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J י=תאהייו·ח-·~צופ··האס , ...תה\האהi הסi l ם-ה· 5עוו'~יסr. ·1 .א 1'פ~סאשר ,ד i ' j" ד' " t: ., 1 oג• t • 

א.ר 5הת~ס iחחההי-. r i ~ i:יןכ ,וב;:·:רקואןנשד 1 : .ר,קם nתידל;הח i ~ 1·1i"ד י';~בן;ו;י~·: :~ cהטסה''~פז. <tתה
 ,תז 5בה"'הלי~ש i .ו: rהכס,סי :sת t:ב 15 ·זויהה );..אןדי~וא(זענ Lי'י ·.:ע:; nפו vnה::טים ;:~ vה·והאדיועב-ו
ו~ת:-זה 'Cרז.הונות~ר oתאדה 5ושא~דויתא( .זiנ' 1uררבהענםא~נtם,ע:יה rםונותק~הפ ·ז~ה ;:א .תא;כו~נ•א~«

ב w ?ונ-יידו nהוםדדא.ו n ·.נןאח-:ונם ·חו~ r1הש:·חרוח)ןןהפא-יקןע 5א·שו:רהצייהנfות·ר r .-.ות: .
שילדהה~א-קז 5וניאקי cכ'~:רד-יזאב'נייהדעחםאאזאיפ'א o jtא .:סם;ש:ז ,,ר .rrס·נ ,שר vי:~א,שרוה,·נאופוח

, r להה~יי·יםניוP ז-t הזו:הp שבוןt ;לאךנהפנסלסp וא·o זאחתו;ן'\' 1ראתים.~אש·הו,··כn ה"געההיזה 1 .הi 
ורשיהשכי!בתהחדשריוחל 11הרז1·~ :רתוקהק-.~רע-ברלה.ב.ט:זנ.. n ·תר.י.םת 5נ• זt;,.;ענומ\ת 5שק•נפיייכסות
 5א·ישו oעו iיב ::;~שהמרפ.~וור "םראז~.קר'א 5 ~חי י'' \iעת iח·יניאנזינ ~כא ""יו-:·tנויי·םם 1nבו;ן ~J ·וז,ב Pסהפ 1לר .
 • 5רא~·\~ה·.וווארץ·י~וא.~·:אמנ:ס.נםעברי c ;אוא ,םז~~יבתנו~ iד,י r ~ iפי~ j ~ r.·rבםד , i ().!עבת•םכ~ת.ך·:

 .ב 5שםזת;;'"א 1.1רההל~יבחוצוי!י~ייו\ 1ח•ורכהעניז .~ת·::·~סת tנע~אל.
n בזנם\ותי'' i · ר 5הנמן~תרא.נהעכוום 1שיאבי"רה;עהשא·~הn ו:-י;הזלווהיפשאההיא--זn , הש ·יסא:י 1שב-
לאיממ iiיהה .תק~פ;ר~ '~~ח r1lא;וטתנ'"•<'ידא?איתחהא~iדללזש~~וחם· ·עה'ך.מאירrכויזסזכינוריה 1רנום nא- 5 ·

יזtפ;:~·הזrני~תגמ iרחת' ti 'ה?ה t ··א c ·רוי- i ~·,~אהת;ח·סידקזiנ S\חוהיה jו·לאה eויךקו c ·ועבהוהחנ rוהסרנ~·
· r;_ ·והיג.ת' ·,הi ג.הורהיה ה~~הםא'' :t ן·~יא;-חןאמ,·יםלן:זב ·לi חiiY 1םה t 1ii'i'. " ;שנקו;ןןן~היr5 ב\"~הםנ~ 
אלי-ד, iiזי~-.שהור"ת·פםיליורא\אינדיו. ·ה" iצ\""הי iאכ ,~·פ:וה~בהזו.\והד:יר-הקזח vופחה ל~· \\.\ני ,.ח~חייונ• ' ' 1 ' ,) ~ .ז •.•
 , nם·וא Sההדויiיבהה;יתר-"ההיטז,ה lj ·כח 1ור i1i !:ש;:םאוראהשחר,;:וף~:·::י:ים,;ןהיההפהוהת;כי~ת\שאס.י~:\
ריפיכס'ש;;אAג.יי , rrAכנ t'J:סא;ורץ ·"ב(יללהכאבושוהו'א~הןזב ק-;ס,נתזה,וךו·ע~.ן~(ה Dיךתגפנ tי:- • • • 
.:נבנזםויאהבכ.ינה\נםק,'ד·צ i" :: ,;ן.: ,ת)~ללא~פירעךישח\שוא:הםןק~ r "כ .י·צב-יא 5א , iiפ:-רער·דיא 5-וםט~.
 י~ת--~ ,;יא~ר·:·נדו .rניי~יס,אי: :~·~וידע-צ .r בד.;·,דנם rנאלה~· tהמח~ ~אב ·שתבואה, ·חחהתזרותנת~ישת;
עו:ם 1דאלהםזאשמכןם n ;ש:סנ iהאכזינהנ\ iפ ..~:נרום~נ:ן.ר ':!·לפ;ו~סד~· rןאחדכ ם~.כ::הה ·שניאת 'ג' ..

 iהיוסה 5ש-גוההרהי n:<יוו ,ינ;כהא 5ו 5ארם,הצלליזי bעס,ווה\הו iC 1 ·n\טסןחוו ··סע~·הה<עליח t.תזח
ח·נ iובא ,תילאהי··~ךח\דבה\ם·םןשן•:· 5א ת:: iג 5כחענןותהספרות יזת..~·~·הוהא 7שהד~.מ1שהדהןסהזי. Dשנ,הם

i :'"·הזנ·רותוובסנונאיםלקשנ·הו\ת,הונא\ן ~טJ'\5 iה:ח ii'ארתני ,עת i · 5חזא\ם.ווסוע· 5בושךאי J ש;ה
נו '3 ·;עיiנהאוה jרולשבב , Pב~ t: .ובכלא .תיחוויבקרבא 5וסמח tח•~ה~א 5מיזמחמ•רתואהזינתס~ת oואי::ת

ו.שדנריקזווח'"ה P~נ ;ד:::·ו~גכוו Sהים 5לייהיגחאש;כיכיrד tt'' rיא 1ת tת 1בפשבסני~תה• t ~י•{אלו~פהישא
יענעי.צש.:רז~ייחאקדרלוקואבלאצאפ~םןrפ~iד 5שככ~·~מהיחהיתות.זנ ,)ז 1ויתתאנטו(תחיותחה!::נ'םחםלא,

'םים 5מ::יא. 5א ·, nזאתזחסהר•סו;ם 1לאהכרחוגלא ,וחרה··~שזן·~•הם 5ככ ,הזמ;וך 1צן; 1הזה .ר 1חי:אש~חידוה.זח:•םח nארר•ינ:ורו~גי.מאשם;ך~ג
ויהלא \; S'ש <eי~א,כבנוח:ז nא.ו 1זה:נ:וב;ןופר , n ··וייצו iח·תהנ,חוחהמןתיייז"\~זת \iהךוrכחיי•חר?תוהפקוו 1יורבאנן,ב~הק 5תחתול .ה·נאםננ
שמחוץ iוכא;פח\אמנה ~אשנא ~ךידנtיא : 7ה;-רןופנ~זהכבו(רהז:,כןך:tיאזפהה' nנןו; D 'היהוךלש וj \f ן;·~ןהחושה;ן•ה'(;בךהיציות ה.\,'נ'הךוו
 • cאר ,~ו iנ jאיכא~אע~ח, rה;חן:~הז 5;רכהכרה.תתיחאלא ,)!הנ'כהסtיו~ ,ןש~·אנלוכודעלת 1 ·נ.שתהיתוןת h 'י: tה"בס·;חוהזה:ך iהצנם yע;

 ·או;ברהידהגניאהצומי n ~חריסא.זנן,הiזאבררו 1ואו'חל~-י:ןבהוכח ,ת·ש~זזנשלנו.ח'ההחה;רע n-םבאזו.-~י·ם~י.לוהנר:ייה .rה ת,-,ה:ענר.פות oח
חנ;ייחרו \i '~ןכוגז 1איח'תא.ליק'נוכ•"חו~:תקאןךןה:ה:נוח.שתזהו:סנו• 1כע 1ן 5שת~'נ·התז~ש~ ~שם ,;א:בי~ '" rי: iל iחכ~• , nזזהנלJו"

-להקןוייי,צקולניאהיהא.~ jב ;.ג'" ) ·ישהדוזזהץ 1דב~· .r ~א tאתוב,שי;י~ה ,דשה 1ךחזם~וא;.ת•נה ח:: Pכ :ת:;·פן 1ר-:ה ;ז~;"";;·ן, iסבחןבאכהו~ווחנו'",
מזבחל~·:ע~ןןrןרדה· oלועתא :~ד :-צ~·ה- .rהנו ~\דיציח ~~ןהואתה n •(א·יהחי;נה iינ··:ייה.פהחמ\ .sי···נהו:;והרחע~ה-פ-.ועה nבוחי ,\ח'חל

נזה Dב ,ךב;•ה(ןא ,ותסןא:לההיןי iiההך;תכ;:"םהן·.ך-:ןקאן:לן~וב;ן~ז,י-תך·אנבןז " i'"ז.יחום·גגולייאחזם\אח~וגער.,ןא(
r-n ·>וJי". t. אוםילהכי ,-:.'שרעם-:-נל~:סהלאןםיt ההri חןהנאיי:נ 1ב:ו-יויגר~אז,,רשהS דלאייכפו .•·םי.אוהצד\אii וןגא., i כi \יושז 1א :רוn הי~n התוי-

-1בס~הודרשרוא('זם{ןשבוח-ראו cד·דתו 5שואואו•ן· ,א~ ך 5ההו ,יק{אוננםנצאזם .אהדד~ה-אובשו:וית~;א·י$הכתווהכבדצא··ע.םוו;ךקט~;·חנך 1
א 5ארוך\,בנו~וא.שהזה '" tברבם;היתםשנ~סםקןואוהדהדאהב-ק• 5וסדמסן y ;·שיפ ~,ג·.א.ין .תבו~;':'1ז ,ה~ןווהןןה 'ווזבזבע-ורזנה tה~ה
 jטדלחלוחזכתמזנן;וןה·הוח•רושאצל iDכיא(וק 5נז-בןנךכונשן.~ש t '\כtנקה~תךיסוה~אוכ l ''ג~שו 5~כ .חר Kאחל tן;שןתלוו\ו\ת \iנ~משןךתל

ןרח~ו 5וזר~ימי tהואןוב~חןןנזנה כi~'·ור.תרש~סתוהאד~;וןת·הךסא.שה,זשברחה:פוהקןן cסהויז 5נ iזג 1אוב.הקז vר 5א·.·~''אוץאבריו.
אוםי 5הודם•,ובו:רןל iאי .הר~נ-ם ·ט·נתיסא.הר Pי 5יאכ'יצוי\או::ואשו'בע ,שגו~ךוזג·,ן,ןן pממ-;ן :tם'מש~נוום ,ןן 1לח"'ג.זם:לה ~~כ
 iה·סואתקןבז ~אעבלאליJנבי.י~נזינסהחדסתותהאלוק~גיא r: .טחלה::כרחהלרההנ'פלארמם rליאינרי\'רוא fi ·הז vו-ב:ר::'א~אוה'ינ • iלוכרזפכה'ה

ה·סוו\עצם 5ה,א,שבו, '?או iירךוחאוב •ןטןא'אח,ווה'"סןלע ftונבiנ'י,סייו 7ו Jt 'עוי.יה iזצולה.סכרוה tt:•קיןהךן,;;;ות :יזtרא~יות" iובי 5שואדעם"שביןח~זג
 '"צ:\ו iוחה~ו iמ 'ב~יי 5יוואריינדiדאךוכתאדרנ.ניוגאטנ~תכשתיעטב:הו .rנר-~ע:י ·זם,דואל,יוווג 1האגםאבלחו·אתרח vע·\חיה~םנ·יבופצכאח .eכ··.

צרר\'גצםפח.ולט;וחורי·וזנלא . 1ן·קז 5אב\הראשלרלווגהקרמהחיע\ר- 2 ·א~\חסו ·תאיכ~גע 5רי- 1:ב 5וי~.ג·היחרא~'ש r .;ד:. eיסאתפה\הציטדח;יי:ח
(גונו~דאסו.~·א tt •דלביצראןהכטנית\כואלאהו\:חס~."ג:הש;יאה.-הואד ,ר:ס ,הלו~:.:·~אוו:י1ד;ה,ן ,jוךהייתהים,\ 2 ·ר;כלל-אןנוים,צחי ."'בים.\'
הו~וס:זרי c ~אזוו~וא;ו;ןז 1איפ.האחר-ב~ל.;;·צדו·מי;צב·א;ךזכ'ס, .tה-ן.זר~:יסוד·ת~·-.פלעב°ע'ד'יבחמו~ת, ;י~נהעםזני~תהtחנם.נעסרחה<~ה.

i ;,,. 'ס\הלi נגתב·דוי~ראוr ה 5.-וזןn פניצבוםהשנ' ,ה·;ר?; t רכן·n : ·~הה-ii"M , יינסם,'יטיכ;ג·יסונהויייםאאוהזשבת~הצוד'פשב,ואחאצ~ןנג:·~י
:5uהב ~ n עב-התרשאהקלרהככךםוו:יםם,ה~עצתו·i ~ ·~גסה;הא ..:ןד םt ןה'tאוווהי:i: ניאוותז-: ;מי{וקוא:רחיש.:עאז:ון:היו-

 \i\ ~ i\Uןה D!ן\,וג \1נזאח:ת~וא~דייווחוז:סהח;ןאאת Jהתז<·~נהשכזה,ם~ה;'שנtתזיושובהיזיער Sב '~ייי,,::לס "'.ת\(וריכרקזהפזב"\.:;נ;ושחשם
v ההי-התדצ .יוזםברעבוןת-אבדא;~· ~!בינi בקשברn ה·n ,נ:ננ!<שר:יש·שזכ-הדש~ n . האמ ,ק·~איבכi א-אודיוהו\הn ,זפn1 ןזט ,,~,·הu . 




