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וז1*ולה:ס \Mו- "~בץt -~1ה if:כןזנ•רם~רת
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V' ~יכן!ז~ק.ז " :ה~~tכהrלך4יייסם:נty';f : 
 ~ב~· " ז::arגי:ז•הו , ם,, 'הןזו1 ~ ~

 ,זנרןו~ף 'זי•«זלדנם rצ p,&;כלויז o*:כד ·
 , r'8לו ~נI;יi'fיןיק.~ , ~גל'ר'וללםל;
 .~:ב:רזג,זהסרtJ oז'ךסםדן T «ל~וכם
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 ,"ם Jגfבח:כ"ם ~ c,~זפןtס-פו~ל~
~ tוההeייסז.ז~'ק ,גדסיםסW'וה.-~נ; ; 
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סם, fזןש !jכיית-סיי~תבבבל,לתQ 1הסולגה
 J1ה f~ג:ר~~סתךג$ץ yןלררםןייסםוqלי
 •נ~:םגול ם~~ p:pינ;ו~::ייים:כזיירל~ו.cה\'בי

ה f:בtזיtב'~;והטסלם l ~ K~ייזpל~י:וךה
 ,ה> Jזךיימ?קרקרקיו~םכ'י;ב;כהיכו;יני;כה<:כגגה
 •ייר~;ו~ם;ז~חזת~ו;כ~ל ז;:,.ד~זpלה
יקיrו~כר~ן?ל , ~ ~ tCPז :הד;:~נ:וייק
נ;וה 1~תל~נה J'°ריק tונ;? ,\ד{מ"ר 1~ק
 ,םלןtרםלסי' V ,דרןקזנ;ו~תtיה: ד!':ל<1יזרזי

 . ,ל~זיסי' t1יייי 1בס+ים tוcרת ד!':לה fNו
 .) tייי e ~ םמ;~• ~י'$מי~לר-~דורMו!ידסל"

רג:ר~•ללהיtי 'tלר oג;ו ~;י , ה~~ג:כלס~ת"ל~
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tלהגרהו, tq ליL' דךזדיוםtרקו;,חרQ דוהtt סם
 • ם:~ו:ס~סת-tזr:ז~םלpןףסזונמן:כבנל
רר, 1 ז:; ז!':ל~תךt;הש" J:וך ~ 1ז;וכלה ז!':יtל~ו:גןסןם

~ M "1לר~ל t' זי~~לt:p נ:וq 1נ )" C זיל\יה;יוזילו.קןtס
נןרסרור.ון.רחתי ~· Q שז:r;רר 'itfב

ל'ילר>ת. Jגזמעל.רלם::זז:ותיליםרוכ"::זן<:דכם
- , ה~~ב:לריי iז:ווtו~ם- • I~ג:ן'ה J ??זז,ליז tן.
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 ז!': fי~ , ל~ז;-~ tו"ז::גם ~~נ p:ש:יeם
 V: "~~וזלוtתל:נייברת ,tו.לכייבדת"'זלסיר
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 •זסהן;רכיגיי~ה-Jנםזדכ ,וצסס ף~~
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דיזיכסה~ם " ;בv.בסרקה Tך Q'וונ v atל ~~'

::ד;לבוtררתןילגם~י ,ויזלחוענ ,סז?לנ'!ז
 . ;ה 9U ~ם;דת wה nיrwו:ףנ:י r ~':זידהגכ
 ,:ד.ום-~רם~סתיkו?ם;ה'~:רידדל
 .~סלהןןוrוךוt\וויייל ~::ד'לןןלז~י~חב
 •נ"וונינ י\f!'נ 1Mיילר.ק.םיייל\כנםן;כגע ~

 : tו~זן ,ליזדונב ~.-י!ג'י~'י ,ליזזו-;.צגיוח-

י!יזר~ה ,גזי~יrזיוהt-~קל'י;גר:ה t1ד
 ~ C\ת 1MQQיזנtו~רtכ-!יזי~נ:ייי ~י' Jלון'לןי;םי-

 .- ,~לרסרםנ::זיה:~פן,וןוכ:נ-י~
 :ריזהו;זס ,י;זר.רtaרת.סייגז.-יי~tווtייר;ין ,סיז-:סזנ •

 •לדCtדח~יירלfרנרנרע-לם ",~, .
 ,נ,יי;:סייחס-~סלה י··-יזו~לז.יזוr. l' t'ל

סנ:רcaכ" 'ך;rtרבכלסםבוונלב riםגtיףנה
-ייהןבוכהמ ,דיזoמה'ירה, , L'".ר-;יבס·pcכלייייMז1ל

:כ•רם'ח~ווcגכtבלוttי ~" '~", ,ון:כ ~.- .
ttץניוכ~ם 1 ז.!Mזיtו.ילסםנלסףםיזי:יכנ:ו.ןf
 •יים Jבוונ~ם:כם יt'1הני"םז.ום 2' •זבו Q':P'נ

 'ד~ז::~בדותלMfקייtב •וסםה f'יי*";נה
 ;ייmםןרעםול ,טת-Pזיח~ז'נ~ם.~ם
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 •tןסצ•"tכם ם~:·כ ·.~ולהp:ו.ת r.tJ ~~מב
- ,~~לוו t\ל·ליi :לרזץכMויי ,~ל;גלכול-"ם Jל;?יסולה
רדב~םי!ריםהם,ףפ!ג.~דזrןונזכדrד

ז-:וסגת•ם nי~ז:: ·~~םג ,רח:ג•tזיוJנתולד.;
לי!םןו,עריי ,.ח;יגו~,יזם"ס-ךנכ;'כדtד

;יזרJכ•בvנל•זא 1ו ,ם·~סנ;ר;ילט-י~
 •~כ~טי~ .,,כtדיל~"םttז~רםרם,לרקםנג1נןה
ר1ד'ד;כם, t"'סם~נ"ם~לם;םגיוהו.

 . ·'יתJ '"•םילוסידtונדזנ:רזב~יוc;כל"ם
~ t.r'!y ", ·~סת; :זום-•vרo ,רכם~

 •תחךו ·~~עl9ב P:נו~רוב~ 1'לfזrנ
 ·~· ~- fוl' lלק•ם, [לM\1 Mה tסו-הזוע
כויזתסלוםרדיוt,דנ ,"~-ב;יו tcהזם
 • ~"~ ,tזיז u ~ז::ם.ךiת*,תף\ .,.ןל1נRת
 , umהגז~םיזזנוןוKt,בכרמוס 9ז11ל
~ם j- ·~~-·לנז.וזזבנכו·-ןרtברכג;נה

גייRם\י' atלןו:רהגזלרעלם ~ ,:ר~גזנוקדן~תלז'סה
-זום C\רM tו" r ף'~יl"כז ~:רסלוtב.יס;ם

f fתiם 1 'נI ' כהtזזnזfל:P ~" ~ ~~ה MJ ~לן
 ,ייRם ...,לתסג'דןזנ ..., ו!" !~ה :לררaףיט
yן~ rדac 8'י"-לר.ב•'לזבtר r ~זזסזצף.כה

זסו~י:זה"ל;Jייוהליז•סה 'ו:נ~ ~ ,ם; ~
 רtf--crו ••• ~ "* "~, :~ v ~", נ1'"

יונריתל~ "'!נלכ: atלן;כ "~ל;•םת
 • ?!ן'ד TJPtיזהQ : ",~,...י'זי 1'סך.ז
לךQ8ו . nmר~ד-םרfיוהזז.ת '1ר

 . ,~ןז ג"~ I~ל1צ i"ךןגגז•?רחוt-י • • •יrכל
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fב•ל~יחהססהזז:ו, Jכםורrז;:כדכל, 
 ת.~ f:ב~כ ~ן-ל;נ!'י.ןיללרם-ליז;לfום-

- ,גה a-זס ~ f;בלוהו9ונ-:.:ב.זו:טיויי-Q.ךזזק
 tגיונ i rן;נל·~ C r\טה;ב ;~רומרונתלרהיז

tפרמרלגזוzדt••• ';'" ; נ:והגיחלהןנןקז.רייt 

 .יt~כרtוייונ~r:זונ ~~'\ .כז qז~כייר ""

\q לההtדייים~~יינ~ייר~יר~זtJ: 
 ,\1וtYו i .םריוו'יt'רם l~זרגtנלרmת
~P;זדם~סב'הרוהו'"Jערולהכו,ו~~תpגם.ל

 , ה'{'בז;וMקסלזזס "~ל ip:ז~ןחז:יש.י
MV:'i בז~הcד:וייוtי~ ~ךדזמןםלח, 
~•z;נךנ:ודק.~יתרהנ:י הוt ~:;זייררת ז::~• 

ה tכ~;בגכןךיי ~םחוtדלןtנ~י;ת
 ,הן WJ ז::~ל "~ל p ~~ןכהייחוכןן.ןרגי
tךלנ, pעז:;וסליזןוליירנךג.ק as;יירגרג

יםרריבוtזשוcזי,כלןינ ,ןצח·מ~::דייק:;מרייק

זדרף "'רסתונסזלרם ,,., ::בyניט;יחס '1יי'ס1נןק
 ,ל•;:ז·דבר ,ל oםנר ,י;ד~קרנ;~ס,ס
כ'nךהסלפו ,וQ\ז:חלכו,ורגרגרגרג
 , trליג-לוכי iקר;;ןלז·~י'!.ייtזך
- : M'1י ''יוייקםו;ל v ''~'םיי ,זהחרס~זז
רןנ.ה-~עוןהוסןום •••ם 1ו; «i ••••לה •••נ:זוrיז-הז
 •ז.וגוההלה ,:ףרג;כהןה tt fP-rם::זןווf~ ,ז~ה

ה tJס'כ ?i;נגזונ;רבכוח 1:בלנ f:כ·~חרק
 ;~םרךר,םרנ~לים ,לרכורגרורגרג·
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י.ב~ניסןשpנן,חסן ~"'~ף " :ף:'
 •כע;רדןכרtפללה.ררnן uל~ור.ל;חםרללה
 , ~·~; :רז::ןןרנח ,::זרהסן~ה 9ם"
 • :הז;rו.rל'ה tר.ה r~i ~ Qכצות~ "יtג"~וגגי
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:לו, r::ש.ינ"הן ח~~~כן-ןודןן~'lהר ,"~~
f 1 ~נ;לרf סלקיזלירףז'לר1נ'ר:p .ב~סר
~ Q ןעו:כופרכייםy, 1 נ~שרכהרתל:p .וןנבר

 ,י;=ןנ;יםהידיים "~~כצל tי mודלהיר.ליז
 •~שיזוםז-ווכרל ttםרפנןואד.לנ~ן'םה 9חנ'שר

בצי"ם,ששסה i1ל{י~יזpלם "1:י:ןשלו+יפי~ם Q":ן
'P וt זןהtt כל:םרןהrילרםז:כtד::ז? R פלתtדזמ:.:ד, 

 ,ה Kתזךלןייהלי:דז ,:קrדק::זזחטןלהז
::ז'קיף>~ר f P ז;: J~גו":יחייל-rP.זש'יעיירנדן cן:;ז
VJ ~ נ~דלf'MO ם~רנ;וירלק.ן;~tד Q ה, 

 ,יו 4יל pוס•כיים:;זעריך;םל f;יליכ:םכר:;זך~הנ:ו
 , ת~ד?\ג::ועלרזרהזב ,ז~ג;ווQ ~tכרןאר1ה

 •ה f ",כחרתת tל~ ,דערכס p:ה ooוג

 •ת 1~לציינכ,~ת Mנג;ןסלנז;ןייף,ןלה fןיrלה

 ,קרpר~יש Qי "נ'ז;ר~:זם~דיוכבורiכ~ם
~ב~ה , ו;:"ג".ש ~כ;~ול~ררכ'פ LQזfירו~וכה
ומנן ,סךכרנו ,סצ4נצף ,~•רםל~ 9 ~

סeג:יל.ל;נ;וקן 1סל~י ,כחוללש eי::דוננ:י
-גןה y :!f ~~~~ורב "ןוJ י.·ג~,םןרה
1 Mi: :~ ךכרת ם"~'ז;זםשי~זק. ,~רקןfו



mה';כןץו" ~· " ח·~הp:ז' fז-זת~, 
 ;גגןק~::די-;כןה לatיזו ,רtaז-זנכ ~
 :Lז~הןלוםו.:נ-גו.דהם•ק '"גלfהרדעחע

 ;~לנ?~סרכ,"לל;כ:רז 1 ~~~הז
 ,ט:רסחסי~:ן ~·-לtזף;יוונעלוqם

 , ·ז-ז~הQחלת ,סרזגהללבחךןרחה~רת
ז Tזז .ז '"!'T'זז 'י" ו\) •יי-יקןזחל::זדוהת י'"""'יזרה~י ,סנל ............. ,לוvר

mגיזכלחה.ס ,ם, :p 9"םוףזותו.בגרתי'-' 
 ,ווג:זס~לי~ה ל;~ ,ז-ז j ~םגtזנהרס1ן
 ·~~•ניי:נהrנ ·,tדנללרcaךת ~

 .ו~צקךסהו.tנ~הזנו ~פ~חחה- '1
 'ה R:כלtז:כ~זילה'חנג;ף~יוpל f'לזכP~ה

Q1M :י:T יסיר~כע,ל;:ד~צק~יסל;כ~;יהן~, 
 ~נ;כ;~ללנזשררת ,לםס4;ירו~זען:ני:זלק::ד~כר
 ;tיtולקיםל;כל ~ן~י~ןה ת,~
 •ויזסיי'םרירtםבבר '~~לכלל~ 't1ןנר~
 ·~~מ?י:;וסמ·tיקיזנ,קה::כרנvל

 11ס'צינזנ-שרגיל1עום~לילן~ייןוםד~ןה;

tור,ף~כריסי.גק.כ, ~~דםוrיתנ~
 · · •ילה tJV:זשני 8'סלק tונ;רQ ,~,ה Rmן;ק

 ·יז:~;~הזר ~ ·~~יילזגםדוב~ה

 :ה m ~ ם~~"~יי:נ•םסררס •••

י~ליהדס·:כ~הגכ " P:נס:nרי~r;כזיי, " fiזחה
דס~'רזג~ "נ'סלקiידנייוqם~םר
"""lfi* םי 1םrקcה 1:נזסןנ:ן+הדירם:;ףכג• 
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 •רךתז~\יירןםן ,לנלזו;גש~ה ~
 ,ד:זזוc~תריםיכ="ןכר;ה rסב:דכ:

 .•ך;:זןהל P:ל4יז;~.זנ ,רכת ~ב:עהזי
~ר;קה קr" ,,,.. : "=י'ז "י~ ~~

זז-ז:ןe,סתב ,~1ךרוtבןגהןר:ו ה~:

;בלףםים.:כו~ןכחתדכנו-;:זה.סובן
t דםר '":כ•רםל:iז~ןהי:;בהR11 ך?;~נt 

וך~{,יםבנtוקרו.r o בfUב;: 1ךם"כל; p:הזסן"ז'ןה'

 .נ~כJנלסי'4ווגילעו ~ע"ג::ייtזד"י
 ::כןגןס.הi:דק.ז~הני'" iPנ ר~;כ:tזה: ~

~הדסרב PJו;נ:יזtיי ,כJיהן;נךרזהז:םרtירי-םם

 :~vיררcו: r «:;~רךז~ו"םג-ךv.זה•רת
תכרם-~'יים."'.הןןי;'ירבת q ו:.:~רנr.זתזןין~יה ה~~·
 , ~~ל:י~דזסה:ג:וו.בו:זלה ~ Mרנ ,~ם
.tדייובזהספtהלי, ~Mר·~יסןתלהךודנ &11 •,:וeלים
 ,גהנ;ון;גיי=סהזד~רfם;זר !\ה~ז:: atל~ז

-~~ציmזגה .MP ~( • • •סנת:זרןזכ p:ל::ז~דס
::זvנןז,;נqק fז:רt:ו l~לה Mי!iזת 11ן;ם

 •שלuים ~-ט'ליתת ",ת 8$דלtזזה ה~~
 · r;ימרtויז n &11 ;וונ::ייק 1 ז:;: ת"ןכn;:ז::וג;נ~ה;נ

חנכה•וו.~"ם~יםל;לתזנוJהןוןב
 .>קו""י·ס'רQית e ;;~;לים ,:qrווfיג'ומ"ם

 ,נגפ.לריC "'גלסה f KוV"ס ,ח:.:וךק:.:וי"תסמ ת~'
ה m ' ,~~הו mר~צנ;ון•רr.רוסלזנ:ו~רזר
 •לזt~;ורנ=" זt~·ילי-י~ ,~, ,חהדזנר;ה
 'ז\יידירבlוסo ,~הtח י11tד::ן , !Yג:ינ:י~ ~'ו:.:ן;~ש
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 : ~"ור~.ללtvייי::ז•וקס?ו,::זנתיוסס~יי
 , ~ד.::ר~עם;ק .f:נג ,~רנ'lכtןדג;tהו\לקה
 ,:::.דיסם ת~;הווו- ,נr~; $ו.rל~ r-זו
וךוכןיברנ;ו'יר '"דY ,~יי r:rכייתסף ",לו":דtנזוב

ז!/גיי,יסםןג~tיר-זיוה,לסrקסףזת:דמב,"
 ,ףיי~רtד.::רםררלןיסיי•ייי«סוסMדררתrזייוייי
ןנסנה,, lat'הזירומו;כיכ\לליקרנם:כוה:

~יי~tר~ם~ה t M\ ~הןג,~- ,:כןלנ;ונעיות-דלנ;וכ1תת

יכו::.דךק···~לזו:ד.;רתן
l ז:כוזגהז:ו~חtl נהjג, 

 ,~הנ;ורוtג;ו~ ם~~-סןל ף;; ~ Qוt ה~~ .
 ,ל u~ערוtג;ו~נ.tינ:נזtדותMנ~יי~הוכה ?iל

 ,.:כטדכ'ית;"'וייו:זת ~1וt~כה 1:נ;נייצק, tiדuעל.
~ tיי~ה ~~וtז:: ~;' ,כס t וז.וייכרת~י ~ . , כ:~~צקtנ:זם~:וייי-::ז~זהtלןt! ·ווכ

 , QזP ~:iסלרם nלל oה rKק f~ר;ז:ייביזנ~ילזי oג • • •

 "';ו;נן ,~ךיר;וייסוtבו!::זנללה fןק ~~'וכ;
 ,tוצוtגם:סינם~וכרת ,בכיז1נ'ורת:יז f~ךן

ttזtיםררםהרירםלסתt סגל-::ד~ןה·fליי~
:כ:לו,~ג::.רידןר~;ליייזי~לםז ~לסcנם
 ל'\ה~~נולייסםןיססמת , ת~יי'?'ס:דwונ4כ1ש
נגל'ן?דtייילtד~ח•ופtיול~ס;~vיייtיל;ל

 ' tt: ;: ~ו;זס~ M ' ;צרי•~לרו;ות
רמןרןב.לייי rלססוזינtזיי~rפרןרזיוf ל;;נ!ון~ק

••• V' ים'~'~ l נ;ון'כrם~ה ~'י ~יל.• 
ם•םס'Jןו:יtלו ה~' M~נו'ם m 'סל~ה
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ייסרג:ז ,םס;כרןד~ןכהנ;ו .wלעהזל'סם
'~ rלוcו~ ~נ:ובדז ,~הוגס
 •סןך:זז 11נוpהןרנ ~ ltlייי ל~; ,לן~רים9
-נחrנםזו-:'ילל~זסת ה~~נ:ס\יהtJזםץ

 ,בw-ם ,~רם ipם~זיז1נ'וr 0ז'יiווחaנלהסוו·
 ••• "יtזfוtלהv Q ז;: .cנ:ווl R- .,,,ליחלהו~
 ,,תפ: a m mתv,.,,לוףתס~הגססנ 1'191":
mהv:r ייםגלםנרMז::, "f •ל"ייכ~םלl"J , 
rזייוהוt~"Q ר:-~נזן"נרםיי;ם·~ ~ 
ח~יה..מןיft;ה,"יז;ר ,נ:וtויע.ז:וילJ,ם ~

חנ:ור• ~ 'i'!ודםחtוי r: •-ו~יםת r::~םטודסם
 • ~ם: v ;•דלז-ד.•יר .oנ rי-'ז ,ינמם

זרריי:rנ;ום•סםי;ויסןם lת 1 כ~;'לז:t ה~~נ:ליmה
 ••• 'f כt"W ~lד~םי'י

tזוu;ריסתזסז:;ו ~

 ; ~לרק ,חJףלרק ,ןיו;םורקל-~"לזנזינירע ~
 .~;\טרנ:כר~יים "דוnנ;וה ~':
~יילח·::ז;סהךווב~ ··יי=ו::ף ~
 ,ס~~זיהךצןתו ~חןהו,בלים i:taגל;כ
 •כזתfכ·לי-רתלווסרבכס:כל~זtסנttרתלfןK;ה

 •:ינr.ייםזיו:;ז4נג;וr;ה ~זrכןr.זן·ו,ות
ל eז;וז t ,:דחי ,ל'8:זזו;זצה R ~לחחו ה...ןoי

 ·lםMנiעלנגפזיבנtונtזק- ז-ז;~~:זזסכיי P:י''ה .
•mיס~ריו;נרכ, P 'וישרתד, tריץולו, 

wי:ת 1 ר"~ז::ם'* M9 זלגו.ןסהכ1יחייבירת
• zr נםיlחבחלרoצתוי·זנ••• tQנםוזיההך;•tדכPלן+ו••• 
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 •.••;ג:ויי:·.רזלהליחה, ,\'"ה •••ה ~vבננ:ו~ ת;~ ~.נ
י;וכ::זייל ,~ם ,נן1וt ~ "~ ,.::זק.ץ~ההזס
 ,לן~ל~ i;ה 1חן , Mז; ,ן~כ ,ר\רזל
 ,מ,wל:,וצלן 1M ז:"זדן rr.fףtזכן

וכהרת,ל'רןת ,ת 1ן~לסזת;דכרtי;ןןהרלכרת
 ... ף:~ ~לזוt tוהי!Wי''- ייm ~;yרייו. ~(

~יtוeורת:כ.זףרץר.רוכם:כr;זם כ";' r::ירסס

י'!יל•tיה-:וג~:ר~ה rnר ,ןר; ~הזז
רשןסoת ~י~ , ;nיזי::זןMי ,ז::ז.גיהלןז
 ,~רם ,ןר~ם ,זידזךpם ,בן;ריי::זו1ם n:rךr.ר

 • •• ם~ננ~«ז:: rנלי:;גיכרת ,יwרזRף~יים

 .נת~י""

• 

f} נ



ברית·םילה.
ז . • :

 . tסנוניו:כ"ד'ור.יםםחיי(איויליה
1 • 
 .םר"~ ~

 .rי'ז ' 1יlיי•

 ,ל•~בי CRז.זוכ w ז::לו$:י'םןו;י
 ,ג•י ~~ל:זםז-י.כר יהן"~'ז::.~לירנרתל 1ק
~ q כ:~~יליק y ש'ליסם• q כי~הp רל"~ ~~= 

Q:y יבח ~·::זי4בירהיהtוו,"וc ~ ~~lי· 
 ,רtו::זלחi? \'{ו.נכ ,סי1ןיל :לדו~ ttתג~יררת~ץז

i ימ~ ;;yרcyכזםדזיבג ~ ןןJ. ,ליח
 ,:.וזחה ףן.j,~ןוכי;,:זןרדrכרר v~גש~י
ליזיe•לללל~ח ,חתד- cל ,tזסתה vר~י ~

 • M\tי:tיןדה j ~ז::~רת ל,: :P ;~לתrtי~הס
tיסדיזז.ו~סיחםוtלסמירp נלל·ייגtסצו;זר
 r;:זוtופ:"ל tcגו;ד,זרת r'ךcו~לוג;ןרןג.ה
לם ?f~לרת p:וערלותנתד•נ teוחיכ
 ,tזיעונרת '" Vם '9ל- .~z;ריץל.י~ת ",~nיו

 :לףור;tב"יזנםעוייךוrםל~להוזי~לה~כר~ים
-לרזךלז•י =ל,~ל~לרת qי:ום, vו p: םיכ~~~'~דםי

 ,•ל:'דים iי~ייזל~יני ,~"גסיים רז;r~וךzכ~נרל
 ,~~ים~נ~ילרת tווכר atדבrףדיז~יר
 ,לרז-ו;כ p::פרלונ~סדו~צ~רוrין p:עוסו
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רז.וו·~וזכז:ב.-ובו'קנה r ~ ,,,ן$:פתרןת1צס
~ם c1 ,ןסורםררקוtוךן\ר-לז.ז:כךtו~ז;ו

 , ם{.ר:ר.ןריט'ת~,ריפונ:נודt ~ק w ד:: .
~ןנם '7ר;יי rifייןה mתוtזך- , rי~~ P:יי'שן81
י;כה fל pי~הQ ,לןחתהזךtררנtל P:לrצס

ון.סשי~יי ,,~.ךקלרדשוכ "," °'' ~
 .~~ךה:כופr;כייםי~ ,ו.פייציים 1םיזכם. "ג'rוה

V ~' פ,ןנםrז::o ,זוy1 ז~זלה;מל~יר;:
פ~ ,"ם Qשtזיגו.יםח ,ןוכזיםס ~

~ ate ·דיי;ל'ז ,~ידייםwל;ב:כרv ק.תהזwבי• 
. ttןסיזtול~.ייידנו.ו~רגזרs~",לחת , םeדרס:כו• 

.~יליי~יי;היייהאי~יו , Qitרזרr ~-ם;רע ~

 'לערלסםז~רtןהvנדםהז , ~~::זאיה' R~י.כליי•;ייך
כייגייסם>. ·ה~?קז:: ם~ן~.ו~ 1גינ:נ~היוייםלסcןם

~יiךייםןלסיה~רן,ר, ~~;נ:ךודן M:נכ,ךך~

היv 'rהQ ;דזסיינרז~דכ "י"~ rQלtוך;כ
~ T ~ C"' כו, :;סםrזןLtיד~דךהי.::זזןtך

 ,ריןדרות~תןוsנ~םר 1לtךם ,לל~'הז;כ
ךוןנ~ם ,·ם~~י-r::כןירשא p:ע.ןןבvננ:רי

 ·'לג:;ר. ה~~ןךכבבלת , 'לrןם~גפרת ,ןםרzך
\ JK ו~ז:י,יזודי;דןzכיל"כזןל:;ג"לנK רכ:;עיים-ה• 

 .ז'י fרז,ו 1י M-ןז\ acו f ·,לנרכעדןה ?j:כזtםינת
 •זירתעדוםרו;יייףן:כי;ב::זדר ,ךכר fהווr~p.זיים vו:נ;<ז

 :יייקים Rו:כל;ל 1 ~~ל:כ:פר:בעט~סההת.י
 ,ה f~ל zo .:נז-וןרלזוג~נם ,ככרבע~זךתגניי. ~
 ,rול~רם;י;ץכר ,;ח;רזi ס~;ט.י~ירנרrוז
1rrf. ר, Mוf1זיםM זם ,חןםfז::ןזנ~'cכ;~ת ס, 

 ב.:.ו



~ו1קvווcכlfל*יי ~ ~
חכןוo>."רחרובשךז,ל1זv.ן p:לרצ"ם ~לוcן<ם

 • .,.לך~הtז:םךדדגיק ~ '"רסtיר"תר,חז fך
חהt ,נוr. ה'וj?= 1.כי.יל;לזfןקכ.יוםr;זזנהגזו

 , ifהן'םסוזיזבונtבן~ייז, Mfוז '"וtוtזרת •ב:
 ; ~~-יי" ",רוכו ,'זיויהwלזירmנtןלגב•
 .•ס.נעכ ~ \11ו-•לו;- ,לו;םס~הווז,ורrכונ
דרינם ~ ,ה~~ם .,,,ם::זנ.יבהלvן

 •ליעסםוסןוmזסכןמן ~ :הוו.כ ~'"
~רג~ ~rיג;•נסז;רםלסםתם
Jחב "סM'יך"PY .,, לוםllלרraיילףב-םדג·יס:וו

 ,ססרנ.כ'ז"כ"רהק.י "ג~ m:ג~נtשיחחו
-י tם~יו"למם ~· :t'ורסרם 1לז' P:ךחן

 ·"~~לן• ,לים rקM\ , oול;גי-1\ס~ר:זחק
 ,~לו.יבדל~:וים " 1ל W'ה "V' M::דך

 . ~ .rrrהוסחס , 1\ ~ 0לקגםלי-ןם
'ח"דכ~חדס: pנ~ם~ב ם'ו'~ילT.זנ:וי
~ r ו.י~,..-גזביי.~~:רסף"' 
 ,ה .r\נו. ~ ~ 1' ~.ק כ~o.ת 1ו1ע

Jס"lר"ק"~~~י ב, J ח1ל&1ייי~חליי-ייזג~,~וס : 

 w- • ,וסהK ,,,:וךל:גז :ל~ "~ "'° ,נ,יי:כ Kי=ר"כ"ל'°~ 'וכרזסוםנ:"הסזיןי1לם •-
י. rיrלtי ~רךג.הולרתז iiנרוt~ת ~

 ;wר:נ 11כrר~ל- ם~~ u ~-,11בכז-

Q'פייז"•-ם v"CM\7דסג ~ הר:cu;זזק
-w , 1.ז'ו~י"ל .,., ~דסו.,יןי;ו.,ם; ,· 
 •~'קםדילין; ~~וwrכ-ילוד;
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 , ה;י~~לf~ם :הד;:יWזי ~~:כרםל
 ,ךח~ם:כ•דסר;וסרםםנ ,.,סcרtךדחלfו

 nMJ..'1יהיצו:ו'~ררע- •לשםrזה~ז

ij " ם1קfה"~'~ליי ,~~ר:ל 
f םרלחהtוה "כ; ,הiלו, :, ar ~ו-ז~ ,ביית ~,: , ,1-ז' 

 ,ציזךוr~ '"' q;זןבזנוכ הי'~~ tlזחק.. :לירtב-
J;f ווסדםM\ נםדיםr, ףםaד ~ליvלצלשJ ה. 

 .~וןרד;u;רנ:ופ atןל 'ליזי;כחtהוזיי' ·' "~
-~~לה ~ כatן: סi'חf:~ 1ל ~
t.'1 ה~ fצםליזיהtוnלזנ~ :ךt רנ,רנוכריn11נת 1:כזז:נסןך: 

 .:כודווח. ,רנ p:~יזיססר ,ה J ~'כהךריה,ז 11 ,זךהיך:;
זרעדרתעל~ם oיודזrנ • ~:כרשנ:כרה:

PJ רתםנלוד.יסכסוכןיכ ,ייי1נ.סנ-לי-םtaד• 
tיד~ ,:יחע:זגצרת ~הו "~ י.ר~~

>aqtם ," .,., דfוח' ,'יזךרחזי.D םליירה~, 
ם j ~·~דרס~םוt ,דqלרךmיוכtד~יםל-ךם

Mכtם :לרtC ''ן- יJ יו ~ ,יןהaq ורק~ןופo•ו>חc\ו· 
~ T' ליי~ויםQד' סי'(~ 1זW!י r ~ JV סיים~
לכfסרן,חיבל ,גוכךרr-ו.ת ".,.~ .~לייסם' 'vל

 ;~סררךרכסוtpזדם1ו7ה ,י•ייםג~"לvדםוורwי
 ,~ןת.הךהןךtז~יילה~תרזה ifלר:;זוריכה

! y :רכפהvדיל~~f דזfl. כלב·סי;יכלהיובר:v

 :יוrלt\ ,:;ד~;גרם .ר..ץ'םכ"Qלרהלצ~ ,"חוס
 .ף·ל~~iנררזנ fו1'דמייםזיםי'זקיים'נוfיים; "~".
 ,ה~"י'ןיכ,ךיהןד 'Rה' Mדf~ה M ·ו,lלה, fלרpןלוק,
ןרסם~;כרםנעןלוt '"לוt'Y tילסףם
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 • 9"יכtזליי-לתוrבt?רק'דן.סיינ,וaדת ,,,י~ף
חו;, vלס~הז-וtב'"~לגיססונ
יסf~הכךלם,~ו(יי ,~נס~ ~

. -cזזו-, Q לב,, ;ו~ו(ההtc רעייוזבםן'יר\םם~ u יז
-זנסt~ם'קנכס~:םןץ .u;r-ל' \Mרר 1ב,:פ-

 •'\זייל~~לו'ן.םייחסכע;ן, uoo'וף
·דfזנ~הךיךרכה·~ ,דזזwו ""~י.ו~הגס'ח
qסךו~ t נףזסaזן~ם , \88רt~ וpo;כ CQ • 

לוהK'י rליfלfום .-•ו'tc11יזז:וךtaרן fו-י!כץבt~~.לןtום,-
-lו ~ייו•לובqtf mוt "" , Rזזרז'הr 1םךס;ייM 1ת!• 
v ~ ל ~זועים~הזסf: 'i' םfוקלות: 
-• J ,ג;והי.~כ•וסרםזזיז ~ח~גי~~
 .כ~ווq ~ץוזtaלן n1:כז~. Rם' ~
 ,ייoכךלה ~~זסMר ~~ .z:iר aqיכל-רם
 •ה Rח P:ה:;יילזכrיזנקחל;נל" ..,, ~•סיור

 ·:הךז~םר~ליילד MttVלן•וקלר.לדום v Mלרן1
וסוv·דה~-לוו;כ:םג~ tלי!ו ~': ~
 ה~~כרלזר.דךיכןרה'הKי"וה~חו
 ב:9כr~ו ~ J ז::לרןף~ח"תחrיזל .,,
ac;ן ~ ה~•הסדנהןגח ,"ינ'סז ניw ·לחfרחו

 , ~'~ Tנא1'11שן~י~יקרתזבליי•.זיים
 ,ךר.,,ל~הנירחJר ~~rוtו t ~ץוייז.nם

חסההגזלי:"דi· 9יי~ן~וכ לatיי'Pדיזבז
::ז•וtצר ,זדגvזחל~ tוחהtזז«ע ~

. ~nוםו ,.- ן,םrלQ nq דהןז~רםt:· 
tיוזה.הדיזק:p צtסןיים~םרנוJזזםך:כfגיל, 
 ,~ם- , '\ם~ 1ר;תיז.nםןםלדק p:םדםןזf"ם
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 ••• p •לסו ,ר;לסםד i' tי

 ,זום ,~דוםtיןזכסם
 ,~ה ·~ ~חךvבט'י'-חע
 ח~~יי~זבי·ז~ייל m'iןונ-~רןונחר:
 , r;: ~ן~הוברןהרז91~השMולסהמי
 • 'lt'ג riדותנ l'\t n כr~זtסם :iןייקםןשוח
 ,~;ייב ,..ם~םoר;ןם~בדח ~
oורחםזזבםוwזfד:יהזם"י'םר~לדב. 

 ,tדי"ה; "fנ '" ~רוייז<יית~ה "tזMן
rrrייסם~זי יQליס, ~RUהב , oליית·~ , 
 t' ~ r:~תTרי.ז!\~לחונ f rי\'ליעmםזנ•חח

ליכיהז ,נכ~הסהדי ;fה• •:ום:"סם
 ,fזtיrםג ~ ~ ,~ם,וידוךfםלברןtז

?tלדר~f~רדנלנ. ז~נt'ךסדתלןP ל:דז, 
 • ..,~"סליזית~ייםן"ריי ,~הלזרתלתרי:;ז
 ,·~לררm1זוזיזליווןז..ו-ם , iי=~ 9*"החנ
tידי8הך, ~כזיל~ה~לןים, ,~:זוכךק

 ••חםqח '*"לר• ,.כגז vז ~'mיף
 ~סרtו1ם ,:.:זqנז;וק.םיי = ~לוt~ה vllוtם
 ,וטל~ייסיכם.רלד~דם aכ:י~יחנ1זיים tס mזיי,י•ח
 ..ןסרםr;כו.םוייונה b ם·~י"

 ,~ר;התוq ~~חס:ססיים r~ !Rכלוביי
 ,'"tידחם·~~םייסןבריק.ם~םחכייםיז ם:·
)O לכרס~בוק~נ"ידחייat ~,םו;נכ.ד~.fנלח, 
Vi יים'י'םRסייילםיsזןנוברת~י::זוtJ זל'יםt~•ה , 
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ס'כMכ. ~ ~~יףtםפסיcםלם~'ם
 !ן;זnדם ,חןםת '1כ;.רםת : ם',:כ.ז 1 ~י" ·~'~

 ,סס~סיtס~סיt:ז~רםת "fנ~ל~יי~פי C9יי
:ז"יףדם""~ייכנכדיר"ז f; ז;:ו:זתחי

 •כןנvסיירנ'כוחיים rp ~ '"צלן;לrום;לרfפי
 ,~םציי l-;ברtם 1ל 111:1~יזל;זךדwבם~ןי;הסח "

~~ייי Cסנ:וי'לwךונ ) M ~;"ז: Cלעיל~'י ~ 7 '
 ה~~ y~תו~'זיוtל ,נרrr;זכןבזנייםרגיינ

 .לזזטתרםן.ןי;יtי-ב. ~ ,ך~זי~םגסר

 • ~רל~ניק.ם ת~~~רת ,.,.,vסרכבטס
 ,rf.דגוםייכם yy~רזת p ,נ'ם uךהyנדtייםת 1~'לל tcן

ייv. ,vנן~rי~יים ,ם 1;ר~ם 1חךי'ם

~~זחת·הוrוס~רtינח ,tז:כס~גייtיד~יי
K י ,ללtaג~הןMJ 1 ,קיים '1ל-Qם :~ןה...?jיייתו-סח

 •להגu:וח 1~ערך1::דרוזןןם;זי~לוח
ח .wכ:כ;רםת~~י:זג!ויית ם-~ q~ייןtםך~vנ

 ,ירזזסנ;וחת 1'דולשךיינ::זיים , "םז::ע;ולםלרףת
 ,Fינם ttי~ז"כם '11ל~ ,~ילד~~•רםךז.ז'ה

fעוt!ם 'יpוי::זנוז?ייr:י,, ,סו"i? לרניכהn :rםי. , 
 , ~ , םרtן;~ז::זי:זכיים ,דכם f ז::יניי ~יוtר'
- "דV~· ,ז.ר.v:;זחיית;סדרם:ילייסם ,ךQם~ם "ם"

 cwזנחחגל;םלfד~גכ ! ~~י:וץסם iלר
 ,;ןךז;צלערנ;ויrל~ 1םיםל vלןךבכל~ות
 ,י~יכfי~ם ,ייי~ןנ;ז~ך;ה•ניעללי:ןלרף
כנ.עסי,~סנרQ\ף ••• י~~ו:ן 1 ו'J '"לךווtור

 ·י••נרח·• pוו pוזואויז nםn"נ )•

:!() 



חן,דר~:סם:;ףליז '"ת'קדלץכ, '"~
. hןלליכיtל~ J .,.,וים תrירןםם ,סוt, -

 ,~םי•;כזוגל-י~mוגופףבך:פרםזע9 1'
- ,~רtם~רת ·'י~ , ~זססתUזו
 • tרז"i« ~ם ~דt·תוt ~ ,לוrכרקחנרד

ו'~ם ,,.,,, ..,כדכ:הלויח ז~~ "חנ
 • ~ד~ ,סנ;והח ,ס••הז ,,,,,, ~

t ם1נ1נוגרם ~הןוח ,~ ~•וכ'"• 

ז;וץcי.כ'חרר,~םת MJסל::זtדזף:גזכהו;ה
 :וJ'Vינסל .-~סו~יתvןל ,וכןף~ןונ ,גיה

- ,ן~ה-ליקם~ם ,שvךוי;י ,לכיר?יהז'הזירויד
ה u; ד::ךסרת .Rוע 1 ;~י:כלהדי:נםד;~ה
vז~ת:יי-יז·~יםולבוftCtl עס:םני~

 , ~ןf rJi ~ M 1 ~לכ ,לב ~; ;הב;~הןrזו

Mסיי""רצ,לר''רקםםro רתר'ו;נ~ם~, 
 ,~י"ייtברחת;לרr.ובזני ,~~ירנזחןה
 •••uואבד-וםידונרח:סזיכוקור ,vוויוכ ,"rרזךן

 .tוס1בם)'וvבK ,ז.בכלךהיf· "ם 'i"נ.;י תו,,.
 :םןילרגורלםו1i'יני 1'י , ם';'tגל'ג"
---לtזהf~רזברפת יT~(זנ" ••• \-"גסןקובר

ןח;ן;לזם f f ,חדיtד:כתtוכל"11נתהזלtז
ll ה ,ה;Qןatr.ירנ ••• תכ.r_~~ רןםסם: 

 ,ד"ז'Rם ם"~ג'ייחום ,~הוית ;ה~::זןגה
---·ו~י:דםוןזה ,ן~חf "ת~ןt ,ןם-ץו~כרת

 •••::זוסי:ולנרנר ם~' ,סלכגה 9' •לרזי
fi? רת,ת~ w ,ל~•םv-דת9'י'ל"גדנם ,~,,,יM---

" 

~)' 

י-
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ייירם:ו.ו~- ~~ןר;ז ~ ~לס&ןם
 • .,,..נור1 ~לןם ••• !נ!וררוז~רייםלlןכ,
 :·•,נז.~ם ~~ז •. •נו'ן.ז fPגtז·ל-ןם
יייגרךכז ".גז;י.ז=ה::ן.כ , mם fח:יוי.ז

ייססם ~לרן~לנ;רה '°""י' tן.,,~,,,,,
ריקוב~הל l":קןל ,'רנהו , יMKנ:וחגים

i יקם . ,,..,.יי~fזיין~ר :לt.יינז;fב
 '~הזfנ'נ O" JךVY J!l ,יי~~וזזP.זכ

 , ה~~lמ r:;ךצתר ,רז'יי tQחר ,םMן
 : VnfJזםזנןוכרחןוכון\•ם~הנtןס ~,

~תניו~רייםרייםזלrןבייJaם •••דחן;בייכםכתרזוב ,ן1'ז

 ,סס:לי~םובליבב ••.כן~קרק~ ,דזtןדת
 ••••?חהזצ ,ת.ןייRת ,-ךזו\יםיrב•רסיeובסר
 rןריייזCt ,ן(וקכf,ם' 9ץבר~לםהחנןזר

Kתכייכ-ייrזיwףו;ז,'י ;ו~ tגייד~• 
י ~חהסעינ! "~ :tולזסנרtזסדוףם
-- ~nחיי r,w ~ר" ;Jןיי1ןייrב;tזיירזםיזם

 •..'tנלתוa tרn'""ןיסרנתtו?ים, ltJti •.~רזים,
זססrןזננfיילרל eל~וכ 9 , ~ ,ון'::כ-זזנ1
•tיךnםנcזr.ר"חתליהןכרת •••~רכדפןם.!י;נQ Rנוהר

 •:נד~ייםק.שיי"ם t ז::ןד~"ם , ~11ב11נכי i:כ~חונ
לעלי"יtיiב.tזה: ~Lזלכ·ג~ם rלrןoו.
 9" ב:fו.דןrזכ.ןק : \ר?'fב'~כייכ f ;חרןרם~סדזrג

 ,לןי~ם ~· ~ודר.ו 'נ• _.גבלןקניים.rןלז
ג • •tזה:זיי•הגייוםס iד ~י~ילייי vדקיילוףם
---ל1חןף-ולל\יףהrז.ר , aqללסגיr.rרס
 ; ~ ~-לוחייססtדם m'"י .~

• 



fיסכלךהקסJוf ,יידנחtגqוו~להו~V' ם~
~~ v ליגדצ,ןהרש ••~ירכן,לי~w ה• 
 ,UסKח ח~"ז-ווכייזזסוים 'V ~ ,ליr'גיים:נ;1.ויםחרוףת
 ;';רע'תרןcוהה ,1r ~ווeזסייג~םךדק~יים
 ,ן"וQום:כל~גיכיים.ןןויים~:pני:זם n:;זךרnביוכלביי

 .זישזןדקלשדורתת 1;נ~חיסו~לל Qqוזבךייו;cם

.11 

 .·תדי ~.כ:

iב·ס~ים, Mgfשם:כ•זי;ים ,ה R;יייל;זנ" vtנםרתהל 1"
כr;נ~ןה:רשוcר;ה 'ב:'זvןםרייתי t .כ: ~וf c~ןנזז-ווcש

 ,ר:כiז~וכtייייי;ךל ,כביזוזימ"' ,חיםו;לה
J לזד~ל~זם 1לרr ל ,זיוכQליי~ ו.;ל~כ:יזנך~, 

 , rזילייtמלינ~ודcזpש;~ןר p:ד~לםלזךד:נ=יכז rר~ל
t מ ,ר~ 1כח::זוכש~זקz:ן:~ר JQQ רו.קוב~

 , ם~י\ס.~כ:-כךבr~ "~ 9~ו ,ךך.בןר 1 ;;גייבברבןם
 ,Lוירי l~כחוvדלי:כ ,הזוcנם ה~ך';י'ל;;ן

 • ~,:פוסנ;ר~ו,םרם 'י"'בכד- ·! uךו v;ז "'יה t·חגנ
.ס,ו~ים, tז tס r::ןtהזם wז.ו ,לייבבר~יילובלהך
 ,רוכולעפ pוזב vל 1ןצ ,ז rחייז.זףלון ~

 "'~~ררע~לזהןל~לה .ק~ iש 9::דזךל"~י
 , ז:ז;~נו jןי~ "~םt:l\ןפ, 1דםרר """~ןיי;
זt;ה'לסייםזימן ,ןוש .Mוך~.בייי;ליי cו;~;yך:ה

v ;ררםל'ליזרv:P םי~ים~~רנתR'י ;דייז
 •ל~בנרןר-נ~רחזב ,tןr-ררןה~י'ב .,.,:ס.rכה
-ולזר~ץולוv;: rניםוםz;ו ם";"ו'~כ nךומrנלה

 ,י';יםז~ום.-לי:נגוןב:;זןוב- "''ב:ר rל

:!!) 



ל. YR»i~עסןלדקםםזQ-י~ל2~םחכן
etיזרהל~ • i' .ליס.ףקrיי:;ייך:דןו1ג'קקי. 
 , ':םנ~ ~לאלה 1יvז ,~םסגןו~םרש'ידיו
 •ו,יפן~תתm-הןןז:דן ,Jקlהק,ורו :יו~
ק1fנ t7י לב~;: 1111ןןם,החח-הוו

. Pוfרm זד'לי'דתיסר~ייי"ונ,םהt~ r. •. 
:ב~הריםת 1 ~כr ~~רמ ,רי=~;ויר p:הגז 9ו11ז

םלוl• , ם\ר'"~ r::;חךרכ .) •••רזסרם ~~ת(לרtו:

,tן~וכ,ווןסהןסfת:p rלקי'z;ו"י·הג ןו~.רrיח
 .•רןוזזהק~רןי~ה ,ילדהז m ,ה Rזr : Qי~ל~ובזתהל1ן
כיירת> p::ב:;ל:ביים<רoג R"ןcכ ז:::ה t\יי*1
ר~ריי, ~זוסןםרזtתw.כה ~'"fדיב
 , ה;ו\.-ם נC1\ן~לז~;י , ,"~סנ p::בזםכ•ם .,,'י'י

 •ל~ןיק.ם~ןוכר Pוקנ~:רונ,תלרנf"ם;ןיר;
 :תי r.Jייגס-לה te ~ Kי:הערר"יי= \Mר fהססללףס1נ
 ,ת Jז P:כון;.םעןרווןג~וםייתה1נfסהק,ו
iםהiםכJpין':ה ~ ,תtנםO ריקQבכנרם• 
 •לרייוה v ז;:~יןז.זהלזי :ף:ת.Qגוה iל-ןם

 ם~~ ,"~טןה ;ףי't' ,--~יולחה Qר:1ג ,,,,. .
 ,:כזוןיק~םזזיןי:פר ,~·רםה:oר •הלסו
 ,ג:חןיםוןה:כ~רף\םויזך;ברען;ת o.הכ.:י
 :זךדסתו:זןהן:;ז~ג;והרכיז ,;ג;כל~ף ,..,.,,
 .-דכצוזיםיזי, Q«לב-יייו~ 1םוn ~לם =~·
 ·vדוr 9לןיסfל~~ןק ם~•נ: pם~גזו~
nסt ",,,. ויט!'רנייtילוr. גם~· 
לם, fדזqרס:נ 9י:pע;רסז.זיםוMוזי,זל ,oA iל
 ,•ילרדכ~ת ~ f;חוכל;"תךtזוחם-ז
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 . ,הp.נ~~םייר1יסר ,ךזםחחtיירtז

 ;וtוךר:nםו~ד~ב"ם "'°ןב "~~~נופהזגז
 J'l יlPנ''~מוזי , ט;rו~;~םרןtזtד ·ל~
י:רי~ם ,~;יtוג ,חזב ~ ~

נ;וvננרתםג::זררtז;יג;ולילPר •לנ'םהנ nיזנt1יהרי
ןו;~יי· ~~ מ"יt;;ןלןדזך~,ונ~~'יירר"

 •~יםלן;זלזינרת 'י' V1הח '" ~;vדחווי
 , ם~; 9'ל pן';תח 4 ~לוtהןסyדףןליוqם

V1 ~' ~~ם :p זכינ:כם~;כירתן"~ק·ם ,רקל, 
 :רמ t\ךכה ,יכיזיה wל-ם n ~וו.ב ל",רס
 . qוכ~~ני-!י u.יזכ,-יזוונרס , MPfןכ ,ט.-
 • cו;ק:ז::ח~יוזיזרזייי-!ירלtןםלש~ןק cו;~.-

 ;:;זרנערוcרת p:זלוrו v•ני;ל~רםזזו~
 · י"~'זולירQ"ק.ם.-םm 91ןרנלל v בו";,: ~
 ,~לייoםלוt c ד:.:על1י:ייסם "נ' P::';רי~ם

;כוכ~י~ים,ד?םרי iןת ,זךכרןיזזך~י
 ;ר~רלוברדסוסחג;ןריייל pל~לים e~ור
 ,vןכרתיעזנררת ,~r;וייםרת O::וזםגי~ר" V;רבח
 · כ:vרr~חרת tt~;ילרת o ,ת 1ו 9 '~ ,:קרתif?תווכירת

 •יס;רתס::זתרךtונ~ 4ו 1:פ " ם"~ז::חז;ז
 ,נן~ילנו ?j "ז::פוtלך~ ה~~'יזטדכהגזןכך

 ,·~טזד:.:לסיד::זגכtחלכחכ תכU"1~סוייגיי
ד::ז:ייי·::ז•ולןתfןם~סייםיזתכרrךזיםיf"iים

ן~כוt ,רןס:כיtלת~י:ףלpכ '!1CDJ ""רtז
 .,nי'יM 1ןלה j '-שזי~:ה.כת M "~ , ~נ~
VIJ נ"כהךfלtחס, M'\זדםנ ךי•Rנ•.כvהנ:ו• 

.'i 1 



ז:זל·.:לחח~ 'ס< 1Jריי'זחבה~~,
 ' n~~רו ,tmןבורר-~טםדיר;הז 'Y ~'חנ.

ac ןן,םMויגוי:זקי1.ררגוצ:ףtיסםגוררייךרצק.וז, 
 : ~~:ף r זי:~~~רזוסfזסרהלייים

 ,~זnרנף;רי;נת o , nחv'ררר , nגןצר "~'זסזיחוף
 ,אעיו~ל:ןף; p: ם~;~~דtןכם'רנ,לחר
 • ~~םידיז1ם ף~'~ , ם";רiי"סם 'iסqtיים

 : Tי:י:flסלף Q1"הfטהחה ! ~ ה~דlt 'יי=~
"לtזןרםת ,::זד~לןה ~ ~עררג"קדת , Qה~
 ,זב~זוWזבל~ '8lלררהזעזי- •מקינתtד1 ~ם 1ץו

לנ;.רי:פד ~ ;ו~"יד' ;וןק:כרבז ,ף '1'נ

 •tךורןרליי t "" fם~ "'נ: ~
 ,tזרצלרוt תtוft.ל'"~רתרזסדרג:זזחלרת
 •סרחרםיילרת catQ ,יייזניררתןזרנת ש.r~יסףן
ם:פ.זיירגזללבבירסוף tVב P ז;: ~".ו~~הגיר

 . •;ב 2'י~י-חז.ז ~'"~רytaןר r:;וסייחג
-גוזסל vס:לי:;זיי tכ•נייןסל ,:זד:-.,סחרת

 ; nיי J~רדוזיסובדיפי'הדזו• , nצןל;זגזים
 •::זילינסד~זr:זז:ןזcסנוtר~יזז.

 ,נt.בת;רfםלrtגידעןרל• ~'
 ;.קןקםדיויבזוסיזם " J ,ןנגוןקל-ךם

 •ו~:יזרנוסרK-יר L.tזגן "נ' P: ~~י"י 1
 : ~ לi ::r~יזo'ייןנע ~הנז""ו

-י I~סי'~לעות::זכfןהי-ך' ,ןנרזס ~~י
fןנס~=:כוך"ו!חם:ייכיוו ,היםו;להרמ: 

כ~ילנ•יי ?j .דL~ודק.- .•! ~וב 2'ו.וןילונ וvהv.ז·
 . o-;גנכ f1םיןריילP l ~ל1fח 181ן~
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הז, p:;ל Rוחד«נ ~י"-י"'יז
Tןf tיnנ: pנ ,::ול;ו , "~,ס 1 '· !?'ל:l ק~• 
 , ~ז::\ידי~רנתים '!flןו~ס-י oרn ;ה'

 י'ז:.r~ז::~לזנןסוםתסןל ,::ז•רםת~מוזב
.J'וווגmסהן;~גףה'fזשרת:rג'ןלר" y • 
 ,גtש .P:כ~רנ;רי"ם O 'נJ' lון.בכ:;זRילורס

V 9ר~ןרם~י~ל~םייn~~ח ffl. יi'היf' , 
 •••ר'פןךתיוqלם oח•וב ~~נ;וךתrcק·ףכ
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 .·ה~,,",

'~ qסרמחר\ו,r·ןtלרוfז.זיל, ~ל . 
 ,"~נ.דז- •ספרידס ~ף-ו:•וןל\לרקןר
Qק ",'יו ,כןג.םכt9כt' ק ,י'י"הוחJי~ד: 
-!יז:זpתוןקרת w-סזדי'ג:ויי ~ ~~יק.

 •ץזי.~י:י JQQג:יז:וז-דנ o רtנ·wל~'זוס-סלל~
 ,ירfם::זווpלםג;)ויסwנ:סי~1קל!:זלובה , ~
 •סליrםןנן:nיםל'יהה fQלוףם Mונ~ל

 ,:גזרנםה ac;ז.וז:כל·::זךיףם i1 riח;כtדדב ,םחייזתד
 , ת~«-נ:ת;tוירחנכי:כ;ןלרךדבותתיrם

לvירם.יr.זצםרזכ('םזןvנ ~םר
 םי~ר~~,~~'כרת~ק~וכיסך~ייצJלצל

VI ~ י;ב~;ןהrל-.וע:כ•לןו;זוולגe ס)'רי• 

~בית-~רלחיילoים :ךק.;םנכ p::קגס~ים;זtח
 •י'ק.יקים~רונת , rל;rכלם~יו;vב ף;;
tיווrr1 יםיtק.יק.ים םי~~~לוסהזז~, 
iנtלוr רב'נב~' 'f זtנfrסo בvהקג• -r.ב 
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ot ודי1י '"'רסכןהחברליי'ה:P ו.דהf: 
 , ~'ז::זלזזב ",ןנבונ:ויי,ז"'כי,ד.;ם t·1חצי-

צר~י· "~נזtי"יסבלםק fל~י
 •-!יכגן.~~~ררןררסדיםןכולwי~וכת'יג.ה

f נ ~~--רסrסין;רםזf יים 1 ד::~ייניי, 
 ,יםזT':~דכלתי~י~;ךםלגיר,;cכייכוגי,יtח
 ·י~יtי:~כי ,סל-םלותיווירתג~~םי
"tוf םרנר~יל~ל.יייכויןון.כינייםןכ,R היtM , 

t ום,tףךרךןגיז:נ-יק..כזtוtהaקסןmןןיי:

~יקרך;ניים.;ייייו;rבם , Mו\גם לז;:~כ::רנכ
כל. fלוtס(יוי~ ,םfיככ pן~ם
 :לtזים ,ח o;וכ ,.לrכ~יים- :סליrם ם"ז.rך,.-י"'יית

!יר~סםיחזםרכרח~זtייסיתר ,בסרב ~~וגז~ה

-fיוס, vיילu ןלvf ונברנ,-רלע-ליס!י-.~ןי.ל,לל
 ,י;זךק."ק.ייםך"נרתסלסםםל~יורי.קזtייז.זרסר...

-יrילוcחסוזזםכייח~רוחלד.ו eו;;ורנ;וvברםtוולוeם
 . •שיהי vנדנבירייםזווי~י ,ערףזtליייזת~בו
 ,יונל•לייןי;לחןנמר, P:ווונו.ןוtויוe;'יייי
 ;כוp.כזל~נע atןלהריQףלוtזלים, P:ןtלז.זזרכיתוסב
ווrרמיי·יrנס:נדז•ןזנהלרס'יו;~וeהוeיריז

 ''~יןלוtס•רז:ונרת י~•ןלוv , tםי:: ר~Q!י'רס vד
ייחיד~יים.~עגחים~ברחרקל~יז~:jביכוג•עס
 , '\הי"~יזהןי fזtזרחותרכג.סיץזו

 .•ךlו~לרח ,"~סלליים f' ~· ,~ם '"כג:יqייםח'לילה
 •י~:;ולזררייל~הרז.ויוןלוt ,לוכ;~לילהרvו•ה

fי~ tיע~י'' ~ OC לY ר'יO ל~י!'יג'ים t' יים: 
M ( ין,ןננוeaלו
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 •לךר 1ק:כשזבלcaיי 'ן~כ·:כז1סהyרכ'"'נדם
 ,לסנ:זםןר:;כיים~י:י~םךנזירPו:כן~יים~ר.ס
 םי-'"נ;:י~לייו.tם'ססם ,~על'י~ייםסמם ~

 ,לנ;בם כrז;: 2'סל- ~-נ:ז nר 1ןוכ ,~ייסב
 ,ריp;co Qדזם~יי~י;נ,ל"ם"ובז ,ת· t1ורונ r·לי•ל
 cpeן:כ ,דיוץל""ם"קג"םלסם~םזדג;וה
 •ג;ו~ r;~לז~ yק.:וה;ןלוtנן::ז'~י-יףקלה

 .סוכ'רםך(קtזךכ•ה::זןנ =~ "ב; ,(ןt;כה.
 ·•~ותקרתע.ו~ת ) MךךM.רוz;וייר f •;י 1ווc~להיfיזליJiוך
 , .rכ~כי~יי Rכ *' P:::דןגיים~הווםן~רס
 'יQל-rrך. ם,,ף":םןדקיים 7 ;: ,ץוtבןייםזן':~ז

vןנםר,:כךןרחם~ץונום ,:;זרכיייכרך:נ;נוד

 ז~~ד::ןנ~םוחב'~"ייירMרת'ד::דליי
 •~דבל-כןלrדyנרקלרצץ .,zלד ,ןם~;כללר;רזבד
:ככןKתסו"זוכו<י::ד-קז;וכ\tיהלןכר p'ן9:;ורםר:;זייי

ןס,רת), "ח ""י" :ןךכהרלין::ף<זיוtז
 ,יו:וסלת-דייםןךר.חה nu:נ,יר;ןכרד~אןיד;ר~ד

~~גזלרtזcיrכמזל;בםרף ו-'רס
~יי·סופ~לייםד;בצס;נ::יךשךיי,רו~,·לו~זכןר
ימfובהן'ךסל:נ~לוו ,ןס "," , ~ ~וקלר
 :וג~גע>סrצן•ם ;.;ךרr-והן~וvןל ...ליי~ ה:ו;:(
!י ;רtו•סהליי,qaנ Q:נו;pלמר .,,הס ,וכרcויי ''יי"".-

~~ןהן~רeסלשזירr;גז~י•גנח
 : " 1 "רסנ'י'םל pקזרכמהי~יר~ליס 1:נtילוtת
 ,זלr.ורייתוהג~דזסלrובירtב vרר , n~צירק
 ;~וים:;נ~rקיררנתvנווזב•~יו,~vניםז.זך'ה

l {M ~יוינער• HOCT• ,,e ~ Pwl • 
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ל1ם. ttr.· Mtב : ~~~ללtם:ז rע~ייפח
 ,~"~ןם ל8tםו.cהזוt' .ל\ר:הן~ם נ!.ז• _·

 fד:זו.··~ןן:והיזי r~תחןנח!יליtשנד'~ם ם''

ג.:ויחtוסוrוש~ם nQtסם ~ג;~ןו;ם

ו ••ם\יי ם"~ q:כלו K~ןיeיג" P::כבכל נlר"-ז'דם

-רמ 1יי atןלהים~.ז:נזח.יח :ני.,:ימוtי~ז:,גה
ס'לרו,ס,~רתבנלה:קז-יזללן~נח ~~י

Qך:ופת~חוצ ..,~"דע 1~לכוח ""~•;לחך• 
 ,,~~~ם •ע~ vת. םו;:vורויםחrכ

 •:כ~,וחח1זחו 1תf"סנ:כ"ז "ו!ז.'ל p תr-ר~ vpןג"סם
י~םu:ודנtי"ס,סריסv.כוםנלpt.ד~הל
m ח;ג~הרQ לוןרח" 'f' מוחל 1לזד~םיו~

 .הרקליהח;כוןmז.:יזן:יים,לוqם~עס
 ת1יtד~~ןזr.חחלכ~יורwזי,כ:;וןולrוrדס

\זסיגבה.ייחו,יםי~·י י'' ,Q"רV~לדם;ה
 4UR ג.rזייםיז '"..,,.'"' "רס*'- . ,ןכ;יו·יג.ה-
pיי'הoהזלייnלו ••זיר".וtדםו;rיל.ג:רa~י", 

- :בוג-י> " ~. :לייגייל;ל~-ייייכ~
 ·~'ללייל\י ,:יז:tיח-הנ•יזכייג.ה
 .ס~םס .*t ,"~- ,בrסןfו.ז'"סMר

tי:וןןת'ם:;כ"םזשוJ. כwהס::זל"יייוכ ·"נ~~יי~'" , 
 •tPרtולםוr q :חד;: "I ~וWןבחיי ,.,,,ןםtד
 :~ל~יסלtי " W-1•רסי~ום "ייי

ז:זנז.ו"'ליזוכ ,גזה atי "י'"ל~ייסון~ r:ו ·~·-
 .,זל Jוtב !~כ"ני~tירם.-:כיל ••;~- 'סר:.-
שגתיו'~ם '"~וףןך~כ·זtי- : Qף'•ו~
 .ם-'"ג f .רל8tוeיוoהגז~"~דלים ,~ר זגה,...'יו•
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זןיקtן tr ... ,~ניזונווsןtדר;ם ~

 :י~~תנ~ד ~ ~ ,.uן~ ,ך.כה;
!יהזוfגםל'לוtיי~הז atז:ד"ה9 " ~.", ! "ל"ו:~ p:.זי-
 'ת te eקיוeמ !::זילזנכ"ק'רסוr !•זנה-';tוייליוה v- !.,וב-

 :::ו-ירנ:ייז "(-ס~ןגקלם'סייגיי ו::rות t~(ליקליtףם
סוכת,vנגיייי i "" ,~~יכה~ך"'םzכ ~·
 ·ודat~לרז;ר~ל"זזלחכרתז'ג" ,לר 'יlסרוכתז'גי ~
 • • aapלי p:~ניגדת~ס·ם "יזנז:ולר ,ל~ל·tד,דnת , "
ו'rוק~ים P::כידסtז~זוינייזס C\'ן.כ;רים ~

 •לדין eו.בזי~נ:ו~לי:זס~תמיאt?;ך~בי ,~והב

 ;:הלiז;:~זהזכרי' ,~ל-:סכ•גיונרדי
 :ר Q\t1ל'~ג:ויילvן~ה ,דם~;עלר:;ב.ךיבל-ןם

ליז r~::דרייס~גכ~ :ז<ןסע::וכr;כת ,.ז;ג:ייילי-
ךבובזדע-לדלם ~הQ :~-~::רתייז~ר.

יןבברz.:וי , i1נר"ב ק'"'~לסן~ת, .,, נו,..,,,
f ~r.צ , "ל'"וM· r.p תי 1ליכ~ה",רק •.-· ·!שרב-

:Vv חגנ ,'ךו;ל ,"זץ~.-רםק"ינל:גןyכ:!· 

V ולךס~הqןהכיfז•יתtף~וat ר~:· 
-fןרבב..קןMו~ףנM זם::.דן;לבזfך;~ר: 

 ,::ד;לכ ,יחגי ש~~ °" ל;" , ה'""יזצק
 ,"םי~ rr:כרם~רחםן.ן '~~ןלוr • -tדל ,..:דן~פt-לחן

r'בו~ ..,~זד~י~~ j ~cס? , ם"~י• תr;כ"lםי'ב , 
'~רוtות-ןר;ויnפר Mfה~'ף ~ Yלןז.nב
 ;רת M~וזלtו"ס1םתל:;גייםת'זדיקלר l31חנו
ג:ורן(~\ז~ק tp ז:::כזבסrסהןלר.יקדtיה:
ז 9 ~ ,~נג~רתtפן:~חח Qוו•ר Oש'כ:fונרוי

לוזםזי;r.ויילייי ~' •":ךנברתתדDt "1 ,~תר

\ 
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 ,לוש f'לל~נרת י~•~ר f ,,יה,ותללמ•
:P ~לוכףלג"כרתזtכ~ףק 19ז:· v ילםר, 

t;ו!בעגןקJר.ב;נו'• 
רו&וכ'לם"רסכ'יםייהירכה  • • •ז 1

 ,~כייcזוםךכנב~'יםלות' 11.נכר : ~ל,י;זר,ן9ק
 •tךרצוק."םג:"Qלו~ציים , ם"~~י;Q 11 ,רם ?jיז~ייונת ם"~~~

ל:ןקם 8$כ~~לה~ז:סכק~רהנשtf Qד:וכר
 ,ם PJ ז::ם f;ידך::ןסרי ltלון\t ;::זזםם"םיית
~ l ~" ןפז~ O כ:~רתרת"כ~לה~~ J , 

 ,רוו ~ 'רןו;זםל pה.::זערל:ןנ;ל:נם~"םן:;רלט
~ררשוc"כ~בע~ל~יץםןנ~וס u~לסןל ''דכ~

ה'רלובנ.
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חולה.לה lכר ... . .. .. .. . . 
J פכוכיה)היהרויםם'חייt• 

 ~ •ז- •

יןזזבבי::ז~כיים:;ניים f'ריב~זה Qיכ~?נכיםה 9כ

 , ה•~ז:יnי-גכ~~ךמזםרזם 'ד~~ , ה•~?כים?:ןבנ-
-ו.ףכסלירMח~ררךלוננרת ,ש~ p: ,ו~~ז:;:;גסךבל
 !ןכית t;~לר :רחיוM 9ך:~רר;כה 1;ןילה·ננז''ך·~ןי

'lל~ t' ~ רנ:י:יtנ~ה~וv, ול;כהזו '"נה~~דדםLכ, -
 :לט ~ i ~זfד M ~ !;כ~;בורקה~ל~ה

 •"ם fLI!זרםשופףילחרר ,לח~ל;נה r::וי.ך~
 •יים 1 ~ו;~~חזץווווי ,נבן r:כר~~הלייםך~ם
~ניהי>,ה 1 ז:rןיל~ניו<.כךוך;'להיוסב
וקזםרוpזםרח m:בךסןנרווייר כiל~~ז:;נכיסל~כ

~ t ת;ןסר ה~,,הcס~;הילךרוv דנת•;• 
 :'ין4ב c 1רןש~-~~ק~::זח;:ץחת· 1ל M '~~ך

q וי;והrR וה;f ףלטזכתךבו;ש,לvזל.::זtלרז
 ,ל m ;~וכ•וtיr:זרםש tונ:יג-ז~;היכרב 1

-·ז;ה atל;בציורהvtיvנךל
 ·וש'~ ~~;ןילה

 'כ~חליםסות-ו.~תר atל f , ~כ:::ודרnרח.ו
 ,)~י ~vכעל-ב tQזםק<זיך~:יי~:רייםרחםי

 ,רדהרחי ..,~~~ן;לך~רוןויי vף .pרת
קלה atלן-י ~~ב:נ:וcסררתזר~הה j~ר;י~ו



 :ל~:יטלה~רזוןד ar ז,:נ; ,י-מ~יuףכרד;נה~לו;ר
 !כ~ר,רלרת cו:ויףק~ם.#ו'לה-נביזים-:א i 'נ·

 !י·םך1ה'וכילת;ד:-ם 1ל~ד!ם ,.;ךיל !.;ןילה

 · • •~;~םדתוער YR\ל "ה f? ~ t:נtזסליתז 1ך:כיי.
 'ייז~ו;z~~הוRז-וו~ Q :הםריםך;ר.:כם~ה •
 • . . ח~~-םןv:פיי- !רסוtיימ" ,לז<~~נכה ,L;כ •

 . . .לrו~הזtיי ?ו;טשדכלו.c- !רס !י1ג'-~נ:יהיtיהז ח~,ק.
 ,ו.ז:כ~ח-וcד;?רנף ה~~; :ף: p:לס,יילכזב~

~ה~ם "~ב;גvנוןםן'ה ה~'.י;יםדג-:רךחה

vי ~ך~f יויr ךהוייתי>.לזכררז.זוכ;החר.

 ,ןלת·ססרןz;וtיה P 'זלן;ל'קהלר;;זךת\י
 ,יי ?iי~י;מ~די ,היוc-::זרזרסרוtלoהR~~גס
 •ק;בקדת הכ;~:תי.oל P: ~ 9 'לןיוםדנז.וז
 ,וכqtתת 1ךr;כךן('~רותוןייר;דהלנברזלח

i יזtcו'(Q ה,.ן~ K 'רז:;וזךה ~~= "י~: 
-.; -nn ~~ בrw1 !רM ה~'\~ליי~ם cנלחוqי~
 :עןר~ה ~ב;~ ה~~- !.~ללךרj-!י~היי:
-tלו."Jל~לים !ן"'ם- יה~"~כקM :זךדכ:ןים ~ח

.vם :לרזי:ויי , ~;ה~ ~נc.ו~ f לםv-יגהזסוחר•
 "tc ~ 1ת- uווכזי?ם ':lך ;לרzפרת "ב!' ~ז:: ,לתוף •

 •-יt ~~נ:נ:וו.ו~המנןלדתלר ''""" :ל~ ~··
יך;ל' , ~ 'IV:נ tcת~ח;ןה;ל'י~דזrכ

 .י;נtו~ 'fה~נ:עלtכ\י ~- ,ן;;רזן.רסיי

 ,ם~,,,"·רזזסים ",ו~ל:זםדדזrיםרילקם
 ,זmי 1'יi?הfי m כ~~ "'נייםלר ס~~ו pרר
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 •~יי~ם~ליוהזכ'הי~ג"דבסז.זלה יC\ןr 7ל;בגת
 ,לעדלםכתז-יני~יזירeשר ,ל pל:ה 9ירר

 ,ער:;ז 1יכ~רקריריתי.בז-דרןיירכ ckי:;ר
 • • •מזr:זייךיים ,ו:רררם\פג"\י t" M:י:ן- ,".,'ןלם qלר

~םידדזכ lו:זליכליים f , :~ילל-~;יים i 'זלתות r;ןז-Qות
 ,ז:כ;ד:;ז;ייתy,ד-ךח-ז:=סד~~ז-ורןעןולותזםות

~וכרם'ז;ב•ליים~~:כיים~סרביים~סז;~רי:;כיים
צ~ר.חם v~ק~ילםדיים 9 '~ •גםז 9 "וtגף f acלס~
~זניילה ,'לייאור e ~לןי~ףנr~ק"ם- ף~;
;ננ:יי"·~לך~ל~ר f ז::ז;וח~םעןל ,:כזדנם ~

 ,גנרעליכ~ת ת~;לדך~יךייםם vז'ו.יסןם
 •;םr:ז~ים';נ:וz;וייר a;c "י'ו:זלונרנ:ןיr~י

 ,.ע~ז;ויים ·rולרנרנכיי::י :לו~יקס;הרךה
~דרדיים י"~ eס-יי cןם, ~;גהY tייל Vכופף

m.c ייר~t ול:ןרםתt?, נלת "נ•~:כשורזכםt;ז::. 
ח Mגt '1;כ ,סד'םל~הf 1ס p:לק.ך~הןידכ:;וה
 ,כ~~הנךסםל~לג:ןלסנבר"•םr.iT" i~רסrנ

 •יויע11וחזםות 1זpרוחג:;ז" ,~קיסת~גב;כובי~ה
 ,קכורר "~לוג~ןליי~ :יי·ם;נ:ו"ם aeכ J •גם.ה i::דן

 , ה;"כ;:נivדצת~יי~יי~ותו~ ,ת n ד::·;ורו;זכת·וןי:.
 'ם"ןtן'Vחזבייםנ Jשר atלרחןו;סנ;סנ;ולייי;סלייפ

ד.רק., 9י 4'"כ Q•וןי r:rסתרון nמ~ק"םו nז.ויי~ייrתלרנו
cרqיכצ~ף~ה 1זי~ג)יז ת~;:ןכ: .-י!לי?ג"ם; יי;.ר~. :רו! 

 ,ףו v.לס"?"יכ;נהיtיתו.c-ננר::דיים t ~ל:;בכיגייםדסtול"י
Q ציy י1כלfז::ו,יים 1~ןג-יי~יידזכי:;כיר~יר f שQ· 

 ; fוMכ1?'ל.ז:ק;כ~רר::זל~זהילנ"~,;ןה Mה~ י·~~
 C '\"~וריותד tל fת asער~ת 1 ו-ז~ג'~::דגה
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 •::ז~םפרת ,~קרrוךרת 4r ~.ז' " tl ~::זכלדפויtqס
 ,;?כנתרל~~~ייםו; Qלvכ'דl~ם ,+רעומ

 ,ס~ק~:ונ•וצוt,הנכולזם,הtדו~רדריים:נ;לייר P:ר::זיייס
 ,סליWרפחרת mץזמqמתן~רדף~ללןגרנ

 ,הלוrזרםי;ו~ם 9"לד ,לןןוt;ול~'~תיים
כיn.ת•;כvנחכח p:י.~יסם:;גr:זלררנתס;ייפ

יז~רלןיז~ ~~~ p:-1יח.רcם-יי~קתוריי ש°'
 ; ם·~ r19גד.;י;זר.רת-יזכ~" rצוtזי P: ,לרררח p:גידי:זל-
דןהערר~ל;כסזי~מ~ופדcaרניי P"לררשלהז:ז

rןתה 1דסm ותסrtרוQ ,בס•ה 9~עלשn קס;היי: 
- ,רה 1 ; ,~הוןן ה.;~ינותליי:כ vילית:כ P:זח

 ·~י"ז,יסישכןי:_.;כJM1ירת ,~הך;«בדר
 ,לס~;~ות~~ו:זתכ~זםהוn;נבררדררוזבrחם "י~

tt דר~~כר ,יירם"רםם~רםםיי~~יי ,זררםרנכייר~ס, 

 ;סרו~·םvני';ייר cר'גrכזכי ,ה 9וc::זtיייל atלל
. ' r.q לרכר\'"יל;~לי:כםד;כיים ,~יק.'י•םזינגי ,יים~, 

 • חוv~~~נננרתייrג~ם:כנrיררתלוfנדי~םנכייי

:ד~;תיים , י~?;::זלל~ץילרכךרכשןרלLך
 •ייירמ ר;כ;: ר-; vל~ם t "י'רעןלר~יישם,צדןהם'יייז:נם

~ייסגיי;:ז~רוtררת;ככרוייםוקלררaסrיי;ים ..Tר~

 .הו ~ tל~דיירו~הלב:יrוור~'ו:.ונכק' 'rן;'לה-ב
p רןי '~~"סנ;~;נלההןםcסילי~לו'"~~ ! 

tיהוrוcלוat יעז;ם"~ v ךל~לי;~קיםלבתv כיים; 
 ,rגזסדtנהסגהwכרךך~ם תר'~~זיככ;נ;כה
 •כלתר 1M~~יןבת"ש~ותךרכרע.י , Mi ~ 1ובר:;כה
iה~;כ v ללרר?ה:כל~כרMלnPVJ נךס-p , 

ן·נ



tלעז:ן;כלתי'!M זכ~ג;וה 'זה"~ל~:יש~כת , ם;•ר::
 •ןז;ויקחס-ק,ר·םקרלזי~הסרףםדף ;ע.יפור~לו!יקה

 ,~דנותידי~=?צות~דנםז<נכ•zכה t ז::דרו בו?~~
 : ו~קt~לה o· :pת 1ל::ז;כ ,~קך:ו:הרזוז

 ,~לבנ;ה::זחזנוהךין.ס:זדי"תזו, tוtי~ס~ת;:זי~הן
 .הן"'ז~~~יזרז~ס-י-:יו;זה::ז;רוcת "ג~ןי';בה

 י.*;קול ,ק;הקול-ןקדלה::זהןידןה:ינ~הףיתו~נכה
p דהyדב,ךחהבwןלא·'ן<חדךהרi והtהו;ג;ז::ו<: 

 ,~םוק~טלג~י ה~~ :ד~~ה ,נכ~"יקןכזז'קוןיי-
 ;יסקולהןיל~גרסו~~ה ,:נב:;בליtקiודשו ,~ם
ךנכר,סהד~r;ונדךן'$נו, ,:;ו~ןה~הר Q~ת~י

 ! "'ז ?rJ.ז-יזנ ,,~ייירc~דבד , ה:י::לא p:גע t ז:::;זך:ה

י.להקללס~ס~זת הן~"·' "'ו~:יז~סץ
 :::ז·~והן::ז~ה~ריתד~זג, c~ב~זט-וזריםרך~ןה

 !לר~ת:נבלח.ד rו~-~ז;ו~ד !ראש p:קי'י'ה~ז;וג;ודס-

 ! r't;כדלהלדז~וי-סיקולה;ילדרגיRייסם~ם

• f9 וי 1יר ,~יי•ה-!יכרןיללל:;ב•ברתל.r9Jכ"", 
 •zכ~יסרכזס~ילך;ר•-:;גגרן~יז.זןרה~םג'סדן
 : ו::י~~~ש~ה ,וz:ר,די;יי n י~ז:rז:: ה•~ת fס~ליי
 ,ס~ש;הידב·~~ו~םיושבןה~וt ,.,,ייל~'הלה ~

tלק.חלדן:וןדfQ ל~חס~ילה~ינת-;תו-ם
כr:זיזרםי>.ל~ורל::דr:כיירים."ימ;כ : n ר·ר~~וt<רץבות

ןוt~~ם 'יהכ~ת-~:פלת ,ם f?רון:ז ,לוךש

v ~ו~יידם.~:בייריל~~תה1חזוf דב~זחן·, ה~~דבי
לנ~ר' ה~~"~רל:זוt;ני ,ןילר'תח ,"וקרב
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-וזזלvרס f;רגץת~ם-קלה ,,,"ןtל ~
 ·'י•י '" ~rזןהןר- tרק,~ה , ~~וtל
נ~ל;ז 'י1 "ג"רז.ווור"ה iaחכזהסדי?י') "1 ~
ה. ?fltם R ' ?ו~"(~תfלוףתק ~

 :- "~כ; 'vlשרoנ:ו" C\-זיק~יירם ;".-לריסם;
~ -W רבחת, nןלו~םי'~רגתןה;n , 

 · ,~להוtיוו rכגכסזזסי rוינ"ם~חר:זם
י VW ~חרmסךlסגחס ,ניזןתזל;וסלוורק.

v זהו :הרנ ~רםt.תרמוו~fיףל;*, 
-:דtיםיזל~~~לה- ף;~יזגולי ר.rי-

 ...,,~~כ: ," 'י'ק.לס ף;;לfגו"' .

 ~יז' W "J' ,רק"ם בVl,..הץ.\ד:ייזןו;ז
 :;זנכהוהtיחזבה ,נ:םםג:זלוvרס
 .~;ר ""י M:ןבךסfנ:ר", J Mlו1 ,....,..-

Rפr vלt"' נ 'יי'~דווהדיזו~הנwיוד:: 
לtנסייי' P:הכ• rכoם 1 ~ !חלfl.rכלי- ~.ח-

 !דיזררסררםץ.'ליtם '~~לום !ם 1לחלררובןוהןרם

 '""י• ~ : "" Mi'דז*יהזרע ~ח• ..,,,
MJ mם·-~י-םדס-~ווח.םןבסו! 
י•םזז tויתל2• 1נ•רדvז-ג•ם ~סfl' 1י ~

 t ~נן"tזליי~~זוזץזשזנ,ה bדן ,רסם:כן~

 ,הח?'הךחז , ;ז~ Mל ,fל" iד:~הזthנ
ci1"" ח , ~ , ~tת "' t ח:ז ••• ,,..,,':זזסaחזוכ, 
~ , '19 Jוסי~~היו1נ'וסתר.rםדזס! 

 '!ייזו..•ווף ~זסרם '""Aכי:ו-ין"י:ז

(8t nנ•nוסחר'םנ.O •ובvר.oסב•ונ

... ~ 



ק l ~'~רגז ~ווח. ! .,.,., םq ' -:aח

 l fVMוf at.דנףי! ~.ייסיףז.יtסיף• f\ה,וnזזוףרס

 !;.לtיוום;סrז.זוןtוח.1ם '1~~יחוtז'ו; ~~

 :;ביי vבכזת 1ןיכעי~הvן :דר;ייםדכחלףלדוסיי
 •לPג;רה:פר םrי~;וב~תויי · w c,p ~ 1· ה~,,-
z;רוtןזח o ז::;ל~ז:ייי-ףדםודי , ,~ ךי1"":

 .ןללסtקיי-ך~ג;וקייס~;כלייט,~טחוזיל
 ,ליוהבק.ם~זליי '"nןה ~דק !:סז

כיי~ה;?י 1n לד~.ז::ח f~~יינ:וtר" Rם tרתוqוועו
Kלןזדו;ז~ fיכם;ל:פרי"ז ,הזירו ...ל;, 

 ,סדזוחזליי:;זן~'ם ~ ",נלtדתהוכ ?iלר
 .ל~ ""'ל;ן iולז.והז ,לגיית-סיילסהוfוו1
ויזבוהtדז;תכ nרcו~עדר~זזעךרייוח ,,.,

 !רלם rר:פרנrול , ה'"~ז ~ ,ו:ףהנ;ו ,חהרוזי ,ה 911

 •ז.ורןר~•~;בח;זה~לוןז 19ז ,ו""נו~ה , ~nירה
 ;כיי~יה 1nנח..ל '"::ז;ני::ולייזtי:זלנ:ו"•כf;כיי :~ר
,tז::ןס r ,יגד~ייםךרםח '~ז"רעןרת~חם :גלודרויויי! 

לם. tt · Nכrו;ס;רנודלה-רוגיr.•~נ:וס~דים
 !~הלה tWQז , rוד::~הן •••:יכr.ריייירRוה ,ליזלfדרם

 , ""~" ,הזגmכןtיוהב ,~יים ד1'1 :ה~~ביהל
 !.םחrדלו;י,יה;?לןוו;cו-גון 'iה!ג;נוrר:יקם

 ,"זנכקלוtלן.ך·וQחן- 'סוח'ילוtל : ~ '"'
!י'וע;לםח::ז~1זנןרם;לו p ~ס;קקי.ךצו;בןvילם; · 801

 .~הולדש~ן 1צךן~רוסת:~זיהלקתזrל
 ,ייכרתרועייסגyים oונ ,~סתרגד w: 1ז

 ,ןכ•והיכ;נו;הוtרת v~ '\Mרו ,דםחםtwוןnה
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8$i ייי~ק, ,::דעז-י~ייתןילםהf ל'וכת~* tr • 
-לזךנ ,~ו c. 9ךל ר~~ :רייםהז~י ! ~דtןילרםי-

 ,זףלנ ~'ןילה J ~שןכ.דב ,,י'גנו,זרלנ
 ,ןה oד ~~~~, , '\ה;~צה:י זי:~"~ fךרrכי

 •ל~יסם tnר f 'Wזןר ,נכם 9 ~ן:כ~ה ,"ג~ם O ~ P Mל
 >'*ה;רדינ;~ילם;ז t9ז : יס~'.'ררבי 1':כ~ני

 •ע'ם,גכייי ם~~ס;נה •-כיום;ריחרלרתיי~~ים

~סייפ;י~דק.~ה~ס'םרתםח"ם::די:יכגםל~ופר
tגז:: ,::דןםיודבםמםי.י;בידוiו'ןt ערך~K "::ככרלובם ז:
 •י~לדדו~ג;ו:יז ו;:"ר:~ל·גכ ה~~'~מ~זטה

סגכנירךנכr..דת ,ליים <vווז.ןר:כוקכyןל;הן.ז~ה
 , tו~;~י;ג"ם 'V~וקלרttז~ב~ם חד..rנ~ ה~~
 ,:עה-:כךנלסזיםןלקו;זה ~כ:לכגכל'זךה

 ; ז;:~ייה 9:גן ה,,, ,:;זaנחל pל" 1 ז::ה 9ןי
ד"ז'ו;כרייסירךכש,:כ~יריםכ"ררזלהלjןrכה
ןנ'י'ודתיי , ר•ם;~;ה 9ק ר;? P ~וסהך~ןה

 •;זו;ב:נייםr;זנה ttגi'יש;הו~ש-:כvנ;:ניםנכוכתלz;וה v:כ
 •:;זר;פה::דוt~כהז:ו~ם l-ה rל Pורבוןה הו;z~ז;:
 , ל~;;ז~ם (i;ונר:ץ~י ה;~'מ~ם

 •נz;ו~ף~נה z::rכעל l ,::ז~ירי·הדל pי~~קה
 ,ם~הו~סךזםופיי:כס~ל ר:~.קןז:;ה rp::ז;יידר~ם
 ,::ד~יןהלסנ:יירלרעת ,;ה:י:זג;יכו~~הח 1ןכ

 , "~ ,ךוt :לחtך~הוךQת M 'קולה'ת $ו1ז~ fו:דו.cר
 •::ז•רדעיתזונר atרס~רוחדי ,ו~ג;ר ...•נמך~ה

 ; ~fל"ר:;זרעי .P • ,;~גדןיtל~ה~יאה v:;זרק.ינו
M ( בןוחל•'חבץ•ייה,&יםנולהוקר•הרבזוום, ~'&קןן&ייןםN ,יlCייוlר
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 •-י! ,~.., , v;'ן: ~ 1'7ל4םרו:כ.וrחה

 • 'fה.;כל;גה•החללoוהזיוו.יהך

 . 1"נןלw:ז ~נ~ ,לליר;~גהי~
1Mולק::זבסזייה ~'\ןti בלהf זז~ה;נתסלה::, 

jרעוןל;ר~ףוגגלל;זל.דj? יזהRי?iג, 
לרת: Ltזזנtיייtיהו;בתרל•וגלגל:;זלן

 ,הJ fQ fהח .r.זו
 ,יה~יי.נ.זדונס

· f ניiןכק-
-:כזוזr.הח~ננזזוtי ~ •

 . ף~~vי 'רV' l ה~'י'י'·
 ,~לילהםנם O" ~·זןלזיךwה;ןם Qi'יזלזי
jללס ה''*ו::נןלגלסלד;u בגזט:ז;להגל ,ובר;, 
 •::ז~גה y~לרtס"דנהiז~יה q\י11ים i •זךלש

•tבגירוtן;ילה-:פV' יה ה'"*"לךס"הtצס, 
~ iזנז1"גQ9 1 -ת ,ד"~ה ·~וfק'ו::נ~רל~ , 
 .·ה,"כלח;בtיו" ,"~. :\ףרסרtנ 't .,.~ה

 .לatכ l'- ~נז::~עסנ lללשיך?~ההךqס
f נל 1ז;זלוב•,ו"עךם•\יג"יזךבעכל:, 

 ,:כ~ה;גו~ליןבג:ולK~ה·ג~ייתנוהזר
 ,יכך;;הדרן~היילזלrכ~~ז~;ה ,עד.י~'ת ~ו:נacר
ןרנרס ~ורסוה fסק.כרםף•:vזים"זי;ה
 t ~-יילסה רה~°'םם;ל .tMרן- ,;ננrכת

ורופסנ•בו•.ת M •בוו
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1 

.. 

- . .ה~וםנוםח· • 
) M יריליו't. • 

V ~ פזקל"'רתrז:וn נ;t' ~ ם~tז, '°'" V ה
 •י:ו Jןג ה~~·ךסרםחעל,~כהות,ווtחחלןיע cזי

ח:גתויםחזנ~ם ,;"כים ... ,,כ,נז~•לוותיי~וpים
 ;:;ז~;ירםל;ליז:י-•רז'~~~קים~לילים ,•זיזים

' 'P סי•ייoת 1 ר''לכוסיי ,::ז•ונלךq וןררת• 
 ,::זלןןןל•רחיניל p:נ!ז-וסדיםדל nכ~ '~נ ר'" ~
 . ;עלדיםל Q"ןלחתןי-לן;ז-~ם ה'ז:rז:: י~~נ; םj1ר" 1ר

 , ucf ז;r r::ת 1 ·~מ.ע ".קכ:rך~'לים v rלכ eס~~לה
ttונ.,..ים ,ךהלpדוtCtft , לכ"ב~ןרןf ח"סtק.ל
 ;זיר•כ'ח:כן-כ 1יר ri 11י~•ובי:,ו;יר , ~~
 ·• f ';נלז-"י'כלוtמסםr;זוsוף 't ם~'
 ם"נ;~ 1שףלי;םל'~גס,;ם 1;ךצז;זה:וtל ,;ר,

 . cwo 'וeםנ;דלצוr •rן' ם"י;י:i rו ם'סte•יזרים
~וונ"ו'tם:י•יירםס~רייולרת;ם::זי'רםח mוi-דל
 ,~םהן1 1 ~ם j ~" '1 ~::דד~•יכןם ,ם-y~לוכשן

 ,tת Mר;י~:כם 1ח~ס;: 1 ,ם 1f9\ ~ןגזfהןכ,רתר

 , nffיחםלiייםרנףרקברר mcלרגיה
· f זי'יום 1לוב::n ד~יםtןfייום 1ס•ם:יי-חד ד~~ת, 

לרודג~וחסיים '"t;זד ,רדרם q1 ז:: ·'""
 'ם~-ןו.r?רת~v.יךה ,כס::rלזזנםvנזיי
קי1ח9·זרק.ףןן;ז

4S : 



 ~~כ: ב~,:יtבז'וב

 ,תוור ac:pוcחתרנ;ול~ח ,ן 1ס~ל·«~נבסדנiע
tזורכtסיייום~,ונורזםחt; ש~ 1ל;ק. 

ם. .r~רם ~ P '~ר~לןלקה)'
 ,~ןסח 1Mרזרקiויזוהוtfזלה" .....ו)ר atללfיי=יי

tןכיר~כםתג, ~ tיל":זןי•tו~~בו~'cם'כ 
; p "זנwmנ•Lוfםז. 

fז:; ~-וגוק'ה e ה;
 ,,ם,,-י~ךכיי~י ,לtםלסס;רצוזבהל

ר".תו ?j .~ת";גםשוfי'פו,ק ,נ~רtלכ"תך-~רם
tכ'להןpuוp ~tד~~ו;יויים•ייתנלוtf עם: 

,ליייף. 1ייUם Jה J;ס.יי ,כזuםויה·~:נזי

זי:זהרaח ,ו.~ 1 ".;~ה Rלךן~~להו9taעדלו n 'י'

~z;ו~ w ד•ייי~ם ,דגהודנ- ,גנ~~יה::fנ~שר.ת
~~ , ~ M ייח ,~-רצבון~:f רמ-יילi'-ז.'' 

rי:כ- ף~~ • 1ידכז~~'lוחב. י'ח
 :~רס:ןיםה·~rונוםזנ:יכי , ם~~רו.tלה
רס LWדלדl ft ז:: ,ויכייסנב•::ד1פסם uנ~
lו"I tr' ~ ~~תלונברת , ד~y-ם~; 
JםNה~הרל~ .ם•ד;~ו ~=הי.~

 .ה~~~דרןם'יOחססלזיבבז ,nקהגז .rז
כfPים' ~לי;ת ~·;םס:נןןוןהדדר
 ·.וךה,.ז::"-יינתר'יונ;ויזו ,כ1'ייידז~· "

"'90 'tעזU וסתוכזנחנרסבtרבי, f גםיי, 
V ויר;ן;םח\יcגR f זיב ~~ :ה~~~J 9'זי, 

'"' .nרוו~o כד'ז:eל,יק.יי:רז.לו;.ייו.

·~· 



 , .r:,ין ·~ל,"נזיfוככסזר•ס~ז,לירסו
 .ר 1 ה~י:: רaevי~םויזנt'יב~לי:כ-·:נד י"'~

z,1' הv ויםנ;ורם ז"«חמטי;zמחלרדרp:יק
tיה. '1'ל'!י~ה~זשרנם ,י~ג;ר ,י~;יר ,זמה

 Mןat t "1לןר תזt~~ :ה j?tq ר;~; 1ל;;ו;הנ;ו

 .םע•י::ת 1ל~tי M:,ן~לי- ן~~רנדJיר;ר
 ,~חזתל f m~ר ,דק :~ם Q~ץוי~חן;נ;כה
~ eסלכ:םרת ,~סדבלוr ~ת 1:יהווכיי 1ל 1 ,גרזי: 

 ,ה 9 ~ ~~-כ:תRד iי~וםינ n ac::יס;בל~עזי?
 !tילילה ,רםדברנל pםtי atלן:כ'ןקונסלר nלץ.

 ,י~י '"~וtם ,ווג~ם~י ;v דז:fOןTכJ:רי-
 • cu-ך הל~;' ה~~~ ,~הה f ו:'חק,

 ,םי' i1 Mב'לולאדיז\כלא , "י=' irמעי 1v .;ז:רזttי
Jיערלים ,כ'1ז-רךיםלtקה 'V :רtזכ MלLז,ל'רt;pבה

J הג~tרו;זr \ןוK 1לfi וכ~רןכ~רגףר'~' 
rיי-= ם:•נfו~;~י-.הס~ , ם'"~ ם:'"ודו" 
ז םו;r~, "י'-'ל;לכה o:כ'ז ttfרס ,יז rולנcנים
 ~ ,ן'ס~םי'זי• Vנ~~ם~וrיןזםזזו•

 .-י !~"'ייי~הזםס-.הו : '1'יוf~םג~ט
 , ~~לסועוס .,..",.,."ררעסה mל-1ם

 ~~ס~ןביןזרםח: ",~ים"1ן:בים
 ,ל~םלח 1"כ ·~",'ל N rנ :ה~
 , ם~י::יל i'בד'ן;:וגלקיםכרוםסי•~ם

~זנים>.לסךהןtוו.eוtהו.ם o ,םזיזייiבכל~לים
 .י:ילpדורע " R9 "סלוDלהנול;זייםש:כ

1 aqף ו•m ד ~;- ·~"נ~זth ס ~םQחס-

 .~ i•ם 1 ' ·~ ·נירובי ~ינילולמלסיכ
ס:יכ



רוים ,·ל~י'"'חדרMעל ~ ~ :הד;:;ןיז
י ••• ""';נס~י.~הז :כ.הןק.וpי ;ה~ ,"ס;כרןי

 , bכס;~שיייזנה: ::;דסןך ,והלדסtי ,יr>1דב
 .> •••רן•םס~ט-םפ ,ר 'ם'סים ,tזtי;לוqרfnס&ל

~יחז·רנ, c.י:ן ..•ן~וס-;טלןק ,כr;ריf l ~נין, •

i ~דם "יyי •ר~ ~~;בה ,ן*-P ·י .••והן-. 

 ,~עrקסיק.םרוpריםלwהנןr'ם a;: י?~ ה~;;
:ק~ך~וןכרך~םרםנ;וtזם;זך"םלחוןtלvד~םדt'ןרתם
- 1נ~"יק.םת 1ג:זו'כלקבבילז,סה·~םיסדהז

 •ךiחרכות~לרת~ערתקלו;גגןו$-זם.לfvהרס

 ,לרtז~תז:ןוםק~עt:ובח '" ,,,,"rוהזדב
 ,מ;"ם 1שfייירם-f 'ףרכת P '~חלר;להנ;ו
 •ם Pt ז:: 1דר:כ~~זהסחזץ,זס r 'י'ים
 •rוהולדןהaחדכ ,לךוףתלחתןתחם '11 ,.,
~rס ~ fרז-דך~:בןר,::זףתחי"ת

;נרל~~לר ttת'םלי•~יזה fם
 ,~זה~:רו:דזםיו atלהaחף tt•זכיםיS' 9':כדשורב
 , 1ץ~כ~יר" f ; ~~כדדנ~ור,~ךס1נ'ו~דיו.ו

יף· f" ז::נצ•יי ~·yנQ~זולס~רם rלכ~•רנ
:;לרנף;כ f1JיכזV:W 2נ ת-~ורףםנ;ו .,...,~נכהוrי
תtז Pזנס~זה;צרqד~'יב ,·ר~ם~םך ,rנדrדז'

 1זנילס "'ןנה 18ק.ילנויי'וןרח~דכתיר:

:rונ '"'וסלן סMםזילtזנילו:p סתל," :~ r י· 
 .rז;חת~;םתס ~ ,~'ורתי~רעיוךור m'ףך

 ,~י Vl:תך;יםתש ,וםnזיזP-ז:כוויזr.ז
 :.::זזלוו1tח~ם1גי* 1--ירווגסולfםtוםן
ה' q\ ,...להfזול~ qי !ןn;ם ,זמה ~-

!) 1 



 ,;>סל~תקmיי.לכ~-יrrגז•~~~לדיזזנזי·
 ! ~ r.:iיזח J •-תס·.זסיiכגיי mלגןלה

 ·נ:'1םי עריי~•,..סtוfוםיי-1'"•סtrיייהtםז
 :רMoףןt~דחו-ו ה~;ן; ,ווהtייtב "*

 ;ער7.ולם ~~לרם ,ם f ז::ייזי i '"נ;.-
ין f:סה ;ל\יctניוC? tליי:י:M tל 'ה t;ם'ו~נ:ו ,~ום

 • ם"( 1 כ~• ם~~סנtס-זעג"הנ~וtןךל"Mס ,•~ד:זם
 , ~ p:ו'ןnםמןר ,,,,~ י'•~יחל.ינ

 ,עליםלז 1ךל?כ ,ר 89 ~ן'י·זזנ U (\ז-לי'דנס •"'\
 :~םל~לה ~ ,~~םנ:יר;זז.ויי~נרי
 ,:קןך;ו•יtבגםJו\לן~ריית ;ו;ג;ן\Cם ""ךום
 •ךס";"ם , םיי""""' ~רם~~י-םרזזל~ם'קה
 :~ורQ 1לוזד-גיוסנ!וייזtם v1ס~זז

~ f ובןםםר,cןונריים..,::יוציי•זנגוסזןורנ, 
:P vזt~וןל• םrp ז"ס-ם~קזום ,-יימ .לt;ללת, 

 ,יa.ייtזם ~נלבז , PQP ~.ןסריללךnן
:D rw לכ"ג:זםr ם~:רו.:ו.., tהו~• 
 ~ י::~•לזרסw- 9י=~להt ם~(

 ·~רובכלטלז ~.לז.ו\tיייי~רקרםה Jפ
לזרtיי ,tיה:ליי~חוyב"ם :כן atלדסן•יילככלה
 • P'";ב ל-'לזןה , atקווa.ב"ם J '"מב

J גיי, ~ :הד::לח;i םיזזולoךד.י.יי'; 
בוcר.-p r: ~הןtיילזtםכ~(יי,ה t19ןןtו ~

 ,טסwיםתד.וו.ב ,,גןם , "Rג~תוק. :הז;:
- "י~יי~יב~ל~לסוס ifלרtדז ....
 ·'"י~יכיי.ונ.זיותoייי'י'י ,~יהגז fי~
רוwק /רנייtaנכ t ~ןנם ,ו:םרוי;נייןtקלרלPה
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. 
;סוילתצ;ב· " JI~ל ;.יל~ ,ךגלf;ול.ך; , ~
 : r קז;:'לודםודצו tMז !ןmrס r:.nרםגח«ה;ו
 ,~mלחרסנ;ותר.זסוי"~tזה Jfהדלדבםג
 ,ןל\Qםן f fיi> t;לfג'ה ,., 1\זווn.ודךבנ
 , םי.ןcr~רiכבבגךך;~עררהואזול::זtי9כל~ם

 ,קןrכ ~ '"";כסה '1דל ~· נr~יעוס
 ,סהווחלך ~'~ ,~רת·~כ ~
 •~רתרם~םrויזיריךק. , כ"ב;'-יי'י~הח
 ,~ליולתרןו~ם:ס"ם :לtורס\tחג ~

' 
 :הרז:כ '''ז'mזשח .-זהtז ·~פי.:רס 't1ו

 !ח::זזjגזזךtכ mM.לך- .,לוז ,ונדהזיג.גללה-

 ,ו~~ם , ם"RסJןנם.ז' iזל tr"ו:י
לוףםזוי·דזכ"םדרןםי"tזלםהזf ,,.~ם

 ,ורנ'1םד!יו:יד nRס~ף-זי .r ב.irליזדזהךvו.-
רוp cםו at ;רסרזt· ~ ftי~כיד Kf,Q.~יס

~כרת'•זנ'<"ליתםT'L ~ l fדMtוחל
 ,yנלז'לתר ' Oק"ס~ח .רו,:-רם f "סןת11
 ~'~ליtי-רדסםנ:ו~ם ~ l!'O:Pתוrק
ך?tנו' 't, Vזלד(ה ~· !mנ tfחר1ב ;ה~

דז;ההגז:רןקה ,קם tו) ,.,..~·יידל
 .~לע ,.,~ח ~ ,·nרעםך w:ל

 ,ם m ~י" rזלייזיתןל;יוביס f ~~רדקדל~ב
P1' ~וmf' p -:mס~יי םט~ , _ 
- •••תוףסtרןומ ,..דנדו

 ,ליזבנ.,זוגילםיזו
נVtרזליי;םהcוגיו1לו ,לבלךו PRWיוב.

Dומ• 8'גו'נ•_ 24~'ויףרpךב '1) .

tג 3



ורלזים ;:,קייר ·~גל Pfב 1ן;ב~~~יייי ,ה vר
 ,ד m~נלכלהtפ-~.י·ו1תוc~ייז~~ג~ריים

 ;1ססלם~לייןם.~כלןלוt- ,ייוe 3 ~'ל ס"~ U ~ר~ו~
 •"'י:?נלכ:;זז: ,~ל:פוז~כ'ה~ףז;זגז:ה atליזהר
 :~קרוייםל~זרנרתהי.נ ! "ז:r~יr;זכבוכ'ה

 ,:גםר'"םלי" V~י?י-וני::זו:זי;ה:כגז~םיירם,..ם
• 

 •ונטר"'"ם ם"וtת1' ,.,,וכיז-רןוחרןק~יים;יוtם
 ,::דצtייל:כלגיינה v.גירנ;ר-~םלוt םר'~~

 :~r;זלבגכת fכש tו'ג: ,,.~~נ:ל 1לr;זתיייכס
נחtת::ז~ךננהתר rf:ידו •- ו:ר~''לח~היזר~נ

 , םל";'ב;~סרסך~;לחהלד~;;ייס ,ררבייס
ן:כוqת.ירצוסית•חניתי f ~,ונ~לקותלרי~יי
 •- t ם~"מ"~r.ח-ר(יים f)Q~ויםדי".סם ",

vז:קדנל ~ו:J נ~ניובנ;ו:~י ,~"רנדחr, ~· "9 י
ו:דצר~ l\הל~~ yttן- !'זרזהסהןזr.ןtה~יד;י

'f" וךר"סב"םU'יכf י·;נלםד .ם"~"~ז::ל~"~Jל" 
 ' .rוo ,"ח.~גייניתי~ר ';זץזני , "''\נם • r ~ז.

לי'ב"לוtג;וה w~~דר ,~הןכיי וtו::~םfה
 :~לו ~::ז~זןנךעכ;- ! r~סםלדלזלדו•
.~ד"יירים, ~ t\ ~יtויי ,~רם" o·"יניי-~ז~יי

V'לוח·םך'הו$ ז~ר~;., Q לייםר~n כ'דק.םר.וכסז;; 
 , ~ i ז:: ו:;;ן tcת~ז•וחייםי..יירנח·\י:פ'~;כי:זז

 ,רוv tל ~~י-י tfה~צr:י:כדירת Qהי 9 ~נ- r;.;~לרת
 ,םיס i ~( םי·~~~"ר..תרסם.יירגיי-ת.frןליםיזל ~~~ננ;
 ·םי.•תvכ:.ךזונרת.ררו;ייםיזוב ם";ז;:~הר~"םיי~~וה

 , םי"("(~·"גי"•כזףוqרת~ם v; ";o ~ l!lנחרר'tי8'י~
ריפוים.ר.vנייצ·~םיייסלקיים, ,;:ז,קרןייים~ל~יחרתנןול

;,4 



ס;ניQזורח~ייtו" "fג :ל~ול~ז tח~
f ~· 1וקופ , ·~~ב.וללםרpויין:;כ.r~ז;סל::יי.. 

 ·ע" Jרוttיי:':י"וםרקלויחוג;כנם ~~י ה;.ן;
ןcךרנ , t;rזקלQררונחל"ף1תכרw.וז;כנם

 :;ב.tירךירמיכ.כר °'":דס~יל• ttזזf'ר
-ג•דזס ,'·גח~ייס .rמז'rכ , ~ב;:כ~ם I tr~ג

~תוייר:כהדr~וםח ! ··;י i 'לרר~.~ים
גז·::י~דזל~י'ם ~ !"סtףויל ,"~,פ.ו~ז:כ
 !ג.tהיכלחl-:תח:זכ , םב.tיי~~~י:ה lbןיי

 ,;;הןח~דבפף ~וfרה ,~ם 'וv"-~ייב
-~זיהל~ם'ןורי'י !י-סגיכו. ,".~~:יז
 , ~?להR fדף 1רררחונ ;' , lיי'~יtו~

f כזטרךו"ך\ז.דס ~דר :רס;, ·-pולרר
.tן!יr.ר~ל:פרן:י:זק,-ס , ·םeןיוםךוvרו 1יל,• 

 '~יזררוc~ב~שר;בי;נורןכקtוי lסג::י•דז
 ,ק.ז tככ~:רtנלהי~"ך , c;רצ , ה~~נ;ו:חייר
סיp"ם ,'~ייל"ם r-ז; atו:;כיג"ם 1~~ו·יהךנvזר
;~ i? כ:;נ~::י;-נל-קהור-~;רות~יגכ"סםP זכה", 

•vו?~רוהו , ם·~~ז::ל~ם 1לוטiרתזכר"ם~rר;: 
דכונwרל·נוליםי. ל-; P זרJ"· ,.רב·ו.ו;זr;כיד ,.רזקי

:ידcכ· 1ונר "'~ i~יי-ילו-ה w;-ייג :'לני c~נ~ייידוני
 , ה;~ QR'כ4נ-rכז~יגי:יייי:~ל ,..~~ם:רו;יד:דלולל!הן

 ...ל;ןנציר c.ל-יל•
םזה'וב ,~סרליז;ה

 ,רנייר~רחל pד~זריכ.גוחדסיו.ב;כזסו.ביייי
זו~נג"ם.דנלט ונ""י::- ,ןה• '9ככ"ס'יהד~זק'ןה •

 ם.cו"~וcיהwלך-ר ,cזךוק nרנ:ן.יץזרי4י?ם

 ,;,ך



tרזג~םינה:P ~וt ' ;. l לכ:ף"ימ'ק.סת
 ,ה> rנזג ~<roנויל:כדreכ~:;~דףכ~ם

 ...•יז ,,.הןtoן ""'
 :..צtזר-mיז 'ftךןג;ד.לדי

!זי•כ~י;לfיז·vובלה , םי'.,- IDן~זווn.הו;fבו?ף1.;יvדכ

 : meתנ;הMי- , ~-'i' כl'ז·וcגדלרן- mדn ,"נ:ורaו:ד"ם
 : ,uוכ uי:לoנןך•-!יrדסר-וtהw , ב.m.ו!זך'

 • י"~לf~וןק;~ל~ת ~.- !:;זןב ,יר'w"' 9נ:ב
 ,לי-יM" rנך;ב:נtז~ווtבז U":כ~ה .rחיו.יב

 !כן~ ,יזח.•זליזוf:, Q-לו,תט.י'"י

 • • •:זל;ב.ול ,רtwזרס;פס•נ" rי~ t ב,M tל:וr;זכוןד

 ,חרסזנ~ nm """;'::ז~דכזסiגםרם
 , Mfi ~•ךסרק~ןלוי~1נן ,~תם"י=י-
vם ~ב'נ~,· • o ה", , o ל•ר 1 ;נ-·סס"קהn •.. 
 ,'זם .rנtי~"ם ~"~rובךיה m'i'ינהל~
etולה;גהכהלwפ;עלו;נ~כ "1':רג :;נכה~ , 

 Q Hו~tך~תיtם e ~-יw ,+רeנ:וeךוק ""

ר 1סו ,:כיזזלחררת acסם ם~~ני:rס '"י'~
 ,::דן~ם תז:'fב1 .ק;ר~~ת~סנ"םלס

 ,-.זנ 1ם~רכייי.נ;סל "נ~ייי~דיםגירצי
 •••דוןז"ןכןר;ידל.לי• ~tוןל '"ף;ק.

~ "t ילרם'•tתרוfלן• !לcaלזtזזג•וf2;1 u בtס••• 
 ,~לtז·םוי' P"~הת , ~~כהלןלב

 , ת~ךוn ~ ';tזווי?ררת ac~זכג"נ:ולרית
 ,tילה7.יל~ת ~ןזין;.;יללםס ט9"
~ע;ו ,נך>ב.ל'תיריג9 •"סtיקדf t: .רו~~
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c1חו~, 'i1הלןי' ~ ניtל~ל~· 
זה.\יז ~יtי "'~ת1נ ..ח " : Uךמqt fי8

.,, W1 ו;זuקולוו~ .-ו~גrויניt'מ-רע?זV' כוt>· 
ן~~לנלדןס.-ז.דהr םיחו:-נ:,....,,

- r1n.זןי ,-P'זסו ·'ג 1ליווסהןייr.דם u 1ינ 

 '"*י ,לפז'םי ~,, !~ו.וכ: ·ליזרחיבfלס
Mff 8nז \ף-cלןוf•• • ! ד:רקב;. w דס
fוסהדל~: m זזtכןרי;.ר.~ו
.,,,, qוnלז.הר~ J PיM1סן J ~, 

,fו 'י~ «1 ~ךוסaa. נס:r· לד;: ,ו~ךכה; ·~ 
 ... ~ן-םי': ~

~נNהלזמ~:
 ~-•רץולןוt'תוריו.ל , f<זרנ;:לןלןהרמ 1

m רםwלייr :לrן'rf, -~ירr לnWrP *~· 
יזרדכ· ~ז.זןחחל 9'םלצוי ,,רסr;ז
 ~~ו ,~הלרז-וסיrוfוןר\\ל~
 ·llז•*לנ, fגנtיר;לו~ר,1.ףםל~רה,ר~מר
---סןרyור יCV.וf,ורש

~~ f לנ~ח:ס
-~ךסהה Q '~ ,~ ,ג;ןם ,;ולרמיי:זךט-וו;כי'

;~וכט,הוח :הז::-דב~ uן~תוtז
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