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■ח:יי:•1▼די:ד•ןי*▼־•**~▼:

תמיו:ויתובא־לאףםאיוםתאהרבד:םכבבל־לכב72.71

ייד•-ך־־י•ץ*׳*ד■״■״ך■י׳•י}־*>'(-;די•

תנשב



רבק־לאות**וינבורבקיוז^^וםיעבראוהאמתנשב

73לארשי־תיב־לכותא•ובביו:תיערומריעבוית1בא

״ד•****ד•!•-*▼*ג^^

ןראמדכבלבאושעיו
;־*־תיי1־-

.3

2,*ויחא-לכו?ויבאוהיתתמתחתיבקמההדוהיםקיו
**ד־;•*ד■;•־י--•1:--ד■2יי־▼-

המר־דיב־ועםיוותרזעלואבויבאירחאםינליהה־לכו

3דסיוויצלחרבגבסנש־יביהיו!םהיביואבםחלהל

1־•־י•-ך■17וזיו-•-•••;-:••די•<

:בקעילחלךגורובבלחניוותחקבוובךחבופע־לע

4גאשהיראכונוימדלרע_יב#ילבותכאלמבריהמ

5הן־כשנוקשנ#אוומעימעוז־תאםעזבףךך:ףרטל

6ודחיהלועילע&וודחפמםירזהוזגרוורחב:ומירכנמ

דםיפאליכלמ:ונימיבהחלצוטעתעושתיבוחלאנ

•\:-:-•ד■:י■--1•י■•״•:יי

ורכזןב־לעוישעמבזלעןחמשבקעיוץוזגךיוועמש

:םלוע־רעהכרבל

ך■י■*1•

8רסיוץראיע^ר־־לבתרכיוהדוהיירע־לכברבעיו

9־לכוץראהברקבומשלדגיו:לארשימילףאךירח

.{•־:וילאוצבקנץוצךןקו#ע

!0ישנאמוםןוגהךמםוצעובך־םעקיעזהםוינולפאו

!1הדוהיעמשיו:לארשיתארקלברחבתאצלןורמ#
ד■ן־:•-״ד•:•־׳•י־י.יז״••ייי1

שביבךםיללחולפיווהתימיווהכיוותארקלעסיו

!*רגזךיוםללש־תאללוהיו?םשפנלוחךבםיךיךזעהן

:םימיה־לכתמקנברחלול־יהתוסוינולפאברח־תא

!3יייארי־לכופסאניכםראאבצ־רשןוריסעמ^יו

▼:־ז־;*יו*•■ח:י•ייייי״

:רמ.איוהמחלמלבךםן?וילאוצבקניכןהךוהי־לא

14תושעלהלמהרבדיזוב־לכבוומעבוהדוהיכהדכבא

יל



םיוגהךמרנכליחוובכך־תאר&איוןץראבם#יל!5

:ןורוח־תיבהלעמרעאביולארשיכסןכנהלןתאולע

םתארביהיו:םתארמלטעמיתמבףאאציהדוהיו*7•*6
ד■;>•נ-ד•1•׳:־־2•■י-▼י■*•

יתמבםיאצייונחנאהנהורמאיוםיביואההנחמ־תא

-1■•ן:--1...:-ד•••1-*

ליחהינפלדמעניןיאןלכא־־ילבמה#ביונשפנוטומל

תתלרצןלתיירי_ה.רמאייוהךוהןןער:הזהארונה!8

ברבעישוהלולרצעמ#יםאןםיטעמריבםיבר

םה:טלמיאלליחבירוהעושמןהיילןה:טעמבדא20.19

ונישנםעונדימעהלםליחבר־לעוםנומה־לעםיחטב

ונשפנ־לעדמענונחנאו!ונללש־תאזבלוונפטו21

ז--->-:—!־״י■:•.•י■:-־.

־לא_ןץואךית־לא.ןכל:ונתךותןונייחרעי1םחלהלגג

יהיו?וניניעלייםדימשידמעהיכםהינפמןהצךעתמ

ואבב■העדיםרטבםהילעףתחבלפיורבדלותלככ

דרוממםפדריוןברח־יפלומע־תאןןוריס־תאזןיו_24

שיאתואמהנומשםהמולפיוהברעה־רעןורוח־תיב

הדוהידחפלפתו;יתשלפהץרא־לא•וסנםיראשנהו25

י■:•־•ז•**1**ד-.י•:•-!

ישעמ־תאםיוגבורפסיוביבסמםימעה־לכ־לעויחאו

״*־•־י••־:־:-•די־־.״ד■•ץ■-י־*:

\ןףלמהינזא־רעועיגיוםילודגההדוהי

רעבתוהלאהםיךבךה־תאסוכויטנאעמ^כיהיו26

ליחקעזיוותוכלמתונירמ־לכבחלשיוותמח#אכ

•־יי..;:־־•;■▼:־:•-־ז•־־י■

ואבצ־לכלןהיוורצוא־תאחתפיו:דאמםוצעולודג27

אריו:םויםויםינוכנתויהלםוציוהמימתהנשרכש*0

ןעיםעהתומורתוטעמיכוףסכ־ירודיהאצמ־אליכ

ו-ד־־1־;•>:.ויי.*•׳•״•*.■ן•ל■ן*ו■*

וברהבהשעדשאהירורעשהרבד־לעאוהעורפיכ

:י•:י•י•י-־•י-:־־•-.-־-ו--י■

וילעדבכת־ןפארייוןתוינומךקהץראהיתדרגנ29

.ןתמורכשרזפיכןעיםנןפינםעפכאשנמהרבעה

־לכמ
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30תניללץעויו:1בל־לאבצעתיווינפלםינלמה־לנמ

יעד•1■*י■•י־•יע..-•״—■ז•י■:•ד־:-ד-.

1ל־תובןהןעמלתןמורזוה־תאםירהלםרפץרא־לא

31שאיזילולכשוהנולמהערזמשיאוירתאראשייו:ףםנ

-•:י•:--י׳•ד■-ן-■•:־-ו■■■1•

הצק-רעןתרפרהנמץךאה־לנ־לעדיקפל1תאםשר

321לךגלורי־לעריקונהםונ1יטנא_ונב־תאן5םירצמץרא

33תצחמ־תאול־קלחיו:היךגננץראמ1בוש־רעויננחלו

ויתור1א־לנ־לע_והוציוםיבהנשהתצתמ־תאוליתה

34אבצישנאחילשל;םילשוריו׳הדוהיץרא־לנ־לעו

־ד■יד•••.י—-:'•▼■ז■•■ז•:י־■יי■ד--:

הדוהיתיראש־תאתיךנהלודימשהלוםכתארקל

35ביש1הלוצר:םימ^התחתמםךנזת1חמלוםילשוריו

ןרננ־ינבלנללך1גבץךאה־־תאקלחלוהברקבםי1ג

36־תאףלמהחקרהאמוםיעבךא,ועבשתנשביהר

־תארבעיוהריבהאינ1טנאמעםר1ליח־לנתצחמ

!תונוילעהתוצראה־לאתולעלתרפרהנ

;■.•1־י•1י■־י-נ־'יי:־ג

37ףלטהיבוירקלכוץראה;ידבננמשא_יזילול־־רחביו

38קלחיו:שאיגרגתאוירינקנתאוןומיךורךבימלת־תא

םישרפםיפלאתעבשוילגרשיאףלאםיעבראםהל
•י־־ז-■ד■-ן-;•:•:-יי1־•־•■י■.-*-־■*־

:ףלמההוצרשאנהתףשלהדוהיץךא־לאםחלשיו

30הברעבהנושארונחיוהזההנחמה־לנםעםעסנביהיו

י■־ז-ןז■ד-•דג־־י•־*ןו,יי*ד־.ד־.•.—

׳<0ביבםמץראהירחוסילרבדהערויו:המארי־לערשא

ייובש־תאתונקלםך;בבךףםנותנחמה־לאואביו

ייוגמוםראמברםעםהילאווליוםירבעלםירבעה
ד■-נ•■--־-•■•-3ד-*-יד•-נ-־•י*י־

4!ףלוחהיהףצקהינויחאוהדוהיאריוןביבסמץראה

ועמשםגלץראהילובגהצק־לארצהברקיכללךגן

42ורמאיו:יוגמםתירנהלרמארשאהלמהרנד־תא

;י׳-■ז■•;-:-1־־.־-*1י/־.׳-•יי

רעבהמחלנוונמעץרפבדמענהבהויחא־לאשיא

י•:ד■י)ד■•;••-1ע1•;->-י■י■•ד■יי•

ןנשפנ^'•־1׳



 

המחלמל•וצלחיולודגלהקלה!ליו:ונשדקמוונשפנ43

:םימחרוהעושיםהלתתליי־לאוננחתיו

.1-:ד•:•-•ז••-י•י■:י׳

אצייןיאבשיןיאמהממשהתיהםילשוריריעהו*4

ן..*•▼1־:׳־■ד-:

•רתיההדוצמה:ללחמיישדקמוהינב־לבמאנןיאו45

י■:י•ו-:-י•־..:י■:־י:•י•יזי■-1-1״:

רוננולילחלוקבקעימהלגרובכ־לנוםירזבשמל

.ן■ד■י*1-•ד־ד•י•ד■:•י--:

לומהפצמבםעהץבקתיו:ץראה־לנבעמשנ־אל46

:לארשילהלפתםופמםינפלהפצמיכםילשורי
••ד•;•;ד••ן•ד■:ד־:•••דיד■;

םשאר־לערפעולעיופשושבליואוההםויב•ומוציו47

י־-ד־ד■1"יד-:1״--ד■-

רשאייתרותירפס־תאושרפיו:םהירגב־תאוערפיו48

-וי*:-־•:•יי;:־•ו/••:■*:י2י-

םגןםהילולגיליםפ־תאםב־תותהלםיוגהםתא•ושפח

תאותורשעמהתאו:המש•ואיבההנהנהיךאפ־תא49

:םרזנימי־תאואלמרשאםיריזנהתאוםירוכבה

הנאההא•ורמאיוםיהלאיי־לאינבלופבוקעציו50

םינהנוהאמטלךשדקמןה:םויההלא־תאטילפנ_51

ונילע•ומהםלכםימעה־לכ:תשובושבליוופדרנ52

■•י■׳ליד■••*-ד•־י■**•1:•-:;•

:*־רושעלימזירשא־תאהפמדחכנאלוונת'לכל53

-ו־:י•וז-ן*11•ד•:•:••-:

:?ןנימיונעישותאלםאםהינפלדמענהנניא

ןמףהעורתועיריותורפושבועקתיוחךוחןוצלו54

ירשוםישמחירשותואמירשםעה־לעםישאר

רשאשיאה־ימרזכאלהנחמבלוהרבעיו:תורשע55

•ד•י•-״ע-1--י*י■1

ואהחקלאלוהשאשראואוננחאלושדחתיבהנב
▼י▼::־ז־-״ד״-ז2*▼•־▼יי

יןליובבלזןךירשאשיאואוללחאלוםברכעטנ

ועסנןנ־ירחאו:ייתרותרפסבבותככותיבלבושיו56

־לאהדוהירבדיו:המאלרגנמםהילהא־תאוטיו27

1/ד■:*<■־:-■ח״י1אי*•ו/••דדד■

םחלהלללח־ינבלויהורחמלושךקתה:רזכאלםעה58

תאדבאלוונתירכהלוצבקתהרשאםניניואב
*..-;-•ן•):1-;•7י*״;

:ונשדקמ
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59ערבתארמהמחלמבתומילינלבוטיכ:ונשדקמ

60־תאםיהלאייו:ונשדקמ־תאוונמע־תאאצמירשיא

*•*ןי:-••■י•••יזו••-ייי■:•1

:השעיויניעבבוטה

.4

1ט^יאםיפלאתז^מחרחביוהלילשאינחגםמד
••ד־-111י—^־ג••▼:י■-•5יד■ד־-

2םידוהיההנחמ־לאילשבובךקיו!שךפףלאןילגר

םהל־ויההדוצמהישנאוםהילעםאתפלפנתהל
־.־■י■י■י■;-•■:יי--ו:•••-ו•:

3תדרלואבצישנא־םעםקיוהדוהיעמשיו:םיניעל

םישוטנםרועבםתוכהלוהמאברשאךלמההנחמ־לא

ןד■:י■י•-:*11**-••1-־/

4־לאאבלשא/תגביךןכהרשאכיהיו:הרשהינפ־־לע

ףארמאיוהאתשיושיאןיאיכאריוהדוהיהנחמ

5רחשהומכו!הרההםהירחאעםיוונינפלםהםיסנ
־:י•▼יי-*1־-•■״•י״:•י•ד•

רוחבשיאםיפלאתשלשוהברעבהדוהיהנהוהלע
ז■•ד•1*-•:־ז•^־ת:

:םרוסחמ־ידרועםהל־ויה־אלתוברחותונוירשוומע

י•;-•.•■י•ד•*-ן—:•:•

6שיאואוהםוצע־־יכםיביואההנחמ־תאםתארביהיו

•ז■•:י■••-ו־ייי■:••:-

םלכםהלםישרפםתםישקשק.ן1ף##ובלשיא

ד־לאםהילאהדוהירמאיו:וארייוהמחלמידמלמ

*״••#*:ווי-י■־־־י•י•:•—1\1

8ורכז:םחכ־ברינפמוזפחת־לאוםנומהינפמוארית

הערפףד־ובףום־־םילעייםליצהרשאוניתובא־תא

9יי־לאקעצנואנ־ומוק!וישרפבוובכרבםהירחא

רשאותירב־תארכזיוםימחרורסחונל־תתלוניהלא

"-־־1•:י?:•;•-*-;יעיז■י■יי•־מ

:וניניעלהזהליחה־לכ־תאדימשיווניתובא־תאתרכ

!0הרופהםיהילאהאוהי־;יכםלכםימעהועךיקמל

:ויתורצ־לכמלארשיומע־תא

ד•▼ד■•••י-;•*־*

11םיעםנםידוהיההנחמ־תאםיוגהואר־יכיהיו

םתארקל
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רעאםינהנהךמרחביו:עךקמה־תאםךזךפתע43

םוציוםהיהלאתירב־תאובןע־אלרשאוואמטזל־אל

רשאםינבאה־תאהילשהלושדקמה־תארהטל

הלועהחבזמ־תאואךיו!אמטםוקמ־לאואמטנ43

יהתוןתושעל־המתרכורהיבלוצעויוללח־יב44

•1-1-־ד•:ד■:־••-!י■•-ד■<.

יתלבלותדר־רעחבזמה־תאץתנלהצועיההצעה

:ותאוצתיוםירזוהוללח־ינץעילוונמלםהלתויה

ינלפםוקמ־לאתיבה־רה־לעםינבאה־תא-וחיני!45

תאםתוריחללארשיבאיבנםוקי־רעא־רעינמלא

ד•:••ך-;•:•י־יי--ןן-

הלע־אלרעאתומלעםינבאוחקיו!ןושעירשא46

שדחחבזמונברייתרותבבותככלזרבןהילע
ד■י■־■•!•:.-ד•:-;יי-יז:~1•

ש־רןפמהיצךפ־תאתונבלובושיו:ןושאךהתינבתכ47

תאורצחה־תאואטחיולכיהלתיבמרשאלכ־תאו

־תאומישיושרקהילכ־לכ־תאושדחיו:וברשאלכ48

¥•▼־••7-•*:ד•*•י־•**יי־ו

ןחלעתאותךוטןפהחבזמתאןלכיהה־לאהרונמה

הרונמה־־לעוחבזמה־לעתרטקה~תאומישיו:םינבה49

םחל־תאונתיו:שדקמבריאהלהיתורנ־תאולעה50

לכתוץוראה־לעזןםמהתכורפ־תאןןחל^ה־לעםינפה

ישמחהשבויביהיו:הלחתברשאכהרבעה־לכ51

הנומשתנשבולסכאוהיעישתהע־וחלםבירשען

־לעתוליעולעיורקבב.ומיכשיוהאמוםיעבךאן

םצעבחבזמה־תאונוחיו:טפשמכעךחהחבזמה52

םיריעביילוללהיוםיוגהותאואמטר#אםויה

םהינפ־לעולפיו:םילצלצמבוםילילחבתורנכבו33

וגהיו:העושתוזלםהלןתנרשא־לעיילווחתשיו.5*

תורתותולעולעףםימיתנומשחבזמהתכנחתא

תחמשב



 

55תורטעבלכיהה־ינפ־תאוראפיו?םבבלתחמשכ

םינהנהתוכשל־תאוםירעשה־תאואטחיובהזיניגמפו

56םעה־לכבהל1רגהחמשיהתו5תותלדה־תאומיש־יל

ימיי■■ת:▼;יז:•:-^י-$.

57הדוהיוציו:םהילעמםיוגהתפרח־תאייללג־יכ

םויבחבזמהתכנחתאגחללאךשילהןגי־לכןויחאו

הנש־יךמםימ;תנומשולסכשרחלםףשעוהשמחה

'ןיילהר1חבוללהבחישב
י־:־י•:••-;ד■ד-:

58םיהבגםילדגמותורצבתומחאיההתעבםגוננביו

םיוגה•ופיסוי־אלןעמלןויצ־רה־לעשךןלנמלביב&מ

59םבוחבבצמהדוהיןתיו!הנושארבכותחשלרזע

קמלרוצ־תיב־תאםגרצביוש־יןכמה־תארמשל

!םודאלרגנמרצבמלםהלתויה
!,״ץ••י׳•ד•.-•:ץי■

*ז\':•״5.,ך(■'!'■״■

1ירהטיבןחבזמהםןמה־־יפביבסמםימהיומכועף.־׳-

2יצעויו!ד**מראמבםפארחייוהנושארבכשדקמח־תא

-זדי■״:•▼■-▼•י■ד■-;•-ע

ולחףב!לעיתדע־לכ־תארקעלותירכהלודחי

3אציהדוהיו!םותימיוםלובגבר#אםירוהי3-ריחלשל

םהילעלפ*וושעינב־לעהמחלמלםודאץראתארקל

ןויו.לארשי־ינב־לעםז^רנחר^אםיבךסע־מלעמב

:4דויביב#יםגו!םללשיתאחקייוהברהפמ־םה3

יחיימלזזןךדה־לע.לארבילבראמלושקומלויחןוא

5אבצ!יוםע^פ־תאםהילעהדוהירןלפיו!םהמםיבר

םתאףרשמםמיךחיוםב־ויהר#אםילךוןמה־לע

6ןומע־ינבלומהנפםשמו!םכותברשאםישנאה־לכו

1-:י■ד■ך■•־ז:י>־-<־יי1זי־•

־רזעםשוםישומחםאצמלוהמחלמלליח־ירובגםע

םאבצמ



לכויותובךתומחלמםתאשע?ו:םויטומיטםאבץד

ץך1$־לאבשיוהיתונב־תאןרזעל־תאידכ^וםז^ן

(•!״־.•,<-!״•־.־--.־:הדוהי

,-י־ו

םידיהיה־לעדעלגיבשיםג־ומוקיואיההתעביהיו8

•וחלשיו{ןומיררצבמ־לאוטלמייוםתלכלםצראברשא9

רשאםיוגה־לכ:רמאלויחא־לאוהרוהי־לאםירפס40

-.יז.-ן•י**.׳.ד״.י״י״*ייו,י▼ן**•*1

מנשארבםויטומיטן־,ינתלכיןונילעותשוניתוביבס

םש־ונטלמנרשארצבמה־לעםירצםההתעו

ך■1■ג•*י-י•׳.ץ*•״••יי"־-(

ינליצהןומכלונתרזעלאנ־השוחןכל:והנמןלבהל!!

םיבקיהוניחאמםגו:ברחבולפנונממםיברינםדימ*2

םפטוםהישנ־תאושפנףלאכותימהבוטץראב

ג**.״♦-;ןיי:*יי;׳*ייייייו•י■:ו**ו

רועםיאר/נםהיהיו:םללש־תאוזציויבשבוכילוה*3

;,ו7.*1׳,_•7.7*■•״.,.י■י"<5,,ייי•ו׳-

םהיךמולילגהךמםיאבםיכאלמ.חנהןבתכמה־תא

םיוגההנה:ורמאיוהלאכתוזורחודיגיוםיעורקה

יבשי׳־לכוןודצמורוצמו;וכעמביבסמםירעה־לכמ

־:םתאץראהאלמתוונדימשהלונילעומןגלילגה

הלאהםירבדה־תאוישנאוהדוהיעמשכיהיו13

םהיחא־תאעישוהלתושעל־המורזו!ב^וצעןיג.

ןזעמו^־תאויחא־תאהיווהלוצלו:תא*ןךהכובמל16

־תא•עישוהללילגה־לאזןלוםישנאלןל־רחברמאף

ףסוי־תאםשיו:הךעלגחהעסניחאץתנוףינאווניחו*17

־לעץםעהתיראש־לע־םיביצנלהיךזע־תאוחיךכקן^

טימ־׳לע::הדוהיץךא־תארן^מוהמחלמהיש#$;;

־חמשהזןאםעה־תאוט^שירמאלםתאוצלו:הך1ןש^!8

:םכילאיבוש־דעםיוגה־לעהמחלמלואצת־לאוםכל

־־••״1•-•־־77]••!••-,־י׳▼

תכ^לבל־יךיבאשיאםיפלאתשל^ןועמשלקלחיו*9

־לא-,׳״•■■



—19^

 

רפסמוהדעלגהוימעפ־תאםשהדוהיולילגה־לא

־־:•יידי;־*??ןי*׳ד•ד•*•▼י■*

20לילגה־לאןועמ#אבניהןו?םיפלאתנומשוידוקפ

םהילע1ריזעתוםיוגה־תאתוברתומחלמםחליו

••י1ייד■•-1-1■;••יד••-

21ת^לשכולפיו?וכעיךע#חתפ־רעםפךךףםכיו

22ויחא־תאן!םלל^־תאללשיוםיוגהרמשפנםיפלא

םהישנ־תאוםתאגהניוחקלרפראבולילגברשא

1תאוכליוחרוהיץרא־לאם^וכר־לכ־תאןםפטו

1"־י■{י*י׳1׳ד■:ד■:■!■ז■-;

־־ח!•־•׳-:בל־יבוטוםיחמש

23וכליוןךךיה־־תאורבעויחאןתנויויבקמההךוהף

124בני^נא־תאועגפיו5רבדמבםימיתשלשהרד

םהיחא־תאתורקהתאול־ורפסןוםולשלםהלוארקיו

25םואלכיויבשב.םתאםיוגהוכילוהיכןדעלגהץראב

םלנךקבורקמבוןובשחבוןומלעבורצבבוחךצבב

םירוסאםוןמםיברםגןדאמתורעבותולדגםירע

26־לעותרחמללפנתהלדחיודסוניכו!דעלגהירעב

־...יד1ייוי•-:•:־־■1׳;•-^*

27ןפיוןדחאםויבםתילכלוםעיקבהלהלאהםירצבמה

לפיורצברבדמידרדהליוולית־־לכםעםאתפחדוהי

28־יפלהרוכז־לכ־תאגירהיוזהתאדכליוריעה־לע

•.:י■:י■,*-<־־.יי־.:•-•י■־

ר1עבושאבתיצהריעה־תאןחלל^־תאזביוברח

~■1״•*יי.-•*:־י•־י״,יייי•י▼^ז*▼י•.^י׳

29םחיניע־תאואשיורוארקבה!רצבמה־לאברקהליל

םימלסםיאשנ.רפסמךיא^דעלודגןומההוהוואךף

30אךיו:1ש$תלודצבמזן־^עתולעלתיחז^כ־ילכ־לכן

לוקןריעהי#נאתקאנןחמחלמההלחה־יכחךוחי

וי#נאחור־תאריוע׳יוםימשהבל־רעולדגהעורתה

▼יי-גר/ן־•י■ד■--;י■ד•ייז*—

3!ה#ל#לומע־תאץחיוןםהיחא#פנרעבםחלהל

תורפושבועקתיי־־לאםלוק־תאםאשנירחאוםי#אר

ורגתיו8*

 



ישנא•וריכה־יכיהיו:רזחאמםהיביואבורגתיו32

םהבךדוינפמוסוניוםבןבענהדוהי־תאם1יט1מיט

םיפלאתנומשכאוההםויבםהמ•ולפיוהלודגהכמ
•ד--ן-:•--ר/״:•-ד■:ד■-

ךירעיוהפצמלומעסיוהדוהיםשמןפיו:שפנ33

ללש־תאזביו•ררוכז־לכ־תאגרהיוהשפתיוהתארןלל

-:*י־־ד■:.י־*.״1—י״י׳.־:•-•7־

הנובשחוימעפםשןננ־־יךחאןןהבךןלננשאתציוריעה34

:ןריבולפייודעלגה־ירערתילוהרקמוהרצבו

י■::•-י■:■־••ד•יי׳י׳11■}■■-1■;ד■

ליחר1עםויטומיטף&איוהלאהםירבדהרחאיהיו35

םילגרמהרוהלחלשר:לחנלרבעמהברלעץחיו36

םיוגה־לכהנה:ורמאיוובושיוביואההנחמ־תארותל37

ד■■••!-ץ-•-ייי*~1-*י■

ברעליחםגו:ץראהץע־תאוסכיו,לומייוצבןכנביבסמ38

המחלמיצולחםעה־לכןףסכב■*רצ*ערשאםתא

י■ד•;״*•1ד-ד■▼:1**--ןי■•

"-,.■5^לרבעמםינח

:ת1אהונלהזרזכאל׳ואבצירש־לארמאםויטומיטו39

י-•תי׳••1■.-״1■״-י■,■•.ן<עק

תשגמארייאלולחנה־תאהדוהי*ובעירבעםא40

ארייכםלוא:ונממ־אוהםוצעיכי־זל־לכונאלונילא41

״יייי*,״7-ייי־•*••

:ול־לכונללייכונחנאונרבעורמעיויתחתורבעל

־־:־-ו:-י■;-1-<ד■:-:-ן-

םעהירטו־ש־תאגציולחנה־לאהדוהיברק־יכיהיו42

םעה־לכבוציאהר&אל•םתאוציזלחנהתפש־לע

ך■ד■;•ד■ד--:--י•*-;-

אוהרבעיו:הנחמבשיארתוי^־אלוהמחלמלרבעל43

-1־־יי-1'־־■••י־•!יי■*.־•־1-

םהינפלםי1גה־לכופגניווירחאםעה־•לכו-הנושאר

--▼.י▼•־י־-ו-יי־ד■י•;^.

םחילולג־תיג־לאוחרביו1בךח־ת^שיאשיא•וכיל#י1

־תאהדוהישפתיו:םש׳ננ־לעטלמהלם^נרקברשא44

וכותברשא־לכןתורה^ע_זן־תיב־תאףרשיוריעה

בציתהלולכיאלוהב־דזסיהרעיםינךןלן־תאסירהיו

רשאלאךשי^יא־לכןכ־יךחאץב£*ו:הדוהיינפל45

דעלגב

 



— 21 —

 

םשוכר־לכוםפטוםהישנוםה^1רגרעוןטקמלדעלגב

ד■;ד■:יד■-:•.*..:•יד•-:1!ד■•:־ת;•—

46ועגפיודרדבםתויהביהיו:הדוהיץרא־לאבושל

..._ן......-ל•.••:־יד־;ז־•*'.״ו/^

ןימיתוטנלזןךךןיאוןורפעאיההרוצבוהלודגריעב

47םדעבריעהישנאורגסיו:הנוהברבעיתלבלאמשו
ד•־ג-•י-11-1•-1־:-ן•:•:

43הדוהיםהלחל#יו:םינבאואלמריעהיאובמ־תאו

49־לאבושלםכריעבאנ־הרבענ:רזכאלםולשירבד

רבעיתלברבדןיאקרשיאשבכלעריאלונצרא
-ני-^1י•יי¥ד•—:-

30ןציו:רבעלםונתנאלוםפרע־תאושקיוונילגרב

שיאריעהתארקלהכרעמררעלוישנא־לכלהדוהי

••ד-־׳;־ד■■ז■-נ־י-ל-■ץ■ד•-ןד־:ך■

51הב־ומחליוהתארקלועםיווצלחיו:ולגד־לעשיא

:םדיבםיהלאההנתנרעהלילה־לכואוההםויה־לכ

▼ד■:•^־ז•1*:־ד־.־--^;--1•

5גריעה־תאזביוברח־יפלהרוכז־לכ־תאהדוהיימו

•ד-¥־•יי••;י־ד-ו/■ד•;1--

ורבערשארעםהיתמירגפ־לעוכליוםלועלתהשעיו

■יי•־■י-1־*8י־:••־י•••ד■י׳1--

53הדוהיץבקיו:ןאשדויבלומהברעבואביוןךךיהד־

***.י

34ןויצ־רהלעהחמשבםלכ

םבושרעעיאםהמרךענ־אליכןעייןלתולעובירקיו

:םתזחאץרא־לא

55ן1עמ^ןדעלגהץראבןתנויוהדוהיתויהביהיו

56הירזעוהיךכז־ןבףסויל:וכע_־לערוצללילגבםהיחא

57ערגנהמל:ורמאיוושערשאתולדגה־לכ־תאועמש

-ך-•יי1■:-יי׳•-*:-י-*:ד■

ונחנא־םגהמחלנהנהוניחאכץראבםשונלתושעל

:--:-ןידז■•▼־ת••-־ז■יו/י■ד■••־ו■-!-

58םתמחלמי^נא־תאווצ_יו:וניתוביבסר#אםיוגה־תא

59שאיגרגעםיו:המחלמלהנביתארקלואציורגחהל

הדוהיץראילובגרעםסיניוםכתארקלוליחו
ד-•ןי*•*;-■•-ד״ד־':•״•*

הלודגהמוהמיהוףושיאםיפלאכםהמורןכפיו

:לארשיכ



ויחאןהדוהילוקלונמע־46רעאןעי:ילארשיב60

םיענאהערזמויה־אלםהותואלפנתושעלובשחיו

•דיי•-ע•י•־•:ד•;־״;;

הדוהילו:ומעלהעועתםדיבתתלםהביירחברעא61
י■•:-:די1▼יי;״״▼*יי■תג־י■יי•ל

דגנולארשי־להק־לכדגנהלדגורקיהיהוישנאלו

י־-•:-י■;•-״:י•*יי■\:>יי1ייי■■תי•-*-ן

:םתאוכרביוואביוםעמש־תאועמערעאםיוגה־לכ

י■•*י■:-י■-י■;•יני■יז^ייי

ושעינבבםחלהלויחאוהדוהיאצייוןכ־ירחאיהיו62

הית1נב־תאוןורבח־תאודכליובגנמץראבםיבקיה

▼־ע[וז11**די11•*ו#*י1*ד•די•ן

:שאבופרשביבסמםילדגמהדואןרצבמה־תאוסרהיו

•*ד■;י••י■••י■:•-ד■ן•-!*7׳_

תאורבעיוםיוגהתולילג־לאועסיוםשמונפיו63

י׳;•-,•ו*ו•-ד■•׳י

םאשנרעאםינהכה־ןמולפנאוההםויב:ןהמש64

ןתעד־ילבםחלהלוכליוםחכ־תאת1ארהלםחור

־ד•־:••י••::■<-ד■די:־ןי■

ילילגבדודשאלומוהנחמ־תאםשמהדוהימתעיו65

״י:■:■•־1־*ד•.ד■;1••;—

ףרשםהיהלאיליספ־תאןתוחבזמה־תאץ&יוםיוגה

ץרא־לאבעםיךעהללע־תאותזךק.ירחאו#אב

:הדוהי
י**

.6

ריעלריעמתוניילעהתוצראבסוכויטנאע£>נביהיו•!

•יי•״!*י-י•-1י■•:־־:••|*

םליעהמשוסרפץראבהלודגריעחנהול־רמאיו

▼-▼?1י*יד*:י■:•*.״ד׳—

תועיריהיהלא־תיברצאבו:בהזוףסכהאלמאיהוג

**ד•**1-1יד•!1ד7ד■••:•(*

םורדנםכלאםש־םאיבהרעאםיטילשותונירשובהז

ן:-:ע-!־י■־-וי׳-1••-5:•;•י*

אבציוםוכויטנא.אביו:אינורןלמףלמסופילופךב3

:והכקירלםתהאהללע־תאזובלוהדכללריעה־לע

ו•ד•י•1-י-יי:י׳ד■:י■:י■:-־ז--

וחארקלהכרעמבואציוםרקמורהזנריעהישנאיכ4
ד׳ן<ייי•^•1ד**•-י:•••:-*

:הלבבףעזןרסןפיווהפךךיו

אבצההנהרמאל6־רגיוסרפץראבאבעיאו5

תי■-•*•״•••־>▼יע־/ז•ו

רשא



 

6שארשאיזילו:ףגנלילכהרוהלץךא־לאתחלשרשא

־והנחמתא־וסושיוםירבעהינפמסנתונחמה־לכל

י*י״ד—•:•ד■••:•י■־־*־-ד■:

םלכהתעוהכותברשאבךקה־ילכ־לכ־תאוחקיו

דתומיקהרשאץוקשה־תאו*וקזחתיוםההמחלמ־יךוגח

שדקמה־תאוהצוחוכילשהםילשוריבהמבה־לע

־תיב־תאורצביוהלחתברשאכתוהבגתומח•ופיקה

:-:•י■•:-ו׳-<־.־|..

8הלאהםירבדה־תאסוכויטנאעמשייו:ךריערוצ

האריכלחיובכשמלל*כיוובל־לאבצעתיולהביו

-,-ד-.-י-▼;•1•־•*-ן.-•••ח.-

9איההריעבםיברםימיהמהמתיו:םפאלותוקת־לכ

•-•יז■•-•ד•-1-.־•-־•י־י■ד־'.־•ד•
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:רטפאאומש־ת*$ארקיוותאהנמאבהיהאוהיכויתחת

םימהו
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ד•;▼:ד•1־־י•־״״־
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־תאךשמיוםויהריאהםרטבותרחמלךלמהםכשיו35

והנחמ
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ךירעיוחךזךוס־תיכהלעהךרדה-לעםיאתפ•והנחמ
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43וללצעמשה־לכ;הכרעמבםטאלוכליוהלפשב
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י־1־־-•ד■-י•^:י׳.־״י.׳ד■יג
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11**.*-*.*י■•־.-;*!ע*—

־תא
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יניעב
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4םיזחופה־לכוילאוצבןפיו:ותוכלמאםכ־לעםויךטימיך
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ך■(1*9*ד••-•י•▼:*

םיכאלמ
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ישארםידיסחהםהילע•וולנוםירשימבםתארבדל
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םמח
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:םוכויטנאףלמבריחילשלוושארברתכה־תאתתלו

41שפחלםרעיוןטשלול־היהיךפןתנוי־תאארי־יכיהיו

42םגאביוןןאש־תיב־לאךליוםקרותימהלוותא־םג

43אריו:ומערוחבשיאףלאםיעבראוהמשןתנוי

ריובחלשמארילואוהבך־יכןתנוי־ליח־תאץופיךט

־לכ־לאותאללהיוותארקלדובכבאביודסחתיו

ויבהא
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לוק־לאעמ^לויךבע־לעוצךתונתמולךתיוויבהא

םעה־תאעגיתעודמוילארמאיו:ולוקלרשאכןתנוי4*

שייאםתאחלשןוניניכהביך$ןיאןלךילגרפרשא45

ידמעאבוףתאודמעיוטעמיתמלןל־רחבוולהאל

ישנאםגוםירצבמה־־לכםעלודיבזויתתנוןןנעל46

יכיל־הבושאוהדיתחתןתאהכאלמהישעואבצה

שע?וויךבךלןתנויץמאיו:לךזיאךןכליתאציןכ־לע4?

ץרא־לאובושיווילעמומע־תאחלשיורבדרשאלככ

שיאםיפלאתשלשיתלבויתא•וראשנאלו:הדוהי48

:ותא•ועסנשפנףלאולילגה־לאםיפלאחלשםהמו

ריעהיתלך־תאוכעישנאורגסיווכעלואבביהיו49

חלשיו:ברח־יפלוכהוישנא־תאוןתנוי־תאושפתיו50

הברעה־לאלילגהףרדםישרפ-וילגרליחןופירט

יהיו:םנתלכלוןתנויישנאירחא.ףדךלהלודגה5!

וררועתיו*פגנוישנא־לכוןתנויהבשנ־יכםעמשב

;:•-די■דיי"1▼.״1ד■־ז-ד־:•די:־ז-;

ונפ־יכםיביואהואךיו:םנהיפךרבםחלהלונפיו52

ועסנםידוהיהוםכרדלובושיוםשפנ־רעבםחלהל

;ד••:־גד■:-:י—■ז:-־:״•▼•:

רשא־תאוןתנוי־תאםערוכביו:םצרא־לאחטב53

־לכו:לארשי־לכלדבכלבאיהיוותאברחבולפנ54

ד•:••ד•:•ד-ן-ד■'.**••:-•**־:ד■

יכץראה־ןמםעה־תארעבלובשחביבסמםיוגה

י־-■1־■ת1•ד■ד-1/ד■•די•

המוקנהתעוןיארזועןהדוהילשאררבאןורמא55

:םרכזשונאמתיבשנוםהילע
ך■:■־.־(*י•:—•-־•■-ז

.13

־לעאבצללודגליחןופףטףסאיכןועמשעמשיו!

םן?$1ץךאהיבשי־לכוגומניבן:התףשלוהדוהיץךא2

לעיו
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םבל־לערבדיוםעה־תאףסאייוהמיל#ורילעיו

■ז■.-■׳-:י־ד־ד-*י״.־:ז/ד■ד■:ד-יז■:——

3לכויחאוינאיתישערשיא־תאםתעדיםתא:רמאי-ד

;ד■•-ן•י■ע-*'•־ייו-:*--—

־תאםתעדיםתושדקמוייתך1תרענןיבא־תיב

:ונואצמרשאתואלתה־לכוונמחלנר#אתומחלמה

4רתואולארשירובעבברחההלכשיחא־לכיכ•ואר

••■?■•ד■י•י■:•-ן-עוו■-▼.־•**י-•:

5ישפנ־תארומשמיל־הלילחהתעו:ידבלינאפר

0םוקאםומםא־יכ:יחאמיכנאב1טאליכהרצ־תעל

•ונפטוונישנ־תאןושדקמוייםעתםןכנרראםקנל

ונמש־תאתוחמלביבסמופסאתהר#אםיוגהתאמ

?הלאהםירבדה־תאםעמשכיהיו:ונתאםתאנשב

דיגנלהתאהיהורמאיולודגלופונעיוםעהחוריחתו

•י-;▼--•*ן1-־י■1־<—־תי■-:—

8םחלואצהתען:ךיחאןתנויוהדוהיתחתונילע

:ונילעהוצתרשאלככונישעוונעמשוונימחול־תא

9־תאתונבלרהמיוליחישנא־לכ־תאן1עמשעמשייו

10חלשיו:ביבסמריעה־תאקוחלוםילשורןתומח

ופילעאבצלרככליח־םעםול^בא־ןבןתנוי־תא

:הב־זחאיוריעהיב^י־תאשרגיו

״ץיא״^ע1לפנתהלןבעמ^ןךגליחםעעסנןופיךטו

12ןועמשן:םיתוחנברוסאותאןתנוי־תאגהניוהדוהי

!3עמשכיהיו:הדידח־ינפ־לערשאהברעבוחכנהנח

••ג*ד-•..:-•••-ןד״י■-ןי"ך■י״

ויחאןתנויתחתדיקפלןועמ^־תאומש־יכץופירט

:רמאלםיכאלמוילאחלשיוותאםחלהלברקדכגיכן
•י-.־-•ך■••-.־•-י•־י־•:־יד־-•5

14וריחל_ז^רשאבקעלןיחאןתנויביתקזחהקזחה

^יל״ףייל^בהתעו:ותרמשמתדוקפבזןלמהיפסכב

יב־עשפי־לבלהכורעתלוינבינשוףסכרככתאמ

־:•-:ד■->-:ד■ד■••:יו׳י>ד••-:

16ןועמשוציו:ךלונבישאב#הישפחלונחלשא־םא

־חלשל
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יבריכה־יכ־םגשביךליה־־תאוףסכה־תאול־חלשל

ןרמאלםעהוילעונולי־לבלןכ־שעיורבדיהלבנב

••ד•ד■▼י■*־:׳••■■-.■?■י•:•

ףסכה־תאול־חלש־אליכןעי1רי־לעגרהנןתנוי!ד

־תא1חל#ירחאיהיו:ושפנןוירפלםירליה־־תאו!8

אלןורבך־תאןופיךטלחיורככהתאמ־תאוםיךליה

חךוהלץךא־לאברקןףולהעםיו:ןתנוי־תאחילש!9

ףל_הןועמשןרךאףךךץראלרגנמףלחתיוהתחשל

הדוצמהישנאו:םש־הנפרשאםוקמ־לכ־לאולומל20

רבךמהףךךרתסבאבורהמ5רזכאלץפיןט־לאוחלש21

ןופירטרהמיו:הד־ןמ־לכהספאיכריטצנןעמלונילא22

דרייכתכלמ•ורצעיוםחלשלוישרפ־לכ־תאף&איו

־יי•*.־י*•ני■ד■:י־;ד■י■י•י■•••י־.-:•־-

םשיום#מןפיו:םימשה־ןמלודגגלשאוהההלילב23

גירהיוןאש־תיבינפל1אבביהיו•,הךעלגוינפ־תא24

חלשיו:וצךא־לאב#ןכ־יךחאום^רבןכיוןתנוי־תא25

תךבק־לאםתארבקיוויחאתומצע־תאתחקלןועמש

רכביולארשי־תיב־לכול־ורפסיו:תיערומבויתובא26

:•-••י■:.•••▼:י-•ד■:■ד■ו

ויחאוויתובאתרבק־לעןועמשםק^וןםיברםימ;ותא27

גציוםהירבעינשמתועצקמםינבאהלור}הבצמ.

ומאלוויבאלרחא־לא־רחאםידומעהעבשהילע

*:•י:▼•״יד■־■׳י•-ןד■:•ד•

השעמ.תוהבגתונרקםתאףןפיו;ויחאהעבראלו28

םלוערכזלהמחלמ־ילכ־לכםיחתפמןהילעוםיעלקמ

:םיה־ינפ־לעתופקשנהתובטחמתוינאתינבתםגו

:הזהםויה־רע.תיעךומבתאזההבצמהו29

יילדרענהסוכויטנאשפנלהמךמבבראןופיךטו30

רתכ־תאםשיו:והתימיווילעםקיוףרדבםתויהב31

:דאמראמבםעה־־תאץצוריוץעךיוושארבאיםא.

ןועמשו



—57—

 

32מת$*;בבוסיוהדוהיץואיךצבמ־תאקיזחהןלעמלו

אלמיוחירבוםיתלדתוהבגתולדגמותובעתומח
־ז•״,•1״־י■ןוד■:״■?■

33םיענאןועמערחביו:לבאורבםהיתונכםמ־תא

.דחא'ריסהל•ונממשקביוסויךטימיךלאםתאחלשיו

רועקךץופיךטישעמ־לכיכץראהלעמתואשמה

*^זז^זהלאהםירבדנול־בתכיוסוירטימידןער:סמחו

*״יי•י*1*.־•־1ך■■זי■

35ףלמהבהאולודגהןהכןועמשלםויךטימיךךלמה

36יתלבקהנה{םולשהרוהי־תיב־לכלוםעהינמזלו

םתחלשרשאןמגראהתרדאתאובהזהתרטעתא

37יתי.ןצו:םולשיתיךב־תאםכלתתלןוכניננהוילא

ריסארשאאשמ־לכשטנליתוצראידיקפ־לכל

•י■־•-<י■־׳יי,:־־ד־:

38םיךעהןםכליתחטבהרשא־תאיתומיקהוןםכילעמ

39יתאשנו:תותימצלםכלהנייהתםתינברשאתורציןה

״}*ויאוהזהםויהרעיב־םתלעמרשאלעמ־לכםכל

םילשורימומרוהרשאתומורתה־תאוהרטעהםכמ

•-־ז־,•י,*'*:-'*״?:ד17ז■ד^

40רשכירשאםכבשיא־לכו:ירי־תאטמשאטמש

*י;▼•י־1•יי•י:י׳ו-

תוערוםולשהאהיהוחפסייתרבע־לאחפתסהל

41םיוגהללקרפיוהאמוםיעבשתנעביהיו:וניניב

42םימיהירבךבבתכלולחהזאמ_ו:לאךשל־ינבלעמ

לודגהןהכןועמשלהנושארה'הנשבםהיךפם־לכבו

:םיךוהילאישנורש

43ריעה־־תאףקיורזגלעןועמעץחיוםההםימיביהיו

44יהךןלדגמדכליוהתארקלץפמ־־ילכועיגהירחאן

המוחמיהתו■ריעהרות־לאלדגמהיענאודריי־יכ

445לעףטוםישנוםיענאםלכדלעיו;םעהברקבהלודג

?־לאלודגליוקגב.יאךקיוםהיךגב־תאועךן־כיותומחה

ןועמש8!־״^־-.־דב
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•וניאטחכאנ־לאורמאיו:ךנימירנלן!ףחהאן5עמ#46

למחיו:םימחרורסח:ונמעחשעזן**הנילהשעת47

ריעה־ןמםתאשרגיוםתימהאלוםהילעןועמ#

:םהילילא־תאםהבורמ#רשאםיתבה־תאאטתיו

^יי•...^_ו?ןך*~ן.~.■^*לן^,^ד■^^^ייי*׳;''■■י•י■:—

יילל^הןהרותןמיוריעה־לןות־לאןב־יךחאעסר48

םישנאןכשיוןסילולגה־תאוםיצוקשה־תארעביו49

תיבולךביוריעהתאקזחיוהברןכביי

־יכיהיו:רוכמל1אתונ!ללא^ןיאןאציןיאהכותו!51

:לכרסחמובערמםיבר•ותומיוםחלהטמםהלרבשנ

םהלןתמוונימן־תאםהלתתלןועמש־לארקעיתו52

רסיוהתאאטחיוהךוצמה־ל>ע_מםשרגיוונימן־תא

תחאוםיעבשןהאמתנשביהיו:הברןכמץקש־לכ״

־לעואביוובםויםירשעוהשלשבינשהשי^לפ

םיבגועבותורפכבםירמתתופכבותורימזבהדוצמה

ררוצהרצרי^יםךןתש,איי־תאוללהיוםילבנבו,

:הנשבהנשהזהםויה־תאגח^ןועמשוצר{־מזי^54

בשיוהדוצמהרי־לערשאתיבהרהלעתומחם^ו56

ןנחוי־תאאריו:ותארשיאםישנאה־לכןאוהםש^

ישנא־לכלערןלפ.ותארןלפיואיהליחשי*?יכונב

:רזגבבשיואבצה

זדדי£<8*0חחםן?חן?ז2*זז-ז^^ה־חזמ״**

םויךטימיךף&איוהאמוםיעבשוםיתשתנשביהיו,!

ירמץרא־לאהליוןופירט־לעהמחלמל•וליח־תא

אב־יכיד_9סרפיאמה,לשךאעמש>ו:הךזעשןלב^

סוירטימיד*אאך
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ואבצירשמדחאחילציו1צראילובג־לאםוירטימיד

31!!וזןלד:וינפלואיבהלויחוזעפתלוהוציווחאךן־כל

ינפלוהאיביויחוחאשפחלוםויךטימיךליח־חא

ןרזכ^מה־לאוחאופסאייוהלמהוציוהמשרא

4שעיוץועמ^ימי־לכהמחלממהדוהיץראט!לשתו

!וימ״^לכותלשממבדבכנויוצריהיוומעלבוטךכר

5רבעלחוינאףוחלוליהתוופי־תאהמר־ריבדכליו

6ומעלץראהילובג־תאבחריו;םיהייא־לאהנממ

דרזגלערשיוברלבךח־ייובשולויהיו:םבזחאיו

םכותמץןי^־לכרעביוהךוצמה־לע_ורוצ־חיבלעו

8החטבבוט/ירח#רחז^יא־לכ:וינפל#יארמעאלו

השעירפ־ץע־לכוהלובי־חאהנחנץראהוםולשבו

י■יי•;וי▼:ך■1ע^*^יד•▼;▼;

9ץראהבוטבוחישדחוצוחבוב^יםינ(הןהןויךב־חא

10ן1עמ#ןיהמחלמ־ילכורגףדרדהו#כלםירוחבהו

דןלהועמז^והמחלמלברק־ילכוםירעבלכאץחנ

1!לארשי־חיבוץראבןתנהחטבוטןנש;םיקחרמל

!2ונפגחחת#יאומלכובז^יחטב:החמשוהלהצ
:---•▼\:י■-*▼••▼:ד•ד־:י■

!3עמ^נ־אלהמחלמלומ:ןיאדירחמווחנאתתחחו

:םההםימיבהלפ^הלפ#הםיצירעחואגוץראב

!4לועוץואןויעו^עז^ייחךוחןליחריבגהומעיאכךנ

15חר#הילכ־־חאבריויי#דממןרמםריו?םהיפוצפמ

ןארוקב

16ןזךנ1יתמ-יכאתךפ#אןאמורינעיממ^ף

!דןזע^םןמזויכםעמיעביהיו:םבל־לאובצעתיו

תחתםירעה־־לכוץראה־לכוויתחתלודגהןהכלויחא

18תידבת^חנתוחללעתיךברפ£ול־•ובתכיו:1רי

הבהא3£
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ויחאןתנוי־תאןהךוהן־תאותרכרשאכםולשןהבהא.

זראזו:םיקוריבלאךשללהןכ־לכינזאבאך]פיו19

ןאתךפשאישנאוחיןשר#אבתכהןגשתפ

1לירגהןהכךועמ^לריעהואתךפשא־ינבישאר20

ןםולש•וניחאהדוהיםע־לכלוםינהכמוםינפואו

ד■■•-ד■:־יי■:•1־:•'■•ן-:

תאונלורפסונילאםתחלשרשאםיכאלמה21
1/ד-:י••״־*•*יי-••▼:-

;םתאךן־כלדאמונחמשוץראבםכתלודג־תאןםכדובכ

םימיהירבדרפס־לעונבתכונממושקברשאתא22

.ך■--:••••..-ן-ד■ין•11•־יי

םוכויטנא־ךבסוינימונגרמאלונתיך!כלרשא23

שרחלונילא.ואבםיךוהיהיחולשעושיךברטפיטנאן

יניעבבטייו:םהמעונתרכרשאהבהאהתירב־תא24

--■-ד▼•*־■*י*׳-1**ן-יי•ויי

תראפתבור1בכבהלאהםישנאה־תאף&אלםעה

־םערכזלםימיהירבדרפם־לעםהירבד־תאבתכלו

!לודגהןהכןועמשלונחלשוהנשמואתךפשא

ןעמלאמורלסוינימונ־תאןועמשחלשןכ־ירחאן25

בהזןגמהחנמ1ריבןתיוחיבשיםעותיךב־תאםין־כה

ןולו־נשמלן־נשףלארחא

ורמאיוחלאהםירבדה־לכ־תאםעהעמשביהיו26

?וינבלוןועמשללומגםלשנאליכהויחא־לאשיא

ונמעןרס־־חאומירהויבא־תיב־לכוויחאואוהאלה27

ר1רךואךןכונינפלוניביוא־לכ־־תאםעינבהירחאו

:היבשי־לכלץראב

תוחלילעתורקהי׳־לכתאתורחל.רמא:ורמגיו28

ןגשנךפתאזן:ןויצ־־רהבםיךומע־לע.םרבחלותשחנ29

ןומימהרשאבתכה

י•••יז1*:-

האמתנשבלולאשדוחלםוירשעהנומשכ30
י■■•-:.!1.*.*■▼י.!ד■ג•

םיעבשו



31לודגהןהכןועמשלתישילשהחנעפ:םית#וםיעבצו

םינקזהוםינהכהודחיםעהישארףסאתהב

32תומחלמיכץראה־ילכבת^זתעדומ:םיקוריב

33תחפשממוהדותמךבןועמשם/כיר:ונצראבויהתובר

ינפב.ובציתיורגנמםשפנ־תאוניביוויחאוביריוהי

••*•:-ןי-•.־־•/■י-:-ע•;יד•י/:״י■:

ןךקדואומיריווז^דןממילתרותרפות־־לבלםמעיאנש

35-34יחיוןלודגןהכליהיוםעה־־תאליחקהןתנויו:םמע

*יתאםשהלםיביואהובושיווימע־לאןתנויףסאהב

36־תאקריוןועמשםקיו:יל#ךקמברלחלשלוונצרא

:םרכש־־תאםהלןתנופסכמוופע־רעבםחלהלויכינח

37ץראההצקברוצ־תיב־תאוהדוהיירע־תארצביו

רמשמלםידוהיןתיוביואלתונכסמריעהתיהרשא
י■:•:•11•••-־.1•::־•▼:▼יי^

38לובגברזג־־תאוםיהתפש־לעופי־תאקזחיו?הכותב

לארשיןכשיוםינפלהב-ובשיםיביואהודודשא
•יד■:.!..;--יי.־י״-

39םעהאריו;הרסחרשאלצבהתאלכלכיוהכותב
־ז״ד•;--יז■זז■־•;•ז•״!-:־יז■:

בוט־האשרדוהנומאבוהשעמ־לכיכןועמש־תא

אישנלוהורחביוובבלרשיכוותקךצ:פולולמגלוופעל

40ייהשערשא־לכוומעיייהיו:םהילעלודגןהכלו

רודריעמוונצראמםלוגה־תאשירוהיכודיבחילצה

41םלוגהוצרפהןממיכוהב־וזחאנרשאהךוצמהךמו

:ייתדבע־תאורפיושרקהתוביבס־לכ־תאואמטיו

42־לעןגהלהכותבםיךוהןןתיוידיקזחבהחקלאוהו

43הלמהםגו:היתומח־תאהבגיוהירקה־לעןץראה

יהיווהדבכיוהנהכהתרמשמ־לעומיקהסוירטימיד

םיאמורהותרכרשאתירבה־תאעמשיכ:כהאל1ל

•ד•▼:ד•¥-9•;־*.י-^•

4*־תאופסאיוםיחאםשבםתאוארקיוםיךוהיה־תא

יחולש
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םיךוהיח־לכ•וליאןיו.,תראפתבודובכבץזע$שיחולש*6

־לבםהילע1?לדגןהכןאישנןועמשחויהלםינהבהן

והותימיולארשיבתמאאיבנםוקי־ינרעוימי46

■:-■•י■;•:־׳•.*:•י■יי־•-!־ד•

םידיקפריקפהלו•ישיקמ־חארמשלםערץיצן־כל

ריע־לכ־לעוץולחה־לעוץראה־לעוהדובעה־לע

▼־-:1ד■•־י-יד■ד■*־:ד•1ד-_

•ובחביםירפסה־לכוולוקלועמז^יםעה־לכן:רצבמ47

שיאדיזיאלו:בהזידגבוןמגראשבליאוהוומשב48
•■ד•1■?^*יי■.י--::•

הלאהםירבדה־חארפהלםינהכה־ןמ1אםעה־ןמ

ואוידעלבמםעה־חאעמשלואויפ־חאחורמל1א

▼■1■:-׳־תיי•י—*.׳:־

רשאשיאשיאו:בהזטנבארגחלוןמגראשבלל49

בטייווונועאשנוהלאמחחא־לערבעלןודזבהשעי50

ליאוהןועמשןןועמשרבדכחשעלםעהיניעברבדה

ווחו:לארשילהק־לכ־לעאישנוםינהנהשארחויהל״

חשחנחוחללעחאזהבחכהירבד־חאחורחלםעה

חאתתלו:םעה־לכיניעלתיבהחע_יציבםרבחלו52

וינבלוןועמשלהחיהותויבהרצוא־לאהנשמ

ד■ד■:1(•:ז;7:•ו•--ו׳י■••■

:םלועתרמשמל

.15

ייאמםירפסחלשםויךטימיךךבםוכויטנאזן^מהן1

םעה־לב־לאולארשיאיש}ןהכהןועמש־לאםיה

םעלולודגהןהכןועמשלםוכויטנאזןלמה:רזכאל2

וזחאיולעילב־ינבםישנאואציהנה:םולשהדוהי3

1י•-־־---.־•■:•י■■י:ד■■••ד■ד•:

םדימהחאחחהלםוקאהתעויחובאתזחאב
״ז■▼•ד■—י-1־יי־-:י■-1־־.־1־

ליחיל־יתפסאןכל:ןושארההנוכמ־לאהבישהלו4

•-־1•ד■יי:**יייי•1־•

םקנהלוםתארקלהמחלמלתאצלתוינאיתוניכהו

םיעשפב
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םירע•ותיחשיויצראבתומשרמשרשאםיעשפב

5רשא־ילכףל־יתוחינההנההתעג!הבךןלבת1בך

בהזתועבטמתושעלרדיבחנהוינפילםינילמהוחינה

י״ז■:--ן-י:־ז■.*--:ך■י•:•1־;-..

6שךקהיהתםילשוריריעהןךשפנכ:לןצךאבףסכו

בךןלץ־ילכ־־לנןתינברשאתוריבהםיךעהןתיש׳גחו

דוניחתרשא־תאוןהידיתחתורמעיתפסארשא

:-:•־1״1יי׳י■־-:—■ד•:-ך•־־.׳-ן

־דעוהתעמיתשטנול־תתלץ1נירשאתאלךלמל

8רועיתילפהויתונלמ.אפכילעיתנשבהיהו?םילוע

וו^חמרונניתפסוהןךמע־תאוךמעידסח־תא

ןץראה־לנבתראפתלועשלםתייהויילניהל

1>"י־•ייייי:•:••:ד■:־-:

רחאםישנאיתילב

•י■1■י■-נ

ילאןופיךטםניווירחאם1נויטנא

והוילאהתלנ־ינהארינםיה

ד•ד־*•י■.י■•יוי••י■־־

11וידוקפרפסמוראד־לעםונויטנ**-אבצ*והיילעמ

:םיפלאתנומשםיסוסויילגרףלאםירשעוהאמ

12םיהתא$מביךןכהתוינאה.תאןריעה־תאוליחבףןפר

ןא^ןיאןאצייןי#רעתרגסמריעהיהתו

13ותא•ונלהרשאוםוינימונבש*ואיההתעביהיו
!"יד▼.*־*"•יי•^5,.■יך■־ד■-־.**ידי***.י

תמיךפה־ילנילוםינלזגה־לנילםך^םירפס?אמןרזן

14ומ^־^חף^^א^ר^אןןגן^מיל!רמאי?.

!5ונתירבילעבםיךוהיהםעוםינהנהשארןוע$ש

•ונתאםמולשתיךיץ׳תאשדחלונילאםינאלמ•וחל#

.,ולקשמלמשףלארחאבהזןגמהחנמונל•ו^יגייו

16־לנלוםינלמה־לנ'?בת^לטפ#מלונבשח

םימעה
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המחלמלואציאלוםידוהיהםע•וערי־לבלםימעה

שיאתרזעלואבי־אל־םגזםהיךעןםצךאתארקל!7

־תאםתחנמ־תאונחקליכםהילעאבצלאצירשא

ר^אםכילאעשרישנאוסונייכו:םדימבהזהןגמ18

ןהכהןועמשדיבםתאםתךגסהוםצראבותועתה

;:-־■־־;םטפשמכםרסיל

,י■י•;ד■;-:

:'.:•י"ז־.י■ל־־וי־,י

םולתא_ןסויךטימיךזןלמל.בתכרשאםףבךההלא19

ןהשמזיבשילןביבסמתוניךמה־לכלוהקשךא_והטיךא20

יבשילםג!שומתהאירקןאיקישסודנמםוליךאתךפשאו21

ישנאלוןןקןםוליזפשךוראסנךקילהאיקילהליפמפ22

תאןןינךיןלויךפיקםורינגאניתךוקןודרהשוריז23

:םינהכה#ארןועמשלחל#ה^אהםירפסההנשמ

־ילכינשהםויבףידעיוראדלעהנחםוכו־יטנאן24

יתלנבלזןשח־ילבהתאשעריוהתארקלץפמו־חגנ

חל#ןועמשו5הכ1תברוגסן1פירטואבואציתת25

בהזןףסכםת!רזעל.רוחבשיאםיפלאםוכויטכאל

1תירב־תארכזאלוםוכויטנאםהלהעש.אלו:בירל26

•;*-ד■:•:•־*י•ד■■ת*;יי

־ןראויבויןכוכרחאול־חלוגיו.;ונממןפיוותא27

רזג־תאוופי־תאםתרכלםתא!<ולרזכאלשויבוניתא28

•*1/*|ד■י?״/:-.•--"יי'*־

ויתוכלמ.ירעםהוםןלז^וריב,ר^אהדוצמה־תאן

.הברחלםתמשיתלחנוםתומישהץראהילובג־תא29

ד•.־ד•;ו?.־-1יי■1"(יי-ייי■דיי־״״גיי
־תאיל־ובישההתע.ו־ןורךתשתיתלשממיךע־לען30

רשאםירעהתומורת־לכתאוםתחקלרשאםירעה

-ז,•י■י׳:ד■••:י׳י;י־1־•,-9•ד•י׳

ילםתתנואלםאן:הרוהלילובגלץוחמםתומיךה:!1

םירעהרעבףסכרככתואמשמחםרכמףםכ־תא

•ד-*—!*ז**^״־••י..-ןי•:•ו־־.־י*יי

שמחו



32ונאמתםאל:תומורתהותומשהרעבת1אמזעמהו

:.־:;..■.,!.׳-ןםכתארקלברחביתאציוםתירמו

33אריוהמיל^ורירלמהבהאשויבוניתאאבביהיו;

ףסכובהזתראפתהלכ־תאוןועמשתלרגרםי־תא

1יזי?;▼י■עי*.•־י-יז!׳1:•*״\•״▼ג"י*

והוצר&יאתאןועז?שלרגיוםמותשיותרשהילכו

34הת^ךלונ:נ#רשאץראהרמאיוןועמשןעיוןףלןפה

?הכותבהלחנוקלחרזר^יאלןיאואיהוניתובאתזחא

35התעולועבוןואבהב־־וזחאיוומל־הפטחוניבי1איכ

וניתובאתלחנ־־תאונחקלונכרד־תאייחילצהיכ

^■..-־-(.׳יי״ידי*-?״-׳11-׳^״\,.

36עדיונדכלרז^ארזגוופיתורוא־לעו:הב־ונב#ף

״*דאז?ראמבינצךאלוונלוערההלאהםירעהיכעדת

37הנעאלוקןירדךן^ףסכרככתאמלק^אל(ל#םלוא

38זןלמה־־לאבז^וףאירחבףליו;רבדותאשויכוניתא

לתלךגתך^נתרקל־תאןןועמשיךבך־תאול״רפסיו

ותמחודאמףלטהףצקלוויניעיארר^א־לכתאו

•.;.־:...:ובדררעב

.,*•-.-*י•י■

39:הועותךאלם^הךרדטלמיוהינאבדריןופיךטו

40םיהלבח־־לכ־לעדיקפלשויבידנק־תאזןלמהםשיו

4!והדיקפיו:שבי^ךפוילתלודגליחודי־לעןחיו

ןתאת:נבלןהרוהלץראילובג־לע.ואבצ־תאתונחל"

תארקלהמחלמלתאצלוהיךע^־ת^קזחיץוןורךק

42**ביניהיו:ושפתלןופיךטרחאףדרךלמהוםעה

לעלפיוץראהםעלקיצהללחיוהנבילשויביךנק

43־׳תאץביוויבשםהמין^יובךםעגירהיוהרוהלץרא

טוונלורבעלהכותבילגרוםי#רפבצמםשיוןזררק

:זןלמהוהוצרו^אכץך^התוחךא־לכגגהנממ

לעיוע
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,■ז:־ך׳־*•י״״**״•',ןמ■י״.יי!■,״;״׳,*לזןין

רשא־לכ־תאויבא.ןזומכזעלרפסיורזגמןנחוי1לעיו1

־ילאן׳הך^והי־ילאןועמש*ךקיו:ץראבשויביךנקהשע2

התע/רעוונירוענמןםהילארמאיוםיוורנה־וינבןנוך^י3

ייויבא־תיב־לנויחאוינאםגלארשייאנשבונמחלנ

*ןי*•■ת▼,.יי•*נ־־י־״י״יי*י*י*יוי•ו״

!זןנזו־דה1^1;*םדימ:ל*זךשל־תאליצהלונכרדחילצה*

•דקזחגךחןנל״םימילםיריעצםתאןי^בשןיתנקז

יהילאווניתומחלמ־תאםחללואצווניתחתםישנאלויהו־;■

-י■״•ייי•■•־•.-•-▼^-•■

׳ורחמיו1מ$>$־!םג&יז^הלםכמעהיהלםימשה5

תא1ןל^יאצי!מישךפוילגרישיאףלאםירשע

:ימי9:תיעךומיןהלללהוניליץהמחלמ^שויביךנןל6

•ואך^־מן^ניע־תא.וא^דהךשה־לאםתאצב'רקב3:::

חיהלחמהתארקלםישרפוילץו•לאג־-לל1י.׳־הנןזןןמ

־תאץנחו־יביךקהייכייהיו!תונחמה.יתשץבלייטמ7

תדרל:אריםעההנהו:ארייוותארקל^תכלל־והנחמ

םעה־ללכירבעיוהנושאראוהדריולחנהףות־לא

םישרפהרתאגציו׳םעה־תאונך&ביחלו•:וירחא8-

םיבר!ויה;ביואהישרפ־יכףותבילגרהישנאיןי£י■

שויבי*טק*ןגניותורצצחב:•ועקתיו:ןנחויילוצ_#:חגוע**

םיברםיללחםהמ•ולפיווישנא־לכם8#׳אוהםניז

הרוהלס3ץזןןיו!רצבמהףות־לאוסנ:םיךא^נהן!0

רעםהירחאףדרןנחויואיהההמחלמבןנחוייחא:?!

םילדגמה-לאםג־וסדגיץ:ינברשארצבמה~לאןורךןכ׳!!

ותומיוןנחוי:םתאףדש*!רורשאףךך־לערשא׳

♦חךוהי־ץךא־ל^םולשבבשןנחויושפנםלפלאכ
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60הןכניו׳דומשאמותוקנלוהתפלוםעהיהרעאהךיןכמה

טפשיותאזההלשכמה־־לכעארםואלינימתאךלמה
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םיצחיחלו#וברחיפלו#םהמןעיוםהיניגמבםימוחו
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—95—

13םיערזוםדד1רש:נבוונטבבבןכר*זכרןלכןיעל

44םיניע־םוררבגהו!אשנלוישנאואלנ־יכרעשיאביו

1תנחצהתלעיבויאשנלחלאנובעתנםימשבואישו

15אריווהתוילערפתשיו1שפנרפעלחשיזא:םפאב
5-־▼•ז•ו••-:•־ן-ד•י■-*י-■יי-2

16הלרג־יביהיומר1בבל־לכוייריוב־התיהיב

■י■;■7■••*י•״י■:■ד■;-■ת:י■

5רמאיוויפ־תאחתפיוחתאשנהאלנ־יברע1שאב

-.■/-:■־ד-:ו׳ן•.-ד־:

17אוהבוטוןוילעלאלהמרהלםךא־ןבלןכי־אלןכא

!8יי־לאללפתהל1בל־תאלבנהןתיו:וינפמענכהל

רדנרריו:י

ר/ו/-.-

 

לכאמלםהתלםהילערמארשאוםתומברבהםהל
י■-1-;י••:יי••-ז-י•י׳1-י■וי׳<1׳ו׳ז•

ישפחשבתשעלעב^נץראהתיחלוםימשהףועל

21לזגרשאיילכיהתאראפלעבשיו:הניטאישנאכ
־■ז■7-ןד:־״**־י־־־^•*־־•1־1

רשאתרשהילב־־לערועףיסוהלווידומח־לכוכותמ

תונברמל־חרבעה־ירופסכמתתלוםינפלוב־ויזו

22ץרא־לכברבעלורהיתהלהעובשעבשנםגו:תיבה

ןםימשה־לכתחתייתרובג־תאעידוהלהבשונ

•־1־י-־ז■י־.־-:*-•:ד■ד■

23הצרחנוהתלכיכ•ונממויאלחתורם־אלתאז־לכבו

24וייחברועץמאה־אליכיהיו!ייתאמתערהוילא

:םידוהילהזהבתכמה־תאהכדנוגומנבלבבתכיו

ן-ע־:•-*י׳:׳;יי■••:ן•-

25םולעםירשיהםידוהילטילשהוהלמהםוכויטנא

:הכרבוםייחו
־י־ד■:״-ן

חראםכילהאבהולשוםכינבלוםכלםולשםא
**••ד-:ד-:ד־:-:*״:י1י׳י■־ד■•

הררבדאמיתילחנהנה:יתלתותוברשאייםש־תא

יי׳▼־:.•:י•׳-׳-4י•:״י

26

27

28תאוםכדםח־תאיתרכזר^אכן:סרפץראמ.יבושב

םכתמא



ץראהםולז^־דוא#קבליבל־תאיתיטניךמעםנגךזבא

יתךבשן#אונרמאי־אליבבל־יכשבגן!היבגיו29

ג־רשעללרחאאלתאזיילחמאפרהלייתעושתל

1-•:•ת״••ד■״־:י־:-

תוצראלוליחםעועסנביכ.יינפליבאהשערשאכ30

•ז•-1י•*,•יי■*־י•ד-:•י״י■ד-•״•׳-,-

ינודאאוהימתערלויתחתלשמםימה*־ומילעה

-,•־־▼־ז■:-׳•..:•••י•

היהת־אלהכלממהוהמחלמ־ואןוסאחרמי־םאץראה

םיכלמה־תאיכנאהאריכ:ינא־ףאהשעאךכהבבוש31

ןכלהעריל־הנאתםאיתוכלמלםיפאושביבסמ

1—ד־י•▼•״\:־־1־.י•-ו.ד•.

םכדסחרשאכן!יתחתףלמלסוכויטנאיגב־האיתמש*

ול־יתבתכתוניילעהתוצראליתכלבדימתוינפהמדמ

•.־-ד־:■/ד•י־^*•ך■ך־ד-ד-;י•

#קבמיננההתע_ו!תחתמוארתרשאםירבדהתא33

רחא־לכלוםכלכליתלמגרשאבוטה־לכלעםכדימ

ד■־/1־:•״ז:*.:•:־י■יע--*ןץ•

1ב־יתחט_בו:ינבלןילםימלשוםינמאנתויחלםכמ34

עמשיןוראמ־לכבווז^ננ־לכבםכתאביטייביטהיכ

.־"'".'.:::י:ילוקל

באכבץראה־ןמםיהלאללקמהוחצורהםתר.35

דכנכתמיוםיברתימהורכערשאכרכענןשונא

סופילופותארבקיו:רבדמהירהבוהירכנץראב36
׳:•-יי;•־-••▼;!וזע;

לאסנסוכויטנא־ןב־תאותארימוותאלדגרשא

:םירצמזולמרטימוליפימלת

.10

ודכליווי^נאלעויבקמההדוהילעהחלצייחורו1
;;•־־ד■י•-:•1:--י•:-▼;־ז•▼ו-;

־תאותוחבזמה־תאוסרהיו:#דממהתאוריעה־תאי

*/;צצ•-*;•/יי•-י■';•-••;-די

יחד:ריעהתוצוחלםלוגהומיקהרשאםילולגה־יתב3

שאואיצויוז^רחחבזמושעיותיבהן־תאםרהטירחא

•י״■5•ז■^*..!1-4-*•-־יו/•*■-ז-

־ןמ

 



י97—

 

;ילםתונבךןכ־תאיביךןכיווטקלרשאםינבאהןמ

4ונזלויותורנה־תאוכירעיו•וריטןליו:םימ;םיתנשץקמ

5לעולפנהלא־לבתלככוןייןחלש־לעםינפהםחל־תא

6ונרמשייאנאןרזכאלםיהלאיילאוננחתיוםהינפ

7הל־ונאטחםאו:ונתאברשאתאזכהרצמחצנל

1ד>ייי"־־1:■ח!־*יז*|-^▼״•י•-־••ד■

םיפרוחהםירזיריברועוננתת־לאןךדסחכונךסי

8תיבה־תאאטחלםדילהנאייו:השרמםש־תא

.--״*•-..-;■ז■י-:ד■.י״:יי•••¥

םויאוהוםיוגהוחאואמטרשאאוההםויהםצעב
;....•״•-:-—•״•ו,;

9תונמש;ילגחוגח;ו:ולסכחרילשמחןםירשעה

םגגחבםרקמםימיה־תאורכזיותוכםה־גחימיכםימי

:דיו:-•.ו•-•■■י■-\--•■••.ו•

תומהבכוהתבועתיותורעמבוםירהבתוכסה־גח־תא

10רישורישהוםירמתתופכולחניברעוחקיו:הרש

רהטלהעושתוזעםהלןתנרשאיילהידוהוחבש
••-:י-:*-ד־ז-־ז--ן■ץ■;-י-ר-:-־.־

11גחלהדוהיירע־לבבלופוריבעיו.,ושדקמתיב־תא

:-ד■•▼״־■ויד■;י•־*־־־י■':•••וו׳

£<••־;;׳ג!־•,׳ז•ןהנשבהנשידמהזהגחהתא

12םוכויטנאךילמיועשרהסוכויטנאתומירחאיה־ר

!3תאהרצקהררברפסנהתעו:ויתחתונברטפאא

ז.:תומחלמבונואצמרשאתואלתהתאווימיבתורקה

יד■:*-—ד■.־יי^.יי;יי■••:ד*▼;1

!4ביצנשאךיל־תאםש;וותכלממתישארביהיו

!5ןורקמימלתן:ץראהתרבעתכאלמ־לכלערצוםרא

זילעםדעבןגהלץמאתהםיךוהיה־לעבוטץע^רשא

16־לאובויערולגריו:םהלהשענרשאערה־לכרבד

ך•..יזד•־די־1־-־-•▼י•־י■

־תאורמשאללערגובםשבותאואךקיוךלמה

ור;לערטימוליפדיקפהר#איר^יקיאהתרמזהמ

1דוחכלשכ־יכאריו:ויבאםוכויטנא־לאהליוהבזעיו

—•י:——•די•:—ו/י^••~ד■י•;——-י

י,•הלערתהסוכמתשיווי;חבץןכ*וותךמשמתךוקוכב

תמיו£



—98—

1ליחרכשיוויתחתדיקפלשאיגך-וםשויו:תמיו18

םודאיבשיםגוןלאךשי־ינב־תארךוציזרננ־ינבמ19

םילשורימושרגרשאםירוהיה־תאופסאייוםרבעבייה

•-ד■•:•.■<•.:-*■:—-י■::ו■

לארשיבםחלהלםב־וקזחתיוםהל־רשארצבמירענ

םנימילרמעליילאוישנאויבקמההדוהיארקיו20

ןהקזח־ריבםתאודכלייוםודאירצבמ־לעורוציו

םוקמ־לכבותומחהלעםתאםימחולה־לכ־תאוגרהיו31

*י•י■*—י׳-■יי-י■•■די•-^•▼־־•*:

:ברח־יפלשיאףלאםירשעכוכיוםחיהגישהרשא

םיהבגםילדגמינשלעםיפלאתעשתכםהמוטלמיה

:םתאררוצהרצהינפלבציתהלויהםישומחוםיךצבו

יאכז־תאןףסוי־תאןןועמש־תאםיךיקפהדוהידקפיו23

לערוצמהתולכלםהלםלחרשאאבצהישנא^לע
—ד---:י׳י״י-די^ך•י־־—״;-

?קוצמברשאםירעה־לאויעסמלדלהאוהוםילדגמה

רשאןומהה־ןמרחוש־חקמבובםוךןועמשישנאו24

ונתיוםינומכךךףלאםיעבשםהמוחקיוםילדגמב

ישאר־תאסנכיוהדוהיעמשיו:טלמהלרי.םחל55

י■יי••־•־י•:->-י-־•י■י■•ו•ז■•••ד■

הלאהםיאטחהםישנאה!רמאלםהילארבדיואבצה26
״••י■־־י־־־-י■-1י■-••יז.—•*)׳<.!-:-זז-

ברחוםהיביואלהטילפתתלףסכבםהיחא־תאורכמ

•ורגברשאדגבהלעםתאגרהלוציורונגרהלםדיב27
;די.־■/-•1יו־--.ך■-■■י-י.—:-.*▼:.▼▼:

1ר;בהכאלמהחלצתוןםילךגטה־לעץחיוםהיחאל28

ןברח־יפלשיאףלאםירשעכםהבדיוםתא:דכליו

ליהקהםיזעהזםיךוהיהינפלףגנרשאסויטומיטו:־־30

םיברםישרפובכרםגורכנ־ינבמםוצעורבכםע

־-״.▼▼*ע-:י־־־־1י:•■ד■

ריבהדוהיץךא־לכ־תאתחקלברקיוא;סאץראמ

וישנאוהדוהיללפתיואבלבירקה־יכיהיו־:הקזח30

־לעולפיו:פשורגחיוםשארלערפעולעיויי־לא31

״ד•״.י,*•*׳*--.י■—.*יי■ז;יי

םהינפ.ז.:



32םיהילאיןןרזכאלוילאוננחתיוילחבזמינפ1?םהינפ

ח^רןכהלןתךותבתרבדרשאכרסחונמעאנ־השע

■י3םתולככיהיו:ךיררצ־תאיתרצוהיביוא־תאיתביאו

תויממוקועסיוובךח־תאשיאשיאורגחיוללפתהל

:םשובציתיוביואהתונחםוקמרע•וכליוריעהךמ

ג*םינפ־־לאםינפתונחמהיתשהנהוהלערחשהומכו

•׳י■ו/'•ד•־1־-••:*••;■ז■י■--־;

35לעורבשהלאיכ!םתרובגבתונוש־יכםגהכרעמב

-י־י--י■•ז-ד־ג

ביר־לעונעשנהלאוותעושיבוחטבוםהיהילאיי

ו:•*״:ד■-;י-*—-.־:י•

36אריוהמחלמההקזח־יכיהיו:םחורץמיאוםליח

לעםיבכורםימשבםישנאתשמחתומדםיביואל

:םיךוהיההנחמ.ינפלםיכלוהםהיפבבהזןסרוםיסוס

37וילעםיננוגוהדוהליתכךי־לעםיךמעםלנשו

36םיביואהלע.םיקרבוםיצחוריו:ץחמי־לבלםהיתוברחב

39ויהיו.,סתוכרעמתאםחיוםהינפדראהסכלפאיכדע

ילגרשיאתואמשמחוףלאםירשעאוההםויבםיתמה

40רצבמ־לאושפנלםנסויטומייטו:םישרפתואמששו

.-:•*;-:דז■-•;•?וי:

להדוהיואבציודיספהשאיריכריבהיהרשארזעי
ד■:,י:(יד■--״-;ד■י■־.־-1־י

41ליהרצבמהישנאו:העבראםימירצבמהלעוישנאו
־ז•••:-:*י■:-■▼▼;־--ד•ד■1-

תוללקםויםויםירוהיה־־תאוללקיוונתיאבםיחטב

42םירשעתמחרעבתוישימחהםויביהיו:תוצרמנ

,לעתולעלוליפעיוםתללקלע.הדוהיי^נאמשיא

״מעה־לכו:ברח־יפלהמוחהירמשתאוכיוהמוחה

י▼▼ד■:וזי״י־״••;••■ז■

שאבםילךגמה־תאוחלסיוםב־ףמחליוםהירחאולע

44,י~לכןתותלךה־תאוצצקיו:םיללקמה־תא•ופךשיו

ןריעהיתאודכליורצבמה־זןות־לאםיצאםעה

•דיעי■:•-1•י■ד-י-

45ותימיושפנוהוכיורובבאבחנסויטומיט־תאואצמיו

םג^ג



—100—

המתרשאכיהיוןםנפולפאתאוויחאזעא.יךיכ־תאםג46

תשעללידגהרשאיי־תאוחבשיווללהיוהמחלמה

ו•:•*♦*י■:7-!־■:־־!■:•-
ןםהיביויא־לעםדיזעתוומעמע

7••ג-▼י•יי-•

.11

רשא־תאשאיזיללרגיורפסמםימ;ץקמיהיו:׳!

לעותדוקפוורשבראשולןלמהץמאה;האוהוהשענ

שיאףלאםינמשף&איו!המחאלמיוץראהתךבע־לב2

:המחלמללארשיתארקלאציוםישרפוברבכרוילגד
ד■1־;•-▼.*•-׳:•..—ד■■7■-77:•:-

םיוגתתלוםילשורימםלכםשירוהלהתיהותבשחמו3

י'*י*7•▼י׳־•,ד■\■ד•.ד■:י■:-1־

תומורתכלכיההתומורת־־תאוילאבסהלו:הכותב4

:הנשרכשבהנהכהתדבע־תאתתלוםיוגהילכיה

▼־ז■-;>ך״\:-־*71••יין-:

־לעןעשנותולכסביכובללעהתלעאלייתלכיו5

:ותארשאםיבהנשםינמש־לעווישרפווליחןומה.

ריעהורוצ־תיבלעןחיוהדוהיץרא־לאואבביהיו6

הכאבץראתוקלחתשמחכרצםוקמכתבשי
י■1ו?יו1:7ו?<•1-ד-1ך■:.77

וננחתיורוצמבריעההאב־יכהדוהיעמשיו:םילשוריי

םהינפלוכאלמחלשלהןלעזויכבלוקב;ן־לא

ארקיווינתמ־תאריזחיוהנושאראוהםקיו:םעישוהל8

ןםהיחאתע_ושתלםוקלוץלחהלותארשאלכל

תכללוקיחרהםרטוריעהךמהמר־ריבםלכוקיתעיו9

־לע_בהזןויךשןןבלסוסלעבכרשיאםהילאארר

רסחהיהילא־תאםלכוכרביו:ודיבברחףפונמוובל!0

77•-־.*:יייי\■*יי***7711••:#

תומתגנורעייךיפכבםחלהלםחורלדגתוםימחךהן

היוטנעורזבםלכועסיו:םדאינבב־יכףאלזרב!!

■יז■:־:•ד•\:■-י■י•••:•.1-וו1-

שילכואיבלכולפיוםהינפלייחל#רשארזועה־םע

.ז•:;•-יז-:•-•ז•י/-י••ד■

לע



—101—

ףלאויילגרףלא,רזעע־יתו^עומירחיוםהיביואלע

זוסינהםידירשהוברח־יפלםיסוסיבכ1רת1אמששו

•••••>-;:•ו>.:•:.....

12שאיזילםגוברח־יעוצפויהםשפנ־תאםיטלפמה־לכו

-•-:־.־יי..;ד■•ז■:-י׳•:-:--ץ-:

!לל#ל1שפנוליהתוןולמבוהפרחבסנ
ייד־::-•:-וי+:▼:*1▼

13תפ_גמרראותאךביהיותולובףת#יאהדרשאיזילו

יייכןעי_םיךוהיה־תאעינכהלורירצןלתאוומע

14רמאיו?םולשלםהלארקיוחל^יוםרזועבםיהלא

הלמהלצאץילמלםכליתייהווניתוניבהלאאנ־יהת

15־הבוטיכהדוהיאריו?םכתאביטיהלוםכמעםילשהל

לכבזןלמהול־תואיוויניעברבדהבטייוהחונמהול

16תאזו!םידוהיהתודוא־לעשאיזילרימשקברשא

!לשאיזיל!םידוהילזעאיזילבתכר1עאבתכהןגשתפ

•:םולשהדוהיםעל

•י■■ז■-ן

18םכרפם־תאילואיבהםכיכאלמםולשבאוןנחוי

19הנה!וכותבובקנרשאםירבדה־תאינממושקבד

־תאאשנאוהוהלמהינפלםכיתולאשמ־תאיתאבה

20םימתבותמאבםאהתעו?ר^יר#ארבד־לכבםכינפ
•י•:*-••״••יע•▼־:▼ד■*י-+ד■י•■ת:*5

רחמםויבםגביטיאבטיהתאזהתיךבה־תאורמשת

2!םיכאלמהתאםגוהלאיכאלמ־תאיתיוצןןםכמע

םירחאהםירבדה־תאםכתאתורהלילאםתחלשרשא

2יםויב:םולשםכלהזהיהווניתוניבושרפרשא

האמגהנשירוקסייך#ךוחלהעבךא_ןםירשעה

23זןלמהבתכרשאתרגאהתאזו!הנמשוםיעבראו

24םולשותכרב־תאזתנםוכויטנאזןלמה!שאיזילל

!שאיזילויחאל

25םיהילאיכאלמןיבובז^מוויתובא־־לאיבאףסאהב

.......4:-1..▼••ז1י׳•ז■■••7■••1

יתתנ



—102—

 

שיארצעי־לבלימעםולז^־תאשרךליבל־תאיתתנ

הנאמיכ־ומאלםירוהיה־לעיתעמשהתעו:ותרבעמ26

י־-ו•••י•:־-•:־ד•י■-:־מ-:••

יבאםהילעהוצר^אכםינולהיןכזובתכללםשפנ

לע:םהיתובאתוקזלבקבךל־ףאםנוצרוותומינפל27

יתיוצוהזהםעלםגםולשתתלטפשמליתבשחם
•••:**■ז•ד-־■ז■••י"״ח■.*•:.;-^|..

םצראבלשמלןםהיהלא־תיב־־תאםהלבישהל

תרכלםהילאהיכאלמ־־תאאנ־חלשהתעוןםטפשמכ28

יבבלםערשאתאץועךיןעמלםולשתירבםהל

:םצראבחטבלובשיו
ו־1י,־־־•!יי־

:םידוהיליןלמהחל#ר#אבתכההנשמתאזו29
•:-1>.*--ד-*יי:~-:1

לארשילהמלכלוהרוהיינקזל01כ1יטנאדלמה30

•ןםולש

-־..־י•:יי■

:םולשינאוינא־םגיבלחמזעיםכלםול#םא3!

בושלםכשפנהתלכיכםואלינימיפמיתעמשהנה32

״־תאןחיניננהןכלןםכיתחפשמלאןםכתווךאלא33

דעהזהםויהךמליצראבםירבעהלכלםולשיתיךב

לכאלםדיבתלכיו:ביבאה#ר1חלםישלשהםוי34

••:*.*ד־י■;•-י••י■י■::-

#יאםהלעריאלוםטפשמוםחוקח־יפכ.תותשלו

.•—•י:־ז־ד■:ד■1\•.י-■י•:

יתחלשן:םויה־רעהגגשביתוצמ־תאורבערשא־לע35

תאזיתירב־תאםכעידוהןעמלסואלינימ־־תאםכל

ופדוהלםוירשעהשמחב:םולו#םכלהזהיהו36
וז;■תי•י-■-ז-ד■־•י־־ייי־י־:

:האמוםיעבראוהנוכשתנשביבאה
י■••■י■:-:י■;•:•י■•-*

:רזכאליםידוהיל.רפסובתכאמורינןכזשפת37

םכעלאמוריחולשםוילנמסוטיטוסויממסוטניווק38

:שבול^הרוהי
י־יי1

ףלמהרא^׳סאךילםבלהשער#אתוחנהה־־לכ39

בורקה



— 103

40תורוא־לעו:םב־ונחמשווניניעבורשיוילאבורקה

ד■:־ז•:::•ז■י-••11■-

41ורהמןךילמהינפילםאיבהלםכלרמארשאםירבדה

־ד-ז*י■״■-:*1-.-ו-*ך■־▼־•*יד■י■:-

םכבבלברשאתאונעידוהלונלרחאםכמוחלשו
1/;-:•-8■•*...:▼ז■7*,:•:

•ונחנאםיעשניניכעךםאאוהבוטםאובךנובחהןעמל

42רבדונתאבישהלולצעת־לאןכרןאינוטנאלתענ

*י•י־::•י■••-י-ד־•--;־■;••י•

.ד■־:■■ןםולעםנלהזהיהוונדגנלהרדהטרייכ

▼*▼*,תייו.י11¥\ז־.׳־-1•-

1>..-י

1רשעה$מח£חנמז^וםיעבראוהאמתנ^ביהיו

תאזהתירבהוב־םקחרשאם1יביבאהשד1חלםוי

חאדבעלובשםידוהיהוזןלמה־לאשאיזילבשיו

ו*--ו-■ז׳•:-:י¥*-*-•יי

2לכבוראשנרשאץראהידיקפו:הרשבםתרבע

שאיניג־ןבסוינולפאוסויטומיטםהוביבסמםירעה

-......1<4..-:״...:•ד■••י■גוי

אלייךפיקיאביצנרנןפנםתןופומיך־ןבסומינוריו

3ןפייבשיםגו?םהייח־חאוררמיוח1נמםהלונחנ

םידוהיה־חאםחותפבהומכןיארשאהלבנםב־ושע

חוינאהלאםפטוםהישנםעחררלםנוחבםירדה
•■ץיוד״•4*.*•.;-.•־.*'/▼-י•5•■ת־

4וחאיו:םחוניבהאנשןיאיכםחארהלוניכהרשא
••-■י■—▼:•!••־•ד-:-.-•••יי•1

יבשיורמארשאכםנ1חבחדרלםמח־יפלםידוהיה

-:.:י■'■״■-,-ד-:1■י׳־■י■י־\-•:•:־

5םי־בלבםחויהביהיוןחמרמ־לנובשחאליכריעה

ייי•ד-▼.:־■ד•1•■ז•:■ת-■•י•*י•

6יהיו:שפנםיחאמכוחומיוהלוצמבםחאועבטיו

־חאף&אייותא?חהלרגההבעותה־חאהדוהיעמשכ

11-ד-:-■ז■—-י׳■ז■:-:•

ןםחמן־כנ־חאם(לנלקדצטפושה^לאוקעציווישנא

דהלילןושיאב.יתיגהוםהיחאיחצרמתאךןכלועסיו

םיטלמנהלכוחוינאה־לנופרשיושאבריעהףוח־חא

׳י■1י־־▼:■■ד־■:▼י?•״1*•■י*•י"־ד•י•-*

8לעיוחרגסמ־יכריעה־חאאריוןברח־יפלוכההמש

הילעמ



־לכתירכהלורהמבושלהתיהותבוחמוהילעמ

רז•■;-:••־י■,-י■:י־:־י״".־

םנה־םגהנבייבשיהנהרמאלול־דגיו:היבשי9

םתמזמוםברקברשאםירבעהלעהערםישרח

הנבייבשילעםגלפיו5ופיישנאהשעמכתושעלב

שאהתבלהגנותוינאה־תאןףוחה־תאףרשיוהליל

םיתאמוםיעבראקוחרבםילשוריתוצוחבהארנ

תורבכעשתתכללרועףסויוםשמןפיו?הרשתוקלח״

זןךךבםיבךערודגעג£יוסויטומיטבםחלהלץרא

?םישרפתואמשמחוילגרםיפלאתשמחכםרפסמו

-▼־ז--•••-ןי־•:־־*▼־•■•-ן־י■י-:.

ר!קזחתוראמ־דעהרבכהמחלמהיהתווב־־חגתיו!2

יכםיברעהוארייו!םהלםחלניייכוישנאו׳הדוהי13

תנקמםכל־אה?ורמאיוםולשלוארקיוול־ולכי־אל״

:םכתרזעבםגונייהוםכיניעבבוטםאורקבוןאצ

רעקתיוםהמעםלשיוורבדיבל־־םתביכהדוהיאריו15

:ויעםמלשיאשיאונפיוףכ

תומחוםירי־תבחרריעלעןכ־ירחאהדוהירציו*6

•־ז1-*-1•-״-■ד■1-ד־־

םינושםימעמםע־יתברריעהוביבסמתודבעמו

היתומח־לעוחטבאיההריעהישנאו?זיפסקהמעומ

וארי־אלולכאורבתואלמהיתונכסמלעותורצבה

ישנאואשיו5םתאוללקיוופךחיווליחוהדוהיינפמ*8

שיערהרשאתואבציהילאיילאםלוק־תאהדוהי

קשנ־ילבןונךבעשוהיתומיבוחיריתומח־תאליפהו

תומחהלערעייארפכםחכיצמאמלכבוצוריוןןגמו!0
־-■־■*•;.■ז-־־י־־ד■:ד־-1••י■

היבשיבהברהכמוכיו:ריעה־תאיירסחבודכליו20

י•ע::יי•-■^---.ך■ע▼;**ן::•״

הכירבהבחרוםרלוכפהנביבסמהכירבה־ימיכרע

-ן־ץ■;71*•ד■•יי••:-•••״

׳ןהדשתוקלחיתשכ

•יי•11*•יו•

ועסיו
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21תורבכםישמחותואמעבשע_5נןףולהםשמועסיו

ואךקנהכותברשאםיךוהיהןה(לךחאבל־רע.ץרא

22הלעיכס1יט1מיטם$ואצמ־אלזןא!םייבוטםשב

י•ד■•־•ד■:▼1-..־

קזחבצמ.ץתניתלוזהמואמתושע־ילבריעהלעמ

23ליחי#אךינשומוקיו!הלהב1ר(רההרוצבריעב

רמשמה־תאוכיורטפךוזוסויטךודהרוהליךורגמ

תרשעכםרפסמוברח־יפלהכותבם1יט1מיטןתנרשא

זע1•,•ז■ד•.־•יי•י:ד•ו.1וז1

24םקלחלווליח־תאןכ־יךחאהרוהלדקפיוןשיאםיפלא

רפסמוןאבצישנאןםויטומיטתארקלעסיוםיךורנןל

םיפלאוילגרשיאףלאםירשעוהאמהיהםהידוקפ

״25־יכסויטומיטעמ^לוןםיסוסלעםיבכרתואמשמחו'

־תאוםישנה־תאחל^יו1תאךקלוליחוהךוהןברןכ

תב#יאיההריעהיכםינרקריעלאהדבעה־לכוףטה

26הארלןאיהיוןהילעתונחלםוקמןיאורוצמירהןיב

הכ#חהמיאהנהוהדוהילר#אהנחמהתאפ־תאואר

מ*־^ד•:ד••^יי^־--:וו׳י•

־לכהאירהםתארקלבצנותאואריכםהילעתלפנ

27םזפחבוהנאוהנאהדשה־ינפ־לעםיכובנוסוניוןרבד

▼:י•:יע▼זו/▼-£־י1▼־יי■ד•

28היוטנעורזבהדוהיףדריו!והערברחבשיאולפנ

?שיאףלאםישלשכותיחנהרעםהבבנזיוםהירחא

29שןכביוןנחתיורטפיזוףסויטיזודיריבלפ_נםויטומיטו

30םכיחאמוםכיתובאמםיבריכואר;רמאיוושפנ־לע

םשפנ־תאליצלימםתאינותתומזףםאוהמהיך;ב

31ופריוישפחלםלכםחלשלברעתהרשאכיהיו!תוממ
:•-•;י•-ד•\ד■:-ז••י■:•1-•:-ו׳י■•

ןםהיחאלל^בםולשלוהחלשלוונממ

32אבציוןויטקרתהוםינרקלומםשמהרוהלןפיו

ןברח־יפלשיאםיפלאתשמחוםירשעכדיוןהילע

ירחא1׳



—106—

זעאיזילוןורפערצבמלומוינפ־תאםעםתולכירחא33,

ןוימהוןםינועםימעמםוצעורבכליחםעהכותב34

1-ן-•.-..■ץ:"יי■־־יי׳*.

האלמריעהובציתהלתומחלץוחמםיבצנחכ־יךוחב

םהילעםידוהיהדיהרבגתאזלכבו:המחלמ־ילכ־לכ35

£■.:־■ת;ד•:▼יז;•י•1ז•

רבועהתואבציהלאיילאוארמיכריעה־תאודכליו

שיאףלאשמחוםירשעוליפיוביואהחכ־לכועורזב

1\*״י־:•;*•'•--ד■-י״;.

איההקוחךוןיטישהתירקלאורבעםשמ:הצךא36

םידוהיהורמאיו:הרשתוקלחתואמששכםילשורימ37

םהםימלשהלאהםישנאה:רזכאלהברקברשא38

ואצמרשאתואלתה־לכבבוט־קרונמעושעםגוונתא

;*־.״-ןי-י■־:▼•

רמאיו:םתאךרביוםהמעהדוהיבטייווניחא־תא39

וישנא־תאבשיו:ןופיםותהכותשעלםתבטיהםהל40

ימיורבע־יכיהיו:תועובשה־גח־תאגחלהמילשורי41

••::י■•9~״*</ד־י•:▼ד■:

אוהו:ם?ראאבצ־רששאיגרגבםחלהלומוקיוגחה42

עבראבוילתשיאיפלאתשלעבםתאךןכלעסנ

רפםמ־יתמולפיוהמחלמםתאוכרעיו:םישרפתואמ43

ליחשיאןריהמבכרהיהסויטיזודן:הרוהליענאמ44

ותרדאבוהשפתיושאיגךגבעגפיוםךניןנבדודגמ

ותארקליקךטבכךץךיו:יחושפתלוזעערזבוהציריו45

ריעשאיגך^טלמיווהטמשיוומכשמועירןץצקיו

םחלהלולדח־אלןורזעדודגמםישנאהו:השרומ46

*•▼י;;די1;׳/ד■■•

רמעליילאהדוהיארקיו:ופעייוםריהתפר־יכרע47

לוקםלוק־תאואשנםעה־לכו:וביר־תאבירלוונימיל48

ישנא־לעףתחבולפיו:;ילורישיוםכמעןושלבלודג49

:םםינןושא_יגך5

:םלרעריעלעסיווישנאדואןכ־ירחאהדוהיףםאיו50

י־\-4•:-•-■ז■ד■•ז1(1••״1-י■:1•.די׳־

יהיו
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51תשעלםטפשמבושךקתיויעיבשהם1יבךןכ־יכיהיו

52הדוהי־־לאיאבלותבשהתרחממיהיו:תבשה־תא

ו-:▼-־ז־־־־״ח:י״•ית--״

53דנב!רלםילילחה־תאףסאנןאנ־הכלנ:ול־ורמאיו

54ואצמיוםהיךגב־תאםטישפהביהיו:םתובא־לאםתא

רשאהנביילולגיליםפמודמלתחתמללח־לכ־לע

ברחבולפנהמ־לעםעה־לכעריולארשיבםהםרח

55איצומהוהמרצבטפושהיי־תאםלבוכרביו:םהיביוא

•-:׳▼ד■.־•••־י■:־-ד-'יי■:-וז-;

56־אשאנאורמאיווינפ־תאולחיוזם1ירואלתומולעת

ד■י■ד■־■י■▼־י*-:-;1־

57הדוהירהזיו:וניחאטחמךינפרתסהווניעשפ

 

*ו

11

פסהלאהםישנאהיכתוארה
י-־•י־•־1־-|1־1■

םינומבךךםיפלאיילהמורת

ןבךןלםהמביך!>ךלהמילשי-ורי

יכותוןכתילוליכהןיכךצלולבשחיו:םיתמהתושפנ

התע־יכרפעינשי־לכ־לעוחור־תאםיהלאריעי

60םריכזהתאזבו:םיתמהרעברפכלהבעותותלפת

םילחימלוותנומאבםיתמהלכלודםח־תא;ירצניכ

:םעשפמםתוקנלםדעבםשאביךןכהלויהוודסחל

י*,•־.־י•.•י*:י••.■•־

,,..•־10♦■••!•■*י•>-■ןיי-•■,י

*דוךוחילרג*וע^תוםיעבךא_להאמתנשביהיו

2.ל1רגלןחבאציירטפואאםוכויטנאהנה5רזכאל

-־לכבלעמהףלמהןמאשאךילןהדוהיץך#י.ת#ךןלל

3ףלאר1עעוהאמוידוקפרפסמו:ותאהרבעהתכאלמ

ךוי־יננםלכםיסוסיבכרםיפלאתשמחוילגרשיא

ז4־םגו:תואמשעלזרבבכרוםיבהנשםינצמםירשעו

-ו-■••:-וזו׳:-.־;וז.י•:•:י׳:

סואלינימ^־ש״ימ
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א*לתיולילזייתפשבותמרלזןלמה־לאזןלהםואלינימ

:הנהנהתךמשמ־תאוילאבסהלםא־יכ1צךאתבוטל

ס1כ1יטנאחור־תאריעהםיכלמהיכלמךלמהםלוא5

קךרזכאלול־דיגהשאיזיליכםיזבנהרחאנוהךםיל

והחלשיוןתאזההךורעשה־לכהתשענס1אלינימ־ריב6

יכןץראהטפשמכותימהלוציוהאיריכהריעהלמה7

רעו1שארמוהמאםישמחהבגלדגמהיהאיההריעב

-:••י■-•■-!-.־ד■:•י-י■•-•ד■

חלשיכן?הלעמלמבבוסוךליהילגלגון#ךאלמ1ל^ך8

ול־רשאעשפ־רבך־לכהשע1אשךוקב
 

רשא1תאטחבטפשמכול־השעיוןרבוהןיאותמיו10

-1י■-;ד■:•-״ןן..״רז■י■-

״־אלמווילעתרסיירימתהשארשאייחבזמבאטח

;ד■ייוזיו/■ד■-••־.'1•ז•:-;•:•ז■ד■

זןשדבושפנעבשתוןשד

םידוהיהלעותמח־לכופאףטשיןךפשךלמהוך11

ויבאםהלערהרשאמםהמערועערהלובל־תאץתיו

םמויארקלםעה־לכלוציוהדוהיעמשיוןוינפל12

.י״..1:•־.▼י־'▼;-:-ד■:▼▼ו

:םויהדעהשער^אכםתרזעבתויהליי־לאהילילו

״..״.יי■יי*״זי״״-ידזיזייז••*5,״*.*.*~ייג■ו

:לשדממוייתר1תרפת־אלוםתמדאמושרגי־לבל13

־לכמוחורבישהטעמכרשאםעה־תאעינכילבלו14

־ח••-:•יי־־■*י•ד■-ג

םלפושעייוזםחיררוצריבםתאתתלןוגיהולמעח!5

םתזינגלעולפיויכבוםוצביילאוננחתיוםוצרשא$

ץעויווןםינוכנ:תויחלםהלהיצןכ־יךחאןםימית#ל^16

תאךןנלםישוחתאצלהצעהיהזיוםעחינןכזםע״ה^הן?

;בוטהיןוריעה־תאדכלל-ץךאה^לא1אבםרטבךלטח

^ם1רלחלםעהחודדראוריעהירחאיהיומשעיויניעב17

זעב,ז£-.־\:י.־ב
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םתובאץראלעויי־תיבילעוהרותה־לעתומוצעתוזעב

ןיעםףלבהרצייילילעםבהי־תאוניביוםתוכלמו

18םהיפברבדהדוהיםשיותיער1מריעה־ינפ־תאונחיו

•:ד־ד•י■;*ד—•ד■•י■״■*;*••-1-—

19הלילוישנארחבמואוהםקיו:העושתהיילארקל
י■:י■י־י■■ו-:•1״-י-.-ד■:-ו:.

-יפלשיאיפלאתעבראכ•וכיוףלטההנחמ־לעולפיו

20ם־שנאה־ילכתאוםיבהנשבלורגה־תאוגרהיו.יברח

•ידזד■•.:•־.־>■ז■-*:*$

ובושרהנחמברשאםעה־־לכודירחיוחירצה־לערשא

2*יירסחברקבהתרמשאבושעהלא־־לכ־תא:חטב

22לכנתיוםחורץמא־תאףלטהתאדכיהיו,.םהילע

23ינפל•והנחמ־תאגהניו:המרעבםהירע־תאתחפל

״:•••1-ע־:•־י■:י■;9-יי־׳-י■

24יכ:וחגנלשכהמש־םגףאםיךוהיה:רצבמרוצ״תיגנ

חיכשיינפלףגניולכאורבהימםא־תאהדוהיאלמ

ד■וי•;״;•1•״י■•־ד■.י■1־י•־ן״י•:-

ןרסחוהולההיהוליחו
י-^-.•-י■;.ן,י■זיי״2

25ילכלגיוסיקורירומו^וםירבעההנחמגןה;השיאל

והונתיווהשפתיווירחאושרדיוביואה־לארתם־רבך

26ותלחוחהבזכנהפ־םגיכהלמהאריו:רובה־תיבב

שכוךלהלםהילעמלעיורוצ״תיבישנא.יתאםלשיו

127ל־רגיו?הכרעמבוינפלםגףגניוודבלהדוהיב

דרמאיכוטיאבדיגנלתמשרשאםופילופ:חנהרזכאל
־יי▼■:-:.י■;ד־-נ־-■,י•״י•

28ינפ־תאתולחלובבלענכיו:דרחיוובלגמיודרמהב

••:*.-•;...*-!.*!י*־*־*^>ן),5

םירשימברבד־לכםיקהלעבשיוותאםילשהלהדוהי

־־י־־•:1־■ד■ד-יליי־.י■;

29םמילשהירחאיהיו:ותירב־תאדוערבעיתלבלו

־תאדבכיויילןברןלברקיוומעתרחאחוריהתו

30הדוהיתבהא־־תאשקביו:ריעזךםעבטייולכיהה

־ינבץראילובג־רע_ווכעמ.אישנלודיקפלוהתישןו

31-לעוילעסעהי־לכונליווכעלהלמהאבביהיו!ינירג

*1•▼י•▼י••*־;1•/~*,;)•:יי"י■

רברז-::-ץ
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י

היהםנוצרוםידוהיה־תאתרכר#אתירפהרבד

י■י■▼:•.י־•־־יי־▼•-ן-:

םבל־לערבדיוםעה־תאסחיוסאיזילםמדןחפה1?32

ד■■-••-1-י■־תיו־-־-•*יד■▼-••-ן-

וטיקשהיף^-ייחיוןםהיניעבףלטה־תאקידצהל33

תאזוןאיכוטנאלבטייוףלטהףליוםעהתונלת־תא3!

.:־^•;ד-ן.:,.איהההמחלמבואבוותאצהתיה

•־י■1־!•-י■■ז■:ד■

׳י״.יי■.׳ד־׳.*;■..ךיי;רדיי'־'■.י.־׳-״.יד!••׳י־־י

.14

2. חנה.,רזכאלהדוהילדגיוםינ$#ל#ץןפמייהיו1

םילופיךטהריעם׳יהזןךךא^םוקילסךבסזיךטימיך

םוכויטנא־־תאוגרהירחאו:תוברתוינאבורבכםעב3

•.יד״־/׳י■:י׳■^-:-■ד־:י״־•יי־״

עדויו:ץראהחלכרדאשבכואבצ־־רששאיזיל־תאו4

1־יו■ד״ד■ד-ו/־■ד■▼1־־-..*.•;

לודגןהכהיהרו^אםימילאאוהםיקילאלםגרבדה
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:12יםךבש־תאתלפ_כר1ע:5וטפשנתחאכםיבורקה־םגז

13תכרבלםתללקועמש?םתלוערכז־לעםחנאהב

14םנ1אמצואר!יידי־תא•וריכיו*הכפהנםהיביוא

רשאשיאה־לעוממותשיו•םיקיךצ_הןואמצמלדבנ

?ומיניעבזובלהיהו־םרקמ1ב־וטעב

״:ד״ד•־ז■:*1ע•1▼

15״רפעילח1זלתוחת^הל•םתבושמוםתלואףלח•כ!

16תעדץאבורעםבתחלשה?ומבתע_ךןיאתויחלו

!ד•ורזרשארבדביכ*וניבירובעבל?ומבםקנהל•לב

!8הארבר^א״הקזחהררימאלפיאלןה?יטפשנ־־וב׳

:םיאגתויראו״םיבדןומהבםעגפל*ןיאמץראה

19גרובהלר#א•ה#רחהאירבמתומויאתויחבוא

י■1•יי־י■1ד■•:■-1,

20םעגפבר#א:םידיפלכםהיניעו*םפאבן#ע>םהיפב

21םגאלה?שבוחיח^י.םהיאךמ.תתוךבו•םושיטךי

:ןתמקנחורבו*ומלכח:ןפאחורבתאזידעלבמ

22לכהלוק^מבורפסמבהדמבףא.?ומציפת:ןקו

?תוניכה
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:דןועערז1?רמומ־ימןיאן*ךריבחיגהיכןתשינעמ

רןהב־לטףטנכו*םינזאמקח#כךינפלץךאה־לכןח124

לכבלךךין״לכלעםחרתהתאףא:הצךאלפנה25

5•ובושיוומחניןעמל•אשתםדא־ינביעשפל:הלשמ26

ךידיוננכ־רשאתאו*הישעמ־לכלעייהרסחיכ2ל

םופיהיא:תרצירשא־תאבעתתהמלו*סאמתאל28

ךניע:ץפחת־אלרבדרמעיףיאן*הצךת־אלרבד29

יהילאלא*המההליכ׳הישעמ־לכלעלמחת

•*מ.,י■י•י:•*יע■#-יי■-:-

:רשב־לכלת1חורה

י?ד•י-;יי

ז*יל.1.׳.־.'־:׳׳•־/.י■׳.

.12

2. דסחבןכ־לע:ךילעפלכבןכ#תחצנחורךחור1

ןעמל*רסומבהלגתםיאטחןזאו*לשכנ־לכחיכות

■•:ונימאי.יןךבו•םעזקפמןובו^ן

־יכןעי•ת£נצ!כהו^רןההץראינומךן־כ־לעםג3

ירזכאחורב:םימםןלםמסוקבוביעתהוותיחנה4

ןםמד־תאותז^יו*םדארשבולכאייויוטחש1מירלי

ד*־*י*▼־יי•־*־־י־*י■••▼;

ר#א*הלאהתובאהתאוניתובא־ריבתולבלתצעיו5

תאליחנהןעמל:תובוזעהתוו^פנהדראםהידיבותימה6

11.•-1~—ך־-!ך■-י־:־■י*•*•*•...

:ומלדובכתלחנתויהל*ךתלגסםעלתוצראהרחבמ

•חערצה־תאחל^תו•ומילעםדא־ינבלעכתסחדאד

<▼•ן,ייץ•״1•״י׳,י־י*■■;■•▼יז*9-

יתלבמאל:ומתילכטעמטעמו*הינפלאבציצרכ8

וא־המחלמבםיקידצתחתםיע#ךעינכהלתללי

זןא:ךיפמהק_חורבוא•תופרטתויחבםךנאל9

יכ:םחנתהלומלדיתתל׳ומתטפשםיפא־הראב!0

•םתאםתעשרהדלוניכו*ערהםרציתאתעדי

םבבלו
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:םרועמ•ויהםיערמערזיכ•ףפהי־־אלדעלםבבלו

!1־םתירכהיתלבל*ומבהפאתכראההארימאלםג

■:-•:•:י■י:-▼.־-״:•-*▼:•־

טפשמלםוקי־ימ1א־השעת־המךלרמ^י־ימיכ

12ימו׳תךצי־ר^אםיוגךךימשהבךעישךי.ימןךתא

13׳יולאץאםא:ןוא־ילעפתמקנםקנל•ךינפלבציתי

לועהשעתךיא׳ךישעמ־לכלעךניעו,ךידעלבמ

14־לע•ךתאבירלםוקילשמןיאוךלמןיאןטפשמב

15לכהטפשת*התאקידציכןעיו:תרםירשאםתא

־תאעישרהל•ךחךובגלדגלתואיאליכ•קדצב

16•איהךתקדצתישארךתרובגיכןעשרונניארשא

!לךלךג־תאןלכלעםחרת•לכלעךתלשממץעיו

:םחכננורןפאתי.ר^אלו׳וז^חכי1ברשאלעידות

18*םימחרבטפשתןרסחבךלמת•ךזעבריןהתאו

19ךיכרדבתרוהךמע־תא!לכותץפחת־רשא־תאיכ

*הוקתהתתנךינבלו*םימחרבורסחבגהנל*הלא

20יאנש־לעלמוךת־םאיכ:ץובושי־יכםנועאשנל

בושלםהלחורתו־ומלתומטפשמרשא•ךינב

21רשא־ךינבטפשת־יכ*ךדסחלדגי־המ.:םנועמ

בוט־לכתחטבהו־ומיתובאלהעובשותירבתומיקה

־ז־▼>:־־•:•ן-1-י■•.־1■׳•-ן

22תטפשהככםימעפףלא•ונתאתטפשםא:ומל

■7■:-־ד■י׳־י•״י■;1**דיד■,י־י■•י-

לחילו*ונטפשבךךסוךלדגרכמןעמל׳ונירצ

ןטפשנ־יכםימחרל

23םדחפבתרםי׳םהימילבהבםילבמהםיליואה־תא

ד•:־:י•:־•וז••ן■••1/ד■•-:-י■יי

24םהיהלאלתשעל•םתלואבירבוגשיכ:ודחפרשא

ע..••-*-־ז■;~•:■7•▼־7••י-ו

וללוהתיו׳םהיביואםב־וסאמרשא׳תויחהתא

1:.-־•*ד-1ייי׳^־־׳

25•ומלתללועהתא־םגןכל:הנובת־אלבםידליכ

ד■י■.־־־־ז■--1״7ד■ג(•יי

ללעתמכ(2
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־םהילםכמובש־אלרשאו!הנובהץאםיךליבללעתמכ20

םתארביכ!המזההךוי־תאתיכה*ומתרסיירחא27

■ך■:..י▼י--ו-י:י■־יי••י-1־•1-

םך$כרשאתאםךיכהבו*םהיהולאלעועגנרשאכ

ונעמלםקברתו•םיהלאהאוהיבםהיפבודויו•ורכנ

:םתולכלהערה
י*־!י■*י■

.13

םיהלאתעדםא*ולבחילבהשונא־ינגלכןכא!

״ן--•י■:יי*יי־׳.־:••**י••י״

ברבו•וריכיאלביטמה־תאץראהבוט־לכב!ורסחי2

רעם־־לע*חורושא־לע!ורכנ־:לעפה־תאויתולנ$׳3

•עיקרהיבככוםירידא.םדס־לע־תוראמהתפוקתו

יפל־־לעםא!ץראבםילופההמהםיהילאורמאי4

אלעודמ•המהםיהילאיכובשחו*וגנעתהםהאךמ

לעםא!ומשעיפוי־לכיבאיכ•םרצוילעוננובתה6

אלםארובהכ־לעהככיא•והמתםתרובגוםחכ

רובכ־שבהיאךמתרדהבוםתרובגבאלה:וליכשה6

בל־יעחןה•ומעישךיימורמאת־ןפו!ערויםנוק7

םויםוי!ופסכנוריכהלו•ושקבםיהילא־תא־המה8

ו■ז.•-:ו■*־.ידיי•י־*־

םידמחניכ•וטפשםהיניעתואריפלו*ויתולעפמוזח

־םאיכ•םתמשארפכיאלתאז־לכבםלוא!ומלכ9

!וננובתהאלםרצוילעעודמ.•וליכשהלבתיךוצי־לע

!חוניםיאפרלהקבםלםכו•דחיהמהבל־ירסחהא10

בהזה•ונכיםיהילאםשבםרא־יריישעמ־םגיכ11

ד■די-־*״1י■ד■-1־-•

•םמודןבאוהיחתינבת!בשחהשעמלכוףסכהו12

!ולספנםרק־ימימרשא

•ביבסמוהלצפןוהעיצקי.•ץעתירכי־יכשךח*3

ותמכחבו



14תלפמה־לע:תיבבוב־תרשל•יילכהשעיותמכחבו

.•י"־״י":•יי״1•י■:י■;

15ת'לככוןבערי־יכושפנתואלמל•ותחוראלשבי

■■י■ו••:-:-1ד■-ז״-:

לןפץמושןנעמיכ•לכלחלצי־אלרתונהחקי•ילכה

:הערחיח־ואםראתינבתלותלבחתבוהראתיו•אוה

▼ד■■7־-▼ד••;-ן■ת\:—;י״ץןי■■

!7.16ןכשמםג:והפייעבצ־לכבוםודאבו•הםכיםומ־לכ

ןוהקזחילזרבבו•ריקה־לאוהדימעיו־ודובכלהשעי

18•אוהץע־לוביכועךיב•לפי־לבלגאךיגאדיכ

19רעבו•ויסכנרעבללפתייכו:קשן־אלםאןוכי־אלן

םייח־חוררשאלארבדלשובי־אל•וינבוותשא

20רמ_^יתמל•ינאפךרמאלןנחתישלחהלא:ובןיא

21םילת־הכנמ:חכ־אללרתעיהעונתלו•ינייחה

ועצברעבעושיםינואןיאלו•וכךךחילצהלשקבי

:וצפחוותרבע
:יז:י■1

.14

!*ץעלרתעיוילגתרעסבו•םימיתוחרארבעיהז

י•־▼-:־.*ד■-י-־י־:•-:י■-ן-ע

2עצב*הבהאיכ:הברבעירשאהינאה־ןמבןנר

3ןיעבייהתאךא:הניכההמכחבשרחהו•האיצמה

םיזעםימ_בו•ךךךםיבץתתיכ•הנכילויתךתמכח

4שיאדךי־יכםג•לכבלןחעושיחכתוארהל:הביתנ

5התמכחיאלפויהי־אלןעמלו:הרדענותמכחו•המיה

י:▼:ד■*•;־1״־.??1*▼:די:▼י■-

םימבלצנהל•ושפנלקץע־־לעריקפיםדאה*קירל

6תוקת•םרקימיבםיליפנהודמשנתעיכ:םירידא

תיראשריאשהלהנחנהריו*הבתבהטלמנץראה
י5•;-:■תי:ד-־*־־י•::•1ר/ד•י■

7:אוהזןורבקךצתלעפליושעץעיכ:המרא־ילע

8חז•והשועוהומכו•םדא־יריהשעמץעהרוראףא

ןעי29
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ןאוהספאוהנכיהולאםשבבןכעהמ*והשעץעי

•ותעשרתלעפועשרה•םהינשםגייתבעוחיכ9

■ח:•־־*•.גייי-י־ע;-ד•:

לכתענ:לועפהםגולעפהםג•ודבאיודחיןכ־לע10

*הבעותלושענהולאהשעממיכ••וטפשיםדגהילולג

םקהיכ:םילישמילגרלת^ךיןו•תושפנשקומל!!

ןשפנן־ויחשיותושעלליכשמ_הן•*־־חנזתלילא

קךינ:ורומעיאלתירחארען•ויהאלתישארמ13•!2

הלכהרהמןכלו•ץראבוצופנםרא־ינבתוהבגב

!ולע

השע•ותע־אלבףסאנה•ונבלעלבאתמבא!4

הוחתשמנתמהתינבתלהוחתשף•ותינבתםלצ

תוברבו:ותיבישנאלחבזוחבזמןכיו*םיהלאל15

םיכלמה־םגווציו•קוחלהבעותההתשענםימיה

ולכי־אלרשאםיקוחרהו:שבהיליספלתוהתשהל16

:ד•*יי•1י•;י־:-ו-;•:

ורנטל*קחרממותינבתואיבה*ףלמלתוהתשהל

םיליואהבל־תאקזחשרחהבהר־םג:בורקמכקוחרמ17

״ךלמהיניעבןחתאצמרובעבלינ:תאזההרבעב18

ץראהםעו:1מלצכוהומךבםלשותשעלץמאתה19

םרסמרשאתאובשחהולאל•הכאלמהיפימהעתנ

*?*•י?-1״ד-ד•-ויו•ן•••▼:י

יכ•םימעבהלוכמההתשפתאזכ:םבדאנורבכ20

•-י-ד-•■:־-▼:י■י•י■די:;.

ץעלואךןל*םכלמתרבעלוא•םתגותבתוגהןעמל

תוג^לםהיניעבןטקתו:ול־ת1א;־אלםשבןבאלו21

בוטארקל*םנועגשבוגשםגיכי־םיהלאתעדב

־רתסבםיביעתמוא•םהינב־תאםיחבזיכ:ערל22

•ןוש(ךעיםתוחךא:תורזתוללוהבםיאבסןםיללזוא23

־גירהיהץוצבוהער־תא#יא!ןואמטיסתזזעךען24

־תאו
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25׳הנאצמתודחיתובעותהלכ!ףאניותימעת^א־תאו

ד■*■!■״י־:-••-^ו▼!••-**•

•רמוהמוהמ•לעמוהמרמ•קשעולזג־חצרוםד

וז▼ז■י■1-י■▼:•1י■¥ו/-וזז

26ץוק#ו•הבוטתחתהערלומ?5בליךעי־לכץחלן

27־לאתרבעיכ?שפנתואתוףואנתונזתלבת•שפנ

-זוזי•־-.-:1•:־וזיזוזי■

28םתחמשבזער־לכתילכתותבסתד^אררכנ

*ייו•:י•י••:-.-■-י■-

•תחשיכרדםהיכרד•םיאבנתמרקשו•םיעגתשמ

39־אל•םיתמםילילאבםחטב־לע:םיעבונרקשלו

30םיתש־לעןכל?ןועבשירקשלםא*םהינפמואךיי

•וריכהאליי־תאורכנ־לאלםת1עשלע•וטפעי

ן^דוק־לכביפודונתנתאזביכ•אישלםעבשחלעו

3!רשאהלאריבאל•ומלםלשיםתאטחלומגלבא

•.־1ע••-:ד•~\*י"־ז•-:י־-ן

:ולפיםעשפ־ריבםא־יכ׳ועבענםב

ד■:־י■-ן־י•▼:־'ד־

,15

!,תמאורסח־ברו־םיפא־דראלאייהתאו

*זך•וז•1-:--1י׳יז••ד■1י--:

2הל*ונרעהםאןךישעמ־לכ־לעםימחרבלשמת

י:••.1•■••יוז-י־י■-•1־::•

•ונחנאףל־יכןעיו*ףימחךלךגונער.;יכ*ונחנא

3•טפשמוהקדצתעד.*םיהלאתער.יכןאטחנ־אל

4םישרחיעותעתןתומ־לאשרע־ףחקךצתעדל

םיעבצבע.ובצלספיכ•ונועתי־אלםיעבצהילבהו

5תואת•חורובןיאלספףקשהןאוה־המםינוע

6תוקתהתאי•עשריבהאלכלןכל:אוהםיליסכ

זםהידבעלוםהישקבמלםהיזעועל*עשר
וז-:ן?••11-1•י•-״:י•י־

7וידילמעב•ףךרמחחןכי־יכ*שךח־ילכרצייןכו

8רוהטףרצלןםב־רררעלתיב־ילכתושעל׳ונזט׳ולי

9ןכ־יךחא:ומשעיויניעבבוטכו•םנינמאמטףרצלו

תיחשי

*
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ר#א•רמחהמקךלילאץלןלי־יכ•לבחיתיחשי

רהמבוזעיר#או•ריבכ־אלםימיונממאוהץךל

•גאדיולמעלאל:1תמ#אוילעדםפייכ•ןרפעל!0

-;•י•-!-▼2־־ז■ד■י••־יי••ז■ד־

•ףסכובהזיפרצלתוזקלםא־יכ׳ויזערצ£לאלן

אלשתכאלמבותלהתו•לזרבו*ר0חנידרחלו

:*ו׳ו׳:•י׳:-וןןד■י■:
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*־ןי•--־י■•-•ד■:יז-ן־17י■

:חתפהאצמלואליו•םירונסבוכה

רונכירתימכ•וללובתהודחילבתיךוסן־לכ19

ומעטרתי-לכל־יכףא.•וביטייןגנודחיםילצלצמ

השביהירוצל:השענרשאבןנובתמלעדונכ•וטפשמו20

הרבגשאה:וארנהברחבםימינכשו*ואצמנםימב21

תומהבהחלכא-אלשאה:ולדחתובכלםימהו•םימב22

ד•:ד■••ד■••י"״־•־■־:•י■•־

ףא•ותמחמסמנ־אלםימשהםחלו*היתחתתורבע

תלךגהתע־לכב׳םיהלאןי:חךןנכסמלל(־כנב־יכ23

ךדסח
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תדמערימתו•ותדב־אלוותךבכ״ךטע־לעךדסח

5םתרצתענומל
זויי■י•:

.לבבבלעבה

!ורכולטחב(פתוויתובא־לאזמאיתסאףםאנ־יכיחלו

2ךילמה־תאדימתהיהלאינדו:סרפהלמשרוכל

3היהלבבישנאלו:וידבעווירש־לכמוהדבכךלמהו

ר1כרשעםינשם1יםויול־ובירקיולעבומשולילא

4אוה־םגךלטה_ו:ןייןיההשו^ןםילחרםיעבראותל6

ולתוהתשהלומויבםויידמךליולעבה־תארבע

5עודמוילאךלמהרמאייו:ויהלאלהוחתשמלאינדו

6רמאיולאינדקיו:לעבה־תאהתא־םגרבעת־אל

י/-••••ת1-ד•-י׳1־־־־*-

7־תאןםדא־ידיישעמםילילארצעמיל־הלילח

די■7•••1-••וזויו־-*•יי

־לכזוראוץראוםימשהשועאריינאםייחםיהילא

תווי?״-▼•־••י־•-ו■*י•״•:

8םיהלאלעבהיכערתםרטהזןלמהולרמאיו:רשב

9קחציו:התשולכאםויםויוהארהאלהאוהםייח

!0יכ:ףלטהינוראךתפיךבבלחנהרמאיולאינד

םהימימוץוחמחשףנותיבמםהרמחהלאךיהלא

״ינהצלארןכיוזן^מהףא.רחיו:ותש־אלןולננא־אל

!2לכאהאוה־ימיל־וריגתאלםא:םהלרמאיולעבה

!3םאםלוא:ןותומתתומלעבלןוביך!כתר#אתא

ופרח־לעלאינדתומילכ*<האוהיכינוריעותדעה

ןכךלמהלאלאינדרמאף:םייןלנםתאןלעבהתא

:ינודאךירבדכיהי

דבלמ
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םיעבשלעבה־יתאםיתרשמהםינהנהרפסמו־־!4

לניה־לאלאינדםעךלמהףלד.:םפטןםהישנרבלמ!5

םיאצייונחנאהנהךלמהלאםינהנהורמאיו?לעבה•6

ינפלהק^מה־תאןלנאמה־תאךךיבתתנןלביההךמ

תעבטבהתאתמתחוהירחאתלדהתרגסולעבה
---;■ת▼;יד־;9*-*-•••■ע-ד■.־-:

לעבה1לנאינאצמת־אלורחמבושת־ינהיהוןךלמה!7

רשארמשה־לעלאינדתומיאל־םאוונגרהתגרה

םהל*ופחרשארתםאובמבםיחטבויהםהו:בונ18
*ד■(ןי־7*די;•;י■״•ן•

־תאםילנאורימתםינלהםה1בוןחלשלתחתמ

הלמחולניהה־ךמואצירשאניהיו:ןחלשהלערשא1!>

יתאלאינדוציו,.לעבהינפללנאמה־תא1ריבןתנ20

לניההעקרקלעותאחוטשלורפאאיבהלוירבע
י•••-י־:י---:*1י.4-י■:זד■•1

תלדה־תאורגסיוםתאצירחאיהיו:ךלמהיניעלג*

5ינליוףלטהתעבטבהתאומתחיו

םהינבוםהי#נםעהלילבםנררנואבלעבהינהצו22

ךלמהםןכיו:ץחל^ה־לע־רשאלנותשיוולנאיו23

•והלאשיו:ותאהיהלאינדוםנשהרקבבותרחמל24

רמאיולאינדןעיוימתוחבתח^משיהרמאלהלמה

־לעויניע־תאםשהלמהותלדהםחתפביהיו:אל25

התאקךלעבה?רמאיולודגלוקבאךקףןחל#ה26

רצערלאינדקחשיו:הימךךבןיאןךדבלםיהלאה27

אנ־חקפ:רמאיוהמינפלניהה־לאאבמךלמה־תא28

■ז•1-;--ד״•:■ז■־•־־•*-•י*־.*-

ץעיו:םהימלשבלגך־ףנינרךמ־תאהארוךיניע29

םישנוםיסנאמהארינאםילגרילעשרמאיוךלמה
•י■;•י•1י״•-<•-:-•י1-*־-!יי׳־

םתאשפתיולעבהינהגבךל$זךףארחיו:ףטו30

רשאתרתחמהדראיתארביהיו:םפטוםהישנ־תאו31

םה
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:ןחלשהילערשא־תאלנא^הבםיאצייןםינלהםח

32ןתאץתףלאינדדיבלעבה־תאר&מיוםתימהל.וצלו

׳ןולניה־תאםירחיו

..י•י■י-ו־־

.לכבכןינתה

1י#נא1תאתבעיוילנבריענהיה"?1דנמנתםגו

2רמאתןינתה־לעםגהלאינד־לאףלטהרמאייו!לבב

3אוהםגויחאוההנה:אוהתשחנשרחהשעמינ

•■•:־י■י■״־>-
ו

אנ־הנלםייחםיהלאאוהינושחכתההתשולכא

4דבוע■ינאםיהלאיי־תארמאיולאינדןעיו:ותארבעו

•....1/ע-•▼|-ן־

5ינ1ראךיניעבב1ט־םאהתעו:ותלוזםייחםיהילאןיאו

6רמאיו:ל(ל>מ_ילבוברחילבןינתהתאיתמהוףלטה

דרעשובלחותפזלאינדחןפיו5ךריבאוההנחףלטה

8־יפבםכילשיו:םיןכיןכךינממשעיוריזנםתארזר

ינוראךיהלאהלאלאינדרמאיוונטבעק_בתוןינתה

זףלמה

9דאמםהלרחיורבדה־תאלבבישנאעמשכיהיו

ו/ד■-•-י■י■-י׳י׳ד■••ן-

10יכרהיתהףלטהורמאיו:ףלטה־לערש(הורדהיו

םינהנה־תאםגוגרהןינתה־תאוץתנלענה־תא

-ן-▼ו•-*ייןי-יי-־-*
ו

״לאינר־תאר£כמול־ואך(זגיוףלטהלעולהןניו:תימה

12אךיו:ךתיב־תאןףזואתירכנהנהןיאםאוונידיב

:םדיבלאינר־תאןתיודאמול־יקיצהקיצהינףלטה

13תששםשיהיותויראח־בוג־לאוחאוכילשיווהחןפיו

!4םויםויםהלונתיובוגבתויראהעבשויהיו!םימי

ינש

ו
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*6איההתעבףא:ףרטלםילחרינשוםי#נאינש16

!ודב1?לאינדיתלבהמואמםחלונתנ
-:•••י■•:•1■:*ד•ן*

ןקוקבחומ#והדוהלץראבאיבנהדרםההםיממו16

איבהלילכבםחלזזי״ידיזנקוקבחרזיוסייויהיויד

אנ־אבה:רמאיוייףאלמ_וילאאביו:הך.שבםירצקל19.18

בוגבאוה־הנהלאינד־לאףדיברשאלכאמה־תא

:•-.•••ד■•/1:י■:•*1י■-ן--•/

יתיאראלרמאיוקוקבחןעיו:לבבברשאתויראה29

יהזחאיו:יתעדיאלת1יראהבוג־תאםגוימימלבב21

־•-•:ד■ד-י•-די־י•▼יי•7ו■

הלבבהרעסחורכוהאביוושארתציצבהאלמה
ד-י־־ז־▼▼:-:••־*■•־־••11?ן•*

רמאיוקוקבחארקיו:תויראהבוגלצאוהדימעיו22

.חלשםיהלאיירשאלכאמהתאאנ־חקלאינדלאינד

-•••״•▼:^■ת-י--״ייי־••-י■•״י▼

לןךםחןינתךכזהתאםיהלאיןרמ**יולאינדןעיו:זןל23

זןאלמהןלכאיולאינדסקר:ךיבהאמתאב'זעתאל24

:ומוקמלקוקבח־תאבישה

יהיולאינדלר*נסלףלמהאביויעיבטהםויביחיו23

:תויראהןיבבשיאוההנהותוארלבוגה־לאברק־־יכ

לודגלאינדיהלאלארמאיולודגלוקבף^מהארקיו26

ךמוהציךיווצר:ךךעלבמהולאןיאואךונןהתא27

טעמכןלאינד#פניו^קבמלכוכותבוכילשיובוגה

:הלמהיניעלופרטיוחרובה•ודרי

1~:וד■■•י■-ןז•

 

 

.הנשוש

2. השאולדוקיו:םיקיוהלומשולבבריעבהדו#יא1

ראתתפיהתיהאיהווהיקלח־תבהנשושהמשו

-1ד■וי••1י•(•:•*י■-■א!

תאריו



בהףכירריובל־ירשי•ויההית1באיכ:םיהלאתאד

הלודאמרישעהדרםיןכיוהיוןהשמתרוי]

יכוילאופסאתהםידוהיהילכוותיבלצארמו

5ינמזמםינשומיקיואיהההנשביהיו!ריעהלכמהי!

0דשאםישנאה־ןמויהםהו:םעהלעםיטפשלריע

וז■•ו■-▼▼י-״י■*י"■•:ייד--•;;•

יטפשהינמזמוהערההאצילבבמםהילעיירמ!

..?1י1■*■?ייו•7־ייד••'<י•-גד׳|-

יכ־לא1מ1ייבם1י־י.דמואכד:םו

*:-■.י.•ז■-.י.י

:התעכיהמ

חו1

 

 

10םורמאשנתחתוםבבלףפהתו:הואתוואתי יי^ג.**-14־־ז־וז־•י-••י•י■7:▼־־■.י

.ייתרותורכזאלו.הילעםהיניע־תאואשנסהיני:

11םהינשבבלבותחנהמושתהיצח־יכםגוןוטפשמ

וששובתהיכויחא־לא#יאםתבהא־תאולג־א'

12יתלך־לעםויםויורןכ^יו!הללחלבשחרחא־לכ

!3לאשיאורמאיו5הילאטיבהלוהירחאתכללםרכז

־י**ילכאלתעההברמיכוניתב־לאאנ־הבושנוהע•

י.י•■די..־,.י■ד׳7.•.**י••׳>׳י■ד•.~•

14לעמשיאםדרפהירחאוםתכלירחאיהיו:םירהצ•

םהינשואצמייו:םרכהלאב#יודחא־לכןפלוויח4

•.יד.::י־•־>■ד■-•״*י־־.■י־יי;י1*י־;־־י*

15תאז־המרזכאלויחא־תאשיאולאשרשאכו!ודח

ומישיוודחי.וצעויוהעז^ךהםתןלושתתאורותי

:הדבלהתויהבהלביראלרעו*

!6הכרדכהנשושאבהובראמבםהום1יה_יהיוי

.:■^1'י-.-

!7שיאן:התאהיתורעניתשוםויהםחכםרככץח־־ץ

ואבחתהרו^אםינמזהינשיתלוזםרכבהיה־א:

.■ז■-:•.יייי,..■'•־:־■••.•יויייי״י■י■

18יל־הנחן־נהיתוד

ןמש

:אתו:־

׳.יי•

־״:*־•.׳.י

י•*.׳£•׳.*.״..*



 

ןן284^!יי-.דן,?^י■*י.־׳**,

'..׳־י*״י•י

'י'/'

־#•,'162—

:ץחךל״יתולכרז^ארעםרכההנךגסותיך1בוץמש

תחקלןיאצתוהרמארשאכזימיממחהנישעתו19

־י-ד■י.׳.-..-ד■;י■-ן-י■;■ד--ז—

:ןהירעבתילדההנךגםתוהשקברשארראהל־איבהלו

תזפלמהנה:ואבחתהיכםישנאה־תאואראלו21.20

יי••־•יי-*־:*י"•־־•ז־^י1יי/ד■;

הילאוצוריואבףמה־ןמוחיגהםינקזהינשהנהו

ונשפנותוארלשיאהפץאולוענםרכההנה:ורמאיו22

ינאמתןאמםאו:זןילאאבנואנהבהןכלףב־הקשח23

זןמעשיאוניאריכךב־ריענרעהונלוקבעמשל

חנאתו'ןףתאמתורענהתאתחל#תאז־לעןםךכב-

ןדח?ינובבסת1בךתורצהנהיל־היוארמאתוהנשוש

־ימלדחאםאויכנאתומ־תבםצפח־תאהשעא

־יריביפכ

חלוס־תאהנו

'י-,יי4.*

-ז••2.-י־-■^י^־:■;

םגוקעציוקעצתו28

לוק־תאועמזעתויבהישנאו:חתפיותלדהלא2

יהיו?השע;.הז־להמתאךלםךכהלאוצוריוהןמממך־מ

ושייבתיותערםתבך־תאהילע.םינקזהואיצוהיכ

׳'.:!הילעתאזכעמשכ־אלהדלוח!םוימיכםידבעה

מלע(ב:םיק;והיתיבצעה:ץבןץ$:לתרזופמיהיו3!

קמ^:עך;םש'הילעואיצויוםינקזה:ינ^םגואביו

אנ־וחל^םעהלאררמאיו:תומטפשמהילעט^ש-

"יי■י▼▼י1

:ונילאםיקיו
*יקלח־תבהנשיוש־תאושיגהו

י•׳•••■•־י•־*.־:

לבוזכןדיכננםעהיתובאו;איהאבתוהילאוחלשיו33

:הגונעוהכרהארמתבוטהתיההנשושו:התחפשמ34
י■-*־יי־־ץו־1-י■;י*־ד■-י:•י■.־-:

•ורמאיויהינפלעמףיעצה'ריסהלהלאהםיעשרהווציו35

לכו־היעךומ־לכו:הארמדוהברועגנעתהןעמלןכ36

•*יי*••-.״ו--:ו״

תירירה-'6

'*'י•

?ן

.׳יי•



 

-י

37ינש1מ1ןלזיו:דאמ1לודגינברנבהילעשביבצנה

י•:יד־־:ד■-•;ד•▼־׳.־ד-יד■י-

־לעםהיךי־תא*מישיוםעהבךןכבובציתיוםינקזה

38היניעאשתוהשפנרמבהתנבאיהו:הנשוששאר
־תע••י-•-ד־:-־:י־;■■־•:י■-

39ורמאיוםינקזהונער:ייבהבלחטב־יכהמימשה

:■-.ן..;-1—▼.י־י־•־י■•▼:▼ד--

יתשוהנשושאנתוםרכבונינשוננלהתההנה

40הינפמתורענהתאהחלז^ןכ־־ירוראוןהתאהיתורענ

ייעד••ד-.־-••ד■:ד■1•יי•־.*י••1־-ן-

41זגבאבחנדחאםלעהילאשגיו:הרגסםרכה־תאו

9י■-י•;י/ד-•י1?■ע▼י*•י-■-■יי▼י•־.*־•

42הלבנה־תאןגהתנפמוניאר־־יכיהיו?המעבכשיו

43ספא:וקיחבתבכשאיההנהוהילאונבךן־כותאזה

•ונממהיהקזחיכםלעה־תאשפתלונדילאלהיהאל

••••▼י״יי■י■•ע־.*^*••ג•:תי־

44הונלאשוהב-ונקזחהיכיהיו:טלמיותל^ךזךחתפיו

45התעו:רבדונלבישהלןאמתוםלעהאוה־ימרזכאל

46םינקזהירבדלאםעהןמאיו:הזהרבדבונחנאםיךע

47הנשלשקעזתו!תומטפשמהתאוטפשיוםיטפשהו
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▼:••:•*ן•^-••-•▼וזוז::•ד■

ינ^לרבעלףךךהרציכץראבעקבמביואה־תא

םתאהוצר#אלצכלארשי־ינבהשעייו?דחיםישנא!1

י■▼•יז^*״▼:•-1---*־יי■ל

:םילשוריברשאםעהינמזוםימילא
•▼י■•*^־י•*•*״:•;י•?ן*

תאונעיוםבבללכביילאוקעצםעה־־לכו12

וז-1-**1▼1▼*יזי^▼▼▼*ן

:םתמהב^פנ־תראוםפטוםהישנוםהםתוז^פנ

▼:וז:וזוזוז|▼-:וז1*:-

ורגחףסכתנממשיא־רבע־דעורכנךברעוריכשמ!3

:▼!וזוז־׳*••1זוז-1▼••?וז•▼׳

םישנוםישנאםילשורייבשי־לכ:םנתמ־לעםזע!4

■▼ו•▼■י•-▼::*י■:*-י-

לערפאוקרזיויילכיהינפלםהינפלעולפנףטו

יהלאיילאוננחתיו:חבזמהלעקשושרפיום#אר!5

ונפטוונישנ־תאןתתלאייאנאורמאיולארשי

האמטלהשיקמתאוהמשלונתלחנירע־תאללשל

▼:\ג'*י־':•־•;▼-ך-▼^-״•▼וז*▼*

עמשיוםינע־תאייאריו:םי1גםבחמשלהצמשלו16

-;•-▼*▼וז▼*1•״•▼---:▼;•;

:םתקעצ־תא

▼י▼**־וז

ות#אלוולכאאלםילשוריוהדוהיי#נא־לכו17

-;:▼•▼-•▼1:▼

םינהכה־לכןלודגהןהכהםיקילאםגן:םיברםימי18

םשארלערפאוקש־ישובלייינפ־תאםיתרשמה

י■-ו/••ז•(-..ן▼1••ו*•:י•:-

םעהתובדנ־תאוירדנ־תאוםיחבזותוליעובירקה

▼▼ו•וז:••:״וז:־▼:•1ן*

:לארשיופעםערסחתשעלםיהלאיילוללפתיו
••יי;•-•וזוז1־•־.־:▼1•4-1•״

.5

ינבןה!רמאלרושאאבצרזעשנרפולהלדגיו2•1
כ1••...-*ן-~!¥ו-,•.־

לארשי
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3סמזךינפ^בציתה^םהםידומחו1ליח•ופסאלארשי

״8י#ןכומוזןךךב?ןנטשלםףההי#אךלעםיביצנ־ומש

4באומוןומעיךש^ארקיוופא_רחיו:תוביתנ־ילעות#

5־וריגה:םהילארמאיוםיהלבחלערשאםידיקפהלכלו

.-ע-*יזיי־יז־■ז--1.1.;-ן■:

־^םהירע־המםירהבבשיההזהםעה־ימןענכישנאיל

י*..ך■ע•י•י*•>־*.*-ד■ד••1--;״:-

:םאבציז^ארםה־ימוםליח־המוםכלמ־־ימםחכ־המו

7*▼־י■ז••ד■.־••י•*.*▼.*--•ל־

^יבשי־לכמיתארקל•ואב־אליבףרלונפהמ־לע

ז׳!^-,:.■.•םיהלבח

••י:*■ץ■י"~**

8■,4אנ־עמ#יזרמאיוןומע־ינבאבצשאררויכא_ןעיו

םןןזרטפ10מ־תאףל־יתךגהןורבעירבד־תאינורא

:דןרבע־יפמאצי־אלרקש״וברוםירההץבבשיחהזה

9ךרפברוגל*וכליוםירשכץראמאציהזהםעההנה

ץךאיןםחובאיהלא־תארבעלובאאליכןנמםרא

10רבעלתכללםהיתובאתומח־תאובזעיו:םירשכ

.*.יייזיזיו••11\י׳:•:-

םשמו^־יכקיווריכהר#אםימשהיהלאיי־תא

11יהיו:םיברםימיםז^־ורוגיוםרא־הנדפוטלמנ

י4•״■*■ו•י■ד״י■י/-::•

םהירוגמץראמתאצלםתאםהיהלאהוצרשאכ

ברשוכרםהליהיוםזעובשיוןענכהצראתכלל

12ץראבבערהקזח־יכיהיו!הנקמבובהזבוףסכב

,רעראמראמבםז#־ומצע_יוובריוהמלךצמורךיו

!3םירצמהלמריבכה־יכיהיו!ברמורפ&יאלר#א

:םירבעלםתושעלול־םכחתיוהוהםעהלעולע־תא

•▼ין*י■-!-••-ן•-*-י■▼-\יז

14םירצמץרא־לכ־תאעגניוםהיהלאיילאוקעציו

םירצמהושרגיואפרהלולכי־אלרשאםילודגםיעגנ

•:•־;ד־:-••י־־־::ד■י׳-*־ג*▼ג

15םכילויוםהינפלףוס־םי־־ימ־תאז^יבוהייו:םנתא

.-וז:•1־וז•יז:-■ז•

דברמהיבשילכ־תא#רויוענרבשדקלויניסרהלא

םהינפל׳זנ
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:ןטשח־ינב־לכומףחיוירומאהץראב׳ובשיוםהינפ1?

רההץרא־לכ־תאושרייוןדריה־־תא־ורבעןכ־ירחא16

יסוביה־תאויזיךפה־תאןןענכיבשילכדראושרגיו

:םיברםימיםש־ובשיוםנשיבשילכוישתגהדדאו

םהמעביטיהבטיהםהיהלאלואטח־אלרשאתע־לכו!ל

:םרזעבהיהלוע־לכאנשיייב

הבתכללםתאהוצרשאךךךזזךמירס־־יכיהיו18

ץראלאםתאףילשהילוםבהיביואםהב•ולשמיו

ץראלדרוהםהיהלא#ךןכמ:םידבעל•וי.ך*ותךז$א19

ובש־־יכהתעהא:םהיביואריבולפנםהירע־לכו20

ד--יי•-*1-יע-:1י•*••-ז•■ד■:

ריעלאםיבשץראמםגובושיוםהיחלאיי^לא*

רשארההץךא־תאושרייוםילשורי■לן$םהיעףןכיי

םעליכ1ראיאנ־שרדיןכל:בשיןיאמחממ#התיו^

י■ז■•י-.י■י;•1••■ץ•..1....■י■ד■:י•:ד■

הילעויהילאלאטחדבאיבזועוב״שיםאתערלהוה

ד■י■י•■?■•ז•*י•י1ויו••*--▼י•>

רבעירבעול־ואטח־אלםאםלוא:םהללכונוהלענ22

־־לכלהפרחלונייהוסודלםחלנםחיהלאיייכינודא

י•1י•:י/:•י■:־יזי•י־;•••▼1״•^

■■־■יי׳־<:'•׳•יי?••:״/.?ץו^

״.ך׳*־.־י•,(־•'•..-זז׳׳וד^־.׳ג׳ר״:י׳£

־:י'״״ימי״:י

״-;.י■!־:־::.י■:•־:.ד:ץ:,׳£-~זדזהז־-׳־;:1־ךי.ו

.,ו.י■*,•.*־.•.יייייי׳ייי**

־לכתמחוב־רעבתז-רבךלרויכאחלבר#אכיחד

באומישארורצנרכובנירשו:לחאלביבסמםיבצנזו2!
ד־:-■״•--;ך••ד-■▼••ד־•-

:ורמאיוותימהלובםדיחלשלוז^ןכבםיהיבשיו

םאוםבםחלהלולארשי־ינבלאתולעלאךינאריה3

ןכלןוניתאךןכלהכרעמףירעלםהבחךוב^ד.חנושי4

ונלהיהיםעהלכושנרפולהינורא•םהילאהלענ.'חלעי

ן.■י׳:.;'■י.:~:׳:/׳־'.־..׳:•:י:י::ללשל

י#•־;י■י■;״-ן

יחיו־י1י.יב
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׳0שנרפוליהרמאיוםיבצנה־לכתנולתהטקש־יכיהיו

־ינב־לכיניעלובאומידיקפיניעלרוזעאאבצשאר

6םירפאריבשרויכאהתא־ימ:רמאלרויכאלרבנ

יבוםהללכונ־אלטרזכאלםילשוריםע_לאבנתהל

:רצנרכובניתלבהולאשיהומלםחלנםנהיהלא

יי־ינפ־לעמםךימשיןםהילעוליח־תאחלשןאוה

8ידבעונחנאו:ונידימםליציאלםהיהלאוהמדאה
,־-:-״ך^־■•״••.*■י־י״-1־ז-

ינפלמציתי־אלןרחאשייאנגםלכםלכנרצנרנובנ

^םהיךךה־לכ:םבהילעחלשנרשאםיסוסהילעש

ירגפואלמיםהיתומךש־לכוםדמריכשנ

10חציי)!הלכיהלכםעה־לכוונינפלורמעי־אליכ•

רשאלכמרבדלפי־לאץראה־לכילמרצנרכובנרמא

־1•־ז״י■י.,״1'.'ז■1■•ת¥1-ו/:־־ז-

!*תאבנתהיכקי.ינומעריבשרויכאהתאו:יתךבך

ישךגבימקנהםוירעינפהאךתאלךחשבלםויה

!2דוהבתלפנוםהירחאףדרמיבושבהיהו?םירצמ

13ידבע־תאהוצאהתעו?יאבצברחתורקדמבםהיללח

הלענרשאםירההלעתומוהמהתחאלאהאיבהל
•*־ו־יי^י-ד■*.ן..~4_־־•11•־נ-

!4םגיריתחתולפי־אליכ•הבבלברמאתםאוןהמש

•י•--;•^י::•*•:ד־ד-

*3הכוםהמעםא־יכתומת־אליכןולופי־אלהינפ

ץ־ת••ד••1ייי׳ד•

:םקירובושיאלירבדוינא־ףאיתרבד

16שופתללהאבותארשיאוירבע־תאשנרפולהוציו

:•¥י■-1י■י■-ן•י.־״־:*־

־ינבריבותאתתללותב־לאוהאיבהלןרויכא־תא

!לוהולעיוהנחמלץוחמוהכילויוותא•וזחאיו:לאךשי

תחתמםימתוראבםוקמ'םירההרחאלאהברעהךמ
־-••-..;1;•77-־-*־ז־י־-*ד•1•

!3רההשארמםתאריעהישנאתארביהיו:לותבל
י■1־ד■־•י•־•:.-1••:-:־

םרצעלםינבאבועלקיוםדיבםיעלקוריעהךמואציו
ך■:;יך■^•,ן1•;•־▼י■*.•ד־ז;.-•יו•:יי־

תולעמ1־־.ז
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ךמודריושנרפולהישנא•ואריו:םהילאתולעמ19

רההלגרלוהכינוםילבחברוינא־־תאורסאיורהה

רההךמוילאלארשי־ינב•ודריו.•םהינ1ראלובושיו20

ד•י־0•י•-״▼:•••;ע••-▼-

ינפלוהודימעיוהריעהוהואיביוויתורסומתאוחתפיו

••ו••■ד״■ז•י■•:-י■:••

:ריעהישאר

הטמלהנימךנהיזועאיההתעבויהלותבישארו21

ואך/כיו:לאיכלמךבימךנןלאינתעךבירבגמןועמש22

םישנוםישנאריעהישנא־לכוצבקתיוריעהינמזלכל

והלאשיוןםעה־־לכברקברוינא־תאודימעיוףטו23

םהלרפסיו:תאז־המ־־לעןתאז־המרזכאלהדוע24

תאוורוסישנאושנךפולהיפמעמשרשאלבר1ינא_

יהיו:לארשי־תיב־לכרגנקתעראוצברבדרשא25

־:-־•ד־:•▼•י׳י▼▼▼-:▼-1

לאוללפתיוםהינפלעםעה־לכולפיורבדלותולכב

תאהארוהטיבהםימשהיהלאייאנאזורמאיויי26
*ד■•-•-ד■-**ן▼1י■;־־▼*

רשאלארשי;ךמעתלפשלעםחרוהזלהםעהןואג

וללהיורוינאבללעורבדןכ־יךחא_ן:ושדקתהזןל27

ינקזלוולהתשמשע_יוותיבלאותאףסאהדועו*ירא

םהלתתליילאוללפתהאוהההלילהלנן?םעה28
*ד•־•▼▼גר/3-;•-יי:־•־▼ן▼ד•

:םימחרוהעוטיי

־־•-וי■ו

.7

תאוואבצישנא־דראזענךפלהוציותרחממיהיו1

םירההתולעמ־תאתשרלותרזעלאברשאליחה־לכ

ייהיו5לאךשיםעהמחלמללוחבתאךן־כלתולעלו2

םינשםישרפוילגרשיאףלאםיעבשוהאמםהידוקפ

םלכועסיו:רפסמןיארעבריברערבלמףלארשע3

י■\;.-ד•;•1״--יז״-{.1*1•ד•ז■

ונחיו
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םיפחתוראבילצאלותנגלהבורןנח^בונחיו

־דעלותיגמזןךאהןהמלברנהןחודמםהינחמבחורו

*לאךשי־ינבתואךניהיו:לאערזילומהנומיכ^ןאב

לאשיאורמאיוראמולהבייוהזהארונהליחהתא
״״.::־•י•-יז-־ז-.--

5־לנןץךאה־לכץע־תאהסניחזהםעההנה:ויחא

!םאשמטלמולכיאלתולפשהותועבגהוםירהה
■ז-ד■-••־:י״••;־■:▼:-2•י•־■׳

6םילדגמהלע#אומישיווברח־תאשיא#יאורגחיו

•ד■;•-־•••י•־ז-יי•::--

:אוהההלילהלכםיפוצכויהיוריאהל

7יניעלויט^רפ1יכ־־תאשנרפול־האצויותרחממיהיו

••••:1•ד■י■י■יז••:*••-ז•ד־:י■••:-

8עגפיו:ריעהיאובמ־תארותלהליולותבי^נא

•די••*▼•זיז••-ו״1-

ישנאמרמז^מםהילעםשיוםחןניוםימה.תוראבב

9יביצנוילאםגוברקיו:הנחמהלאבשיוותמחלמ

10עמשייכ:ורמאיוםיהלבחיבז^יובאומוםודא

:ואבצישנאמלו1^כמ־לכרסוהווידבעירבד־תאינורא

■ת:״;-•-־י■־:ד■▼■־•••*•*•-ן

11־־־יכהמחלמבלארשי־ינבוחטביחמורותינחלעאל

יכםהילעםיבשיםהר#אםיהבגהםירההלעםא

12ינוראהתעו:םההםירוצהי^אר־לעםהילאהלעי־ימ

-•▼־:----י•־י׳־*י-1יי

יכונברקבלפיאלשיאןםתאךקלהכרעמ.ףרעת־לא

!3וצפר:הנחמהךמואציאלוםהיתחתורמעיםלכ
־י־.'-ו--1.1-:יז••1-:־-י־\

םהלולזירשאםתוראבימימ־תאדכללרישנא־תא

14יבשילכ־תאוקשיםההתוראבהיכ:םיךההילגרמ

אמצבעוגיםעה־לכואםהימימואלכייכהיהולותב

▼י■־־-:•י•י״ד■וו■^•■1

!5תאשרינוהלענונחנאו:ונדיבריעה־תאונתיוא

--:יז-ו-:—1־:•ז•יזן.

הנממשיאאצי־לבלריעהלעתונחלםיבורןנהםירהה

16יכ:םפטוםהי#נםעבערבולכיהלכהיכז^ילכו

י-־:¥:•?זדי1•▼י•*:י־ן

תובחרבוםתיבבולפיםהילאברחברקתםרטב

1•י-;,:•*יז••1יזיזיו•זז:

ריעה



םפרעלעוםירמלעםהבםקנתינודאהתאוריעה

וירבעלכיניעבושנרפולהיניעברבדהבטייו:הז^קה!ל
ד-־י--גך•••••;••:׳•*1־ז־1־--.-■״■>ד--

ןןכושעיו

רושא.ינבמםיפלאתזעמחובאומהנחמ.אצתו!8

־תאוםימהתוניע־תארמשלהלפשה־ינפ־לע•וצופיו

11:.---ו׳:.ד■1-■ז•-

־־לעולעבאומוםודאי^נא.ן:לאך^י־ינבתוראב*9

החרזמוהבגנוצופנםהמוןתורלרגנמונחיוםירהה

הנחמ_ו5ישוחלבורןנרומכמרהנ־לעהלבדלומ20

םהילהאבירלוץראה־לכ־תאוסכיוהברומוט1^רושא

•יד־:▼:י־.־ד■ד־ד-'-•־;־ד-■ז■-ןד•■?־

דאמדאמלאךשןינבלרצתו:רפסמ־ןיאםענקן21

־לכ־תאופיןפהםיביואהיכםהיהלאיילאואךקיו

ינומהו:םתושפנלעטלמהלםוקמןיאוביבסמריעה22
וד-.י--••ד־•;י*ו•!־•■י•

םויהעבראוםישלז^דרדביבסמונחםדבלרושא

:םהלר#אםיארפובכרילגרישנאםע
■עיז•■••^•▼ד■***;־•״•

־לכמולזאיכלותביבז^ילרוסחוףולהויהםימהו23

רחאםוי.דועםנואמצתורלםהלורתונ־אלוילכורוב

יי■*•■^;■-;עד■::•יעי■

םידליהוםיאנהו:הרושמבםהלםימה־תאודמיו24

•ד■:-:•י■-;י■.־־־•י•.--•-־י■־

רצבניכםירעשהיחתפבותוצוחבובכ$אמציפלע
י■;••ד■;־*ד■ד•יח״ג\

רענמםעה־לכוצבקתיו:םהילגך־לערמעל.םחכ25

לודגלוקבוארקיוריעהט^רהדוע־לאןקזרען

יכםכיניבווניניביןט^י:ורמאיוםינקזהינזאב26

רבדלוכתנאמיכןעיתאזההרצהתאונילעםתאבה

לכהתשנהתעיכואר:םול^לרושאי^נא־לאמ

יי■י•:ד•■ח־:י־•י״■־־יי

הפגמבובערבתומלםדיבונריגסהייוונממהרזע
▼*״-;י■ז■ז■ד■▼ד•:■ת•:•״••/

ריעה־תאונתוהתערועםהלוארקהבה:םהיניעל28

י?;די■•יי-1"•▼יי•••״••:

תויהונלבוטיכ:התאזובלוישנאושנרפול־הריב29

•מד■•ד•ד••ז■ד■1-״;■1־.

םהל
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30המלו:אמצבונתוממהיחנוםידבעלוללעלםהל

וממייכונעטווניענ־תאאצמירעאערבהארנ

1־••-1״י■*ד•:•־י-וד•ד•ע:-

31ץראהתאןםימעהתאםויהםכבונוריעה?וניניעל

־לעונילעהתעמורירעאוניתובאיחלאיי־תאו

םויכונלםתישעתדכ־אליכוניתובאתונועוונינוע

י■•-*יי־־-4׳1־״־•

32לודגיכבוככרםלומ־תאשבעה־לכואשיו:הזה

־ז-.:;■-י■י־••ד■ד-ד•;•-ע-

33ודמעויחאועיגרהרמאיוהיזועםמיוןיילאומעציו

חצנלאלוונלרסחייתשיילואםימיתשמחרוע

34החדנהרזעלכוםימיתשמחורבעי־יכהיהו:ונבזעי

י■:•י־:'•*י■:•יי־.•••-(;--.ך■ד■:..;-.״.

:םולשלוכלהתעוםתךבךרעאכיתישעןונממ

35*תאןםהישנ־־תאןםילךגמה־־לעגתומחה־לעובושבו

:ריעהברקבהלורגהרציהתוהתיבהוחלשםפט

•1•ומ*1;דוי•;־י■;▼־-י■-

.8

1לותבריעבםההםימיבהתיההנמלאהעאו
:*י-•■7■-יי.־■ז■ד■ד•:־ד־•1

לאיזועךבףסויךבץועךביךךמ־תבתידוהיהמעו

בוטיחאךבלאפךךבןועךגךבהיננחךבוה^־כלחךב

ךבלאומע־ןבלאנתנ־ןבבאילהאךבילע־ןב

2התחבעממהיהאוהוהענמהלעבםז^ו:לאיתלאש

3וחויהביכ:םירועשריצמימיבתמיוהיבאתיבמו

לחיובכעמללביועמשהוהכהםיךצוקה־םעהרשב

:המלבןיבוןחודןיבהרשברבןפףלותבב*־ומד

4עלעהתונמלאימיבבעתוהדבלתיךוהלראעתו

5תילעבןטמררחהל־שעתו:םיחריהעבראוםינש

■•!ן*1•ךווזי■■1•־־״־-די:דיי■:־:■־ז•

ידגבבםויםויםצתומשתרוגחםעבעתוהתיב

..ן.:▼י•-ו•7־•יי■-

םיערחהיעארדבלמוייתותבערבלמהתונמלא

ידעומו1ד
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־תפרראת־תפיחתיהאיהוולארשי־ינבידעומו6

תוחפבוםירבעובהזוףסכהילריאשההילעבוהארמ

ד■:••?■-:-ד״1■:1י׳*י■•:■ד■-ין:-

אלן;ןיכרדברימתזןלתי:הברהדבעורןכבוןאצו7

?רבדתורעשיאהב־אצמ

ד•י-*ןי•י-ד•יז■

ערםיננואתמםעהךבך־־תאתיךוהןעמשניהיו6

תאוןםהלורסחרשאםימהרבד־לעהיזועינזאב9

םימיתשמחרועביכרזכאלהיזועםהלעבשנרשא

י׳--ו:••י־:*י■־:•■-•-ו

תלשמההתמא־תאחלשתוןרושא־ריבריעהץתנת10

יךבנלריעהינןכזלוחדועלארןלנלהלרשאלנין

ישאראנ־ועמשםהילארמאתו!הילאואביוימרנלו11

▼ד■;״*■■.ן•-•-י■*•י▼־-י:-:

ינוםעהלאםויהםתרבדרשארבדהץנאללותב

ד■י■ו׳-*:-•יז•ייי■-ז■•:

רמעי־אלייםאביואהריבריעה־תאתתלםתעבשנ

-1-ד•;•-ד--:•ד■״•״דיי•-8•

יי־תאוםנת־יכםתא־ימ:םימיתשמחרועבונל12

ז■:ו׳ו-:•••-•ד■:■••-*:ך■

דןכחןה,׳םעהןיבווניבטפשלםתאםיהילאתחתה13

היאוםנלולגנ־אלויתונויגהווניבהאלםדאהבל

־לא5ונילעץע_ירשאתאולכארובךכחואצמת!4

אל־םאיכ:יי־תאופיצקתלאווערתיחאאנ!5

▼:ע•י:-־.יד■-־*■

םויבונליצהלונממרצביההשמחםימיבונעישוי
:•••-:י׳••■ד•.1ד■•1■ד■:■■•

־לעוצעיתת־לאןכל!ונירציניעלונתולכלוארחבי!6

אבלואלהבהלאוהםרא־ןבאליכידשינופצ

ד■••?•:דיי•1*ד--••;

החפשמ־ואטבשונבןיאיכערנאלה!ותאטפשמב17

תכללוניהילאייםעמםויההנופםבבלרשאריע־וא

ושערשאכםרא־יריישעמםירחאםיהילאירחא

ד•'•'־ו-י■ד•••:••-ו־...-9ד־:*־ד-

זבלויהיווניביואברחבולפיוםךןכ־ימיב•וניתובא

ותלוזםיהילאןיאיכונלכונעדי•ונחנא:םיוגבהםשמלו!8

י*־•••וי—■יי\י־ד־:־־1•״י■■:•;

:ונערזלוונלזובי־אלזוביכונלחוהודבל־ולןכל

־־;-:ד•י•-ג״י■1י■-י"

ינ
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19היהיונשדקמוהדוהירוערבוי־אלונרכלנ־םאיב

20תיבשורניחאתרצ:•וכרימ1תאמטשרריייוזבל
-:*1••-ו־ד■••ד■•י■:\:■^;-י־ו■

לעייבישי•וניביואריבונתלחנתרסיךהוונצרא

21הפרחלוזובליב;רבענרשאםיוגהץראבונשאר

22בשחחונל־בוטלאלו:ונב•ודרירשאלבלהיהנ

:הנינשלולשמלםא־יבונתולפש

23יבוניחאברמבסס1נתמסנלאנ־יהניחאןבל

^לעושדן־כמה־לעןייתיב־לעונילעןעשנםחור

24רשאכונתא1ת1סנבםיהלאלהרותהנתנו:חבזמה

בםעי־תאוקחצי־תאוםהרבא־תאוניתובא־תאהסנ

25־ןמכיב:1מאיחאזבלןאצ־תאורמשבםראךדפב

1■•1יד־17י:ד־:ד■-ג1-־:

אלונתאהסניןכוםבבלירקחתערלייםנחבשאב

י?ז:בהאירשאתאחיכוהלםא־יכתולבל

26לתפנםהבןיאוהירבדםינכרמארהיזועןעלו

27םא־יכףתמכחהעךונםימוימואםוימאלםג:שןכעו

:ייםעםלשףבבלוםירעשבחתאלפנףךלוהםוימ

צ8תשעליב־ורצפייוילעולהקהאמצ־החצםעה־לכךא

-#-•,־•--ד■—.זי■•▼ד-י■•ד■ד■ד■ו-

אלונתעובשתאוםהלונעבשנםגויתרבדרשאכ

29לאיריתעהתא_םיהלאתאריהשאיכץעיהתעו:רפנ

םימוניתורוב־תאתואלמלרטמונלןתיוונרעביי

•-••'.י:־1״ז■י■י-1ע•:--ג-•ז■:

30הנהיחאינועמשתידוהירמאתו:אמצבעוגנאלו

:רודורודלורכזףוםיאלרשארבדתושעליתמזי
י■:י׳1?ז1־•;—ן-

31־תבםעאצאינאוריעהרעשחתפהלילהודמע

דועביךיבונתארק*נירקפםיהלאילויתיבתקשימ

32•ורקחת-לא.קך:ריעה־תארוסמלםתךמ_ארשאדעומ

רבדםכתאהנעאאליכיבבל־םערשאתאתערל

^▼ד•ע;•/וז״ןו>״■ד•ג•*•*^**--ד•

רעס2
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ץעיוןתושעליתיממר^אתאיזץשע־םא־רזעארע33

ף^יםיהלאייוםולשלינלורמאיוריעהינןמוהדוע

ונפיוהתיבמואציו!וניביואבהמקנתשעלזןינפל34

?םתמחלמישנאל

.9

םילשוריבברעהתחנמ־תאבירןנהתעביהיו!

ילערפאקירזהוהרשבלעהןנש־תאתידוהיםשתו

לא:רמ_אתוןנחתתוייינפלהינפלעלפתוהשאר2

,־ינבבםקנהל1ריבברחתחנהתאן1עמשיבאיהילא

ןכ־לעו:הלותבהות1חא־תאוללחרשאלערכנ3

1--.•י■:־-1י׳.־•*-9-1י•

ן1עתדקפוםשרעלעםדבםיססובתמםהירשהתמה

םהישנוםאסכמתדרוהםהישאר!םהידבעלעםירשה*

;יי;••ח1-*•׳•••תי/•״;--•ד■-

תבהארשא:וירבעריבהזבלויבשלתתנםהינבו

*:■ת▼*-וי*.־י■-ן־:.;.י■-י•ע■•;

אנ־עמש!םתפךחתמקנתאםקנלזןלוארןפ־יכןעי5

ךךימרוחאןםרקןה5הנמלא_הלךחמא־תאהתע־םג6

היתובשחמלכולגנזולריתעהתעותאזהתעוהמה

1וז::-ז•ד■•1:•■ז•ע•■:-..:ז■..

אנ־הפיקשההתעוןזןל־םוקיורמארזגת־ינוונוגי7

זי■'•;-י■-:ו7'י־:ו׳-:•.*

־לעוםבנך־לע,םיךאפחמהרושאינומה־תאהארו.

םינעשנה:םהלרשאילגרישנאהכבםיחטבוםשרפ8
־▼:•־*י•־•.:-—(--;.ייז■■ץ■•ץ•

התאיכוריכיאלועלק־לע_ותשק־לעץחותינח־לע

ןואגתאאנ־רבש!לןמש;דתומחלמתיבז^תזןךבל"9

ואב־יכ!ףפאםעזבםתומצעץפנולודגה:ןחכבםזע10

ץתנלולןךובכןכשמ־תאאמטלו^שךקמ־תאללחל

ךתמחףפשוםתואג־תאאנ־האך!לןחבזמתונרק־תא11

ןתןינשבל־רשאחורהישפנבבהרהםדקדק־לע12

״׳*•;דיי■*■1״*ייזן״ן׳*•״▼'▼;*י•״*

המרמ
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ןודאתצעווינורא־לארבעתצע1לכסלינושלבהמרמ

יי■״־-!־־▼־ן*ע•־-ג׳•-:•;.י■:•

13ברב**לןה.׳הטיאריבםת1נך(הועךגנןוירבע־לא

14הך1פייהתאיכ!זועתםיריבכריבאלןרבגתץ1מה

!5התעו:םילפנזןמוסןםיפופכףקוזםילדרזונ)ןםימע

לכזןלמוםימיהרצויץראהיהלאוםימשהיהלא•

16םהליתלמאנ־יהת:יתנחתלופלעמשםירוציה

םעלתשעלומזירשאערה־לעעגנלושקומלהפופל

-כ-ו־:-ת־.'-1▼ד■--ע:1—:1ד-•

:ךינבתלחנןויצ־רהלעו5$ךןכתיבלעוזןתיךב

17?ןליכהמדאהתוחפשימ־לכיניעלו?ןמעיניעלהארה

:וניהלאיתלוזלארשירוצןיאיכוהרובגהוהכהיי
•••••ו״י■■•ד■1י1•••<ד•ן-1--*;
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1רךתוהתמאלארקתום(לתוןנחתהלהתולככיהיו

רסתודעומותב#ימיבם#הבשירשאהתיבלא
-־ז־--▼-...ד־־7■;י■־.־-זד■

2־תאץחרתו.,הילעמהתונמלאירגבתאוהןכש־תא

:היתורעש־תאעלקתוןמשבה^פנףסתוםימבהרשב

3רשאכתורומחירגבישבלתוה^ארלעתפנצמםשהו
יז--;■-;•-ד•-י(־*.•;.•-•י■-

4הילגרבםילענםשתו:הלעבה#נמימיבהתשע
▼־'.•:-:.▼:*.־י־-די-ן־••'-:י■•י■:▼

־לכרעתוהינזאבםימזנוחידילעתועבטוםידימצו

5ןיידאנחקתו:היאמ־לכיניעבןזראצמןעמלהיךע

התמאלןקותוםכינאתוםחלוחמקקשוןמ#רכן

6־תאוהיזוע־תאאצמתו:ריעהרע#לומהנכלתו

*;ד■:ו/י•ד■־־

דתונתשהתאםתאךביהיו:רע#בםידמלםינקזה

ורמאיוהיפי־לעוממותשיותודומחההידגבתאוהינפ

זיזי•::•־■י־י■י׳י■:••:ד■ייי■

8ךיאוריניעבףנח־תאוניתובאיהלאייןמי:הל

ווחתשיוםילשוריולארשידובכלרכרר־תאחילציו

?ייל
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תושעלןתאצלריעהרע#־תאיל־וחזזפרמאתו;;יל9

־תאחות^לםיךמושה־תאווציו:םכילאיתרבדרשאכ!0

ישנאוהתמא־םעתידוהיאצתו:ןכ־•ושעררעשה!!

..;-:־חד■1••:•••■־־1•־1־--ד•־

הלפשה־לארהה־ןמהתדררעהירחאוטיבהריעה

:התארלד1עופסיאלו
▼:•:י■:

רושאיביצנבעגפתוו־דלפשבהתכלביהיו12

תאבהזמ־יאתאימלהלורמאיוהולאהוםינושארה

יכיתחרבויכנאתירבע־תברמאתוזעתו:יכלתהנאו13

■:▼־י■ד■•.־•--1־—־.־־■?■:

יתרמאו:םכידיתחתלפנםעהלכ־תאיכנאהאר14

״1-▼!*1״־ד־י•י־י׳■ייי■

וילארבדלרושאאבצ־רששנרפולה־לאאנ־הכלא

הבזןליר^אזןךךה־תאותאיתרוהו:תמאירבד!5
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טה?אישנלךשארףכוהדעהיניעבהצרתה8.7

ךנזא



9קושע1לצה:ךחישוילעברעיןרוסחמ#יאלךנזא

10באנהיה:וביר־תאבירלהפרחתלאווקשעדימ

11םאתבהאמוןוילעלןבתייהו:ופאללעבנוםותיל
-^־׳■♦1;וזי■1•*יז■•י■.*•:--:ד■-

:ךבהאי

1״י"זזוי׳

!3,!2היבהא:היכרדלאצמתוהינבםמורתהמכחה

י•-־-•ד-׳.׳נ:ןי•י״•:די׳ז:י■;ד־-

1!רובכהימיזחמ:החמשועבשיהירחושוםייחובהא
1■ד•י•ז•-ז-▼:•11יי■י*־•:•-11•

15רבעהמכחלדבע?וחילציםהידיחלשמבוולחני
וזוזי■;▼-וזי*•:-וז:■ח:•

16טפשיהלומלעמש?ןוילעיבוהאהיבהאמלכוורצויל
:•ד■ו:-••1;יז••-#ד■יז־ז•־וי־::

17הנגישיהבחטוב?חטבןכשיהתבהאבהגושוםיסאל

▼י׳•-ד־־-*י1ג•■ד■י•-1-:*:■\ג

18.והאלמתותררוסהתישארןה.!וירחאוערזלהנליחניו

ו;ע!■יי■•-ודי־!-:-ןי•*•ו־:

!ג:ושפנבהקבר־יכרע•והריחפתתוסמבםג?דערודחפ

:־־;י־?■:ד--־••:--:-־ייד־--

20תוחמשבוהדחתתחנוהבושבונמרקתזאזןא
י■:*••-:-ד־י■י■:וז:'-:י■ו-

21והבזעתבזעהעתי־יכםלוא!והעידותהמכחםוחסבו

*״!״־י•יז;״•■?■...▼;י•■ת:

:ועשפריבוחלשתו

22ןםלועלשובת־אלןןואמרמשהןךחערוצנינב

23;בשחחהפרצלהשובשיותאטחלהשובשייכ
־ץ■••׳דיד,־י־ז--:ר•־.־י■

24ןתלפנ־יכשובתאלןלןתשבלשיא־ינפאשת־אל

25־אללןתמכחוךתימעתעושתלךיפ־תארגסת־לא

28רסומוןושלהריבשיאתמכחיכ*דסחתהלהסכת

27־ילבםאםלכהןתמאבעושפמרמשה:קיךצ־יפב

23םרזרצעת־לאןשובת־לאךףאטחרכה:תיגשתער

29אשת־אלוותולכסבלכסםעהרייהתלא:ותצורמב

י־::•:־ד־ד■•':ד־•:־ד■:־

30::ךרעבםחליייותמאהרעבםחלהךז^פנב:רבג־ינפ

32-31יהת־לא:ךתכאלמבלצעת־לא_וךיפלעלהבת־לא

33החותפךךייהת־לא*ךיךבעברזכא_ןךתיבבטאל

:רזפלהצופקוץבקל

־אל



—198—

י

.5

־ברןןוהיתברהרמאת־לאןןעשת־לאךליח־לא!
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הלאללמיכושרעלע.הלוחךלפלךיניעבהשקי

36־אלרעלוותירחארכזךישעמלכב:רסחאצמת

•ד•:.*י״:>י׳1-1עזיי•י•

ןאטחת
י•:ו?

.8

2.1םעו:ורמל£>ת־ןפרחתת־לבךממףיקתםע

3ומצעבהזיגורה!ולקשמבלקתיכבירת־לארי^ע

:ד■■7״?־־•י־־״••י■-■ד•

4רגתת־לבםיתפשקשופב!הטיםידיגנבל.םגורפסמ

5יכקחשת־לא.בל־הוענ־־תא?וילזוגלץעהברתיכ

:הלהתםיש;ךיתובאב־םג

בש2
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־4?א:ונלכםיאטחיכונוערבזת־־לאויאטחמבש2•1

־לאלןנבי1אתומב:ונחנאםנןקמיכןקזלגעלת8

ץוקת־לאםינובניךבךב:ונילכתומ־ינביכחמשת9

בציתהלחקלחןפתםהמיכ:ךבבלבםהירמאםיש10

םה־־םגיכרוםת־לאםי#י#לירמאמ:םילודגינפל11

הנעמתתלםהיפמחקלחק:ונ1כיםת1בארקחל12

:ותעב
<•

תא!ותלוע0אבהוכתךפלועםחפחיפת־לא14.13

־תא:זןיפירבדףלסליכרגתת־לבםילולעת־־שיא15

:לןיניעברבאכיחלתיולהיכןהולת־אללןממףךגתה

לא:םלשתברעיכוךנוהללעמךערלברעתלא!7•16

יהתלא:טפשמההטיוצפחכיכטפושהםעןיךה18

.רשעיאוהןףל־היהיאשמליכתיח^מ־־^יאלרבח!9

יי-1־וד■ע;•1■-;•.■:•.ך.

־לאףא־לעב־תא:חפסתובלןודזבהתאווצפחכ20

ספאכחצרהיכ:ותארבךמבךלת־לאוק&ממות*!

יכץעיתתחלאיתפםע:לךגךחיעישומןיאבוויניעב22

םילכנילואךדוסרומםלעה:עךי־לבתושחל23

:ךלמגלהערןפלגודלארחאל?ןנגל:ובבלב24

•9

:ךתשבלרבדהפלאתךפהקיחתשא־תאאנקת־לא1

ולחךה:ךילעהרידבכתךפהילאךבבלהלגת־לא_3.2

ןיזאת־לא:התךוצמברכלתךפהנוזהשאמךילת*

־לאןנובתת־לא:הילכנבךחיךתךפתררשמלוקל5

*ר^דןללןתת־לאזהירחא.ךבבלטשי־ןפהלותב6

הנפ־לכלאביראת־לא:הליחרהמהנזבתיכך^פנל

1■•-ד״1**.״:יי*יע״••״-

־לאו
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*תשאמךניעםלעה:תורומלגתוצוחבטטושת־־לא_ן

9םיכרהליפהראת־תפ_ןיכ:הרזיפילטיבת־־לאןץח

10שיאתשא־תאתבשער:תברצשאכהתבהאל

•עי׳*ו*-*יז״י■■ז■-ז־•:

11ןפהמערכשת־לאות#ת־לא!הירכנקיחקבחלו

:תחשרךתןינרוצה

!2אלצ^רחהיכאיצות־לאשרחינפמןשיבה1א

▼•־ד־▼1ו•?

13רעשפנל־וברעיאלשרחןייכבורקמבהוא:ונכדעי

14ערח-אליכלדגי־יכלועבאנקת־־לא:ונשונ־יכ

-•••▼ן••ד■-י•••׳־:-ד••

!5התפת־רעיכןוא־ילעפםעהקלחיהילאו:ותירחא

16תומתמיאוך#פנבטילשלרגנמךל:ןובושיאל

17םרטביכםושאמרמשהוילאתברקיכו:ךתעבתאל

18םינינצ־לעןךילגרלהשורפתשריכעך:תזךגנערת

!9־םעהצעשקבתיכוךךאמ־לכבךעררקח:ךלהתת

20ךיעשע#לכןךתחישיהתםינובנ־םע:ץנמהן1בנ

21תאךררשיישנא•ויהןךנחל#ילכא:הולאתרותב

:ךתלזוזולכיי

.10

1:וירמאיפלםכחלשמושרחללהיוהשעמיפל
י•▼-!•1י•י■״י-1־^\1״1-.ן

2:אנשיויתפשברהמנוהירקתתחמםיתפשעשפב

4•3ךכלשמכ:הנוכנןובנתכלממ_וומעהרויםנחלשמ

5ת1נובת־רסחךלמ:היבשיךכריעישארכווירטוש

6ריבץראתלשממ:םעיתברםנחתירקוומעןדבא

7שיאחילצייירבךב:ידשתתמםנחלשמוםיהלא

8רשאשיאבףנאתתלא:עדמישנאללצאיודוהמו

9יניעבבהרהבעתנ:המקנללהבניהת־לאוףל־אטח

״■•!־־▼י■ו•ד■׳▼:•*•••;-:וי׳1■יי

םיהלא22
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ךזהבוקז^עפןואב:1לועלםהינ#יניעבוםראוםיהלא!0

בהאמסאמנ־ימ:דג־לאי1גמהרשמהבוסתרןנש!!

ןוכךאיאלץירעימיןרכמלןשפנ־תא־םגיכעצב12

ימירצןמינו:אפ1רה*למעילמעוהלחמףשממ־םא13

האגתיהמבןכלןתמרחמוםןיהלשמי1נה1ילח!4
ו/▼!•■ע-1-די•־יי▼־־:־••יי•

אוההנה1חוראצתטעמכ:רפאורפעאוהוםדאה15

:שאביוםיעל1תםירמ
י■:•:־ד■...

:הצו־ימםרארוסבוםיהלאבררמןו־אגתישאר!6

־^י■:•י■ייי*...

?זואולמעורזיהיאבלכועשפון1עהאגתישארו!ל
1•••■ד■יי•;•דיעי■5״י־יי■▼▼**••1

יכ?חצנלםדיחניוםיאר1נםיטפשייהשעיןכל!9•!8
-עד■•י■•1־:■ז:יי-ז-1••ד■

?מכתחתםיונעםקיוםאסכמםדירויםיצירעתואגב

?םתחתםיאכדנםקיוםשרששרשיםילגבהרב20

;ןהברוסיה־דעםתיחהוהאשמליןפהלםי1גת1צךא21

האגיכ!םרכזץראמתירכה־יכ־רעותמצנומת23.22

עטמזהשאיךוללתמח־יכףא.לאלעפ־אלן1אגן24

יעטנויבהאויירבד־תאאריהאוהוץראבשיןתיא

יפ־תאהרממהאוהוץראבשיםיערמערז:םיעשעש25

;ונממדבכיייאריןכויחאמדבכיםיחאשארכ:יי26

:סרהתזובוהואגבוהנוכנהכלממהייתאריב27
״*▼י•י■:י■▼:-־▼:־?■1

:ייתאריאשנושרורישעתראפת28
י■:-ז•י■•:י■^ד-ו/•״•:■

־םגםההבע1תעשר־רישעלר1בכוםכח־לדלזוב29

־ת•׳־ז•י•ייןד־,*־ז■י•-:

םראיניעבםידבכנםיכלמוםירשםידיגנ:םהינש30
1־.....יד•1••י■״•גע••;

שפח־ןבבלשמיליכשמרבע:םלכלעהלליי־אריו31

יי1־.*:ןי■•:-*.••••ד■\-*:...

ךתרבעדבעב:חקלתורק.ףעמ־אלבלדככחלכו32

ב1טיכ:מכמ1רתה־לא.ינלתעבורת1יםכחתת־לא33

ךרדברשאינב:םחלרסחוהאגתממחילצמולמע34

הונע
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35ונהידצי־דכושפנבלעיכ?הכרעיפכהדבכולזנ1?הונע

יו*־!-־:-2״•▼:יי״1י•י1-1**•■״

36דובכוותמכחןכסמדובכ:ונךבכן־ימושפנהזובו

38•37רישעו:רישעל־יכףאלדלהמכחהואנ:ורשערישע

:?ינעבוהדבכי־ימורשעבדבכי־לב

וי■;••1י:•גי■ו

.11

2•1-לא:םידיגנםעוביצהלוהנממורתןכסמתמכח

••:2ע1:2״.•-זי-

3ןה:והארמלעשיאזובת־לאז1יפילעשיאללהת

4רדהב:םיקתממאלמהירפוהרובדהרעצמףוע

5אלה:ללהתת־לא:ףךובכבוראפתת־לאלן^ובל

6םידיגנ:רבדרתסהיירמכוםיהלאישעמםיאלפנ
•׳גי■ד■:•־-••1־•■ת2*

7ץראידבכנ:רטענתערי־אל#ארוולפשהץרא־ירע

8לא:ולפנםירזיריבםירידאםיכלמוהטמ•ודרי
-■זז•••-•־ז■;ד■ד•ןד•

:טפשתןכ־יךחאןביטיהשרדתך!כחםרטבעישךת

9:וירבדלכלכמשיאעירפת־לאוהנעת־לאתעמשםרט

דדן—:-:-•:־־־2•־־•־ד■:-ד-ו,*

10:בשת־אללועיטפ1שםעןברעתת־לאהל־אלבירב

....•/▼-;״י■:־ייי■•ן

11־אלתך^ע־םאיכםינושםיךבךבהגשת־לאינב

:טלמת־אלסונת־םא־םגתלדג־אלתלמע־םאותרשי

*יי■•ד••־ז■.י•ז■ד-די1■־▼״:ד■1-▼

13.12םיברו:ר1סחמלףאםלמע־לכוםילמעוםיעגיםיבר

14יךו:דאמולך־יכ־דעץאחכןרזועךיאבבל־־יפוטע

!5םתולפשין:םצלחיםהיתוקוצממוומילעםורממעיפוי

16םייחהערהובוטה:ןואלפתיםהיא1ר־לכוםשארםירי

■־־ייוי.־-1ו>~ד־:ד-.י*י

17תערוהמכחונממ:המהיידימיניעהורשעהתומהו

-־ז■ז•יז;י■ע•י**•▼2-•־י־:־ז־ע-*

:םירשימורסחהישוחוהצע
•ד-**"י-־י••:▼־

18סמח־׳יבהאולפ1אוהגשמ־האםיליסכיכרד

ד•ו■■■11ייד••1•י־••:••:-

19־אלודסחוהישותםירשילןופציםיהילאו:וב־וניקןי

שומי
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וקלחהזורשעיובערולמעשיןחצנלםהמשומי20
י:יי*:-ז•:ו*:•־••■ח•־-•*ד־ייד■

ב1טהאראוהטוקשאהתערמאי־ינוןולמע־לכמ2!

ןלליחםירחאלביזעיו1מ1יאבייכעריאלןילמע־לכב22

...-.-ן-;ד•—••יי1י■:

־לאןהנחינת־לבחנןכזרעוד1מעדןתךמ^מ־לעץנל24.23

־אליכךשעמהשעוייבחטבםילתפניכררלזפת

י*-*״׳י•-ד-▼:--:••:-15*•■

ר1עבוויארילעייתכרבןלדרישעהלונממאלפי25

לחיא־יכעצב־־המרמאתלאןחיךפתץיצתהליל26

הנניאיל־בררמאת־לאםגוןילמע־לנבילומג־המו27

ייז■••-־--:*י■■*י■:•;

5ב1טהרוכזדל־רצבוערהרונזזול־בוטבןרסחא28

-:1^-:■י-ד■:ןיי:י■:\מ

36. עגרזג1ר?והשעמכשיאלייםלשיתומב־םגיכ29

לאןכלןוהייחער1נש1נאתומבוברגנלחיכשת3!
ו•<^״--*••:ד■*-.;

ןעדויוינבבוחישווצקםרטבשיארשאת

;םיננ1תאלמלנונ־בליכךתיבברז־לכןילת־אל32

זבראיךאךז^ננרוצללנונ־בלץכבולכבףסאנטןעכ33

לכבוערלזןפהיבוטה־תאךישעמרותילגרמכ34

בלוהרודמהלעיחפנץוצינןהילהתםישיהישות35

-:־י־:ו>-!-י■־•י▼ד״.י־׳ד-ד■-

תפרחלוןוכנעלצליכוילעמהלעה?םרלבראישמע36

ךאבתלמערי־לכןךתיבברזןכשהןךמישןםלוע37

ןךחסיךל־רשאלבמםג

.12

היהתהכרבו!הינפלרשאתאעדרסחלמגתיכ!

המלשךתךכשמיהתובל־ימימתםערסח־השעןךל2

אלותעשרבקיזחמןךאבתייתאמםהמ־אלםאו3

ד■:•1*•1-ייי:י■:■•-י׳״■:

בל־ירשילך*מחתפ?וד;ן1יבאמץפ!לןכוחילציו

לא־ימעוזמוחור־יאכרלהביטיהןרזעת־אלאטוחלו5

ךושח



6־ונךעםתיכ?ןמח1?עשךלןתחהמיל:ךדיךושח

:םילימערךלמגיךתבוט1לומגלובקעךילע2לידגהל

דםכלומגבישיםסנםויבוןוא־ילעפלכבעתייי

8:םיעברמךינפרתסהוםיבוטלהביטיהןכל:םשארב

0רכנתל־אלינעימיבובהואהרנני־אלרשאימיב

10בהואהםגהערםויבוואנשזגורםדארשא:ביואה
ד■-י■י■•יד■י■ד•

11האלחהלעילזרבכיכךשפנינטשמרמשה:רדפי

12רמ^ךינפלחוש;הכךי־יכםג?ףאהלעמ_אנשהץכ

13רסוהרשאול־היףתשטלמיארכ5חטבת־לא_ןךשפנ

14םוקיוךפךהי^ךפךירחאוהכשמתלא:וילעמהאלחה

:ךאםכ־םגשקבןךפ:ןנימילוהבישותלאוךחףת

16-15םחרי־ימ:התירחאבתמהניכיתצערשירכזתהמל

..-1.!ע.-,-;י-:-ד•••י־;יד•י■

־־יכרע_י־יאךפ־לאברןכה־לעוזןשני־יכשיחנמה־לע

17:םיעשפמהקני־אלםיעשפירחאךלוהןכ:ףרטל

!9.18תפנ:ונניאךלגרטומבוךתאדמעידמעתרוע־לכ

20ויניע:ךתיחשהללכנתמוברקבוויתותפשהנפוטת

21הרקייכ:המדעבשי־אלודיהאצמ־יכוהעמדהנדרת

:בקעךפושלרזעתחתןרזועכךינפןושארםדקיןוסא

22:וינפהנשיוהפשבריטפיויפכקפסיוושארדיני
דיי״¥-•י*ד•ן.•!״יז■-י;••י״

.13

1זחאיבל־הבגלרבחתמוור;ףנטמתפזבזחא

2־אלליעםמעתיכרישעודיגנ־תאערתתלא:וכרד

ו••ו■:•ד■>׳-:■-.--

3־יכתשחנה־תאשרחריסלהמ:ךמכשלעליכה

4לבנלרועןלועירישע:רבשלהזןרבשיהזושגפנ

5יכןךביךן־כלול־ןכסתידמ:הלחירועוהנעיינען

הטמ
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רעלןחאלכ>יזןל־^יםאןךןכיחךי:ץמהטמ6

1נ1שלקילחירבדו^ןפבין!רבעי_־אלהרבעוךחולכד

זןלרמאיתוקולחתפשבוךחיטביבוט־לכן*ןתותפל

אךןמףיחמז#נלשלשןםימעפםגןךדבעלכואה8

אוהוששורתתץנ־ירחא!ששובתתודפעטמברמו9

!ךלושארדיניויןבזומךינפותאךירמ!ךלגעלי!0

ןדכלתךתלםכבוךבלינויערבהגשתךפרמשהןכל!1

לכיכוירחאתכלללהנת־לאלשמךבירקייכ!2

■ד•••י•-ן־ו׳ין?▼*־ן;,*;

רוחאץפובךפבךלזפזדת־לא:ך^ךךךשרדןאמתרוע!3

רבדלעגית־לאןחכשתךפונממקחרת־לאםנךגיסי14
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ייוי•ד■:•-־•:-י■•■י־.ד■1-..1•
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7םידיגנתראפתוהמכחםינקזתרטע:םינקןל.בזמ
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6רוטנץע!ובבלרציבםדאהוןחביןשבכבשרח
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2. אנ־אש:רמשיותאטח־תאווב־םקנייירטנוםקנ1

־ז״־ז-ד■־יז:׳••1■•?:״•;1<■•

םדא:ךיעשפלאשייי־לאריתעת־יכוךיחאעשפל3
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רשאנויבארודינררבךליוייירחאוהיקזחאלמינ25
־.׳-ו-■ד■•1־••;-11יי.•■••▼*■■-ז־▼י•:••••

שמשהבשוימיב:רקיולודגאיבנוהיעשיוהוצ26
-ד■▼ד•;י▼■י■:ד■•ד■▼-ו־;ד■•

ושרקחורב:ופסונוהיפ־לעהלמהימיותינרוחא27

האר
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38רעריגהתותוא:ןויציליבאםחניורבך־־לכץקהאר

?וחמצםרטברפסתומולעתוםימיהףוס

.49

2.1ףוצכןוהד^*ים#ןפחקרהזעעמםימסתךטןבכ

3ובלןוכנ:ן״סוכ־לע.םיענרמזנוזץחלקוחמ^בד

4ושפנהזמהןםעהבךקמםינמקעהריסה;יבחוטב

5והיקזחרודיתלוז:הרותהבישההרס־תעבוויהילאל

6ובזעןייזרירב־תאובזעיוומלנורסוהישאיו

:ד■*:•1יי:י■•.ד■ד■•:

דןויצב#אותיציו:ירכנםעלםתראפתוםליחםירחאל

8־יכףא:יטעב־וברז^אוהימרירברכומשנהיתוצוחו

:ע_וטנלותנבלסרהלץתנלושתנלומאםחרמשדןכנ

פ,׳הבכרמבורובכוהארהייויד#הזחמהזחלאקזחי

10םימתבינלוהלואוש־יזוח־לעהזחףטש־ם^גןוימדב

!םימוחנתרשב

1!הנחרפתםתוימצערועםיאיבנהרשע־םינשףאו

!גורשביוכקעי־־תיבומחניכ:הכרבלםרכזורבקב

!3םתוחכאוהולבנורזתלהזףרפםי־ימ:ומלתועושת

!4ומיני^יכקךצוהיךבע#והיור^־לעוןןימ;רי־לע

!5ןינו:חצנתראפתללכיהומיקיוםיהילאלתיבונב

!6תומחםיקהאוה:םלועלהדכוךנם#ןוניםיריחבה

:תבשלםיתבןביוומלחירבותלדןיכהאוהתולפונה

17ףסוילףםומ־ץיאוםיהלאוחןכלר^אףונחלףורע־ןיאןכא

18ףאו:ויתומצע־־תאולעהר^אומעןע^מוויחאריזנ

19־לילכהא:םרא־ינבבדרהורובכתשלףאוםשל

1-י■י■■■:•ד■•ז■:יז■••:'-ו••:

:רשב־לכ1^ארןושארהםראז^אריןתראפת

ןועמש
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50.

יקךב־תאוימיבקזחלודגהןהכוינוחךבןועמז?1

לכיחהדואוםדוסיהינמםיילפכןיילכיהךואותיבה2

םשערםהימימוטיעמהםימ.יךונצ:ההבגעיצ;ףךפח3

רגנוומעץרפברמערבגכ:םיתשלשומזייותשחנ4

להןפהיניעבוהארמ.בוט־המ:חרקהרצבץרופה5

ןנעמץיצמרח_#ךבלליהכ:תכורפלתיבמותאצב6

יילכיה־לעחרזשמשכ:ותראפתתואלמבחריכו7

ימיבהנשושכ:םורמבויעבצתורדה־םעתש.רכו8

:ץיקבןונבלזראכוםימיקיפא־לעתלצבחכביבאה

רדהכ:תרח5בסומזפ־ילככוהתחמבהנובלחירכ!0-9

־*-ן־ר/ד■•ד-•;•זי:־-▼;—;

חבזמלותכלב:המוק־םורןנערשורבכןהירופתיז!!

תויבהאלמיוביבסמשדוקהיךאפווליעמש-ובל

־לעודמעבוויחאףכמחבזהיקלחותחקב:ותראפת!2

:םירמתףקומןונבלזךאכםינהכהוהפיקהחבזמהחא

יניעלומיפכביייחבזורדהישובלןירהא־ינבומלכ״

ובירקהבחבזמהתרבעתולכלו:לאךשי־ינבתךע־לכ!*

חירלבנע־םךףםהלוריזןםנלחל_ז0יןישא־תא

־תא•ואשנןירהא־ינבו:ץראה־לכךלמיילחוחינ!5

־לכו:ילינפלןורכזלהעורתתורצצחבועיריוםלוק16

םירשה:ןוילעלאיילווחתשיוםהינפ־לעולפנםעה17

•ד־־1:ו/-ן-:•-ו;■•:-;־ז■ד■■ז־

•ורויו:תורימזםיענאלמתיבהוםהיפרישבוחצפ18

־לכתולכרעול־וננחתיוייידסח־תאםעה־לכ

להק־לכלעורי־תאאשנוחאצבןהכהו:הרבעהמ

תינשםעה־לכווחתשיו:ייתכרבבםכרביולארשי20

•־•י■▼ידי-!■■:•־יו1-:•;••1ו־.׳-••▼־:׳

:ודסחםלועליכבוט־יכיילורוה:ורמאיוייינפל21

לירגה
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22םויה־דעםחרמונתאצםו-ימונמעתושעליי1?ירגח

23חמשבל.•ונלןהןןדםחכונמע*רושעלףסויהכן

24ונילעלןךםזואנ־דמןםנךקכםולשבונימישךחן

5דעומאב־יכןוצרתעלונדפו

25.,ובשחתיםלוגב־אלהשלשוישפנהאנשםלוגינש

26!םכשבלנם־םעןתשלבםעוןורמש־רהיבשי

27ירבדםילשורישיאארים־ןבעשוהיירבדהלא

28רבגהירשא!ובבלישר1מהלאורסומוהמכחתעד
.יי׳־••.־־י■.־■•1■י׳••:ד■?:ז■.!

29ונוכיםב־יכלוהלכ;םכחי1בל־־לעםישמוםב־הגהי

ו■••:.י■זי׳•...ד■•••:■1

30ייזןורבןויאךילןחלותמכחמוןוכלהיילרואנניכ

:ץמאןןמאםלועל

.61

,אריםךבעשוהיתלפת

1:ילאוגויריצלןמ#הלדגאודןלמהיהלאךממורא

3-2יגע'למ:ישפנתחשמתלצהויניגמויסחמתייהיכ
״-י••;-*'*יי*•••*••ד••:-י••ד■•

:ירר1צלכמינתעש'1הוינתצלחרקשילפ1טמוהפש

4םיכרואמוי#פנישקבמדיימיתאתירפהימחרברב

..•ן־1•*1־*•ד••ד■ייי-ו*:

£ינופיקה#איבהל:הלסיל־ותשתושקוממוימרל

6תומלהטמיכ:רריינהילדלואשיקמעממויתטלמנו

הימדןושלמינתלצהההא_וועיגהלואשלץחוישפנ

דיתינפרזוע־ןיאוביבסמינופיקה:זןלמלינישלממו

8־לכוהמהםלועמיכייךימחרהרכזאו!ןיאועישומל

9םיקמעמבןיךךוצףכמ:ןנימיינעישוהוושובי־אללןיוןל

יתעושיבאיהלא?ןלוי0£ננתוממץלחלילריתאךןכ

10ישפנושקבםיצירעתדעיכ:הרצתעבינליצהל

־לכו86
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יתעוש*?10*7תעמ#ייהתאו!ינממהמוחרהרזע־לכו11

•ד־:-י;•ד■;-ד■י־:ד-•ו׳״יד•:י-:׳•־ד■:

ןכלןקשנםויבי^ארלתוכסישפנתוממתצילחו12

!••ד■זוזוי::י■־־:־ייד־•▼:־•;

?דעוםילועלךמ#הללהאוהכרבאםוי־לכב

־.׳ד■י■י;•י־1־1־׳י•דד■^1־;

ןיתלפתבהמכחיתשקביתיעתםרטבורענינדוע!3
יד--:.די:־1־•:!י••ד■וויי1—־ו>

התאךןכליתששםיבנעירוכבלענוהיתךח#ייתיבב!4

החראבויבבלץלעהב:הנבזעאאליב־יתמשנרועו!5

יתיטנהל:היתוביתנביתכלהירוענמוילגרהכרד!6

ךךואןכ־לע:יתמכח־יכהאראויתנזאההלוקלוינזא!ל

יבל־תאיתתנוןהתמכחבינתלכשהיכייםלועל!8

•••*ן1י*1־;ד■;־-ו־:־•ד•:י■;

יבל־לכביכ#ובא־אלןעמלביטיהלוליכשהל

המןמשהיפכיתזךט^ןיכנארעב־־יכיתיאר?הית^ךך!9

הבי#פנהמבדזאמו5הרהטדוהבהרואילעעפותו20
ד■•:-יד■:■ד■■ח״י■ד־:די.־י־-די־

ישפנהל־הגרעיכןעיו.יחצנהנממדרפאאלו21

הבוםירומלןושלילןתנייו;התלחנילעהרפש22

?הלסםלועלונללהא

יתלד־לע•ודןל^ןםעירעוב־לכילאוציןקתהןכל23

םכשפנםאוליחות־המוורחאתהמ־לעןהמכחה24

ןףסכב־אלווחמוואביתפשיתחתפיכוארןהאמצ25

־יכחואצמתוהחוכלתחמלהלעבשבכראוצואיבה26

•י■•ת׳:•\1*1▼י״•ד■

יתלמעטעמטעמזןאוארוילאונפ?איההב1רןל27

ואצמתוהתונמלףסכונתןיתאצמהברהעגרמו28

ושובת־אלוייידסחבםכבבללגתן?וריחמבבהז29

רומשלזרערועבויתוצמורמ1^!ותלהתרפסמ30

ןםכתלעפרכשותעלואצמתו
י׳:י■•.:־:•ג::•:

 

היבוט
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.היבוט

.1
■

1ריענובלוכוהיבוט1מ#וילתפנהטממהיח#יא
.•ך•ד••;•ד■!״••־•*ד■־•

תפשללאמשמורושאללעממןוילעהלילגמתוחא

2רסאנמלשהלגהר#אהלוגה־!מהיהאוהו5םיה

׳.׳׳.׳1-;-י•:יייי-ויי־?•ד■ד•:ד■-

תךותמרס־אלםיוגהןיבהבשנ־יכףאןרושאךלמ

3־לכמןתייולדלז1עמרימתיהיוןויתוקחמוויהלא

^•1•־■ץ--▼•1־•.*־י־ז•••ד••.•ן

4־ףאו:היבשבותארשאויבורקלוויחאלול־רשא

בוטההרדמהעת־אלילתפנהטממריעצהםנמא

-יו*-.־•י■ד■•ד■:־י•־•״▼-ד■1ד■

5ילגע־תאםידבלםעה־תאהאר־יכו?יייניעברשיהו

״:ו*ע־ז•ד•ו*י■ד-▼!׳•••;■ז■▼-.

ו#פנץמתולארשיהלמםעבריהשערשאבהזה

6דבעיוםילשוריביי־תיב־לאדליו;םהיתובעותב

1־■־■־תד■••־•״׳**.■••--ן:

7־תאםשאביו:ול־וחתשיולארטףיהלא;י־תא

8תפוןלתלן!ול־רשאלכמרשעמוותמךאירוכבתישאר

םותילרגלותאובתרשעמ־תאןתנתישילשההנשה

י■־-:-:-־•1-י■•״:-ד■יי-

9:םימיה־לכ•והשעמורענהטפשמהיההככ!הנמלאלו

י■••-נ--*--:•י-י■ד■ד-י■ז.־ד■ן

!0המשוותחפשממהשאהקליוהיבוטלרג־יכיהיו

י■::-;•״ד■1-״-יי••-ז-•:-

11־תאוהרויו!היבוטומ^בותאארןכיוןבדלויוהנח.

12ירחאיהיו;ערמרוסלוותאהארילוירוענמיייכרד
־1־*יי•-■ז:■ץ-;•:ד••-

־ינברתיךותבוטבש־לכםעוונבוותשא־םעותולגה

םיוגהילכאממםילכאםעה־תאאריוהונינלהלוגה

•:ד•י■יי:—•־:•:י־-

13ארי־יכןעיו:םב־עוגנמרמשיוםהבושפנלעגתו

••ד•1:ך■״ך..-•י׳וי:-

יניעבונחןחיורסחוילאייטיוובל־לכביי־תא

״י•:■ן....־.־ד•1־י•ד־:״—•ד■:י־2יי

14תאצלונממענמ־אלהלמהו!רושאךלמרםאנמלש

אבלו0§2



זןליו!1ש*ננתוא־יפכתושעל_ןויניעבבוטכאבלן!5

:םבל־לערבדיוםתאםחניוהלוגהיריםא־לכ־לא

ד■•--י;-<!>״־ן■יי•י.״.-!י•־.ז

ףסכירככרשעודיבוירמץראבשוגדהריעםגאביו!6

לארשייריסאףותבאריו:הנמלזןלמהול־ןתנרשא!7

ףסכהתאוהוליודאמלדאוהולאבגומשורחאשיא

:ודימובתכוילעחקיו
י-•▼גד־▼(״•"

בירחנםזוילמיורםאנמלשתמלוםימיהתוברביהיו!8

:דאמדאמבלאךשן־ינב־תאאנשאוהוויתחתונב

םתאםחניוםיובשה־לאםויםויוכרדכילההיבוטו!9

י•♦•־.־-.-ו?ן-;ז-יד-י•■;

ןתנומחלמ?וריהאצמרשאיפכשיא־לכלקור20

תאוםיללחהתארבקיוםימורעהתאשבליוםיבערל

הדוהיץראמבירחנסםניואיההתעביהיוןםיתמה21

יהיוןוהפרחרשיאותפרחלעםיהילאופגנ־יכןעי22

.■*|-־ןיי*ל־••:י■1-1--

גרהיוםיךוהיהלעותמחיןפשיווצרא־לאובושב

וצרףלמהעמשיו:היבוטםתארבןליוםהמםיבר23

תאהיבוטחקר:ודימושוכר־לכ־תאחקרותימהל24

י/ד■.ן-•-•:י-■.•(-.-•■י

:ויבורוכ־םעאבחהברגיווינפמחרביוונב־תאוותשא

ד״1:•י•י•••:י־▼-־ז■ד■•-;•-;ו/:;*

הלמה־ינבוחלשיוהשמחוםישמחרועםימיליהיו25

1■;וז-••.־::•-▼•1״•-<■*:■:-

בשיוהיבוטלרגיו?שפנוהוכיוםהיבאבםרי־תא26

■ד•■ת•י■•:"־\-•■י•--*•-§-■י■ד■י#

:ותיבזוה־לכוושוכר־לכול־בשיוותיב־לא

.2

2. רמאיו:התשמהיבוטשע_רתועבשהגחםויביהיו1

שכיהילאיארי־לכ־לאארקוינבאנ־ךלונב־לא

בשיוותאצביהיו:ונתאותשיוולכאיןונתחפשממ3

תרמלפנץוחבשיאיתיארהנהויבאלרגיורהמ

:הצרא
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*תמח־תאאשיוהצוחהץריוהיבוטרהמיו':הצרא

צוריתסהירחאףןהיליאבותארבןכלותיב־לארתסב

:שפנןובארבומףלרראלכאיוהמואמהיאורק־לאבש

6םכיגחיתכפהואיננהסומעריביי־רבד־תארכזייו

ד־תארבקיוה^בוטםקיושמשהאבכיהיו51לבאל

8הלמהוםימיהזהנהורמאיוותאויערוחיכויו:ותמ

:םיתמה־תארבקלבושתהתעוטלמתוהתימהלהזצ

9ף(כאיוףלמהרבדמרתוייירבד־תאאריהיבוטן

ןהלילבםתארבקיוותיב־לאםיללחה־תארתסב

!0ףיעאוהןםיתמה־תארבקמובושבםויהיהיו

!!הנהןווךןכמרןכיוןןשייותיבהריקרי־לעבכשיו

ילעהמחהנךועבלפתוובןפמותאצקירהרחאףלטע

!גהערה׳תאוילעאיבהייו?ויניע־תארועתווינפ

-ז-ד-י-׳*י■־י■■*ת:־•ד-ו/••-.־-ד■ד-

השערשאכוכרדםיונעודמליןעמלוותוסנלתאזה

״ןמבדמווירוענמיי־תאותארימו:בויאלודבעל
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:היבוטינב־תאינתיאךזך

םעותלכהרשםגאבתוהעבשרועםימיליהיו20

•י׳-י■ד■-ד■-י■;״>1•:-

ףסכםגו;התארשאםילמגהוהנממהוהדבעה־לכ21

1ר/-;ך■•"1•-:-1ימ:•-1■▼■•.-וי•יז■

?הלעבללאבגבישהרשאףסכהרבלמהאיבהבר
י■-<-:••:י■•••י׳-ז1יזי>--:•י■•״

השערשארםחה־לכ־תאומאלוויבאלהיבוטרפסיו22

י■י•־•*1*י-־ת*•:▼•••-ן-

־םגואביוןהרדבוהחנרשאםלעהריבודמעיי23

י■-1ע?־■•ןיז1*וי!־-;י■׳▼:

הבוטה־לכלעותארקלוחמשיווידודתוכנורויכא

י■־י■•־.*:•*▼ד■;1-

ויהיוםימיתעבשהתשמושעיוודמעייהשערשא
•י־ו■י׳:-1--+■•ת:י■1•.)

:םיחמשךא

.12

ונב־לאהיבוטארקיוהתשמה־ימיואלמ־יכיהיו1

רטיאדבכנהשיאלןתארשארכשההמ:וילארמאיו2

רמאיוויבא־תאחמוטןעיו5ךרדהלכבךכילוה3

השערשארסחהובוטה־לככולומגול־םלשלכונה

ד■י״״נ**-:,-יי:;••-

לאךלהאוהוםולשבינאיביוינאיצוהאלה:ידמע4

לאבג
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5־תאיתאשנ!דץ־לע:ודימףםכה־תאתחקללאבג

הערהחור־תאריסההיתובאשושמלותאזההשאה

י•י־י•עד-;.:-▼•־ז•

6ינעלבלבורמהיהרשאגדה־יפמינליצהםג:הילעמ

ידידיד■־־*•״1י..,■_^...^

:ודסחוותמא־יפכול־םלשנףיאוריאהלןיניע־תאםגן

דויניעבונש*ננרקיתיל.ואוינפ־תאאנ־הלחיבאןכל

ןיחאיתאבהרשאישוכךוינ;נקתצחמ*־וחקל

8תחקלודיטינמןח׳ונאצמאנ־םאורמאיוול־ואךקיו

9האלמהןעיו:ךרכשבונל־רשאלכמיצחה־תא

1יו•:־-|-—י1ו,ך■1•ד■ד/1....-

יניעלםימשהיהלא;ילוללהוירוהטלבםהלרמאיו

:םכמעהשערשאוידסחווימחרבירלעיח־לכ

^•ת•י■▼־•־ז■ד--ן-ד■-ן---ך■

!0ויתולעפו;ןיךםחןרתסהלםהינופצמ_וםיכלמתצע

11:בררצואוןוהמםוצוהקךצוהלפתבוט:תולגהל

13•12םדיב:ףאהפכירתסבןתמותוממליצתהקדצ
ד־■?־;וי■■ע:־*-1יד•-*י■>■-'!■י•:

14תמאהתעו:םשפניאנשןוא־ילעפוםייחתואצות

ר,•.״ך■־:ד■:־?״״י־1-־-:

15תללפתהרשאכ:דחכאאלהולאינופצמ_ויכחהגה;

םךיתםתוםיתמה/תא;ילאיכבב

ינפלךתלפה־תאיתאבההלילבסרבקלךתיבב

!6םניהלאךךםיויניעבתךק;־יכןער:ושךקםורמ

1דךתאפרלםיהלאינחלשהתעו:ךתקךצןחבתרובעבל

18הנה:ךתשאהרש־תאתעברשאחורה־תאריסהלו

...ור*;*ד•י*••ייי-1־•ת■י•^;

םיכאלמהתעבשמדחאוםיהילאהאלמלאפריכנא

:ייינפ־תאםיתרשמה

י■!:■•••:ד•:-

19םכבבלדיוהלאהםירבדה־תאםעמשכיהיו

ו-■ז■:1־-־.'••י••1־;־י/די:ד•1•2־

20םולשםהילאהאלמהרמאיו:הצראםהינפ־לעולפיו

וללהןכלםכמעיתייהיייפ־לעיכוארית־לאםכל

:-1ד•־.•ד■••.ד•ד■:•-•יח־*.־י•

2!םכמעהתושולכואיתמךנהנה:ומ#וכךבו;יל

םלוא1!2
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:יח־1לכיניעמםילענהםימשםחלהעבשאםלוא

■ז■•ד•▼•/״י■־־•״־1־י/-״*ז•:;¥■ד•

ורוהםתאוינחלשרשאלבושלתעההברקהתעו22
־.*-:•י■ד•:״-1-י•-יי1■י•י■־ג

רבדלותולככיהיו:ויתוילעםימעבודיגהוודסח;יל23

םהינב־לע.ולפיוןלתאךלרועובס;אלוםלעתיו24

להקבורפסיוםמומביהיו:יילת1עששלשווחתשיו25
ד־1ד•-.־-;-י־י1•:-י■:-דז■1־״*־;•-

:השערשאויתואלפנ־תאוייתולעפ־תא

י•י•••־-וד■::•י׳:ד■:\ו*

.13

:רמאיוץלתורוהלויפ־תאץןמחהיבוטחתפיו!

־לכ?דוכלמ.לןתוכלמ.ךמשרידא.־המטביהלאיי2

לע1וןל1א#דירות#בחתןביאכתהתא.:םימלוע3

ודסחץלורוהלארשיינבםתאו:ליצמלןךימןיאו4

•והועךי־אלםדנ3םתךזפניכ:והוללהםי1גברקבו5

ןיאיכםכלגנועךיץעמ.לוויתואלפנ־לכבחישל

בירבונעישויו-ונאטח־יכונרסיאוה:ותלוזםיהלא6

האריבוחבשוונבידשלעפ־המואר:וידסחד

־י־:•::-:י־־־־י־-(▼״ח^

ץראבונללהארשאכםימלועהלמלוללה:וילעפמ8

יבוש:אטוחורמ־־־םעםעודסחלידגהיכינימש9

:וידסחברבוחטבהפרצוטפשמושעוםיבבושםינב
ד•ד־-11;•יד■▼■;ד■.״-ן-•די•^

יריחבוהוללה:יהלאבישפנלגחןייבשישאשוש11■10

:ומשלוננךןרגוחץ

זןעשפטבשברקפאוהלאתירקמנלשוריתאו12

םשיחבשןודסח;יליללה:זןמחךיובוש;אוהו13

תחמשןביש;ףתובש־תאוזןתכףםיק;יכ':ן1ילע14

־לכבירבכתויריהזהריהברואכ:ךשארלעםלוע15

ד•;•;י••:י■:-•■ץ•:ו••-ד-

יןל־וליבויוףןילאםדגורהנ;קחךממ:ץראתופנכב

:יש
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*יזיאךןיחהשודגההירןכוייל_ווחתשיףבךקב:יש

!8!ףינוב־לכלא־יכורבוףיפךוחורמשיףיזובםירורא

19ןםהיי־ינורכםיבשה־לכיכהערזילעיזולעתרוע

22.21יי־תאישפניכרב!ףמולשבםיחמשוהיבהאמירשא

22ר1היערזהזחייכינרשא:הינעמםלשוריהרפייכ
•;*יוז•י••־*5*•י״ד■!*1••

23ףיתומחוונביףפונוריפס.ןויצ־תבףלרעש!ףתךאפח

24וננךןזןיתובחךבומאשףלתוצוחתפצר:ץפזז־יבבא

25ךילעםיקתותוכלמויןמיקחיכילףורב!היוללה

!ןמארעוםלועל

.14

1םיתשוםיעבראויניעוחקפנירחאהיבוטרועיחיו

2האמהיבוט־ימי־לכויהיו:םינב־ינבוםינבאריוהנש

י•״•י■•-:י-:•־•1־■•:•ד■:־-■תד■

3םישמחךביכ!הונינברבקיותמיוםינשםיתשוהנש

•-1?".י•:•:•41־•-־7■־••ך-•-:ד■־ז•

!וחקפנםיששהתנשבוויניעורוערשאכהיהששו

*תאריבלדגוףולהףליובוטבוימיראש־תאלבד

5ארקיווחומינפליהיו!וימע־לאםולשיןףםאיויי

6הנה!םהילארמ^־יווינב־־ינבתעבשלוהיבוטלונבל

־לכוהצראלפיאליירבדיכאבלבורקהונינדיא

דונצראיכ!ובושרוצבקתיהדוהלץראמםיחדנה

הנביובושיףרשהיי־תיבותבשונהיהחהממושה

8םהיהלא־תאובזעיםיוגהםגו!יייארילכוילאורהנו

•*׳**.־:־י:-״־•־-:ד■:;•י■־*־וי■נ

9וצלעיםהיכלמוםיוג!הכותבתבז^להמילשוריואבו
•־*־ע••;-•ד■:■•••.יד־■ד■:-ד•;ד■

!0ינבהתעו!לארשייהלאיילאווחתשיוהב־וחמשיו

1!־תאושעותמאביי־תאודבע!םכיבארסומועמש

12ףלחתהלודמלתםכינב־תאםגו!ויניעבבוטה

םימתב
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לכבוםבבל־לכביי־תאהבהאלוםילדןנוחלםימתב

םא־־יכהונינבודמעתלאןילוקלועמשהתעו?םשפנ!3

ןהמכועסוומוקירבקבםכמא־תאםתךבקרשאםויב

:היאטחבהתלנ־יכריעהיתאיכנאהאריכ״

ך■״¥די1-1־ן1■•־ד■*ד••יז•

■

וינבו?ת^א־־םעהיבוטאציוומאתומירחאיהיו.15

ירא^וונתוחלאירמץראלעסיוהונינמוינב־ינבו

םימלשוםיאירבהבוטהבישבםאצמיו:ות#א!6

:םהיניעלעורית^יוםתומםוירעםתאלכלכיו

רעםינב־ינבוםינבאריולאועך^וכך־לכ־תאשרייו!7

היבוטייחלעז^תוםיע^תתנז^ביהיו:ישימחהרוד!8

הכלהותזופז^מלכן?ויבורקותאורבקיותומדעו^יו!9

.׳םדאוםיהלאיניעברזעיהובוטהושעיוייתרות4

•זסחומחאירפסויכררלפםזלח

.1

הךטפואלקוימלתזןלמלתיעיברהתנ^ביהיו;1

יולהטממןהכלשחיתהרשאשויטיזודאביוהכלמה

םקיתעהיכודיגיו:הלאהםירופהירפס־ת*$ונבימ_לתו1

:םילשוריבימלתךבסוכמיזיל
•ד•י■*־1-2*יי■•י

ןויארב#ורו#חאףלמלתוינשההנשביהיו3

#יקךביעמ^ךבריא;ךכיכדרמםילחיוןסינז^ךוחל

הלוגהךמהיהאוהו?הריבהןשושננםולחינימי#יא4

הןנביםעםילשורימלבבהלמרצנרכובנהלגה־רז^א

־אמ
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5רצחבדבכנולמגהיהאוההשיאהו!הדוהיהלמ

—ו-ד•*•:▼יי־1־-•י-:י-;זי/י.•

6לוקוםימשבשערוןואסלוקהנהוםילחיו!ףלמה

דםימחלנםימויאםינינתינששערבו?ץראבדערוםער
.די:•-1-י-1י?ז־־י•

8־לכוממוקתהםלוקמו!ארונלוקםלוקוויחאבשיא

9הלחלחוהמיאםוייהיו!שורקםעבםחלהלץראייוג

10יכ;יםע־לעםיהלאתתוךן!ץךאה־לכיןהליפאזןשיחו

11עבונריבכםרזהנהוםלוקומיריו!ושפנלררחוארי
-..•-״••:ד■י•־ז־־־:-:••▼:•יי•

12וצמאיורואעפ_ותושמשהחךןיו!רעצמראבמ

13ןכארמאיויכךךמץקיו!םינויאגה־ןמםיללזלאה

לכוב־ןנובתיוובבלבותארמשיוימולחאצייימ

!ונורתפתער_לםויה

.2

1לאיבלןתנביכאוהןכירבדכיכדרמרמאיו׳יי■

2היהראבההנה!יתמלחרשאכונלייהשעימולח
י■י■•*:-•••■.יד״י־-ן■י•*:■7■י■־•1

הלמההחקלרשארתסאאיהאצישמשהוםרזל

3םעםינינתהםהןמהוינאו!הכלמלהכילמיוותשאל
••-—.1ייי••׳-!*יד-:-;י■׳•׳•;—:*:

4יחלו!הדוה־;םשתירכהלופסאתהרשאםיוגהלהק

הזהםויכםתרצמםצלחיויילאלארשיימעארק־־יכ

*י•--▼־ז■ד־•י•:-:־▼:ע••ד■:••-י1י-•

!הנה־־רעםיוגבהשענ־אלרשאכתשעלאילפהיכ

־ת••-יי-ן-,.*-ו-1~י:־•

5םלוגלרחארופוומעלרחארופםינשםירופלפיו

!ותלחנ־לעםחריוומע־תארכץיוותעאביכיהיו

6השמחבורשעהעבראבםישענוםירכזנהלאהםימיהו
▼•-ן-י■ד-▼ר־:-:•1-1•י■:•י••יי־•7־;

להקבהחמשוהתשמימיםהורדאשרחלרשע
ו:.־ת••:*{■•••:••:▼1*-י•־ת

!םלוע־דעםערזמףוסי־אלםרכזולארשי

י•-▼;־־•1־חיי:*:י•▼:•

 

יהיו
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.3

ש־ותוןזוגבםעךילמהרע#בינדרמתנעכיהיו1

העשרהםתמזמ־תאעמשייוףסהירמושמםיסירסינש

ייד•:י•יי;וו-:•-וי*״••1•

רבדהשןפביו:ךלמל.דגיוךלמהשפנבדיחלשל2

־ירבדרפסבבתכיוץע־לעםהינשולתיואצמיו

רבדה־תאבתכינדרמםגו:הלמהינפלםימיה3

ד•י•-'.•-▼-::^-:1־/ין־••:••ד־-

ךלמהרצחבתרשליכךךמ־תאךלמהוציוזןורכזל4

ךבןמהו?הזהרבדהלעת1נתמול־ןתיווהאשניו5

לעהערשרחיוךלמהיניעבלורגהיהיגגאהאתרמה
״ייד■1־־■־וו/•••-••ד•ד■יי•י-<-!י•י■י•ן-

הנשמתאזן5םיסירסהינשללגבומע_־לעןינךךמ6

:רוכאלתונידמהירש־לכלךלמהבתנרשארפסזך

;4

עבשלשונדעוודוהמךלמהלודגהו^רושחא±

וידנעווירשלכלותונירמהתוחפהאמוםירשעו
י״י•-1־■ז■▼ד•:*1-ייי■•••:*1

:םולש
־ז■

יריתחתץראהלנןםיברםיוגיתךכל־יכףא2

דסחבךלמליבל־תואיתתנ)יחכביחורהבג־אל

ןעמל:ן?ךיב!1^יריתוצךאםול^־תאשרךלוםימחרבו3

ותרבע־לערמשיוהחטבבוטמשהבשיאשיאחוני

▼-ז-1:•:י•;•:(״•:-:*-ד•

יתוכלמירשםעיתצע_ונ־יכיהיו:םולשבאביןאצין4

בוטשיאםיצעויהשארןמהיל־דגיוהזהרבדהלע

רחאםעונשי:רזכאליתונלמלהנשמוןמאנורשייו5

ייו*-:ו*•י•■**׳.״:י׳:■ח^:

םהיתרוךתוכלמתונידמלנבםימעהןיבדרפמורזפמ

ךלמלוםישועםניאךלמהיתד־תאוםע־לכמתונש

ףרע־ה^ןלםנןיכיעמשביהך:םחינהלחלשןיא9

דחא
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יצראתחו^ןיתוקחבץוקרויתוחךאבק*גךידחא

דירמשלכלתדיתתנו:ימעםולש־תאםיתיינזאמו

ןמאנןמהבתכםהילאאבירשאיתרבעתרמשמ

1-*וי1ו•י■־1י׳••-•י■•י־ז•■ז•־ווז••■:.

םי^נאהזהםעה־לכ־תארבאלוגרהלרימאהליתיב

•ד■-**־▼יי־1־־.*••-:*ן--:-;•*׳*•
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