנמיז ןתנ רב אנוה יל רמא
 יניצ ןנית״מרא יכשעא אנחנאו הנימ אנריקנו׳נחתפ ןרהכ רשיבד
 והתל והנזח אתש יחרי רסירח רתנל [ייחא ןרדה יב אמטא 'ילאיא
 אכשיע אוהה יל טא׳טימאדיימקל יאחא יב ישחלמ אק ווהד ירמונ

 אמיד יליזרא ומינרת אכד סילויגר ינינתה חא״יקלארניו :ווהמחירר ירמונ והנהו הוה ירחשס
 השקה וברחב ה דוקפי אוהה סויכ 'גש ןותלקע שחנ ןתיולו חירכ שחנ ןתיול הז רמא ןנחוי ר

 רמא :ןדרי העש לכ ןמיס ; ןותלקע שחנ ןתיול לעו חירנ חשג ןתיול לע

 יילד הימזפל ג סיכש
 יידאזיע :םויהינליכאיש

 ייכ שי השביכ שיש המ לכש
 <ןיללח טיקשכ״דלוחה ןמ ץיק
 .ייכרקב סיב תרפיק א שחבי

 :הי/י יניזמ רקא שקבל
 יימשד :זגרא אתילטרק

 ימא רכ :ימש ךכ אשריכ
 :סימכ טישלעדייש םדא

 אמט אל הייטתשימל
 היל קרז• ;יכירי ךיתחל

 סימל :יחידמ חרכי ץמיק
 יהה ןניזקי ;יכ עינכהל היכ

 ארדהיסיה ךותל הביט קא
 איהה אתא ג׳ה :אניכת היל
 אעכיטל י עבקי שגר אכיכת
 בריע *גכקשיפ אתא׳תכיפסל
 :אכינתד הישירל*יעטקי הבקנ
 אמד דהי אימטיפהתיאי

 *>,ה: הברה לידג היהש בירמ
 יכת אתכיפסל יעמטליעכ
 לזאי יהכילטקי ,לכקשיפ איהה
 ןכילקש : הלקש)יארימא רב
 גהכילתי הכוט ןבא איההל
 1יחי א תיסכל ידפינ יהכהצ
 וי הידהב יהל יקרפי ייחי
 דרק עזערזכ :ןבאאיהה
 אכריקכי אנתתפ :הדרח
 ©לאיא ;"שכה דיגי כ לק הנימ
 :הליחתככדחי הרבקתכס

 ,"תאדכ רבקמטבשע ירתחסד
 אבבכ סילעיפה תא רכישהב
 דכעד תיפירט יליאעי אעיכמ
 אמתירד ־• ייחי ירתמסד היל
 :'רהמ ןיבכ וילחג ןיאש ס/ימ

 סיכש סימאראמידאליזרא
 6זינ ןתייל׳יפ לאננח יכיברנ
 ןיקזי רכז ןתדל איה חירכ
 ןתייל ןיתלקע• תירככ איה

 ©לגעה לכתאן־קמש הביקנ
 רכז ;



 ארתכ ומכ ישיטח קרפ חניפסה תא רפוטה

 עיגובש

 ויק א£^נ3*

 יי * ן 1

 ביתכ 'לדמו אוה׳שק
 ק דיקפי כיחכו גורה
 היל עמשמ יכה)יכה שירדן
 השקה וברחכ ׳ה דיקפי אר(
 דיתעל חירכ שחכ ןתדל לג.

 ןתדל לא השע רשאכ אה
 תא גרה ירהש ןיתלקע ש •
 ימי תששמ םיב רשא /
 קיב אמיא ׳יא)ג ה:חי
 (וקשל תרצי ה)ןתייל בז
 העש (ע תכסמב קירמא
 { סע קחשמ)בשמ ;ריעי"
 •ןלא יררהב תומהב :ןתי*
 רומזתב סיליתב אגה קןןכ1
 לעי )תייח לכ יל יכ ףסאל
 ע ףלא ירדהכ תימלג ־
 סירה ףלא העורש םש לע
 אלש יינתמב וחכ : םוי לככ
 ונואו !וימימ ערז לי~5ה•
 ליעלו 'דלי אלש ונטב ידי רשפ
 ש אנ הכה בויאב בתכ היציע *
 :'מיךילע יתישע רשא ׳ומהכ
 הככניל ןתיול 'בצ יחכ םתה

 :המהיאמא)ביקכ ןתדל
 והכ איכהח אלו דירכ סיג
 המהבל הקצמיל כ ה :ןוניצ' -
 התויחהל עצב המו הבקצ
 ידכ׳וחימ לכ עלבו :הצכנלו

 עלבאש יד :השביה האריתש
 םיהו בתכ יפהלד ילש סימ

 !םתוא עצובש אלמ וכיכיא'
 ינפמ הריבש ןושל םיה עצר
 ת׳ייש יפל חרסימ אוהש וחיר

 ירקית לא ו חירסמ סיה ךכלו
 ומכע םיה ירהש ם סכמ סיל
 ירלהכ׳ןמהכ יתמיא :אוה םימ
 לכ ותומי אלש תנחטמ ףלא
 ןתיול לש ויפל!ןדרי 'יעש העש
 ןה ןיחוטב יח אוהש ןמז לכד

 לע הב קה אוה יכ :ןכ ומכ
 :לארשי קראל הדסי םימי

 םימ ןתיא לכב ברעתמ וניאו ןתיול לס ייפל
 השעמ יכו רתאקד הבר תישארבב חנומדכ
 הרכעד׳נדרי ןידה המתת לא ןכחזי יבר רמא חנה םיסיכ
 ןדרי ןה תויהכ עבי* :כרעתח אלי אילכה ייכ
 תאו הגשי ןויחרקךומריו

 ןויחרקד הרפ 'בסחכ ןכתי
 יכפח׳אטק יחל ןיליספ הגשו
 ןיפב הצ ותיימו סיכב ימ ןהש
 והל ירקד ןויכו ןילדהכסד
 ןיעבינ ןניאש עמשמ סיכב ימ
 ירקל ןיעכונש עמשמ אבהו
 *יעבונ תורהנ ליו תייהנ והל
 ןיכ רעתמ םיציב ימש יפלו ןה
 ןניאש יפל׳אטח ימליילוספןהב
 ןיברעתמש תמחמ ןשודל

 ת לו׳ומג״יוחןתויח׳יאו׳ימגאב
 ןיאד סושמ סילספדשרפמ
 רפעד ילכ לא םייח סימ ןאכ
 ןהש תמחמ ןהכ ברועמ טיטו
 סימ ןיכ ןיק ־סכמו סיכיכ ימ

 יצילע ג ילכל

 :ןותלקע שחכו חירכ שחכ בתכדכ םארב הבקנו רכ*
 םילודג הברה תידלו ןהל והיש םלועה לכ תא ןיבירח
 ראשל קקזי אלש רכזה.תא סריס :םלועה תא ןיבירסח
 ןינתה תא גלהו׳נס הואת יעכ היל יוהל אלדדיכיא סיג

 *ה דיקפי ארק יאהד אפ

 זידנ׳קה ארנפ לכ בר טא דוהי בר טא בי1י־ 'לייי>א,?'שז,ה טיי
 ועחנ ןתיול ףאו ארב 'בקנו רכז ומלועב

 ז־רנקנו רכז ןותלקע שחנ ןח!ליו חירב
 כ ןיבירחמ הזל הז׳יקקזנ רמ דאו ארנ

 סריס ה׳כקה השע הכ ולוכ םלועה לכ
 םיקידצל ההלפו הנקנה גרהו רכזה תא
 רשא ןיגחר חא תהו׳נש אובל דיתעל
 הבקנו רכו ףלא יררהכ תומהנ ףאו םינ
 ןיכירהמ הזר חז ןיקקזינ 'למליאו םארב
 תא סריס הלקה השעתמ׳ובלועהלב
 'יקידצל הרפשו הבקנה תא ןניצו דבזה
 וינחמנ והכ אנהנה׳נשאמלריחעל
 ץנהכנ והב אנ היה ונטב ירירשב ונואו
 םתה הנקנ וז ונטכ יריישכ ונואו רכז הז

 'יעניא״בפיא ינעילו יצירפ םיגד הבקנל הננצילו רכזל היסוס׳ל ימנ
 חרצי הז ןתיול ביהכד ןויכ אמיא תיענ יאו ילעכ החלפ הבקנ אמיא
 ארווב בקנל היחלביל נ'ה אערא חרוא ואל הנקנ ידהנ ונ קחשי
 כ בר רבא הדוהי בר רמאו ילעמ אל ה וילכ ארשכ ילעכ אחילפ
 םכי לש רשל ול רמא םלועה תא הוארכל הניקה שקיבש ,רעפנ
 יר םלועלש ונובר וינפל רמא םלוענש תמימ לכ עלבו ךיפ חתפ
 וז־ונוכחכו םיה עגר והכב לש וגרהו וב טעב ריכ ילשכ דומעאש
 ןיסב□ ימ 'לפלאווכש בחר םי לש ורש ס׳שחציר רמא בחר ץחמ
 רה לבב וחיחש׳ אלו ועדי אלגש רוטעל הלובי הירכ לב ןיא ותוא
 ם םיל ירקח לא סיסבמ םיל םימנ הער ץראה האלמ יב יש דק
 אצוי ןדרי בר רמא הדוהי בר רפאו םיסכמ םי לש רשל אלא םיסכמ
 לש הסיב׳להמו םימפ'רענמ'צוי ןדרי אבה יכנ אינה סיכפ 'רעפמ
 דע דרויו לגלגתמו 'ורגה םיל דרויו לגלגתמו ירבט לש הסינו יבניפ
 חל ףיקתמ והיפ לא ןדרי חיני יב חטבי 'אנש ןתיול לש׳יפל עיגמש
 ׳לוע רכ אבר׳מא אלא בחב ףלא יררהכ׳ומחבנ יאה אלוע רכ אכר
 ל לש ויפב קרי חינמש ןמזב תוחוטב ףלא ירדהב תומהב יתמיא
 ןנחוי *ררמאימירבראתאיבזכיערלאירכגסימיןימיס !ןתיול
 ש תורהנ עבראו םימי ענש ולא הננוכי תורהנ לעו הרסי םימי לע אוה ׳ב ביתבד יא1ן
 תמיו תלחש המיו ס ורס לש המיו אירבט לש הטי םימי ענש ןה ולאויא־ישי ץרא חא ןיפיקסש
 'גופו ןוימריקו ךומרד קרי 'ורהנ עברא ןה ולאו למנה םיו איטפא םיו יסכיס לש הפיוחליח לש

 איגונק תושעל לאירבג ריתע ןתנוי ר רמא יטיד בר אתא יכ



 *חתפ אבנ ישימח קרפ הגיפסה תא רכומה •י&ןא׳ע*

 1 וא חמורו תשקב תייח תלינ איגמק 'תאדכ ןהל חא להי&ל עיקרב יכאלמ ירת הב יג־68
 וניבר השמ יכו ןילוח תטיחשב ןכו ןכ דה :והכילמא והילא לאל״לאיכלהש יחפ
 ןשעל לוכי התא יכו׳וכ ךסזיתל ־־ היה ת י ןידלכל ןידכ ה[כה רמאנ סהש רמא דקו הפשי רמא
 וב וכרח שגי לשלעה : אדיתעד ללכמ ססלמ יננה ליעלד בותכא יאקד׳פמל 'רנד תיחו הל׳גל

 םיריפסב תדסי)ךיככא ךועפ
 ךופ ונייה ןידכו ןידכ ׳יע
 אה יעל ירייא אל םתהו׳יפסו
 תקיספב חכומ קל׳ייתל םללש

 אבא 'ד רכדכ יאמ סלפחד
 אל סתהו ןידכו ןידכ רמא
 יארומא אלו יכאלמ אל ירייא
 ריפסו ךיעא יאק יאדו אלא

 ףפט :ליעל בתכדכ

 ןז־ריויר ךושטתה׳נשןתיו1!סע אינונק
 אידמ^או ונוש1? עיקשת 1לבחנו הכחב
 לשועה ׳בש ויר לטי ןיא ורזוע ח בקה
 ןנחוי ר א יטיר בר אחא יב טרח שיני
 ויפב ילבה איצומ בער ןתיולש חעשב
 חיתרי׳נש׳לוצמנש תומימ 1לב חיתרמו
 ןנל ושאר ','ינכמ אלמלאו הלוצמ ריסכ
 םי׳נשיוחירנ ומעל'לובי'חב 1לב ןיא ןדע
 וירחא גש םיב׳ימלת םומלת השוע אבצש העשבו החקרמב םישי
 'יעבש דע ונחיאל רזוח םוהת ןיא בקעי רכ אחא בר רמא ביתנ ריאי
 רמא םיעבשמ התוחפ הביש ןיאו הכישמל םוהת בושחי אנש חנש
 ירש ורשבכ ^ םיקדצל הדועס תושעל ה בקה ריתע ןנחוי וא הבר
 םהל הרכיו׳נש הדועס אלא הריב ןיאו הירבח וילע ורבי׳נש ןתיול
 רמאנש םימכח ידימלת אלא תירבח יאו וחשיו ולכאיו הלודג הריכ
 ןיקלחב ראשהו ינעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגנ תבשויה
 ןיאו םינענכ ןיב והוצחי גש םלשורי קושכ הריחס וב ן ישועו וחוא
 'יעביאו בהא קשעל 'טרמ ינואמ ודיכ ןענכ גש םירנח אלא םינענב
 ןנחוי ר א הבר רמא ץרא ירככענעגב םירש 'ירחוס רשא בהמ םיא
 אלמתה םאנש ןתיול לש ורועמ׳יקירצל הבוס תושעל ה בקה ריתע

 רמה^נש לצליצ ול ןישוע הבז אל הבוס ול ןישוע הבז ורוע תוכוסנ
 גש קנע ולןישוע הכז אל ליצליצ ול ןישוע הכז ושאר םינד לצליצבו
 'גש עימק ול (ישוע חנז אל קנע ול ןישוע הבז'יתורנרגל>קנעו
 ׳יתבכ וויזו׳לעורי תמוח לעה׳כקה וסרופ׳אשהויתחענל ונרשקתו
 ךחרז הגונל ׳יבלמו ךרואל םיונ וכלהו רמאנש ופוס דעו םלועה וסמ
 יכאלמ ירחינילפ ינמהנ רב לאומש ר רמא ךיתושמש רכרכ יחמשו

 ויקזחו ארוהיןוניא ןאבו אכרעבכ יארומא ירה הל ירבאו לאכימו לאירבג אעיקרב
 ןסו מ הרקא ינבאל ךירעשו ןידבו ןדכ יוהיל הכ׳קה והל רמא הפשי רפא רהו םהוש רמא דח
 קקוחו םישלש םהש תוילגרמו תובוט םינבא איבהל אוה הכ׳קה דיתע שירר אקו ןנחוי׳ר ביתיד
 ארציצד אתעיבב אתשה 'ימלת וחוא וילע גלגל םלשורי ירעשכ ןריסעמו םירשע לע רשע ןהב
 חסנמ אקו יכחיר תרש יבאלס אזח םיב וחגיפס׳גילפה 'ימיל ןניחבשפ יאה ילוב ןניחבשמ אל
 םילשורי ירעשכ קימעהל ה בקה ריתעש 'יל ורמא ןאמל ינה והל ׳םא תוילגרמו תונוט םינבא
 אקיר ול רמא יתיאר ןכ רמא רשאכ שחרל חאנ ךל ינר שורד היל רמא ןנחוי רר חיטקל אחא
 "ומצע לש לג השענו וכ ויניע ןתנ התא םימכח ירבד לע גלגלמ תנמאה אל תיאר אל אלמלא

 תויממוק - סכתאךלואויביחימ

 ידה אלהו
 קמש לחיר
 תיליימקל

 רמכ:השק
 קרמ חקלל
 ג ןגל לשאל
 יק םיארנש
 >0 סיתלתכ
 ׳אי התששכ

 כתיאל 'חק
 כזס ־ג
 בפד׳כראל

 זטיס !לכייה
 יה לכ רשקתל

 לתל ירשלקס
 ימס :עיקק
 אכ הכ יגילפ
 זליאסלשלרי
 הרכ :תליהל
 כל הז ירבדכ

 ינכית הפשיל
 לבל סדק הז
 ךכש רמלל םי
 .י לכ ירבדכש

 :תלכביהל
 סירכ כקלר
 > ןישל קרקא
 ׳ימכ עמשמל
 י חדוק שאכ
 ירק תרקא
 כבא׳מגרתכו
 יכלנד תעיככ

 ׳ ויג ימשש ןטק
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 לכיהל •• הנינח תכסמכ החא האמ דע יטעיתש ןישאוה סדא לש תימיק יתשכ סירד ןי׳מת ינש
 יכדל אישקי הפיקז המזחכ יאניי יסנכיש ידכ םיהמנ םירעש ןירכ לארשי לש ןתמוק יפנו האת ס
 ןנע י• המיתה תינילח ארקד ךורעש ינייהו רייאל ןייישעה תטילחל אקיז יכד יייכל • סיר
 לכא ןוכשמה !ת וניא דינכ לכ לע יכ הארנ ילי י הפיק ׳נ דיככ לכ לע יכ הלכהל דשא גה:

 י ימסד ש

 ןושארה סרא לש תופוק יתשב הכא םיתאמ רמוא ריאמ ר תויממוק
 ונינב רש>4 רפאנש וייחבו ירכיה דגנב תמא חאמ רמוא הדוהי יבר
 ירכיה תינכת תובטוחמ תויוזב וניתונב םהירוענב םילרונס סיעיטנב
 דיז־וע ןנחוי ינר רמא אבר רפא אקיז יכד יווכל ןנהוי יבר רמאק יכ
 ארבו 'אנש קידצו קידצ 1לביד תופוח עבש תושעל אוה ךורכ שורקה
 יכ תבהל שא הנונו !שעו סמוי ןנע תיארקמ לעו קצ רה קבט לע ח
 ז־רפוח הלקה ול השוע דחאו דחא לבש דכלמ הפוח דובכ לכ לע
 תורצ ויניעש ימ לכש אנינח יבר רפא המל הפוחב ןשע ודובכ יפל
 שאו אבה םלועל ןשע ויניע חןאלסתכ הזה סלועב 'ימכח ידימלתב
 ותפוחמ הוכנ רחאו רחא לכש רפלפ אנינח יכד רפא המל הפתכ
 רבדכ אצויכ הפילב ההואל הד יוא השוב התואל הל יוא וריכה לש
 רוד—ו ותואבש םינקז ךריה לב אלו וילע ךדוהמ תתנו רמא התא
 ןרשוכ תואל הל יוא הנכל ינפב עשוהי ינפ המח ינפב השמ ינפ ורפא
 ז־־רשע תופוח רשע אנינח רב אטח יבר רמא המילב התואל .רל דא
 סיקלא ןג ןדעכ רמאנש ןרע ןנכ ןושארה םדאל אוה ךורכ שורקה
 ןכ>א לב רמאנש הרשע החא רמא ארטוז רפ הרקי ןבא לב התייה
 !־ריל בישח ז־יזקר בו־רז ולוכבש עורגו ןנחוי יבר רמא־נז־־ררקי
 בר רמייא הדוהי בר רמא ךכ ךיבקנו ךיפות ן־־ובאלמ יאמ (ףוסכל
 יתדארבו יתלבתסנ ךכ רצ ךלמ םריחר אוה ךורכ שורקה ול רמא
 יתסנקו יתלכתסנ ךב רמאק יבהירכאר אביאו םראב םיבקנ םיבקנ
 ןנחוי יבר רבא אכד רמא היארקמ לעו יאמ ןושארה םרא לע התיב
 לש סלשורי אבה םלוע לש סלשורי הזה םלוע לש םלשוריב אל
 *•**לא ןילוע ןיא אבה םלוע לש הלוע תולעל הצורה לב הזח םלוע
 לע ןיארקנש ןיקידצ ןיריתע ןנחוי יבר רפא הבר רמאו הל ןינפוזפה
 ויחרצי ויתארב ירוכבל ימשב ארקנה לכ רפאנש !־דלקה לש ומש

 וארקנ שלש ןנחוי יבר רפא ינמחנ דב לאומש יבר רפאו ויתישע ףא
 שכלשתיו חישמו קקחצ ןה ולאו אוה ךויב שורקה לש ומש לע
 ונקדצ ה וארקי רשכומש הזו ביתבד חישב ןרכאד אה סיקחצ
 ז־דמש אלא המש ירקית לא המש ה םוימ ריעה םשו ףלא רשע הנומש ביבס ביתכר םלשחי
 ח־זוה ךתב שודקו־ר ינפל רמואש ךרדב שורק ןהינפל ןירמואש ןיקירצ ןיריתע רועלא יבר רמא
 דיתע ןנחוי יבר רפא הבר רבאו ול רפאי שחק םלשוריב רתונהו ןויצב לאשנה היהו רמאנש
 חיתחח הבשיו המרז רמאנש הלעפל תואסרפ השלש םלשור• תא היבגהל אוה ךתב שודקה
 אכס יל יזח חירל אכס אוהז־ד יר רפא ילרימ איוה יסרפ אתל,ר היתחת יאהד יאממו תיתחתכ

 דומלה תולעל רעצ שי רמאת אמשו איוה יסרפ אחלתו התימק םלשורי

 * 20 א כ

 הלה א־
 דלבכ ל
 :אתא

 יתכהל
 ל ש לתפל
 ל>דנה נ־
 ןארש ר־׳
 הל דא.
 טעלמ
 ירהש ן
 השתכ1

 :45 ׳
 סריתב
 המא ריבש
 היהש קש(
 יללה׳לפלת:
 בהז דער
 הרמי קא
 ךכ דתא>
 ןרחאל הדק

 בהזו : רי
 ןללכבש עלי
 רתיי סיב
 יתלכ/יסכ ך
 דיתע התאש
 הללא ךמ:
 'יאיגלמש׳י:
 כק>כמז אל
 ש םליכ מ.
 ארבנ אהו

 ס ד אב 'יב[.
 לנייהל התד
 לתכ לילק א
 אהיש למש1
 המש 'יי ירקית נח : יי סמ6
 רתנל :המס 'יי אלא



 קרפ הגיפסה תא רכופה יע 80**9*

 ןיבכ תויונבש תווש תיניג שוריפ תואסכ
 הזכו הזב תערגמל תפסות ןיאשתלש
 השודג אלל׳קיחח אל הדיח ימכו הנכלת ףופטל ךללה למכ
 ןידלחע ןה לעק ןיצדגמ 4לסןל . : הפופט תאיקכס

 הזכג ןדבל ןילדגמל ןילוס
 תיאלפק׳רקד תדגאב תאלכ
 תיאלפק'ידומע המ לזרב לס

 !־־יניפועת בעכ ז־ר^א ימ רמו1? רוס׳דח
 ז^פפ בר רמא םהיתובורא ידא םינויכו
 ילוימ יסרפ אתלר אביע יאה גימ עמש
 שורקז־ד שקב אפפ רב אגיגח יבר רמא

 'גש הרומכ □לשחי תא תתל אוה ךורב
 רומיר *1דא רמאיו ךלה התא הנא רמואו
 המכו הנלואיהמכ תואריר םלשורי תא
 יורקה ינפל תרשה יבאלס ורמא הבחר

 'יכרכ הכרה םלוע לש ונטר אוה ךורב
 אלו םלו>ה תומוא לש ךמלועב האיכ
 םתשורי קחר תדימו ןכרוא תדימ תתנ;
 'יקידצו הבוחב ךשדקמו הכותב ךמשש

 רמאיו דימ ז־ורימ חב ן ?יונ התא הבוחב
 ן—יוזרפ רשאל לה רענה לע רבד ץור

 הנוהב המהבו םרא בורמ םלשורי בשת _ . ...
 אוה ךורב שורקה דיתע שיקל שיר רמא ינק יקזח"ךיו היל י תאד אכיה
 תואונינ ףפט ףלא בלשררי לע ףיסוהל הנקד יגילע אל איילעילס
 ן—!וינריב יוצלו ףלא ןיליגכ לפק ־אא אג דיל דיח הי'םמ ׳י"5 יאי
 תחא 1לכו תוארפטוט הליש ינשלו ףי-א
 רפא איגח התוולשב ירופצב איוה תחאו

 ויהו .דהוולשנ ירופצ יתיאר ינא יסוי יבר
 לש זמכיקווש ף יא םכ־גובשו האפ הב

 עלצ תועלצהו הרידק יקיצ ירכומ
 יול רא׳ימעפ לוג יאפ םימעפ"ילו'ג עלצ
 ינכסד עשוהי יבר םכושכקפפ יבר רמא

 הלע גל ןירורפ םישלש תכ שי תחאו תחא לכ ןה םלשורי שלש םא
 ןחורמ השלש ח־רב שי החאו החא לכ ןה םכלשורי שבכישלש סא
 ז־־דנק אוהש לכ ךשמש ןויכ רפא בר הניפס רבתיא :הלעפל
 דציכ יאגהב אפיל ה־רלוב תא ךושמיש דע הנק אל רפא לאומשו
 ,—וילע ש ףילשב ז־־וילעש ףוכואכ הרעשב חפלטב הזחא הריסמכ
 תדל ארוק הבישמב דציכ ואנק הראוצבש גוזב היפכש איכפורפב

 האנק לגרו רי הרקעש ןויכ וינפל החצרו לקפב שיכהש וא האב איהו
 אמיל .וחפוק ארפ ךלהתש דע רבו* אחא יבר הל ירמאו יחא יבר
 'יפא ירפאד אנא ברךלימא אחא רכ רמאר לאומשו קתב רמאר בר

 ףאד םייח לעבכ אלא אחא ר רמאק אל בעאחא יברל

 ץ
 ־הטמלמ תיאסיסבל הלעמלמ
 תישרדנ׳לישרפ ךכ׳צתאבןהו

 : םהירחאל) םהינפל
 הכירפ אפלטכ הדהא
 ןניעב הריסמד
 קרפחיהייאר יתיימל דיל דימ
 יאמ'מאד אעיסח אכבד אתק
 רסיחש םדאכ הריס" ןישל
 םתהימכ רחאל לריכחל רבל

 האינייב הנק ירייחמ הריסמ
 ןאחד ה:ק אל רגה יסכנבו
 'יעבד׳תשח יכקימל היל רסמ

 אהד׳רכ ןיא)דיל דימ הר סמ
 אפלטכ הזחא אבה ינתק
 ו הזתא למגעבד עמשמ
 הזחא ימכ שריפ (יימש לכיברו

 דלע) רכזמה תמ תב ׳יפלטכ
 לכ הריסמ יבג ןמקל רחאל

 ןכעכ
 אלא ינקל קזח ךל רתימל הלה
 ב רחאדיאהל ינקל קזחת
 רסימה םדאכ אעינמ אבבכ
 ול רתיאש ונייהיריבחל רבל
 ב רמאד אהל ינקו קזח ךל
 רסמ ןאמרניסכני האינמב
 קזח ךל לל רתאי ימ לכייה היל
 ןא ;תלעב 'רימאכ יכקילד ינקו

 *עט אבכ ישימח
 ■ג <

 יל״דתקדח הכימ עמש ' : ורמא םיכאלמ םהינפל רמלל
 ילדילנ יסיפ אתלת אכיע ילהד םלשלרי תאלעהל אביע

 : הנטק התלשעל סלשלילי תא דימל : אעראמ
 לעיש ןהל ןיא יללה תלזרע המ םלשלרי בשת תיזרפ
 יורש המב אלא לבלשי ןינבכ
 א :ןכ סלשזרי ףא ןיכלב

 להד סלשזרי שיקל שיר
 בקה ,דיתע .יסרפ את'ת
 לאב םילדגמ הכ ףיסוהל

 'ילאכינל לפק ןיבשחכ סימעפ
 גה לכ ףלט םימעפ ף אב
 יראהד יאהי ןה אירטמיג

 • אכללג יאה יכ ןינמיסכ
 ; אלה ןלגה ןושלד סושמ
 בשחה דסל ןלבשח אלכ

 : תלעפתמה הביתכ
 ,פ ףלאי סיכש הליסיכשלל

 לניל הניש׳ירטתיגב ןובשחב
 ־ וארפטט : איה אירטמ איג

 יכה :תמנ רבח סי:טק
 לש סךילוס ףלא פ'ק קיסרג
 :לכאמ ןימ׳רידקיקינ ירכומ
 היטשפ םימעפ םישלשו שלש
 אבהל םיאתב יריימ ארקד
 שירדק 'ימעפ בתכד ארתיי
 לככל סלשלרי השלש עתש׳יד
 פ םישלש תחא
 ימכ יא לזמ הלעמל וז סימעפ

 'תאק יכהל יאק שלסא׳יתעפ
 *שלשב הז גע הז סיחעפ שלש
 םליע לד סלשורי סא סלשורי
 שלשכ ךרואב הלודג אבה
 ןיחא לכ רבכ התיהס סלשורי
 ת*כו תיב לכב הכ והי תחאל
 לע קז הלעמל ׳)רודח םישלש

 הניפס רמתיא • הז בג
 תקלצל היילכק אהת יתמיאמ
 אהדלכ׳וזחל רכיח לכוי אלש
 ןילנלק תיעמ ןיא ןילט טמב
 לכ : ותישי וא הכישמ אלא
 דע :חפט ינק וא חפט והש
 ףיס אביש הליכ תא ךישמיש
 השאר היהש םוקמכ הנ פסל
 הלוכ הרקעש לכייהד דמוע
 התהבדניכ : המוקמל [יק
 הקדהו הריסמב תטקנ הסג
 איה אמלעב ארבסו הכישמב
 'חרלא אהו יכהב׳חרוא אהד
 אפלטב חקולה הזחא :יכהכ
 ןילשבל:יבלחה תלנמב הלגרב
 עעאל המהבל רלשקל תחתמא
 : האנק המוקממ הזיזה אלש
 אמייק אתכודב : הילגר תר*קע יכייהד התמיק אלמ : ברכ אוהש לכ הכישמ וכייה לגרל די :הכישמכ תינקנ הקד דניכ
 } םש היהש׳וקמת ךשמנ ינשה השאר סג הצ;כ הדנ : הרקע אלש לגרו די ךדיא לע ןעשנ ירהש התלקחת 11 לצ המהבה ףמ

 ךדיא



 זיק <£0^0^ ארחב אבב ישימח קרפ הניפסה תא רכופה

 יתד תרקוע א)ה0 ימכו ימייק רקיעמלימנ לגרודי ךדיאי י
 המוקמל ן׳!ק הליכ הריקע ןנייה ן/יעכרא הרקעל אכיהו

 הליכ רקיעמ אליממ אל יהשמ הל רקע יכד הניפק
 : אל אל יאנ יכק הליכ הל ךישמ יא ךכליה ,י^חמ

 יאנמ ינהכ לאות&ל^,
 רטש ק)ית)אל ^
 לריבקל ןנתמ זא ף# ^
 ןיא) רטשה ןיא 4 י•
 לג הל ינק ;יבכ)׳!,

 ׳מג

" * 

< # 

 ז-4הכודכ 1למו רי ארקעו בג 1לע ףאד
 אחרופ הכ אדנד ןויכ הניפס ירבא אמייק

 ירפאר אנא ימא לאומשו הלוכ הל אדנ
 רמאק אל ןאכ רע אטק אנו־־רכ וליפא
 ארקיעמדקבר ייח ילעבכ אלא'םק אנת
 הניפס לכא םייק דקיעפל ךריא לגרו רי
 • אטיל אל א ל יא ןיא הלוכ הל ךישמ יא

 'בישפב תינקנ הניפס אינתר יאנח ינהכ
 ז־רונקג תויתואו חניפס רמוא ןתנ יכר
 והיטש רכרןאמ תויתוא רמשכו 'בישטכ

 תינקנ הניפס ינחק יכהו ארסהמ ירוסח
 'םוא ןתנ יכר יתריסמכ תויתואו ־בישמכ
 רטשבו הכישמכ תונקנ תויתואו הניפס
 אי,—1 אלטלטמ יל המל הגיפסל רטש
 'בישמכ תינקנ גיפס ינחק יכה ואל אלא
 הניפכ רמוא ןתנ יבר הריסמכ תויתואו

 .הכישמכ גיפס רטשכ תויתואו תכישמכ
 ביא לאומשו ברד אלא אפק אנת ונייה
 יא ברכ >>-* אמלע ילוכר אל וז־רייגב
 יגילפ אל אפלע ילוכ הניפסבו לומשכ
 יכר ז־ריל רמאק יכהו תויתואכ יגילפ יכ
 ךל אנירוכ יארו הניפסב אמק אנחל ןחנ

 אל אל יא ןיא רטש אביא יא ז־־יויתואנ
 'ונקנ 'ויהוא אינתו יאנת ינזח אחגולפנו

 ירמוא םימכחו ינר ירבד ג־רריסטכ
 ןינ

 רסמיש !דיל אבישצז
 םא רטשבנ

 ןיחטש לעיריכמ רמ*
 ךל ינק ןמקל רמ1( *
 כ לבא הידטעיש!. יו
 ינק אל רטש אלב הר־ס,
 תקלדב)נתיתילכ פע ריגל /
 רקא רטש יעב יכה ס 1 שמו ן
 רטש ךירפ הימקל) הז לע
 הריסמ ־, : המל הניפסב
 לבחב זתאש מי'ה הניפסד

 המוקממ החזה אצי לכ׳רלשקש .
 לבא הריסמב תמתיאי
 ןפמש דכדב אלא הכיא יכישמ
 היב הכז היל ךסח יכמדןוממ
 יפ לע רמל טגל ימכ אכהו
 הכישמ היל ינהית לתיקגלצ
 ידכ לבא ןינטלטמ ראשכ
 ונרסמיש ךירכ ביקה תלכגל
 ילטלטמ : חקולה דיל הולה -
 ןידב הייכק הטשמ יכמ)איה
 יכה )אל אלא : ןילטלטח

 :ןתכ יכרד היתלימ ינתק
 ףא רמ)לכ רטשכתייתיאו
 הריסמ יעכ )היי)רתד רטשכ
 ןחקל ירתאד ןככרכ רטשו
 ריסחד ביתכיש דע הנק אל

 ד רמאק דגחל רטשכ יאד
 יבר ןכ סא תינקנ תייתזאד
 יכרכ אל ןאמכלמאדןתב
 'ג אכיא ןכ סאד ןנברכ אלו
 הניפס :רבדבתקנלקמ

 תינקנ הניפס אמק אנת רמאקד יגלפימק לאנמשו ברדכ יאל אלא אמק אנת ינייה רמימל ןתכ יברל היל המל הכישמב
 ל כרכ תינקנ יהש לכ הכישמכ יליפאד ייופנכל ארתכ אנת איהד ןתכ יבר אתא> לאומשכ הל)כ הכישמב

 תיאדכ ברל תרחאקדכ הכישחבד ךל אכידיח :הניפסכ אל)יגלפימק דגחל הליסמכ תינקנ תייתיאב
 יבר)יבל אכהד ןנברד ןנכרי ןתכ יבר יגלפימק יאנת יכהד אתגולפכו : היל תיאדכ לאומשל) היל
 •ברכ ךדיאכ)יכרכ םתס אתיירב ךהכ יהכיכ יארזחא סגי ןיה םירבק)הכשמ ף)ס ןתכ יכרי יבר ןמקלד ןנבר ןנייה ןתנ
 ריבל הוול ןיעט יגח אל)רטשה תא קולחה )ל רסמש הריסמכ ה)לה ןח ביחה תא תקולה תמגל תמקנ תייתיא • ןתנ

 בתכ : ךל נלסמ ךתיתיצג יפ לע

 סא) אמייק אתכידב לגרו די ארקעד בג לע *?א
 יגסד ןויכ א/ימוק אלמ טקנ יאמא רמאת
 הידי תריקעל רמול שיו םילגר יתשז סידי יתש תריקעב
 ארסתח ידוסח : התמיק אלמ ירק הילגר)
 הכישמב הנקכ הניפס יוכ
 ןתנ יבר הריסמב תליתיאי
 תמקנ תליתלאל הניפס רמוא

 רחאת סא) רטשב? הכישמכ
 אנתד היתלימב היגמיאמאו
 אמיל הריסמכ תליתיאי אמק

 'כיפסד אמק אנתל היתלימב
 אלי הבישחב תינקנ ת )יתיא)
 ךירכמ ןתנ יבדש אלא יגילפ

 אנ ןנבר)הכישמה סע רטש
 סאל סטמ רמול שי)יכרכמ
 תייתיאימקל ינתקד תיירב ןכ
 אלד דהית הריסמכ תינקנ
 ןתכ יבד :דקכ
 תידליאי הכישמב הניפס תלא
 ל יעב אל רטשב) הריסמב
 'טפז׳כישמפ תייתזאל רמימל
 גיפס ןיכ יגולפליעבדןמכד

 יפט היל׳קינ ןתכ׳רל ,?ימואל
 יכ תייתיאל הריסמ ינתיחל
 ןמקלד אתיירב א־יתאד יכיה
 תמלע ילטל הריסמב'חתיאד
 ןיתעמשד תמתיא ךכה לכז

 תורטש אלמ קשב שרפל ךירצ
 לאל יאד היבגהל ךרד ןיאש
 ו הכישמב ינקמ יכיה יכה
 *רבד ןחקל רמאה הריסמב)
 אלאןינקכ ןיא היבגהל ןכרדש

 : ההבגהב
 אכיא לאומשו ברד אלא
 ןתנ יכרד והייכיב
 דע רמאד לאזמשכ הל רבס
 יכיה יכד הלוכ תא ךישחיש
 תמתיאב כ5שק ןיבק יעבד
 יתנ יכה אמק אכתמיפט

 ןיב :הניפסכ



 יתב אבכ יששח קרפ הגיפסה תא רכומה

 ייש דע אלא יכת היה אל יאד הז לב ךיראהל ךירטציא רסיי אל)בתכש ךי3
 סכ לכא הזלע הכיתכ שי ןכ סא אלא איכהת אל הדוחל הריסמב יאדו
 גמל תויתיאד הריסזל תמ&הל האלכ היה הרואכל הריסמכ ינקית יתנ הניפס יברכ
 רשפא יאד יר רמזאו תייתנא ימכ יתכ עמשמ הריסמכ ינקית ימכ הכיפס רזלאקדח

 יי י ילעכז הניפסכ אלא הריסמ
 בז־־רב א^לל רסכ ןיכ רסמ א*לו בתכ ןיב אל ?ילע1 טיי יאש לבא סייק
 יהי^מכ רוסביו בוהכיש רע ן־־־־רגק
 הריסמכ ינקית יכנ הניפס רכ אחמיקוא
 יבר ירבר הריסמכ תינקנ הגיפס איגתר
 הנכשמיש דע הנק א1)םירמוא סיסבהו

 א4 ומוקמ תא רוכשיש דע וא

 כתכ
 זיכמ
 תוא
 רסמ
 י אל
 נמ7
 ניכז

 ,י אל
 ילא
 קזא
 יסמכ ינקית ימכ הכיפס ירכ ןתכ

 ׳ ול דחנימה תישרל הנכשמיש דע
 ומ ןל אקפכדכ זל הכזק סדא לש

 :הכיכגה

 יפכ אנת דכ הריסמב םקימ
 ןיאש סיסבכ ןיפזדיקד אמק
 אלא ןינקנ ןיא תוירחא סהל
 'ריסמכ לבא עמשמ הכישמב
 ףלקה תמקל /יפא ק סא אל
 היה אל זתיחזלנ לפ לע רמל
 תיכקל קש לכ הריסמכ הניק
 דיעוייכהמ אלדדובעישהסנ
 רזסמיז ביתכיש דע׳מאקדמ

 םירבד ראשכמ יפט בישת ןיכק תזיתזאב ןכיעכדעמשמ
 ןכימקזתז הריסמכ תויתואו הכישמב הניפס ינתקד דועו
 ינתק יכיה ןכ סאו הריסמ סתהאיכק אלדאטחיסבהל

 תמתיאד הריסמה סעד ירל הארכ ןכ לע הריסמב תינקנ
 אגזלמ יכנ ךירפל תמש ימ־רפב עמשמ קז הבישח ךירצ

 סושמ זכייה הכישמ יעבד געא תייתיזיב הריסמ סזקמ לבכ ריכזמד אהו ךשמ אל אהז תירטשד
 קיתבש דיבעישה תמקל ילכ יפט ןכיעב אבה ליעל תישירפדכ דיל דימ ןניעב אל אמלעבד געאו
 ׳י יקיפאל תיריסח ראש זתכ ןתיא הנקמ תרמא תעד ןכיעבד סזשמ הריסמ טקנ סזקח לכחז דיל
 נ :ןתיא הנקמ תימא תעד ןיאש הרישמ אכילד ןמכ 4יתב בתכש הת הניק ןהכ קיזתמה
 י סתה רשפיא אל־ד סזשח ה״רב הכזק הריסמל לאומש זכיבר שריפז הרב הל יקזמ ךזמסב הר־׳שחב

 ןיאש ןה תיממ הריסמו הכישמ יכז ת רל השקי עזרנ ןיכק אזהש הריסמ איכק אל הכישמ אכיישד
 שקה דוע ןיכק ראש תלטבמ רתיי הבושקה ההבגהל ןמקל רחא׳כזזג יאה יכד אישק זז ןיאד ירזאו
 יטבמ הכישמד ןייכ אבה יתכ ךרפיתל היל הזה םיניינק ראש תלטבמ ההבנהד רמאד ןאמל ןמקל

 אל הכושחה הכישמ תמחמ הליטב העורגה הריסמ סא והכיתקמ אתחמ אדחב זטאד אישק זז יאד
 התהב רמאד ברל ןישודיקל קלכךירפ יכ אטחיסכ אינהמ אל הריסמ יא ת*ר השקמ דיעי ההבגה
 ירייא בי.הכישמ ךייש אלד ס'רב ירייא׳י־תמד ינשיל הריסמכ הסג המהב יכמקד סתהד׳יכממ"

 א הריסמב אלו אקווד הכישמב יוה הכישמב תינקנ רמאד ברל כ*א הריסחמ יפט הבישח הכישמד
 .ריסמ יטועמל יאדו אלא אטמ־סב הכישמ ןכש לכו ה״רב הריסמ ןניעמשיל כ'א ה׳רב הריסמ ברל
 י טקנ יכהלד רמימל אכיא ה לכ הריסמ יטועמל אתא אלד גלא הכישמב הנקנ הניפס אתיירבכ
 תואד הריסמל הכיח ןניעמשו הריסמב תמקנ תוי/ייא הכישמ קיעבל אטמיסב וליפאד ןכיעמשאל

 ׳פ ת׳לי ליעל תיסירפדכ הריסמ ןניעב הבישמה סע אלא הריסמ.אי:המ אל אטמיסב אהד ^מ$ע3
 ׳מו אכרו ייבא רמאדכ אטמיסב שלו םיברה תושרב אינקו וינפבו דיל דימ הריסמד סושמ הכישחמ
 ןירפ אתשהו אטחיסכ וליפא ינק אל הכישמב לבא הריסמב אקווד ונייה הריסמכ תכקנ הסג המהב

 7 י׳רל ןיעו היל אכח י ר עדי אל וינפכ ימנ ׳ירנתד אהו ליעל 'יפיכ ידל הארנ ןיא דיל דימ הריסמל
 ׳ייו ׳ .

 הכישמב
 םע ימכ עמשמל

 1'/'■׳ -׳ •־ י

 .אדיפק סושמ אתעט יוה תמ דס יוה יכ !ירקיעמו )תוסרג הזייכמס הבישמ ןיעכ דה םוקמ,"ץ"
 יעכ אדיפק סושמ אמעט יקואד ימקמ ה רב הל יקית יכו אטמיסכ איכק אל הריסחד סושמ ןנברד אמעטדדס הזה
 הניפסב הריסמ אכייש רלד יגילפד דס ארקיעחד רמול ןיא לבא ה רב ינק אל הריסמד ירבסד סושמ והיימעטד רחימצ
 אבייש אלד סושמ ןככרד אחעטד ןויכ ירכס וצמ ימכ ןנברכ יברכ אברו ייכא אמיל רמאק יאמ כ'אד אכייש אל ןנברלו

 הריסמכ ןנא אהו ברל ןישודיקל קפכ ךירפ יאמד תרפל השק דועו הכיישד היל אטישפ יאדו אלא הניפסב הריסמ
 דחאו בכור דחא היהש וא המהב יבג לע סיבכול סיכש ויה העיצמ אכבד אחק קרפב ןכת הכישמכ ימכ אה ןכת אק1
 לשפיא אלד הכישמכ ינק האיצמב יליימד סתהד רת)ל שי)הכישמב הכקכד אחלא הצחמ ינק דחא לכד וקולקי גיה

 יאתב *. היל רסמ ןאמל הריסמכ יכקיתל

 ווד
 גיהגמ
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 תושרב ונייה הריסמב הניפס יבר רמאד אה אישק אל
 הכישמב ספיא יאד יברה תושרכש סימ קקר ןוגכ םיבר
 ןהינש לש רכמב ןמכ^ותושרל ךשוחשכ אלא ׳הכישמ ןיא■
 היל הנק הכישמכ רשפיא יאד ןויכו ןמקלדכ אטמיסב *

 קת רמאקד יאהו הרדנו
 אכמיסכ ןאבמרה ושרכ ןאכ אישק אל
 ז־־וושרכ אחירתכ אהל אתיטקוא יאסכ
 אל סיימוא םימכחו אפיס אמיא םיברה
 ן־רושרנ ז־רבישמ הנכשמיש רע הנק
 רטאד אכדו יינא אהו אינק ימ סיברה
 םיברה ז־־יושרכ הנוק הריסמ וחייוחח
 הנוק הבישמ םהינש לש הניאש רצחבו

 תהבגהו'הינש לש'יהש רצחבו אמסיסכ
 ימנ הנכשמיש דע יאמ םוקמ לכב הנוק
 הא אמטיפל ה רמ הנכשמיש רע'טאקד
 רגא ןאממ ה רב םוקמ תא ריכשיש •יע
 אל איה םכילענ תושר םאו רמאק יכה
 ייבא אמיל המוקמ תא ריכשיש דע הנק
 רמאד יא ישא בר רמא'רכ רומאר אכרו
 תדיל רמאר ע לד נ ה ינקו קוח ךל היל

 רמ ינקו ךושמ ךל

 עחשחד ת אי אפיס אמיא הרב אתחיקוא יאצ1ב
 עדיד ןויכ יאחאו׳חיכ 'טחיסכ ירייח יאד ׳ ,
 ׳ טחיסכ הרוכמ אינהמ יכיה היל ישקיתכרו ייבאד תלימ
 יא ןנברו יבר יגילפד אחינ אטחוכנ ידיימ יאד לי)ילפצ

 אטמיסכ הריסמ אינהמ

 איי

 הניפס יכר ונייהד ןמכ יב
 ןוגכ אטמיסב ונייה הכישמ
 ןיחותפה םינטק ת ואיני
 םימ ןהב שיו םיכרה תוש*
 ד ןויכד סשדמזעהכיפז
 אלא שממ םיברה תישר ונ'
 תושר ינכ יקתדד ןינז
 תישר שיו סתהל ילייעי
 אוה ירה ־ סש תכשל ס4
 צ סש דמועש ימ לכ תו
 אוה וליאכ הכישמב;
 ,בישמכ רשפיאד ןויכו ותוש־
 הדיסמכ׳טמיסד אחר>א ואל
 סושמו הריסמכ אינקח אל.

 הכישמכ הניפס רמאק יכה
 לכא׳משמד'ריסמכ תויתואו .
 הריסמב אינקמ אל הניפסב
 יכ יאהו היחרוא יכ יאה*

 הריסמב יברה תושר היחרואל
 הארנ ןכ הכישמב אמטיסוי

 : חרפב ןניסרג יכה יניעכ,*
 הנק אל חוא׳ימכקו עיס^יא
 ןאממ םיברה תושרכ יאו 'וכ׳

 סיברה׳ושלב הכישמ ותו רג( ׳
 ינתקד ונכשמיש דע יאמ :'ובו אברו ייכא אהו אינק ימ
 יא רחאק יכה • המוקמ תא רוכשיש יאמו אטמיסל הרוי
 ירתד רקיע ןכו ,וכ רוכשיש דע הנק אל איה םילעב 'ושרכ
 יכהו והייוורת >הל קתמ ףוסכלו אשירב ךילפק טריפ
 ירמאק יכיה אתיייכ ךה ידיימ םיכרה תושרב יא ךירפק

 ד ותו הריכשהל לכוי ימ המוקמ תא רוכשיש דע ןנבר
 תישרכ הכישמ אינק ימ הנכשמיש דע ןנבר ירמאקד
 :והניכ תורבס 'וכ והייורת ירמאד : היתתכ םיברה

 המהבב ןיכ הניפסב ןיכ הכישמ :הכישמב רשפיא אל אהד םיכרה תושרכ הנוק הסנ המהבכו הניפסכ ןוגכ הריסמ
 ןוטו יחד ןהינש לש קנחב) העש התואב םש י םידמועל דחוימ םוקמ אוהש אטמיסב הנוק הקד המהבב ןכש לכו הסנ
 לכא :וב קלח ול שיש ')םרכ אקלוא הכישמו ה רב אחרוא הריסמ רקיעד םולכ הריסמ היב ינהמ אל הכישמב רשפיאד
 יריימ םיברה תושרכ אל'מ הנכשמיש דע יאמ יכשמו :ודכל רכומל דחוימה תישרב וליפא םוקמ לכב הנוק ההבגה
 איה רכומ תושרבד אכיהו ק״ל אלא יאק ס״רכ ואל׳וכ רוכשיש דע יאמו : הכישמ היכ איכקד׳טחיסל ה״רמ הנכשמיש אלא
 הניפס רמאד יכרכ רומאד אברו ייבא אמיצ : המוקמ תא רוכשיש דע הכישמכ אלו הריסמב אל הנקת היל תיל

 הנק אל ןכירחא יכה סושמד םיכרה תושרכ הנוק הריסמ והל תיל קבר וליאד ןנברכ אלו םיכרה תושרכ הריסמכ תינקנ
 חקולל הניפסה לעכ היל רמאד אכיה לכ :יכרכ ירחאו ןככר יקבש טיהו אטמיסל םיברה תושרמ הנכשמיש דע

 :םיברה תישרב הריסמב תינקנ יאדוד יכקד יגילפ אצ אמלע ילוכ הריסמ ונייהד הבשחאו התקל אוהו ינקו קזח ךל
 הז הכשמ אלש ןמז לכ מ רוזחל לוכי לכומ הנלי סאש הריסמכ אצ) הכישמב אלא ותונקהל רמג אל הדיפק ירכס ןמיו
 י■ . האלח :ותנשרל

 גח
 לבא ןנברכ אברו ייבא אל
 ןנברכ ויה אל המ יריימיא
 'יברה תושרכ יאל
 רגא ןאממ
 אטחיסכ יא) אלשרל אמית

 רמול שי) ארגא ןאחמ ימכ
 לש תושרכ המקואל רשפיאד

 : םהינש
 תישרב יא רמאק "£3!!
 ינק אל איה םילעב
 'וקכ שריפש המ רוכשיש דע
 תושר ינייה םילעב תושרד
 אהד אכשרל 'ארכ ןיא רכומ
 דע הריסמכ הנק אל עמשמ
 ללכמ המוקמ תא רוכשיש
 תושרבו הריסמב ינק יברלד
 ריסמכ הנק אלד׳טישפ רכוח

 פ לש הכיאש רנחב אקוודד
 איכקד׳ברו יטא׳מאק םהינש
 שרפל אכשרל הארנו הריסמ
 רכומ׳ושר ואל םילעב תושרד
 תושר יא רמולכ אלא רחאק
 רנח ומכ איה םילעכ הל שיש

 : יר ןכו םהינש לש הכיאש
 בישחד ייבא רמאת סאו איה םוקמ הארמ רבס
 לאילמג ןב ןועמש יבר טושפ טג קרפב ןמקל
 אל יאמא ול איה םוקמ האלח גהל ירטה הלוכ אכשל)
 הנשמב ןידכשה א^ בישח אלד רמול שיו )הידהב 'ר בישח

 יא הריסמב יגילפד יחדימל אכיאד סושמ האלכ אכ׳שרלו
 רמא : אל וא אטמיסכ אינק

 דמו
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 ארזובאבכ ישימח קרפ הגיפסה תא רכוסח •

 רמוא 'וכ ארטש ןיבזמד ןאח יאה אפפ כר רמא
 אפפ בר רבסד הייאר איבהל ןיאד אכשר
 אפפ בר רבס אמלידד הריסמב תמקנ תמתגא ןיאד
 הייארלרל היהיש בותכל ןירב יכהל)הייאר איבהל ךירנד

 הדסמב הנקכ ןיאד׳נשמ אנו
 ךירצד׳תא אפפבר יא )הימו
 ד יתכ יברצד אמלע ילוכל
 הריסמכ תמקנ תייתיאד

 הדובעיש לכי ינק ול׳מול ךירצ
 הייאר איבהל שי היב תיאד

 כ איכתל יכרכ הכלה ןיאש
 ישדקתה שדקמ שיאה קרפב
 רתוא ׳יאמ יבר בוח רטשכ יל

 הכיא 'ירמוא׳יתכחו תשדוקמ
 'רדב יגילפד שרפמו תשדוקמ
 יכרד היל תיא ריאמ יברד
 ןנברו 'ריסמכ תינקנ')יתגאד
 אמיא'יעב יאו יברד והל תיל

 יברד והל תיל אמלע ילוכד
 ןאמ יאה אפפ בר רמאד יגלפימ אק אפפ ברדב אבהו
 רמאק אלדמו׳וכ היל בתכיחל ךירצ הירבקל ארטש ןיבזד
 יברכ הכלה ןיאד הכיח עמש יברד היל תיא אמלע ילוכ
 ןכירמאד סימכחד אבילא אלא היתלמל רמא אל יא לבא
 ינק הדוחל הריסמכ רמאד יברל לבא ריסמיו בותכיש דע
 ךל ינק היצ רחא אלד ג עא ימנ ינק ןיכקכ לקיחש ןוי

 הכשומל יליפא תיעב יא םוקמה הארמ
 צ1 *י ךל יתינקא הריסמב א הד ךושמ
 יכליהד אתא יסורפלז 'גב ךל ינק רחא
 בגו רוסמיו בותכיש דע ירמאג׳רד היצע
 והה בותכי
 65 התירמא םוקמ הארמ רנס רמו סריפק רנס רמ

 יי ה1"משנ ז־־ויל ץכזמר יאה אפפ בר רסא ול אוה
 ינק היד בחכימל ךירצ הירבחל ארטש
 ישא בר רמא היבר ארובעיש לכו אוה
 אגהכ ברד היטקאתעסשל התרמא
 אל אה יכ.ו היל׳תכר םעט היל יתרמאו

 יפ לע רוצל יכו ינק 6-4ל יכה היל בחב
 רוצלו רוצל ןיא לאו ךירצ אוה והיחולצ
 ז־רונקנ תויתוא אחכליה רמיטא רמא

 רמא יכרכ הריסמב

 היל אריבס
 לכ הריסמכ
 ותכ אל אה
 צ אלכ רסמ
 מאו:ןנברכ
 טק זתיחולצ
 ג׳וסמד איה
 ן יכז אק וב
 יל הריסייכ
 ןיא יל רחא

 נוא סוסמ
 לוטיב יוהל

 לג יכה :ופוח רטש ול ריזחי הזו וימד
 בו רכ הריסמב תיכקינ תוימיא 'תכליה
 נקנ תייחל אד תימוקמ הברהכ אסקסחו
 ילו הידיכעיש לכו ךל ינק בתכימל ךירצ

 י יב
 1 רחיחל יהמ היה אל ותד יברד והל תיא אחלע ילוכד רמימל יצמ אצד םשמ הייאר ןיא סידובעיש לכו
 אבהו אפפ ברל והל תיא אחלע ילוכד יכה רתב רמאקלמ קדקדל שיש אכשרל הארנ יתכא והימו אפפ

 ה ןיאו ןנברל אלא ירייא אל אפכ הרד ןויכד אפפ ברד והל תיל עכד רמימל היל הנה יברכ הכלה יאו
 יכד רמא הוה יאד תוחדל אבשרל הארנ הז סג והימו הריסמב תטקנ תויתיא ןיאד ןנברכ הכלה יאלו
 ק : ןנברד אבילא תמא ןה אפפ בר ירבדו תמא סניא אפפ בר ירכדד עמשמ הוה אפפ ברד
 יא אבר רמא םתה רמאקד ןנברדמ אלא יגה אצ רטש תייכחד עמשמ תחש ימ קרפב הידגכעיש לכו

 ו רכוחה לאגחש רחאד געא ןמחנ בר רמאהו יכל ןמחנ בר רמא ימו ןנברדמ אלא הניא ערמ ביבס
 י לוחמצ לוכי ןיאש ערמ ביכש תנתמכ טתנ סאש לאומש הדוח לחומ שרוי וליפאו לוחמ ולוחמו רזחו
 לוכידמ רסש רכומ אמלא לוחמל לוכי ןיא יאמא ןנברד תרמא יא אלא לוחמל לוכי ןיאד ונייה תיירואד
 יב וילעבל ורכומו שואירחאל רטש אצמכ ונייה האנואמ תירטש טעמל בהזה קרפב ךירטציאד יאהו
 ;קרקה דובעיש סג אתיירואדמ ינק אל יאמא ת׳אג רטש ול בותכיש תנמ לע םימד ול ןתונו רטש אלכ
 ,ידקהל לוכי וניאש ומכד לי״ו הנקי בוח רטש תליסמ אלב וליפאו הקזחבו רטשבו ףסכב תינקנ עקרק
 יכויש ןנבר וכיקת אלל אהו הרותה ןמ ןתגכקהל לוכי וניא ךכ ותושיב סניא תועקרקהש ןויכ העש לכ

 צ יתד איהה תיתדל שיד סת גניבר רמוא והימו ךרזנ ךכ לכ שדקה ןיאש יפל ןתמקהל לוכיש ונקיתס
 צ תנתמד שרויה אוה הנתמ לכקחד רתא שרמ ןאכ ןיאש לוחמל לוכי ןיא יכה סושמ אתיירואד ב״אא
 יימל אכיא רטש תליכמ םלועלו וזכ אוהש תרחא הרבעה ךל שי םתרבעהמ השזריד יארקמ ןילחמ שיכ
 תא ידיד םירבל לעב ואל הולה יל רמול לוכיו רומג ןינק יוה אל יאחאד ריפש םעט ךירצ םוקמ לכמ;

 ו׳ד־מ^ חתיא אתכליק רחיתא רמא :רטשב תגעקרק הדטעיש היל ינקאד ןויכ לוחמל דוע לכוי
 הריסמב תגכקג תגיתגא ןיא קיסרגד הארנ ירצו םת וניכרלו ןיפילחכ תמקנ תויתוא ןיאד ןואג יאדוהי בר בתכ
 אכעדי הרמאו הדי יתותמ רטש קפנד אתתיא אוההקירמאד ררוכ הז קרפ ףוסמ הייאר יתייחו אתכליה יכהד ןנברכ
 ^שח ואל היל רמא הריסמב תונקנ תויתוא רמאד יברכ ןאמכ אבר היל רמא ןמחנ בר הנמיה אגה עירפד ארטש יאהכ

 ןמיתנאד סושמ תנמאנ יאדוד היל רדהמ אל יאמא יתנ ןמחנ ברו אבר ךירפ יאמ יכרכ אתכליה יאו היתלק איעכ יאד
 ןויכ היצ רמא היתלק יעכיא אה)אכר היל רתא ןמחכ בר הנמיה אל ירמאד אכיא םתל ימאקד דועו הריסמכ תמקג

 אתשהו ןכירמא אל היתלק יעכ יא אכיד יבב קזקתיאד



 טיק איותב וסב ימימחקרפ הניפסה תא

 תיכקל םולכ ליעומ רסשה ןי6
 תליתלאד : אתל ימ אילת ־
 ןיממ אל) רכלח אלה םירבד ל;
 לתיינק קיע אלה ריסמ לכייה•

 אלד ןאתכ אבר ךירפ אליאחא 'רכ׳תכליה יא אתשה)'

1 

 1לא ארבס וא׳רמגמימאל ישא בר יל א
 אוחימנ >4רכמרמא ישא בר ארמג
 ןינקיס אל יליפכ יליטו'הננ יליפ ץתואד
 יגש בר רמא קחצי רכ הבר רמאהו אלו
 וכז־־וכו ינולפ הרשב וכז םח תויטש
 וניאו רטשכ ךזוח רטשה תא ול

 ןיפד עקשמ אצא הריסמכ תלכקנ
 םרמע ברד המיא תחס ימב
 ירטשד 'גילמ הל הלה אדיסת
 את א ירכ םרמעל ללהיל הרמא
 אל אה ל׳אןחקנ ברד היתקל
 הנק ךשמ יאד עמשמ ךשמ
 ןיאש עלמ" ביכש תנתיימק
 יכיתככ חש ירבדד״יתכל ליכי

 הכישחד סירלכס יייהל ימד
 יעכ אתלעכד ןליכ לעכ אהילי
 ילימ ׳אשל יתד אלל׳טשייריסמ
 הכג לדיקפאד אקתיא איהה יכנ בתיכהכל ערמ ביכשד
 נ עאל איכק םייחמ להכיספת יאד עמשמ ירטשד הגללמ
 הללמה 'טקל הניר התיה אל איהד ירלא הביתכ אכילד
 בכעתתש יע הל לערפיס ןימלתיה קיזידל התנר םתה א1ז

 טושפ טגי׳מאד אהל ביקה׳לכגל ילכוי אלש הליכ ')רטשה
 היאל׳יבהל ךירצ רמא ייכא הריסמכ תטקנ תליתלא
 אכר רבסל םלשמ לאל היאר איבהל ץרכ ןיא רמא אכר
 להכהד בילא אלא׳סירפדכ הריסמכ הנקנ תליתיא ןיאד רכסד עמשמ רריב הז קרפ ס/סכ
 ירתל ןכישייק אלד הייאר אבריתיימד אהא םילס השאה קרפכ הריסמכ הכקכדיאלל ר
 אזוקמב אבלט יחכישד נ־עא יבאכ רכ יבמ יכח רב ינאכ להב בתכד אזלתמד ירטס הכה
 היבג דיקפמ אל הימשכ היתשד ןייכ ןידקפ םלשמ יאל יריהז רהזימ הליפנ םלשמ יא הל 0
 סתהחיתיימדמ הנקכ ןיא רכס אברד הייאר איבהל שי סתהמל הריסמב תינקנ תליתיא
 ןידקפל הליפנל ייבא רמאקדכ ידיחל שקימל אכיל םתה אה הנימ יתיימ יכיה הנקנ רכש
 ןיא יאדל אלא ןלדקכל הליפנל שייח אלד סושמ לנייהל הייאר איכהל׳ירנ ןיאד טלשפ טגכ
 אתיא סא יתייח יכהד תיחדל ןיאל קתני ירתל ןכישייח אל נ'ה היל רסמ אמליד ןנישייק א
 ץ שזיימל ןל היה ירטש ינה יכנ סתה קכלמדכ ןנישייקד אטישפ וקזתיהב יאד לקזקלה א
 קייד הז תכמל עמשמ היל רסח אמל יד תימא יאמ רחאקדמ אזלקמכ אבלט יבק דב י;
 ףסלי ינש תרמלאתאז שרגמ ינמ הנטק אה טגה לכ שירב אבר קיידל אה כ'א הנקנ ןיא׳
 רסמ ויליד ןנישייקד ןיאינלח ןיא סלועל^אמליד קייד יכיהל םירחא לע בלק רטש סיאינלמ'
 ש ןינק סוש ךייש אלד התרבחל תיסלח התיה המל יב שקימל אכיל טגכ לבא הריסמב

 םאד ןתמ לס לחרכ לעב רט
 הנתח ללהיתד היל אחינ א,
 םינש ינפב ןיינק םיתכה 1
 ת׳ה דמלע הכיתכל ןיטק
 אל יקחד אכיה לבא הנקמ

 וניאו

 .. — הנקנ׳ייתלא ןיחד תנעלמ ריסחה ןי.- . ״ ^ ,
 ינק היל רתאקד ילימלירק רסשהתריסמל יירלאל הנק אל ילימכילימל להננ ללימ

 ; היח לודג הסעמ ךל ןיא דלכעשה לע למשכ רטסכתטשכ לכא אמלעב יצימ לנייהד
 ול ביתכנ רכמכ ןיכ הצתמכ ןיכ םללכ ל) ק:זח ןיאש ןויכ ת'אל הדשכ רזלח וניאל רטשכ
 ידבעשממ ףורטיש הנלל וניאש רמימל אכילד רכמב !ליפא הכיתככ דיספמ ןיאד ןליכ 1
 ליל סידבעלשח םיסכנמ הבלג םידעכ להדש רכלמה םיתכה תקזחב רמאדכ םידכעלשמ ז
 ש פ עאל תזעקרק ךכ לכ לל ןיאש יפל ןינרכ ךכ לכ לל לויל אל)ןתנ לא רכמש ללק וינ• 7171; •7• 7*׳״ *ענ 7יספמו

 אל סאל רטשכ לכ רזחל לוכי רכלמימ מ טכז אל ארטשיל בלתכת אלד אתעדא רייא ינמד לכ רוזחל ליכי יאדל חקולה!!
 םללעהד^הדלליע ירטש שיפילד היל אקט אלד יריימ אקללד הנתח רטשבד שרפמ תירי חיני רטש אלב חקיל חקילה הנר
 יפל* ינממ ןלנרכ לנקי אלל ליתלעקרק דלבעישו רכלי רטש לא בלח רטש אלהש לרכסי אלא הנתמ רסש אלהש לעדי א]

 ןמקלד השקל היל ןיכז ארטס היל ביתכ ד אתעדא אחתסמד לכ רוזחל ללכי ןיא רכח רטשכ לבא ןהח לפרטיש םיארימ
 לירקא אלכ וליפא ןטתלכי ןיכתיכ ןיא ונמתחו ונבתכ םידע לרחאש פ עא כלח ירטש דכא רמאל אכס ימ ןכת טלספ טג3

 ד שחימל אכיל אתשהו לכש תיירחאמ ן׳לח ןיכתלכ רכממל חקמ רטשכ לבא תינש תיכגל הנלרל לל ערפ אמש ןנישייקו
 )יחא הדש לע כקכנ םימעפ טשש םללעה ועדי אל אמש ןכישייק אל ארטש ישלפא םלשמל ףירטרדהוסירט אתלד

 הנ|יב • בלח רטש אלהש לא תרחא הלש רכמש ללכסיו1



 ארחב אנב ישימח קרפ י •הניפסה חא רבוטה

 ת״ע: )ינפב אלש דאל יל ןיכזו יכז רככש דשכ רזוח יניא) תכומ יכיהו ת׳אי איהש םוקיל לכב רטשה .ונןמ
 טא :ידיל רטשה אכיש דע הכזי אל ק הינכ ובתכתש # ינק אל ־אכה אה ינקנ יליחב ילימד אכהיי
 'יסכנמ רוכחל הנחי תיעמל ךירנס ימ'יכ רכוח סדק והדש רכומדג ויסעכ דבעיש יכה יאלבד רטשה דובעיש

 ריכמ רטש בתוכו רפוס אנימ אוהש םימעפו וריבחל תינקל אלא ליעומ ןיאו םידבעושמ סיסככח הכמ םידעב
 לכב היליתשמדלי׳ג וחנע׳טס
 ןיכ םידעב קיז ת ה ןיב ןייע
 ודבעתשנ אלש סידע אלכ
 הנקנ ינתק ןיכע לכבו ויסכנ
 לבא אוהש סוקמלכב רטשה
 'כהמ׳כומ יכיהד השק יתכא
 אל כ הד ולימכ ילימ ונקיחד
 ןינעל אלא ינקי/יד אנדח
 רכזמ םשב בותכה רכמ רטש
 איכהמ יאדו איההכו חקולל

 ילוכל הביתכ אלכ הריסמ
 רטש ןתונ וא רכומ לבא״מלע
 אל םלועל םירתא לע ול שיס
 אדותל אריסחב ילימב מקמ
 שרפל הארנו בותכיש דע
 ילימ * בגא אהי ךירפ יכהד
 ׳יפאד אוה עורג ןינקו והניכ

 'ונקל הריסמ אלכ ינקימ יכה
 ומשב ביתכק דשש דובעיש
 'ותכ וניאש 'טשב וליפא כ'א
 אלב הריסמ ליעות ומשב

 ךכ לכ דובעישד ןויכ הביתכ
 ינאש בגא ינשמו תינקנ לק

 סילאד עורג ןיבק בגא ןיאד
 אהד׳רומג הר־סמכ בגא ןינק

 ם הנקנ ןיאד רכל וליפא
 ׳ישמו קרק בגא׳נקנ ןיפילחב

 שרפמ לאומש 'ר> ההבגהו הכישמו הריסמכ
 *המב יכקד ד׳סי בגא ןינק היתעדא קיסא אצ אתשהד
 0 ןויכ רמימל ךירטניא יאמא כ״אד השקנ ול הנרתנס
 ד סד ליו ךכ יע הנוק וניאש ןויכ״וכ 'נקנ עקרקב קזחהש
 ינקד ןויכ והנינ יליח מ'מו קיזחיש דע ול הנרתכ אלד
 • יפלא רסירת היל הוה אפפ בר :הנרתנש המי ע
 יכיהד השק קיסמ הוהד לזונהב סרגד םירפס יפל יזוז
 הולמא האשרה ןניכתכיכיה ימכ ןנאו הילהינ והנינק

 ןיכק הב בתכש ערמ ביכש תכתמ תמש ימ׳פב רמא אה
 רמא סאש מ'ש תנתמכ איה ירה 'וכ ישכיר ירתא יבכרא
 ינח אל אירבד עמשמ ינולפל ותאוילה ינולפל ותאוולה
 ימימל יפילו ירייא׳יכקכ סתהד ןיכקב׳יפא האוולה ינקיתל

 5״אד ןיפילחב הנקכ וניאש עבטמ האוולהב יריימ סתהד
 ינולפל יתיעכטמ .רמימל היל המד האוולה טקנ סכמכ
 מ ןמתכ בר רבסד רימימל םתה רמאד דיען
 { יוכ אתילד ערמ ביכשב אתיא אירבב אתיאד אתלימ
 ימ 'ולפל ותאוולה רמאש ערמ ביכש ןמחנ בר רתאהו
 היל הוה יתשלש דמעמכ נ'א השרוי שרויו ליאוה יכשמו

 תא ו1? יבתכתש םע הרשב רזוח יניאו
 ברו הרשכ ץכ רטשב ןיב רזוח רטשה
 ורטש שירש אנוה בר טא ןיבא יב אייח
 רכוס םדק סא ךריאןרמאר אה ירת ןח
 ןסחמ ונינשש תואכ רטשה תא בתכו
 וסע חקול ןיאש פ'עא רכופל רטש
 רטש הנקנ עקרקב חז קיזחהש ןויכ
 'יסכנ ונינשש איח וזו אוהש סוקמ לכב
 שיש םיסכנ םע׳ינקנ תוירחא הל יאש
 בב#־־־* תקזחו רטשו ףסבבוירחא ןהל
 ןיפילחכ ינקנ אלר עבטמ אהר ינאש
 'יל ווה אפפ בר-י׳אה יכ ינקינ'ערא בגאו
 'ילהיג ויגסקא יאזוח יב יזוז יפלא סירה
 חיהיכד'פיסא בגא אחא רב לאוטש ברל
 אל לבא ;ךווח רע היפאל קפנ אתא יכ
 ןיפוצרטה תא אלו םירבעה תא אל רכס
 יקיתנא יאמ ;ובו יקיחנאה תא אלו
 'ינתמ ;הווגבר אקסיע אפפ בר רמא

 קולל זכתיל ןמוזמ אהיש ידכ
 :רוכחל הנריש העש לכ

 תושעל תומש ונינשש התואכ
 ןיאד״רקישכ יזחימד ג עא ןכ
 אלא םדא סושל דספה ןאכ

 1טשה באי םאש וחנע רכוחל
 חי׳ב בתכש חקול וכאנמיו

 יכותה הזח וחקלש ןועטי
 ןנא יכהל שי ח אל אוה

 ?השקיב :וליבשב ןנישייק
 קסח עקרקכ חקולה הז

 לו אמארומאדהיתליחד
 רטשה הנקנ :הכשמה ןח
 הזל סליכמה םדוק בתכנש
 ירהש 'והש םוקמ לכב חקולה
 רטשה 'וכקהצ לבומ לש ותעד
 הנא רטשל היל ינקו חקולל
 ה ןילטלטח לכ ׳ילכ עקרק
 ןיכקיכס עקרק םע ןירכמכה

 .יע וליאכ עקרק תקזחב
 1 ייפוג סילטלטמב הכישמ
 רכ ונינשש איה וזו שרפחדכו

 : יארקמ ןל אקפנ ןישודיקב
 ןילטלטח *וירחא םהל ןיאש
 עקרקח׳וירחאסהל שיש :יטשו .

 ׳סקו !ילטלטמ סג ןיכקנ הב
 אב אלש יפ׳עאו חקולל תמקהל רכומה הכרתכש יכקימ
 •בקימ רטשב רטשד ליעל ש כ היל ינק תקולד ודיל רטשה
 ד שיכו רטש אלב היל ינק ידירג יצימב יפא אכה וליאד

 רטשב ינקל יאמ יכשמו *. רטשכסיכותכה יליתכ יכקימד
 רטשל היל ינק עקרקכ קיזחהש ןויכד ונאש אערא בגא
 א1ן יליח ונייה ואלו ןישודיקב ןל קפנ יארקמל ערא בגא

 עבטמ אהד : ומנע ןוממה תכישמכ אוה לודג השעמ
 ןיינקכ ןיפילתב : אחעט שרפמ םתהו בהזה קרעכ 'ס

 וכייהו וצ םאיביש ידכ קרקמ ותיב ףס אפיסא בגא :דוס
 אלד היצ יבהי ווה אל הילהינ והכיכקא אל וליאו ה אשדה
 קפכ נ אתק אבבכ רחאדכ אחראד אסנואכובייחיל
 םיקמ ךמת דע : איבהש ויתועמ תחמש בורמ היפאל
 ןיינק סושחד אתא ןכיעומשאלו ומש ךכו הדיכ תכסמכ
 איכהד ןניעמש היפאל קפכד ןויכד תיעמה ול ורסמ הז

 : הניפסה םיגיהנמהו ןירחשחה םידבעה :תיעמה
 רשא איטמקרפה ןימישמ ןהבש םילודג ןיקש ןיפוצרחה

 'וכעת : הכש איטתקרפ הווגבד אקסיע :הניפסב

/ 

 עקרק בגא עבטמל האזולהכ׳יעא אירבכ אתיאד רחיחל
 ינ1 התונקהל לוכי ןיאד געא הולמ תאשרהכ׳יפא תילש תושעלילכויש האשרה ינעל איה יתכת גקתל ת׳לא!



 בק **$£3!* ארחב אבכ ישימח קרפ הניפסה ה

 ש. *4

 דמצו ןרקל תודרפ 'רד^מגכ שרפמדכ יריימ לב םיקודא ןיאשכו ןירקפ תוכושמה סודו!
 םילמסה תא ןירכקמההחצע הלגעה הנטק הלגעהי ילכו לגעה חל הד ללצ
 ן
 ילהיל

 דווסה תא ןירכקמההחצע הלגעה הנטק הנגע הל ינעל ג •יע-י י״י־י
 הדוהי יכרלד אתלימ ךהל שריפב ןנברל הדוהי יכל יגילפד אלא איה לכהירכד תצה

 היל יתכ יא רתימה ולןתיל שקיכ הנתמכ אצא הייאל םימדה ןיא :רכמ אל םלועל ןכבל;

 רכיכ ןמקה הא רכמ 'יגחמ
 רכמ א1? הוורפה הא רכפ תודרפה הא
 תא רכפ אזד דמצה הא רכמ ןרקה תא
 /^ד^יד *ד*ר>ד !^'זרדד! ויר!^ "י*ר״ר -י״ריידו

 לוטיב ןנברל אחית י31
 הוה יוכ והנ תיל חקמ
 ינתקד אשירמ ךרפמל יצמ
 האנוא םהל ןיקש םירבל ילא
 ללכמ'וב 'לעקרקהל סידבעה
 האנוא ןהל שי 'ירבד ראנד
 אה יזקדצ יצמ הוהד *ושלל א^
 לבא : איה הדוהי יבל ינק

 םצה הא רכמ א ל קבה הא רכפ רקבה
 ר טא ציכ ןיעידומ םימדה רמוא הדוהי ר
 רבדה זוז סיתאמב ךדכיצ ייד רוכמ ול
 שכימבהו זוז םיחאמב דמצה ןיאש עודי

 חימק ׳םיכ.'{ רב אפיירחח בר ינח סנ :היאר םימרה ןיא ןירמוא
 ןנח רכמ אל ןיא אהו תודרפה תא רכמ ןורקה תא רכמ והבא יכרד
 רבכ :וכ ןיקודאב ךיתנהמ סגרחיה אל היל רמא אימסיא היל רמא
 ׳רמיצל ורקר אמיליא ימר יביה -.'ובו רקנה חא רכמ אל רמצה תא
 ורקד אלאו ןיבו אל רקכ היל ןיכו אדמיצ׳טיעפ רקב רקכלו אדכיצ
 היל ורקד ארתאב אבירצ אל היל ןיכז חילוכ״רמיצ רקבל ימנ היל

 הדוהי׳ר רמיצ רקבל ורקד יטנ אכיאו דקב רקנלו ארמיצ ארמיצל
 חיאר ימרה יא יאו היאר םימרה ןיא ירכס ןנברו ןיעידומ םימדה רבס
 ןנתהו אלו ורל תיל 'גברל חקב לוטינ אמיה יכו חקמ לוטינ יוהיל

 האנוא ןהל ןיא תילגרמו המהב חס רכומה רמא הדוהי ר
 ורבא

 י6מא)היל ןיכז הלמ תיכה תא רכזמה קרפב הלידנ׳דיבב ורי גתל תיכ׳כיתה יבנ׳יסרנ
 אצד ייולגל אימר רכלמד הילע ןיעידלמ׳יתדה סגל דמצ רקבל סג ןירוק ע״כד ןליכ יאדל א
 דתנ דתנצ היל לרקד אכיאד ארתאב הכירצ אל נ ה :לכה רכמש קירמא שריפ אלדמנ
 :לאל סא רמצ רקבל ארק סא אלה להיינית יהת ארבנ יאהב ןל אקכסמ אתשהל דתצ רקב

 אל) רקב רקבל ןירלק שיד ןייכ ירכס ןנברל דמצה סע רכת רקבל דמצ יקבל ןירלקה ןת אל;
 ךילאד הנותחתה לע חקלל ריד רקבה תא יכת אלל אלה להייכימ יאה אתלידד׳לעידלמ סי

 7למ םימד ןכי
 סימד סגל רת

 קמה לטיבש חקח צלטיכ ילהיצ יאחאל׳לכמ תצה לצ לבח תשתד קכה ת
 :'ליחמ אילה׳לחפכל׳אנלא'יזחמו הנק יירמא סלצמלצח תיתשבל בהזה׳רפב חקילה לטבד תלתשת לתי החצללי ׳דכ דדמב
 תקח ליטיב לבא לכות אל ביתכד איה הרלתה ןתד להל תיא יאדל האנלאד רמולכ והל תיל ןנברל חקח לוטיב תיכלגיה
 רמוא הדלהי יבר בהזה קרפב ןכתה) : האנוא ריזחמל הנקל ימד המצע תיתפכ תלתשמ רתיי להצ אריכ ס אלא להל תיל
 האכלא הלה אל המכ דע ארחגב׳ירחאל 'לכ לל ררמאל :האנוא ןיד םהל ןיא תילנרתל המהב הרלת רפס רכלמה
 הליחמ אלא האנלא ריזחל לליפאל הדלהי׳רד אבילא האנלא ילה אל תיתשמ רתי ונייהד ןהימד ידכ דע רמימא רמא

 םידבע לכתכשמכ ןיילנמה וליא אלא האכלא ןהל ןיאד ורמא אל היל ילחאקדמז רקויב והיי יבזד שיכיא דטעד איה
 *ריהנ אל)לכיתטר 'לשריפ ךכ קקח לוטיבל האנלא ןיד להל תיא ילית לכל לבא יארקמ םתה ןילי׳מעטל׳יעקרקל תירטשו
 הארנל םימדה ריזחהל ךירכל האכלא אכיאד ח״ש אלא תיתשמ רתיב חקמ ללטיב להל תיאר אבהמ להל קיעמש אל אהד
 הז לל רוזחי אלש ירמגל רמנה תיינח תחייקתיח יאתא דמצה סע רקב תינקל הייאר סימדה ןיא יאל ןכ שרפל יניעב
 איה הילעמ׳ריכח דמצה תריכח לבא רקנה תא רכמ אל דמצה תא רכמ׳כשמה ןלשל עמשמ ןכש לתאכלאמ קולל םללכ
 י הנאתכ אהד ןידה ןח ילהיל חקח ללטיב לליפא אלא תלתש הנאתנ יליא ריזחהל לל היה לתאכואד היעבמ אל יאמאו
 הנקןייכעה לכב אלא תלתשמ רתיכ תקמ לטיב אלל תלתשב תאכלא תרזחה אל להל תיל ןנבר ת בל : אבוט תלתשמ רתלי

 ןנתהו : םיתש ידי תאצל הציר לניא סא ךכל ןיד תיכב לכלכל יכל ןיאש םלצכ לל ריזחי אלו



 ',ק 3*3* ארתנ אנב ישיפהקרפ העפשה תא רכופה
 ■4,ת

 ^,שק? קיפב 7לחד ברנ תכהמ רעימנ כיצד
 "תג) יתיחאב ןיספית ישידיק ןיאש "די י םדא לתיחא׳ד

 לבא רקיע לכ סייק השעתה ןיא סתהד ןידקפ סשל ן;

 ספיר רמא 'מ הכתח העיט תעדה ןיאש ידכב לבא
 יבג הש אה קרפכ'תאד ברל אכהמ רפימל כילד

 ׳ "דקי*
 ןתנו/

 סייק חקמה דתיה ןיכעל אבב׳'
 ןיא יאמ ולא חא א7א ורמא אלול ורמא אצ דמגה תלעמש ארבס ןיאו

 חקמ לוטינ יוחד ינתקר יפנ היאר סיסר
 ז״ראגוא ןנבר רופא יב אמיא תיעביאו
 לכא העוט תערהש ירבב חק□ לוטיבו

 הגחמיומיא אל העוט תעדה ןיאש ירכב
 רומחה תא רכומה :\נתפ: חילביהי

 רבמ רמוה־־יג ירמה בוחנ וילכ רבס אל
 5 'ירמכ םימעפ רמא הדוהי יבר וילכ
 דוסח היה דציכ לרמפ ןניא םימעב
 ח יל רובכ ול רפאו וילע וילכו וינבל
 אוה ךרומח 'ירוכמ וילכ ירה הז ךרומח
 ינפובו איקסהו קשב תקולחמ אלוע רמא 'םג :לדובמוילכ ןיא
 אשמללמח סתס רכס חסהלחנו יא ק בוכרל רומח םתס ריס ק הד
 'וסח יביתיכ ןירוכמ לבה ירבד קבחו >לקליק)חרטו ףכוא לבא יאק
 יקלקה חאו עירמה תאו בואה תארבו□ ׳חז ירה ךל רכומ ינא וילכו
 אוה ול רסאש קזבו ינמויו הקסירו קש רכס אל לבא קנחה האו
 אוה וילכו רופח היל רסאד אמעט ןחובמ ןלוב ירה 'ילעש המ לבו

 בנ לע ףאד ןירה אוה אל יבה היד רפא אל אה תעדרמו ףכוא ינקד
 עפשמאק אחו ;ירוכ□ תעררבו ףכוא יסנ וילכו רומח היל רמא אלד
 מ ינק אל ינסובו 'יקסירו קש וילכו'ומח היל רמאד ג עאד ןל

 והל יעביא ישגד'תבברמ לאומש רב א*פ בר רמא ינממ יאמ
 ו>י$ חסה סוהג וחל הרוכ וילע ןניאשכ לבא תקולחמ וילע ןדועב

 לבא תקולחכ וילע ןניאשכ אמליד

 \רכ~ראש לבא׳יליא תא אלא ירמא אל לל ןרתא ןבתהו
 \\תמב ןנירתא יאמא) רדתהל ךילג)האניא ןהל שי
 *- רמגל סייקתת הריכמהש עחשחד היאר סיתדה ןיא
 ל* י חאקד יאהי סמכקיתיעחת קקזלל רכימ יצ ריזקי
 ^ תיל חקוי לטיב ת״כו
 * _׳ < ^ ^ * ? %

 יהימ) ריזחי רתימה) ריזחי
 !הזיאכ ךייש אל׳יימיש יאה
 פ ׳דיד ןאמ יאה יבג ךשכ
 תריתי׳כשא/ ירבחמ יטישפ

 העיט תעדהש ידכב אל סא
 ב ריחיאירידהאל ךירכ אל

 רמול שיי הילהינ בהי הנתמב
 ןידקפד 'תימל אפיל סתהד
 אכתד 'יזחיש דיי םיאש איה
 'תתסמ עדיי׳יפא דיעי סתיא
 תורתי ןהש יעידיה אלד״גיכ

 לכא :ועכתל יתעד ןיא

 ש תאכיאמד ה ׳•?ד אקמד*
 פקד סישח אלא ךירפק

 גכלד חקמ ליטיב ייהיל)
 נו ימכ ק׳ה סישמ ךירפ ק
 י^נשמי :'יכחקמצנטיג
 טייה הייאר סימדה ןיא
 /יאר םימדה'י אש ףרמ

 'קחה׳יקתהל רי־קה תא
 לטביי רקבה תא רכמ

 גרח רתי תאניא סישמ
 . סס/עיט'עדהש ידכב

 >0צ חח הנש ןינכ היש ךכש
 טב ךכליהי הנימשכ שש יח
 בא איה תיעט זיקמ ד קקמ

 העיט תעדה ןיאש ידכב
 י-א' טייפ הזששדמכד׳ינתחכ
 ייתאמ יא הנתב יתיא ןיכיק
 *דקי ןורחא ץיריתכ׳רבתכמ)

 תיא: איה קיחל אייכיש
 ,'מצע ץנתמד ר מ יל ינל סי׳ינ

 .'׳ינתמ : היל בהיד איה
 'ר" :יהל שרפוי׳רמגב מלכ
 'שרפימ הלוכי יכ רמיאהדיהי
 איהש׳ימכ יז ךרימח :'תגכ
 איה ךרימח הילעש סילכ סע
 ךריתח איה יז סא רמולכ
 רכיחכ ונייהד יל התיא ריכמ
 >יל ׳ריבסי סתס רימחה תא

 ןיריכמ יילכ ןיאד ,דיהי יברל
 הקילחמ: תג :יילע ןדועב׳יפא

 םילכב ידמה סיחני ק'תד
 ןמכ רומח? ישמל !ייושע? .
 "בשיי׳שאהש ייאשח ןיממ איה סנו ןמקלדכ ישכד חתפכרמ וצמכי:רמחה לע תתלו ינאשמ יכיתכ לטיל ןי ישע ש יקיסדי קש
 אלא דהשמל דשעה׳ילכ תיא רכח אל סתס״ימתה תא׳כימה בליהדאשמל אלן*תיע סדא ביכרל רימח רכס ק תד: 'יאשחב
 ןיעדרחי "כ5אה סג ןלוכ הנקי דמיע ייאשמל רימח רכס ידמה סיחני תעדרמ)ףכיא ןינכ הכיכרל סדשעה סלוכ יתיא
 תבח 'לז^תה תשיבחב ףכלאה יישקל שלגכ^נ לקליק:דאשמל ןיב הביכרל ןיב תעדרחי <ןכיא:ןייישע ןבג לע ייאשמ ןיעטלד

 .. ןמזבי ש ת ׳• הכקתעלרמי ףכיא
 גל״יפא) יילעש המ לכי יכתק א הד יריימ וילע ןדיעב ךחרכ לעבי ינז מכן איקסיד)קס יליפא ןירממ ןלמ ירה יילעש המ
 אמלשב תימא יא : אפס ינתקדכ וילעש המ לכי אידהכ היל רמאד דע רמחה ללכב ןירממ יניאד אשיליכתק יכ?

 אה ;ויצע ןדיעש כ עא ויצע תא רכמ אל ירתאד איה ןנבר ינמ אה תוקילחמ וילע ןדיעכ



 אבק !$^״31* ארתב אבכ ישימח קרפ הניפסה תא רכופה .£)£?

 ןנברל ידמל ס!וינ והל ידומ וילע ןדוע״יאשב 4בא 'יפא) ילייח )ילע ןדועב אהד ןנבר אלי סוח ^אל'
 הנמטו ןיץוסידו קספ אקווד ונייל)הנק *ילד הילעש הח לכ) אידהב ל״חד דע הדיתסמ 1?־
 יס סכתד הנק וילע ןדוע" יא׳יעא עעדרח)ףכואב לבא יכת,לד אשירמ יכו רפל היל הול אפיסמ ךירע׳ .

 )הנתיאד אכיהלכ והלינקו )יה רלמתד ינתקד המח הטריפ רקיע סושמ אלא רכמ ,*י
 ןדיעכ חשמד הילעש הוי

 יכורפ 'מילא יכה שושמ!
 ,דוהי״ר ש'ת :הפיסד/
 ,רו לכ ןירטמ םימעפ)
 ד יריית )ילע ןלוע:
 מ'כ וז ךרומח יכ;

 רמאל םושמד ןירו:
 הניעט 'יהש תימנ עמש;
 יאמאו׳ירטח וילכ יכה ׳
 יהניעמשד יאק ק ת רת

 לח ר^ וילע ןדועב לצפי;׳
 תימל והיא אתא)כמ אל;
 עירכהלו׳וכ ןירוכמ סימ^

 יתירחא אתלימ: א/יא׳הז .
 ןיאשכ ירייא )הניא רמאן
 וילע ןדועב לכא ויצע ןד

 יכר אתאל רכמ לכה ירבד ,
 איקודא יגולפיאצ הדוהי
 )יצע ןדועב וליפאד ולדיד
 רמא) : 'ירוכמ ןיאש םי״

 אקסיע אפ*?£-
 לבא יקיתנא ירקימ הב*/'׳א(
 מ אל הניפסל קתד 4■^
 לעב ךכל י ה יקיתנא אירקיימ
 יליימ ויצע ןדועב ךיחרמ
 ורקימ תואיטמקרפ לכ כ'א>
 אל ןיתיכתמ והימ יקיתכא
 רכמ אלד יכתימל ךירטניא
 ע לבא הונבד אקסיע אלא
 רמימ הכימ יארכלד אקיסמ

 ילימ ילימ : הימעב יעכ
 ) וילע ןדועב דח יכתק
 לכהש )ילע ןדיע ןיאשכ 'דחו
 לש וגהנמ רחא ךלוה
 ללככ אוהש רבד שי םצוע
 רבד שי)וילע ןדיעכ וריבק

 וילע ןדועב ׳יפא וללככ ןיאס
 וד ודיו £ודי־וד וד^וד ♦

 םוחנל ןנבר תיל הדכ וילע ןרועב לנא
 חמ לבו אוה ול רסאש ןמזבו עסש אח
 'םלשב׳רטא יא 'ירוכמ ןלוכ ירה וילעש

 איה ןנבר ינמ אה הקולחמ וילע ןרועב
 'קולחמ וילע ןרוע ןיאשכ רפא יא אלא
 אה ןחוכמ לכה ירכר וילע ןדועב לבא
 תקולחכ וילע ןרוע ןיאשכ םלועל ינכ
 לכו אוה ול םאש ןמזכו םיאו איה קבר,
 חרוהי יבר ש׳ת וילע ויהל יוארש המ
 • ןניאש םימעפ ןחוכמ םימעפ רסוא

 ק׳נח רפאקרי>>זמא ואל יאמ ןחובמ
 יתירחא'תלמ ירוי יבר אל הדוהי 'ר יאק
 רככ שת ישא ברל הניכר לא רמאק
 ינז־־רו תודרפה הא רבכ אל ןרקה תא

 4י*

 דא :ןכ שריכ אל׳מוקב)
 תקולחמ וילע ןיאשכ אמליד
 תצ יד וא רתימל יהמ הזה כ"ה
 : תקולחמ וזב) 'יבו וזכ ןיב
 קב בתכש םירפס שי
 אמעט הדוהי יבר ואל יאמ
 'דוהי׳ר אלו ׳,רפמ אק סוקנד
 יכהי רמאתהישפנד אמעט
 הדוהי יכל')אל יאת ךירפ
 קלחמ אלד םותכל ןניעמש

 ,רומח ל׳א ןיכ וילע ןדועב
 אלא אוה לומח ל״א ןיכ הז
 צ*אז )ילע ןדועב הנק םלועל
 ימניא שרפה שיד הדוהי יבר

 :יגלפמ אלו שחמ שרעמ
 ואל והל אריבס דאז^וב
 ןיאד דחא רבד )רמא שממ
 רמולכ אלא ןדיש םהירבד
 'במג יאה יכו ןה תחא הטישכ
 )הלוכ ישילש פ'יחבט 'תיח

 :רזתג ןיכק׳חאמגהל אליבס
 ןילעמ*

 והבא רד היפק בר;ןמ רכ אפי^יחת בר
 1לאו תרפה חא רכפ ןורקה תא רכ□
 איפסיא תי1)דטאו ןנח רכט א1? ןנא אהו

 ןיאשכ ןיהינהכר ללבפ וב םיקודאכ 'ינתמ םגרחיה א1? היל רמאו
 הברדא ויידע ןרוע׳יאשב יטנ''פיס וילע ןרוע׳יאשכ׳שירדטו וב'יקויא
 ןגירכאו יקיחנאה אלו םירבעה תא אל רבכ אל לכא אשיר אמיא

 פיס וילע ןדועב אשיררפו תונבר אקסיע אפפ בר רד:א יקיהנא יאמ
 יגיסב םינז ןמיס 5 ינח אק יליט יליס אנת אלא וילע ןדועב יסנ
 ןהנ יכדו ריאמ רו לאילמנ ןב ןועמש ןנרו ריעלא ר ייבא רמא :
 והיא ירימ שיניא ןיבזפ יכ והל אריכס והלוכ ירפה םוחנו סוכמוסו
 תא םוסה רפוא רזעלא יבר ןנחר רזעלא יבר ןיבזכ היתשימשת 1יכו

 רוכבה רמוא לאילמג ןכ ןועמש ןכר הרוקה תא רכפ דנה היכ תא
 יכר רטנסה תא רכפ ריעה תא

 )אל׳יכ והל אריכס והלוכ :
 יכנל לטכ אתלימ ךדיא ־יחלו ךרד יבגל לטב 'תלימ אה'ו,לד יאהד ארבס היל תיל יאהד ידדה יכ והל׳ריבס הלוכד םישמ
 והלינד היל אריבסד ודכל ר את יברמ ץוח וה ;יד ןנברמ יפט ןשימשת תריכמ ןיפיסזמש׳טלוה אטיש אדחב׳ית)ךד־-א
 לתא רכל המא ייבא רמאש םוקיי לכבו דחא רבד ורמא ייכ א רמאק אל יכה ושמו סרכ ישימשת ללכ ירהש ןידונ/ו

 יכה ; תיכה תא רכז חהכ ןועמש קר) רזעיצא׳לד שרפל ךירג ןכ דגתלתכ



 י\

 ארתבאבב ישימח קרפ הניפסה תא רכומה

 כשאלואש אבאכו ןיתינתמב הל ןבת אלד 'ט סרכה תא רכמ רמזא ריאמ יבר איכתלג ל
 ו היה ולש הז רוזיתש אוה עדוי יאדו וז ךרומח רמאשכ אבל .רמא : אקריפ שירב סטמושו

 כ םישת הז רזיאקדיאה ךכליהו יל ר כק הז תא רמאיש׳ירומח דשהיחק אכיצ אהד ךרומח
 י !אוה ךריחק סא יל ריתא הליאש ישל עמשמ איה ךרומח ;אוהש
 1 ןחג ר םרכ ישימשת רכמ םרכה תא רבמ רטיא יאמר אינחר ׳יאמ ר
 ו םימעפ רכוא הדוהי ר :ןרמאו אה יד ,ה בוחנ חיגודו׳יצינ סובמוסד
 י אכר רמא אוה ךרמח אנש יאמו וז ךרומח שמ :'ונוןירמס
 | וי^לב 'ושכ וז הייד רמא אקד יאהו אוה היריד ארכחד עדי וו ךרומזד
 . רסאק יבהו אוחהיויד ארכחר ערי אלו איה ךרומח חייררנאק
 • רומחה תא רכומה 'ינחמ :ייד גרבמחש איה ךרומח היל
 .חידנו רבמ 'פשא רבמ הנב חא רבס א*ד הרפ חא רככ חיסה חא רבמ

 , • םינוי רבמ ךבוש רכמ׳ירובד רכמ חרוכ רבכ הימימ רכס רוכ רכמ
 יטנ הנכו הרפ 'יפא הנכו איה הייד רמאי ׳א ימר יכה 'מ4

 1ד אר אפפ בר רמא איי ימנ רומח ולפא הנכו איה חי^ד רמא אלו יא:
 הכלולמימירכיא חרמ םילמכ ךיר'בו3 ינא הקיגמ הרפו הקינס׳וטח

 ירק יאמאו הייד רמאק חנגו איה ם׳ש ידיאק יאמ רופח א^יא היד יעכ
 ןנחוי רא ןמחנ רר לאומש ר׳א האנ החיס רחא ךלהמש חיס היל
 כ םילשומה ולא םילשומה ונו םילשומה ורמאי ןב לע ביתכד יאמ
 דגנכ 'וצמ דספה םלוע לש ונטשח בשחנו ואוב ןונשה ואוב םרציב
 ןב השוע התא םא ןנוכהו הנבה הדספה רננב היינע רכשו רכש
 םמדא םישמ םא ןוחיב ריע אנה םלועל ןנוכהו הזה םלועכ הנבה
 אצי שא יב וירהא כחכ הכ האנ אחיס רחא ךלהמש הז ריעכיוסצע
 הכהלןבישחט ןניאש חא לכאתו ןינשחסמ שא אצת 'םונו ןובשחמ

 םיקידצ ההקמ ןוחיס חירקמ
 וארקנש

 יי

 יל

 ן י׳ ׳ ן י"/׳#' "
 ירפ׳כוחה ןידכ הכב 1כמ אלר איה ןידב הרפ אמלשכ 'כליהו הקיכ״׳רפו לקי גמ רומח היל״מאד ןכקיסע יאמכ׳כה)

 קזעט קקח דהיל בלח הל יזהיל אל יאד רתאק הבלחל אצא יתא(י הכב ייופטל ןאל ׳קדח ל "אד יאהד םת□
 רתאד יאה הכלמל ךרמ ןיאש רימק אלא ל שריפש-1־-'־־
 01,01 '׳ 1 :ימד הכבו איה אידהב שורפי ןאחכו ול רכוח

 קינח
 >ש דע רמח הככ ןיא יתתשח ךכלי□
 דלוה םעו״מאק דלוו הל שיש 'קיכת

 ןיאריכ לשוח קילנ ריע דכולמ וחורכ לשומו גיתכדכ סיקידכ ן~כיכ סילשותה :וציבר השח תנתכ השרדל ךבציה
 שיכורמה הרכש דנ:כ וכוחח רשחמו הקדכ ןתכ וא המחב קסיעש ליבשכ חיורת לטבתמש המח לספה :סיקילא
 הישחל ןכ השוע התא סא :דיתעל רתיי דיספיש דספה דגנכ וישכע הריבעב רכתשהל אלש הריבע רכשו :דיתעל
 *בשחמה ןמ שא אכת ;>ד5יב לשימ יניאו ןרימה ירבדכו ורכיב התפתמש הז רייעכ : רכס דגככ דספה
 וריכת לש יתפוקת ןטק לש ותפוק תינכנ וריבחח לודגש ית ליעל 'יקריפכ רקאדכ סיבשחמ וכיאש תא לכאתו סיקילכה

 וארקנש ;וכחמ לידגה

• \ 



 בבק ארחב אבכ ישיעחקרפ המוסח ח
 ולפק קיסמש מכ הליעמ שיש 'וקב'יפ וב ךי*ל5?ו'מ* ;ראפ חרפי רמתכ סיד:
 ץי פכי חלישהכ ירמאד תרלנ ןיא)רטב ןנקמ ר 'מאי׳יסדהה ןי;
 ד ׳ םישמ )רעסכ ן ילעימ ןיא ןדבע שידקמהד ן ירדהנסד סדה תא ןמיא יהד י"
 ימכ תא) 'כיחמב הליעמ ןיאל אמצא תטילקל שקתיאד א רמוגו תנסנסכ ה!

 'להמה הז׳אוכ רע'לבא ןוחיס וארקנש
 החיס רחא ך^הזנש ,רז ר ׳;מ ורצי רחא
 חורה יסג איא ןונרא תופנ ׳1לעב חאנ

 נ והעד םיגפה לכ רפ רסאו
 םר ןיא עשר רטא םרינו םגהיגכ 'רפונ
 רע םרוע 4ש ונסשח דבא ןוכשח רמא

 שא בחש דע חפנ דע םישנו ןיד אכיש רע ןתפה עשר ול ומא ןמיד
 4. רע ,רל יר כא1 ןחבשנ ביארחש רע גריכ דע חופינ הבירצ הניאש '

 הרוח ירבדכ שרופה 1דכ בר רפא הדוהי בר רפא יעכד יאפ ריבעד
 אחא יב םלכאה שאהו ואצי שאהפ סחכ ינפ יתחנו :ש והרכוא שא

 ק שדה תאטח דלו קרפב
 'מאילעמ׳דקה׳דש־ב קליעלק

 עחשק הל ילעמ הקבא ח׳ס
 5בא רפכ שלתנש הקפא קייד

 ןייכ לעמ אל הדשה תייחמ
 (יכיישד תיראי רפיקמ איהש

 'יגיח׳קעס ןוגכ רטפ הליעמ
 ןיא) :נמח הנלניריבה ןמ

 םכנהיגנ 1לפונ ו־־ורזה ירבדכ שרופה לכ ןתנוי יבר רמא ימיר בר <
 אלא "יאפר ןיאו חוני םיאפר להקכ לבשה ךרדמ חעוה םרא רמאנש ;
 רכמ :היאורק לואש יקסעב םש םיאפר יב ערי אלו רמאנש םנהיג

 תינח "דנל אלו חכזכל יוארר לכ םתר ןנח:לכו הלבז רכמ הפשא
 'סבו ןהנ ןיידעוג ינח קרבל אלו חבזמל אל הכזמל אלו 'יכה הדנל ׳ ■
 אלפ ךכוש לכז תוארמ תופשא םימ האלפ ריב״ידקה דציכ ןכיותנש -
 ןבוהגש המבו ןהכ ןילעוכ תוריפ אלמ ןליא ןיכשע הארמ הרש ןינוי 1

 רכז אלפתנ ב חאו תופשא םימ אלפהנ ב חאו רוב שידקה לכא 1
 רחאו הדש תוריפ אשנ ךכ רחאו ןליא ןיגוי אלבחנ ךב רחאו ךכוש * ,

 ןיאו ןהכ ןילעופמיכשע אלמתנ ךכ 4

( 

 דפעד דע היל שירד דע אפה סליעל םדרטל ידכהחלנ סכרד הזה׳ליעכ יליאד אבה סלמ$
 שא ינימימ ביתכו שאכ ירפד הכ אלה ביתכד ישריכ הריתה ןמ גאכי שאהמ : רנקןישלבי־יג ׳

 (יל)קפזמל ינארה לכ :גפ הליעמ תכס״פ סקה ןכת י איה ןישל לפכ ליאש יקמעב םיאפרל ׳ י ■
 הניפלי תליס הניי יכבו סירית ןכי השעב רביע תיכה קדבל םימימת סיפתייהד'ימימת זעץ$'
 תיייקי סינבאנ ףסכ)בהז ןמכ קכזמל אל) תיכה קדבל :ןיינבב ןשבוכל דקר ןכיא)קכזחל\(ק ןפמ ךנה לכ ןמשי ןייו
 ישדקד 'ישק ןושאר ןושאר ינת{יד יכה לכי ןהכ׳נייכי'יבשע הפשא סיירימיניבג בלק ןיגב הזל אצד הזל אל : ןהב אנתכ*
 אלא תיכה קדבל אלי חבזמל אל ןפמ ןידאר ןיאש םימד ישדקמ טישחתיכה קדב ישדקו תיכה קדב ישדקמ יבישק חבזמ
 איעכיח אלד ינתק יז ףא וז אל כ ליה שידקהש העשכ שריפש גחכ לכה תיכה קדב זא קכזמ .יגמצ ןהימדב קקיל)רכמיל

 שידקהשכ סימ אלמ רוכ : ןכותבש התב יחכ ןילעלמ יארקכ ךנה טא אלא קיקכש ^(ילעענד יריתקל יאמק ךנ^
 ןיא סגו םימה ךוסינל ןיליספ ןיסכיכח םימד חבזמל אלו טיט תישעל תיכה קדבל ןידארסימ רמה תא אלא ריכזה אצ
 סימה אל)חבזמל אל היואר הניא לבז האלמ ותפשא :הרזעכש סימה תמאמ אצא תימדקה רשכ םיחידמ
 ץיכטב ןעקשל יזח אלד תיבה קדבל אלו חבזמל דאר םינוי אלמ ךבוס • # :תיבה קדבל

 דימו וחנקחכ קיט כמכ בישהש לידג דספה יהזןייכככ ונתיל ימיקממ יתיא [ירקיע סאד וימדל אלא דקה אל זמבע בישהו
 ישידקד חבזת ישדק יכזתכש המ ויה יא איעכימ אל ק הי יאק הכיתבש המא ט תטה קדבל אצו קכזמל ינקקד ינה לכד
 אל ימנ ןברקל)יזח אל׳יינבצד תיבה קדבלאלי חבזמל אל תיייפ אלמ ןליא, :ישידק תטה קדב ישדק יתכ דה יא אלא
 חבזמל אל יזח אל םטשע םיבשע האלח הדש זהמחתכ ןה ןהכל םיריפכו !ריטקת אל שבד לכו ראש לכ ט 'יתכדכ וזמ
 ןכנ ררקל סימ לש תטח םש דירוה זא ריכב יינפח עינכה ןינכ הטירפ היש ןהמ הנהכ םא ןהב ןילעןמ :תיכה קדבל אלו

 ה ןמ לכאש יפיגח הנהכ סא ןכותבש התכו : ותפשא םוקמב ולבז קינהי ךכנשכ סטיי ןתכ 5א ןליאב וינפק הלת סא
 ©א הליעמ שי עקרקל לביקמבד שדקהה ןמ הנהנה קרפב הליעמ תכסמב ןל אקפכדב םימה ןמי סטייה ןמו תוריפס

 ןיא :סגפיש דע הליעמ איגה אל ןישילתנ ©גפ אלש פ עא הנהב
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 •*ןי? ארתנ *סכ ישימח קרפ חנישסה תא רכוטח

 ןהכ בריעח שדקהל הדיל' ר ירכד ןי

 הדוהי'ר ירבד ןכותבש תמנ !׳1רעוט ןיאו
 חאו הרשה תא שידקו:ה רשוא יסוי ינר

 ןהש ינפמ׳היירורימו םתכ ןיידעוט ןיייאה
 ייבר ןיארג ינר'םא אינת שרקה יירוריב
 יסוי ינר ירנרוךנושורוכנהרוהייבר
 ירבד ןיארנ מיושנ יאכ יאה ןידיאו הרשב
 גיידפר 1?1יבמ ךכושו רובב הרוהי ינר
 יסע ינר ׳רכר ןיארג אירא ןיריאו הרשא
 ךכושו רובכ גילפר ללככ ןליאו הרשנ
 אפיח ינו רכאק ןליאו הרש יסוי ראהו
 רבא אינחהו רכאק הדוהי 'דד וירכרל

 הרוחי׳ר לש וירבר האור ינא ןיא יסוי ינר
 רפנ רקה ׳ידודנ ןהש ינפכ ןליאו דשב
 ךכושו רמנ אה האור וניאד אוה ןליאו
 ז־ררוהי 'ר ירנר ןיארנ רבאק יכה האור
 ש אל יסוי 'ר ףאש ךכושו רונכ יסוי׳רל
 לכא ןליאו הרשנ אלא וילע קלחנ
 ןילעוב ואלפהנ כ חאו !ינקיר ןשידקה ר ח היל ירוכ ךכושו רוכב
 ש המכ !,1לעומ רסוא ש׳יכ׳זעלא רןנוחכש הכנ ןילעופ ןיאוןתב

 רכ הר רכס ק׳חד ןליאו הרשב תקולחכ תכר רסא ןכוחכש
 ךכושו רוככ לכא יסויירב הל רכס ןועבש רנ רז^ןלא לו הרוהי
 אר אלאו ייבא ל׳א ןכוחנש חכנ ןילעוס ןיאו ןהכ ןילעוכ לבה ירבד
 רכ רזעלא יכרו ןכוהכש הסכו ןהכ !ילעמ !יאלס ןשידקה אינתד
 'קולחכ הבר טא אלא ףילחפ יאמא ןליאו הרשכ יאו ףילחס ןועטמ

 יתכ בישי ריבכ ,סיי י ממ7י י , . י ,י ,, לכא ךכושו רמנ
 .ינחיר רכיש)ריבל ןשידקהל אכיה קיתבש התכ ןילעזח רתאי ןיתעמשכ ןמקל ןיעמש רב רזעלא יברכ היל אריכסי גי5פ
 }ל הנקד םליעל אב אלש רבד הכקח סדאד ךבישי ריבכ יתכ ןילעיח ילילל רז־אק הדוהי יברד יירבדל)ואלמתנ ךכ רתאו

 ל״אקי שדקהמ יקכיקד סישמ ןכימ רחאל ןיאבה ןילידימ ןילעימל ןליאו הדשב אהיח יל ידיא ךדידל אלא םדקה תישי
 יאברתא טוידהכ וליאד טוידה דיכ יתישר ןח תיכקל שדקה תלשר םילא אצד דימ רבישו ריככד יבי ל חק אל הדיהי יכי

 . .ליא,הדשכ יא יכישי ריבכ יא שרעמ ןמקל ןינקיר ןשידקה ; שדקהכ אל לכא ידיב אנתת א;מה סאומ תישי
 *1 !ימקל ןניסינ ךנליהסשקנ ינד ״יל יינא '־אי ־ ליעל ייד י״ ינילע אלד ;סיי ינדוהדיני יביס ׳>נ לכה יינד
 אתיייכ דקד אעיס ןיאלמ ןשידקה : ותוייא יכה רתתיה יא אלא ןנ סינ אצו ןכ שייפ11כ ווק רמולכ הנר ר״א
 אנהי ןכומכש התכ ןילעותיתא ןינקיר ןשידקה יכנ ליעלד ותשיש ףילקה ףילקמ יזע* דוינמקדנ איה ןיכקיר ןשידקהד
 ינמק׳כליה קיתנש החנ ןילעומ׳תיחל היל הונ אנה שנד איה התיתד אתלי׳־ד סוסמ!ןנומבס התנ ןילעיזי ןיא רתאק

 מקי ׳ירוי ליעוי יסתב
 !אי? הדוהיי דדיר ליל 1ד,י
 יכד ירבד קאינ מ&ילזלב
 ןיא׳יכ ךבישי ריבכ הדיהי
 אה אמצשב יאמד׳ישקהל
 יסוי ׳רד ללכמ ןיארנ׳תאקדמ
 יברו ךכיש)רסב הילע גילפ

 ןליאנ ׳דשכאלאגילפאליסמ
 הדיהי "ל ירבד ןיאיב יאדמ?

 ןכיבמד אחינ ךבישי ריבב
 קלחנ אל דניי׳ר ףאש שרעל
 ןיארנ לבא ןל אי הדשכ אצא
 'שפא יא ןליאו׳דשכ יסוי 'רבד
 :ןיארכ קוקחנ אל םאסייקל

 'רירבד ןיארכ רחאק יכד
 יבר ךירטכיאו 'ןכ הדוהי
 וירבדל אחינ אלל ןכיעוחסאצ

 : היל רתאק הדוהי יכרד
 ןלקמ יאמא ןליאו 'דשכ ייא1
 ןליא רכמל ידימ ע״כ אה
 ךבישי רובבד ייתיריע רכמ
 הת במ סאקגילפ דה יאדו
 לכא :ןמקל רחתדב יבוקבם

 לקמב הדוהי 'ר ירבד ןי
 ילתכ כ חאו ןרקי ר ךבישי

 ןכיתגש המב ןילעיח ןיאד
 ר רחאל יאמ אמלסכ

 םכ הדיהי׳ר ירבד יל ןיארנ
 הלשב לכא עמשייל ךביסו

 רד אלא יצ ןיארנ ןיא ן לי אי
 אהד רמאק ריפס יטיי׳ד

 הדיהי׳רעלפדןכיזק
 אלא ןליאי הדשכ יסיי

 ירבד יל ןיארנ רמאקד
 ו/מסמד ןליאז הדשן ים1י

 ןיארכ ןיא ךבוסי ריכב
 ךבישי ריבכ ג־לפד ללכמ

 ;סכ יסיי׳ר אהו : הימתכ
 יכב לבא׳ידהב ד-מאק ןליאו

 "יצ הזה יכהו היל ידוח ךבישו
 ןא יסיייברכ הכלה רחימצ
 והימי יסיי ר ירבד ינא האיר
 #ר ילבד ןיארכ *תאקד יאתכ
 יישקאל כ איבישו רמכ 'דיהי

 ללכמ עמשמ אהד ימכ
 / ^רמג ישיי״ר הילע גילפד

 יל״י ׳לאנ אפדג״ד ןימי ךבישנ
 -!זפיג 'כ ריפ ךהיפט אי להכ

 ח״ה :"סידמ יכירפל םייח אל
 יסיי "ר ירבדו יאה רחילניינ
 יאמ ןיארכאיאליר רמאקד
 •71 ןיארני רמול
 'רפת ןכ אלא יסיי יבר ירבד
 הדשכ יסוי יכר י .יבדש יתיא

 לוח ךבישי ריכב לכא ןליא)
 אתא ישורפל יברו היצ
 אלד גילפ אל ךבישי ריבכד
 יתכ׳כישי ריבכ יסי,״ר אתית

 אלא וניסרג יכי י *ןילחמ יאתא אתעט בתיחל אכיל ןליא) הדשכ )בא ןחקל שרפחדנ ןיכקירל ןיחלמכ ןתקלנקח םעמ
 !י-קיר תכ ןיאיצת ןיכ ןליאו הדשכ לבא ליזא)סרפחדכ ךבישי ריבכ ןיכקירי ןיאלחד תקולחמ׳יכ תקמ״קק הכר רמה
 ,1׳י י י 1 אתגולע ; ותע יקומינל יסמ יבלכ ןכותבש הולכי ןהכ הילעוק לסה 'להל



 גכק ^9^(3״ ארחב אכנ *עיסחקרפ הניכסה חא רכומה *£?*$•
 וי תא דה השאל רמיאה יבנ ןמרז ריא ׳ אתנ>5.

 'ימיקמ כ רהב׳יכ ירייגתתש ייע יריינתאש •ע■ ל!זל5
 י יריפ׳כזמהש גקד׳וריפ ןמכ ריאמ׳רל הילתעמשל למ'׳
 ריזחל ליכי יניא םניעל יאכ אל ןיידעש פ'עא יריבחל 3ן

 יאדו אהד 'ליעל יאמיש
 תעד איתידיתאד ידיכ,
 יכז ירייגיאל׳יתעדד רייג/לא
 ת על׳נישרפמ יתכ אגימ יאכ
 יררחתשתש מ ע ררחתשא©

 וררחשל זכר )חיטבהש׳וכ
 ירייא אל ריאמ יבר י;י
 אביה בר אלא לקד תי/ ׳
 תיתכי תכסמב היתמכיא
 ן בררמאד השאה׳דפ

 ברכ׳^וה בר קתני רב **
 יכרכ יאני׳רויאני׳רכ ב
 ריאמ 'רכ אייח יכרי אייזנ
 'נקח םדא״יהל ׳רטס והלזכז
 'דיה בר סי/על אב אלש רבד
 רכימה רמתיאל איה יאמ
 רמא יריבתל לקד תיריע
 םליעל יאב אלש דע אעהבד

 םליעל יאנשמ יב ריזחל ליכי
 : יכריזחליני!•

 'בישל סיכיי איבי יא ריכה ך>תל ךיפשיי סימ איבי אצ סא
 'לימחד ןירדית סיקמב יישע ריכהש יריצח ךרד סיא-נל׳*!

 יתאד ידיבע יאדיד הזל ךימסה םביש ךרד : רמל£ן>£
 ךכיש לבא יכביס אקיידי הז ןקיר ךכיסל םידליכ? סלו•
 צ ימל אצי ןאכל זאיכי אלש בכעל ןה ןילטי םירחא לש

 רבס ג 'כמ יניקז יניבל סשמ לקד תיריעל

 ןי

 ןהב ;׳1לעומ 1דכה ירבד ןלאו רענ 1ינא
 יא״ב ןיגקירנבומנו ובנז קוחבש סבו

 ינילפמקירכ יגילפ יאטב ןיאיידטנו יגילפ
 ז^!םק אנחר ןנברו ריאמ רד אהגו^יפב
 חנקמ םדא ןיא ירנאר ןנברכ ה1? רכס

 ןו^טש רכ א רו בלעיר אכ אלס רבד
 אלש רכר נקכ םרא םאר מ רב הל רכס

 'יאמ רל היד תעכשו רומיא םרועל אב
 י ימ יגה ותאר ירייער לקד חוריפ ןמכ
 'ימב הל החכשכ אכר רסא והאר רמיי
 שכיאכה םינויו רוכל ורצח ךרד׳יאבה
 יגילפ יאמנ׳יאלמכו ךבושל וכנוש ־קד
 'רו םהס רוכ שידקהש ןמכ אבר רמא

 מ? ינותנש הויו יפ ןי ליעות היד ןליאי הדשב לבא
 וכיתנש המכ אלו וב ןילעימ ?"ד רמימל טמ
 ־גמימליצח אל אה והימי ילודיגב הליעמ ןיא רמאד ןאמל

 ןשידקהב ןל ןשידקהב !ליאו 'דשו בושו רוכב יגילפ הזכ ןיבי הזכ ןיכד
 יאלמתנ המאו ןינקיל
 קאד 'ימסב י ר עקש המ יפל
 אב אלש רבד שידקהל יליכ
 ן?ב הכיזש אל םא םליעל
 רמיתל ינת היל יהימי הלקת
 ה תמיפ יש ד קי סא יגילפד
 ^ יאמי סא הדסהז ןליאה
 רמיתל׳יל חיכ אל לכא יתישרל
 'חייד׳כושי ריכב אלא יגילפד
 רדמיא :אפיסל אימיל

 ןומ ריאמ י רל היל תעמסל
 אניהמ׳ית 'יכ לתל תילט
 ןיא ׳מאדיאמ רלהיל ןניעמש

 ׳ליעל אב אלש רבד׳בקח״דא
 !זשאל רחיאה ןנתדמ ינייה
 רחאל יל תשדיקייתאירה
 01 יבר רמאד מ'דקתשאש

 'סאהב תאלכ תשדוקמ ריאמ
 אל ׳

 ותאד ימיי יח ינל
 דיכע חנ תיההי הכר
 לאיחש יניכר שרפתי יבר יכררחסיש עדמ ימד יתאד
 ןיקא עכרא פ סב ׳חאדכ יררקשל יבר וחיטבהש יריימד
 זומ יתאל יליבע יהנה לכד׳פח ןבירי הרמ יבמ העמשד
 טחג החפש היגח יתנ החפשו ןירוח ןב ייכקי דבע ויגח

 א ־" ןיפיכש קפה גהנמ תב יגהנו ןירוח תכ
 ותמבי לע אבהב יימאדכ ןירוח תב תושעל הכר תא

 ךימכי ךיל זינקישז ןיססיגב די>קאו ךילעב תימיש,'חאלו
 'תביתמ אצי׳נליקכ יתנ יח׳יכי׳יצמל״חדיק הנילת תינחד
 ארמגכ שרפמי שדקה רמזא ריאת׳ר רתימה פ עא׳פב ׳ילמאד׳קו
 רשפא אצי לעבה סרוק איה׳ימתש יתאד דיבע אלד ג״עא ל׳כסד שידקמ סדא ריאמ׳ר רמאד רמאק תימרחאל שידקל
 קטד ץרית ארילפמ רזעילא ר׳הי הפקזנ הליחב ליי תלכיאי השוע יז ירה ןכתדכ הכאלמ השוע ירהש 'סשיגב יתיקיאל
 יתאד׳יכע אלו םליעב יניאש פ עא שודקד רתימו יתאד דיבע ומכ בושח ךנה לב ומכ ינקל יואר וניאש אלא׳גיעב ףוגהש'

 היה אל'ליעב היה סאו רבכ סליעב אוה וליאכ אוה בושח יתאל ליבע אהימ רתימהש ןויכ סזקמ לכמ׳דיק השאה יתתש
 יתאד טעד ןניעב אל אה יתאד רחיי יח אבה ךירפד אהי ת*אי לעבה יגפל איה תימתש יתאד דיכע הז אהיש ןכיעכ
 והליכי לקד תיייפל לי ליעי ןחקוהכתילד ןייכ םליעב בישח אצ אה ליו םליעב ןהו סיב ייה סימהו םלועב ונשיש רבדכ
 רחאדכ רמיי ימ בוט ביאד׳ושח יתאד״יבע לפכ ישח אל דיקפמה ׳פכו יתאל ליכע בישח" 'חא רמיי ימ א£ יהכ׳ניצד
 סשק לבא רספימו ׳דוח אמליד אבכג חכתסחד ל׳תאנ אככג חכתשמד רמייימ אבכנימד ל'תאי אבכגימד רמיי יח סתה
 9 <רל איסק יכה ואלב יהיחי יתאד דיבע רוכה יחצו ךכוס ינייל בישח אל רתיי ימ דח אלא אכילד ג עאד אכהד ךהמ
 אלמתמ רמה ןכו םינוי ךבושה אלמתמש איה אתלימד אחריא ייהש לקד תמיפ ימכ יתאד ידיבע דהל בישח אצ יאמא
 £. ״ ידיכע ווה יאד עמסמד השק דועו םימשג יח אלא לארשי ץרק לכב םיתיס יי? אלש ןידרוי םימשגהשכ סימ

 'ביא׳דקה לש ורצק חכמ ירהש ל׳כשד שידקמ סדא״יפא סישידק סינייהי סימה ךאיה'יל ישקיתיתכא היל אחינ היה >תאד
 אכי אל סלועלס רבד שידקהל לוכי ךאיהד ןישודק ןניא ימנ םידקמש המ תכמו ליעל 'ירפדכ שדקהל רנח ןיאד םישודק
 <לעימ יאתאו יתושרל ׳לועל ואמי אל יאדול ןהכ׳כזיש יתישרל יתאל רמיי ימ פ'הד {יל׳ארנו׳לועל מ*יכח אצי יתושרכ
 'כוזש בושל וכבוש ךרדו רובל ורצת ךרד ןיאכב ינשמו ותושרל יאכ אלש ןויכ ושידקהל ידיב תכ ןיא אלהו וכותבש המכ

 שידקהש קגכ שרפל ןניצמד ושידקהל ינמד אחינ יתאד דיבע יאד 'יפ אבס רז ושידקהל וליב חנ שי׳יפל הליחת ןהכ
 ךכושל וכביס ךרד סיאכה םיבויד : שדקה ךרוצל סינויכו םימב תיבול ךכישי ריכב תכ ול שיש מ ע ךכושו רוכ
 ןיאד ןיקזינהכ ןל אחייקד הרותג הייכז ןהכ הכוז וניא אלהו ןהכ ילעחיש׳נמג שדקה ושידקהל למייךיאד אבשרל אמיק

 יכרי : הרותה ןח ןיכיז סיחמפא)סיצבכד קקצי״ל קיאי םילש טרל ינפמ אלא לזנ ןהכ
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 *■**ייוד־יו. ארחב אבכ ישימח קרפ זיניפסה חא רכומה

 רבד הנקמ םדא רמאד ריאמ״רכ *יבס רחני'א יבר1
 'רב זע לא׳ר בישח אל אה אתי/י םלועל אב א ש
 ןכ רזעילא׳ר 'יבא רמאד ןישודיקל רמואה קרפכ ןועמש
 ס/לה יתכ ירפל ל'כשד';קת סדא וה'.׳ריכש להנוכ׳רז :קעי

 אישנה הד!הי'ר ימנ בשח׳לו
 הארנו והל יגש "ו אביקע ׳רו

 ךירע והכהח אקנדד חכש״לל
 םלשמ אישנה הדוהי יכרח
 הפמ'תיירכ התלאכ רכזיהל

 יברמו ריאמ יבר הב רכזיהס
 ובר היהש 'לשמ ךירפ אביקע
 יבא׳ר אמתסמו יבחר 36
 היל 'עימש ובר אביקע יכרלי
 'יאמ'רכ יבר תלמב־ב ירמאל
 יברו'זעילא יכרכ ריאמ יבר)
 אה : אביקע יברכ רזעילא

 תא רכומה יהלישב היבאכ הל רבס
 ומה בתיק אלא שידקה אל הדשה תא
 שידקמ הער ןיעב 'יל׳ריבסל רמנכ

 טוידהל יכיה יכ ךכליהו׳לכ ט5דה
 יא רכזל
 חונאכ חיל רכס ןיעכש רנ רזעיאא רו דו׳ומסב

 ןיר הכ טוידה ןירכ הונג ןיד ןינדרמאד
 {-י־יר אימ ךל ׳נינזירינ יל א ינמ טוחה
 אי פ שירקא ארינ הוכנ ןיד ףא ךיד ׳גיכז
 רוכ רככ ןנחהו אטוידה ןידו שידקא אל
 איה יאדיחי 'ינחמ אנר רפא וימימ יכמ

 ןחנ ינר וימימ רכמ אל רוכ רכמ״ינהר
 'ינהכ :וימימ רכפ רוכ רבב רפוא

 בירכ חירפמ ורכחפ־ןכוש׳וריפ חקולה
 םיליחנ 'ג 1דטונ תרווכ חוריפ הנושאר
 םג • תויפורנ יתמ חינמ ץוקל׳יתז׳ולח יתש חינמ שבד תולח'רסכו
 אח הל אה אישק אל אגהכ כררגא הינשו ינושאר בירמ אינתחו

 י <■ " •ןיי ־־ — ....... ׳

 ו ןנבר לבא הל רמאק ןתנ״ר איה האליזיי ינתמ : , , , . , .
 קד ג עאר יכתמד סתשכ הכלה אתיירבכ תקילחמו ינתמב תשד תימביב ירמאדכ ינתמכ תכליה והימו היל

 ןנברכ היל אריבס ןיעמש רכ רזעלא יברד ןניעומשאל אלא היתייב ןל אריבס אלד ארמימל ואל איה האדיויי
 ל ׳ . .1 ___ !((,חורו ץר ו זד וריי זיריר־יץי ■*■ריד י £י ^רויי^ץר '•,*1^1

 לכמ רוב
 הימו 'וכ

 תעשב
 ילןיאכה
 אלש רכל
 ׳קהל היל,
 ע לב הכז
 הער ןיע
 ׳יח סימ
 בה שידקה
 יש סימהד

 ינילמד
 1?דקמ הפי

 ול ןתכ״יכ
 הת שדקה ערג אלל לימית

 כמ> תליטנמ חנ המתח חה7 ןע *ינוועו•׳ 7 *׳.׳ /-׳ !'׳•׳ 7״׳^ 7״ *׳•׳ יי׳!״*׳ 7■־״ 7 1
 בד תחא הכש לש תרליכ תלריפ :'רמנכ השרפל יתעד ךכ זככוש דיספמ אנחני סאה םג חוגת הנושאר הכירב
 חא הז סימי״הרשע לא סיחי העשת םימעפ השלשב הנושארתידלזכה תלרלבק ג 'ילדינ׳ג לטינ :תרווכה ןח סידצונל

 <ןנע לע ןיבשלילתלהמאהודליש תודלי סירלבד לס ליתכ תרייכה ןח אנמ ץייקה תימי תליחתכ תרליכה ךיד ןכ6
 ריר י תיק!^ איבמ)רחא םירובד לש ליחכ אנת םימי* ט וא ח ף של ןכל וכותל ןסדכמו השדק תיילכ איבמו
 ע ?ביר וז תיצלמבו ןויתיכלמב םימעפ הנומשו העבש דע ןישועש שיו לינ׳ר ט יל ןירוקו ישילשה ןכל וכותל ןסינכמו
 • - .א י תולכ סרסמו :ןיבלש ק ןהש סדלשאר ןיליחנ גב ייד ךכליה עורנקרתא ןמחאד ןללכמ עורג ישילשהו םימעפ'נ

 ן"" . ,*• ״״,׳״^,*•״,׳,

 וריפ ?תמע" 7!׳*׳•׳ *׳*־׳׳ ״־״׳־ ־ ׳־׳ ־׳־׳ ־ תינקיר תלילכל ןתיא ןיקירמש — -׳!״-
 דקי ברלעמ שבדל זועשח הז דנב הז םירשע ות תילח רשע לב שיו ולק ולח יושע אוהו שבדה תא ס קקול םיתחנה

 פ תלשעל האבה הכשל העיכנהל םימשנה תימיב הסינכהל אוה הנור תרווכה תא רכח אלו !תרווכ תילח רכומהו
 ,*םארבב ירחאדכ זלולוני רזוקז׳יפנע תליפירנ*.םימשגל תימיכ'ירזבדה ןהכ סנרפהל׳וצק יתש רייש אמתסמ ךכליהו
 .ק ! ועיטנז תלרומז למע סינכה אנהכ רכ אבא׳ר תא תחא תיפורג אלו דחא לוחי אל עטיצ ול היה אל םרנ עט ו
 ה וכירכ ינשל דסקי הינשו הנושאר הכירכ חירפמ ךכוש תמיפ חקולה אינתהו 'תג : סיתזל תליכירגו םינאתל
 הנושאר עירב אלא ריישמ אלדיכת״ל אישק כליהו רייא לש׳ייכש הכירבו ןסינ לש הנושאר ,כירב ןוגכ ןה׳גהמאה ןמ

 לאל אה הל אה אישק אל ימורה לאננח ר שוריפב גל : ריכמ לכה דוע תוהמאה ודליש הת לכ לכא הדכל תוהמא
 ייש ידפ 'םישדק ינש ףיסל הנושאר הכירב איהה דלתש הנושאר הכירכ סג חירפיש יאק הנושאר הכירכא׳יינש יאה
 מ ;קלק םייקתתש ידכ התוא ןיייישמ הנושאר הכירכל ?ל היינש יאה הל אה עמשמ ןכו ןמאל ת>>#



 ארחב אבכ ישסחקרפ חנשתתארכגמח 4$^
 'תיירבכו תיכתמב יכתהד׳נושאר הכירכ

 רכל <0*

 !׳ / •׳/י-׳י / *׳-׳ הזיזי
 הנממ הנושאר הכירכ סאל הל ןיריישמש רמאק

 הכירכ יההמד ינעימשהל היירכה האכיתאמצלהל י*
 יאמי הכי לכ הנישאר הנזית סג ן יריישמ סא לס הנ>ש

 'תיירכב יכ'ינתמכ׳וויפ א
 הכירכ תיריעל ירקל יאני .
 סה סיינשד׳ישמ היינש׳נוש'
 סינב ינכ ןהמיא לש תיהחתב,
 'ינתח ןיכי ס׳נקזל סה סיי* \
 תיריע רכימכ אתייי
 הנשייהי יליימסתס
 ידיימ תהא 'ליכמב׳ת .
 אלא יתשריעש ימכ חא׳ביש
 ןח ר!*ייהשריפ אתיירבה
 ינבכ ירייא אל׳ינתחד בשמ
 סנ חירפי סא הנושאר בירכ
 יניעכ 'א'ר ןכ)אל יא סהק

 יקומד הב /התינישל4שי'יקיע1
 מ ינשכ יא סיבכיס ינשב הל
 שממ ןהב ןיאו תריכמ

 בשיתח׳ניא העימשה תטישו
 תאל "ומלת ךירפו:ל׳כקגנ
 הכישאר הכירבכ ייד ט״מ
 הכירכ חירפמ״ינת׳י יכת.*מ
 "וכירכ יתשינתק אצו כ שאר
 אתייטנחד סישמד אטיש^
 ר הכי בא רמוגכ התיב("
 ל ןליקכשד הכישאר
 הגנו ןכ רכזה א)ק אגזזא,

 חרבוי'הומציכד הכא ש פ הנאיד אה
 יכנ ׳היא ה ר ןניקכ ש ו אגמאו ריד ה ד ע
 הניא הילןניקבשר אגוואו/מיאאיוטציה
 א4 הביאא אחרנ אחווטציפ אחרנא
 ן ׳להננ לטונ תרווכ'וריפ ־. אהוטציס
 הדוהי בר רכא ןסרסכ הכב : םרסבו
 ז־דנרעטב ירמא 1יררהכ 1לאומש רפא
 ח אל אניגח רנ יסוי יכרד היטשמ
 דד ןהיפש ךותמ אלא ןסרסכ 1רדרה
 'טא ןנחוי ר ןושבח חא תודבואו תורזוח
 אהינחכנ סוריסב ן ילהנ השילש ירטונ
 רחא .דזכ ןייריחנ חשידש 1לטונ אנה
 :הדא חיננו תהא לגו/ריאו ןאבט הז

 א!? דת׳תיירכו הנשיי רמזלנ'תיבכ אהי המאב אה
 הכירכ ינייה׳ינתחד הכיםאר'כירב חירכמו

 סאי סא לכ רמנלכ התרכב אהל סאי סא לכ לש הנושאר
 'נישאר בירב חירפמ ק'ה יתנ אתיירכי׳גהמא ןיכ׳יככ ןיב
 הכירבל הישאר ונייה היינשו
 הכירבל תאלכ איהי קירפהס
 חירפמ הליבשבש הנושארה
 'ישילשו היינש ןידה איהו ולא
 ׳לכוריכיטאד אלאתיעינרנ

 שבד : לזילוכישחיל
 לבאמ ידימ גיי יניא ית־ליטכ
 לכאמל והנקיש לע ה פ לועל
 ןיאד י״רל׳ארנ׳יאי׳יפכ'יריבד
 וכ ליעניס׳ליכאל יואר כ7 ןל
 תליכאמ לספיש דע לכד ס!ש
 ידימ אנוי דביא :בל נ
 1 ילל המית ס;יעל לכאמ
 שבד בישק״ירישכמ תכסחבד
 *רמוא)םיקשח העבש ידהב
 ה ןח שרפיהס רקא ונייהד
 אוהש !תריינב לבא היעשה

 תרית הילע שי הנעשה סע
 רבא :'ונו תורח יתש חינכ שבד תולח ןסת ־ הקשמ'ר ות אלי לכי א

 רנסר אפלא םידועיר 1יבאכ יריפ אצוי וניא תרווככ שבד אנהכ בר
 רפא קשכ אלו לכוא אל וניא דומנ שבד יביהימ הכשחמ יעב אל
 איגהו איה זיעלא ר א אכר תולח יתש ןתואלאלאבירצ אל "בא

 ךיינ היה אלו ח״רפ ןכ
 שמיכ״כל יה אי דהב אתיטצמד גיז ןב הל שי .אלה את־בד "ןינל ינל המ ישקית אלל סישמ אלא הז רכד״יכזהל דימנתה

 ירהש הגוז ןכאי המאא תיוטכת הנושאר הכירכ ימנ יהיא : הנכי הגוז ןכ ״ינתמיעב תימ ינימינש רתייה לכלד ךל
 בירחי סאה סג חרבת ךכ לתייי איה חרבת אלס יי: הנושאר הכירכ הל חינהל ןיכירנח ינא החלו תייצ יניח ינש הל םי
 אתיוטנמ אל הנושאר הכירב ונייהד אתרב לכא תכה לע סאה ימחרש אתייטנח דכל אתיבא המא ינשמו :ךבישה
 המא׳כיט תירי בק אכיא אתשהד סיכב הנושאר הכירכל סנ ן־חיכת ךכליה סינב הל שי כ״א אלא הניז קאי דבל החאא
 תייטנחדיקרע אלכישארבירבינב״יפא׳ילוכח ג״כיאד;יכל תבהתכ׳נוסאר״כירבלש׳כירבי 'כושאר"בירכוהגיז ןבו

 הנושאר ׳בילבי ":ישאר בירב״תרכא'תויטצח סאה אתשהד והיילהכ יתייטציאל סיכב םהל תינהל׳יאי סמא סאו סמאא
 ןכ אבזט תירוכח יהל יוהד החא סאאי המאא אתיוטצח איההי הל״כישאר איהש סאל היינש הכילכ״תרבא ימנ אתייטנמ
 הטושפ עמשת תירכז שיר־ס ןישלד ןסרשח הייב :ןבשייל׳ רשפיא יאי תזגר תיניש ל םד יז העימש תטיש יניעב תיארנ

 : שרפזלדכ !הל סירנק אמלעב אמרג אלא ןסרשמ צרדח אל : היחקל שרפחלכ לדרח ןל*כאהל לדרחב : הכשמ ל6
 תלכוא 'יפ לאננח יברו : שבד תישועו תייזחו היב רי היידפמ תיליטב ןתיעיבש ךיתחי ןכשבוד תא תזלכיאו : רמ דק
 *די : רכומ לש ייהיו סיריבדה ;ת>א *דלנזיהאכה הישלד רתימל אבייאי סיכקנכ תיל־לנמי תרזותי תולחה יבקיכבש שבד

 יכהי׳יתלשירי הלינמ תכסמב ן־סמיס הארק ימכ אוה גוליד ןושל סריס יאה אלא ללכ יריית תורכז לש םיריסכ ואל ןנחמ
 0 ןחי׳יבוטה ןח ןהינשל הדהיס ראשה צ;טי רכותהי ישימחו ישילש ןושאר גיליד יעןיליחנ השלש לטיכ׳ינתמ רמאק
 ןכ סרסמו ינמקד הנשמה ןישל סגו רקיע אתיירכד אתנליה יבהז אנת 'ינתמב: תרווכ ירכומ סתס ךרד ןכש ןישזתכק

 : רכימה ךריעל דעלא תינמי דקא לטינ הזי דחא לטונ הז סרסמ ךכרקאיןיפטר ןיליחכ השלש לטנ הליחתש עמשמ
 לכאמ ידימ אציי יניא יכה וליפא ןכשכוד ןילכוא םירובדהש תע שיש פ עאי לכאמ ידימ אנוי ינא ית ריינב יליפא שבד

 כ א אלא אמתסמ הקשמ יוה יתריסמ בז סא לבא לכוא דה יתרמכב אקווד כ'א םירובד לכאמל שריפב יהכינקיש דפ
 והימו תיעיכרב׳תטל הקשמ אלי׳ציבכב׳חטל לכאמ אל: תירהט׳כסייד אתיירב שארכ אידהב 'ינתלכ ליכאל יילע בשיק
 תיית יל ן אי יתרויכב שידיאה לכא לכאי רשא לכואה לכמ'ינהכ תרותב שרפמדכ יהש לכב׳אמוט לכוא לבקמ !וינפל
 תינניח תינק ןהש אתפסותכ שריעמי סירובדה תסנרפל׳יתשגה תימיל ןיחיכחש תילח יתש:האמ!ט לבקל'יפא ללכ לכוא

 היל אחינ ךכליה תריינ לש שכד לכ אלא תילח דיש היל עמשמ אל שבד שתסל םישח איה רזעילא'ר רייא אכר :ק" רפב
 ןכתל :האידקיכ הזלקיאל יפט אברל
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 *רתב וסב ישימח קרפ חניוסה תא רכומה

 סכ 'זכ סירטד תרמכ ן;תד תיייכה היגמ מיא׳וכ וילע ישית יכה אמיאו *?דיה
 י עקרקכ אוה ירה :תיכה מ אל ינ'א יתלמככ שכד רמאק *ככ אלא
 נ האמיט לכקל לכאמ דה אל אהיש הליכאל בישת סאש הז ןיינעל הקשמ אלו .1גאמ
 ייא עריטה ןח בזש שבד ג ה קקפה ןח ינפגכו םינזי3 :סילכיא תאתוט תטמ

 יחנ היינק אלכ ת׳אז הלעמלו
 <1 ״ הלעמלו קקפה ןח ול םי

 ע'ספ רתאדכ עשוהי יאנתמ
 איה ׳כריפ ואלל ליו הכורח
 םכאכ׳ותחל׳ושר ול ןיאד ללפ
 ןח אקוודו העיטנ ליבשכ א£
 תיריפ השוע וניאש שדחה
 תחיפ השוע וניאש םוקממו
 'תתה תא' 'אמ ן־אש םוקממו
 פ המכד דועו םתה רתאדכ
 להו ׳ינקו סיכפנכ שי םיקקפ
 ןוילעה ןמ סתהוןותתתה ןמ

 אל :

 ירה םוא רז^ילא׳ר 'ירוכר תרווכ ןנתר
 ז־יניאו לובזורפ וילע ןיבתוכו קרקב ןה
 תבשב הנפמ "רמהו םוקמב אמוט בקמ
 ןיבחוכ ןיא׳ירטוא םיטכחו תאטח בייח

 תלבקמו עקרקכ חניאו ליבזורפ הילע
 וטפ בשב הנפמ רמהו ׳ םוקמב האמוט

 'יהכד רזעילא׳רד טיט רזעליא יבר רמא
 ןינע המ יבו שכרה תרעיב חוא לובטיו
 רעי הכ ךל רמול אלא שבד לצא רעי
 ףא תאטח בייח תבשב ונממ שלותה
 ותרווכמ בזה שבד יכיחיפ תאטח בייח תבשב ונפמ הדורה שבי
 זיאישק אברל אלא אחינ ימאל אמלשב הקשמ אלו לכוא אל וניא
 רכא בקעי יב אחא בר סואכ ילכ יבג לע בזש ןוגכ ריכז בר יפא
 אלו לכוא אל וניא והרווכבשכר יביהיסןישקשקמגלע בזש ןוגב
 אכטפ ןיקשפל ןילכוא תאמוט אמטמ הריבאל וילע בשיח הקשמ
 ךל רמא איש ק אברל אלא אחינ ייכאל אפלשב ןיקשמ תא^וט
 ל ןילכוא תאמוט 'סטמ וניא תליכאל וילע בשיח יכה ץי ות אכר
 שבד זי-סהכ ברר היחמכ אינה ןיקשמ תאמוט אמטמ יניא (•קשמל

 יז־יש חינמ ץציקו׳יתז חכשחסב אלשיילבוא אמיט״שטם ותרווכב
 "לותב ץוקו הפט קרקה ןפ׳יכגסהקל ורבחמ ןליא׳קולה ר תיויפחג
 ןמ׳ינפגבו םינקב םיחפט ינש המקישה ןיס םיחפט תשלש המקישה
 'ילהמ ןעזג ןיאש יפל שרשמו רפוח םיזראבו ילקדב הלעמלו קקפה
 ו—ולוחב ןיצציק ןיא והניסרו ןניעב םיחפט השלש המיקשח תלותבו
 'וסא וכררכ רמוא היוחי יבר חרוכע איהש יגפמ תיעיבשב הטיקשה
 ריא אה ישקר א יהי ראה םעמ ץראה םעפ״מוג וא׳יחפט״י׳יכגמ אל א

 יאדו ץרא,ד סעכ הל ילעפ םיהפט השלש ייכא רמא הל הלעכ
 אל ךליאוןאבמהלישק
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 רקי)

 סייכ

 קרפ ןד^פס
 ')סמ ןל אקפסמ יל;

 רוסחש תיעיבש יבג ךכ
 'טישפד ישק יאלגל ידי
 תידגאל ר5סיא קפסל

 חכק וחתכומב ישימח

 אקוד )אל ליל ילעמ יילע אל> היל אישק ישקמ אל
 רמא אה רוסא יאחא תיעיבש יכנ ןכ סאד
 אלא רוסא אנליא ידרכא ירש אכליא יתקיא ןטק דעומב

 :יל ילעת הייזלע אל)אישק ישקימ יאלי
 השוע וניא זרא המ ,זז * .

 אה ע א!תלייע ־ ׳ הדעכ ייורע יארו הר ישק א ישקמ אל
 לכויטניא יאת !עד קלכ׳תא ,של יארעו יריס ןניינע תיעיבש יכנ הל

 יארוד ידימ ןניינע רכממו שקמ יבג הל
 שרעמו רפוח יחאבו הילקרב הל ילעכ
 ועיג ןיס־־* זרי־־גו ףילחמ ןעזנןיאש יפל
 יניילול רב א״ח ינר שירר אהו ףילחמ
 זראכ חרפי רכז־־וכ קירצ ביז—ובר יאפ

 'םאנ הפל רפח רמאנ סא אגעי ןוננלב
 ולא רפה רמאנ חמל זרא'םאנ םאו חא
 רפוא יתייה רפה רמאנ אלו חא רמאנ
 ןיא קידצ ףא ח־יוריפ השוע ןיא !רא תמ
 םאנ םאו ררח רמאנ ךכל תחיפ השוע

 רכה הכ׳מ־א יתייה זרא רמאנ אלו רמח
 'ילחמ ועזג !יא קידצ ףא ףילחמ ועזג ןיא
 יגיפ ראשכ עבה אלא זרא רסאג ךבל
 רב אבר םאר אנוה בר רנ אכררכ םיזרא

 'גש ןה םיזרא ינימ׳י בר יכ ירמא אגוח בר
 ן טש ץעו ־סדהו הטיש זרא רברפב ןתא

 ראשכ׳תהד ליראזראד אריפ
 תחיפ םישועש םיזרא ינימ
 ןישוע ןיאש איההכ אכהו

 הטיש :תוליפ
 חלכ רתאל אהו אתיכלות
 רקיע )ל ןיא אתיכייתל ?על
 אכהד אתיכרות ינייה יאל
 ׳נהש יאה לכא רתאןדי אלא

 : לקיע ןל שי זרא קמ
 תינימ ןאכמ םינדלברע
 ס/י יניכל

 ןי רוקש הז ןיא סיכימרעד
 בציל קרפכ אהל סי׳נטשק
 ת ג בע ן׳ע ףנע רתא לוזגה

 הזיאז ונע תא ןיפוק י פכעס
 ךירכ) סדה זיז רתיא דה וז
 לילו תיכע ןניעב יתד אמיאו
 אוהש ןומרע יאו בלוד אמיא)
 יאמ סיכ טשק ונייה 7בלוד
 :תמע ץע .נוא אלה ךירפ

 גאממ
 אתינדות אטיש אזרא זרא רמוגו ישא

 רושאז־־־רו אגאש רו־־רדח יתרכ שורכ אטסרפא ןטש ץע אסא סד.־־ר
 ,ינומלא ינולא ןהילע ופיסוח׳מא יסיר בר אתא יב יוה'ז יגה אניברוש
 םינרע דאאחיסכ םינופלא ׳טולכ םינומלא ינטוב םינולא םיגומלא
 'ינתפ ;אהיסכ םינופלא יבלוד׳ינומרע ייע םיגורעייגומלא׳ינומרע
 חנק 'םוא ט׳רקרק הנק אל הז ייח ורבח תרש ךותכ ונליא ינש ינוקה
 לעבלש 'ישושהןמו ולמ עיגה ןמ הלועהו הפשי אל ולירגה עקרק
 הפשי ולירגה עקרק הנק שלש הנק עקרק ול ןיא והמ םאו עקיקה
 טג י עקיק ול שי וחמ םאו ולש ןישרשה ןמו עזגה ןכ הלובחו

 : ריינטסייק טלודו : ריידל ןירוקו
 ימכ אלה ירהו ןליאה םוקמ

 וליפאו ללכ תכיפס עקרק הנק אל אמתס תינליא ינש הנוקה י ינתמ
 ולידגה • ןליאה הדש והל יבשחל עקרק הנק ג ךליו ונרקעי שכיישכס ויתו ריפל ן אנקש ימכ !׳!? ירה!״ןקמ
 עקרק ול ןיאל ןייכד ןיזילשה תיכל ער לצהש יפ לע ףא עקרקה לעכ ןתיא ן׳טקי אל הפסי אל : הכרה םיפנעה וביחרה

 לעכ לש ולש *• שרפמ ארמגכ עזג :וקקל ןכ !וכת לעש ןכרינ לכ תמליאה ךרונל והדש ול דבעיש ירה תמליאה לעכצ
 ןל ןיא :ושבי ותמ סאו : לדנ ועקרקמ אצמ עקרקל תקתמל ןמכל עקרקה לעכ לס : יתאק ונליא ף גמל ןליאה יל? ׳ .־*־ 1■
 :יפרטנמד יעיטכ ךאיהו עקרק ןל םי המכ במ 'תגבו ןליאה הלש יכישזיד עקרק הנק :ןחגקמכ רקא ןליא עטיצ עקרק
 ט קרק גל דבעש אל רכומהו ויקוצ לש׳קרקב סא יכ רכומ לשב ןיע5טכ ןיאל ןוטל בוחה הפשי :ןהלש עקרקל קת )לילגה

 מג ;>ל ןיקיזמש רחאת )לשב סנכיצ ןיקינמ וניא ולס .



 ישימח קרפ הניפסה תא רכומה י04$ מ• ארתב אכנ

 אנתל אהו׳מאת סאו אליתיהכשמינתקדח היבינו
 ׳ונליא שלש הניקל םירטט תכסמב אפיסכ
 סיכש ילשא רחיא ריאמ ׳ר אר־-ק> אטח ורטק ־ש ךיתב
 סא עקרק הניק ןנברלד ןייכ סנשמ איהה ךירטניא יאמא

 יכו א ריקי איכתד אמישפ ןכ
 חו ריאמ 'ר טקמ ידייא אמיק

 חג
 ד

 ךותכ ׳ונזריא ינש חנוקח םתח ןגח טג
 רמואייאמ ר ארוק וניאו איכפ ורכח לש
 לאובשמא הרוהי בר רמא ארוקו איגמ
 תוריפ חקולב ףא ריאמ יבר חיה בייחמ
 ן-רריתי חנשפ ינתקרמ יאממ ןליאחד
 אטישפ* עקרק ול שיר היל אנו־י־ר ירכמ

 גייחמ ז־רגיס עמש אלא ארוקו איכמד
 ןליאה תוריפ חקולב ףא ריאמ יכר .ריה

 אחו

 יתכטקכ אריקי ןיאט״סייש
 תת ארוקו איבמד ןנברל ש ש
 'ר ירבד למ ךי יטניא יאמק
 ריאמ'ר יכקקד אפיסכ רייימ
 ארוקו איגמ סינס׳יפא רמוא
 ןנבר אנתל ידייא אמיזי יכו
 ןכ סא ריאמ יבר יחנ ןכת
 הכסח אכה היל אישק יאיל
 ןכתד ידייא אמליד ארדיי
 ריאמ יבר ימכ אנת ןכל ר
 ןניעומשאל ךירטכא ןכב ילד
 ןמקלד ארוק וניאו אטמד
 ינשכ ןנברד אמעיט יאמ יעכ

 רוארה לכ • םירוכיב תכסמב ס/יה ןכת
 ׳תכ*הנח ?אה ירפ היכ אגירק אלו עקרק הנק אלש
 ארוקו איבמ :אטח המל ןכ סא ךירפ היחקל)

 ןליאכ לכא עקרק הנק היל אלטסד הימעטל ריאמ
 רוכיב אטהלבייחמ:הדימ
 תואו ןליאבש תיריפ חקולב

 ו רשיק הליחת הרכיבש
 הו איה תינכתש עדיל יחנ

 'יא ינש הנקה יכתקד
 ¬י והל טקנ ןנבר סושמ
 ןליאב וליפא ריאת טר

 רוקו איבת עקרק ול ןיאש
 סירוכבדךה אליתיהכסח
 יה בייקמ הכימ ׳ ילי אלא

 אק יכהו יוכ : .ימ יבר
 אוה ןכ סכייבדכ *י וליפא
 עקרק סהל ןיא תו יאיכשד

 אצד אלוקו איבמ י-.י וליפא
 לקמ יבג עקרקל ןכישייק

 אבשרל אמית דועו תינליא יתכהו :םירוכיב
 םינש וליפא ריאמ יפר רמאחל אפיסכ קושה ןמ תיייפ חקולב ריאמ יבר בייחמ יאד
 זראל הניק יטועמל איהה : קישה ןמ תיריפ תקל יליפא רתימל היצ היה

 ח ירפ <?יספ רתא אה אטועית ךירטניא יאמא אמיתי קאל הניח יטזעמל ךכרא זגה תישאר ק ופב שירד יתכ יכלו
 ־ד בלחנ רמל ושקתיא סירסנר סושמ םישרפמ שד ןראב אלא תנהינ הניא ץראכ היילק חיהש הטמ לנ ןישודקל

 י צק בויתה ויא םירוכב לבא זיאת !'ילת 1? !יניסח ־קני הנינ׳" ■דיסמ ׳״׳־ •״״ ״ ״-״ 1- :׳׳׳״׳׳-׳•־
 רע רשעמ תמורת בייק אלימ ריעי םיריכב ןהמ שירפה אלש ־פ ע ףא הל ־אב ןירסאנ ןיאד סדתפ אלא תחיפנ
 הדובעכ והניכ .קנה קנומ יאדו סירזפב לבא ןבויק ןמז ןיידע עיגה אלש יפלקוריבב יולת בויחהש קפומ ירבב חרמת 0
 םירוכיב כסמבמתדנ בייחתמ ןליאב ןדועב וליפאו םדאב אלא קוריפב יולמ בויחה ןיאש ןישודקב הינימ ןניכליד הרז
 םירוככ ולא ירה רמואו ימגכ !רשוק רכיכש לוכשא הרכיבש הנאת האירו והדש ך חל םדא דרוי סייוכ־ב ןישירפח דציכ
 זר'1ר חונחל בייח ןיאד בנ לע <)אד תיציצ חכוח ומכ והניכ ףונה חכומ םוקמ לפק !יטקל בייק וניא ול ןיא סאד בנ לע ףחו
 המקסט&י יכיחכ ןיחחדא ייח אהו םינ סב שר יונ תמדא' יטיעיבל ־ ןטה תביח בישח .ל ןיחשכ
 םניחבו רנ תמדא יטיעמל דתי יט תמיא יטועמל יח ותמדא 'יא טדינייהו םירפסה היגמ יצ המל ךתמדא ךדיא ול
 ייה םיבר לש ךותל וא ויבק לש ךותל ־ןיינהו ילש ךיתב עטונה סיריכיבד אחק קרבב ןנישיד ךחמדא דחד ימצע קחד

 ר,אמ יבר ארוקו איבמ תידיכ ויקיל אקוייו ךתמראמ סילודיצה ל־-יהיש דע ןתמדא בית־ד םישמ איבמ וניא ?ז
 אוה האבה רב ימצע רני ןויב ינמ קקיל יטיעייל ןל חיל יועי ךתמיא בישח וייבממ הצקי ,ויבר ,ויבק לשב ץרב"
 איהה חנמו ונל חחל וניתובאל תעבשנ רשא רמול לובי וניאש יפצ חלוק וניאו איבמ רנה ןירוק אלו םיאיבמ ולא ןנקדכ
 ,״ .כחקן היוט זיא וניתובאל תלחנהש רמול לוכי יניאש יפל ןומיזה תכרבךרבל םירגל ת י חינמ היה אל הנשוי
 םאו ם־יחובא יילא רמוא חסנ־ה תיכב ללפתמ איהשכו לארשי תיבא ידלא רמוא ומצע ןיבל וניב ללפתמ אוהשכ
 תדוהיייב אלא הנשמ איההנ ןל אמייק אלי יניתינאל ינ ימא ינמ ריפשד הארנ ירלו וניתובא 'דלא !ארמימ ומא הקיה

 ומה בא יב ארק ימאל אמעט יאת איי?י א*" ינ אי*' 'יי ס״ י״ רמאי ימלשוריכ אתיאלכ הלע גי-יפד
 !מוק אתא אדביע הדוהי יבדכ הכלה רמא יול ןב עשוהי יבר סימ לבל ךליאו ןאבמ סראל בא היה רבעשל ךיתתנ םדנ
 רמא ינמ אלו וניתובאל תעבשנ רשא ימימל יעבד רג אכיאד ןויב תיבמד ארקב ענ■תאד אהו הדוהי רכ ;רואו יהבא ר

 ינר ינימ רג אקיוד ארותי איבמד ימלשוריב הדוהי ׳ר רמאד אהו ארקד היפיסי ונ תתלא ךימסו הדוהי רכ ריפש יתא

 '־ א י א ,״,״׳.עא אר1ק רנ רתימל ינח יכיהד איה אתשבשמ ימלשוריל איההד רתוא תיי םיארוקו טיחיבמ הש״
 יכי וניתובאל רמא ינמד לארשימ ומאכ יקוח אתפסיתל איההו טאינייי ינתיא יעי" המירצמ דריו בקעי ונייהד יבא
 י'ר״א יתנ׳ינתמד רנ י׳רלו ארוקו איבת לארשימ ומאכ יבתקד סירסכ ת־סמד ׳:תמא גילפו ינק ינבמ אוה סא ונל תתנ
 השאה׳ייתמב ןנתיכ הארוק הניא המצע ימא אהד ינל תתל ימימל היל ינהמ אל לארשימ ותאר סיסוי נילפ אלו ינק ינבב
 יפ לע ףא תדוקפ יפצ שיאמ יירפסכ !הל טעתמד קראב קלח ולטנ אלד ןיייק ןניא סטיניודנאי סיטמיטי ינעהו חילשהו

 י |ן)הק ; ותאמ ןידע אצד ילק אצד אנה סכ ה&מי יע ק״זי !הל ה הה
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 קרפ . הניפסה תא רכזפח "©ע**

 איכח אל תיריע תקיל לכא ךצראמ איכ *י :יית
 ךתמדא ירסיב תישאר ךקהדא ביתכה)
 ץראכ עקרק ימל שי סאש ימ תמדא יטועמ."

 הארנ) סירסכ םהמ איכמ ןיא תיריע יגחמ ת' *
 ביתכהו קיסלניכא־.
 םיתעע יכש ךתמדא ךת
 ךתמדא.ירסנ תישאר:.
 ה הלאכ תימש הלאי ר.:
 יכשתקי אשת יכב) ס־טפז

 <נ ימ תמדא יטועמ *
 ירהש רג תלידא יטיעחל
 אל) ןיאיכחה ןח יחצ ש
 תכסמכ ן:תדכ אלה ןיו ׳

 •יז

 אוז־דה ךצראמ איכתד רשא ביתכ אהו
 ךהסדא ביהב אהו ץרא1? הצוח יטועמל
 יי־ל ההנ רשא ביתכהו יונ הפרא יטיע בל
 הנוקה הכר יתמ והב ינכזו יזוז יל תבהיד
 וניאו איבס ורבח לש ךוז־־יב רחא ןליא
 יכר ירכר עקרק ז-רנק אלש יפל ארוק __ _
 ןב ןועמש יכר היל רמא אתבוית ריאמ ),ישא רמזיליליכ• ןאש הי-
 ריאמ רד אסעט יאמ רזעלא רל םיקילא % אית יאה ״י'
 ינשכ ןנברד ^סעט יאמו רהה^ ןריאב ־י ׳ י■
 אר םינושארהש רבד ול רפא תלכל׳א
 שרדמה חיבכ ינליאשה םעט וב ורפא
 אמ^ד ישוק יאמ הבר רפא יגשייב^ל ידכ

 הי1ל קפסב יקופיכ דהא ןליאב ריאמ יבר
 וה1)אקפסכ יקופס תונליא ינשב ןנברו
 ארש יפד ינז־־רקאהוהי^ל א קפסמ יפו
 אמש אמיא ריאמ יבר ירבד עקרק הנק
 םירוכב ואל'מליררוחילוקרקחגק אל
 שידקמר הרזעל ןילוח לייעמ אקו וחגינ
 ו הר ל קירפד והנילבאמ יעב אמ־יו וחל
 והל עקפמ אקו והעערובב ואל אמלירו

 אפלשב והל שירפמד רשעמו המורתמ
 יגש רשעמ ןהכל הל ביתי הלודג הבורה
 יכנ יגע רשעמ ;תרכל הרל ביהרי ימנ
 ןושאר רשעמ אלא יגע ןהכל היל ביהי
 ןהבלייל ביהיד היל ביהי ןאמל אוה ףלד
 הד בורח איגחר הירזע ןכ רזעלא יברב *
 יבר ירבד יולל ןושה־־־ס רשעמ ןהדבל

 ריבו?^ הירזע ןכרזעלא יבר^ביקע
 והגינ םירוככ המלידו ןהכל ןושאר רשע□

 וכק *£>*$01* ארתכאכב ישימח
 יאמ א אב שרל אמית דג תמדא יטועמל אוהה
 יוגל ןיינק שי ריאמ יכרל אה ךירטציא
 ןיריכסמ ןיא ןנתד רפעמ דימ עיקפהל לארשי ץראכ

 שיע ח) תידש רחלל ךירנ ןיא)לארשי ץראכ דגל םיתב

 רתיל ך רנ ןיא)יאמ ארתגכ

 עקרק תמיפתהנוק;
 < : ארגק אל)איכמ אל
 ביעלד יאיק ךנה לכו׳תכוית
 תכסמב) ירפיסכ ישרד

 : ןלשאר קרעפ סירטי
 ןליאכ ריאמ לד אמג׳יטיא
 סנשמ ארוק יניאד ןזיכ ד**
 ךצראמ איבת רשא ב
 ימנ אנהמ אה איבמ £
 אקעסמ ל ארק היל טע
 ןידה ןמ עקרק הנק 'א
 הגק אל ירמאד יאה)אל ו
 רכומה דיד )שמ ונייה עקרק
 אל אקיעסמד הכחלעה לע
 )אל אזיליד : הי:ימ ןכיקפמ
 הנק אל אמשד והניכ סירס כ
 הרזעל ןילויי לי׳עמקו עקרק
 ךממ קית רייכ ירפ^סכ׳ישרלו
 םוקמ קזחירכ /יודעזי סיקחה
 חבוז :תא יאי תביז התא
 אלהו ךלס ןילוק׳וקמ בנריקכ

 הרזעכ ןילוח תאכה לכל ןידה
 אמליד ןנברדמ יתכ יא׳וסאס
 ןהכ גהינד היל יזתד אכיא
 *שדק'וכס)ןנידכ ןילוח גהנמ
 הרזעכ )הכיתייא)ליאיה ןה

 : םישדקכ יליזלזל יתאו

 רשעממ והל עיקפמד תודש
 אכהמ׳תלידד ירל 'אלכו ימנ
 שיד אתכוד לככ רמגד איה
 איההד אכשרוא והימ ןיינק
 ןינ ק ןיא רסכ וליפא לי ?עד
 אטידידך :שרופמ סשו
 אקו להנינ סירסכ )אל

 םוקמ לככ הרזעל ןילוח לייעמ
 שיש 'בה יכ הנרקה ןיעכ שיש
 קרפכ דמל הפוכת יא השגה
 רמאקד קושו הזח יכנ עורזה
 ביתכ ל ינפל יארכאח יא
 ןילימ לייעמ אק יאממ יא)

 לבא הפוכת ןהב שיד הרזעכ
 הברקה וב ןישזע ןיאש רבד
 רוסיא ךייש ןיא איההכ ללכ
 בל׳אד הרזעב ןילוח תסנכה
 ססד לוח ילגכ ןהכ שבלי אל
 וסנכי אל לארשי סגו הרזעכ
 ן׳חוקהכ למאקל דוע)הרזעכ
 המע )לכאיש התכאיהכר
 אהתש ידכ המורתי ןיליוי
 :עבשה לע תלכאנ
 יולד ןושאר רשעמ אלא
 יאתדד געא) אוה
 סוסמ קפסמ יכתיל כייח וניא

 אלד הייאר יתייא רחא ינמד
 אכשווא לוקשו אוה ןקיתמ
 ןהכה ןיא אכהד ימל אלד
 £ רשי לסו דלה ןח רתוי קזחומ
 *רסכ סאד סכיא ךשפנ החמ

 סירסכ ואל יאו סה ןהכל סה
 אוה ןושאר רשעמ כ״א והכינ
 יוה אלד יאמד ־לוענ יולד )והו
 ךירצ ןיא ןככרד אקיפס אלא

 :הניתנ תמח םייקל
 שלקילד

 וענו
 ווה יא יאנתה לע והלשידקמד

 שדקהה ןמ היהנו ןהכ שי םימד תשודק אמש)ןהכל והנילכימ יעב אה) * ןברק ןהב תיכקל ושדקיל ואל יאו ריפש יר כיכ
 לכוא אצמנו 'ס המורתמ )הל עקפח אקז :.ףיכהו חבזמה ינפל םחינהש רחא יהל קירפל יכשחז :לעימו
 תכסמב ןכתדכ םירוככ תושעל לוכי והדש לכ)םירוכיב? וליא ךידי תמורת /יתכד המורתכ ןה ירה סירסכ לכא םילכס׳
 הכש סא ימכ יכס רשעמ :סיולה תא ליזנל הכקת תישעל טל ןיא)היל ביהי ןאחל • שירפמל יכשמו :םירוכיב
 הכס סא ימכ ינע רשעמ :והניכ םיוטיב תליד היל ליכא יצח אל והיאד ןהכל היל ביהי איה המימש לש היינש וא הנושארו
 והניסכקד רתכל הל יקימו הלמראתכש השאה קרפכ תסיתככ שרפחדכ דלל אלו ןהכל ןישאל רשעמ :^יה ישי^

 ;סי)ל סטהכ )ארקנ תימנקמ עברא) סירשעבד עמשמב סיכהכ ףא אלקד סיגל הירזע ןב רזע&׳רל היל עמשת? אל/ע
 ועקנ



 ותב תכב ישימח קרפ הגיפסה תא רכומה 451^3*

 הברעתנש דות יכנ הדותה׳פכד׳מית יהל ־ שדןקיבד
 איה הדות יאל אחליד ינשחד תדימעכ
 ע היל שורקלד ךירע אל יאמאז הרזעכ ןילות סזיל יוה)
 זא תיכה הדכל סתלה של?י הדות הניא סאש יאנת לע

 * הדות יבמ ליו םיכסנ יתדל
 תילח םיעברא השעש ןויכ
 תלימ אקכיח םינימ עבראמ
 םיאיבמ הדות םשלש אבומ
 בישת םידקה יליפא טהלו
 ךרד ןיאש ןויכ הרזעכ ןילוח
 השעש המ שדקה ראשמ׳זשעל
 יכ םירוכב אכה לבא הזמ
 יזחימ אל ימדל והל םידקמ
 שדקה ראשכ א&׳רזעכ ןילימ
 הרזעב שדקה איבהל ך רדס
 סס התיה בהז לס ןפג׳חאדכ

 השוע וניאש הב הליתי איבמ רינ רג בדנתמש ימ לכס
 יבא יפרל וליפאו ןנברל חבזמה לכא השמ אלא םירוככ

 םירוככ םשלש ?עינתמ ךכ לכ החכוה ןיא הפוכת ךירנחד
 אלא ךכ לכ התכוה ןיא ן קיספה תאירקכ וליפאו ןאיבמ
 : םולכ תוריעה ןוגב השוע וניאו ליאוה'רועכ א ריקכ יוה
 אביקע יבר ירבד יולצ ןישאר רשעמז ןהכל המירה
 והניסכקד רעב יגילפד םריפד הפכ אל
 קיפמד ורתימ שיב ,ירמאדכ יגילפ אתיירואדמ אל ארזע
 רזע1י רלו דלל אקווד אביקע יברל יוהו יארקמ וה־יחעט
 'דלו ןהכל ףא אביקע יברל יוה אסכק רתכ לבא ןהכל ןא
 /י\כ׳\פא אניה ייוכ&ל מ הז אמ1זד הזרזט זד

 לכאי ךאיהו היירק יעכז
 חד ארתב׳פב ןנירתאדכ
 ק תיחכחהרפב תיחגמב
 !דחא ילכב איבמי ןורשע

 רפאהו אלונכעסאיידרקה״רק יעבו
 !—!ירינ ןיא חלינד יוארה לב אריו יבר
 הדליב הליכל יואר וניאשו וב הכבעיג

 רנ יסוי יברב וז־רל דיבעד וב תבכעמ
 תפש וא׳ילש ריב ןרנישו ןרצב שאר גינח
 אפעט יאמ ארוק וניאו איבמ ךרדב חילש

 רע תאבהו תחקלו ביתכר

> 

 רכ׳יפא אכה ייונשל מ הי ןהכל אקווד הירזע ןב רזעל ק
 רחא סוקתת ןהילע שירפיש יסכיא אסכק רתכו אביקע
 סאו רשעמ וללה תוריפ יהי םירוכב ןניא סאש יאיק לע
 ,שעמו תורדב ואסנופנב ולא לס רשעמ אהי סירטב סה
 כ לכאיו הלעי ינש רשעת םאו י:ע יולל בילי סהלש ינע
 יאמ יברד אבילא ייונשל ךירנ ייונש ךנהת דחבו ס:שחיכ
 אכיל׳ידידלד איזק וניאו איבמ דחא ןליאכ אחעט יאמד

 :'ורתימ שיב הילע ג־לפ׳ידהבד'ירזע ןב רזעלא׳רכ רחיחל
 תיחנמה קרפב אתלימ רקיע ׳ט הציבל יוארל לב
 סירטכוקה שריפדכ אס ילע ירה יכנ סיכסנהז
 ןנתהי רה 'את ללב אל ט> סתה ךירפ יאמו רמאת סא)
 ל םוקמ לכמ ובכעמ אל הצילכד יהכ רשכ ללכ אל סא

 'יכהל לוכיד׳ילכ ינשב ואיביש ביטי לילבל הינמ הליחתכל
 םתס רדנד ןויכ הנריש ותכ םילכ ינשכ ןיכ דחא ילככ ןיכ
 דחא ילככ איבהל סיכוישע ינש ילע ירה רחא יכ אקודד
 אסד ךהד < יואו לוספ םילכ ינשכ איכה סאד םתה ןלת
 אטתו ןורשע׳ג התכח םדא בדכתח׳שיר יכתקד ךהא יאק

 אס לס התנמ רמולכ אס ילע ירה רמא סאו דחא ילככ
 ןביקל החנמ רמאד ןויכד דחא ילכב אטהל ךי־מ תשהד

 יברכוהצ דיבעי :ןדכחאקלודנ
 םאו דחאכ האכהו החיקל השעי אלש שריפ אנינח רב *סוי
 אמיל אנינח רב יסוי 'רכ ידטעד רמול וקחוד יחו רמאת

 >זזטד וב תבכעמ ללכיהל
 ח־ס הלולב דיחכד לולבל

 אלי ר תינח הכ םייקל לטיס
 לו אטהל היכ אל וזכ החנמ

 ׳ לכס סולכ הניאד תיכטיקה
 איבהל יתאבה רקיעכ בטיע

 ימכמ לבא רחא ןיינעב אלו
 ט הלילב ןברקב הפמת ןוגכ
 שד בכעלו יילע תמשל 'ותכה

 עאו ןניעב היירקל וזחד ימנ
 , ט עסמכ ןייוק אלנןיאיכמס
 חיחתירקל אלש מע יתיימיכ

 , ט ארוק יניאו איבמד הכינח
 ל והל יתיימד׳ירוכפ ךנה לבא
 עקרק הנק אתשד הרותה ןח
 התש וא חילש דיב ןרגישו ןרנכ
 ט גימו ך ידה ינחב תמו ןרצב
 צמ ןתנע םילעבה והואיבהש וא

 תחקלו : אחעט םרעמדכ ןיריק םילעבה ןיא ארוק
 איבת רסא המדאה ירפ תישארמ תחקלו בתכד תאבהו
 תאבהו בתכיהל ינחר איה אריתי ארק תחקלו יאהו
 איבמ אוה ר'נט ונייהד תקיצי־ יח היב ןנישרדו ךנראח

 .דחא סדאכ הלוכ 0 לשוריל דע האבההו הר גבה ןניעבד
 םתיקל אי>ה אל ןאיבה חילשקו ?היא ןינכד אכיה ךכליה
 אל ךרדכ תדיד אכיה ןכי םינשב א;א דחאב האבהו
 חילש ןרנכד אכיה לבא רתאב האכה רתגו החיקל אינה
 ותימכ סדא לס וחילשד םילעבה ןירוק זא סצשוריל איבהו
 רכ ואל ומנע חילש והימו 'תמו יתאכה הנה אורקל לוכיו
 רשא רמול לוכי ןיאש םילובכ תכסמכ ןנתדכ אוה היירק
 נהל רטפד חילש יע ןחלושו ןרנט יתנ אכהו 'ה יל תתכ
 ירהש רטפיל יתנ האבהחד ךרכימל אכיל אהו היירקמ

 ילכמ : סילזכיכ תכסמב ןיתלכ ושדק עקרקכ

*" 

 תכסמב קתלכ חילש דיכ ירמגו סרגישס ׳ינתמב ידיכמד
 סלגשמש אלו ומנעב אוה איכתש עמשמ ארוק וניאו איבמ ריאמ יבל רמאקיכהד ל*י ארוק וניאו אטמ חילשד סדיכיכ

 ךרדכ תילש תמו חילש דיכ ן לגשו !וצב :תילש דיכ
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 זכק איתכאכג ישיפח קרפ ג

 די
* £•>* 
 ׳־,ןיז
 ('■'י

 ןמכ יסיי
 הליעב

 ,* )■ ••■ ■י׳־*^ ןיעת

 ריפייה יעישכ ן
 ייהד רכימה ד
 אנייה רמימל ןג
 בר רויא : רנ״,. . ״ ..י
 ונקיכיש אל יצש עזגה ןח אכייה ינחקל'ינעמ

 :ףירשל) ץמקל ענמ לע ןלש איה ירה אצ£
 ןיא : שרפמ הימקל עזג יל ןיא לקל : מיעיכרי
 יאק שרשלו ריפקצד ןייכל לקדה לעבל עזגה ןח
 תסמ דימא : עקרק הנק אל אהל ןליא;
 איה ריבסל עזגה ןמ תאכל ליעעה ןמ לקדה לענ
 ראשל ימד אלל עזג איניי אלי הלהמ לקדה ש:
 ןילידגז ןילזיקי הטמל ןכציק ןשאלב לשכיי סאש ;

 שבייש רתאמ לקל לכא ליעל איגעלכ ףילקמ ןעזג
 שרשמו רפיקסיזראבו 'ילקדכ ליעל איכעדכ הנקת

 : ומינקל ןומעכ אלו עזגה ןמ אכייה ןמ שאיימ י
 יריימ תינליא לכב ןיתיכתמד תונליא ינש הנוק;

 ןעימישכ ימייק שרשלו ריפתלד בג לע ףאי׳יצקדב ןל
 אלא ; עזג יל שיד ׳ינעמ יכעק יכה׳יפאו עקרק ול ןיא

 זקדרו האירקל וארנ אהו אמית ארוק וניא) איבמ ךרדכ
 ארעב קרפכ אריז יבר רחאלכ יבקלי רחימל ןל היהו
 ובקרי גתה סהילע רבעי גקה יכפלייליככ שירפה תיכמד אק סיריכ,
 וזק אל ות גחה רתאי האירקל ןזמ ייה גתה סליקד םישמ רכיד ביע,
 םתה הז סעטמיהלכישמי

 ן^הו דחאכ האבהו החיקלל א!
 איוא ברר הירכ אחא כר חל*ל ר:
 רפא ירקיעל והנינ יקוספ חבפ >ז
 'ישרשפ בר ארקישכ יזחסר סו
 רהניעוקפאיר יתאפ^ירמאמח :
 הפשי א*ל ולידגה :רשעמו ת
 ימד יכיחו עזגה ןפ יפד יכיח
 האורש *לב ןנחוי יבר רפא ןיש־
 יגפ האור וניאשו עזגה ןפ והז ה
 ^ב^ריד שוחילו םישרשהןפוז־

 י*7 תניכז את*לת *לאחטריש ערא
 ןכו ץוקי זפחנ בר םא א^לאערא י
 4קד ןגיסיקג ןפחנ בר םא ץוקי ןנ
 ור ןיה^ רביס1? דיכז בר רכס עזג
 שרשלו רפחיפ^לד ןויכד *לקר 1יע:
 בר היד ףיקתמ היתעד חסכ יחוס
 רפחפ^רד תונליא ינש חגוקה את
 אלא ^ןזג ול שיד יגחקו ימייק שר

 סדטניקה שריפש המי אלזק
 ןיא הקיקלה איה הרינכד
 ןיתיקל אלא הריככ עמשמ אל החיקלל סע וניברל הארנ

 תשח עמן אלא חילש עמ זא יכתק אלד דיעי עיבה ךיעמ
 היל היה יבהל דיעי יערעב האכהי החיקל אייה עמד
 איה ןכיליהי חילש ןרכב יא תילש דיב ןרגישנ ןרכב ייעימל
 תחיקל אייה תיבה ךועמ החיקלל םת יכיברל הארנ אלא
 'אלכש המ טקלל3יגר איהש טקנ אעליחד אחריא ןלנכו

 ; ריעיש ןהל ןיא םיריכבל סמח חילש אלו ייניעב
 תילש ןרנבל סל דחאב האבהו החיקל אהעש רק
 םדא לש וחולסד םילעב ןיריק סלשיריל ןאיבהו
 וארקיש 'רנ ןיאו רידגנ יעאבה הכה עורקל לוכיו ועומכ

 יתלשיריב עחשחדכסילעב
 רופתלד׳מליח יכס הניק אהו אפפ בר הל £ליקתל3
 ךירפל סירטניקה שריפ 'יכ ימייק שרשלו

 סאל אמיעי לקדכ יליפא יריית!אגלפח אל ,ינעמל םישמ
 ץריתש המנ ישקיע ימכ הדידל אפפ בר ינשמ יאמ ןכ
 םינש השמחל היל ןיבזמד שרפמל ד.יען קחיד והז ׳כוקב
 ןעמ םא)יכעק אה ימוקתכ רקא עטי ךכ ךיע עימי סאש
 עורזל יאד יתיקמב רקא עטי אלס מייהד עקרק יל ןיא
 /ימ־שכ ותתשב ע?רק ול ןיאל למאק ויתחת

 ת הליבד הציבל 'יייאר ןיא
 סייק יניב ר'יעי ןהב תבכעמ
 ועעדב 'יהסןיגכ ירייא בהל
 דיב ןרנשל ן לכבשכ הליקעמ
 רחא ליב ןדגסל ליכי זאד חא

 סליעח׳אירקל יארכ אל ילאכ
 םיריכבל ימלשיריב קכיחדכ
 עירי ןכחיי יבר סעה׳יסרגד

 תיא איעשיא ט ל ססכ שיקל
 רחא דיב ןתלישל ןטקלשכ
 איה ןאיבהל ןטקל סא לכא
 צכד רקא ליב ונחלשי אל
 ,אירק רעיהל יארנס׳יליננה
 האירקב אלא ןירענ ןיא
 גילפ׳יכתס יכה רעב רמאקו

 איבמ והדש רכמנ שירפה
 קנש הונמייק אריק יניאו
 הכישאר העשמ ריכתל יתעד
 וא ןליא שבי אניכתד אהו

 ןסיישכ׳ריק וניאו איבמ ן׳כקנ
 ירפה הז יפלנ הנמא ר העשמ

 ענמ לע גחה ינפל םיריכב
 ובקרי אל גחה רתאל ןאיבהל
 וניאו איבמ גחה רמא אלא



 י 1 *תתב אבב ישי^ו ?רפ הניפסה׳^ רצומ; ,ג י )*וא* *י*
 *1*״״ יי רמא אלא הנה אליינתק תייח תינליאה !ןימכ ־ל-פאאהדאטישע

 ית אל אפפ בר רמח ח2 י£1 . !> דיבז הרד סה יניבונהאינו עקרק
 עזג יל ןיא אנח שישתו ״׳? ־ ״״■,יי—י תינליא ראפי ס־ווא ןוננהיצ

 אש יעל אלא וי׳יעע" תחמ סמע יננק י ^ ״ )ע״ ןיא ,א יתד
 ס הלעתמלמ אלח סולכ א^כ בר ^ נ ך יילוו^ ׳ינז,)ל אמתסמד ריפס

 םיזרא) םילקל תוכל'א בורכ
 ןיב)רמ וצצקנש גכליא רמס
 מנהכ אלש תמליא ראשמ
 /יל יכזד ירייאייכתחד יכשמו

 יפל אמתסייי סיכש השמזלנ

 ירקרה עביר עזג ריר ןיא אפפ בר טא אלא
 ז^ישק ריבז ברלו עזג איציפ ןיאש יפל
 השלש הנק :ןינש שטחל ■ןיבת ינתס
 אייח בר רמא חטבו :עקרקחנק

 ז־דנק ז־יז ירה ןנחוי יבר רמא אבא רב
 הרוא אלמכןהלהצוחו ןהיניבו ןהיתחח

 : אתשה רזעיא ר הל ףיקתמ ולסו
 צומדהיל

 ¬נמ
 :)יו

 העכ
 ;יגרה

 ב אלו
 'יצוהל

 ;קיסמ

 תימל ןכרד ץיאי תיעי״נןהס
 חסא אלי ירייא סיכש הכ
 'ה )תכ )תח סא יהימו׳יתנמא
 ןמוקמב סירזיא עטי אל ינ0
 עטי עקיק הכקד תינליא נכו
 תר פח דוע ןמוקמב סירקא

 עזג ול ןיא דיפז גרד היתלימב םירנ אלי ח י תטיש יפל

 לעבל לפה אלא׳קרקה לעכל׳ישרשמ הליעה חיני עזג ןיד יל
 ימייק שרשלו יפזילד ןיי־ד ,ישישה ןמ הליעה יפאי לקדה
 שרשד רופחי) ןישרשב תא !ליחה לעכ חקי !ליאה תכ פכ

 אקווד יאלו *!ירקה לענ היתעד חסמ יחוסא לכה תא
 וכסאד אתיעט ונייהו תונליא יאש !'יה איכד -קי "?י
 ינשמ אהד אישק אל !יהינתמי לקי !"חנ בר יחאק יאחא
 ירדה םינש השמח רתכו םינש השמחל ה ל !בזדב י•

 לכל תישקהל ןיאי שרשלו ריפחל אתשה ימייק איד רבומל
 השמח רחאל תינליאה• ןמ קלתסמ תקילד ןיינד סישחןפק
 'תאדכ זיקל ילש איהש עזגה ןח הלועה היל תיא יכ ה נש
 ןיקל לוכי ןיא !ליאבש םיפנע וליפאיאה ןיקל |״חניפי
 ןיוטעוח םינשל ורבחמ היש לבקמה לבקתהב ןניימאדכ
 המקש חבש ול׳יא המקש ייבא רמאו המקש תורוק יל !יח
 םיפנע שוריפ יל ןיא המקש חנש וליפא רתא אכרי ול ש

 - !*• סאד אבה ינאשד אברפ הכלהו והדש לבקש לחח !■דנש

 עזגה ןח אנויכ סילדנה תיייפ חקולל היה ץציק היה אל
 . . ,,״״ יח,11״.א)?ד'רה יל תנבז אתלת אמיל אלד ןנישייתד סושמ ץוקל ול רמואשכ ךב,>

 קלסד זיארכ ^ילי תיריפה תחמייקיללש "י\י$ע/עזנ )ל ןיא לקד אקןד ר^אק יכה דיבז ברד אפפ ברד היתעל
 ארכ םבייתמ^כ יפנ היתגמ תס • |י סולכללעי אלש א)ל ריכסד ועזג ףילחמ ןיא בוש )תיח ןינכוקו

 נקל ליכיש תמליא ראש לבא ישב ת ק * יכק סןשמ,היתעד חסמ אל עזג זפינקיי ןשארב ישבי^ישכ

 זנ ול שי תמליא ינש הנקי ןדי"""*^^א״שאיבןישבייתחשנ תינליא יאש ׳יפא שרשלו ריפחל ימייק אה יא׳יאי

 > לע ףא ז־ק ״״״ עזי? ףזייזןת י ״ י, תונליא ראש יל המ לקד ילהמ ־־אי עונ ףילחהל ףייע שבי אלס

 תב ןליאה יל רכמו ועזג ףיל״הל יננק ס ני _ ן ת ש נך א הי הדיעד תסמ אל ןכיפל

 ?־" אל 1"3ל'׳' י^״זי״ש אל ל ד לבא עזגדילחהל ידנ ןנניקל ם?י־ש ׳הל ,ייבי״שפ ע׳ג םהל שי םימע־י היל
 יניקל ייכ םינש הל ויניתל י •ג£יא א השלשי הנקבד הז שיריפל השק והימו ף לחמ יעזג ןיאד עזג ף לחהל דכ

 וטי) עקרקה תא אל רכמ י ל • ( *1. , ^ םייסדל חבזב ירייא אשירד ל' קקודכו ומוקמב רתמ
 תייקתמ תינליא יאשד ^ל״י•" ינ?א יתב יתבו אערא'^רתאילפנש השאה פכו םילקדה ןחיפס
 עט ימייקתמ 'ל?'?? ״״ םתה רמאקד בעאי ־ל ימייקתמ ןיאד ג׳עא ינליא״ יפט ינימ

 ילוכ יבפיג ישתכמ אק ימא אי""*״״'״0״״ל״ק אל יל״ידד והייריקמ היל יתייא יח״ל 'א־*
 *>'+י״״;55״״ ילף ץלאע ח,יירה ,ל אבו קרוס ןהב ןיא סילקי לכ א הנוה תיאנוה וילע איניהל ךייני אחי'*־

 ש־י/יל היל ןיכזד :יריית עזג
 <געאקד ןויכ ךכליהז ימוקמב רקא

 נ. ץה ןח היתעד חסמ אל במק
 זלוינת סו ףוסל תימי סא וליפאש

 : ה׳תעד חסמ יאדו סתל
 וי עקרק ןהיכיבו :תיפיכהו תינליאה

 )5זג להל הצוחו : הז ןליא תיפוכל הז
 -לחכ י ץיחלי !היתיפינ (ילכש

 כ ׳ונוציקה תופוכה תיריפ טןלל ידיכ
 התב שרפמ ןמקלו ירימ יתייא ןיי

 י .יאק ןהל הנוחא ילסי הר;א אלמכ
 ;ינפאיכתב רצוקי םיבנעב יניבו סיניאתב
 " :תונליא יאשכ םקלחי םיתזכקסי״י

 י ןהל הצוק ד יי היל ביהיי ןנחוי ילי״לא
 :ויתוויפ טקלל תינליאה כיבס ךלהל ידנ ולפי



( / 

 !ישמו תא ך^ה •0*50'

 רעשל ריקוה סא לליפאלמ רלזחל לוכי ןהמ דחא ןיא־
 אדסד חקלל? הנאתמ רעשה לחה לא רכלמ הנאתנל

 יכנ ןיעמ ינמ רוזחל חקלל הנלרז רעשה לזלהד.אכיהד
 ירתאד יאהג׳יכקל יתנללכתכ תיפיצ יכא׳וער לאנחע׳לעד

 יתינרתכד יישמ לאל תיער ןל
 רחאי ער ערד סושמ אל (י
 ןכל ארמגב'ירמאדכ הכלקה
 הנירל רעשה רקלהד אניה
 תיפי יבג ןיעש ינממקל׳כזמ

 יתייה תיער תלפידאנמננ
 תיפי ירמאד אהי׳יכחל ריכה
 רכזמה רחאי בלט בלטד׳לשלי
 חקילה רמאי ער עלדחד
 למק בלט בלט רמלא רכזמה
 יאלה ירדה ינמ אל זהימתד
 ןהינש ירמ אש למכ אנתכו
 לשרפ אנש סתס רכלמכ ההו
 דחא ןיאד תיפי אלז׳יער אל
 תיתמחש :רלזחלללכיקוי
 ןת תיד אמש התח סש לע חלדא
 לעט ןהיכש הנכל תאנחני :

 ש רלכמל לצ הכתהד ןליכד
 בכעל היה ץפח תיתחתש
 ה ה אל קקיל ה סגל הנבלה
 תיתמחשכ סא יכ׳כבלב ץפונ
 ללהל׳יזאל ינתקד ןנה לכ ןכו
 יאהב'יל אחינד כ*אל ןינימ׳ה
 ךכליה יאהב היל 'חיכד׳כיאו
 זנאתנ ןהינשל 'לעט חקח ילה
 עעאל ןירזיח ןהינש ןכליה

 1לק ארתבאככ
 רתיכ רחאת סאל ךב תרדה אל ןתינלאד לאל

 ישיצח קרפ
 יא

 הנאתה יפאו חקח לסכד ןל אמייקד תלתשמ
 'לכ ןתיכיאד ואצ יא םתה יחנ רחא אליאחא רלוקל ליכי

 תיתמזיש וב רוזחיו ילובי םהב דחא ץא
 תיתפחש תאצמנו הנבל הנכל האצמנו
 לש הפקש לש ואצפנו תריז לש םיצע
 ץמוח אצמנו ן" תיז לשואצפנוהמקש
 רוזחל ןילוכי שבהינש ןיי אצמנו ץמוח
 רבמ ארסח בר רמא טג :ןהנ
 לע ורפעו הקוהו ששכ שמח חוש ול
 וזחל לוכי חקול חקול הגאחנ ימ הנפש
 אל ולא חילרכאר םושמ רכומ אלומ
 *•*תשה ךכ חודה תיצמ הוה אל ןחינוא

 ז^נז־רו ךב ז־יררז־ר ז־ריצמ ןחינואר
 למי חקול ח־יוער ואצכ:ו חופי אנות
 רכס רסח בר רפאו רכופ אלו וב רוזחל
 לע ורפעו ולזנ—>ו שפחנ שש היש ול
 וזחל לוכי רכומ רכופ הנאתנ ימ'שלש
 ןחינוא אל ולא היל רפאו חקול אלו מ
 ו־ריצכ אתשה ךנ חררה תיצפ הוה אל
 תופי ואצמנו תוער אנות אנהו ךכ תרדה
 יאב חקו 7 אלו מ רוזחל לובי רכומ

 רתיי ייקמה ןמ קותר אוהש יעל רזייל שד תיתשכ ומכ
 ללכ רכמ אל ולאכו יאדמ
 *יקתהל הזכ קקמ דאר ןיאש
 רתיכ לציפאד סליפ סכירל

 מ רזית הנאמה ןיא תיתשמ
 לתאכלא עכלתיכאתחהשכ
 תלתשמ רתי;י עכלתש ןייכ
 חקח ילה חקמ ללסבדהד
 ריזחל הנאמה סנ ליכיו 'ועט
 וניא הנאתמה סא לכא וב
 קיזחהל הנירל לתאנלא עכית
 ארפס ןיא הנקש לחכ חקחה
 ינמד לכדיזחל הנאמה לכייס
 'וכ לתליאל יאל יא היל רחא

 אנתד :תלתשב ומכ
 היש 'יעל ואנמנל תיפי אנלת
 ןל עחשחקיאחו ירייא הלשב
 אלל לב ריזחל קקיללכייס
 אק אה אלא אטשפ רכזוי
 ירחא זרקזה׳יפאד ןל עמשמ
 : ריזחל לוכי רכלמה ןיא ןכ

 שלש לע ודמעל ילד רהד
 לע רמיחלמה
 אלא חקח לוטיב יחנ דהד ד
 15 לרקלהש ליעל טקכד ידייא
 ג םינש ולזוהש יתכ טקנ סיכש

 יאמ •
 *<■ * * והימ יאנקש הת הפי הלשש

 ןינרל תיערג אלל תפיכ יהל אחינ אתלע יללכ תיערי תיפי ןיטח יכג לכא רכימ אלל תקיל אל יז הר כ כ ס־נפק ןיא
 אכיאד 'לער־לאכחנל תיפי הז ןיא ץמיק אכמנז ןיי : תיערכ אלו תופיכ חקילה ןלנרז תלערה ריכמלל תיפיה בכעל רכ;מה
 הנאתכ תעש ששכ שמח הזש >ל רכח אלשח בל ר״א :,חג •י 'תגב לחרכ ארחקב היל אתיכד אכיאל אלסב ה צ אקיכד

 היחקצד׳לב '1 היש לבא ה אצא הלש לניאד/ה סא יכ ןתיל >ל היה אל רכיחל זל ןתנש תיעזי ו״מ ירהש תועמ תלתש חקול
 אדסק בר היל ירקל ללכמ׳הכל השש הלשש חקח לש ןיילשמ ישיש קלח אלהש דחא טישפמ רכומה הנאתנש חקח תותש יוה
 וכינש תלעמ תלתש ןי בהזה קרפב רמאד לאלמשכ היל ארטסד לב רלזקל ליכי הנאתנש יתש יהייורתב רמאקל האנלא
 וילע הלסיהש ימ ןכתדכ הנאתנש ימ רוזחל לוכיו האכלא אילהד חקמד תיתש תאנוא וא תלעמד תלתש תאניא אנש אלד
 *לב 'ה הלש ול רכח דניכ הנוילעה לע ודי וילע הלטוהש ימ בהזה 'עב אדסח ברל לאלחשד היתללכ אינתו הנוילעה לע לרי
 הנאתנ ית "הב 'ו הלש ול רכמ יכתינלאש המ יל ןת יא יתיעת׳יל ןת ול רמוא הנר הנוילעה לע חקלל די תקנל הנאתכ יח
 םתה קספי א ברכ אל׳א אדסח ברכ אתכלי״ה תיל והימו 'לכ יתקמ יל ןת ול דמלא הנר הנוילעה לע רכזמה די רכמ
 הניילעה לע לדי וילע הלטוהש ימד הילאריבס סתהד״ינתח סתסכ אדסק בר והימו הא׳כיא ריזחמל הנק תלתש אתכציה
 כהזהכ׳ירחאדכ זכלרקל לא רגתל האריש ידכב׳לזחל לוכי היהו חקלל הנאתנד ששכ שמח הלש ול רכמל ביהדמימל אתאז
 דכלמ הנירל חקמ ליטיכ ילהד תלתשמ רתויב זליפא רכוח הנאתכ ףוסכל תשהד הנמש לע !דמעו ןמז יתיא ךיתב ליקלהו
 ךכליהו לבנרקל זא יגתל הארה אל ןידעל רלזחל חקלל לוכיש ןמז לכ ירמגל חקמה םייקתנ אל ןיידעד׳לשמ התע וכ רוזסל

 ינתיכזאש ליבשכ יכל יתתכ תרדה תינח אתשה ןכ ירחא לרקלהש יפ לע ןא תרדה תינח אלל תקמה סייקתיי היה הריכח
 הכלילעה לע ןדי סג יהתל ן סכל ורקלהשכ התא ךכ ריזחת הנלילעה לע ילי זכתכל הנרא סא רוזמל יתכ תא סימבח ו^יו
 הנירל לעמ תלתש תאכיא אכיאד ;לע נדמעל לתהד ה הל חקמ לוטיכ טקנ אתסר׳ח לע ודמעו :רכשכ אטוח לנינזל ב׳א

 חקלל חקול הנאתנ ילה תיעל לאנייכי תלכי :אלה רנק ןושלל אנלחא אניכא למכ ןדיד אכת אכלת אנתל *• רוזחל רכייי סנ
 ששכ ז הישל ההז אלה חקח תיתש ,הכ ז הזש :היינתחל ןירטניא אתלכר ךהלד ורקזהד געא לכימ אלל לכ רוזמל ליכי
 *למאדכ ןלק סללעצ 'בלמ אהד קקמה סייקתנ אל יתכא אהל רוזחל חקול הנירל הכזרמ ןמז רחא ללזלהל לעמ תלתש ינהד

 יכה :קקמ לגמיכ ימנ דהד ד לע רמיעל יגמ הגה בה שלש לע :בה/הב
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 ־ינוויב אבנ ישימח קרפ הגיפסה תא רכופה ^ןי^׳ס•

 גלד ['תטתיי יכייה אדסח רד ן$ עמשמ א ;ז ,אמ
 יאמ יכה יאצ יאד תאד איה יבהל ןיתינתמ

 ידכ תוכשל ול שיידימ לייק. אלד בג3עףא א *דליי)למק
 ינתקד יהימד•. יכ תידח תממצ

 ^לא )לחה) ירקיהד גע ףא>
 )יקיה חקיל תיסרב םימעפ
 תקחה ס יקתכ ירמגלש )לחהו
 דה אשיר יאד צי4> רתלאל
 אפיס טקנד אה אחינ שחימ
 תיכמל ידכ טישפדכגלע ףא
 יתכ אשירב יא לבא תידימ ד
 סכמכ ןכ סא שידיח אכיצ
 תיפי ןיד לכ /יכתמכ ריכזה
 יכתחמ יא : תיער•
 לח זהיימת אדסח ברד אה-
 1 ולזוהו נרקזהב להב ירדה
 תיפיפ אתעט מייה 'יגתמו
 יגמ תקילד תיער יאנמנו
 לע ףא רכיח אלו היכ רדה
 אב סאד םישמ ירקזהשיפ
 תקיל ה ל רמא ריזחל,לכ;מ

 תאש יפ לעףאיתיכאתכ אצ
 תיער ןהש יתייה עדיי תיפי

 לבא רכימה רמאי בוט ביטל
 ורקיהי 'וב ׳ה היש זל רכימפ
 רחימל ךייש אל ארשחברד
 'יפא זב ריזחל ליכי ךכלי יכה
 תיעיד 'יכתמד אפיסי לכימ

 טמשמ אק יאמ םירפסב כיתכ0 ומכ אפיסכ ןכיסיג יכה
 והיייז־לת אלשח ברר׳כיזיא היה יכתחח יא איה ינתמ ןל
 רייאי ערערד םיסמ אמעט )כייה ןיתטתחי יהב ירדה
 ירדה )היייירת האנוא אכיאד אדסק ברד רמנלכ הניקה
 'יסבל הכאמה הנאתכי ליאיה
 הנאתמל לילס ןמז ךיתכ הוה ןיהינהכפ יא איה 'ינהכ 1ד׳מק יאפ

 וצמ וז־רידרת ארסח גרר אמיריר אגיטא

 תיפי יאנמכי תיפי

 רדה יגמ רכזמל תיפי זאנמנו
 ילזיהש פ'ע א חק יל אלו היב

 ןהש יתייה עדיי יתיכאתכ אל רכיח היל רמאד םישמ
 הניקה רמאי ער ערד ןה תיערד׳מיא יתייהש פ עח תיפי
 תקינ׳יפא יב ריזחל לוכי ולזוהו שז*חב שש הזש ול רכח לכי

 אעב ירפ ליעי י״שר םשכ הפ ןכי יכה רמימל ךייש אל
 עמשמל אכיל ןיתינת״מד והייי־יתירדה ינמ אדסחבר!
 תלי ויזיה אלו ייקיה אלד ירייא *יכתמד רשפיאד יד
 לכמ אל תיער ואגמכי תיפיד א׳דס ךירטגיא למק יא
 רכומהש יפ לע ףא תיער ןהש עדויש חקיל׳יעא ט רוזז
 שי הז ןיינעכו רכומה רמאי בוט ביטד תיפי ןהש רון
 רה /יפ איה יתקמיס אשחיס יאה : אע סה שר

 : םודאה ןח רדוכל הנית אקפכי סח
 ןגד עמשמ ןדע ןגד ידרוו יבא אפיח ארמג
 חרזמב יזה אכפ א רחאד יאמצ וליפאו היה חרזמב ן
 םלוע לש וחרזמב שוכ ץראד 'דדמכ עמשמ ןכי הפ
 אגיי רהנה הזי שטן׳ראלכתאכבוסהאוהכית:
 תישארבב/ירחאד אהי חרזמכ דתועאחתסח כ'אןד
 ןזשארה סדא הטלק איה תטלוק תיחרזמ חורש ה•
 לזימו ןדע ןגל סלקמ ןוכשיו םדאה תא שיגר בית:

 עמשמ ןדע ת׳לדק לוכ קאכ בשיו ביתכדכ ןיק ה!
 ןידחזעונא םסו ויה םלוע לס וחרזמב ן קו ןושארה ס•
 ארקד סלקחד חול ךייג םלועה ברעמב היה עג ןכ
 סלק ןדע תחדק ונייהו ןדע ןג לנאש םלוע לש םדק ן
 תטלוק יקרזת חירש ר-נ תאד אהו ןדע ןג לנאש סל

 ןיי ;ןדע ןג לש אלי םליע ל ש יק ל/ת קיר י

 ןניעמשא^ו אתא אה\רינחםו והנ יררה
 ךי־רעד אקירסר ס רוזחיר ^רוכי חקוירד

 רמאי ער ]/ר ביז־יכד םכושט אניסא
 הנניר תאצמנו חיתכחש .י הנוקה
 יאה הניכ עמש אפפ בר רמא :יוכ
 אקמס אקר ערח איה יתקמוס אשמיש
 'ילוכ יל ןניזח אק אלד יאחו אי-יפו ארפצ
 והארסו יכיתיפ ירנ אלד אוה ןירוהנ'םויד

 ז־רקוכע הכח הארבב רועה ןכ קומע
 המח ו־רארפכ אוה ןבל םהחו ל1ח ןס
 הקוכער הפח'ארמכ הכח הארמכ אלו
 שכהה וראר המח הארמכ אירו לצה ןמ
 ןיתעדא קילסד יאמל םודא אנהו ןבל
 ס^י-יפי ארפצ אקמס אק אז־ר ארקיעמ

 ןדע ןנו ירדח יוא אפלחד ארפצכ
 אינפנ

 יקקחו יתשקב תיפי
 רכוח אב סא לבא

 םייקתנ אלד ןויכו ריזחל ללכ
 םג הנאתנד דע ירמגל חקמה
 ) ירדה יהידירת הנאמה
 ללכ התכיח אכיללכ 'יכת")
 וישכעי ןרכמ ןהידשב אלא
 ןכליה יליאב ן׳כח יניא ןעוט
 תקיל׳יער אנמני תיפי רכמב
 היל רמאד ט רוזחל ליכי
 תיעט
 רוזחל
 תקמש ריזחא ינא סג רמולו
 וניא יל׳מוא חקילה איה 'יעט

 תיער תקזחב ינח *ףאש׳יעט
 'כוקה רמחי ער ערד׳יתחקל
 ןאנמכי תיער יתנ אפ׳סי
 •תיעט ימחר רזוח רכומה'יפ י
 תא רטמל יתעדב היה אלי
 'יזחל'קמה אכ סא לבא וליא
 ןיט־ח ולזמש ינפמ וז הנילעב
 תיבמ אל וליא ול רמזל הנירו
 תקזקכ התא הז יל רמוא יל
 ןכ ךל הדימ יכחו סתתקל׳יער
 פ ־ ילי במ ינקז 'יבר השריפ
 •בא היל ןיעטי ינמ טהד׳ארנ
 רמאי ׳וט בוט ד ךל סיתיכמ תיפי תקזקבד ךיתיעטה אל

 תדסק ברד תיתש תאניא יבג לבא הר כמ תעשכ רכזמה
 אכיל סתה רגתל האריש דע קקמ לס ידח עדמ םדא ןיאש
 יאד ךלייכ הניקש היה עדיי) הניקה רמאי ער ער רחימל
 ןועטל ןמאנ אוהל יייישכ אלא ןיכז היה אל עדי היה
 יתעדכ יתרמג ןכ יפלעףאי ןה תיערש יתייה עדמ
 א ןמיהמ אל אהב לבא ס מדה תיישס ןייכ 7 ןתיכקל
 'ונקל יתעדכ יתימגו האנוא אכ׳אד עדיי יתייה ןיעטיא
 תש הנכל ינתקדח •• שיניא דיכע אל יאלי אהד
 ןיטיחכשי תיארמ ינש אהד הריחס אלו המודא תית׳לויס
 ךדיאלו הנכל אדזיל ירקדמו תימודאו תמכל רתיי אלו
 החידא איהש התק 00 לעל המודא תדיממש תשתיתייקס

 רואמ ירכ אלד אוה ןיריהנ : תיתמחש׳ומודא ןיטיקל ירק
 וניניע ההכמס סמה ריא ךתמ ךנ לכ לורכ וניא וניניע
 זימחה תימומדא רכינ ךישק סמהש׳ אינעז ארפנ לבא

 ןכיכרפ היהדארקיעמ׳יתעלא קיסד יאתלו : איה הנבל
 יאה ןל׳יסק היה אל יאמא איה הנבלל ת ירכמ אפכ ברל
 ♦קמס יאמא שרפל ןיצטי ינייה המ איכפו א רפנ אקמשד

 איכפב * איה המל סא



 א1)? ^^״3* ארחב אבב ישימח קרפ י&אסזזדו^פח"
 1 סכיהצד אחתפא ^יעלתד ברעמב תעקישש אינפב

 תח פ רכוחה ןירפכ ןחקל ירתא אהו ת*או ןיייחו *זי1 ידרווא קרזמב אפלחד ארפצב־-סכהיג שא תכמ תמדאמו
 כ חאז׳תורת הילע שירפח׳ויהל תיבחל תא קיטה .
 ןאכמ המורת יאדו םינושאר סימי׳ג לכ ןמוק ת אנתל אכיאי :םדקמ ןיעב ןצביתכלכ קרזמב אוהש ןיע ןגי
 אהי יאחא> המויתית׳יוית אהת אלש׳־לןי־ס ןליא• ויי״י ו״״״י ־"שת אןיז־ם איפצכ אנפיאיר״א•
 לא ןה דחא ןימ י׳רמא ןמיל , רנ״יב דגנ־ ל׳י׳יל הריאמו

 1 ״ ׳ ׳ ׳ ־ אכיאו סגהימארהיפא אפדחד אלפנ
 'רעמכ דגנכ הזיקה הריאמו

 ברעמבס סכהיג קכמ׳מדאחו
 המחה רוא לש דומעש יפל
 םידאמו סנהינ דגנכ הכמ
 אפלקד איכפכ זקכח המקה
 דנל ךלוה הלש דומעו'רעתב
 םידאמו ןדע ןגב הכמו חרזמ
 :ןדע ןנדידרוו׳ימומדא חכמ
 ןנבר אלי איה ר׳ינממ אמיל
 אלה דחא ןימ רחאד ןויכ־ו
 'סאתזיה אלא (ירזוח ןהיכש ןיא
 'וער ואנמנו׳ופי ןיטקל ימדד

 דחא ןיק: תופי יאנקכ)ועד
 הז לע הזח םרת סאו אוה
 היב 'כירקד המורת ותמורת
 ןיינעל ןכו ונתח סתימרהו
 סאד הנעטה ןיממ האדוה
 ול הדוהו ןמותו ןיי וכעו*
 לע העיבש בייח ןהמ דחאכ
 תנקמ האדוה אכיאד ינשה
 ויצע וא שת אל *•הנעטה
 רמולכ ובלק וחירק םא אטונ
 ןמ וחירק סא אה הפיה ןמ
 ואשת ןימה ותואכש הערה
 תומכ שדקת המורתהש אט"

 עילחהל׳נקמןיאוער איה6
 תואישנ :סירתל ריזחל אלו
 א;ו דבע אגאההחלאטזנ
 יפיה ןח סירת )רוזחיו ידימ

 הזש חקיי ןיינעל לבא 5
 ג ע א ןמוח וא |יי 'ינקל הצור

 'כיאד ונק אל איה דחא ןימכ
 1 ןיי סעטב היל אקיכד
 ץמוק ,עטכ היל ,קינד אכיאו

 ןהינש ץפוה אצכנו ןיי *. אבפיא ירפאד
 איה ר ן׳הינחמ אמילןחב רוזחל ןיירוב*
 אוה דחא ןימץמלהוןיי אינהדקנראלו

 ןנבר אפיח ולפאןיניב ינש רמוא יכר
 אלא יברד הילע ןנבר ינקלפ אל ןאכ רע
 םאר יאעדא רדבו המורתו׳ושעט ןינעל
 לע הערה ןג סרוהל ןיינמ יאעלא יבר
 ואשה אדו גיש הבויח ותמורתש הפיה
 ונכמ ובלח תא במידהנ אטח וירע

 ןאכר המל אטר האישנ שורק וניא םא
 וחכורהש הפיה לע הערה ןכ סרוהל

 אכיא רכפפו חקמ ןינעל לכא הטורח
 נ ז-!לו ארמחכהיל אחיגד
 אלחכ היל*תינד אכיאו אלחכ היל אחינ
 רכופה 'ינתפ י ארפחכ תיד אחינ אלו
 אלו ררפ הגה רדס אלו שמ ור־חל׳וריפ

 ןווכתנ אלד׳ושמאתעט׳תהד
 יוהד׳מוח׳נמנו ןיי א&׳ירפהל

 <רפה> ןיוכתכ סא לבא'יעט
 עמשמ ןכו המורת דה ן׳יוח

 'שק לבא המורתל ,תפסותכ
 םרותה הבר השאהב ירמאל
 !תמורת הרמ תאצמנו תי שיק
 ןמ ןכי םורתיו רוזחד׳חולת
 םתה י רמא רוהטה לע אמטה
 פ״עא חורת יתמורת גגישבד

 רדיב :״יפ סשו העטש
 הנק 'טחיס טג לע חיכהו
 פ עא ירייא דדח רכומהשכ
 תלעומ 'שיא רכ;מה תכישמש
 חלתשחש ינאש אכה חקולל
 טחיסיבנ לע חיכ") דדנמסכ

 אל'הכו טישב קקיל דדח לכא
 ר עמש אל חש׳ריז י מא היה

 לבא ותפוק ךי/יל דלומב אלא
 לישמד נ'עא אל'קיק יבג לע
 ךסוח וליאכ אט׳ליסכ תלעומ
 תלאהימ ,בישח אלכ ותוצרב

 רכוש חקיפ !•דיה םכאו חנק א1)ךשמ רנק : אטמ סב הנק
 ונלטלטיש דע הנק אלהו ירה ורבחמ ןז־רשפ חקולה ומוקמ תא
 :הנק והש לכ ונכמ שלחו עקרקל רכוחפ חיה סאו םוקפל םוקממ
 .־־■שגפיפ יכגלע חיגהו דרכ ןנחוי ינר רמא יסאיכר רפא שג
 ךוהר רזובנ אלא ינר ענש אל אנש יס< יברל אריז יבר ל א הנק
 י,,ריד רר נ ,"עפש ישניא ירבג אריב ןנברמ יאה ימד ל א ותפוק
 םאר עמש את הינימ הייביק אל וא תינימ הלבק יעכ ארמימ וחפוק

 רצח יבר רטא יאני ינר
 תוערו תיפי קטיקל ימד אלו

 ""י, תיייפ רכיייל ׳ינת" י תצק ילניאש אלא ול רייי לאשש ל״י ילל ת־א אי" דתי יהל תיא א״עט י" ־יתלד
 לידייד דדח אגש פ״עא הנק ::לדפ לפ ינוילו אטייסל ןמכ ךנייי י ךלי ןרל היא לכ יידיל יכפג םימדה יצ קספו
 ולנל 'גייחאיל לנח אל דסוי)דיויש פ עא קספ אל םא לכא ול רכ" ה״כ אמלעב אתלימ יילג אלא לנ אי א״עמ אי
 ו" :לוזל אלא סנהא אל רמול לוכי ה״ הצריש ל״ לכ ןליייד תולפהל לוכי ילו״ל ן״יעפ ׳ה אעד א־״ס אל7
 ,חאדל הנק תקול לש וילכ ךותל ןתנו דד" לכא אטוייס יכנ לע תדלו י־" לש יילנל ךמס ןימו הנק אל ןפ" א.י

 ןנירמאדכ סה םילעב תישדב סא ומוקמ תא רכיש קקילה חקיע היה סא , '
 ילד יליחב אלא הכ סח אכייש אלד ההבגהב ןכרד ןיאד ךשח והכ יכתק ךכליהו ארמגכ הל יקומ יביבר יפיצשבו חנב
 ;י ן , - ׳ ..^_י ״״י • 'רחייד זיירמאדכ אוה ההבגה רב

 ולה הנזי אטחיש יבג לע חיכהו :רכומ לש וילכל דדמ ,תג :הל פ!י חגכ׳וכרבוקמ היה סאו : \ גו ונט . דכ י נח
 >צוכ הסרכ יתעמש ינאו ס דיחי לש ליבש רמאד תיא׳טמיסו םימדה קספש ןמכו חקול לש יתישרכ רכזיי םחינה ותחנ

 אתש ; הר ינכ ךיליהל דסע וניאד סיפתישה רנתכ סהלס סינפח סס דיתעהצ סרא ינכנ עושר שיו ה רמ



 יא אתית יכז ה;ק אל יכל
 אינהזי יכיה רכו ;י לש ויצנב
 וזיכ אינהח יאדידאכישמ
 טקכדמד׳ארנוןמקל שרפאש
 אלד עמשמ ךסמ אלו דדמ
 'לדמ !הכיסמ אנאידימיכהמ

 לע ׳ינה אלז דדמ ינתק
 יאד : ךסמ אלו עקרק יכנ
 כ לכא רגא ןאממ ה׳רב

 ׳וההייבמ רגא ינמ אטמיסב
 :׳טמיס איההל חיתפד י יבמ

 *צעב׳זסרב יא׳חאק (יכד
 המקואל מ'ה הלוכ 'וב אוהי
 ת ךשח שרפלו סיצעכ׳ישרכ
 אלא אטחיסל סיצעכ תושרוי
 ד ךשמ ןושל ךייש הזה אלד
 ואיניה רמיתל היל הזה א (י

 דאל : םילעב תוסרזי
 נ'א ת אנ טחיסב ןאכ ה רב
 אל רתאק יכהדל^ייטא יאמ
 אלא םהינש לס רנזיכ איעכמ
 •לב : ינק ימנ אטחיסב טא
 ותינהל תזשר ול שיש םזקזי
 דדח ליעל ׳ילמא אהו ת או
 ק אטמיס יבג לע חינהו
 ותפנק ךיתל אנתיקואו הכק
 אל לכא דדמ אקווד עמשמ
 רמזאו וילכ ול הנק אצ דדמ
 ןזיכו ינק לד תיחל יעכד יר
 יכק לד היל רמאדכ דדמד
 יכה יכירנד אחינ תשהו יתד
 £> איהה ימו ןכחיי׳רד ירת
 ה'רכ זליפא רמאקד ליעצד
 אתית" אטמיסכ "ןכיחקזאו
 אלח 'תשד ליו בירציא יאמל
 עברא :רמתא תרכח ללכמ

 י "**יזמ אנב?■. ישימח קרפ. הניפסה תא רכומה

 !ילא ןנחוי יכדמ תעמש אל אמש רמולכ 'ר עמש אל אתש יצחהש ןזשלהייתויזישזי־זח הז חקמ ןטוק ןטתישה רכזה
 ,ונמישכ וי:כ היל יגקד תקזל לש ותפיק ךותל 'יכהו דדזמכ אלב ףא הנקד היל עמשמו וילכ ת'יכז אלכ סזק
 לבא סיפתישה רנתבכ וילכ םש חינהל תישר ול שי ירהש ואל יחמ הנק אל ךסח אלי ללח עמש , את :הכישמ
 דחיימהיישר אלו׳כיא הפישח אלד ינק אל ילכ אצכ׳טמ־ס ירייא רכומ לס )ילככ אמליד ת אי ׳יסא רל קי אטמיסג

 אלב ילכ ןכו אכיא חקזלל וסחו שחיס יכנ לע תיכה הלו

 יאפ המ הז חקה ןטוק ץפתושה רצח * י * ״ "
 נ ה וחפוק ךותל א1? עקרק יכב 1דע דאיר
 ןנחויר רסא בקעי יבר רמאר ארכחספ
 ןיישק הנק א^׳טמיס יעלע חיגהו ־חס

 ךותל דרומב ןאכ ונש ואל אידא ידדהא
 ט׳ש עקרק יבג ירע ררוכב ןאכ וחפיק
 יאמ חנק איל ךשמ אלו ררמש׳ח
 'שיר'יטיא יכה יא ח׳יבא1? אמסיסב ואיו
 ימ ח רב הכישמ חנק דדמ איוו ךשמ
 ד־־רייורת ירמאר אכרו ייבא אהו אינק
 ידש הניאש רצחבו ה׳רב הנוק חריסס
 ,יהש׳צחבו טסיסב הנוק הבישמ םתיגש
 ם לבנ הנוק ההכתו םהינש •לש
 'ינרה׳ושרמ ינחקד ימנ ךשמ יאמ םוקמ
 היה םא אפיס אמיא יבה יא אטמיסיו
 םיברה׳ושרב יאו ומוקמ תא רכוש חקיפ
 'ילעב ושרב םאו רמאק יבה רגא ןאטמ
 בר ןמוקמ תא רבוש חקיפ היה םא איה
 םרא ידש ויילכ וה״ורה ׳רטאר יראוסשו
 ןנחוי 'רוה׳רמ ץוח םוקמ ירככ ויד הנוק
 'יפא והייחת ירפאד שיקל ןב ןועמש רו

 ה׳רב ןאכ יגיילפ אירו א9פ בר רפא ה רכ י
 הניאש הר היל ורק יאמאו אטסיסב ןאכ ?
 והנא ר םאר ארבהסס נ ה ריהיה תוש^
 ילבכ ויל הנוק םרא לש ויילכ ןנחוי׳רמא
 תושר ויד שי והיגהל תושר ול שיש 'ו,למ
 עברא שח םש אל תושר ול ןיא ןיא

 וילכ ןינכ יכק אל אטחיס
 ןייסר ול ןיאד םיברה תישרכ
 ןגתל דדומ :םש ןבישזהל
 יעב ארמימ אטתיסכ ותפוק

 רכומ תישרכ׳יפא אה '*חתכ
 ארד״ר״ינימ הלביק: היל ינק
 סיניח׳לביקאל וזי טא ברא
 ר׳אד :'יכיחהלביקד שת :
 רנמ ** ןנוימ'ר לש וכר יאני
 ז׳טמיסל ןידה אוהוןיפתושה
 ערפמלכ הזח הז תקח ןיביק
 יבג4מ ואל יאמ " :ליזאו
 הלביק׳ חלא יסא ירכ עקרק
 :יאני׳רדצ׳עחש יכ יכה יתב

 •ברדו יסא׳רד ידדהא קישק
 : בקעי׳רד ךהא ן יישק יאני
 ןימא יסא׳ר׳וכ תיש ואל אלא
 הנק ןנחוי יכרח עמשש רתא
 סנק אל עמש בקעי יבר סנו
 ןנזיוי 'רד היחשמ רתאקדכ
 "וכ דדומכ ןאכ ׳ישרפמדבו
 ותעזחש 'יפכ העט טא יברו

 $ הצביק אצד רתימל אכיאו
 ©ושמו יסא כרל אישק ש ת
 אלו דדמ :הלביק אל יכה
 דדמכ חרב לעכו גק אל ךסמ
 יריית עקרק יבג לע תינהו

 אישקד ש׳כ ותפוק 'ותב יאד
 *רצ ןיכ יאני יכלל ןיכ זהליכל
 **שקו ילייח ילכ אלב א1!יסא
 סנק רחאל ודבל יסא יברל
 אל ;הנקאלינתקאכהו
 ךותל דדח סא׳טאוה׳רב
 כ ןיאד הנק אל יחנ ותפזק
 "ןשדכ ול הנוק חקול לש ויצב
 אהו :ןי״קלדכ םיברה
 ןיי שי רפ ליעל יוכ אבלו ייכא
 רכזש חקט היה םא אפיס אמיא:ה׳רב אצא יריימ אטחישכ ואלד טה יא : הסג המהבבו הצטסב ןונב הריסמ : הל
 תזתפה יטמ אוהה ינכמ רגא ינמד ידיימ ןיפתושה רנחכ וא אטחישכ יאדו אלא רגא ןאממ איה ה רכ יאו ומוקמ תא

 "•׳י׳• ן /י י-•* ״ י יי ן י ^ . , , י

 ןיזשי יל שיש סממ לכ :ןנחמ ר ו שיקל ׳ילד אה אטחיסב ןאכ : תידימ ׳דד אתיירכב ןמקל חכימדכ ןהינש
 ןוגכ תזשר )צ ןיא ג תישי ול שי ונייהד תקלדכ ינק ליז היצ רמאד ןיגכן רכזמ תיש יי ןיפתישה רנחו אט/ליס ןימ

 ג״ה :אל םיכרה תושל



 ב*יק ארהכ וייככ םישימח קרפ ^£5^%^

 שרפל ץאד לאומש וכיבר׳יפ ןירכומב תידימ עברא האלמתנ אלש דע ןירכזמב תידיי עברא אתפסותב ג ל
 (1 דקפנו רכזמ תישל אהל תייישר עברא כי^ש הדימכ א דכ חקולל הדימ אלמתנשמ רכזמל הדימ
 תיריכשי הלבק רמיתל ךייש אכהז אכהד איה אדח ןישאר ןישאר ןהמ דחא לש הדיח תיה סא לבא ןהינש לש
 נ.יכיברעיל ןכ סאד ושירפל השקי ההבנהי האכנה םיקמ ׳ישלב לכא ןהינש לש הניאש לנקב יא ה׳לכ אד חכ הנק
 דנרי לכימ'ישלב יהניכתיל) , ,
 1ילע לבקש דע הנק אל דקפנ תא^רמחנ אלש דע ןחבורב תורפ ברא

 חקוירד הרסה'אלפחנשמ כופ1!הדפה
 לש הניאש הדבכ םירומא םירבד המכ
 ןהמ'חא לש הרפ החיה םא לכא 'הינש

 'יכרה 'ושרה אר׳טב הנק ןושאר ןושאר
 תושרכ לכא ןהינש לש הניאש רצחבו
 דע וא הגהיבגיש רע הנק אל רכופ
 ןויכ חקול תושרכ והושרפ ;ונאיצויש
 תושרכ חקול הנק רכופ וילע לכקש

 ׳בוח יילע לביקש ןייכ הקולה
 ׳אל רכימ תישרכ הנק הז ירמ
 דע יאהנהיכנישדע הנק
 תישרב׳ילעכה תישרמ אינייס
 ה:ק אל ילנא ןידקפימה הז

 'וכשיש דע יא יילע לבקיש דע * ,
 עברא שיריפי ימיקמ תא
 עברא יאל סירכימב תידימ
 םיברה תישלב שחקתיישד
 'ישל חקיל תישל רכימ תישי
 תישל אהד ילנא ןידקפימק
 איה אדח דקפנ תישרי רכזמ
 'לכק׳חימל ןייש אכהי אכהי

 ההכגהי׳אניהי םיקמ תירטשו
 ינתקד , םיקמ תירטש לכימ תישל יבג׳ינתמב ןנת אהד

 םילעכ 'ישלב ןניחקואו למנקת תא רכיש חקיפ היה סאו
 'ד'ידימ ד ןה החז תידימ עברא אכיל היש ןכידד ןייכו
 לש היאש הדימ ןה יליאי הזמ הז ן׳קזלחש ןיניד לשןיקילזי
 אנש דע הב״ירחאד ןהינש לש הניאש רגחכי ה׳רג ןהינב •
 ירה חקילל הדימה תאלמתנשמ רכומל הדימה האלמתנ

 ם תש ירה 'כ>ק ןישאר ןישאר ןהמ דחא לש הדימ תחא
 רכומ תיסר׳ג ילה הנוק רכומ לביקשכ דימ תקול תישד
 הלבק האגיהי תהבגה ןיד והב שרכ״קד דקפנ תישלו

 :צ'מ ינקז יבר ילכדמ היל יתאנח ןמסי ,ד ירה תייטסו •
 הדמב הימקל הל יקימד יכ ריזחל !יניי רכומל ריקיה סא וא ןמשה יא ןייה ךפשנ סחש לכימל הדןןה תאלמתנ אלש דע
 תקיל תישלב איה ירה תאלמתנשמ : רכומ תישלב איה ירה הדימה תאלמתנ אלש ןמז לכ ךלליה ןהינש וליאשהש
 <ננהל הזגו הדידמל הזל סנל היליאשה ןכ תעדלד וילככ ונחיני יא ינעינניש דע זא יתיניש דע יחקמ הכ לנוכילו התחקל

 ואהנאיגיייא הנהיבני וא
 'ארנ ןיאד דיעי ימוקמ ריכשי

 לכימ תישיכ הלבק ליעותש
 ל יתושר הנקמ םלא ןיאד
 ןנתלכ ומנע י׳ע םירחאל
 ןהל הכזתד ןיפתתשח דלימ
 לכא םילידגה יתבו ינכ י׳ע
 ינפח״ינעקל יתכ י יכב יע אל
 שרפל ןיא חמימטן1יש

 יעבד יאמלדתידשרכישחד
 ויקיל לס הדמד אתשה רמימל
 ןיישרכ ש כ ה'רכ יליפא ינק
 אל םיכרה תישרכד ןכיקסמל ףיסב ל אהד הכ קד לכימ
 תלכ לכימ תישרכ הנק יא ןל חיעכימ יכה יליפא הנק
 רמאקד אהד ישירפל ןל איעבימ כיא> אל יא חקיל לס
 ילייח כיק לס זילכב^הנהבגיש דע הנק אל רכות תיסיכ
 הנק חקיל לס יילכד רמא יכ ןחקל ןכ לג יכה יאלכו
 ד קיכד דחא תיסר אלא בישח אל כ'א רכוח תישרכ

 ןיב קוליח ןיא אתשהד םיקמ לככ הנק חקיל לש זילכד
 ')סיס תלמ סיצכדתידמ׳ד ישחדל׳נ אלא כוח׳ישרלט״ר

 גה :דקפנתלימיתקילתלימי לכימ תלימו

 ׳י ,
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 סב יהימי צחנחשז ברכ חנדל גיזחי שייע /-׳ י•׳ הנוק חקו; ;ע !־.^7 !לכע ׳ח?; ה־;זלכיבסי יג הלאשכ ןכ
 התייה סא לבא :אעעטיריפדכו׳וכי םהינש לש הניאש הלחב:תקול לס יילכ ינק סתהד הימקל הל יקימ ןהינש לס רנקבו
 מ לש הלמה סאש הדתה לעכ הנק הדימה ךיתל םינתמש ןושאר ןושאר לכימ.לס זא חקול לש יא םהמ דחא לש הדימה
 לש וילכבו ך׳סחיס דע הנק אל םימדב קספש פ עאי הקיל הנק אצי יכזמ לש איה ירה הלמה תאלמתנש פ עא רכזמ
 תמיפהש ןמז לכ חקול הנק אלד ןמקל ןנירמא יחכ חקול תושרל יליפא אהל חקיל ינק אצ אטחישכ ימניא ה 'לכ לכימ

 פ עא ךסמלימדד הנק ןישאר ןישאר יחכ תאלמתנ אלד ג עא חקול לס הדיחה סאו עקרקל סכפסיס דע רכימד וילככ
 הניאש רנחכי :ה׳רח ן׳יק רחאל ןאחל אישקי ה׳רכ :יל הניק הקיל לס יילכד הנקד ,ינתמ ינתקד לדמ א;ש
 אל רכ׳ח תיש רב ןידדימ ויה סא לבא :ה רד א• חוד ונייהד סשדידמל תישר םהל רנמ לעכ ןתנ אלש ןמכי ןהינש לש
 •כ אטהח אל הכישמל ךשיי דדחי קסכשפ עאי הנק אל רכימ תישרב חקיללס זילכד ילס הדימהש פ עא חקול הנק
 'טמל ידי ףרניש וא אטמיסל יא חקול ת׳שרל לכימ לס יתיסרח׳נאינייס דע יא׳יקמ לככ הניק ההבגהל׳היכג ס דע רכזמ
 ןמקל יהימו הל יתייח ןיתעחשכ ןחקלו 'גניו ררגח היל טג תביתככ'ירמאדכ הלכיקי תטה תפיקסיאל ךימס ה׳רכ׳שלסמ

 :חקילל ינאמ יחיכס תקיליבז רפי״ד ינאמ יחטש רכיח יכד קקול יב תקילד הדחי רכזמ יב רכיחד הלמכ הל יקימ
 הייזכק וז האובת לכ היצ רמאי הנרחכס רכיח יילע לכיקש ןי כ חקיל תיכב ריכמל ותאיגת יכיחה אטהש חקילתישרכ
 לטב ילכהד רכימ לש הדימהש פ עאז ותישר היל יכקד לדח אלשפ עא דימ חקול הנק : האסי האס לכ ךכי ךפכ ךל
 ולנא ןידקפזמה :הכקד 'ינתמ ינתקד דדח אלז ךשחת ערג אלו חקזלד הדימכ הל ןיימ היחקל יהיתי תישרה לנ *
 ותטכ )יתמיפ דודמל) ריכמל ןיתגריפ ךרוכל יתישר תא דיקפמל דקפנ )ל הנקה אתתעחי ייתיריפ רכימ םס דיקפה

 דע :םידקפנה לכ ךרדכ



 ע£ק;*׳ל5*׳:> :י• .. ־ ׳ו,ר-,ך ר9' ו ימימשה תא זבושה

 ולצא ןידקפנה הלה תימיה אמפסיתב ןניכרג יגנד
 ז הגהינגיס דע )א ויצע לביקש דע הנק אל

 ןכיסרגד ,ירפס יבל לפא ומוקמ תא רוכשי )א הנא י־יויו
 גהניכתיל)יהניכרעיל) השק׳באיגויש דע )א היילעשדע

 :ד^־יפנ ידהב רכ י יי תישי
 הטקבד עמשמ ליתש־ד
 ב ת א) הניקל יל הכ>ז ידכ
 יל הנמ *רמאד ןדניגד קפסב
 דהעי*ב יכולפלרהכת ׳ ךדיכ
 ,נ דחעח׳ירצ המ)הנק תשלג
 יכזכ ןתד סז-ה תכומ אה
 הז טג ןת לאה קחד ימד
 ידבעל הז ׳ורחיש׳טשו יתשאצ
 ,)יזיישב רזוח וניא) טגכחק
 אלב כ'או יכזכ ןתד סושמ
 אבה חאדכ )) הכקי׳ג דמעמ
 ןתשלש חעז־ד ת *רפד יאתל)
 לס )תרכ לעב )ליפא הנק
 ךירטגיאד ריפש יתא דקפב
 שרפמד יאתלו׳ג דמעמ ךכל

 טזכ ןת ילחא אלד תילימב
 תוא זל ןתטס׳עשבד ביה א^
 אל ידיב היה רבכ לבא ןת ול
 ריפש יתא יבזכ ןת ןכירחא
 'גדמעמימנ יכהאד לי'דועו
 קפנה דיכ ןזדקפה ןיא׳יפאד

 וניא 'ג דמעמ )אל יאד י:קד
 אוהשכ אלא יל תוכזל לוכי
 תקול לש ;ותושיב
 )א תקילהכק רכומתזשרכ
 ליעל 'ירמא הירבדנ'עא אצ
 ינייה סתה הכקאלע״כלד
 יהצ אחינ אלד סושמ אזיעונ

 לכא קיבש ןאמל)סייפ ןאמל סש םילכ חיניש ה״ל ינבל
 לקמ לכד ןכוייי יבר רחאד ניעאד איעכימ רכומ תיסרפ
 ה״ר אלא טעמל אתא אל אמליד הנק )חינהל תושר )ל שיוב
 אזהש המ הנקיש חקולל סוקח ול ליאשמ אתש רכומ לבא
 ןנחמ יבר רמאד אהת טישפ אל יאמא)ת׳אי לצ רכזמ
 דדומכ ליעל קיסא)הנק אטמיס יגג לע חינהי דדמ ליעל
 שי) אל רכות תושרכ לכא אטחיסב אקידו ותפוק ז/לל
 רכיח תושרכד סושמ ונייה אטחיס טקנד ןנחוי רד רמול
 ןנתד אהא רמאקל קרוזהכ ןיטינכ עמשמ ןכו היל יעבמ
 שרוגמ יאמא קיידו׳ריגח תלק ךותל וא הקיח'תל הל וקרז
 ,ושלב קקול לס וילכ מ*ש אוה רכומ תישרב חקול לס וילכ
 יבק הקית םוקמ ןנחוי יבר הלע ינשמו חקול הנק רכומ

 ןוגכ : הל דכק התלק םוקמ הל

 ןיקולל׳ושר ול דחייל דיקפמ תוצחב דקפנ וילע לפקיש דע
 ימכ ןידה אוהו רוכשיש וא :סס סה רשאב תחיפה תונקל
 ינ ךייש יחנ אכהו תורטשו הלבק ךייש רכומ תיש ר יבג
 ©תסד ינתק אתלימד אחרוא א:ת אלא האצוהו ההבגה
 (יוה הצור רכומשכ רכומ
 יצתק בליה ותיב תא תונפל
 וניאד האצוהו 'הבגהסתה

 ריכשהל אלו ליאשהל אל ן׳פח
 'לבק ךייש דקפנ יכנו יתישר
 'קפנ היהש יכיה יבד'ור טסו
 לומשי כ'ה ןושארה הז לש
 בת אתוברו יניש לש ונודקפ

 שכו תירטשו הלבק אבה
 יקוסד ןאמלו 'אצוהו ההבגה
 רכומ יב רכנחד ינאמב ןמקל
 אכיא חקוליבחקולד ינאמו
 'קפומד ינאמב ימנ תוקנאל
 ןיקול ינק אל לליהו קפומ יכ

 שקמ הל ל'מ :דקפכד וילכב
 התיה סאד יכתק יכה וליפאו
 ןושאר סהמ דחא לש הדימ
 לש וילכ אתלא הנק ןושאר
 ןאחל ,ישקו הנוק הלב קקול
 ןהכא לצו הלח [ות רמאד
 והייורתד אלא: ןכקויר׳א
 לס וילכ :ןטתנשה רצק
 'ספ ןוגכ רכוח תיש יב חקול

 בא חקול לש הד מ ךיתצ ןתנו
 וילכל ןכפ0ן ולס הלמב לדמ
 אוה בוח לש תיכהו קקוצ לש
 וליאכ חקיל הנק :
 :חקוללש ותושרךיתלןתנ
 רקיע תושרד הנק אל וא
 (ייה הכשמ הותיכת :תישרה יכנל לטכ ילכהו
 'ידגב לע רמולכ הקיח ךותל :קייזה קיפנ ןיטיגב

 וכותל !יטתונ םיסנהש לס התלק :תשבולמ איהש
 התלק הל הכוקד תשרוגמ וז ירה :תוירוניצו ןיטקמ
 נד0 רמולכ אלכועב ילכוע האת הויקחד : שרגמה תוסרכ

 ורבישש 'לכוע ומשש לן שמב וכיה תיאכה האמ אנרכ הב
 לס וילכ הניק עמש ןכ טרפ קרוזה קדפבד הזה םעטה
 יארומא יכה לכ יצ רתמו חקול הנק רכומ תושרכ חקול

 ב?קרקב תירגנ הניאו הכ היולת *• הנימ ףלית אצד סתה
 ־ י ח׳וקח לכב הניקס ההבגהל יתדד התלק הל הנק ךכלו

 היולת כיאש ע׳עא׳רוסק :הייולתי הרישק ונייה הב
 5ש פ עא הייגצת רג אצו הב הרושקו עקרקב 'ררגנ

 יא עקרקב תחנומש פ*עאו היתיכירי ןיכ : הרושק
 מ ותוא הוה וישכע 7ען ותשא בשוח םוקמ לע ד עקמ

 ,בוק ;הליטק '

 חנק אל !1דצא םידקפו־נה הירה תושרכ
 ח־רא רוכשיש ר;ו לא 1% 1?בקיש ר;?
 רצחבו 'יברחלשרב אהיס ינחק וכוקס
 שסמ ה׳רכ ואל יאפ תינש ירש הניאש
 1לש הניא ש רצחד אימור אהו טמיס א1?
 ש לש הניאש רצח יאפ ינחק םהינש
 סנלו הלוכ יאהד יי• אלר יכנ םהינש
 הינימ אעב והייורחד אלא הרוכ יאהד
 חקור לש וילכ אנוה כ־ימ תשש בר
 היל םא אל וא חקול הנק רכומ תושרכ
 ךותל וא הקיח ךותל הל וקרז חוחינה
 1 בר היל רמאתש רוגפ וז ירה החלק

 סניההכ היל תטשפ אפעט יאמ ןמחנ
 רמאר אלבועב ילכוע האכ חויחמד

 !־־רתיהש אוהו לאומש רמא ארוהי בר
 ז־דרושק רמא לרו הכ׳יולח התלק

 רכ אדא בר הב היולח הניאש פ עאו
 תהנומ החלק החיהש ןונכ רשא הבהא
 יכר רמא אישרשפ בר היתובירי ןיב חל

 ןונב רטא ימא ר
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 הל ןקונד יהנ ת־אי תיתלק רכומ הנעב היהש 1דגל
 כ ה ןיזה יעכ אל םיקמ לכמ הליאשמ) עיסי
 רטסב ףכננ הנקכ עקרקהש ססכ למושהכ ןנירמאדכ
 ןיאד ג״עאד הביר ץריתייכ עקרק יריכש ךכ וכ הקזחב)
 הל שיד ןויכ הל ימק סזקמה ,
 יגק סס העלק חינהל תישל ן גחוי ר הוהדק רב1מ ,רדעכ .דיהש ןוגכ

 החרק בוקב ה1? יונק הקיח םוקמ רבא
 יפ1? ןנחוי יברר ט׳מ אבר רפאו היד יונק
 הקיח םוקמ 4יע ארריפקמ םרא ןיאש

 תיל יל שיש סמוקח לע ד
 'וחמ לע אל :ןיט ג תכה:
 הנ טישכ אלא : עקרקל
 תיכב ןכ )דדמש חקילד תלכ. '

 יו
 א

 ׳י
 ז
 י

 ד,
 ןי.

1 
 יכ
 ח

 ץ
 הר טועפ אירא החלק םוקמ ^׳ע אירו
 ש רע הנק אל רכומ תושרכ אה יפ
 יאמ ותושרמ הנאיצויש רע וא הנהבגיש

 רכמד ויירככ איי קולר ויבלככ ואל
 בוכר וילככיפנ פיס'כומר וילכב'שירדפו
 לניקש ןויב חקול הושרפ אפיס אפיא

 ו חקול הנק ךבו נ וילע
 אפיס חקול הנק יאמא רכופר וילכב יאו

 אפהב הקספ יאבו חקולד וילכל ןאהא
 יחיכש רנוכד ינאפ רכופ ינ אתליפר
 אנר רפא יחמש הקולד ינאמ חקול ׳ב
 ןכינכהו וילעופו וירבח ךשמ עמש אה

 ןיכו דרפ אלש דע קספ ןינ ותמ ךותל
 רוזחל ןילוכיןהינשקספאלשדערר□

 ןקרפ ןהכ
 אמ/יס ד שמז : הימתב ף
 ןי לס תידימ עבראמ ת>דיז
 זיקיל הנקי אל סייעלככנמ ;
 רכיחד )ילככ סס דידמל ךרל
 זכתינ " ירהש רכימ תלבקב

 : ןכ כ'ח יבקז ןניכר תהגהב
 האמתהו זתינ ךותל תקלצ ןש
 םדיק ריזחל )אב סא דדמ א
 אל) שי האמת תכישמ אל ה
 )תיסרל החנזה אל)סראינ
 מ ןקריכ הב יכתקד אפיס
 ןסינכהלקשמש׳תלעב׳סנכה אי
 ירהש׳יכקל איה׳הכישמ )אל '1
 אינהמ אל תיריע.ןזעס סדא^ן

 הכיק׳דא לש יילכד התלק הל
 קיש ר )ל שיש סיקח לכב יל
 פ ע,ר אטמיס יבג ימכ חינהל
 סיקמ לכמ יינק אס״יס ןיחש
 אל :יל ימק יחנה ילכה

 עמשמ רכימד זילככ
 גללעימ הכישמד אכהמ
 יכת קד לימ לס )ילככ חקילל
 זתישרזי 'איניחשכ הניד
 .וילכב יא1 :
 יכד חקינ היקיאמארכמד
 לטבמ אנ קיל לש )ילד טיה
 ןל תיא בל רכיח תיסרבגא
 אל רכ1 מ לש וילכד רתימל
 יוהי חייל תישר בגא לטבמ
 לס יילכ ד געא ידחדלינמ
 תישר בגא ליטב אל חקזל
 בגי לטב רכימ לש ילכ לכימ
 ׳בזמל היל אחינד חק)ל ת;של
 תוםרה בגא יילכ לטבתיש
 ד־״יב . :חקמה םייקתיש
 0 ״גלי ״ינכ ןילעיכי ןירמח

 כ״אד זי ןיכ )ילעזכייירמח
 ד עמשמ היה
 אלב כ״אד ןכתי אלי תקילד יילעיפז ןירמחביריימד
 אמק קרפב רזעלא׳ר יעכד אה רמאת סא)יתכ ?קריכ
 םילכ הנקי זז המהב ךיצח )לבחל רמיאה אעינמ חכבד

 הילעס״ילכ יימקאלהמהבל הכישמ איכהמ ימ זהמ הילעש
 ןיליכי םהינש ינתקל אינהמ אלד אכהח טיספת אל יא
 םיליחמה לבא סילמחה ךשמשכ אכהד ל״יז ןהב ריזחל
 יתניא ןהמע םיריחחה תא וכסמ סירמחה אלא ךסמ אל
 המהב בישח ידי לעש היל רחאל היל איעכימ אקילסתה
 היל רמאד אלא טהב יריימ אל אכה לבא םילכה הנקי
 :המהבה בישמל האטת ההק אל יכה״ישמ)הדירג ינק ליז
 קספ אלש דע דדמ ןיב דדמ אלש דע קספ ויב
 ןיידעד ןייכ ריזחל ןיליכי םהינש ימכ קספי ללמ )ליפא)
 ןיכ אפיסב יגולפל יעכד ס)שמ יכה טקנ אלא ןקריפ אל
 ןילכדמ) : קספ אצש דע דדחל ידדה אלש לע קספ

 דדמ ןיב :ןמנע תיריפה ךנ\,
 תקילד זתישרב הדידמ תעשב התע׳חניהש פ'עא ןירחח ק)סיפ סדיק רוזזיל יאב סא קסג
 אל היתעד אכמס אלד היחקל שלפחדכ איכהמ אל ק!סיפ םדיק הכישחייפא)קיסיפ םדיק יתיז
 הנק דדמ אל)ךסמ ינתקד ןיתינתמנרתני למכ ס"שי חקילה )א רתיי סירקי ןהימד קיספי אמ!

 ןקריפ :הכישמ םדיק קסיפ&ב
* 



 ?רמי דמ־״דכאמ ישי־" ך קרפ חניפסה תא רכופה 453$ <3*

 ת״או׳יכ הבק אל חקול תישרפ רכוח לש ייילכד *יי
 אתליד הבק יתישר תריתמד היל אכח

 רכימ לש וילככ תלעימ הכישת אהד הנק הבישת תריתח
 כ הנק יתישר תריתחד קייל אכהד ל יי ליעל יירבדכ

 ו וקריפד׳וקכ שריעדכ
 א*לש רע קספ ותיב ךותל ןסינכהו ןקרפ יתיכ ך ימל ;סינכהו

 רדכ ןהב רוזחל ןיללבי ןהינש ןיא דרמ
 ןהב ץחל ןילוכי ;הינש קספ אלש ד;/
 הנק אל חקול תושרב רכומר וילבדמו
 חנק אל רכופ תושרב יסג חקולו וילכ
 'פקיאקפששבקחצי רב ןסחנ בר רפא
 אלא ינחק ןקרפ ינתק ןכפש ידימ אבר
 יטוחד ילכוספב ישא בר רב רפ רמא
 אניברל רטוז רמד .רירב אגוה היל רפא
 אל יל המו קספ יל הפ יגתק ןקריפ ידבמ
 אל היתעריאכטס קספ היל רמא קספ

 ברלאניכר ליא היתעד אכמס אל קספ
 והייורח ירמאד לאומשו ברר שית ישא

 ייותאל ואל יאמ ייותאל םוק□ לבב םוקמ לככ הנוק םרא לש וילכ
 ןה־ול שיש םיסכנ םתה ןנח ינק ליז ל*אד םתה רכופ תושר
 ן׳נקנ ןיא תוירחא ןהל ןיאשו הקזחבו רטשבו ףסכב ןינקנ תוירחא
 ס^דכח ברד הימשמיתעמש אהל הלונתפארוסב הכישמב אלא
 אברר חיטשמ הל ירמאו אנהכ ברד הימשמ הל ונתפ אתירבמופב

 ןכורש םירבד לבא היבגהל ןכרר ןיאש םירבד אלא ונש אל
 ןיא ההבגהב היבגהל

 הבישמב

 עמשמ
 אלב ]י״אנ חקול ;"כ רכות ןיב
 ל ןסינכהש ןן*כ ימכ ןקריפ
 תישל בגא לטכילד יבקיל
 אוה ילכ אקודד יר?אן תקלל
 המלכ צבא׳ושיה בנא ל־טכד
 םירבד לבא :אל
 תינקנ ןיא הבגהכ קררש
 ךירבד אהו ההבגהב אלא
 ירטשד 'גולמ יבג תתש ימב
 היהש מול קמו ךסמ אל אהו
 היה אלש׳ורטש הברה ךכ לכ
 ׳ןייד לאל אלא היבגהל ןכרד
 אהל רמללכ אלא ךסמ טק3

 אהי :היבגה אל

 '>4'ותושרל ןסינכהו תקל ןיב רכוח ןיב ןקרט
 אד ג עאו קוליח ןאכ שי חקול תושרב הקנה

 ,׳הפ יכל יבהא קס׳י5 אלד סישת הכק אל הסנכה
 יתא קספ ךכליה יכ ןיקנומש היתישר היל יינק
 ׳ איכק דדח אלש

 יחל לוכי ןיאו
 •עשבד׳דידזי

 תושר היל
 טמ רכוח
 בישקאל

 בעמ אל
 , *׳יק דדח

 כ לע
 ׳תלעב

 >ל רכח"
 רמקל

 לוכיו
 ינורחא
 ¬ר דיד ח

 :יאמ
 ד■ קספ

 ס דע
 ;ו אל

 '1 ^כה>

 :הי הכישמ
 יא דדמ אלש

 . תמ רוזחל
 קו ןקריפס

 תועטו קוסיפ
 הינימ ףילי יכיה
 -בכעת אל רכומ
 יה אתציד חקול

 ייכק סושמ אל

 ן

'1. 

 סושמ^לא*.
 סדכ חחולה ןתיכקל תקילה תישר לע בכעמ רכומ לש וילכ ןיאש רמולכ רכומ הנק אל חקוג תושרכ רכומ $0

 רינהאד ןויכו רכומ לש ןיקש ךותכ וריפה ןיידעש פ עאו הדידמ םדוק קקול תישר הכקד הנק קספו
 לש ־*לכה תא תישרה לטבי רכומ תושרכ יתנ קקולד וילכ ןכש לכ רכוח תישרמ ןאינוהלו רכות לש

 קשה ןמ ןכפש) ןקריפס ונייה ןקריפ יאה ןכפםשכ> : התע דע ןהכ קזחומש רכומה תקזחמ ןאיניהל
 :עמש את יאה רמא והיאד אכר דפקיא :ותישר חקולל היל ינק ךכליהו רכומד וילכ אכיצד קקול

 }סימוש תילטח ימותל ילכוסחכ :ןקריפ ןכ תולטקה ןיתנומ ייהש גמכ עמשמד ינתק
 > יכתקלכ ול ןרכומל רכוח וילע לביקשכ דימ ותושר היל ינקו חקול תושרב וחכוהש יכתק ןקריפ
 רהש ןהימדב לזלזי חקולהו ןהימדב הצעי גימה אמש 'בחה םייקתיש רמיי ימד היתעד אכ^ס אל

 ג יק יתד וילכ תחנה םוקמ היל לישומדןאמכד ךילכ ךל הנקיש ההור יכא יכק ליז רכומ היל רמאד
 \' 0^ג :םלועל ןימייקש תוירחא ןהל שיש תוירחא :ןישנדיקד אמק קרפב םתה

 ,קפג רדנו לעכ הקזחבו העשה תא יל רסחו ךל הכיתכ וא ךל הרטמ ידש ול בתכ סא רטשב
 הכישמכ ;ילטצסמ תמלקא םהל ןיאש) :יארקמ

.ס-
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 ןמכ מ קלח זל שיש תלסרל זא ותלשרל ן££י*יש( *ביש
 הניק ההבנהד ההכנהב ןכש לפנ ןיתתלשה רנקל אטמ

 יליפא לתלשרכ התיכה ההיכגהסחד רבד לבבו םיקמ
 יאה הימקלד אתעמס אהל ־ <ל הארנ ןכ הכיפ

 ןכרד ןיאש
 ןכללש :ןי-ילכש
 בכלגה : םילק סי
 זילשרל ואינלר
 !ימולשתב ב־׳
 הכרדכ היל
 ;יתעשר די
 בייחתנ ר.
 ההכנהד׳
 תבש רוס ;ל* : .

 ג האנוה מ
 אכיצדיהבגהד ע
 תלשר יונישב א !י
 רוטפ :
 הכרדב היל <. %

 םישמ ותעשר ילכ
 התא יאל לכייחת /י

 תליעשר יתש םלשמ
 הבינג בויחותבש׳זסיא
 תאנלה תעשכדדקא.
 הליקסב בייחתנ) היי*
 תורעכ ללגא קרפכ ת
 יא אכיהל היכשת

 תבש ריסיא סיברה

 או־־ר1? רמאקר ייכא ביתרי איל הבישמכ
 ו־רנהב רכ אראברהיביתיאאתעסש
 נ רכבש כ״ח תבשכ םיכ בנוגה "באל
 תבשיוסאיריל אכיש רוק ביננבבייחתנ
 ירחש רוטפ אצויו ריגמ אגויו ררגמ היה
 'גתמבלא רחאב ןיאב הבינגו חבש׳וסא
 יעבר חיטביגימא אק אנת׳מב יסנ אנא

 הנק אל רבוט תושרכ עדש אה אנתמ
 ותושרב האיצויש רע וא הנהיבגיש דע
 'הבגהב יעב יא תהבגה רבר ירימ אמי־א
 רמא היל ינק הכישמכ יעב יאו היל ינק
 ירימ ינו—וק ןירדצלקחצירכןטחנבר
 הכישמ רבד ידמ ההבגהב ההבגה רבר
 וריבחל .רוריפ בודה עמש את הבישמכ
 ינבר ו־־רוריפ אה־־וו ינק דרמ אלו ךשמ
 אבה הכישמכ ינקד ינתקו ותנינ התבגה

 יא יכרבר יפילשכ ןניקיסע יאטב

 'הפיל יאהל ךירע אל׳מ איה ההבנל רבד סיכ אהו
 סטמל ללי ףרינשכ תליעכ ולא שירכ יכשחד
 לנח םעטמ אנא הכישמ סעטמ הכח אלד הלבקל השלשמ
 הכישמ סושמ יכקד סזיהד אכשיל אוההל אלא לרכקכלדינ
 דס יב הל רמאת סא)ךירפ
 ההכנה רבד סייככ ירייחד
 ןיכעל בייחימ יכיה כ א אלה
 ךכב׳אגוה ךרד ןיא אה תכש
 יא תליענ ילא שילב קיידדכ
 ךכב האנוה ךרד ןיאירטוזב
 םירבד שיד ליל יעכימכ אלא
 ןיכש ןרעל ךנכ האבוה ךרדש
 ןיא ןרק ןרעל יכה )ליפא)
 ןכרדש ההבגהב אלא ןרקכ
 ךרד ררגמב יתכיא היבגהל
 האנוה ךרד יוהד תרתחמ
 ;ךימעטילו חימצ׳יל לה יחכיא
 אכשרלאמית וידרנ^
 יממ אל יאמא
 היבגהל ןכרד ןיאש םילכב הל
 ב ההבגהב ןרקנ ןה סגש
 ידימב'יתקואד ליעל עמשמדכ
 סיכ :לגה ינתקל אכתימ יעכד
 כייחתנ רככש בייח תבשב

 ; ההבגהב לנייהד הבינגב
 גסא

 :ל5תכ אבויו
 סא ןינב הכישמב הר רק

 רמא) הז קרית לע המת> איה ןטק סיכ ד אדא בר ריפסו סתס ובישה ןכ אנתימב היל רתא
 אנתימל יזקד היל רתא .: איה והיבגהל וכרד אכתימ היב אכיאד בג לע ףאד ךל אניתאק אכתיקי?ר5
 הכישמ ונייה הארייש דע זא :בע רקז /יכר ההגה 'תאבמ ךכו הנוכנ דומלתה תטיש ךכ דאמ לודג םיכ ףד
 יפלו אוהידבכ רכד סא הכאינויש דע אוה לק רבד םא הכהיבגיש דע רתק ןילדנל :לק רבד ההבגה רבד ידימ אמ
 אפדע

 ד ,ידימד
 רמא ןכת ןישודיקד קפב תהד םירבדה סיזירכ ןכו
 ףא רמולכ הכישמב תינקנ הקד המהב ןצכר היל ירמא)הכישמל הריסמכ אלל ההבגהב הקדהל הריסמב הסנ המהב ט
 *פא אהד הכישחמ אפידע ההבגה אמלא ההבגהב לול וז של להל רמאנ הכישמב וזו וז םירתא ןככר ירמאיתגבל הכישמב י
 ירטוז יפילשכד והניכ ההבגה ינכדתוריפ אהו : 'ט תוליפ רכומהייכתממ שת :סתהיפמדכ הכישמב אלו ההבגהב שרל•
 ןילריפב ינהמ אוהש לכ תכישמד הנק דלח אלו ךשמ תיריפ׳כומה ינתק יכהד ןתשפ יבג אפיסב יגלפמקדמיכתמ עמשמ
 רכומה לכא הלוכ תא ךושמיש לע הניפס יבגל !יומש רחאדכ ומוקתת ללוכ רקענ והשלכ תכישמב)אלה טעימ רבד ירהש
 םוקממ ונלטלטיש דע ומוקממ ללוכ רקענ אל ןיידעד אתריפ תכישמב הנק אל ירטוז[יפילש יוהד געא ךורא אוהש ןתש.
 הר וליפאד רחימל אכיאד םש היהיש םוקממ ולוכ רקענ היהיש רתא םוקמל ונהיבגי וא ונכשמיש רמולכ רחא םיקמל ־

 כיא קרק יבג לע לבא המוקממ הלופ רקענכ הבישח אתילפ אדייכדמז מתחת שי סימ סתהד הדוח אכה הניפסב גילפד
 ןינכ הנק ךשמ סאש םימעפ תוליפ ךשומה ןתשפל תלריפ ןיב גילפמ אק יכהו יכרבר יפילשכ עגה : ידומד רמימצ
 אלא ןמקל עחדכ יברבר יפילסב רשפיא יאד ןתשפ רכוחה לבא ההבגה ש״כו הכישמ רהמ יאדו סתהד יברכר יפילשבץ
 ןחקמ ןיהיבגמה ךרדו ליעלדכ הכישמב אלו ונהיבגיש רמולכ םוקמל םוקממ ונלטלטיש דע הנק אל והנרידטלז יפילש ^
 ןירפקד ןנייה)םוקמל סוקתת טקנ ךכליה ותלשרצ ללטלנל ןל ךללהנ להיכגמ א1ן והיבגהש הלקמב לרי/חהל חע ןיהיבבמ ןיא 4
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 מ ישסו קרפ הגיפסה תא רכופה

 אמלסכ היל ידבע אל יח יכרבר יכילשב ןתשפ דמא
 קשפ ןכ) ירטיז יפילשב אשיל תמקימ יא
 ןכרד ןיאש םישמ ההבגהב היכ ןניעבו ידטיז יעילשב
 ההבגהב ןכרדש יפ לע ןא׳ירנד לאש לכא ללכ־הכ־שמכ

 י אתשה לכא הכישמב תדל

 בד וכי׳פיס אמיא יכה יא
 על אכיא ירטיז יפילשפ
 דל א^ 'ישירפדכ ולש לכ
 סל אכיל סטורא יכרבר

 יאתא יכרכר יפילזכ׳ימקמד
 דע אלא ה הקנ הניא ןויזפ
 ההבגהב ונייהד וכל שלשיש
 ןויכ הכישמב היחרוא אהס

 :יברבר יפי1זב אוה
 ?בק ןושאר ןי^״אד
 יגחאלדהע
 תישרביכתקד עיסמ ךרפימל
 רכוח וילע לביקש ןוי? חקול
 כ יתוקואל אכיאד הנק
 ׳ארכ ןיאו הדחה תאלחתכשכ
 ילייאד רחיתל ינמ אלד ירל
 ןכ םאד הדתהתאלמתנשכ
 רוסיסד אבב ידהב 'יל ינתיל
 לש יכי אש רנחבו ה רב ינתילנ
 והיתי׳יכ חקול 'ושלבו סהינס
 אפיסמ ךרפמל היל אחינ אל

 :אשירמ ךירפ יניי־י ןמכ
 תיתכש׳כהכ בל דמארב
 סי־ק וכיברל אתית ןיהב ייה

 הרמא אכהכ בר אל אהו
 *רואי׳נדמ ברפב איה הכשמ
 דיס ןכת ןיי אינימהקרעכד
 שרפמו יפידנא תושעל ידכ

 וייכהמ ןהשפ חקו1?,ד פיס אמיא יבה יא
 סוקסיד חז וקסמ ונלטלטיש רע הנק איר
 אר.יפ יביבר יפי רשנ ;השפ וטארחא
 ־ אניבר 1לא טימתעמר ןתשפ ינאש ירבע
 'חריספב תינקנ תסג סחכ ש ת ישא ברל
 ךועסש׳רו ריאפ ר ירבד ו־חבנתב הקדהו
 תקר זופהב םירמוא םימכחו רזעילא ןכ

 ההנגה תבר הקד המהנ אהו הכישמכ
 המחכ ינאש ז־־רכישמב ינקר ינתקו איה
 והייורז־ר ירשאר לאומשו בר ה־־סדסר
 רוזחל לובי ךל רכומ ינא םישלשכ רוב
 סישירשב רונ הנורחא האסב וליפא וב
 ןושאר ןושאר ךל רכומ ינא עלסב האס
 דחא לש הדכ ההיה סא עבש אה הנק
 'אלד בג לע ףאו הנק ןושאר ןושאר ןהמ

 רפאר ןוגכ חרכה תאלשתג

 ןיהב ויה תיתנש ןנתדכ תיתנש יפילכא יאמ אכהכ בר
 תידמב׳יפאד ןכיעמשאד אנהכ בל אבל איבמ ךכ יה'יכ
 תושעל ו ־רעישכ ד ס איכימה בי'תימ ךכלו ן־שוע ליח לס
 תיתנש שיש קיזח אל תיחכמד׳־תינתויח לכא תיתנש וב
 האלנ וכסניל רביד : שדוק לש תילייכ אלאי
 ןיאו רכסה לע ןיכרמ ךשנ והזיאב ןכתד אהד אכשרל
 סנכנש ןמכ רכשה לע 'טרהל ירסד ז ה רנתה לע ןטרמ
 רגאכ יזחיחד תוברהל ירש אל אעכד תיכה ךיתל דימ

 ךלי : אבה 'ירחאדכ רטנ
 ןכליה רתיי אלוייתפ אל
 אבכעמ הדידמ אכהד וליכ דודמ רוכה אהיש דע הנק אל חקול לש וילכבו חקול תישרפ
 וס ןיאס טל ול דדתשכ׳יפא הרטמה לכמ וב ריזחל לוכי יכה סושמו רוכמ דימו רממ
 לזמ דעו אוה חקמ דק הז רוכל א ילעמ הכישמ הכיא ןאס טבה ךסמש שעתו הנורחא
 יטס ת לטה תא ךנח אלו הרעה תא ךשמו תילטו הרפב רומק ןל רכחד אכיהד בהזה

 ן;ג '.די- אהו תי;ש תיי״ט הליבחה לכ ול הנקמשכ ונייה הלק דדח אלו ךסמ יכתקד׳יכתחו אתיילעח הכישמ יוה
 א-להל גכי איה ומגפ יכפה הריכח דחא לככ ל;ק ןושאר ןושאר : רכח המכ עידוהל איה אמלעב

 המהב םירמוא םימכחו
 י ונתי איה ההבגה תכד
 רפק ןנברדמו ןישממקד
 תכד בג לע ףאי׳נישמב
 יקרקכ הילגרב תקבדמ)
 יכ החרוא ךכליה ,שיקב
 נה ךירש ןושלמ תכייש
 מ דג כ תועמל ול היה
 י רתיי אלי רונמ תיחפ

 *תנ אצש דע איד כ הב י:תןד ןיפ חל ך יש אשיר איההמד רקיע ןכו וכ ימכ אכה קהב ויה תלת:ם אכהכ בר
 לש וילכב סכנכ י ןושאר ןישאר ת1 א הדמה תאלמתכל ןנישי־ח ז־ל ןהמ דחא לש הדימב לבא 'ונ רכיתל הדימה
 ;ע ףאו וב רווחצ לוכי ןי א'דמ ה תאלייתנ אלו ליאוה שי היכ עודי ןיאו הרדנח איהש הדמה ינחב וליפאד חקיל
 לכהש םיאלמ ןיאס טל דדחו רינ היל ןיכח אפה ןכש לכ לחיב ךל רכימ ינא האש וא דחיב ןל רכומ ינא רוכ

 ןכיקרפו *" והידרתצ איפקי תאלמתכשכ הדימו



 *מן^־ןי•
 •׳ , :ע

 הניפסה תא רב׳מח
 •י \

 רכומ יבא עלסכ בול םיעלס היב ןיה איל למאדב ןניקר
 נכוקמ ילכה יכפלדב דתל״י׳וטילב ןיעצ תלתכש בי ויה* •
 עלדי׳טילבל הטילב לכב ןייה וא ןמשהיע־גמש ןויכ וילמ

 יב גירק דמה׳אצמתננלילעה׳טילבל עיגהש ןו
 עלסב האס׳לכ רוכל ש

 הירק ארתבאנכ ישימח קרס

 ' דילז5

 האס לכהנקדךל
 ינקגילוגלל לבית ־
 יכזיקד אשירו ןוי
 כ אלל תא
 וזלכ יריימדיז.
 ב*ב ןיה ה ג
 ינק אל יכא
 עיגמה ן*
 הכי(יםה־״0
 הצורהו ןניקי
 איה ירה ליכ ת
 תא רומגי דע
 הלואש איוה
 *שירפדכ ת־->'
 ש הול"
 תחקל 1

 וא וילכ : ־תת
 כ ךירפקד יאהו ותו
 ינתקד אפיסמ ונלש סיר
 'וב לביקש ןניכ חקול
 סתהד ללכ איה אכרי
 ירייח׳אוכתה לכ *י
 הדידמ אלב ימי

 גול ׳יעלס רשע םינשכ ןיה היל רמאדב
 *^גהכ בר רסארכ ךל רכומ ינא עלסב
 ויז־ד תותנש ימנ אכה ן יהכ ויה תותנש
 לעופה׳ ת־רא רכושה ןמש את תודמכ
 ןרוגלו רנידב םכויח ןרוגל וסע תושעל
 ורכש לכא ונמיהתונהיל רוסא עלס תפי
 רתומ עלס הפי (רוגלו סעל רגירכ םויהמ
 יג^ עלסכ האס םכישלשכ רוכ רסאו
 יטנ *ייסה הנק ןושאר ןושאר ךל רכו□
 ת־רוגהיל רוסאו קספ קספימ אמק אמק
 יאפאעלסהפי (רוגלו ויל רנידמ ונמיה
 *ך*בר רמא אוה יל רטנ רגא אהו יתומ

 שימ ריסא ימ תוריכשב ילוזלז אריסיתו
 אלד אשיר אפיס אנש יאמו אשיר

 סילעס הת לכ ינקו אללש לכ עקרק ךל הפיי
 לחכ רהד ילפי די לע עקרקב קזחה רמללכ
 ןיכעל ךינחכ תייהל ךל הללאש אהתל איהש לכ רדנל לעכ
 ורקלהל רריבחל ןיי רכרוכה :הילעש המ הנקתש הז
 " 1 ׳ י ׳ י י י # י ״ ׳#״* ׳ ולזלהל לרקלה אקלדואל ללזלהנ

 :ס:חכ רלזזיל ךרד ןיאשא!!
 שריפ רלסרסל הרבשנ
 יפלסירטנלקה
 רזלחל למנעלהנלקייסרסהש
 אחיתל תיכה לעבל רכומל

 הרכשנ טקניאמא ןכסאד
 ירייאד אללזל ארקלי קכשל

 היה מימל היל ילה אשירב הב
 ללזלהי לרקלהל ןהינב רלסרס
 רוסרס היה מ ב י ר שריפ)

 ס ךרדכ ןהל דלמל םהינב
 <נתלנש בשכ ןידדלמש׳ירלסרס
 ידי לע תיכקה הרבשנל ןהל
 !יבכו ריסרסל הרכשנ הדידמ
 אלא סניא תמחמ היה אלש
 2 הדידמב הפי רהזנ אלש יע

 יכ

 יי ׳ י •יי"' ו 1*5*1; 1*^*/

 •י־יחחנ ריבע אקד אפיס יד רטנ רנא יכ יזחימ אתש״רמ הירהב ריבע

 םאו :*ל רטנ רגא ס יזחימ אל אתשהמ

 •, ,. , . הדידמ זימ ומו
 ץחד הנק דדח אצנ ךשמ אידהכ ינתקד יגתממ יכלרפל היל הלה הברדא דלעל הנק דדח אלל ךשח׳ינ/ >ת ,ל> <
 _ . , . ןיה רמ אקד יריימ ינהבד ינשמקד איילכיס דלעל הנק יכה וליפאו לצכ דלמ ליח
 רשע םינשב ןיה לצ דדח סא לליפא ןנ רכלמ ינא ןיה םתס היל רמאד אכיה תלתכס לנהמ המד אלה איילניש ואל ע4חד
 ויה תלחנש :תלחנמ תכסמב אנהכ בר רחאדכ : ךל רבלמ ינא עלסב גול ביב ןיה אידהכ רמאל דע £לחשל ינק אל ןי
 :ןיי שבכל ןיהה יעיברל ליאל ןיהה ישילשל רפל ןיהה ינח תדימל ןינחיס תולכ שכנל בע ליאל בע רפל בע שדוק לש
 רנידב ןלזגה תומי לש סלי לכ לחללכ רנידכ סליה ןריגל למע תלשעל ידכ ןסינב לישכע לרכס ול ןתנל לעופה תא %
 % יה ע׳־סכש סמ לכב ע ס לדפש הכי ןריגלל : לאננח 'יכר׳יפב רנידב סזיהח׳רג אלל ןרוגה ימי ׳לל רעד׳ל זישכע לל ן
 ע. ס לעיפה הז לל ןתמש יצ רטנ רגא יכ יזחימד םלשמ רישא: היבגליזלא תיעמה תמדקה ליבשב לכא למנע ריכשהלו
 ילזמנ1יניד האתכ ס,י האמ ס)יהמ ילכש סא לבא :לישכמ דע לל ןיתמהל ןסינב לל ןתנש רניד ליבשב ןרלגה תלחיב ^
 ימי 2 ן!!ע.הש,ע )יכשש ם),יה ט,אחש ןייכ סייל׳ירניד ׳ד ונייהד עלסב לעופה רכתשהל לוכי היה ןרוגל* וישכע !רכס

 הלמי דע׳״״״ יפ'ז?פב ל,ת/יה ד;מ ילה0 יטנ יגא דה אלי |יוחד ךירא דחא םלט םימי האמה תליע
 אל ראשייו יח/ק א 5םיי 1גיל ז תתל ריכזה ירהש א,ה עלסכ האס סישלשב יט יכד אכה אהי :ימד ןרלנכ
 יל רטי רגא י"?,!!6אי 1ישאי ירמאד טהל א־שקל םילשהל בייחל רתימ ינתק יכה וליפאו רניד האמכ ךרבלש טא !רמסי
 יתילד א בס" ? הי'כמ כ,שח 4 סזי לבד ״ ייזחל ל,כיד ז>'כ אה י׳יי"יאמא הנק אל הזש ןלט1 ה!ק
 אחיירואדמ * *ייג:י תימ,זעיניש דע ילייח אל יהניאז ןרלנה תימי רכש לל ןתנ ןסינב ירהש ןרוגה תלמי ןיינע
 •׳־׳"ד . ״ רכךך בג נ זימ יכ יאד םתהד מזרמז,..י^,* 4.״ <; "י, -י,*". ״*.,1 4,1. ליבשכ ודש ידכמ׳יבג^״מ יי *דוליןםיכח רי7יל סיד]יהד אכיה ןליפאן הימתכ י,סא ימ תיייכשכ ילוזלז יכל רלסא

 :ונממ תונהיל ר1סא "״ ח1יייי?ה געבמ ליק״ש הממו .יכחי הת וצ ןיאשכ והש צככ ומלג
 >1ממ 'י״מ !י״י״י " ^ י 'ים ת1י'נםב ילוזלזד ןמכ אפיס אנס יאמו אשיר אנש יאמ וירפזיד ונייהו •1'נ
 ׳״״ ד׳?ת״״"יז״ףא״חינהאכישדעה־אצמהיזהכדיכעקאצדןוי־דא,האמליענאד׳־״אשייי^

 ^ ן המתחו .מיכרכ
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 באכב ישימח קרפ הגיפסה תא רכומה •5)^^
 שלתד וחשמ ןציהמתמו הלמ לאלמס ,יבר תלדח ברל הייכתאד אנת ןאכ י£

 ואאו עקיקכ רבלחחה םלסמ תילימ בר יל הנשש רמללכ בל הייכתיאד
 י ךל תקולל רבלמ ל״אד אבר ימיכ היה אלהו בר לש ובר׳יהש ןכתי ךא־ה׳יל׳יז קד
 רמולכ םיכשי םירפסכ יחידבא רכ קמע בר יל״תא אבר רמא תומביב׳ירמאלכ

 רשבה לכ קרעפד תרל השקו
 היינתאד אכת לכיא ירמא ימכ
 קחציכרל היל י ומא לחכ ברל
 אל יבא היל רמא ימידבא רב
 לירכדלל׳קיע לכ לתכ לל יתיבש
 רמואו לבחמ רמיח ל היל הלה
 רב קחצי בר יבשד םת לציבר

 דתאול ימיכ חא ליה יתידכא
 קרפכ ןנילחאדכ אבל ימיב
 א רכ קחני בר רמא הריכ
 יתסנכנ תחא םעפ ימידכא
 ותלאל ץחרמה תיבל יכר רחא
 אכה והימו בר לש לכר היה
 קחצי בר ךחרכלעד אבשרא

 לש ודימלת אלה ימידבא רב
 לש לכר ךתעד אק3ס יאד בר
 רזעל א יברל רחאק יכיהכר
 יבר רמא הלע רמתיא אה
 'ל׳יפא אהל ןכחליר׳א להכא
 והבא 'ר לש לכר היהש ןנחוי
 ודימלתיהש בר תא'רוק היה
 *בר יתידב א רב קחצי בל לש
 :תיפרט ולאב קירתאדכ
 ןנתהו

 והש 1יכ שירתו עקרקכ רבוחמ חיה םאו
 רמא הנק והש רב שירתד סושמ :הנק
 חי1? רטאר ןניקיסע יאטב אכה חשש בר
 חמ 1יב ינקו ודש לכ עקרק ךל הפיו ךל
 ןמשו ןיי רכומח 'ינחמ :חילעש

 אלש רע םא ולזוהש וא ורקיזוו ורבחל
 תאלמתנשמ רכומל הרכה תאלמתנ
 ןז־דיניב רוסרס היה םאו חקולל תרמה
 הניברה רוסרסל 'רכשנ תיבחה חרבשנ
 בייחו רכומ לש *'•*והד ירז־ד ז־רציסו
 בייח וניא ינונחהו ןיפיט שלש ול ףיטחל

 ברע'םוא הדוהי ר ןיפיט שלש ול ףיטהל
 יאה . םג :רוטפ תבישח טע תבש
 אלש רע חקולד הרמ םיליא ןאמד הרמ
 איה חקולד הרב 'בוטל חרמת תאלמתנ
 ז־־־חמ תאלמתנשמ רבומד חרמ אלאו
 יאעלא 'ר רמא איה רכומ ד הרמ חקולל
 שכאו אפיס ינתקרס אהו רוסרס תרמב
 אשירר ללכמ רוסרסל תינשנ תינחה חרנשנ ןהיניב רוסיס היה

 • ומצע רוסרסכ אפיס רוסרס א־יב חרמ אשיר ןניקיסע רוסדשכ ואל
 חיחבשא רזעלא יבר קילס יב 1 רבומ לש אוה ירה הצימו !וניברה
 רב קחצי בר הייוחא חורמ בר היינתאד אנת ןאב ימ היל רמא יריעזל
 לש אוה ירח תצימו הניברת ןנתר ךל אישק אק יאמ חיל םא ימידבא

 ןנתהו רכוס
 !■׳ ■' .. 1 ' י ״ ׳ 4. ׳;

 ♦ ך■״:*

 ,ריכתדכ רוסרסל רוסרס לש וילכ היל ינקד רוסרסל הרבשנ " *.חדרמו םירחאל ד$ימ>
 חאלמתצשכנ חקול לש !קולש אלא וביא ריסיסד׳ירמא אלד למקו הנק ןושאר ןושאר ןהמ
 ילכה ילושל ןמשה יוצמ ףסאתצש תצימו : חקולל ןיפיט שלש הנתמ ףטהש רחא הדינ לגו
 'ג׳יטהל דוע בייח ןייהו ןמשה יוריע רחאל ןיפיט׳ג ול ןיטהל׳ייתו : תנכ1ירמאדכ שאייתנ

 ׳זכ׳וא הדנהי׳ר : יאנפ ול ן*אד ףיטהל והיקיקזה אל ךכלו ותריכמב אנה דזיט ינוונחה
 המ דחא לש הדימ התיה םא ליעל אינתדכ !יצכ היל ינקיל איה תקילד הדימ יא ׳תג
 הדימכ׳־פא׳כנתל יכתק תתס אהד ליעלד אוההל׳נמיקואדכ יק־שע הדימב תיתבש שישכ
 תיסרבד לתא יליפא אהד חקול הנק יאחאנ אוה רכוחד הדיח : עזסב גול סיעלש רשע

 :ומ לש תלכל ׳ינתממ טישפת ןכ םאנ טישפיא אלו אל וא תישר תקספה בוזח ילכה םא
 הליאשהש רוסרס תדימב : רכנמ ה:קד רכומ תושרב חקול לש וייכל
 וביא ריס יסהו הדימה סהל ליאשהש׳שיר :תילת עבראד ליעל תיירכב ינתד יאמ׳ינתמב
 ולה חקזצב רכתשהלו !תימכ דודמל רוסרס ךרדל געאו ולש׳דימהד ותושרב תקתה תי*הל
 סושמו חקולל רכומו רכומה ןמ חקול והיאד יתישרב תקמה ולש הלימהו סס אוהש ןייכד

 לכ תודימ בר היינתאד א:ת ןאכ ימ ג״ה :הנק ןישאר ןושאר יעל׳יכתדכ היל יצק וילבד
 !למ יתש מ!רת שי יפמ יבנ ן:תה? :,ודימב יריימס ינתמ בר ול הנשש׳ותיירכו׳ודשח הניש

 ת יחנ ינתמב)ןהכל ונתמו המורת לש אוה ירה תכימו החמתה הכ דדחש הליח התואל



 וירק^^ס? ארחב אכנ ישימח קרפ ,רגיפ /._
 (ימית המחת לש איה ירה תצימל הניכ רה ובתדד
 סורתליייח יניא אהל המלרת לש ילה יאמא
 לש היהת ן ליוי לש תידמ ןתלא למכ כ״אל׳כ ןמ לקא אלא
 אירקשכד׳תול שיל תציחל הניכרה אלכ ליה קליח לשל׳תלרת
 )תעדכ רחג הדמי׳תלא לע סש

 סע המלרת הלוכ היהתש יפא הפורה וז ירה תציבו הניכרה ןנ

 יממ לתיא דד\
 אל 'תלרת יכג ל ץ
 אשירא: סירזל;
 'ללהי'ל אתאי ס!

 וו-דנא יבר רבא ן-רלערבתיא אה 1
 ינוונחה :הב ועגנ םירעב שואי'ו;
 הדוהי ר והל איעביא :יוכו בייה ו:
 אפיסא אכיליד וא א4וקלו יאק אשי•
 הדוהי ר אינהר עבש את ארבוה^לו י&י
 יוטפ ינוונח הבישח סע חבש ברע 'טו
 ח^ושה *•'ינחט ידחטינונחשינפ
 דרבו ודיב קדנופו ינווגה לצא וניב ז־רו
 רבש רסיאה תא ו4 ןהנו ןבש דסיאב ו'
 ינוונחה דסיאה הא דבאו תיחולצה תג
 וחלש ;ב תגמ 1רעש רטופ חרוהי ר ביי:
 תיחולצהש ןמזי הדוהי ר^ימכח םירומ

 ינורגה תרבוחל -ינוונח רדפו קוג׳תה ריג
 רוטפ

 ןתרוחס כור ךרד ן:
 תליגקחכ לכא תלמכ ןי
 שריפ ןכ הנחמ יתדכ
 דכיאל ןמשה ךכשכלייחל
 ןלידנזפה המלכ ןמשה
 רסיאה)ןמשה)תיחולצה
 יכלונח לגא ןבל באה לקל
 סימכ/ל םילימל : ןמ:
 יכה 'תג : ביית

 סיכשי סירפ

 טג

 'ירחא המורתכ קללדל ימימל
 - לבא׳חידת ייה ילגימל הכיכרה

 הכרמהד אל תיישעמ ןיכעל
 ןילקללקמ ליתלרשעמ׳לרשעמב
 םילעב שזאי םושיב
 יגח ילה לעגנ
 ייאד׳לשמ ׳מזרת יללל יילכשל
 גמלי ןיאסש ארקשכד הרירב

 : הטמל •אהי הזיא
 היבא תימל־צ
 געאל׳יהיעלמ

 תעדמ הדבא יתכ קילנלפד
 לכמ קמית ליצ וחלשתש איה

 לעכ לש ןלידכלפהש ןייכ לקמ
 לכי א יכללנקה דיכ ראשכ יכה
 הלש ודיל לאיביש דע רטיפ
 'י/חת׳יהיאל םיאל חש לידכלפ
 קוניתל ימצע ןלידכלפלתיא
 ץ דגבו : רלטפ הלהד כ ה
 הרקב צ תכמ לע ינללנק הלטנש
 ינתקד אפיסל ,יכ לאללישדכ
 קונית דיכ תיחולצהש ןמזכ הדיהי יפרל סימכח סידלמ)
 לע ימכ הלטכ ?ליפא אלא קמדל דיב אקלד לאל רלטפד
 ןמלאה תיכמ ילכ זרקלה :הרקבל אלש תכמ
 בייחד הארכ הרואכל בייח לדיב סנאנל לרקכלתכחלע
 אמעט שרפמ סירדנד׳ד קרפ ףיסד לאישכ בישחד הלשמ
 האכהה לבש לאלשכ ונייהו איה קקיל תאכה 'בסקד לאלחשל
 אל אדסח בר רמאד אה יבג ןינתיאה קרפכד דלעל ללש
 ךיתב הריזחהשכ אלא בייק התייי הקלש יכתקד אה ינש
 רחיתא קיסמל רלטפ התלאש יחי רחאל לכא התלאש ימי
 הנהכו ליאלה רכש אשלכככייקחו !:לשח רלטכד 'רכתסייד

 גסנאכל׳לכ ןמלאה תיבח סילכ חקולה היתילכ אינת הכממ
 יתיימדמל רכש רמלש אלא לניאש הרזחכ לסכאכשכ רלטפ ךכל שלריפ רכש אשליכ אלהש יכ
 היתלימ כ״אל לאלש סעטמ ילהד בייח הכילהב יסנאכ ינתקד אהד עמשמ התלאש יחי רחאל
 הכילהכ לסכאנד חכב׳ריפ ישר להימ לאלמשל אתעייססירדככ יתייח אתיירב איההמ אהו
 הרזחכ רכש אשלנ אתיירב הילכישקד יכיה יכ רמיחאד איההא׳תעייס ריפש הכימ יתיית
 הנהנש ןויכ רכש רחוש ילה התלאש ימי ללכש רחאל לאלש ימכ יכה חקללכ היה אתשה
 ןיא אנהכ בר תאד אתידבמלפל ירק יתייאד ןמקלד איההמ היאר דליית)קקלל בישחד יל
 ל " לכלי אליאמאדה לאלשיא
 יאכשרל הארנ ןיאו ילע ילקשמ רמלאה קרפכ ןכירמאדכ םידקהל ליכי ריכשמהש למכ סי

 עמשמד יר לל בישהל ושידקהל רכומה ליכי ןיא ךכנל דימ תינקל תכמ לע אלא סלטכ סרק
 הרקבל תכמ לע הלטנשכ ינוונחה רטפ אל יאחא ילה לאלש יא תישקהל ןיאל לאלחשדא הי.
 !ילש תעדמ אלש לאוש הדלהי 'רל ךומסכ 'ירחא אהד החקלש סוקחל הריזחהש ןליכ התלאש
 לאישד אכה לכא לטנש סלקחל אלא ריזחהל כייח זכיא תעדמ אלש לאלש ייה יאדל סתהד ר
 ירכס ףסלי ברל הכרל׳לכ הדל^י יברל סיתכח סידלחל אפיסאמיא יכה יא : םילעכ1

 רתל ;ליכא תיכת האיבהש לכייהד קלניתה דיכ תדל
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 ארחב אבב ,ישמח קרפ הניפסה תא רכופח

 צ0 יניינקל ליטחימל ־ ת'ח^ ^שזוי סי״ל יר״:ז>ה^!"",מל^אה היידש ןמשל
 ■ידוהייברו • חקפ ׳ , ״,י0י\י ק>לא :הירדש וכב דיכ היל הירודשל

 £״ ״א ״ ״'אי "א״ יויי-י?עדע )נ'אם

 ^גיא ןה ןמש ןה יררמ "ברר יגירפ אהבןפשו רסיאב אפירשב שג

 תידרש היל ירוישל רנס הדוהי רו היררש חיעורואל
 2 רכומ תיבה לעכ־ א־ה איעשוה בר ימא איה העדמ הרכא

 ^^.^י״־ייף״ש^ז^

 א ״יפעטל ננרו הימעטל הווהי יכר איזאו ןניקסע תיחולצ רביט
 רינ חיתרהש ןמזכ הדוהי יברל םיפכה םירומ אפיס אמיא יכה
 הירדש 'יעהואל 'רמא אהו וטפ ינוונחש הכותל ינוונח ררמו קונית

 נ" ?רונמיגרה הרטחבש ,ראו ינא הבר רמא אלא רמא ימ אנוונ
 לאושבו ירחאל הב רומל הלטנש ןוגכ ןניקיסע יאמב אכה אריז יבר
 לאועכו רחאר 1,אוש רכס רמ יגלפיט אק תערפ אלש

 7 לטנש ןיידכוע)
 דכאד יחנ יהנ

 ־ רזחכ׳זקת לכח
 <. ^יאןה םיתכת

 :הירדש
 מ ויליס

 יל אחינו
 יכרי סא

 דייי^לנת
 •;.'.־; ..)הקדובל
 י דכו : התונקל

 ,^.יתניל־
 *^נכד
 'סיתסיי

 התמקלןייכתיל
 יכקד ןמקלדכ הימד
 ךיה דיל הריזחתסכל
 ביאל הכילשתשכ אוה
 כ אנירק ידיב סנאנו

 סנריזקיש דע רטפיח
 ח ירהש ןמנע םילעכה
 • התוירחאב כ יחתנ

 1 נ יתדמל ירןייכל תנת , , _ימד יגד,ד (ימי : גיית רבשני לפנש ןינכ !דיב סנאנו
 ל ,ימד הספש ייתא תתינןיל סיתעד אכמסד !ייקל שיפ״יי ' מ יל הז ,לגנ ש6)ח יניא רמ,ח, ,כ יז,ת םא
 סל תניי ל" היבנאדתד ב״ח ,־לעכלחיזמה0םד,ק,׳ שנתנ ת ? ב״חיאד אוה ןכ י־חא ימינקלי

 " ,ילעבל ,נייזתיש יע ימיע־י׳י י־'ה ייל תיל תימי יניי לאימשדכ יבייחמ !:בד ימנ
 !יאק יכה ',כ הדוהי ינדל סימ־ח סיד,מ,אפיס ינמקד ינ י״ אל0 ת־ןי לע ?,טנ סאש הד,ה,׳רל ס,תב(,סיד,ח
 רוטפש׳כיתל יכמכת דדמו קונית דיכ ת חו׳צ ולאכ א י■ ^ י־ ק ד תיחןלצ ךה)תיקןלנ רכות יכווכחפ אכה

 יחולכ תיכקל וכב דיב סימדה תיבה לעב ול חלשש א ה גווכח ן ^ יאזה ךכל,היןמש זכ (יכהל>ממח
 ייעודואלד בייח ןחשו רסיא יבג ירתאל זה׳ימעטל ןככרד . ת ^ היתעטל הד)הו׳רן תיח)י>כל ןידה איהו הירדש
 יעודואל תיתאהו *.ונכל הירדש ונכ דיב יחולנו ןמשו ן * לעכ לש ,ככל תיחולכה דושתל ט היה אלו הירדס
 תידיימ יימאי !טא י־ ^״^1 _^נ,מהבב אל,תיתילכ י־ייי דימתב אל המןיימ ״
 הומח הלטנו ןניק־שע הדתל תלחו תה ,

 י _1 -״ -,"-,יויהד דייחחכ ?
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 ולק י£0*#3?י ארחב אבכ ישימח קרפ זוניפו
1 

 ׳תית םילעבל דיל הריזחהל בייחו יוה ןלזג רכס ללב יכתש דע הכ׳ייחת
 רדעה ןח הלט בכמה יבג׳רתכ לזונהב קת אה קינימ דיל הבשהו >
 ׳יה) ן אנה וכחו יתריזחכ אלו ותבינגב אל/ילעכ ומדי אלו הלט בנוגה ליכאת

 ןיעדל אלש רטופ ןינמ תעדל ןנחוי יבר תאו רוטפ החלס ןניעכד ותוירחאב ,
 כ"ה כ א 'ירנ אל ןינמ וליפא

 '־ ׳'׳ ׳־ 1לאומש רמא אפיג יוה ןלזג רבס ד
 היכ סנאנו ורקבל ןמואה ןס ילב לטו.
 אוהה היפר יציקד אוה ילימינהו ביי
 א^מטא הבגא אחנט יבל לער אר;
 אשרפ אתא הבג אקד ירהב רשיב
 ח רמיי ברר הימקל אחא הינימ אטמזו
 יציקר אוה מ הו הימד ימולשל היבייז
 םכופל יראק יתייאד ארבנ אוהה הימי
 ו־ל׳סא רק ארק לוקש ע׳כ ותא ארה;
 היסקל ותא םימשל ןישרקומ ןה >ר־
 ש ירקמ םדא ןיא והל רמא אנהכ ברר
 והיימר יציקר אוה ם הו ולש וניאש רבד
 ימייק והיחמ׳ושרב והייפר יציק אל 'בא
 לשה ןפ קרי חקולה ר ת שידקא ריפשו
 וירוב'ויה רכייפא חינהו'ריבו חינהו רריבו

 שעמב'ייחהנו הנק וחונקל ובלב רפנ ישעמכ בייחתנ אלו הנק אל
 ינפכ רשפא יא ורשעלו רשעפב בייחתנ רכבש רשפא יא וריזחהל
 םושמ וטא רשעפ יכד ול ןתונו וישעמ רציב אה םיפדב ןתיחפכש
 אכז־ר איעשוא בררמא רשעפב בייחתנו הנק תונקל ובלב רמגד
 תבי-נ רבורו הישפנב םי יקסר ארפס בר ןונב ןניקיסע םימש אריכ

 ׳ינתמ :ונבלב

 * *׳ ■׳ * י'./ 1 י'

 יוה ןלזגד ג׳עאו אכה אמינ
 חקלש 'וכיתה דיל הריזחהשכ
 *ר רמואו רוטפ היהי ונמיה
 םוקמל הרדחמד סתה יכאשד
 הדבא אכה לכא רמתשמה
 קוניתה דיל הרסחשכ סידיב
 עדח׳דבאד ליעל ןכילמאדכ
 רשפא יא דרשעל :איה
 < ןושאר רשעמב *וב ינפמ
 לתיקפח וניא ינע רשעמבו
 אלא ;לש ןהו ןירשעח יאמדבד
 בייחש ינש רשעמב והיחפמ
 תמורתבו סלשוריב ולכואל
 ילחאדכ ןהכל וכתמד רשעמ

 :הטוסד ינש קרפכ
 ןמכ ןניקסע סימש אד־יב

 ׳תנשכ כ'א ת׳או׳מ ארפס בל
 לד דחמ ךאיה תינקל ובלב
 ׳חא : רכומה תעדמ ריזחמד

 ןיצפוק ןיחקולש׳כדבו אפירז
 לאושכ חקולה היל הוה איה חקול לס זתאכהד סושמו ןיצפוק אנמי הכרהד הז לש ותו*׳
 רכש אשונכ אוהש ינפמ רוטפ הרזחכ בייח הכילהכ וקנאנ יכתקד היתווכ אתיירבב םתיי■
 אכיכזו ימד ינייקד ןויכדיישח אמעטו הדיכאו במגכ אלא סנואב בייחיל אל כ'אד רכש ׳
 התונקל ךרי היבגה אמטא הבגא :וב ולש האנה לכש לאוש ומכ נ*א רימנ חקול ומכ גז

 :ןהמ דחא תמקל ארק לוקס: תעלד ארק :ןכיסרג אל 'מ המד יני־ק אל לבא : השוג
 שידקי יכד״נכ שידקמ סדא ןיא :ןהל ןרסואל הנור היה ו־יתיעמ לאשי ימח עדוי היה אלש

 ןלזגל ימד אלד ןשידקהל לוכיו ימייק היירמד ותושיב :לאומשדכ והב יכז והיימד ינ'יקד ן;
 אלא והכילקש לזגימל אתעדא ואל אכהד ותישרב הניאש יפל הזו ולש הניאש יפל הז שידקהל - , .ז..
 *תייק'יתושרב סה סיסחו ןריזחהל ןתעדו רקויב ורכומל הנרי אחשד והייתעד אכמס אל והימר עיקחלד ןויכו ן.
 רורבל אלא ןדכתח וניא אהד גשעתב בייח וניא : תמקל רמג אלו חיכהו רריב :ן׳ראה םעזי רבח קלי חקו1
 רשעמ תשרפה אלב רשפא יא וריזחהל וחקממ רוזחל הנור סאו :יאמד ורשעל דימ בייחתנ תמקל רמג לבא 1
 ירהש רכומל םריזחי כ חאו רשפיא יא ורשעלו :ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ אינזמ רכח ןיאו רשעמכ בייחתנ;
 :ןיעכ רתומה תא ריזחמו רשעמ ימד ול ןתמו׳ייכעלו יולל ןתינו ןרשעמ : רשעמ ידכ הליכחה׳טעחתכס םימדב ותי
 : רטפילו זהנירדהילו ןריזחהל לוכי והיימד ינייק יא וליפא אה יאמא היחתב רשעמו הנק תמקל ובלב רמגל סושמ
 קתש הוה םימד טועימ סושחד רבסו תועמ ךכו ךכב ךקסיע יל בה ארבג אוהה ל׳או עמש תירק ירק הוה ארפו,
 ךכב ותמקהל ובלב רמנד סושמ תמושארה תועמ טועימכ אלא לבקל הנר אל ותליפת רחאלו םיבורמ םימד ול ז

 ינתמ :יתד ול ולכותו רזוחכ ולי/חח יכנ לשעמכ בייחתנו חקחכ הכז ובלב רמגש ןייכ לשעמ יב.



 ארתב אבב ישימח קרפ הניפסה תא רכומה ^ (8־׳

 יגתמד "כשילמ.ןירטיל הרשעל איטילכ הרשעמ דרא
 'רשעמ דקא יכתק אלי׳רשעל דחא יכתקד קייד
 אבס׳לל׳ארכ)האחמ דקא ?דיינתמכינת אעיאחא ת'ח>

^3* 

 ינעמ

 לקלששכ אלא אתיירואדמ לנכ ןימוריג בייחיח אלד שרפל
 ןאכמ ׳ותעב לבא ןירטיל רשע

 ;סירה הכיקז^ לודג יכינח אוה ןוטיקל
 ןוי ןושלב ןי1עת ןוטיק סינט^סינינחל רכומו דחי

 'בקמ 1ח>7יס יל ארוק דחיב ןיט ק הכרה הנוקש
 *י!

 אהו אתיירואדמ בייח וניא
 'ג ונממ״קכמ היה ןמקל׳ינתד
 ,שלש יצ לזקצ מ אי חל יעבד
 היהש יפויוכ ארטיל יעכיל
 לקסמ לכ לע ערכה בייק
 ערכה יבג יליח יגה לקשמו
 סיןימבו אתיירואד ואכד -

 סתה : וגהנש

 שדש^ל'חא ויחודכ גקמ ןומיסה :'יגחב
 שרה רשע םינשיל תחא תיבה לעבו םוי
 "גקמ יגמנחה ירבדה ףולח םוא גלשר
 ויתולקשמ חממו תבשכ םימעפ ויתודמ
 לכ לע םינזאמ חנקמזתבשב תחא םעפ
 םירומא ליבד הפב גב שר רסא לקש□
 לרבהל בייחו "ירצ וניא שביב 1*בא חלב
 חלב חרשער דהא ויפודיג ול ןחוג ןיעב ן ע ול לקוש היח חפס ול
 תסגכ תסגכ רובי אל חקרנ דופל ונהנש'וקמ שביב םירשעל דחאו
 *ריפ ונהנ□ /םג :ןצוחמי אל שודגל שודגי אל״וחמל׳קדב דוסי אל

 אפיא זז א •ול ןחו ךלשמ קדצ קדצו המלש ןבא איק םאר לד םא
 אחירואד הערכה יאו וימוריג ול ןהונ !יעב ןיע ול לקוש ח ח אפיס
 ל׳רר רמתיא יכו וגהנש םוקמב אשיר אלא ןיעכ ןיע היל גיהי יבהו
 א יליפ יגהנמ וימוריג ור ןתונ ןיעב ןיע ול לקוש חיה רמתיא אפיסא
 "רימא ויפודיג הפכו ול ןחו ךלשמ קדצ קיצי ארק רמאר ל ר רפא
 ן ירטיל רשעל חלב א־יסילכ הרשעמ דהא בר רכא לככ יכ אבא

 איעביא ; לכו שביכ םרשעל רחאו חלב הרשעל דחא :

 :ץימ ^וביס מ חדוק דחיב ן ^
 ןכות׳־־^רקנז ןמשהו ןייה ןהב ץבקנש לטשכ

 -'ילה ילכ#׳ לימה
 ,'עכ : ןמקל הל
 יסכ רידת רכומ
 אש הכסכתזיא

 :ךכ לכ
 םעפ ןיטיס

 ןיא )ידת ליחש
 ;עב לבא וכותכ
 <0 רידת רכזוי
 .* רותכ הקשמה

 ו*£483^/ירכ ילו
 ׳ א ינוונחכ ידוח

 )׳ל'דך5ידת רכומש
 פיט ג ףיטהל בייק

 *יייחו :>< יכותכ
 :עול עמד' -*ה׳חתו

 א ויתולקשמ :
 רבל ןהב לקושש

 יפ לכ לקשמ לכ לע
 קבדנש ןהב לקושש
 >יש יפמצוקשמה ןמ

 • קל ך רנ "יפל לוביק
 •>*£?תכבסעפו

 [י׳ י׳> , ן ן . , 1 ילשב^רחל רבדב

 'יגזאז׳^ל עירכהל בי־חו :התואמ ןהכ קבדכ אלש חנקל ךירכ מיאךילפ1פו ןומכ תחיפ ןינכ שבי רבדב לבא :
 ־יירכהל״ילנ׳קט ןירטיל״רשעל ה׳הו׳ירכהג וגהכשו׳קס הל ןקיח רמנבו״רטיצה ןח רתיי לקוס׳שיבה'היש חפט׳שבה
 רכה יאדמ תמ שיפכד חפט ערכה ןניעב אל חרט למ׳וחפלד ארכו ןלוכל דח א ׳רבה ןתינו רמגב׳תיי רבב ירמאדכ

 ,׳ל:ה וימולג תא לקשמה דבל ול ןתינ:ן עירכמ ןיאש םוקמב ןוגכ סינמינב ןיעב ןיע ול לקוש היה :לק רבדכ
 חורגי לקשמה דבל ולשמ בוח ול !תיל בייתד יארקמ ןל אקפנ רמגבו ה ל שרפמ ארמנכו׳וכ חלב הרשעל דחא יכתקדכ
 ו-גת התדכ : ט־חש׳וקמל זימ ןיכסה תא הטחו׳ירכמש איה הייטהו ערכה ןיסל יחנ׳טיחשדימרגה ןכי אוה ערכה

 ימבי ערכה יכייהו מ ןתי ךלשמ קינ תדדמ המינש הפימש ע עח רדתנ חלה רתיית קדני : תעע ן־ ינ7
 ה תעשכ עייכ־ש איה בותכה תייזגד תרמאה ןיעכ ןיע היל כיהי יכיה ותדימ לע רתי אהיש ידכ חוירכ דודמל יתכ
 !ינור סחד תלימ איילת גהנמכ אלא לקשמה עשב עירכהל ביתכה תרדג ן ־א רמולכ וגהנש םוקמב.אשיר אלא :לקשמה

 יסויש אלא דיפקמ ביתכה ןיאד חפט״יינ ערכה התימו ידיב תישרה הרידח תאד וימורינ תחת לקשמה תעשב עיסהל
 לתוששכ רטיי־ב הרשעמ דחא ;לקשמה לע ףיסוהל ךירנד יליח ינהנח :ןכ ירחאל וא לקשמה תעשכ וא לקשמה לע
 110מ- ר^דחא ריע שד יכה קייד קע־רכתש וקמב חפט תיערכה ךירנמדחו א״ס האמת דחא ונייהד סירטיל׳רשע
 חל־י ר רשעמ דחא יכתק אלו חלב הרשעל דקא ינתקד יכתמד אנשילמו כ׳ע ימייק העיכה "יקמב ןימזריגהו חפט עירכמ
 סימעפ ינש ליבוהל אנתל היה חרוטו יניעכ הארנ ןכ חלכ הרשעל הרשעק דחא י;תק יכהו שקמ י־ושחךכליה

 אעטא ^שכט״ירשעלדתאו תלכ הרשעל דחא ינתמ ; דקאה רסיקו הרשע



 הירק ארתכ ו*בכ ישימח קרפ הגיפסה תא רכוסה ׳ג ^
 יכיה יתאק אפיס ישורפל) ,נכ יכת[? יריה מל א עכ1
 'חא ההז חלד ׳רשעל חלב הרשעמ דח\ ?יתינתמ ימ־יי

 תנאמ׳דת דחא קלח ונייהד שכיד סירשעצ שביב ם'"'
 דחא ןכנ חלד״רשעל חלב הרשעמ ־6,׳ את'

 ןהכ ןיאש תוירפכ אקוד> הבושתב רשפיא םנימ
 "כמת דילוה!שיא תשא לע אכה לכא״ירזחמ
 לכמ אל תלעמ והז תולזתח ןהב שיש תיירע ראש )א ןב
 ס־יח 'רהו הבושתב רשפא יאל תומכיכ ירמאדכ ןוקתל

 שכיד םירשע! שביב
 םיתאמח דקא ת .
 יאק והידלתא'י
 קבדנ וילהו:
 ךירצ לכה ן
 ן שנוע ג שביב מי על
 :ליע ןהב השוע ס
 לשכנ סאתליל
 *וירע לא ןהב רמ )
 לאה׳טעיתהלצ
 לכ^דיי־ילח י
 הלאולוע הש^י-
 ןיסזה יכה םלשמ״י
 לידגהל)תמרל ה ן*
 יתכה ימכ תיילעב י
 'ובעותהלכח״שעי'...
 תחמ יטלעמל :ותרכנ
 לועד ןוט בימא ד סל .

 א׳ה תיכע)ת )ארקנ ן '*
 השעי דשא לכ לצכנןק

 בי;כ אליאתטעית% י
 ,)שמאלו טועימ'חש *
 הצא תכ אצ׳יפאד הו 'י
 הריזג ןר״דא ן אד ^
 רמיחו לקע חל) )מנע>ז,
 יאה) הנוזתכ רזפי א יא;
 זז ןיאד הבושתב רשפיא
 תיעמשתת אלא ןידה ןח״יש. ;
 והיטדיע יאמ אלאו :"ירפדד־
 תלכ׳כיא׳וירעכדןמכ תודמד
 י׳ל רשפ־א:תיכ״כיל להדידכו

 הבושת'צעומ תיילע הבושתכ
 אתיילעמ בישת היל ליבע יא
 םיבבוש סיכב טוש ב־ןיכלע
 ןנירמאו סתמלסוי אפלא
 וקלס תותירכ יכייח לכ יחג
 לבא ןתתירכ ידימ ורטפג

 יא םיכרה תא לזוגש ןיודמ
 0000 10 ירהש הבושתכ ול רשפיא

 *סמב אתיא יכהו תיריפל לע ןיצודנש ןליאה תזריפל אוהו׳ליזגה תא׳ישהו בתכל הליזג תבשהב היולת ןתבושת
 :.תרצע ינפל םינהוכ תליתכש 'וללק ןירוקד הליגמ *יבר טרלנ ןהב השעי ילמאד ג עאו רוזחי ימלעדוי מיא
 ןינמ אלא םילעבל בישח וניאש רחאמ אילעמ הנושת וז ןיא

 הליעמל אטק וב םדקה טוידה לזג :בטומה ול ורריבש
 יכ ביתכ שדקה יבגו הריפכ תעשמ אטוח היל ירק לזגה תלחתהב דימד׳מו ותימעכ שחכו הלעמו אטחת יכ שפנו ביתנל
 הבירמ ותבלכו ןמקרהבקהס םדו רשכ תדח הכי קה דמכ אלש:יבהנש דע אטוח רקנ וניאל הגגשכ אטחו לעמ לומחת
 תממח יקב ש וית דע סאכש ףלאמ תויממוק ד ע ךיוקוחב סאמ ס*תש> בכ :ותכרבמ הבורמ ותללק סרא לבא ו/יללקח
 היהו תשרפכ עומש הא היהומ :תויתוא הנוחש סמ דעו ו*וח:תילופכס דבל תיב <ןלאכ0 תויתוא םיתשו םירשע ונייהו

 ןיינמ .תמתיא םירשעו םינש ונייהד אתיב אפלאה לכ ה דע וומ בושמ הניק ןיאו דע עקשת אצ םא ;היהוחאבת יג

 הרשעב רהא רמאק יכיח וה1? איעביא
 שבירשעפ רחאו חלו הרשע1? היב
 דהא אפלר וא שניד םירשעל שכינ
 שניר םירשעלו חלר הרשעל הרשעמ
 'ודכ לש ןשנוע השק דל ינר רפא וקיח

 ןהנ רפאנ הזש הוירע לש ןשנועמ רחוי
 יאהר םשמ יאפו הלא ןהב םאנ הזו לא
 ץראה יריא תאו ביחכר אוה השק לא
 אוהה הלא ביתכה יפנ הוירע יבג חקל
 ע יאפ אלאו הרנמ תורפ יטועמל
 יא אכדו הבושחב *שפא םההר והייפרוע
 לזג .-רשק יול ר רמאו'בושחב רשפא
 םבירקה הזש הזבנ לזגכ רתוי טוידה
 אטדיר הליעמ םירקה הוי הליעפל אטח
 ה בקה תרבב אלש הארו אוב יול ר או
 ם לארשי ךריכ ה בקה םדו רשכ תרס
 קרב הנמשב ןרלקו םיהשו םירשבב
 תויממוק רע יהיקוהב םאמ ביחשו 33
 וסאמת יתוקוחבאופ הנומשב ןליייק
 השמ ולאו םשפנ הלענ יתוקח תאו דע
 םכירשעב ןללקו הנומשב ןברב וניבר
 עפש סא היהוכ הנומשב ןברכ םיתשו
 שכירשענ ןללקו םידבעל רע יעכשח
 ןיאו רעו ועמשת אל םא היהוכ םיתשו
 :'וב הסננ רומל וגהנש םיקמ ־ הנוק

 ןימררגאב ןישרוג ןיאו ןינייעמ ןיא ןמיס
 קהפמ ו־רולקשפ שפ/יו 'ג ארטילבו
 רת ;חשעי אל ושעת אל הבע

 אלתייעתאוהשגעא רמוא
 כ רספיא ח״מ ןוקתל לכיי

 אצד ה בקה והוצש הבושתכ
 הבושת תזשעל אצא ול היצ
 ט אוה ותבושתש ןלזג לבא
 1 ״יתכדכ הליזגה ריזחיש
 "פיהו תמו הליזנה תא בישהו
 עדוי יניא םיברה תא לזגד
 ןנירמאד ג עאד בישי יחל
 ח *מ םיבר יכרוצ ןהב השעי
 : איה אתיילעח הבישת יאל
 היהיח׳יקסי ככ םללזלד
 ןאכמ "וילגו ועמשת אל סא
 יבל שוריפ ־י״רל הארנ ןיא
 יאהד "יפס ןואג םיסינ
 *בצנ םיתאוח ךליו סיקלחמד
 ה״ר ןיב תיתבש יתפ שישכ
 שיש פ״עא ביטיוי אלב״וכקל
 תיטמ ןירכחחי הנטק ?סרפ
 ונייה רתוי םילודגש יעסמו
 הנס ומתיס ןניעכד סושמ
 םתאב תיללק שיש היתוללקו
 וסנכיש׳יצול ונא ןיאו סטצנ
 'גשכרכעסהצשלש תוחכומ
 אלד "חשמ אכה אהד האכה

 ^ םאכ אלא תוללק ילק

 אבת יכ היהוו יתיקיחכ
 ועמשת אל סאומ רמאקד
 1 םשמ לבא הנוק ןיאו דע
 אצא תיללק יבישח אל ןליאו
 ןירוק ונאיכהלדי׳רל האלנ
 ה ל ינפל םיבצנ םתא םלועל
 ןיכ השרפב קיספהל ידכ
 היהוד הרבעש הנשד תיללק
 ךכלו האבה הנשל אכת ט

 רבדמכ ןילוק ונא םלועל ימנ
 קיספהל ידכ תלצע ינפל

 יתוקחב םאל תוללק ןיכ הב
 הנשה שאל אוהש תרצעל



 נ אכנ יעימחקרג הגיפסה תא רכוסה •וס^סוי ־

 אז ןיקחימש םוקמכ ןישדונ ןיא):הנוק ליחמ 'יפאו ןישדוגש םוקמב ןיקתוח ןיאש ןיינמ
 ימר ידיל אבי אלש המילש הפאה אהיש ךירצ קדצי אכה ןניסיג א לד ע!לשח קדצו
 סיל אהו חקולה תא רכומה וא רכוחה תא חקולה החליו ןכ גהנתה ךכ ודלי אד׳י רחא
 'שדוגד אתלת סיתדה ןמ תיחפל :׳ידיכ ולש תח יצ לזמש אקפג צ יע ובעת אלמ אוההל

 ןיקקזמ ןיאש דבייו3
 ןיסדוגש םוקמב
 ןיטמ האס >3 היקה סא6
 הקותמ יל רמול יאשל וניא

 'וקחב׳ישדמ ןיאו ךל ,תינקה
 קוחוח חקולה ׳יפא ןיקחימש
 : שולנ החקלל ינירה 'תאי אל

 ךרדכ

 ןינייעמש םוקמכ ןיעחכמקאו ןיעחבפש םוקמב ןיגייעמןיאש ןיינמ
 ןיעירבכש □וקמב ?יעפ ינירה רפא םאש ן יינפו הטלש ןכא 1לת
 לע ול ףיסוהל ןינייעמש םוקמכ עירכמ ינירהו םימדה ןס ול תוחפל
 ארוספ הרוהי בר רפא קדצו המלש ןבא לת ול ןיעטוש ןיאש םיפרה
 ךסיכב ךל היהי אל הפיאו הפיא םושמ םעט המ ךחיבכ ךל היהי אל
 !־רפיא ךל היחי קדצו הטילש ןכא לכא ןבאו ןבא םושמ םעט המ
 ל ןימררגאחימעמש׳מלמ ךל היהי רה ךל זזיהי קרצו הפילש
 םימדרגא ומקוא׳אישנ יכר םירעשל ןימררגא םירימעטןיאו תורמל
 ןיריסעפ והל ינת קופ אנרקל לאומש לא םירעשל ןיכ תורפל ןיכ
 ו!־רל !שרדקפנ פכירעשלןיפררנא ןירימעפ ןיאו תורפל ןימדרגא
 אנרק ךסש המ ה יל רמא םחעשל ןיב תורבל ןיכ ןימררנא ןיריפעמ
 רכ ימר רמאד אה יב רכס ןאמכ והיאו היניעכ אנרק היל קופיח
 ה ינפמ םירעשל ןיכ חורמל ןיכ ןיטררנא ןחימעכ קחצי ר׳א אפח
 ותרמיל יצח רטיל ול לקוש ארטיל ונממ שקבמ היה רת ןיאפרה

 ארטיל עיבר ול לקוש ארטיל עיבר ארטיל יצח ול לקוש
 ",יאמ

 □וקמב ןיקחומ ןיאש ןינמ ןנבר ונח
 ןיקחומש םוקמב ןישרוג ןיאו ןישרוגש
 יגירה'מא םאש ןינמו המלש הפיא לת
 ■ 'ימרה ןמ תוחפל ןישדונש םוקמכ קחומ
 ףיסוהל ןיקחוסש םוקמכ שדט ינירהו
 ל ח ול ןיעסוש ןיאש םימדה לע ול
 ןנבר ונת ךל תיח• קדצו המלש הפיא

 *$••• ״ !ייעב אנרק היל אקפנו :
 מד״חימל אכיא היגקרקא אנרקהיל אלתו לבכמ בשכ הייטלכרד״כש תכסמב י״למאד
 .ידימב ופוביהש סירולוא) )רקליכ ןירנלח כ חאו ללזב רכלתה לתיא רלכחיש דע ןיניתממס
 עכ ןיכמ ויהשןירדלרפ׳ידימעמ לילס ןתכשאדכו׳ואמר ינימ לכ לא הטמל תיערו הלעמל

 יניקתל סיכייחדק ;׳> י כל דע ילקתמ יכקתייד ג'ל :1ל]ש הלשלנלקס המ יאדו אה ל חק יאת:( אתוי׳כסחב לוזכ
 ־יבר ללז רתילו !יזמרל ואובי ןפ ול ןיעמוס ןיא תיחפה ןקתל םדא אכי סאו תיעכטחב ןילקוס ןאכמ תיחפכו נ'ע
 ' רחאי אל :ח׳רפכ ןלב ןיעטמש ינפמ ארטיל תישימח אלו ארטיל שילש אלו הז ןינעב ילקתח ינקתמל ג ה כ א
 צחצל רשפיא יאש תוערכהה ינכמ דיספמל חלירכללןלשי אלש ול לשפא יאש ומנע ינפב עיבר לכ תחא תחא יצ
 רכהלז ארטיל ערכה עיברד הזל״ריעיש דח תוערכהה סנמצל לוכי סאל איה אלל תוערכהה ליבשכ שרפמד תיאו
 • ןלס הקדב דומל ןיגהלכש םיקמכ יליפא)לאומש וניבר שריפו לק רבד אלהש חפט ארטיל עבר עירכח חפמ
 ?רטיל לל לקוס אלא :יאמ אתעט ןנ עדי אלל ללדגל לקסמכ דחיב לכה סא יכ ללקשל ךרד ןיא תללזקשמב לכא
 ע ץפירכח ן*אש סלקמבו רשפ יעיבר׳נ אכיא אתשהד הייכש ןככ ארטיל עיברל רשבהו תחא םינזאמ ןככ ארטיל

 תאכ יעיכצג ןתונ ןיעירכמש סלקחכו םכחכ רשבה סע ןתונש עיבר ותוא לש ערכה לל ןתינ אצמנ ןיעדכק יאל
 יאמ : עירכמו היינשכ רשכ
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 טידק י1ס^?31* ארחב אבכ יששח קרפ י חניפסה
 האמוט ןלכעל ורמא ךכ "לסיא ןיצעל ורמאש ׳ ךרדכ

 עלקה תטכ הל יכתק תידי ןייעצד יכדרמ רכ *ר׳פח
 תיכ ןהל שיש הנקו תליקשמה ףכ לכא םינזאמה לאמסכ
 לימק יאת ךירכל ןמצע יבככ ןה׳יכא׳יאתע וצא ירה לטק

 יניעב האלכ ול $מ>£
 תדימ לגיקתהס יכה י

 אכי סאל תיעבטו
 רמולו תימרלואבך

 יבח דע ׳1רקהמןגיגקתמר 1לפקיאמ
 יע׳כר השלש ונממ שקבמ היה ר>
 יעיבר ׳ג יל לוקש ול רמאי אל ארטיל
 עיבר הינפו ארטיל לקוש אלא ארט,>ך
 ונפכ ק בפ היה ר ח רשנה ס]/ ארטי4

 חא ׳ל לוקש ול רפאי אל ןירטיל רשע
 ןל3 ,יל לקוש אלא םעירכהו תחא
 ר ת [לובל דחא ערכה ןתונו תחא תכב
 שכיחפט ג ריואב היודת םינזאפ שפנ
 הנחכו הנקו כיחפט ׳נ ץראה ןפ הוכנו
 רשו ןחכצ 5לשו׳יחפט רשע םינש ה^לש
 ןמ הכונו םיחפט יגש ריואנ היולת ןיננז
 הדרש הנהפו הנקו □יחפט ינש ץראה
 הד כ 5לשו ינוונח לשו םיחפט העשת

 חפט ץראה ןמ הכונו חפט ריואג היולת
 ^יגטרוט לשו םיחפט ו הלש גחמו הנקו

 ראה ןמ הכונו תועבצא נ ריואג היולת
 עדוי יניא ,דלש הנתמל הנקמעכצא נ
 אפ3 □ר רפא יאכד אתייפק ךח אלאו
 ורסאש ךרדכ םישפ רב ינפ רא ינפוינד

 ןתאפוס ןיגעל ורפא ךכ ןרוסיא קנעל
 1־1 לש םינזאכה טוח אנינה למק יאט
 הנהכו חנק חפט'יתכ ילעכ לשו ינוונח
 ןיא רת ןגתאלדהילאבירטציאהלש
 לש אלו ץעכ לש אל תולקשמ ןישוע

 ןחטסינ לש אלו רבא

 ימק יאת ךירפ)ןמצע ינפכ ן;
 הידיד אכתימל הכןי ינשמו
 פ עא ןכת אלד היל׳כירטציא
 זכיא ןלקיתכ יגשע טומהש
 הנק ןכסא אנא די בושמ

 :קלקיתכ ןיילשע אנתימי
 ת*ר ימיא ן׳עכ לשב אל

 'סב הב ילקלסש׳ליקשח קללדד
 ןהב קבדמ תיתללקילהש ןמשי
 הקיתש ספטמ אלל שבייתמו
 יצקושס תללקשמ לגא ה פדב

 ןתישעל תיח כהזל ףסכ ןהב
 ןתלפתל'ירצש אלא תכתמ לס
 ג קי איצלחהכ י למאדכ רוע
 איתפידל הפיח הצמןה׳ירלפ
 תללקשמ הב רמצ ידכ 'פמו

 'יכלכזו אתכלצ לשביאז הנטק
 לשבאלאדנע ךירצ יאמ א

 יפל בהד אמעטל יריימ תכתמ
 הב קבדמ ןיאל ןיקללק ןהש

 'לעלןתכקל וא ןחידהל ליבד
 עצס סתה ןכת בהזהכ ילמאד
 לקלש אהיש לכיקתהש ,לספנש
 עלסמ לקשמ ןישלמ אמלא הב
 תללקשמ אקללדל תכתמ לס
 ה ףפכ הב ןילקלשש הנטק
 0 רוע תיפמל ךירצ בהזו
 ידיל אבי תטעלמ הקיתשבש
 ת ראש לב א לודג דספה
 ןהב ןילקלשש 'ולודג תללי קסמ
 אב ןיאש׳רפלעל לזרבל תשלתנ
 ב׳א אלא לודג דספה ידיל
 ךירצ ןיא יאדמ רתלי לקתסי
 תיתימ דלפב'חשמ ןכל לפזחל
 'ללקשמ אלא ןיסכמ ויה אלש
 *ומיאהחדכה רמאקד הנטק
 :להמ ינטק תולקשמו עימקהו

 אלש
 . ןמ הובגל בורהמ זלסש
 צשקמכ י״צ ירכלמ םירמצ רכה עשב׳קרקב עגי אלש םיחפט
 ל בהזל *םר למ "ייז&יי יי*•"" * . תכן:?ז ,$כ ולכ^י

 , . ןמי גגה ןמ חיתרהל תיכדצ חלל
 ךה אלא) אדלמלתהמתמו'" - היל1 רמאק א ח״רכי^ י םא,יכ ע:יכהל צמי טיאד ג עאי תלעכגא׳גלעירכהל
 קוירכנ תושילפ שי הכלהה )ז שלךיפב : 2כ,כר, יח אכת ,יניא :טע,מ יבד סא יכ ץיצ יניא יליאב לבא ל

 ןנחצמ׳רסאכל הלאכ סה רשא הז חרפב תסלד׳י דו ־'^ תיכה עכ)0'3,5^ *יגגזי סירמצ'ישחקד ןליכ יאמל את
 ^ _ ז *,י־ .ת,כצה ג ייע שי זכז הכב החהכנ רמוא הז ״ויו* ו׳דיי״״־י. *׳,1.-

 _... ׳*׳ ע;ן/ן^
 תינה לעב צ£ביעמםאדן1:ב>'ח70 רדאביולת אנלנת,: ,ןהב ליקשל ייסאד ןויפ יצב יכישמ אצי
 והנ תיאד ינמ ׳ר־יעומ׳סא ^ £ רועית א!" " ל6' '־ ^ ־י?;^ ""׳*"־י ״ !"ילתש צבמז
 ז יאש. - אמוט קפפ י9 עדוי יניא י־תקד ,קמנולק8״ל )חנ׳אחןט ל הי וילה תכסחנ ןנ? אצד:ליעצ ינתקדנ ראתהו האמוט '"'ע:7 '5״ ל?'ה ה ',?6ל ')אי אה'פ טוקנ די:

 * * : אב מולפ ;רבאןייטשא לידבןעכ



 ארתבאכב ישימח קרפ הגיפסה תא רכומה 4$$?? 3?*

 דיככמ אוהש ינפמ ה*פ חלחכמתולקסוי ןימטי
 ילייא רכוחבד עמשחד ספ וניכרצ רכ ןיא)
 תלמהס יפלתר שרפתו חיתרי אלשהרו&חכד אימוד
 תא "אוס קלחל יקלסמיכ ןכיראדכ באושו תלוקשמה לקמ

 ק זזרדשלפבד :תליקשמה
 לזנד׳טישפת׳אי חיתרי אלש
 סושמ יל קופיתי איה רות*
 ל ארק אתא ליו ליזנת אל
 עעאו״חתלה״עשמ '־ימתהל

 נ יאה יכו דדח אל ן ידעש
 ןמיא שירכ ןכירמא א:ןיג
 תלוקשמב ביתכל זאלד ךשכ
 ס ויתולקשמ ןתיטל יל המל

 איה׳תיילעמ הלזג יאה חלמב
 ; היישע תע שת ויצע ריבעל

 שדקמב

 1לנא׳וכתמ ינימ ראש 1?ש אל!ןירטסיג
 רת 'יבו בז לשו 'טנוצלש אוהשוע
 אוהש ינפמ עלד לש קחמה ןישוע !יא
 דינככ אוהש ינפמ תכתמ לש אדו לק
 ש לש חגא לשו תיז לש והשוע לבא
 ןישוע ןיא רחעורכשאלשו המקש

 'צק דחא ורצו הבע דחא ורצ קהמה תא
 ז־־רכב קחומהש תחא תכב קוחמי אל
 וחמי אלו חקולל תפיו רכומל ער תחא
 יאכז ןכ ןנחוי ןבר טא ןלוב לע רכומל הפיו חקולל ערש טעמ םעמ
 סאו ןיאמרה ודמלי אמש םוא סא םוא אל םא יל יוא םוא סא יל יוא

 וגידי'שעסב ןיאיקב ימכח דימלת ןיא ןיאפרה ורמאי אפש רמוא אל
 קחצי בר רכ לאומש יבר ידמא הרמא אל וא תרמא והל איעביא

 סכ וכלי םיקחמ #ח יכרד סירשי יכ הרסא ארק יאהמו הרמא
 רושמבו קשמב רמב׳פשמכ לועושעה אל ר ח סב ולשבי יעשופו

 דהאלו המחה תומיכ רחאל דורמי אלש עקרק תרירמ וז חרסכ
 'רושמב חלמכ ויתולקשמ ןימסי אלש לקשמכ םימשגה תופיכ

 ז־־רששו סישלשפ דרא איהש הרושמ המו רמוחו לקו חיתרי אלש
 ץחרח תישילשו ןיה יצחו ןיהל רבוחו לק הרוח וילע הריפקה גולב
 רמא אלכועו ןמות יצחו ןמותו תיעיברו גול יצחו גולו ןיהה תיעיברו
 ךותכ הרחי וא הדסח הרמ אחשיש םראל רוסא בר רמא הדוהי בר
 ןרמא אל אפפ בר רמא םילגר ימימ לש טיבע איה וליפאו ותיב
 אל סחה יזח אל יא ימיתחד ארתאב לבא ימיתח אלד ארחאב אלא
 לגא יסדנהמ אלר^אלא ןרפא אל ימנ ימיתח אלד ארחאבו ליקש

 ירקימר ־ ןינמיז איה אלו הכ ןל תיל יסרגח□

 * ןיבבריעח תסתמיכימןירטשיג
 א תנינ :ןיכלוהי ןיתחופשינפמ

 נוי 'הי^תאודצ :׳דימהתאמ ןיקחימש זעלב
 קתו?־ ףקכתה ךיתכ סנכנ רצקהש ינפמ יצק

 סנכ:־'׳-?0 £בעצ>
 הפי קחרמ יביאנ

 דני הבע דמא
 ינוק אוהשכ
 כומ אוהשכ)

 * ןהמש אלא
 תה יפכ ייגק
 יב ז .לכשיייב
 ירהמבו תחא
 טעמ •הפ^

 ו דלל.ף^ע^י
 ^בוכו !ריי קזלמה

 אלא חפט 'תימי
 ' יבשכ תכיא תחנב)
 ר דע קחומ ןיגב

 "*יויזקחמה יבגמי
 ■ ־ ;יכשה ה לחה יצח

 )*1לה'ילויע יצימ לכ לע
 ורמאי אמש ידחלי :

 תוי תומרל ואובי ךכ
 הרמא׳דומלת׳יעכקי
 ל'רמא אל יא ףוסכל
 סא היל יקפסמ היה

 ןשפיא ימ ף בלו אל
 הרותייכד ה סרד

 אלש סכ ורהזי סכ וכלי
 סב ולשבי תוירבה

 ש קרק תידמ וז :תומרל
 ©ייה הימקל בתכ ילכ תדוי
 רושמב ייחו ׳תכדכ הרושמ
 חקל יבשל׳נדמי אלש^תשת

 ־ ,א תופתושב עקרק וחקלש
 וקלמש ןיחא ינשמ דחאל
 רחאל1 המקה תיקינ דחאל

 *""ה תי״נפיעלאנ־מ!יל'מאנה״ינמ יתיייצקי שבי לבקה ׳תמה תימיבש םימשנה

 קו ןיהה תיסינש ןניפ ח ןיהינחלניפח )ח ץ*י ןלג-? ^
 ןמקל אלכוע־סולה תינימש ןמית :גולה תיעסרמ ןיתחיפ

 •רמיתנהי״י ו־׳״י׳ י׳ י־" _,־ .ליאד ןהב דומל ת ע זל הנקתישכ אלא היטקיהלחג רהזא
 * ״ דליכש אלא הנקית יל ןיא ךכלה וב דדותי יפיס־ט ריבעמו וצתורש סימעפ שחימצ אכיאד טיבע

 . *דםל רת,מו תחנל ליתש חל ג גיימרל יתאד ריסא ךכליה תייחכ סתיח השוע ךלמ לס הנומת ןיאש
 ג״יי״ ,•,יאנ רדה ידהב יפדממדוינסד ומע תנומה תא קודבל ךנח לש םינותמ ןיאב>ןנצ!ה

 ׳:יו7^/עו ן״;יג" * י י י , י
 $>צ אדת והימו ייימצ ימאד (ינמיזד אהשיפ : 1שיכמ
 <ייה ןליעאו :ומיתל היל ךיי״ביא יא ת יכה אמית אל יאד ןהב
 יימי תח אלד

 #םליהמ : תיהש־ו ׳ך"5־ •׳ ן " ״■׳ ־ ־ ־ י■ - ־ - י -
 :תופירט ןליאכ ידדה ידהב יעדנהמד ןינמד ומכ תורמה תא קידכצ ך.

 יתרתתד



 םק •וזג&ע*, ארתכאנכ ישימח קרס תעפסה תא רכומה 4$£$09*'

 ךנלירו ליקש)ירקחו יבל לא ןתונ וניא ודריט ךיתמ ומצע תקילה יחכיא ילאיר ןיא)ןידירט לכהש תישממל ןיב ימרתת
 ינמי :ןיבק שלש ונייהד בקי ירת בקרת יכייהד ,.רג אצ האס יצחו ׳ז ־-.' :וכת*׳ רכומה

 קינימש ונייל עביר ינקו :ישניא יעט אל אתליתכד הימקלדכ בקרת ינקב יעטיחל יתא אלד בקי י הנח כק
 ןכ סאד יל אישקי עבורכ הכמשמ דקא שרעמ הימקל אלכיעי ןמקלד גולה תינימש ינייה תימצ אכיא ןמית : ׳ ^

 < ןכלש 0ן?*סב י: ־*,
 ןמזת ןמק9 ,

 סושמו דיכעיל
 ןירפקאעכירכ
 ירהש איה׳ישיק

 רתיי אלכועה
 בקה תטימ
 אלא עבור
 יכד ישוריפכ)א
 עבורו בק יצ
 ן אל^די)ןמ
 ׳המ דקא אלנ״^יא '
 ןטול עברא בק׳וריפ
 ד ב בקה אצמנ סט׳"
 עבורו ןיגול׳ב בק יצ
 עבור לכ סטכ 'ו
 ש ]/יעיבר לכו בק
 ןכו /ולה תיעיברל
 יצק ינייה ד בקה"
 היצ'דנאלעב;ל
 לכא י ןמות ונייה,,
 ונייה הביקב ןישל
 <מקלטתקד>ני\׳<

 לבא תטימש* תיעיבר
 ןמות עבור'רנ בק יבג

 י םיציב שלש גול ינת ןמות?

 ףא רוזגל ימב שדוקמב
 ויהש יפ לע

 ןיה תישילש דודמל ןיכילצ
 ןיצוני שבכל תיעיברו ליאל
 'ו ןיה יצקל ןיגילכ דודמל ויה

 עברא ןיהה תישילשל ןטול
 ןטול הסלס תיעיברל ןטול

 לקשל)

 1ריקשו ידקומו ז־־ירושמשז״ד ןיב חקימד
 חרסח הדמ סרא אהשי א4 יבה יסנ 'יגח
 טיבע איה וליפאו והיב ךותכ הרתי
 הדאס את השוע 1לכא םילגר >םים לש
 עבורו בק ינזחו בקו בקרז־ר יצחו בקרה
 ע *י*יח הככו אלבועו {םוחו
 ת־רדמבו עיברכ השמחמ דחא אלכ ע

 יצהו גולו ןיהה תיעיברו ןיהה תישילשו ןיה יצחו ןיה השוע אוה חלה
 דיכעלו בוטרוק והזו תינפשכ הנופשכ רחאו הינכשו תיעיברו גול
 ובחר יא אתלת ישגיא ועט אפלא בקרתב יפולחיאל יתא םייכק יטנ

 ונייה סייבק אלא בקרה יצחב יפולחיאל יהאר ריבעיל אל ימנ בק
 שיני?^ יעט אפלא בקרה יצחב יפולחיאל יתאד ריבע אלד אמעט
 ו־־רודכ אפפ בר רמא ריכעיל אל אלבועו ןמות יצח יבה יא אעבד

 (ויכ ריבעל אל ןיהה תיעיברו ןיהה תישילש ישניא והכ יעיקפ תונטק
 ןה ןיזירז םינהכ רוזגיל ימנ שרקפב ןנבר והכ ורזג אל שדקמב ותד
 עבטכה לע אלו תותעמ רתוי תודפה לע ןיפיסוכ ןיא לאשש רמא

 רכתשמהו תוחשמ רחי

 השמחמ דחא רמולכ בקה עבורכ השמחמ דחא אלכזעו : הצחמו הציב ןמות יצחר
 עמוק סאיב אלכוע לע ןמות טח ףידע אל אתשהו רקיעו לאננח ר ׳יפ ןכו סטכ 'ו גולהש הציב שמוחי הניכ ונייה גנ.
 שמוחו הציב איה אלכועהו שמוק יאצח הו ןישמזת השמח ונייהד שמוח יצחו ןישמוח 'ז קש הנקמו הניב ןמות יצחה
 תכתשיאו הציב שמוק טקו שתוק אלכוע לע רתי ןמית יצק אצמנ שחות יאצח 'דו ןישמוח ד קש ןישחוח ׳ו ונייהד הניב
 לכ העבילב ישניא ועטד ןמכד דיבענ אל אלכועו ןמות יצק ןחקל קיכרפ יכהו אשתוח אלא אעכיר הטימ ףידע אגל
 היחקל ןיהה תישילש בקרת יצח ונייה ןיהה יצח : בקרת ימנ ונייהד אוה גול רשע םטש ןיה ; אשחוקב )עטד קפ
 םישח הצחמו גול ונייהד ןיהה תיעיבר טק ימכ דיכע אלד אהו ןטול שלש ונייה :ןיהה תיעיבר : הוכיקתה המל שרפת
 ינחו :ליעלד בקה עבור יתכ ונייה גולו : ישכיא ועט עבירבד ןו־קלירתאו ןימל טש ונייהד שביד בק טקב יתטימל יתאד
 שבי לכא הניכ עיברו הציב יצח ונייה תינימשו הצחמו הציב ליעל ןרמאד ןמות יצח ונייה תיעיברו שכיד ןמות ונייה גול
 והק אתפסיתנ׳רג תינימש יצחו : אוה רקי רבד סא לקשמכ וא דמואכ רכמכ אלא ךכ לכ ןטק ילככ דודמל וכרד ןיא
 דיבעילו *• תזכמד אמק פבו ןילוקד בלכ ןיי בוטרוק וכותל לפנש בוטרוק רסח האס 'ח תימוקמ הברהב רכזנה בוטרוק
 שילש לילגו ןיבק 'ג אוהד בקרתב יפילקיאל ותא יכשמו :ןיהה תישילש ןוקתד יכיה יכ האסה תישילש יוהילד ןיינק ימב
 יתאו עיבר אנא שילש םייבקמ תיחפ וניאו יצחו בק ונייהד בקרת יצחב :בקרת תחת םייבקב רכומ >ל דודמיו םייבקמ
 'סירפ־לכ סמוח םא יכ עיבר יפא לודג וניא ןמות יצחהש דיבע־נ אל אלפועג ןמות יצק יכה יא גהד טיעכ ארנ :יעטימל
 :תימרל יתא אלי קיזחמ המכ רעסל והכ ןיעדוי ותונטק ךותמש יסניא והב יעיקב :יעטימל יתאד ןכש לכו ליעל

 רס ןיהב ויה תיתנש ליעל ן רחאלכ שדקמכ יוהד ןויכ :יעטימל ותאו עיבר ןיהה תישילשמ התוחפ ןיהה תיעיגינ
 סא'וב תודמה לע ןיפיסוח ןיא ; ןיהה תיעיברו תישילשו יצק ונייהד סבכל ןאכ דע ליאל ןאכ דע יפל ןאכ
 ׳ונוסארה תידמ רכשלו יעיבר דע רוכח דחא ןובשח יפל תטטק ןיכ תולודג ןיב תודחה לכ לע ףיסיהל ריעה ישכא >אכ
 :הימקל ש לפמ אמעטו השש התע קיזחי סטיכ השמח קיזחהש ימש רתיי תותש סא יכ !ילידגמ ןיא יעטימל יתיל אלד

 רכתשמהו

 1 24 א דכ



 רתב אבכ ישיפח קרפ הניפסה תא רכשה

 יצוקה יכיכח ןלגכ רכתשמה) הרגל דה הרג ד׳כ אהי אחיתל הרג םירשע 1לןלשהד
 עעח טעמ רוכחל ידכ דחיב ירמאל ןיעח׳ירשע הרג כ לתלנרתכ העמ דה
 בא רעשה רקיה אלש ןלג כ> יתיבד עראל דל יזה רניד ףשכ העמ ששל סירכיד׳ד ע!סל
 !לי !ליפא רכתשי ריקלה וישכע) הרג כ קר היה אל׳רקיעמד עלסה לע 'לתש יפ־סוה׳יחכח

 לכ ירלל הרג׳ד מלע לביסלהו
 הרג עברא ףיסלה לאקזחיד
 לש הנתה סנלעלזעלסהלע
 'כ שדלקלשי םיעלס ה כ ללח
 'כ לקשה היה הלחתכש אלא
 יכהל הרנ עברא לילע ףיסיהו
 היהש לקשהו ארק רמאק
 סזילאתל ה־יג םירשע הלתת
 םירשע הכתה סכל היהי״ילקס
 םילקש םירשעל השמת םילקש
 םישש לנייהל לקש שתתל הרשע
 ירייא אלז לכה ןיכ םילקש
 ם/ילאתס לפסלתיכש םילקשכ
 ם שמח אלא הכתה היה אל
 לדיש םילקשב ללח לש םילפכ
 ארק טקכד אהל ףיסיהש םדלק
 'ס ללצכל הנר א יל הז ןלבשח
 היהש יפל תרימא דחי םילקש
 הכמ שילש תחא תללקשמ ןהל
 שלידה לש דחאל שדיק לס
 שדלק לש הכח עיבר לש דחא

 'ירשע איכחתיתלת ןיעמ'ירשע םיעלס ןתניי םגרתש למכ
 )הללכ לט איכמ תיעיבר םיעלס ה׳כ אפסכד אכמ םיעלס
 ןיאד אישק ירפלל ןוכל אהי אשדלקב אכר הכח ןיתיש
 אתשהל איכח תלתלת שרפי סאש לירבדכ עמשמ סלגרתה
 'פסכד אנח שרפי ןכ למכ כ'א דלקתש םיעלס םירשע ילס
 ןכל סדלק לש םיעלס שתחל סירשע ילה ליזכע לש ללח לש
 הנמד לאקזחי ׳יפב׳יפ ישי)ןכל םדלק לש ׳לילהד לכיא הזו
 היהש לוח !ש הכמכ יריימ סיעלס שמחל םירשע אפסככ
 ללח לש הכח הנתשנש ירפכ רמול הנירש עמשמ סדלק
 לכישש ןליכ םדוק לש הכח טקכימל היל המלד אישקו
 היה העש התלאכ תילקשח השלש ןתיא ליה אל םאד לתלא
 ארק טקמ רתיא םללשמ ׳רהל דתי סילקש םישש לולכל !ל
 'כ ראיב לט שי ךכרכיב םיכהכ תכרב דגנכ הז ןלכשח
 יפלש םעט ןתיל שיל ךכ איה שרדתב אמשל הכ אשיכ
 ןלכשק לאקזחי השע םיצקש תניתנב לארשי ןיכרבתמס

 ךכ : םילקשכ הז

 ןיא תוהשמ רתוי רכתשי ידא רכתשמהו
 "•־*מ תותשמ רתוי תורמה ירע ןיפיסומ
 ן-זערח יעוקפא םו־ע^אמיריא אמעט
 אלר חאנואמושמ אלא־אלימנ תוהש
 רכר לב אנר רמאתו חק^!לוטינ יוהיל
 תוחפ 'יפא ןיגמכשו לקשמבשו הרפבש
 אריפפ יוהיר אלר אלא רווד אנוא ירכמ
 אחוור יל יוהיל אלר אוה אריספ ארנחיר

 רפא אלא ירקיא ארנה ןינזו ןבז יעכ אל
 לקשהו שרדו חבשא ארקיופש'רסח בר
 תרשע ילקש הכ םילקש םירשע הרג 'ב
 ז־דנכ םכבל חיהי הנפח לקש השמחו
 ם׳ש חלה מ ש אלא ווה ןיעבראו ןתאמ

 י.
* 
 זי
 כ
 וי

 לי
 ינ
 יט
 למ
 יד
 לא

 כ
 ייל
 תי
 ית

 שרק לש הנמ

 ׳7־

 וחי לופכ
 1יד
 1ל ריזחיל ה ינהכ שי ןיבק 'לד
 9 ןיבק השמחל לע לפיסלה לבא
 1 דמאהל : תקחה לטבו תלתשמ
 וגהיל תיתשמ תוחפ תלדמה לע

 | [וליפא הדחכ ?עטלהש הדמבס
 חפ הליחמ דהל תלתשמ תיחפ
 צ)אלה ריחג תלעטד םלשמ רזוח
 !יחמ אילה האכלא ידכמ תיתפד
 קמ והימן הליחממ יקיפאל אלא
 ׳ ימכ הרזח היל תיל אכרל אהד
 )אתכליהבהזה׳פכ אכר קספד
 ןלהליחמ אילה'לתשמ'יחפב לכא
 ארנתל אדיספ ילהיל א לד :

 ן ועיסוה אלשכל תיתש רכתשחד
 אשכע דע ליגר היהש למכ רכמו
 ימ דיספה אל)חדרהל לל היהש

 לע)־ : נ״;ש ן /•׳י׳ •׳' *י׳*׳ י׳;׳ י- !!יי — -׳*־ " ,40 יל תא תיתשכ רתלי יפיסיה
 םא םימכח לשח אל ולש חלירל לבא סלכ ולש ןרקמ דיספי אלש לשח יכהל רמללכ היל דהיל אלד אלה אדיספ אדלמלח

 ללי
 ס

 **י' '׳׳ '■׳•־׳ ׳־׳ '״׳ " " -- ן 1 ׳ ״ ׳״ 1 1. • י *׳•י' י ׳''7י׳!

 םימד ןתלאכ לחכ הנ:תיש ןאכמ קלחר האלכתה הנק ךכל יכל אלה לשח היתתב ירקיא ארגת ןיכזל ןלבז :תיזו
 *תיתל להצ הלה טהל תדרח יככיאל לכואל חריטש לזח הצלדג אדיספ ךל ןיא יאדו אה ששלח יניא תלירל)רגת ארקי^
 ;יהו תיתש ןיפיסלמ רמאד חכשא ארק :אתריפ רגתה קילריש ידכ תיתשמ תיחפ סא יכ תיתש תלדמה לע ןיפיסלע
 יספ לשמ ןיפיסיח ןיא תיתשמ רתיי יהיתל קדרי אלל אתפסיתכ העטי סא רגתא ארק שייק אלד תיתש ףיסלהל רתימ

 סידכ׳ה ןהמ שיש תינטק תיעח הרג םירשע : עלס לקשה : יניעב םעטה הארנ ן״כ בלתכה ריתה אל ירהש אלנתי
 חהש׳לחלקח שיד ליל סכל היהי הכמה דחיב ולצה תיכיבשח שלש לקש השמחל רשע םילקש םירשעל השמח םילקש םירשע
 י ןיעבראו ןתאמ הנמ : סכל ויהי שדלק לש הכתה וללה סינמה תשלש רמאנ ךכל הכ שיל םיעלס 'כ שיל סיעצס לס
 ייהד סיעלס הכ הנמ ןל אןלך> אה)רניד 'ר לקשהש רניד ןיעכראל ןתאמ ונייהד םילקש םישש הנמה דה יכל היתתכ

 צלפכ :הכמ הנמלאל)סיתאח הללתכל ןכילחאדכ דל;האק ן



 א0ןל גמ ארתכאככ ישימח קרפ חניפסה תא רכומה *$*$ 0+ ■
 *יעסית ןה ןי־יתויתה םילקש קשחסוסילחססישמח ל)^5; דב

 קל לע םיעלס השמת ל1ת לש הנס לע >,"01הש ת!תם
 ןניוחאיג איריסבמ רעוי לארשי ץראה ורימחהש ונינמ םישש יוה שדוק לש תא לעונ התאש?' סיע.נ 'ל ונייהד
 ץראל הניח רכוסכ אירוסל ודנע רכוסה ןיטינד קלכ אניצי תיענ1נסהלע>תודסהצעןיען׳ממל > סיצק
 שוביכ היחש רבסקד נע <ןא " רנתד 1•!", ־ ־ - אלו
 ׳ י ׳׳-־ ״'־—.1 - ןיאו חורמה ייע ןיפיטומ מ שו היח רופכ

 רבלמ אתוחש מ שו ותשמ רתוי׳יפיסומ
 יזיפק תילח רב אלמ ןיקתיאומש רנ'9פ
 ןיפיסמ ןיא לאומש רמא אהו היל ורסא
 אנא והר רמא תותשמ רתוי תחטה לע
 א,רחבסופל היררש יניקת אתרח אלייכ
 הולכיקו אינופאפל הירדש תאניק אלו
 ירצוא ןמ ס :אפפזור היל ורקו
 ןינ־או ןיאיצומ ןיה־או ןירצוא ןיא ז־רוריפ
 אלו ןיעירתב שכיצננ םימעפ ןירבחשמ
 ז־ריבר יולמו חוריפ ירצוא ר ת ןיאיצוס
 ןהרילק םירעש יעיקפמוחפיא יניטקמו
 שרוחה רמעי יתכ רפאל רמוא בוהבה

 ןיטקהל רכ החפנו תנשהרכש הריבשנו
 תמרמינזאפ תוועלו לקש לירנהלו הפיא

 ירצוא שכהישעמ לכ חצנל חבשא םא בקעי ןואגב 'ה עבשנ ביתכו
 ןיבזפ לאומשר זווכא וריפ רצא יתבש ןונב ןנחוי ר א ןאמ ןונב חוריפ

 חיריפר יהשמ׳ירכ לאמש אפרח אערתכ אפרח אערהב היריפל וחל
 אב□ םחנ וחלש אפרח אערתב הלפא אערתב וחל ןינומו

 \ \ י

 יארקאד יד .- תדרמ
 רגתה עמשי אלש אנקי'
 רשת אל תינפ אלד■'
 ש )עיסהש ןעדי צ •
 להימ)תעטל)אכ ׳■׳
 תיתשמ רתיי 1י,
 בתכהורגתדאל* ;
 ןיפיסומ ןיא)י

 ןובשחמ וניאו * •
 געאד איה/יפ אצת^
 רוסא ןיפיסלמד הנד*

 עתקדכ תיתשת רתיי
 אתיתש תפסית *אה ל
 ופטיה ילקש׳הלע&י
 סילקש׳כ לע ןמכ;("
 הרשע םימעפ;
 לבא'שש חלו'?

 תא קי;תתש ו*-,
 עינמי םיקית ה
 רכילוסיל^
 סךי!ת הש^
 ס&מקה לע טישתת>^ 4

 : רכידי סיע1ס ס ב*
 ןיפישימ רכ:מ אתיתש

 ירבשיש דבלבו תיחפ
 יפט לבא תמישארה ת

 {,סכ ייכסקד סושמ הפ אי רוסל ןיאיצימ ןיא
 סביכ יחש דמלד געאו שיבט הימש אל דיחי

 אכשרלרנ מ׳תסתה חכימדכ
 סשכ רחאקדול׳ירטנוקה׳יפכ
 ץראל הביחל ןיאיבומןיאס

 גאלד רבסדעמשמ׳וכ ןיא ןכ
 התיא היישמלח שט־כ הימש
 אלד אתעטי ץראל הביקל
 ירפיסב <ןילידכ שוביכ הימש

 לכ בקע ה הנ תשרפ •ןיסב
 'הלגר ףכ ךירדת רשא סיןלמ
 המ אקידד סתה ןילי)רמיג)
 רתא ץראל הביתכ )שביכש
 סכל לארשי ץרא לכ ושבכיש
 דב יפ לע השע אל דידי היהי
 סירהנ םרא שבכי ןתעדמ א^
 לכ שבכ אלש דע הביב סראי
 ©סט'יל ירק ךכלו £ר0י ץרא

 :השע יתעלתש יפל דיחי
 איריבל

 יוהד
 י • ״ ןינו;דש ונייהד ליעלד בק י׳*׳ •>׳ ן׳***׳*• *־ • *■׳יי •! -<■ • - < -׳ ן ־ י־#־.׳/' -׳•׳*-> ^׳!׳ י׳ ׳■׳׳׳׳

 בקרתב יעטיחל יתא אה ימכ אתק אכ׳שיללי עטר רתי איהש בקב יעטי*ל יתא אהי ייושקאל יבמ היה בה 'יכ לאומש
 ןניעמש'תיידבד אצלכמ אכריפ איהה לכא הכימ ךירפק אידהכ 1חמש הרמאד םישמ אלא אעכירב שיניא יעטי ןיגיל ב$

 אל סג) רגת דספה ידיל אבי אצי תפסות דהילד תרחא הדמ תאזה ריעב ןיאש הנכיקתמ אתלת אליט אנא: הל

* 
; 

 שדתה רבעי יתמ
 תדיפ ירבי6

 " ןטיסמי םירעש יעיקפמ . , ׳״ --
 ירקימ אל שדתלד םירעש יעיקפמ מייה)ןרבה ת)תי רחא שדח ףוסל רקמכ רוכמנ רמילכ רכש ריכשכ)שדו
 ןיטקהל : תחיפ ירגוא וגייסו רכ תורכזא החתפנו הטימשה תכש עגית יתח רמולכ רב החתפכ)תכשהו :9״ • * • ^
 לקש לידגהל׳ושמ יאד תיביר תאיילה ידי לע ולקש לידגמש תיכיר הולמ ונייהד יל הארנ לקש לידגהל הפיא יכיטקמ ונייה
 : וגו בקעי ןואגב ,ה עבשכ הירתב בתכו תולקשמ תאנוא יתכ תעמש המרמ יכזאממו הל תעמש הפיא יניטקממ שחמ
 רקויה תעשב סוינעל לוזב ןרכומו לוזה תעשב יריפ רבאד ןוגכ לבא .רקויב םיינעל רטמל ידכ יריפ רבוא יתבש ןמכ
 ידכ לוזב אפרת יכ ןרוגה תעשב ונייהד םדקומה רעשכ אפרח אערתכ : רתימ רעשה רקוי סרוגש יפ לע ףא ןמקלדכ
 רקוט תעכ אלפא אערתכ והל ןיכזמו ויתודש לש יריפל אוה רחאמ לאומש : הנשה לכ רעשה לזלזי)לכה סג ורכמיש

 חכש אבי) תבק רעשה ריקומ םוקת לכתד ןרוגה רעשב לבאמ הוה אל קישה ןח והימו לוזה רעשכ אפרת אעלתכ
 אנט : אכיל שמח ריסיא יהימ)יניעכ הארנ ןכ ודטפהב



 חחב אבנ ישימח קרפ הניפסה תא רכוסה ^^0^
 5עי סירהנ סרא)הפמ םרא איה אילוס אידוסל
 *רמאדכ יסריס ימרא ןושלל ירק יריס ספ

 םיאיבככז הרותכ ירהש ךיניעב לק יסרו0 ןישל יהת לא
 א/מדהס רגי ביתנל הלימב ליככ )ל קלח סיבנתככו

 ןחמית אנדב'יתפל ׳יאיבנבו

 י םיצוט ארבמ אבאד אבמ
 1שה רקמ אלש הליחתמ הריג
 יסמ לפא הנשה לכ דוע חוור
 טקלמש המ טק תא :הרהמ

 אלממ לאינד םיבאפב)ןוהל
 ןפלדיתרא וצייהיסרוס את(ן
 יתנ ^סדוהיה סירהנ םראמ

 י ביתנדכ אלה ימלא ןושל
 תימרא ךמל םיד ש בה !רבדיו
 הבורמ <ןיסכ1 רמאת םאו
 יסריס ןושל (!ישי ןראב אינת
 וא שדלקה ןישל וא אלא המצ
 <ןםמ בר רמאו תינמ ןושל
 וא אצא המל ימרא ןושל לבבכ

 יפרוס ןלשל וא שדוקה ןושל
 ינחל יסרוס ןוסלד עמשמ
 ןושלל תראו 'וחל ימרא קשלו
 המכל קלחתמש א1 אוה דחא
 הנתשתש זעל ןיעכ םינינמ
 שלקנואד עדתו תונידמ המככ
 ארמד דיהס לגה דע םגרית

 *. רגי ול ארק ןכלו
 ירתדחלערמא דח
 יאמ רמאת סאו
 םירבד ראש׳יעא׳יניכ איריא

 לא רכתשמה ןכירחאדכימנ
 ן׳לימו תיתשמ יתוי רכתשי
 תרט וליפא יריימד סכיכ

 לוכי אקריט אכיאלאכיהד
 ,ירמאדכ׳יתשמ׳תוי רכתשהל

 יתדו אחר*ט אכיא בהזהכ
 אכהד׳רנ אכשרלז אתיינזרכ
 וניאש םיגיככ וליפא ירייוי
 תלוגנרתמ א1ן קושה ןמ חקול
 ראשכ גווג יאה יכד ותיבבש

 יתמיא :ירש םירבד

 חוורו אערת ט מ ארברמאבאד אבט
 רצוא ובק תא םדא השוע בר רמא חה
 סירבד תודיפ ןירצוא ןוא םה ומנ איגה
 ןינמש תרועי ןוגכ שפנ ייח ןחירב שיש
 רתוכ ןי^פ^לפו ןומכ {♦'ינת 1לכא וחלסו
 קושה ןפ חקולכ סירומא סירבר המכ
 םדאל רתופו רתומ ולשמ סינכמב לבא
 ׳ינש שלש לארשי ץראב חוריפ רוצאל
 תיעיבש יאצומו תיעיבשו תיעיבש ברע
 רצאי אל !יבורח בק וליפא תרוצב ינשבו
 היל רמא םירעשב הראמ םינכמש ינפמ
 קופ תעכש אגופל אניגח רב יסוי יבד
 תיעיבש ברע סכש ש*רש יריפ יל רצא
 ןיא ןנבר ונה תיעיבש יאצומו תעיבשו
 שיש'ירנר לארשי ץראמ תחיפ ןיאיצומ
 תותלסו םינמש תוניי ןוגכ שפנ ייח ןהב

 יגפמ ןייב ריז־־־רמ אריתב ןנ .־־־ררוהי יבר
 ט ןיאש םשבו אלפיתה תא טעממש
 ןי^ ךכ ץראל ז-דצוחל ץראמ !יאיצומ
 איברפיחמ\רם רו אירוסר יאמ ןיאיצומ

 ארשי ץראב ןירבתש□ ןיא ר ת׳יברפיהל
 תוניי ןוגב שפנ ייח ןחב שיש םכירבדב
 עלא ר לע וילע ורמא תותלסו ןינמש
 ןייב ןמשו ןייב רכתשמ היהש הירזע ק
 יכרד הירתאב ןמשכ חרוהי רב הל רכס
 'םא יציבב םימעפ ןירבחשמ ןיא ר׳ת אחשימ יתיבש חירזע ןכ רזעלא
 רגח םא דהו ירח רח לע רמא דח לאומשו בר הב ינילפ ירכ רב ירמ

 ןנחוי ינר רמא תבשב וליפאו איטמקרפ לע ןיעירתמ ר ח ארנחל
 ם*חהו ףסוי בר רכא לארשי ץראכ ןמשו ןייו לבבב ןחשפ ילכ ןונב
 ***לא ץראל הצוחל ץיאמ ןיאצוי ןיא רת אתישב הרש); סקו לח

 יתמא ןעמש ר א עלסב םיתאס הסע בא
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 : שרפחהימקלסיחעפ
 ךענצד סושמ יל הארנ םינבב
 סגו ךכ לכ שפנ ייח סהב ןיא
 אוה טעיוי תוירו בורמ חרוט
 ןימקל תורייעכ רזחמה ינעל
 רכתשהל ול וריתה ךכלו'ינכ
 ריכמי אל רנידכ חקלש המ ירת לח לע ל תיתשמ רתיי , -
 ןושאר רנ/יל םימעפ ינש קויר ןאכ שיד רתא רגתל אל לבא ןיכירנל רוכמי ןושאר רנת (ללא ירגתל רגת • םירניד יכס
 םליפתכ ןיעירתמ ו לוזב ורכמיש םירקא אנמי הז ריקמ סאש רתימ םירבד ראשב לכא יאדמ רתוי !יריקימו יצש רגתל•
 םידגב הרפע סיקד ךכ לכ ליזד אוהו :וריקמ סא םירעל דספה ןאכ ןיאד ולזוהש םיבוט םידמה הלזוהש איטמקרע צ9

 התמ 1 ; תונמה ןח ותנע עיקפתש 'ט ןיאנוי ןיא ־ הנקתל בורק וצ/והש םידגב אתיש יתדב
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 בתי
 יכול\
 1מז

 וניאש ןמזב
 תקיל אגו ח
 תקיל אצימ וניא סא אתית ׳לכ
 המ על;כ האס ףלא יליפא
 :•קקיל ׳גומ וניאש ןייכ השעי

 גיפסה ןלא כנמהךלעקדק

 סרק ארחב אבכ ישיבת קרפ חניפסהחאר:

 אבניש ביכש אלד דע :'קהב חוטבל 1|אל ול שיו הכמל האופר םידקמ קהש א/יא קי
 אוה םיטפושה ןמ ןנבא י• ומוקמב דמיעי יתיב לע הכימתה רבכ ןמוזחו דמוע התייב ופ:
 'מ אנוה בר רב הכרדכ : ןאכמ הממ סוש ןידיתל ונא המו רבדב שי קויר המ ןל עמז
 *עמשא ברה יכב ןיידע ול ויהש יפ לע ףאי תור אמגש זעובב בקכו זעוב הז ןגבא רתאקדז

 יגוופיא ןסזכ 1לגא הקיל אצומ וניאש ןמזב יתבא
 עידסכ האס ודמע וידיפא חקיל אצוטש
 רבוא יאחוי ןנ ןועמש ר היה ןבו אצי א*י
 ויז-!רודה ילודג ןויידפו ןולחמ ךילמיילא

 ינפמ ושנענ המ ינפמו ויה רהה יסנרפו |
 1לכ םחתו אנש 'ראילצוחיד ץראמ ואציש ;

 תאציש ימענ םתיזח ורמאי'חצי רא ימענ תאזה הנרמאתו ןהיילעיעה !
 התאבש םויה ותוא קחצי ראו היל התלע המ ץראל התחיל ץראמ |
 ישניא ירכאד וניזדו זענ לש ותשא התמ ארשי ץרא1? היבאומה תור ן
 בר 'טא קזלצי רב הנר רמא היחייכ ונמ אמיק אנכיש ביכש אירד רע
 רב !—ובר רבאר קחצי רנ חנרר ךדי^4 יב 4'טק יאמ זענ וחו ןצבא
 'ישיש ויד יהיו אנש וינביר זענ השע ואתשמ׳ירשעו האמ בר'םא'חצי
 ץוחה ןמ וינביר איבה חונכ 'ישומשו הצוחה חילש תונכ םישילשו םינב
 תואתשמ ינש השע תחאו תחא ילככו םינש עבש 1וארשי תא טפשיו
 רמא חונמ ז־רא ןמיז אל ןהוכבו וימח תיבכ דחאו ויבא תיבב רחא
 ירכאד ונייהו וייחב והמ ןלוכו אנאח יל אערפ יאשכ הרקע היגרוכ
 דח דילואו לפביא הדדיר ךיל רמל ןיתיש ןיחיש תרליר ךייחב ישניא
 אשנחנ רטפנש םינש רשע םהרבא ךלמ ןמיס ;זירז ןיחשטד
 ינולפו ןומישו ךלמילא בר רמא אכר רנ ןנח בר רמא :ודבל

 .וליפאש ל טק יאמ ןה בדניטע ןב ןושחנ ינב ןלוב ימענ יבאו ינומלא
 הצוחל ץראמ אצויש העשב ור תרפוע הניא תובא תיכז ול שיש ימ
 רב תב יאלתמא םהרנאד ימיא בר טא אבר רב ןנח בר רמאו ץראל
 רוהט׳והט אטט אמט ךינמיסו יתברוע תב יאלחמא ןמחר הימיא ובנ
 זויחהאו הינופללצ ןושמשו'ימיא המש לאדע תנ תבצג רורד תיטיא
 רמא אבר רכ ןנח בר רמאו ןיניכה הבושתל הנימ אקפנ יאמל ן״שנ
 ברו וררבנ עבשו יתרוכב שלש וניבא םהרבא שבחנ םינש רש ע בר

 ארביע אוסחכר רמא אכפיא יגחמ אעררהנמ יסיר

 , בתנדכ ןושחנ ינכ :ינמילא *ימש ב/לכדכ
 >כ סהרכאד הימיא :דימתו אישכ היהש ןושחכ ןב ךלמילא ;ילבא תסז : רמוגו דיליה ןימלשו קמלש תא דילוה ןזשחכו^

 ןה תימשיש יפל ןמהד הימיא : טקנ אררג בגאו םהרבא סא סש עדיל טא ןיכירג ירכזיה בקעיו קחצי לס ןתיחאש יפ1
 לבש יפל יידד היתיא : איה אמט יחכ ןמהו אוה אמט ברוע ריהט םהרבאו סה ןיריהט ןאצמ סירב יבצ רכ :ןייס'
 ימכ בתכי אכיט ארק הב ירייאד םושמ ןישמשד היתיא :דיד סא סנ שרפל ךרצוה סיאיבצכ תיבותכ סיכלח לש תוהמא
 /יישצ היתייאו :ן/ינמס ןיעדוי ונא ןיא סעט המ ןינימה ןילאזש וליאה םירבדה לכס שרפל ךרצוה דיגה אל ימאלו ויבאל

 ןיכישמ ונאו אמעט שירפלכ תירחא םישנמ וליאב רתוי ונל ןילאושס ןיכיחה תבושתל אבסכ היחיאד אררג בגאו המש ךכ
 *תיב :ויתצכ לפאמ היהש ושבח ויבא קרתד יתיאר אדגאכו :דורמנ ושבחש שבחנ": הפ לעכ סיאיבכה וכל ורסמש ןהל

 ^יכע ן וכיבא סהרכא לש ותביק עידוהל הז לכו ןק תומיקמ וללקי
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?3x0^ ־ ארחב אבכ ישימח קרפ הגיפסה תא רכוסה?/>£*£• 

 " זוגאל סיסי השע6 ךחכ ךרבל ץונ האירהו יניבא םהרבא סס ןלשוה&סיד&כ רוא יהז וויש ךכ אריסז ארכיע
 ןיורוכה לע הנומתה ;ש אתיגרנ שיר : סניעסה תא ךילומה הטינרבק וגהנמ : האמהב ן:תיכ הוה םיקמכ '
 רמולכ ?ל ףילי אשנתמהו הכלממה 'ה ךל ביתכדמו איה הנטק הררשי רחמל ימו ויתורש תוקשהל סמה ונחת הלרי ימ
 םיחדנה ץ !קל קךזתש ידי לע ןינוכק ךוליני ךקעזב : ןיפ לע איה שארל אתיגרגל וליפא רנ ד לכל אשנתמה ןדי לע
 וקויב ועת לכ!ן : לננת

 בר רמא אבר רב ינח בר רסאו םירשכ רוא והז יתוכד אריעז אר ייע
 תומוא ילורג 1רכ ורפע םידועה ןכ וניבא סהרכא רטפנש םויה ותוא
 הניפס1)היד יואו וגיהנמ דבאש םכרועל ול יוא ורמאו הרושכ םלועה
 רפא אבר רב ןגע בר'טא שארל לכל אשנתמהו :אטנינרק דבאש
 'ר םא ןיבא רב אייה ברימא היל ימקומ אימשמ אתוגרנ שיר !פא בר
 ינפמ אלאו ואצי אל ןיבוס ואצמ וליפאש םולשו סח החרק ןכ עשוהי
 'םאנש ושקב ה-יגלו ןרוד לע םכימחר שקבל ןהל היהש ושנענ חמ
 אל ןנחוי יכר רפניין ז־־וגח רב רנ חבר רמא ךיצוכק ךוליצי רקעזנ
 ודמע וליפא רקויב ז־רועט לבא רקויב חוריפו לוזב תועט אלא ונש
 אילט אבורח לעופ עלס ןמיס :ןיאצוי עלסב ןיאס עברא
 עלסכ ןיאסהעברא ןיסייקווה דב אנריהנ ןנחוירמאו :ןירמא
 אנריהנ ןנחוי יבר רפאו רסיא חילרמ אירבטמ ןפכ יחיפנ ישיפנ ווהו
 רבאו !יתייב אחיפ חירמ אתרק חנומל אילעופ ןירגתימ ווה אל דב
 אשנורד אטוח ריגנ התו אבורח אקוני עצב הת רכ אנריהנ ןנחוי ר
 ארשב אנרוע ליטנ הוה רכ אנריהנ רזעלא'ר רמאו יהוערד ןירת לע
 אנריהנ ןגחוי 'ר רמאו אעראל רעו ארוש שירמ אחשמד אטוח ריגנו

 הרשע בש רככו הרשע חיש רבכ אקושכ אילטו ילט ןיילטכ ות רב
 ירומד אשררמ יכ ןירמא ווה רב אגריהנ ןנחוי ר רמאו ןאטח ויה אלו
 ןוילכו ןולחמ 'יתב ןוהליר היליד ןוחילע ץיחרהטר ןוהד־ב ליפנ ןוהל
 ז־רמלו ןמש ןוילכו ןולחמ רמא דח לאומשו בר !ףרשו שאוי ביתכו
 ובייחהנש ףרש הלואגה ןפ ושאייתנש שאוי שאויו ףרש ןפש ארקנ
 ןולחכ ןמש ארקנ חמלו ןמש ףרשו שאוי רמא דחו םוקמל הפירש
 אינת םוקמל הילב וכייחתנש ןוידבו ןילוח ןפוג ושעש ןולחמ ןוילכו
 ישגיי־ח סיקויו ביתבדיאמ אינתו ןמש ןוילכו קלחמ רמארןאמכ
 'יקיתע םירניהו םחל יבשיו באומל ולעב רשא ףרשו שאויו אביזוכ
 ול>-* אכיזוכ ישנאו !ועבנ ישנאל חעונש םיקהש עשוהי .רז םיקויו
 ז־דבלו !ולבו ןולחמ ולא ףרשו שאויו עשוהיב ובוכש ןועבג ישנא
 ובייחחגש ףרש הלואגה ןמ ושאיחנש שאוי ףרשו שאוי ןמש ארקנ
 יבשויו תויבאומ םכישנ ואשנש באוכל ולעב רשא םוקמל הפירש
 שבירכוהו הרתי םחל תיבכ הקבדנו הנשש היבאומה חח וז םחל

 םירנר םיקיתע

 נוידא" '":יקלמקרעהס
 ל היחקל אמעט שרפוידכ

 : ינרוכז אכריהנ
 . םחל ט תיכקל רסיא

 •י תיימ אתיפ תירמ
 ו תבשנמ חיפרעמ

 דאמ בוטרהש תפה
 .,;תמו׳יעה חרזמל

 ןכהכלרמבלט
 ת ךיתמ'רפל שיז

 *.ןיקחש1* ןילייטח
 . : הרענ)רענאתיילטו

 סירתמ דגל ןיהל ידומד
 .ד לכ אלא׳רחואש התב
 זיחרתחד : ר)תסי

 קל הלגתמש ידי לעש
 י,שמ {יעדמש המ לכ

 תא םאריו היקזקכ
 ד שאמ : רממ)
 ייחתכש : םימיה

 י לא י קאמ ואגיש
 האמט ן׳רא קא.ל הננח
 כ םישנא םיקוד'יתכד ;

 ת אק הדוהי יכב רחמ)
 אכיאו םימיה ירבדב ליזא)
 בישחקד ינה לכד רמימל
 $אה דגמ )יה הדוהי טבשמ
 עשוהי הז :באה דגמ )א
 3יתכדכ הדוהימ ומא אמשו
 הדוהימ ומא ידוהי שיא ימכ
 רמאק טה אפיזוכ ישנאו :
 כ ישנאל העובש םיקהש ימ
 לבא עשוהי ונייהד אביזוכ
 דוהי טבשמ אל אבדוכ ישנא

 גבזיכש ויה םינענכ ירהש םה
 ןללחמ וליא ג עשוהיב
 יכב הדוהי טפשמ ויהש ןוילכו
 *שאיי/מש:ןושחנ ןפ ךלמיכא
 ןח 'קה םלאגיש הלואגה ןמ
 ןיאל דקפ יכ בתכדכ בערה
 אלש ויה סירוכס רחונו ותע
 *יבאומה תור וז :סדקפי

 םימד :הנתת )(יניפ סימ רמולב הדוהי שנש 5ע תאיקנס



 בדבק ^0^33' ארחב אבכ ישימח קרפ הניפסה ז

 !ימיי זיימע •• דיד תיפ יכלת תלמו זעזכל זי(ישיני תמ האב ןפ ידי לעו ן־ראל הביחל ן
 לידגי׳ילדי ?ע טנל : הימריכ אתיאדכ םיתפ תינפ לי ןיי תיזיסל אלש םהיפל תעיפש
 דיד יכ התלש׳חילכ הנב ןכ לש ינב ןב הוילש לשיתונלמפ :נ'ה הריתל גייס תישעל ור
 ןיא ן ׳טנתלסד ןיטנמלס אלב :סינלתה לפ הנממ אניש תיפצמ לש המאל :דכיע

 הררגו םיעטנ יבשויו םירצויה הפח קמא איטוי קיתע !'?1דה םירכד
 בכר ןנ ברנוי ינב ולא םירצויה חסה םש וכשי ותכאלמב ךלמה םע
 1—זעימנ1) הפודש הבלש הז םיעטנ יבשוי םהיבא תעובש ורצנש
 שבע 1דה^רשי לש ןהיתוצרפ וררגש ןירדהנס וז הרירגו וחוכלסכ
 חפדשמלטב חהארש היבאומה תור וז םש ובשי וחבאלטכ ךלמה
 רזעלא יבר רפא ךלפה סאל אסכ םשר םאנש הנב ןכ לש ונכ ןב
 ן מ םתלכאו ןנבר ונת תובלסלש הפאל
 אלכ רמא ןמחנ גר ןוטנמלס אלכ יאפ ןוטנמלס אלכ ןשי האובתה
 ת־רשש ברד ת־ריתווכ אינח אפירש אלכ רמא השש ברו אתניצר
 ןשי םכז־־ילבאו ןפחנ ברר היתווכ אינה ןפחנ גרר היחוכ אינה
 דע רבול רופלה הלבש ןשי ינפכ שרחל ןיפצס לארשי והי לובי
 ז־רשש ברד היתמ אינה הילאפ האמה אבהש רע הוואמה אב
 ןשי ינפב שרחל ןיפצפ לארשי והי לובי ןשי האובתה ןמ םהירבאו

 הילאמ אנתש זע התאובת אב רע רפול דומלת ערש
 ןשוימה לכש דכלמ ןשונ ןשי םהרבאו ןנבר ונח
 שכירבר ןנשויל ןברדש בירבד אלא יל ןיאו תינחמ הפי יוה תכהמ
 ינפכ ןשיו וקמ לכמ ןשונ ןשי רפול דוכלה ןינמ ןנשויל ןכרר ןיאש
 שדה [יאלמ ז־רונרנו ןשי ןיאלס תורצוא ויחש דמלמ ואיצות שרח
 לכ אפפ בר רמא הרז ינפמ הזאיצונ ךאיה שכידכוא לז־^רשי ויהו

 :אנסרהו ארכישז ירמהמ רכל אקיהע 'יייעב יליט
 הניפסה תא רכומה ךלע ןררה

 :סיגטק׳יגד כסלה;ןםי אקיתע:ןםייתכ רבכש ןשיה ןמ יעס ןשייתהל דאל ׳ד/יהש שדקה

 רבגמה ך$ע

 העירזל סא'ריפ אל)ס]
 אל ןחמינ אלו׳קזלה ןערז
 ינמז׳צטאל ןיכזד ליא)

 אלאלצכתיעטחקמןאכ

 אלו הנח1? תמיפ חבי
 ערז וליפאו וחמצ
 ןיעמש ןגר ןתוירחאב בייח וניא ןתשפ
 ןניאש ז־־דניג ינוערז רבוא לאילסנ ןב

 בייח

 ןינז[> העירזל סצגעב חק
 ימכ ןיבזד ביאד ןויכד נ*

 אכילגצ ןנירחאדכ הלי^
 הייח וניא־• אחתגכל אנתי
 ליכאל חימל יגמל ןתגירח'

 אצ אכיממבדךצגיתל,
 לאגמשדכ אבמ לת כ ני|

 'גשמ ןתשפ ערז קגגדג״רג:
 סזלפקז בורכ ערז ןמכ הכנ יכגערז לבא הליכאל ד
 'ט ינגערז 'גא גכש״לש )תירחאב בייח ללכ לבאכ גנו

 בי ק : תגכ עמ טק
 ,'׳ י■•"*־ *.׳ ■/!׳

 :העירזל הדאר התייה אלש רבגמה עדיו 'עירזל ללכ ןייגאר גיה אלשכ

 ןילכאנ

 הניפסה תא

 *לכאנ׳כיאש הניג ינוערז תיריפל תא - רכוופה
 בייק יאמא אחית ןתגירקאכ בייק 1
 'ת>א תערז אלש יפל יחתנ אלש המ היל אמיל ןתוירחאב
 ןנתד לבקתהב ןכי רמא יכהד העירזל סייגאר )יהש ןמ/כ
 בגק׳לכאג וינתח 'דש׳בקחה
 הנידמ תכמ סא הפלשנ גא
 הלע׳מאגיסימדה ןח גל ןיכנמ
 הערזש אלא יכס אל׳ז־גב ל׳ר
 א לבא ב3ק הלכ א ג הקמנז
 לכ ל׳אינמ החתנ אל) הערז
 אכהד ליג'גכ היל ערז ערז
 והליכד הנידמ תכמב ירייא
 ןל תילג )תחנ אצ ימכ יגאב
 העיר זל יגאר וניאש ערז וערז ינאב ינב לכש רמימל
 * ״ • ■ - י י — • 1׳ ר ויה אלש ערפמל אתלימ יאלגיאד ירייח אבה ימניא

 *יחימד ןאמל אכ׳אד תגכ עמשמ קו ללכ העירזל ןידאר
 אגא׳אניהה ;כ ללכ ובייחל ארבס ןיאו 'אגגה )ליפא םלשל

 דחלו :העירזל הדאל התיי:



 ארתבאכב ישיסחקדפ הגיפסה תא רכומה *©*{?{!ת

 והל תיאד ן יברנ״יפאד 'וכ אידיר ימד יא יוחיל1
 ד אק)7,סתה ונייה הייאר םימדה ןיאד
 רכזמל תעייסמ 'קזחויבורד דמצ דמנל ורקד הבזרד
 יפל וליפא) הקזקופנר שיתכהל׳ייאר םימדל ׳יא יכהצו

 ורקד אכיאד רגד םירפס
 ממכ1ר גלז 'זב למנ דמצל
 ה שיחכהל!םימדב חכ ןיא
 אכורד אכה לכא הקזחה
 הקזח הכיא יניכז אידרל
 ש בור זתיא דגנכ

 ד לשייציעכ אוה ירהו תיעט חקיי ייהד )תוירחאכ בייח
 כב ש׳כו׳יעט קקמ יוהל ץמוח גמכו ןיי׳מקס צ0 גחצ)

 יכהכ׳יל׳חינד״כיאו יבהכהיל חיכד ביא אה־מ תהד
 .הקת יל ןיא יזח אל העירזל)וזח אל הליכאלד ןויכ בל
 םיצע ,תד יליפרע הקסהל

 רמתיא טג ןתוחחאב בייח

 ןנבר 'יפא קזחומ רכומהש
 עייסל'ייא ר םימדל םיד ולזמ
 יתא יכהכו הקזחל וא כזרל
 'יכמהקרפ שירד איהה ריפס
 ונייה יבג ב רד אבילא וליפא

 אתיכחל ורק אפו רד אכירצ אל רמאקד תינח ונייה דכ
 צ חק אבור רתב ליז אחיתד והמ אדכ אדכלו אתיבח

 םתה הדומ בר וליפאד בורה רחא ןזממכ ןיכליה ןיאד
 דכה לעבל ןיעייסמ סימדד ןמכ בורה רחא ןיכלוה ןיאד
 ש והת אכפיא םתה רחיתל ח״הד ןידה אזהו קזחומה
 רחא ןותמב ןיכליה ןיא ד צ ימק הקזח רתכ ליז אמיתד
 הז לבא בירל׳יעייסמ םימד ויה סא בורה רתא אלא קזת

 יתאד ת'רפח יכה ואלב ןהימו ברל םודיק סוש היה אל
 יל סיק חקולל רכומה רמול לוכיד סושמ ברכ וליפה•

 הכתהשכו אתיבמ אדכל ורקד טעומה ןמ ינאש יאשפנכ
 אצמנו רוש רכומב אפה לבא דכ אלא ןתי אל תייבמ ומע

 אלד "ועט חקמ יוהו אידילל דבזד אבול רתפ לי/א ןחגנ
 :הטיחשל יכבזד טועמה ןמ התא חקולל רכות ל״א יצמ

 יאמל .

 סא בר ;חנג אצפנו ורבחל רוש רכומה
 1לוכי רכא *דאוכשו תועט ח קמ הז ירה
 יזחיירו ךל ויהרככ תטיחשל ול רמול
 יא תסבגל אתסכנל ןיבזד ארבג יא יאה
 יזחלו יכהלו יכהל ןיב.ד רבגפ ידרל׳יררל
 רקיאד סמצ אל יהגיג סיה ימד

 דנ אל אהד ־קקזנ ול םלס
 חלש אל סגו םולכ סהכ
 !ןתרזחב בייתתכדדי

 ערז ךל רכוח ז 1)*מ אש
 ערזל יאדוד ימד

 . זול רמתיא *ייג
 ןיתיכתמח הלע

 אצמנו : אבה הל
 ו הריכח םדוק

 : הטי יחשל
 ימ*. >אמעט שרפמדכ יזוז ירדהו קמוח אצמנו

 בילזא אל אנמומכד׳זכ רמול לוכי :ינבז אידירל
 לכמ הטיחשל : הבוט הנעט רקא אלא אפו ר
 ד אוה םולכ ואל אבו־מ הטיחשל ןיבזד אבי א אהד
 ,יפאו׳יארה וילע יריבקמ איצומהו אגלפי גלפ יכ

 וח קפסכ לטומה ןימח חגנש רוש 'רפ׳חאד
 !ש ןוגכ מ ה היתמכ 'תה אנת ןל תסדייתייכ

 ה ד יכל עודי ןיאו הדצב הרבוע אצמנו הרפה
 ן ןכ רחא וא החיגנ סלוק הדלי סא השעמה

 , אדכ אמש תנעט 'דיאו אירב ׳העט והיינימ דח
 ק ןל תייחרןלוחהירפב קפס יסכנכ סביו אבס ימכי
 וכיקז ונסריו ןושארל עשת ןב סא עודי ןיאד סושמ

 ׳יה ןיעדוי וכאש״כה לכא אוה סכי לש וכבז׳ורקאליז
 היהש רבדה לגתנז סתס הזל ןרכמ הז ירה השעמל

 עסב לטומה ןימח יזה אלד סוכמוס ידות אכה ןכל םדוק

 לכוע רכגיחהיח יזחיגנחוזלסן י-ו־נע7 7 ? רזללנ^ זלתסבננ זי^ס^כע ן׳-״7 ידירנ תידירנ ןי
 לאומשל וליפאו ןיכז אידירל יאדו הז תא הז ןי ריכמ ויה" ןוגכו הסירחל סירווש תונקל ליגרו קבט אלו אוה המדא
 ןילכאנ ןיאש הנג ינוערז רכוחל יחדו השירחל רוס יל רוכח ול׳ יפ וליאכ ירה הז תא הז ןיריכחש ןויכד תועט חקח יוביל
 יכהלו יכהל ןיבזד ארבגכ ינשמו :החדא דבוע וניאש קבט ןמכ אתסכנל ןיכזד :ןתוירחאב בייח אמתסמד
 ןויכ 'תסנכל אתשכנימדיאאידירל אידיר ימדיא יזחלו הטיחש ימד לע הברה ןיריתי אידיר יתד־ המדא דבועו קבט
 סטיזישצ) 'רניד כב ןיכוק אידירל רושד 'יעידומ 'יתדה׳תיכו ימלה רחא ךליל ינל היה יבהל)יכהל ןיכזד ריבע רבג יאהד
 רכוחכ תיעט חקיי הז ירהו ןיכז אידרלד םיעידומ םימדה רניד כ ונייהד היל בהי אידיל יחד יא יזקינו : רכיד׳יב
 ןויכ יגז הטיחשל וליפא אהד ןיבז אידירל יאדו אה יתיבמ הטיחסל רמול ליכיד לאומש רחאק יאמאז ן׳חוק אצמנו ןיי
 יז אןי' ה)0 וניאו ןקגנ׳כמנ ירהש אידירל זזק אל אהד תותשמ רתי הנאתנש לטכ ומקמ תקילד הינימ ליבק איליר יחדד
 ןיועט חקמ יוהד בר'חאק ןתנש ותכ׳רניד׳י הושש פעאו ןיכז׳תאסככלד יאדו יל ביהי >אסככ ימד יאו הטיחשל רניד
 ןיא תיבה תא ינימה קרפב ןנירמאד ןנברל יליפא אהד ןיעידומ םימדה אמיל יאתאו ןמקלדכ אחריטל הינימ אקפכו
 אכיאו רקפ רקבלו דמצ דמצל ורקד אתכודב אכיתקואדכו רקבה תא רכמ אל דמצה תא רכמ יבג מ" ה הייאר םימדה

 , רק3 רקבל ורקד והנהיל יוה חקול יאהד רמימל־אכיא דמצ רקבל היל ורק ענ ואלד ויכד ד תצ רקבל היל ירקד ימכ
 {דהש הייאר איבהל חקולה לע ךכליהז הייארה )־4לע וריבחח איצומהס רקב אלו ךל יתרכח דמצ רכומ ל׳אק ךכליהי

 ןנבר ולומ הטיחסלו אידירל ןיבז ארבג יאהד אבה לבא דיספמ הייאר יתייח אלדחו דמצ רקבל אורקל ןיליגלה ןתואמ
 יכד הייאל םימדה ךכליה ןיעידומ סיתדה סגו אידירל תונקל ליגרד חקול יאהב יאדוב ןכיעדיל ןמכד םיעידומ סימדהד
 (וי1ק ריעה יכב לבד יכיה אמלא היל ןיבז סלוכ דמ נ רקבל ימכ היל ורקד יא יתד יכיה םתה ןנירמא ימכ אכוזג יאה
 'חצ רקבל ימכ תירקל ליגרש חקול יאהב היב ןכיעדיד ןייכד ןיכז ילוכל ירמא רקב םימעפל ול ןדוקש פ'עא דמצ רקבל
 "*רירל ןיכז ארבג יאהד ןויכ כ'הז הייאר סימדהד קבר ירמא ךכליה קז דמצ סע רקבל ןיעידומ סגו ריעה יכב ראשכ

 ;יניעב הארנ ןכ :הייאר ס־תדה אתכומד אתלח אכיאד ןויכ יאדו ןבז אידירלד ןיעידומ םימדהו הט־קשלו
 רקייאד



 ז ־
 רמק **רסכ אבכ יממ קרמ חוריפה רכושה

 ס רגדאכיאו :ןיעידומ יתד אכילו 'טיארשיב י
 יאמל דומלת יעכו :ךל ונייהו ארשיב יכ סקו אידי׳ ״ ;
 יאת הפי הושש רחאמ לאומשו ברד אתנולפ הכימ אקכז
 רוכמלו וטחוסל רזשה תריכמ תריט אחריטל : וב ןתי

 ירה בר רחא ןכליה רש •
 ?ל ריזחיו תועט ת

* 

 ה
 חקמיוהדד״ה :וימד
 'י/תהלכזחה בייחתי
 תועמ אכילד יא
 יתולתשיאל רכו
 יאמא רצתד,
 תועט חקמ הז י
 ארית ככעי!^*
 ישכיא ירמאד!^:
 קפב ןלאק 6ר
 אנוה בר״סאד אמ
 והדש בטימ וא סלסי
 'סיה ברל ןמחנ בר *י
 יכשמו ףסכ הוס תיב־
 תילדב ןנק •׳
 סיל תילד תו
 לד קירמא *
 למק הילית

 התא רשא שיאה
 ןהדושכ ןיבוס ידחפמ
 וינכמ וממ "ויממ׳ועמ אכיאד״כי
 הינימ'קיל ימוי !ישיאל

 <נימ /יעתםד לאננח יבר
 טולל תועמ ייל תיאד אבי

 יעורפ אלולמל ייותדל לוכי
 אלו היל עיפד אוה יזוז אצא אמוש יעבל םיסכנ ׳א
 היסכנמ אכיד היכ היל ימיישד יזיז היל תילד ןאמ!4^
 והייכיעב רושל הז ימד יז וזל והנתיאד אכיה תואש ימ ש
 ללכ 'רתב׳נשיל יאה יל אריהנ אלו חרפ ןכ ןי יע אכירכו
 אלד׳ניה ברד אתלימ שירפדכ ינירחא יל המ יכה יל המד
 :יזוז היל ת לד אכיה אלא ףסכהוש תטרל בישי ןנירמא
 תיינח עשת ןמכ ארוסיאב:ינבז אידירצ סירווסד תבירו
 ןנירמאד הליבנ רשב תלכוח׳חאהו הטוחש רשב תורכומ,
 אלא אבור רתב ןכילזא אל :בורה רחא ךלה אנמנ>
 הלחראתנש לשאה :הנעט סוש ול שי סא קזחומה רתא
 ןיבתיכ ןיאש םיקמכ יתכ יא יתבותכ יתלכא תנעוטו

 4! יל שיו יתאשינ הלותכ :׳?בותככ סרפמדכ הבותכ
 תאציש :הכח אלא ךל ןיאו ךיתאשנ הנמלא : סיתאמ
 אמוניהב : הפוקל הסנכנשכ הלעב תיבל היבא תיבמ
 תעשב 'ישב עורפ השאר וא*.תלכ היב המנמכמד אתלק
 םיתאמ התבותכ :תיליתכ״ואשכה ךרד ןכש הפוחל ׳םיכפ
 ןיעדוי ןיאו הילותב לע םידיעמ סידע הל ןיאש פ עאי
 איצומהד הנמ ׳תבותכ הלועב וא הלותכ תאשינ סא

 בורו ; הייארה זילע וייכקח

 יבה יא חחיר ימדכ בקו ארשיברקיאר
 יביהחריסל הניפ *קפנ גימ אקפנ >אמ4
 ככעירגימ יפו^לתשיאל אכילד יא ימאד
 ךיתושר >רכ ןפ ישניאירמאריזוזברוה
 מולתשואל׳כיארבחצ אלירפיא יראפ
 ׳בור רחב ועט חקמ הז ירה םא בר יניב
 רפא לאמשו ינכז אירירל אכורו ןנילזא
 אגוכפב׳רוכיאבבור רתכ ןעלזא יכ ךל

 ןירוש רוש דכעו השא ןפיס אל
 וא^ונפלאחגש השאה יביחיפ תוריפו
 יתאשינ הלוחב תרפוא איהו השרגחנ
 ס .-רנפלא אלא יב אל רפוא אוהו
 ח־ר^ציש םכירע שי שכא ךיתאשינ

 ו-דהבוהב ז־דעורפ ז־רשארומוגיחב
 דע ה^כיאד א יעט סית־ואמ

 אל סירעאכיל 6^ז־ר
 יאפאו

 תא ינומהב ליע!> אחדיטל הניח אקפנ יאמל
 ל נ עאו תוער ואצמנו תיפי יבנ הניפסה

 אידהבד הנימ אקפכ יאמ יעכ אל הוושב הושירייאד
 יאמא אכהד תית ךא ולזוהו ירקוהשכ סתהד ינתמ׳יתקוח

 הנימ׳קפנד יכה הל יקומ אל
 רקייא הקיקל תעשבד ןמכ
 לבא אידר יתדכ סקו ארשיב
 ב ימניא ?לזוה ןכ ירחא
 יוא :תותשמ תיתס !הניאשכ
 <ר *וא׳יניח ימ ולתשי אל לילד
 !הכתילל יא 'יסינר־פשד
 ש״ר השקהש המו יזיז והנה ל
 "גליפ יאל אמק אבבד״יההוי
 אמייקל רמימל אניצמד איה
 'ירב גוה ברכו אפכ ברכ ןל
 םתל >הל תיאד עשוהי ברד
 וליפא אוה בטימ ילימ לבד
 ןיבוס*יפ א ׳יל־יהי יחז׳יל תיא
 סיל תיא יא ח*בד ג עאו
 ראשב היל קלסמ יצמ אל יזוז
 'תאד בת כהב רמאדכילימ

 אערא היל תיאל ןאח יאה
 השא תבותכ וילמ שיו יזוזו
 יזוזב קלסמ ח׳בל בזמ לעכו
 רמאקו׳וכ אמיאכ אתתיאלו
 ותירקאד יאדו סתה יתנ
 ןאמ יאה ןמחנ ברד הימשמ'׳
 תיאי הירבחב יזוז קיס״ל ׳
 רמאד יזוז היל תילו ערא היל
 ויתועמ'לותיהה׳יל רמא יזוז יתייאו ןיכח חרטו ליז היל
 אלש ול ןישוע ךכיפל ןגוהכ אלש השע איהו יוה יוגב

 קליל לכוג)יזוז יל ןתיל ךירצ יזוז ול שישכ עמשמ ןגוהכ
 היל ערפד אתעדא סתהד בוק לעבל אכהל קקול ןיב
 היל םלשמ אל תועט יוהד אבהל חקול לבא היפזוא היזוז
 ינירחא יזוז היל תיא וליפא יזיז יהנהל והנתיל יכ דוז
 וריבח לש תיעמ קיזמ ומכ יוה תועמ ׳תיא איצזהשכד
 נ עא ביק לעב 'יפאד׳יפ לצ1 צ כ יח רהו׳יקזנכ וניד יוהו
 ילימ לבד הנריס המ אלא היל םלשמ אל יזוז היל תיאד
 *דיעב׳תיירנאלמ׳יקזנ אהד ןיקזנח ׳ילע אלד אוה בטימ
 הלות וההפ״ה בתיכהד אוההו בוק לעבכ ןכ ןיאש המ
 לכס רמא ונממ ולאששכ ארקיעמ׳יפ הזה יוגכ ותמגמ
 רמוא וישכע ו׳ירקא םירבד ןה עקרקה ןה יוג לש ויסכנ
 היל םירמוא ןנטב אלש השעש יפל ךכלהו ולש וז עקרקס
 ןמצע׳וטבל 'צ>רו רחא לש אנא ולש הכיא אמש הכרכמיס
 איהש רמ-א התאש ןמכ ול םירמוא ךכל םירחא ןוממב
 בוק לעבל סתה רמאד אהו תועמ אבהו התוא רוכח ךלש

 דגז ןתיש בטימ יזוז ול שיש רחאמ יאדו סתה יזוזב קלסמ
 אסיל׳צורשיאהשמ רתמ סתה קדנמדכ השאלמ בוח לעבל
 י" 1 ' 1 ״ ' י ^ ׳ ז • י ' • * *-־ אוהש ןויכ׳ריזקהל ךירצ יזו ז יהנהל והכתיא יא אכהו׳וכ

 הכתינ האצוהל האולהד האולהל יתד אלו תיעט תקמ
 תרט ל״א אל היל תיל יאי יזלזכ אלא היל קלסמ יצח אל יזוז היל תיא יא בוח לעבב שי סיניד׳גד ת*רד היתופכ אלגרחו
 עשוהי ברליירב כ>ה ברכי אפפ ברכ איה כטיח ילימ לכד יעבד יאמב יקולסל יצמ היל תיא׳יפא׳יקזנכ לכא יזוז יתייאו
 € ומע תישעל לעופה תא רכושה היילעהו תיבהב קתד יזוז יתייאו קרמ ליז ל׳א יזוז הילתיל וליפא לעופבו

 אמט אלד ןכיעומשאל ןילטכיאד תגב רמא אהד יזוז תיל וליפאו ןל ןיעמוס ןיא ךרכשב תישעש המ לוט ל״או ןכתב
 אתיאדכ ילית רחשכ יקולסל יצמ אל יזוז היל תיא יא בוק לעבד דוז היל תילד אכיה ונייהו ערפא יראפ ךח וסר ירמ#

 יאתאו : ת״ר בתוכ הכ



 נ אכנ יעש קרפ .תוריפח רכוטה 23?־
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 ש םלועבש םישנ בלרו אמינ ת׳איט םישנ ביר ישא ךלה אמיל יאלב^1
 כ ןנילזא אל אנלמתכ לעי יתערפ רמא יעכ יאד לגמב ןמאנד
 טיעימל ;ברלאישק) י/חינ הכלתכ אכיא יאד ירייא הבלתכ אכילדב ךחרב
 יל ליאנה איה טלעיחה ,הלישכ רמאד ימייק ברל אכיצאל לד הב בתכל יאמ

 ביתכ רקע ביג טגל בתוכה
 שבישנח בור רחא ךלח אמי1? יאמאו
 אגמר ימא תואשינ תולוחכ םישנ בורו

/ 

 ליאנה דוי :תפסיתהכנג
 אבלרהל ערתיא ללקי הל ןיא)
 ׳לבלתכד כ 'רפב קת־לת׳אי
 ןלדלנב ליעהל ןינחאנזלא
 ם ינרלכז ןכטלקב לארש הלו

 1 אמלניהב התגיש תינללפכ
 יאמ תגב 'תאל עלרפ השארו
 תיללתכ 'יש: בירל ןליכ׳חעט
 אמלעב אתלימ דלג תיאשנ
 יאד יא דיה ברל אתשהי אלה
 ךירפדכ 'ילע יל המל ללק הל
 יאמא ללק הל תילל יאז אכה
 אה אמלעב אתליח יינלג ינה

 רמאדכ הכמ הל ערתיא
 /טקב'בוח מ יקפמ יכיהל אכה
 ךהבד תימל 'כילל ןתעש לנדגו
 דה למעש ללדנל ןטק םידע
 אכילדמ אכה ירפ אהד לוקה
 להכיכ ירקש ידהס ינה א לק
 ינייה ידהסיךנהל רמא אלו
 רתכ ליזא אלד לאומשל)ללקל
 געאד ריפש יתא הביר
 'ירנ יתכא רלמג בלר אכיאד
 ד ג״עאד ליז אתלימ ייולגל

 הביר מ*ת ןביר הל עגחיאד
 תאשינ תיליתכ םישנ בלרד
 שי׳ללתב תאשינה בירמ ןידע
 אתלימ יינלגב יגסז לוק הל

 סלקמ לבב ׳ישרפ םדטםויבוןל : אמלעב
 להנתיא טה יהלוכד יסחד יכה תשח אל בהל תישענ בנלג
 9 תלרטכד ק עב והימו להכינ תישפנ יבנלנ להללכ וטא
 תא סלקרטעק לאש םילקש יבג רמאד׳יפל תישקהל ןי6
 סוטסויבוק לא היה בנג סככר השח יאכז ןכ ןכתיי ןבר
 כ, ליה םילקשהש ןמכ היה תלנלבשתכ יקב יניאש זא היה
 ח רפכ הארנל תישפנ בגמ ולאכ לתיא ארלק לארשי דגנכ
 ה׳ג קרפכ רמאד אהלאיבוקב קמשמסיטסויכיק שרפחד

 התא סיטסליבוק לא התא ב:נ יכל ךאלמל בקעי צ'אל
 *יתש יפלד מ'רפל ימכ בשייל שי רתשה ןמ ארייתמ התאש
 : להלעבתיק ארייתמ םלשל המ לל ןיאל םדא ינב המכל
 ךלש׳ ירה 1ל רמוא תיכלחלכתכנמ ואןייוזמ 'ימסל
 אלא׳ירפד אה יבג פ עא פב׳יפס הפל השק ןאכמ ךינפל

 ל יזח אק אה יארבאמיאד ביל׳ידבעכ ןלפחיס ינשמל ןלפללס׳ישמ תלרתכ לכאי אל לארשימ יתקלש ןהכ דבע תעמ
 והל תיא אלק יהנה תוכלמל בתכית לא ;ייזמ ס טטיל תימא יאמ ׳לכ יצ יעב אק הכאלמל ׳יל תפכיא יאמ יאלמלו
 ולד ןויכו להל תיא אלק והנהל ת׳י סתה שרפמל תיעט חקח הלהד אכה רמא אידהכד ןכ דמלל רשפיא 'אל ליכקו

 ח ןכד אדכע דבעד׳רטסב הדו: בר ןיקתא שרגמהכ רמאד אהייכהל ןנישייק אלו איה אחיכש אלד אתלימלוקה
 אכה תאדכ תיעט קקמ דה בתכ אל יליפא קיפ״תל כתכלח לניא רמולכ אתכלמו אכצח ירלריע לכמ ריטעל רוטפו

 אכיא : ת ר ארטשד ארפלש סנשמ הדלהי בר ןיקתא

 תורוהב םישנ גח רכמ1? אביאד סוש□
 תאשינה ,רכו תונמ4א טועימו תואשינ
 ז־־ר1? ןלאו לאוה וה לק הל שי הלותכ
 תואושנה לכ יא הבור הל ערתיא לוק
 םכירע אכיא יכ 1לוק ןהל שי תולוחב
 !רקש ידהס לוק הל תילרט יוה יאמ
 ןהל שי תולותב ואשיגה בור אלא ותנינ
 הל ערהיא לוק הל ןיאו ליאוה וזו לוק
 אצמנו ורינחל דבע רכומהש ה אכוד

 ץומ סטסיל ועינה סוטסויבוק וא בגנ
 ךלש ירה ול רסוא תוכלמל בתכומ וא
 יבה בורר םושמ ואל טלכ אשיר ךינפל
 *י^ת והנתיא יכח והלוב אל והנתיא
 הרבוע צמנו הרפה תא חנגש רוש ימש
 החגנ אלש רע םא עהי וגישהו הדיצכ

 םלשמ הדלי חנגשמ םא וא הרלי

 ממב אמלא יתד יילע לבקש
 ותכ ליזא אלד ןליכד לאומשל
 לי היה אל ירה לעדל יאמא
 י שריפש דבעא תקנל סקסל

 םלמל יזוז בהי יריפש יריפא
 ,יצ ינשמו : תקילל עדלכ אלד
 להב רכזמ היל רתאד ן אתכו

 ל ד בל עלדי קאל הדנב הרכזע ׳צמנ :בנג אלהש
 בהל עדיי לכיאל ינתק אלד ןיעדליסה לכא ןיעדלי

 ו רחא רמאד אנלה בר רכ הברלו ןיזחלא םינשב
 ללשה החגנ אלש דע סא : 'לכ אירבל אירב וליפא

 םלשמ :רלשה לעב רטפל

 ןדלי ילהע >.



 חמק ארחב אבכ ישש קי0 תוריפז

 "ומסל הליבה אתלתעכמד אתא אמקמ רמימל אביא |יזכ יגח םלשמ סת ר
 הבור הלערתיאל 'ליפה תיתעכחד׳לעיחלילליפמד״תיעימ לטומה ןוממ ילה דללל
 'גחמ הוהליליפה חיג/מחח אהל 'לדלליל תירבעתמ הליל ברלל םתה הל ןכימקוח
 םילמגה ןיב רחואה למג רתלא אחא יבר : הנחת לע בלל אבילא קפסב לס
 ללש טקנ אל)למנ טקכד אה

 יאמאו דדו1? עיברו רפד קזנ יצח םרשפ
 ז־רורפ בורו תורפ בור רחא ־!1לה אטיל
 ז־ימחפ יארו אהו תודלויו חורנעחמ
 ןל אקפסמר םושמ םתה הליפה החיג:
 היהתעיבבו אתא המקמ רכימל אכיא

 או—וא הרוחאמ רפימל אכיאו הליפה
 לטומה ןוממ יוה הליפהו החגנ חגנימו

 ןיקלוה קפסב לטופה ןוממ לבו קפסב
 ן-זצבנו העור היהש רוש יאנתכ אמיל
 ז־רזו חגונמ הזש פ עא ןרצב גורה רוש
 ךושיל דעימ חזו ךשונמ הז חניל רעופ
 יבר ובשג הזו וחגנ הזש עוריב רמוא ןיא
 שכילמנה ןיכ רהואה לכג רמוא אחא
 וגרה הזש עהיב ודצב גורה למג אצמנו
 אביל !הנינ יררה יכ'קזחו הכורד הורבס

 'ירמאד אנא בר ךל רמא ק״תכ רפאר לאומשו אחא יברכ רמאד בר
 'קזח רחב ןנילזא אלר אלא םחה ק ת ־ופאק אל ןאב רע ק תל יפא
 אחא׳דל וליפא ירמאד אנא ךל רפא לאומשו ןנילזא הגה רתב לבא
 'יפונ אוחר הקזח רחב ןנילזאד אלא םהה אחא ר רמאק אל ןאכ דע
 1>^לו ורבחל תוריפ רכומה ש׳ת ןגילזא אל הבור רתכ לבא קזהופ
 'יפא ואל וליפא יאמ ןתוירחאב בייה וניא ןחשפ ערז וליפאו וחמצ

 וליפאו ינבז העירזל חבורד ןתשפ ערז

 *עמשא תיכר ק ת יב ירייאד
 ושימשתב עמנש למג )ליפאד
 העשכ טעמש ןייכ׳יב ןנילת
 דציכ 'פב רמאד אה)רחיאש

 ל׳אד היל *דעימ יכיהי לבל;.
 ךרקבב ךל תיאכחגכ ארית
 ךסקכ יליכ י־מטכל ךל יעביא

 דעזח דה תיעיבר חגישכ)
 רמןא ׳וחיגנה לכ׳יב ןכילתל
 יתכיא אתא׳רכ ונייהד יל
 ׳תינמש ידיימ)ןמרכ ׳יפא

 ׳ידע יע רבדה עדמ תיעיבר
 שלש חגנש היה ימנע ותואש
 הז חיכמהכ קתד אה> ׳ותיגנ
 רמלא הזל קדיה דענמ רמ)א
 אחא בר הדומ׳יכ קזיה סת
 ןויכ'עומב ומכ׳תכ ׳ללחל שיש
 הע״תה׳רחאוףדמ םתה סגש

 לאת ;

 1 םדא ינידמ רוטפ לריכח תיעכמה ןל אמייקל שחמ החיגנ תמחמ למכ דחפלמ
 תגנד דעל אדח אל אהל אתיתיעכ אכיל הירלתאמ : רלטפ ןיקזיכב אמלגד לריבח
 איהש רלס : ןיקליחו קפסב לטומה ןוממ ילה יכה רחיתל אכיאל יכה רמ
 ׳ושמ׳עור היהש טקכד יאהו היה תלקיכית שלריפל היל ןכיסלנ אל אתפסלתכל רהנה כנ
 ןכילזא אל ןככרד ׳יכ רמוא ןיא ג חגלנמ תמה הזש :אבוט סירללשב יקיכסלאכי? . .י, .
 םירחא םיילוש אכיאו ליאוה וחגנ הזש ןל אמיל ןאחד אגלפ ימולשל יוה אל קפסב לטומה ןוממ וליפאו אכדמוא'

 היל ןניבייחח יכה וליפאו ואל םא דללה תא חגנ סא ןיעדוי ונא ןיאל הדצכ רכלע אנחכל׳רפה תא חגנש רלשל ימל
 ול לכאש תעשב הרליד אוה אתשהו התקזח לט הרפ דמעהו הרפה ת א חגנש ןיאנרירהש אמעט לנייה סתהד א
 יניד דחא קרפכ ן־ר ^הכסכ ירמא יכה תלנלמח ינידב ליזא אנדמלא רתכ ׳לכ רחלא אחא יברל : הדנב הרבלע ןיאי

 ןילמהכ םתסל ללחא דגיכ רוחא למג שימשת יבגל תלרוכבב ןנירמאד העיבר שימשתב קוסע רחלאה למג תיצ
 אלו רחלכ למכ רתלא ןכירמאד אכיאו: כ'ת יניקז לניברמ היתעמש ךכ הז תא הז םירכז ןיבמל תזעגתשמ שימשת תג
 1 םימעפ שלש רככ חגנש תגיל דעומה רושכ ןכש לכו תוכהל העיבר תעשכ אוה קזתוחד וגרה הזש עודיכ :אר
 לדאד ןאמל והניכ ידדה יכ חגיל קזחומה רוש יאהד הקזחו :ךשנו חגנ אל סלועחש פ'עא רחיא למג טקנ אתו,
 ׳לועבש םירווש בורד רמימל אכיאו הקזחמ ףידע הכורד יכילזא אכור רתב :אכור רתב יתכ ליזא הקזח רתב אכימ

 ןמק התילד הבלר רתב לבח : אכדמוא לתכ ןכילזא לדנב דמוע אלהד ןליכו קזחלמ היפוג אלהד *.רלטפ ךכלו והיז
 ימקמ ליעלד יאנתכ אמיל יאהל׳ימדקא יאנת ידכשלךרטניאד סושמל׳וכ לריכחל תיריפ רכלמה 'ינתחת ס״ת ז ןנילזא
 אל יכה לליפאל לתלא ןריק העירזל קושב חקלנה ןתשפ בורד ג עאד היתלכר וגייס )ליפא יכתקד יאה ל׳מ :שת י

 אישקנ אכחלתבקילזא



 4. ׳ ארחב אבכ יעש קרפ תורגפה רכומה (9י.

 גבש ר רמנ א שי ךאמ
 ןל אמייקד ג׳עא
 4. ןתנ יבר ונייה רמוא שיד
 וקיסאד׳וירוה ןוסב רמאדכ
 אכק םירמוא שי ןתנ׳רל היל

 שי יאהד לדיב ה/ייה הלפק
 תקזק׳רפכ קו גב סר׳ירמוא
 ןאמ 'מאק7 רינ יבג םיתכה
 ירפכל אחא יבר'ילמלא שי

 ןתנ׳רל 'ילמלא שי יגיצפאמק
 בייק :בויא יבג

< * 

 (50)ל <ןא ימבורס העירזנלר יתכ אלוןמקלדכ ליזא ימיאר אבוי ר?כ אנתיאהד >נ ירתלאכי5לבר$אישק!
 .ר)ר;.עוי ייתק ינה>ןיתקולכיררתכןנילואד ןמלירתאב כייוי וניא ־קלהו האופרלו לכאמל םירויא םירנדל ןתשפ

 יןחית אלו ישניאד אפור רתנ ןכילזאד בייח ל:יא יכה וליפא ןתלירתאכ בייחינל העירלד אפיר רתב ליוינ אד םד ןתשפ
 יליפא ינתיחל היל ילה אל היתילד ןאתכ העירזל אבלרל בלר בלשת ישניאד אבלרד התיא סאד יכה ימימל אביל ברל

 מל ןיתערא ןיסית יאמחד
 יאנת הכור רתכ ןנירזא אד יכה וריפאו
 הידירו ורבחיד תחיפ רכופח אינתו איה
 גייח ןי״רכאנ ןיאש הנ־נ ינוערז וחמצ
 א בייח וניא ןתשפ ערז ןחוירחאנ
 יפר ויל ןתונ רמוא יסוי יבר ןתוירחאב
 'י־ובריר ותוא ןיחקויר ברה ו^י חטא ערז

 ורמאו יסוי ר אמילא אנת ןאמ םירחא
 כ ליזא רפ •1רזא הבור רתב והיחת ול
 תבח רתנ ליזא רמו ישניאר הנור רתנ
 ול ןתונ והמ רת ול ורסאו ק ח יא יסוי רו קיח יא אל א העירזד
 בר טא 'ירמוא שי ןאמ תאצוה ףא םירמוא שיו תאצוה אלו ערז ימד

 'ינתפד ג׳כשר אמיליא לאילמג ןכ 'עמש קר יה איח גב שר ארסח
 בייח וניא ןתשפ ערז וליפאו וחמצ אלו וריכהל תחיפ רכומה קחד
 אפיסמיא ןתוירחאב בייח ןיל באנ ןניאש חגינ ינוערז אה ןתוירחאב
 יבה יפנ קיח ןתוירחאב בייח ןילנאנ ןניאש הניג ינוערז רמוא גבשר
 ןניאש הגיג ינוערז אה ןתוירחאב בייח טיאו אוה ןתשפ ערזרפאק
 ימר רבס רפ והייניב אכיא האצוה ואל אלא ןתוירחאב בייח ןילכאנ
 אגה לביישק אל אה אכפיא אמליד יאממ האמה ףא ר2ס רמו ערז

 ירוסהו איה ג בשר הלוב אמלירו יתא אק אהליס ייופטל ארחב
 ןתשפ ערזי יפא וחמצ אלו ורבחל תחיפ רכמה ינ תק יבהו ארסחמ
 ןחוירחאנ בייח ןילבאנ ןניאש הניג ינוערז אה ןתוירחאב בייח וניא
 ן1—ווירחאנ בייח וניאר אוה ןתשפ ערז רמוא ג בשרש ג בשר ירבד

 'ינתר ג׳כשר אה אלא ןתוירחאב ייח ןילבאנ ןניאש הניג ינוערז אה
 'וחחגל חמק ןסרומ וא ןיבוס ןאשעו ןתחל אלו ןוחטל ןיטח ילומה

 בייח הלבינו חבטל המהב ןילופיג חפ ואפאו

 יעט העירמ אבמ רמכ
 יתילד ישכיאד אבממ
 י־תק יכה יאדו אלא
 גל היהש ןתשפ עיז
 רד סושמ ןידה ןמ

 רומג בור אולש
 ממבד בייק וניא
 י ר ראב ןנילזא
 צ ומש ינפמ אל

 .ע > 'רדכ יגילפד
 י*%של[היל הזה
 ב ליזא ןיתיכתחד
 לבאישניאד אבמ

 אחינ יאנת קכשאד
 :יאנתכ המוקואל

 *רמחל תמיפ
 עערז ןונב
 גיסרג אלד

 תמיפ רכומה
 תיירב שיו ותחיצ

 ינתקד אתפסותב
 הניג ינוערז גדיכחל
 יניג ערז״וכ ןילכאכ

 אב בייח ללכ ןילכאכ
 לכאנד ןתשפ ערז לבא

 ,אותשכ בייק וניא םלועכ
 י־י בורש ערז ימד ול ןתינ
 יל ורתא:ערזכ םלועבש
 רהש ןתוירחאב בייק
 םירבדל ןיחקול םלא
 בו האופרלו לכאמל
 זל ןיאסי״כקש דקא

 ןינוקס סלא יכב האמ
 האופרלו לכאמלתחאהאס

 % ברו 'יצזא ןיחקול בור רתכו
 יסוי יבלל ק״ת והימו האופרל)לכאמל ןיכוקה האחמ יתמ הנוק העירזל הנוקה דיחיהש ליזא העירזל אבמ רתכ יסוי
 אל יאד בורה רקא ןוממכ ןיכלוה ןיאש א לא ובייחלו יסוי יברכ לזימל ןל הוה׳עירמ הבור רתב יאדוד הימעט ונייה
 יסוי 'רד ול ורחאו יסוי יבר אחיליא :ול ורתאל ק'ת ןיב אכיא יאמ בא ישכיאד אבמ רתכ ימכ לי/א אלא יכה אתית
 אנת 'יפאד ילזא אבמ רתכ והייוורת אה : אכורל שייח אלד לאומשכ ירטפ ול ורמאו אבוי רתב לי/אד ברכ בייחמ
 גתוא ןיתקיצ הברה אמעט שרפחדכ ישכיאד אכור רתכ ליזאד אמעט ונייה רטפד יאהו ברכ היל אריבס ול ורמאד
 ׳ בי ח ילמאד ןיצכאכ ןיאש הנג ינוערז רכומה וצ ןתונ והמ :ול ורמאו ק״ת יא יסוי יברו ק ת יא אלא ג״ה : 'וב

 ירח תאני האניה ןא :רוטפו אוה אמלעב אתרגד האיני ימד אלו ערז ימד .חקולל רכוח םלשי המ ןתוירחאב
 לכג ינוערז ׳וא גבש רינתק יכהו האניה ןא רכס רמו :אוה אסכקד יכיעכ הארנו םילעופ רכשו

 ג בשל אהד ןלכמו ערז יתד אלא בייחמ אל ג׳בשרד אכפיא אמליד :האני וליפא ןתוירחא לככ בייח ןילכאנ ןיאש
 אניק לכו אישוק הכיא וז תרחא אישוק ןיא סא אישק אל אק :גכס״ר ונייה אתיירכד ק תו איה ןנבר אמיא איה
 הלסחל ונל בלטד קוחד ןמית הז ןיא׳וכ ארסחח ילוסחו ג אישה אל אה אדוחלת רחאק יתירחא אכריפ אכיאד

 עמסמד קחוד י׳פ אלא ידית׳יכתממ עמשמ אל אהד והייככ אכיא החני אחיכ אצו רנוקכ תרבדמש הכשח ךרדכ טעמ
 פ הד יניעכ הארנו ק״ת ינייה גבס׳רל 'ינתמ עחשמדכ איה ןועמש ןבר הלזכד שרפצ בוט ןכליהוק׳ת ונייה גכסרד
 רמוא גכש׳רס ןתוירמאב בייח וניא ןתשפ ערז וליפא ותמינ אלו וריכתל תמיפ רכוחה ק״הי איה ג״כשר הלוכ אחלידו

 םימב ןתתל( ג "מ איכתד ג בשר אה אלא תוירחאב בייח ןיא ןילכאכ א ? ןתוירחאב בייק ןילכאכ ןיאש הניג ינוערז
 #וה> הפנכ ראשכ קדה אלו ןיסג ןינקועהכ ןיבוס ** תפתכמב ןיסיתכה ןימחמ ןיאינומס הנויצעה עילקה איה ןסרות נ

 ינעמ :ןיתיתפ לפונש ןילגפינ ;ןיבוס



 .£״,\-3<3* **רחב אכנ ישש קרפ תוריפה רכומח

 אמיא 'ביצרתמ אמק לזוגהכ רכש אשונכ אלהש׳ ;סמ
 אלה ןמלא סא רוטפ סנקכ לבא רכש אשוכ אוהש ינ^ז

 1 ילוננרתל תיחמימד הייאר יתייא ליז סתה יירמא ׳־י״.'
 תאדכיזטפיכקב בייק לכשב ןמואד הכלה ןכו ךרטפיאנ

 ותשוב ימל : סתה ןכקוי יכ
 המ ול ןיאו סיקרוא ןמיזש
 הירסקל האני ש׳כו
 אתכליה תיל והימו ^
 תשכמ ירטפד ןנבר
 יתימל אכיל אהו אי
 'אציבד׳ינתמ׳יקוכ
 ךהב גלפימד יכיה
 גכשרכהכלה דהי
 ילל ירמא אל א ע .
 ל אעב אל/ה*/ ־
 גבש רכ 'ינתמ ה
 כ היל אריבס אל^ %
 'יגתמ הלוכ אצאגב'
 < ליעל רמאדכ איה ג -
 ןכ ידימ ילייא אל ה
 יתית אכיהמד י
 יוהיכו 'יכתמכן׳'
 רחאמ יוא שיכ י
 גכשרכ״לוכ הימ>ץ

 : ללכ האציכ^ י
 הבוט הכןיתו,ן^ב>
 ועדיס ןיח רוא תלכ[
 לוכאל סש וכלד וצכאי

 תוליכ רכומה 'ינתמ
 לבקמ חקולה הז ירה :$אט1|
 תפמט לש בקה עבור זילע
 .כ?ד ^נבת ם*םד החפ לפ

 >ע״'יפ״ינאל׳ב,מי^
 ושמ יא אניד סושמיא;מי_
 מייוייואד ׳ועלותמ ! אפ'
 'ןירמ: שעל עקא ק'ה)

 נ׳כשר רבש אשונב אוהש ינפמ בייח
 תשוב ימרו ותשוב יסד ול ןחוג רסוא
 לחנ גהנמ םוא ג בשו היה ןבו ויחרוא
 ורבחל הרועפ רסמה םלשודיב היה
 תשוב ימרו ותשוב יפד ול ןתונ 'לקלקו
 םכלשוריב היה לודג תנמ רוע ויחרוא
 ש ןמז לב חחפה יכנ לע הסורפ הפמ
 הקלתסנ ןיסנכנ ןיחרוא הסורפ הפמש
 'ינהכ :ןיסנכנ ןיח־וואה ןיא הפמה

 לבקמ הז ירה ורבחל תחיפ רכוסה
 לבקמ םינאח האסל תפונמ עבר וילע
 לש ףחרמ האסל תועלותמ רשע ץלע
 ז־ראמל תוספוק רשע וילע לבקמ ןיי
 ז־רוסטיפ 'י וילע לבקמ ןורשכ םינקנק
 עבור אניטק בר ינאה םנ ן האמל

 הנר טאהו אלתחורפעוהאסל תינטק
 ררוכה׳ברד הימשמ האפסומק אייה רב
 ןימח ימר ול ןחוג ורכח לש ונרנפ רורצ
 עבורמ !־רורפ תירורפע עבת הינטק
 רכומה איגה אהואלעבורתירחפעו
 עבור וידע לכקמ ןימח וריכהל תחיפ

 עבור וילע לבקמ םירועש האסל תינטק
 ענזר וילע לבקמ םישדע האסל תובשיג
 יאמ האטל תירורפע

 סינזי אמק לזזגהב רבש אשונכ אוהש ינפוי בייח
 ןירפד רכס אשונ אוהש ינפמ אמיא רמאקי
 רוטפ לקלקש ןתוא חבט סתה רחאד ןנחוי יברל הכימ
 ׳תיירכ ךה ירייתד ד״סד רקיעמו תא)םכחב דיכעד ןויכ

 תויהל ^ ול היה המלסנחכ
 י ןניכרמד׳וסח ליו רכש 'שוכב

 םדא בייחל עצפ תחת עצפמ
 ג עא ןוצרכ סכיא לע קיזמה
 ׳תאלכ בייח סנוא לכב זאלד
 ן רקבו הליפ קבד חיכחהכ
 אוה גואד סוסמ רוטפ תיוייז
 סולכאו הוחכט ימכ רמאו
 יבגו לוזב לסב ימד ימלשמ
 הרוק לעבו ןושאר תינח לעכ
 דמע׳אד ׳יכמהב ןכת ןורחא
 יקומ ימכ ימלשוריבו רוטפ
 רע ןיב םלועל'עזמ סדאד אה
 לכא םילכ וחדקשכןש*ןיב
 דימעה כ חאו ןשיו אוה סדק
 ןיכטו׳וטפ ןרכשו ולצא םילכ
 •בר רחאק לקלקש ימכ ןמוא
 ש סנזאמ׳ח רוטפש ןנחוי
 הדבא ןיעכ העישפל בורקש
 ף בורק לאוסהב היל בישח
 פייק קיזמה סדאו העישפל
 צקלקס ןמוא חבט ד׳ס הוהו
 ומכ בייחו הדיבא ןיעכ יוה
 •גפמ אמיא ינשמו רכש אשונ

 םנחב לכא רכש אשונ אוהש
 ׳בורקש ברג ןיעכ יוהו רוטפ
 *זמה סדא הפ רוטפו סנואל

 בייח רכש רמושל ג עאד
 תא רכושה קרפב רמא נ הו

 'יכת ריכעמהקתד ןינמואה
 הלבסו לקתנו םוקמל םוקממ
 רכש אשונו עבשי סגח רמזש
 בייחיכשבד געא אמלא םלשי
 םדא יוהדג״עא רוטפ םנחב

 : רוטפ הבינג ןיעכ אוהש סכואבד סושמ ונייהוקיזמק
 רמאד ןועמש׳רכ ונייהד סבירפ ןיטיח ימל ול ךתדב
 רבעו ץמח לזנכ בייחחד ימד ןוממכ ןוממל סרוגה רבל
 * | ^ 90 ־ ^ 0 90 0 0 0 0 0 £0 % 0 0 909 יאלו סתהד ןנברכ וליפא יתאד הארנ ירל> חספה וילע

 ןלזגל , אלא םולכ טדא סוסל הנש וניאש יחד ןוממכ ואל
 ;כומ והש ןמצע ןיטיח לזג ולאכ יוה אבה לכא וב ר טפיל

 לש ויתחטש ףוושל ימד אלו ןיטיח ומכ סדא לכל׳ורורצ
 תא אל) היל אנקד אוק אמלעב ריינ סתהד >ריכק

 האס : גוחה

 הכרה תיבח ובשו ןייל©
 האמ סתס ער ןיי ל ש תיינק רשע רמוצכער ןיי תמקוק; >
 יקוח 'חנכו שיכיא ליחמו תיססיק רשעב והייקליא
 'ארכ תוססוק:ךל רכומ ינא ןיי לש הז "תלמ 'יל יתאלכ הל

 ןחשב׳ילכ סיכקכק :לאקזקיד שביו ססוקי וירפ ומכ יל
 הל םרפמ׳רמגכו סיער םילכ תיסטיפ : תוכלמה ותיא3
 ואל 'יכתמד תפוכט עבור אה אניטק בר ינת 'חג :
 אלא שיניא ליחמ אל עבור תירחפעד יריימיירנרפעכ
 הימתכ אל תירורפעו ־• האובת לש האסל תינטק עבור
 ותיחפה ירהש ןיטח ימד ול ןתונ:תירורפע ונייה רורג ג
 לבקמ׳ירנרפעד קטחה סע היל ןיבזמ הוה והיאד הדמגו

 ש המ אלא ליחמ אל ויקוצ םגו לוע ושעת אל כתכו םידיב הלוע השוע אתשהד לוכי וניא ברעלו רוזחל לבא קקוג
 תה םירורצ ןתואש אוה םידיב קזיה ןרק ךילשמו רורצה ררובסכו רכזמ לש וחרפ לעכ האובתה סע וחגעמ ברעתנש
 ןוגכ ימרג ל אכיד םישח אהימ בייחיל סולכ ןיוש וניא ןפוג ןה מ״מד רומג קזיה היל יבשח אל ימכיאו ןיט,ר ומכ םדש ול
 וביאשג עא יכוממ דימ היל ליזגק תעש איההבד וריבח הדשב םיאלכ ערוזהו סרכב שדקמהו וריבח לש• ויתחטש ףרושה
 ד הייפכו אדבוע הוה םתה יתכ גירמאו ימרגד אכיד ןיאדד ריאמ יברכ אמק אבבכ אתכליה כישספ אהד רכיכ
 שרק ליכ הריעבה תא קלוש ןוגכ ונייה רוטפל ןל אמייקל ןיקזככ אמרנו ימליפצ ארושכ יכ הייבגאו ישא כרל םיפד
 ׳דיב ימרגד אניד לבא ןמז רחאל אליממ קזיה אכיס וישכע סרוג לבא םידיב השוע וניא לבא רכיכ קזיההש ןטקו הטלוג
 עבורמ תיחפ תירורפע לכא אניטק בר יכתלכ עבור ויצע לבקמ תינטיק ינשמו ג רכיכ קזיהה ןיאש אלא קדמ אוה
 ןיטיח סא מולכ׳זכ וילע לבקמ ןיטיח :לבקמ אל תינטקכ עבורמ רתיכ תירורפעב 'בול לכא לבקחד אוה והשמ
 הרזינש שק תכושיכ םישדעב תילחפעו םירועשב תכוסיכו ןיטקכ לדגל היחרוא תינטק יוכ קקול ויצע לבקמ ול רכוח

 יאמ : כושיככ
 א חב



 ארחב *סב ישש קרפ תוריפח רכזמה
/ 

 ל ןירועשו ןיטדיל ה״ה ואל יאמ ורערזי כ*חאו טעמי שרי״פ טעמי עבור הפ שיש האס
 א סיסדע יבג הל יכתק־ל יאהו לבא טעמי ןיידע ושרשכ אלו [ערמ סא ימכיא
 ו הזו הכב הז ןייממ וללה פוכו> 'שרשהכ ורסאנו ושרשנ רבכש הנקת סהל ןיא ושלשכ סא
 יורפע והכ חיכש ךכליה ןילנוק יתכ יסוי 'רו )שלשכ רככש עמשמ;טעמי ןושלל האלכ ןיאו

 י י/חימד סושמ לובי רמאקד
 וערזנש דוקו סיאלכ םייקמל

 דועו םיאלכ *יקמב יזחימ אל
 הל יתיימ ןטק דעומד ק עבד
 םילבוקמה םיערז לע אילהכ
 ם אכה יריימד הארנ אלא
 ,יעש המו עקרקל םירבוחמב

 הנקת ןהל ןיאוסלשכסאד
 אלד ןייע אל היפרוח בגא
 אלא העש לכ׳רפ יכה ירמא

 יאלכ לכא סרכה יאלכ יבג
 הליכאכ ןה ןירתומיערז
 לכ קרפ 'משמלכ האנהכו
 התעיי אלא ךירפד רשבה
 לכ אהד ירסתיל ,יערז יאלכ
 המ ינשמו אוה ךל יתכעיתס
 רתימ הנממ אנויה ךתמהכ

 אסכקד אנסילאו ןכ ךלש ןא
 ןניסנק אלו׳עמי יכתקד ׳ירכ
 לבא עבור וטא עכורח ,וחפ
 ךירפ יכמ אל אכידד אכשילא
 יפטל סושמ סתהד ימד אלד
 של׳יפדכ׳וכ ליחמ אל עבורמ
 והימו יכה ייוכשל מ״הד היפונ
 אנשילא יתכ ךירפד בשייל שי
 יכב ךרדש לכד ריפש אכידד
 םא דה סיאלכ ריסהל םדא

 'ירועש1?!םימ ח1? ןירה ►יזוח וא1? יא מ
 אילזי* וחיר ירקע'רקעיסר םישרע ינאש
 1לבא וה1? ירקע רקעימר םישרער אמעט
 יטיח ז־־וגימ טושפיה ה*;1? ירעשו יטיח
 םבירוע1? 1רנקפ א'? תירורפער ירעשו
 שכישדע תירורפע 1?בקמ ירעשו םיטח
 'קעימר ןויב אניטארסרהי^יבחטציא
 1?'טק 1לנקייר יטנ בחס רתוי וחל ירקע
 תא חפנמ תופנל אנ םא אנוח בר רמא
 ►יזסנק חל ירמאו אניו הל ירמא ולוכ
 ריפש ליפא יזזז יהיו ןאכ אניר הל ירמא
 בה נ רתוי שיניא חרט אל עבורו ביתי
 ו־דילוכב חרטחרטדןויבושיניאחרט
 אל רחוי חיבש עבור אסנק הל ירמאו
 ק בירער ןויבו בירעד אוח וחיאו חיכש
 ירח לכ ןמיס חלובב ןנבר תוסנק
 'תונלבקו׳אנואחג בר רב יכארד ירטש

 ןיממ עבור חכשיש האס לב ׳ביחימ 5
 רתויב'יאלבד עבורו הורכס טעמי רחא

 יגתקו אכהוענורס
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 ךרדו ליאוה ךכלו'ריסה אל
 ,ססילל מ״מ לכה ריסיש דע *אלכ יוהיל ימכ םיאלכב לכה *עכמ׳ופכל ןיאבשכ םדא יכנו

 תאל יסיי יכרכ בסד ייונשל מ הי יפט בשוימ אסנקד
 אמיא ;לכה ירבדכ׳ימעהל הכור אל לוכי

 תיריפש רמוא ינא חקולל רכומ
 ש אכיד קרט אל עכור ליבסב ךל םלשאו תפוכט שי המכ הייאר יתייא וא םתוא הפכו חרט וא
 וה לק רכדד הליכ הפנמו חרוט חורטל ליחתהד ןויכו ותופכל חקול קרט עבורמ רתוי אכיא יכ
 רוטפו ותעל הלטכ ילה תופנל אב סא עבור אלא אכילד אכיה והימו ליחמ אל ךכליהו ליחתהש

 אוה עדויש יזוז חקול בהי לכו לכמ יריפש ואלד יריפאו שיניא ליחמ עבורמ יפט׳יפא ןידה ןמד
 וח לתי לכא םידיב בירע יבורעד רמיתל אכילו חיכש אהד סיכק אל עבור ךכליה ליחמו תפונמ
 חימל אכיאד הילוכב ןנבר הוסנק בירעד ןויכו םידיב בירעד אוה רכומה יהיאד רמימל אכיאו
 יניד ןיב אכיאד ונייהו חקול הנקו הליחמ יוה עבורמ יפט'יפא בירע אלד היפ'ביעדי יאד הכימ
 געחי רחא ןימח בקה עבור הב שיש האובת האס לכ :אסכקא אלו ךירפק אכיד הל ירמאד אמק
 ל ןיא ושרשנ סא לכא טעמי ןיידע וסרשכ אלפ אלא וערזכ ימניא לאננח וכיבל׳יפ ןכו וכערזי
 ורקיעמ עורז ערזהו האלמהמ העש לכ׳רפב םיחספב ןל אקפכדכ השלשהב ורסאנ רבכש הנקת

 בושח םיאלכ סושמ האובתה רסואה סיאלכד עבורל הורבס : םרשתשח האובתה אידהכ הל אינת
 ילבד עבורמ עוקפל ןידה אוהו ליטכ אלד הליכמ יבגל תעונט עכנלע רעוי בישחד יכיה יכ ליטכ אלו הלגתש

 * יכתןג ;עפונטל עבורב

 ►י"-׳
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 ארתיחד התדש יאתלדש״ת רנ אלו אפיס אמיא תיחפ זכייהד לטבל רועיש
 אלו יסוי יכר סמקיס ארבס ןיא אוה אמלעב ןילןכי 1 כ 1י^ש ?)ה רותח 0־
 'תיכסאלכורדרבסיסחרדיגילפדרמיתלהיליכתסמ (גיכדרחימלהיכ גירחקמ א,

 :ינהכ והכיגולפל רבתסמ אצד אחיכ&ד ירכס קכרנ ליקד הריכמ יבג ש כ וכ וז
 !ז
 מ
 ר
 נ
1 

 הבור יכ סיא^לכר בור *6 טיעמי ינחקו
 שכושפ טיעמי יאמא יכה יא ימד אכחר
 יסוי 'ר אפיס אמיא הא סיאלכד ארמוח
 רז־דויכ אפורשכ תרמא יא ר וכי רמוא
 קל יגלפימ אק אתכ ימד פונט עבורמ
 יברו ארוסיא וטא אריתהיסנק אל רכס
 עבורכ חרמא יא אלא ןניסגק רבס יסוי

 סרר אמעט וגייח סתה רובי יאמא ימד
 של 'יאדכ םייקמ יכ יזחיפד םושמ יסוי
 הזו הנפ הז רחא לצא וריקפהש סיגש
 רמוא הזו ילש םיתאמ רפוא הז םיתאמ
 ן־־־־ונמ הזלו גמ הזל ןתונ ילש םיתאמ
 יבה והילא אביש דע חנומ אהי ראשהו
 רסל הנמו רמל הגמ יארו סחה אתשה
 בירע יבורע הילוב ואלד רמיי ימ אבה
 דיספה המ בא יסוי ר רמא אפיסמ של
 אביש דע חנומ אהי לבה אלא יאמרה
 יאמר ביא יארו םהה אתשה יבה והילא
 רטש של בירע יבורעד רמאי ימ אכה
 ז־־־דבוג וניאו וחוא ןיכנוק תיבר וב שיש

 יבר ירבד תיברה תא אלו ןרקה חא אל
 ה־־דביתב תעשמ םחהלשה יבה ריאמ
 ד רמאי יס אבה אמוש היל ־ובער אוה
 רמואלכחו אפיסב של בחע יבורער
 ו־־ריברה תא הבו4 וניאו ןרקה חא הבוג

 יבה

 ןנה רתל הנמ יאדו םתה
 ד.ק אכיא יאדו םתה יימסל
 רתיי ימ אכהיאתר יגה אלד
 ייבורע רותיא יאמר אכילד
 :יעט׳יפשינשחד אלא לייע
 שבוג זניאי ימיא דיסבויק
 ׳יבר אל)ןרק אל
 סגלק ריאמ יברד ירל הארנ

 גליפא הזחה דישפהל ירמגל
 תרחא תלדעכ יא האדלהכ
 הכלג לניאד אנסילעמסמלכ
 ןכיאד עמשמ ןרקה תא אל
 אימלד עמשמ ליעי ללכ הכלג
 4 יתנ עמשמ ןכל תיכרד

 £. יבג חיכחהב הליעדמדמ
 ללג גסנקד ישקל לנכתייצלמה
 ןוממה ףיגייספחש ןחבש לשח
 גהזיא קיפכד תושקהל ןיא)
 סיס רטשד ךה המדמ ךסנ
 *תדקלמה בוק ירטשצ׳יבר לב
 € בוח רטשד איהה יקימו
 אכהד הזממיכיהי׳יאמ׳רכ
 םתהו הללחה ףיג ידיספמ
 אלא הללחה דיספמ לניא
 0 יפל סקהד ליספ רטשהד

 יבר לכא רטשכ אלא הלצמה 1!ג_ב הריבע תישענ אלש
 אלב'יפא האללהב הריבע שי
 תעשמד רמאקד ג׳עא רטס
 מ'ח אמלש הל דבע הביתנ
 ארלסיא אכיא יחנ רטש אלב
 *ספי׳אל סביר׳סקהל׳אללהב
 גניצמ כ״א ירמגל לביק לכ
 אלד *לאל רכשכ אטלחהלל
 וסנק תדרמש ה ללמה יכ השק
 ךכ ךיתתו חבשוטאףלגכ

 - לי המכ ןיא הולה לבא רהזי
 יכה :הלל אנה עורפל ח ע׳ליתתש׳הזיש ילכ סונקל ןמד תחקיאד ןליכ לכא

 יאמא אלה ארמלח אלא
 יתאקיכלה ברל יעגיסלי אפיסיי ש ת והב בתכד םירפס כיאו : רובי רתימלו וז לע תרח1
 ןיוכתמכ ןערלזו םידיב ןתיא ליטמ ןליאכ יזחימל ןתצקמ חינתו טעמל ליחתתש רמאמ ז

 יקלד ב׳תבל ןטק דעותב ארקמ ןל אקפכו םיאלכ עקרקכ /ייקמכ הארנ תצק רייסו תצק רריבו עקרקכ >:
 ימ: עבור רתומב אלא היללכב ןנבר הוסנק יאמא נ*הו רתימה היסנק אל מ'ש ךירפ אסכקד אנשילא ולי
 *ספה המ :בירע 'ילוכד רמימל אכיא עבורמ רתוי אכיאהד םידיב וב בריעד רבדל םילגרד ןויכד 'וב
 סיס :ללכ בירע יבורעד רמיי ימ :יתאק היעויסלי *דימ דיספמ אל אהד תידוהל א

 ,אלא הולמהרכעק הביתכ תעסח סתה :יכללפ ןמז דע סיתאמכ הצמ ינולפמ הול ינל
 תיכ קרפכ ןמקל׳לכ ןיבר ינתד^ש׳ת :ךשנ והזיא קרפב ןל אקפכ אכהמד ךסצ
 ףיסוה וא האסל עכלר תחיפ "יפא רתי ןה רסח ןה ול רמא םאו ׳ט לבקב הדמ ךל רכומ ינא רפע רוכ
 ,בירמ רתלמ אכיאד ןויכ ול רוזחי)ןלכשק השעי ןכימ רתי ןיאס״ל יוהד רלכ תינל סיעכר 'ל ונייהד ועיגה
 תיב לס סיעכר 'ל לכ ןלוכ םיעברה לכ תא אלא ודבל ריזחמ אוה האס לכל עבור לס רתלמה תא אל אלמ.
 כרל׳עייסמל וללכ תא הפנח תופכל אכד אכיה ימנ ליעלו ולוכ תא םלשמ סלשצ אבד אכיהד ריזחמ לכה הי
 ענממ יפט אכיא יכ לכא שיכיא ליתמ עבלרד אוה אתעט דח סחהו אכהד עייסחק הניד הל ירחאד אמק

 אפשהיכה 1 ידית ליתמ אלו בושח רבד דק \
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 ר ^ אנרק יאדו םתה אהשה יכה
 א^ל הירובד רמאי ימ אכה אוה אריתהד
 בר רכ ןיבאר ינאחר שיה בחע יבורע
 אלא'יזחם אוה בלכ תוכח תא אל ןמחג
 אפלא ולוכ ןיעברה לכ תא ול ריזחפ
 ט יכה רדהפ הלוכ ירודהא יעבר אביח
 והימ יד א ריתי ןה רסח ןה םתה אתשה

 ןויכר 'ישה עיבר□ רחי בישח אל ע>בר
 ,יוה ןיבק תעשתכ יפורטציאל היל יזחד
 ו 6^*שפנ יפאכ אתבישח אערא היל

 תוחפ האנואה ר אד עמש את ארדהו
 לטכ חוחש□ רתוי חקמ הנקנ תותשב

 תותש חקפ

 אכה אמוש היל דבע ביתכ תעשמ םתה אתשה יכח
 *י יתיימ אל יאמאד אכ״שרל׳שק בירעד רמי ימ
 ןמזמ הילוכב סתה וסכקד םימדקומה בוק ירטשל אוהה
 יבנד רמיי ימ ימכ רמימל אכיאד ג׳עא יכש ןמזמו ןושאר

 { אבי אל אמשד ידבעשממ
 ןכו םלועל ידבעשממ׳תובנל
 תיבחהד אינוסב תושקהל שי
 יכיה יכד יל רמאו דכה תא
 אוה הביתכ תעשמ אכהד
 יתכ םתה אמוס היל ־בעד

 אוה הכיתכ תעשמ
 רקס יבדמ לע היל רבעל
 *רמוא םילפכח1 : קקלת
 הכונש 'תשמ ןרקה תא הכינ
 ידכעשממ׳יפאו רטשה יפ לע
 רשכ רטשההמלד ירצ השקו
 אל לע ןירב יע םידעהש ןויכ
 ךשכ והזיאב ןנתדכ ןוחישת
 ש סמק םידע ןכיאד נ עאו
 אה םילכ סיקדרמ ןניאש
 דמישמד ייבאכ ןל אמייק
 ליספ סיעכהל תילגכ לכוא
 כ*ה ררוב הזב יכת אלד אהו

 הולמ ללכב אלא הול אכת אל
 אלמגב םתה שרפמדכ אוה

 יריימד רמול ןיאו תיבירב ול האכה הולמ תיכרב הולמ
 הול ינולפ םתס כתכ אלא רטשב תיכרה רכינ ןיאש ןמכ
 ךכ חאו ןרק לכה היהש סירטסקיה םידעהו הנמ ינולפמ
 \ יבי יכשמ ךשנ והזיא קרפכ אהד תיכיל היהש עדונ

 תית יליפא םילוספ ןימדקומה בוק ירט שד איההא קמני
 תיברה רכיכ ןיא סאו ןושאר ןמזמ הכני אמש הרזג ןכבל
 ? סג הבגי אתש רוזגנ יחכ תיכר וב שיש רטשכ רטשב
 תיש ושע אלש ןירשכ ךכלד חול ןיאו ןרק תרותכ תיברה
 תיברה תיבנל אבי אל רטשה ךיתח תיבירה רכינש ןויכ

 , םירכוע םידעהש ךסנ )הזיאכ קתד אהו הז רטשה *ע
 . . ,, , ,.יתעמשנ רמא אהד רכיכ רטשכ תיכרה ןיאשכ ונייה השעת אלכ

 ברעו הילו הילמב ישניאל ןומישת אלל ליו השעת אלכ םירבוע הז רטשב כ א אמוס היל דכע הביתכ תעסמד קינחהבו
 ויהש םידע שיש ןוגכ ימניא והל עמשמ ימד אלב ישכיאל דוחקת אל רתאדכ ילספיח אל יכהלו םידע אלו והל עמשמ
 וניא ׳יאניר׳יפאו ׳ישכ ןנברל לבא ריאמ יברכ הל יקוחד תיאד םימדקומה בוק ירטשב לי ןכו תישפנ תמקמ םישונא
 ןיסמא ויהש םידע םיש רמול שי אלא םדקומ רטשה לע ומתחש ןה םיליספ סידע אלהו יאמאו סנק םעטמ אלא לסיפ
 דיאמ יברכ ןל אמייקד ג עאד ןמרכ הכלהד י׳ר רמואו ךלמה תונשב ׳גיעטש רמואש ןוגכ סתהד לי* ימכיא תישפנ׳תקמ
 ורבק תרבועמב ריקמ יברד ןנברכ הז סעטח תילודג תוכלה יקספ ןכו ויתוסנקב אל לבא ויתוריזגב אקוד ויתיריזגב
 ימכ הל ישרפחד סתהד׳יכתמ יתייא אלד אה׳וכ רתומה תא אל ןמחנ בר רכ ןיבו ינאניד :חיבח תקינמו

 יתיימכידד אכשיללו ןחקככר רכ ןיכרד אתיירב יע אלא אגרתמ אלד סושמ ׳וב ריזחמ אוה דבלב רתוימה תא אל יכה
 היהש הממ רתוי חקולה קקל סאד אסנק אבה ךייש אלד אבהמ יתיימ ינמ אל אלוסיא וטא אריתיה וסנקד אכשיללד
 רמיי ימ אכה אייוכישב 'ירפס תצקמב בותכ היהש המ <סרג אלו םש המכ עדיל ול היה המ יכ ךכב וסנוקל ןיא קקיל ול
 ןה רסק ןה רוכ תיב םתה פ ה ל׳א רתי ןה רסח (ה םתה :יתיימ אסכקד אכשילד עמשמ הוה כ״אד בירע טורעד
 ןא תיחפ סאד רוכ תיב קרפב תח ריתי ןה רסח ןה ול רתא אלו ךל רכומ ינא אמתס רוכ תיב ל״א יכ ׳יפאו ל״א רתי
 'וכ רדה רדהד ןויכו הליחמ יוה אצ עכורת רתייל רמיתל ןל תיא אתתס רוכ תיכ ל׳אד אכיה טהלו ועיגה עביר רתיה

 היל ילק תפונמ עכור סש שישכו תפוכט עבור םש תויהל ךל רכומ ינא תוליפ האס וריכחל רמוא םדאשכ האס טג לבא
 לכ ג ןלוכ תא הכפיש עבורמ רתי■ אכיא יאל רמול ונל ןיא ךכלו תוליפ האס ריפס

 *כ"^ ינא לבחכ הדימ׳פע רוכ תיב יבג םתה אתשה יכה
 אצ ארקיעחד םיעברה לכ תא ול ריזחמד אוה ןידב ןל

 םושמ אלא לבקה תלימ לע רותייכ ידימ רכומ היל יכקא
 יכק׳ הזה אל אמתסמ לכא ר*לי ק רסח יה אידהב ל" אל
 לכ ׳יפא רוכ תיבה לע רתי
 רבד אכיאד ןוט ךכלה והש
 אצ עבורמ רתי ךכ לכ לודג
 כושק קרקד ללכ הל־חמ הוה
 יא טהלד ומנע ינפכ אוה

 יאהו רוכ תיכ ל׳אד יאמ
 ר והימ רתי ןה רחאקד

 ¬רתי הוה אל יאד יכהא
 הוה עבור סא ט הד ת ה
 * עבורמ רתי לכא היל

 רדהו הליקמ איוה
 *^אד תפונמ עבור יבג

 ׳יי ןה רסח ןה ל׳א
 ל הד אמתסמ הליחמ
 *־,ועל עבורתפונט

 רי ימכ אכיא יכ ךל
 ,..הליקמ בור איזה

 אב סאד רתוחה
 ג^מלו׳וכ תא הפכמ

 !ויב ל״א יאד םתה היל
 ימכאיוהזימד רתי ןה רסח ןה ל׳אד ןאמכ 'תתס

 ירבשל היל היה לכה ריזחי עבורמ רתייו האסל עבור
 יי אלו תוחפ אל עמשמד ל'א רוכ תיב ארקיעמ סתה

 יחמ׳רה אל עבורמ יפט הליקמ איוה עבורמ'וחפ ו;י מ
 טמ רתמ רוכ תיבב תויהל ךרד ןיאד לכה רדהו ללכ

 ןל אמיא םלועל תפונמ היכ תיא יאדוד אכה לכ ק רוכ
 **5 הארנו עבורה לע רתימה תא אלא הפני אלד
 *יה אתשה יכה ׳ימקל ן׳ רתח אכוג יא? יכל הל גיהד

 *למגל /יקמ הנקכ :רקיע ןכו 'יכ ל *א הושב הוש ארקיעמ
 תותש :איה ?ליקמד םולכ הנאתה ול ריזחי אלו
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 ישש קרפ תוריסה רכומה
 • אישנה הדיהי׳רד אכילאילכא ןתנ רד אבילא ייק תיתש־?

 בהזה׳רפכ ינקנאש ?מ יל ןת יא יתיעח יל ןת לחא הנד
 ת רתיב ןיב תיתשב ןיב האנואה לכ ריזחמ יאמא) *׳
 תיחפ אהל תיתשק ת5קפה לעש רתימה רדהיכ תיתשמ

 ןאכ ןיא) שיכיא ליחמ תיתשמ
 תאכז א אל)תלתש תאניא אל
 ינש 'אניא אלא תלתשמ רתי• |

 תלתשמ רתי )השמ ןיי)!.
 ןדיאד תיתשמ תלתפ לה

 חפק •פ** ש• *חחפ אככ

 סא מ'ש )אל אלא מה ה׳
 )לט תא הפ' תס ל ,
 ל״א הישב הנש : ז'י'
 הנרקב ךלכ)חק
 ) אלהלשמיא
 4. א)ה ןידב ךכליא
 ריזחי תיתשמ תיויע
 ןמגד ריזחמ 'יא ן
 יחד הלשכ1ךכלכעי/
 י תלתש לבא הליח;
 ידימ ליחמ אל) איה
 ר • אחריאד תלריפ יבג
 תפיכמ םס שיש איה את,
 ד רמיתל אכיא יחד> ס
 אכ ה )ליפא)ירמגל ליח
 היח׳בירהעבממדתי'
 צע5פלבקמה :הליקמאד

 הדש לכעטיל )ילע להק
 עטיל ןילטיש רןעישכ )ליכמ
 תיבל הרשע עטממ ן5נכ
 )ילע לבקמ

 ררהיל יאכא האנוא ר> זחמו הנק ותש
 י^בו יכיה לכ ס ש חוחש□ תוחפ דע

 הרקיעב אהשהיכה רדה□ ירודדאל
 אר תוהש□ תוחפ וחמ 1ל א .רושכ .רוש

 אדו עירי'ותש שיגיא לחמו הג3ב אןןיד>
 אוה ועס ק□ תוהשמ רתל שלניא ,דלחמ
 ורבח□ הדש לבקמה שית חק□ 1לטכו
 אחוילרמ רשע ץ^לע 1לכקפ הז ירה עסיל

 תא וירע ןילנלג־נ ןאכ□ רהוי האמל
 לכ שודי ביר הלרב אנוח בר רפא לכה
 יב>4ר הליההמ עמיד אכב ןאכ□ ר.רל
 לאד יא ימאר לכיה ובו ןיי לש תרכ :
 ףחד□ חיר רפאו יא אישק םתס ףהר□
 ףחר□ .היל רמאד לא אישק ןיל לש הז
 ךד בומ ינא ןיי לש תרמ יגתד אישק הז
 ןיי לש הז ףחר□ הפי ולובש ןיי ול ןתונ
 תונחכ רכמנה ק מ ןחונ ךל רכופ ינא
 ץמוח ולוכ/יפא ךר רכו□ ינא חז ףחר□ ׳

 ועינה

 *י טליתתב׳מיפ ימד הליחתמ עטיל אבכ ןאכמ רתי ל□
 עחג׳להש יאדט דויש׳תיא׳טיל לטי יניח עטיל ליחתמשכ

 י *כאלמב׳יסמ 'להש ןמז לכדעדןכ סא)רשעמ תיחפה יפא)
 רקא עטיל)וריסהל בייח כ)ט ןניאש דחא )ציפא עטנס
 רתני שישכ ךכליה ומוקמב
 דע עדונ אלש פ עא רשעמ
 61 ןמ אניש רקא ךירא ןמז

 ה לכד׳ויכיתכא הכאלמה
 כ׳א׳תיה עעיל ך1 רנ תיחכה
 הכאלמה ןמ אני אצ ןיידע
 רבכו הב קס )ע איה ןיילענ
 הכאלמב איהש ןמז לבד'יפ
 עורג ןהמ דחאש עדיכ )ליפא
 ןמיהמכ חא עטיליייקעל בייק
 רכמכה ןייול 1הוג :
 ץיעטואלח הימיר מייה׳)כקכ
 ^ ןמקל קכימדכ אלחחד
 תאד דמלאמיתזןיתעמשב

 $ למק הימעט)א לח היתיר
 ת אהו ה ל ביהי יכיה א לק
 איי רמאק ןיי לש הז ףחרמ
 3״עאד ילמ*א> $נה ןיינקל

 ריפש ןיי ירקימ אלמ ייהד
 'רתב קרפבד אבש״רל השקנ
 דמחב אכרנ ייבאיגילפזעד

 להשחב רמא ייבא אנק ונל
 ־/פמ)סעט ןתמכ רמא אבר)
 ־ייכאל יגילפ אהכד אדימנת

 הימעט;א גח ה קד רבס
 ןימ קיל הנהי אלת ארמק

 רמח ינהד רבס אכר) )היחב
 'רמח י ;קימ הלז> ד״מל )ליפא ןימ יכיאשב ןימ היל הזל)
 ־אלח אלמקל אמעטנ א5חד היקיר אמלע יצלכד אמיל כ'א
 רתכ /יה .ליעל רמאד הימעטל אכרי מימכ ןימ היצ היה>
 תסק ;ד;תל אמש יאה)דיקל אתש אתעט יאה) אתש

 .הא םלעל
 האמל׳ואלוב רשע הדשה ס
 'יאש תונליא ק• שע

 4. ןהיתחת סירת א עטיל לבקמ רטני אל׳מיפ >ך^ד
 : ליקמנ ךכ לכ תגירס ןהכ תויהל תיגליאד )היד
 אי ול עטי לכה תא יילע ןילגלגמ האמל אי ןמכ ןכימ רתי
 סא ימכ ליעלל ללכ הלדימ אכיל אתשהד ןהיתחת תמליא

 :עטילנ׳ןזחל טייחל וכל ןיא האמל "וירמ 'ימ רתי לכ שוהי כרד הירכ אנוה בר מא: 'כ)ה ברכ ולטתא הפנמ תינפל אב
 ימד הל ק/ימ דחא הדש עטיל וישכע אב וליאכ )תלא עטיל אבשכ רתליה ןתיאב אוה ירהד דבל תמליא י לע רתיה תא
 ירהש נתינלכקמ ארקיעמ ס )לכ השע אל וליאכ אט ירה)ותנע ינפב סלס הלס בנשחו עטיל י1ארש םי ברה עקרק ירהס
 הדשה לכ תא עטיצ וז הדש יל עטנ הכ )ל׳מאשכ בליה עטיל הדש יל שי ידה תוירט ימ רתי שישכ ןיידע)עטיל הדש לביק
 ימל ואנת תא׳ייקל וישכע ליחתמכד ןדכ תא עטי עטילו׳מחל בפכנ׳מרט אי׳אשנד כ־ס לאכת תא׳ייק אל ילהנ יל רמא
 דיפקה אל האמל תוירזב י סא יכ׳ליקתח )ראשב אצד כיהו 'ייתשנ הדש לש ב)רהירה0 איה׳גלכ ואל עטיש דחא ןליאבו
 י כ)רמ רתי תפוכט יבג לכא ללכ ליחמ אל)יבישת 'קל תינליא אי ןמכ הדש תירקל ינארשמי. הזכ טעומ רבדכ הדשה לעב
 אבכ עבורמ רתי לכ סתה 'יחל אכיל אהד לזחח'במהי׳לשי׳תימה ימכ׳כממ יפט׳כיא יכ ליחמ חיכש׳כמד ןמכ האס4
 סי־קל לתרכח החייקתכ ירה׳במד תימ היל'לשמ יכו פיכט עבלר סע ה־ל ןיבז האס אהד ימד׳ליתתח׳אסה תא ללדקהל
 'ילטצטמד פננט׳כורמ רתלי לכא ידימ ליחמ אלי׳יניעל׳כינה הדש ןה ירה תייריב אידיכישקד יעקרקמל ימד אל1 )אנ/נ
 ןיי לש ףתרמ ינתקל ןיתיכתמ ד״ה • ולוכ תא הככח ןיא ךל אמיא סלזעלז יאנת ול םילשיש אלא ךכ לכ אליפק אכיל

 11׳ —*ן•־1 *ן ־־* ,׳ ׳ י 8■ יריכ קל רכומה עחשתד 'ט וילע לבקמ
 לש ףתרמ אמקסכ קקילל רכוח ל״אד יא

 ףתרחצ־אדיא) : האמל 'יססיקיי יילע לבקמ יכתק 'ינתמו הפי
 : ועיגה קיח )!ט וליפא יכתקל אתיירב אישק ןיי ריכזה אל)הז ףתרמ ל׳אד יא :'ונתב רכמנה ןיי ול ןתינ ינתקד

 אלד ןחקל סיכאת תועילתמ ילז האס תפמט עבטל יתד אלל תיססיק י )ילע לבקמ אלו ןנעב הפי ןיי סתסד הפי )לוכש
 תתס ל״א יכ כליה> ךכ לכ חיכש אל סגו )חנע ינפב תיבח לכ אנה לודג רבד ןיי לש תמכח לכא ליחמו יחיכש סגו יבישזי
 ן אוהש קוחכ הז ינהא יכהלד עמשב הימקל קכנח יכהו תיססוק )ליכ ינייה תינחב רכמנה ןיי ול ןתמ ;׳ט ןנעב הפי

 םילעל :עמשמ קוק ןליעא הן ףקרח
 11! 25 נ חנ



 ב *סב ישמ קרפ תוריפה רכומו
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 יחוןנעב כוט ןיי ךכליהו זיז היל רמאק אלל םתס ןיי לש ןתימ היל רמאד׳ינתח סלזעל
 ל יכה אתיירכד אשי רב יכת הפי ילינס ןיי יכתקל אתיירב ךל אישקדי ליחמו יחיכשד
 !לתיססלקי לבקמ יכה לליפאל םתסב ןיתינתמל תזיקלאד הימתכ לבקמית םתסו; 'לב

 ש ןיי ול ןתמ *• ליתק רנ לאכ לסינכהצ אלל חכותל לא היל יעבק רתצאל הייתשל דיפל

 רבלמ יכא ןיי לס תיע1
 הפ'ןיי לל ןתינ ךל
 אל תינחכ רכמנה ןייב לכא
 אלח היתיר רמאד ןאמל* יפא
 אל ארתח יאהא מ״מ ארמא

 דה ;ימד יש;יא יכה"

4 * 5 

 אשירב יגחו םתס ףתרמ 1ל'יאר ם^ועיד
 תרוססוק רשע ויידע לכקטו אתיירבו
 יבר ייאה אהז *רבקמ ימ סחסבו תאמל
 ןיי ו1? ןחוג ורבחת ןיי תיבח רכומה אייח
 ארבח דח 1דובר תיבח יגאש ה2י וירוכש
 איעשוא יבר יכר ריכז בר ינאת אהו אוה
 ןיי לש הז ףחרמ תפי וירובש ןיי ויד ןחוג ך*ז רכומ ינא ןיי ,יש ףחרמ
 חאמ*ד'וכסוק רשע ויידע 1לבקמו הפי וירמש ןיי ול ןחוג ךל רכומ יגא
 הז חית רפאד יטנ הינתמ אירא וגיתגשמכ םימכח ונשש'תא והזו

 ברר הפקפיו יריא אירד אה פקמיר הייר׳אר אה אישק איר הזא הזיישק
 לש ףחרמ־בידיההפקמללא אלדאתיירבהפקמלליארריכז
 חריל רפאו ןיי לש הזףתרפ הפיולובשןייול ןחוג הפקמל ל׳או ןיי

 ו־דוססוק רשע וילע לבקמו הפי ולוכש ןיי ול ןחוג ה&קמל
 תונחכ רכמנה ןיי ול ןחוג הפקמל לא אלוןיי לש חז ףחרמ האמל
 בר הב וגילפ יאמ חפקמל היל רמא אלו ןיי לש ףחרמ !הל אעביא

 דח אגיכרו אחא י

 ביט ןיי ןתל הפקמל
 הז רמאקד ןמכ ךכליה הפקמל ל׳א אצד תינחכ רכמנה ןיי ול ןתינ ינתקד אתייתק אהו
 נ ןיי לש ףחרמ יכתקד אתיימק אתיירב איההד אשיר לבא ץמוקיטזעתצ ןיי לש רתאקד
 ומ ןכגיה :ל׳אדב יא הפקמל ל׳א אלדכ אתמינח יתכ ירייח יא ןמקל תגולפ הפי וליכש
 יל הכ יגילפ׳דיד אשירו יאק ליעלד אתיירבא׳ס ל׳א אצו ןיי לס הז ףתרמ :סרפחק דיכז
 ןתרזיןל״א ולאד יריית הפקמל ל׳א אלדכ ועיגה ץמות׳וכ !ליחא ך רכומ יכא הז ףתרמ
 ;*י צ0 הז ףתרמ יבג דיבז בר ייתלכ 'קל תותססוק׳י לבקמו הפי ול1כ0 ןיי ול ןתיל ךירכ
 ס הפקחלד הפקמל ל׳אד אכיה ךל יכומ ינא ןיילש הז תרממ ךל כ>מ ינא הז ףתרמ א:0
 תל ףתרמ רמול ןיא יכה 'יפא עקמפ ןמוח תתל ימב ןיליגר ויה סאו ביט ןייכ סא יכ פןיחל

 רפ לכ אקכומ יכהו רמול ול היה ןמות ףתרמו רתייו רתיי ץימחמו אוה סייקתמ ץמוח לפד
 ו יריימ הפקמל לא׳דבד ןויכד 'תיימק אתיירבכ יבתקדכ ךל׳כימ ינא הז תרח לס דיב|

 צ ימכ ל׳יאו ןיי לש צ יתד ג עאד אוה אתובר ןיי לש טקפד יאהו ךה ונייהד ךל רכומ ינא הז ףתרמל ה״הו דל רכזמ ינא
 אכיאד סושמו יאמ יחנ הפקמל היל רמא אלו הז ל׳א אלד סתס ןיי״לש ףתרמ;'קל תוססוק י לבקמ יכה וליפא הפקמ$
 הפי ןיי ול ןתומ דיבז ברדכ יכתקד הפקמצ ל'א ו ןיי לש הז ףתרמל הל ימדמ יח הל יעבק 'ועירל אדחו אתיניטל אדת
 אלמ ליא הה הפקתל ל׳אד אתיביטל אדתז הז ףתרמ רמאקד אתועירל אדח אכיא סתהד יכיה יכד תיססק׳י לבקמו
 אלו ליאוה הפי ןיי ולוכ ול ןתינ אמליד 1א העקמצ ל׳א אלד אתיעירל אדחוהז רחא אלו ןיי לש ףתרמ רמאד אתוביטל
 ק וב ויהי אלש עגי תוכמכ ורכומל אלו היל יעב הפקחל אמתסמ ארמח ןיכזד ןאמד הפקמל צ׳ א אלד ג עאו הז רמא
 1 !ילע דיפקמו איה בושח רכל ןיי לש תיבח לכד סושמ האובתבש תפונטל אלו ת ועילתח סיכיאתל ימד אלו תיססוןו
 ןיישסוק וילע לכקמד קדקדל שי דיבז ברדמו הפי ילוכ ןיי ול ןתינל ליעלד אתיירבמ קדקדל סיס היה עדוי הזה לאושהו
 הינירת ליכז כרדו תישי רפד אמעט יאה סושמו לבקמ וניאד אתיירבמ קייד ימ אדומלת יעבק יכהו היתקל שרפמדכ
 ןכ :ןמקלדכ קצ ינרתח אתיירבו תישי רפד אחעס סושמו לכתמד דיבז כרדמ 'יקייד אתליד וא ןמקלדכ *4

 דת ?אדותלתתטיש



 *גפק ארחב אבנ *** קר* חורי

 אמתסמד תישירפדצ אמעטי ול ןתונ הפי ןיי ולוכ אל לבקמ אל רמא דחו 'ירפדצ אנ
 ליל אריכסי םושמ רמולכ דיבז ברלמ קייד : האובתכ תפיכטוסיניאתכ תועי,
 אתיירבמ קדימל אכיאד ג״עאד ןמקלדכ ליל ישקית אלד הל ץרתמ אתיירב ךדיא)אן
 ץ לתתו ךנוה ותרכה רתאש יכה רמימל היל תתיכ אל יצה וליפא ןמקלדכ דיבז צר

 אחית לבקמ רמא ד1ד
 ־יקומ יאחא׳ידידל
 $נתמ איעשוא יכרכ דיכז בר
 ןיי לש הז ףתרמ היל רמאדב
 הכקחל׳יל מא> ךל רגימ ינא
 היל רחא אלב ןיתינתמ יקיל
 ףתרמ היל רמאדבו הפקמל

 : םתס ןיי
 לכקמ אל רחא רהד
 אבשרל השק
 איית יכר טקנ יאמא ןכ סא
 ןיי לש תיבח רכומה ליעל
 הפי ולוכש ןיי ול ןתינ ורכמל
 ףתרמ 'יפא תיבמ אירא יאמ

 לפדכ׳יטקכ אתיביל מי״ו ימכ
 אנה :ליעל

 ןאמ ירבקמ איר רמא דחו 1לבקמ רמא דח
 ינו־־יקד דינז ברדמ קייד לבקמ רמאד
 ןיי ויל ןחונ ךל רכומ ינא ןיי לש ףתרמ
 חפקמיר '׳1ו רמאי אנמיקואו הפי וירמש
 רפא אל אה חפקמל היל רפאר אמעט , ׳יי
 לכקמאלםארןאםולנקמח9קםלהיל (
 ינא ןיי ידש ףהרפ ינתקר אחיירבמ קיח
 אנביקואו חפי ולוכש ןיי ול ןתונ ךליכומ י
 בררכ קחר ןאמלו הפקסל היל טא אלר
 יכהו איסחיפ ירוסה אחיירכ אישק ריבז

 חפקכל ל אד □ירומא םירבר המנ ינהק
 ףהרפו לבקמ הפקמל היל רפא אל אה
 ול ןתונ חפקמל היל רסא אלו ןיי לש חז

 אנכיקואד דיבו ברר אישק אתיירבמ קיידד ןאמלו תונחב רכמנה ןיי
 ז^וה היל רמא לבקמ הפקפל היל רפא אל אה הפקפל היל רפאר
 אנכיקואו יאהו לבקמ אל הפקפל היל רסא אלר בנ לע ףאר ןירה
 רכמנה ןיי הדוהי בר רמא הזא הז אישקר םושמ הפקמל היל רמאד
 *־^רמח יכנ רמ>-ז ארסח ברו ןפנה ירפ ארוב וילע ןמרבמ הונחב
 לעו םכירקהש ןייה לעו השפעש תפה לע יביתיס יל המל םירקאר
 דיבז בר רמ>< ורנרנ הריהנ לבהש רמוא ותרוצ הרבעש לישבה
 ףסוי ברל יינא היל רפא אחתקא קזימדאמצרופכהרוהי בר חרוס
 אהינחב היל רמא היל אריכס ןאפכ רס ארסח בר אה הדוהי בר אה

 איגהו אגעוי ,
 'י• 1

 ינת אלד יאה)תינחכ רכמכל קי )ל ןתינ הפקמל היל רמא אל יא לבא הפקמל היל רמא __
 והית)הז אישקד סושמ : אכיד ן* יימיאל אעכ הפי ןייב הלנכד סזשס מייה תמחב רכמנה ןייד קילדי יאה אידהב היל
 הישחד׳)כ םיכרבמ תינחב םירכמנה תיניי לכמ ער ןיי רחילכ תינחכ רכמנה ןיי :יריית יתכ הפקתל ל׳א אלדב אשיר
 סירקאל :אצי ורבדב היהכ לכהש ךריב סא ןלוכ לעו ןכקד בנ לע ןא זרבדב היהנ לכהש וילע ןיכרבמ אל)יריע
 ןחירש ער ןיי איה תינחב רכמנה ןיי יאה)ורבדב היהנ לכהש אלא וילע ךרבל יל המל שטיק ןיי וכייה זעלב ארגייא
 אלד אתא יטועמל)ירבדב היהנ לכהש רתיא רייכרוט ןירוקש ץימחהש יתייכ הרכיעש :ןמקלדכ ןיידע ןיי ימעטו זיייוי
 ןיכימה סמחמ איה םא לישבתה לע קנה ירפ ארט ךרבי אל ןייה לעי איה סתל ואל אהד אינימה תכרב תפה לע ךרבי
 ריעה תינרקב א1ז רכמכ וניאד תינחב רכמנה )תיאמ רתיי על ןיי ןימצריפב : תונוזמ ינימ ארט ךרבי אצ אסייד ןמב
 ופונרפו ותיארמ הנתשנש אפמרפכ רג תיופכו העש יפכ ונקי המ ןיקדקדמ ןיאו הכרה םיחקול סש שיש םיכרד תשרפב
 םימי שלש הב יכתקד אכעדי׳ינתמ ל׳א :היל׳ריבס ןאמכ רמ יגילפד אדסק בר אה׳דוהי בר אה :הברה עי איהש ךיתמ
 ןניסיפמו יול ןב עשוהי יברו ןנחמ יבר הכ וגילפיאד הימקל שיפמדכ ןיכרבמ ןיא וא ןיכרכמ יא קיעמש םתהמו יאדו

 ׳ * * ! . .. . ןאויב ןמקל
 והימו

 ;יכי״ענ הא רנ ק ךלש איעכל הל תעמש אכהתד יכה הל אנשירפמ)
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 *יי*י "י מי^י׳י•

 •©*?מ• ארתבאכב

 £זמש ונטר'מ שירפמ תייהל תיבחה תא אדיבזד
 לכחמ׳ירפמולהשמ ינתת חקלש שרעל קחד

 ןמעטל לוכי ירהש קחד סכיקפו ןמעט ךכ רחאי ותמחת
 יאדו אכיאד אגה אלמת יאד) אלמת אחיר דה יא קירב

 אלח לבאאלחהיחירדארמק
 ארחק אחיר דה אל סלזעל
 אמעט אה ןחקל 'תאקד אהל
 אצד ןכ על )קיקזה רקע אל*

 :תירכ זחעטד היל עמשמ
 יאליעמ יאה׳מעט יאמ(
 'תיחל ינח אל רקע
 סאד רקע אתתמ ןנחמ "ילד
 םיחי השלש לכד היל אכמ ןכ
 'תליד ןיי יאד)ילה םינושארה
 רקעכ רבכ ומעטש העשכ
 לבא םימי יכש )יתחתמ ומעט
 ומעט רקעכ רככש רמול ןיא
 ס ןיאד םימי ש:ש )יתחתמ
 רימנ ץתיח אהיש רמילארבק
 היתיר היה הלעתל) הטמל

 : ארמח אמעטי אלמ
 ארמחיאהאמעט יאוב
 'תית רקע 'אתתח
 )הכיגילפיל׳דזחלתל היל אכחד
 עלל רמימ לינחד ןמכיכהכ
 יכה טקכד׳מלל ־ץרג י יאליעמ
 תחא אוה ךפשרכיסשיפל
 רחימל אכילג רקע יאתתתד

 רקע יאתתחד אמעט *אה
 אתעטי אלחהיחיר רכסקל
 שלש ןכ סאד ארמח ארמו>

 אמא סינירחאה םיחי

 שחפמ תויה1? תיבחה תא קרובה אינחד
 !־־־־ואצמנ ךכ רחאו ךילוהו חמורה הילע
 ךלי>4ו ןאבמ יארו םוי המירמ •1לכ ץמוח
 רפאק יכה ןנחוי ר רמא דמאק יאמ קפסי
 ןיי יאדו םכינושארה שבימי השלש 4ב
 ש^רכחאסעס י>4מ קפס ךליאו ןאבמ

 םא רקע אלו הימעט יאהו רקע יאליעמ
 אחיר הוה רקע׳יקדכד רחב רמול אצמת
 אלה ז־־ריחיר לכו ארמח הימעטו אלח
 יול ןב עשוהי רו איטח ארטח היפעטו
 ץמוח י*רו סכינורחאה סיפי 'ג לכ רמא
 ןי^רפח אפעט יאפ קפס ןלהלו ןאכמ
 היתעדא ואלו רקע רופיאו רקע יאההמ
 'ימיעט אהו רקע יאליעמ טור יצמת סאו
 הוה רקע הימיעטר רהכ טליר רקע אלו
 א רח חיחלרו ארמח הימעטו ארח היחיר
 'ימשמ ונתפ יאטורר אלח ארפה טעטו
 ןיי יארו סיגושאר יול ק עשוהי יברד

 - םינורחא

 ייה
 אמעטי אלוי היחיר דה םימי שלש לכ אמליד ןמוח יאדו

 : מ>מיח רמגכד אנה אתשה)ארמק
 ןכתיי 'רכ הכלהד לאזמש טטר שריפ ונתח יאלכירד
 ימכ אברד 'רכ ןכ) הית״כ יאחזרד יחייקד

 לכ :ליעל יתאבהש ?עד אר/ט עב היתלס יאק

 ^יירת ונממ שירפהו טעמ ונימיה לטכ תיכחה תא קדובה
 לץ ביט תינחב רתונה ןייה סא עדיל טמיה התשו רשעמל

 שירפי)סנייסמ ידימ )יתמכח ראשמ רוכמי )א התשיי
 י מעמ ^ילפמסניה !היתחת תיושעמלל המורתל תמקה

 £ג תויבח ראשמ׳וכמיס המ י:ל
 וי תורת ירה מואזטעמ רקחלל

 רכוח ינאש הז לס רשעמל
 יפצ) תיבח )ת)אב התיש)
 יחה ןמ׳ישייפמ ןיאד קדמ
 £ ןה ןיכיחיכשדןייה לע

 סה תא רכזמה פכ 'רד
 הליחתהל ן:ךרל לכא

 השע סא)ן ,;ירפמ
 אשמ שירפמ תויהל

 -%וז לס הכוחטב לע
 ־ממ שירפמש רמולכ
 רחאי :תויבח ראש

 : םישדח ב וא שדיק
 הימקל׳ס םימי השלש

 שיש יפל רמאק יאמ
 חק !,דכ ןיכייניע י:שכ

 , םימי השלש לכ :הל
 ץאד) הקידבל ךומס

 מי׳נמ תזקפבד
 ■ץיע ו ןמוח השעכ

 ז ימי׳ג ןתואכ םרתש
 זתיאב הזמ חח לה

. 

 דע ןמוח ומש ןיא וידי
 )ל שי רבכש פעא)םימי

 ןייה *ןרד ליזאנ׳רפמדכ ןמוזי
 ׳ רתני) 'תני חירמ) ךליהו קמוח חיר הליחתמ חירהל ןמחמה
 ! ליקתהשחד ןככרל )הל סיקו ןדדחל לתעט׳יפא ךפהנש דע
 1 ׳עלסמ לכא ןיי ימעטו קמוח םיחי'ג לכ וחיר יוה ןיחקהל
 ! אמשד קפס ןלהל)ןאכמ : רימגןתוח תויהל לוכי ךליא)

 תשה)ןמוח אנחכשסדיק םיחי׳נדעןימחהל ליחתה אל
 י._.__.ךכליהקמוק ן>פסח׳מ)רת יוה ךכליה ץמיח השעכד אוה האינמ תעשכ
 גמכ רקע יאליעמ ארמח :קמוח קפס םינורחאה סימי׳גו ןיי יאדו םינושאר םימי'נ לכ יזה אמעט יאמ : םורתיו רוזחיו
 ולט השענ׳ג ףיסבד דע 'ג לכ דר י)קמחתמ טעמ טעמ)תינחה יפב הלעמלמ ן׳ימחהל׳ליחתמו טממ ןיי םעט רקעכ רקע
 ןייבחה יפכ ארכג יאה )קדכ)ימעט אה ארחח יאה) :ארמק אחעטז אלמ היחיר יזה ןלוכ ץימחה אלש ןמז לכ)ץמוח
 סימעטו אלק היחיר יזה ץימחהל ליחתה אמעטד רתכ דימד לתא יליפא ךכליהז ץימחהל ליחתה אל ןיידעו בוט נ אנמו

 ץמוק קיר חירהל ציחתה יחדל ן׳חוק
 סע רזחיאד אנה ארמח יאל תמחנ רכמנה ןיי ךכליהי קפס םינושארה סימי׳גו רומג ןמוח השעכ אל םיחי גמ תיתפכד

 | £כיאד ןניעותשאצ טקנ אתינר רקע יאתתמ ארתק ט״ח :ןכילזא אחיר רתכו חינהל ליחתה קדלבה ידי קוליס
 •אליעמד י ׳ *־־"*־-—י-1-1-.^
 *א•

 ׳ן ןימח;_
 ©ימימ טקלי יב ךד הימעישכ דל ןכ עשיהי ׳ר היל סקד ארמק דה ךכליהו םימי ג דע א רמת הימעטל

 ©יבנרזלא :אלה ארמק ארמק׳ימעעל אצמ
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 אכתכש ןיבכ ןמקל אמ,
 'חוח השענש 'יחי שלש :
 *תקהשת םימי שלשמ רי
 א הל יקיח אל ןכ

 אה קפס םייעצמא ץמרה יארו םינורחא1
 'יחיר םידא ןיי יארו 'ינושאר אישק אפוג
 רפא רדהו ארטח ארמח הימעטו א4ח

 אירח היחיר םלא ץמוח יארו םינורחא
 חכהעי>4ר ןוגכ אלח ארכח הימעטו
 אז־ולחרקער ואליאראקחפיסאלח
 ןאפכקתפיס ארח׳כתשפ הוהאלימוי
 רינז ברו ירכ בר הכ וגלפ היל טשפ
 עשוהי רכ רמא רהו ןנחוי יכרכ רמא דח
 ןיי תיכה רכומה רמתיא יול ןכ
 םכימי ללכ בר רכא הצימחהו וריכהל

 חקור תושרב ךליאו ןאכמ רכופ תושרכ
 היראסר אפחכא ארפח רמא לאומשו
 ברד היתווכ דנוע ףסוי כר רכע ראווש
 הכליהו רמחכ אוסשר יתווכו ארכישכ

 רת לאומשרהיתולכ
 שלש יכתקד אתיירבה 0־

 רתכ לא אחיר רתב ןכי1
 אתכליהד יל הארנל
 יתייקילל^כ עשיהייכרד
 לתיא ךיתב הכיתחה) לרי;
 יכנשארה׳ימי 'ג לכ בר ר

 דהא

 ץימחת ןייה ןיאש עלד!
 כ יהכל תלח חיר חיר^

 תלירקאכ אלה ארמח 1
 ןל רכחש יחכל לתלשר;
 'תלח׳לשעיל לכלס׳יילחח)
 הניפסה תא רכלתהכ ןנ]
 סעט אלו תקול לנתיה ?

 שלש 'ךיתץיתחהד ןליכ1
 ןנתד אהל אלחהיחיר;
 ב בייח יניא ץ יתח?

 ללתה׳כירק אל'ג ךלת לכ1
 ץ תלח אנמכל לריכחצןיי .
 אכיאד 'סינת 'רכ יסלי׳רכ ף״;ד סיכקנקב הצ יקלמ כ"

 לס תיכח טקכד אהל הרהמ ץיתחהל סרג ןקכקרמין־.
 ה אלל היל ןיבזק רתלאל הייתשל אד׳סד איה אתלברן

 לכיא תא לאלמשל ; ל״מק רכלת רטפילי יילהשל היל הל!
 'לשמ בלח לש תסח ךלתכ ץימחהש ג עא לתלירתאב ביין
 רמללכ גלדת סדאה ףתכ לע רללס ירבגל אבגא ארחק•
 בתכדת ןמקל ןל אקפנדכ ןייה לעב לש אטח סרלג 9לז>
 חקלל ל רכלח ל״אד רכלת רלטפ ךכליהל דגלכ ןייה יכ ף?
 אכככ יגיקז לכיכרת יתעתס ךכ סירנק ךדיל יאת!
 אדכלע :רקיע ןכל סיכלאגה תלבלשתכ יתאנמ ןכל אעיבלל
 ןיקריעכ ןחקל 'יכתח סתס חכלתד לאלתשד היתללכ ןייו

 •רתש :לאגתשד הדימכ

 והכ וליסאי רכוח תושרכ סיכ ושארל סיתי שלש
 ^לתג קלח הארמ קיבד ריזחי תיעת חקללה לל
 אלח היחיר הריכת תעשכ רבכש עלדיכ רכחנש׳נ ךלת
 הלהו לתעטס פ עאל יתד ישכיא יכהי אל איתת יאהאי
 *תעט אל יאדו חרמת היקיר

 'ג ךותכ ן׳יתקאד ןויכ ריפס
 תקיל תישרכ ךליאו ן אכת
 בייח תיעת ןתכ אל יליעאי

 אלד כיה7 הארכוהיתו ןת יל
 א״הד החיקל תעשכ אמעט
 היארה זילע לרכחת איכומה
 *2 ןכתד אהל אלה אקיפסד
 וניא ן׳יתקהל לרבחל ןייכזתה
 רתאל יריית תלירחאכ בייח
 'רכ 'קילד סיכקכקכ נ'א 'ג

 הל ןכ ןמקלד אניכח׳רכ יסני
 ש אכה יליימד רמלל ךירכל
 אלה רכלתד ןקכקהסןכיעדיד
 כ בייח יאחא לאל יאד "לט
 13 היל אמיל ותיירחאכ

 ןקנקה ל בלט היה ןיי רכלחה
 לקלקתהל שלש ךלת לצ סרג
 ל אלא יילהשליעביא אלו

 רחא ילככ )קירהל לא לתיחשל
 איהשכ לל רתלא אלהש לתכ

 קחלד לבא קקללד סיכקכקב
 ןרמש ,בלמש ןמכ ירייחדחלצ
 *יתחת היה רככ סרג ןקנקה סאל ללדג ןמז ןקנקה הזכ
 ןקנקכ לליעאל 'ג ךלת אכהד רמזל כשייתמ רתליי׳דיקח
 אל יאדל אלא "ג ךות ץימחהל םרוג ןקנק ןיאד חקלצד
 :הפקתל ל׳אל שלש רחאל סתהו ריפש היחעט
 שריפ ראולש׳רכגד היפתכא הירמח רתא ׳ דאדוב^ר
 ףסוי רכ׳יית ברכ היל ריבסד סירג׳רכגד׳ילזח הירמחד
 היהד אדחד הארנ ןיאו רכות תישרכ וניא ךכלל ןמקלד
 ארכגד הילזמ הירמתד ןמקלד אנשיל 'אה טקנמל היצ

 סלה סלי׳רכ איית יכרד אנילפו ןמקל רמא יכ דועו סירב
 4 םורגיש ארבס ןיאד דועל לאוחשד אנילפי רמיחל היל
 ןכתיי'רד יר׳קה דלעל׳ג ךלת ץימחהלהמיש ארבגד הילזת
 ארכגד׳ילזת אתלידל ןיי יאדל םינושארה סילמ ג ליעל אק

 'רכגד׳יפתכא 'ירתת ת׳יל שרפל׳רכל דימ ץימחהל סירג
 'פעכש*ע לקלקתכ׳יפתככ לאשנש ןייכ ןייה רמללכ ראללס
 ש ןמקל רמאד אנינח רכ יסוי׳לי ת׳אי ץימחהלרהיתז
 יכיהל ךנקנק אהל ךרתח אה ל׳א יכח רכומד 'יכקכקכד
 ©לשי המל) עכעינש יע לקלקתנ אתליד יכה ל״א ינת
 יכהיל*אד ןניכד הקפחל ל׳אדכ הל יקוח ןמקלד ליל׳כומה

 יתכיא 'ג רחא וליפאו לעכענמשכ׳יפא םייקתהל לל שי .
 ו׳מתתנס 'ללתל ינל שי רתיי שלש רתאל אלהש ןייכ ןמקלד
 0 רמלל ינל שי 'ג ךות לכא סרג עלכעכהש המת יכרדכ
 ח׳ק לבא ריפש אמעט אל היל אתיכדמ סרג עיכעכהש
 קקיל קז יכהד אתעדא אהד רכלת תישרכילה אל יאמא
 לכע אלכשכד השק ש׳רפלי ילטלסלל סשת איכיהל הינימ
 ?ילזתד ןייב אלא לאימש רחאק אלל ברד היתלכ אדבלע
 ;׳לגל דגלכ ןיי ביתכדכ ןייכ אלא ךייש אל> סרג אינכגד

 דחא



 ישש ןגרפ .. תחיפה רכומה
% * * * 

 רבס אקיד ןאל לכהש ןרבח׳יכ םירמת רכש ךןיוא
 סמ לכהש זילע ךרבמ סירמת סבד׳יפא אלא׳ילמת
 ד יאה ישא בר רב לח רחא ןיכרכמ לניכב רמאדכ
 איה אמלעב עיז סמ לכהש )ילע ךרבח ירמת אשב1ד

 עיז ירק תיריעה ןח אנזיהו
 תסל הב שריפש ימכ אל>

 םתה אקיד מייהדתולנלג
 ןח בייד לבא ׳ימכ היל >רתד
 ירפ א רזב זילע ןרבמ ירמת

 יסאבלרכ רמ׳מאק אהדעה
 ןח אנתה) אוה אמלעב עיזל

 אנייה'יפאו עיז ירק אריפה
 עיז דה םיבנעו סיתזה ןמ

 ,ריעהב קטמד אל יא תלעפ
 'יעכראה תא גפזסש בטחה*
 יתיימד דןעו ןהמ אנתה למ
 ׳אקד הרמיתל אתיירב הלע
 איכתל אנת יאה יכ ןאמכ
 'ט סיחיפת ןיד םירמת שבל
 יפר ירבל שממי)ןרק בייק
 1 רטזפ עשוהי יברו רזעילא
 ינתשיא אלד לי אמעטו

 • שבד השענשכ אזיליעל

 אלל סילזעס רכש ךודאד
 היצ ןיאל אדליעל ינתשיא
 ימל דועותפב״נירחא׳דליע

 אמליד רקיע ירעשל רמיי
 הכלה ךיא : רקיע אימ

 סיננ רתה ןמ ןישועש ןיי ותואר ת ר רמ)א םירתאב
 העכרא אתא) אתלת אמל אלר ןמכ ןיי םעט היכ תיא

 לשמ ףידע יננרופד רחיחצ אכיצולכהש )ילע קכרכמ
 ירושע רב )אל לחת)םירכמנ זלא שילב רמא אהל סירתש
 נתלזי ילכ וילע׳נולוהלמכ סימ ןתכל למתזלה ןנתהו אוק
 יננרופב אה אקוירדב אה יכשמ)בייקמ הלזהי 'ל)רטפ
 א)? םירתש לש יכייהל יקמררח עודג יננרופד איהה׳יפ

 בישח יכנריפל אכפיא שרפל ןיאל אלה ירישע רבן בלשת
 ןחקל׳ירפ יאמ ןכ סאל ינונלפדכ ירייא למתתהל 'יההו

 "3 ארתכ אכב

 םירועש רכש דחאו סירכת רכש דהא
 ילבהש םהידע ןיכרבפ ןיי ירמש דחאו
 ךרכמ םכירמוא םכירחא ורבדב היהנ
 ףסוי ברו הכר ןפגה ירפ׳רונ ןהיידע
 םירחאב הבירה ןיא והייורת ירמאו
 אחילח אמר אמידע יילמר אמר רמא
 'יפעטיד אבר אוה ארטח העברא אחאו
 דח ייע יראו אייר ארמח ידב אנר טאר
 אחילח אסר אוה ארמח ואיד איס תילח
 ׳גירפ יב אוה םולב אלו אחלח אחאו
 ןנברד 'גלפו אחלת אחאו אתלח אמרר
 ש9 קיפנ אחלתל״ע אהלהירבס
 אלו אימ ינדפ תישב אגלפו היגלפ היל

 לוע אחלח ירכס םירחאו אוה םולב
 ירחב חכו אזוכ היל שפ קיפנ יגלפוןירת
 רתויבו ' אוה אילעט ארטח אגלפו

 םירמש יפג לע םימןיכתונש דמת אלה ןיי ירחש
 יל לבא ורבלב היהנ לכהש :ןתזא ןיתושי ןתיא
 למדאה ירפ ארט אל)סירמת רכשב ץעה ירפ
 ג אלי יבישת אלל ןיריעח רכשב תמיזמ ינימ
 לא :ןיי ירחשב ןפגה
 ;ימייק ןיי ירמשא
 א)םימ תיסוכ'תלת
 פיעא רתיי .אלז אתלת

 אמלע ילוכל ןיי םעט וב
 ;דמולכ םללכ אלו:יגיצפ
 - ׳י וניאל ולומ םירחא

 1ה'ירפ ריכתלע׳רכל
 ישכ*קגול:'\;>חכ0אד
 י ,יבר י 1ל ןיטקוס

 נימ;ןתכיך תתמהב
 ד ותלימ ילכ אנמו

 ל ימכ ןמקלו בייתח
 ושמו רשעמ טג מ'ה
 יברוליפאדרשעמד

 ירפמ ןיאד ידוק
 . ל לכא רומג ןיי

 ..׳ <אל הבושק איהש
 .ל ןלוכ לע ירהש לכהש
 גי ורכלכ היהכ לכהש

 ^ ד׳יפס הל״ת יכל ךנליהו
 1 דל ןתואו םימב לנעאתלת

 .?ב ארמק אגלפו :קפנ
 />םימ תלת ירכס םירתאו :אוה םולכ ואל איתד יגלפ
 לא סנכנה לכ תאנל ךרד קאד קיפב סימ אגלפו ירתו
 1 שפ׳יעלמ יפק אריפד ןייה ואיכוהו וראשנ סימה ןמ
 .תתד שיכו םימ לש חגלפז ירתכ ןיי לש סלם/ס)פ לח

 ליעל לכא אימ אתלת לק לע אכילדב דה אילעק
 ולאשכ 'דיהש רמול ןיא אתלת קיפאו אתלת אמרד

 ידכמ רתיי אג" אלו ליאיה רבלל םילגר ןיאל אני ןייהו
 ןוענד אוה אנלפ ןייה ןמ קפנ ימכ יאו אכה יכ ותלמ

 :אוה םולכ ואל אימ אגלפ השמחב אגלפ לתו
 דתיכו

 _ , ג אישוק יאמו למתמה ןנתהו יגילפ יח יתלמ ילכמ רתיטצ
 אתלתאמר אלד ןויכ לכלש וילע םיכרבמ יכה וליפאו רתוי גישת םילמש לש יאלו אלא בישקד יכנליפל דמת ינאש
 ןצילכ רמא יכהו אוה ארתק ואל איח תלת לק לע יראל אלל ארמק לכ :יכנרזפל ש כ עברא יתייאו
 •ביד דחא קרפב רתאל השקי תיעיכרלע לומעיו וגזמיש ילכ תיעיבר עבור וב אהיש ךירכ הכרכ לש סיכ ןיי אינדיה
 עמשמ תאנל ןרנוהש ןהמ לחא אכיי יניא יאל סא)אנת הנטק ירלהכס לגככ ג כ סס שי סאש גזמה רסחי לא תמוממ
 ןירדהנס המלח סתהל קתני יבר רתיאו םיח םיקלח שלש דהד רחא אכהו ןיי רתאו סימ יקלת לש דהל שירל גזחמד

 ; רתימל ינמ אל תוניי ראשכר יפרל ינורישל ןיי ינאש ןיי אינימהכ רחאלכ סימ יקלת לשב היל יגסל ינזרישה ןייל גזמל
 כ תינב גזת גזמה רשקי לא שירלל שריפ םתנמ וניכרו׳נכ יעבל ארקמ ןל אקפנל ינילל וזח אל ןירלהנסד עיכרד

 ז ירה דקא דוע ןהילע ןיפדנוח לוקש לב ןיאו כ כ וראסד ורסחי סמ לכא׳נ ןירדהנסל א עמ גזמה רסחי לא רחאקו
 ונייהד 'יקלח על ינארה ןיי גוזמ וכייה גתה רסחי לאד תד ןייד גומת אידהב הל םירד אתקיספבו ימלשוריב יהיתו ג כ

 רתמכנ :תלת דק לע ג כ דהד דכלמ גזמ



 אנק ארחב ^בב ישש !ליפ ; תמיפ תא רכומה

 אלד לאומש וניכר יפ יגילפ יח ומלח ידכמ רצוויביו ילככו ךירפ אל לבא 'ט יגילפ ימ ותדמ ידכמ ■
 ו יגי^פ אל ימ ועדת ידככי ייושקאל ינמ יי טגל יהבד אמעט תישירפדכ הימתב יגילפ אל 1
 א1י וניא הדוהי יברד ייונשל ינמד בייקמ הדוהי יכל אהו ידומ ןייה תכלכ יבג לשעמד ארמוק סושמ יגילפ ר
 אלש דע דמתה ןילוקד קפ׳שכ ןכתל׳הו לכט ןינעל רמיק סימ דמעמה :לל^ש ןרכמש ןככרצ הדוהי 'ר
 רשעמיסכב תקב וניא (יממה ; \ רשעממ רוטפ סיר

 ןנח *-*!וו יגידפ ימ והדמ ירכס רתויבו *תייפ ותדמ ידכמ >י
 ותדמ ידכ צפו חרפב סיפ ןחגו רמתסה
 ינילפ א\ןאכ רע בייחמ הדוהי 'רו רוטפ
 וחרמ ירכס׳תויכ ירבא ותרמ ירכנ אידא
 וחרמידכטתויכויריפאד ה׳היניירפא4

 וח־חמ ידכב י^פמאקדיאהויגיירפ
 הינימ אענ הדוהי יכרד וחכ ךעידוהיל
 ןיבי-ג רב אייח כרמ קחצי רב ןמחנ בר
 ימ 1לא והכ ןיי םעט ןהב שיש םירמש
 *'־גוה אמירענ אהץק אוה ארמח הרכס
 ןושאר םורה לש םירמש ר ה :
 רבוא יאמ יבר רתוכ ישילשו רוסא ינשו
 ןושאר שעמ לשויעט ןתונב ישילש ףא
 ינש רמוא ריאמ יבר רהומ ינש רוסא
 רוסי-ז ישילש שדקה לשו םעט ןתונב
 יעיבר רםו6י>1 ריאמ יבר רתומ יעיברו
 םרועל שרקה לש יהגימרו םעט ןתונכ

 אישק רהומ םלועל רשעמ לשו רוסא
 רשעמא רשעסאישקשדקהא שרקה
 ףוגה׳שחקב ןאכ 'ישק אל׳רקהא דקה
 ימנ רשעמא רשעמ 'יפר תשודקכ ןאכ

 רשעמכ ןאכ יארו'ישעמכ ןאב אישק אל
 ןכ ןועמש ר םושמ ןנחוי ר רמא יאמד
 ךכ ןרוסיא ןינעל ורמאש יורכ קרצוחי

 יכרד הילע ןנבריגילי. ׳
 כ ןיבייחמ אלא הדנה'
 ןייה ;יכרבל׳*,ר:רשעמכ
 >הל תיל אלמוק,ינ ־ר ההד
 ןעדמ ידככ אהד רשעמ יכו

 יבשחד ' גמ אלא פ;יממא1
 רמחכ '( יייתמד אוה ןיי הדיו ,
 כ יבג גליהויתדמ ךכ*כי |
 עידוהל : בישמ ימכ ה פכ
 עידוהלו׳ייתמד׳דוהי׳רד גחכ
 צ ךירטניא אל ןנברד חב *
 )תדמ ידכמ רתיי ינתימנ
 רוטפד אוה״טישפד^תלימד ,

 אב גש סימכ ארתח אתרופד
 צ ללכ שודיח אכיל)ליטנו
 ןנבר ירטפד ןניעומשאל '
 הדיהי יכרד היתלימ)רתויכ
 ארמ)קל לודג שודיח בישת
 מ ןיי סעט אכילד ג עא/
 םהב שיש םירמש •:בייזי
 ןייה תכרבל )המ ןיי םעט

 היל עימש היה אל אתיי
 היה יכה היל עימש היה יא
 ןיא יא 'ילקאכ׳כלהמימל^
 לש׳ירמס ::סירקאכ הכלה
 הנשי סימ ןכיתל ןתבש המולת
 סינןשאר• סימ ןישאל:םלישו

 ריסא םשמ יסינכה)יאיניהס <
 אמלעב 'ירמיח ינה לכי
 ידכ אנמכוןנכלדח ןל
 *פא)תיח ישילשמיימ )ת
 )סא ישילש ןא:ןיי עט ט

 לש ג״ה:סעט ןתינ מ שי סא
 ׳)סא ןישאר דמת יכש׳שעמ לש מילכ רוסא ןושאר רפעמ
 ,ירזל תוח סדלד ןושאר רשעמ לבא םילשוריל ץיח לוכאל
 רשעמ לשו ריסא םלועל שדקה לש ג ה :ריאמ רכ אללו1
 ץראה סעמ ןיחיקלה תוריפמ םרפיהש יאמד'שעמ:רתימ

 ג ןה ןילשעח ץראה ימע במד םישח ןנבר היב יליקא?
 רכמיו תיבה קדבל ןיי תיכח שידקהש סימד תשודקכ
 דקיהש ןיי ףיגה'שודקב :תיבה קדב יכלנ יימדב יקקיו

 וגו ריעמה ןיי טעמ ליבשב םיריסא ולמ סירמשי סיכסנל
 ינשי ןושאר המורתבד ןירוסיא ןיינעל ורמאש סשכ ן
 םימ ינשהו ןיי ןושארה רשעמ לשו סימ יוה ישילשו ?יי דס!

 ץכ ו ןלוכ ןכו

 ץימחהשמ היקמה ?א לסופו
 $ יניאי רשעמ ףככב קקלנ

 'ןיגב 'טאו היקמה תח לסיפ
 ןנבר אלי הדיהי טר אל ינמ
 אישוק יאחז׳וכ דמתה ןכת־ת
 'שעחכ הדזהי׳ל סלנעל אחינ
 'חלעב׳רמוק ץימחה אל'יפאו
 אלכיפא׳יל׳טישפד ליו איה
 רימחמ סא יכ יניא ץימחה
 כ״א רשעל הדוהי יבר וילע

 ןיי ונכשמב סא איה אקיפס
 'יקחה תא לוספל ול היה אלו

 'שכד ןיכואש סימ קפסכ ומכ
 מ ידכבו ךירפ אצד ח'ו
 הז ןיאד יגילפ אל יח ותדמ
 ד ןנבר ווה יא ךכ לכ 'ישוק
 הדוהי יכרד ןנברכ םירחאו
 ותדמ ידכמ רתיב יא לבא
 הדוהי׳ר אל ולנינ ןאמ ירטפ

 ןידה איה :ןנבר אלו
 ימנ ותדמ ילכמ רתיב וליפא
 ש אפיסכ ןנתד אהו יגילפ
 ידכמ רתיה 'ורשעמ תכסמד
 םוקממ וילע שירפמ יתדמ
 ןנבר הילע יגילפ אלו רחא
 1 את אי אתלת אמרכ ונייה
 ירטפ ביהי׳רהשקה העברא

 ת אתאואתלתאמרבקכר
 היב תיאד ןויכ גלפו אתלת
 ב״פכ ןל אחייקי סעט ;תמכ

 ןתינב ינימ יניאשכ ןימד ?עד
 א[י יניאד ליו לבט יבג םעט
 ןתמ ןאכ ןיאו 'מלעכאהויק
 ימ • ש ר יפ ךיתמ״רנ ןכו ימדאמלעב ארפעכו םעט
 םא דבעידב ת׳ר הרוה ןאכמ אוה׳מלעב׳הויק׳רמק 'רבס
 אלא איה ארמח יאלד ירשל ןיי ירמש לס תיפמ יוג ץמר
 'תית וכ׳שעמ לש םירמ41 : אוה אמלעב אהויק
 אמר 'וליפא וא יתלח ילכב יא אתיירב ךה יריימ יאמב
 'תויי אהי ןושאר וליפא ןנברל אגלפי אתלת יתאו אתלת
 רשעמ לש יעיבר וליפא העברא אתאו אתלת אחרכ יאו
 'הויק אלא ללכ ןיי םעט ןהכ ןיאש יריימד ליו רוסא אהי
 •ליימו ישילש דע רוסאל ורימחה שדקהכ מ'תו אמלעב

 2 רוסא אהי םלועל שידקה יאד 'ירקס םידקה אלס
 אל



 וחתנ אנב

/ 

 *־־■יחטחר יא ׳רשכמ ירושבא אימר יא
 ימב ורמתש ןסירצ א4 ירשכ ס ירושבא
 אנפיר יהל ימרו לקש אקד ןויכו םימש4

 וילאמ דמחינש אבירצאל והגיכושחא
 טא והגיבשחא םק אטק רמנ אקד ןויכו

 ןושאר ןושאר החושש הרפב אפפ בר
 ןיא בררמאאיבוטרנארטוזבררשא
 יוארהר ןייה לע אלא םויה שדיק רמוא
 א יאמ יטועמל הכזמה יכנ לע ךס ינל
 ינאז־ר אהו וחינמ ןיי יטועמל אמיליא
 סהינו ז-ניבי אל וחינמ ןיי אייח יכ ר
 ןגה< רשב איבה םאר ןויכו רשכ איכח

 טחוס הכר רטאר יטנ הליחתכל וליפא
 וילע רמואו םיבנע לש לוכשא םרא

 'ילושמו היפמ יטועמל אלאו 'ויה שורק
 זי־נל הילושמו היפט אייח יבר ינח אהו
 ןיי יטועמל אלאו רשב איבה סאו איבי

 לש ןוטסיליה רוכ ישוכ

 ישש קרפ . - תוריפה רכוטח 48^8 8ויי.

 ירד רזגמ ןיינעל ירייא ךכ 'וישוי׳נהד אחיתסיוישנ יעב זדתתפןטנ אביינ אל
 םארהו רשכה ןיינעל ן יי ימכ קוליח הזיאו ןיקשמ ראשל םימשג ןיכ קוליח שיש
 לכו ליזאו םרפחדכו רשכה ןניעב סימבד לאומש יבר 'יפש המו ןהיניב תויהל לוכי
 ׳;־׳7שק והלגנ אתיירואדמו אחינ אל וליפא ןיי ןוגכ ןיקשמ לאשכ אלו היל אקינד

 יכו ביתכ סיחבד רשכמ היל
 יאמר ןרישכה ןרישכה ןיגעל ורמא ךכ הארנ !יאיעיזלעסיזי ןת)י

 י ' ד םושכ חכשא אלד א בסרל
 ןייב תטישק אהיס אתכוד
 רשאמו רשכה ןיינעל םיחבז•
 רשכה ןכיקפמ סימ וילע אבי
 סיקספד ק פכו ןיקשמ לכל
 הקשמ לכו יקומ אלד אכיא
 ןיינעל ילכ לכל תשי רשא
 ש אלד היל אנח ב׳או רשכה
 י׳רל 'ארנו היל אחינד ןניעב
 'ישקיש יתרת ןכיעכ׳ימשגבד
 ןיקשמ תויהל הליחתמ ותוא
 לבא היל׳קיכד ןניעב ב׳תאו
 ןחשו ןיי ןמכ ןיקשמ ראש
 'ירישכמ ןה אליממ קינד ןויכ

 תייהל ותוא בושחי אל׳־עא
 ןנתל א הימ השק לכא הקשוי
 הל יתיבחו ׳ירישכמ תכסמכ
 ויתוריפ׳לעמה ןילוחל קלסכ
 ןהילע רד המינכה ינפמ גגל

 ןכל סאו ןתיי יכב וניא לטב
 ןתיי יכב ןהירה ןווכתנ

 מ ותיא בישקה אלספעא
 אמשו הקשמ תויהל הליחתמ
 יפט הקשמתויהצכושחלמ

 ייכתני

1 

 ימשג יממ
 וניאש ןיפי 'יחב יפא ריפש ירייא אתשהד הארנ ויליאמ
 רישכהל ןידאד ןיא םירמשב וברעתנש ןויבד סימ םנ ימ

 : הלעמל ארומא רכזכ אלש יפל אלא רחאק אל־י אהו
 ןאכמ חיכוהל ןיא ׳וכ ותמח ןיי יטועמל אמיליא
 'תאק 'לדח הפב וילע ןיכרבמו שודיקל רשכ לשובמ ןייד
 ןישדקח ןיא 'יפאד איה הייאל ואלל לשובמ ןיי יטועמל
 היל הוה ב״אד לשובמ ןיי יטועמל רחימל ינמ אל וילע
 הייאר איבהל םי לכא ה׳פכ וילע ןיכרבח ןיא רמימל
 רמאד אוה רומג ןייד םיקספ יברעלו סילקשד ימלשורימ
 ת אמלא לשובמ ןייב ןיאצוי רמאש תיסוכ עברא םתב
 ןייד ובתכש ש'רהו < /יפכ אללו לשובמ ןייא םישדקמ
 $ ןיאו אתועדגל ינתשיאד לכהש וילע םיכרכמ לשזבק

 םידומו :ןאכ ךיראהל

 ילש לכא ירשבמ ימכ רשכה
 והניכ םימשג ימ ימב רשכה
 יתכאוןניכרפו :הכשחמ
 שאראמקאמק ךסמ דיגנד
 י סלועל ןאכל םימשג ודריש
 כש אלי רשכמ יתכ המורתל
 ?יידע שי קוליח המו רשכמ

 ילשכ ךכליהו ןושאר ןושאר
 עמד ינישו הממתל ג רשכמ
 :כ אלדקיכד ןוסאל ןושאר
 ש דמת יהמ סלועל עודי ןיא

 םי

 - .. י״.__ערקה סושמ וכסויה םודיק
 !ילע 1 ןיכרכמל נ עאד רמאק ה פב וילע ךרכל יוארה

 הזיא שרפל אב'ימקל)בישח אל אהימ םויה שודיקל ה פכ
 אכילד רשכ איבה סאו :רכשמד ידימ רכס ךסכ ךסה בתכד סושמ איבי אל :שורית ותנמ ןיי :טעמל אב ןיי

 י ךזסיככ שודיק רימח אצד הליחתכל בישח שודק יבגל דבעידב רסכ סיכספלד ןויכו ח׳מ ךסכ ךסה ימניא אכט־ע
 וילע יישדקמ ןיא הליתתכלד רמימלי ךוסינל שלדיקייוחדצ ךתעד לע הגעת סאו רמולכ׳וכ סדא טחוס אבל רמאוג׳ה
 רפכ !יוקנחכ ןנתלכ 'ירמשל ךומס הילושמ תיכח לש היפמ:הציחתכל וילע ןישדקחד אמלא׳וכ סדא טחוס אבר למאה
 קרב ומכ אוה עלו ןכל קרוב • ריחס יסוכ : םירמשה ינפמ הילושמ אלו ןיחתקה יכפח היפמ איבמ וכיח תונכרק לכ

 למ י ־ ;דאק^שלחו קותמ ןיי ןוטסאצה :יאקלכ



 ישש קרפ חוריפה רכי

 קדבנ אלש ףתרמ לם
 גירמאזי *יחירסמד זכז

 רנק 45X^0* ארחב אבנ

 ת!
 יז
 ע
 יר
 ןי

 קש
 לפו>
 ערזת
 :ןיי ס1
 היל״נפ
 יט שמל בר אתא תי
 ססיק ןיי יטועמל
 יילע "מ)א ןיאד 'חיי

 יכרכמ הפב אה םוי
 יברד אתגולפ אה
 ה ינל ק עשוהי יב
 ארמק ןנתמ 'רלד ל
 שטיק [יינעל )ליפ(

 4 יבגלד ןייכד ית*

 הה ןייהילכיכקז
 שודיק איש א לד שודי
 סואימ ןיינעל אלא
 ךתזיפל אכ והכירק

 אוה אל ח יול ןג עש

 סושמו
 אלד ןכירמאק ןיתטתמכ ןכ;
 ןייד ךומסב 'ילמאד ג'עאו

 ׳והל רתיי יתאכה לבא יאד

 איני א'ר'יגח אהו׳יקומיצ 1דש ףחרמ ילש^ ן;׳
 גוזמ םסוק יטועסיד אלאו רשכ אינה או *1 י
 אינז־רד ער וחירשו םירמש 1לשו הירומ

 יא יאמ יטועמל לוספ ינה סאו איני אל
 ינרו ןנחוי ינרד תגולפ םסוק יטועמל
 יולע גומ יטועמל יא אוה יול ןב עשוהי
 םירזמ אניגח ינרב יסוי ינר 'םאר היילע
 חכרנ לש סוננ ר?עיל>4ינרל םימנה
 םיכ ונוחל ןחיש רע ץלע ןיברנפ ןיאש
 יטועמל *א איהגנס הלוגמ יטועמל יא
 אחאואתלח מרר יא ימר יניה׳ירמש לש
 אתלהמרדיא אוהאילעמ'רמחעברא
 םירהאז ןנברר הנילפ אגלפו הלת אחאו
 ׳זעניהיזו ער וחירש יטועמל אלא איה
 בג לע ף*ו הלוגמ יטועמל םלועל ימיא
 יכה יפא 'ימחנ יכרכ חגגספכ הירבעד
 'ינפ שיה וא ךצריה ךחהפל אנ והנירקה
 'ישרשכ גרר הומח גדב נר הינימ אענ
 ארח לא׳יל׳מא והמ ןיירויח רמח אנרפ
 אנאה 'ונו ןורשכ םינקנק:םדאתי יב ןיי

 'ובו הכרי לש סזגב רזעילא יבול סיוינוי םירומו
 ץא )לכאש השל ש קרפכ ןכתד אהא יאק
 הלע) רזעילא ר'ד סימ ןכותל ןתיש דע ןייה לע ןיכלכמ
 םידומ הכרכ לש ססבד׳תגכ אכיכק ירכ יסיי׳ר רמאק

 סושמ סתה שרפמ אחעטו
 י1ע ן רתכומה ןמ הינמ

 רמאדהשקסימ וכותל ןתיש
 סירכד 'י ולכאש השלש קרפב
 הפיט&׳כרב לש סוככ )רמחכ
 עמשמ אמלא ,ס אלמית
 אהיש ךדנ הכלב לש סיכד
 םילודג שרפמ) גזומ אל)יק

 אהיש ססא יאקד "כוכרנ
 התימ ךיישד רסש אלי סלס

 * וז״תליכש רמאלכ ילכב
 לבד תנק עמשמ ןכו ןתתימ
 ץיב אל) סיבב ןה סירכד ,י
 ׳תאקד יקד תסרכב״יפ יברו
 סיכב יק ןיי ונתיש ןעיה
 םיגחמ כ'קאי מלע׳יכרבמס
 )הנזמי אלכ יקיפאל סימ וב
 רקא ׳סוכב ךרביו הו ססב
 ונייה תהדיקל שרפמ קלו
 פכ יקימ כ״הד גיזח אל)גיזמ
 מיאבר׳מאקד אה ררוס ןכ
 התשיו רשב לכאיש דע בייק
 אה) גיזח אצ)גיזמכ יק ןיי
 ןיגזומש ןיי אינומהב עמשמד
 סס׳מאקד תיעיבר דע יתוא
 "בורמ אהיש ךירצ'ברב לס
 דומעיו וננזמיש ידכ תיעיבר
 תכרבכד ת ירימוא״יעיכר לע
 רמאדכסימ וב ף סומ ץראה

 םש *יפש ומכ א לו ןיאה תכרבב ץפיסוחו ולכאש ג פב
 ץיריוקד ש״רי,פ יהמ ןיירויח רמ?ד ־- ןיי ןיפיסיחד ישר
 ןוריב יכתקד ליעלד אתיירב הילעיסש אלו קריב ינייה
 ן היל עימס ריפסד ירנ ירלז רפכ איבה סאו איכי אל
 ^רס לבא יאדמ רתוי ןפל ןיילזיקד קלטמ עלרג ןיירזיק)
 ךכלנ 'יתומדאל תצק״מול)תצק ןפלתמו קיהכמ אלא יניא

 סאו *•רשכ איבה סא

 יטועמל אלא :יתיתשל רוסא שודיק אלכ וליפאו אוה הנכס
 סושמו ער

 . ןיכ רכמ ןיא הפב
 6 ןיכרכתד ןנקמ רכ היל״ריבס יא)ליעל ן•
 יול ןכ עשוהיירכ יא) שודיקל היהד בימא׳כאו ה 1
 :לכהש אלא וילע ןיכלבמ ןיא קימל׳יל הוהיכההי!
 'שכחו׳נסיכב גילפד׳זעי&ירצ׳ימכק ןידומ׳ודיקל ייל)
 דע :אכיה )הייקגולפ אכעדי אל) יניעב רנ ןב

 תונייבו גוזמ אלא יק הייתשל בישק אלד וכותל םיו
 תוכרבב היגה :אימ את לת דח לע וללד יריית
 סתהד״ינתמא) אכיעקיכרד אה התיא ו$כאש השלו

 :ותותשל רוסא שודיק אלכ וליפאו אוה הנכס : כ ע בקעי ״סית ירייק ןייכ תוכרבבו אקרפ יהלש
 " ,)חירש יטועמל אלא :ןניכרכמ אצ ה״פב וליפאד ןנברכ ןל אמייקו סילקאו ןנברד תגולפ םילמס לש

 סושמ תנק חירסמש אלא ארמח אתעטו ארחק היחירד וילע ןיכלכמ ה יפכ )הימו סואימ םושמ ךתקפל אנ והז
 תכזמה יכנ לע ותמקנ תמחמ ךסנל יוארש ןמהו יקנ ןייה לע אלא סמה שטיק רמ)א ןיא בר קיהי סואמ ילככ ז
 ךיתחש תוניי יהנה אלא גוזמו ססיק קי ןוגכ חבזמה יבג לע ןיכסכמ ןיאש תיכיי ראש ללכ יאהב יטועמל בר את
 הלוגמ יטועמל סלועל : הפיג אתעט יאה םוסח שודיקל ימכ ןילוספד ךקקפל אנ והבירקה ׳ושמ ךוסינל ןילוספ זיש:
 שרא תאד הימקנ'רכ:לוספ שודיקלד רמימל ךרטניאו הייתשל רתוחד תנכסמב הירכעד ןמכ :אוה הכ:ס ךלי אי
 לכ 'תלא ביתכ הלוח יבג אנ והבירקה :יעיברקרפיהלישכ הכוס תכסמב ןוכיסכ הנקת ול שיו ומוקמב דמועו ףנ
 ןכייהד יניעב הארנ ןיירוויק רמק אריהכ אלו שודיקל םישרפמ םיו םיכסנל והמ ןיירומק רמק:ןברקל רוסא הנוגת
 לתיי כתסחש םדאתי 'כ ותותשל ןיי אית לא : היצ עימס אל אתיירבו רשכ איבה ס או איבי אל ליעל אטתד קדו

 אנת ;והכ בתכ רכשל סטסכלסדיק סודא ןיי אתלא יאדמ
 3 %<$ א וב



 *:־.רמת ארחב *סב יומש קרפ תחיפ רכומה .101*$ מ*
 'תאד *רל השק ותוירקאכ׳ייקיחחח יכייש עוד* מ$ן

 יחי ןתימל שיכיאל היל ילש ךסכ יהז יא ב ייבא
 יאז יתישרכ אלוז יא״לקי ,א יכה רתימל) תיבחא הירבחל
 אכה איה 'יכתח ייכא לך,ק יאמ אתשה) תושרב הפקת

 בייח ןזיחקמ וכייש עודי סא
 4 > #.י י ״> ׳ ״

 *־ ׳_ו ןרתאד 'יסטיפ אכת
 !ליפא כ'אד שחמ 'ועוערו
 יוגמי ןורשכש׳ורידק ראשכ

 ביו תכ׳/ירבקמ)לכשה תא

 )א׳רקי יאד ג עא למנירחאכ
 איייה חקו לד היתושרכ אל יז
 ע״עא רכותד סיכקכקב ןכי

 דועו ן׳יתחמ וכייש עודי ןיאש
 בורק יאה םתה היל ךירפד
 41 אוה דספה ל קוחרו רכשל
 בילובהד״יכתמא היל ישקית
 הפקת ןיכ קוליח שיד רמימל
 'וכרככ״מא אהד׳כהד׳ימחהל
 האמ 'ד היל ופיקת אנוה בר
 ) אלת רקייא ארחתד ינד
 לכהד 'ת&׳רמק ׳תדכ קזיאו
 'יביר התד ירל״קדועודקא
 יוה הפקת יא אה םש ךיי5
 אתלימ יאלניאד תועט קקמ
 ליו םייקתהל ופוס היה אלס
 'רויחכ״יפאדיעותשא ייכאד
 םייקתהל יוארש היכ "כיעדיד
 רביח הילע לבקמ יכה'יפא
 רבד סוש תתחמ <ןקת יא
 מ וא םוזי
 תמחמ וא לוטליטתמקת
 ל ימד טהלו אזרכב ינשד

 יריימ אל אכהלבאתיכרל
 הליחתת 'בלו םייקתהל יוארכו'
 )קקמ היה אצ הריכמ העשכ

 לע ופיס חיכוהו אתלימ יאלגיא ןיסכל ן׳ימקהשכד קקת
 : ללבתיברכ י/חומ אלו םייקתהל יואר היה אלש !תליחת

 תקולד׳יכקכקב אהד אכסרל השק תרצע דע םשיבט1
 ףסוי רכ אייח יברלו סרג ךנקנק היל אמילו 'ינתמ ירייא
 ל״א ינמ ץמוק אנמכ םא יאדול ל*!סרג ךלזמ היל אמיצ
 ןתיל ךירנד״יעמשא אלא טהב ירייא אל אבה לבא ינכ

 בוס ה יג חכ הפוגמו ואנ וטסיפ נאז1
 י וחוירחאנ בייח וניא ץימחהו וריבחיר ןיי

 חקפ !־רז ירה ץיפחס ונייש עודי סאו
 רכופ ינא םשובכ ןיי ניד רפא סאו חועט
 ןשיו תרצעה רעוירריסעהידבייח ךיד
 םינש שירש ירשמ ןשוימו דקתשא 1לשמ

 אנינח לב יוצוי ינר רמא מ4 :
 'ינקנקב 1לכא חקוירר םינקנקב אירא וגש

 יכו ךנקנק אהו ךרמח אה ילא רבומד
 איל ז־וייראמייל יוה יאפ רבוכרןינקנק
 היל רטאר אבירצ אל יוהשל ךליעביא
 אנינה רב >סוי'רר היקחודיאפו חפקפל
 לאדו קולרןינקנקכןיתינתמל טקואל
 ל א׳לרו רבומר ינקנקב א סקול הפקפל
 ז־דיחשק ןיחינחפ אבר רפא ה סקפל

 !־רז ירה ץימהמ ונייש עודי סא ינתקד
 יעביא אל היל אמיליאטא תיעט חקמ

 אלא ידהשלךל
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 ולו
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 *זחי
 ־יצד
 גלכ

 ויפא
 ׳ריטד

 ינתמ
 וקאב
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 יאה :תרצע דע םייקתהל יוארה ןיי ול

 מקמ ונייש ע ודי סאו: הוה
 ןעט קקמ הז ירה הנש לככ

 'ה^רמאדכחנכ הל יקומד^
 ־ התקייל ל״ק אל יאד עקתל

 לוכי ירה וירחאכ ׳ייקתי המצ
 ייוהשל 'בור יא׳יפא אהד ייוהשל היל יעביא אלו ותיתשל
 אגלפד אתשה שיכו בורה רקא ןותמכ ןיכלוה ןיא ינכז
 דע־ןימייקתחה ךרדכ׳ייקתים׳שוכתנ׳ייהשל׳נ^פו הייתשל
 תחת תפיקת סןקש ךליאו תרצעה ןמ אל לבא תרצעה
 ןתי ןשי ןיי ול רכומ סאו ןשיו :םסובמ ןיי וליפא לקלקמ
 ש וזל תמדקומה הכש דקתשא לשמ ול
 דקתשא סדוקד הנשמ סיכש השלש לשח :הכ םידמוע ונאש

 'תג :הב ןידתוע ונאש הכש דע סיכש השלש והל יוהד

 'ג רתאלו רכוח לש סלכקכקכ וא ג ךית יפתו קימ ינקנקב ינתמ יתוקוחצ בית בומ^ושרכ ימי ג לכ ליעל תאד ברלו רמת
 'בומה׳מאד ברל׳טאד ייויהשל ךל יעביא אל קקילל׳כןחל׳א ינמ אה׳כומ״יספי המל'כומל״יצקנקיכו :'וטפ רכומ בליהו
 דיספיו ינכז ייוהשל ואל אבמיאכה לבא ינכז תידדצ אכורד סוסמ יצימ יכה תועט חקמ וז ירה ןחגנ אצמנו ורבקל רוי
 ד תשיר ימקואל אכיצח רכ יסוי רד היקתוד יאמ :ייוהסל וכייהד׳ורידקל טעמ טעמ קפתסהל הפקמל ל׳אד :קקזל

 עקתצ ל׳א אצלב הימקיל הפקמל ל׳אדב יכתייל יקומד סושמ רכומד םינקנקב אלו דוקל חקולד םינקנקב 'דייהתחד
 4גשמ ותמלחאפ בייח כומ ןיאד׳יתיכתח יכתק רכימד םינקנק אנש אצו ויקולד םינקנק אנש אלו ינתק םתס ןיי רכומהד

 ;ינב;היוהשל )אל אבוי אהד ידהשל ךל יעביא אל היל קמיצ :תועט קקמ היל הוה יאאא :ייוהשצ היצ יעביא אצ1
 ' אצא



 גגק ^5*35(8* ארחב אנב יששק־ופ חוריפה רכומה ^
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 אמעט^ ןנייה) אשירל ה'הו/;
 ומרג קולד סיבקנק רמימל אכ
 ד הכס לכ ץימחהל לינר וגייס 1
 "קולד׳יכקכקכהליק)מד ן,,כק

 4יירפו פ *ש פקפיל 1ד׳אר ם׳ש וא*ל אילא \*_
 רב אייח בר רפאדףסוי רכ אייח ברד

 ףז־יס ינש 'ידג חירמו אידוס ארטח ףסוי
 ירמ בר רפא״וגו ריהי רבג דנוב ןייה י כ
 ן־־ריחיכ ישגיאא ול9א ריחיר ןאמ יאה
 י!־י*מ .דוני א4 ריהי רבג״נש 1לכקימ א4

 רפא הדתי בר רפא ולש הונב .רוגי אל
 ה ירסלח לש *ילטנ האנתפה לכ בר
 ןיסינכפ ןיא םכח דימלת וניאו םימכח
 אל בה ביתכ .רבקה לש ותציחמב ותא
 אברפא ךשרק הונ לא םחה ביתכו .דוני

 בורכהו אהיכח .היל ןמח ןאמ יאח
 אנלפא ףיקתו הימנסל אהןחא האונחל
 אלו׳ינימ .רל ליבקמו אוה גיר חליתא וא

 'דיכ יילבבל אתעדא 'רמחל אתיבמ ןיכ/ל ןאמ יא51
 כ־אד ירל׳ארכ ןיא)אמלעב תילש אלא ינזכחה ןיאד ס׳ר
 ןניעמש אל ברלתלימ׳יפיגמ כאד׳לעל ןיבז מימל לה אל
 ירבדמ הז אהיש 'רכ ןיא ןרמא אל׳מאקד אהל )ליח סיס
 דנל׳יל מאקד׳דלחלת א£ אבל
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 .לכמ ןיבזדירייסד שרפל ו ל
 זינבז יכהד אתעלאל רמנ
 ל׳אל ימלל תינחכ לנרכמיצ
 כ םייקתיש יעבד הפקמל
 *יקתיש׳כיעב נ'הי עקמ ילכ
 ל השק )הימ)איילכיס ילכ
 אלבזעמ תשב רמאד אנשילל
 'דיעדא׳ירבקמ ארמח לבקד
 טפש לח אתללרפאאסמנד
 *סלי׳רב אייק יברכ אל אלת
 ירמגל'ינכז אלדסתה אתשה
 אכה ש׳ב סרג ךלזמ ל'א יגמ
 איההל רזמג רכח דהל
 אב לד ,יתלימ ןה יקיה אנשיל
 1ציפא> זימתמ ונייש עלליכ
 סיטסד אתעדא אקייל יכה

 וי אצ ל״א דמ יכה ואל אה
 יבד :,ייוהסל היל יענימ
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 הו
 םי
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 דג

 י
 א<לו **1לא ןרכא א^דו א^זדכב יגש לבא אחבב ינש אלו א*לא קסא
 'יבקר ןאמ יאה אבר םא א*ל קושד אמוי אטמ לבאקזשרסוי אטמ
 אניד ירז םחה יממדאו טפש ירוח 'תוורפל !דיל יטפמדאחעדא׳רכח
 !שא ברל ללח בר לא יאמ אלה הוה והל 'יעביא ,דיל לכקפד אוה

 אלדו אל אלח ןל רסא אגהכ םר מ ןאוח יב

 ח ונייהד חילש עספ אלש ןלגכ)דספהה לכ תיכה לעכ לבקמל אוה אציד :ולמ רכמש 6
 ןקנקה אל סג) ט קלח ילןיא אהל יכוזנח יבג רחימל אכיצ דגמ ןייה יכ ןא)ליזאו עמדה
 רחא בקכ תישעל א/רבכ חקלל ינש אלל אלא תיכה לעכ דיספהל ןרמא אל) : היתיא אמק הירמ
 ןאח יאה ן )תריכמב יכלוכח לכעתב אלי אקישד אמוי אטח אלד :םירג אלהד רמימל א
 י > חוירהו תאזה 'יעכ )ישכע לש רעשכ םימדב )לביק אנהו רכזמל סיכקנקהל רכס תדמחל ;
 םהינש תלירחאכ אלה ירה)דספהל סיפלרק)רכסל סיכלרק לקפנל דיקפמ ללה רכש תיגחמל ק*
 דבאנ םהינשל דבאנ לא בנגנ וא לזוה וא ריקלה סאו ןללקיפ אגלפל הללח אגלפ״קסיע ךה ןרתאד

 תרחא תלכלמל הייטחאל ליז אלא ןאכב >רכלתל תזשר ךל אהי אל ריקלה סא״יפא לבקמל ןייה ל*
 ידכמ תחיפ) תיחלקמה לככ ןייה לז םשל עיגהש סללק)רקליב ןיי סירכלמ ויה םיקמ ותזאכס
 עיגמש דע ורכלחל תזסר יל היה אל דימ ריקיה סא לליפאד ןזיכד לוזה לכ תא ןייה לעכ לכקמד א
 עשעכ סא ןכו יאק ימנ לבקמד״יתלשרכ דיכאו״כמ יכגל והימל יאק ןייה לעבל תישרב יחנ אל)ז*ןי:
 ןהינשו 'מוע אוה ןהיכש וירחאבס׳ירגוהייחתד אלזמד דנוב ןייה יכ ןא היכ הירק)אוה לתל׳ירתא
 אהל דספהה לכ ןייה לעכ לבקמ ימ יאמ םתהל הייטמאד הימקק אלח הלה :׳יסרג אל היימתא אצד
 אל רכלח " ל״א יגח אצד הפקחל ל׳אד אכיה ןנקנק אה ןרמח אה חקול ל״אד סושמ לכקמ הרו:
 'רממ אה ל׳א יגחל לתיהסל הלוגס ספש לויד תללרפא׳ייטמא לד ל׳א סגו ירמגל רכח אלד אכה ש

 ונינש ,)ירתאבש םרג ימכ ךלזמ ל׳א יגחל אנלפ אלא דספהה לכ לבקמ אל אמליל וא אנינח׳רב
 — ן - עקמל ל״אד ןאמנד געאל דספהה לכ ןייה לעכ לכקח אל ולכ אל אלח : ןסוירכ אייח כרכ היכ ג

 :םרוג םילעפה דש לזמל םלשמ יילהשצ1

 11 2$ י י* ^

 ׳י■



 ארתב אכנ ישש קרפ תחיפ ־שמה

 -ייה ;ו-1

 '0 אה חקיל $יל רמאד היל אריב ס רכומד׳יכקכקב לכא תקילד םינקנקב'תיכתחל יקומד׳כיכח רכ יסוי'רכ אלדו .
 רב יסמ 'רכ אתכליה תילד יכיעכ׳רנו תיהסל ^ היצ ירה 'ס 'ייטחא ליז ל״אד אכהי הפקתל ל׳אד אכיס ךנקנק
 ומא) הדימכ יאק לאומוי אהד הפקמל ל׳אדו ןימחמ וכייש עודי כ״אא סירג״רכנד אלזמד ףסוי רב אייח כ רכ א !א
 מ תימילש סיכש השלש לש/אהיש ןירכ ןשוימ צ *אל אכיה אכת ג לאותשד היתייכ ארתתב אדכ/ע ףסמ בר דבע

 ע ןשייתי) /
 "ייה (> רמאי אכיאו אנינח רנ יסוי יכרכ איררו תעי ימוא לאעמשי יבד

 הארנ וכ אוה רקב
 יאנת יכג אכהד יכיה * יכד
 כ" א אלא תיכ בושק ןיא ןייכב
 יתכ יכה הנימש לע שש ול שי
 0 וא סיחא תקולח ןינעל
 ביא יא 'רתאד אהד ןיפתוש
 תוחא עבראו הזל תימא'ד
 ק עב ןכימקומ ןיקלות הזצ
 יפל קלחתמה רגתב הכוסד

 יב : היחתפ

 יסוי *רב ןאמב 1לבקב ימנ אלח ונייפא
 ש^גאת וכ דקתשא 1רשמ ןשי ן׳נינח רכ
 רכומה 'ינחמ ן גחה רע ךרוחו ןשייתמ

 ונביר ונתח חיכ ויל תונכל וריכהל םוקמ
 לע תומא ר הנוכ ותכל תונמוא תיבו

 הפרימוא אעמשי׳ר אביקע ר ירבד שש
 ינוב רקב תפר׳ושעל הצורה וז אוה רקב
 לע שש ןטק חיכ שש לע תומא עברא
 יצחב ופח רשע לע רשע ןיידקרטרשע לע הנומש לודג הנומש
 יל המל יטנ לכיהה ןיינבכ וא ג*בשר ברל הייאר ובחר יצחבו וכרא
 ז־־וונחה חיכ יגתיל ותבל תונמלא חיכו ונכ1? תונחת תיב אנתיטל
 חיכ דימל 'נחחר אכרד אלר *ל טק היחרוא בנא אתלימ ותבלו ונכל
 יתאצמ אלו׳ינזאמ ףככ יתלקש לבה א־ץס ןג רפסב ביתכדב תומח

 רוא ינבכ רוא ןחהמ לקו ויבה היכ דוה ןהה ןיבוסמ לקו ןיבוסמ לק
 םשי רטב רבר בישמ רמאנש עסשי םרטב רבד בישמ חרואמ לקו
 ושעלצורה וז איה רקנ תפר רמוא לאעכשי׳ר םילכו ול איה תלוא
 םאר ביאו הל ינחק אעמשי'ר טאר ביא הל ינחק ןאמ רקכ הפר וב
 םדאשייטעפ איה רקב תפרש פעא רמאק יבהו חל ינתק אכיקע ר
 קתו הל ינחק לאעמשי יבר רכאד אביאו רקכ תפרבותריר חשוע
 רשע ןילקרט : שש לע תומא ר השוע רקב תפר תושעל הצורהש

 יב \ אחכוק ןילקרט יאמ :רשע לע

 י • לש
 ׳יק
 לש
 היכ

 • ׳תקל

 • ) קל״
 ׳ יכבל

 ;יאש
 תמח
 יתדכ
 י תיב

 י יב ת!שעל ליגר
 ע התע דע ירהש
 לכא אלא ןימק לצא

 חרא תיב :)תנייק
 תלזזחז הלעכ תחש

 ש הירוענב היבא
 יתיה אנ׳אישכתיהסכ

 ,,{ילעב םישח באה לכא
 לצא רד יכיח ןתחהש

 ילא תיב טקנ ךכ ליה)
 • תינתק תיב א לי יתבל

 4) 'תגב ןכישרפמ יכה)
 ו׳על ךירצ) יז איה לקב
 ¬מ אל זהימ)רתיי לודג תיב

 ? )שעל׳צמהו :ל ריעיש שרפל
 רמאק ימ שרפ" ארחנכ >כ
 יבר )א לאעמשי יבר יא הל
 ןטקדייב תמבל הצירה הנימש לע שש ןטק תיב :אביקע
 יתבבש תיחפ יל תישעל הכיילעה לע הניכה די)אמתס תיב יל השע ל״אד ןיגבו תיחפה לכל זריבחל
 )תצעל אמתס תיב אלא תוכתח תיבל׳א אלד ןייכד הנומש לע שש ןןיחפה לכל ןטק:והםעי המכ שריפ אלו ליאיה
 הנימש לע שש עקרק יל ןעיל ךירנד תיב יל תישעל חטמל םיקמ רכזמל ה׳הי תינתק תיבח 3ידג תייהל ךירצי הל יעבק
 עבממ ךכליה שימשתל אלי יי שע סירש בשיחל ןילקרט :לידג תיב יל השע יל שריפש ןוגכ)רשפ לע הנימש לידג :

 1 ינח)יברא ינח מייהד׳ה ימיל לע 'נ1 כרא איהש תמתח תט )הייהנ יאק יהליכא 'יכ יכרא יצחכ ימיל :ןנעכ
 ירשע יבחר 'ח וכרוא היה ריבדה ינפ לע לכיהה לכיהה ןיינבכ :ןילקרטכ רשעי לידג תיכביטי עבש ןטק תיבכ יבחר

 בגא אתלימ:יתבלו יכבל תילמרא תיב יתבלי יכבל תינתח תיבו ינתיל ג׳ה 'תג :וכחיר ינחו וכרוא ינח ונייהד״ל ימילו
 בכי׳יכ׳נתחד כליד ואלל דמלל שי ןהינשמ יתכל תינתח תט ימכ אנת אל)יכבל תילמרא תיב אנת אללמ ל׳תק היתייא
 תיאי ןיממ׳ישח הל ילחאו דשק׳ישמ הל ירמא ןושארה׳כתתח׳תשאב׳יהז יזה׳יתספב׳ירמאדכ 'ומח יב :'ינתמב הל׳ישירפ

 עורג לבד אלא׳קזוד ואל ןטיסמ לק:'תיי ייתמ הזיל ךירכ ןושארה ןמס אלא'ינתחה לכל ןידה איה והימו אהל תיאי הל
 תפר 'ושעל הצירה : תיבה לעב )ל סכהמ סא ויד חריא סינכמ חרזא : איה תליספד הצינ אלי ןטיס טקנ יכהלו
 *יצחהירהש וז איה רקב תפל למאקד לחיא איה יירבדל סמיפי׳יכ תישעל הצורהש : הלינתק ןאמ ט רקב
 •גילפו תינתת תיבב יגיצפ אביקע 'רו,לאעמשי 'ל יגילפ יתרתכי ךכ לכ לודג וכיא רקב תפר אכיקפ׳רל לבא׳יכ תישעל
 ןיטב אלו רקב תפלב שלופמ לאעמשי טרו דקכ תערכ אלו תיכתח תיבכ שרופמ אביקע'לד הירועישו רקב תפרב

 יאדיד צ״ה ןיא יז איה רקפ תפר תיחאקד לאעמשי'רל היל רמאק יכהו היל רמאק אביקע יבר רחאד אכיא: תונתמ
 תיכב לתליד השוע סדאס סימעפ׳י לע 'ד השוע רקפ תפר תישעל הצורהש פ עאד הוש ןירועיס רקב תפלי תיכתח תיב

 יב :הבוק ןיעכ תונולק ינשעש יל הארנו תמיז לש הביק ןיעכ אתניק : רקב תפרב 'ולע תיתא עכרא'ינתמ



 י

 תשה
 הלרחאק ק

 םיבג רכ תפשמ בישח יצ
 ירקח ,יפב הלעמלו

 ־־ לכיה תיילעל 'רקתל ישרפ
 ישדוק לשח ההובג התייה
 ןייע אלו תוחא רשע םישדקה

 ןיקתמ :ןאכ

 רנק .©**!נח ארתכאככ ישש קרפ תוריפח רבוסה יע^ס1

 לודג רצח יכדפא זכרת : רכתכק ורבקל תושעל הכתה סא רכתכק : ןהב לכתסהל 1;רל ןידרוו סש ןיכתיכ יליט יד
 ׳סדל הייאר :ץיברת היל ירק קבאה/יכשהל סימכ דימת יתוא ןיציכרמס סש לעי םהלש יכדפא ךותכ סירש ןיש

 לבא הל יכתק 'גבסרדאטיספ יוה לכה ןינבכ רבדל הייאר רתוא גכ שר ןיתינתתכדת הלק וליאד הל ינתק ןא
 אק ק ת וא רובידה ותיא םייסמו ליאוה הצ רחאק גכ׳של יא ןל אקפסמ ךכליה נ בשרד ^ 1ימ י-״יי ינתימ•

 א/יאו ר5 1 י
 1ל^ רשע םיהש ־ץתנןנו אנאח ידרוו יב "׳"*1■-׳
 ובור :ינדפא׳ברתיתנקיאפרש^׳יהש
 רבד1? 'יאר ובחר יצחבו וכרא ינזחכ
 גריד היאר :*לכיהה ןיינככ רבוא גבשר

 ינחק ג׳כשר רפאד אכיא ה*ר ינתק ןאס
 4 בער סא רנריד היאר רמאק יכהו ה*ל

 יכהו סחכ אק יחומה* גבשרו הר ינתק ק ת ר או *לכיה ןיינבכ *רכה
 'ינח ידבע לכיה ןינבכ אסלע ילוכ וטא לכיה ן״נב הייאר היל רסאק
 'חיכ אמיא חעכיא ונחרב ומח אטילו ויתורוקב וסור רסוא םירחא

 קפנ אנינה ר יווכ ינ אכיאר סושמ אמיא היעב יאו חוור יאליעמ
 ימלש ךלמה הנכ רשא תיכהו בהכ יררהא יארק היל,ומר אחיירקל
 ביתכו וחכוק הפא םישלשו ובחר םירשעו וכרא הטא םישש הל
 סירשעו בחר הטא םירשעו ךרוא הטא םירשע ריבדה ינפלו

 אה ל׳מק יאמ לעמלו ינחב׳פשפ ישה אק יב והל רמא וחמוק המא
 ןיא הטפל ףא םולכ שטשט ןיא הלעפל המ הלעמלב חטמל ל'םק

 ר אמיתיאו יול ר רמאר יול יברל היל עייסמ םולכשפשמ
 אינה הרמה ןט וניא יבורכו ןורא םוקמ וניריב תרוסמ הז רבד ןנחוי
 'טא חורו חור לבל תומא רשע חויר ול שי השמ שעש ןורא יבה ימנ

 תומא שמח גש ןידבוע ןה סנכ םיבורכ לאומש רטא יאנכר
 ףנכ '•••,

$ 

 רמא ק ־
 ר שריפ ן יינמ רכ
 : לכיהה ןיי ",'ל
 רמאק אכהו
 ץפקו רבד'

 יירבד תא
 ה ןיינבכ ;׳
 ראש׳ושעל הצור
 ׳וושהל ךל ןיא %;,
 יגתב וחור כיהבד ,
 ס ראשב ובקר יגחבו
 ׳ירצ ןיא יבישק אצד ן

 אלמכ : ךכ לכ *
 ןהש ויתורוק ךרואכ מ
 ג׳ה : תיכלשו׳כקרב ן
 ונייהד ובתרכ דא
 סהיתכשקמ-דיא ליעמ £
 המוחהו ויה ס ;:ראתמ 5
 תכלוהו הכקר איה הש ^

 הצעחל התוחה תרצקת
 יכ : הכרה םייקתתש יד״*
 תסינכ םוקמ'תונולחה דמ
 'יל ומר: תוחה ךותכ תירוק
 • ידדהא יארק תורייעה־33
 ןמ וכרוא המא סישש כית3
 לכיהה תתפמ ברעמל קרזמה
 ישדק תיכ לש יכרעמ לתוכ לע

 םירשעו לכיה ךרואד המא סיעכרא ונייהד םישדקה
 'בו רחא קוספב בתכו :התא,ל ןמור םישדקה ישדק תיכ סגש אצמנ ותמוק המא׳לו : סישדקה ישדק תיכד המא
 ♦רשפ ריבד הייורקס ןסקרט וימא איהו םישדקה ישדקתיכ תציחממ םינפל יחולכ ריבדה ינפלו בתכד יתמוק הייא
 ישדק תיכ תוחוקד׳כ בישחק יכ :ותתיק המא םירשעו סורדל ןופצמ בחר התא ם.ילשע> ברעמל חרזמה ןמ ךרא ה
 ם לצא ןוראה ןימימ דחא עקרקה לע ןידמוע ויה םינש המלש לש םיבורכהש בישחק הצעמלו םיבורכ תפשמ םישדקה
 יגופצ ריקב עגונ ,אה ףככ ריקל ריקמ תושורפ ןהיפככוסטלמכ אידהב ביתכדכ רשע ומורו ולאמשמ דחאו יכרעמ לתוכ
 יאמו : ויה תרופכה ג ע השמ לס ןתוא)בגה דע הסא׳כ הלעמלו ,יבורכה ישארמ אצחכ ימורד ריקכ עגונ ורטס ףנכו

 'לעמלכ הטמל ל"תק אה ינשמו :ותמוק המא'ל אחיל הלעמלו םיבורכ תפשמ אפוג יאה יכ ארק בישחקד יל המל.ל תק
 סג •ק רבד ןהכ ןיאו ללח ןלוכ םירשעה המ הלעמלש םירשעה וסכ ןהב םידמוע ןוראהו םיבורכהש תומא הרשע ינהד

 ןהש םיכורכה יפנכו דחופ היה םנכ אצא הדתה ןמ וניא ןוראה םוקמו ןמקלדכ ןידמוע ויה סנב םיכורכה ןוגו רשעכ
 עסשמ יכהו ימורד לתיכל ינופצ לתוכמ תונקיר םירשע דודמל ןילוכי והדיד הלעמלו והדיד הטמל אהד יכייח חל רדאה
 םולכמ ןיימפסהש הלעמלו ׳יבורכ פשמד םירשעכ אלא ׳יבושת וניא המוק תימא "לה לכ רמולכ ותמוק המא׳י״־שעו ארק
 וימר תומח רשע ול י כ לע כ אוהש החלפ השעש םישדקה ישדק תיכב ןתינשכ השח השעש ןולא :יכה ומכ הרשעה
 ןנכ י ןפמ ידחוע ויה סכב המלשד םיבורכ :ריבדה דע׳כ וינעלו ןורא אלב םירשע ירה ולאמשלו ונימיל קורו תור ל34

 ומ נ וב



 'ללכרתכ ןיטללב
 סידתוע] ליה סכב יתכא ע "אנ

 ביתי יכיה ס'רשעכ םירשעל
 אל 'לגהש ייבא ךירפ מ'מ ל*נ
 ידדצ/לד :סכב דתלע היה

 ארתכ אבכ ישש קרפ תוריפ רכושה

 יק יניש בורכב לאל)בורכ יתיא לס ינישה ןנכ תימא הללבלרכ לש דחאה ןלכ דחאה בלרכה ףככ
 כד ןניקפמ אל אכהח ליפככ תינק לא ייפכב תינקח תימא רשעל רמלגל ינישה כלר:ה הללאב רשעל
 אל ןכיה סייתכבש ןמה כ'אי תימא ישע סא יכ ליה אל ינישה הצק דע דחאה׳צקמס םיפכנה ינש

 ע>..אכל יכייש אלד תללקא תיישוקל תייר יאליעמ אתיכ אתלידי ןמקל ןירפקד יאה יאמ ןכ סאד היל
 *ל׳מ&ח

 ףנכ תומא שמחו רחאה במבח ףנכ א׳ילייי ייכא הו ףיזלגווכ
 ויפנכ תוצקמ תומא רשע ינשה בורכה
 ק ווה '_יה וה״פונ ויפנכ .רוצק רעו
 ףיקתמ ןירפוע ןה סנכ ם׳ש א*דא ישי ק
 ולה ןירגנרתכ ןיטלוב אםיררו ייכא הל
 ז^יריע הז םירידו אבר הל ףיקתמ ימייק
 אנוסכידאכ אמלרו כקעי רב אחא בר היד ףיקתמ ימייק ווה הז דעכ
 {'■*[־ריב אמלרו עשוהי ברר הירכ אנוה בר הי ףיקתמ ימייק ווה
 מ והידי יפייכ ווה ףבימ אמלרו אפפ בר ה1? ףיקתמ חוור יאלעמ
 ץרמוע ןה 'ציכ יפחלשמ ויה יפ וחירש אמירירו ישא כר חיר ףיקתמ
 םז־רינפ רמא דהו ויחא לא שיא םהינפ רמא רח רזע ידא יברו ןנחוי ר
 ה ויחא ידא שיא םהינפ רמאד ןאמל תיביל
 ונוצר ןישוע ארשיש ןמזב ןאב אישק איר תיביר 'הינפו ביתכ אח
 דליילו םוקמ ירש ונוצר ןישועידארשיןיאש ןמזכ ןאכ םוקמ ירש
 ררצמד ויחא יוא שיא סה ינפו ביתכ אה הסיר הינפו

 >..!די' ׳יפנכ
 -• " ־י תירקמ

 'תישע
 ש ללה

 פככה
 גיפלי
 גדקה
 ׳־אלא

 ן י ליה
 סלכ
 קומא
 סרכה

 ריקב
 ינישה
 לענל נ

 , להכיא
 לוה

 " בורכב
 דחאו ןימי
 י סיתניב
 רמיי ימ

 ן

 ייאש *יתניב אלל ליפככ תחת יליכ ןמהש תלגכימכ ייפככה תחתמ ןיטללב יבורכ לש ןפמ אמליד
 ,י לכ ןכל בגה עצמאב דחא׳וקחמ סיאציי סיפככה יכשש׳ייפככק חתמ׳צלי מהל׳יברלקמ אלא׳יפנכה
 ינא ברלאפפ ברכ אידהב להיידי והב סרגדיארתכ ךנהח רכ ימיק סיבלרכה ןמאילזאל יארומא
 ל לתיכל ׳למס הזמ ןוראה דצמ דמוע דחאהש םיכורכה ימייק הז דגנכ אלש הז אתלידו :להיידי
 לתוכלו ןנכה ןיב לריכח ןנכ ייחא תעגמ תחאה ןככ תאצחכל תצק לת׳כה ןח קוחר ךושח הזמ
 ןיפוגה בחור יבוע רועישכ לתיכל ךימסה בירכה תצק ףיכ ינפל לתמה ןח ךישחה בורכה ףככ

 מתכ ןיטללכ לאלד יחנ יהכ בקעי רכ אחא בל הל ןיקתמ :ידימ ישקית אצ יהנינ תלוגנרתכ
 יה תיכה ןוסכלאב םיכורכה סידחלע ליה אכיסכלאב אמלידד ידימ ישקית אל יכה יפא׳ימייק הז
 ש בורכהש ןמכ הזל ש יפנכ תמקל הז לס ויפנכ תמקח 'ייפוגה רועישכ המא׳ירשעח יפט אכיאד
 דגנב ןלציחה ויפנכ ידלדנא דנמ אלא יכרעמ לתוכל לבגל לכיהה דגיכ שתמ לינפ ליה אל

 י ףנכל לתיכה ןמ קוחר ונייהד )ל הצלח לא ןלראה יצחב שורפ ןולאה׳צמש ללש ןככלתייזב לתלככ
 : הזכ תיחרזמ תיכלפצ.ןרקכ ריבדל למס עגלכ׳יכישה

 אב אלל ימייק הז דגנכ הזד ימכ יהכ עשוהי ברד הירכ אנלה בל הל ןיקתמ
 ,)׳ רצקתמו ךלוה ןיינבהש חוור יאליעמ אתיכ אמלידד סנכ׳מיע ןפוג ןיא יגה

 יכורכה יפנכ דגנכ ריק לא'־קמ יוהל ןיפלגה ןח סיפנכה ןיטלוכש ס קמב יכח
 לופכ למצע סיפככה יהיילי לפייכ ווה ףכימ *.ןיכמה בחירכ המא לח רתלי

 יפח^לוה יע׳ח;־> ועתלידל :ינישה ןככ הנקל דחאה ןככ הנקמ הליא כ אלא אכיל ךכליהו טעמ לדי
 ןלנלפיקלש לארשי ץרא״לגרתכ תגרתמל לידי תא לכס בתכדכ לידי תא כלקש םדאכ ןככלע ןככ להיידי
 :וז דגנכ וז לוהל תיענוכ ןיעכ ימכ ונייה ןככ לא ןככ תעגמ תיבה ךית לא םהיפנכל בתכ ד סושמ יאו ח'רפ ךכ יהלדיל
 ר לע ןילמוע ןהל בתכל םימיה ירבדכ בתכ המלש לס יבליככ תיבל םהינפו : בתכ השח לשכ ליחא לא שיא םהינפו
 בתכלכ בהז ןיפיצמל ליה ןמש ן׳ע לשל עקרקה לע יליאל תרופכה לע קש הסח לש ןתיאכ ןכיאו לכיהל תיכל'הינפל ןהילגר
 ןיינעב תושעיצ ויה ןייואר עקרקה לעש אכס אלל תרופכה לעש םיבורכ אנש אלל תיבל םהינפל כיתכה : םיכלמב
 הזל הז 'יבהלאה הביקנל רכז תכיח תמגוד הזל הז סהייפ םיכפוה סה םוקמ לש ונמר ןישזע לאישיש ןמזכ ןאכ :דחא
 םלקמ לש ונלצ ר ושעי לארשיל לארשיכ הכיכש'רשתס ידכ ינפ ל א'יכפ ושענ ךכ הליחתמו לארשי תא שהנא 'קהש ןמיס

 י * ילדנמל ;סנ ידי לע תיכל םהינפ ןיכפוה ןישועןיאשכל



 קרפ חתיפ *תתב אבב ישש

 רבדמש םדאכ הזל הז תצק
 ף אכיל אה> חא דצצ

 קיעד ןויכד 'זב ןישיע לאלש ׳
 (חישל י/לגשעל סהל היה אל

 *ח*:■

 ז
 ז

 חנק יומג&עיי

 ^רשיש ןמזכ ןאכ׳תימל מ׳ל אל ידודצא ייונתבד
 הליחת׳נדימעה חתסמד סוקח לס וניצר ישוע
 יכס ול דתיב ן סזקמ לש וניצר ןישוע ויהש המ יכל
 ןיוזיא שרפל שי המאו :יסרגד ירפש יפל הכיחל תימא
 !ימא ביקרהל ונייה הביתל

 7וחא ינש הבחר 'התש סימה
 'ושח התא היורק איהש התו

 המאו *• המא הקהועד
 המא 'וכ ןאכמ המאו ןאכמ
 עחשמ רגנבד רגינ ונייה ואל
 ןמרא ׳ברא ןכיעכד לכקמהב
 רמלד רמאק אכהד דועו
 הפ סתהו ןערוז רתל)ןעטמ

 אלמא א!ג יתיא ןיערוז ןיאד
 ק עב ליעל ה פדכ׳ואי ינייה
 העקבה יכב לכס רתני לודגו
 /ברא'ירנו תילש ונתמ ןיקשמ

 עמש :תימא

 רגד סוירקגו* אינחר חודנזא ידדצמר
 ן ןה □יעוצעצ השעמ םיכורכ רמא

 וברמ רטפנה דימלתב םהינפ םירדוצפו
 והיכפ׳ינפ1? רוכ ריר שיש י3 'ינתס :
 סדי< ינב ךרדש העשכ סנכנ ורכח 1לש
 םכרא ינכ ךררש העשכ אצויו ןיסנכנ

 ורוככ׳קשפו ותמהב סינכמ וניאוןיאצוי
 ז־רשוע חזו ץוחבמ הקשמו אלממ אלא

 • תחחופ ול השוע חזו תחחופ ול
 ןנחוי יבר רמא א ביהל תחתיפ םנ
 יעב . רוכה לעב אכלשב רובל םהינש

 'זעלא ינר רמא חילהפל ,רינה לעב אלא הירוכר אימ ירומתשיאל
 לש ותניגמ םיגפל הניג ול שיש ימ 'ינתמ ותשא רשח םושמ
 רא יגב ךררש העשכ אצויו ןיסנכנ םדא ינכ רדש העשב סנכנ ורכח

 רחא הרש ךותל הכותמ סנכי אלו ןירגח הבוחל םינכמ וניאו ןיאצוי
 תעשכ ינ בג ןהינש 'ערכ רצה ןמ ךרד ול ונתנ ךרדה תא ערוז ןוציחהו
 'בותפנבי אלו ןירגח הכותל םינבמו יצמש העשכ אצויו תצור ארחש
 הדוהי בר טא םנ הערוזל ם יאשר ןניא הזו הזו תרחא הדש ךותל
 ן—יופא יהש ול ןחט ךל רכופ ינא ןיחלשה תיב הפא לאומש רפא

 ךל ןתונ ינא ןולקה חיכ חמא היפגא ןאבמ הפאו ןאכט תשאו בואל
 'יפגא ןאכמ הכא יצחו ןאבמ הפא יצחו הכותל תחא הפא ול ןתונ

 לענ לאומש םא חרוהי בר ןערוז יפ םייפגא ןתואו

 ימ 'ינתמ :תיבה תא תרמשמ השאהש ןכישייח אל תיבה לעב לש ויצפח בונגי אלש
 ןויכד 'וכ העשכ סיכב והדש עצמאב ךרד ול ול תתל ימינפל ןוציח הצרתכווקלחש ןיפתוש ו
 תמקל ןירנת : הברה ול ךירצה אצא חוירב ול הצרתכ אלש עודי רבדה והדש עצמאב רכנ
 אלא םולכ הנגל וזל ךירצ ןיאשכ הליחתכל הכותב סנכי אל רמולכ תרחא הדשל הבית
 ןקתל אלא ךרד ול דבעיש אל ןוציחה הזש ןירנת תסנכהל יתדד וכרד תא רצקל ידכ ולש ת \

 ׳וה והדש ענמאכד ןויכד ךרדה תא ערוז ןוציחהו : ול דובעיש אל הניגל ךירצ וניאד ידיז
 ןכא אנה היכש תעדחד ןויכו ךכ לכ דספנ וניא דנה ןמ :סשל עורזל לכוי אלש לכו לכמ י
 ןמד ןויכד הערוזל ןיאשר ןיא הזו הזו : העירזל אלו הכילהל דחוימ תייהצ ירמגל ךרדה לכ ,.י
 ןל ןתיל ךירצ ךל רכוח ינא ןיחלשה תיב תוקשהל ידכ הלודג סימה תחא 'תג : אדירג ךוליהל הודחיי ירמגל איה דצה
 תוקשהל ריעיש הכרה סימ ןאכל ואכיש ידכ תימא יצש דע הככחריו עקרקב רופחי איה הרצק סאש בחורב תומא יתש
 סא סימה תמא לש היפגא עקרק ותואמ ןקתל ידכ ויתודג 'במ ןאכמ חאו ןאכמ הדשה ןח התא ול ןתינ סנו ןיחלשה תיכ
 םשכ ןאבמ המאו ןאכמ החא היפגא ןקתל הדש לס הכותל תימא יתש יל ןתמ ךל רכוח ינא ןיחלשה תיב תחא א׳ל ליפי
 לכ לודג ןיאו אוה סיצכו סידגכ תניחרו קוחהב תוקשהלו ןוליק רמאד אכיאו ןוליסה תיב תתא :רקעו רקי רב כקעי׳ר
 התא יצח ןוגכ רכומ עקרק לס כיתל יתפשל תחא התא ול ןתמ א׳ל החא דע קיחרהל הכותל תחא המא וצ ןתמו ןג

 לעכ :רקיעו ןאכמ המא יצחו ןאכמ



 ו49ג#0ח ישש קרפ תוריפח רבושה ארחב אבב
 .,)עריז^מ ך:ב ורמגל ודיספה אל ךרטצי ס6 ןאכמ יפע ו־קיל ול דבעש סאד ןיתיכתמצ ימדד קרוז הלש לעב

 דיכע אלד הנימ
 ?שפנל 'גיד שיניא
 ןיתדתמכ טקכסנתב הז יפל

 םיכרה ךרד תרכוע התייהש
 ?פאר וכ 'הל ןתנו יהדש ךות
 אלד ןויכ יתכ 'ביתכ ול ולטיב
 : הישפכל אכיד שיגי א דיכע

 ? ןונב

 רט!^ ןבחנ בר ןערוז ז-ודשז־ר 1יעב
 ט ןעטונ "רשה 1וענ לאופש

 םאר ןאמו ןעטונ ש״ב ןערוז רבאר ןאמ
 יירחלחמ ילוחלח אל ןערוז לכא ןעטונ
 'יסה תמא לאופש רמא הרהי בר רמאו
 'וריב הרש 'תואפ הנקתמ הי0נא ולבש
 ן־ררש חתואב אלא היפגא ולב אלש
 בר ימא אלא ךיעראל הילפשא ךיימ היל אפילו אפפ בר הל (ןיקתמ
 .־־ותיחש ימ 'ינתפ :הרשה לעכ וילע לבק ןכ תנ.פ לעש אפפ
 ןתנש הפ דצה ןמ םהל ןתנו הלטנ והדש ךותל תרנוע םיברח ךר1
 "רשע שש םיברה ךרר תופא עברא ריחיה ךרד ועיגוה אל ולשו ןתנ
 ינייד 'םעבהיועיש הל ןיא רבקה ךררועיש הל ןיא ךלמה ךרד הפא
 ארזפ טוקנילו עינה אר ולש יאמא 'םנ :ןיבק עברא 'כ ורפא ירופיצ
 'דיספ םוקפב יליפא חישפנל אניד שיניא דיכע אל 'גיפ עמש יחולו

 ,״ .״.״ בר ןותלקע ךרד ןהל ןחי אמש'ריזנ אכרר הימשמ ריכז בר םא
 ד־.התיהם יי כתמ י

 ,ן, ־ י• יתכ יבלע םיברל .
 5ל וישכע י לעבש ילשי ןטב קנש הח !1ידה *יא הליחתמ םהל ןתבס הדשה לעב ידי לע וא תלועמ ©ס רמעל וקזחוהש
 <3כר>ה !תיל 1יינ והלש ךייכ לי7 ייטחל יכיחה דיזייה 1י7 : םיע7 איחנכ ?עטז סיכיד *כש סהלשי ילהי ועיגת

 ־ פ׳צתהס׳רמגכ שרפמדכ רועיש הל ןיא ךלמה ךרד :ןכשתד׳ולנעח ןל׳קפכ תכס׳כסחב המא וי״: הלגע בחורכ תימא
 כתנדמד יניעכ׳ארכו יארקמ ןל אקפכ ךלמה תשרפכ ירפ־סכו לאמשו ןימי הטי אצו ךרד ול תישעל וינפלמ רדגו םיתפ

 ןיאשוכשכ תמה ךרד :ויחאמ לודגה ןהכהו ימכ ןכישרדדכ ויתא לפמ והילדג שירדק ויתאמ יככל םור יתלכל
 ןיכירמ תובותככ ןכירמאז ארמגכ 'ילמאדכ יככשד ארקי םושמ איה םימכח תכקת רועיש וצ ןיא ורכוקל תמה

 ךרדכ׳ימח אל תמד רועיש ול ןיא אה ד יכיעכ הארכו ארכיס דע אלמאמ ךרדה לכ אלמ וקיזחיש םדא יככ הכרה ןתולל
 ?ריכחלכקה ךרד רכומכ כ'א לאמשו ןימי וטי אלו האוכת יכג לע ךלהל אלא םירחא ןוממ דיספהל ןיכייככ קרפל ךלמהו

 יכייד : שרפמ ,למגכ דמעמה : רקיעו םש ירכעי תמה יולמ לכ אלא רועיש ול ןיא אמתסחד יריית והדש ךרד תכלל
 ןייכ אצמנ סישמח לע האמ יוהד קשמה רצחכ סיתאסח דמלו אכ עובירכ ןיכק העכרא תיפ ג שרפתיא אל סירזפצ
 ןוכשמה ןיא המא׳כ ךרואב בחר סיחפט׳בו תימא בל ןיכק תעכרא תיכ אכמכ ןיכק 'ו האסהז יכ לע סישמח יוהד האס

 יעבר׳גו תועכצח 'גו סיחפט׳דו תימא מ עוכרכו ךרו א 'כ לע םיחפט 'בו תימא ׳ג ל ל״כ ךא ןווכמ סורטנוקב׳ותכה

 טסו םימה , מי..
 ררמא אלא :ןהיפגא

 ;־*3 תנמ
 תיג סימה

 קתל והדש
 .יכי קיהמד

 התואמ
 מא רככ

 • ׳היפגאל
 והל ולכד

 /דשה רפעמ
 (תונש המ ול

 ׳ אפמ התאו ןאכמ
 -ידשה לעכל ול ןיאד

 י/י3קי ש שימשת סוש םש
 וא העי א^ םיפגאה
 רבדנ- 'א ןייכ לבא

 על תישי יל ןי א ןיכ,כ״ש
 יי המאה• 1״לבאסש
 : הת י ייש ךיתב השעי

 ליכעיצו רובעל הכריש ימ לכ תא תיכהל ךרד אוההכ כיתיצו אקרופ ןירוקש תחרוא לקמ ארזיפ טוקנ צ :ןידכ םיכד

 זיכיד שיכיזי דיכע ע כ־ חינמהב ׳׳־׳•׳־׳ ןע י׳זל■ ץ !ב״• *׳ זיעע יע /׳-׳.*׳ 1^/ : היסעננ זלכיד סיכיח יכע
 גנא ןידה ןח אכה לכא הישפכל אכיד שיניא דיבע סלועצ׳ולכ׳וכ קי אמש הריזנ :אדיספ אכיאד םוקמכ הישפבל
 יתאד ןיניידד ןהלשכ רשי ךרד םהל ןתנד אכ ה וליפא הידיד דהיל אלד םימכח ונקית ךכש ועיגה אצ ולסד רמוא
 אכוט יבלל׳ תנקתל םימכח ושחי ארירק אלו אמימח אל יפתושד 'רדיקד סכל לא ונתי אצ סהו ןותלקע ךרד והל כתימצ

 : ולש ךרד !ריזחי אגה תלעפ חקמ םולכ אצ)ס&ע אצד ןויכד ןתכ ןתנש המ יאת כ״א ךירפ יתקלנ
 בר



 ץ

 ונק ארז&אבכ ישש קרפ תחיפ רכופה *85^<9י־

 ךרד םהל ןתנד אכיה אמיא אכרד הימשמ אוסרשמבר
 ןנירזג אלד ביתיל) אריזפ טיקנלו לעינה ולש ןכירהא רשי
 ש ןכק־סע יאמב אכה לכא ןתלקע ךרד םהל ןתי אמש
 סגן געיגה אל ןכל)ןותלקע ךרד 'הל ןתבש עזדי רבדהש

 : ןמקל שרפמדכ דיספה ולש
 <כפ״טתמ רמא ישא בר

 ןה ד־ר;■';' סלגעכש סטלד
 סושמ אל ) ןלתלקע ןה םירשי
 <ז ))ה )הליבד אלא
 סיכ/ימש
 ךרד סש ה
 תישענש ן
 שד 'כושא*
 רת)י ה;
 דנמ ריע:
 ןהל תישע
 0 ןיח)(
 "יברה תא
 אכיל דיבז

 ץעכימע
 והייכיכ בי
 תכקמד קי
 אנ )לש ד א

 •+ * ו׳!/ / |/'^|^

 ןתנ ןתנש :•
 תיעט מן
 ןמנעלךל'
 )רריבש הו

 תיש ר )לט:
 ןמקל הל י
 ינלזג סיב

 התיאכ ךרד סהל הדבאשכ :י״לקא לש
 דיחי חכח 'יבר חכ פיו׳יכג והל תיז׳
 א^ ומנעמ רורבי אל ירטמ הדשכ ךרד

 ימד ד גכ סט ר לבא הדשה לעב לש ותושיב )א ד״כב
 אוהד 'ינתח שנואגידיבליאהל ןימזמ)הייכימןאמל

 יפל היל יסנקד יעיגה אל ילש והימו םהל ןתנ ומנע
 יריית ר ד סלל הלבאשכד ה״א : ןותלקע ךרד סהל ןתנב
 רכ הכלה ןיא בר תא בוה בר רכ בר תא יאחא:׳זעילא׳ר
 לע ןיקולחה םימכחה וליפאש {,';י ןידה אלה) רזעילא
 אנימקיא אה 'דאב תרכי וא וייי יל קקי ילמיא)ןומדא

 בייק לכה ירבד הדש התנאכ ל^העברא קכמ יתאד׳חב
 ןיל סטר טגי והדשל הכ סנכיל ךרד ול קיל הדשה לעב
 ןיא רחאד ב ןל אישק> ןשע הפי ןמנמנ ו ר ריכ סאש אוה
 יגתמ אל אה״ינתמל ןאמ דכאשכ אמקואד ברדא הכלה

 ןהובב רמא ברד הימשמ הישרשמ בר
 ן□ לב רפא ישא בר ןותלקע ךרד םהל
 הקוחרו הזל הבורק ןותלקע ךרד דצה
 יל וצרו ונדיד ולקיש והר אטילו •רזל

 יבר איגהו איה הדוהי יבר יגפ אה יריד
 וררבש יבר רזעילא ר לשמ רסוא הרתי
 לעילא רל וררב וררבש הפ טצעל ךיד
 ביטא לדיג בר רמא להניג םינלזג םיכר
 כ ךרד ןהל הדפאש ןוגב

 אבר רמאיאמאיבהיא הרש התואב
 ןאמ אירב הכלה ץא בר םא אנוה בר רב
 י.־^פ אמעטו אה ינחמ אל אה ינתמד
 ו־־רדתי בר רפ>י*ר חרוהי ברד סושמ
 ולקלקל רוסא םיבר וב וקיזחהש רצמ
 היל ונק >אפב םיבר רזעילא יברו
 בחרלו׳כראלהב ךלה אינהד הכוליהב
 ,יפכחמעילא ר ירבד וכוליה 'וקמ .ריק

 רע םולכ ליעומ ךוליהןיאוא

 !ומש 'יבר יפ הדש תתו אב ךרד ןהל הדביאש 1יככ
 רמאקד יכה רתכו סהל ןתנ );רעדללש׳ינתח שיבו
 שריפ יאמ אתעט הכלה ןיא רמאד אעה רב רב הכרל
 ס אלל)רזעילא 'רד אבילא 'ינתח ךממ אלד אטישפד

 הל ךמת ןאחכ) אתכליהכ
 אצ חינמה שירכד ילל השקו
 אל)לדיג ברד היתלימ יתיימ
 אנו ה בר רכ הכרד היתליח
 אכהד 'ינתחד אחעט׳רפח)

 ע בלד תשמ הדוהי בר סישמ
 דנע)יכה ינתחד אמעט י)ה
 היל אקינ יאד אבשרל השק
 ד תעט לדיג ב רד אבילא

 ינתמ 'ימודד סושמ׳ינתחד
 אננה בל רכ הברל הדבאל
 אוה הדנחד יעבית אל ימנ
 ורריב )לליכש החד הדבאב
 ס׳כ אי)ה 'ינתמד 'יפש המו
 ןהל שי 'ינתמכד הארנ ןיא
 ןידכ אלש ךרד ךשפנ החמ

 תיא ךשפנ הילת הדבאב לכא
 ךירפד עדת הטג אכרד )הל
 ןיא הבר רמא יאמא יכה יא
 'דכאכדחל זעלא׳רנ הכלה
 1 ךרד והל שיד היל אטישפ
 גהל׳מילו 'ינתתא ךירפ ליעל)

 'רנו ידי ד וכהו וכדיד ילוקש
 'ינתמד 'יסמ ארקיעמד ילל
 יכשמט׳וסכל) רזעילא'לכ
 'רכ׳יכתמ אתא אל הלכאשכ
 ןירושק ןיסטייכשד היתעחשב ןיקזכהב שי ןכו רזעילא
 ןיא רמאד אכנה בר לכ הברלו ןמקל 'לג אלו יל תאנח
 'דוהי 'רדכ 'יכתתד אחעט ישורפל ךיינ ע׳כלד׳יכ הכלה
 רזעילא 'ר קיסמדכ רזעילא יכל ינח אה רמול שי דועו
 אחעט םרפתדכ הדבאל אימדיינתמי הדבאשכ ירייא

 ןיאד תא) הדבאב רזעילא ברדא יג*לפד ןנבל)יכה רתכ
 סח רמא א לד 'יכתחא יגיצפ פ״ה םילכ סלורט ליעימ
 ןנבר יגיצפ אל הדכאד אכיה כר]רב הכרל)ןתנ קנש
 אימדט׳ח׳וכ יאמ אמעט יעכ ףוסכל)ה״דל׳יכתח אדיא
 6 המד הדבאב רזעילא* ל רחאל ס1שקוהדבאל׳ינתמ

 הדוהי כרד סושק קיסחו״יכתחכ כ'ה אחינ ורריב ו רריבש
 והל ורריבד היל ונק יאמב סטל רזעילא יברד
 ליבשב • אמלעב ארירבב ןוקית סנש אלב עתשח ךיד

 ינתמ אל הדבאש ןזגכ בלד היחסח ינתתד לדיג בר אה
 הכלל ןיא רמאד ןמכ יאמ אמעט *ינתמ אכיה בר רכ הברלו ג״ה :הכלה ןיא בל רתא אכול בר רב הבר רמאד אה
 רוסא יקתש)יעדי םילעבהו ךיליהל והוכקיתו והוושהש טטר וב וקיזחה ;רזעילא׳רכ״יכתמ םתס יתקואל היל ארטס אל'
 ארל1 :וקיזחהש ןונכו ןתכ קנש המ ךכליה סידיב ךרד 'והה םהל קנש 'ינתח ש׳כ)לקמ םיברל יאדוד ולקלקל
 *רריבש המ רזעילא ׳ר רחאק יכה יפאו ךרל םהל הלבא ןיאשכ הל יקוחו הכלה ןיא ר תאד אכיה רב רכ הברל אבילא
 *ינעכנ״וציקה׳וה ודרטש יאקד הכוליהב יכשמו:סל ונק רובידכ ינו הצ ונק יאמב : הקזח אלכ אמלעב רורטב ורדיה

 דע :סשל וכליהש התוא וליט קז ( י'
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 אלן'1כ ימייסת לבא אתניחמ ימייסיי אצ
 'סיט הייד יכיה כאד׳להלננ
 תפט תטימכ תטיקמ אלא
 ב ליבשה רכיהל םיחפט וא
 ל .ליכשה ול רכמשכךכליל
 ותכ אלא מ ןתי אל יהלשב
 )צ אהי אל וליפא דשע אוהש
 אערכ אערצ ליקשדכ אלא
 לאומש ׳יברל וקחד הזו תכת1
 יפל ?ז ׳רנ ול תאינהכיאס
 עלגיתמ ךמד רמס היהש

 ןיכמה! :׳כרה תטלכג

 ארתסאבכ ישש ןירפ תוריפהרבובה. .3*$ ■3מ

 ודני 1עניאהשייקלעקיקתי״לל?'״ישד" מיאש>יבל6לממ>.י״'יי״״־״?״׳ *,י35׳3
 י !רתיא אויק אככד קייעב ןנירחאד יאמ !הש לכ יושע ןוד ראש לכא יל-הל אצא ללכ יושע .
 'ליא יויימ ןזליהכ !אל ירגתא שייד יגח הקזוי יא אלא ןרמא אלי ־• יאא ויי*>ב 0"א8?/ *י#

 ונייהד ,וקזחל)גחה תא !קתל׳קרקה שדו׳נימה וייניוימ והיש אלו 1׳
 ;זע ומנ אהיש ידכ : , , .

 זעילא ררט פ רזערא ר א קיזחיש רע
 תבחרהו׳ברא1?ראכלירתה םוק ביתכו
 תוביבח ועט םהה ןנברו הגגחא ךיד יכ

 .'התש ידכ יכה הי1)'טאקר אוה סחרנאד
 ,יבר רמא ענב ינפל שבב׳ר ז־רחוג

 *>4'רל םימ בח םירומ אנינח יברב יסוי
 ךו^יהידשענו ליאוה םימרב 1יש לגשכ
 ¬ובחצי ברר׳ימקיראחא יכ 'ויריהבנקינ

 א^לא קסא א^ו׳רהו חשיבשר גומ יררר ביה יב 'ייד ובה ז הירמא ,טא
 אן?רב *דיקשד יכיה יב אתציחמ ןימייסמ איל 1דבא אהציהמ ןפייספד
 'ונעיש ידב ׳רמוא בירהא אנת הופא עברא דיחיה ךרדיאערב חנמו

 ז־דדונ ינייד ונחו םירחאכ הבירה אנוה בר רפא ואשמב רומח
 בר םאהו היד וג יניידב חכירה ז־-ננוה בר רמאו הצחמו םירכנ י:ש

 : ו !א הזת דע הזת שע םיברה ךרד : אוה רועיש דח ידיאו יריא חחאב הבלה אנוה

 חומא ח ריעל ריעמ ךרד חוכא עברא ריהיה ךרד ר ח חופא הרשע
 בר מ*י* הוסע-* ב׳יר טירקמ ירע ךרד תומא הרשע שש םמיה ךרד
 'ןעיש הלקא למה ךרד :רדה ךרר ךרדה ךל ןיכת ארק יאמ אנוה
 היד קאי בקה ךרד ודיכ ןיחממ ןיאו ךרר ול תושעל רדנ ץרופ ךלמש
 ןיבק ד תכ ורמא ירופיצ יגייד דמעמה ;אבבשר רקי םושמ רועש
 ינכ ןיאכ ודיפסה חיכו ורסעפ םוקמ הכק ךרד ורבק רכומה דח

 ןיחחופ ןיא ר׳ח החפשמ םגפלשמוהרכ לע ותוא ןירבוקו תחפשט
 לבה תלויק רמא םילבה לכה דעב תמל תובשומו תודמעמ עגשמ
 יכיח ישא ברל אברר חירב אחא בר ליא ־לבח לכה יילגר

 }יכלמכ אל)ן^יריכ
 ל)נר.3קלץט1£/>שר

 ,!כ :ןידה תדמל הפ
 השעמה ןיאנה ךרד
 דוחב ׳רחאדכ )עגא
 *סכנכ 'ועגת עינה
 ר היחקל ?תא יכ :

 1סדא קסע לע ןידל
 /בש רגכתל לריכחל

 ,/׳אש יתבד׳יפח״רל
 ד יריית )הדש ךרל

 יגיהיכ כחר ליבס
 לע תיריתזדאכוט

 ;). ךליא)ךליא רדה)
 | עמיחמב תירלתזה

 אלא ןרמא אל)
 ל סששיסאעכיחת

 ךלשמ ל) ךרדה תח
 , אלש ידכ זהירוחאל

 רשתל ליפהל םילתכה
 אל לבא : )עדיכ
 1!?ל ןתי אל אתניתמ

 ביתה ערזי)ילגר ףכ
 ¬ל קיתו ןכית םרכ

 )ל קיזמה רבד
 יכ לע ילשמ קעטישפ

 ןרחאאליסרגד
 ליה תכיתח ימייסת
 :וכרכ לכ לל רכמש
 גיחת יתייסמד יכיה
 >ןיכז םתס ליבש סאד אריהכ אלל אללש אלמכ הז ליצש אלא )ל רצח אלש ע)1י

 —,--*,-,-, •• ־ - ״ קרפכז
 ל דיחיה ךרד - : אלה אריעיש דחד ןכיעיתשאל הכלה אנוה בר רחא סהינשכל אלה אריעיש דח : הכרא
 סשל ןיסכככ תירחא תירייע ישנא ןיא) ) ללה תורייע יכסל תראממ ךרדהש ריעל ריעת ךדד : )לס הדשל דחא
 :י ךרד ןיאבש רבעת הכ שיש ריע ן ):כ םיברה ךרד :)זב וז לבכעתי אלש זזב לז תילנע יכש לענפי םאםיתיתא

 תד תללנעת ׳יפלידכ התא ו< הרלתכש ךרד םתסז תרחא ךרד לפזסיאל ךרדה בתכל בתכיתל יכח ךרד: הקוחר
 אןרייע לפת )לכמש ידכ סה ה:ר טלקמ ידע יכרד םתסד התא לי אנ יתא היה ךרד אלא בזכ לוה אל לליפאד

 למה דובכ הז ןיאש יבכישד אר^י םלשמ :׳יתיכתמכ השקכ אררג בגא)ןירדהנסב איה ה:שמ ץייצ ךלמהש !
 :׳יכתחב ןכתיכ התפשמ יתדל סש טקל ןהייחב ןהל ןישלע תליעמ ירבק רכלתה :ןאצת )תלא סיללמה תא
 טח תנקתי חקלל לש )תרכ יע :ןמקלדכ רבקה ןיי םבלשב תירבקה תיכל ךומס 6ש ןיכשמל ןידלמעש ידמעמ

 יכהי רדהילל יתד ליקסיל ןככר רימא ךכליה הרטק סלקת םבורקל ןיאש םהל אוה יאינ החפשח סנפ םזשמ
 ימי טעמ ןיכלוה רבקה ןמ ןתרזחבתיבשלתל תידייעמ העבשמ:הלחנל רוכב שי קרפ יהל שב תיייכבהאיד^ב
 זמיעי לבה ׳דאק י ק יכ הבושתכ בלשל לכל לא שיא תת*) יכבפ תיברהלל תתש תחה רענ תיכדהל לא לבאה

 כמ
 *לתא ןמקל)



 זנק ישש קרפ האיפ רכדפח

 ידמע : וגהנש'וקמכ תושעל ןיליגל מה,ךאיהידבע^יה
 ידמע סהל רמל א הכלממה היה טעח ובשיש רחאל ררקי

 כ א'ימכח לל ודמא:יניעב׳ארכךכ רתאדקמלאטלו
 ןמקלדכ הכישחל ךומס תמה תא ולכקד אכיה תכש^ףא

 רחאמ ןכ תושעל רתיזאה*
 'לדימע סא יכ ןישיע גיהאל□

 יתיימ *דוהי יב רדחל תל-ישינ

! 

 אל םהש זכברמ אלזהא־ן
 םיבורקב אלא : םולכ ושיכ
 םילבאתמ יניאש תליה יבוק
 תוכשומו תודמעמל סימ

 בקנש ןושאר'ויב:ןך^מגו
 סכלמסה ריעב ינשמי • ^

 'ויטמאדז׳וה> £רבקסאט>;
 םהלהיה ישתה| רחאלו ׳ו.י>

£ 

1 

 ןתריזחב שלתנ ץעה 1שע)ל
 היב כירקןושאדסמי^אד
 א יתב תינדא ןיכעלאהד
 ןככרד הליל'ונינ א קילפא

 ^ :םלי רתא ךליה הל4*

 !דוהיר רמא אינהדב יד א ידבע ימיה
 ןןנשמ ןיחחופ ויה א4 ינושארב הדוהיב
 ורומע ןוגכ תמיר תובשומו תודמעמ
 ור ורמא ובש םירקי ובש ורופע םירקי

 :ןכ תושעא רהומ תבשכ ףא ב׳א
 הייד אניפנ הוה אפפ רנ ׳םארו היהחא
 בשומו טעכ הל רבע אבינש היוא ברל
 ןיאש העט יתרחב העט ףסוי בר רבא
 וריפא רבע אוהו םיבורקב אלא ;ישוע

 םמויב אלא ן ישוע ןיאש העטו ןיקוחרנ
 יטנ אהב 'םא יינא יגש׳ויכ רכע 'והו*א

 'והו׳ורכקה יבב אלא 'ישוע ןיאש תעמ
 ןיאש העט יטנ אהב םא אבר׳יעד השע

 אל םחהו וגהנש׳וקסכ אלא ןישוע .
 'תובכשב הא כא ו1! ור£ז.\ וניתב גזהג סלעמב׳י׳יבקב ינס

 1 ׳ * , 11ג/ע >->פכן ךימזיבפ ח
 תינ תורבקה תיב רמא יאו ןכ ושעל כ״1ןממ:מי) :*ימה ן?ו-,י
 "בומסה ריעב יעכ יאמ בשב
 טחכ:^משהןיבויט^רורבקהט^ו^^^

 רבק וד תושעד וריבחל םוקמ רכומה ילתכ לכל עקיקה # תו
 -יבק ול תושעל תיבחמ ^בקמה ןבו ־ ''׳־1־•"*1־ייי"
 שש לע תומא ר הרעב לש הכוה השוע
 ןהי־סב 'ג ןינוכ הנומש הבוחל חתופו

 ןכרוא ןיכובו ןדגנככ לגשו ןאכמ שלשו
 קחרו העבש ןמורו תובא ד

 )'?}*ע) טקמ
 /)*ג רמה 1*1
 ׳ע יגפכי דחוי

 05) רבק )•

 בלכה.
 "_ תחת

 ןיעמש ׳רלו ןמקלדכ ורעתה
 לש הבלת השועל לרעמ עכרא
 לש ׳ללח השיע רמולכ הרעמ

 ששלאב בקר תמיא י הרעמ
 כ שרופמ י רעתה הכינו

 חתיפו ־• 5לןמא ד אתפסיתנ
 לעתהילתיככ רפוח הכותל

 תיחא׳ו ךוראה לתוכב ןאכמ 'ג ל הללחל ןיחותפ לאנתנו
 :חתפה לאתסקס ינישה לתיכהב ןכי חתפה ןימימש

 ןרדס ןכו ד ובחרש יעניל' לתיכב חתפ לש ידגנכ דשו
 'עיחו חתפה דנ לש ךו*,4״י .**יכה יוזח הליא דח קיחרמ י. י ! , ׳__{****% יריחינו
 לוחו החא לתוכ ח כ,.י י. 'י ונייהד ס־חפט שש בחר ןיכ
 התא ישילש ךוכ רכותו המא לתיפ חינמו התא יכישךינ
 ינוכה גל׳וחא שש לש לתוכ תסנרפ תייזכ התאדחזינמו
 תייזה ינשל תימא ינש םהיניבש םירדא ינשל:תימא שצג
 'שעי ןכו החא׳ו ונייה וכל ןיכ ךוכ ג ונייהד ויא ך
 ןיכזכה ינש השעי הז ןיינעכו ודגככס ךוראהצקטנ

 ינח חינמ תוחא׳דדהד חתפה דגנכש ינקה - יכנ
 ינ0 רפוחו ינישה יתיוזכ החא ינחו ןאז&קזי׳■י׳

 : תימא 'ד ילה החא ןהיניב תוירי תית| טתעשץכוי
 ליבשבו תימא ג וכרא תחהש *הלא מו3*א ד יכמ;•
 י״נכהל׳ז ןמורו • תיעיבר המא ךיינ יכ חנומ
 ןוראל עקרקה ןיב חפט ריוא תויהל סינ חי

 _׳.__ ־י^ד סירכ׳

 וח0*>יטצ
" > 

 ^ תמהש לאומש וכיכר סריפ׳ד ןכר)י *י ךיבוכיוד
 תיעיבר המא ךירצ ןוראה ליבשבו תוחא
 $ דעד אידהכ עמשמ עינצמה קרפד הארנ ןיאו

 תיופכו 'ט ןורא םתה *יתאד תימא נ סדא לס ויפיתכ
 יריחנו הרשע ןאכ ירה חפט
 תיטוייב ירדימד אנוט לב
 יעלית ירתו ליעלמ אתלית
 הלעמלמד חבתסיאו תחתלמ
 דפ ויפיתכמד יאק הוה /ימ
 ית לית יר ת> חפט חי הטמל
 חכקסיא ישילש ינשו סיקפט ו
 יאו יאק שילשו איח 'לעמלמד
 אל ח י אלא ייה אל ישארמ
 ושארחד ימ הלעמל יאק היה
 רתיי כרה קיזחמ ופיתכ דעו
 ^ סוגר/יבו שילשו חפטמ
 לע בילטניא תפסא שורושחא
 שאר יכותחו 'יכ תימא 'ג
 ׳נ0מ ד ןכרואד ןיכיכהו ויה
 :ןוראה יכדו ושארו וראיצ

 וניבר ׳יפ העבש 'ןיבדרד
 תכט חתיפ אהיש ידכ לאומש
 האתזטה אהת אלש ןוראב
 רבועה תטמו הליעי תפקיכ
 ותחש ימ יפכ רמאש ויבג לע
 "וכ תיכייא ג ע ינייה ןיגלדח
 סושמ אמעט םתה יפמו
 תתיפ ןהב שי תינורא בחד
 ליעומ היה אל והימו חפט
 א/ייירואד/אתוט ןיינעל אלא
 אמט אהימ ןנכורתלכא
 םתה רמאדכ ןהילע רכועה
 אלא וריתה אלו ןהילע ורזנד
 <כלמ׳ארקל הונמ׳וקחל תכלל
 ויה סהלס ןיכוכהש סכירפתו
 *חינמ ייהש דנה ןת םיתיתפ

 ויה ו&ד וכותל םיתחה תא
 שי לתוי אברדאו• הליעו האמיט תעקוב התיה ןיתיתס
 אל וליאד םותס אוהש ןייכ חפט חתופ אוהשכ האמוט
 ש האמוט התיה אל חפט חתיפ היה
 !ו יט חתיפ איהשכ אתשהו הדגנכ אלא הלועו תעקינ

 הניעי׳קיכו האמיט אלח ופחירו וכרא לכ ולאכ יוה
 ק פכ רחאדח היאר איבהו האמוטה דגנכ אלש ייפא
 הרותה ןח עגמכ ׳תטמו ויכיבס לכ אמטמ וימינפ זרפ

 ■*!■ו•* 1•* י>ו01> ...... 1_ ..

 1־
 קפט חתיפ םש שי יפא בקכ ור זגש ןויכ תאו ןא^ .
 יכ ויביבס את טי תמיצע קפ אל וליפא תיכב םג כ״א
 "בק ןיד ול שייותפ גיהיותס רבק ןיד ול שי׳ותס יבד יכיה

 ׳וכ יכ ןיא גטא חפט חתיפ ןוראב שי ורזנ׳בקכד ליו׳ותפ

 ענרח :הרעמהךייסדנןעה-א׳^א^

 _ןיח יטח חפט חתיפ ןוראב שי ורזג בקכד . .
 אל בק וטא׳יכו חפט תיפ וב אהי אלש תיב ןיא תיב לבא
 תפט חתיפ וליפא 'ותסכד היאר איבה ירו ר;זג5 יצר
 רבק וברל רבקכ וא ריזנד להא יבג אינתד הלועו עחט
 ןלפט חתופכ יוה כ'א חתיפ אלו סותס רמאקדמו 0',לס

 רטס הת והימו םותס הכרמ יכה ׳טא׳*
 >>׳



 יעש קרפ י ^ייפה רכוסה
1 

 דגנכ אלא הליעי עקופ ןיא חפט חתיפ ט ןיא סאל ריפש
 ארק הברח ןיינע לככד היל אכמ י ר עדי אצ האמוטה
 ,חיפ זב ןיא יפא הלעתל)ניכיפס לכ אי״טיש םיפס רבק

 רלתק אנהש תיכ תיליהאב אינתלח ה־אר שי דיעי חפט
 חפט חתיפ )ב שד ׳

 ארתכ אבכ
3* 

 -יבה !יחת
 'אזדט חפט חתיפ יתאיניבו

 האמוט ריהט תיכה לכית^:
 שי ריהט'ביתכש הח תיבכ
 ותאיביכ ןיאו חפט חתיפ לב
 'לכ אתש תיכה תפט חתיפ

 חתיפ לתאיביכ קאדק-כד
 שיש פ עא ,!תסכ בישח חפט
 הללעל תעקיב חפט חתיפ לב
 תלליהאכ׳יכתמ ירלקלהימו

<3 

 בטלרהל רלעהב הליתיימו
 יתאיב יב ןיאש לדגמה תדיש
 "אתלט׳לנ הב שיל חפט תופ

 אמט תיכבש המ הכלתב
 הכיתכש הח תיבבהאמ!ט
 האתלט ןרדש יפלריהט

 ןמ איבלהל ך רדש׳יפ סנכיל האמיט ךרד ןיאל תאגל
 אמעט יל המל השק אתשה) תיכה ךיד לדגתהל תירשה
 ןיאד ןליכ הליעו תעקיכד יל קלפית ת אבל האמיט ןרדס ,">יש41
 'הטמל סתה גילפ יאמא ימב יסליירל חפט חתלפ התזיביב '
 "תטמ ןיאש תד יגחכ 'יפ ןיאבח ןיאבח איבלהל ללכיש
 אפיס ינתק קלהמלקתבהפרלשל ליכיש י:פמ וא להלאכ
 רלהט״יבה הכלתכ האתלט (יחל חתפ לחתפלע הדימעה /עינמו
 ןיא סילכבד ןליכ הליעי תעקלכ האמלט אהל יאתאו

 : זלטכח ןיאד הליענ עקלב תליהל רבק קד
 המא ספות םדאהש הכוסכ ד חל׳יפאל השש ךבהר1
 סע ןא ךכ לכ שופל וניאש תת לכא סובל אוהשכ ונייה
 "יזחמ ןיא שלבלח אלנד עדתל החא סא יכ יוה אל ןוראה
 תיתא 'ג סחכ המא לע החא אלא יניא הוקח אהד המא

 :ביתי יכיה תמאכ החא החא קיזחמ סורע םדא יאנ
 רבחהש - עמשמ ןאכ הרעמה חתפ לע רנח השוע1

 ןימימ דחאש ארמגכ רמיח ל יעכ אהד הרעמה ןמ הלכג
 'תגב תאקד רבקהךלתל ןיסנכנ לאמשמ רחאל חתפה
 המחלמ תלשמ קרפבד 'קל ישרתית אק אה יארבל יא
 ךירבו 'למע אלא םלוע עקרק סע הלס רבחה ןיאש עמשת
 החתפל הלעתל הקתפ ןיכ גילפמד ונממ אנלישכ תולעל
 הרעמה הקלמע רבחהש פ עאד ליו סש הפ ןכו דגה ןני

 יא :הנימיה הקימע

 הכוה השוע םוא ןייעמש ר העש קחרו
 חחופו הנופש ,רע'ופא שש הרעפ נש

 ןה^ככ העברא ךוכ רשע שלש הבוחל
 דח>־*ו ןרגנכפ השרשו ן^כמ העבראו
 השועו 'לאמשה ןמ רחה^ו חחפה ןימימ
 אלפכ שש לע שש הלעמה יפ לע רצח
 "ךרעמ יהש הכוה1? חתופו חבוקו הטפה
 ׳רל ריפוא שיר ןאכמ ההאו ןאבמ חחא
 ׳עלסה יפל לכהרפוא ג׳בשר היתזחור
 לא והל לדאש אביהל ירה יגה טג :

 •יגמ',ה נח.יל ת״א׳י׳יי י־יאס לתי־נ א־" "יא
 1' המא יאנח ינשוןהיניב* תירדא ־ישגסל תומא גי
 ״1 ןימיאדזיא־• ת״א׳״יי" לזיי־? יתיא *ת״״
 ■ ^ ןינ ׳יכ יצח "יע ־ '""ק שי־מ יימ 'נ

 ..^ וריבחל סוקח
 לבאל ןיכ י בק תוסעל

 1יירב רבק יריכחל תישעל
 יע/ לע הלעמל ינת תל^ל-
 ;׳)/לע ׳ן יונפ סלקמ רעתה

 לללכ הירכלחל הטמה אלמכ
 .£ותל תיפל :הטיחה יאשונ

 ן׳יעלדהרעח ןהתלרעחיתס
 ^•י <יר תיחא׳רעזי דיענ
 י '#כ תליעמ כ להל

 >|2 שי תתא לבכל
 £ ]שיכ ילכיי לישכעי

 'יזאס ידדבהןמ ןאכמל ןאכמ
 ןליאלו רבקל הרעמ סס

 )כי!נ תחעליה יכג לעןיסייל
 יימל קכיתל חתיפיישירפ, , ,

 ■ אלקנכ ןכיכרפ אהד ׳ניהל/להד ליעלד ךלמ רכ תליעמ
 *1-1 ךוכע ־כיהדועמ״׳נ ל ,ודעמ ד יכה אמית אל יחי
 ־" החצע ״?] =־'״־ ־יתיא 'אי

 בח5־>ח-#כ'חאי רעמ ליעל אכתד אהו ןנברצ /רויעת
 0יגפל רצק השוע ינתיל יכיהד הדיבכש היינש הרעמ

 הלדיק^זגיס דע רבק דרק ןיא אלהו תירעמ ינש הכותל
 >0 רכל אלאדרק רצח ןיאד הינפל רבחהש הרעתה

 ר 31שהש הכיתל תתיפל ל הרעמ תסינכ ו א תיכ תסינכ
 ןי* לכש תליעמ ינש תלשעלל סלקמ תתל ךייב לכקחה לא

 ;ה1כ ןנברד הרעמ :אלה רבק תרלמ

 ן

 1׳ביאס תישעל ךירב מליעח עכרא רמל א ןיעמש יפר
 ;הזכקכלכ רשע השיל0 הרעמ לכבל לבתה תיתלר

 ד אבתתל ןדה ךלפהכ״ייע

 'י עלסה יפל לכה
 /ל ךירכ ןיא קזמ

 ;תליהשלעל לתלכ

. *•> 
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 ׳ ליב •־.✓*• >/ #1׳ /׳*•־ / 1 !*!י ו ״ ו ׳ן/ / ו׳■ *11' ןי**׳)'*׳ /-׳ ^1.> >\• *•> ׳*>*

 ת /יריפב ג ה 'תג : תלרעמה יבג לע ןירבלע הטמה יאשננ ןזעמס טרל דשפיא יא לל לרמא תחא קירמ ןהיתש תא
 'יי■ ק;כ ירמ ינ ה לשוריפ יכהו ריהמ יכותב דמועה רבקה רבק ןכתה לתל ישרתימק אה יארכל יא והל ידפ טיהל ירמ
 יז[ ^רא ־ לס יל^א עברא ןירפלח ךאיהל לכדא ץשממ דב הזיאל לנימימ דחאו חתפה לאמשמ דחא יכתקד ןועמש
 .יס /ה עקרק תחמ ןיכלכה ןיספלמל ^תשמ דחאנ קתפה ןימימ דחא ותלא ןירפלק רבקה תחמש הרעתה לתלנכ

 י י ל* * אע ן
 ד רג/חח



 יינק ארז עש קרפ תוריפת רגומת
 00 ןי ביס 11• ש 'ירג!ק1 הטמק 'אשמ '■!ירי יתר,-יי>יןיז<ה
 טמה יאשמ הסירדל ימל אל)הכל? "מ■ ן״?ת*מו חן>*י;י
 םיאיבמשכ דג לכמ תלפקלמהגיוי^מ? ם )״ ןיטדוד*.
 דיפק אצ העש יפל ךיליה ליבשכ יעיה>^ח1הו>מ.ך,ךן1

 אשמ 7)7 ^ -1/יאד !,־>!:*7
 ככנ?7 ידמ ןכתקגש/׳מיא)

 הביק ה 7^7 ■יבק? ר:*?)
 רבעת %יו£זא*>>0 אג*)ד.1)91
 ןישכעו תד׳לתידעמה טג1ט
 רלה*" *יגזןיה ל^קבדמיע

 *א

 ירה תיא יי* ךמ ןו<כןיאד
 יבו )י,דאממ -/קא7א>י^ג
 ירפמבור3ת,7ק/י?/:ןסנכ? ׳ ־
 לעמ? /?? מ*)ו£?כ ;^)יבקהקינ>
 תזמא •בטלז$ *סק ־ז>% ית£לל ט

 ׳ לעמ ןנע/

/£ 

 יש ל?7> קל דעמ ק קד]
 0 יכ>כ3 ימגףד) ,-י5/ל> _
 אלימ ו״י1ל 11 *קמת?|?וב;

 ימשקאל 'יתמדא קיסא אל)ןטמ? רא/־1קליןד.־יזץאד
 יצזס תחת תמהל ןיכןכ;ראת ןמ ?כ;ממ ?/־ ךס א?ית
 יא ךירפ ךכליהל ןיכס ראשכ א/?4?/כ3א)א קיעמ?
 לש ללענמרגנ ןימכ הלדיכע7:ית;קמא>דאק>אד;*)
 ידיג׳במ ןיכמ ינש השע ןכ טןל)*)!ןג>מ7יל׳תךלקז/ית^ *
 ויכחרל תיתא עברא סיקלת"7מץמ?ן^ק//!?^?

 ןאשעגקה לתיכנ׳למסבל׳יפיקז עימ?ן?נ1 ,י**!"?**
 ךכ לכ ןיברקתמ ןיאשישרתימ א)אקיי^ אל?? "לת£>ד
 שי : ללככ ןיכילשמש סירלחת עיייי? :ויויפק י דנזיא
 המא יגחב תילז ןרקכ ןהל ריבעדץ>//קמ׳£״׳*ד^מ
 ש לתלכה ?דיבש החא .יגחבו ?זמקיזזכ קי״ל-נפה
 ןיכלכה קקלמ םשל הרעמה תליזיתי ויתפ?)גאו7.1מ£

 הז ךלכש׳ )כ יעגנ אהי :םירמאה ןטוב)ומק ייי)?בצ
 קתממה .1תיכבש ךלככ המא יגת קבבג ?מאפתד א;?£

 יכשמו :ן*> ה*א

 יבחר ןיאו רוב ןמב יועע ?זוליאל?

 אן> אה רפימל מה״ד הה ישרתימ א ןל א; .
 *ילכשל תיהד סלשח ת ר רמיא אצא ילדהא יעגנ

 יחד : ךירפ הדימ אפידעלךזמספ יכשמדכ קימעמכ
 יפיה ש״רל ת״אל ריהט הכזתב דמיעה לבחה רגח קתה
 'דל תירעזי׳ד שיש ןמכ ליזא
 !יבס המאב א״די ינו ת!ק>ר ןנח אה וחו וחל ישרחימ אה יארכיד יא

 רמז-* רוהט ובוחב רמועה רבקה רצח
 רגנ ןימב וה1? דיכער *ינינח יברב יסוי׳ר
 וז איה םירובח הרובק ןנ־.יי ר רסא אהו
 *—8הו חיוז ןרקב והד ריבעד ןנח־!־ •ב■*

 "יטעסכ ישא בר םא ירדהיר ןיבמ יעגנ
 שר יד תורעמ עברא יכה אמיח אי? יאד
 חרה1? ןיכוכ יעגנ אק אח זרל ריבע יכיה

 אלא

 תיסמ ירפכ רמאה ךסל ךיפ
 עברא ספלת תמד החתלמ
 4 ימייסח אלל אכיה תימא
 איה רגתב אקודל תלצחמ
 סכזת וכיא 'גיחמימייסמד

 ׳הבית 'דישכ ליזאד םש ה׳פל
 ןהל דיכעד :לדגמו

 למלעה יתלא אמית לגכ ןימכ
 'יפה אה רלהט יאמא לכלתכ
 ימייסת אל אהד תלמא ד תמ
 ךלתכ ליבק אלהש התגיחמ
 רמלא לכייה סאל למגע לגקה

 יכה עמשמ אל לכא ריפש יתא המא איל הרעמה לתיכד
 3לת לב ןיאש עמשמ ןנברל חיל ס״רל כ כ בישמל ןחקל
 היבס הגיחמ היל רדהמד אמית יכל םללכ רגתל הרעמה
 שיש הברה הנממ רסחל שש לע שש רצת ילה אצ כ'א תמה
 השחל תללעח ׳דל ןיחלתפה רגתה יחתפ ׳דל םיתמ ת

 תלחא כ אלא בחר הרעמה חתפ ןיאש ןכתי ןיאד *רצ
 ןמכ דשעה ךלכל רתלי לב ןיא כ״עד תחה סע לסככי ךיאו

 /ילזןרקמ ךיכ לכ׳יתרהל׳ירנכיא/מא לע החא בחר רגנ
 'גחבש ןיכלכ׳ח ידדהא עגנ אלד״שפא יא יכה .לאל יאד חא
 אלו ןרקל ןרק לכל חינמש המאל תימא כ ןיכס בל ירה .
 'ויהל ללכיד אבשיל רמלאל חתפל תלמא ינש סא יכ ראשנ
 ןימימש ךיבה סלזעל קיחריש ןינבל תלמא ג בחל חתפה
 !ללמא נ ירה תינז ןלקב הסעי ל אמשבשל המא חתפה
 ךסהש פ עאז חתפל תימא׳ג ל ראשנ חלירה םע ןיכס בל
 *^'׳ו'/' קזו' / ן /ן׳•^ ׳׳׳־׳׳ י ׳י •״ ־׳״ ׳'׳י׳•׳־׳ ״י׳״׳' ׳5למש לתלאמ קלחר וביא תילז ןרקכ שממ אלהש לאמשבש

 דיפקהל ןיא המאה יגח אלא הביכשב הרעמה ךרואל
 קיחרהל הרעמה בחרל בכש למש לתלאכ ןידיפקמ ןכאש פ״עאו המא לע המא אצא

 הלסב ךללהל
 ןיככושכ׳יחכח .
 אלש סללכןיחמח
 1תשמל ןימימ חתפה דגבש ןי—" •--־י - ־ ׳-,־־
 ךוככ״למא׳צאא אלהש ןוראה ןיסינכמ ליה ךיא כ״אד״דס הבחר רגקל ןילוכי יוה אל חתפה דג
 התייה אלש אלא ביתי יכיה אתליאכ אתתא אישק עברא הבחר איהש הרעמהש אתשה ללי

 ןימיבש לתיאי הצחמ) תלמא ינש בחר חתפה תלתפה לכלד שרפל שי דלעל׳למא׳בראמ טעמ!
 *עשת רצח היה םאש הרעמל רגתמ םידרמ ךאיה קדקדל ךירצל קתניי רל הארנ ןכל יגח לאמס/ א קזזיד
 סיהצחה יאדו אלא׳ירכוקל הטח שמתשהל ילאר היה אל כיא היתחלרעברא לש תלרעח עבראל *ייקגבבו:"וקמנו ן);?ו
 ןחכ והל ריבעד :הרעמל רנחה ןמ ליה תמרלח לא הרעמל רגתה ןמ ןידרלי לי? םלוקק ךרדו קועעע)ע/:ע
 בסמ אקלד אכהד אעגח רכ יסיי״רל השמל טרפ בכשלמ 'תגב רמאל לכרדכ בכשלמ תח 'גלמה דיזנףותבןבק7 אהל ד.ןנ

 השעי תילז ןרקב׳שעיש ךירצ יאמא קימעמ אלהש ןלס ת׳אל תילז ןרקב להל יויבעד : דמ1ע אלו תעממ
 ___•ד י*וא 1/1  •••  1__--י *-

 %׳ *י■■* י /י. י-9 יי 11 1 1 י 1 1 1 י *ק י . י ־ — י •׳ 2 ־^־ ■׳■ ה בחלרכ

 לפלנ עקרק היהו הרעמה לתלכלקלק" היהש יפל ל<ל קימעיו 'ייתכיכס התאב ךוכל ךלכ ןיכ הקעת? ךלואבוא יעמה
 <;ומה ג ןכ וניא תיז ןרקכ לכא ןיכללה ןיכס ראשש דנ יתיאנ ךללק קימעמש ךלכה המ ליאל^^ןילקגקמ ליה ץ?מ?י
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 ארחב אבכ דוריפה רבוסח

 ^5;מ.י ** דימל ב״עב )כ ילכ ככשוח תמ אצרונה
 ],י>י/לו*מ/^עןדיל סרפ ה״פז יןהחל טר3
 י;^מ **עממדמד /יפל השחו םיעדמ ןניא סי:שה> עודי

 י״ע/7י הליחת'ינשו עודי דחא יפט עירגד עז׳שמ
 היל טעחתקדמ הליחת דחאו
 הז ותכ הז היש ךכד וניא הזו
 הליחת דחא)׳יעודי״מש ןיבד
 הליחת 'י:שו עודי דחא ןיב
 ע תירפק תנטש ןהל ןיא
 וא םיעודי ןתשלש )היש דע
 ריזנכ רחאדכ הליחת ןתשלש

 ערפ *רל הארנו

*?> 
*¥31* 

 דיבעד שר1? ן־ןזמנר^מא שוהי ברד
 בדד הירבאנדהברדאהו אחחח יכ והל
 ,עיבי ־יב תמאל□ יד^ס איה תורבשוהי
 אדההמפ גוסבלאב ישפוח ירתו אתפא
 גמה ווה הכב ןיכוכישמוחו ירס דח וה4
 ברר 'ירב יגוה רד אה א4א ח1)חבשמ יכיח אשמוחוירסדחבינמח
 בה ילפינכ יריא בררירכ׳שיש בר אדכימיא יעכ יאו איח תורכי שותי
 ותסופת תאו ולטינ וכרדכ בכשומ תמ צו^ח םתהןנת ילפיגב יטנ

 דפזי׳ טחלח אלא"רחאל הזשכ ריפחי אל קיתעמכ יכתחו
 ת י ןזייתו תיתקתי תיליע ןיעכ םייתניפ התא אהית

 *ן^כבדוסמ קיתעתכ ןכ שר ךירכמ ה־ה אלה־יעמק3פכ
 ה^ו׳כ״אל ללפ רפוח וניאש השק עקרקה יוק ר5זי3ך>חק

 3י**3*^ לכא הוכזלל אלו

 1*פיפ י^ימ לכח שיש הרעתה ןרידב *זנדה בר ימעמבבה ימעפב אלא
 £י ו״דנמהיה א^תחיפוי)
 .ק ןמ ה־ןגחל קנופ תי&על
 תי ה־דממע\לופת ןפ כמלעה

 אדת ןומיאלו ק ישרפמ
 7גע7^דתדן7^0ל הז !יאי
 ןכ ומכ המננא
 ^ ?גי^ י5מכ רעמה3מ
 ׳5׳>:|>יכז 1^י^ומ'הד הז תחת
 ן* |3 ןז^גנז^ס ינפמ ת א)

 תחת ךיפ
 נ,־יופה4ןן>>כ£ הז ך ט ךחרפ

 3*״!:* ז^^תתפל ')תסה
 ןוימה יד1ויו*>נ :שממ תיוז ןרקכ ,הל דיכעד הל ישרפמ יכה ךכליה ש״רד בילאהל ךומסה תיכישה הרעמ לש״נושאר ןיכוכ

 >גיימן הזכ הז לתוככ ךטה יכחו הז לתיככ ךוכה ינח חתפה דגנכש תויוזה ינשב אלא תתפ דנל אלו
 מתלתוהל ןומ םילתכה ינש תייז לש ןיפט יעננק אהו ןכישקמו :הזכ ןיתיכתמ ינתק ד חתפה

 "ן־יןיהןאקוקדהחא ינח אוהש ןאכמש ך ט רפחמ ןרקכד ךוכ ךיאלל תייזו תינז לכל הז ךיתכ הז ןיכוכ
 ^ נוועכ£ קמ^ ^ח לע התא ינח אלא הז ךטל הז ךיכ ןיכ ןיאש יתורד למט׳וסכש ךיפו יחרז מ לתט <נ)סכ

 ןז-כוי* ץכוכה ןמ קחרתמ עקרקב ןרקבש ךיכה .סנכנש המ לכש םשל סתיא השוע ךכיפלו 'ימעמכ יכשמו :
 ;־ץמעו יכיעכ״רנ ןכ דנ לככ סיענוכ והיש ןיכט שי ירהש דוע רשפא יא ״רעמה לכב לבא הברה ןאכמו

 ^ויעלמ עברא כ'א ללכ הזמ הוכנ הז ןיאו איה הושכ׳רעמבש ןיבטה לכ אלא יכה אמית חל יאד
 ^קו:)ת3)ז>כוחסה תירועתה יתש לכל ה״הו תיתורד הרעמ לשותיחר/מ הרעמ לש ןיכטל וה ל דיכעיכיה
 ןועיג^המסככ׳יוזה ןמ המא ינח קחר 'יכרעמ תימורד ןרקבש'יחרזמ "רעמ לש ךוכ ידדהא ןיכוכ יעגנק

 : הזכ תיכופנ תיחרזמ ןרקכ אוהש יקרזמ לתוכבש ותואו תימורד הרעמ לש ךט
 ;3/י מ]א תיוזה ןמ קוקל יניא וכתור דגנכ טיא אבס הזו התא ינק אלא תינזה ןח קוחל הז ןיאד ןויכד

 /*:*המ רחא עשוהי ברד הירכ אנוה בר ;הנחמו תימא השלש וריבח לשב שבככ תחא צכ אנמכ המא
 >דיפ1>ל סושמ ידדהב תירעח עברא ןיכט יעגנ אל יכה וליפאו קיתעמ וניאו ןה ןינש סלועלד טושפית

 הזכ לקד לשתיירחכ ןוסכלאב תורעמה יתש לש ןיכמה ןייושע אתורקכ
 ח תומא ח אתירח יכ ןיכט׳ק ןיאנמ ןהבסתירעחה יתש ילתט לש עקרקה והל אייה התכ

 הגיזמש אכיסכ!י והל ווהד ברע דחאו יתיש דחא׳ילתטה ינש׳רואכ עקרק ומוא יוה תיעבורח תימא
 ^ ייכוכ ח ןוסכלא יתיא ךיד תאנל ןכתי ךאיה אשזילקז ילס דח ונייהד ׳ישמוח רשע הששו תומא

 .\עב1^החא א י* אלא יוה אל והיאו התא ו׳ט ירה תימא עכס לש סיתניב׳יריגא העבשו תוחא הכזמש
 ז*ת/רפ : סש ךרד ןיאגויו ןוסכלאב ןיעגונו ןיאניי ןלונ תזחא עברא ןיכטה ךרואד ןויכ ךמרכ

 ן>.קזכ י ר ךנהל וקית אל אמיא תיעכיאו : ןרחאדפ קיתעתכ יחנ יכהו קימעמב אלא ש׳רד אויקיתמ אלו איכ-
 ןיכ י י*" ןתיא ילפינכ ימנ אכה :ןיתעחשכ ןחקל ט אסיס בר רחאדכ אלא קיתעמכ ש״רל תורעמ עבראל

 ^ת.ת3;ך!רונל' ',׳ נ״עיו ךיכל הזשכ תייז ןר קבש תינקירה המאה ךיתב ןורחא ןושללו תינקירה המא ינק ךוכ ןתיא
 *.יכמד-ייזרזאצ שר אתאזיייתניכ לתט והשמ אהיש א£ ודינבש לודג ךסל ךכ לכ קיזמ וניא אוה רנקד ןויכו םילפכ םש
 ן?3תכז־>כק ינישה הרעמ לש תימא״כראה ךיתב ןהש ןיכטה יחכ ש׳רלו :םילפנ ךרסל ןיכט ינש םש תישעל רבק הנוכ
 ?}י׳ית^מאנומה רדכ תכסמ ןיסב םתה ןנת:ןכרא ךותל ןיסנכנ וללה ןיכט ןיא כליהו הולא ינח אלא ןכרא ןיאש
 י7ק/*3ץע>די/יה אלש הליחת םירקא סיכש אנמ כ חאו תח ןאכ שיש"דמ סא לבא תח ןאכ היהש וישכע דע עדמ אלש
 *כ?) ריזכלק^יהלשכמתדכ הל*קת השלש וא ןיעזדי נ ויהיש דע ןתסופת תאו ןלטונ אלא ןמוקמ תונקל תורבק תנטש

 הגק * 3פ ;מיןלמ/*לד סוסמ תחל והנפח תירהט סס תושעל הנור סא ותסופת תאז !לטמ וכרדכ בכשומ תמ :הל ירמנ
 ןכ^/ה3 י/*>תייהל היה^:* קמלה ידי לע אצא הרובק סנקמ הזה םוקמה היה אל רמימל אכיאד השלש יוה אצד ןמז

 בי/* ,\ סג לטונ וכרדכ בכשומ)גורה אלו אוה תמד ןויכ והימו סשצ והורכק תורבקה תיכל



 אצמ ןחסופה תאו^טונ םיגשוחסופח
 ינומש 1ןז עבראמ ןהיניב שי סא השלש
 ןלהלו ונממ קרובו׳ורבק תנוכש וז ירה
 םירשע ףוסב דחא אצמ המא םירשע
 ה־דכא םירשע ןלהלו ונכמ קרוב הטא

 םילגרש

 זבנק י4סש?2ני•. : ארתב׳זס ישש קרפ תוריסה יוכיסה ׳*6י#ו6?4!> ,
 'יפ׳סיפת׳ועיש המכ רדכ תכסמכ שרפמדכ ןתסו^י^
 ,קרקכ׳יקפט ,שלש׳פזקן׳וקית רפע לטינ קודצ׳ר^ /*>1ך
 '/יכדמ ןל'קפנו תח לש בקרכ יבישחד לכה לטינ; ה)1זי?
 *לצמ עקרקמ רמולכ יתע 3יט םילכממ םילכממ

 ?היאצמש גירה ייה
 ללכ ימיקמ הנק $ דיי*נמ
 רמימל ,אכיאל הסר&וי/
 אל סא ןצילפכי ג^מני^
 יקיפסל אכיא ןכרדבי הכ*;מ
 סא סגו הסיפת יל ןיא׳/ ,/*ה
 ביצש ןיד םהל ןיא ה*]תויהי
 םשמ ןליכ ןלטינ אלא^?1יי3ק
 הכשח ךהצ( סתה ^ףי*7מ

 טרפ חולכ יונמל ט־£#|§*־
 'פיסב ינמימ אליליחת םינשי עידי ןהמ דחא ס# ; ,:
 גילהל טרפ תמ תירבק תצינש זז ירה השלש
 *תחלק תניכש ןהל ןיא 'ג ןה יליפא ןידייגח ואצת^^,"-
 ככשימ הליבקל ינתיכ אלו ינלהנ ןאכ רחימל אכיאד
 ייתיכירי ןיכ יל תכומ ישארשל טרפ יכרדכ בשייל עלפ
 תמ׳ר&י ךרדכ ככשזמ ןיאו ליאיה איה ייגרמימל אכיא7
 אהיש דע סשל יהיכילשה תלעב יארקאב איה רשי סא כ'א
 דכליה, תילבקה תיבכ ירכיקל ןאכמ יהילטיי יאנפ סהצ

 הנצס אכח : תירכק תניכש אלו הסיפת אצ םהל ק׳'4
 ןישארה ן ב שי סא : הז דכב הז ןכרדכ סיככשנמ סיתיי־' ^

 תורבקתננכש הז ילה קל בייק יא תימא׳דל בירק ישילשל
 הכית אנתיאהל היל*ריבסד ןמרקיי יסקד ןאכמ'לטי אלו,"
 סירגקכ 'יתמ׳גס ימכ היליריבסי׳ח לע ׳ ימא ד■ הרע מ לש
 תימא׳ג דכיכ תיילא עברא אלא הבקר ייה אלד לתסכ
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 יכרדכ • בכשומ ןכיעבד איה אכחנ אקזדד עודיל טרכ
 יימ ימימל ןל תיאל סילי ןב חניח ישאלשי בשייל טרפ
 £ איה לארשיש עידי לכא היל ןניבתיח אל איה
 א יאמד ישוריפל אמיתי הסיפמ יל שי היהיש ןיינע לככ
 עכסומל ד*ס זטא׳כיעמשא
 ת יל. היהיש סירני יכרדכ
 לאר&י׳יהש עודיש ןויכ הסיכמ
 אימיד יוה אלד השק דנע)

 י איחיל אלו ג>רהל טרפ תמל
 *רע "יכ יכרדכ בכשומ)תחל
 טרפ ימחל טלפ שרפל
 'תהתאקדעודיכ אלנ עידיל
 ")ההד*ליחת'ינשי עמי דמא

 נ סש רבקכ איהש עודי
 ימחל טרפ יאה לבא לבקנ הריבק ססלש עודיש אלו
 ירבק תניכש יל שיד סש לבקנ הריצק םשלש עידיש ונייה

 איכמלכ יליתי רבק איהש פ׳עאז םשמ לתינפנ ריסא)
 ןמיקמ יהנפ ימינפל ריסא ע,דיה רכק ןידה רזלגכיפב
 ריזנכ רמאד אהי ריזנב ילפ ןכו אבש״ל האנהכ ריסא
 הלירימג א/יכליהל ה פ הליחת יא׳יעילי ןתשלס איעבד
 רבד ייהד אמכליה ןאכ ךייש אלד י'רל האלנ ןיאו
 תיל עילי לקא)'יעולי ייה אל "ינש סישכד סעכ יב שיש
 ׳ינש ןיידע סס ייהש ןויכ סש ןתינ הליבק םשלש ימימל "ל

 סינס ןכי סיעזדי םינש ןתוא ויה אל הז דבקנשב ילהמ
 * ןניאש וא םיעודי ןתשצש לכא הלימת דחאו םיעודי

 : סש םוחינה הליבק ססלד אתלימד אמתס ץעמי
 אכתיאהל היל אליבסל ה פ ח דעי תימא עבראמ

 םיתמ גד יחכ היל אריבסנ ק לע תימא די רעמ לש הכיתד
 *יל השקו תימא ד אלא דה אלד הלעמ לתיככ תרבקנ
 איתא אלל ימנ קדימל היל היה ןנבר יא יכח קייד ןמקלד
 € " וטל דוכ ןיפ ןיא אהד רמכ אלי רמכ אל
 !הימי ע בל םייתניב החא אוהש יניתנשמכ שיש דיעישכ
 עלסה יפכ לבה רמאד גכשילכ אתיירכד רתימל אכיא
 כ יתכ אתיא תמ אינימהד הכשמ ךהד י ר השקה דועו
 המא קליב קדובה אפיסב םתה ימכ ינתקי תיליהאכ
 קב םיחפט כ אצא אכיצד אכת יאה רבס יאו התא תינחו
 יאחא עט׳ירנ יכה ואלב יהימו המא ׳ינמ יאמא ןסל ןיכ
 רחאד ן אחל םתה אכיאד תיליהאד אתפסיתב יכתקד
 ןייכ םיתש חינמ יאמא םיתש תינמי המא קדיב ה בל ד
 רמאד הפל השק יאדו לבאי יכל ךס ןיכ המא סא יכ ןיאש
 מ ראשלו ןניא ולאכ סייענמאה תא ןיאמ ןמסב ש׳ר
 ל יפרטני ואיה)*ח דעו תימא עבראמ ןיערטכמ
 דה כ א יניא י^אכ סייענחאל ןיאמ דא תימא ד ריע של ׳

 י• !יי57 םיחפט ינש אלא תייהל ןיאו ךוכל ךס ויב החא

 אכק י־תקד השלפ ןנהד ת׳י שובחו תומא׳דב ןתשלשי
 ךוכל ךוכ ןיכ שיו ךרואח סאו הרעחה כקורמ והת סיכש

 ,יכפ גחורבש םיכשצ ונייה תומא־דויינתמד רועישכ המא
 המא " ןיסב אצמי ישילשהו ג ןרה ׳ייתניכ החאי תימא

 ןיייזזב בראמ המא ינחיירעתהיקירמ המא ינת תיעיבר
 )לאכ יעצמא ןיא חי שחמ ןיפיצר ואנמשכדייפש יתא תשה) . !#״ ; ^ ו^י ...
 ןצהצז ונמיה קדרב :ךוכל ךוכ ןיכ החא אלאכיל ןניא הנמית הרעמ ינפמ תימא ת ןיידע רצקל זיתו ןאכמו
 הרעמה יפצכ ויתולגרמ דנ חינהל ויה ?יליגל המא "פ ,דיכ 'תאק אל יאמא ךירע ןחקלו החא׳ככ ירה יז דגמ9

 ו !יי *ד •יוי־.^יי: # _

 " ן*" /*׳ 7 ^׳1 ן/יי׳וי'♦׳

 ןיכסה תשש ןיכש תיריוא׳הל ס'חפט,י ןהמ אצ םיתפמ
 ךכליהי תייזל סייתפט וראשנ ריא)ירייא !בל סייתפטן
 גהז רמיקל אכיא תימא עברא ךיתב השלשןאצימשכ

 יקיפסל ביא ימנ יכהיקתפה דגנכש הלעמ :ש רנק לתיכ
 ןכו ןיכיכה לכ יאלמתכ אל ןיידעש אלא ך)ראה לתוכה
 ׳לעמה ךליאכ ןכירמא 'ח ךיתב ןירזיפח השלש אנמסא
 רפע ואלמתנש 'סיכ השלש ןאכ .םי ןיידעש אלא ורבקנ
 ר ןאצמ לבא תמ ןהכ רבקכ אל ־^דעו הרעמה הלפכמכ'
 יע אלא תילבק תניכש ה>-ןיא#*ם5 ריעיש מ רתוי ןיפמר
 ןמוקמ 5;ק אל),קמל)םויה ןתמעל ח יע םשל ירבקכ קחדה

 הטמה אצמכ׳יסרג אל אבה : רתיי קידכל ךירנ ןיא סגנ
 "ג אנמד אכיה המא כ ןלהל)ינתמ קדמו :הירכיקו•
 שיי רצקה קתפ ידנככי אוה הרעמה בחיר׳ירחא׳דכ
 ןהינש ןיכ רצחהו רצקל ןיק הדגמ ת יחא הרעמ ןיידמ
 'כ הרעמה דצל םיתחה ףוג םילכש םוקממ קדס ןכליק
 £ קדיכו הרעתה ךרוא תימא״ק דג יכ המא
 ינפמ רצחד תיתא שש קדמ כ'חא> ןידדצ יבסמ סילתככ
 יתכ ונייהד שירל ןאכמו ןאכמ הל תימיתפה תורעמה
 ןאכמ תילעמה יתש ליבשכ רצחה דגמ תימא*כ הקידכ

 , , , — ..,גיח
 פצכ י תולגרמ דנ קינהל ייה ןיליגר המא ׳כ /׳-׳ ׳•׳•ך׳ •׳״׳ ןי ;שק ומקני טממ בג י7ט וז דגמס

 דנ^יכופה ויתיצגרחו הרעמ דנל ושאר אנמכשכ ירייחו עבראבש ,יתמ השלש ךנה יקופסל אכיאד ה הו התא׳בכ
 ןצהל-דס סל איה תרקא הלעממ רחימל ןל תיאד תרחא 5 אל ןיידעו הכ ןירכוק&׳רעתל ךרא והז אתש תומא

 יאמנ :זחאכ ךיד5נ תאלמת3
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 1ע* ארתכ וזככ יעיצמ קרב רוכ חיכ ^ןי*ן$3ת

 ')0חד*משמד דאמ״יחד ןישלה ש "רכ אתימקוא יאמב
 ןככר יא ש״ר יא יכח׳ילפ׳דהו׳ירפ ש׳וכ׳תקואד
 ןוכד ךרפיחל ינמ הפונחד דיעי א:ת םושכ איתא אלד

 * אינה ןיתרתי ןירשע כ'א׳ח הכרא ה רעמהי יצזיקד
 אנוסכלאכ קדבש ךדגכ1
 כןה״1 לע׳ד ןוסכלאד ה פ 9- ,, 9 1* ״*. . 1 ^ 9
 ןכתי אל)'ה לעיה לש ןלשכ&ב
 ןוסכלכ׳וזיה ןת׳)לע׳דכירהס
 ;ד )ל היהי ה!כ*דלעדל0
 ראשנ דועו ןישמוחיחו תימא

 לכה ןיכי תיתא כ הטמל דכ
 'ז אלא ךירא טוחה אהי אל
 ש׳כו סישמיק השלשו תימא
 ןוסכ1יב ושייכ טותה ךלי םא
 פ אהיש יי לע עבראמ
 ןוסכלא'חרב לע דועו תוחפ
 אהד רתוילידג׳הלע׳ה לס

 ז תימאהכשי׳הלע 'הב
 ,כהי :דכ שי'ולע עבראכו

 וי־^צב הלה המ וידאש רנדיר םיצגרש
 דעו 'בראמ רב רמא ותסופת תאו ולטונ
 עברא ירבא אה ןנבר יא ינמ הנומש

 לע שש רמא אה שר יא שש לע תומא
 איה אנת יאהו איה של םלועל הנוכיש

 עבראכ ןהיניב ןיאו ןיפוצר ןאצב אינחד
 ןיאו הסו&ח ןהל שי הנופש רע תומא
 ןב ןועמש יברז־־יירבק תנמש ןהל

 תא ןיאח של םושמ רמוא חרוהי
 ןיפרטצמ ראשהו ןניא ולאב םייעצמאה
 יאמב הנומש רעו תומא עבראמ
 יא ינמ המא םירשע ןלהלו ונמיה קרוב אפיס אמיא שלב אתפיקוא
 ןנבר םליעל ןייוהירס ינמת ןנבר יא ןייוה ;יתרתו ןירשע ןועמשל
 אנוססלאב יפנ אה אגוסבלאב אהרפו אנוסכלאב קדנר ןונבו איה
 'ירמא אל ןוככלאנ ירח ןנירמא אנוסכלאב ארח ןייוה יתרתו ןירשע

 ע בהו איה של םלועל רמא יריא כרר הירכ אשיש בר

 |זיו.-ידעןן־נח שיש תיאא׳י יע קנננקייבל ימנ ךירנו
 ׳•דייי7י םי )ללה םיתמ דגנכ אמשד ידגנכש ךוראה
 ה^)מקתכל ךירכ דועי ח ךורא א)הש לתיכב םירובקה
 י?;/" ו*ויו׳ד המא׳יעברא ונייהד החא םירשע הטמ;תו

 חרזמבש הרעמ
 קדנבפתרחא הרעמ ןיידע
 יס)? יו9כ יא ךכחה ברעמב
 ןי^יד^ ?)רנחה ברעמבש

 ד^זיעקריתכ תרחא הרעמ
 רבק ןוסל אנת)

 ר&ד יעומשאל החא □ירשמ
 ן*1 תקן^רנקותירעמ יתש

 ** תע ןיי ןזיןילדכ החא׳כ
 ד/)ג?1>^׳נ תיקידכ׳זדבז

 ושד׳.'פ ולניקופסל אכיאד
 ס*/^* הל ייהד אכיהי

 עיעדי׳מ^ומא חב ןירזוכמ
 דפקדממה ךרואכס עודי

 1?ןד3)י^ןיא)הכחורב אל)
 ^/ייימ׳י^עכרא דגנכ אלא
 973131 יניש הרעתה לתיכ

 המ#פ1טחלמ) הלעמלמו
 ??יש)יכ יז הרעמ אתליד
 ./"ידוי(4הרעח ןיידע שד

 ***±#7? אמליד יא זב רעתכ

 *רח£ ןיידע שי) איה רנחה
 לכ אתלימד אללכי יחרזמב
 <רג רנח היל אקספמד אכיל
 יברל ויתוחיר עבראמ קודבל
 לחא סדא לש׳רקא רנקי א)ה רחא רבק אמש'רעמ איהה אייה הז ת)רכקה תיכמד רמיי יחד׳כ ןלהלז ינממ קדוב:ןיעמש

 םילגרש :אבוט סירקא סירכק הדש ךהכ ןאכ שי ןיידע לי רבק ןאכ שיש יתכד ליעלד תיקידב םשל סגתושעל ךירצ
 'אתשה אכילד יללה םיתמ השלש אנמש םדיק אנמ הליחתמ יליאש : תירבק תניכש הז הדשב אנחכ רבכש ייחא רבדל
 צ קיכשח ףיסכל אנמנש תשכע לכא )תספית תא ןלטוכ׳ט תח אניתה ןרמאדכ יתסיפת תאי ילוביב היה רכדל״יצגד
 *אהי 'ח הרעת ךרוא רחאד איה ש׳ר םלועל : רתיי הרעמ איההב רבקנ אל ןיידעש אלא תירבק תניכש ידיחי אוההל
 'יתמ ןאנמש רחאמ הסיפת ןהל שי : ש*רד אבילא אתיירב ךהד אנת יאהי ןיעמש׳רד אבילא יאנת ילת ד הבחר רמאד
 :יחת ןכ ש' ׳
 ןהל יקית .
 : רנחד׳מ תירעמיסשד בי ןידה ירס ינחת• 'י הרעמ ךרא׳יכתמכ ירתתהן:_ " ...... ... _

 7רעמ דבש רמיצב ח" ׳*^ןלתכ^כו אניסכלאב קדבד ןיגכז ג׳ה :ןנבר אפיס)ס׳ר אשיר)איה ןנברד אעיס ךה םליעל
 ןהב םיש הרעמה י,* היינפל קידכל םבירי סיתמ השלש אנמסכי ׳ד לע׳י ןנברל אייה הרעמה יכ ןוסכלאב הנישאל
 לע ׳וחא ברא הרעמה לתוכ ךיתב ןיכוכה׳וקמ אצחכ׳י יכר)אש לתיככ ןירדוסמ ןה)תוחא׳ד ךרואכ ןאכמי ןאכמ ןיכוכ

 _ , ---— ^-!-<־-^ ^ - -1^בקדבןתיא׳ו
 יונמל לקנ ירה

 ... ............. .1תחא ןוסכלא יוה שש לע תימא דל ה׳הו סיתמא ןנוסכלא
 ןיאש קידבל ך ידנ ןיא הרעתה ללחכ החא׳כירה ןמקלדכ ןיסכלאכקדבת אל הרעמ ךדיא נ :הו ש ןהינש ךכליה איה
 תבוט הכ יל אישקי 'ט כ'ה אתייחיכ ליעל רמאד אכושכלאב אכוה בר רתאדב בתכ םירפסכ)םילתיככ אלא ןירבוק
 ןזשל הלעתל ריכזה אל דוע)סתס אנ)ה בר׳דזתלת היל יר ק היה אל) איה עשיהי ברד הירכ אכיה ברד סתהד אדת
 ןוסכלא תדידמ המיד ןיא אלה םסח איבה הייאר המ דיעז ןישלה תאתינשל ךרד ןיא דימלתה)אתירח אלא ן יסכ(ן
 ,)אי אתייבמ הייאר יתיימ יאתאז אוה אתירבד אכימקזא אה דועו ברעממ חרזמ קיקרב אתויח יכ הדיבעד ןיכטל
 •ליא ברד הירכ אשיש בר רמאדכ עשוהי ברד הירכ אניה ברד אתליח יבג ליעל ןרמאד ס>םח אלא איה םיביס ינא
 :איה שזביש)׳יכ אניה בר רמאדכ ידיא ברד הירכ אשיש בר ירבד לנא ןאכ סג ובתכי )ע ט ךכל 'וב נ'ה יליפנב

 ם״כ יתכא יהל ))הי ןזסכלאב קידכי רצחל ץימש היינש הרעמ סג ןיסכלאב קודבל היל תכרנחד ןייכ יכה יא ךנישקחו
 אנח אל הנישארבד רתאמ׳יסכלאב תינישה סג קודבל ךכ לכ )רימתה אל לבא היל ןיבייחמד אוה אנוסכלאכ אדח יכשמו
 עברא םילפנ לש הלעתי ילפינ ייה םיתמ השלש יכהד ןיגכי ןיעמם׳ר אפיס ך? רמא ילי א ברד הירכ אשיש בר ; םילג

 'ישקתו * : התא כ ירה התא ת תיכישה הלעתי שש
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 ץ - אדחפאבנ ימע קרפ תוריפח רבוטה

 ירמא אל ילפינכ ירת :דקי !הל 'להל׳לב ילפיככ הדתל*קיר
 גהל תיל ליעלד לכ קכלד ימרז : םילפנל תחאל /*דד
 אכפיא י סרכ יכנל ןיאלל היל תיא (לעייש יכרצו ןי/וזד
 םירבקנה יתמה לאש ןיכ היל חנמל ירקימ :ילל ןנז#תז:

 ימנ אה >*ל9ינב אהדמו יתלפטנ ע׳כהו
 תשל הייכפיא דהאל ןרד/*7

 יעסכ אל : קכש לא סכאע
 4 רקלנמל אתעדאשיכ ז

 םרכ םשל ךכליה ׳ייתזב^
 € עטנ אצד ןליכל לכה 4>ןיכ

 .סרכ בישק אל ותג?'!#
 יתלנפלל ריזחל ןללכל "?עד#* *
 ורבקנ ירוינל ־קל#"**
 יארקאו קקל1י <ע
 < ןיאד 'ןלזכו!ת.1מק ׳

 ןכיבשק אל ןמלק^ףהז
 דיכע סרכ :הרלבק^ילכןן
 רלעישכק רתלי עטנד שיכיא
 רפש אלדל׳יעש׳יטשד לבסקד
 טילקתש העיטנה יבינל ליהיצ
 אלש התיאל ראשית חילנתי

 סק .£)*$0*
 רשסח אלד שרפל ןיא ילזפימ ןכקיסע יאתכ א3ה
 ורימחה אלד כ דע אלא היינש׳רעמב קידכל
 מ יכה רתכ ךירפדח םילפנה תיעליל קידכל יאה יליכ
 יחקלמ למס יתייאד עמשח ילפינב ימנ ךנה ילעימ ןהדמ
 ׳בראמיכתקאהד׳קזילפיככ

 ילפנ תיפחל׳קדעלתלמא
 אשירד געאד ל*נז׳ו א&׳כיא
 ינתקל אה וימ 'יללדגב ילייא
 ילייא כ ןלהלי ינחמ קדובל

 *אשיוא יאק אלל ילפינכ

 *ללריפ רכלמה ךלע ןילל

 ןנלרמא ילפינכ דח ןליוה ירס ינמת ילפמב
 ןנברד ימרו ןנירמא אל ילפינכ יחרז־־ו
 םרכייגתר מ רדא שי׳רד ימרו ןנברד!'*!
 םרכ וניא׳וא ש'ר ומא רמ׳וחפ לע׳וטנה
 ן־רא׳יאורו םרכ !־דז ירה ירכוא׳ימבחו
 ןנכררא ןנברד 'ישק ןניא ולאב יעצפאח

 אישל אל ןועטש׳ררא ןועמש ינרריועמשרדא ןיעמש יכרד אישקו
 'ושפמד ןיכ 'יל'םרחימד ןינמיז אבה קעיל׳ערא ישניא יעטנ אל תה
 ירקימ אל לונימר ןויב׳כה ישק אל יסנ ןנבררא ןנכרר יחנמו ירקימו
 יניצר יזהיל ריפש אלרו יפש יפשר והיינימ יה םא רמימ םתח רבק

 ד

 סרעל היהד רוקעא הילגו•
 תודפ^רכופה^? ךלע ןירה ג&׳&ייז״י&ג?' :?עייסל

 ",דיס רכומה ךלנו ןרדה

 ינא רפע רלכ תיכ ריעישכ לריבתל יוופואזו■
 םיתאס ןלכשק יפל לנייהד ךל רכלמ
 בישקל אנ ןאכחל סיסמקלע האמ ונייהד קשחה רצקב
 רמלק אלה רזכ תיכש ׳כ לע האת סיתעפ ל'ט ללכ תיכצ

 יכ ׳נש תופיא הרשע איהו
 התכל רמלק סיעכה תרשע
 ,הל רקא ןכלת תכהל לפיא3
 אנמנ ןיאס השלש הפיאהמ
 םוקמ לאצל ןיאס׳ל רנכ תיב
 האלכת רלכ עורזל ילארע
 לרעישש ןלבשקיפל א£ למאק
 אלהו ה:ה אכשריפלכ םימכו*
 ינחל םיששל םיתאמ עלכיוב
 י^ז־-ג ^ששל םיתאמ לע קפונ
 ןכימ טעלמ רבדדזעל קפמ
 י״של־דקב תלאה קרפב׳יטר'יפ
 ילארה רמללכ רפע רלכ תיכ ג

 רפע רוכ חיכ ורכחיר דועו&הד
 'יקופע'יעקג םש ויה ךא רכומ ינא
 םיחפמ רטע ןיהוכגיעדס וא םיחפט י
 הפע ןידרפנ ןאבמ וחפ המע ןיררמנןניא
 ויה ולפא רפע רוכ תיכב ור רבא םאו
 'יחפמ הרשעכ רתוי םיקומע ןיעקנ םמ
 םיחפמ הרשעמ רחוי ןיהוננ םיעידס וא

 'טג :חטע ןיררטג וידא ירה

 רכומה

 יכה'יפ*ד אתוכרל רפע טן>מ׳ארירפע רס ?^י1ל
 *לקה׳יפש למכ אלל המע׳ידדמנ׳יקפט ימ תיזיפ"

 חעיגה׳יעלס ןללנ/יפא םתס רלכ תיכ א2 פע צ א אל יאד
 לכליה תנשכ ניסרנ אלד׳לקב׳יפ להדש *שירקלבח
 *גילפ המנע לב ליה תנשבד

 ןיסילקמ ןיא יפכ לא לחשל בל
 ןכיסרג םירפס בלרב יהימו

 תנשכ הנשמה רדסכ םקה
 מ לבויה תנשבד ל י״ל לבויה
 לכליה ׳חאש הנס׳יפש עמשמ
 אלדח סמח סישימק תנש אלו
 המנפ לכליה תנשכ ינתק
 !חמשו ברד׳תגו לפכ 'חאקדג
 לבויה תנשב בקבד ג׳עאו
 כ ע םתכל'חלגל הדשל בלשי
 קלקל שי החנע לבליה תנשכ
 לאל ׳רקד דומל הרלת קסלד

\ 

 סאל ביתנדמ בר ךילי ימנ סתהל התצע בותכל היקרוא לעיגל םיעלס הללג 'יפא רפע׳מא אל םא לכא העירזל
 יתכ ימ א למש׳יל ךירפו ללככ לבליה תכשל לכליה תנשמ קקיל דיל היל ןיכז ירפ הכ קמשיחל לא תינ תלגכל אחשד

 !יא ; לכליה׳נשב רכלח ינא עקרק רלכתיכד יניעב הארנל הנלתתתה לע י
 ז• <ניעכל״ינירח םיעקב םיעקנ ־•יעיגה םיעלס ללוכ וליפא
 לע עברא ןיבקרש ןוגכל הרשע ןיהלבג לא ןיקזמפד ןויכד קלק עקרקמ םלש רלכ תיב לצ ןתינ אלא המע ןידדחנ ןיא :
 תריט ןל היהי)דחא הדש תיכקל םדא לש יתעד ןיא תכשדדיחיה׳לשר ןיינעל וליפא ןמצע ינפב בלשת םוקיי ללהד עכרא
 ןיאד המע ןידדתנ קמועכ לא הבלגכ ןכימ תיחפ : מגברפמדכ׳טלילי הלעמל'ללדקמ ינשכ עורזלו שודקל תידש יתשב
 תינב : אל יפט לבא רלכ תיכב יליטב ןיבק 'ד דעד שרפמ תגבל להל יליסכל אתייפ 'יעקני יפרט יאלג הדש
 םיעקנ סש ליה ׳יפא : שמח רפע רזכ תיב אלל רפע רלכ תיכב עמשמ יכהד רפמ ןינ םיעלס ןיכ איהש תלמכ עמשת רלג
 להא יכהצד לפקמ חקולה ןיח ןיבק׳דח ׳תליייה יא והימו יכה יילפטל רזכ קיבכ יכהא יכהלד המע ןידדתנ׳לכ זעסנמע

 'עג :יניעב הארנ ןכ ןנעכ הפירח השירקצ ילתרל רפע ל׳אד יאמ

 2,ד נ זב
 *.י׳.*■
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 ארתכ אבכ יעיבש קרפ דוב ודיכ

 "תיחל ׳בילו״רפכ בותכה ןובשח יפל המע ןדדמצ ן[־א
 רכומה יהלשב ןכת הל ישדק אלד התע ןידדתכ ןיא

 רמ /יפא ולוכ תא שידקה הדשה תא ש דקמה תיבה תא
 ךילע הט יאמ כ'אד דועו ה פכ םיעקכו םיעלס ש׳כ תנו

 יצכ הדש איכתהו י:ה ריתב
 )שידקמש יפל ישדק יאדו תה

 ת ןיאש אכה לבא שוריפב
 ללכ ישדק אל שוריפכ שידקמ
 יפאבושידקיל יאלפאד
 יתש ש לקמה ה פ וה״שפנ
 הז אלפ הז׳ודפללטישתידס
 הדשכ'יפא כ*אד ירל׳רכ ןיאו
 יפל וייח תידפל לוכי דחא
 י׳ריעס רמוח ערז תיב ןמשמ
 קרפב למא הזוחא הדשכד
 הדופ ע'הלד ןישודיקד אתק
 םתה יגילפ אלו ןיאנחל לאוגו
 הכקמ הדשב אלא ןכברו ש׳ל

 'ידקחה 'רפכ ה פ0 ותכ אלו
 'ארנו ׳זוחא דשב גילפדוהדס

 יפאכ ושדקילו פ'הל *רל
 הרמא יפיה 'תולכ והיישפנ
 תנע ינפב ןיבשחכ ןהש יפלד
 ושדקיל המע םידדמנ ןיא
 כ יפאב סיבזחנ ןהד ג׳עא
 י׳פא יכה רא :והיישפנ
 א ןישל ימכ ןאכמ ׳וחפ
 יאדעמשחד סגחממיכה יא
 ׳יאצמ ןיעקככ ׳גיחקומד ואל
 אהי ריפש יתא הוה םימ

 'רפימל כיא םלועל םיעלסמ

 תעשב והדש ש יד קפה םהה ןנח שג
 'ירועש רפוח ערז תיבל ןתונ לבויה

 'יקומעיעקג םש ויה ףסב לקש □ישמח
 ז־־זרשע ןיהובנ םיעלס וא׳יחפט הרשע
 ןאכפ ז־־־רוחפהבעןירדפג ןיא □יחפט
 'ישפנ יפנאנ ושדקל יאכאו הםעיידדפנ
 ש^ל רוב תיב יו.—ו אלד ןויכ אפית יבו
 אגש יפל לית הכ הדש 'יגת אהו ישדק
 ייאו ףסב לקשיישפחבחועש יסוח ערז
 תוכרל ןינמ הזה ןיינעכ שידקהש אלא
 בקרה ה*ס יצהו האס ךח ד יצחו ךחל
 בריכא סיפ הרשמול'ומלת קרח יצהו
 יאלב םיעקנב אנה אכה רנ אכקיע
 'קחוהנט העירז ינכ ואלד ןניקסע יס
 הניכ עפש □יעלסד אימוד יגתקד יפנ
 ו־-דנה יכנ ןאכב תוחפ ו^ליפא יכה יא
 אעראר אוריש ורקימ אעראר ינאגנ
 פעא אפפבררכא יאמ אבה ורקיב

 ןיא ט ס םמ (יאלפ ןיאש

 ש1יאליןןיונ.)בוידש ןמזצ לבויה 'עשכ והדש׳ידקמל ׳תג
 ק/דכ וי ותב הדפכד יכרעב ןכת גהונ לבויה ןיאש ןמזכ
 זי?פ ^6 ן}׳וא גהמ לבויה ןיאש העשכ והדש שידקמה
 ^1וודיימ-)בויה ׳ליחתב ותזוחא הדששידקחכנ׳וכ ןושאר

 )־!׳•יג ו3 >> ד )ב ויה תנשכ <ס רנ
 ץכיי1>ב1אה יארימאד

 נבויזי^גתב והדש םידקמה
 קר/ג ז/כרחאכרהמנע

 ) יגאד ק עקרק עלז תיבל
 ךקפ )קוי סיסחח העירזל
 זעי/דזיז* הלסמ סאו בתכדכ
 ךבר^י תיהו^הל שיא םידקי
 מי-יז^|ש רמוח ערז ;ערז יפל

 *רוכ תיב ונייהו רמוגו
 ייודפל החעןידדמנ

 יבי׳ן^ר שרפבכוכקה ןובסמ
 ז*)ד ק,יכי ןמכע ינפב הדש
 ד ןעקלדכערז הדש הוה

 *ייז0>י י׳עקנכהל ןכיחקוחד
 היימתב א1י ןידפכ ןיא סימ
 ק.) קיפמ סיכהכתריתכו
 ^דקיבבויה׳כסח סאו יארקמ
 ^יזיא ןיינמ דמלת המ והדש
 לקומע 'יעקנ םש ויה רמוא
 )ער המע ןידדחנ ןיאש ט

 . העירזל ןייואל ןניאש
 ילדיס ייונשל ךרטציאלמ והייכימ ךירפ ימנ אתשהד
 ךימעטילו רמיחל ינח ומוקמ המכב והימו ירקימ אעלאד

 אהיס׳ניעכד דיס אל ארקיעמל יר רמוא דועו רמאק אלו
 השודק העירזל יואר אהי אל וליפא אלא העירזל יוחד
 יכה םושיבו םירועש רמות ערז תיב ןיבשחיפל
 )הבינו תחא הדש לכה דהי ןאכמ תיחפל ריפס יתא הוב
 רחאקל תשה לכא ן״נע ינפב ןיבושק ןיקומע וא הרשע

 יכ :ימכ ןאכמ תוחפ׳יפא העירזל יואר ןניעבד
 ןוכשת יפל ן״נע יכפב םיעקנה ןתיא הלפי הניישכש
 הדש'רות תשידקכ וניא ללכ עמשמל ןידדמנ ןיא יכת ק יאמאו הזוחא הדש ןידכ ףסכ לקש נב םי רזעש רמוח ערז תיב
 ת ריתנ ןחנע ינפב ישידק אל םיעקנה ןתיא רוכ תיכ יוה אלד ןויכ ת׳כו :ןוהיושב תידפיל םימד תשודק אלא הזוחא

 ילימכ ןיא רמיחל בילו והדש
 ץ;יהד ללכ ישדק אלד המע

 תיכה תח רכומה יהלישכ
 תאיידקההדשה תא׳ידקחה
 שנו תגו רוב וליפא ןלט
 ןכימ תיחפ םיעי סז םיעקנ
 לבויה רחא סאו סינהכ תריתב ןל אקפכי המע ןידדמנ
 םיעקנ םש ויה רחיא התא ןיינמ לת המ והדש שידקי
 *קפט׳יח תוחפ 'יהמג םיעלס וא הרשעמ תיחכ שי קומע

 'ןדפל המע ןידדמנ :והדש ל׳ת המע ןידדחכ וליא ירה
 ןידדחכ ןיא יאמא: הנשל רוכ תיכל ןוידכופו ע'ס ןיבשחל
 ןיא םא רמולכ והיישפנ׳יפאכ יסדקיל ןובשח יפלתילפיל
 לוכיו ןחנע ינפב בוסח הדש ןהש 'יפל התע ןדדומל הנור
 תידש יתש שידקמ^וחנע ינפב דחאו דחא לכ תנדפיל
 י והיישפנ יפכאכ אהי/י ושדקיל הז אלכ הז תידפל לוכיש

 אמעטד ןויכ יכה יא :והדשב תידפיל אלא המע ןידדחכ ןיא ךכניה ערז תיב יהל אנירק אל> והניכ העירז ינב ואלד
 םהל ןיאו עקרקה יעוקיב אעראד יכאנכ : המע ןידדתכ והי אצ יתכ׳ימ ת חפ וציפא העירז יכב ןכיאד סנשמ
 ירדיס *. הדש יבגל יליטב יכאגכ והנהד ערז תיב איקנ הדשה לכ ירה העירזל יואר הדשה רקיעל ןויכו ןמנעינפכ סס
 יאק ידדיש) ־יאק סיעקכאיכאנכ תישושבגו סיעיקיכ הב והי א:ס ינטהרו טקלמב טקליהל עקרקל רשפא יאש תישישבו
 ןיא^מ סיעקכבימכ יתנ ירי מ יח המע ןידדחכ ןיא יכתקד הריכמ יבג׳ינתתד הרשע םיקומע םיעקנ יאמ אכה:סיפלס6י
 ךכגיהו שדחב יבג ?רמאדכ קמע זילדתנ העירזל ןידחר ויה יא לכא יפמ ייל תיב ללכב יוה אל ךכגיהי סיע1סד איקט סימ

 • ״י ד תד ,יתד שדקהל הלטק ימל אל אתציד )א
 'קיק " ע; .י 1

 םדקה טג ןרמאדכ קמע ןילדתנ
 ןיה



 אסק ארתבאבב יעבש קרפ רוכ תיכ
 ייולגל איתר רכנתי הילע ךכליה תקולה הנוק ןכתעדלש היה עדוי רכומה סנו חקולה ה5;י ינשכ ול רוכמיש
 הרינקו העירזו השי רקב הבורמ קרוט אכיאד תודש ינשכ תומוקמ י:שב :קקול לכקמ אל שריפ אל7ן/ט/
 ׳שיר אנת המע ןידדמכ ןכת תוקפ יכתקד אפיס סושת רמולכ ןכמ תיקפא :דתיב לודג דחא הדשמ ךת;׳
 והיתי המע 'ידדתנ והנינ העירז יכב ואצד ג עא תיתפ יוהד אכיהד ןכיעומשאצ והניכ העירז יכב ואלד מ״ע)ק;מיעקג

 סיעלסד א ימזי־
 דהא וקמב ויתלעמ ןחיש הצור םדא ןיא > ווה אל יא יינ]׳ל.ית;;>
 היקחכ ׳ומוקמ השרשו םינשכ 14 ואריו 1יד7מנ זיא
 חכ ינחק סיעלסד אימוד אהו אניבר הל כנםח סןןעג י/סין;0 ?ץ>1ג
 ףא וח־וניג ז־־־דעחז יגבואלד םיעלס
 כ והנינ תעירז ינכ ואלד יסנ אבה

 *עלסל׳ימוד ימכ ינחק יב

 קקודס פעאןאכמתוחפא
 ןזיכמ׳וקפא ןאכ רמול ימכע
 אקיד ליעל רמאק ריפש ת״מ

 סיהיבגאד יפט עמשמל ימכ
 סיעלסד 'ימוד יכ תק הרשע
 יכתקל אמ אשירב אהד

 :ןאכב חתפא סיערסד אימוד ינחק יכ סא :סיעקכו סיעלס
 תעברא תיב הפאש "ישימ קחצי ד רמא הטע קרדמנ ןאכמ תוחפ
 אייח בר ןיבק תשמחב ןיעלבופש אוהו אמח רכ אכקוע בר סא ץבק
 אייח בר יעב הרש 1לש הבורב ןיעדכומש אוהו ןנחוי ר א אבא רב

 ן-רימרי יבר יעב וקיח והמ הבורב ןטועמו הטועסכ ןבור אבא רכ
 םא אנאה וקית והמלתלקע רד והפ׳יגחטציא והמ רושכ והמ׳ישכ

 הנור סדא ן׳ז*7;מ*עפ*>;נ
 ליעל קמתדמןיקידגומ►
 איקוד ט?קד י)*כז*ן9*ד
 'ימוד אקיי7ק י^־י>׳ע^7
 ׳רטמ י54 עזי ןי׳ז*7ס׳ע.)ק7
 י׳עלסד׳יחוד פ׳־■ וגחד*)1י3
 העירזל ס*ז/*רן^׳ז*מיעקק
 ה" ה רתל
 טקנד אק/?ע״דזנ*״;ו*>3
 א ימוד ?4*רז3ץוו<רן׳וי4:
 הל טקנ אייקזמיייזנטהי

 :יכתק יזמ*)ק7ו*ימו7*ו

 אלד ןוגכ דדחנד ח״ה:העירזל וזקאלד סימ םיאלמ סיעקנלה״הו המע ןידדמכ קימ תוחפ ןיתשי^3ןר*נו^יו
 אל ןטק׳דח יפט לכא:רוכ ינקב םייבקל ה הו רוב קיב אוההב *הל תפרנמ יכ ןלוכ ןיכ ןלבקי/יומין&תטן^
 ןיבק עברא והכה ןיעלבומש אוהו : שיכיא ליתמ אל יאה ילוכו חקולל רכוח היל יכקא רפע ייכ תי7(*ו>דןך>ט£
 ןירזופח ןכיא סא לבא יציטכד ןיבק׳זב וא הששכ ןוגכ רתוי ןירזופמ סא ש״כו ןיבק תשמח לכב ן־״ל/#נו:ןףק**
 /יבק ,ד אקוודויתד ןיכק 'ד הכתר דקא ןכאכד המע ןידדמכ ןיאו יליטב אלו ומד ןיסכוכמש ומכ ;ק5זיףףיקק7:

 אבא רב אייח יבר : המע ןידדחכ תתא עלס ווה וליפא׳רשע ןיהוכג ןיאד ןויב ץהק7מתיזי!>
 המע ןידדחכ ןיאו ןיכק 'הכ ש כ1 המע ןידדמכ ןיאו ומד ןיפינרכ ןיבק 'המ יפטב ןיעלבוח׳יפוי ןכתו"יבר
 בקה יעבר םיעבר יי ונייה ןיכק״דו ןיאס יי יוה ןכורו ןיאס״ל יוה רוכתיבד ןוגכ הדש לש הבירב ןיעלבומה ?יהיו
 אלו ןיסכוכחכ יבישת האסל עבורמ רתויב לבא האס לכל עבור ונייה הדש לש הבורכ ןיעלכומה ןיבק ד וו
 'טישפ הלש לש הבורב םיעלבומש אוהו רמאד ןנחוי יברד אתלימ ךהב אבא רכ אייח׳ר יעב :המע ןידדחנ ןיאו י,
 יכה אלא לטכד ןיאס ויל ןיפכר וי האסל עבור ןוגכ ?ושכ ריכ תיכ לס עבור לכב ןיבק עבראה לכ ןירחפמ סאד
 הכורב סילזופדןיעכר ז ונייהד עברא לש ןטועימו ןיאס 'זבןיעברט- ונייהד ןיבק'ד לס ןבור םא יל איע

 /יאו ןה ןיסלוכמ ןיבק עברא לש ןכורל ןויכ ןכירחא ימ והמ :ןיאס׳טב סיעכר״ז ונייהד ןיאס ט אוה הדשה כ>
 ןיבק עבראה לכש ימכ ןכעכ האס לכל עבור ןנחוי יבר לס ונוכשח״יפלו ןיאס'זב ןיעכר עשת יוהד סושמ יוארכ ןירזופמ
 ד וי ונייהד הדשה לכ בורכ םירזופמ ןיבק עבראה לכ ןטד ןויכ אחליד וא התע ןידדחכ ןיאו ימד יוארכ ןירזופמ ןיא
 יטועמל אתא אלו הדש לש הכורב ןיסלבומ ןטק עבראה לכ והיש אצא ןנחוי יבר דיפק אלו יחד ריפס ןיאס ויב ןיעבר
 ןירזופח ןטועמו ןיפסל ןטק 'ד לש סכור סא לבא יאדמ רתוי ןיפונר ןלוכ יוהד הדש טועימכ ןלוכד אכיה אלא
 }טועימו הטועימב הכוי ג׳ה רקיעו יניעכ הארנ ןכ המע ןילדמכו יתד ריפש הדשה בור ןיספנת ןליכ ןטש ןמבו הפי

 סתהל אבוכק ןיעכ עובירב אלו הדש לס הבורב ןיעלכוח >יה סא והמ רישכ : אית-איעכ אדקו וקית והמ הבורב
 ס שוראיו רוזחיו עלסה רבעיש דע טעמ ותשירתמ הטגי עלסה לכא עיגישכו ברעו יתיש והייתכט׳רדזיח ריפש יאדו
 דגנכ לכד והמ הרושכ המע ןידדמנ אכהד ל׳תאו :הזכ ךכ לכ והייתכט ערדזימ אלד הדענאכ ןייושעס
 קחדה יע והימו הזכ הרושכ ברעו יתיש נעב תישירח לכו הדשה שורחל לוכי וניא הרושק
 ןירזופמ סלש לש הכורכ םא והמ הרוש ומכ ריפש ערדזימ אלד ןידטניא : התע ןילדחנ הרושכד ל תאו :שורחל לוכי

 : הזכ קתלקעךושארכ ריפש ערדזימ אצ ןורחא ןלוכ ןכו : הזכ ןידטניאה רוש ינרק ןיעכ

 התע ןידדמכ ןכימ תוחפ ינתקד אתיירב ,נימייק ינתחא יוכ ידיחי עלס היה סא אנןו
 דודמלו ליחתהל רכומה ול אכו הדשל ךומס הדשה ןח ן׳יק ידיחי עלס היה סאש הלע ינתקו

 סידדמנ ןיא יכה יפא סיחפט׳דמ רכקו הברה הכרה סיחפט׳יק •ןוחנ דהל והש לכ עלס אוהה יוה יא וליפא סשמ
 אצי ;הדש יכנל ליטב אל הלשה ןמ ןוה אוהשכ לכא הדשה ךותכ עלכנמ ינד אכיה אלא הדש יבגל ליטב אלד המג*



 ארה3 אכ3 יעינמ קר9 רוכ תינ 4^©*

 /י # : ••׳ י " י • ^ ;^1 יתזך

 אתיא יכהו עבגל תיב )ל שיס׳רגד ת״י רמיא דןען
 *רחאד אהא יאקו ימלשמיב
 ברא׳יב )רמאש ןישרט ליעל
 ת יתפכ ןיעלכוחש אוהו ן-כק
 תיחפב עמשמןיבח השחתזי
 תוחפב׳יעלבומ׳יפא עכראמ
 אתשה) המע דדמכ השמחמ
 ליתי עלס היה סאד רמאק
 ל )ליפא דחא עלס לבהב
 עבור תיב אלא לודג אהי אל
 םירחא ןיאו ןיבק ד אכילד
 עכראל ;ימילשמ והיש יחנ
 דדמכ ןיא יכה י יע א ןיכן*

 !ליתפ : המע

 דומנ ןיא ש כ !1ויפא ידיחי ע^ס היה םא
 1לב איפא רצם*ל ךומס חיח םאו הסע
 קספומ אפס בר יעכ הסע ררטנ ןיא והש
 רפע ישא בר יעב וקית והמ םיחננ רפע
 '1יעםלםרפע׳ירעםאמ אסנוצו הטמ^מ
 חיכ 'ינתמ: וקיה והמטמלממנוצו
 לכחיפבחכ׳רמ ךל׳כומינא רפע רוב
 רמא םא ריזחי וחש לכ״יתות חבני והש
 וא האסל עבור חיפיפא ריתי ןה רסח ןח
 השעי ןאכמ 'הוי ועינחאסלעבור ריתוה

 המלו עקרק ול ריזחמ חצר םאו תועמ ול ריזחמ אוה הב ןובשח
 סאש רבוכ לש תוב תופייל תריעפ ןל ריזחמ ורפא

 'ישרפמ יתיברו רקיעו יניעכ רכ ןכיציטכו
 \כ% ■^תזקפל יקואדיאק
 ץבק עברא ))הדכ יתיכתמד

 9)*ך 'במיקואויליסבד
 היפ במכ ימכ יא ןיכק׳הכ
 ע יליטב יכה םושמו
 דמקו ׳_|יטכ אלןיסנטחב
 ןיקונז*) רשעמ ןינומנב מ'ה
 ןיכיעכנ צבא השלשמ רתיי

 *י ןגעבואל הש^שמ תוחפ
 .✓י״יע י^תחאתשהיןיר״פמ

 4גביח ןהכה ווה יאד רמימל
 ןה^3.ד^א דחא עלס ןיבק
 יז*> געא תולכ ןידדמכ ןיא.
 ז|3ו יליטב אל השלש ןיהטנ

 אשוריפ יאה יל אריהכ
 **עלסמ ידיחי עלס ש חד
 7 ןויכ אה סיסנטת הכרה

 /!/!*׳ *י׳ § ימ־׳ דחא עלסכ םיסנטמד

 ?:-^קספומ :'יפש ומכ אלא בשייל ןיא ללה ללכו׳גמ תיחפל השלש הטנ ןיכ ׳ימ תיחפ לככקוליח שיש ןכל חירמ דנעו
 *עכ :המע דדמנ היהיו אל וא רנימל ךומסכ היל׳יבסח יח רצימל ןטק עלס אוהה ןיכ גמ תיחפ ןמכ סייתנב אגהש לכ
 א רצימל ךומס הלעמל אמכיצ התואי הטמלמ רפע קספה שי סא לכא קספה דה םייתניב רפע קספה ל*!?א ישא כ1

 ןידדמכו רפעירתב ןכילוא ימ הטמלמ אתכונו השירחמה קמועב ׳ג הטנ אלו הלעחצמטעמ לפע אכפיא יחניא
 1ל רכומ ינא סיצמיצכ רמולכ לבחב הדימ ךל ר כ>מ ינא רפע רט תיב 'יכתח :ןידדמנ ןיאו רקיע אמכיצ אמליד
 רוכ תיב ותואב הדש היה אלש והש לכ'חיפ:רתוי אל ו תיחפ אל לבחה תדימב ןידדומש ומכ רפע רוכ תיב ט שישהלס
 י לקשמכפו הדמבש רבד לכ הניפסה רכומה פכ אבר רמאד ג עאוסייק סקמהו תחפה יפכ רכומה הכני'ם*0
 היזה ■וו•'. #11 וווו■■••■ 1*ו(ו ^^'.ווווד ■*•י ו<■ ז■ ו וג וד ור יד *י •ד !דודר .... __ .י "

 אמתס רפע רוכ ת'ב ל״חד אכיה יעכ'תמו רוכ תיב רמאק יאמא כ'אד אל אכוט לבא רמאק רט תיכ לע תעמ
 ןיבק׳ז תחפ׳יפא רמאק^אלי האסל עכור תחפ וליפא רמאקד יאהו יאמ רתי ןה רשח ןה אלו לבחכ הדמ אל רמא

 —ו רסח אכיאו דתי ןה רסח ןה ךל רכומ ינא האס תיב ןוגכ עטוח׳ריכמב וליפאד אתא ןניעותשייל רוכל הצקמו
 האס לכל עכור אכיא יאד ד׳מצ אכיאד ןירוכ ינש יבג 'תגב יארומא יגילפד ג עאל ועינה עכור רתוי וא
 ומור ןובשחה יכל תיכצוה הל חמהש ודומ והלט רוכמ תיחפב הליחמ אינה אל ןטק עמ רתני לכה ןיכ להל ייהד
 רט /יבה לע רתיה לכ תא בשחי ן יבשח השעי *• רתוה סא האס לכל עבורמ רתי ןכימ רתי י ׳ - • •



 בסק ארחב אכנ יע נמ קרפ רוכ ת
 * ■ •י' ***י' • * • /

 רחילכ '!כ ןיבק ט הדשכ רייש 01אש זיג^ה ררק?3?
 יופיי רכזמל רתימה תיעח ןתיל תקז))]♦.ב׳דיגידיאק
 ע ינפב עקרק יאה היל יזח אלד מ׳*מ חיה לכ/מל זיכ
 ריישש ןמכ הדש ריעיש רתימ יאהב הימ י^יז(ש ־

 הנחתז -בק רזפתיביתהד
 מ הד הצ^וי) ןיבק0ע>ד1
 מ. זא ץפק^)ל.ך׳כז^
 אל1 עזיקה^י^^ ריזתגי

 יאה הי3 ץ/י/^י^הדל^^
 אמק 'רפמןלזימייקדעקרק
 'טכ כ5שזיהדשלקי.)יב>יד

 הדשה תא ץתיה ץמק
 הזל ^לקתקע ^הישרע
 א הזל ק.לק>׳;
 ןנח הב,/*ןיתדע 5מ4ה.תא

 ביקע׳ר הזל בק;£יוהזל הק
 ש תש הש'^5'/יב למיק
 ןיבק 'ז ן״,ריגוזימ ץ יעמ-ש
 'ק הליח* יוק/פל ק^זי*)י•
 ןיבק "ט ד1נךקמ 1(4 ק^ימ^
 ׳ט ןיכשת השע0^>כד^אלן

 תיב הכימ ץןמק ל יזח ךיבקי
 ייה האמ)עהורדכ£י4~

 ל האסצפח0מה)ד׳£:~
 ןמשח'שעיב;ר*רקו קדש
 כק ינח מייהד 0#ע>3ר ^
 ק ריזחי הניג בישחד רחאז
 אביקע יבל ירבדכו עקר{
 עביר ינחל עביר תיב ק ע;
 יבג לכ הליחמ ייה האס ינח^
 השעי עביר ינחמ רתי הד£
 הכנ 'ישחל עבור תיב ןיכשמ
 יניעב הארנ ןכ עקרק ־ליזתי

 םילקא תינישל שד רקיע ןכז
 אלי ןיבמל שממ ןהב ןיא•
 הלע 'ירפ תגב׳יכ עבירה תא

 ןסק העשת תמ הדשכ רייש סאש
 תיב ביקע ר ירבדכו בק יצח חיכ הניגבו
 ו־ר^8 אידו עקרקה .רא ול ריזחמ עבור
 1לב ז*ר8^ אלא'יזחם אוה דכלנ עבורה

 אמהס רוב תמ והל׳יעכא 'סג :רתוסה
 ךל רנמ ינא רפע רוכ תיכ ש ת יאמ
 ידב דהי .דבכי והש לכ תחיפ לנחכ הרפ
 יבר רה׳ ןה רבה ןהכ׳מתס אה ׳זחי׳והש
 ן.־־ר רסח ןה ול רשא םאו אפיס אפיא
 ריתוה וא האסל עבור תחיפ וליפא ריהי
 הדנכ סנמחס אה ועיגה האסל עבור
 עכשנלאביל אהינ אלא ימר לבחב
 ךר רכומ יגא רפע רוב תיב ש׳ת הגיס

 ךל רכומ ינא רפע׳וב תינב
 תחיפ יפא ךל רכוס יגארחי ןה רסח ןה
 ועיגה'אסל עבור ריהיה וא האסל עבור
 ימר רהי ןה רסה ןהב יסנ אסתס אמלא
 רוכ תיב והזיא שרפמ אק ישזרפ םתה
 ןד דסה ןה לי אד ןוגכ רוכ היבכ איהש
 מ ןכ בא ישא בר הד ףירחב רחי
 יל ז־רמל ךל רכומ >גהי4 ךל רכומ יגא

 אלא

 לכ אגר רמאדאהדלפסלחינניאיהפ לכ תוחפ
 רזיח האכיא ידכמ תיחפ׳יפא הדמבש רבד
 הל יתייא אידהכד ןייע אל היפרית בגא ילטלטמכ ינייה

 אל ימכ יעקרקחבי״מאד יעקרקמא״ישידקד כ פ שירכ
 לבא 'דליעכ יעטד א!!ןדמא
 י״ריאז 'יכ ברדכ אל׳תקשמב

 והעטהי ידדתשכ ירייא ברד
 ןיידע ידדמ אל׳כה לבאידמכ
 'לתקחי דידמל ןיאככ אלא
 ןומימ ןניאש עדיי ימכ היה
 נא תיחפ יא אהי אלש ך? לב
 איהש לכ תריס :רתיי

 *תעד{ידה'ל תילי ת אי הכני
 ׳ותב יאקד ליייכבז אליכהד

 היה ׳לחתייד "־יפדכ הדשה
 ירמגל ןויכימ יניאש 'דייימנ
 עמשמיכיל אהימ אלא נ
 אפיסל אשיר אישק חלי החמ
 ואל נהיינימ דחד אנשילד
 םישח אלא היטקנ אל) אקיד
 ישורפ :הפ דכ אפיס

 איהש ריכ תיב והזיא שיפמק
 לסח ןה ל״אד ןמכ ריכ תיבכ
 רסח ןה ילתד אתית רתי ןה
 רשח ןהנ ר יכ תיכב רתי ןה
 ועיגלד יפט עמשמ רתי ןה)
 ליי ריכ תיבכ עתשמד יאממ

 יכא רפע רוכ תיב ל׳א יכד
 א רתי ןה רסח ןה ךל רכיח
 ןישל סיפת רתימל אכיא
 ריכ״יבכב יצ ילת יכהלי ןושאר
 'בימ ינא ליח ינא ןכ םא :
 ןייד יתכיד התכב יל המל
 ;קייד אל יתכיד המככ)ט?

 אלא
 ♦שלשה לכ סג אלא עקרק ריזחי ןרמאד אכיה)ןובשח השעי ןרמאד אכיה ריזחמ איה דבלב רתימה תא אל)הל 'רתמו
 ןייב )הל איעביא "תג :ידימ ליחמ אל לכה ןיכ בישח עקרק אכיאד ןייכד ריזחמ איה ןיריתיה ריכ תיכד ןיעבר
 םתסל היל ןכימדמ לבקב הדחל רתי ןה רסח ןה ימכ ליא אלי לבקב הלמ ל״א אלד יהמ ןל רכיח ינא אמתס רפע ריג
 ריתיה סאו הכני יהש לכ תחפ סא)רתי ןה רסח ןה 'יפבימאד דע ידימ ליחמ אלזינמנל יתעד ריכ תיב״יכמל״נתתש ימ
 ינשכ "יכתח ישורפל אכיאד סישח> האסנ עביר שיכיא ליתמ אמתסמד היל ןכימדח רתי ןה רסח ןהל יא ריזחי איהש לכ
 רסח ןה ךל רכימ יבא לבחב הדמ יכתקד אפיס םישת)ךירטניא הפיגלד הכימ עמשמל אכיל הימ אצא : הל יעבק ןידלכ
 יאה )א יאה ל״אד אכ.ה אשירב ינתחל ךירטכיא ךכליה ןירקא ןישל סיפתל לבקב הדמ רתי ןה רסח ןה לטיב רתי ןה

 רפע רוכ תיבל :ןחחאה רחא ךלה הז תא הז ןירתלמי יהידרתל רמאד אפיסב לבא ל״אד אנסיל אנהה רתב ״כילזאל
 •א רמולב "יכ רסח ןה : רתיי יא תיחפ יא אלא שממ רינ תיב ייה אל לבא ריב תיבכ י/חתמד רנכ תיבל בורק עמשמ
 ןה רסח קד שרפתק ישורפ :יאק ינסיל אתלת ךנה )הליכא יעיגה; רכומיכא רתי ןה רסח ןה רפע רזכ תיב מ רמאס
 אל ךל רכיח יכא רפע ריב תיב וריבחל רמואה רחאק יבהו ךל רבימ יכא רפע ריפ תיב ינתקד יאק אשירא אפיסד רתי
 <ז ייכ תיב רמאש רחאל רתי ןה רסח ןה ףטכ ל יל רמא סא אנש אלו ךל רכימ ינא רפע ריכ תטכ יצ רחא סא אכס
 עגה טה שלפתק ישורפד אתיא סא״יכ ךל רכוח ינא ךל רכזמ ינא כ״א ;יעיגה ״ירחא יהידילתבד ךל רכיח יכא רפע

 ןנישקמו :ךל רכזמ טא רתי ןה רסח ןק רפע ריב תטכ רפע רוכ תיפ ינתימצ היל



 אמנ אכנ יעמש קרפ -יווג*. !זרמ

 'יפ יתי ק רשתןהצימכ אמתס מ״ש ואל
 "תתס רכע רוכ תיכ אשיל״כתד ןויכד אתי/לז
 רתי ןה רסח ןה אפיס י:תימל ךירטגיא יאתא ועינה?
 עכור תיב.אקווד יכה ןליעאל ןניעומשא לדאזהשכ־*

 ימנ יא אל עכורמ רתי לכא
 אלש אשיר ייולגל אפיס חית
 רסזי ןה ל״אד אשיר רמאת
 רסח ןה אפיס א:ת רתי ןה
 ק אלד׳שירד ללכמ רתי ןה

 !׳תככ שי הז ןיכעכו ליאק
 תאק׳חני׳רד אמיתי תימוקמ
 ןיבק״דט ורמאש ןישרט״יעל
 ־המע ןידלמכ ןיא רתני לכא

 ס רוכ תיכד אנה רמא אה
 ימד רתי ןהו יסח ןהכ תתס
 קיע לכ ןישרט ויה אל׳יפאו
 היה רסח עקרקה היה אלא
 לד תשה ש כ ועיגהד אכיתא
 'רטכהל אלא מאק אל׳קני'רל
 האסלכורמ רתוי תותפל
 ידימ ישק אלד ׳ארב אכש רלנ
 ?תואב דמועב יריית אכהד
 לכא הבשי המכ האורו הדש
 היל טישכ התוא האור יביאב
 סאד ועיגה רחא אל סתהל
 רוכחל רפע רוכ תיב הכתה
 תיב היל בתימל יגמ יח יל
 האסלעכורתיחע אוהש ליב
 <ע 'יפאסתהדאוה רכשו
 ל״אד׳קוצ לבקמ היה אל יוכינ

 תיכ אלא תמקל יתעד היה אלש ינכז אל אכהד אתעד*>
 קחצי 'ל רמא יכהל/יגתחד אשיר ירייא יכ הב ו סלש ריב
 היה יאד אל יפט לבא ןיבק תעכלא תיב׳רמאש ןישדע
 בק ׳ אלא רסח היה אל'יפא ללכ וביא וליאכ והל קיזחי
 אבו :י למגל סלש רנכ תיכ אלא הנק אלש םילשהל בייק

,1 

 \הרסח ןהכ יכנ םתס םשוא*לא^רא
 ןל ריזחמ והמ :חנימ עמש ימד רתי

 ןערםאכומ לש וחכ תופיל :לכו תועמ
 "ינתהו ןנחמא אל חקול לש וחכ לפייל
 לתוח וא רוכל הצחמו ןיכק תעכש תחפ
 רתוי ועינה רוכל הצחמו ןיבק תעכש
 'קולה תאו׳וכמל ינופה תא ןיפוב ןאכמ
 רזו רקיעמ אריקי הוהר ןונב םתה חקיל
 ייל תנהי אערא יא היל ןנירפאר תשה
 אוהשכ איגחחו אחשהר אלוזכ ׳יל בה
 םתה ונפמ "קלש עשב ול ןה וג ול ןתונ
 חשה הל ארקיו רקיעמ 'לוז הוהר ןונב

 ןיבק תעשת תיכ הרשכ רייש םאש :
 ורמאש ןיכק תעשת אגוה בר רמא :,ובו
 רמא ןמחנ ברו הלודג העקככ וליפאו
 רוכו רוכ לכל הצחמו ןיבק תענש \חןנ

 יאו

 ;חפ^היל לכא ירחא רפוח לס יחוכ תופייל ןכישקחו
 ^רטק] ןךמ&ץפקד אכיק זליפאדידיח ןכישייק אל קקזל

 קיי״יבו^והדשכ רכזמה הז סנכי אלש ידפ רתוחה תא
 י׳מצ/עיק רוכל הנקמו ןיבק תעכש- יתתב רוכמל רכומל
 ^תמ׳ג״כתקלכ האסל עכול
 ריכמ* לכוחה תא ןיפמ
 תק0תמן1תןל)לל לתימה ת,א
 '1>>פד>כ׳ייק יכד ותונקל הנור
 בקעי קקיל קקילה תא

 זי/הגידוי&נ אהי אלש רכומה
 מ >עןי>יטד עקרק טועימ
 ןב3ל ד/צ*ע כ ה םודס תדח
 >״*^ו.*יש קקגלל תנקת

 ןהה ול רוכחל רכומה
 ^±0^'אלש ידכ עקרק

 תש^ךידנ אהיו ולדש
 1<הד ךככקיזינ וניא רכומהו
 ע>־רי*פ אולה ידיתל יזח אל
 £4 הזו הנהנ הז היל היהו

 קגכי םתה ינשמו :רסמ
 "לועל רמולכ ריקי הזהד

 <רמא 'בימ לש וחכ׳ופייל ידכ
 <רמשעל קול לס וקכ תיפייל
 .^ומל ןכיפכ'( אל סלועלד

 אצא תו״ה זחרכ׳לעב רוכמל
 - יעל ול ריזחי רכומ הנר סא
 . ,!יהו 'ינתמ יגתקלכ עקרק

 / לצומה תא ןיפוכ ינתקד
 תא שממ רוכמל אצ רוכמל

 ( הנר סא וקלכ לעכ עקרקה
 רכומל קח יכומהשכ קקיסעיאמב׳כה אלאדל ריזחתש
 ותכ'ימכח ופייש ומכ רכומל תיעמ הכ ול ריזחיש חקולל
 הנה אערא ךהו תועמ קקול ול ריזחי הצר סאש רכומ לס
 אוהו אתערא לוז אתשהו הריכמ תעשב ארקיעמ אריקי

 יפכ רתומה יתד ול ריזחיש חקולה תא תיפכל הניר
 רכומה תא ןיפוצ יכתקד ונייהו ארקיעמד רקויה תעס
 ןתיאמ לוקש ךל ריזחיש הנור התא תועמו היל תפהי אערא יא רכומל היל ןצירמאד *. וישכעד לוזה תעשכ רוכמ*
 דספה בילד אכיה עקרק תרזח וא תיממכ רתיתה רכמ ךכ תילתיל ךחכ םימכח יפיי סא ךל ידד ׳תשהד אלוזכ תיעמה:
 5יט יא ליזב ול ןת יא אנא ירמא אל רקויה תעשכ ליזה עשכ חקול תונקל לכא לסח יניא הזו הנהכ הז היל היהד תקילל.

 ייפיייישמ קקיל׳קולה תא ןיפיכ ליזה ימדב ':תיל רכומ [פח סאש ונייה תקיל חקולה תאו יכתקד יאהו ךלש עקרק

 ץ1! ׳ת׳•׳״׳ 1*19* \י^9 / ןי*•׳ / #1^ ^ *ע י

 אלו הריכמ תריתב והנתיל הדשב וריתוה סאד 'יכתחב ןרמאש ןיבק׳ט אבוה בל רחא :וחרב לעכ הנקיו חקולל
 ריותמד רמאק ןירט׳י תקזחמש הלודג העקבכ וליפא :עקרק תרזחל אל א חקולד וקכ תיפיל ןובשח תיישע תרותכ
 אלא הל יתמ יוה אל יפט הליקמ יוה האסל עכורד אכזה ברל היל אריכסד ןיבק ט אלא לכה ןיכ ריתוה אלד ג עא עקרק
 וטשת השעי האסל עבורמ יפט אכיאד ןעיבר׳לח יפט הליקמ ווה סעיבר 'ל ןיאש'ל אדהד רוכ תיכל ןכו ןוכשת השעי
 ךכ לכ זיבק העשתמ יפט יוה האס לכל עבור אכיא יכד'ירט ינש לכא רזכ תיכ ת׳הו הרזח אדהד ןיבק טל יטתד דע
 ןיטק׳ט ווה אלד ןמז לכ והימו עקרק יל ריזחיו הדש תיפישח רתימב שד ליאוה שיניא ליתמ אל תחא הדש תריכמכ יאדו
 רשת יבק׳ט ונייהד רתימ׳יעבר׳הל אכיאו ךל רכ מ ינא ןיאס״הל ת*ב ןינכ הליחמ ייה האס תיבל ע?ירד אכיה בר הדוח
 וגה ןיאש ףלאלייעכר ףלא אכש אל)דתא האסל לחא עכגר אנש אלד׳גכ ןטק״ז ןתינ ,מא ןמתכ ברי : הליתמ דק עכנ1

 " י 1 ןיאו :הליקמ



 יי
 גסק ^*30- ארחב אכנ יעיבש ,|לרפ • רמ תמ

 £ אלו [;עניב אל ללכ הליחמ אביל אתשהד האס לכל עבלרמ רתוי !השמ שי סא רמולב !יכמ׳טל א•"""*, ׳. ,
 לה־ישפנ יענאב 'ייה ליחמ אכילד ןויב ןיבק ׳ טמ רעוי !הדיד סיעבר !הל !1ה אןלשהד !יירוב ללה י א לנדמ^י, * *
 אלא הריכמ ןה ללה אל יאו עקרק ול ריזחי אלא תועמד תכ לעיי רכומל סיתנמ לנמיח אל הדש 1י]נ1״ £ל?י'מ
 םיירוכנד [חתנ ברל אנקיסא אעשהו רדה ןיבק׳ט !בה ןיב !הל ללהי ןיעיברה לע רתי הנ׳יתלבק אביא^^י

 ןמחנ בריראכר יביתיא רדה ן-נק תעשת1? ארית י אחידמ אילא יא, ^מאי״י״אל^י&יז^
 {יכח אל םיירוב היל ?זרזד ןיבמ חז>שח תמד !■ד■"*-! ..........״.״ *יזורזר׳יןמי
 האס הייד י
 י • ־־ + - ׳ ׳ ״ ׳ — •י—׳ ׳.* ו ׳ ן״^ר^גן ׳.׳7 יכז חייר !ינזד איל
 וקית יאמ הדש תשענו הנג הנג השענו הדש ישא בר יענ חאמ יגה יכןמ ל1_..

 %ת *יצ־־למא ליכ ,'ג? 3ב> יללי
 ןיעב לה לע ךחי;? ה>ק*/בה

 רבל ׳ רתא ןיבק 'ט ךירצש ׳לכ תוריתי אכ־א׳יאל ישיפמ םר רקיע, ׳שלריפל חסיפ ייי״י 77'י7ה) 7 ״ ״1,״?
 ןיבק ט ייה דחא רזכ יבבד "יכד דחאה רזכ חיב לש םיעברר !יי "ח״ל פ פ נ ענ האינ 1כ יכידכ
 הנוימל ןיבק׳ז אלא אכיצ ךניאל. ויל,כ ימ רוב תיב דח לע ינממל במ י1י^ 7"'3•״0י?" שד>5ינ ״'■*׳,3יי 33

 ׳אהל היידש ר,־תיב יעבר לע ת,כ1 ""י "יי* "ילס הברדא ילב)

 יספמ א)ז ע^מיי

 ! ״ ״*׳ * / ^זיס ;ליכח כ>

 רגוחד חכ יופיי ,הב ,ליימל'עיל הל^ליתר^עיוהל^י^לתנוירט *שןללכ (יעברדלב ל'־י'51י
 ןיטב יי לני הצחמ, בק תפס ת ןנעב דחא רוכ תיבב,רכותללרדהמיבחטמ^פ״׳יי^ ר!>' 'הפח ?אד'^5"
 ןיבק ט רוכ תיבב רייש סאו ינתק אל אהד ןיירס היל ליבזד לאל יאמ ? "" ע נ א7 הדש 'בישח !־״ ןיפ ת.־׳>

 ירייאד יאזל אחירא*? רייד ־יי*> .יי.* *י1 __ • ״ ^ ל ^ ^ 3!> לכע ר?כ תיב אשילירחס*' רמאד (״״ ברל אישקו רכומל ירדה ןיבק ט רמאקהצלדגהעקבנ'י־א׳מ6 דל רכלמידא יל 7',ינק?ל

 •" הליחמ יוהד אלה ״ ££^״£8׳ .הש א^ א־יא׳ 7,

 •ילהד האס יצח לבל עבור יצח ןתונ ןצירמא אל יבהואל האס היל ב ר אל מ '7׳י השע'׳ניי"
 עבזרד יפיה יכ האס ינחל הליחמ יזה עכזר ינח גזה ברכ ירדי ייי ־״.1? א !ד כ?יכהן האס 'נן> היל !יכז־?
 •והד ׳בור ןובשח השעי עבורמ יצחמ יעט הליחמ י,ה עבור יצח דכליי יאס״יג" 7 ־ ('ב ?'צ "הד ),יב אצא הל'׳י"

 סג- הנג רועיש בק יכמו הדש רועיש ןיבק׳טד ^, סירנד, א,י לנ^ '־יעב האינ 'כ י'"' ״> ייעיס

 הנגל ,־, הליחמ ילה האס יצחל עבמ יצחר ה״הליחמ דה האסל עבמ ׳י ״ ״״1 ^ תיל אל״ 'נרלי ־'שרעמ

 'בגנ אסל׳כורד ישרפמ סגלהנג׳לעיש יוה י־הד האס״צח לע ״״ ״״ נתמ ית"הלימ״ 'ייי האס ינחל ׳ב,,
 ןייחל ןה לבה ,ללה תורבס לבו הדשב ענלרב הננב הציחמ ילה עבלרמ תלחפויד^עכממ״ר״מ'(5ביצ'אביקע יניל
 ןיבק ס ןניא לבא םיחאסל ןיעבר ינשמ רחלי לריחלהל םיתאס לא האסלרכממ1 7 ל 1'?״ ה6עי 1נניל
 עבלנ ל א ןאכל רהנ לדגש עקרק אל,תע" אל ,ל ,,׳ , יפ״ש יידש 11 ינ״ ישא בר יעכ :

 שעיל הריבמ תעש ןחב ןנילילא ימ ר־למל חקלל לצ׳יז״מ ,המ־ תריה^גרב־סשי^' :/טשס,הש"' "י׳" להל ,להד
 קיק לעימ דיספי אלש רכלמד חב יופיי םלשמ איה "י,, ",], ׳7 ? זשהי *יכדכ ;נצ ,'אי יל הלהד ןאכל ןייע״
 כ־א תלעמ אלו עקרק חקול וצ ר,״>י, ,ל0 תא לוטישדירנידש *",,י ע(יי,־יל״ינ הני־ועמ לטונ הנר ןטשלי
 תליד .א תועמ אל,בק ינתה לליי,חר הרינמ תעש רתנ ןנילזא ית ח",?ייד י ה'ה7 אתפה ם)לצ דאי 1יא0
 ?קיק יא איעח ללטי הנר סאל ןמנע ינעב ,ל .,אל "א, ״״״.ז 1 ת'?ענז השבי'^ני הנג אלהשנ ״כ״
 ח׳כר הממד מהש!> ימייו?ייש" ״.״ י.^י• לש ת שענז ליאז? רכזמל הנקתתישעלזנל שי יתצ א^ש3



 קר3 רוכ תיב , •0*8 סי

 עמשמ ט וקילחי ורמאו יסיי 'יי ג "ב שר ינפל שעמ אבו
 ןושאר ןושל סיפת יא יסוי׳רל היל אקפסמד׳כהח
 'רומתכושדחה גמאכ אבכ הל יקואד לאומשל ןורחא וא

 ארתנאבכ ־>עמש

 וירבד /ימלש תרווית הלוע תרומת דכוי׳ר רמא הבורמכ)
 ןהיכש סיפת ינייהו ןימייק
 'יתכסו 'יחכמכו ברפכ יז:ב>
 יסוי יברל היל תיא סיחספבו
 לי׳ו ספתנ סדאוירבד׳מגכ
 ה ולאכ יסיי יברל והלוכבד
 דה יכהלו דתי ןהינש אינוה
 הז רתיש ירהש אקיפס אכה
 רחול רשפא יאו הז תא
 € לבא ןהינש לע ותעדש

 'אק יבהל הכורמכי הרומתכ
 ןהיכש ןושל סיפת רכ>י יבר
 איההו הז תא הז רת יס ןיאד
 סיחספו׳יקבזו תוחנמו ריזכד
 רמגבד ־עיאק וירבד'רפמכ

 לכא :שפתנ סדאוילבד

 לכ יליפא והדשל ךומס היה םא אנח
 רוכ ישא בר יעב עקרק וד ריזחמ והש
 קיספהש וחמ יסה תמא קיספהש והמ
 אלקידר אבכיר קיספתש וורפ יברח ךרד
 עבורה תא אדו *וקית קיספתש והמ
 יפלב :רתופה לכ אלא ול ריזחמ דבלב
 תא אל ןמחנ בר רב ץבר ינאה אייל
 ןיעברה לכ תא אלא ול רחמ בלכ תומה
 דבוכ יגא לבחב הרפ 'ינתמ ־.ןלוכ

 ןז־־ד רסח ןה לטב רתי ןה רסח ןה ךל
 ת־ררמ רתי ןה רסה ןה לבחכ הדפ רתי
 ר רפא ס4 :סננ ןב ירבד יחי ןה רסה ןה לבחכ הרמ לטב לבהב
 ל םק י^מ סננ ןב לע ויריבח וילע ןיקלוח בר רפא לכמ רב אבא
 'יבוהז רשע ,ינשב וריבחמ ץחרפ רכשש דחאב ירופיצב שעמ אגינח

 יסוי יבר ינפלו 4כ'שר יגפל תשעמ אבו שדוחי בהז רניד הנשל
 יא רוביעה שדוח תא וקולחי ורמאו

 יפא רסא והד*)ךותס רכמש הדש אוהה היה סאאכת
 ))*רי(־/י>ירןב)סנקמו ןיבק 'ז לע יהש לכ ריתוה םא
 וחד*)יפורק^׳א) היל יזח אהד ןובשח השעי אלו עקרק

 קיבדעקדק ז) רוזחי ןיבק ט לתימ איהה יוה אלד ג״עאנ
 עירזחב רכומ דיספמ אלד

 וסכ חפייב ןהידימ עקרק•
 ״0/4)כן4 ו,*יונק) חקולה ףיכל
 ר)כעדיב.ר)עאוקש לכ רתוה
 יא האס)1׳פןד>נ׳)חפ ןוגכ

 אבי)ד רוכ) קכחמו ןיכק׳ז יתכ
 לא*מ האח) עבורמ יפט

 [> י) רדח א)ז אי^הליחמ
 קקפןכול־יזעמא)! עקרק אל
 יאה7 י*7פמדקיאו ןימח 'ר
 האק) עבממו)יסא והש לכ

 אלדריזקיד דמאק האסל
 ךו}רקב :יד*/)*ין ליאוה לחוי

 ןכמאדאיחא?)ימ ןאלו הזל
 קל רקח ןה היל יכהא יאמ

 ןמ״^ימ י4׳רקדכ ל״קד ר תי
 קר רקס ןה ר>א אלכ״א)

 ןכיתקיא אה רתי
 והמ רוכ ♦,ימד רתי רסח ןהכ

 חד*1 ל^מ אוהה ןיכ קיספתש
 ח£עיו והדש לע בשחי אל)

 וניאד ל׳תאו :ןובשח
 ^עיעב הארב והח סימה תמא
 ה*א א לש ליבש ןאכ שיש ןוגכ והמ סיברה ןרד יסרגד

 ק״ספמ וניאד רמול אנמית סאכ והלוכו הזח לודג קספה ךל ןיאד ימימל אביא שממ ה״ר לבא תידשכ ונממ ןיכלוהס
 חיהכל יבגח תיכרבכ״ירחאדכ הטונ רבדה ןאלי ק וכיתכסמכ הנוש ?מ דגנכ אייל יפלב ןכיכרפי ;דהל ןכיש רפ".
 ארכתסמ אכפיא 'ינתמב נ הו ןיפלוה ןכיהל קרובשה לבא םיח ןהכ בואשל רהנל ןיפלוה תיחילש תורידקה אייל ימכ
 רייעברה לע רתימה תא אל קתחדכ יכתימל היל הוה ךכליה הליקמ ווהד ונרסא ןיעכרה לבא הליקמ יוה אל רתימהד
 עסרק אכיאד ןויכד רי/תח אוה רוכ תיכ לס םיעבר סישצשה ל כ אלא ןיליחמ ןלוכ ןיעכרה אחיכד ריזחמ אוה דבלכ
 חפנמ ופכל אכ סא ליעל׳ירתאדכ ידימלתמ אל האסל עבורמ יפט רסחד ןויכד תקפה ןיינעל ה הו ידימ לקמ אל אכוט
 * ןירתיסה יללה תונושל ינש וריבקל רמואה ״וב לבחכ הדמ 'ינתמ : תמיפ רנומהכ״ירחאדכ עקרק ןייכעצ ש׳כו״וכ תא
 3יא רתי ןה רסח ןה ונייהד הז ןורחא ןושל לטיב רתי ןה דסח ןה לבחכ הליח ךל רבוח ינא רפע רוכ תיב הז תא הז

 *כ0 לכד אנת יאהל היל ריבסד ועיגההאסלעבזר ריתיה וא האסל עבור תחיפ וליפאו לבקב הדק ונייהד ןושארה ןושל
 ןה "לבחכ הדמ לטיב :ןושארה ןח רוביד ידכ ךותכ וב רזתד ןורחא ןושל סופת הז תא הז ןירתזסס הריכח לס תמישל
 י ,תנ : תגב הילע ןנבר יגילפו סננ ןב ירבד :ריזחי אוהש לכ ריתוה םאו הכני אוהש לכ תחיפ םאו רתי ןה רסח
 א ןושל וא ןושאר ןושל סופת ןכירתא יא יהל אקפסמד ןיקלוויו קפסכ לוצנמה ןותמ יוה והדידלדמריכח וילע ןיקולח
 אריתסיא כייב #ירמא 'יתעחשב ןמקלדכ סמ ןככ היל אריכס בר והימו ץקרמד ןיתיכתחח היחקל שרפחדכ ןורחא

 הרבעתנ םישדקל וריכשה םתה ימכ ןכתדכ םיבוהז גי" ול ןתל בייחו ריכשמל הרבעתנ ןורחא ןושל ןכיספת יאו רכושל

 אכיאו : ריכשמל הרבעתנ) ןורחא ןושל שופת)ןושאר ןושלמ היכ רדק אק רדהית



 ז"
 ן*ופ רוכ חיכ

 הרפעתנז ןושארה ןושלמ היכ רדה א)ד רמי>י)אכיןצו
 התילש הכשל ול'יכשמ וניאד שרפמ אק ,*ירא רכיש)
 תמלתשמ הכיאש תוריכש ןידכ הנשה ףזקב^יור׳כש 3בקי;
 לוטיש ידכ הריכשמ שדקצ בהז רנידמ $1 *ץקב) ח3ת

 1 םא סגיע׳דחלכברבילןו

 הלטשהלוב וב רוויח)קצרי
 ן ינש ףוק)יא שדח ףוקל
 ו/עכמ ואיצוה) )במיקישדח
 תיכ ול דיויעה] :וייח מ יאו
 \ אכיאד ןויבךבליהקא

 1 ןורחא ןותל קופק רריימ)

 רתימל אכיאו וכייזחאמשד
 ןושאר ןושלק>פ,ר

 אכה אכ4 אמלידד

 אדתבאנכ יעיכוע
 לכא

 רס ק

 םוריע ריכשמל ולוכ שדקה תלחתכ אכ
 *ילע וריכקח אינומה רכוש יוהד סושמ
 יאד עמשמ רכושל וצמ שדק ףוסכ יכה וליפא)היארה

 היכ ימ ןניקפמ אל איצומ ספת

 שוריפ אלא))פןודחמןו^)
 ו [ינצחי ךכ)יק ןושאר) מ)עב
 יאלוד ןיתטקמכ אפה )בא
 9 ןושלש היב רדה׳מ
 ןושארה תא שיחפמורחא
 היצע ןנבר ׳4י)פא)א>א
 *•ןורחא קש)שופת ^

 אלא יהיימעע״זיל י^גד !•3״ !י^תיני *".,ץ׳״י*?
 סינספת יא *81 ן!וק>גד;>מ

 ןושאר ןמל ןו?ןורויזיןות3
 לע עודי ןיא אינופלה ינש רמא רמיד ידנ ך!תבד ןויכד
 אק ׳שורפד רמימצ אכ־אד סושמ אצו רתוי ן״ניתנ ,יזיז?

 :ןושארה תא !ירמא ןישל שיתנמ יאדו^גד.?״רפ*,

 זייסיאד אוה סחה אניפא ־וה םחהמ יא
 רפיסלאביאו הינ ררה|אק ררהס רפיפ1?

 ררה אק ׳אדוד אכה 1ינא שרפסק ישורפ
 רפא הד!הי בר רפא 1?'טק א4 אמיא היכ
 'ירמוא׳יפכה 1לכא סננ ןכ ׳רבר וז לאומש
 אריבס אירו וז תונושלבש תוחפ רחא ךילה
 רוכ והייחת ירמאר לאומשו כר אהו ־.׳1ד
 וכ רוזח1? 1לוכי ךל רכופ ינא םישלשכ
 סיעלשכ רוכ הנורחאה חאסכ וליפא
 גק ןושאר ן ושאר ךל׳כומ ינא עלסכ האס
 ז־ריד >-!ריכם יסו הי1? אריבסמז אל^ג
 ןניקסע שדחהעצכאכ אבכאומש רמאהו

 ולוכ שרחה תלחתכ אנ לכא

 קרקנ קזקומ
 רתיןהו רסח ןסוציבקב הדימ היל רמאד אכיה ךכציק
 1 לבחב הד מ היל רמא טהל אוהש לכ ריתוה סא ןכיזע

 רתי ןה רסמ ןה היל רמא יכהל אוהש לכ תחיפ סאו רדחיו
 * ועינהו םלש רוכ תיב ןאכ היהי אל אתש ארי היה#־

 ש וז לא ומש רחאקדמ היל אריבס אלו יז אדומלת התתחו
 סכנ ןכ לע ויריכק וילע ןיקולק רתאק אלנ סנכ ןכ ירכד
 סנכ ןככ היל אריכס אל אתלא ליעל בר רמאד טיה יכ

 :ןנברכ ןל אקפסח אלא ןורחא ןושל רמא ןנילזא אצד
 $ ךסמש יפ לע ןאו הנורחא האסב וליפא ט רוזחל לוכי
 דע1 אוה חקמ■ דק הילוכד הכישמ הניא עשתי םירשע

 בהזה ןויעב ןנירמאדכ ידימ ינק אל הילטל ךשמד
 הרפה תא ךשמו הלטו הרפכ רומק היל רכמד אכיהד

 נאלד סישח רוזחל ןיל וכי ןהינש הלטה תא ךשמ אלו
 ןושאר ןושאר : אתילעמ הכישמ הוה
 היל הוה האסו האס לכ עלסכ האס היל רמאד ןמכד הנק
 !!ומשל'יל אריבס אמלא התאנק תחא לכ תכישמו תקמ דע
 ףחד היל אריכסו וז אלא : סכנ קכ ןורחא ןושל סיפה

 (ירטס ימו :את א הילע ןנבר יגילפד ןניעותשאל אלא יכה היצ אריבס אצד סושמ ואל סנכ ןב ירבד יז רמאקד בג לע
 ןיד תיבל אבב רטיעה שדק תא וקילחי ינתקד ן׳חרמד הנשמ איההד הלע לאומש למאהו :ןורחא ןושל ןכיספתל היצ
 [וממ׳מעה ןנירמ^דנפתנ ןושל הזיא ןל אקבסמ יכו ןכיקיסע הזה שדחה רכס יל ןת וא יתיבמ אנ ול רמאו שדחה ענאמע
 ןתי וא אצי וא שדחה ןמ רבע אלש המו ספחימל ןל תיא ןורחא ןושל אתליד הינימ ןכיקפמ אצ הכ רדש התו ותקזח לע

 ולוכ *• קזקזמה רחא ךלוהו ןנברכ היצ תקפסמ ימכ לאומשל אמלא הילעכ תקזחב עקרק דמעה ןכירתאד ר5$

 12$ א חב

 ינש קרפכ עמשמ ןכו
 ןימותחה סייש׳ינתל 'וביתכד
 םינש ואבו ותהו רטשה לע
 כתנש!וכעדי רמאו קושה ןח
 ויה סיסינא לבא הז איה ןדי
 ויה תילע יליספ וא סיכטק
 םוקממ אצוי ןדי בתכ סח
 ןניבגחו׳ירפ)ןיכייאנ ןיח חא
 חיסמו והניכ ירתי ייח היכ
 ידהכל ילת יק יא ןמקנכל
 ןו-וזקנ אנוממ יקיאייימ
 ינתק יאמ !ינעללשהו הירמ
 ןויכ ן ׳נ תאנ ןיאד אתיירבב
 היתקזתא אנוממ ןנימקומד
 ןינעל ס/יה סירטנוקה וריעו

 ןניקעח אל הולמ ספת יאד
 'ינימה ןכ סא7 אחיתו הינימ
 רבנ ׳ילאל לכ ינייה יליבחמ

 םיתבה תקז׳יכ ךירפ יאמו
 ׳ט רומקב הרפ ףילקמהוי

 הזו יתיבא לש רמוא הז למ
 סיכמוסח ותלד ונשריפו רבג סילאד לכ יתאד וכ רמוא
 עמשכ סטמיסלמ אלא היתיט אתכליה תילד ךירפ אק
 £ ןנבר ודומל אמק איחד הקזח אכיצד אכילל ןנברל
 רומקב הרפ ףילחמכ אהו אישק יאתו וקזלחיד סיכחוסל
 לכ הינימ יקפח אל איצומ ספת יאו העמהד ןנבר רמא
 תזקומ ןהמ דחא סוש ןיאד יתטא לש רחא הז יבג ןכש
 היל א ר :תסמל רמול'שד רבג סילאד לכ ןנירתאד
 ירמא אלו אתק ארח הקזח אכיאד ריתתב הרפ ףילתמב.
 תיאד ןויכ היארה וילע ורכממ איצומה אצא וקילחי ןנבר
 ןיד תיפל היה רתיי הז קזחומ ןיאד אכיה לבא הקזח היצ
 !דוק ןנבר וליעאד סיפת ל סקיכהל אלו וקילחיש סהל רמול
 חיסמאפיצמ אככד אתקקרפב אישק לבא סנכקוסל אכה
 אמלא ודימ יתיא ןיאיצומ ןהכ יפקתד רוככ קפס יבג
 שיו 'סיפת איכהמ אל היארה וילע מ״מה ןכירמאד אכיה
 שדחה ףיס לע אב אל יכד אמעט ונייה ןיתעחשכד רמול
 לכא רכוסל ולוכ ךכיפל היל ידואד ידדואד ןנירמאד
 ינק לע ידוא ייודוא ךכ לכ ךייש אלד הארנ שדקה ענמאב
 יכש רפד איההו וקולחי התל לכל לע ידוא ידוא יאו שדחה
 אינהמיירכ תנעט ןיעט אקד םושח רחימל ינח תטיתכד
 תכמ אלא ןהכה אכ אל רוכב קפסכ לכא הסיפת היל
 !ג ספת יאד ןיכמאכ ןיאד הכימ אקפנ יכה ל ימכיא קפס
 תטותככו הינימ ןכיקפת אל קפסה דלונש םדוק הוצקה

 אלא :רתני שרופמ



 >׳?

 5 ארחב אבכ ■ י יעיבש קרפ רט חיכ <2?־
 .יי*;

 ייי־של יצמ יוה היל 6יי.ים " ס1,ע5
 רמיחל כי1ירנצח יבגד ליעל ",ומאדכ א •א
 לכא שרפמ אק ישניפ ר״י״ל אנין"הינ ידה א
 ^?1 ו! , י ׳ יי ׳

 )1 סליעצו רדה אק רדהמ אכה
 אל לע יכה י:של בג לגו
 רקיפ קצאה ם היל עמש"
 ליעל ;היכימדיבע אלנםענכשו
 דועו אמלעב אתוכירנ אלונ

 קדןיד>ףמסב :םילעב ;ףיזחב עקרק דמעה ריכשמל ןללכ

 עמשמ וזל רטעקה שריפלב
 ישורפ :יכה היל' ריבס אלד

 ףא אלא היל ארטסו■

 רכושל !1לוכ ש־ווהה ףוסב ריכשמל ו*לוכ
 ס ההו הייד ארי בס א4ו וז םלוע1? א א
 א*־ד יטג אכה סיפתד סושמ יאמ אמעט
 ארתסיא בר יב ירמא אנוה בר רטא סיפה
 ארתסיא יעכ הא□ יעמ האמ יעמ תאמ
 יא בדמאר גביזאדה בר רמא אה ןורהא ןוש^ופה 1למק יאמ רתסיא

 4ז*מיתה3 יקוחדמו ןתקזח לע ת יעמ דמעה רכושל ולט
 אדיבקלוא] יאד יכה היל אריכס אחלא שדח נמאב אבב
 ^י]י0קב אבכ ןיב אחקיל יכה חקו אל יקחוד יאח יכה היל

 ש-ל־ח ףיסב אבכ ןיב שדח
 ק3עי*׳3!גד ןתחכ ברכו ברכ
 )תושח קיפב הכשח אי הה ד
 יכה ,יביואל קיחדדחאצזי
 ׳כההילאריכסד סושמ ונייה
 ןמחנ בילאו ברדא אגילפו
 יצול/ד] ןליא תאי'לע יג־לפד

 ז*)א יתכליה יכה רתימלו
 ירבד וו רמאקד יאה םלועל

 ן^3ד סוסמ ונייה סכנ ןב
 ןודקתן?של סיפת היל אריבס
 ן/עזירה לאיזישי ברד אהיח ךל אישקדו תמושלבס תוחפ רחא ךלה ירמאד ןמרכ הקזח רתכ ןכילזאו איה אקיפס אלא
 ךל דכנמ ינא םישלשכ רוכ עלסכ האס רתאו ךיעא יא ןידה אוהד אמעט ונייה ואל ןורחא ןושל סיפת עחשמד הנק ןושאר
 ן׳ח״י/י יבג סתהד ו הקזח רתכ ןכילזא ןורחא ןושל וא ןושאר ןושל ןכיספת יא ןל אקפסחד םושמ הנק ןושאר ןושארד
 עלוחפ רתכ ןכילזאד ןנברל ןידה אוהו שדחהענמאכ אבכ אנחיקואדכ ינקה דחא לכ סטתד םישמ וקלחי יאמ אמעט
 קיפת אוהד אמעט ינייה הנק ןושאר ןושאר יבג ימנ אבה : םימדה רככ לבקש ןונכו אוה קזחומ רכומהש תמושלכס
 קככ ןככ לאוחשד רמיתל אכיל אהו אכפיא רמא יא ןידה איהד ןורחא ןושל סושמ אלו ?ינימ ןכיקפמ אל ספתש המד
 אבב סתהד'ינתחל יקואד יאהו ןורחא ןושל סיפת עמשחד הנק ןושאר ןושאר רמאדכ ןייחא ןישל סיפתל היל ארינס
 3בא שרפמ אקישורפ רחימל אכיאו היב רדהזיק רדהימ רמיחל אכיאל ליעל ןרחאדכ אמעט ינייה׳וכ שדח ענמאב
 עמשמ סננ ןכ ירבד וז רחאד ןויכד טה רמימל אכיל סננ ןבכ ןורחא ןושל סיפת היל אריבס היכ רדהק יאדוד אפה
 הנשמ׳יההד ןניעמשאי סננ ןפ לע וירטח וילע ןיקו לח ךתאד ברד הילע לאומש גילפ אל אהכד דועו היל אריבס אצד
 ןושארה תא קרחא ןושל שיחכמו היכ רדה רדהימ יאדו אלא אל יא שרפמ ישורפ יא ןל אקנסמ אלו איה ןנבר ן׳חרמד
 רדהמ ץחרמ יכנ םתה כר ןניעומשאד ןויכו איה׳קיפס אלא קילחא ןושל סיפת ןנירמא אלדוקילחי יכתק יכס וליפאו

 *6 סירתוא םימכח לכא רמאק יתכ לאזמשד דועו היל ארטס טה יתכ לאומש שיפמ אק ישורפ ואלו היב רדהק
 אניכהי הוה סתה ווה יא ךימסב רתאד במ אתכליה אתיל והימו איה ןנבר ץחרמד הכשמ איההד היל ארטס אמלא
 !היילע גילפד, ןתתנ ברכ אלא שרחה ענמאב אבב הימקואד לאומשכ אלו סנכ ןנכ ןו־תא ןושל סיפתד ריכשמל הילס

 ןורחח ןושנ ופת םישת וחנ חתעטד ריכשתנ ונוכ יתכ ןמחנ כר רחאק
 אתכל ה יכהו ונדימעמ וילעב תקזחב עקרקו שדחה תליחתא הל ידש אקיפסו היכר לאומשכ היל אקפסמ יקופס אלא
 *יולביאל דיבעד אתלימ ואל סתהתלמיע ה ילעב תקזחב עקרק רמאד ןתחכ ברכ ןל אמייק אהו• לבקמה קרפב ןנירמאד
 ןמחנ ברכו לאומשכ איה אקיפס אצא ןורחא ןיסל סופתל סננ ןככ אתכליה אתיל ימכ אכהד ןיתינתמ יבגו 'וכ איה
 עלסכ האס םישלשכ רוכ יבגו הנוילעה לע רכומ דיו ןנברכ תונושלבש תיחפ רחא ךלהו תדמוע הילעב תקזחב עקרקו
 ןיקזתכ םלועל ןנירחאד אוה עקרקכד סיפת סיפתד יאמד הנק ןושאר ןושארד ןמחנ בר ידוח והניכ ילטלטמד ןמכ יתנ

 : סהיכשח קזחומה רמא ךלה ןילטלטמכ לכא תלזגכ הניא עקרקד אמייק םינושארה ס לעב
 ןכירמאד אכיה לכ רמולכ אכוכתה בר אלא בל יב ירמא אנוה בר רמאהו אניה בר בר יב ירמא ןירדהנסל אמק קיפב
 ןמקל חכומיכהי כי לס ימשמ הכלהל רמאו בר לש ודימלת היהש אנונמה בר ונייה ברד ידימלת עחשמד בר ט ירתא
 י1 האמ *״ יעמ האמ יעמ האמ אריתסיא :אנתיו אלמ בר הרמא אה)ןכ כרפד



 הסק ארחב אבכ יעיבש׳ קרן רוב תיכ 494$ 0^
 סדשכייל רמאק יכהד׳נוקה שריפ שרפמ אק ישדרפ ץפח המכב וריבחל רמא אריתסיא אריתסיא יעמ $יו>
 איהש רוכס ינאש יפל הנשל סיבוהז רשע סאו >ל בייח יעמ האמ וצרתכי יעמ האמ ארית^יא ל׳א הז־ ־
 בהז יניד יל ןזיתש הנור טא תרבועמ איה סא ללא טושפ ןור חא ןושל סיפת ליתסיא ול׳ייח׳ריתסיא יעז האמ ימא
 איההכ תתיא אלו אהב רמתיא יא ה;יפל סרג אלו שדקצ אוהש לכיד יכח אוהו הגידמ עלס אריתסיא סנכ קג

 ילמאדכ ,יריצ עלסבש ט׳^ת
 1 וריבחל עקותלב 3הוקסכ

 תוטודפ׳ששו׳יעסת רניד יצח;
 £ הנומשמ לחאהטויל^ש

 תיעמ שלש רניד יצחהו שיאב
 ןיכוידכיפ השש אוהש ןס כ
 ירה ןירסיא ינש ן>ילכופ<י*
 רכידיצחל ןירסיא רשע םינזצ־

 האמ אצמנ ששו םיעשת ירה תוטורפ הכמס רישיא לכל ן!ו
 ט עברא אריתסיא לע םיריתי תוטורפ האמ ונייהד יעמ
 תכומ יכהו תשקכ לס תוטורפ,וכייה סתסתועמ /י)>י>לע
 רשעמ׳ועממ עלס טרופה עמש את ןכירמאד בהזה קר$ב
 תיבל אתשה *׳ 'וכ תועמ עלסה לכב םירמוא ש׳ג •גש
 השש שיש ףסכ לש לכא 'ןכ ןנילצחמ יטירפ יכנל יא*>ת
 אבשכ םתה יאוה יא : ן סכ תיעח ןיאלקכ רכילכז
 ורמאו יסמ יבר ינפלו לאילמג ןב ןועמש ןכר ינפל השע^

 ןושל סיפתד סושמ ריכשמל הילט אככיהי הוה וקולח*
 ןושל סשת היל תיאד סושמ יאל אמיתד והמ :ןורחא
 אכיאד סושמ אלא רטשמל הילט אכביהי רמאק ןורחא

 אלא ללכ היב רדה רדהימ אלו שרפמ אק ישורפ רמימל
 רבעתת אמש ארי היהו שדח לכל בהז רניד לוטיל קוכתג
 אל ינשל רניד רשע סיכש ךל ירתאד הנש ךה שריפו הנשה
 רניד'יגמש הטושפ הנשכ אלא אנימא אק תרבועמ הכשנז
 אלו שרפמ אק ישורפ רמימל אכיאד אכיהלכד שדח לכל
 וניאו אוה שרפמד רמול וכל שי וז תא וז תינושלה ורתסי
 ׳ ריפד ןורחא ןושל רתכ ליזא יאדו ךכליהו ורובידמ רזומ
 םיעשת'ריתסיאהש יעמ האמ חרי/לסיא לכא ןושארל אוה
 רעאקל יאהו• הז תא הז תונושלה ןירתיסו תיטויפ הששו
 תיעמ הששו םיעשת רמא וליאכ יעמ האמ אריתסיא
 ןושל רנוקב רבדל ןיליגר ויה ךכש אלא יתד תיעמ האמ
 בר רויאק םתה אליתסיא תיטורפ הששו םיעשתל תולקל

 ; סנכ ןבא יגילפד קכרי לאומשב קזחומה רקא ךל?
 אריתסיאד ךהו היל אריבס סננ ןבכד בר ןל עמשמ אק
 אעינמ אבכבו ;יניעכ הארנ ןכ רמתיא ןיסכל יעמ האמ
 שרפתק ישורפ אמיתל והמ היל ןניסרגטה לאושה קרפ.

 ריכשס^ל חילמ אנביהי הוה סחח יאוה ו א
 'גיפא הוה אה רמתיא אלו א,ר רמחיא יא
 אפיתד והמ אכה בא היב רדה אק 'רהימ
 'יגה□ :ןל עמש□ אק שרפמ אק ישוריפ

> 

 ס1לכ שרפמ וניא הז לעד
 איבהל ןניעמש אל יאתאד
 אליתסיאד׳יההח ריכשמהל
 אמיתד והמ ןכיסרג אכה
 ססבו 'ט סרפמ אק ישורפ
 יאק שרפמק ישורפל 'יפ *ש י
 יעמ האמ אריתסיא איההא
 האמ הישש לודג עלס רמולכ

 אלו אהב רמתיא אלי אהב יייתיא יא סירג ריפשו יעמ
 איההמ אלתסיאל איהה ןניעמש אל יאמא י׳סרפלהשקת
 הנהד ריכשמל הילט אניבהי םתה יאוה ולא בר רחאד
 סושמ אלא ןירקא קשל סופת סושמ אל ברד אחעט אכימא
 ישר שיריפל רחאת סאו ׳ תמייק הילעכ תקזחב עקרקד
 שרפמ אק ישורפ יעמ האמ׳ריתסיאד׳יתעדא קיסית יכיה
 אה תונושלבש ת;קפ רחא ךלה ירמאד ןנברכ בר םלועלו
 ןיא ןירשע טלס ימייק יוהד האמ יזוז בתכ טושפ טגכ ןכת
 יל ןיא ןיתלת ןיעלס {ימייק יוהד האמ יזוז ןירשע אלא ול
 רחא ךלה רחא אידהכ שרפמש יפ לע ןא אמ^ האמ אלא
 <קוחלש טושפ טגד איההיכאשד רמול שיו תינוסלבש תיחפ
 ןאכ בשייתמו שרפמ אק ישורפ יאה ילט ךייש אלו הזמ הז
 בל חא אה השקה ארקיעמד םושמ רתמ סירטכוקה שריפ
 אריתסיאד יהה ךירטניא יאמא ךירפד״משמ אכמיז אדוי
 ןופל סופתל ריכשממ ןניעמש היה אלד ךירטציאד יכסמו .

 צאושהכ והימו שרפמ אק ישורפל אנימא הוהד ןורחא
 אהו ךירפו ריכשמל אוההג יאקל י׳שר שריפכ יפט ןכתי
 האלכ קחצי יילו אריתסיא יכנ אכה אכחיז אדק בר רחא
 יכהו ליעלד איההכ סממ ונייה אכלל שרפמ אק ישורפל
 איההב רמתיא אלו אריתסיאד איההב רמתיא יא ושוריפ
 אהיו ריכשמל יהה שרפמ אק יסורפ אכיתא הוה ריכשמד
 רדה רדהמ אלד ןורחא ןושל סיפת תרחא אלד רכושל ולוכ
 רשע םינשכ היל רמאק יכהו שרפמ אק ישורפ אלא היכ
 ןוסכל אלא תחלתשמ הכיא תחיבשד סושמו הנשל ס*בוהז
 ןתיאמ רניד שדח לכ ןיסל ןתיל יל היהש תינתהל ךרצוה
 לאושהבשיפל שי ןכו הכשל בייח איהש םיבוהז רשע סיכש
 אכיא אריתסיאד איההד ברד ילימ תנת לכ ךירטציאו

 אק ישורפ אכימא הוה סתהמ יא ןכיסרג אלו ןל עמשמ אק אלא ןורחא ןישל סיפת סעממ דה אלל רמיתל
 אכיל 'רפמ אק ישורפ ;עח האמ אריתסיאד אהבד סרפמ

 ןיתיכתמל שממ יתדו יעמ האממ *תיחב יוה אריתסיא יאדוד רמימ5
 טאמ אריתסיאל אמעט אכימא הנה םתהמ יא שריפ ךכ אעיצח אבבכ לצ1 יכיקז ופיברו לבחב הלמ רתי ןה רסח ןהל
 קאמ הוש אהיש■ לודג עלס שרפמ אק ישורפ אלא איה ןושל דח הילוכ יאהד אלא ןורחא ןושל םיפתד םושמ ואל יעמ
 אהל ללפ יל ריהנ אלי עלס אלא ת״ש ןיאש תיער תיטחפ האמ היל רתא יכה ירתסיא יעמ האמ היל רמא יכנ תיטולפ
 רמאק יכ שרפמ אק ישורפ רמימל אכילד תיטורפ הששו סיעשת רמאק יא ןילה א והד עקכ אריתסיא אקווד ואל ס־ו
 אתשהו ןוסכל תישירפדכו ליעל רמאדפ שרפמ אק ישורפ רמימל אכיא ןיתיכת ח הברדא דועו:תיטויפ האת ןכ ירתא
 ןושאר עלסב האס םישלשכ רט והייורת ירמאל לאומשו ברד אה ישורפל ןכעכ ןורחא ןושל סיפת בר ל היצ ארטסד
 ךושמיש דע הנק אל םישלשכ רט עלסב האס רמול ךפימ ךיפא יאו ןזרתא ןישל סופת םישח אמעט ברל הבק ןושאר

 ;צק ןישאי !ישאר ירמא והידרתב סיפת סיפתל יאמד'ושמ קידידל ןמיקואו היל אקפסחד ומשלו הנורחא האס
 י־<זצתמ

 1־1 ג*•; י ח3

 ׳*



 ארחצ *33 יעיבש קרפ רופ תיב *

 יננויגי ■ימיוי3זיכי(וד ןירויא ןישל סופתי ןייממש אל יוינ רינסמהד איההמו *שי שוריגב שרפמ אק ישורפד סישוי א< א
 רופךזייה?ךירטניא ךכליה אמייק הילעבתקזחנ מן!רקד ןמחנ ברכ רבסל סושמ !א םירטנוקה שליפכ שרפמ אק

 •בהל לאומעגומכךפית ןיכא !ליפא סיעתי סושמ אניחא הוה איההמ יא)הנק ןושאר ןיסארד עלסב האס םישלשכ
 !הניב "עיי קיע אל ייוקיד ךנהד ססמ הארנ אלא ן!רחא ןושל סופתי בר רבסי ןל אנמי ייר עדי אלו >הל!כ ךירטציא
 אבוי ר 5>ןא ׳(.ידיכ אניתא דע שיחה עצמאב אבנ לאומש יקואד איההמי לאומשי ׳לימ השלש ימצ ינידטציא)

 ןורחויקמלמגאתד סוסמ אציתאהוה הנק ןושאר ןושארל איההו'ןורחא ןושל סיפת אמלעב םלועלו שרפמ אק •שורפד
 שדח? עאמאכ אככד איההו תונושלבש תיחפ רחא ןלה םירמוא םימכח לבא ןניעימסאל ןירטציא יכהל ברל ומכ אוה
 זיחי&רד יגגומשאל ןירטציאד הנק ןושאר ןוסארד איההו הנסחה סרפל)היל ארינס אלי וול ןניעומפאל ןירטניא

 : היל ודואד םושמ רמימל אכיאל הסיפת ןניעמש אל יינשמהי איההמל איה הסיפת ילש
 תיתשמ תוחפ ןניס רג יכזו

 תוחפ וירצמבו וינמיסב 'ינתמ
 טג :חכני חוחש דע ועיגת תותשמ

 ת־יוחפב תוחש רמא אנוז־ר בר רמתיא
 רז־רויכ תותש רמוא הרוהי יבר תותשמ
 תרוחפב תותש רמא אנוז־ד בר תותשמ
 תותשו "ותשמ תוחפ רפאק יכה תוחשמ
 חרוהי בר הכני תוחשמ הוי ועינה ללכב

 רמאק יכז־ר תותשמ רתויכ תותש רמא
 תרוחשו תותש רע ועיגה תותשמ תוחפ
 וירצמבו וינמיסב יביתריס חכניירירכב
 םושכ וה ירה תוחש■ ריתוה וא׳ותש תוחפ
 תרוהשר ןיניידה סוש אהו ועיגה ןיניירח
 'ימעטירו^גוה בר־^רמא אוה׳וחשמ רתויכ

 1יא ינח אק ועיגה

 הכני תיתש יע ועינה
 תיחפ יסרגד םירפס לכא
 הד להי בר שרפי יעיגה תיתש
 תותש אלו תיתש דע תחיפ
 יכתק׳ אלד בג לע ןא ללכב
 הילכ הזהב שי הז ןיכעכי דע
 הכ אהי אלו רשק לסה אהת
 המכ דע רמימל יעכו האנוא
 ארמגב׳מאקד השק וז סריגלו
 תיחפ רמאק יכה אניה ברו
 ועיגה ומצע תותשו תיתשמ
 ןיתיכתמ איתא אידהל אה
 ברמלשכ רמאת םאו היתיוכ
 רתיכ תיתש רמאד הדוהי
 ןכת אלד אה אחינ תיתשמ
 רתיד אהל ׳ושמ הכני תיתש
 ברל אלא לטב וחקמ תיתשמ
 תיתפכ תיתש רמאד אניק
 ןעיגה תיתש ינתיל תיתשמ
 טקכדחיל שד תיחפ ןכש לכו

 תיתשמ תוחפכ איה טושפ רכדד רבדל ספט קיל יכה
 יכהל׳יתאד אתשהי תיתשמ תיחפכ תיתשד אליממ רחאו

 : אכייג יאהכ אפ'ס ייונשל ינינמ הדוהי ברל
 סישכ אלא יכתק ועיגה אה ךיחעטילו ןכיסרג י3ז<
 ןשיריפ יכהו ׳יכיןיכיילה םישכ אלו ןיכיידה
 ןעיגה יכתקדמ ינעייסת יל תשקחדא אכיה בר ךל רחא
 סישכ ינתקד אה אלא תיתשמ תיחפכ תיתשר עתשמד
 סישכ אלא תיתש לע רתיכ יוהילד סושמ יאל ןיכיידה
 ןאכ ורועיש ןכ ותכ סתה ורועישש וויכד תיתשל ןיכיידה
 רתי ןה רסח ןהכ ומכ האסל עבורכ ורעיש אלש יקופאל
 יכתק יכ הד'יל עמשמ אכוה ברל הכימ ביתיאד הדוהי ברו
 ןיכיילה׳ישכ׳וה ירה תיתש דע ריתיה וא תיתש דע תחיפ
 תיתש לכא יעיגה תיתש דע ימכ ןיכיידה סיסב יאד ועיגהו

 לאומשו :ועינה אל תיתש לע רתינ

 ויגיו׳ריקב יכזימ
 ^*ייכ זרבזיע מי/*ה וירצמבו
 ך/עב ךל רכזמ ינ א רפע ריפ

 ה^א^־מי־יצמ.יז ןיכמיסה
 עי1הפתחי!ג :ךל חק לכה האור
 עבממ יפעי ונייהד ועיגה

 ^זד1תשדםילפעילפכ האסל
 ימכ יפהו בק )כויה

 רזיח ןה ימד קילד אתעט
 * ה ז רועיש דק סןוקד רתי
 יעבן^כהלבא האמל עבמכ

 יב יסאד ןייכ אהד יפט
 קיב ךל רפומ ,גא רפע ריב

 ןמיקואדפ דקי ןה ,סח
 ריכללגפ מאד אקשהו ליעל

 רפימטא וירצמבו וינמיסב
 ,ןצורחאו א ריעיש ןכיפטמ ךל
 ועיגה תיתש תיזיפ יליפא
 םירצמה יל הארהד ןייכד
 אמתס זז הדש יל ןיבזד ןאמכ
 1 יאמ יכהאד אלא לידג ןיכ ןטק ןיכ איהש תימכ ימד
 רתיי רסח יניאש ריכ תיבל בורק אהיש ריצ תיב רחאד

 ןכיסרג יכה *. תיתש לע רתי רתימייהיל אלד ןכי תיתשמ
 ארחנבי הכני תיתש דע יעיגה'יתשת תיחפ׳כשמה רדסכ
 ועיגהי יתשמ תיקפכ יזה יא המנע תומשכ יאריחא יגילפ
 11 תיחפ ןכש לכי תיתש רזכ תיכה ןח תחיפ רמאק יכהו
 אלו תיתש דע הטמלו תיתשמ רתיי לכא יעיגה תיתשמ
 טהו תיתשמ רתיכ ת׳תש אמליד יא הככי ללככ תיתש
 ןהיניב האנוא שי םא רחילכ יעיגה תיתשמ תיתפ רמאק

 ועינה 'יתשמ תיחפ רסיח יא ריתיהש ןמכ תיתשמ תיתפ
 ןמ הכני :הכני ללככ תיתשי תיתש דע תיתשמ רתמ ליכאי
 םישח יאל תיתש יאהז עקרק יל ריזח• ריתיה סא)סיתדה
 יעקרקמכ לבא ילטלטתל אלא האנוא ןיאד האנ יא ןיד
 םכמ היש יא הנחב הטירפ היש יל רכמ םאש האכיא ןיא

 םיכיא ליחמ יכהד איה ןככרד׳רזעיש אלא ועינה הטורפכ
 *בה וירצמבו ויכ״יסכ היל רמאד אכיה תיתשמ תוחפכ ועיגה תיתש 'מג :ליחמ אל יפט וירצמבו ןינמיסכ רמאד אכיה
 ןמתשמ'יחפ ןכש לכו תיתש ריכ תיכה ןח תתפ ונייה ועיגה תיתשמ תחפ יכתקד יאהד ועיגה 'ותשיתיתשמ תיתפ רמאק
 הרל יכיתמ :ללככ דעי דע הדוהי ברלו ללככ דע אלו דע אכיה ברל היל עמש מ הכני תותש דע יכתקל ינתממו ועינה
 ןיכיזיכהכחלא׳רפכתיכיתככ יעיגה ןיניידה סישכ תיתש ריתיה יא תיתש תחיפ וירנמבו ןיכמיסכ אתפסותכג> : אכוה
 ןוזמל ןרכומל סימיתי יסכנ סושל ודריש ןיד תיכ ןיכיילהסוש לטכ ןרכמ תיתש יריתיהיאתיתשיתתפשןיניילהסישןכת
 תשייפדכ תניזיכ הנמלא פ ןנתלכ תיתשמ רקיכ קקח לוטיב ייה יהדיד תיתש תיעטד ןיכיידה םישאהו :תונכהו השאה

 ןמתפ רהל יאק והיימלתא אכה ינתקד ועיגהו סייק ןרכמ ייה ךכצו הפי דכ תכ המ כ'א רתאנ ת ט )תככ עצפל אנ$
 רתא :הדיהי גרל אישקי תיתשמ תיתפכ והליל
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 חיכ .0*80* וס ק ^1^(3■י ארחב אבכ יעיבש קרפ רוכ
 ראל ןעיגה יכתקד יאהד ,מ ןיכיידה סן0כ אלו ןיכיידה םושכ יצורתל אכיאד אישק אל ימכ ידידל הדוה י יכר ךכ ר>>$
 ת ה ץכיידה סושל היל ימדמ אקד יאהו ריזחיו תיתשמ רתיכ תותש םלועל תיתשמ תוחפכ הליחמ יוה תי#׳י ייימי
 חקמ לוטיב תיתשהיוה זיכיידה יסושבד ןיניידה סישכאלי הליחמ יוה אל כ ה ליחמ יוה אל ןיניידה ושבדיכי^ יכ^״׳י^נו
 תותש דע ׳יכתייב ןכתדכ ריזחיו ס'ק יקקמ אלא לטכ חקמה ןיא רמולכ ועיגיה אכה וליאו לטכ רכמ סתה ^דדכ

 סתהו סייק חתמ לנמיב םתה יכה וליפא תיתשמ רתיכ תיתש יהייורתבדידדהל ימדד בנ לע ףא יעומשאל אתאי הפג, •
 4 והייירתד אכה לבא ושעש המ לכמ ירזוח ד כ ועטד ןויכד תמעט ;גייה

 רוכחל הז 'כמפ סיציצזי
 ^1רו תוהשהל ןיגיידח סושכ ץניירה ,ושכ א^רו ןיגיירת* ושכ דזהי גר לא 'אנואה/ייק חקמא חקיל ־הזו

 ןבז א68 בד ועיגה אבה ולאו חק□ לטנ םחה וידיאד ןיניחה םושכ
 {־*!1יא יאוה אלו היחשמ יוי־ינ ןירשע איוה 1ד א ארבג אוההמ אערא
 ן—,חפ ןנתהו תריבקו הרבס הייד רסא :יבאו הימקיד אחא ארסיטח

 1לבי־ן המנ היל טיק אילד אכיה מ'ה הכני הותש רע ועיגה תותש
 כ אפירער ייד רטא ןירשע אהו לכקו רבס הוגג הי 4 םיקד אביה
 דחי^ירלרוג הירעש יומ וקלחש ;יחאה רמוא יסוי ר אינה ;ירשעב 0
 תמ לארשי ץרא תלחחכ רזעלא׳ר רמא אמעט יאמ סלובינקןהמ
 ףא 'יכותו ירואו יפלקבןלהל המ יא לרוגכ ןאכ ףא לרוגכ הריתח
 ן^קר !-דאנו־ר אוז־רהנ ישא בר רמא םימוחו םירואו יפלקב ןאב
 ןהל אנו וקלהש ;יחא ינש רמתיא יררהל ונקמו ירמג יררהל יתייצ

 , הלטנ רסא בר םיה תנידממ חא

 המיש יכיעב הארנ ןכ ריזחי
 *ו אכה אכילד רקיע ןכו #
 אלז אנו^הברל אלאתכוי**
 א רבתסמ כ״קו הדוהי ברל
 אלו קיידה סושכ קינרתדח
 ב בתכ ןיאו׳וכ/יכיידה *ותב
 ןליילה םושכ אלא םירמקב
 אכקסחד ישורפל אכיל ךב>ה
 אזה ךימעסילז רמאד ןאמד
 ןיא ז םירחא תונושל שי׳יב
 רקיעו אוה ילש הזו שממ ןהב
 יא ןל טי׳שפיא א׳ל אתשה^
 שד דוהי ב־יכ יא א:מ בלכ *
 אניה בר ךל רחא םישרפמ
 איקאתצרתמ אה ךימעטיל*
 ועיגה יכתקד איה אתשכשח

 והז ירה וירצמבו וינמיסב הל ינתק יכה אלא יעיגה יכתק יאמאו רמימל היל יעביא הכני ימד תיתשמ רתט תיתש יאד
 גליאד אוה ןיכיידה םושכ חקח יבגל אלי רמולכ־שממ ןיניידה םושכ אלו רוכל״מו׳ז היל ןכיכהי אלד תיתשל ןיכיידס םושכ ־
 םושכ אלא םירפסכ בותכ הז ןושלל)יעיגה המצע תיתשו תיתש דעל ועיגה אבה וליאו חןיח לטב תיתש ןיניידה סושת *י\
 ןיאס םירשע אחשימ ימרג םירשע איוה ךל אנכזמד עקרק ךה £פפ ברל רכוח אוהה ל׳א :'וב םלשכ אלו ןיכיידב
 : תליבקו ת רכס אפפ ברל ייבא ל׳א־. עיבר תיחפ ינייהד רסיתח אלא ויה אלי יירנמבי ןיכמיסכ ל׳אד ןוגכו התדימ

 מ ןיאש התייה עדויי וז הדש התא ריכמ היונב היל סיק רח לבא הדשה תלמב חקולל היל סיק אלד אכיה 'יתיכתמ ת׳ב
 לא רחא הדשח תחפה יל םלשיש יל רמא ןכ תעדלייל חא ירשע אהי:אתנליה׳יכהו תלתמ תעדי׳ד ןיכו רשע השמח אצא

 ׳כ יל רמא ,כ תדימ יל םילשהל תכמ לעי׳כ אייהד ריבס היה ומצע אוהש םירשע יל רמא ןכ תעדלד םימדה ןמ יל הכני1
 אפידעד אלא רסימח אלא הדשב ןיאש עדוי היה אוה סג ירהש׳כ ךל תתל אל כ רמאקד יאהד ךל מימל יצמ ייבא ל׳א :
 עקרק רכומב 'ינתמב ירייאד ירייא מ 'יא יסוי יבר אינת *. ןכ רחא ותקח חיכשהלו ךל רמא רחא הדש לש ןירשעכ
 וקלחש ןיחא ינש ןמקל רמתיאל ךהל ימנ טקנ רכמה לטכ ןנירמא אלו ריזחמד ותלמ ידכמ רתיי אשמו הלמב יריבחל
 ךה אשירב ינתק איההד אררג בגאו׳ינתחד אימיד רתיי יל שיש המ תא ריזחמ ןינחקמ לאומש רחאקד חא ןהל אבו
 אלש יסיי ׳רד ךהל אימדד חא ןהל אבו יקלחד אכיה לאימשו בר יגילפ הלעד איכק לרוגכ הקולחד ךכיענתשאל אתיירב
 הלעש קיב :ןיפתישל ה׳הו תולרוג וליפי ב׳חאי ןיזש םיקלח השלשו סיכש >רריכ וקלחש ןיתאה :ןלוכל לרוגה הלגנ
 סז סיכש םה סאו מ רוזחל ולכוי אלו לרוגכ ירמגל הנק הז רמולכ ןלוכ ונק וקלח ררבוהו םהמ דחא לע לרוגה לפנש 'וב
 הנק לרוגה ול לפכש ותיא׳נ סאו ינישה לע סא יכ יניש לרוג 'ליפי ית לעד הנק וריכח סנו לרוגה מלע לפנש וקלח הנק

 תולרוג וליפי כ חאו רחא ןיינעכ קולחל ףא וצריש העש לכ םהיניב קולחל םיקלחה ינש םהינש ןיכ ונק םיכשהו וקלזי
 ש ןלוכ ןה ןידחועו 'יקזחומד ןויכד ולשכ דחא לכ קוזחא אלד ג׳עאו ןלוכ וכקד אטישפ ןלוכל לרוגה לפמ אכיה והימו
 ןויכ ןילטלטמ אנש אלו עקרק אנש אלו ועיגחה וקלח דחא לכל ררכח אלא םולכ םהל הנקמ לרוגה ןיא עק רקה לכב
 ילטלטמל יעקרקמ ןיב דומלת גילפמ אל אהד ל׳רוג תליפכ אלב דימ )עינמה וקלח ןכ ומכ וריכת הכק ה!ל לרוגה הלעס
 ׳,ימוקו ירוא ילה ונק יאמכ טמ יפלקכ•• ׳רחימל יאמ קיזחא יאד ןיידע ולשב דחא לכ וקיזחה אלו ללוג לפכ אלמ ידי ת בה
 ןיחכומ ןימוקת לש יפלקו׳יטכש לש יפלק יינפל ןידמוע לארשי לכו שוהיו םימותי'יליא שבולמ רזעלא ןילחמ שיכ *למאדכ

 'תעט ונייה׳וכ ןלהל המ יא ךל'ישקדו לרוג צוק לארשי קא׳ליחתכ'לועל ישא בר׳מא : 'וכ׳דוקה חורב ןרכמ היהו וינעל
 םימותי םירואכ לרוגה סע םתעד רמגיכהמ דימ לרוגה הלעיש ימל ונקמו םלש בבלב ירמגד סושמ יאה ילוכ ךירצ אלד
 דחא לכ ליטיש ידכ ללמכ קולחל הזל הז ןיעמשנו ידדהל יתייצד האנה איההבד ונקמו ירמג אלד אכיה יליפא וכהמל
 קוקז ןכ ידדהא ונקמו ורמגו רבדכ בוכיע דוע אהיש׳יצור ןיח ךכליה תופתושב דוע סיניפח וניאד ומצע ינפכ וקלזי

 ; מ רקל אצא רזעלא׳ר לש ימעט ריתסל אכ אל ךכליק ישא בר רמא אלא םירפסכ בותכ ןיא ירהש שרפל יבא
 הלטכ :תועקרק וקלחש ןיחא ינש
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 8ח !ורתכ ויכב יעיבש קרס רש תיב

 שילש דחא לכ )ל ןתיש ה״פ ןיצמקח רמא לאוונ^ו
 ל רמכ אלש ישוריפ ךותמ עמשמו וקולחד
 וצריש המ ונתי םהו לרמכ ולטונ םהש אוה׳רגי המלד שקו
 *תייקו ןוידמ רכד יסכיננ וה ל ןכילעח *הל 'מילו״רמ אלכ

 וליפא) ק׳פכ ףסוי ברכ ןל
 לכ םע ליטהל ול ןיא׳ רמכ
 אלא ומצע ינפב רחאו דחא
 ול לופיש ידכ דחי םהינש סע
 <רפמ אלא תחא תככ קלח
 ןהל שי סא ןמכ ןיצמקמ
 ש דחא לכ וחקלו תידש של8
 אכשכו וקלח ישילשהו הדש
 1 תודשה לכ לע לרוג וליפי
 הכזי ולדוג לופיס הזיאבו
 תקולחמ הלטב אל הז ןינעלו
 ישילשה הדשה לופי סאש

 םחלחצ םינושארה ונז וקלחל
 הליחתמ סיכישארה ויהש ומכ
 ש היהש הדש ול לפכ /יפאו
 !קולחי אל תימ ןהמ דחא לש
 תישילש *הדש אצא רתימה לכ

 הזל "צחמו הזל הצחמ היהש
 י יכש הדשו הלחתבכ היהי
 ד תלת רכ ינה ןכו )קולחי

 והייכמ ילת לוזאו יתייקד
 הדש הזל לפנשכ,שריפ גילפנ

 הראשכ תישילש ה דשו הדש הזלו
 הדש ומוא ליפי סאו לכה לעלרמ וליפי ישילש אכישכ
 תלע^מד ה׳פכ אצו םקלחכ םינושארה וכז וקלחל ראשנה
 המו׳יתעד אלב גולפד ג עאו ישילשל ףא ירמגל סתקולןנ
 'קרקמכ לכא ילטלטמב תהד הייאר הכיא הייאר אינהש
 תעד אלב קולחל לסי דחא ןיא תימורב אליפק ךיישד
 יסכנבולחל ואבס 'ימותי תינוזנ הנמלאב י רמ א דכ !לכונ

 ]לוג ב ו יייל^ח ז׳לסכ הלאחתכל וקלחיו תקילחת הלטב
 ליה •)ינקטהי ןלוכ ונק קמ לחאל לרמ לפמ ימכ ינהד

 ח וק)ח>? יקמ לטנ דחא לכד אכיה לכא יוארב וקלחד
 ן,ילשדק6)כלטונ ןיצמקמ :ארדהואנה תיעטכ הקולח

 • ש ןוגכ־הזל ןיכתיכי וקלחמ
 ג ?ז ולענו ענדש שש ושריש

 קוכ זיחוזיא ןהל אבו'ג הזו
 )) קיט הזו תחא הדש ול
 יבשדח^ניל ירה תחא הדש

 , גיד זודה:זייו0 סנהו תילש
 ׳ תרזוח רמולכ

 ק(47ב)7מזי]עסקלח ולטנש
 יב טקהתיעמ אלא:ישילשה
 7 ץ$קושוא' ןיח א את לת

 ןיצטקס טא *לאומשו תקו^חמח 1לט ב
 חירטכ רבאר בר1? ןמחנ בריל אנר 1?'א
 ז־יחעמ א*רא אגיר רדה אמירא קוביחמ
 וחייגמירת יכ ירוזאו ימייקו תלח ׳בינה
 אתשה יבה תקולחמ ה^טכר ג׳ה גוירפו
 ארקיעמ אחירת ינר אתעדא ותיחנ םחה

 . ^ ם אתילתיכדאתעדאוחיחנא1?אבה

 אלב"'?־. י 1יא"*"4 "=א1י אפפ איקיעמ
 4 אהואניד םקרארסיטדיצמקמרמאד

 םישלשכ רוכ והייורח ידמאד אומשו בר
 אסכ וידיפא וב וזח41לוכי ךל רכוס ינא
 ינא עלסכ האס םישלשכ רוכ הנורחאה
 רובע םתה הנק ןושאר ןושאר ךל רכומ

 אחינו רכומל ח>ל אחיגד אתלימ ןנכר
 אכו וקלחש ןיחא רמתיא חקולל חיל

 ה דל הש)* ינפב םיקלח
 /^)לו^ויב׳׳ירחאדכטמדה

 <ז£ייתכ7ק^תמ הלטכד כ״ה:
 ן׳עח יעיזל רמאיו ישילשה

 7עמש׳ להמ׳ימתב קולח הכ
 ןאי״יחז^י^ד יהל טישפד
 זקאיר? ימניא 'יפתוש תלת
 חבומדכ יפתוש ירת יא

 ^ר1 רותיאב תיאיצח וליאב
 •ידדה ידהב קסיע וכעד רפס

 רכ ירת יפאכ רוסיאד אתעד אלב גלפו ארפס בר ךלהו
 אתעד אלבגלפד ןמכוהירבחד אתעד אלב דק גלפו
 ןנירחאדב גלפד ידהס היל תיאז את לת יפאכ הירכחד
 רערעל לוכי וליכח ןיאו הקילחה םייקתת תיאיצמ יליאכ
 וחיכשהש החו איה׳ולכ אל רכ ינפב אלש קליח סאי הילע

 הוה הפי דכ חכ המ ,ושמ ואל יאד תה עתשח׳וכ ן היכא
 אכהו׳וקמב תוחמל ןילוכי ולידגה ועט אלד ג״עא אנימא
 גלפ יכתיחמל לכוי אל המל הפי דב חכ המ ךייש אלד
 ןיררטדסתה שרפמל יירפל״ימו הירבחל אעעד אלכ דזנ

 יאד ה יפל ידימ ישק אל רמאק לרוג אלכ העי קלח ןהל
 לרוגכ לכא לרוג אלכ ינהמ הוה אל הפי ד׳ב חכ המ ואל
 ת ר שוריפל וליפאו הפי דיכ חכ הת אלכ וליפאו יכהוי
 ןימזתיהש יאדו סתהד רחימל אכיא רמאק לרוג ילי לעל

 ד״בחנ המ ואל יא קולח ל עבות ןהמ דחא ןיאו םינטק
 עבותו לולג ןהמ דחא סאלבא׳וקמל ןיצופי ויה הפי
 אנו :ןיקלות קפי לכ חכ אלכ אכה יכ קולקל

 _וקלח םיחנ
 וליאד ןכישיית אל ותעדל ךכליה ול יוארה קלח דק לכל
 רשכל אתלימ יאלגאד אכה לבא לרוגכ גילפ הוה כ'ה הוה
 'תאד יווישל) :תקולחמ הלטבו אנה תיעט יאדמ״תוי לטנד
 אלא ול יוארה רבד לטונש ימ לכד אניל םק אמל ןיצמקמ

 'אק "וחפל ההו רתיי אלא יל יוארה רועישכ לינוכ יכיאס
 לוכי 'ומש;ירמא יאחא יכה יא סיפת סיפתד יאמד 'אומס
 שיכ׳קולה דימ׳יצומו׳נורחא האסכ׳יפאו רכוח וב רוזחל
 לוטיל יואר הוהד ןויכ אה יאמאו ודיל רבכ ואכש ןיאס
 אלד ג״ע א הכזי רככ הכזש המכ רכוח היל ינתאדכ רוכ
 אניד רדהד מיש ואל אלא ול יוארה רועישכ ודיל אכ
 אישקו ליעלדכ רתוי לטנד אכיה ש״כו תיחפ לטנד אכיה
 דובע רכממו קקמ יגג ס/לה יכשמו :לאומשדא לאוחשד
 •לזא רכוחהו חקולה תעד רתנד וחקח לכ ךושמיש דע רוזחל לכויש םימכח ורמאו ונקית ךכל רמולכ׳וכ אתלימ ןמי
 רוזחל חקולה לכוי לוזית סאש קקמה לכ תכישמ רמנ דע ריזחל ןהיכש ולכויש חקולל היל אחיכ והייירתל אחינ יכהד ןככר
 כ וליפא ןהכ ורזחיש חקול הנקי רכומ רכמ ןכ תעדל ךנליה וב רוזחי ךכ ךותב ריקות סאש רכומל היל אחינ סגו
 לבא ותרוחס הרמגנ וכשמשמ האסו האס לכש יפל ינייה הנק ןושאר ןושאר רתאקד היתלימד אפיסכו הנורחא האסב
 אל יפתוש יכד ארדיקד וכ חרטיו וקלחב דחאנ דחא לכ הכויו הזח הז רהמ רטפהל והל אחינ יאלו עקרק תקולח יבג

 ג״ה ;אניד סק סתה ךכליקו ארירק אלו אתימק



 זסק ארחב אבב יעבש קרפ רוכ חיכ

 ןהמ דחא *יש וק^ח טגו בוח לעכ אכו
 רפא לאומשו תקולחמ הלטכ רמא בר
 ׳קרקב עיבר לטונ רמא יסא ברו רתיו
 תקולחמ הלטב רמא בר תועמב עיברו
 לאומשו ןה ישרוי וקלחש'יחאה רכמ אק

 'וחוקל וקלחש יחאה רבס אק רתיו 'םא
 יסא בר ימר תוירחאב אלש חקולכו ווה

 ווה חוחוקל יא ווהדערוי יא היל אקפסמ
 'ועמב עיברו עקרקב עיבר לטונ ךכליה
 'התעמש יגח דבב תכלה אפפ בר רמא
 ז־רקולחמ הלטכ רמא רמיפאןיצסקמ

 אתכליהו

 1׳

 ךאיה ת אי ןלמ יחא לס )ןילח ףרטנ בוק למב אבי
 ןטייח ןליכ אה ןהמ דחא לש וקלח לכ ףרט
 ?/יכתלכ יעינמה וקלח דחא לכמ ליטי)ןהיבא בוק עורפל
 ליד סיכש יפ ןתיכ רטכ בןח רטס ןהיצע אני ןילחמ סיב
 ואשעד ןמכ יריימ אכהד
 4. ךויתיפאכ אל)יקיתיפא
 1כיא0 תה רמאקד לכקמהד
 ברל כ*אד י/יזב יקלסל לטי
 ןיזעחב׳יבר לטוניאמאיסא
 לעבל יקילסל ינמ ייהד מ0מד
 הלטנ חא בר *יזנזע כיח
 ^ יעכ יאד עמשמ חק)לחח
 יבהל) ינח אל יזיזב ־קילסל
 ןישרוילברד״מעט שרפמ יחנ
 ^ליירחאב תיחיקלכ יאד )יה
 אה תקולח" ללטכ יאחאן,ל
 •אמל מית> יזיזכ יקילסל ינ"
 טטר יחיאליסא ברדתאכס
 'אק ןישריי חכמ לטינ איהש
 5ילעמב )קלסל ליכיד יסאבר
 0 יסאכרי בריגילפ אחסנ

 !ישרויכ יא 'יפאל יז ארפסכ
 לעבל אנא ל׳אד סישח יסא בר ל יזיזב יקילסל ינח היה
 גי״אנ 'רבס המיאל ששיק יניא ברי יזזזכ בקילסח יחנ בוק
 אמייקד בייח לעכ דיח עקרקה הדפיי תנעמ יל ןתי מ מ
 אכיה הנימ אקפכד ל*ו םליעל ארדה אחישד דיקפחהכ ןל
 יס א ברד ארדה אלד םתה רמאד אתריא ןא אנבזד
 תיירחאב אלש תיחיקלכ יא ימד ןישרייכ יא היל אקפסח
 אלא יחד ןיסרויכ יאל יאדו'חליד אה היל בח אכש׳רל חית
 ןתד יילחאב אלש ןא יחד 'תרחאכ תוחוקלכ יא אקפסמ

 אתכליהז :סירטכיקכש יכש שיריפכ הארכ ךכל , ,
 תרחאכ אלש קילכ יאד)אה והניכ וחוקלד ןויכו תוחוקל

 מיכחל עקרק רכומ יבגד ג עאד ילבקמ אל חתסמד ימד ילע ךקלח תוירחא לבקמ יניא הזל הז ורחא וליאכ ומד
 יחז שיכיא ידש אלד הירבחח עקרק ןיבזד יכיה מ ה הריכחה רטשכ שריפ אל סא אוה רפיס תיעט תוירחא ןל אמייק
 סיל יכקחו רחנ ורטח לש לע תוירחא לכקמ אל והיאד האכה איההכ וקלח לטמ דחא לכד ןיחא תשורי יכנל לבא ידככ
 יא׳יל קפסמ־.וריכחל דבעשמ אל׳ידידד יכיה יכ והלש ול בעתשת אל* יילע ותוירחא וריבח לבקי׳לש ירתנל וקלח וקיבתל
 ךכליה ׳ ולכ בייח וניאו ותד תיחיקלכ וא ןהיבא תביח עורפל סהיכש לעד ברכ וקלח תינחמ ריזחהל בייחו ומד ןישרויב
 1 יחז יל ווה אנא ל׳אד ול ריזאי תועמ עיבר וא ןיקלוח קפסב לטיחה ןוחחד ול ראשנה הדשה ןח ויחאל יעיבר ערפי
 סמח תיעחב עיברו ןושאר קרפכ ק בכ יכיקז וניכר״יפ א״ל יתלחנ דיספא אל ךתזיכע ליבשבו יזוזב היל אכקילסמ הזהו
 עקרקכ וקלח תינחמ ריזחהל בייחו וחד ןיסרויכ יא היל אקכסחז תועמו עקרק ןיב וקלח לכ ונייהד עקרקב עיכר דבל

 תיעמכ לכא דביאש המ תינחמ ול ריזחהל בייחו ימד תוירחאב חקולכ והימו וחד תוחוקלכ וא תיעויכ וקלסל לכוי אלו
 ןכו וכיכר שריפ ךכ ןושאר ןושל סופתו תיירחאכ רכומב תועמב עיברו ןישרויכ עקרק עטר ריזחי ךכלה וקלסל לוכי
 חפס דחאהש אנויגיאה יכ יארומא אתלת וא יאנת אתלת דומלתכ יגילפד היה לכד ןורחא ןישל יאהב שממ ןיאש אוה
 ךדיאכ היל אריבס תנקמבו יאל יכ היל׳ריכס תנקמכ םהינש ירכדכ סיפתל ליגר אוה ירה םיכשה ןמ ית ירבדכ הכלה ול
 אל לאומשו בר אה לאומשכ יאק יאמב כ״א תיממו עקרק ןיב ברכ וקלח לכ ריזחהל יסא בר היל בייחחד ןויכ אכה לבא
 ןיחא ינשכ ןינמקח אתתעמס ינה לכב :ואל סא וקלח ול ריזחי סא אלא תיעמכ וא עקרקב ונקלסי סא יכהכ ינילפ

 *שרויכל ברכ דשה ינק הזל ןתיו יקלחמ ץימקיש ןהמ דחא לס וקלח לטכו׳וח לעב אבו וקלחש ןיחאכו חא ןהל אבו וקלחמ
 אקיס דבלבו הנייש דנ ה/יאמ הדשה ינק ול ןתי לרנג אלב אלא לרוגכ קולחלו ריזחל תקולחמ הלטכ אל !היחו וחד

 א/טליהנ ; ינת ןליאכ היס

 אבו: 'גל ה׳ה והימו ירייח ןיחא ינשבו וקלחש ץקאה ׳נ ה
 תקולחמ הלטב : ןיהזבאד בוק3עב
 ראשנה ןמ הושכ ןיקלוחו ןירזוחו הלטב ?ןיז3ח .יקוא
 יסא ברו :ללכ ויתא לע רזוח וניאו דיספה ־עייז

 תקולחמ הלקב א3
 ברכ ויחא קלח£> ?5זימ3וק׳3
 ירמגל לאומשב ךקיו א)
 'דשח עקרק עיבר 3קוג מ3/4
 וא וינק ינת וגייהדמזיח
 ינמד 'זעמ ויחא 3 ןניי עיבר
 לעבל היל'כקי3ת* אכא3'ח
 בייחתנ אל ידהש י/דסב/ח
 ןדידלו יזוז סא ס ׳בא ;3
 שרפח'מעטו'כמי3שמ זנןי יגמ
 ברכ יא היל אקי>חגיל ס׳>לק)
 לטוקה ןוממו *ח

 ומכ׳זעח 'יברוןיק)וויק1>קב
 #כסמב ןכתדכו /עגג׳בר/ח
 ץלח לאילמג ןברקלפב;יימב׳

 לעכו טג ןתנו מ חגנ ה*ע7
 יכהו ינתקגא /א ץימא/
 וקלח עיבר ול ר׳חיי שרי^ג

 םהילע שי ןישרוי תיית זזה ןיסרוי :תועמ וא עקרק /א
 'ולתסיא אל הקולח םושמד קיבא תבוח ןלוכ קבע ורב3
 כרל היל אריבסד ןוהמאל גוח לעכמ והלידיעקרקמ
 ול יוארה קלחכ דחא לכ הכזש רבדה ררבוה ה ר ♦לבת♦
 לבויב הרזח ןיינעל היהו סו לכ הזמ הז וחקל אמ אנמלו
 הזל הז ןיריזחמו ןה תוחוקל וקלחש ןיתאה ד׳מל אכיאד
 *זחי וקלח׳ינחמ ווה ןישרויל ןויכו ןיריזחמ ןיא ברל לבויכ
 לטנ דחא לכש אנמכו הרירכךיאד ומד תיחוקלכ :ול
 ונייהו ימד הז ל ש וקלחב הז ופילחה וליאכו !דיא קלמ

 ,!ורסאת איומיחוייר יא*ד1 ארי !•ידו* *!י•!.



 ארתפ אכנ יעיבש קרי רוכ תינ <85,8$ ע•

 סיד הנממ,יערג אלד יארתכ רתב ליזיהד רמימל אכיל*
 :העדכ טעומה שועסל

 אכיפט אקד ?וריתסמ
 ןכסיארבקא
 םיתיתפה םינשד רדסה
 הברדא :הלקת םירבדת

 ןיקלזקי ןירתחד ןהמ *דחא
 ינק לטכ סא ןידה אוהו הישב
 תילרוג ליפהל ךילכש יקלח
 ?טכב ןנבר גולפ אלד לכה לע

 םהמ דקא לש יקלח בוק לעכ
 ימנמיעמשו ייכ חל יליכ ןיכ

 זן׳דעפ 2 ^ יקלחש ןיחאהד׳כהמ י - ׳ י

 ינשל סיכש יקלחל אכיה תקולחמ הלטצ אתכלדיי אמייקד עמשמ אכה תקילחמ הלטכ !*תביליתו
 קיעתס יעט יא ימניא סיה כידתמ חא ןהל אכ ךכ רחאי ףיסב)ברכ 'יקספדמ הרירכ שיד :ל

 לי תח תמ האצוי אנמני ןהיבא לזגש הדש ןהיכש קי לחל היל יקפמ אל הנח תרדתיפ־ד • יתשריפ חלושד
 ןיפיבחןוי רתיי דחאה לטנ הליחתמש אנמכי ןהמ דחא 1 ׳* * ־ ה
 ^ איתלל הישב ןיקליחו׳ירחחד

 לש יקלח לטנש בוק לעכל ןנבר ןנח ]ךק^חמ ה^1רב אתכלהו

 הנסב רמוא דחא םושיר ודריש השילש
 רמו^* דחא םביחאסב רפוא םכינשו
 דיחי לבב הגמב דמוא םינשו םיתאמב
 *־דגמב רמוא רחא \ וטועי גב
 רמוא^ דחאו םפירשעב רמוא רחאו
 םביעשחכ ןורג רמוא קודצ יכרכ רזעלא יבר הנמכ ןדונ םישישב
 הנמנ ןורג דסאד ןאס ןישלשמו ןהיניב אמוש ןישוע םירמוא םירחא
 רבס אק םיעשתב ןודנ רמוא קודצ רכ רזעילא יבר אתעיצמ אחלמ
 הרשע יעט זי^קר םבחשע רמאקד יאחרו ,רוש ןיעשה אערא * ה
 יאה הברדא היפקל הרשע יעט אק הנמ רפא אקד יאהו הירוחא4
 הירוחאל רשע יעט אק חנמ רמאקר יאה איוש *הרשעו האמ אערא
 יאמק ירה תהמ טוקנ חימק^ הרשע יעט אק םיש^רש רמאקד יאהו
 היעמוש םכישוע םירמוא םירחא היל יקפכ א4 הנמ תרותפר ךדיב
 איוש אהלתו את^יתו !יעשת אערא יאה ירכס אק ןישלשמו ןהיניב
 רמאקדיאהחחוחא'1? אתלחו רסי^ת יעט אק םירשע טא אקד יאה
 י^הו י£ט אמי^רר אוז־־־ר ןירבו הימקול אתלתו י־יסילת יעט אק הנב
 הברדא יארבחא יאה ילב אגיפטמ אקד יאתסימ רבס םאק אלד

 הש)ש :תוחוקלכ אלל ימד
 ןיתיתי •יסכנ סישל ודריש
 ןי$ו תיכבהי השאה ןיזמל
 השלשמ׳וקפב ןיד תיב תחיש
 ונייהד הכחב רחיא דחא :
 סיתאתב מיא׳יכסייזוז האמ
 מיכשיסיתאמב 'תיאדחא יא
 ליחי לטכ הכמכ םירמוא

 ירכד ילטכ רמולכ וטועימכ
 טעמה אוהש יכפח דתיה

 ^ תוטהל סיכר ירחא בתכ)
 הל יכייהד הכחכ רמוא דחא
 םירשעכ רחיא דחאי סיע'ס
 םעלס השמח ונייהד סיעלס .
 םישלשכ רמיא דחאי :תיחפ
 * רתיי סיעלס השולח ונייהד
 *הליכד אתעט הכחכ ןידית
 םיעלס שמחה ןח רניד סיעש/יב
 ןיסלסמו ןהיכיכ אמוש ןישוע

 : רניד סירשעי האמ סה םישלשכ רניד סינתש ינייה םירשעכ : היחקל ליזאו שרפמ
 :םינימש לש לע ןיפיסימו רניד הרשע ונייהד ינקה ןיחקול ןיתיחפה סיכש ןיכ שיש

 ןודית סיעכרא ןתואמו סירשע רמאש ותיאח רתוי הישל שכ שיש רניד םיעברא ונייהד סיקילח המככ ןיבשיק רזיולצ.
 ערכה הושה רכד אתעינח אתלימ :היתקל שרפמ אמעטו סיכותש לע רניד םילסז׳־רכיד רשע השלש ונייהד שילשכ
 ©ישלש לש יהידורת אהד הכמב הית״כ ןודיתד אוה ןידבו הברחה ןח השמח תחופו טיעממה לע השמח ףיסוה םהינש ןיכ

 : ךכ לכ אתעינח יוה אלד םיעלס םירשעו הנמשב רמא סא ןידה איהד יניעב הארנו הכמ הושד מ7ומ הכמ לשו
 הצחמו םיעלס ינש לזלזמ'םירשע רמואש הז טעמ העוט דחא לכו ינחי םיעלס םירשעו סיכש ונייהד ןדש רניד םיעשת
 רמאכי הטמל הזי הלעמל הז ןיעיט ןהינשש רחימל היל אחיכד הנחמו סיעלס יתש ימדב הלעמ הכמ רמואש הזו ןייישמ

 אלו תשפת טעימ תשצתי םיתיתפה סיכש ירבל רתכ ןנילזא אתשהד הנחתו םיעלס םירשעו סיכש ונייהד סיעשת הושל
 הרשע הושש הירוחאל : ועט ראשהו לכי לכמ רבד לש ותימא לע דמוע ודבל איהד אחינו הנת רמאש ימ ירחא ךלכ
 חקלו ףיסוה יוארה ןח רתיי רמילכ וינפל הרשע חקלש הימקל :ונובשחב שופתל ול היהש וירחא הרשע תיכהו רתוי
 יאמד הרשעו האמכ ןודית רתימל היל הוהו ויינוש הרשעו האמ : סופתל יואר היה אלש אבל דיתעה יינפלש ןובשחמ
 רתני העט ןישארה לבא ישילשהו ינשה ירכל שופת הברדא יאדמ רתוי העט ישילשה ל בא ינישו ןושאר רתכ תלזאד תיזמ
 סיתיחפה״יכש ירחא ךליל יכל שי יכה רחימל אכיאו יכה רתימל אכיאד ןויכ רמולכ יוכ יאמק ירת תהימ טוקנ :יאדמ
 הארתכ ירת רחא אלו ללכב הכח אל לבא הוש הכמל׳חקש רמול וכל שי סהירכדיפלש רמולכ היל יקפמ אל הכמ תרותמ־*.

 ןישוע : םיעשת ן/יי ךכליה הוש הכחל בורקש םידימ סלסירהי תשפת אל הכורמ תשפתל הנממ רתיי ןירתואס
 אמש ראשה)סיפת יענחא ךכליהי ללכ שיניא יעט אלד ר״ימל אכיאד היל אריבס ק ת :ליעל תישירבדכ׳וב אמוש
 רתיי תושש רברב שילשו גיכ שיכיא יעט ירבס ירתא) ריקהל ןיכ לזלזל ןיב שיניא יעט רכס ץיידכ רכ רזעלא יברו ועט
 וידד סושמ ונייה רמא אלד יאהו ויוש לע יתי שילשי גי ונייהד רניד ששל הכמת יפט אייוישד אמילד איה ןידכו : םיניתשמ

 ומלא אוה/יכומש׳וא וריבחש כ יריכח לע *ןיסומש המ
 :ת>נ$

 ןיאשמ יכה'יפא ןושאר ירבד הזיא ןיעדוי ינא ןיאש פ עאי הנח רחיא קיהו ינומש ות וריבחש כ יריבח יע ףי
 ימבי םהיניעב האלנה דמיל סבל תא ןיעקית רבדכ יכתני יאשכש רחאלו וייבח לש ובלכ המ עדיי דחא לכי רבדב ןי:

 הברדא :הנמת רתוי רתיצ איה ארי ס״נותש רתיל הניל יריבקש עדיש



 חס ק *©ג&סו- ארחב אכנ יעס• רוג חיכ •

 'סילתו האוי
 אתסהד ירלית אייס אתלית
 לחד ירת אלא ייל אליא
 םישלש רמא דח) הכמ רמא
 אדס ,שעז האתד אכימא הנה
 אתשה)ע׳כל האלכ תאה קד
 !הליכמ'נתפד י אהל הימי א ל
 : יפט ייה תליתי'יקלת ימא

 רנכ *ייכ ןלע ןידה

 קרפ
 •.'יהייויעט רבסיי״פ אלד ןניע■?־ אל םיוחאד אתעט : הליכ אשיפוי ליפל־? אולה יצ אינזס ־ק יכ אע־־;א /,יי מי?וי
 אמוש ןישיפ הלט ינייד נ ה ונת ו הנמנ ןודית׳אי א ׳יק אנתכ ןנידב# אתנליה אלא הימתב והיית״כ ןני־זבע
 ונייהד הללניניידכ אתכליה אמקי לאומש הלט ינייד לאננח יבר ישוריפב הל נ־הוסייחאכ ןיעש אתץיב ",יקס

 דומלתב שיי אל וב ונייהד :איה אטישפד אתלית סושמו דחתיא התיטחד ללכמ אדס אייליד• םירתאב זל-י^ליהו־ינ
 הרמא אהו רמ*?״ו

 אערא יאה חברדא אארתו רסירתו חאמ אערא אה הברדא א לא אנייי׳ אמ׳י *י.י3י^
 רסיייה יעט אק חנמ רמאקד יאה איוש
 םישלש רסאקר יאהו חירוחאיר אחלהו

 ןייזוה ןידכו הימקל אהלתורסילת יעט
 ם אקר יאתסמ רבס יפט אקו

 תהימ טוקנ יאיבחא יאה ילוכ אניפטמ
 יקפט אל האמ רוחפד ךריב יאמק ירמ
 רמא םירחאכ חבלח אגוה בר רבא היל
 ןניערי אל םירחאר אסעט ישא בר

 ןהיגיכ אמוש ןישוע ירמה^ הלוג ינייד ונת היתווכ ןנירבע אתבלה
 יניידו םעט ישא בר םא הלוג יניידב אכלה אנוה בר רמא ןישלשמו
 יצח וריגחל'םואה 'ינהכ :והייתלכ ןנירכע הכליהו ןניערי אל לוג
 ךיד יכומ ינא ורדנ ץצח והרש יצח טונו ןהיניכ,ןינםשם ךל'בוס ינא דמ
 ןבו׳ירחרגהזקכ וילע לבקמ אוהו םחרב היצח לטונו'חיניב ץנטשמ

 ר רסא 'םג השלש ץירח ןבו םיחפט השש ץירח אוה חסכו '׳רח
 ינר היל רבא וכש שוחב לטונ חקול ןנחוי ינר רמא אבא רב אייח
 ׳ח״נפבלבארא לא ןנה ןהיניב ןיגמשמ ןנא אהו יברל אבא רב אייח
 ץנמעמ ךל רכופ ינא'וררב היצח פיס ינתקר אפיסכ אמיגרת לכבכ

 יאטאו םוררב היצח לטונ ןהיניב
 ^ ןתינ ךכיפל הכיתחתס נ•

 הדשה יגת ימד אמלידד הדש יתיאבס עורגה םיקמה תק>לצ רכזמה
 הצירד רכממ אחויר יכייהי היחקל שרפמדכ הדשה יצחה ימד ידכ יצחה ןח רתמ שוחכה ןמ לטזכ ןכיפל יל רמא
 יכתקד יתרפ רביע קילה קרפב תיריכבכ סרפמדכ ינייה ןיכמשמ ינתקד אהו תירוביז ןיבק יכשמ רתמ תידיע בקכ םדא
 לכי שוחכ לטינ ןהכי ימבכ ןנחמ ׳ר שרפחי ןהיניב ןינחשח רחיא אביקע יכר 'ס םירכז ינש ודליו ירכיבאלש םילחר יכפ
 החז ןהיניב אהי ןמיש כ״ה לוקס היאר ןהכ יתייח יאו ןהיניב אהי ןחיש ץנמשמ יאהד שרפמו םתה אתיא איגיס ןה יב
 היפ אהיש דע הברה עקרקה ןמ חקילל רכוח יל ףיסיד ןהיניכ אהי שיחכה יצחה ןמ רתיי הפיה הדשה ינח הישפ

 לס שיחכה אמש סחהד סתה יכ ןמיסה חקילה דיספי אל ירמגל׳ימו הימקל סרפחדכ ימצעל רכימה בכיעש עיה קלקג
 רכימ ינחה לכד עודי רבדה!והדש יצח לכ ול רכח יאדו אכה לכא דיספמ הייאר יתייה יצמ אלד ןויכ ןכליה אוה ןהכ
 לע ודי 'כליה ןמקלדכ ךל יתרכמ הדשה יצח ימד ליא יצמד םישמ אלא שוחכה יצחו הפיה ינח לוטיל ול קיה״ידה ןמו
 לטינש תישכ הז לוטיל היש ןהינש די עמשמד ןכת ןהיניכ׳ינמסח ןנאהו : הדשה ינח םושב שיחכה ןח ליטיל הניחתתתה
 אבא רכ אייח׳רל ןינחסח היל עמשמ יכהד תוריכככ חכיח כ״הי קרקה ןיגב יגלפ ידדה יכד שיחכה ן מו הפיה ןמ סו

 ןנחמ׳ר ימכ ל 'או ןכת ןהיניב ןינמסמ אהו םתה ןנקמ יברל אכא רב אייח יכד היל רמאד עקרקה ףיגכ יגלפ ילדה יבד
 *היניכ ןינחשמ דס יאי הייארה וילע !ריכחמ יציקל ןהמדחא תח יכתקד אפיסמ אנחיגרת לבכב אתייכפנ תלכ אל א

 >כככ ירתת את״נפכ תלכאדא ;'מ ןיכמסד יאמ אל א ידדה יכ גולפיל יתכ אכה יגלפ ילדה יכד
 •אמא׳ 11 ג אפיסמ אשירל אמיגרת * היה חתנקמו הל ותכ קסיע התיה אלו ךמצע ןלעמ התיה#

 ✓*מ*
 אלא אכמיז אמת אגנהקרי
 יהנה ידדהא 1מד א3דאפך>
 ימיש שיש ריפש י3״מעוךק
 םימעטהו הזל הו׳
 אדיחלתד היחרזא דסיתת ץוש

 :יניעכ האלכ ק^י׳י^ל
 ןהיניב ןינמש מ , (*תמ
 <היכיכ ןינ)ל0מ :
 הליב םירדכ . 3ו*מי
 וילע לבקמו : גלמ אשרלמ
 םיקמ והדש ינחת ?7•^ *יהימ
 יצק חקולה הז *רידג^ד־דכב
 תייחה ינפמ.* דא ^במ ותדש
 סתסד וכיתל וקמי
 לכ ול רכוח הדש !*י דבומ
 'דש ול רכמד ׳כיזי )תא הדש
 אטישעל אתלימ( זיתה *)ש
 המו וליכ תא ולרבמש(*ית

 ס ןי רק רתמ ולקי] ף ׳תיי
 ןירק ןי רק ןבו: זעמ די׳תיינ

 *1 ןירקצ רדגה ןיבש ןמק
 םיחפט 1 :3נלג>
 ׳תגבו דשה לכ ןרואב יכתר
 תג :יכה לכ יצ המל שרע*
 תקילה די שיחכ לממ חקול
 ןתינ ןכיפל הניתחתה לג

/ 



 ?0)09. ארחפאפפ .יעיבש קרפ ירוכ תיב 4©^^

 ,,םריר נ'ה ימר1!אירא 1יא םתדב הייצח אהו ןהיניב ןינמשמ יאמאו
 ירוחא הההזומפבם'ירחקו'וחבפ'ירחנאח ־■יק רדנ וקמ ויידע בקמ

 ירייא'ירחןב ריבע*! ארו ץירח ריבעאו צפוק היח אהחאירש ירכ רדנ
 ירייא - ץירח ריבעל אלו ץירח ןב ריכעלו הצפקו היונב אמייק תוורד

 /.חפט ץירח ןבל ץירת ןס הככו הצפקו היחפשא אמייק ןיטקד

 הדקה וקוח/ימיי• ןינמשמ המל אוהשממ ךל רכ 5ח לא הדש לחד איה ןכ ךירבדכ םא רמילפ ןהיניב ן יכמ ףח יאמ א י
 יאה ק מ״ש יכתשמפיספ יפא ל תקדמ אלא םורדב היינח ול ריפ ךכ ירהש ןה סומכ הפי ןה סחדב היינק חקולה ל וטיו
 זיצראןס ס;קח הזיאכ עקרקה ןמ ול יתרכמ וז הדש ינק הושש המ רמולכ ליעל אנשירפדיכו אוה ימדל ןינמשה לתקד
 *ןווקמב רביד סישתח סס המ קמולל לפומ ןתמ רניד האמ הימד ולע סאו הדשה לכ ןימש ןיתינתמד אשיר והימ ךל ןתא

 דיש וז הרשכ שוז• ה
 ןינ;?שמזיפ1 והזו׳כותתתה ע
 'יפ והדש ינח לטונו ןהןכיב
 אפיס לפא והדש ינק ימדכ
 הדשה לכ ןימש ןיא 'ינתחד
 שוחכ ןה םורדבש היינק אלא
 היינח ושש המו הפי ןה
 דיקילל רכוחה ןתמ םורדבש
 ?חאב םימדה ןתוא דגנכ
 *ךסב ונייהד הנריס חיר
 ?4>תזיתה לע חקילה דיד
 0 היינק רמאש הז אמלידד *

 ?עתנפיחהית אהתאל^ידב :לאננת יניכו שריפ ןנויניעב הארנ ק יל יכייש איה שממ שיידכשהיינק א1י רייאק
 , ,רד ידייא ־ רדנה ןמ הקימימ ץיקהש הנ־ק אל יתנ אתשהד ץיק דיבעי י : ץי׳י קי ץיח 1יי״נ'א ידבכ.
 !טהמב ׳ישינעה ־ה־יניקההיתשישא אמייק ־תנמיקיהירימאל״עיית־שמני ינימל תסנכנ ית־פ הפש
 י* י יל • י וי ;אוהאתיירכדאכקסמ)קפטץרקןבלןירק

 ןרדה י

 /׳■

 **רוכ ^^07־ תיב צ* 3**3 ךיע ^**ג^ת־וח^

 "וכ תיב ץע

 יתגול אכיא ןיליקבחי ןילחמ ולאו ןילחמ שי
 ׳יב חתפדא אכיאו הינימ קילסדא טקנד
 םינבה תא פאה :הל שרפמ םילדכ תכסמבו
 תא סיכב ונייה םינבה תא אמיתכאה תא םינבהו

 ונכ תא לקמ באה סאש באה
 אוה סא וליקנח וכב כ א
 ולקמ יכב ,כ'א ונבל ליחכמ
 היכיח קדימל קתייאד ילואו
 ינתןיד נ ע א תמב אלו סיכב
 אכת ת׳ח ךימסב אידהכ הל
 ןמקלו 'יחרוא בג א אכה היל

 ןכו׳ולקנ רדס 'ונחל יכת ימנ
 סיכבה רחאקד 'רמנב עמשמ
 ןבו ארק רחא ןלכמ באה תא

 תבל 'דוק ןב ןכ ול שי אה ול ןיא
 ןב ימודקאל טתמד עמשמ

 אניל סינכה תא באל יכתקד אשירב לכא ךירטניא תפצ
 ת׳או 'תיימ אל אהד׳וכב אלו׳יכב ליחכמ א הד יכה קדימצ

 נ עא׳ויחא תמפ אלו הלע ׳רמגב קיידו 'חקא 'יכב ינתקד
 ימ עדוי יניא יכתמד רמול ךירנ ךכ ךיתמו רתיימ אלד
 ׳רב,יפש איתאו׳מב היה אלא׳קווד ואל םינגד אמיל האנש
 תמב אלו ת>יחאיכפ,רמגב אכתד ג׳עא בנקה ןכ הירכז
 האכס ימ עדיו ןיתיכתמא אגילפ אתיירכד אחיל ת חח א

 ךכיפל הכשמה לע תכשנ אתיירפדהיל םיקד י׳ררמנא״נ
 רתייא פאה ת א סיככד ןויכל ירא דיעי הכימ קייד

 וגגו "יתמשכ םהיבורק תא ןילחוכש םיבורק שי
 םכותמ תא םהל םיליחכמ סיתייסהסא
 שי יכתק אלד יאהו הז תא הז םילחונ םהינשש ונייהד
 £לו ןילחמ אפיס ינתימל יעבל׳ושמ ונייה הז תא הז׳ילקמ

 ןיירחונ שדץלחנטו ןיירהינ
 א!רו ןילחגמ ןילחגפ אירו
 ולז-ח ןילחנמ *"*1וו ;׳1לחונ א1? ;׳1לחונ
 םכינבהו םינכה חא באה ןי4יחנמו )׳1יחונ

 !יליחגפו ןילחונ באה )0 ןיחאהו באה חא
 שיאה

 - ן -. . .
 *לויוכ׳שדימכ אנת םיליחנמ

 תא ןילקמש שיו :ןיליקנמו
 םה ותומי סא לבא םהיבורק
 םיבורק ןתואל ןיליחכוי ןיא

 :ןהישירומןהש
 םה ןילחמ אלו ןיליתכמו
 אלזןילחוכ יהכ ןרמאד םתוא
 )ליאש ךניאד ללכמ ןיליחכמ
 ןהל׳יליקנמ אלו תוא ןילחמ
 ןילחמ אלו ןילדינמ ירקימ ,
 'זי־נ אדק אהד ינב ירמ ךנה יכיטצאיאמל יפמ קנני
 םהל ליחכמ סגו םינבה תא ליימ באה *• תי בזל -
 לבא באה ןתוא לתמ זא עיז סינכה ןתואל ןיחש "מ

 םינכהו :,תגב פחדכ סיכקזןיזי־ליק סה סיכב סה
 ןבואר ןוגכ באה ןמ ןיקאהו :ןיליחנמו ץלחמ פא>> ת
 ןיא הז ,ישרוי לחרמו האלמ ןהש פ עא איקמ מ ן0ן ו
 פקעי סא לבא ןהיבא ׳קעי תמש ןונכי ןיחא ןהש ל בשב , ז
 פאה ןמ ןיחא אקוודו סיכב םהל ןיאש ןיגכו דוק איי ?

 שיאה 1 :;נכ ןכיפלידכ החפשמ היורק בא תתפשמד
 י

 ךימד (יתינתחד סירב !הליכי,","^,^,^אל^אמא ירהשקה באה ןמ ןימאו' : םודקל תונב אלו
 ימג ןיבותכ ןהש ןיל חנמו ן ■״ ' ? א כאה ךממ יחפנפאה ראש לכו באה יתאד סושמ קיתו השרפב

 פ ןויפד באה ןמ ןימאה.פאה תא יי נ* ^ ^ ^ }, 3אה1רתא)באה סינכה יחא1 סדמ,ז ס^בה0
 " א,מ^%רהםייק 'וניאכ וישכעו שרוי היה סייק באה היה סחד שימשימ ידי לע הז לל?מ מ
 •תא אוהש וכבל ליחכהל רבקב ש י• \ תוליחכמש תויחא יכב ךומסכ ןכתלח ןניעמש שיחשימז תח לש ויבא
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 טסק *£5*^35* ארתבאככ ינימש קרפ ןיירחט

 לנס ןא ינתיויל ךירסניא א1ההד ןיליתנמ אלו ןילחמ אצ םאה ןמ םיתא ינתייצ יעבד גגא ש,רנד רי>ו)^ו^י>ה יזיל והש
 ?וה תא תנמ וחא חנמ סאה ןמ קיא שרוי וניאד יהנ אניתא ןתעד אקלס הנב תא תולחונ ?גיויהשאה/*,י>גג

 'ית יכ!סאה ןמ אכש אל)באה ןמ אנש אל )ימאל ותלחנ תא סתתנ> ;*ירכר׳סמד
 הד^ךירטניא םאה ןמ )יתא אל) אקווד באה ןמ ןיחא ינתקד אשילמן^^ד^ךיר^

 ^ לבא >>>אערן*3ח)ג שיאה ^
 • -"^יבסקללהתיא/יגמ * *^אהיב)ר,ר)להת3י/יגמ
 יניא סא חפשמל עייא ן ׳שי)י
 תא,ק אה) :החפש*> היורק

1 

 ןל אקפכדכ ןקוזל )חונ יקשזל
 ינכי הנשמה רדקב נ? :מג ב

 ןי ליחנמ א)י ץ)חמת>יתא
 0 דמא^חאתאלחמ ןבה

 סאה חכץ> אב אוה ירהש
 )מא יי/לב וקדס שימ יליא)
 שונ איה זיגו שישרת

 ןדיל )$3%.אצגיפימ^רק
 ןיליחע>א3) ;עידידיקכנ
 תיח אל דינמ ןניא ןבה מש בל

 תקפשמד ויבא )בסהל ^

 ינכו וחשעיי* תא שיאהו ופא תא שיאה
 ז־רא תשאה ץלחנ□ א ילו ןילחמ חליחא
 מ סאה יחאו ה^רעב תא השאהו הינכ
 ^ סאהןסןיחאהוןי^חונאלמלתנפ
 יגתקדשמ םג :ץלחנ□ אל [)1לחונ
 באה תא'ינכה ינתי1? שירב טבה חא באח

 אהונערופב ילחתאדאדח אשחב
 ןבו הוכי יב שיא ביתכרב דועו ןעלרחמ
 *<שררמ הייד איתאד ידייא אנתו ול ןיא
 וראש <^ינתר אשרר יאסו הי1* אביבח

 ןיח^יד סרוק באהש דמלמ באה הז

 אל סוקמ לכחד אמי
 באה ןמ ןיחא אכיחא ה)הד
 ןיאש יפ לע ףא טייב אתיבוצ
 ןמ ןיחא ומכ ןיאל) ןכ לכ
 ןכ סא רחאת סא) סאה
 בגא ינתיל ימנ באה יחא
 רמנל שי) אפיסל סאה יחא
 *ת באה יתא יכת הטיאל
 לחא יכתיחל ןירכ הזה אל
 *עמש באה יחאללכחד סאה
 ינתימל ךייש אל7 ליעי יהצ
 הפננ איהד סאה *חא בגא
 £ איה אכירג אלד הנסמ
 ונייהד ארמגכ ןכיקיידדכ

 ל ןכי ג תיתא יכב

 1לוכי
 • • —י י״ ך* *״י| ׳> ;• •

 הליכי סאה אלו הז לס ומא איהש התיחא קכח האב א יה אלה ינשרית ךאיה ימא תיתא ד דנע) החפשמ היסק הכי^ז סא *
 תייחא לבא יריימ באה ןמ תויחאכ ו התיחא ןב תא שרית אל איהש וק ל יחנמ אלי לחונ ימא תא שיאה ןרמאלכ ןת/יל
 1, , — ,— ,-,- - —.—-- ,־״ ..ןכ הלכנ ןיאפ£ל ןמ יתיא ןילחיכהניל ינכ ןמכ ןכ)אר לש נתיחאיכב >חא ינכי א׳צ איה םא״חעשמד׳תוא שריי תיחא ןכ הלכנ ןיא,1
 סל יל אב הניל יתיחא תכמ ןבואר ירהש ןבוארל ןי ל *חנ מ אל לכא התכח ןיאב סינכי היחא ןבואר תא תסרוי הנדסה*
 תחפשמל דב תא ןיס י)'הניד לס הלכב יב)לק אלא הנב תא דלחינ הכיא׳אהד ןרמאדכ ןתשרמ ןיא תנע הניד אלהי ןתוא,
 אלו ןילדיכח סאה יחאו הלעב תא השאהי הכב תא הסאה 'פיס ינתקד סושמ יניעב הארנ הזי סא תחפשמ אצי תשרמ בא

 ;ןסרמ וניח חנהל ןיניחנמ חנ נבח יתיח ןינחמ םדול נש !תייחה יכב רתונכ תיחח יכבב םספג תייחת ינב ןכיסרגו
 : ןה ונייהד הל׳יעמש איההמד ןיליחנח אלנ ןילחיכד אבב ןה יתכ ונייהד ךי־לפ׳מגב ס הלעב תא השאהוהכב תא השאפ
 תא הז םישרתש ינתקל םיבורק ךנה לכי יתיא ןישרוי הז לש מ כאי הז לש )יבא יבורק אלא הזל הז ןיליחכמ אל )ןילח יכ אל
 ת״ה סאה דנמש ם בורק ןינכ ןיליחנמ אצי ןילחמ אל ןהביכתקד םיבורק !הכה סג הזמ רתיי תמל בורק ןיאשכ ת ה הז
 הכייק )ייא םא לבא )יבא תחפשממ ימא סנש עעאו סאה יבירקמ רתיי יל סיכסקז יתיא ן׳שרויה באה דנמ סיבסק שיש
 סאה יבורק סייתב סאה ןיא םא)ןכה תא תשריי סאה זא ומא ימכ )לבמקש )יבאמ כ)רק יל ןיא)ויבא תחפשמ דנמ )ל•
 תמי ילתפנ יל הדלי)רשא תב חרס שנש ןכיאר ןיגב ישרמל ןיאכ י יבא תבריק חכמדכא תחפסמ היל אדהד יתיא ןישלת
 םתתנ) םיחא יל ןיא סאי ילתפנ לש תחאל יתלחנ תא םתתנו בא ול ןיא סאו שרגי ויבא ןבואר ירה סינכ אלב ילתפנ

 ינב ונייהד וילא׳חקל יתלחנ תא סתתכז סייק רשא ןיאד ויבאל ןיחא יל ןיא םא)ומא יבא רשא ונייהד ויבא יתאל ותלחנ
 סאה יכתחד אשירב ינתל אנש יאמ 'חנ :המ תא תשרמ חרס ׳אנמכ חרס ונייהד סיכב יל ןיא סא רשא תמכ וא רסא
 ויבא ךכיפל ושרויל עוז׳והה ןכה קדה אל ז באה ייחב ןכה תמש אנמכ ונכל באה לחמש תעב אלה)ליחכמ)ןבה תא לחונ
 !יאלתמ ןכה חיתפל ןדייכתמד אנתל >ל היהו יכב תתימב האס באהשכ סגז סיכב אלב תח םדאשכ איה הללק נזו )שרמ
 שיאו בזיכדכ רוע> • ימ והרבקיש וחיטבה ךיניע לע ודי תישי ףסויו בתכדכ וכב וכרבקי)באה תימיש הכלב הזש באה

 אדק חיתפל אנתל יל היה ךכ )יבאל ןבה שוריב׳חתפ ולחנ'שרפד יפיה יכו )שרמ ינכ ןכ ול םי אה'ונו ול ןיא ןבו תימי י; !1 •44-4 •4 ■4 וץ*ו^1 ו״ויי 4*4• 44*4 4 •4 4^ ■4 4 44 41 44 ^ 444 •441*•
 בורקה וריאשל יתלחנ תא םתתנו איכתד :זבכ תא לחיכ באלש אשרדח היל איתאד *• איה אישזקד אקס*׳ ** אינתד :זבכ תא לחיכ באלש אשרדח היל איתאד : איה אישזקד אקסח׳וב ילוחתא'

 בתכי ןמקלדכ וה ךיבא ראש יכדב מכא ונייה וריאשד וכב תא םליש םימעפ באהש ארק ןכיעמשא)תמ לס בא ה הז וילא
 בקעי סינכ אלב ןבואר תמ סאש ןוגכ תמלש ויחאל 'דוק תמ לס באהש תלמ׳מו ויבאלו וחאל מלא בורקה יראשל םא ימנ
 ןחקלו תיי לש תמבו סינכל אלו ןיחאל םדוקש ןאכמ ונא ןידיחל ךאיה ליזאו שרפמ הימקלו ושרוי ויחא ןיעמש אלו ושרמ
 סדוק׳ורק בירקה עמשחד וילא בורקה ביתכד יאמד יביתכ ןרדסכ אלש יארק יכשמו יביתכ יכה ואל י א לק אהו ןניכרפ
 ןיא ןבו תימי יכ שיא ןתיא רדסת ןכי שליל סידקת בורק בירקה אלא יביתכ ןרדסכ אלשד תולחכ ריס יפ לע ייולגל אתא
 ןל ןיא סאש׳מולכ ויחאל וגו םתתכו בחאו בורקה וראשל ותלחנ תא םתתנו תב ול,ן יא םאו ותבל ותלחנ תא םתרבעהו ול

 וילא בורקה ויבאלו םיתא ןיא סאו ויבא יחאל ותלחנ תא םתתנו םיחא ול ןיא סאו ויחאל ותלחנ תא םתתנו ראש
 ליכי :הת)א שריו ותקפסחק



 הז3ת ארחנאבנ יניממ ק־* ןידחונ *מ

 'ורקח רמויר רוטיית ןבי־ג םדוק אחי ירובי
 ן־רא תונרגו תיאר חטו םרוק בורק בורק
 ןבה תא ינא הכרס חאה תא איצוחלו ןכה

 הרועלו תרעיל ויבא תחת םק קמ

 חאה תא
 ל ןבל ן (ו

 יכל לא חחל לא ןהמ דחאל
 זאל יא אהד נהיימרתל לאל!
 *חדקמ לכייה אל לראש בתכנ
 וניא באה ירהש דחאל לליעא
 רבד םישל ימ תתתסק
 יד חאש בתכד אמשהךכ^
 הזבל ןהת דחאל הנמדקנ ם5
 בלרקןהמ הז יא ןתמל אשלג

 גסריפ הארנ ןיאל ןהכש קוחרל לכחידקכ ןכ לא חא ר/ילי
 ךירנ הח ןהמ דחאל אלא לחידקהל ארבס ןיאד ןליכד ללג
 רתיי חאל ומידקהל,יצ שי ארבסמ בורקבלרקהד השרדל
 הארני ןכ ןיאש סלקמב אלא םלכי שי םללכ קיסמדכ ןבלמ
 חאש ב/יכדחד ןבל ןאסלדקיללכירמאק חתשהלשרפל
 !ג רת)צ דומלת השדעב בלתכה לכל סיכלמדקא םידקהל
 ןבל חקה תמקלמד תיאר המל סדלק בירקד לילא בלרקג
 אהי ליכי ; אכעיא אמיא חאל סידקהצ לראשו
 םלועל חאל תכל ןב זשרי אל ןכ םא רחאת סאל ןבל סדלק
 יבא םלדקיסאל רבקב ישרמ באה ירהש ןבל םד לק באה סא
 הלקנד )יבא יבא יירחא סלדקי ויחאל) ונבלו לתבל תחה
 רמילשד ןחקל היל אקפנדכ ןבואר דע תכליה) תשמשממ
 ןבב) רג ןכב חא)תבל ןב ןישרייד איקג יחי קיאל אכיאד
 ביאד ביהיתכיא ייכא יחא לבשריש םייקל ילכ רג לשלנב
 ארקמ ירדד ןויכ בללהלתשמשמד רמאנ אל חא יא תבז ןכ
 ליאלה תכ אלא טבשצ טבשמ הלחנ ריכעמ ך ל ןיאש ןחקל
 טבשמ לרבעמ תיגחנ לכ אגחנ ןכ יאד השרמ הצעבי הנבו
 לארשי לכל שליחי יניכא בקעי דע הלחנ תשחשמד טבשל
 רחאת סא) אכשר חחללתבצל ןבל ןימדלק תיבאהש ןי כ
 וילא ןייע ןל ןיאמ יל טיתיל החל אנמחר בתכדמבא יחא

 'יבתכד םביר ן׳ייתי האבו שמשממ הלחנד ןמקלכ״מישרל•*
 *ידאו י!ו,1י,מי וא**י *יי■•■ •__,.״

 ^ז4״׳4ןיא0ארחללכ רתלגל
 שרייש ול ןיא ןכ סגז

 עןגרבעהמ א ש ןיאש
 כורן*ר " :ותכל ית׳חנ
 דתו^יה ימזי תתל בלרק
 ->*3)5 ןכהל ושרויל הלחנכ
 א)ה חץי קיאר ןכ ךוכוי ןוגכ
 ןיכת בקעימ רתייקיארל
 ןמ?נדכ יזוחא הדשלנ סלכייל)סדיעיל ליכא תחת םק ירהש
 סלשח* םילכל ונכ תחת סק אהיש ופינת אל באה לבא

 סחו קושחהל דומלתה ששת אלו איה אטישפד אתלימד
 הימקל 'יפד יכיה יכ באה תא^יהלי ןכה תא טרלתיאד
 ז^ יכ* אמלשבד 'חאה ןיא ׳יעהל ל;ןבה תא וברל יאר התו
 א) בז^ב לבא םובייל )יחא תחת סקס אכרלק םלש ןחכשא
 זלהיש^יק לש ןבה תא תמרל תיאל התו ;ללכ לכינמ
 אכטר ליה תמה יחאל םדוקש ןכש לכו תליה יבאצ סדלק

 קתנכל חתנ םדלק -יחהש י״י״י׳ו׳ה *יי׳ -׳׳״ ןכת לכל חאל םדלק באהש רמלצל חאה תא איגזהלו בא
 קחאעא ינא הברח הברדא חאל סדו?באל םדוקש ןבהש
 םוקישקואד ןכ ךינח ןבה תא ינא הכרמ *• היתקל־לפ
 הירה*8מ ןבואר יחא!ןועמשמ,יפט הלחנל ויבא תחת

 •י^ !"*׳י"׳ * וי׳״ ־ ־ 'י
 יסל ר .♦א ןישודיק ןתיל ךירצ ןיאי א^יכל 5לתכ רבגו םימ* הז

 הער סא)בתכדכ יל תדעוימ תא ייל יייאי 1כ אלא
 טגו רעיל ליכיש ללכמ רמוגל הדעי אל רשא היכידא יניעב

 לכא רמוגו הנדעי ונכל םאו בתכדכ הדעיל לטי ונבל
 ןעאה הכשדקי ןכ סא אלא הדעיל ליכי ןיא רחא םדאל
 דודשלו הדעייל לגהי ןיא ייתאל וליעא) ןירותג ןישודיק

 י\

 ל יכ פ א ^שריי^פ י איאדע׳שיי םת ת הלקמ ןמ ילהקל אנקתי במד ןיקאית־אי ךי״ס .:בא
 ? ןכס ; ארקכ א דלכ יכיתכד ךנהמ דח ל בא יחחקאל ןל תיאד תבל םדוק באהש א ? ןיחא בתכ אל יתד



 ארחב אבכ ינישש קרפ ןיאחוכ שי
 איכתי ןישידקמןיא קרפכ ןיכרעב ןכישודד מ־קא 7^)1
 )שידקהש )ילעכ הדשה /יא 1מי אל םא)ס0?3 יג׳גג
 רקא שיאל רקא שיאל הלכמ רבזגה הדש?;יאקבמי>א)
 רממ)שדזקלבגיב יתאגכ הדשה היה)שי׳^ימ^זלחלי

 לכא לביינחסד?:^ *?..*>£
 חאה הא ינא הכרב ברדא הזוחא הרשאלו

 סוני ועי םולכ כונ>זר ויחא תחה םק קש
 ןנ שיש םוקמכ אה ןכ ןיאש סוקפכ אלא
 זאל אה כרי£ן יאה אכיאד אכעט סוני ןיא

 אכהד יל קופית ףידע חא אנימא הוה יכה
 יאהמ הפוג הזוחא חדש ארח אכהו יתרת
 םולכ אנתל היל אמי־ק אקד אוה אפעט
 ןב שי אז־־ר ןב ןיאש םוקמכ אלא םוכי שי
 דכלמ כאה הז וראש אפ יאו םוכי ןיא

 ןק
 היהל הה הזוקא הדשל)הדעיל לישא !לחת סק קש

 םילכ - • ירבע דבעל) יתכ עקכקל ינמ
 ץ:על ףידע אלד שרעל ןיא ןב ןיאש סזקמכ אלא סטי שי
 יכה ןכ סא)סובי ןיכעל ןדש ןה רמולכ אלא קאמ ןכ סיבי

 ס קד סושמ חאמ ןב ,ידע ימב
 € הדשל) הדעמ )יבא תת/י

 יבג ןמקל ךקרכ לער.הזגקא
 1. ק סיפל רשפיא אל תכ
 םיכי ןיכעלד ןייכ ןכי רחא ד
 הלחנ ןינעל והניכ ידדה יכ
 רמולכ )הכינ ידדה יכ יתכ

 ק קאמתכ אפידע אהת)
 ןלבל. אלי קאל באס)לקיש
 ןיכעל קאמ אפידע חנ יא)
 | הטימ אפידעיכיה סטי
 *אהמ יאד)אלא הלקנ ןינעל
 אלא סטי שי םילכל אמעט
 אכידע׳יהל תב ןיאש םוקמב
 :ביל ךירכ אלא סש םיקמ וניא קא) סש המיקמ תכד קאמ
 רמאת :סא)יהניכ ידהה יכ תב)ןכ סיבי ןיכעלד ןייכ
 ןב) ביתכדמ יא סיבייה ןמ תרטמ תכל ןל אכמ
 קרפב רמאדכ רזתמייתיאל ךירטניא אה )ילע ןייע יל ןיא
 בג לע ףאז ןהינש יאטיי ןיל5ק0ד רמזל םי) תמיביד ינ0
 תסינש ;הכ תכד הל ן־א ערזו יבג לידב ןהכלכמ^ קרפבל
 יצ ןיא רמאקד יתרת הינימ ןכישלד אלד עמשמ לארשיל
 מ*מ הל ןיא ערזי רמגל דימלת ןיכמ הערז ערז הערז אלא
 לכמ ה יי ןי א עיז)לת ןיכמ ליספ ערז רשכ ערז אלא יל ןיא
 אקל םישמ ינייה הערז.ערזל היתקיפא אהי ךירפ)םוקמ
 לטפ ערז יליאד ליסכ ערז ערז ינייה ליספ ערז םתה יברמ
 ךירטניא יאד ריפש׳ירפ טהל)הל לוספל הלעבנד יל׳יפית

 יא ליספ הערז ערז ףילי ות טיה רשכ הערז ערזל ארק
 טרפ החמי אצמ סיכיה ןמתרטיפש תכתמרלשיימג

 לכא תימכיב שירל אכייגיאה יכד ייחמ ימש ןיאש הזל
 )מ0דה יתפא ליסכ ערזבד סושמ יטירךירטניח רזממ

 דבע ןישידקד אמק קרפב איכתד אה רמאת םאנ יזחמ
 אחינ יאתא) תכה תא דבוע וניא) ןכה תא דביעירכע
 ירבע לכע ןטעל ימכ יכה והניכ ידדה ינ סיבי ןיכעלדמ
 םינש שש ךדבע). ביתכדחי הלקנ ןיכעל אכה ןנירמאדכ
 *ל רמוא) אקיד חא אלא טעמנ אל שרייל אלי ךלעמשחד
 ןכ יבגו רקה והש לכ רחאל אלי ךל ךדבעו ןכיסרדד סושמ
 תכל׳דיק ןכהש הלחכ ןטעצ אימד רחאכ ןכ יבגל יחכ תכ),
 הזיחא הדש טנ ןי&ידקמ ןיא קרפב ןכירחא אכמיאהיכו
 ש יבנד יכיה טד סוסמ היבאל הדש תלמעמ הכיא תכד
 ימכ הזיחא הלש ןיכעל אימד רחאכ ןכיבגל תכ הצקכ

 םיקמכ :איתד רתאכ
 םיקמכ . ... .#״ . , __

 ןכד ןכיכרפ היחקל) אדח אבל) אדח אכה ייהילד ייחאמ יכט םילכל )יבא תחת םיקיש ןב ייטרל מינמ ליה אל ןב ןיאש
 סיביילו הדיעילגיתקת הימק םהש ייכאק יעט ת״ל םטירק סלמ ירהש באל )הליכ יחדקיל השרפכ םרמסס יתכ תאו תבו

 דתלק ;םולכל ןיתקת םק יניא באה לכא
 1 2$ א טכ

 אלא רתא שיא £$9$
 לבא לבייב )יכ&י^רזוחטב
 יאלפ שיךי/רי3ת ייחא םא
 שיאל בתכל:'האצי
 מכלבא ו אןגייהלרקא
 3 ימכ סת; % או^י *יתא )ז״
 תא תיכרל תי^ י המ קיכרפ
 תחתסקקס' ל סמקה
 רמיתל ינק אל !ב וטו*
 ף תמה יחא״תא ם7יןקת
 השרפב רודסו?1*ל
 תא םתרבעהו ןכ >3 ןי1*ז>א)
 תכ יל ןיא סאיקט)ג?3חג

 יביתכ ןרדסכ )אל יאלקד ןייכד תחתל ותלחנ>אי3י?כ>
 ןיב׳דוק חאד׳חינ)סדזק בחקכירקה תכלכ אךן> -יומי׳פ
 'רק יכפהקי'יכ חאה תא טא הכרמ ברדא .* ןכ/ ןיכ
 םאו ןימאל יתלחנ תא סתתני תימי יכ שיא אננגג יאלט

 יל ןיא סאי ימניא ינבל יתלחנ תא סתתכי םייתא " ץא
 ןל ןיא סא) יתבל יתלחנ תא סתרבעהי יל ןיא .ןבו י>'אא
 תא םתתכו ראש ול ןיא סאו יראשל יתללג ת א ם תת-'/יב

 יילא בירקה )יבאל יחא ןיא סא)ויבא יתאל )חנקנ
 )ידחי סיחא נכשי יכ בתכלכ םמייל • שרדותחרשיד0
 סכיימ וניא ןכה לבא רממו יל ןיא קי ןהמ דחא תחני .
 ןיא ק םי אה 'מ םוביי שי סזלכ ינשמ) *• ימא תא
 יפט ליכא תחת ןבה םק סיביי טגל יליפא אחלא םוביי
 יתרת אכה : וכמת התיא רטיפ ירהש ייבא יתאמ
 ךנה ינו תל ינח הלהו סטיי אדק אכה ו'זוחא הלשי הדיעי

 ^ ןל אמייק אל הפמ הזוחא הדסד סי׳שמ ינשמל ישיפב
 אלא ליקאח יפט באה םוקמב ןכה אהיש ןיכרע תכסמב
 ןכי רחא דמ סוביי םי םולכ סתה ןניכרפד אכריפ ךהמ

 אינוהלו ןבה תא תזכרל תיאר המ םתה ימנ
 הדועיל )יבא תחת םק ןבס ןכה תא יכא הכרח חאה תא •י
 סטיל )יחא תחת םק ןכש חאה תא ינא הכרמ הברדא ט
 שוריפב בותכ יכינח אל ירהש 'מ סמיי שי םולכ ינסח/,
 סנש הידועייל אלא ויחאמ יפט ויבא תחת סק קה אהי6
 איה דח אכהי אדק אכהד אנמכי סמייל ליתתת םק חאה
 הדש ןמכ זיקאמ יפט )יבא תחת םק ןכהש םירבד ראשו
 ם חאל ןכה תמידקו ןישודיק תכסמב ירבע דבע)הזוחא

 ריפב בתכש דוקל הדיעי ןידמ )הל ןניתיימ יהלמ הלתננו
 סיבי יכנל )ליפאד ןכיכשמד אל יא)ויבא תח/י סק ןבהפ
 ׳יקחב אלא סיביי שי ס ),יכד יכב ימכ ויתחת םק חחה ןיא י

\ 



 ארחב אבכ ינימש קרפ ןאחונ שי
 םני׳ר םייע באל ן" הלחנ ריכעת התא תכ םוקמכ

 ןהלוכב׳ית־יכ ת נ יכנ סקתני ביתנ אלדמ
 יוארהוקממהלקנ ןיריבעמש,היבעה ןופל עמשמ ריבעמד
 ימ !סוני אשינ אתשהו יואר יניאש סוקתל ןידה ןוי שריל

 י $ דאר היהשבוך:ה אל?
 באב הל יאותו !יכל ובי-ץיהל
 ן * ןי־־'־ ־ ־ —־ ךל ןיאז זכרי אנלי תתהש יפל

 *לידב)יכת מ דאר׳תוי בורק
 בתככ אלש יתךייאל רבתסימ
 *ב יתא ידי לע אלא שוריפכ
 ^ סתרבעהי אליתתדבאה
 יכ עיבץילו שורדל יאקהילע
 אל יאד בג לע ףא) םוקמ

 יתייה תל םתרבעהו ביתכ
 ןת וליפא בורןי באהש רמזא
 ןבה תחת םק וניאש חאה
 ביתכד אתשה והימ םולכל
 ריבעתש תשת תכב׳תרבעהו

 יקלמ יוארה סיקתח הלק:?
 התא יאו לכאכהל
 באה ןת םוקממ הי חכ ריבעמ
 אלדת רתולכ ןיחאה םוקמב
 דחא םתרבעהו אלא כיתכ
 הרבעה אלא תוזעל יכל ןיא
 ןליאו ןאכמו םיתש אלו תחא
 אתשהד םדוק בורק בורקה
 0 עמשת סתרכעהו ביתכל

 תכל םודקל יואר באה היהש
 חאל םודקל יוארש ןכש לכ

 ןב*ר ירקי 1לוכי תביר סרוק באהש רמ*דמ
 ןויכ סרוק בורק בורקה רמו^ל רדס1?ז־־ר

 ןינעל והגינ ירהה יכ תבו ןב סיבי ןינעידד
 םומיאו והגיגחרה יב תכוןבימנ ה*דחנ
 יחא^ל םרוק באהש דמלמ באה הז וראש
 דוכ^לת ןיחא^ד םידקי 4לובי באה
 יזו:*־-* סרוק בורק במקז־*ר בורקה רמויר

 ןאמ הכמ באה יחא ארק יבירצ אל באה
 יח^יג יחרי אק בא יאק בא חכמ ותא אק
 םאויחבד יכיחב יכה וא^ יארק אהו באה
 ןררסכ א^רש יארק רמוגו ויבאל םיחא ןיא

 אינתו אכהפ הל יחיימ א גח יאהו יביתכ
 שיא יסוי יברכ לאעמשי יבר שרד וז הא
 החא תב םוקמכ רמוגו ולןיא קו תומי יכ
 ריכעמ החרא יאו באה ןמ הלחנ ריכעמ
 םוקמב אמיאו ןיחא םוקמב באה ןפ ה1־ ח נ

 יאו ןגחאה ןמ הלחנ ריבעמ התא תב

 ייא אהד תכל םדוק באהש דמלמ
 הי?וסמה תא רדסו תחאכו ונבכ
 יאי )ראשל ותלחנתאסתתניול

 י םיקא יל ןיא םאו ויחאל ותלחנ
 באו 1
 לקנ
 יקח '
 ותח
 ידה
 ה ול
 טופ
 לכא

 תא
 גמנ
 יפט
 רדוק
 יחאל

 ן׳תוי
 וכייל
 *תחת

* 
 יתתנו
 ח סאו
 תלחנ

 םיתא
 עשתמ
 ה יחא
 היה אל

 <׳:
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 *עוככ* " •׳ - ׳ י ^ * , , _ א חדח1 ורא5 ןיאד׳ועי תמ לס וכרי תאנני איהש חאה ןמ הבורק תכהש
 תחאל באה׳דיקד אוה איכס כ < ק ת ? , אלא באה ןמ הלתכ ריבעהל ןיא ךכיפל תכ סיקתב סובי

 ך ז״>־
 יחאש הלעמל בותכש רויאמ א.יקייל סמל 1^* יתא

 3א יאקד כיהד רתימל אכ א דל םדכנ ת ן ץןלא , א1א ןלאש בתככ ^ ךכליה הימתכ פא לש םיחא ית־יי
 ךאאדיאחמ היל יעמש רככ בא* יקו", ? א סאן ב_כם ימכ אזה ירה ויבא יחאל יתלחנ תא םתתנו םיחא יל ןיא סאו
 ןיא סאו ויבאל ותלחנ תא םתתכו ס ח 1 , ^א ולא0 כזטנ ^ ךכליה זיבא יקהל )תלקכ תא סתתנו בא ול
 יתא ונקו ליעל ־זי־י ינבמ יויאל םורןישי■ ׳ אל אהד ה,ל ,ניד6 אל כאהיחא סדקלד וינב ןהש תמה

 ייהש ירמא אל ת" לש יאב א"' 'ג.נז_ו״ ל6 ,•״אא היל אנייש ןכניה ןרחאדכ ןימאה ןמ רתוי תמל םיבורק
 והומדקו אישי ונכ תח שרינ יינכנ ־ז\ 1 ן . > , . כאנ ב .,אש הח 0זב,ילסהיחא תז>ת םימק ייהש סה

 שיח בותנינו הינ■!׳ !׳ " 1- • ־ ■, א א רמ,ג, )תחפשמח וינמ בויחה ווחשנ זת;מנ ת!׳ ״*׳י״׳*״״־ ׳
 ןכי ןיקייפנ ןמקלד־ א־"־ " " 7סינ ,־ה ־ ןלונ ן־י היל1 ןייע מ־יל ן+ ־אי ייל־ !"״ יל 1*

 !יתאו םדוק ־אהד א־־׳י הל ז ״ יקג הזל קתליידכ סיי;, אוהש הז בורקמ יי־עת עמשת תונעה•

 ןיאש ןיתאסיקמב / ,",תולק תי״א סיזי ־"השןיינתי'־־ הל םייסמ ירעיש־)ןימא א־-את־וקזי״ל
 ליתאא תרבעהו יאהד אמיאו . מ רמ״ י ■׳1״ . > י*--^ -י״א״י י(יח יא״ הי
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 אעק ארתבאפב - ינישמ קרפ. ןייוחונ . שי 4
 !יח?יל ןמ הלחנ ריכעמ התא !ינ םיקמנ אמיאו ןה תב סיןיתב וליפא באל ןמ הלחנ ריבעמ קל^יא)
 מ ךל עמסמד אתשה רמולב'וכלתאיאי תנד'לית אל חרק יאלמ קיל אלא ידימ ארקמ ."וגקמויא)

 סלזעל אלא )יתאב אלא כ ןיכ אלק ילייח אלד־ב^רמיוק ״1-ו״יו 6!ר£ו חזררדווזוזמ זר^זרריו 61> ו י ׳י אי*! א,1א, _ /_
 );)לא ש ? יפט בנלק אןסד תבל סרוק ב]א7 ך3

 דקא ׳שבל ויהו ב;יכ7פ 7;
 תנועו תוסכ ׳ראש ימב ב
 ותשא תא שריי :ער
 ןיעיסימי ןיעלמ רבו

 תא םתתנו יכה׳־ר^יפ•
 ׳ישרפמ יכהו ול
 הל ןיליו (יקריט ן4י

 יאה :הבקכ ןוש}*^
 'ותכל׳יל דיכע יא£ רב,

 תלחנ 'בשל טכ0!א ;ז>ן .
 : ןועמש טבשל ק)(*רן

 ן ישרמ הלעבו ה^רל
 רשא תב חרפ

 תמו קיאר ןכ ךזל*} (*)
 ותשריו ירכז סי;ב (
 השרד תרסה<#>1);ט
 טבשמ ןהש הנעבוא
 תלחכ בסוהש אגמג ןב
 ןבואר טבשל ־יש!*\
 ^ לעבהש אדן ןגיען>
 תאו ותשא תא* ^ייי \ב
 י ןמקל שילד$(*כיאו ז
 ארקמ ומא תא ןכה תש
 : אבהמ הל שירד׳רואכיר
 ןליכו סאה וז וראש אמ
 י ומא ןיכ ויבא ןיכד ןאכמ

 ותחפשממ : יתיא ןישריי
 : ויבא דנמ יל׳יבמקה ונייה
 'יטפוש פסכ למוגו רענ יהיו
 הכימ לש ילספ תשרפכ בתכ
 'תפשחמ'דומלת המתמאקו
 יתאק הדוהימ אמלא הדוהי
 יולמ אתלא יול אוהו 'יתכ אהו
 אלא :ידדהא ןיישק יתאק
 ירק יבהל יולמ הובאל ואל
 סתטא טמל סיולהש דל היל
 רמאקד יאהו םדל םיארק?
 ש סש לע הדוהי תחפשמל
 יכשמו :הדוהי טבשמ וחא

 ךכ רמולכ יול איהו ביתכד יאה ייל הימשד ארבג
 61 בתכדכ הדוהי טבשמ אלא אוה ייל טבשמ אלו ,ןח

 ינייה :החפשמ היורק בא תחפשחד הדוהי תחפשממ
 יל ארקנש לע ומצעב האנתח הימתב ט הכימ רמאקד

 _/נ ״ _ ^ # 1׳_1 ..1 י

 סוקכב באה ןמ ח^חג ריכעמ .רתא יאו
 שבהרכעהו אנבחר בותכנ אל כ א תכ
 וראש יאה סחרבעהומ ה׳1? אקפגר ןאמל 1
 / וראש 'יגחרכל היל יעבימ הי1? ריבע יאמ

 ותשא תא שרוי לעבהש רמלמ ותשא וז
 םתרבעהו יאה וראשס הי1!אקפנר ןאמלו

 ר איג הרבל הייד היעביט היל ריבע יאמ
 רמאנ ןאכו הניתנ ן חב רמאנ ןלוככ רפוא

 ריבעמש ךיר 'יאש רבעה ןהב
 לי>־!וה תכ אלא טכשל טבשמ תרחנ
 וראשד יאממו התוא ןישרוי הלעכו הנבו
 ז־ינמיא אוה ךיבא ראש ביתבר באה חז
 *־־*יה ךמא ראש ביתכד סאה הז וראש
 שריו ותחפשמ מ ארק רמא אכר רפא
 תחפשמ חפשמ היורק בא תחפשמ התוא

 'תוחפשמל'יתכר החפשמ ־יורק הניא םא
 !־־!יורק הניא םא החפשמו םתמא תיבל
 שבחל תיבמ רענ יהיו ביהב הו תחפשמ
 אוהו יול אוהו הרוהי החפשממ הדוהי

 !־רחפשממ תרמא אישק אפוג אה םשרנ
 אוה'יתב ירהו יחא ק הדוהימ אמלא הדוהי
 יולמ׳ובארואל אלא יתא ילמ אמלאיול

 חרוהי תחפשממ רפאקו הדוהימ הימיאו
 !־דימשו ארבנ אל ןנח בר רב אבר רמא
 !־רתע הכימ ר טאקד ונייה י בה יא יול
 ןהכל יול יל היה יב יל ה ביטיי יכ יתעדי
 יכו יול הימשר ארבג היל ימרתיאר אל

 'יפאש ךכ ונשרדא באל םוקמ עטקל אתא םתרבעהומ
 התא תכ סוקחבד רמיתל ינמ הוהד ה׳הו סודקי תכל
 לכא ןיחאה ןמ הלחכ ריבעמ

 להו ומש יול

 ןיקאה ןח ריבעמ התא יא י
 םידקי קאש׳מיכו בא םוקמב
 ה תיעחשמ יפל אלא באל
 רתמ בושח באל אתיירבה
 בותכל אל כ'א ביסכ םלוכמ
 אל 'תולכ סתינעהו אנמחר
 התא תב סיקויכ שזרדללכות
 ןיאד ןיחאה ןח הלקנ ריבעח

 תחל הבורק תכהש הרבעה וז
 תאצמ 'יהש יפל רקאח רתוי
 *ל הוה אל םוכי ןינעלי טירי
 שי ךיקרט לע אלא בקכיחל
 מ התא תכ םוקמב שורדל
 ק׳ק אלא 'ופ הלחכ רטעמ

 עכל ןיחאחהרבעה ךייש אלד
 חאמ יתמ הבורקד אטישפד
 היל אחינ תבו באה ןח לבא

 *תעמש'לוכבו הרבעה ךיישד
 יפט בורקכא יא ןל אקפסמ
 הארנ א׳בשרלו אל וא חאמ
 'במקר בותכיל אל כ״א שרפל
 אתאאליא׳חולכ םתרבעהו
 תב סוקחבד אלא שרדמל
 ןיקאה ןמ הלחנ ריבעמ התא

 היל הוה אל כ״א באה ןק אלו
 'תתכו אלא תרבעהו בתכמל
 תשרוי גיא תכד ןכיעדי הוהו
 ד הזהד בא סוקמכ
 תא תתניד ארותימ ןכישלד
 *תאה ןמ אקווד ותכל ותלחנ
 םוקמב הלחכ ריבעמ ה תא
 הפמל אהד באה ןח אלו תפ

 תב לכוח ירהש 'רטניא אל
 תכד ןניעמש הלחכ שרוי
 ןכיעדי אליממו איה תשורי
 איה ירהש חאל תחדוק איהש
 טימיקח איהש רתמ הבורק
 אלא םש םיקמ וניא חאו םס
 סתיא סתלחכתהומ אה תפל ק םידקהל יאו סכיל ךירצ
 תכ׳וקחבד רמימל אתא םתרבעהו ביתכדמו ןמקל אקפכ

 אלא •גאה ןמ הלקנ ריכעמ התא

 חבתשמ היה המח אוה׳דוהי טבשמ יאו !על׳מוכל יול שיא
 ׳תכודל ןיישוק׳רלהו הדוהימ אמיאו יולמ הטא םלועלו יתרשל ה בקה רתב םהבש אוה יול בשמל םושמ יאדו א1 ומנעל
 :הדוהי טבשמ אלא אוה יול ואל םלועלו יול טבשמ אנה ולאכ קכתשח היה ךכב יול הימשש אלכנ היל יתלתאד יכשמנ

 אלהו

 :ה

 /1 *3 טכ
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 ־י- ״י— -״״[׳יי8 {*לחננ שי
 ־ - ן ״ — -׳ -י״ ״ >9'1•׳ 1)'*ו • '** ב^>גן.י 1>וייה י;ל היל ירקד.יאה׳!לרכ לעכו ומש ןתנוי אלהו ירתימ הימאד הימא ףסוימ הימאד הובא יא
 ייויה״רקפשח .אתלא הריהי תחכשמ היל ירקו אוה יול
 זייעי׳/־הג יפל היילת ןינה השנמ ן3 ;הוי5שח הדרק

 בע׳כ הא* איההכ וכססלנ ןב ןתנוהיו : היה השמ זכר
 ■׳ת ונקא '.ינדה 6בם רלזנפ

 יעונ יבוט ק סחנפ ךאיה ןכ םא רמאת סאו
 •כ איתא ורתימ סחנפד הימיאד הימיא ירהש ןתנוהימ
 רמול 6י> איתא ירתימ ןתנוהיד הובאד הימיאד ■כיג

 ■? ■ , ך , פאה דנמ היה ןתנוהיש סיש1י .
 4 ' י״? דמ :וצהי-הנימ ן כ ןז־־ינוהיו רמאנש וטש ןתנוהי אדז־־יו * ירתי תכ ק !•בא היהא

 טבשיר סחב ויה וינבר אוה חשנט ןכ םשרג ש,טנ :םא? ד5מ שחנ*י
 ז־רשמ ןב אלהו אי*וה השנמ (נ יכו ינדה
 ו־רשעס השעש ךוג—ימ אלארזעלאו םשרג העמ י:בו ביתכד אוה
 השנמ השעמ .תשעש ךוחמ יטנ אבה השנמכ בותכה ואלת השנמ
 ועמש ר סושמ ןנחוי יבר רסא הדוהיכ בותכה ואלת הדוהימ יתא*(
 ה־^ניכח רכ יסוי יבר לקלוקסב הלקלקה תא ןילותש ןאכמ יחוי ן3
 סכולשכא ירחא הדלי ותואו דאמ ראית בוט אוה סנו אבהמ רסאו
 השעמ 'שעש ךותמ אלא הבעמ ןב םולשבאו תינח ןב הינדא אלהו
 ךותרפ ימנ יבה סולשנאב בוהבה ואלת תוכלמכ דרמו םולשבא
 ינר רמא השנמכ בותכה ואלת השנמ השעמ השעש
 אצי ורתי תב אשנש חשמ ירהמ םיבוטב םדא קבדי םלועל רזעלא
 אלהו סחנפ סחנפ וגמטאציכדנימעתנ אשנש ןרתא ןתנוהי ונממ
 לשסטופ תונבכ ול תקל ןרהא ןברזעלאו ביתכ אהו יתאק תתימ
 אל ז־ררז חרוכעל םילגע םטיפש ורתי תונבמ ותי!ל יאמ .רשאל ול
 שבירכואו ותוא םכי במ םיטבש אלהו ורציב םוטיפש ףסוי תונבמ

 גורהי הרז הדובעל ומכילגע ומא יבא םטיפש ןב הז ימופ ןכ םתיאר
 ן—ומאר המא ףסוימ חימיאר הטא יא אלא לארשימ טבש אישנ
 ביהב1 יטנ אקיר ףסוימ היטאר אסא ירתימ הימאד .דובא יא ורתימ
 קודביש ךדצ השא אשונה אבר רסא מ'ש יתרח לאיטופ תונמכמ

 >>־

 ן*0)***ןחי * ״ : ןהכליסהל
 זיוהקו:#!ןכ אלהי׳יההשכמ

 *רקילי ן4י היילת ןיכה ךכל ל
 יי11יב0מ היהש דל היל

 03* י\ייה ירבדב בתכדכז
 (014 ;רזעילא) סי6ךג השמ

 ־ץג ה*3וז> השעמ השעש ךותח
 1994 הדאייךלמ היקזק

 ?);יזנהיואלת הרז הדמע
 'לי־ע^^יעל יתצ אכה שכחב

 יאהי|קרמאקדכ אוה דל
 הד>ל>^תפשממ.היל ירקד

 $)*7יה?א :ת(ט םישח יאל
 # ^);יא אלא ימזי• אלי ייכ א
 יץ>זחןכ.השכח קשעמ השעש
 ןב ?י) ירקלמ ןאכמ ־•'יכ
 ־ /־הדימי תתפשחתי השכמ

 ?ריי^רשרפ ךהבד הלקלקה
 "ו׳־׳-:הרז הדמעל רמיכ השענש

 .*יחא הדני :ה&כק״לקליקמב
 ׳■־׳•׳•א סאמש עמשמ םילשכ א
 ןב היה הינדא אלהי :ייה
 ןתניהימחמ אהי :תיגח
 ןכ סחנפ 1 השח לש ינב ןכ
 ןניהמתמי :ןרהא לס ינב

 4 יקאק יימימ אלה)סחנפ
 היה בורק אמלא ירמי תכמ
 םדא קבדיש ןאכמ דיחלל ןיאוי היה דיסח יכה יליפא)םושרג ןב ןתינהימ רתמ )רתיל

 : סיבןט3 "ב7 אל )כ3 רזעלא םיבוטכ קבד ןרהא ס אי סקנפ הכחמ אכיו ירתי תב קקל סקנפ יפא רזעלא ירהש םיבוטב
 םירמק טפטפש : ףסיי טבשמ רתילכ ףסיי תינבמ : ייתינכמ תתא שממ י־יתי תכ רמילכ׳יכ ירתי תינבמ ואי־ יאמ
 >תיא ןיזבמ סיטבש אלהו ןכיכרפי ־• וינמ טכטפח היהש דחא ןקזמ ןיק ןיקריפכ ןחקל ןכירחאדכ ורכי דגנכ סתלכו

 ןיינע המד שמח ירתי תכימת הת" י״ע י׳ "׳ !^־׳ *•־׳ ^ <>•>* ׳״ י •׳־׳ -׳ ך״׳ " *׳״״״
 אתשהמי <נס1ימי ירתימ הדלוכ יתשאש'׳תולכ לאיטיפ תינכמ השא יצ קקל רזעלאי רמאקיכה אלא ףסיי טכש להא ירתי מנ>
 םק יכהא י בהל)םשרג ןב ןתכיהיכ ורתיל כירק היה אל)ירתי תבל ש־קנפ היה ישימק ריד וא יע בר רידש רמימל ןכיהמ
 םיכימיייישקאל אכיל סקנפ ינחק אהי ןכ יפ לע ףאי יימיב קכדס סאה דהמ סחנפ לש יניקז יתיאי םיבוטכ ןרהא קבדש
 םימיא ד הסח
 םחמ ירתי תכ ירתי
 הארנ)ירתי תינכמ ..י״׳ ׳ ־,׳ ־ ־ !־־ד ־ ־ י ״;׳. ־ ־ ־ ־־־ן !־ —

 רזעלא תשא לש המא יבא יא רמאק יכהנ יאק סחנפ סא לש המאאי יכ ףסוימ אמיאד המא יא אלא ןכיסרג יכהד יניעב
 התכ אצדמ עמשמ יתרת לאיטיע :ןתכיהימ רתיי ייתיח קיקר דתא ריד סחנפל היל היה אתשהד׳יכ ףסוימ*
 עיעטיעלס תיכב יתשמ במשחד תינכמ בתכדמ ימכ יא סט־פשי טפטיפס ןנישרד סיייטיפ יהש ךכציה דיי אלכ לאמ$

 קידכיס • יניעב הארב ןכ לאיעוע תכ בתכ אלדת סיסיפי



 וו׳
 * * יי;

 בע ק ארהנאפנ יגישמ קרפ {׳1לחונ שי י
 *גז*

 :ןמקלדכ םאה יתאל ןימיל םינבלש היחאב קקבי*
 אישנ היהש ןזשתכ תיתא לתיהש יכל היחאב קדבש דמלמ
 סש !ריסיו : הקקל ךכל ותטישק ןיחמ הדלהי הטמל
 )רמאי> :הכימ תסרככ יריית םשרנ ןב ןתנוהיב רמומ

 :סס לאכש ינדה טבש יל
 אהי אצסיאלא'זכ ומנע ריכסיי
 הלז׳יהש :הרז הדמעל וכל
 הזב חנ'כ אלמהי בושק איק <*|

 # לבקאש אלאחלעט^>
 ליטי טשפה שטנ :ריסי^י
 רכסכ כטישפה רחולכ ארלש♦
 ליליק ןאכ ןיא> לכ ןיעל^״ב
 היב אנירק אלו ללכ
 ןכישרדל ח יח יבהא יאיכשמ)
 ידימלתב תכש תכסמב הי^
 לבא ידגב לע בבר שיש^״-׳י♦
 ןיא 'ברפתהל הכאלמ תישעל *
 אלי ןניס רג יכה :יאנג ןאכ
 תיאי אנא אבל ארבנ אמ'ע
 אנהכ חית אלו ימכ ןניסרגד <
 יל יאנגו בישת)ינא ןהכ אנא
 יתש ןתנוהי אלהו \ רבדכ י
 יכ סיכב סשדנל יל היה אלכ
 ירבדבבתכדכדכלבהזסא
 לאמש םשדנ יכבו םימיה ;
 יכל לככ לאל כש0 : שארב
 הכרה ןיחמ יל ההיש משכ~י
 ק ןתניהד בתכד סוסמ יאת ־
 וינפו אוה השנמ ןכ סשרנ
 םוי דע ינדה טכשלסיכהכ
 םלוע'לסכ ירמאו קאה תולג
 ולספו השכמ הלגס םוי דע
 עב׳רפמךכ ומע הכימ לס

 4 ימלשורי תוכרבדארת:*
 סוידע בתכהו היצ ןיביתמ
 תחש ןויכ ירתא קאה תילג
 לכ ףילתהי המלש דמע דוד
 רזח ןהתע יפילחהי ןיטילקנב

 איבנ דהה ןישארה זצוקליקל
 ןירחאלאתיכפ בשוי ןק ז דחא
 רתיכ םתה יעכקוהוהאזב

 ז-רא ןרהא חקד רכאנש היחאכ קמניש
 עמשפפ ןושחנ תוחא דניפע תככשילא
 ז־־רוחאש עדוי יניא בדניפע חנ רסאנש
 ןושחנ תוחא רסול דוכלת הכ איה ן שחנ
 היחאכ חביש ךיד* השא אשונהש ןאבמ
 ורוסיומכאח יח^־לןימוד םינב בור אנח
 ההא הבו םולה ךאיבה יס ורסאי ו חטמ
 ה שמכ ואל ול ורסא הפ ךל המו חס׳שוע

 ואלללה ברקה לא חיב ביתבד היהא אק
 ךריכ הז הפ היב ביחכד היחא אק השממ
 ההאו היכ ביהכד היהא אק השממ ואל

 הרז ריבעל רכזכ השעה ידמע רוסע הפ
 אנא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ ןי־רל רסא
 ז־רוזהרובעל ומצע םדא רמשי םלועל
 הרז רוכעל רבס אוהויוירנלךרטע לאנ
 ז־רדובע הרז הדובע אלא איה אלו שממ
 6יאתכ ברל בר היל רמאדכ ול הרזש
 אלי ארגא לוקשו אקושבהחליבנ שוטנ י
 אהלימ ינ >4ליח אנא הבר ארבנ אב יה
 רחינ וילע אכיכה ןוממש דח הארש קיב
 ןב לאובשו רמאנש חורצואהלע וז־־זנימ
 יבו תורצואה לע דיגנ השנמ ןבמשדנ
 יבר רמא ופש ןתנוהי אלהו ומש לאמש

 :ונל לבב לאל בשש ןנחוי
 תומי יכ שיא״יתבד ןלנמ :באה חא ינבחו
 אמעמ רמוגו ותבל םתרבעהו ול ןיא ןבז

 רמא סרוק ןבן3 ול שי אה ןב ול ןיאד

 *לזיד איהל יכ טופפומג ימו ןורפכ׳רנ התציבנ מטנ
 ן סיכסח ליזיל אצד הינואוי אנדציג טושנת אל

 ונזואמ !טשופל צימתת לא אנדליג ותסשנד שוויפ אצבויל
 סוטנ אכהי טושכ סתהד בנ צע ןאו דמיאל ריעה ךלי ןפ
 'ויתיאה ןיפלקתמ׳ימעפ בור
 4. ץשט ןיא ומכ הז קנעכ

 ןיא ומכ דהד הילאב רונתה
 ו תיבהקא חטו ומכ ןיטש
 ןוטושי) יחלשזריב ןנימגרתחז

 אלו :תתיכ תי
 אלו ת רפ ׳י אנא אנהכ אמית
 ינאש אנלכ בר ינא אחית
 ןהכ היהש ינפמ אל) בושק
 ןנילחאדכ הגה ןהכ ואלל

 לכאהמ אנהככרעורזהכ
 *רביע וליא פכ)ותשא'יבשב
 יכיסנל ואציאאנהכבר חא

 ול ורחא ׳יאלגאצ אתנהכ
 הרות סזקמל אהו וידימלת

 ולנדכ יאלג אל יהל רייא תילג
 היטמסד ידי לע הלג&ישניא
 ןכו ארבג אוההד היערקל

 םיקספ יברעד איהה תרפמ
 יס א אשי רד אתייכ רודת אל
 היהת ךמצעכ התאש רמולכ
 אלש יסא כר ךמסש שאר

 רמיצ יכ רנ תמקמ לטכתת
 לאומש וכיבר שריפש ומכ אלו

 :אפיר יסא אשירד
 השנמ ןב םושרג ןכ ^טשו
 ןיאש השמ׳ רג אכה
 ירהש השנמ סס לע ותורקל
 ןב'רגד שיו טל לכב בש רכב
 ^ רזקס יפל אמעטו השנמ

 אמעט :הלדכ ולקליקל
 םדיק ק ול שי אה ןכ וצ'יאד

 איעסה לכד אכ שרל הארנ
 ^ אלש רמאד ןאמד אבילא

 בר ךירפדמ יביתכ ן ילדמ
 ןרדסכ ד״מלו יכל רתכ אפפ

 תמשל ונל שיהייליכיתכ
 םימי ץראהו הרז הדובעל

 דציכ ולש הרז הדמעב הרנ וניע התיהש ידי לע ירמצ
 רמא 'והו 1עצ ידנ וא לחיא זא רות היל יתיימ שכ רגהוה
 אלו תלכא?אל ןל הליעומ המ רמא אלהו זילע היסייפ היל
 רמא דיבענ המו היל רמא העירמ אלו הביטמ אל העווג
 אנאו דלע ןיעיכ רשעו תלסד ךניפ אדק יל יתייא ליז־ היל
 *חפ רב דק אתא ןזל ליכא היצ לזאד ןחכו ךלע הל סייפא
 דיבע תא המ׳ולכןהציעןק הניא סא היל רמא ןכ היל רחא*
 תא ינכהו *גתמ :'ט דוד דמעש ןמכ ידי ןיגב ל׳א אכה
 םינבה ינתק אלדמ תונכל םיחדוק סינכהד ןלכמ באב

 תנקתכ יסכנ רושיע תולטונ תיכב והימו באה תא תונבה
 עיא ימנ יא זל ןיא תכו ןכו תומי יפ שיא בתכמל היצ היהו רממ)ןל ןיא ק!תומי יכ שיאכתכד תטותכ תכסמב סימכק

 רחא :סדגק ןכה תכו ןכ ול שי אה תכל סע ןכ ול ןיאד אמעס ;ונבלו ותכל ותלקנ תא סתלכעהזתימי יב

 3* ^ נ טכ

 דטויכיתכל יכיה יכמ יארק
 אלא ל׳לד ןאמד יעומשאל אלקךירטציא ייבא הילרחאקד
 אטישפ ותלקה תא תיכעהי יל ןיא ןכו׳תכ יאתאו הלו טו
 ןיא׳ רזו תיקי יכ שיא כתכימל יעביא יכהו הינימ קותשילו
 אל/רק קיתשנ יכיה יכיתכ ןרדסכד ד״חד אבילא יאו׳זגו יצ
 שרדיחל ךירטניא אה יתנל !תלמנ תא םתרבעהו בתכי-ל
 יטאד דמיחל בילז באה ןיי הלקנ ריבעמ התא תב םוקמכ
 ותכל ותלחנ תא םתרבעה)תימי־/3 שיא,ייתכ אל7מ קייד
 תכ יחנ תכד ןל עמשמ אק אמלידו ןירפ יאמ ןכ סאד

 בתכמל יצמ הזה יכה םוקמ לכחד אנה ה&ו־מ



 ך - איחפ י אנב ינימש קרפ ןילחוג שי

 *ןייני ׳ געי^י םעוכעהו ךירטציא אל׳ידידלד יתא יביתכ ןרי שנ אלש ד תד׳כילא יאדו א113 ןיא קז ביתנל אלז בתכמל
 די־ינער ןזזי "ם תכ יבנצד אל שודת סיס׳יעזישא אצנ׳שוד םוש ןומ הז ןיא׳זנ הלחנ ריבעמ ןל ןיאש'רדבל םתרבעהו

 • ׳5ת> היה־י ינבל >ת.תנ תא םתרבעהו תוייייכ שיא ביתנ אלדזי שירד יינאז יתא יביתנ ןרדסנד ד׳ויל יעאד 'זא זי>
 : התוי'ביב איהש רקא ס1ןלתנ )נינמן ליאןה .י !ע תגו ןנד׳יעדי הולז 'זנ גאה ןח הלקנ ריבע״ התא ק םוקמברריתל

 תנד צ־ףזאה אמלדו
 'וריר ןכ ביא יא אמיא ייכאיי אפפ בר 4ו א יאצי איישי השחי תנ יקנ
 א4? תבו ןב אביא תכ תורית תכ אביא ןב י^״ד ""5"איה השמ'יי3

 הלענו הננר הלתנ נ אלאו תוריל יאחא^ותמיל יאה הדש1'
 ןה**ם אדאו תוריד יאח אדו ורורידיאח הדשז םת!א
 אניפאק יכה תוריל תמר אשק רב תוריל
 יכ אלא הילט תודייל יאה אלו הילוב תיייל יאה אל תבו ןכ אכיא
 רח אלא היל׳ילד 'ביהיעומשאל ארק׳ירטציאו ייבא לא ותריל יררה
 ז־דשת׳ תב ימנ תבר ל םק אה אכלירו יסכנ ותלוכיל יהניתריל ארכ
 אכהמ ימא'קעי רכ אחא בר אקפנ הלחנ תשרוי תכ לבוס אוחהאיח
 ןג ול ןיה־־גד אמעט ןכ ול ןיא יכ ותחפשמ ךיתמ וניבא םש ערגי חפל
 נ יבה ןרםאקד אוה דחפ1־! 'ונב אסלירו שדוק ןכ ןכ ול שי אה
 אגיכר ארקיעמ ןנישרכ אתרווחמ אלא הבלה שדחתנו הרות נתינ

 בורקה אכהמ רמא

 סיןיחנ

 לסיז* ייבאל׳פפ בר ל'א
 ^בז^בןפ^פיא ארק׳יעמסא

 ן^ז ן4)־*.מ;זאכיאןב תמיל
 % )/"״ךזי^ריא תב תיריל

 ^^>ומי)יאה אל תכנ ןב
 0*1 י^ה א] הימקצ׳רפמדכ
 6)1* ט^דזליל יאה אלו ט

 קלד קתרי אדקכ
 *ע )) ןיח ןיכנ תנחי יכ

 .>י3•6)6ת חאב ןהיכש )סריס
 ׳/רבעהו >\ שי ןב אלב ידיחי
 יןקגקיז*ן*;> ו/לבל׳ישכנה תא
 1כ\6ץי :7תכ ןזתלי גהיינרת

 ךת ת ;3 ׳3ולקה !יבירק חל סא
 ר* ג ךיעת לשנמ אשק רכ :

 ז׳יאדעי^ ׳א אפפ כרל ייבא
 64ץ>נ ןזקרי אדחכד הנחקר

 ,יעזחשאל איק ךירטניאיכז וחד םיכפ ינשכ תפנ ןפי תכה ןמ רתיי השחיל דאר ןבה ןיאש
 תלקכ תא סתרכעהנ ןב ןל ׳יא סאו בתכ יאמאי הימתכ באד יסכנ נהלנכל והניתי ׳יל ארב דק אלא היצ תיציו
 י אליממו רחמו ןתלחנ תא סתתני ול ןיא ערזי תימי ייכ שיא בתצימל'יל יעביא יכהי הינימ ארק קותשיל אטישפ
 חשאל ירטניאו תכל דוק ןבד את א יעוחשאל יאדו א&ילחנכ ןדש ןהינשש חאמ לכה תא 'רית תבה ןב ןל ןיא סאד
 ד יכיהיכד ותבצ אל לבח ויחאל לת!חנ תא םתתכו ןב תילד אכיה אד׳סו ןב שיש םוקמב תשרוי תבה ןיאד ג עאל

 .א ןונכיידיד׳לעמל אלקפשח דרק׳ישכ חפסמ ןיאד ותשרוי זתב ןיא כ#ה י תפשח היורק הכיא סא תחפשמד ותשרוי ןמא
 ׳אה יכ אנתקר בתכ יכהל אמיא ייבאל אפפכר ליא *• יתבל יתלחנ תא סתיכעהו ל׳מק ותב ןינכ הידיד 'טמל אלו

 // ^ / * *"י* ^׳1׳ •׳ י י' 9' ״״׳י' ***״׳יי״ י׳״•־״ ן •יי׳ וט 411? ])9

 אלו ןכה סע אל ללכ תכ שרית אל אד סד בא תשורי ללככ הנשיש איוה השורי תב ןב ומכ יתכ תכד תרבעהו יאה ל״ף1
 החפשמ היורק בא תחפשמ ותקפשמח ימכ בתכו ויבא יחאל ותלחנ תא םתתנו בתכדכ אנמחר דיפק םירכזכד ןב אלפ
 ןבו תיחי יכ שיא אלק ק ה אתליד היל קיטעתמ אכיהמד הידהב גולפיק ימכ ןב אכיא יכ ןכליהז איוה תשרזיד לימק
 לבא יברדכ יתב ידי לע טבשל טבשמ הלחנה לכ תרכוע זא רמולכ ותכל הלחכה לכ תא תרבעהו תבה סע שריש ול ןיא
 ונכל תכמל יכמ יוה אל יבלרכ ןניעומשאל ארק אתאד םוסחו הז טבשמ תרקעכ הלקנה לכ ןיא הדהב ןב אניאד אכיה

 ןיככד הדהכ ןכ אכיל יכ היכא יסכנ לכ תשרמ תכד ןניעמש הנימד אקפנ ה לחנ תשרמ תכ לבומ אוהה ינשמו :ותבלו
 ול ןיא ערזו תומי יב שיא בתכמל ינח הוהו השורי ללכב הנשי תכד קהימ ןניעמש ןורחאה ןושללו ארק ,ליימ ןב אלפ
 ןכד אקפנ אבהמ רמא בקעי רב אחא בר : תכל ןכ םידקהל אצא ול ןיא ןיכו ךרטניא אלו ויחאל ות:חנ תא םתתנו
 ןב ול ןיאש ליבשכ הלקנכ סמכ לוטיל אלש ותחפשמ ךותח וניבא סשערגי המל השמל דתפלנ תונב ירחאקד תכל םדוק
 סלקנ תועבות ונייה אלו תוקקוש ונייה ןב וניבאל היה וליאש ןכ אכילד רחאמ ןכ סוקמב לוטיל הנקת וכל השעת אצו
 היהיש תירטס ויהש יכה ןרמאקד : תיגו הלחנ ונל הנת ןכ ול ןיא יכ התע לכא וניבא םש ערגנ היה אצ ירהש
 הכלה שדקתנו תולתנ תשרפ הרמאנ ןהירבד רתאלש דתפלנ תונכ ירבד רתאל הרות הכתינ

 ) . _ *!1 __< ס..1. ^

 :ןכ ןידה
 : קורטש ויהשכ אלו אדחכ ןתד י אקרכו אלכ?

 :תכל םדוק ןכ אכהמ רמא אכיכר
 ; ול ןיא ןבו קועי ינ שיאמ ארקיעמ ןיכשדב

 כולקכ



 הלועהד אבר׳מאדכ םירד בורקהד ןישרפח סט,ירמ7
 כ'ה ךריבש תנמממה ךריה יתכ ןנירחאי העשאר הלגע
 במק ןכ)נריבחל סדלק רתמ כ>רקש ימ סלוק בורק פילקה
 יפט באל קד הטריקיאמי ןניכרפי לי/א)שרפחדכעלכ^

 ןכש רמאת *יז*/ממ

 געק ארחב אבב יניממ קר* ןיילחרג
 הדשו

 םק .
 הדשל) הדועיל )ט^־יחל
 אה תבב ק ןיאשזי/ללזלח^

 םישמ יאד אנה אזיע>י ו(י)
 אלא רתמ בירק לה׳א הליע׳
 ׳דיעי תכ הכיא תמת
 אשנהל השאל ר/£^י״ש

 '/)חא הדש יבג)תרחא
 תחת תקד רמימל חכ׳א״מג
 0)לכד אכריפ ךהתד ?טא
 ןיאש םיקמכ אלא עס׳יןע
 םק ןבהל אנתל הי5 לתזיקק

 יבג רתימל אכיא ב׳קג חאה 'י■ < אל) הזלחא הדשל /ט/*תח>ד .
 םיקמכ א!: סזכי ש׳
 תכסתכד ג״עאיןדימ
 4 ןיסידקמ ןיא ק׳דיףטדע
 הזיחא הדשמ תכ}?) תעגי*
 הדשה תא לכמ ס!יכ?3זץ>
 יבל יכד אנת)רחא שיאל* ,*
 םיקמכ רחאמהש לכ לאעמשי]• ; .
 רחא יכ ןכ׳יקמכ יתכ תכ)|ץי
 ש הל ןכיבשתד מ'ה איעד -. ־'
 ןכישלדד׳יסח ןכ יבגל תא
 ׳לגי )ל ןיא ןבז ׳ימי יכ שיא
 לאל יא לבא תכל םדלק ןכהש
 'תלגו'למי יכ סיאד אשלד ךה
 השלרי יכנלקבאנימאהיק
 ילדה יכ׳זנחא הדש יבגל ןיכ

 הינימ שרדימל אכיא אתשהחל 'לכ א תרייתח אלא להניג
 ןחכשאדכ אימד רחאכ ןב םלקמב תכד הזיחא הדש יבג
 םכערזל בתכימל יצמ הלה םכירחא םכינבל ־• השלרי יבג

 !ירשי לכלד ינאש הכרכ : ןכ שיס׳לקחכ םכי תמכ אלו : ־־
 ןיבד איה 'רבסד םכערז בתכימל ךרטנ*א אלל ךרבמ
 השלרי טג לכא ןיאגחל הכרכ ןיאד יאק 'לנכא ןיב סינכא

 ) היל היה ןכ םלקמב תשרמ תיככד אתיא סא

 לרוק יאמו׳דוק בורק בורקה !׳1דא בורקה
 דשלו׳דיעי1) ויבא תודח םק קש תבמ קד

 הדש איה הריעי חנ ואל תכ הריעי הזוחא
 ז-^הר אוה הפונ חבריפ יאהמ יטנ הזוהא
 ז-^דא סוני שי םולב אנתל היל אמייק
 ןינשרכ אחרווחמ אלא ןכ ןיאש סוקסכ

 םהלחנחהו׳בחמ אמיא'יעב יאו ארקיעמ
 ז-גלו סכינב םכירחא סנינבל סתוא
 םכימי וכרי ןעמל התעמ אלא םביתונכ
 םביחונכ אלו םניגב ימג יבה םכינב ימד
 ןי'וחונכאהןמןיחאחו :יגאש הברב
 איתא הנר רבא ןלגמ 'ובו ןיליחנמו

 באה ןמ ןלהל הפ בקעי יגבמ הותא הוחא
 םאה ןמ אלו באה ןמ ןאב 6ןא םאה ןמ אלו
 גיז־־יכ חורו!-•* שריו וחחפשמפ יל המלו
 םא החפשמ החפשמ היורק בא תחפשמ
 רפחיא יבו ג׳ה ןיא החפשמ היורק הניא
 חרא שיאהו :רמח׳א םוכי ןיגעל הכרד
 תשרויתנלכור׳חדמ׳האגמ 'ובו ומא

 תב ךאיה לארשי יגב תוטממ תלחג

 ןל אוי״קד איה אנריפ יאהיי יתנ ?ןיחא
 ןיאש״לקמב אל א סמי שי םולכ צילד םכילא
 הדשל המק הניא תכהש הדלח אלהש עמשמ ןלשלהד ןכ
 יאהב קיסמד חא יבג ליעלד אוהה יכ תעמ יאהמ החקא
 דאמ אלה קלחד ה של אנשיל

 הזלחא הדשל ק הד שרפמד
 תחת ,מקד רמיתל אכיא ימכ
 *תלימל׳תעייס יתיימל הטא

 םלכי שי סולכד אכריפ ןהש
 םק ןבהש׳ גתל היל אמייק ׳1כ

 אצל הזוחא הדשל לטא תחת
 טג רחימל אכיאנ הי חאה

 םעטה תילתל לל המד תכ
 אל) חא יכג איהש אכריפב
 יתנ תכ אלא רמלל לל היה
 רכ ךכל)הזוחא הדשל םוקית

 הדס׳יל ג ק אלא׳יסרגאלד ול
 אוה אכריפ יאהמ ימכ הזוחא

 הדש אלהופ׳הו היל אמייקד
 תככ ןיאש המ אפוג הזוחא
 םדוק ןכהש םעטמ והז ןבכ

 "לד התכ לכל תכה ןמ הלחנל
 סלחנל םילק ןכהש ןל אמייק
 *דס תכה תדמעמ תכה ןד
 יכהד ןגה למכ סיכאל
 ץשילקח ןיא קרפכ רמא

 םלכא רב הכר הינימ אעכ
 ׳ןוחא הדש דימעתש להמ תכ
 יכ םלביי ןיכעלד ןליכ היבאל
 ד לא קימק׳מ להכינ ילדה
 !לכ הלחנ ןיכעלד ןמכ אמליד
 אל איחד רחא יכ ןכ םוקמכ
 יכד היל טישפל ןכיתקימ
 ע׳ה הנמ לחא תא שיאה :אמעט ךהח אימד רחא
 א לא>תכ ןזנכסישכלש תישוריראשכדסביר רמוא מ

 שלדיה ןיאש ןמכ יחא וא היכא׳שרליד היל אטישפ לתלחא
 ודש תיבקנהל םירכזהש אטישפל בא תחפשממ תרקענ
 וטאד תמקנ ילהמו םירכז יל התד םירזהל ןיכ םדיל ןיכ
 יפל ׳לימל ירג סאה יסכנב ןב׳קיירי׳קמ להי י׳שנ יסכנכ

 לק :ןכה ידי לע היכא הטממ הלחנ תכסינש
 למלחניתאתתנלכהתכהלחא היחא :םכערזבתכימל

 * באה ןמ אלא ןכיא ןיחא סתסד שורדל אלה רתלית שיא ינכ ׳לגל דחא שיא יכב לכחכא םיחא ךידכע בי'םתה בתכל ויחאל
 ןבשייב םלכיי ןיכעל :)תחפשממ וניא סאה ןח ןיחאל לת/יפשממ בתכדמ ןל אקפנ אה השורי יכנ הוש ליזג היל המל *
 !>א םריי שיאהד מ״ה אכח :למאמ ליחא אלו יתשא תא סביימ ליכאמ ויחאד׳לגל לל ןיא ןכל םהמ דחא תמו וידחי םיחא
 ןכו תימי יכ שיא כתכ7 איה באה יסכנכ תכל םדוק ןכ בתכ יכד סאה יסכנב תכל סליק ןכד התא תא !יכה אלו למ(*
 }ילטמק הלחנ תפלני תכ לכל :תכל םידקיש ןלכמ םגל ןכ הל תיריד ןלנמ תימת יכ השא לבא רמוגל סתיכעהי ול ןיא

 אלא גהנ אל יהימו רחאל הטמל הטממ הלחנ בוסת אלש ידכ השאל היהת הטא הטמ תחפשממ דחאל ארקל אפיס ׳לגו
 ןאק׳לתנ ויכסינ תמ דה היכא המחל תאשנ איהל תיטמ ינש תשרמד ןלט ןכיכרפ ןמקלו ןיק־עפב ןמקל רודה לתיאג

 תב ג הל ןיגרתמ ןמקלו רחא הטמל



 *חתנ אפנ ־י ינימש קדפ ןי^לחונ שי 40^9(11? ארתנאפנ

 שק לז ךכלד טת זניכר רמוא די הניכשל רמוחו
 םדאב שי ןיפתיש השלש תצפמהכ׳ירמאד םישמ
 איה ךורב שולקה וב,ןתונו ומאו ויבא אנה ךורב שודקה
 ןתד למוחו לק הז ןיא ןכ סא ד תנק השק לכא ןהיכש דגנכ

 ןי• ■/

/ 

 הלחכ י תלבקמ תחא תכש עמשמ תוטממ הלחכ תשרוי תב
 םהמ הלחכ לבקתש הל םיבורק אנומ התא יאו תיטמ יכשמ

 #עבשמ תאו ןבואר טבשמ היבאש ןוגכו המאו היבאמ רתיי
 ומא תאשינשכו ןועמש ןמד

 ןהיכש לגנב תויהל שי קדה
 אתפסןתב ירפסכ רמא דועו
 'יפ די ןהכו ןינתל רמותו לק
 ןהכו ךלמ .הדיש וניבר השמ
 *ב ימי ענש שמישש לולג
 יאמא וניבי 'שמאו׳יאוציתה
 ךלמד רמול קחודו די טקג
 ןהכו אוה ךורב שודקה וכייק
 שלפמ ןהכ םייח וכיברוהשמ
 טעמ רתוי הניכשל רמוחו לק
 העבשמ היתקיפאד ןויכו׳זמ
 יכשא המקוא רגסה ונייהד
 אתפסותכ משח ןכו תולנסק

 ןיד :תטא

 .־־־ריבאש וז אילא ג—וזטפ ינש תשרוי תב
 וו־־וכו רחא טבשכ תרמאו דחא טבשמ
 תרכא ןינכ ןב תב ארת־* ייר ןיאו ןחשריו
 באה יסכנב ההכ ערזהש תב הכו סוחו 1לק

 וחוכ הפייש ןב סאה יסכנב תרחוב הפיי
 וחוכ הפייש ןיר זגיז•־■* באתר יסכנכ

 ק ןירהיר הפ תאבש םוקממו םאה יסכנב
 יסוי יבר הניר םדזקק ןאכ ףא הביר םרוק
 םשכ ורבא יסוי רכ רזערארו הדוהי יברב

 הרבה דחאו ןנה רחא בצקה ןב הירכז יבר
 ןמוייזניר ויר אמעט יאמ םאה יסכנב ןיוזמ
 ויד שירד אל אפק אנתו ןודנכ תויהל ןירה
 לה**ה רמאיו רצ יכ רפוחו לק ןידמ 4ינחר אוז־ד אתיירואד ויד אהו

 ה ניכפל'םוחו לק םימי עבש םלכת אלה היגפב קרי קרי היבאו השפ
 ויר שירד אמלעב ןודנכ תויתדל ןירה ןמ אבל ויר אלא רשע תעברא
 הטמ הפ באה חטמל םאה הטמ שיקמ תוטממ ארק 'אד אנה ינאשו
 רכס יאחינ בר חנל םרוק ןב םאה הטמ ףא תבל םדוק ןב באה
 'ירכזב ן אמכ לאומש היל רמא בצקה ןב הירכז יכרב אדנוע רבעמלו
 היל רמא בצקה ןב חירבו יברב אדכוע דבע אלבט יבר החנז םפא
 ,-רימשמ אימלש רנ אננח בר רמאד היל רמא יאה יאמ ןמחנ בר
 אנקיפמ אל יאו ךב רתא ליז 'יל רסא בצקה ןב הירכז'רב הבלח ברד
 'דבוע׳כעכל רבס אייח רב אנוה בר ךינואמ אמלש רכ אננח בר ךל
 ►•ןנוח בר רפאד יאה יאמןמהנ בר היל רפא בצקה ןב הירכז יברב

 ףיככיא 'יל חלשיא היל רפא בצקה ןכ הירכז יברכ הנלה בר רמא

 לש המאל םיחא הלמה היבאצ
 ןהיבא תלחנ ושרייש יז תב

 • וילתכ תביסה אכילד ןיעמש
 אלד ןיאושינ תעשב באל סא

 € תעשבש אלא ארק דיפק
 % וצריל היואר אהת אל ןיאושינ

 ;א ילחא והימו היבא יסכנ
 היחא ותמ

 עימי השריו היבא תמ ןכ
 קיה אלו באהו סאה ותומו

 ןתשרד וז תב סא יכ םהל
 ןווטח ינש תשרוי תאנחנ

 קעחזי הטממ המא תלחב
 א - : קואלהטמת היבא תלחנו

 >־/ 4 וחאתאשרווס ןיינמ ק

 דיפק יכהבד רמימל אכיאד
 > •באה תא םריי קהד ארק
 ?י- :סאה תא םרית תבלו

 ןבד באה יסכנכ החכ ערוהש
 ( ,יסכנב ההג הפי :הל םלוק

 י :סא^ויא תשרויד סאה
 ' יסכנב וחכ הפייש ןיד וניא
 ןלכא תכה ומכ שרייש סאה
 '/*יפל׳ודקיס ונדמל אל ןיידע

 1ן *התאגש'וקלח רמאקד ונייהו
 דומלל התלחתלש םוקממו

 4לוזח באה יסכנמ ונייהד
 :,וב ןלהל המ דוע דומלו

 ־ אבל ויד אחיל ךירפ הימקלו
 ןיוש : ןודנכ תייהל ןידה ןח
 $ק ןידמ : אדחכ ןיתליד
 םינ הכ תרות שירב'ט רמוחו

 י שלשכ׳וא לאעמשי יבל אינת
 תשרלנ הרותה תודח הרשע

* 

 היש הריזגמו רמוחו לקמ ןהכ
 : רמוחו לק ידי לע רבדמ רבד ןישרול ונאיקיכע הזיאב דניכ רמוחו לקמ אדק אדח וכל שרפמ רדהו :'וצ בא ןיינבמ*

 אלא דמלמכ אהיש דמלל ויל אלא לקה ןמ דומלל אבו ליאוה לקבמ ל וחחכ רימחהל אל רמולכ ׳ונה רמאיו
 ןכ אתאד רחאמ 'וכ סאה הטמ שיקמ :'מ םימי תעבש רגסת ךכיפל 'וב ןידה ןמ אבל ויד

 'וכ באה הטמ המ ןנישרד ךכליה תיטמ ינש בתכ אלד תחא הביתכ תוטמה ושקוה ו תבכ ומא תא שרויד רמותו לקכ
 *ברכ :סכק סש יאתיכ :'וב םינש יפ הב לטונ רוכב באה הטח הת יא ןניכרפ הימקצו
 *ןיאש וירכד ולטב רמולכ ססכ ספא יכ ומכ הירכז ספא : סאה יסכנב הוסב וקלחי תכהו ןכהד בנקה ןב הירכז
 כר רחא אנוה בר רמאד י : אימלש רב אכינח בר ךל עייסי אלו ךל אכתימסח 'ןכ ךל אנקיפמ :ותומכ הכלה
 כלצ היל תלשא אייק רנ אכוה ברל ןמחנ בר היצ רחא ;ןמחנ ברל יכה רדהמ אייק רב אנול בל 'וג

 <ןיסכא :ןכ אנט בר רמאש אג ה תתא סא עדאו גמשמ ן כ למגא התאש ונעידגאו אנט

 ג



 רעק 48*^07 ארחב אבב ינטש 1 קרב ןיילחונ שי

 ♦יל קרפד׳ויהלטמת *רגינ)זייאי ןישכ היריעיפ ןיד
 והייריעיס יכס׳יפאואקש ןיעכ 'גיתקואד רופחי
 ןיינעל אלא אקש ןיעכ הליקומ אל סתהד לי) 'ג לע'גב
 ג יאדמ רתיי השק יאה לכא סלה תכקל אכתנאל וזתאלד
 הטמל סאה הטמ ׳ שיקמ

 יתעימשל תוס היה אל יא 'נ1ה בר וב רזח אמסד יןיסכ$
 ןמחנ כרוהיא)•.ךב רזוח תייה אל)ילביקל סירתיח

 יכרד היעמש ל א תוהכ מניע )לקה)היה ןקז יאני יכר :/ 1
 םדא יאי אוה אכלכיקל יתאד שכא רצ : יאני׳

 יאי היתלוגו ל ינדננכ בישח-
 ח ידימלתלש תילט רמו£ל
 שממ האנ ימניא סימכ*>
 ןיד רמאד הימקל תבגמלע
 יבר הששג ל קסכ היריעצ
 'איםכ׳דוהי׳רד היתליגל יאנץ ;
 בע דגב קסכ הירועיש ןיד^

 האמיט לבקל ור)עי^:׳:ר*)
 קשכ ,יחפס'ד לע םיחפ ת 7 '
 ג דגבה דלע דקשה ןנעירע
 תכסמבו תכש תכסמב/)ע
 האישנידיהי בר ל׳א :׳ק7;ק
 ןכיאכירצ׳איסכ׳דוהיבר^/*
 החיא יאכי יברל תכ סל#> ;
 יאני יבר ל׳א:ימ באה העי•
 : ךילא)יתיארשמ דמייעמשל
 ,!םקהל אלא׳לימל נ>ר ןיד תיל*! ..
 רמולכ ןיכירצ ןיאשסירבד ׳
 ןמקלדכ ץרתל א)ה לק רבדל ^
 רוחבכ לטונ ןיא^^ל׳הימיא* 0
 סיכב הל מהשה5מלא אשנס ׳י ז ר
 יוהד הל אלו ול בליה'חא׳יאמ >
 הניא ,ישאר אל)ונוא תישארל- \
 יוהד הלותכ אשנש רוחב לבא £ ־;
 יסכנב ליקשד נ ה 'בגא) םוא

 סוא אלומואלסינשיפסאק ז .
 ןוא תישאר בתכימל ינמד
 הלותבב יפא כליהו ןמקלדכ
 לוקש אל הנוא תישא ל דהל
 יאהקישקחו :הרוכבקלח

 רחא 'בהד׳יעימשאל׳כירחאאשרדל ,טניא ינוא תישאל
 םיתמ ודלונ ןוגכ סילפנ הכרה וינפל ומא הדליש םיצפנ
 ג׳עאד הלקנל ריכב יוהלירחא דלונ הזו סייח׳ח ןב גא
 אל הזו אנמקי אלת םחל רטפבד ןהכל רוכב יוה אלד

 דלובד הלחנל רסכ יוה יכה וליפא םחרה תא רטפ
 דלונש הזו אנמחר אלת תימי סא וילע הווד ובלש ןושאר
 ןכד תימי סא וילע הווד ובלש ןושאר אוה םילפנה רקא
 אני *• ןהילע ה וד וכל ןיא יאמק םי לפכ לכ א אוה אמייק

 גוה ברד הישפנ חנ יכ אתשה 1ןא 'יסכיא
 יכ הרכס !אפכ והיאו ילביקיד תסירתיא

 בלה ןיא והייחת םאר לאומשו ברד אה
 יכר ליזאו ךיסחכיס •,בצקה ק הירכו רכ
 יהאו היעבש יאלמש ינרר אפחכא יאני

 רנ היל רפא והי פ אל האישנ הדוהי יכר
 היחלוגו יאי אוה אנליבקל אחאר שניא
 ןיר ,—ייל לא הששג הינגלאטמ יכ יאי

 'דוקש ןכל ןינמיינים אעב קשכ הירועש
 שיקמ'וטנ ביתכי לא םאה יסכנב הכל

 ז־רמ באה הטמל םאה חטמ
 שבאח הטפ ףאתבלכדיק ק נאה.דטפ

 יאמא *בשרל אמית ובו באה
 ןכד ןניעוחשאל ךידטניא
 4 ס אה יסכנב תכל םדוק
 יל קיפית תוטמדהשיקיהמ
 ןחקל רמאד התוא שרוימ

 השוריל היינפ הסמי שיקמ
 ןחקל ןכיכלי הינימל הנושויל
 תיככל ןימדוק תוחא ינבל
 ת>חא יסכנב סרילתיחא
 'שלרי החד סאה יבא יסכנבו
 ייבא יסכנב ונייהד הנושאר
 הייכש׳שוריףא תכל סלוק ןב
 תכה תכל סדוק תכה ןכ ןוגכ
 אלשר תואי סאה יכא יסכנב

 ימנ ונייהד סאה יסכנב ןבד

 וכב באה הטפ הפ יא לא תבל םדוק ק
 יפ טונטכ םאה הטמ ףא םינש יפ לטונ
 יבצ ןיד תילרוג היעפשללאסינש
 ארק רפא יינא רמא יאמ אפעטו ףלימל
 מ ה םיאו הל אלו ול ול אצמי רשא לככ

 *-גשגש רוחכ לכא הנפלא׳שנשרוחב
 קחצוי רב ןמחנ ר א ליקשר ג ה הלוהב

 הנוא אלו ונזא ונוא תישאר ארק רמא
 יוהלו םילפנ רחא אבל היל יעבמ אוהה
 אצי וילע הוור ובלש ימ הלחנל רוכב

 ןיכ י ,אבה אנושאר השורי
 4 ןל אקפנד ואל יאי סאה
 תכל׳דוק קד תוטחד שקיהמ
 'יעמש היה יכיה סאה יסכנכ

 {ילד סאה יבא יסכנב סדוקד
 ׳שוריד׳סיקיה חכח אלא יתא
 אכהיירטציא ךכליה הנישאר
 םדיק ןכד ארקיעמ ןלימל
 השויי׳יהש סא ה יסכנב זיכל
 םאה חכח האבה הכישאי
 ןמקלד שיקיהח ןל אקפנבישי
 השוריל היינש השורי שיקמל
 הייכש השורי ןיב הנושארל
 סאד היינש השורי ןיב באל
 ןלאקפנד ג*עאדרמואיר)
 תכמד סושמ ונייה סאה יבא יקבכב תבל םדוק ןבד ןחקל
 יסכנכ סדוקד הכימ ןניעמש אלו יתאק הימיאד המא
 םאד המאדקכמד אהד אכש״רל הארנ ןיאו ןמנע סאה
 שרוי יוהו סאה ינפל ילפנד שימשימ ידי לע אלאתילי אל
 ןכד תוטחד םיקהימדכיעחש׳כהחד ןוסתיאו ומא תא
 יארק ךנה לכ ךירטניא יאמא סאה יסכנב תבל סדוק
 גל ןיא סאל ארקו ןבה'ביסכ ירייאד הלחכ בוסת אלל
 ןיא סא לת ןיינמ תבה תבו תכה ןב ןמקל רמאד תב
 ,יעדי הוה אלד אכ1ט ןירטניא תכ ול ןיא סאוד אוהה הימו וחא תא םרוי ןכד ןניעומסאל אתאלעמשמל וילע ןייע ול
 ןבב ןנימקומ הוה הנושארל היינש הסורי םיקמל התוא תליומ ימנ היסרד אהו סומשימ יע ללכ םרוי תבה ןב היהש
 ךי יטניא ו ר אשמ לעכ סירדד ןאמלו לעבה תכיסב ינש בוסית אל)ןכה תכיסכ אלל ךירטניא ימכ בוסית אלו אקיל קה
 אלמ)תכ ול ןיא סאומ ןניעמשד ןייכתוטמד אשיקיה אכה ךירטניא יאמאד א בשרל השק וליחו ןיואל ינשכ וילע למעל
 ןהימ) רמוחו לק ךירפחד ןויכ ויל רמא אל אתשהו תכלסדוק ןכד רמוחו לקמ היל קיפית ותא תא םריי קל בוסית
 א ןיל רמא אל ד״תל״יפא והימו ויל רמא רמוחו לק ךירפימד אכיה׳יפא״ירחאד ןאח אכיאד לגרה לניככ איה אתגיל*
 י " ילי ג ארק הל בתכנ חרט רמותו לקכ איתאל אתליתל למיתל אכי א



 חתנ אנב ינימש קרפ ן/־ חונ שי

 ולז
 <פא ךרפימל ןייש אל את6ה סרמב!ייס96ו>

 י^"״':האמ'א'לינ:לדי(י יקו־לאלר

 עמשמ ה/דא שרמ

 *!>זיכ\

 איה
 אלדמ אטיעדי היל > ־.ל
 התיאכ/סדמי השרד גתב
 תשליץה ןיאד טיעית עמשמ
 התיא׳רדירמגלד דנעו יתלא
 יתית׳יעחס יראשמד רתיימ
 4 יתיא תשרמ איהש ןליכד
 אלה סג יראש איהשסעטמ
 ןהימ) זראש סעטח הנשרי
 ללב ךירטליא יאמאד השק
 0 תבסב דיפקדחד טיעדי
 השאה בסכ דיפק אל)לעבה
 : )!ליא תשרמ ה;יאד עמשמ

 ןיכמ

 אמייד ןכ ם.< ויידע חוור וניד ןיאש הז אצי
 עמש לגוקיז יאמ ןוא הישאר אוה יכ ארק
 ןומידא ׳לימ ינה אמיא יהבאו יתרח הנימ
 הירוהכ אשנש רוחב 1לכא הידוהכ אשנש
 ולו רק רכאאנר רסא אלא ליקשד ג ה
 שיז^זל הרובגה טפשמ הרוככה טפשמ
 שיאהו :ה שאל רוכבה טפשמ א1 ו

 םיבינהאנכ . :יוכוו,רשא תא
 1רענהש רמירמ והשא וז חאש ןנבר ונתד

 ונשריה איה ףי^ 1לוכי ותשא נ—יא שרוי
 התוא שרוי אוה התוא שריו רמול רופלח
 יבה ץירה ייבא רמא יכיחב יכה ואל יאיק אהו ותוא תשרוי איה ןיאל
 אניבס אבר רסא התוא שריו זראש וילא בויקל ותלחנ תא שתהנו
 ו־רלחנ תא םחתנז רמאק ייה אבר רשא אלא יארק אקשפמ אפירח
 אכהמהל יתיימ אגה יאהו ןישדורו ן־פיסומו (׳ערוג בס אק ול וראש
 אניקע יבר ירכר ותשא תא שרוי לענתש ־טלמ התוא שריו אינתד

 וניא רבוא לאעששיינר

 ״*״״״ ?יכ3 ייק ארי 651 יילע הייד יכל ןיאש לפנ אצי
 טימ טק אמיא! : !ירמא !ת1א ט1שפ /ייפעל

 ייחב !ק סא רמא[י יכה קניא אצ!ונוא רמאקדארק
 •יןאלננ״גת יפלשס !ניאקישארד קנמ;א אשנש
 פ קניזי זינ 3בןא >ל אגמי

 הכי״הפ תגע ןומגא אלה סאש
 כ יגד* דוח3הכלא אכיאד
 ז*פיה סטש יפ הב לטלנ
 ש׳ ־י)ז>3 ןוגב מלא סג ילהד

 י|ןקפד/בממיאקלןתכ אשנש
 ^ימגעיקשמשב סינשיפ
 הגח^דףגכדהד הלשכ סיכש
 ■) /^כי17ם^)ןיה האל ןיכ
 מןז*ד ו*עועי>י ןנימל קןאל

 ימדל 7*מפ אלא הכלא אלו
 /*כי)ך ליה [).!:> יפט יטלעחל
 • .ן׳דד^משכ׳ל ן)א תישאר
 ;3 יאה ה־דבבה טפשמ )ל

 7>ייב3א יבגל היל ש ירד
 ^׳יאהיקכגב הריככהפשמש
 אבהו לשאה יסכנכ אלש

 ־ייחכפ טי/מ יגה 'מיחל אכיל
 3יע3דכ הנחל א אשנש

 *ה״מפפה ןגיגשמ רמאקדחד
 ׳ק הרמביבי7:ללכש א)?ללכ
 (,׳ השא יסציב אל)שיא יסכנכ

 )גתשא תא שרמ שיאה) :
 4'■"־־ירהש ןכ אכיאד אכיה )ליפא

✓ 

 ראשכ הל כ י רק ):יא לעפה
 א5ה הלש היב) ק לכ סדקל יאד) ךכליה יתשא תא שרמ איהש ןנירמא יכה יליפא)התחפשממ הל סיפירקש הזש סיפירק

 %ראשצדןרנקנ תא םתתנ) )ראש • ליחנמ אל)יתשא תא לחמ שיאהדילימ יכה אנמ ־• סה אל)שרמ לעכד ירמאד
 יאסי איה השפנ יפנאב אתלימ אלא יאק ליכאל סיחא ןיא סא) הינימ ליעל בתכדא יאלז דחא רשכל )יה> בתכלכ יתשא )ז
 יכה היטשפ רקיעד משרית איה ףא ליכי : מכאל םיחא ןיא סא)בתכד איה ארק אזההד אכקסח )ילא בירקה בתכד
 איה סגי למילכ שרד )ראשל תיחי סא יתלחנ תא םתתנ)יכה ארקל הישרדכי יתשאל גראשל יתלחנ תא סתתכי עמשמ
 איהי השרמ א)הד ארקמ ןכיעחש היהד התיא אלכ שרד בתכ חל ינחד התיא שריי ל" ל איה תימת סא יראש שריי

 *תא שרמ איהש שרד יראש יתכ היכ ירק) )ראשל )תלחכ סתתכי היכ ירק שרי)יראשל )תלחכ תא סתת:) תשירפדכקתשרמ
 * )ראשל )תלחנ תא סתתני בתכד ארקל אסירא ייילגל אתאי ):שליןל אל איהש יטועמל התיא הכחחר בתכ ךכמה יתשא

 יתלחנ תא סתתכי בתכד יביתכ יכה )אל יארק יאה) ן ןמקלדכ השרמ לעכד ישלרפל ןליעביתל
 : סדיקכמק בחקהד ןילא בירקהל יתלחנ תא םתתנ) י :הלעכ תא תשרמ השאהש עמשתד וראשלא־

 תישעל תיכיתה סרסמ התאש יארק אקספמ : הלעב הכשריי יתשאל איה יתדקא אתלימ התיא שריי יראב
 רמאק יכה אכר רחא אלא • סדקגמ השיע התא רתיאח איהש מלא בירקהי רחלאח סדקלמה יראס

 למ דמלי יתצחכמ וד ערג ןישריל) ןיעיסיח)ןיערלג רבסק )ל )ראש תלחנ תא תתנ)

 .׳•י׳ ;׳/-׳ ;׳)״ '!׳*־

 שריחל מאשתלחכ תא סתתצ) כיתלפ יחכ איה ירה)יארק קלסיפ ׳>*,^ ^.׳ ׳ ,יי" ״ ^ ■+
 נ?)ל1ל/ילנד ןניעמש אליממ)הלעבל תשרמ הכיאש השא *טזעמל התיא יכהא)יפשא תא םרזיד קיעיחשאל )ל ינהא התיא
 שר)%|עכלהיל יתיימ לאעמשי יבר אנת יאה) :יפלסל ישאר ישקית אלד יכרמאס )חכ קיספ לש ישאל שמדנ/יסלהלו

 :יתשא תא.
 1\ + 4" ׳ י׳'״ ׳ י׳ ״ ׳ ״׳ י י ' ׳^,׳״׳ •י— ״ יי|׳ / י - . '<* ׳ ״ ■ 1 ־ ' -י-

 _ הילע ילגמ להיאד היל טקנ ךכליה התיא שרניח ליעל ןל אקפכ אשרד רקיעד סישח התייא שרי)
 ע(לכ ןכליה התיא של )ימ ליעל ןל אקפכ אשרד לקיעד סושמ התיח שרינ דיתשא תא טרמ לעבהש ישידפל אלקד

 גניא :גתשא תח שלני לעכהש י&נרעל א לקד קישילד הילע ילגת גהיאד

 •ייחו■



< 

 הל יקימו ןישרודו ןיפיסומו ןיערוג היל תי-!> ךיר5 ^
 תכה לעבה ביסב אקריפ שירב רמאדכ באל הז ;ראמ
 ידי לע השמל הטממ הלקנ תכיסה ליבשכ ל>ע.!ב יבדמ
 הבסוהש אנמני רחא טבשמ איהו יתשא תא מיית .!סבק

 רבד ךכב טבט3 תלטמ
 אשנית אלש4 די&קקו בקפק
 4 דחאל אלא רחא התמ)
 יניכ היבא הטמ חפתממ
 טבש תוכבמ הסא אטגעייי,*

 ןיעמש טבשמ דחא)ןבואר
 ןכ׳יבא יכה אלש^־יתרויאיק/
 תיחתשכל תכה הער)/5 א)א

 תלקכ תאנחכו הצעבהנתריי
 טישל הבסוה קוארתבש
 הרות ריהזה ךכינעןגעמת
 אלא תשייי תכ אתבעי א3ת
 היבא הטמ תחפשממ דקא)
 ותשא תא״ריי לתבזיט ;אכמ
 תכיסב אמלידו ךירפ קימקל)
 שרי ןבהש רבדמקה בואכה
 רחא סחייתמ אוסו ומאתא -
 ידי לעש אגמכז ויבא התמ
 טבשל שכית סא ה)ויכ קבק^
 'תימל אכיאלעבה)באלקא
 הלחכה בסימ וכיאן/״רי א1ד /
 לעבהתביסליב|1ג^4
 טבשל׳שכה) ג*תרהזא<אצ
 : הככ תביס ליבשב'אלא הלס
 : למוחו יאמ שרפמ הימחל
 אלד לצבמ וכב סקנפ תעבגב
 ןייכמ : רזעל א לש התייה
 עקרק סוש סחנפל ןל היה
 ג ויבאמ השרי ק סא אלא '
 אחליד ךירפ הימקלנ השרינ
 ריאיל ןל יהד ;ןגזמ ןבז
 הינימ ליעל בתכד בוגשל אלנ

 חעק ארחב אבב יניסש ןירפ ןיירחו:
 #ץ י י

 יאבל יא אבש"רל אחית בונסל היה אלש ריאיל ןינמ
 אלש ריאיל היה אליאמא ץראה קקלתת כ ןראה
 ןיואל ינשב וילע רובעל אמית יכו : בונסל היה
 י יואלכ ןכיולקומ אל שרדימל אכיאל אכיה אה,אתית
 רחאק יבהל אמיתי,יכו יריתי

 י ז־וב 1לכו רמוא אוה ירה ךירצ וניא
 דהא4 1רארשי ינב חוטשמ ה^וחנ תשרוי
 בוהבה ידעכ ה תבסהב רמוגו תחפשממ
 1לארשי ׳גכיר הלהנ בוסח אלומואו רבדמ
 ז־רידחנ בוסת אל רמואו הטמ ידא תטמס
 ק רזעלאו רמואו רחא חטמ^ד הטממ
 ונכ סחנפ תעבגב וחוא ורבקיו תמ ןורהא
 רזעראיר וד היהאירשסהנפל ןינמ יכ ו
 תבו תשא'הנפ אשנש רפירפ ס^לן-יו

 יהיו ריאי תא דילוה בונשו רמואו חשריו
 רעלגה ץראב סירע שלשו םירשע ליל
 רבידמ וישל ול היה אלש ריאיל ןינמ יכו
 "םואו יאב השריו התבו השא ריאי אשנש
 לכא ארק ריפק אק ןבה הביסב אמית יכו
 הלחנ ביסה ■אלו עפיש אה הירי אל לעב
 ז^מיה יכו הטמ לא הטממ לארשי ינבל
 אל עפש אה השעו ואלב וילע רובעל
 אמית יבו רחא הטמל הטממ הלחנ בוסח

 ייחלכ ןהל תמקומ יא וליפאד
 • לעבהש ן לימל אכיאיריתי

 עמשמ אלד יתשא תא שרו
 םצועל רמאקד ךימסב יכהי
 : ןינשדכ ןבה תבתכ יארק

 יל המל יארק ירת ןכ "סא
 אלש ימכ אמקארקלגעא
 ,רותמ ןניעמש רבכד ךחונל
 וניא הזב ח״מ ןבה ביס השח
 עשוהי ןכיעמשא יא לטקמ
 היצ תיליכמד ירתלבא ןכה

 רחא : אבשל קיעימשאל
 אמלד ייכאל, אפפ כר היל
 הבסיה רככש סתה ינאש
 יגש תשורי היב בתכל ג עא

 'לחכא ארק ליפק אצ תוטמ
 יאק׳לועלי בסוה רבכש סאה

 תנקת בילד ג עא ןבה ביסב
 'בסוה בכש ל׳א סאה תלחנל
 אלש׳תול ארבס {יא'רמא אל

 עעא סאה׳לחנא׳תכהטקה
 תבל ן1יב>ד הבסיה רבכש
 ׳כ/מכד׳מסמ׳יטח ינש תשרוי
 : אתנקת ימכ ןכידכע סאה

 עמש אח השעו ןיואל ינשב וילע רובעל אתיא
 אוה 'זעלא אמיח יכי הפ ןרח א ןב רועלאו

 ריאי חי>* דילוה בוגשו עמש אח סהנפ ההריו ההיסו אההיא ביסנד
 רפ!^ יל המל יארק ירה ןב םא אוה יבה ימנ סהה אפיה יבו רמוגו
 הדירי אל לעב ךל אמיא םלועל אמלייו יאממ ייכאלאפפ בר חיל

 ריאיו ןנהרב ןנח הנסב יארקו
 הוה סתהו בינש תא יל דלתו

 ■ , , , , אצא וגו ול יהי)בזיניתל היל
 תא שרוי לעבהש ינפמ אל אמית יכו :רמוגו סתאמ ריאי תיח תא סראו רושנ חקיו הירתב בתבד לוענ יאק ריאיא
 הל בורק אזהירהש תלפקמ הריתה ןבה תכיס לעי ייכא טכס לע ארקנ אוהו השרמ אוהו דלתש ק ינפמ אלא ?תשא
 שרוי לעבהש קיעיחשאל אתא לעבה תכטל ואל אלא יל החל ית אה רממו בוסת אל אכירתא אלקמ עמ6 ;$ע3ה ^
 טב&ל׳שכית אלש תייתהל אלא ןיוכתנ אל בתכה הנשש המו ןכה תביסכ יהייזזרתד השעי ואלב ויצע רמעל אמיתיכו י
 השאל היהת היב ח הטמ תחפשממ דחאל היכ ביתכל השע אלא ןניעמש אל אמק ארקמל תיקלח בייחתהל ילכ רתא

 התליי רזעלא ייחב התמי אתתיא ביסנד אוה רזעלא אמית יכו : השע השע ללכמ בה ואלו רקא הטמל אל לגא
 יארק יכהמד וזיא תח שרוי ןכהד ןכיעומשאל אתאי השרוי הככ אלא ותשא תא שריי לעבה ןיאל רזעלא אלו הככ סחנפ
 וכירטניא)המא תא תשרוי תכהש׳ידהב ליעל ןקכסאדכ ורייחד אוה תכה תביסבד רמימל ביא ןבה תביסב יריימל ליעלד
 ךרפיתל׳כיאד אכירפ רמוחו לקמ אלא אילהב ומא תא שרוי קהל ןחכשא אל לבא ןלחאדב השעו ןדאל ינשל יארק יי5>
 קיספמ עמש את :ללכ לעבה תביסב ילייא אלו וחא תא שרוי ןבל ןניעיתשאצ סאנפד ארק יאה *אתא אתשהו !יד
 סשריו התמו השא בוגשל ול התיה0 סקנפ יבג ןרמאדכ אוה יכה ימס סתה אמית יכו ; ליאיתא דילוה בוגשו יסיממ

 ריאיו ;תכה תיחב ומא תא שוויקהס /גיענתשאצ יצ המצ יארק ילת :ריא•



 *חחבאננ ינימש קרפ ןידחונ שי 4ס*§ן31ר
♦ 

 חוח יאמהיכא

 המליד בש״רל אמית םימרח הדשמ הי ל הלפנד (תיא
 ל ארק אעאד׳מ יתל יעבד ןמכ ךכ לב קח>ד
 'תאמ ושרי ריאיו׳חכפד רתימל היל הוה םרזוע תוארהל
 יא יטא ל״א׳רגד׳פסצ׳רג ירל האריל :סמאיבאמ )א

 אל) 'מ תירי אלצעכדדס
 ןיב ןרה ד >ל ןיכ אבה יסלנ
 תלימכ א^.לעבה ביסב ד ימל
 היל 'רג ךומקב רמייברד
 'תליד׳פפברישקאד יאמאו
 יטא׳דהח ןכה תביסב יארק

 חרמא יא 'אקו יכה ייונשל
 אלקל תירי לעבד אחלשב
 יתא דיפק לעכהתביסא

 ,רק יתאד עחשמד חה ריפס
 תלחנל׳יפא אתכקת דבעימל
 בתכדמ בלשית אלש סאה
 רוסיא יבג ?וטמ ינש תשר)י
 הב־סה רבכש פ עא הב־סיה
 ארק דיפק מ'מ סאה תלחג
 ב ידי לע ר/מי בוסית אלב
 לעבה תביסבו תכה יא ושט

 הוכאד׳טכישמ הוכאד ארבג הל 'ןטסכמד אתנקת אכיא
 <ז 'קעתמ אל אתשהד אמיאד טבישמ היתיאר
 תומישכ פ'עא> רבכ בסיהש הממ רתוי לעבה תכיס יע
 אחיאד אטכשח סאה תלחנ ארקעתמ מכ ונשרד לעכ
 טבש לע סישזייתימ ימאו ויבא ןבה ירהש אכאד אטביסל
 'רנתת )א ןמלאתתש ללכ׳כסדי אל לעבה אמש וא ןהיבא
 תישעל רשפיא יאש יפל היל פכיא אל אה ןבה הנשרי)
 יארק1 תדי אל לעבד תרחא יא אצא הז רבדל היקת

 ארבנל ימכ אבסכיח אק יכ תכרפ אקדכ ןבה יביסמב
 ארקעמ הימיאד טבישמ הימיאו הובאד׳טכישח הובאד

 לעבה תכיסב יאד) אלא עדכ ןבה ידי לע סאה אלחג
 הלחכ 'שרמ תכ לכוד ארקד איתל היל סיק יכהלויעתשמ
 עחשמ׳וטמ ינש תשורי היפ בתכדמ ב־תכ לעבה תביסכ
 יכהו 'תיי ביפת אלש אתכקת ןכידבע ימכ סאה ת1חכלד
 ) הלחכ תשרמ תכ לכי רמוא אלה ירה אתיירבד שוריפ
 סאה׳לחכל אתכקת איכהמד רבדת ביתכהלעבה תביסבו
 אתכקת׳כעמל אתא אל ארקו יעתשמ ןבה תכיסב תית יכו
 יארקל ארותייתל הלתכ בוסית אלשתבאהתיחכלאצאי
 אוהה ב״אל לעבה תבסב דחו ןבה תביסב דחל׳יעמס
 הלחכל אתכקת 'עכד עחשמד׳וטמ ינש תשורי היב בתכד
 : אתנקת היכ ןכיחכשמד בתכ לעבה'ב סב סאה
 רבכש אמלשב תרחא יא ישא ברל ר חיי בר היל רמא
 בסכ ןיב ןבה תכיסב ןיכ יארק ימוקתיח ד ןנייה הבסיה

 ארקל יקית הלה יכ ייכאד עדי הלה אל רתיי כ ר ׳לכ לעבה

 ל׳א ןכומ ן בז ד סחנפו ןבזמ ןבזד ריאיו
 באד תרפא תיצמ א*ד ןבזמ ןכוד סחנפ
 קיר* אצמנו לכויב תרזוח הרש תאצמנ
 חירפמ םיא א^לא ו^לש וניאש רבקב רוכק
 אק אה ףוס ףוס ייבא םא יסרח הדשמ היל
 אטבשיד אמיאד טבישס הילחנ ארקעהיב
 רככש םחה ינאש אמירירו יאממו אכאד
 בר 1ליא ןנירמא א4 חבסוה רככש הכסוה

 'כבש׳ירמא א4 תרמא יא ישא גריד רמיי
 הטמ החפשממ רחאיר אבסנמ יכ בסוה

 אה

1 

 *י" ?

 *יי? אתא אלי חייע והכס ףסכב חקל ןבזמ קזד ריאיל
 ש למלמל הארמ ריאי לזב לד0יע אלא ידילי ןלייורלאל
 אל רמאק איעכמ אלל סיאיכנב תלמלקמ הברהכ ונינמש

 'ד\ ץיפימל אכילד רמאקדכירוימ תושוריב סאד איעכיק
 יקזספהש יל החליארקירת

 סרשע אלא וכל דומלל ואב אל
 אוה אמלעב סירבד׳פיסו
 תכיס והייכימ ףליתל אכיאל

 . ל שי לזמ הלודג אלא ןבה
 ינמימל אכיאד ךל תושקהל
 ^ 'שחיב ירייא אליארקד
 ןבה"ב25אל׳יכימעתשתאל)
 להייורת אלא לעבה תביס אלל
 סירבד רופיסו ןבזמ ןיכ/

 לי ׳־ רלל ותנע אנתהו אלה אתנעב
 .־ יארק ריתיי שורדל ןווכתנ

 היה ןיינמ רמאק יכה אל א
 ^ צ ־ אכיאו 'לכ סוקג׳פל יל
 ** .■ תקמ/ו ול תויהל לוכי ייושקאל

 /בזמ ןבזמ סחנפו : רכממו
 ואלבד ךירפקד אלה אתיבר

 ־ לעבה תביק הינימ ףליטל ינח הלה אל ימכ אכריפ יאה
 רמולכ 'לכ ביסמ !יוה דזעלא אמית יכו ליעל׳יכרפדכ

 11'יתשגלי הינימ ףלימל ארקיעמ ד״סד יתכ סקנפ )ליפא)
 / ; סלועפ השלרי סלשב ירייא אלד רתימל אכיאה לעבה
 ■י רמימצ אכילד התיל סזיכפחתכרפקל אתמר וה יכשמו

 ייפוא תא הכ רבוק היה אלכ׳אד קזימ ןבזד היבג
 ליעצד׳וישוק ךנהייושקאצאכ א להיחו׳וכ תרזוח קאנחכד

 . ונינמ אלד ליעלד יתירחא׳כריפ אכיא אישוק ךה ואלבד
 לכ בתכדכ םימרח הדשמ :לעבה תשורי היכיחףליחל
 הדשה היהו בתכד אוהה ימכיח היהי ךל לארשיב סרח
 סינהיכל קלחתמש סלתה הדשב הל שדוק לבויב ותאנה
 סיחרת להנהב וקלח רזעלא לטכו אבוט סימרק סחה ווהו
 צ'א ןכ ץ־סרמש שי ; העבנ איהה הלפכ סקנפ קלחלו
 יאל 'לכ אבסנח יכ ףוס ףוס תירי אל לעכד רס יא ייכא
 אפפ ברל יטא ן׳רתת קרית המ דועו הבשייל רשפיא
 עכה׳שירי היל עמשת אל אתיירכד יארקחד היל קקאד
 תמ ותשאתא רוילעבהש רקאדנמ׳עטקיליטא׳חאקד
 לכ ׳תאש אנתהש יניתיח אל יארקו יניתמ אל אתיירב
 ותוא סנל ןורחאה ןמ אלא רותלל ןיאש חיכוה רמואו ינה
 יטא ןווכתנ אל ת*אי שיעל אכ המ יטאו ליעל אככירפ
 תא ש ריי לעבהש אפפ ברל עידוהל אלא אתיירב הץיתל
 תא שרוי לעכ יאדודעדוי היה ומנע אפפ בר אלה יתשא

 :ליעלד ןיק ריפכו יתעתשכ ןחקלד׳כוט יארקמ ותשא
 אלא

 אטבישמ המאד ארבג הל׳כב־סנחד ארקל שרפמ לעבה תבסב
 ןיבל יכה ןיבו ןבה תבסבמ יפט לעבה תנשב יודקיאל היל אחינ יאמא היל אישק טהלל 'יחיאד אטכישח׳ייתיאל היבאד
 הבסוה רככש רמא אלד ןמכ אבאד אטבישל אמיאד אטבישח םאה תלחנ 'רקעתמ המאד אטכישל אבסכימ יכ יבה

 'רדהת אל יטאו אתיירבא יטאל ישקא אפפ ברד דומלתה תטיש הז ןיאש הומתל שיה'פ לעי״וכז היל ןכיבסנמל יכשמו
 אקפסמ אהדאמלידו רמימל היל הוה" רפל)רתא אל הבסוה רככש יטא קיסמל דועו אישוק ןושלב ולס איעכ הסעו ידימ
 גה :ייונשל רדהמ אפפ בל היצי שקאל אישיקאדעמשחד יטא ל״א׳רג םדפסה לכבד דלעו אתלידו םירפסכ ןיאו היל



 ועק • ארתכ^מ 'גישש קרפ ןיירחונ שי •0*^3?
 אמאד׳טכישמ הלחכארקעתימק אה ףיס ףוס ייכארתאלייצז ^ ^ ^ . / 1 4 / ! . ■• ז
 יא ישא ברל רתיי בר צ* א ןכירמא אל הכס יה רככש אתלידו הכסיה רככש סתה ינאש אמליד יאממ אכאד תטכד
 תיאד׳טבישח הלחכ אדקעתימ אה הכסוה רככש ןכירמא אל תרמא יא אלא ריפש הבסוה רככש קירמא אמלשב תימא
 פ הו ׳וכ דחאל יאה יכה יא אמיאד אטבישח היקיא)הוכאד אטבישת הובאד ארבנל הל ןכיכסכמד אבאד אטבישל

 תכ לככד ארק יאה ייב"

 ז/ד ןגיבסנמר אבאד אמבישל אטיאד אסבישמ ה^לחנ אדקעהמ אה
 דחאל יאה יכה יאטיאר טכשמ׳ימיאו הוכאר אסכישמ ז־חבאדהרבגל

 יא היל י^ןכפ הטאו היבא הטט תחפשמס

 ונכשמ

 א היל אקפסמ הלחכ תשרו"
 תחפשממ 'תאצ רמאק אקמד'

 לכא הש אל היהת היכ א הטמ
 ןרישייח אל הריד׳מאד טבשל
 אהיש ימכ ןניעב אתליד נאז'

 ןמקלדכ המא תחפשממ ןניעכד ןידה אוהל אקווד ואל הטא תחפשממ דחאקד יאהו המא׳חפשממ (
 'טא היהש תטמ ינש תשרויכ אכמיקוא אהתיטממ הלחנ שלמ תכ לכוד ארק יאה היל ׳יעבימק יכהו אבקסת^

 עבש אולו לשאל היהת ליכא הטמ תחפשממ דחאל הרית הרמאו תבה וז ןתשרד ותמי ןועמש טבשמ המאז טיאי
 לעבה וא אוהה ק האלה הלעכ הנשריו תומת וא הנב השרד ןב דלת? ןבואר םבשח דחאל אשכיתשמ וישננע ןבואר

 עבשמ הבסוה ןיעמש טבשמ התיהש המאמ השריש הלחנה תאנמכ הנהו ויבא תחפשמל םיסחייתמ ןבואר טבשל איהה
 ידיל אבל ולכי אל ןיאישיכ׳עשכש סישנ יאושנ לכב ורהזה רמולכ הלחכ בוסת אלי ינל ריהזה בותכהו ןבואר טבשל ןועמש ־׳
 ־ארק דיתקד רמיתל אכיא והידרתב המא תלחכ תכיסיה הנש אל השא לש בא תלחכתכיסיה אנש אל הלחכ תביסיה^
 אל המיא תחבשמל לבא רמוגו היבא הטמ תחפשמל רתאק ארק ךחרכ לעב אה ךירפ הימקלו רחא הטמל בזסת אלש
 אכיאד ןחקל הל ןנינשמ ייכאלי באמ תשרמש הלקנא אלא דיפק אל בוסת אל יאהד הכימ ׳יעמש שייח אלד ןויכו שיית
 רמולכ הבסוה רבכש סמה ינאש אמליד ןנינשמו : ןועמשמ וחאו ןבוארמ ויבאש הל אימדל ארבנל היל׳יבסנמד רמימל
 תשורי הלפנש,העשמ הבסה רככ ךחרכ לעכ ירהש רחא הטמל סא תלחכ תכסומ סא דיפק אל ארקד ןל אמיא סלועל
 קעמש לש הלחנה בסוה המצעמש אצמנ היבא הטמל תסחייתמ איהו ןבואר טבשמ היבאש תבה וזל ןועמש טכשמסאה^
 י/צח:א אלא ארק דיפק אלו ימד 'יפס היבא הטמ תחפשממ דחאל הל ןניבסכמ יב ךבליה ת בה יא ושיכ אלכ ןבואר טבשל '
 הלחנל אתיא ןבואר טבש תקזחב יתבאד ׳מייק אמייקדכ היבאמ שרויש איהדד רחא טמל בישת אלש טאמ תשרוי טש
 ישייח אל רמול וכל ןיא תצק׳בסוהס ליבשב תולכ'ירמ א אל בסיה׳בכס׳מליד׳ירפייבאו סחייתמ ןבואר טבש סש לע בהש
 ׳יהש וז תב השריש סא תלחכ ארקעתמו ומאמו ויבאמ ןבואר טבשמ אוהד ארבגל הל ןכיכסכמו ירמגל ארקעתמ יא ות

 , ©יסונ אל תצק 7בסיהש פ עאש ללכ ןיאושינ יע ׳וסת אצ׳משמד בתכ ביסת אל ירהש ןכ רמול ןיא ןועמש הטמ תלחנמ
 הנקת תישעל רשפיאש ייבא עדוי היהש יפל ןמקלדכ ירמגל'קעית אלש הנקת הצ׳סעכ אלא ירמגל הרקעל)רתיי הביסא'
 אל ארק המליד וא הנקתב רשפיאש ןכירחא אל הבסיה רכבש אמלידויכה ךירפךכליה ןמקלדכ סאה תלחנ רקעת אל1
 היל אקכסמיאתא ישא ברל רחייבר ל'א:שייח אל תאל לבא הטא הטממ תאל אשניתש אלא׳יפק אצד הביסה איההל שייש

 רקיעמ יאדו אתשה חהד יבח הטמ קכשממ חזינ תכדכ תיחד נחכ רקיעמ יא ארק יפק
 'לחנ׳רקיעמ יאדו אה׳רקכ תכדכ׳יכא׳וקפסמש׳חאל סיכשכ אלהו ייבא׳מאקדכ'בסוה רככד ןכירחח אל 'רמא יא אלא
 בא תשוריא בוסת אל אנמחר רמא יב ךכליהו הבסיה רכבש ןנירחאד ח ש ואל אלא אכאד אטבישל אמיאד אסבישמ

 תנקכב יפזלד אקווד בישת אל אמליד וא סא תלחנא אצי אנמחר רהדזימ אק בא
 'מוד׳והש ארבנל הל ןניכסכמד אלא אקווד ואל היבא הטמ בתבד יאהו הבסוה רככש ןכירמא אלו ןל אנמחר רהזמ סא

 ר ללכ הלחכ תר'קע אכיל אתשהל תאזה השאה תמגוד ןועמש טבשמ ותאו התומכ ןבואר טבשמ ויבאש לכו לכמ הל
 הלעב ןיבו הככ ןיבל איה ןבואר טבש לש ימכ אתשהי התיה ןבואר טבשמד לצכ רקעימ אל היבאמ התלחנ תלשבד
 גמא ירהש ןיעמשמ תנקחש שיאל הכפהנ אתשהו ירמגל ןבואר טבסמ התיה׳רקיעמד ג׳עאו ןבואר טבש לע ןישחייתח
 ׳והש ןכה שריי אלש ידכ ןיעמש טבשמ השא ןבואר טבשמ םיאל זיקיל בותכה רסא אל ירהש הבסוה זז ןיא ןועמשמ
 גז תב לש החא תלקכו וחא דנמ ןועמש טבשמש ונבל ןבואר ולוכש שיא תלחכ הכפהנש פ׳עאי ימא דנמ רחא טבשמ
 'לחנה התע סג תאצמנ ונב וא ןבוארמ ויבא ומא דנמ ןועמשמ אוהש לעכ הל תירי יאד ללכ רקיעמ אל ןועמש טבשמש

 ונש תשרויה השאד יכה יא :ןועמשמו ןבוארמ איהש התקזחב התיהש ומכ סאמ תנקמו באמ ותצקמש שיא תקזחב
 קיבא הטח בתכדח אלא היל יעכימ המאו היבא הטח תחפשתמ:תיטח יכשוהכהח דלמש שיאל אשנתש ימנ ןיעב תוסמ

 ינשתו : יפאל היצ איעכיא יאתיתבאו הבסוה רבכש יפל סא תלקג תליקעא ארקדיפק אצד ןניעמש



 איתפ אבב ינימש קרפ ןילחמ שי

 הטממ הלחנ ביסת אל לעפה תפסב אי:ת ת״ר ג ה
 עכסכ תיא התא לעפה תכ*סכ הטמל

 בוסת אל ימיא איהשכ ןכה תפיספ אלא יניא ןא לעבה
 רכדמ׳יתכה לעפה הכיסב ילה רחא הטמל הטממ הלחנ

 סג לעפה תפסכ הזש ימכד
 יריפלד לעכה תגספ הז

 ירק יאמא׳יפש יתא אל 'ניקק
 תביסכ ךה)ןבה תפסכ ךה
 ןיב ירייא זהימלת אה) לעפה

 לעבה בסב ןיב)ןכה תביסב
 אכתיאהדסנסמד קחןד והזו
 יאה)ןפה ביסל ארקב חתפ
 תכיסל ארקב חתפ אכת
 ת״ר "גל)יכה רמאק לעבה
 תבסב איכתד ריפש יתא
 )הל יקזח יארק ירתד לעבה

 תפסכ אינת)לעפה תפסב
 ביסב יקלמ אמק ארקד ןבה

 יגח הזה ה'יפלד דלעז ןבה
 אתלע ילזכד ימכ ימימל

 ןפה תבסב אמק ארק תהימ
 )הייחת : עמשת יאמ

 היה התאו היבזי ז>3מי יכה א:מחד בתכ יא ינשמו
 פעא)ץזאלמותזינ }יעמשמ ויבא אכפיא )ליפא
 ז0ז* ן*רקדיפקו0 זיד סד ןזעמשמ המא)ןביארמ

 3 קב ןיטע עי>א3 ן׳ב ק3ש תיטמ ינש ןתיאמ ימכ אזה

 י(*)" (י7יג זימשהד 1
 '](לכ ז^)פא3חנ א] ירקעימ

 בעב יז<קב אה7 יר^]!*ן♦!
 16 דחו ןבלאלמד^דחזיפיא
 3שעיז3חכה ןז־^מנ)ץעמשיס

 ימייק ןתקזחב ןבלאדז ןיעמש
 זבא עממחצשממ קמ!ר3מ(ר

 ה יש עעב3ש קחיקקיע אקו
 )]׳ז*ש ן3ואר לש-מ ויבא •70

 .*יעא קעמש>מ/יבא?׳,ר
 בסוה ידה ןביאדללומאש

 }׳עגיש *רקיעש עתט ןבל אל ׳3ק ג
 ,תבהל ליבאראא ןבהקקי
 ומ 10 במכדמ)היבא רחא
 זע י3ז>נמד׳עמש א)יממ
 אמקישמימג קימיא7 אר3ג

 ז0ש ׳דפ וז3שק׳מיא7
 *ןכ״גמ/>ןו סא,־יתלמג .לעי,ר

 ןוק אדמיעמה׳ל אקפקמל
 םא #פ חרקעתלס אק א,יגעק

 קב ןגיבקגלנד ר>בן3 א3ךת א3
 > 1/ ־ימיאל עבישת המיאל ארבג

 7שמ הלבאל תבישמ קיבא;
 קמא)היבא התמ ןל אישקל

 1ר םק בפיא "יפא הנימא חוה יבה בתכ יא
 אינה'עבה תביסכ אינת ןכה תביסכ אינת
 1לארשי ינבל הלחנ בוסח אל ןבה תביסב
 יברב בוחבה ןבה הביסכ חטמל !־טממ
 כ אלא וניא וא ןבה תביסב רפוא התא
 בוס!־־ר אלו רפוא אוהשכ לעבה תביסנ
 'עבר ביסב ירה רחא 'טמל הטממ הלחנ

 הלהנ בוסה אלו םייקמ ינא הס אה רומא
 ןיה !־־יביסב הטמל חטממ לארשי ינבל

 זילחנ בוסח אל ךריא אינחרברמ בותכה
 בהבה לעבה תבסב רחא הטמל חטממ
 וניא וא לעכח תביסכ רפוא התא רכרמ
 3ו!5ח אל רמוא אוהשכ ןבה תכיסב אלא
 ירה חטמ לא חטממ לארשי ינבל הלחנ
 הטמל חטממ הלחנ בוסה אל םייקמ ינא המ אה רוטא ןנה הכיסכ
 דחא 'טמל תטסמ תהימ ע בר רבדמ בותכה לענה הכיסכ ידה ר." א

 ןמיס :עמשמ יאמ רבדמ :תכה לעיה הכסכ
 ן. ־ל י ־־ - 1־י ־־,״י

 אצ ביסת אלל)היצ איעבימ
 הבסיה רבכש 'ירמא אל) איה אקווד ביסת אל הברדא הבסיה רבכד םישמ סא תלחכ תכסהכ ארק ירייא אלד תשי״ח

 הלןכיפסכח םליעלו אכפיא יליפא אכימא היהד סישמ המא)היבא הטמ בתכ אלדיאהיאקמד יאל היפא הטמ לבא
 'ינת ג הבסיה רבכש ןכירחא אל יכה רמימל אכיאל ןמכי אחיאד הלחנ ארקעימ אלו אמיאד אטכישמ יתכאיהד ארבנל'

 3יםת א ל)הטמל הטממ (ירשי יכבל הלחכ ביסת אליארקירת יבהל ןמיקואדג״עא רמיצכלעבהתבישפאיית ןפה תביסכ
 ׳'*י• ט אתקל יקלמד׳יתיירכ אחכשא יכה יליפא רחיאו ינתקדכ דאל ינשלו ןבה תכיסב והייחת רחא הטמל הטחת הלתנ

 אדתכרזי)ידיימ לעככ אלא אוה חא ואל ןבו רקא׳טמל היב בתכדמ ןמקל הל קיידקולעכה תביסכ אכייכתלי קה תביסב
 ינהל שרפמ תיתיידבה יכשכד לעבה תביסב ימכ ןכתנ ןפה תכיסב ןכת תותיירכה ינשו ןבה תפ־סכ אמק לעפה תביסכ
 הלקנ ביסת אל לעפה תביסב איכתי ןפה תביסב אינת ג'ה :לעבה תביסכ דחו ןפה תכיסב דק יקוחו יארק ילת
 אל רמוא 'והשכ לעפה תביסב אצא יניא ןא ןפה תכיסב רמוא התא רבדש בותכה ןבה ביסב הטמ לא הטממ לארשי ינפצ
 לארשי ינפל הצקכ ביסת אל םייקמ ינא המ א5ה רומא לעפה תכיסה ירה רקא הטמל הטממ לאדשי ינפל הלחכ ביסת
 עדמ ביתכה לעבה תפ סב רקא הסחל הטממ הלתכ ביסת אל ךליא אינת ג רבדמ בותכה ןכה תכיסב הטמ ילא הטממ
 תביס ירה הטמ לא הטממ לארשי ינפצ הלקנ ביסת אל רמוא איהשכ ןבה תפסב אלא יניא וא לעבה תפסכ רמוא התא
 ד אכת )הייניכ אכיא ןישריד תיעקשחו רבדמ ביתכה לעבה תיפסכ רקא הטמל הטממ םייקמ יכא המ אה רימא ןכה
 ביתכדמ היחקל שיפמלכ יריית לעבה תבסב רקא הטמל הטממ ונייהד ארתב ארקד היל אטישפ אתיימק אתיירבד
 לכד תלעב ןירמאדכ אנת יאהל היל אריבסי יל המצ לעבה תפסב יארק ילתל ןבה תבסב׳מקל יקזח ךכליהז רקא היכ
 יקוחי ןמקלד רקי ד אשדל ךה היל אייבס אל א לתב אכתי יריתי ייאלב גיז׳קומ אלי קישרד שרדימל אכיאד אביה
 הארנ ןכ :לעבה תביסל אירת ארק היל רתייא ךכ ךיתח)לעבמ יפט היל׳ירקל ןכה תביסב אמק ארקל ארבסמ

 יריית לעבה תבסב רקח -,הטמל הטממ יאהד היל אריבס אתיימק אתיירבל אכת יליפא תהימ ע׳כד :רקיע)יניעב
 ומאל בחקד סישמ ןבה תביסב היל ארייבס אחק ארק אתיייתכ אתיירבל אמלשבד היל יעבק אמק אנתל טמשמ יאמ

 ט אמק אנתל אלא אריתיימ אצא יכה היל יקימ אתיעמשמח יאל)לעבה תכיסב רקא הטמל עטממ רתייא)לעבמ יפט
 'יאממ ד יימ ןבהתכס בד א רק ךדיאא ילגמ גהיאויריית לעבה תפיסכל היצ אטישפ רקא הסמל הטמה יאהד רמאל

 רקא ;לעפה תכיס היצ עמשמ



}> 

 י*

 ל■ ־י \ יי

 שי
 תפסב רחולב ימעכ שיא ומכ לעכ עמשמד שיא ארק*ר*׳.י
 דקא׳טמל הממד ארק יאהד הטיס ארק דיפק^לעבק
 ימנולייורת• רקא טבש'לחנכ אלו וקבדי ותלקנכ שיא יכ
 שיא יכ העמ לא הטממ אתק ארקב בתכד )הכ בתכ שיא

 י !יתיבא הטמ תלחגכ

 \עק ארחב אבכ" ינישש קרפ ןיירחונ

 ולייורת

 שיא יא י לארשי יכב *קל:*"
 והידית לענה גיס

 סנ !הימ! לעכה׳כסרימג
 •אהכד עדמ היה קתמה
 ק ליח ביתכ שיא ארק
 •אמאו איה בר היכ ירק.
 עמשמ יאממ ליעל ןניעמ

 הטמל הטממ ארק^הד
 'תאיריימלעבה.?3ק3ר/י/*
 עמשמ ריפשד ד^})^
 א'הד יריימ לעכה }טיקבל
 * לעהחתו שיא הטבקס
 וניא ןושארה סג המל ן^5ג>
 בתכל ןויכ לעבה בסב *יבלמ
 רתיימש ןותמ אלא שיא היכ
 אוהה) ןבה תבסב היל יקו,;^
 תלעב ׳שרדל אמק׳רקד שיא

 ת בישמ השקמה סגנ אתא
 והב בתכ שיא ימכ והיינרת
 קייד ןורק א 'היש תיאר המו

 א רתבו לעבד תכיסל היפונל אמק הברדא אשרדג אמקנ
 וקבדי : לעבה תביסב ארתכל עמשמ יאמ יתכאו אשרדל <
 ןמכד יתשאבבדו׳בקכדכ׳שאל שיא ןיב אלאקבד ןושל ןיא
 לעב תבסב יאדו היכד ןושל היב בתכל ךכ לכ שרופמד
 ארקכד ג עאו אנתל היל אטישפ הוהד אוה אכהמו יריימ
 'משמ תיטמ :אמלעב אש רדל יתית בתכ יקכדי ימר אמק

 *תכ תיטמ ימכ יהייורת: איה לעכ יע תיטמ׳קיכדד לעכ
 ביסת אל איק טמשמ יכהחמא ישא בר : ירג אל וסכ

 ת סא הלעכ הכשרייש לחא הטמל השאה הטממ הלחנ
 יע הלחנה תפסיכ םא לבא הפנל רחא איהש יל א שכת
 הימאד היערכ שרייל הכנל שחמ רחא יכיא השרויש הנכ
 הלחנל היבא תחכ חאו ותשא התמש ןינכ יוארכ : אוכ
 ק אלא שריי אלס ןינמ תמייק התייה יליא הל היואר וז
 וניקז תא שריי ןכהש הכשריי הככ יא באה דנמ היבורק
 היבא םריי תכה ןכש הילע ןייע תב יל ןיא ם אי ביתכדכ
 ןוגכ 'תתימ סדיק רבכ תקזחומ איהש השירי קזחומבכ ז
 'כימא ד׳סד שריי אלשןייכמו איה התח כ חאי׳יכא תמס
 הלפכ כ'א> התמשכ כ*הי השרויל הנבל סדיק לעבד ןייכ
 'י קמבד ןייכ איה רמיקו לקד יכבל באה םידקי השורי הצ
 לקמ שריי אוה יחכ ייארכ קזחימכ לוטיל סליק אוה ןכ

 שריו :יוארכ שרויש ןבמ רמיחנ

 ז^רק ־וטאא^ש בר רכ הנר רמא ןמיס .
 בר רמא והכ ביתכ שיא והייורח שיא
 והיורת וקבדי ארק רמא קחצי רכ ןמחנ
 רמא אכר רמא אלא תכ ביתכ וקכרי
 ארק םא רמא ישא גר תוטמ וקבדי ארק
 'שא אוה רחא ואל ןבו רחא הטמל הטממ

 יאגי יכר רמא ןנחוי יכר רמא ו,דבא ינר
 ןב עשוהי ינרר הימשמ הכ וטמו ר רמא
 יו^רכ לטונ וניאש לענל ןיינמ החרק
 ריאי תא דילוה בוגשו רמאנש קזחומבכ
 דעלג ץראכ םירע שלשו סירשע ול יהיו
 מ אלא בוגשל ול היח אלש ריאיל ןינמ
 ייחב ההפו ,דשא בוגש אשנש דמלמ

 השרו חישירופ ותמויישירומ

 ןיה אלש םימעפ והב ב תכ וקבדי ימכ
 רוס <?ץסכ וכיצמשומכ סיקיספכ ןיאיקכ
 תיכיסארה 'ורבדב רמאנ אל המ ינפמ הרפה תא חגנש
 ׳תאנ סא עדוי וניא החללאנש התאש דע ל״א׳וככוט
 לכא ךלכ ואל וא בוט ןהב

/ 
 והימו 1כ סיקכת יפר אנה
 והייחת הילישקאדחד אחית
 עדיד עמשמ והב בתכ שיא

 "תא ןרתל יל היה אלי'יק:ספ
 ימנ והידרתד ןמכ וקבדי ׳רק
 "תקז הפי ט'יקבו תכ יקכדי

 בתכ שיאוהידרתדעדיימכ
 אקד אה ידכשלאתאייהב

 טסד עמשמ יחח יעב
 1, והיי ורת יעמתשמ
 כתכדמ לעבה תבסב ירי יאד
 שיא׳כת יקימד אלא שיא והב
 אכירקא אסרדל אמק ארקד
 וקבדי ארק רמאקד אוההו
 סירדדידימ סיאחעחשמ אל
 שילד א רקד וקבדיו וקבדימ
 הימשמ'בוטמו/כירחא ׳שרדל
 רמוא החרק ןב עשוהי׳רד
 אביקע יבר אוה הקיקד יל
 ארתב קרפב החרק היהש
 ינפל ןימיד לאדשי ימכח לכ יאזע ןכ רמאקד תורוצבל
 עשוהי ומשש ןב ול היהו הזה חרקה ןח קח סושה תפילקכ
 ןיאו אביקע ׳ר לש ונכ עשוהי׳ר ל׳א תיעיבשב ןנירמאדכ

 ןושלב יכה היל רחאקד אוה יאזע קד יהנד ת״רל הארנ
 תוקלק סש לע סש ול תולעהל היהש סזלשי סח אתזחידכ
 אוהה ל׳אד תבשד אלתב׳פו חרק הלע ומכ אגה יאנגל
 *בגמ היהש יוה 'חכ סאני חרקל אבהמ עשיהי׳רל האנימ
 הליגמל ארתג קרפכ ירמאד דועו חרק היהש לע ותוא
 'ימי תכראה המכ החרק ןכ עשוהי יבר תא יכל לאש 'וכ
 יא יתמש ינחל ע גתש ןוצר יהי ל׳א ינכרב יבר ל׳א׳ס
 דע עובש אבלכ תב אשנ אל אלה אביקע יבר היה החרק
 אינתדכ הכס םיעברא ק רבכ היה זאו דומלל וילע לבקש
 ׳יעבראו דמל הנש׳יעכראו׳יטמקרפב קסע הכש םיעברא
 וכב עשוהי "ר דלונ יליפא) הנש ביז וימי לכ דמיל הכש
 ׳מאד׳ר דלונשכ פ ןכ סא יכ היה אל יתכא האשנשכ דימ
 יבר דלונ אביקע יבר תמ אלש דע ןישודיקד ארתכ קרפכ
 'ריבס עשוהי׳ר היה אל םיעבראו האמח תיחפו שודקה
 היה רבכו וכרבמ היה אל סיעבשח תיזיפבד יבר תא
 דועו םינש רשעב וכרכל וז איה הכרכ המו הנש סישש ןכ
 דכ רחא בל טמ אביקע׳ר רזחש דע דלונ אלש ארכסד
 ןכ׳ר היה רככ 'יעבראו'ק ןכ עשוהי׳ר היהשכ כ׳א הכס
 ירתס׳לגחב סיסכ׳יבר׳יפש דועו וימי יגחמ רתוי אוהש׳פ
 • חרק ומכ סדא סש אנה הקיקד ת 'ר רמוא אלא הירזע ק רזעלא״ר היה חרקה ןמ ן׳וחד הבר׳רבב אצמש
 ליו ןכל סדוק לעכד ןלכמ שרוי וניא לעכו ותא יסכנב יוארב שרוי ןכד ןויכ תאו ריאי השרינ השירומ ייחב התוי
 ךכ סטירקראשל םדוקש כ*א דחא רשבכ ןטושק ןהש תוריאש תמחמ אלא הכרוק תמחמ שרוי וניא לעבהש ןוט
 אלא שירד אל אכה ליעל רמאדכל ךירטציאד ג עא׳וכ שיקמ :התיא שריו יאה יל יאמ ו יאה יל יאמד קל סדוק אנ9

 שיקמ "כיקכ׳ריפדכ ו<גק

 גז גז $0 ב 4



 יגיטש קרפ ןיירחט שי ארחב אבב

 ןב הנישאי׳יקי ׳יפהנישארל הינש הש!רי ם-ח"
 'יההב החז שירכ שלריב בתכ השחי ךסל תב) 1
 שרילתגזיאל ימ דיק ןיחא יכייהד־יכשב ףא תב1 םדלח ס

 הינש השורימ כ״אדייל סאלה ן אי תאהיש:נב
 ןדידיק לתא':בד ן ניע ימשאל

 ירל הארנ אלא קלתא ן:ן:גל

 _ז;רכ3קמ3עב? ןדיש יפל ןיבא בינש אל) ריאי׳שרד
 'אה> הבכ׳'איק)להשרלי היה אלה י,ארכ לטמ היה ןליאל
 הלחג ;*קשא3 ריאי השריז !תשא השלריב יכבל סדלק
 ינידפא רהב >3 הנקייכ רשא הנכ קםרין ן$ הדאר?

 ז\ ן^כשעוישמדקיילק

 ןכה ןב ונייה הייכש השמ ד
 תכה תכו תכה ןכ ןבהשכו
 א יאק השיקיהאל

 כהי ארקכ יביתנל ך:ה יבא
 *ע ול ןיאמ ןמקל להל ׳ישיל
 ׳)תאל׳ון־ב יתכ״יפש המו ו־לננ
 באה יתא יכבל ןיתלוק באה
 אהד הב ןייעןאל׳יסלנק הנא
 יאכוי הלקנל םדוקה לכ ןכת
 העדלא :ןימלון י,בירי

 ןורז-ד^ ק רזע^אר רמואו ריאי השרד
 ו4 היה א^ש סחנפל ןיגפמו ורבקיו תמ
 ז־־־רשא רזעלא אשנש דפלס רזעלאל
 השרד הישירומ והמו הישירופ ייחב תמו
 ז־־דוהד ייאיי אמיח יבו רמואו יאמו סחנפ
 רמול דומלה ההריו תחבו אהתיא ביסנ
 חלפנר אמיח יכו המ ןורהא ןב ר:עלאו
 ן־דלחנ ונב ארק רמא (ימרח הרשב היל
 אנהלחא ינבו/ :ונכ חשריו ול היוארה
 שכדקיל תשש בר םא ה^תבלח י^םל תוחא תונכ אלו תוחא י:מ
 הינש השורי שיקמ שרד׳נוה בר חיבק קחצי רכ לאשש יבר ינאה
 ז-ריגש השורי ףא תבל םרוק ןבינושאר הש ורי המ הנושארישדריל
 םכוינ היהו ןמחנ ברר הימק הנח רב רג אבר ינאת תגל םדיק ק
 ׳לילב ׳ו4ונ ליפמ החאיאו ולחנליפמהתא םויב וינכ;תא וליחנה
 ביכשד ןאמ הינבלל יתריד אוה אמסיב ביבשד התעמ א^א ייב* ל א
 ז־ריהתו אינתר חרמא אק תולחנ ןיד אמליד הינב'יל יחרי אלילי1 ב

 ןקא יווא׳ושרמ יאד!אה נ'ה3 - י־יןחוא טפשמ חקוז* לארשי -ג*
 סיקתבל המא׳שרני בה ירהש >
 הכישאר הקיריל הידש׳שלרי׳יקחד ,למסכ ןמקלדכ חא ןי|ש'לקמב היחא תתריי השאה ירהש המא יתא שרי3 קלמיע המא
 בר ינתל ג ה■ :תכל סדלק ןבהד הכישאר השלרימ ןמקל ןכיעליד ןהידלד תא שריל תמכל סיכבה !חידקיש סדקל :׳יכ

 ד אפיס אלא׳ייכש השלרי לכייהד׳יקאל יתלחנ תא סתתכי תכ יל ןיא סאוטקכיחל ינמ הלה נ ה התואשריל׳לכ לא למס
 1.1 ^ 1 * ^11% ••**ו ^44. ^ __ 1

 קקע עע קזינפי דזענח ׳ 1 • !כ
 הד^ר^ריסשיפלזזהשזרי

 זיזמיל) לב הבקע רז על אל
 3ק>ב3עבהץאחיפל לכב

 ־
 לועבגב בקב ן]יא טינ ןנכ

 ו*3ק יכב רמא א)י ס קנפ
 ן4וקרזע3אןב קסנפחעלדי
 יכל)מ33לכ3 בקפהמ ׳כפחז
 3 סי)אר5,ריה העבגה לז
 ןב3 תיינפ קק־ייל רזעצאל
 ז0ל לבב עמשיג ודעימ• לנכד

 > קיגאר קקיהח33כמ איה

 י רמימ3 אכי3 ךכליהו רזעלאצ
 **״* מ>/גרח הדשמ סי3 הלפנד

 זלאר היה א3ו קזיבפ קלחש
 ישוריפב בקכ ןכרשעלאל

 ישרלי^קלחא יבכו :3אננחר
 ח*31)חז*יבבן^רןמא יחא
 ןבישרפמלכל כיוסא תמב

 • עמק קבציה יאמל ׳. הימקל

 ןינד ץאש תרחאק תולחנ ןי _ _. -, -._
 *גתדכפשח ןרקימ ימכ תילתנ ראש לכאהד טפשמ רקבל וניד דוד תיב והב בקכד קינלתח יניד ראשכ סויכ אלא ןקלא
 םלשמ יא)םויב ימכ תילתנ ראש לכ מ'ש טפשמ והל ירקדמ טפשמ תיקיתל ^רסי דכל הקיהי תילתנ קסיפ ף יסנ בקכד
 ד
 יתג יכהד רמל
 ן " •"־—י' •״*״׳• י״•׳ ן < ן׳י״י יי־ - -י״ • ך * י ׳ ״"״ ׳ ׳־׳ • ׳י״ י 4 '*׳ ןי״ •יי׳ • ןיד בישת אלי אמלעב

 € ראש לכ יימרצ ןירטניא טפשמ תקא)סליבד ןיד קציתתל ךירטניא )ליחנה סליב יכירנ יארק להיילורק לה חל לי תק
 אערוא : דיתל )יבא שרקה ןבכ אצא ירייא אל וציתנה סיכ יאהד ןיד ןלה לד תלחנ



/? 
 זוע ק 4ס$ו?<עי־ אףחנאגפ ינישש קרפ ןיילחונ שי 48 0$•

 המייתסנ רמולכ הרקמ רקיו ןושל ערואמ קשל ער&ו
 ל והייכימ ימכ ןניע יייו 0 ויבו׳נ ךירכו ןיד תניהל^ד

 בתכד 'ולתככ סי יב ןתליחת ןינד תויהל תינוממ יניד צכ1 ) 11
 סבל ןכיעומשאל אתא הדוהי ברדכו :וליחנה סמה יהכ (

 קלחל 'ג ךירנד הנק לב
 וסנכנש נ :םויבו ןידכ תו&ג ׳ *
 *בתוכ ונל הלוחה תא רקכ5
 ונקב 'קמדד יניעכ הארנ ס
 י ונל בלה קכל וסמנס
 סא לב א׳ינייד !היוצר ודיע*
 סשל סממיזש דיעהל וסנכג ,
 דיעהל ידכ עומשל םואיבהו
 השעכ דע ןיאו םידע סה ילק

 *אוה ןמקל םידע והל בישקד הלילב !סנכנל ימדד ןייל.
 אוה ןיד תלחת יאל הלילד ןידל ןדאל ויה אל הציקמ&נ
 *יארו ןייד השעכ דע ןיא תורע סשל ואב סאד אכה שכו
 ל!ספל ידע םתה יסיי יבל והל ביסחד תוכחד ק״פב לבג/ ^
 תידעל ןיליספ ןהי רשעמה תא ןהמע ואר סא ראשה תאי'
 צטכת> לוספ וא בורק ןהמ דקא אכמנש תידע הל בישמו
 3 ןיחא יכש וסעי המ לחאו הילע גילפד יברו ןלוכ עודע
 הדומ ימנ 'רד׳תגב ירמאו שפנה תא גרהש דחאב וארש ^
 ל ילכ תוארל ואב סא אמלעב הייאדב סידעוהל מרל *
 דיהסאל וא ותיתח יזמימל והל כירחא בר תאד דיעה ל
 תעד הזיאל השעמה תא תוארל סתאבס רמולכ !תיתא
 'גמכ ןאתאידוהסאלירמאיא דיעהל וא תוארנ סתאפ
 י/חימל ירמא יאו הלימב ןתודע לוספ וא בורק ןהמ דח{י \
 12 סתה ןולאכ בר רמאו'ונ ןיחא ינש ושעי המ ן
 ןילימל וניצקכ ינידב ןמחנ ברכ הכלה ל׳קי׳רכ הכלק
 וליפאו דע היל ןכיבשח דיעהל ידכ השעמ תיארל אכהש
 אכ־ה^ ש״כו לוספ אוה סא ןת!דע לטבל ויריבק לכ לוספל

 יפ

 ו ןיד תויה1? חידוב השרפה 1דכ אערוא
 וסנכנש 4 חדוה׳ בר רמאר הדוהי בודבו

 ןימוע וצו ןיבהמ וצר הלוחה תא רקב1?
 בר רסאו ןיד ןישוע ןיאו ןיבחוב םינש ןיד
 לגא :בויב אלא ונשאלארסח

 ץיכעל 'הוקב 'יפ ןיד תויהל הלזג השרפה״לכ העדוא
 השקו ןידב ומכ הלקנ תקולחל 'נ ךירנש הז
 אל הדוהי בר אהו הדוהי ברדח יתייח יאת כ״אד׳יפל
 דועו רומג ןיד זב ךיישש לכדב יריית אלא הקולחכ ילייא

 'ולקנ׳קולח רמימל היל הוהד
 א1י תולחכ ןיד אל תרמא אק
 הליכ׳שרפהלכ הערזא *רפמ
 םמרכ לעש ןינעל ןיד תייה ל
 םתוא רייד סישענ סיכב לס
 האמ תעשב סס םידמועה
 ל יאה יגמ אלו ןיד ןישועו

 ליכפל ןודל'גול יניא רמימל
 ינפל וא לודגה דכ ינפל א^ " "
 יריימ אלו ןיניידב ןתוא לבקמ כ״ע א!י יריעבש בושח ד פ

 *דוסמכז'יבותכב וירבד ווה אצ אהד ערמ ביכש תנתמכ
 תנתמב רוחנ׳ייכקכ ןתינשכ יליימ אלא ןנברדמ אלא

 לחנ יעכ איהש יפל הלחנ הל ירקו תיחי סא וישכעמ ילב
 ♦תא קורב ןב ןנקמ יברלו התימ רחאל אלא הנוק וניאל
 לע רתא סא "ינתמב רמאד ןיינק אלכ )5ייפא ריפס
 רמאד אה ת׳או הרותל ןמדלייק וירבד ושרויל יוארש יק
 המ'יעגנל סיביר שיקמד ליאמ׳רו תמומח יניד דקא רפכ
 'יבע יאמ וליחכה סויכ יאה סויכ סיכיר <ןא םמב סיעגנ
 יריית יא אתשהו הנח רכ רכ הבר ינתדכל יעביא היל
 סיבירד שקיהמ היל 'יעמש אה רומג ןיד וב ךיישש רבדב
 ריפש יתא ה״פל לבא וליחנה סמב 'ירטציא יאמאו םיעגנל

 איחזד ריב ךירצמ יתייה אל) אמלעב אקזלחל ךירטציאד
 ךירטגיא ימנ׳יפגד י״ר רמואו אמלעב'יפתוש תקולחל
 א ה ותרכ לע ןימש ןיניד ראשמ הנישמד ןמכ ל״ס7

 לבא ן הלילב׳יפא ןיכדל

 בוסל'יעהל ידכ ערמ ביכש תאייג תואיל אכל והיכחיזד
 ואב אלש אוה םתה דיתיה לצא סל ריכחמ טישויו סיכש ודמעי דב סהו׳ג והואד הנשה םארכ ןנתלהו ןיד השוע וניא
 םתכלב'ליממ והוארשכ אלא ןייד הסעכ דע ןיאד ןייד תמהל לוכי דיחיה ןיא בוש ב׳אד דיעהל חיע ותיארלידב הליחתמ *
 דועו ןכ הב בתככ בח יכיקז החלס ונטר תפישתמ ירבדל יתאצמ עייסו והואר ססמז דחא םוקמכ ןיכשמ ויהש וא קושפ
 ןיבתינ וצר הלותה תא רקבל וכש־ש׳ג הדוהי בר למאדערח ביכסבילע סתא רמול ךירכ ןיאד ןניעמש הדוהי ברדמ
 ןויכ ןיד ןישוע ןיאו ןיבתוכ הלילב לכא םליכ אלא ןרמא אל אלסחבל׳ריפו ןיד ןישוע ןיאו ן-יכתיכ סירס ןיד ןישוע ונד
 ר" ימל יצמ ימ םידע ווה והל רמאד יא ימד יכיה סמכ יאהו ןייד השעכ דע ןיאו והכוושד אוהסידע אנידל יזח אל אלילד
 יח'ודעה תח ןיכתיכ וצר ינ/יקו:ןיבתזר וצר ינתקיילע ילע ינה׳מא אלד ואל א^ והכיזש ידהס׳ילהב אה ןיד ןישיע וצר
 ינולפו הז קלח ליטי ינולפש ןידה ךכ םירמואו ןינדו !הנינ השלש אהד ןיד ןישוע יצל ויסכנ ליחנמ'איה׳לוקה יפח ןיעמנשש
 דיעמש םדא ןחכ ןיאד נ ע׳ד׳נלכ הז לע הז רערעל דוע ולכוי אלש ןיד קספ סהל ןיבת>כ> היסכ ןיכייכמ ־הימדש הז קלו>
 הנשה שארכ 'גיכרפ אה רבדמ פיתכה תידעכ׳ירמא)םישנאה יכס ודמעו בזתכדכ תודע אלב׳ינד ןיאו סולכ םהינפכ

 ילד םידע האמכ ןיד לעכ תאדוה םהינפכ ודכככ ק־קחס הליחה תא ןיאול ןהד ןויכו הייארמ הלודג העימש אהת אל
 תכתמ ןמכ וב רוזחל לוכי וניא הלוחה וליפאש עמשתד ןיד ןישוע וצר סאד ח׳ה/הינפב סידע ודיעי המ ךרוצלו

 ןיא רזחל לזכיד ןמכ ןיינק אלכ לכא תמש ימ פכ ןחקל רמאדכ היב רדה יצמ אל יתד ןיינק אכיאדו תצקמב ערמ ביכש
 ינק אצ ןיילעד ןיד ןהיניד ןיא ונד םאו לטכיהל רשפיאש רבדב ןיד תושעל ןכיידל סהל ןיאש ןמקל חכוחדכ ןיד ןישוע
 ן׳לצע וסינכה ירהש ןיד ןישיע ןיא בוס ובתכ סא לבא ובתכ אל םא ןיד ןיסוע לצי 1ב רדקי אמש באה תומיש דע
 יעחשד ןי יכד סמב הליחה תא רקבל וסמנש אלא ןיד ןישוע םר סאד אה ונש אל :ןייד השענ דע ןיאו תנדע תריתב

 ונרתנד ןויכו אוה סמד העס׳תזאב ןיד תוסעל ויה ןילוכד הייארמ הלידג העימש אהת אל)ןהינפב דעוה ירה׳לזתה יפמ
 ל ןיכלוה כ חאו תילע יעמשפ דיבכ רחמל וא סמה ןידל ןילטי הלוחה יפמ תולעה תא ועמששכ רבדב ןמייד תויהל

 ןייאבש לילב הלומה תא קכל יסנככ סא לבא תיאיר סהיקיעש המ יפג ןידה חא ןיקסיפו רבדב ןינתמ)ןיאשמו ןהיתבל
 ןילוכי ןניא תעש איההבל אוה ד כ ינפב אל הלילב הלוחה יפח םהינפכ דעוהש תילעו ןכייד תייהל ןייאר ויה אצ העפ
 תידע ןיעתושש לב תעימשב הניא !הדיל הייאר איההו היארמ הלודג העומש אהת אל ימימל ׳כינמ אלד ןניד תויהל

 וליפא ־< הלותה יפמ ןיעחושש המכ סה םידע ןמצע ןה אצא סידע׳יפק
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 ארחב אבב ינימש קרפ אחיג שי

 ץד ןישימ ןיא) ןיכתיכ השלש )ליפא הלילב
 'ודע ןינבקמ {יאו׳ודע ומכ היאר איההד
 תלחתכתודע תלכקד ןיד תיפ והואר קרפ חכומדכ הלילג
 תייאר יע לע ן ללצ ן־יצלכי תלרע תלבקל דארד סמהו ןיד

 ? .!,׳•ף —
 >*לא רחמל ןיד ן<שוע ןיאו ןיבתוכ השלש ןלוליפא

 ^ יויאדכ סהיכפכ ודיעיו םירתא ואבי ןכ סא א;א וכתנ
 ^הי־ריבקמ ובישוי ןיד תיפ ןה י השלש והלאר הנשה שארכ
 4 ־מיז4יי םהינפב סטשה ודיעיו השלשהמ דחא דיתיה לנא

 ןיכרעו שדוקמ השלשה י הלודג העיללש אהת הלד ם;י
 ושדהיצ) והייתכודב ומקולו ץ^ן ןיבתס חשלש וליפא ה^ב 1לכא ':וקה 'יפש וללכ אלו הייארמ

 ,וצ׳גזגןז: י״־י ־׳*!*יי״ייי^זיו•*
 ןיילע היללכ ירהש רחמל שדקל קכירנ ןיחו תילע יתיא ע

 ן״ל• השענ רבדכ האורה דע ןי י רחמל ןינייד אלו ויה אקוד סירטכיקה שו ריפש המ!סט םהינפב דיעהלו רוזחל
 ןידל ןילוכי ןיא ביש דיעהל ןונימזה לבא רקבל וסככ:0

 ןייד השעב דע ןיאו םידע והל ווהל םירחא ודיעי וניפא
 בורק ןהמ דחא אנחכיסיי רד תינמד ק עת סיאר איבהו
 ידוהסאצ רתא יב ימכ יברלו הלטב ןלוכ תודעצ לוספ וא
 היתויכ אתכל־הד ןויחכ בר קיספו הלטב התידע אניתא
 ןיבישוחד הרד איההו הינידב ןמחנ ברכ.ןל אמייקו יברד

 תוארל תע הליחתמ וכלה אלש ירייא דיחיה לכא ןהירנחמ
 יתנ היאר איההו ןייד תויהל ליכי דיח ה בוס ןיא ןכ סאד
 רמול ךירנןיאש ןאכמ קדקדמ היהש לנז ישרתבושתמ
 ןישיע ונר יאמא ילהס ילע דהיל והל רמא יאד ,ידע םתא
 סרטנוקה שוריפש יפ לע ףאו ידהס והנינש אילהכ אהייד
 וינפב יליעמ ,ידע סיש ןויכ הלילכ וארשכ ןייד׳ויהל לוכיש
 קרפב ךירפ יכ תישקהל ןיאל יפט ערג דיעהל ןי יכתמשכ

 ןשדקילו והייתכודב וחקול ןירבחמ (יבישומ ןיד יב והואל
 ןמכ ינשמ אל יאתא היארמ ה ■ודנ עיתש אהת אלד

 ונווכתנ יא אהד ןיכייד׳מהל ןילסי ןיאד דיעהל זנווכתכס
 אמעטד׳ריפ הארנ ןיא והימו ןייד השעכ ד חיה ס ה אל
 התא יאש תידע איוהד סוסמ וא יו ה ןייד ה^ענ דע ןיאד
 המזה ולבקי אל ןיניידו׳ידע ןתנע ןהש ןייכד ןמ־זהל ליכי
 םידעה וצא םישנאה י:ש ודמעו ןכיעכד סושמ וא ןמנע לע•
 ןיכשויו ןירזוח ןיא ן !יצע םידעה לפא ןינייד ולא םהינפל
 אקזד אלא דיעהל ןווכתמה לוספל ןיא אמעט דהמו ןימו
 תלדג תהד היאר ןיא איבהש תיפמל איההמ) דיעמה דע
 לחא אנמכ סא האמ ןה וליפאדבל׳ג שיקמד אוה ביתככ
 המדמד ושוריפל ירל קעז הלטב ןתידע לוספ וא ורק ןהמ
 כ א לוספ וא בורק ןהמ דחא אנמנל ןייד ה^ענ דע ןיא
 תידע תנמכ אלכ אמלעב הייארכד היל תיאד יסוי יברל
 אל ןכ ומכ הליטב ןתולע לוספ וא בורק ןהמ דחא אנתכ
 הלודג העימש אהת אלש היצ תיל ןכ סא ןייד בוש השעי
 אהת אלו תוטישפב ךירפ הנשה שארב אתשהו היארמ

 השקד׳ועו גילפד ןאח אכילד עמשמ היארמ הלודג העימש
 יברכ תוכמב קיספ הדוהי ברד הדוהי ברדא הדוהי ברד
 סאו ןייד השעכ דע ןיאו דע השעב תמלעב הייארכד יסוי
 סידע ושענ אלה ןיד ןי שיע דר הדוהי בר רמאק יכ ה ןכ
 ותומדל ןיאד יל רמוא יאל!אלא וכמכתכ אלש יפ לע ןא

 דיעהל וכוטזיכש הדוחל הנמנכ ימכ סתהד יר רתוא דיעו

 שיתשהד וינפב רחא דיעי ןכ סא אלא ותנעתידע יפ
 מ השלשה ןח דחא ךכליהו ומצע תילע יפ לע ןידה השוע
 כ ףיגושו ןיכייד תויהל ולבא םינש ןיכישימשכ שדחה וארש
 יפ)ען]י ןייד תויהל אוה לוכי םהינפב• ןידיעמ ןיאורה
 גישו1דע תריתפ סנכנ אלש ןמז לכ ן המע הלילכ והוארש
 -ירא ןל אוה וינפל ןידיחעחש סורחא תידע יפ לע ייהש
 ^יפתבץנייד לוספל ונל ןיאד ומנע תייאל יפ למ אלי ןידה

 י אוהש אצא ןהיפכ ודיעה אלש ןמז לכ רבדכ וארש
 ?^נ דע ןיאד וחנע תייאר יפ לע ןידה תא ןודי אצ
 ז סא לבא ןייד תייהל לובי וניאד העשב הארש ןוגכו
 ד אהת אלד ןידה תא ןודל ינמ אתעס איההכד האל

 1 ןודי םא יל המ וישכע ןודי סא יל המ׳ייארמ הלודג
 'ייאלב םידע והל ווהד םושמ אמעט ימכ אבהו
 ו הייארמ הלודג העימש אהת אל ימימל ינמ אלד

 אלא ןהינפב דעוהש תודעכ הל ןניבשח אל הייאל
 וארד אכיה לבא ןידה תושעל םילוכיש העשכ וארד

 הייאר איהה הלילב ןוגכ ן ינייד תויהל ןילוכי ןיאש
 איה ןינייד תייאל אצי יכדב ןיאורש איה םידע

 קחנע ןה ןילוכי ןיא םידע סה ינאכ ונייהד ןתייאר 'פ לע
 והימו ןייד השעכ דע ןיאד ןמנע תייאר יפ לע ןינייד תויהל
 איה הרומג תידע הלילכ תידע םהינפל ודיעהש ןיד תיפ
 הלילב יואורש והדיד הייאר לבא סמב רחמל ןודל קלופ ו
 £ וזח אלד קיבד הלילכ םהינפל דעוה וליאכ ןכיכשוי אל
 שממהעימשכ הכיא והדיד הייאר אכידל אתעש איההכ
 גיסו םידע ושענ ןמנע ןה אלא הלילכ םידע יפמ ועמשש
 ׳€ םירחא ידיעי ןכ סא אלא ןיינע תודעכ ןינייד יהי אל
 אמק אבבכ ןחכשא איגוס אה יכו אתכליה יכהו םהינפב

 דיעמה ןייד השעכ דע ןיחו :וריכחל'קיתה יבג לבוחה ענו
 האר סא] סנו רפד ותיאפ ןייד דוע השעכ ןיא רבדה לע

 תודעכ ןייד דוע הילע השעכ ןיא דע השענו רבדה תא
 4, יכיעכ הארנו וינפב םירחא ןדיעמ ןכ סא אלא ומנע

 רממו םישנאה ינש ודמעו ביתכד איה בותכה תלדגד
 ןניעחשא ןיכיידה ינפל ונייה םהינפל רבדמ בותכה םידעכ
 וניא םילעה לכא ןיכיידה ינפל םינשל דיעהל ךירנד ארק

 יכה :ןינל) (יבשויו ןירזוח

 חרק־עמ והימו דיעמו )יקק דיע? *׳ז קתס סיתעע ח 7ל ק7 ע 3 ייפכ ןידיעזלזפ חנ
 לי^י גורה ןירפדחלוספ וא בורק ספמ לחא אנחכשכ קלספנ האדעה אלב אמלעב הייארכד סתה רמימציעבהוה
 רבדמ 'ותכה רפד יחיקמג רפד׳וקי חלק רמא אבי קיס׳ד ריייחל יעבד אנקסחה יפל לבא ליכי עבורו גורה ליני עכדגי

 ןיאו ;רפד ומייקד /יד תיכב ודעיש דע ןילספנ ןיא ןדי לע סייקתמ רכדהש םידע וגייהל
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 טעק ארחכאככ יניממ קר9 01) ^ י)

 יבר ישוריפכ בתכ ןכו רוזחל לוכי יתמיא דע ןיטקמה
 תצקמכ ערמ ביכש תנתמ ןיב אירב תכתמ ןימ]/*^
 י יתמיא דעיעכקו ידיימ ןיינקהיב,ר^>/
 דימ ינקמו רמג אל אהל ןלטבלו וניינקמ ט לוזמ1)מ4

 ס־אכת ול סייקלעזע:*]^
 הצ מ סא וא ןכ ירחא
 רוזמל לכויש דימ מ ל/תמ)
 ל ןנברל )?]םיקד
 שיניא ינקמ יכהד א,רעלא7
 סא עדיו
 ותישעל הז ןיינקב/^ל^
 ןיבשויש ןמז לכ : ל/מ*״נק
 הינ ינקמ יכהר^>^7
 וב רוזחי אל סא^ל^
 ר זחי סא לבא התע^ר/^ב
 לש ןיינע יתואב ; .)תב>/ב
 וסמנש השלש : הגתולהק^
 תנקמב ערמ׳יכ**,^*,

 לוכי וניאד ילי׳*> />על
 רדה תלד שיחיצ :/בל/ת,
 ןישוע וצל רמאקיאמאקי
 דמעמ ותיאב שמשמכ/
 ןישוע ןיבשוי ןיידעש *>!;
 ןמכ אה יאמאו רומג/

 ןידל לטביו וב ריזקל^ע׳
 'תעמשל תירמא: ןיד>/קן5
 וינפל רבדב יתחכ״תנ
 אחינ׳סויכרלו :וליתשק;
 אתעמשל אתירמא גיהו׳ג^

 ןיינע יתיאמ וקספש איינעל אניינעמ ו אנהכ ב רד ה־טן1
 קד ושע ונרסא זאו םירחא םישעמבו ס יניינעב ורבדו

 :ןיד ןישוע ןיא ןיינע תיאכ ןיקיסיעש ןמז לכ לכא
 יצח׳סייכר רמא ק פכ הדשב ףסמ ברד הית׳כ אתכליה•
 : ןרמאד אה קנע י• ןארמ רבד ־סכמ ןל אנילעמ ל״א
 •ץל יסכנ והיתיכדל רמאד אוהה תייש ימב ןחקל הצחמו
 ויכבלו ןורהאל ליהו שירדד אנק ףסמ בר רמא ןירכלו
 ל יל ?חל הנכ תא'שאה ־• וימל הצחמב ןורהאל גחוי

 עא שיאה ינתקד אשיר ונייה תנחינ אלו תלחנמ אנתימל
 ינתקד יתכ הלעכ תא סאהי ליחכמ אלו לחונ ומא
 אלו לקינ יתשא תא 'יאה'שיר ימכ וכייה׳לחזכ אלו ת חנזי
 ליחא יכב סדכנל קליחנמל ינתקל סאה יחא ןכו ליחנמ
 שיא לש תימא יכ ב ינתקד אשיר יחנ ונייה ןי;תזכ אלו
 יכב 'יכתמכ יתכ ינתל ןאמלו ןיליחכח אלו והידוד׳ילחמ
 שיאהל יכיה יכד תייחא יכב ונייה ימנ אפיס ךה תייחא
 וניאו ותדוד תא לחינ כ ה ליחכמ וניאו ודוד תא לחוג
 רמולכ אלא רג אלו ייכ השאהדל 'תק אה ג׳ה :ליחנמ
 השאהל הככ תא השאהישוקאל ארדיי אככיכתיכהל
 תלחנמ ׳לעבל תלזינח הש אהש ןיינע ותיחבד הלעכ

 המ ;הנכל יתג

 01 נ ה !יא 1ל א ןייר השענ דע ןיאו
 לכ רפא הכר רזוח יתמיא רע ןינק םתיא
 ש ןכז לכ רמא ףסוי בר !יבשויש ןמז
 חיזוווכ סויבר רמאןינעותואכ!יקסיעמ
 השלש הדוהי בר רפאר ארבתסי□ יריד
 ןינו־רוכ וצר הלוחה תא רקנל וסנכנש
 !יבשויש ןמז לב דס יאו ןיר !ישוע וצר
 "תופי!ישא בר טא הינ רדה םליד *והיל
 ףכזי'רלו לא אנהכ ברר הימק אחעכשל
 ז>אלא היב רדה אפליר שוחילו אחינ ימ
 ז־יגנינעכ וקילסיד ימימל ךל היא יאמ

 אחנלי.1ו וביה׳ רדהו ימקר נ״ה אגינעל
 : הצחמו !ינע הרשב ףסוי ברר היתוכ
 יל הפל ות אה :ובו הנכ תא חשאזו

 שיאהו ומא תא שיאה אשיר היל אנה אה
 'ימה הנב חא השאר ל סקאה ותשא חא

 אקוודו׳י&ירפדב דיעמה דע וצירי ןייד ה6ענ דע ןיא•
 תנומדכ ןייד השענ ן ננרדכ לכא אעיירואדב _

 לניקהב׳מאד אביקע׳ר! ענועכד'ב ןיפכו ן־טיגד ק עב
 ד ונייה ןייד השענ ןיא האורה דע יליפאי ןה םידע ן־יכ
 'כ1וידכ תישפנ ינידכ אקווד
 אחעט׳רפמוד׳כ והואר עב
 יצח אל ותלטקד וזחל ןויכ
 קלכד ת*אי הית׳כזב היל יזח
 א 'תעט שרפמ תיכמד
 אביקע יכל רמ א ק ד אנירחא
 'וכ וארש ןירדהנסל ןיכמ
 'ומעיס דע ות>א ןית״ח ןיאש
 ׳לעה ינפל ודמע דע׳נס דכב
 ד בב דומעיש דע טפשמל

 ו־ו^עג תא השאך

 !רוכחל שרד איההד ליו רחא
 אל גשה שארל איההו רקיע
 אמעט א־קהחד אצא רמתק
 סתהמ ןיכיד ראש ןנירמג אל
 דע ןיא תישפנ ינידב אקמלד
 סושמ ןייד השעכ האורה

 שוחינ : הדעה וליצהו
 <רל השק היכ רדה אמליד

 ערמ ביכש תכתמ לכ כ״אד
 סתימ יתממ הונמ וא הלטב
 יכו היכ רדה אמליד םימיכ
 אלש םילע ךירצו כ״ה אמית

 <ג ישב אהל תמש דע מ רזח הכ
 רמא אעיצמ אבבדק׳רפ
 ילתפ אכיליאועמשמ ינק אל ימק^כק׳רתב׳רתכו אחק
 ימכ תאו היב רדה יא ןניעדי אלד ג עאו אחק ינק אחק
 ׳וניד ןויכ׳ילפ יכהד׳יפ וקב והימו יקתייל תנטבמ יקתייד
 ןכישייח רזמ אלדג עאז ןיל יוה אל ןילה לטביו רוזחל
 אהי ךרפיחל היל הנה כ'אל ילל הארנ ןיאו ריזחי אמש
 אמש שוחינ ןיד ןישיע יאמאל על הארנו היב רדה יצח

 :ידכב אניליכיקמטאומכ יוהו וב רוזחי
 ג״עא הצחמו ןיכע הדשב ףסוי ברל היתיוכ אתכליהז
 ךרצוה ס״ח ףנוי בלד הילע גילפד ןאח אבי ל הצחחבל
 יכשדנ׳עאז הלע ?ישקמ ייכאד סושמ ותומכ הכנה קוספל
 'ידוחלתרקעיא ףסוי בלל סושמ ל ס ריפש ףסוי בל היל
 (, חיכוהל ןיא ןאכמו ל תק לקיע הדיל יוניש דה אל
 ןאכ ירהסהלזחלת ילוכב ףסמ בל יבגל ב לכ אתכליהד
 יתא אלל׳רכתסי׳יד׳בר הילע קלח אלד רבדב וליפא קסיפ
 אלא דימלתכ רבדש המ לכב ותומכ הכלה ןיארמ מצ
 הייאל שי לבא היקליכחכ ילנתיא ג ךלהל היתליכמכ
 ל׳ק יאהבו 'ברכאקכליה ל׳קנו רמאקל >זחא0 ימ'בח
 אתכליה אהב לק אהו רחאק אלדמ גבש'רכ הכלה'יא
 'תכליה'דומלת'יליככל׳חסמ גלשו יבגל לקאקדכ הברכ
 למושג ףכיי ברו בר יגינפל סנוכה סירל איההבו הכלב
 0 ימכ חלו סנח רחוש יוהד הברכ בלהד י׳ר רמוא'דיבא

 הק ;שריפ ששו ףסוי ב לכ/יקס ופש



 אדחפאבפ יעמש
*48X89 קרפ ^חונ שי 

 שריפ רבקב השרמ לעכה ןיא הלעכ תא השא המ
 ותשאא רבקב שרפמל בשנימ וניא סירטננקה
 כקב ס סכנ הצ וצפנ סא׳שרמ לענה ןיאד יאמ אהד יהשכ בקב ס סכנ הל ןלפנ סא שרמ לעבה א
 ןכה ןיא הככ תאהשא ןא ישנלפל אכיל רבקב הזד 'ימ)ד

 1 ״ -׳ לכקכ איהשכ >מא תא שרמ
 ת# שרוי רעבה ןיא הלעכ תא .ישא חס שרמ ןכה ירהש אאיל אהד
 ןכז׳־־ז ןיא חגב תא השא ףא רכקכ ותשא

 ןס ןיחש^ל ליחגחל רבקב ושא תא שרוי
 ןכ הדוהי יבר ס־שמ ןגחוייכר רשא באה
 ג־־דרות דנר חנכ תא תשרוי תשא ןועשש
 ז־־־רסמל סאה חטמ שיקמ ת*.טכרשאגש

 ףא וגכ תא שרוי בא באה חטמ המ באה

 יכיתיא ה:כ תא תשרוי חשא םאח !רטמ

 ■'!■׳ייאי ר׳יאל ייאינ 'ל גילסנמ׳ניא היעב עא ה6אה הזי
 '("5^ ?יאל 'אי[ימ קיעלד ליעצקמאדנ קזזיויינאלא

 ןקקכ יהשכהיסירוממ הל האבה ה־חנב .עסא תא שרוי
 </ בורקה ןכ הל ןיא סאו השרוי התב וא הנב וא אצא
 *ו^:סליק לתמ השירנמל

 התמשכ בקב איהשכ ימא ;לא
 ליעל רמאדכ השירנמיחב

 תכה ןכ אניכרת יתנ ןמקנו
 אנהשכלעכה שרני'רפנםולן
 ן ותשא תא םרמ ןיא לכק3
 יפש יתא הנל נ־תאצ ליחכהל
 תא שרמ ןכה ןיא 'שאה סאל

 ליחנהל רכקכ אנה&כ ימא
 אמית לכא כאה ןמ ניחאצ
 לעבכ היל אט שפ יאתאד
 סביר שריפש המד ןבבמיפפ
 סנשמ לעכב היל׳טישפ ךכלד

 ןיא ןישוריג ידי לע ןמכ התימ ידי לע היל עקפ תיליאשד
 ארקימ יסנ התימ יחאלל לתמכילע אכהכ רמאד הארנ
 שרמ סדא ןיאד ס>שמ אמעט ננייהל <ר רמא) וראם•
 פ שימשימ ידי לע אלא ןטנרקל ליחנהל רנקכ ותשא תא►
 (1 ת ׳יחמ ןישרמל גהנה ונייהד ןל ןיא ןבגמ ןחקל ןל אקפנ׳

 6'"שי" ׳ינםא אל הכר,ק' ןימזו תירי אלדצעבלנא הברוק
 ןיאד ליעל ארק ןירטניא יאחא ןפ סאל אכשלצ השקו
 קיפ״ית חנפח אחציד י)ארב שחישימ חכשא אל שרוי לעבה
 תמיאש חכמ האכה השוריכ שומשימ חכשא אלל סיסח יל

 * ותשא שרמ טקכד סכ שר לש ותרבס >הזס ול האלנו
 רחימל היל היה רבקכ לעבהשכ יאלגל רבקכ השאהשכ
 אלא ןל חקפנ אל אפמ איהד רבישש יכה םריע אלד אהו
 ש קשחהשב !תשא תא םרוי יניאש חכשאד יאממ
 <1 .טבמ חלל יהנל סח:פד ארקמ ליעל ?כיעלידכ לבקיו

 תיריאש חכמ סנקמ לכמ תיחכיכ רמאדכ ירמגל תיריאש
 ^ה^;עכ^שיי יל זיא,׳כליט שייי יכיאל !חכשא רבקכ
 0 א !י שכ מא שרחל כג לע <ןא ןב יתכ אכהו רבקב נמנג>

 רבקכ נהשכ השלני וניא סנקמ לכמ בתכ גל ;יאלמ רבקב
 תמש ימ קרי? ןיסבו לעבמ ס יליל באה ןמ ןחאל ליחנה5
 הביס רמאנ) ןבכ הביס רחאכ אנירחא יאלקמ הל סיל־*
 ארקת ןל אקפכ לעכ תדי אלל השאה לפטו ׳ס לעבכ
 יואר איהש יפל השמח) העברא חכנש רנש קרפב אנירחא
 הלש הננלחנ היקזנ ןכנ התימ רתאל אלא םלתשמ וניאש

 " ;שירוממ םניאש יפל יל רמא י,אר היל בישמל ןאמל
 אל רפנכמד שריפ אמק אבכו רחא קיספל זכרנוה השא

 יואר הנה סמעלד פיכ ינאש אנימא הזהד דאר ראש יתא
 • הצכחה השענ םידל״יס יפל לפיכ

 תיצקכא הכיא הנב תא השאה
 יתתימ לחאל ןל ייאלב >ל

 . ויכנרקל אנה ליחניש ידכ
 ■׳.ימא דנמ אלו גיכא לכמש

 יךכ רחאו ןבה ת ח סאש ןנגכ
 אוהש ןבה הז ןיא ומא התמ
 07>קמ רבקכ ןנתכז תמ לבכ
 עיא התע םרמ יחא תתימ

 !יבאמ ןיחא תא ליחנהל וחא
 *יתנא^ערמ היבאישרני א^י
 הנב תמל ןויכד אנה ארבסנ

 יחכ יול עקפ הדיד ימקימ
 '* יכהל והימו ומא תשוריב
 ימא תא רבקכ אנהשכ תירי אלד ןניעזמשאל ךדטניא

 נהיימרתנכיתכ ינמיז ילת ביסת אל אנימא ךמעל אקלסד
 קל תיריל הימקימ וחא התמד אכיהל דח ןבה תכיסב

 התמנ אשירב והיא תימד אכיה וליפאד ןכיענמשאצ ךדיאו
 אק באה ןח ויבורקל וא ויחאל הלחנ הבסיהל יירחא איה
 והניסרדדכל יארקג ינארכ תירי אלד 'ריתיכשח ןל עמשמ
 *ילג בגא ךירצ אלל סאה יחא ינתל יאהו ליעל
 םטבהנ ינכה תא באה אשי יכ ינתקד יא הז היל טקנ ךנהמ
 (יט יהימ אשירמ אפיס עחשימל וניצח הנהנ באה תא

 . כ לכל והל ינתק ןיליחכמו ןילחנכ זהיימרתב יהל ינתיחד
 € אלו ןיליתנמד אבב ךה לבא בישח אק ןיליתרחנ ןילחננ
 ןי .חונ תבכ תינשנ רככ ירהש איה תרתיימ הליכ ןיצחננ

 רבקב אוההל ימד רבקב ומא תא םרמ : ןיליחכמ אלו
 ליחנהל ידכ היבא תשריי הניא רכקב השאהשכש ליעלד
 ? ידכ ומא תא םרוי וניא רבקכ ןבשכ יחכ אכהנ הלעבל
 יכרב הדוהי יבר סנשמ :כאה ןמ ןימאל ליחנהל
 לגרוה אלש סגשמ רמאק קהכנמ ובר היה אצד סנשמ ןנעמש

 ןנעמש יברכ הדיהייבל לש וחשחסירכל רמנל ןנחמ יבר
 רכל : יאני יכר רמא ןנחמ יבר רמא רמאי זכרמ לבא
 ונכ תא שרמ באה :דומצל שי קיספה ןמ רמנלכ הרנת

 ***?■*** __ _יז.__1 ....
 ׳״׳•׳ !י!׳ 11 ;ן• ; 7גתנג שי ץ7גנע,.׳ ן״ ע;•׳/.*׳ !!>•

 תא תשרמ :ןיקריפ םירכ אכפלידכ יתבל ןילה אנה►
 סייק ויבא סא לכא באה ןיאש׳נקחכ התבל ןידה אוהו הכב
 החפשמ היזרקש בא תחפשמ יכהא אהימ יכהלד סליק אוה

 ן • ־״׳ י % ן ־ — ־ ן' י
 החפשמ הינרקש בא תחפשמ יכהא אהימ יכהלד סדנק !׳^י
 תשרוי תב לכו תיטמ : סאה ראשל באה ראש םידקהל

 היביתיא ; היכתיקנא תיטמ ינש תשרמבנתיטמת
•• 

 . • ^יסענ סייחייס יפל רפיכ יניעלש אצ דסרימו
 הלתכ תכסומ יתכ שיא ידי לע ןפ סא אעינמ אבבכ *ר השקא הכב תא תשרמ השאה סאה הטמ * ^
 עבשמ איהש ומא ונשרית!ןבה תימי ךכ רחאו ננכ ונשריו תומי) רח א טבשמ אשי םאס *

 רחא
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 אלא לכב תא תלחונ סאה ןיא אחלא ליחכמ אל)לחמ ומא תא שיאה יכתקד אשירמ ךרפימל י^מ דינ יפה פ קיכעיי?0'
 וניתנשמ • תשרמ רמאד הדוהי יברל היל אישקו תלחמ אלי תלחנמ אידהכ יכתקד אפיס) ה״בן,רו^0 ?*)/*תיד!?, ,
 היל ןכיעמשד ןויכ ךכליהל׳וכךשפכ המ קי ד אכתי ןכיכרפד ןמקלדכ אישק הפמ איהד רקיע הגי/*ל ׳מע־מדנ׳ח

 יל)י דשקאל ינמ הוה יתכ יכה סאה יסכנב תכצ ןכה םידקהל ןיקליפכ ליעל ןנילתאלפת/חמלאשףייה ןכרדל
 שירד א)7 :ןיבב,ר,*
 ןכירניאלפ ^י;קמ> שישיקיק
 תב? דח/*;קה דחאד)יע.)
 שיקמ וי17 *>אה יקעגב ןיגת

 ׳־ ב/* ה קממל ס^ר הו>)9
 שקירפשיברפק>5ק,ע,מ״5
 ןעימ£#> -עמ^׳מ7^פ׳מד

 סא?יקכגפ^דרלמל;ק קהד
 אלו_ןיגק^ יגפ ה1ע *>תג ;
 הכלא ק״לפ אהיח/ק/^דיגכ

 מקב/^>מ>פ ^׳ה^ישרפץי
 רוע/יג ,תותו* טבקיינתמ
 קיימעוי ןי3חפ יסיפבהת
 ק ןמ/3פעי;גבק/11)/
 תא *׳־יי)ץא3 יייגפקת ית)
 9 ?תיהש זימאקפמ ןהידשב
 )ל ן׳ז*סן*ן פיתכלכ הירוקמ
 ןייב׳ ןמק) ק׳שרדו סיחז*
 ןיחא ")קמכץחחןכ^ע

 )תוחא ןבא ןילה תוהו יאק

 וישרמל חיתנ)ייושקאל

 ז־רשאהו הננ חא המאה ןועמש ןכ הדוהי ינייד ןנחוי יבר חיביתיא
 יני>ג וניתנשמ הייד רבא ןיירהונ אלו ןיליחנפ םאה יחאו הלענ תא

 תומכ ׳וד ארד אוה בצקר ןנ הירכז ינר היל אבילו האנש ימ עדוי
 אנהו 'וחא ינכו ינהקר בצקה ןכ הירכחברכ ןיהינהכ אמקזחימ אל
 תשש בר רמאו אתנליה יאבל ןנירכאו תוחא תונכ אלו חוחא ינב
 רמא אה אוה בצקה ןכ הירכז ינר ןיחינחכ ךחער אקלס יאו םדקל
 ןברוט כ שחו יא ןדיו אנהו םאה יסכנכ ןיוע תכה דחאו ןגר דהא

 אנה ינאשו הומכ שירו םלועל הייד אנכ םאה יסכנכ תכל םרוקד
 :תערוכ הניאו תשרוי הרחנ השרוי תג לכו ארק רסאד

 ז־רוכ׳ ׳ב שיא אוה ךכ תולחנ רדס 'ינח□
 וכירי יאצו׳ לכ הנל םדוק ןכ ותכל ותלחנ חא םתרבעהו ול ןיא ןבו
 תמדוק חנ לש חנירי יאצוי ןיח^ל חכרוק תכ הכל (יסרוק ןב לש
 יח>אל תימרוק ןיחא לש ןכידי יאצוי באה יחאל ן ימדוק ןיחא ןיחאל
 לכל׳דוק באהו [יסרוק ובירי יאצ!י הלחנכ םרוקה לכ ללכה חז באה
 ןנה חכ ןכ ןנה תכ וא ןנה ן3 אלא יל ןיא ןב דח 'טג :וכיר״אצוי
 תכה תכו הכה ןכ תב אלא יל ןיא תכ וילע ןייע ול ןיא לת ןיינמ

 ןייע ול ןיא רמול דומלה ןינמ ח בה ן ב תכ 1
 םיקזחו{* "מ^ש ימכו >!*ן>
 התכמ ש׳ר'3ץז*בק;ימל *
 תבל סליק ןכד היצ אריכסו

 . , הירכז יבלל לכא סאה יסכנכ
 יסכנב דירי ידדה יכ תכ)ןכד היל אריפסי יתרי אק סמא חנמד ןהידזד תא יתאב )שריי תיכבהי סינכה בנקה ןב
 תא שיאה ינתקדכ סאה *סכנב תכל סדיק ןב יתרת היצ אריבסד יתעד איה המ רמיצב ךשעכ המ ןדיד אכתי ,י סאה
 שירל אל יכהלד הככ תא תשריו השאה ן אל היל אריבסי תנטמד אשיקיה%ליעצ ןל אק3נן ?תא תא תכה אל)1מא
 תכל ןכה םידקיש אסיקיהל תיטמ שירד םליעל ,הצחמל שקיה ןיא אלה) !יאנקל שיקמד ךשפנ המ ת:טמד אשיקב
 רמיגי תיטממ הלחכ תפרמ תכה לכי ארק למאדקהתא סאה שריתש דמיל אסיקיה ןכ־־שרד אל יבהל יקיחי סאה יסכנכ
 הת" םא תיטמ ינשל תפינמ הכיא לכא תיטמ ינש תכרמ אקיד ארמימל תפרח בתכי הלחכ תב לכי בתכימל ינמ היהו
 הכיא) סרמל אנה תיטמ יגש תנקמ תיטממד סח קייד לאננח מיברי התשריי םאה ן*אד בא ונייהד סהח דחאל אלא איה
 ןניעימשאל היפיגל יאד אתא הידיל איקידל סמ יאה דחרכ לעד הנבל ןידה אנהי התב תשרמ סאה ןיאש סא ןיגב תשרימ
 רהזא הפא לפלד אמלא הנה) ס> אלנ תיטמ אל ביתכיל אלנ הלימ ארק קיתשיל יריימ תיטמ לשמ דחא תשיריבד
 תבל סדיק ןל ׳ינתמ :תיטמ ינש תשריי ןיב דחא הטמ תשרמ איהש ןיב רתא טבשל אשנית אלש אנמחר
 ויא שריל יתתא הנילל ןימדיק קיאל תמ סא ןכיאר לס יכירי יאנמ לכ ןכי בקעי תא שריל יתיחא הנידל סדיק ןביאר
 ארתגכי׳כידל ןיתדיק ןליכ ריד ףלא דע יכב ןכי ךינח לש ןכי בקעי יסכנ שריל ,הנידל סדיק ינכ ךמח ןבנאר תמ ןמב בקעי
 באה יחאל ןימדיק ןיחא : תמדיק יל סג תחל בא שי סאי ןי/לאל תמדיק תב :)ילע ןייע ןל ןיא בתבדח אמעט שרפמ
 ובירי יאניי ;דחי הלחנכ סדיקה לכ : באה יחאל ןימדיק הבירי יאכיינתיקאהי תיחאל ןימדיק ןה תלחא ןהל שי סאו
 : הז לש יכירי יחנממ רתמ ת״ל ןיכירקס יפ לע ףא יתיא ןישרמ תמה יבירק ראש אלו הצקנ התיא שריל ומיקמב ןידמיע
 תיכעהימ ןיקריפ שירכ ןל אקבנ דבכי תמה יתא ונייהד יבירי יאנמ לכל ותמש יתכ לא יכב שליצ סדיק באהו
 סיקמכ ןבה תכו תג ;סדא לכל ןימדיק וכב לש ונירי יאנמ לבא יבירי יאניימ אקמדי קחאצ סליק באהד
 ינמד יית תב לש תכ לבא טקנד איה אלילק אנ שיל לכא זבה תב לש תבל ןילה אנהי ןכה תכ לש ןכו ןכה ןב סש ןיאס
 דייי יבירי יאעיי ןיגב ןב לש יזיכמ אבה יא ןב )ל שי סא תמ לש יילע ןייע ול ןיא : א,ה א:,(ק א-שיל ,אל ן4מר

 ןייע : ףסכ ןיא סנק האמ יכג ןישנדיקב יסרפמ יבה)סעלב ןאמ>כדכ דלי אלכ ןא בתכימצ ינמד שירד אק אליתי
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 דימלת ןיינמ תכל תכו תכה ןכ ןכה תכ י ןבה ןכ
 יככיל ,שית רחאת סאו וילע ןייע ול ןיא ךחול
 אל הערז ערזד הנמלא קרפכ רחאלכ סרככ ןה ירה סרכ

 היתכד תהד רמול שיו םינככ ןה ירה סינכ רבד ארק ןייצ
 יכב׳ חשמ ערזמ הל ןיא ערזנ
 עברא קרפב עמשמדכ ס־:ב
 ותכו ונב ריכעת יבג תיתיח
 ונב אלא יל ןיא רמאקדשאב
 11 ןיכמ ותכ ןבו וכב ק ותבו
 אמלא ךערזמו רמול לותלת

 םינב ינב עמשמ ערז ןושלתד
 ארותימ סתהל רתימל אכילו
 שרדמל׳יל הנה ק סאל שירד
 בתכ ךערזחד ארקל אכפיא

 סיבכ יכב סתהד היל עמשמ אל ותבו ונבמ לבא אשירב
 יאממו ותבו ונכ ייוכרל ךירטניא ןכ ביתכל אכה ןכליה
 היאר ןיא הנכ תכ תא הלגת אל התכו השא תירע ביתכל
 אכיאד רבכ ווה אל סינב רבד הנב תכ'ותכל ךירטניאדמ
 !נ לכ ףיס דע ןנירסא הזה הנכ תכ בתכ אל יאד רמימל
 ןויכ רמאת םאו םינככ ןה ירה סינב רבד סושמ תמולה
 61 ןבה ןב רטופי םוביי יבג ןלנמ סרככ סיכב יכב ןיאל
 תוברל ןירטניא אה ול ןיאמ ןל אקפכד אמית יכו םוביימ
 ןכל יתב יא םהינש ואוביו סה סילוקשד רמול שיו רזממ
 השקו יותמ ומש ןיאש הזל טרפ סתמי אלמ ןל אקפנ ןבה
 ןיתדוק סינכ יכבל ארק אכה ץרטציאיאמאל אבש־רל
 )הכינ ידדה יכ סיכב רב םוביי ןרעל דח יל קזשית וי תאל
 ךירטניא אכהד׳מול שיו והניכ ידדה יכ ימכ היחכ ןיכעל

 םע תבה תכ וא תמה ינכ סע ןישרוי ןבה תכ זא ןבה ןכל
 *רלו תאמ אפידעד אלא ןכיעדי הזה אל סכיחל תרבה
 אמייקל אוה הלחנמ םוכי יבג סרפכ םרב יכב אה הארב
 רזממד ןלכמו רמאת סאו ליעל פד אתעט ןכהמ אלו ןל
 ךירכ סמי יבג אהד ןישודיקכ עתשמדכ ויבא תא שרוי
 אכילו׳וספ ער/ל ארק ךירטכיא ימכ ןהכ תב יגג ןכו ייובר
 סובייד סושמ וא סה ןילנקשד ול ןיאומ ןל אקפכד רמימל
 *רטניא יאד יוביל אכיא סמיי יבגו אנמחר אלת הלקנב
 אמטמו ושרוי תומביל ינש קרפכ ךירפ יאחא יכהל אשרד
 יבג ךירטניא ךכל רשב עמשמ ערזל רמול שיו אטישפ ול
 ךירטכיאד אהו ליספ ימכ עמשמ ןב לכא א וביר ןהכ תפ

 ףלינ אכימא הזהד סושמ ונייה לוספ ןב ייוברל סמי יבג
 אמעט יאהחד׳ילוספ אלז׳ירסכד בקעי יכבמ הוחח הנחא
 ואל יא סמיל קקוז וניא לוספ חאכ א׳הד סתה רמא ימכ
 רטפיע ןרעלדמו רטופ לוספ ןבד ארקב וניכמד סושמ
 הנורש לארשיבש אישכ וליפא : קיקז יתכ קיקזמ ריטפ
 אלש וכתהש יתיכב רבב ריכמש ןיעכ העש ךרמ יפל ןקתל
 דמצמ : ןיקודנ׳זשמ ול ןיעתושקא ויתא סע ןכה תב שרי

 ב^והו שמשמפ ה^לחג דציכ אה וילע ןייע
 חימג ימא םא בקעי דע אמי^ו ןבואר דע
 רמא אנוה בר רמא אטביש הלב אלד
 {בז־־־ד תב סע חב שריח רמואה לכ יבר
 ול (יעמוש ןי^ לארשיבש אישנ וליפ^ג

 איגהר (יקודצ סשע□ אלא ןניאש

 •^אד ןמבו ללכ ללכ תב ול שי סא תמ יאהל וילעזייע
 "^זלכ דציכ אה : אוה ימא ךרי רבוע הכירי יאנמ
 ןיי בירמא ימכ יכה הטמל וילע ןייע קירמאד יאדו
 פא רמל הנריכעה ירמגל וערז הלכ סאש הלעמל וילע
 זית דכיכאה הלעמל
 יילע ןייע םוקמ לככ אכומ

 ידע תכלוהי תשמשממ הלתכ
 אלו בא ול ןיא םאש ןבואר

 תומא ןב אלו תוחא אלו חא
 ■ *אלו סלועדע ןהינב רב אל{

 ,׳,יאצו באה יקא אלו באה יבא
 יי טאה תוחא אצו באה יחא רכ

 ןיריזחמ באה תוחא ינכ אלנ
 יבורזי לע הלעמלו הטמל
 '**ןךגדנכס םאה יבורקל המת'אלי ןנואי דע ויתיכא

 ורפ אצו אוה אל מבא יבא יבא ןיא סאו ויבא יבא יבא
 •אכמוא אוה יא ויבא יבא יחא רחא ןיקדט וינכ רב אלו
 ©ליעל׳מאה לבא ויבא דוד ינכ וא ויבא דוד ונייהד ובירי
 האה ,ןיאו באה יבא ןמקל 'ירמאדכתטאה יחאל ןימלוק
 "אהי ןכו םדוק סהרכאד ושע יסכנב לאעמשיו סהרבא ןוגכ
 *לוה וא הליחת בא יבא יבא יכאד ןבואר דע קדובו ךלוה
 יבא יתא ונייהד סיקאכ ןכ ירחא קודבי ריא סאו ורב וא
 € וא ותוחאכ קודבי ןיא סאו וינכ וא אוה .וא באה יבא

 י דוע הלוע וניא סאו ויבא יבא יבא תיחא ונייהד הינבכ
 \ .וכהיתאב ךכ רחאו תמאב הליחת קילכד רחא רוד׳לעמל

 *י רבו ןמכ ןבואר דע םלועל ןכו סהיתיחאב ךכ רחאו
 צאומנ באילא ינבז באילא אולכ רגו אולפו ךינח ןבואר
 ןיא סאו ושרוי לאומנ ערז אלב לאימנ לש רכ תמ ןתדו

 ןיסרוי לאומצ ינכ ונייהד לאימנ לש ויכב ויחא סייק לאומכ
 םינתונ סיחא׳מכ וא םיקא רב וא סיחא ול ןיא סאו ותיא
 זא חא ןיא סאו לאוחכ תב איהש ותיתא ינבל וא )תוחאל

 אוה וא ודוד ןתד ונייהד ויבא יחאל ית^חב תא׳תתנו וחא
 ןיא םאו תמ לש ויכא יבא׳אילאל סינתיכ {תד הלכ ורב וא
 תמ לש ויכא יחא ונייהד באילא לש וינבל סרתמ באילא
 םאנ אולפ לצא םירזוח סינב ינבו סינב אלכ באילא תח

 תמכחו ךינחל םינתמ ןבואר ןיא סאו ןבוארל סרתמ תמ
 תמ לש ויבא יבא יבא יקח ינב והל ויהד סהינכל וא יתרכו
 הלחנל יוארה טבשכ חא אנמי אלש רשפיא יא הז ןיינעבו
 םדוק תמה יבא אתלימד אללכ .ירמגל הלכ טבשל ןיאש
 לכא תתה יבא יתאל סדיק תייה יבא יבא ןכו תמה יחאל
 םדוק תמה יבא יחא ןכו תמה יפא יכאל סדוק תמה יחח
 ימרד תויעב טג ןמקל ןנירמאדכ תח לש יי סא טא טאל

 ןבואר תמ סאש בקעי דע אמי או :הכנה ןכו אמח רב
 יולו ןועמש בקעי ןיא סאו בקעי לכא ןייזוח יעיי -כ) אוה

 יבא יבא יתא והל מהד םהיחא ןבוארל ייאלה תא ןישרוי
 1 לארשימ הלכ דחא טבש אכחנ ןכ סא ייכ א לחא ויבא
 עקנד ןבואר חרפב סתילכ אל בקעי רב םתאו יתינש אל׳ה יכא יכ יכאלמב רבדל הייארו אטביש הלכ אלד ירמגו

 תמ לש תגה שריתש ןיד קסיפו רמואה ןייד לכ בר רחא אנוה בר רמא : שקנ ןשאר טבש אוהש ינפמ אלא אקווד יאל
 אוה ןיקודנ השעמ הז ןידש רפח ול ןיעחוש ןיא !תיחכ ןודל ומע ןינחכ לכהש לארשיכ אישכןידה אוה וליפא ןמקלד וקח

 ו־קידנ ירבדכ ןכה תכ סע שרינ הקב קיה הזלינ "׳י׳ / ־תיד ן *׳״׳״ן־י׳ *׳•׳'־׳ 1 1׳ ׳ ,י
 תבה ירהש הרותכ ביתכש הח לע הנתמד ןיעחוס ןיא יחנ ןיקודנ הסעמ ואלכד איה תליוו ,אלו ול ןיעמוס ןיאד ןנבר וא
 הוה יכה ואלכד־ומה ןינ תב וא סימל ןינ ןבב אא רתיי תג הקורב ןב ןמוי ר יפ״ד ןנה תב ספ מ־ י״י ״״ הוה יכה ואלבד׳ומה ןיב תכ וא סימל !ינ ןכב אלא רתא אל הקורב ןב ןמוי ר יפ״ד ןכה תב סע ללכ שריל יואר הנ;א

 םוצנ וירבדב ויא !בה תב לגא תבל וידה איהו סימל ןיב תב לבא לפה תאיל שרילסניוארןכליה ;ינק שריל יואר
 .י\י י ארתדכ ;ןןיריפבןמקלןנירמאינ.י נ



 ס *ןיי ״־
 קרפ •־ ןילרונ1

 ^ אלל אימוי ןיליא בישח אקד עי •געעי״-^ינתכז/ילימדב
 מ העברא)םירשעב ינתקו תבטב יד ">י> ןי הב התיגעעיהל
 ודוהש ןושארה וכיטפשמלוככשאגניל׳ע אגהק ^ .

 4 אלד ודוח ןכה ןכ סע !הימי ןבל עיגז *ע ץקי7•*1?•"
 ילימ)עי תעייינמ ק}7־* •י

 ינימש

 דמלת

 אפק יו&ג&עי ארחב אבב

 הנע הבחח דילוה) וחא לע ןיעבצ אפש
 <1 היל רדהא יאמל סת יכיכרל השק
 >:בכ היהי אל ינב תב לבא ינבכ דה ןבה ןב אמציד הכעמ
 התיה השא הכעד סת יניכרל האלכו יתבכ אלא

 ויה)ויה ובוק ת׳א קמגי^ג/*
 ולביק ע המ ן הי ד ימ|זיל ן
 ילכעכ )יהת תוגעטגז^מ
 םידימלתה ועטווכ ןישמעמה
 טהל יסייובק )יזיע ךכב
 !ן 3א) סוקמ) ידבע רמת ק
 ןיאש )מכיימא) רכשו3בקת
 ירכל גכקטזרבדבעמממ
 ירבדב >רקפ> ועקויימכק

 לע ןיקולצ 1א^יג1 ?,/יכח
 םש לע ןיזייןיייצ) קולב זיע
 ףתכ טרר^מבאב ק )תייב

 יליח] ;גמש ארקמ וי3עארק
 ה ןעבל 3ת וגב הנעש ינממ ,
 * ריעש ןכ היל ארקנ היה
 ייי׳כ ן׳ר^ה ׳בש)יימנמ^,י) 4

 יבא ריע^ (׳־יא שרי הגעש
 ישלנו סיגכ סבש אצמגויבא
 י ןא-לע ססבנ כאק^־ילקנ
 1כליה) טב^רכל ןידהאוהו(
 ןכה תכ "עתכהשרית^^
 םע תשרמ הניאד טיה ט
 ןיעכנ יכב ה *ן ביעיכ) :ןבק
 אמלא ׳ רחמו הנע)היאנ
 ויחא היל ירק ליעלו היה ונב
 אכקעבנאלא ׳״:
 הנע הנממ דילוהו ומאלע
 ןיאו וכבו ויחא אוהש אצמג
 < היה ןיע בצ לש וכבי רמול
 אל ריעש ןב היל ירקד יאהו
 ןיעבצ לש ויחא היה ד םישמ
 סינב ינבל ןכיעותשאל אלא
 $ אל ןכ סא םינבכ ןה ירה
 אלא ןועבג יבג היבתכיל
 םיקא הנעו ן ועבצ רמאקדמ

 : הלקנל םינבכ ןה ירה סיכב יכבל אכהמ ןניעמש ןדאה יבשוי בתכדח והימו ויק
 לובש ירק יתכ הכר מ אפפ בר׳א ירמאל אכיא סרפ ךלמ לש סס אוהו יכה היל ירק םינידכ ותומכ הכלהש טלו לאומש
 הימתכ ינרטיפה תא ךכב :ףסוי ברכ אתכליהד הנקמו ןיינע הדשח דבל היתייב ימכ אתכליהד סושמ אכלמ

 :התע תבה שריתש ןכירחא ןבה תכ לבא תב ס וקתב וליפאו וניקז תא םריי ןבה קד ךל הדיח ינא סג אלה
 סהל׳ילגל רוסאל רבד לש וחעט ול תילגל ן׳פק היה אל ארקיעח יהימו שקב ךתיחלל ךירצ יניא׳יכ המלש הרות אהת אל
 הפייש וכב תבל הת :הבושת יילע םיש סכימצעמ ןינל םתאש רתוחו לק סכלש הליטב התישב : הרות ימעט
 ןתכ רמאנש רפח ינב סע ןהיפא יבא רפח יסכנכ ושריש דמעלצ תיכב ןוגכ היבא םוקמב תשרייש םיסחא םוקמב סח כ
 ךכ היבא יסכנב תשרוי הכיאש םשכ ןיקאה לצא הקכ ערוהש ותבב רמאת ןהיבא יתא ךיתב הלחכ תזוחא םהל ןתת
 תאצמנ רפח יסכנ לכ רפק וכבו רפח יגב וחקל אלו רפח יסכנב ושרמ דחפלנ״מבש הארי• אב היחא תכ םע תשרוי הניא

 אלש : הה תבטב העבראו םירשע סיקצנס םויה ןתיאו רפק תונכל ומדקש דקפלנ תוכב ונייהד תכל תמדיק ןכה תנ>

 *י^נכח תבטכ םירשעו חעבראנ אינתד
 נ־יכה שרית ןירפוא !יקודצ ויהש אנניר1?
 יאכז ןכ ןנחוי ןכר ןהל 1לפטינ׳ ןבה תב םע
 היה אלו םכל הז ןינמ םיטוש םה ל רמא
 תיהש דחא ןקזמ ץוח רבד וריזחתש םדא
 האבה ונב תכ חמו רמואו ודגנכ טפטפמ
 והכמ (-סהד וחכונשריתר ונבתכמ
 תרזה ארקמה חא וילע ארק ןכש לב אל
 ןטול ץראה יבשוי ירוהה ריעש ינכ הלא
 ןועכצ ינכ הלא ביתכו הנעו ןועכת קושו
 לע ןועכצ זיסש רמלט אלא הנעו היאו
 ווהר הנע חתר אמלירו הגע דילוהו ומא
 רוכש הרפא אלד אחלמ׳ניטא הכר רמא
 רסהיא ירטאר אכי או לאומש ונמו אבלמ
 רובש הרמא אלראהלימ אנימא אפפ בר
 אוה הגע אוה ארק רמא הכר וגמו אכלמ
 תדהא ךככ יבר היל רמא ארקיעמד הנע
 תדרוה אהה אלו חטוש ול רמא ינרטופ
 תרפ םכלש הלסכ החישכ הטלש ונלש
 שביחאר םוקמכ התכ הפי ןכש ונכ תכל
 ןיחא םכוקסב החב ערהש וחכב רמאז־ר
 ו בוט םוי והואשע םויה ותואו םוחצנו
 החמי אלו ןימינבל הטילפ השורי ורמאיו
 יברירנר קחצי יכר רמא לארשימ טבש

 אלש ןימינב'בש לע ונתהש םלמ ימא

 זילחיביתכד יארקתכותדכ
 נ תב הנע תב׳מכילהאינכ
 ( התיה השא אמלא ןיעבצ
 היה׳קא הנעד ימימל אכילו
 *לוה ןועכנד אבה יחא אהד
 ארק רקא דיתד דועו הנע
 רשא הנע איה אבה ,תייחד
 $ ינב הצא בתכ רמיגו אנמ
 הנע תב׳מכילהאז ןשיד הנע
 יכר ריפס והל רדהא אתשהו
 0 ןבה תבד יאכז ןב קקיי
 ^ ראש סע סריל ןבכ הכושח
 •רקדמ תבל׳ ימדוק ןהש סיכב
 11 אוה ךכז ןדאה יבשוי היל
 רתיס ןאכמו תבל תחדוק
 אהו ןהלש יחוח)לק ףוסבל
 רכז ןושלכ הנע אוה ביתכד
 יתא ספ השריש םוסח ונייה
 רמאת סאו רכזכ ןלעבב
 היה אלהו הנע השרי ךאיהו
 ןועפצ יכבו ביתכו חא הל
 ת״ד יחול שיו הנענ היא
 ינב בישח אלדמ עדת היא
 *שרו הנע יכב בישחדכ היא
 4, שמיק םיריפכ שמט
 הנע תכ התיה החבילהאד
 רמאד יכיהיכו ןיעבצתכ)
 4 ומא לע ןועבצ אבש אנה
 הישח ךכלו הנע ינממ דילוהו
 אב יחכ יכה ליעש יכב היל
 הכחח דילוהו וחא לע הנע
 ^ היל ירקיכהלו המגילהא

 ;ןיעכנתב הנעתכ׳מכילהא
 יא

 ונמו׳וכ אכיחא הבר רמא



 -*׳

 ארתפאפנ ינימש קרפ ןיי־חונ ©י
 ד־ ^

 יתיתשש יפל תיייל קיחאל 'יאר היהש קלח זליפאו באה יסכנ ל ר ןישריי ןיחא? אלא ןפ לש ;.,יאה סא !5ה תב שריי א;6
 ןז־-ינבחהדק&נ ינ םישנל םירתונל השענ הח ביתנדב סיעכה יליפאו ןמינב טבש לכ הייחליינ יתמ העכנג־שנלפד השעיי
 וי-גחני הליש תינבמ יעטחש ם־תאזיי יעלנ םבי תינבמ תיאמ עברא םישנ יאשנש תיאמ שש סה יב סהמ רתינ אצי ?םא
 דת,א טבשל שנית סאו שריל האבה חא הפאל הלקנה ןח דאמ הברה עיגמ תעה יתיאנ וניפל שיא׳ואמייל ימינכ ז יא 1ב
 :בש תלחנ תעיגנ תאנמנ 1 ״ י ׳ ־

 ינר רמא ץ,ראה םע ןנה >דנ שריה אלש יניעמ תיחפ הי לע
 וניאש ירכ יאחויק ;ועפש ר םושכ ןנחוי
 *■■'*1למ אוה ךורכ שודקה ושרוי1־? ןנ חינמ
 ורילהג הא הרנעהו אנה יהכ הדנע ויידע
 רש־■-* אוהה םויה הרבע םו1 םהה ביתכו
 ןנהוי'ר םיהלאוארי אלו לניר תופיירח ןיא
 דחו ןנממ וניאש ירכ א רח יו1? ןכ'שיהי רו
 םכייחסה ריבילת חינמ וניניע ילכ רמו*-*

 ןיד ןנחוי ר רטאר דימלת רפאו ןנחוי ינר
 אד ןנחוי'רד םייתסת רינ הארישעריימרנ
 יויר ןב שוהי ר דימילה א ןיחוייררפו 'ימיוח
 יניר ילייא אי ףיל יויל ןכ עשוהי'ר אהו ןבא
 ביתכד ינכ אילכ 'יבשדןאמ יביר אידאלטט
 אילא רכז אילנ ךלוהר בררכאהווהי כר רמאו ךלוהיל הכבה הככ
 רפאד אוה יוילק עשוהי רדכו דימילה רמאד אוה יור ןב עשוהי יכד
 אה ישק איל ן גחוי ינרוא ןנחו״כרד אישק ןכ רפא ןנחוי יבר רימייח
 סחנפ יבר שרד :סבהו ינע רדה ןמיס :היכרד אה היריד
 יכו ויתובא םע דוד בכש יכ םירצמכ עבש ררחו כיתכד יאמ אפח ןב

 היה !כו יינבמ דחא ןש ילצא הרמאנ באויכו הכיכש וכ הרמאנ רורב תמ יגפמ אנצה רש באוי תמ
 0 םילבאל שפנ ירמל סקנמ ה ומאנ ןנ חינה אידש בא ,י ביכש וב הרמאנ ןב חינהש דוד תתימ וב

 אירא 1לאיהי ןכ םידבע באוי ינכמו ביתכהו ק חינה איר באויו התימ ונ
 והרומכ ;כ חינה אלש באוי הכיכש ט הרמאנ והומכ ןכ חינהש רוד
 ילש וחינ ךוהנ 'וינע השק אמח ןכ סחנפ יכר שרד התימ וב הרמאנ
 הולא די יכ יער םהא ינונח ינונח רמאנש ירוכמ םישפהס דהוי םרא

 ז־רז ירע יכ ןוא 1לא ןפז־ר ירא רכשה הירנח הייל ירמא אקו ט העגנ
 ותיב ךותכ הילוח ויד שיש לכ אפח רכ סחנפ יכר שרד יניעמ תרחב

 תפח רסאנש םישחר וילע שקביו םכח 1לצא ךידי

 וללה תינחב ךל ביט
 אלד היה׳ישעד ינע'יהש התמ
 ס אלא בויא דיספהש מינמ
 ןסכ תיעקרק לבא תימהב
 בג לע ןא דיספה אל בהז>
 ימא ןטבמ יתאציורע מאק7
 היה תנתמ התש בושא סמעו
 שותיל ול היה אלש ודיספה לע
 ומע סולפ ךילוי אל ותימבש
 אל המואמו תלהקב ביתכדכ
 אהו וד ,כ ךילויש ולמעב אשי
 ול ונתי איקד הישיר בתכל
 בהז סזכי תתא הטישק שיא
 אלא ינע היהש ־יגפמ אלדקא
 יבא ;1ל ןי איבמ ויה ןורוד

 ץיכיהד וניקתה ךכיפל ןמיכב
 "הינאתא ןישרוי סיכב שיד
 זגנשמ הלחכ ארקיעמ אל ד

 ק ח :תכ'לית אלש .ונתה תמה
 רק$ה ןידתיכ רקפהד ןהחע

 ן0אס;־ככ חינה אל סא לבא
 ;*גז תכ סגססל תונכ

 אחינ אלד ןהמע םרית תכה
 יתלחי י ׳ רוקעתש תמל היל
 ן*?י^ד_£7ה ימניא יערזמ
 ן3ה ;,מ סרית ןכה תכו תיכב

 ץה ימתסת)םיסכנה לב תא
 !שבשל אשניהל אלש תורהזנ

 ,1מתל הלתנה בוסת*ןפ דחא
 י" גרמאד ארק חשמ יכהו רחא
 ־% ן תינק תייילפל השוריה תתל
 לע" םיארקנה סימל רמולכ
 קהתכל אלוןמיככאטבש

 רחא טבשל אשכהל הלוכיש
 #ח : ןמינכמ הלחנ הרקענו
 )אככוי וניכר שריפב הרבע
 יתפילח : ותוא אנוש רמולכ
 ייד :ומוקמ •אלממ ןיפילח
 ראשכ ריב הארישעד אמרנ

 י* י׳ •׳־יז"י —־׳ ,-
 קתד "מט וניא תמ לש ןשהש
 תמכש לכ השלש׳רפ תולהאב
 רעישהו סייכשה ןמ ן׳וק אתט
 לכה ןרוכיתתעשכו ןרופצהו
 !י אל ןנחוי יכרד ןויכו אמט
 אריכסל אתיא סא ןכ חיכה
 ארקכ ןכ חיכה אלש ימל היל
 רמוא היה אל סיהלא ארי אל
 הארישעל אתרג ןיד תוירכל
 <ןיהק אמלעכ ןכירמאדריכ
 סיאטק ססיפמד ןאמ ילע

 : אבה היל טקנ אמח רב
 השמח הב שיש דיל אצמנ

 מח:פ ;"ג אזד סיתייא עכנא היכ ביתנל םירצמב ויהש תינמ ונייה רמוגו סיקלא די יכ :
 תוכמ י וקל אןה ס ק-א ע נ .תיכח סישתק תועכ3א :



 ארחב אבב יע סס קרס ק^ח״ג שי
 . ׳ * (<

 יכאלמ סלקחה תאמ המימ ול ?אבס רעצ לכייה ןלמ׳תגגמ
 תק רב ימר יעב:׳:תכקי׳נרפכי:׳לחל'טלכש׳ללק לנייה.^
 םלשמל סדלק קמ הזיא תמ לש ליכא יקאל^מ^תג^ 4ת
 : הל יעב אק תמה יבא תכמ תמה תא'ר0 ^

 לשעבטקכ*תי;*;*ע4הנכ

 לכל לכב תודליל יי?!ן ב*,ר
 םהרבא
 לאעמשי ימקמ קחני^ראתרלי
 תכמ להייורתד ןלייכןג^ה/
 ןליאכ אלה!ירה ןת/צ קחצי
 א רזלחל לשע תא קחצי תלת
 לכב קמני תא שרליז *יהרכ<צ
 סאהשןיקריע שירבירמאלע
 /ישרדד יכיה יכד|^],>ק

 ימכ יכה )ילע ןייע ק ןל ק>>
 יבא יבנל׳יכמק לעב קישרל
 לל קא סא קי סרד ימכ תתה

 ליתאל לתיחכ תא סתתכל הא׳יז
 םלש 'תניל שי סאש לילע ןייע?

 בפק
 1למ ושע יסכנב בקעיל סהרכא ןלנב לימאל באה יבא
 הנימ עמש ןכל םדיק באה עמש את אבר רמא
 אלא ליבא תא שרמ ק היה אל לתלעט יפל סללק םהרבאש
 'וחישב סרלי םהרבאש רלבס היהש קל העש לכ סדלק כא
 4קני ינפל םיסכנה ללפיל ישע
 סהרכאס ׳לבס היהש לירבדלנ סכחשל^ו תמ יכאלטך^דמ תפח

 ¬מרו׳ ק ןיא 3!,"'לםי׳1? חלחנכ םרוקה 1?ב ללכה הז :הנרפבי
 תיהשל * ןיבא תא ! ו

 יאצוי דבל םרוק באהו קמדוק ובירי יאצ וי
 1לאעבשיו םהרבא ןונב באה יחאל באה ינא אמה רכ יטר יעב:ובר>
 ?אצוי לכל ם רוק באה ש#ה ^בר רפא םדוק ןהכ חז יא ושע יסבגנ
 יבא אמה רב ימריענ הכ ןייע אל היפרוח בגא אפח רנ יפרו וכחי
 אנרמא םדוק ןהכ הז יא ושע יסכנכ בקעיו םהרבא ןז גכ ויחאו באה
 אלל ולש ופיו י יאצוי אפה רכ יפרו וכחי י אצוי לכל םדוק באה שח

 '1להננ םדוקה לב ללכה הז ינחקר 'רבהספ נ'ח ונכ לש ובירי יאצוי
 1 יטנ אתשה סרוק קחצי קחציל היתיא וליאו ןימדוק ובירי יאצוי

 'ינתפ ג טיש םרוק בקעי קחצי היחילר

 . . , , , , , * אכי ישרמל ילא9ד שליי
 ןמקלד תר חא סליאשכ דלרט היהש לתלפירח היפרלח בצח :הכלה ןכל לאעמשיל סליקש םהרבא לכייהן למלקמ*
 בקעיל״דלק קתניד ןייכ אמיל ימ םדיק ןהמ הזיא ןימאל לניקז ינייהד תח לש ןית|הל תמ לש באה יכא : הכימ אפילעד
 אצ 'רבא לכא ליבא קמני תא שריי בקעי אכי ךכליהל לשעל קמני ישרי לליאכ אלה ירה חאל םדלקבאהדלשעתא שליל<
 בקעיל םהרבא סדלקל סהרכא ק לשע אצמנל םינככ ןה ירה סיכב יגב אמליד לא תמה יבאל סרס תמ לש ןבהש לכשמי■
 ־הדיק םהרבא ןכליהל היה םהרבא לש לכילי יאצלי בקעיל לכירי לכל םדיק באה ש״ת ׳':ןימאל םדיק באהד ישע יסכר^
 ונייהד ללס ןרי יאגלי ע משמ לכיוי יאצלי ימימל אכיאד יל אקפסמ יכה םלשמ ךל רמא אתמ רכ יחלל:לשע יסכנב לע
 —ו מדווי<*1 (•<* וץןידדו^זיומייד זרד1וד דז*11רי*י ^ .׳ 1 . ...._-^ /•! ,

 ןרחאדככאצ ןימדלק סיכבהד םהרבא אלל שרמ בקעי היה לשע 'קא קחצי תמ סח ירהש ה ה ןכש קחצי ^ ימו־סר)ים
 לדסס ןיקריפמ ןניעמש אתשהז :׳בלה ןכל םהרבא אלל לתלכז תא שרלי בקעי לשע ימקמ קתצי תמשכ-ה ה׳יקריפ שיר*
 ןכ אלההל ןכלאר סדלק םינבה ןמ דל א תמ סאל לתלא׳ישרמ ליכב ימרכל ןלרצח אללפ)ךלכק תמש ןכלאל אלה •ק תללחב
 *סטכ טב אלו סיכב ןבלארל ןיא סאל ןכלאר יסנכב ליבא םלקמב שרי׳לרלד האמ דע תכ תכ לא תב ןכ לא תב• לא ןכ קכ7

 בקעי שריי ׳זא תיילד ק דע תיבב תיכב אצל תיכב ןבלארל ןיא סאל ןבואר תאקלאר מבתלשרמזאסיכבתיכב אל תאו-
 סאל ןחיכבל ףסמל הדיהיל יללי ןלעתש מבא יכב )יחאל ןבואר תלחכ תא תתכל סייק בקעי ןיא סאל יכב ןכלאל ת א
 ןהיתינב ינבל לא ןהתיכבל לכתת סיכב ינב אלל סיכב םהל ןיא סאל ילצל ןיעמש יכבל קלאר תלמכ לנתת םימייק ןכי/*
 אלל ןכלארצ םיחא יל ןיא סאל הכישאר השלריל הייכש השלרי שיקמ ןרחאדכ הביקנל ןימדלקישרלד רכזה סלקמ לכב•*
 ׳יכבל יא באה ןח לתיחא בקעי תבל לת לחכ תא סתתכל סללעמ חא לל היה אלש לא סיכב אלב ליחא ותחש םיחאל סיכב ינכי
 סאל חני ונייהד )יבא יבאל לתלחכ תא סתתכל באה ןמ'לחא יכב אלל׳לתא ןכלארל ןיא םאל׳לוע דע ה תיכבל לא היכב ינבל?
 !תלחנ תא סתתכל ■ושע ןיא סאל ןבלאר לש ליכא יחא אלהש קחכי ןב לשעל ןכיאר לש תלחנ תתכל סייק קחני ןי1>
 כ תינכלל היכבל)לשע תלכבל ןכלאר תלחכ תא סתתנל ישעל סימ ןיא סאל ליכב יגבל לטבל לא ושע ןכ זפילאל 'ןכל ארל
 !א ןהטכ טכלי ןהינבל לא ליכא תלחא לנייהד קחצי תלככל לתלחכ תא סתתכל ןכלאר לש ויבאל ןיחא ןיא םאל ליתלנ^
 תלחכ תא סתתכל תיתא תלכב אלל תוחא אל םיחא יכב חלל םיחא אל ןבלאר לס ליבאל ןיא סאל ןהיתלכב ינבלל ןהיתמב^
 !א לטב ינבלל לאעמשי לס ויכבל לא ליבא יבא יתא לאעמשיל סתתכל םהרבא ןיא סאל ליכא יבא יכא םהרבאל ןכלא־*
 *^ו׳דודרא תרחנ וחנס־/זרסרו וזרוחא יידו וורוזיא אי* 1רוו יו*יוזי יי*1 _ ו יי ■<

 ןי׳77׳*׳ """"י׳" ;י ׳ " *׳1׳י' ־׳,׳ ״•׳־׳־,,׳י׳ ןיתדלק בחה לחאל באה יתא? באה יחאל
 תתשרמ התכ הככ ןיא סאל השרלי הנב סייק לעב ןיא סאל לתשא תא שרמ לעבהש המל סנל םלועל ןכל באה יבא יכאלל

 :ןישארה סדא דע ה;ה רדסה צככ
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 ינימש קדפ ןילזווב שי 4*%£8>

 הפייהזקה ןידקד אל /אכ׳יקלח ינש .יסונ ר
 סייק דזיפצנ היה אל ר־ח תמסבד נ־עא' ..
 ישהמ דויפלנ לש הדשכ קלח ס'לטונ!ייתמכ יכה וליפא
 .טונ ומה ןיא דניכ קויוננד אתפסיתנ אינמדנ יפח

 ארתפ אפכ

 היהש,
 >/ ־׳
 רמב

 ׳יפי

 :ןיקירה ינש 1לטונ

 )יבא תמ ץיזתיתפכ י5ארב
 כ סיכש יפ לט לכ ץבא ייתב
 ןיזיש 'ןינמ ןמכ )יבא יסכנב
 רמכ ןכיאר קתני ייחב
 בקעי יסכנכ סיכש יפ לטינ
 >כקז קזיכי 4ישככב אל לבא

 יפלטמ קעיהיה אלקויהימשכ סייקכקעי היה סא ירהש
 בקעי חכח׳ריל בה ןביאר ךכליה איה טישפירהש סיכש
 אצי בע )יבא לש וייטישפ קלח אלא ליטי אל קתני יסכנכ
 ןיאש המ אכ מג יאה יכ יואר ירק אלל ןכ שרפל יל היה
 ילק אה אצא קחני יסכנכ )שעמ סיכש׳יפ לטמ ןבואר

 אלש קמני יסכנכ )יתאמ סיכשיפ לטיב ןבואר הת יואר
 ןיזתמ) ;דאל היל המי בקעי םלועמ ןהב קזחוה

 'יק^רח ש^לש וידסג דחפלצ תונכ 'ינתמ
 תצמ יאצוי םע היהש ןהיבא קירה הילחנב
 רוככ היהשו רפח יסכנכ ויחא סע וקולחו

 ט4

 "פ] ןימ^די״ושגיו 3ארשי ןרא תלחמ הלקנכ 'יכתח
 ץכה>ב>ןנ׳עת£אי ןיתאל סרוק ןכ לשוכירי יאנמ לכ
 . טק) יכה סממ ןכה ס)קמכ תלוייכ

 רפח •תסנכ ןהיבא קלח )לקנ דקפלצ תמכ ירהש הל
 ,ר)ח:ן*יב6דתפ>ל *$יקמכ
 >^ימ היה*. דחפ3צ ןהיבא
 ץדזיל תנכנהץבהשטדצמ
 מ>4עליגש3 3תינהיה אל

 !צ)) 3׳א>ה (ראכ קלק
 ח*>מ4נמאדפ ©׳דצממ אני

 י/*>ל אצעייאהיבסקד
 > ןיאה יאבצ אלןץראה הקלקתכ סירצמ
 ץר(*)וקגכנ הל םירצמ יאנויס ע׳עאויארקמ ןל אקפע
 טגאיקל )הימ ןיאב קלק ןלטנ אל)רבדמב )תמ אצא

 ^א8מומ*ה)יד3>ע םירצממ קעזלסוןבואר אני סאש
 )תידקאןבקעמ*)>הרשע סינכ ןבוארל ץלאל יסנככס קמגי יס-׳יעיייזית^תםיכט׳ע <׳*׳״•? {•״!י7,%ימ ,!!־׳ן
 ןב)(*רצ ידהו:קןאריצב הרשע דגנכ קלח ןועמש ןכ

 ןהיבא יקכיככ דחאגבימ יבזו ץראה הקלחתנ ןיעמש)
 טיעב'גציה יאלקח אי>> גב ןל אקפכ ןיתינתמד השלש לבז )קלח )יתומ ו!טכ ךכיפל רבדמב תמו סירצחמ אצי דתפלצו

 ^)יכלתפצצהיהש ויבא רפח ןכו סירשע ןכ איהשכ סירנתמ אני דחהלצד השעמ הנה אכי מ יאה יכבד ישנרפל
 1ץלח־>. ׳ י םיקלח השלש ינהל'ארמגכ הינימ ןכיפליד 'וגו סהצ ןתת ןתנד קיספה ןמ דימצל ךל שי יללה ירבד

 וכפויירנממ ואני סה סגש ןמנעקלת דבל םירצמ אניימ היהש ןהיבא קלק ייכב ילטב)םיינחמ אני רפחל רפת יסכנכ
 עשריל ןכה ׳וקמב איה ירה ןבה תבד ןהיניב ןהטא׳לקנ חפלצ יחא יקלחש העשב רפח יסכנמ ןהיבא ק'ת ילכיק דחפלנ
 סא סע םינש יפ ליטיל ייאר היה)ריכב דחפלצ היהש) ימדוק ובירי יאצמ הלחנב סדיקה לכ ליעל יצתקלכ ןיתאה

 ימכו׳מגב רמאדכםירצמ ייצוילאיה תקזחומ לארשי ץרא קזחומבכ דארב לטונ רוכבה ןיאש ג׳עאו רפת יפנככ
 ה יכ רפחל אצמי רשא לכב סיגש יפ שריי דקבלצ אצמנ רפח ימקמ דתפלצ ויח סא׳יפאג^חד יקלחה רפא קיזחהש
 רפח יסכמ דחפלנ תרוכב קלח תשרמ ויה ויתימ יכה יליפא סייק דקפלנ היה אל דפק תמשכד ג עאווניא ת שאל
 יומככ יוארכ לטמ ריכבה ןיא דציכ תיריכבל אתפסותב אידהב אינתלכ רפח יסנכב זתיטשפ קלח תישרניד יביס

 קחצי ייחכ תמש בקעי ןמכ )יבא יבא יסכנב סיכש יפ לטמ ןיא)ויבא יסכנב סיכש יפ לטינ )יבא ייקב ויבא תמ
 קחצי תמשכ סייק כקעי היה סא׳יפא ירהש וכיקז קקציישככב אל לבא׳יכש יכ בקעי יסכנכ לטנכ רוכבה ןכיאר ירה

 ס קלק ;אלא ליטי אל קחצי יסכנב בקעי חכח שריצ אבה ןבואר ךכציה אוה טושפ יר הש םלש יפ ל טינ בקעי היה
 קחציייחב תמש פ'עא רטנ בקעי היה סאש ויבא יבא יסכמ סינשיפ לטמ ןא רוכב ןיכא היה סא)ויבא לש יתיטישפ
 חיטישפ קלקל ןיכ הרוכב קלקל ןיב דמוע בא םוקמב ןבהש קחצי יסכנב ויבא בקעי תרוכב קלק לטמו ןבואר אב ילה
 תיצת יתכ יכהו רפח יסכנכ ןהיבא תריבב קלח תשריי רפח ייחב דקפלצ ת״שפ עאל רפח יסכנב דחפלצ תונכל ה הו
 טבשמ רמאנ)הציפכ ןינעל טפשמ רמאנ אילדרב ןהכ אבא ססב רמא ל*ר סתה ימכ׳ירמא)ימלשורי דומלתב אידהב
 האור י התא הליפנ ןיינעל ןא ויבא תטישפ ליטיל םייק וליאכ ןכה תא האור התא הטישפ ןייכיעל המ הטישפ ןיינעל

 :הכלה ןכו תאז יצילמל הכרבל קידצ רכז ןואג לאננח 'ר שוריפמ ויכא תליפכ ליטיל סייק וליאכ ןכה תא
 ואל ,ןיפ לצ ינישה ססו סיתיה ירכדב בתכד יאהו היה רוכב דחפלצד ןניפצי הרובכ קלק וז תרבעהו ארמגב ןנירחאדמנ
 דעצגאד ,תימל׳כיאו ירייא דעלג טא ריכמבו רכח טא דעלגב אלא ללכ ןיתאב ליעל ירייא אל אהל רמאק ןיתאל יניס

 ומצע דקפלצ קלחו הרוכב יקלח יכס סיקלק נ ילה;דעלג ןב רפח ק בתכדכ ונכ ןכ רמולכ דועלנצ יניס יניש יאתו יאק
 אתיס ׳י השכח ילבח ולפיי בתכדכ דחפלצ תמבל סהל היהש סיקלק׳ד ׳ינתמב בישחק אלד יאהו סירצמ יאצוימ היהש

 וצנה אלד׳מעט ונייה רמגפ׳ירמאדכ ויסכנב קלק ולטנו תמד אבאד אחא לח והל הוהד )הדיד עבראו תיפא יתכ אתיסד
 'יה ירהד ןידה אוהד רפח יסכנכ ן־קאה סע לוטיל ןבה םוקמב איה ירה ןבה תבד קיעמשא רככ אהד ידימ עמשמ
 רלטנדמ הל'יעמש אהץראההקלחתכ סירצמ יאצוילד ןניעוחשאל יא חאה יסכנכ ןיחאה סעלו טילקה סיקמב
 ''לאה קלחתנ םירצמ יאצוילד יצימ אתלתקיעמשא יכתקד שיקלת׳גיצהב לכא סירצח יאצממ היהש ליבשכ דחפלצ קלח

 >ג :יצש יפ לטכ הכ לעכו םירכס יאצמל איה תקזחומ לארשי זראו ןיקאה םע שריל ןככ איה ןכה ןיכי
 ז



 גפ ק .ו&צגזסי■ ארחב אבב יגימט קרפ ןיאחונ
 סשירי׳ריתנ הייטנש סירצח 'אנ>י לש׳זנשה יפכ קאק׳קלויתג ןיאה יאבל רמולכןראה 'ןילזעיג ז״רלנ,%
 היהפ ימי ן חנמ ןה הושרי יליאכ ןואה 'ק;תתנ סידנתמ ספתנל היינש הנשנ מתנם יישאיק ןטזט ׳פ)ני>״ני״א>י
 רמאנש דחא קלמ אלא םלוכ ןיב ילטנ אל דינ סיננ הרשע ול ייהש יחי יק לק לכ לטנ יפא >•,(•,א^יאיהג הפט 13
 ןייממ תומשל: 'וני ןרהאי השמ ידיקפמ שיא היה אל הלאני יהב כפכדנאימ תיכרעד .יינ>>^1)(<5 ן׳יזי.י ׳(ינכקמנפכ

 , , , , פמ׳ניג׳ ״מ״מ^^פיהא'
 הישאי ר אינתר ץראה הקרחחנ ירגב יאצויר םאר ןאמב ןנח רג
 םז־רובא הוטסימשיל רבאנש ץראה הקלחהב'חצמ יאצויל ־וטוא
 הלאכ 'לאל הלחנ נ ץ ראה קלחה הלאל םייקמ *גא חפ אלא ולחני
 ץראה הקלחהנ ץראה יאבל רמוא ןתנוי יבר םילפטה תא איצוהל
 מ תונשל םייקנ ינא הכ אלא הלחנכ ץראה קלחההלאל׳נש

 לכש םלועבש תולחנ לכמ וז תלחנ הנושפ ולחני םחונא תוטס
 יבר רמא ן״ח ץשר1י םיחנ ןאכו םיתמ ןישרוי ןייח םלועבש תלחנ

 "א 'יענ ץחש םינמב ןיחא ינשל חמור רבדה המל לשמ ךל לושמא
 רחא ןכ ול שישהו ןרוגל ובלחו׳ייב ינש ול שיזיאו א ןב ול שי תאל
 חיזחמו ןיקלחינש לטונסינב ינש ול שיש .רזו דחא קלחלטונ

 |י1ריזי3> /3יק ^1חגי מי־י/)>
 )^לי£^;)יןל)יל.)ןינה )ק] ןי י
 *יפ>0 ן>יןל3> סג^לינ ןקצלק״ר

 ^יד^ה)^יע3כעדכ>

 ,^3 ך י>רק) '!)ס ן^עגע
 יא^ל ׳ לאל ה סל 3/4 יי ר37י)
 י יז5ב3 אגס)!* ן׳ל^־יו,^
 י !ה6 ק^כ :הקלחמכ ן׳רז^ה'

 קירבממ אציש שירומ סיס םהל היה 'אל סאו ןהישירומ תמזב אצא םהינב אל> םה אל׳ראנ ןילח ;לחג וללש
 חלקת ל^ל ל" ת המ בתכ ירפ ■סנ ראב קלח ילשכ אלזא סימ אלב'ברמב ותומיש חאו דול ז11ובז*סהלה\יז^שז1ופ

 ןהיבא ליבשכ הב ןיכוז ;ןכיא ןהינב׳יתאו הכ ק1ת קל היה אלש ןהבש םיעשר יקופאלועלכסיסק־ק)םירי!ר3
 ןהיתומיא יבא תיכזבו ןהיבא יבא תוכזבולסנ םיננולתמו זכילגרמ יכב ןמקל׳ירמאדכ ידצמ יז*צ>ית ויה םא הציק/ וכמ
 תיליהו 'ירגתמ ואציש ןועמשו ןביארד סיסככצה רקא אלא ׳יאצמה רתא ןיכלוה ן״אד םירצמ יאצמל אלו ץראה יאבל :
 תרשעה וישכע לבא ןלוכ דגמ דתאה לשוכ היה םחצממ יאצמ רתה ןכילזא הוה יא דחא הזו הרשע הז רבדמב סיכב
 ;סירנמ יאצמ רחאד עמשמד םתמא תיטמ תנמשל ס״קח טא המ אלא : דתא קלמ לטנ רקאהו םיקלמ * ןילמזכ

 ׳אי ןועמשו ןבואר יכב ולטנש רקאלד ולחני סקוכא תוטמ תומ*ל ימא יכללד ליזאו סרפמו הלחנה קלחל וכל שי ימב

 ,םדצמ יאצממ ויהש ןימא ינשי דציכ ׳אתפסותב אינת יכהו הצמח לטמ ןועמש לש וכבו םיקלמ א*מ הצחמ ןיצטונ
 'וריזחה ךתל לטנ׳חאהו׳יתל׳ס ךזי6 ךתל ולטנ עשת׳יכתל^מייהד ןירוב ה תיכ׳המפלו קא ןכ ול שי דחאלו טכ'ט ול שי
 ינקו םירוכ ןהש הצחמ לטנ לתאו יצחו םירוכ ןהש הצממ ולטונ ןימא ס םהינבל סוסירזהי תמאה ורזחו םהיתובאל
 ,סניש ירפיסכ אתיירע לש העצה איה ךכ סייקה תא ןישרוי םיתמה ןאכי סיתמהתא ןישיוי ןיימ םיקמ לכב !רמאש והזו
 רבדה התל לשמל רמוא סייקה תא ־ןישרוי םיתחה ןאכו םיתמה תא ןישרמ סייס רזתכש תולחנ לכמ ןז הלתס בותכה
 וכ לזהי ןיאס׳נ ולענ וליאו האס לסכ הז ץרמל ואצי)סינב ׳ג ול הזלו דמא ק ול הזל ריעבו*הש סיכהכ ןימא יכסצ המוד

 ושירזהז ןיא־ס השלש לטנ וליאו האס למנ הז ץראה יאבב רמזא התא וב אצמכ הנשכ וקלחו ורזחו ןהיבא לצא
 ןויעתשא ץראה קלחת הלאל יארק ינש ימקותגי אתשהו ליעל תישירפרכהושב וקלסו חזמוסייחסיתק ושריו ןהיתובא
 סילניי יאנייל וליאכ ולסכש המ והיניב קולקל הקולח ןיינעל םתמא תוטמ תותסל יכהאו דמא קלח דחא לכ צומי6
 ־וגתהוסינהכ סיחא טש ;ןבואר יכב לכ דעכ םיקלחה וליאמ ןועמש ןכ לטונו ולטנש םיקלמ והנה וןילחתנ סהיתיכא

 וליאל. ;הושב ןהטסל תינתינה תמחתה לכ קולקל ןהיציב
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 ק1־חונ שי ,<?*$ *ע יניטש קרפ

 'יעכ׳ופנ ץקלוחז ןיר״חז קינא יבא לגא ״■,,,״״
 קיכח יבא לגא סיריזחחל ישל9 מחןןי

 :יגש ןתיאי׳נסיככ יכס ןל) םירצוימ אציס סדא׳רפל סגייו
 כ אעשהז סי:ם התירחא ןכ הזל 1י נ

 שי ןהיבא יבאל'ריזח/שכ
 )תנמש השפ ק>5חל) ריזחל
 רעוי הזל שריל לל ןיאנ׳יאב
 א יבא אצי אל סאש הזלמ

 ןהיתיכא אנא׳ילצחת ןהיבא
 אזשכ זקללתי המל ןמצע
 'לה ייבאל דחא לב רדחמו:ב
 אלו ויכבל שרויו ריזחי בא לב
 א5ה 'חאקל אהו ויחא יכבל
 ןיאו סינהכ םיחא'בל לשמ
 הציטקג אל ןהיבא ריכזמ

 •י ׳׳־ •*י אי 1 4־י -י 1 א*

 ןיקידוהו ןמזו חו ןהיבא ינא 1לצא׳יריזחשו
 ודיאל)ולאיר רפוא רזעירא ןנ שר הושנ
 תוארקמ יגש םייקתי ידב ץ*אה קירחהג
 1לטונ םירצמ יאצויס תיח רציב אה אאה
 ץראה יאנב היה םירצנ יאצוי םע וק1־ח
 ןאבמז ןאכמ ץראה יאנ םע וקירח רטונ

 וקילח *רטונ

 ארחב אבב

 היל תיל 'רזח1 ץראה יאבל)םירצמ יאצויל וליאלו ולי6ל
 דחפלצתינכד היכילא ריפש׳מקיתימ *יכתחו אצת יאהל

 יירכמ יאצויל ימכ היל תיא אהד םיקלח ג ולטב יחכ הידידל
 רמאד ןאחב ןכת ליעל חמ^ד ינייהו ץראה הקלחתב

 ןיאה הקל קתנ םירכמ יאכייל
 הי&אי ׳ך יכתח ןכירחא אלו
 יכ יזיכ׳מקותימד םישמ איה

 *ז^ייח קיה;•לזעלא ןכ ןעמש
 איה םא פה 'וכ םירצמ

 יאבמ סירצח יאצוימ
 ;,ירצממ׳ניש ןבואר ןוגכ׳ראה

 בדנמ'יכב ׳ילוהז כ ןכ אוהו
 ©ילפט ויה ויכבו ןבואר תמו
 ץלמי וניאו ץראל ןתסיככב

 '\^י*יףחצע ליבשכ לוטיל
 !יבשכ דחא קלח ןהיניב ןילטוכ םירשע ינב ןניאש יפל

 מ אלו ץראה יאבמ היה : ס ירצח יאצממ היהש ןבואר
 '"יכבהו ןגמ'ילכמכ'ינכ'ילוהש ןבוארש ןומ 'ירצמ יאצממ
 ':©ירשע ינכ ויה ץראל וסנכנשכו ןתאיציב םילפט ויה
 ןכזאר^יסכ ימניא ץיאה יאב םע וקלח דחא לכ ןילטיכ
 4אחו 'רבדמב סיכב דילוהו סירשע ק היה אל םירצממ
 ייאב ןהש ליבסב ןקלח ןילממ ץר^יל וסנככ סיכבהי ןנואל

 היה :םיקלח 'י ןילממ'י סה סא ן ראה

 ןאכג

 תומשל תכיחל היה הז שוריפלד השקו אמלעב לשחל אלא
 םלבל תיבא אלא תיכא יבא ןיאשכד ויתובא תיבא תיטיל
 יכיכר איבהש תפסיתכ דועו רזחב ידימ הינימ אקבכ חל
 ןל שי׳זל ייצח יאצממ ויהש ןיחא ינש א !ז יכ תק אל לאמ־ ש
 [ותכה רזמ אבי״רל׳רנו ןהיבאו *חא ינש יגתק אלו'ונו
 'ושג ןיחא ינש יתיא ןיקליחש ןהיבא לצא ןיריזחמשכ א ;ה
 ינש ךנהמ ביתכ תיזג אכה ךכ ןידה ןיא אתלעבד ג עח
 השורי'ידכ ואל סייק התא׳ישרוי םיתמ רילאקדהו 7וארקס
 דימל ןיב הניח אקפכ יאמ תיאי השירי ןיעכ אצא םיימ
 ן׳יאה יאבל ד׳מצ ןיב ץראה הק1חתכ םירצמ יאצמל

 הזשכ וקלחי תובאה ולטנש המלכ ןהיתיבאל ץראה יאכ לכ ןיריזקמשכ אעשהל הקלסתנ
 י©זל ©אי יאל םיחא ןכיא סא לכא הושב ןיקלותו ןירזוח ןיחא ן השכ אקודד ליו הקלחתכ םירצמ יאצמל וליאכ אוה יידה
 ןבוארל היפד אהו הושכ׳ילטוכ ןלוכ׳ירצמ יאצמל ד תל לכא דחא ךתל לטמ הזו סיכתל ט לטונ הז רמא הוליסיכב עש*ו
 ידגנכ דתאה לטמ היה סיממ יאציי רתכ ןכיל/א יח לחא הח הרשע הז רבדמכ סיכב ולליהו םירצוימ ואנש ז יעמש נ
 •ןיה ץראה יאבל ד ימל סנ כ אל םיקא ןועחשו ןב וארכ יריית אל לתא קלח לטינ דקאהי׳רשע םילטונ וישכע :בא ןליב
 הנימאקפכז הישב ןיקלוח לארשיתיכא לכ ןהיתיכאל םיריזחמ סינבהשכד שרפמ תירו סל םיי־במ אלא הישב ןיקלית
 ׳©לוכ ץראל וסככשכ ןהיככו רכלמב ותמו סירצמ יאצממ םירשע יכב תמא ויה סאש סילפט ןיכעל ץראה יאבצ דימל ןיב
 £) וא סולפ םילממ ויה אל ץראה יאבל דימלו ןילטוכ ויה הקלחתכ םירכמ יאנמל ד חל דחפלצ תמבכ םישנ וא ס לבו?
 ןילטט ץיאה יאבל דלימל 'היכב >א סה )א כ יכב היה ץראל ואבשכו תיבא אלו׳סילפט םירצממ יאצי סא אכפיא
 ^ווחשלד םבידלאישק דועו םיקא ינש אתלסיתכ טקנ יאחאד ושוריפל אישקי ןי לטונ ןיא םירצמ יאצחל ד מל>
 _/_— ___1!רו(וו •>•>411 .•£••••• >>>^^ !>_. .<■>4 ****■(•* מחוד^

 בא לצא

 ־♦בח*מ0 תשח בה 2ישי נכנ תנו סבש יתיחבש ובח ןתיחנ ויוש יריזחמ ןיחש ת רפנ ממ ךירכו וכלחכש ?ח יעג
 'דאב ןאכמו ןאבמ יקלח לטכ ןאכמו ןאכמ :קחודו א עב ץרתל קחד ת׳רז הטח ותואבש תיבאל אקוד ולחנת תינא
 ומצע סירטכוקב איבהש אתפסותכ חכותדכיראה יאבמו םירצמ יאצממ היהש ומצע ליבשכ שיקלק ב לטונש ירייא'א
 ־יאצממ אלו !׳לאה יאבמ^אומ תמרעמ אלו םירצמ יאצממ היה דציכ םירצמ יאגויצ הקלתתכ ןא ימיא ש*י יכתקד
 ןמו םירצמ יאצממ ייהש ץראב םיקלח ׳ג ולטנ בלכו עשוהי רמוא סיר היה ןכו ,וכי ןאכמו ןאכמ קלח לטונ םירצמ

 ׳אהד באומ תיבלעכ ונמנ ץראה אב תחתמ בלכו עשוהי כ'אד חיתו םילממ לס םקלח ולעני באומ תמרעכ םידמועה׳
 אלא 1!רשי תא סכרפ אלו רסענ האמ ןכ היה עשוהי אהי סיככמ׳ירותי ונמנ תמרעכ כ'או ץראה ק1חת הלאל בית£
 כ ןיכרעמ ןבירמג אלימו דבע יחצישכ הצס םיעברא ןב ביתכדכ ס ינמש ןב ימכ היה בלכ ןכו הכש הצחש ו םירשע
 הלעמ *ירמנ אל הלעמו הנש םירשע ןב׳י לארשי !ש ןינמב ביתכד 3 עא ןיכרעמ ם ןב לע הרזגנ אלל ןייקל קירמנד^
 ה^בו׳אוח תמיע לש 'ינמכ ביתכ יכיה כ או ינ*ס רבדמב ןכ ימכ ונמנ ס יכבמ ירתי באומ תיכרעב ינמנדמי ןיכיג^י
 דאשכאלה ע ־טכמ׳ירתי וכחמ ןייכו ןונ ןב עשוהיו 'גופי ןב בלכ סא יכ שיא סהמ׳תט אלומו השח ידזקפח שיא היה אל
 ןכמ תיתע לע רזג׳רזגנ אלד ןמקל ירמאדכ ץלאל וסנכנש דע ותח אלו בקעי ימיכ ודלונש הסנמ ןב ריכמו השכמק יאי
 ''עיצע׳יזג^שןי׳יאר ייהש ןילהאי השת ידוקפמ שיא היה אל הלאבו ארק רמאק אכהד אכישרל׳ני םיששמ םירתינ 0ד6•

 תמלסכ י ןושאר קנעכ ס טנ ניה אצד ןיפ ןכ עשוהינ גנפי ןכ בלכ סא ינ הריזג



 דפק ארזסאכב יניעמ קרפ ןייוחונ עי 46960>.}

 סירצחמ׳צישכ 'כ ןכ היהש ןבואר ןמכ ןאכמו ןאכמ זייהי-
 ןתסינכב'ישמח ינכ ויה םינכל* /ימ) רבדמכ*'סינכ דיצ!ה
 םילטמו ראה יאכ ןהש ןמצע לטשכ ןקלח קלטמ ץלאל ,

 שיי סירצמת׳יאצוימ היהש ןהיבא ליבשכ דחא קלתימנ
 ןאכמ) ןאכמ היה םישרפמ
 ץראה יאכמו׳ירנמ יאצ^מ
 ןכמ. רתי םירצממ אציש ןמ}

 ןנירמאד ץראל סנכע ׳ישש
 ןבמ תט הריזג >גנ אל ןחקל
 א רכנ יאה היל הוהד סישיג
 יאבמו סירצמ׳יאצוימ/תכןע
 'יקלח'ינש לנוכי ךכציק קאג

 יאב םלשמד איה אתלרל״אלו
 הלאל תכ יכד לוטי אצ ץראה
 *ז יאצמ ינכא ץראה קלח/*
 היה אלש בתכד אזןי־תידמ■
 ןרהאל השמ ידוקפמ שיא ןה3
 םירצממ יאצויא אלו ןהכה
 דיחלל שי והימו יאק ןמ<ע
 ינתלמ, םיקלח ינש לטמר
 רמוא ש ר היה ןכו תפסו/י״ו
 םיקלח ׳נ ולטנ כל*עשז־יי 1
 םירצוי יאצממ ויהש הלקנה

 נ ׳ילגרמ לש םקלח זלטכשי באומ תיברעכ םידמועה ןמו
 ק !ת ליעיל ץראל ואבש ןהינבל היהש פ״עא סיצגרוי
 עשוהי אלא ולטנ אל יכה וליפא׳ירצמ'יאצממ ויהש ןהיפבו €
 ןמקל םהה םישנאה ןח ויק בתכדכ םקלח )לטנש בלב* (
 'ידצ אבי עסר׳ייחתנ'רות רמאש םקלחב ויהש ןיתעמשכו. .
 םיננולתמו י לגרמל היה אלש יעמש ארקחד וקלחב הכזיו
 ברמב תמ וניבא קפלצ׳ונבז׳מאקדח ץראכ ׳לק תרק׳דעו
 ׳יי לע םידעונה םילג רמ ןליא הדעה ךיתב היה אל אוהו
 וניבא םש ערגי התל )עמשמכ חרק תדע סינכללתמ )ליא
 תרק 'דעו סיככילתמח אל)םילגרממ אל היה אלד רחאמ .

 ןהיתטא׳וכזכ זראב קלח ןהינב ןלטנ אל ךנה לכד ללכמ
 תלעבש םיננולתמ שרפמ ןמקל חרק תדעו םיננולתמ =
 ראב קלח םהל היה אלו שיא 'יתאמו ס־שמח ונייהד חרק
 סיננילתמ ויהש יפ לע ןא םקלח תא ןסיכב ולטונ אל□
 םיטבש לכ וכזו ןמד והנתילד ןאמכ אלא סירנמ םיאצוימ
 םיננולתמ אלכ םירצמ יאצמל הקלחתכ וליאכ סקלקה
 היל ריבס אנת יאהו אתרופ לחאו דחא לכ קלח הברתנו
 אנקסחד רמימל אכיאו ץראה הקלחתנ םירצמ יאצמל
 וליאו וליאל רמאד איה רועלא ןכ ןיעמש יברד אתלימ־*
 ואבש סיכילתמ! םילגרמ לש םינבהו :ץראה הקלחתנ
 טא "וכזב ולטי ןהיבא ליבשב לוטיל ןילזכי ויה אלו ץראצ

 ו^לטנ בי־לכו עשוה*םילגרמ ןאכמו ןאכמ
 ןה ל היה אל חרק חדעו ןיגנולחפ םקלח
 ןהיבא יבא תוכזכ ולטנ סינכה ץראכ קלה
 ל^הד אעמשמ יאמ ןהתוכא יבא תוכזכו
 ביתכ חצנ יאצויכ םתמא חוטמתומשל
 יתתנו ביתכד אל רמאק םיטבשל אמליר
 *סה השורי ה ינא השרומ סכל .רתוא
 רבאק סירצמ יאצוילו םכיתובאמ סכל

 לפכי א ףסויו דחפלצ ברל ןכיס *,והל
 אמלשכ ייכאל א*פ בר ל״א •י שחי השנמ

 ונייהד ץראה קלחתנ םירצמ אצויל רמל
 סעמח טעמלו ותלחנ סרה ברל ביתכד

 אלא ותלחנ

 לצברק ברל ביתכי ונייה םירצמ יאצ מל ד״מל אמצשב
 להס פ עא הברת 'ירצמ תאטיב ברל ותלחנ
 פ עא טיעמת'ילכמ תאיציכ טעמלו ץראל ותסיככב טעומ

 ומכ ירפ סכ שירד יכהד ן ראה תסינכב בר התע איהש
 איכתל סירטנזקכ אטהס
 אציש ירה הברת ברל אידהכ
 ןתסינכב)׳ירצחמ סינכ י ומע
 ארוק השמח אצא ואצמנ אל
 שוריפ הברת ברל ןהילע ינא
 רשע )ראשכש הסמח ןיצטונש
 ןתלחנ הברתנ ירה םיקלח
 אהל אימד אל אפ־ס והימו
 אשחק סהמע ואציש ינתקל
 ש ןתסינכב)םירצממ סינכ
 נילע ינא ארוק הרשע )אצויכ
 תלחנ אתשהד טיעמת טעמל
 המב 'טעמתנ אל ש ׳ל ק ןתוא
 ןילטמ ס תד הרשע ואצמנש
 ודלונש השמחו םיקלח השמח
 סע ןהיבא קלחב םיקלוח
 הארנו םינושארה השימחה
 ף/ימ פיסו אשירד אב׳שרל
 ת ואצויש ןתוא ית״ש ןוגכ

 לכ רכדולב ותמ יאדוד ץראל וסנכנ אלו ערז אלב׳ירצממ
 ותמש׳שיר ידיימו'ירצממ ואצישכ םירשע יכב ויהש ןתיא

 ותמ ופיסבו רבדמב ודלונ <נב שמחו ומע ואצניס׳רשעק
 אימוד פיסיוה אתשהו׳י דבדמב ורצונו ומע ואציש 'שמח

 באה׳אטיל ךל החד ומע )אצייש קנד״יפס ימנ יתא) שי רד
 'בירלו בדחב ודלונו ותח ןתואש למימל יעבד סושמ אלא
 ריפס עמשמ הברת ברלח אהד סרטנוקה שריפ לע השק

 ביתכ רככ אהד סוסמ יאו הברת התע בל אוהש ימל יפט
 סירנמ תאטיב בר היהש יחל כ'א ץראה קלחת הלאל
 *תכד ונייה רגד ול האדנ)אקפנ סתובא תיטמ תימשלמ
 ל דימל אמלשב ע׳הו םירפסכ בתבס ומכ טעמל בר ןיב
 רשע וה ל דה/ירנמיאנוימ ןיחא ב ווה םאל׳ירנח יאנויל
 םינב יכס סא יכ ןהל ןיא ןיחא ינשו ץראה יאבמ סינכ
 ןיבורמ ןהש פ״עא ולטנ אל הרשע ןתוא ירה ץראה ,אבוי
 בל ןיב ונייה ןיטעזמ ןהש סינכ טס ומכ סאיב
 גלפתיא 'יטבסלד ארק יאהמ שירד ןמקלד ג עא טעמל
 ךימסב ךירפ אהדעד/ל ׳שרד איהה׳יתעלאטמ אצ תשה
 םיטבשל יאו ףסמ ינכ וחונ אק יאמא ץראה יאבל ד״מל
 קיסא אל יאדו אלא אמלע ילוכל וחווצ ריפש גלפתיא
 6 יפל איוה ילפסד אשרד איההו השרד איהה אתעדא

 ןאמלו ן אכקסחה
 היהש סהטא קלח לכא םירצמ יאצוימ מה סא ןהיבא

 טכולממ לשו םילגרמה ןמ בלכו עצוהיל ןתינ קלח *תוא םירצמ יאנויח ויהש ומצע םהיבא לטשכ לו טיל םהל יואר
 [לאה יאכל ד׳מל טא אפיס ךהליקוח ןחקלו ןיחא ןהיתומאל היה אל סא ןהיתומא יבא תוכזכו : סיטכשל לכל• ןתינ

 ץראה הקלחתנ םירצמ יאנויל הינימ 'יפליד רמאק __
 סכל יאדול ןהל רחאק םירצמ אכיילו : רמאק*ירצמח יאצ)יל אצ)ץראה הקלקתנ סהל בקעי ינכ רשע טס רמאק '*טבשל
 הברת ברל ג/לכד ונייה ץראה קלויתנ םירכזכ יאצייל ימאל ןאמל אמלספ ג״הד יניעב האלנ : הז קוספ למא3

 אלא :ותלחנ טיעמת טעמלו ,תלתצ
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 , וחתפשכ ־,!..יגיםש ןחפ ץדחוג

 *אמ לקלקתנ "ראהיאבל ד*תל אלא והל מה אבאד יחא ירמ ץראה יאבל רויאל ןאמלו
 ימל בר ןיכ יאק״יסרג אלו׳ישק תוגו אצס ץראה יאבל ד״תלד איגגש הלס עמשמ
 גרדמלךירטציא אהד ידית ירשקאל יבא רפק תתחזי אלא ומנע דזיעלצ תחקוי סננכ ילעיב

 הזכ הז סיטכשה לכ וקקלש גלפתיא הדעה ךיאכ היהאל אנה) רתאק יאמ כ'א א״יתי ןהיבא
 טעזמה אןיפכ יאמ רמוגו סידעננה

 חברח בר1? יאמ ץראה יאכ^ ימ1? אייא
 יסאיל אפפ בר ה>ר ר״או אישק וחלחנ
 ז*>זקר וניה םירצמ׳יאצוייר ר םיראמיושב
 'ראח יאבל ד סל אלא רחפלצ תונכ ;חווצ
 ל׳א לוקשלר חיתיל אה ןהוונתאפא

 אפפ בר לא רפח יסכנב לוטילו׳רזחל
 וניה 'ירצמ יאעיל דימל אמלשב ׳סאל
 יגב ו־סריו ביתכר ףסוי ינב ןחווצ אקר
 ץראח יאבל ר׳סל ארא עשוהי לא ףסוי

 'ילפט סושס ילוקש והלוב יחווצ אק יאמ
 הוה אל ם׳ש ייכא רמא והל ישיפנ ווחי
 ילקש אלד רח הת רס י אר׳יקש אלר דה

 'יעביא
 ואכמנ אל ןתסינכב!סייגממ סינב

 למע )אנויס ירה זת3חכ הברת ברל

 י ן י־ ־־ * ׳ ־׳ ' י׳

 יפא סתלעכ היה אלש היכ*מ
 אהד 'רזק ידי לע ןילשלכ היה
 םילגרמ י:כ ל־על ןערחא
 תוכזב ולחנ סינכולתח יכבו

 £ יבא'וכסו ןהיבא יכא
 ןכיעלד שיעל ןיאו ןהיתומא
 ילקשד יכיה יכ אהד הרוכב
 ןהל א בד ג עא תוטישפ קלס
 קלח ולטי ב״הןה־באחכוי
 דמל אבשרל'ק דועו הרוכב
 רמאק יכיה ץראה יאבל
 1 עשוהי םילגרמ ליעל
 אל אלהו ,םקלח ולטנ בלכו
 לכל ללכ ץראב קלח סהל היה►

 'חית יכו7ראב ואב אלש קוא-
 ידילע ןהל עיגהש קלח ילטנ
 אהראל ואבש סהיככמ הרת*

 , . ״ ןהינבד ןמקל׳ילמאד התיל
 ד מ3ד ׳ שריפ ש׳רו ןיינע תיכזכ ולטנ םירשע ינב ויהש!
 שרפמו ילגלק קלח בלכו׳שיהיידיח ולטונ אל׳ראה יאבלד
 ןאמלו :היטשפכ )יק שממ םישנ אה ןמ וית

 ה יפ לע
 יהש ןיב
 יה ותוא
 קל חקי
 7 הינימ
 מ לבא
 השקמ

 יניכ בל
 הירתב
 א ולחני
 תסינכב
 )ותיאלו
 תאיניכ
 יכ התע

 יברתנס
 ירפיסב

 ג ותייחנ
 י
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 ׳ע ינא אייק רשע ואנחנ ןתסינככו
 ןלילצ חישק*• נ תקתתשה רתכ ללזיכ אנימא ד*סדותלחנ
 ונעמל) ותלחנ הכות ייפנע נר א,ה0 !תיא ׳ברת ברל רמימל־ביל אהד אנ/י אוההד אניל ארח ינורתל׳יעיי אלד׳ישח■
 י־בייי 1״ל; ל״י איז זיג אלי זיא";זל״י ילאל ליעל נת־יב איה איבס',*",0י?מ/)ימעטע)מא)ל6

 ר!כיית הז ףא קלח? טעח הזנ הכרה לטוכ הזשכ אלא עמשמ טיעמתש

 ,י
 י י י; ! ״״ ׳ ״ די׳ 1 ־׳״7 ,־׳י ״׳ "י ״ שעת הזו הכרה גטוכ הזשכ אצת עמשמ טי
 ןניעמש םתיבא תוטמ תומחלמל הדיוהוא אניל יסכ הרזחבו זצחני קלחכ קלמ ימימל הזה ■בה אלא טיעמתי הביתהו
 ?היתובאל .ריזחיש,סרזק .קלח דחא לב ל טזנס ה־ישאי הליטנ עמשמ זניעמחי הברת דועו אנת יאהד היב^לאריפש הל
 0 ןזתח וניבא סש עיני החל דחעלצ תונב [חווצ אקד ונייה :.תלחנ ןתיי וירוקב יבל שיא ארקל הי־יסב בתבדכ

 :־םירכמ אנויח היהשונירא ^חזחולס ?רת !לטוי !יידי יד ... .1 !.* *,

 "?י•*?*׳ ד ״׳£,"1*1,1 ;־׳םע ",".־,"י? * * *נ!כ ןנ היה סא יפאו הנתינ ץראה יאבל ירהש ותיכזב
 ?יל/ייא זיאה יאבל הי תיאד ,אתד רבמ יסכנב ליטיצ הרזחל ל א ־ןב ,צ ןיאש ליבשב חמצ אקד יאה׳יאמ.׳,"
 יחבלנ וניבא ספ עיני החצ ירמאק יבהזטבשמכ ןהיתובאמ !ישרויו קר״חו וצטנפ המ ל, /;ייב,באל ,ירי,תמש הרזזי
 ץראב הלחנמיבא חא סהש רפח ינב .לעישכ ןב .ל היה יליא ונינקז רעמ ישנננ .יחא םע ׳ונזל זל היהש ,תחפשמ י,"מ,
 ייתחת סקפ ינב !א איה וא םיקלח ינש רובב אוהש וניבא ליטי״ינב צכל התוא שיריו ןהיבא רבחל התוא .ריזחי לארשי
 ¬ירזח ידי לע .יבא רפחמ וצ האבה .ת חנ שריל וניבא תמת םוקנ אל המל ןב ,יאש אתשהו .ילע !ייע ול ,יא סאו בתכינ
 .עדוי ויה• ויה .ינשרד ירמא ימנ ןמקל.ןימאה םע תשרוי ןבה תב ירהש ץראה יאבמ ויהש וינב ינב וא וינב

 רתוי .רבנו קנחמ וישנע .יהש <ןסיי ימיחיינ אקר ונייה :,תקלדנ ,ימבי תשרבמ .ימצש !יחאה םע שרית ןבה תבס
 ן לארשימ שיאו שיא לב קלחמ תטעומ יחא צ־ תלמנ התיהו סייצמן יאהוי לש ,"שחל אצא וצפנ אל ,הו םיטבש ואשמ
 ןס דחאכ אלא ילטנ אלש ןסוי ינב וחווצ ןידבו גילעתיא םיטבשל לארשי זיאי "ירתא ,חקל .הימו ה.שכ לוקש והלכ
 ?*ס :יגה יצמתל יעב אל ןמקל ,ל אימכחד סושמ אצא ןהלש טבשכ סיסבש ה להב לודג ןיאש ב עא םיטבשה

 ?יה אל םנו תומישנ וקלח םלחניש ןיאל שמנה בא םהל היה אל םצו ןדאל ןתסיככב סיושע ויה אצש ,ימותי םילבט
 כ רס הוה אלד דחפלצתינב• ףסזייצב תח״ינממש :הרזח ירי לע ונתמ !שרייש סייצמסאניש ש״>מ הלש סהל
 ןמחפ ואציש ותוא לכ ידצמ יאגויצ ד תד אנילאד יתרתח ינמ הזהד נ עאו ו יבא 1א אוה וא לקש אלד םיטבשה לבב
 ?הל הקלחתנ אל ואציש ןיצעטד םירנמיאנוימ !יה ןהיבא אצו ,ה אל ירהש זראב קלח ולטנ אצ בא אלב םירשע ןבוי
 יאנייס היהש יארמב .יבורקמ דקא תת ב א אני םאו סייפ ןבמ תזמע סייגממ םותי אני אלש יתרתיא אל יבה יבאו
 \ תדוןיפ יפצ שיא ירעישב איבתיכ ן ראב קלמ לוטיל ןידאר ויה אלש דתפלצ תיגנד אימוד וקלח ושירוהל סיוג*

 ־ 1?,־זי קלח ושרי ׳נק׳יעק!םילפשל ןממ סישצה תא איצוהל
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 ה פ ק ארחב אבב ינישש קרפ,. ,ןי^לחונ
 זובכו לרזח ,די לט אלא ןראב קלח ילטנ אל םירשע ןכמ תיחפ ץראל ןיסנכנה לכ ימכ ץראה
 מנכנס ןתוא לכד אתלימ ימרתיא אלד ליקש אלד דק הלה אל יכה וליפאו לוטי אל לאל סאל ס
 היהש ןתלאנ דחעלכ תלמכ הרזח ידי לע ןללכ ללטנ םירשע ןכמ ןיתלחפה ןימלתי םילפטהו םן
 לעמ ןהיכא ירה ןימדוק לחאל ליכא ירהש ןהיתומא יכאמ אלל ןהיכא יבאמ אל הרזחב ללטיל ן

 ■י*־־ ׳ - - ץ•

 אירו חווצו יארק היבתכ ינהאו חווצו אמית יכו חווצמל היד יעביא
 יארק והנינתכו ינהא אלו חווצו ףסוי ינכ אה יארק היכחכ א4 ינחא
 תניעכ ירוהו ,יא^י יניאל היל י^ניאד [1י עכעמ אק הנוט <דצןן םחה
 םע םא עשוהי םהילא רמאיו כהנד עשוהי וה 1ל רמאקד ונייהו אשיב

 םכירעב םכמצע ואנחהו וכל והל רפא הרעיה ךל הלע התא בר
 אטילש אלד ףסויו אערזט ןנא היל ורפא ער ןיע םבנ טולשת אלש
 רהבא ר רמאו ןיע ילע חרופ ןכ ףסוי חרופ ןכ ב׳חבד אשינ אגיע היב
 (^בהפ רמא אנינח יברכ יסוי יבר ןיע ילוע איא ןיע ילע ירקת לא
 ןיאו םכרילע סיסכס םיה םינש םימ הפ ץראה גרקכ בחל ונדיו
 םילג רפ םהב המלוש ןיעה ןיא ףסוי לש וערז ףא םהב תטלוש ןיעה

 ,עש היו יק רפאר אלוע רמא ילמ יגהנמ םקלח אטנ בלכו עשוח>
 .שממ ויח אמי ליא ויח יאמ םהה םישנאה ןמ ויח הנפי ןב בלכו ןוג ןב
 ן־דנופי ןב בלב בא יב שיא םהמ רתונ אדו אנ ירחא ארק בתב אתו
 אל חרק תדעו ןיננולחמ םקלחנ ץחש ויח יאמ אלא ןונ ק עבתיו
 עשותרי חרק תדעו ןיננולחב םילגרמ אינסהג ץראב קלח ןהל היה
 אל רכ םילגרמל ןיננולחמ שיקמ רמ אימק אל םקלח ולטנ בלבו

 אוהו הפלצ הז רנרמכחמ ונמא אינחר םילגרמל םיננולתמ שיקמ
 ןיננולחמ ולא׳ה לע םידעונה םילגרמ תרעהז הרעה ךותב היה אל
 שיקמ ו^ל רמ סכילנרמל ןיגנולתמ שיקמ רמ ועמשמב חדק תדע
 ןיננולחמ׳יקמר ןאמלו ימאל אפפ בר היל רמאו םילגרמל ןיגנולחמ
 היל םא לארשי ץרא הלוכל והרויו בלכועשוה► ולפכיא םילגרמל
 אמלשכ ייכאל אפפ בר היל 'םאו״ןנירמאק חרק הרעבש םיננולחמ

 ונייה ץו6-4ה הקלתתג םירצמ ׳אצויל רמאר ןאמל

 . .. , . * .. ,כייה> יכ ףסויד אער/מ >5
 רעי יכ ךל היהי רה םתה כתכדכ רעי ונייה דה ותזחל ןיששוק לכא ןיא רמולכ רהה יכל אנמי אל <יס)י י5כ ממאובתכד

 :יל המל יארק ירתי אנירחא ארק בתכהו :הילע הלוע ןיעה ןיא)זילע ןיטלושו ןיעה לע ןיל]־מ ק .יע ^,ע. . אן:*
 ןמקלו 'מ איכתד םילגרמל םיננולתמ שיקמ אל רמז םילגרמל םיננולתמ שיקמ רמ אישק אל ןכיסרג יכהד יניעכ הארנ
 זיארנז היל רחאק ךנהד אררג בגא אלא דקפלכ תוכב ליעל בתכ אהד איק אטישפד אתלימ דקפלנ הז :הל שרפמ

 רבדמב ןאכ׳מאכ רמוא אביקע יבר רבדמב עמ וניבא ירפיסכ אתיירב ךהד אשיר יכתק יכהד םירפסה ןמ רשקש יניעב
 אל והו :ששוקמ ונייהד ןניעמש הכמד דתפלכ ןלהל רמואה רבדמ ףא דמפלנ ןאכ רמואה רבלמ המ רבדמ ןלהל רמאנו
 תא םיצילמ המה רשא תאזה הערה הדעל יתמ דע והב ביתכל םילגרמ תדע וז :אכה יכרכ הלעה ךיתנזיי2י
 יאהו׳ה לע םידעונה ךתדע לכו התא ןכל והב בתכד קלק תדעבש םיננולתמ שרפמדכ םיננולתמ וליא • ראשק

 ־ ושריד יכיה יכו רקא קיספב ט/יבכו ליאוה שיקמ רמ :אוה היתלימד.אכקסמ ועמשמכ תרד תדע רמאקדי
 סידעונהו הדעה ךיתב /*> היב ביתכ א לד ןויכ שיקיה היל בישח אל שיקמ אל רמו ;סינכול תמה ימכ ושריי םילגרמה►
 ירה יקמ אלד רמא7 ןאמל|אחלםכד השמ לע סעה וכליו בתכדכ הבור אלא הלוכ אקויד ואל לאלשיל העלא הלוכל *
 ׳ אמייק )?א)הבוט טבשו טבש תלחנ לכ העלגנ םיקמד ןאמל אלא סטבסבש םיככזלתמ סהיכולד קלס ולחנ טבשו טבש לג

 ^?ייק :ולטנ אצ ףלאמ דתא קלח ולטאד ףליח צ אביא יארקתו ןל

 ע*"־,ן ,^׳חד 1׳מז^י- €

 מ ידוהדזאל וחנע ןימטהל
 היכתכ טהל אשיב אכיעו*

 :ףסוי יככ תת5ונלא7ןו . €
 ףיסוהל עשוהי םהל רחאיו '■

 הניע ןא לשעיא יא הלמכ
 סעסאש סכל קוב ינא 'בוס
 יחונו רעיה ןל הלע התא כ־ו

 הכבתו רעיה 'ורכ סתארכי
 רכו תכלכ 'שומ תיכ םש ךל
 ממא : סעוכ רמכ התוא
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 !־ירשע ,רשנמ יירבח וילעו ביתבר ונייה !אמצו
 וז־רריר העבראו תובא יתב אתישד אחיש
 ץראה יאנירךפאר ןאמל אלא הרשע אה
 תובא יתב אתישר אתיש ווהר אוה 'גיסת
 ן־^פירו ךיסעטילו אינסת אה ותריד ירתו
 'ט ץראה הקלחתנ םירצס יאצוייל רפאו
 אחא רח רבימיל ךל תיא יאמ אלא ווה

 אבאר יחא ירח יפנ אבה ןהל הוח אכאד
 ת־רלחנ וז סהל ןתה ןתגאינתד וחל הוח
 יבא תלחנ וז סהיבא יחא ךותב םהיבא

 וז ןהל םהיבא תלחנ חא תרבעהו םהיבא
 רמוא בקעי ןכ רזעילא ינר הרוכב קלח
 ןתנ רמאנש ולטנ םהיבא יחא קלח 5\א
 והל ווה אבאד יחא ירת רמאר ןאמלו ןתת
 בר היד רמאו אקפנ הלחנ הלי״יימ א!חה
 יא ווה אהיש בישח אק תובא יתכ יא בישח אק יאמ!ארק יינאל אפ9
 אק אהו בישח אק תובא יהב םלועל ווה אבוט בישח אק םילפט

 לארשי ץרא אמלא חרוכב קלח ו1־טנ רחפלצ תונבר ןל עמשמ
 תוכזב ולטנ םינבהו רמ רפא אוה תקזחומ

 יתא ירת רמאד
 )הל נ1ה אבאד
 אקפנ הלתב ןיזלחאת אןהה

 *י ןאמלנליעאסכירלאישק
 ))ה אבאד אח א דק רמאל
 )הל אקפנ הלחכ תזיחאמ !הל
 ןוית ןיתנ ישרד אלל ןבקר$
 ןתתןיתנשירדדרזעלא יבלל!
 )ליפא הלחכ תזיחאל ןילנ אל
 אבאד יחא ירת ימאל ןאמל

 יאבל רמאד ןאמל אהד הה
 ייתד היל תיאד אגה ץראה
 אל איההו גגה אבאל יתא
 ף הלחנ םהל ןתת ןיתנ שירד
 הלה אל׳ידידלד םהיבא קלחל
 דק היכימ סג רדיל) קלח סל 0
 ש ןתת ןיתכמ ךדיאל אקא
 תלנזבל ן *באל סילדדכ

 היהש אבאל אחא דקל רפח
 (?}ק ללטנל םירכמ יאנייח
 )יזיןא תלקכב דחפלכל ילארה

 זי לפ ןמקלנ ןמקלדכ
 והליד ירתי */לכ בישתק ואמ
 " דפק יסכנב םיקצק ינש

 ינב ללטנש׳רזח ת ייתב
 הת*/ל ץ׳לאב לקלק שיא שיא

 סה לא ןי לאה יאנ מה0
 ןץק*ק הלל בתכדכ רפת ינב

 *ק.ג>*$יזקהל רמלגל קאנ
 לנ״הד ?הלש שירלמל ןתלקנ

 היהש רפק
 בתכלכ ליחללס אלא ןביאל
 וצקני םתיבא תלטמ תימשל
 ךפח׳זחיהלהכז ללאכ אנזינל

 רעת ת^שכל )ללה סיקלק לכב
 דקפלכ לינב 5כ ינחמ לשרי

 אלהש יפל סיקלק ינש ישרי
 ןי לק שיא שיא ליחא לכל ריכב

 , ינש דחפלכ תמכל ירהדקא
 רפק יסכנכ ליב א לס סיקלק

 דחפלכ יחאח׳יכש לתמסכ סגל
 דקפלכיקא לשרי ןמקלדכ
 דחפלכ מב סנל םייחבש ןתיא

 4• ן*''*' •ן*- *■ ן * —י ןתיא לשרי ןהיבא םיקמכ
 תישירפדכ םהל סירלהל רזק אלהל ץראל ןאבש ליכב לל גריזקהשכ דפק יסכנב ללטיל םהל היהש קלחב לכזל םיתמה ןיחאה

 ןיסככנה׳ינכ לל ליה תל ירה/צ היב ךייש אל הרזחל זראה הקלקתנ םירכמ יאכליצ אל ירהש ללמכ אל ימכע דחפלכ קלח לבא
 ימנ אכה :לכיתנשמכ ןיילנשה )?ליל אתלתי תיבא יתב אתיסד תיש ללה העשת *• הלחכ יל לריזחיש ן׳רא5
 )אבס ייכב לל לריזחהס רפק יסכנכ ןתתימ סדלק לבזל ןהיבא רפח תלמ ירחא לתמ יחא ירת להכהל לכ אכאד יחא ירת

 םיחאה השמח יחב סינב חצב ליחא ינש גחמ רפח יסכנמ שריש ללש םיקלח ינש ייתלנכ לצטכ דחפלכ תמ סיקצת 1 )לטנ
 רפח יסכנכ סילודג םיקלח ינש םיקלח העברא תללטזכ דתעלכ תיכב לאכמנ סישריל םהיבא דתפלכ םלקמב דחפלכ תלכב)
 ןחכסאדכ אכאד ליחא דח אלא יקא ירת היל אריכס היה אל השקמה להימל ןהיבא יחא ינש יסכנב םינטק םיקלק ינשו
 יאגממ היהש ןהיבא יבא תלחנ הז : אל לתל דחפ לכ תלנב ללקכי בתכימליכמד סירד יריחי יארק ןתת ןתנ ; אתיירבכ
 כ:חאמ דחאכ קלח דקפלנ הב לטנש ןהיבא רפח תלחכ זז ןהיבא יחא ךיתב : ץראה הקלקתכ םירכמ יאנליל לכסקל ירנמ

 ליבשב ליתא לע רתלי לחא קלח רפח יסכנכ דקפלנ לטנש םחל יטפ לכ תרבעל בתכדכ הרלכב קלח לז תרבעה? : * 4* * £4 1 4* * ■* 4• * •4 ו>4 \ !■4 ■4 מ 4*4 * 4 •4 ■11* י 1 4* * 0*. •י• •4 4■ *. §* 44 1 •4 ■4 * *4 .4 4 4■ * *4 *4 * 44 •44^ ■4 ■4\ •* 1 4 44 ^ * 444 •4 4
 הלקנ קזלחאד רלתיימ היל אקפכל להל הלה אכאד אחא דקד רזעילא יכרכ אנת יאהל יתכ היצ אריכס להימל רסכ היהש
 יברכ ארקמה לפכמ שלרדצ הניר זכיא ןתת ןתכמ לבא הרשע השנמ ילבק הל תחכשמ אל ?יל תיל יאד ןמקל ןכירמאדכ

 בישח אקד ןליכל רפח יכב לכב ןיארקכ -- .. ___ , . ..
 גל היה ןהיבא קלח לל סנש השנמ הטמבש ןיחא לכ ללה אבלט : דחפלנ תיכב יקלח ינמימל יל המל רפח לש בא תיכ
 בישח אקד דמפלנ תינכמ ץלח םילפט אלל בישח תק תיבא יתב סלנעל :דקפלנ תלכב יקלח בישח אקדכ בישקל
 /ירבעה)ןיס רלד לכאש ידי לע םיקלח עברא ןל אקפנהיכמד ןתתןתכד ארק יאה ןכישרדד ןכיעלמסאל ןהלש סיקצחעברא

 ינתקד אה : הכ לסנכנ אל ןיידעשעעאגסירכת תאיגימ ןהצ איה תקזתלח יאד ןכיעמסא אמצא י הלסכק.'ק \!



 ארחב אבב יניסש קרפ ןילחט <0

 אל ןהיתומא יבאלש ןמבו ןהיתומא יבא תממו
 *יהקאלסאד תמכ סאיב סינכמה
 מה0 דנכ ■תול םינ ןהל ריזחה ימו רחאת סא)סיסרמ סמכ

 סהיתיכאל יכב וריזתהו׳ינב םהל ויהש ןהיתומא יבאל ןימא
 אה :הנשכ )קלחנ

 תהמבכ׳וכ םירשע ינב מה7 ןאכב אה אישק אל ןמצע תוכזב אינחהו

 .<ומנ>ןנ '6ייפש !מנ סירסע "*׳סאדואסכ אה םירצמ יאצוייל רסאו
 דימ התיה ייינ חלק תעילבל • ץיאה יאכד אהואה 'םיא חיעביאו ץראה
 א כהפ ימב םילגימה דחא אה םירשע ןכ ה1הר אה היושק א4ו
 •י מ אי י *זר י* *ז חכוויי י\י*ימ*** ^ ?

 ינש לטונ רובב היהשו :םירשע ןב הוה
 רוכבה ןיאו אוה יואר יאמאו ;ןיקלח
 רפא הדוהי בר רמא קזחומבכ יוארב טונ
 יבר הבר ביתכ ןיל,דוא תורתינ 1לאומש
 ןיקלח עבדאדחפלצ ז־־־לונב למוא הדוהי
 ה־דרשע השנמ !1לבח ולפיו רמאנש ולטנ

 תקזחומ יא הבר רפא אירא

 ןאייכ ןמנעתיכזכ אל לכא ןהיבא יכא^רוכס ןעיקל^י
 •־ [יאה יאבצ אל)קאה הקלחתנ סירלמ יאצמ)רמאל׳
 ן יגכ> ץלאה יאבל רתאד ןאמכ ןחנע לו1כמ ט/יקד אזי
 ןאד [לחה יאבל אהו אה :[יאל יסכנקב כ ,גב ))[יד

 אתיירב׳יההד ^ער7ף1 'ע
 אלא המת/א)אב׳ע׳עגן
 םירצמ יאנמ) רמאי ןא#'
 בלכז עשוהי *)ממ^רק7 '
 *ב רמימל אביא
 רזעלא ןב ןיעמשיבדיאנןיק>י
 םיבנמ יאנמ)היל/ויאל איה
 ןנתקי אה ;ן״דאה יא^1/
 'ירשע ינב ןוהל 1ץ>1ע?וכ0
 יכתקד אה [דאלואבתת
 ויה אלל ןה יצח יב^ז/ב/ב
 1 ן׳ראל יאבתב 6דב
 אק סינננלתויה יעב דמו
 ויהש ןהיבא ןה/ ;.תמת ידיימ
 רבדמב שמח םיגבזצקמה וינפו |
 ולסנ אלנ סיגלע חאשג 0ה>%
 ףכל )עיגה א)ןיידעש ן81ע) •

 ןהש לוטיל סהל ןיא סינננל/ימה ינב שחל ןהיכא,דלב/ב)
 ^ יבא יבא תינזב אלא *אב אל קאל>,/>>, ת)*יד*ממ
 ךהד ןזיכיסילנממ ואציש םילגרמה תמא ונייהד ןהיבא
 היל תיאד הל אכימקוח רזעצא ןכ ןועמת ינירה ידיילכ
 ,דחפלצתינבכ ןתיא [ישרוי ןהיככיכב וליא ן##* עור^
 א״לעד ילפטכיבישחד בג לע ףאונקז רפת יתעצב ו^׳״ייש
 כ ינב ןנעכ אל סילנוי יאצממ !יהש ןהיבא ^שידי /'געלי י

 ןב ןיעמש יבל אהד רתימל אכיל הרזחי ץרא) /,רקיגב*.
 יארק היל עמשת אה יתית אכיקחד הרזח ?׳)?׳)ר<ע)אקי
 ואצ אפיס אהד רמזל ינחת סא )ליפאי נהיי>)!4) והידרןי

 4 יבא יבא תינזב ילטנד החוקואלאכיא *יה ןזע *1יבר
 אצס 'יחא סיננזלתמל סהל ןיסש ןזמ הרז• ילילע ןסיבא
 כ אל אהד רבדמב ותמ אל> הריזגה תעשכ ע ינכ זיזי
 [ראב יקלח ולטנשכ) סילשע ןכמ תיתפ לע והרמזכהלי!#
 *סכנ )שידהו ירזח תיפאה )שע המ ןהיבא יבא לבא ודיזחהי
 0 ינפ ינבל ןיב םיננולתמה יחאל ןיב יבירי יאנמ לכל
 םיננולתמה יחא ןיציחי ייה קינלק יאנמ ןלובד םיבנולתח;*

 יפנ אב ילקש אל סילפטד בג לע םאל ה)שב ןהידכנ דב סע>
 דחפלנ תיכבב רמאדכ ילןקשק אהימ תטא תש ירי זהיישפב
 יתא םע )קלחי ןמצעל קלח ןהל ןיאש םילפטכוהל ויהד

 יבא יבא) תמש ימכ ןמקל ןכיבמאדכ ומ ינרק םדא לש ונב ןב־י סינכה ינב ינייה ינתקד סימהו רפת יסכנב ןהיבא
 וילש היינש הנסכ ןל החייקד םירשע ינכ יוה אלד רמימל אכיל ןמנע סיננילתייה ינככד ןהיבא יכאהיל ירקדהיכא
 ןהינבש יאצמנ סיננולתחה ופרשנ סמב ובנ חרק לס יתעילב התייה םילגרמ תאיב רקא םליע רדסב אינתו םילתמ הסיי
 אנת יאהל תיל חרתב אנסיל יאה יפצו ןכירחא רבדמב לארשי ידמע ןכש הנש סישלשי הנמש ינכ יוה ןדאל !אבסה
 : ת היטספכ אלח היל שירל אל םישנאה ןמ ייחל ארק יאהו םילגרמ ליבשב קלח ללכ ילטנ בלכי עשיהיד ליעלד אתיירבד
 ןחקל יוארב לטמ ריכבה ןיאי [יאל ואב אל ירהש םליעמ הב יקזתיה אל לבא רבדמב יתמשיי דתפלצלו רפחל איה ה״*א>

 רחא ינתקל סליעה רדסמ
 תעילב התיה םילגרמ תאיב
 יאמ היה-ימסש אל סאו תלק
 יחנ עמשמ ןכי ןצ עמשמ אק
 ^ ינעוג ןה השמל ירחאדמ
 'גדתמי ונדבא ינליכ ינדבא

 אה אברקתילטק אנציח אה
 (4 אה אערא תעילפ אננמ
 השלשש אנתיתב .יתמ אככיח
 ^ ןיפיצרמה יללה םישעמ

 אברק׳צעקוידדהירכדמדמ ״״
 ןי אנ רחיגי סיתכיו םיכיי ביתכדכ םילגרמ השעמ ונייה
 תינזב ע יל ןהיבא יבא תוכזכ רמזל ךרנוה יאחא תישקהל
 ןמנע סיננילתמס ינכי סילגייי ינכ ונייהד שממ ןהיבא
 תממח ולטב אלש ןתוא'יפאל ןכיעימשאל אתא אנת יאהד
 תיכס ימנ ולטנ אלו [ראל ואבשכ כ ינכ ייה אלש ןחנע
 אלש רזק יע ימנ ולטנ אלוכדמכ יתמש ןינכ שמח'היתיבא
 תינזב ולשכ יכה וליפא 'ירשע ןכ היהש ןכ סיש ןהל ודלמ

 ס׳ננילתמי םילגרמ תייחמ ןהל אבש יפ לע ףא ןהיבא יבא
 אהי םירצמ יאצמל אהי אה רחאק אל יאמא רחאת סאו
 € םירשע ינב סיננולתחי םילגרמ ינכ שחמ ןהיבא וילשכ
 4 תכמ ןהל אב אלש ןמנע תמחמ ונייה סדנממ ואציישכ
 אלש'ןהיבא יבא תטזכ רמאקלאהי םיננולתמו םילגרמ
 היה יא אתלשכי סירנח תאיציב םירשע ינב ןהיתיכא ייה
 פ ןמצע םיננולתמ לשו םילגרמ לש שחמ סהינבד ןכירמא
 אהי אה לתה אלד ריפס יתא היה ץראל יאבש אנה יריימ
 ואב ךיא באד ואצישכ'ירשע ינב ייה אהד סירצת יאכייל
 דבב י רייאל יחנ'תשהד ליו בדמב יתמ ןילנ כ ינכד ץראל
 ולטנ [ראה יאכד ימנ אמשמד אכה ייינשל יצח אל םהינב
 ביתימ :ןהל ושירוהו ילתכ ןהיתובאש אלנ ןחנע׳יכזכ



 קר פ ןיד חט

 ולטנ דתפלצ תיכב רמוא א־% יבר הכר . כי/ממ
 הסכמ ילבק ילפיו רמאנש סיק״זי עברא
 אלא םילהא זיו־תיכ 'רייא אלךחרכלע א־יקו הןשע
 זהל הה אכאד יקח אתלת אמליד רמימל אכילו הקולחב

 שודיק סוס והכ וור אל זאד
 ארקל היל הוה אל הריבבד
 ;יובא יקבד אל יהכיבזשחאיל
 *עצ אפפ בר ץרפ דפ חדירנ
 : מה בוט בישמק םילפט יא

 תיכבש השמ היה עדוי
 תישרוי דקפ לצ
 ^ רמאנ אלש יפ לע ףא ןה
 השמ היה עדוי הלתכ תשרפ
 ^ דקפלצ תימ זרמאד
 תככ סא שרינ מ א קפסא

 רחאנש י• ינתא סבייתת
 אל לכא תממ תומ היללחמ
 גרהנ התימ וזיאב עדוי היה
 'פתסמ היה החל רמאת סא)
 התימ לכד׳יזיב ונודל ול היה
 ק:ק סתס הרותב הרומאה
 הארנ היה ■רכסמד רמול שי)
 !ע דבועכ הליקסב ןודנש ול
 המודל ןנירמא א/יכוד לכבד
 4 ונייהד הרז הדובעל תבס
 דב יעל איסהרפב תכש ללקמ
 רבסד׳זייל ךירצי הרז הדובע
 יתאד דוהי יברכ אצו ןנברכ
 דמש דעקפישנה ןה ולאכ
 גרהנ איה התימ וזיאב ןהיעי
 תארוהל סתה׳ימא הידידלד
 השמ עדי אל ןכ סאד העש

 ולא :התיתכ ונידס

 ארתב אכנ ינישש

 אקדיה יבר רמאיביתימ איה תקזחומ
 חיפלו-רמ רכח יירהיה ינומקשה ןועמש
 איגופקשה ןועמש יכר היח ךכו אביקע ר
 תשרויחפ^לצ תונכש וניכי השמ היה ןרוי
 קלח ז־־רורטונ סא ערוי היח א*ד לבא ןה
 תולחנ שרפ חהיה הי וארו ואל סא הרובכ
 רהפלצ׳ונב וכ זש אלא חשמ ידי לע תניל

 וניכר תידשכ היה עדויו ןרי לע הבז־־יכגו
 תופ היללחמ רמאנש התימכ ששוקמהש
 א ה התימ וזיא כ עדוי היח אל לכא תמוי
 בחכחש ששוקמ תשרפ תיח היוארו תומי
 ^ ששוקמ בייחתנש אלא חשמ ירי לע ״

 תוכז סילנלנפש ךרמלל ודי לע הבתכנו
 אק^־ס יאו בייח ירי לע אבוחו יאכז ירי לע

 יאמ ת־רקזחופ לארשי ץרא ךתעד
 חיל ק9תסמ אק הפוג איה היד אקפתסמ
 ,ה ינא השרופ םכל התוא יתהגו ביתכד
 ש^מליד וא סכיתוכאמ סכל איה השורי
 והיימרה יל וטשפו ןישרוי ןניאו ןישירופש
 ןני^ו ןישירוסושככיחוכאמ םכל השמי

 וב^יכח ביתכדוניהו ןישרוי
 רמאנ אלןנאיבת ךתלחנ דחכ ומעטתו
 הנדמעתו ןיאכגתפ המ ןיערויןניאו ;יאכתנמש דג ,מ ופאיכתארא
 רשפיהי^ הרעה לבו םיאישנה ינפלו ןחבה רזעילא ינפלו השפ יגפל

 £ ןיסצ השרוח יחהיהסר!״ וי-׳^י ז ^ ודמעו רכר ןהל רשא אלו השמ יגפל ורשע

 *נחחררמאחד הסר״יאה היל איעבימק אקי השורי גתה אלדמ םירחאל שיי1ח ןושל םנוידש• אצומ תפימ דעומ ד!פן

 ^^ " רד דרסנ ״ ״ רו־בי יכ לטינו סכיחיבאח ס־ל איה השורי רחאק יבהי יחנ רמיחל אכיא ימ היל איעבח

 הרוב כ קלח '"נ ס־יתמאח םבל איה השיריד הניחעמס
 ־חאח'וה״ו^ידעיי אל-ממויאק שנ-תינאח סנל איה השיריא אלא םישרוי םני׳אי ןושיריתאיאק אלוה׳יוימהולטספד
 יימו/יממא רבדב אדיכ :רקיע)יניעכ האיכ ןכ רבדמ יתיח ותמ רבכש דועו השחי בתכ אל) םרזמ בתכד תנז־תל

 ת **ת " אמ|ל אלש יפ לע ףאו ןישרזי וניאו ןישירומד ןהילע תיאככתהל אתא השרוח יייהד יכיה כ7

 םכל התוא יתתכי בתנדכ םירנמ יאעיל איה תקזחומ
 היה עדוי :השורי סכל הי תת:ינא רמ ילכ השרומ

 תתצכןיכיד ירהש ןבומכ ןה תושרוי דחפ'צ תונכש וניבל
 עששמו קק יל סש סש בתכד ןירדהנסב ןנילקאדכ הרמב
 .תכרעב'קפלצ תינבד השעמ)
 תכס םיעבראה ףייסכ באזמ
 ;>0רפח ףלימל אכיאד דועו
 עוציו תכלכ ןככ תכהש ןיתבי

 ול ןיא ןכו ןהמ דחא
 ט*#דחפלצ תיכב אהד וילע

 ןצאןעכסא ןמקלדכ חתל
 1 סכיתת יאל סאו שרינ

 ן&׳סו סת־ההדארו :
 עיוגפ תבד אל סא רתאת

 עשיה? - ^יחתכ א-י *לתפלנ
 ק רק ק וללל* תיישרפ יתש ויה
 תכיויימנ אכהו הרותה ןיי
 **רסח תינמ הברהש רתימל

 ^ ועריא אלש יפל הרותה ןוי
 "'התימכ ששיקמס : סישעחה
 *ש רופ^יל >׳יתכד סנ לע ףאו

 מיה אלש ונייה יל השעי המ
 *גאהרומק הליקסב סא עדוי

 ;ליזא)שרפדכ לקה קנחב
 1 סינכהש תיכז ןילנ למס
 ^בהיבורק תא ישרי םיבורקהו

 י :דתפלצ תיכב *אכז ידי לע
 ;ג יםרימחש הליקס ינייה הביחז

 קנחב ןידיל סראל הזה תינד
 : ששיקוי בייק ידי לע
 םמ היצ איעבתק הפמ איה
 4 קאי אתשה ןל אשישפד
 *זקפסמקהיה 'קזזימל לארשי
 ונייה ןלאטישפד ןכא)היל
 4ג • הב קה היל טשפל יאממ

 :הרזכב קצח הז תרבעה)
 6 סכל החיא יתקני בקכד

 ןושל השרומ יאהי השרומ



 זפ ק ארתבאכנ ינימש קרפ ןילוחמ *י

 >יה רבכש סירטצוקל שוריפ ונרבד אל ןכ ול היה )לא
 הרמאכ אליתכא אהל "שקו תילקנ תשרפ׳ועלני
 דועו ןלי לע בתכנו דתפלצ תיכב וכזש ליעל ןנירמאדכ
 6^ ךאיה סיסרוי תכו ןבל תולתנ תשלפ תיעלני יליפאל
 אהעבל סלוק ןבל תיעליי
 ל תכ לכו רחאנ אל יתכא

 רחיייל כיא כ'או ?לחכ תשרוי
 ייכאל יעלאפפבר־ץרפדכ
 שוריל יאה אל תכו ןכ אכיא
 ןו5רב'ועדיי ויה סא דיעי ׳ופ
 רבדל הכרצוה החל תי׳לחנ
 אכסרל האלנו ןיחבי ׳שרעמ
 * םחלחנתהוח תיעלוי 'יהד
 י,יכ י א 'כיתינכל אלי סכיכבל
 ש ורבעמ תכל סושח ארבסמ
 ביתכדמימכיאןכ אליהלחנ

 סירכז ונייהד קלחת הנאל
 וליא לחאקל יל השק דועי
 אהו מרכד אל ןבל תכ היה
 הלחנ׳ומשיח רמאנ אליתכא

 . יפל ונרבד אל סרפל הארנו
 ן קכ סוש זא ןהל ויה אלש
 שי ןב ןיאש וישכע לכא רבדל

 :ןיחבי תשרפמ תכ ס הל
 אל ןהבש הנטק וליפא
 11 תיחפ תאשנ
 אבסרל׳ארנ הכש םיעבראמ
 דחכלצ רמאד ןאחכ הל רכסל
 ששוקמה השעחו ששוקמ ונייה
 דימ .םיעברא תליחתב היה
 רחאל םילגרה השעמ רקא

 ןווכתנ סימש ססלד שרדמכ
 0 ןקכ לארשי םירמוא ויהש
 ס סנכ יצ שלש ןהילע רזגבש
 בלש םילגרמ השעממ ןדאל
 דמע תיצמכ סיביייקמ ןיא
 )אריו גרהיש ילכ תבש לליחו
 ףיס דע ואשנ אלו םירחא

 :יארק יקכומדכ הנס מ
 ביתנמ

 תא סיס אלא הלעה לכו ןיאישנהיכפל וכלהו ןכיסרג
 והשרדו :םולכ מ1יא אל) ןכיסרנ אלו 'וכאדקת^
 השח ינפל הנדמעתו ערפחל בתכ )לאכ והשרד רן$9
 ינפל ודמע רזעלא ימקמו ר זע לא ינפל ולמע השמ^ימקגי^

 םיאישנה ימקמו סיאי1׳נם
 אצד יאהו הדעה ינפל ודמע
 הדעה ינפל הכדומעתי כ; 3'
 רוע לא ינפלו םיאישנה
 וניאש יפל ונייה השמ
 דימלת קיספב סיךקה1 סצלר
 :בושקןושאר קשחי^ער)
 השח ןיכשוי ויה שרד^העייגחו
 ודמעו הדעה יאישנו ר/עלא#
 דחיב ןלוכל ולאשש ןלוכ
 סוקמב׳ידיחלתל בכ וקצח1 "
 רכס ןנח אבא : סהיתובד
 לש יתובישח הז לכד ןיקלק0
 הישאי׳ל : היצ אחינו אוה בל
 סרסמ ךכ ליה ןיקלוק ןיא 'עק
 היל גילפד אה : אי׳י^י^
 *נ יאדו ארקי דימלתל היבל
 4 סג ול וקלחיש היל אחינ
 וכיבר השמו דובכ סירח*י
 לארשי לכל ארקי גילפ היה
 תירמכחו : הזל הז ןכו
 ורבד העש יפלש ץרח ךרדכ
 ואב׳הירבדל חתפ ואצמשכש

 אתיילעמ הנעמכו הלילעכ
 :ליזאנ שרפמדכ ןיד תיכל

 ןיע ול ןיא ןבו ןיתפי תשרפכ
 רוטפל ונא ןפכ סא :וילע
 יג ירהש שרינ סכיימוניחא
 הלחנל ויחא םש לע םק םביה
 4 ןכהו תומביב ןבישרדדכ
 ( ומא תא סביילח ועכימ
 אוה רטופו ויבא תא שרילחו

 ףאומכא תא שרויו ומא תא
 אוה אמלעב ארבסו ןכ תכה
 יכ עתכדכ ןב ול היה וליא :
 3 עודי היה רבכו ןכ ול ןיא״
 ירהש ויבא תא שרוי ןבהש
 £ תולחנ תשרפ תיעדוי ויה
 <1 הוה אלל ליעל ןרמאדכ
 תלטמ יא אלא והל חקפסמ

 אצויה ןכו וניבא תילקנ שרי אוהו וניבא יתאמ דחאל ונמא 'בייתת ערז תטושחתינקנה ןיאש ואל סאי הנה :'רוככ קלמ
 רמוגו םתרבעהו ול ןיא ןכו בתכל יאהד שורדל תעדיי ייהש אצמנו ואל סא ;׳ות בע וניבא יסכנ וירחא שרי ונמאל ונמוי
 מ רכל אל יניכאל תכ התיה וליא אינתהו : ןיקריפב ליעל ייבאל אפפ בר רמאדכ אלו תבל םדוק אוה ןכ ול שי אה
 ליעל ן רחאלכ ןפה תל םע תשרוי הכיא תבהש סורדל ויהש ונרבד אל ןבל תכ וליפאש : הסרפל עדוי וניא ומצע השקמהו
 אלא ונו ןהיניעב בוטל בתכדכ וצריש ימ לכל אשכהל ורתיה דחפלצ תינב ןמקל ןרמאדכ ןהל ןוגהל אלא יאשכ אלש :

 תחפשמ אמלא ןהל ןוגהל אלא ואשצי אלש בתכה ןאישה הבוט הצע םיסנל הנייהת ןהיבא הטמ תחפשמל םיקמ ינא המ
 סאד םישנל ןהידיל יככל הצרתי הכלמו הלגח העונו הלחמ הנייהתו בתכדכ םהל ואשינש ןחכשאו ויה ןינינה ןהיבא הטמ
 :להל ןוגהל תיפציי ויהש םיעבראמ התוחפ תאשנ אל ; םינוגהכ אלא קבדהל וצר אל ןהיניעב בוטל ורתוהד בג לע

 הנש םיעברא דע בכעתהל ןהל היה אל יתנ ןהו ןתיא אשונ םדא ה'ה אל הכש שמעברא דע ובכעתנ סאו׳ודלזי ןכיא בוש
 הכס מ דע ובכעתנ ךכלו דפכקכ סנ םהל השע־ש ןתקדצב תיחנטב ויה תויכקלנס ךיתמ יכשמו : דוע ודלי אלש רקחמ

 רשפיא • םיעברא סדיק נ'הד רמימל אכיא היא1שינוביתנ םיעברא רקא הדליש דבנוינ :ןוגהל אשנהצ ליכסג

 ן*<לא הדע,-ר ייב,םיאישנה ינפל ורפעו
 (—וישא> ינר ירכד והשרדו ארקבה סרס
 ז־ויבנ רזעילא יכר םושמ רבא ןנח אנא
 ןהד ורפעו וזלהדו מכינשוי ויה שרדמה
 ןיקלוח רנס רפ יגלפיפק יאמב ןלוב ינפל,
 ןי>4 רנס רכו ברה כוקמכ דימלתל רוככ
 ןיא אז־רכלהו (יקלוה אהכלו־דו ןיקלוח
 אהכדה אחכלהא אחכירה אישק ;יקלוח
 ה כר היל גילפראהאישק אלאחכלהא
 אנה ארקי הינר היל 4ילפ אלר אה ארקי
 ויז־ד חוינשרר ויהז־יוםכח רחפלצ תונב
 ורבד העש יפלש ויה תומכח ויה תוינקדצ

 דפלפ קחצי בר רב לאומש יבר רמא
 תשרפב שרודו בשוי ונינר !־רשמ היהש
 ורמה-א ורהי םיחא ובשי יכ רמאנש ןיטבי
 ןבכ לחנ ונל הנח ןיבושח ונא ןב ב םא ול
 ז־־ושמ ארקיו רימ ונמא םבייתת ואל סא

 א ויהש ןה תוינשרדה ׳גפלןטפשמ תא
 חב אינתהו ונרבד אל ןכ היה ולא תורמוא
 רמא ימא הב ןאכמ יטס הימרי יבר רמא
 ןה תוינקדצ ונרבד אל ןבל תב היה וליפא
 'זעילא ר ינת ןהל ןוגהל אלא ואשנ אלש
 ח>אשנ אל ן.—ובש הנטק וליפא בקעי ןב
 בר רפאהו יניא הנש םיעבראכ התוחפ
 .-דרלוי םירשע חנכ התוחפ תסנ אדסה
 םיעברא דע הדלוי םירשע תכ םישש רע

 ךותמ אלא תדלוי הניא בוש םיעברא תכ
 ול תינב שיס^ן ךליו ביחכר דנכויכסנ ן,-דל השענ ןה חוינקרצש

 רשפיא יול הכ חזי■־? הקיו



 ־5* יעמש 4י ״: קרפ ״ \י^חונ ש> ארחב *סנ

 אקאררו*אל ^,ייה״יש^ו האמ תכד^לנחו כקכימל ליל לוה לשא תכ היל ירקו ןמקלדכ הכש םישלשו האמ תב רזפיא
 )עו^חאדקח *יעבש *ילא איצומ לתא יא ןטרפב) םיעבש איצות התא ןללככד ןנ איעבילד ןיקליפב ןמקל אכיגק יברב
 ו9\ זייד הבל!( בישח אקאלד אהו יול לס ותכ שחמ יול תג ונייה אדק׳אקד דל תבי׳יכדככיייי אניכק רב אמח׳בדמא׳וז

 '1*ג רמאק ה״חדיהיבג ךרדכ רמאקד סושמו םירגמ ךיתכ רזיילכ תומוחה ןיכ התדליו החא ןטבב אלא סירנחל האב אלס -<
 " : התדיל יבג תיחומה ןיכ

 רג אמח יבר רס*ת חכ הר ארקו הנש םישיימז האפ תב רשפיא
 הדל רשא גיפפד תופוחה ןיכ הרירונו ךרדכ חתרוהש בכוי וז אניגח
 יאמאו םירעמב א^ש התרוהו םירצסב חתרי1? הייצמב יו1)1? התוא
 תירענ ינמיס הב ודלונש רמי־לפ אניכז רכ 'הדוהי בר רייא תכ •-4 ורק
 ריזזמו *דקיו ומוקמ1}יפויז־־־ד רזחו ץטכקה וטשפחג רשבז-ד ןדעתנ
 השעמ הל השעש דפלמ אניבז רכ הדוהי יבר רסא ה ייל יעכימ
 ^ן^ה׳כאלמו ינפל ןיררושפ םחמו ןיהאו ןוירפאכ הבישוה ןיחוקיד
 ךרדןאכזןתלדגךרד בותכה ןאגפ ןלהל החמש סינכה סא □ירסוא
 דח* ךלה הבישיגימא יבר רפאד יפא יכדל היל אעייסכ ןתמכח

 המכחב עלפמד אוה ישא בר רפא הנקז רחא ךלה הכיסכב הפכה
 תילוקש דחפלעןווגכ לאעמשי יכר ינד אנת הנקזכ גילפפד אוה

 רמא הדוהי בר רפא ןלוכל תחא היוה הנייחתו רפאנש ויה
 ןהמיעב בוטלרמאגש םיטבשה לכל אשנהל ויחוה רחפלצ חונב

 איה הריתי ארק הללי דשא
 1 י)ל תכ ביתכ רככ אהל
 י ת את סייגמכ ידמע לארשיו
 בקעי זמר ןכש םדש רשעו
 םליע רדסכי המשידל ויככל^
 םהיבאל רמאנ ארקמ ףילי
 רג יכ םירתכה ןיכ תירככ
 4 םהל אל [יאכ ךערז היהי
 יכ 'חאנשקחגיהזערז הזיא
 קחגיכ ערז ךל ארקי קחגיב
 הכש םישש ןב קחגי/מיח איה
 לגיבא בקעי) סתיא תללכ
 ירממ יכש ימי הערפל רחא
 4 הכס תאמו םישלש
 האמי קחגיד ס־שש
 ( האמ ילה בקעיל םישלשו
 >דחע רשעו סיתאתו םיעשתו
 ת)אמ העברא ירה םילגמב
 לכ) םהרבאל ורמאנש הכס
 י רכמב ויה הנס תיאמ עברמ
 תהק ירהש רמזל רשפיא יא

 ,הכש תאמו $ל םרמע ייח ינשו הכש תאמו 'גל תהק ייח ינשו יררמו תהקו םשרג יול יכבו ביזכדכ היה םירגמ ידסיימ
 /*י אל קראב ךעוזס ןויז לכ אלא הנש׳אמ עברא סתיא ינע) םידבע)רמ)ל ד)יילת המ ןכ סא ן'ם ירהש המ לש הכש םינמשו

 םתאגב היה הכש םינמש ןב השמו הדליכ םירגת תאיכ תליחתכ ירהש הנס לק תב דבכיי תאגמכ הנש תיחמ עברא סהל
 ירהש החקלש םיבר םיחי ירבע ירהש היל יעכיח רוזחי♦ : ןטק רענכ קילחה רשבה ןדעתנ : רשעי סיתאממ לק ורייתשב
 החבכתכס /ירח ינפמ וישכעו רואיצ׳ירכזה ןיכילסמ ויהש הריזגה ינפמ הכחמ םרמע שריפש אלא סירתו ןרהא )דלוכ דבב

 ן חמוייןהמאזוטמ חפשטל ךא םייקמ ינא המ א4א םישניד הנייהת
 " ביתמ (היד ןוגהיר א ־יא וא׳שני א4ש בוחכה ןאישה הניט הצע ישניד

 ןרהא תזחא איהש דועב ןרהא תיחא האיבנה םילמ בתכלח ןל אקפנדכ לארשי תא עיסיש ונממ תאנל ןכ דיתעש ןל
 זייהס החמש ךותמ ןיררישמ :דלווהל דיתעש השמ לע האבכתנש האיבכ איה התייה דלזנ אל ןיידעש השמ תיחא אלו
 ואשינשכ ןלהל :הטיסב התיאדכ התאמנ ףיס היהי המ ןל השעי המ תעדל בתכד ינייהו ןהמ תאגל מ יבד השח דיתע
 ©ישנל ןהידוד יכבל דחפלג תמכ העינ)הכלמ)הלגח הגרת הלחמ הכייהתי בתכד ןתלילג ךרד בתכה ןאכמ דמבלג תיכב
 ןתמכח ךרד השק ינפל ודמעשכ ןאכו :הריכבה ינפל הריענה תתל ונמוקמב ןכ השעי אל בתכדכ ןדצמ ךכל רבתסמו
 ושקיל אלד יכה ןכירמא ארבסמו הגרמי הכלמ הלגח העמ הייחמ ביתכה ןמידקה וזמ רתיי זז תימכח ןהש רדסכ
 המיקל שרפחדכי ןקזה ןמ הלעמל םכחה תא ןיבישיח הרות לש תיכישי ראשל ןיכ ןידל ןיב הבישיכ :ידדהא יארק
 ןמ רתיי יתיא ןידלכמ ןיא ןקזה ןמ טעמ סכק איהש ליבשכ לבא דאמ איה םכחש המכחכ ייריבח לכמ גלפימ סכחהס
 התשמ לש הביסמב : הליחת המכק ביתכה םידקמ ןידה תליאש יבגד ןליחל אכיא יחפ ג תמכחו תגק םכח איהש ןקיה
 ןקזש הנקזב גלפימד איהו : הנקז רקא אלו המכחה רחא ךלה זא המכחב םכחה גילפתד אוהו : ןיאישינל ןידה איהו
 ןיצק םכח ןקזהש ןוגכו המכחב םכח איהה גלפיחד בנ לע ףאו סבקה ןח רתיי התשמה תיפכ דיבכ יל ןיקליח זא דאמ

 גלפימ יניא ןקזהו החכחכ גלפומ סכקד אכהח ןניעמש ידובכל םדיק גצפיח איהש םכחה הנקזב גלפיח מיא סא לכא
 םיקמ לכב המכחב גלפימ יניא סכחהי הנקזכ גלפימ ייה ןקזהד אכיהל הביסמב יליפא המכח רתא ךצה סיקח לבכ הנקזב
 יאה אל גלפומ אלד אכיהו ונחמ רתיי םכח ריתכהש יפ לע ףא תגק םכח ןקזהו ליאוה הבישיכ יליפא) הנקז רתא ךלה
 גלפימד איהו המכחב גלפימד איהו יש^כר רמאדמ הנקז רקא ךלה םיקמ לכבד יניעב הארנ הנקזב יאה אלו המכחב
 ןיגלפזמז׳הייגילת ייה א לד כיהד ללכמ ןקזה רחא ביסמכי םכחה רתא׳בישיפ ןיכליה ןיגלפיח והייירת ייהד אכיהד הנקזב
 רוחבהש ליכשכד ןקזה רקא ןיכצוה המתסחד רמיזיל כיח שריפ אלדסו ןהמ דחא רחא םוקמ לככ ןיכליה יאה אצי יאה אל
 ול ןיקליח יתכקז ליבשבש איה עדיי ינממ ןקזש רחאת ךכב םיב יניא סכתהי ןקזה תא שייבל ינל ןיא ינתת רתיי תצק סלמ
 ןיליקשש דמל ןרהאי השמ׳יה השמי ןרהא איה ימנ׳ישלדדכ אכפיא םימעפו וזל וז םידקהש םימעפ ךכל)ידי'יציקש ;.דיבכ
 ראשש יפ לע ףא חתיה םישנל ןהידד ינבל דחפלנ תמכ בתכמל ינמד איה רתיימ הנייהת)יחא יברל היעייסת אצי ייה

 רמא :קשע תיצח הכיאו הביט הגע * הרסאנ קלחנ תשריי תג



 — -־

 ,רוצת ר^ב בקב ד ל )(^)ת
 ?)ה ימבי/* טג^רג־עמאה
 *א הזו:הריו־גב;א(*עפ3י

 ת/ימ ר/נגזי)3־>ב )א בא יטמ
 " ;א םיבל] ;שרזפ^ך^ממ
 האב ה׳3 גמיקוא י5הת>בא3
 )סייולק יבעמ יבהל ןהמ

 ^ר^מ^כ] אנהמ ף3ט^קהמ>

 םהילא רומא הכל ביקמ
 רמוגו םכיתורודל
 ץ ךירצ החד אכ שרל המיק
 *וה׳רקמ אתיירבמ תושקהל
 כוסת אל יתכד יינשקאל היל
 אכימא הוהד ירימ)א) הלמנ
 תרכהש :למקהבוט הצע

 חפק ^^?(3' וחתנ אבכ יניפ© קרפ ןי^חונ

 רמא :יילע יתאיייטי׳סל לארשי ינב ישךיי רשא סישדןיה לא םכערז לבת ברקי רשא שיא .)נ ״נעירד/ =הי)א ימא
 ןיכ ורמאנש םתס הריתכ תורומאה תיצח ראשל דומלת ןאכחז הז קוספ הנשכ יניס רה למ ןי7/בונמ ץילא] 1ציה סהי)א
 רוסיה אכיל ןיאכה תורודל לכא הימקל שרפמדכ רתאכ םירצמ יאנויל רמוגו תכ לכו :ןיאב?^רורןד3 ןינסרזבא)

 ;הברה ןכו האיפו החכש טקל יעברו הלרע הלק רשעמו המורק קראב תידלתה תממ םיבבמת^צ !הלקנ קביקה
 ךרצוהותיכאל מ/) ךרצוה "

 םידבועה ןתואל םהילא רוסא הנר ביתוס ^33 די^י"יי)רמ"
 םיאנה תורוד *א ביתמוול יניס רה לע ^ ££^־2
 םינכ אג םאו סיננ אנ המד תובא טאנ םא .כ ^ א3דמגיינאע י>0
 חרט תובאב שיש יגפמ חונא רמאנ המל
 ת־רונאנ ןיאש המ םינככ שיו םי יבכ ןיאש

 ז־רלחנ השרוי תב לב רמוא אוה תובאכ
 ו־־יונאכ שיש ינפמ תובא ווטצנ ז-גלש סיגכ ווטצנ תוצמ הכרהו
 תובא'םול ךרצוה תובאב ןיאש הס םינבב שיו םינככ ןיאש
 !-ושרוי תכלבו רמוז־•* אוה תובאב תהימ ינחק םינב רמול ךרצוה

 רנ ר0>>* רהפלצ תונבכ רכל הל קרפמ אוהו הל ביתומ אוה הלחנ
 י־^מאל םינבב ןיא תובאב הדחנ תשרוי תב לבו רמוא אוה תובאב ^,ך)ץג
 זי^לא גהונ אהי אל הז רבר רבדה הז ארק רמא אבר רמא עמשמ ינדל גז ן)בי>יכי י^עי ׳כ

 • יטוחשר 'ברה הז התעמ אלא ישא ברל יטוז הבר היל רמא הז רורב : 1*^1? ״];"'י״י!
 םביהורורל׳יחכריחה ינש הז רורב אלא גהונ אהי אלר יכנ יכה ץוח
 רבא הז רודנ אלא גהונ אהי אלר יטנ יכה תוטמה ישארד רנרר הז
 יסגמ יאה םתהמ הז הז ףליר יסנ יאה םתהמ הז הז ףילי אזהה היל
 ארק 'והשל ךירטציא יאמל אבה הוש הרזגל ךלרטציא םחה אטלשג
 רמאנו רברה הז ןאכ רמאנ אינחד הוש הרזג יאמ אנערי אנאו הינימ
 ישל^ר ןאכ ז־דמו לארשי לבו וינבל ןרהא ןלהל המ רכדה הז ןלהל
 לכו וינבו ןרהא ןלהל ז־רמ רמ רמא תוטמה ישאר ןלהל ףא תוטמה
 אחא בר רבא אחכלה יאמל לארשי לכו וינבו ןרהא ןאב ףא לארשי

 רמול בקעי רכ
 יטחושד 'ה המ רשא רבד?
 'ה המ רשא רבדה הז ןזמ

 דבלכ רגד יתיא אלא (יח יטחוש למ ירהזיה אלד יתכ יכהד הנחמכ זע וא בשכ זא ריש טחשי רשא לארשי יכבמ שיא שיא
 לא השח רבדי)בתכד תיטתה ישארד רבדה הז : סכיתירזדל סכל תאז היהת סלזע תקוק בקכד סתה ינאש ;
 אלא׳ירדכ תלעה ןיד גהמ אהי אל ימכ יכה רחזגז רדכ רזדייכ שיא'ה המ רשא רבדה הז רמאל !:רשי יכבלתיטחה ישאר

 :תירזד ימכ אכה קזרזד היב בתכל ן׳יק יטקזשל הזמ םילדכ תרפהל הז ןילי : היתקב הזה רודכ
 ןיק יטחזשב םתה אמלשב - :תירזדל ןרק יטקזשד הזח הידיל הז ףליכ הלחכ תביסה ןייכמל ימכ אכה ןכיכרפו
 הזש הריזג אהל יחכ היל קישרד ךכליהז ךומסכ רמימל קעבד הוש הריזג ךהל ךירטכיא אהד הז בתכ יכהל םירדנכ
 הזש הריזג סושל הז יאה ךירטציא א ל הלחכ תביסהב אפה לבא : הכחמל הזש הריזג ןיא ןל אמייקל ןרחאל

 ףליחל ךייטכיא יכהלד רחימלי אכיל דוחל הלש הריזג אלהו תירודל ןיק יטחושד הזמ הז ףלימל ימכ ןישרדיכד יתירחא
 קגהינ הלחכ תביסה יאליד אכעדי אכאו ללכ ןיבתכיכ אלד הינימ ארק קזתשיל ארק ךירכ אל אהד תירודל ןזח יטחזשמ
 היכתכדמ אלא םלועל סיגהוכ ויהש הרותבש ןדאל ראשמ ואל יאה ערג אלד אמלעל תממ ראשא הוהד ידימ תירודל
 ןוח יטחושד הזז סירדכד:הז יפליד הוש הריזג יאמ :הזה רודב אלא תנהוכ הכיאד אתא יטזעתל הכימ עמש
 )ילכוןרהאולאכ סילדכבףא :לארשי יכב לכ לאו זיכב לא)ןרהא לא רבד והכ בתכ [יח יטחושכ ןלהל הח :ידדהמ

 תוטמה ישאל [יח יטחושכ ןלהל ןא׳לטחה ישאר ןאכ המ : אתכליה יאמל ןמקל שרפמדכ לחרשי לבנ םהב ביקצ
 רמזל ;לארטי לכ)זיככז ןלהא םילדכ יבג ןנעב אתנליה יאמל הצ שרפמ ךומסב)

 א בל

 יקהד דח פ]3 קזנהמ ךכל

 אהד יאק דחפלש תמכח ןאצ
 סהיכיעכ בוטל ארק והצ ילג
 עמשמ יאמ :סישכל הניידת
 אלא יעתשית אל ארק יאהל
 רלדההז :רז־יהותזא
 דקפלכ תמבל ה המרש
 לע; הלחכביפת אלו רתמו

 ז תינבא ואל הז יאה ךמרכ
 תב לכזא אלא יאק דקפצש
 הירתב בקכד הלחכ תשרוי

 הז : הלקנ בוסת אלו
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 )^זגו• ארחפ #בכ יניפמ קרפ ץוזו־זנ שי *£0^ 3?*
 ו-מד לזיי אל בתפד '10וידה הפלשנ םירדנ תרפהש רזייל *תנדמד סניר שריפ תיטוידה השלשכ םירדנ תרפה'

 תב מהד השלש ןמכ )ל ןיריתמ׳ירחא לכא לחימ יניא א)? ןיפיסימיוקש ןיד תיכ ןיאי עמשמ סיכש ישאר
 ףיכסתה רמאד לאומשל יליפא)ןי רדהנסב ןכירמאדכ ןיל 4. תיטחה ישארמ הברדאד הארנ ןיאו דחא דוע ןהילע
 י-ביד ילימ יכה ףונמ ןיד תיכ ארקנש אלא ןיד ןהיניד ינדס שחיפדכ אמלעד ישאר ינייה ישארו החמומ דיחי קישרד

 י%י*\1ו 1*6! *..%'*.% י הינימ׳ורדכ יניסו סירטכוקה
 אזמוטוירח השירשב םירדנ תרפהש רמא *יל 1האינ אלא ז^לש (י;י?בי
 ארסח בר'םארכ היב ביתכ תוטמה ישאר
 חהפומ דיחיב נ ה החמומ ריחמ ןנחוי רא
 ןירחיר ףא תוטמה ישאר ןאכ המו רמ רמא
 בר רמא אחבידיה יאמ1? תוטמה י שאר
 ן—ייכירו שדקהב היראש שיש רמא תשש
 ןנחר שרקהנ היראש ןיא ירמאד יאמש
 תיבו רקה תועט שדקה רמוא יאמש תיב
 יאמ הזו הז יאה שרקה עיא םירסוא 1לליה
 'יל ׳עבימ ץוח יטוחשר רבדה חז 'יל ירבע
 קלוסח לע בייח וניאו 'ייח אוה חושה לע
 םבח היד יענבוטמה ישאדד רבדה הז

 44 אהד ןכיעדי ארק א לבד
 ןכ םא התמוח ליחי ןכיעכדח
 *עבו דחב יגס אל תוטוידהכ
 4 לוקש ןיד תיב ןיאו םינש
 : רחא דוע ןהילע ןיפיסומ

 םירחואקאמשתיב ןכתד
 שדקה תיעט לקה
 שי ןאכמ הברדא אמית

 שדקהב הלאש שיש חיכוהל
 והייתלימ םתה ןנימקוח אהי

 רוש רתא יכד יאתש תיכד
 שידק אהי יתיבמ אניש רותש
 יתיהו!! רמ א ד ןמכ ןכל אני)
 רמזא ית־ה אל ןבל׳נישעדוי

 תיב סירמיאו ןכל אלא ריחצ
 ותעדד םישמ שדקה יאתש
 ותרימא תלטבמ ותכשתמו
 שדקה לע לאשנ יכ יחכ יכהו
 41 אל יכהד אתעדא רמא יכ
 4} ולזאד ןויכ ול ריתנ ישדק

 ותכשחמ רתב יאתש תיכ
 ןויכ סת וניכר ץרית)
 ותכשחמ יאמש תיכ ?רמאד
 שדקה דהימלותרימא׳לטבמ

 ד*ס*א ירשימל לכא תינווימ
 י^-לשמ תיחפב ינס אל רדכ

 ;]יאה הוש הרזגיכהא יכהלו
 תככו׳ןרהא סירדככ בתכנ
 ןינוקששךל רמול לארשי לכו
 '4>א>ירדג ריתהל לארשי לכ
 $6 ד&ככו ןרקאב תיטוידה

 עחסחד בתכתיטחה ישאר
 (ודסחכלרמאדכ :ןיחמומ
 יזחב אכי ^;ויתעחשכ ןמקל
 דומלתכ יקב החמומ דיחיכ
 ב>כמיאהו'הכומ בר רמילכ

 ץ*קמומ 'יבר ןושל ישאר
 *יןי^) *.רחאק אמלעד
 ^ן)>מ^ישאר ךירכ אתכ ליה

 שיש > ץוח יטחוש יכנ
 י הלאש ?יש ומב שדקהב ה^ס
 אל בתכ סירדכבד םירדנב
 וב לכל ןידה אוהו ורבד לחי
 ושידקה ול ריתהל סכח לכא ךלה ךכ רחאו תרכ בייחתנו ץוחב׳ישדק חש סאש תימדקה
 י^גיא תיעט שדקהכ הידבעו ורקיעמ שדקהה תא רקעי הטרח לש חתפ ול אנמו
 ^ךודקה רבד לכל ןידה אנהו תרכמ רנטכו םליעמ שדקה היה אלד ערפמל אתלימ

 *'<רמ.אדכ ןלביטל ןילזיתו והיילע לישתימ 'עכ יאד׳ורשעמו תיתורת ןונכ׳ויתפש אכימב
 '>/קה םישב ה לאס ןיא ירחאל יאמש תיבלו : קריה ןמ רדיכה קרפ יהלישב םירדנכ

 * רקיעדכג לע ןאד יריתהל ליכי וניא הטרח לש תפ םכחה ול אנמישכ וליפאד םלועכ
 יאמש תיכ ירמק אל שדקה יבג יכה וליפא תנעט לש רדנ ו השועו ורקיעמ רלכה תא

 ןכש לכ רומג שדקה היל יבשח שדקמל עידיה תיעטב שדקהה השענשכ וליפאד יכה
 שלקתד :וריתהל םכחה ול אניייש׳טרתה חתפ ליעוי אלש תיעט אלכ שדקלהד אכיה
 אניש רוקש רוש רמא דניכ סחה פמדכ׳ועט׳דקה : ריזנ תכסמכ אוה פה תליחת ס'וא
 <ימעט יאמ ארמגכ ןכירמאו שדקה וניא רמוא לליה תיבו שדקה רמוא יאתש תיכ ןכל אבי!שדקה אוה ירה ןושאר ותיכמ
 יתוחא לכא הרומת מ ה ירכס הכו תועטכ׳יפא׳דקה ןא תועטכ ׳יפא הרימת המ שדקה ן)סמ שדקה תליחת יפליד שבד
 לכד והל אריכסד ןכש לכ תועטב וליפא שדקה יוהד והצ אריכסד ןויכו םדקה תיעט שדקה :ןכיקחמ אל תועטכ שדקה
 ןוי עט שדקה ימכ םכחד הטרח סזש ידי לע ןילזח ותושעל םכחה לכוי אלד םדקה הז רוש ןוגכ תיעט אלב שדקיהס שדקה
 0ז תא שדקהל ןייכתכ אלש עדוי ומגע אוגירהש ךירכ ןיא הלאש וליפא הלל שידקמל ע׳לי ,תעטש שדקה) 1 היל דיש^

 תא ותרימא לטכתש של
 4. אתעדא רמואש ותכשחמ

 יעכימ :רדכאלאליכהד

 • ׳ • ״ • *747 י י׳ י

 . . , - , . , . -י ןלימל וליפאו ללכ ..,.,
 רשא ואמ סיחבזכו סיכהכ תייתכ ןל אקפנדכ ץוחכ םישדק ןיע טחושה וליפאד תרכ בייח ץיחכ הטיחשה לע :והל אכמ

 : קולחי יכ יאל ו טחשי יכ בתכדכ בייח השרפכ ש רופמש ןיינעכ הזד עמשמ ץוקכ <ןיע לש הקילמה לע בייק וניאו טחשי
 אקפכ הנש הריזנל היל ישרדד הלצו הקילמה לע בייח וניאו בייח הטיחשה לע הסרואמה הרענ קרפב סירדככו כ)יכ גק
 ךל רתימ ןושלב ריתמ םכח . : הקילמה לע בייח ןיאו בייח הטיחשה לע טחשי רשא כ תב ןל אקפנד אכיהמ והל
 שי םעטו לחי אל איה ןנברל והלעמשמ רתיה ןיסלו ול ןילחוח םירתא לבא לחי אלד אוה ורבד לחי אל בתכדכ ךל רתימ
 ךכליה ורקיעמ רדנה תא רקעו הטרח ול׳נוא^כי לע אלא געט אלב לעב ומכ ועמש סויכ ריתמ וניא םכחהש יפל רכדל
 סיכ ותשאל רפימלעבלבא הרומג ההעטו הארוה ידי לע רוסיא ול ריתהש הרתה ןישל אלא הרפה ןישל היכ ךיישאל
 ©בה ןיאו הרפה יורק םעט אלכ לטבתמו רקענה םויק רבד לכ יתירכ תא ורלה ומכ בותכה תריזגמ הטרח אצב ועתש
 ערתה ןושל הזל בכעמ השרפכ בתכש ומכ יוכידה הז רבדה הז עמשמ יכהל םולכ רמא אל ךל רפומ רמא סאש רפ ימ
 רמאש לעבו לעכ ןושלכ רמאש םכח ןנחוי יבר רחא הסרואמה הרעב קרפב אידהב ןנירמא יכהו הלעה ןושל הזלו

 סנק רכדה ה;איכתל םוצכ רמא אל סכח ןנשצכ



 ארתבאככ
 ,"׳י

 ששש קדפ ץידת־זנ שי

 רבדה הז ךדיא׳ינתו׳וכ לוכיש ריעמ לעכ ןיאו ריעת סי׳י
 והל 'קפנ לליה תיכלו׳יכ לוכיש רפיח םכח ןיאו רעימ ^

 טפ ק

 * רעיה ןושל למנל ךייש סכקכד ליעל תשילעדכ^רב-* £
 תלתה ינייה גב סילדכ ערפה :הלפה ןישל

 השלש ןידעיב ■ןכעמ *6^
 ',׳התתימ דיחי יא עוקעלזי

 6 לבא ןיד תיבכ הי!> העהל׳
 ידנקל לעבכ יגס שממ הרעה
 י׳למאד ננייהז טיידה /)״>(*;
 הלאשד עבש עבסמ יה^׳ת3
 הניא הרפה ןיד תי־ל הכיר^
 הרפה :ןיד תיב.י?ב״ר£
 יאמש׳יבל יהל אקפנ *ייי/ל׳3
 יאהד ׳זגמ ראשא היהד יל׳**,
 ץ היפרדיתל^י^^ט׳הז,.
 ערעהי סכמ עלפהיטיעא)

 עיריד״כימ ןכיטעתיי אל למה
 4 הליכ ילמאנ תילעממ
 ה ידעימ : היחקל.אש ר״ןי>>

 ןישדקמ ויהש םזלחק ץצ*לג
 < הייארה יפ לע^׳ה תא
 ש דעומ שדקתמ ךכ ךית*מ
 ריביעו׳נט/טיע יפצשלכחמ
 ןטכעתח םידעומה םישדחב
 ייה אל קנע םידעומה לבא
 קתדכ םישדחה יכ ןישדע־י
 באש שדחה שודיק יבגל הרקך י
 םעה לכי שדיקמ רמיא •תב*
 שדיקמ שדוקמ וירמא ןיכו1 *
 ירקסתוא וארקת רסא 'כ&ו
 שדוקמ דוקמ ירתו םתא היב
 שיק יארקמ תכדמ ןל אקפג
 לע שדחה תא ןישדקמ ויהס
 עדעומה ןוקית יהזו׳יארה יב
 תישארב תכש •.ןתשודקו
 פ ןיעכ שידיק הכירכ הניא
 ידי לע תויעימה ן •שדקמש
 4 ןיא םישדח ישאר שידיק

 ןיאזרפע 1לעגיתפ 1לעכןיאו ריתמסכח
 ז־־ררגה ש׳ג ותל תילד שכ^רו דפמ םכח

 איגהרב *ריל׳קפנ וה*ל אנמ׳וטוידה גבחרנ
 לארשי יגכ דא ה ידעומ תא השמ רכדיו
 חכש ורמה^גה ירעובוא ילילגה יסוי ר

 ה ירעוכיוא יאזע ןב הרמאנ אל תישארכ
 רנ יסוי ר 'רמאנ אל םיררג חרפת ורמאנ
 ערי אדו אתינחכ אהל הל ריבג הוה ןתנ
 אעררהנל שש ברד ירתכ לזא שורפל׳יל
 חיתכשא ׳זוחמל תייחכ לזאלרכשא אלו
 אל ׳ישארכ הכש ורסאנ ה ידעומ יאמ לא
 תנשדנלריקןיבירצהירעומלא רמאנ
 ליאות ארס דכ ׳וריק הבירצ גיא תישארכ
 'ודעלבב דכ וליק יעגית״דעומ יכנ יביתכו
 אר ירדג 'רנה ורמאנ ה ידעומ יאמ ל*םק
 םיררנ׳רפר ןיתממ ןיכירצ ה ידעוס רשאנ
 ביתכ וממה ישאר אהו ;יחמומ הכירצ גיא
 ןנח חדחמוכ דיהיב ןנחוי ר א אדסח בר א
 םיביס סימי ויה אל לאילמג ןכ שר א םתה
 ןהכש םייופכה סויכ!באכ ו׳טכ לארשיל
 ןי״ר^ש ןכל ילככ תואצוי םלשורי תונב

 *דטכיקה 'ריפ ריתמ לעפ ןיאו ריעמ םכח היל יעבימ
 יבר יכו אתית ארבסמ והל אקפכלליה תיכלד

 אקפנל מ0מ םירדנב הרעכ׳רפכד יאמש תיכב דבס ;גחמ
 רמאש םכח ןנחוי יבר רמא םתה רמאד רבדה ה/מ היל
 ןושלב תאש לעבו לעכ ןושלב

 אבירשכ ו1? ןיאש יב חא שייבלו אירש כ י
 תוחול מ ונחנש םוי היריחמו ־חיייססוי

 איה יאב באכ רשע ־שבח אלא תונורחא
 םוי לאומש רבא הדוהי ר א

 אינתד׳ולכ אלו רחא אל םכמ
 ןיאו ריעמ םכח רבדה הז

 י יברלד רמול שי)ריעמ לעבה
 עלא ארקמ אקפנ אל ןכמזי
 11 היאר יעיימ אל)ארבסמ
 אלל רחא אלד אלא איכעדח
 היל אקפנד סושמ אלו סלכ
 רבדה הזמ ימנ יא רבדה הזמ

 ךירטניאד בג לע ןאי שילד
 ןניכ היש הריזג ישרד יכלל

 :ידימ ׳רפימל אכילד
 הניא תישארב תבשו
 *׳)ליק הכי רנ
 ןיסבד רחאת סא)ןיל תיב
 ןגאקפכ ןישודקד אמקקלפ
 ירמאד סכיתיכשוח ביתכדמ
 םינמחר בתכד תובסמ םתל

 ךרטגיא יל החל תבש יבג
 ליאוה אנימא ךתעד אקיוכ
 הביתכ תייעמלד אניכעכו
 !ידעומכ ןיד תיב'ילק יעכיע
 אש לד רת)ל שד ןלעחשמ אק
 *רדדיאזעקכ איתא םעהל

 ערפה׳מאכ םשה ילעימ אבה
 יפא ימכ יא רחאנ אל סדדנ

 ילע ןיבי רג ילילגה ישמ ט יל
 דמ אלא ביתנ אל יאד יארק
 *תחנמ אלא ןניטעממ ה ה אל

 יטועמל אנירמא ארק ביתכ
 סני :טיידהנליכא

 ןוסב 'שריפ הל יממז החילס
 סמ :הבנרמ

 עייהל תבשכ דחא ץשדקו>
 הןי בתכימל יגמד׳ריתי׳ה ידעומ בתכדמ היל אקפכו ןיד תיב שודיק אלב אוה עבש יעיבש סמ םלועל אלא עבש )לס יעיבס
 ירק ךכליה קתנש תבס ןהכ ביעכ יחנ תודעומ לבד ס10מ תבשל ירק תישארכ עבש : שדק יארקמ סתיא יארקת רשא
 !ישרעכיידעומ יבג נ זעוא שדקי)וליכי) ביתכ הנישאל תכסכד תישארכ ימי עשסמ האכנ תסלזקמש תישארב תבש היל
 םירדנ תרפהכ החמנמ דיחיב אל)ס רדנ תלפהב תיטוידה השלשב ישדקמ אל ןיזימזח ןיכירנ 'ה ידעימ ז בסכ )א ריוג׳
 אכיאד דע אנמחר היל רחאקו ונטר השחמ רתיי לארשיב הממימ ךל ןיא הנשה שארב ןכיפלידכ ןיקמ ומ השלשל אלא
 םהילע ןיפיסנתו לזקס ןיד תיב ן*א> ןיקמיח סככ סכל הזה שדקה׳מוןרהא לאו הסמ לא׳ה רמאד בתכל ןדהב ןרהא
 שיש ימ וליפאש ןילואס : הל טקנ״יכ םיטבש ורתיהש סמ ןמקל למאקד סזשמי תינעת תכסמב סתה ןנת :דמא דוט
 :"נכ לודג ןהכ תנמ תלאוש ךלמ תב תינעת תכסמב ןנירחאדכ הל ןיאש תייחמ !)לאושה תא שייבל אלש תלאנס התיה הל
 רשע העבשב דרי)תיניסארה תיחול לבקל ןמסכ הששכ הלע הסמ סליע רדסכ איכתדכ תינורחאה תיחול וב ונתנש סני
 עאו 0)יה סיעבראה תא*ה טפל לפנתא)רחאנש לגעה ןיע ליבסב םימחר שקבו הלע סמ םיעברא ןיס ונייהד זומתב
 לספ השמל רחאי לארשיל הכקה המתנ באב העסתי םירשעכ םכתא דיחשהל׳ה רמא יכ יתלפנתה דשא הצילה םיעבראב

 םימיכ רהכ יתלמע יכנא) רחאנש ירשעב הרשע לע באכ׳לח הליל״מנ סמ׳ס דיע השע סינישאלכ םינבא תוחנל ינש ךל
 ;ודיב תיתילה) השמ דרי סמ? )תואו לארשיל הקעמ סוקמה המתנ םיריפכה םוי איה יושתכ יב ׳מו מ םינושארה

 ס>י
 32 31 ב בל
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 אדתפ *3נ יניסמ קרפ 'ןי1;חוג שי ־4**8 4*

 ןעדיו ותמ ימכ הכורחא לכשכ רבדמ יתמ יכ ילכש סי*
 יפל/ירשע יכב לכ לתח רבכ יכ הרמ הממ ־;בכש

 ל/ב ה 1׳ ן4ב) :ןק5 סלק הלל יכה םיטבש חמילש סל'
 ץדן*ה'ז*צ )ש רזד ימיא קספש תלחנ תביסה ורתיהש ״־- -- --- —

 *דעחיי/ית* <*<* אל׳מתשהו הלקנ תביסה סהל רסאנש ריכידל רזח אל רשע השמח לש םלי תנקמ דמ םדבא ;•הט
 )34 ^יל 99״דוק*£* יתכא רלדה לתנאכ לילש םדא ינג ןייבנע ךיתח אלי תילנע ןיתיי. אל הרוש הניכהל ןיאס

 **י י£ל>מת*ו ןךת>מ ילדה שורר יאב הזב הז אבר יטבש ורתיהש םוי
 רורב אירא גהונ אהי איר הז רבד ־ ב'וה חז

 $ לכש בקעי יכנ ןקכשאדכ
 ףס ׳י צע .טאתכס םימי ןתוא

 רמאדב׳כיכש ויצע התיש אל
 ןתליכא ימי לכ ךכלו הלג^כ
 0 ללבדה רזח אל לארשי לס

 השמ סע רבדמ היל ןתיכזבש
 $ ןיתליפח שירב ןנירמאדכ
 ( אנ רתלא בקע י יבר רתאצ
 4 ינא ןתוכזבש סהל ריתא*
 םישלש ןתיא לכס ןמע רבדמ
 לע סעיכ לילש הכש הנתסוו
 4. םע רבדמ ייה אל לארשי
 ם יליל רמאנש ןרהאל לשמ
 הכיא 'רדמתלוכ ימת רשאכ
 יאר טמ לאימש לניכר לילס
 ןתמ אל סחש אכיט אישק
 בכעתנ למל הכלרחא הנשכ
 רזח אלש רתייל ה:ש ריבדה
 טלרטייעי רשע השש׳ועו
 שרדמ יכלו לכש לכ תנמל ליה
 רשע השמח ןיתמ ליה הכיא
 ל;ש. ל^ב טמטחפי ףלא
 ימלשיריב רתאד ןאמל דנעו

 ך*רנש לז׳לה לידג םלדיח לתח םישש ינכ ןללכש ןטק דעלליכ
 לכב סירנמב זדלוכ טלרטירפל םיפלא הרשע שמחש רתנל
 אצא רובידה'גפל לחמש התיה אלש ילעל הז םדיק הז הכש
 סהילעמ׳רזג יקסעש למדי׳רהיסילחתא אל יכ ףאש רזחשכ
 תא ביתכהי דקתשאמ ןממל ומדקש איה הקמש המ דלעו
 ןכ סא דקתשאמ תיתל ידלימ סא דיעי אתלא ךימי רעזעי

 תעשכ הנש םי ישע ןהל ומלשלהש ןתיא םישש ,מ יתמ אל
 ס םירשע ימ ייהש יפל לכש םירשעב הלת ךכלש סתאיני
 הכיא שרדמ יפצ םת יניבו שרפל הארכי סיגמימ
 ז הרזגה ןמ לטיב הכירחא הנשב אלא תיייל ירהימ אצס
 תיחל ןידאר ייהש ןתיא טל־טירפו ףלא י״ט ןהמ וראשנו
 יכ ךתיבל ינ ביתבד יהיקזחב יכינמש ימכ הכלרחא הנשב
 םהמ רתיכ אצי כיתכד אלי הכרה לל ךיראהל תימת תיי
 0 ןתיאמ ינייה ןיכ ןכ עשלהו הכלפי ןב בלכ סא יכ שיא
 ןיה עסיהיי בלכד היזגל הלטבתנש םדיק תומל ןייזארס
 הליחתב יזינ יא ליעל 'יפדכ םילגרמ חילשכ םיעברא ינכ
 שידקה׳הילע םקיר ףיסבלי סיכמעב כ יכב לע ןליעא רזנב

 תיחפה לכל הרזג עשב ייהש ןתיא אלא לתמ אצנ איה ךירכ
 דחא ס>י אלי הכש בישח תיחא הנשכ .שדחש שדחל׳כ ינכ
 ליא אלל הש אל יניא םלש שדח לכש שגלפ יבג ןכיותאדכ

 םוי ןנחו י יבד רבא חגח רב דכ הבר הז
 ביז־־רכד 4הקב אבל (ימינכ טבש רתוחש
 שיה•־* רבאל הפצמב עבשנ לארשי שיאו
 ?>*ב ז־ירשאל ןימינבל והב ןתי אל ונממ
 ףסוי רב ימיד בר ונינבמ אלו ונבמ שורד
 רבדמ יז־־־־דמ וב ילבש םוי ןמחנ בר רמוא
 ז^ל רברמ יתמ ולב אלש רע רמ רמאד
 רש^4ב יהיו רמאנש חשמ םע רוביד חיה
 ברקמ ז־־־רומל תדמחלמה ישנא לכ ומח
 היה ילא רמאל ילא ה רבדיו ביתכו םעה
 עשויי־ר וב לטיבש סוי רבא אלוע דובירב
 לע םכעברי גישוקרשתואסדרפ הלא ק
 רב למל לס^רשי ולעי אלש םכיבררח

 ינורה ונחנש םוי רמא הנתמ

 חתיהש
 דבד>י ליימאב ב^ברשע
 סדט^י׳עייןןמקללכ

 ימויב 9ד**ר1ד)וילירהש
 ;דובדעב(׳יו*.י ׳1*3)אצא
 ;הגשועבי^י ףותבבאלמ

 )ב 1>ייבצ וימש יתוטש םמ

 ימו יאמ יחה י*נ רמ ^אי4^י^,מזלדכה
 ^יזמ וב ןלכש * סיבי** יאה
 *זי הכ ,וי רבדמב רבדמ

 ז3לי>*אד,ר*!ןזה וצצ טבש
 ב״בבולע *£יד צדעלכ דל

 •900^^)991^/1 י זירכ
 ^רוישבףהב ןימשיו ןירפח

 ןמ״ייויה/לדבז !ו/ת תירכה
 !קיוזלזיןידורויטומ׳יתמה

 *410• **** ומנמנו
 $*,0*3 ויחקחפו ץריסק
 4ר*9**> *1* ה^שלסי1
 *זצזךתו* הנ שג טגש^עסרא.
 $ \;י1יויןומש ו1מא*״מיל0ןאנחכל ןמנע יקדב ןכ ישע
 י*6ר!ון.רשןן בשלשבילשע סיכשב ןבל הרשעכ קו ןיכשחכ

 ש לרמא ארהיסילמתאד ןליכ ארהיסילמתיאד דע רשע
 התמשנ התשמ יש-על יכילעח השק הריזג התיאיקל לטיב
 החמשו התשמ ימי לשע ךכל)׳ יכ רמ רמאד • ביט סלד
 הפ קסמ םע רלביד היל אל : הסמל רזחש רלכידה לע
 השעמב ןינכ ריכילל לכינלה סא לכא הליחתבכ הפ לא
 ןאלמ ידי לע בדמ היל םילגרמה השעמ רחא היהש חרקד
 לע אלא למע רבלמ'היה אל ימנ יא םיחלתי םירלאל יא
 ינמד רלכידב היה ילא ז סהל ךירכל השמ" ך ריכ ידי
 רכת לא ילא ל רמאיו ליעל בתכדכ ילא׳ק רמאיי לתכחל
 אלל יכה שירדק למת רשאכ יליל לבמסלמ י חנ יא באלח
 ארקד למת רשאכ ילייד רלתיימ אלא ארקל אתיעאשממ
 תלאייסדרפ הלא ןכ עשיה לטיבש םח י• איל אייתי
 גלגש הלא ןב עשלה הארשכ םלוע רדסב איכתלכ סירמלס
 ןב זגבברי• בישנהש תיא״סדרפ ריבעהל למע בהזה ילגע
 רתלא אלה לארשי יבלמ לכבש לגרל לארשי ל׳עי אצס טבנ
 תא איטחה רשא יתאטחבי טבנ ןב םעברי ךידב ךמי
 ייה רשא לארשי יכלמכ אל קי בתכ עשילב ׳בא לארשי

 םמחרב 'ירשע יכל ייהש ןתיא לכ לכלרקא הנשב יראשכ יגל רק ג יינפל .. ׳.
 שתח סושויד ריכיש יתא אתפהי׳י־י סתואי־י}ס״פעו ו־;אל קוינ-ב ־קיו היהי רנ יכ יכו ןק גילידכ ;ויכשא יולכ יכהו
 '3 •! ״״,ל ,״ןאר ייהש הנירויא הנש לש באכ ישע השעמ דע ריבידה דויי־יתנ אצ הנשל טויטייפו סיפלא -שע
 1נ רמול שי רתייו הנש ריכי,דה ההתשנ שמלסייטניקה שייפל סת יניבדהשקהש *?*%±*$£ £



 ץ ק ארחב אבב 'גימ© קרפ !,'רחונ שי

 השוע וניא ן׳נקנאוהשןע
 )קספש ס1י ןתיאות3זכתמ
 םוי התיאכש יפל םיחמש תת
 הלודג הונמ ןיחילשמ ויה
 )רבשנש לגמ רכת ')י ;עיאזכ
 דלע ךרמ ןיאש תומודיקה

 )"טח : סינעבותח)ןהב
 הלילה ןמ ׳יסומד ךליאו באב
 םימיףיסמ ן׳לכש^^^
 בתנו ךייח איה י^ ^,דכלכ
 * סי־חז׳לנשלסי^י ךק)£יכ
 0 ךיתחש ךל וע^א׳ז*)}?)
 4 סיחיהל ןיכיראמ ^))י3ה^
 )דומלתכ'יסמל'ירנ ןירכקתמ

 ׳ ןיםי ןישלמ אלדל הליל.־*^
 ןסיי בר ינאת ןיסי יאמ כ
 ינחב 'לחיש היתיא הירבקי/*
 םערזמ'וסי אל רכזל ומכ לימי
 כ'אד ףסאי׳רג אלו׳יילכ ןלש5 "׳
 אתלימ אה 'דומלת יעבק יאמ► ^
 תיחןישלףסאידאיהטישפ? ^

 )יליע לא ןרהא ןסאי כתכלצ/ייו
 *ודחיו 61!ר אסיורד׳יר? •ו*י ־•־ {י

 םלועה לכ ולפק העבש
 'ימס אבמ יחה
 זילה יאד סקנפ היה אל והי&ד
 הלה העבשמ ריכבב סחנפ
 1. האר ריאיד יחס&אל יכמ
 יתכ לכסו סקנפ הארל בקעי
 3א רשא תכקרסד אנת יאה

 ןולוכ/ ג םליעל יימ הכ*א

 ןיכרלכש ביטמהו ביטה תכרב :וחירסה אלשו סרכקל וכזש וחמש ךכלו׳וכ הכתח בר רמאד :ןיט׳-נ תכסמכ רתיכ יגורה
 ז־לואה לע ךיקלא ה תא תכרבו ארק יאהמ ןל אקפכדכ תלכיסאר שלש אלא יניא הרותה ןמד םזיה יתלאג ונקית ןיזמה
 שיל המחה חכ ססת ךליאו ןאכמ הנשה לכל הכרעמה ךרמל סיכע םיתרכ ייה באב רשע השמח דעל ןסיכמ : רמלגנ
 ןסו הלכ ובש יתלא יסיי׳ר םסב אחא רכ בקעי'ר הכיא שרדמב ןכינתאדכו תעלית לידגי סגל ןשע ןילעחל תיחו׳חיל סטע3
 י ווו כמכש ץע לכש חבזמל .הנינק

 ותוא 'גתכ בר רמאד הרובק1!רתב יגורה ־כי "ג׳״י״ליספ תעליגי ז1
 ונק,-ר הרובקל רחנ יגורה ונתנש םויה
 וחירסה אלש בוטה ביטטהו בוטה הנביב
 ףסוי ב־יו הנר הרובקל וגהנש ביטמהו
 תורכלפ וב ;יקסופש םוי והייוחח ירמאד
 לודגה רזעילא יבר אינת הברעמל סיצע
 הנחלש יחכ ששת בא ו׳ט יגהש ןויב׳וא

 ןאבמ לגכ רנה םוי׳יל ורקו השנמ בראכרעמר׳יצע ןיחרוב ויה אלז
 ווירכקה ףסוי בר ינת ףיסי יאמ ףיסי ףיסומ וניאש ףיסוי יסומד ךליאו

 ז־דאר זולז־רושס ולוכ □לועה לכ תא ולפק העבש ןנבר ןנח הימא
 בקעי חרא האר םרמע םש תא האר בקעי חלתושמ האר םש םדא
 ןידעו ינולשה היהא תא האר והילא □רבע תא האר □ולישה היחא,
 ישיא םהנ רהונ אלו ביהכ אדו םרבע הא .יאר ינולישה היחאו םייק
 ן־־ורזנ 'רזגנ אל אגונמד בר רכא ןונ ןכ עשוהיו הנופי ןבבלב םא יכ
 ■םכידוקפ לבל םכירגפ ולני הזה רבד רב ביתכד יול רש וטבש לע
 אצי'ירשע ןנמ וירוקפש ימ הלעמו הנש םירשע ןכמ סכרפפמ לבל

 ראשמו םישלש ןב כ וירוקפע יול לש וטבש
 רדסב איה אתיירבמ 1 רת ל

 ׳ךותימ עבש וליאש ונעידוהל אפו ףיסי ןיסומד ליעל ירייאד סושמ ימנ יא היל טקכ הימקל עשוהיו בלכב ירייחד׳וסתו םלוע
 הז ושמיש !וליא לכי םהיניב םצועה לפקתכש והופיקהו והיבביס רמולכ םלועה לכ תא ולפיק הר יתכ יקסעו ייה םיקידצש
 תלשיתמ שמיש הכש חנ חלשותמ תא סש׳מיש הכס נ םש תא בקעי שחיש׳וא תאנמכ םלוע רדסכ הפימ ליעל י־תקדכ הז ת(י

 דעתמ אל חלשותמ הז לכ דומלל שי רוד רחא ריד תשרפב ןיבותכה תורודה תינש ן ובשחתי הכש גמ ר ןושארה םדא תא
 הכס חנ 00 היה רבכו קידנה חלשותיי לש ולכא יחי הענש וליא היה לובמהו׳ימיה תעבשל יהיו קלחב רחאדכ לובחל $כת
 ןילומנ םיקידנ אלא םש תאו םדא תא האר ימנ ךמלו לובמה רחא םיתנש דשכפרא תא דלויו הכס תאמ ןכ סס בתכדב

 .)לפיק׳יכש רחימל הילהוהד ןורטטמ הז ךינח היל אריבס אל אנת יאהו ליעל תישייפדכ הז תא הז ושמשש ומכ בישת אק
 ליחי ינחב תתש ונייה סיהלא יתיא חקל יכ ינניאו יאהד היל אריכסו אוה םלוע רדסד אנת אנת יאהד םלועה לכ תא
 בקעי תא הא י םרמע :לובמה דע ויתונש איניה חלשיתמ הנש זכ וירחא היחו היחי םדא תא רבק ךונח םתה ינתקלפל
 הכש הרשע עבש סירנח ץראב בקעי יחד תהקו םשרנ יול יכבו בתכדכ היה םי רנמ ידרוימ ויבא תהק ירהש אוה ארבס
 היחא :רהניו םרמע תהק ינבוכתכדכ היה ןושארה וכב ירהש תהקל םרמע דלוכ הנש הרשעו העבש ןתואמ

 אמיל אתיאסאד סחנפ הז והילא היל אריבס אל אכת יאהו ארמג היחא תא האר והילאו :םרמע תא האר ינול'שס
 היחאו סהח רתיכ אל בתכהו :ללפ היחא היל ךירטניא אלי סייק אוה ןיידעו השח האר סחנפו םרמע האר השו•
 םירכמב בקעי יחי לכ אלהו ץראל ול אבו בדממ אני ךאיה ירצמב רמע תא האיד אתיא סאו םעברי ימיב אבנתנ ינולשה
 סישולחו האמ ירה העבשו םישלשו האמ םרמע ייח ינשו תיזיפה לכל דקא םוי בקעי תא האר םרמעו הכש הרשע עבס
 ןב טולישה היחא אנמנ הנש הששו סישחח םרמע תימרחא רשעו סיתאממהיל יספ המכ םרמע תא האר היחאו עברא•

 : הברה םלמע ייחב דליכש ןינכ רתא אמשו תוחפה לכל סירנמת אנישכטששו םישממ
 םינלה ויהש םוי םישלש ןכמ וידוקפש : סיה^תיב תורצוא לעהיחאסיולהו םימיה ירבדב בתכדכ היה יול ינו לישה׳ היחא

 ס(יד יצ אדיהנ אלו׳דקפת הלעמו שדח ןבמ יניס רבלמ תשרפכ בתכדכ תורוכבה ןהילע תידפל הלעמו שדח ןבמ ןטמנ
 *ררחו תלקו ןושרגכ בתכדכ הנש םישלש ונייה םישלש יאה אלא שדח ןבמ וידוקפס יול לש יטבש אני רחימל היצ הול ןכ
 6בנ יאצוטד אנה לארשי לס ןובשח דגנכ ןובשח ותואש שקכ ןיפשזי אוההו הכס סישמח ןכ דעו הלעמו הכס םישלש ןכמ

 ראשמו :'וגו דובעל אבנל אבה לכ רחונו הכש םישלש קמ בתנ םדצבו אבנ יאנת לע בתכ לארשיכד אנמחר דיפק
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 ידזדונ .

 חשנפ ןכ ריאי אלמה)^ייע אל'יסבש "אשסז
 דע ותכ אלז בקעי ימט ורלט ,רשנש ןכ ריב~ו
 ישנא, ס,דפ וכיו םאנש ץראל לארשי וסננ.יש
 ת ששו םישלש אינתו שיא הששו םישלשכ יע
 יכו הימחנ יבר ול רמא הווחי ינר ירנד שמ□
 ^לא רפאג אל אלהו הששו םישלש רמאנ
 וקשש שגפ ק ריאי חז אלא חששו םישלש^

 רנ אחא בר רפא אלא >רזןהנ0 לש ה בורכ
 םירשע ןבכ וחפ לע אל הריזג הרזגנ אל בלעו
 ןכפ ז־־רוחפ לע אל םכישש ןכמ ר תי לע אלו

 אלו הרעמו הגש םירשע ןבכ ביתב ר ם רשע
 ןיכרעמ רעמו הלעכו רכב'ישש ןבכ רתי 1לע
 םירשע ןנכ תוחפב םישש ןכמ רתי ןלוד.,רמ
 י—1ירשע ןנכ תוחפכ םישש ןנמ רתי ןאב הא

 ׳ וא גולפיא םיטבשל לארשי ץרא !חל א עביא
 בר ןיב עסש את גולפיא חנג ־ןקיקיר אמליר

 קלחחשארשי ץ־יא הדיתע אינת רזענ טעמל
 תקלחתנ אל הלחתבש םיטבש רשע השלשל
 אלא הקלהחנ אלו םיטבש רשע םיגשל אלא
 *־־ררוהי בר רמא טעכל בר ןינ רבא;ש ףסכנ
 ף־ילו לילגב ן״י־י־ם שמח .רוש הרוריב האס
 אלו לרוגב ךא רמאנש לרוגב אלא חקלתתג
 יפ לע רמאגש םימוהו םירואנ אלא ,רקלתתג
 םימוהו םירוא שב לכ ריעלא רציכ אה לריגה
 לש יפלקו וינפל שבירפוע לארשי לבו עשוהיו
 היהו וינפל ןיחנומ ןימוחח לש יפלקו םיטבש

 ןולובז רםוז־-ס שדקה חורב ןיוכמ

 יל ייהי ןיעמשו ןבוארכ השנמו ^ירפאבתכדכ סךיזח ינ8

 **רתפ #פכ ינימש קר© ן
 אמאי ^רבק^סידנמ יאהויחלייע אל םיטבש ראשמו

 :ן׳יאל אבןכלהיחא היה יולד סושמד ינורתל פקח7
 אלא ארקמ^קלי אלוכרפח אצנ ארמג בקעי ימיב ודלונ
 דוי ;?*£> קי*./* קמראגמכאע ויה ןירדהנס •־ סייכימ
 ז>וה )א ר שי לז^אדימנ יהכו םישש קמ רתי לע אלו .
 ־םי^ ן3 הי) המו סיכש העבש םרמע תא האר ירה

 ה* וניז* ןיפדעב םי*ש לע רתי :םירכממ ןתאנכ דחאו
 ^רכדפ־עווי^ץכ וכרע ירהש הלמחו הנש םירשע ןכל

 ןבמ ימג סרע תעומש סירשעח תיחפב ןיכרע תשרפב
 ^רו^ןכמ^קפךרע ןיאל בג לע ףאד הלעמו םירשע

 סהיגעשי״יוועיכהבוהימ הזל הז ןי״0 םישש ןבצע רפיו
 *ןתי■לע וגיררי ןיקלקומו םירשע ןכמ רתי ןרעמ םיטעומ

 0*ישע ןגמג>וקפק)חנמד יכיה יכ יחנ אבהו םירשע ןכמ
 יפיל ןידה אוה םירשע ןבמ רתי לש הריזגה ןמ

 ם ^?**3 :ןובשתאוקהב ונחינ אלד ימכ רמימל אכיאו
 פבו:גכןכע^ קשמךללק רשע'יכם3 הקלחתנס ג פתיא
 יאהיפנגא מיל^מוביאצוי ויהש זשכא יפ; קלחתמ טבשו

 ייבג *)קיק3 ;הילתיאדכ רמצו היל תיאדכ רמל ןדאה
 וא ה׳שאי יברל ייילצמ יאגויח דחא לכש םישנא ישארל

 * ת^ע/גפב ןלאב וקלח לטמ *יה ןתניי יברל ןדאה יאפל
 ׳33ע תעמל בר ןיב עליש את : הקזלחכ ןילש סל כ ויהו
 הליל*)תכ*לכ חקי* 1ל״י לש ןתלחנ׳ראה קלחת לרוגה
 עבש ^גבהבסו׳ג^תול עיגמ היהש ןיב לרוגה ול ןת ש
 ולשיש ןוגבתעומקלסול היהש ןיכ טעמ םיסנא ןב סיס
 ןתקקתבשזיווזבןיחקול םיטבשה לכד קיבד הברה םישנא

 קלחמ הבורמ )תקה תבש ינב יקי ח ואגתנ לודגה טבשכ
 1? אלה) תעמל בר ן׳גזיאמ-ירבג ןקרקל יאו לודגה ינב טבש

 סושמו גלפתיא םיטבשצד׳ילהכ חינת דועו הושב ןלוכ ולטכ
 *יפ רכב ןמקלדכצ טעמל בר ןב יאה ימנ שרדימצ אכיאד
 אבל דיתענ קנחפפש׳וכ אינת דועי :יאה ימב ךירטגיא
 דהינ יאמ שרפמ ןמקלו ן יוש םיקלח גיל רמולכ ס טבש גיל
 ראשכ הלחכ טיקנד יול סושמ יאד םתה יפטל קנח ותוא
 *תב סירפאי השנמ אה דחא יול רעש םזיה בתכדכ ס טבש

 אלא ולט י חל
 םיטבש בי ואגמנ

 ש דחא ןסוי רעש םתה בתכדכ דחא קלח
 ןמקלדכ תישנל גיהו ם קלח בי ןיצטמ םי

 רשע םכסל אלא הקלחתנ אל ןיאל יאבסכ הציחמבש
 נללכתנ׳כשו טבש לכש אלא \ ראפ קלח ול :.־יה אצ ינל טכס
 ילטנ םירפאו הסנח לבא טלקמ ירע תויהל ןהב תבשל '־רע
 ול היהש יח אפשה ךתעד אקלסאק םיפשכב --•^־ *,*,**ץ.,,
 בר ןיב קדקדל ךידכנ רמולכ טעמל בל ןיב רמא:ש יניכ יכ בל יאת שוחכ קלח ול עינהש ימל הימד ןפיכ היה הפי קלח
 הדוהיב האס הדוהי יבר רמא ךכס בר ירק תילעהו טעמ היל ירק תירמיזהש טעמל ברה ס תד ףיסוהל טעמל

 : לילגב וקלח ול לפנש ימל הדוהיב יק1ח לפנש הז םימל הלעמ היהו לילגב ןיאס השמח הוס
 אלא הקלחמכ אלו * ימיא הדיהי יבר יכתק אלדת קילחל אב אלו 'ןכ הדוהי יבר רמא ןכיסרג יכה

 ;םיתותו םירוא יפ לע עמשמ יפ לע ; איה'אמק אנפד היפליחד אנקסוי : לרוגב
 רזעלא : הז תא הז ן־שיתכח אמשו סימיפי םירוא המל לריג םאו לימ המל סימיפו םירוא םא דנ*פ אה
 יפלקו : רמוגו ואגי ויפ לע ה ינפל םי^ה טפשמב ול'לאשו דומעי ןהכה רזעלא ינפלו בפכלכ ,וכ שבולמ
 מ ןיקכומש זגרא ןיתוחת לש יפלקו ס טבש רשע םינש ןהב בותכש םיקתפ רשע םינש וב םיחנומש זגרא םיטבש לס
 ©ימותי םירואב רמולכ שדוקה חורב ןווכמ היהו :לארשי ןרא לש םיקלח יסע םינש לס ןיקפפ רשע םלס

 פ?ה לרוגהש ןיאורס לארשי לס ןתעד תלרקפח ךכבו יפלקב הצוממה ף^טיש םדוק ס מותו סיריאב הל־חפ םילאושס
 ינשו ;ןיבולמק ס טבשה רברב ןינבלמ ויה חנו !ייה ה^ש* הקולחש (יעדמו הצי/לפ אבנתנש וזכ הולע



 אצ ק ארהפאפב ׳ מימש י קרע• • "י( €
 יכסד סמוי ינוג יאל הלוע 1נע סוויתהלונג ן ןלמו אלו ןיזייויתצ דחאוסיוננסל יח/ין׳נירצ >׳? י23ןי ינשו

 ב6)י סיויה אל יפא)ניתנד רסא קלקוי ידיב 'לעיס המ לטונ ינא ןישכע אמ3ון׳מוזעזדדחכימ*
 0'הזה 0ל1עה :ונע דננס םיחת רזיילכ אלא 1נו> ארקו לרונב היזסע הקולחה 33 ןיו)בא? ןבואר ךי^ל
 ןנירחא הנורח יהליסכד אטיח קלהדס ול ןיאו סדרפ ול :ויפת רוניד זיאניה ז*3נ ימוגו 3רו4נ ןא רמול;

 ףרמ' ומע חייוע וכע סוחת הלוע ;1יונו
 ןרוכז ורינ .ה^רעו םיטבש 1לש ןיפ*דקב
 וכע םתח חיכ הלעו ימוחת לש יפלקב
 !לחפג רמואו שרוקח חחב ןרכמו רווחו
 לש יפלקב ףרט הלוע רסוניגסוחת הלוע
 יפלקכ ףרט ילתפנ ודיכ הלעו "יטבש לש
 לכ ן בו רסיניג תח ורינ הלעו ןימתת לש
 הזה םרוע לש הקולחכ אלו טבשו טבש
 ו־־ות םרוע לש אבה םלוע לש תקולח
 סדרפ הרש ול ןיא ןבל הרש,ול שי םדא
 אכה םלועל ןכל הרש ול ןיא םררפ הרש
 רז־דב ול ןיאש תחאו תחא לכל ךל ןיא
 דהאןנואר רעש םאנש קטעכו הלפשבו
 ה נקה רחא יול רעש רחא הדוהי יעש
 יתוקלחמ לאו 'םאנש ומצעכ ןהל קלחמ
 קלחתנ אל הלחהש תהיס ינחק ה סאג
 סיטנשל ם׳ש םיטבש רשע םינשל אלא
 ארשי ץרא חריחע רמ רמא טש גולפיא

 יאישנל דסה בר רפא ןאמל ךדיא םיטבש רשע השלשל קלחתתש
 ייכאל אפפ בר לא לארשי יטבש לכמ והדבעי ריעה רבועהו בתבד
 םורתל׳זפו הזכ 'ישנלרתונהוביחכר רס אל אמלעב רננוא אמיא

 כ רמאנש םיפכבל אלא הקלחחנ אלו ריעה תוחאלו שרוקד
 ןנקיסע ינטפושב וטא אינסו ארפושל אסיליא יאמל טעמל בר ןיב
 ינר הולעה כיפסבכ רפוא רזעילא ר יאנתכ הקוחרו הכורקלאלא
 ךא ר .:אנש לרוגב א יא הקלחהנ אלו הולעה עקרקב רמוא עשוהי
 לוקש אלדאמיל יא יאפל בלכו עשוהי ואצי לרוגב ךא אנה לרוגב

 לרוגב ולמנ אלש אלא איעננו הריר לוקש והריו אלר א,רשה ללכ
 האראש רשא׳יעה חא ול ונהנ ה יפ לע ביחכר שוהי ה יפ לע אלא

 ביתכ םירפא רהכ חרס הגמה
 1 וטא :אינס היל תיאד

 יי הדוהיב האס דגנכ ןיאס ה לובוכ לילגב יאדו אלא יזוזב םתלחנמ קלתסחד ןכקיסע ינטפושב
 ןלרוג ול הלועש ימ לכא העיה ימדכ דע רתיי לטיכ שוחכה ןמ חקולש ימ הזשכ ןיקלוח ויה תיעקרקה הקחורו אכרוקל
 קותרש ינפת דחא סירכד ינש ינפמ אוה עורג קיחרהש סלשורימ קוחרב ולרוג הלעש דיל תיעת הלעמ סלשיריל בורקב
 לפכש יחד :רולאק השפנ יפאב אתלימ הדוהי ׳רו ןהמ גאדל ול סיז סימעה ץראל אוה בורקש ינעמ דחאי שדקמה תיכוי
 םיפשככ ןיקלח אקחורו אכקוקד קית רמאקד סוסמ ימכ יא הדוהיב לטונ וריבחש האס דגנכ ןיחס ה לטינ לילגכ ולרוג
 'ולעהל ךירגו׳תזי׳וקר לילגו שוריל בורק דיהיש ליבשב לילגב ןיאס שמח היש הדוהיב האסל רתימל היעויסל ?היא אתא
 אל טעמל בר ןיכמו אוה ארבסו : אקוחרו אכרוקד יכיכ אוההל הולעה םיפסכב : לילגבש האסל ןיאס ד היש םיפסכ
 ןיקליפכ ן רמאלכ סיצגרתקלק והליד ואלל ; עקרקכ אנש אל םיפסכב הנס אצ האלעה ןניעמש אל ארקמל היל אקפ*

 ביתכ• :ליעלד

 אבדי/כע תלוע ןגל;:?/
 לש *ג,־יכ%]ןמ י] רת ה יי'■)
 אלפ ;קניעקגל יאה)ק.1)ב/
 סנפ אאמ׳פלרדמכ
 ידי -1ע /4)אל>/>ה3ע)ר;4
 הנמתסה יכליע ףרע הלקת
 אל£ ןכ]
 ןז .תא מןבל,רעל*> ;רתאי

 )סכ הגז ב^לכ המ עמי היהש
 רעש :היעקבתגתורע ©סכ
 הול לבד הגשלח^ן-״רלר^
 ה י5׳ אג ; ה/ל שי ה/ג שיש
 דחא )כ) לן0ן1> גמאע אוה

 - עש1פו *גג)פ ןג)ח3;ת*)
 א הד ^ ע ק)ק ןאמל ך>0
 ילקמ אנז> רוחל םיתבש כ?
 אישגל

 ריעה לכועה :סישוסהן^נ׳יל
 לטו>ג יסיכל ]ןעלאישגעגייה
 סא סעגזחלל ^רפלכ ע3ע
 :?ז ה סע] ךכנג היה,ל םויה

 לנמ הלחג ש)ו^רז)הנלבעי
 סיליכת *1זגו&לאלשי יתבש ^ //׳
 סידימ4ת3 ;3 דומע)אמלעב >'׳׳ _*י
 רו תלחנמ *ל ןתי אל לבא ברל
 ןושלכ ןול רגנור סריע לאננח
 רינש׳מילכ ריכש יגו סוי סרפ
 'חשח׳זמו הזמ רתינה? : סמ
 "תודתלזתוהזמ קלח לטונה

 הכ לש ימוקמ דבל סדוקה
 םוקמ דכל?. ר־עה תזיקאלי
 תחאב היפישב ביתכו ריעה

 ׳קלחתנ אלו*. ארקדסיקלחה
 אתכליה יאמצ רמ רת.א וג
 הז סיפסכ ןילעמ והיש רמאק
 איכסי רעישכ אמיליא :הזל
 וזו וזמ הפי וז התיהש המ
 יחדב היל קילסמד וזמ הער

 ןאמל ארפוש היל תיאד ןאח

 ךל ןיא לארשי ץרא תקולחמ
 /לצסבו רהב יל ןיאש לארשימ
 ןל ןיא סרגד תיא והימו בגנו
 נ ה לבא לארשימ טג5ו טבש
 סלועל לארשימ דמא ךל ןיא
 ןבואר רעש ול עמשמו אבה
 דחאו דמא לכל ונייה לתא
 ןהל ןיא הזה סלועב יתכיא
 הזמ אלא הזח ומכ הזח הנסב
 ׳לועל לבא הכלה הזמו טעמ

 רועיש לכה ןמ ול שי אבה
 געאןאתל ןליאו :ה>ם
 אה דחא יול רענ ביתכל
 דק א ףסוי רעס יסנ ביתכ
 ב אלא ףסוי טבש ונמ אלד
 ביתכל ל״ש אצ :דחאכ
 *סארבבו מוגו׳ישנל רתינה)
 יכועבגד בהח׳ירד כ רפכ ל ר
 אבל דיתעל אפרתמ״מ-א
 'וגו ריעצ דבועהו ביתכ דמ
 1 אהל אתיא? אהל אתיאו
 שורד דבוע ןושלב ךיכאלמ?
 אמש ואיניעכגיתכהיכ

 סתס 5 יגילפ



 ־> $*£** *חחפ אנב יגיפזע ׳, קרפ ** 8?י ארחב אכנ

 *1* יתכ ?יי ן?טי סוחל ןיתמ הדיחיפ־עשוהי דיל תאנש סדוק הליתתב^טפשב !סדת בזכו:עשוהיב מ־ס בוט
 ,ןולש םושמ איה את^עחו יאדמ רתיי ןתוא !ירמשתש טמש בז רת ןיחרסמ הדר יפ ידיל תאנשכ םזשבלי (מש ילב

 ריסכע איה אתטירינו ןירחתשמ ייה אלו ונמס בול מ ןיחירסמ היתוריפ הליחתכ רמאד אכיאו: סרג ע1;הי לש ותוכזו
 4?מנמחי ביט ןימיי^רמו רצואל םסינכהל ןיליכיש הלמכ אצא יתלמ רתיי ןיכימש גיהלאצס רמולכ סרחל ןימיל היתמ־פ
 !יקיה)ה רבל ריףאכ: איה י ד

 סררב היהוריפ הטלחהכ רזעלא יבר דבא סרה 'יהכו חרס ב>חכ
 ו ןיחירפכ הליחחב חסאר אביאו ןיחירספ תיתיריפ ףי&כלו*
 זועב רבד רשאב ןורבח תא בלכל ונחיו ביהכר בלב סרחכ ףוסכלו
 י>4ו.ד טלקב ריע ןורבח קנעה ינב .דעלש חא כ£0 ש רויו ה רבע
 בלכל ונתנ חידמו תאז ריעה הרש תא ביתנו אהרוחפ ייבא רטא
 טונ ןבהש אלא "לחנב תבה חאו ן בה ידחא ינחמ :ותזוחאבלפךכ
 חונוזנ *ונכהו באה יסכנב םמש *פ לטונ׳ ונ יאו באה יסב גב סינש יפ

 עיא ןתאולובתעד רבד
 >י->ב־)י הב ןרלרשאץראה

 ׳הב ןרדש ןורבח איה יח
 לע אביו הדגאב קישרדכ

 (עג1כ טתסכש דחנח זוררזל

 דרז־יגו ןבה רחא יאפ טג :םאה ׳סבגמ חונוזכ ןניאו באה יסבנפ
 יאצוי לכ חכל סרוק ןכ ןנה אה ידדה יב יתריד אמ ליא !ילחגל תבח
 קחצי רב ןמחנ בר רמא : םשפנ ןמיס :תבל ןימדוק ןב לש וברי
 תונב גינה יסג אה קזחומבכ יוארב ןילטוג תבה רחאו ןבר דחא ק׳ה

 םחצמ יאצויב היהש ןהיבא קלח הלחנב יקלח תשלש מטנךחפלצ
 יכה אפפ בר רפא אי־יא אדא יאמ רועו רפח יסכנב ייחא סע וקלחו
 יהשו אגיגה ימנ אה רוכבב קלח ןילטונ חנה רתאו ןבהדחא רמאק

 ־ דועו ןיקלה השלש לטונ רובכ

 טתשכש דמלת ןורבח
 קרבקבס 'יקידצ ירבק ת רעמ
 יסוק^ה יכפל סש ללפתה)
 אלש.םילגרמ תצעמ והליציש

 מ1קג• ייע :ןהמע ןהב לשבי
 ^י&ניויח^שוהיכ בתכדכ יאוה
 ־עע״תאונתנ סינהכה ןורהא

 .תא)ןגדלחתא חצורה טלקמ
 סירפב אה רורפ : הישרגמ

 ה$וח ריעהל ביבסש תילש)
 $ןה. דקא ינתמ : שרגמל

 :^אגב פח הלוכ'ט תכה'א)

 *ע- ־ג.ן

 ך ©רפמ ארמגב ט ןכהש אלא
 *. אלא יאמ

 "סכרב סיכש יפ לטמ וניא)
 9 "פ0מ ול ליעל ןישררדכ סאה

 שיאל׳רטבה טפשמ הרוכבה
 םיטע ימ םיסכנב'ט ת וכוזכ תונבהל :השאלאללכא . .
 ם־סככ ינמי ת>נכהו ושריי סינכה ןיבורמ''סכ:לשךחזב תמכו סינב חיכהו תחש יא תליחתל ןמקל ןנתדכ סינכה אלו
 סיכב םוקמב ןיטעוחכ אלו ןיבורמ אל סאה יסכנמ ת ונוזינ וניאו :םיקתפה לע ולאשי סיכבהו ונוזי תמכה ןיטעומ
 !יהי יאנימ טיל ןווהיד ןבקמ ןנכ ומשאל בתכ ךכש הבותכ יאנתב תמוזיכ בא יסכנ יבג לבא לכה תא ןישרמ סינכהש

 ידדה יכ ןותרי אלד ןנתהו :ןכה סע שרית ק םיקמכ תב ידדה יכ ןתריד׳מג :ןירבוגל ןחקליתד *'ט יא סכנמ ןנזתמ
 אכריפד אכיה אלא דועו רמימל ךייש אלי היל ך*רפ אק אכוט אהד אלא יאמ דועו'רג אל אבצו'ול תבל סדוק ןב :

 המ לוטיל הלחנכ ןיזש ןכ ןיאש סוקחב תבה דחאז־קה דחא ק׳ה קקני רב ןמחנ בר רמא : תיימקמ אפידע אתיירתצ
 שייל סינכסוקמב ס־נכ יכב ןידחועש יתיא ןישרוי םדא לס ותכ תב זא,זככ קד ול קזקומ היה וליאכ ןהיבאל יואר היהש
 •ואר " '׳ 1
 נ
 יאל אהד סייק היה יא ול יוארה קלח ויתונב ולטנד 'ירמאק רעח ייתב תח םא׳יפאד ןהיבא
 ^>נטת ימנ אה רחימל ינמ הזה דה׳הו ןכ ןיאש םוקמב היבאל יוארה תא תשרוי תב אתלא ידימ׳יכתמד אנק גילפמ
 1ימ ירהש היבאל יואר ונייהד ןקז יסבנב תשרוי ןכה תכ יפאד ןניעמש סתהתד תכל תמלו ק ןב לש וכרי 'יאציי לכו

 ג בר השעמד יישיקאל היל אקיכ דקפלנתוככד אדבועמ אלא היבא סיקמב הניקז תשרוי יכה״יפא) הניקז ייחכ היבא
 אה ן ושארה לע בסומ ךאי ה אלא יאמ:אפיסכ ןהיניב קוליח תמל הנורש אשיר ינתק אפיס סושחד רמאת וליפא דיעז

 ןבהש סאה יסכנל באה יסכנ ןיכ קוליח שי הז רבדכש אלא אפיסב יבתילד ןדש סאה יסכנו באה *סכמ אשירב ינתק אל
 יצתימל הוה יכהו תבל ןב ןיב קוליח אלא סאי כאד קיליזי אפיסב תיכסל ול היה אל ןיוש תכו ןכד רמאק׳שירד ןויכו ט
 •אמ דועוג״ה ןכה אל לכא םיסכנה ןמ תנזזינ תבהו תבה אל לכא סינש יפ לטמ ןכהש אלא
 5 ׳ט אפפ,בר רמא אלא ינתיז ירת׳רנ )הלטב ןכבו ׳ט אפפ בר רויא אלא אלא

 יצורתל אתא אכייכמיחנ אה ׳תיימק איסיק לכא אלא יאה קמל אב אל והיאו ןמקלדכ אלא היל אישק ימכ אפפ בלצ
 סוה אל יתכא הכיח אפע ברל ןכישקמד ןמקלד 'ינתמ איההמו ליעלד׳ינתמ איההמ ישקית אלד רחא ןיינעב אמקואל)

 זנכיקז ייחכ תמשפ עא ןהיבא תייכב קלח ןילטמ ןב ןיאש םוקמב תכה לחאו ןבה דחא :סלט ןכו היתעדא קיסמ
 •תאכהו דחפלצ תוכבד׳יכתמ יכנ ליעלד ןיקריפב תישירפדכו ותרוכב קלח יתרי כ'ה ותיטישפ קלח יתריד יכיה יבד
 תתיכב ו{טכ רפח ייקנ תחש פ׳עאו רוכב דחפלצ היהש אכיינת ימכ אה :ימלשורי דומלתמו תירטבד אתיירבמ הייאר
 ןילח ןילטמ תכה דחאו ןבה דקא וכיעמסהל ךירכ היה אל דחעלכ ךכ רחאו רפח תמשכו ותטישפ קצח סע ותרוכב קלמ
 והושתד׳טישפ ןכירחא לופכה תמשכו ללכ יואר ןאכ ןיאל ותלטב קלח רטבה שרי דימ הליחת ןקזה ת״ד ןאכד קרוכ$

 ד;ען ו יתרוכב קלה ןה ויתנטישע קלח ןה ידכ



 ־־־ ן 4 ״ ׳ — י-

 ןיעולדה תא׳יכתקח ןכתד
 ךכ רחא) םתסל געא׳וכ
 *ד הילע גילפד אגה תקולחמ
 רמוא הדוהי'ר ינתקד הדלהי
 ןובס ברעמ התיה אל סא
 תוחפה לכלד אמלא הרישא
 י יבגל םיכרכ איהה בישח
 ןיחשכ יעט ערנ אמשי דיחי

 רמיתצ׳כיאד ךומסכ תקולחמ
 התמ תסה ןמ׳ל היב רדהד

 תתוית ג םתסש

 בצק ארחבאב׳ג >גימ$ י קרפ * ןירחזנ

 'תית סתסכ הכלה ןיאו אוה תקולחמ ךכ רחאל סתס אתאקד׳אה יסכנב הלעמל ןיידע רבד יפ א/א יא> דועל
 יבהא םיקמ לכמ רומג ס/יס בישח אלד ימכ יהנ דחא : סאה יסכנל באה *תבג ןיב /*א׳חב י4ז/פיא)
 לוכי)׳יכר יבגל סיברכ ןנחוי'ר בישחו םיברכ בישחד אב׳ ותושעל לוכי וניאד סינכה ןיכ רתא /*)/״ינכה ןיכ ןב
 *בג ׳ירמא הניכ תכסמ שירכ אהד יתומכ הכלה תייהצ ול ןתיש דעו הלותב כותכו^ה>י^ע אוה היעימדמ/י

 שירכ אנת ןל;סתס תבס
 ק ה ישא בר רפא א^לא ארא יאמ דועו
 ז־רונכה ןיכ תכ דחאו םינבה ןיכ ןכ דחא

 ןאטב ןיסייק וירבד יסכנ ,רכ שריי םא סא
 הריר ינח אק אה אקורב ןכ ןנחוי יברכ
 רמ!>יג םא רמוא הקורכ ןכ ןנחוי ר ןפק4

 ןימיק וירבד ושרויב יוארש ימ לק
 ןימייק וירבד ןיא ושריל וי1,ר ןיאש יס לק
 אקורבןכ ןנח,וירכ ןלםהסאקאטיח יכז
 ךכ 'חאו םהסו איה תקולחכ כ תאו בחס

 אלא יאמ רוקו םהסב הכיח ןיא הקולחמ
 שלאד יסכנכ ןיוש תכה רחאי ןכה דחא קית ישא בר רט רסא אלא
 יפ לטונ וניאו באה יסכנב םינש יפ לטונ ןבהש אלא אבא יסכנבו
 דמוא תחא רחאכ םינש יפ םינש יפ ול התל ר׳ח םאה יסכנכ םינש
 סבק וקלח אוה ןיד ו םיסכנב םינש יפ אירא וניא וא רחאנ םי;ש יפ
 ףליינ רתאב םינש יפ רחא םק וקלח המ תשמח םק וקלחו דרא
 וקלחו חא םק וקלח וז ךרדל ךלב רחאכ םינש יפ השמה םק וקלח
 םק וקלה ףא 'יסכנה לככ םינש ׳פ דחא םק וקלח חט השטח םק

 רוחה וינכ תא וליחנה םויכ היהו ל׳ת םיסכנה לכב םינש ׳פ ־שמח
 ןושלכ אלא ןורחאה ןושלכ ןורל ךילק ןיא אה ןיחא לצא יחנ התכר
 כ ׳ ןבואר ינכ רמואו ןושארה

 אלו ףסויל וחרוכב נ.רנ ויבא יעוצי וללחבו יובכה אוחיכ ארשי רובכ
 חרוככהו ונכמ דיגנלו ויחאכ רכנ הדורי יב רכואוהרוכבל חיתהל
 רומאה רוכב המ תורוריר רובב רמאנ ףסויל הרובכ הרמאנ ףסויל
 דחריאכ םינש יפ חורמל הרומאה הרוכב ףא רחאכ םינש יפ ףסויל
 ירומאה ריס ׳תהקל רשא ךיהאלקרחא םבש ךל יתתנינאו רמואו
 *־יגל יב רמאנ רכנ אלהו חקל והקשנו ונרחב י בו יתשקבו יכרחב
 'שקכ וז יתשק לפה ך יברח אלא ינע ישוח אל יכרחו חטבא יחשקכ
 שית אההיזד איה אקורב ןכ ןנחוי יכררבל יאה ת יכו רמואו יאמ

 ״׳״י׳ ׳י •

 ןכ>י,יי טק ת) ;*עינו ן/^ב
 תממ?י ןטתכ :תקי״פב
 לג /•ר" רמא *א מ קאקו
 ליאוה ןט9ףר )*רגדייק^נ

 קאג;עי3קמב אוה השורי רבנ
 וט3 *ת6 ו)יחנה סויבמ ןל
 הלר״ת קוי/כ וטבצ .|'<יגמ*
 לני7נכ^ןב,י א יגתקד ונייהו
 לפ )יתנהל באהצמית הזת
 ס ןיחאהןמדקאל יסיקכצה
 ת *תויתאה ןמ^אצ־יא
 !עכיפו ,•־]3 ןיאל אביח
 דועו מ [לזית יכרכ ןאמג
 ת *עיז1,רייא'3אדא)איאמ
 ךכ רחאו זערקשי הברהת
 הליח/יבת דו/>)/יב,זוק^ח>ר
 אוהה אעוה ירבית*>אר
 ושר(נ)טזףךברקאון>יתקו
 'ן הזז אל העתאי הנתחו
 ׳ןליחא :סמוקמן׳ל
 ןןל^וקליבגיבהדחא)ןהה
 קלק ש^)0א,די^כגבץוו:ןכ*'׳
 ןיאת באסיקכנבןילזיה !י *
 ןגקפגל סאה יתבכ ןיב קוליא׳ ־־•
 ןיבטבהתרףטע)ץבבאה

 י׳רכד יכשמ ן׳ייי תיככה ןדמג
 סאה יסכנ ןיב ןיקיליח סיס
 הלסכ ונייהד באה ישכגצ
 אלא ליזאו םרפמדכ ןוזמו
 סרס יע לטונרכזהןבהס
 סאה יסכנב אצי באה יסכנב
 קוליס שי ןבה תשורי ןיינעלד
 סאה יסכנל באה יסכנ ןיב
 ןיא תבה תשורי ןיינעל לבא
 יסכנל באה יסכנ ןיב קיליח
 רוככ תלטונ תכ ןיאד סאה
 ול ודליוירעיסכ ןכישרדדכ
 תאזה הרותכ סיכבהסינכ

 , , , , , . . דועו׳א;ההריתכתיככהןיאו
 תונוזח יפא סרד המ ול ןיאד אכיהו לכה שרוי ירהש םהינשב תינוזח ןיינעל הוש ןכה והימו ס תכיחנ תבהש רתא קוליח
 ח ןיקזי שחזי ויה סאש סינס יפ לטונ ןדיאה ןמ דקא דגנכ דחאכ םינש יפ : באד ןיטעלח םיסכנכ ןוגכ ול ןיא
 דקאכ ייש יפד איה ןיד:ןלטב סדש יפ לטונש סיסבנה לכב :ןן#נם יפ רוכבה לטוכוסיקלק הששכ םיסכנה םיחל)!#
 יפד ךשפנ החמ סיקכגה לכב סרס יפ לטיכטוספורמכ אלא םש ןיאשכ לחא סע וקלחב המוד ןדיא סע אהי וקנחש :
 יכ הירתב בתכ אהד אוה אריתי ארק הילובי וגו ויכב תא וליחנה סויכ היהו;םיבכנה ל$כ׳יכש יפ סנו אוה דחאכ סרס
 סרס אכיאד אכיה םיסכנה לככ ינש יפ לוטי אלש הלחנ התביר :׳ונו סינש יפ ול תתל ריכי האונשה ןב רובבהתא
 רסהה לע סחייתהל אצו :יביתכ סיחיה ירבדב יארק ינה רמואו יאמ שרפוי ןמקל רמואו : ודבלמ סיחא השלשו
 קשנמו ׳ירפא בתכ ׳כ רוכבכ סיקלק ינס לוטיל אלא לארשי רוכב ירק ןבואר סלועצד הרוכב ול הכתינ רוכב ארקיש א>

 :ןמקלדכ דחאכ סיכש יפ ףסויל הרוחאה הרוכב המ:הרטכה טפשמ ול תירודל רוכב יצ ויהי ןועמשו ןבוארב
 קרוככה תינקצ הכזשו )ינכ לע בקעי ללפתנש הליפת וז ;ןמקלדכ ןיקא ינש דגנכ םיקלח ינש ךיחא לע דחא סכ*

 * ** :ותליפתב ושעמ
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 הד* ירבדד יהיד ,תוויבוי׳ריבל 3(1 זיימ׳יפלו ׳סייל יתייככ הכתינ ארק יאהב בתבי לארשי רמכ !־ואר ינכו ש ת
 דחאמ םינש 1, סתה״ 'ימשו הרו־כ קלת והמ ןיערוי ונייה אלד איה אתלענ אתלימ ייולנ״על אל הלבק ירבדמ
 ,״,״ 1׳ אבי אל׳,,,,,, ,נ 1~ שוריפו לאקזחי אבש דע ונדמל אל וניכר השמ תרותמ הז רכד אמלעב יחנ קירמחדכ

 '.לרזכנליידה אוהו איגיא׳במס"'1*,?"יי אייא' הל.יריחג ווה הרמג אלא הרמא ןאמ לאקזחי אתאד דע ־ירויאו מ>

 ףסויל בקע^!לדי14וה 'ירמנ א4 ותרוכבמ הרופכ אמית יכו 1ואישי רוככ ןבזאר יכבו שת
 הוה רחאכ םינש היפד יאממ׳יפונ ףסוי אמיה יכו ףסוייר רוכבהו ש ח
 ויבאל אפפ בר ל׳א ךיחא 1יע רחא םבש ך^י יתתנ ינאו עמש אח
 בוארכ השנמו םירפא ארק רפא !1יע ר־א אשלעכ ארקיד אמיא

 חאר חפ ינמחנ רנ 1ראומש יכרכ וכדחיר הינימ אעכ >4 ויהי !יעמוש ו
 !עוצי וירבחבו האר המ ףסיייר הנתנו ןבוארמ הרוכב ,רטנש בקעי
 ברה המ1? לשמ ך*ר לושמא ףסויל נת:ש ה!־ר תס אלא ביתכ ויבא
 סוחי ותוא רישעה םימיל ותיב ךותכ םותי ליגש תיכה לעבל המור
 ינחמ אל ןבואר 'טחר ואל יאו ליא יסכנמ תיכה 1^עכל וחיכהא רשאו
 הרובכ התיח היואר רמא ךכ אל ךבר ןתנוי ר םעדמ אלו ףסויל היל
 חאל חתטדקש אלא ףסוי בקעי חורלת הלאו ביתכר לחרמ תאצל
 יאפ חל ה׳כקה הריזחה להרב הב התיהש תועינצ ךוחמו םימחלנ
 אביל •א תוכר יאמ תוכר חאל יניעו ביחבר םימהרכ האל התטדק
 ןכ ביתבר בותכה רבר אל האמט המהנ תונגכ רשפא שממ תוכר
 'ותכה רבד ׳קירצ׳ונגכ הרוהט הנניא רשא שחנה ןפורוהטה ט־בז*
 שממ תוכר םלועל רפא בר תוכורא היתונתמש רועל א ר א אלא
 'יכרר שרפ לע יעמוש חחיהש הל אוה חבש אלא הל אוח יאנג אלו
 ל ול שי תונ כ יתש הקברל הל שי׳ינכ ינש םירמוא ויהש םרא יגב
 סיכרר הערפ לע תבשוי התיהו ןט קל הנטקו לודגל הלודג ןנרל
 !־דמ ןטק תוירבה םיטסלמ אוה ער שיא וישעמ המ לודג תלאששו
 ת־ריניע יסיר ורשנע דע הבונ החיהו םילהוא בשוי םה שיא וישעמ
 האוגמ אמיליא האונש יאמ האל האונש יב ה תאריו ביתכר ונייהו

 'והכה רבד יקידצ טגכ ׳והכה רבד אל האמט'םהב׳ונמשפא שממ
 'וע׳נצ יאפו םחר תא תפרינפכ ושע שעמ ןיאונשש ח בקה'יאר אלא
 אוה הכר ןכ יכו אוה'יכא יחא יב הרל קעי׳גיויחכר הרכ הכ הז־ייה
 אבא והימ׳יל רמא ןיא יל בסנימ הל שא אלא איה 'יבא וחא ןכ אלהו
 ו־ריא היל הרכא היהאמר יאמ הל רמא היל הלכי אלו אוה האפר
 ן!חא הל רפא המקמ יל אכסנמ אלו הינימ אשישקד אתחא יל
 נ שכע ןיאאתואמרכ״וגסל יקידצל והל י־יש ימו תואמרב ינא

 י רסכ ללפתה שקע סעורנתהרננ

 הלהד ןידה אלהו ה־מב
 י*כ*ה לכב סיכש יפ ך־5פיחל
 ןעזזי אק אהדסזשמאלא
 ♦תס הלתנ והל יאלה אלד

 ;יןק)י ינכ יתליהק אהד יאה
 םש דגנכ ןלעזישל ןכיארכ

 >>*3סל ןרללאדכל םיטבש
 רחילכ^ייכסע לנייהד בלפתיא
 ו^יי^ז רחאק אלד 'אהי
 ןיזי י ןיעמש!ןכלארנ רמל אנ

 (^*■!*׳תליליד״לשמ ונייה יל
 י|*הד יאלמ רתוי אנתל היל

 אוהה א ךיחא לע דחא בס
 ס יעל ביתכל יאק ארק
 1 "*יל ליהי ןועמשל ןכלארכ

 ,אול ארק איההלאסחיפנ
 ליזד ריכזהל שחאלךכליה

 *בה לעבל : אלה בר יכ ירק
 י1 התכל בקעי סלתי :ןם5י

 ^ןיסל:רלילגל ליכא תא לכצליו
 ■ /)ייכב ודיל האבש קעי י0#7

 ויבא יעלני לליחש יע ןכנאר
 'הריס ימ לכל כתיל ליכי הלהנ
 אל קנאר אעתל ואל יאנ :
 'הימעב ףסמל היל יכהת הלה
 ףסויל בקעי ןתנ ה ח רמללכ
 'יסלה זיתא ראש קלחמ ירהש
 םולכ >ל ןתנ אל ולשמ לבא לל
 אלנ לתיאכיהל לל היה ילשת ד
 ולשת יאדל אלא םירקא לשח
 ןנלכרב ןה ונלחמ ןה יל ןתנ
 הכרכ ןוגכ ןלוכמ וכריבש
 מדיו ׳שנחי םירפאל וכריבש
 הער ןיע ןיאש'חמי בורל
 ךיבא לאק ןונכו ןהבתיטליס

 'מו׳סוי׳ארל׳נייהתמו 'רזעינ
 ןכואר׳רוכב ןתנש הח ךכליה
 : רבדל שי רחא םעט ףסלינ
 ןלא ךכ אל ךכר ןתניי ר אלא

 ־ר רמא אלא ללא 3^היולתכ ב^תנה^רבד ס^ידנ לש ןמינגצ ^ תיית^ה א לא אנילדהאמשהל^ינימל ינמ הוהנ׳תתזאגי
 אנידצד
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 גצק וחחנאבנ יגימש קרפ ןילזווב מ>

 :םבכשב היל;לב ול רחאתש לחרל ןיכתיסבקגמ מ)רקנ*
 ירייאד סושמ׳וכ אייח רח היורק אפילת אבא טטי אעפ
 : בה ׳יעכ ךהל ימכ טקנ ויכבובקעיל $מ יעבביעל
 לכ ביתכ אנומ התא סילנחל־ן^בשכ לאדש* י )ש ן))כ3

 '"£ל.,מ כקעיצ סאבה שפנה
 %־4 ", +

 הנומ אוהשכ ןטרפב; ׳עבפ
 שר; ב׳לעויל דאא 7תא ןמנ/ו
 'שת> ישש אלא#;מ 4ייתא י/>
 בתכדבו ויכב ייבש;ףקת טע
 ששז םישש שצנ)כ/^ד0ב
 ללכב תכד רסת^סא) טבמו
 התא יא טרפכו /ן ז^שהייר
 החוית :^זג1*51*
 סרככ 'וגב יתס*0£לל ון);;ש
 :אוה איטיר7יא> :יתא

 יניעב רקי סעט׳קוט.,רי)4ר>•
 הנור יתייה א}|ע>*)גר>>ב
 אוהידודחל אלקוגוג*)^ולג)
 רמולכ ינחמ הדבא): ^כי
 םעטה בבחלו סירתא^ולג)
 ךכלובכויזז :ןכ ר>*>(* היה
 ע ירהש הכ ערפ אל
 :סליעה דאל הת5י!ט ץייג>
 תייה המא יעמב רבגעא)א

 אלד ש׳ח ןסירנמ5 התקייוג^ "
 'לינש דע ויבא טלבוש) הלי •
 קלעמכ דוד םכדי ;ףקמ-
 ישנ וגהנו גלקכ לע וטפשמל!

 :םיכלמ רפסכ ירייג׳י דוד
 אלו הוה הדוהימ דוד אלהו
 : וליב ושע וערז לפנ)ףקויגי
 ושע ןכ זפילא ןיכ היה זטמעי
 אלא׳סמנ וניאש ׳רורא1 התאו
 םג אלהו ףסוי לש וער ז רינ
 יאמאז רסמנ םיטנס ראשכ
 הכהל ףסוי תיבו איק ר>לאק
 בתכד ; הדוהי ט3ש)י יי>ע
 כ לא ?תכלב םימיה ירכיכ
 לפכ קלעמכ סחלתנ גלחיצ
 רשא םיפלאה ישאר ;בת-׳ע׳
 ומע ופתתשנס יפ) השנמל
 ףסוי טבשמ ונייהד ©שגממ
 ינבמ :ודיבולפנ ךבל
 תיראש וכיו רמוגו ןגעמש

 דיב אתלא קלמעל ©טילפה
 התאו ולפנ ימכ ןועמש ט3

 "מיה ויוית ן -יימא אמלעבו קיינכ םע התיה תממת
 וא תרכוחס התיה : םיטבשה לכ סמ
 הל יקוח ןחקל םינש יפ לטונ רזככ םירחא דיב תינשוח
 וחבישש חבשכ סיכש יפ לסוכ רוכבה ןיא ןכברלד׳רכ
 תתימ ןהיבא תתימ רחאל ׳יסכנ
 חינהש טושפו רוכבד ג׳עא
 החהג וא דבע ןהיבא ןהל
 דחא םוי הזל דבוע האמט
 רחא יא כ ה סיחי םינש הזלו
 לוטא וא וקלחת יא ליכבה
 ידיב תושרה תבשב סינס יפ
 המכח טקנ אלל אהי
 ח קמותיה החכשו
 יפט׳ודיח׳יעקשא תשהד׳ושמ
 ׳רוכשו 'רוכח התיהש ג עאד

 הרפ הל״יב0ח אל האה ייחב
 אכה :׳ינש יפ ליטיו יואר

 זואליר הל יליעמ אק יב ןינמיס הל רסכ
 וחגיחרסמ יאחחא '0סכימ אתשה הרבס
 איה הנהו רקנב יהיו ביתבר וניתו הלהינ
 ז־י*יה האל ואל אתשה רער ללכמ האל
 הרל בקעי זרל רסמש םינפס ךותמ אלא

 איהה דע הל עדי הוה אל האלל'תרסמו
 רמ איורק אפירח אנא הינס אעכ אתעש
 םיענ ש אצומ החא ןללבנ אבא רכ אייח
 ל א חא רסח םיעבש אצומ הה:־-* ןטרפב

 הניר תאו ביתכר הניר סע התיה המואה
 ויחא ןימינב תאו ביתבד ןימינב םע החיח המואת התעמ אלא ותב
 ינממ הדנאל שקבמ החאו ידיב חהיה הבוט חילנרפ רמא ומא ןב

 ןיב התדילו ךרדב התרוהש רבכוי וז הנינח רכ אמח יבר רפא יבה
 תרוה ןיאו׳ירצמב 'תדיל םירצמכ יולל החיא הרלי רשא גש תופוחה
 רשאכ יהיו בחב ינמחנ רב לאומש יברמ ןבלה 'ר הינימ אעב'ירצמב
 האר היל רפא ףסוי ריליתא יכ אנש יאמ רמוגו ףסוי תא לחר הרלי
 ׳אגש 'סוי לש וערז ריב אלארסמנ ושע לש וערז ןיאש וניבא בקעי
 םביו 'יביהיא 'וגו שקל ושע׳יכו הבהל ףסוי׳יכו שא בקע י תיכ היהו
 'ירק?-* אל יאיבנ ךירקאד לא סחרהמל ברעה דעו ףשנהמ דוד
 'אעדיו רכזויו הנרע׳שנממ וילע ילפנ גלקצ לא וחכלב ביתבד יבותכ
 בר ביתימ השנמל רשא םיפלאה ישאר יתלצו והילאו רכזויו לאכימו

 טלפו׳ואמ שמח םישנא ריעש רה לא וכלה ןועמש ינבמ םהמו ףסוי
 הטלפה חיראש 1—וא וכיו םשא רב יעשי ינכ לאיגעו ז־ריפוי תירענו
 ינכס יע כי א*ייש רכ הבר רמא הוה םויה רע םש ובשיו קלמעל
 םינש יפ לטונ רוכבה ר׳ת יעשיו רפה השנ□ ינבו ביהבד יתא השנמ
 רה :-*ל םיסכנ וחבשש חבשבו ןישדקופבו הביקבו 'יחלבו עורזב
 דיב תרכשומו חרכהמ הרפ ןהיבא ןהל חינה רציב ןהיבא התימ
 םיהכ ונבלבא םינש יפ לטונ רוכב דליו רפאב'עור היהש וא ירחא

 ז־רכיקהו םיחלהו עורזה יאה םינש יפ לטונ רוככ ןיא םימרב ועטנו
 ןוז־וובא יריל ותא אלר יאו אטישפ ןוהובא יריב יתאד יא ימר יכיה

 יואר
 . ״ , , . ייכ אלא רסמנ ןיא^ימא

 :הל שרפמ ן תקל ישךממנז :הל שרפמ ןמקל ונ םינש יפ עירמ לטונ ן הכ ןב רינב :<ןםוי לח וערו
 :ינולפ ןייז יע כ>נק רבדב תרכשומ :רנש תיצחמל תרפותמ :׳ט חינה דציכ !חכפמ ןחנשש

 ימדו אוה אליחימד התבשו ליאוה דלוו יאהב טינש יפ לטינ רוכב הדל" :ןמקלדכ ינוזמ ירשת אלד וחא רפאב
 ליקש אק אל אלימת ואל) אוה ןמצע סימותיה ידי לע אקבש יאהד סדיב ונב לבא ־.ןהיבא וב ׳וקוזי ;)׳אב

 יואר :םינש יפ
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 דילע תנזד לכב קחיש" יי'^ הנימ'רינמנ אנה
 'ועור'ולמק טגה לב מ" קיחגמ הנוהכ ירכמ

 טעומ הנת" ו•"* (י״1ט ״יהי יילהי !למ תא
 י" ,4 תלעב סירבדכ׳יפא ט רזחל

 רדה אצד המכלכמ׳מוב
 טיחתשיחל׳קודו קזחומכדה
 אל יכה )אל אה ןטובאייחב

 : הכזי ית ןיתד ןמכ
 )תרוה אלש'ונתת רבסקו
 ימד ומרוהש ימב
 ירכ הנ יקזמ ךוחספד אמית
 ואלד׳יל תיא ןישודקל קלסכ)
 אנתד לד ימד )תרזהש יחכ

 )עח
 ריסא)

 חבש )יה (לזפ) ריזחל לטי הכר סאש פ״עא,

 אלא יכרכ הל רבס אל אכהד
 םי:ש יפ ציקש לזכבד אהפ
 לנממכ אקזזדימנ יא קכשפ
 "רצ היל תיא רשעמ תמורתל
 לבא ימד למלנהש ימכ יאלד
 םייקצ) ע5ר>ד אכהד תטתמ
 יז־כ היל תיא תורככ ןהש

 ףא ׳ :ןיימד ותרטס
 ידסח תלד ׳ רכשומו תרכחומ
 לבח ןנקדק ת׳אטכיזמ הב
 £ יכ/ייצ)נזלפיל סיזיג ינב

 תרכשומ) תרנחוחב הלידב
 יכזזח ירסח אלר א דב הפזנ
 א ׳ יניזמ ידסח לכא
 ל<ן 'יכש יפ לטמ ריכבה ןיא
 ת תרכחומב אכימאהטד
 הב ירסחד׳פמ ואצד״רכשוחו
 לטונ רזככה ןיא אקווד מ5זמ
 'טינ דאר יטד׳ושת סיכש יפ

 הרפה ףמ לע חבשה ןיאד
 'ימרכ ,עטנו םיתב זכב לבא
 א עקרקה ף מ לע קבשהס
 )יאר הז ןיאש אמיא
 סא) :ל חק'יגש יפ לוטד

 קזחומבכ יוארב טונ רוכבה ןיאו אוה יואר
 סיחהשיארו ןנקיסע הגוהכ ירבשב אבה

 ו טרוה אלש תונחט ריסקו ןהוכאד ייחב
 והגינירח וא^ישדקומ ומד וטרוחש וסכ

 םאר ילילגה יטוי׳רד״בי^׳או סילק'ישדק□
 וברל הכ 1דעמ לעמו מהד לה ילעכ ןומט
 יכ ;בר ילעב ןומס ןהש סי^ק םישדק

 ירו- הרפ ןהיבא ןהל חיגה ידיגה יסוי
 ז־־רעור החיהש וא םירחא דיב תרכשומו
 אתשה טש יפ הב לטונ רובב הרדיו רפאב
 והריר תושרב ואלד תרכשומו תרכחומ
 איעביכ רפאב העור ליקש תימא אמיק
 חעורר ימור רכשומו תרבחוטד 4 סק אה
 אליפטד אחכש רפאב העור המ רפאב

 ףא הגוז□ הב ירסח אק אלו אחא אק
 אליטמד אחבש תרכשומו תרבחוט

 יג□ יגוז□ הב ידסח אלו יתא

 >1הר ןחכד םיסכנה וחיבשהש תחנמל יתד אלד אוה יזאו
 !קזחוהש יחכ וחבשוה ןמ5ע ןהו׳יסכנכ קזחומ ןהמא
 חייאמ סזלכ ןהיבא הכזי אל.תטתח יכה לבא ימד חבשב

 ישנא*.ןכיקיסע הנוהכ י־י^יכג״ה :
 ןהכ^ש זיריכחו ויב ז רק ר*|־^

 דןומנ יוכיז זל ןיכזמז הי
 דימןהיתימהב ת>כת^
 ןמ ושרוהש ס*$ק וטחס&כ
 *יחכויזןעימ^ד : המהבה

 י,ר6ד ןאמכ ימדו ןוהזכא
 ןכירמאד והיןלבטכ׳ידיל

 עגרזהקרכב אצוח תטיחשב
 הילס^יא יא )"5 נ זהליכקד

 >מ)קא6**%;*לד והיילבטב
 ו^קפנדכ ןי ,תומרוהש יחכ
 ,גזסוי^פסז 1כהי הזמ סמה
 ןא״גנה ל ן״ו^יסקחהש דמלמ

 .אי '?יאיא ןיניידב
 ף,ר,ך ^רפמדכ זהיילביסנ

 >>*חןיש#ד ןויכ יתכ אבהי
 לש ןיריכמ ןה)ןהוכא ייחכ
 ףא )יבהוא)מעירמו הז ןהכ
 )שרפוה אצ ןיידעש יפ לע
 מיצ יאב )ליאכ סה ירה

 4 ,*ל ינקמ))רמנ ויבהוא יליאש
 .ךיתב ןיידע ןהשכ זיוכתמה
 .*ןהב׳זחוהש ימכ ימרו 'חהבה

 >\נחלנה אלש תוכתמד וייחב
 ןהכ צ)טי)ןיימד ומרוהש ימכ
 אלש פ עאד אכוט ןביעמשא אתשהד אטישפ ךרפימל אכיל אתשהו םיאש יפ רוכב
 םייחמ תומשא תואטח ןוגכ טבינ הידיד ואל ןיסדקומ * ןיימד ומרוהש ימכ ומרוה
 ןנישרדדכ׳ליעח ןהב ןיא סימלש לבא יטקשנ אלש ןמז לכ ה^יעמ ןהב שיו והניכ ה שדק
 םניא והימ) םשל םידחוימ ןיאש םילק םישדק )אני םשל םידחוימה םישדק ה ישדק
 לוכיש וטחשנ ס א׳יפא)יל אצמי רשא לבכ יהכ אכירק אל)ישדק אהימ שדקיחד מיחמ
 םישדק ישדקב ןיב וקלחב שדקמה ןישודיקד ארחה קרכב ןנתלכ וצש וניא ילכואל
 סייתחו םילק םישדקכ יכשמו :וכז אק היבג ןקלושחד תשדוקמ הכיא םינק םישדקכ ןיב

 יכק״בב ןושאר קרפב ןכירמאדכ אל הט־תש רחאל יהימו ילילגה יסוי רל יניתת יוהד
 מ * 1 1 וכז אק יכד הטיחש רחאל לכא םייחמ ילילגה יסיי יפר רמא

 זתימע י שחכו ׳הב לעמ הלעמו השאה תא שודקל ףא רבד לכל סה םילעב ןוממ יתאד רחא אל וכז אק היבג ןחלושמ
 םשא םהילע בייחתהל םילק םישדק תיביל ־• ימשא תא איבהו הדוהו רזחי יקס לע עכשכו הב שקכו רמוגו ןידקפכ
 ׳ירווייא אלא ןהכ המגל ןיאו ולש ריעהו רשכהש ןה ונוממ ירהש ןוממ למ ראשב הדוהו עבשכ;ןהכ רפכ סא תליזנ
 ןושל אלא וניא אכהד הליעמ דהו םילעבל רשבהו ססל סירומיאהש םימלש ונייהד שירדק ותימעבו הבו קושו הזח ןהכל)

 מ אנא)רפאב העור יכתיל תא)תממח םימותיה הנ ןי עח ימ7 יליימק *ימי״״ן"
 * פאב העור ות ־ירטניאל ללכ תרכשומו תרכחומ ינתחל יל המלו ינוזמ רסחמ אלד אכיה תרכשמו תיכחימל ה הל

 ם ט־ןאייכידילעיאלא אט אלימיח אויכש אל תרכשומו תיכחיח לכ א״דסךירטניא יריית תיכוזח ירסח אצדבד ןהילע
 ןהב ויקיוט ןיאי ןהב ןיפו" ןיא ן״גע ןדיית־הד ןתנד ל־ףיסרס יפ ייכב הב צוקשיל אצ.הב ןייבועו "׳"י

 ־ ג ה :תמוזמ הל ןילעמ ןיאל אכיה הל ןכיבשק אציתיעד אתבס םירתא אצא
 הב ןישלותש



 רצק אדהסאגכ י#יפיע ?"י8 \י'רז'^נ

 <ירמ,א יאשד ןת" יניאו לט,ני,יא רתא סאי ליעלי׳ציייתאייהתקאלדיג״׳^יי "*•"**י
 יניא׳יכככ רתיל לוכיו םינייה קמיתיה סאסנדיאקפני ■■ אדיתלתיעבקד איה השאי

 לזטי אלי ץזמקיה ינבל עקרקה ראסי י םינת יפ לשינ סית־נ יחכתש תבתכ ריכנ ל^מ ^רק^׳י־^^
 תלניא תיכי כ א אלא ן'4י י0:נל ן'זקזנ קאי ןה׳י י"366 "*י ; א ה 'ני •׳־,-׳יי" י׳?׳*3 ׳,3.׳"י"
 י ש ר,'וח>31?*ב)כ6 !*)1ממ 1...^ .1 'מליץי זרזי ימיה :ז :דוד

 יגש ן9)עממ;ו*ד*ילעי3כ.י
 הו)>י ^ מייה גמת לעפ^יי •
 סטש ״> 3ע;נ דבכב רעשב
 יע)ע רעשב קזחומד ןתכי
 ייר ה;למה ,הזל ןיב); רעשזי
 וליבש? רעשה ;3יז*ב /לוה
 '3י>י)י )/יפישש *יעכג מייה>

 ןגברל /*5>)/י> והימו
 :י1ימד /לבקקמנ *׳<יצ׳,פ)עמ

 ןמקל ןיצומ יפהו/*יסרד
 רעשב ה ילמ !*קודו ןלרשמשב
 ידעב ;)יעולו הפלע&למ לבא
 עי/>) ^מו ./*לעפ קל ד ןניכ

 ורב/י^רא ה;)מהד ד)עץכל>>
 ייעב;ערופל ךיר3 ץול^מדעג

 יפ )יקש א!)ד הדומ יבי/פק
 ם;ק>י ןיק/ת;מ ן><* ולהד סיגש

 |ת5ש ם>קכממטדל)בה*
 רעש ןהי)ע ז^י :•

 ר ירחאל ססיבא)בי׳פשגטק •
 4 נ • *

 יפ 1רטונ רובכ ןיא אינתר איה יכר ינמ
 תהיט 'חא^י םיסכנ וחכשש חבשכ םינש
 יפ ילטונ רוככ ינא רמוא רמוא יכר זהיבא
 תחיפ חאיר םיבכנ וחכשש חכשב םינש

 ׳יבוהי וחיכשהש חכשנ איר ירבא ןהיכא
 דוככ בוח רטש ושרי ןהיבא התימ רחאל

 רוככ בוח רטש ןהיכרע אצי םינש יפ״ילנ ז י.'
 וני*^ו ןתונ יניארטא םאו םינש יען;־1וכח
 ארק׳מאןנכררוהיימעט יאכ יאשר ירטונ
 ח3 חנמחר ארק הנחמ בינש יפ ו^ר חהר
 הרוכב קירה ףא הירייד איטפר ד;? הנהמ
 יפ ארק ריכא רכוא׳רו הירייד איטמר רע
 טושפ קרחיר הרובכ קירה שיקמ םינש

 נ'עא הרובכ קיר ח ףא היריצי אטמאיררג׳עא טושפ קרה המ

 ליכיש יל 'תלתפמ ןמ(יני ןהכ
 ויידעד וסמ יתלטב יצ לוחמל
 אצכ ׳יפאי הידיל איתא אל
 רתאקד ןמקל עמסמדכ ןיכק
 ליחאדמד ׳יסננה לכ רחויל
 ת'י• ק לכא אהב ליחא אהב
 ,י/לסלוליתמל לכ!,אל 'ןטי*כ
 אל סא׳חלעכ הרימאב ומגפ
 סאל סרפמ ת רנ ןיטק יע
 כ)ח ריגב יילע אני!:׳כ י ,
 ^ לע אלו וחנע ר־בבה ימ
 ן,רוכ יניא)לטינ יניא יחאה
 ןיאו בוק לעב דיספמו יאשר

 לעכ ןאלד׳ילכ {ימותיה לעיל
 יגה אלו איה הידיד סירכד
 אניד ירייאל אסירד אימיד
 אקפסמ *כוקרסם.ןלמלע

 ןציה השפגיצג^בולר)^ *
 ר 3כה ירפמ !1

 ף ג>יא<*הוי**ץ'"רן״יי י ,י- 'י
 זוי^ראכהיפל אוהה םינש יפ בית־יכהימנ ןנברו היריל אטבא/ד

 םאש אוהה ויד תה ל ביתכה יכנ רו רצימ רחא
 , - ;*ר■ ׳1)3 ..

 ״?״ • ד.וייל !לס יוכעקשנ היסנכ יתי&ס םינש יפ לטונל יפיה יכ םינש יפ ןתמ ימכ • .ר״מ נוחי^
 " יפ דילחל ה^סא אל וניפל)טושפכ קלח ל,טא. היסנ קלח לת.ת ינירהש ינא תש.רי1כני ־ינת ׳*)>>״

 ן ד רוח ן ח ס > . . אה תכעט ר ב ועחשד דע ע^רקב ק׳לל

1 



 ו8רח3 אבנ ינימש קרפ ןידז׳רנ שי

 יא ייריכתמ ^ילו )ריכחמ ׳ר כ בל ה יא היל אז־״פמ■
 רתלא אדלמלת'ליכבדאמית לדנחח׳יפא
 ברד לזיי היל אקפסמ אכהי קריכחח׳רכ אכלה ןיאד
 ןמחג ברכ ןל אמייק,קריגקמ לל־בא רמא הידיל ןמתכ

 ןיאד ןל אמייק אהל הינידב
 ת ר׳רעמל ליריבקח׳רכ הכלה
 היל אקפסיי אכהאקללדל
 ןמחנ כל ןכל אל ׳תלעב לבא
 בר רמאקד הזקתכקלכא
 ירבדכ תושעל רתימ ןמחנ
 אכהד היל אריכסד ןניכ)ר
 •אתא ליריבתח 'רכ הכלה
 ןילשעל בי ־ח רתימ רמאק
 רתאקד לתי ימימל היל הלה

 מא יאשר ןתונ יניאו 1יטונ יילא מא סאש
 ןוטריש קיסאו אעראיי^או אל קיר אפפ בר

 יגילפ יביריקשר יגי{רפ איר אמ^לע ילוכד
 ירמה■ ווהו יפפורש ילכוש חוהו הריפחב
 ינתשיא רבס רמו'4ימסד ויבש רבסרפד

 השע 'ייח יבר רסא אנח דכ חנר רסא 1

 הנימ תעמש יתרת ילינ ןנבר'5כ להונ יניא רמא סאש
 )13׳ )ימאל היתחר הדיק הנתמל ןניעמש תתל גתכדמ

 הכז א)ד קיעמש ילירךןי) ןתלכידי דיל א תאד דע ןמיל
 ין$שד לטונ יניא,לקי.'' םאש !דיל אבתסדע לוכב הב

 >נינןיגע׳)נ יניא ר ^ש
 >ןז(> ןממ יניח יאהי^קלג׳

 רמתיא ןיטמאבררגשק
 תשעל רכדה ןיטמ ר ת ללכ
 דלמלתה לכבו 'לקתכל ןנביכ

 לקלא לע א^ ןיטמ רמאק קל
 *רמא־לכ לתלמכ הכלה קספפ
 'ביקע׳רכ הכלה יכג כתיכהכ
 'תתיא כ:ה רכס רמלריבחה
 אנהו רמתיא ןיטמ רבס רתנ
 לע אלא אכמ הרכזוה אל
 *רל 'א רסל ן:בר לע א:ל יבר
 הכלה יא היל אקפסמ יכלד
 ),ריכחמ אלל לריכחח יברכ

 ןיא :אידהב וקספש
 הילתב סיכש יכ לטינ ר לצבה
 רטשב׳נלמבזהצ יק>חן:כרכ
 ליעל סירטנלקה שר בש המ

 .,טיכ׳לכפ בלח רטש לשרי יבג
 ןינה ילה רטשהש ס־נש יב
 כ'אד ׳רכ'יא קבש ילה הללזינ
 טבה ןיאד ירחא ןנבר יאתא

 1קלח*ש ןליכו םי:ש יפלטלנ
 יפ תליטזב לזטילתל׳טש

 השע יסנה לרברכ השע חשע יבר ירבדב
 אלו וריכחפ ינרב הכלה יא חי4אקפסמ
 'יפס*<ו תיבחמ יברכ הבלה ויייבחמ

 עימ יניח י ........
 זיהדולכההיי) טקנ ;/קילד

 רבקת זי)ח היל ןגיכלי חנ רקמ
 ד**י ל טלנ ןיאד ןויכד

 • לתו* ס!** אנהה פ הי ןתי
 לטמ יניא

 זא*ר ז^י) הציר יניאש יפל
 ץ** *ןי אתלימדאקרואנ
 )^נגדציארמול ליגלסדא
 ריזזיזי) ךירלס ינפמ אנא

 הניד ׳ינימ ■,.לטמ אלה ב הזי

 ה םנ לוטי ףינה ןהש םינש
 'ללמה ההיש כ חא אביש בשה•
 יק ללחיש רחא ד אטישפ אהד
 אלהש לקלקמ אבש חכשה לכ

 יעדרהנ >!ש

 ר רפא ןפחנ בר רסא ויריכחס
 רבס 'אר יבר ירבדכ תושעל רוסא בר
 ןכרנ ברו ויריבהמ אלו וריבחמ רכ בלה
 אק ר ירכלכ תושעל רתוס רסא תיריר
 וידיבדכ וליפא וריבחס יברכ הכ^ה רבס
 סאו יכר ייכרב תושעל רוסא אכד רסא
 בר יג •ר רפתיא ןיטמ רבס אק ךישע חשע
 רש>4לכב בר יבד חפיס ראשב ןסהג

 ןשרוי וחיבשהש חבשל סרפ ול אצס>
 איה ר ינפו ליקש אלד ןהיבא תתימ רחאל
 בר יכד ירפיסראשב אסח ר ימר ינת
 וחכשש חבשל טרפ ול אצמי רשא לבב
 הבש שיכו ןהיבא תתימ רחאל ם־סכנ
 אלר ןהיבא תתיס רחאל ןישרוי וחיבשהש
 רפא חדזהי בר רפא איה ןנבר ונפו ליקש
 ןאמב יולגב יגש יפ לטו/וככ ןיא אופש

 1 ;זזי;|ילב לוטיל הרגלי יל
 מיבא(הלקיכי ןטק א־לקיד
 .ן**רח!* הנעתנש סילאז :
 אקסלינ אערא קל חיכה ןכל
 4 לבזי ןוטריש ןכירחא
 אתלע יללכד ךכב ׳התפייתנל
 ןיידעד ליקסד . :ןככלל יבר£

 ;רויחם הרוכחב ז זילע למס
 11לבלשןכירחאנשענלןה)/ינה
 י לחירבהס סילקד יפבללש ןכל
 5 'ירמת ןכירחא לשעני ותויב
 י^ליחיקד ׳קבש אבולנ יאה ינב

 ןנבר רכס ר״י יגילפ
 ןיטיח 'ליהל בשעה יכתשיא
 ר3ד ׳ירקת חייהל סיקרפה)
 השע : רקא ספל רחא
 אל י השע יכר י י>בדכ ןיידה
 רזזק״:שמ רבדב העט רמאנ
 ןכילמאד אה היל אקכסמ :
 )ריבחמ׳יכ הכלה ןטוריעכ

 )ליבקמל אקלל־ל ןנירמאיא
 אל לבא יילע דיחי קליחשכ
 הכלה םק* לכבד ליר־בחח
 הילע יגילפ ליריבח אבהל'לידיכחכ סנ,רמה לכב גירי־חמ יליפא)
 עפשוי "זט,ר אלא יבעקי ןכ ןידל רוסא ־בר ירב־כ תישעל רישא :ךהל ה׳הו
 קריכחח אל)ו ריכחמ יברכ הכלה רבסק היחקל שרפחדכ יישע לניא השע סא אהד
 סרע 'ר ירבדכ השע אכסיל יאה יכ ליעל רייאל סושמ ונייה יברכ הכלה ןיא רמאק אלז ןכ תלשעצ רלסא רמאקד יאה)
 ^י)הד ברד א^כליהא אצאןכיכמס אלאתכליהיאהא׳לכ'"כ אתכליהאכר רקא :׳לשעל רלסאיתנוהיא רחא

 סליחחלל ןכ ןידל ס״קכק ירבד רחא ןידה תא ׳יסמ שרדמה תיכב רחאנ ךכ רחתיא ןיטמ : ןיתעמשכ ןקקל הארקב
 ^ע״׳יסאב אידהב 'ירתא יכהז דיקלתכש רקמיא ןיטמ לכל׳-ש־יפת *בהל׳דבוע׳ירדהמ אלל דבע יכ-כ דכע יא להית>
 פס לש ׳רדקל ירק בר יבד ייפיס ראש׳ רקיל *לפס לש אתיירב סיכהלכ תילת ינייה בר יבד איפ־ס בר יבד ירפ*ס ראשב
 עיס דע סכל הזה שלחהמ תימש ה^א שרדמ.ונייהד אתליכמל ׳לכ םירבדה הלא רפסל ףוס דע הנחמה ןמ לחלשלמ רבדיז



 הצק ארחב אבב יעפש קרפ \יידזדוכ שי ״£־>;
 ברד 'יפד ךמסכו זייר וצו־,יעל יה״ויעטל יע־,רכנ :ןכ רמול ךרצוהש ה־ציאריכס ןאזיכ רוי>צב |6>*יז 1'ג,.)ןצ
 'ען!ר[> !גנ ןינ ?יל ןייא הי&פנד אפילא ןמחנ תנק קזחזתש 'לכוס >!?> הרועק ןינכ אלמימד קחכע
 יעדרהנ 'בה רויאקד אה ריפש יקא ול שי ןייעמ יכנ ןיכ הולמ ׳ :6ימנה !,■*(יב
 'ילקכ'ינש יע לט1נד'תאק אמעס ימנרתיתאי !היימעשל אמלעב 'ריינ הוהד רטשכ אצא^,ל,|-עצלנ קןק)>נמי(לל

 ןיועמ טנ ןיכ עקרק יכנ ןיב אבילא:-יטל ;זל׳עכילי
 היתיאר חכש אתשה ןנברד אטילאןאטב
 ז־רולמ ליקש אל ןנכר ירמא היתושרכ
 ושרי אינחר אה אלאו יברל אלא איעכפ
 ,ראפכ ןיב םינש י 9 לטונ רוככ בוח רטש
 ל ןנכראלויכראלינפ תיברכןינ
 הולכ ליפא ר סךירטציאו ןנברל םלו^ל
 א־^יפד איבמ ןאכב אר טש טיקנר ן ויב
 טבינש יפ לטונ רובכ רחב וחלש למק
 ןנברל'טיליא ןאפלייכרב אל לבא חולסב
 ירכא אחושרב היתיאר אחבשאהשה

 יבול א'יא'יעגפ הולס ליקש אלר ןנבר
 רוכב רבוא יבר אינחהו אל היבוד רלז
 םלועלמרנייכ האמב ןיב םינש יפ לטונ
 בר ירא יפד איבמ ןאפכ הולטו איה ןנבר
 ןירחאלטיטאאקיא אגיברל בר רב אחא
 לנא האבב םינש יפ לטונ דובכ שחרו
 וה!ימעטל יעדרהנ היל רפא תיברב אל
 'ועפ ונג ול ןיא עקרק ובג ןמחנ בר'םאר
 'קר ל ובג ול ןיאלעפ ובנ רפוא ברו ול ש>
 ברל אישק ךרירל הברל ייבא ל׳א ול שי
 יא כ אישק ךדידל אישק ןטחנ

 רטשצו-.־הנןיקד.ר;" ובקר?
 לש הול; :איה יכרעוק
 עעא ]?יברכ אצ )1(* :״>4
 ןאמכ :ינלמ!:
 תיקנו ליאוה אי/י7

 געא תיביל 3כא /*רעס
 ןמזה דבע רבכו רפס >מ.רגי
 ךל׳יאד אל ויבא תמע
 ןלס היה אלפ דב7'ה/יכ ז//*־ל
 מ 'ועמלנא '0)ועץ>
 )הילכ תועמ ליקשקד ^
 ידיכ קזחומ רטשה
 ומכ אוה ירהו וית.סט/רכ
 סידוק לכה הזכל ;ןוכסו*
 הילע ןוכשמ תיכהש הולח2 '
 הניק גות לעבדינש יפ 3 יקס
 *.לאננח מיבר קספ ןכו ןוכסונ
 ךהא גילפ טתח וחלשל אה
 יעלד לאומש רמא הדוהי ברד
 רמ ןנברד אבילא ןה יד לתנ 4£
 טיקכד ןויכ קזחומ היל יושו*

 ארטשל שייח אלרמוארטפ
 ישרפמ שיו אוה'מלעב 'רייכל
 לש הולמכ סתמ יחלשד אהל <£
 תיבירב אל לכא יכתקדכ דג.
 לאומש רמא הדוהי ברד ךהו
 ינילפ אלו לארשי לשהילמד
 הברדאד 'דיב אוה לבהו

 תיעת ובנ ןיב עקרק ובג ןיב
 ךימסב שלפמד ה׳פל לכא
 טישפמ אבילא ןמחנכרד
 ןיב עקרק ט נ ןיב היל תיא
 ןכתי אל יל ןיא תיעמ ובג
 ל יעד ללס ירמאל אה
 שי תיעמ וכנ :והיימעטל
 תועמד 'ושמ סרטנוקה'יפ וצ
 'רכ ץאו ליקש תמותו ביהי
 "הו 'ד תנכש רושקרפכל

 ןמתכ בר יקואד יאחא׳ירפד
 יסכנ שרוי .לעכ ןיאד אה

 'קווד ונייה אביקע׳יל יתשא
 ןמחנ פר ןמקילו השורגכ
 היל הוהד עקרק ובגש ןוגכ

 עקרקטקנימל יל התל יואר
 ג תיעת טגל

 'כה׳חאד אהדדאר דה יחנ
 קזחומ ימיו יל שי תיעת טג
 ,'ועח׳יהי תיעמד םישמ ונייה

 אלדקזכ יבג סתה לכא ליקס
 ןמחנ בר ילומ תיעח ביהי

 ןיאו יואר יגה יתכ תועמ טגד
 המקונו ברל׳ירפ יכהד סרפל
 ןמחנ בללו תיממ ינגב הכרל
 זיברל אהד עקרק טגב <ןא
 טגב ןיב טקנימלמ״הימנ
 יכהד תועמ טגב ןינ עקרק
 אלא טושפ טג 'רפכ הילתיא
 יכמ אל ןמחנ ברלד סו&ח

 הברל יחנ טקנ עקרק הבוגב ונייהד אדח אלא טקנימל
 שי תיעת ידג רחאל ןמחנ ברד אמעטד האלכ אלא אדח
 אל> תועמ סבוקב עורפל סינות ילעב ךידד ס ושח ול
 לבא והיילע יכימסד סושמ תטמ ובגב קזחומ ייהו עקרק
 אלו הלע יכמס אצ סבוחב ןתיל עקרק ך לד ןיאש עקרק

 והייתעטג :קזחומ יוה

 הולמכד ארבתסמ אכפי^י
 סהי רשא יוג לש הולממ יפ ט קזחומ דה לארשי ל3
 אריבס ןתחכ ברכ 'תיתא והיימעטל יעדרהנ : אוס רבד
 מ אנא רחימא רמאדכ אעדרהכמ ווה והייורתד היל
 והל אליבס והידרתד ׳>כ היל אריבסי אנא אעדרהנזי

 ובג :ןהכ קזחומ 'ולחה יוה יריכחל בייח סדאס תיעחד
 תועמד סיכש יפ רוכבל ול ןיא ןהיבא הולמ בוחב עקרק
 והולה תועמ ירהש ול שי תועמ טג לבא עקרק אלו והולה

 ןמחנ ברו תועמ ונייהד הול ח ב םינש יפ לטונ שרדד רמימאכ ונייהו סתמ וחלסד אבילא קזחומ היל ןכיבשח תועמבו
 ד טעמל אב אל והיימעטנ יעדרהנ ירמאד יאהלי׳רנ ילו הולמב־סינש יפ לטינ רוככ סתמ וחלשד יאה אתא ישורפל
 תועזל אנב אלו עקרק למ אל הולמב סינ0 יפ לטמ רוככ שרד אתתס למימא אהד ול שי עקרק וכנ רויאד הבר ירבד
 רמימאו " הגלמב סמב יפ לטונ רוכבה ןיאד ןנברד אבילא ליעל רמאד אתא לאומש למא הדוהי ברדמ יטועמ ל אצאו
 םיכס יפ רסנל ול שי בוח לעב מ עקרק !בג : סתמ וחלסדכ והל אריבבד הברו ןמחנ בודכיסתח וחלשדכ הילאריבס
 ןיא״ועע טג :'ינש יפ רוכבה לוטיל קזחומ היל׳יבשחו יחד ןוכשמכ ול היהש ימכו וייחב קהטאלדבעתשיא עקרק יאהד

 יאמ ןהיבא סב קזחוה אצ וליאכו והנינ ינירחא תועמ ינהו׳כתינ האצוהל הנלמל ול
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 גהידיעפצ

 י>םמ קר9 ןיירחונ שי ^^5©•
* * 

 ה פ ןל אריכס אל) רחאק אכרעיל
 והייורת ירכס הכר ןיכז ןמחנ כל ןיכד
 יל ןיא תיעח טג ןיב)עקרק טג ןמד והיישפנד אבילא
 ןהמ התוא הכמ)רזיח בוח לעבד ןמחנ בר רתאקל אהו

 םושמ אבר הנרתדכ ינייה
 קיספל ^אה׳יפלו ןתנ יברד
 ןנייה "רכ ןמחנ בר ליפל

 -השקי׳יצמב אל)חבשכ אקמל
 ןנריתה רקיע ןמחנ ברלד
 עסה ןמ רסח הידידל ינשמד
 *חותיד׳וההמ ידימ ינשמ 'לד
 קרפד )ע)ןהיבא׳ביחכ יבגש
 ןינ׳מקיל)ל׳לה ה)דגנש ל)0
 ׳ןעמ ן ב ןבג ןמחנרל ןיכלל
 היהשצ* הז יתועקרקטג ןיב
 אבר )רבד אלדןיראהצ׳ירנ
 'קרק יבג ןיב ׳ידהב ןמחכ״רו
 שג׳פכד מ ןיא תיעח גבנ ןיב
 רבסל איההמ חבזמ טישה

 אבילא הבר רכסד,רמאק תייריאד ןאצ אלטעיש הכר
 יבהל )ל ןיא תיעמ יבג ןיב עקרק טג ןיבדהישפנד
 1 הכראיללב >רבלש התמ תיטישפכי לניקמ השקמ
 אל)רמאק אכרעח ינבל אמעטצ שרפמ תירוןמחנ ברו

 ןיא תיעמ טג ןיב עקרק טג ןינ הידילל אלא׳ יל אריבס
 )ל ןיא עקרק טג יליפאד אתביש איקה יבג רמ אלכ )צ
 טג ׳יכ הבילל טושפ טג קרפכ תיכימ ןב י תיעמ טג ש כ
 אתירואד )אל׳לטעיסד ןויכ )ל ןיא תיעח טג ןיב עקרק
 ריכבה מאדכרעח טכד בילא )ל שי עקרק טג רחאל אהנ
 אלו קיקב ימקיאל יעס ׳יל בתסימו הילתב םיינש יפ לטט
 י)אל יוהד אתכיס יכג אכרעח ינכ רחאד אה)תיעמב
 קזחומ היה אצ לעבהש סושמ זנייה עקרק יוהל ג ע א

 התביסל לע םליעמ בוק סזש ותשאלו ול היה אלו םלועמ
 דה היצח יבג לבא יואר דה ךכלו עקרקה יל דבעתשיש

 ביח רטס סא ןוגכ רכח סא ןמסל לכוי אל ׳יפא קזממי
 סיהש ןיגב קזחומ יזה רכמ אצל כיה ח מ ׳וירחאב אלש יזה
 יאד םישח אמעמ הכר רחאקל אה)טיחב ול לכעושמ

 ארחב #בנ

 האוסההגב ^*יגהן^דהד אתכסיההד אדכיעכ׳תאל
 /יב איהה איוה ת*%4עבל

 ןהוכא קבשועכ ינה ואלו אלד׳ועס שמ
 דועו ןוהוכא קבש עקרק אח ואל ימנקרק
 ינבר אמעט רבהסיס רמאד 'וה רס אה
 יגיכז גמז אעגזואחבסםידקיארברעמ
 אה ואלד אלד קרק ש מ'ישק ןמחג ברל
 תועמ יגה ואל יסנ ועפ ןזוובא קבש קרק
 רכ הנר טא ןמחנ בר אה ועו ןוהובא קכש
 לעב ןהיבא בוחב עקרק ובגש ימותי הונא
 אישק ירידד אל לא ןהמ הבוגו רזוח בוח

 מעט אישק ןמחג ברל אלו

 רחא)/יב איהה ה/מזיתשדייל
 -/גיב א/א)ה ךכ
 4)יאכ קגקזה/שמיעב/ אקי

 ם/מ )זי^שז תמייק ו/ישא
 ןיאש אגיעמ יגב ונייהד
 )הגהטהד/שמצ>>ג3עבה

 ©א (ת *א)|״ואי/),טקרק
 ה/מ ירה> הייחב גיקזה/יחת

 ןיאו הניקזה *יחב איה
 רמאו קזחומבכ יוארב 3טינ

 יבבד מע^י י^יחמ אבר
 תי>י 3עבה ןיאד הביעמ
 קזחומ אלו יןאל !ל הגהל

 ם<ןיק$וט*קזה*ןמז3כת/בצ
 ייחב *תבגח גקוה יצמ סא ירהש סאכ ןהב תבל ןיא

 ןהידארפיפעא האהיקכנ וליא ןכ תמייק תריכמ תבה
 ייחמ צ1מה ידיל טויגהא)ש ןמכ ןהמ טיק הילמה תיכנל

 ה4 ק]ק/>ו ןוהל ןי3ז /ה המל יעכ היה יא אלל ןה׳ידאר
 ה1העקרקאהל3יהוזמץיק רתא עקרקב יא יזיזב'ולתל

 % *פקיועו ; םטש יס ,וארב לטמ ריכבה ןיאו דאר היל
 אהעיימקיקמ •סו>/יןרזחימ׳יעמכישחד ןמח? ברל תרחא

 קזחומ *וה עקרקל םישמ ריממל היל היה אכפיא
 ׳ ,יגב ©ימוק* היבא רב הכר סוסמ רחאל אהל הילחל יפט

 3ש כוח3עב ןהיבא/כנחב היילה ןח עקרק יבגש היצח
 ןהמ^יוא ק3;4)רזוח תיעת ןהיבא יל בייחתנש ןהיבא

 כ!זי3עב3וכי ךיא ©ייחב ןהיבא ליכ קזחימהיה אל סאו
 ׳ עקלק ןהיבא תתימ רחא סיתיתיה ינק יליא אלהי יתיבגצ
 ןיאש תריכבב יניכש המינש הנשמ אצהי ותטגל ליכי יח
 •לטלטמו ט 'נייכ ביח לעבי דארכ הביתכ תלטמ השאה

 ;תרפכ ביתכ ןכ ביח לעבל ילבעת&מ אל יתתיד
 והייתעטל

 ברעמ יכבל אבילא יאל יניכז הכיבז הכבזי אתכיס המלק
 יבז דה ןיבז יאל םישמ ייאר יוה הולמכ׳יפא הילילצל רמאק הישפכד אחעט אצא ׳ירפלכ ינהכ הלת אל והליללד
 נ הבררבסל םושמ אמעט יאהל ןירג אקייל תביס יאה יבגו דאל יזה יניכז היניכז יוה אצ ןיבז יא וליפא הברלל ליעו
 וה יניבז היניכז דהל הככזו המלק יאל סושמ אלא ארקיעמ קזחימ איה ילאכ יוהו ימל וישכעמ 'ואכ ךירחא רמואה
 ׳לא. הולמ יבג רחאלכ ייאל בישח דה אל יניכז הניכזל םעטמ ימל יישכעח׳אדכ יהצ תיל אכרעח יכב לבא ייאל דהד
 ייכהס ומכ יל שי תיפמ טג ןיב עקרק טנ ןיב רבס ןמחנ ברי םליעמ ט קזקימ אלי ימל וישכעמ רמיאנ ואלל ילכס
 תכ יברל סושמ אבל הנרתש המ יפל אלו הבר היל רמאק ייבא ירכדלז ןהיבא ביתכ עקרק ובגש ןימותיד איההמ ייכא
 גבל אבילא - ינייה ול ןיא עקרק ובנ רמאקל אהו יל שי עקרק יבג ׳יפאל רבס יאלו היסבנל אבילא ןמחנ בר ברלד

 ©כ אחליל ול ןיא עקרק וכנ אברעמ ינבלל ןמחנ ברל היל אכמ ו ת׳אי ייאל דה עקרקל אקביס יבג רחאל אב רעמ
 יב קזחוה אלו עקרקה לעבל לכעתנ אלל אז׳עט ונייה אתיכס יבגו ןמחנ ברכ ול שי עקרק יבג ימכ זהל אריכס אכרעמ

 *גש יפ לטונ ריכבה רמאק אללמ תיעמ יבגל עקרק יגג ןיב אכרעח יכב גילפמל ןמחנ ברל היל אריכסד ליו םליעמ
 'הי ד חגנש ריש עבת״אי עקרקכזי תיעמב קזחימ דה יפטל ןמחנ ברל היל רבתסמ תיעח טג ןיב עקרק יבג ןיב הילמכ
 הישקל רכ השזרנב יהכיא רמאק יכ אכרעמ ינבל מ'ה היכסתי עקרק יבגב ןמחנ ברלו תיעמ טגב הכרל המקיצו ןירפ יכ
 'ןעמ טג ןיב עקרק יכנ ןיב׳יל׳יאל ןתחכ ברל שזרגב ימקואל׳ירנ ימכ ןנברל תר פל׳תשהו סורגב׳מקיא ןכל׳זחזמ הולמ
 ויבר 5 ינמ היהי׳רל אלא׳שחגב׳תקיאל׳ילנ וצ ןיא תיעמ ינג ןיב קרק יכנ ןיכ בסל "ילילצל הבר םישמ'רכ עקנרל^ווצ שי
 גליפא הכשיל תינד אלא ןככרכי השייג אלב קקיאל ןמחנ בר ןיכ הכי ןיכ ק הד ה פל ןכי ןכברלכי סייג אלכ סקיאל
 תא אל רמאד ל׳רד אבילא ןמחנ ברי הכלל ןנברכ תקיאל ינח דה אל סירטיקה יפל ץרית סייכלרואל בקעי יברו יברל

 <ליל אכילאו לעב הל תירי ןיקזנ ראש לבא התימ רחאל אלא םלתשת יניאש רפמכ אלא לעב הל תירי אלל אביקע יבר
 סירג אלבו ןנברכ היתקואל יכמ אצי׳ יכ השנרגב לעכ תירי אצד׳ידלי אבינ השא הכה יכתקל איהה ייונשל היל וכי רטנ יא

 * 'רכ כ״מ טייהו תירי ׳יקזנ ראשל רזל את ל״רנ ןל ןיא טג אצ ןיב עקרק טג ןיב אבל לעב תירי אצ ןיקזנ סוש בא
 יתייצ
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 ארחב אבנ יניממ קרפ ןיליונ ושי *0**
 דיריל

 רצק •20^31* ,ד י

 איגכישי ןל׳ריבס אל ןל)ןכירחא אכלעמ יננד והידיע^
 יכבל ןל א ריבס אל ןמח נ ברואנא הבל טשתןידאמ
 לאומש רקא הדוהי ברכ אלא ^־\סתמ יתלסד ולכדטמ
 הילתכ םיבס יע לטיבדנכ^׳יא קכרד אפ0א רתאד

 א^ה ימנ ן.ןצק*פדכ>
 אריכס אר ;1דו׳ירפאיק'בר;מ יננר אכעט אל ;־ייעמ !גג אנש 1*1 מ,י3

 יכננ וז-ור ־מ<ד אוההד אחבס יאמ א <י
 חי־ר הרנ היד איוה יאתריר רתכו תכס1?1 עקרק מנ6יץ**,ר> ■>>**>
 ז-4,רכס ייחכו הלעב ייחכ אביכש אכיסג י״׳י ,נ:״ לעב ןסיפ/י גאיק
 רא עכי אקלעב אה תכס ביכשו רתכ
 ןנע ברו יתר> יתריל וליפאו יתרייר אנוה

 ןנע כ רד חיתווכ אחבלה סתפ וחלש יחרי יחרא אלו יתרא רפא
 ואילו תירי אל לענו ןנע ברר היהווב אחכליה הימעטמ ואלו

 ףא רנס ןנע בר ולאד הימעטמ

 •ןויזיל׳יקרפב רזיאדאהת׳א!יקרי יתייל אלו
 ינולפל ךירחא ירתאי׳ילפל ךירחאו ךל ייסכנ

 ורזחי ןוסאר ייחכ יכ0 תח סא)ינס הבק ןושאר תמ
 יאלז רחאל אכהד קפ ברל)קשארה ישרמל סיסככ
 "/יה סקכיאמא ייתרייתריל
 ■יעא אהולפל ךירחא ירחא
 ייסכנ׳תא אלא ישילש היה אל

 *>ל ימו ינולפל ךירחאו ךל
 ורזחי 'ושאר ייחכ ינש חמ
 'תשאד לי) ןושאר ישריל
 אל ןושאר ידיכ יכס תזי סאד

 רמא ג ישיצשל אהי
 יכה 'יעא ןהמ הב>4י
 'ישמ אל הדומ ענ]ל זדומ
 <ןש אלו׳ולמ)(תזתהעלהקי !י
 ',(יספדכ /יינש 'צר>ן3הב
 מייה אכה> ןתןו) 4יב)ט
 שלפמדכ ןממנ יו>ד
 ד העש לכ ןגי״)3 סיתתפב
 רמא ייבאבוח1מע רגך,די^ל

 אלד הפונ אוה אבהל)ןאכמ רמאאבר הבו2 אן* עירפמל
 9 הרזה יזוז היל הזה ילייאד קיפ אכדד אמעט םתה שלפמדכו ךליאו היטנדיעסמ אלא קזח/מ

 *ימותי הובא רכ הבר רחא ן תחנ בר רמאד אהימ אכרל ןניכ תומי ינק אקד אוה א/לסהד קכתסיא יזוז היל קל#*
 !המאל םייחמ היל ינגד ןאחכד ןהמ התוא הבינו רזוח ינהל וט/יח הבוג אוה ערפמל אמלסכ תרחאיא׳וכ עקרקובןפ
 !9 ימ יתתי יסכנ ונק ול אי ימתי ןיכזכ אלא אהי אל הבינ איה אבהלו ןאכמתלמא יא אצא יו>7 ך

 בעשמ נ ה ןכוכאל הול אוהה'יל דבעשחד יבי י יכ ןהטאד בוק לעב והל רמאד סתה ינאש יכשמו בוק לעבל ידבעתש*!
 יכה ןמחנ ברד הל יכשמ אוה ייבאד יבגל היתווכ התריהד אבר חהד אוה אכמסד א״זניש אוהה)ס ןתכ יכדרמ ידידלו׳
 דע היל ןיכזמ סוה יעב הוה סאד סושמ ודיל אכתס דע הילתל קזחומ הוול לס עקרקל בישמ אל ןמחנ בר וליפא ךכליפ •
 *טרעמ יכבד והייתעטל ול שי תועמ זנג ול ןיא עקרק יבג ןחתנ ר׳אד יאמ ךכלהו הכונ אוה אבהלו ןאכחד אתש3* 4
 עקרק טג אבש אל ידידל רחימצ ןחתנ בר אתאוהילחל קזקח הל טשחד סיכש'יפ הוסמב לטינד ןנברד ׳בילא׳מאד מאן* ^

 'ולמ ליקס אלד ןנבר ירמא אליממד אקכס ליעל ןרמאדכ אוה ו״קד וצ ןיא תיעמ ובג אנש
 זחלש ןחקל ׳ילמאדכ ןוהובא ןהל קבש אל אערא יאהד ליקש אצד אהימ יל ודימ עקרקב והדידל אלא איעכד>
 עקרקל ברעמ יבב יבשח אצד ןניעמש סתהקד׳יכ אתביס םידק יאד והץמעט אבר סירפדכו ןכע ברכ אתכליה ס/ימ^
 ינבא ׳כרעמ יבד ישקית אלר עקרקכ אלו תועמב יתקואל ןל יעכימ ליעלד םתח ומלש יאה ןבלי ה> הגלמל קזחומ הול לשי
 !יא תיעמ ןיכ שקרק ןיכ אלא היל אריבס אל והימו ול שי ת עמ טג ול ןיא עקרק טגו ןמתכ בר רמא יפה סושמו אברעע
 ריא הדוהי בלדכ ול ןיא עקרק אנש אל תלעמ אבש אל ידידל רחתק תכרעמינכד והייתעטל יתכ הכרו תישירפדכ ול
 הולחכ קזקוח היל יכשחד ןויכ אכרעת יכב והימ תיעת יאהב אלו עקרק יאהב אל קזחזמ ןוהטא היה אל אהד לאומש
 היל דכעתשיא 'הד תיעמת יפט קזחומ יתדל ול שיד ירמאקל אוה עקרק טגבד רמימצ אכיח סיכש יפ רוכבה הכ ליטי*
 ברכ התכליה ןמקל סתמ ותלשד יאהו ול ןיאד יל ודוח תועמ ובגבו צלכ היל זדבעתפיא אל תיעח יכה לכא וייחכ אהיו*
 יואר היל הוהד לעכ תירי אצד אוהה ןידכ יאדו סתה ט אברעח יכפד והיימעט רבתסמ אכר שמפדכו 'ופ ןנע
 'ןיכס׳ידק יאו 'ולכ הלעכ ןמו תבה ןח התוול אל ירהש לצכ הכיקזד יסכיכ יכהיתשאל אל)לעבל אל דובעתסיא אלו ירמגל
 סיקזחותכ ןה ירה תיחוקלה ןח ןירט לוכיו יניבז אל ןיבז יאו הילתל ידכעת&מד ןמכ הולד ישבכ לבא יכיכז הכיבז הנבז•
 וא ויבא סא ייסכנ לכ ןתינ ינא יתכיקזל אתכ סל ייסכנ :ול ןיא יאדו תועמ טנ לכא סיכש יפ רוככ יהכ ליקשו ודי3
 ילש ןישרוי אלא היחא וא היבא וא התכ ות הככ ןוגכ הלס ןישרוי ושרי אל יתכיקז תימ רתא יאתריצ 1אלתבו : ותא ם(>
 ייחבו הלעב ייחכ אתיב אוהה אביכש אתרג אדח ארבנ אנההל היל אדה: םדוק בורקבזרקה ייחא וא יתב זא דכ ןמ3
 ס אביכש כ חאו אתכיק "חרי *יוי6ח ימר* חמייזרי וחד הח"ר סמה חאזור חט&דש יחיו מדחזרו הייחר אחאו אמרימ ארירח ד*וגאו אחדי׳^

 ׳תכלארתכו :אתכיסל
 ייסכנ רחאש יתבו תמךי| יתכ התייה תמה תאזמ תעשבש יפל עכתקי הצעכ אתאו אתכיש
 ,רבנ אוהה׳מאקד אתריל ארתבו יאה׳כוהכר רחא:ותשא תיכז ש ריצ הניד היהו דורי ונייהד י,

 .׳ * . _*_׳ __* !׳ _

 -׳!׳״׳ %•״׳ /*׳״* ׳•׳ ״■ * ■ ׳ יי ■י■ ■י״• !י■! !ס !•,!1׳ ^11 יין׳*ו*יןינ{י ן;

 ינא הניקזה תנחתש תפשכ סצנעב יל ויהיש ןישרוי ןתוא יאתריל ארתב ק״היאתלי דיריל אל)יאתליל רמא ןכע ברו :
 חכומדכ ותב ןכ אל לכא יאתלי ןהב ארוק יכא וליא לכד ויבא וא תתא וא אמייק >תב התייה םא ןוגכ ייסכנ תא ןויזכ
 רמאק אקווד יאתליל יאתלי יתרי ימכ והיאד הלעבל אלו !תיא סדיל אב׳וה ותג חפתש יאתיידירי ונייהד הימקל
 יאתל1 *ת יי אלא הניקזה חומרחא יאתלי אכילד אכיה ןבציהו יחכ תנמ ןיאבה יאתרי יתריל אלו יתכח ןיאכה ןןיו£
 ןכינ^דכ ןושאר ־׳שרי טיש ותיא תמ סאש ינולפל ךיירחא)ךל ייסכנ רמואל המודד הנקזה ישרוי ךיב םיסכנה )ראשב

 ןושאר ייתב ינש תת םאו ןיק־ביפבןמןל ג עא ; א;ה דאלל אפה תידי אצ צענד :ןושאר ישלניצ םיסננ חזחי ןושאר ייתב י;
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 *םצ ינימש קרפ ןיי־חס ?זי

 ימא

 'אס

 רמייק יילייי עירי ־׳!בי־ד^״ז 6,ב היל ההי נ-ע(ל! לכא^יואינ !טינ !מבה^ד׳ז־־יי ן ,,
 ,ן > - , ־״•׳־*• ע * רע י^יי׳ז^^ק״זוי^יינעיייי^ארכא^דןגע-- .־-־-- - • ״' הז:ככי

 אלא םרמ וניאד ןיינד וקס שוריעדנ :טמ יינש
 ביסמ אלינהלל חבשה אנ ׳תיש־בי דימ'שנ:כ/:יז א!

 ןילטמ ןיא

 בל

 7 והכהיכג לטכ שי ץירעב יתינתמב
 ולשיצעבד םושמ קזחומלג

 לעב ליקש אצ ד ימכ ההנ ולןם
 תילש המב טא יתשא הילעכ
 ימכ קזכהד׳יצח יסכנמ ותשא
 *תכימדכ נ1למ ־סכנכ 'יה
 .י׳פאז׳שאה תאינמד ן^ייכתמ

 ׳ תגגש ריש קרפכ עמשמ יכה
 יכ ללד לעב תירי אלד׳הי׳ד

 יתיקיאל ךרכלה אקווד
 דאל ילמ ב *ת אצד השירפב
 יאהו לעב יבגל ה •הי ריכבכ
 טקנו הב יהייאד לעב קיכשל
 םינש יפ לטינ יניאש ריכב
 יבגצל סושמ ינייה היצחב
 כ יאריתאיגילפיא לטכ

 לעב היה לכא יתעמדב
 יוש־קצ אכילי תישירפלב
 יהל י.ת> בירעאציאחאל
 רשבי לעפה ןיאד ידדה ידהב
 ןיאי קזחומבכ יוארכ לטינ
 טגלד סישמ היצחב ןילטינ
 £ איה המלש ה.ש י רוכבכ
 יוארכ לטינ ןיאד תיריכבכ
 ייאלב לטינ ןיאד לעב צכ!א
 אלי הנשמ אל חכשא אל

 רמאד 'רמיח אלא א/ליירבב
 הימשמ הב יטחז יהבא יבל

 ליעצ החרק ןכ עשיהי יברד
 ןיאי ." |'קריפכ .י

 ד ארב

 תוירי א1)היתרב1? ארב חי1? זדהוגעא
 תדיהרנ^ר ארב הייד חוה ן^דאל איה אלו
 חירי אלו אשעט ונייה לעכו תירי יאדו
 לטונ לענח ןיאו יואר היל הוחד םושמ
 לעכ רכס גוה גרד ללכמ 'זח1מבב יוארכ
 רני ,זעלא ר רפא קזחומבכ יוארכ לט ינ

 ת ל ע/ה ש1׳(יד^ה^3ו . אחרי יחרי אלו עמשמ
 /יגישק/גה?0״^%4י)אל איהו ליאיהתירי יאדו
 ;קמכ זיכדי *010:31 ,יסקל

 33)ן׳#ןד)ןדןב1*א0
 קיב *0יד(1>^ד״ד£>(*ה

 ןז*,דמ)ב)סלוקמה) )ד*זה
 עיב חפמ |*בשיפ3ע^א)

 ו^/ידי5 למ<י י-י ^ר.ד,^מו
 מ^.י .יגק/׳ת^דומב 1) ;*.ריס

 לכ םביגטקב םייתסנו סילויגכ חתפנ חז
 רפא ימד וישכעמ רפואכ ךירחא רפואח
 יאר אכרעמ ינבר אפעט ארכתספ הכר
 כר רמא יגיכז הניכז אנ יכזו אתכס םידק

 יוס^רכ לטונלעבה ןיא אתכליה אפפ
 *זחומככ יוארכ לטונ״וככה ןיאו ק;זזוטככ

 םיאו

 ן7 *י
 07/ק/ ץר ז/* שד;״ עיב ןבו
 1חוח1<)ו ן*מ*3ו ;יבאל

 יו*/יד" ץ;ודקןבו:31״א}
 >/לייי ץדל/ ;;דק א;ה.ר ובהז
 1י£דו3ל 07;קיב.ר;3יפר

 טדץר.דןץ*;*דן׳ל ןי״ון*רה
 י^יי,.מ;יק5 3זגר

 ר0ד(^ץ> 6\ק*רי$)עבד
 ז;אדביח^י^ד "ולדד״עילי

 ערפיה ןמ י;*י3תג תדמל
 ;0/* תיב ן*גיד4ד ה*ה ייתרי

 הדיד ^יי1 י;מל ט׳/*7 סושמ
 י >ואדב מימ3עפיהדיב לפנ אל ןיידעש קזחומ אלז השאל יואר ןיממ יאה היל

 , 377 33ב>$ ן״^ןימו י דארב חירי ןכד חירי יאדי החרימל יזחד ןב זיניא יא לבא
 * פ/*|3 ;4 י •;1317' !1) לעכד אברעמ ינכד אמעט אנמיקואדמ׳וכ רבס א;וי

 ^/ו0דב3*״וג31וב7 04 ריבס לעב תירי רחאל אניה בל כ'א ייאר *סכנ ינהל יבשחד
 •־ ו*פוב 07 0י/ו74ב ;.►קתה חתפנ *• יחאק אכיה ברד אמע ט *שירעל רזעלא ינר רמא

 רוי^7^ויג^ו^ב-מח רחיאכ ן אנוה בל יבגל ןטק ירק ומנעי יזעלא יבר םינטקב
 * •: *תבל ק־ךיה ^יג חא ןתינ ינא דימ רחאש יחכ יתנ ינייה תכל ונייהד יאח״יצ הרחבו

 י 'יסכגה חא התכתא בה יא יתכ תקת ק רתאי הייחכ חיריפ לכאת יתנקזש אלא
 ןיקזחימ תכה זז הל איוה צל'הי התימ רחאלו סייהח׳כחחכ תכ טגל׳ניה כר הל׳־שחד

 ׳ : קזחימב חירי אק ריפש לעכ תירי אק יכי סישכנ ינהב הייחכ
 - ימימל אצילד קזחומ אלו תב טגל יואר יהל יבשתד אב־־עמ י;בד ):יימעט *טזשימ

 י יכטז הכיכז םירחאל ן רכמי הייחכ הניקזה המדק סא אהד יחד וישכעמ רמואכ
 ךיירחאו ךל ייסכנ ןיקריפב ןמקלו תביתכב קירחאדכ םילכ ליטת אל תמייק תבה היהת סא יליפא הניקזה תימתשכו
 יידימ לקס אל א וצצ רייש אל סאו ןושאר ריישש המ אלא ינישל ץאו רכח רכחש המ רכמי ןושארה סדק סא ינולפל

 * ןיאש המ ירמגל ןיבמל הליכי הניקזה התייה ירהש הייחכ ס סכנ ינהכ ללכ הקזחוהיוה אל יתשאדתירי אל לעב ךכליהו
 0 טייחב תכה ןיא הכקדה תמשכ סג הנק זה ייחב תכל קזחוה אל עקרקה ףיג ףאש אגחנ ו התימ רחאלו םויהמ תכתמכ ןפ

 'בקב ותשא־תא׳ריל ןוגכ שממ וואדב׳זחימככ יוארכ לטינ לעבה ןיא אתכליה אפפכר רמא :לעבל הל זקימה 'ירוהל
 'ןיקריעב יארקמ טלידכ תירי אנד זדומ^? כ אהל תירי אלד ןכיעוחשאל אעפ בר אתא התימ רחאל הל הלפנש הלתמ :
 ;רמיאכ ךירחא רתוחה לצל רזעלא 'ר שירפדכו ןי רחאב אלא גילפ אל אנו ה ברד ומ,סח:פ תועבגה בתכדת ליעצד
 לעפה ןיאד׳יעזימשאל־אתא אל םירמת ייהו *חפולש ילביש ויהו הרופח ןוגכ קביו׳ר הטיגילפל יוארב לבא ימד וישכעמ

 יי^גילפד יהנד ילדג היתושמ יריפ לדג יכי ןהב תיזחמ התיהש היסכנ לכ תאירוי׳תמשש ידהש !טינ לעבה יאדו אל לטינ
 טאד׳ועי יכה רחימל אכיל לעב יצג לכא ויכחקר היירק הנתח ול תתל ליעל'ןרמאדכ אמעט ונייה סתהד ל יכבכ ןכבל

 'ט איהד יוארה תבש׳יפאי לכה שרייש סיד ימ לכה תכא יסכנ לכ שרוי אוה אלא רחא שרוי אפילד אכוזנ יאה ט ריבב
 *ע ומש הנתשנש ילחת יוהו יקכולש ויהד ןוגכ ןנברכ קזחומבכ יוארכ למיכ רוכבה ןיאו י חטשא היתי&רב חטשא
 ליקשד סידזח לכה םהיצע ןישאריה ןמש ןיידעש ןוטריש אקשאי אערא םילאי אלקיד לכא ויבא תתימ רחא חכשש חכש
 ק• וויידמה* וירשד חומיי זמש הנחמכ אל זיידעס פ״עאו׳רל׳יפא סיכש ימ רוכח ליחש אל םורנכו סיכנע לכא הריככ קצונ

 תומי
 וחיבשהש חבשד םישמ ןייש הנתשנ אל ןיידעש פ״צאוירל׳יפא םינש יפ רוכב ליקש אל סורנכו סטנע לבא הריכב

 אימיד זאה יחא סע ותליככ קלח ןישריי ריכב לש ׳יכב זיבא ידיכ ריכב תמד אכיה והימו ליקש אלי םילימ לכה םי
 ׳ ןילי ית&מי דומלתכו תולילג תיכלהב׳ירמאדכו תיריצכד תפסיתב איכתדכ ןיקריפב לימל תישירפדכז דקפלנ תוכפז

 ןיאו ׳ ;ליעל תישדפדכ׳וכ הטישפ ןיינעל טפשמ רחאהו הליעכ !יינעל טפשמ יחאכ ל ר הה
 י׳



 *חהפאבפ* יג*מ# קרג ^'^6?

 #ג6 ;ןיכ רטשב וליפא!מלחב ©ינא י$ )שצ רופכה ן0ןש
 תועמ יכה ואלי עקרק יאה ^ד^דגעמ ופגש ןיב^יחק
 ןיכשמ הלע ששת יא)יואר .הי3 ליה; ןיה)ב/ל ןוה3 קבש

 בוק צעכ ןל אמייקל סיכש יע לסמ^דיפב אפפבר3;]יכא

 ןצק

 ומפש ה/3מפ :ןיכשמ הגוק
 יגילפ )׳באל ביי^וג רוכבהש

 ^לפ בכעמ
 )היוא ןהיג\
 אגצצ )׳ח
 קפקב 3ת/מה ן/מלנ הי3 המד
 בישח יא עידי ןיאד ץקלו ח י
 רוכבה ורסש אבאל קזח^מ
 { ן י חכנ דבעש) אוההל׳י
 רמג הפי ןיעבו ;רמגל אבאע
 אהיש ידע ויבא)ויקכג טקמ*
 ליטי) ה/למ ךהב קזחומ זיכ^י

 אמלי> וא $>׳גש יפ ן,ר,א הכ
 ךכליה ה;למ לאשמ אגש אל
 {יל) ס׳רחא^רמושל שי יגילפ
 הונרכה ץשלה יפל ובשיל׳ס
 .לכ ןנירמאד אה)סירפקב

 4 רמוולכ רידחא רמיאה
 א\יא^ילי)י)א}׳מ7 )ישבעמ
 הבר רמאד 5ימ ןקלשכ אלא
 אברעמ !ובדאמעמ ד^׳דקמ^

 ןושאר תמ ימרויל ךיייתאז ךל 0סכנ רעאדאביהלכזס
 ש לכא וסרויל ןימדוןיה ןישרמ ישרמ )א קדמה ישיו♦ טק
 תכל ס^ככה ןתנ סאו יואלכ ל^מ)ע/הץאד א)לעכ
 למכה הנקזה ייחכ הת״סיפצע חא ה^רימדחאל)©,יקמ

 ; הניקזה ייחכ עקרקה ףוגב^רק/ח/מ הל אי/הד חשל/׳
 ירבדל אנמיקואד בג לע סא י״א בר רמא אנות-ברחמא <-
 םימותי וחיכשהש חבשכ םלש יע לטונ ריככה ןיאד לכה
 וחיבשמ לא רמאו החימ סא והימ ןהיכא תתימ רחאל (
 ליטאו ילש םיקלח ינש ינא חיכסאו דימ קולחנ אלא יקלח
 'ירה םיסכנה וחיכשהו קולחלמ ושחייתנ ןהו ןחבש לכ
 רוכבל לל שי ןמקל ןכיקספ אהד סיכש• יע ליטיו ןהכ התימ
 ירהווקרזככב תיבזל ן׳פחש תעשמ הקולח םדוק סיכש יפ
 םיקמ לכ דימ ותייכב קלחכ בוזו רתלאל יקלח לוטיל ןעח
 ארכתסמ הכל רחא ; חבשא הידיד ויסכנ ךכליה איהש
 וחיכשהש חנשכ סיכש יפ ריבכה לוטידיסאכרד אתליח
 סירנבז םירכיחמ םיבנעכ החיתשכ ותאחמ ליכשכ םימותי
 );ר אלש וחרכ לעב ותעדמ ימכיא ותעדמ אלש ןיחיתיה
 1 סוקסמו ןהכ החימשכ םירבוחמ ויה סיתיז יא קילזיל
 רוכב 'יקש חכש יאהב הקיסמ/הריכבכ סימיתי סוחיכשקו
 ירוכב ןהש תיייכ םיבנעה ןמ םיקלח יכס לטונש סיכש יפ
 והניכ םיבנע יתכאו ויה סיבנעד הליצבקבס םהל ןתי אלו
 הרפ לזוגל המוד הז ירהו החובשאד אוה רוככ לס סיבכעו
 *׳ תינתשנ אל)ליאוה איהש תיתכתתיא סלשמד הריקוקו

 ןוככ יקש אצ הכירד קבשב ןה ןייכזל תנמ לע סוכמ לבא

 ובגש ןיבהולבב 'יגש יפ 1?סמ רוכבה ץאו
 יגי4פ ופעש חולכו 'ועפ ובגש ןיכ עקרק
 החימש רוככ יסא בר רמא אג וה בר רמא
 יסא רד הימעט רכחסיפ הבר רמא החימ
 םוכרר לכא וקספו סיתיז םורצבו םיכנעכ

 סוכרד םוברר ולפא רפא ףסוי ברו אל
 ,ררמאדכ אימח אחשהיכניע ארקיעמ
 ויבנע קזיז־־ר ימד ו^ר ןחיל אפח רנ אכקוע
 ש^כיה ויבנע קזיז־־ר ימר ול ןחמ יפג יבה
 רפאר אהאאסחרנאכקועכרדרסתיא

 טושפו רוכב לאומש רפא הדוהי יכר
 סיתיז םורצבו םיננע ןזויכא ןהל חינהש

 ייפא םיגש י3 לטונ רוכב סוקספו

 1יהי חכשב ןכש לכו הולמב סיכש יפ לטמ רוכבה ןיא)
 זיולתד׳יעמס הוה אל חבשחד׳ושמ חבש טקנ אלד
 הולמ יוה ןנברל גליפאד רמאד ןאחל אכיא אהד יואר היה
 חאל׳ ולמ אפפ כר טקניכהלו אימד יאבגד ןאמכד קזחומ
 *עמשד׳יכש יפ לטונ רוכבה
 לע ףאו חבש ןכש לכ הנימ
 ןכיבשק רוכבו לעב יבגלד בג
 השאתכותכ יבגל דאל הגלמ
 השא הבוגו תקזחומ הבישח

 *ע לע ףא הולממ התבותכ
 ןיכשה ימ אצ תלטינ הניאש
 ןכתדכ ינאלה ןמ אלנ
 אטג יכה וליפא תיליבככ

 ימ בתטהב קתלכ ה׳למח
 בוק לעכו השא חינהו תחש
 0 וח ןודקפ יל היהו ןישרוי1
 ןוערט יכר םירחא דיכ הולמ
 *בר ןהבש לשוכל ונתי ימלא

 פ ןישרויל ונתי רמא אביקע
 42 ןיא) העובש ןיכירנ ןנוכש
 אמצא הענכש ןיכירנ ןי שרויה
 4. אל יא אביקע יברל יליפא
 הבוג קתיה העובש אכירנד

 ז העטש הכירנש יפל לכא
 י;ט:טמ גהל ויהד ןהמ הסאה הובגת אל ותו ץסרויה ןיבמ
 0 איה ןהיבא ביחב עק רק ובג סאו ידכעתשמ אל)ימתיד
 45 ןמ הרטפ סא וא חל ןידכ העובשכ ןהמ הבוגו תרזו ק
 אביקע 'רל וליפא םידחא דיכ איהש הולממ הכוגהעוכשה
 יבלב איההל רמול ןיאו סירמ אמיא ןכ לואש אבאכ אלדו

 םתה טיתתשימ אל אהד יואר הולמ יוה ןנברל לכא איתא
 אלא גיצפל ןאמ אכילד עמשמ יכרכ ןמקנאל ארומא סוס
 תזה קזכי הביתכ יבגל תקזחומ הולמ והל תיא אמלע יליכ
 ימתיל ילטלטממ בוח לעבו השא איכגד סיכיאנ וניקתל
 <4 ןיב ןהיבא תבוחב עקרק ובגש ןימיתי יעקרקממ ומכ
 4. יכיה יכ ןהמ הבוגו השא הרזיח ילטלטמ ןיכ יעקרקמ
 <יממ ןהיבא ןאבג ולאכ בישח ןתנ יכרד סושמ יעקרקמכד
 מג ןיב אבה רבס. אעפ ברל ןויע ךירכו ילטלטמב כיה
 אתיירואד ואל דובעש רבס כ'א יל ןיא תיעמ גבנ׳ןיכ׳קרק
 ןישודקד אמק קרפבו ידדהא והל יחדמ ט>שפ טג יהלישד
 ןמעש הילתכו :אתיירואד אדובעש אפפ בר רפס
 ןיקלוח קפסב לטומה ןיממ ןל אמייקל ס;שמ אל יגילפ
 תנקת אלא לנטל תישילפדכ סיכתיסכ ןל אמייק אל אהד

 ;.ןיקלוקד אידהב שריעמש םוקמבו אבה איה סימכח
 סושחאתעטל סירטנוקה שריעל אלסטרד לכא
 ארקיעמ ךירפ יכיהל אישק יונישב סיאכקד
 אתק לזיגהב "רתאל ןאמל אכיא אה א רמח אתשהו םיבנע

 ׳ אל ;דמוע ומוקת? ימש

 ךב ימיספ םיבנע ינ הל ימתי ?הנינק ימכ יכה יונישכ היינקל הליזגה תעש? סלשמ םילכ ןאשעיסיכע לזיגה קתדכ םינש יג
 רמאו תיחא םעפ תיחמל ךירכ ןיאי ויל הרובכ קלח רתוומ יניא רחאו הקימש לוככ ׳יפ לאננח יברו :יניעב הארנ
 אלו וקלחו םוכרד סא לבא תרחא סעפ זל תיחמל ךירכ ןיאל אוה םייקהמ) םיתיז סירנכו םיבנעכ הקיתשכ יצימ יכה אביו
 ןמקלדכ׳ושעב תידשה ןח תחאב קלח ליטיש דע הרוכב קלק דיספה אל החיח אל ןליעאד ארק יל אריהכ אלו רתי)התיז•
 1 לוע תוי אלו'תיח החיחס ןויכמ׳חינל ריתי)סוסב ליעל ןנירמא אצ ית^א יי ה דועו םיסכנה לכב הרוכב קלח רתי)זא•

 ברו



 ארחנאכנ ינימש קרפ ןיילחונ יעי

 !תפישכ קיחנ יטנוקק סריע 6נ>פנ סויג השע אל
 0 קצמד הארנ ןיאו ויחא ןי>טי:פ קלחנ 1:0 ;כ
 1א ט'?"!, ,י החצ-ע רחאקדנ ונמד אטי,ע ,ת,״יש3
 אגענ וצכ אצי השפ אלד רנ אצא היריצ יחא אצד בג צע

 ן חא תיטישפ קלחכ מי־ה
 לכו רכמ הרטנ ןלל ח לכא
 רכס רמ) ותיטישפקלח ןכש
 אל ילטב סלכ אלו השע אל
 תוטישפ קלמ אל)הריככ קלמ

 ןאמלד תמיק ךא ןיחא
 € סול׳כ אצ)השע אל רמאל

 תוטישפ קלחב מייה אגלפב
 אב ר ןל עמשמ אק יאמ ןיקא
 ן וכרנוה ןיחא קלח לע יכו

 אתכליהג :לאשיל

 אחשה יבגיע רקיעמ ,וכרד םוכרר !1ליפ^
 ו1? [יריל אבח רנ אנקוע רכ רכא ארפח
 ,רטנש רוככ >סא בר םא ויבנע ק זיה יכד
 הימשמ פ9 בר רתיו יאמ רהד ושפנ קלח
 4פפ . בר הדרש התואנ רתיו רסא אברד
 שכיסצנה לבב רתיו רמא אברד הימשכ
 תקולח םדוק רוכבל ול שי רכס אק ןלוכ
 *־־־*עפ ברו יהלובכ ליחא אהב ליחאדכו
 אק הרש התואכ רתיו רמא אנרר !רמשמ
 ה^ל ךדיא ליחא הידיל אתאר המו הקולח םרוק ר טכל ול ןיא רכס
 רמתיא אליבפ אלא רמתיא ריפכ ואל אפפ ברו יפפ ברר אהו ליחא
 טושפ ינכ ימחי ליזא טושפדו היריר היסכנ ןיבז לזאר רוככ אוההזז
 והגיהנכזר ייתסיכ אליי בורק והל ירסא וחוקל והנוחמ ירמה ,רכימל
 והל רכא אברד היכקל ותא והל ותיחמ יטנ אחסימ אלא וחיסבנל
 רנס רסו אגלפכ םולכ אלו השע אל רבס רמ םולכ אלו תשע אל

 שבולכ השע אל חדקאה סרוק רכמש רוכב סתמ וחלש והלוכב
 אתבלהו הקולח םרוק רוכבל ול ןיא אמלא

 הכירד םדוק ןיזש ןהש )תכ םירימ םיבצעב סיכש יפ לטונ םיכרד )ליפא)למחק יכהו

 *אד לישה ךתעד אקצפ אקסטוד וליעא ומא "םוי כר>
 * המ,י״ אקד ונייהו סינס יע ןייה חכשנ ציק&יסונרד
 •גניע ארקיעמ אה סינס יע ציןי0 יאחא סינוד אדותלת
 רמאדכ יכשממ: ת־ש^פלכ יונישב איי:קן א רמח א/לשהו
 ולבה ןמקל ט אכקזע כ ר 4

 !יבכע קז^י ימד ול ןתינ ימנ
 לשייכל ^תאד ^אה רמנלכ

 חכש לו$ל-*-,/כ ובלל וליפא
 "**ת םיבנעה לע רתיה ןייה

 יעד אלא ליקס אצ יאדול
 יאתכ אכה אלא םיננע

 ד״י יי ייה תחפש ןניקיסע
 ,יידכ ת/ש ןיאש לקלקמכ זא
 ו׳יימ) תע" בר אתאוםיבנעה
 ריפבשיזיפזסטרד )ליפאד
 ©*דו^ב'יבנעב סיכש יפ לטונ

 י>יפנעה ןיט ויהש יתדנ
 )י*ך חל ןהב החימד ןזיכד

 יבושמו וצס׳יבכע ךירדל זהל
 מ תעשכ לכה ויבנע יתד ול
 רמו אדח רמא רמו הליזנה
 הבר יגילפ אלו אדח רחא
 ןייה חבשב לטל ןיאד ירייא
 יכהד רמיחל אעא ףסוי ברו

 ןייה תתיתפב ליקס אל יתכ
 הר למאד :םיבנע ימדק
 רינב ׳ :לאומש רמא הד יהי
 ןוגכו 'ינש יפ לטגכ׳ןכ טישעו
 וכ אכקוע בר רמא :הקי? 0

 ןמ תחאב קלח לטנש רטכ • " י״ךי ז ׳-,יי-״״ - ~ ** ^ ׳• --■־ #.״ך"
 אתעטו׳יסככה לככ יא הדש יאהב יא הימקל׳רפחדכ הלוכב קלח ל חח ירה רחזלכ רתיו תוטישפ קלח ויחאמ דחאכ תידשה
 הכ/י אלו הנתמ אדה אל הל יעכ אל והיאי גמחר היירק הכתמד ןז בל יאשר ןתינ יניא)לטמ יניא 'תא םא ליעל ןלמאדכ

 הידיל איעאל דע >ל תתל כתכלכ הקולח םדיק רטמל אלו תתל אל הרטנ קלח רטכל זל ןיא רבסק : ליע הב
 תתל וב ןנירקו אלה הקולח תעש אהד הריככ קלח יכ׳נכזל ול ה*הז ינממ יקלח ידיל אכש הדש יאה ןכליה הכתח לבקמד

 ש העש לכ לוחמל ודיב קכ םי ןכליהז החימ הקימש רוככ ליעל ןרמאדכ)וקלחב הכזי הנריש תעשבד חתלימ אילת
 יתכ חכ שי תיכזל ודיב חכ שיד ןויכו יהלזככ ליחא הדש אהב ליחאד יכיה יכד ילהס ןכא) םלועל אבש רבדזכייהד

 /יש;הז ןיאו )תיטישפ קלחד)ותריכב קלחב ןישרפמ שי טושפל)היליד יסכנב :הליחמ איוהנ ליתמלו קיל •
 לכ רכמ הידהב גילפיכל ימקמ ויחא טישפ קלחנ ילס םיקלח ינש םיסכנה לכ רכמש שרפל ינא קוקז יחרפ לעי דומלת
 * ןוהובא קלח ליבשכ הדש זתיאת ירמת לכימל :וקלח לש תועמ ול תתל ייחא ךריכמ ו תא תישרב אלש הדשה

 :סטהוהכיחמ

 ןישל הז ןיאו ותיטישפ קלחדי יתייכה קל
 י רכמ הידהב גילפיכל ימקמ ייחא ט

 ןיהובא קלח ליבשכ הלש ותיאת ירמת-׳- ■־!־־־״'-״־,״.־־ ו
 ןזהובא תעדמ אלשו םתעדמ אלש זהייסככליהניתמזד יתתיד והייבירק תיתוקלל זהצמייא

 ¬י יעפ בל רבס רמ :יז הריכמ;
 ©ליק רטבל ול שיד רכח העי הליכה ק

 אתכציהנ

 מ ס/רעדק ולגס • •'*י " יי״ ך" ׳י־״ ״ " י״־׳־״י ׳יי׳״׳״״
 רמ :יז הריכמב םולכ אצו רטבה השע אל :רטמל לטי היה אל ויחא טושפ קלמ יאדו אהד

 , ר יי-י ימי הרוכב קלחכ לכא תחא טושפ קלקב יבש לכו ותיטישפ קלחכ אגלפכ םולב השע אל
 : הריכב קלחכ וליפא והלטנ ;הקולח



 זוגק .וס״^ש* ארחנאבנ יאנ# קרי ןייוחוג •>
 לא לקמ לא רכוי סאו הקולח םדוק דלכנל שי אתכליהל
 הכתחד׳ושמ ןלמ סיסכצה לככ רתיי טושפכ דתא קלח?)וינ
 אלמ לש אכצ :רוכבל הכותנ בא תמשמו אנמחר :!♦ילק
 רמכ׳סש ינכ ינולפ שיא רמואה 'ינתח י ן׳-^יפ

 שיא ׳ריניא סינס יפ )יח׳ א)
 רפ ז־דקולי סרוק רוככ^ר שי אתכ^יחו ייחא םע שריי א) ״>6? ינב

 אתייקד בנ לע ףא זכ^יולת םדוק רוככל שי אתכליהו
 לטמ ריכב ןיאד אפפ בר קספדפ ןמרכ ןל י
 הידיל יתאל לע ילמאד ןנברכ הולמכ םלש יפ
 סירטנוקה שרי פכ הקולח סלוק רמבל שיד ןנבר נדנו>

 0 ול תתל ייאר ריפס יוהד

} 
 ראא $

 ,לבר ־יזק•*׳
 הנתח ירהש ס
 ילפ^לפד היייןנצב גלפ אבשירדמ **־*רמוז לעכו הרובדו

 ימא ברד היסקל אחא הושנ ויחא ירחב
 החרתיו תצקמכ החרחר ליאוה היל רמא

 רמואה 'ינחמ :ןלוכ םיסכנה לככ
 שכינש יפ לומי אל רוככ ינכ ינולפ שיא
 רמא אל ויחא םע שרי אל ינכ ינולפ שיא

 ז־־־ררוחב בוחרכש המ לע הנתהש םולכ
 טעימו דחאל הניר ויפ לע ויסכנ ק^חסה
 ןימייק וירבד וככח תא ןהל הושהו רחאל
 שכורכ רפא אל השורי םושמ רמא םאו
 ףוסכ ןיכ עצמ>4כ ןיכ הלחז־־יבןיכבחכ

 םג :ןימייק וירבד היחמ סושמ
 יכר יאד ז־־־ררוהי יכרכ אלד ןיחיגתמ אטיל
 סייק ואנת ןוממ לש רכרכ רמאה הדוהי
 ו־־ישדוקמ תא ירח השאל רמואה אינתר
 ו־־־ווסכ ראש ילע ךיל ןיאש תנמ לע יל
 ירבד לטכ ואנתו תשדוקמ ה? ידר תנועו

 ןוכמלש רכרכ םוא הדוהי יכד ריאמ יבר
 סחה הדוהי יכר אמית וליפא סייק ואנח
 רמא ליחמ אק אל אכה הלחמ אקו הערי
 6^וה רוככ ינכ ינולפ שיא רמא ףסוי בר

 ןיקאה סעשד״׳הז )ת1״י*י3
 יז השוריח יקלסל )מ׳י
 הכתח ןישלכ ןתיש ידי *ץ •
 0 יא יינכ ראשל ייסכנ >3
 ש לכ ישרי ינכ רא£ למז*׳ש
 ןכ ןנחוי יררד אבילאו ייקכג *
 לע ויסכנ קלחמה (ג הקי׳י3
 הניא ערמ ביכש תאמצד ייע ־
 אלו רטש אל) ןייכיק הכ״^צ
 0 ץפ רובידכ אלא ?►ליחמ

 תחתמ הממש ןמכ)אמלב*.י
 קרפב ןמקל רמאדכ התימ
 ןתנ דחאל הכיר! : תחס די*
 הנשלש )א םיילפכ הנתחב )ל
 ש הנתמ ןושלכ רנכבה סל
 םדאב תכ שיש ןימייק )ירבד ^
 ימ לכל הנתמב )גוחמ ןתיל $
 לע הנתח ןאכ ןיא)הנריס י
 אל ירהש הרותב בתכש הס
 ץ סנלכ יתתימ רחאנל ראשנ
 השחי תר)תב יינבל שירוהל
 רוכבהו הושכ׳יטושפה ולמיס
 םישח רמא סא)• :.םינשיס
 הכיר סא')לכ רתאאל השורי
 ןושלכ דחאל טעימו יתאל
 שרי ינב ינולפ רחאש השורי
 יכילפי רוכ תיכ הדש יתיח
 ונכ לעו ךתל הדש שרי ינכ

 שריי ינכ ינולפ רמא ורוכב
 שריי ינכ יכולפייכילפהדס
 )ליכת לשכ לודגה ינ)לפ הדס

 הקורכ ןכ ןכתיי יכרכ א לדו התכה טפשמכ אלא שרוי יתסעל לוכי וניאש הרותכ בתכש המ לע הכתמד סו!כ רמא אל

 יואר היה באה תחש העשמש
 ןיא םיקמ לכמ והימו ול תתל

 4 אצל חכסכ סינס יפ לטמ
 אלא הל ןניטעחח וצ תתלמ
 ייעבד ןכיטעחמ ול אנחימ
 יואר יטועמל קזחומו יממ
 ןל ילג ול תתלמו קבשו הולמ
 ןניסרד הכתח היירקדמ
 ? יאו קזחומו יונמ אנמימ
 ןניש לד הס אל אנמי אל יאל
 ןכו יוארל טרפ 13תתלמ
 סריכד ירפיסד איהה עמשמ

 ו חבש ןכיטעממ אצחימד
 שיד ןנברל סל תיא םלועלו
 אהו הקולח םדוק רוכבל ול
 לטונ יניא רמא סאייירמאד
 0 דה אל יאשר ןתונ יניאו
 ©דוק ול שיד סישמאתעט
 רוכבל ול ןיא וליפאד הקולח
 יניאו לטונ יניא רמול ליכי
 ף הצירש םושמ אלד ןתינ
 ידמצל הרוכבה ןמ קלתסהל
 4 העכותלז ריזחל לכוי אלש
 סל רמאק יכה אלא רחאק
 * אלש ןמז לכו לטינ יניא
 ינעבותל ולכית אל יתלטנ
 !ישדוקמ וז ירה :םולכ
 ןא שירב סרפמ לטכ ואנתו

 שדקמ :יפ לע
 ן^וה ירוכב יגכ ינומלפ ש יא םינש יפ 1:טונ

 זזימקילאחאדאוהה םאקאפיאר ארכמ אסלר םינש יפ 1רטונ וניא
 1 יגקזחוס חיל דמא ןנח רכ רכ חכרר

 הנתמ םדא ןיאד
 ¬שכו ראש ןוממ לס

 < %־•••׳*־ י• *׳*׳<״! •׳/!!׳ *■׳•׳!׳ !י. !׳<1׳ יי׳י•.** ׳י־ו׳ •־ןי י•;׳*■ • !•!%׳ ן־ן/^ קתינתמיתיטנו רעש אל לכא

 קתשש פעאו לוחמיש ןבל ול שי האנה המ ליחמ ימ אכה לכא לוחמל תיצרתנ הינימ ןישודקל הלכקד ןייכז היל הלחמ הל
 ירמכ ינכ אוה הכה ינולפ שיא רמואה : ליתחד עדי ית׳יסרג אצו !יבא תא סיעכהל!הצור יכיאד הליחמ וז ןיא ןבה
 ןלקזחומדכ ח ה ןמאכ וניא ירמאו היתעמשכ ןחקל הדוהי יברדא ינ יפל ןנכר וליפאד סינס יפ לוטיל באל היל ןנינמילס
 יל המל ריכי ןנברל אלא ןמקל קירמאדכ ןמאנל ןדנמ רוכב סייבימל יה ןל קזחומ אלדכ לכא אוה רמכ אלד
 אמיאד ארמכ אמליד סיכש יפ ליטי אל זא ירמכ רמא אצו רוככ אוה הנה ינכ ינולפ רתא לבא : ארכיה ךירצב
 הינימ׳יקפמ ספת םא'יפאו סינש יפ היל׳טהי אל אקפסמו היייד ונוא תישר יוה אלד הלחנל אל לכא ןהכל רוככ יסנ ,מאק

 קזחמ :ןל קפסמ יתכאל םירתאל ליכי היב אנילק אלד



 •.יחב אפכ ינשש קרפ ןילחונ ש> 22*

 /;הוע^ סלשוי ןי)ו סיל ירק אלכגס ארכלב׳מיאד רכיב לכי *. הטיש רוכב אלכ5ס ארכוב :יוכ ומע רחא דעל׳ינ ינא קזחומ
 ןמש היה יטב י*הו למע א דע היהי רלככ אלהש הזב ינא קזקלמ : רשכ וניאש הט;ש ס 7ה לתכ רנמג רלכב יניאש יפנ ח ^
 חי33 ץידמ*ד *ענח יברד הילכ לנייה לאלו רלכבה סש ירב תחכש :ןהיניעב ןיששלתה לתא ללה יכד : הימקלדכ תחביש
 רוסב י>ר6 יבל דמא :ןיעל הי0לל יסאמ . ?נמז אל3 א^כיאת ץקל אלא ירפ תחכש ביכש אל א:י:ח יבר רמא ר:פחי

 דעיגץיויש״ון/מוט ידצלנל
 ^דומןיב !ןלו עילדכז אל לכ

 רבדמבו *ךמ ן;?ז רחאלו
 7יג היהש

 *,רזברלףינכ
 קש3כ;*ילמ4יכו *גמכשבנ

 זק,תק ןיאש תמיגללדנא
 /*יק ביה/ ;1י7/;הל דיתע
 ׳* הדי> הימה :*וה אריתי

 -1יממ מ"* ן* דמא רחימא
 וכותמו שי ^י/*הרלכב קלח

 סא ^3/ *5מגו ערקנש
 יתכג 3הן רובב וניאל טלשכ

 ןהו סיגמ העשת באה
 טועמו^ עזש*ון לוכב סינב
 4) ה3׳/י/י סיתכנה ןיקללח
 ס* *הןז4בןי*;גיאכ סיקלוי

 ן*מה/ממועהו עושפל ריכב
 ר1ג3הן>5/ו)4/״4׳>י) היתילד

 1 זניק1ת י4ש ןהש סינמ השש
 ""בש י£ ^!נ רוכבהש יפל

 הרוהב ק2ת *^מנ טלשפכ
 סיק^וחז 0*ד/ן!י ©ינח השלש

 ןיב סירכמה סיכמ הששה
 ^ע#ג דובבמ ו*צחכ ןתשלש

 ס/עמועהו •ייכמ הסמת . , , .
 ,לב דמכ ז*1שיפסיכח ינקי עברא אלא רזככה לטינ היה אל טעממ היה יא לבא סינת ינש דחא לכ ןילטלכ טושפהו

 י •בה היהי סיכב לל ידליל אמעט יאמ :ןליכמ טעממ אהיח טז&פ קלח לכא הרלכב קלח טעממ לכיאד יהנד דחא
 דגנכ ארק עמשמ יכהד רלכבה ןמ הריכב קלחל טעמתי הריכב קלח לדגככ ריכבה קליח הדיל תעשב ןב אלהש *מ רלכבה
 םהמ סינש דגנכ אלא ריכבה לוטיל אלש סהמע סלטמוט בישחנ אנו לודג קלח ונייהד הרלכב ליטי הדיל תעשמ םינבה
 סןעובש אל סגז׳״יכז אנמכו ערקנ סא העבש הדיל האמט לחא ןיא ףא : הרלכב קלח טיעממ ןיבלרמ ןהשכד
 ויאש יפ לע $א איה האמט תדלוי סייעלבש האמטל דלת הבקנ סאל ביתכ כ ה האמטל רכז הדלי)בתכד הבקנ אנמכ סא

 ;י :תבשב לליכא סליב ינימשה סליכל ןכיסרדכ תכש תלחדל הכימשל לוטיב וניא ףא : סד האלו
 : תכחנו תירכז ול שיש סלכיגלרדכא • הבקנבל רכזב היל ןניקפסמ ערקנ א;ש ןמז לכו סלטמלט תלפחה

 סייעלבשזלל סד הארת אל סא וליפא התדיל תעשמ סייעלכס אמטתש הביקכד האתלט ימי רכזד רהיט ימי רכזל בשת
 *יעובש תנמש סיתי העבש רסמ רכזד רהוט ימי ׳גל ונייהד התדילל םיעברא דעסד הארת סא הרהט ימד לע בשת ךליאו
 יוהית ימכ אמיל • הרהטל אלו האמלטל אל תדלוי הל בישח אל ללכ לצכד איברש ברד אתכלית :קפסמ האמוט*
 אנת יאה וליאו הדיל תאמיט יכנל ןידה אלהו הדיל תעשמ רכז אהיש דע הלימ ןיכעל שירד ימכ להיאד יבזיש ברד אתבוית
 רכז הדליו יאה ןנישרד יא היל אקפסמ יקלפסהדנ תכסחד אנת : בזל בסה ינתקד הדיל תאמוט ןיכעל רכז היל בישח
 אתשד דבז ארמוזי וילע ןתיל :אימומל ליזא'הלימ יבגל ןינ האמוט יכנל ןיב הדיל תעשמ רכז ׳והילד ןניעבד יכנל
 פוו רכז תדלוי הליחת תעיזמ השא הדינ תנס״כ ןנירזיאדנל אגא יכז יוקילו ןנעבד ינק רכזל קדציו יאה ןנישדד אל
 אינרש בר צבא תדיל תעשמ רכז אהיש דנז הדליו ןנישדד אחלידד תכש יתלימ אייתד אלד רמאק א רמותל ימנ יבמש

 יחתץקד

 הרצא הי1? ירק הוהד חעדיאנמהי1? רסא רוככ אוהש חזבינקוחומ
 יטנ ^*טיאד ארכוב 1?בר אוה אמיאד ארכוכ אטל >ד אלבס ארבוב
 הי4 רטאאנינח יברד תיסקל אחאדאוהה זרי4 וראק *6:0 ארביב
 יכנל יז־רא .רוה יבר תערי אנט היל רטא רוכב איהש חזב יגקזחוט

 אטלחמקור יסטו אוה ארכובר ירנ החבש יבגל וליזהיל רפא חובא
 אל סיאר ארכזנ הלקת יסכ אבאר ארכוב ירי םנ אוה אמיאר ארבוב
 יפ לטונ וניא רכז אצכנו ערקנש םוטמוט ימא יבר רטא זליקור יסט
 תעשכ ןנ אהיש דע האונשל רוכבה ןכה היהו א רק רטאד סיגש
 רטאד חרומו ררוס ןבב ןורינ וניא ףא רמא קחצי רב ןטחנ בר היו.ד
 רמיטא ה־דיוח תעשמ ןב אהיש רע הרומו ררוס שיאל היהי יכ ארק
 אהיש רע סיגב ול חרליו רסאנש הרובכ קלה טעממ וניא ףא רמא
 השא רק רפאר הנכשל לופינ וניא ףא "טא יבזש בר הריל תעשכ ןכ
 חריל תעשמ רכז אהיש דע לוכי ינימשה םויבו רכל הרליו עירזת יב
 תשא ארק רמאר הד1 י האממ ומא ןיא ףא רמא יכריש בר
 תעשמ רכז אהיש דע םכימי תעבש האמטו רכז הרליו העירזה יכ ־
 הבקנלו רכזל בשח סוניגורדנאו םוטמוט חלפמה יביהיפ הריל:
 אנח יבזיש ברד אתבוית יוחית אטיל אתבוית איבריש ברר איקבו יח

 חרנלו הבקנלו רכזל בשח הא ארמוחל היל ,קפסמיקופט

 בקכ וא רכז *ינמי ערקי , > ,י , י.
 היל הלה יכה ללכ רהלט ימי הל יכהי יאחאל הל תיל הרהט יחי ןיכ החתלט ימי ןיבו :ידיל ןידמ יחא תלי רהטל רכז הדניו

 5 איק בחנ אמליד סד תיאד אלכ יפא *יפמש הניקנד המתוס ימי הניקנל השת פה הדינל• הבקנלו דכזל בשת ינ תימצ
 הדנלו



 סגק יומ$^0ת ארהב אבנ יניממ קר8 ןילווג 5*
 רכיאז-שדפ שידדיל ןל ןייא אתליד אקפסמ הדינ לאמס אימ סד סארוי סא ל׳וי״י״מש ק*)
 הדנל הכ־ינל ינתהד 6רןח לבנ רזרנלכ רכז ורכזזכ שחל ןכיסקיי הדינ !יכפ״בו ללכ רה!0 ימי ה״^י'3י .יי׳)^רנ>שמ
 רהיט יחי הל ןחיל סא/ייעזבס ךייצו הכיקנל בשתינתק אה רכזל האמיט ימי הל ןתיל סא והיילהצרב/] י#י״>*) י3המ3
 התדילל עבראו ישלש סמ הארת םאש הנימ אקפכ ןנינשמ)ללכ רהוט ימי הל ביתיכ אצד עחשמד הדנ3> יניתקז*היצ*ד

 ן%קא מ ©מ הז*>רולנזחתי
 אינה אנר רבאאישק חיליעביר חדניוו
 רובב זבבוטמוט אלו ק ימא יגרר היתווכ
 ינררב סוטמיט אלו ןב אבל שנ ק8ס אלו
 י>0 יקופאל ק• ס אלו רוככ אלא יטה־־*
 יהש אכר שררו אבר שרררמ יקופאל
 ןינחוכ אכחפבםכירכז יגש ורליש םישנ
 אכרל אפפ בר היד רפא חול .רז האשרה.
 לכל׳ יג־רראש הז רכר ןיכר חלש אז־יו

 ויפא ךכ םרב ־יכד ול .ורפא אדו יתוכר

 "ז׳1," י׳י י׳•׳ ע" "־ ־״׳
 ןלילמת ז*גייגימ}..זי3קלו.רץי
 $5ייהו רהו^נ ימן.תל עק ז<ל
 ה ל©)1ת^^7*ג^יליח׳*י
 תליתגק ז*יוה ז*צימ׳'ז*לגו
 ש ץפוצל 4 הו*ךק ז>6)ס3ד
 1 )ח ק־יקוםייקנ ז ןסירצ

 סו׳עי״^ל)הללי רפז $)01
 הניע) להנע עיי )יה״/3^.

 ^זי3יול/י אינה אמעלייארפ

 ׳רכז* קפהנזאיה ירזוהיג
 סימי ץי לע הדגנ
 ^לכמ>ל3 לפמייפ ©*•קנ
 י ינח הל הפשי ©א)ן ׳פ ־יע

 ץי,ל איה ייה זיי ©)"!האלי

 ס*שכ יקש אבל שרדמ
 אכקמכ ודליש
 סאו הזל הז האשרה ןיבתוכ
 הימשמ יפס בר אה רמאת
 ריכבל ול ןיאד רמאאברד

 לוטיל אבי ךאיהו קולח סדיק
 *ר רמוא ךליא תכמ הרוכב

 ןיוקילש תכמ א1ז אב הז ןיאד
 ; הדוס קוקילש אקכליגד

 *ק
 . ׳ ^ --- 4 ״ ,״־ ׳ *׳

 א*ד הז*ל הז האשרד ןיכהוכ וברעתנ ףיסנ^רל ורגוח יאני יגר םושב יתי-י זי ק
 , י י י ,^סיסהאיה

 שרדו ייע ארופא אכד יקוא רדה חזל הז האשרה ןינתמ ןיא ורכוה ש הניד ^ ״) מיג
 י?י1ני יבר בושמ ורבא רב םרנ יריכ ןה תועט םכל יתרפאש סיזוייג . {**, ^ ^ $ *ג3ה י־ןי /%
 ןיכהוכ ןיא ורכוה אל הזד הז יאשרה ןינהוכ וברעתנ !ףוסכלו ורכוה כג1כ!1>ג/שן*ר*״•!<*> *ת •כ
 וניכר ונרפר׳ דאו בשי ופני)ר א ו קא יגכ היל וחלש הזל הז !יאשרה "•"פין-מ^ייי״מייסיש )׳)3
 קצמח י>ע 3ן:©ן״ !$* ךז־דמ אוהדסכרחי־* לעוינא רבאו רוכב אוהשהז כןיקוחומויה ז׳"^, ?"*,'"*ו י ״*״? }

 תז תאשרה ;ינהוכ והל חלש קיע5מז<פ קי3יזעיפ ן>ו*ך,ר
 ה1

 רוזחת אל םלועל)ןברקו סייקר העיש הכירצ) הלודג הבז אדה ןיפוצר סימי השלש ופוסכ >(> ,
 קלחת איה ירה רשע םייש דע יללה םוי רשע דחא לצב תאד.אל סאו׳ייקכ העבש רחא דע הי^עעיחק^יה) ח,רמךי5
 ליבשב הניא שממ אתכמת לכא אישק : הדנל הדכ ןיכש"סמ רשע דחא וארקנ ךכלו *תשרש
 התדילל דל סמ הארת סאש רכז רכזוה ךכל הה גה • :הדנלו הבקלו רכזל יכת רמימל ינמד אתיירכה ןח רסחש
 סמל איזח רדה יכ.* הדכל בשקו דלוו א ב היל ןכיקפס״ד רכזד רהוט ימי יכשמ יתכאד בג לע ןאו איה האמט ןכירמא ^

 היה רהוט סד דל סויד הייארו היה רכזו היה דלוו ןכירחא סוידגנכ תרמוש תויהל הנרתו התייארל הכמש אוהז^&מ.,
 אקיפס סושמ ואל יאו הנורחא 'ייארל ינימש אוהש קמ דע הלבט אלד הל׳ילקלקמ אתשהו הדכ תליחת אדהד אוה אתשהו. - -י
 פ!ה הבקנו הנה דלוו יא)סמ דגנכ סמ תרחוש איה ירה אנה דלוו ואל יח ךספכ הממ ב ח סמב רחמל הלבט אה רכזל
 חל דע ה; תלקלקמ הכיקנד אקיפשי רמולכ הביקנ ןינעל ןכו הל אלקלקמ רכזד אקיפסי םיכמש דע רהוט סד יוה דיכ א ....
 הדכל הדנ ןיכש םמ איכ א "פ'ייא רד אפ םויב רחמל הלבט הזה אוה דלו אל7 ןל אטישפ הנהיא) : חפ דע אלבט אלד ,

 : הדנ הליחת אייהד איה אתשהד ןכירמא רהוט סד העבראו סיעגש תייארו הנה דלו אמליד ןכיקפסמד סושמו איהי^ {.
 ןכ ירחא ערקנש יפ לע ףאו סוטתוט אלו *. הדיל תעשמ ןב אהיש ןכה היהו לנ1 הוילש ונייב ר השריפ ךכ" ;
 יקופאל קפס א ;ו רוכב אנא : סכש יפ לטונ וניא רכז אנמגש יפ לע ףא ערקנש סוטמוטד ימא יברדכ :רכז אמצנ) *
 שרדדמ יקיפאל ־• רלכבק אוהש היאר יתיימ ןכ סא אנא הריכב קלקציקש אנד אטישכ רוכב קפס יקיפאל יא יאמ
 תישאר תייפל סדק הזיא עודיןיאואבקחב : דקא סדא לש סישכיתש :היטועמל ארק אתאו הד ת א ארכסמד אב ר
 ןאל סאו יתצע ליבשכ יל ונת ינא רוכב סא ןיחאה ןח הרוכב קנח עבקו והייניח דק יתאו הזל הז האשרה ןיגתיכ :ונוא
 ימ לכל ותייכב קלח הנתילי ריכמל לוכיו הקולח סדוק רוכבל ול שי ליעל ןכיקספי וקלח יל ןתנ ירהש יחא ליבשב יל 1נת
 קפסה ןמ הרוכב קלח ול ונתי אלש איה בתכה ערזג היל קיא אכידמד בג לע ףחד יטועמל ארק אקא אתלית ךלי ~צרים
 העש יאדו רוככ היל היהד׳וכ וברעקנ ףישבלד בג לע ףא הדיל תעשכ ורכוה :'וכ שרדשכ אברל אפפ בר היל רמא :
 עמשמ יכהל הדיל העשב קפס יל ה׳יהד לצכ ורכוה א;ל ןוגכ יטועמל יעט יחדד יאמ אלא יטועמל תתא אל ארקו תחא
 יכהד אכקמ ןניע חשו • קשס אלו ה וה תפשמ רנכב איהשו םוטמוט אלו הדיל תכשמ ןכ אהיש רוכבה ןבה היהו
 םלגי דלונש יחרש ןידיע׳יש םידעכ ואל ןיקזחומ ויה :האשרה ןיבתמ אה מ וברעתנ ףוסכלו ודכיה סאד אתכציה
 ימ והמ סינכה ןמ רקא לע • חרכוב הינ ייק יוהד הלעמל ונרמאש ןיעכ אמלעב לוקב אלא ןח אנ באה ןיא ןכ םאל )יתאל

 הז {■יל גא !ירבד עשקכמש הקזח ס׳יקמב כא3 ןנינמיהמ



 ארחב אככ יניטש קרפ ןי^חונ שי

 ןיי&טוימב איהש יילע ויכא רמאש יתיאו קזחימה הול הז ימאגש יפל אמית ס השמנ מ הז רמיל ימאנ יי
 הדיה• רכ יא לאומש היל אריבס ןאמכ :ליזא)שרפוי ן ןב אוהש ימי לי לוספל סנ ימאב אהי יכנל
 י'י״ '?י;נ', •א)ה אייתי איק. י'כי •• זייקל ל־נ י־־ל !ייא־־ !ייכ רמול ר״,ל ס הצילמ ןב וא השמנ

 קיזחמש •פ לעףאי בתונ םדא ןמאנ :הל רמאק הדוהי ןמאנ ינשהה וינכמ דחא לע ,לי־א,ביעגה ״ימאה
 ו^1\ 11ד1רר דר • רזיווי. * , 1 ״ .

 חרי^ל אריב□ ןנברב יא ךשפנ המ הזזד הז
 אריבס הדוהי יברב יא ןנברב וחד חלשיל
 הייר אקפסמ הדוהי ינרב והיל ח^שי1? היל
 איגתד איה יאפ ןנברכ יא הדוהי יברכ יא
 הדוהי *ר רסא ןאבמ םירחאל ונריכי ריצי
 םכשנו רוכב ינב .-־רז רמו1? סרא ןמאנ
 ןפי-יס ךכ רויכ ינכ הז רסו^ל םרא ןמאנש
 ז־־רצו^רח ןבז־־רווחשודגןבחז רמו1? סרא
 בר היל רמא ןמאנ וניא רמוא סיסבהו
 הדוהי רד אב^לשב אבדזר קחצי רב ןמחנ
 ז־רמ1? ריכי ןנברדל א4א ריכי ביתכר וגייה
 אבחימר אתכ^יה יאכד ארכזו ךירצב ייל
 יעכ ויליא רהא ארא אה י אל םייש יפ ו1?
 אל היל ביהי אל יס הנחמב חיר הבהימד

 ןא־^בפ רחאל ול ולפנש םיסכנב אכירצ
 אלש רבד הנקמ םדא רפאד ריאמ יברלו
 ולפנש םביסכגב יל המל ריכי סלוער אב
 וב ן יקזחו□ ויה ןנבר ונת ססוג אוהשכ ול
 אוה רוכב אוהש ויכא רמאו רובכ וניאש
 וניהיש וב ןיקזחופ ויה ןנברכ ןמאנ וניא
 הדוהי רכ ןמאנ אוה רוככ ויבא סאו רוכב
 רפא ןנהוי ר א הרוהי ר אפיסו ןגלר אשיר

 וניא אוה ידבע רמאו רזח אוה ייב

 !כ סא) רסכ אלהש רמזל
 םירזממ םילי־־גה וינב קשיפ
 ימכ יכה) סהרתאסיאמס
 הסירג ק א3הש רתולקיאכ■
 ר*כיד ש •יפח והילא וניבלו
 רמולכ האמזה ןכא יאק ימכ
 האמש ןכ אוהס זלו3 ןמאנד
 £ היאושטב האונש ונייהד
 תומביד טס קיפב שרפמלס
 ז אשנש ןדאל יבייח ןוגג
 $ ןמאנש סשכ והימו השורג
 ןמאכש הממד עמשמ רמול
 ימלשוריכ לבא ןילי לככל

 עמשמ ןיסחמ הושע קרפב
 גהב קסופו )הילא שרפכ

 הכלה ןמקל ןניקספל אהד
 אבא ל חג&דכ הדיהייכרכ
 ידי לע לסיפשכ אקמי מייה
 *ב ןיא לכא הרופכ תרכה
 ש אהיש הדוהי יברכ הכנל
 ןיאו׳שורג ןב קז רמנל קאג
 ץייחה קרפב רמאד ילל 'רכ
 הדוהי׳רד הימקיל אתאד׳יהה
 ןיבל טיב יתר"גתנ היל רתא
 התא ןמאב היל רתא ימכע"
 ןמאב התא יאנ ך״כע 1וספל
 'ר׳ינתהו ךירפו ןטב לוספ*

 רמא ינשמו ריכי'תוא הדוהי
 סהד קחכי רב ןמחנ בר
 ןיאו התא ימ ךירבדל רמאק
 הכלה סתה קיספו ימל תידע
 עמשמ קתבי רב ןמחנ ברכ
 היה ימל תידע ןיאד ואל יאד
 אכילד בג לע ףא וספל ןמאנ

 'יסכנכ :הרוכב תרככ
 ימכ סה ססמ אוהשכ )לענש
 אלד םיסכנב ייונשל ינמ היה

 ירהמ אדת אלא זתאד ילספ
 יכה עקנ יחפט

 ן־ץ׳) -
 ¬מוי !מ* ךכ :רוכבב רח א

 ךויאל4וה השורג ןכ הז
 ט הלגינ הי ׳/רזתה^יתשדג0

 * העורג ^-*-א אשנש )א קז
 ק^גרס׳^תכממ אוה ארבס!
 ןב רסא דבלל יל המ ריבב יל

 איה ללקו השירג
 ח4>לק הידג ןככ ר דח

 ןל (*קפ&ד בג לע ףאו קשולג
 עןר4 העאנ בתנלח תימביכ

 ^רפמתא ארקד תה׳ירמא אה
 /ל>*ןא •ן££#וו :אמלעב
 א3ו רוכז אל ןמאכ וכיח

 ןיחומש ןמכ)ללחב
 ךיל*זי4# :ריכב אוהש

 גע7ח>י^אב* ןמכ אדסיה
 דחאכוךיקזקומ ןיא)ןאכב

 ענש2>ה ימו רוכבה יח ןהמ
 . 'ג ןמיקמ בא יאל)םתה
 * ךיר^קןככרדא אתכ ליה יאמל

 **ריגיה ך רכב אנמיקןאד
 אבימהדיהי יברלאמלשבד
 ןכינחיהמד ארק ןניעתשא
 היקזח'וקמב'וליפא באל היל
 אקלסד םינש יפ הילןניבהד
 0 רתב לדינ אנימא ךמעל
 קזחןמל׳יגש יפכ-תינו הקזק

 4 בא יבג רמימל אכילד ונל
 זינתתכ׳יצכיהייעביאד וגמ
 "ד־ילע יתכ רמא יכ סיכש יפ

 אמיק אהד ןמאנ רסכ אוהש
 *דע םיקמכ רקשל יצ החד ןל
 ןמאכ באהש אריניה ךילכל ריכי בתכ אתכ ליה יאתל ןנברל אלא .ןנידמא אל

 לע ןמאנד איה ארבס ארק ךירכ יאמ א סיכש יפ היל אכתימל י אד םירתאל ויסקל
 הנתמב ול ןתיל היהלטי ןכיפ לע ףאנ ירכנ םדא אלא רטכ יאה אהי אלד וגמ ידי
 יפ ול ןתיל ליכי יכה ואלב אה רסב תוהש רחאל יאמב רקשל ול המ ךכליה ויסכנ לכ
 באל ןנטמיהמד ארק ןכיעמשאד אה הכירג אל :ייסכנמ הנתמב היל וכה סי:ם
 סיסקלב ןמכ רוכב אוהש וילע רמאש העש התיאב ול ןתיל לוכי וניאש םיסכנכ תלא
 יגמ'תעש איההברמימל אכילד אה ירוכב הז יכב רמאש רחאל ןכימ רחאל ול ולפכש
 יברד ןככ ר אהד׳וכ רחאד ריאמ יברלו : םלועל אב אלש רבד הנקמ סדא ןיא אהד
 ול ולפנש םיסכנל :'ס רייגתאש תנמ לע יל תשדוקמ תא ירה הסאל רמיא סג הנקמ סדא רמאד ריאמ יפר ונייה הלוה־*
 לועיש רסי ךירטכיא סיסכנ והכהלי איה השירי רכו יירבד לכל יתכ אוה ירה ססמה תייימש תכסמב ןיתד םסמ איהשכ
 םיסכנ ןינכ ילימ יכה סלנעל אב אלש רבד הכקח סדא רחאד ריאת יברל וליפאד זגמ אכיל יהכהכד סטש יפ ריכבה ןככ
 *תקמ יהכיייכקאל יכמ אל ךלליה)ןתיל תכ וב ןיאגרבדל לוכי וניא ססמ לבא ירחאל סנתיל זיכ וכ סס העשב ול סיצפינס
 רוכב ןיאד ייונשל יכמ אל התימ רחאלכו ןכל סדוקח ןכש לכו ותיכקהל ליכי ןיא ודיל ואבס העשכ וליפא אהד הידיל ותאד
 רחאו רסכ וניאש וב ןיקזחומ ויה ןניסרג סה : הדוהי יכרכ ןמאנ רוככ אוהש רחא לע ויבא רמאו •* ייארכ לסוג

 רזחו : אתותטכ ןכבל אפיסי הדוהי יבר אשיר : באל היל ןנינחלח אל הקזת סוקחכד ןנברכ ןמאכ וניא אוה רסב ויבא
 וניא :ינכ הליחתמ )ילע רמאש ותיא לע ןכ רתא ןמו רחאל ןיב רוביד ידכ ךיתב ןיכ אוה ידבע לתח!



 י

 ארחב אבכ ינישש קרפ ןייוחונ שי
 יאל רתיתל אכילדידבע אתשה רמאד יאמב ןמאכונך*

 ךרד ןיאד ומכ יכהואד סושמ יכב הליחתת היל ירד,?
 1. ךלכ הכי שאר הנעט רחא ךכליהי מכ ודבעל אמק1

 השחכה סא יכ שוריפ יניא הנורח אה%מ^,'3*^
 הנעט דמא. ;,$■) ,4 ,.״
 ,גיייאלייפ יייי״י&מ״י/*
 תנדנ רנ'* יא(:>ג טיעי

 יניא כישדיג^>;0;רפ"
 'מ ירייאו ימיי.־ לזומ• י,מ'
 ינב בימירנ־אלו^",^
 ינופאדהוירבד• ך,""
 רמאקז־ר׳זע ׳י/סר•"*/*)*
 ידבע רמאק?
 יאדמ רממ ושוימ, ה,ה״״ן
 אשירב לבא ו7בע !*,ן
 !דבעד ■בה ימרפ) ן"* ^
 'א-י' : א׳ישהליי^ב/ימ
 יכל יככ ארקלע>>£1)"ךל?.
 ה ךרד ןיאד ;גבבטייו^
 ותורקלו ידבעל
 תיכא הכיח סיש•3יבשכ 93 י
 ידבעל ׳ירקל ליגר סשל סכו*;*
 לכא סכמה ןמ יתירכהצ ,ינב *4
 ידבע םליעל ארקי א3 ונבל
 לע דסכה יחנעל סר>ג ירהש
 י סכומה לא ינב רמאנ :סבק
 'בעשכ ידבע רמאי רזחי

 רזחד יאתכ ןמאנ 'אלה? סשמ
 ליבשב ימ היל ירק הזה ארקיעמ יאדיד ידבע מאו
 ידבע יאדז אלא ןמאכ יניא ינכ רמא)רזחו סכמה תארי
 יסכומל תיא היה אל ןככ היה נליאד ארקיעמ למאדכ איק
 ימ תאי אבי ןככ !שמשמ הה יביתימ ג ה :ידבע אנהס

 נ ה

 ח

 ש^וה ינכ רמאו רזח אוה ירבע ןמאנ וניא
 היפוליחו רפאק אדכעכ י1? שמשמד ןמאנ

 סבב<-ד היכ לע רכוע היה סכמה תיבא
 ןמאנ אוה ידכע רמאו רזחו אוה יגב רמואו
 ןמאנ וניא אוה ינכ׳מאו׳זחו אוה ירבע1םא
 אוה ינכ טאו אבו ןככ ושמשמ היה יביתימ
 ושמשמ היה םאנ וניא אוה ידכע׳מאוזחו
 אוה יגב םאו׳זחו אוה ידבע םאו אבו בעכ
 םבהה קהצי רב ןמחנ ב ר רמא ןמאנ וניא
 תאפ רצמ יא ב האמ רצכ רבע הי1? וראקר
 אבא ר הי1? ח^רש יזוזיק הושר אדבע רצמ
 ידנע ורינחר רמואה אגה רב ףכויכרל
 ךיצא וביג הכ יתננג אל םוא אוהו הכננ
 ז־־־רנהמב י׳ל ורהנ ההא יד והרכמ ההא

 'וזחל״ובי וניא עבשנו ירוטו עבשה ךנוצר
 ןמאנ ול רבא אגינח ל׳סק יאמ וב

 רבכ עבשנ סל שריפ וב רזחל לוכי וניא עבשנ)
 לוכי עבשנ אל סא לכא וכ רוזחל ליכי וניא
 לכא ןיד רמג רחאל תקולחמ ררוב הזכ רמאדכ וכ רוזחל
 נעא יחנ׳כהו יכ ׳וזחל ליכי היה לכה ירבד ןיד רמג ינפל
 'יזחל לוכי לוטיעבשה רמאד
 ייה עבשנ אל ןיידעש ןויכ
 'ירכ'תשמ ןכו ןיד רמג םדוק
 סלשמ ינירה רמא דיקפמה
 מ סלשמ וניא רמאי רזחו

 אחלא׳יכ רדהיח רמא'ימ והמ
 'דוק ותכ יוהד וב רזחל ליכיד
 שילב ןכירמאד אהי ןיד רתנ
 רמא סאי ןיכיידה תיעיכש
 דימ יתיא ןירסיפ עבשנ יניא
 סיקלסחש ינייה תיל רמנא
 רוזחלמ שייבתיש ידכ יתלא
 אבל)רלזזיל הניר סא לכמ וב
 ידיב תישרה עבשילידכל
 אה׳ילאכמ אישקתנקלבא

 ידבע מאיטעב ישמשמ היה ןמאכ יניא ידבע 'תאו 'זחו
 פ הי ןכחיי'רל היל״ירפק אפיס״י ןמאנ יניא יכב מאי׳זחו

 הכלה רבסקד אכה רחאקד
 ינפלד רבס אתליד יימכחכ
 רחמל לכא תקייתמ ןיד רמג
 ליכי יניא לכה ילכל ןיד למג
 סא 'יפ ישל לבא יב רוזחל

 ׳־יתיאןירטיפ עבשכ יניא ■תא
 יב ריזחל ליכי ט־א׳וסד דימ
 לעב׳כשיש יד אלכ בשכ ג׳הי
 געא׳יכ דה אקדהימ׳א יח׳תאקד׳יקפחה׳ירד יההי יחרפ
 יכ יחירטאל יעכי׳וזקל יתעדד ןייכ ח״מ וב זיזי ליכי יכיאד
 'יפל לכא סתה חא אנייג יאה יכד׳ליפכ׳יל ינקמ אל היד
 אכא׳ר 'לשד טה לככ ןי תעמשכ קיספד ריפש יתא אל הז
 ןכיקסמרריב הזביחח; ליכי יניא ןיד לתנ 'דוק ׳יפא כ'אי
 ׳דיק׳יפא אכה׳אנש אל סא מ חחל ליכיד ןיד רמג ינפ לד
 רת :לוטי עכשה ןנינר לחא יכ ןיד לתג בישח העיבש ׳ י ._

 'דיבע לבא אכימי סינכמ ציעכמי שיבלמ ןבכ ;שמשמ היה
 רזח יכ יכה יליפא ןבכ היל שחשמד סושמ ינכ היל ירקד יאה רמיתל אכיאנ ןככ ישמשמד ג״עאד טקנאתיבלי אל דכט
 ינב ידבעל תייקל ךרד ןיאד אוה ינכ יאדיד ןושאר ןיסל רחא ךלכ אלא ף סכל רמאקד יאמב ןמאנ יניא ידבע רמאו
 וניא ינכ רמאי רזחו ידבע׳מאי דבעכ ושמשמ היה־• טפ ותירקל ךכ לכ טבחמ ןידאה ןיאש ןככ היל סמשחד אכיה וליפא
 אישקו אוה ודכעד סושמ אלו דבעכ ושמשמד סושמ ודבע וארק ארקיעמד רחיתל אכיאד ג עאי ינב רחאחד יאתכ ןמאכ
 רחאד יאמב ןמאנרמאק דבעכ וס״שמד ןניזח אלד אכיה וליפא ןנזיני ׳לד ןמאנ יכב רמאנ רזחו ידבע ־למסד ן^חוי׳רל
 יאמב ןמאנ וניאד ומאק דבעכ ושמשחד אכיה׳יפא אתיירב וליאי דבעכ ושחשמ אידהב ןניזחד אכיה סכו יכב ףוסכל
 ילקד תיירכב סתה : ןמאכ רמאד ןכחמ׳דל אישקו ןמאנ וניאד ישמשמ ךאיה ןכיזח אלד זיכיה ש בו יכב ףוסכל למאד
 יכ ןכליהי רניד האמ הזשש רחילכ ילש רנמב רניד האמ יילע ילייכיחסש יל איה ריחג דבע רמילכ האמ רנמ אדכע היל
 זיאד דבעכ היל תשמד ג עאי האמ רנח׳דבע׳יל ירק היה אל ונכ הוהוליאד ןמאכ ןניא יככ תאי׳זחו האמ רנמ ידבע תא
 תמת רכ ןסמ ברל אבא יבר היל ח1ש ינה לכ אכא יבר היל חלש : יזיז האמ ןיישש יזיז האמ אדבע דבעל אלא ןכ ?ירוק
 אפ'סכ" ןניקסכדכ אכא ׳ר חלשדכ אתכליה והציככ^אלנהי׳רכ אתכליה קיסכ אק והויכיח דחבד סישייאנה טרב
 'תלאנ מ'ה הקזח ןהל ןיא תירדגה סיתבה תקזחב ןרמאדג עאי וז הנעטכ איה ןמאנו הנתמכ יל *תתנ התא :ןיתעמסד
 יא רתלאל הקזח ול םיד הסירעב לטומה ןטקכ יא סיכש השלש וכ קיזחהש ןזגככ״הי הקזח ןהל שי סיכש השלש רחאל לכא
 רערעמל קיזחמ יאה ל׳אקד איה אתמר ליטי עבשה ךנונר : הז לש ותיבכ ררעחה הז םידעכ ןתיא האל אלש דבעכ
 "עיבשב׳ידחמ יניא) תיעיכשב סידכעה לע ןיעבשכ ןיא ןל אמייקד סליעכש תיעיבש לכמ קיזחמה הז ירמגל ריטפ ירהה
 ליטמש הז לש יכיגימ אל סא ןימלשח אצי ןיעכשכ״ריתכשםיעבשנה לבד׳זמ תיבגלתלעימ העטש ןיא עכיתה הז סני ללכ
 יתייה ריטפ ירהש ךכ יתייה הטשמ רמילי יכ ריזחל קיזחמה הז ליכי לניא.עביתה הז עכשכי לוטילו עבשיצהעטש וילע
 עבשת סא דבעה ךל תתל ןטקב ךל יתטקה אלו לטינו עבשכ סדא ןיאד לוטילי עבשיל ידכ העובש יל תכייחתכ אל סגו
 <ל ידואד ןאמכז העטשכ היכחיה אה העובש וילע ליטהד ןויכד דכעה ול תתל ןירנ ותאמנבי עכשכ ויפ לעד דיכ וילע
 העובש בייח עבתנהש ןילטלטח ראש איעכימ אלד טקנ אתיכר תכנג ידבע טיקכד יאהו ימד עבשנה הז לס ודבע איהס
 יהב יכייש א לד סידכע׳יפא חלא רטפאי ינא עבשא רמימצי היכ רדה ינמ אלד ידגנכש לע הנפיה איהי םלשי אצס ילב

 _ ! ןמא נ :היכ רדה ינמ אל יעטשהד ןייכ יכה יליפא ללכ העובש
 ז 1 54 א דל



 ארתכ אבכ ינימש קרפ ;יירחוב שי 41 $4.* ס*

 _ה>באעימוי ןיימ ןירדהנשל ןל אקעמכ הבוחל אלו תיגול אל ינינידל הריתה ןמ ליסכ אכא ןיד תויהל אבא ילע
 * * <3 ^ יי "*"י ־יי*רר יורי־ר זר^•*.. •יזיר* 61.י .׳י.-.. .י.*-. __ , 1 .

 רשכמ ישא בר רב רוי
 יפא׳צהותא) אכאד
 ררוב הז פב רתא ינשב למ
 אכאד לד ו:קז שכי לישפד
 גלפתיאד יפט רשכ אבאב

 ¬דמכ תכליה תיל : ארד
 ׳רטנוקכ שוריפ ישא בר רב
 תורודה לכ ףיס דע וליפאל

 ד ןויכ ילל רנ ןיאו לוספ
 1 ךכ לכ א רד גלפתאד

 תתפ

 *ינ!כ>^נ ךיב5* י^רע ןמאנ אכא י^לע ןמאנ
 1ריכי רמוא ריאמ ר רקב יעה השירש ילע
 "וזרל לובי וניא םירמוא □ימכחו וכ רוזחל
 הכלהל תקולחמ ךלןחאברלמק אה וב
 רב^מוי רד אבא בר יל חלש ימכח ירכךב

 ; םא ןמחנ ברו'׳ירבעה ןמ ןיבמ םלה אמח

 רב ףסוי ברל אנא״ר היל חלש ןיבמ !יא
 . לבא אגררשכ ינשב ישילש הגרה אסח

 אבאב רשבא ישא בר רב רפ ןושארב ףא
 אבח רבסוירר אבאיר היל חלש ישא בר רב ימביהבליה תילו אבא1
 לא ומשו לוספ אמתסנו אמחסנ אלש רע עקרק תודעב ול ערוי היה
 רמא תשש ברו אל אמילנ לבא אהנרצמ ןוובמד רשפא רשב רמא
 אל אכבנ לבא ובחר חרמו וברא הדכ ןווכפד רשפא אמילג וליפא
 היה יביחיפ ויתולקשמ חרפ ןיוכמד רשפא אבס/יפא רמא אפפ ברו

 רחחנו קיפ ונתה השענו ונתח 'שענ אלש יע תורעב ול עדוי
 אלש דע ורעב ול ערוי היה לבא לוספ חטתשנו יופש אמתסנו חחי3

 וותפ1 ימחה השעגו ונתח השעג

 ץגלזג הקד הגיהכ יעיר
 שילב ז*מגעב ס׳רבדד מ

 וה״יךקבל ל*ומודבעה
 ןויפ יפה^גיד יוה ג ע ח
 רוזחל .ןוי וגיו 6 וילע לביקד
 הבשי *.״:$ }■6}ו יג שמ) :5ב
 ץ6ר ךג ן,ראן 4ג3*^> '>*אד

 ןיירוב ימג/יהד !3 !שחיל לוכי
 עבערג >71* בתגהשיגילפ ךל

 יבופייחי סאש *}ע ןתאצ
 י*ימ6 יפה י*^ג ןל ןתא

 ׳ ןניס רוזחל לוכי וגין^ד ןנבר
 ןיו*)ד ?*36 יברד ן*0ג17 סכייהד
 ןפ רוזחל ליפי ץ*?ז4גכסנ0

 ייניהד ןגכ רכ 7 קי אלא
 מז*קל ז<כיה תפו היל ן*ריכש
 ןיבזל)ז*3ו*> ילעןמו4ג ע כ !ת

 0107 ןל3וחמ ךוראפי סאש

 ליפי ויז*ד ׳ייז*מ יבר יפו* ודוזל
 למלעג קזחומ •*יהש 13 ריזח ל

 ימד ןטקכ ךדיז<7 הליחמ*
 לוחמב •!רה >967 !6)9) ($כיאו

 דוימי׳ו3 .לבז* קולחמ ןל
 ןב/יה וס וזחל ל/כי לכהירכד
 ןגיעימשא) יבר ירטניא
 י רברפ ללהו י4 ילפ ןל קיאכד

 ז^מעע רבהקימל כעחיתכק
 יוילפעה ןמ ןיבו4 : ריקמ רד
 ידבועמ הבוג רמש דו!י '!וימ
 :ןמחג בר מז*יפו ץפ*וןיא ןכירמאוהל כיציתמ ןחקל)אבא׳רכ אתכליהתילד א1ה דיזיל אהבו:ימד יעקרקמכד׳ימית
 י ךתינקל ןמב זירותפ םיביתכה םירבדל מ״ה סתיחנההי בתכדכ תיעקרקל שיקתיאד יהכד ןיבמ ןיא רתא קתנ ב רז י

 ךמוס בוח לעב ןיאד יתד ילט :ט תכ עוזי לעב ןיינעל לבא האניא ןהכןיאסז קילעעבשיל אלש)הקזחכ)רטשב ףסככ
 "*שילש :היל ידכעתשמ אל ךכליה ?,תעד אכתס אל םידבע לבא ןמוקממ זיזל אל)דבאיל ןיליכי ןיחש תיעקרק לע א ל א
 |וע״יש ןב !יימי) ןבוארל ישילש ךמת לש ונבד ןזעתש ןכ (!יתיב'יעהל'ומשכ קואר ןב ךמח ןב ןמב יניש טמקב ׳יעהל רשכ
 ותמוי אלמ ןירדהנסכ ןל אקפכדכ ןיעמש ןבל ןביאר ןכ ןמכ ליסכ ינישב יניס לבת סיניסאר ןיעמש)ןביא ל) אוה יניש
 אל ינישב יתילש לכא לאיחיו ךייח ינייה םינבו ןיעתשי ןבואר ינייה תיבא ילספיח יתכ ידדהל סינכד סיכב לע תמא

 : רשכד אכה רמיחל ךירטניא יכהל ליסכ ינישב ישילשד ןירדהנסכ ררט הז קרכב ד׳חל אכיאד סישמו ליספד ןחכשא
 אוה ףיסומ ןמקל קירמאדמ אתכליה יכהו ןבואר יחא ןועמשל דיעמ ןבואר ןב ךינח לש ונב ןמכ ןושארכ ףא רחא אבר
 ויבא יבאל ןכה דיעיש אבאד אבאב : אברכ אהימ אתכליהד ללכמ ישא בר רב רמכ אתכליה תיצי הימקל ןליספדיל)
 ינבו סינב ינבד ישא בר רכ רמכ אתכליה תיצי : ןושארה ןכיארל ןושארה ישילש ונייהד קגארל דיעמ ךונח ןכ ןמכ
 איה ןכיה דע עקרק תולעכ וריבחל םדא עדוי היה : איה ויבא ךלי ןכד סהיתטאל ודיעי אל תירוד ףלא דע סרב ינכ
 אמתסכ אלש סדוק יז תידעב הכי עדוי היהש פ עא וילע דיעהל ומע רחא דעו הז תא איבהו : יתלטנ תא וגישהו ולש

 וניא תעדה רוייאחד תידע יאהל ליסכ ויניע רואת ההכש אמיס השעכ תילע תעשב י־שכעו תתיס היה הל ןיידעש ייניעמ
 לבה ןלוכלו יניע ןורוע ןישל יסרפית אלד׳מתסכ יאהב'ירחא׳מישל שי :ןתדעל׳נחכ אלו ינילפ סוחת ןאכ דע דיעהל לטי
 מיא דנכ יא תילט׳מילג לכא ו היתיתור דל ןטימסה תחס ראשכ ןינמיס יל שיש׳ילנחה ןיטל עדייש׳יהנרנתח ןיטחל ;
 ,שעגו:בהז וא ףסכ תיכיתח אכסנ : תיוש ?תידימ סיתילט ןברהס ןניכתס אל הדיחאל אמיס השענש הילע דיעהל לוכי
 סכח רפס :הפי האורש תיחוקפ !יניע חתיפ •• ררוב הז קרפב ןירדהנסכ ןנירמאדכ ךכב ותודעל ליספ השענו ינתח
 אלו סהיפמ הרחא הריתלי ולוח תמחמ קתתשנ ימנ יא הטוסל איתוד סרחד התתסנ ימנ ונייה יליח תמחמ שרחתנו :
 אלו תידע יתידע ןיא ויפב דיעהל לוכי וניאד ןייכ אטישפ יריימ קתתשככ יאד רקיע יניעב הארנ ןושארו סכמכ יפוי
 ם ןיאש אצא הט תיא תידע לוספ ואל יאהו רחא לבד תתחמ ןיליספש אצא דעהל ןילוכיש ךנה ידהב היינתימל היל הו3

 התת> *• דיעהל קכ



 א ר ארחב אכנ 'גישש קרפ ןיירחוג שי •*?*£*,.

 סימ לל ןיאש קגכל קחרתנ י ב חק ונייהד יתכ התח)
 רזחש חתפתנו רזחו : לרופ הז קרפכ קתדכהכמדי
 תעש יפסל השעמל תיואר ותליחתש לכ :ויניע ר#לב

 ש לכ רמוצכ תליספב ופוס ותליחתש לכ תודע תדגה
 .תייאל תעש ׳ולספכ ות&י/עית
 ־ משככ ופזס אתשהו תודעק

 היה אל אר£ממד 1יקפ
 והו כיתכ״יחןז^ז)־^| דאר
 הייאר תע^#ת3$*7ע
 וז תודעל י*י<*י*ן>*ו/)יה

 תכוית • תחי#£ £#ת/יש
 ברל,תשש כרו ^אומשדה3;כ7

 •' אהימ ורישכת ן|ק7 ן5תת
 המתסנו חת־ת מרק;מ7ע)
 תוידע והלמ14ג^אקאכה)
 לכ ללכה הזאיכ^רן רלזידמ
 ב לוספ יפוח ו|י ^•חעיש
 תעמש שילס1להלתי3סת3
 'וספ ולספכ לפיס סאד הכלב

 הזב יכתייללו רדהמל *ל המלו ,
 ינה לכייותאלואצ ח ,.כ?
 'ימה ןיכ קונית לע רמואה כ

 תא יאמ סרעמ הימקל ןמא
 ןנחוי 'רכ : קוגית יתיא לע
 רמא סא 'ינתמב יקורב ןכ
 וירבד ושרויל דאלפ ימ לע
 תכליה ןמקל /יקספו .ןיחייק
 הדוהי 'רכ ןמאכ ;היתולכ
 רחאכ ןל קזקומדג׳עאו
 ןחאנ בא יכה׳יפא רלכב לה0
 יכה'־ספ אהד אתכליהיכהו
 כ והלטנ אתכלהד ןמקל -
 ׳ירמאו אבא יכר חישלכ

 \ירשכחי זגביכגדנ עאללוספ אמתסנו קתפ
 רמול לוכי חקיפ הביתכ תע שכ היה

 וליקאד סקייכאסאמתסנ ש רחאל סתקנ ינפכו בתכנ
 הנחח׳כלגו עבשכ *•סיכו רקו השא 'יפח רישכהל ןכבל

 סא
 ינפב

 חקפחגו רזה שרחתנו חקיפ והכ התפו
 תמשנו יופש חתפתנו רזח אמתסנו חתופ

 ותריחת ^1דבה הז רשכפהשנו רזה
 ד&וקו וז־רלהתש לכ לוספיולספנ ופוס

 ה^וחבויח והירובד אתכויח רשכ ורשבכ
 1לע׳מואה אפ ח רכ 'סוי כריר אבא׳ר האש
 וניא 'םא ןנחוי יכרו ןפאנ םינבה ןיכ קונית
 רפוא,—ו ק׳הייבארמארמאקיאמןסאנ
 ןסאנ יסכנ ידכ שרי םינכה ןיכ קונית ירע

 וניא רגא ןנחוי יברו אקורב ןנ ןנחוי׳רכ
 ןסאג יא,-ו אכר הל ףיקתמ ןנברכ ןפאנ
 א׳יא היל יעביכ שרי אלו שרי ןמאנ וניאו
 'יננה ןיכ קונית ירע רמואה ק״ה אכר רסא
 'םוא ןנחוי יברו הדוהי רכ ןמאנ אוה רוככ
 ז־רבא יברהילטלשןנכרכ ןםאנוניא
 יתשא לוטה רפ אה אטח רכ ףסוי ברל

 לש םיסכנבו אכר רמא בינב־־ר ןכ דהאכ הלטונ םינבה ןכ רחאב
 ברל אכא יבר היד חלש :ןא כ נ רחאל ןיאנה ס נכנו וישכע
 יתערפנ אררכא־ולנוריכרלענוח רטש איצומה אפה רבףסוי
 חז ירה ולוכ ערפש םידיעמ פ־דעהו הצרמ יתערפ רמזא הולו םולכ

 לכא (ירוח יגנ׳יסבנמ הצחמ הכמו עבשנ

 הארנ ןירוח יכב סרככגח
 .העטשב ןמאנ יכהמ ילל

 הפ לע הללמכבישקדסלסמ
 רטשהש ס דיעמ םידע ירהש
 ה לירבדצד/עאועורפ
 שיחכמ ירהש סיללספ סידעה
 ת׳מ הנחמ בייחש רמלאל
 *ע אלא סי־קתמ יניא רטש
 ערפד רחאק אהל לתאללה
 רטשב 'דלמצ ימד אצל הנקמ

 ומייקל ץרנ ןיאש יבתכש
 הבוגל יתערפ'לצ ןמאכ לניאל
 נ'עא םידבעושמ ס־סכנמ
 ןיפ לע אלא םידקמ לניאד
 סידעד רלמג רטפ ילה סתהד
 ש ימכ רטשה צע סיתלתקה
 אנא ד בב ןתמע הרקקכש
 יכ 'ליק הלכרנאד אלה ןנבר

 כ לבא ףיילזמ אידהב ןיעט
 ןיאל ריתנ רטש ילה לחייקשכ

 יפאל :יתערפ׳ילןחאנ

 •׳ ן •'+* ~ ' • י י־־ ׳־ ״ ״י׳״־ ׳י״״^יי׳ ן׳״י׳ ^ ן, ״ י,״/״׳ --1* /■*

 תעשב ול ליהש ןתיאכ סא יכ תלטינ הניא הקילק תעשב םיסכנה לכרתנ סאש לישכע לס סיסננכל :ן יגק יעל אירבב
 ח דא ןיא אמ/יסב בא שרפמב מ'ה הכקי׳ל סדא רמאד ריאמ 'רצ'יפאל םצועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיאד הרימא

 אל 'חתס׳לד הנלתחתה לע הדי הסא ךה ךכציהל לב קזחלמ אלהש רבדל אלא יתלכקהל אבל ול ילארה רבד יתעד לע הלעמ
 דבל יישכע לל שיש סימה ןיבשחיפל אל רמללכ ןכימ רחאל ןיאבה םינבבי :העש התיאכ לל ויהש ס סכנ אלא ןתנ

 היה ס א'יפ אד יניעב הארנל הל ןתנ הקילק תעש לש סינכה לכ ןלכשח יפל ןא אלא לידג קלקליטתי יתלח רחאל קלצתת

 לחתימ רחאל באה יסכנכ קולקל ןיאבה םינבה טועימ ןזבשקכ לידג קלח הצקשד באל ייחב לטעמקני סיבלרמ סינכ לל
 ש היש אל)יכרחכ ה;ם אל ללטר אתעכ איהה הקולח יפלד ן-טיא הקזלח תעסלז רמאק סינכה לכמ דחאכ ללטת אהד
 'גקמ״דלמ יל היהד בייח ינא הנקמל הנחמ יתערפ רמא הילי:אבא'ר רמאק סינכה ןח דחאכ ותשא תלטינ אהד וטעמתנ
 םילעהל ל הדיכאכיסמהלה אלד ול הדוה יללכ לל ערפש םידעה דיהסאד ימקחד ןיגכל הימקל 0 רפחדכ עכשיי הנעטה
 ןיד לעבתאדלהד הדלה רבכש יכל םלשי הנקלל הנקמ םלשלמ רלטבילערפס הלילה עברכ : הנקמהדלהל רחאןידיעט

 לכא : הלילל ל ל שיש ןירלק ינכ סדככגח הנחמ הללחה הגלגל סידע תאדעהק רתני הלס
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 ארתפ אפב ינימש קרפ ןייוחט שי <6:^01* ז

 סושמ

 *רהמואיוה הליכא בישמ רמאד ביקע יברל ^באן
 יבר אלא אביקע ר רג אלד םכ*לרואד בקעי
 םידע אכיאד אכיה לכא :ךיראהל ןיאו״רנ בקעי
 — ־ אתעט יצתיאמא *רלאחיעאתתרימיתיתליא

 אריש 'ידע שיש התב התדימ
 אלש קר אלה ושיחכי אמש
 לכה ריפכל לוכי יניא והעייסי
 ןיעמ 'דא ןיאד תצפ זיעהל)
 ריפכל וכיח לעב ינפב יינפ
 ריבס איהש ןייכד לד לכה
 ח דהשועיסלסי־עואב־ס

 יתי ןתעד יל ןליגהי ןאיבמ
 יאי לכה ריפכי סא תיזע עיל
 ןהכ ורזחי אמש אריש )אל

 ביט ממ ןל היה יהנשיחכינ
 'וה) שיחכיש אריש יפל לבא
 אלש לכה ריפכל ןל חיכ 'יא

 םא יאדמ רתמ ןרקש הארי
 לככ אתכליה :יהשיקכי
 'תייק אהי ת אנ אתעמש יכה
 ח׳ר קספדכ ריטפ ךליהד ןל
 יקספ בהו עיבמ אבב שירכ
 ךהאהנ הצחמ הבמי עבשנד
 היכ הדזמ אקד ןייכ ארטש
 רטש 'זשח אלד לד אנה ךליה
 היב יבגד רטש אלא ךליה
 יקיפאל יא :ידבע
 ישפיאי איה ףדגימ אגרדמ
 אברל הדימ ימכ אבא יברד
 ישילש ייהד 'ירטכיקב׳ר פדב
 0 טעממ אלד ןישארכ
 יא) אכיד אתלימ אתכליה

 לבאיבתיתיא אה אפפ רד)תשש ברנ לאנמשדמ יקיפאל
 עקרק תידעב טקכד ג׳עאובתיתיא אל אמח רכ אבא׳ר
 עמשמ תירבבו א תתסמ ג 'עא רשכ׳אילהב לכא עמשמו
 ליספד האילהב ה הד רחימל קיצמ תיידע לכל היל לדכפד
 יוהילא^מסדכ ביטבןייכחד הילאריכס עקרקו אבא יכר

 רשיה 'פס3 קספ ת״ליהיל ליספ יכה וליפא) האילהכ
 סמא ס.י0 אלא ג״ה תיקפיפ ןכי ליסכ׳ושאלכ ישילשד
 בר ליסכדכ הריתה ןמ לסוע אנהו קכרדמ אלא תילסיכ
 אבררמ יקנפאל יא יאמ יקיפאל יכה סרסמו רריב הזכ
 אקידד קסכמל אתא יאי אבא יכ ר ירבד לע אוה ףיסנמ
 רחימל היצ היה כ 'א ןושארכ ישילש אלו רשכ יגשכ ישלש
 אה רמילכ ישי בר רב ךממ יקיפאל יאו אבלכ הכלה ןיא
 'ושח אכא׳רכ אתכ יב אלא אברכ הכלה ןיא דמאק אלד
 אה ישא בל רב למכ הכלה ןיאד אידהב לילבל הצחש
 אכפ ברו תשש ברז לאיחש םיסמ יאו 'זב אתכליה תיל
 והליכעממהתחש אבא׳רכ הכלהד רחיתל היל ךייטציא
 'קיפאל יא'ידהב'ברכ הכלל יא אמילו חתיתיא אה דחיכ
 4 , יקיפאל אלא אתא דוחל הידידמ
 *יטציאו ברכ בלה ןיאד רמימל יצמ אל אתסהל ןנחמ׳רוי
 יתנ יפמ)ןהלזכל טעחמד אבא יברכ הכלהד רמימל היל
 קיק יד יאד ידל השק)רשכ יסשכ ישילש אקידד אבררמ
 אקידל יתכ קודיכ כ״א ישילש תקייד אב*'רד היתליתט
 'קיהו ;לכה לסזכ תיירבכנ לשכ האולהבועקדק תולע

 םידעא ןגא חמאר איד ןחעבושסמ 1לכא
 בישמ רמאר אביקע יבר1? ולפאויגיבמס
 לאפידע אבילר אכדו ילמ יגה יוה הדמא
 ףיקתמ חריא ׳יתחריא םידע אביאד אביה

 ןיעמש יברל ייפא ,־רדא ישא בר דברמ הל
 יוה הנעמה חצקפ הרומ רמאר רזע^א ןב
 יע ייסמ אקר םירע אבילר אכיה ילמ יגה
 יעייכמ אקר םידע אביאר אביה לבא היל
 אר טוז רמ שרר יוה יריבא בישמ יאד ו היל
 לכב אחכלה ישא רב ימיש ברר הימשמ
 ברל אבא יבר הילילשרכ אתהעמש יגה

 ישא ברל אניבר היל רמא אמח רב ףסוי
 קנה ב ןיבו;ן יא היל רמא יאמ ןמחנ ברר

 ןי־יגת־רכליה אלאו ןמחג בר רפא קו הל
 אוד׳יסומאבררפ יקופאל יא יאמ וקופאל
 רב ר*מכ אהכליה תיל ישא בר רכ רפר יא
 ת עש ברו לאופשרמ יקופאל יא ישא בר-
 יקופיסל 6^ן?דא ובהוהיא אהאפפנרו

 ;ישא בר רב רפר אהפקתיאמו ןנחוי סרדמ
 ׳׳ י קלחמה

 ו׳*יכמקןןא>ר>י*>י]עווח)קל ילכיד ידבעשממ אל לבא
 .*)בה רפל ידהק*7 ןגיגמס סידעא ןכא ידדהא ית דבע
 ןיןק0 סיכשעיצלקב ר/עלא ןכ ש׳רואביקע יברד אתגולפ

 זי/צו ש*ת ןא קוצמ םירניד )א ןיעציס יכ בתכש רטש
 מ^זעצאט ן;עמשיבלף]סיא

 קגעט ה/י;תמ> הדוהו ! איה
 ןניז^ צבו*ןאביקע ר עבשי

 רוטפו ה־^ב׳שמכ אלא
 לגשמ ז*צ ן״עציקד העובשמ
 בת* ?/יקפ/וד *יגש* יפט
 רטשה צעב ל׳ינ קיקפעי אל

 יג5י3שה )ע)ע/>ח/יד לע
 קדיכןלנזישמ ?ות ה7נהש

 בשי אצ האילמ א5ומה ןכתו
 יפא : *ל1עה ק קי/י י יע ?י

 ישמ*תה^7 אביקע יכרל
 יאד׳שי)שעגקבאנה הריבא
 ב אצא ןגיא £/* הוה יעב ליה

 היהו עבכשבל ,ךת ןיע^סל
 ש׳רפ׳יידכ עזבשול רעפמ

 הץעי׳קמ אמ7/שמ םתב
 הי)גיבשחד יוימ יכה ;ארטש

 אה יג 7 אכיה הדיבא בישמ
 י ןרי-׳>גיי־יעש"?,ליכ סידע

 ןיעגיעל 1נ!מכש ה*א)א ,עדי
 1 1׳ןי •׳*ייחפנ ©^רע;כמכ

 ףוקבצ ןגיןח7 אכ׳תצכד ס כש
 *המ דחאב ׳דע אבי א ד

 היה ה/צה ה/י 7 רמימצ אכיא
 דחאכ ד יעלצ ?יג/לש עדיי

 ב/יימ)ןאוב,אצ^רר/א;ןלמ
 ^ ; ה5ח>ב הדנה ךביפצנ הילמל

 רתבאלאסידע ית^^לד געאויוההדיבא בישמ יאד)
 קרד :ןמקלדכ הל ןכישייח אל אפקתא ךלי ל י תאדיב
 *דבעה ןמ ןיביג ןיאמאי׳ידבע יבג ילע גילפד יאמ ןמחנ
 : אתבליהא אתכליה אישק)הינידב ןמחנ ברכ ןל אמיקו
 •קיפאל אתכליה אלאי אבא יכרדכ ןיתיכתמ ןיבמ ןיא

 :אתכניה יכהד אטישפ גילפ אלד ןניכ יאמ
 אוה ףיסומ אלה)ןישארב ףא למאד אברדמ יקוכאל יא
 נהיא אתאי רסכ ינישב י&ילש רמאד אבא'ר ירבד לע
 הדימ אבא׳ר וליפאד רמיחל אכיאי ןישארב ףאד רמימל
 ינשב ישילשד ןכיעומסאל אכאיבולךיוטציא ה פ1ג איהו
 אל) 'רוב הזקרפכליספ ןידדהנסכל חל אכיאד רסכ
 אדביע אמלידד ליהפ ןושארכ ישילש אל הכימ קדיחל
 ישא בר רב רחדמ יא:רשכד היל וללסו יצישב יסיכשכ היה
 אתכליה תיצר קיספיא רבכאה אבאד אבאב שכיד
 יאה רתכ ארטוז רמד אשרד ךל)ליעל ןרמארכה־תיכ
 הנימ פידעד אלא תפסית יפא רב רתד אייה כ הי יאיה

 :ןנברכ ןמאכ ?ביא רמאד ןכחיי׳רמ יקיפאל : ךירפ אק
 בישמ יאדו דמימל אתאד ישא כר רב רמד תכקתאמו

 הדיהשכ יתכאד ןייכ היתניכ תילו *תכליה איה הדיבא
 ןיתרימד למימצ אכיא היל יעייסמק אלו ידע ןדיעה אל
 קלחמה :אכא 'רכ םבלכ הת עדוי )5יאפ )הייכימ



 .י*
 בר וחחכאבג 1עמ# קרפ ק^חוב שי

 וינבמ ׳חאל י סכנ לכ ןתנש ןא רחאל הנתמ ןתינה סדא׳יכ הליחתכ ןיכ כתכ הלעמל היתשריפ רבכ ׳יכ ייסכנ 'לת^£
 מ סדא ןיאש יפל השירי ןנשל סיכת אלד יהכל ןימייק יירבד השירי ןישל םע הנתמ ןישל ר>#**ן*
 דימל הכתח ןישל רחיאש ימכ איה ירהי סיפת אהיח הנתמ ןיסל יתד סילכ רמא אלש ימכי הריתכ בתכש המ !ע ל^תע
 שריי רתילכ השרי)יכיצפלקינילפ הדש ןתנית ; ףיסב יא הליחתכ יא ענמאב הכתח יתד יכיה שרפמ ארמ1מ,מ|>>

 השרינ ארקד אכמ0 המיא
 טעימו דרא1? הנח ויפ 1לע ויסכנ קלחמה
 רה הליחתכ הנהכ דה :'וכ דחאל

 םדאב אקיידו .יל ןק!ןמ*
 אזההכד תחא ן״זש;1 דחא
 אכיא׳ יאל י/יי^?נשהל*׳

 לבאן'שחךישלין'הכ
 ןינכ תידש יתשו 701* מי**ג
 0 תינולפ ה>0ק)£ר;שרמ
 ןבזארל יל ןתנית/0ר*מנש

 איהה ברעמבש תינילפ ןילת •
 איהה לבא ינק הנתוי קשלז

 הכתמד יכק אל הסחי ןומ)>
 א^ ךדיאל עייסמ א3 ך״^הל
 יל ןתכ תאזז י$ ןבריקעיו^
 הנתמ יזה השחיד איתאבי
 ׳תא אנו׳ויתב בתכש הת 5ע
 ינב יכשיתתא דשכ ןכי/3ג
 יגח שריי ןכי א ר ןיגכ ע7א
 ןיעמשל היינק ןמנתינ/הדש
 הכק אל ןביא ל הנק ןיעמש
 םדאינב יכשי תידש יתש ס״כו
 'יכזלפ הדש שריי ןליאל ןיגב

 יניצכ הדש !תנתןיעמשלו
 יתשידחאסדא׳יפא :'רקא
 הזל ןמכתכדיכיהיכדתידס
 5 ןיכתנ כ״ה הנתמכ קיל

 דחא ריבידבי ליאיק ךדיאל
 'ידש יתש לבא :ןהינשל ןחב
 םישנא ייהד םדא ינכייח
 אל סיקלחימ תידשי ן יקלח יח
 ארבג יאהד הנתמאינהזי

 סדשי דקא׳דאכ אקיחו
 ןני-סלנ אל תחא
 ה אלא ןנקי י יבר רמא
 ןיכרי יחיד בוד׳יתליממ לכה
 *אריחאי ךימסב הילע גילפ
 : ןנחיי יכרד אבילא )הנינ

 אמכליהנ

 יפיד בר אה* יב ףוסכ יפל יביה עצמאב
 יבוידפיר 'ינוירג הרש ןתנח ןנחוי יכר רשא
 ןהנחז 'שרי הליחתכ הנחמ איה וז השריו
 ז־ול ןהנהו השרי ףוסכ הנחט איח וז ויד

 ידכל'* תחא הדשו דחא םדאכ אק ורו עצמאב הנהמ איה וז תשריו
 רזע^וא יכר איי םרא ינכ ינשו תחא הדש ההש יתשו דחא םראב
 ילכא םרא ינג ינשו החא הרש חורש יתשו דחא ברא יליפא רמוא
 ן־ררש ןהנז־ז רמז-ז ץבר אתה^ יכ אל םרא ינכ ינשו תודש יתשכ

 ד ו־־וינולפ שרי ינוידפ שרי ינולפל !־־ינולפ
 תחנא ןיברל ייכא לא הנק אל'סגא ריעלא יכר הנק רשא ןנחוי יכר
 אל רזעלא יבררא רזעלא רד אמלשכ ארח ןל תפקתאו ארח ןל
 ש יתשו םרא ינב ינשכ ןאכ תתש יתשו רחא סראכ ןאכאישק
 יכרד אבילאו והנינ ירובא אישק ןנחוי יכרדא ןנחוי רר אלא תורש
 ינולפו ינולפ'חש ושרי ינולפו ינולפ שאיש רע גק אל שא ל רו ןנחוי
 םרא אלא ונש אל'ינונפה בר 'טאייתגולפב ושרד נתשבס הללחתנש

 אל םרא ינכ ינשו תחא דש׳ורש יתשו רחא רא לבא תחא דשו רחא
 דא ינב ינשו תחא הרש תורע יתשו דחא םרא 'יפא רמא ןמחנ ברו
 'ודש יחש וליפא רפא תשש ברו אל םדא ינכ ינשו חורש יתש לבא
 ונו־ד רמואה אינתד הל אנימא אנמ חשש בר רמא םרא יגב ינשו
 לא רפא סאו עלס ןהל ןתונ עלס ןתיי ןיוארו תבשכ ינבל לקש

 'דיאלז׳רבג ךדיאל יצש הדשו
 השפנ יפנאב אתלדיי םדא ינכ לשנ תידש יתש ינייה ,יכ ינילפ שידיי רמא ןיבר אמא יכ :יגילפ אחלעכ תילגסכיהדס
 *רבדמ דחא אדק ןלתתתכא : השיריד איהה הנק אל :'ינתחל שרפמ היה כ'ה יהימו 'ינתמא רמתיא אלי איק
 ליעלד איהה תידש יתשז דחא םדאב ןאכ : יכל השק ךירבדמ רחא תפקתאי : הינב ידימ ןל אישק אלד ינל ןיחלנ
 כ אד רזעלא׳ראלו הל׳מאק אדנחלת אצ םדא ינכ ינשי תילש יתש לכא ליעל ןרזיאד רזעילא יברד אתליתד אמייס איההו
 : הנק אל םדא ימ ינשי תידש ימשבד ליעל דמאק אילהב אה אישק אל רזעלא יבלדא רזעלא רד ימיל ךינוה יאמא
 רחא יכ'יפאנ׳שורי ןישלד איהה םדא ינב ינשי תידש יתשכ הנק אל םליעל רמא ל״רי ג ימיד ברי אנא יהינ יארימא־ :
 ,שעמ ייה דחא לכי יהניכ ןיקלויימ ןיפיגד ןייכל םישליי ןיעחשל תינילפ הדשי ןפיארל תינילפ הלש ןתנמ דחיב ןהינשל
 ןישל׳חאלי׳כתמ ןישל חאל ןה'ישעמ ינש׳גנכ השיריי הנתמ ןישל לש תמישל יבש ךכליה ללכ הזכ הז ךייש אליוחנע ינפכ
 אתשהדנמאב יכת") ףיסב השיריי הליחתכ השירי רחאיש דע ינק אל ךכליה ןירחא ןירחא לעי ןישאר ןישאר לע השחי
 ןהינשל ךמרכ לעב הרמאנ ענחאבש הנתמה סג םהינשל רמאנ השחי ןיסלד יכיה יכד השילי ןישלמ הנתמ ןישל ףילי
 ושריי חרכ לעד 'ישרד הנתחב םהל יתתנש ינילפי ינזלפ הלש )שריי ןיעמשו ןבואר ןכ רמזל ךילנ ךכציהז הייחרת ןאמלד
 יתתנש בתכד הנתמ ןיסל ינמיז יתרת ביאד׳מאק הנתמ ןישל ימכ ןהינשל'הליה ןנעמש לע אלאבי ןביאר לע הניע אמק
 סנ סהל ןתנתי יכילכפי ינולפ הלש ישרי ינולעי יכילפ׳מא סא לכא השורי ןישל ינמד ילתליאי השחי ןושלא בירעימד סה$
 םהל קלקל שי ןה׳ישעמ ינשד ןויכד ןבואר הנק אלנ יאק ןיעמשא םשרד ןתנתי אהד אנימא היה ושריי ינולפו ינילפ הד6
 אניתא היה יתכא ףיסכל׳ישרד רמא אלל הנתחב סהל יתתנש ינילפי ינילפ הדש ישרי ינילפי ינולפ רמא סא ןכי תינ1של$
 ןנחיי יבר רמאיתילבדכ אניכמהקרדאתגילפכ :'יכתמיתש דגנכ תנישל יתשד הנתמ ןושל ינשלו השחי ןישל ןושארל
 ןיגפי אירב • מכיא ערמ ביצש ןינכ׳יכ לקש יכת רמיאה : ןנחמ יברל אבילא קבלכ תשש ברו רזעלא יכרכ ןמחנ ברו

 , : 'יכ ןיתמה הלכיש דע הזה ריעישכ סהל ןתיל המני םיה תנידמל ךלהש
 :ןכרינ ידכמ רתייננתי אלש סממנב קנזל ילב אלא לקכ ר.יא אצז עצ© םהל ןינתמ :ןירניל מש עצמ

 3 ףל

 ינוי יניי? דומלתנס לקנ
 לא
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 א׳וזופ אבכ יניזנש קרפ \י'דז'!0

 ל>>ן5ד ריזימיכרכ ןל קיויןיזוי ןימיתנ תנשמב הסאל תאיצמ יהלישכ לקש אלא סמל ןינתינ ןיא הייעק ונייה ונתת לא
 ץב רמאש ןיכ אתכליה אבקוע רמ רמא אדסק בל רמא םתה ןכירמא >היח5 תמה ירבד םייקל הממ

 ׳ע׳מינה ןגיג^מזגרמה ירבד סייקצ הינמ רמאד ריאמ 'רכ ןל אמייק אהי ןכישקמי ןכרנ לכ ןהל ןינתמ ינתמ לא רתאש
 ה>/לעלא *)ג ומב ונכ <*,לנ ינילפנ טילפ'ירתא ישרי/בעד איה והכיןורזלימאד יאמי היצ אחינ קנית אהב לכא׳ת״כרתאב

 ׳כ ׳>>ע הימיכל
 תמ םא׳מא םאו 'קש א^א ן היו ןינחיג ןיא 1רקש א-א ןתיז ונחה ידא

 יחונ ןיא ונתח 1ןא׳מאש ןיב וית רמאש ןיכ םהיתחת שכירחא ושרי
 זינתקו ימר םרא ינב ינשכו תודש יתשכר אבה אהו 1דקש א*דא ןחיר

 ןנהוירו ושרויב יושירב היד קרפמ אוהו הל ביתוט אוה ינקד
 ינולפ שרוי ךירחאו ךל יסכנ ש׳תישא בר רמא איה הקורכ ןכ
 ישילש הנק ינש תכ ינ© הנק ןושאר תמ ינולפ שרי ךירהא ירחאו
 ש^בי־ו אהו ןושאר ושרויל םיסכנ ורזחי ןושאר ייחכ יגש •תמ סאו

 ושרויל יוארב נ ה ת בו׳נקר ינתקו ימד םדא ינב ינשו תורש יתשכר
 חלש אה ישילש הנק ינש תמ יכה יא אוה הקורכ ןב ןנחוי יברו
 ךירחאו ךל יסכנ הקורכ ןכ ןנחוי ר ירברלאיועברד הירכ אחא בר
 ןושל הז ןיאש'ולכ ןושאר םוקמ ינשל ןיא ושריל יואר ןושארוינולפל

 והלונד א-׳וכזיה קספה חל ןיא השוריו השורי ןושל אלא הנתמ
 אכר םא אהו ארבסהו שיקל שירדהיחבויח יוהית ימנ אסיל אתכויח

 אל תלת ינהכ שיקל שירד היתווכ אתכליה

 : תשש ברכ ךייאהד

 יקבכ מקהמ ר״תת׳לל יכיה
 י^י אן)ממ זהכהל

 ןגתל ל£ןז7(*בחן1*)לקש
 , >*/י ינעיקל׳כ ןמכ)הכת״

 ייחאג ק*לו *גבל לקש
 ,-*,לקוינתקלכ
 םה ועו׳מ ולתא ןהמ ז;קל

 ז*3א הקל ץ&מ ןין5 אפיסכ
 *'1הכצהק׳יר״תלזלכ לק0
 ימ/:ב7 4ע^ םדרתאלהכהצ
 1 י>י7 97/* םב יבת ת!ל0

 גפב 3ק/ קנ מככלד
 ^>רז7> ןח/>*זר/ ס^יית ומו

 ןיעב ןעיה)ןהי,רח,ר ©ירתאל
 ץת ,גב ספתיתש יתש

 / גגבה/־׳יסבה/־ץנןז׳יאש
 י*>6)והנמי/ל;>ת ימ/ל ךכל ה

 /,*־׳ טיימל/לת^ ןנק יגה
 0£1ר> ק£))>ת*יד הנתמ

 ^מ$ומש*#ה
 ^7ל,(יל ה*ת>י קשל היל נהמל 'ישמ ואל השורי ןושלכ םירחא ינקל יאהל ושרויל יוארכ ויריכקל ישקתאלל הל׳רפמ
 ל"*גמ״עיגי ה/$ו תבשב לקש תתל המ ויכבמ ■סינשלד ןינכ יתל יכיהו וינכ ןמכ ושרויל הויאר וזה םירקא ינהד סושמ
 ןך?גר>ג^>תקורגןב ןכחוי יכרכו יתמש יכה ל סינב יתכ אכיאו םירחא סיכב דוע אכיאד ג עאו תומה לכ ויכב ראשמ
 הזבת^ל ־י׳עזעל המ אקדל לקש אלא םהל ןיכתוכ ןיא ךכליהו ןימייק וירבד יסכנ לכ שריי םינבה ןיב ןב לע רחא סאל

 ^קמב ןכ ןנחוי ר לש ויכ לאעמשי יכרד הילע ןנבר וגילפד ןמקל ןנירמאד יאמלו לכה ושירוהל ןיוכתמי בהוא אוהש
 ווקכנגפ׳רוק) לוכי הקורב ןכ ןנחוי יברלד ןכ םיקמכ תכו תב םוקמב דחאב הקורב ןב ןנחוי 'רד אתגילפל ןנימקזמ

 ןייוארה ו׳חא /*ל׳י וינב יתמ סאד ק׳הו יריימ ןב םוקמב'חא ןמכ ושרויל יוארב כ'הו יגב תתימ רחא ושריל יוארה אוההל
 ^גק זכ9ת*> טפ הנק ןושאר תמי ינולפ שריי 'ירחא ירחאו'ינולפ שריי ךיירקאו ךל יסכנ ג'ה ן ןהיתחת ושרויל
 םינותנ םיסכנ רמולכ הנתמ ןושל ונייה ךל י־סכנ ישוריפ יכהו ןושאר ישרויל םיסכנ ורזחי ןושאר ייחכ ינש תמ סאו נ
 ןיקלחומ׳מוחמ ילה םולכ ןושאר ייחב ינישל ןיאש ימד תילש יתשכו'שוריב הזלו הנתמכ הזל ירה ינולפ שריי ךיירחא)
 תכמ אהל ןושאר ושרמל'יסכנ ורזחי :ינישל ינהמ ןושארל לתמ ןישלמל יניש הנק יכתק יכה יפאו ןיקלחוחיוכתח ילבקמו
 סינכה 'יבק ןמכ ושרויל יוארכ יניס יאה כ ה תכו : היל אנת ישילש הכז אל ינישל ןויכו וירחא ישילשל ןתנ ינישה
 יאהד יכה יא : תצקמכ ושרויל יוארו ליאוה השורי ןושלב ונק ינישל הקורב ןב ןנחוי יכירכ ןכיעתשא היטהיר בגאו
 תלש אה : ומ^זליצס הנק יניש תמשכ יאתא הקורכ ןב ןכחוי יכרכ השורי ןושל היב ינהמ יכהלו ושרויל יואר מי0
 ל ישרוימ הל^^קעל תמה דיכ חכ ןיא ודיל ואב השורי תלותב יניש יאהד ןויכו קספה הל ןיא השוריל ס אחא בר
 שרוי אהל^1תכ יתנ רחא יכ שרוי ינש יאהל ואשעד ןויכד יניש ישרויל םיסכנ ורווחי אלא ישילש יאהל התתל וישרוי
 הלחנכ סרט&לכד ארק קיעמשא וילע ןייע ול ןיא ןכו ביתכל הלותכ ביתכש המ לע הנתמ היל הלה ישילשל ןתמ ינא

 ןימב ןבןתוי׳ל ילגדל :וינכמ הריבעהל ונידיב קכ ןיאש הלחנה תא שרוי ימר ע אוהל ש״כו ןימ דוק סירי יאנת
 היחקל ומפמלכ ךל ייסכנ םהמ דחאל רמא סא ויסכנ לכ וינבמ רחאל השורי ןושלכ שירוהל לוכי באד היל אריבסד

 ןאכ ןיאש םולכ ןושאר ישרוי וא ןושאר םוקמכ ינישל ןיא הנתמ ןנשל אלו השורי ןושל ול שרפ אלו ושרויל יואר ןושארו
 םיסכנה לכ שריל יזחל ליא?ה ךל ייסכנ יתאד יאמב ןתמה ןימיא השורי ןושלל אמתסמ אלא ׳;ןושאר יאהצ הנתח ןוסצ
 ןיקליפכ ןחקלו ןיאנחל השורי ןיאד הקיספהל לוכי וכיח ןושאר יאהל אייה השוריל ןויכו ויכא הצרי סא הרותה ןמ
 ןושלכ הזמ רתמ הזל השורי תמרהל לוכי וניאד ןויכ ןנברל לכא הקורב ןכןנחוי יברל אקודנ׳וכ הקספא אה ןכיכרפ
 4 ןיכרמ לב והלוכד׳תכוית ישילש הנקיו הקיספהל לטיו אוה׳נתמ ןושל ןושארל ןל יסכנ ימאל יאמ יאדו ללכ השורי
 אבל רתאה] הול השולי ןושלל ינהמ אל הול הנתמ ןנשל רמאד שיקל שירל היתבתיית : תשש ברו ןכחוי׳רד אבילא

 אל :יכה אתכליה קיקספאצ תכוית 'תיירכ אדהד אתיא סאו ןהמ תחא יח מ אתכליה ןלוקה קרפב



 גר ארח6א$3 ינ*מע •קרפ ןיירחב.
 ןהיכש וכקד הזל השורי!הזל ה#י>ל עתקל 1*ר ז^ל

 ךירחאו מאקד>ירכ הנק אל רן0א7 עיק)שייל א*עןי ן*)
 ךכליה ךל ייסכנ 'אקד ןושארה רוביד יד״כ ך>עי)3^ שריי
 אל שיקל שיר יח א [יד יאהו ינש)©ן ןושארכ הנתמ טה>י

 יגנז יב/ועי)י* לישכ הכק
 ;גייה שודי ןגש] ין<ה^6

 ן4)יכק)גד!בידידכרחא)
 יז*ה7 הנחו* ןו/4^ י׳גיימ
 יכהו ך7יאד זישנרי ץש)א

 ז*) ןי)שיר רמאק
 קיכ>7 >/כ רחאלכ אב ק
 ןכ)ו]צ 1 *כ)5צ >*א׳/ >שי

 ן;ש] מז*ק7 ןפכ ןכ)י,ר;
 רזיזל)יפזל)נהיי>ך,רא הנעי>י

 ;גהי>>) ימ/ ריפש ־יגביד ידכ
 וכקג/יא /ע)א יברג ימי ד בר

 א]א הנורא)ידמאד ירמנ)
 רזיח י)דת גחיפחא הדשב

 רחאיל ןאכ 'וכיר יד ב ךותכ ןאב אישק אל
 רוכח ירכ ךוג—1 לכ אתכליהו רמיד ירכ

 ןישודקו !־ררז ז־חוכעפ רבל ימר רובידכ
 ינשרי ינולפ שי4>•* רמואה 'ינחמ

 שיש םוקמב ינשרה יתכ תכ שיש םוקמכ
 גוחבש המ לע׳נחהש םולכ רסא אל ןכ

 יכ לע םא םאואקורב ןכ ןנחוי ר הרותכ
 ןיאש ׳כלעוןיכייק וירכרשוריל יוארש
 םג :ןימ׳יק וירנר ןיא שחיל ול יואר

 ידכ ךלק וליפא והדידלד אל ©לאיבב יגז,)*יש ליש בבא
 יכס! פחש יפשכ הנקל אפיא ©א7 הנא אלירמאייגליד

 היש ןכש לכו מק7 ןכיעתשי) *לובי7 ידכ ךו/י©דז*יגג
 ינש וא דחא םדאל תחש יתשג ימיל ביל דחא ©דאו ;יתא

 רוביד ידכ רחאל וליפא רזע)א ימיל תתא הלישג ©דא טכ
 השירי ןושלל הכפמ ןושל1 יכזילד או^מלועדי א)דץי א1
 יכשבז פילשיפשבד ללכמגאח׳א זידשבג דהא©7אכא1
 ידכ רחאל ןיב רוביד ידכ ךלרקב הגק אל ')/!>)©דא ט£

 ברל דימלת תליא&ייכ ונייה רגב*ד י?בןו;י/ב>>
 אחא בר היל רמא פ>כמ תכקצגל קפב מאיכ
 תליאש ידכ ימד יפיה רמיד דעי ידבמ אניהרל לרפמג
 ירתאדכיר ךילע םולש בר)דימעיעי3יאשו ס בר)דימלח
 בלצ דימלת תליאש ידכ יסח יפר)היל עגי)יכ הבורמ קרצב
 רובידכ רוביד ידכ ךיפ זל,לפ)יהו /כ>בר 7')1>/)ש
 ךיתב הז רחא הז ויפמ איצומ םדחש סירבד ינש נכ ימד
 אנ ןורחאה 'טיד ליחתה ןושארה רוביד םייסש רוביד ידב
 € סירבדיכש רחא ולאכ אוה ירה אלא ךלמנ היל ןניבשוי

 ךכלד םת יכיבר שריפ ימד רוביד ידכ ךיתד אפכליהו
 ם ברל דימלת תליאש ידכ יתד רובדכ רמא
 וריכח סע הרוחס השוע םדאשכ יפל יברךילעיענולש ונייה
 סאש סולש ול ןפי אל המכחב ונמיה לודג וא ובר הארי)
 מ רוזחל לכוי אל 'ילס ול ןפי
 0 םימכח ונקת ךכל וקקממ
 השקו רוזמל לוכי הז לוע שבש
 1 םי לדנל ארפב קרפב ירל

 ןיפכ הלוח ול שיש יח אינת
 € ול המודמכ ןלעתני ופיב
 אל תח ךכ רחאו עייקי תמש
 יבר רמאו העירק יל יאני
 ןועמש'ל רתא יזפ ק ןיעמש
 ידכ רתא אלא ונש אל י/ל ןב
 יווביד ידכ ךיפ לבא רוביד
 0 אל ספה ערוקו רזיח וניא
 רמול שיו אמעט יאה ךייש

 קק *. ןנבר גולפ אלד
 רבד׳צקה יא סיפתה סאש ש׳ר שוריפ ןישודקו הרז דמעיי
 רסאנ יכה וליפא מ רזח רוביד ידכ ךיפבי הרז הדמעל
 ןנירמאד הרז הדובעכ אבייש אל הספתהד ילל האלנ ןיאו
 רחא. אל היז הדובעל הז תיב רמואה םימלנה לכ קרפכ
 ןיאד םירוסאה לצ 1כ ימנ ןנילמאו זעל שדקה ןיאש םולכ
 ךתאנש'ינש ז רמיד ידכ ךופ ךייש אל׳תהו ?על הצקומ
 הדמע ירייוכל ונרכמיש דעו םינש עבש ינשה רפה תאו
 ידכ ךיפ ךייש אל םתהו הרז הדמע יניש רכ ונליכאיו הרז
 גמטבל תכמ לע םירמוכל ונרכמי סאד תוחדל שיו רמיד
 אל רוביד ידכ ךות מ רזח*וליפא> הצקימ יוה סיכש עבש
 ן!ת רזחו הפא ילא היל 'חאש הרז הדובע שריפ ירז ינהמ

 בותכה׳ריזנ אוהש תויהל לוכיו ידימ יכהח אלד רמיד ידכ
 $ רמיד ידכ ךיפ אפכליהו רמאק סילדכד אלפב קרפבו

 ש!ריפ׳רגמו שדקמו ןדגמו הרז הדובעמ רבל ימד רובידכ
 ידימ ינהמאלרמיד ידכ ךיפ ט רזחו ףדיג סאש ןדנמ
 סלז הדמע ללכב יוה ןדגחד םישמ;ןאכ רציק דומלתהו

 הכלה ו ס הל דחא סעט יכ שדקמ ללכב שרגמו
 הלוע הרומת יז ירה ןמכ סופתל ןילטי םהינש סאו דחיב

 יפש זייצוהל לוכי ןיאש אלא ןומפיא ןהינשל אהד םימלש היצח ימדבו הלוע היצח ימדכ איניו רכמית *■יחלש תוריח ת
 הנת׳יג השורי ןוגכ היתילד ןאמכ דחאהו דחאה סופתי ס!לכ וניא דחאהו סיפפל תכ ט שי דחאה סא ו דחאכ סי רכל
 לבחב הדמ קגכ רוכ תיב קרפב רמאד יכיה יכ הז תא הז ןי רתוס ;היכש סאו הנוק הנפמןושלו לטכ השורי ןושל רחאל
 שי שדקל בהז רנידב הנשל םיבוהז רבע םינפב ן׳חרמ תירפסל הסע מ ןונכו יעמ האמ הריפסיאןזגכו רתי ןה רסח ןב
 קזחומה רחא ךלוהש סיי וקילחי רמואו היל אקפסחש שיו ןורחא ןושל ספותש רמואש שד ןושאר ןושל סופת רמואש ןהמ

 :הרזח אדהד םידוח לכה יב יכרזוח רמאד רמיד י דכ ךיפ אידהכ היב רד הד אכיהו :ןהיניד יתשריפ םשו
 ארחוק סושמ הלסאכ יכה יליפא וב רזח רוביד ידכ ךותבו הרז הדמעל רבד הנקה וא סיפתה רמאש הרז הדובעמ רכל
 םאש ןישודק) ;רוסא אריתיהל אנידמ יתאל בג לע ןאד ונצק שת ן׳קש היז 22מ#בימנ ןנירמאדכו הרז הדמעל
 הכיאו תשדוקמו ול ןיעמוס ןיא ןישודיק ונביל אלו הנתמ ווהיל רמיד ידכ ךיתב רמאנ רזחנ םידע ינפכ הסא שדיק
 יכשסי ינולפ שיא רמואה 'יכת" ־• טג אלב רחאל אשנית סא תרזממ זעל סנשמ איה ןנברד ארחוחו תשדוקמ
 המוקממ השוריה תא רקעש םולכ רמא אל ןל ול שיו ינשרית יתכ וא : תכ ה>צמ אוההצ שיש סיקחכ ויחא וליפא
 אוההד אבילא אפיס ןה אמקיתיח אל אקויד ןה סיכלו לכה סג הנק תצק שריל יוארל סינכה ןיב ןכ אה ארמגכ ןכיקיילו
 ןוה וליפאו סינכה ןיב ןכ ונייהד סולכ רחא אל השורי םישמ רמא סאש דחאל טעימנ דחאל הביר טג יכתקד ליעלד אכת
 ןנגכ׳צקמב ושרויל יואר אוהש ןינכ ןל עמשמ אתשה יסריל יוארש ימ לע רחא סא : הל ןניגרתמ אלמגב)ינק אצד אשיר
 1 וצב'וקמב יתב וא ותב'וקמב ויפא ןמכ וסלויל דאל ןיאש ימ לעו לכה שרי רמא םא ןיתייק !ירבל ןבליהו סינכה ןיכ ןב

 תב



 אותנא39 יניסש קרפ '/יחונ שי

 הקירכ ןב ןבמני רכ הכלה
 ןיב ןב הקידד,הארכ
 'יפכ'מ ר ה ןיכ תכהי םינבה

 יאה :צאיתשיניבר

 ־ ג ידימ תרימל אתשה יזח אלד תכ םיקמכ רחאל שיריתקד הרותב ביתכש ה ק לע הנתח יוהד אמעט 'תג
 ןשבב)* ►קרמל יוארש ימ לע עמשמ יכהד אמק אנת וכייה :ןיתייק וירבד ושרויל יוארש ית לע רחא סא אפיס אמיא

 רתאא וליפא אחק אנתל הילע ןנחוי יבר גילפק אמית יכו :ןכ ןיאש סיקתכ תמכה ןיכ תכ וא סינכה ןיב ןב ונייהד
 ונכ!* ןיב תכ וא סינכה ןיכ וכב וליפא הרותכ כיתכש המ לע הנתמ היל כישקד אתק אנתל ןניעתשד גתב םוקמב

 ה3*י יבג א&ירטתקדכ
 מא סאש׳קאל טעימו דחאל

 ))הדמא אל השורי סושמ
 ערב ןקת* דתאכ ןכש לכו

 קא מואה אפיסינתקלכ
 ךירא ץא )ן>/צןנשרי ינולפ

 " ."להלכאיכתקוזרמול
 *עיי׳גשאל אפיס ןהל הינת
 ^יב םוקמב רחאב וליפאד
 \>)ציא5\צחיי יבר את א
 *>>^>*3) א*ןי אכתד הילע

 ימנאנערו ןיחייק וילבד
 ןכב יפאל ינת ק אתיכר

 ירמא סינכה ןיכ
 אש׳י ראכמני ןימייק יירבד
 ןצכר? קכ ונעימשהל 'ינתימ
 ירמא ססבה ןיב ןבכ וליפאד

 'יכתימ אפיסו סילכ רמא אל
 ןב ןנחוי יברד חכ ונעימשהל
 םוקמכ דחאב 'יפאד הקורכ
 ו^רכד חאו ןנכרדא גילפ תכ
 1 הכימ קדימל אלו ןיחייק

 דחאל ׳חעט ליעל קיקיידדכ
 ןנחוי יכר אתאד תינשנ הקורכ ןב ןנחוי יבר םישמ,אל א םולכ רמא אלד׳סיכבה ןיכ ןגל ימכ ןידה אנהד׳וכ תכ סוקחב
 אהמ אתשהל בג לע ףאו ןימייק ויל גד ותב תימתס רקא ישרויל רחמלו סויה יוארש ימ לע רמא סא רחימל הקורכ ןפ

 ןיאו ליאוה םולכ רחא אל ויבא יחאל ןימדוק ןיחאד םיקא ול שד ודוד ןוגכ ותב רקא ושרויל יואר ןיא סאו ושרויל יזח אצ
 )קלחנ ורמאו וילע ויריבקיגילפד ללכמ וקלחנ אל לאעמשי יכר רמאקדח ןנינשמו :ויחאו ו/לכ תיייתש דע ושרויל יואד
 יגילפ אל אמיא תיעכיאו :תישירפדכ הלוכ'ינתמו תב סוקחכ רחאכ וליפא יהייתגולפל ימקוזלד איה ןנבר ינתמ*
 םינבה ןיב ןבב אלא םולכ רמא אל יאדוד תב םיקמכ רקאכיגיצפ אלד ידנמ אמלע יליבד אלא לאעמשייברד הילע ןנבר
 נילבד ושרויל יוארש יח לע רמא סא רמוא הקורב ןב ןנחוי יבל רמאקד יאהו הקורכ ןב ןנאזי יברו ןנבר יגילפד אוה
 ךה׳ינתח הללכ קירת אמק אנת ינייה הקורכ ןב ןנחוי יכל תיחאקדו ושרויל אתשה י וארד סינכה ןיב ןבכ ונייה ןיסיךו
 םושמ רמא סאל דחאל טעימו דחאל הביר ינג רחאד אמק אנתל עמשד איה הקורב ןב ןכוייי יכל אתיירתכ אבב

 יתכ תב שיש םוקמב יכשרי שיא רמואה יגתק יכהו תיריל יייימל יהיא אתאו סינכה ןיב ןב ונייהד םילכ רמא אל השורי
 ןיכ תכו םינבה ןיב ןב ןוגכ ושרויל יוארש יח לע׳מאיא רמוא הקורב ןב ןנחוי יברש סולכ רחא אל ןכ שיש םוקמכ ינשריג

 משרית יתב וא תב שיש'וקמב לשרי יעלצ שיא׳חאש ןוגכ ישלויל יואר וניאש ימ לע רמא לבא ןימי-ק וירבדל אוה תונבב
 ןניקיידדכ רמאק סינכה ןיכ ןבכד עמשחד 'ינתחל אתתס עמשמדכו הקורב ןכ ילכ הכלה :םולכ חא אל ק שיש םוקמכ
 <פ1י הקורב ןב קח/רב הכלה לאומש רמאק אלדמ קדימל יחנ אכיאו איה הקורכ ןב ןכתיי ר הלוכד אנמיקואדכו ליעל
 ןיכ ןבבד יחנ עמשמ ויכב תא וליחכה סוטמ ןמקל ישרפמל הקורב ןב ןנחוי'רד אמעטו ןב סיקמב תכו תב םיקמכ רחא

 הוהד ללכמ 'קורב ןב ירכ ןמאנ ייסכנ לכ שרי סרבה ןיב קונית לע ינאה קה ייבא רמא טמא יכה יתנ ליעלו רמאק סינכה
 ;יכ סא׳יפאי ןיחייק וירבד ייסכנ לכ שלי׳א סא של יסכנ ינק׳רי ינב יכזלפ׳א סא ם׳ל בלה יכבה ןיב ןבכ אלא גילפ אלדל״ה

 תכו תכ םוקמכ רחאד אפעט סג "ז
 'ונכה ץכ תכוסינכח ןמ ןב אה ק םוקמכ
 אקורכ ןכ ןנחוי ר אפיס אמיא ןימייק וירבד
 רירבר ושרוייד יוארש ימ 1לע 'טא םא רמוא
 רזז^ וליפא .—וקורכ ןב ןנחוי יכר אמית יכו אמק אנת ונ ייה ןימייק
 יבר לש ונכ לאעמשי יכר אינתהו רמאק ןב םוקמכ תבו תב םוקמכ
 ן־רב םוקמכ רחא לע םימכחו אכא קלחנ אל רמוא אקורב ןכ ןנחו*

 תכו ינכה ןי בק לע וקלחנ הפ לע םולכ רמא אלש ןכ םוקמכ תבז
 אמיא חיעביא שרי אל םירמוא םימכחו שרי רמוא אבאש תונכה ןיכ
 היתמיא חיעניא ק^הנ רבס אמק אגחד 1?1דכמ קלחנ אל רסאקר□
 רמואה ינהק יכהו ארסרמ ירוסהו אזח אקורכ ןכ ןנחוי יברד ה^לוב
 6^לק שיש םוקמב ינשרית יתכ תב שיש םוקמכ יגשרי ינוידפ שיא
 ויסכנ לכ שרי רמא סא םינכה ןיכ ןכו תונכה ןיכ תב אה םו^לכ רמא
 וירבד ושריל יוארש ימ לע רמא בא רמוא ןנחוי יברשעמייק וירבד
 ןכו אקורכ ןכ ןנחוי יברכ הכלה לאומש רסא הרוזמ בר רמא ןימיין*

 רמא 0אקהב ןב ןנהוי יברכ .וכלה אבר רפא

 __ _ _ _ י יקורב ק ןנחוי רכ ךתעמסד הקירכ ןכ ןנחוי
 רמזא יא הנתמ ןנשל בתיכ ח׳ה׳פירטיפא אלא )תשע אל ייסכנ .1כ יל בתכ סאד ינבל ימכ הה ןנידמ חי אפחטיפא אלא

 ענב תא יליחנה סיטמ ןל אקפנדכ הרית ןידכ לכה הנק השורי קשל לבא ייסכנ יל תיכקהל ןייכיא ודיככלד הנתמ ןישל
 המייקתג״יפירטפא יאשעשכ סגש פירטיפא ןידכ ותקזחכ ןתויהל ס־סכנ ינה יל הכקהד רמימל אכיא הנתמ ןישל זימלשכד

 לומג ןטק םיסכנה הנוקב׳אא "ייהל הליכי הכיא השירץלבא סיפירטופא תכתמ ןתינש שיי הרומג הנתמ ןתינ שיש יתכתמ
 אלא וניא סא לפא ישירימכ ולש תייהל ןלכ קזחומ תייהלי ירמגל ויסכנ תי:קל םירומה תחת םקש עמשמ השורי ןושצד
 לכ ליחנהל לוכי ןא ריכנ ןיאשכ מ״הי ירבדל גייס יתאפמ קילידג תיכלהב סגו סולכ יל שיריה אלש אפמנ סיפילטופא

 הייכ ; רפבצ לכמ אלמ ןמקל ןל אקפנדכ ןהמ דחאל יקלח ליחכהל ליכי יניא ריכב שי סא לבא ןהמ דקאצ ייסכנ



 ׳ 'קיפ ן*לחונ / ר ר אדחפאכב

 :וינכ תא ולחניש סמכ בתכ 01 *40 ה/? ו/יחגק ס//כ
 !ב ושירוהל ןה ןיחאת ול תוכלה!ןה/'ע30 מ07£י#3כ3
 ןכ ןנחוי יכר גילפד ליעלק^7^ל^,^/^מ

 אכהמד יחנ רתימל אכיא תכ ,ממכ דחק4ז '3*ע0 0ק/יה
 א1ק// ד //־{) /׳3ב7 ה׳3 אקפג
 מ/י /מל/']׳/אדה ׳עא/ מ שד/׳
 רככ)1כ/ ׳ 03>ל ג הלכ 0ג׳לק
 *3 ל/ככ מ׳/**>י׳3הל 0ק0נ

 3יזמה3/ 7/3י0ל ;׳3עה33כוי
 )ןמכ /!ק3ג לז*ת330 /לחן3
 לח^),חג.ד33/כ׳ל)לב/י3ת

 המ 733333/׳ 03;/׳ב3/3
 הילתכ 3ז>3 א)ק;א/3/מ3ק

 יכ] ליכי ה/*מ*מןכ/ככה
 ^תכמ/׳ב ליה/ 34:

 ן^כמ3ב]^ך,ך3 3/כי/^מ 7

 אקורכ ןכ ןנחוי רד הימעט יאמ אבר רמא
 וינב ח־וא וליחנה סויכ היהו ארק רפהי!

 ימ 1לכר לחנה1? באל תושר גהנ הרותה
 רכנל בוי אלמ אה ייבא היל-רמא הצריש

 ןנח אבא ינתדכל היל יעבימ אוהה אקפנ
 רמול רוכלה הכ ריעילא יבר םושב רמא

 יכ היהו רמז־־-נגש יבל רכבל לכוי אל
 הפו אוה ןיד אלהו לכיש וינכ תא וליחנה ___
 קזה ופכב יוארב לטונש וחכ הפיש טושפ ןיי/ "7יימינ זי*י׳< קני

 קדלתכה |מ די׳כע ׳ ל/כ3ה
 ד0שמע $7׳* ׳*>333 ;3^,73

 ?07 ה3ת>
 ז; .73 ח37 ׳/ 073 3ש׳מ ש/ל)
 0X7׳ 7*0333 3,73 03 /ש.ל
 ^33)33// 03->מ0׳/ ;4
 ־ז3׳ז7>ה/׳3 ך׳ד**/׳0 03/
 א7/3ב ק׳ק״ל• ה/תד ״303
 |מפק3זד 330 733) 33/׳03
 ןל ד ו .ר :ה^ליש ♦מ3 3/0;׳ ־״
 $י,7׳0 .7/73 ן3 ןב/ד/׳ ,מ*י
 1>0ד׳ה5 //3פ,מ0ק ׳0מב ^
 .י 4^׳)י/ש ל*>ן סה ה,3 ^׳׳ *׳/ש
 $ו3)ה ןה״כי3 ׳0מ ׳3זי ה׳)
 ^ןשעל 31 הקקוחש ן*0׳7ע

 י׳/י״״ז
 רתימל ליא הרוה ןנירמאיכ
 ותוא אמשד האורה העטד
 ןנחוי יכרכ קספנ אל ןילה
 תונעט ידי לע הקירב ןב
 םיסכנה לכ תא הכיז תירחא
 רמאש ןומ םינכה ןח דחאל
 *ז הכתיי ןושל סע באה

 ירכדלד השורי ןושל סע
 *רחא־יכז ןיחייק וי רבד לבה

 ינימש

 אנמחר דחאקדמ שריפ אקפכ רכבל לכוי אלמ יא©
 תיטישפ׳לחד ללכמ תוכשל לוכי ץא רוככ קלחד
 גציי היהו וינכ תא וליחנה סויכד ארק יל החלו תינפל לוכי
 תונשל לוכי ןיא יאתא השקי יתכ ןככרל ךימעטילנ רתימל
 בתכד ןויכ אה תיטישכ קנח
 קלחד ללכמ רככל לכוי אל

 ליכיש :לוכי תיטישפ
 ד אוה ןיד אלהו 'גל

 לכוי אל רמול דומלת
 סאו רכבל
 4 אל יל המל ןנברלו רמאת

 ה יתית יכיהחד רכבל לכוי
 4. ה רוככ קלח תינשל ל כיס
 'רל יטועמל ארק ךדטניאד
 יל המל ימכ הקורכ ןב ןנחוי
 אכיל 'חרב לעד וליחכה סמב
 ןכיכצי רמוחו ל קחד למיחל
 תיט שפ קלח תוכשל לכוי אלס
 ^ לכוי אלמ קוזישיל ןכ סאד
 ןיאש א*יעלי אליממו רכבל
 הריכ• קלח אל תונשל לוכי
 יוהד סושמתוטי&פקלח אל
 הרותכ בית^המנע. ליתמ
 רכבי&ל ךמרכ לע ןכ סאו

 • ח יטועמל אלא ךירטניא אל
 יאד רמול שיו תוטישפ קלח
 ^ אכימא יגה רכבי אל ואל
 4 הריככ קלח תונשל לוכיד
 ש וניאש וקכ ערוהד סושמ
 ךירטציא אתשהו יוארכ לטמ
 ןנחוי רצ יליחנה סויכ ריפס
 € קלח <ןלינ אלד הקורב ןכ

 קלחמ־ רמיחו לקב תוטישפ
 :תינשל לוכי ןיאד הלוככ

 ימ 434 'יחנהל׳באל חישר הנחנ הרוהה
 ירטונ וניזהש וחכ ערוהש רוככ חצריש
 רמולופלת ןבש לכ אל קזחופככ יוארכ

 הכ ־וככיר לןנוי אל רמאיו רכבל 1רמוי אל
 וינב תא וליחנה םויב היהו רמול רוסלת
 ערו,־־רש רופכ הבו אה ;יר אלהו לוכיש
 רסיינ קזחוליב יוארב לטונ וניאש והכ
 והב ז־רפיען טושפ רכבל לבוי אל הרוה

 ;אל קז,רומב כ יוארב ל טונש
 וינכ תא וליחנה םויב היהו רכול דמלת
 לבל ליודנח־רל באל תושר הנתנ הרותה
 יפא יק4רמא אקירז יכר רפא הצריש ימ
 ןנחזי׳רנ הכלה יכר רמא אנינח יבר רסא
 רמתיא רוזו אנא יבר היל רפא חקורב ןכ

 ןנור ונה בו השענ רבס ךמו יפייע הכלה רכס רמ יגלפיסק יאטב
 ול ורפ.־־־* יש דע השעכ יפמ אלו דוכלה יפב אל הבלה ןירפל ןיא
 תשעמ השעיו ךלי השעמל הכלה ול ורפא ו לאש השעמל הכלה
 ייומד לוכ הרוהה לכ אהו הפרי אלש דכלבי יאמ המדי אלש דבלבו

 ־וכרכו ישא בר רמא המרי אלש רבלבו יאפ אלא הל ןנימרמ

 אלא רמתא שוריפכ ואל ימנ
 . 'מ הילידיסכככ ןיבזולזאד רוככ אוההד דחתא אללכוי

 רבדב ושפשפלןיא זא הכזה עבקד ןויכ לבא אנייחא אמעט ס!שמ השעמהו ןכ קספנ אמעט יאה סושמד האורה רכסד
 תושעל ןיבחוס ןיא ינולפכ הכלה רמוחשכ לבא ות־שעלו ךימסל םי זא השעמ תושעל ןירוחשכ בל השעמ רכס רמו

 וידמלת ןיח סכחיכוצפד מע0,רכתמזי (יו ודומיצ ךרד ברה רמול סאש ומלת יפמ אל תושעל ןידיחל ןיא׳ולכ הכלה ןידימצ
 השוע ובר הארי סא השעמ יפמ אצו : רבדב רחא סעט האריו רתוי קדקד'השעמ ודיל אבי סא תשד הכלה םשמ ןידימצ

 י׳רמ אלב דומלה רבדב ןיעוט הברהד איהה השעמה ותוא לש ןיל קספ לס סעטב העט אחשד ךכב הכלה עבקי לא השעמ
 ןכיאו'שעמ יע לאשש ןויכד השעמל הכלה ול ורמאיש לע ;׳רבסב העטו רמתה אצלכמ אלא רמתא שוריפכ ואל ינולפל אהו

 ,ךיתח הכלה ןידמול ןיא ןנירמא רחא םוקמבו עדי א לד היכ וזח ©עט רמול ןיא סהל רמוא א/הש המ אלח ררדכ ןיעדויו
 'ט ןתעש ןיד סישנ עברא לזז/א לזעצא יבל הדינ תכגמב ןנתל אהא ןוגכ וירבדכ בלהו הנ&קב ׳תכש הז ןוגכ הנסמ

 הפשמה)
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 ^רדהט יאצמ)ןושאר םוי וקדבש הבזו בזו רזעילא יבר ירבד תעל תעמ בוזב תלליי יבג הבז אהת)הפשת )ייכ הפשמ?)
 ןו5י*י - הכלה ןירמי ןיאד (פיעמשאו ארמגב ותומכ הנצה לאומש עבק יכה יליפאל יירבדכ הכלה הנשמב ןנע יתשלשבי'ובו
 תדבדפ׳הכנהו תרכ ויצע ןיבייקש לכ רחיא ינמיתה ןיעמש רזחמ והזיא ןכתתיחביבי )תומכ הכ;ה עכקד לאל יא הנשמ

 ןבסמקיקד^יארלמאהילביבתיקיספה תיכלהב לכא ןיתיכתמד קספא ןכיכחס אל לתימכ הכלה ארמגב קישפד לאל יאו
 י^כר)3וי דיחי גי״פד אכיק ןידיתצ לכינמ קיכמסלהייצע יאד) הארלה^לס סהש אכטרל ישא בר םיבתכל סל. סבש ק כ7
 ןכיכחס ארמגד קספא לבח ארמגב קסיפ ןכ סח אצא הכשמ צש.הכצה קספיי ןכ■.׳^ י ע *.־ סתע>י) הכלה יה להללכד ןכיכייס ארקגד קספא לבא ארמגב קסזפ ןכ סה אלא הכשמ לש.הכלה קשפא ןכינחס ייל ־:ה י>

 מייל1למע&ג הכ'ה סהל ימאיס דע רבד השעי אלש ןמקלדכ וידימלתל רמאוזמנעל רימחמ היה לדבל ן:ק1י יכרש א א
 ^1^521 ן יי י -'״ י * ׳ ן י-־׳-׳ —-- 1' ׳-׳-׳־ •־־־־ - ־ ״־י ׳ • ״ • ־ •*'** שי^ריטפ רחאל להיחל ליכיעכ רחח סעט >ל האריל קספש הכלה קשפ איההמ היכ רדה אתצ־דד אתעט

 ?7 \ד7^3^0:> ד)זילתב תיביתכה תיכלהה לע ךומסנ לכל שיש ןכש לבז היכ רדה אל יייח יתי לכ אהד סהל קספש המ
 4 1 . ־׳ ■׳ ־— ״״־ -׳• *׳•׳ וו*׳ *ן ^ ^ ;1 ע ; ז *׳ ^1' י -׳-׳-׳ ן; 1׳/-׳׳ ן 1 אל סא השעמ תעשב דלע לאשכ ימלו הארזה ף ס אכטרל ישא בר אעיצח אבבכ ןל אמייק אהד ישא

 רבד שדחל יאשר סדא ןיא אה השעמל הכלה לל רמא ש דע יכתקד ישא בר ןרדיסש גתכ דלחלתכ תלקלסבר
 ל חא לאלמש ססכ אריעז יבר ימלשלרי האיפ תליתתב קירתא יכהל השעכ ךכ סטירקאה לקספש למב יאדו

 י פו^כה השעמ יפח אלל ןיארלמאה ירבדמ רתללכ דומלתה ןח אלא תיפסיתה ןמ אלו תלדנהה ןח אלל תינלהה ןמ
 *.? תמאיש יחניא ןכ השעי ךל הכיה ןכ רמללכ השעמל הכלה )רמאיש דע הילע יבר יגיצפד ןוגכ אתיירבו

 זלמזית יכללפכ הכלה לל ירמאו ךכ תישעצ ידכ הכלה ךאיה ידיל אכ השעמ סימבחל לאשד אביש השעת תלסעל
 ידיע !לכש השעמל השעזיצכ^ לאשלדגע ךירכ אהי אלו ןכדלע השעי וימי לכ השעמ השעי; ךלי השעמל הכלה להזסתזג

 רמ ןת) .המדי אלס דבלבו
 ןיא איגו—ח תופיטכ הטרי א*דש דכ^לכו
 הנת,ר ראו וזיר הטוד וז תופרחב םירגוא

 ןיא ןאכמ הכתוח ׳רהס:
 לכיכר 'יפכ שרפל
 היחל ןאכמ הכתיח לאומש
 ןידינה תמלצמ הלעמל ונייהד
 9 תופירט ילא קרפכ אהד
 רחאק אלוג ן־דיגה תמוצא■
 ילכ ןאכמ הכתו&^ר^עדת•
 ש לוחטב ןמכ שרפל שי אלא
 היכלמשכ בקיכ ןל אמייקד
 :הרשכ ה שללקב הפירע

 עמשל

 ן^כמ בתות ההכו ןאבס הכתוח ירהש
 יב ןגהוי יבר4 יסה^ לכר היל רפא .רתיחו
 אל סא השעכ דיכעג הכלה רפ ןל רמא
 רפא השעפל הכ^ה אנימאד יע ודיבעה

 ברר חירב אנוה בריו אפפ ברל אבי ו,דל
 ובייטקל יר ד אנידר אקספ יתא יב עשוהי
 וריהיאד רע ׳וערקת אל בריפ היב ותיזחו
 התיכ רחאל יב אנררה אל יאו וכל אגימא אפעט יל תיא יא יאפקל

 ערקיפ אל חיגיפ ורפגה אל יפנ רסגפוהועריקיח ע־יקיס אל
 יפנ רכגכו אכעס וכל אניפא הוח אמליר סחה יאוה יאר חיגיערקה

 אירבכ אבר יעכ חואור ויניעש הס א^א ןיידל ןיאר היגימ תפגה אל
 לבהי^ אוה יחירוא רבדמ שכ אקורב ןב ןנחוי יכררפאאק יכ ךאיה
 םישרשמ בר ז-־ויל רפא יכנ אירבכ וליפא אמליד וא אל אירככ

 םתיגש יברל ןחנ יכר הי ל רפאר עפש אח אבר ל

 ד7רו>הלכ אה רבד ךזחמ
 ץפמדיעב ן^רמחדכ יכו הלוכ

 :7מדדכ הרבסאל המלש יבג
 ןמכ יזמ וז דמלל תופירטב
 € האירה ןמ דגבה תיפרט
 אדבככ אפיליחו ןכירמאדכ

 ןיא היש םירביאהת-יח ןיאש
 *ימוד )ז תיפירטב סירמנא

 , >חיגב ןאכמ לתוח ירהש וזל
 ו> ךכב הפיטימד התחי ןידיגה
 } תמוצמ הלעמל ןאכמ הכתוח
 דע רשפה ךתחש היחי ןידיגה
 1 ןנירחאדכ הרשכסצעה
 רמיחו לקמו השקמה המהככ
 הפירט איהש רמול וכל היה
 יכה הכלה רמ רמא יא *
 *מ וינפל ןידימל ונאש העשב
 התלא יפ לע אדבלע ןנידבע
 אכימאד דע :הארוה
 ץ הרואש השעמל הכלה יכל
 יל ולאשתש העשב הכלה סכל
 השעמ תעשבד השעמ ידי לע
 וגל ןרכמו ןודיצ ארי סדא
 ,, ,״ . ן השעמל הכלה .ול ורמאיש דע דומלת טמ הכלה ןידיחל ןיא ליעל ןרמאדכ רתוי *ית רסחו ויתקספס אכיד קספ

 . : סכתיישיקל קורית יאצמת םתא סגאמשו׳וכו הוה יאד :יירבד לטבל והוערקת לא ידיב היארל תויהל םדאל
 *הלישב הדיצ תכסמב אינתלכ תלאיר ליכיעס המ אלא ןיידל ול ןיאד לטינ סכיתעדש יפכ אלא הינימ ןידל ורמגת לאו
 •תיעט אמש יל ילא רמא אמיטו רזח והארי תחא העש ןיתמה ורהטל סמכ האר אמיט)הלילכ םד האר יפר יניש קרפ
 רפד)ןידה אוהל תלאנר ויכ׳עש המ אלא ןיידל ןיא אלא אמט היה אל היה ולא סכח רחאי אל איכתד העט יאדו ןכישקמו
 רבדב סכחע טפשמה רבדב סכמעלח ןל אקפכ ןירדהכסד אתק קרפבו !האור טלש המ אלא ול ןיאד ארבסב ייל:תה
 רמא יח יכללפ הדש שרי ינללפ רמאש אירב ךאיה אירבב : תואור ודיעש המ אל א ןיידל ול ןיא טפשמב סכמע
 םויכ היב אכולקי תימל ךלוהש דימ שלריהל ילאר יתירלא רכ : ושרויל יוארד ןויכ יכקד הקורב ןב ן:וללי יבר

 ןב ןנחוי יברכ לארשי ןראבש םתא סכיתכשח סתיכש הכשמה רדיסש יברל ןתכ יבר היל]רמאד :ויכב תא ולו
 סתינשש נ היה יצככ ןתכ יבר ןימייק וירבד ושרויל יוארש ימ לע רמא סא רתאל הקולכ
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 ידבעשממ אפרט היה ותנתמ ה!
 אעא וניא השורי קסצל קתרי ?וז

 ה ת אלל ידכעשמח הפלטימ (.
 יכר יל השקה הפ ו קתרי ןיח לכ ;עו התימ רחאל דע
 ן ושל רותי ארבס יאה היל תיאד היל תעמש ןאמ : ןקכ
 ו/פ!יו למ, ק אילבב ןליכא הנימ ע״שן . ולג ^ך אןק
 ןכמוי יכרכ סתינש רמאד ןתנ יברד היתליממ ןמסי ןנינמ
 זמעכ חטשפימו ןנחוי יבל רמאק אירבבדיתכואצ אכיא
 צ0.וירבד ס־יסל ילכ אלא ךכ לכ ךיראה אלו ירמגל אכרד
 ינתדקמימלאניא יברל השקמ הוהד ןתכ יברו יכל

 " '׳ ־ י׳־׳*־'" ׳ ׳״י׳ יתח ר רתח הקירז ך
 ולעימו תאנ הבירד ארבס אה : הקורב ןב ןצתוי׳לכ הכלה
 רתומהו ןמא תבותכ ןיסרויש אפה יכ השורי ןושלב דתאל
 *1״ '??כי ייכאל],־ספכלל׳א :ןיקלוזי תמותב יתש לש
 רצ ר ל אקד יאמא אצא אטישפ,אהל ,אק אכרד אועכא
 * מוקואל ן:ת קבסי ןתכ׳רל רמימל׳רל יצ המל ק הו ןתנ
 הל חיה לכה ילבד קקלי ,מכ ןכיכת יכ צכה ילבי^"

 אכיא ^ ןיתרידמל ןיב ןכת ןמסי ד חנ ןיע

 הי ארחב אבנ ינימש קרפ ןילחמ
 תיב יאנת אלה וליפא ץנ אירבכ וליפא הכימ
 ינפמ׳ייח הל בתכ אל׳כשחה עמשמ יכהד ןיד
 תיב יאנת אלכ וליפא הל בתכ לבא ןיד תיב יאנת אוהש
 הנקמ׳דא ןיא אהו : ייל רמא לתאק ימכ אדבבד בייק ןיד
 ןכ סאו םלועל אב אלש רבד

 אל ךת רכ לע הל בתכ וליפה
 ןידממ ואנת'ושמ אלא ונק
 אירבבד בג לע ןא ימכ יכהו

 יוהל סושמ ונק הנה ינק אל
 0 סוקול לכמו ןיד תמ יאנת
 $ ןתנ יבר היצ רחאק ריעש
 יברב םכתנשמ סתינש יברל

 היל תיאד הקורב ןב ןנחוי
 ן ערמבמשכ קתרי ,:־המד
 וכק אירבב וליפא אנה ינהלי
 ולאד ןיד תיב יאנת סושמ
 ינהמ אל אמלעכד ןויכ ןנברל
 תשב וליפא ןזתייל אכשיל

 אפה ינתמל היל היה אל
 דל יאנת סושמ וליפא קתר1
 רמא ירת ינגמ ןמסי אלא
 קיפמ אקד סושמ יינא היל
 לע ןא שריפ קתרי [,שלב היל
 יאנת סושמ אלא ונק אלל בג
 הנקמ ׳דא ןיאש יכל ןיל תיב

 י לבח םלועל אב אלש רבדל
 ימנ /ירבבל חיכוהל שי םוקמ
 אמלעב רמא אל יאל ןכירחא
 ^ אנתל היל היה אל אירבב
 יאנת סושמ קתרי ןושלב יקיפאל
 ל יכתימל היל הוה אלא המלעב יכהמ אלד קיכ ןיד תיפ
 קד תיב יאנת היהי וא ידבעשממ ןורטילד וכקתילג ןמסי
 רדה רחא ימכ ילבכ יאדו אלא ילק יכבמ אלא ףורטי אנש
 הזל היל היהו מ ןכתל ירמאד איה אתלימ ואל ייבא רחא
 ןנחוי יבר סלועלז ודימ ןנבר וליפא הנתמב הזלו השוריכ
 רמאק׳יפש ןכ סאו אמלעב אירכב רחא אל הקירב ןב
 הידידלד הקולב ק ןנחוי יברכ םכתנשמ סת׳נש יבר
 סיל ןכת יחכ אירבב ערמ ביכסבינהמ הילוחי קתריד ןויכ
 הידוחל ןיתיימהמ אל רמאד ןנברל לבא השוריו הכ תמב
 ףא קתרי יכתיכיה ןכ םא ערמ ביכשב וליפא ללכ אמלעב
 סוקח לכמ ידהב הנתיי אכיאד סושמ קתרי יכהמד בג לע
 הנתמה סע א1!הידוחל ללכ יכהמ אלד ינתימל היל הוה אל
 אל אי לככ סלועלו ינתימל היל יוה ירק יכבמ ןמסי אלא
 הז ןיא)קתרי ןושלכ קיפמד סושמ שריפ סירטנוקבו רמא
 אלא האב הנתמה ןיאש קיכ סלועב ןיאש רבדל הנקמ
 ןיל תיב יאנת אלבו סלועב רככ ס יכבה זאו התימ רתאל
 הילתעמשד רוחיא למא תמש ימ] סירבד האלכ ןיאו ונק
 £. בג לע ףא רמא יח םצועב ןיאש רבדל׳וכ ריאמ יברל

 אחלידי :סלועב רכועה רככ הדלישכד

 עמש) ןיכב התבותככ ותשאל הל בק
 ךתבותכ שריא)ייתב יתומת סא י
 סקלח לע רקי יקומ׳תאל הושריס

 לקכת אוהש : תיתא השאמ יל 1
 ם ו

 ץ״יקוינ ק ןנחוי יברכ סכתגשמ םתינש
 ךייר ןוהייר ןירכיד ןיגב הל בחב אל ןנת1 םד*
 לע רתוי ךיתכוחבףסכ ןיתריןוניא יאנימ
 תמ יאנתש גייח ןוהוחא סעד ןוהקלוח
 רסאו ןנת !ובסי יבר היל רמאו אוה ןיר
 ילבבה ןתנב יגפ יתזעהו יב ההיה תודלי ר
 ידבעשממ אפרמ אל ןירכר ןינכ ןל םייקר
 אפרמ אל יאמא ןנח ןונסי תער אקלס יא
 ןנת־ר ןוחרי הניפ עמש אלא ידבעשמ□
 יבר רבס יאח היל תיאר היל תעמש ןאמ
 האירבב י3א הגיס עסשו אקורנ ןב ןנח)*
 רכאד ןאמל ןיב ימאל אפפ בר היל דמא
 םדא ןיא אה ןוחרי רמאד ןאמל ןיכו ;ובסי

 רל וליפאו סיועל אב אלש רבד חנקמ
 איש רכר תנקמ םדא רמאד ריאמ

 םכלועב ונשי ש יברל ילימ ינה םלועל
 אלא אל םלועב וניאש רבדל לכא

 ,, ! ־■ ״וי ו^ידקנ ןי;
 ׳ . .! . •/ , ? ,ם לבד הנקמ סדא ןיא א^ ללכ הנתח אה איי־ת יאזי{

 ונפיצ בדל תה ,נהנק" סדא אד ״ול יבא!הביתנ סהל הנק" תיהש סל־על סינכה !אנ אל ,ית,םינ קעפב) 3 ^ל "נ
 א ל :תישענ דבעש״ יגת אל ־ה לבא !ל הנקיש המ !ל ןתיש יל ימגעבשבל ןתינה ליכי סל;ענ לבק״הד :ייבד סליענ



 ^רתכ.:בכ זגימש קרפ ןי^חונ ש* *,רתנ סב

 כ אבהו ס^יעל אב אלש רבדל וליפא ןדכקהל ירקמה דל רקפהל סושמ דל יאנת סילאד יכאש ןיד תיב יאנת אלא
 ; :ןיתיכתמ איתא ןככרכיפא)יכקאכהיכקאלאתלעבהשוריןיםלדןככרירחאדבג־עףא)ןידתמ יאנת

 םשי ןושל התחנה ?מ ינפתו ןתכ יכר היל רתא הוהד סושמ יכה היל רתאק א לד אה ןותרי ןושלכ הל קיפמד
 ¬י טרחתת רדהו ןנת ״בסי היל רתא יבה סושמו הקורכ ןכ ןנתוי יבר רחא הטמ ךכלד סושמ אלא ,דערי "ושל

 היל ישהמ הי ־ו י ר ־י * י 1 !

 י^2גת יפנ אבה ינאש ןיד תיב יאנת א^לא יכיל יכ ירתב אתליד
 קיפסאקד □ושפ הי4 רפא יגאש ןירהמ

 אחירימ ואל ימא םא רדה ןוחרי ןושלב הל
 ;בקונ ןגכ הרל בהכ אל ןנחר ירמאד איה
 הגזתיו יתיבב ןכתי ןייוהי יאנפ יביל ;ייוהיד
 אוהש בייח ירכגיד ןחקליתד דע יאסכנמ
 .־־־רזלו השוריב הז לבו השוריב הזלו הנהפב הזל הוה ןיד תיכ יאנח
 היננח בר רפאל היאו ימוח; בר היל רמא ורומ ןנבר וליפא תנתסב

 אניד יב ירתב אפ ליד ןוקחיא אגייד יב דהבד יאממ ימאל ימוינמ רב
 רזעל>י2 יבר שרד שרדמ הז אשיר ינחקד ךחעד אקי־״ס אל ןוקתיא
 ז־רמ וכוז י ז־רונבהו ושרי םינבה הנביב םרכב םיפנח יגפ1* הירזע ;ב
 אלא ונוזי אל תונב ףא םהיבא תתיס דהאל אלא ןישרוי ןניא־םיגכה
 ונייה ןוקז׳־ריאאניר יברחב אמלשב תרפא יא ןהיבא תתיס רחאל
 יכיה ןוקז־־ריא אנ יד יב ירחב חרטא יא אלא הגקהס ה:קת ןניפליד
 ם־־^גיד ינ ירתב ךל אמיא □לועל אסליד יאממ הנקתכ הנקת ןנ׳פלי
 ושקה אלר יביז־ר יב אפק אניר יבכ ןיקח איתב אניד יבו ןוקתיא

 יניד יכ ירתב
 יליפ ןיקתיא
 ס רתא יא ווה אקיפסד
 הארכירלו אל יא אירבכ
 רולאדת רמא ימכ אירכבד
 'רכ ספתנשמ ןתינש ןתנ יבר

 הנחתל : הקולכ ןכ קחמ

 ויסכנ לב בז־רוכה לאומש רפא תרוהי בר רמא אתנקתא אתגקה

 היל ישקמ הוה יכד
 ר;ייןותרי התיכש

 • /בינש *בה סושמ
 * ״מ אפ רט אלד

 ■ יתלליק ואל
 אליאדוד

 ,יי ד ןכת ןמסי
 יליפא ןית ינעמ

 *** י1 ,ינתק אהד
 י ־ כ7 הכשמ

 ־ בתכ אצס
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 גכח ןכזתימו
 זעלא יכל רמאדכ

 ;תיי ןושל הזו ןמקל
 ידר ודות ןככר וניפא

 ת , בתכ/יתינתמכ
 , ענמ ב הליחתב ןיב

 ןרמיק תרבד ףיסכ
 ינב ינשכ וליפא אנחיקואו
 אהיש דבלבו 'ודש ינשו סדא
 ןיש אכהו רוכיד ידכ ךית

 */קא תככד ןויכ ולצה תינקת
 רוביד ידכ'ות ימכ יוה ונקית
 ? ןותלי ןושל ינתקד יאהו
 ןככרד,ןיתינתממ ןכיעומשאל
 סדא ינכ ינשב וליפא ודות
 דחבדיאחמ :תידש יתשו
 ךיתב ווהילדןקתיא אניד יב
 אכיד ירתב אמליד׳וכ־יד ידכ
 יאהא יאה יאק אלו ןיקתיא
 הזדיכתמ ןיסלינהת אצו ללכ ׳
 ןיא וייחבו סהיכא תתימ רחאנ אלא תונוזינ ןכיא תמכה ףא :ןיקתיא אכיד יב ירתכד ךתעד אקלס אל :הזא
 אוההו היכב יעב אב רוע אמילז וקילו אריבינב אתיסא היל ןכיפכ אצא תוביתנב ןכירמאדכ וינב תא ןיזל יתוא ןיפוכ
 וזל וז ןיב קוליח תיכקתב שרופמ אלו והל ןיקת אנ־ד יב דחבד ןייבד הנקתמ הנקת ןניפליד :הינכ יעב אל ארבג
 יפיהו *התימ רחאלח דחו סייתמא יאק אכיד יכ דח אחליד ןיקתיא אכיד יכ ילתב^יח לבא והכיכקת ןיכע דחכ אמתסמ

 ׳יברל רמימל ךירטניא יכה םישמו ריכיד ידב ךית ןאכ ןיאו ןוקתיא אכיד יב ירתכ ךל אמיא םלועל :יאהמ יאה ףילי
 אלד אתכקתא׳תכקתישקית תלד :וניקת אמק אכיד יב ןיעמ ארקב אכיד יכד ןניפלי אתכקתמ אתכקת והימו ן:ת ןטסי
 איעב והימו׳ידלמ אכקתיאל יז אנש יאמו קתרי הכ בתכ אקד התימ קאלד ןירכד ןיכב הבותכל וז הכקת אנשיאמ ורתיל
 רמא ליעל ןכירתאדכ היל א ריבס הקורכ ןכ ןנחוי יברכ יברד בג לע ףאו תישירפדכ ןתכ יברד היתליתמ טישפיא אב לד
 ילבד 'ינתמ היתוקואל ןוכסי רמאק יכה וליפא ןנחוי יברכ הכלה יכל רמא יאני יבר רמא אנינק יכר רמא הקירז יפר
 חינמ סדא ןיאד אוה תעדה דמואד אפחטיפא אלא האשע אצ הכתח ןושלכ ותשאל ויסככ לבכתיכה :לכה
 יסבכ ןוהובא יקואד סושמ דמכ ויכב הל וק'קיש ידב אפורטופא התישעל אלא ןווכתנ אלו יתשאל לכה תא ןתמו ויכב תא
 אלב אתכליהכ ןכב ר והכיושד ילימ תלת יכהמ הל יכח ןחקלו הל םיפופכ ויהיו התעד דמוא יפכ סהח םסנרפל התישרב
 נניתעל׳תוא רחא ךליל לכה הל ןתכש אידהב רטשב בתינש המ ןיחיכמ ונאש יפל תמש ימ קרפכ סה האמכ ירבדד אמעט
 אבלל סישמ יתכ ןמקלד סתה ןכתל אה ןכו אפה הל טקנ יכה סושמו ךאיה אירבכ ןמקל יעכ אכרי יריימ ערמ ביגשבו
 והימו התנק רייש אכיא יא לבא ילטצטחב אלו יעקרקמכ אצ רויש אכילד ויסכנ לכ אקודו ךאיה אירבכ יחכ יהיילע יע:>

 הכק תמ׳ סא ויסכנ לכ הל בתכ סאד ןמקל ןנירמא ודובכל ךכ לכ שק ןניאש תעדה דחוא וב ןיאש רחאל ויסכנ בתיכה
 הל ןניסרנ יכה :ןירוסמכו ןיכלתככ וירבד ווהו ת׳מל ארי היהש וז איה ערמ ביכש תאילב ידימ רייש אצד ןניכד לכה
 ןטק וליפא לאומש רמא ידיא רב יאצינח בל רמא יאמ ןטקה וכב אפורטיפא אלא ואשע אל לודגה וכב אטי&ב

 ותשא : אפמטופא סושמ וכב/ הנתוי סושמ לקא רקא)וכב אטישפ :הסילעכ לטומה

 ו?<שע א1! לחנה ונכ אטישפ אפורטופא א*רא חאשע א1? ות שא1?
 רפזי-ג יריא רכ יאידינח בר רמתיא יאכ ןטקה ונכ סופורטופא *.1לא
 הנתמב חא רהאו ונב אטישפ םירעב 'יטומ!־ ןטק ונכ ולפא 'ראומש
 סופורטופא ותשאו ז־דנחמב דחא1? רחאו ותשא סופורטופא ונבו

 ותשא



 אי ר ארחב אכנ שממ קרס קירחונ זעי 4י?*§י
 ;1הזי לעבל ימ לצא השאו ןיחאה לצא לשאו סימל לצא תכ והל איעכיא *• הנתח סושמ השורג ותשא;**,

 * והלוככ רמא אכרד הימשמ אריוע ברו השודנ השאי הסורא ותשאמ רכל ונק אל והלוככ אברד הימשמ א: י ..
 לכ ול בתכש לודג ונכ אטישפ ׳יפ יכהו׳וכו ךאיה אירבב אכר יעכ ־• לעכה יכב לצא השאו ןימאה לצא השאמ

 ךיחא עובדל תא> ןנירמאדכ ודמככןיכייק ירהש דובכ םיקא ול וקלחיש אוה הצורד אפירטופא אלא ואש
 1 תא ית ןטק ונכ :ןווכתנ ודבכ,לפ אוה ׳עדה

 , . י * 1 \ ן התירטר'.!רומה ןטמ יחח •_ ודדר*ו אועכי^ הנהפב השורג ותשאו הסורא ותשא "לי7}א.{מכיא הכ״חלי ילמכל שק וניא אי
 ירצא שאו ןיחאה רצא שאו ינכה רצא תכ והד
 וה&ובבברו ימשס אנינר׳מא והמ 1לתה ,גב
 םר השורג ותשאו סורא ותשא□ רכ!ר הנ^נ איד

 . 'שאהפ רב<ר ינק והרוככ םא ברר יפשסיריוע
 'ירבב 'בריעכלכה ינכ לצא שאו *יחאה 1לצא
 "ןיןןגחשי^ר היל אחינו אוה ע רס יבשב ךאיה

 הסירעב לטומה ןטק יפא :ודבכל הצור ןמן
 השירפ :* אפירטופא אל א וא שע אלו ןדובכב 1
 רמוצכ׳וכרקאומבאטישפ: יניעב, רשדי ^
 לכמ רתוי יל בורקש ונכל ויסכנ לכי כ
 רחאל וףצכנ לכ בתוכה וא רתיי ודוב ,
 'וקמב קאד יל אטישפ םיתש ינהכ ללכ ןלוכ
 ול תתל ית>נקהל;אלא שייח אל ודובכלד הכתמ
 וינכ ןיאש ליבשב ןווכתנ אפרטיפא ותושעל 0.
 השוע ינא שוריפב רמול ול היה ןתמו אש

 סושמ ותשא וכבו ותסא׳יסרג אלו אפורטיפא סושמ סינכה םוקמב ימו הנתמ ןושל בותכל ול היה ■אלו א
 יצב ׳)קמכ הסאבו אכירטיפ׳י אלא האשע אנ ותשאל ייסכנ לכתיכהד תא לאותס״אהל אפורטופא סושמ

 קאו ימ לבאיאידהב לאומש הל רמאקד סושמ ונייה אפירטזפת םזשח ותשא אטישפ יחכ רחאק אלד יאה)
 דחיב ס?ל ןתנש רמאו וכב סישרפח שד ,.יניעב הארנ ןכ והנישולפנ טיקנ רדה איילהב לאומש והב ילייא א1 ,
 ׳חא יאהו הזל הצחמו הזל הצקמ ןתונ אוה אלהו סופרטיפא םישמ ונביאמא ןכ םאד יניעב הארנ ןיא)ליסככ לכ
 רקיכ םהינשל הנתמכ הסרפל שי סאו ויסכנ לכ ול בתכ אל אנהו אוכלסיפא היהי יאמא וכבו סיסככה לכב ה
 ןל בתכש ס־סכנינח איההב ודיאל אפורטזפא סושמ דכו ול בתכש סיסככה יצחב הכח הנתמ םושמ רקא ז; ,!
 *סכנה לכ ול 'תכש ימכ אנה ירה ובבל'תכש ינקה סא יכ ויכפל׳אשכ אלו׳יסככה ינח ןתכ'ויאל ירלס''יכבל רויש׳כי
 ׳בתמג השורג ותשאו הסורא ות&א׳ילמאקליפישל ימד אלד ליכ יל ׳ריהנ אל והימו אפירטיפא א| וא^׳לו יק
 ןכב סיקחכ ותשאל בתכ יניעב הארנ ךכ ןידה והימו ןכ*סרנ אצ ותשאו יכב :אשיר ךהל ה׳הו יכתק וא זא י* >
 ׳אשע יאל ןיחא ןכה הזל שי סא ק זח ותשא סיקמב יכבל בתכ:אפודטפא אלא האשע אל אידהב לאומש רז

 ןצירמאקסמא מייהד ותשא סוקחב'יפאי הסירעב !וטומה ןטק׳יפא ליעל ורמאדכ ן׳יקא והודבכיש ידכ'נפוד__
 ברדאד קל תא סאל דבכתש הצור וניאד ׳ופפורטיפא׳ושק רמימצ אכילד ול בתכ הנתח סושמ יאלו ןיקא )ל ןיא סא
 ותשא וא הסורא'יתשא' : אפאאופא אלא האשע אל יתשאל ),שכנ לכ בתיכה קירמאדכ הכלככי ןבהש הצור אמ
 ונכ היגה :ןהל ןתיל׳צור איה הנתמ אלא ןדמכב שסק אל והב סייג אלדןויכד הל ביהי הכתחכד לאומש הדומ ?שי:
 כ סא יתשא ןב תא ןיזל יילע לכיקש ןוגכ וא ונב לצ" רקא׳נהו יכב ומכ ישרויל דאר׳והש תמש וכב ןבו וכב ןינכ ק^ .
 וא וכב ןכל בתכ סא ליח יתשא ןכ וא.ונכ ןכ ותיא ודבכיש הצורד ספורטיפא א2 האשע אלד אטישפ וכבלו׳םכנ בתכ
 מ ותשאל בתכ סא יתמכ ןהש רחאו ותשא הנתמל ןווכתנו ודבכל סח אלד ןכירמא אמלעב רחאל שנו יתשא ק$
 ן ותשא וכדבכתש שח וניאד ןיוכתיכ הנתמל יאדו רחאל בתכ םא לבא סירקא הודככיש אוה הכורד אפירטםא סישט
 ןמייק ןהש סמא הניא׳יפא יתשא תא ויכב ודככיש׳צור׳דאדהנתמ סושמ ונכו סיכורטנפא״ישחיתשא ותשא)ונכ יל׳ארנ
 ותשא ; וינכ תא דבכל הזבתתש הצור וניא ותשא לבא סמא איהש וז סנו ךיבא תשא תוכרל ןמא תא׳ישרלד דובככ
 כ'*ע ן ןיידע הסינכה אלש ינפמ וזו השריגש ינפמ וז הדובכל ששוק וניאל הנתמכ השורג ותשאו הסמא
 אתלא 0 חתפה לע ורזחי ס כנהו ונוזי תטבה ירחאד ןיטפומ סיסכנ ןינעל ןיששוקד ןיאמ ונאד ןויכ סימה לצא תג

 יכ לכא םיקתפ תיזח {ינעל מ ה אמליד וא אפורטופא והאסעד רמימל אכיאו סיכבד ארקית תמכל ארקיל קישייחד
 ןמ יק ןכיא ייח אד ןויכו ויחא אלא באו סיכב ול ןיאש ןיק אה לצא השאו ודבכל שק אצ וינכ הידככיס אכדנ יאה
 אפורטיפא)הידבכיש הניר אימד ופוגכ ותשאד ןומ אמליד וא הל בהיד אנה״כתמו׳ודככיש ששוק וניא ללכ ותפאמנה
 הדובכב ןמייקש היכב הודככיש ידכ הימש אפורטופא אחיכד הכממ סינכ היל ווה אלד לעבה ינב לצא השא : היווס
 ימ לכו באה תשא תוכרל ךמא תא ארקד ארותימ אלא ךכ לכ הדובכב ןיכייח ןניאו תרחא הסאת םינכ ול שי לכ(נ
 לעכה סג ךכליהו ולא והודבכי אל סא דיפקת אל איה סגו ותוא ןידככמ ןיא סא דיפקמ וניא הדובכב ןמייק קיאס
 :הסורג ותשאו הסורא ותשאמ דכל ונק אל יסנ שמק ךנה )הלוכ אברל הימשמ אכיפר רמא : ןוכיא הנתמלו ששוק וניא

 יגילפ׳תלעב׳נרבסבו לעבה יכב לצא השאוויתא לצא הסאמ דבל ינק יסנ שמק ןנה )הלוכ רמא אכיד הימשמ אריוע ברו
 *תשאל ),סכנ לכ בתכש אירבכ אכר יעב : אינק אריוע ברל איגק אל אכיכרל והייכיכ אכיא הדבל סינכה לצא תכו
 איה הרומג הנתמ קילחא י" התימ רחאלו סמהמ יחנ יא ירמגל סויהח הנתחב סהל בתכ סא לאומש ידייאד יצה לכלנ

 ןועמתסילד :ותמיאמ הגדככיו אוה יאק אה הדובכ סושמ יאל

 א חל ׳־ ■

 אדו א^יהד
 רמאק א״הה;.

 ופורטופא אלי׳
 סא*/ל

 ןבהש הצור אמ•
 ?שורג

 חאו
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 הב״טיג ׳ילש!. ס:״״1
 ראשה (מ התביתכ
 רמוא אטישפ ^*!לק %אמ׳ית
 ,ייכ הצ ןתנשכל לקד 4ב

 |א םיכס י/יס תמא-הדשל
 צ ןימזתיה ,לבת אצ השלס
 הבז/לכ ליטתש דמיל, ןיעעל
 א* תזריפ הל שיש׳לש תיאת
 ת>דש ראשמ התביתכ הבוכ
 גירש יפל םילכ ;הב הל ןיא0
 שיש דשבי לית הביתכ ציטיל
 תינהיל ׳ליכי הניא תמיפ הל

 ,א םינש יתש דע התביתכמ
 מיתחיפק,ןהש השצס

 ללכמ

 ;יצ- *להנויתצ י^ד ^ מ־יי־^^,^^

 3 יאק אה אחנכ *דגא ה>4׳כ ןועמתשי1?•?
 ז־ריר 0>*חינ ימנאחכאמרירואוחיא
 כח1נה ש ח אתשה נ תילימ ןועטתשי^יד
 ז3 ז־דהנוהב הנוג ותשא1? ויסכנ תחיפ
 *־חנוג הינוידו שילשיר הנמומ1? עקרקה
 )תשא,לוי3בנ *>כ בתכ ראשה ןמ התבוחב
 רקת םוא זעי׳-יא >כר בוח רטש !׳1לע אציו
 וא סימכחו החכוהב 1?ע רומעתו׳תנתמ

 ז־רז־־ונתמ לע דומעתו התבותכ ערקת
 יבר רמ.-^ו ןאכמו ןאכמ החרק תאצמנו
 תככ רבדה עריאו השעמ םותחנה הדוהי
 שכימכח ינפ1? השעכ אבו הלב יתוחא .
 ן~ככ תחרק תאצמנו התנתמ 1?ע דומעתו התבותכ ערקת ור״א,
 א נק בוח רטש וילע אצי אל אה נ,ח רטש וילע אצד *׳ 3
 סופורטופא אלא האשע אל תרמא אהו ערמ ביכש ב אמיליא ""יי,
 ו,־ילובכ הליקוכ אריוע ברוערמ ביכשב םלועל אירבכ דאל אלא
 יפזיג□ רב ףסוי בר רמא חשחג ותשאו סורא ותשאב ח1)ילומ׳ריי־ו

 הל בהיד סיסבכ יהממ לכא 31 ׳ א1לי ארמימל (אכפו ןאכס תחרק
 יי חל אבי אתש הבל לא תנתמ הייאד :הדיל יאכ םנח תנת חבז ליאיה החיוחי ייו״ 61

 י׳בד ןמכ ךכליה םייקתהל הלרשפיא סל התנת" לע דיחעתי : ףירטת אלש םיסכנ יגד ייול' ,היינ/חד תכיתכ יבפי0
 אהד העש התזאב התייה הרימג הנתת איההדהתיל תיעעב הליחת ;הימו ,איחיתביתכ יקית דכ3יה ,כיחב

 ןיכב : הכננ אז.י בהלי ןאכמ ביח לעבד העש לכ קרשכ םיחתפב אכר רמא-־ו י״זד ^י!5 תאכמנ הנתח אייס
 רחזאתז הנתמ םדיקש יכיח תיבגלינבד ביח לעכ אכ ךב רתאו תסכנ לכמכ הל בחיש י.. ק * מ ?מ ?ב יעב
 ימימל אכילל אינק אירבכד הכימ עמשי אירבכ *אל אלא\• : אפמטיכאהלכ
 *הליכליעל ירמאלכ זהליכב יקימ איריע בל : אירבב אלנ לאומש ילייא ערמ ב-כסדי אי־? יא ^ ח1כ*י 1התביתכל
 והימזהשזרנ יתשאוהסמא יתשא זכייהיכתקלזתשא ךה כ״ה> השירכ יתשאנ הסמא ית&אנ^^7 ה^פאיפזיטיפא
 ססמא יתשאב הל יקימ ארדע בר ימכ אתיצ ,הלטב הל יקימ ארי,ע כ ך אדימלת רמאמ יח.,* *6 סינבהוכא *0*י כ הל י^ח,השירג יתשאז הסירא יתשאכ ימכ א׳ניכו אה אישק יא)יכתק ארל רמזר,?ו.כ?ה \;ח תכ ,?,'היגכ?
 אהל אמקיאל אכיל םינבה לכא תבב,ליעל תישירפדכ דיחל סיכבהלכא^ ^ שיעמד*
 א,שיל אוהה ט יטה ימ,טק,ן־ליהוט ונק ,הלו ־ ימא אטלד ה-משמ אריט טי ליעצ ״״! ״,'3״ הי ה0'ינ ״״*
 סמ,תמ לע דו״עת.התבותט ערקת הטלה ןמת,טר ימא :השוינ >תשא1השויא ותשאב הל '^(יי-׳יף׳י
 והיתי הנתמט הדיצ ,אנד םושמ םלכא דובעיש הלמ" ייהש ט,מ לענל המדקש1 עא ס^נ, .,?1 י״?י,נ ״ !*י י
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 ארחב אפב יעממ קרפ ץירחונ

 סי תעדה דמואמ אהד אכדמיא רתכ ליזא א'*ל ןמקפ3רז
 : הנקתה ליבשכ סיסבכ ינה דמעיש הלקמ א ) ד רתו] מ)
 'וכס ינאש ליכשב הנקמ תעשב'ריפ אל ירהש' ^ל>י עיגקמ
 פעא׳כדתוא וניהעודיכ ג זז הנתמ ןתוניכת *גטי%,רמ*

 שריפ0" ומק,*#0 תרייו תלק
 רתבנ'היכ#מ> :ימל
 ןמקכ 3ר 3י<־א ז4גלמוו*

 חיכד5ו0[ןזיכ^רקע> רמןיקל
 ה סיממ הבת>0 ^ה3 הי)
 הנמיהתיהיאד ן4)ק ק;פי7יל
 יכה'ו?מוהלע3 >34 קגוותחו
 איההכי ייסכנ )3 ה)
 תנותכ טעיש הצקג׳י הז^גה

 בוק לעכ יתא יח הי>ין*ו
 $ז©יזק א ל יסכנ יבה) *ץ*יגי>

 האיפ תכסמכ סתה ן-י? ;
 יעכד׳ושחי ישילש קרפ ף>?ב
 שקנ ךאיה אירבב ו*3ד הלגנ
 בתטה הל ג׳ה י• יכה ד׳ט ה)
 ןיכו לכ״יסרנ אלו וינבל וייו>3נ
 אצו והש לכ עקרק ותשאל
 התכותכ ןועריפל סא שריפ

 'דביא : הכתח טסל סא
 הדביא הדביא אלתכזתכ
 ירחא םיסכנ הנקי סאש שתמ
 ןמקלדכ תומה ןהמ הכנת ק '
 דיתעדניאכקד הלכתכאהד \
 ,ביתכ דביא א^יבקימל אנא /
 הנקי אל סאש יסכנ ינהמ
 ירה סירקא םיסכנ לעבה

 '4הש ירה אינחהו אנדמוא רחב ןמחנ בר
 חכוימעו וננ חכש עבשו םיה גידכיד ונב
 וז־רנהנ וננ אב כ חאו םירחאל ויסכנ לכ
 וחנה כ ןיא םוא 'יסנכ ןב ץעבש ר הנחמ

 ןכרכ אל םיק וננש ערוי חיה ולאש גח□
 'יסנב ןכ ןועכש׳רב בלה ןמחנ בר רבאו
 אלד הדע׳ופיחד חיר אחינד סחה ינאש
 סחה ןנה םיכ בנוהנהל הלהינ הניבתנד

 לכ עקרק ותשאל הבו וינבל ויסכג׳תוכר
 קרק הל ביכר 'ופמ החכוהכ רבא והמ
 הנימכ בר רמא החכוהכ הרכא אוהש לכ

 קלחפכ רבא לאוכשו חרי לע ןהל
 'םאנינחרניסויר תקתוש זי״ויהו הינפל
 ילוקבו יהנו,רככ הז עקרק ילט הל םואב

 םא'םוא יסוי ינר ןנח ןאכ ונש הנוהב

 ג ר
 ,•צ*י סרירנ רלכיני יעפ הלנקי הכיעע ח׳ןוד ללנוי

 סיל אנת ת או 'לעבליתישע תיו עקנ רתימל
 יאמ כ'אד ל יי יגס אדירג הכיתככל ׳עליד והייורת יעכד

 ח'תירכי לע לקהל אבש עמסמד יסוי יכל רחאקד ע׳עא
 *ביתכמ אפידע הלבק אהד
 אלא יפט ׳ימקמ יסוי׳רכ׳או
 שקו יעב והייירת ק ת יאדו

 ?ביתנמ אפילע הלבק יאל
 רמימל דיהי׳ר׳רטציא יאמא
 'תאד ןייכ'לבק אלו סש התיה

 יחנסכשרוסש׳תיה אל י 'לפק
 אלא לאומשכ ןמקנכרד שריפש
 ןזלקנכרו ןככרד כ 1!{!ומשש
 5׳ינהחד 'מאקיסיי׳רד אבילא
 כ'א הלבק אלכ דוקל הביתכ
 ע״עא הלבקיסמ׳ר קנ יאחא
 רחיתל היצ ייה הצ בתכ אלש
 יוהד לבק אלש פ*עא הל תכ
 <רמא הוה יאו רתמ שודיק
 הוה ןה ןדש הלבקו הב תכל
 הביתכ ק׳ת קיידו ריפס יתא
 'ביתכ ינסח יאד יעב הלבקו

 'ר׳מאקד פ'עז> יאמ'דידג
 אלה לקהל אתאד תסמל יסמ

 אתיליע *• ןייש ןה
 הרכא הלבחכ אלש פ עא הילע הלבק

 יסוי יבר הלוב תיבו יעכ הלבקו הניחב רבס קי תר ללכמ התבוחב
 לכא הילע הלבקו םש •רתיהש א׳דכב הרוהי׳ר רמא אינה אהו איה

 הלבק הילע יילכ ק אלו םש התייח
 אל וינבל ןתנש ילאחס׳דיספסי

 לכ הלו ןהל קליתש ןלגכו ליזאו אתעט שרפמדכו יהש לכ עקרק הל סנ ןתנו ליאוה זז הנתמכ סהל קיצרתצל דוע הכנפ
 ןירפ אקו :והליכא יתכ אתזיכ אלקידא אתקכד ונמ ןחקל ןכירמא ןתוא קליח אלש אלקיד דק וליפא רייש לכא ויסכפ
 תייקדכ ,יכבל תונקהל הלס רדיס יל הנתנש ןנקיסע הדי לע ןהל הכזקבכר תא:הימתב >כ אוהש לבעקרק הלבתכד סוסמ
 םילכ תיערמ" הכיאו איהש לכ עקרק הל ןתכ סנו סינכה תו כזב הלדתסמ אקדמ אתלימ אקכימד הניק לס ויליכב ןל
 'וכפיסה ןהל הלקמו התכיתכ ןהמ ףורטל לבית אלש יז הנקמ ןיכיקיזיהל םלס בלכ סהל תיצרתנ יאדו יתיתאכיאד ן ויפ

 אלא הדי לע והל הכזמ ןיא וליפא רמא לאומשו : תוכנל רתא סיקח אצמת אל סא תגוקכ הדיספהו וללה םיסכנה לעפ
 איחד ה אל יהכ הקיתשו תיצרתנ איהש לכ עקרק הל בתכל ןויכד תקתיש איהו יינבל ויסכנ בתכש העשכ םסל המיה•
 סס ,תייה אל וליפא רמא אכינק רכ יסגי׳ר ־י הלעבל חיר תקכ תיסעל ידכ אלא הכיא הקיתש סילכ הל ןקכ אל סא לב(*

 ז ■ . , י ךכבו
 ןד ןט׳תימל כט שיקל םירדכ והד לככ הל אחיכד׳שכיל הציר השא אסיל הצור שיאהשמ רתייל תיכיתכב אחעט׳רפחלכו
 :סנקב באל יל ןיא הביט השימ ,והש ליבשבד היבג ןניציקמ אל הולל הביט הסיעש ביק לעב ראש לכא ילחרא ביתימלמ
 פ עא הל תכ האיפ תכסמכ איה ךהד אפיסי התכיתכ הדביא הל בתכ אלש פ עא הילע הלבק םא רתוא יסוי ,ל ג ק
 סע הרומנ הלבק יעכד קיתל יסוי ל היעמשד ללכמ: שוריפב דובעישה םהל הלקמש הילע הלבק : ,יסרג אל הלביק אלש

 לביק כ״א אלא התכיתכ הדביא אל הל בתכשפ עא׳תימצ יסייירל היל הוה יכה ,תאק דוקל הביתכד אתיא סאד,בד

 :ונליתש הת יצ נ לתנ וגילטציא אסיל יריית דוקל ;יכיתככד סושתנ יעכ אה וא אהואד׳

 %1 הל



 ארתנאבכ ינימש קרפ ן^חונ שי יעג^סוי־

 אתיירבכ יסרפל הדוהי ׳ר אתא קת ירבד ׳וב יתמיא הדוהי ר ׳א
 ;הג?שכ סש התייה) הלבק אכיאדכ הדוהי ר הל יקומו תכלתכ הדכיא

 % , ׳א אלא המייקל הנתמה תא קיזחמו וינפכ ונוממ ןינתמש הנור םדא
 ת3בי(י 4 • תקת!ש התיה אצא הילע הלביק אלו סש התיה לכא םימכח ילבד שרפל הדוהי
 ;>)עה5 *;רישע תור תחכרמימל ינמ ם5 התיה חלו הילע

 "תכותבתרנא א1? םש ההיה א4)!היייע1לבק
 ןמחג ברל אכר ירא אהכויח והלוכר אתגויה
 *יגנינח רב יסוי ינר אה לאומש אה בריאה

 ןויב ׳ רמוא ינאש ל א היל ארינס יאמ רב
 'סחיא'תבותכ דבא םינכה ןיכ ףהוש תאשעש
 ןמחנ בר רמא ימוינס רב ףסוי בר רמא יסנ
 יתבותכ הרבא םינבה ןיכ ףתוש האשעש ןויב

 ערכ 'יבשכ ןנירמא ימ ךאיה אירבב אכר יעב
 *•־■מרכב לנא הלחמקוהיל חילר אעריד אוה
 היל היל !והימ׳תשח מליר וא ינק ררה רנס
 ונירפו תרבל אגלפ והל רמאו אוהה וקיח
 ןמחנ בר 'לקיא יריפב תחיאל אהליחל תרכל
 א ׳ ארסה בר היבגל ארוסל
 רינ>י!יכה ל *א יאמ אנווג יאה יב היל רמא
 דחא לקר אלא הל הנקה אל וליפא לאומש
 א חיל רבא התבוחב תרבאזיחוריפל
 הפונב הל >נקאד םתה לאומש רמאד רמיא
 אלטלטב היל רמא אוה אריפ אבה אעראו

 והח אניפא אק אל יאדו״לטלטמ חרטא אק

 ; יע3 זיצבקוהבעי3 אמק אנתל ןניעמש הדוהי יברדמ
 א)ז הכסמו מ*>פעקיק ימנ הל בתכש סיסבה ןיכ ףתוש

 ןנהטלתאד תיחכ ךנה לכל ןניכ ינמ אלו
 יק)• ר^ קד3יאוימ}גןב הביתככ אלא ליעל יארומא ןכה

 יןקד ->3קד יסוי דל והימ יעב ימנ הלבק ק תל םישמ מ ה
 3יע37ע ימנ ך*יפימ1 אכיח הלבק אלב׳ביתכפ אדתכ היל

 ידג^ל ךירצ*;>3ט0 הדביא והשלכ קירק הל׳תכד ושמ
 /כידכ ןמחג הרו ^ותוש איהז הינפל קלחמכ יסיי רל

 קלחמל ן7יבו הלכקכ ןא׳ביתכב היל יגפל היל אריכס יסוי
 הן*עע ירהו:תלחיח ךכיפל תקתוש איהו הינפל

 הי) ז*בימחד ;גי-מנ סינכה ןיב המצע ינפכ קלחה קלחל
 הציקמ קכב\ ק)חמש ןמכ קלח הל יחנ קלחל ויכבמ דחאב
 ייעע פ) קגקב בר> ; םיסכנה־ ןמ דובע ישה תלחומו ול

 )•קכג בקב* /**רפ ךוליה אירבב : אתא לאומש ירבדל

 עהה ןיפ ^רון הזל/^1׳ץוהש לכ עקרק ותשאל בתכו וינבל
 זלוה ערע 3׳פ*3 זל)9א ימ .^ ,א התב1תכ הדביא ימ

 /*הלי ;))ה ׳חפנה לעש התביתכ דובעיש הדביאל
 זהו^ר/מי ׳דהש־הלע;} ויהי אל סגו רתוי םיסכנ היל תילד

 הארש דע וישכע וסיעכהל יל המו יכקימל אנא דיתעדו
 'הדב*א.אל הקתש יכה סישמד ןויכו סיסככליע הנקי סא
 רדה׳מל־יד אתעדא אקסמ אלו היל תיל אה הימ תשה אמליד וא רחמל וא סויה ןהמי^ורטתו יסכנ יצהת׳תצותכ דובעיש
 דובעיש והל׳צחמו ארמגו תלרתכי היל ידיא ייולוא הקיתסיאלח יאלו אלא תיחמל הל היה אתעלאיקשמ אלד ןוטו ינק

 םיסכנ ינה לכ דובעיש אלא אלחמ אל התביתכ בוח ירהש ןמקלדכ ןהמ הכנת רחמלו סויה סיסלכ יל ואיבי סא'ימו
 ילק וליאד היל אטישפ אברד רקיעו יניעכ הארנ ןכ ןהמ דוע ףורעת אלד הדיד הליחמ יכהאו הלחמ ויכבל ןתנש
 אטשפיחד אתגימד תיעט)אל וא רחמל ינקד סיסכנמ אייכגיא איעפמד ישלפחד תיאו ןמקלדכ והייכימ אייכג סיסבב.
 'להכ ברל היל אטישפ אכדל היל איעכעל אתלימו רתימל הוה יכהי וקית ימימל אדומלתד אחרוא ואל אצהכ ברל ןמקל
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 בשח תלריפ כה7 ףורטבו ר)זזל/ל ^ 91\1> 1ץ>1> ^1111^1 רת ז>)י1 ע ץ י^׳ ך'-<-י
 ׳תה ןנישרפח/תכותכ תאו ןתלטיכ הל ' יוארכ יתשא תינולפל זיז םיתאמ וכת ןיקריפב ןמקל׳ירחאדכ התביתכב

 םיתאמ ןתיא סאש הנוילעה לע הדי הל יוארכ רמא אל לבא התבותכ דבל ןתלטזנ הל יוארכ רמאקד אתריתי אנשיל
 ?ליי ! י " .

 התבותכ׳
 אל )יתיריפל ןליח רמאקד יז׳ו,יז ןילפוחזל תי 'יע-׳*׳ *• י•׳-׳ '*־1ו׳״ ן׳• ך׳ 7׳ץינ־ ץ*י7 עקרק-י םינעדי ץפ ךגי׳" 4׳•׳״*׳ ׳ך
 יכה'יפא יריפ היכ תיל אתשה)שכישכל הלש וניא ןליאה ףמד ג עאד אוה אתיכר אלא ןליא אלב יירבוחח תוליפ טעמל
 תוריע אהד אמלעב אריכ אבהו : עקרקל ןירבוחחו רבכ ולדגש והייפמ תיריפ הל יכקאד אכיה סכו ימד עקיקנ
 "חלק ינתק׳יכתמבו הל יכישח אלד התכותכ הדביא אל יאדוד ךכב הדביאד אניתאק אליצטיטמזןל יעבימ ן'שיצ1י
 1 4 י אוהה ;יאנימ יתיעכ םילכותחד רובס יתייה לכא ילטלטמ אלו והש לכ



 י אדחבאבנ *עט# ?י* אחונ ש> ח ר
 !ידה ןמו תוכבה ןיב ףתיש האשמ ונייהד יתשאל אתליתייייביגה יתכל אתליתו תרכל אתלית זהל רמ תד מ ש אוהה
 התבותכ בוקמ דוע ףירטת אלי אדובעיש והל הלתמ ייהש תמכל באה ןתנש אתליק ירתיכהמ התכותכ

 'תלימ יתרתיאו הלס דמעיש הלחת אל סיאבה ס־ספכת ירהש ןכ ירקא סירקא יסכנ ה-עב הנקי כ א אל^ ייץס
 גחב תא"רמ באהש השליו רזתו וייקכ אתכבמ אדק אכיכשד הנק יזק ןמצע םיסכנ יממ אלא םירקא סיסכטה?! א)ל
 * ג אתלית אלא אתתיאל הל תיל רמיתל יפפ בר־מת י*־ •

 הרביד חקליתו תרביד יתדיח והד רכאד אוהה
 רבס חריתגכמ אדח אכיבש תיתאל אתלתו
 ר^א אהלה אידא אירקשא^רמיפליפפבר
 ***'־לקש אל ימ ינק רדה ו4א א גחכ בר הי4
 \קש ימנ אתשה אידקשינק רד4ו ולאר ןויכ
 ז-ריגב^ו חיחהיא1? היסכנל והניגרפר אוהה
 הל תילרמימלאגיכררבסאלקירדחרייש
 תיל יא אגיכרל רמיי בר לא אלקיר רה אלא

 אהחגד ונפ אלא הל חיל ימנ אלקיר דח הל
 בר דבא היסכנ והלבל יפנ אתחנ אלקרל
 םא רחאל ויסכנ לכ בתכש ערמ ביכש אנוה

 ואל סאו השחי סושמ ןלטונ ושרויל יואר
 מנ4 אכנג ןמחנ בר לא הנחמ סושפ ןלזנונ

 יא ךל הפל

 ידימ הלתיל הנקו רזקדאתליתאהמדהלעכה3הזי'ל
 ןמצע םיסכנ ןתואמ אלא ודיל אב רקא םוקממ אל י׳יהס
 אל כליהו םהילע אדוכעיש השאה הלקמ רבכש^מנג!!:
 'ירחא׳יסככהכק ולא אנהכבר ל״א : ה3 י־לבמתיג-ירדק
 יהנד הל תיא יא־לי אההימתכ השאלה).ת*3 !הה *יתכ
 בוק ןהיניב ףתיש השעש ליבשכ תינכל אדיכעית !*לזימד

 ןוגכ ףורטל םוקמ אצמת סאש הלתת אל אהי> הכיתה
 יכקימל אנא דיתעלו ביתכדכ םהמ'ופרוט םיסכנ הבק׳/:
 ינק רדה ולאל ןויכו הל בעתשי אבל (ידיתעה טימגש
 ןל ולפנ יכ יחנ תשה השאל הל תיא;וישירוממ^ ד/יאדז*ת
 יל המ ןמצע׳יסכנ ןתוא יל המד הל תיא ןמצע׳יסנוג קנאמ
 לותמלו תמכל הנתמה תמקהל תינלתנ םאת םילקא
 ׳וקמ המת סא ידימ הלקמ אל אהית הלעב)הד3בע׳/:יי;י)
 קוליח ויסכנ לכ והניגלפד אוהה :הבלהי$$ :>מג)
 ףתוש האשע ונייהד ערמ ביכש תאווצבז וטב)
 רבס ;ימל שריפ אצש דקא לקד ריישש אל* וניגפי ןיב
 אלקיד אוהה אלא הבותכ רתוממ הל תיל רמימל יביכרו
 הלחמש 'ינכה ןת׳תבותכ הדביא אלקיד רייש אל יא אהד

 יתב אתשהו ןהיניב ףתוש תישענד סושמ אדובעיש םהל
 ביברל דחיי בל ליא :,לקדה תא ףירטת איהו םינבה וכס

 יבה יא ןהיניב ףתושהאשעש ליבשכ זהל אלקמו ינירקא םיסכנ היל תילד העדיד סושמ םינבה קלחמ הבותכ הל תיליא %
 $ היל תיאד םיסכנ יכהמ הלקמ הת בותכ לכד וישרויל והל הלתמו לקד יאהל היל אעדי אהד הל תיל ימנ אלקיד

 רחיתל ןל תיא יאמ אלא קלימ אלש לקד ותלא ןמו םינכל קליחש ןתואמ אדוכעיס לותמל יל המד ףתוש האשעד סושמ!
 ןמכ ונמיה תייבגל תנק םוקמ הל תינה ירהש א תגותב הלקמ אלד סושמ ינייה ונממ ףורטל לקדא אתקכ םעט המאמ.

 הל׳יכמ היהש יפל ונייה הרעריע אלייקתשד יאהד׳יככה קלתא ימכ תחב לקדא׳תקכד וגמו וינבל 'ולתל הנר אלש לקד יאה
 אלד רתומה ןהמ ףירטא)םינבה לע רערעא רדהו ונפרטאו לקדה תא ד״ב ומישיש דע וישכע רערעא המל 'רבסו לקדה
 יבג ליעל ן ל אקפסמ אתעט יאה סוסמד ידימ הל קיבש אלו םיסכנה לכ קלקמד אכיה אלא הליקמ הדיד הקיתש איוה
 תיכגל םוקמ אצמא סא הארא לשא דע וישכע רערעא המל ארבס ינק רדה רמיחל אכיאד ןויכ אמלידד אירב
 ב׳הו ואל סא וליא לע רערעת סא תדמועו הייולת אלא האדוה.התיקיתש איוה אל הקתש יכה סזשמד ןויכו רקא דצמ
 ויסכנ לכ תיכה ערמ ביכשד אכהמ ןניעמש אתשהו רתיקה לע קועצת כ חאו אקתש יבהל ףרטימל ידימ הל קבשד ןויפ
 הלו .הינפב סירקאל ויסכנ לכ בתכ סא ה הי הרערע ,אלו הקתשו והש לכ עקרק ןתנ הל סגו ותשא ינפב וינבל קלקח וא
 סדביא׳ייכה ןיב ףתיש האשעו ליאוה רחאד ןמחנ ברב ןהמ ףורטת אלו׳דובעיש ןהל הלקמ ירהש ונק והש לכ עקרק בתכ
 לבא וישריילי יתשחל ויסכנ לכ'קליחשכ מ'הי םירקא םע אנש אלו וינב סמ ם׳ל אתליוי אילתףתיש האשעכד התבותכ
 אלו יסכנ )הליכמ יבגמל אתייני ירדה אלקידא ארדהד ונמ ימל שריפ אלש והש לכ עקרק ונייהד דקא לקד׳יפא רייש
 אלו סינכה ןיב ףתיש אירקימ אל עקרק אלו ןילטלטמ הל ןתנ סא לכא והש לכ עקרק הל בתכשכ אקוודו ידימ הלחמ
 בתכש יסכנ יהנהמ התבותכ הדבאד מ'הו ןנירמאק ילטלטמ ןמקכ בר רחאדכיסכינ )הלוכא אתחנוידיח אלקמ
 'רדה וייחב ייכבמ׳קא תמש ןוגב וינבל קליחש ןמצע יסכנ )הנהמ וליפאו ינלרקא יסכנ ינק יכה רעב רדה יא לכא וינבל■
 קליחש אירבללבא ליעל ןרחאדכ ערמ ביכש אקוודו ינקימל אנא דיתעד הל בתכ ךכש התביתכ רתוח והיינח איכגו
 לחיקואו ואל טא יסכנ ןתיא לעש אדזכעיש והל הלתמ יא אכרל היל איעכיא אה והש לכ עקרק סל סנ בתכו וינבל ויסכנ

 סיפתד ןאמ וקית ןיד לכבד הייארה איבהל הילע השא ונייהד וריבקמ איצומה ירמא ןל אקפסמד ןויכ ךכליהו )קיתב
 ןמקלדכ ירייח הקולב ןב קקמ רד בילאד סושמ׳וכ רחאש עלמ כיכ0 אצוה בל רחא : היל תיא ינק רדה יא והימו סיפת

 *ריפ אלו םתס ו סכנ לכ בתכש : אל יא הקורב ןב ןנחמ ר היכ ירייא יא ליעל ןל איעכיח אירבב אהד עדמ ביכש טיקנ
 םינבה ןיב ןב ןוגכ ושרויל יואר הנתוי לבקמ יתוא סא ןיאור :ינולפל ייסבכ אמתס אצא השורי ןושל אלו הנתמ ןושל אל

 לכא'נתמ קשל שריפ אלו ליאוה ןמכתכול שירוהל אמתסמ ושרמליוארד ןויכד הקולכ ןב ןכקוי׳רכ השולי תליתב ןלטונו
 היל ינקמ אל הוותה ןח הספתל השוריכ אחקואל אכיאד אכיה לכ ךכ ליה תירי אק אלמיחד שרפל ךירצ ןיא השולי יכג
 'וצומידא ןיאד רמאק ינולפל ןיכותכ י;סכנ ךחרכ לעכ שריל יואר וניאד ואל סאו:׳תיירואד לקכ רקעיחל הנתמב אמתסמ

 'שוגי 'ושמ ןלטנ סא גימ ןל קפנ ;אמ׳רפמ ןמקלו'כתמלשח ןלטונ ךכלו השוריל אלו ןימיא הנתמלו ייעמ קליטב וילבד
 יא !ימ ןיאנר רמימצו ךירבד םתסל ךל התל טנג אצכג ן הכתה סושת וא
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 ארתב אבכ
 יניטש קייי . זילדונ שי

 ,".**!.,י־־ דיי־י ״,ל ,״,״ ,״ י א ־ £"1'►"י6 ־ *״! *.

 —* י* ייי־י י׳״ *״״י״~ ־~
 ^היוידיחרנאבואו ליזאו ^ .״״_ ,

 כ ,נ ןנחוי יברכ הכ^לה אמיא ,רקורב ןב ןנחוי רכ ךל אריבה יא
 אה יכאפריר אלוא הקורכ ןכ ןנחוי רכ ךיתתעטש אהר חמורב
 *'**י ןאמל היסכנ היל ורמאו בינש אק הוהד אוההר תרמאק

 ושרויל יואר םא הלע ןל תרמאו ןאמל אלא והל רמאו אינלפל
 יבה ןי־יא ל א הנחמ םושמ ןילסונ ואל םאו השחי םושמ !ילטונ
 ל יוארסארמימלאבררהימקאבארכאדאבריבס אנימאק
 ;א ייםכנב הגוזנ ותנפלא ןיא ואל םא ויסכנמ גוזנ ותנמלא ושרויל
 ונוזנ ותנמלא חרמא אתיירואד השוריכ אתשה אערנ ערנ יט אכר
 רב אחא בר חלשדב א ברא אלא ש כ אל ןנברד הנתמב ויסינמ

 היח םאו ינולפל ךירחאו ךל יסכנ הקורכ ;כ ןנחוי ר ירבדל אועיר
 הנהמ ןושל ןיאש םולכ ןושאר םוקמכ ינשל ןיא ושרויל יואר ןושאר
 אהו ןמחנ ברל אכד ל א קספה הלקא זזשןריו השורי ןושל אלא
 או! ,ה קספה הל ןיא רמא אנמחרו קספה הל שי רבס אוה הקספא

 ידוה וזערויל יואר ןושארמלפל ךירחאו ךל יסכנ הירבחל ל אד
 רמימל אנרר 'ימק שיליע בר רבס עבת אק ינש אתא !ושאר ביכש

 ואל יגייד יכה אתצצחר יגייד לא לקש ימנ ינש

 'לפ>י0._
 ץתיוא בג$ לי/א>

 טקוי יכן3 ז*ייבק7 ןניעמש
 ן?קן1'*ך>יע )הימ)

 ?יה כו*ד ק,רן*פךנל אל
 י3לה 4*>ר}ה )׳ריפב דמלל ךל
 ן*קקוה7 ;הקורבןכןכחלי

 ;רץ9ג קיה ביכש
 ו*ק ןאמ מו1>ןן*>ל אלא

 *והו אוה ייוסנ ליקס
 ן) ייקהנ קיל דמאדןאמג

 ז)קגירי/׳י״למןיקד^קפ^.ן;ייה)
 ן)עיר>ין4ו ; •>*>6 ׳3 המ^יכ
 םק וה ינס ©>ק>>3פמ ילע

 קתירי׳וה >*רוי)יוארו ןצללמ
 העא־ד לגהמ ׳והוקלס^

 עי* ן)יי/יענ ןקו ן אה ל
 ^רו"• ז*/המכ3י/:*,־>מ)של

 , רי ץ*} ,ןימשמ
 יוה £•>0 י;קלץק^ען ק-ןלו

 י3* ן׳ייק^ ק־עין? ילסל
 /אמל קבימן)*אןיענ

 אגיתאק י>ב יבהןיא ;יעוחשאל
 :י י?^מי יוק ןגמיזזתוריהל יתאב םתס ייסכנ בתיכה לע

 )גידמלל אכיה כר אב התל הכימ אקפכ יאמל הישירעל אפרד הימח הכהא רכ אדא פר רכס : הנתמ די ןיומי״
 במלא ןכתלכ הזל שיריהש ןיסככח תניזיכ תמלש יתנמלא אהתש ?שירי קשל ייהד אכ)ה פר רמא יכהל לשרמל ייאי ״?
 ןיאינימ ןיא ןנתלכ ןהמ תכיזינ יתנמלא ןיא בישי הנתמ םישמ ןילממ לאל סאי : ןישרמ רמללכ סימלתי יסכ־מ "ילחנ

 ה;הל יתיקל ןיצלכי ןיאל בנק יל ןיאש רכד ניזמ הנהל סלשמ סללעה ןוקית ינפמ סילבעלשמ םיסכנמ תייביל השא ן1ז"?
 ןנבררמ אלא הניק הניאש עריי ביכש תנתמכ ינתכש ליבשכ יכז אפר ל״א : סילבעישמ ייה רכמ מכ,ד תמ יד

 : יילע לתעל ףרשית א *ש ילכ ןיריסחכל ןיבלתככ ארבל ייהש איה םימכח תנקת אלא התימ רחאל הכחמ ןיא ירדמ

 ישרמל ילאל סא שרלי חכ אחילאל אתיירלאד השלריב אתשהףככ לתכמלא לש המלכ ערלה יכי היתתכ הערג ערנימ
 יכ ;ככרד הנתמ : שרליה יסכנמ תניזיכ הנמלא ןכירמא יכה לליפא ליכפ תא יליחנה סייפ ביתכדכ יצ התכיז ררלתיש

 קיליח הכימ אקפכ יכהצ יאל םצועלו ןהמ תכיזיכד ש כ אל תישירפלכ ןכברלמ אלא ןיכק הכ ןיאש ערמ ביכש תיתח דד
 תמבהי השאה ןיזמל ןל אמייקל אהל ןניעמש אכהמי הנתמ םישמ לטמ ןיגל השלרי סלשח לטינ ןיב אנלה בר לסעימשיש
 הנתח לבקח ־סכנמ תכיזיכ יתנמלא ערמ ביכש תכתמ לבא רלמג רכמ לא ןינקב הרלמג הנתמ ןלק ילבעשממ אפרט אל

 :,יכ אחא בר תצשלכ השיריל הנתמ ןיב הכימ אקפכ יכהל אבר רחא אלא : תמבל ןולה א
 ינשל ןיאל השלרי ס5שמ לצטלכ ושרויל ייאר ןלשאר היה סא ןיאלר ינולפל וירחאו ןאמל אלאו ערמ ביכש יאה למא םאש

 צוכי״לביאל ה רלתכ בלתכש הת לע הנתמ ילה יכללפל יירחא)ית רמאק יכ הרית ןילב הכזי םרלי אלהד "ייד
 המ,

 , : 1, —״ ׳* ן ׳׳־׳* י ־׳ ן •׳ ״׳׳ * ־״׳׳׳״ • ׳״׳׳״ רי׳יזל לילחח ינש
 ושרליצ ילארה הירבקל היל רמאל איהה : היתייכ ןומיסב אדכלע אכיזח אהל אחא בר חלשלכ אתכליה טהל לטב
 יכייל:ןתינה תעלל סא יכ תמייקמ הכיא הכתמי יייח ימי לכ סא ט ןישארל ןתנ אצ ירהש ליקש ימכ יניש:הימקל שרפמלכ
 מליפ לאננח וניבל)קפסכ לעימה ןיממ ןידכ ק;ל הגח תי הזל הנקמ ןינניקי ןילכ ןיאיקכ ןיאש הרשפ ינייד קתננקל

 יאצ) : תילבקה תיב אתננח



 ט ר יפ!*??©* ארחב אבב ינימש ןלרפ ןי^חונ

 ינשל ןי(י לשרזיל ילאר ן1שא־ידן>0/ ;ל ןי) £7 טייהז^;
 רמאי ןפ אכרמ שיליע כ ר ףי^׳/> י ">):>>׳*יחו*
 לכ ןכ) רקש ןיד ןד היה ן6לכי,דייה ,4)/)וי 73)3 ז43״י
 יכ א :ימתכל אבל יילע ארק :^ ו*)ז ןד תיהש ן״יד

 העד לנשיח^ הזיעד ה
 מע*י) ןסדצ '{ייד*•" *׳ י י ^ .׳ ...־*דו

 ף1*> סק)לן^י3מ>ק הדקה

 '))עמשוי-״ד׳״^י׳־יף
 רדי)ע הנמי ן׳דהעיל3 יי1

 ז)יננמיז ;^הע יילו^
 הא־ליה)עעמו• "דוק קדקה

 למ י#ימ :ע״ומכ ו*)>
 £מ*הל א^ולימ >)*ע ה*ב>ש
 ל) עקג ו<פי1>/£י3ו איה

 ק*ד ןיא ?;>^)£־״3 *ת**7
 ץא יגמיה החיג "י>יבה
 /י£ע*>>> ויי רקחכ מ׳יסזי)

 וקעילש ןהל "ינג ♦)אץרחא^
 ס)זיכ ךקכג אקד >׳->ע
 >0,13 43ונר :^דיירואכ

 יז^/>א יש)־>^)יא הל פמ
 /3יכי)פ^מג;יג*3פ3
 סי״זהיכ /ט3ן/ן4 ׳פא>

 החוכ ימכקןי>*> ץא הר/^כ*!
 הסי^ו ץפכאמצידד וכמיה

 ;ומקלדע א״^עמאעיית-
 73 יאכ י ד 11*33 3*דכ7יל -

 ע3ק>>ש ימ
 קז : ך)מה יא>'7 תילמע
 3 ימשא ךרוצל גד אתיכיכ
 יבל איטמית אצ : הדליש
 תלרטע ךרוצל ירכימצ אכליי
 : ליזב יליצק ימל^ : ךלמה

 יככאל׳כחקד דקה לש רבזגל
 1 סיריא ילטבד יהכד דופא
 ביתכלכ ןהכ לאשיל סימוק)
 סימות/ילואצ ןהכ דימע דע
 3 דע ורבקל רמזאש םדאכ

 ז^וע בר יב אחא בר ח4שר וגייז־ד ואל
 •.הנשיהא התעג ה יגא הידע ירק ףיסכא
 םירחאל ויסכנ תא יתוכה 'ינהכ
 ןיא אלא יושע השעש הפ ץנכ חא חיגהו
 ןכ ןועמש ןכר ונמיז־ר החונ םימכח חור
 ןיג-־רונ וינב ויה !יאל םא רמוא לאילמג
 איעניא סג : בוטל רוכז הרושכ
 ןב ןיעמש ןברד הילע ןנכר יגילפ ימ והל
 רזעוי ןכ ףסויר עמש ריילה אל וא לאילמג
 היל היה הרושכ גהונ היה אלש ןכ ול היה
 תכ ביסנ לזא השרקא סק ירנירר אהיליע
 וההיבר הרילוא לדמ יאניר ילילכ ליראג
 תרכ החכש >•!הערק אז־־רינוכ הל יתיא
 אכלפלייטבת אר .דיל הרמא אחילגרפ
 היטכא ליז ילילק ימדב ךנימ הל ילקשד
 6,והריבאד חא המיישח אלו ירבזג יבגל
 ז־רומישיל אלא טוידהל וחריסמכ׳ונגל

 אתיליפ סיפל ןיאד סק וכיכרל הארכירכידד אזייליע
 ש רסילעד איה היכ רמאחאמחגו הילע םחזי
 רחאקדחד סתל רטכוקב׳ריפס ומכ קי פירט ד יקיפס ילמג
 אמזוג ואמ הכימ עמש שש סיבכה ינכו עקא סינכה א)ה
 הלרכ ךכל אקווד אלא רמאק
 וכ סיבאושס ינכ אזייליע ול
 דנכב ןכיומחדכ ןמשו ןיי

 :דככ תפקנ תלע ןירבעזי
 ט רימא ד תא החיישת אל)
 רחאת סאו יוכ המגל
 אתח קרפכ ןכירמאד אה
 סיקאמב׳דקה ךשמ ןישודקל
 דמעש דע יתידפל /יפסה אל)
 אהי אלד סיתאמ ןתינ הנמכ
 שדקה קכמ רוחמ טוידה קכ
 ךשמש ןויכ הכנק׳וידהה ןחד
 יתכ ךסמ אל וליפא אתשה)
 סיתאמכ ותילפל רחאש ןמכ
 ן הריסמכ 'ובגל הרימאל
 *ב סתהד רמול שיו טוידהל
 בייחתמ וניאש אמרנט ונייה

 אלד סושמ הרימאב םיתאמ
 ןיאו שדקהל סולפ תתל רחא
 תינקל רמא אל יכ רדנ ןאכ
 רתיי סא לכא הושב הזש קר
 םייקל׳ידצ 'ידקהל)לשמ סולכ

 אכ ;'וכ הובגל הריתאד

 , התאי^ע ירסאתכ חומש היטטאוהניא
 תיש א ונד עבש וה1) רכא אבייר תיש אביא עכש הי1? ירמא ירגירר

 נ—1הא סינכה רזעו׳ ןב ףסוי ונהכו ורטע סימשד תשדקומ ןה ירה
 אי^וה ונב !־וחא סינכה רזעויקףסוי ירסאד אכיאו שש סינכה ונכ
 ירמא אקרמאכרדא רכע ריפשה ללכמ סינכה ירמא אקרמעכש
 תרניכ עמשמל 0<כיל אהט אלא דבע ריפשה ואירר ללכמ איצוה

 שח הילע יוה יאנ

 רתיל חתפת אלש תא המיישת אל) :סידנב הכמש אלפ שמשמ ןהכ ןיאד )לטב אל א הימ ןשחו דופא חישמ אביש
 שיא)ביתכדכ׳וכ הוכנל ותרימאל יפט הכימ לקשיחל תיצח אל ות ילילק ימדכ הל תמייסד ןמכד שד קהל הככ תא ןכו ךכ
 אכיא בש *.לוזב התוא סישי אלו אוה סימש אריו ךל הנמישי יקב אוהש רבזגה אז£ :רומשת ךיתעש אצומ שידקי יכ
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 ג סוכגל׳כמח שידקמ יכא רתמ ןבאה הושש המ רמולכ תשדוקמ ןה ירה :וכי א ששה לבא שדקהל עכש שי רשע השלשה ןמ
 אכיאו :'יקייד ובתכש ןושלמ אהיתו ןיאיצומ המכו ןיסיככח המכ שדקה לש תיכנשח ןיכקוכ חכש יניעכ האלכ ובתכו ודמע
 שש שידקה הרושכ גוהני אלש רובס היהש ונכו ירכידד אתיליע אדח דקא סינכה :ןכ וכקכ הכימ ףליחלד ימכ רמימל
 ןחקל ןכיקייד אכהמו שש שדקוהו רשכוהש ונבל סרג הרושכ גהונ וכב היה אלש ליכשב תחא שידקהש ויבא תוכזש תוילע
 אכיא :רודה ימכח לכ ונייהד יכתק ובתכי ודמע אהד : הילע ןכבר יגילפ אל אתלא רזעמ ןכ ףסוי דבע ריפשד ללכמ
 גא סיתש שדקהב חינהל ול היהו לכו לכמ ןקורתהל שדקהה ןוממ לכ לבקל ול היה אלש עכש איכוה וכבו ־יאנגל ירמאד
 שש׳יככה ינכו אשירב יכתקלמ קיידקו :ןלוכ תא לטונ היה שדקהכ תמלעניה לכ היה סאש ותעד הלג אוה ךא תתא
 היתרואי היתעדא אתשה קיסמ אל רמאד אכ אלו תישירפדפו ןועמש ןכרכ דבע ריפס באהד ללכמ ןכה תא תבשחש
 יגילפ ןככרד קדימל אכיא רמאד אכיאל הברדא : אפיסמ היל רדהמו אשירמ אתכוד לכב הייאר ייותאל אדומלתד
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 1 ?0 וחהג^בנ יניבש קרפ ~ ןילחוג

 אב שרל הארנ 'מולימרתיולקמכי6משויצע
 לאיזגע ןב ןתנוהיל ויסכנ בתכד ארבג אוההד

 $ ןתנש יאמש רופס היהו ותומבו מיתב טבמ ויסכנ רידה
 לעו לכה ריזחהש רמס היהו יינבל ןתיש תנמ לע ןתגיהיל

 ידי לעש רמול וילע אג ןכ
 יכבל ןהב ורתוה א ל וז הנתמ צ,!_ י

 אלש ןורוק תיב ד הש$מ ומכ
 ןכה גתמ ידי לע גאה רתיה
 0 ומכ וניא ןתנוהי ול בישהו

 התיה אל סתהל רמס התאש
 הנתמ וז לבא הרומג הנתמ
 ןכו שידקהלו רוכמל הלימג
 (1 םירדנכ ימלשוריב עמשמ
 לאיזוע ןב ןתנוהי רמאקד
 < דמע ויסכנמ ויבא ורדה
 יאמש השע המ יאמשל ובתכו
 ןתנקמ שידקהו ןתנקמ רכמ

 לכ רמא ראשה תא יל ןתנו
 הנתמ לע רערעיו אביש ימ
 דיחו׳וחוקלה ןמ איגמ תאזה
 דימ איגמ ךב רחאו שדקהה
 ומצע השעמה הז אמשו הז
 • הל ךפהמ ימלשוריהו היה

 לכ

 הדוהי'כר4 1ראובש הי1? ־ובאד עמש אח
 ו לפאו תנסחא ירבוע >כ יוהיתאל אגניש
 ארכס ןבש לבו אי ט ארבל אשיב ארבמ
 אלע חא־םראב השעמ ןנבר ונח אתרבל
 ויסכנ בח־־רבו רמע הרושב ןיגהונ ץנב ליה
 איזוע ןב ןתנוי השע הכ לאיזוע ןכ ;תנוידל

 וינבר ריזחהו שירש שידקהו שילש רכמ
 ולמרז־־רו ולקמב יאמש וילע אב שילש

 תא איצוהל לוכי ההא סא יאמש ול רמא
 לוכי החא יתשדקהש המו יתרכמש המ

 הרתא יא ואל טא יתרזחהש המ איצוהל
 חיסה רמ^ יתרזחהש המ איצוהל לוכי

 ס לאיזוע ןנ ילע הימה לאיזוע ;ב ילע
 תריבד השעמ סושמ רנס אוהו

 ה •ל ןנבר יגילפ אמלא ׳ט לאשש דיל רמאד עמש את
 ר>יו*ד )ן^עהש יכה (ימית אל יאל יגג לאנמש רמאקדמ

 *ןאו ?תייתמכ לאומש סקד קברכ אתכליה טהל ןאמכ
 3מ3 3אלמגןכ ןלעתש ןברכ הכלה ןנקלי יכל רמאדכג

 ברעמ ןקח ל !יתיסמב סלקמ
 1)1*1 קבורתוי הייארל ן דיגל
 ן*נזרי3ע ו%יאה הי5
 . תע תכסמכ רמאקד

 ע)ל>ג **

:#33 
 (^גיקע ז^דכהכלה הנשמ
 )ליגקנ• *ןמי יברכ ל ריכחמ
 י3י מ^קגשי ב ןיעמש יברכ
 הע)ה ע^'הי יברל רזעילא

 י3״י1 סרוהי יב ר ע שלהי יב רכ
 וכ^דמי י1רכ הכלה ןנעמש

 ; תלזהי יבלל ליאמ יכל
 יפהבק ןהלזכ הדלהי יברב

 ׳דימלת שרפמד אכיהמ רב
 •כ :1 יכה אתכניה תילד

 םיקמ א תנסחא ירלכע
 ילארה {מ הלחנ באה טעמש

 ־;׳ :.דחאל תוברהל יליפא) הל
 קיסלג יכה : דחאל מעמלו

 : אתיבל אלכמ קש לכל
 1 שידקהל לכרלנל שיצש לכמ
 8 רכמ יכהלד רמימצ אכיאז
 עידוהל ידכ ארקיעמ שידקהל
 £וה ילשמ וינבל ריזחמש המש
 יאמשל היל רדהאדכ ריזחמ
 3לימרתבל )לקמב : ןמקלדכ
 פ לע למע חכליתהל רחילכ
 תנמ לע ייסכנ ךל ןתינ ינילה היל רמאד ןאמכד ויסכנמ )ינב טהי אלש תנמ לע ול תתל ןווכתנש תמה ירבד רבעש
 אלש יפ לע ףאל היל ןניב הי יכהלד אתעד ןדמל א אכיאד יינבל סנתתש תנמ לע אלל ןהימדב טהתל ךכריצל סרכמעש
 ךל דיקפהש ימכ יוהו הנתמ איוה אל ק סאד סללכ הניא )ינבל התלזחהש הרזח ןתנלהיל יאמש היל רמאק יכהו שריפ
 תיכד השעמכ העוט היה יאמשל תתה ילבד סייקצ הינמ ןל אחייקד ןתוא תקל רלזתל ליגב ן הב לנהי אלש תכמ לע ליסככ
 לע רבעל ליאוה הנתמ אדה אלד םימכח ורמאו סיתשל השידקתש תנמ לע יצש תא ךל יתתנ אל רמאקד ןמקלד ןללוח
 םתה יכ הרזח הניא הרזחהל הנתמ הניא הנתמה תמה ירבד לע תרבעש ןליכ יתנ אבהו לח אל שדקהה סגל ןתלנה תעד
 לכאיו ויבא אביש תנמ לע ךינפל ןניא)אידהב היל שירפ סתהד וחד אל והימו שפתנ אל שדקהה סנו הליטב הכתמהד
 הב תוסעל היצ בהי י למגנ ךכציה יכב אלו התא ןהכ הנהתש תנמ לע שריפ אלו ןתנויל היל ביהיק אמתס אכה לכא וב
 *ל םנתנ ןהב ינא תינהיל אהד יל תידומ אהימ סתהד יתרכללש המ ריזחהל ללכי התא יאש סשכ היל רמאקד לכייהל יניכ רכ
 יניא ימנעב ינא סג ןכ סא ייככל הכתיל ליכי יניא סאד ןיאנחל הנתח ןיא ךחרכ לעבד יתרזחהש המ ריזחהל לוכי התא יא
 אכה ללכ הנתמ איוה אל שידקי חלש תנמ לע תונהיל יל הכתכד ןליכד ןנרלח תכד השעמ ־בג רמאדכ ןהב קוכהיל ליכי
 גא סדתאל׳לכחל לכלא אל ינא סג ק סא הצראש ימ לכל לא לטפל ןתיל תישל יל אהי אלפ השע ןכ תעדלד התיא סא ימכ
 אל אה הרזח יבג ימכ אכהל ידימ שליפ אלד סלשח שדקה ישדקהל ־יתליכח אינה יאמא רחימל ךל תיא יאמ אלא שידקהל
 ןעגנ רכמד שדקהאו הריכמא ארקיעמ קייד הלה אל יאמשו שירפ שירפד ןויכ ןוליח תיכד השעמ יבג לבא ידימ שריפ

 : אוה אתיחידבד אתלימו יבקצכו ןויזיב ךרד ינבישה רמולכ הלעמ יפלכ םירבד קיטה למכ יצע קיטה : שילקהז
 ויכבל ריזחהל הנר אלו הליחת שידקהו רכמש יאק ןתכויאד סישרפמ שיו יניעכ האלכ ןכ ליעל שילפלכ יאמש רוכס איהו

 ותדועסל ויכא תא ןמזל ןפח היהו ונכ תא אטח היהו : רבס ארקיעמ והב בתכד סירפס אכיאנ אריהכ אלו

 התש חאב ןורוה תיבב השעמ ןנתדןתוח
 רצה יר,־ר וריכהל רס־^ו ונכ *■־■*ישמ היהו האנה ונטיה ררוס ויבא
 ונטע 1לבאיו אנא אכיש רע ארא'ינ2ל ןניאו 'גתטב ףיר ןינותנ הדועסו
 ז-<ל ויד רפא סיטש1!ןישרקוס ןה ירה ןה ילש םא ול רטא הדועסב
 ךלש חא יל תחנ אל ול רמא םימשל םשידקתש ילש תא ךל יחתנ
 יולת ןוע אהיו הזל הז ןיצרמו ןיתושו ןילבוא ךיבאו החא אהתש אלא

 ורמא ושארב

 תמא ןכיסרג יבה ;לקי אל ;תילכעקי הז לשמ הז הגהננ



 כקץ>

 ינימש קרפ קלחי

 הניא'שיקימ׳ניא שידתה *^כח . , ,
 תשדיקמ׳התשהכ גהמהז^ ,
 ןכ תכמ לעש יתעד הליע ליאמי •ייא ת^ילןלה
 ),סכנ כתכ0 איקה טג ימכ״ע)י ק#״ךיי$תעמת

 י ר **רחנ אבכ

 "מ
 ;^3 קיח ,י י]

 םאש ,־־וניאש ה־רנחמ 1לכ םימכח ורסא \יז0• ןי^״ קיוטע"
 זננר ונח גחמ חניא שדוקמ הניא שחקה ייייע״*י -־ ׳> ^ ׳׳״>
 1־.^ק״^לייי"חי*";""
 השמכ 'גיכש םהילע הרשתש םיואר ןהמ ז ^ ^ .
 ןי־־יל דומעתש סיואר ןהמ םישלש וניכר ^ין71י * ימ>,
 למג סיינונכ םירשע ןונ ןב עשוהיכ ,רמח ^:ך3}
 ןבר ןלוכבש ןטק לאיווע ןב ןתנוי ןלוכבש 1>יג >י,^׳
 ןבןגחוףבר4עוי4עורגאיאבז ןב ןנחוי י ׳ -י• * ^-1׳-־—
 דוסדז־־ר הנשמו ארקמ חיגה אלש יאכז
 יקודקדו הרוהר יקורקר ז־רורגהו תוכלה
 תופוקהו תווש תורזגו ןחופחו ןיירקו חפוס
 םילעוש ולשמו לסבוכ חולשמו אירספגו
 יכאלמ תחישו 'ילקר החישו םירש תחיש
 השעב ורג יכד ןטק רבדו ורג רבדו ת יש
 םייקל אברו ייבאר איוה ןטק רכר הבברמ
 םזויהרצואו שי יכהוא ליחנהל םאנש .דמ
 למג ק □לוככש ןטקד רחאמ יבו אלפא
 וילע ורמא המכו הפכ תהא לע םלוכבש
 קסועו בשויש העשכ לאיזוע ןכ ןתנוי לע

 :ףרשנ וילע היופש ףוע לב הרותכ
 הז ןמאנ ינכ הז רמואה 'יגתמ

 ורזחי תמ וקלחב ומע *וטי ןמאנ וניא יחא
 רחא וקממ םיסכנ ול ולפנ ןמוקמל סיסבב

 םנ :ומע ויח^ ושריי

 קאו׳וכ תשדוקמ הכיא השידקה סאש׳כיאש הנתת לכ
 לע הנתמב גירתא ךל אק ןיקריפב ןחקל רחאל
 ז לוכי היה אלש יפ לע ףא אני )ריזחה יל והריזחתש תכמ
 ןמקל רחאקדכיל יזחד ידימ יל ימאל ןויכד ישילקהצ
 לסידקהל ליכי >הל רמנל םי)

 ;*מזי1)זץ)׳י׳ף)^״ל
 ןי־גגשזי ןי ^7

 די)*}? * עגנלקס ןז*}?
 ךב&ק ^>רפת>

 ןכ ךכ11$ ןחי)1ג ןי£י*)ץ>
 ןכ4ח :;נלחלויחי^ידיקזי
 לדנה:עיקליק^וי•׳ מ).ך
 {*}9)9>ע /יכ קייימ י*רר7>

 קבד ן*דןזי| הניד/ז׳/ש***^
 .ד/;7ת)%מןה׳קייק״רי•

 סינ׳יכ^י נ־דמ^/׳ייזנןנ־ןק סקנק״ק/ךייידח1^07
 ^ *©ףק־מייק איבי ןינכ ת^לש
 תופיקת ג ןורפ^הלשמ
 ןמכ׳ירטחיע : המלה דלימ
 תיכהי׳טתכ ישפנ אנא יכנא

 :התטנ התאר הארי טרי
 הב שי ןריצ ןיסבזב תילשממ
 קית תכדכרית 1לכל דומלל

 לשמ ןיבהל בתכ)'בלה םילשמ.
 םעיבשהל סידש׳ותיש :נילמו

 עימק תושעל קיני מ אקפני
 םילקד ת תישי ?:הא יפ יל.

 לע רבדל םיליגר םדא יכבס
 םיצעה לע רבדי)המלשב בתכדכ םילקדה

 לכהי אלש תיב אוהש ןמז לכ
 אל אכה לבא ינחמ סירמ א
 <רל) ללכ ישידקהל ליכי היה
 £ הנתח אילת אלל הארנ
 ^ לוכי מיא יליפאד םדקהב

 הנתח אדה םידקהל
 הנתח לכ שריפ יכה)
 € העורגס רמולכ׳יכ הניאש
 לע אלא הנתנ אלש תאזכ
 אקווד ןאלו )יבא לכאיש תנמ•
 $ הכיא השידקה סאש טקנ
 לוכי היה אל ידהש תשדוקמ
 הכתכאלי םולכ הנממ תנשמל
 4 לכאיש תנמ לע אלא ללכ
 דקל ׳ירדנב ןכירמאדכ ויבא
 נילע תחכומ ותדועסד אכ&יל
 אצא השידקה סאש טקנ אל)
 יא הזה יכה השעזיד סושמ
 םתה שרפמל אנשיל אוההל
 רדומב ריסא רותיול סושמ
 פ יפ לע ףא אמלעבו האכה
 אדה השידקהל 'ליכי מיא0

 די) ז*כ\ז*^ ימלשוריב עמשמ ןכו הנתמ
 ;^דיות )קיז* הנתמלכד איההא רמאקל

 ר)7>1י)"'3ה> הימרי יבר ,וכ שידקה סאש
 ז7״7^ןתמ סדא ןיא התעמ יעכ

 אלש תנמ לע )רטקל הכתח
 לכ יכתחב תאקי יכ הנשידקי
 0 תיכ השעמכ איהש הכתח

 לשלויצ :כתח הכיא ןורוק
 * ינב

 דכ א הדוהי בר רמא אתכ^ליה יאמל ןסאנ
 ושרויל םמיה ק ותשא תא רוטפלו ושרויל לאופש

 :לאקזחיבש הבכרמ השעמ ;םעיבשהל תרשה יכאלמ תחישו ----.
 םהיתורצוא ט החל ךכ לכו תימלוע שי יבהוא ליחכהל •/ונריתי אכיט תיתיירכו תייבשמ ושקהש אכרי ייבאד תמימ
 :רמייי רתי' יפד ךיתמ רבד ןטהל החכי המכ תקא לע סליכבש לילג : המכחו הרית ירכל ביט לכ םיאלמ

 םע ושירוהל ןמאכ יכיא יחא הז : אתכליה יאמל שרפמ ארמגב ןמאכ יכב הז רמואה יכתח
 קולחל ןהל שיו קפסה דבל ןה סיכש סא ןינכ וקלחב ומע ליטי) : ארמגב שרפמדכ )תיא ןיריכח ןכיא ירהש )יחא

 הדש ינחה ויחא אוהש קפסה )יחא לע דיעמה הז ןתמו הנחמו הלש לטונ הזו הנחמו הרש לטוב הז תילש סלס

 ,— - - , , , -.. .-״יקלמ
 צש גיולא ישריי תח וישכעו םיסכנ הנק )א רחא םוקממ וייחכ קפסל השורי ול הלפנ :יתלחנב ןדש יכליכ ונינממ

 ושרמל 'תג : אוה סהיתאש נ הל ילומ אק אהד ומע דיעת



 קרפ ןילחונ שנ אנב סימש

 "׳י

 קאנ וניא ואל ןא )שרמל דאל א,ה *מ? ע גמ? ד ג־׳•** " ",*י
 וגמ יאהד בג לע ןא השרגל
 השרגמ ה״ה סאש אכישח אל
 אתשהועהכה ןמ הלסופ היה

 הל ליספ אצ ינב הז רתואש
 הרטופל וגמ ׳ישח םוקמ לכמ

 צ/א :סמי מ

 םביה ןמ והשא תא וספ*? אטישפ ושרוי1?
 רמאש יפ אענה יפנ אה 1־1*4 אכחטציא
 י4 שי ןפ>^ןנ םכינב יל שי ותתימ תעשב

 חאכ ןל קזחומ א4ר םתה ןמאנ וניא ןיחא
 ־יכא חאב הי4 קזחובר כנ 4ע ףא אבה

 ןמ!^נ ינב הז רפא המ ינפמ לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר
 חחפ ףסוי בר רמא ןמאנ יתשא תא יתשדג רמאש לעבו 4יאן,ד
 בר ימא רמתיא יבה רמתיא יא אלא אינת אלדב אינת ילת םחרנאד

 השרגל ודיבו ליאוה ןמאנ ינב הז ורמא ,רפ ינפמ לאומש רמא הרוה•
 תא יתשדג רמאש לעב ליאוה ןגירמא חרמאד אתשה ףסוי בר רמא
 יבר םא ףכוי רב קחצי בר אתא יכ השרגל ודיבו ליאוה ןמאנ ותשא
 תשע בר הפגמ ןמאנ וניא יתשא תא יתשרג רמאש לעב טח וי

 לזא הידיב

 ז
 ן*כי£ררי4עז*י>נימ רחימל

 הישרדד
 'רפיה

 ^ יייקפכל וליפא
 ^והשפו1;^^נ״אןכימ
 רוג!ב !י)ח יכ* •)׳>״ "ה סס יג
 וניח ׳ןוי *יי' ז*1?יעןניעדי7
 )!4} 0/ז*ו!יבץפ סא עודי

 עס7 ארק אתאו
 ^ ץ>^> |*£מבד ןניעדיד

 ן־!ביוי3^(י)ל יל וכב
 ^)^3 )43 יא קיעלי

 סוקכנ# /*4^״}קיכמיהמ.
 ״***• ןי&כע ול שיש

 דו^ל : זגמ ימימל
 ?י3^כי%ציא םובייה ןמ
 # דמו/ה אנתימל׳ינתמל
 /$עעת א דסל ןמאכ ינב

 ־ן :ןמקלדכ הגיל ק אלב קושל
 $ ןישודיקב אנייגת י,׳ינ אה
 הימקלו קושל אשניהו ןמאנ
 ;^הימקל ןכיסרפמ אתעטו

 סוביל הקוקז הכיאש תקזחב
 'שודיקכ סתהלל׳יתקומ*־"

 הקזחל הקנזחאל הירוביד יכהאד הינימכ לכ אל ביוה נתימד היחא רחאו ןאכמ רחאל חא יתא יא וניפאד הכימ אקפכו
 היוגב ןל קזחימד בג לע ףאד ןניעומשאל יתא אכה :הקזתמ הל קיפמל הינימכ לכ אל סלכ יל ןיחו ןיקא יצ שי רמא :

 יאד וגמ ןמקל.אמעט שרפחדכו סוכיימ הרטופל ןמאנ ינכ הז רמא יא וליפא סידע אלכ אמלעכ הקזח יתא היל תיאד
 יאהו ןמאנ ןל עמשמק הקזחל היל ערמו רקשל המ יתא אל אנימא ךתעד אקלסד רקשל ול המ ךכליהו טגב הל רטפ יעב
 וניא יחא הז יכתיחל היל ךירטגיא אפיס סושמ אלא הריתהל ןמאכ סיכב יל שי רמא יאד ןידה אוה ןמאכ לכ הז יכתקד
 יחא הז יכתקי אפ ס והימו יכב הז אשיר ימכ אנת ןיחא לאש סע שריל אלי ןמאכ אוה וקלתח ןלתתלד ןכיעומשאל ןמאכ
 שריל ןיגעל אלא ינבב אלו יחאב ןל קזחימד ןויכ הרוסא קתש וליפא יאדו אהד יליימ קוש לש רוסיאו רתיהב אל ןמאנ וניא
 יחא הז יחאב ןל קזחומד בג לע ףאו ןמאנ .יכב הז רמואה רמאק יכהד רמיחל אכיאיחניא ןמאנ וניאד רחאק ויחא סע
 תא יתשריג רמאש לעבו ליאוה :יכבב אלו יחאב אל ןל קזחימ אלד ןיגב תרתומ תקזחב איה סא הרסואל ןמאנ ןניא
 רמאשלעבד אמעטו ןמאנ סיכב יל שי יתכ רחא יכ סוכיהח רטפיתי יתשריג רתא יעב יאד ;גמ ךכליה) ןמאכ יתשא
 ףסויבל׳וכ סהרכאד הירמ ףסוי בר רמא *• ונינפב אתשה הל שרגמ יעכ יאד סושמ ינייה ןתאנ יתשא תא יתשריג
 ןתינ היה ןהב השקתמ וישכעו וילוח סדוק ובר הדוהי ברמ עמשש תיעימשו סירדכ תכסמב ןכירמאדכ ודומלת תכס הלק
 הזכ לודג יוניש הדוהי ברח יתעמשש רשפיא םלוע לש וכיבר רחאק יכהו יתעדמ ןגרתמ היהו ןכ עמש סא המת)וכל לא
 יתשריג תאש לעבד ךה אתיירבכו הנשמכ יניאש רבדכ אינת אלדב אמעט הלות ןמאכ ינכ הז יכתקד הנשמה אינת ילתד
 הדוהי בר י ל רחא יא אלא :יל לפטכ רקיעה תא הלותו רחא סעט הכירכ איה סגו איה אמלעב ארתימד יתשא תא

 רחא יכ סובימ אטיגכ הל רטפו הל שרגמ יעכ יאד וגמד השרגל ודיבו ליאוה:לאומש רמא הרתא יכה
  1 **(י*י *ד**£ד*י: ^ ייד * 1 •ו 4 ^1*1 *****• * ***



 ארתב אגמ יניסמ ץופ ן^רחוג ור
 השדגל ודיבו ליאו? רמאיאלו ףסמ ברד ליאול סיל לזא ליאוה יהימו היתסדיג רחאש לעב רמ/*ד ףקוי 3־>7 3ד</ה

 *1 יתשרנ רמול ןמאכ ןיאד אתשה ךתעד אקלסד םא ערפמל *•הל שרגמ יגמ ^ אדו /*הד
 דתאמ ימשא תא יתשריג ךןלאו רייאב דח^כ ;כיגת3 7גיע

 םאש ערפמל תשרוגמ ןמכ הקיזו*?] ןמזינ ע״ו* ןק׳כב
 ירמא>ע ןס '*ע //*ב י

 .. .י._ . _ י •!"/*/ה

 יתשרנ רמונ ןמאכ ןיאד אתשה ךתעד אקל_ .
 יתשא יתשרג רמול ןמאנ ןיא אבהל וליפאד התע יתשא דחאמ יתשא תא יתשריג ךןיאו רייאב 7זי1*ני וכיכת3 77יע
 ןדאב יכב הזר ןיתינתמד אמעט יאמ ןכ סא רמאת סאו
 רחאש׳ינעלאקודד רמול שיו
 ליאוה ונמ רחא אל יתשרנ
 אתיא סאד ושמ הסיגל ודיבו
 ךכלו אל]ר הל תיא הסרגד
 ןמאכ יכב הז לכא ןמאכ יניא
 השרגל ודיבו ליאוהד ונתב
 ןיאו ןכ ול שיש תויהל לוכיד

 ערפמל :סלועלעגדי

 השמחב הקכי/ת וגי/יר וכ/ל
 ןידכ ןונחכ ןוליק ןתיבב יתע
 ןמאנ )עבה ץת7 תי^תא

 ^ ךהת ;4מ ן^ב ןי? ייהת
 רייאב 7קז*ב ן!שכע3;כימי/*
 וב תיגע־עית־ ע4ה3עיגתע1
 ןאכ ;*,רמז יידג״ימ עיפוי]
 תא יתתדי4 ־יל^ת קבקל
 £ וישכע ינ3כיא סקקעי^א
 הילע דיעוה 7כיז*7 עלתייג
 אלא זטעיאקעג ן4ו ערפמל
 / ןיב אב,ר3ו מ*י)י הלעופל
 םגו מבי|ג ־>קפי3 ןיבעמג/ל
 ייחב ה3ר,רת י*>1ג1ן*תנהל
 יעביא ן*ק לקתל י)המל׳הלעב
 7א|א#מז5ו ע״בפבהל תיגמ

 01 'בהלדחמ!.)ףקוי רד]יז*יה הל
 'ינומיהצ והמ ערפחל׳חא והל איעכיא ;3ית;ק(נמי>ץ*0הי>ן1
 ןמיהמ אל ערפמל מאד אכיהד היל /*קיתפאהמולכ זיכתל
 יתשריג ויעכע רמא סאו וגמ אכיל ^ןידעליווסיתגגזיגכל

 יא אהד היל ןכיכמיהמ יאדו אבהל /־$)(* הני)הז*קפכז*לד
 אכיה ןל איעבתק אה לבא רקשל ול קוי)הל לגמ י5מ יעג
 והמ יתשא תא יתשריגש סוי׳ל הז רמ;3פ עלפמל מזלק7
 רמימל אכיא אבהל יבגד אבהל תמזול הלעופל הינומיא
 ערפמלד ןישוריג תנעטב אבהל הלשופנ׳ןסל־

 ארוביד ןכיגלפ ימ : אקשה הל שרגמ יגח יעביא אה
 ןאכיח ותשא רטפתו היל ןניכמיהמ יתשריג רמאד יאחכד ן
 קרמהמ אל׳רפחצ ונייהד םזי ׳צ הז׳מאד יאמבו אבהלו
 קרמהמ אל ד ןמכ אלא קיגלפ אל וא ו וגמ אכילד היל
 וניח אכיצו תושעל ודיב ןיאד סושמ עלפמ ישול גב היל
 שירג אל ימנ אתשהו ערפמל ותשא שריג אלש&נמ*
 הימתכ היצ ןניכעט ןכא ערפח ישוריג אלאןיעמ אל והיאד
 קינמיהת אל למתא יתשריג לעב רמאד אכיה לכ ךכליה!
 אל7 אבהל ןמיהמ אל ערפמ יבגל ןמיהמ אצד ונמד ללכ ׳יל
 רמאד אכיה אצא ןמיהמד הל תחכשמ אלו ארוכיד קיגליו
 יתשא תא יתשריג וישכע יחניא יתשא תא יתשריג אחת□

 רמי-* אהו יניא ףסוי גרד 1ליאוה הי1? 1לזא
 1לעכ ןנחוי יבר רמזי* ןיכא רנ ז-*ייח ינר
 אישק איר ןמאנ יתשא תא ׳השרנ רמאש

 רפא והיר 'יעביא אכהיר ןאכ ערפמל ןאכ
 ןגינשכ ימ אנז־דל הינופיה1? והמ ערפס1?

 ברו יראמ נר רוניד ןניגדפ איד וא ארונד
 ןנינילפ איר רמא דהו ןניכירפ רמא דח רינז
 ינולפ שיא אנר רכאר אכררפ אגש יאמ
 ונרוה1?ןפרטצמ רחאו אוה ותשא 1יע אנ
 דרכ'ינידפ יפונ ירחנ המותר אירו וגרוה1?
 בינש *-*ק ןווהו אוהה ןניגלפ אל אפמ
 אי;ח ו הל רמא ןאמירהיתתיא היל ורמא

 יאכ אבר רמא אכר אגהכיר

 ןכיעוחשאל ךירטניאד

 אק יאמד אמית ןמאנ ןיא
 ^ ןיאד אטישפ ןל עמשמ

 <!יתפרג ערפמל רמול ןמאכ
 המ ןמאכ היה סאש יתשא
 ונקתשתנקתכ םימכח וליעוה
 תכ לע הפחי אלש ן טרב ןמז

 4, ו תחת הכזת סא ות?הא
 יתשלג רמאיש הפחי סלועלד

 י ןמאנ היהיי תינזה םדיק
 ךומסכ רמאד ןאמלאמלשכ
 ^נשיתא/רישיל קרלפאלד
 ןמאנ קא אבהלו ןאכמ וליעאד
 ארנביד קינלפ רמאד ןאמל לכא םדוקמ יתשיג רמואשכ

 *השק ןמאכ ןיא אקווד ערפמל אלא אבהלו ןאכמ ןמאנו
 אתלדל ותשא לע אב ינולפ : איה אטישפד אתלימל
 אמיתל יהת סתה רתאקו ןיר״הנסל אתק 'פכ איה אכדל
 אק רמא אל יתשא לגא לבא יירמא ומגע לגא בורק םדא
 לגא בולק סדאל אוה אטישפל םייח רהל השקנ ןל-עחשמ
 תודעל ליספד בג לע ףאד רמנל שיו ׳רוכ הזכ קתדכ ותשא
 יוה ותשא לע אב ינילפ רמואשכ יתשא לע דיעהל אוה

 : הילע ימכ ןמאנ ינולפ לע ןתאנש ךיתמ׳ אנימא
 תיחפה לכלד סושמ אבל סיקחלת שי אכל אכהכל אי/ק
 *עשד *ל רמואו לודג ןהכל איזוי אל)איה הנמלא
 רמאש עטמד אהד אדיסא טוידה ןהכל ףא אהד אבר סרג
 ןכ סאד סינב וצ ויהש רמוא היהש אלו ריתמ היה היתשרנ
 יתיית יוה יאמו ןמאנ ינכ הזד ןיתיכתחכ ןכתלכ ןמאנ היה
 אנהכל איזחד ושוריפ יכה אלא ןנחוי יבלד אתלימ הלע
 0 לכל תיתימד היתשרגש םוביל הקוקז הכיא רמולכ אבר
 םחנת רהו ןימכי תקיז םעטמ לודג ןהכל וליפאו םלועה

 תנוהכל תרזוחו סביל הקוקז הניא׳מולכ הנוהכל אי/ח םרג
 השעחא ןל אקפנ אלל {)יכל הירוניד הילוכא קינמיהחל אה ג ה ; המורתכ לוכאל אשנ יג

 לוכי ירה רקסצ ול המ אבהלד והכהא אלא ללכ רכע&לד
 לנ״ד גרוהל אלו לעיבצ וגרוהל ןיפרטנח דחאו אוה יתשא לע אב ינולפ לזנינעב׳אש לעב אבר אד ;יניעב רנ ןכ שרגל
 לעיב יכנל ןכדלפ השאולעוב יפוג ירתב :ןמיהמ אצ השאל ןמיהמ לעוכלד תידע יאה ןניגלפ אח לא תודעל אוה לוספ ותשא
 קזחיתד ןינב אצו ןיחא ול ויהו ביכשק הוהד אוהה 5 תחא השאב אבהלו ערפמל אפמ דקב :תודעה לכ ןינדיאס ונא
 קכיאנ סדא לכל תרתימס אלא אקווד ואל אנהכל איזק : קושל תרתימ וא םבייל הקוקז ןאמל היתהיא היצ ורמא םב4
 יאאצ > לדאו׳פמדכ קיכקיהת ןמאכ יתשא תא יתשריג רמאש לעיל יע אהל אליסא אכסגל והימו ;סכיל הקץו



 אדתנאפב יעפמ קרפ , ןיירחרנ שי 408803*

 (<בא רכ איית יבר רחא אל קושל הרסיאל הל סחיכ יאמל היל תי אל יעדיד םיה7 בידחב ידהס אכיאד ירמא אה
 )קימ) אחלעל איזקו יתשחדיא יתסייג ק'ה יתכ יאה)'מ אכיאד ירמג אש אכה לוק אצי אה שריפ יכהו ,חא

 $6י עישריג תנעטכ אלא הל׳ירטפ אל אהל אריסא אנהכל תכילמכ ידהס אכיא אה)ןכיסרג אלו סיה תצילמב םידע
 ק לעקב |^לטפנ הכיא ירהש ןהכל הל)שפ השמנו יתשא רמאק יאת ןכ סא סיה׳ידמב סידע אכיאד יאלג יאד סיה

 יא) יהכת יל אה אהימ אעשק
 פ שוקל וכל שיש רתימל יעכ
 אכינ יאל)אה םדע םי אתם
 סיכב יל שי ןגת אהל שחימל
 םיקא יל ןיא ןידה אוהו ןתא3
 רטפ יעכ יאד ינימד ןתאכ
 ינש קרפכ ןכו אטיגבהל
 רחד היתכב לע תובותכל
 אה ךירע)ןייכתשיאד לאומס
 תנידמב םדע אכ א 'ירמא
 וכל ןיא לוק ביל יא לכא םיה
 םדע שי אמש וכליאמ שיקל
 הרי הטז יתיכסנ תה ןנתהד

 ייכא :תנמאנ ינא
 הדוהי׳רד קו בייח םליעל'מא

 תנכש רוס'ירבד הדוהי בידא
 רמא דוהי בר,חא הרפה תא
 לבא סיכמיס ירבל וז לאומס
 לולג ללכ הז םירמוא םימכח
 הזל םתה רפחו העמה ןדכ
 רמוא קזיכ וליפא לילג לצכ
 אתלא אמש רמוא קיזמו ירכ
 ןאל אמשו ירב הלוהי ברל

 ירכד הדוהי ברל היל תיא הולמ יבג אקווד לי י ףידע ירב
 ויכפ זיעמ היה אל יהולה אל סאל כי0ק ירכ י>הד ףידע
 סילכ עמח הולה אלש עדוי הולה ירהש ךליכ יל הכח רמיצ
 הילה אל וא הולה םא עדיל ול היהש עילג הול לש אתשו
 לס ירכ בישק אלד הרפה תא תנכש רוש יכנ לכא בייק ךכלו
 שקיגכדוק הדלי יתח 'דמ וניא קיזמהש עדייל סושמ קזינ
 קיזמה ינש קכי אלש עדויש ירב זע ט ןכל הקיגכ רחאל וא
 לכא סש היה אל יכ עדיל ול ןיא יכ עורג יניא קיזמה אמשו'"
 ברל ייבא היל רמא תיכותכל אמק קרפכ רחאל אה השק
 יכיא רמיא הלהו ךדיב יל הנח רמא הדוהי ברל אה ףסוי
 תכמאכד לאילמג ןכיכ םתה יספל איה לאומשו כייח עד1י
 אתשה)יהלש הפקתסני יתסנאנ יכתסרא&מ הרמאש םתה
 לעבהש יפל תנמאנ הניאד םסל הל)מ הדוהי בר׳יפא אהו
 קזינד׳יהה יכ הלש אירב גישח אל הסנאנ יתמ עדוי יניא
 ת בה שירב ןכו ימעט׳לו רחימל יצח הוהד לי והימו קיזמו

 יניא חאקד הל יקו׳רו ודבא תנקמ ליכמ היה סא יבג ילעהו
 הכמ'תאד ןנחוי׳ רו ןמחנ כרד 'תכי ת יוהת׳מיל׳אקו עדוי

 אב* רכ אייח בר רסא אה הא שוחינ יאט
 ז־רא יתשרנ רמאש ירעב ןנחוי יכר רטא
 ***תא ׳ב אהו יינא היל רמא ןמאנ יתשא
 לעב ןנחוי ינר ־ומ!"* ףסוי רנקחע ינר
 רשא ן באג ׳וניא יתשא תא יהשרנ רמאש
 ןאבו ערפמל ןאכ והניגש אל מ היל

 אכר'יל רמא ךומסלו םוקינ ייונשאו אבהל
 קיחמ הוהר והה חל שח ימא רב ןתנ ברל
 תילד הימ תעשב רמאו יחא היל תילד ןל
 ז־רל שוחיל ׳ז-נמ ףסוי בר רמא יחא היל
 חינה דועו ןיחא חיל תילד ןל קזחמד ארח
 ימא יל רסא היל תילר תתימ תעשב רמא
 יעריר םיה תנידמב סידעאכיאר רשא אה

 וז־דנתיל אה תהימ 1 תשה יחא היל תיאר
 אנינח ר ר6אר אנינח יברד ינייה ואל ןסק
 סא ימא לא רסאחו ןתסא רצבחירע

 קי;43ןל קתקומ אהל ס כב יל
 ןיעע חל !היאו סינכ ול ןיאד
 ידי לע הטמהינד סינכ יל םי
 ךכ)יה ק43 קל רטפ ינמד יגמ

 יקשל יג רמאק יכה
 תל4מיעכי1^7 אוה ןמאנו

 ק>ג]׳7 !כ יוני£5אןכא) :הל
 קכילא ימלכן )הניג יאדומא
 ןק*ל זיפיא) ןנחוי יברד
 אבקל /עא^כמיא רמאד
 "ילגיירתונממ (לירמא אלד

 סן47 *ימריגיאלש יכדל שי
 ק םילימל ה״ל הולא'ק השריג
 ?למראזיגש השאהכ׳ילמאדכ
 מקזציק) תבאכ הל שוח :

 י^לגיעל תאד סושמו ץוושל
 , •יאדמז אנה רמאק שוחינ
 ןניעמש אכהמו שחימכ אכיא
 *4 תא ,תשריג רמאש לעבד

 הוהד׳והה:ןמאנ יניא יתשא
 $ היצ תילד היוגב ן ל קזחומ

 סדע אלב אמלעב הקזח יחא
 1ל ןיאד יאדוב ייה סיעלמו
 !יילד ןל קזחומל אל ׳יא)סיכב

 גל ןיא יאדול ןויכ קפסמ קושל הרסואל וכל היה יח א היל•
 ?ל ןיאש יפ לע ףאו יכ התימ תעשכ רמאה דועו : ס־כ^
 כג לע ףאו הריתהל ןמאכ סיחא- יל ןיא רמאד ןויכ סיכב
 היל רטפ יעב יאד וגמ הריתהל ןמאכ יחאב ןל קזחומל
 ןזחוחד בג לע ףאד׳יעל יתכ׳ילמאדכ רקשל מ המו אטיגכ
 וגח יתאד יגח סושמ ה ׳יתלל ןמאנ ינכ הז רמאו יחאב ןל
 ריעה ינב ירמא אהייכא היל רמא : הקזחל היל ערמו
 ןיתמהלו םהירבדל שוחל ונא ןינילצו םייע אכיאד תאזה
 נהכתיל אה תהימ׳תשה ינשמו : סילע יפב המ עמשנש דע
 ^ ןנישקמד ונייה ואצ 1 תיאמ וניניעש המ אלא ונל ןיאו
 (יומס רמל הדינכ יבג ה למ ראת:ש השאה קרפכ תובותכב
 הרוהטו יתיבשנ ורמאו לארשיל עראל והנוקסאי ןיינדישאד
 אכיאהו ןכירמאו סיכהכל אשניהל אכינח יבר והפרשי ינא
 דצכ סידיע אנינק יבר רחאו ואמטנש סיה תנידמכ םידע
 *ליעד סתה שרפמו הימתכ רסאית י תיכיפצ קור ןתסא

 סא :רמתיא האמ ט , ׳
 ■ < י■,״ הדוהי ברל אה תשהו רוטפ ע־די יכיא׳זיוא הלהו ךליביל

 ר1 תימוד סינבא הכלהש יפל ולש ויה סא עדוי וניא ךדיאל סוסמ עורג ירכ יוהל רוטפל סעה הדומל אזכוית ייה ימב
 יכד אקה ינאשו בייח סלועל אכה רחאק אהלעילג ירכל הולמד בושק ירב ןיכ קוליח דשמ אל אכהד ייכאל רמול םיז וזל
 ירכ יוהד בג לע ףא יקלחכ ליטי עדמ יניא רמוא אוהו ינא ךיחא רמזא היה ותנע איה סחד עמשמ יחל ךדיב ר חאל הכמ

 איההו הל רמח ייכא תיכיתכי איההד ריפש יתא אתשהו ואל וא סיה תנידמכ קא ןהל שי סא םיעדמ ןניא סהד עורג
 ןידב לודג ללכ הזו הדוהי ברל אתכיית ייה אל ייכאלד סוסמ ןמחר ברל אתבוית יוהית אמיל׳אאקד יתכ היילעהו תיכהל
 יכל ימביא סתה רחאל טהליקזיי אצא החש רמוא קדמו ירב רמוא קזינ וליפא ידתיאל ייכא יקוח אל הרפה קרפ סירד

 לכ ;ןאכ ךיראהל ןיאו אכול דגנכ וליפא הקזח רתכ יצזאד ןחגנ אצמנו וריכחל ר ס רכוחה רמתיאל א*



 ביר ארחנאפב יניטע קרס ץירחמ עי
 םייטניקכ יפ סתיזי רתאלו סייהוי הכ גותנס צנ תכסחנ סיחכוי הכ י וליחה הכרהד היובשב וליקהסא

 השקי ט רוזחל לזני ןיאש אירב תנתמכ יוהד אמעטו׳רוהט 'ןדל ןינמאנ דחא דעו השא וליפא7 !בורכ
 הז ירה ירנוסו׳ונתזי יןויתייד אצמי עיצמ'בבד קדכ ןנחד •רהס 'רסואל וצל ןיא םימה ויב הדחייתנש (ד/נ7
 ןינתמ ונת רמא אה׳מנכ קידו׳טרחוא ינאס ריזחי אל רוסיאזיתהזחא התתואו תינזח המצע תרמסמ השזי <י>יק
 אכיצד ערת בט&כ הל יקזח)
 *עאד׳תאצ זכתנ אמש שחימ ל
 היב רדה יהת רתאל ונתנ
 ונייהד'ונתח ינתק אה תעהו
 *זהד התימ רחאלי םזיהמ
 *גק אלד ערת ביכש תנתמכ
 מיא יא) התימ רחאל דע
 ׳תאסאיאחא >כ רמקל לזכי
 ,)יהמ ת״ר רפחו ןיכתזנ ):ת
 םא חהמ זנייה התיח רחאל)
 'חאל דע יכ םזיהמ רזזקא א5
 'יפב ריפש ןמכ יליימז התימ

 רתאל דע רזזחי אל סא׳ייהמ
 *מ (י סאאמתסלידהתימ

 'ןיהמ דה׳תימ רחאל)םזיהמ
 'תיפ יכק תימ חאל)זפמ ינק
 ג״עאי יומסב "ינתמב חסמדכ
 ןמקלד אנשילכ אכהטקנד
 כ ה)גזיג דקכ ילייא אל מ מ
 רמא ענה לכ קרפב אנחכפא

 $ יתשאל טג בזתכ רלבלל
 וניא הנשרגא הנסינכאסכל
 "דיק טג רמאי אמש סזשמ טג
 4 טגקפ׳ומבטזהמל
 4 הנסינכאסכל יתסיראל
 ךירבי סנ הז ירה הנ שרגא
 בתכש ירייא ןיטיגכד ר״זצ
 א תזמביב)זב דמיעש ןמז
 *איסינ חאלש ןמז תכס ירייא
 יהימ הזש ןישלהש פ״עא
 סליקתכל טג יניא ד לי םתכ
 תיילואדמ לבא ןנברדמ חילכ

 הייגקא ; טג יזה •*״ '*־׳״ 'יי" 4 '־״ * זץ< ידו סן• ..
 שכויז־־רמ א^לא •רתימ רחא^רו םויהמ הנ

 ימא רמא חנהמ איוה א1? וישכעמ הנתמ איוחד אוה התימ רחאלו
 יא רטאק יכה

 לקכ:ןהכל תאשינ סא ןיזה 3ק
 אכיאד הימתכ#׳/^ל£אב
 תקזחב איה ילהי ק9$ ד!//>יז*
 הנריתת לאו הת1ל^7ע/ת׳ץ>
 יש ;יא ירמאל קיבקפקמ
 קזקזש ׳יה ניד>ב £געליז*ד

 יבגל השפנ הליוכמד,. :יטי)
 היה סחיפיןכיסלג ^׳^בפ
 ייבאכ הל סמ :סידפחכ
 ירמאקדכ׳נילח אלב^גית
 ינתק טה סיסתי
 סזקממ סךככב ;3 ;3פנ ׳בג
 אל זת):)תיא ןישרזי ()וכ7רח6
 לוטיל יל שי ויתא לג 0±)!4}?
 ןיעליי יבא(יאיר^ז5ק7 :
 ידימ והייכית ליקש $ ך3)'ח
 י הייאר יתייא הי)ירמאד
 חכמ 1תיאןישרויןן>תמשכו
 !ת>א ןהל ׳לזמש ימה ןהימא
 ימיא תאז:היה ןהיקא׳פסה

 ת)מזקק תכב איה תגזלפי׳יג'
 הדיהי ברי׳כזה ברל דימלתב
 טרז ןמחנ גרז ביית ירמא
 ןל אמייקז ריטפירחא ןנחוי
 ןנחוי ׳רכ אתכליהד ריטפד

 א^ ינידכ ןמחנ ברכז חיבחמ
 יניאש תסיה תעיבש עבשי#
 דחאה חאה יחכ יתיכתמז׳דז•
 ןוממ עסה ויתא ליכשנ ןעיס
 י ימי א ןהז םכדיב יתאל ןמ
 <ריטפ ןירמאזיעדזי סא ןי£
 '• הירמקזחכאכ)מח'מזא7
 אמ0)אירבל בייח סליעל
 עסהד׳כה ינאשו 'ידע אירב
 לוכי וניאו על)י )כיא )חצע
 קפסי עשי יאד י תנעט ן יעמל
 ב אניממיקזא ןכליה)אן7

 י . . ז . ןעזטה חאה לכא 'ירמ קזחנ
 ^ יעבת אל סיפתכל עיגמה קכשכ :תא ןדד סירכד לעב יאל היל ןכירחא םכדיב יחאל הנח קפסה ליבשב
 יעכית אל וריפ האילמ ןתינל יל רזיחשכ התע איה ירהי עורזלו שירחל קפסה הז הכ חרטי תינקיר עקרק חפסל הז ?תנ5;
 ןמיקחל םיסכנ ירזחי היב אכירק אל אהד ימד רחא סיקמח םיסכנ יל ילפניבי חבש יאהב ןיק ליחקהליכ יאד1אה*י דל
 קפסה׳לכיז אלש החנעח ןיטריש הקסאי :׳ליחתבכח ימש הנתשנ אלד סילאי־תינקיר עקרק אלא תמיפ ול ןתנ אצ •ריוג
 אתיכר יכירי לע :׳ייהלי סקימל אהת אד ארחנב היל שירדדכ ערמ ביכש תאזינ רטש יקיתיד ינתמ : ךכב קרט אלו
 סשה יתיאב התימ רקא׳יזקה סא׳יפאש םילכ הכיא הז ירה :תמה יסכנב תוכזל ידכ סשל הכתני בתכ רחא רמימל אכילד

 תכ לכא וילע יתעד ףרטית אלש ידכ ח ה התימ רחאל הכיקערח ביכש תאיינד נ עאד ינק אל הנתמה יל הבתכנש >תי6
 ערמ ביכשה הב הכיז ־ התימ רתאל רטשה ןיאו רטשה תלבקכ אלא !תיכקהל רחג אל ירהש יתאיינב *ילע אל רטסר
 רטשה תלבקכ ןל הנקמ ינא הז רטשב םיבותכה םיסכנ יל רמא ךכ אלא שיאה ,ת,א ס0ל בתככ אלש פ עא םייחמ רחאל

 ;ואר ןיאד נ עא ןימייק יירבד : הנשמה דשכ יסרג רחאל יכתק אתיכרי ייפ תאיינמ ערנ אצד הנק הז ילה ינממ לבחתס
 טס נתמ איה יזיא יקיתייד איה "יא:ארמג ימד ןיריסמכי ןטיתככ ערמ בטס ירבלד הינק אלכ התימ ־יחאל יכח יסרייל
 "יאו 1 יקיתייד ןיסל ינייהו יתתימ רקא יוהימצו סקימצ אהת אד: סמסמ הכ בתכ אלד ג ׳עא התימ רתאל הבמס ע רמ

 ! ** א ול

 !־חלוונסר םושמ הרכשנ ונירקוח םא
 ידא שיא׳שאכ ייקנ חיאכש ינניד השפנ
 יחא הז :הלשוחיםארנןחנכרילאכר
 ירמאק יא ירמאק יאמ 'דיאו :ןמאנ וניא
 והו וקידחכ ופע •לומי יאפא אוה אנוחא
 אמיא אוחיהא ואל ירסא אקר אלא אל
 ושרי רה>4 םוקממ םיסכנ וידפנ אפיס

 אוה אנתאואלחיל ירפא אה וטע ויחא
 רמסי* ןיערע ונא ןיא ירמא אקר אל
 רפוא הלהו ךדיב ייל הנפ רמוא תאז אכר
 אמיא םרועל רמא ייכא רוטפ ערוי יניא
 ךדיב האר הנמכר אכה ינאשו בייח ךיד
 ושרי רחא םוקממ םיסכנ דירפנ :ימד

 'יסכנ והבשש חבש אכר יעכ * ומע ויחא
 שכיפתכל עינמה חבשנ והמ םהיילאמ

 םוקממ םיסכנ ול ולפנ יכד ךל יענת אל
 עינמ וניאש חבשנ ךיד יעבת יכ ימר רחא
 קסאי אערא םילאו אלקידןונכ ביפהכל
 תמש ימ 'ינחמ :וקית יאמ ןוטריש
 וז ירה וכחי ייע הרושק יקית״ד תאצמנו
 'ישרויה ןס ןינ רחא׳ד הב הכיז םולב הניא
 'םנ :ןיפייק וירכר ןישרויה ן מ ןניאש ןינ
 *•יזר הכ תנש לכ יקחיר אוה הז יא רת
 בתכש ילכ הנחמ תויהלו םקמל אהת



 #וחנ#מ יניממ קר9 ןייוהמז שי ;•־.

 ןי)די-0זי התימ רק א] זיריסז םויהמ ךל יונק אפוג יבס עיישתי יכ םויהמ הב כתכ6 לבי-הנקתש ז"ר.י תנתמ (■ל" "יי, ■
 %,'מג|רק3ככ;י ז*3שרב7 ןכל סלוקמ קיל םדאל חכקא ירהש התימ רתאל הכתה ץאד הנוק וכיח סויכזי הכ כ/ט ה?,

 ןכיןי>0י*>1 :רבקנו תמס ירחא ןתיל סדא לוכי ךאיה התית רחאו לכתתה סיקתתש לכיר אוהש ,חז ה )?ר\
 )נותו3!י ז0מ הןןומעי4חמ אדה אל אדירג םויהמ בתכ סא לכא סויהמ ,ידהב התימ רתאל בתנל סוסמ .הנממ חדהדז

 'חאיל אירא ינק אירר ערפ ביכש חנחפכ אוהמ אירב תנתמ איה •ז !י.
 'ררבבאבנוה בר רנ הנר ביתי חחיסחאימ ויחמ הב וחכש דכ .*־ חי! !
 ונחו ונחכ רמאש ערפ ענש ןנחוי רד היסשס רמאקו ביתיו ־ר י:
 אירה^ ותונקהל רמנ אל אמש ןינחונו ןינתוכ ןיא תסו יגוידפל ז ימ
 נר ז־רכ ורהרויא רזעילא'ר !ה1!רמא התימ רחאל רטש ןיאו ־מ4> . 1
 בר רמא הב ורהדזיא ןנחוי ר •תיד דטאו הרמא רזעילאר דטא יבזיש
 ינר אפיושכ תרמא יא ארנתסיפ ינויש ברר היתמ קחצי רכ ןשחנ
 יא אידארזעיירא׳רר הילע ידוהסאיד ןנחויר ךירשציא הרסא רזעילא
 רועו ןנחוי'רד היידע ירוחסאיררזעידא ינר 'ירטציא רמא ןנחוי ר רפא
 םיעדוי ווה והכא יכרד הימשמ ןיבר חידשר הרטא רזעידא ירד ש ה
 וגחו ונתב רפאש ע רמ ביבש וגיבר םושכ הירוביד רזעלנא ר חידשש
 ה->זלא רהונקהיר רמג אל אמש ןינהונו ןיבחוכ ןיא הפו ינוייפיר חנ□
 תא יכ קרניח יאמ קרנית רמא ןנחוי׳רו התיפ רחאיר רטש ;יאו ששכ

 ונהו וכחב רמאש ערכ ביכש יקיחייר חידטכמ יקיתייר רפא יפח בר
 ןינהוכ ןיא זאיד באו ןיכחוכ וחוכיתא פיפכ םא [יאור חפו ינוייפיר הנפ
 ןיא הכו ינוידפיד הנמ ונחו ונתנ רמאש אירכ לממ רכ אכא״ר ביתימ

 הל ביחוכ אוה ןינחונו ןיבתוב ערכ ביבש אה ן יגהונו ןיבהמ
 ארפה בררבארנ וחכ תא הפיט ר׳ח וחוכ תא הפיפכ היד קרפמ אוהו
 היל וכחו ומוההו ובותכ 5\א םאר נ'ה אר׳הנחפ לע ףסמ אנימ אנינקו
 'סא אכר סא ןבו ץנ חונו !יבתוכ הבילה *ראומש רמא ,ררוהי בר רמתיא

 'ינתמ :ןינחונו ן יבתוכ הבירה ןמחנ בר

 וסעוי ל!מ4 ל,ר>ן •)הז ז*מ
 םויהמ ;רי*ו)ףט 13 ןת> מי0>ש

 דחז0 ן
 ד)9 ,ב״כזנ^י4/ימ7 ן*0יי7 הקחמ
 *יי/מקימח!4)ן*1הג1ןי)כ״ן*יג

 4וימ בס^מ ן^ייע יפמ/י
 1/0)ופי עימ ב״ףן

 עמןטדפ לחז4) קי);>3ח
 ומ*/יייד ^9)ע3/9 יק5י״*ז ילו

 * ׳ במ
 ,ךזייבי יחו4)) )יה*>7 ן4ירב

 }>* )כ *1ו4ה *7נע ־ימ>) 3וה* ;גיא
 !5יו 1*3 תיח
 ט^ית/י)יקפנ)* קנח
 1)ובקב)>גב/וב£ד)ק״1ממ

 ןיןאג^^בקמ^יןימ)רעשה
 ^:במקעי*)}^?)ץבתיכ
 ^סקקגי״חהונפדמגאצ

 גמז4 •וי ןיףי^ *,*יי
 ^]7 קיק) !יסממפ טתכו ינת

 ל*>לוין:|03ע>ומ1 ומכ
 גסעיב ףז*)ג,ר)4ד> ד>יאל

 קו: ?3 ןדהדזו* :ןמקלדכ
 ןבמו" ל ךירעציזל :הכלה

 * ,לזע)^ יד ת׳)גע ׳יריסאל
 ׳יט^״ו4 )המי^זלי^ ;דימלת
 ^3*י) £ ;ה')י/לב־>/יע]א ר
 רי>9\ק י׳יבדו .ביה׳רבד

 !ביבר/!:/);ן יעג^ו:ימ ירבד
 ןנהו• רל״ויס^ וילל אתא רזעלא׳רד ׳ילעיגולפיאל יאל קדבית'חוא ןנחוי רו :בר
 צ ערמ כיכ0 יאה המג ךאיה קודבל ירגס אתא ישורפל אלא״ליעל! ןנירמאדכ רזעילא ירד הילע
 ©רפמדכ הנתמ לבקמ לש וקכ עליי ביכש הפיימכ ןמכ התימ רחאל ףא ןיכתמי ןיבתיכד ןינחיזד ׳ושח הז רטס בותכל
 תלטבמ יקיתייד : הקידבךהל תשרפמ היינשהו םירבד ינש רחא יחיד בר אתא יכ :׳!כ ובתכ ףא וכת רמאד ליזא!
 ותנתמכ רוזחל לוכי ערמ ביכש ירהש הנק אל ןושאר הנק ינש רחאל בתכו רזחו דחאל ויסכנ בתכשערח ביכש יק־תייד
 יתד ןיקריפכ קקל י׳רמאדכ יוכיז אלכ הכיתככ אקוודו ןושארה ןח ןכ רזח ינישל בתכש ןויכו תמש ימ קיפב ןכידתאדכ
 הכיזו בתכו הזצ הכיזו בתכ יקיתייד ת ׳1טבח יקיתייד רמא ימיד בר אתא יכד ונייה הזל בתכו הזל בתכ אטישע תמס
 ותכ תא הפיימכ סא :ינש אלו הנק ןושאר וכ רוזחל לוכי וניאש אירב תנתמ יכנ לכא׳ זב הנק ןושאר רמא בר הזל
 בכעל אלו וז הכתח לע תידעל ול תייהל רטשה תא ע רמ ביכשה ול בותכל הונ הכחת לבקמ לס ותכ תופייל ידכ סא׳וב
 אה :יעלד קדבית ינייהו דה שרפמ ןמקלו התימ רחאל י ליפא ןיכתזכוןיבתוכ : רטשכ אלא הנקי אלד ןווכתנ הנתמה
 ףורטית אלד סוסח וחד ןירזסמצו ןיביתככ וירבדד ערח ביכשד תאמנ יכג׳ירמאד יכיהיכד ןינתזני ןיגתיכערחביכס

 אקווד ךהל הל קיפמ אוהו :ימד סייחזי כתכככד התימ רחאל וליפא רטס שיד ולס רטס יכנ ןנירמא נ ה וילע ותעד
 ה ,יפא וכתכ ףס ונת רחאקד ערמ ביכש ייופי ןיינעכ ותכ תא הפייחש פ עא אירב והימו ותכ תא הפייתב
 יקהל רמג אלו רטסב ול תוכזל ךרניל ןיביתככ וניא יירכדד ס סמ 'ירמא אירכבד התימ רחאל ןיכתוכו ןטתט

 תמש יח קרפב !חקל ׳ס אדפוי גר ימאדב , , , , : הת',מ י״ אל י״ש ייא׳יטפכ
 הנתח לבקמ תח סא אה עמשמו רזוס דמע םא ודימ ונקש פ עא ויסכנ לב תכס רמ ביכש לאומש ימא הדוהי בי־חאד
 התימ רחאל יטש :יאי רטשב אלא זתינקהל יחנ אל אמש בירחא אל ערמ בינש תנתמ ןהב ןינק ביתנש ב־עאו הנק
 ותונקהל רמנ אל 'וישד הב ןחיא יאמ׳נעדי אל ןיבק הב ביתנש ערמ ביבש תנתמ רתאד לאזמשצ םתה הניח ןכישקיד
 3רדא|?ה ,מכ ן,(,ה־יי״ב סקה ינשמו התימ רחאל יטש ןיאו התימ רחאל יע הנוק הניא תפ לש רטשו רטשב אצא

 ינתמ



 גיר #ית3#כ3 ינימש ןחש \*ותו# ושי
 4׳הי י־. %

 ותשאמ ול סיס׳יכב וד־שכי ק יתשאל ייסכנ דבעשל הציר יניאו הסא אשיל הצירש אירב וינבל ויסכנ בןמכל ^
 םויהמ תסמד התימ רחאלו סויל מ בותכיש ך רצ וייחב תמיפ לכאיש אל א יתימ רחאל ויסכנ םהל ביתכל הצורי
 ןתכ אל םויהמ אלב לכא יתתימ רחאל תוייפל סג לכאתש הנתמה תרמגנ אהת התימ רחאלו ודבל ןינה ךל 2??/**־*׳

 'ויהח ביתכל ךירצ וניאימוא יסמ יכל:ותונחהל לכמש ןהב קלח ול ןיא אתעש איההכד התימ רחאל הנתמ ןיא7 3כ *ימ>
 § תג ־,רמנכ0-נ!ו^|^*ו1

 'וחביש ךחצ וינב^ ויסכנ בהובח ינחב
 מ ו הרוהי יבר חכד החימ רחאלו םויהכ

 למא4ךנ אקסד
 וא 'וחא סא סג
 היכ לדהאקדמי**>*י7
 ךכליה הת מ {**)|וו
 הטספ סיד תסך^ופק״וה
 רחאמ ןישידוע •סבקומי
 תצלוח :ןהיצ#>- ץג ג>יר*
 מ הניאו טג יול (*$) ^ויי
 סנ היה אתליל ,/ומפיל־ץי
 ויחא תשורג #ןיקו1^>מו
 'ןוימל ןל הוה^ק1\^מכ0י׳ס>
 ונק אלו איה ^*לל#**7
 אל טג יבנ ז*רזי!ן*מ> ג
 אכה יכ׳ ונזזיפ תכס•"*
 םזיהמ טגה תצןימ #**וינ7
 רחאלכ התימ יתא}עיצק מ*;
 קפסמכליה קךי בקמ יבנ
 *שליפדכ מ יוה האכת יא ןל
 ת ימקיאל אכיא אכה לבא
 רחאק יכהד ריפש והיימ/י
 רחאל א ריפו'ויהמ אפוג היל
 רמימצ אכיאד ןויכו התרי
 אלו יאכתל אל ןווכתנ אל יכב

 :יפס עמשמ יכהד הרא>5ו
 ןתליחתכ ,תכש רטש לש וגחו
 ונל רמוא תבשכ ךכו ךנב
 םידע ילע ווה ינולפו יכיצ״ע
 רתאל ימ ינולפל יגממ ונקו
 אמש וילעח־בימ

 (ל הינימ אכיכן>ו אייכקא
 דקא׳ניקב יפ ןייצ
 רטסה׳וסנ חא> רטשה שארב
 וניינעמ וזחיש ייצל רמאדכ
 השקו בורחא הטישב רטש לס

 4כנרחא׳טיסמ׳ידימל ןיא ׳הד
 יכה סזשויד ןילימל כ*א אהו

 םויהמ בותכל ןיכירצ ח אל
 יכל

 ונבל ויסכנ בחטה ךירצ וניא רבוא יסו"
 ןהש ינפס ובכר וכי וניא״כאה וחוכ חאל
 ינפכ רוכבל לוב* וניא ןבהו ןכי {ינוחב
 דע □ירוכמ באה רבכ באה תושרכ ןהש
 דע ולכ ןהכ חקולל ןיא ןכה רבכ חומיש

 אה יוה יאכ החימ רחאלו םויה□ בוהב יבו ס4 :באה חומיש
 סבייחנ א^ו תצלוח חמ םאו ט4 וניאו ט4 התימ רחאלו םויהמ ןנח
 ונקפוניל ק ה אבה דבא יור הרזח יא יוה חאנה יא ןל אקפמכ סחה
 המא רכ הנר ךירצ וניא רבוא יסוי ינר החיכ רהאל אריפ סויהנ
 יענ ןמחנ בר ל א יוה בר לא ןמחנ ברו אנוה בר היבגל לע שלח
 יסוי יברר הימעמ לא יסוי רב הבלה ןיא וא יסוי יברכ חכלח חינמ
 'ימעטו אל יא הבלח יא סימ יעכ לא חיגי□ יעניא הבלה אנעדיאל
 רז־־רב יסוי 'רכ הכלה בר רבא טה לא חיגיכ אעג ךל אגימא אנא
 וילע חיכונ רטש לש ונמז רכאד יסוי רר הימעט ונייה לא וקפנד
 חיכונ דמש לש ונמזש ינפב ךירצ וניא רבוא יסוי ר יבה יסנ איגח
 וני>4 האנקהנ לא והמ האנקהכןמחנ ברכ אבר הינימ אענ וילע
 ךירצ א רד אהינקא אכיא ךחצר אהינקא אביא רמא יפפ בר ךירצ

 הל ףיקחב ךירצ הייגקאו היגיכ אנינק ךירצ אל הינימ אגינקו היינקא
 ןגאד 'ירימ אביא יב ארוסמ אנינח בר

 :יתתי״
 ותואמ תונקהל יאדו אלא בתכנ םנחב רטשב ב תככש ןמז יכה אמית אל יאד הכ;-*מה הליחתה ןמז ותו*י

 הכלה בר רמא אהל םויהמ בתכ אלד ג״עא הנק התימ לחאל בתכ סאד יסוי׳רכ אתכליק יבהו :בתכנ םויב
 וילע חיכימ רטש לס ונמז יתאד יסיי 'לדמ ־יקיפאל ןנד אמוי ןמ ןיטיגב בל ןיקתא שלנחה קלפכ רחאד נ עאו יסיי׳לפ
 וכב יבגל למימל ןל תיא ןיקתא אלא יסוי 'רכ הכלה רמאד אהיח בל היב לדה ןיטיגב םתל אילהב רמתיא אלו ליאוה

 ןישלפחו הכצה ןיחינמ היה סנ הדוהי לכ ביה יכ םדיב הגבק התייה וניחו ןיטיגב בל תנקתכ ןוממכ
 'רכ ןמקל התפמשד אייגיסד וזחל ןויכד ל*> ונהנ אלא ןיטיגב בל תנקתכ ןוממב וליפא הכלה יכ )לחא אל דועו גהנו•
 ינידב היתייכ אתכליהד ןמחנ בל אהד ןזחמ יבג יסיי 'ל ירבד סיפתו ןואג לאננח וציכל שליפ ןכ היתיוכ וגהנ הדוה*
 הדוהי 'ל גילפ יס ןיכק זב בתכש רטסב והת^אגקהכ :יכה ןמחנ בלל היל אליכס אמלא הטא לכ הכלמ יעבד.אוה
 הנותנ ידש בתכש ןוגכיגילפ ןיינק אלב הנתמ לטשבד למיחל 'ביאד היל אעכימק יכה סוסמ) סייהמ בתכיחל ךירצמ•
 והז ךירצ אל הינימ אכיכקו הינקא:״קזחכ וא׳טשכ ואןסכב הנקנ עקלקד ןל אמייקדכ׳טשה תא ול לסמו התימ רחאל ךל

 ומתחו ובתכו ינח ונקו םידע ילע ייה ונל רחא ךכו רטשה תליחתכ דחא ןיניינק ינש ןיינק וב ביתכנ רטס לככ ןיכתיכס
 המ לכב ינולפל ינולפ ןמ אנינקו רטפה ןיסב דחאו הנתמ לבקמ צ ול תוכזל רדוס ןיינקכ סידעל הנקהש היינקא ונייהו
 שארב בתכ סא ךכליהי הנירחא הטישב רטנ לש ונינעמ לוזחיס ךירצ טושפ סנב ןמקצ רחאדכ׳וכ ליעל סלפמו בתכד
 איה׳רדיי ןיינקו ינממ ונינק ונא םגו הנקה אוה ןיניטק ינש עמשמד חכ ופיי וכי יה 'כיכק> בותכ אפיסבו היינקא לטסה
 אכיכקו שוכמ אק ישירפד דחא ןיינק 'חשמ הניינקא ופוסבו אגינקו הטישה שארב בתכ םא לכא סייהמ תונקל חכ ייופיי
 רטשב בתכש שרפל ןיא)לקיעי יניעכ וז הטיש האריי ןכ ינווכל ןתינ ינא ךכו ךכ למאו ונל הנקה ירהש ךאיהו הינדו
 •ושיל׳יינקא)הינימ אנינקל היניחיאנינקו היינקא ןיב קיליח הישמ יאמא ב״חד אנינקו היינקאד דקיכ ונלה םילבד ינפ

 ןכאד ןכאד : דחא אלא בתכ אלד אכיהל ןיינק תננוסל ינשכתנד אכיה ןיכ קוליח
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 ארח■ *יסנ ימביי קרפ ןייוחונ ©י

 יאמא כיא אמית תקול ה :ק אל רכס ןנתוי יבי
 יסכנב הרכמש ה&אד אשוא תנקת ךייטניא
 יריימד ל*ו םילכ אל)התנע אלל התח> הלעכ ייחכ גולמ
 *תוליעכ ךיסכנ תילטב יל ןיא׳ירבדו קל הל בתכש ןמכ

 היה כ״אד ךיסכנב בתכ אלו
 בתטהב רתאדכסייק לכס
 לעבל ׳וריפ ןיינק תזב יתניא
 דה אלי ןנברדמ אלא דה אלד
 ךירטניא ךכל ןינה ןיינקכ
 :אשוח תנקת
 םב יל ט קוצ הנק אל
 ןבה ישרניצ נרזחי1
 רמ)ל תוחיקל )לכמ אלו
 *רמאדכ קפוי תא)ןטז 'יבא
 אכהד ג עאד תתש ית ףיסכ
 סושמ ןמקלד אתעט ךייש אל
 אבא תכמ אנא ןכה רמאיש
 יקא גקקי ב״אד׳ניתאק׳כאד
 אב וניאש ןויכ סקצתכאק
 1ניקז קכמ אלא )יכ א תכמ
 )רזחיש אמעט מייה אצא
 ד סגשמ ןכה ושרויל
 םיסננ )לפכ ןבה תת תכל
 סא:ק ינקז'משכו ונקז ינפל

 כ'ח1ל) אליממ לבקב ןבה
 רמאד השק) ןצה ק םישרי
 מבא אמיתד גהמ ךגמסכ
 אפדע׳ישפנ הירכ יבג/יפוי
 תתימכ'וקוקלהותקי אל) היל
 לטב . תקשה סא אלהו באל
 ישרמל סא ינ באל חזחי אל

 י ןכ היל ירק רטשד לד ןבל
 יתד אלי חקזל יכנל'ישפנ ינב

 ינולפל ךיילחאוךיל ייסכנל
 סאד יי זלע ל ךיירחא ירחאו

 ןמכ׳תא אלי ן)באר ישרמל'יסכנ ילזחי ןושאר ייחב ינש תח
 תתימב יינפלש לכימ דה ף !סכל ישילשל ןמה הנקהש
 ברל׳טאי ינש כזי0 רחא דע׳ילכ יל הנקה אל ירהש ינשה
 'תאסא׳ידידלדייתרייתריצ אצ) ידיריל ליעל רמאד ןכמ
 ישרמל )רזחי אל ינש ת" סא ינולפל ךיירחא) ךל ייסכנ
 4. ב אל מ םיסכנב !ישא יל שי רתמד אכהל ימד אל ינש
 'תכליהד׳לזעל םירוכח םיסכנה לכ ןושאר רכח סא סתהל
 אבה לכא ןישאר ריישש הת אלא ינשל ןיא רמאד גכישרכ
 טרייל ורזחי ךכל תימיש דע אלא ריכמל ליכי באה ןי$י

 איכמ :ןישארישר)יל םתה)ןכה

 וו־רגו^אש יעדי ירפסו ןניערי איר ןנאד
 יעדיו אברר ירפסירו יעדיו יינאר ירפסל
 'יינקא ןיב׳מא עשוהי ברר הירנ אנוה בר
 חיינקאו חינימ אנינק ןיכ תיניפ אנינקו
 ז^פיאכ ףחד יסנחיפ ןרכודכ ךירצ אל

 אחעמשל חחירטא אנהב בר רפאמילפ
 ןותא ילרמאו׳עררהנמריבזכרדהיטק

 'םא חל ןנינתס יכה ןגא הר ותינחב יכה
 ךירצ וניא חאנקהב ן גחנ אכר רמא אכר
 תינימ אנינק ןינ הינימ אנינקו היינקא ןינ
 והד ימגחי2 ןיכורכ ךירצ אל היינקאו

 'חאל ונכל ויסכנ בתוכה ן יגילפ אפנאכ
 תמו באה ייחכ קה דכמ רמתיא :ותומ
 חקול הנק אל ןנחוי׳ר׳מא באה ייחב ןכה
 ז־^ל רמא ןנחויל חקול הנק רסא ל רו
 יכד ףינה ןיינקב תמיפ ןיינק חקול חנק
 וי-ןיר תמיפ ןיינק חקול הנק רמא לדו

 ז--1דר הכ וגילפיאאחו ימד ףינה ןיינקכ
 ר תתיפל והדש דבוכה רמחיאר אנמיז
 וניאו׳ינכ טא ל׳רו ארוקו איבמ סא ןנחוי
 ןיינק רכסקרוקו׳יבמ רכא ןנחויל ארוק
 ליידו ימד ףיגה ןיגקב תחיפ

 ?ז |)(צ ק11יחגןיו*ין>בוכ'י(יכ*> בור ןיא ןנדידי אל ןנאד
 ך)רצ ח)) מיונ^ינךנל ירתאל הריתנ יעד״רעסי :

 ר1># מייהייינתפ ןינידנ :םויהיי בתנדיל
 מ(ידןל>הנ ביכ יי״חו :ןיינק ןירנז אצו םירבדןורנז ןיינק

 ןי/י !ר 1 ן ןי׳יצ וני^ה^כקה
 ת) ).תימיכה

 3?/י ן^כריעכ]^)ןרצי א דכ
 "פ^?(^יי1ליכח>מןתחנ

 כ1חג> ריי1ז*)הדוהירל
 ףייגק גב *י*ר^>*ב0מהמ

 אהו יגגהמקכג גחיכה ינתמ
 םעהמ טי יה עיומ ר חאל

 )ופמועא ןלה^חקימ רוקאלנ
 :ויכ זרמו)רסמל

 *0*)*ג} לולה )שרכ ןהש יספמ

 *עיי״ייל ר)ב**־5ז$$ ;טכעמ
 ׳רת>4 ה :

 וע^ •כפ>* ::באק^חכ
 ן^ץ*נ3ופוי] בן*ה)שרכ

 ןמכומ) !")ס• ןה**ץכ אלא
 *>>המ• ל ייהש ושגעמ ירמגל
 :^)שוה״יגפמי ןבהו^יוליפ
 ןימנכמ ו^תהני^ה רכמ

 גימי"* ד1נ זיזי03 ףטיחטל

 מיג^ניי״פ ןג1ןמ "ג ןכה
 כויקע־>מ**ן0וחפגסן4בה )א

 ן5ה^ימ ו<נש ן4)* ןכ ה ייחב
 כן*ה ייחכ

 גוז4 ה יכןי^ימיעהש
 העש>> ןכ)**ימזג ימה ףינה

 300 ןכהמשכו כ*4.־'ע בתכש
 ןצה ית)אל יגב 5ל שי)באה
 ןבה רכמ־• יחכ תא ןישלמ ןל
 תילט חקילל ןיא באל ייחכ
 ול שי באה תיתישכ לבא ןבכ אוה ירהש כאה תימיש דע
 ןימ כ׳חאי ןפה תמ לכא סייק ןבהש ץגכו חקולל תהדי
 'תג : ואל סח קקיל היק סא ארחגב איה אתגילפכאל
 אל םלועמש כ'קא באה תימיסכל יליפא חקול הנק אל
 באה שרוי ראשל ורזחי אלא ןבל ידיל אבל סיואר ויה
 ןנחוי יכר הדומ היה באה ייחב ןבה ןרכמ אל סא )ליתו
 ןבה ישרמ יכה טא באה תמ ךר חא) קל תמש פ׳עאס

 ייה הריכמ יבג לבא באה ישרמ אלו ותנתמ תא ןיסרוי
 תקילה לכויש ודיל אב אל סגו הריכמ תעשמ ושענ קליס
 יכה והייתנולפל ירפת ח׳בבכ לבוחה קרפבו וקכח תוכזל
 רכמ דתחינתקיכ ךל רמא קקיל הנק אל רמא ןנקוי׳ר . _ ׳ _(י , _1 * __
 ןכה תמ לכא קה ידיל והל יתאד באה ייחב ןבה תמ אלד חקולל היל תיא תייח יכ אה באה תימיש דע חקולל ןיא ןכרי

 הידיל ואל ןיבז יכו ימד ףוגה ןיינקכ תיריע ןיינק אמלא חקולל הרצ תיל ימכ בא תייק יכ ןכד דיל ותא אצד באה ייחכ
 תתוצל ןיא ןבה רכח ט תמ ינתק יכ ךל רמא חקול הנק רחא ל״ר : ןיכז
 ןבה תח אנש אל קד הידיל ותאד באל ייחכ ןכל ת8.אל שיל חקולל תיא אה יתעייס ט באה תומיש דעו

 שיש חט ןיינק :ןטז הדיד ןיכז יכו ימד ךמה ןיינקכ ואכ׳תירט ןיינק אתלא חקול הנק ןכד ידיל יתא אלד באה ייחכ
 והימו קול ינק אל הידיל ותא אלד ןויכ)הידיל יתאד זיפ אלא ריכמל לוכי ןכה היה אלו יתד ול יוכק ףיגה וליאכ באל ול
 :עקרקב וצ היהש גיכא עוכז תא ןכה ןב שריי באה תאישנל באה ייחב ןבק תמ)םהמ )שפנ קליס אצי ןבה ןרכק אל 0£

 איבת
 ןבק תמי סהמ )שפנ קליס אצי ןבה ןרכק אל

 ׳יצ התענ רסא המדאל קיכןכילקד םירטט ארקמ אלוקו
 עקרקב



 ריר .£צ#<3* ארחב אבנ שממ קרט קירחונ

 *להס ןגרתח סיבת לשח ^ןמדג״ת קח393ינ
 היל ליחא יליח א :ליתליי33 ק־>ק.*יתק*ע 13 דב•*•*
 כ הול׳מה ןיגק )!היל אל׳יל יאד 1רית*יי>ק1 ״^3 ו^פ>4

 ל1>,ר״ן* יאד למי1י3 ׳3מיהוה
 ופוימ "3ימאקו*ה3ו*ן$ו

 >מ 1גה ן״״>ק^ץךי*יפק$ז

 ׳תת־לאד׳ושמ איבמ סירטנוקב׳יפ אימק וניאו איבת סתתנ רשא׳מדאה ת>רקל3)ב> ;ג•!** אינה 1*1*11***
 ןח היב אכירק אלד אריק וניאו היב אנירק *להס ךמאמ איבת לשא כ^>7^**ויקאבהב/^^ו*}

 יכי רק'תמדא ;יב הנירק יאד תיתל יל התתכ רשא'מדאה
 ןנברדמ ):קיתש'אלכו יל התתג לשא המדאה (מ ימכ היב
 לבא'וליפ ןינקסיסמ איבהל
 רנמיהב׳ילמאדמ אל האילןנ ןומק ארוק וניאו איבמ רמא שיק4 שירו

 י ר ךיד רסא יטד ףוגה ןיינקב ואיל תוריפ'
 ףוגה !ייגקב תחיפ ןיינק אמידענר געא
 יבגל אבא אניסא דס ךירטציא אבה ימר
 שיקיו ןל ש רו ל טק דיחא ׳1דוחא .רירב
 ן״נקכגאיד׳וריפ (יינק אטלענד געא 'םא
 רכ ז^גימא רס ךירטציא אבה יפר ףוגה
 חישפג הירכ םוקמב וליפא תישפנ יבגר
 יר׳ריר ןנחוי'ר היביתיא 1ל׳טק היל אפירע
 ךירחא ירהאו יגויפ שריי׳חחאו ךל יסכנ

 ינש תכ ינש הנק ןושאר תפ ינזלפ שריי
 םיסכנ ורזחי ןושאר ייחכ ינשתמ׳גהנק
 ןהונ ישרויל אתיא סאו ןושאר ישרויל
 איעשוה בראפגרחרבבלאחיליעכמ
 בר רב אכראטרןבוינאש םירחא לבבב
 ינתהו ינאש׳ירחא רטאו ברר חיטק אנוה

 ןחוג ישרויל ורזחי

1 

 /•""יי׳[ -1 •,ך ! ז ׳
 ^ה״^גיביונ־״מי״מ
 /*^ילע ׳*לנ ,ל׳ לב !קמכ

 !>י*ו>3בכ״1>דן1״ב>ת")
 מו4״ל1ןנבה1^[ףן״^מ״>)

 !קד* רמ)י>ב.מ3ב1^ ־
 *סל ץח9• יבי ירי**/־)•*)

 נייפןזןקד^ק)
 *ןן*ה ץיכקפ 11** *לח 1*3

 ?י**נ!*ןגי*ל3מ"**
 ץ*1>ני*ד/>ח1 ז*£*ל,ץ
 1*חו03לד ה״^!יתנ*ח3
 לדל1 ןפ *7^3
 £?3 ו*ה3 ו*תין* ״/*•>!

 ן*3ו*י" 0/31• 3 ד רו^ד
 ' 3ית!* י3!חו* גי״דג ״!333

 !ה׳ד* רקנמ *31) 3314
 ה״נ ידנול /**•**,זייליפ*

 ^קויייל ץ״בקד ןכחו״״מ)
 :3ו*ןי ימל ךנבה ן׳גקכ
^9x9 ^ן;תו*דה לח 

 "׳קנג !רזחי : ״**3/ ילגה
 יאנת 5

 יזחימד םושמ הניפסה תא
 ן יתאל סושמ וא ארקישכ
 :רשעמו המגיתח יעלקפאל

 יפרייל׳יסצנ ורזחי אטתהו
 סשקו 'בוקב יפ ןתינ

 תיליפ ןיטק לחאדןכחלי רל
 יאנת ינשמו ימד ףטה ןטקכ
 יו ה יא ןיינקב טילפל איה

 ירנ ןיאו אל וא ףיגה ןיטקכ
 יגילפד ונטמ'יאנת הברהל
 רתמ אידהכ תלריפ ןיטקב

 תכמ לע ודבע בלמ יכנ וליאמ
 *תבה תקזחב סלי׳ל יכשמשיס
 א אלא 'רגאלמרכדצד
 ל״רלד 'רנו איה יאכת ךירחא
 יכה)ינאש 'ירחא ינשד ךירפ
 ינאש אל׳ירתאד כ'א יא 'ירפ
 ישרמל ורזחיד איהה אלא
 'בסקד לשמ אמעט דה ןושאר
 ד ׳ וגה ןיטקכ תמיפ ןיינק

 אכהד איההו ל'רכ אלד ימד
 ארפס ןתרכ ישרויל זרזחיד
 "*י!ת״0 מנ3ב ן!תן*י י*ל!״1 ל׳ר ימל ףיגה ןטקכ ואלד

 ן4 ״*״3*3 קפ** א3 !מפ>י ץ*ד!י !יתלני ןי*אלח
 ךיירחאו ךל ייסכנ ןושא**) ^ א1 אי7פ*ה חפמ
 אל ינשד קיכל ישילשה ינולפל ונתי ינולפ ןיא םאו׳נלפל
 *סכנ יכהל ושריי ןושאר ישרוי אלא נקי אל ימכ ישילש לכ!
 ימי לכ ןהיתמיפ לוכאל אלא ןושארל ןימק ויה אלד נ עאו
 ןיאל ןויכ יכה יפא ינולפל ךיירקאל הילרמאק אהד וייוי
 תימא יא תיריעו ףמב ןושאר ישרוי יכז סייק ךיירחא
 אכיא ךכליה ףיגה ןטקכ בלשת דה תלריפ ןטק אמלשב
 1 ול יילנקתלריפה ירהש ןושאר ישרויל ורזחי רמיסל
 הנק אל תמיפל והדש רכנתהל ג״עאד 'ימד ףינה ןטקכ*

 ונייה ,וגה ןינקכ׳וריפ ןטק םלשמ ףלגה תא תוליפל לעב
 רייש אל אכה לבא ילס׳וריפהל ףינה אהי ןמז ותוא רחאו ול רמאש ימכ אוה ירהו ףלג אלו ול רכח תמיפ אידהבד סלסמ

 תמיפ ןיכק ןושארל שיש יתרת אכיאד , ןמכ)תיריפה תא ןתנ ינשלו ןושארלו ףלגה תא ןתנ ישילשל אלא סולפ וחנעל
 ל ןטקכ לקלד התיא יא אלא • ןושאר ישרויל ורזחי ךכליה תלריפל ףלגמ וקנע ןתונה קליס סגו ימד

 גילפד׳טאת ברהוכינמד שא
 'רבס ןישאר ■ישרויל ורזחיד איההדתרחא יא אלא ינהכ
 יכאש׳ירחאד סלשמ אכהו ימד׳ונק ןיטקכ ואלד׳מלעב ימנ
 יריבסד רמול ארבס ןיא אהו ןתינ ישרויל ורזחי אטתהו

 יכסמו יכהב אתגולפ ונטמ אלד םולכ ואל ךירחאד היל
 ל׳רכ ימכ אתייליק םלועל רמולכ איה יאנת ךייחא אלא
 ןועמש ןכרו'ר ינילפד יתיימדכ איה יאנת יחכ ךירחא)
 אלו איה םללכ לאל ךירחא רבס׳רד ךירחאב לאילמג ןב
 אתשהו טאש ךירחא רבס נ בשרו תמיפ אלא יל הנקה

 לכא : היתמכ אתכליהו ל׳רכ והלוכ לוה

 רייתשיש המו ונהו יריפה ךלש לכה אהי ךייח ימי לכ היצ ק הד ןלשחר ישרלי דיכ וראשי ךכליה סליצד היתט אהו ינולב
 ג״עא ךילפ ןנחי 'רצ ןתיב ישרניל ורזחי איכתהו :ןמקלדכ ףינה רטמל לוכי ןושאר הנור היה סאו ינולפ לבקי ךירחא
 ןיטק 0 כו ימד ףלגה ןיטקכ ואל ןושארל תלריפ ןיטקד ןתנכ ישרויל ורזחי יכה וליפא טאש ךירחא רמימל אכיאוז

 גה י'*' ג ןכקמ׳רל אישקו ל׳רכ ימד ףיגה ןיינקכ ואצד אתלעד תמיב



 ארתבאננ יגממ קרפ ןיירחוג ושי <ש-*8מ"
 ו{!ל ינאש וירויא ל׳י ליעל קימתד אגיויתדעחשייד איה יאנת יתנ ־ץרתא אלא '•םרג אצו איה יאנתכ׳ה

 תקד ןה ועפ תד 'תד ףיגה

 יגוידפיד ךירחאו ך1? יכבנ אינתר איה יאנזו
 דימ איצומ ינשה ירבאו רכמו ןושאר דריו
 אירא ינשיל ןיא רמוא ג גשר'ר ירכר תוחוקירה
 ךירחאו ךר יסכנ יהנימרו ןושאר ריישש הכ
 ןכ ר י בר ירבד 1רבואל יכומו ןושאר דרוי יגוירפיז
 א^והי•* ןומאריל ןיא רפוא יראייד׳נג ןב ןועמש
 ןברדו יברוא רו אישק רכידנ תחיפ תלכא
 לאיירמג ןב ןועמש ןברדא לאילפנ ןנןועמש
 אריפל אה אפוגל אה אישק אל ינרדא יברד
 ןועמש ןברדא לאילמג ק ןועמש ןברד
 ד אה הליחתכל אה אישק אל לאילמג ןב
 אישמה הז םורע עשר והזיא ייבא רמא רבעיד
 ןנחוי יבר רבא . גב שרכ ןיסכנכ יובכל הצע

 םבאש חרומו לאילמג ןכ ןועמש ןכרכ בלזו
 ימא ט׳מ׳ולכ השע אל ןחמ טש' גחסב ןנתנ

 רחאל אלא חנק אל ערמ ביבש תנתכ ייבא
 יס ךירחא וברק רכבו תתימ

 י'״יו" " י׳^׳ ןי/ן׳/י ^ | 49**׳ י
 ^ קנ:מלל^יולזפ ןיכקכ יגילפד יאנת אכיא רמולכ איה
 מי^ן(5^ יל אריכס אנא)אל וא יחד ףונה ןיצקכ יא

 ת יל ארטסיברד זכ אינתל • ימד ףמה
 ק־יו^״מ^יוכ ישרויל ורזחיינתקד אתיירפ ךל)ימר

 )יזמ׳ 'גוקק^ל ןקו ימד ףוגה ןיכקכ היל אריגס ןעמש
 קרסי "צ^ליבס אנאו איה ןיעמש קל ןושאר ישרויל

 1*0 1 יל ה*מ> ןועמש יכרכ ןכחיי׳ל קיספל ונייהו ןועמש
 ץיגקע11*ל10? אלא יגילפ יתד ףונה ןינקכ תוליפ ןינקכ
 י ר?>? יחכ ךירחא רכס ל יגילפ אהכו ימד ףוגה
 ומווו׳יר&ן^יוןזשאלל היל תיאד איה אמלעכ תוליפ
 ן^>ן>14 ישרויל ורזחי יניש תמל אכיהו תיחוקלה דימ
 א*פ/*גק)*)ג>כ רבסג בשרוימד׳וגה ןינקכואל תיליכ

 ^!״>>$1 4ו*ע'י:אש ךירחא אכהו ימד ףיגה ןרקכ יאל
 4ץ*6ר *מ אלא ינישל ןיא ןכ ליהן ישארל ינקא
 ו^ימ*:רתי*ו>ן3ז ןושאר ושרויל ורזחי יניש תחד אכיהו
 ^יבו*ציה)*עןצךיספ אהד אתכליהא אתכליה ישקית אל

 > •ןוגל ןינקכ וחל תיריפ ןינקד ץליחה קרפכ שיקל
 ^אמ4ן^>ךועתש ןברכ ןל אמייק ינולפל ךדחאד אהכו

 וקל אתכליה ןכיקספלכ ןושארל ריישש המ אלא
 _. |מקל ןנחוי׳-ל קיספד קספ |מסלןכחוי'ר קיספד חספ אוהה לע ל*רגילפ

 "ע^מזיא.ייפא חאל ןל אמייק יכהד עחשימל אכיא יזיצ
 ?%ד לל היהד אתתיא איההכ ימנ ןמקלו'ס סירמ

 ןטק ונכל היינקא והיא לזא ייכא רב יכס ברל אעראכ
 'תהחדדכ׳מאק אל ןיעמש ןכר וליפא דע'ו כ ןועמש ןכרכ
 טילכ היל אלטס ןיעמש ןכרד ישורפל ןניעכ ךכליהו ןועמש ןברכ אתכליהד ןניעמש יחצ

 ־ דריו :אתכליהא אתכליה ישקית אצי ינאש ךירחאל אמעט ןנייה אכהו יחד ףונה ןרקכ ו אל תיייפ ןיכקד שיקל
 ןושארה תומיש רחא תוחוקלה לימ׳ינימ ינישה*• האנוהכ תיעחח אריהו רכמש טקנ אתליחד אחרוא לכאו רכמי ןושארה
 ןועאר ריישש המ אלא : 'רד אבילא׳ירמא אל יבאם ךירחאו ימד ףוגה ןרקכ ואל ןיסארד תיריפ ןרקד

 סושמ אמעט לידלי ןנחוי,רל ימד ףונה ןרקכ ןושארד תמיפ ןרקד סולכ רישה ליטי אל םילכ רייש אל סאו
 רכח סאו ףונה אל לכא רוכמלו לוכאל לוכי תוליפ אתשה ד סק דבלב תיליפ תליכא אלא ןושארל ןיא :ינאש ךירחאד
 ול ןיאש ףונה רכמד אכיה ח׳ה איצומ •ינישה׳ר רמאקל אתיימק אה הפוגל אה :תוחוקלה דימ ארימ ארימ יגישה
 רמחל ול ן יא ןועמש ןבר רמאק הליחתכל אה:יאק'מיפא רכומו ןושאר דלוי רחאקד אתיייתכ ךהותיריפ אלא ןיסאיל
 סא רישל תצק רייתשיש היל אחינד היתעל ילג אהל ןתיכ לש יתעל םייקתיש ידכ תיריפה תליכא אצא ףינה הליחתכל
 םא יכ רוכמל לוכי וניא יללש יבר ירבד אמתסמ לכואו רכומו ןוסאל דרוי ינתק יכהו סולכ וירחא ריישל ןושארה הכיתי
 ןיזריפ תליכא אלא ןתינה תעל המייקתנ אלו רכמ לכה ירהש אמתסמ רוכמלו דריל ןישארל ול ןיא ר"וא ג בשר תוריע
 ריישש המ אלא ינישל ןיא דבעיד אתיימק אה י אל הליחתכל ןיא דכעיד אפיג לכא ןרכמל וא ה׳תתכל היל תיאד אוה

 לשל ןיאד ןועמש ןבלכ ןל אתייק אהד יסכנב רסמנ ןושחרל הצע חישמה הז :ונוצרכ ןהכ תושעל תיריע
 דיפקה אל והימו רייתשי סא היל אחינ הוהדינילפל ךירחא רמואש תח לש יחור תחנ השענ אלו ןושארל ריישש המ א!2
 סא ןוסאל ריישש המ אלאיניסל ןיא רמאד ג עא ןיעמש קר הדוחו : הצרי סא ןרכומל ןושארה לכוי אלש הלומג אדיפק
 ערמ ינש היהשכ יחגיא איצימ יבישהו םולכ חא אל התימ רחאלו סויהח רחאד ןוגכ ערמ ביכש תכתמכ ןושאר ותיא ו:תג
 "מיפכז׳ולודג תוכלהב ג״ה׳יכערח ביכש תנתמכ איהש אירב תכתמ והזיא ליעל ןרמאיכ תיזש ולצה תינתחיתשד הרתנ
 ,ירחא ןתינה הילע רמאקד יכס יאה ןייחא ומדיק רבכותימ רחאל אדהת מיא ערמ׳יכס תכתמ ייבא׳ו־א ט׳ח ^נ:ח#ל
 £ עמשמ ךירחאל ינ שה הכק ףורטיל ןושאר יאה ליחתהש העשמד ןושארה יל ונתגש הזל םדק ינולפל
 דע הצק אל ןושארה הכתח .יכקמ יאה לכא דימ וירחא יכ*שה הזל ןתונה והכיז וללה יסכנל ךירצ ןושארה ןיאד העשז־יד
 ליעל לכא ותתימ רמגיתש דע וחוכמ וכותמ אנוהל הצור (יא ותתימ רחאל ונוממ ןתינה סדא סתסד התימ ריג רקאל

 יע : ןושאר לש ותתימ רמג סע יגישה זכתפ אוה ןפח ןזשארל וכתכ ירהש םיסנכ ינהמ :ישפנקינס ןתזנד



 ביר .£5^31* אדתב אפכ ינימש קרפ ןיילחונ שי

 מ:"־.

 וי.

 ביבש ת־ינחמ רכזויו אהו יבה ימא רמא ימ
 י !־־יתימ רבג םע רמא ייכאהנק יתמיאמ ערמ

 ייב'►* היכ רדה התימ רמג רחאיר רבא אכרו
 אהיכ אפיריד היב ררה איההמד יאממ איההמ
 שכא ךמיג הז ןנחר ךחעד א קלס אל חיב רדה

 ז־רחימ רחאל ךטיג הזו הז ילוחמ ךטיג הז יתמ
 ןנחוי יבר רמא•* אריז יבר רמא סודב רמא אל
 ןהב ויה וליפאו לאילמג ןכ ןועמש ןברב .דבלה
 ►י*םיהד והכ אטישפ חוריחל ןאיצוהו םידבע
 ►*יק ךל ןניבהי אל ארוסיא דכעיסל היל רמא
 הבלה ןנחוי ינר רפא ףסוי בר רפא ןל עפשמ
 ןיבירכה ןאשע וליפאו 'אילמג ן3 !ועמש ןכרכ
 ירוסי►* וי־רניוושל אסיחר והמ אטישפ תמל
 ןמחנ בר שרד ןל עפשמ אק ךל יכהי אל 'אנה

 ךירחאו ינחבב ךל ןוחנ ה ז גורתא אוסה בר רנ
 !־רקולחמל ונאב וב אציו ןושאר ולטנ ינולפל
 בר הל ףיקתמ לאילמג ןכ ןועמש ןנרו יבר
 ןכרו יבר יגילפ^לן^ברעקחצירכןמחג
 ןינק רבס רמר אלא שם,רה לאילמג ןכ ןועמש
 תחיפ ןיינק רכס רמו ימאד ףיגה ןיינקב תחיפ
 אל קיפמ יא אבה אלא ימאד ףוגה ןיינקכ ואל
 קפימ אל►־* הילהיג היבהיוכ יאפל הכ קיפנ
 וא ז־דרבפ ז־־רכ קיפנר יגילפ אל אמלע ילמד
 ןכ ןועמש ןנרל יבר ז־וקולחפל ונאב הלבא
 ונקש ןיחאהאנוהבררבהנררמא לאילמג
 *יסציו ןחדמ רחא ולטנ תיבה תסופתב גורהא

 אצי ולכואל לוכי םא וב

 : התימ רמנ רחאל ערמ כיכש תכ/ימד יכה ייצ$
 אתא קיעמישאלנ טק ידדה ידהב אמלא -
 אקלס אל :התימ רמג סעד איההמ * ,
 םתס יאדיאהד היב רדה התימ רחאל־ י : ׳
 גאיגנהל יתעדב ןיא ילש ןוממ םירחאל
 אכייג יאהכ ימכ ןתכשאד יתתימ רמג
 האיניהל רמנ אלד^רקאל״ריתמי השלגמ
 יתמ סא ךיטינ הז ירה קתד :יתתימ,.
 רמג רחאל הז יליחמ ךיוניג הז ט נ א^י
 סלכ רמא אל תייי רתאל ןטיג הז התימ
 אלדי תימ רקאצ טג ןיא)התיח רחא5 דע ^

 סזקיידריק יזקאש ימ קרעב ןיטיגכ הל]^
 ןאמכי יילע ק כימ רטס לס ינמז רמ

 תג־ יח סתה ינתקד ימד התימ רחאלז ס;
 יסא סמהמ תאד ןאמכ ימד ימכ תמ סא יבג
 ןניעמש יהימ :טג הז ילה
 )תנתמל ןידה איהי הל שרגמ אקלתימ >מג ,! * ־ ־;
 רמא אצ יכתח יאמאז טג ייה >כ סאיקתימ .
 רתילכ תיר־תלןישאר ןאיגזהו - ,
 יליבמי רטס דה לכה ןישאל במש החד רמאק י "
 יגקזידןמכד אטישפ ךירפ אןליתיריחל ס.א\1׳ 4.

 ־.יעכד המ לכ היב דבעימל יגמ\; .אלצ
 ידבע ררחשמהד אריסיא דבעיתל י•

 ,, ='יינעת סהכ סלועלד השעב ו£
 _ ־, י!ימ ^ *יק55 (ייה רמגנ קרפב האנהנ ןיל?*

 ענח לע הצא הילהינ !הנינהי אל האנה רוסיא והכיתי.'
 ■ונתמה ד(''' 7 םי'א 4 א״'גד םדא 'נב 1הנ תינהיצ
 ? וי קל ינולפצ ותתימ רחא יירחאו סימי לכ ; סע ״ ״?,1״?? : דמ'אל ללי אל׳ היצו !ימוי

 ךרבי יבתאנל יצטכרמילכ ט א^ד חשארילטי דימו י',נ^ל1 יתןיי אל,אהד "ייםא•לכואל
 אהד״פאראני אל ינרלד מ תקולחמל !נאב ל :,יל"
 יעד ״'א ,יז״5 תיריע ןיינק אלא הדננ היל ,,,ן

 י זד,א;'(יפאי ןיעמש ןברלו סנל הינ אנירק אלו
 ר תשסהמ שאק ךירחא אהדהילןיבזמואהיל׳ינאהוה
 תיי פצ (יעמש קלי ־בר גילפאצ/אב דע . " ^

 ןיגהןינקנ ואצ רכס יצר1 ינאש ןירתאד שיקל^יו^ןליבאי^ד !,,ד מ,"', 7יאדוד 1,שאיד
 תורחא תוריפ וצ ןיא ייהש יצהט היצהי וב יאמל יברל ןושאר קיפנ אל חיעמ יא, .ים ננ הםע אל ןינה .ידי תאיצי ימנגורתא יצנ ך־ליה היצ תיאד סילופ לכה תוישצ לבא א • '"2? |ינ[י

 ןחו לצ וב חנ ינישל ןיאד היב אנירק סנלו הליטנ תונח וב םייקל אלא ,םארל |תינ אלו ל״אם 'יבי ■ ■
 תחיח ו־ו\1ד חזיהד זח!ר*י*דר וד חריו >וור^ו1'.1 יי..גל , י י״*'■׳ז *י

 תא רכח סאי ימד
 וכי יה גלטל יתפלח

 ג , דק ב ןיפמ)ס מ3י
 אלא הליחתכל וצ ןיא ןלעמס ןברל)>לת>רפ ינייה)הילהיכ ןניבהי יריפל ד"ט חאי^רי^ו^ יכיש^ גןלזיא יחי
 היצהי ופוגלד הדומ יבר .ליפי רונמ אנימא ךתעד אקלסל סוש״ ר בח יב״סאל ■,׳ ^? די" יבילל ׳'יתא:י

 ־ ינישל ות־ ןונהו "שארל ןתנש תמיפ ׳נייהסתאצליו^לדל"^׳?'^ '5"־יי ,תיייכ תלי־מ
 אלב ןיחיה ןמ דחמ ולטנו וקלמ חלש !ייו לכ תיצה תסיעתנ ןהיבא תשורי תועמב זחרל ,א*,.״״? אני א;יד ודםאי5
 הכלה םיגטתזי שיס ןמכ סתיסל אלכ >לכןאל לוכיו הז לע הז /יליפקח ןימאה ,!א םא *אייא *היכאמ ישי*גירפא ינק*

 אצי :דוע >ל ןיכילנ ןיאו ואגי רבצש ןא ריעצ סיגו לתא הנוה ,אנמיס וא תיב? תסשתב'׳יט״'י"7



 ןרפ ן^ווונ שי ,0ז^ב3*

 הי ןניסרג אל׳ירטריקב שריפ אל ןומיר וא םירפ לכא
 דבל ח גורתא ןתמל םירפ אקווד ח>דכ םרכל םיו
 הלה לכאי סא דיפקמ וניאו הנתמ לבקמל ןתנש יתיא
 אל ןומירוא שירפאלאןתןכלתיליא לכא גורתאה תא

 לכאי סא דיפקיתתסמל אצי
 *.קחודו גירתאה תא הכה

 סאו'אגי אל וריזחה אל
 אכיאליאמא רחאת
 אהי יאנתל ה'לככ יג וליפא
 יתא 'בדכ השעתו יאצת הוה
 דנ ינכ יאנתכ הז ןיאו
 ימב ןנירמאדכ ןבואר ינכו
 *ריינהו ך סיג הז ירה וזחאש
 תנמ לע תשרוגמ הכיא יצש
 ךירפו תשרוגמ ילש ריינהש
 אנש יאת) אשיר אנש יאמ
 *והד םושמ אכר רמא אפיס
 ךבלו יאנתל סלוק השעמ
 ךירפו תשר וגחו לטב יאנתל
 אתעט הבהא רכ אלא בל
 אה יאנתל סלוק השעמ יוהל
 ש יאכתלכ ידכמ ■אצ יכה ואל

 יוה אל סתה המ ןבואר יכבו דג י :כ יאנתמ ןכירמג
 הבהא רב אדא בר רמא אלא׳יכ דחא רבדב השעתו יאנת
 להד אכלד לי והימו דחא רבדב השעמו יאנת יוהד סושמ
 אהד דחא רבדב השעתו דתא׳כדכ יאנת ןניעב אמ רכס
 לכד היל אריגס אדא בר יתכית יעכלל ימכ סתה
 השעת יוה יכהנ/ימד וישכעמ רמואכ ואל תנמ לע למוחה
 ריינה ול ריזתתשכ אצא תשרממ וניאש דחא רבדכ יאנתו
 בישח אלו יאכתי השעמ ייה יכהלו ודיכ טגהסכ׳רגתת ךיאו
 וישכעמ רמואכ תכמ לע רמואה לכ רכס אבל לכא יאנת
 השעמה ןילופ ו דחא רבדב השעתו יאנת יוה אלו יתאד
 יא יאנתה סייקת ןכ׳חאו דימ תשייגמ םייקתהל יאנתהו ׳

 ןאכ :ןנברכ אכהו ריאמ יבלכ ס/>ה יתכ

 •(רתכ אככ ועמש

 ££ן*}ן(*1ן*# *)*׳ ןלכ ירהש םכל היכ אכירקד אצי
 סכלשיח סכל םתחקלו ביתכד

 י1אי ןימןמק1ייתשנ ןנישרדל בג לע ן
 )%.'וי^ימי׳י'^י,/י י ר ת םגיתיסירע סני־,

 גורתא ביאר אקוודו אצי איר וא1? םאו אצי
 רפא א1? ;ומר וא שירפ1לכא רהו רח ירב1?
 חנמ לע הנחטכ ךל ןוחנ הז גורתא אכר
 אל אצי וריזחהו ז-זציו ולטנ יל והריזחתש

 לע .—ונחב ןל עפשמ אק אצי אל וריזחה
 אז־רהיא אהה הגהנהבש ריזחהל חנמ
 יינא רב יניב בררעראכ אלקיד הלהוהד

 ריפק הוה זוירזגימל אלזא הוהר תפיא לכ
 לזא ז״חיגש לכהילהינהיחינקאהוליע
 כר רבא ןטק ונבל הילהיג ה״נקא והיא
 יאפונמ והאר ושמ עשוהי בר הירכ אנוה

 וליפא אהאילופ ילפותירמא

 ןחד ולס
 סכילנב זגה

 ןי£קוע*י תמי־1" ןיטקיש
 ןי^ייתע ן״פקון״־יעיו**מיו

 /ת ?)רזלתכו ג)חבת*3׳5נ
 הווי ׳!*> *>מ ןידה

 3^ ׳ליפו* זיגידהןעירפ
 431 /יבד ןו׳נ3נןו^רו5קוו5

 /ן<הו 11*ז)מוו*קיעך״רצ
 וע״יה ןל^י0ק>ו^־0ן5>7
 זיהיק] ת^קבימוודלמל

 קיתידדב הו*ו 7חזי׳1ננ
 ׳/הפלשבו ?גוקתכיויכ

 מ ץמ ;4הבע 1*3* 4וי1חו
 ןבמעלדחז*4/י,ך*3 3הקה

 /ת1יי דת*ימעי,י1,ימנ#ןו
 ןב״דן^ו^דכ ןר5ו*)1ק3ו>3וא
 *>עוהי סר0ו*״לגי4 ןבר יבג

 -ב4 לי״׳ןו*ו מיזיבקמנ
 >ך7 ׳י#7 ןאויב עי׳יפ א)ד

 ן)תיתיצוי37ליןקהל תנמ לע הנתממ ערג אלד
 ר/ה" ןפ^או דע דחא לכל ןתניש שוש להקה

 ץ׳ר*ן4 ׳בע ן׳״בלפא ןושאר בוט סויכ יצימ יכהו
 ^קו/7ו ׳ר|קנבעינו:התו לוזגב אצי לואשכ אציש ךיתמ
 !!וה׳ןיו^/י״^רופי׳וא אל ןומירו שירפלכא גורתא
 ודייתהה : רי:פ1 יכ״בוב הארנ ןכ דומלתה ןח וניאו איה

 ירויע ן*רן>יג9ץ> ה/קמ ן*דהד ערפחל אתליחיאנגיא אצי
 :*>״ך!קגוק״11ק התיה הנתמהש ואנת התע סייק
 ן07/*ק3יק יו*)4״ו*7 ןי3י אל )לכא וא ירכמ אלא ואל סאו

 ריאמ יברכ ןל אמייק ןיטינ יבגלד כג לע ףאו הנתמ אייה
 לאומש ןיקתא וזחאש ימ קרפכ רמאדכ ליפכ יאנת יעכל
 _ ןי . ~ - אנה ןישודיקו ן־טיג ןיכ על יצימ ינה וכ ערמ ביכשד אטיגכ

 ןניפליד (יתליתר אתוורל הליחתכל לופכ יאנת !.ייעכד , , ,
 סנקל ע רת1יי ,ייצ׳ תיילעב אתעי 'יילג אלא ליפנ 'אכת ןניעב אל תיניתמ ףד יכנל ׳היח קיאייכבו דג ינב יאנת"

 ז־יי^כ ,נ סא אצת הנתת ייה אל יכה יל־עא הנת" אהת אל יהיייתת םאי רמי״ל הילעכ אלד בג לע ףאו יל ׳הדיתעב
 ¬בג צ'על ןיקריפכ אתעל ןימיא יתכ ןניליא אתעי (דמואכ ילת־חל אכיתו םולכ סויפ אצי אכיהיליפא תהי יאנתב
 עחסס׳תיכנו סייתאלויסננ לכ בת־סעימ ביכש יבג תחשית קדבב ןמןיל״תשאל ׳•ם־נ בתוכה ןינכ הברה ¬ינ¬י
 -תי -כ הילהינ היתינקא :הנתמ אייה אלי תתס י׳י קיפנ ימחי ינב אב ךכ יתא.םירתאל ייסכנ בתכו ונב ת׳־ש

 1 הבתה ל־,״ אלס ידנ ונייה ,טקונבלי־קאדיאהי הנייס יח לכל הליחתכל ונתיל וליפאו הנווכתנ יביב ־ר

 הבר תישאיככ ימ|!יכאג 'לא^ח רתונו הביש תיאפת תרעע ןקז םהיבאו העשתו םישתש קרפ תליחתב
 >חי 'י1״ א ״יל״ ילפ חיטי ורמ א םיסנא ׳תי״י ךתיבתיבימ ל־י היב בית־ד םעא יצע תת־סתת אתש םהל יתא
 מל ס7לי"׳^,!,תבזב ילע תיב ." יפכתי סאהנסה סאיב יתא יתכ יבהו '1־ הנקול םיבו םתא׳ הקינל .לפ-םו
 םממסינויאשסיתיינםייביאתיילימ יל'">ת'י״א :םייסתתילי״מיהריתנ רפכתמ לבאיפנתתןיאד איה
 ספיגמ םמוקמ ס6 -ע>_ ן תימ -עב כז־אצ ביזכא יתכ ביתנינ " ד,־ ״״,י״םס לע) ויתית ילעב םיינד רמולכ תיישושכנ םיתבה תק׳חנ אילותב אילומ ןמבימנא 1ל־נק לתי !ישל



 ויד ארתפ אפכ יעמש קרפ

 ארקיעמ חווצ זניוטנוקב שוריפ ארקיעמ חמצכ ןאכ רוכח רה ןושאר רכמש המד ־>/יאק (*)*ט** ך>1>
 ףירחו♦ י רקפה סהו ותכע קליס ןתמל'וקמ לכמו הנק אל ךירחאו'תאשכ לכא רחאלאך1 ימגנ דמויס י*^!

 ורכחל ׳כתח ןתונה יולת םסא איבמהכ רמאד שיקל שדכ ךייח ימיל אלא ךל היתיכקא ז*3דןיתקז*ךור״בד*^י*
 ףוסכל קתשכ לבא הכז םדוקה לכ הכ ישפא יא הלה רמאו לאילמג ןכ ןועמש ןכר וליפא ק)י^ח• ךי־וקוישזי׳יר^יי
 רקסה יוה אל׳תשס ןויכ חווצ "י י ־"*״

 ־־ רפה־^קאר^טנוקןיעפשזברודיפא
 י״יזי

 ^ך3 הייגן!^ ןי)ז
 ׳וי*יובייי'!>

 *3* יד* זיפוי ויי רק^י

 ו>*ד7 ע״י ר)יוי יני"*
 י ח״עכ ןיר>/כאזרו^

 גדל ןזלגוע י^ק ימקיויד
 ךהי) !♦">ידד .י3 רכו טויננ
 ןותוקז^יוייןהיויייי

 ,1ן,ימב ןןט,יג יי^ י1^ ד
 ,דב^י;^ 73>ןניז דע

 גמיזוית*קיז *יע ץ׳־י^^ך
 /דוקמ .׳י1 "דן> :ןמזהלחו♦ ׳3

 /7,רוח 91 ח11גיזחומי
 ©""!יקבו #ומ ד ןויו מ ׳ יהו

 ,*ת3י* י/*)4״ז<ד **•י/ר״*י
 עדממ3 מ^ן?מי !ו״וחד

 ^קמ •יזיל סיעג .י^יגו
 1 ״)*3מבעו^/עזמך!ק3
 1 ג״׳ח,יה1 31*11 הוח 1*37
 : ־ימיש !43 ןויו ןיקכיזיב
 £יד*פן4ן הניי-*4כי ב״יתןיף3
 : ח3ו ^וההדקמכחקמו♦/.

 נ י7*>י : עיובג /*3 ״יזיקכ
 ס יזס״זוימש ו׳יע ה׳רדקא

 ^ע)ק)(9ז*ה*והד מאק

 הנק :לב סרג אלו רחאל
 שרפמ אזיעטו וז הנתמב ץפח יניא חומו דמוע וליפאו ׳
 תא הז ול רסמשכ הליחתמ ורקיעמ חווצכ ןאכ : הימקל
 סלאל ול ןיכזמ ןיאש הנק אל ןכליה חווצ ליחתה רטשה
 *לזלאדכ ?יחי תונתמ אנוש בתכד ול אוה בוחל וחרכלעב
 ומצע קליס ירהש ול רוזחת אל >מצע ןתמהו ןיטחוש לכהב
 ןנירחאדכ ןלב הכז ןהב קיזחמה לכו םה רקפה אצא םהמ
 שיקל שיר רמא יולת סשא איבמה קרפ תליחתב תיתירככ
 הב קיזחמה לכ ישפיא יא הלה יחאו וריבתל הנתח ןתמה
 ףוסבלו קתשב ןאכ : שיקל שירכ םתה ןניקסאז הכ הכז
 ש תסזל הצרתכ הקיתשב רטשה לביקד ןויכ הנק חווצ
 המב ותיסרח 'איגוהלולכ ליעומ ןיא הכזש רתאמו הנתמכ
 ירחאל הכתח ןושלב כתיש דע וז הנתמכ ישפיא יא רסאש
 קתש אוהו וינפב רחא ידי לע ול הכיז : סליקפיש וא
 וכרנל'ירחאל רדוס ןייגקכ ויקה וא רטשה תא יל ורסחשכ
 םא תקולחל ונאב :חומ ליחתה רטשה ול רוסמל ואבשכו
 הצור וניאש חומ ךכ ךותמ/ידכע ןהב ויהו • ואל סא הנק
 דבעל רמול ברה לוכי רמאד ןאמל זליפאד םידבעה ןוזל

 ז ןכ תושעל היל אחינ אל טה 'יליפא ךנז וניאו השע
 ןיצכוא : הנתמ לבקמ יניש ןכל

 ^זנר רבא אל ומצעל לבא רחאל אלא
 לע גחמכ ךל סחנ הו רוזש ןמחנ בר רטא
 ירז־ד וריזחהו וזעידקה יל והריזחתש תגמ
 ןמחנ ברל אבר ׳ל טא רזחומו שרקוט הז

 היוסח וב יאבו חיל רבא היררהא וב יאב
 לע ז־ריל רמא ׳א ןניזח ישא בר רבא
 היל רמא יא היררהא אח והריזחתש תנמ
 יל יזהרידימ יל וז־דריזההש ז־רנבלע
 ל־^מש רמא הרוחי בר ר םא היל רמאק
 ישפא יא הלה רבאו רחאל ויסכנ בחובה
 רמא ןנחוי 'רו חוצו רפוע וליפאו חנק ןהכ

 יגילפ אל למכ רב אבא יבר רפא הלק אל
 ארקיעמ קתושב ןאב ארקיעמ חוצב ןאב
 הביז קחצי רב ןמחנ בר רפא חוצ (ןוסבלו
 וג.•־■גב חוצ ףוסבלו קיתשו רחא ירי לע ול
 ןנברו לה־־*ילננ ןכ ןועטש ןכר תקולחמל
 סירבע ;רנ ויהו חאל ויסכנ בתוכה איגהו
 ינש ןבר היה םאו ןהב ישפיא יא הלה סאו

 ןילבוא ולא ירה ןהב

 לע ףא) )קרב לעב הב הכזו
 • לאילמג ןכ ןוממש ןכרד בג

 רחא ידי לע יל הכיז ךימסב
 היל דיכע קמצ ףיסכל)קתש)
 יכה )ליפא ארקיעמ קמנב
 1 ישרמל !ריזחי רתאק
 שיק ל שיר 'קפה ייה אל)ןתינ
 ןנברכ אלא היתייכ רכס אצ
 היתלימא ךירפד תיתירככ)
 הב ישפאיאמאד שיקל שירל
 1. תשש ברמ הכז סדלקה לכ
 רמאש הנתמ לבקמ רסאד
 4 !דיל הנתמ תאכש רחאל

 הב ישפא יא צטבת יז הנתמ
 איההליטב׳זלכ אלו רחא אצ
 וירבד )אל יאמ ןיחייק יירבד
 נשחיפלארמלארדה)ןיחייק
 הליטבד יכיה יכ ךירפ יכה
 תאבש רחאל ףא יכהחל איה
 יתניכל ארמל אלדהי ידיל
 1) ישפא יאכ רמימל ןל הזה
 ארתל׳רלה )דיל תאכש םדוק
 םדקה לכ רמא שיקל שירו
 וירבד אל לשחנ הכז הב
 ♦רלקוארמל׳רדה אל)ןימי ק
 םתה ךירפ יכ יה ד ישי ריפ לע

 1-* !יא סייכדו ןידמ שיקל שירל
 םילכ רמאאלד וז הדש לעיל

 ? רקפה דה ךכל)ודיל תאפש דיקב שיקל שירד יתלימדינשיצ
 'ב * י * קלתסהל׳טי׳יא ולס׳יסכנהש ירבדו ןידטג לכא ומצע ליסכ
 7דו7י ©ף ^כהד כלח 5'רל סתה ץרפיכיהד קעי אנשיל יאהב
 י ןככרד יתלימ אכה׳ימקוא אה ׳תחתכ ןילכואזלאירה תאד
 י;1^פג הברדא)ארקיעמ קייצב לרד היתלימו חיוצ ףיסכלי קחשב
 ; ^ בכ שרי ןנבר יגילפ אל ן אכ דעד קעי ךרפיתל ל ה גב שרח

 רמח ד רטפ רהנקעל רקעהילקד ׳י •׳*׳״
 הירקפא הירמד אתעלאד ארפס ברד ארמק^יבג לזמהב
 גדירכתח תאבש סדיק ליל ביאנ הירקפא אל עכד ׳יתעד א
 ליכקילד תעדאד ןתמל )רזחיש׳מימל ל׳ה רקפה ייהיאתא
 רתא שרפל רנ ךכל לכל רקפה היהיש אל) ביהי אק הינימ
 רחאקד אה) תייצ ףיסכלו קתש ונייהד ודיל הנתמ תאבס
 אלא ןתמל ורזחי אלש ונייה הנק חזמ ףוסכלו קתשכד אכל
 סיל יהי אלד ןתינל ורזחי הנק אל'רקיעמ חומבו ןה רקפה
 היקלימב׳כפיח רג ׳יתירבב םתהו'ינימ ליבקילד תעדא א*
 הכתח ידיל הנתח'אבש רחאל מא0 הנתמ לבקמ תסס ברד

 ןימייק )ירבד לטבית הב יספא יא סולכ חא אל הליטב יז
 ארדה אלד ינשמ) הנתמ ודיל תאבס פ'עא ארחל לדהו
 ןילכזא ירמאד ןנברד והייתליממ ןכי ידיב םיסכנה) ליאוה קלתסהל ליכי ןיאד םירבד)ןידמ ריפס יתכ ךירפ אתשטי איומל
 אלישפיא אלי ךנהל תשש ברד היתלימכ ןכיסרג תלישה םירב והימנ לרד היתליתנ חמצ ףיסכלז קקשכ ירייאו המורתב

 !אתו • דנמלתכ תנכר הנהכו ירמאל אכיאנ י)2יו םת? חכותדכ ןימייק וירכ ד איה הליטב םלצכ רתא



 ארחפאכפ שמש קרפ ןיילחונ *י
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 )נימגשמכ&ילמג ןב ןיעמש
 ^^יב^אהכשזל ונייה
 ןגלרג^>י7 ן>3רכ הכלה אלא

 אכ׳ה )באעמשמןיתינתמ
 י**נ וע״ה הנסח קילמאל

 ג ש׳)" £*)4יג1*אדכ אתיירב
 ,ןלג)3קןנע*ק 'זעילא יבר
 העימ5 ן1>ין> יכה םלשמו

 ;ן^־ל״רגנז^נ:הכשחב קב
 הקימשה,3ע ת#צס לכיס יכלה

 ׳--*י^-הליחמבס

 וא רשאי חילכ ןיסרוי ;מ לכאי אוה ופסכ ןיינק ססכ הנקי יכ ןהכו בתכו ?בק יאלנד ינישה תמחוי החירמה תא ןילכלא
 יא ?להימאלוריכקל הנתמ ןתינה איבחה קרפכ תיתירכב למאד שיקל שירל יאה היל אריכס אל ןלעחס ■בר,ל ןיסרוי

 רדה'**לי ל^ל׳ת לכקמ יעב אצ יאד קיל ביהי יכהד אתעדאד ןיעמש ןברל היל אליכסל הב הכז הכ קיזחמה לכ הב 4פיא
 ןברכ הב1ה,|ל אייייקד אהד ןנברכ אתכציוי יחכ אתגילפ ךהכל שיקל סירכ אתכציה והימל תלתירככ ש דפמ יבהל היל

 יסג ה^חד רפאש ןויכ רמא 1לאילמג ןכ ןועמש ןכר הסור רכ ןיייכיא
 דנוע ויליפנאמק אנז־רוהב ןניוחו ןישרוי ןהכ ובז רככ !הכ ישפיא
 אלד יגיירפ איל ע׳בד ורקיעמ חוצב ןנחוי יכר אפיהיאו אנר רבא חווצז
 ויד הביזש יגירפ יכ ינקר יגיירפ אלמ^ע ילוכד חוצ ףשכלו קתש ינק
 סנקו יאהו והננק 'יתשרמ רכס קתר חוצ ףוסכלו קתשו רחא ירי 1רע
 חיכוה ־טס לאילמג ק ןועמש קרו .רינ רדהמ אקד אוה רדהמ חווצ
 יאמ ידיל ופב אל יכ 'כסר אתשח דע חוצ אלר יאהו ותלחה לע ופו□
 תואב שלשו ינולפל זוזייהאמ ונת רפאש ערפ ביכש ןנכר ונת תוצא
 ךכיפל׳כוז רטשכ םרוקה לכ ןירטוא ןיא ינולפל תואפ ענראו ינולפל
 ינולפל זוז סיתאמ ונת רפא לכא םלוכמ הבוג בוח רטש וילע אצי
 ךכיפל הכוז רטשכ םרוקה לכ ןירמוא ינולפל וירחאו ינולפל וירחאו
 הנוג ול ןיא וינפלשמ'גוג ול ןיא ןורחאה ןמ הבוג בוח רטש וילע אצי
 ינב ינולפל זוז םיתאמ ונח רפאש ערפ ביבש ןנבר ונ ת וינפ ינפלש□
 לע ורי וז־ררוכבב רמא םא ותרוכב חא לטונו ןילמוג ול יוארכ רמנ
 םיתאפ ונח סאש ערמ 'יבשו וחרובב לטונ הצר ןלטונ הצר הנוילעה
 רפ!־•* םא החכותכ תא תלטונו ןחלטט הל יוארכ יתשא תינולפל ז!ז
 ביכשו 'תנותכ תלטונ חצר ןחלטונ תצר הנוילעה לע הרי התבותככ
 לטונו ןלטונ ול יוארכ יבוח לעב ינולפל זוז םיחאמ ונת רמאש ערמ

 ןלטונ ול יוארכ רמאד ם ושמ ונוחכ ןלטונ וכוחב רפא םאו ובוח תא
 רפס* ןכתנ בר רפא רמאק ונוהב ול יוארב אמלירו ובוח תא לטונו

 ז ידיס ןטקב םהל קנקבי^ תא אלן "חר אריתי אנשיר קיארר איה אביקע יכר ינכ אה אניה יל
 תנקמנ"1 עימנינס^נת" ךירצו אפורו אקסוע ול בתכש יפ לע ףא תורה תא אלו רוכה

 : תימד בג לע ףאו ןינק יעב
 סימל ךכו ךכ תיטש תודש זיז תיאמ שלשו זוז סיתאח יכהד ןינכ יחכיא תמחה ולביקש סלוק בוח יטש זילע אני סא
 ימתיד יעקרקמו תחש ימכ ןחקל ןנבר המוש שלייכ ערמ ביכש תכתמ לבקמל ןהמבזחלעב הבזנ טגש רחאל וליפא ךכניע
 דחאכ סירכד ינש איצוהל ליכי סדא ןיאש אלא דחיב ןתיל ןחכתכ סלטל ירהש ןלוכמ הכמ :בזק לעבל ידכעתסמ
 אב םא ןמכ הכרי ברה ןמי טיעמי טעמה ןח ןליכמ הבמךכליה תמש ימב ןמקל ךלמכ ונייהד סייתכיכ קמש אלש ןמכו

 פקנד אהי רניד ל תיאמ׳דה ןחו רניל תיאמ שלש שלשה ןמו רניד ינש סיתאזה ןח הבמ ןירניד עשת ןרטיל כ>ח לעב
 ןכהזאס יפ לע סאו לספנ ןורחא ןורחא :!ירתאו יירחא רחאד אכיהד אפיס סישתי טקכל איה אתיבר ארדיס יאה
 !ל דארה ירזכב ינולפל :וינפלשמ רתימה הבמ בלחה ילכ ול ןיא : הבורמ הנתמ וצ ןמיל רתוי ערמ ביכשה
 תא סגו ןלטונ ךכליה ותרוכב דבל זיז םיתאמ יכה ול ןתנש חכ ייפייי אוה אריתי אכשיל ול יארכ אהד זמקל ןכירמא
 <רמאדכ׳נמלעה לע יליל לטונ זיז ׳יתאמ הנר לטינ ותרוכב הנר ותריבבב ןלטונ היה .יל יוארכ רמא היה ואל יאו יתרוכב

 1ני א ירהש סי תאממ רתיי איה סא לטינ םיתאמ הנר לטינ ותייכב הנר אידהכ ותרזכככ רמאד אכיה טג ןמקל ימכ
 !תליכב סא לטמ םיתאמ הנר : רכבל לכמ אלומ ליעל ןיקריפב ןל אקפכדכ הקורכ ןב *רל וליפא ותריכבמ עורגל ליכי
 ןמקל׳יכרפדנהניילעה לע 1דיד ותרוכבב רסא אלו אמתסינב ינולפל זיז םיתאמ ונת רמא סא ה׳הו זוז ס תאמח עוחפ
 !בוחבל ןכירמא הוה ול ייארב רמא אל סא אריתי אכשיל קיידל אוה אביקע יבר ןנינשמו רמאק ורוחב ול דארב אמלידו
 וליפא ותרמבב אידהכ סירפל בג לע ףאל ןניע ימשאל אתח יתליכבב אבה טקכד יאהו םיתאמ לטיד למאק ותיזכככ יא

 : ךכב ול הלתמ אלש ןוגכי הכזי:עה לע הדי ן הנוילעה לג* יליל זיז סיתאמח רתיי איה סא ותרזככ לכ ללטי יכה
 שימשתל תיב לס החירי הקמוע 1ל בתכש יפ לע ףאל תיב ללכב ןירממ ןניא תמכס תידה תא אלו תיבבש ריבה תא אל
 י&ק אצ אתתסעל *יכל תא רכנמק קרפכ ןרעאדנ המורו הקמיע יכקימצ אלא הממו הקמוע ינהא אצנ ןתנע ינפכ ןה

 ךירננ ;העורו הקמוע שיניא

 הבע $£ש
 ןיג/ימב ה^י?*^7

 ה״ה^אנגדקתס יכהל אלא
 ",2עי4ה אלפ״ןמז לכ תוונל

 בי^ש ןגברמת :וד יל הנתמ
 עי>י ביכש ן^־ינ כהל ט ערמ

 ןיב י4ו.)תי/מ אכיא הילילכד
 טן34ז3 )׳רחארחאל אכיה

 רמא אלל אכיהצ
 /י^ררכידע ויסכנ לכ קלחל
 ן^ירבלנ^ ךכ הזלי ךכ הזל

 ןץ>*6 ינפכ דחא לכל ןתיל ליגר
 הנקמ ימל עידי רללהי ימנע
 רמאש •ןוסכל ימלי;הליחת
 אלד ןוגכו'יכ זיז םיתאמ ינת
 רייש יאד םילכ ןהירחא רייש
 לע ןא םהל קליח אלש ידימ

 ןכ סא אלא ונק אל תיחד בג
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 רכז תד וחנעל׳יישיש ותתלו ויוו3]ךרד 11 תן?*1
 ךירנ ןיאל : ךרד ימצע) ן&ל״מ• ?§* ן*ב׳:7
 תיד)ר)כ יטועמל רמימל ךיר^ מוב> /./ /3*חמ 1רח #2
 ךרד ר)יש )ל ידפטל אלא ח׳ק•7 ומ3 יכ^ !4הל

 '99$* {*6***7# יימ

 אק

 1!/כ5י>ןני*יע^~ז "'■־מ

 ם^ניקע יכר ירבד ךרד ו*ל חקיל ךירצו

 אלא ןטלוק ןיא אכר רמאד אכרדח אנש
 ןיד תיבל ןכישייחד םלסמ ןיריכמ ןכ סא
 0 ויה וריכה אלש יפ לע ן א ןטלוח ויה סא שריפ ןיעוט
 היריתיי ץיסארןיד תיב סוריכיהס רתא ןיד תטןירוכק
 אלו הנילק התוא ידי לע קישל

 3"ז!,דב "יי י1 <
 ו*5*כךכ'$) ;ןן43 סא סומ
 3זקכ) םי*ע)**ן 1*7 (י

 ךרדולחקיל ךירצ ןיא סירמוא םימכחו
 ץוח ול רפ>י*ש {םזג אביקע יבר ז־־רדופו | ^ ן*חזז-ו3 ףח3 4*0? יס
 ^טלא ךרד ול חקיל ךירצ וניאש ולאמ ב׳קעי־יי זיייו♦" ןר>י(י7
 אח־ילס׳יופטידרבאקו דיצ^יןוס
 רפ^קו ךירצ אלר ןויכ ימנ אכז־ר יתאק 1 ^ ^ *ידד
 ביכש ןנבר ונח יתא אק אחליס ייו9טל ^דעה:ן^ךי1י%מ)׳קץ>;
 ידעה ינולפ לצא יל שי הנב רבאש ערמ ןזדבז ןיע***" היין׳בע׳^
 <ג ךכיפל ויריכמ ןיאש יפ לע ףא ןיכהו□ למו♦*.מז*מ3^י״.־י^-.־יתיע
 ירכר היאר איבהל ךירצ הכונ אוהשכ
 ןיבחרוכ ןיא שכירפוא םיפכהו ריאפ יבר ,3^,
 ה-רבונ אוהשכ ךכיפל ןיריכמ ןכ סא״אדא ר) 5 "ויקב ©מ ואהולגיץ^
 רמאןפחנכר טא היאר איכהל ךירצ ןיא
 ןיכחוב ןי.ארמוא ריאמ יבר אנח אגוהיל
 אל ריאמ יבר ףא ןיבחוכ םירמוא םימכחו
 בר רבא ןיעוס ןיד תיב םושמ אלא רמא
 תיכל ןיששוח ןיא אתכליהעררהגמימיד
 ש־^בר ־$כאד אברדפ אנש יאפו ןיעוט ןיד
 ןיגאמפ ןיאו ןחיכמ ןכ םא אלאייצלוח ןיא

 ךכיפל {ירסמ ןב םא אלא ^ _

 ח2 ןנגת \>1 ןזםו׳ר{־/ ;׳־י׳" י"־י 731
 ובתכי אל יכל תישקהל ןיאו ןיכתוכ ןיא ן כ ל וריכה ן כ ם א תאוט יבתכ אל ידעהש ירובק (י0י)^מי,יכש )**0*ז■
 ואזבי סא אהד ועטיו רחא ןיד תיכב ודיעי אמש שוחינ יתכ תמא וירבדש ועדיו ביטה הניחת ורקחש דע ערח ביכס
 6וליכה סא סדי לע ררבצ ינש ןיד תיב ולכוי קנע סידע רטשה לע ןימתוק סידעה ןיא תיכותככ שיקל שיר רמאדכ

 אכר :ןושארה ןיד תיב * לע םימותחה סידע יתכ ןנירמאו לודג השענ ןכ סא אלא
 ס ןיא ןכליה ןיד תיבכ ותולע ו רקחנש ימכ השעכ רטשל
 'וב ןירכ יניא : תמא יירבדש םיריכמ ןכ סא אלא ןטתוכ

 :וימתיחב םייקתי הז רטש אלא תרחא הייאר איבהל ןילנ וניא וליכה ןכ סא אלא ובתכ אל ירהש
 שייחד אלא ה.ילל עובתל ערמ 'יכשל יאנפ ןיאד סושמ ןיבתיכ רמולו םימכח ירכדל תודוהל ול היה ןידה ןמ ריאמ יכר ףאו

 הייאר׳יכהל ןישרויל וכירני אלו י יייכה ןכ םא אלא ובתכ אל םידעהש ןירובס והיס ןיעוט ןידןייכל ריאמ יבר
 אנש יאמו גה :ןנברד אבילא ןח חכ ברב ןיריכמ ןיאש יפ לע ףא ןיבתמ אלא ןיעוט ןיד תיבל ןישסוק ןיא אתכליה :
 ןינאחמו ןיצלוח ירחא והניאד אנוה בר רתא הריחס בר תא אכר רמאד ןכיסרג אלו׳וכ ןטלוח ןיא אבל רמאד אכרדמ

 אנש יאמו סיג יכה והל *סרג יא/וכ ןטלוח ןיא ׳מא הידיד אבר לכא הנילק תינמ קרפב ירמאק ןיריכמ ןיאש יפ לע ףא
 אדזמלת יאק אברדאו* >כ ןטליח ןיא רמא הידיד אברו ׳>כ ןטלוק אבוה בר רמא הרוחס בר רמא אבל רמא אכלדמ
 םא אלא ןטליק ןיא ־• ןיששוח היל אריכסד אברדמ ןיששיק ןיא אתכליה ןכיקססדיאה אכסיאמ :ךירפו

 לקש ©ו*ח*ו* 0ןא ןיבידק

 %>/)>> *יו*?
 שעגלשש חמ *33ח *דג>7

 :ו^וס.1?רץי ;
 £,ץ>ץ> *ק ן0 סהו

 !ןיצחו :ומ)©מ;'־י372ו
 ט ^ *

 אברדח אנש יאמ ןכיסיג
 ןכיסרגיאו הרוחס בר רמא
 אגרד היתליממ/ ינו ומנ יוה
 ונטרש ריפכ ךירפאק

 תטמ פכ א;.יא יכהו לאומש
 רמא ס ינשי םירפסב הנילק
 רמא הרוחס בר רמא אכר

 יפלע ףא ןטלוח אנוה בל
 { ןיסשוח ןיאו ןיריכמ ןיאש
 תיכב ודיעישכ ןיעוס ןיד יבל
 הנאימש וא הנלקש רתא ןיד
 ןואימו הנילק 'ידי לע 'וריתיש
 ןושארה ןיד תיבש ודיעיש הז
 דמא הדיד אב רז םוריכה אל
 ןי גיפמ ןכ סא אלא ןטלוק ןיא
 £ ןיעוטןידתטל ןיסשוחד
 קיפב סרג יסל תישירעדכ
 איההכ אכפיא הנילק תטמ
 תילל ןיסשוחד הרותס ברל
 4 אבלד איההכו ןיענט ןיל
 ךכיפלא שריפו ןי םשוח ןיא
 הל ובתכ סאש ןיבתוכןיא
 הנאימ וא הנלתשטגסידע

 אניעדומיתשאו ובתכ אצנ
 אכתיחד הוחאד
 הטינ 'ארת אמש ןיששוח אוה

 ורכשיו ועטיו רקא ןיד תיבל
 אלא ןצלח אל ןושאר ןיד תיבש

 ר ->י־ז ן-׳ "י׳ י׳■׳•׳ ן י״י;י ןיד תיב הנ וננק חנ רממ ןיעוס תהיס יפצ טיש ןיד תיב
 ק ץגאמת ןיא ימכ רמימל אביא אנימ יאהכו ןיל יכמ ןכ סא אלא ןטלוק ןיאד ונקית ךכליה ןיליכמ !יאש יפ לע $6־

 ךכיפל :היפמ אמעט יאהמ סהינס וריכיש דע ןואימל ןיקקזנ ןיל תיג י



 *21 ?$5 ארתכאכפ יניממ קרפ ^חונ שי

 י '-יי'נ !'י'־מ קס?> אלא ןינל >ח ןיאש ןויכ ןגיפל ןיצלזת ןיאו ליאוה שריפ ןינתס וניפלט מ (י 1■
 £א?'ע ל״ףא הייתהל !יאיייי הנילח לש שג הנלחש 1ארש םידע ןיכתיכ ןירינח ןכ םא אלא 51

 שנ י ־ ?יי/ז5*" ,נא'יי> יננחסק וריכל ןיד תיב יאד1 ישט אתש ןיששוח אלו ויריכמ ןיאש יפ לע <ןא ה,ו״ ,
 תיב

 יעוש ןיד תטדהאל אתשהד
 ףי-נו ןואימ טגו חצידח טג ןיכחוכ ךביפד תיבל !יוש אברדו׳רותס כ-ד
 ןיששוחר סושפ וא1? ;יריכב ןיאש יפ *ךןנ
 ו־־ויכ רחב אניד תיב איר ןיעוט ןיר תיבל
 :יקייד'ירע רחנ אניד תיב יקייר א4 אניד

 1לכל ליכאמו שלוח באח 'ינתמ
 לש אוה ירה שולח חיגהש ימו הצריש ימ

 רכוחמ ןא שלוח םג :ןישרוי
 חקולל ןירנזחמח חא ןימש אינח אהו אל
 רחאנ ןאכ ונבכ ןאכ אישק אל אלו]? םא
 : ונכ לצא הנורק םרא לש וחעדו ליאוה

 םינטקו םילודג םינכ חינה 'יגהס
 שכינטקח ירי רע ןיסנרפתמ םילודגה ןיא
 ש<לא םכילויגה לע ןינוזנ םינטקה אלו
 ונא ירח 'ינטק ורמא םאו מינטק!ך ואשי םילחגה ואשנ הושנ ןיקלוח
 0־6 ןחנש המ אלא םחל ןיעפוש ןיא םתא םתאשנש ךירכ ויאשונ
 לע תוסנרפתמ תולודגה ןיא תונטקו תולמג תונכ חיגה ןתנ סחיבא
 ז־רושב תוקלוח אלא תולודגה לע תונוזכ תונטקה אלו תונטקה ידי
 ךרדכ תואשונ ונא ירה תונטק ל:ע3א םאו תונטק ואשי תולודג ואשנ

 חזו ןהל ןיעפוש ןיא םתא םתאשנש

 0 ברד היתצימד ןיעןט ןיד
 רתא ןיד תיב לנייה הרלחס
 !ישארה ןיד ׳יב לעיה אנרל!
 ךירנ ישר סרג יפלד דלע>

 אברלמ אנש יאמ אכה׳רגימל
 היתליממד הרלקס בר רמא
 שילהימו ךירפהרלתסברד

 ןיא לבא יכה ס רגד םירפס
 יתשריפש המכ אלא ירל הארנ
 1 םיכשי םירפסה תסריגכו

 ינתהו :הנילח תינחל
 איה אתיירבד ןניסרג ןימש
 ותכ תיבלתכד אתפסיתכ

 ינתמ ;לאלתשלניבר שריפש

 *׳יי .'־*,3^יקיג^עעדלמתשאו
 )5״י(י \*$ ^׳*געט יאמ י• זז
 >**>ן41ןי^ףכסאאלא

 ןז״יע ן׳ד^׳בצ ןיששלחד
 תישירפלכ

 ימ>ע^״ו^ןף'אצ3ןטללק
 יניש ןיד

 1> 0\ יירלבס להיס
 1*גג}** !רסה ןכ סא

 ^4,^.ן^׳יוירלכסל לז
 ו׳יריכח ליאש

 . ג1 • ^ <1 ןיד תיבל
 'י״ק^יבדכ ןיבתלכ
 ^ ^״^*3 רתכ אכיד יב

 *י־י^״בג ;ויללכ יקייד
 ןי#. לכקית ךכיפל

 ס&ש ןיריכוי ק סא

 ועטיש ןיעלט ןיד תיב)
 ;-*יכה הפי יכ רמלל יניש ןיד

 ונלחשכ ןלשאלןידתיכ
 ןיד תיב רתכ יניש ןיד תיבד
 הניצחלייטד יקייד אל ןלשאר
 ןנתלכ השלשב ןינואימו

 € ןידתיכ למקןימהנסכ
 *טילח דלבע ריפשל אתליליכ
 ןכ סא אלא םידע לכתכ אל רמול ןיד תיכ ועטי אל ערזי ביכש תאימ טג אכהןמכ יקייד סידע רתכ אכיד ט ףינזאימו
 :ימיל בר קיספדכ ןיעוט ןיד תיבל ןיששלק ןיא אתכליהנ :לאל סא רבדב ורט יה סא םידעה ירתא וקדקדי אלא ורטיק

 ןכליהו התימ רתאל יריפל סליהת אפלג היל יפקאד יאק לתלת רחאל לככל ויסכנ בתלכהא לטאמז שלות באה 'ינתמ
 ילה שלתיל למלעש יפ לע ףא לתתימתעשב עקרקל בלתת חינהש המ לבא הנריש יח לכל שלתש תלריפ לייחכ באה ליכאמ
 לש ןה ירה ותתימ תעשב עקרקל רכלחח חינהש המ יליפא רחאל )יסכנ פתלנה לכא לכב אקוודו הנתח לבקמ לככ לש אלק
 : ודבל הנתמ לבקמל אלל ןישרלל לש אלה ירה :ארמגב תכמ יצהל רחאמ רתמ וכב לכא הבורק סדא לש לתעדש םישרמ

 הנתמ לבקמ לש אוה ירה רכנתמה לבא ןישרוי לש ןה ירה שולת חינהש הת ןיא שילת ןנישקחו ׳תג
 ןילכלתכד פתסלתבל חקולל רבלחתה תא ןיחש אטמקל ןכיסרג יכה :התימ רחאל הילהיכ היינקאל ימד עקרק לש הפיגכד
 ויסכנ לכבתוכה יכתק הנימ ליעל ול ןיתשתיעקרקל םירבוחמ תיריע ס־סככב שי םא באוי תחל ןכה רכמ הדנש איק
 ^סכנה כחו ןכה יתלא ךלהו ונבל התיזל רקאלל סליהמ ויסכנ לכבתיכה אשוריפו התימ רחאל)הליהמ בלתכיש ךירנ לנכ)
 הכז אל ןירכלתמ תלריפ םיסכנכ שי סאל עקרק לש הפוגכ זל רצמש התכ חקולה הכז באה תת ןמז רחאל ליכא ייחכ יללה
 ןישרליל ןהימד ןתמל חקולל .יתלא ןימס ךכיפל ןה ןישרליל ןה׳חבלחמד בג לע ףא ׳וריפב ,יבא עקרק לש הפיגכ אצא חקלל?
 קעדלד ימקל שרפמדכ לנב לכא הבלרק םדא לש לתעלד באה ייחכ רחאל ןרכמ אלל ונכל בתכש׳ינתמ לנבכ ןאכ ינשמל :
 ונבמ חקולה הבלג ןהכ היהיש ןכ תעדל חלוהיפינ זהיא להכ יכזילד ןירכלחמה תלריפ סע התימ רחאל אפלג היצ ינקא ןכ
 ורכחש רחאכ ןאכ :ןירכלחמד בג לע ףא תלריפה אלו ףיגה אלא רחא אלהד חקזלל ינקא אל לתנע ןכה ימניא לייחכ
 תיכה /ינתמ :ןירבלחתב קלח לל ןיאש התימ רתאלו סמהמ רחאל באה ובתכ םא ןידה אלהו באה ייחכ רחאל ןבק
 ©יצלדנה תסנרפש יעלו שחת תיניזח ןיכלזינ * תוסכל שוכל ןיסמפתח ג יריימ םיסכנ בתכ אלדב םינטקל םילודג םינכ
 ©יללדגה לע ןיבכעמ םינטקהש רמול ךרנלה ךכל םילודג לשמה בו רמ ןללפיטו םינטקה ןוזחו םינטקה תסנרפמ ןטמלו

 ;וקלחמ דחאלכ ןלזד סנרפתיו הזשכ ןיקלזח אלא תיכה תסיפתמ ןוזילמ םינטקה לע ןטכעמ סיצזדגהל סנרפתהלמ
 הןיללח דלק ןכ למכ םינטקה סג לאשי הקללח סדלק ןהיבא תתימ רחאל תיכה תסיפתמ הפלח יכרנ ושעו םישנ םילודג ואשנ
 המ אלא םהל ןיעמוס ןיא וניבא ייחכ םתא םתאשכש לחכ התע (יאשלצ לכא ־ירה ןהיבא תתימ רחאל םינטק )רמא םאל ו
 הצונסרפימ יכל מ תונטק)תולידב סינכ אלל תמכ חינה ר ארמגב הל שרפמ טהל ןתפ וייחכ סהיכא םהל ןתנש

 הזו :תמטקימנואשי באה תתימ רחאל תוצודג זאשכ 1 םינכ טג ןכישוכדכ



 טיר ארתכ אככ יעייעח קרפ חשש יפ *£

 דהכ סכ שר ריכזהש סמ יכיזי תמכה)תמש ימ וכיזי תומהו :ארמגכ שרפת ןיכחת תמס ו2
 61 אהד ןכי רג הארנ ןיא הסנרפ תונוזמ דע וא ןרגכיתש דע ןיאושינ תסנרפו תונוזמ

 ונייה הסנרפו הייתשו הליכא ונייה תונוזמ *.תיכותככ ןכתדכ ןירכמל ןבסניתש
 ןירפכ רחאדכ והניכ יצימ ירתו םיאושינה יכרוצו סישוכלמ יתלספה רכז יכאס ליכשכ ; םיחתפה לע ורזחי ולאש
 ןיאו הסנרפל ןיאיצומ הרענ

 ןמזב תונכו םינב חינהו תמש . יימ
 סינכה ץכ ורפ סיסננהש
 שכיסכנ ונוזי ת־רוננהו ושרי
 1לע ולאשי סינכתו ונוזי תונכה ןיטעומ
 רכז ינ>נש ליבשכ רפוא ןומרא םיחחפה
 תא ינא האור לאילמג ןכר רטא יהרספה
 ןיבורמ ןה הפכו סנ :ןומרא ירבד
 ן־־ומ ונוזיש ירכ בר רפא הדוהי בר רפא
 ז־רחירמא יכ שדח רש^ םינש ולאו ולא
 לאילמג ןנר ירבר וז רפא לאופשר הימק
 ונוזיש ידכ םירמוא םיפכה לבא יכר רכ
 יב יפנ רמתיא ורונביש רע ולאו ולא ןהמ
 רפא הל ירכאו ןנחוי יכר רמא ןינר אתא
 ונוזיש לכ ןנחוי יבר:טא הנח רכ רנ הבר
 ןיבורמ ן;׳ר ורונביש רע ולאו ולא ן,־הפ
 ולאל ביל יאו׳יטעומ ולא ירה ןאכמ תוחפ
 וחלוכל׳וננ וחל ילקש ורונביש דע ולאלו
 תינכל 'ונוזמ ןהל ןיאיצומ אנר רמא אלא
 ןיבורמ טישפ םינכל ראשהו המביש רע
 ןיטעופ ןישרוי ן,—!3 וכז רככ וטעמז־רנו
 ךכליה ימייק ןישרוי תושרב יאמ וברחנו

 !יקולס *>4מל>ר וא חונש ןישרוי ז־דושרב
 ינר םאר עפש אח אכהמ ןישרוי יקלסמ

 ןרכמו ומדקש קמותי ןנחוי יבר רשא יסא
 המ ןיטעומ ןיסכנב

 יאמ שרפמ ארמגבז הימתב
 *נוזינו׳יספא אל אלא רמאק

 ־ לאילמג ןבר רמא :דתי
 רמאד ןזחלאכ אתכליה יכהו

 לכ תוכותכד א רתכ קרפכ
 ש לאילמג ןבר רמאש םוקמ
 קמדא ילבד תא ינא אאוי
 ילכ תג :ותומכ הכלה
 ילא תמוזחו הסכרפ ונוזיש
 התירמא יכ : תמכו םינכ ז&ו
 יתאבו בר לש ותריטפ רחא

 דע ן לאומשדהימק דומלל
 ןהיבא ןהל׳נתה ךכש ורגביש
 ס ןבסנית וא קגכיתש למ
 *טעומ ךניאו וכותכב מאדכ
 ( ורגביש דע תונבה ונוזיו
 :ליזאו עמדכ סיכבל רתומהו

 <תתכ והלוכ תיככ והצ אלקס
 סא ןיטעומ וקל תירקד קיכד
 סינכה סולכ ןהב ולטי אל ןכ
 0 טג ןיתיכתמב אנת אהד
 ולאשי סינכה ןיטעומ םיסכנ
 םינבל ראשהו : ם חתפה לע
 *חתפה לע ו1זשי ינתקד יאהו
 ראשה ותוא ואינוהשמ ונייה
 ךליאו ןאכמ תינוזמ תאצוהכ
 !ג ורגביש דע ונוזי תוכבה
 : םיחתפה לע ולאשי סינכהו
 € וטעמתנו ןיכנרח א טישכ
 < ןיבורמ ויה התימ תעשכ
 וא תמוזח וריקוה וישכעו
 ןיאו ורסחי םיסכנה ולקלקתנ
 דע וליאו וליא ןוזח ילכ ןהכ

 יתנ ינתקו תיכוזמל ןיאינומ
 תוסנרפתמו תונוזינ תונכה
 £. עמשמ ןיתכוד המככ ןכו

 :והנינ יצימ ירתל
 האור לאילמג ןבל רמא
 $ ירבד תא ינא
 לכ רחא תיבותככ ןוחדא

 האח^ילמג ןבר רחאש סוקח
 ׳ךכלה ן ומדא ירכל תא ינא

 ם ברל אב ר היל רמא ותומכ
 73ן@ו*יבב וליפא ןמחנ

 .$יגוס איהה לכמ
 ןימדאכ הכלהד

 •מיןב־ן^עשהליכ ארמגכ
 £!^((?93* אלדו ןוסדאד

 ןמיויי^ר רמא יסוי יבר
 9^773 1י*י)*ו ימדקש םימותי
 47ימכ^כו ׳ס ןיטעזח

 |6י<1 איה אבא יבר •ל הימרי
 אכיהו?>מ3*1מכ רמאז {נכרד

 יקו" יכד רץ>^ סורע עשל ימד
 ןנחוי יבר רחא

 ןזקנ#)90^מ רוכחל הצע
 ;קקפקו&אכרוגהותרו

 וית^י^יןא4ןימדאד,כברכ
 1 מיפדוא)^זהייתמכאכלד

 ג9סא'ןומ־לאל רמואסת
 31* ק/מעי״ש אלא ןנפרא

 יזתכג ינקיתס הנקת ה
 ין*די3קק3י? יו וקמ לכמ לכא

 ןישרויןהכוכזרבכ:ורגביש
 אנירקו ןהיבא תתימ העשכ

 אמוש יפכ סעיגייה וקלח תונכה ותקיו םיבירמ םיסכנ והכ
 סעיגח היהש סקלח ושרי םינבהו : ןהיבא תתימ תעש •לש
 םינבלו תיככל ורסח םיסכנה ורסחש המ לכו העש התואכ
 תיכוזמ ולזוהש וכרענו :ול יוארה וקלח יפכ דחא לכל
 ידכמ דועה םיסכנ רתימ ולטיו םינכל אחיור יטמ ימ והמ
 ודימעהש םדוק ומדקש סימיתי :ורגביש דעד תיכב תונוזמ
 ורכח ורכחש המ ןיטעוח םיסכנכ וליפא ןרכמו ןידב תיבכ
 לכו ידכעושמ םיסכנמ תונכהו השאה ןוזחל ןיאינימ ןיאד
 ודבעשש ןיחאה תובותככ רחאלכ ןיבורמ םיסכנב ןכש
 ןויכ הנימ עמש תיכוזמל ןי איצומ ןיא)הסנרפל ןיאיצווי׳
 סאו םיסכנכ די תסיפת ןהל שי הריכמ ןתריכמ ןרכמ םאש
 ותנחצא :תדמוע ןהכ םתוכזו ןהב קלח םהל שי וברתנ

* 
 1.1׳ -

 ר^4קדמ^כה( עחשח אלו היצ
 לאילמג ןכר

 סימיתי " *• ןימדאירבד
 'יטעוול'יסכנכ ורכמו ומדקש
 תוכנל ןידכ ודמעש םדוק ירכמו ומדקש סירטנוקב שריפ
 וספת לככ וליפאד הארנ ירל והימו ןיטעומ םיסכנ תונכל
 ןכו רוכמ ןיחא ירכמ סא ןיד תיב סהל וכנה וא תימה
 לאעמשי יכל םתה רחאקד הנמלא קרפכ תיחכיכ עמשמ

 ליכאת וניא ןבהו ת>כאמ תכה ויכא סוסמ רמוא יסוי רב
 א.ג ימכ תב רבוע לס וקלח ינכמ ליכאמ ןיאד ןכ אנש יאמ
 ©*סכנל אכה יסא יכ ר ימא רכוע לש וקלח ינפמ ליכאת
 גמל תב יאהד אדהב ןכ אכיאד ןוגכו ןניקיסע ןיטעוזי
 יאו יאקד יאהמ ןידע אצ אוה ןכ היכ הרבעימד איהה יא

 אקכנ אלד החכ לכ׳נכרד נקתכ הלכא אק יאמא איה תב
 אתמיקזא יאמב ךירפי ןנבר היל וניקת אל םלועה ריואל
 ולכייו ןזרדקס ימותי ןנחו 'ורכייו ומדקש׳יחזתי זנקוי יח יסא ראהו ?'טעומ םיסכנב

 ןיצוכי ןיאד ד ב סהל וכגהש זא.תומ^
 רככ ופכתש ןוגכ החקולו אישוק יאחו׳וכ ןיטעוח םיסכנכ
 ת-כנל ןיד תיב ןילוכיד יהנל ותדל שי תנקו רסחל ןילסי סצועלד׳משח רוכמל ןילוכי ןי
 קלמ ?תיואו םלועכ ריואצ תאצי אלש ןייכ תיגגל ןילוכי ןיא עב איה אחש סוחל שיש רכוע לס קלח תימופל 9)0_
 זרכמו ואדקש סיחותי ןחתנ בל רתא אשונה קרפכ רמאד הייאר דועו ןכ תוחדל האלנ זי^מימ^מ] ייחאה \$יכ'
 המ ןיטכימ ס סכנב ורכ יו ומדקש םימותי ןנחוי יבר למק יסק יפלדמ אנש יאמי ז׳שיוגכ $)ושע ,4׳^ה אה דוכ>י
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 ארתכ ^ב3 יעישת קרפ תמש יפ י•****

 התימ רחאל יספתד בבלמ ףא םייחמ יספת אלד ןייכ עמשמ סייתמ הספת אכה םייתמ יספת אל םתה חנמ ירכמש המ
 תיירזיא םהל שיש םיספכ רחיא רזעלא ק ןיעמש יבר הרענ קרפכ רמאד אהי ירכמ ןוכמש המ אצא סלכ ליעימ היה אל
 ןיאד בנ לע ףא סיקח לכמ םיטעומ םיסכמ תמכה ןמ סי:בל אל לבא׳וכ תיכבה ןמ תינפל)םיכנה ןח סיככל ןיו׳.ינימ !
 1ספת רבכ יפא ןישרזי םהב יכז יברתני ןיטעלמד אטישפד עמשמ ןיכע לכבד ריפש יתא׳תשהז ירכמ ירכמ סא םיא־גימ
 ת״אי יאמ ןיל תיב םהל יבגה יא יספת רככי זכרתכי *טעומב יעכיתל היל היה יתכא יכה יאליאד ןידתיכ םהל יבגי
 סישככבד ןיטועת םיסכנל ןיבורמ םיסכנ ןיפ שי קוליח המ יספתרבכ׳יפא ירכמ ורכמש המ ימנ ן־ טעימ סיסכננד ןייכ
 לבא לידג ך רינל רוכמל ןילוכי ןיבורמ׳יסכנבד קילית שיד לד התיכיזמ עיקפהלו ריכמל ןירתימ ןיאש הארנ ימנ ןיכ ירמ
 :ללכ וכוזי אל ןיטעומ'יסכנכ1 !לטבה םע'ינכה יניזי יטעמתנו ןיכירמד׳יעי הלקתכל ללכ׳וכמלןיציכי ןיא ןיטעומ ׳יסכנב

 סאי זרכמ י רכמש המ
 $ אכהד רמאת
 וטעמתנ י'ןיכירמ ןיכד׳ירמא
 םהב יכז זכרתנו /־טעימ ןיב
 היהש ימ קרפבו סישרמק
 ןירכד ןיכב תביתכ יבג יישנ
 יטעמתני ןיכילמ אטישפ׳מ
 /יפ ןי שר וי ןהב וכז רככ <?•
 ןיטע יח הלידגה הבותכ׳ישזני
 והכהד עמש את יאמ וכרתכי
 וברתנו ןיטעימ רמרנינכ
 םרמע ברדה׳מקל ותא 119
 יאו והנישייפו ליז יהל ר1
 ברד ה ימקל יתאד דע׳יכא;
 ) ןיכורמש סשכ רמאןערכ
 ! םהב וכז רככ וטע|זמ>
 וברתנו ןיטעומ ךכ סיסרת
 *רטכיקב׳יפו ןישרוי ןהכ!וכת
 ט הביתכ לש ןישרוי קנ1!כ?
 ברא ןמתכ ב ר'ג ילע ו ה4יק?
 והכ״סייפו ליז רחאד סי־י י.•*;
 רמא הנטק יכבל ע*

 דייס הוה אל רמוא הלודגה ינבל יאל הלודגהינכ^פ)
 ז הלחנב הנטקה יכב לקש ןידה ןמד ןויכ סיייפ ןנש3
 םליעל סיכבה די אכהד ידימ אישק אל? אתיירואד ^ירו)5ג
 אל אכהד דועו אתיירואד הלמכ דימעהל ידכ הנוילע? )ע
 *דלו ולכת ורכמש המ רמאקדכ םלועמ םימותיה תנעק>
 וכז וברתנו ןיטעומ׳ונ ןמחנ בר םתה רמאקד אהדיתארג
 תבותכ ולא ולטיו הלו־יגה הכותכ ישרוי ונייה םישרוי *>?3
 ןישלו י ןהכ וכז רככ רמאק אלדמ םמא תנותכ ולא|)
 ןככרד אתכקת רתכ םליעל ןכילזא םתה ןכ סאד איעק)
 ארקיעמ רעב קילזא אכהו ןירכל ןינכ תכותכ ס יי!ךה?ת
 אתיירואד הלחנ יאה היצוכ ארקיעמ אל סתהד ר
 הנסכ ןילטמ ןיאש יע לע ףא ןישרוי ןלוכ םיקמ לכא יד?7
 ולאד ןויכ ןכירחא ימ * :ירמגל ארקיעמ אעק]36
 רמגל העוט ךאיה י״רלהמית אטעתמ אל הל תיל<63קע)י
 ןכזתח ןוהתד ןכתדכ הל תיל אבסצימיא ימכתכ(*?|מ
 רסקימ בוק לעכ יתכ רמאק יאתו ןירכמל ןחקלתל,דבו
 הל תיל יתנ התימ יאו אנייבוג רסקימ יתכ תכ ק&״בוג
 המ ןיטעומ םיסכנ ךייש הנמלאכ יא דועו יתשא^דכז ?אכ

 ן-זימק היפרי יבר ביתי ור במ ורבסש הפ
 והמ והנמידא הינימ יעב אקו והנא יכרי
 היל 'יאד ןויב ןנירטא יסיסבמ טעמהש
 אכסנמ וידאו ןויכ אמליר וא יטעממ ינוזמ
 זייזצמת םא היד תייל יטנ אתשה חיר הייד
 אתשה הר תייר אבסניט ויראד ןויב רמויד
 םיסכנב'עמתש והמ ותשא תכ היל 'ייל ימנ
 היל היא ימנ אבסנימ יבד ןויכ ןנירשא ימ
 תייד .דחמ וידאו ןויב אמיויד וא תטעממו
 ןויכ רמויר ז־^צמת םאו הטעממ אלו היו
 ילעב ־'*!טעממ אידו היל תיילההסוילאד
 יבר ןויכ רמא ימ !יסכנכ טעמיש והמ בוח
 ןויכ אמליר וא טיעממ חייל תיא יסנ תיימ
 יעבר אכיאו יטועסיד אל אנייבוג ירסחמד

 לעב אסיג *ןריאל חל

 ישבגב עמתתס והמ ותנמלא
 ,תינבז סינב חינהו תחש ימ
 סכידני יתנמלא ימנ חינהו
 1 ונימ ימוי לכ תיכיזמ ימכ
 םיקנכ ןאכ ןיאו התילחרא
 ת/נכהי םינבה קזח ידכ אלא

 </לד ןיט רמא ימ ורנכיס דע
 ירקימ אלו אטעממ יניזמ הל
 4 ןישירפמו ןיכורמ םיסכנ

 תיככהו הפחה ןיזמ םיסכנהמ
 אהד׳יכבל 'תימהו ורגביש לע
 גאטייפ רחאל)זהנינןןי טעימ

 !א סדיתפה^לע ?לאשי רתימל
 אכסניס ולאד ןייכ אמליד
 אטעממ אל יניזמ הל׳יללעכל
 ןיאינומו׳ייחד אעילד ןאחכו
 ןנוזמ ידב תינבל םיסכנה ןמ
 ישרי ראפה לכו ורגביש דמ
 ןיבורמ םיסכנ ןידכ םינבה
 והל אטעתמ אל הנמלא אהל
 ו ושריי םינבה והכ ;כירקו
 וכייהויהמע הנמלאה ןזזית אל תוכבה קלחמו וכוזי תינכהו

 ©יכבה אטעממ יאד אטעממ אלל אטעממ ןיב אכיאד
 הנמלאה דחי ונוזי אטעתמ אליאוקזית הנמלאהו ולאשי
 ןיכ ללכ ןהיתמיזמב דיספהיי ןהל ןיא תמכה לכא םינכה ג
 ןיב ןיבורמ םיסכנב ןיב אהל אטעממ אל ןיב אטעתמ
 אטעממ אלד אכיה ימכיא ונוזי'ונבל ןנת ןיטעומ םיסכנכ
 רחמל וא םויה הבכעתנש יפ לע ףאו ןיכו רמ'יסכנ ורקימ
 נכז רככ ןכירמאד וטעמתנו ןיכורמכ אוה ירה אשנילמ

 : הנמלאו תיכבו סיכב דקי ןתשלש ונוזיו ןישריי ןהכ
 וילע לכיקשימ ותשא תכ :יניעב וז הטיש הארנ ןכ
 תמו םינש שמח רחא שיאמ ותשא תכ ןיזל ןיאושינ תעשכ
 אבסנימד כג לע ףאד ןויכ :הכוזל ןישרויה לע לטומו
 אוה בוח ירהש ןיסרויה ןח םינש שמח דע ינ1זמ הל תיא
 םינכהו תינכהו איה ונזוי)אטעממ ןהיבא( ןהל כייחתנס
 *יתימ תעשב ןיבורמ ורקימו אטעמוי אל : ולאשי
 רגכ דע ונוזי תמכה)ןישרוי וכז רבכו ןכ ירחא וטעמתני

 לעכ :ןהמע ןוזית תבה התואו



 ךר ארחכ אככ יעישת קרפ חטש\ ימ

 הנמלאה לצא סיככה ןמ השורי ןידירנקעל וצר אלש הנמלאה לצא םיטעומ םיסכנ ןיד ןקתל םימכח וצר אלו זיזכר לצא
 אתעט־׳תכ בותכ ןכ הנמ1י יחכ אטעממ סא תמכ ליבשכ סיטעית.םיסכנ ןיד רככ שיש תונכו סיכב שישכ היל יעכיד אתשה•

 היל תיל םוקמ לכמ טעממ יאו תמכל היהי לכה אלא ינוזח הל תיל אכסכימ יאד ןויכ אמלד וא תונכה םע הכחלמ
 לע לאשת תכהו תניזמ הנמלא תכה לצא הנמלאד ךומסכ רחאקד אהו תיככה ורגביש דע אלא ןהחע הכמלאהן
 הנמלאה לוטית אל םינבל והנתיל יא לבא תוכב לצא םיטעומ םיסכנ ןיד ןאכ שיש תמכה סע סמכ םש שיש וכייהסיתתפמ
 תמכו הנמלא תמוזמ לע ףדוע 00 ןיאש ןייכ םולכ םינכל ןיא ןיטעממ יאד שרפל הארנ היה הרואכל י ר רמואי םולכ

 םינפכ יתכתכ רשאכ ביתכ תפסותכ לבא ןתשלש תמיזמ ןיטעממ ואל יא לכא תמכיולמיט ,
 ןמעל שריפ סיוש םהמש סינב!הנמלא תויש ןהיתש תמ|ו הנמלא םתה רחאקדכ ימלשוריכ עמשמ ןכו
 סינכה ידי לע תמכה תא החוד הנמלאהש םימעפו .הנמלאה תא תיחול תמכ אלי תמכה תא החוד הנמלאה ןי< _
 ויתו ימלשוריה ןישל לע קדקדל שיו'יכ תינב ידי לע סינכה תא החוד ךכ סינכה ידי לע תמכה תא הכמלאההתירג םשי6

 :ןכ רמול הצורש עמשמ
 קיסעל ןאמ ?תעמ אלא

 £. אוה אתיירואב
 ןנירמאד יפ לע ףאי תיריד
 תונכה תא ןיזל הממ ןמקל
 םיקסיעה סינכה רמוחו לקי

 תמח ןמעל ונייה אתיירואב
 קלחל ןיא אכיד ןיכעל לכא
 אלל אתיירואל יקסעל ןיכ

 אלא :יקסע

 הא טעמיש והמכ!

 ונממדגירמו* ׳יי^מג,י
 0וע?ו גמן״^גמסו
 >וי0יןןקנא>)ע#*ף

 \ •יצב ן*#" תעממ ו<1
 /גבו

 מ)ומ
 לנ*מ*גגי>גו*י

 ןד#יו1

 >)30 הי3 הי^/י-מ יויז♦

 ןיס•(( היצ מןן*/י>נ
 ^מיגממי4*ו*מנ״5•
 !המזיוו99**)•**'*[

 צ־י^יסי י":׳;/

 והשאהנ ;יסכנב טעמיש והמ בוח ,יעג
 עמזיש והמ ותגמילא יסכנב עסחש והמ
 רבא סרוק ןהמ הזיא הכו ותנמוא ;יסכנכ
 ריבא אחא יכ רהפ4 אהו אנריאה ,ייו יל
 ז־־-סא יכר רכ8*4ר אוה תתימ טושפ הל
 תככ תגה לצאלכלא ושע ׳סא יבר רפא
 לצ>4 תכ הכ ;>טעוכ ;יסכנכ ;יחאה לצא
 םיחחפה לע ולאשיייחאהוינוזינ תכה ןיחא

 :םיחתפה לע לאשת ח כהן תנוזמ הנטלא חכה לצא הנמלא ףא :
 דמי-יק יאפ יוכו יתדספה רכז ינאש ליבשכ רפוא ;ומדא
 ,—ירודכ קוסעל ינא יוייגרו ריז ינאש ליבשכ ירמאק יכה יסא רסא
 ן—,יריד אוה הדוחב קיסער ןאפ התעמ אלא אבר חיר רסא יתדספה
 ינאש ליבשב רבאק ייה אנר רמא אלא תירי אל הרותכ קיסע אלר

 :ןיטעומ םיסכנכ יתדספה ןיבורמ םיסכנכ שריל ינא יוארו רכו
 ןכזנ סוטמוטו ז־־יונבו ספכ חינה ׳/יגחמ
 שכ טעוב שביסבנ תמקנ לצא וחוא ;יחוד םירכזה ןיבורמ םיסכנהש 'א", • תכי י1
 4 1 1 י ן י ׳ _• רכזנ שי חר יוייי יסמ
 לוטי רבזיתרשא ולת םא רמואה םירכז לצא וחוא תוחור תובקמר סיז״1 תמ״1י3 . ..

 ■ הנקנ חרלי םיתאמ הבקנ הנמ לוטי רכו הרלי הנמ <נא0 ל-בזכ רייףיד הניק"
 : יתדספה ליד/ יתיבח רכ?

 טיאש ליכשכ יתשיריב יתיכז דביא יכ5 קסיע יניא דחאי הריתב קסיע דחא סמב יצש יל שיש ימ רמולכ ׳סקיסעד ןאמ
 "מתח : תיניזמ סא יכ הביקנל ןיאו הכח האמ יליפא לכה שריי ינאש ןיבירח םיסכנכ וחכ הפן> :קסימ

 אוה אירב קפס ימכ רחאד ןאמל אכיאי איה הבקנ קפס רכז קפסי תטקנ אלי תירכז אל יכ רכיכ יניא םוטא םיטמיטז
 תא רנזד הייאר יתייא הילירמאד שריל אל/ ןוזיל ןתיא ןיקיד םירכז *. הביקנכ אלי רכופ אל יל ןיאילויא ןיחידי 3
 אכשינ טקכד יאהו הכיקכ אלי רכז אל מיאד ליקש אל תיבקככ׳יפאד תגכ דחל אכיא יהימ< תטיקנ לצא ךל יכמע שריתז
 תיבקנ לצא ךל רמול יהימח יהל יחד יהכיאי הנוילעה לע )לי חויהל םירכזכ לקשימל יעבד םישמ יני־ה/ןיחוד םירכזל׳
 נעאי לחא יע יל הכיזו אירב כ'א תמה ירבד םייקל ׳מחי היה ייסכנ קלחמ׳יכ הדלי סא׳מיאה :יהותדיהכה סגש פע(י
 ליטי רכז יתשא הדלי רמואה :היל קתמ אצ)ארמגכ ןיתמתממ הל ןכיכרפ אה הנק אל רכועל הכזמה אכיה בר רמאל
 אתרכד רמימל ךירכ ארמגבו םיתאמ הביקנ :ייפא רמאקדכ לטיב רכז הדליש השעמה עריאו דליישכלרכזה יתיא הנ)י
 םיתאמ ת^טונ הבקנ הכח לטונ רכז הבקכי רכז הדליו םיתאמ הביקנ סא הכח רכז סא ןכיס רנ יכה : אובמ היל הפידע
 סא הכמ רכז סא באה רמאקדכ םיחאמ לוטית הפקכהו הנח רכזה לוטיי הבקנהו רכזה דחיב ןהמש קליס סישיפמ ש־ז׳
 ינה אלא םימואת תדיליכ היתעלא קיסא אלי הכיקני רכז הדלי םא באה רמא אל ירהש איהאתלימיאל/יתאחהביקצ
 לוטי אל איה ינהד ןויכו רכז אלב הביקנ יא הביקנ אלכ ודכל רכז סיי עמשתד םיתאמ הביקנ סא הסמ רכז ס(
 יא םימואת תדיליכ קח היה אל אמש למאק אל הביקכי רכז אהו ארמגב ןנירמאדכ םימואת ודליכ שלא תכהו !מ
 סא שריפ יכה רמנ ר ב (ילא הדבל הביקנ סא ידבל רכז סא עיישייד הביקנ סא רכז סא ללכב סימזאת תדילן>|י י>>
 הביקנ )א רכז רמולכ הביקנו רכז הדלי)םיתאמ ליטית יתשא הדלי הביקנ סא הנח רבועה יתיא ליטי )תשא ה*^ ייכ?

 הביקנ: רכז דלמ ס א הכמ לטינ רכז ;באהלמאקדכ

 ווו *ל׳ ג ץל

 < - ? מ



 יעישת קרפ תממ >3 43) $*? *ותכ 1*03

 איה אישוק יאמ ת׳אי תככ ןוזינ יאמ ייכאל אלא
 סוה אל םוטמוטל אר:ס אתיירבל אמיס ייבאל
 אקוד ,יכתמד אבילאו תבכ ןוזינ יכהלו.קפש אצא אירב
 הרבס ןדייכתחל םישת ליקש אל תפכ'באל ויבא רמ א ק

 תכוחדנ דה אירבל גב שרכ
 ימנ אשיר יקוחיכהיו אפיס
 הבור דומלתהל ליו גב׳שרכ
 ־ברכ וליב־א ייב א ירבל 'שייצ
 תמ׳כפבהיל תיאד אישזי
 ירבלל קפס יול סיטמנטד
 ןיא גיבסר רמאקל אהו לבק
 ׳קוול זני ה וילע ה!ק השולק
 רכז סא רתאש ויפתשולק
 העטי /ימלש לבקנ סאו הלוע

 אלא ןווכתנ א:ש רבסל סושמ
 הבקנלו יאלוב עוליה רכזל
 סיטמוטל אלו׳יאדט העוליה
 ארתגכ הלע תל רחאקל אהו

 מ אל אתיא "שודקב וליפא

 ןביעלח^א!י הפ־קכ׳בועההיהיסא םיתאמ תלטמ הביקנ
 רכז וא^אקרינתקדכ סהת"חא אלא שריפ אל וליאש אתא
 אלש ה( יתשא הדלי) רכז אלכ הביקנ וא הביקנ א:כ
 לע ותע1 הליגש אתשה אלא םולכ רבועה לוטי אל רחא
 הביקנ ןמיל לעו רכז תדיל

 לי סא הנמ רכז םא ם יחאמ ח^וטונ דכקנ

 תידלו רבסקדסושמ סיפתימ
 יאו םישדק ןה ןתידהכ׳ישדק

 ק יכ אירב אלו יוה אקיפס
 ןתכ יוה יאת ןתדהכ םישדק
 התל הבקנ וא רותג רכז יוהל
 איגוס׳יהה התידהכ שדקי אל

 ברל לכא איה אירבל לרעא ן סב היל תיאל ןנחוי יברכ
 רכז אוה סא הלועל יוארו ויצע הלק ומא תשולק אלשמ

 אתלמ לע ורוכבבירייא׳יעוג ייבאו םימלש יחבזל הביקנו
 ייבאד רשפאו ע׳בל קפס יוה םלאל סוטמוט רמאל ל׳רד
 םוטמוטב יאנת יגילפד ייבא רבסד אתיא סאל יכה רבס
 'פיסויככרכ שיר *גתמ ימקואל לכ יפט עס זא׳ירב הנה יא
 ותוא ןיתול רמול קמלש הממ אבר ליתעהש ומכ גכשרכ
 ןיחנל" ינתקד 'ינתחל אנשיצל רמימל אכיא לוע)לל ןיא*
 איתא״ינתמל יימ של ינח אל יכהלו קפס יוהל עמשמל ותוא
 *ירבמ ייבאל ךירפ יאמ מ ת תאו אירב יוה סוטחוטי דללכ
 עודיה יאדו רכזא סדא תעלד רתאל גכשרכ׳ינתמד אמיכ
 גכ׳שרא סתה יגילפד ןנברכ 'תיירכו תיאדו עודי הכקכאו
 רכז לע הנתמשכ םוטמוט לע הלק ויפ תשודקל ירכסו

 יגילפד״קכר׳יפאד ייבא ריסל דומלתל'רנל ליר הבקנו
 תונקהל בורק סדא לש יתעד ןיאד אכה ודות גב שרא םתה

 יגילפד אוה הברקה יבג אקוודו יאדול הבקנלו רכזל אלא
 יוה יאד סיטתוטא יתכ ותעד הברקהל יואר םטמטל ןויכ
 שרפלןיתינתת קחוד היה אל אבה דינ יגילפד ייבא רבס
 ילתכ ימיקנאל ארבתסח הנה יפטל ול ןיאו ותוא ןיתול
 אברו אכה ודוח ע בל ייבא רבס יאדו אלאיכה פלמ יאנת
 ןנברכ אשיר יקוחו אכה יתכ ןנבר ינילפד רבסו הילע גילפ
 וצ שיו ותוא ןיחודד אשיר ,יתא יתכאכרלד רמול ןיא לכא
 עודי רכז לע אלא םדא לש ותעד ןיאד געא גב'שרכ וליעא
 תמכה ןוזמב ד״כ יאנתכ ירייאד אשיר מ'ת עודי הבקנ לעו
 אידהב קלחל ול הוה גכ׳שר ריכזהל ול היה המ כ*אל י:א0
 ןיא יאדו אלא אפיסל אשיר אימד אלד רמולו םיקובח ןתוא

 1רטונ רבז בקנו רכז חרלו םיתאמ תבקנ
 םוטמוט הרדי םיתאמ תלטונ תבקנ תנמ
 יתשא דלתש תמ 5רב רמא םא 1לטונ וניא
 א^לא שרוי םש ןיא םאו 1לוטי חז חס לס
 ןחרוא ץחור יטג :4כה תא שרוי אוח
 םוטמוט הדדי "פיס ינחק אה תבכ 1לקשו
 ו*ד ןיאו וחוא ןיחוד ימא רמא 1לטונ וניא
 ןאתא פי0ו ור שיו ותוא ץחור רמא אברו
 ז־־־ודל ה-*ינחר 1לאילמג ןכ ןועמש ןברל
 ןיה^ רסוא ג״כשר סוניגורדנאו םוטמוט
 שרוי םוטמוט יכיתמ ןהילע חלח השורק
 ןככ שרוי אברלאמלשבחככןוזגוקב
 ןמורמ ןיסכנב הבכ ןוזינו ןיטעומ ןיסכנכ
 ךימעטלו תככ ןוזנ יאמ ייכאל א^לא

 דלי סא סימו בקב ןיב רכז
 לוטי אצ !ימואת הביקנו רכז
 יעל פד^׳תגב חכומדכ סנלנ
 ?להי ;)קיעו יניעב'רנ ןכ :
 יכבכ ילד לטינ וכיא׳וטמנט
 ,הביקנ 6)'כז אנ״יצ׳ישח״מנע
 צוטיהירה:״מגכשרפמדכ

 ןיח סא :םוטמוטה
 *ב ומא איל אלא שריי סש
 געאוקה תא שרני״וטמוטק
 ביאלאכיה ח״ה אוה אירבל
 <כב ן]נא ןואידי תונבו סינכ
 זי^גסא חטבהו תונב לכא

 $נ ןככ אל ול ןיאו
 /^אדומגבייבא רחאלכ

 א,ה אירבד
 ןתיל אוה אלא שריי
 ^ וילע ןייע ול ןיא ןב

 אנירקד^שפ כ״א ילע ןייע תב

 ךכ ינתחל סראה תעד יכל אלא ונקת אל סימפתד קלה
 יאנת והש ינפמ בייח הלסתכ אל׳מתתל אכשיל עתשמדל
 תעד יפלד הרענ שירבתהג הלכתכ ילאכ בייח ךכיר ד׳כ
 ותנמלא אתיליז ןמעל סתה רמאקל תונבה ןוזח ונקת םדכ
 רממטיל! ; זיייו 6*יו*י* !חי ' 1 _

 ליקשו אל : התוא שריו ותקפשחתמ וילא בורקה היכ
 עמשמו תוביקנ לבא ןתוא ןיקמ יכתקד הי תתכ תככ
 סא רמ/יה יבג אפיס ינתק אהו •בקכ תבכ׳נניזמ ליקשד
 עבכ א|ףככ אל לטמ יניא םוטמוט הדלי׳וכ ותשא הדני
 השורי ןלכעל ה׳הו הביקב אלו רכז אל וניאו איה אירבל
 תיכיןס סע ול ןיאו תטיקנ לכאי יתיא ןיחנל ייפא רמא :
 !צ שיו ועא קחוד רחא אכר 1 םירכז לצא והוחדי ןה םגש
 ןהכש 'ותמ ליטיו אנה ביקכ קפס רכז קפסל ךשפנ התמ
 ןיתוד תינקנ ן־טעימ ןיסככ ינתקל אפיסו אוה אירב אלד
 רמאק ול קאנ ומיא ןיסודןיתרוכ לע םירכז לכא יתוא
 ג׳בשרל ןאוא אירב היל בישחד הכימ יל תשקמל אפיסו
 תרכבמ לוכיה לעןימירעמ דציכ הרומת פב סמב ןינתל
 םא הלוע רכ.סא וז לש היעמבש המ׳מוא ׳רבועת התיהש
 ינישהו הלועמקי םהמ לקא סירכזיכהדלי םיחלש הביקנ
 ןהע תחא תיבקנ ב הדלי ןילוח הימדו הלוע יבייחל רכחי
 לילוח׳ימדו םימלש יבייחל רכמית היינשהו סימלס ברקית

 הלח השודק ןי&רמוא ג׳בסר סוניגורדנאו םוטמוט הדלי
 לוחי אצ׳כליהו׳ציקנ אלו רכז אצ וניאד אוה אירבל ןהיצע
 ריכב; תשודק אלו ןתא יעמב הלועו םיחלש תשודק ןהילע
 ימנ'1נת*נ ילק!י רכזה היב אנירק אלדסחר תריטפב

 ***־*!•־ייל״ישקד איה גב שר לטונ וכיא׳וטמוט דלי יכתקל
 מי>ת! תמש יק תככ קזינו ןככ שרוי םוטמוט יכיתח :

 איתלשכ :ליזאו שיפחדכ 'וכ ןככ שריי סיסככ
 ו^נעזזל 'יסככהס ןתזב השוריפ יכה קפס היל בישחד

 יפסד ?י'57 טולכ ליטי אלש םינבה ןמ דחאכ ןבכ
 קוכיקכהש םיחתפה לע ןילאושד סינכמ <?ידע אל

 1 • קייא היל ירמאל ול ןיאו םירכזה לנא
 יבוי^עבנק תככ ןוזינו • לכימכ לוקשו תא הביקנל

 מ1ז#|10ד תיביקנה לצא רתיא ןיקוד םירכזהש ךשפנממ
 סט 1־ולכ לטונ >ניא רתאל ייבחל אלא :אב רכ ךשפנמח

 ץמעסיצי תבכ ןוזינ יאמ תוכב סע אלו סינב ךמעט ילו :סיל אפידע ותכ אתו ורה !יבעל היצ אפידא
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 איש1[> יאמ אמיתו ןבכ שריי יאמ אברל ך־זיעס ילו ןוידכ לע א\קו אשיר דתקד ובכ שרוי יאת דיתעסייי
 סמ ונייהד קכ שוויד אתינ אכרל אש ; שיליזיכ אנ'ס ישחעל ניליעכימ ול :יאו ןככ שרמ

 היהי רמותה !תואו ורנניש לע תיעה ןו,ת לע רתיהש םיתאת הביקנל ביהיד אדכמ היל אעידע תבד ארמימל
 ןבכ שרוי חנרל אמלשכ ליעג ירחאדכ׳ינבל ומכ !טחוסל ותלמנתאסתונעכוולןיא .נ,'אנ0 !ינח ינש ונייהד חז
 חז רוידנשילדלאיטעומישננב . ,״,4

 , , , 'ןב הלחנ (ינעלו : יתנל
 ארא ןבכ שרוי יאמ אכרר ךיסעטילו תמה !תוא סש׳רקיס היל׳ידס
 :ויר ןיאו ןו מיר יואר נ ה ול ןיאו שרייר יוא\
 'רפימיר: 'וכז רכז יתשא חדלי םא רפואת
 'ושמ ןנחוי ר א אהו קמחיל הפירע תבר־,
 ושרוי4 ק חינמ וניאש 1דב יחוי ןכ ש׳ר
 ם תרבעהו אנש הרבע ויירע אירמ הבקח
 הרבע א^א רבעה ןיאו ןזוכיר ותלחנ תא
 'ידע ןב שוריןינעל אוהה ויה רבע*'וי'אנש
 ל *ויכשוייל אפידע ןחב אחורה ןינעל היל

 תכסמ תכקילבא יתלחנ לע
 ןתכ:רחא טהל הטמה הלתב
 'זתל׳לוכי ":יאש היצ אכידע
 לימסו: רכזכ היתונוזמ רח(נ

 תכד תרכבמב ןיתדתמ רתא
 ןמקלמעט׳רפמדכ׳ילפד*
 >א :תלדכמטלמד:לדאן
 'יא היל עידע דידל?דסח ב1
 רככמכ׳דסח ברדל ישרפמל
 "ואקדמ ןושלה ןא'יתעמשכ
 הז רנו ךכ חיכ ה וניא ידידל

 סימ ןל למייקתכ אלש ןעיעכ
 "נאוי* היה ךכל תמכ■ סא יכ
 הפי יל בשייתנ אלןת&ו•!
 אה אדסחברלש^בי*

 "ר יתינת!איה ה׳7/*יזלט>?
 תבד התמהב 27)9*
 :1לזןי'צאללרימןס
 "ימה תא ןוז״וי^
 'רפכ׳וכיתככ ויה׳תיירכ 'ס
 ןוזל המח התתכתנס לרעכ
 והימו׳לעתת לא ׳רשכמ*ס30ע
 ויה ןנתדכ׳כ־לד א1ה הכוזי
 ןיא) ותכ תמוזוס בייח וביא
 1 לינב ןוזל ותוא ןינייחזו
 סתה ןבירמאדכד־ט ויפנכו
 ינכאו׳דלי רמאי היל׳ילתאד
 תיירואב יקסמד :"ילע&ת*
 וניאו אוה שולפ גלזתיל אלו
 השש לטונ רכז? אתיירבה ן*
 ינחו הנמ ונייהד להז לש ביד
 םיעלס ה׳כ אגה הפמהש יפל
 בהז״נילנ ףסכ ירנייהאח ןה#
 אי&יב ע3ר0 ץ תיבנ* דו* י1י!יב)ממ ןכתדכ ףסכ "גיד הנכ יי^

 0 6)9 רכ*ד 21**
 1ץ?מ: *4*129)>
 '60 *1732** *יעד יב*
 ץאמ *י**,ר*>מ;*בנ• " 4
 צו1

 אדסח רדנו ןניקיסע חרכבמכ אבה רמא
 ה-רפי ןמיס הלחת תכ אדסח בר רמאד
 ביאואהחא^רינרסרירמאראכיא םינכ^

 בר טא אשיכ אגיע היב אמלש אלוםאר
 ,יעביאו ינבכ י1? ןפירע ןתנכ ידידל רסח
 דזהי יבר יה איח הרוזוי יבר ינמ אה אמיא
 ךרב חו אינהד 1לבבר הרוהי יבר אמילא
 ול היה אלש טוא״יאמ׳ר לכניהרבא תא
 המש לכבו תכ ול׳חיהש םואלוהי ר הכ
 ימנ אתיב הדוהי רד היל תעמשר רומיא
 ןבמ הפירער םהיבאל אנמחר ירסה אל
 ה־יענתד הדוהי ר אה אלאיחיל תעמש ימ
 םינבל רמורו לקו תונבה חא ןוזל הוצמ
 רמוא דוהי ר ריאמ ר ירבד הרותב יקסער
 תונבל רבוחו לקו םינבה תא ןוזל הוצמ
 רכז ז־ררל אינחראהאלאלזחילאלר

 ת-דבקנהו ןירניד השש למוג רכזה הבקנו
 ישא בר רכא יאמב ןירניד ינש תלטונ

 סרסמב׳נהב ברדימק׳תעפשלהחירמא
 הנכ הליחת הבקנ םולב אלו וירחא הבקנ םיתאמ הליחת רכז רמאד
 רבז׳שחכ קפנ תיניס יה גיעדי אל בקנו רכז הרלו הנמ הירחא רכז
 ןיקלוהו קפסנ לטופה ןמכ הת הנכ ךדיא ךשפנ הכמ הנמ לקש

 יכיה נ כ אלא ול ןיא הבקנו ר בז חרלי אינתד אהו

 סב־קנ םא ערפה תדיל לע תטתהל ואכת סריסו רזחי םולכ לוטית אל ביקנהו םיתאמ רכזה ל!?' *דבןב.יבח<זי מ?ח5י
 יליחת למ רכז םא קפסכ לטימלז ןורחא דלמ׳יפא ךשפנ החמ הנח לטמ רכז : הב)י 7גן*?)*2*

 יכיה ; בהז רניד השש לטונ רכזה אנחנ סיקלאג ךכציה ונ!טת הליחת 2ב?כ ++* ;לוע**"

 ןככ אוה׳זילג״רויד׳חשח ןככ
 סש ראסי׳יפאו םיסכנ ראשכ
 ןפידעןתמ ידידל :הכלה
 אצפ׳ירסכוקכ שריפ ינכמ יל
 הארנ ןיאו םינכ ול ומייקתנ
 ןחכשאדכ ול זיה׳יבב הכרהד
 רמ אדסק בר רכןמחנכר
 כר ינכ אש־שק רמו אקני
 'סנכ ברו ירמ כ ר ןכו אדסח
 א לתכ לזמהב אדסח ברינב
 דחאק יכהלד *רל׳רנ אלא
 ןיהש יפל ינפמ יל ןפידעקנכ
 כרו אכר רודה ילודג וינתח
 רכ אכקיע רמו אמח רכ ירמ
 לככו ול ה ה תכ " : אמק
 האישה אל החלו ת*אי המש
 ע עכרא קרפכ ד״חל קחציל
 ותיחאכ רתימ ימד תיתיח
 אלו התיה הנטק אמשד לי׳ו
 ימניא הגיל אישהל ןידע קצי
 ׳כלו׳רשח אלו ול התיה רגהמ
 ךנז ל קחציל האישהל הצר אל
 אכיה ס כש הכקכי השש לטונ
 *ריישל 'תימל׳כילד הל חכסמ

 € רכז הדלי ימאש ןמכ
 כ'אל סיכש הכקצו הסש לטונ
 וניתנשמכ גמכ'קנחל היל הוה
 ׳בקנו 'יתאמ לטונ רכז הדלי
 ןוממ יוה הנמ ךדיא :הנמ

 ירמאד ןנברל קפסכ לטומה
 היארה וילע ירבחמ איצומה
 ש רהזה קזחב לכה יוה
 יא התימ רחאל שרוי אוהש
 ימקואל ביא)ןנברכ'יפא ימנ

 חזחומ רכזה ןיאש באה ייחב
 ויסכנ :הבקנה ן מ רת וי

 ב??* 7))י
 ר9*7+6'*0י



4 

 ^)!^?21* ־ ארחנ אכנ •/ יעישה קרפ תפש ימ 4ז^23*

 סלע תאקריי יי״א עייי כ־נינב תרבעומ יאהל 1סכנ
 זי)יכןכן־חמיביואק>ובןנ!־ח,ירנה ל
 ךאיה אירבב הילע ל,על יעב אןממ יי״א1עו" בי:
 ינהע אל ותד יווסתכו סיניתבנ עימ בינשילבדר נ עא,

 ,נקח (י]! אירבבד ןייכ יד'מ
 . ק ימאד נ עאוןטק י׳ע״יעא
 יתאו׳ה רחאש ת׳שןחקל
 ג עא ■יכנלעל יתאולה טולפל
 ןינקכ ׳יפא אירבכ היתילד
 סא ןינקב אירבב היתיא יאד
 ןייש *ירבי ערמ ביכש דה ןכ
 עלמ ביכשב אתיל אכה מ'מ
 ןלקב חירבב אתיצלןתכ
 ^ אתחמ אדחב אל גהלוכד

 בר היביתיא : והניתחח
 ירפדאת׳אן אכוהברל ןחקכ
 *יל ישקת איזה ברל ןתחכ בל
 ה ןחקל היל תיאד הישפכל
 'והד ליו הנק אלבועל׳כזמק
 אריכסד דלתשכל לתח יקיח
 ^ דלתשכל• ןחקל היל
 ירייא ןחתנ בר יתכ יא ה:ק
 מ יקיחז זנב ליאש רבועב
 לש " יתעדל ן״בב ןיתלתח
 ןכקיי״רכ לב לגא בורק סדא
 לאננח נניבר )קספ ןכי ןמקל
 הכ;חה ינבבד ג׳הו סב׳שלו

 ןכתד :הנק רפועל

 ינרשבטב אניבר רמא ח1!תחכשמ יכיח
 1לש הטהר רטפנ חטב ינרשכטהאינתר
 1לטונ רכז חרירי הנמ לוטי רבו בא יתשא
 1לטונ הנקנ חרירי הנמ הביקנ םא הנמ
 אהו הנמ אלא ול ןיא בקנו רכז דירי הנכ
 ביקנו רכז םא ימנפארטא אל בקנו רכז
 לפנ יטועמל יאמ יטועמל אלא לומי יטנ

 >."־!הל יסכנ וההיברל היל רמאד אוהה
 רכועל הכזכ יוה אנוה בר רמא תרכעמד
 בר ו־ביתיא הנק אל רכועל הכזמהו
 יתשא. הדלי םא רמואה אנוה ברל ןמחנ
 לא הנכ לטינ רכז הדרי הנכ לוטי רכז
 היל אפילו האנש ימ ערוי וניא וניתונשמ
 אלש רבר הנקמ םדא רמאד איה ריאמ׳ר

 ריאמ רל היל תעטשר רומיא םלועל אכ
 לועכ וניאש רכרלסלועכונשישרכדל
 ר חיל אטילו היל תעמש ימ

 דיזנד עיישח ■הנמ אל6יל ןיא ינתןידתד הל )יתרשמ יביה
 א ול יא יכהיפא$$מ י^ש ולשי רמאדנעאד אכיתא
 יכרשבמב־יכה רמימ|.אציאד הל תתכשו^כדמסכמ אלא
 :ליזאו״רפמדכ שבמנ אלא 'ולכ׳כיקנלורכ/ל תמל הכתה אל
 רטפנ המכ טיר^במה ג*ה
 רכז דליסא יתשאלש המחר
 סנמ לטמ רכז הילי הפמלוטי
 סבקנ הדלי/הלח הבקנ סא)
 הבקיז רכ/הדלי הכח לטמ
 רכז. אה)/ הכחץאלא יל ןיא

 כ רתאל !רמ אק אל הב קע
 אלא) •לוטי הכיקני רכז ימב

 :לענ יטועמל יאמ״יטועחל
 ידלת המ טירשכמה יפ יבה
 ־רכז/אדל^ יכרסכי סא יתשא

 כיפל הכמ רשבמה לילא
 4׳ ״ .לוטי רכז ה/לי

 ^ ןא״מאדכ הנמ רש ז
 א) תכה תריש/לע

 :רמאק אל'י,הד
 רמןמייהנמ הכיקכ שא רמאי

 הדליש י/לשבי סא
 השט^ליא)הכ/ליטי "ביקכ

 ד^^לט0?י[ינ הי>י*
 *}רכז תריש;לע לכזי הנוי
 ב0 אלתהדסולכ ל!טי
 הב רגד לעב הארכי ידימ
 *ביקכ סא הכמ רכז סא אבה
 י הנח^טמ רכז הדלי הכמ
 5כש יפל יאוז יטועמל אלא <ןוספל ןניכרפד ךה ליפש איתא אתשהו הכמ לטוכ הביקנ הדלי
 סימנאת הניקכ)רכז הדליש השעמ עריא סאו םימואת תדיל ןיכ הביקנ תדיל ןיב רכז תדיל ןיכ׳ריפ הדיל תרושב יניינע
 רמא אלו ?יתעלא באה קיסא אל םימואת תדיל לעי בא ינתא אל הבקכז רכז אהי ןכיכרפ) : הכמ אלא רשבמל גל ן*א
 אלכמ יכ "כתי רחינ הביקנ)רכז יכרשבי סא יתכ רתאד ינשתו הדכל הביקנ וא ודכל רכז לע אלא סולפ רשבתה לייטיש
 הגה ,ימואת אצי הביקנ אל> רכז אל שריפ אל הכח רשבתה ליטי תירישב לכבד ןתכ יאמ יטועמל אלאו :ליזאו בישח אל
 *טועמל. הכן?כ םא רכז סא באה שריפש המ לפנ יטועמל־-הכמ לוטי יתשא לס התחר רטפכ התב ינרשכמה רמימ ל היל
 אל רחא ידי לע רכועל הכזמהו :תק אלו אמייק רב ונייה הביקנו רכז סתסד םילכ ליטי אלד ךתשא הליפה רשבי סא
 הר היביתןא :הכק אל דלתשכל <ןא ןמקל אכוה בר רמאד דליישכ רכוע אהל ייסכנ רתאד אכיה״יפאודלתשכל דע הנק
 אלו דיחי א;וכינח אל האנש יח עדוי יביא : רבועל הכזת וכייהד״וכ יתשא׳דלי סא רמיאה ןכתד׳יכתממ אנו? ברל ןתחכ

 סק יתכ ינתמו תשדוקמ רמות ריחמ ר תשדוקמ הכיא יכ רייגתתש רקחנ ריינתחש חחל ינ שדוקמ _
 ^ין ומנ ^ו&קל היל תעתשד רתיא- : םלועל אב אלש רבועל הנקמ כ ה םלועל אב אלש רבד הנקמ סדאד יכיה יכד
 ^ןן5^ו£%אל רייגתאש דחאל תשדוקמ תא ירה יכתקדכ תמקל ונמז עינה אל ןיידעש אלא ןטק תעשכ ס1ועב

 רבוע לכא תמקל הנמז עינה אל)הרייגתנ אל ןיידעש אלא םלועב איה ירה וצ תינקנה השאק
 *ך#****'ליז^רמאק יאמאוקכרכ אניתאד אכאו איה יסוי טל היצ אתיצו :האנש ימ עדוי וניא יכהצו
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 בכר י££^(8י־ !חחנ אבב יע׳שח קרפ חמו 81•*

 ןכתד ויכא ידכעפ קל ק הנק רכוע רמאד איה יסוי 'ך
 תמי ןהכל _ תאשינש .לארשי זיב תומכיכ הנמלא קרפכ
 ןקלח ינפמ המורתכ הידבע )לכאי אצ תרכועמ התיכהו
 כזעהש אוה רז הרז יעמכ׳כלעד סתה שיפמדכ רכמנ לש

 יכל ילכד ליכאמ וכיאו לשש
 'רכעתנס ביעהש רמולכ יסוי
 תמש הלעב ןהכמ תילארשי
 ש ליכאלמ דבעה תא לסש

 רכועד לקלק ינפמ המו לתכ
 כירק אלל אלה רז״הרז יעמב
 ולכאי סה ותט ידיליל היכ
 ןהכ 36 ודילי לכיאד ומחלב
 ד דאל אגישדע ןהכ תסקל
 זמא תא ליכאמ לניאל םלועה

 ןהכמ לת יניעש תילארשי
 תלכגאש סתה ןל אמייקל

 ןהכ הככ ליבשב המורתב
 ביתכדכ יח ןהכ הלעכ )לאכ
 למתצכ )לכאי סה לתיכ ידיליו
 היל ארטסל אל רבוע לכא
 רז הרז יעמב רבוע יסמ ר5
 ןניעמש סתה שלפמדכאלה
 יעמב קלח יל שי בלעד אהימ
 מ תמש ליכא ידבעכ ותא
 המורת תליכאכ להל ליספדוי
 *אוה גק רביע ל הכזמ אמלא
 ג ליכא יסכנכ אליממ שר ליו
 הילאמ האכה השלרי ינשמו
 לכא ששתו תכ הל סיל ינא•

 :הנק אל סדא לל תמקהל
 ןכ ןנחוי׳ר ןילתופ סיכ ןנתד
 שיא רמא סא רמלא הקירכ
 ילאלש ימ לע יכשרי ינללק
 *גבה ןיב ןב ןוגכ גקזיב זשריל

 יידבע לסופ ס"בשר׳יפ ליכאמ ץאו לסיפ,בועה ןנתד
 רז ומא יעמב רבלעדיהמורתכ לוכאלמ ליכא
 לכיא דולי וניאשו ליכאמ דזליד למא תא ליכאמ וניאו
 תכהכ ומא תא לסיפ רתא ןינעכ תומכיכ״יפ ישרו ליכאמ

 תא ליכאמ יניאו רז אוה סא
 ז יעמב ןהכ אוה סא למא
 !ג רז הרז יעהב רכלעד הרז
 תכימ אל שוריפ יאהלו אלה
 לצכ׳רפל ץא לבא ידימ אכל
 רז אנה סא ויבא ידבע לסופ
 •דבע״יכאמ וניאו'נהכיעמב
 הרז יעמכ ןהכ חוה םא ויבא
 'טישפ אהד איה תלימ אדחד
 טיא ןהכ אוהסאדקיכד
 אלו 1רסי'לה סא שלו ליכאמ
 אלא לסיפ ינתימל היל הוה
 היל אחילו :ליכאמ וניא
 'ן*ית איה הקירכ ןב קחמ'ר
 קמב ןכ קחמ ר טקניאמאד
 ןלשלכד ודות ןבברלליפאד
 •לארד ןוטד לי)ליענמ נתח
 ןושל ריכזה אל אוהו ושרויל

 : רמאק השחיכ כ'א הנתמ

 ק

 רב׳יע נתר ינק רבוע רמאר איח יסוי ינר
 שחי גאש יסוי'ר י־טר יבאמ וניאו 1רסופ
 חקמכ ןכ ןנחוי ר הי4םילו "ילאמ האכה
 ינהכ אנש אירו שורי אנש א4 רמאד איה
 רמא סא רמוא הקורכ ןכ ןנחוי יבר ןנחד
 רסיא ןיס״ק וידבר ושרויל יוארש ימ^ן
 רכריר הקורכ ןב ןנחמ ריד הי1? תעמשד
 'א ימ ם^ועכ וניאש רבריר םילועב ונשיש
 חיר בסו איח אקחכ ןב ןנחוי ר היל אטילו
 !־־ויל אבילו הלרכסררםיייסיסוי׳רכ
 ם ש ןיא םאו פיס ינהקר יכה יא ינירשכמב

 ינירשבטכ יא לכה שרוי אוה אלא שרוי
 תרלישכ היל אטילו היתדינע יאמ שרוי
 המלב רמי>4 סאו אפיס ינתקריכחיא

 לבלוטיהז ירחלוטי יתשא דלתש
 *סננוה בר דלתשכל רטאר היל אטילו היל י^ביטהדליש לכ דלתש
 הכזמה ןמחנ בר 'םאר הנק אל דלתשכל ףא׳נוח בר םאר הימעטל
 חנק אל דלתשכל ףא רמא אנוה ברו הנק דלתשכל חנק אל רכועל
 הל אנימא אנס תשש בר רמא הנק חז רחאו הז דחא רמא תשש ברו
 !רתיהש וא ןכ ול שיש ועמשו ויסכנ לארשי וזבמו חמש רג אינתו
 ןנכ חפש ועמש ב חאו לכה וריזחה ריזחהל ןיגייח תרכועמ ותשא

 הנושארבו הנק היינשכ קיזחה ותשא הליפהש וא
 םינכה ןיב רכיעכד ד־סקו

 * ימנ ליעלו ירכועל הכזמ ונייהד הנק רבועל שירומה אתלא ןימייק וירבד דללישכל ושרמל ילאר לכייהד רמאק
 'ריבסי ג אל סינכה ןיפ רכוע לכא סינכה ןיב ןב ץ גכ םלועכ לכשיש יתב :ושרמל ילאר אוהש יריית ללש רכלעל הכזמכ
 'בועד יסוי רכ תנקתב ושרמל יואר ונייהד סינכה ןיב רבועכ ןכחלי״ר ירייאד רמימל אכיאל שרלי רכלעד יסמ יכל היל
 'ינרשכמב ירייא׳יכתמד היל אחילו• האגש יתעדמ אל ךכליהליסוי׳רכ הקליכ ןכ ןנחוי רל היל אייכסד רתיי ימ :שרוי
 שריל׳שכמד היתליניע יאמ *.הנק אל רפועל הכזמהד רביעה אלו הכמ לומי רשכמהס׳ינתתל יקיכו םלועב לכשי רשבמה יכ
 •רייא אלד הנמ ליטי ךכליה הרימא תעשב דלמ רבכ הנמ לל לכת רכז הדלי םא באה רחאשכ הדלישכ היל אחילו :םללכ

 דלומש דע םילכ היצ יכז אלד דלתשכל הכמ הל וכת רכז יתשא דלת סא רמאד רתמ אכלה בר אמילל : רכלעל הכזמכ
 *תאד הימעטל דלתסכ׳מקוא אלו האנש יח עדוי יניא רחאד אכוה כר יכשמו הנק אלד ליעל׳ירתאד רכועל הכזמ הז ןיא*

 האנקה תעשכד ןויכד הנק אל דלוישכל״רכעימד יאהל ייסכנ רמולכ דלתשכל רמאד ג״הכב רכלעל הכזתה ףא אכלה בד
 'כוחהכ ןתחכ בר נ לפד ג עאד הנק דלתשכל : דלתשכל רחאד״רימא י׳ע דלמשכל הנקי אלתיכזל לוכי זכיאנ אלה רבוע
 ידלח לבלע יבג אכה סללעל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיאד לכ רוזחל לוכי סלועל לאכשמ ףא רמאד וריכקל לקד תוריע
 דלתשכל רבוע יא ;י ל ייסכנ רמולו ונישל ןקתל ךידנש אלא םלועכ ןה ירה ול ןתינש םיסכנה סנו םלועכ ןנשיכהיל בישחד
 תיביעמ ותשאד ןייכ רדחהל בייח •* יל שיא וזזב אגמנס המ שיאו שיא לכ וקיזחה וזכזיכו :ירמגלתיכקל דאל זאד
 עמש רתא היינש קיזחה ויסכנכ וקיזחהו לארשי ורזחו ותשא הליפהש זא :הנק רבועל הכזמה אחלא יוה שרוי רכוע

 הכישארכ : שרוי סוש דוע אכיל אתשהד הנק רכועה וא ןכה



 קרפ חפש מ
 תשש בר רמא אל בוע לבא ליחכמ) לתמ דחא 01♦ 1כ
 ךהד אשירמ היל ךורפלד סילפח יבר השקה מ
 ,ליכאמ דקא םויק ןפ)ד אגמ קרפב אשיליכתקד הכשמ

 בזע לבא דחא סוי ןפ אקווד המורתה ןמ *ןכיפ)המורתב
 אל רכ זע ל הכזמה אמלא אצ
 אלתשהד תשש ברל'ישקו הנק
 'יע/פיסאינשמדכ רכשל יכמ
 ןפוד אנזיד איהה לע <לל ק
 ןב אילא יאמ סתה רחאקד
 ) ימכ רכוע וליפא לתא סי
 ןהככ אכה תשש בר רמאו
 'שורג תחא סישכ י/לש ול שיס
 )ל שיו השורג וניאש ;לתאו

 ןכו השורג הניאשמ סלפ
 ידבעב לסופד םורגהמדחמ
 קופאלו׳מורתב לוכאלמ ויבא
 ימכ רבוע* רמאד יסוי רדמ

 , ח5 ןיא יחא 0)י ןכ ל ־״ק צ!ספ
 השאב הוין ול םישנ יתש הקנמל יל המצו אל וכוע !בא

 לסיע דחא םוי ןב אקיי הנממ ןב ול שי> השורג קחא
 הצמ הזיפשמה לכ ליבשב םידבעה ילכאו א ל רבוע לכא

 ייל יני הנמלא קרשכ תומביב ןנילמאדב יסוי׳רד ןנכ ול
 היל תיא רכוע י״נ יסוי׳רד ןנכרלד תפש בר רבסד
 אטועיח ךומסל םושמ לסוע וניא רכועד אמעטו הייבז

 טועמצו !טועימ סירנז והל!והו־מ״נד הצחמל תוליפתל
 וצ שיש ןהכב התה יקואינהלויסוייר שייתדכ םישיית אל

 סיננ ול םיד ןמנד השודנ הניאשמ סינכ וצ שיו סישניתס
 היטיעימל ןנישייח אצד הייכז ול שיר נ עא רבוע צ>סע אל
 ן םג רבוע ליסע סירכ ול ןיא סא לכא שירעדכ סיינזד

 ירה ביקנ איה ןיב לכז אוה ןיבל הייכז היל תיאד ןנברלי
 ןנברלדיכתלא רעב רמאד *ומשא תשש בר גילפו הלש ןה
 יל תיל ןנכרלד לאומש רבסד החפשמה לכ ליבשב !ילכוא
 אנמ תשש בר ליעל רחאןיד אק אחינ תפהו רבועל הייכז

 רכ אתיירב ןהד ימד אצומ תמש רנ אינתד הל אנימא
 ייפדכ ועיתצ ישייח אצד אצא ינילכ אל ימנ ן־3רד •ם)י

 הנק אצ הנושארב הנק היינשכ קיזחה לחאל ליעל ת'א1
 אה הליפה ןישלד ןויב הנושארב קיזחמה הנק אל יאחא
 אטועימ ושמ אטזעימ יזה םירכזל קירתא הנמלא קרפנ
 ליו ידבעכ קלח לפנ תויהל ופיסש רכועל ןיאו תוליפמו

 בועה תמ ידבעה תליכא תעשכ רככ אתש ןנילת סתהד
 •׳זימ ;הייכז היל תיל)ןטבב

 איחב אבב,; יעישה
 י /

 רביע וא ןב ול היהש אתלימ 'אלעאד הכק אל הנושארכ
 םלועה ריאל אכי אלו ןטבב רכועה תמ ף!ס ףוסל ג׳מאו
 אתלא 'כופאר יקיזחמ תיןיזקל ערמו היל ב שק רומג שרויכ
 ש אל ןל אתית םלועל רמא אנר) :/לשש בלכ שרוי רבוע
 אנש אל רפועל הכזמה אנש
 הנק אל הילאמ האכה השורי
 קיזחמה יבג סתה ינאשו ללכ
 )אל הנק אלד יאה הנושארב

 ןיא אהל אוה רכוע סושמ
 כ ארקיעמ אלא שרוי רבוע

 ןניפלמ ייופר וקיזחהשכ
 ר/בזיכז 'רגה תמשכ רהיידיב
 ונוטתנ אצ וקיזחהו ייסכנ
 אקפסמ אהד ירמגל קיזחהל
 ןאל סא ןישרו^ול שי סאנהל

 ?תליתת לע-ופיס חיכוהש ותכ
 ןא ןב יצ היהש ן סכל ועמשש
 ן אל אמשו תרכועמ ותשא

 תא וקיזחהו ורזח כ*א אלא׳קזק ?תקזח׳יוה אל בלו ליפת
 סגו שרוי וניא רבוע ךל אמיא סלזעלו רבועהו ןבה תתימ
 אברל ןיכ ייכאל ןיב והי׳ניפ יאמ : הנק אל ו ל הכזמה
 תרוי רבועד סושמ יל המ אוה םילכ ואצ הנושאר הקזח
 ,בימ ןל׳קפניאמ״ברל׳ייפרח אייזפרד םושמ יל המייבאל
 תמושל תמ כ״חאו תמ אגו תמס וב ועמשש והייניכ אכיא

 אכיא שרפל ךירכ ןכ סנמא יניעכ ורשי אל יתעמש סיכר
 תכחב) תמש רג אנ ומ יאה יבב אכרל ייב א ןיב והייניב
 טמשו'רבועמ יתשאש ועמש כ חאו וקיזחהו ויסכנ לארשי
 קיזמהש ימכ יא ןיקזחומ ויה ק דעו רבועה תמש ןכירחא
 כ חא אצא ועמששכ תמ היה אלו תמש וב ועמשש רתא

 היליאמ האכה׳שורי׳דהד׳ושח 'רוי רבוע רמאד ייבאל תח
 אלא וקיזתה אל רבוע תתימ סדוק הנושאר סיקיזחחה

 קיזחמה ייופירב אמעט ילתל תערלו ותתימ רתא יקיזחמ
 'דמש ע׳עאו הקזח ןתקזח איוה תתש מ ועמשש הנושאר
 געמשס^ ןמכ׳היליב קפרמ אל ת״ח תמ אל ןיידעש ןוסכל
 ברלד י ריל הכז אלו׳לועה רייאל אכי אל רבועהו תמש וב
 תתימ רתא היינשכ קדקתהו ריוא ל אנ יש דע םרוי וניא

 :רקיעו יניעב הארנ ןכ :הקזח ןתקזח דה אל רבועה
 כ חאו רבועה תמשוב ועמשש והייכיב אכיא הרצק ןושל
 ן> זתהל םילקא ואבו תמ כ חא אלא תמ אל אוהו וקיזחה
 מווכתנו תמש יעמש ירהש׳יפרמ אל הנושאר ותקזח 'ברל
 'לוע דאל אכי אל רבועה ןיס ףיסד ינקו ירמגל קיזחהל

 הדנכסמב ןכתד שת *• ונקינורתא ייבאלנ ידימ םרוי אלו
 ןאמל ליחנמ ויבאמ ןאממ לחונ רמגכ ןניכרפו ליחנמו לחמ דע״וכ םיעגנכ תטמ דחא םוי ןכ קמדי ןפוד אכויחרי
 לועל אב אל יכ יפא ק וניות יאהכ הנימ ןל אקפנ יאמו ותייל היבאמ ועכ וא ותדיל הינימ ןעכ יא ןיחא באה וח ?יח
 יתיי אק הינימל באה ןח ן־קאל ליחנהל סאה •הכנב לחונ תשש בר רמא ןכיכםמו:ןימאה וליא ינפל תלפמ השורי דחי

 ןבוארל ליחכמו תמ ב״קאו לחמ דחא סוי ןב ירהש ותא תא שרד ףסוי דלונש סויכ לקר התמו ףסוי תא הדליש לחר ןי
 אוה יכה) הדיכ תכסמכ אתיא יכה סמא הכיא •רהש לחרמ אל)יתרי ףסויד הינימל )יבאמ ויחא ;הש בקעי יכב ;זעמ
 פ כ1 אצימל השמי׳רני מיא רב זע אמלא אל רכזמ ןיא דחא םוי ןכ ליחנמ)לחמ דחא סני מ סמית 6 ת • ?ביכרנ

 יכשענ ;תשש ברל א<שקו הכח אל רכועל הכומהל *י

 ינק א1? רכוע רס יאו חגק א1? הנושארבו
 וי־־־־רל וקיזחא אקייינשב יקוזחא והל המל
 'יליאמ אבה השורי ימא דמאאנמיז אדה
 ןאיפרמ יופרר םהה יגאש "טא אבר ייאש
 והייגיב ביא וחייגיב יאמ ארקיעמ והייריב

 אח תמ ב*חאו ת□ אלו חמש ם ועמשש
 ליחנמו לחונ רחא םוי ןב קונית עסש
 בר רמא אה אל רבוע !יא רחא םוי ןב

 לחונ תשש



 #נר 48*98^ #רחנ#בג יעישח קימ תמע ש

 ץימד׳מית באה ןח ןימאל ליחכהל סאה יסכנכ לחזנ *דכ תכסחנ איימיש יאלמכ לחזנ תשש כ1 לחא יכסמו
 ךירצ ךזלרכ לע אהל השקמה תעד לע הלע יניעכ הארנ)ליעל׳ישירפדכ יתירחא אישוק םושמ היתיא

 יכה )אל יאד סאה יסכנכ לחזנ תשש כר ינשחדכ רמול ןמכ ■קליה מ םאה יסכמ לחמ תשש בר רחאה גיהל
 יתדיל מאח יעביא יתליצ׳ינימ יעב יא׳ )קאי היצ השקת ןכ׳קייד ןניק ייד יפה׳ ישמ ומא התח דל'יתיאד׳ח)י׳וההד

 רדאל אגי)ילמס דחא סמ
 1 ומא התמ כ לא ו הלוע?

 ייחאל ׳ילזה) אנק תמ כ׳חאו
 מיא אל רכוע לבא באה ןמ
 ב מדועב ימא שריל לןכי
 הניממ ליחנהל :הנטבכ
 אידהב אל) באה ןסויק£|
 ךהד אייקודמ אלאהלןו^
 )ילע תיכה לפנ ןמקלןמ7
 תח סאד ׳סשמד׳מ וחמ1*>/
 ןבה ישרמ ןיא ותא *7/ןי
 ילחמ שיכ)סאה
 ןיתיכתמח הל ןעיןי•?***
 תא השאה)הנכ 1*9 ק^(ל7
 הלעכ תא השאה 9*3(11*3
 € יתשא תא סרו,י1מי*ן
 הנכ תא הםא9^9י
 רבקב )ילא תא
 לכא באה {מ|*|י]))%ן]
 כ חא)הליחת 09

 ןיחאל ליחנמ הי9"י9עי^*
 ךל אמיא סל)$דג+9 ן1י

 : שפנ תאיצי רחא אדכוע דה ׳יכלפ) ;/:-לצי 9141?
 המתחש רחא 'סנרפמש האטלה בנזא הנה7ילי*ג*#מו
 הימשמ ףסמברד הירכ רמ : תייח,הכ ןיאין ןוי
 אשי רכ אתייח אהד ןיכמז ךל אמיא ס לוע) >9ן1 ןצ3?7
 שרוי רכועד באה ןח ןיחאל רבועה ליחנמו רצמ* בחא)
 ידפר׳רקיעמדסתה ינאש ליעל אבר קדידג*9ו ןצוק
 'ומלתיטיש רוי וניא רכועד רמימל אתא)והיידיכ ןצייפרוי
 יתדח אק) אכה ליזא)היל יחדמ אקו אבה ליזא 9? 1*99
 ואל ליחכמז לחמ דחא סמ ןכד הכסח ךה ם3וע1| ק׳1

 ס טעממ וניאד יטועמל אלא/שזרי ןידמ רבוע ד911#י?
 ,'עחח׳חא סמ ןכד רמזל אבש ליזאו ׳יפמדכ הרמב {*)!ס
 ןועמשי קואר סיכב ינש חיכהו תחש קעי ןמכ׳ רובב ג#?3
 דחאכ סיכש יפ לוטיל רוכבה יואר הכמ רשע סיכסת*ע9.ו
 סיבמ העברא ןועמשו סינמ הנמס ןבואר לוטינ ויחא ן
 דל תדיל ילחא סמכ מ בקעי תליו בקעי ייחב יול ?
 וב דל תמו השלש דלז׳ג ןועמשו השש ןבואר לטמ אצמנ
 יחאל ליחכמו דחא סמ ןביל הי הד ויבא תמימ ירחא סמכ
 הריככ קלח ןבואר לומי אל ולאבו ול ןייוארה ןינמ שלש
 ןבואר אבחנ שרוי אוה יול ןיחא חכמ ירהש ןועמש דגנכ

 קורו׳אהןמיחאא׳יחנהיל םאה יסכנכ חונ
 תימ אוהר ט׳מ איד רכוע 1לכא רחא םוי ןכ
 1דיחנהיר בקכרמא תארוי ןגר ןיאוישחנ
 'שירכ תיט אוהר ארמימל באה ןמ ןיחאל
 יסוכרפ חירה סכרפו ארנוע הוח אהו יניא
 אטידה בנזא הוהר ירימ ישא רב רמ רמא
 חיטשמ ףסוי ברר חירכ רמ תסכרפמש
 רוככ !?1לחכ טעממש רכויל רסא הכרד
 וריליו טמ א1)רבוע 1לכא רחא םוי ןכי קודו
 'סוי ברד הי־ס רכ רמאד אנמחר רמא ול
 ויבא תתימ האל דלונש ןכ חכרר הימשמ
 ול ודליו ט׳ט הרוכב קלחכ טעממ וניא
 יבה וגחמ ארומכ אכיל אהו אנמחר רמא
 ברו הירכ רס רמא יכה ונתמ תירכמופנ

 רוככ 'ברו הימשמ ףסוי

 יתרינ
 ןפוד אצמ קרפכ קייד יכהד
 ריפש השקמה עלי יאדוד לד
 רמאק םאה יסכמ לתוכד
 !וייח איהד רכוס היהש אלא

 אגסד יכשמ תשש ברזאשירכ
 כר ךרכנה אלו אשירב תייח
 םאה יסכנכ לחונ רתול תשש
 השקתה שריפ אלש יפל אלא

 ץופנו תשש בר הל שרפמ
 ברמ לאומשל >יפד ןיכ רעי

 'שירב תייי איהדמאד תשש
 נמכרבוסלאימשד׳מימל ח׳ה
 שירב תיימ׳יהד אכהד השקמ

 ןושש ברכ בוס לאומשד ג״עא
 ןמקל הנק בועל הכזמה׳מאד
 ץרתל ךירצ ןיא ןיימ ךי״סכ
 רמכ׳רתליכיד׳שש ברכ׳רתל
 ׳םעממ ןיאש ףסוי ברד הירב

 היל תינד אלח הרוכב קלחב
 !ושש ברכ לאומש דימעהל
 צחזנד ד ס ארקיעייד לי״למ
 ןל היה אלש ןונכו באה יסכנכ
 הו הנשרי אל סא םירחאל וומכ״בקהודבל רכועה אלא
 י״שרויל ליחכהל ידכ ויכאח לחונ דחא סמ ןב ק ודד ינתקו
 אצוי קרפכ ייונשל יצח הוה כ'הו אל רכוע לבא ויבאמ
 רמול ףסוי גרד הירכ רמכ רבס השקמהד לי ימניא ןפוד
 ןכ אקודדול ודליוד אשרד אלב הרוכב קלחכ טעממש

 !ליימ אגהד : אל רכוע לכא הרוכב טעממ דחא סמ
 ^ ילייאד׳יברעד ק״פכ רמאדכ אתעט ונייהו אשירב
 'כיתת חו תמיה ךאצחד התפיט היל לייע היתמיח ארטוזד
 עחושה השקתה המהב קרפכ רחאד אהו ןינמיסל היל
 עקששכ אקווד וצייה 'וכ׳יק עשת ןכ הב אנמו המהבה
 ןיכרעד ק פ ירמאדכ הלקת התמ איה זאש הגרה וא

 ונייה התדילי רדהו ומא התחד טחישהב רמאד אהנ
 !יאצל׳ליוה רקענש ןוגכו תומה ךאלמ י׳ע ימכ יא סדא י׳ע

 ד ןויכ ת׳אויכרעד ק עכ עמשמדכ תמ דלווה ןיא זאד
 דלוה אלי אסירכ אתייח איה תאצל רקענ וא הגירהכד
 ליו ליחנמו לקמ ימנ רכוע דחא סמ ןכ טקנ יאחא כ א

 הילאקיספ אל רכועכ לכא היל אקיספדקא סויקד
 יסט ריפ אתלת סכריפו :ליחכמו לקמ הינתימל
 רוככ :׳ואסרפ״ג ךלהח׳יפ יסרפ אתלת דע סרגד תיאי

 וטעמש אצמנ ינקו ןינמ׳ד ןועמשו יצחו ןיכמ עבש לט*?
 יגל דלונ רחאו בקעי ויכא תמשכ רכוע דל היה סא לבא דחא סני ק אקודנ ותרוכב קלחמ הכמ יכח ןבוארל יול״תמ
 תלמב ׳יכח העברא םיכח רשע סיבשה ןח ןבואר לטמ ויבא תמ דניכ תוטישפ קלחכ אלא הרוכב קלחכ קלח טעמת ו7>*
 םתשלש ןיכ ו קלחי׳ירתיכהיכמ המשו ןועמשו ןבואר אלא׳ ידולי סיבכ בקעי חיכה אל ירהש'לועכ ׳בועה ןיא ולאכ הרוכ:-
 לטמ ןכנאר אצמנ יקלתב ויחא לוטי דל תומיו רוזחי סא סגו שילש רסח םיכמ שלש לנטי דחא לכ יולו ןועמשו ןבוא
 ,׳יבמ ח לכה ךס שילשו הכמ ונייהד יול קלח לס תיצחמו ותטישפ קלח שילש רסח סייח סנשל הרוכב קלח לש סיכמ העב
 תיחפ באל ודלונש ןכיעכ ול ודליו :ןתומדקח זוזי אל הרונב קלחו םיקלח הרשעל יול קלח וקלחי ןיחא הרשע ויהי# _
 סגלו יל ודליו ט אנירק אל בא לש ותתימ רחאל דלזבה רבוע לכא ויחא לע תתל 'ריכב קלח םינש יפ תתל אנחחרמ^

 רוככ :ויכא ייתב םידלונה ןתוא ןוכשת יפל לודג הרוכב קלח לוככה לוטד יחד'תילד ןאמכ הרוכב קלע•

■ 



 ארחב אכ3 יעישה קרפ תפש יס ^^31* **ץ ****/י־*•
 קןין^מוז*? הדלי זיגכ באה תתימ רחאל דלינה רטפ רטכ׳לחב לסמ ןיא גאה תתימ רחא דליבש רוכב

 1 ן ן" ־ 1 ״ 1'^ ן#

 הול אל 'בירחא א ־ןיח לספ
 א!5 טזשפכ ארקיאהימקנמ
 |י!ח>נ שי קרפב קז רטבב
 ןיא׳יטמזטד יל )דצממ קיפחד
 היהימי .הריכב קלחב טעממ

 ט רטכדקטמ ריכבה ןבה
 םינש יפ לטיב ןיא םיטמוש
 'יכב׳יעדיד יאל יא יתכ סתה
 ,יתקזמ)היה אל׳ניוחא״לקח
 טישפב סיכב ול ידלזיד איק
 ריפש יתא תשהי רוכבב אלא
 אמיכ אל יאחא ישקית אלד
 'לקב טעממ יניא ןפוד אבייד
 'יטעתמדכ )ל )דליימ הריכה
 ריכב ןיאד הינימ תירוכבפ
 אלא סיבש יפ לטיב ןפוד אביי
 ירת אכילפ המכ לכ יאדו
 'ינבא אלא יתקנמ יאל יארק

 אתכצהנ : טישפא אלז
 שריפ הבק אצ רבועל הכזמה
 *ליאמ האבה השמיבד סביד
 יסיי 'רכ הכלהד תויהל לטי
 )־יהד׳כחלא קרפכ ןכירמאד
 רכתסחד יסיי רל סדלכח ל ל
 סהכ ירזח אלש פ עא הימעש
 ןייכ היתוכ אתכליהד הארב

 בר :הימעט רכסמד
 תכלהו בממ הבק רמא ןמחפ
 קרפב רחאד אהי ןמחנ בלכ
 'תיא ךימעטיל^קשודקד י;ש
 לכ םישנ שמחכ השעמ אפיס
 'ימחי תאז אוה׳ימחי תא דש־
 אתנלהד םישמ ואל הבק אלו

 רמימל יעב יכה אלא יכה•*
 יהי היק אצ די'מל השקיתו
 כ ה הביתל'ירנ׳ידידלד אכיה

 ;יא אברל ןזרתלדיי!
 רופהכ ינק רטחיאד ינק >פ רוכחכ " י *

 איר ריגא אנונמה ברו הגהמ הנק רפא ןמחנ בר רומחו חא הנק^א4
 חל אניפא אנט תשש בר רמא לכה הנק רפא תשש ברו׳ולכ׳פא
 £ /'/׳. ןיא רפוא יסוי ריינתר

 ;ה*/יסי׳י^דפ לחא קלח דחא
 ק)תכ זרקבשרכב'תיילטל אילט ןילייטמ ייה ט אנריהכ ןמתכ בר תאדאכיפסה תא רכימה׳פפ רמאדכ לירנ קזנית אינוע

 ק3יזי/יי3 :^יישירפדכ יתישרי דבל סהמע אילטל קליח תיא :ןהיכאייתא סיבכה יסרישכ אייככ סוקמפ :יאטח ימה אלו
 יפיה יכ :י3 תהיש סיבכה ןמ דחאכ יבק היל רמאקד אנה ריתחכ י:קד היתקל שרפמדכ דבלכ השורי קלח אלא איזטל

 הדיה שיכ־יכו :יככה׳כתמב יתכתח ילתנש הצק אל ימכ יהיא 'בתח תעשכ רכיע׳יפא ןיידע היה אל יראש יצק אל )הכיא־*
 .1/1—1^1׳; •_׳:-- ״- ״ *י * *״ 1 ׳י ־ ־-- **ירבדל

 לטונ וניא ויבא תהימ רחאל דלונש רובכ
 אתיל אהו׳נפחר רפא ריבי טמ םינש יפ
 רמ 'םאר יגשיל ינה לבכ אחכליהו ריביד
 יבר רפא חבררהיסשסףסוי ברר הירכ
 6י־נל רכועל חבזפה ןנחוי ר רמא קחצי
 לאלש ותערו ליאוה וניתנשמ ת או הנק
 ז־יטוה ברל לאומש לא ונב לצא הנירק
 ךליימיאו הרשיע יב יל יתייא קופהאחרנב
 *^*הכליהו הנק רבועל הכומה ותייפאב
 רפאיו אוהה • הנק אל רבועל הנוסח■
 אחא ךינימ ׳ל ווהיד ינבל יסכנ וחתיברל
 יוהיתיאפ רכנ אוהה ל׳א אשישק חירב
 יארו ךנה ארבפ דחכ ינק ליו לא חילע
 קלוח היא יאח והנתיל יתכאד ונק אל
 קלוח חיל חיל וא אינב םוקטב אילטל
 אשייפ יברו ןינא ר אינב םוקמכ אילטל

 אילטל קלוח חיא ירפאר הימרי רו
 רו יפפ יכ אנינח רו והכא ר אינכ םוקמכ

 לנד^ע^׳טד״יקחב׳ילטל י ׳וקמב י ילטל קלוח היל ירפאר חפנ קחצי
 ייציוי יז^עייי זיננ טק אל אחבריה הימרי׳רל והכא יבר ל׳א אינכ
 >■]•>>6 ס#") זיויל דחא קלח

 )־ %׳ ן • ׳־ • ׳
 (0י3) ר1*ר?}נר אריז׳רדכ
 /גיעיגשמ^יא; ;חרפב ט

 (*נ/הנחל ןגגחכ בל׳יכיתיאד
 ל3י )אה ליעלד

 רמנו /נב3/ן* בורק׳יכ גתסא
 'דקלעצצבזיי /בל .לככ הנק)
 ן&ד אהחדגב הנק אל רחא

 גמ^יפפי מ ד3/נס ריע דדגכ
 חרתש יב סרלב/כ איה רירש
 ן*קפ3יהו :#1)י)יל ימיסרפל

 >כרכ הנק!4)רפיעל הכזמה
 3בז* טב/נין*ת ןגנכ) ןכחיי
 /^(צ יעמבש רפגעל הכזמה
 חפ/יק םדן׳לצש יתעדד הנק
 ))היי׳ רבל •תבכ: ימ לצא
 )$*(> א3י ייכיח ןיל
 |יכק^ןפ3יהתיכיעמ

 יתעד מ^3 4הכד ןמקלדכ
 / ^מןב|^הב)יקסדא לש

 הביזמד אכ יה
 חיתב 5י^^ב/תו רככ !תשא
 הע^ך#*#*>/נישק הירכ :

 קניקי /ב /ליב דקכ הנקיי
 ©י*״ת¥ה **•>בח ןמ חאכ

 ,ק31ת,רין4 ;//.יתאמ דלמיהל...

 ש^טישפ 4 א ובייתוכאתבליה וא ןתומ
 וא^־לו ובייניפ אנשישקר ןתווכ אתכליהר
 חיפ לא ןוחא יקדרדד ובייחמ אתבליה
 אילח םעטכ אחלימ אי^ת אתושישקנ
 ןיב5^ רד היבגל ליז יאפ אסעסו אח^לימ
 יכ 'ישח הכ שיכרכו הי^דהיג אחרנסאד
 ינק לא ורא *ר א הינג1? 4זא אשררפ

 זנד/ל,.)*: עיעי ז^מיגד רביע
 ן4 !בקי /*3י /בב 3צא הכירק

 0היבףלהת״ציפ שחי תרותב
 03עפן>/*׳31קהירכהא

 •לב3מ ח/*קלח יז הנתמ
 ;תת/* ייבג שרייש יקלח

 ןהמלח^דבנכאילסל קליח
 דחב חנקי/ קחד ינק ילי אכ
 י2>ע/*/ חנות ה)//היד ארבמ
 /דייסטבהמפ ןיתיר טקי אצס
 תי*קה פ3ת ־סינב ג ןה סא הצ
 ח^3גתי/ יק/3ח דכ ןיקלזח

 יזמיח)ירתחי ןהי׳ל דחא קלח
 *כ 3/תי/ ד\ ידתמה םיקלח נ

 תיהשכ/ :הנקי הינשמ תינק ל לכייש ימס



 יעישה ק־י9 חמש דבר •£•*$31* ארתנ אבכ
 *ויכ אמית וכס יתינפ אלא אתישיקכ רמ ךל ןיא אמליד שחיחל אכיא סישתתמ דחא תישןי
 התל קיתמ ןמ־חהו רת יתינפה 'יאזשיק לכבד מ דחא ןאכ ןיאו ךניאמ יפט הזכש י>ייפ!>ב רמ ולכיו*
 ןוצק־י ריטפי ןוצ*חה אלהו הז לא הזת םורתי אל וכליה ?יתמה לע רמה ןח סרות גמנו ן ן^ד>גב יטמחמ
 ירל^ארנז זיציחה לע דמהל׳ירצ׳מל> יתינפה יטפי ימינפה) תרתא תושיקמ הניככ קותמה לע ףיסוא םרעי ו<).י0
 לעניבכ^רושי״׳י ס-י^ר; " - _זו ^ דיררורוסה סרמ/

 אתשה כיאו ע*?>)ס׳עבראה
 םרות קמנומוךןיב ןמקמ
 יאמא) :׳)תןיה^עק^מה ןמ
 תושיק למ אש א1הירןמק),רן*
 ןויכנ וצא צ1ג המיךזי ז^ה׳הז
 רמדיכיה יב׳מתמי רמ הב שיד
 לטבמ אלו עולת זיב .)ייחאל
 'יתמה ןמ טי^ייןמ)^^ז*ת
 םש וילע לוחי אל קותמה ב ה
 ימימל ךל תיא יאמ $יתורמ
 לבטמ טפו לבה הבק קותמה

 תא ימכ ליעלו ס״סה תא
 הנק אל לומתל ג עא לומחו,׳'
 אכהד יכיהייכלכהיכייאלכ
 ולפה בק קותמ;הנק אל למל
 ימכ רמל המו ית ינאש ינשמו
 !תמכ איק א־ייילעמ המנר/נ
 ןהינשו רומחו תא ןאכ ןיאו
 לעזאשת'אל : ^זכהזןמוק
 תא ומירת סא אטח המורתה
 זמילת סא אה עיה ןמ ובלח
 אטח וילע !אשת הערה ןמ
 :*חכומה ןמ 'וניי׳תישע אלש
 רוזחי אלא המל אטח תיאיסנ

 השעמ : הפיה ןמ סולתיי
 ׳דקמ'יאה קרעכסישכ שייחב
 'ויא׳יפס בל הל שרפמ־סתה*

 סעכרא׳ינתמת'סימ עמש בד
 'לקמה הש תלת הידיב טקנן
 תשדוקמ תיעינפ תוליפא
 ישדוקמ תא לזגב שדיק מ*0ו

 ינתקדמ יאעמ׳דיל לוגב יפא*
 1 ;איה קלס
 אעעט יתיה תיעיבש לשו

 בי^ ובש ימינפ א*לא תושיקכ רס ך1? ןיא
 ובש ןוציחה 4ע ףיסומ םרוח אוהשכ
 >נה<ש אוה רופחו תא יאמא םרותו
 איה אתירעפ המורת אחיחואדבד םחה
 לע ערה ןפ □רוחל (ינפ אעלא'ר רסאד
 ךאשז־־ר אל גש המורת וחפורתש הפיה

 םאו ונממ ובלח חא סבפירהב אטד וילע
 רוהלןאכפ הפל אטח ואישנ שודק וניא
 ל׳א תפורת וה בורהש הפיה לע ערה ןמ

 אהגוית איוא בר יתמ ישא ברל יבררמ בר
 טקילו תויחא יתש ןהבו סישג׳הבהשעמ
 חתיה ןהלשו םינאת לש הלכלכ תחא
 םככלוב ירה רפאו התיזו תיעיבש לשו
 ז־רחא הלבקו תאז הלכלבביל תשדוקמ
 ןיא □ימכח ורמא םלוכ ידי לע ןהמ

 "ושדוק□ ןיאד אוה תויחא תושדוקמ'ויחא
 רובחו תא יאפאו תושדוקמ תוירכונ אה
 הדבא רכ אנוה בריאזחד ונייה ליא אוח
 *פ ואלאתנויה איוא בר ביתופר אמלחכ
 דקתח □במ איבל׳יוארה רסאר אנימקוא
 'ינבלו ךיל ייסכנ והתיברל ל'אד אוהה יל
 ףסוי בר רפאו הצחמ הנק ףסו\ גר רמא
 התיהו רפוא יבר איגתד הל אגיפא אגמ
 וינבל הצחמו ןרהאל צחמ וינבלו ןרהאל
 קורח רב ןרהא סחה אמרשב ייכא לא

 יתיה ___
 *פא/תריבחל חילש תישענ השא ח׳שי אל יעובש ינש ־ואשד אה אוה רקפהד תיעיבשל

 היתנרכחו איה השדקתנו ןלוכ ידילע תתא הלפק ילמ5 הרנ הל תישעגש םוקמב
 אל האיבל ןילוסת ןיאש ןישזדיקד תשדוקמ תויתא ןיא :וזל וז תורנ ושענו וז הלכלכב

 יאמאו והייכיח דחב וליפאו ללכ ןישודיק ווה
 תוירכנ :שמח ןלוכ וז הלכלכב שדקמ ירה אוה רומחו תא אהו תישדוקמ תיירכב
 חכ ודיב שיש המ ח׳ש אלא ונקי אל ימכ תוירכנ ונק אל תייחאל יכיה יכו תויחאו
 תרחאד סושמו סו':תכ איוא רכ אבוה בר יאזחד ונייה :תשש ברכ לכה הנקי תינקל
 'מ בימקיא ימ יאלד איה אישוק ואל והימו ימולח םייקתנ אתכוית איוא בדביתומד יל
 ןל מייקו ןישודיקב יכה הל ןממל אוהייבאו ללככ תויחא ןיאו סבמ היוארה:הימתב
 ברכ הנק דלתשכל הנק אל רבועל הכזמהו הנחמ הנק רומתותאל רמאד ןמחנ בלכ
 ןורהאל'תיהו הנחמ סהו הנתמ איה םינכה דגנכ אגלפ ינק :לאצכמ׳ר׳יפכ ןמחנ
 תורמשמל הנחמו לודג ןהכל הנחמ :לידג ןהכ הז ןרהא ביקכ סיבכה סחלכ רממו
 ק:ק בירקמ לודג ןהכ יבג סתה קתד ןושאר קרפכ אמוי תכסמכ אתיירב ךהו סיכהכ

 יבר׳ינכה סמל השעממ סמח זא העברא תינע לס תולמ יתשמ תחא הלח לטונו ארמגב איכתי שארב קלח לטינו שארכ
 3י א^יא אהד שש לטונ וניא המל סלפמ םתהו וינבל הנחמו ןרהאל הנחמ וינבלו קבאל התיהו כש שמח םלועל רמוא

 ה דגנכ לטמ הנת־י ןינעל ןיבורע צנק דיחי רינזמהל ןידימג >נא ןאכמו תכלעחה סשת׳כלעמ ס תש תילוש
 ־הטולק

 ! 38 א חל

 ?בשכ ירייא אל בהל יסוי רד
 התוא אלא רמןיאישיקה
 ראקו הרמ תאנחכ םרותש
 סחוית תנסייב ןנתד אהא

 שאהכ הל יתייחו ישילש רפב
 !להניינו תישיק סריתה הכל
 החורס תאנמני חיטבא הרמ
 יסוי ,ר> םורתי) ריזקד׳מחת
 רוזחל ךירצ ןיאד רכסי גילפ
 זוניחה ןמ יסומ אנה סירתלי
 $ התיאוליפאדקנתהלע
 רמ ןמיקה ןיא הרמ תאצמנש
 ןדךזק וילע אהי אלש ךכ לכ
 א,דהכ עמשמ אבהו לכוא
 הנשמ איהה לע ימלשוריכ
 אחלשב אקדתישיקסרותהד
 המורת חורס אנחניתיטבא
 רומג קפסד םירתיו ריזחיו
 !לעםס חורס היה סא אנה
 אושיק אלא ואל סא ה0רכה
 'תורת יזה יאמא הרמ אצמנו

 םנ ?ימ התיהד יאדי אה
 ־^רת אלה המלו׳ שרפ העשכ
 ןילכואפס הואשעינשמו ללכ

 הרותה ןמ איה רומג לכואד
 *רמס נ הו המורת איה ךכ׳י
 המורת אתייריאלחד אכה
 היל יסנקד אלא איה אילעמ

 הייעטימל היל הוהד סושמ
 1 הבר השאהכ ןכירמאדכ
 'וזחי בלו לפוא קפס הואסעו

 יתיימ יכה רתכו *ורתי)
 יסמ יכרד איהה ימלשוריכ
 יושיקב רמ ךל ןיאד אכהד
 'תהיעכ אקו םש ימינפ אלא
 ).קלחכ 'דביכ צסיס רבדכ יכו
 )קלחנ*תקידכ 'קיע לע ינשמו
 הכרה תירירמ שי רכס ק תד
 ןיפס ותישעל יוארו ןמיתכ
 גב ןיא רכס יסי׳רו ןיצכוא

 יואר ןיאו ךכ לכ תורילמ
 אל ןכלוןילכוא קפס יתוסעל
 אידהב׳חשח ירה׳ורתיי רוזחי

 'רותהד יכתתאגילפיסמ׳רד
 סא :תושיק

 בי אכיא
 נ ןיב)למק



 קרפ תפמ ימ 4$

 יאחד ירל אמית אל הליחתכל ןיא דבעיל אינה םא
 ל יסכנ רת)אכ ןל טזשפ ןיא יכז היל אישק
 אל הלחתכל הקנמכ יכה׳יפא)םדש )היש סדא יכב ינשל

 ןחחכ אבנ יעשה

 יכהד י לזא) ןדכימ אן> לזדנ ןברקלד םישמ :ע כ א)
 אלש איה ארבס אהל׳ירפ

 רקשבר גמחר היב טרפ יכחר וה הקו^לח ק דתאכ אלא יתשא לזטק
 "ופיחש חיר איה שורי תב וא4 חשא גלפ

 ^>ן> ילג אלד נ עא סיכהנ ראש ללככ איה הקולח
 :ןהי״ת קליח היהסיכהכל התיהו אלא ןרהא בתכ אלש

 ןגח לע יליטה ירסיק יב ודשד תיכלח רתכ אלילכיחד
 זיקדמכ םירשי םירישע יגיטרטסיאאז יליגא :התישעל

 ףסמ בר ק״ה׳יפא) סינכה
 עעאכה כ׳ח׳כחח תצטמד

 ןכרקלד׳תיל יכל שי ארכטמס
 וכל היה אל ןיס־מ אק למג

 : ארכסה רקא תכלל
 ת׳אי׳ישיח ןד ינכז עמש את
 יכב " רבל ישנא ואיקד ןויכד
 יינכל יסכנ׳ול׳רכיה המלכ׳א
 *רטניאד ליד יככל׳יהס׳טישפ
 הכתח יא יקיתייד א:מ סאס
 ;םילכהב היהי אלש

 הנק לש םישיחכ סימ יל ייהס
 ןיידע םירנחל דרישכ פ׳עאו

 תמ ךכ לכ סימ יצ ייה אל
 דיתעה םש לע ןכ ארקנ

 ח־רוחד אדבוע אהו יניא ינכה ןמ דחאב
 ב אגידפ לאומש היבגאו אעררהנב
 יב והו אנ רפ ןנחוי ר היבגאו איריבטכ
 ימר ח^והה רפ < ףסוי רב קחצי בר אתא
 יגהטסיאאו ילוכאא בלמ יבר ורשל׳'1לולכ
 *גו רטסימו אנלפ אלונא וכחיג יבר רמא

 יבחב ות יב רקיע□ הה השה יכה אגלפ
 יעייסמ ווה יגורטסיאאו יבחכ ווה ילובאא
 אעיסב הוהר אכלמ עריו תיירהב
 יליבי^א הביחכדרפ^קד יאפ אתשה
 יגח־דו אגלפ ינהד ארמיסליגורטסיאאו

 חא□ החגפ ילע ירה אריז ר ביחפ אנלפ
 ילכב'ישש|איבמ ילכ ינשב איבהל ןורשע
 איבה םאו רחא ילכב םיעבראו רחא
 הליחתכל ןיא איבה םא אצי רחא ילכב םישסחו דחא ילבב סישפזו
 יפנ הליחתכל וליפא אוה אגלפו אגלפ אבויג יאה יב לכ רס יאו אל
 לודג ןברקל ארקיע סל ארבג יאהד ידהס ןגא םחה אחשה יבזו
 ילבב ייוחיאל רשפיא אלדעדיד םילב ינשב רפאקד יאהו ןמכמ אק
 הדשב ףסוי ברר יתווכ אתבליהו ןניתימ ייוהיאל רשפיאר הפב דחא
 ןיוארה יפא ר רמא היתיבל יארישד יקסיפ ררשר אוהה הצחמו ןינע
 היא לכא תלכ היל תילד ןרסא אלויו יבל תונבל ן יואר ם ינבל םינבל
 ררשפ ו'יתנב קיבש אל ןביסנ אל היתיב יאו רדש 'יתלבל אתלב היל
 ויהש ארי היל הוה ינבל יסכנ והל רפאה אוהה היתלכל

 לא תימש םש רסא שירדדכ
 : תימש אצא תימש ירקת

 )תיבשהו

 מ עא

 אב הז ןחהליכדדחכ
 אב החילטחרפפ

 יג^פ׳נזמיבטכ 'טטורפכ
 יג׳טדעסיא ןכימגרתמ

 אג^פ יגיטרטניאנ
 :רתממישע יניבאד

 ך)מ לש בתכב יביתכ הה
 יגיל׳טניאס אגא לכה ןתיל

 אתשה : אקרזכ >הל יעייסמ
 המ לע ףיסה/יכ יבתכ אקד
 התע יבקכנ קיל ןיצמר ייהש
 ףפזי ברל אלדרכיתח ;
 התמ החנ ח ילע ירה רמזאה
 םילכ ינשב םאיבהל ןירסע

 ^עברזל דח^ יצכב׳ישש יכמ
 הז י־יה ;סרחא ילככ

 ^)כטשפ ןמן^> הימ ר פש
 א])ך*ב3)י ךל ר>יאש הז ןמכ
 יש־ץלחן ♦3כב סישמק יכתק

 אלא ילכב
 סיכש איכח אלא אל
 ילכב סיעבלאידקא

 ברל אישת)

 יצנב
 דקמ

 :הגקמ תד ףס1י -׳ י׳
 *" ידהס ןנק סתה קילפו
 ןיינמ אק לילג ןברקמ
 תקל י;יהי דקא ילכב יייתאל

 התמ רמאק אצ)סינכ ינש
 'ישמ דקא י;ככ יבהל ןמשע
 ייזתיאל רסעיא אלד עדיד

 ןזרשע׳יששמ לממ דקא ילכב
 ה כסנה)'נקנתה קרכב ןנתד
 סישש לש הקנמ סלק בדנתמ
 סהי דקא ייכב איבמ)ןירשע
 'ס /יכמ א׳סילע ילה לתא
 דקא יצכב ד/יאן דקא ילכב
 בוט )יכ ןיאיבמ רטינה ןכש
 'ישבכ ל )לא הלה)לאעמשי ל רמא דחא רמינה ןמ תיחפ איהש דיחיל ןיד דחא)םישש תנשב תויהל לתש גח לש ןושארל
 יציכבד סישמ׳ט הדשכ ףסיי ברד היתמכ אתכליהי י'יכ ללכל ןיליכי םישש דע אלא הז סע הז ןיללככ ביא סירפל ונאנ
 יפג ןיפתישה קרעכ הדשב :תלתינהכ ףסוי ברכ אתכליהד רחימלךירטניאהכרכ אתכליה ףסמ בר)הבר אדזתלגמי
 'סייכר זיק י/יחיא ןי:ק ןילחמ ש1'רפכ ןינע• םקה ףסוי בר רמאקילימ תלתיישניבד ארנמא אערא ןכזד ארבג אטה
 'ארישד יקפיפ : אגלפ יאיקףסיי בר רמאד ךה טייה הנקמ) .ןיצק׳רגדיאוןינע ותיאכ םיקוסעש ןייז לכ רתא

 היתמ אנישניאד : ויתיכבל אל)רדשיתלכל :רכז ישיבלת םינכל היינארה )תיפינבל קחל חלש סזסזציעמ תיכיתח
 תעשב םא) ללכב )יתימ יכבל ונא לכתי רתאו סיה תנידמל חלשש ימ תוריזג יניד יכס קרפב ימלשורי וילע ת טומ הריא*
 םג) רכז דחא ןב אצא )ל המ אל)יטבל ייסכנ התימ תעשכ >הל רמאד איהה :ללככ תימה ןיא יימל )לא רחא הת־יי
 ?א ג לצככ תינכ ה ןיא)טכל ןקכ )יסכנ לכ כ״א> םיבר ןישל יינפ האדיחי ארבל יסניא ירק יח אדומלת יעכ) )ל )יק תלג3

 םישיחב ; ססר ןושל ילק דחא ןפ אמלא סיסיק ןל ימנ :!תע תיכפה יקלחד אל
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 הכי 40^? סיי ארחכ אכג יעישת קר# חמש ימ

 יתכ יאשקו׳רס זעלב דקיכ הכרה ילידגש סכק לש םישותכ
 ותיא לס ןביארברבו:ןכ ןידרק׳ינקה 'רשקוא׳ינק ילע
 ׳ליפל ו ארב ארב רבל ישכיא ורקימ תמש׳חא לש וא ןב
 ורק אל וא סהיניכ וקלחיו םיכר ןישל יינבל ייסכנ רמא

 <כר ןנשל'אקד יאהו ארב יצ .
 'ולפ ינכו ליעל ןרמאדכוכייק^
 לבא ינכ יכבב רתומ :באילא ,
 יביסח היברו הירפ ןינעל
 לע אבה לע קרבב סיכככ
 *לודגה וקיבשה'ינתח:\תחכי

 'סופתכ ןדועב'יסכנה תא
 ולטינ ענמ אל וחיבשה תיבה .

 תיסד

 שרפמדכו םילודגכ םינטק
 תמחמיסכנה וחכשיש ארמגב

 םילודג ורמא סאו :סיסבב
 וא : םידע יכפכ םינטקל
 ואר רמינב וא ד בל ורמא
 ןינמוזמ) אבא וכל חינהש המ
 'יבשכ תיבשנש המו'ולתל ונא
 קולחל דב ולצעתניוניקלחט
 ןכו :ןמצעל ותיבשה זא
 ארמגבו הצעב תמש הסאב
 טאו :תשרוי השאב היל יקימ
 ילעב יצ חיכה המ ואר הרמא
 החיבשה 'לכואו השוע ינירה
 דממ אלקש אלד אוהו המצעל
 ןכתל אל ינוזמ אלקס יאד
 ןיחותי יסנכמ תנוזינ הנמלא
 אל ׳מנ :ןהלש הידי השעמ?
 אלא ענייאל עיבשהל וכס
 םיסכנ תייחמ סיסה? וחבסס

 םהלשמ ואיצוה אלו וחרס אל
 נרכש ןהיבא יסכנמ אל\י ׳ולכ

 'הד םביל שריפ עצמאל חבשה׳י לודב וחיכשהו
 דש׳יתל רוילימד אלו ׳קנתלימד׳קרוא א12'ילודגו'ילודג

 'ושרה דרויכ אוהש ףחוסל תישרכ אלש העטנו ורי בח לס
 ידדהא ילחמ ןיחא לבא זריב^ וקרט לחומ וניא ׳
 חינהש המ ואל דמא סאו
 ש וניכי שיריפ׳וכ

 ונל חיכה המ וארלאיתש
 קולחל זכא םינמוזמו וניבא
 וניקצחח ׳יבשכ תיבשנש המו
 וניחש רמול הנירש עמשמ
 ןיאו ׳יגמה וקלחמ אלא׳יכשמ
 וקלקל עיגמה קבש אלא יל
 ארפס בר רמאדת רנ׳יאו
 ל והנילקש יזוז לוכא קבש

 ?הנילקשד עמשמ ארפס בר
 אלא חקל אל סא דיעי )הלוכל
 לוכי היה המ יקלחל עיג״ה
 ךסכ והזיאב ׳מא אה ועכיתל
 דימו ומד גילפד ןאמכדוזד

 'חאה קלח עיגי סא וקלחישכ
 היה אלש אנמכ כ׳א וקלקל
 <רל הארכ ןכ לע ולס חבשה
 תיבשהש חכסד םביר שררסכ
 אלו ולש דה םיסכנה לכמ

 ת לש הדש ךותל דרויל'ימד
 ול ןיאש תיסיכ אלש וריכת
 םאניה סע יחרט רכש אלא
 1 םיפתוש יוהד סייאכ יא
 הז ומכ הז תדרהלסיליכיו

 ה סא אפה לבא ילקמ אלו
 ©ינטקק וקיידי אל םילידגה
 רמול ירנ ןכי םהב ותיירי אל
 ויה׳יכטקד ארפס ברד׳יתאכ
 יכהלו חיירהל ןיליכי ייה אל)
 קבש אלו אוה אבר׳רבגד ןויכ
 אהו םינטקה היל ילחמו ואר רמא ולאכ ואר רמא אלש פ*עא ינירקאל

 'םא אידא הנק לש סישזחב ןיבורמ ויחש
 ינבו רפא ףסוי בר באילא אולפ ינבו אכר
 יאנבל יאסכנוהל 'מאד אוהה ירזע ןתיא
 רכל ישניאלורקארכרבוארכחילהוה
 ישניא ירק טא אביבח בר אל וא ירכ ארכ
 ורק אל רטא ישא ר כ רמ 'רב ארב רנל
 רטר היתווב אינת ארב ארב רכל ישניא

 רו־רוב םינבמ האנה רדופה ישא בר רב
 םילודנ םינב חיגה 'ינחמ םינכ ינככ
 םיסכנה חייז םילודג וחיכשה סיגטקז
 'יגהש המ ואר ורמא םא עצמאל וחיכשה
 ף ודיבעה ןלכואו ;ישוע ונא ירה אכא
 םיסכנה תא׳חיבשהש השאח ןבו ןמצעל
 'יגהש המ ואר רמא םא עצמאל החיכשה
 החיבשה הלכואו השוע ינא ירה ילענ יל
 ברר׳ירב הביבח בר רפא טג הפצעל

 אלא ש׳ל אנרר הימשמ אכר ר הירכ ףסוי
 וחבש לבא םיסכנ הטהט םיסכנ וחכשש
 יניא ןמצעל וחיבשה ןמצע 'םחמ םיסכנ
 והל חינה אל וליפא אנינה יכר רמא אהו

 וגיירוא אלא ןהיבא
 םיסכנה יחיבשהז םירטופ

 ועטנו ורפקס ןמכעתמקת
 'היבא לשח אלו הלשמ ורמשו
 יציידוא :ןמצעלוחיכשהזית

 ןידיספמ
 *ימ ואר

 יתעד הי לג יחנלידע יכפב׳יפא םהל לקמ אלד
 ן^ימו רתא אלש פ עא ד בל היה עידי ימנ ארפס ברו לכה ולקמו קולקל הנקת סהל ואצמ אל יאדו םהל ונקת אלדמו
 אלשל ןויכד ירמא קסיא רכ ירחד אדכועב דיקפמהכד ג׳פאו ןמצענ וחיבשה : םידע דפב ה הד סליפ ס בשד
 % אמש סחיתל אכיא סתהד יכה רמימל ןל תיל אכה ענמאל תבשה ןטק יסכנל בורק קדלוח ןיא אקד תתנ תיסרכ

 :לע הז׳יזקהל ןילוכי ןיא דתט םילודגה םע סיצט^הש שחימל אכיל,אכה לבא ןאכ וניאש ןטק יסכמ בורקה קיזחי
 רכס םהיבא יסכנמ אלא םילכ םהלשמ ואדוה אלו וחרט אלש סירטכוקכ יפ םיסכנ תמחמ םיסכנ וחכשש אצא וצש אל

 סהיבא לשמ ורבסד ןויכד אתעטד רמול הצמש עמשת םהלשמ םילעופ ורכס ונייה םמגע תתחמיסילעזפ
 *םהיפא לשחי'לעיפ סהל סיריכשמ סקיכויק וא ריכטקה *בהוא ויה וניבא וכל חיכש המ ואר ורמא םילודג ווה יאד עצמאל
 3ר ל׳או לתשד ינתסובו יסידרפמ הזחא ל״אד קסיא רב רמד אלבועכו והייבג וליקמ ילחא והיעידוא אלדמו םליבשב
 סשוריה׳ועממ םילעופ ריכשה אלא ומצעכ סלתש אל עצמאל חבסה׳וכ םינטקו םילודג חינה ןכתל ךל למאק ריפש אדסת

 חרוט ןיאד ןהיתיעמב ורכתשיש ןיאדוח זיה׳רפס ברי יחא ןכו היל ינתש יוהד סיבו־ק אצ־׳מ היה י/לכ חאה ותואי
 התיא סהל השעיש ןיאיצנמ ו ל אלש אנה התנע תת,יחד גיידואת ךי וכו וא ל ק.; רמואכ יוהד ואל יא תונקלו

 5^ שי דועי ןישיע ויה םהל סיעידומיויה סאו ארטניע והייכיג הינטקל יישמו *יבזרמ ןמז םש דומעל ךירצש יפל'רימע
 # | יניירוא ;י׳ר דיעב ורשי אצוסכל׳ר׳יפות ר

 ב חל

 םינטקה הינ ינקמו וחר רתח ונחכ ותרומת חנש פ עק דירקחנ חרטו היסריג
 ע, ןיאד אנה והניכ הליחת יכב ואל ימתיד אקיזד ירמת יכנ תואינמ ולא שירב׳מאד
 'יקזתי ירמא סא׳יס־יג אתפסיתב : ׳יפש ילחמ יוירה םדיב אב אצו ןידיספמ
 *םעד&ילנד םושמיא דב סיכפפ ינבכ טקנ יאמא יל עדי אלו׳וכ חינהש

 " יס. בשב ׳ירטיש םהל ןקתל רבדב ומנעתיש ידכ ד״כ יכפב׳ירצ יבהל אמשו ך

׳ שי
מ"
 



 קרפ חפמ . ימ •£*£,2

 ןי״רל׳רכ ןיא) )ייסיפז ר)ב טירסנוקכ שוריפ יניידל
 גילע םידמועש היבג ילכ א)הם שרפמ אלא
 ןשיל דאר אגה סנג קוחרמל מ •עמ׳ואלל׳ימרכו׳ודשירמיש
 ייג לע ןשי ןטק דענמ ד ארעב קרפכ ןכירמאדכ וילע

 וא לספס יכנ לע גא הסמ
 ימכש ירפס [שי)יכיידגא ג ע
 אכהל ייד גמכ יננידיא ןהב
 ׳יפ׳שרמ השאב :קכהלו
 אשנש ןכגאר ןמכ סירטכיקב
 בקעי תמי )יתא ןיעמש תב
 ןכגאר )תמ כ׳חאז םהיבא
 ןכואר ינכ שרמ זאש ןיעמשו
 תנקז ןהיכאח ןיעמש תבו
 חינה המ ןארד אכש־ל השק
 ׳לעבח׳שריד עמשמד ילעכ יל
 השא סכיר יפו כקעיח אלו
 ןיעמש תכ ןכיאר 'שנש תשרוי
 ןבוארל )ל )יהי תמו ז תא
 םיחא ינכ )א םינטק ס־חא
 איה ירהייתתימהד םינטק
 'ינטקה סע הלעכ תא תשרמ

 השק יהימו היכ א וקמב איהש
 ימק החרטד ךומסכ ירתאקד
 לע הלעב ינכ עמש תדיחימ
 סירטנלקה׳חיפכ ירל׳׳יצק
 שמי׳ור־פ לכי א לעבש ןאג>7
 ריפש ךי־ש ןידכ מ־ח יחי1ב
 ימכ יא ינעכ יל דהש המ ן(*ר
 שירטנוקב *ריפש לע א ןי£0
 השאה :1טת לעבה

 םא) :סינכה ןח
 ילעב יל׳ינהש המ גארןור*,*

 רמאד ןויכו סירטניקכ םרי*>
 האיכ ןיא)יכיזת יצ ןו1ט טק
 הרכמ סא אקודד

 התכיתכ החקל )א $,רבו,רכ
 וז לכא תיניזמ הל ןי7
 התבותכמ ם)צכה0קון$ש

 הח )א השריש הת וא הלש גיצמ ימגכ ן*2
 יפאל'מ יזמ הדיספה אל ׳יכבה ןמ דחאכ הלעכ?]
 שחד תילד הנמלא קרפב ןכירמא התביתכ תנ]{£קרפ>ג
 ׳וניזח דיספה אל)ףסכ לככ ףסכ תנקמ *מאד^שיביל
 שריפש המ סנו התביתכל לל כ יכייש אצד גיל^ קש .)פ י/י3>
 עדי אל ׳תנעל החיבשהש המ העיבשהלד״כ )ל£$עוןףא£
 ד׳כ׳ועיפשיס דע ישרמ *קזקכ אדה םליעלד לגמ ןכפושל
 אקוד יריימ ׳ כהז ד׳כב אלא התביתכ תטנל!ןגפה1 ןיז*7
 א ל׳יילעלד יהכדקהח הרדסכא) תיב :^!:רןוהס^ב
 סושמ הכק אצ לתא)תיכ יכנל יפט יפיש זיללקפןא הנק

 ינש : פיכ שימשת מ ןי6ל

 ;י

 טכ ין>שת
 * 7 יי" ■ י ״ -

 חיתמ תחש#יקזמל ותיא'ירכושז היייסיכי רוב יכיידיא
 ןיכירצ) םילודגה ןתיא ןירת^ש אגה המגע תתחמ :
 אריטנלד:'ימ יבאיש לכל רקפ? ?יהי ק ויפג לע דגמעל
 ורמגשל אלא יילע םילב ןהלשמ ^ינגהל ןיכדנקיא אדבע
 ורמש ןילגכי םינטקה סגו :

 'יל׳ישקו:אקסיעןהכ׳וכע *.
 ליאוה ייסכנ תחמ יסכנ חכש
 אנא ךכ לכ תריט ךירכ ןיאו
 היסרינקיכש אלי׳וכתלו׳מקל
 רמאש ימכו יכירחאל חרטו
 יע ;• אבא יכל חינהש המ ואר
 ןאמד׳כיה לכד׳כהמ ןניעמשו

 ג׳עא ארפס ברומכ אוהד
 השוע ינא יחנעלרמאאלד

 :ומנעל חיכשהו יחד דיתכ
 לגטית יח׳יתדיכיע יאמ השא
 ימת׳ייייק חרטת )א הל ךלתו
 הידי השעמו ניזיכ היהתו
 ןיממכ רבתשהל הל ןיא ןהלש
 ןמכ 'שרמ השאב : 'יסרמק
 ותמו ןיעמש תב ןבגאר אשנש
 ןיעמש תבו ןכיא ל ינכ ושריו
 וא ןהיבא יבא׳קעי ׳סכנ תא
 ןכהתב יא׳ינבה ןיב תכ ןוגכ
 ןיחאה ןידכ הניד ינכה ןיב
 יתשא לגטק הלעכ רמאש יא
 החיכשה סא׳יכבה ןח דחאכ
 המנעל השריפ םיסכנה תא

 חכשה השריפ אל
 ליבב׳רמאש הנמלא :ענמאל
 ילעכ יל חינהש המ יאר
 החיכשה 'לכיאו השוע ינירה
 יניזמ ׳לקש אלד אוהו המנעל
 א ןנתאה יניזמ אלקשיאד

 ) ןימלתי יסכנמ תניזמ הנמלא
 } ׳כליה הלס הידי השעתו איה

 םיסכנ ינהו הלעכ תתש השא
 המ ואל הרמא םא׳תבותכ ידכ ןהכ ןיאש ןיטעומ
 לע העיבשהל ןישריי וס רכ ולנעתכו ילעכ יל חינהש
 לבח המנעל החיכשה רככ ףלא גחיכסה׳יפא התבותכ

 *שרמצ׳תימהו׳תבגתכ ףירטת םתס םיסכנה החיכשה סא
 ילנחא *• התכגתכ עיבר יפא הלעבמ רייתשנ אלש פ עא)
 /)לכואו שיע ינירה הליחת הרמאש המת הב הרזח)הלקא
 תכליה)איה "ימכח תכקת:תיבה יתיאל קל יאנק• ל ייק

 שיש ןינכ הל ןכימקוח ץטיג תכסייפו ןמקלדכ אתעט א-ב
 יאה יככד יכ לודנ אקודי:הכ רידל רחא תיב ריעכ ויבאל
 ׳גלולב היילעו תיב )ל דחי יל ינקתו רמנו יפט יל בסת במג
 ינפל 'רדשכא :ייבג לע היילע שיש תיב ונבל באה יל דקי

 :תיבל םיסננכ ׳לדסכא ךרדו תנננלקנכ ןיקתיפי תיכה

 םחמר יגידרא אהו עצמאל רכשה ינחוא
 שי^וה אהוריטנלד ינידוא ינאש ובצע
 :ח1? ירסנפ וצפ יפג סינטק״יפאו אריבעד
 "ישוע ןגא ירה אנא "יגהש חפ ואר ורפא
 קבש ארפס בר ןפצעל וחיבשה ;ידבואו
 ותא אקסיע והב רבע והנילקש יזוז הוגא
 והל רמא אברר היטק אגידב הועבת יחא
 'יסייג "יבש אל אוה אבר ארבנ ארפס בר
 תא החיכשהש חשאח :יגירחאל חרטו
 יסבגב השא עצמאל החיבשה סיסבגה
 השאב היכרי*ר!רמאההריכע יאפ ימחי

 1. ואלד ןויכ אכיהד והמ אטישפ השרוי
 חפד ופב שירפ אלד ג עא הרטפל ברד

 חינהש המ ואר הרמא אל :ל״מק יפד
 החיכשה הלכואו השוע ינחה ילעכ יל

 'חיכשד ןויב״סיתר וחס אטישפ :המצעל
 ימחי ימק אחרט אק ירסאד אחלימ חל

 אישפה אניגח ר רסא ל טק הלחא ילוחא
 לחג אקווד ואנק תיבב לודג ונבל השא
 אקוודו גומאר ותשא אקודו הלוהב אקורו
 "יכ ויבא ול דחיי אסישפ ןושאר האישהש
 אררסכאומ הנק אל הילע הנק ייב הילעו

 יגש וחפ

 ׳־*



 ונר ארתנ *יגצ יעי ושת קר■' תממ ימ

 יתד לחא תיבכד והמ הזמ םינפל הז םימב יכס
 םיתב ינשד איעכ׳ידקהל היל קזה ירטכוקה יפלו _

 םעט תצק אחעט אלב אתכלהכ : הרדסכא) תיפל שמתשמד ןמכד הנק אל חיכ ךכ ליה וכותב )•
 יל ןיא סנ)ןבד היתעל אכמס חיכה תא הניפש ןויכד שי ׳סיסע:>ככל היל ינקמ אל)ותקזחמ )איצוה אל

 סושמ מייה הנק הרדסכא)תיכ ל״חא ')כ םיתפ ינש
 הזמ םינפל הז םיחפ ינש לכא תיפל דבע )שמ הלדסכאד

 )רכיא :והמ
 תיפכ באה

 *נגוטח׳יגד אצמ ילכ ׳בסלהל
 סוכ׳חסימד אסישא נ ןנקשב
 ןנבר )הני))ש ;ןמש אלמ

 ךכ סירכדה תא וניקת םה
 הדמ יכרות ןיד וניאש פ עא
 אישמה אה אדק : סה הלמו
 איה ׳ימכח תנקתו )גבל קשא
 רכדה יאנגש ןחקה דזככל
 רידל םיקמ ןיא)השאתאשל
 ידהס ןנאל אערטופא : )1
 אלז איככה תלקכ רקע א לד
 סיבכה הזדככיש אלא ןמחנ

 • הדי לע ןילפואש ךזחמ
 דיקפמ)'קפנ ןחשלס דמעמע
 )גקית ךכ הנק הכחמ לבקמו
 אוה׳ידת רבדהש יפל סימכ!•׳
 'ימכח )קיקזה אלו'זירכה ןיה
 ׳ינתמ :׳ידעכ)ןיכקב תמקהל
 0 ןיחא הכשמה רדסב ג׳ל
 ןהמ דחא לפכש ןיפתישה

 חכא תחמש ךלמה תטמ-ואל
 גהנה ןכש יז תינמואל לב*
 סכימ ןז תיכמ דימעמ ךלמה
 דחאשדק יז תיבמ)דחא שדמ
 לפכ : ריעה יחב לכמ ןכ>
 סופתכ ונקש ןמז לכענמאל
 תיורהש ענמאב •ימרה תיכה

 עישפבהלק :ותנמואבהוי
 אנת תג : ארמגב׳ רעקדב
 'ישירפדכ׳מעטו׳לתה תונמוא
 הכ לפכש תרחא תונמוא לכא

 וא :ולש קתרה ומצעת
 לצנמ וניכר)׳טוש ׳וטסומלזןו
 החתלמ סקול סנטסומלופ״יע
 גהנמכ ןיתא׳מקח:ןוי ןוסל^

 רטוש תיפ לכמ תחקל ריעה
 זא עובקה ןמזה יפל דחא
 ומצע תקמח:הנשל וא שלק];
 ותזפילח״ממחו ותובישח תחמ
 היהו לכאש׳ בולכ״יבקתכרפ :
 ךרכתמ תיכה היה ןהמע רד
 4 תנקהילמתילו :וללגג
 ןורסח יפל ול ותחפיו תונוזמ
 רד ןיאש וללמ תיכה ברב

 סיניצ :םהמ#

 יביתיפ וקית והמ וזמ םינפל וז סיתכ יגש
 .רנק תיב ילכ תיכ ילכו חיכ ויבא ול דחיי
 היהש.ןוגכ הימרי ינר רמא הנק אל תיב•
 ירמא יעררהנ םש הטוס ויבא דש ורצוא
 ׳יפאי םא יפפ ברו דוחי ר ינויד אבבוש׳יפא

 • הידבל היבסנא ארטוז רמ גסרהד ציצא
 הידבל היבסנ ישא בר אלרגס חיל אלהו
 *יטוז רמ רמא אחשמד אשישאהיל׳לתו
 אלב אתבלהכ ןנבר וחניוש ילימ תלת יגה
 .רפא הרוד בר רמאר דיא אה דה אמעט
 אל ותשאל ויסכנ לכ בתוכה לאומש

 חנמ בר׳סאר ךריא פורטופא אלא האשע
 ןתשלש דמעמכ ינולפל והנה ךריב יל
 רחא פגש ןיפתושהןיחא *יגחמ ;הנק

 הפרתנו הלח עצמאל לפנ תונמואל ןה□
 ׳ונמוא יאה גת םנ ג ומצע לשם'פרחנ

 והנימש ןיחאח ןמ חא רת ךלמה ונפואל
 ןיחאל ןיחאהמחמ סא וטסומלופ וא יאכג
 ןיחא תמחמ םא ומצעל ומצע המחכ סא
 והכ יפ ט ׳ירהד אנירצ אל אטישפ ןיחאל
 דחא רת ל׳סק היל ירנ היפרוח אמיתד
 הרות דומלל זוז םיחאמ לטנש ןיחא,ר ןמ
 ול רמול ןיחאה ןילוכי תונמוא רומלל וא
 ןי־ץ םא תונוזמ ךל שי ונלצא חתא םא

 לב יל ובחילו תונוזמ ךל ןיא ונלצא התא
 םאר גוח ברל'יל אעייסמ היתיאר אכיה

 יפל היל וכתילו בורב תיכה'ברב׳נוה בר
 לשמ פרתנ אפרתנו הלח נה'יכה תכרב
 ש ל אעלא דר הימשמ ןיבר חלש ומצע
 אפרתנ סנזה־^בלבא עישפב הלחש אלא
 םאר גיגח רדכ העישפב ד׳ה עצמאה ןמ

 לכה אגינחר

 ונתנש איה ארכס רודל הכא
 ל ויסכנ לכ בתיכה ןכו ול
 אל אזיקסמ יכבל וא ותשאל
 הדבכל אלא ןלכתכ הצ ןתיל
 ׳ולכ׳לוכ וינכ חינמ היה אלש
 <תבח וצר אל (תשלש דמעמבו
 'ושעלו םידע 'יבהל חירטהל
 חאש ןויכ״מתסחד ןיכק ןתלש
 ול הנקה ןתשלש דמעמכ ול
 דמעמבד ירל הארנ ירמגל
 וניא ולחמו רזח סא ןתשלש
 קומוקמ המכב שרפמו לוחמ
 דמעמכ דע׳ילחג סינכ חינה
 תטיש ןאכ דע הנק ןתשלש
 תיבה תכרב :לז א* רה
 דחאל רנ !:נכק׳יכו׳יפ בורב

 אלזמד׳י&רפמ שיו האמל רכ
 ךירבדמ השקי ךידע ייתכד

 תיכה׳כרכ יפל ובתיל ויזלסב
 'רבתנ׳מנו יוה קמכ׳יעדי יכו
 ןיא ת׳י 'מוא> וללגב תיבל
 ואיצוה המכ עדיל ןילוכיכ״ה
 ואיצוה המכו הנושאר הנסב
 ןיא ירהש ירל האלכ'יאו וזב
 הלק:דק א לז״ב דע׳ינשה לכ
 ׳תפסיתכ אנתו ׳וכ אפרתנו

 הבצק קל שיס׳אופרכ אד׳מב
 *־ הבצק הל׳יאש האופר לכא

 \ אפריי קכותכ ללככ איה ירק
 יכג תטיתכב ןכו עצמאה ןמ
 שישו׳אופליבג רמוא הנמלא
 ב^יבצלככ אוה ירה ׳וצק ול

 ילה הבצק ול ןיאשו
 ןיא בהל סנואבו תונוזמב

 ע(/אבצק הל ןיא ןיב קוליח
 מה קית ןכ הבנק הל

 עצת#ה ןמ׳פרתכ םנזאב הלק
 ןין1.ליעל ןכתל אהל ימד אלו

 םי|ןד3ה לעסינוזנסיכטקה
 יארקאב יוה'כ?

 זעצטקזי^רה ןכ םלועל סתה
 :הובוזח רתיי םידיספמ

 \׳■. צכ>

 ** ג חל

 .י

 *י

1 
0. 



 ^^(43 ארח• אבנ יעישח קרפ תטע ימ

 יבצל קיע ךרדב םיתפ סיניצ ארקד אנ שיל םיחפ םינינ יבנג£אירא שריפ סיחפ סיצכח ק,ל סימם ידיכ לבל
 רזישהל י)לת כ ה ידיכ יכ שקע ךרדכ שקימ) תע ריקהו /יתש ידיב רזגנ לכה םדאה לע םיאבה
 ג׳ה׳יצתמ : םיחי רוק םיחפ סינינ םישרפמ םיו הנצה ןמ לבא רימשל ליכי םילכ יילע רזנכ אל הזמ םיחפ סימ לבא
 ןיא באה חלישש באה ייחב תמיבשיש ןתצקמ ישמש ןיקאה ומנע׳כאל לוכי רהנכ יא שאכ ימצע דבאל הניר סא יאדו
 ןתחה תח'ימשל יינבמ דחא י זדס ־י מ *ר ו^וי.1< 1'*-ז *י —•■י אי • - — .. - ״•
 9 ךרד ןכש תיניריד ידיבי
 תחמשל ןיריל לטינ תיכיכשיש
 הזי ותע לכואו וריכזי תפיח
 הפא אשישכ ןכ יתכ יל ריזחי
 כ ירכל ה ןמקל איכחדכ
 יעיל :תיכיכשישכ ירחאכ
 :דידד יכיכשיש ןיחגרתמ דיד
 ןבה הז יזחשכתיכיבשיש׳רזח

 ותמיכשיש׳יזחי הזי השא״שיי
 ד׳בכ יבגנ : עצמאל הרזח
 אלמגבז םהיבא הולמ ןידכ
 דבכ תיכגכ הנ ינשמ י׳לע ילפ
 נרבחל׳ליסהכא :היצח׳ידכ
 וניאי יפיחב יילכ יאפיח אלב
 ומע קנתשלי םש לוכאל ךליה

 'וניכשיש ןיד הז ןיא יתפיתב
 דסק׳וליתגי 'יילעב הנתח

 תג : ד׳ככ תיכגכ גיאי
 'יכיכסיס ייב א יל 'לש יהנימרי
 0 וכרצלו ידי לע חלש רמולכ
 אהד ימע חמשיי לכאי איהש
 ןיכא חלש ןיכ גילפמ ןחקל

 ויבא יצ חלשל תיכיבסיס
 יתיאל יל תרזיח :תמיכשיס
 ינתןידכ ^ עגמאל אצי ןכה
 אריבסד *לתמל אישקי'ינתמ
 חלשד ןייכד אנת יאהל היל
 אוה ןפח ןכה הז די לע באה
 אלי יניכשיש ריזחי ידכל ולש
 'גחאה ןמ׳רזיח• ימכ ראשל
 עירפל סימיתיה לע היצחד
 ויבאל קלתשכ • ןהיבא תכיח
 1 ליזאי הל ן׳רתמדכ ןכת
 ונייה ׳יכתמד עצייא יתרזיחי
 ׳יניכשיש ייכא לשד אכיה לכא ליזא) רפמדכ עצמאה ןח תרזח ן ,
 ינתקדג׳ינתמ םליעל רמא יסא בר י.תובגל הרזח אתיילפכ ידכל קה יתיאל תרזיחדינתמד אנת דומ סילזיזל/מ3 ׳11
 ׳ינתח אי שק אל ידבל ןכה יתיאל תרזוח יכתקד אתיידכי״מז עצמאל תרזיח תרזוח איהשכו םירחאל מיכש)£ וי)ת בז*קגש
 'וזחת׳יניבפוםה ־רפמב אתייינה לכא ענזיאל תיזזת ךנליה חלס הז ןנ׳עדלדיפ אל)>;נבמ דחא י־ע םתח ז**>3

 יל זתנ רמולכ ׳וכיכשנש ויפא יל חלש איבתלכ : עצמאל תרזיח גיאי יל תרזיח ךכ3״ןי ןב.*>וק3ו$

 יתד אלי')לכ 'זגכ אלשפ׳עא
 ץיח׳ימשידיב לכה׳מאד אהל
 ידיימ סתהד סימש תארימ
 היהי המ םדא לס תודמכ
 יצע וא רישע שלח יא ריבג
 הדכב תיאדכ רצק יא ךירא
 יריית אכה לבא דיה לכ קרפ
 'דאה לע תיאכה תיערזאתב
 ונייהד םיחפ םינצמ ןיח
 עתשמדכ סוחי ריק

 הו הרזהדיכע תכסח שירכ
 י ה ריסה) לבקמהכ יאחאד
 'יפ יכה הניצ יז יליח לכ ךממ
 הניצה ןח יחשל תעד ךל ןתיש
 תלפיריבו שיכלל דנכ ךל ןתיצ
 'ליל יל היה סיכיכוטנאש רמא
 ל׳א ילע ילצ׳רלל׳אךרדב
 אתמ ןח בזתשתל איער אהי
 ריתי הימתכ אתילנ אד
 אהי ל׳א אלזא חצני וסנ7וי
 ל׳ה אכרש ןמ 2זתשתל ז*1על
 ןיאי ביתכל אתילצ יאדו

 ןיחאה :יתמחמירקקכ
 ןכש תמיכשיש תנקמ)ןת1>ת
 'שיע היה באהשכ גהגמ^י,ד
 סיכיבשזש ייה יכב)?>וןק
 'עזתהיבכל 'ינוריד ס״וייפמ
 היה באה לעי ינכ)ןיידמו
 סה סנ םיאשינ ייהמ 1111*1)
 עצמאה ןמ ירזיח יךכ1ן ם/תב
 רו :עירעל באזי ]!> היה

 םינצ׳נש סיחפ׳ינצמ ץוח םימש ידיכ לכה
 םהמ חרי ושפנ רמוש שקע ךרדב םייחפ

 'וניבשוש חצ,לס ושעש ןיחאה 'ינחמ
 עצמאל רוח תוניבשוש הרזח באח ייחכ
 חלושה לכא ד בב תיבננ חוניכשושחש
 ד בק ןיכננ ןיא ןמש ירבו ןיי ירכ תיבחל

 'םג :םידסח תולימג ןהש יגפמ
 איהשכ תוניבשוש ץבא ול חלש יהנימרו
 'וניבשוש ויכאל חלתשנ ול 'רזוח תרזוח
 ירמא יסאי ר סא עצמא ןמ׳זוח׳זוח יהשב
 ןגח ויבאל חלתש/ינתמ ימג ןנח יכ ןנחוי
 ינת ינתק״וניבשוש תצקמ ושעשייחא אהו
 ק ה ינחק תוניבשוש הרזח אהו ןתצקמל
 אלמא יסאיר׳צסאמ תיבגנ תונגל הרזח
 ול חלש 'ינחרכ'רפבכ ןאב תסכ ןאכ ישק
 חלש ול׳רזוח׳רזוח׳יהשכ יוניבשוש ויבא
 'רזוח תרזוח איהשכ םתס 'גיכשוש ויכא
 ןניקסע סניכ אבח רמא לאומשו עצמאל
 ריאד ללכמ 'זחומבכ יוארב לטונ וניאש

 ע חטשאו יניבשוש יל ונח אטיל םלשמ
 ריזחהל ונהנש םוקמ אינת אל ימ ומע
 'יזחהל אלש וגהנש 'וקמ ןיריז חמ ןישודק
 רמא אבא רנ ףסוי בר רמאו ןיריזחמ ןיא

 'תטש אלא ש׳ל לאומש רמא אכקוע רכ
 ונה רמאתש איהלוכי טמ ןיריזחט ןיא אוה תמ לבא א׳ה

 ה םינש יפ !ומנ ־ייכב ץח7 נ"•" ץ׳!/"׳-׳-׳ ן ״״ ״׳״•יי
 תילצ יעבתמש בה ?ז *ע תמיכשיש ול החלתשנש יתיא ךדיאד ללכמ אדימלת השקמו ןיחא.י>31>5מוןוהרמת

 תיה סג קמשס ומכ גתפ931נ*)וויע חמשאי יביכשיס יצ יכת דמיל ליכי הלה)תחש יכיכשיס ישרמל ת/ע׳כת/£ *>)£))£'
 רדתהל וגהנש ס>ק*> 2 ןתפיקכ ומעלנכאלנ ןורוד איבהל תמיכשיש גהנמ ןכש םלשלמ יתרטפנ תמש ןויכו "י

 1 ^ ג גיזא/פתדכ ןישוריא ימיכ השא? תתימ רקא ןישודיק
 5יתוחב3פן4ו



 : ןיליזחח ןיא למל)סיראה
 תמ סא םיתאמ הכינ הליתכ
 •נ ןמ הל בתכדכי השריג )א
 כתכ אלד אכיהד ןיסיליאס
 אצ) תיכיתככ איה איעב הל
 )גהכ&׳סקח :טישפיא
 $ ןדי/חח ןיס)דיק ריזחהל
 טל לי/א, סל שרפמ היחקל
 ןמקל יכ רמיא אישנה הדיהי
 )היא היכ רדהל : הלע ,ילפ
 ךכציה השרגל הנזל)הכ ר.דז>
 ישודיק דכלמ התכזתכ לוט/י
 ,עמדכ אגה תמ סא ןידה׳)ה>
 היצ איעכימד סושמ)ליזאו
 אמעט ,ישפנ יפנאכ יש)רעל

 יצעכ יל ינת ס>0מ א)ה תמד
 אנשיל אכה טקכ ימע חמשאו
 איה תימל) ;)היא הכ רדקל
 הניאד יגילפ אל אמלע יליכ
 תרמא טח ד ןישידיק תל/חמ
 £ ימע קמשאי ילעכ יל יכת
 אכא לכ ף0)יכלאמק)אדב
 ןיעיכיט :ליעלד אתיירבל
 הכח אצ)תימת םאש יכתינ

 אל)ןידיכא ויהי הכיאשיל
 אהי ןניכלפי :!ל ח/קי
 ןירי/קמ רי/חהלמהכש סזקז•
 הדמי יכרד היתליתכ טתה
 $ הל המקנמ אכיהז אישנה

 :ינתינ ןיעטיטלד הידידל
 תינילכס הדזהי׳ר רמאקסה

 ןל אנידימ אנההכ יאדו
 אנה)*יתלימ אילת אגהנמכד
 $ יתסיראל חלנשה םיטישכת
 לכא *.השדיקש רחאל
 ינתינ ןיעיכיטל יאל)ןישנדיק
 1/ ינה יכ ןמקלד יאכק יכה>
 ןישידיקכ יגילפד,ליעלד יאנת
 ףסכ רכככ :ינתינ י״עיכיטל
 יכ במ הליתכ הנמ הל )גייזי
 הליתכ : דכ השרפימ ןמקל
 יכס מייהד זיז םיתאמ הכינ

 רמיא אישנה הדיהי יכ ר)
 סיקח חתא תמאכ
 אצ )כ ןישודק רדחהל וגהנש
 ן !יקלד ןישודק אכה ןכיס לג

 :תינולבסכ הנ יקימ
 תתאד ירכס הדוהי יכרנ
 ,ונ רמול הליכי איה
 $ תא אקידפטל׳רתכ אנתד
 ןנשסיאנח׳ישלש הל ןתינ
 ט תושעל ןיליגל ויה

 רמאקדכ׳יעלס יאנקמ ןמשח
 ל״פס טוספ טנ קרפב ןחקל
 ץ'וכ הטמלמ ל פסי הלעמלמ

 ג יגלפ לפס בקעי ר שרפמ)
 יכרי

 זכר ארת• #109 >ע0ת קרי תמוי ימ

 אתלעכ ןסמ בר רחא :יכ דלת בוכיעה ץאו ץאושיכ ונייהד ישודיק יארת םילשהל תנמוזמ ינא רמילכילעכ יל ונת
 כייחש ותיא יתפיתכתמה סע לכאו תמשש ןמכ יקסעיאתכ אכה לכא: תרמאקדכ ומע תמשאו ינכשושיל ונת ןנירמא
 איה׳דאר הז תיניכשנשו ותשא קא >יקא סכייז תחש אנא ותע חמשש ירחא וערופל דימ ןיכשזשה בייחתנו תנככשנשה ול
 רמל אוה יאנת יתע חמשאו ילעכ יל מק תמיל :ןורודה איכמ ךכ רתאו ומע לכזא תיכטשזש ךרד עכמאל רזזחתנ

 ה תמ סא ןישודיק ןירי/חמ
 אכא ימנ אבה חמשאו ירעכ יד ונח
 בר רמא ופע חמשאו יניבשוש ייד ונח
 ומע םשש ןוגכ ןניקסע יאמב אבה ףסוי
 וערופיר קיפסז־ו אלו ואתשמ ימי העכש
 ומע חמשאו• יידעב ייד ונת 'םא חסש רע
 הירוהב שאה הא ראמה אינהר איה יאנח
 וגי—ונש □וקמ הנמ הנמיראו םיחאמ הבוג
 אלש וגהנש וקמ ןיריזחמ ןישודק ריוחהיד
 ןחג יבר ירבר ןיריזחמ ןיא ןישורק ריזחהיל

 ורמ!>ג ז־־ימאכ רמוא אישנה הרוהי יבר
 וגהנש'וק3 ןיריזחמ ריזחהיר וגהנש םוקמ
 ז־ררוהי ינר ןיריזחמ ןי6*ין ריזחז־ריד ארש

 ומע חמש^גו אעב• ייד ונח ואיר אירא אמק אנח ונייה אישנה
 זזמזג הירוהכ השאה הא סראמה ינתק יבהו ארסחמ ירוסהו והייניב
 ירדחמ׳יזחהר וגהנש 'וקמ ההמ והיא יב ררהד הנמ הנמילאו םיתאמ
 התמוע םירומא סירבר הככ ןיריזחפ ןיא ריזחהידאילש וגהנש םוק□
 הלומזי רבב ז־יומק אנחד אסעט יאפ ןיריזחמ ןיא אוה תפ לבא איה
 רס׳מל אישנה ,דרוהי ר אחאו ומע חמשאו אענ א ונה רמאתש איה
 יריזחמ ריזחהל וגהנש םוקמ איה התמ ןינו אוה תפ ןיב ורמא תמאב
 ילעב י ל ונת הרמא איצמ אלו (יריזחמ ןיא ריזחהל אלש וגהנש םוקמ
 !ומשאו ילעכ ׳ל ונח רמאחש הלמי אמלע ילובד אל ומע חמשאו
 ישודיק אבס ןרג יבר ׳גלפכ אק ונחינ ןיעמיטל ןישודיקכ אבהו ומע
 ועוינ ןיעמיטל ןישודיק רבס אישנה הרוהי יברו ונחינ ןיעוכימל ואל
 יארו תונולנסו ־ופאק יכה ינחק ןיריזחמ ריזחהל וגהנש םוקמ אהו

 ,רשדק אינהר י־^ינח ינהכ יאגה ינהו ןיריזחמ ריזחהל וגהנש םוקמ
 ־ודוה'רריאמ ינר ירבר הנכ הנמלאו םיתאמ הבוג הלותכ רכבב
 ר ראשל תא ול תרזהכו הנב הנמלאו םיחאמ הבונ הלותב רמוא
 ישלשכ השריק ןיאצח םישלש חל ןתונ םירשעב השרק רמוא יסוי

 הבוחכ הל'יא יכ התמש אמיליא יקסע יאכב ןיאצח םירשע הל ןחוג
 י ׳*2עב ׳לונח־ו אפינו רי-גשח תא ול תרזחמ יאמא אוה תמש אלאו

 תיא ׳מ ןוצרב יא יאמבו החניזש לארשי תשאכ אלאו וטע חמשאו
 ! ארשיכ סנואב אלאו ז־דבותב הל

 ! רהזמכ לקס ישמח זנייהז ןינמ
 • י״ד1ז ?ע^יא ינייהד רניד עכרא לקס סילק6 הכ הנח סינמ הל לככ : התכזתכ לזמית ןיש/דיק דכלמ תילזתנה

 ־. ^^ךפמ ימקל רמוא יסוי יכר הסזראל ראשה תרזחח> ןישידיק לס יככה ןמ םיתאמ הכמ הצזתכ רמוא הדזהי יכר
 :זכתיכ ןיעזכיטל אל ןישזדיקד ראשה תא זל תרזחמ הדזהי טל לחאק טה םזסחז איה התמש אחיליא

 ון17נתמול׳ישאיה הליכי ליעל אנחיקזא אהי ראשה תא הדזהי יכרצ רזחמק יאמאי תינמ£ ןידכ התכימכ הכמ ךכלילו
 ,*ירתימ :הצעכ הנסרגישכ התביתכ תנכגל האבי הסורא תחת התני/ש :ימע תמשא)ילעכ

 ־יי *י



 •3 י 1

 <££׳ 8^ ש״ איתנ אכנ יג״שח קרפ תמש יס

 'א 'נתר .תי״״ל יא ןישיייק ייל אתבסמ יפ,י ,3י .
 י וה ןיקליק המלנ רמאת םאו טתנ ;יעוכטל >א$
 ('״״צנ[דכ היאיה 'ילע'יינחמ אינומה רמימל היל
 *יכה תא רכיתהב ליעל) ס״מיסד ןמרכ ספספ יטומה

 , ץ; •*־-׳וילע *עיבשה ןיא, :ה!ןירפ
 אצ היב ירק אצד התטמשמ

 מיבל איבמ היה ןאכמ ם>גי
 קרפכ ןל אמייקל היאל סמ-

 הדיהיבל מאלך*כומאמק
 וריכת תא הולמה לותש^למא

 תיעיבש ןיא סיכש רשע5
 יתאד בג לע ףאו )תטחסמ
 אצ אהימ אתשה שזגי אציליל
 ימכ אבהל סמי אלהמ קילק
 אכירק אלל ןזיכליכה עמשמ
 היב ךייש אל תוניבשושב היב
 התסמשח תיעיבשל רחימל
 בקעי יכר היגמ ןכ ילו לעו
 ,הילא יכר טייפה לסייש המ

 ןז־יכ (־ישאכ אלאו חי>ד אדש ארשי0
 גלפמק ונחג י^זוכיטיר ןישודקס הסנאנש
 גתרינ ןילמביטל ןישודק רכס ריאמ יכר
 ,ברו ונהיי _

 יכ ףסכ רשע ףסכ ןמז ןקזה
 גש לל ינבזעי )יחי טקב נכזלי

 י ןיזיו יתטמשח תיעיבש
 א רתב אכשילכ אלא ק סמ

 יתטחשמ׳יעיכש ןיא׳יל תיאד
 אלי יכילי יכ ףסכ רטמ הינמו
 ןיאי טכ זעי )ימי טחב פשמב
 אלל ןאכמ היאר ילל האלכ
 הילמל תוניבשוש ללכ אכייש
 י׳קגלח סה׳ירבד המכח ירהש
 אכהי אכה עמשמלכ הזמ הז

 (1 תיעיבש ןיא שחיפ יכה

 אל היב אנירק אלל ותטמשמ
 אל ידיל*יכימצ׳ל)עלמש-׳}ע
 הליתבב )ל רמול לוכיש שמי
 אל אמש ןא ךמע השוע יבא>
 ףסכ לש הגלמ לבא השא £ז
 <4 תיעיבש שיגי אל יליל 13
 רטבה ןיאי :התמאשכ
 דאר היל היהד סטש יפ לטמ"
 שי׳רפכ ליעל לתל וליעאימ
 0 יאר הוה אל הולמ ןילןימ
 יכ י)אל דה והימ תיכיב׳תז/נ

 ג סלועל ןל עלפי ן>4^.

 הספתנ אלאיהומהט)סכזלאחפכדד^1 4
 ""ל ןייב אלפ הפרנל אב סא,תרת" י ' *7 אדפ'"

 אל איויות ןל־סמב ,ל הרוסא.סנאנפ אה
 וז וז וויא)קרוסא השפתנש פעח תרחא זןית
 אל עשפ אצד ןמבו ןהב תשא י* יל שי אה *****
 לכה ירבדל 'תבותכיהדיספה
 יבר ; טילפ הישודיקב לבא

 ןישודיק מה)>יצ אקפסמיסמ
 • ןיקלזק) קפסב לטזחה ןימח

 תב0!ח זא טקה תא ול׳רזחמו
 - למימ וגממ׳ורטתו התבותככ

 השדיק ךכליה התביתכ
 ונייהד ילקש ירשעב הנמלאל

 ©יזיז סיעבלאה םיזוז םינזמס
 ^ תבשותו יל ריזחהל הכירכ
 סישלש הל ןתמ יה )'תביתככ
 י" םישש ונייהד סילקש יאנת
 האמ הנמלאה הלבקתנ ירה
 • התבותכב הכמ ונייהד זוז

 ינייהד סילקש םישלשכ השדק
 יצושתת יטח זוז םירשעו האמ

 *" •י&ש ונייהד התביתכב
 איה הל םירסחה סיעכראו
 >נייהד לקש יאנח םירשע קי
 *• יניעב הארנ זוז םיעברא

 ףסוי ב ר רמא ןניס רג ינהד
 ןמחנ בר רמא ימוטח רב

__ 1__ ^ 

 י * ״•־״ *י ׳ ץ׳*'* •ץ רגס ריאמ >כר
 יברו ונחינ ןיעוניטל ואל ר3ס חרוהי ׳ברו
 אל יא ונהנ יונימל יא היל אקפסס יסוי
 ?ישלש הל ןתונ □ירשענ השרק ךכלהו
 'ישע חל ןחוג םישלשכ השרק ןיאצח

 ?יריזוד״ג''ן יםו'1מ יכ יםי'כר רמא !'אצח
 ן ר זחכ ריזחהל ו4הנש םוקמ 1לכ ־י ?*יחנ

 "־יי-־יי״י״״נ^ט^
 ריי־י ׳יריל תייחה ירמ־^ד ־!סוי ברו •
 |ינ אחכלה אפפ כר רמא יררה אל ישודק

 את יכ רדה א ׳ה,רתסש ןיכ אתהמש ו״אי׳ו־^ימ^'
 •־־דב ארדה חרה אל ישלדיק ירדה ירהומ ?ינם,םעל ייטקל הילמה היל
 רבא רפמא ירדה יפנ ישודק וליפא ,ח,א
 ירדה אר יסנ ישודק ׳היא הכ יררה וליפא
 ההוחאכ ןיספוה ןישודק ורמאי אםשיר>זנ
 ביר אהי היידע חיכומ הטנ רמא ישא בר
 אלו אהכ עמשד אכיאדאיה החודכ ישא
 רב היכנג תונכשושהש :אקכ עמש
 ורמאנ םירפד השמח ןנכרונת *
 ההנועכ רזוחו ןיר'יננ חיכננ תוניכשושכ

 התטפשמ יעיכשה ןיאו חיכריושמ חב ןיאו

 י ,"י3 מ'נש ׳31יט,נ רוכבה ןיאו
 איכד הורסכ אפעט יאמ ןיד היבכ חיכננ
 יכהר אחערא ואלל ח׳בר םושס הכ ןיאו
 ךרדההטכשמ תיעיבשה ןיאו היל כיה>
 יג לטונ רוכנז־י ןיאו שוני־אל חיכ אנירק
 טונ רוכבז־ד ןיאו יואר היל הוהר ם ינש 4
 אדלב אנהכ בר רמא קזחומבכ יוארכ

 ״ .• "" הוח אתונמשושד ־״״״״״י *לייע
 ןייייכ יל הבלה סא תיביל םישמ הב ,יא, • ח ־יימ 61!!... !
 ?5ט,נ !'אי ־ הפא איהסנ'אשנ)הז י׳חקפ סד״ס-יתניבתיעיבש^ "*!?'״ """יתי׳י׳יי ־ ירדעא|
 ם לפסב)הל ןניסלג יכה היצמכ איהש ינפמ אמעס יאמ עד תטב " * ? * ?א המט״שח תיעיבש ןיא,

 ""ד׳"חמם;,נ,עכ יל יי״יי*"לה ןכעדלד הולמב׳^שינבמ "! *״״״״* תלזומ׳ א־*^
 תוע׳ו תתמש ו>תח אלא )צ תת,ע הג'י סאם הי3 1 ״ ה{׳נד תי״״'1'ל תיכב תייל^,^
 א.ה אשיש ךע "מ, עינה אל ירהש תיעיבשב ,יד תינב ״״״11^עדא א5י ה'ל״ה י ״נקס ן מז תועיבק יתק^״
 ןיא םינש רשעל ,ליבת תא הולתה תטמ תבסמב נילמאלי1^!, ,״ 'ניא0 6'י',אל ־־'־ אנירק אלד :ן,ר,ל״
 אל ןיידעד ישגוכל לב,יפ קיגמ, אטמ אל יתנא תועיבשב ובליי ״ ״יומ א5א מיכננ הניא'ד !׳א 'ל לדחי,'י״?

 ^ ריזחהל וגהנש םוקמ לככ
 :.השא התמד אכיה ןיריזחח
 " רתא חלטש ירדה ילהנמ
 *לדה תונוייביס ןהו ןישודיק

 יניעכ הארנו השאה תתימב
 י ירהומ )הניג טמג ירתד
 תיכילכס יגג אהל תטילבסו
 טג ןחקל הל ןכיקספ יכה ית3

 ינמד ילתז תטילבסד 'ינתמ
 איה רהימו רמזל שד יל המצ

 ימיכ התע הל םידקמש ןיממ
 כתוכ אהיש :ןיסטיא
 יכהלו יל אסכיתשכ התביתכב
 אמש הליזג :ולקימ
 ךכלו יה תיעט ישודיק ולמאי
 ןיספית ןישודיק ואגמני ורזח
 אכיא •יול תרתומו התימאכ
 **לי ןישודיק תרזחהב עמשד

 ןישודיק בליה טגב אהב עמש



 חכר ארתפ אבכ יע שת קרפ תשש יס

 ,","ל היליענ יא ותתת&ל אכ אלי לשא וניכשיש אשנשכ ריעכ הול (יתוניכשיש ריזחהל יילעש יתיא אתמכ לוה
 ־ ,תחל םע חומשל אבל לוק ןיעיתפת וילש ו עלב אנלןשא לכנע גיז רחא שרקכ ןילוחש אלכט ליק :ןיד תיכב

 אהד האר דע םלשמ אה-ח יחולש לכא :ליזאו שרגחדכ הילע היל תיא זיתיעיזי יעדיא אלדתי יעודואל היל איעביא
 תיא ותניכשוש יתדח חיתפ יזוז וכליה לכיא היל אחז׳יכ אזוז דע יתע לכא אל ירשש ותליכא יתד תוכנל ןירג יאדי
 " היפככ יתייא אזזז דע יסרגד

 1רק עשש אהימיר .די1!איעביא אתשכ הוה
 ירק עשש ^1י אתימיר היל יעכא א^יבט
 !־־ויערוא א1)היעורואיר !רייד יעכא אידענ
 המב רעו םירשמ ימוידשיייר חיא תסוערח

 ><תא אזוז רע זי~!נננ ינכ וגהנ ייבא רסא
 םירשש עברא דעי היסרככ ־יירבא הי3בב
 היתוכישחכ יגיא שיניא ךיריאו ןאכמ גלפ
 הושעיר שקבו יבמופב ופע שע ןנבר ונח
 ךמע השעא יבמופב ו1ר רכור ^וכי הענצב
 הרו,—סב ושע חשע ישוע תישעש ךרדב
 רשויל *וובי חנפיראכ ושע תושע׳ד שקבו
 ז־דישעש ךרדכ ךשע השעא הלותבב ול

 ן—יושעל שקבו ז־רינשנ וסע השע יטע
 ול יסויר ילובי הנושארכ

 ןרויעעיר שקבו תחאכ ומע השע ךפע השעא היחא תשא אשנתשכיו
 ימע !־רישעש ךירכ ךפע השעא תחאכ ויל רשויו לוכי םיתשב וטע
 ריתע !־רויגה לענ אוה הז יבכופ ריתע ןיסבנ ריתע ןנבר ונה
 לענ והז ס ננ ריתע השכ ריתע ירופרפ ירעב והז עוקת ריתע סיעי־ס
 יאפ בר יפא ארי!יבר רמא ארכג איטח ירשיל ןיכירצ ילכה תועומש
 הז רישז-ר ההשמ בל בוטו רושירת ידעב חז םיער ינע ימי 1לב ביתכר
 אברד ׳םשמ השרשמ בר רכאד ונייהו אכפיא רמא אבר הגשמ 1?ענ
 םינגא עיסכ םב ןכסי םיצע עקוב ןהב בצעי םינבא עיסמ ביתכד יאפ
 דזמידת־י יידעב וייא םנ ןכסי םיצע עקיב הגשמ יייענ וידא ןהכ בצעי

 בל בוטו הער הש^-ז ויד שיש .דז שכ עיר ינע ימי ילכ רשא אניגח יבר
 סיער ינע יפי לב רמא יאנייבר הכומ השא ויל שיש הז רימת התשמ
 לכ רבא ןנחוי יבר הפי ותעדש הז רימת התשמ ביל בוטו סינ־סיא הז

 חז ריבה התשפ ביר בוטו ןמחר הז םכיער י נע ימי

 שקבו תחאב ומע השע
 םיתשכ ומע׳ושעל
 םיסנ יתשכ וצ ערפ ש שוריפ

 וז אסיל הגורס יגח תחא לככ
 ינא תחאב רמול לוכי יז רקא
 *ימע ׳ישעס ךרדכ ךחע השוע
 חקגי רירהו 'יתשכ חרסא אצו
 ןכשרגדלת שריפ יכדרמ רכ
 תוככשושב ומע השוע הפוקכ
 ותע שעיצ שקכו םישנ יתשכ
 ש ול רמול לוכי תחא השאב
 ךל׳יכא תרקא השא אשתשכ
 לכה ךל ןתא אל)'ריפ סיתשכ
 סרינ והימו השאהתאזב
 ןיירפדכ ריפש יתא םירפסה

 תוגוצכס

 תיב ומכונטבב היסנכ ילכא
 :היסרככ ימכיא תיסיכה

 עברא בייחתנ םא עברא דע
 סלשמ :ותמיבשושמ םיזוז
 העברא איבמל ןויכד אג!פ
 3 דע תוירב וליכאהל ןיליגד
 תיתפי לכא אלד ןויכו סדוז׳ב

 :עבראה ןמ םינש
 בושח'והש המ יפל׳יתמישחכ
 תיכישק ןילינרו הכרה איבמו
 ותחפי םיכרעמ ינימב ודככל
 המ יפכ ןתיכיבשוש יתדמ ול
 ותע השע :לכוא היהס

 תסריפח חמש יולגב יבמופב
 השאאוה סג אשנו רזחש הזו
 תיעיגנכ ותפוק 'ישעל שקיב
 0 וא אוה דמש תעש יפל וא

 וניאו ותדועס סגמבל הגורס
 :ןילכוא תיברהלששוז*

 € ךמע השוע ינא יבמופב #

 ומכ ןפח יגא הריתי החמשב
 ׳עמד גה לכ ןכו ךל ית*שע0
 תרחא השא אשתשכל :ליזאו
 0 הממ רתייךחמשא אל
 החמשב ץפח יניאש ינתחמשס
 ריתע ןנבר ונת :הריתי
 סימרכו׳זדשח רישע ןיסכיכב
 סגו תיירבל םיארנה םיתיזו

 ןוגכ יולגה רשיע יבמופ ׳יתע
 ןהב ןיעדוי לכהש תימהב בוד
 לככ'רודש הדגא לעכ והז ;
 תואתשמ ת'בב סיכ דכ סוקס
 לכהו סיביט םימיב שרודש
 לוק ול שיו תומשל' ןיפסאג
 ךותמש ונעימשהל אכו החכזי
 •> ןויע תיכירנ תודגא ןיאש

 : םוקמ לכב שורדל לוכי
 ןהב רכתמייו הברה םיתב ול שיש ןישרפמ שי עיקת רדיע :תועכטמ ינימב דימת רכתשמש ינחלוש זיעליס ריתע
 (יא׳כמ ויה ׳ססמנ איה ריע ןמשל אפלא עוקת׳יחנמכ ןנירמאדכ הארנ ילו ולהא קאעקת בקעי םש לע יכה י רקימו רידת

 >ב1טמה ראשכ הכרה םיחפט ולופליפב רידת םוי םוי חדומש סש לע לופליפהתא ןמסל)תועבטמל המידו ותנמל ומש
 האוגזי^ומ דודמה רבדב ריתע ןחשמ ישניא ןנימגרתמ תולמ ישנא חשמ ריתע : עוקתמ ןיאיבמש ןתשה םימעטו

 )>0כ יתע ימכ ונייהו רכתשיו הנרכמי זא הריכמ תע עיגתשכלו רגואל התוא ןוכיממ אלא רידת הכ ןידכתשמ ןיאש
 עי*יפב)>\יארומאה תרמיחו תינלה עדויש תועימש לעב והזו :רגואל ןיסינכמש רבד ייתורנואב סיתק ילמע טומכ

 ץלימ)ןי^ דימלתה אנ סאש דומלתה רקיע יהזו תותיירכו תויכשמ יגו רעו דומלת תייגוס אתמנימשהלגי הארוה תע
 י אב ׳י ג תויוזה ץרתל)תוכלה ןויכל ותגע תיממש דומלת לעב הז : םלוע ילבמ םיאנתה ןכירחאדכ הכשמ ךותח הכלה
 )זע טיא )(׳ לע יז תיקליחשכ יכ סגי םתנשמ ך ותק הכלה תידוהל לוכי וניאש הנשמ לעכ הז םיער יכע ימי לי אכפיא רתא

 , >( השעמל הכנל תורוה) קכ ודיב שד םהימעטב יקבו םרקיע לע תוינשמ עדויש דומלתה לעב הז בל ביטו ץיתל
 ; 1>דוי וניאו ןהימעטב השקתמה רעג אלא ול ןיחו סויה לכ תויכשמ הגושש הנשמ לעכ הז הנלכאת ןובגעב ןושל בגעי

 1; * ןהמ הגאנש רמולכ תנכוס ךלמל יהתו ומכ תומימח ןושל ןכסי



 4858*3** ארחב אבב יעישה קרפ תפש ימ ,*^£37*

 •ושנ ךילפיל סזש ול קיזמ וניאד לכה לבוסש הפ' : האור א!הש הכממ רבד לכב סאמנ ובלו הצק יתעדש ימ סינטסיא ד

 ןיא׳ילבל יושעה תוכובס
 4 אה)ן יבגל

 המע איבתש ןיבורמ קתד
 ילה הלעכ תיכצ היבא מטל
 ף ןדשע ןיא ונייה ןיבננ ולמ
 ןייושע וכייה !'טעומו תולכל
 צבא ןניעב תיטעומבו תילגל
 ימכ תילבב גליע א סיגו רמכ

 איעביא ;ןיבגנ ןיא

 יפי 1דב רני4 יול ןנ עשוהי יברו ירמא הז
 בל בוטו י־־ררצק ותערש הז םכיער םינע
 םר רבאו הנהר ותערש הז רימה החשמ
 אכיא אהו םיער ינע יפי לכ יול ןב עשוהי
 רפאו לאוכשרכ סינוט םיפיו חוהכש
 רפסנ בחב ילור תליחת ההו יוגש אופש
 רגוא אריס ק םיער ינע יפי רכ אריסק
 הבינג רגמפ וגג סיננ לפשנ חול״ל ףא

 'ינהכ :םימרכל וכרכ רפעכ וכרב סי־יה םורב וגג1?
 תורועה םש לבאו הנפ חאפ בש חלש ויפח תיכל תונולכס חלושה
 ןיבגנ ולא ירה ;חח חרועס םש לבא אל ןיבגנ וניא רנירב וליפא ןתה
 (ינגנ ול."* ירה הלענ ז־ייבל הסע ורזחיש (ינורמ ן־רונאבס חייש

 סנ :ןיכגנ ןיא תיבא תינב קכ שמתשתש ןיטעומ חינולכס
 ו-ומ ןנה רניר אטישפ אל רנירכ תוחפ לנא רניר אקור אנר רסא
 אתליסר חרוא רניד ינתקד יאהו ינידס תוהפ וליפאד ןידה אוה אסיהד

 ןנה םש יאמ והולש ןנח אוה יאפ ההש ןנח לכא ןל עמשמ אק ינחק
 םכראב השעמ לאומש רסא הדוהי בר רמאי עסש אח יאמ ול רנש
 לשו ימש ידכ-לשו ןיי ירכ לש ז־־וונרק האמ ויגח חינל רגשש דלא
 לע םעו ךלהו ותהמשב בכרו תלמ ילב לשו בהז ילב לשו ףסכ ילס
 ינר הלעה הכלה וזו חפו התשו ןיסח לש םוב ואיצוהו וימח תיב תה3
 חולביל ןיושעה 'ונולכס ורמאו אשואל סיככח ינפל הריבח דש..אחא
 תעכש החש וליפי"!הנימ עמש ןיכגנ תולכל ןייישע ן יאשד ן׳כננ ץא
 ז־ריל יקחש אלר ןל אמיל ןאכ ישא בר רכא רנידמ תוח^פא הנימ
 אפלר ול חנש וליפא הניכ תעפש'!׳קשאו יורז אפלא איושד תילגרמ

 איעביא ימר וימח תיכב ויפח תיב חתפ לכ

 קומי לבש ינע ימכ ק:.י תסינ
 ןיבשכ י ביוח תפ ילפית ליחה
 תליחת *יסיג יכה רשבלכיא
 תילחצ ליחתמ ךכ ךיתמ יליח

 : ןייעמ ילוח דכרגלתיאי
 המ!ש אריס ןב רפסב ביתכ
 לכא םיער ינע ימי לכ בתכ
 התממ יל שיקישכ תילילב
 תילילה ןא רחיא אליס ןבו
 סיגג לפסכ יכ החינמ יל ןיא

 סחב ידריט ןלד אצמנו יגג
 סימ רבל ימיכ רפעמ *• רירגס
 ומרכל איבהש הפשאו לבז
 איהש סילקא םימרכל ךפשנ
 םיעלסכו סירהב עוער׳יקמב
 לעיכ וב ן׳פק 'יסע ןיאש יקמל
 סילי&ע לש םימרכב הטמל
 תיני ןורדמו ביט סיקמכ סה0
 קלושה 'ינתמ ;ןהב ׳וסעל
 רתאל סינתק גהנמ תיכילבס
 ןייבל קלוס תוחמל יסידיק
 ןיטיסכת וקשח דיבכלויחח
 'ןמס ידכו ןיי ילכו'ירט ינימו
 סניא המע סש לכיא םימעפו
 התמס זא איה תמ סאסיננכ
 הסרגל׳צמו וב רזחפ יא איה
 ה|0/ לכאש תביח תמקממ
 ןיוכמכיס לחמ קמע חמשו

 ןיא לכאתילביל ןיי)שע ה
 יפלע ףא ילדה תוצבלןיישע
 אינתדכ ןהחעהתשו לכאמ
 *41 סתס תינילביסבו אלמגב

 ש גילפמ ןמקל אהד ירייית
 אביס ידכ חלסש תינולבסב
 קינולביסל הלעב תיכצ המע
 היבא יבב סמשתמ ילכ חלשמ
 ואל סאו ןילוחמ קמע לכא סא ןתח תדועסב ן־יילת והכהו תינילבס סתסב אשירד ללכמ ןתח תליכאבפמ 6) ותג?*
 אתרוא אלא ןכל יקליש סא ןיטזע״ל ןידה איהי הלעכ תיבל התע ואוביש ידכ שריפו ןיבורמ תינילבס ח)ת• נ ןיבג יג

 תג : היבא תיבב ןהב שמשתש ידכ ןיטעומו הלעב תיבל הזיע יאביסידכ סרפלו חולשל ליגר סיכור>כ קגא,י.1ימי
 אתליתד אחריא ו ידימ לחמ אל רנידמ תיחפ לכא ןיכגנ ןכיא ןכת רנידכ ןתח תדועס סש לכא (קול אבר ר#1*

 :ומצע איה עמשמד סס לכא סא יכתקד ןכת איה : היסיככ אתא אחז דע ןרמאדכ רנידכ סדא תלי־בא ליעיש יג^רק
 ןיעו יסיס לע התש :וימח תיבל חלסש בר ןיה התמש ךיתח יתחמשב בכרו :יאמ ותיבכ םתדועסן)ל;תח)4 ד4׳ם
 !יכסמב אתיאדכ ירדהנס התלגש תיילג רשעמ תחא איה אשיאד סשל ירדהנס היהשכ אשואכ :ןיאיוסנ *דוק סחא
 :׳ינתמב תי&ירפדכ רנידב ןתח תליעסכ !יליחמ והכהד ןיכנכ ןיא ןיאושינ סלוק תילביל ןידשעה תטילבא ג אנתה ישאר
 ןל אמיל ןאמ*• :אברל ישקתו רנידמ תיחפ יליפא הניח עולש ןניסרנ יכה ףסכו בהז יסישכה ןוגכ תולבע ן״ותע ן׳א£ו
 #והשכ הת5 ירהמ ימנ ורניס וליפא : האיפרל יתיא סיתיש סירשה ךרד ןכש ץמחה םסכ אתירגו^כ זי׳ל׳ןריח^^ד

 תכש ג ןל איעכיא ותימ ול ולגס לכא ימל ויתק תיבב :וימח תט קתפ יכפל יסיס בכור



 ** י ת ן ׳י איתג *יטב יעשת קרפ תמש ימ

 איע3'א

 ,"י! •• ידלי רן>כי 1אצ וימח תיפל חלש ןמכ וחיבשהש חנש רדה יח : תונולבש יריהי אכיה יהמ תינולבש חנ6
 וו% והז־ע ירדה יח תילכיל ןייושע ןיאש ןתוא הרזח תעשב ילב אל סא ידדה אלד ןרמאי תילכיל םייושעה תונולבש אבר
 -*•ותע ינתזי ןייכ אתייתח רה אמלשב ןיבננ ןיא היכא תיכב איהו ןהב שמשתש ןיטעומ תינולבש עמש את •אל

 *רוהיה־תי !יעב ונשיש יע לע <ןח היבא תיכב ןהב שמשתש ינתת אקיסעד אתלית אבה לבא ולביב תחןיוהל תרמתולכיל
 יי " 1 1 י , 1; ןייושע ןיאשכ ינורתל יצון

 תונלבס חכש שירשיש והמ וחיר איעביא
 חיהושרכ ירדה ז־דיריריל והנתיא יאר ןויכ
 י3ננמ וא ירבא יאר ןויב אמלר וא חוכש
 חונש ו־דיריר יתושרב היל ימולש יעב
 ןיושעה תוגולבס אבר יעב וקיח
 הכלה וזו עסש את והכ ולכ אלו .רורבל
 םיטבח ינפל הריבה רש אחא יבר הלעה
 ןיא 'ויבל ןיושעה תונולכס ורבאו אשואכ

 ר!ז—*ל יאמ ןיכגנ תולכל ןיושע ןיאשו ןיכגנ
 ע םש את וידבר אל ולכ אלר בנ לע ףא
 תיבכ 'יהו ןהב שמשתש ן טעומ הונולבס
 אתבכסו אבייכ אכרי סמת ןיכגנ ןיא חינא
 סראכ השעכ בר רכה^ז הדוהי בר רמא
 שדח ןכשו שרה ןי׳ וימח תיבל'גשש רחא
 עמשכ אק יאפ תרצעכ שרח ןחשפ ילכו

 ביאו ן1׳ עפשמ א?ילארשי ץראראתונישח אמיא היעב יאןל
 בר רטא ארוהי בר רמא הנעט היחנעט ןיעט יאר אפיא

 ׳ הב4חל הירחא סנכנו איה הינרהוח והשא ול ורמאש רחא םדאכ
 !ל ביזוי ןמ היל היפא לילגכ חירכ ינא ןונצ חיר ,ךל רפא הקדובל

 וגיוירחורכא .דחכו אכרוח הלע 1יפנ היב אנלבאו וחיריר תונתוכב
 סנכנ אלו ליאוה

 תילניל ייוישעשב וא תילבי!
 ןכיעתשא אתיב ר אלא ןלכו
 אלי תזלכיל ןידשעשכ יליפא
 אתככיסי אכייכ ןוגכ ,":ילכ
 םישנ ירישיקו םיפיעצ ינימ
 יהל ליתמ) טעומ רבד ןה6
 אנש אלי ולב אנש א^ירמגל •
 ןיכישח ןיטי&כתלכא ילכ אל ?
 הטריג יתאצמ :ךליעבית
 יניאש לאננח ועבר ור*פ3 ן
 אכר רמאד אה מלש׳רפסג ;י
 לכא סאש רמולכ רניד אןיווי׳ £
 רניד הושש המ וימח תיבג *
 רנידמ תיזיפ לבא ןיי התשיא .
 שלשיש יהמ קילחא הלעי אל

 יקיתב התלעי תוכילכסב
 האתב תמולכס חלש סא שרינ
 רנידב וימח תיכב לכאי ה*)
 תינולבשה לככיוימח 'יבב
 וכזי רניד ינקב לכאד אמש?
 ןידה אולו תינולכיסה ינת)
 והחיריפ והזו יעיברלו שיל£)
 ש התלעו תינולכיסכ שלשץת
 סילכ ןתשפ ילכו :וקימב
 אתבס :שדת ןתשפ|>
 לשבל תרהממש לארשי ץ יאד
 יאד ־ : תרכעב היתי1£
 ירדה יא הנעט *תנעמ ןי^י

 ןמשו ןיי ןיעטו תינילגק

 ן^^יש ילמ יהל
 (^ימא שריפ
 3כאקוד יתאד יאק אכרד
 ןיל רנידמ רתיי לכא רניד

 ^רןתפ לכא סא רחא אקי
 סמ-זפל הבנתס והמ רנידמ

 ?בג? ליד ינק לכא םא לכאש
 ןמכ שלשתל אנשילו ינתה

 ןי^גלשמ ןיאו ןיאבו ןישלשמ
 ;רמ תיפמב

 ר0^צ"יב אבר התגלת
 1ימש וניכר

 ♦דכש)ינמ הולד ןידה איהד
 רמי^י) ילכד איה אנ

 ♦דיימ אתיירבכ אתלשבד
 זר*׳# אל7 תיכתח אלא ילפב

 ;;)ביכ א תק יתימ אל ילכב
 קגצנ

 חיר^ $כי הכיאש אוה ילומ איל תימתית יתשא ול ורמאש : היל רדהי ךכב יאדכ קזחוה אל תינעב ךל יתמ)*
 *>>:דיקןי־וניא ןית)מ הילע ןאצחנו ןימומהכ ןיאסתנח לע השאה תא שדקתה תיבותככ רידתהב ןכתי אוה רתסבש סופ*
 *שין^ההח ט רתסבש ןימוחב סידומא סירבד התכ סירמוא׳ימכקו דע ס הבותכב אצש אנת [ימוח הב ואנמכו סתס התטס
 דרפה £בב'פחדכ איעכ טנ והימו הבותכ אלכ אנת ןימימ הכ ואנחכי סתס םמ) סתס השדק סאו ןימומה תא יילעלכקו*)
 1 ןר3^זתכתיכ ןישרבמ שיו חירת סא התוסנל ןמנ וקית ךותב ומע אסכו ספ הקדובל הברוחל הירחא סנכנ : רידמה

 דפס ירבד ךיתתש קירת סא התוסנל לילגכ חילמ ינא ןונצ קיר הל רתא השעמ היה לילגל בולקו ןונצ אלו )ןייח
 ף3ד ;3בישת סא תעדל ןונצ חיר הל רמא ךכל ותע היה תבתיכש שרפמל אכסיללו רחא ןקיח ךותבש ןובבה לעו חייה
 )כו*בי ןיהוממ 1ל0 יחיריד תבתוכמ ןל ביהי ןאח קוחש ךרד היל הרחא 1 ןונצ חיר אלו קירמ ינא תבתוכ קיר להמ
 ה^קכ&הניבהש יפלו הז תא הז ןקתמו קותמ הזו דח הזש ןונצה סע סירמת לוכאל ןכרד היה ןכש דח אוהש ןונצה י>ג>
 ;זיירי וס* אלי הקירמ ינא וחיריד תיכתיכ הרמא תבתוכ ומע לטנש ןכילמאד חכשיללו ךכ קזחש ך לד יתביסה ןווביזיצ
 ^מאש־יי) ?ציר היהו ןיד תיב ינפל לעבה אבו התימו הבריק הילע הצפנ :תוכתינ ונייהו םירמתה ריפ תארקנ
 וביפ׳יגד^א .השרוי הכיא ךכ ךיתב לתמו השרגלו הקדיבל אלא הילע אבל המע סמכ אלו ליאוה סיחכח ורחא,*ותשא
 ס?ז0 הנ תירי חנ הפיחנ תסמה םדוק ןיסו ליח יזליע הי;ע ויב וניעזיד ינ תריהב חנו הסיראכ הל יקיחו רנזויגי ס^כ הל תייי אל הפיחל תסמה סליק ןישוריא ימיב הילע אב וליפאד יל אריהכ אלו הסיראכ הל יקימו טג*׳
 )עבתיתש*׳^ ןל אקכמכ הפוק) סנכיתש דע ותשא תא שרוי לעבה ןיאד השרוי וניא התמ מ ןנוא אג הסורא יתס/י ימא

 ורפוכי 1)יפלג'אכה)הנ״ימקומ האישנב ך בליה הפיחל הסמנש רחאל ונייהד התיא שרינ יתחפשממ וילא בורקה גראנוי
 ךן^3ו ,סומ תלעב הכאנתי סא הכישרגל יתעדג היהד ןויכד השרוי וניא התמ הקדובל הירקא סמנו ליאו? סקכזי

 /כי^3וןנ ?שקבל ותעדכ שיש הטטק ךותחו ותשא התלש יחש ןניעמש אכהמו השוריכ הכוז וניא וסייפתכש סרוקהו דכ
 ביתיו •* תמיפ לעבל ךיא בוש השרגל ויניע ןתנשמ ןיטיג תכסמכ ןנילמאדכ השרמ



 ארחב אכנ יעישה קרפ תמש ימ 46%
 בקעי וניכר שריפ הקדיכל הברוחל הירתא סענ

 ןאל סא)תיכרתות איה סא׳נארל)יריית אצ׳סמאגד
 סמנ אל)ליאיה׳ימכח ןרמאי הנאשי תיביתית הניא סא)

 התמי.סא ןכל)סמכ ןיאיפיכ סהל אל)הקדמל אלא הירמא
 סמנ אל סא לכא ה;םרי אצ
 השרמ היה הקרמל הירחא
 רמאדכ גצש הכריחשןלגכו

 םליעל הדעכ קרפ תטיתכב
 רנק )ל היה באה תגפרב איה
 תשרוי ימע הסמני ךרדה
 שריפ:)ןיאישיכל הידיל רנ/לד
 אלא תינרתזתהתיה אלהו
 ס למכ לקיתב;ןיה תיב/מכ
 ןמהש עדגי המיה לא הרמאש
 כ יהי ןאמ הלתא ןכל)היה

 ןלננה סע לוכאל ')יתיכמ ןל
 האשנש שריפ לאזמש ןכיברו
 היהש ת־גרתית תאנחכ)רגכ
 אישק זהימ) השרגל יתעדכ
 ליאמ רתימל היל היה אצד

 הקדיכל אלא הירתא סכככ אלו
 ליאיה רחימל היל הגה אלא

 התל הקרמל הירחא סנכיו
 ךה קנח לא ?תש מיכ ר שריפש.
 השרגל ןתעדב היה סאש׳כהד
 הייאר )אל תיריפ זל ןיא ביס
 ש לאלירהסתישירכדכ איה

 ן־טינד׳יההממיהתיה האישנ
 יבר ןיכ אהד היאר ןיא ימכ

 יניש קר:ד שיקל שיר)ןכתת
 יכה )הל אריכס חל ןרנינד
 תחיפ ןיאיגימ ןנתמ רצ׳4*
 שיקל שירלז הביתכ תג***
 שרפתד יאתל) הניתנ ת1>6*
 אכיאד שיקל שירל יצ תי/ל• "ד
 ירמ ןמרל ןיעמש יכ ־י ןס
 תעש דע הביתכ תעשמ ינמ
 יתשת) אצכימ , : המיתח
 ונייהו ירהזמ הר4י ירדה אל
 ירהומ ינימ ירת^ תיעלכס

 :ליעל סגש ר שירפד ^
 רתפ לד אד אנת ן&ד
 ע נ'מ אנלמזא׳
 סירכדב אתלימ ןה אכייש יא

 ב׳פכ) סירכד סניאכלבס
 יבל ;הביתנראה׳ישודיקד

 חרניא החפ הקדובל א^א הירחא סנכנ
 שמתשתש ןיטעומ תוגוידבס :חשרוי
 אב□ ןינר ביתי :יוכו קיבא תיבכ ןהכ
 ההכש ןיב רמאקו ביתיו אפפ ברר היסק
 ז־רונו^בס ן>4וה ררה אוה חמש ןיבו איה
 י־־־־רכ אררה ררה איר התשמו לכאמ ירדה
 בר רפא אקריר אשיכ וליפא ארדה יחיא
 ימד ןתדל ןימשו עשוהי ברר הירכ אנוה
 זיח זוז לב לוס רשב יפד המכו לוזב רשב

 'יגחמ :יקגד עברא היל ןניבשח
 שכיוחאל ויסכנ לכ בתכש ערפ ביכש
 אל תמייק ותנתמ אוהש לב עקרק ריישו
 ז־רפ״ק ותנתמ ןיא אוהש לב עקרק רייש
 ביכש רפוא אוח ערכ ביכש הכ בחב אד .
 איבהל ךירצ היה'ירכ ןירפוא ןהו חיה ערמ
 ריה^כ יבר ירבד ערפ ביבש היהש היאר
 וילע וריכהב איצומה םירמוא םימכחו
 ןנילזאר אנה ןאמ םג :היארה
 ןועמש יכר ןפהג בר רמא אנדפוא רתכ
 ונכ ןלזיידש ירה אינחד איה איסגמ ןכ
 בתכו רפעו ונב תפש עפשו םיה חגירגל
 והנחמ וגב אב ךכ רחאו רחאל ויסכנ לב
 ןי?־־^ רמוא >4יםנפ ןכ ןיעמש ינר הגת□

 ונבש ערוי היה אלמלאש הנתמ ותנתמ
 ר רמא חשש בר ןבתוכ היה אל םייק

 וליא לכ רדלו איה התמש ןיב א!ה תמש ןיפ דחאקו ביתיו
 תולכיל ץיישפ ןיאש 'ונילכש ןנגכ ירדה תמילגס לל שרגמו

 ירדל אל זיזיח יכב חלשש איתשמ)אצכנא לכא סתס חלשש
 ץיוסמ ינייהד רנידב ס0ןתח תליעסח לכא לכא אמתסמ
 6יכתלכ יליחמ ךכליה תילביצ
 ןיכמ לע שריפ סא לבא ליעל
 אנש אל הירדה יל )רזחיש
 אנש אל) ןיכלרמ תינילכס
 ס שרפמלכ ןיטעומתמזלכס
 4 *יב ארדל יא לבא ,יכתחב
 *ג אקריד אשיכ )ליפא יהיא
 לבא קרי לש הדמא אלדה
 ןנירמאדכ ילדה אל ןיפידיק

 'וג )רמאי אמש הריזנ ליעצ
 ורזחישכ ליזב שבה ןהל ןימשו
 םליכאהש הקשמ) לכוא )צ
 סרפמדכ ליזב זמזסי סקשהו
 תמלח שילש תימעל הימקל

 ןיליזחח לכ ןימש הז ׳יינעכס
 אלש הל׳קתח !,לכאנה ןילכוא

 עדיי היה יליאש היזח תעדל
 לכ)א היה אל ריזחהל ןילנש
 ריזחמ אהדי ליזב )ה־חי לנשזל
 *ותמ׳לכאיבג ורחאימנ יכה)
 תינהנש הח החלשמ הכח לה
 יריעש יחד יא ליזב לימע ימד
 םהיכא סלצ׳ינה יכג ןפו צוז3
 סגלכא) הנטקש הל)אש הרפ
 אכהמי לוזב רשכ ימל מצשק
 לכ ונייהד לנזב לכל ןכיטשע
 <1 אחז לכ שילש רסח סימדה
 'עכלאבגעולשל׳ירמאייכפח
 לכאיהל ת.לעמ העבלא יקנל

 •4יעמ 00 ירהש ;ןנ ד יק ו ד יקנח ינש
 ; העמ איה אקנדג רנ ל ןסב

 בתכש ערמ בטש 'ינעמ
 ןידה א)הז סירחאל ),סכנ לכ

 הבותכ• אלב ויפ צע קל ח סא
 איכתדב ינולפל ייסכנ רמאש
 ביכז/היהש סידע היהש ןמכ) הירבד תאימכק ומי־קו התמשצכןר י;פ לש ןמאב ןמקל
 ןמקל׳ידמאדכ ה־יסרעב ימי) רינ ק דכ ־טנבככפ נא וז הנקמ ןתנ )א בתכשכ ערק
 ביכש תכתמל הנתמ )תנתמ ;׳רתמ שריפחה רועישכ ןהש לכ עקרק רייש :ארמגב
 ארמגכ;ןחקל ןכיקספלכ ןילק הב ביתכש ןמכי רזיח יניא ייליחס דמע סא קנקחכ ערק
 אל תנקמל התימ תמחמ הינמל געףא ןיינק יעכ תנקסבערח ביכש תנתמ אתכליהו

 \ תגאדמ תתתת)ליאיה היכית ייקד בג לע ףא רזיח רתע סא לכא תימל ןיינק יעב
 ךכליה*אירב תנתמכ איה ירק ימנעל ריישי ליאיה הנתמ יתכתח *.)ז הנתת היינ התיק
 לנעקרק רייס אל ;ןתנ התימ תגאדמ אלש תמייק יתכתח תח ןיכ וילתמ דמ>ע ןיכ
 סייק/" אל תזחי אל סאש תעל ןתנ התימ תמחמש ׳ירבדה ןיארכש ידימ ינק יליפא רזיח דמע סא הנתמ )תכתח ן יא להת
 לכא תרבל ןרטנדבערכ תימי )יליחמ דימעי סאש היל ביהי יכהד תעדא )אלד׳ירמא)ידהס ןכא ידימ רייש אצדמו הנתמ
 סא יאיר סירקאצ ייסכנ לכ בתכש מ*0 ןמחנ בר תא׳מגכ חכזמלכ רייש אל ןי׳ב רייע ןיב הנתמ )תנתמ אהימתמ סא
 ןטייסכ ערמ ביכש ילכדדידימ רייש אלל אכיה ותתימ רחאל םיסכנה לכ ונק ידימ ונק אל׳יפאמכ ןלכ ונק תמק יתמכ
 התימ י ימד ריכזה אצ)התימ תמתח ?ינ אלו סתס )*סכנ צכ בתכש ערמ ביכש אקוודו ׳ןיגב עח אייעטו ימד ןיריסי׳כו

 תמית ל\ כ0 ט אל ךא סכ תמש׳מששכ םירחאל ייסכנ לכ תכל דמעי :":תתה סי קתי אל)יל ריזמת דומעי סא)הנמייה
 ־ קתינתמליתעד ןדמוא לתב ןניצזא אנ ד ונכ תתימכ הלתי יפ אלש ירחא הנתמ יתכתח :ןתכ סתס אלא השיע אי המבי

 . י3ותמ ל )/יש עדגי היה וליאש הועעד קידמאל הכתיל ■תנתמ ןיא רייש אצד אכיהינתקל איה איסנק ןכ ןיעמה יבר
 ;1 . .אנמה .)יסכנ לכ ןתונ היה אצ ה?



 *י־ !ז .

 יעישת ?|ן !.

 רסמו ן1זןיה ?!)מ)זיי 113״זי> ?יזי "יו׳£
 ךל י) !דיי״ו^^^י^״ייףי׳
 ת1-;-!(י 1י:>3יה,רה גיןזזי;מכ 'ייגיזי >ד0עי1)3ו
 ימיו :3דוי.י,י6ליח״!2מי׳יימגלי״ק׳3

 ^6ה/)יגזימו י "י

 **ר 27 *$0* ארחב אככ

 4|*קומעו>מנ כ7מה
 ולחמו רוחו וריבחאז בוה רטש רניוויה !"ייע ־יכך •*ן*ך

 לאומש הדומ לחומ שרוי יפאוימחס
 לוכי וניאד □ש הנהכב ונתנסאג^׳'ךיייחמ!,-יויד).'יימ
 ושט'חיירואו אפלשב תרפא יא ולחומל יעי״״ימיי״ף.^"7
 *״ 1"*,"־יי*־" 3־״5־כ

 יי״״״.ןו355ילמ!גמןמו
 ישא ברל סרער היר£ב7 זגמיקמימי 3 ח7
 הילת לס שרוי 901: " 0רוחב •ב 6*>> קייעה!
 רסמנש המכ^)לתק3 ״׳1037
 סממה םלקמב 7יק׳3/בז31*1!)*הקש ע
 היב אנירקז ה^^זיבגי׳ש ק10 0)ן0 רוייי י*
 לאומש הדזקז :*3וזימ)ןב* ן קי}*ןה0)תו)דבע
 קליקס ןמכ^רמבדמ^ו״^^מה^יג"^
 יתכיא יצקמב ח^קדגי ו*>קי1י^ניז<7״מב3כ
 הזמל ידג ץ נןי^ייחב עויקמ7 ץרמ קק 033

 י׳קספלכ איה 0[>)יכק>9 ©^ן־/זי דמע ״0 והימו
 ימד ןי ריסמכ)ןיבוטב 0377/קן^ ס׳;כ׳07 ק׳יק)

 הנשמ) :ליזימ}^־י?ה ןי0/ 0ידע3תמנ*'.ויי£ו

 וניכל׳יפ יכ ליחמ )לחמ/ זח)חיכחל בזח רטס ' רכומה
 ךירנ לחומ היה יתרגד אכיד ןיאדד ןאמלד (תמש
 א !י ךיזחהל׳ירצ ןיא יר רמזא) )ל ןחכש המ ויקיצל ריזחהל

 רמאדמ׳כדל היארו רטס לכ אלו תוחוקלה זב זנתצש׳זעמ
 ׳יכתד אה אלא לכותה קרפכ
 אל הלענכ הלכתש איה ןכז
 אל יאמאי קביתככ הדיספה
 התבותכל הל ןמזת הדיספה
 ייאהד האגה תכוטכ הלעבל

 לעב יכנ הל הלתמ יאד הלבק
 יברכ הל יקימו אדיפק אכיל
 לעכ יכנ אקוד עמשמו ריאמ •י "
 מ רוכמל לכות אל יכירויא יכנל לבא רוכמל הלוכי

 ריאמ 'רל הנלחמת ךאיהו הלענל הנלחמת ק אנמנ יאה
 ןאחל ׳יפא'רנ כ ע ימרגל אניד רחאק חגלב היל תיאד
 םלשל הל שיש ןיינעל אקזד ינייה ימרגד אכיד היל תיאד

 "תדסכהס״ניתכה יחד לכ אל) ז תוחוקלה הכ ונתנש המ
 יכנמ יתרבד אניד ןיאדד ןאמ אמק לזוגהב רמאד אהו
 לע תיכה עב ןכו וריכת לש ויתויטס ירוש יכג׳ילעח׳רטס
 ירהש אילעמ ארפס טקנ אקיד ואל לאימסד אירצמ ךכ
 עקנד סישמ אל ח ןיחקולה הכ ונתנש המ א •נ !י ריזחת אל

 ד}*.^ ׳רטס יכה רתב טקנ ךנימ יאלק אמלעב אלייכ םתה ליעל
 •^ 'א רתב לזממ היל תיאד ןתתנ ברמ היאר לועו אילעמ

 אתא׳ילכקל אייכא ייחאד ארבנ אוהה יבג ימרגד אכיד
 סיתטירח׳א תיכה״פב ילאו׳וכ היב יח ןמחנ ברל הימקל

 )}ל♦)

 י>כ3^1

 /7;-יע׳£
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 היתמייק ח תיכה פכ ינויז י-׳ י־1־־■" ן1^־׳״ ״־״ן-
 השיגיאו האכה תבוטב התבותכל אתציבז ןמחנ ברד

 היסמ] רדהז המא יבגל התבותכל׳יצחמילו ליזיתד הל אמיל ןאת ןמחנ בר רמא׳יכ ה3 ׳עבקו #9ן>ג#9*4**0
 ,^י לכ ול ריזחהל הכירצכ א)יתרגד אכיד א רתכ לזמהכ היל תיא היפוג והיא 031,. תחךקהגי^יע״מבקל!?
 ץ׳ י י'*׳ " >/ __ ^>.1__*1  —

 ה3זי;י
 0הו

 ן4כ׳ד ץן*דד
 0בי7
 *יה)

 ס -׳4׳ /ג׳ש ^;׳4׳ ״׳'1׳ • - / , . : ׳יי * ./% *׳־"״" .י״י-^ ^׳ב^רעל
 אתש יכ׳וקדל שי והימו ליחתי סא לכה ייחתי ליעל בייחתיש ימימל היל הזה יכ*רחאל בית^קימז 0*ת*ו7-3ןיח7
 ^ הממ היאל דיגיו רתיי ךכב היתעד אכתס אל ךכלו הלחמש ץןעוי^1מנ1^וב ן4ה*ה
 אלא׳כתנ אל)ןסיכב ןתיל הבתכ *תש שוחילו לעכג״יזקיידומ שאהש ןמזכ רכוס אצמייבג תעינמ אבכך-ףןמ8ד

 ׳)חוקל׳רטימל יתאו'ןסיכב ביתנל רפוסל היל קיפתו ירשת דע ןיסיכח האנה תבוטב התבנקכל אתנעס/י^תיני

 .י*7ק)
 3ן*;מ*

 ך׳ר^ ״(<)
 י

 ת3עב>

 ח עכ יפד והימ ר יפש ההנ היחר הנממ חיבהנ דוע טינוכי לב"^ תע ךח ליפב יעול הזה ימרוד חניד ןיי׳7 .מ
 ק אז׳שירגמ ךרפימל״צמ ייה אלי סב ריפש יתכ רקיע אוה ןכו ריפש יתא הנה יכה שקיחל אכיצ השוריב71יבכל

 שוחינ יוכ בוח רטש רכומה רמאד לאומשל אהל אתיא תש אעיצמ אכצד ק פב רגי^ןיד! 1 _ 'ז־י •דו׳ד *וו־ו(׳. ררוויורי!ן׳רוורזינד אה1!! אמיח חיזג אווי^ור 1ר׳5ר־ן ^
 - —ירשתדן^ג^ ו לעאדכ הדיכ ודיד לוחמל הלוכי הניא זאש הנעבצ התפינכהו הכלה)ילשת דכ ־מג^ג ;

 אצא :לעכ הל ןיאש ןיעדזיס יריימד ן

 אמליד
 בתטהכ

 הבקנ
 ךירני

 ןת ל
 ן0;ץי^3 רמזל



 '-־*ו
 ־־׳'־־"'־־־׳'י""־ •

 ;־־׳ "י־ •

 4*״

 ימ 0

 אצא

 קרפ תבע

 ןיאש בקעי יבל 'ריפש המ ')כ רית לשכ הכיא
 הריתה ןח לח בלח רסש רכמל ןאכמ קיניהל
 ,אש ערמ ^ בטש :׳יפסהתא רכימה׳פב ליעל יצשריפ
 םילכ חא אל הז לקד תחיפ ינינפ לכאי האיגביילפ רידי

 ׳תלימ ןמחנ כ ר רבסל'ימימל
 ל ליכי יגיאש׳ירגכ׳תילד
 ןיאש רבדל "רידה תמקהל
 לקדה תחיפ) איה שממ יב

 אלש רבד הנקמ םדא ןיאד

 ווק^כיאשע;איה53לדמאגא הרותית הגצא ינשמי
 מ^מתמקגכך>וזי׳>>)ןדמאלכ יתעד מיט זשמ

 סולפ רמא אל ק^קד ןלפלכאי הז 'יבב יכילפ רידי
 דאץא׳ומ1ק7,קור׳פו הטינקהל שממ הב ןיא ה ליד קש
 ־י)יע] אב א)קב7 הנקמ
 4 ״ י

 ערמ בטש :םליעל אב
 נ'עא יכילפל יתיאילה רמאש
 ןיאש ןטקב אירבב אתיכד
 לטיד יהכ) ןיעב האילה
 'יסרג יא עקרק בגא תמקהל

 ןייכ תמ אפפברדמ קישמ
 אנד ןיכקב אירבב אתילד׳
 םע רתא רבד תמקהל ינמ
 אירבב תיא בישת אל האילה
 ליכי ןכ ימכ תיב תריד אהד
 תמיפי תיבה ידי לע 'ייקהל
 יל הנקיש לקדה ידי לע לקל
 לקדהי׳נשךבי ךכ יב״ידל׳ינ^
 הנש ךכי ךכ ייתיריפ לסאל
 יתיכקהל לכייש ןניעב אלא
 יהינקח ערמ טשש הז ןינעב
 יתיכקהל אירב לציי חיבידב

 ) הרטמכ יא ןיפילח ןיכקב

 שריי) ליאיה ינשמי ןיעכ כיא יצ ריכמל ליכי ןיא הא1לה*
 תריד ימכ שריישרייד געאי השיריכ מ״ש תנתמי השריי

 דמעמכ ימכ יא לקדה)תיבה סג שרייש יפל ינייה תיבה
 ירבב תיא׳ישח אל קרקבגא׳ייקהל לכי״ש ?מלבא ן/ישלש
 לקדהי'יבה בגא׳יכקהל ליכי לקד תחיפי תיב'ריד אהד
 ןמקל חכימדכ׳אדיהכ־׳ירבכ אתיא אחיל יצ •אמיתירפדכ
 יצ" רני רגכ יכתקדח מ" שד םעט אלב הנק הדיהש ת שד
 ת שכ איהש ןיעב'׳תילד ןייכ אירבב אתיא בישת אל אהד
 רמ׳מל יעב אלי השריי שר>ד ליאיה הייכקי הנתמ השלב
 ביכשל תכ שי השרי י שרייש ןמכ אלא ׳ירבב תיאד םעטמ
 לעד עדתי שליט מ׳ש תנתמד ןיייה יתישרכד ןתיצ ערמ
 רייי ,יאיה אירבכ אתיא טקנ אל שריי)ליאיהד הז סעט

 קשנש מעמב אירבב אתיא טקנ ןתשלש דמעמ לעי׳שריי
 >>ל רכ ןיאי לאננח יניכ ר'יפבי םירפסה לכב בתכש ימכ

 / מאולערמ ביכש : הילמ תאדיהל ןידקפ תיאדיה ,יב
 ?ו-מורז־•, ורי...,■, < 1

 טא אירב בקנסד ןויבו
 )׳צנליגקאלרדיקץרקב

 )קד קנב ןפק.־י11 הנקזי
 ;רודל.קיב#ומו־וי1*י

 טק אל •ויכ מתתין׳^י
 א׳יבב הקילל■ אח)׳>ינו

 ןי^עלמי בטזב?^
 ^א׳־ובה ןמ> רוונת*נ£

 וניא ^ יאסא איה ןנברד תרמא יא א*לא
 לשכואש^והרוהלש גיא לוחפ4 לובי
 אש מ ש ןפחנ בר רפא הבר דמאהרוה
 לקד וריפ ינולפ לכאי הז היכב ינולפ רודי
 הז תיב ונח ־ופאיש רע םולב רסא אל הז
 לב*יו ינולפל הז לקד ונחוב רוריחלפל

 י **תלמ ןמהג בר רנסר ארכיפל ויהודיפ
 ץנקסוקמפו^ריגנ^ - /!רבב אתיירד פ שב אתיא אירבב אחיאר

 ־ י2א "י ר0א אהי 3>ימ **)כ י״י*ל
 וי״היי^זי״קר׳מ^ י/־־י^ורה ונה רפאש ם ש ןמחנ בר
 }!!))> !<6 ןכי׳קז7<ן• • 'ירכב'האר געאו יפו1רפ*ר ותאופר ינורפא

 אחא בר ש רוי שרויו לאוה רבא אפפ בר
 אירבב 'היא האורה רמא אקיא ברר הירנ
 ימא אנו,ר בר רכאר בר רפא אנוה ברדכו

 יסעכב ינולפל והיה ךריבילחנפבר
 הנק ןתשלש

 -״־ ן •׳
 הזעריב יג/י ;ס^ית ד1י
 דבק7 רמימ];ופ/]פ3
 >י*ה קכ !ב חג מ

 1*1 •רב? ן>כ^ו"

 ונירבד 7וח ןינ״קנו
 רו ו )>>( 1. ״ .1. '11 > -
 קייגטתפע41>3ב71פי3 ׳•ןייש />ב>ר/]פ)י^!\? א'>יביא
 .אהתו ׳רבדהוו3״ק^>!הויבהינ ה!)ערפיי /4על
 "יזר״נחלע/ןןו״ו^^צי וניח־י היתיל אירכבדגעאי
 | זץ קפימץין>ץא) ?*"ג האציהלד הפ לע

 כ'א אלא ןיעכ איהש
 ״**!:רמאדכ ןתשלש דמעמכ

 יזתממק)׳דח<*י <4י,י>י,־>ו/:רב יליאכ היל תה יזל׳שריי
 חר׳בקמט*דןתה3)יה ןמי הידש השיריכ מ״ש

 ו?בקןתת3תתעתכ :מ'ש תכתמכ היתיא
 >ה4והנ5ץץפ};<*)ה£*עט אלב אתכליה תלתמ
 ויאב ונק)ב7ה/י(* ןנקיית סיכיינחהי סירחיסה ןיב
 יעין׳א<לדב]׳עומ ןיינק ןיאש יפל ןתשלש דמעמכ
 [וויא?4עחוןנ7קי>0ןיב ׳ילתב ןיב םתה הל ןנימקייד

 עץמיכה׳פז*>^ביאתי5 אירבב אתילד אתצימד
 מ״)אןיהי]חב^3תגיטכטמ ןיאד בהזהב ןל אמייקל

 ת$\י'^>ס הנק ח ם גתמב ינתכ סא
 ן^יעב׳א

 !ז׳־ *׳ ־׳״ • ץ״׳־׳ ץ7קפ תזלדיה יב
 . ׳ ~ , . יתבל. !?ליג ל ש המי אירבכ אתילד נ עאי ס ן1פל יתאוצ־,

 ^"יי״״י׳״זהננ שיץם גאימש יניבר יפי ינ ןיאש 6גי הניפסה פא ינומה קיפנ ליעל׳יפ הולמ 'יכנ

 1׳? ג״״.צ ;י־.'פ א'יבב א;ז'גד ס"׳י י ־•י־״ שי־ל ייע ינ ןיא סנו ןיפי מכ ה חנ ״״״
 ( י|צ' ־•"ויקשלש דמעמב ,לפל והנת ־ הניפסה תא רכומה׳פב ליעל וננייפ הו לכ ליעל ימא^נ מישב

 ״* ׳"<׳'קשלפ'״ע״ב פיעמש יי״ סנו הניפסה תא י־ומה קיענ ליעל'יפ ך,״ לש ,קינ 3ענ לי״תל
 ;י חיעכיח :ןישודיקל יכס



 ארח3 א3נ י^שת ורםש לוצ (8*

 ולשיהנוי^עה

 אב) אירבב הליזיקומד תיא׳יכ דקאל לקד והל׳יעביא
 צ ׳ריהנ אל)נזל5על רייס המ הריכמ יניד ונעידוהל
 תא 'כוחהכ *רפה וזבו העומשה )זב )ז איעב המ כ אד יל
 א טס הכיקהד • תעמשכ איעכיחל ןל יעכיא הניפסה

 'ערמ ביבשב ב״עו תמליא
 יאק׳ינתמאי הילקיחקומ

 ק רייש ערמ ביכשב ינתקי
 הנתמ יתנתמ נהש לכ עקרק
 לקד ןתכ סא להל איעביאו

 ך י תכ)לקא'דאל
 רחאל ויתייריפ ןתכ) רזחו
 ןמחנ בל רתא ןמקל ןכירמאו
 כ סא )יסכנ לכ בתכש ח׳ש
 דקע םא ןלוכ טק תמ ךלמנכ
 בצב ןורחאב אלא רתח וניא
 יאמק לבא למש ה־כ היה אלל
 יע אכהי זכק רמש הב הוהד
 ם יליפ סוקמ רייש ןכי רמא

 אלב ןל שא רצ לקדה יכתכשג
 םיקמ ומצעל רייס תילימ
 )בש ןליאה יפנע תיריעמ
 יניסל ןתנשכו תחיפה ןילידנ

 ל רייש '!ריפה םוקמ ןיידע תיליעה תא
 רייש יילע ינא ארוק)ימד עקרקכ רבוחמה ןליא) )תנעל
 'וריצב ןיכ ןליאכ ןיב'התח יתכתמ אימהו יהש לכ עקרק
 ןמקל ןכיקספדכ ןיינק אכיאד אנה)רזנק ):*א ידמע םאו
 לקדה ןתכשכי רמש י)ה אל יא :אנקמב ח׳פ תנתמב
 המכ ןחקל ןנירמאי עקרק רמש אפיל)ןתנ ט ןושארל
 רייש ג יתסכרפ ידפ יעקרקמ רמא הדוהי בר ןהש צ3
 שכיישצל) תיריפה םיקמ רייש *מ והמ תיריפה ומנעל
 ריא אבר רחא םירפסכ ביתצ ךכ : ויפנע (זקי ןליאה
 רייש רויש יוה אל רחאל תיריעו דחאל לקד ל >א ןמחג
 הי שפנ היבגל לכ ט'ח :יריפ םוקת רייש וינפל ויתוניפ
 אלד׳ושמ אכשיליאהיל אריהכ אלו ריישמ ןיעכ ריישמ יפ
 שיקל שירדא ןבא היל רמא ןמקלד איגיס ךה הילע ינתיפ
 רקיע ירפסב בתצה אנירקא אנסיל ןכליה היצ ןניכתט
 דיכז ב רד איחלד הוהד והמ ייתיריפמ קח ןהכ קיסרגד
 ימ רחאל מתיריפו דחאל לקד ןוראא ןושל יפ ונייהו ל *דז
 אלכ ודבל לקדה ארקיעמד ןמכ תוריעה םוקמ רויש יוה
 ויתחיכח ןיח ריתי אכשיל תול קקזוה החל ול רכח תיריע
 )ליפא אהד רייס יאדוד וב ארקיעחד ןניכ ,ירתא ימ )המ
 תיריע אלכול ןתנ ידבל לקדה )יתיריבמ קק ריכזה אל

 " י ׳־ ־1 ־י '״־׳' 'זג״גאלי
 נניושלן־':

 ^יימימרייש והמ׳קאל )יתיריפו׳חאל לקד והל איעכיא
 יזךי*י^

 רחאיד ויתוריפו דחאל 1דקר וזו1? איעביא
 סא רייש אל וא חיפ םוקמ רייש ימ והמ
 ודר וכ*עד רויש יומ אל חאל םיל יצ פ ה
 ןמחג בר רמא אנר רפא והכ ויתוריפמ
 יוה אל רדאל ויהוריפו רחאל לקר^ תא
 ויתוריס ריישו חאל 1דקר יריפ סוקמ רויש
 !־ריבגל 1יכ ט׳מ יריפ םוקמ רייש וינפ1)
 ברל אבא "ר 1דיא ריישמ הפי ןיעכ תישפנ
 חל ןנינחב שיקל ןבקעמש ררא ןגא ישא
 וריכהל,תיב בופה'יקל ןכ ןועמש רמאי
 •זוטויר ילשגוילעהטוירשםע ונרמאו

 __ביכשד׳ויסאד לאומש ר׳יפ מ יריפ
 ה^ית ותנתמ אוהש לכ עקרק רייש סאד׳ינתמב ןכתי

 עקרק רייש תכשמ לע ןחקל אהל ילל רכ ןיאו
 (צ״עפ(ךהיעבימל היל היה
 ׳דבי/ה רויסד׳רןעישד דועו
 דוע)ןיזיסב רמאדכ שמפ

 ן^העקיוי ראשב שוחל שי המ
 קידמזי ןחקל ןילטלטמ יפא

 ל׳ייעלדאי ירל׳רככע ויש יוהד
 14 הסיכב יעלפ רודי יאק

 זנהד סוסמ םולכ רחא

 א$ביא

 ת׳)ו*יגינממ אקו׳לועל אכ אל
 ;עמ״^דחאל לקד רתא יכ
 ןי/מ*-* םיקמ ריישו דחאל

 ^ י/ת אל׳ירמא ימ תוריבה
 /ד״|זה וכשמיש ןינעל רמש

 םלועל אב אלש רבד
 ס/קניהיידמ לעכלםג 1תנ

 תבז כ*אי תו ליכה קומיצ
 ן$ו /וממזב תוריפכ םוקמב

 ;רת^^וצל אבאלש רבד יוה
 ר/י£ ,!•י אליתאל ל^תאו׳לועלייאבש׳נריפס'וקמב'וכז רככ

 תית1>ל ?זש ןכירחא ימ ;תנעל ריישש׳יפ יאמ ומנעל
 ןז?הידידילנלז ל?דה ^יג הכתמ לכקחל הנקיש הש׳ע

 רמיוהסה יליפא אתניד יא םלועל אב יבד זיודיפה
 יבו/מ*ע* וקיפא יריפ םוקמ רייס אלש סלועצ אב אלש
 3ן*ימיל ימאש יול ןב תיבה תא רכוחה״פב ליצנ אינת

 ץן$4ממ״לשב אכה עקרק ריישמד ןליא ןתינ וא רכומ
 לכ3ב^/ר;פ אלא יריפ סוקמ אלו עקרק ריישד רמול ול
 סןגז/>ריןש0 יחול ונל שי ךיאו ןליאה לכ ןתנ ירה דועו
 ר״^מ הישפנלד ןאמד רויש יוה אל ומנעלד קי&חו יריפ

 ןקמוצרזרטמ ץיק ,:םרגד םירכס שד ריישמ הפי ןיעב
 ;//^ע1תתיר פ י שו מ'0,כתמב לקדה ןתנש ונייה איה יהל

 ר9>ו)/ו'|*)לע׳יצ הל קיכתמ שיקל ןכ ןועמש יברדא ןכא
 >ר״יהי?3^רד ג׳עאו להמ ומנעל רמש יוה אל רזצאל
 במה* הא היל יע31"? ^ ־יליי" ז,ח3ד ןץכ ״*״ ן5י3על

 ן^>3בא ריישמד יא־לו היל אטיספ תנמ לעבד הזב ל׳ר
 ןנישייק ׳ : היל איעכיח

 לכומהב ןרת/
 ןהירחאו יצש במלעה טוידה ילש הנוילעה הטוידהש מ־ע ול רחאו וריבחל תיב רכוחה תרמוא תאז ל׳ר רמא ארמגב

 ;3/ש ןליהס הנוילע אטמדח׳וכ ן־זיז אינ>הל הצד סא תיבל יכיצלש רנחב םוקמ ותכעל רמשל מ עד יאנק יכהא אתכליה

 *•״ * ׳•״ ׳*׳ *׳׳ י ־ *־ ״־׳ ־ -׳!' ׳ -׳־י ׳■׳*׳״

 תיבה בג לעש הנוילעה היילע איי לטויד רנחכ סוקח היל הירוישל ןיזיז תאצוהל וי^גל

 ^3 טד
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 ןיאצוסל רנחב םוקמ רמס אטויד לעכ יאהל אכיא ימ רויש םיקמ יוה רתאל אטוידו אירב תכתמב דחאל תיב והצ איעכיא ^
 'תליד וא הנוילעה אטוידת ץוק ךל רבומ יבא תיכ ל״אד ןמכ רויש יוה ומצעל לכא יצירח אל רויש יוה אל ל״תא אל וא ןדד
 *בה תא רכומהכ ןכתדכ הנוילעה הטויד הנק אל ךל רכוח ינא הז תיכ אחתס ל׳א יכד דיכז ברד אבילאו : רויש אכיצ
 ^בבחפ׳וקמ ול ריישו יתאק אתלית ירפמל ץוק ל*א יכו הטויד ונייהד םיחפט'י הוכנ הקעמ ול שיש ןמזב עס תא רכמ אל

 םיסכנל ול שי אתש ןכישדי
 געאו׳תא סיקמב
 לקהל בפיא ליעל ןכירמאד
 > ןייע ינויע אמליד שוחימ

 בתסמד>עט ונייה'יהי דהו
 רככו ליאוה ןייע ינגייע מימל

 םקלח סקצה

 והסהאיר אטוידודחא^ר תיכ ור1? איעכיא
 טוחו חאל תיב 1ר׳תא אל וא רויש יוה ימ
 ו ז־רמ אטוחמ ץוח רויש יוה אל רהאל
 חאל תינ ל חא ןמחנ בר םא אבר רבא
 אטוחכ ץוח רויש יוה אל רחאל אטוחו
 םבאש רמאר ריבז ברלבילאו רויש יוה
 יפג ןיזיו םוקכ אטוח ריישד ןויכ אמלא איצומ ןיזיזהב איצוהל הצר
 רב ףסוי בר רסא רייש יריפ םוקמ ויחוריפמ ץוח רשאר ןויב נ ה רייש
 םא ןיאור םירחאל ויסכנ לב בתכש ערמ ביבש ןמחג בר םא יסייגמ
 רפע ןלוב ונק חפ ךלמגב םא ןלוכב רזוח רפע ןלוב וגק תכלחסב
 'יבשד ימתכ בירי'דחו !"עפ אק ינויע אבלידו ןורחאב אלא רזוח ונ׳א
 ןכחנ בר רסא יסויגמ רב אחא בר רמא בירי ררחו קייד קריס עלס
 שי אפש ןנישייח רזוח וניא רפעו'חחאל ויסבג לב בתכש ערפ ביכש
 אוהש לכ עקרק רייש אל ינחקר׳יגחפ אלאו תרהא הנירמב קסכנזיי
 יסכנ לב רמואב אפה בר רפא הל חחכשפ יפיה חפייק ווינ*י8מר*
 חרזח והלאיעכיא הילחלרןל קזוהמב רפאישאבךי**ע אא
 ש ינשל ןחצקמו ןושארל ןלוכ ש'ה אל וא הלוכב הרזה *וה*לצק$וב
 ארכחסמ /ה דמעשכ אל חטשב ואל יאפ חנק אל ןושאר ►חקינש
 הנק אל יגש חנק ןושאר ינשל ןלמו ןושארל ןתצקמ אפיס עזתקיס
 אלא חנק אל ינש יכח םושמ דפעשכ אמלשב תד5#1 ׳א

 ב וקמ . ז .
 ינקל'טוידה ןמ ןיזיז תאנוהל
 עשמש׳לחמבסא :קקוללס

 היה קלחל לדיתהש הנושאר
 (ילו ויסכנ לכ קלקל ותעדכ
 ןלוכ ונק תמ סא * םולכ ריישל
 ערמ ביכש תכתמ לכ ןידכ

 : תמ סא ןיינק הכירכ ןיאש
 )תעדכ היה אלש ךלמככ סא
 דחא אלא תסככ לכ קלחל
 ןולקל הכל אל> קתש קליחש
 קלקל יתצעב ךלמכו רזקדיע
 ןורחאב אלא :רתוכה לכ

 :רויש הב יוה אלד ךכ לכ
 *גתמטתקדכ ונק יאמק לכא
 יתכתמ והש לכ עקרק רייש
 ןיתשד יאה׳מליד׳ותינ :'גתמ
 .אל הנתמל הנתמ ןיב בשיחו

 ןייעמ יכויע אלא ךלמנכ דה
 היה'רקיעמו קא לכל ןתי המ
 < לכה תא קולחל יתעדב

 וילוחמ דומעישכ וב רוזחיו
 א ויתס :יאתק ונק יאמאו
 ןייעייק ינוייע ערמכיכשד
 םדוק דחא לכל ןתיהמ םלכ
 קותשל ול ןיאו וינעל,ואוביש
 :דה׳למכ קתשדמו הזל הז ןיב
 ערמ ביכש ןמחנ בר רמא
 אצוסיעודיה ויסכנ לכ בתכש
 לכ תכ הז ןישל אלא וקכע ינפכ דחא לכל וימרכו ויתודש קליח אל ייסכנ לכ רמואב:"ס רזוח וניא דתעו רחב ול א$ןביב
 אלו ןה וליא ייסכנ לכ'רג ח רפבו ז רויס ןאכ ןיאו תנתמב ןה ןיכיתנ יהכתיאד אביה לבד'ולפו ינולפל ןתמ ינא ייסבנ
 ןתנו ותצקמ ופ רזתו׳חאל ויסכנ לכ׳תכש ת׳ש׳צקמב הרזח והל׳יעכיאן׳יסככ דוע ול ן'אש'נכ ןיקזתומונאש זתומב/ר־יהי

 ןתנש ס־סככה לככ הרזח איוה ימ ליעלד ןיקריפכ יקתייד תלטבמ יקתייד ןנירמאדכ ןכ תיסעל לוכי ירהש רחאל ב)£
 יקפמ ןישריי ותא)הנתמ איוהו רמש 'ביאד אוה תנקמ הנתמ יניסל ןתכסהמו ןושארכ טרחתמש /יתעד ילגד ןוש^ר3
 רוזחי וילוחמ דומעי סאו ןושאר הנק יתיכהו יניש הנק ינישל ןתנש המ אלא הרזח איוה אל וא רתומה לכ ןושאר דיוי

 :תצקמב רזחש ינישל ןתנ ותצקמו ערמ ביכש תנתמב ןושארל ןלוכ איכתד ש ת :םולכ ומנעל רייש אל ירהש ןהינשב
 רתימ ומנעל רייש ירהש הנתמ אדהו איה תצקמב מי0 תנתמ אהד דמע ש*צ תמ ס׳ל ךשפנ הממ ול ןתנש המ הנקיכיי
 הרזח איזה תצקמב הרזח אמלא הנק אלשןוסארה יצתקנ תמשכ ואל יאמ : הנק אל ןושאר ירהש ןושארל ןתנש "יסכנ

 ינש ךהליה דמעשכ אתיירבו היזח איוה אל םלועל אל ינשמו :םיסבכה לככ ונקיל והייורת הרזח אינה אל יאו והלוכב
 ןכקס *ןיח דמע סא רייס אלב סיסכנה לכ ול וכתינש ןושארב לכא׳ינתמ יכתקדכ היפ רדה ינח אל תצקמכ תכתמר הנק
 ו ;יל* 'ייש יבג והלוכב הרזח אינה אל תצקמב הרזחל ןויכדיניש׳יפאנ וכקיל אלוהידנרת דמעשכ יא׳יכרפ ןמקלו׳יכתמב

 זיסכג
 רזחו ןושארל ןתצקמ יכתקד ןניק ____ _ . ... .,״,״.,״
 אל יכס אוה הרומג הכתח תצקמכ מ'ש הצתמד׳יצתח יכתקדכ הנתמ איהו רויש הב היהש הנק ןושאר ינישל ולוכ ןתנו וב

 ק אל אהימ ינשד ונייה דמעשכ אמלשב תימא יא :רזוח דמע סא ךכליהו םולכ ומצ עצ רייש א3ד ללכ הנח
 אלא ;הכתמ יתנתמ ןיא והש לכ עקרק רייש אל

 ןנתלכ הצק

 ׳* '2
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 ביכש תכממ ןילב )בקיל ימכ )הייחת תמשכ תרמ^׳ יא אלא
 רזיח דמע סאנ רמש אכילד אכיה התימ דמא הגוקש ערמ

 איה הלימג הכתח דמע ןיב תיי ןיב תצקמב הל/ימ וליאל
 ; דמעשכ יתכ אשי ל דמעשכ אעיסדמו דמעשכ )אל אלא

 ישא ברל רמייכרהילרמא
 וליפא תעשב אשיר יתכ ייהתו
 תצקמב הלזמד טישפת יכה
 תדמא יאד הליכב הרזח אייה

 אדה תצקמב היזח אתצשכ
 אכיאד הנק ינישד יכ״יה׳רזק
 רזחש׳רמ ביבשל סיסבכ רמס
 ןושארויושארל ונתנש התמ וב
 אל תרחא יא אלא הנק אל
 ןתכ אלפהמ אלא הרזח המס

 'םא ונקי1? והייורת תמשכ חרמא יא א^א
 דמעשכ יסג יוההו ישא בר1? 'דוהי בר היל
 6—*יוה !־רצקמכ הרזח אמלשנ חרמא יא
 אלא הנק חהיס ינשר ונייה הלוככ הרזח
 ז־ררזח איוה אל תצקמכ הרזח תרמא יא
 אל והייניב דחאלו קלחמכ יוהינ הלוככ
 הרזח איוה הצקמב הרזח אתכלחו ונקיל
 ןיכ ז־־ופשזיכ חל תחכשמ אשיר הלוככ *׳ !יסאי דיב ראשנ ינישל
 1 •י ־ * ׳ ירהש וכקיל אל ימכ והייורת

 םיסכרה לכ ןתכ םהינש ןיב
 0 לכעקרקומנעל דייש אלו
 דמעש ןיב תמש ןיב :חס

 ינקמו רבנ אל ויישפנ היבגל לכ אמלר 41 הכ ייה א{,ד הנק יניפ
 ןנירמא יכ והכ םיינעל ויסכנ לכ ריקפה
 לכ יפלד וא ינקמו רמג רסנמ יאדו הקדי^
 לכ קליה ינקמו רכנ ז-אל ז־דישפנ יכנלו
 שכ״נעל ףאד!ץכ ןנירכא ימ והמ ויסכנ
 חיכנר לכ אכלר וא ינקמו רסנ םירישעכ

 ןיצ^ננ*־ "י'י *ארחב אכפ

 ז*יעבימ7)זי)מש ונ־בר שריפ 1?מהדוהסערוי בינש
 זייי)י7 ואזיננזיא ינשהל אלש ןכ רוי1א םא ?יל
 ,■ןעסדזיד ליט הז קיפנ רתאד אהי ידוא ידיאד ןויכ
 ד*ל דבע #י*ע קיזויחס י־,י מ םתה וינב ןרא עיבשהל אלס

 עיבשהל יושע ?יל" םיאל

 דמעשכ אלא ח לחבשמ אל פיס רבעש
 והמ רמעו ויסכנ לכ שידקה והל איעכיא
 ו >4 ינקמו רפנ שרקה יכנל לכ ןירסא ימ

 : אכושרויש אכיאו ןושארמ
 היב רדה אהד הנק אל ןושאר
 ןושאר הנקי אל תת וליפאו
 ס תלטבמ יקית יד לק א?1
 ןושארמ וכ׳חק יל המ יקתייד
 וב רזיח יל המ ינישל ןתמו

 :ןי ש דויל ו ומנעל בכעמו
 ,ןיעשכ א£ הל׳חכשת אל׳פיס
 פ:תמ ד ה:ק ןושאר *קליה

 :רויש אכיאו איה תנקוי
 ותנתמכ הלה אלד׳נק אל יניס
 5 והייורת תמשכ יאד רויס
 ביכש והל איעביא :^גסקיל ׳
 אלב ויסכנ לכ שידקהש ערוי
 וילוחמ למע ןכ רחאי רויס
 4 ריתק יח היכ רדה ינח

 רמגל אמינד טוידה תנתמ ןי
 ! ןיבסלסבלב לכה שידקה•
 יבגל לת סא תומי ןיכ ה־תי
 $ וליפאו שדקומ לכה שדקב

 והמיויסכנ לכ ריקפה :למוגו
 ינקאז סימסל ותנווכ תיל|יז*
 הכזיו ואוביש המ לכ^ירמגל
 ריקפהד ןויכ יחכ^ת$^1>
 ילמנל ותעדמ וחי^5!#?,י•

 ס וניאש ותיזחב
 ו ונחח דוע תמהי? הנוי

 רקפה יבג רמול ינייית סאו
 ליאוה ןוממה הוכ׳שזת וניאב
 וקלקל ק^ד אלו וריקפהו
 ר סירמיו !יהידי ור'יוור

 א4 :וקית ינקמו רס; *6 הישפנ
 ויסכנ.1לכ ריקפז-ד וה□ ויסכנ לב שידקה

 וקית והמ םיינעל ויסכנ לב קליח והמ
 קיזחיו ז־דבזיו לומי חשש בר רסא
 אנה אתינהככ ןה הגח□ ןושל ןלוכ הנקיו
 ןנחוי ינדו ושרויל יוארב חריו ןיסחי ש\א
 והדפ ןהכ הגהי וחל'יעביא איה הקורכ ןנ
 יגההיל □ריד וא םאק הנח□ וחלמ יוהינר
 דמעי ורס ןהב ה^־יסי רפאק יריס והינמ

 איעניא וקית וה□ ןהכ ןעשי והמ ןהב
 ש^רוה> בר רפא והמ ויסכנ דב רכ□ והל
 רמא ןינמיזו רזוח וניא רפע סא יבר רמא
 6^דו רזוח רפע □א יבר רפא הדוהי בר
 6^ה והיגיעכ יזוזל וחגה־ריאד יגילפ
 ער□ ביכש והל איעכיא ובוחב והגיערפד

 שת וה□ הדוהש

 .נו^ןוד?> יכל לבא ייכב תא
 )׳בה>^יכשלליאדי הסיע
 "ומי3 הזירג ןאי הדנמ אלא
 דתיית^הקמלכהברדאד

 ר)יו יש רמול וכל שי
 ןויצע דבעשיש ןזיפהולמב

 ח)ש המ״ 1ץ1יפ יבג לבא
 )1'$ דוע)וייץ תא עיבשהל

 0רויג רותיאמ איבמ היאר
 ^דמ^׳תדו לתה ותאדלהש

 ודי/י ןייש אלד ןתילידכ
 ה^רגווטב^ח עיבשהל אל5

 ,-,!האיייזייכשןכ רפל ייול
 *ועפ*ייהו> ייייייי

 ןניזי£ ׳פ)ע1ףא 'דיב הנ"
 גי־וןיזיימ׳וןיזז11" סז״י'"

 ©ז*! מףתנתמביכקד
 עק ^ע1ידיא רזיח דקע

 רקקוכי)* דמע סאו ירמגל
 [0^7 תעור (איההמ ט שפו

 גהתבירמע וצקד ארמג
 י^72,ר^*י יד*לע א,יב

 הג״ד ך#?## הנתמב
 עוי*7ןאמ)כ (בירחהו
 פיב^כלמב #מיח הסיריב
 ^רב^ימלקסא/כערק

 מויתח וגית דחמ סחו חוה
 1 קריפעמשמ

 ,3רד י>י> יעהדץסיא ידיל
 >יר/^בוה3 ינקו ירב ירמ

 יפש י שרפמ שי ליעי ה ם אד
 7והש״פ)המ^דוהפערמ
 ©ירחאל 7'בןידקפ ול שיש

 )יסקהל טקמ ימ הזל והנקהו
 הרימאב

 טקדוקיאדאדבזעמהיל
 ןידה קיתו ^מ־עכ הרימאב
 י4גבימ3 ז3מ היה ירפב ימכ

 ׳מתלסקמן ערמ׳שביפאאלא
 !א טק/קהט^שפאיצ אמלעב

 ^)ו״שבט/ייא והימו א3
 ורפב טה7 ןניעמש היה

 ^ש^פמ׳שבינקהוהאלי
 ף %קיע (;שארו למ אילב

 א
 לכב

 ;טהי ־ /תתיכ הכנה סתה ןניקספל היתווכ ן אמייקו ןימייק ,ירבד ליעלד ןיקריעב ר*אד איה הקורב ןכ ונחת
 ,מ* י|׳יע ס<י ?ינוקכ יהניעיפד ;סויזקח יי!״ח ד״עמ סא יקגש יכהלד ר.!״ ,ןי^כוהכתיאד אה :.יאוי
 מ1הןסכנבםיןוזויומ ינ״?ש יע לע <ן״ו ןה יניצ־ ל6 וללה תיעחי הדפ !ילוקב ימא!?,)הש "י" ניים ו?ל איעייא

 יגליזיגייב^ג אלש ןג רמוא אוהפ ןיילויק ימ : סירקאל םהב הדוויק ?ז לפ ,ה6 ;יעדו^-ייהש ינול־ ו״זא ל*
 עמש את :ידוא ידואד ןוו; אמליד וא 1 1 *



 ל׳/חה

 אדחב £נ3 >ע^ח ןגדפ. תמע ימ 41^ ^

 קרפ תומביבו ׳)צ השודקכ אלש וערוה הילב ירע נ1
 היינחו לחר רב ירח ברצ הירשכא ןנידמ" ן׳ל^ה
 ןויצ ט ךיחא ברקמ בעכד בג לע ףאו לככד היסריפל

 רג היה יאלו הזו היב קדק ךיחא ביקמ לארשימ וחא 7
 ןאככס לתיא יהש תויהל לכויו
 קרפבוהימ רוסיא לס ונב
 לחר רב ילמ בר ך שחהש ימ

 סתה׳תאקדהיה רוחג לארשי
 לחר ל3 ירמברד היבא הבל
 רב ירמ בר ירעל רמול ץ לג ו
 שריפש המ והימ , ווה לחר
 רב ירמ ברד לאומש ונ־־בל
 3 תב לע אבש ארויג רוסיח
 אלש ותלוהו ועמגב לאגתש
 ןכירחאדכ תיבשנש השודקב
 אהד יל האלצ ןיא תובותכב

 ^ הרמאש ימלשוריב ןכי״מא
 1 ימיבשכ רמאש החפ תמח
 עמשמ ימכ יבהו ינא הרוהטו

 יבר היצ רחאל׳ ונלש דומלתב
 ליז אבא רכ ןמש ברל ןנחוי
 ירנ ןצ לע ךתבורקב)פט0
 בר אמלעב קירתא ץ*ה>
 רקא לאומשתבדהייכירמ
 ויבא רכזנש אוק^מע; קזה
 ארוקש המו ןיסתהת^י לפב

 ןחכשאדב לאומש רחא וסחיל הגורש יפ5 ומא 00^/ זע!(*
 יבר ןכ> דרד היסרב ינכ הימחנ אבברו אבה1ע]חבבו

 :סי רמ ומא קציתש^באו ט /;עגפ*
 לוכי הוה ימכ אצהו אערא היל תילעןירק
 ליעל תישירפדכ עקרק ול שישתוליהגירח בר
 והנינקילד ןתקלרמאק ריפש אלא ס1תבה תקו׳וי ד£ב

 :ירמ בר לש ןחנע.מועמהש הדוהש אתמואפ הי3ה0
 סאו יאנמ ידיספמו ישניאל יהייתנעט ייריגןם
 ןישודיקל אמק קרפב רמאד אה־-מ רמאת
 סאו וינבל ריזחי אל וינב ורייגתנש יוגה ןמעועח הו3,ר
 םימכח חור אינת אהו ינמיה החוכ םימכח.חור ןיח
 € אלש ?תדילו ותרוה התיהס ןאב אישק אל ונמיה המוג

 כ׳או׳שידקכ ותדילו השודקכ אלש ותרוה תיהש ןאצ׳שו>ק3
 *יוגה וצ השעש ןוט סתהד תר זייתי ריזחהל אבר)ול קית
 אלש ןאכ לקא ויכבל ןתד דסח ומע השעי6 הולהש>ק/י
 ר׳רהו ויכבל׳יזחהל ךירצ ןיא ולנא׳דיקפהשכ דסח ומע'׳*מ;

 יפ^לא רסחה הי4 .יווה רלסיאד עמש א*ה
 וחד ווה הח3 חמ בר *סר יכ יזוז

 ןסר רגא יאוה השודקכ ןתדילו השודקב
 שודמ יא יזוז יגהל ירמ בר והגינקיג יביה
 םש גחמ הנחמכ יא אוה השורי רב וא4
 היתיאר ביה לב ןנבר הויוש השוריכ עיי□
 חיהילר אכיה 1דכ חגהפב חיתיא השוריב
 והנתל בישמב יא הנהכב היחל השוריב
 ןיפידהב הנקנ עבטמ ןיא ןיפלחב יא חיננ
 דמעמב יא אערא הי4 היל עקרק בנא יא
 ןיל׳יקתמ אנליזא אל יל חלש יא ןהשלש
 רוסיא ירודו יאמא ימא ברר ירב אקיא בר
 תירואכ והנינקילו והגנ ידמ רד יזוז ילחר
 דפקי>ינ רוסי^יבמ אהחוא קפנ יכהדא
 4 אק רמא אגר

 *רולאד בג .ע ףאו האדוה ותאלוהד אנקסמו׳טעמש את
 ילק ווהד^והה אנייכת תינוממ יניד קרפב ןירדהנסכ
 אינלפו יכל^׳ לחא טש אק יצ ילכידא בטשד אלככע היל
 יושע סדא •ינקסחו׳וכ ןיסרויל והניעבת יתא יזוז יב וקסוי
 ןירוטעו וינכתא יבשהצ אלש
 ןכילזאד ןכירחא אבהו םלשלמ
 יניעב הארנ ויפ תאדוה תב
 0 ןמכ א העט ונייה סתהד
 ©יאל הול דבע ומצע השועש
 ינעכ ותצע יזקהל יאדו הולמ
 ןוממהש ןייכ לכא השוע היה

 אוה'ולפ לש הדומ אוהי ןיעב
 הזל םדוקמ ולצא ודיקפהש צ*
 12 ןל הנקה וא ערמ ביכשה
 רחא ידי לע ערמ ביכשה

 :ודיל אציש ןפח איה ירהו
 0 ארויג רוסיא אוה ירוסיאד
 לאומש לח תג לחר לע אבש
 ננמיה׳רכעתני רייגתנש דוק
 •לחר רב ירמ בר תא תייגב
 ךכ רחאי רייגתנ ךכ ךלעבו
 ןתרוה היל היהו ירמ בר דלונ
 השולתב ותדילו השודקב אלש
 וכשנש לאומש תינבמ איהו

 :"ט תיכותצכ את־אדכ
 'וצ והל ונק יאמב אב ר רחא

 ןה ירהו רקפהכ ןה ירה רגה יסכמ ןהב הכיז ינא ךכליהנ
 אוה יתייא יכ יאצ רג : הכוזו םדוק יננהו ידיב
 השוריב היתילד : תוינד היערזל הירקפא אכמחרד
 נקנתיל י ערמ ביכש תנתמ ןידב ימנ היתיל ייח בר ןוגכ

 :דיכ ול הנעיל לכויש רוסיאלש יתיכב תיעמה ןיא היבג
 סגא יא בהזהב אעיצח אבבכ ןיפילחכ הנקנ עבטמ ןיא
 ארקו;ןל אקפנו ןישודיקל אמק קרפכ ןנירמאדכ עקרק
 ©א : הדוהיכ רשה עורסכ סירע סע בהזלו ףסכלד
 דיקפמו דקפנ דחיב ירמ ברו רוסיאיינא ןתשלש דמעמב

 :דיספא ק רוסיא רתכ אכילזא אל *• הכעמ לבקמו
 דוסיא׳דוי אלהו תוכזל ירמ בר לכמש ןייצע׳צמת אל יאמא
 אעיידוא קפנ יכהו יכהדא :ןהכ הכזיו ירמ בר לש ןהש

 ןכ ןועטל והודמיל)ליקה אצי שרדמה תיבב רמאנש ךועמ
 המצ ■:ןה תוכלה אכר רמאש םירבדה וליא לכ :



/ 
 דדמ *£5^32* ארתכ אבפ יע שת קרפ חמש

 'ן * .

 לועיי י ולמה ירכל םייקל הזצמ ןל אמייק אהו וירצל תא אכר םייק אל הויל המית שי׳וכישכיאל אתכעט ילגיגמ אקד
 תחה ירכל םייקל 'ונחל יל קופית וויל ןירוסחכו ןיכוקככ ערח ביכש ירבדל אתכול לככו ןחקל ןל אתי ד אה
 אלל ליאוי רכ קתני ר רה ץריתו התיוי רקחל אלא איכק אל יתכ תרוי ביכש תכתמו ריאת יכל וניי:
 לכ ונת רמא אלו ינולפל הז הנח רמאל אכיה לכא ינולפל הז הכח וכת רחאל אכיה אלא תמה ילכל סי\)קו4מ ןכ׳רמזי
 ןכירחא היה אל אנוניאה ט

 י4 ידספטו ישניה-־*4 הי^תגעס חסגפ אק
 הככו תכייק ותגחמ והש ירכ עקרק רייש
 עקרק בר רכא זורוהי בר רכא ארהש 43

 רבהייי* אבא רב הימרי ברו וחסיחפ ידב
 הפכ ריז יבר רכא ותסנרפ ידב ןי4ס4טמ
 יאפ םעט עקרק יבסר אחתעפש ןנווכמ

 יאק יא יגנ ירם4םמ הי4ע ךימס יאק יאד
 יאמו ףסוי בר הל 'יקחמ והיולע ךימס

 הפיהחכ \ ןגוטמ קמכ
 ידכ והש ל4< פמ׳פע
 רמלו יעקרק#3 ל*)ן,יקגיפ
 יעקרקמל ו ןן1ת3קמב
 יוה יאמ אפתת ןתממפלכ
 ןתכש הכזןפה^מק^יתת
 וילוק ת יאק״צ7״^מ^קמ
 ;ן ןתכ ךכייקז /ה׳׳)עךימק
 דמעי סא /״>/)£ ןכ^יעל!
 איהו הצתמהס״ק^ךת^יקמ
 ילטלטמ "^^לוימקכרפ,^

 יאח ;/עימנ
% 

 והימ תליה ירכל םייקל הטח ינ
 היאר סיחכק יתייחדמ איסק
 4 ביכשירבדד רזעילא יכרל
 אוההמ הרימאכ םינקנ ערמ
 ומייקש לכור ינב לש אמיאל׳
 1 א חל א הילכל תא םימכח
 1 ןיביתככ ערמ ב כש ירבד
 איה 'יאל ןיאו ומל ןירוסחכו
 הונמל אמעט ונייה אחלל
 קלקל ןיאו תמה ירכל םייקל
 יקנבכ ןקנת 'חאד אכיה ןיב
 לועו ונת לחאל אכיהל יתכל
 ןיטיגכ רחאל אהימ אישק

 ;קית חנל חכיה יכ ךכג הניקתמ שנשוהש יריימו תתה ילכל םייקל הונמל סושמ^יע^תיריקומ )■
 ול שלשוה אלד סוסמ אמעט ונייה אלא שילש ליב (הוהד בג לע ףאו תמה ירכל םייקל הממ ןב&נ^ ^בהלרתג |
 תא ,יפמ קור תרוק יל התשע יתקפש ינולפ קלושה קלפ־ןיטינכ ןכירמאד אהמ שוריפה הז צע41$י ךכל ?לזית)•

 ■ז /׳ף" *״ -י׳ י - — " -״־ י י׳ ן ׳ י״ ״ ־־ ״״ ־ ~ ׳***׳ 4י9' § ׳/״יו׳י* י

 לת סחו ךכל הליקתמ םצשוהשכ אלא יכה ןנירמא אלד תחה ירכל םייקל היצמ?
 ןיקגוחש והו ימגב אתק קלפ ףוסב הלע רמא םתה התימ רקחל ונתי תחו ינולפל הנמ וכת לחא לב]* ו*ק1ימ״ימןימיגד
 סצי-לקוח אל יאקאו עלמ ביבשב סתה הל יק ימד אכיאו ןתשלש למעמפו אירבב הנשמל םתה הליקןמן־,(*ג*ע^ז ןיק3

 ;ץ *ע *■.״* *■->.!צע ףא ימקומחל הוידיקיכל סושמ יסוי יבלכ יולה תאי/הכה^ר4א,
 הילע בילע ישמ יברל בנ לע ףא ן־יטיגד אתק קרפ ףוסב תמה ירבד םויקל הממד ריאמ יכרד
 יסוי יברד איההמ ךא ינולפל הנת ךלוה יבג ןיטיגד חמק קרפ ףיסכ ריאמ יבר לע סימכק סיקלוקיס^ת 3כמ מ#*;
 אכיה ס אדיקי יגה יפמ יברד סושמ ןנימקומ אל האד ק יכד ידקדל אכיאד ךכ לכ היאר ןיא אעיצמ #מל ^גלקדפב

 ירבד בד 'ייקל הממ םתה רמא אלד םת וניכ ר םשב םש םמרת ח םהש שיו טגה לכד ןיתיכתמכ והיא יתכ הזז>9 מ$)*י)$7

 ךירפל *יי
 זזה (971)4
 מ׳ש׳יג

 ירבד םייקל המח היל תילד יסמ יכרכ השאה תאממ קרפ תובותככ םתה קיעמל לאומשכ היל
 יכה כלד הילע.ךירפ אלי תמה ירכל םייקל הממ ןל אמייק אהו קרפ אוהה ףיסכ ףסמ בר לע ך
 םתה ןל אמייק אהי םתה ךירפד בג לע ףא)לאומשכ תהכ הל רכס יא אחיתיוז ןיא!ידימ הלפ יימ$3
 1 י 1 ׳ • י• ״ ׳ ^ ״ ׳ •׳ ׳ (*•*>•4 ^*■׳ / ן • ז יי• 9 ¥ ^ 9 ״ £ שצשזהש סתהד ןיתיכתמ אמקואל היל עתת&יי אלד רתיל שי דועו אהכ גילפד ןאמ אכילד סו#)

 הליקתמ שלשוהש עמשמ הוהד יכילפל הז הנמ ןת ינתק אל)יכולפל הכמ ןכןי יגתק*מךכ)ג)יף,יוי
 ל?• יכת? אל5 תמה ירבד םייקל הממ םתס יכתק ינולפל הנח ךלה יבג ןיטגל ןיקרפ ףיסכ ארמ^* רמ׳יגד
 ךייש ן*)"׳ םת ונטר שרפמ היה דועו רמ ךלוהל ול רמא העש התואכד הז אלכ שלשוהשכ ריעת ה׳3 ט״יה

 ליתז)י3כו7ימה יילד םייקל הינחב הנתחב :יתיא השוריב היתיאל לכד םישח עמה ירבד מיין\)ה1$מ£ ׳ ז>כהכמ
 *רייזמד)עית יג)ש**7 ה&ורי ןיעכ איהש ערמ ביכש תנתמל ימד אל )קימ ער ־ ביכש תכתמ יפג מ שז״ייפ
 ^/>7}גע1>7 י*ט ימימ!זי3 היה רגב הניא ערמ ביכש תנתמל אדותלת שרפמל אכיה יפל מז*מ תירי)



 33! קרפ .תמש ימ י'*..׳>ד

 ׳שלריב היתילד ןתכ רגכ ךייש אלד היל אטישפד תיחדל שי )הדי רגפ וניא תמ? ירבד ^
 ־ועי רמ יעט אחינ ליעל משריפדכוהיח תרכל למייקי ךיא) שיתהל תיכז טושו) •$/
 ,יתדכ יר יכ רזחי יבגל לזא אל אבר) הפ לא הפ )ל רמזאב אלא תחה ירפל םייקל ?ן$מ

 ןכירמ/* 1*

 דייןב
 ** הכז

 *יק'-׳ ׳ ;;ע ;חל) ׳ע .17 גזק חנ זלפל) ה ע 71־׳ ׳ייע ;נ ;זלחי-׳ע 1 ׳ תת^׳י;כ7 םייקו

 וי יכד ןיריזי קהשעיינ? רתכ ינתןיד אה ק סאו רטשכ ןלטומממיבר ומא״וגוי-
 *׳ינ המצ היצ רמא יאד ספ... _.... ... - _ >ץת ׳יל המל היל רתא יאד הפ לא הפ אל)רטשבקמנ יריית׳גכ םישרמה תא !יפיכ א׳3ו
 £13>ג רמול םינ להש לכ סתס עקרקמ ץיח אלא עקרק וזיא שריפ אל)להש לכ עקרק רייש

 ..7בע3ש זייךי'

 ,ד ;זע /];ל י;
 אל יידמלמ
 3ק0נח וג

 — ׳־ ^ ״■ ׳ ־ •• ' ׳ י ״״ ״•׳ >׳,ןי(1^ יי^ 1 ין ו ן די • -י י־ ^ ־ ן • — ־ - ־ •־ ■ ־־ ׳ •י <*׳־ ן ן" ז >עןידקמכ דג

 ^ןגןק7<עקיק)דבע לש )בוגב רייש )הש לכ ילטלטמ ץוק יתכ רמח סאד רמש ישע יתכ ןינטנטת/ ית
 - - ¥, ״4 רמלו*'41* ולכ השע אל)ןי לטלטמ רייש רזעילא יבר םשכ ישמ יפר)לארשי ןרא דימלתכ)אדגמל^

 ^)/מ4ע) קרק ריית וכוקכש רטשכ תיכז דבעה לעבל שיש ןליכד הל ןכמתמ אטיג תייפ )אצדססמ שרפמ אגקסתבו
 '*־4־-*־. ת1תירכ רפס היבאנירק אל ךכציהלככגתכ קדאהתגכז סגש ירמגל ־טש י1 ?בקה

 ר*יתדב^ 0)4 ר>*)ן*

 י4וע)מ!*ד ןנומו:♦ברד מע1י) י
 מק^1תד ז}מ*י*>ל רמקהיה^תמ )היח דבעה ףמב רייש אלש ןויכ יכהב אטיג תסכ היל בישחד סושמ ןירוח ק אה

 ו |? ארטיד יג3עב !הייתגנלפ יתיחד ןיטיגד אמק קר

 7־) > ).
 ילפק,תרוג ?וק ^ד בג לע <ןא •״׳ !> *ע *^,-־י / ״־ ׳י < ^׳.׳ן•׳ •׳ש !■•׳ 7/ •*׳^ *׳.׳^
 -)אגוח לכ*גר ןוש33ן*יש׳ ץל£ דימצ תב שמיפ ןכי רייש דבע לש יפמ רמימל אכיאד אמירח דחאמ ץלח רעאיש דע

 קש3בדןיר)חק^ת^יו.?)עשי אמימש המ ריכזהש ליבשב) למגא )ליפא יאמד איגתי׳^שופישדלאד4אתפס5תה)
 6^7,^רתממהת3מל^י>ןיא )הימ)ימלש>ריימקימ אתפסות ימסי הכותתתה לע רטשה לעב דיד סתסרמיאשכ
 /3ץמ?ב־ק ^א7ל4עא4מ)רביכש הנתמכ אתיאסיכב רגל ייה סאל יל הארכערת ביכש הכתמבאתיא יתלשגריב

 צ״ר^כ ןוגי יקומדתבא״מ^רפומ שיש רבדל היאר)לבקמה לע אל) תדיפק אכיאד א)ה ןתינה לעד השוריב היתי-לד רג
 |׳*>״4דז*מק קרעג^ו׳/^דגלבע? דוק רזמ אלותמ סאד דבעב רזדלמיא)סיסכככ רזיח )דבעל ויסכנ לכ בתכש ערזי
 דבעו ; ׳;•■ י£! :השוריכ התילדבע!

 ריש
 השוריב הת

 אל והשלכ עקרק
 יברו {ירגמ ק אכי
 לכ רחא )ליפא רמוא })עמש
 ח ריעמ ןוח ךל ימק ־סכנ
 הכז ינולפ הלשמןיח ינולע
 ןיריק ןב ומכע הנק סיספנב
 אידהב ריכזה )ליפח ש)ריע

 ואד ר!רחשה }מ א־צ)מש המ
 דבעה׳רחש אלש רמול וכנ שי

 < סיסככ הנק יכה וניפא
 א רמיד ןניגלפד ררחתשנו

 הדש התואמ רתימל ןל ת אל
 היכ רדה ריע התלאמד לא
 היכ רדה אל דבעה ןמ ליא
 ד היצעיגילפד ןנברד ללכמ
 א ר סיד ןנ־גיפ א לד והל תיא
 ס יתכ רדה םיסכנכ רדהדח

 ס "סכנב ריישלמ ימכיא דבעכ

 עקרק ןי^ט^טפ רמאד ןאכ אהנווכ יאמו
 ןנה ןהש דכ ותסנרפ >רכ רמאד ןאמ ןנח
 עקרק יגז־־רד אביה דכו ייבא ז־־־ויר רמא
 ויסכנ לבכז־רוכה ןנ.ר אהו אקוד עקרק
 והש 4כ עקרק רייש (ירוה ןכ אצי ורנע^ד
 ם^רוע^ל םוא ןועמש יכר ןירוח ןכ אצי $6
 םינוהנ יסכג דכ רמאיש רע ןירוח ןב אוה
 ןז־־־דכש אובירמ רחאמ ץוח ירבע ינולפל
 רזע7ה-4 יבר ךמא ףסוי רכ ימח בר רמאו

 ושע אלו דנע דצא רויש ןירסלטמ ושע
 אוה ןחב חה הנוהכ לצא רויש ןילטלטפ
 יבר אשיר אנה ר ירייאו עקרק יגחיל אלד

 עקרק רמוא אביקע

 ןכ׳א ו1)הו )^גהכ יו* מ
 מויד ןאת3ד ?פ*^עז/גןי
 ו^קל7 עקרק ;ה
 שמע>מןכת?)ה״יעיכ

 וד3ע4ןיעכט געווגה מזי״פ

 הגקקת ומויבו י0כ3]^כ3
 ל^״ץגפ;4^ד3ע3
 ^־׳נ קיקר*"*: ;0*ק3ג
 •עקוקמקחר^^קגפ

 ;וזי•
 "תועקרק] תקוקלגפ?*:

 ^ ,ןיהו 0ל1ז*נקתוצרגד
 מימ> /^א)זי£1כ עגמק
 ן^מכותו^ א;,ר דגעק^

 *י׳מבתסגו ץרותןגסיתונ
 ^:ר׳י^־״ק׳יז

 אמק קרפב)דבעב יתכ רייש
 ארסיד קיג1פל רמימא אכהד ךלציתכהל אתיית קשינד

 אן^ דבעה ןח ללכ רייש אל אמלא סתהד <שר שזריפכ אלו
 קרפב ןהייתגילכנ) היצע ןנכ ר יגילפ אהבי ס־סככהןמ
 לכא ןיטיגל לארשי ץראכ טע רמוא ריאמ יבר ינגא^״ר
 יוהד סושמ דבעה ריישש שריפש שר שריח^ע^ק?!ןיל
 יאדו אהד דבע לצא רליש ןילטלעמ ן^עמאל^1עמקמ
 עקרק :רמ יעקרקמ חלג ן^>י*והד

 >י^לף4גל^מ

 ;י^ל *יימ /עח3עמ? אוה דבע יאה אמלידד דבעה
 י ~ *הכנ לכ רמא םא לבא לטלטימ

 ירה
 יבל

 ^״^.'1--.- אלהש
 ן קלח ילגע >3ת3 סינותב ייסכנ לכ רמאי)
 ץד7וררמו^לכיח*לז^דלג1ע^ ן^גיר*>דחא אלההש ןהבש
 ףי־״יוייס^גיק^״מ^ ךכ )דבענ בתכ דטכ

 >.)/* ׳בר דלי# י^7

 !>3ןגיס׳יו?לןניתיימ ל׳עצד (יקישמ־ .ז , ״?י״* 'ז;פניע יינ'לטל״׳י >מג ועיזעיגי)^



 *יע ש*+י קרפ תש• .ימ אבכ
 ^ > % י 4

 ׳ לכ עקרק !תשאל בתכו ויצ ול ויסכנ כתמ9
 ;ריפו תקתישכ סתה הל יקז^ד /ליאו ^עכעי?.

 הדביא והש
 ןמחנ בר שרי
 איההכד התביתכ הדביא םינבה ןיכ ןי# ייש האש^&ןוס
 התביתכ הצקת יינבל ןתנ אלש הל ריישש איהש ל?עקר^ י

 לכא איהש !כ עקרקן*$?מ
 ןילטלטח הל-׳תכו $ר**׳

 הדר/" £}%%>]!' ארחב

\ 
 רופ&על יהלשב ליעל׳ונ האיפפ׳יית איהש לכ עקרק
 סיל |״ ל איהש לב ינתל אכיה לכי הל יתשריפ
 תבחי איהש לכ עקרקל בג לע ףאז׳ס ק ת *יהו אריעיש

 אל קרפב ליעל קירחאדכ אקווד איהש לכ ינייה האיככ
 רבתסייד םיסח יכייה ריכחי
 אמק קרפ קשירקבי יכה יפט םייוכככו תאפב תבייח אוהש 1לכ עקרק

 יגז־רר אכיה לבו עקרק ינחק יבה סושמ
 יבר ןנה אהו א רועיש היל תי*ד אוהש לכ
 תוזזוג ורחר שפח רפוא סניכרח ןכ אסוד

 זגה תישארכ תובית סרפו הנפ הגמ
 לכ תוזזוג חורחר שפח םירמוא םימכחו
 חנמ בר רבא ןהש לכ המכו ןנירפאו ןהש
 ןירב סחה תושמוחמ וחיש רכלבו סרפו
 אנזו םאקר ידיאו והש לכ ינהיל אלר אוה
 ארועיש ימנ והיא רמא הכר ארועיש אמק

 רכה^ אטישפ אוהש לכ הל ירק ארטוז
 חיתשימשח ינאמ לכ איגלפל ילטלטמ
 ילטלטמ לכ תעשו יטחמ רכל ינק
 םיחח וליפאו ירעשו יטח וליפא איגלפר
 ן־רנוהחחה י םיחחרפ רכל הנק הנוילעה
 ינק הנותחתה מנחיר וליפא לטלטמר לכ
 וא אעקרקמכ אדכע וידל איעביא

 הירכ אחא בר היל רמא ימר אלטלטככ
 ןיחיש שכיתב רכמ ריעה חרא רכוסה עפש את ישא ברל איוא ברד
 ןלמלמפה תא אל לכא ןיהלשה היבו ןידכה תיגו תוצחרפו תורעמו
 סירבע וא חסהכ הב ויה וליפא הבותכש המ לכו איה רמאש ןסמו
 6^ל יבה סושמ ימד אלטלטמכ אמלשב חרמא יא ןירובמ ןלוכ ירה

 אלאו ןברזימ אל יאמא ימד אעקרקמכ אאא אשחכ ןכרזימ
 יהש)3זחן>^0ן?^^!>

 ןיכתמ עקרק ול שי הילל סא ןנבר ןיקת יכה לובזורפ ילע ביתכיל יל תתנ רשא המדאה יר>.תי*אד מי> *דמיב?בג
 אטחשמ אל ןיכשמ יבנו היל דבעתשמ הולד יעקרקמל ןוכשמ היל תיאד ןאמכימדד תיעיבשב >ב/חק*בי0
 ןיאש׳יסכנ תיכקל הרותל ןמ תיעיבש תנקת רוקעל דב ומר אלו ןוכשמ היל תיאנ ליאוה שמי ^ "ויכ

 התכותכ הדביא
 יעקרקממ הכמ׳רקיבי לימי
 תוביתכ בסמכ ילטלטממ 6״
 האכתסיעקרקחא ךב^

 ןילטלטמ ושע אלךכלי דית^י
 הל רייש סאד הן*!תב/ ־יי׳^
 € הל ןתנו ןמ^וימ״י3 ■
 בתכו וינבל ןימבכ '׳
 אל והשלכ ןי)ו>)עמ^^>
 היל רמ א *,התכ" ,רב $
 אמיא סלועלייב#י|(?^ן

 דבע יבג > ^
 כ אקווד ג£לז*:,5)״.עי
 היל יעכיא א|ד ן<זה

 האיפת״ס^ו ןיער^•
 לכ עקרחד^^יקעק*
 סילוגר^^ימ^ןןש
 תוכ^^ח*! וילוביקמי

 הן־ווטו >>*ב •קבב^ידח;
 ד>ךלמ אקווד ?ז0סב?י
 אפ׳^ י^ן*נ>ק*מם*ןי1

 .ןיר^ר*־ ־'-*-*
 0 0שמו\^

 יבג ונתת **£)3*/^
 רדסכ ס*דנא1ית*מ^מ9
 האיפ׳ יגו

 והש לכ ינידכ סוי יתכראה
 בר רמא והש ;כ המכו
 סאו סרפו הכמ
 אלה) היצ השקמ *אח רמאת
 ליעלד בר לע קליח אוה יאדו
 0 יח רמאק יבהל רמול שיו
 הנמ ינהלכב בר לע אגיצפ
 אסודלוןככרד דועיש סרפו
 ידייאו היל אכמ ןכיעדי אל
 הבר ועיש אמק אנת רחאקל
 אטוז אריעיש יהניא ירזוא
 'ד ותליחת רונת קתד אהי

 י לכ יאמ ירמא) זלשלכופיס)
 ילייאד רמימל׳כיא חפט והש
 ימכ יקנ הבר א לועיש טקנד

 אלכמ :אטוז ארועיס
 ילטלטמכ וא ימד יעקרקמכ
 יעבימ ןמרלילימ ןיכעל ימד
 אתיירואד אתלייבלכאהיצ
 תיעקרקל שוקתיאד אטישפ
 רכ ׳זלה רפב ליעל ית&ריפלכ

 ,תא :'תלמ ךל לע תיכה תא

 עקרק ינ ןיח וניסח זלמנח ןראב
 ימ והש לכ קתד אכיה לכו ןנח יהש לכ ותסנרפ ידכ דחל ליעל ישקאד ףסוי ברל ייבא ל׳או :ץדאבןו1^י.^־;^

 ,ןלבידי ארטיל ינחו ארטיל סרפו הנח לקשמ תחא)תחא לכ תוזזוג תוליקר שמח זגה תיכאל׳פכ ןכת?/ ן$י(
 ןיב׳רפיהנמ כר׳חא :'וכיתיליחר׳ה׳וא סימכקו׳ה ןכעבד הבל והל קפנ תיישע ןאכ שמחחואסוד׳ל ירב7*#£$%*
 הנמ אבר ארועיש ;יתד 'יתילד ןאמכ יכהמ ריגב לכא סרפו הנמ לש שמוח רמנ הב שי א לכ׳זסמותמ והישכןבו ],ישמח

 ;יבסל אתעחס ןנווכמ אל ךכליהו אוה אקווד והשלכ יכתקל יכתח לבא אטוז ארועיש ימנ אפיס אנת תחא לכל סרפו
 ס קיר וליפאו יניעכ הארנ ןכ ויתומהבמ דבל ההנ ירעשו יטיחמ דכל :ןיינק יע אירבל ההז איכלפל **טלטח תש רמא

 ולטלטל ןילוכיש לכ לטלטחד לכ :התייא ןטקתמ המוקמב הנותחתה םיקיר לבא הנקתל ידכ סשמ ?לע׳ל ןיליגרש הנוילעה
 יעקרקמכ אדכעל יאלו יהכ ימל ילטלטמכ אלבע והל איעביא ולטלטל ןיל־יגר ןיאש יפ לע ףאו שמח עקרקל רכוחמ ונאש
 ןישל ןינעל לבא םתלחנתהזמ סהל שי יעקרקמ ןיד אתיירואל יליח לכל הקזחבו רטשכו ףסככ ןיינקו העיבש ן״נ*!׳ יו
 אשירק יכתקד יאמב אשירב היל ןבדזא אלד ונייה : אל וא אוה ילטלטמ תונתמ ללככ ונשיו יצט)טח והל ורקימ םדש ינב
 ט ידבע לכא יעקרקמ אלא בישח אק אל הכותבש המ לכו איה ול רמא אלו אמתס ריעה תא רכמד אכיה ןיתינתמל

 אצא ןניכרפו :ימד ילטלטמכ אדכע אחלא ורבמכ אל ןילטלטמו
 \ י ■ ־ ^ ; /•

 ן *•
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 *םג $י$ה קרפ תפש ימ

!*)> 

 .ץ/. ר , ,"
 %\!±6י49 ב$$#1 י)טלטמכ אדבע יאמ אלא ןכיכדפי ןכש הל ןנינתמ א טינ תחכ סושמ אל ן יא היל 1נתא

 ^מעה ימ^יןילטלטמה תא רכח אפיס יכתקד רמא היה אנ יפא בר צכא אכרל ןממנ בר ישה "
 33ו*ודועו*י £'*יד יליפא רתאק יאמא יתד ילטלטמכ ש ן'טיגד ^מ[י ?ר3כ גנמשח יתכ (־בהו הישפכד ׳יריס

 ^עי%>ו>״**׳ז"׳׳ יוי״״יו־ ״*—
 '*?* ״ **י* ■א־ ישי **־>,■ •׳*> י ז״'־3;"־ "״.
 "ל^נימיבע ונ״מ י ־לייכל

 ןה* 0,יק ךמיהוליפ אלד

 וכ־ערמ כיכש ןה )לאו ׳
 אה בישח אלל אה)
 ןילחמ שי קרפכ ליעל אמתל
 אכד )תשאל וסכנ לכ בתוכה
 ר/עילאיבר סוח רטש סהילע
 אב התכיתכ ערקית רתוא

 רמאקו סזיה׳תאק ויסכנ לכ>
 ^יל׳מיכד יכה רתפ יתכ סתל
 הילהינ ,יכתכד הילעקופיתד

 רמיתלאכ־א יסכיוהלוכל
 ןיאש קמ )אל םיפככ יהלוכד
 יא יתבותכמ רתיי אלא ךירצ
 ירידל אק אל אתגילפכ יתכ
 תחדבמ רמשל בג לע ףאו
 תובותכב אתנילפ אכיא יתכ

 לבת לאומש וכיכר איבהש ומכ
 1 ?תעד אילגד אכ־ה סוקמ

 על ודוח יוה יכוסכא סושמד

 דינדאירטירטט ינאש שימ1) ךל תיא יאמ
 אעקרקפכ טית יפא דינ אלר אלטלטמט
 ארד אעקרקטמ רינד אעקרקט יגאש ימד
 ןומש את ישא ברל אנינר חיל רבא ידיינ
 רייש ןירוח ןב אצי ויסכנ לכ ורבעוי חוכה
 ןועמש 'ר ןירוח ;נ אצי אל והש לכ עקרק
 לכ םאיש רע ןירוח ןב איה םלועל רטוא
 אובירב'אמ ץוח ירכע ינולפל ינוחנ יסכנ
 יכר רמא ףסוי רכ יסיר בר רמאו ןהנש
 אלו בע לצא רויש ןילטלטס ושע רזעלא
 רפאו הבוחכ לצא רויש ןילטלטס ושע
 ן*4יבע אטעט יאמ ןמחנ ברל אבר חיר

 ;4׳-^ 1 1׳ ׳
 ^"•יבימג יכה )ליפה

 **ר יעקרקמכ 73ע7 ימימל

 33מ 'ןממ&יאהו
 \13*ד6 דכ)ו1״יגו*שד יעה

 יונקיקמל לטל יעקיקח
 ןכיימ רבלירטנד ןייכז ילינ
 קיקז* £> דיג וץ*יע[ייקמ
 יעקיןמ 1*1 דמ*ל היתעןזי
 1יעז ונייהד ליכ ייצל

 £)ל57>מוי7#כיה לכמ

 גומק׳זל^יעהיק"
 ט>קיקייויז |^ .*אןאכטז
 ^ה^גלכב 1עדבץז*״ע*)

 < *יממ ילקלעמ />קקמו*ל

 ןילשלוכמ :ןמקל רתאקלכ

 "ה״״ב £^£3^=״״י׳"■"?^
 ׳3 *ימו^ :גהמיחצ ו*3י ז*) וינבו ןחשא ץובע ערפ יבש ןה איאו םהיסכנ >כ ובתכיש דע י ׳ש-זד

 "מ>שיד$ד3 ז*3 ז4)?
 ןנ!4ד:(<מונע

 וינבו ו חש א ירכע ערכ יכש ןה
 ריישו 'ירחאל ויסכנ לכ בתכש ערפ ביכש ןנחר ערפ ביבש תחיבט
 וז-רנז־מ ןיא וחדש לכ עקרק רייש אל תפייק וחנחמ והש לכ קיק
 עקרק רייש ןירוח ןב ה^צי ורבעוי ויסכנ לכ בתוכה ןנהר ורכע הסייק
 בתוכה ׳אומש רפא הדוהי בר רסאד וחשא ןירוח ןב אצי אל וחש יכ
 לכ בח־רוכה ןנתר וינג אפורספא אלא האשע אי ותשאל ויסכ־ג דכ
 חהרכפ החכותכ הרכא אוהש לכ עקרק ותשאל בתכו וככר ו ^יכג

 רפאד

 זיע^י יאמי דיחג דרל !*מ
 ן^דכמ ןמקג מ ו3 בי/דיו

 • ןז1ק)וימ׳יזדץמ^)זמ
 ןי ב יס תעמג ן*כ>6 ומצגי)

 לי1*
 £מ1שמ׳ק3 $4* 1*31

 !*גימזי^בד הי) ל*>ול ;ימ>
 יג>.דיק>נ0 ך)ן^>>*ול^3>גג3

 3/1^ ימת ן>3*5ו>מו*ץ י^הנ
 ;ולמ ומוויי •ייה ן*3 לרעה

 יעקרקמ
 ,י רייש)יתעלב היה אלל ןל אמיל ןאח ןילטל

 __ו^הימ ימד יעהרחמכ אדבע אנ'רחא אז
 והי^וג}

 ■^א^אז^ס'״'־״־>*״״״'ימנליט״ ילז*" אל י״״ל **""׳?,יק
 ק0״יאיי י־נ ינני ייי 'יעקרק" י־ אלכע ־ליעל י־ "י־ל" ־"יי י'״^'״״י ' ״"

1 

 ;/6 רח* מצטלטמ יליפא ןניכסק יזימוי טנ -־.״ ׳" ׳ *־1׳ ׳1׳״ -י״■״ יי ־ " אמעט ",,ה דננ,
 31*1 דבע/לייש)יתעדכ היה אלד ןל אמיל ןאח ןילטלטמ רייש הזש ןויכי ןניעב ריתנ תיתירכד סושמ אתעט 1. , כ

 פ*3עעדכ^כ^היה ימד יעקרקמכ אדבע אנירחא אתכידכד געאו ריישש ןרט,טמה ןההמ ׳ י , |_ ׳
 *1*ץ$3*} '!בחכיש דע תצה ת ייתוכמ חולח ןניד ןיאש ןה הכתח יכתמ ה ןמתכ בר רחא אבר ׳מח . א). ת ת

 תביתכמ דבל אפיסב קיסחלצ ןילטלטמכ )ליפא סלב ורייס אלם ^א^לסלטמ אל)רמס יוה
 ימ^ונז'והערמ ביכש ליזא) )הל שרפמ אתשה)תתיבח )יכבו ותשי ידכע ע , }\ ־׳ ׳ ןכישרפמ

 בתכ) )יכבל ייסכנ בתוכה ןכתל וינב :הנסרפא ךומסב ןמקלותתיכמת דבל ,-חונ_> בי ''£**£* **
 '*>> /?)סא יחכ אתחכ התבותכ ליבשכ רויש יאהא אחקכד ונמד הדבא אל ר א' יי ת ^ ^ , יןלאד^

 ן*קחנ אלקידא אעחכד ןגמ סתה ןכיקסאו׳יצנ אלקיד דח רייס יכבל)יתתאליסכ נ יי ׳ "הר ר מ יסכינ ו־ילןכא ימכ
 ה^ממ היסכנ קירבהל הנירו אשניל התעלו סיסבכ הל שיש הנחלת הסא רמולכ וב רמ רמ ד תת . ־ * ; א1|
 )£%כ הכזי ןיאושינ סדוק ותושרמ ןתאיציה אל סא)היסכנ הל ורזחי שרגתת וח ןמלאתת סאו ה סכנכ ח-ז1 ;־ י -״

 3יבעב אלא הזל הנתכ אלד ידהס ןכא יליח הרייש אלד ןויכ סתס רזיאצ היסכנ לכ ביתכתש הש י דנ תי^ יז׳- 1 *

 רמס,הז) תימלוע םיסנכה הל ורזחי אל)הכתח לבקתההכק אוהש לכ הרייש סא"כח אלא'רכ^דנחלהבביתב יגיא

 :יגירתאל בהיו׳ישפנל זיניא קיכס אצל אמעפ ביהי)ונערקה יליל תרכח רטש אבי סה הארו, רוח ^ ש

 יכוליה׳



 ־" 1׳

 ^ ארהג אנב

 / ךו>־ףן^ץ״ י/י׳*׳ •׳*־
 אייצל{צ יןסכנ\ רמא :ה!
 1יש)פ^1 מ תכל3> יקסיפ

 י סכ3..^מ$ש: י^סדוחצתה
 הכקהס^י^ איכלע>
 איינלפצי;5*^ ׳ ן ר דדנע־כ
 ף יזנ*י * -'>׳יי1י**ו
 ןושלב** 9ק> ןממ יןר.ד

 11* לידו* מ

 *הכתיאז
 דה ןהייניעכ
 הביתכל הדחייש 'דיערייש
 פ עא 'רפב רמימא רמ אלכ
 אימד אל) לאזמשרייעלכ
 סי קרפב ציעלרמאלאהל
 ת תרמאק ילטלטמ ןילחינ

 שי ריפ אכימאק אל ילטלטמ
 ביתכל ןיש תה אל ילסלטמד

 ןיצטלעמכ יריית אכ״ל
 יבר ריפדכ הביתכל סדחיייס
 ט:מש דה יאד)יתיא)1יןמש
 רסירת יצ ייה אפפ ברל אה
 ביחה פב ליעל'יפ ׳זכ יעלא

 ינשד איהה סני הניפסה תא
 איעביא : סש יפ סה תירטש

 , י■ ^־׳•׳!׳ ץעןי^דיח5י*עעעןזעז)י

 לנ בזתבהש חכיד! !ןזורגס רס ם*,ד #£$5.
 בל רוייש דה ילטידטס תללבב1 יי׳י־״הי״יסימ

 0 ןנבר וניקח יע,רר,לםר !־״0* ""יי/ייי׳י? ייינ אוי
 רפ!>1 רפימא ןנבר "רה ״<-, ,< ת?,/ינמ •^ריי^ייוןיימיי ייאמ

 ה נ עב יהנחיאו נוחככ םיתכד ׳לטלטמ ^;**מ&מיממ
 ירקיא ארבע איג^ליחרי '^ק)מימ(**דז#מיימ)

 אצי חיעל ויסכנ 7ב בחמה ןנחד^בגיי" .
 !יסכנ ןנחר יסננ ירק,א אער' ״-,1"

 י"" 7סבכ ןינקנ תוירחא ןחידועיע

 ^ויאטייןגתרסננירקיאט^זחנו
 ירקיא יווז בישמכ אלא ןינקנ תודחא |ןיא

 ?ש־ד״1רייחאםה1,ןד,זגתי׳שבנ

 יכ יזוז ייאאיסיוחחא !^?!^* ״״*״>
 יב היתיבר אפיסא בנא אחא רפ יראמשכ*'נ "?״י״
 ,י*׳ חצי יב ,דנר רפאד יסכנ -ר ביא איטש דוי ר״^ ?ינקא '׳'״וח
 טשנ יזוה טשה תא ,יד םתכו ינוי,*־, הז הדשר״!לאיקפגא,רא

 ינ.־־ד ירת ןה ,רורטש המילש אנוח בר רה" ,״״ ״ח וג'אי 1יכ טשכ ןס רזוח רטשה תא ול וכחבתשתנפ הר^ §,״זיטש

 ז׳נחוכ וניגשש התואכ רטשה תא בתכו יי מ "יי א״ח כרו הישנ
 יטש נקנ ק״״לב חז׳יזח״ס ןויס ,טע", ■ק ** ריא !יטאי
 =ע !ינקנ וירחא ;הל ןיאש םיסכי וגמשש1ש 3 ^או י"־ומ'י רמש

 {גתו יסכנ ירקיא םהנ קזחבמטשבו מיל^י^מ50 לכ
 ן־־יילןי םירכז חב1ם ייגר היואר תש,די ז ל מ'םבנה

 1 11* ״ ; ל| )
 י• יכ11מ ךמג ןיד קמ
 ירקימ :מג

 ילה) 39?ו^ק:>;מכד
 ן:פד הגעימק }|ג3ן
 םהל שי*. י״תכב ץ**ר
 לכ תרןיא^1ו>ןו־וןו0ו /א
 ןטמסכ ?9;ת9ן 3וקו הי
 תמליש'ד>ק#7 ץאסית1ק
 ןהביכתק> ץמואבו
 י־הל*" י ־%,״

 1 ןי3ע3*>מ נגי6/ ׳!,

 םיסכנ לדקמ7>ן*קן1*>ד
 |יאם )ימנ*ו״7ז
 םיסכנ סע קלקנ תרתי םהל
 רכמ סאש ^יילתא/הצשיע
 ^";טמיריכחג^אסדא
 תיעקרקב $/חן>/>יעקרק|
 ברל אה טי./ק;0 טמ הנק
 'יסכנד ינל ןאמי׳מינכ אפפ

 י*>נ

* 



 >׳3(

 1 >^ח ןרפ חס© ימ •£־*3©

) / 

 *ל איעכימק יאמ ת׳אייאמ ה רית רפס יהל איעבי(
 ןיכקכד ')ירפא ןהל ןייאש ןיסכנ ןיחרכ לע
 רטשב יןסככ ןטקכש תיירחא סהל שיש םיסכנ נא הכישמב
 ןיינעל דהל ג״עאד *ר רמזא)יניבמ קיפנ יתד הקזחב

 א ןהל ןיאש םיסכנכ היינק
 ללככ י>ה אל ח״מ^תיירחא
 ורכימל ליכי וניאש יפל'יסכנ
 השא אשיל) 'לית דומלל אלא
 : ר״מ׳ליגמד ב״פב יתאלכ
 הנק 'חרבמד״מל )ליפא)
 ןינקחב יריימד ל׳נ׳יכ
 'טישפ'יסכנ לככ יחל םיסכנ
 קרפב חכומרכ הנק אלד
 אלא יגילע אלד ולפנש הסאה
 *סכנ לככ לכא'יסכנ תצקמב
 התעד). אילג :יגילפאל
 טסניאאהו׳והיכלסניא׳ושמד
 מיא1 ח׳ר 'רזג ןכו״לגתיא)

 תעט יוהד׳משמ אהד ירל רכ
 •נ סא לכא אשרגיחד םישמ
 )לאי הנק הלעב תחת התיה
 יפאד׳משח ולפנש השאה׳פב
 )הכנק אל הלעכ תחת איהשכ
 רחאמ יכ)םתה ןירפד לעב
 )הננקיל חקול )הננק אלד

 ןנברד אתנקת ינשמו לעב
 והימ תרכמש ןונב והיאשעש
 לעכ ינק אלד יהנמ'תדלי
 הנתמ לבקחה׳ושרכ ת״מ׳קיל)

 התמ ר מ שרגתתש דע סה

 יבק.תד׳|קת קליכ ותסג" מ םינמש תיניי
 ץ3ע^ןיסכנ ׳ילקמה ןיכרע

 קדמ מ^ק'מ*3)יד/צנ ימדכ ול ןייעמו שדקה
 ׳דןו׳מימדצת :ידקק תקבערהשלסכנ ירקימ שדקה
 ^ד1אממןיל*פערפיומנ י

 י)?י >1ע^ןגיית ן!1יצ7 ןנחד יסכנ חקיא ןי^ריפח ופועו ינמש תוניי
 ^"ק סוידפ^גב^^מ י,^ביא קיליפה ול ןילעפ ויסכנ שידקמה

 'יסאד ןכדזימ אלר ןויב יאמ ירוח רפס וה*ל

 ןויכ אמליר וא אוה יסכנ ואל קינוכזל
 אוה יסכנ השא אשילו רוח 'ומלל ןברזמד
 יחררחמ םרכעד חימיא אטוז ןמיס ז וקיח

 :ףסוי ברו ימח ברו יבוט בר אחווחא

 והניבהכ איבוט רכ ארטוז ברר הימיא
 יבוסגאל יעבר ינוט רב רטוז ברל הסכנל
 ^יז־־־רא השרגו אביסגיא דיבז ברל היל

 סכושפ רפא ייכא רכ יביב ברר הימקל
 ברריירכנוח ברלאהכיסנא אהויבוסניא
 יליפ וחירפא יאלומפ והאר 'ושמ עשוהי
 ביהמה ינק חחרבמ דימל'יפא אחיילומ
 התעד אי^יג אכה לבא החער אילג אלד
 שרגיאו גיסגיא אהו אוה ובוסגיא םושמד
 והניביהכ אחרואב אמחרכימררהימיא
 והניחכהכ ארפצב אמח רב ימרל יסכנל
 אפה רכ ימר אחא אפח רכ אכקוע ברל
 ביר היפק אפח רכ בקוע בר לזא יסכנב הימקוא תשש ברר היפקנל
 םימ לא ןמחנ בררהימקל תשש בר אחא חיסביגכ חסקוא ןמחנ
 אכיבש אהו חנ ארדהד םושמ יא אפחרכ אנקוע ברל רפ חמקוא
 סאדוסיא וחגתפב יזוה רזוח דמע וליאש לכ לאומש ימא יבה ליא
 ומצעל (יכ לאופש םא שוריפב לא רמא ימ דחאל ומצעל לאומש

 אגול□ הל חוה אריסח םרפע גרד היטיא רחאל ןיכ

 . -״כ״* ?תעתי/תכג 11.
 ;לר '/יככ ידקמ ת)ן-מו ץ>)

 הרל״וסני^!*יבקד/מי1;
 אידהב *יל ,.>*׳*>'£ ןבז
 ה־תעד ולגד אפ *ב ג־ימדכ
 איה טוסכטל׳יעבי םושמ
 אלא הז ןאד הזצ זינתיפ

 ן השרגיאו *הלעבמ ?ילבהל
 אה : העמ הסכדהעכתי
 סנכ קנק/דיספב^אביסניא
 אלא ׳:^י|^4(י1יל)
 תסינ התהיי^/ולאש טהל

 \ '0 אל דיכז ברל
 ׳ ^'|יתשה לבא טתמה םייקתת*

 .?'התויה תמייקתנ הכיסניאד
 'חפשמח מכ| יטאד יאלוממ
 אבלו ייבא׳י׳מאדכ ילע תיב

 , הזייתאק ילג תיב תזיפסממ
 17 יל הבל תישו לככ ןמוקמ םש

 ןתיא האל אלממל לזא ליאמ
 ׳ *לימ 'מ סאל ירוקש םהש

 ןיאש ןיממ ילעכ אעאיילימ
 אי;י^/ לקש ומכ שממ ןהב

 י;י^ 'ישישטבג אנככ אדשו
 שי ונק תתלבח ד חל

 היחילד שעמ אוהה יבג !הייה
 4 אבא ר^־ לאומש כ רד
 נ לייחה קרפכאנקורקאמ
 •יחב *קהד איה אתניח אנו
 הלש גי!ח יטכנ בתכ הלעב
 תתיחל/א ןהכ תיכזל הנבל

 *פא הל ןנדיררמ יכהו הלעב
 )לפנש 'שאה קפב תיכיתכב גכשירא יגילפד ןנברל

 הכ קתשל המוכבר ירחאד מ'ה : הל תישירפ ליעל)לכה יהנקז תינעל הנתמה בכעמו הב קחשל הנל ילמאו םיסכנ הל
 םושמדיתעד איג אה לבא *יכמכתח חילבהלס עדזנ אלו איה יציסכיא םישחל תעד אילג אלו אמתס אבהיל אכיה ינק)
 )רזחי א1א יכק ילד ןנבר )דזמ אבה שרניאו ביסניא ירה)ןיסורנ רקא הל )רזחיש ןכ תעדלו הלעבמ אתחירבח יבזסניא
 ימרד הי#ייא :כ ה היל הבתכד ןאמב התעד אילגד ןויכד הנראשכלו םייה" ביתכתש דע םתה ימכ׳רמאדנ היסכנ הצ
 ימרד׳ימיא טילחא השעמ ביא ')ביתכב יושנ היהש ימ קרפ! ןושארמ הב ארדהד םישח הנק ןייחא אכקסמי׳זכ אמח רכ
 תשש ביד הימלל א/יק לכ יחל אתא אבקיע ברל והציכתכ את־לואל אמח לב ימרל יסכטל יהניבתכ ארפנכ אמח רב
 ןנישייח אל המדקלו יניידל אדוש אנקסמי ישכיכפ אמק/א ןתחנ ברד היחקל אחח רכ אבקוע בר אתא יסכנכ אויקוא
 בש אל דחא ׳ויב £0 אל ת״שבו מ'שב אכהד אהו אירב תנתמב החוקיאל ןל איעבימ אוהה והימ ובתכנ דחא םויבו ליאוה

 ותנתמ ןיא והש פ עקרק רייש אל ןנת׳התמ אל סא אמזשבד התמ אהו: הימקח היכ רדה אהד ינק ןורחא םימי ינשב
 בושאל׳נתמ׳ייקתת התחש התע לבא המת סא ימכ טשה ןמ הב ־ ריזחת ינשל הנתנשכ ןושארה ןח הרזחש׳ומכוהנתמ
 יפה יקיתייד 'לטבת יקיתייד׳ירמא אל התמשכו ןיריסילכו ןיבותככ הירכל)אירב תכתמב תנתינ איה ירהש ןושאר הנקי)
 :'בלה ןכי טיש׳נקו קמש פ עא ןושארה ןיי׳תרזח ׳ליעוה'רזיח תייה׳דמע סאש חאמ׳שאה׳אזו ט דמע זציאס צכ:'יל'ליכס
 3לא תימד ג ע6 הרזח יתיזח איגה םי יחאל הנתנ אלי ימנעל ריישי הליחה יכ רזחד אכיה תינעל לאיחש רמאד רמי£

 אגיצמ : איה ה עמג ה ל/ת אל אתש רתאל ןתני ןיסארח ט רזקד אכק

 )1 7 ־ ־.



 יי ארת וידר

 <׳)׳/'
 ךי״ש 'גתמ א^׳!י יע הירבד תא סימעת ןמייקל
 צש זתיגס יפל ת אי ןרק איענ אל תצקמב ןימי ןינקיאלביתניא הדימ מח0.״ננ ינבסלת&״ד•
 ש ןויכ יחנ ?תמ אלכ יפא אה העלי טקנ יאמא השקמ אגולמ יאה סדתע בר ןסמ אל אהו :ידי) הרייס אז
 שי ןכו אירב תנת״כ יוהד רז !ק וניא תנקחב ת׳ש תנתקד הנתת ול תתנש ימאש ענ ירמא אתשה : היתב ירו״יי

 יוז־רל הרמא אבבש אק יכ ירמשר '■חירמ
 ןמחנ ברריסקלהיחא והא ירב םרפעל
 םמ ירנר זחל'סא ךשמ אל אהו 'יל ורמא
 ינוט כור היתחא ומד ןירוסמבו ;יבותכב
 ברל ז־־ריסכינל וחגיתבהכ הנתמ בר רב
 בר אחא 'ינפלארפצנ הנהכ בר רכ יבוט

 ז־רל רמא הל הכב הנחכ בר רב יוברחא
 ו!-*ל רמו ןנברמ אכרוצ רב ירפא אתשה
 ה־י!הא הילהינ והניהיתב ןנברמ אכרוצ
 לאומש רפא יבה ל׳א ןמחג ברר הימקל
 'יתהא ותנתמכ רזוה״זוה רבע וליאמ לכ

 אתקסיפהל הוה ףסוי רכ ימיד ברר
 ז־־ווח אשלח תוהד תמיא לב אסידרפד
 אררה הוה אמייק יגו הילהינהיל אינקמ

 ןנתד ןחקלד ןהב תושקהל
 רכס יכל יכ תמ) יכללעל הנמ
 יכ תחו טקנ יאליא השקמה
 המב אבר׳גלקישרמול׳רכ ןיא
 אירב 'כתח איה ירה רמואש
 "תח מיא דמע סאש׳גבסי אלנ
 ןניעמש אהד ןיבק יעכד אלא
 ליעל היל תיאד ןמתכ ברל היל
 וניא תצקמכ מ'ש תכקמד
 לכ 'תכש מ'ש יבג רוזחל לוכי
 סא ןיאור םירחאל ויסכנ
 יצמ הוהד ליו׳וכ'תמ קלחמכ
 ומוקחברהכליימעטילו ימימל
 <למא ןיא)/ימעטיל)לי ימלתב
 השקמה רביסד ןויכ לי דנעו
 רבוסש יחכ ההןיכק יעכאלד
 'כתמכהיהיא גב׳גזחל ליכיש
 ירמגל 'ירכ׳כתמכ יוה אירב
 ןכת •• הזכ קלקל וצל ןינמו

 , , ?יתכ יל ששל
 תאיכה :ןנבר, אכרוציוה

 דמוע וליאש לכ לא,^
 תקסיפ:ינק ארונג׳וכ
 י עקרק תכיתח יקסיפ וחע
 ^ הכהרדהאוףועןה^
 לכ עקרק רייש;\ןכתדי
 את :הנתמ ותנתז ןיא
 התע אכתיעבדכללכיכקל
 לככ למג ןרקכ ׳לש;הנקויד
 ^ לכוא א;ש הצר;ס קיננ>
 5:קי ריישו אתא לימל

 דס3 לע לפקל הצר א.
 הוהי טעמ המצעל ליי1
 ידי לענ תנקמ הכ1י'\רי

 [ולדקק^סיקד^ק
 כ ח אלח הכ *־♦;״! א4מ
 ילג וד התימ תמקמה,4
 4יהן התימתגאדמד/יעמ,
 אולרב :היבדדהיאקיא
 ביאצלש,קוק אמד עבמ אל
 *י וב רכיכ סד תאיציב
 היל ממא : יודינ ונייז
 *30:חליששכ הרמא סי יו
 ךה אתמ יכ יד :׳.ד
 היחאתא אית אלו א יו ,
 הוצמץ'א:ילא אבלצור;נ
 המח 'ל>> איה התימחו
 סתחב ןינ רזוח התד/ת
 יעאו^ ויישאלכ׳כתמןץ
 רדה'ילקמ אק יאל 7י
 ןיינק היה אל* ׳^ב ו
 איהו ליאוה הלימ ׳חח:
 ותאווצ עב ו^י לע ןכואן־^ו
 'כתמ חתיא:^'יחספ יכה•
 היה אלש עראונקחכ בין
 הנתמ ׳תיא ץיג ןיינק הכ !
 והש לכעקרקזייש ונינשש .ן
 דמע סאש ןתח ?תצתמ'
 הב יוהד ן ?ץל רזוח וניא

 סאש ותעמיה ךכרוייוג
 רייש ךכלו !|תי אל >;מעי
 איה ייהו ; /שש הת ומצע!
 רקיש הב ן/ש מ ש תנתמג
 הנק תח םק ןיגק יעב אלי
 איעבו ג ר ץ יניא דתע םד

 ןיינק אכיאד רזוח וניא דמע סא היכ/ ינק ד ןויכו ןיי?
 ברל אכר׳יביתיא :ן מקל'יקספ יכהו רזוח דמע סא שכוהנק אל תמ׳יפא ןיינק אלב לכא הנק ץא םשד ש כ> רו־&י
 סתמ יתכתמ ןיא והס לכ קרק רייש אל םא אפיס אמיא: תצקמכ ח׳ש תכתמ ונייהד׳גכ והש לכ עקרק רייש״ינתממ ןיתנ

 אלש עודיכ : רוזחי אל דומעי סאש:כתמ ותנתמ איגה אל יאמא הינימ וכקדיאו : הלק תז) םאו ויליחמ דנמעיסא
 כ התימ תמחמ הויצ אלש פ עאו רייש אנו ליאוה התרי תמחמ אלא ןייכקהיה
 ןתוא לבגויש תפש תכסמכ תיליתרד תיניבכ ןישל איהו זעלב אקשמ שפנ תיב יתניבכ : סיא סש לכור : א ידהב
 ןיינק 'אלב הירבד עמשת הירבד יכתקדמד יאוה ןי ינק אלכ תצקמ תנתמד פ עא הירבד תא םימכח נמייקי י עלייי"

 ,, * _ סתה : 'יאגה

 ינק אה היל חלש אשלח ארח אנפיז הב
 ונקו הרייש לזא!היעבר אכיה לכ ינק אה היל 'חלש אניעב אל חלש
 6^!!-ו היל חלש ןמחנ ברר היפקל ׳אתא הנ ארדה אמייק יב הנימ
 היהא אל יא היל חלש הנימ ונקו הרייש אה יתיא יאפ רפא אהא אל
 חוה יכיה יוהכל והל דמא אמד עבמ אלד אוליסב ךל אניחמ
 בא והל רמא אהתיא ךה התימ אקר יוו יבה הרמא היל ורסא השעמ
 טש להכ רמתיא רזוח התיפ הפחמ חונמו ההימ המחפ הוצמהוה
 ןבחנ ברר הירנ ארטוז רכר׳ימשמ אנרר הימק ןנבר הורמא תצקמב
 ז־־ינחפכ איה ירהו אירב הנחמכ איה ירה ןמחנ ברד הימשמ רמאר
 ט״ש גחכב איה ירהו רזוח וניא רפע םאש אירב הנהכב איה ירה םיש
 יקי-כ יקוכ ולתיה אל וכל אניפא ואל אבר יהל רמא ןינק איעב אלד
 ןינק איענו אירב הנהכב איה ירה ןמחנ בר רפא יגה ןמחנ כר3
 ואל יאכ המייק יתנתמ והש לכ קרק רייש ןמחנ ברל אכר היכיתיא
 לכ קרק רייש אל אפיס א ביא יכה יא הינימ ונקד אל הינימ ונק אלר
 טיש "אוכש רכא יכה ליא יאמאייגי־נ ונקד יאו םייק והנחמ ןיא והש
 אלש עודיב רזוח רמע וריפ ונקש.ק עא םירחאל ויסכנ לב בהנש
 ןמאב השעמבריד ישרשסכר היניחיא התימ הפחמ אלא הוצפ היה
 םינשכ אוהו יהנל יתניבכ ןהנה הרמאו הלוח התיהש לבור ינב לש

 םהה הי ובר ומייקו התפו חנמ רשע
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 אנח ^׳סקןניסרגסאויתילש^וללנתיליסילי״תש^לא'^'*או?''דבעלי,י<י'שיטשזיתשאל^ ממ

 אניבר יניהיא התימ תטחמ הוצמפ םחה *י"י-•?-■נ 1 ט גד ז עב
 רטשו יתשא1? ,רז ט4 ונת רשואה אכרל
 רח^ל ונחי זלז רורחש
 יהאר וגחי הפו יגילפל? הגמ ונה חתימ
 םת א ימור המימ וגק אלד יאממו התימ

 • ;־ ^יד ,סנ יאה ףא ןינק רכ ואל םג זרמ
 עש.,ד ירד הירכ אנוח נרת,תמ תמחםתוצפכ 'םנ םחה הינימ ויק

 נ^ידי 3ס גחנ אהכ ׳היהויוש ער2 ביכש חגתט איההד ייסכנ 1לכ

 ^רםנ|יגקת-ענ
 *טןויאי הנימ ונקו נ עאו רזוח רמע תפר אוהו ןיינק איעב

 ■י

 ׳*־׳ ״״ ׳ל׳ ••5ןטיגדקפב
 *,הי " דיצ דימ ונתנשכ יכס

 יליח יעוחשא טג מת ינתקד
 םייחמ ואשעש פעאש יכתקל
 סיחולש הנימ1 ןיעכ עגהו
 ןתינש ןויכ טגה תתל לככ
 (יאד טג וניא התימ רחאל
 רכ ןיא יהימ התימ רתאל טנ

 ינמ ביה כ״אד הז׳ירגל <לל
 ןיטיגד ק על אלמנכ קייד
 אמקלתימ אלד הנשמ ךה 3ע
 ת*שכ יאל מ'שב הנשמ ־ק

 אלא וכת איכתימל היל הוה אל
 ;עיחשאל הז אנת יאו ובתכ
 תקותח הזה׳יפא שודיח םלס

 1... / י 4

 התימ תמח^ הונמכ םתה
 התימ תג|למד הריכזהש
 ויתתמ׳לנמ־ :תקלחמ איה
 אכד ןיילק יעב אל התימ
 ןיכ ר5ין אכיאןיכתמד
 ןמןיל ןכימע יכהו רמיש ליל

 תתמ :

 יכמ הלה אל מ״שב ןיתינתמ
 ה^ל ודבעל הז רמחש רטש ויתו ותשאל הז טג ובתכ אנתימל היל הוריי ""רר זילייתש 1״כ וכ!)~ ימימל
 .'",משהל 'לזי'אהל שודף ןניעזמשא ודבעל הז רחמש רשש לנת'ייתדמ>יניכ'5 האינ !'א'|עב א1ה "נהפ

 אל טנ ןיאד ל תק יחמת א, יראהל אל,דקי לגה ברעלו׳משלז ינקנ ,ל שי יריש "ירינ? ';ת1יימ 'י״א ״'שכי 1נ'ע״ם
 ״?_ (:'ע׳שא 'א תט״יכ *3־י*יינ יימאי הת'" יחאל שג ןיא?,זחא" ימ 'נם;י';15 ׳צ ה'הש הממ ש,ד׳י
 מ,קמנ ילשה ד",ע ״,התימ רתאל, ,ייתב תילש הנימש תמאש ייושניא אכיד׳?!י"*? '־־׳י י״ אה התי"
 פ טאש יעמש וזמ לש דד איההמ,וזחאש ימד הנשממ אה ,:יעדי אל א'דז?1'תמד צ'׳ י3 ה'ל אנק אה התימ

 .*־־ *־־־ ׳ י נשמ ןה לע ,יטיגב קיר,$ *״״?,ס7א צש ״׳לשש שדנל ל״י,
 יתי אה אמלד ,בתנ דמא״7א ,7.??'״ יתאל ״? ׳.'א ?"״״ ״ג הל (תנש

 < י
7' 

 ^)7^11' י)ייא אעיסד אימגכ סתה קיידדג עאי ן״ימב ןתשלש דמעמ לשל^״״**יבהמ ^ ס",על יעשה ^
 ׳ יי'" י" 'יייאדג״נ,קב׳״!ק,אליעבדיירנב אמעט ,??, / ,ל? אעיס'^ ^״נ (יאי

 י*״״י שייב יע,משא,אירבב׳ינתמ י״זאד ,'יג ןתשלש דמעמב ו?? ," 7?7'״דל ינל שיש עמשמ אמלא א""
 'ביאל??ינ !>>כ'ל'נעלש צ'תת יעא ךנב ונק אל דבעה ןכו דכב דניי ,27 י 7'א 'צמד צ( ד,עי 'ילסא דחגצ
 *תרב ל יכעה מ הכזי אכה יתד ינזב קד ג־עאלינהק7??'י ^05ז0.7"""3 "שאל טג >נת רמאי



 ארחב אב3 יעישת קרפ .ןמש <־■ */:*';ןמ זז
 *•""י

 לע ט ^בכרא ירחא בר יב ןיינק הפ בתכש מ*0 ;טתמ
 תכתמכ יאד לאומשו בר יגילפ ייסכנ לכ בתיככ ךח רכ
 רחיתל׳יל הוה אידהכ יעלפ ןיינק הב בתכש תנקתכ מ'ש

 רייש אמתס 'ינתמ ןכת אה דועו׳וכ׳צקחב ח״ש תנתמ
 הנתמ ותנתמ יהש לכ עקרק
 רטשכ בתכ ןיכ גילפמ אלו
 וכותב ובתכ אל ןיכ ןיינק
 כעדי אל לאומש רמאךאיהי
 אה הנק אלו הכ ןמיא יאמ
 ׳כתמו ןיינק הכ אכיתכד ןויכ
 ינתק ךיח רכ לע איה תצקמ

 ח״רפקו׳צתת איה ירה ינתמ
 לכה ירבדל אנקספ אה דועו
 תצקמכ מ'ש תכתמד אתכליה

 התעמ איה ירהו ןיינק איעכ
 וניאו ירמגל אי לכ תנתמכ
 סאו מועש יפא יכ רוזחל לוכי
 *פאויולכ הניא ןיינק יכ ןיא
 ול היה אלו הנק אל תח סא
 קספה דחא העבוקל דומלתל
 ןמקל הלע ןנימרדמ דועו
 תישרומש רחא הדוהיברדמ
 אלד ללכח׳זכ ויסכנ לכ תכש

 : ידיימ ויסכנ לכ תיככ ימכ
 סא ההו ןיינק הכ בותכש

 ללכ רטס ןאכ ץא׳יפזי וא רטשה ךותב ןינק בותכ ןיא
 *ב סגו ייסכנ לכ קליחשכ ת׳ש תאמצ ריכזהש מ'ש אלא

 'תליחדחרוא לבאנתמ לבקמל רלוס ןיינקכ׳תוא הנקכ
 אלש ידכ רטשכ ןיכיינקהו תואווצה ביתכל ךרדש טקנ
 ןוליא המ אנעדי אל רמאד ל אוחשל׳יפאו האוצל חכתשה

 בתכנ אל סא ה׳ה רטשב אלא ותונקהל רמג אל אמש הכ
 'בדל׳ייארו ךוילסכ ישורפל ןנעכדכו רטשה ךותכ ןיטקה
 רמא הדוהי בר רמאל אהימ ךומסב הלע ןנימרד׳הימ
 ונייהו 'וכ ודימ ונקש פ'עא ויסכנ לכ בתכש מ'ש לאומש

 'לתא הככרא :ירייח רטשכ הביתכ אלב אמלעב ןיינקכ
 ליטה רמולכ שכרל הבכרמה שכרה סכור ומכ ישכיר

 ימרו רוצקדב הכ בתכש יע יז הנתמ ךרונל תיחוכ יתש
 הימקל שרפתדב מ״0 חכ הכ ןתנ ח'ש ןושל לכו היסרעכ
 'נתמכ אלא מ'ש תאייצכ ךירצ וניאש הכ בותכש ןיינק יעו
 ןוטל 'חח יניא דמע סאש אירב תצתח חק ול ןתנ אירכ
 רחאל אכקית ןינעלז ומד ןירוסמכו !יכיתככ ח" ש ירבדד
 הנתמ לבקמ לש וחכ תופייל ךכליה ןיינק ךירצ אל התימ
 דמעי סא וליפא זב רוזחל לכוי אלש ילכ ןיינקכ הנקה

 סאש :וילחמ

/ 

 תנתמ

 יכ ץינק הכ בותכש מ ש הנחמ רמתיא
 ישביר ירחא יבברא ירפא ברד 'ימשמ בר
 בר יכ הכ ןודא יאכ גערי א4 טא לאומשו
 ירה ישכיר ידחא'יבכר* םא ברד הימשמ
 ירה מ#ש'גתמב איהקרה חב חנתפכ איה
 ירה חח וניא דבע באש אירב לתמכ איה
 ל והאולה רבא םאש מ'ש תנחפכ איה
 אל רסא לאופשו ינולפל והאולה ולפל

 רפג אל אפש הכ ןורא יאפ אנערי
 רח?<ל יסש ןיאו רטשכ אלא ותונקהל
 אומשראאופשדו ברראכרד יפרו התימ
 יעדי ווה והבא *רד הימשמ ןיבר חלשד
 טיש וגיבר ושפ הלוגסל ךזעלאר חלשש

 רמאש

 יניבמו שריפ קכק הב בותכש מ'ש
 ד^ ול3ב ה״הו ויסכנ לכ ול בתכשכ יריימד
 !ומש) תימ רקחל ןיינק ןיאד רמא אוה ול הנקהש אלא

 אתלימ אהימ ןמקל הלע ךירפדמ׳יאר איבהו
 לכ בתכש כ״ש רחאד

 ;ב ול הנקש פ עא סירמ אל
 רב תצי וניכרל׳רכ ןיאו

 >/ש,יצתקד ןיתטתמ כ'אד
 )^גת^מ׳והש לכ עקרק ריישש

 י(י בדל יריימיאחכ הנתמ
 4> אמייק אהו הנתמ 8* ונ&ו יאמא ןיכקב אלש

 וי* :ענד
 ע9*תי**<#דתקד אע'ס
 4ימי?י/יץ#י\6לכ

 רוטוןטקכ הגיתיי יתותייד
 ןיח למ^ד לאימשלד
 ♦מג ?'ה התימ רחאל

 ,^רמצי׳אזיןוימרקאגןינק
 מ*1יעקרקרד*טתקד

 מ#3םת> יתנתמ
 *יעו♦ ךיא

 ^עינכקה)*מיג1ל.אמם
 ז^מהחידירתיייזראל

 מ*מ אגד ךומ!מרייאש ןיגכי וחכ הפייימב וניתנשמ
 ץר׳ש^העממ^תכנהד אדוחלת קיספלח השק דועייכ?

 *א)זי)מכאד תשח חח וניא דמע סאיוןטק איעב׳צקחב
 ץטהדהיל ןי״^לכרל אתיל אהי ןלק יע יפא)רזוח דמע
 ן*ישק דועו אירב תנתמב ומכ ל ספנ לבכ ךכ לכ סילא

 *ימא^ורטם ^יחןזיןכי^ ד״ילתהש איה לידג קתול
 ״!5)*;!קל׳יסרנד׳ירפסלד דועו רטש אלב ןיטק ימכ הי ה*
 ךיתבתמשימ אתנתמ לעיןיסוח הינימ אנינקוהל בתכד

 9י31?ד ןינכ ןחקל ןציסיגד םירפס םי והימ ןכ ול בתכ רטשה
 ~ ןעיגייקיד רטסביריימר שרפל ירל 'לני׳טהטימ אנטקו

 לעשה ךיתכ ןטק יל ' בתכ ךכלש רבוסש גרד אמעט
 רזיח יניא דמע םא ויסכנ לכב וליפאש רת:י וחט ימזלאל

 4 וניא הז רטש־; רכס לאומשו רטשה ךותכ ול בתכש ןויכ
 ׳ תפ ייפי ךככ וב ןיא ןטק וב שיש פ עא יכ וקכ'רנמ אלא

 בר ימרו׳וכ רטשכ אלא ותטקהל רמג אלש רמול ול שי אלא
 יפ״טיממקד סתה אישק אל כ רדא ברד טשחו׳וכ ברדא

 ונק אל לכאי תוי חכ דפי םי׳כלו רטשה ךיתב הינימ ונקד
 איבהש המו רתיי תכ יופי ןאכ ןיא רעשה ךותכ הטיח

 'ומסכ הלע ךירפדח רטש אלכ ה הד היאר לאומש וניבר
 / י' * *׳ • ׳■־׳׳ " *׳ ׳,'״׳״ ״" ' *׳*' ־׳״׳׳׳ אכיאד איה היאר ואל׳יכ מ״ם לאומש רמא הדוהי ברדח
 פ'עא ויסכנ לכ בתכש ח׳ש לאומש רחאהו ט רטשכ אלא ותמקהל רמג אל אמש לאומש רמא ימו ןכיכרפ יכהד רחימל
 וליפא אהל חכ ןיערג לאומשל ובשוחל וכל היה מ'ח רטש אכילד נ עאו רזוח וניא תמ סא לבא רזוח דמע סא ידימ ונקש
 רבוסש לאומש ש״כ דמע סא וב רוזחל לכויש חכ ןועדג אוהש ןאכ רמס היה חכ ייופי יוה רטס ןטקד היל תיאד ברל
 וב רוזתי דמע אל וליפאו ליעל רובס אוהש החמ רתוי חכ ןוערג ןאכ סג רובסל ול היהש חכ ןועדג רטס ן?כקד ליעל

 לכא : הלעתל למסש הממ רתני קכ ןיערג ןאכ רכושש בר ותכ



 *יתש׳אולה יל ןתכ סא׳כתמה׳אזכ ינולפל ותאוולהתאיאש הנקה ןיכ גילפמ אל לאוחשד רמול ן*וזק ן?חוד *לג^
 ןל אמייןיד הנק ןתשלס דמעמ אכילד ג׳עא רחא שיא ול סושמ ׳יתיכתמד אתעטו רטשכ ןיכה .ק/,רפ3 )\
 הנק ןתשלש דמעמכ ינו1פל והינת ךדיכ יל הכמ ~ בותככ אתתעמש ךה לבד יל הארנ הז'יפל122ו*פדכח3 י/פיי
 ב ינק אכהו ןחקפ אכש אלוהוצמ אכש אל לאומש וניבר׳יפכ ויסכנ לכ בתככ ל53 >1%*?}ךיד4ך(>
 אכילד געאו מ'ש ת אי ינכ ולכי אל$)מנגקוג׳:וד/פ3ו

 ןיא תסו ינולפל הנמ ונחו וכחב רפאש
 ות־רונקח1? רכנ אל אמש ןיגתוגו׳יבחוכ
 טאו התימ ~ .א1? רטש ןיאו רטשכ א^א

 ןיבח־רוכ ס^הכלה ׳ומש רמא הרוהי בר
 לאומשד אישק ברדא ביר אישק ןינחוגו
 מ ונקד אה אישק אל בררא ברד זמשדא
 'ומשרא אופשר הינימ ונק אלדאת ינימ
 ןמחנ בר ביחסחוב תא הפיפכ אישק אל
 הימק אנר ביתיו אנרד הירוהא קחצי רכ
 1לאומש רנא יפ תינימ יעכ אק ןמחנ ברד
 ןיאו רטשכ אלא ותונקהל רמג אל אמש
 חררוהי ־בר רמא אהו התימ רחאל רטש
 'ירחאל ויסכנ ירכ תכש מ*ש לאומש םא

 ת*4לש עודיכ רזוח דמע ודימ ונקש פ״עא
 היל יוחאו החיפה הפחמ אלא ןייגק היה
 ךל יו חא יאפ אברל קחצי רג ןמחג בר רמא סק יני קית&׳אד הידיב
 אנינקו ארסח בר רמא וחכ תא הפיט ימד יביה לחוב תא הפימבלו<
 אחא יכר ונייה הזל בתכו הזל בחב" טישפ אר תנסמ לע *ץסמכ הינימ

 בתכ יקיהיד תלטבמ יקיויאיד רמא ימיד בר

 סושמ ׳יתיכתמד אמעטו דטשכןיכןן> .ןו>,רכ3 \\
 ךדיכ ינ הכמ י ביתככ אתתעחש ךה לבד יל הארנ הז ׳יפלו מ1ו;פד:

 י אלוהולמ אנש אל לאומש ונטר'יפכ ויסכנ לכ
 *׳>*,״ *ו׳י׳עו׳ /.׳׳.> /׳*/•״

 תכתמב ןס#* 7ימתק37.£>י
 הלוכב ןסה^קמגץכמש
 ירייא ימבק3>בבךתרכ/^7
 לכ׳תכש ת שמ ה1>ךייפימ
 תיישוק )כ9 שיו ׳רח$ ויסכנ
 ׳דימעהל !ןמש ונסר י2יש
 םניא י ה3וב3 מ4זנ/ומ3
 שרפל ות 1*31* הז יפ^׳עק
 לקמבו ה3ו33 משג?מב7
 ןל אחימלו^מופ״^איי״ייי

 גתכ||יאש׳ל/מ״/״^מו::>
 תכש •יויוץינק משענןימ3
 0. זנק הורעש ןוממ ק<*ג?
 האר/ו3ז3שןושלנ33 היגי מ
 ')ביי^תי״שילי^ ךיי4 היהש

 לשמל מפמונקףוי 11* חפ
 ךירכ
 לע 'י|ופ הינ׳מ ו*נ״נןינ ו>פ3

 " 1*7 ,המימ
 ■י| ׳־ *ו ■

 אנעדי אל :ןתשלש דמעמב
 הנק אל לליד הב ןודיאיאמ
 הוהד ןויכדתחסח יפא ללכ
 למנכ אמלעב הרימאכ ינק
 סישכנ ראש אכילו ליאוה מ ש
 רדוסב ייונקאל ות יל המל
 רדהימ רמיתל אביא ךכציה
 הנתמ תכ'הנממ רקעו רדה
 'רימאלנןייס יצור יניאו מ'ש

 המו ׳דוס ןינקב אלאאתלעכ
 ןיינק יאהב ול הנקמ א !ה
 ול הנקמ אוה חיש תכתמ

 רטש ןיאו התימ רחאל ונייהד
 מ כ'אי אלא התימ רחאל

 ןיא יתכ יא 'סייתמ ול הנקמ
 לשה סגו רטשב בותכ ןינקה
 ןתנו ניש אלא ללכ בתככ אל
 חל תאמב ויסכנ לכ סיתח
 'עית ןיינק ןיא רדוסב הנקמו
 ׳חאל אלא'וכקהל ןווכתנ אלש
 ילפכ תמשכ דיתד התימ
 אלייק אל ותו ןישרוי ימק יסכנ

 ןיבתיכ ןיא :ותנתמ
 תל אמש תמש רחאל {ינתמו
 אצא הפ לעב ול תמקהל רמג

 ן1)

 !ן
 ש רטשו רטשה בותכיש■ דע # ז

 רומא אצ רטס ןיינעלד אוה׳ילכ ואל התימ רחאל בתכנש
 ךכליה :׳תימ רחאל ףא ןיכתוכ״מת רחא יאד ןוממ תכתמ ןיינעל אלא ומד ןירוסמכו|%יפכ **שירפד קנור
 • ׳הדמוא תכ בר רמא ליעלד לא־משדא לאומשד אישק ברדא ברד איסק בותכיל הוינ הנתמ לש וחל חתמו ץבהוכ
 בותכש ןרמאדכ הינימ ינקד אה : אכפיא ק הי התימ רתאל רטש ןיא רמא לאומשו ןכילזא הכת*5 .1פקמ3ש)חכיופייל

 יינימ אניכקו ןמקלדכ ןקכ תא הפיימב :דכעד איה וקכ תופייל ןיינקב ינקאד ןמבו הכיתי אלכ ץינק) קהו ןיינק הפ
 ־ ןייכקד חכ יופיי אוהה רטשכ טתכיש׳יפ ונתי יבתכ רמאש זתאמכ כ״הו אוה וחפ תיפיל ןושל רותוי ןלד הנ3ימ)ע ףקות

 <רמא אל)הנתמ לבקמה הנק תמ סא אה וב רזוח ךכליה התימ תמחמ אלא ןטק היה אלש עודיב • .:~1*ןינקמ1ע רתומל
 תנתמכ הב ןודיא יאמ אכעדי אל רמאד לאומשדא אישקו התימ רחאל רטס ןיאו רטשכ אלא !/;יוטקה3רת4 וינפמש
 יא רבדכ קרית עלויש הידיב יל יוויא ו התימ רקא הנק רחא אכהו הנק אצ רמא ליעלו ךה ונייהד עסק .מ שיש גיש
 לככ אד תכתמ לע ףסומ הינימ אנינקו :יחכ תא הפיימכ הנק רחאל איההל ןכימקומד רמול חכ #פיי 1יע3/) אמר׳מכ
 דבל וקכ תופיילו ףיסוהל רומג ןיינק הינימ אכינקי רמולכ סייקו רירש היב 'ייכקיחל רסכד אכמב 3יפ3 שדקויו 3^07 המ

 ?*ו^נייז ש׳ל מ*ש ':תמב ןבוארל ויסכנ לכ בתכש מ'ס הזל בתכו הזל בתכ :אוה תכ תופייל אריתי .אכשילו הפ^3 קנש גתמה
 — יכס לש יקיתייד : רטשה תא ןהל רסח אל לכא׳ועחשל ונתנ וא ובתכו רזחו ותנתמ ררבל בתכ3 ו*נש א)ו
 'אד רתאל תש הנתמ ןישל יקיתייל ןישארח וב רזח ירהש הנק ןורחא ךכליה וב׳וזחצ לוכי מ*שד ןוש6ל >ק*קייד3ץ3מ

 בתכ :ומד ןירוסתכו םיבותככ מ׳ש ירבדל דהיתלו סקיתע םקימו #יק



 ארתכ אבב (יעשה קרפ " חטוש מ *מ$*־61*

 רטשה תא יל רסח* ןכזארל ליסככ לכ בתכ הזל הכיז)גתכ
 בר :יניעכ לרשי אל)םירקא תלכלשל שי לתלכז תייארל
 איה ירהל היל בישח ןיינקכ הכיז אהד הנק ןלשאל רמא

 ישכר ירתא הלבכראד ןיינק הב בלתכש עלק ביכש תנתמכ
 רזיח לכ יא דמעסאלליפאו
 ןידכ הכקיכשרמאלאלתשנ
 ליסככ לכב ערמ ביכש תכתמ
 0 דמע סאל ןיינק הב ןיא6
 םאש לכ ליעל ןכירמאל רזלק
 1 לתכתמב רזלק דמע
 אהל :הכקינש ךכליה)
 ליעל אכמיז אדק הב לגלפיא
 הכ׳לתכשערח ביכש הנתמב
 41 לתככרא רמא בלד ןיינק
 רחא לאלמשל ישכיל ירתא
 סנק אל יתכ למכעל לליפאד לכ

 ךכליה לב רלזקנ ללבילכיאד
 לכא ג הנק ימכ ןלשאר אכה
 הינימ ינק אלד תיירתכ ךהב
 ילה אלל אכימא ךתעד אקלס

 :למק ןיינקכתכילפייהכיז
 ינישד לאומשל הל הדלמ אמיא
 חנ ילפיי אל ןאכ ןיאד הבלק
 לאלמשדחכתערלה אלל ברל
 ןלדיא יאמ אכעדי אל אמיכד
 ןיא אהד ליעל רמאדכ הכ

 רמ>4 בר ,רזיד הכיזו בהב הזיד הביזו בתכ
 כר הנק ינש רמא לאומשו הנק ןושאר
 סזירב הנחמב איה ירה הנק ןושאר רמא
 תנתמכ איה ירה הנק יגש רמא לאומשו
 הנחמכ אנמיז ארחהבונילפאאהומ׳ש
 י^ד הכירצ ןיינק הכ בוחבש ערמ ביבש
 םכושס בר רמאק אהב אהב רמתיא

 :-וינימ ונק אלד אהב לבא !־תיניס ונקד
 אהב טחיא יאו לאומשל היל היוומ אמיא
 חרופ 'םיא ךחכ לכא לאומש רמאק אהב
 יכה ונחכ ארובכ אבירצ ברל היל
 רב הימרי בר רמא יבה ונתמ אתירבמופב
 ונדמלי אוכשל בר ינפ היל וחלש אבא

 ׳ינדאל ויסכנ לכ חכש ערכ ביבש וניכר
 ןיינק רח>■* !יא והל חלש והמ ודימ ונקו

 וגגגר ש ליפ הזל הניח כןיכו הזל הכיזו הקנ
 קוי^" ;עברל השקל רטשה תא לל רסמש הכיז

 !■<)3 הז) בתכל הזל בתכ רמאקד אה ןכ סאד ריאמ רב
 ןנוקמו /קתייד תלטבמ אקיתיידהלערמאקיכהל הליסמ
 ו*3ץ>> ן4חלנ שי קרפב ליעל

 רוכס סאב

 .ת
 ;כ׳יי )!יול הרלשק אקיתייד

 סו/ד^הןמ דחא הכ הכזי
 קריחמב יאד דועל םללכ לכיא
 ;/זי})>כ<§כיאשרמאהיה אל

 ך) הפקת עימ ביכשה לב
 ןעייסכ רמאדמ

 סירבו/) הנלרמ *תתייד אעינמ
 רמ^ט^רדתייאלהזירה

 ךלינו ליה סט לתכ
 ז*רמנ3זקיי$?סנתיל אלפ
 ן*ק ועי^ל^אלד אמעט

 >?עץ>ר1 ן י •**> וגח ימא
 ףיתייל

 די/ח י **) 0ןי^'??יכ^'
 ה)ז קמ)
 סהי
 אד׳/יפ היצ^סיגה״ג
 ;יהד יע/ *מחיור?3ד

 המ)ו/לי״מקמהינ>רדק

 ן*ב.יימ)יד/וח)״)ןי*

 9 רמג אל אמיכד ןיינק ןאכ
 לנתמ ארלסב : התימ רחאל רטש ןיאל דסחב אלא לתינקהל
 תנתמא אתיימק אתגזצפא יאק ליעלד ישרעחד תיא יכה
 ישכיל ירתא הבכרא בר תאל ןיינק הב בתכש ערמ ביכש
 ליעלדכ יכה הל לכתח ארלסכ רמימל אתאחכ רמא לאומשו
 אתילבמלפכ לכא לא!מש רמא הדלהי בר׳מאד אה להל׳ישקו
 רמא׳דנהיכר רחאד אה ידימ להל אישק אלליוכו יכה לנתמ
 ןיינק ילה תמ סאל לאומש ידלת ימכ אתשהד לאומש
 ש איה אתלימ לאלו הדלהיברד היתליממימנ ןכיקיידדכ
 ^ ןיא רזיאק אכהל הדלהי ב רדא ךה׳אישק ימנ אתשהד
 דמע םא וליפאו ומנעל ןיב רחאל ןיב םלצכ ןיינק רחאל
 לאומש רמא הללהיכר רמא ליעצו לכ רוזמל לוכי וניא
 וב רוזמל ללכד התימ תמחמ אלא ןיינק היה אלש עלדיכ
 הכיזו 'תכב לאלמשי בר יגילפד יאק׳ינימ קילסד ךהא אלא
 לכתמ אללסב לאננח לניבר םלריפ ןכל הזל הביזל בתכל הזל
 ןרמאדכ הזל הכיזל בתכד לאומשל ברד׳אתגולפל יכה

 לניכר זנדמלי לאלמשל בר יבמ לחלש ל:תמ אתידגתלפב
 לל הכיזש ןויכ להל חלש יאמ ודימ ונקו ןושארל הכיז)בתכ

 סחינקהל ןכש לכל ותנתמב לזחל ללכי ןיאל הפק היצימ לכקו
 אלא דה א3 יחה י:לכד ןויכ אמש הזכ ןירמגא ןיאו רחאל

 רלבק :הנק לקכ תופייל

 ?רתמ) ה)ח,ימ הזל
 ה״ברדה;ת^מאג^ממי ■די
 הכיזו בתכ יפ>ת^רכ>נלפאש רסמנכייה יאלד

 -פ הכד, "ייה
 קזח הי) מן* יעקרקמ •?■ומו#קח׳0ח רחא ידי
 הב;ג)!)ואאה)ן״ר*1 )י/ה ךו^התכ תוכזהו ינקו

 אדק נ*וע ןטקה *יוקחה ^זבין׳קייה^ אנקי ז
 וטי*יו )ב״תולמ׳״יייי זיי׳מ^ת״כייהד ליעל בינ
 הנק וזינ *יזוי !יוה ;רלש יד׳ח.השק אללאוזישזי

 ^>וי!9?ונק מ• הניימ חמ יו** ץ<ל יחאןי ליעל וליאי
 בד^^ק^המוהה3דמ5ו,^ו*6מי)ריפ0 ךדפ ברמ

 )בו* עתלך1עכ^*זיןטקה; ןשר׳יפ הינימ ונקל םישח
 !ומש מאק (יהב ויתיח >6)/*חמווימק אלד אהב

 ו אדוו ד אתלערצ ינ;/וקב יר4\'$ לאומשד א תלימ ל 'ובו
 א)האדור4מאהיז)י/ט ומח אגל הי4אריב0 אל לאומש

 ;בק /הכד יבמ ?י)לחלוז; :ילה י ישקאל ךירנל
 ^)/ווביוה״ע/יסןטקובתכ&שזריפ להמ ודימ

 ויואל/כ/זח$ >מי ןיאוס^ב ץנןיה רחא ןיא היל
 בוקעי 'לי)ן0וה בד רגמידכ לב ריזחל ליכי וניאד ימנ

 5יה/)י*א ^ומ/י 3ר לר-חו רקא ןיינעב לז איגלס שריפ
 דייש ♦ןקקד^קמ)מ$מל ןיינק אלא רטשב ב1תכ ןיח

 ריי^א)טעיקד׳ויקו ץט$ה*ץיה הנתמ לתנתמ להש לכ עקרק
 אן> ו^הא)ב,ד״מךעיח ותנתמ ןיא להש לכ רייש עקרק
 090* ןבמה היזל>בי#ימתל אשירד אימלד אפיס יריימ

 א)*כ ןג*ה קז)ו ;*) )׳קכב־ יקיתייד תלטבמ יקיתייד ליעל ןכירחאקד אק י דמלע ןינק םוקמב הז יוכיזו לאומש לניבר יפכ
 זדייא *יקהד /יבבד אתק קיפ ףוסל אטהמ ידימ השקת אל אתשהל אמלעב הא!נ םשל אלא רטש סשל לל בתכ

 וגקנש ל!וי1 רטש אגא עמשיי אל יקיתייד ןזשלד הארנ ןיאנ אי ה האונד יקיתייד סתסד החונ לש יקיתיידב
 סנתיל אלש םהילע ךלחנל ליה סיכל/לכד אנשיל עמשמיכהד הנתמ התלא
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 49.** ׳£* איח3 אפנ

 אוהש לכ עקרק רייש אשירינתקדמ ןכ סאד ללכ הארנ ץא אשיר ןיעכ יריימ (י)׳עלגיי׳/ת׳תל לית* קפל ד/ע>
 אכילד ןויכ יחכ רייש יליפא הנתמ )תכתמ ןיא רייש אל יכתקד אפיסבו ןיבק ידיתעל ק׳פ ל"/ ,43׳תפ
 רמנל הנידש עתשמ ןיבק אלב ברד אבילא יריימ וניתמשמד לאננח ועבר שריפש ה/>*ין) >לתל3 ךת;׳ קא7פפעוט3
 אנעדי אל רמא לאומשד ןויכ ברכ ןל אמייק אקבד שריפ סגו דלזיל ןיכקב )ליפא ז ?"ק ןיטק ?ב^תפמ
 ןיכק איעב ערמ ביכש תכתמד ליעל קיספד יאתא השקה)ינידכ לאומשכ ןל אפ״ק אמ3עפד.34עא ת3 !>ד׳ו< הפ
 לכקספש הכלה קספ לע בר קילחיש ללכ הארנ ןיא)ימכ רייש אל )ליפא רייש׳יריא '/לי 7טיפעקד3טמפ5.,ד*קמנ
 אלמרמ׳יבשתכתמרבס אנוהברד ללכמ לבקתה קרפ ןיטינכ ןכירמאד ל)ע)ןיכקא״ע3עד*ןלמ3 מל׳ןט.תמ3׳1ע
 אהל אכהל היכר ברכ הל רכס)הז הכלה קספ לע אכוה בר גזלפ יא אישוק יאת)ץטק/ע3ד ן&יק) אק ן״סק א׳עפ
 הצקוה היל תיא כר> הנה ברד הידימלת אנ)ה בר אהנ סתה רתאקד היבר ברמ ןלזה בד3ע ן״לפ^יבמ אה7

 אפק בר זיי3 ׳דמ/אי׳ ;ע/
 רמצע^ל 1לב^יי* רחאיר יידימ ינה הגימרלבס
 אנוה בר אחא יב ארסח בר וחל רמ*ו6

 םכירהאל ןיב ומצעי ןיב השריפ ירפלבפ
 אנוה ברד הימקל אחאו הינימ ויקר אודה

 ונקרכ ז־־־רינקא אלר ךל דכעיא יאמרמא
 םייחב הביוחב חוהר אתנתמ איהה ישניא
 ה^יה ירה רמא לאומשו עדמ בי>ש גחספ ארד 'רהמא פד תדמפו
 ז־־מ ביח־רכרמ ערפכיכשהגחםפאיהידהרמאפדא^רבגממכ
 ייחד ה־־^פלעב מיס םייחכ ביהבר *אהל היל מאק ,דתיס דהא תלמפ
 טאק םייחמ םייחב הב ביחכדמ א״רב/ט1דלבכ איה יירהמא^ומשז
 יעררהנ רמא םלוע רעו ה !ןלעמ מאד ןאמפ !לזמבו תסד דאהל
 ^עררהנל!ןמחנ ביר ז־־־ריםק ןאתאד אלידה ברד ,דיחוכ/ס^ד
 ארתא אבה רמא אימט םוש*?אבאלג,דימרי ידדד דפקל הירדש

 3רמ׳״ה 33 קיפ ׳ר>ל/*)

 פזי׳3*י ר&מ* למפת^לה
 ץר׳דומ^ד (5מק קיפ /מ

 3י זבייהי ק ל3/ע'*ד •!1

 /סש (יפ/פ א3ד ן!3יה ן0וה
 ; יבמופה 3י 4

 ץאד י לימ יכה הינימ רמס
 בתכ סאש סילכ ןיינק רקסל
 $ הכדג בתכנ ןישארל הכיז)
 ןמכ)ירמגל גקןושארד 'תאל
 יתגעל לבא ערמ בטש תמש
 61 דומעי סא זכ ריזחל ליכי
 אלש ןושאר הנק אל יילחמ
 התימ תתחמ אלא ןיבק היה
 קב אלסזיכר )?ל רמא
 אימד אל)יתגעל ןיב רחאל
 לאימש רתא הדיהיברדל
 ןיבק היהאלשעודט רחאל
 סתכ סתהד התימ תמחמ אלח
 כתכ> הכיז אכה לכא יכקי
 תא 'יפי-־ל יאדו ךכ לכד ינקז
 בתכ הינימ וכקד איהה •• )קכ
 ריזחל הני)הינימ ובקי הכיז)
 )גקלכ ;תלוחת דמעשכ וכ
 התא לבא ןיכקמו ןיבתוכ וא ןינקמ וא ןיכתמש ודמעי סא ןהב ורזזייפ לפמפיסיא
 ןיתעמשכ לאומש רחאד ילימ עבראמ ןניעמש אתשהו רתאל ןיב ומנעל ןיב ׳דופ^ומ* ׳ן*דו ןי1י7^3קה)ע>״פח :רס^רכ
 הב ןודיא יאמ אכעדי אל רטשה תא )ל הכיז אלב ןיינק הכ שיש רויש אלדק >פ]ש/ינעימ טידנז קי,־>1133ןז7
 תא הפיי סא לבא הת:מ רחאל רטש ןיאו רטשב אלא )תמקהל רמג אל א$£ל ןתופק-תמ "פו* ה-2קמ3בקפהפקוהו
 רמג אל׳רמאכ אל הזבמ הנתמ לבקמה ינק יאד הנתמ לע ףסיח הינימ אכיכקו הפבחפד?ו^6ז 1/5\ז0
 הדוהי ברדתו התימ תתחמ אלא ןיכק היה אלש עוליכד רזוח דמע סא לכא ןתמה ,ה^ו^הומלע/זבןצו־יתופקה}
 ןטתיכ תחו ינולפל הכח ונתי יכתכ רתאש ערמ ביכשו :אהל הל ןניע# //ט^תימ3/(עיךיון*ד-1ומונ׳י>גן*
 בתכ סאו התימ רתאל רטש ןיאד הנק אל יופיי אלכ לכא וקכ תא הייפפפ 1מ9*ז]פמיקוו*לפ>״מרןי/11ן3,ד1וו
 תכתמ לכד רזוח דמע סא) ת תש א>הו ןושארמ היב רדהו הנק ינישה הזל הכורכו ה*וי11ה/3תו>).>כ11 ע*הייפיתו
 הכי/ו בתכ סא לבא אמקמ היב רדהד הנק ימכ יניש ךגליה רזוח דמע סא( ־>ע*3/נ3דפיי 1^3 ׳מקפה333 מש
 תנקתב ערת ביכש תנתמ איהה : רזוח וניא דמע סאו רתאל ןט ווינע3ןי.נז׳למ13מק קפקד^ומשןפן^קהנקה/
 ת)תכו םייחב ךל הנקתיסא וז הנתמ יתימבו ייחכ בתכ הוהד :דמע אל ןיבר^ען׳פ-1>קיר3ד3הכ1ק)ןיכן>הפעמש
 : התימ רחאל רטש ןיא אלהו התימ רחאל ינקימל ערמ ביכש תנתמכ ירה מ ^יליפימו^לג^ימפ הפ^)1*3ויפ״3ו
 אלב אוהשלכב ערמ ביכש תכתח סא ןכש לכו רזוח דמע סאו התימ רחאל -יפקי>י3 ^הבק>3פן^הידה^3ל
 בוט ןמיסל אלא אקווד ואל סייקחו אוה אקויד תימב רתויכ סייחל אכמיס :;*,׳>׳)3 דפאפלע ו*3ש טק]0>רוי/ש
 אירב תכתמכ אוה ירה : תימא אל)הז ילוקמ יכליני סוקמה רמולכ ןו^תפת^דפ^י^מ׳י״מ:סי/הת יפ3
 יאמ אכעדי אל לאומש אמיל אל אכהד רויש אלב הנתחב יליפאו רזוח וניא ד/גע ^ומפהבי/דפאו)^%ז1נ

 :תיכקל ליחתה התעמ אקווד ע ת שמד הנק סייחמ : םייחמ הב בתכ אק7ע>י>ל קא ן$מטד זס קדיזו
 ןיב ברל ינאש אלד למק : םייחמ בתכד אכיה ןילה אוה) תנמבו סדיב יפוצלד ה!ק13 0ר)״ה 'עמ!ט ׳למ/י ויקל
 ;סיקמ אימט סושל ־,תנתכנ סייתכ הידד רטשב ה1הד ןתחכ גרד הימקל א, - י ׳ 1 ׳י * י - *

 ארתא
 חסיןימ)יסייזינז

 "?,1 •סס ז׳
 ״׳ת)כמיק

 |{הןיד א1?ה



 *רחג *ס !׳״ !זעמ ?0 מי

 ןדיתל חרנא גאל ברכ אתכליהד ג״ע ףאנ לאלמשד יאר.*
 היתעמשכ ברכ םתה היל דביע לי/ לאלחשד הירתאב כ־
 הדיספה השאהנ רטשה לעכ הנקנ םידימ היב ביתכ הנה
 הירפסל היל רמא :ינתכד הפי אל רמנל היל אדרטקל י

 סלתגל המע ןידהש הל תכ ליו ׳
 אבבכ ינשה הכשח טשה׳לספ
 ןינמלאה תא רכנשהב עיצמ
 ןמיסל ןעטמ 1א ןהילע רכלש
 תלחדלש רטשה ךיתב היה
 ן ן״כתכ התיעטלנהשאה
 ה איהו התקילחחת רטפיהל
 עכטיל לתללקז׳ירכדכ הכיבה
 רהכב ךתניפס׳בטית היברא
 :הימתב היל 'יעטמק דעטא
 םימב זא רש היכמל להכישמא
 אל : ךכב ותללק םייקתהל
 תללק יהת ^ד׳שנלעמ׳רפתיא
 והימי ךיניעב הלקטזידה
 ייתמ ןיכ םייחב ן יכד ןניעמש

 'ינתמ :םייחל אנמיס
 ימרל יצקלכמ׳ש הב'לתכ אל

 אירב'גתמ ןושל סגו היסרעכ
 לע ךלהמ דכ הכ בתכנ אל
 ענתמ ןושל לה זשקלשביהללגר
 הכתמבלמגכ׳ירמאדכ אירב
 היב ןרמאדיריימ רליש אלב
 רזיח דמע סאש הנתמ הכיאד
 יכרחחו יתייה תש יתלא אנה :
 :יזחת אל י התייה אירב :יב

 הלי תכ אלד ימכ ןידה אלהל ׳לכ ערמ ביכש הכ בתכ אל
 םלשת אלא אקלשב יהללגר לע ךלהחדכ אירב ןישל
 אכשיל יאה טקכערמ׳יכפ אנהש׳יאר איבהל ךירצ]יכתקד
 סישרליהנ׳יתלוע תיבל רטפיא היערמ לגמ היכ בתכ אל) '•

 הייאר איבהל ןתינה ךירצ
 לכנ העש התואכ היה מש0
 ט הכז הייאר איבי אלש ןמז
 'תגבו מ'ר ירבד 'כתח לבקמה
 יאת תעטל יאמב הייאר פח
 ינייצ ירתבייכ׳וא סיחכתל :
 תגב ינבלל והייתעט׳שרעתוי
 הנתמ לבקמ ונייהד העמה

 "ליגל יסככב׳זתלח ייה ןתינ)
 ךכ יכ רטפיא היערמ ונוי

 ^ ןתתימ רחאל תובתכנה מ ש תוכתמב בותכל ןיליגר ליה
 ת׳ש תאימב לכקמה הזל ו:תכ גללה סיסכגהס עידוהל

 •לב רזק אלו 0 יתניב דמע אלש רטפנ ילת יתיא ךיתמו
 ןכילזא אתשה רתכו תמ אלהשןיאיר ינא ירה אבר רמא
 ילוח ותלא ךיתחש רמזל ונל שיו לתתימ תקזח לע לנדמעהנ
 אוההחד ךל אמיל ןאח ייכא לח : הכעמ לבקמה הנקי תמ
 היכ רזחנסייתל 'ילוח בור אלהו הימצעתיבל רטפיא ילומ
 קירש סיב תלעבלטה לכיכס המו אתשה : תי׳ל הלח כחו
 ס יק ילחוק ןהבש םדא ינכ לע ןינתזנ יכה )ליפאי דפאיל
 השבכש ריע לכא טגה לכ קרעכ ןכתלפ

 ברד היתוב דיכעינ .דוה לאופשד ארהא
 רמא הנק סייזופ הכ בלתב יאו אבר רמא

 רפא אברד היחמכ אתכלהתילרמימא
 ירמא אהר אטישפ רפימא4 ישא בר הייד
 אפיהר והפ ברד היחווכ אהכידה יעררהי
 אחאר להה ן1? עפשמ אק בר ידופ םייחמ
 ז־־דיתעמשכ אבי היל דבע אכרד הלפקיר
 ש-טפפ ברי־ל היל רפא היל הררט אק הולד
 בותכו הל 'וחכ ליז הירפס ןגח ברד הירכ
 חריל ח רמא ןעטמ וןהילע רכוש הב

 יל ז־ריעספ אק ייועסא היברא היענטל
 יבר וליפאו אימכאכרד הינכל והגישמא

 חב בחכאל :אעכיטפ קרפיא אל
 ערפ ביכש רפוא אוהו יתייה ערפ ביכש
 אהנחפוהה 1'וב היח אירב רמא ןהו
 חיסרעב יפרו ריצק הוח דכ הכ תכ הוהד
 ת״ייבל רטפיא ,—דיערמ וגפו הכירכ אלו
 ורבק ירהו תפ ייה אבר רפא חיכלוע
 ז־־־רפו אתשה ליכא היל רפא וילע היכוכ
 ירמוח .ןהילע ןפחונ רכאל יכורש אניפס
 לחל ןילוח ורש ן לוח םיה□ ירפוחו םייח

 ביר הירכ אנו,ר בר רפא ןכש לכ אל
 ן^ברר אתעמש אח אלזא ןאסב עשוהי
 *י4וה יפ ריפ איצומ יס איגז־־רד ןחג יברב

 (.דל היאר אלכ ןהידימ איצומ

 ףאל דמעשקעלט זזה
 רזחשןינעלט ויה אלש יע לע
 אמתסמ תעש ןניכ יאדיד וב
 אלש יע לע ףא לכ רזח יאדו
 עמשמ יכהו שלריפב רחא
 רזיאד לזחאשימ 'רכ ןיטיגכ
 ותנתמכ לטינ םתה אצוה בר
 9 רזלח דמע םא יתכתמ המ
 ןכתדמ׳יל ךירפו׳זלק לטיג ףא
 יתמ סא םויהמ ךיטינ הז ילה
 קושכ דמעו ךלהי הז ילוחמ
 יללחה תמחמ סא תמל הלחי
 סאל טג הז ירה תמ ןושארה
 םא תימא םאל טג וניא לאל
 יאמל דמע הז ירק רזוח ךמע
 אל אלהו דמעד יהנד אישוק
 !האד הניח עייש אלא לב רזח
 ן ונל שי לכ רזחש שריפ אל
 רמאקדלעז מ רזוחש רמול
 ביכש רזעלאיכר רמא םתה
 ילוח לא יללחמ קתינש עללי
 קקיכ אקידל הנתמ ותנתמ
 הנתמ יתכתמ ןיא דמע לכא

 ־.לכ רזח אלש יפ לע ןא
 ןכלרש׳ניכס התל אתשה
 סשקה 'לכ םייחל
 אליאחא יאמ רכ קחצי ררה
 ט ןיטיגכ ןכתדמ הילךי-יפ
 הקזחכ הלוק לא ןקז וחינה
 ס ותשא תלכואו סייק אוהש
 אמליד ןכירחא אלו המירתב
 אל סתהד אישוק הניאו תמ
 תלי אנה לכא ףיפבלתמ
 דמעש'זיזל יגל יוה אנו ףיסנל
 היל ןנרידמד םישמ חל יא
 וליפאו דיכ דכאל ןפלסש לתכ יוהד םמ תפרטמה הניפסל
 איההמ ימכ יא ןידע סייק סהש תקזחב להצ ןניבשת יכה
 לחדהש לתכ !תקזקב׳להש אלא חיכיהל לובי היה אל הנשמ
 הכי:סה יכב יחכ לילחמ לוצינש ח בלהנ שי הנשמ ךהח לבא
 אה אלזא ןחתכ : םימק ןמ ול צנש םיב םיליטמה
 הכרד תדכ רתאק אליאתא ת׳איןתניכלכ הכרדאמעייש
 ןתנ 'רד םישתד ליל 'ינתמד תרכ ןתנ׳ר ןמקל יקזח היפוג
 הכלהד שיע הז םעטמו אכייד קמועל תיחני אלה אכייד

 אירב תקזחב היהש אידהב אקכזיי אל׳יסתחד כ'א הברכ
 ס תח ירלדקז ןהל : חידהב יכה עמשמ ןתכ יברד היתלימת לכא התע

 םייח ירמוח יילע ןיכתיכ * סיכ הדבאש הניפס י םיכרכ
 ילוק ןכורש : המי יתב תי-כיא ןיא ןהיתש ןהכל לארשי תב לארשיל ןהכ תב טגה לכ קרפב קתדכ סיממ ירמוח)
 דמע אתליד אמיגל של אל הז סייק אוהש תקזחב הל ןינתינ הליח יא ןקז וחיכהי סיה תנידממ טג איגמ? קקדנ םי חל
 תיחכו קיה אכייל ןתציר אמלעב ירמאלכ היתולכ לקד אלזא ןתנ רכ יתעמשד היתולכ לקוהיב׳דה אל אכר יהימו לפ׳טחי/
 אירב חוא קז׳ינחמ יכ ייש הנקמ ןישל אלו אירב גתמ ןישל אל הב יתכ ןיאש הנתמ יח דימ א יכלמ ימ ; חנידד אמקעל
 אכס׳טשה לעכ די ןתקזח לע 0 סכנ דמעהד ןהב הכיזו לספמ דמוע ןתמ ודימ אי$ומ אוה יתייה מ ש למזא היל הסיה
 סהנ :תיב ללהד ימימל אכיאנ סיו&ל םילוח בלוד ייבאדכ אתשה יתב קילזא אלד הכלתתתה לע הז לש ג־סככ ע׳בתל
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 רמאת סא) היארב אלא לדימ ןיאינומןיא ןס^
 ןהש היא ר אל ב סדיח אינוח איהש* ןמכ אטטפ
 ןל עמשמ אק אהד ־למגל שד היאר אלכ ודימ ןיאטיח ןיא
 היהש חיכומ רסשה ןיאש יפ לע ףא ןיאינו׳* היארכ אהד

 רמוא'ןתכ יכר ,:אירב
 איבהל ויגע אלה איירכ סא
 אינ־׳ק ךהד׳ררמוא׳וכהיאר
 איגוק איההכ הל ןייל אכהל
 רמאןיד ןישודקד ארתב׳דפד
 * ךרדכ היבא השדקסתל
 ריעכ המגע איה השדקתנ)
 רמא בר תירניב איה ירה:
 !?ומשוינינפל 'רגוב איה ירה
 רענשסיש:דקל ןישש־חרחא
 יתי-אכתכ אמיל סתהרמאק?
 סדימ׳ינוח איה ימ דימ 'ינומ
 רמאדכר אתיל׳נכ היאר אלכ

 אפא לאומש ךל רמא בקעי יכרב רמאד לאימשי ןתכ יכרכ
 סתה ןתכ יבר רמאק אל ןאכ דע ןתכ יכרכ וליפא ירמאל
 קיפמל יאמי סימייקו׳יאירב תקזתב אתלעילטדאלא
 יתאכה אנא היאר איבהל וילע םיאירב תקזחמ הישפכ
 יתיימ היאר ומא יחכ אכה ןב סאו הקזקמ הישפכ היפמ
 ת ןימיב אמלע ילופד אמעט וכי ה סתה אכרל ןתכ יברמ
 ביכש תקזחב היהש רמול יכל ןיא אבה לבא ימייק אירב
 ביכש סא ינתקד ימכ אשירמו דמג? אמש־ד למע אלש ערמ
 £. היאר וכיח אירב היהש היאל איבהל ןהילע אוה ערמ
 אכהד אכרלכ!היקזקא אכוחמ יקואד אתעט ונייה סתהד
 תילד הכימ עמש ואל אלא םישרמ טגל ןודת הקזח אכיא
 םימשנה קנמיכ ? סתהד ארבס אתלימ ךהל היצ

 תימיבד לאבכזי ונטר שריפ ןאכל? ןאבל דיחיה תישל
 םימשגה בור ינפמ הכותב ©יסכנכ םדא יכב ןיא סימשנה
 האיבתה ינפמ אלא סימ דלימ תמחמ הז ןיאש הארנ ןיאו

 ארחפ אבכ

 םידע היאל איכח ןכ סא אלא )לימ ןיאינוח ןיא סהו
 ןילעידב תדמעה תעשכ אוה אירב סא : היה אירבש
 ןייכע רזעלא יבר רחא : אתשה רתכ ןנילזאד וכו
 אמ׳ וקיפס ד*קיה 'ושרב האמוט קפס ןל אמייקל האמוט

 'ר ירבד היארכ א^א הימ ן יאיצומ ץא ןהו
 אמזויר וי*לן? אייכ סא רמוא ןתנ יכד בקעי

 ן^וה ;קרמ ביכש שמכא ם״ש היחש הייאד
 יכי רמא היה אירבש היאר איכה1? ןהיכרע
 חקקכוןנהד תקולחמכ האמוטבו רזקי־־א
 ה !שרו זובשיד דיחיה תושר המחה תומיב
 יה "ר סבעמשגיר ה־יומיי האמוטל סיניה
 אירא ןגש אבר רטאן ןאכלו ןאבל

 •יוט ו קיפס םיכרה תי שרכו
 תמיב העקב ד יתכ ןל אמייקו •
 .יאחוטל ס ברה תושר המזיה
 דיחיה תישר סיחשגה תוחטו

 :'וב ןכתלפ האמוטל
 וקלחכד יכיה ט תקילחמכ
 הכתמפ ןתכ יברו בקעיטר
 אתשה רתב ןנילזאיאסתס
 ימכיכהיסכנתקזח רתב יא
 אכ סאש האמוט יבג ונילפיא
 0 לע לאשנו ןידתיכלסדא
 יתמ עדוי ןיאו 'עקבל ס:כניג
 ריהטו המחה תוחט יא סנבכ .
 תומי לאשנשכ התע םא ןבדק אמטו םימשגה תימיכ סא
 סאו ןתנ יברל אתשה רתכ קילזאד אוה רוהט ןה המחה
 בקעי יברל)ןכילזא אתשה רתבד אמט אוה סימשגה תומי
 :חביש דע רוהטו ותקזח לעייהט דמעה הקזח יתב ליזאד

 יוכ העקכ איכתד סככנ םימשגל תוחיכש ודיעיו סידע
 איה יפא) תבשל איה דיחי? תישלו ביבס ר־לגב תגייסמ
 םיברה תושרת ובותכ קורזל סיתהס תיבח רקוי ףיפרק
 םלקמ ואלד האחיטל םיכרה תישר : רוסא לטלטלי בייק

 ^סכבכ ןיא סיערז סש םיש םימשנה תטיב לכא אוה הריתס
 אבל רחא : אמט האמוט קפסי הריתס םיקת יוהו ז^וכי/יצ
 טדד יתליחד שרפמהו איה השפנ יפאכ אתלימ׳ס ונש אל
 אוה ארתב אברד העיט אלא יניא יאק אברלא רזעילא
 לע הדימעהל) רזעל א יכרד היתלימ קיחדל ךירצ ןיא5

 . אל ז א3ר שוריפ

 תיש ר יוהד ןיבןריעע ירויא וזכ ןיאצויו יזב הב סיקכככש ראח וליפאש האמוטל םיברה תישר תיחור העבראמ
 דיחיה ושר הל ירק 'אחאו תילמרכדהו רקפה אלכ הל יקוחל אביאי רידת הכ םיכלוהש העקב ןנש לכ האמוטל םיכרה
 תימי הילע ורבעש ישד שוריפ םימשגה ןיימי הילע ורכע אצש אלא וסש אל אבל רחא : ©יברה תושר הכיאש יפצ
 זייבד איה ארבס וזיא יכ ללכ הארכ ןיאו דיחיה תושר אבישח המחה תומיב יפה וליפאו העקבה הרדנכשמםימשנה
 תושר היהת אל םימשגה תיחי ודבעש םדוקו המחה תימיב ?:יפא ד־קיה תושר איוה םימשגה תומי הילע ורבעו הרדנכ©
 היתחור׳דחרדג הל שיש איהו תכשד אמק קרפכ רתאד ןאמל אלא אפהד אברד היתליחל המוקיאל ינמ אל7דועו דיחיה
 ןיכעלד לאננח ונטר שריפו הכשח ךה איבהש דומלתבש תימוקמ ראש לכמ רתיי אבה היתלימל אכר רמאק יאמא דוע?
 םיכלה ושל יוה המחה תימיכ סנפכ סא זאו סימ שגה תימיכ וז קאתוט לע ורבע אלש חלא וכס אל רחאק יכהו יאק האמוט
 לע סנ דיחיה 'ושר יוה המחה תימיב !ישיל אבו המקה ת וחט הב סכככ׳יפא םימשגה תימיב וז האמוטה לע ורכע סא לכא
 רמול קחודו המחה תומיכ לואשל אב נ המקה תימיכ סכפנד ןויכ דיחיה תישר בשחי המל איה הלודג היחת השק הז שוריפ
 אל ימכ אה הכשח ךה אתייתד תומוקמ ראשבח רקוי ןאכב וירבד אכר רמוא החל השקת דועו איה ןככרד ארמוקד
 רתב ליזא אל ןכ סא הז ןיכעב קלקחד הארנו רתוי בתכ אלו רזעלא יכרדאקלנק אכרד לאככח וכיכר שריפדכ איה אישק
 העקב קפסכ אמטכ ןכחוי יכל רמא תתש ימ קרפב הלע ימלשורי רמול הנור יכל ירבדכ אמשו הליאש תעש רתכ אתשה
 ?תחה תימי ןה ולאו ןכת ו ייכ תומיכ לאשיל אב סימבחו ריאמ יבר תקולחמ סיתשנה תומיב ןיכ המקה תומיכ ?ט

 קארכו היכש העיכר דרתשמ םימשגה תומי הפוקמ האובתה רנקעתשמ "
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 זי^׳ד״ס האמיט לע סייע םימשגה תימי הילע ירבע אלש אלא־א^ייי־ל םיברה תיסר העקני מ0 אל סיפל ייל האוני
 "לשי״־־לליאשלאב סאש ס-משגהיימיב יא סגננ הממה תי/כ סא עדי אלי סשינעסימסימשגהתי״ייילע-יכע
 וא דמחה !יימיב סא ול עדמ אלש שריפ םימשגה תותיכ הילע ירבע סא לכא ןכילזא אתשה רקבד ס ברה תושר הבשוחל
 האמיטליימ ה תישי ייה המתה תימיכ לאשל אכ איה יפא סימשגה תימי הילע ייכע תימ >
 םס יבגל אשוריפ יכה ןאכל)ןאכל דיחיה תושרו רתיי םימשגה תי מיל היה בורקש ןויכ ןנ לזא אתשה רתב רמ תל אכ לד

 ־ אתעמס ךהב הב ייייאד אתשה יתכ ןניל׳א יא אתלימ ןה אנה יתיימד אמיי אתשהי תכש יכנל ימכ המאית

'1 

 המחה ׳ומיכ העקכד ובש אל
 אלא האמוטל םיכרה תישל
 תימי וז ה עקב לע ורכע אלס
 רכע לכא המדנשמ םימשג?
 אל ות םימשגה תימי הילע
 דיחיה תושר סס הינימ עקע
 המתה תומי ועיגישמ וליפא
 דיחיה תושר םלועל ינהיתו
 אתילעמ׳רכסו :ןאכלו ןאכל
 אוה ןככרד אלמוחיאאיה
 אברד שריפ לאננח וכיברו
 יכהו רזעילא יכרד א גילע
 רזעי^רלעקלוק אכרו בתכ

 ׳גב העקכד ונש אל רמאו
 וז לע ורבע אלש ןמזב אלא

 העקבב התע תייהש האמוטה
 לע ורבע לבא םימשגה תומי

 האמוטה וז

 1רבא 'יטשנה תומי ויידע ורבע אי־לש אילא
 :ןאיירו ןאביי יה ריימשנה ימי ויידע וינע
 ; וכויארה וילע ורמחמיצומהוא׳ימכחו
 םכירעב היאר ר טא אנוה בר יאטב היאר
 היאר ירפא אנוה בר רב הברו אדסח בר

 םידעב היאר רכאאנוה בר רטשה םויקב
 :ןתנ ־רו בקעי יברד אהגולפב ינלפימ אק
 ןחרנ יברב ריאמ יבר :היגמ ןמיס

 שכויקכ היה^ר ירמא אנוה בר רב הברו אדסח בר בקעי יברכ ןנברו
 רי?^מ יברד ומייקי ךירצ וכהבש רטשב הרומכ ינחפימ אקו רטשה
 רטשב הרומ ירכס ןנברו ומייק1? ךחצ וניא ובחבש רטשב הרו□ יבס
 ןמפ2-*נ ןיא אינחר אנמיזארח הב ונספיא אהו ומייקל ךירצ ובתכש

 םימכחו ריאמ יבר ירבר ולסופל

 אלוכמ בר׳וכ יאמכ היאר
 אכוה בר רכ הברו

 תורטש םויקכ היאר רחא
 יברל ןיבד לאומש וניכר שריפ

 היאר ועכ ןנברל ןיבו ריאמ
 אטישפהד הארנ ןיאזיאמכ
 םידעכ יאר יוהד ריאמ יברל
 רחא לאומש וכיכר שריפ ןכי
 סיאר היה ריאמיכרלדןכ

 ק) :םידעב

 םימשגה תומי _..
 ןאכלז ןאכל איה דיחיה תישר

 שרפמכ ,ידעב הייאר יכה יעבק ןמקלדכ ינומ ירתפ השרפל אכיאד םישמו יעבק ריאמ׳רל ןיכ ןנברל ןיכ יאמב הייאר :
 וישכע אירב אוהש ןוגכ'ינתמו ןתכ יברכ אתשה רתכ ליזא ריאמ יבר בקעי יבלכ ןנברו ןתנ יבלכ ריאמ יבר : היתקל
 הייאר איבהל וילע התייה אירכ םירמוא ןהו יב ינרחתו אירב ינא וישכע)יתייה ערמ ביכש רמא ןיתינתמ רמאקיכהו
 הייארה מלע )ריכחמ איצלח׳והש הנתמ לבקמה לעי םיסכנכ אוה קזחומ ןתמה םירמוא םימכחו היה ערמ ביכסש םידעב
 ירמאק רטשה םויקכ הייארה זילע !ריכחמ איצומה םימכח ורמאש הייאר רטשה 'וייקכ הייאל היה אירכס איביש םילעכ

 רסאש הפה ןאכ ןיאד ןתונה יפ לע אלש סייקתכד ןויכו אוה ןייוזמ רמולו ןועטל ןתינ לכוי אלש ורטש םייקל ךירצש ןנבר
 רתכ ןנילזא אחלע ילזכד ותנתמכ הכזיו רטשה לעכ אבי וגימ אמינד ןתונה יפ לע םייקתנ אל ירהש ריתהש הפה אוה
 יברד הייאר לבא ולסופל ןתמ לכמ אלש ורטש םייקי ךא רטשה לעב הכז וישכע אוה אירבד ןויכי ןתכ יברו אברכ אתשה

 ןבתכש רטשכ הול הדומב :ריאמ יבר ירבד היה ע רמ ביכשש היאר איבהל וילע שרפחדכ איה םידעב ?ייאל ריאמ
 יע לע ומייקל הולמה ךירצ :אוה םיספ רטש וא הכחא רטש וא יתייה ערמ ביכש וא ויתערפ ןעוטש אלא ףייוזח וניאו
 ןיורטשכו׳ילישכ סה ירה ורטש םתסד ומייקל ךירצ ןיא רבס ריאמ יבר :יגלפימ אק זגימכ ולסופל הול לכוי אלש םירחא
 ירבד היה ערמ ביכשש םידעב היאר איבהל ךירצ ןיתיכתח רחאק יכהו ולסופל ריתהש הפה אוה רסאש הפה אמיכ אל
 םימכחו ןתנ יברכ אירב אוהש אתשה רתב ןכילזאד ךכב רטשה םייקתנו ובתכש רטשכ אוה הדומש רחאמ ליאמ יבר
 ויתבתכ ןעוטש ןתמ תאדיהד וימתוחב'ייקתיש רטשה סייק היאר איבהל ךירצ רטשה לעב אוהשוריבקמ איצומה סילמוא
 ןוכתמכ'בזיו ומייקל רטשה לעב ךירצ ךכליהו ריתהש הפה אוה רסאש הפהוייתייהערח ביכש רמאק אהד ידימ איכהמ אל
 ; ׳יפדכ ןתנ׳רי אברכ אתשה רתכ׳ילזאד יעמש יארומא ירתחו ינשי ל ילתמ)ןתכ יברכ אירב א/הש את&ה רתב ןנילזא^
 $תה ןכתל 'מ ןיכחאנ ןיא תיכותכד ינמ קרפב אטתל ומייקל ךירצ ובתכש רטשב הדומכ אנמיז אלח הכ וגילפיא אהו
 1;הפה אוה רסאש הפהש ןיכמאכ ולא ירה ונייה םילוספ ונייה םינטק ונייה סיסמא לבא הז אוה וצירי בתכ ורמאש םידעה

 !דשחנ אלד תורטש יבנ׳סאס הפהל שייק אלד גילפ ןיתיכתחא ריאמ יכל ילבד ולסופל ןינמאכ ןיא ארמגכ אינתו ריתהש
 ןמבו ומייקל הולמ ךירצ ןיאש הול ובתכש רטשכ הדומ ריאמ יבל רכסקד אמעט אכקסמכ םתה שרפמו ךכ לע לארשי
 .אל אמתסמד ובתכש הדומ הולהש הזמ לודג סוייק ךל ןיא ירהש הילספימל םידע ינמיהמ אל ות ויתכתכ יכא הול רמאש

 םימכחו :רסאש הפה ןאכ ןיאל ןינחאנ ןיא םתה ןכתל יתד רתא סוקמוי אצוי ודי בתכש ימכו תולספב ?שעג



 ׳קרפ. תמש ימ
 3 אכלה בר רכ הפרי אדסח בר מ יאמב היאל

 ןיבד לאימש לכיכל שלריפ תלרטש םייקב היאל
 אהדהארכ ןיאל יאמכ היאל לעב ןנברל ןיבל ריאמ יברל
 נכיבר שריפ ןכל םידעכ היאר ילהד ריאמ יברל אטישפ

 ריאמ יכ ר לד ?כ רקא לחלמס
 ןכל : סידעכ היאר הלה

 אמית יידעב היאל הכר רמא
 ןיתינתמל הכל יקימ יאתא
 ןככר יקלמד םילעכ היאר
 יברכ ליאמ יכרל בקעי יכרכ
 אריבס היפלג להיא אהל ןתב
 םליקכ אמקלללןתנ יכרכ היל
 להיח ןקנ רכ להללכל תל טב
 תיאד סלקמ םלשב ןקכשא יא
 ןיא יבתכש רטשב הדלמ היל
 ריפש יתא היה למייקצ ךילצ
 והייתגלנפל יקלמ הלה יאד
 להל הנה תלרטש סליקנ ימב
 שיימניח היתייכאלד ןכבל
 ןנברד ׳יאל היל עמשמל רמלל
 ריתמ יברד הייא רד ארללד

 דלעי : םידעכ לנ״ייהד
 ^ תלנתשהל ןיילשעה ,יינמיס
 סאל י התימ רתאל
 ךתעד אקלשד יאמל רמאת
 יתיא ןיקדיב ליה תיחזקלהש
 ךאיה להצ סא .1ילדג היה סא
 ןטק האלנ■ םאש תליהצ ללכי

 התית׳קאל צל7ג החריש לייקב
 ליה לייחבש סת לניכר שריפו
 אחלש ללהל תינבל תלרעשה
 התימ רקאללרחשלהלישנעו
 הארנ ןיא)םינמיסכ ת לארכו
 ס םלקמ םלשב ןחכשא אל ד
 *יינבל ןיב ןמיס״הש תילעשכ
 ש אמשד י ר רמלאל תמיתסל
 תמקמל תיחלג ליה אל ליימב
 ירמאדכ תלתלג סש שי המיל

 .ןיאש יפ לע ןא תלממ הדנ:
 רחלל יכל ש־י התל רמאת סאל ןמיס אפ קרפב תלרע!
 קרפ הדנב רמא אהל ליתלנש ללכצ עיגהש קיב ןטק אלה!
 הקידב הכירכ הניא ׳יתינש ללכל העיגהש הנטק ןמיס אן
 ללדג הז היהש רקאס רמלל שי סינח־ס האיבה הקזז
 אכיא יכהלי תלצלדג ינמיס לל היה אל ליתלנש לכל העיגה

 אלא ן ןיידע היה ןטק אמש יקלפסצ
 תיספה )אצמ אל םידעה סגל יקדלכל ללכיי אלשכל יקדלכצ
 היארה זילע לריכחמ איצומה ירחאד ןנכרדכ אביקע יברד
 תלכתשהל ןיילשע אביקע יכר תא ולאשל תיתלקצ לחכ היה ללדנש היאר איבהל תלזינקלה לע ימכ אכהל היה אירבש םיד
 ןנכר ,ךמ£ד היואל אכימאד ידידל אמלשכ :אמלש היה סייק היה ילא רמיצ שי ללדג יכתיסל התע ןיתלד סא ללי:
 !שקכ ימכ אכה ןישרליה דימ ל תנתמ הכגיל היה אירבש םידעב הייאר לכייה הייארה יילע לריבחמ איכלתה ןיתינז

 למ'יקיל :׳לכ ןחכשא אלד ןליכל ןישלמה דימ ןחקמ ןל רטל ידכ םידע שקבל)ךכ תלשעצ תימיקל |

 רמתיא יאר בירצ זינמאנ םירמוא םימכחו
 יבללאר םוש□ ןנבר ירמאק איההכ איהה
 ואלד אוה אבה לבא ארטש יערמר םירע
 אהב אהב סחיא יאו אל אמיא הינימכ לכ
 זיייררוכ אמיא ךהכ לבא ריאמ יבר רמאקץ
 ן־־דיאר הבר רמא קואכירצ ןנברל והל
 אמיניא אמעט יאמ ייבא היל רפא םירעב
 לע ךלז־דמ הוה דכ וחנ ביתכ והלובדס
 עמש הב ביתכ אל אהב אקושביהולת
 וחלוכדמ הנרר^ אוה ערפ ביבש ןוגימ

 אל אהו היסיעב ימרו ריצק רכ והב ביתכ
 רמי׳בל כ>א יוה אירכ גימ עסש הכ ביתכ
 אתגולפבו 'ירכ תקזחב אנופמ היקוא יכה
 ןועמש יברו םירענ היאר רמאןגהוי יברד
 יביתיא רטשה םויקב היאר־רמא שיקל ןכ
 השענ שיקל ן.. ץייסש יברל ןנחוי יכר
 תמו ויבא יסכנב רכמש רחאנ קרב ינבכ
 היה ןטק רמול ורערעו החפשמ יגב ואבו
 אביקע יבר תא ולאשו ואבו התיפ חעשב

 □יאשר □חא יא סהל רמא וקדובל והמ
 רחאללנהשיל ןייושע ןיגמיס רועו ולזוגל

 םירעכ ׳יאר אגימאד ידידל אמלשב היטה
 *י־־יגלו □ירע יתייא תוחוקלל רמאר ןויב
 וחרמ היד ורמא וחרא אקד ונייה וחכשא

 אלא ״־ וקרבל

 ארתב אבכ

 בתכס הלל הדלמד בג לע ףאד;ןינמאכ ס
 גללה םידע יפ לע יכ םייקתת וניאש ןליכל ימייקל ךיילכ
 לנייה םינטק ימכ ירמאק אה הז אלה לכידי בתכ םירמלאש
 ירמאק איההכ *. ריתהש ?פה אןה רסאש הפהד סיכמאכ
 הול הדלוי ש בג לע ףאד קבר
 ןליכ םויקכ בישח אל לכ/טס
 ןתמיתח ןילסלפ ןמצע סידעד

 יעלרלאל םידע ימיצאד םלשמ
 הלל 'אדלה איכהת אלל ארטס
 לכ אל ןימיא ןיתינתתפ לכא

 4 א רטש יעלרנאל היכיחכ
 הללמד ןליכ׳רמ ביכש רתימל)

 ,;ספ חק אל םידעל יבתכש
 . לבייה אמליא ג ןתמיתח

 4 להללכדמ ןככרד להייחעט
 € להב ביתכ אירב תמתח
 תקלשכ יהללגר לע ךלהמדכ
 הנימ׳מס היב ביתכ אל יאהו
 ןנבר ירמק ךכליהנ היה תס
 לבקמ לנייהד לריכקמ 'ינימה
 הייאל איבהל יילע הנתמ
 רמנל שי/מתסמד היה תילבש
 אביק : היה ערח ביכסס
 אקד אלה הכר לכ יכה רמיתל
 *ימעט ונייה יכה ייב אל ינשמ
 רתימל אכיאד םלשת ןככרד

 4 סאןלאקעסמל יכהליפה
 תנתמ סא חלה אירב תנתמ
 אכלמח יקנא ךכליה׳רמ ביכש
 י ןקלנ תקזחב ׳ילמ תקזחב
 ונייהד לליבתמ יצלתה ךכ;יהל

 סיאר יבהל וילע רטשה לעב
 איציהל היה אירבש םידעכ

 :ןתמה תקזחמ ןלממה
 הרל אנלה ברד אתגל-פבל
 שירל קקלי יבר יגילפ אדסח
 םיקמ קרב ינבב :שיקל

 : החפשמ ינכ וילע לדמעל
 ,סכנ אתשה ךתעד אקלפ אק

 ותאל תיקיקל דיצ ןיידע לאב אל) י ימייק ןישרלי תקזחב
 ןמ סל אנקש יפל (ישרליה ןמ איצוהל ירערעמ אקי תיחיקל

 1 ןטק סירחלאי ׳לתיקלל יכד ןיכישמל ןיררלע ןישרליהל תמה
 יסכנב ריכמל ןחקנ ןל אמייק) התימ תעשכ לכיבלרק ליה
 גניתקזחח םיסכנה אינלכ אלל םירשע ןכ אהיש דע ליכא
 )בלצלה ךכלל היה לודג ל רמאיש םידע יתנמ אצ תוחלקלהל
 דיספה )אצמ אל םידעה סגל יקדלכל ללכמ אלשכל יקדלכל



 ;ש ט

 ינפלכ ןמז ךית ןמקל ןכיקספד דחא סמו הרשע הנימש ןכ
 *לכגמדכ הכי ןתמי אשמ ביטב עדמ וניאש יפ לע ףאל ןמז
 הרכומ ןתמל אשמ ברמ תעדליש רשע עברא תכ ןחקל
 ירמאל ינייה :ןמקל חכימדכ תירעש יתש האיפהש ןינבל

 4 אל סאש לקדיבל להמ היצ
 להיקיזחי תירעש לכ לאנחי
 שרפחדכ סירשע דע ןטקכ
 יסכנכ ריכמל ןייכעלד לד א ל
 הרשע׳כמש ןכעכ יתרת ליכא
 ןיינעל לכא קירע סו סיכש
 הרשע שלש ןכמ תמחל ןישכלע

 תורעש איכה סא לידנ בישח
 הכמ^ס יבורק הייאר לאיכי :
 $ סכיה הימ הרטופל ידכ
 הנילק אלכ ק)של הריתהל
 ירהל יכ סירסה אלהל ;סטיו
 םכיח אלל ן׳ללוי אל>׳ירס אלק
 אכירק אלל תיחכיכ רמאדכ
 פ לכל סש )יתאל םיקהל היכ
 הליע יניא סביל הצלע הניא£

 םירשע קמ אמלא : הצילחל
 יתייא אלד כנ לע ףא ךליא)

 היל ןיקזחמ לודגכ תורע©!
 יתיימ אצ.'סירס איהש ינפת**

 איה) ;תמ עס

 ןב ןמחנ בר רמא אבר ץבא י^כנכ רכומ
 *יייסניח רכ אנויד ברו הנש הרשע הנמש
 אהו חנש םירשע ןבמ ןמחנ בר רסא
 אל^במ אלא רמתיא שוריפב ואל אברד
 קרב ינבב השעמ אריז יבר ביחימ רמתיא
 יגב וה^בו תמו ויבא יסכנב רכמש דחאב
 תרעשכ היה ןטק רמול ורערעו החפשמ
 והמ ה^ביקע ינר תא וראשו ואבו התימ
 ולווגל םיאשר םתא יא ןהל רבא וקרובל
 התימ רחאל חלנתשיל ןילשע ןינמיס רועו
 ז־־דרשע הנמש ק ימאו ןאמל אמלשב
 וקדובל והמ היל ורסא ותאקד ונייה הנש
 היל וקדב יכ םירשע קמ תרמא יא אלא
 ה־ייגינה אלש םירשע ןכ ןבת אהו יוה יאמ
 םירשע ןב אוהש היאר איני תודעש יתש

 ואל םבימ אלו ץלוח אל סירסה אוהו

 גבו •©צ#©• ארחב אנב 3

 יאזח ץרית םת מיכר) דחא סוד הנש הרשע יתשע תכ
 ןיתעמש ןמקל)הנילק תינמ קרפכ קיספדכ הל רכס אהר
 יכרד אכיצא אבר ירייא ןיטיגכ) הל)דנ איעכ הנילתלד
 ירכדל הצילח קרפב ןכילמאד תכלגח הנטק רחאד יסמ
 ^ איהשמ תנליח הנטק יבר
 עיגלשמ רמא אברתוטועפכ
 ירכדלד עמשמ םירדנ תניעל
 היל אריכס והיאי רחאק יבר
 א/יכליהי סתה ד סכ ס/יה
 סירפסלי ירעש יתש איבתשמ
 0 דע אכרדב ןאכ ןכ־סרגד
 איתא אדה סירשע ק אהיש
 לבקתה פ ןיטיגד א יא ה ריפש

 תארנ הכיא אסריג התנאךא
 םידפסה קוקחל ךירצש ללכ
 ׳ריפכ ןאל אכוד אהי יסרגד
 רמתיא אללכמ אנא רמתיא
 ז קלש רקא ביתכ אגה ירהש
 שמיפו ט ישנמ לכ לדיג
 אמעט גנייה ל א ימש גניבר
 ןכ סא ירכסי יל הרכסאד
 אשח׳יטב עדי)היה ל>דג סכק
 אדכזעל ש״יקל סושמ ןתחו
 היל יתייא ישנת לכ לדיגד
 יכו ללכ הארנ ןיא)יכה רתכ
 רובסל עדוי היה אוהשליכשכ
 ביטב דמ סכק בושק היה הז
 ןיבא ־סכמ אקיגדד לא)מש מיבר סחייצ ויבא יסכמ רבגת : םינשי םירפס תסרינ רתמ הארנ ןכ לע ןתמ)אשמ
 אהי ןרכ)מ סא ןישש;ח 5נא ןייא הנקש םיסכמל ספלא בר שריפ ןכו רטמל לכמ הנקמב >ל )בתכש) הנקש םיסכנ לכא
 יזוז יכנל אכרק־מ אתעדד ונייהד ךומסכ שרפאש ומכ תיעקרק סושל שוריפ תמע ןתידע ןיא יעקרקמל ןמקל ןכירמאד
 התז יזיז היבגל ?יתעל אברקירד םעטמ רטמל ל)כי וניא מק0 ס־סככ ןילה אוהד שריפ סק מיברו אמושב יקכ )גיא)
 אברקימד סושמ אלא אגה תיטש סושמ אל אתעטד איה אישוק ואצ ןכז הט!ש אוהשכו קיז הט10 אוהשכ אמש יל השקהס
 רמל רטמל )ל היהש ןמזכ שליפ ויבא יסכנב רכמש דחאב׳וכ השעמ אליז יבר ביתמ :יזוז יבגל הדיעד ־

 ישככו הרשפ הנקש ןכ רמהל ןאמל אתצשב שריפ םביר) רכמ הליכמ ןמזכד הרומג החכוה ןי
 םידע יאצמ אלו ןטק היהש היאר איבהל םיכירצ )יה)היה ןטק רמגל ירערעמ אק)םישלמ ותאוי׳מייק ווה תוחוקל דיכ
 םידע יאצמ לכא םולכ אל)השע אל תילעש יתש איבה )ליפא רתיי םיכירצ ויה אל )אצמ םאש הרשע הנתשמ ת>חפ היהש ;
 ןדיעהש םידע ואצמ אל סא לבא ןטק ונדוע)ןיידע תורעש ימש איבה אל אמש רמול סיצוד ויהו םירשע ןבמ תיחפ היהש
 לודג השעכ ןכ סא אלא רטשה לע סימתיק םידעה ןיא הקזחל לילגב ותזא ןיקיזחמ ןנייה הכש םירשע ןבמ תיחפ היהש
 אלא ךירפ יאמ ןכ סאד רחימל אכיל אה סירס היהש יפל םירשע ןכ היל םיקזחמ גיה אלד רתימל אכילד םירשע ןב
 םידע ןיאד הקזח ידי לע אוה סינש המכ ןכ עדמ וניא סאש )יה אכוט)אבוט דה יאמ יקדב יכ םירשע ןכ רמאד ןאחל ^
 היל ןכיזשמ הקזח התוא ידי לעד הכימ עמש אלא סירס היל קיושמ ה1ה אל םירשע ןב לגלג השענ ןכ סא אלא םימתוח >
 ק רחאד ןאמל אלא וקדובל )המ ירמאקל זנייה הרשע הכחש ןב רחאד ןאמל אמלשכ ריפש ךירפ אתשה) סירס

 :ליעל /ירפדכ ימייק דה תיחיקל דיב יסכנ ליעל אכקיסאד יאהל אתיא איש)ק יאהו׳וכ היל קידב יכ םירשע
 רמאקל ונייה הרשע הנחש ןב רמאד ןאחל אמלשכ ריפש ךרפימצ יצח ימייק הה ס־סרמ תקזחכ רמאד ןאמל והימ

 ןיידע תייעס יתש איגה אלש סייעוט םישרמה ייה הרשע הכמש ןכ א5הש םידע איבהש רחאלש וקדוכל יל המ
 צ5דג היה תירעש יתש איבה אל וליפא םירשע ןכ רמאד ןאמל אצא םולכ רכמה ןיאו הרשע הכתש ןב )ליפא היה ןטקז

 ואצ :ימי'ק תוחוקל תקזחב יסכמ אכקיסאל יאמצ אכשיל טקנ דוחלתה לכא םולכ ןועטל סיצטי םישרויה ןיאמ

 י*1 4! ב אונ ׳ ־; י+



 •©**גת ארתכ א,י-> יע שת קרפ תבש יפ *£$**'3?

 תוזיכיב ץשרוכמל קנזייס סירס'ינמיס וכ ודלמש אזהו ייונשל ינמ הוה יתכ אכה׳ןכ הלע רו*תיא ימ ןאל
 סירסעקלכא לזדנכ היל ןכיבשח יתרת אכיאדקיכד * אשמ ב״טבעדת היהו רכמ ןמזת תיחפב
 ןטקכ היל ןניכשת סירס ינמיס וב קאו תורעש איבה אלש יאל סא תורעס יתש איבה סא וקדובל סינמ ויהו קמו
 ינמיס וב ודלונ יאו :ליזאו שרפמדכ תתיכש ביר דע יעקרקמכ בקמ ןרכממ ןיאש תיטועפכ ירה ןטק אוה םאש

 ריפש אלא ךומסכ ןכירחאדכ
 יניבר קי סרג יכה ינשמ אק
 תמחמ יתאד ןינז יזל ס/י
 תמחמ ותאד ןיכתזו 'תיאירכ
 השאהכ׳יסרג יכהו אתישיקכ
 האלכ ןכו םירפסה לככ הכד
 יברד היחקל ותא יכד רתוי
 איבה אל ןידעש עמשמ אייק
 סאירכהל׳תא ךכלוןיכמיס ב
 0 איבהל ילכ סש־תכהל וא
 ןניסרגד םירפסכ אלו תורעש
 נ ןתוירב׳מחח ירתנד אכמד
 רכממ ןרכממו חקמ המקמ
 החקמ׳קכ אקוד ואל
 ידייא אטישפ אהד תקמ
 טקנ רכממ ה רכממ טקכד

 אל : קקמ הקקמ ימכ

 רכ 1■לגי־המשיבר רמא ה^ע רמתיא ואיר
 ינמיס וב וריוכש אוהו בר רמא קחצי בר
 סנוזזו ינהקד יסנ אקיראכר רמא םירס
 ינמיס ריר תירונ איל יבו תניט עמש םירסה
 ויתונש בור דע אייח'ר ינת המב דע סירס
 רפאשיחב יא אייח יכרר היפקיל אחא יכ
 שוהכייד ו,—ול רפא ירבא יאו ירביד ותל
 אתושיחכ תמחמ וחארןינסז ינטסינהר

 ותל איעכיא אתוירכ תמחמ ותארןינמיז
 רמ^ ןמז רחאלכ וא ןמז ינפלב ןמז ךות
 ןמז ינפלכ ןםזךוז־רןפהנכררםאאנר
 ןמז ךות ןמחנ בר רמא אליש בר רכ אבר
 רמתיא תיפכ ואל אכרד אתו ןמז רחאלכ
 ז־דימקל אחאו יסכנ [יכז ליזאר ןמז ךות אוההר רמתיא אללכמ אלא
 ןבז ךוחר םושמ רכס אזחד ןאכ טולכ אלו השע אל וחל רמא אנרד
 ררחשמ אק ,רוהר היכ אזח אחריחי אהומש םהה איה אלו קז ינפלכ
 תקונית ונינר ונידמלי אכרל אישנכ רנ לד יכ היל חלש הידבעל והל
 היל חלש והמ ןהמו אשמ׳יטנ חערוי דחא סויו הנש רשע ענרא תכ

 חלשילו רכממ !־ררבכמו חקכ החקמ ןתמו אשמ ביטב תערז׳
 הרשעיהע תב 'וקונית היל חלשלו היה ךכ היהש השעמ קונית היל
 רפהיא שוריפכ ואלאברראהו היה ךכ היהש השעמ דהא בוד הנש
 אחא'יסכנ ןיכז לואד םירשע ןבכ תוחפ אוההר רמתיא אללכמ א׳דא
 םהיישק היב ידשו ירמה יובא לי׳ז תינורק היר ורמא אנרד היסקל
 אומש 'היל ונהכ אק ׳כ יניבז ואל הינמז והל רמא יבה דבע אנר יכ
 זיינרטש אזוזנ רתסא תלגמ אכרל היל אמיא ליז תוחוקל הילורכא
 ז־רינורק היל ורכ>•* יניבז הינמז ותל רפא היל רמא לזא אזוזנ רמר

 י רמא תויפגא תוחוקל
 בדנכ הפי ןיעדוי ןיא וליפא)

 ׳ וילש הל שרפמ יכהו ןילטלטמכ״רג אל)יריימ יעקרקמבד יניעב הארנ)הל ןנימקוח עבש רבכ תיש רבכ אהד ןתמ)אשמ
 ףא היבא יסכנכ רוכמל והמ ןתמ)אשמ ביטב תעדמש רשע עברא תב תקמית יניבל ונדמלי ברל אישנמ רב לדיג בר היל
 ןכמ יכה וניפא) ןתמ)אשת ביטב ךכ לכ עדמ ןיאשכ ןנירמא אתשה דעד ןניעמש אבהמ סירשע תב אדה אצד בג לע
 ייבא יסכנכ רוכמל אויתי המכח ןכעכ םירשע ןבמ תיחפב :בא שממ הטיש וניאו ליאוה ויבא יסכנב רכומ ךליאו סירשע
 אברד אהו ט קוניתכ היל וילסילו : רכממ הרכמתו חקמ התקמ ןתמו אשמ ביטב תעדמ סא היל חלש ןכיסרג יכה :
 'תקזחב השנמ רכ לודיגכ ויבא יסכנב רכמש םירשע ןכמ תיחכ איהה ןכיס יג יכה : ללכ אכה ןכיסרג אל׳וכ שוריפב אל
 יתיאל היבירק היל ירמא ןתמו אשמ ביטב עדמ וניאש רמולו וב רוזחל ידכ אכרד היחקל א!יא :ןתחו אשמ ביטב עדוי
 א רטס היב הבתכ יכ :ךיסכנ ךל ריזחיו הטוס התאש רוכס היהיו אכר ינפל ןיניערג ךלשהו ירתת ליכא ליז :סיתי
 ביטב עדמב ויניעב םכח בשחיו אבר ינפל רמאיש המכח רבד זהורוה׳יכ תוחיקל היל ורמא :ויסכנ יל ורזחיש ןיד קספ
 התיכש ןטק רטש ליבשבו אזיזב ביתכל רפיס ליגר לודג רבד אוהש רתסא תציגמ : סקקמ תוחוקל ודיספי אלו ןתמו אשמ

 רמ א ; סולכ עדמ וניא ןא יאהל ןכ רמול הנרתגא תותוק ל אבלל םיבורק היל !רקא .*• הימתכ זוז יל לאוש יל

 ©ירשע ןב יוהילד ימקמ סירס
 יתכא יתייא אל ימכ תורעשו
 ,דע׳ירס יכשחימל ןכיכמס אצ
 וב אהיו םירשע ןכ יוהילד
 יכו יתרת 'כיאד סירס ינמיס
 רעשו סירס ינמיס ודלונ אל

 .)הניקזחנ תכ דע׳יכה אל ימכ
 סיכש ו׳ל ויתמש בור :ןטןיב
 יתיביתכדכסיעכסבוד ׳ :
 : הרש םיעבש סה? וכיתמס
 שמיפ ייכ ןינמיז ןינמיס יכה
 \ ותא יכיאק ןמקלדאויוה

 :יוכ א ייח יברד הימקל
 € שלחכ רענהשכ אתישיחכ
 הימקלותאיכ :ורשבב
 איבהל יאדמ רתיי ןיבכעתמה

 תחחמימליד הישחכא תורעש
 ךית :יהל ורתכ אתיאילב
 היפמ הרשע הנחש תכס ןמז
 דמל הפוג םירשע תכסו רתל
 ן״ז ינפלכ :תורעש איבהו
 יסכנכ הליכמ !תלטמ ןיאש
 מחז ךות איההד :ויבא
 אלו :ויבא יסכנב וב רכמש
 י• היל ןכיטשפ אל אבהמ איה
 )הזו׳ידבעל והל ררתשמ אקד
 ול ןיאש ןוממ,םנחב דוביא
 יסרגדתיח :"האנה הב
 רכממ הרכמחו תקמ המקמ
 די תב איעבמ אצו ינטצטמל
 תבכו בש תבכ יליפא אנא

 'וב תיטיעפה ןכתדכ תיש
 תיש רבכ ןיטינב !הל יקיחו
 היהש השעמ אלא עבש רבכו

 *אתד א ריהנ אלו היה ךכ
 איה 'יכתח ןניעוחשאל אתא

 'טמקמ ןחקח תוטועפה



 דכר ארתנ אבפ יעישת קרפ חשמ ש

 שרפל ןיא אל ילטלטמ לכא יעקרקמ אלא •רמא אל םנמ ןיבהל עדיי)המכח רכד היל ורנסמד ןמכ והל רמא
 אל אכהד דוע) ילטלטמ יאמד עקרק^!דעל אוה׳חלעכ׳פצות אתיישק אדשד יאה) רכממ ורכממ)אוה
 זדתאיש תידע ונייהד שרפל הארנ אלא תיטס סוש אכייס דיעמ תנידעלו אריז יבר רמא :תישפ ךיתח אלו דבעד
 יבגלהיתעד אברקתד ןויכד עקרקה וז הוש התיה ךכו ךכ אשמ ׳יטב עדוי וניאש םירשע קמ תוחפד ונרמאש יפעא

 )יבא יסכנכ רכומ וניא ןתמו
 <עהל איה ןמאנ תודעל לבא
 שלש ןכמ עמשו הארשהמ
 ןמרעש ׳כ׳יכהש ךליאו הרשע
 אלא ;הטוס וניאו ליאוה
 :ילטלטמ תידעב ילטלטמ^

 סושמ ןתאכד ילטלטחיודע שת ג
 ףא ילטלטמכ יניכו היניכזד
 אשמ ביטב עדוי ונ אש יפ לע
 יכה תיטועפ ונייהד ןת|< 1
 איוה ילטלטמכ ןתודעד ית^ "
 אה התעת אלא : תודע
 <תקותו וכ תוטועפה ןנתד
 בש רככ תיש רבכ ןיטיגכ הל
 םידעב ישכאהיכש ודמענ :
 תיעזכש תכסמכ הל ןכימקומ
 רתא : םינטק אלו םישנא
 שלש ןב לש ותנתמ רמימא
 הנתמ איוה דתא סוד הרשע
 ביטב עדוי וניאש יפ לע ףא
 <1 תריכח ןיאו ןתמו אשמ
 אתשה :הריכמ ויתועקרק
 ךרדד יחז ליקשקד יניבו המו
 יכ? וליפא תאז איה
 יניבו יוהיל אלד ןכ
 ליאוה סירשע ןכ
 ןתמו אשמ ביטב
 4 תלטש ךרד אוה
 { אצד ןמל ןזקתד #!מך*
 היל רמא :הכ$י$ך

 •ליתב תעט תילתל׳י ימוי•\
 ;הליספהו אקוול
 ןייאד׳תקב העכר|ןז.,..ן*

 ירכסמד ןויב רבס'׳1? ׳רבסמ אבר וחיר םא
 אפצוח יבה בער יאהו ערי ;חיכ רכסו היל
 הירכ אנוהכר רפא היכ הוהד אוה׳חריתי
 רפ רפא תורע התע,תודעדו עשוהי ברר
 לבא י'יטלטמל אלא ןרפא אל ארטוז
 רכל ישא בר היל רסא אל יעקרקמל
 יגיבז ז־וינינזד ילטלטמ אנש יאמ ארטוז
 זוקט ןחקמוטועפה ןנתד אה חחעמ אלא
 ןהורער יפנ יכה (ילטלטמב'במפ ןרכממו
 ינש ורפעו אניעבר התה סאש ל א חהע

 חנחפ ותנהבו רסיפא רמא'בילו םישנאה
 יגיבז אנש יאפ רפיסל ישא בר היל רפא
 הנתמ ;בש לב ןיבשוליוופאמלידאלר
 ן׳בז ך מעטלו ירימ ה־ינלו !־־דיל יטמ אלד
 ינינז היניבזד יפנ יכה אחישב השמח יוש
 חיתער ברקכ 'קוביד ןנברל והל םיק אלא
 ישקרקסר ןינבז יניבז׳יניבז םא יאו יזוז יבג
 רפאו היסבנ והרובל ןיבזמ ליזא יזוז חיל
 הינימ האנה היל הוהר ואל יא הנחמ יבג

 יוהיח ןנבר ורמא הנחמ היל ביהי חוה אל
 בר םא יליכ היל וריבעלד הנחמ ותנתמ

 ןישהנל קקרמ לאופש רמא ןמחנ
 יסכנב ונמלו ןינואימלו הצילחלו ןישודקל

 ןויכו םירש;? ןנ אהיש רע ויבא

 היישמ רתיי התיאסישי ^יזוו
 סתיא ושי אל םילטלטמ לבא

 ימכ׳יתעדכרקמד דושח>וי
 דספה ןיא סגו סיצטלטזליבגל

 :ילטנטזלב ותכ יעקרקמב
 אתישב ׳שממ ןבו ךימעטלו
 ם סנ רמאת םאנ
 רכממ ורכממ ןיא ימנ׳ילחנב

 לוטפ׳יל יוהד אכווגיאה יכב
 רמול שי האנוא ריזויהל ולקמ
 € השממ טקנ אקווד ואלד
 יתאו אקיוד יתניאאתישב
 םת םיבר שרפמש התל ריפס
 יתכ יא ׳יעקרקל האנוא ןיאל

 ינא עדוי שוריפכ רחאש ןמכ
 יתכ יא ךכ .1כ הוש זכדלס
 אכ־לד ןתכ ירמגל לטבתי אל

 ןיקדוב ל תיתשמ רתוי
 הקידב ךה ןישידקלו קטיגל
 לבא םדש ללכל עיגהש רויא
 אמוש תירעס ווה םיכס ימקמ

 קיפ׳דככ ןכירמאדכ אמלעב
 הקידב ךה אינהמ סנו׳יס אב
 סלבקו׳די הטשפ סאש ןיינעל
 ןניחכשח יא רחאמ ןישודק

 אל יארתכ ןינמס יכה רתכ
 יתכשמ אל יאו ןישודק ווה

 ןכישייחד אקיפס ייה םינמיס
 אתיירואד קיפסכ ורשכ אמס
 אב קרפב רמאדכ אכה יכ
 ם סאד רמיתל אכילוןחיס
 ןישודק הלבקו הדי הטשפ
 םיינש'ישודקל ןכישייח רחאת
 הרשע רפכ רחאד אותשדכו

 *ששוחריעכ התנע איה השדקו ךרדב היבא השדק ןיסחוי
 אמויב אלא יכה רמאק אל םתהד לאומשלו םיינש ׳ישודקל
 רבכ עיגהש אכה לכא הרגב סמ ותואבש תיש סלשמד

 ןישורגל) : אג לודג ןמות תילדגל

 יתכ יכה אכוטן1ן^?י}
 תוחפ תריכמב ןנבר גולפ אל אהו הימתב היכיכ^ ^

 והלס אלא ידימ ןת חו אשמ ביטב עדוי וכיא^ך־־
 סיק הריכמד אמעט )נייה אלא ג יניכו יוה•?!
 )הלסכ ךכליה׳נכ ישקרקמד ןינמיז :׳ס
 האכה היל תיאד )אל יא :היניכז מהיל אלד ןיקת 'תי

 לע ףא ןישודיקל ןיקדוכ ן ןיניכע לככ ול ביטהלו דסח ול לומגל יל ית ןדכעילד :׳וכ היל ביהי הוה אל היכיו! הלוד
 םילודגכ )?כיקיזחאל םלשא ןכיכמס אל דחא םזיו םינש הרשע םיתש תכ'השאהז דחא םויו סיכש הרשע שלש ןכ אוהש ׳
 איבה סא וירחא ןיקדוכ אלא טג אלכ וירחא שדיקש יניס ישודיק לטבל ןוגכ לקהל ףא יאדו ןהישודיק בשחהל רעיש ינ
 דע ץולחת אלש הל טקנ השא סישמל הימקל סרפחדכ הצילחלו שרפמ היחקל ןישוריגלו יאדו ישודיק וכשחי ואדיי
 יכו :גימ תורעש יתייאד געא כ ןכ אהיש דע :ןאתת אצ תמעשהאיבה סא ןינואיתלו ;דעיש ינתיפ איבתו־לדגת
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 ןישורגלו

 •3*5( ארתב אבס יעישת קרפ תמש למ

 אלד ןישחג ויהי אל תמעש ואצמי אל םאש
 ןזאימלו הנילחל ןכ)לקהל הקזחא ןכיכתס
 עיגהש גטק ןחיש אב רפב ןכירחא ן אימ יבגד בג לע ףאו
 ןינחש| האיבה הקזחל הקידב הכירצ הכיא הלימש ללכל

 לבא אנקדב אלד אכיה מייה
 ןכיחכשא אל)אכקדבד אכיה
 5 ןכישייתאל) ןאמל הללכי
 ^ לעב אלש ןמכ ןרשכ אתש
 ןמיס אב קרפב ןנירמאדכ
 ןכיאיקכ אל הזה ןמזב )היח
 4. רחאמ יכז תלממ תרכהכ
 ןישורנל ןישודיקל הוכקדבד
 יכו׳ישוק המ)ת׳איייכ יצ המל
 ןישודיקל קידבל אוה הפ)ח
 קזדבל אגה ךירצ ןישמנל לכא
 הגהד׳לען םרגל ל>דג אגה סא
 יאמל אכשיל יאה רמימל היל
 הממד ןישירגל/קדב אתכלה
 *ב סאש תשרטמ איה ךשפנ
 )3 ןישודיק תע0ב ןטק איה
 היה סא)יעכ ואל'ישוריג יפא
 תעשכ לילג אלה משכע לחג
 אה אקיפס היה סאל ןשוריג
 ארתיחל אתיירואד אקנס

 ירמאדכורסנ אתש ןכישייחד
 רמול קתולי ןמיס אכ קרפב
 סא לכייהד קשודיקלןיקדטד
 44 אהת אל תורעש ואצמ אל
 אתש ק-שייח אלדתשדןקמ
 £ומשד 'תלימ זא אדהדנרשנ

 ו אתכלהכ אלד יכהכ
 יברדמ יקזפאל הצילחל

 יריימשיא ןיכעלד אמיא רחאת סא) ישיי
 יריימד היל עחשחד רמנל שי הדזמ יסמ יכ ר )!יכא סתהד
 ןיכ יריימד ןישודקל)ןימגלד אימלד השאב ן ב שיאב ןיב
 סא) ט הדוהי יכרדמ יקלפאל ; השאב ןיב שיאב
 יברד קידבב אמליד הדלהי יברדמ יקיפאל יל אצמ רמאת

 יתש ילהד ליעלד תיקידכד איתזד רתנל שי ירייא אלזי
 יבג יתלימל הל)הי יבל רמאק יא ןמי ע ךירצ להימ תירעס
 שיריפ ןבלה 1ע ר)חש הכריש דע : אקמל ןואימ

 ןניסרגד רמוא ירז ןבלה לע קיסרג אצד לאומש זניבר
 ריכזהש ידייאו ןכל אוהש לשבה לע לנייה ןבלה לעד ליעש

 : ןכל ןושלב רשב ריכזה רעסב ללחש
 ׳ס ןבישמ דחא) אירב דחא רחלא רזעילא יבר

 יבר אלו רזעלא יבר סת יכיכר סירג יבה
 רזעילא יבר סרג יאד עומס ןכ רזעל א יבל אוהו רזעילא
 'רז רזעילא יכרד אתגילפ אבב ךל רתב ינתדמ השק היה

 יבר סרג יא) יתירחא אבבד ערח ביבשל ןיצק יבג עשזהי
 והניבתילמהכיגרעיל ןכ סא והיימרתב רזעילא

 'לכ אירב דחא רמזא רזעילא יבר ויפ לע ייסצנ קלחתה

 א ה□1* ןישורנל ןישודקל הגקדבד ןויכו
 עשח ןב ןגהר סונילאלא אברצנאל
 ןיאו אנק ותפכי לע אבש דחא םויו םינש
 ינררפ יקופאל הצילחל רגיש דע טג ןתונ

 השא לבא השרפב בוחכ שיא רפאר יסוי
 ןל עפשפ אק הנטק ןיבו הלמג ןיב

 יסוי יברכ ה<5לר שיאל ז־ידשא ןנישקמר
 רע רפאד הדוהי יברדכ יקופאל ןינואמלו
 יברכ ^לר ןל עפשמ אק רוחש הבריש
 א,-ריע רע ויבא יסכנב רוכמלו הדוהי
 הנפש ןב רפאד ןאממ יקופאל םירשע ןב
 הכליהו ןמז ינפלב ןמז ךות תכלהו הרשע
 שי^יטוז רפכ אחכלהו השנ□ רב לריגכ
 דכא ןמחג ברכ הכליהו רפיפאג הכליהו
 קדהמה 'ינחמ :וחלובב לאומש
 אירב רחא רסוא רזעלא יבר ויפ לעויסבג
 ת־רוירהא ןהל שיש םיסכנ ןכוסב דחאו
 ןחירל ןיאשו הקזחבו רטשבו ףסכנ ןינקג

 ורפא ,רדישפכ אלא [ינקנ ןיא הל ירחא

 /#כו ןיסודיק תעשבןארבגיאהל היל אנקדבד רקאחיכי
 קחד סכיל אלא :ןישיריג תעשכ הקידב ךירצ התל לחג
 ^ןרעש יתס איביש דע שרגל לנכי ןיא)האיבכ האנק עשת
 ךירטציא אל שיא תצילח סז0מ יסיי יברדמ יקיפאצ
 סהי :הל ןניעמש ןישוריגחד

 רוחשה הכריש דע יס רג
 ן7ן?ייברכ אלד ןל עמשמ
 מיי.צ דע פח הדנ תכסמבו
 ;וןלרמ תוככ!ש ויהי)תייעשה

 .ךוו אלו לחשה הברהש למכ
 'ןייא הדוהי יברל ןבלה לע

 רחאל אהל ןיקדיב
 -*^ךש דע תנאממ תילעש

 י^הו : תיככוש ויהיו
 ^£|בד השנמקלדיגכ
 קמקו אשמב עדמה הרשע
 " ;ליפא ויבא יסכנב רכוח
 ׳ג* י5טלטמ ולאד יעקרקמ

 יסירכזמ תיש רככ תיטיעפ
 ^2)ץמ 'ודעלד חיטוז רתכ

 ־ג^וכעל)'וניאשגי ןכ דיעמ
 עמ׳ןיחעב לבה ןתמו אשמ

 אתכליהו :חל
 במןימיאשני ןכ תנתמל

 3ייטב
 ,תריפמד 41גז*ו הנתמ

 ^ :הריבנב איוהז^ישכנ
 ,-ךר>9(* ןתזיג ב׳מ תכציהו

 ) • >1מיגו ןישודיק מ/ובכ ומש
 > ןן״כמק/^ל׳ הצילח)
 ףעמ״1¥קןדנטפ^סינםא 8

 **"*וימיו ןכ אהיש דמ ויבא יסכנב רובתל)
 *י "רשעמ יפטד ןתחו אשת ביטב עדוי מיא0

 ג׳סןתנ^יו^דעי^יבה אצ סא)ותמכחל ן תחהל ןנבר
 ן4אףןי;^י>תיבמ*קזנואנמנ אל סא )יתמש בח דע ןטקכ
 ק*ןי*,$ו $גגןטת^>כנב לבא )יבא יסכנב א קלל ימימל
 זתע־^מ^גהתגזי^ שולי םניאש ןיצפלטממ הנקש )א
 ד/^זאבר :ןילטלטמ ןידכ סירשע קמ

 ן*קנ*| יבר יוכ קוסמ דחאו אירב דקא
 ^ ןירוסתכו ןיבותככ סכיא ערמ ביכש

 אירב תנתמ ראשכ ןיכק ךירנל
 ר)י^ג^*9קמח)יה)צח/יפא)ןינק אלב הנתמ לבקמ

 ןקיןוןיו&י״ב^ן^א לש השעת ילהש ןינקיעב רזעלא
 ר/עז|ש י*ל 4'3פ סקרויב א י הקימ תתחמ הומתכ ליעל

 ^יךר׳7ג^ןףן9ו>קרכקח לכור ינכ סיזיכתל והל רתאו
 סח דחאו :ןסנוקל הירבד

 4מ>מ$ד ןויכד יניעב רנו לצכ הרימאב ינקימ אל ידימ
 ןימי ימד אכיה ןיינעל אירבל ערמ ביכש ןיב רזעילא יבר

 :רזעי&רל ודימ ונק סא רזוח ןניא דמעד ביה ןידה

 ר (יוה ןושארה מ'ם יבב ילתל והניגלפדמ א&׳זכ רמוא עשוהי יבר ןימייק וירבד תבשכ לכא לותכ׳ירומא םירבל התב
 ר/עלא
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 סיג יאז׳פ רזעילא ירנדל שוחל אלש תפשנ וליפאו וי׳שנ ץנוק יול׳ר רויא ארמגכ רזיאמד היאר דועו עוחפ ןב רזעלא

 , ימאקדמ יריימ ליחכ סתהל יסרג רזע&׳ר מ'ש אלא ןטק ךירנה אצ)ןימייק מלבד ל)חב רמנא רזעיל״א
 עשלהי יכרי רזעילא יברדא בילפע ןיטק ךירנ לוחכ ןיכ !יבשב ןיב היל תיא)רזעלא ר רגד הכימ עמש אלא ליתב עמשמל
 סרנ רככ סטלק סייגמה איעב יבג ארמגב ן מןילו י׳רבלנד יבג ןישלדקד ק עב ןכז׳זעילא ל ירבדל שלחט אלל׳יסרגל׳למסכד
 ינתקלתפסיתה ןח^שקהריאמ רב קחצי ר״רה)סרכב םטלק סייקמהד אלה? הליתיימד תיבק׳רפ תבשכ ןכל רזעלא׳ר
 הקזמכל רעשב <ןסכב ינקיש דע אירב לכא לשעי תמה ילבד תבשכ ןיכ ללחב ןיכ ליפ לע )יסככ קליחש עלסמה םתה
 ?ברה םילטלטמ לצ תהל ס;שזריכ היהש דחא יכינחב השעמ רזעלא׳ר רחא הכישמב אלא ןיכקכ ןיא ת)ירקא סהל .יא0ן
 יבר ילבד תנשב למלתל לק ללמא ללחב רמזא עשלהי׳ר ילשע השע סאל ושעי אל תבשב לבא ללמכ ירלמא םירבד התב לב

 כ לדומ ןטקב אלא תישעל ליכי ןיאש ןמכ התימ רחאל ןיגה ןיאד ירחא אלד ינשע
 כ השע םאל ןטקכ השעי חצ רמאק יבהל התימ חאל לבוזקי אצ סא סתהמ׳יפ יליאכ

 התייהש ןהיבא סש לכיר ינב
 יתניבכ ןתנית'ימא1 הללח
 אלכ מ״0 הכתמסאיתיבצ
 דלחד׳חיחל ׳ביא התיה רייס:
 התימ׳מתמ הלגמכ רזעילאל
 תימד אלהל ןטק איעכ אלד
 ,שעמ ימקל אל יעכימ אל אה ד
 'תימ׳תקמ הלצייכ לכל־צ יכבד

 התייה׳נקמב מ'ס תכתמ ס^;
 תקמ׳לנמב יחקלאצ ןליע.לןמו
 אהד ליעל ןיתקלאדכמ?***
 הדלח ע״כתנקמב מ'0^י^ו?>
 לע ב׳א ל׳רימאב אייכקית׳^ד
 יליפא ׳זעילא׳ר גילפךףקרס
 רמא :התימ תמחמ ה*צמ3
 יכבמ היאר!ןיאיבמןי *ןמ)
 ש יאילהל ליה םיעשלד>)עוכ
 'תעט׳רפמדכ םמא1!ח0מ,ךת.
 זהניסכקד אלה אסנק^ר* ־ד "
 $ םסא תנת" **7

 מג :ןטק א1?4ק.ב$
 שקיבו לחוקלי סס^סורו&ן
 יבר ירבדל
 ללה אל הנתמ י.1כקי* /1ניצן\
 סתהל ןישודיקב רפ>מ #3\
 'יל ל רמ א : אבלט הלע ןיייפ
 ןהב תלכזל הנקת 03? 1׳א
 אלד יאמ םלעל הכתמ1בן#יה

 ׳לכ םנקיש דע ךתעד אנמת

 ,תיחמ 1רכור יגב 1דש ןמאכ שעמ ו<ל ורמא
 מייייי&רהו יהכל יתניבכ וגח הרמאו ה^רוח
 הירבד חא וכיקוהחמו הגס רשע □ינשב

 םג :ןכא םרבקח 4בור יגב ןהל רמא
 שעמ 1ניפבח*י רזעילא ר ןהל רמא אינה

 מ ו(ל ויחל סדשוריב היהש רחא יגורמכ
 הנהכב □גהיל שקיבו הברה ןילטידטפ

 בג לע נ קיש דע הנקה םהל ןיא ול ןרמא
 ךומס דהא עלס תינ חקלו ךלה עקרק
 האמ ומעז ינולפל ונופצ םאו בלשוריל
 ופעו ינולפל ומורדו תויבח האמו ןאצ
 'יסבח וסיקו המו תויבח האמו ןאצ האמ
 ינור□ ה־ריאר םשמ ול ורמא וירבד תא

 םרבקת לכור יגב להל רמא :היה אירב
 בר רמא והל טייל אק םימ :'ובו ןמיא
 ר ויה רכב יצוק ימייקמ אומש םא הדוהי

 רבב 'יצוק ייקמה ןנתר הימעטל רזעילא
 אל 'ירמוא םימכחו שרק רמוא רזעילא ר
 'םלשכ ןימייקמ וחומבש רבר אלא שדק
 רמא יזח יאמל םיצוק אלא יזח םוכרכ
 איברעכ ןבש רזעילא רד ט*מ אנינח ר

 ר רמא ןהלמנל החשכ םיצוק ןימייקמ
 !,גוק

 אתלימא חפסיתד
 ?שע סאד אשיר
 ילהל התיחרחאלןינקההזליעלישע
 ללכי ימכ לחתכלי יישע השעש ;יח ןטקב

 :ןטקב התנשמל
 מיבר שריפ יתבל יתניבכ
 א קשינ לא״יש
 ןיאל 'ראלצ הב תיגיייס זעלב
 חרפ תכסב רמאדמ ירל׳רכ
 *אנת אלי קאנוי השא התב
 ,אמ׳רמגכ'ירמאק)אריליככ
 אתנככח בררמאאייללכב
 שריפל אכהד יתניבכ לכייה
 ןראנל ׳לסא המלאקשלנ םתה
 אלא ילשלל לכיא אלהו תבשב
 ימכ 'ייחתל אפלש שיבלמ ךרד
 הרסב׳לגתש׳מכ היכ ךייש אל
 רתא קרפ אמויכ ירמא ליעי
 אנת 'ינהכ יבג הכימויה ןהל
 *דתלע׳יפ ראדלמ ידמלמ )יה
 שוריפכ ירל' רכ כ ע יג׳עב
 אוה ראינלכב שריפש ךירעה
 סי׳ש הכ שי מ'חי הרטע ןיעכ
 יהצישב "ירחאדכ דק רבד
 אבהי) בככתל הלקשד תכשד

 'כ הד לתניבכל איליחד טיעב
 קלחת "יפא אקשלכ שרפל ןיא
 יתניבכל "בסד אתנככת ן יב
 יתבל יעשיב בתכ אהד אכהד
 םש י״פר "יפי סישחלהל שפכה

 דגנכ 'יהש אקשינ שפנה יקב
 ימכ ביתכי סש ןיתנ שפנהש
 2 ןכיתגרתתל םידידיה)

 תכסמכ ןכת ליעי'יתניבכ
 "נריפ׳יכ רילהל סיגסהנ םילכ

1 

 ... םנקיש לע ךתעד
 ףר ןישנליקד ק׳רפכשיפחיכה

 קקלל : ריפס ש רפמ םתהו
 תנמ לע ק סשל ללזב לאכקל עירזל ילאר לכיאש עלס תיף
 : תח כ קאי הנתמ תעשכ היה אירב יכלרת :לכ תלבקמ
 םיאלכ הסמכ ןקכשא נ הכד םרככ םכלדרק׳טלק יחייקפ
 םיאלכ ערכ ערזתאל סושמ״רככ יאלכ ילה ה0מכ3כ^יד

 ילזא אתלעד אביר רתכ ןנברל ׳לכ איברעב ןכש : אל ךדש םיאלכ ןטק דעלמב׳כישרלד הקנל סייקמ פל^
 ןיכוק :ןהילמגל תללס !ימייקמ מיאש

 ינרקל םידידי זכייהד ךללעב
 הב הסכתמ השאהס קד ןיעצ אלהל אדיר לאעמשי ןלשלכ
 יתלשלרי םלגרתכ סגיתמ *ןלעתתי ףיענב סכתל השאר

 ןינלק .אדירג
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 זא התימ תמחמ הוצמב תכסכ׳יפאו מ״שמ וליק
 ףוריט סתה ךיישד יפסית^5 ,'סכנ לכ בתוכב
 רעטנח מ״מ דירומו ליעומ ,כיא ןיכקסש פ עא יכ תעד
 ןיידע אוה ׳וכסש פ עא תצ?מ בז>יככ ימכ ה הו בדה לע
 י רוזחל ליכי וניא ירהש תויחל

 הב ךייש ח^י'ושפנל'יישמו וב

 ארת3 אבנ יעישת

 !ונכ ןיינק ךירצש אכיה ש״ל תכשב׳יפא מ"שח ןיכוק
 *׳!יס׳ושח אמעט ילתד ןויכד ויסכנ לכ קלחמב שיל ריישש
 !תאמצ םייקתתש היתעד אפמס אלד וילע ותעד ףרטית
 לככ תבשכ יפא ןינוק ותעד סיפהל 'דכ ךכליה הרימאב

 נ טיג/יפדכ עד ףיר־ט £ומש וכי
 ונקקיל';.';י ימצ תבשב יפא)

 תיש א/ההקרוזהב רמאדכ
 והתיכדל אטיג הל ביתכד
 אביט אמלע היל ףקת רחמל
 אתכיד חכיא ימ אב ר רמא
 והיא לזיתו אטינאכסכילד
 /יכק יבק כיהו׳וכ תפתייחיתי
 תבשב תיש ר אייבקא אה היל

 ןייכק ירכו ריישש ןיכ ותנתמ
 י •יגס הרימאכ)רייש אלכ ןיב

 חקמל ימד ן־יכקד ג׳עאו
 לש וילבכ ןיכוק ירהש רכממו
 'וכקל ידכ ורדוס׳כקמש הנוק
 ,ירבדל'וחל אלו : הנתמה וב
 ידכדד ןנברכ צ ק אהד א׳ר
 אלא 'יריסתכו ןיכומככ מ'ש

 *׳ירטת אלש ידכותעד סיפהל
 י^׳כמס אתשהד. ןיכוק >תנת

 וליקה ח׳שכ מ'ש אלא רוסא
 !9י תעד

 אכה סגתיכקהל רתוח ב׳או
 אהד ול-־גי מ" שבד עדתו

 א^רו חבשב יפא ערמ ביכשמ ןיינק ץבוק
 חטח אמש אירא רזעילא ר ירברל שוחל
 רטו^ רזעי^לא׳ר 'יגחמ "ויידעותער
 'וחב^ובי ןיאש יגפמ ןימייק וירבד בשב
 ורמא בשב רמוא עשוחיר 4וחב א1)4נא
 ןיאו ןטק1? ןיכז וב אצויכ 4וחב דמוחו ^לק
 ו"ק ורבא ןטקל םוא שוהי 'ר לחת ןיבז
 איה הדוהי׳רינמןיחינמ 'םג :לו דגל
 לוהב םוא רזעילא ר רמואריאמ ראינתד
 1לבא בורכל לוביש ינפמ ןימייק וירבד

 ץומ^ לוחב רמוא עשוהי ר תנשב אל
 לחגל ןסז וב אצויכ תנשל רטוחולקו
 עשורי ר רזעילא ר ירבד ןטקל !יבז ןיאו
 תרוהי'ר ןטקל רמיחו לק ןרמא לודגב יוא
 ןיסייק וירבר תבשב רמוא רזעילא'ר'וא
 לוחב אל לבא בותכל לובי וניאש יגפמ
 רמוחו לק ורסא תבשב רמוא עשוהי ר
 למגל ןיכז ןיאו ןטקל ןיכז וב אצויב לוחב
 ורמא ןטקל םוא עשוחי ר רזעילאר ירבר

 וילע סה לפנ ייגחמ :לודגל רמוחו לק
 התייחו וישירו□ לעו וילע וא ויבא לעו
 באה ישרוי בוח לעבו ז־־־רשא בוחב ו׳לע
 באה תמ כ חאו ןושאר חס ןנח םירמוא
 כ חאו ןושאר תמ באה חמוא דחה ילעב
 שמנירמוא הבו וקולחי רמוא ש ב ןבה ת□

 1־ ז־--.— טג :ןתקזחכייסכנ
 ?לקת ול ישע 1

 >3^י7*י הרימאב
 מ ימזוימ" ץן^)י^א בקעי לעי ןבואר לע ייכא לעי וילע תיבה לפכ ינתח :ףירטת ,״״ . ^
 1*1 מויתקעי יקו* יא ןבואר יחא ןוגכ וישירומ לעו ןבואר לע וישירימ לעי )ילע "דוק

 )•י#יתי״׳גמדפ3 המת ול ןיאו ח׳כ וא השאיכותכ ןביאר לע וילע התיהו:ישרויל יואר ןבוארו ןבוארמ'תיי'ירק סה
 יכב !!פ!ךעת׳יפא יא ןבואר יחא יולו ןועמש קעי יכב ןוגכ בקעי ישרמש יאק ייכא לעו וילע תיכה לפכב ןושאר תנ
 **ד ו׳ימ׳י 1״ווו(ר הכז אלו׳מגכ ירחאדכ אכיתאק באד הטא תכמ

 שרגל ינמ ה;ק יכיה השקית
 'ניפד תפסותכ ינתהו תבסב
 'ישרגמ ןיאו ןישדקח ןיא
 ןיכז :וליקה תישכ אלא בשכ
 ת׳אי סדאל ןיכז* ןיאו לודגל
 ןיכז אלה ןטקל ן*כז ןיא החל
 ןויכ לד וינפכ אצס דאל
 ןאח תוקי1ש םעטמ הייכזד
 הייכז ונ סי חילש דשמ ינמד
 ןיא 'ילשיוסמ ינמ אל ז ןאמו
 ?יכז זיל 'יאד ןאמי הייכז ול
 ל׳ס לידגל ןיכז ןיאו ןטקל
 י לודגד ןויב
 קכרהל קקת א למקל לוכי

 לפכ : ןטקב ומכ הייכז
 שיכ ,?כ ויבא לעו זילע תיכה

 ׳*אי
 (ץועיז^י׳יי^ןילי״תנמ

 !♦מ״ןי ויייי ^י׳ש םד• בח
 ףור^י ןיל£55יכו ןיינק אלב
 . ןיוי ן״ד.י ןמס יתעד
 331*:;*** *>?ףי תמקל
 ץ״-יזיכי לוחכ אל

 ;!קעד ףת*יזי ה *לי הביתכו
 !ימייק )^יבלש ןדמא תב&כ

 מיין4מ>עי>נ4 ן*בילד גיעא
 יב £>ב1ז תמקהל

 }וחב /קג ינק ימכ
 ה3*ב *י3׳פל ייארה לכד
 וינק ןק!ד)ןסו ץכ ׳בכעמ

 נ)9 #*41>}}י*ב1ג די ול ןיאו
 סיש ימכח ובקעי 13 ןינתמש

 :ער^1?ן)מוהכוזרקא
 3):>י 31) ייכז ןיאי

 י :ןמ;על תיכז ל

 'דמואה בז וקילחי םירמוא
 והל אריבסד ןתקזחב םיסכנ
 *פא׳נייכוג רסחמדןויכ ה'בל
 תקזחב ווה הלחת באה תמ
 ,יאד והיימעטל שיכו ןינרמה
 יובגכ תובגל דמועה לכ היל
 'זחומ אוה ללאכדה בלו ימד

 רמא : ךככ

 /) ןיב ן 7/]ש>יורמ א ןטקל
 |3)743 ;וינפכ אלש
 1ינ?ג>*0*) ;י)ב/3)3כקל די ול
 :'בז ךבי3ימ יושמ ינמ ודינמי*

 וקי }ינפ3 אלש׳דאצ
 י י3)מ׳ ץ/7 !ן״סדתבשל

 ישרמ תקזחב ןתקזחכ םיסכנ 1 1
 בוק לעכו ותכמ'אב ולאו היה ויסכמ /חזמ הקעיירהפ ומד סיקזקזחכל ןבוארמ זא קעימ וא יאדנ'ישרמ סה דהש באה

 תג ג יאדו ידימ אינות קפס ןיא)קפס
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 יניי הנה אל'יכ תקיפ היה הז שת ףסיי בר רמא לריכח תא הילתה : טושפ סנב ןמקל סתה ןיע תג
 י ק רק סנש 'ימזמי רמתל ןממנ ברמ היזיר יבהל י׳דכעושמ םיסנכמ הכמ תוירחא לכ בתככ אל 'יפא רטשב
 אזיעט ינייהד סהמ התזא הכמ בוק לעב סליכא תבוחב תיחיקלה ןח הזלמ הכמ ןירלק יכב םיסכנ הולל ןיא סא
 עידע טתח היאר איבהל ליכי היה׳יפא ליעל קכ יכרדמ רטשכ בתכב אלש תיירקא ןנברל ןיזחזא'ינשכ רמאד
 שירזהי הנק ןיבק יאד היל # 'תכנס ימכז איה רפלס תלפט
 םדא ירמאק מ"רד אבילא דימ רטשב ור^ו תא חורסה תח ןנה 04 יזיז שריא ידס אלד ימד לב
 ס יעל אנ אל6 רכל ה־ןימ 'ח" ירי 'ידכעושמ׳יסבנס בוג
 ךומסב פיידכ ךר יעבית א י ׳ > * * * ,
 <: מ־ו ימאל ימיא ת'£". )?קיאד אמש יעכ ןירוח ינכ יסכנפ בוג
 יעאל ידיכעל לקל'יייע ן״7 ■■ך '.ינקפ םרא׳מאד 'יאמ רד אבילא והמיגקו
 הנקיס יתאל ולימ אל ימ י• איךאהנק ׳ארח ך'ו יעניח אר .1רב'שר
 אהב מ רהדלחד לי)םיסכנ ; י ,

 םדא ןיא סאד ןנברד אכירא ךל יעביה יב
 ףסוי בר םא םלועל אב אלש רנדהנקמ
 ול רכמש חקיפ היה הזיוא סיסבהו שיה
 ונבשכל לוכי אוהש ינפמ עקרקה תא

 מיל4ם'יפא'יגימ רמאק׳יגימ בר לא וילע
 יגקיאד ןל איעבימ אק יב חיפחב לער
 אגח ברא יאמ'ירוחו הנק ינקיאדכסונק
 לעו וילע ויבא לעו וילע'לנה לפנ שיח
 בוח לענו השא בוחב וילע חיהו וישחומ

 ביחאו ןושאר תמ ןבה ירסוא באה ישרוי
 ןושאר תכ אח ירסוא ובוח ילעבו אה תמ

 לק יכקיאד רכמו חנק ינקלאד דס יאו לב
 שירכ תמ באר ימנ בעהשמ אל שירוהו

 ןירבח ריעז ןמחנ בר והלמא אוה יגקיאד
 תבוח עורפל םימותיה לע הוגןמ אמגרת

 הולמה ןמכתכ ךכלל ידככ
 אלא תיירתא רטשכ בלתכיש
 םתסל העטנ רפלסה חכ0ם

 ת!חיקלז הילתיאאלקוטב
 ;להייספכא לדיספאד אנה

 אלל הולה ןח עקרק ןחקלש
 '>.כנל ידכ ןירלח יכב לל יתיכה
 יעכ ;לכלת תא הללח ןהלו

 בעשמ זריכחל תיכה לאזמש
 פ םיסנכ לכ ךבלקכ ךל ינא
 ןיכתיכס לנייהנ להמ הנקאש
 יגא יתעדל י אנקד תי רטשכ
 ףירט ימ להמ :ינקימל
 רחא׳ללה הכקסיסכנ׳לחלקלמ

 : ללאל ןרכ חל רטשה ביתכ
 רחנאה יבג ריאח׳רד אבילא
 'יחיסכל׳שדיקמ תא ירה״שאל
 יחאל'תיתא 'יחתשכל ןשיא
 יאדיד יעבית אל׳זכ ריינתתש
 ןידעד לקד׳לריפדןליכד הכןי

 ןכש לכ הנק סליעל לאב אל
 יתאד ;עקרק היל ידכעתשמד

 ןאכק אצ ןיידעש אלא תלעל
 יכ אלא : דכעישש עשב הלל
 יאמ ןככרד אבילא ךל יעבית
 1 ןיטקמ דלכעיש טאש יח
 ףיקתמ ןהיבא ימכיא תישירפלכ אחעטו

 פ'עא אליממ לח דלבעישהס
 <ענהל זל היה אל ןטק יבגלש

 ימכ לכק יאד לבג אהל ןאכ
 ןנברל׳יפא ינהמד ליעל׳יימא
 ןיאד סירלבסשפעאח רד
 אב אלש רבד לפקמ םדא
 דזבעישה תכ ילאד נשח ליעל
 טהמד קנעל חירל םילאל► "י
 אלא :לתאד יד יבע אלד ג טא ;
 הכק טק יאד ךל יעבית כ
 ,יל טלשעית סיר קה׳נכ רכמל
 ק פכ לאימס רחאדח הידידמ
 ׳בסה הבמ חיב אעטמ אבבד
 רמל נ ןיאל חקללה חיבשהש יפ
 מ*רל אבילאד שריפש לחכ
 היל תיל לאגתש אהד ירייא
 עעא׳רפב קיספ אהד מ'לד

 ןיא רמאד רלדנסה ןנחזי רכ
 אב אלש 'רבד שידקמ םדא
 היל 7ריבס לאלחשד ליל םליעל
 דלכעשה תכ ילאד אבה ח׳ רכ

 רתיי דיבעיסל ןנבר היתלא
 סלי בר דמא •• אל יא ןייל ינפכ תלד ליענת אלד ןיינקמ
 רטס איכלחה תיכיתכב'וריזג ינייד טס קרפב ןכתד ס ׳ת
 תא ללרכחס יכ בתכס רטס אטיה הלהל לריכק לע בלח
 אטימ איהס ביק רטשה בתככס רתא הללג הללח הדשה
 ךל יתייה בייח לליא ןלעטל ה ללה ליכי רמזא ןלמדא )ילע
 ריכמל ךל היה אלל יגחמ ךלס תא עתפל ךל היה
 הילמה הז ירמיא סיתכחל :תיממ ךרלכ ליבשב עקרק יל
 התע ליכי איהש עקרקה תא הילל יל רכמש חקיפ ?יה
 עירפל יל ןיא רמזל) זתיחדל ללני אלל לביק לע לככשמל
 רטשה בתכנש חאלש אלה ינקיאד עקרקה הז הנהי םולכ
 להיבמי רז לח הילמה הז הכהל הבנרח ןמז הזלה יאנק ביח
 אב ר ל״א : הילמל דבעתשמ ינקל יכקיאד אמלא יבלחב
 תדכעלשמ׳כיאל למנע הלצה הנקש עקרקמ הימתב הינימ

 אכיה אלא ןל איעבחק אל אהד היפתכ לעד אמילגח׳יפאנ הללחה הבגיש אטישפ׳טימ הייאר איבח התא ךאיה סדאסיסל
 ןל בתכש היאנת םילא יא ןל איעכימ רחאל לסיריהש לא הריכמב לא רחאל לדבעישל ןכירחא הנקי ינקיאל בעכד

 7אקדכ ןכה שריי'שירב תיימ באד יתכ יהכ • אל לא ןהל םדקש לרטש תביתכ רחאש ןישרנימ לא תיחיקלמ <ןירטל טקיא|8
 7:קל יכקיאד אמלא ביח לעב לתיא הבינ יכה׳יפאל ליסרייל ושירוהו רטשה תביתכ רחא ןבה לאכקש איה טקיאד בלח לע3
 ןיסרלי יבג אלא דבעתשמ אל רכמל הנק יכגל איה יכקיאד לל בתכש םלשמ אלל'לכ ןימיתיה לע הטמ : דכעתסח שיריהי

 כ'א י סיתיתיה לע הלכמ םישמ הילתל שרמ דבעתשמ ינקיאל יל בתכ אצ׳יעאי הינק םיסח

 םללעל אכ אלש פ עא ליעייש
 ליעל שריפד םעטמ היתיכ הל רבס אל ןיכקבד גיעא
 עלרפל סיחיתיה לע הטמ • ןנברל היל איעכימ אבהל
 אלש םלקמב ן־פלכ ןיא להימל ןאכ ןיפיכו םהיבא תבלת
 ׳הד ןיפמ םהל תיכה לכא םיסכנ תיירקא םהל חטה
 ויפלכ ימסב עמשמ נ״הו רטשב הלצמבל סימלתיל ןיקקזנ
 "5יאל עמשמ סישרליה ןמ הבלנ הכיא הפ הולמ רחאקדמ
 'ורפל׳ימלתיה לע הלנמל׳לרפל בייחי־׳שרויה ןח הביג ד חל
 סתהד׳מטיק יכגד איהה יכ לניא אכהד ךהל ןהיבא תביח
 תיירחא ןוהל קבש אלדכ ירייחד הייפכ אלכ אמלעב הטס
 ןייכ העתשח אלד ג עא רתימל יפכ ןידכה אהי סיסבכ
 ןמ הבלג הפ לע הולמ ד חל ןיפלכ ערפיח הידיד יסכנחד

 להיח סישרליה



 ז.'־/־; ז׳־*.ן׳ •׳ ׳׳׳ 1׳ *׳־׳ י *

 ןניקספ ןמקל והית> הידידא
 גמ הכמ הפ לע הולמ תכליה

 . י י|

 *£$§22* ארחב אבכ יעישת קיפ תמש ימ

 אהו יתתיד יעקרקממ ׳ירט יאתאו אוה הפ לע הולמ כ'א ןיא יהדידח עורפל הממד ג עא הבונ ןיא ד׳חל והימ
 טולח טושפ טגב ןמקל והייוורע ירחאד לאומשו בר ס'סככ 'וירחא קהל קבש יכ לבא בתיכהב זב חלכ ן>כ
 לע המח ןכירחא יבז ןישרויה ןח הבוג וכיא הפ לע 'וקמ לכב חכומדכ ןיפמ הינמ ב;ק..1עכתעטפד עעא
 *ל׳יעבחקד איה היפונ לאימ0ן רטשב הולמ חל ןיתותיה ה וגח 'בעמל׳יל אחינ אל׳ירחאד סילודנ סימותיל׳ךלקזכד
 הידיד אישק כ'או אייעכ אה ומכ;ית>א ןיכמ ובותכב ירחא

 ז>^ה הפ ייע חאמ ישא בר !א ףיקתמ :הניש ?שע !ינכ השע'ט״ב
 הפ ירע ׳ ולמ והייחת ירמאר לאוששו ברו "^ילסעדלל 0'" ד1״מה
 'והוקלה ןפ אלו ןישרוית ןכ אל בוג וניא <]?\'ר)ול י־כמ'י־אד ירתנל
 הנקס סרא רסאר איה סיר ינמ אה אלא •";■ ׳"איי הדות הולש ע׳עאטנ
 חנפקעי בר רמא םלועל אכ אלש רבד

 בוח חטש ש ת אניברר הימשמ דוקפ
 ןירשכ ןירחואמהו ןטלוסמ ןימדקוסח

 הנק ינקיאד רכמו הנק ינקיאר דס
 יאמא ןירחואס דבעהשפ אל שירוהו
 אר איה ט׳ר ינב אה אוה ינקיאר ןידשכ

 בר טא םלוע^ד אב אלש רכד הנקמ םדא
 'ועקרקחישל שיח'בדדימשמ'ישרשב
 אבו חיבשהו וריכהל הדש בסש ירה שכ
 ןרקה תא הכונ בונלהשכ פרטו בוח לעב
 ימ ןיסבנפ בשה חאו ןירבעושס ןיס:גמ
 ינקיאד רכמו הנק ינקיאר רס יאו ןירוח
 יאמא בור לענ דפעחשמ אל'ירוהו הנק
 םרא 'באד איה סיר יגמ אה אחבש חבונ

 ליחא םלועל אב אלש רבד ה:קמ

 אמקותימ הכשמ ךהד
 תיביר וב שיש רטש רמאד
 תא אל וכ הבמ ןיאו ןיסכוק

 ינייה תטירה תא אני ןרקה
 ינפח 'יפא)הדזמ הול'יפא
 אינת אהל סתה יבג חל יל וק

 בוח רטס אטוחה אתפשיתפ
 ד בל אב וכערקי׳יבר וב שיש
 ~ צ/ל ךה יכת רדהו והוערקי

 ירח^ל םילוספ עמשמ אכהד
 הי/ בעד םתה ינ אשד שי ךא
 היצ בע אל אנה לבא אח 0
 יחד אכלמ יאה יכז אמוש
 והימ דנה תא חטמה קרפב
 ןיליספ עמשמ ןילוספד אנשיל
 :ילח יכבמ קובגל קלש ירמגל
 םיסכנמ ןרקה תא הבונ
 ןירוח ינבמ חבשו םידבעושמ
 הולל׳יסגכ ול שיש ןויכ ת׳אנ
 ץ אל כ״א חקולהגנחמ הכניש

 'טג ־ל ךל יתחנה ׳וקמ חקול היל׳מיל ונממ בוח .1עבה חקי
 א1י סייקח ס־סכנ רכומל ול ןיאש ןיגב ירייאד ליו ונמע
 'יקיו ריזחישכלו״ידבעושמה ונמיה ןריט ךכלו םידבעושמ
 ''פאו ירח ינכמ ןחטיו חקול הז רוזחי ןירוח דב ס יספכ'
 לכ בית לעבד חקול רגכ דבעתשמ לכמו הנק ינקיאד

 עקרק הולחל היל ואשעס ןוגכ רזייל שי ימנ ־יא ודובעש
 םיקמ ךל יתחנה היצ רתימל טמ אל א/לשהד יקית !פ א הז

 ל תא :ונממ 'ובגל
 אתא

 הקיאי אהל הילתל דבעק-יא אז ו ירשתל ןסינ ןיב'יסבכ 'ולה הז הנק
 ל׳יסבכ יגה הולה ןח ונקש תוחוקלה ןת ן ־דכ אלש

 ןיי
 ינפכ תלד׳ועכת אלש ןישרויה
 ¬רפ מ״ר יכמ אה אלא :ןיוול
 אוה ןנברל ןל איעביח טי
 :ליעל ןלמאדכ ן ל איעכימד

 סמב ובתכנש םימדקומה
 ןלתגכתכו ןסימ׳שע הסמח
 ןיצוספ ןסינב דחאב רטשה
 לש תוחוקל ןתטימל יתאד
 אלש ןסינל סינושאר׳יתי יט
 התיה האילהה ירהש ןידכ
 'וחוקל'רטי אוהו ןסיכב ו׳טכ
 'אולהה סא והימו סדוקו׳טד
 םידע טפב ןסיכב חאב הקיה
 הול יסכנ׳בעתסהל וייח ונקז
 דע טשה תא ונקב אלו'ולתל
 דחאכ וביכתכ וקינכ ו ט
 יישב סדקימ יאה *כ !סרכ
 'בהל אציש רכ הבר ובל׳חדכ
 זתיעדי יא אתייכקא יביתכד
 ייחל ט ותיכקאד אמוי אוהה
 זתימייקד תוי וכיתכ אל יאו
 ימדקומה:'ושפ טגכ ןמקל'יב
 םידקהש תישירפדכ ןילוספ
 ס םויל רטשב בותכה ןמז
 'חאב וכ ותכ ןכי ןסכב״קאב׳טשה׳תככס ימניא יתב'תכ
 ז׳ט דע סוס ונממ הול אל אוהו ינולפמ ינולפ הול ןסינב
 ת ןמזמ אלא ןורטל לל ן־אש ליספו סלקימהז סג ;סיכב

 ול ןיכז וימות־חב וידע רמאד ייבאכ אללו ךליאו האזצהה
 בתככ אלו ןש רב היל (ירשכ 'ירחיאמהו ־.ןיזחזא םינשב
 'יתב ןמזה רחיא ךא הילס םייב טתכ ימניא ירש תיע
 דע דובעישה לכ ול לתמס ןירשפ ירשתב זב בתכו רטשה
 ןירזתאמ :ךליאו ירשתמ אלה תיחיקל ףורטי אנו ירשת
 אמש אלהו ירשתב התפנו ןסיכב הולשב ןירישכ י'
 ךליאו ירתסמ !;ע; ו׳ע' '.׳י•׳;׳"׳,׳ "־׳^־ %>ן רליאי ירתסמ׳זדטל אביאוטהו האמלה׳עשפ אוה יכ

 1 ׳*רשכ׳ירחואת׳כליהו בעתשח יכקיאד ת׳ש א א ירשת דעו ןסינמ ול ׳יונקה יסכנ יגה הוגה ןח ונקש תוחוקלה ןת ן
 *תעל)יאכקד תכ ךכ׳וידחא םיש רטשה ךדיכ בתכ סאש ןיישכ ןירחואמ ךכליהו איה ת׳ר ינת אה :ינהל שתימל אכיל
 אל ח׳רל אהד ללכ שחימלכיל׳וירחא וב בתכנ אל סא סנוידיח שתימל ביי ןיאנחל תוירחא ןיגתופ ןיאש ינקימל אנ

 | רניכ תועקרק חבשל שרפמ אתשהו םלועה ןוקית יכפמ םידבעושמ םיסבכמ תיכבהל הסחה ןוזחלו תיעק־יק חבשלי תוליפ
 4 סתה ברתחדכו בוח לעבב יחכ ן׳ירת היל תניתח אק ינורת יאל יכשמו וכ וריבחח הדש לזגש ירה איינתיח ןיזתוא םינשבו

 תבש ח ב : רבוחה ןח חקולה הבונ אוהשכ:העירזו השירחו לוביזב תחכושח איהשכ הפרטו בוח לעב אבו:אפה אייכת״מ•
 "וכל קאי : האלולה תעשכ הט אנירק יכקאדז וחיבשה הולחה תאיילה רקת וז הדש חקלש חקולה תבשה הז א;ה> היל א:מ
 ;הז אלו הז אל קנק אל ירהש ןמקלדכ טק חמק יח ינק ארקכ יא יעכימל אניצו הנק אל אה איה השפנ יפגאב היינמ
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 סאנ׳■ יעישת קרפ חמש . ימ

 יניבימ^ י<מ קיק -י קי ■י-י ק״י ק!) ־יקנ^ישיי אל לי/יא
 ?ז)ו הזל <־י1קו ־מ*׳,"י •גןי׳ו־ימאי אכדי

 ין*״מ !*>* >עע*מזילכמי ^,־יייקיאד ול ד "די יפא

 ימ-,.ע׳ןלמל תכו הול :יבעוישמ רפחו הנקינקיאד לזא
 ןןכתי' ייחאמ הולו רזחו יפקיאדו יאנקד "שכנ לכ ךל

 -,,ו"-,., *ו0גנעי״יז״-״-•״ו -׳!>-י״׳•״׳ ■״״ 'יי״׳'א םינ״> ״״יהנ? נ'<יא>1״איל'ל "י־"'״י
 , 1> ,דב חבז י*י •מ> ט,ךיל קעיפ יאמ י הייכב שןלנ הינימ סונכנה ןתיא ןיימל םישמה ינפ ואבו םישרויל ססיווהו
 י״ת^ ־ןיל*'■ ינז■ איפתקלמ ן״יו / "״״׳״ *־י"1"" ״'"״י
 ׳זיויואלוייפותקףיתי״מק״״ו3 ?ונקו רזחוהוד(הודרנעתשםלתא

 }יימ :יתויי מ ןיק ויתי׳״ק ב״/וסירתפכיל זא דבעתשמ אפקי והמ
 ^יי3י 7 ר^4ו *מויע4*י4ז1ננ^י3ה י; _״ י ׳ _ _, י

 ג?מ ק זי*ע 5ל>י מ״ב9י ;1*3 :יח^ו ןר ה״יגיעגי^ אה^ל כ אה ןמחנ בר רמא
 !***״4* קו יעקב , \יא אנוה בר הנק ןושאר םהנ וחרשוק

 דגמממי' '*^■*י״יי״קימא"
 *לי ןיר :רפא ישא ברר אמק ארודהמ אנסר

 " י רפא ימא ברר רהנ ארודהכ הנק ןושאר

 דבעתשמ אתקל ימ סע ןידה
 >א סדקומ רטשכ בותכ ירהס
 םילא אלד דבעתשמ אלתבל

 ואוביש דע סופתל יכקיאד
 יכה ינק יכו םלועב םיסכנה
 (ייב רדה אה ןכירחא םיסכנ ?
 וקילחי ; ארתב הנקיו אתקמ .
 תככד ויתועמ יפל דחא לה
 ירהש םהל ודבעתשנ תחא
 האנק תיאילהה יתש רחא
 דימ האנקש תעה התואכו
 'מידק ןיאש ןהינשל ודבעתשנ
 ארתכירודהמ :ןהמ דחאל
 היינש סעפ ודומלת רזחשכ
 ו יאה בר תיבושתכ אנמנ
 םישש הי'ח ישא בל חרפכו
 רזחמ הנש לכבו םינש
 ןסינ׳לכה ישדח ינשכ ודומלת
 הנס ׳ישלש ועינהסכלו ירשתו
 € השע ןכו ודימלת לכ סייס
 'רזדהתו םינורחא ב םישלשכ
 םינושאר כ םישלש ונייה אחק
 סיכש׳ישלש ןה רתכ ארודהמו
 יגתאתיאסאו :םינורחא
 רכמש ןויכש היל יעבימ חבש
 תוירחא ול בתכו והדש הולה

 חבשליביהיפ רקוידהי הכלהו וקורחי ןל
 ■חינהל הרע רכיכש ירה רציב תועקרק
 !או,ךעכ הפרטו גוח לעב אבו החיבשהו
 ןיךבעושכ ןיסכנפ ןרקה הא הבוג הבוגו
 אהיא ם או!ןייוח יגב ;יסכנכ חבשה תאו
 !ינדקר יפנהנוג יאפ היל יעכמ חכש יצח
 י לעו וילע ריבה לפנ יגדמ ו חבש יצח
 'ץושאר התפ השא וא לעבה ישרוי לתשא

 סופו* השא ישרוי לעבה תט ב חאו
 ן־ר^א ההמ ךכ רחאו ןושאר חפ לעב

 ץ תיב

 ל׳
 ל,־י

 'קולה ןחיבשה ןכ ירחאו וילע
 יונק בשה אנחכו הולכ ןישוכ ןהינש חקולהו הולתה אנמג

 ותנקמ ףסכב קוללו ובוחב הולסל ןהיכש״ובעישרחא הולל
 ןיא 'בליה הנקו רזחו הזלו הול ןידכ חבשל ןיקלזת ךכיפל
 יתכ׳כוג יאמ יכשמו : חבסה ינח אלא םיקמ לכב הולמל .

 רזיאד אהד ןניעמש אהימ אוה אכמסד אייונישו חבש ינח
 אריכס אל חכשה תא הבוג חל ןיזחיא םינשב לאומש
 *כהד׳ישק יאו :הכלה ןכו חבש ינח הבוג אלא היתויכ ןל

 חכשה תא הבונ ח ב״מאק סתלי והמ ינקיאד לאיזיש יעב
 ימניא ׳תאק מ'רד אבילאד רמימל אכיא^צקיאד מייהד
 הנק יכקיאד הישפנמ םיספ והיאויאמ ןנברל ןל איערימ
 לעו וילע תיבה לפנ 'ינתמ :רמאק הישפנד א לכסו
 וא ויחא זא ויבא לעבה ישרוי :ונממ סיסב ה> ןיאו ותשא

 ישרמל ןיאו הנושאר התמ השאה : תרחא השחמ וינב
 תא שרויו ןורחא תמ לעבה ירהש היסכנ לככ םולכ השא
 היבא חפשממ היבורק השאה ישרוי :ותיח םדוק יתשא
 לזרב ן אנ יסננ :׳יסכנ לכב ונשריו איה תח ןכירקאו
 סיתאמו׳נתו הבותכב הבתכנו היל תלעכהד איינידנ איה

 ש ב : הלש׳גולח יסכנו תפסיתי

 כר5י תקזף1 ד״מלו המע
 רמימל סיאי הבותכ

 גכ םילמו׳ ללה תיכו
 ןלמא|כהד
 ב ולתנ השיאה ישרוי
 (קולחיש םידומ ולאו

 קב!ונייהד ןתקזחכ
 בהןתשוריל ס א:ק

 רש׳יעאו שאה ישרוי
 לכה תשרויד ןמכ
 > תקה לפכ יכנ לכא

 > והימ הבלוק סושמ
 לפכד איההב ךומסב
 עבה תשורי היל תיא
 ינמ אהיח 'ה/ד שש

 יק אביקע'ר ואל ומא
 ^"בכ והל אריבס׳יפא
 למחמד םעטל ול השק
 ויראשתקזחכח ןכה
 ןרדש ומכש יפל השאה תקזחב רתיי בושחל שי לעבה יכגד קרית ייי ילא יייכ ילאג!
 ׳ה ילוכ היתעדיזיכמס אל ךכצו תונערופ הז ןיאו הנשרי אלו השאה םדוק תומל לענה
 יפל התקזחב ויהיש ומא לעו וילע תיבה לפכ יבג אכה זכיקת יבהל תונערופ יוה סאכ

 " ותשא תא שריל לעבה דיתע אוהש הממ רתיי ל



 ארחב

 ןאחל ילל
 אמעט יל ה
 ס&אה ישרו
 0 שירומ ז

 אינ יעישת
 . * ׳ \

 שיי איה קפסב לטומ ןימתירהפ יז״זח,׳,רח,א ,א,ס
 יאתש תיב יגילעאלהפיתנא.^"^"*.
 ןתקזחכ ת* ינ סירמואלליה ,ב) ־ ־

 תב
 ,רפי׳

 .־ ! . - חי- ן אראשא אלא
 יסלג יכ-*.* יאק היתקל ואלת יה ימ׳קזקב שלפמ חמ

1 0) 
 ..י/*

 ייז •,׳

 לעבה ישרת תקזחב הביתכו ךכל
 הב ירמאןיד קזחב יסבנ יכהו 1,^,-, ן—ןינןוקןירחי שנחפוא !אסעמ

 1—יקזורכ הנוחב ןתקזחנ בסע^רמזא
 המע ןיאצויהו ןיסנכנה'יסננ לענה ישרוי

 לפנ באה ישרוי תקזחנ

 םדא יאו ןותמה ןיקזתי
 סנז ןיעבשלה לג קרעב !
 יישיקאל אכיל השאב ישר
 שירומ סדאד ןיעבשכה לכ

 טר לבא

 הסינכהש לזרב ןאכ יסכנ ןה
 התביתכב ןאמשו היבא'יבמ

 לתחפ סא וילע סתיירחאו
 וריתי"־ )ריתוה סא) !ל יתחפ
 ישרז י תקזחב הביתכו :ול

 ןיפסיתי םיתאמו הכח :לעבה
 41 ונאינית אל קפסמ ־קליה הל ןאניל יואר לעבה ןוממש
 ןיאנייי ןיסנכנה סיסכב :)ישריי תקזחמי לעגה תקזחמ
 וילע ןתוירחא ןיאו היבא תיביל י לפנש גולמ יסכנ ןה התע

 תקזחב :הל ואב היבאתש באה ישרמ קזחכ :
 -׳ ׳ ■׳•־׳י' ־

 שי לכא יכה עמשמ אל לבא העמשמ הרטפש ןמכ רמימל וניגח) סתהד לאמש!/׳*'■
 1צטי אלו תנבל העובש שירוהל לכמ אל השאה ישרמ תקזחב סניאי לעכה תקזחב סל

* 

 יד9*

 יי׳•' • ׳%' / ✓ 1׳/^׳ ואו׳ /•׳ 4* *׳ /

 ןירפו ןיעבו אהכרנח דכ אערא הל דחיש ןוגכ היל יכ&יל ש יבכ יקזמד אתיירבמ ימ:
 אכה ךייש אלדיתעמש כ'חן

 הש ןמכ ונייהו ילר!הל סיפ זג־׳,
 ׳ י ־"־ ־־" יימ ת

 הנועט ןיא אהד )יכבל העטש שיריחסלא ןיאד אמעט
 איהש וכ וילע לפנ לבא ירינ הל סיפתמ זאד התל ךלהש

 הנמלאב ןנירתאדכ סייחמ הספתש שלחל ןיא המל יכ ירל הארנ ןיאו \ / .ז 1/14
 •רידינ׳ניח ןכיקפמ הביתכל לבא היתיניזהל ונייהד רחאו הספת הספתש ות הדיינוזמ,- י
 סייחמ השיפתל שיקל לכל ןיא המלו איה סילכ 1אל התימ רחאל הסיפתי בתיכה קרפכ ן"
 קרפ תובותכב)ץלוחה קרפ תיתכיב ןתקזחכ ס סבנ ירדנל שייחד אתלח־|ל הביתכ הטנמ

 ישרמ סע לעבה ישרוי וקולקי סירתוא יאמש תיב המע סיאצייהו סיסכנכשיסכנכז הבותככ .
 התקזחבו סתה יגילפ ווה ארזינב יארומא אכהיגיצפל יכיה יכ ישר 1-פו ןתקזחכ סיסכ
 םתה אהד אכהד ןהל סתהד ןיתיכתתל ללכ אימד אלד סח יכיברל הארצייאו היל תיאדכ 1
 ןכ סא באה ישרוי סע לעבה ישרמ יכתקדמ ארמגכ סתה קיילדכ התביתכ!אלו גולמ יסכנ׳'
 הבותכב'יפאו יאמש תיב יגילפ אבה ולאו לליה תטל ולומ יאתש תיכ תמותב לכא גולמ יס
 תכ יאדו ןיא אהבד סתהדל אכהד ללכ יימד אלד אתעט וכייהי סתה יכ בהה ישרוי סעיכתן
 וקולח קלו הנושאר התמ רוחיאל קפס הל אילהו התביתכ רככ התכגסדתכ הל חדה .
 יכהל סולנ הל ןיא הנילח רחא דעל התבותכ התבגש ימכ אי5ה אלו ול הקוקז)ייתחת םביה סז־
 הביתכב לכא גילמ יסכנכ אצא ינ־׳נפ אלד לעבה ישרוי תקזחב ולש םיסכנהשאמלע ילט ורומו
 •טגכ ןיטגל דמועה רטשד סעטמ וקזלחי והל תיא אכה לבא סייחת תיבנל יתביתכ הנתנ א
 ןכ סאד אכה יכ ימ תקזחב סתה יגילפ אל קרב לעד רמא לועו הבותכל לזרב ןאכ 'סכ
 תיבל השאה ישרוי תקזחב רתיי לזרב ןאנ יסכנ יוה ימנ סתה ןכ סא השאה/ישרוי תקזחב
 סה רתיי אברדאו נו:מ יסכנמ השאהתקזקכ רתיי לזרב ןאנ יסכנ ווה ןכ סא וקילחי גולמ
 יסכנ ידבע המורתב ולכאי לזרב ןחנידבע לודג ןהכל הנמלא קרפ שיר תומביב קת*
 צ0כד רמימל ינמ יכיה ןכ סא גולמ יסכנמ לעבה תקזחב לזרב ןתנ יסכנ רקוי ןיקזחוח *
 ווה סתה ןילפד ןאמל ייושקאל אכילו השאה ישרוי תקזחב ירמגל סלכ ו^הי לזרב ןאכ
 סיסכנ ארמגב רתאד ןאמל ןכו לעבהקשרוי תקזחב הביתכו סיסככ יהל יכת:בירע אל יאמו
 והייתעטב !הניוש אלד רתימל אכיאד לעבה ישרוי תקזחב השח תכומכי סישככ ינתו בירע (
 הנת התביתכ לכא התיבח האיבה לזרב ןאנ יסכנש יפל הבותכ ומכ לעבה ישרת תקזחב *
 ^יל למגכ ?שאה ישרמ תקזחב רחאד ןאמלו לעבה ישרוי תקזחב הביתכה סב ל הקוקז הניא
 השאק תקזחב ולתו רתוי לעבה תקזחב ולאד יה ימעטב ירמגל ייש אלד לזרב ןאכ

 • י ׳ר י ־ *. י 1 לפנ 'רק—^ ב^אס^ליעל תישירפדכ



 חמר יומ#^<ע* ארחב אבכ יעישת קר9 תמש ימ
 סיסככ לליה תיב ירמאקל םיסכנה ימ תקזחב י'מג
 הסאה ישרוי תקזחב לעה תיב ירמאק ימ תקזחב ןתקזחכ
 תקזחב : היבא תיבמ הילתלעכה איהד 1,.ירמאקל אי?
 ול וריתוה וריתוה • סאו ול וקחיפ ותחיפ ס^ש לעבה ישרוי

 אל ךכליה ןרכומל היה לוכ7
 ף. , קולחי :גולמ דיבכ ל ימיכ
 ולצהו ליאוה ןמקלשדפח־מ
 ןיאב וללהו לכה שריל ןיא3
 םהיבשל ירהש וקילחי לכה'$״>7
 תישירפדכ הקזח תנעט
 היבא תיבמ היל תלעמ איה
 תיידחא לביקש ךיתמ אומ
 ונוממב ןה ירהו יאנק וג/:י
 םיסכנ לליה 'יבירמאד י^יי
 ןהינש תקזחב מ־יה ןתקמ*ו
 לפנ ׳יכת" :יקו$ח״/
 ןוגכ ומא לעי וילע תסה
 * תשא 5תר3ע/ייבה ל&נ/:
 הנכ סוי לעו הת>נמלאכ$ן*ויי

 . ןב דוע הל היה אל? כןע^9
 אריא וישכעש חא שיאמ אלו״קעעי

 ישרויש :תויש ןהיתוגען״י
 התמ איהו ןושאר תמ ןבה רמוא היבאמ היחא ןוגכ
 ןב ןבואר ןוגכ ןבה ישרויו : היסכנ לכ וכסרינ הנ!רוו(*
 הליחת התמ לחר רמואו םיסכנה לכ ןעוט האלמנ^נויי
 ןיסכנה לכ ונשריו אוה תמ כ חאו היסכנ לכ ףסוי תא^יי־/
 תכעס חכמ ןיאב ההיכשיד וקלחיש סידומ ולאי יליא *
 התונמלאב הייחכ הדבל השאה ןהכ הקזחוהש םיסכנ/יסלי
 סתהד ליעלד ויבא לעו וילע לפנל ימד אצו3$נ3 $3
 יכה לפכ סגו בוק רטש תנעטכ אב הזו השוריקכ^נומ"
 סש שיו הלעכ ןהב קזחומש סיסכנ סש שי ומשא צעףח3ע
 םיסכנה לכ אבה לבא היבא תקזקב השאה'קזחה>£*!*מ
 *הלעב קכ דבאו הלעכ תימ רחאל ןתאנקו ןהכ הןי/תו%י
 דחא לכ עבותו שורי'תקזחב ןיאכ ןהינשש'ויכ$ןה*^י0ז#
 אמקותית אל ךכליה ןיקלוקו קפסו קפס ויה
 דוע הל שי סא לבא ערז סוש לקרלראשכ
 רקא שיאמ הנב ןימינבו לחרל סינב*# ז#5**ן*:ך3
 לחר רמוא האלמ בקעי ק ןבוארו ומאמ ף^/'7ייאן*־ין:
 ךכ רחאו ינחה התאו היסכנ ינק ףסוי #י1י
 ףסוי אלא יכ אל רמוא ןתיכבו וקלח״תן^7ןןן>;״/>מ
 ת חז לע היסכנ לכ יתשריו יחא התח ךכח/4%£*ר^)י
 תיפורג עה ףיכב סהל ייתזבושתייתולבש !תמזיו*
 ןמינכיוהד סושמ׳ולכ ןאכ ןבוארל ןיחש ינארמ^ יוח*ו
 ־4-'־ 'י ׳ י

 **1*כ*

 וקולקיס ןייזמ ולאו ולא וחא לעו וילע תיכה לפכ
 רמימל ןל הוה וקילחי המל לאומש וניברל ולאש
 םירקא םינכל שיש דחאה וקלחב יאדו סה סאה 1׳שרויש
 קפס סיל הוהי ומא סדוק תמ אמש יכ קפס אוה הז ןבהו
 ידימ איגומ קפסקאויאדו
 קיפ ז״חינ רחאיב יא דז ןחןב'ןלאו אא רכא 1לעו ויידע חינה 1לפנ
 קולחל ואבס םביו עס ן-יחה ןט ,נ>4 הרןכ אב,ק^ן יבר ר0א ןקןי־ןסי

 1לע >אזע ןב ול רמ^ ןתקזחב םיסצנהש
 קלחל תאבש אלא ןחעטצפ וגא ןיקו^לח

 ר ימ תקזחב ארמג :[יוושה תא ונילע
 ^ יברו לעבה ישרוי תקזחב רמא ןנחוי
 יברוהש^ה ישרוי תקזחב רמא ז>0יז
 רמ<י^ ארפק רב םושמ שיקל ןב ןועמש
 ןיאב וללהו ליאוה רפק רב ינת ןבו וקולחי
 לפנ :וקולחי שריל ןיאב וללז־־רו שריל
 יבר יט תקזחב :יוכו ומא לעו וילע תיבה

 רמאו קפס אב אאע יסכנב
 אגלפו׳כתימ רב אר-לחאוהזי
 ארב תא רחא סב4

 רסא

 •וה ידימ אצו ךנ תי£ ידיד
 ןיאו אקעס קפסי יאדו סבי
 שריפו יאדו ידימ 'ינומ קפס
 םביל היצ ירק יכהלד סש ישר
 אגלפב יאדו אוהש יפצ יאדו
 *ב לככ יאדו תויהל שידקא
 ^ ימנ אבה ןב סאו םיסכנה
 ץליתי יכה ןכירחא אל יאמא
 ילייח אכהד לאומש וניבל
 םיריקא סינב סחלרקצ ןיאש
 היחא ונייה סאה י^מי אלא
 םהל ןיא׳ירתא ןכה תת סאש
 !ביכרלו *לל ארנ ןיאו ולא ומכ ולא תוקפס סה ךכלו סולכ
 הז בושחל ונל ןיא סיכב םהנ םי וליפא אהד אכירלו סת
 תבא לעו וילע תיבה לפנ יבג ליעי ןמקל׳אקדכ יאדו׳פס
 באה ישרוי ואל יאמ׳וכ בוח לעבו השא תכותכ וילע התיהו
 לע ףא אמלא ןבה יקח באה ישרוי לאומש וניבי םריפו׳וכ

 ןיאש יאדו קפס ןנירמא 'הוה אל באל םירחא סיכב שיד בג
 דחא קלחכ יאדו אוהש יפל םיסננה לכב יאדו ןכ םוחל ונל
 רמוא הז עיגמ אכבד אמק קרפכ ןכתדמיברל השק דועו
 עבשי ילש היינק רחאש ימ ילש היינק רמוא הזו ילש הלוכ
 'גח תיחפ ,ל |יאשעבשי הזו זנלטד הינחמ תיחפ ול ןיאש
 הזב יאדו אוהש ןויכ ולש לכה יזה אל יאחא וכלמיו עיבר
 *רל׳שק דועי 'וכ קפס ןיאו יאדו קפס יוהד לכה ליטי ינחה
 לטנו קל אבו וקלחש 'יחא ינש רוכ תיב קרפ ליעל רמאדמ
 עקרקב עיבר לטונ אבר רחא יכ יכ סהמ לקא לש וקלח
 אלש תיקילכ ווה יא היל אקכסמד קיסמו תועמב עיברו
 יא ןיקאה לע ורזחי אל זא ז)ה'יםרויכ יאד יפ תוירחאב
 ןילטמ ךכלו ןיחאה לע ורזחי זא ווה תיירקאב תיחוקלכ

 סהי אגלפב יאדו סהיחא סהל ווה אה ולטינ יאמאו ע בר
 אתכליהד שק דועו יאדו ידימ אינומ׳פס ןיא)סקלחב קפס

 הז קלחב יאדו אהיש ליבשבש איה אמעט אלב
 ןמכ ירל הארנ ןכ לע רחא קלחב יחדו אהי
 םאל םירחא סיכב הל שיש ריפש יריימאכהד אבי ר ן׳ריתש
 לבא יאדו אבסה שרוי אוהש יפל יאדו םביל ירקד אהו
 ותכ קפס ילא ייה אכה לבא אבסה יאדו שרוי יניא קפסה

 רמא :יאדויפס ללכ ןאכ ךיש אלי ןכל עיגמה קלחכ ולא

 יאדו ידימ'יניח קפס ןיאו קפס ןבוארו תנקמבו
 ןה ימ חפמ ןועטל ןיעדוד השורי חפמ ,סי#■-. .
 קפס יוהד וקולקי םיסכנה לכ עכיתלחאל^■ ר״)|״*י
 ןיאו ומא לעו וילע תיכה לפכס׳יכממב ןיגכ *""י*
 אכיהלכו דבלב תחה הז אלא דמא ^

 לכה עבותש הז הנהי נחה עבות דחאהו לכ? ת^בזתי |יו*גי£
 'רפב תיקוספה תיעימשה ןמ׳־אר איבמ יננהי יאדי ידימ אינזח קפס ןיא)קפס ךדיאו תגקמב יאדו יוהו ליא1ה,יךי

 ואבס סבי.י קפס׳ימגב 'ירחאו יולת םשא וילע }יבייחו רשכ דלווהו תינוי ןורחאל׳ז ןכ קפס ןישארל׳ס ןכ קפס
 תילו תא ,דיד ירכ תא הילהמא סכד ידיד אגלפו אנא אנתימ רב אנא רמא קפס סבי לס ויבא אוהש אבס ן&נג* £7ףן
 קפס ינישהו תנקמכ שרוי דחבש חלד׳יעמש הכימ יאדו ידימ אינימ קפס ןיאו קפס יוה קכסו יאדו סבי
 אתקותיח אל וקילחי ןנירמאד וחא לעו וילע תיבה לפנד׳ינתמ ךכליה לכה תא שריי יאדיד אל וא ס'סכככ/קלז**י^*?*
 קעבות ןבה ישרויו םיסכנה לכ ןיעכות סאהי ישרויש תווש ןהיתונעט וישכעש תמה הז אלא רחא ןב סאל4יאם:]יגכ אלא
 לפא קוקהכ׳ירמאדכ ןיקלוחס םכי יסכנכ פסי אכס וא יפס יסנכב םביו אכסד׳ימוד ןיקלוחו'פסו קפס ינל ייה יסכמ ל

 רמא :יאדו ידימ אינוה קפס ןיאו קפס ןבה ישרוי)תלקחכ יאדו גהיא רהד םיסננה לכב הכוי סייארס ןב הל םי ?
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 ירישע קרפ טושפ טג <1;
 ןתקזחב סדבכנהש הזב ינא הדזמ אביקע יבר -.תא
 קרפ אעינח אבכב *שי שריפש נתכ שרעל ןיא
 יתתש תיב ידימלתמ היה יתזמש אביקע סרד דיקפמה

 בילפ תיתכיד אתק קיעכ 0גז תיב תמ זתזמכ הכלה ז הד
 **3 של לנ? תכה תר;ב אביקע׳ל

 תא ק:תלמל תאביאת')ע3
 ןויכ אל ן תנכ רתאדכןדשק
 למנד^-הב תמת יאתש תיבל

 ןבש לכ ןתקזחכ
 ינא זהדזמ שרפל הארנ כ ע
 י ארמגב שדפמד ןאמל הזכ
 הזכ ינא 'רזמ דה סאה ישרו־"

 דה הבלתכדהבכל סלנעא
 יזה יליא לעבה ישרמ תקזחכ
 תקזחב דמלו סאה תקזחב
 הזכ ינא הדזמ דה ןבה ישרת
 דה גזלמ יסכנד בנ לע ףא
 " אכה השאה ישרמ תקזחב
 ישרמ סע״יב מה7 אכידזמ
 הקזח).י י ליאוה : קה

 רז.את סאו שבש ומואב הלמג
 ותשא לעו זילע תיכה לכ:כ
 תקזחב רחא אל יאתא
 שיזאמעט יאהמ השאה ישרת
 סא זל התיסנכהד ןאכ רמזל
 זר7דה םאו זל זתחיפ יתתיפ
 ןאמל קזחזמכ דה זל זליתזה

 אצתשכ סלטתד ןאכ רכזס השאה ישרזי תקזחב רתאל
 קיפמ יאמ הזל :'רמ ןתקזחב איזה זל סתסיככה סג*

 זרתילז :ןתקזחב סכיאז םולכ תבאת זתקל אל אלה
 { לבזי אל המל אמיתז תקפח יאמל תאנ ןיבז ךטא היל
 רבד בקמ סדא״רתאד ןאחל וליפא תזתזקלה דימ אינוהל
 אלא באה ייחכ ןבה תמ אלש ןמכ ונייה םלועל אב אלש
 וליפאד ליעל ירמא שסיג איהשכ זל זלפ:ש לבא זל וביןל*0
 ידימ יכהת אל םלועל אכ אלש רכל הנקמ אל ריאמ יברל

 ריאמ רכ קחני ר רה שריפז. ססמ אזהשכ סיסככב תזנקל
 אכה ילייח'5נמ תרזח ןיינעל אצא דכמ יניא רכמה יאדול

 סהמ ןידה ןת תיחיקלל סהל היהש דזכעישה איצומ ו:בם
 יפצז סהיתיעח ליבשב עקרקב דזכעש זליעא סהל ןיא יכ

 אב אלש רבד דבעשת סדא זהל אריבסד רמזל ךירצ
 ןטז ךיבא היל !רמיצ ישקמ יאמ דבעשמ אל ואד סלזעל
 \ אב אלש רבד דבעשמ סדא ןיא אלהו תקפמ יאמ תאו
 אל שרמהי הנקינקיאד ליעל ןרמאד בג לע ףא! סלזעל
 לעי ללמ היל תיאד הימעטל לאזתשד סזשמ זכייה דבעתשמ
 ןמ הכזנ ןל תיאל ןדידלו לכא ןישרויה ןמ הבמ וביא היג
 םצועל אב אלש יפ לע ףא בעת שמז הזנמ ןתכ׳דה ןישלמ?
 תאל ןיכז ןיכא היצ ורמילו ןירפ יאמ יתכ א למאת סאו
 בזחלעכ^יאד סזשמ אמעט זנייה אמלד תקפמ יאמא
 רמב שי ׳פ תירלכבב ןכתל השא תביתכ למכ דאלב לשזב
 הפא י תבותכ אקנדלמול שי אתשל דארב תלעזכ הניאד

 ארתכ אבכ

 אףי אנת טקנרסזשח׳מ וא9 ינא הדזמ אביקע יבר רתא
 > ק'וקו״דזמ ינאל תילב ינא דוח יחכ זהיא רמא׳ידותד אכשיל
 ארתנכז ןתקזחכ סישכנ אכה ירחא ימכ הכ ירכדלד ךילע
 לע יאזע ןכ ל׳א •י שרפמ יתכ אמעטז ימ תקזחב שרפמ
 לליהו יאמש תיבד תקללחמ
 אינ־סלע ןירעטנח ינא ליעלד
 התאב תאו תחא תעדל וישיה
 תיב ויה ןיקלוח דמילו קי חל
 *רסחש המכ לליה׳יכו יאתש

 'תג :ןימש ןהש׳רחוא
 יאק אביקע 'רדא ימ תקזחב
 *רפדכ סאה ישרוי תקזחב :
 וןמאל הלחנ הקזחזהז ליאוה
 ף השאה ייח ימי לכש טבשה
 *< לכ היה הלעב תמש רחאל
 איה ירהו התקזחכ הנוממ
 התבלתכ וליפא)היבא.טבשמ
 4 הלעב" התבגש התפסיתל
 תקזחב ןה ידה הדיל זאכשח

 ^:■פחיי/ת איהש היבא טבס
 3קזתכ :היבא טבש רחא
 זי**׳ הלעב עמשחד ןבה ישרמ

 לכל סדזק השרמל יואר ןכה
 הכר סק : באה דנמ הסירק

 *רג אצ אריז יכרד היתטשכ
 יגיג חר^ביהיל

 (^־ויז י הי3 ק רג אל
 סועתמ לארשי ץראד אריזא הבימ עמש

 /על/^בב^^ארזי םישישמ תאנל יכל תא יתתכ לארשי
 ן*לי/י ד היכ דזה אמעט יאמ : םירבד תתימא

 'ןי/י^׳ ימ וכסימ 1113 ןאכ ןיסרזג שי ז סא לש טבשה
 *~עין** :הל ןנישרפמ הימקלז׳זכ שרייש והמ
 '3דילו*ד ק ח^ישפרג*ל דימלת : אדה ותכ אדע תימיא
 ה״ל ןדיכתהיה ףיסכלד הרמא אדהי יד מלת היה
 /להונש ק^ימוויצש ־ ינסר אבש רמאק אלו התאבש

 50 קייד מקה&בד^מזהל קתמ ןמקלו איה אתשבשמ
 ,ך4רנו ^פהק׳)>יקג ז׳כ^ לעז זילע תי-לה לפנל ןיתיכתממ
 )עו ימקמ הל סייגל לאככת זכיבר תס־ייג

 /מצת3 *ו1>עק)הויכ^)ע)זילע לככ תכשמ לע אהל יתשא
 3ז)]ן*לומ^המ7ימ>ן*תלימךהל הייאר הל יתידי הכימד

 י דימ !׳*י^לי ז?עא״י(מ> ןוממ הזלש ליבשב יכז קיפמ יאמ
 זן4>הוא ןיבא ןהל רכמש המ תיתלקלה

 . צמש' }(*?גגכ/ב ויסא יסככב רכמש ןכ רמתיא יכל
 יןועוכ)1מקמו )י3א בקעי יסכנב שריל יזארה יקלח זל

 1 1ג*מ^#קךיכחאב בקעי תמ ךכ רתאי ויבא בקעי
 •ג*מן!י!ק.0ד>ח בקעי יסכנמ זיכא ןבואר רכמש סיסכנה
 >ח;נת׳ןן5ק^ןה3 זכמש׳לזעמ בזאר דיל אב אלו דאל (הש
 ?י-יבסב ןבת*פ 'כמכ וניא ךכ בעתשמ זניא יזארהש סשכ)

 . טתטיזאב מצה אלז 'תבותככ השאה חלו הלקנל ריכב שי

 רפא אריז יבר סאו־־ר ישרוי תקזחב רסא
 םק רזעילא ר קיירס יכ ןנה ישרוי הקזחכ
 .־־ריהטישכ הכי סק איריא יברר 'יתטישב
 אריוא נים עפש אריז יבר רטא אריז יברד

 רסא יאפאמעטו םיכחמ 1לארשי ץואר
 :םכש ותואכ הלחנ הקזחוהו ליאוה ייכא

 '!רעטצמ ונא ןיקולחה לע יאוע ןב ול םא
 יאזע ןכ הרבא ארע יאלמש רא : לכו
 תאבש ל אקד היה אכיקע רד רבח ימלת
 ויבא ייחכ ויבא יסכנכ ולש ןכ םחמ וחי־ש
 השקש איה וזזהוחוקלה ריטייצומ ונב םו

 יאם'וחוקל דועו 'יפמ יאמ הול'ונוממ ינידכ
 רכמש ןכ אה רטחיא יא אלא ז־ריתריכע
 איצומ ונב ז־רמו ויבא ייחכ ויבא יסכנכ
 'ונומט ינירנ השקש איה וזולחוקלה ריפ

 יאפ קי5פ תא ןיגזפ ךוכא היל ורפילו

 קי קמחתמכ.לא רב אצו חבשכ ןילטמ ןיא סל!כ םביה אל)
 שרמ יגתמ1ףללמז אכקסמג ־חדד יחהל, ןכישייק אצז הכלה
 סמ לעתימקל זכיא אקזריע איה״ז אישק איההד הזי׳תא
 ןכוליה השק לתמ ?קלשדכ הבנה ןכ תינוממ ינידב השקש יפ לע ףא סזקמ לכמו תיכיממ ינידב השקש איה זז) : רמא6
 שרמ הת׳פ עיקפת ןיאז ןי3ז ךי3א תוהיקל היל ורייילי' ־• ליזאו ךירפדכסעט אלב איה השק ןיד טכאקתגמנ הכלה

 ■־ י ־ אמליל :ליבא רכמש המ שרמסלא ןיא אלה)ןנממ



 טפר 49*^0* ארחב אנב יעישה קרפ תפע ימ .11}*$?<עי
 ריד הניתנכ הניתנ יאנתד יפ לע ףא קרע שיר תיניתננ גישת אק יצ ןנ םאד השק יהימ ייאונ לטינ בית לענ לכא
 ץ<ל לכא ריפס יתא כות לענב אתיל יא לכא כות לענב אתיאי הניתנכ הניאד ימנ בישא אל יאמא םירבד התכ ןינעל
 יאל לטינ בוק לעב ןיא רחאןיי ןכה ינב שריפ ןיחא םישירית םיצב באה ישרוי יאל יאמ ן״יסכ דתאדמ היאר איבהל
 ןיימנ בר רתאדח היאר איבהל ןיא לבא יתאק אבא יבאר קנח ירמאד םישת אמעט אלא ייארנ לטינ יניאד םישק ינייה
 היל ידבעשמ אלא ייאר הז ןיא ירהש ייארב לטינ אמלא םהמ התוא הכונו רזוח ביק לענ ןהיבא תניקב יבגש סיתיתי
 *ל םי התל השק ריעי תוחוקלה דימ איגומ ינכ אתיל אלו רכמש ןב אלי הולש ןכ רתימל קיל היהד השק והימ ןתנ יכרדת
 םישננ ילאר יירל הארנ ןכ לע הזמ לירג הפ לע הילח ןל ןי אד הפ לע הילתת ףידע יח ויבא לע דובעש תיתוקלל תויהל
 רנמ ןילחינ שי קרפב ליעל ונינשש ומכ התימ רתאל תיריפי םויהמ הפינ ינייהד התימ רחאלו םויהמ ינבל באה בחב
 שיקמ לכמ חקול הנק אלר^ילחינ םי קרפב ליעל רמאז ןנחיי יברכ אנהד םתיי ייילשמל אריבסובאה ייחב ןבה !אבאה

 םינותמ ינידב השקש איה 1.
 ..-י'־ "יי ־־"׳י ־ אבאד הלבא חבכ רמא יצמ אישוק יאמ

 וי ,—יי ייתובא תחת ביתכד ערת אגיהאק
 אלה^ ץראה ירכב םירשיד ותפישח ךינב
 קלח רכמש רובב ןב אישק אה אישק יא
 איצומ ונב ויבא "חב תמו ץבא ייחכ רוככ
 0 ינידכ השקש איה וזו תוחוקלה דימ
 אמית יכו קיפמ והיא ןיבזכ תובא תונופמ
 גיתא אק 'באר •רמא תככ 'םא יפנ אכה
 קלחכ איתא הינק אבאר ז־רובא תבמ יא

 יצפ אישוק יאמו ז־־ריתריבע יאמ הרוכב
 םוקמכו אניחאק אכאר הוכא חפמ רמא
 אישק א,-ר אישוק יא אלא אנמיאק בא
 השענ אלש רע רטשב חירע ול עדוי ה ,ר
 בחב לע ריעמ יניא אוה ןלזג השענו ןלמ
 ש-4ל אוה אתשה ץריעמ םירחא לכא ורי
 ינידכ שקש'יה וזו ינמיהמ ינירחא ןמיהמ
 קזחוהש ןיגכ אמליד אישוק יאמ חונוטמ

 'ישק אה אישק ׳א אלא ןיד תיבב ורי בחכ
 לופה אלש רע רטשכ תורע ול עדוי היה
 וריבחכ םייקל לוכי יניא אוה השוריכ ול
 יז״סווריכחב ם״קלןילוכי םירחא לבא
 קזחוז־דש ןוגכ יפנ^בה אמליר אישוק

 יישק את אישק ׳א לא ןיד תמכ ורי בתכ
 ונתח השעג לש רע תורעכ ול עדוי היה

 השענו
 ייחב "לבכה /ימש יע צע סא*

 ©יקלח יצש לעמי רמכ היהש)©ירצמ יאנוימ היהש ןהיבאל ילאר היהש קלח םיקלמ השלש ילטנ דחפלנ תיכב ןנתלכ ;יפא
 *בא בקעי תכמ ךונח רחא ינמ תמיממ יכילב אתליד אטלק יאמ) : ריכב ןניא אלה)היתדיביע יאמ הריככ קלמ : ״
 רמכ יכא )לאכ דממ ינא יבא ןכזאר םזקמכד ןבזאר ינא )לאב שרוי ינא בקעד ךינב ןיהי ןיתלכאתחת יתכלב אניתהק
 >ל עדלי ?יה :התח היל לחלש יבה)אישק אה תיניממ ינידב אישק יא אלא :'מ דקפלנ ת)כב ןכתדבי ביתכה ת ריזנמ
 ןלזג השענ ךכ רחא) *• ןיעמה לש זתאיילה רטשב םזתק יחש היה ז ןלזג ןבואר השענ אצס דע ןועמשל ןבואר ת ׳דעה
 לע׳יעח יניא התעת יבותכב קתדפידי בתפ הז׳מול םדא ןמאנש פעאוסמח דע םע ךדיתשת לא׳דיכדכ תעל לספנ*
 רקש םזיה מ סקחל יבתכ למצע לא ןפייז לוספ דחא דע אמש)'ןלזג השענשמ רקש ןיקי/חמ לכא לירבד לכ ירהש ;די בתכ׳
 ינמיהמ יכייחא ןמיהמ אללהיאד : תוניממ ינידב שק יכה ד׳סקד יאמ סיפל אתשה) אנקסמב׳פחדכ ןידיעח סירחאלבאז

 לוספ אמש אלהל ךכב ןיחילרמ ינא המ ןתמיתח ןיריכתשכל אלה ןלזג ירהש רקש סאה לכ סממ ןמצע אוה אמש אלהז׳י/יתכ
 ימייקו הז קפנהב למתחש ןידיעח ולא אלא יכה רמימצ אכיל אתשהד ןלזג יתויה סרטב דכב קפכהב קזחוהש ןוגב' : אלה
 אל והיא ׳רפיחל אביל אתשהו יל*בתכ הז רמול ןמאכ ומצע אוה היה התעש איההו ןלזג ארבג יאה יוהד יתקימ רטשה '
 יפ לע <ןא אליממ יאקו אמייקמ אלטשי ידי בתכא אלל זידיעח ןה ןדי בתכא ינירחא יכה אהל ינמיהמ ינ׳ילאא ןמיהמ

 הליזגד :"וכ קזחוה אלש
 " 42 ב ברב

 ןכ ךונח והלרחאדאמליד
 המא והד בקעי קכח ןכל אב
 םיכב ינכד אניתא אק אבאד
 ןבואלדכיהיכויכבכ ןהירה
 בקעי תא ש ריצ לוכי היה יבאז
 ליכא תוזל ילקא קית ל^ )יבא
 תריזגמ קעי תא סרלייכא ךכ

 יבא ןבואר תכמ אל)ביתכה
 לללה םיסכנכ ןיאל שרלי ינא
 לתריכמו ןבוארל תלכז סוש
 ךוכחד עדת : איה םולב )אצ
 ל בקעי תא שרלי ןבלאר ןכ
 *תכד ןכלאר תכמ אלש לניקז
 ^ ךרכ ליהי ךיתובא תק*
 ןיתמא תחת למאק ןבלאיצ
 לנייהל׳ינב )*הי בקעי וכייהד
 ליהי יתחת ביתכ אלדח ןלנזי
 אה אישק יא אלא • ןינה
 לתלשד רתימל אכיא יא איס^
 4 ינידב השקש איה וז סתמ
 0 אנליג יאה יב לאל תינימ*
 השק ואל אקל ליעלדכ לח ©
 € םתח לחלש יכה אלא אלה

 ייתב )תרוכב קלח במש רלכנ
 קואר ונכ רוכבה תמל ליבא
 ילארה )תרבב קלח לכמ©
 ש תמו ויבא יסכמ ועיגהצ
 אג קעי תמ ךכ רחאל ןבלא׳ע׳
 תיתוקלה דימ איבל ל ךיבן>
 1 ליכא ןביא ר ת ימכ קלח
 'רכמ אל ולאב למנעצ הלטינו׳
 ש קלח שריי ולנחש ןבלא>
 לט א ןניקז יסכנב וטא׳לוכפ

 :׳לכ ןיבז ךמא היל לרחילד
 ק *שק אה ישק יא אלא
 יא רג אלו׳לככמש
 )כ ירלס לתתיא יפה רמתיא

 םתמ לחלש )ללה םירבדה
 ינידכ שקש איה !ן וחלשש המל
 הזיא לע געלי אלל תינוממ

 ןיגכ 'לכ וקלש רכל
 ץד תטב ןדי בתכ קזחוהש
 יכ בתכש לאומש לגיכר שריפ
 הניאד ילל הארנ ןיאל קפנה\

 \ יצמ אל יא והייפיג ןדיי־
 י יא ארבג אוההכב יעטימל
 צ ןיא ירהש אל יא אוה ןלזג
 ]דעה׳חיתזי לע אלא/ימתיח
 ,יצירצ ןיא רטשבש המלליפאל

 *פ יכה אלא תורקל םיניידה
 ןיד תיבכ ןדי בתכ קזחמ
 הללק ןדי בתכ ןיד תיב יאיש

 רחיתל אכיצד ןלזג השענש
 קזחוה לחכ סתק ךכ רחאלש
 טש רפכד קלסכ הב!תכ רטס
 קזחתיאד׳יאלהןלגבל שודיקל
 ז?* 'רפב רמא אל ןיד תטכ
 ויל תיב וארש ונייהד ררוב
 ןלסב יפלכו רבכ רטשה תא
 |אל 'עיצמ אבכד אחק קרפ

 בתכ קזח לה אלש יפ לע
 יש׳נחלל שי ןאכמ ןיד תיבכ

 ?(שעב דחאל סידיעח 'ינש ליה
 לתכ לע 'יעמ רחאש סטחק

 ז;*שייח אצנ לת)א ןיריכחש ןדי
 אלהה :ןתכ סייק אתש



 ימ •1ז#¥8תי
 אוהה

 ארתכ ווכנ ♦ןממת קר• תמש

 !יז~ א*י זמאכ יכיא ינתחד איה ביתכה תריגד הכזיש ארק ןכיעמשאד בתכד איה הכרבב
 רתיתצ אכילד ינמיהמ ינירחאי ןכליה בתיכי ףייזמב היל ומיתישת ייתב ביתכל יתימכ םינבל קמנה
 ן ארק עמ ןרחאלב םלועל בקכו ףייז ונתח השענשמ יתיינמ רב אחא בר היל רמא :סאה לכב םירשל
 יל ש.] ז!1נ "."5" א)הניכב :יכ ייכא יסכנב רכמש יאתא תשש בל תית יכ ימא לעי יילע תטק לפנ עמש את

 אלהי ןיתינתמל הל יתיימ אל
 יפמ י היאר לוע) אוה טושפ
 ןילחמ שי קרפב ליעל רמא
 איג אה הנב תאי הש אה
 א^מוד נכתל השא ןל עמשמ

 י,ייגשא המ הלעב תא השאל
 ־"תא השא ףא״וכ הלעב תא
 ומא תא שרוי ןבה ןיא הנב
 באה ןמ ןימאל ליחנהל רבקב
 אתיירב ךה׳ושמל יבר רמואו
 היהי האיבה אוה אתשבשמ

 השא "רמ הנרתל הנול

 ורי בתכ 1יע דיעמ וניא אוה ונחה השענו
 'בירחא ןמיהמ איר אוה [יריעסחחא לבא

 קזחוהש [ונב יסנ אבה אמיח יבו ינמיהמ
 רב ףסוי בר רס^ אהו ןיד תיבכ ורי בתנ
 *■־•זידשיפלע ףא ןמחנ בר רכא יפוינימ
 אבריר אישוק יאנ ןיריבכ וריכהב קזחוה
 אר ינירחאו ןכיהמ וחיאר איה ך *רמ ת ו !נ

 םיה א*י יאר רקשמר םושמ ואלו ינמיהמ
 ס אלד םושמ סנחוחל ןרהאו השמ יכה
 *־**לש אוה ךלכ הריזנ אלא אוה ינפיה□
 ונהוהל ודי בתכ לע ריעי אלש אוה ךרס הריזנ יסנ אבה םהל ודיעי
 ויהי ךיתובא חחז־י ךר אישק אקוו ארקיעמ ?ערמארב םלועל אלא
 ןיינעל לנא ביחב הכרבב הר בא היצכ י כו בי<לב הכרבב אוהה ךינב
 ז־דה׳הו וישירמ לעו וירע ויבא לעו וילע חיבה ד3נ ןנחהו אל אניד
 רהאו ןושאר הכ ןכה ןירכוא באה ישרוי בוח לעבו השא 'בוחכ וילע
 קה חכ ךכ רחאו ןושאר חכ באה רפא בוח לענו באה תכ ךכ'
 ז־י*'ר ך רעד אקלב יאו יחא וישירוכיננ וישרוי ואל יאפ
 'ינכ ויהי ךיהיבא הרח בהכ יכו אניחאק א ואר הונא חכפ רפא יצמ
 לענ ורל ^כינ יוה יאכ גאה רפ ךכ רחאו ןנה ח□ יב בחב חברנב
 הובאר יחא וישחומ ויחא ויש ווי אל אנליקש אק ןוהונאתשורי בוח
 ןייר קל ליחנהל רבקנ וכא חא ש ריש והכ ןנ חשש ברמ היגמ ועב
 ז־רנידכב ונכ הכו הנשנש באו הוורינר השש בר והלרפא באה ןכ
 יכי-ר וקו דחי ןבר ישרויו באה ישרוי הנירכנ באר הבו הבשנש ןבו
 ל אלא ןנ ד ישרוי ורננ יהו בא ר ישרוי והגנ ׳ה ׳נרקדכאכיליא יייד

 1 הנשנש והכ ןנו הנירכנ והב ןנ .רכו הבשנש בא רפאכ יכה ואל
 1 באד ישרוי 'שירב ריפ והינמ יה ןניעדי אלו הנידמב ופא ינא !*ן* ״׳
 הונאדהיהר ל אשירנ הכ ןנו יכנ יהנ א ריא סאו ןקולח׳ ןנה ישרויו
 !יא הניפ ענש ןאל אדא היב א ןב זזורא ד והניהרילו הירנקכ הימיאד\

 ... .. כאם (יחאל ליחינחלרבקבוכאתא שרוי [בה
 תמ ןבואר ירהש רבכ תמש ויבא בקעי תחת ידוד ישע יסכמ בקעיק קזאר שרי אל יכ ויסכנ

 תמש ויבא בקעי יסכנ ןבואר שריי ירהו ןויחה קיארו הצ חת תמ ישע דמוא בת לעבו ושע תמ ןכ רחאו הליחת
 היאר סוש ןיתיכתמב ןחכשא אצ אכיד ןנעלד ךדב ויהי ןיתיבא תחת אכה אכיצ אתשהל וקלח לטנו םכמע ישע יסכנכ

 היארןחכשא אצד אלא ולצ אריבס יכהד םתמ וחצסדכ אתכליה יכהו תמומח ינידב אוה השק ךבלהי םתמ וחלשל תלימל
 לחר התמ ןכ רחאי וחא ייחכ תמש לחר ןכ ףסוי תשש ב לח הינימ ועכ :אתכליה יכה ליעל קמאד יכה לכ ןכו שרופמ
 ויחא ,והש האלמ בקעי ןכ ןבוארל !וגב ויבח ןח ולש ויחאל ליחכהל יח אוה ולאכ רבקב אוהשכ ומא תא שרייש והמ ותא
 תא ןישרמ באה בורק ןכ אלו באלאל םדנ וי ןיא םא אלהי״יכ באק םרמ והיכ יה : ותדלומ ןראב הנידמב :ןיכאמ
 ויבא טולק סה ןבה יסרוד הנידמב יתב ןב תחו \ ןבה תאי באה תא ןישרוי ןהירה ןכ ותואל סיכב שי סא זא סה דס
 ;ןבה ישרוד באה ישרוי והוצחי יאמח אשירב יתיימ קד יתב יהנ : לבקב ומא תא שרוי ןכל התיא סאו ומא לעב אוהס

 ותליל

 סשרויל סינב יכבו סיכב
 ומיתישת היפיסב בתכדכ

 לכא : קאה לכב םירשל
 אל ימ הימתב אל אנילקנעצ
 1 הז ןיד ןיתינת״כ ןחכשא
 השקש איה יזו ןנילמא יאחאו
 הייאר ןיאינימ ןיאש עמשמד
 ןישקח ךכ ךותתו םהירבדל
 יכה : םתעומש תרבס לע

 כאה ישרוי ואל יאמ ןניס רנ
 ישרוי אל יחא ןישילומ :ינכ
 1 יחא וישירנמ יתא באה
 ישרוי ואל יאמ ושוריפו'ובאד
 ןכ אוההד הינב ונייה באה
 ^ ויבא לעו וילע תטה לפנש
 ןבואר לעתטה לפנש ןמכ
 וילע התייהו ויבא בקעי לעו
 ישרוי ,ות לעבו השא תביתכ
 ןבואר ןב ןינת ןוגכ באה
 לחאי/ישחרתמ ןבואר תוא

 ד בקעי ונייהד באה תמ ןכ
 אלו 'ליל אב ינא בקעי תכמו
 ןיינעל אמלא ןבואר לש וקבח
 האד׳וכא קבמ ןנירמא אכיד
 ויחא באה ישרוי אל ינשמו :
 תח ןבואר רתואש ןבימללס
 ויבא קעיתמ ירחאו ןושאר
 וניבא לס ו־םכנ לכ ונשריו
 ןהב קלח וניחא ןבואר ןיאו
 ןיא ןכי הליחתת־׳י אוה ירהש
 (, חכח ואל יאלו אכהד ול
 סנ ירהש סדיל ןיאב קוחר
 כקעיתא שריל ןידאלסה

 הובאד יחא ןישילומ ;והומכ
 ןבואר דוד ושע בקע יחא
 !ישירות לעו וילע טהיפנשכו
 ויבא בקעי יחא ושע ונייהד

 ושע יחא ןוגכ ו שירומ ישרוי
 ושעי הליחת תמ ןנואל תוא
 ש לכ ןישלמ ונאו ן ל רחא תמ



 \ר 40^0* ארחב אבנ ירישע קר# טושפ טג

 אוהשכ ות01 ת(י שר1י לענה ןי1 הלענ י■ .י ההא תחת ומא ינאתאשר"ירה6לנהתאןנהישי1'יתוי>
 אתלימ ןהל׳יפ ןילוייכ שי קרפנ ליעל רגקנ ןהש גאה ןח )יחאל זהנןירילוינקנ איהש יפ לע <ןא ותא

 :ונקנ אוהשכ !תשא תא שרוי וניא לענד ןיינמ הימריל : גאה ישרוי ןהמע >קז;חייאחא> ןכה ישימ
 םואמ יוכ ןיסיס ינד יסננ היו5סל היל יתאד אוהה רמאנ'ינא רמא יער.ןווחא תחש יתנד ינקנ הימאל

 ףז-נ ייכאיר יטוינפ רכ אחא בר הי'ל רמא
 ופא 1יעו וילע ז־־ריבה לפנ אגינת יסג ןנא
 יחנהתיא םאו וקולהיש ןחומ ולאו ולא
 !־רימאל היתריל !תועירב ז־רמ קר ימנ
 אלא הוכאפ יחאל והניא יחרילו חירבקב
 וכ>א חא שרוי ןכה ןיא הניס עמש ואל
 חניפ עסש באה ןפ ןיחאל ליחנהל רכקכ
 ןכנ הביסה הרסאנ "בא 'טא יאפ אטעטו
 רופאה הנסה הכ לעגכ הניסה הרפאמ

 רבקב וחעא תא שרוי לעבה ןיא 1יעככ
 תא שרוי ןנה ןיא ןנכ הרומאה הביסה ףא
 אוהה באה ןפ ן יתאל ליחנהל רבקב ופא
 אגניבזפ ןיס ס'בר יסכנ יירבחל היד רטאר
 רנ יבר אירקימ הוהר אערא רח יאוה ךל
 איה ןיסיס רנ ינד ואל אה היל רסא !יסיס
 אחא ן־סיס רנ יכד אירק יבד אוה ייורקיאו
 חקולר אריכ יי^טקוא ןפחנ ברדהיסקל
 יבה ש־יזגיר ןפהנ ברל אנרהילרסא
 אכר ימרו היארה וילע וריכחפ איצומז־ד
 ש^וההר ןמחג בררא ןנחנ ברדו אברדא
 אתיב יאהב חיענ יאט 'ירבחל היל רכאד

 ינובשכ אנא היל רגא הקור ינש !־ר ינאו ההניכז ךניפ היל רפא
 רמא ךתליבא רורב ליז היל רסאןטחנ ברר היטקלה-ייחא יאוהיאזג
 אנרר אישק היארה וילע ורינחמ׳יצופח יגר 'גיד ןמחנ רל אכר היל

 יאק רכופ אבה אישהאל אנררא אכרר קהנ נרראקחג כ־יר אי שק אברדא
 •רב יבד היד רפאד ןויכ אבה סיישק אל ןמחנ בררא ןפחנ כ רד היסכנב יאק חקול םהה היסכנב
 אהי אל אב.—1 איח ןיסיס רכ ינר ואלר ייולגל א״סר ו־ריריד הילע ץסיס רכ יבד אירקיפו ן סיס

 יסכננ סוקו ךרטש ס״ק היל ןנירמא אל ימ ארטש טיקנד אל>4

 תוארקמה :'גכ לעבב הביק
 6 ן*א ןילחמ שיב ןישריפח
 איהשכ )אשא תא שריי לעכ?
 שרמ ןכה ןיא רבקכ ה/מי

 ,)כ רבקכ איהשכ ימא תא
 רפק׳וההצ ימד אל רבקכ יאק
 היל רמאד איהה :לעכד
 € ונשריפ לכה'זב הירבחל
 בגאו )שארכ םיתבה תקזחב
 ם ןיתינתמ ארייחד ארינ
 : לה'יצ טקנ ןתקזתכ׳יסננכ

 תמש ימ ןלע ןרדה

 טזשפ רטשטזשפ ט3
 גניאש מלש ןיעפ
 ^ רשוקמו רזפת
 ןידרק תירטש לכו ןמקלדכו
 וכבו אמלעב ןכירמאדכ טג
 ןיבי תגילקא מ ןיאש בזמ

 (1 תנרסס ראשב ןיכ ןיטיגנ
 ידכ אר*יגב ןנירחאדכ יריית
 'ורטשל ן טיג ןיב קולח/י אלס
 רטשה ףיסכ )כ>תמ )ידע :

 ש םימחל ןינהמ ונאש ןחג
 רשיק ח *.וכותכ

 םה ימ םיסכנב אכהיליאד
 יריימד אדביע איהה יתייא

 תקזחב יסכנ המקזאל יתכ הכ
 ןהימ רכןמ תקזחב)חקול
 דומלתה ואיבמש איה את|ק
 תחא אתכסחב םימעפ יכ^(

 :םיתבה תקזחב)ןאכ

 תמש יח ןלת ןרדה

 וידע טזספ טג
 שזקמו יכיתח
 וירוחאמ יידע
 רחאדכ טגדרקגוחרטש לכ
 0 תיייחא יב ןיאש בוח טג

 אחק ק לעבו אמק לזמה קרפ
 דע !י ע םיש טג לכ ןיט גד
 םיסנ יטינמ ץיח ליספ ית*כ
 אתלימ יאהכו׳ידכע ירורחש)
 < ןיקלפיאהב יכתימל ךייש
 םתהו ןיטיג תכסמכ חצו
 ןיקזינל קרפ ינתיח;ץיש
 אכתד בגא כה7 ןיקיזנב אל)
 רטש בתיכב תמש ימ קרפ

 1 תיאירבב ןיסמ לכ בתכש

 טג אבה אינתעימביכסכו
 ירייאו 'ןדטשב ירייאד טושפ
 ןוקיתכ חלושה קרפב סתה
 <3 קרפ הירתב אנת םלועה

 :;^>ב ירייאד ןיקזינה

 3תממ**ים "*ל* ןרדה

 רשוקמ וירחאמ וירע ובחבש טוש# וירחאמ וידע רשוקמ ובוחמ וירע טושפ ט3
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 ׳/*גב 'מאד אבא רכ הימרי ברל אתית ןידע חקמ
 דגנכ בתכה ירוחאמו ומקח הלעמל הטמלמ
 סתסד יעבד יאמ סידעח הלעמל תכ אמליד שותיל התכה
 ונשעי) ןושארה טשל היל \ י:חמז דנה ןת ןמלנ מ שי ־1־0

 שיהי טשהש בג .1ע ןאנטלשפ
 ריתש מ ןימלתחש׳ירעה דנל
 ןיידזהל ליכי יניא םוקת לכמ
 ריתשד 'ובותככ עמשמיבהד
 ^ ףיידזהל הלוכי ןיא סה!0

 יעכד ןאמ יאה סתה רמאד
 אכיד יבב הידי'ת־ז ח ירתאל

 םידע דעהו םותחו

 ץ אתיא יאיאפסחא ביתכל
 אלא ן ■ק לש די תשב ה־ייחיל
 םאו ןיידזהל ליכי יניא יאדו
 רשיקח רטש רשכ י:יה ?כ

 ןמלינל היל !יגד רמזל שיו
 רתאת סאו רטשה לנבס

 י ברל היל בדיזת *כ ארמגב
 היל ןייז אמלד שותינ יארבאמ רשקל רשק ן כ רמאד אכלה
 וירלחא לש ילהסי רטשה ןיסב םינפב יעכל יאמ בתכו
 ןלקל זייגד יבשמ אל יאמא אתשהל רטשה לכא ידהס״ו
 לקינמס היל זייג ינמ אלד סבי׳ל קתמ) רטשה לע רת ה
 יכמ׳ידדנה ןמ לבא ןיסב תישעל הכלרש אתרלשא? ליבשב
 היל טיילטתיאד יתכ יא ידימצ שחימל אניל ךכל היל חינ
 ותוא ןיי/ל לכוי אלש םידעה לע אלהש קיחה רלתש דנל

 ילימ יכה ימתח אטליטא םידע רמאד בג לע ןאל וכיתה
 םידעה ןט אטליט לכיאל דתא דכל םידעה) רטשהש אכיה
 ש אטליט אכיאל ץוחבמ ימיתק ידהשד אבה לכא רטשל

 הטיש׳זעישבקלח חינמו טיש בתוכ וירוחאמ וידע רשוקמ
 הטיש התיכ ךכ רחאו רפלתל קלחה לע הלפיכל הבותכה
 ידכ ברה ןכו רפותו קלחל לע הצפינו ק;ח הטיש חיגמו
 ושריפש ןדעכ ץיחבח ןימותח םידעהו רטשה ןרות סלקמ
 אלש דבלבו ארמגכ יארלמא י י
 ם וידעמ ןיבורמ וירשק והי ץ^וספ םהינש וכותמ וידע ונתבש''שוקמ

 ונחבש רשוקמ רמוא 1לאילמג ןנ אגינח ר
 ותרושע^ 1לוכיש ינפמ רשכ וכותמ וירע
 טג הגירסה גהנמכ 1דבה אג בש ר טיש■
 ובתכש טושפ גכ רשוקמו גב וירע טושפ
 םהינש םידעב וב בתכש ׳ישוקמו דע א

 , אניגחרטאי^ימינהנכ סג :ןיידושפ
 ךפסכ בותכו ונקי ףסככ תודש ארק סאד
 תורש

 היהד ןיטיג תכסמב ןכתדכ
 ביתכ טס לש ספות)חרק היל
 ארקכהוהזי ט שפ ןיעכ ילוכ
 ולא) שיקמכש טישפה ינינפל
 ומנע ינפכ לפכ לכ תיליפכה
 לפכל לפכ ;י-ר ץוחבמ הארנו

 רעיסה תסק ןיעכ
 'תגב בזמ ןכל הזכ
 /ימתיחה םילעהש
 רשקל רשק לכ לע
 ן יארכ ל ןיא רקנ
 ןהיכש :ץ יקעמ

 ןניא אוה בוק רטש םחל םימכח ןוקיתכ לשעכ אלשןיליספ
 : תשרגתמ הכיח הסא טג סחו תיחיקנה ןח לכ הכלג

 רטשה תפיל תיריפתה ערקי ט?שפ לתישעל טישפל ליכיש
 אמעטיסרפמ אר-נכ הנידמה גהנמכ לכה :טושפ היהי)
 הנמס ימ םיכס לידע טלספ טג : ארמגכ סרפמ רשוקמד
 סידע דס אלא לכ םיתחהל ךירכ וניא טושפ רטש תישעל
 ונקית ךכש השלש יכ סיתמהל ךירכ רשלקמ תושעל הנלרהו
 ןירפ ח למגב וכ דחא דע וב ביתכש טושפ : םימכח
 תלרטס ינימ דס שיש יליח יגה אגמ ,תג : אטישפ

 הז רושיקכ)םידעכ הזח הז ןיקולק
 שוחיל רמאת סאו ילמתח אטויטא ןכירחא אל םהינפכ
 ןאמל טסה ןיס דע םידעה ןיכש ןויליגכ יעבד יאמ בתכד

 רמ)ל שיו אתישאה ליבשב וחינמש היל זיינ ינמ אל אהד תמא הטשב וידעו אוה אבה רטשה אהי)ה!עמל הטמלמ רמאד
 ןיידזיש רטס לש הטיש התימב אכיל אתשהד הז תחת הז ידהס י;יתח׳יפאו׳ירעדכ ןי>ז דח ט)ט אלכ לבא היל טייטחד
 היל טייטמד שרפל ךרכ ךכל ודי בתכ היל היה) הכמ האמ ול בייחש דחא דע ותיח לע ביתכל לוכי תח דק א דע סא יכ
 גתיא ןיינגב םידעה {מ הלעמל םינפבמ רטשה לכ קלחמי אמליד שקיתל אכיא רשקל רשק ןיב רחאד ,אניה ברל יתנ אכהו
 יתנ יכה דנה ןמסו ןהמ הלעמלש המ לכ טייטי יא זייג אל יא רטשה סע תחא הטישכ ידי בתכ היהי)םידעה דגנכ דנה
 סייע׳שלס ימיתחד ס טו:פ תירטשה לכב רשקל רשק ןיכ רמאד ןאחל ןיב הצעמל הטמלמ רחאל ןאחל ןיע שקיחל אכי(ל;
 ןידדנ ינסח רשכד ןייכ יעבד יאמ ביתכי םידעה ןתיא דגנכ רסיקמ רטס השעיי ס דעה דכל רטשה לכ ךיתקיש שיקיל
 שרשל אדימלת טדיתשיח אלדמ טמט אלב רשכש עמסחד איה לידג קחודו םידעה דגנכ ץיחבמ היל טי טמד לתזצ ש 1
 אפסח טקנ דה אלא ןמקלדכ אתלינמד אשירא רחיתצ שרפמל דמ יכה יאלבד תיביתכד איהה תיחדל שיד שריפ יי יכה
 ריתסא ילחמ היה יא ןכ סחד דהמ ינש דנח ודי תכב ס תח רשוקמ סא קיע ךירנ טגו ב!ט םוקמכ ביתכל יעט ו>ה ןלקבד

 : םהימיבש ן״פלקל היאר ןיא רלחס דנמ ן ידזהל ללכיש דלש ןיעלקב לבא לדיבתככ רשלקמ היל דדע אמציד
 סא יכ ימיתח אל ול עאי םדקלמ רטשה היהי) רשלקח ונשעי אמש םלסמ אחעט ללספ וירלחאח לידע לגתכס טלנכ
 וב ןיאש טישפ ןכ סאו הט סנ הטיס ןיב קלקל שי רשזקחב אלהו רמאת סאל השלש לטא סיבש ירזג םידע דס
 רשיקח לאילמג ןב תנינח יבו קכלמ יכהל טלשפ רדסכ בלמכ היהש רחלצ סיל קלח לכ היה אלש רשלקח לנשעי ך^יה קזח
 היהש לריני אלה טישפ תלשעל ליכי ךאיה קלח רשיקמב שי סאל טלשפ לתישעל ליכיש ינפמ רשכ לכלתת )ידע ובתכש
 ךאיה קלח יב ןיא סאי יאלגמ׳תעד אקלס רשקו רשק ןיב ארמגכ רחאד ןאמל אחיתי קלח יכ היה אל יאדו אלא רסיקמ
 השענ אלש׳ישח םירט וקב שריפדכ ליסכד אמעט יתניא אתלע יהל קיקד הטישל הט ש ןיכ םיקמ לכמד רמול שיל ומתחי

 ןיחרקנ ןיאש ןויכ בתכה ־גח ו יפא סיכיכע המככ שרגמהב ןניצספדכ לכלתמ םתחנ אלל טישפ השענש סימכח קקתב
 ויתחת'ידע ןיאש יפצ הניתש המ טנה לע ן ס.<ת אמש ןישוח לנאש םיסח אמעט ונייה סתהד רמול ןיאל טגה סע ס דעה
 ןללח ראשנ אלש לא םיקל רירש ןיב בלתכ )ליפא אלא,קלח סישןכילשמ חל ירהש רמימל אכיל אה יתלא ןילסלפ,ןכלו

 רשיקמ : אבה ימניכהל לנפפ דנה ןמ לא הלעמל ינשהו הטמל וידעמ דחא םתמש לא הטמלמ
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 רשוקמ רשזקמו סותח) למצ עמשמ םותחו י• רפס ןיעכ טישפס•

 ירה דע רמאנש םוקמ לכ אמלעכ רמאלכ םיכס דעה :
 םירשוקמ השעיש־ םיליספ ויהי םידע השלש ט םימותחש אל ךל טרפש ותכ דחא ביתכה ךל טורפיש דע םרש ןאכ
 אק יאת טז שפפ ןודנש ןויכ רמאת סא)ןימדקומ )יהי) ירה םתס דעל ללכמ רממו ןיע לכל שיאכ דמא דע סין>י

 . ותישעל ליכיש ינפמ רשכ וכותמ ןידע )בתכש
 0 םיטושפ תורטשה לכ ןכ סא אמית טושפ

 הברתנש ךיתמ :סיכש ןאכ
 בתכה ט רימחהש וירשקכ
 ט ןירושיק תישעל חירטהו

 :םירע יובירב יתכ רימחה
 ספותה רשיקמכש טושפ הו
 ה>נח :ונלש ןיעכ כתכ0
 <ק)לח ינימ שיש עמשמ •יקוחו
 אק בוט הצע :יהיניכ ןיניד
 ט שארב שרפמדכ ןל עמשמ
 ©תתכו בתכדכ םיתכה תקזח
 'תמו ודמעי ןעמל סרק ילככ

 ןנברו אביקע יכרד אתגילפכ
 השלש שיקהל תוכמ תכסמכ
 רשוקמ אלא :ייכ םינשל
 אתעט׳רפחדכ אוה ןנברדמ

 ישרגמו ג ןחקל

 םות־רחו טושפ הז רפסכ בותכו ונקי ףסכב
 ©־^ההשלש םידע םינש דעהו רשוקמ הז
 ךו3יא רשוקמ1? השלש טושפל םינשדציכ
 וירעב ברחנ וחשקב .דכרתנש ךותמ אגא
 ,הנקמה רפס תא חקאו אבהמ רמא סרפר

 או סיקהה חאו חוצפה האו םותחה תאו
 טושפ ז־־רז הנקפת רפס־תמ** חקאו יולגה
 חז יולגה תאו רשוקפ הז םותחה תאו
 'יקחה חאוהוצמה תאו ישוקסבש טושפ

 רשוקמל טושפ ןיכש סירכר ולא
 ז־־רז השרש וירע הזו םכייש וידע הז דציכ
 אנא ךופיא וירחאמ וירע הזו וכותמ וידע
 רפא לאקזחי רב יפר וירעב י—־טרתנ וירשקב הברתנש ךווי-רמ
 םייקתה םא רבר 'וקי םירע השלש יפ לע וא □ידע םינש יפ לע אפהס (
 טושפל סיגש ךל רכזל ז־רשלשכ ךל טרפ הרפל םכינשב ןתודע
 וירעב ה־דברהג וירשקב הברחנש ךוחפ אגא ךופיא רשוקמל שלש
 תחש אינחדבל תאד אותיתליטל דחו רח לב אתאד אוה יבהל ינתו
 הנקמה פס הא חקאו ל טק הבוט הצע םותחו פסכ בותכו ונקי ףסכב

 םינשל תעלש שיקהל בידעשלש פע וא םידע ינש פע שעפ הוד יבה
 6^חבכסא יארקו ןנברדמ רשוקמ אלא ןנברו אביקע יברד אתגולפכ
 ידפק ווהו ווהינהכר ©י^רהא שוקמ ןנבר וניקח יא□ אמעטל אמלעב

 עדעס ביתכ רב>שכשוליאוה
 5אמר יהש שיגרהל ולכוי אל טושפ היל יישמ יכ לבא היפ ןיבגמ אלו וערפש רבדל םילגר רשוקמ אזהו רטשכ בותכש המ

 *לייחל אכיאד םירשכ םירחואמהו ןילוספ ןימדקוסה ביק ירטסד ןיתיכתס לע ילל השקהוה אל יאחא רמזיתסאו
 <2 ׳ןקכי רכיש השעישכ ימנ יא ןיליספיתנ ןירח)אמד רחאל ןאמכ היל אריבסד רמול שד םירשכ יימאו אבה רמאקדכ

 לכא םיישכ ןירחואמ ךכלו ןמז אלכ רכוש ימכ יא ידיתל שחיחל אכיל אתשהד ינולפ ןמז ט בתכש האולה יתערפ
 ר^נקח יהש חיכש יטשפ ביתכש ןמז וא ןמז אלב רבוש ודגנכ ביתכל׳יתעדא קס׳י אלו תויחה יוה וכותמ וידעש רשוקמב

 ראואח היהש עירי רכושה תכיתכ תעשכש ןירוחאמ לכא ןמזה ינפל הכש אלא בותכה ןמזמ וניאש היתעדא קיסמ אל
 "*רנ היה אצו ללכ אשסח ידיל יתא אל !תרשוקמ השעי סאש יל הארנו ןוייז יליל אבי אלש לכושכותכל היתעדא קיסמו

 ^ןי הז סיתחו ספית הז בותכוימאק יכהו ןצ עמשמ אק הכזט הנע ונקי ןסכב תידש :רכיש יבתכ חלד רמיתצ
 עזלשמכ ידע דעהו ןליתד וכ ןרותל ונתנו וחחקז ושלת ןיטיגב ןנירתאדכ המיתח ירקיא ןריתד הדשו ןמז חקולו רכוח
 ךובמ רטש לש ןויליג אוהש םידעה והז יוליגה תאי ןרות םותחה תאי ספות הנקמה רפס תח חקאו ארק ךליא ימכ יכהו

 טי^עה יקיחל'אלשי ייתחתמ אלא דנה ןמ אלו הלעמלמ אל ומתחי אלש רהזיל ךילכש םירבד הכרה שי יתנ טושפכ םיקוחו
 :אסרדל יתאד רמימל ןל תיל שריפש ומכ ושרפלו טישפל יתחד רמימל ינ״ד ןויכו תחא הטישמ רתיי

 ♦<(<יש משמ הכיתה ךיתמ יכ רשוקמ ,!שעל ךירנ סא ותשא שרגמ ןהכשכ הזה ןמזכ ןל אקפסמ׳וכ רשוקמ ןנכר ונקת
 1 ימכ יא לתמ 3ק אוהש טושפ יתישעל לתיי ןוכנ ביטב וכ ןיאיקכ ונא ןיאש יפל ךא רשוקמב סא יכ שרגל
 ¬ש ידכ אלא ןכ ותושעל הבוק היהיש אל לשיקמ ןנבר וניקתד רמוא היה ייו םוקמ ותואכ סא יכ ןנבל וכיק1>

 אלש :ןכ תושעל וניקתה ןהיתושנ ודיספי

 אק
 אכינת ר ירבדל'למגב ךירפ
 לש ונמז המוד וניא לילג ןהכ
 יאהב אהו הז לש;יצחוצ הז
 (1 ראשכ ןיד וניא ישוקמ

 ינתמכד י ר רמוא) סילשוקת
 0 ונלעודיד אכיה וגילפי^
 הנש האולקה השוע איהש
 אב בותכה ןמזה םדוק תחא
 אכיא אתשהל רשוקמ ןידכ

 ^תשהו׳יל ערפ אמציד שקיתל
 |כינק יכ ר ל יכ ר ריפש ךירפ
 ךשיקמ יאהד ןויכ לודג ןהכ
 ךא'אולה רקא הנס !כ בותכ
 לא ׳כמי אלש אוה רתואמ ןכ
 !יב׳ייזד ינח־זו בותכה ןמזמ
 בריאמאד'ורפל הצרישכו

 ז^*ב רביס בותכיו ארטש יצ
 רחאו הנח ול יתערפ יכילפ
 ן])0פ רטש ךדיא השעי ןכ

 ןעש התעש םירובס ויהיו
 "4ג|ינק ר רלסק ינשמו החולה
 0|קמ לכמו רכיש ןיכתט ןיא
 ק!)0פכ וניד םת השק תגק
 *^ולמאקיאמ ונינפל אכפ
 ףטש היליושמ ןיכחז אטח
 ןטושפכ ןודכ יכה ואלכ טושפ

 רשוקמ רטשכ ךירפדכ
 ן<קכ וב יבגמ וכותמ יילעש
 ז!סמ אל יאד י ר ׳מוא> טושפ
 ןךה0 ותכ אלא טושפ היל

 ס

) 



 ארחב איבכ חישע קרפ טשפ טג
 תייטשכ ׳גלספת סאש ;יחטשל ןיטיג ןיב קילחת אלס
 יא ימכ י א ןיסינפףאלספמלדיא
 ןיטסב סגיתישעל וחיניש יתא ישוקמ קיק ירטש ידבע אל
 כש>ריפצי ןיטינכ רשעי רשוקמ תישעל )לגרוהש ךיתמ אלא

 תירטשמ תישקהל ןיא *ימק

 סדיכשכי רהמ בתככ ושפ טגהש סעכ ךז קמ והיישכ ישרגמ)
 השאי בתכדכ ןהיתושורג ריזחהל םילוכי סכיא םזגורמ

 ןיחתיח רשזקמד סידע ןכיה :ןקחי אצ השיאמ השו רג
 אתשה ךתעד אקלס אקי רשקל רשק ןיכ רמא אכיה בר
 דננכ׳תכה ירלחא :סיכפכמ

 יטיגז ית0 דעב ןינסיפ זכאס
 וטא קטיגירמ אלז ןירישכמ
 אמפט ינייה סתהד תייטס
 ןיןיתנח טגה ירע ןיאד םישמ
 טיתח יתינדמיהז אלב הז
 לכא א)ה רבמ מ ש אשירב
 :הז אלכ הז ןדיתיח טשידפ

 רחא אכא רב הימרי בר
 דג:כ בתכהיר?קא

 רמא אל יא ן׳יקבמ בתכה
 בתכה דג:כ;בתנה ירזחא

 אנימא היה ן!מבמ רמא אלו
 בתכה יפלכ ינייה תכה דגנכ
 הלעמל לכ׳ייה בתכה ירימאו
 ראשכ 'ט !יל וכי א ש בתכה ןמ
 וי ירימא ירייא יאו תיחדיח
 ןיב יליפא אנ ןיחבמ בתכה
 בתכה דגנכ י.מק רשקל רשק
 רתא היהיאי׳שקהדגנכ אלו
 אכיחא היה׳תכה׳ננכ ץוחבמ
 רתאל כ>ה בלצ : ןידדנל
 יאממ דסק רשקל רשק ןיכ
 4 יידע רשוקמ ןכתל געא)
 ריפ שד רתימל אפ'א יירחאח
 הטישל הטיש ןיב ייריתא ירק
 הסי&ה ירימא דעה ןיאש יפל
 ן-א׳תיא יאו :ייתחתש
 יל יעכית הזב סידע ןיא)ןמז
 ןייכד שק ימכ המרי׳רלת׳או

 הטשה ריא ךרד ויריחמ ייהס
 ט׳שפ איהש וב ריבס היהו

 םהדא חנקת ןנבר ירבעו וחיישנ ישרגמו
 תורטש ןיטיג גיתח והייחעד אבחיס יבהו

 ןינקידחתת א^שידב.יומיס1)אביאיאס
 אנוהברןימתוחחעןכיה תורטשלןיטיג
 אכא רכ הימרי ברו רשק1) רשק ןיב רמא *
 ץוחבמ ב תרבה דגנכו בתכה ירוחא רמא
 ברל ארסח בר1)אמח רב ימר היל רמא
 אקלס אק רשקל רשק ןיכ רסאר אנותר
 אוהתד אהו יאוגפ רשקר רשק ןיב ןיהעד
 יבר רמאו יברד חימקל אחאקד רשוקמ
 יברל יברב ןועמש תריל רמא הזב ןמז ןיא
 םאו הייזחו היילפ עלבומ וירשק ןיב אמש
 יעבימ תרזב םירע ןיאו חזב ןמז ןיא אחיא
 רשקל רשק ןיב חרנס ימ היל רשא היל
 שוחינו יארבפ רשקל רשק ןיכ אל יאוגס
 ירהס ימיתחו יעבר יאמ ביתכו ףייז אמליר

 אמליר שזחינו סייקו רירש היב ביחבר
 סייקו רירש ביתכ ררחו יעבר יאמ בחב
 רירש ירח ןניבחב םיקד רירש דח אגירחא
 קיחמ אסליד שוחילו ןניבחב אל סייקו
 רדתרו יקבד יאפ בהבו סייקו רירשל היל
 היולת ןנחוי ר רבא אה םייקו רירש בחב

 קחמ הרישב חמייוקמ

 יכז ׳יספ וירזחאמ יידע׳יתכשיישפ-טנ׳כתד וירוחאמ ייהש ידע ישמ ימכ ולסזפצ יצ סי
 לכא ןחקל העמשש דע רשוקת יטס ושע־ש עלי אל אהד ללכ ןיתיגתת עדי אצ אמית
 ןכילספד ינתמב ירהש עדיי היה אל יכותמ וילעשכ ליספש טישפ וליפא)אל ןכל סייק
 אל שיקמכ סולכעדמ היה אלשךמכי סדקימ היה 1 רסיקמ ונשעי אלש סישמ ינייה היצ
 יכרס׳חיל ארבס ןיאש אדק רמימל אכיל אה ייריחאח יילעשכ ליספש ט שפכ עדוי היה
 שר האנש אל׳ר ןל אנת עלכיח י רשק ןיב הירב שר ל״אד קעוטישפ רטשב יקב היה אל
 ינתיח דשיקמד םישת וירוחאמ וידעש ט>שפ לספד עדיי היה אלש עעא דיעי היל אנמ
 טישפכ סג'דמ היה אל רסוקמכ׳ינתח עדמ היה אלש יחנ רתימל אכיחז טזשפ אידהב
 יירוחאמ דנה ןמ ףדה שארכ 'יחיתחה׳ידעה סמה ןנתד ןטיגד ינתמ עדיל יל היה ת מ
 רשיקחבד דמהיה אלי רשיקיידוטישפד׳יכתמ׳ר עד*י ה הד רתיל שי)ליסכ טישפ טגב
 רקיע סיש׳ירשקה ןיב ןיכתוכ ויה חלש ׳יבס היה ןאכו ןיניזח עתסש דע סיתש ןינומ הנס

 תדעש עדוי היהש אחינ הימרי יברל לבא םירשקה ןיב ביתכ היהש ריבס הה אלד הזכ ןתז ןיח החתמ היה ךכל רטשה
 יןמנ דיפק אל סידעחד אה אכריפ יאמד השק הז לבא אכוה ברליארבאחינשתד רתכל ץרתצז תישקהל שי ןכי תרימאמ
 ול היה יתכ סידעא אמיא סאד ךירפ אק יכהד רחינ סינ רשיק" כ*טל עדוי היה ירהש רשקל רשק ןיב תייהל סנדש

 :]יחודו רטשה תעישפב אלא סכתיכל היה אצ)רטשה רקיע ס?ש דיפקהל

 אריבס יכה ץיקבח בתכה לכ
 ס אכא רב הימרי יברל היל

 4 הידידלד ןמקל הבימדכ
 דגנכ /ידע תמיתח ןכיקדחח
 וניא הידידלו בתכה ףיס לכ

 0 סייקו רירש ביתכנ ךירנ
 סייקמ/ילעה תמיתח סיקתס
 •; םינפבמ ודגנכ בתכה לכ
 *תתכ הזכ ןמז ןיא יכל רחאי
 רשקל רשק ןיבל התיא סאו :
 ןה ירהו יאיוגס םידע ימתח
 ןמזה ותכ ןירשק ןיב ןיעלכיח
 ןמזא אנא דפק אל יאמא
 ?עביתל היל הזה ימנ סידעא
 רשק ןיב : םילע ןיא יאמא
 םידעה'יארכו יארבאמ רשקל
 תישירפדכ׳ירשקה ינירח ןיב
 ףיז אחליד שיחיני ינתמב
 רטשה׳וסכ יעבד יאמ ביתכו
 ידהס ימיתח ירהש לשיקקבס
 !2 םירשקה ןיב רטשה שארב
 םיתיתח םידעה ן או ליאוה
 כתכד ינשמו ; רטשה ףיסכ
 םייקו רירש רטנה ףיסכ וכ
 רטשה 'יס לש החנוה ונייהו
 :וירחאייסיהל דיע ליכי ןיא)
 לחא׳יתכו ף'יז אמציד םימיכו

 3עבד יאמ סייקו רירש איהה
 סיקו רירש כיתכו
 : ך סיהס המ ףוסכ אנירחא
 אניבתכאגסיקי רדשירת

 : ףמך איהש עדמ האורהו
 הייל]> ןנחמ ר רחאה ינשמו
 רעושה העט הרישכ תחיייקח
 סיתש וא הבית הלתי היגהו
 ןכ דחאו הטישל הטיש ןיב
 ונאש ותכ 'טשה ףיסב המייק
 •ניבד תיכילפ הבית ן כתוכ

 קקמ ;םייקו לדש יטח

 רועישכו



 ורמא אלו םיוקמש יפ לע ףאו לוספ קחמ
 1 סייקו רירש םוקמכ אלא לוספ קחמ
 אכא רכ הימרי ברלו סיקו רירש רועישכו
 ץוחבמ בתכה דגנכו בתכה ירוחא רמאי
 1 יעבר יאמ יאוגמ ביתכ אמליר שוחיל
 ס^נארמאו יארבאפ יריהי ירחס םיתחמו
 ז־־ררכס ימ ידכער אוה םידעכ תוכרל
 לעמל הטממ םירע יסיתח ןרדסכ םירע

 היתועיר אימרהמ אמליד שוחילו ימיהה
 זייגו הגויחא תטישכ

 בנד ארתכ אבכ ירישע קרי טושפ טג
* ( 

 סרפמדכזידקמש יפ לע ףא זילע ליגהש המ ףא לוספ קחמ
 רמיל לוכי היהש םיקמכ רטשה ף יסכ קקמה ותיאש ליזאו

 אינקימל רשכד אכחכ רתכ ןוגכ סייקו רירש מ ביתכ היהש
 סייקו רירש גתכ ךכ רתא)הכרע הק היגהו וקחמנ היב

 שוחל ןיא התכה עצמאב לבא
 בתככס׳דוקש כי3 בדה ירהש

 קחמנ טשה הזב סייקו רירש
 סיקו רירש רועישכו םייקתנו %

 רתיי תתה רועיש סא ןכש לכו
 אבא רכ הימרי יברל) : הזמ
 קתבמ בתכה י רותא רמאד
 4 םיאלממו סידעה סימתימ
 ףוס דע 'ילעה תמיתח סוקמ
 :סיקו רירש ךי־ינ אלו רטשב
 יאמ ביתכו ףייז אמלידסלתינ
 ףא) 'טשה ף׳סב יאוגמ יעכד
 )דגנכ סידע דוע ןיאש יפ לע
 הז 'תתנה אל רחאי)ןוחכמ

 הטישה וז יל)קא')קבח קלחה
 אל) הירוחאמ הדגנכ ה טישה זזב סג סידע תוכרל אלא
 סיפמ)בתכ וגלש םירפסבו לאננח מיבר שריפ ןכ יל ןמדזנ

 םינפבמ ףיסויש הטישה התוא דגנ רמולכ יארבאח םידעב
 סידע׳טסה לכ אלמל ידכ ןוקבח הדגנכ סידע הילע םיתחי
 תמרל ידכ רמאיו ודגנכ יניש דנמ וכ>תב בתכה לכ םייקל
 סידע השלשב ויד רשוקמש יפ לע ףא ידבעל איה םידע
 אהו הכרה סידע יתיברהו רבדה םסרפל יתנווכתנ ינא
 לכ תרק טג והזיא 'יכ וילע ן יחילשמ לכה חרק טג ןנתד
 *פשזירשקח םיבורמ ןידע סא לכא תדעמ סיבממ וירשקש
 אכי^תלבסימ אחק רכ ימרל אדסקבל היל רמא :ימד
 בתכה ירוחאמ יביתכ ןרדסכ םידע אכא רב הימרי יברד

 בתכה סא)יתש ןיחיתק׳ידעה סנש יתש כ)תכ רטשה סאש
 € םותחל יליחתהו ברע ןימיתח םידעה סגש ברע בותכ
 ןליכחכ מ ינפב התייהש תידע ןורכז דגנכ רטשה תליחתב
 $ םיתחהל)ףייזלו ףיסוהל למי יאד)ןכ םא הז תחת הו
 םותחל ןיליקתמ'ימיתק הלעמל הטמלמ אלא : תרמאקדכ
 ןימקוקו ןיכלוהו הז תחת .הז הנורחא הטיש דגנכ וירחאמ

 ןכו יתש םיחתות ןה בלע בתכ רטשה סאו רטש לס וכרואל
 רשוקחז !בקרל וידע טושפ טג לארשי ן׳רא דומלתב שרופמ
 הנורחא הטיס דגנכסיתחל ןיליתתחס ןויכו טראל תדע
 רטשה ןיאש רקא דנח דוע ףייזלו דוע ףיסוהל לוכי ןיא
 הטישכ תועיר : הלעמל)תימיתחהדננכמ אלא םייקתמ
 0 לעבל קיזמה ןועריפ וא יאנת סש ביתכ שיש הנורחא
 היל זייגד בג לע ףא)הנורחא הטיש איההל הל זייגו רטשב
 ןכ היב רייתשמ ילה קקכמ הדגנכ םיתחה הידהב ןבוארל

 ןכ :ךכב רשכד ןכת)דע בקעי

 ןימיש ינש קחמיש רתזי ןכש לכו םיקו רירש ריעישכנ
 רדה)יעכד יאמ בתכ)םירעהל ידכ שלש זא
 ןאכב רמ)ל לכונש םיקמ לכ לוספ ךכל סיקו רירש ביתכ
 סיקז׳ירשח תיחפב לבא סיקו רירש ביתכ תייהל ליכי היל

 :ידימ שקימל אכיל
 יאחבתכאמליד שוחילו
 סיתקחז יעכד
 אל יא לכא יארכאחידהר
 םויסש לוספ היה וה ל םיתחמ
 0 דגנכ תויהל יל שי םידעה
 רמימל אכילו רטשהסוייס

 אמשד רקא דנמ היל טייטמד
 :אתרשאה םש השעי

 אקסידעתיכיל אצא
 £ םייקיו ירבע

 אתלת לכמד הלעמלש השלשב
 חרפכ ןכירמאדכ םימייקמ
 ייונשל יגמ אל אנהו קרוזה
 אלא םימייקמ ןיא ןמקלדכ
 ץדעז׳וה בתכ אחליד שוחיכז ןמקל ךירפד הטמ לס םידעמ

 ילכעד איה םידעב תוברהל ידכ רמא)תחא הטישב
 ןינייג יאה יכ לכ רמאו
 ןיא ןאכ יכשילימנ אכה הלעח לס 'ידעמ אלא ןימייקמ ןיא

 וית יכתח אהל רמול שיו הטח לש ס דעמ אלא ןיחייקמ
 >כא ןימייקח אתלת יב לכמ הניח עמש קרוזה יהלישב

 :ןימייקח ןי ,י הנורחא הטישב בתכש ןמקל
 קכ אכוה ברל ןיכ רחאת סאו יחיתח הלעמל הטמלמ
 ןקפמו )ירוחאמ יכתקד ןיתיכתמ הימרי ברל
 יאמא הלעמל הטמלמ ךדיאלו רשקל רשק ןיכ ןימיתחס הל
 האורקא הטיש תחת ןלוכ םימותח ויהיש אלא יכל יכיקת

 םיקי רירש בותכל אנוה ברל ןכ ומכ ךרטגי אלו ןדחכק
 ^כ0ח ויה טישפמ ותונשל ולכיס המ לכד רמול שי)

 ,^תעדיבתיימ יכהדאד ותוסעל ןיאיקב לכה ויהי אלש יפל
 1*ג> הנורחא הטישב אתיעיל ימרתיח אחליד שוקינז
 {*ורחא הטישמ ןידמל ןיא אהו רמאת סאו הל
 )^פ אהי אה זייג אכיהו רטס לס ונינעמ אוה רדהמ אהד

 ן5רםיקחכד רמול שיו רדהמ אלל ןייכ הכתח סא
 טוספבד הנורחא הטיסמ ןידמל ויהי רטשה תרזח וגהנ

 ♦הייד אלו םינפבמ סיחוקח םידעהש יכל ןידמל ןיא יאדו
 •אקטיס התואכ ףייזל לוכי)הטיס בתכה ןמ קוחר ןימתוחי

 תאמ וידעש רשוקמב לבא ןידמל ןיא ירמאד םיסמ ואל
 *3 ״״. — —־ ,, ־ — - רקא הטיש דגנב ךותחל ריפס ינוכמ ?לעמל הטמלמ

 ^במייידזהל ליכי הנורקא הטיסמ ןידמל יכ ימנ אתסהו
 ףייזש הטיסה התוא דגנכ םימתוח םידעה ןיאש יפל

 ס״^פבמ ףייזיס בתכה דגנכ םידע םיתחי אוהו רחאת
 ^ייסב היה אלש רמול שיו ידהס אתלת ךדיאכ םייקיו
 ןמ הטמלש ןויליגכ וטייט סה הנושארכ וחתחס םידעה ימניא םילוספ ינש םותח ומצע אוה סא)סיתח דקא דצ סא יכ
 סאנינק יברל רמאת סאו ודי בתכ )הזש הזל דעה היהי)ןוילג יתואב רטס ביתכי)סהילקא םדא אבי אלש קקבח רטשה

 *#עיםכ ןכ סא) אכיל רסזקמב)רטשה חרזח אכיא טושפב אלה טושפ הנשעי ךאיה יכותמ וידע בותכש רשוקמ לאילמג
 ;ןכותמ וידעש ןייכ דהקד לסוקחב ךקרכ לע לאילמג ןכ אביגק רד איהה רמזל שד וקולספי רטשה תיזח ואלי אל)טגסב

 זייגי

1 



 ארתג אצב • ירישע קרפ טושפ טג

 ©תח ומצע בקעי ןכייחאד
 לל

 לש ידי בתכ הזש 'יריכמש רחאמ רשכ דע ינולפ שיא ןכ■ ביתכ היה אל הימרי׳רל כ״או הנורחא הטישל היל ;־ינג
 ארל דחב וב קואר היב כת5ד יכשמו : ינולפ ןכ ותוא היל זייג הוה יכיה היב׳יתכ הוה יאל׳שוקחכ״יקו רירש היכ
 הידהב ןלל ימכ היל זייג ןבוארל היל איג יאו תחא הרושב בותכ היה אכוה ברלו והו׳ספיי סיקו רירש וארי אל אלה
 דע בקעיכ רשכתיח אקו :ודבל בקעי יתלב ראשכ אל* בותכ היה אצ רמל ןיב רמל ןיב ושפכ לפא ליעל יכשמדכ מ
 1—י —* ..-*״־ :סיקו רירש םהלש ס־עישעפ

 א רד רחב ןבןכואר בתכל
 א רד דחכ דע בקעי
 ק ןבואר 'ותכ רמולכ היולע

 ארד דחכ \3 ק ואר גיתבררשפ רע ינר ;פ
 !־!'1ר ז״ג אמליר שיוחי^ו היווירע דע בקעיו
 שיא ןנוור רע בקעיכ שבחטו !כ ןבואריר
 תריעניאו רע ביתכ אלד רשכ רע ינוידפ

 בקעיר וא1? ארי תומן־רח אהר הפ ןגיעדיד דע בתכר ס^ועל אטיא
 ז־רידיד ,־־ריצש שיניא קיבש אל סתח הונאד הימשב אטלירו אוז־ר

 • אכרירו הז יאר !־רימשב סיתחו

 איה בקעיל ואל :ומש תא
 םדא סוש תובלמה הזכ ןיא

 : ךכ בתוכש בקעי וחשש
 בקעי המאל הימשב אמלידו

 סיתקל יגהנמ ןכי ןבואל׳תק
 אמלידו :ויפא דובכל

 קוארל חי^זייגו תנורחא הטישידייל זייגו
 שיא ק ןנתד דע בקעי קכ רשבתמו ירחב

 דחב ונייהו הנורחא הטישש
 דע בקעי ךכ רחאו ־י ארד
 םביל ׳ליפו רטש לש וכרואל
 ךכ תאו ןבואר שארכ ןב יא
 הטישל זייג ינח הוה בקעי
 ןבואר לש ואר דע הנורחא
 ! ןב ראשיו ויתחתש ןכ סעו
 € ספיר לש אישוקו בקעי

 דתכ ןבוארו בקעיש רפאשכ
 41 ןפו רטש לש וכרואל ארל

 ןבוארכ לודג ןבש ייונשל 'יקחוד יאמ הטמל דע בקעיו הלעחלןבביכהכרשפ היה אל סאש ןבואר שאל זחת
 לע היכ ביתכ אלד אדוחלת ן׳רית יאמא דועו ידימל אששת אכיל אתשהד הטמל בקעי ןכו הלעמל ןבוארש שריפ אמיל
 יתשקהש המ ידימ אישק אל אתסהל דועו שירפדכ ןבואר תחת בקעימ טעמו השחל בקעיש ןונכו לע ובותכש ןוגכיכשיל
 ןבוארשכ וליפאד יכהיצירתל ינח הוה אצ יאדו אלא רשכ אדירג דע בקעיו רשוקמכ לוספ דע בקעי ןב ןבוארש ןחקל
 לש ןכב רשכתימז ייתחתש ןב םעו ואל סע הנורחא הטישל זייג ןבואר תחת בקעימ טעמו הטמל בקעי ןפו הלעמל
 ונושלכ )לילעהל ןיאו ליפש תללועמ תוליבח ובושת *הפח וניא יכהפ רשפ וניאש םיעוט םיעוטכ אלו הטמ לש בקעיו הלעמ

 בקעי ןכ רחאו וילעש ןנואל סש דגנב לכ קיזחמ היהו רתויב לודג היה ןכ אלא בבושי ונודז יב
 (כ ןכואר זייג אמליד ןילפד אה אתשהו בקעי אלא ראשי אלו דתיב ןבואר אלא זייג יצח אל אתשהל
 יצמ אל אתשהד ןבואר תחת בקעימ טעמו ןבואר שאר תחת ןכש ייונשל יצמ רשפתמו היה אלו דע בקעי3
 *ייג יאו ןבואר סש לש }כ ראשיו ויתחתש ןבלו וארל זייגד שריפלכ ייונשל ינמ הוה אל יכה בקעימ טעמ אלכ ןבוארל חיג
 }כ ביתכיש ךירצו היוליע בקעיו ארד דקפ ןב ןבואר אביר ןושל הזו ןבואר רחא בקעיו הז תחת הז ןב ירת ראשי ואלל
 ןבואר לש ןכ רתסנ היהש אצמנ ואר דגנכ ןב הטמל ןבואר תלקת דעכ בותכיו ליחתי סאש בקעי ןב ןבואר לש ןב תחת
 לבא הלחתבכ השק היהו ראשנ היה ןבואר לש ןבו ומע וארמ הטמ לש ןאכ סגו ןבואר לש וארל זיינ היהו ןבל סלמ ותצע
 סשעש לוקלקה רכיכ היהיו הלעמל לחאנ הטמל דחא ןב ןכ ראשי ואר לש ןוילעה ןבה דעכ הטמל ןכה ביתכ ש התע
 תילילג תחתיאכ ןכ בותכמ ךירצ ימצ יא השע איהש ןיד תיב וריכיו קחמה רכיכ אהי הטמלש ותואל וכקתתי וליצאו
 ראשכ לכא ודבל ןבוארכ אלא לוקלקה הזל שוחל ןיאו אריכיה רתיי היהי זא יכ רקיע והזו ותיתחתב ןבואר לכ וקיזחיש
 רמול רוכס המו הז סתת בקעיש ונא םיריכמ אלהו רשכתי ךאיה אמית דע בקעי ןכ רישבתימז :אל תימש
 יאה רשכתילו ארמגכ ךירפו רשכ ומע וארקנ םידעהש תא הז דצב הז בותכש ןיטב ינש סתה ןכתל איהה אתלשכד
 הלחתייכא סימתיתש תינוי תמיתחב יאו רשכתמד אכיה אכה אלא ןכ ירחא וכשרפאס ומכ דע בקעיכ יאהו ןב ןבוארב
 םינווי תמיתחכ היל ה וה ק סאו ןיחוד הז בקעי לש וכב ןבוארל דה שריפש דעה אוה ראשכש בקעי יאהש רתימל אכ אנ
 ומכ וידע אהי) יפיז אלש רוכס הולה היהיו דע בקעיב רשפתמו ןב ןבוארל זייג אחליד שוחילו ךירפ יכהד רמזל שיו
 אלבש״יפש יתה ןויד'וכעמ הולמו׳וחיקלל ימתיל ןכיכעט אל יא יכחייקתכ אל ומייקל הזלה ונכירצי אלש המכ לכו ול ונתנש
 םידעה תא הז דצב הז בותכש קטיג יצש שרגמה קרפ £תה ןנתד ן טינ תנששל ריזחכ :סהת איצוי החכש 06
 עמשמ אתשה רשנ דע ינילפ שיא ןכתל לע בקעי ןככ יאהו ןבוארכ יאה רשכתילו ארמגב ךירפו רשכ ותע םיארקנ
 רתאל לועו ןבוארכ רשכ וניא אהו דע בקעי ןפח ומב רשכל הייאר יתיימ אלדמ אדירג ןבוארב רשכ אמקד אסישפד
 רשכ דע ינולפ שיא ןכתל לע׳קעיב יאהו ןבוארב יאה רשכתיל ךירפי ארתבא דע בקעיו אמקא ק ןבואר בתכד ן׳דתס
 ןרדב ןבואר לס ןב ינא עמשחד רשכ ק ןכוארבד יסר שריפו אדירג ןב ןבוארב רשכ אתקד היל אטישפ טיה יתכ אתשה*
 יאמאדילח הארנ וניא הז׳ריפו בקעי ומשש אוה רקא דע ותואש לע בקעיב יאהו ינולפ שיא ןכ וזיב יוהו סינמה תמיתח'
 ןויכ רשכ יוה אל ינולפ ןכ ומכ הוהו ינמי יוה יחכ יכ דועו ירבע בותכ בתכהש ןויכ אוה ינווי ןכ ןבוארד רמימל ךל עיא
 בקעי ןככ יאהו ןבוארב יאה רשכתילייירפ ארקיעמ םתה יכה שרפל שיו ריפש אכת אל אמק אכריפ דועו דע בתכ אלד
 דע ינולפ שיא ןב ןכתלכ רשכתח יכהלו דע בקעי ןב ןותחתה לע בתכו ןיסיגה ינש לע דיעהל ןווכתנ ןבוא ר רמולכ דע
 ןפואלש דע בקעי ארקכ ןושארה םעו רשכ םיארקנ םידעהש תא ןכתדכ רשכ יכהבו ןושארה לע ןבואר וחש םתח סגו לשכ
 את&הו ארתכא ןכ בקעיו אתקא ק ןבואר בתכד יכשמו רישכהל היאר איכה אל ךכלו רשכל אטישפו בקעי ק א יאק

 ךלפו : המאל המש ס/לת אצלןבואלסתק אצארתכל בקעי יאהל קיעלי



 בנר .0^0? ארחב אבכ *עיזש־ת ?יפ תטיש יט
 אלא ךכ סתלקה ספ אהישליכשכ אל הייפ אנמיס אחלידג
 ^ )תכ ןמיס םסל זלצה תויתוא ביתכל שיאה הז היה גוהנ
 הז םתוח חצש הזש ןיריכמ הכממס לתעכטכש סתוח תיט
 םיקמכ תורטשב השוע היה גדה תלמ ארלוכ רייצ בר :

 םלעל עידי רבכ)לתתיתת
 £ ל־עיחו תלמיתח אוה .יז6
 םעט שרפתהל למשתמדדיכ
 אתלרחו ארולכ ר־ייניאמא
 לע אמשו העיע אלא.וביא'
 לוכאל גהנ הז םהישעמ סס ל
 אנוייסו״ירתתכ גיהכ הזיטד
 אתלרח : סישועמהאתלעגו
 היה םיפנעו לקד לש תגילמ
 : ומש תמיתח םלקמב רע

 ןיעסיתת ותשמקש "ס־מ*
 לש ן רות אתיכמ :ומשמ
 רמ :$עלכאט0מט3יפ0
 יכה לכ ךל היי^ל*מז

 לכש היל אריפסיכה אבא רב הימריטי)וןףח*די*£ *
 זכריאל בתכה ירומא קחכע םימותח ס דען£ןןימלוית•
 ןיא) הלעמל הטמלמ ןיב הטמל הלעמלמ ןיב /פוןי11£|*ו)י
 הושכ 'יתאל יליחתיש ךירכש ליספ תחא הן״״/3
 0 םיתמל ןיליתתחס ןיב ךכליה הנשכ סיי*1)מ
 0 ןיכ הלעמל הטמלמ ונייהד הנורחא הטית ך*מ1דם1ש
 הטישב ןיתייסחו הנושאר הטיש דגנכ ס#קמ1ןד)יו[ליי/־

 <* ןיא ירהש רטשה ףיסכ ףיסיטל אל לי>״/נ״א5ט^ימו^י ;
 ש אתיעיר רצקלו זגיתל אלל תפסית אלהה ד41 ]
 € בתכ להל)כ ןייג םידעה ןמ דח זייג יאד ־ו^ה^ ין*57 'י
 המ לכ הימרו יבר ק־רפד בג לע ףאל לאככןי/!ןגמ*
 אניכח יכר יכתקד אקייד אכלה ברכ טת> ק״£* ותן(*?
 לוכיש רשכ לכל תמ וידע ובתכש רשוקמ £/!!4׳3ןי4 ןי׳ן
 וילע רשלקמ רמאד הימרי ברד אבילאו /ןתנויו
 טושפ רשוקמה תלשעיהל ןכתי אל ןימתלת
 נכקכס 'ושפ וליפא אכוה ברל וליפא יכה,ין* ן^1ןי¥ו
 אישק אל אה רשלקמ ותלשעל לוכיס רשכ אץ1יף|חי£ינק7ע
 רשלקמה רסיקמ והשעת סאו סיכש וידמ מנשוומ^וייה׳?
 ודיעי סא 'שלש וידעש רשוקמה לכא א;ה$//יע הי3
 והשעת סא רשוקמה דועו אלה רשכ ף1א ©"?וימי/55
 לשוקמ׳ושפה השעת סאו״שכו ןמקלדכ רול1א1****מי1*#ע
 ונטר ריפב ןכיסרנ יכה :ליספ סדקויה "ףיומ.%י״ה׳

 <סרג אלו ןהמוייק בותכיש ירכ ןלוכ םיקקמ? }כ - 1ו*נטת
 ןכירתאד סייקו רירש םוקמב יאש םיקחמ? )??*•*11 וידו
 סאש ךלו רירש ינפל רטשה ףיסכ ןמייקל ץ יי* ^יתכדייבי]
 5 וכמרכ היגהו ףייזו קמחש רמיתל אנמ# ןימ׳ןי1וןוי0

 ךירכו :םידעה ומתחש רחאלו רטשה !3*03*:יווי#!

 ןרתד בקעיב יאהו ןב ןבוארכ יאה רשכתילו ךירפו
 כ לעיש מול ונל שי רמולכ רשכ דע ינולפ שיא
 ונב ןבואר אב ךכ רחאו רשכ ינהכו דע בקעי ינשכ םתח
 ןוררקכ דע קעי תמיתחש בשקו ןכ ןבואר ןושאר לע םתחו
 ^ ר&פ ינהכו ולס התלא סע ^
 סיאיקנ םידעהש תא ןרתלכ אהר היוושו אוה אמרעבאנמיס אמ^ירו

 בר התורח רייצאנינח ינר ארווב רייצ בר
 בר רכ אכר ןייע היעשוה בר ךמס ארסח
 ו־ריושל שיני־־־■* ףיצה אל אתוכמ אגור
 רפן<ארטוו רס אנסיס הוכאד הימשל
 וידע ןיאש רשוקס לב יאה ילמ ךל המל

 קחצי יכר רפא לוספ ההא תטישכ ןילב
 (לוב (יקחמת לכ ןנחוי ינר רכא ףכוי רב

 ךירצו (והיטוייק ןידו בותכיש ךירצ

 דע בקכ אלד ינשתו רשכ ומע
 םתח אל בקעי יאדו אתסהד
 יא דע בתכ אל אהד ינשה לע
 יאהד םיעדמו דע בתכד יתנ

 : אלה קעי אלל חדי תמיתח
 אה עמשמל דע בתכ • א לד
 *, ןכ ןכ)ארכתכ סא
 <שק הזו לוספ היהי דע בקעי
 *עצפ שיא ןכ ינולפ ןכיצשפד
 <ז ינולפ שיח ןכ ןירשכמו דע

 סאש לע ינינפ שיח וא דפ
 דע יגללפ שיא ארקיעמ ומתח
 ומכ ויתחת 'טחל דע הלעתל ןכ לא ףמיז ידיל אב היה אלש
 ארקיעמ ומתח סאד רמימל ןל הוה הברדא רשכ אהי ןכ
 רמימצ ןל הוה יכהו רשכ אהי דע ינילפ שיא ןפדילפשיא
 לוספ אהי וילע סיתחד ןבואר סע הנורחא הטיש זייג יא
 דע ינילפ שיא ןכ ןתנ אהד רמול שיו רחימל ןל הלה יכהו
 רשזקמל טושפ ןיכ קוליח דשמ אלו דע ינולפ שיא רשכ
 אל י דע ינללפ ןכ ינולפ לבא אכה רשכד רתימל ןל תיאי
 בת־לושכ ןכש לכד רשכ ינולפ .ןב ינולפ בג לע ףא רשכד ןכת
 קוליח קילסמ אידהב רשכד קת אלד ןויכ םיקמ לכמ דע

 :ללספ ףלייז ידיל אתיאל רשלקמב רשכ טישפכד
 דע ינולפ שיא רישכהל ינל שי רתייש םעט ןינתינס שיו
 םלתקנ׳ילוכיןיא)בא סהל*ןיא0'ירג המכ אכיא אהד
 אתלעפ׳כחיס אמלידו :דע ינולפ אלא םהיבא סס
 םתה ינאש רחאת סאו *לכ אתוכמ ריינ בר אהד אילש

 לכא תלישה קרפ ןכירמאדכ יקסיידב ארקיעמ קזחתיאד
 היחש שיכיא םיתמ יא רמימל ןל תיא סלקמ לכס אל אכה
 <אש רשלקמ לכ ־• ךכ םותחל ליגר הז אמש היכאד
 הממלמחרילע ןיחתלחשכ יסר שריפ הטישכ וירוחאמ וידע
 סא יכ ןיא ו הנורחא הטישב ןיליחקח ןלמ ויהיש הלעמל
 ךכיפל הז׳חא הז ןימותחו רטס לש וכרואל םותח דחא דע
 ראסי אלו םידעה ישאל לכ ךיתחי הנורחא הטיש זייב יא
 *כזתק׳ידעה לכש ןוט תיאמרה רכיכו דע ינולפ ןכ סא יכ
 הטישכ םילכ םליכ ויהיש ךירנ ימיתח הטמל הלעחלחיאו
 סאו דפ בתכ וליפא יצויתל רלהחד אליהנ אלו הנורחא
 *׳-׳' /י'•״ •י׳*׳ % | ״ ־׳ " הנורחא הטישכ םילכ םלוכו הטחלהלעתלח ןימתיחשכ ןכ

 'ריפו ןיחותחה לכ לש דע הידהכ וייג הנורחא הטישל ןייבו
 ספחי)יאממ ףייזי אמית יכו ימיתח ןרדיסכ םלועל אכ*ר
 אהי אכהידכעד אוה םידע תיכרהל ילכ רמאיו יארבאמ
 אבי אל ות הנורחא הטישב סיחלתח םידעה לכש ןויכ ךכל לוספ אהי הנורחא הטישכ םילכ וידע ןיאש רשוקמ-
 ןנירמאד אהימ ןל אישקו הנורחא הטישכותחא הטישב תויהל סיכירנ םלוכש יארבאמ סיתח יצח4$יתד<
 ןבואר סיתאישרמולכ ללספ תחא הטישב םילכ םידע ןיאש רשלקמ לכ שרפל שד םיחח רטש לש וכראל ר01קמ%י$£מל ןבואר סיתאיש רמולכ לוספ תחא הטישב םילכ םידע ןיאש רשוקמ לכ שרפל שד סיתח רטש לש וכראל רשוקמ

 :תיחיתחה לכ ךותחי הנו רחא הטישל היל זייג יא ךכל םליכ ןכו דע ויתחתו בקעי ליתחתו ןכ ויתקתל הנורחא המ׳63
 דחא רבד קחמנ יא ןידו סרג אל לאננח ונטר שוריפב קהימוייק ןידו'ותביש ךירצ ןלוכ ןיקתמה לכ ןנחוי יבר רמ1י
 ןידו ןניסיגד ונלש םירפסל וליפאו קחמה לעד ינולפ תובית רטס ףוסכ בותכיש ןירכ קחמה לע בתכ ךכ רחאו

 ךירצ) ג סייקו יילש ןטתוכ ונאש דועו ארטסד ארפוס אלא דה אלד ןידו ןטתט״ןיא סא ידט אישק אל



 **רחב אבכ .ירישע קרפ מ־\ושפ טג *10^0*

 זמ אניכקו רטשה ףזסבןיכתזכונאש זהז׳זכ רוזחיש ךירצו
 ׳ופ ליעל שרפמו בתכד הת לככ יכולפל ינולפ רכ ינולפ

 ךיר51 יאהו הלעתל ביתכה ןלעה לפוכו שרפת ש ונייהד
 לע&ה׳יסכ ביתכ אהי אלש ךירננ הל ן :ישרפמ יכה רוזחיש

 !-יטישנ רטש 1לש ונינעמ רוזחיש ךירצו
 יפיר םרטע בר רמא אסעט יאמ הנורחא
 ז־רייר רמא הנורחא תטישמ ןידמיד ןיאש
 רמהיג אה ך1? אנמ םרמע בר1;ןמחנ בר

 קיחרה אינחר היל

 הנורחא הטישכ רטש לש ונינעמ רוזחיש ' ךירצו
 תמיתחש ינינפל רטש אכ סא רחאת סאו
 ונינעמ וריזחה אלו תחא הטיש רטשה ןמ הקותר םידעה
 שחימל אכיא יאמלדרשכ אהי הנורחא הטישב רטש לש

 יעב הזה והיאד םושמ יא
 אה קלח הטיש התואכ ףידמ
 הנורחא הטישמ ןידמל ןיא
 וחינהש ש־קימלאכיל אהנו

 הולחה אוהו קלח ןיטיש יכס
 שד הנורחא הטיש יכ ןייז
 אוהש אוה ןיכ יאדוד רמול
 איבמה קרפ ןיעיגכו רשכ
 1, ליספ אהיש עמשמ אנינת

 פ ארטשיאהסתה ינתקד
 < ידכעשמזי היב יכנ לארשי ידהס הצע יהיתתד האסרפ
 הנורחא׳טישב רטש לש ונינעמ רוזחיש ןניעב אהו ךירפו
 םידעהשכ ינשמ אל יאחא אתשהו רדהמכ יכשמו אכילו

 רשכ הוהד אתיא יא רטשה ןמ תחא הטיש םיקוחל
 אל וליפאד יכשמ הינימ אפידעד רמול שיו
 לושפד 'יאר איבהל יכיצמ לכא רד המ כ רפכ םילכ וקיחרה
 הילהיכ הירסמד האס רפ ארטש יאה אחק קרפל יאהמ
 אהי אכר ךירפי ירח י:במ היכ יכנ לארשי ידהס יפאכ

 ןניעב אהו ןציפאדכ אכילו ףייזל ליכי ןיאש בתכ /כ־יעכ
 רדהמכ אכילו הנורחא הטישכ רטש צש ונינעמ רוזחיש

 םישח יא המל רפסה תרזח ןניעכר ךירפ יאמ אתשהו ^
 רכדת׳ריסמידעאכיאד ןויכ אה יעכל יאמ בותכיל אלל
 רכדמ׳ימי המכ רחאל וליפאו הפידו האגת הוה יא יריכ7

 י בתוכ ןיאד אתלימ לע יכש קרפ ןנחוי יכר רמאדכ יריכד
 וליפאו ןנחוי יכר רמאו ןירישכמ סימכזיו״וכ קוחתדייכ לע
 האנת היה יאד רזעילא יכר רישכמ סיתי׳רשע דעו ןאכמ

 הרזקז*בי$יכ לוספ ףייזל לוכי ןיאש יפ לע ףא אתלא רטשה תרזח אכיל אה ךירפ אק יאמ ןכ סאו ריכד ריכדמ היפייזז
 עזקזהשירב דועו ובר ןנחוי יברכ הכלה םוקמ לכמ רתלאלמ רב לסופו ןנח י יבר לע גיצפ רזעילא יכרד בנ לע ףאו

 .)עלי איה היאר ואל אהו סתהד ןיחמ יבר תיכסכ והזו ןל עמשמ אק הבוט הצע הנקי ףסככ תודש ייכא רמא םיתבה
 ףייד׳הל לכ^יי יניאש בתכ ןניעב אהו ךירפ יכיה הידדלד רטשה תרזח אביל אהד ןנחוי יברד אבילא ־ןירפ חל ךיחרוכ

 רוכהשכ ןנחוי יבר רמאו ןירישכמ סימכתי איתפ־ד לע אלו קוחמ ריינ לע ןיבתיכ ןיא אריתב ןכ הדוהי יבלסתא אהו
 יבי רישכה אל רחאדךירפ רזעלא יברד אבילא אלאיריכד רבדמד םימי הרשע דעו ןאכח׳יפא רזעילא יבל

 אל^'ייזל לכויו אכילו רטשה תרזח ןניעב אהו ריפש ךירפ יתכ יבהו אל םימי הרשע דעו ןאכמ לבא רתלאצ
 יליעא ןנחוי יבר רישכה אלומיכד רכדמ ףייזל לכוי ןיאש ןויכ רשכד יתנ יכה ןנחוי יברל לכא סיבל

 ט׳גע מ3 זאיתי הרשע דעו ןאכמ תירטש ראשכ לכא יריכד רכדמ^ ךכליה םיאנת בור אכילל ןיטינכ אצא םימי
 ע,^£ד4א1דתחא הטיש קיחרה אצד׳כיה וטא הריזג לוספד רבתסמ והימ בורמ ןמזל אלו יריכד אלו רטשכ סה םיאנת

 דיר0ץ3#כ1יה $ םהימיב׳יכ ןידמל ןיאש יפל :רטשה תרזח איעכ וקיחרה אלל וקיחרה ןיב אלא ןהב יגולפיאל
 )׳ה אל ך3ל• סיק לילס ןיבתיכ ויה אל סיטושפכי ללכמ סיקו רירש בתכד ליעל רשוקמ יבג רמאדכ םהלש סיטושפכ םייק!

 ז*3ו זץנרתא הטישכ רטשה תרזח ןיבתיכ ויהי םידעה וקיחרהש תתא הטישכ ףייזל לכוי אלש הנורחא הטישמ ןידמל
 תגורתזצןלטיש םדוק סתיא םימייקמ תהו ותוא ןיכתיכ ויהו קחמ ןהב עריא סאו ונמיה ןילימל ןיאש רקיע רבד ס>0
 אהו תי-ממסאניכקו רתאסיקקת סוייק ביתכל ונלגרוה ךאיה .ןכ סא הומתל שיו הנמיה רקיע לכ ןידמל ויה אצ ןכ ירחאל
 אלב׳ישגז רטשהש ןויכ ףויז ידיל אבל לוכיש יפל דומלל ונל היה אלו הזמ לודג ןילימל ךל ןיאו הנורחא הטישמ ןידימל ןיא

 ©•ןיז רידש בותכיו ףלסב קחמה םיקיו היגד הצריש המ קוחמיו הז אבד םייקנ רירש הלחתמ בותכי אל׳ימעפש סיקו לילס
 ידע ן4ב|)פמ אצ אתשהו קמח וב ןיאשכ וליפא ןכ בתככ אל סא לוספ אהי סייקו רדשבוןיכל ונלגרוהש ןניכ רמול שס

 1 ןסמיז

 -ילבד סוש הנורחא הטישב
 ♦ז^ר׳טשהש יאנת 'ישו שודיח
 <41 הלעתל ביתכ וניאש יכ
 הנורחא הטישמ דמלנ אלש

 ^>ךד/?ש'צחכו ןמקל שדפחדכ
 >/*י,ר'ה/ אלכ ןוילעה רעשה
 ׳1י3ע ףא ןידכ אלש וב הבגיו
 אלא יאנתה םייקתנ אלש
 ?הב ךרוצ ינל ןיאש םירבדב

 נקלורטש םייסי ינממ דומל^
 דמ1> י אל ס א םולכ דיספנ אל התעמו רטס לש וציינעמ
 קתישכ תכש המ הלעתל שרופת רככ ירהש הנירחא הטישמ

 ןידימל ןיאש יפל םרמע בר רמא :הכירחא
 ךכ1כי ןתימיתח ברקל ןילוכי םידעה ןיאש ינפמ הנורחא

 קמיתחל רטשה ןיב חוירןיתינמו רטשה ףיסב ךומסב
 קקתךכליהו תחא הטיש סייתנב 'יפוהלו ףייזל םדא לוכיו

 יתלבל הנורחא הט־שב רטש לש יניינעמ רוזחל ןככר
 רקו$ הופיסיהו הפייז סא ירהש ךירצה דכל הב בתכיס
 רבכ׳יהש׳נחיה דמלנ אנ סא םולכ ןידיסכמ ונא ןיא ןמז

 ק׳'\זי תטישב ופיסויו ופייז סא סנו הלעמל הז לכ בותכ
 י׳־ רטשה ןיב הנורחא הטישבפ רטש לש וניינע רתאש
 "-^וכורחא הטישמ ןידימל ןיא ילהש׳ירומ אלו הלעמ אל

 * ",דיגנט יניעב הארנ ןכיריימ סייקו רירש רטשב בותכ

 >ץ ; קיחרה :רקיעו ושוריפו רבדה



 י

 דנר .10*^31* ארחב אנב ירישע (יר• טושי שג
 ־׳.-'ד•

 רייש ןיבתיכ ונאש ןמכ הנורחא הטיסמ בטה סא ןידמלו הינימ אנינקו יחא םיקחמ סמיק ריפש ןיכ/ווכ ונא ךכל ףויי*
 איגל רמאי בתכ הלחתבס אוה ןיכקה תידע ןידעש יפל אלא רטשה תרזח היזה אל׳זכי הדימ אכיכקי ןיבתובד אהו סימ*
 תיזתירצ אלד שריפ יאה יפלו רטשה ענחאב )בתיכל ליכיש ןידה אוהו הינימ אנינקו ק רחאי דממ ינקנ סידע ילע ן;ק
 ךירכ אלד רטשה תרזח םישמ איוה אל ןיריטפ טגו ןיכורית רפס יאנמ יביל ויהד ןידו ןיטיגב ןביבתכל אה ןב סא רטשה
 ןניעב יא שרגמהכ איה איעבו סיקי רירש סיקמב יוה לארשיו הסח תלכ ןיטיגבו סיקו רירש ןכיבתכד ןויכ הרזח בתכימל
 ביתכל 'יליכיו שריפש םעט םישח הרזח ןיכילנ ונא ןיאו ןדי ןיבתיכ ינא טג^רקיעלס הארנ ןכלי טישפיא אלו אל וא ק*
 הטיסמ דנחללי םיקי רירש סיניחדקה יניש המל החית שיי סיקז רירש םיקמכ יוה לארסיי השח תדכד הכזרחא הטישב יקנ
 הטישמ ןידמל ןיא רחאקדמ סיקי רירש ןיבתיכ ויה אל דימלתה ימכחש ןייכ הינימ אנינקנ רתא םיקחמ םייקלו *
 ןיטיש כ יקיחלדםיאיקב םניאש םידעה יעטיש םימעפש וששחש דמיל שד הנורחא הטיש םדיק םיקחמ םימייקמו הנורחאל

 לכמ םלועמ הז רטש לע ומתח אלש םידעה והישיקכיס גאדי יכ ןיטיש יפשכ שדק רטש תוסעל ףונ.ק םדא אהי אל ולי#?
 רייש בתכד ןוטו ןיטיש ינש וקיח להש סיריכז ייהי אל סידעה יכ הנוילעה ןח ודמליו ןיטיש ינש ןדכיהלמ גאדי אל 0)0
 ומכ בישהי הנורחא הטישב ןיבתיכ ונאש םיקחמ סוייק לע סת וכיכרל י״ר לאש הזו הנירתא הטישמ ביטב ןידמל סיק1
 ןכיכתב אל״יתכל זכלגריהש לארשיי הפח תדכו סיקו רירש םישמש שריפ יאה לע הפקו םיקנ רירש לע ןיבמוס ונאש שריפט
 םישירפ בילע ינא םילבוק םיקידצ ורמא םידי תכסמכ תכימדכ לארשי)השמ תדכ ןטתיכ ויה םק סג אלהו דטשה תרזח

 תידשמ תצקמב בתכש ומכ םשה םע לשומה תא ןכיסיג אלו תויכשמב'רג יכה טגב השח םע לשומה תא ןטתיכ סתאס
 תל׳טכתאד יתקית ןוילע לאל לידג ןהכ ןנחויל ךכו ךכ כ0ב ןיבתוכ ויה יאנימשח׳יב וחצנשכ יאדזד טגכ םשה ןינע המ יגו
 םע יאדו אלא םשה תא ןיכתיכ ויהשכ ןיבתיכ ויה אל לשיחה לכא הנשה|םארד אתק קרפכ אתיאדכ איתש ןמ תרכזא
 רחאו טגה עצמאב לארשיו השמ תלכ ןטתיכ ייה הליחתמש רמול שיו ןיטיגכ לארשיו השח תדכ קבתיכ אמלא 'סרג 9%
 *ד אצמ סת יכיכר לס יתליטפ רחאל) רטשה תרזח ןטתיפ ןיא ךכלי םיקי רירש םיקמכ טגה ףיסב וכתיכל והונקת ןנ
 יטח ינייבד וא קחמה לעד ביתכל ךירצ הלת יא קתמ סא יכמה ןידמלס רבד לכ השעש טגה ןיקיתכ םת יניכרל ויהש ג הב
 טגה רקיע ןיא רטשה יא ךיתב שלשו ס תעפ בתכש םהילע הכסש םירבדכ ךא הינימ אכיכקי ינפל הנירחא הטיש םדיק
 תרזח היה הינימ אנינקי הכולקא הטישמ ןידמל ןיאד היל אריבס ןכ סא הנורחא הטיש רחא םיקל ולגרוה הזכו יולת
 הטישב ןיכירית רפס יאנמ יכיל יוהיל ןידו ציקכל אלש ןיטיגכ רהזיל ךירצי איה ס:ת לע ןכיכתכל םיקי רטש# רטשע
 םיקי רירש ןטתיכ ינאש בג לע ףא הנורחא הטישמ ןידמל ןיאש רתאמ ןישל לפכ איהש ךליאי ןטיריתמ אלא הנורחא
 ןניעב יא שלגמהכ ןל איעכימי הערחא הטישכ טגה רקיעמ איהש רבד ביתכל ןיחש ןיטיגכ לארסיי השח תדכו תורטשב
 ביתכ) ילגריהש םיקחמ םייקי הכירתא׳טיסמ ןידמל ןיאש ת׳ל שריפש׳יפ יאה לעי׳רל אישקי מישפ*א אלו אל וא ןידו
 רכד םהילע בותכי) רכד לטשכ קיקמיש ןייד ידיל אכי ןכ סא יב דלת רטשה רקיע ןיאש םירבדכ ונייה אהנקו רחא

 ן דתלד הליחתמ םת יניבר למיאש ומכי הינימ אניכקי רחא הטישה ןיסב ונמייקיו רטשב יונשש ,*
 ןידמל ונאש יהנ׳יקמ לכמ לארשיו השמ תדכ ןיטיגבו תירטשכ םיקי רירש ביתכל יגהנלמ י*רל הארנ ןכו הנורחא הטישמ
 אמש'יפ *ר/ישילש׳טישכ םה וידעו ןיטיס ינשב איה בתכי יאליעל היל זיינ אמלדליספ ןימיש ינש קיקרה הנורחא הטישמ
 יהנד תרחא םעפ רוזמלו ומייקל ךירצ היהי קחח היה אפמ הרזחב םימעפל םיקי רירש ביתכל וליגרה קריטה רובענו
 םייקל ךירצ היה ןכל ןייזי אמש שוחל ןיא ותביקבפ ןידמל אהימ לתכוק רטשה לעבל תיכז הנורחא ה1גישמ ןידמל ןיאס
 רמאי אלש הרזח לש קקמה >

 בז־־דבה ןמ ןיסיש ינש םיד^ה תא קיחרה
 אפלד ןיט שנ שמ רשנ תחא'טיש לספ
 בתנו ףייזמ ׳םנ חחא הטיש נחנו ףייזמ
 הנורחא טישמ ןידמל ןיא מ'ש ואל אלא
 יאפ הצחמו הטיש והל ׳;ןכיא הנימ עמש
 ןיטיש ינש שבירעה חא קיחרה עמש אח

 אה לוספ

 ןימיש ינש םידעה תא קיחרה
 ביתכ׳יא סא ליספ בתבה ןמ
 וכ שי וליפא סייקו רידש ונו
 ןייז רבד יכ ןסינ אלש םידע

 אפסח 'רטס יאה םיקמ לכמ
 ם השענ ,אלש איה אתלעצי

 לע הילמכז םימכח ןוקיתב
 עמש יאל אלא *• איתד הפ
 $ הטישמ ןידיתל ןיא הכימ
 ינש קיחרה ךכליה הכירחא
 ינש ןייזל ליכ 0 לוספ ןיטיס

 :קנישאלה ןמ דותלנו ןיטיש

 יל היה תיכז רכימה ויי הולה
 איעכיא :התקחמיסש

 אל יהמ הצחמו הטיש יהל
 הטישה םייסמל אכיה איעכ
 םידעה יבהי הטישה עצמאב
 סג תראשנה הטיש יגח ותוא
 אעיספד והמ תרחא הטיש
 ^ יעבד יאמ בתכד ליספד

 הטישכ ריזחיו ינח יתיאכ
 אכ ה שרפל שילראהנירחא

 אלא
 הרישה ןזסב רטשה סייסל
 מ־לחא ימ והמ טיש עצ־יאכ ובתכו המילש הטישה

 רטשה תרזח ביתכי היצחבו המילש הטישב נ ידיש יג
 יחינהו

 רטשה תרזח ביתכי היצחבו המינש הטישכ ןייזיש יפל ליטפס
 המילסה ן מ לכא הנורחא הטיש איהש היצקה ןח ןידמל ןיאו
 הט םח ןידמל ןיאל רשכד אטישפ והימ רטשה ןח׳כירזיא איהש ןידמל ןיא החילש הטישה ןמ סנש רשכש אחליד זא ןידמל
 אכדל ןייב טיש עצייאכ םימתוחו הטיש ןיקיחרמ&כ ןכ סא תתא הטיש ןיקיחרמו יקייד אל םידעש אמעט ונייה הנורחא
 ן■ טי$ י:נ קיחרהל אימיד דועו רשכי ןיזל לכיי אל ןכלו הכ.זלח ןידמל ןיא רטשל םידעה ןיב תחא הטיש בחמ סא יב
 ינש נ תכי ד וחרב *קליד יא הצקמו הטישב םילכ ןייזל לכיי אל ןנירמא יח והמ הזכ יבועב ירייחד תחא הטיש קיחרהו
 *" ר^אקד תחא השישכ הנהמו הטישו אקוד ואל אפיס אקוד אשיר יאנ קנימ עמשמל אכיל אהימ אצא ל יספו ןי9יוו
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 ץ •חחנזוובג ירישע קרפ ־ טושפ י1•
 י״יכורקב והאלחיהךיזח 'מאקד המד לוספי ןיטיס ינשכ הכתחו׳טישו אקיד ואל אשיר אקוד אפיס יא* '*>י רחב יתארד

 דטפ *יבורקב והאלמ היקזק רחאד לוספ ןימיש ינש סושמ יאו רתאקד שרנזיהב תכומ ןכויאק ץטיושיגמ קדירהא רסב
 0יגזט/*ל םילע רשכמד היקזמל ריפש היל עייסמ לוספ זא בורק םינושארה ןמ אנמנ אתיירבב סרמס#מח טדור *מיפל

 ^^ירשכח אל אתיירבה אזילד היל עייסמ יכיה ןכ סא. םינושאר ןכיסרג אלד סירפיס/סלגל א3** םיבורק ואבינש

 סוקמ ה׳•)עיבק אלדמ רמול שיו לוספ ימנ בורקה אמיא לוספ רמאש םוקמב הלעמל ואצמ לבא סירשכ םידע ף>ס3 ואצמנשכ
 ית)י£ב רמאד אה ןוגב והל רשכמ אתכוד לכב הנימ עמש רסכ םילוספ וא םיבורק שחת וא עברא אצמנ א/יתט רמאקו

 - )^ק}ח יפיה רמאת סא)סיקח עבק אלדמ יאממ רשכ ןיסב ןיכ ענמאב וא בורק הלתתכ םיתמ יא הנימ עתש קרוזה
 \1 ט7 היקזתד אמעט יאמו לוספ רמאק אלדח בורק אלא רישכמ אל היקזתו לוספ ןיב בורק ןיב רישכמ אתיירבב אה

 זק /*תיירכ לבא אצ לוספ לכא בורק וליפא וילע ןימיצשמ לכה חרק טג קרוזהכ רמאד אביקע יברכ הל רבס היקזתל
 י יבלצ רבסד היקזמכ הכלה ןיאד ירל הארנו בורקכ אדתב היקזחכ רבסו דבע וליפא םילשהל תרק טגכ רשכחד סנכ
 -׳הה> קושה ןמ דבע וילע םלשהו אנ רמא ימא יכרד הימקל ותא יכ םתה ןכירחאד לוספ וליפא רשכמד סכנ ןבב אלא
 >)למד סכנ ןככ אדומלתד אמתסד דועו םשל האבוה אל היקזקד איהה לבא אתגולפ יבג עבקד יפט רקיע יתא יברל
 !(*דתכ יאנת סושמ לוספהלתתב סתיחשכאתלע ילוכלד סתה חכומו ליספ וא בורק הלקתכ םיתמ יא ןייכת איבמ הכ

 .... *ק ז*)וז םיבורקב והאלמ ןנירמאד אהו סנכ ןכר היל תיא יתכ היקוח אתסד דנעו אמלעב תורטש םויקכ יפילחיאל יתא
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 אה יכב לכה ירנדלד רתאק חטיש אפיס אמיא רשנ הצחמו חטיש אה
 הטיש :הגה רשכ אכווג

 0 ןמכ בשייל הארנ הנחמו

 הטיש נמאב םידע סיתותחס
 הת׳יתכי אתש היל אקפסמו
 ןאכ דע המלשה ינתב הנייס
 ןאכמ תיחפ יי הגהה
 ןאכ םייסמ אתב ס יתכ רשכ
 ןמ 'יקוחר םידעה ויהי התכו
 ויהיש ידכ רשכ היהיו בתכה
 קר יכר ירכד ותע םיארקכ
 אלמ רמוא לאילמג ןבקעתס
 רכ יאתסיד יכר תחא הטיס

 אי^ה רשכר אוה ה־רחא הטיש רשכ תחא
 *"•*ביר אהימ אירה-י* לוספ הצחמו הטיש
 עפש את חיוןן יוה יאמ הנימ ןזםשסיל
 ןמ ןימיש ינש שביר^ה תאקיחדד אינחר
 ';יברא ויה ישכ ןאכמ תוחפ לוספ בתכה
 אצמנו רטשה ירע ןיסותח סיר;? השמחו
 ן־־וורע םייקח׳ת לוספ וא בורק ןהמ רחא
 ז-ייקזח רסאר חיקזחיר הייד עייסמ ראשנ
 ירהש םתה אלו רשב םיבורקכ והאלמ

 יסש תמיתח אלמ רתוא יאני
 םיבורק םינושארה השלש אנמכו יילע םותחש רטש סידע
 ןתד תרלומרל הארנ) ראשב תילעה םייקתת םילוספ וא
 השלשב לסיפ ריוא ירהש התתת לאו :יריית דכל
 לסיפ ייאש חרק טג׳* הייאר יתיימ אל יאתא רמאת סאו
 ןנברד אתכקת אפוג איההד םישח רמול שי םילשמ בורק*
 םאו אתיירואד אתליממ היאר הכירכ אפמ איהו איה
 הכוס רדא לוספל טנה ריוא ליספ םעט ךייש המ רמאת
 בג לע ףאו רשכ םיבורקב )התלח רמאק יכה רמול שיו
 ריוא ירהש ריוא וטא םיבורק יולימ רוזגל ןיא לוספ רדאל
 אצ השלשב לבא עבראכ אלא לספ אל לוספי השלשכ לוספ(

 אלד׳תול שי דועו לוספ ריואד השלש וטא ןכירזנ אלו ילספ
 וטא םיבורק תמלשה ןכירזנ אלד תרק טגמ היאר יתיימ
 לוספ יגאד תעטד ןכירמ אלד אוה ןיר סתהד סושמ ריוא
 לכויש םישח אלו וידעמ ןיבורמ וירשקד סושמ תלא י,ה אל
 םידע ןיב סיקלק ןיטיש העברא אכיא וליפא מ יי/ל

 יתד אמלעב טוייטב רסכ םידעל
 לאו :הימתכ ןכיעומשאל אתא (טיגל ןיתיכתמ הק׳ק

 סיתפט שלש ריוא הב ת׳יהב הכוס ירהש רשכ תידעל ןיליספב והלי״י סאו לוספ רטשה קלת ןתויהב יכ קולמה הזמ המתת(
 םיחפט עבראב אלא לסיפ ליספ ךכס ןיאש הכוסה הרשכוה האמוט לבקמה רבדב ןיגכ לוספ ךכסב והלימ סאו הלוספ

 ברדא ישקית אלד יכיה כ חסירב סיתח בורק הוהד ןוגכ ולש תילע תיכליהב היקזחד אהל הל יקוח ימנ ןואג יאדוהי ברנ
 בולק סיתחל אכיהד הליטב ןתילע ליספ וא בורק ןהמ דחא אנחנ תיניממ ינידכ וליפא תיכח תכסמב רמאד ןילקנ
 וי1ע ותתמש רטש אתפסיתכ אינת יכהו ולומ אמלע ילוכ אהבו היחתמ תילע ל אלו דכע דמכלד אתלימ אתכות אשיר*

 ןה : ראשכ תולעה םייקתת סיליספ וא םיבורק םינושארההשלס ואצמנו השמס

 ?גימע&טמל אכיל אה ימ אלא
 , . אפיס וא אקווד אלמ

 :י&י תטא אה אכתי אשיר
 הטיט/גייהד׳שכ ןכימ תיחפ

 קוריפב ןניסרנ יכה •י הנחתו
 עברא ו״ה לאננמ וניכר

 ר^שה^עי״^ותת םילע'שממ
 *יבודק ינופא־זה׳ינש אצויבו
 עיודע *ייקתת םיליספ וא

 היקחמב הרל עייסמ ראשב
 רתבמיפמקב והואלית רתאד
 1 ניתכת ןיכ היה סא םמיפ
 ןי^י♦^ עט רועשכ קלח םירעל
 סיבויקב ק3מה םוקיי אצריו
 א)ו)כט ס דעה ראשמ ותוא ןימייקחו רשכ אוהה רטשה

 חיק >^גפריי15סי)דזחלתב שוריפכ היקזח ירבד ואנמנ
 ןנביד אכיקע יכר ירב־כ היקזק ירבד ןיארכו היקזח רכדמ

 תבגק׳יכדכ >ילע ןימילשח לכה חרק טג ןימינ תכסמב
 יהייגה#דה סטולק אלא ןיתילשמ ןיא רמוא אביקע יבר

 ןשארה ןושל הארנ י3ו חלפ ךכ : רתא סוקמב דיעהל
 ןיעמ *אדו מ ה )א עכלא וילע ויה יכתקל אתיירבה <ןישס
 ש רטשה תא םייסיפה ןיטיס י:0 יולימכ ירייח התליחת
 ןנייהו ןרישכמ ס בורק יולמש רמול אבו אשיר יגתקלכ
 ןיט׳ס ינש יולימב.ימנירייאל היקזתל היל עייסמ רמאקד
 ןימיש ינש 7לימ א3כ יריימ אחצעכ אתיירב יאד ק:ק לש
 הייכת^טשב ;לזדעה םייקתיש אליספ םידע ןיל ידרואל)
 יגילפד ילילגה יסוי לו רד 'תנילפ איהה יכנ תיכמ תכסמב
 ואל םא ראשב תילעה םייקתת סא תינוממ ינידכ םתה
 אתיירבה ןמ')ס ןי-ג המ ידיימ תרק טגב סא ימנ היקזקו
 ותו ועייסל לוכי אביקע יברו סננ ןכד ןיטיגד ןיתינתממ
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 ךבלו הכסמב ןכירמאדס ןיגיותזי סידעהס דצמ רטשה ןיא ש ןמפ יחיתח טמיטא ידהס רמא אל> ףו^) סח״>^ ז*נ!/
 יפל ידימ יכהמ אל אס>יטד אכה לכא יג© אמלעב אטיייטב רדא יכ שי יליפאד ןיטיש ינש רדח )טא*-במןרילמז<1
 ול ןיא רייאבד םיסמ ריוא )טא סיפירק דלימ ריזנכ ךכל)דידימ אטייטא יו

 ירהש : רייא )טא היל ןנילספ אל רשכ ליסכ)הכקת )ל ןיא)הכ ל
 רמא היל טייט יאי ביתכ^תחלצ׳בידעהש
 סיפ רדאש הכיסמ הייאר ^ייוליכה3)כ[ךק 4

 <נ תביתב ר/עיע ץד>)6)ןה

? 

 םייתניב ןי)זיריגא
 ןכיא ןכי^רזממי
 יאד ןכיקל^י

 :ןרייח.*עיןהי
 ףייז ה פיכ ת״1ה
 ׳*! ת)ית)**3/ת
 ח>ית>א|
 0 וינ ןי^רי>-;מך -י
 € נוןןי#^1^
 רכיג #י4>י*ג דיקגזבעיכ

6*0.' 3£' 
 ©'יתפכ

 יבס :רע*3£
 בתכ רנעישכ ורמאש ןיטיס
 ידכמ רתיי איהש סידע ידי
 אמעט יאמ : רפיס ידי יעיס
 ^ רפיס יבגל יאל ףייזמד לב
 אל) יל הבאי אל /י)אלי;6
 א (׳,ישפנ יעיריאל )ילא עסשי
 1 יתיב ךיתב אעניבכ השיע

 הביתככ )די ןדכל עלזי מיא>
 ן זגב : רפיסה ומת הקר

 1לסופ 'וספ ך בס הצפישכ 1?סופ ריוא ירדש
 ,ורסאש ןימיש ינש וה1? איעניא העכראנ
 רסא ןריוא אלו ןה אמידיד וא ןריואו (ה

 ןריוז^ו ןהד ארכתספ קחצי רכ ןצחנ בר
 תחא טיש ןריוא אל ןה ךתער אקלכ יאד
 הניס עמש אלא איזח יאפל הריוא א^לב
 היקזהיסא יחנש ינר הניפ עמש ןריואו ןה
 *-*ל םידע ידי בתכנ ורמאש ןימיש ינש

 ואלייזפה לכר אפעט יאפ דפוס ידי בחב
 בר רמא הככו ףייזמו ליזא ארפס חיכגל
 רכ.''* היקזחר !־רימשמ רזעלא ק קתע

 ןמכ

 0 ידיימ הפלשנ לשינ רייזי
 רועיש ריישמש הלודג הכיסכ
 דצ לכל תינפד שלשי הכוס

 תיסיפ היהת החלהתיחד
 בשיל ירייא אל סנ> הליספ
 ^ יאמ ק סאד רי)אה תמת
 ימנ 'יחפ יליפא השלש חיריא

 םיכשי ןיאש ביס תנסחב׳מא
 הכ!ס׳ שוריפ יכה אצא )יתמת

 ת!נפד הסלש הל שי)הלידג
 ך *)אלכל השלש רדא הל שי)
 השלש רייאש הליספ הכוסה
 וכ ראשנ ןיא התעי קיספמ
 { דצ לכל תינעל ינש סא יכ
 יכ קספה ייה אל לוספ ךכס)
 יתכיא סמפטעכראבסא
 העברא הכוסנ הל שיש ןיגכ
 לכ הצזדג העא איהי תינפל
 אצמנ :רדאה ידיצ לכמ הכיס רשכה ראשיש ךכ אה מ אמית סי יכ סהח דמא
 ןיכי רסנ אה מ כירק אביקע יברלו רשכ לוספ זא בילק ןהמ דחא אנחנ אכה רתאד
 הנישארהירגד חלל ))יפאי םוקמ היל עיבק אלדח רשכ ענמאב ןיב ףיסב ןיב) הליחתב
 יברל ח יק טגכ ימכ יכה) רשכל לוספ ריוא ןיאש אכיה איה ןכסנכד ףיסב יקיפאל
 ןהמ דמא אצמנ השלש ףא אביקע יבר רמא תטמל אמק קרפב)רשכ בחק אביקע
 יתא ידיהסאלל כיהי הפ לעכ סידעב יליימ תהד רמנל שיז הלעכ ןתמעליספ )א בייק
 ידוהסחל יאל אכה לכא׳רכ הכלה סתה קיספ ןחקכ ברי יתא יזקיחל יא יתא ידיהסאל יא והל ןכיצייסד הלטב ןתילע
 טג יבג ןכ ןמכ)יתא אקידיהסאלנאליימיתת יאנת ססת קילחא ףוסכ )אענמאב ןימתיתש אכיה)יולימל אלא יתיתפ
 יא ןתא יזקימל יא ןכילייש הפ לע תחא תידעלד יע לע ףאו םירשקה יתכ םדע אה ש חרקה םילשהל אלא ימיתח אצ חרק
 לע םימותחה םידעל ימיתח יאמא רוקמל ךירנ ןיא רטשכ לכא ןיד תיכב ןתילע הרקחנ אלש סזשח ינייה )תא ידיהסתצ
 השמחמ שיש רטס־ לע קספ יאדיהי ברו ימתח יאנתל יא דלדילס רקחכ )לאכימל ןיד תיבכ ןתילע הרקחנש יתכ רטשל
 האלנ ןייא)ליסכ ףוסב יתיתח יא לבא ומתח דמכל ןנירמאד רסכ היחמכ לוספ יא בייק ןהמ דחא אבחנ)רתיי )א םידע
 ןא בחק סהח דחא ףוסב אנתב ךכלו יאנת םושמ םלוכו םידע סושמ סי כש רמאד ןאמל ןייבת אטמהב רחאד סת יניכרל

 תירטש ראשכ דמלחיאצ יתייאד לוספ אךןאמ רשכ הל ירמא ליספ הל ירחא לוספ יאכמק הלקתכ׳יתק יא לכא שכ לוספ
 ןיבל הלקתכל לוספ ףיסכ רשכמד ןאמל יליפא אמצא הלחתכל ימתח ס־לוספהס ןייכ )חתח יאנק סוסמ ורמאי אלו׳מצעד
 סא רמאת סאו לוספ ריואש כנ לע ףא אוה ןכש לכ אלא אקייד ןאל לאננח יניבר סרגד סינ)0אל)דשכ ףיסכ ןיכ הליחתכ
 טגה ידעד סוסמ הלקתב ילספל ןנברדמ םקה רמול שיי סתהדכ אמלעד תירטש םי קב יפילחיאליתא ארי רשכ 'אמא ןפ
 וחתמ תילע םשלו סטזרק סס םידתזעה םירעה ךניא ורמאי לוספ יא בויק הלתתכ סיתח יא)הז ינפכ הז אלח ןימתיח ןיא
 םידע סשל׳ינשירמאי׳יסכלבא סיכירקירושכאליתא)םיבורק )תתח)סס ויהש ׳ירשכםידע סתיא הלקתב םותחל ןילוכיס
 אמלעב ירושכאל יתא אלד רשכ הלקתב לוספ אצמנ סא הז ינפב אלש הז סדיתימש תי־־טש ראשב לבא סיאנת סושמ ךניאו

 ןכ ירחא דע סירקא ואצמ אל םינושארה )לא ומתחש העשב)ומיתחה םאצמש יתכ אלא ימתח תידע סשל אנש יעדי#
 ללכמ הטמלש סידעמ ןימייקמ ןיא אנווג יאה יכ לכ ןמקל ןכירחא אה ףוסכ יאצחנשכ סירשב יאמח ןכ סא י רל ול השק

 ק ורמאי רטשה סויק סוקחכ ףוסבל ןילוספ יארישכ ןכ סא)הטמלש ס דעמ אנא םימייקמ ןיא אחנ
 יאדוהי בר קיספדכ ףיסכ רטשה םויקש ינפמ ףיסב אצו הלחתכ סא יכ רישכמ ןיא;םת יניכל יכ

 דשכ וספ יא ביר
 טגמ השק לבא
 שיפמדכ יכהד אחו

 אמכעכל
 קיספדכ ףיסכ רטשה םויקש ינפמ ףיסכ אצו הלחתכ סא יכ רישכמ ןיא;םת יניכל יכ רזתן^

 ייקב ינס אלו םימייקמ את־ת לכמד םתה ינאשד רמול שי)ףוסכ ןינ הנחתכ ןיכ ןירישכמ ינאש חרק
 היב תכו היב ףייזמ יח חדק יאמל תחא הטיס : ףוסבל לוספ ירתכ הטחכשח םימייקמ ונאש ס טישעב לכא םתה
 הכ תכ ביתנל ארפס היבגל ליזא אלד דועו רטשה ראשמ תיקל ןיטיס ינש ךנהש ףידזמ *דהש רכיכ אהי תיקל ןיטיס ינש
 ךדטניא יאמח> סולכ הכ ביתכל ליכי ןיא איזק יאמל ארייא אלכ תחא הטיש סיש־לעמ שי) היל זייג יעב יא יליפאו הקד

 ן>7מלד אמיני תמא הטיש יב ביתכל ןייזת אביטד ןייזת ןאמל ןיטיס ינש שרפיתצ יעב אל לבא רשכ הט*ש קיחרה רמימל
 אלדאיתחאד ןיטיש ינס כיתכל יזחל ןרדאי ןה קיסמד אכה אנקסמל ינייה ןידמל ןיא ליעל רמאד אהד הכילחא הט שע
 :'רדא אלכ קטיש׳ב קיחרה ליספדמ ןידחלד ברדא׳ותצל שי ןרדא)ןה׳יסחד ימקמ לכא ןידמלןיא ןכלו חא ביתכל אדת

 ןנגכ _
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 ארחב אבכ ירישע קרפ טושפ פג
 לע ףלה לגרש שרפל ךירצ ןיא הז בג לע הז ךל ןל ןמנ
 שאר דע ףלה לגד יזה אל וליפא אלא דמלה שאל
 ןיכי ןמיהל ךירצ דקא רדאס ןרדא׳ד יזפ יכה )ליפא דמל
 הלעמל דחל ןנגכ רתאדכ דחל שאל) ףכ לגר אלכ ן־ט־ש ב

 ןיטיס יפש רבסק הטמל ףכו
 ןיזיהל ךירצ אתלא קיזא 'נ5
 דוענ הטישל העיש ןיפ רדא
 0 ףכ לגר ינפמ דחא רדא
 דמל שאל י:פח זא :טישבס
 ןריזא ב דה הייכש הטישבש
 היאר יאצ)הטישל הטיש ןיכ
 רדא ךירצ המל ןכ םאד איה
 ןדיהל ןילזכי ןישאל דאכ ינש
 הז לכיאש׳ליכ ך לג רז דמל אר
 ןהש רפל ךיינ אלא הזדנככ
 ףיזל׳יחתי ךל ךל הז דגנכ הז
 סאש קמרסייתכדל ןיא סא
 1 הז דגנכ הז ךל ךל עראי
 תיירב לתישעל לכיישזפייזכ
 דהל ן ריוא יכשז ;לקא הטיש

 אריזא אלב קטיס יכשמ רתלי
 איזק יאמל הטיש ןכסאד
 ,ייטתד :ליעל ןי׳שירפדב

 זא תלליקכב ת ל שזריפ היל
 רכיכ ט1ח קלחב ביכש תלילס
 היה םזיש ארקיעמ קחמ אלש
 סא רכיכ ןיא)גידב )שטשטמ
 ס׳אל אל סא קחמ סש היה
 שטשטי ןכ םא ארטשצ׳ישכמ
 םידעה םבי ירמגל רטשה לכ
 ןזילגכ רטש בלתכד הטמלש

 ןיא סאל ןימייקמ הטמ לש אתל&אהל םידע ףיי/ד הלעמ לש
 רטשה׳נתכי בתכל *ידעה ןיכ ןיחא הטיש שד הלעתל ןלילג
 < לידב שטשטי סיסזשארה סידעהל הטיש לתלאב סידעל
 תידלקכא טויט שרפל ךירכ יכהל ףייזש םידעב א/לרסאל
 רשכ קחמה לע לידעלאלהאבה רטש : קלרושזא
 זידעשכ לנייה קחמה לע אכה רטס ןיט גב ןכילספד אהד
 ינולפל אתאד עתשתד חתית׳לכ רמזא ןנחמ יבר רייכה לע
 $ טמטכ יאד ־טל ט אלב אצא ליסכ אל אהדגילפ יאמבו
 9 לישפ ןכתיי יברד להייכ־כ'אכיא אתי/ל יכז לישפ יאמא

 סקחחיד סישמ׳תרשאל םידע ןיב ןיטיש ינש אטמטכ )ליפא
 4. ןימייקמ אתרשאה)קחמה לע סידעז רטש אלה ביחכיל
 רמימל אכיל אה לבס א/ירשאה ןמ ןימייקמד אריבסד
 $ ןיליכיש ןילזספ אערשא ןהב שיש ןיירטש לכ ןכ סאד
 היל 'ריבס יאד)אצא קתמה צע ןידעל אלה בזתכיל לקחלמל
 םידעה ןמ אלא א/ירשאמ אנללג יאה יכבןימייקמ ןיאד
 יבד ם שמ ללספ היל טייטמ יא ןכחמיבר רבסד רמלל שינ
 אלא יגילפ אלד רתימל אכיאימכיא ימתח אטויטא אכיד
 יתכ יא אטזיט אלב יריימ ןנחמ יבלל אטמטכ יריימ בר
 אנלג יאה יכ לכד רשכ ברל אתרשאל םידע ןיב תחא הטיש

 ;ןאכ דע לבש סידעח אלא אתרשאמ למזא ןימייקמ ןיא
 אקיכה

 יגש בסק םייא חז סג 1לע חז ־א ־א ןוגכ
 ימארבאייח בר ןרלוא העבראו ןימיש

 ה^לעמידמ דפיר ןוגכ רפא אילוער הימשמ
 ןימיש ינש רבסק אפלא הטפידפ ףכו
 ןב זרב ןוגב רפא והבא יברןריוא הש^רשו
 ינש{חא המיש יכס אק תחא הטישב יו4
 בחכ^ירע ןינ א4א ונש בי רמא ןריוא
 יסנ אבומ ולפא אחרשא1? םירע ןיב 1לכא
 הי^פירח בחכל םירע ;יב אנש יאפ רשכ
 ןיב ירז־־־,ס ימיתחו יעבר יאמ בחבו ףייזמ
 יעבר יאמ בתכו ףייזמ יסנ תהשא^ל םירע
 חע ןינ יבה יא היל טייטמר ידהס ימ תחו
 טויטא יריס ירמא חיל טייטפ יפג רטשל
 ירסא ימנ הישאר םידע ןיב ימיהחר אוה
 אטויטא גיר יב יפיחחר אוה טויטא אגיר יב
 איריע^ל היל זייג אמ׳ריר שוחילו ימיתח א4
 סיהחכו יעבר יאמ גחבו טויס1? היריחמו
 1לע וירעו אוה אבה רטש בר רפאו ירהש

 אחינה רשכ קחמה 1לע

 היקוחדא ינילפיאל אתא אל הז בג לע הז ךל ךל ןינכ
 וד]ת לירישה יכש תביתכ ןירעשתרפ׳ס ידי בתכב יאדל
 ^ הביתכ:יבלע דבלמ הטישל הטיש ןיב רדא ךירצ ןיי־לעו
 ^•לילתחזכ הזל׳ המלעכ הז ןיטישה יכשכ ךל יכש ליהי'אש ידכ

 ד5>*הנ1נךסח עגי אלש1ייה
 ך1-לשעיבהל ןותחתה ךל לש
 ידדכ4\ןיכמיזאהד לילעה
 רנליל׳ /טישד ך ידדה ידהב

 •'?> ירל׳־חתה הטיפד דחל)
 . ;יסינשלבסק אתלא

 ? /'ןי/תל|דא יכש ןיידא
 ןניילעד ךסלשמ ןיטישה

 /]^עמל ריאי הכלתחתל
 ליבשכ הניילע הט'שזי

 " ►ל יואו ןמלעהךל לש דזיצ
 >יה ךל ל ־בשכ הינשה ןח

 הז דל דל :
 דמלי ^נצש־ימיל אהתש אקילד
 ת שייפדכ אלא ך דגנכ ךל
 הטמל הלל הנליצעב הלע׳-יצ
 ןיודא השלשל י הבלתחתכ
 € זכל ייד ן טישה ינש ןיבד

 £א ןזלא/יג ליכיש דחא רדאב
 £ דמלה שאר קיחרהל ידי
 ם ך לגר דנמ ח הכלתחתד
 י:ש דצ ןב ךידב *. הנמלעה
 הלעמל תא יכה אכיא ןייילא
 הטתל דמל דצל דמצ ליבשכ
 בר רמא :ךלמדךליבשכ
 אלא׳ישפד ןימיש יכש לכש אל
 ^ םידעה ןיב קיחרה ןכסא
 אתיסא ארקנה סליק) םילעה ןיב אלה סא לבא : רטשל
 .יתכש רטש ןוגכ יב בלתנה להלכמייקל להלכר&יאל סס לע
 קטיש יכשמ רתיי קיחרה לציפח א/ל רשא ונייהד קפנה לב
 י אטזיטח ןיד תיב תסי לידב לשטשטתב ליזא)קיסחדכ רשכ
 היל טייטמד ינשתל : יטס לש לרקיעא תצא ימיתח אל
 .סח1כא ףויז םלש לב ביתכל צלכי ןיא)ןידב לכלכלמ רתללכ

 ל)ספ ט>אייט אלב קלח סיטיש ינש לב שד לנדרכצ קפנה אב
 אצליחיתת אט> טא : םימכח ןלקיתנ השענ חלש אזה
 תליאשא אתש ןכיש יח ןיטינכ ןכירתאדכ רטש ^0 לרקיעא

 רטס לש לרקיעא חנל לחמת רטספ בתכש םילש
 וילכ אטליטח לכיכפב ןידיעימ ךכ יתכ אכה
 אכיד יכ ינשמל :רטפה לעבכ לדשחי אלש ידכ קחחנל
 כיתחל ןידנמ לכה םידע לבא סיקחל ןכרד ןיא אטליטא
 אלגליד שזחיכל : אטמטא םתחימצ יתאל ן׳ראה ימע לציפאל
 אלה בתכל אטמטל היל קיתמל ירמגל ןוילעה רטשל היל זיינ
 אלה אפק לטש בר רמאד קחמה לע ן עייזת וידעל לתאללהז
 קלצח׳לקה לעי ידע למתח סח יצ המד רשכ קחמה לע וידעל
 ןלילעה סגל ןהידי תיתח (יריכמ לנאל׳יאיה״לקס^קה לע וא
 יבגל לב ןימתלח ידעהש לקמ למכ תחא םעפ אצא קחמנ אל
 הלעמלש םידע ידי ןיייכמ לכא ןיאש יפ לע ףא אתארשא
 ןתלדע תמייקתמש לירתאש אתרשא לע ךל!לסכ קתמה צע0

 אחינה :םידע ףידצל אטל־טה קזחמל צ;כי ןכניהל
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 קר* ש0* טג
 ןלויויה לע יידעז אלהד אהל הל יצתמד אגהכ ברל אקיכ$
 קשקית אלו ליקפ יה כרל7 רמימל אכיא לאלתשד הימשמ
 שיש תורטשה לככ אישק ךהו׳לכ ימליבט בלצ אלא :ברל
 ןיטיש ינש אכילד אכיה ןליפאו תישקהל ליכי קפנה

 אתישא רטשל םידע ןיבאימ
 0 רטש לכ <ןי דצ ל לב יירה*

 !£־

 ףידצ לטיילקנ
 כיתכלל םידעה םע ןוילעה

 הצריש המ קקמה לע סתקלו
 יכ לכ בר רבסק ןכיהמו :
 שיש טש לכ ר/דצכ אכלועאה י
 £ לע לידעל אלהל קפנה 13
 אתרשאא ןכיכהס אל קקג^ר
 ידי רכ הב אלא םייקתת א))צי
 ( קחמה לע סיבלתכה םידע
 תא*יטיש ינש קיקרה ךנ4יקצ
 הלעמלמ םידע ה ןק אתרפאה
 אתרשאאיכתסל רשכ לט(9׳
 תדעו איה יביתכ אל אהד
 יאה יכ אמיכד קקמה לע
 ןיד תיבל ןיחייקמ ןיא אנללג
 אלא ימיתת אל אטליטא

 <י רשכ ךכליה רטשה רקיעא
 ןכחלי׳ר) :אתרסאהל רטשה
 <י תא קיחרה לנש אל רמלא
 :'לשכ ןיטיש יגש ׳לעישכ'ידעה

 אלא

 ונר (3ח וחחכ #בנ ־ יו^ע
 השק היל רמאק לחומ&ד הימשמ א;הכ ברל אחיכה
 םיילבק רטש לכ ןכ סא אחיכ יח הידידלד
 ב לתכ להש ןליכל יאה ילוכ השק אל אהד רחלל שיל לנקקמי
 לכא תייתיאה םירכינ ויהי אלש וקחמל לכמ אל הלקתמ
 1 רכינ יניא אטייסל קקמ
 הגריס למכ ביתכי)הגקחמיל
 םאל ירפ ךימסכדבג לע ןאל
 יפ לע ףא חלמל רזוח רחאת
 ךירפ תמחה יפל קיחמ היהש

 :׳תכל טייט ןיב קילדי ןיאד
 ביתכיש ל ספ ימנ חא המיס
 9 הטישכ גידעל אלה

 ןיחייקמ אתרשאהל תחא
 4. יכיק יכ רחאת סאל
 תחא הטישב )ידעי איה אפה רטפ ןנילספד

 ו־־דיפשפ ה4 ינתבד י^גהכ כר*ד אחיגה
 ינחפד יסויגמ ברל אלא ריפש לאוסשד
 רבה^ רסיפל אביא יאפ ברר חימשמ הל
 ןמ וירוהל ןיפייקפ ןיא הינווג יאה יכ לכ
 יברו ובש םיר^ה ןפ אלא ובש אתרשאה
 אלא וגש אל רפא ןגחוי

 *׳•׳1׳ י'׳*' י •׳י ׳ ״ 'י- .
 לסכימל ןלהלהיחנאכה תמא הטיש בתכה ןמ ןתמיתח קיחרהל םידע ךרדש םלשמ

 סדעה .מ תק^ הט ם סי׳ליקרמ ןיד תיכש םישמ תחא הט שכ לידעל אלה אבה רטס
 ןיד תיב לבא התמיתח ךימסל יקייד אל ידהסד רתיל סל הטיש התלאכ ףייזל לוכיו
 לידעל׳להרטש הכ ביתכל ליכ־ם ליספתחא הטיש לקיקרהשכל םידעל ךימס דלתסי יקייד

 ליכיש תייטסהתיא ןנילטבדינהל אכרלאד אתשה םימייקמ אקרשאהל תחא הטישכ
 םידעה למתמי איס׳גיצנ ןהל שיש תלכגתכי תירטש התואכ רהזיל ןירג ןכ סאל להניפייזל
 רטש ייה) הגריס היי םידעה ךילאכס ןויליגכ ביתכמ ףוייז ידיל אבל ליכיש הז לגא הז
 אתסהד הז תחת הז למתחי אלא רטשה לכ ךותחי) רשכל תתא הטישב וידעל אלה אבה
 ינליפי ב״ק סיתחה ינולפ ינא דעה ינפל רטס ןיילמ ביתכיס םישח יאד שקימל אכיל
 איטסל ןגילסכאצ אה סלשח תחא הטישכ לדי בתככ הללהל אלה אבה רטש דהי הנמ
 ומנע לע ביתכל)*ףייזל ליכ ׳ם סיקמב םתח אוהשכ היספנא דיפפאד אלה^דעה להיאד
 ללכי׳תעפ הז לגא הז ןימתיח ןהל םהינפל קלח שישכ אלא רטשה לזאפל ןיאל ונריש המ
 ןמליג ןיא סא יחנ ןכל לישפנאליספאד אלה והכיאד אל ומנע םישח לכא םירתאלו איצלהל סידעיכסשיס רטפתישע}
 לניגח יחניא הז תחת הזיאלא שריפש אחעט איהה םיסמ םהינפל קלח שיש ןניכ הז לגא הז הט שףיסכ ומתחי אל רטשב
 י־אמייתכ יגחד יפ לע ףא רטש לס הטיש שארכ הז לכא הז ןימיתח םידעהו רטשה שארכ הפירח ןויליג שיוליפאד רמימצ
 היה ךיתח היה סאל יבתיחנ לוכי וניחש רטשה ךרינ אוהש ק'חב ףייזל ליכ שכ אלא רטס ןכיצספ אלד ןויליג םארכ יעכו
 םג0ופ!סב רסיק׳יכ רטשה רחא אולש קלח ןוגכו םידעל וניב אתר&א? ינפל לא םידעה ינפל ןימיש ינש ןוגכ ליסכ רטשה
 היהסאס רטנה ךרוכ ןיאש קלחכ לבא ׳יכ יעכד יאת ףייז אמליד םוחינל ליעל ךירע ךכלו אתרשא םישמ רטשל ןייכ איש
 סיחעפ בור סגל ןליכיגגשקלח ןוגכ ךכב ליספ רמסה ן ה הצריש המ לכ ףייזל ליכיש הנ לע ףא ליספ רטשה היה אצ ךתח:
 רטשה ךרוכ ;יאש ןייכ םילכ ךכב ןיא יאדל אלא סהמפל ןיטיס ינש קלח ןיחיצהל הז תחת הז תביתככ ןימתית סיניבשלשש
 יגח לחינהי הז לנא הז הטיש ףיסב רטשכ לחתק סא והימ הלע הז ן׳לויתב ןינרלתיי (המ שי הכסמכ )שקהש תייסלק סגל
 קצק׳ירמאד ליספ רטסה היהי ךתחכ היה סאש רטשה ךרוכ אלהו קלח לתלאב ףייזל םילוכיש יפל לוספ סה גפל קנח הטיש
 ןייכ הינפל קלח תינהנ סילטי ס דעה םהינפל רטשה הז הסעי וכתח אוהל לילעי סימלתח םידעה ילא ייהש בותכ רטשב היה

 הכותק׳יפאש ס דעה ינפלש הטיש יגח הת>א ימשה ך־ לג וניא הז ת'אל הז תחת הז סיתחל והל היה אל רטשה ךריכ וניאש
 רחא טס ביתכל לוכי היה הולמהפ םידעה ינפל קלח ק כהו ורמס שעש׳טלס הלצה היה כ״אש רטשה היה םסש שיקנ לכל ןיא
 בשחס יפל םידעה ינפל הברה קלח הילה חינהל רחא רטס היה ךתח לתיאכש שיחל לכל שי אמש רמלצ שיו הז ךיתחל] ךכ
 םהל שיל אלה רטשה ךרוכ םלקמ לכמלפיסכשיש ךתחכ רכיכ היהי)לפייז׳ דלי הזךלתחיל רחא רטש הלצמה לב בלתכיסאש
 לליפאש רטסה ךרלכ ןיאש רמול שי םלקמ לכמל םהינפל קלח ן קיכחל הטיש ףוסכ ןיחתלח סא הז תחת הז םלתתל םידעל
 הללתהי וילע םימותח םידעה וליאש רטשה םש היה אמש שיחיכ אלל רשכ רטשה אהי הכיתח קלח הטיש יגח התלא היהת
 רטסה ךלתחל הללמה לכליס םילעה ןמ הלעמל ק1ח חינהש ךכ לכ הטלס היה אצ הולהש יפל סיחל ןיא הזל רטשה ה ז בתכ
 לפלייז רכינ אהי אלו יעבד יאמ סס בלתכיל םידעה דגנכ סא יכ קצח ראשי אל הז רטשל הלסכ הלעמלש קלחה לכ סגל הזק

 זכל ןיא ךל ליכסכ ןהכ ףייזל לוכיס םהינפל הטישה יגח ןיקיכמש יפ לע ףא הז לכא הז םותחל םילוכיו רטשה ךילג ןיא ךכלו
 למכ ספ סת יכטרי שריפדכסולכ שוחל ןיאש ךכב רטשה לספכ אל ךיתח היה סחש רטסה ךרי־ג יניאש ןמכ רטשה״לזספל
 תחת הז לתתאיס ךכ לכי הטיס עצמאב לא הז לגא הז וליפא אתליגחד אסירא לא סיתחל ןיכירג םידעהש הליתת 'שריפס
 !יטיש ינש קיחל ס׳מלתחס סיכיכשלשה ליבשב רטשה ללספכ אצ סתהד ללכ )לאכ ךייש ןיחש םיביכשלשכ סעט ןתיל שיל מ
 י אפוג :ללכ רטשל םיכייש םניאל םידעה ןס וניאש
 ומ 4? , 3 גוס

 ו
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 *רזוג אבכ קר3 ומש* סג

 רשכ קחמל לע וידעל אלה אכה רטס כר רמא אפיג
 לע אנה היה ורקיעמ אמש שוקיבל רמאת סאל
 יאמ בתכל רטשה לכ קחמל ללשפד קקמה לע ידעל ריינה
 סאש שקימל אכיל אהל רמלל שיל קקמה לע ילהל יעבד

 ריינה לע אלה הלה ארקיעמ
 ןיב דיכ הלה קקמה לע לידעל
 ילהס אכקנא אדהסל אדהס
 א רטשל אקתמה לע ימיתוי

 םכירע ןיכ 1לכ^ בתכ1)םידעה ןיכ אלא
 לוספ תחא חטיש וליפא אתישאל

 יאליעל זייג טלד אהרשאל םידע ןיב אגש
 יטש'בסקו תחא הטישכ וידעל אוה בתכו
 יכה יא רשב תחא הטישב וירעו אוה אבה
 .־־ריד ז>יג ^■*םלח יסג בת־רכל םדע ןיכ

 אק ידהס ימיתחו יעבר יאמ תבו יאליעל

 וליפא אתיסאל םידעה ץכ לכא רטשל םידעה ןיכ אלא
 סרד אמעט שרפמל טייטקד בג לע ףא)לושפ תקא הטיש

 םידעה סנל תקא הטישב לללכ ב)תכש רטס רכסקד ןנקני
 כתכיל ןלילעה קא ךיתקל ליכי!רשכ הטיש התלאכ ןימלתק
 הטיש תלאכ ללספ ידעל רטס
 םמייסל תלסאא ךומסכ לכאל

 ו^זיאהמישכ ללוס רטשה סאל
 *׳ ע!/תת7רחא הטישכ סידעהל

 למעמ ייניעב הארנל
 *ד^יחא הטישב יידעל אלה
 )ךג ר*ום ןיכ ןכברגילפ אלד

 ןטק אהיש ןטק רטשל
 /)/כ סא לבא לידגה ןמ רתיי

 קערשפ וידעל תחא הטישב
 ו*מעט )כייהל ליספ תרחא

 ק>י׳>0 קיקרה ליעל ןכירמאד י י
 \ ^ ןכיקסתדכ אתעטל רשכ םידעל רטש ןיב קלק תחא

 ל^הד׳כיה רשכ רמיח התא סאי הכירקא הטישמ ןידמל
 קי)תינד שקימל אכי| תרחא הטישב יידעו תקא הטישכ
 ידהב ימתחל יעכד יאמ קלק הטיש איההכ בתכי יאל על

 ינשמל .סידעהל רטשה וידעל אוה

 { ךומסכ םלפמדכ ארייכא
 € לטש לל רסמש שלחל ןיאו

 אמש רמאת סאל בע לוספ
 רטשה לכל ידהס כקכא קחמ
 בתכו סידעה ןח רכ הלעמלש
 אלד רתיל שד יעכדיאמ
 קקמה לע יידעו אלה סירשכמ
 דעל דע ןיכ קמל ןיאשכ אלא

 אמש שיקל ןיאי שריפ סכירל ידהס אנקנא כיתכל ילכ
 קחמה לע בקכ היה ארקיעמד ןויכ ידהס אנקכא קיחחי
 ביתכש רטש הי סיחעפ יכ0 קחמנ היל היה לכקקמי סא!
 רכינ היהיו תחא סעפ קקמכ היל היה וקחמש ליטה לע
 םימעפ ינש קחמנל תחא סעפ קחמנ המיד וניאד ןייזק
 קחמנ הזיא רכינ זא קחמה לע בתיכשכ ונייהד יל הקלנו

 ןימסכ חכימ ןכי רכינ וניא יתיא םולכ וילע בותכ ןיאש אדירג קוחמ ריינה לביי ס־תעפ ינש קחייכ הזיא) תחא סעע
 םימעפ ינש קחמנ ידיאו ידיא היל הוהי היל קיחמ רדהי היל קיחמו סידע סיקמא אתייד היל ידש אמליד סיחטל ךירפד

 ינש ,לחמ םימיתחמ הילמהש סוקחל תתא סעפ קוקח וארי םותחל ונריש העשב א־ה ךירפ יאמו רטשה ןכ ילחא קיחמישכ
 אלד רכינ וניא סידעלד רמיתל ינייד איה ה״אר יאל יאה יהימ שבי אהד ביתכ אהיש דע רכיכ ןיא יאדו אלא סימעת

 0 ינש קחמנש ןיד תיכ יהיארי ידהס אכקנא קיתמ יא ךכלו יקייד קל תיכד רכינ ןיד תיב ינפל אכה רטש לכא ןכיקייל
 אכקנא כתכמ אכיה קנית םביל ירכדלד יכרל השק יהימ הבילכ תחא םעפ סא יכ קתמנ אל םידעה תמיתחי סימעע
 רטש היהי ריינה לע איהש רטשה סני יכקחמי ריינה לע ידהס אנקכא בתככד אכיה אלא םידעה ומכ קקמה לע ילהס
 דעצ דע ןיב קקמשכ אלא רשכ ייה אל קחמה לע וידעי ריינה־לע איה אחית יכי רשכ יאמאו קקמה לע וידעו אוה אכה
 טשע אל יאדיד יתיי רישכהל דאר הז הברדא אל ריינה לע ידהש אנקנא יבתכ יא לכא ידהס אכקנא יכתכיש םוקמב
 ףיייז 'חחכל ידהס אנקנא יב ביתכ היה רמס שוחל שיש אדהסל אדהס ןיב חיירה קחמכי רטשה קחמנשכ לבא ףזייז סיס
 קישידי אלל רמול שיל קחמה לע ביתכ ןיכ ביטה למ ,ידהש אנקנא בתכ ןיכ קוליח ןחכשא אצ סני רתוי לוספל יואר זא
 ןיוחפכ מיתחדנככ רמ דההזבקבתיכ ןיא אמתסמו ידהשלידהס ן ב םייתניב חמי שי ק סאש יללש אנקנא קחמ אתס
 סטישב הביתכ ח׳יניד לסיפ דעל דע ןיכ ןיסיש ינש ןכ רטשה תא ןילסיפ בתכל םידעה ןיב ןיט־ם טשש וחכנ ן טיש יכשמ

 יקיפא ןיכעלד םליבשב םיתחיש ריייל ןיאו ןיממ אטיהל ןיפרטנמ תירטס טשכ םילע ינשש ןמקל עמשמ ןכי דעה ינפכ
 דחב הז לכא הז סי״ותח םידעהש אכיה ידהס אנקכא קחמ אמש סיחל שי ןכיהו העובשב אלא ןמיה" אלל דישק אנוממ
 לע ־דעו ריינה לע 'דהס יכתכאד תיליגר ןיא הזבו םייתניב ריינכ ידהש ינחנאי הע שה ף סב הזז הטישה שארכ הז הטיס
 זימלו׳חאת סאז וידו ריטה לע ומתחי קחמה לע סיתיתח סהו ריינה לע ידהס אכקנא כ>תכל הז תיטס ישעי המלו קקמה

 !כ יבתכ אל סא רשכ אהי אל קקמה לע טשה*׳ יידעשכי ידהס אנקכא אלכ רשכ קחמה לע וידעו ריינה לע ארטש ונקת אל
 יע י/ו לקתמו ריינה לע רטשה היה הליחתמש שחימל אכיל אתסהד אקחחא הביתכ ארטשו אקקמא יביתכ ידהס אנקנא
 שיו ףיי ז יכ השעכ אל ןיידעש ותיאכח ףיייז השענש היב שקימל אכיאד יושע רטסהשכ הנקת תישעל םהל היה רתייס
 ריינה לע אוה לכת סקקמו השעמה ןהכ ןויכ אלש תייטס ישפוט המכ רפוסל שיש יפט חיכש קחמה לע וידעי אנה רמול
 םי תמש םכי ר שריפ לע השקהש המ ריפס אנרתימ אתשה)ידהס אכחנא ינקת ךכלו יאה ילט חיכש אל קחמה לע וידעו
 וכ השענש שזיימלאכיאד קקמה לע ביתכשמ רתיי ףיייז סוס וכ השענ אלש ריינה לע ביתכשכ ידהס אנקנא רישכהל ינל
 ריינה לע לכה היהיו ריטה לע ומתסי הברדא אלא חיכס אל ריינה לע ידהס אנחנאד ריפש הז םעט ןתיל שי התעש ףלייז
 סיתכטס קמל אכיאד לוספ דעצ דע ןיב קיחמ חניר שי סאש קקמה לע וידעו אוה אכה רטשב שריפש סבשר,יפל השקו
 ןיכ ריינ שישכ ונייה דעל דע ץכ אנקנא יכת-יד רמאקד אה ןכ סא וקחמו ריינה לע בותכ היה רטשהו ידהש אנקנא לב
 ןכב ידי ילהס אנק9א רלעיש הזס הז םידעה וקיחל ל ידהש אנקנא לכתכי החל דעל דע ןיכ קיחמ רככ סאש דעל דע
 אנתכא ךירכמ וניאש רמנל הארנ וניא הזל דעצ דע ןיכ חויל שיש ןייכ עדכ לוספ אהי קקמה לע לכה היהי)קיקמי סאש
 קחמה לע ובתכי ריינה יקינהש ךמסע ינטפושב ןכ סח דועו שרפל אדימלתל היל הוהד דעל דע ןיכ רייכ שישכ אלא ידהס

 וכירננ אצ סאש וניא הזו וידו קלק וחיני ידהש אנחכא לכתכי המל־דעל דע ןיכ קקמ שישכ׳לשקהל ןיאש רמיחצ ביא והריו
 שוק נל :ייתניכ וקב לניאס ןייכ ירטקמ יתמיתח ׳יתלא)לנחטא התל ללמאי יכ ושיחי אלל הזל הז ןיכ לקיני אל׳גקכל



 זנר ^?^וזמ־־ יז־זיכ יזמ ירישע קרפ טועפ טג
1 

 .$יעל ׳שריע סידע סיקמא אתייד ידש אמליל שיוליכו ?חא הטישב ונינפל אבה רטש ןכתוי יכר רכס^ ינשייי
 מקןלכ0 שריפש םביר שריפל היחמ יעליאל יא סוסמ אחעס׳שירפדכ לוספ היתחת תרקא הטיסצ סילעי
 1. ידש יל השח אתשה וילע בותכ ןיאש רכיב םימעפ יכס ונייל אעלידו :ליעל ״רמאדכ הנייחא ?טישמ ןידמל ןיאל

 אנקכא׳ותכל רדהו היל קוקמילו הביתנל םילע ןיכ את>יל יאמ קלח הטיש איההכ בתכו יאליעל היל זיינד אכיא ךה
 קלח ןל אמליל)יחיתחי יעכל
 ףייזו׳ידעלרמפ ןיב התי־הפ
 הלעמלמ רטשה תא ךתחו לב *
 יאהב ביתכ אחליד שיתינו
 *ב ןיכ ונרשכיהש קלח הט'0
 לכ היב ביתכו םידעל רטשה
 ידהס ימב םותחו יעכד יאמ1

 רטס אצמנו הסיש איההב
 תחא הטישכ וידעו אוה אכה
 הטיש לס'טמלש ׳ידעהו רשכו
 *ב לע היתפסול רמוא איהה
 רכדה תא םסרפל םינושארה
 יאה יכ לכ יכשמו ג רת^
 איצוישכ רמולכ 'וכ אנמו
 וידעו אנה אכה רטס ונינפל

 ןלחת וע לכ שיו תחא הט שב
 4 ןיא םדחא םידע התיא

 םידעה ןמ אלא ותיא ןיחייקח
 תחא הטישכ ומע םימותחה
 אוה זומ אלה ז רמאת סאו :
 ימתח/ידו רטשה תא קחומו
 ןימי/יח׳מוד ןיא ינשמו :ידה□
 0 קחמה לע סיתחש םידעה

 תכיתכל תחא סעפ קחמנש
 יתס׳תמנ לע הכותכה רטשה

 : אוה רכינ אהיו םימעפ
 רטשה לעכ ידס 'ולליד סיחינו
 תמיתח םיקמכ ףלקכ אתויד

 וקחמו ומתחש םדוק םידעה
 וקקחו ףלקה לכ לע׳תכי זח>
 0 ףלקכ םידעה ומתחו ולוכ
 רטשהו םימעפ ינש קקמצש
 תחא םעפ קחמה לע בתכנ
 בותכל ידכ קיל׳יחמ רדה יכו
 ינש קחמנ היל היה ףויד וילע
 </ םיקה קחמנ ומכ סיחעע

 תהה-י* חמישב אוה אכה רמש רכס אק
 יצח אל את0הד'ובז ידהס

 קחמנ אהיש יפל היל קיחמ
 לבא רכינ אהיו םימעל י:0
 רכיכ וניאש אחינ יכ ר ס דיפל
 םולכ וילע כותכ ןיאש ןויכ
 4, ינשמ הניח אפידע והימו

 ןיכ דיכע יצמ אמויד אלכד
 הייהשיל י• אדהסל אדהס

 ומכד היל קיסיג אלד ןאמ
 יכס ןכ קחמכל החוד וניא ןכ

 אעסק :,נ ןכ קקחצל ס מי

 יצלח שוחילו ירוטפ תרחא תטישכ ומעז
 אגא רפאו תחא הטישב וירעו אוה בחכ
 ׳כ 4כ רנסק ידבער או<—ו״ירעכתטריר

 קירעה ןפ וחוא ןיב״קמ ןיא אנווג יאה
 אפוג הילעפמש םירעה ןס אלא חטבלש

 קחמה לע וירעו אוה אבה רטש בר רפא
 וניא קחוכו רזוחו קהוכ רפאה םאו רשב
 יגש קחסג^י ז־וחא םעפ קחמנ ז־רפו1

 חיל קיחמו ארקיעמ םדע סוקסא אתויר ירש אפליר שוחילו םימעפ
 רכא׳יפעפיהש קחבג יריאו יריא היל הת יאהל היל קיחמ דרה יבר
 םהינפכ חסנ ןכ םא א יא קחפח לע ןיפחוח ידעה ןיא בי ־יבסק ייבא

 חיל קיחכ אפלר שוחינו רשכ קחפה לע וירעו ריינה לע את יכיחפ
 סזנחנא יכה ׳בהבר ק,דכה לע וידעו א ה היל יוהו יעבר יאפ ביתכו
 י>4 אכיה יבו־רבר תריינ לע בחב ארטשו אקחמ לע אנגמחח ירהס
 >.-יי8 ארהסל ארתס ןיב יכתכר היל קיחמ יאליע יא היל זיינתחתלס

 > אבא לוספ ריינה לע וירעו קחמה לע אוה אפיס אמיא יבה
 ארטשי הר״נ לע אננכיתח ירהס אנחנא יבה ובתכנ יסנ אבה לוספ
 קחפנ 'םור וניא תרפא אה קחומו רזוח קחומ תרפא יאפ אקחמ לע
 אלחכא ירהס יסיתחר אכיה ילימינח םיטעפ ינש קחמנל תחא םעפ
 אה יינב יתילו עירי אל רייגא אלא אקחטא חהס ימתח אלר אכיה
 אהר אקחפל אהלינמ אהר אקחמ ימד אל יסרילו קוחפילו יתירחא
 רפא ימדילו תפילו אניר יבבירהסד ארי חומתחל הלבקלו אחליגכ

 ז־רייהשילו פיב> ינש ןב קחכנל וכוי ןכ קחמנ המור וניא איעשוה בר
 לאילמנ ןב אנינח יבר :ןיעוט ןיד תיבל ןניש״ח הימרי יבר רמא
 אלהו לאירסג ןכ אנינח יבר ירבדל יבר בישה ;ובו רשוקמ רסוא

 ״, םימעפ ינש םידעה תמיתח
 סא רשכ קחמה לע וידע :עיותחי אל ןוילעה ןמ הקיחמב הנושמ ןתמיתח םוקמ וארי םאו םהינפכ קחמנ ןכ סא אלא

 רוע׳חח אתשה ופייזו רטשה תא קחמ אמש לוספ׳וכ קחמה לע אוה :רתא סזק״כ םדי בתכ היהש וא ותמיתחל ןיריכמ
 ריכהל לוכי הז לצא הז דחא רטשכ םיקחמ ינימ ינש שיש ןויכ קחמה לע ידהס ימתחד אכיה יליח יכה ינשמו :ף יזחו קקזח!
 ןהיילי ת״יתח לכקכו :ךכ לכ רכיכ וניא כע ףלק לש קחמו קד הזו בע הז אתליגמ אהד אקקמל :ורינחח רתוי קקמכיח
 סייעס תיא הייחדיע אפוג אתליגמ איההכ בותכנו קזקחכ ןכ רחאו וידע לס תודע רטשה לעכ דיספי אלש אכיד יכב
 ליסכ יטש רישכהל ותיהסהלוא ןכ יכ קדקדל ועדי אלו ןיעיט ןיד תיכל ןישסית היחרייכר רמא • יקסלי והכ ןנדכיגד
 הימרי יבר ןניסרגנ הייהשנו ןכיסיג אלד תיאו ריינה לע *ידיעז קחמה לעש רטס לכ והורטפי היחליחל והוקסה ןכייכ
 יכר ביסה •־ ןכ הימרי בר ןרית איעשוה בר ץורית םוקמו קוחמלו תמידל ךל ןינתמ ןיאו ןיעוט ןיד תיבל ןנישייח רענא

 אלהו : ט>שע ותושעל לוכו רשוקמ רמאש לאילמג ןכ תניצק יפל רבדל



 *ורחב *סכ ח^ע קרפ *עס

 ,ק!תיקלה ידקפמו שחיפי^כימ תפיזיאד א;ה ז•
 תפכיא אל הילד ד ספ סי&מ לבא ןידכ א;0
 € ארטס יאהב הילשכ קיש־תכא דישפאל איה ימיאל (.

 םישמ ארטשל :ספימל ןל *מ;ד ס'ידע יכנ 'יעל םריפ־׳כ
 ןת;ע <-י־/^׳ ."ע זי :כ>־0 ןמגע םידעה לע סזל לכ;ש

 4. ןדי בתכ םהילע אדיהל
 יה ישפכא ידפפאד נה:אד
 4נ ןהל ןיאד רחלשי־ז־ביא
 בתכד ןמכ תיתיקלצ דספה
 'יפאי תיירחא אלה רטשה הז
 1ז הילד אדיספ קישי ת יכה
 הי ה אהיש לספה הז קאפ
 ןרכמ אלי ךכ לכ רהזיל עדגי
 : ןייר ידיל איבס היתעדא
 י4יל הארנ יכילפ ;*:שב
 יאל ןכראיאהד
 ׳יל שמש׳כיממ אלא ןלמ ינייה
 ןזאי':שדתאציתלרשחית;א
 ךירפד ינייהו זימליע הכנחמ
 ףאו היכלתאי הירבע את ליל
 ךרד ןכ ךלמ היל ירקד גג לע
 € הבןלמ ןישל הירש תירקל
 לייכלממ ןנקיי יבררתאדכ
 ןכרא יא לבא ךלמ הכר ןלת
 )הירייעיש׳רד יניא יל מ דייה

 תתא אכיה :יתיכלממ
 ןושלב תאלכ איה ,גימ ןמל
 השקי אכיה תויאל }יריק ינימ
 סאד ' ןל עמשת אק יאמד
 תיריזנ י;ש ריזנ ינירה רמא
 אה תיריזנ ינש בייק איה ל
 המי ירפע ן !של יל המ 'טישפ

 שיי זעל ןישל המ ינייי ןישל יל
 יקמ עדיי וניא סאד רמזל
 ינירה׳מאי ןמירטןוגידןישל
 עמשמ סא ןיגירט ןמ ד ריזג
 םיתש ןמיד תכ שדקה ןישלפ
 אהי םק/זשל ייהיאהד יכ
 סימכק ןישל ייהל ןל עמשמק
 ש יתש ןמיד רמאיםאכי,ת>
 ןנירמא "נימ יאה יכז תיריזנ
 אוייספ יריזנ רדנ יכירה׳דנכ

 לס ועז ילאד רשוקמ לש ונמזכ טישפ לש ונמז ןיא אלהו
 ול ןיגנמ ןיא ךלמה דמעש הנישאר הנשכ בתכנ םא טישפ
 הנס ןלמ םוי רשוקמ לכא םיתש יל ןרימ םיתש הנש אצא
 !ימידקמ רמילכ שלש יל ןדימ םיתש םיתש רטשכ ןיכתט
 החיא? גהנמ ירהש הכש יל
 סבש ךלמל םידקהל ןמקלדכ
 ןישיע ייה ךלמהדיככל אתשי
 ותיכצתכ קיזתה רככ רמולכ

 \ ינקית סיחכקי םינש ,תש
 המיאה גהנמכ׳שיקמב ביתכל
 תירמיקי ברה׳יקיליק תל ידכ
 'ינהנה תנקת םישמ רשיקחכ
 ם ליעל ןנילמאדכ ןינדפקה
 ןהיתישנ׳רגלחינ ׳הי אלש ידכ
 היצ ף זי אמליד ןנישקמז ;
 אתש הילןיסנמד רשלקמב
 היל'תאז יתנש ךיתב היערפי
 היל ביתכי ארטש יל סכריא
 וגישפ יל ינשמ יפה רתכ)בוס
 ךל תיבתכד לתב היל רמחו

 הינימ פתי1 תלדה רכזש יאה
 יתכ וכמזד תפימ יצש רטשי
 קאןניקרכי : רכישה ןמז
 ערפ אל םלועלו רכזש ןיכתיכ
 הירמש היל ע רקד דע היל
 ןיקיפכ ןמקל איה א/יניצפי

 *קכימו *.רנישהתכיתככ
 לס ונמז רמאד רשוקמכ יכל
 אהי : הז לש ינמזכ אל הז
 הנשכ'רל ,ימקל את א ל איהה
 וב ביתכו ךלת לש-הכישאר
 הז׳נה יתיאמ'ל רמאי ם תס

 : סכמ ס ש ןי.יז :
 * ןיקת ןככרד'יכ גהנמ ךכ
 $ גהנמ אנה? יכ רסיקמב
 מ1שפ ןיב׳יקוק)תממ'ילפקל
 *קריפ׳ירכ ןרמאדכ רשיקמל
 ןיננזח תעמשד רתכ ינשתו :
 איהה *. אכדת יכרצ ביתגא
 היכ בתכ הגהל טישפ רעש
 דילפהיל ןכראיכילפ תנשכ
 התכ יב'תכ הנה אלייניצעמ ____
 תישילש יא ידשגא׳נישאר וא ךלמ ימיא לש יתוכלמל סדש םיתכמ ןישל ירמאד אפיאז יכה סייג ןושל ילמאדאביא
 ןמקלדכ קרא יל ןיריק הכישאר הנשבי ךלמ הו ןכרא 5 ןייע :יכ ריזנ ת;יהל
 תירעי ימבי ךירא אל יא ׳ירא יתכ איה ןקיתח התעש יפל
 ותירע׳יארל ינל הפיי האנ אל יזקיתל אכל ךירא אל אכלח
 יפלט אתש איההמי הז רטש בתכנ יתוכלמ לס הנושאר הנשכ יכ יתיכלמכ ןכרא למע יתמיא קזדכי :ותפרחי ךלמ 30
 תיקיקל ופרטי אצו ינולפמ ינילפ הנל הז םינש המכ ךלמ ךיראהש רתאל רמולכ יתיכצמכ ןירחד : תיחיקלצ תיכיח ילע3

 : ינצש זעל ןיסצל בירקי םינש ןישל ןינרט : שדתמ תיכלמל ןקיקמ ןיכרא יל ןיריק הפישאל הנש :אבהלי ןכימ אלא
 ךלמשכ בתכ כ רטשה אמש)ןיכראןזנרט יחנ ירקימ)שלשי טיתנש ףיסל הכילזלא רדהייתיכלמח הירבע היריבע אתלידו

 יכילה ןנבר יית :יהיליכעהש רקא יתיכלמל יהיריזחהש יפל היל ירק ןמיד ןכרא :ןושאר ןמזמ הבגי 'אמאי היינשכ
 סיי 'ישלשל תחא תיריזנ ונייה אניה ריזנ ינירה רמאי רזנ תיריזנ המכ שריפ אל סא רמז!כ תחא אניה רמוא סיכתזס ליזב
 ול ןיאש ןסכככ ילשעה לוגע תיכ :םזי םישש ריזנ היהי)םיתש ןיגיד יא סה ינלש זעל ןישל ילוכ ןמירמ ןמיד אניה סלו£
 הכ שיו אכגנקכ דיכעד ןוגי לט : תיניפ ינש יל שיתקא וריכי למע תחא דנמ םיתש תיניפ ןמיד :ת וז ןרק תניפ סיס

 אנמ :עפירמ ןיגירעט : תמיפ שמח 3ל שי ןיגיטנזפ :תוניפ שלש

 לש ונבול חז לש ונמו חמור וניא אלחו
 םיחש חגש ול ןינמ הנש ךלמ טושפ חז
 ןינמ ■־־רנש ךלמ רשוקמ םיתש ול ןינמ
 ןינפיזו שלש ול (ינוס שביתש שביתש ול
 יזוז 'יל ימרתיפו רשוקמכ יזוז הינימ ףיזיר
 יארטש יל בה 'יל'םאו ■־ויל ערפו יניכ ינינ
 יכו ארבת וויל ביתכו יל סכריא היל רפאו
 ינהייל רפאו טושפ היל ייושט הינמז יטמ
 ןיבז־רוכ ןיא רכס אק יאנט חפזיד אתשה
 אוהה אהו רשוקמכ יבר עיקב ימו רבוש
 יכר רמאו יברה היפקל אתאד רשוקמ
 ךב יברל ןינוז היל רפאו ,רז דחואמ רטע
 ול ןינומ !־ינש ךלמ וז המוא לש אנהנט
 תעפשר דהב שלש ןל ןינמ 'יהש םיהש
 חיכ בתכ הוחד ארטש אוהה ארבסןינוזמ
 קרני אנינח יכר רפא ןכרא ינולפ חנשכ
 ז־יזסלחו היתונכראב ןכרא דמע יתפיא
 ךב ז־יזיעשות בר רמא ז־ריתוכלמךיראר
 ןירוק חנושאר הנש וז המיא לש אגהגמ
 ז-זטלירו ןוניר ול ;ירוק ז־ריינש ןכרא ול
 הימרי ר רמא הימקוא רדהו הורבע ׳רוכע

 ןנבר ונח היל וארק ןוניר קרא אוהה
 ז־רחא ןיה רפא סובמוס אגיה ריזנ ינחה
 עברא ןונירטט שלש ןוגייט םיהש ןוניר

 ןוניר לוגע ו־־ייכ ןנבר ונח שפח ןוגיטינפ
 ןונירטט'יעננב םטמ וניא ;וניטניפ ןוגירט

 אגס םיעגנכ אפטפ



 (י■

** 

 חנר איתכ אנב ירישע קרפ טושפ שג ,׳י ש
 וכירחאדכ ותל׳פתכ רהרהמש ער אנה הליפת ןייע הלעמל ^ עכנדח אלא םיעגמ אמטמ ןיאד יצימ ינףאכמ
 *>ל באכ ידיל אב ותליפתב ןייעמה ןייכ רככ ירה תנייק כתכז תיכה ריקכ עגנה הנהנ רמנל לטמ\ יזה

 סדא לש ויתינ״ע םיריכזמה םירבד )לא םתה ןכירמאדצ תמא רין־י ולוכ ליגע תיב לכא עבממ ונייהנ עברא ןאכ
 הריבע רולרהד אימוד יוה אתשהו הליפת ןוייעו יוטנ ריק לאננח וכיכל שריפכו אתא היפוגל ריקה ן מ לפס והאןימל
 לבא הממ וניאש ערה ןישלו
 לוכיכ וניא החלו הארנ יניא רפוי-* הלעפר ןנבר ונתד >דימ יג.ר אנפ

 תוריק ריק רכא הפכל םיתש תוריק ריק
 אח אד שדקמ אוהה עברא (אב ירה סיתש
 היל רפא .רזנ ןמז ןיאל רפאו רר היפקל
 עלכוינ וירשק ןיכ אמש רד דל ןועמש ר
 רכא 'ושיב ינר היכ אזח רדה הייזחו היילפ
 ש^מייח הדוהי יכר היתכהכ אנא ואל היל
 ז־רזה ערה ןושלמ ךלכ יל רמא היתבהכ
 הורדיס קיספ אקו תדיפק ביתי הוה ןינטז
 בתכ רשוימ הככ יכר רסא םיליהת רפסב
 ה־ררלהי היז־רבתכ אנא ואל היל רמא הז
 ערה ושלפ ךלכ היל רמא היחנהכ אטייח
 אלא ערה ןושל אכיא סחה אמלשכ •*ה
 ברד םבושמ אבי?-* ערה ןושל יאכ אנה
 ס רועל ירפס ברר 'וחא ימיר בר יגחר ימיר

 והנוט ותפש וריכה לש ותבוטב ר2סי לא
 בר רמא סרכע בר רפא ותער יריל אב
 םוי לבכ ןהמ לצינ םדא ןיא תוריכע שלש
 ערה ןושלו ז־־דר&ת ןוייעו הריבע רוהרה
 םא ערה ןושל קכא א^לא רס ערה ןושל

 ער.—^ ןושלכ לבז-־יו תוירעכ טיעימו לזככ כ ר בר רפ^ הדוהי בר
 הנחבה גהגפכ לכה וא גבשר ערה ןושל קבא אלא רס ערה ןושלב
 רפאו טושפ יגיחנר ארתאכ ישא בר רמא הגירס ;הנמ .ריר תיל ק׳תו
 לאו רשוקמ יגיהנ אריפק רשוקמ חיל דנע לזאו טושפ יל דיכע היל
 יגיהנד ארהאב יגילפ יכ אדיפק טושפ היל רכע לזאו רשוקמ יל ריכע
 רכס רמ רשוקמ היל ריכע לזאו טושפ יל ריבע ל או רשוקמו טושפב
 םרו ןלעמש׳רו ג בשר ייכא רמא ול אוה םוקמ הארמ יפס רמו אדיפק
 ש׳ר ןרמאד אה גבשר ול אוה לקט הארמ היל ארינס והלוכ רזעלא

 .דשאה ןנתד א׳ר תשדוקמ וז ירה חבשל העמה םא רמוא ש׳ר ןנתד

 יי ׳יספ חא וקספ הל ולפיקו יגוירפ וקמס יטיג ל 1לבקתה רשאש שד, ^ ,נזלעל טמ

 ןירוט סאש רמולכ ול אוה םוקמ הארמ רמולכ הנידמה גהנמכ לכה רבס ןועמש ?ברו רו׳י־י.,- 1' . ? , * ג , ז " הילי״/דז״י״ז"3י'כ0'י"?חהנ'ד״הגהנמדגעא,ה^ק^נס^^• ""גל
 חננל העטה םא ־םהינמב הנידמה גה־חירהש היצ אחינ יעטיש-ק״כ-תני׳םח,"" ״ ^ ״?״*
 רמא אל ןהכ אזהייול ינאש שנמ לע ןיסחוי חנשכ לבח בהז לש אנמנו חסנ לש רנידב יל וז״״״נ1^ ים',ימ נ,,;מ,יי
 לסב הנרקמ םיקמ הארמ ונייה חבשל העטה אניעכ אל יאערכמ ברד אכאסמ רמימל איד ג^\יח,אה זייככ 1יס,דד,ב
 •ל י י* ־י" •־״־> ■*״׳*<״ !״ ״־ ־י !״!״ ־״!.

 םו־דקהיי ול ןיא׳גזיא ו כ א. ^כ ,
 תארי ומלועב אוה ץרכ
 ססה תארי ןה רמאנש 1שה

 תמאל ןירוק ינווי ןושלכ ןבס
 הביתכ םהירפסב אמשו אניה
 רובסכ ת ישיבכ היב אזת :
 ויה אל וכונרבו ובתכ איהש
 יפל 'ושפ אלא רשוקמ ןישוע
 היהש יפל ימניא וב סיעוטס
 יאדמ רתיי יירשק ןיבעלב.זי
 הדוהי :מ העט ומצע יברש
 ןושלמ ךלכ :ותש ןכ אטייח

 ליטהל ך/יה אציוצכ הזה׳רב
 ינא 'תול ךל היה ויצע המשא
 ערה ןישליאמ :ויתכתכ
 יבר לש וחבשב אלהו אכיא
 רתאשכ רביד אטייח הדוהי

 : היבתכ אטייח הדוהי
 61 ותיכג ידיל יתעל ידיל אב

 יריכזמ וחבשב ןיבוטש ךיתמ
 הלפק ןייע :ובש תינג סש
 ללפתהש רחאלש סרפמ שי
 ולכש הלקה ול׳צשיש ובלב ןד"

 עמשיו ויכרצ הלקה השעמ
 :ינווכב לצפתהש יפל ותלפת
 ירמאל ןמכ ערה ןושל קבא
 בול : ןיכרעב׳יכלפיב ארינ
 לע ידושח םדא יכב בור לזגב
 הריתהל ןירומש לזנ ןיעכ׳זגה
 תוירמ שיא בעל ןתמבו אשמב
 א ויק התו :וריכתל יל יוארה
 ימתב הידמד אנהכמהילתיל

 אב לאילמג ק ןיעמש ןבר סא
 0 רשיקמו טושפ ינידש רמול

 שי סא אמק אנתל ןישרועמה
 םכיד תוכשל יגהנש הנידמ

 הנידמה הנמכ לכה חא ןיכעב
 ^ : אהב הדומ יתנ ק ת אלהו
 לכ יגיהכד רתאב ייב א רחא

 גהנמ'חאב ייכא׳גרפל אתא

 םכיא׳דא ינב הכרה םוי לכב
 סכיאס ת1פת בי יתמ םיפצמ

 םתלפת וכניש ךכ לכ ינווכמ
 0 הלפת ןיייעד יברל האלנו
 61 סינווכמ םניאש ער אוהש

 ולאב ןנירמאדכ םתלפת
 םהיתירפ לבוא סדאש ילבד
 ןיא הזמ הליפת ןוייענ׳זכ
 סוש ןיאש םוי לכב ;ונינ םדא
 ט ותלפתב ןדבל ליכי םדא
 ימלשוריב רמא יכהו בטה
 אקנביט אנקזקמ יבר למח
 ערכ ידוחל יטמ יכד הישירל
 יגיהנד א רת אב : הימ לגמ
 טושפ יל'יבע יצ רחאנ טושפב

 סושמ׳משח רשוקמ היל דיבעו
 טושפ היל דיכע היל רחאד
 ליז אמתס היל רחא יא4בא
 לע ןא רשכ רשוקמ היע דיבע
 טושפב יגיהכד חרקאבד בג
 בג לע ןא רמא ןישודיקבו
 היל ד יבע ס יי יכ רמא חצ ד
 אסריגב אתיא יכהד אטיג
 טושפכ יגיהכד חרתאכ םתה

 רמא :רשוקמ היצ דיבעו



 ארתכ אבכ יריושעקרפ מ־יישפ שג 4^91י
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 ]ק״ גל) תחטלול (יול םיקמ הארמ רישכמ רזעילא יכר> עתשמ אכהיט דחא דעכ אלא הכרכנ אל ייכא למא
 ן־^ ר)י)י ^כ'■* (יפקת םא)םוקמ ןקגא לע )ליבשכ פ אס הפ לעכ דחא) בתככ דמח אקזל

 )י ףי^3דזי^ דע יכתוןיל אכי^ר אל ייפא רמא :הכרכ יכרד אבילא) ץפוטצמ גמנע] ינפכ לתח ט באכי םינש
 ( יא הפ לעכ דחא דע היל עיישמקד אכיה אלא ל)ספ ןיפרטנמ׳אילה רקא האוצה ומאד ןאמכ החרס ןכ ענוהי

 0 ןאצל ןכיענמשאצןיתייתמ יכש יפרטנמ חנ לתנ יתג יק
 רמו אדי־־ק רבס רמ רישכמ רזעילא יברו
 'יגה□ ׳ : 14 אוה םוקמ הארמ רכס

 (חש^? [יע4ס ןוגי^ר האס ןיזוז וב בוחב
 ןית4ת !וניאר האמ׳יזוו !ירשע אלא ו1ר ןיא
 ןוניי^ד !יזוז ףסב הנמ א4א ו4 ןיא ן1עלס
 ןוגיאר ןיע^רס ףכבייתשמ חוחפ !יא המגו
 !וניאד חוגוברר םיתשמ תוה£ו !יא קחמנו

 הלעמלמ וב והב םיתשפ וחפ !יא קחמנו
 םבניתאמ ה4עכ4מ םיתאמ הטמלמ הגמ
 ןוחחתתד רחא ךלוה לכה הנמ הטמלמ
 םבאש ןוילעה ח־־יא ןיבתוכ המל ןכ םא
 ןמ רמלי ןותחז״רה ןמ הוזייי* והוא קהפת
 כותכשישוקמ אמלשב טג :ןוילעה
 ךתעד אק״־ ס ךירטציא רוסנ םידע ינש וכ
 ימג *י^כה רשכ המלענו ליאוה אניטא
 טושפ ^לאלוספר !לעמשמאק רשב
 אל ייבא רמא אטישב רחא רע וב בותכש
 דחא רעו בתכברחאדעוליפאראברצנ
 דעו בתככ רחא רעברשכא רמימאהפכ

 אל היל רפא יאמ ייכאר אהו רמימאל ישא בר היל רבא חפ לע רחא
 ןיתיגת□ אישק אלא יל אריבס אל רמולכ יל עיבש

 דיעמ הפ לעבש לפה ז ה)נ
 רזעילא׳רכ ןל אמייק) םידע ינש שי ןתמיתח לע ירהש דחא דע אלא )ילע סתק אלשפ1יא רשכ ךנליה ?ןלמל היצ )רשי ש

 םוקמ סגשכ ןחכשא אלד׳וה איכסי דקא דע אלא רטש)רסש לכ לע ;יחש א,רצע ילןגל םילוספ םידיחי בתככ סה /־׳ש גכא
 םהינששכ י)ה יא)הז רקא הזב הפ לעכ דחא דע)בתככ דחא דע בישחלח ימכ עמשמ יבה)ליעויש דבל דחא דעכ רע$
 רמאעשכבתכש ןמכ דחאכ תויהל ןינוכי אלהוהזרחא הזוהלירקיאמאהאדיה תעימש לעגא הילמה תייאר לע ןיליעמ
 יכילפת ינזלפ הול׳ותקה ינינפ יכפכי יכילפ יכפכ ד עמ פ'עכשו הכח ינולפמ יכ)'פ היל יכו!פ ינפכ)לתקה ינא ינולע י:פכ
 לעכ אתתס ןמקל יענד אה ריפש יתא דעה יכ םותמש רטש תמיתח לע דיעמש !גייה בתכבש דחא דעד שריפש הת יעננ
 ייה אל הריסמה)האולההס דחאכ םהינש >אר אלש שיריפ אלכ אח/יס עמשתד יפרטנמ הפ לעב דחא דע)כת-כ דקה
 תעימס ה);מה תייאר לע דחא לב ןידיעמ סא6 הז ןינעכ אצא האולהה לע םידיעמ םהינשש אנמצ ליכי היה אלש דתן׳$
 האיכ יכ ק תנק יהימ)'שילפלכ יתריסמ לע דיעת דע ןיאש ןויכ היתיצד ןאמכ ירמגל דהו לצכ ליעזמ רטשה ןיא האדולק

 כתככ תא דעב'ורינ תכשמ אלד יאהד ליעי הילתל היל רובחש ןכל עודי ידי לעש הריסמ תעשכ לעכ כ5שח ם1תקה דעהש
 תיכומ ןיא האדיהה תעימש )א הילמה תי'אר ןידיעמ םינשבש סזשמ ינייה החרק ןכ עשוהי'רד ק תל הפ לעכ דקא דע5
 רטשבש דעה תייאר לכא העימש תעשב זא היאר תעשכ התיה הפ לעכ דעה תיארש דחאכ יעמש )א יארש רטשה
 ןיאש פ עא ה)לל ןיבתיכ ןכתלכ ללכ הגלמה ת)אר אלכ התיה םימעפ הברהש יפל הריסמ תעשב התיה )לאכ הל/:יכשא
 אצס רטער חיכומ יניאש *פ לע ףא ךכליה יל ןטז ןימיתיחכ ידעל אתייכקא ירטשב יציפא ד׳תכ ייבא הל יקןמי ימע הולמ
 רקיע א3א רטשה ידי לפ יכל עודי יתייאר {יאש רחאמ ןז הייארב דע בישח ןיאש דחאכ יתייאר ןכיכשק אצ הזלמה האל
 יתלסריכי תיא האר סא יליפא הולחה תייארב ןתילע יבשח אלינהל ׳ןלמל היל רסמ רטשה הזש הדכל אצא הכיא !תול^

 טמ אצ)ןישאב צס !די בתכ םייקל ןנמ םינש ),השכ אכיינ דעל איה םילכ קא המ הפ לעכ דעי קא בתכב דחת דע ןכיפלו
 ןמקנ אכי<ם איה דימעה הוכס הנשמה הק :ינש לס ידי בתכ םייקל

 האדיה ןמכ חא דע לסיירטכ
 דק א לככ רפתש האריה רח א
 יאהב ןל יאדגאד הנת לתאו
 איכצפ ימק יתכ 'יאד>א א רטש
 יאה כב יפרט :יח אל יתד
 דקא/כסלכז טיקניל אמוג
 יהימ) הפ לעכ לתאו בתכב
 בתככ דחא לעל תיחדצ םי
 ילייח אל הפ לעכ דחא ־לעז
 היכטקנחל ןייש ה והד ג לפכ
 תייטס יתשב)בתכב םהינש
 יליעמ םינשש ןמכ יריימ אג
 הדוהש ועמס גאה)לש)אר0

 ךייש )!ה אנ)וג יאה יכד
 ןיפרטנח ןיאסהינש טק,ימצ
 אלא סש ףדטנמ ):'א סח
 בתכבש םת אש ןמכ ילייא
 גאלס האיצהה לע םידיעמ
 3 ןידיעמ הפ לעבשו התיא
 )3 הזה ׳טשה רשייש ואלש
 יאה יבבד זב ס:; ח דעהש
 ט קנית ל ינת ה3ה אל אנגוג
 יתכשקיכהצג בתככ םהינש
 הריסמכ.שי ירהש רתימ אצ

 3 הריסמ ידיע ינש הז .טש
 הליסמ דעכ 'ןה ס/■ח דעהש
 א)הש ׳ילמ ןל ידסי ש א יכומל

 לש יוונב אלא סת!ח היה אצ

 4/ ףורטל ארטשאןכיכזיס
 סיב ותכה ידע יכסד תוחוקלמ

 אלקצ היליקפמד אגה רטשב
 < הכ לע ה)לחכ אצא >עאו

 הילמס ןידכ ירק ינכמ אפרטי
 רטש אלכ םידעב יריכת תא
 יתע יפ רמא לוכי ה ילה סג>
 האל ןועטל הילמה ליכי אצו
 ידיבש לטש עורקל ךל היה

 י4 ן )קיתכ השעכ אלש ןייכמ
 ש אגו ה)לה טשק אל םימכח
 ךתימא:הגלמל )לאזשצ רכזכ

 בתכ)בתככ קא דעכ ר&בא
 םידעב קאסקממ סלקמ גדי
 דיהסמ הפ לעב ימכ'ח א דע)
 ייניעכ׳ארנו ה)למ התיא לע
 ףורטל )ליפא לישכמ ירמגלד
 יגש גמתקנ )ליאכ תוקיקלמ
 דע) רעשכ דקא דעל סידע
 אלקל יציקפמ הפ לעכ דחא

 " םתסל ןכ סידבדהןיארינ)
 יא :עמשמ י למגנ רישכמ

 ןניכלעד ןיתינתח אישק יכל
 יכשמ) :אט שפ



 *■ •/?ו

 זפנד ארתנ #בג ירישע קרפ זצושי
 דעמ בותכש טושפינתהד אה ^ ,

 ^ דחא דעל אינת יכהלו ממח ר&מי ל^; א,
 םוקי אל ביתכ דכ אתיירואד ל!קיע אד4גריא>י אימימג

 אלד רפיסג
 היצ ירק יאמא ?שק קהבומ
 שיו אתיירואד לוספ אנה
 אכהד ייכאכ איההד רמול
 יריית בה יתכ יא היל אריכס
 <נ וא סקח ותנעב רפוסהש
 אכה לוספ וא בורק ובתכש
 ש ואל אתיירואד אלוספ ימכ
 רשוקמ טגד שממ אתיירואד
 א!:יעל למאדכ יוה ןנברדמ
 יכ ןככלדח רזחמ דלוהש המ
 טושפ !ספכ רזממ יוהד יכיה
 אקגדואצ אתיירואד היל ירק
 אלד ׳יירנאד׳וספטסכשרו
 'רל האלנ ןיאו ירמ ינבמ יבג
 ןככרד א לוספ יוה יכ וליפאד

 * ידח ינבת טג היה אל
 אמיא

 שרגמה רפ רתאל ןאחל אתיירואד אלזספ סתה תא
 רשכ דליה דקא דע אלא וב ןיאו ןמז וב שי טג
 *רמנל לוספ דעו רפוס בתכ לבא אקווד דעו ודי בתכצ
 ימכ דעו רפוס כתכ סתה ימנ רמאד ןאמל לבא ריפש יתא יילע ול אה רשוקתכש םינש לילא
 >לד רפוסב וליפאו דלו? רשכ ©ייידגזאד אצ>מ

 רשוקמכ םינשו ןל עסשמ אק אה ינחמ
 אתיירואד לוספ םחה ח0'ושפב רחא ר^כ
 וחלשר ידח חיירואד חלוספ ימנ אבה ףא

 דחא דע חיפרי ימרל איירבח םתמ
 ופרטציש וז־רמ הפ לע דחא רעו בתכנ
 החרק ןב עשוהי יכרד אסק אנחר אבילא
 םינשו בחכב םינש וליפאד ךל יעבית אל
 ךליעביז־ר יכ אל^יג יפרטצפ אל חפ לע
 בתככ 'ינש החרק ןכ עשוהי יברד אבילא
 רע,לבז->* יפרטצפר אוה חפ לעב םינשו
 וא ןניפרצמ אל חפ לע רחאו בתככ רחא
 ירכ יניא ינה^ והל חלש אגש אל אמלר
 םככרימלח תער ךכ אלא יל םתחלשש

 יברליירנח היל וחלשד הל קנחמ יבה ןנא היל רמא ופרטציש הטונ
 אוביש וחפ חז ןיר תיבכ רחאו הז ןיד הינכ רחא )ריעהש םינש הימרי
 יעבית אל ןחג יביר אמק אנחו אבילא אפרטציו !יד חיכ לצא ןיר ת כ
 אכילא ךל יעביח ׳כ אלא יפרטצימ אל יסנ אגיר 'יב רחב וליפאר ךל

 יפרטצמ אל אניר יב ירתכ לכא יפרטצסד אניר יב דחב ןתנ יכרד
 ךב אלא יל םתחלש םחאש ירכ יניא ינא והל חלשו אנש אל אמלד
 'יגש היל וחלש יבה רמא אייח רכ רפ ופרטציש הטונ םכריפלת תעד
 לכמ דח>־ז אוכיש והמ הז ןירחיככ וריעהו ורזחו ןיד תיכב וריעחש
 ןניפרצמ םירע אחשה ךל יעבית אל ןתנ יכרד אבילא ופרטציו ןיר חיכ
 אלד את םירע ןתנ'רד קתר אבילא ךל יעבית מ אלא איעביש ינייד
 יניא ינא וחל חלש אנש אל אפליד וא ןניפרצפ ינייד לכא ןניפרצמ

 ופרטציש ז־־וטונ סכדימדת תעו ךכ אלא יל םתחלש םתאש יידכ
 תרמו רטשה חא םייקל ונשיש השלש חיל וחלש יבה רמא אניכר
 חלש אל יא יהותיל רהו גית אחלה בחומב בחבימל יכירצ ןהמ רחא
 ןיכירצש טונ בכרימלה תער ךכ אלא יל׳חחלש םחאש יחכ יניא וחל
 הימרי'רל הולייע אר לעו יהוחיל רחואניוה אחלח בתומב בחכיסל

 בוחכ :אשררמ יככ
 , הפ לעכ סיבשו בתככ םלס

 ןכיכתמ יכה ןכא יתימאל ישא בר היצ רמא : וכ בתככ דחא דע םא לכא ןתודע ואל הז רתא הזכ םא וליפא ןיפלטנח
 וטפשיולעמשש ןתודע ןרנלחא ןיד תט לכא הז ןיד 'ט ואוביש והמ ןיפרמנח ןיא לחאל יטיאל לליח ישקית אנו׳וכ לל
 דחאכ ןיד תיכב !דיעהל ספא דתיכ םהינש !אלשכו היתשריפ הלעמל ןתנ יכרד אמק אכתד אבילא *.תודעה יעל
 אלא רטשה סייק ןיא1 השלש ינפב םדי תחיתמ לע םידעה ודיעהש רחאל ןהמ דחא תחו 1 :ןנברו ןתכ יכל יגילע טלב
 ופוסכו׳כיוה אתלתכתיחכ 'שילב ביתכל יאמ ארקישכ י/קתח אלד יהותיל דמו :תודעה לבקל ןיל תט ןכיעבד השלשכ
 ולגר1 ׳ןקתל ןוח תחא ילגר ןגוהכ אלש לאששכ הוקפא אהד ןגוהכ והל סיכישיהס הוצייע אל לע : םינש אצא ותתקנ תל

 'ינתמ :הולייעד אוה אתשהו רופחי אל קלעכ אשרדמ טמ הוקפא אד לעו סוקתה ן>תכ תחא

 יע׳
 .וחפ מימפ£

 ,י הביזל עג סחו

 זני א אוה העמ רע/ג םאו
 ידבעס׳לצי !ךרוע

 לעכ חא דע םש שי
 רטשג׳ותחה לחא דע
 ירמגל רשכ רעשה היהי זא

 !חלשד עדת י.:ןיפרטנמל
 ןיפרסנמר׳ והל חלשו'1כ היל
 הימרי 'רל טימכמ הילותלסד
 אשרדמ טמ היקפאד רתכל
 4 ריפחי אל תרעב רמאדנ
 אש־ולת יכמ הימרי׳רל׳וקפא
 € ןכירמאלכ הולייע אד צעו

 ופרטניש#א : אכקסמכ
 והייולת ימתחל ןאמכ תינד
 אכתד אבילא :יתד אלמשכ
 החרק ןכ עשוהי יכרד את^
 ירפ ןירדהנסכ והייתגוצפ:'וכ
 ןתולע ןיא איכתל רייכ הו
 ואריש דע ןיד "יכב תפרטנו*
 ןתנ 'ר דחאכ סהרש ו
 עשיהי׳ר וירבד ן*עמו5ד
 הזכ וליפא רמוא החרק ןכ

 תמייקתמ ןתולע ןיא הז רחא
 ט ל תאכ סהינש ודיעיש דע
 לש וירבד ןיעמו ש רמוא ןתנ
 רתמל וריבק 'בישכו סויה ;

 ינש יכהו וירבד ןיעמו
 ןכ עשוהי ט ל לשתקוצ

 ןנברו ןתכ׳רדו ןככלנהחי _
 תיעביא אמעט שרפמ םתה
 אמיא תיעביאו ארק אמיא
 סמותחה 'יכפה תשה :ארבס
 !תודע׳ייקל םא ןינמו רטשכ
 *נ0 וא וב ן־חותח ןהש רטשכ
 ןיממ תובגל ןיכעל הפ נעצ
 4 ןיא רטש,אלב יתנלעכ

 ,היכש ןאלש חצ סא׳יפרטנמ
 בג לע ןאו ןתודע תא לחיכ
 הנמא והיימרת ךשפנ הממל
 עשזהי׳רד אבילא :'ילהסמק



 ארתנ אנב יריזסעק־רפ וב־מעפ טג .ומכסוי

 התספת עזמ התספת אישיק יאמ תמית אכסנ אמיא
 )הימ רנידמ תיחפ אנסנד יייחדל ינמ היה יכה)
 ןמעמ טגמ לבכ בעכ ןכילמא יגש קרע עסיעככד השק ;ע
 יפ יהיבגמ הילל הכריש המ לכ םתס ףסכ יכ ביתכ לבבבש

 ,ירעי ףשכישהתיתפ עבטמ
 יכו אמתי אבסכ אמיאי
 ןיאש ר׳סיאמ הת׳חפאכסנ
 א-ש יאמי ת טירפ יתש קר
 המד תיטורפ יתששןיכימ
 4 ינייה סתה ר״אק הבריס
 ךירפדמ ףסכ ל ש'יחפ עבטמ
 ינשמי יטירפ אמיאו ה'ע
 ^ ידבע אל אעשכד טילפ
 הת!תפ עכטחד ללכמ ישניא
 ןתינ ישכיא ירבעל ףסכ 30
 עמשמ ׳יתעמשכ יתכ אכהי יל
 שרפנ סא׳סיאמ יעירגד יכה
 אמיא השקמ אתיעירג חכמד
 4 יפט עירנ אל יאד אכסג
 ידשקאל ׳יל ייה׳שירב רס׳אמ
 יתכישעב פ תרי יטירפ תיא)
 ןיכי אבה (יכו אעילג אכסנד

 אכסכ אחיאז ךילע תיכיתכב
 ט לע רטשה לעכ ליד תכחד
 'יא> ירעדכ השקי הכיתחתה

 ןי כ ביט הבישח אכסכל יבל
 ונייהד לומיא סתס כתכ0
 רתיל בר ךכ אמתסחל אכסכ
 רזעישי׳בטחה שריפ אלש קיכ
 1 ייהש התיחפ אכסבל הזה
 השקית אלי ייה התכ סיעלני
 0 יטירפ סתה רמאקד אה
 אכהו יסכיא ידבע אל פסכל

 ךירפ יכהסתה אפסכד יטירפ יגס אלד א רתאי רמאק
 ידבע אל אפסכד יטירפ ינשמי תשימכ לש תיטירפ אמיאו
 אלייל הנלה שממ ףסכש עמשמ רטשכ ביתכה ףסכנ ישכיא
 תיעמ ש יריפ יטירפ אמיא) ךירפ יכה לבא י ףסכ היס
 4 םיתימעה ףסכ לש עבטמ ראש לכי ןירסיאז סיציילכיפנ

 יאה יליימד ינשמי שחמ יטירפ אלו יטירפ ןיר)ק רנידמ
 עבטמ ךליה ןיאש אפסכד יטירפ ינס אלד ארתאב אנ;*
 אתיא *איגוס ךהי הנידמ התיאפ רנידמ המיתכה ףסכ לס
 אשיי *לאננח זכיבר שריפ ימנ אשיר יכה יא תימנחב ימכ

 יכשמ ןיתיקפ ןיא׳ילכידב ףסכ אעיימק אתיירב ינייה יתצ
 )קלחל הנל דימלתהש יפ לע ףאנ יל האיכ ןכי בהז ילניד
 יפ 5ע ףא ןנבר יכת תחא לכב רמאש תיתיירב יתשל
 3 כהז רנידמ תיחפ ןיא כהזד אתיירב יכלש אתפסיתכס
 הכיא איההד הארנ ףסכל איהה םדיק הלתת הייכס
 תמא אתיירבמ איה ןנש עדמ היה דימלתה)אתפסיתכס
 דימלתה לתחש׳כשה שאר תלתתכ יל הארנ הז ןי*כי הייכש
 יא׳ירפיכהי תחא איהש יפ לע ףאו ןנבר ינתל אתיירב
 ר ןירניד בהזהש ןייכ אכהד ילכיד ירתכ אכירפ אבהד

 יאד האמ סדיז היצמ רטסב מ ביתכ 'לת))
 חז האתש יפ לע ף אי ינולפמ ינולפ הזל םיעלס םירשגל
 דיל םיזיז םירשע הכמ אלא הזלמל ןיא הכ ללככ ןה
 י״^יארה יילע יליבקמ אינימהו הכיתמתה לע דטשה

 לג האמ םיזיז שריפ ךכ
 רפא ןנבר ונה :וכו האמ ץזוז ט בוחצ
 ןירגח ףסכ ףסכ רנחפ ז־רוחפ ןיא ףסב
 ףסכ ןירגיר ינשמ תוחפ ןי>4 ףסכ ןחנירו
 בהר ןחניד ינשב□ תוחפ ןיא ןירגירכ ףסב
 ףסכ רנידס תוחפ קא ףסכ רמ רמא ףסכ
 הס׳וחכד רזעלא םר רסא אכסנ אפיאו

 ארתאב אפפ בר רמא ימחפ אמיאו עבטמ
 ןיא בהד ןנבר ונה אפסכר יטירפ ונס אלד

 גהד ןירגיוו ןירגיד בהד בהר ירגח□ תוחפ
 ןירנידב בהר בהר ןירגיר ינשמ תוחפ ןיא
 רמ םא בהר ףסב קרגיד ינשבס תוחפ ןיא
 ה^בסנ אמיא בהר רנידמ תוחפ ןיא בהר
 יטירפ ימיא עבטמ בתבד רזעידא יבר רמא

 ןרנייכ בהז ישניא ידבע איד אבהדר יטירפ
 אמיאו בהז ףסב ןירניד יגשכמ תוחפ ןיא

 רבא םאק אבהר ירניד ירתב אבירפ אבהר
 אשיר הנותחתה 1רע רטשה 1רעב די ייבא
 ןירניד ינשט תוחפ ןיא חגידב ףסכ ינהקד
 חתנ אבסנ אפסב אמיא יאמא ףסב בהז

 רמא רטאק אפסב ייניד

 לא ןייש יניאש םיריסמ)
 החמ סמ אלא יל ןיאי םיעלס
 האמ'יזיז ךכ שרפל שיש םיזיז

 3 םילק םיעלס ןיתלת ןניאד
 סשמקי ילשעאלא ןי!ש )ליאש
 לע רטשה לעב דיל םיעלס

 *• עברא עלסה הניתממה
 השמתי ירשע הנמה םירניד
 ןיינמה קחמנ י :םיעלס
 4 ןיכיאדרמאיבבזתכס
 ס?י שכמיק !עלב תמימכלד

 1 ^:אלזע רפסבש תנימכלד
 )ירבד פכ0כ סיאאת טמלמי
 רחא ךלוסי לצא : לטשכ

 ביתכ ולקי איש אלא ן *;לחתה
 ן^כתט המל :גירחא הטישכ
 42 ףיסכוליתיה ןוילעה תא
 יילכל תא לפטי רז מ רטשה

 ןיממ יירמא ;יסוסו ן יבתוכש
 ייתרי לעז יצע ימלבק ךכי הז
 ףסכ ןלבל יכת ׳תג :'יכ
 הינ ףסכ לנילח ;ליקפ ןיא
 ןייניד ףסכ ;ינ,לפמ ינ)לע
 4 תיחכ ןיא ףסכ ןירנ*ד יא

 1ס הד הול ףסכ ןירניד יכשמ
 הול ןילעל ו:ש ףסכ עמשמ
 ןילנילב ףסכ :יכ ןנפמ ינולפ
 ההזל ןילגיד יכשמ תיחכ ןיא
 היש ינילפמ יכילע הול ףסכ עמשמ ןירנידב ףסכ :ףסכ
 *רנידכ ףסכ בותכש קקל שרפמדכוכהז לש ץירניד יכס
 ףסכ לש ןילניד יכס יכייה ןירנידב לבא בהז ירנידב עמשמ
 ה?) :בהז לס ןירכידיצש הישב ףסכמ תיחפ ןיא :
 ההז יתיא ןסכ לס ןי רניד יכס הושמ תיתפ ןיא ןילכידכ
 *טילפ ^•ףסכ לש עמשמ ןי רנידל ןמקל שיפמדכוהילס
 *לתכ אמלל) : אלתא םושב ישכיח ידבע אל אבהדד
 !היילת ןילנ־דכ בהז רמולכ היל רחאק כירפ אבהל ירכיל
 יכהי (יכילפ אבהד ייל ךדיאו עבטמ!הז0 אלא יריימ בהזב
 4 ינולפ היל בהז ןירכיד ינש הישב אכירפ אכהד דמאק
 תתיימק אתיייב ךדיאד ןיב ימכ אשיר יכה יא ;ינולפמ
 ףסכ בהלד<ןירניד יכשכמ תיחפ ןיא ןירכידב ףסכ יכתקל
 ףטכ תיאפמג שרפל יכל הוהי׳וכ רטשה לעכ די אמיכ •׳
 ןידניד בהל ינתקד אתייכתא ךהד ןיבי ףסכ רניד ינשכ
 *דומע ןיא אמיכ בהז ןירכיד יכשמ תיחכ ןיח בהד ןירכידע

 אשיר : בהז ףסכ ןירניד ינש הנשמ
 אח

 ןייכ בהז לס אהי ןירכידבבהזק ימכ בהז ידניד ןה בהז ןירכידו "
 בהז ירניד ןהש ןילנידב ףסכ ומכ ריעי רטשב בתכש רמאמ בהז ןירכידה א׳הי אלש דמיל םי המל יכ רמס יעמשמ בהזבס
 כהז שיש עעא ףסכ לש ןירנידהש׳מול ינל שי ךכל הניתממה לע רטשה לעכ דיד ייכא רמא בהז לש ןה ןירכיד סתס ןכ סא
 ןנילמא אלדהאכ לכ ןה ףסכלש ןילניל סתסי ףסכ לס יתנתשתל ןילכיד יתב הב שיש עעא תיילתב אתיירבד לכא רטשב

 ןילכיד



 סי ארחב וסב ח׳שע
 ףסכ ינתקד ימנ אשיי ךירפי בהז לסירכידהס אידהכ תכזמ בהז ןירכידו ןירניד כהזד ףסכ לש ויהיש םש רמול ןיא ןיד
 לש םירניד שרפיש דע בהז לס סה *ןירגיד בקכד אשילד אתעט אכימא הוה אפיס יאל יא אתלשב ףסכ לש ויה ןיל:
 הנותחתה לע רטשה לעכ ייד עמשמ בהז לש רטשכ ריכזמשכ וליפא ףשכ לש םה קרנילד רמאל ןייכ לבא םיזיז וא -
 ההז אלא עמשמ וניא ןייבידר ירניד בתכל אשיד ישא גר רתא :יכ
 ןסכ ןיב ע״שח] ןילניד לכא

 יכה אחינ ימכ אשירב יתכ ןניסרג 1

 עמשמד ירניד יבתכל א*
 םתש ןירניד לבא בהז ירנ• /
 ארמית אנמו ףסכ 10 עמשת
 ןירכידל ילניד ן כ ןל יכאשד
 לש הזו ףשנ לש ןירכיד הזס
 'ותילבדקטיהצישכ קתד׳הז
 שמח קפס הילע שיש השאה
 קפס הליפה/ימעפ]שמח תידיל
 שמח קפס דלו קכס חור
 הניינמל תלקלוקמ ןמכ תוכיו
 השלש םישדק השמח התארו
 קפס אדק לכב סיפמ ר םימי
 יתא ןיתב קפס הלכ ימיב
 םהש דכל הלכ ןיכש םמ רשנו

 :ןברקב תכייחו הביז ימי
 (1 רהטיל דחא ןברק האיבת

 רימז הלועל רות התאמוטמ
 לכאכ וניאו "תאטחל
 קפסה לעאכףועהתאטקד
 4 ןל אקפכלב לכאנ וליאו
 אנינח רכ יסוי יכרד׳ינתמוו

 וריתה יסיקכס^ הבוח הילע ראשה ןיאו : ריזנ תכשמב
 התאמוט פסמ׳רהטל ידכ קפסה לע ףועה תאטח אסהל
 ןברקכ ׳רהט מד ןויבו הרובקל אלזא תאטח איההד סוסמ

 האמט השאד אימיד תיתדכ תכסמב ןנירמאדכ לתא
 4 אל ות תרהטמ תתא הליבטבו תוליכמ שמח אכייחימד
 הילע ראשהו :לוספה תיכל ואיבהל קפסמ תאטח יתיימ
 ךותבש הדילה לע לנאתאלמ רחאל הדליש ןוגכוהכווי
 תדלויה'רות תאזחי םהינש לע לחא ןברקכ תרטפנ תאצמ
 הזה ןיעמל ג הרפנ ירסיחמ העברא קרפב ןל אקענ
 רמולכ ףסכ לש ןיינידבודמעיש דע :עבשכ שדקמה תימ
 ןברד אמעט הבוח היל? ראשה ןיאו :לוזב אהיב
 רטפיתו תחא לע רחאת םתה ירמאל אביקע יברו ןועמס

 ודמעו ;>קק קיפב םתה שרפמ

 זי^פיס ירגח כתכדי אשיר ישא בר רפא
 ירניר קכ יגשר ז^רמית אנפ ןחנח בתכו
 קפס !—ויירע ויהוע תשאה אינתר ןירניד1?
 ןברק איבכ תוביז שפח קפס תודיל שמח
 1—זילע ראשה ןיאו סיחכזב תלכואו דחא
 שמח תואדו תודיל שמח הילע ויה הנוח
 ז־ילבואו דהא ןנרק האינס תוארו תמיז
 ודבעו שעמ הבוח הילע ראשהו םיחכונ
 ןבר רפא ביז ירכירכ בלשורינ םיניק
 ןילא סא הזר ןיעפה לאילסנ ןב ןועמש
 ןיד תיבל סנכנ ןירנירב וז־ריש דע הלילה
 ו־דודיל שבח הילע ויהש חשאח רכילו
 ןברק .—יאיבמ תואדוו תוביז שפח תואדוו
 ז־רילע ראשה ןיאו םיחבזב חלנואו דחא

 תמעז הבוח

 יוהה 'ימקנמ טהלו בהז ןיכו
 דיד סושמ ףסכי לשכ אפיסד

 € הניתחתה לע רטשה לעכ
 ןכיסונ אלד ייכאינשמדכ
 ישא בר רמא אלא םירפסכ
 ׳רכו ייכאד ייונשל יתאק אלד
 אתיימק תיירכ הלוכאד רמול
 י רניד כתכדישאכר רחאק
 •רנידו ירכיל ףסכ יכה וליפא
 ר׳יאק ףסכ ירנידדטוח ףסכ
 אלדח׳תא ןינעכ ושרפל ןיאש
 כ ל הדזמ יאד ירכידכ רמאק
 אל את״מקד אשילכדישא
 יאמא ילניד בתכדכ יריימ
 תיב אלל ת^כ/טנילפמאל
 ףסכ לכא/ירנידלירכיד ןיב
 ו ה אל ףשכ ילנידו ןירניד
 היה אל הז יכ ףסכ ילניד
 בתוכ םדא סוס ןיחו רוכיל
 ףסכו ןסכירנידיחניאןכ
 יקיפסל אכיא תיכ אלס ילניד
 וילע וריבחיי אינומה רמול וכל שיש יפ לע ףא וקולחיד
 ט הקולח ונקיתש קפס שי ירהש ןוממ קפס לככ היארה

 תומוקל כחמו ישרוי'גחמ תורוכבב ימאל ישא בלל אוהה
 אנ ספתד אכיה ספת אלד אכיה םיקלוח ויה אל וליפאו
 ןירנילכ ויהיש דע׳יסרוגס םילפסה יפל ירצ הינימ ןניקפמ

 הנימ טישפ טיה אנעדי אצו ףסכ לס רנידב ןניסרג אלו
 ירניד רתאקד יאה אמליד ףסכ לס ייניד)בהז לס ירנילד
 תוקיבד אלב לבא איה תוקיבדה תייחמ בהז יבג להז לש
 דע ףסכ לס ןילניד4סתםו ןירניד אלו ייניד םלועל רחאי
 שרפל ןרניהס רניד בהז יכנ לנס ןכלוכהז ןירניד טרפיש
 ן ינוק אנ ףסב יכנ לכא תיקיכדכ אכצו בהז לש ןהש
 וגטח׳ובל&יאש טל םתס ייניד הנשוףסכ לש ןהש סלפל

 4 !ישלב תוקיבד אלב יזיז רמאיש ומכ יכ רמול ךשפנ םא

 דומלת ןושלב הנסמ ןושלב יזוז םוקמב דומלת
 סאש רמימצ אכיל אה בהז ןושל םה ירכידס היל סיק טהלו דומלת ןושלב יזוז ארוקס סקוא לס ףסב לס והיש רשפא יא
 איהש הנשוי ןושלבש יווול הכח ןכ סא הנממ היאר איבהש ןוט דועו תיתירכד׳ינתמ איבה המל חיכוהל הנוי הז םעטמ

 ןקכ ללגג ךיימ ןדי " ^ !י״• ^ ןי* ״ י *י >*** י"•" יי׳י ן יי״ ^ ול> קלח הקיכזל ןלנקדו
 יממ אמית םי לבא םינהכ תייתב אתיא יכהו אמק קרפנ תותירכבו אכה םילפסה לכ קוקכ ירנידב אמיצו ןושל אהד
 לכ לע תבייחש א״פ סוי תלפמב ודומ והייוורתד לליה תיבאו יאמש תיבא וז הסריגבגילפד אמש אברל אחעט אכה יוהיל
 ק ןכחיי יבלס אלא הבוח הילע ראשיס והל אתיא טה תותירכל אמק קרפ אביקע יבלו ילונ ןב ןנחמ יכדו הדילו הדיצ
 וניא ןורחאה יאדיד דטפיל הרטס אהתש שחימל אכיל ותי שריפ םישדקב תרתוח אהתו הנורחאה לע רמאת ריוא ירונ
 לחהצד הדיל וליפא ר>טפ ןושארהש הרובס איהתס שחימל אכיאןורחאה לע הלחא אל סא לבא ןזשאוה תא רטוע

 םישדקכ תיתיח רמאתש הזיא לעו העישפל סייח אל אביקע יכלו רתוי איבהל אצש עספמל יתאו תאצת ותג תאצוי
 1 44 וו דרפ לבא



 *-** (יבכ *דמע קר• טושפ שג. .ע׳ ^•?9*'
 י " יי י י ?1*

 •׳. ימייק הזה ארקיעמד םישק יא ריתסל השעמ יתייח יגיה דיענ אכהד הנשמ אהל אשירב הכימ הינע ראז־ת יהיימךלל לכא
 לאילמג ןכ ןיעמש קרש ךליה)זייכלמס ימכ ן'/יתחמ ייהש תיעט היה הזש עמשמ אהל עייסל השעמ יכייה;;בהז ירצידכ
 ©ישדקב לוכאל תיליכיש ןייכ בהז רנידכ סידמיע ייה המל םישדקב לוכאל תיתימ התייהש ןיט ריענ ארמימ ;יית5א צט־ב
 לאילמג ןב ןיעמש ןברל היתלימכ/תיתירכ תכסמב יתאנח סת יניכל רפסב) תלקקיד ייה רתאת לכ ©זאמ למלצ שי לעד|

 ץ ףן.._ —- 1 _ ^ *פ* 1^^( **■41 ^•1*^ *י^1 •י• 1^'■* •4*•* י11#^4%(44 •%<י■* 4״. * < . . . ׳. .י" י.'

 ,קלמ יכ
 לתאקדמד'" . ... , ז . י • , ־ י .
 לאילמג ןכ ןיעמש ןכר ביתכ יתי^ל םיזנכשא שחיפבנ ה גה :הילע הכימ ןללכש עמשמ ןהמ תמא לע ימ• ;ימ
 ינייה סיתעכל ;ןא^ דע לליה תיפאנ יאעש תיכא *גילפי תלטטצ ןהל ימדמ אכיקע טרי ילינ ןב קחמ ט לו
 • ד ־* י ׳־ ־< ; / ,ךןן0 י־י ?7ח 03$ זרז:ש .״••*׳•* ^ךי:* סירטנלקב ׳יפדכ רניד עבמל

 ינש ןיתעבילפ ןריק ידמעו בותכו :םיה^כירכ סויכ וכ ןיגיק ורפעו ? עברא קרפב תכלמ סהו
 ןידרק הניי יכב יכס יא ןיריק ן ךם^,ןנבך ןנת ;'ןכו הרעמהמ
 ינש היד יעבטב ןיתעכירב ןח .י ■ ! ,

 7 לכא ;תהא תואכ ןוילעה ןמ וההתה

 *רישע מאקד הרפכ ירסיחת
 ינתל ןלכמ תלטללפב הפיאה

 עלס יצע ירה רמגאה ןנבר
 ברקש רבד ךל ןיאש שבכ׳טי

 םיתעברב םייב יב סיכיק ודמע ןכתי שבכ אלא עלסכ
 'וכ רנילכ רסתישמ דת דהל תללדד הילע אנמחר םקרמו
 עביר' ונייהד הנימ עמש עלסכ רסתישח דת סיתעכרדמו
 איהש רתאמ סייתעבר אצי סיתעכר סרגד הארכו רניד
 ךירכ ןכ סא סייתעבר קיסרנ יאו 'ירפדב רניד עביר
 רניד עביר ימכ ונייהד רניד רח יעבר יתש לנייהד שרפל

 ןיתעכירבןק
 תמ ונייהד ׳5יד עכירכ ןירית
 שי תלטלופ ב׳נקד תלטורפ

 הרפכ ירסלתמ דב שרפמ יכהאשידיקד אמק קרפב רנידב
 אעבילב 'לאיאמשטינש רןעמתכסייכ ןחכשא אתילכדז
 קכר זכת : רניד אעכי1 לכייהד תלעמ אעבירבז ףסכ

 ןלגכרתתתה ןמ רסחש דחא׳תיאכןיילעה ןמ ןלתחת דמלי
 לבא :יננעי/ ןנע יכנחמ ןנק

 *!'>* • ■׳ ־*'ןירניד ינ&ב ןיניק ״ ״ י ~~ ~ ׳, —־י !־ ! ••׳•־ן•* •׳־*^־ - י ״ יי׳*" /<־ •- ** יי יי׳ •/־*׳׳•■׳ !
 *לבא בהז רנידב ןכ ימכ בהז ירנידכלעכלרכ ןק׳ריפ םיתעכרב סייתעביר׳יסרגד׳לכ אלא ס־עבר ינשב ןריק ינשלא השלש

 סש היה אל רתלא הדלהי יבר זל לאינלה קרפכ קי ר תאד אהימ יבלל השקל ןידל^ ינשב סייתעבר יבק אנח סרהכ תילעה
 ימדד עמשמ לרתשיל ךמי סיליב ירסנ)יזיז עברא ליקשיני ךירפי תכלרעתה ינפמ הבלת ריקל תירפלש ייה אלו ןק אלא
 •עצפ אירתסיא ינייהד ישישפ יזיז עברא ינייהד טר רחלאיעצסכ רסתישמ דס עמשמ סתהי יזיז עברא יכייהי ןילירע ינש
 יעל אמש הל טיקנל קד אל אזלזד אעביר יכייהד יזיז ילת רמיחל היל היה יחכאד בג לע ףא אזלזד אנלע״־ינהד הנידמ
 יהמ ינפמ תיתירכד ינש קרפכ ןנירמא אהי עלסכ ברקד תאטח שבכ רחאק סתהד ירל השק יתנאל םהימדב היהש ךיליא
 אלד בצס תאטח יאהו ךירפי םישדקכ ליפאל הנקת סהל ןיאו םיאלטה ילזמ אמש הרפכ ירסיתמל רלעיש הרגת הנתנ א5
 דחוימ ךירדנ רחכמ קיעבד עלסכ אטהל רחבלמה ןמ הרמל רמזל שד עלס יעב אלד סתהל עמשמ ילעיש הרלת הנתב
 אנמחר׳מאלמ תיתירכל רש רפג ןכירמאדכ תיחפב לשכש יי
 תיתש העמ לנייהל׳קכד תכ תאטח רמא ןמיקמ להזיא קרפכד
 אמקקרפבל אתק קרפ הגינחבד ףסכהעמ הגיגחל ףפכ יתש הייארה ןיגכ אקלל אקכ ,, /י׳:/

 • אקנד קיחפה לכלימנ יא אקליד יאל חקכד אמשל העל> לכייהי רלמק רטפ ןיילפ לש הש לע אקכד ןמ אזלרטפ תלרלככד
 אבנ 'לכ דלס ילע ילה ינש קיפנ תיחכמב רמאד אהמ תישקהל שי דלעל אקנד הער ןיע עלס הפי ןיע ן נבר רנמא יכהד
 תירישע ירהש עלסל ןימילשמ סיכסכהסעלס אכהל אקנל אכה תאטחכ רמאקד אה רירתצ׳כילל עלסכ לטשנל אלה אטי
 טל רמלאדלעל עלס לש,םיקלח השלשב םיכסנה ןמ םילשי ךאיהל .םתה ׳רמאקדכהטלרפב שבכה תחנמל אי3יש הפיאה

 עיתכ המל ןכ סא :/ירפדכידנשל אכיח טה אלא אמלעב רמאדכ םיכסנ הכלעט הכיא תאטקד אלה וינישל
 6דלעפ יתש לבתכיש דע רטשה ןמ דומלל ןיאש הנל רחאה הטיש םדוק תימוקמ יתשב לבתכיש ןילנ סא אעלזנבד *לש ריע
 ןידמלש חאמ לבא תלירחאב רבדמש רשה ןרעבל האילה לפייהד הטיש לש ןלסארה ןרעמ םימעפ ןיבת לכש הת ריפש יתא
 רחאד אהב ןיט אל אמעט יאה ןוילעה ביתכ המל םא :יד ןהמ דחאב ןיילעה ןיבתלכ המ לדבל ןלעחתה ןמ
 תנק חמנ סא םיתאמ ןוילעה ןמ ןידמל ןיא הנמ הטמל'תכ סאל םילכ ןוילעה ןח ןידמל ןיא׳אלכ ןלתחתה ראא ךל לה לכה׳
 םלבס רטש ןיבתלכ רמאד אהא יאהו איה הישפכ יפאב אתלימ אלא רויג רהל ללכ טייש אל תתא תיאל ללעז ןלתתתה ןמ
 ©אש יננחא ןנח ןלגכ ארמגב קירמאדכ םישנאה תימש ןלגע רטשב םירבדב לופכל םיליגרש המ רמאקל סדיויפ ה^למא
 סא ביתכ לאננח ונטר שיר עבי תתא תלאב לכייהי יכנחמ ןנק ןילמוצש ןוילעה ןח ־דומלי ןיתתתה ןח תחא תיא הזסמ^
 ןכו רקיע הניתקתהש יפל הניתחתה תא ןיבתט המל ןכ סא רמאק אלד אהי שריפדכ עמשמ ןוילעה תא ןטתלכ המל ק
 רבדכ לליפא ןלתחתה יעןקתי ןוילעכ העט ש תיעט לכב ירהש הכלתתתה ןיבתיכ המל םעט ןתיצ ךרנלה אלש טר שרי|

 ; העטיש לעלאי אל סהיכ&ב יכ ןלתתתכ ןקתי העטי םזיש ןיתחתה ןטתיכ ךכללןיילעב ביתכל הנל ןכש דומלל ןיאס
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