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 רַשָע יִרְּת רֶפְס
 טכבטץונ טוקשק)לע ידי לש ןויעק בל סע לבומ יחמס דור יבר .טוריפ סע
 (ושל תער ומע יגבל חלי שוקשק)לע ריר ךלמה ןטמב רמלעה ירעוג שס
 .תנט ץיק | רכזי ךלמל הל ןנטב 6 טוגעטס טוטרבור ץיבב סע = שדקק
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 .?יב)רשע סמשמ רכוש רעסק קו יררפסל יפשק (ב לקוי כלור ףמ א
 .תפוכנל קמרק עטה .קזוב) יכ ורמלו =. וענע :יגפב .רחוימ רחל לכ קיח ס5 עויעק יכפמ .סחמ רעס רב לט רי סורכק יכ לול ורמס

 קלחת ריש (יןוי יבל כמ < סיץיב) ןומכ עטו רע סולק וילע ושיבל שומ לקו קלחק רכר .עטוקכ יכו = < עטוקב 'ק רבר ,תלחת רמלע ודו < סיעש
 עלק וצל לכק לש גפמ רוקי יכלמ סע תוגקקל סעברי לכו למ יגפמ ולמדו . ןוכימו סומע,תיעשי עפוק ק ולו . קלעל ןתוב !בנענש סייכ) העבלְץ
 .ךעיכש ול קטע קמ רמפ סף -  רק קידע קול למס ל זס רמפ - דו סומע לע טק רמלל ל9הש ךלנ סעבלי ל 50קיב \ץכ קטזיל ליו לט
 ןמוכ סע למ דולש יפל .קכז קל יגפמ סקל קטסוקש קו = < ול קרמל
 תעטכו ךלמ שץ קחו סיעברפ יכ - כט קלשע עבר וקיוע (מוב ץל6 דקל
 יכ והיזע (מוכ ןתוכלמ יגטמ ול ולזומ ל עס - וקיוע ךלמ וכ סירשו עבש
 סיכלמ :טוליפבו = * נט סיכט) סיטמס ךלמ וחיועו = סנט קטע בק ספ
 סנולכו ל) = < לפה סיכלמה .תויע (טמב קטקוקש מ וטקתו קזכ יכלה
 סֶז יכ סעכלי ךלמ 5 סוקמ לכמ לקלכ וכלמ סעכריו וחיַוע יכ ורמל קכלבל
 ףיב) .+וקש עוריב .תוויוכנב וכו סטו ומשש לכ כ - וכמו < ןתיזע סע
 סמו ומש - ץיב) (ב ץלו .ץיבע לוהט עוריב | יב סט ץילו ומש < ץיב (כ
 ףיב) וחש .עודיב | וליע סש ץכו ומט -ליעק סעופמ ץיב) וחט עוליב .וליע
 סילורב ויסט וכו לורגל ץוק ויבפ יבל) וב רכזנט ימ ורתפ - סלשולימ

 לעל ךלקכ לוק יראביס ורמז) < רבל סקימפ רכט יממ
 : כולל ץיצ) קיק) רספלט .תלנק קלגח
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 ה עשוה

 כ 4לח-לַא חרפרע8 הא = גו
 לכ שאב בַעְבִרְי מב זדרדוהי .יבלמ היקוחי והָא םַת הע יִמִּב ירא

 ן" 9: * יי : לֶארְשי
 לשל החכוק ילכר זח ןתוכ) ילכר לו - עשוה לא תזה רשא ה רבר +

 = | + בוקכע וקכ ולה סיכלמה יעיב 'ק עב עדס וטעש קרוקיו |

 = ירא הנח ראו עשו הוי תֶלְִ
 ריב םיו ירלו םנָּ תשא לק ךל עשה
 ג ו ,םוחו ירחאמ ץראה הנ הנ
 255 סע לוטק קפוכ) (שע ץוקט לוכל טל וקזטמ < עישוהב 'ה רבר תלחת
 . יב כבר ק )כ .:רבר וגב סג ץלק :'ל לבר תעמב ךל קלק ועכ < ומשק

 הל רמול דטול -ר5ע שפ רבר .תלע דיסקט רעל = < לבר למ לז מ
 רבר קיקי ול .סיגונז תשא ךל חט ךל נל למלט קיח הז עטוקב קת לבד כשל
 .םינוגז תשאךל חַק ךל עשוה לא 'ה רמאיו :סתכ ('ז לברזו וקכ -ס9
 התלהו קחקכו ספוכו .קשמ קיש ול רמזוט קפוכעה קזילמכ ךיח (טעק זז לכ
 כמיפצ וקוו * 'ס ילתלמ ספוזק לכשל .לעמ קו)  סיקעט טלט ומ קרליו
 ירק שמעל ךל ויקי) סיגונז ירליו קיעו - ח ירחאמ ץראה הגזת הגז יכ

 יכסלמ גיז קולורק תלב סחמ סירלוגקו לש ןכ + ץיק ספ! טל יכ סמו
 יפעמ - סמולז תעפ ץיעס עטוק תקלש ל קפוב)ק ןץרמכ קיז לו לכ) .ל
 עשוה לא 'ח רטאי) ולמעט . ןעמשמכ ןמעתט ל ןיותוכל ירכרב זטענש
 רכב סל לע וטובל מפל רמו ול תיק יללש וץיטס .עעוקל הפקח ול רעמ
 ןיכש ויל ץל סיממל סקילע לנלג ן בקשו קזמי טקלב% מכ סק ךמוסב )ב סק

 למ | - תלסל קמופב סריבעה ץוק ךכט סלועמ לכ ומעל רמַפ ל רק למל
 לתו סינונז תשא ךל חל ול למול - חו (קול שעת חמ ץוק ךולכ שרקח
 תלטק נע ף קחלטל וכי לוק סֶז - ךינפ לעמ החלש ךל ול בעול יק

 ץורקק ול דקל תסע ,קבו ספכ גט קנממ ול ורלוגפ לקלל = לסרש
 ל שרי ומע יקרברש (ויכ יכל השממ רומלל ל קיזו ץל .עעוק ווק ךולכ

 קממ סֶמב 35 ש סלוע לש וטבק | וטל רמ% - לנממ רשע לודב סטפק
 ךמכו .טוו ךקשלע חת קמו .ץ)ה ךןלכ שורקק וס למ? * קשלנל לוכי יו

 טקעו .קחכי סקר? וקכ )ב סח נב ל7לש פבש רק סומו טל עב
 ,ןרוט .(עכ | - תקל קמוץב סליבעק .קלמס תקל| סעטק קטלשל רחל סהו
 הקלט לע ץוק ךויכ שולקק 5 למל * ומנע לע טימתל"שהבל למע ץיעסש

 שקכמ וז |

. 

 3י רברקב
 ב5 'ב לףומש

 בי לברקכ

 .ק תימלי



 5 ליס עסכ

 "5 סיכלמ

 (? '8 סיכלמ

 % 'ב סיכלמ

 עשוה ו
 תיקו למ תוכרככ זתפ רימי לפרש לע סימחר שקב ךמנע לע סימחל טקכמ
 'וק .ןוכנו .לשמ יקי לע שעח סנדק שוויו < סיק לותכ לש נב רפסמ
 | 6 , : וטוליפ

 ולרְלַתו רחתַו םילבדתכ רַמְתֶא חוו לג
 הב לערי ומש ארק ולא הָוהְי מאיו + כ
 .ת-ריבילע לארי מ תֶא יתְרְקפו טָעִמ רע
 היו + לֶאְרְְי תי תְִכּיִתַבָשְַו אה
 לֶאְרְשי ת-רָשְקְתֶא יִתְרַבַשְו גהה םבבויב
 0 -- : לאָערוי קַמְעְב
 רלתורהתו + (מוק ןקולכ קעוד* וז סט -סילבד תב -רמונ תא חקיו ךלינ

 ז ץוקע .לכזק וקכ ןקוכלקב קזח קיח טץוי כ סעכיי יכ ןב לז < ןב ןל <
 סי דע קמח ץובלמ ללכש לובג ביטק| קש ו סיעבכפ רקמ קכלעקמ
 לתימכ ל סו (וקל קבתש (וכוקי סקר (!קילע יב לוס .ת"| < קכלעק

 לעולכ + ץלימג (נעכ רמוג ליט - (ישיב רבוע ורבעו ופיסודו ןולתי (עיק *
 : סלק .תלכר (מ םילבר 'עו = וע סלקיו סקעצע סקילע רועי

 ומכ שוי (ב סעב>י וקו - לאערזי ומש אַרֶק וילא ה רמאיו
 יןיכ רלע ל יכ - טעמ רוע יכ לשל ךכיטל - ןקוכלמב קוק קיתט ן:עליטש

 ע לערי יתר רקפ ןנכ הירכ[ יעיב לכל . וקוכלקב תיפכק ץ)ק יכ סעבכי
 קמלו .ץוקי תוכלמ קקסעו גל! סישרק קעש ץלז ,ךלמ מש ץוקי תיב

 יעלו < כס קיכמ לוערויב ךעש רט סימדת לע | - לאערוי ימר רמץ
 לס ילו ה תרוקב ,תכלל רמע ל ץווחש ןןיכ 'ה יעב לשחק רברח קזכ תעעש
 וכ ןנילל (כו .  יח סרל ךפטש סימדק ול וכע) טבע (0 סעב?י תוץטס לכמ
 תכ לשמו לעו לש ומכ עטָקיחש יעז) סעבכי (כ בד) ימר לע ישעב שע

 לח% לסלש .קוכלמ קרמע וטעמ יכ-לארשי תיב תוכלממ יתבשהו > קול
 לק לסת סקק סימיב למזְע קי ימיב) ."סלכ ולג חל% (5 עשו ימיב יכ < ןכ
 יל ץילרבמ (וקמוש ילק קיל 'ה כמנ (כ קוסעהק ,תי) וגו ל?לשכ תמקל

 לע (ו:ילטקר ללערויב ץוקי רשלד ץתועט יפלפ סר לעספ) ריעזכ לקכמ רוע
 יכו סר היניבטתס (כב לזתיבבד ץילגע לב יעטימל (ו:יפ בק :ץולעבל !קלפר
 אוהה סויב התו |: - ץקוכלמ .לטכלו ץוקי יב לע
 לארשו תשק תא רוכטל לץעלזי ימד לע דוקעפש ץוקק סויכ - 'תרבשו
 למעב : ותבשהו רמלצ קמ לעתפסוכ יתרבשו ו% - סעקעו סקות למולכ

 -לזערויו ןוכמוע סירפל ,תטלממ שלר 'כ לערי קמעב לקט סקטק .לאערזי
 + ויל סיפכק סיכלעה (כ) + ל?עדזיכו ןורמועב קיס ב75 .קוכלמ תיב יכ

 תו

. 



 / עשוה

 : פער רשעב פלש בכק ירכע פוחת עי רבתוץו יקת ?נריעב 1קיו לג

 אל הָמָש ארק ול רָמאיַו תַּבכ דֶלַתְו רוע רה

םֶהְרַא דש ףיסוא אל יִב הָמָחְ
 ת-ריִב תֶא 

 הפ תו ו סקל אא אשיט לא
| 

 | םירַפבּ
 יפט ועכ שלוי (כ סעבליל לשמ ץוקש (כ קרליש לח :תב דלתו רוע רהתו
 סיעכק ויק ןירתְ ךלמש טכי (כ סולעלו ןנב ןילכול לטשמ ץיק) < מ חרלי

 ְת ְ ן 6 ץל סולטו בלו סיערק ושש לח ךלמ ץל הילכ] יכ = קכלעכ

 רע טיסו יל-לארשי תיב תא סתרא רוע.ףיסוא אל יב + בלזעו עי כי
 אוטא אןשנ יכ:ןטרלמט ןוָעְרְל) העיעו .ולְבְרִתט ןרבדק וכלל ןכ/.ססלש

 עולי קיקי וז = + סנלל וכילסיו סקופ ולגיט סקילע סימיולק תל יש - סהל 4
 ל סתופ ןוטפ לכ - לגב קח ומכ בל בלק (כו + סקופ ומכ סהל
 סקיכע סחלע יתייקט סהל ץילוקו ץשוי יתייק קתע ךע יכ 0 שו + סקיבינל
 .תוכלמ סימע ילקש - םחרא הדוה' תיב תאו 0% /ןע הלו זכו

 רימ סעיטוקו = .תיבק כרחע רע נקיקוחל שש שמ לרע .תולג רח רוקי
 לנחמכ לכה 'ק ךלמ יכ טיטרפכ] וסב עחלמכו טקבו כלפב ץל בירזעס
 : סוככע וקכ רועז

 תרגל) פהיחְלַא הנחוק םכיתעשוה) שכזה
 = םיִּוסְּב הָפתְלבּו רמבו תשְְב םעישוא

 - רָמאיו : ןֶּב דֶלַתַו רהתו הָמְחָר אל -תֶא למנת
 יבא יִפַע אל בתא יִב פע אָל ומש ארק
 : םכל חיהא-אר
 8 ירד קל ועל 1

 ימי וכלל של לוטנת) למ? < ןב דלתו ךהתו הטחור אל תא לומגתו
 וימיב יכ ספט רטע ךלמש ירג (כ סחנמ ימיב סג סולעו ךירכ] ימיב הטלוקק
 (כ קט. רעעמ רע .סינט ךלמש ןגב קיחקע ימיב סג = לוט ךלמ לופ כ
 בלק קרוקי .,תוכלמ לע לכגקקו עט סילשע ילעו .לכולמב .סופעקו !קילמל

 ךלע (טל ש סלשולי לש לכ סג  רת.סויב שק סל סילעעו הע לרוקיב .ו

 אל וטש ארק רמז ולוד לעו .[ב דלתו רחתו לשקק קזב למ וילעו .סלש ,
 .* לב (ב סעבלי תוסעח (ל לס ל ל יעב ערק עעיו רמז וילע וכ. ימע

 סיטבטה .תרשע ופגע לח לוטגתו למ שליט 5 לע (כ סהלבמ 'כ סכחהו
 וריכוק -

 יש ל

4 
 זט 3 סיסלל



 ' "קיס עס

 35 קימר*

 לס קיעש ₪
 'ע לק
 זי קומש

 "עשוה ה
 רי וע : ץוק רפוכמ - רמאיו : (ק)וי סגלק כו -ימע אל יסמע ?לק ןק לע סנל(ל וכש 90ו ורע סו סקולגב טיטבטה .סכ ורילוה

 רָמְָירֶשֶא םקמְּב הָיָחְוְרְִּס אלו דאל רָשַא פה לחְּב לֶאְרְייְּב רפסמ הָיָה
 : יחל כ ָהָל רֶמָאְי תא מעל םֶהָ
 -ִמְָ יחי לאַרְוהינְבּו רו וע
 . כ לג ירא ןפ ילו דַחֶא שאר ה
 םכביִתחֶאְלְו יפע םכיִחֶאְ א + לא
 | דד < ללה : המהר
 ןקז ץכי רוע ?מע אל "פורק חפעש יש לע ףל - לארשי ינב רפסמ היחו
 לכ רעי ל .רפסי אלו רמי אל.רשא םיה לוחכ לץולש יגכ לעקמ סיקיש
 לעו = לוסק לע לפוג קרירמ שלו רסס (יל) עס יו (כו- ופסי ץלש |כש
 ליטמקשכ .ץיכ)ק :!קימרי ססלח ךכיפל  רטסמ (ןעל ל לופי ל סיבכוסק
 ןי לפרש לכ לע ורמזו יבנה דו) לזורשמ תוחפשמ תש לע לטמה דו ממ עו יע לע זו -סיק לוק רמי ?לו סימשק בע רפסי ול רט מו סקמטב
 : יוכל (טע סל יכ סחכ ץשסק (י/ וגלעק ךלד ווק קזכו וכ יכ קוב קומת
 מוב סקל למוע רשפ תחק -םתא ימע אל סהל רטאי רשא םוקמב היה
 :וח לא ינב ץוקק (מזכ סהל ךטאיסיעקק סקישמ יעל סתא ימע אל קזק
 קוק (מזכ יכ 'ח לא ינב סעטו ..סמחליו סתוכט ביש ?וקו ל קז וכוש יכ
 סהש סקכש סייקק .וליעפ) = .סייק סניפש סילק סיחלל סמכ (ןתנע-ןישע
 כוס ילכמ יח ררבקי לוק 535 סקול קיחמה תלעעכ למ טיח ספ תולומק
 ץיממע יניבל וילבר ?רתפב ?סיו ועמשמכ סוקמב סנלי (ןויו * קליעע
 (!קל רקסקיו (ובכתיו (ןכוקי (!קל ימע ץל (ןקל רמתו עירו לע ורבע רכ
 : וורחו לארשי ינבו הדי ינב ועבקנו : מיס קפלר קיעע
 (ןיבו קרוקי דלל ולע *ל נט קיבב יכ ישקק ימיכ תוילג ץוטקכ קיקי קמ
 שאר סהל ומשו | > וירחי לפלש | )כו קרוקי )כ ויה 2 לבכב ולגש
 זיפ .תולנט לע (פעה קו סיטקפמהו = + טנק ולעי סתולג ץלזמ - ץראה ט ולעו : רול תיבהמ רח ץשל (וחכ (וטעיו ל 4 . קישקק ךלמ וקו -רחא
 ץמ ולַעְו סנו קולנכ וכליש ימל דחא שאר םחל ומשו .('ע קמ יכ וש
 .תונלוה לכ קק!בג לפקש ץר יכ ויו ו? ורליו רמול ול יק יכ ראה
 ולעש רסס וב ושריע ראה [מ ולעו -רלי )ממ ץלשעימו קלע קיל ץכק)
 0 סליו-לועה) תפטקה תועמ רריו .לטזו תנעק קתפ \ק (ינכ ץללק ןש

 עקבו



/ 

 ט עשוה

 . סלטוליכ ןיקיע רע שץכל סחל קיקי ץל חיטה יכ .סקל סימודק) .ע%ש)
 ללודג יכ | : .תולגקמ סתוז קלעיש ץויכק .וקיל< רחא שאר סיטלעמ שו
 (מז רק דמג = נק לורב לע קמעב סקטס לבש קע סוי -לאערזי םונ
 סיעולו ויק לנרב) ולס (מז יפ 5ז8ְלו < בכ [מז ךלתש תולגב ס)וע סת טקולמ

 .1ו + סיוגכ סעלו לפקש לאערזו לולש סש ץכק רקימל  סגכק' חעעו סיוגכ
 (וזג קידעס ככ יפ .ימע סכיחאל ורמא : ןוקתטעכ סוי כל יל
 ימע אל סילק ויקש סיטבטק רשע סכיתז (מעב) רוקי טבל רענל 1
 סכיתוחאלו ימע סחל למ תולגק תכיפ (ץוב 'ק עב עדה "שע ויקש עזב
 .תלמו - סכיתוחאו סכיחא למ לכו (כב קיק לטמקש של < הסחור
 .תפ ומכ סכיתויקץ סייובר נשב למול ול קיח יכ רבל רקפ יובלכ סביתוחא

 * ויס פע יתְת |

 ובאו ישא אל איָההיִב וביר ֶכְמָאְב וביר
 ןיִִ היפני הינו רַתו השיא אל
 ככ היִתְנעהְו פר הָנָיִשְפַאְדִּפ + ָהיִרש
 ₪ רצ ץֶראְּכ התשו רבב ַהיִתְמשו הלוח
 כ םֶחְרַא אל כ תֶאְו + :אָמעּכ היתה
 ח-רָשיִבּה סָּפָא הָתְנְיִּב + הָּמַה םינינ
 ונָתְנ יבחאמ ירחא הָבְלִא הרְמִא יִּכ םכַתְּה
 כל + לוקו יש יּתְשַּפּו יִרַצ ימימו יִמָח
 הדג תֶא יּתְרדְְו םיריסּכ ָךּכְרד תֶא ךשרננה
 ָהיפָהְאְמ תֶא הפו + אָצְמִת אל ָהיתכיִתְנּ
 הָרְמָאְו אָעְמִת אָלְו םַתָשְִבּו םָתַא גיִשַתאְלְו
 יל בשיִּכ ןושארק ישיִאלֶא הָבושָאְו הכלא
 | : התְעִמ וא

 . | או"ח" %

 .תסכ ליטעסע יעלו < ליחקב ד קפכוקס ירברל בש ךעע - סכמאב וביר
 סמונו ירל* רגיכ לק .סמוג] ירליל רור) לורס סירלוקו סמונ] קעלל ללכש

 ביר 2 ו 6 : 2 י

 יב עטוי



 ל לץקזתי

 '5 בויל

 = ל?קותי

 75 סילכמ
 'ע זמרי

 'ב קכיפ
 ת סומע

 מ ןימרו

 3 כיל
 ף בפ

 עשוה ,

 (עזו * סינכל סיטרמזו) ללכ ךלל לע סל תלשש השכלק) * סכמאב וביר

 לעוש (ןיכ - תשא אל איה וכ =: קכוט ךלרל סביטקל !ףעלכ שח וביריט
 יכ תוגוזק יכלר דילע בתכ דעוול חלישקהש ןויכ-הינפמ היגונז רסתו * יתחק
 [יבט היפופאגו : ווק טיעב קעי קללתט יגועב) יןימכ מפ עטסכ דעוזקךקר
 זו טג יכ = (קידע וכעומ קמש רזי לכוע סירטק תכיעע ?ית- - חירש
 'ק יזיב) סיפיכסע סעק ויקש = סיזיבגל .לשמ ץוק סמפקו < ,תוגווק .יכלרמ
 קרוקלו בקכבט ןלותל .לטמ וה סירטקו = סמונןק סח קלפ) לקשה ייבנב
 קלְפ) .סיובק יקוחכ סו סיטילסמ ויק) = כלקותי רטסב יעש ומכ קפ לעבש
 / + תמולע שחע < המורע הנטישפא ןפ :| סיטוט)ת סקס
 :תזעי סולע .מץע ומכ קרלוגט סויכ קולע דערימעפ . תרלוה סויכ היתגצהו
 = רמזוע ומכ לטמ ךכר לע ?וקו < .תוגוש קולמב  לופכ (טעהו = < ימי (טכמ
 לכו המקל ךשבלפו למז) .קילעו סולע ,קסו רמו רוד .קרלוק סויב לוקי
 : סט ונשויפט ןמכ סירבע סידכמב ויקצכ זק קרילק לטמו .יוחש ומכ (יגעק
 סוטו קיח סוש וכ כמי לט רועו - לכל רקע ץוקש - רברטכ תתטשו
 יתלתסקו למוט ומכ לכ ירקטומ ויקי) סחמ יכוע לכ ליס (כ - סרְלְה ךלט
 : רכדמכ דע רמז ומכ ץלפק (ברוק לע לוע סב -לוכץכ קיתו סקמ עפ
 יכ .אמצב היתסהו ןכו < .תונוש תולמב וצכ (לעק * היע ץראכ היתשו
 דרוק לוטכל טמ אמצב ליקיע רטע?) .סימ וכ ₪ כעל (וסתכ ץוח לברמק
 ץעכהו- קמ :ווח וזקמ ץל קיליב) סג לוק (יפ יוגכ קילטו מלט ומכ קינבכקו
 לו טחלל בעל ל למִע ומכ .קלונעק) ,תטמקו חלוקה לוטכל לשמ ץוה
 ומכ - סחרא אל היגב תאו : ה ילבר עומטל סף יכיטיקל עג
 לכב סירוליק וז = סיב סיטרעק וקלטו ספ ץלקת ללכב קטכק יכ ונטלימש
 סטא התנז יכ = : ץע רכועק ןוטקלק לודק בעמ וגקטש לנר) רוד
 : ןוקיפלמ ןקיקב לש יליכ) רתכ (וקקטמכ עת ילפ 5 - םתרוה השיבוח
 סתו סיכמקו קמע ,תירב לשל ?קע סישמ) לשעת - יבחאט ירחא
 סוכטב ויקש ויל סקל סעכוט ויק לע7 לקועכ תעב סיכלוק ויקו סהקיביול

 סקמרז  סירכוע ויק סלועב יכ סכרפ .סיקיטסמ טק וכפכ .סקמע שיירכב
 יתשפו ירמצ ימיטו ימחל ינתונ וקו < סולטב ץרפ ל ץלפמ  סיכלוקו
 תיכתיקמ) קישעקש ס קל קל ש לל השטיבוה לעזע קמ) :לקשו ינטש
 יבהאמ ירחא יע לוס! - סקר עב קל וליעי ל יכ + סקב קקעכע
 ס)וזמ ספתוט ויק סח יכ קיל סנוכ) סהכ ירכוע ויהש סיבכוכק) ןוליקו שמעה
 סיכט) ל ךסהו סימטק קכ מל לעקל וכלדק זז (מו ולמט ומכ .סקועסו
 כל : סיקטמ שו ויק .ומסיטו + וימק בעלב) בלקכו לכ וירסס
 ץלו ברקו .גטמ ריעקמ .תזטל ולכוי פט - םיריסב ךכרר תא ךש יננה
 לקו + .תולזמק | 1 יב עורק טוריעל ו לעמו לושל סק) קיכקץמ הוליעוי

 .תיוגב 'לורג 1לזיכ קב רובעל לכו ץולש טוסו קרח תכוסמ קב שי !ל?כ הכלר
 קוק ךלרח לע) < < סקכ כלוק עיחט קיעוכונמ לנמק ילו רוכעל לכוק ץלש
 שק יזעמ ורעב ןוכש על ומכ .ךוט : הנע יתובית) ,תימב יכלר ררג למד
 + תלט ךש ונממ קלועעה לעְָנ סיסעמ ,קורעקו סימרכק ר"ג (יטעצ יעלו

 סיכעו

\ 



 אי עשוה

 ףלו .סק סינה ינימ סלכ סיעננ ןכו סיריס ןכו < סינוק ומכ טקט עורי סיכשו
 סוללת סירעמלו רושפל ס-הבדרו : סיכטמ ספ יכ הלועפק קב

 לקו לקטח יתיב) רתס ףורלק | קולןמל סו - קל ונקי לו סתלועו סמולש

 רמאו : קל וכיעוי תלו סקל ליטקתו תולועב 5 לויטל תולומב סיקסעקמק

 ןמו תולנק קלבסט רע רמת לוו - [ושארה ישיא לא הבושאו הכלא
 ,בשו סימיק תירחמב קלץק סילברק לכ ךוזממו ךל לגב רוכב בותכש ומכ בל

 5 זלמ קתיה יל ץלקכ לרועב ו למל ול יכ - ךיקלץ 9 דע
4 \ 

 ןגרַה ל יִתַתַנ יבא .יִּכ רָעְרַש ד-מל איה
 ושע בו הל יתירה ףָקבְו רַהָצִיִהְו שוריתהו

 ישריִתו ותָעַּב נג יחלו בוש ןֶבל :לַעְבַל
 "גרא תיִסְבְל יִתְשּפּו יִרֶמַע יִתְלַצהְו ודע
 | הָחְַ
 תיקט כ)עק לכו .רקשה יייכ)) זישמר קתול סיעתמ ויק יכ * תערו אל איה]
 חלש להעיכ) טוריקבו (גדב יתסרב תלוש יתייסט יתזמ ץלל קל קיק ץל קל

 וצו שביו .ןולוש ([משו :בקו) סכ בור סקכ קיקע דע סקילי ישעמב קכרב

 - בושא זכל : והפיי בקו) ףסכב רמפש ומכ <לעבל בקוק) ףסקה
 יששוריתו ותעב יננר יתחקלו .בושא טועה קל קיק ירי יכ .ערתע ירכ

 תלוש יתייקש קכלבק ךפק למכה עכו רטסק ןיעב ולץלץמ סקב לשלש ורעומב

 לולכ ל לכתטמ רכתטמק לכו הרקמ כט[ סקירי הטעמ לכב כ! + סהב

 למנה יכ-חתורע תא תוסכל :טובלל רגב) לוכמל סחל סהל קיקי ולו כו |
 = (קנוי סגלק (כו = - דכממ סתו למל חעולע קמ תוסכל חל יתתנט סיתטעקו
 : הלילטקו קרסה (נע -וייבזמ סיחלמ לט לטפ |פעכ יתלצהו עו

 שיאו היִבַהֶאַמ יניעל הָחְלְבִתֶא הלנא הת
 הגה ּהָטושְמיָב ִּתַּבְשַהְו : ירי =דרָנליעאל
 הנ יִתמשהו : הר רבו תּבַשְו הש

 'נ סילבר

 ל ןימרי

 כ תיטורב

 - רע יל הפה הָנתֶא רַמִא רש התת
 תֶיַח םֶתְְבַאְו רעל םיִתמשו יבא יל
 רע םיִָעְּבַה ימי"תַא ָהיִלַע יתרקפו + הרשה

 ריטקת וז ְּ % ןצי=



 זמ לקוי
 = '\ סיכלמ
 5 % לץנעש

 1 .תיטזלב
 ז* תיעזלב
 יכ 'ב לסומע

 בכ סירבו

 וכ ץלסיו

 קס ילשמ

 'ג קיעש

 6 עשוה = בי

 יח לתו המח מנ דעתו הר ריטקת
 : ההיא הָחְבש תאו הְבְהֶאִ
 .קיקסושכ .סילוממ ויקי סיעלה קישמו קלעיכ .* חתולבנ תא הלגא חתעו
 לוק 'יפלו . קולשי ץלצ סידטמו רוש יעל . היבהאט יניעל : זמממ יט

 כמ שס - ירימ הנליצי אל שואו = : סיככוכקו .קליק) טמעק יגיע
 קצק ₪ יכ :יתבשהו := תוכף תוכז המת ףף שכדכ) - קיכקץמ
 ומי ויק טסומ (כלק סהב קיתש תוקבטק) סיערקק יטור) .קבש קו עדס ₪
 סתב סקל קיקי ץל קתמש) קחו[ ימי ןיקע סידעוקק) סינתק טו . קחמש
 . .יצעועקו הגה לממש לתץ הרעומ למ -הדעומ לכו : קורח כולמ קסמש
 .ץלל דעוע ןגיט בק שש יעל סידעומבו סיגחכ) ליקוי למ (כו . סיבת סק
 גסה זו ץיקק עב מלט טעו וכ גס ץלהיו הקשו לכייו סרי משיש קתמש
 *סכופ ןכו יב תיבק תכוכח ימי ןעבט לר נק  -סיעי תעבטו סיעי תעבט ובו
 בעומכ . סידעומלו .תוקו+ל וקכ גס ןייחט ב רעומ שו = - סינבוקו סיתוטו
 בלו = >ורעי רטק רעומק (מ ומכ וריכקל סר (קיט מו לכ (כו :ץלפ כועפ
 סילופקק סוי) קכטק שלל הדעומ לכו סיפנק לט הגח יש ל' (וףג קידעק
 הנתא הרמא רשא התנאתו חנפנ יתומשהו : רוע .פימש)
 בוטק לכו ריקו טוליקק) נדחק היבק?מ רימ יכ קלמלש לובעכ - יל המה
 : סלע ופ תק ץוקק בוטק קל קיח סל עדקו קממעל דתו סישס יגל
 : לנוז (נת5 ומכ  חנתא ץוקק כועה לק שוזל קלישמקע יעל - הנתא
 שנק לכו - לקי הנתא תו = תעסוג םלפקו הנק סשרצו יזע ועכ סמעו
 לכ] רבכ) = ובקק רח סרלק .לכפמ בטימ .סימקק) סיבעעהק יכ דעתה

 סתלכאו ךקיפל .קרעק קוי וכ !ץוכיט-רעיל םיתמשו :ותעכ עגד יקחק
 : 0 סיכיולק לישלק ול < ץקפק .ןכלות פעמהו) - הרשה תיח
 סילעכה קרבעט .(ץוח סילע רזקפ* .קולגכ דנע יעטט לע < הילע יתרקפו
 לע סו . סילק סיהלמל ורבעו יקרובע וחי)קש שועל .תולגב דוד ךירילו
 סשע טפשמ יוס (כ ,תולגכ ץע ורבעי יל סתש יעל עועח לז קיקי סקלכ עב
 טקטי ךכיפל .תולגכ ויקוממכו לפס תרובעב סיקלש ויקי ל סהי)כ )בש יפל
 וע כפו טועקל ורוקקו  קרופב רמו = - סע סע [ע סירכועה סתובל (וע
 קליטמקש יעל . תתילהו המזנ דעתו : יכ ולעמ כשפ סלעמב סובל
 הע קלע ירק סיז) סיטיטלתמ .קטטקתמש דנווק יפעמ הקילע רממ לנוזל
 'וקו ץדקילגלמ ,תעילחכו יפו . סעכ ילחו (מ - חתילחו > קיכקפמ נע
 0 תשלחו ץיעדקנ סיטתלקו עשק יתכו יל (כו  סיידעק וסכמ רח

 רפרמה ְריִתְבְִהְו היֶתְפְמ יבכא הגה ןּבל
 םָטַ ִָמְרְ תֶא הל יתנו : בלע יתרו
 יב הֶָש הת קת תפל ריִכע מעת

 הורועג

. 



 ו < עשוח"
 = | יז םירצַמרֶאמ התולע םלבו הירועג
 לכלב (ק% (טעהו ..לעפק רל סוקמב ב - - תותפמ .יבנא חנה ןכל
 וליבעמ וליכח תל התעמת יכ יוקמ (עכ מ = . .קולבב קרועמ קכושקב בוטל
 ,תולנב וב ויחע שיערמ לזלש ליבעמ ןבקק ןל לסל תערל וכ קיסט ןקערמ

 מל הז לעו = בוטק תתקלו ערה בוועל סבלב קיו עלק רעיו קוולעס לח סןרלל
 וקז - רבדמה .היתכלוהו :לָשב בל סקל יו סרטכמ (בֶץֶה בל יעוקיסקו |

 סעע סש 4 יקטפש) סיעעק רכרמ 9 סכתפ יקלבקו (יכ)ק לףקוחי רמלש |
 \ 7 < תלבסש תולגק רעמש םתו5 טעץ -תבל לע יתרבדו = : ספט לש

 קל התיקש מכ זטרפ לכ קל (ת5 לכרמתמ - םשמ הימרכ תא הל יתתנו

 טןרעי סימעה קביומכש יפל כרב קל טיטסל לברקב סט חתול יעיפ למולכ
 (ימוחעק סיכולכ ויסי רקיטל סילוק ורקעי) סיעטועתו סירלוקק קלכיו סקול

 לע יתרברו למל קיל .לליחתבכ שדץתל-קי 56 ןקיט סכל לע ברו
 קול קיקי לכס תולבב קלבסש רנה מ ויקי (יעוזעעק יכ ונעכיטט ישעץו -הבל
 רע .הנפג יתומשחו .תונעלופב רכוש יפל תימרכ .רסוט קמו = לולו
 טפוכ ,תליחקכע יעל : הוקת חתפל רוכע ץטע תאו : היטרכ למטכ
 ומקמי לש .סחיטכק \ |כע לב ץ)קו וה (ועק סחל קלרק עפוקי יעיב ץלפ
 לברקב יכ סירוקטו טיפלממ יחי פופ יל [!ע סוש סלי ץלש ץלפל סשכקב

 למ יזענל ץוק !מט יפ \פ לוע ץלקי ל רוכע למע ותוקו = ופדני "מעקה

 ומכ קמע רמז לו 'חתפ למל למו < חוקת חת וקו תכשל סע ול ץלקי
 יקי הליחקב ושעט ומכ ץלפל ושסי שמ יכ תפל סחל קיקש יטל = קיקש

 5 לקוי
 5 לץקותי

 ו עטוי
1 

 = טקלבל יבל סכתקו -  'ונקת חתפ ול ו ?לקי רכיפל .כוע תילו תוסת סקל
 :קוקת חקפל בוש סע קיתרכעש על קמע רוכע למע טריפ ה לוע ןכ

 ףוקמש תלחותו דוק חתעל (ק% סירוכע סש ויש .קולגק קמוע 9 21 ישדו
 / למק קשע שייט (?ג הירעס וטיבל) -יל טוטל כל (קל (ק% תויטח סקול
 על לישו הוקת חתפ ול !לקיו (מזק ווב (כע וב ברכט סמעב תוילש
 ומוב =: סילמ .סקל (עתו \מ < חמש התנעו למלט וקוו = ,קולמ)ק לע תי
 <. הלובר רצו 'זכט ץרסיס ימיב לץלשיל .לי ל? קשעש שק ועכ -חורוענ
 התולע סויכו = : .תפזק קליעס ילכו .ק 'תכ רור ככרי) למל זע רוימ (כו

 -% 5 : סוס סי לע קשמ ליע < סירעט ץראמ

 ישיא .יִאְרְקִת הָוהי- אנ אּוהַה-םויַב חֶיָהְ

 -תרָא יִתַָחְ + יל רש יִליִאְרְקִתאְְו
 : םֶמְָּפ רש יחולו היפ םיִלָעְַה תש

 וט תומש
 'ק סיטפוש

 בל 'כ לץומע

 - הע תיחימע אה סו תי פק ית
 כר תֶשָקְו הָמְדָאָה שמרו םיְִשַה ועימו

 הטחלסו 8



 '% + לזומש

 | עשוה די

 םכיִתְבַּכשהְו ץֶרָפַה מ שא רַמַחְלְּ
 יל ךיתשראו םלעל יל ךיִּתְשרֶאְו + תַטְבַל
 ךיתשראו + םיִמָחְרְּו דְסֶחְבּו טָפְשִמְבּו קר
 ן ₪ : הוה תֶא תַעדיו המ יל
 ./'לעב יכ ישל יל יסלקת ₪ .ישא יארקת 'ה סאג אוהה סויב היהו

 לעכו -שיפ תשפל קלטע) לרש תסנכו -קשיז ךעקלמ ומכ -שיפ ץכקי תשסה
 -.ללעב דוע יל וארסת אלו מ ךקיעל לעכ ול ירוק ויה יכ סקושמ סט לוק
 ,תיבב קלככ ץלו קימת תיבב לככ יט לורו = - קיפמ ילעבק סע ריסקל ירכ
 5ץרש םכל תי רחיי תי לק יכ!תוריסהו סעע -!תוריסהו = + קיכס
 . וקו סיעיסמ רחטל ב ורמזש .ךלר לע קזכ סרעיו ורבל ומש קפ קליל
 .רחץכ סכנל לש .תכ)ל רכרל ףלקמה ךקר ןכ יכ יארקת לזו היס רמ%
 יפ ל קירעס ל .- סטשב רוע ורכזי אלו רמו תויוש תולמב (נעק לעכו
 1עוק ףץ יכ סלה 'ומוז יעכ םמשב רוע ורכז אלו-ללקש ישמ היפמ

 ב היגטע

 'ק כויז

 ?%" קיעש

 5 קיעש

 % 'מיס עסכ

 75 סירב

 קל חיעש
 בכ חיעש
 15 קיני

 ורורב ופט סימע ל ךופק% - ו? יכ למסע ומכ -  (קו וקולכ זע !רבעי כ
 .העושה לוד יפמ זחיפמ שליפ רועו < -רקז סכש ורבעל 'ה סטב סלוכ לק

 :לעב יתלוו סתל שצ יפל סמשב למד .סימלוע תולור יפב רוע ורכז אלו
 תמלטה קרטה ,תיחו ךקילכ קרטה כ סע יכ ךלר ₪ - יתרכו

 : סט רמזש ומכ (טעה לכו טככ סע כזו רגו .היעשי .תובעב למזעו . ל

 : סקץוכקו סקינ)וריע ולכיי ץולש ןתלוו) בלש ועכ , םימשה ףוע סעו

 וסקכו רקע ומכ -ברחו תשקו |: סיבלקעו סיעש ומכ הסדאה שמרו
 לכ רש וטוליפ 15  :ןלבלק ירבע) ועוגלקל - תטחלמו = +: סקול סקוכקס
 .תשפ למלט ומ רט)כיךיתשראו : רכוש בלו טק יקלוו 'מסלמ ילכ
 .תולב לזרש ולגש תוילג קטלש רגנכ ךיתשראו סימעפ תעלט רכו) + סמנו
 די תולגק (מ סקלכ (קז לכו : סויה וכ וכף תולגה הזו לככ תוכנו סיממ
 ןיק ץל סירנממ .סיימוהשכ סמושקלק סיקוכלק < סקו סרןמ וכלכ כי לפסל
 סיפשק סיקוקזקו * םלועל יל ךיתשראו ורגגכ מפ רכיטל . ולג יקט סלועל
 כוקכ ילקט עלק סיצוע ויק סהש טפשמב) קיעב ויק ול לָככמ סץמוקטכ
 סירבעל .סקית סיטבוכ ויק) וילכ) סיט סיפטוו .קותבש יללסמ סקב ויחט
 ורגגכ לק ךכיפל .סימחלו רסס טפטמו קלט סחכ קיל ץל יכ נק .קיתורענ
 ומכ ןכושקב וכוש ילקט  סיטוע סה ויסיע טפשמבו סרצב יל ךיתשראו
 לש סויקב ומעט תנוטאב יל ךיתשראו 1ו- ךזקלמ ל רע תכשו כוקכש
 למשש וקל י'ח תא תעריו : (מזע סוקמכ מול ומז ומכ + סלועל טוץי
 | : סכורג רעו סטסעל ותו ןערי סלוכ יכ

 "תֶא הנע הנה םֶאְנ הנע אוהַה כ 'הֶיְִ
 םימשה

= "7 

] ₪ 

 )ד רויר רווה רווקה



 וט | < עשוה

 העת וְרָאָהו + ץֶרָאָה תֶא ונע םֶהְו םימשה
 עי פו רֶהעַה תאו שריתַהתֶאְו ןִנַּהתֶא
 יתמחְרו ץֶָפְכ ל היתר * =ראערט-תֶא
 התא יִמָעְראַלְל יִתְרַמִאְו המִחְר אל תֶא

 יי  יִהלֶא רמאי אּוהְו /
 למלט ועל" - םימשה תא הנעא 'ּה סואנ הנעא אוהה סעב התע | | 7

 תל (קת ץלףקו סלט ונקי סימטק דעושה .(מוכ 1? יכ למ = = גר יקחסלע
 ומכ ץלקב סכויכ סילנע ויתט סימעה םיסשה תא הגעא לקו - קלובי

 וכלכ הנעא רמו * לוע ודנעי זול ועושה |מזב (7%ל סכוטב בלחץ יעיב
 -סטפשנכ רטמ ונקי סלס) שעפ 20) סטעשמכ רטמ ונקיע סילזונש סימטק
 וללכ - ץראה תא ונעו םהו : סקב פטל קיפיט הנעא וקו! כלב ימשב
 תכוכי תל (םכט < הנעת ראהו | : ול קוץקמו לעע תלוש (לפק
 ןכל קבועה תובכב יכ | - לאערז' תא ונע! סהו | : ןילע (ק' קרעק ץעו

 לש סע דרוק תונערופב .לןלשי (זט קופלמ תובכחק זעייִהכ יכ - קילכוץ

 סער ויקפ לאערזי סתופ ץרוק העושה (מוכו לוב לעורו ויחע יפל לאערוו
 = 3 ל שקו |. ץראב יל תותערזו וילקפ למ ךכיטל - סנכלכ
 לש 9 קליקבכ ד יל ויןוי) ץר7ק עלוכ סיבכ ןיקיש - ץראב יל היתערזו

 ('כל לפקש תל קצקק קלגק 8 רעל) .לרעמ ורמ%ש סימעה רב וטלש
 פרל סולכ יץראב יל הותערזנ נע סילג סקילע ועסוקיט ירכ 7% תומוק
 : (ילוכ תמכ שנכל ייוכ לס (יעת קיס עלו

 תַמָהֶא הָשא-בַהֶא ָךל ריש יל הָוהי מאי
 = ראְרְַי נב תֶא הוי תַבַהאב תַפָאְנִמּו ער
 ישישא יִבָחְאַו םירחַא םיחלַא-לֶא םינפ םְַ
 רֶמְְו ףַסַּב רָשָע הָטַַחְּב יל הראו : יב
 זכי ָיִלָא רפא + םיִרש ָךַתלְו םיִרעְש
 שאל הת לרצל) ית אל יל יִבְעִת טי

 ה ! יל נא
 רטא] | 7



 טל תיטפרכ
 7% 5 ל?ומע

 חל היעש
 'ק קיעש
 זט .תומש
 'ב סירכר

 קמ לקוח

 ,עקלק ל
 ,עקלק כ

 עשוה וי

 רמגכ וזכות ירכרל בט קמזע ילבר ץיעק .סילטקש לז ,ולא ה. רסאנ)
 לככ יכ רוע למל יקמזמו חלוק סקירפרכ רברל ?ץיב)ק רקר (כו -ולור מב
 תשא בהא ךל למפו לת לטמ ול לבר .תעו ספוכז .תשפ קיט וכ רמז
 קיקת ץויקו עילל קל חיקעו קככקמק הקלט עיר תבוהא- היחק .ץיק שהו
 סיפכק) עב) (כ סעבלי לע קיה (!ץפלק כשעסו < סירקפ סע ןל לק .תפאנמ
 ץכ (כ רקפ- סילנעה ורכעו טדקמה תיב רובע וחלקו 'ה ילקלק ןטזט ןירס
 לפה קכקזכ הז לטעב םיסוה קתעו < קרטלו לעב קו עלקל ףיסוקו כוח

 דמה .ץיוש וילע .קביבסה קטלק .ק בקולה סרכ סדקמ לפכש .תח תי
 .קפ בקע בהשי) .כקעיב )ט ומכ | - קוצכ סרל בקלי קטש לכ ול יכ תלורג
 לכ סעו < וילע תוביבח ויקש וי יתט סקו .סיש תבל רוד למדו - לסל
 .סחל קיל רָשְמ תחתו  םיבנע ושישא יבהואו :  סילחל סיחלע כק ויע הז
 ןכוטק רקדק תרמלמה ץיק יכ רימק קתבתץב תמכו ויתטעו 'ק תלות בוקל
 לכ ץייק .תייתט סשפרו .סלועת יבונעת !בקז) הדוק לוע סקילעמ וקרפ קלעו
 למ - סילפמ ירוכט לולב תלעע יוח סקילע ץיבגס למעו - סכחי ל וב גוש
 יבנע ושישא לטו .. סכילרי (יי ףטב ילחע ועורלי לכש לקבכ ימיכשמ יוח
 רץ טרקמ שגרכ 'פילקהתרלעקל סח שגר ;ילחרכאו = | סיב
 סעעו .קטפל יל קיקמק למול חמו >  טקמ ורכת סימ סבו |מ = לכ ושלשו
 . (ס ליל רשע שמת סויב ילמיעכ ןופקקלפו 2 ףסב רשע חשמחב
 ךתלו סירועש רמוחו : סיטבש ב%) כחעו סחכי סקלבץ ,תוכזכ ןב 'פ רעו
 ,תרשע יכ רמזמש ומכ | * קופפ רשע רמוחק יכ . ; !ע (כ סג סה - םירועש
 ףתלו רמוח . לז (ולג דירעס בל לטו . רמוס יט ץוק ךתלו. .למופ סיתכל
 שרפל שו = < סירנממ וצטיט .סיליצ) בי) סילקו (לקץ) טק רגיכ .ןט סקט

 ךתלו רטוח "ע קיקי (סעב וע ףסכ רשע הישמח סנלקמק שליט (שע
 7 סע ולכקו ניס רברמ ולבפט רע סילכממ לץלש | וזמיטמ :סימיק רטסמ

 (סמ וללמש סיעי ופו זמ ךנה !טְךתלו סיס לעלט ץוק רטוח יכ :קלקק
 כולטיפל .תומקכס לכזמ לופט םירועש למט קמו - -ןזמ ירח ריי לש "לו
 (יכה (י5 ררעכ סוסכ תומקבכ ויק הלוקה תל ולבקש רע סירנממ ודטיט סעק
 וסע הלוקה ,תפ ולבקטמ) < קרטב קרובע .לכבו ספבלבו רטוב סירכוע
 סטב בוקכ ץטמ יכ ישר.בתכו = -ןעריו וגיבקו ככשק וכ סקיכע קתלעו סקנע
 יעמ) ךלע למולמ סילק סירב ירגגל ֶוירע - יל הרכאו לז יץק ככ
 לכזק ךשע - םירועש רמוחו + ףסכ לקש !ט קלעמו נט סיטט (במ ס?  ילע
 סולעש רמו ערז (וירפ ימי סק) .ףסכ קסט סיעמס סישע (ב ךע סילשע (כמ

 סיכט) .סילןעש חל עלו לע יער < םירועש ךתלו - לקש סיטמח ווק סנש
 |כ דע טפח (כמו .טיכקש 'ק צמח (כ ךעו שדח (כמ רע - סילש קטמזו
 השמח סע ולכת ל ותעע פפכ ףסְכ"ו =, ל יכק סילקש סיכשע סירשע
 ימרח (יבלקמ 4 רושכ ץילסת ססכ תובקי) סגלתו רשע
 לתל קל יתכמת - תילא רםאו | = = > (ימעס .תללעמ ץקומלמ למוע
 ייהתט ול סעטו . ..סובר סיעי .קויח תוימכץב יבשתש רשע קיקי :קחק תעש
 סיכת שע לוק לו ינולע קטל .יכ)ל ילמדו לס שב ץלו ימעב ףצורק

 סגו 3



 1 עשוה

 סל 9 סגו < ךילא .ינא גו = :יתלוז חל רחוימ שפל הטפ ייקק ל סגו
 :קוסעכו < סיבכ סימי קיקי חזו - סמש סוקמכ דמוע רכוט אלו . ךילפ ץובל
 : לשפה של וילחל ?כק

 ךלפ .ןיא לּאְרְשִי נב ובשי שכיר םימי 'יכ

 רפא ןיאְו =רבמ ןיאו חב[ ןיִאְו רש ןיאו
 ! םיִּפְרַתּ
 ןי?ו סויה וב ו תולגק יעי טק הללו .לארש נב ובשי םיבר סומו כ
 :סמיכלע תוטלבו ניל .סיממק ,תוטלב יכ | לסלטימ כט ץלו ךלמ ל ויל
 : על הבצמ ןיאו  לפל הגז [יא < הבצמ ןיאו הבז יאו :.סקילש |

 ם תוריעעה ריגמ .קיקיט לחל .רופא ןיא = * םיפרתו דופא ןיאו
 סקב סנימןמק ןערל 2 סירמע סקש (על סיפרת 0% - סימוקו

 פלש כ סכ תולבק קוב סויק וג ןכו

 הוהי- תרֶא ּושְקְכו ראש נב ובשי רחא

 התור ּודָחּ םּכלמ דוד תֶאְ םֶתיִהְלַ

 הנ ימיה תיִרָחֶּ וכּוט לאו
 ובושש קעושק תעל בולה סיקיה .תירחילכ קיקי הז - :לארשי ב ובושי רחא

 סילבר וטלטב רמומ יתוי ןכ (עמש ל ור ירברכ| | .קכושתב .לץלש גכ
 . טרקעה תיכו רוד 6 .תוכלמבו סימש תוכלקב סעבחכ יקיב לזלש וסלמ
 לז רפה ירק כז לסלש לקלל ועמעמכ רודב קלח וטל וע הק
 (פ .ליסמ |כ (שמש 770% .טרקעה תיכ הז | דור ךתיב קפל -  ךיקלפל
 ינב ובושי רחא דקה - קטלע ושקביו ולוסיט לע לץרשל ל קלוץג (מיס ןילמ

 . ועמטקכ .םכלמ רור תאו *סימש תוכלע לז - 'ה תא ושקבו לארשי
 קזק בוטק רקק רמז תר תמכ שדקמק תיכ לז * ובופ לאו ה לא ורחפו
 סע ווטיו ויל סבוטב ונממ .ולקייו ורסעיפ - 'ח לא ודחפו : ןקכלהו
 הידע בל ימו .סימיה .תירחץכ קיקי קז| ייטכקש קלו(גק קכועה קכועקק

 : ךלפ לע יכוט כ ליבעל 0?  ומכ ןרובכ לס רובוט לאו %

 הָוהיל ביר יִּב רארשי יִנָּב הוהירבד ועמש =
 ו דקו תַאְי יִּכ ץֶראָה יבשלםע
 בנו חעָרְו שָהְבְו הלֶא + ץֶרֶאָּב םיִהלֶא תַער

 ברע ! ועננ םיִמָדְּב םכיִמַד וערפ ףֶאְ

 יזחוי דע

 3? סיכלמ

 ב סילבר

 45 קומט |

 לבאת 1



 'ח הימי
 שע סילק

 :% "מיס סב
 בכ הימ*

 5 סילבר

 ן% ץקקי)

 1כ תומש 1

 ט זמ

 'ע וימרי
 טכ סילבר

 טכ סילבר

 עשוה | הי

 ת-רָיחְּב הב בָשיָּבלְלְמִאְו ץֶראָה -רַבָאְּת
 .יבשוו סע חל ביר יב : דודק ותופל וחכוק ילכרל בש קעע- ה רבר ועטש ו ופסָאְי םיַה ינר"סנו םימשה ףועְכּו הָרָשַה
 ץרלה ,ת% סקל נע יזעקב יכ סחץע יל 7 לץלש ץלפ יכשי .- ץראה
 .רעו גש ,תיטללמ קכ יגע ויחיש סקל יקמתס וכו טפטמו הקיט קכ ושיט
 סקעע קש 25 ףל ע שחכו חלא ךטקכ סיעוע סקש (ויכ) < זעש .קילקל
 * בשו' לכ ללסא) .ץראה לבאתו סקמ יט יתלתסקו סיטסטכקש קע ךעקב
 .עקכמ .טפטמ סשוע שי סל ץיב)ק דימלי רמז \כו < תמא ןיא יכ * הב
 רטכ סיקצק על לכזע ךץרבע - תס ומ רור רמז - קל סלט דעועץ
 :םולק פע סיפכז) ויק) סיעעמ כב סקב ויק סיקיט) - ץלפ ויזל ךליקת
 (יו .תמצ דשע (יל < תמא ןיא = : וקימלי רעסב פע ומכ סועשל ויקש
 קכועק ןולי ץוק רקח יכ דסק (יפע ןכש לכ - דסח ןיאו = : עפ לכימ
 ןכו =.רסח קי ץולט כ טפעמקו תמה קטוע וייט יעו = יול לע דתי
 ועל = > ראב סיחלא .תער ןיאו : ושטייטע ועכ רטסי ץלו רמי ץל
 (ר-ול כוע זק קקדקו טעשמ קוו כ לכץ לק יכל ומכ -הקדטו עפשמ
 תער יט קיקי ות = < ל סז יקו% ,תעדק ץיה לח וע דפ ןויכלו נע (יד
 ועכשיט ושי רוע -שחכו הלא : וקל עעיריב קריספק םיתלא
 - תילכס ולזכ ושכנט חלא הידעס כל עו -שחכו הלא וקז לקעל ומעכ
 .ששחכו : סקול סישע סק) קכסמו לסע קעעי רט שץק לוכמ . ולעל ץוקו
 .ערמשמו ליבק טרפ < וצר :?קלְל סקילע ולכה רט לכ *עסכמ רעו
 קו סיעגו "טשק ימל -ועגנ םימרב םימרו :.תוריבע תוטעל ובלקו קרקס
 : 5ץלש \ל תסטקו בלק -ףראה לבאת ןב לע "=: סכוקמ חב
 ףועבו הרשה תיחב > קכ כשויק לכ נשמ תי>י -חב בשוי לכ ללמאו
 ךגמע תלכי "בכ (כפק קיקקש לתצ יק מעת ףועו קרטק תיתסע - םימשח
 כושיכ קלרגק קמקכק ץלץ .קילכדמק לל ןגי הרשה תיחכו :קעקכ) סרל
 כתיסג -ולכזנ לטל היחס תלו רמפע ומכ +קיס תיל ץיח) סר גב סע
 יבלקק כועיח 1מוקמב ילברמז קיס בת ל יכ ללכב 'ויכברמק תויקףל וכ

 ורמכו = - קרטה תי ךילע קבלו רמפש מכ < בוש סקטקתב קיקי ץל סץ
 וזכמיש כושפ ומוקמב ספיכ 'ברקב ויכש ץל תופועפ כור יכ משה ףועבו

 " .רכרק תגלפקל ץמווג ךלד למוטה ףוע מדע 19 :תויליצק יפלטו תוריפו .עקז
 שלש וכלה ורר) קמב רעו סימשק סועע והימליןילובגב למזג הז (לעכו

 לרבע - הגש בכ רעו קרוי כ כ ירברכו .ספעק ינטמ רקל לכ לש 0 סג

 .ןכלק ורד תמקכ רעו סימשק סועמ - 'ג) סילקק לע 'זגש .'וב) קרוקיב שפ
 זלמו תירעג ץכ סייחש סינש .עבע למול יס  יככ <. ווק 3 'מיבכ תקקב

 סיחק סקב סג יכ 5 ףועבו תיחב ק"כו -הכרל לכ תפירש
 יגר סגו : הקילכה

 (כלוח ללכב סי .סקו סיה יגר למלט קמו - ןעועיו ולכי - ופסאי םיה

 ₪" ץלו .ערות ל ;ט ללקק חקיקה סיב סביכ רמז) סעכוט סיב יכ ץלפק



 טי עשוה
 סיק עקלקב סגו סיב רש סיעלסבקלעי ץל .סיכ ןכו - בש לכ קב קלעי ילו
 ?ה תכלס (ללב העיקט לןלש ץרמ סיב קמ - סיגדק ןעלי סקמט חנו בשע
 | : סיכ) ןוטביב קיבשי (ןעכ ךלבקי

 יבירמּב ךמעו שיא חב לאְו בר לַא שיא ךא
 ךמע רגיכנדמכנ לַשכְו םּויָה תלשכו + ןהב
 יל ןָחבַמ ךאְסַאְמְאִו תְסַאַמ תַעְַּה חַּתַאיִּב ! תרה יבמ מע ומר = פא יִיִסְו ַלַל =

. , . \.: . 

 : ינָא"םנ ָךיִנּכ בשא יהא תרות שתו
 .קמפל .ץוק. לכ% עמל וייפ קו ךא < שיא חכש לאו ברי לא שיא ךא
 תכשל .בוטךמ .!תלקש רקשל ךס | > קעפ ירטכו ימנע ךח ומכ < רבדק
 סג יכ :וכלעוי ול יכ ועטל לע וליבס חכוי לאו ברי לא וטיא למ < סיקלף
 לק = >.לכדק קמלל יבירמב ף5 .- [הכ ובירמכ ךמעו : וקומכ על סשע ץוח
 ול קיה |קכה דמי - סקל סימודק) .לובג ימיטמכ = .סויכ יל קעבטק ספ וב
 9 תלכו - םקעיל ךיטפשמ ור רמלט ומכ < סעק חיכ)קל) בילהל) תוכוקל
 ףכל !תסכות ולכקי ןילש ור ץל יכ .(קכק קח סיכילמ סעק הוק (מובו .(קכק
 יכוס = < ץטפוט .טפושט רור ורמפש ךקר לע < וקוס סיחיכומ) .סיבילמ סק
 סיט פמ שו = < ןקול .וקיכש (כ סב סק סזיכומ וה סק) - סק!מכ על (קכק
 תלשכו : טוקכק כע ובילח| ורערעש לק עס [הב יבירמב
 בולקכ לוק (מןק - סויה לועקו לטכת ר/שמ רּובעב למש רעכ מפ -סויה
 .סקל סיעורקו .יטי שלט ווק סויכ .ףוקק סשבוכ יע קלח) ןכו :ךק מ ומ

 לעכי קוזי עקמק לקשק ץיב) -הליל ךמע איבנ סג לשכו + מזו תע שמע
 יקלכו * ךמא יתימרו + :ל ןכו < קסישכ קלילב לעכ) סילקט ומכ ךמע
 ילעק רחפ) קנה רחש תולגכ ולוטתי 'כ רסנכ כרשב רשת לט ולכ .ךקסמכ
 סע לכ המדע יכ וקט-ילכ (מע יתומר) .ס% להק הסכז יכ וגטריפ רבכו
 סנ.ימע ומרנ . סל סימ)ורקו + רש רלמ קמ מל < (ש>
 ךלדק סלויו לערויט ימ (יפ יכ - תעדה ילבמ .: וטפטיל %  -התילכ שע הז
 ץוקק (מזכ קיקש (קכק ימיכ למל - תסאמ תעדה התא יכ = : קכועק
 ןויכ -יל [הכט ךסאמא נץ רקיפל סעל וקוקוקלו רלטעל תערס סלמ תל
 (קכ קיחק פט ךסלמ% הלוקק .קולוקל ץוקש (קכק טטטמ סשע עפ ('ֶפ
 .תמל יףישע ןמו לכ סקל יח ץולק) מד .תערה ילבמ יכ רמז ךץו + עיכב
 לק% יכ רמזט | < על לע סוי סו סקול סיחיכומו תלוקח סקל .סילומ ויקט
 לז ויס סעק ומכ קמץק יקרמ סיעוק ץק קלוקק תולוקל סקל חיה סיקכתש
 ךעק סמל .סירומ ויקט רקטה יפיב) יגפמ .סיקפוסמ מלח יזיבנכו סקב
 ךלסק יב 5 סלב ביתכ .ךאטאמאו : ועשו טעק !מד) למל תמזה
 ףו 11 6%

 טכ תיטלב
 ןכ 8 ללומש

 צלע סי
 קכ תיטסרב
 'ק ליס 'עסב
 45 סילבר
 וכ סירבר

 92 סיכבר
 1% היעש

 2/ 0 קפמכ

 ץי יס סב



 עשוה = יב

 \ 5 סילבר

 ( סילפ
 ') סילבר

 זכ ץלקיו
 55 סירבד

 לכ סילבר

 טל תומע

 דע תיטסלב
 רכ היעש

 . ךיהלא תרות תכועת] = : סש ןוכזש טל שמע ונערי לו ו גב
 5% דנתיו תזוזה לוקה תל עמ םוקכיו כוככש ומט .ןתורוקל דע "נוכל יכ
 ןורמל ץ עול כט חתצ) - כקעיל ךיעמעמ ול 'וסכו * יול גב סינקכס
 ןכש לו .לל עונת חכשת זק ךילק לעו .וילל וכל סישי זלע בכל קכועק סרפכ לשמ ךרר לע .חכשא נעו = < ןלגי ו קומי 9 ךעוקקק רוככ סל דיקי לו ךיתזק ורמעי ץלע סקול ספמדו כעל ךינב סג יל (קכע ךיתסלמ 2 הקל יכ ךנב זכעפ טז סב - ינא סג ךינב תכשא |: קתורוקכמו
 | | : ךןתוכץ תילכ תז

 -= = + רפא ןולקב םכַרוכְּכ יִלּואָטַח [ַּכ כב
 ב . 7/ : ו ושַפנּואְשי םנוע *דרֶאְו ובאי יִמַע תאָטח

 ויללעְמּו ריכרד ויִלַע יתְרקפו [ַהַּּכ סַעַב הָיָה
 6 . 1 ז :

 אלו נוה ָבְשי אלו ולבְאְו = + ול בשא
 ויו תנו + רמָשִל בש הָותִי תֶאיִּב יצר
 : בִדחְקי שוריתו
 ובכט קעעו וחיפב לע'ס נמו תלוק סחיכל ןקכמ (לקל < יל ואטה ןכ סברכ
 6 לפל - סה ןעלק סקל תוביטקש ומכ = יתרות וחכט) יל ןאטח .וטרפו וינב
 זרוק ורמש ץל ספו סירעכמו סעק לע סיטץכ סיקיצעש .רוטא ןולסב םרובכ
 ומכ < סילסמ < רומא | + סוזכיו סעה סתופ ולקיו (ולקב דוככק סקל ליעל
 .יל ואטח כ 'יסכנבו רטועב 'יתיבלקע ומכ סברכ טרעפ שו :ליקי רקק סץו
 סיפולכאו מע תאטח | = = = :99קק ךידקלעו -טעכיו ןולוש (משו דע
 ךלדקו 'כוק תל וכול ל סעה "ץיבמט סטץו תעס לוכל סז יכ סנכ
 וטע) רחימ לכ סינפכק וש סעק (ןע 58 < ןשפנ ואשי סנָוע לאו : קלעיק
 .תק שי וס ויכלו (נעכ וזו .סלכז)ו סשסו קזוטס !ץיכיו !תעזי :תמ ללמוד

 ,תקעזק סילכוז סח .ילע כ ('נעכ ולכאי יטע תאלה שטל שו -ושע
 וניעפ) לע סכנע יכ .ועסת 5% סקל סילמופ | - סש) ויש וע ל סיטוע טקלע קז קע סילעבק סקל 'תוזוטכו . סילועילק .תלטקקו סרק .תקירו סדוק
 רעוכ רש .סעול ולכפו רמטס יכ | < לעוט סח | < קרעכ ןכ סג ונקליכץ כ
 רח קלועל ו קו ירפכקמ סילעבק) סילכומ ל)קכתט רמלמ סלב
 ןוימדק פק קל? -.[הככ סעכ היה : .טירומיק ןתרטסק) סד עקירו
 ךומכ יכ-.פלקמה ךקר סו >> סעל [קסקו (ןככ סעה טוליעו . קיעקק ךלל לע
 כקו סעה סיוט סהש !עכ .(טעתו = - סקל סימודקו .קולכ קולמכ .  ןערטכ
 : סמ רחל לכ לע . ויכרד וילע יתדקפו | : שועכ סיוט ויקי (כ (!עב

 ןכרכל .סקליכ תיחת ל תרכ לש סילכוש סקש ןויכ - ןלכאו
 ןלכאו



. 
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 אב עשוה =
 ףלו רערפי אלק קוצוכש (ןיכ סיעה סע סקבכש ןכו .: ןעבש אלו ןלכאו

 וגזה לעש וקז .(טכמ ( וקושי ויקי סלע סב (המ סקל ויהי:ץכ יכ = בר"

 ה תא > סירפל פופ |כו < ונזק קנו ומכ:רמוע לפפ רנזה יוצורפז אלו

 לו < וכוע ץככר רומט ויכלרבו ןב סמעמ סעיף יכ.- ויכרר < רומשל ובזע

 [ילו תונז רומשל ה תא ובזע וילי בק .קוקעק פע וקיבדח ל7 הירעס

 | "קי סישוע טקש היתה קרמקקו וכ. לקטעתמ סקט תואזק .  בלי טוריתו
 לחפ שורות לכו < ףב וכלי .בוטק רקד קו יז יכקל כל סל לע .סכל
 : ולקמ לכטמו בלק זול ץוקו שדחה (ייקץוק ושוריתק יכ ןוו רמפש

 ז-כינומז חּוְר ית ל דיג ולקמו אשי ועעב למע |

 ישאָר =רע + םֶקיִהְלַא תחת ויו עתה
 ולא תת ורק תכנה עו וחי םיִרָהָ
 הָננִַת 3 רע הע בוש יפ לאְו חרְַבְלְו
 .ריקְפֶא-אְל + הָנפאְנִת סיִתולבְו ביתו

 |[ ד , / . / .

 יִּכ סָביִתולּכ -רעְו חייג יסבול
 שי איש 4 ' 1 1 :

 דסכעו והר תונווה סע טָהְיּכ הדרָנְפַאָנִת
 רו ב1 שלו [יפיאל םעו וחי תושדקה
 ךקלק . ולקמ-ופ קלויש קועס ומכ סח ל ריע ולקמו לאש  וצעב יטע
 רלקסו ,וצע ו-289 יט ןכ < לקשה יץיכנ סק ולסמו < קכ ךלוק ?וקש
 ףתמ .תירטותכ = םימלמו = לייט קעל סלעבר ימע 9 כו - ץעע ץיקש ץעה
 ונזיו = םינוגז חור תש  לקטק יץיב) דוק לוקו < ןקול - העתה : קיל
 :והכוי םירהה ישאר לע *קלעכ תחת קקזקק קנזוקומכ .סהיהלא תחתמ

 סכזק טריפש ומפ יטילטל ץטוי וגילו = חכזל-סהל מל כז ותק שבדק ןע
 בול לע .טקיעולו לפס  עומוקמב סרומ :שונדק- . ןרוע (כמ סחלב? יבכ

 לע לקלצ דמו =: ונממ קולקדק קלחכ .לולכמ רפסב ונכקכש ומכ קלועעס

 סירקז לע  סלוקב סוקסש ומכ [ע ירטוע ךלר = תועבגה .לעו "ךהח ישאר

 + ומט קובגקסוקמה לוק לקק שרו = |נעל ץע לכ קחעו תועבגק לעו סימלח
 (ילוקט ירפק ץוטוגט (ליפ פוקו -ימָעב ץרהי (כו < עולב לבד .. ןולא תחת
 | מכ 0 .וקסע 19 רובעל וב :ץילחוב ףכימל (בולמ: וישעעו ץילב !עלכ ול
 לתובע 55 כו 'פילוט יעעמ יל הלצ בוט יב !קו  -2ל/% 125ב רוקט הלאו < ןכל לגש ץע הנבלו :--תלאו הנבל ןכו < הל בוט יכ למפש
 ריע 21 | (וח - (זטוי תיבח יש יפל . סביתונב הנינזת ןכ לע = * ץיעעמ ףמטב

 ליס סב

 15 5 הל
 ןסכ ב חד

 3* סירבל

/ 
+ 

 ו כזסומי

+ 0 > 



 עשוה | בב
 סע סירבה סחיקכז סוכול ץיכלוקטכ :תוטרקה סעו תויוזק'שע סלוזו סקי סענע ןרילע סה יכ ירררפי תונוזה סע סהיכ : קיכק ,לעבק קורמול יכ ו 4 0 . ד 3 : על עוול תול תוגכל : .שחמ הל ש רכיפל עט רוכעל טעל ץע לכ ..קחעו סימדק סילקה 55 ליל |

/ 

 ל תיטזלב

 . ילטמ

 | : טטרקי לק .לעילופכ לכקסמ כר ץלב סע 3179 טו - יב (ןטלכ ץוק (כו - טכתטמו תוטעכ קמ ע-* לע סרלכ ותערב טבתש מ -טב סיקפט ליוו ומכ - לשכי .>.טבלי ןיבו אל סעו > (קמע תותטלו לוכףס חכ] סיסבוו 'ולכ - (קטו ןילכל וחבזי גרקו < (יעייתסמ דותייו סע .(ו39% יכל ל = - קולו לעכ ןרילוי לש ךקרב סישח סע וככש סק ךל מ ן:יוש רלמ השעמ תוכוזק סע ושעי רוע לה .וקומכ תוגוב ףוטש קומקבב יז יכ ררפק ומכ תו:זב סיטוטט סק יכ 0 .רלפ ןינעמ וכל לו . (ומע תויזל (קילעכמ :סישק ורילפי .(כ סג טלעכ ש) . שגרק ₪ וררפי . סע (קמע וככשו תוכוכ סש תכלל תוצרקק שו .תוכוזש
 או הדוהי שא א לארי התא הא
 ועבְטת ראו וא תיּב ולעת לא לג ובת
 =רֶאָרְַי רֶרְס הֶלְרְס הרב יִב + הָוהְייח
 רובה = + כחרַפּב שֶכְכְּב הנה בערי הָתְע

| : 
 לגק יכל ול ומ החוקי עבטו על קוממ סשוגכ 9 דובעְל וכלסעק <

 < *% לפועש

 העק סָאְבְס רַפ = + יךחְה רפא םיִבע
 התא רע > הגמ ןילק יח יא נוה
 ו הפחבמ וששה היפ
 ו הסנכתמ דולחתב (כעמ קי לגלגכט ופל - לגלנה ובת לאו :₪ע רחל קכלל ול הע סוטאי לא טרקמק קיכ ו5 שיש הרוהי סילנעק לחפ הנוז לארשי התא 5% = --תדוהי סשאי לא .לארשי התא הנוז סא

 יתימקכו <
 לסל סש קיש ל ,ןיכ וס - וא תיבו ת לאו : סרָיעְבְט שרחמס קיש
 סב סועבשו קלז רובע .ידכוע סע יל - ה יח עבשת לאו > לתיבל (!קסק לו ?קכו + לגעס סט קיחש לפפיכ לע 96 .קז לקול לכ ל יעלו לשבל  ךןס סוקמ חיה [1א .תיב.סנו . - ל תימ .סיקלח 2% סילוע למופ ?וק (ל% + הוכג סוקעכ  ךיק כ?תימש וטל , רלעת לממש קמו .* קיח < פע וש םעפיכ וא תיב וקול ופכקו ומ סימנה .וגכ לנעח סעבל ם וענש לחעו = < כלק סט חלבגו וב קלרש לרמה פעמ כתיב סוקמב לק ןניבפ בקע יכ - וא תיב וקול ץרוקיזמ מש קטכל \וערגלו סילנעק (מ

 וקז

 7 ההר החידה הרה ה-7



 0 ..עשוה
 טפט ועכ רחטל . ימשב ןעבשק 4 יפקפמ שו = <.(ויזבו קסעכה ךלר וקו
 +. 7 ץוק טייק ץורקצל (ןעמש ץלו ?תכו - לכשל ימעב ועבשי 2 קלןקב

 < הרהוק הרפכ וכ = + ןעכש רקטל סל ולמי חיח סו למ כו
 קב טולתל .סרפ לכוי לו לועה .תחקַמ העכע תתיועמו ,תלקעמש חרפה ומכ
 סע רש .תטמקו . הלוקס לוע סחילע ולכקט סתיתל? תחקמ לארשי ררס ןכ
 יטבככ 'ה םערי התע : תטמק לוע סקילעמ וקרעו לועח קת סמכע ותועו
 .לככ לל גהרסב יעככק ועכ עפטב "קת סקו* העומ יה ררסש ילול .בחרמב

 טבכו | < בחר) לכ וקק סויב ךמקע עלי רמז ןכ) < טנטקכ סיעורצ בש
 ליו < 157 עכש כו < רומחו רוש יל יו ומכ < סיבכ סיעבכ לע לככ סט
 .ולו ךליפ) ךקיפ ךכוקו עט ץוקש בחרמב ידיחי שכככ םגלפכ סערי התע
 (כו + בזעמהמ תויכטהו תועה (טע-ררסו .חררוס (טעו * דעול וילו עקוע
 ץוק קובר רוגח - סיבצע רוגח : ול סיעורקו * קלועו ללוס כ
 (יוע רע ססכ רמזנע רק לכ :קלש(וקו לעבקו סי געק .סיבצע : סיבצע סע
 ול חגה .ץיבנה רגיל רע? + ול חנה | * קתכןק ילברל ,עמש לו עד ול
 לש ולב לש ףוקפ סדץכ ,..לבעק ךלל לע וקו . לע ץל יכ וחיכוקלמ

 .ךתיכוקלמ ךקופ מפ ץל עמו קת (יפש (ןיכ ול קמפ קול חיכוקב ול עמש
 :טע .+ סאבק ךס | = |. : עע לח :ןקיכומ) . לוו (כ יפעל .ס ועל
 .ףוקנ סקיעב םאבןס שלכש בע סילכקטמו סקוט סה רכ לכ < ילקו עץכיו
 יח .תייתש סוכו = ןגזה הנזה =: סימב לוקמ ךפכס ןמכ < רכשה ן (ייס
 ומכ -יק תותש בוקב סירפפ םיכוק קמעש (כו וז ייל סקופ ץיכמ רכטהו
 הס לו . .,סש בוטש,וקכ .(מעה לכו. - סירט ילוכט ודב ןירעע יוס למץט
 ולק ובה ובהא =: שופ מ ןווליט וליגשל ןוקמועלט + (!עכ רש ומכ
 סיכעתש לז >> סיגממ ומכ סעל סירטק יכ -קירט סח חיגיגמ < זיניגמ
 קוו < עפשמק סכילעמ ריבעו .רסוש ויל נק סיכמו[ = ובח רעל סיכקול
 ץנלק ןוקל יתייר ומוסר ן") >> סירפפ קרעל .היניבמ 0 יניכו -.סקל (ולק
 תוכק לורעיע .סרקת וקכ = - היפנכב התוא חור ררצ = |: (וקיבלָבל
 קוקו סילנעה תרובעכ יוחס סירעפ ןכ .סולכ ץטעי ץל ויענכ .ליזץעכו וישכב
 סקל קיקי ךכיפל + (ורסחו וג למ קמולמ זטמ ץלו תלעע עמ ול ץביע
 סזמ סקל ץב ןול יכ ?קכוק סת? !שע שקל יכ יילבעל וחכוש סכותבומ תטכ
 :מפו לכו -(וטל ררצ 'מפ) -ישכב קורעה חוקת ןקכ ץ)ק עקו + על ספ יכ כוט
 ופסק ךיל כ  סתוחבזמ ושבח סיבל (וטל רמפ סב, וטל .חיפנכב

 ןוכ) (ועפכו סערסו (וטלב ץלח) סעה יכ .כה) (וטלו רכז (וטל סע לע רכר
 סובל ןשי לכ ךקר ייחי (ושל .סיככ (ושלכו רופי (ועלכ (כ) * קלחק ו רע
 : סעולמש לקטכ סתוחבז .קלמש לקעכ קתכז קליחיק -סתוחבז + עלע ךלל
 תכילוקל היטנסב מתו רדע רפ6 רע לל ףופ לע קולק חור ררצ יש ל90)
 ה, רט: קפשו לקו חור קיקי) - םתוחבזמ ושוכי !?+ קלונכ

 טפְשִמַה .םֶבַל יִּכטיִואה למה תיכו לָאְרְש תרי 'וכישסהו :םיִנָחְכַה תאזרשלש
 יב

 שי ץרסיו
 9 הימרי

 'ל ויעש
 35 תיעפרב

 כ סירבר

 % ןומע
 3? קיעש

 זס חיעש

 ה



 עשוה דב

 :לע הָרָפ תֶשְְו דרָפְִמל םכָתיִיַה פי |

 - לא בשל םכָחיללעמ נתי אל = + לאש = < =

 רסומ נאו קימעַה םיטש הָטֶחְשְו = * רב
 דאל לָעְדְַ סכיִרפָא יתעדי נא = + לכ
 דרגמטנ םירפא :תינְִה הת יִביינממ רחב

 הךְיתְֶ ב ו ב יהל
 ₪0 + | 1 + רי |[

 הי ו
 .תיב י)ףכ סהו סיכול סיי) יל ויקע סק)ץ) קר!קי חיכוקל בש הש +'ועמש
 .תפ ךיכוקל .סקל קיק (כ סג רקמה יבו < לרוקי לש !קלחב יזיק .ערסמק
 .תיב לע סה יכ לארשי  תיב קרוקי 'עבש דקו "טפט תופעל .לץלש
 סתי'ה חפ יכ : לפלש יטפוט סהש (יללקסק ארשי תיב שו = - פלש

 סתייה סת טעשמ תוצעל קיק סכל \ - רובת לע השורפ תשרו הפעמל =
 סירכולש .תטלקו פה מכ סקל סתיו .?יהל +/57-קיט תמ ךפקכ סקל סת ךנקו .סכמ סירמולו סועל סיעמ סיוע סת סיעור סח יכ סעל לוטכעו חע =

 רכו) = * סככ סיטועש סיערק סכיטעמב טירכלג סק (ל ' זפועקו 'תויחק סקס "5 ="

 3 לקז*

 עק סילק

 3 "0 סיכלמ

 סקילע סישלופ סירימקו = לץרשי ץלץכ :סיסוכג- סילק סקט רובתו הפצמ
 (וכיטלמל 0 'גלתש .ךיקק) עט (ש הפצמ .ץ"ו < סקנקורממ
 קש קמ סלשולי .ת) סכל בר טלרבו - סל לוע לע ץסילפר רטמכו
 רטט וקזו < הפעמה לע תחי לובק לע קח ,קוץיסרלפ יתמ ביטוח סעבהי
 לוסמ .וקימעה סיטש הטחשו | = = >> הפצמל םתייח חפ וכ עשפ
 סיטשט (ע ירכנע סקט סיעשק רקס -.קבקל לקשכ וקו = (יטֶה יכ
 קרס וקימעק קטי פק קטוס ץיפט שק ומכ ותרובעמו ךרכקי לק יכלרמ
 לע ורקלת ץלל ץיצעק למ - סלכל רסומינאו |: ןעל ךוכולו עול
 סלכל רסומ שיף ינא יכ סיקטוח סח רקיפל .סזיכוו לו סרל סקול רסיי
 פפו ומכ שיפ רסס : רסומ נאו +-יל ועמטו ץכו סקול רסיימ 9 וו סויו
 .תרובעמ לזפלש רילפקו סילנעה קטעט סילפפ טבטע דיס טב) |ב טעכלי קו לקס * סירפאיתעע לגא 0: קליפק שיזו )פו וטוליפש ליטק
 קתע ובלב סעבלי.רמדיו שקל - ובכלל יערי )5 למל שוקמה תיבב ללק
 ב עו למל (עויו שוב .ויפעלי יס -רבטמ חתכנ אל לארטו\ + '!גו כוש
 לזו סילנעק סע תנו סעבל* הקף -סיחפא תונזה חתע יכ :כהז ילנע

 לעע היחי וי -ןטבכש !מכ רמוע לע תונזה קיקי - [עכ שי אמטנ
 םירפא תינזה התע וב שקלכו = * סילעבק לחץ לפרשי קוק תל לל דטוש

 ו ו . .\-*' | . + < \ ע ה ו עו | ו ₪084 , | 29
 ו <.

+ + 
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 7 עשוה

 .תלז (כ,עטוק .רלמש (ויכ סקיכלמב קלקלקק (ילק ויק ל 5 .עשק לע

 "ב סיכלמ >.ומפל ה כטק 2וכש יכלמכ ץל קל רמזנט .סעברי ביטוסש ל לטיב

 רק < .תולגל .סחילע יד לוג סקחעע לטל .סלשוקיל ולע ל  ןפ יפ לע סו
 (יוש תעזק קקפש קל העע -םירפא תיגזה התע וכ -םירפא יתערי ינא

 זס רברממ .בטת יקי ףל -(ותיס ןז) ?5ו מכ -ןנתי אל = = =: ךכלמב תופעל ךל
 ' ויל = סיעלת סקיללעמ סקול וחמי ל רחל -קעהו הכי וע סקל לורה = יחול
 ךלל טקל לש ץלט לע .עועעל ןבלק ךס לכ ְּ לקולכ . סהיקלץ 7 טועפ

 נע סיעלק סהישעמב סיקבר סה ךכ לכ ל 5 סטע וכבקיט דע קבועתל

 סינוגז חור יב |: רימ ?עלחתמ סק סכלכ הכושי תקל סעע ולרי וליעט

 .תל סעט וליטל וקנשלר ל < וערי אל 'ה תאו + סתול העקמס - סברקב
 ל - 7 : סיעלק סקישעמב סיקכל סק רינת שלל

 םכילפאְו < ראש דפ לאְרָשיןואנ הע
 נא = + ספ הָדּוהְייסנ לע עב וש
 ואי אלו +"ְָוחְתַא שקבלו
 ור ירו יִָביִ דָנַּכ ףוהיכ : םהמ :ץֶלָח
 22 = + םתיקלֶתִתֶא שדח םֶלְבאַי הע
 זס ריעש | < סיקפל ירוכט תוזג לעע יוק מפשע ומס - וינפב לארטי [ואג הנעו
 = יו לש רקי ךמיו .קי) < לע ושוע לכקיעכ ומעב דועי וגוזב יכ רט
 5 קומע סקלודג 'רשו [ואנ 9 + יגטע :תומעמ וקכ לעכל ןועלמ הגעו בלק + ות

 ולי סקולב סלט סרב סרועב .ולכ (!ח (כיתו כמלש קעו >  סרוככו סרקינ
 .םירפאו לארוטיו = : קלימתע סקל קיה דובכה תחת סתולפש סתעעכקב
 טבע ץוקש ועבש רובעבו סקול עקמה טכע (ב סעבלי רובעב םירפא רמו
 ועב ומטכי סלכו ויל וכלקט .למקש לע רובעב לארשו רמז = < סימס
 ערקמה יב וקלסכ קיקט הרוקי וכיע? יכ -סמע חדוחי סג לשב + סיעה
 : ונועב לטכי ץוח סבו סילספ סיקלז רובעל קי סטק רובע בע
 - רקמה ץיכב .קי לק תרובעל וכוש הרוקי טבט .ובל םרקבבו סנאצב
 | לעכש .וקיעלי יעיכ קיח קו) < 'ה תא שקבל ןכלי סרקבבו םגאעב וו
 בכ כ סיכלמ תזה תספכ תשע ל יכ רמלו - סע ושעו סט תל רובעל ובטו רן הרובע
 * למק למי לבכ יכ ותוטסבטכ וקוץלכמ ל יםהמ ץלח ואצמי אלו :'ונו
 בכ 'ב סיכלמ = - 'וב) קרוקיכ פל קלק רט .לורנק ועל ןוקחמ ה בש ץיל ך6 . .בוקכש ומב
 * ץלח | > גו לש תֶ יתוריסק רשפכ יגפ לעמ ריספ רוקי תל סנ רֶמְָ
 ןוכ סירכר = : רט טלח - ול ךטלחו דטויקו - רמוע לעפ ?וקו - סקילעמ סו סקמ רחש

 ר קכיל ויק סיִמָב וקקתקקט ןעמשקכ - ודלי םירז םינב יכ ודגב הב =
 'ן סילכר קל ריס יכ סב (תחתת ץלו כו? תטע 'קכ סריבכ 00 > סקלששע סירבוע

 ךכ וו ו



 עשוה יל
 ייפ סכתבושקו שובל יפו = סכקל ץעלש ךיל - םירפא ךל השעא חמ =

 .עדה תוטל ובט קלקמ טעה יניעב רשק .לזלש יכלמ ושע טז יכ = < קלע |
 וכש סשה פיעב לשה וקישצי ימיב ושע רעל קרוקי יכלמ ₪ ץוקי ומכ
 וקכ | - לטכו רֶקג ןנעכ סכרסחו וקוו < וככ (כו וב יקיב עלק תוצעל

 > לקטב 99 < םיבשמ > קסש עט .סוחכ יכ < לעת ול לסכק (ע 15 בופ
 : קיקע יחומר ץלטכו (עוי סנו - רקוח קמכסקכ לקולכ - ליבכןל לכול

 ו =< ס)בץק רוכש רחכ בנוק ומכ -. םואיבגב יתבצח ןכ לע
 לכר) סכטת סו סוי .סיליכ)ק יתעגוס לקכ כ סכרקתש רובעב ןכ לע
 ;..םוחילטב סקוץ :עיגוק כולמו - סקעמש ץל) קלשק רלרב ורענעיש סכליקוקל
 לעולכ -אצי רוא .ךוטפשמש רוכעכ יקיצע קו לכו * סיתנרה ולכ סן ילק
 . וזנומ (ןכנ רסטכ למפש ומכ .ןקזטב למולכ < טיע רוקכ .ךןטפשמ ויקיש
 תילכז ומכ יתוקילעב וקמ םיתגרה .םיאיבנב יתבצח שליט לו יב עודץו
 יפע6 + דסח יכ < < + תקימתכ - אצי רּוא ךיטפשמו | :.קילופ)
 וטיסררפ .לעיבש חלל (ב עשה ימיב טיקמק תיכב הת רובעל ובטש
 ךורוקיכ |כו < סקב קיה זול סיחל תערו רסת (כ יפעז סיכלרב סעב>י כיעוקש
 . עדקמק תיבב סחיפכו ולעקו קוסכזמקו תומכק סלחש ותישלי יעיכ וקורבעש
 תערו ג יקקיטו טפשמ .תועעל 9/קש סיקלץ תעלו רקעל ץוק רקתק תשע
 סדקכ . תירב ורבע סראכ המהו : קר עירון ירבע) סיהלא
 - וקירב לע רובעלו וכ רוגכל סקמיעב לס (כ וקירב לע לבועו וליבסב רבוכש
 סיטרעמ שו < יב ורגכ סט קכוט סחילע יתעמשקע סוסמב סכדלב םש שו
 יִבְְבְו + םדמ הע ןוא ילעּפ תירק רעלג 5-- א : (ועתלק סדקכ םךאכ
 זרֶמְבָש ּוחְִרי רד םיִנָחְּפ רֶכָח םירודנ שיא

 .תימלעה (טע -קבסעב קשע ץוסיו - בלק בוקע (מ .סרמ הבוקע - דעלג + לימ< : וע הו
 (יכעושט סר .בורמ תכלכולמ הבוקע וטליפ רחל סוקמכו =  [מירעמ רמולכ .תוש בולקל סיכקוע ויקש םרמ הבוקע לו וטקובכוקושליפ (כ) < קערעק | + 5 סיסלמ

 וה המ רמו .לוסל (יי .תביקע קב ש סֶס ימלשוי בומלקב למלט ומכ *קב
 שוא יכחכו : םדמ הגוקע ביקכרכ + ךלכפמל ץוקקכ ש תכילע
 סיטסלק ידורגט ומכ רק < קמ ץוקו < קכק 0 סוקמב שק .םידודג
 עקכ לעול עול < םינהכ רבח דוק (כ קול לולטל ךלר לכוע שץ סיקסמ
 סלכ וחנלי דב -המכש וחצרי ךרר + ךקר ילכוע לולשל סילכתתמש קומכס
 חמזיב  ונחנלי (ןממק לעכ ורגיכ רומע סל נרי לולשש ימ יכ רחפ סכש

 רכלכ לו ייל רמולכ + ץע קומז ץוק (כו - ושע קכעוקו ער עמ לכ יושע 5 קיעש
 ומכ לכ = סבשתמ המז טיפל לטטלו - סקישעמ לכ ץיק קמו לכל ושע

 ףמכו סנרתש יל וכת ןטע לכתכו ןק סב סנלק קו > וש כ סכלב וכשתש בלפש
 לכקמר



 אל עשוה
 % קוקבק עליו ולעה ןכחמ ₪ יכחכו "ערעמ שו = * לגו (יילשמל יי טכסמר
 'ג עטוקו וסמל תקפה סיגדק ירימ סיכילטמש וקכ ולכ-ומקורג לכ לע למ (מ סירורב
 דיק 19: לחנה ורג לע סירעוע .קכקק סכילפתב סירימק) לוץיכ על סינדמ
 (!זג תירעס בר יע ןכו = < סר מכ טייט סעקכק לכק (כ סמרק סידע סשענ
 < סילודג) סילע םינחב טליפ .קכרכל וטורכו יבמ פורל) = - כלכל :ן?ןלכז
 - | הורה 5 ל סע רול כו מכ

/, 23 1 . 9 : 

 ת-רוטז םש הירירעש יתיִאַר -רֶתְרְשי תיִבָּב א |
 ו , <

 ריק תש הרה"ג + לֶאָרְשִי אָמָשִנ םִיִרְפָאְל |
8 ₪ 0 

 *הירורעש סקע לנעק סש יכ (לבו לזעיככ -תירורעש ותיאר רשי תיבב

 על קימל = תונז סש :קתש) תילולעט י*נעוטה 'פץפכ וכ סנטו לעיכ (וטל -הירורעש
 יז" קיקי = .לארוטו אמטנ :סקילסז עו) ?רפל טכעע סעברי קשעט סילבעק .םירפאל
 : (רכו ללקיבכ םיט "עו .סקו טכטה קכטע ורבעט לש סקכ מש
 : ועכ () רובעכ וקנע סט חרוקי סג יכ וב ושל -  ךל ריצק תש חרוהי ם
 : לי כיל לטק תש ומָכ ריִצְק תש עו < וקלתכ טלקעק .עיב 'קש יעע% | סילעו

 יכבטפטל -ימע תובש יבושב + +לעפ ועכ לו עש ( סנעש ןלכ :עט) ועכ
 יובע לוהיש רץ לכל .ש רוכעפ לחץ רכע סלוכ ויק לע יעל ימע.תוכט בוטל
 על תיטפלב = ךןרוי העל רוקי ומכ פילק 'רוה) יכ פער יעלו .סקיבינפ ריב לתחנת ץכ סנ [ע
 שפוי (כ סעבקי וקו ימע ובט כיטמה רטק קט ךל סב "לוקי תל לכ יח
 ע ומע תובש וכועב ?דקקע ומכ לונקי) לש סיערמ ויקט יפעל יכ .לשי ךלמ
 + 3 סיכלמ כוע עשו לפק ,קט הרוקי ךל סג .ר7ע לרומ לש ינועתז 'ק הלל יכ סעבקי
 15 בעומל סקלוק ץל (כ יטעלו -ןדוקיל קמח תלו קטמר 9 ביטקע סעבכי
 <, * מו לרפא ןוע הלנננ ףשילואפרכ הז לתל מלט וקז) = קלוקי לו לש
 + כ סיכלמ .ש ךע קמח ץנבלמ לפרש לוכג תל ביטק ץוק = םוככע וקכ קץופלק ץיק וזנ
 " - % לארשיל יאפרכ "עו יטע תובש יבושב שריע וקו * קכלעק

 ו | תֶעְרו ירפֶא ןוע הָלְנו לארשיל יִאְפְרִּב ז
 דורג טָפ לרגוכו בנו רקש ולעפ יּכ ןורמש
 יתְרבְו םַתעַר *דרַּב םֶבָבְלִל מאיו + ץּוּב
 סַתָעְרּב + יח ינפֶגְגֶהיִכְלַ ובס הת
 םיִפָאְִמ לָּפ +: םיִרָש םֶהיִשַחְבְכ לק וחמש
 שמ רי תב האמ הרעב רוגה מ

 6.:. ץנב

 ל 'כ לפומע



 עשוה ' ב
 ליעסש ףוק < ברו 3 ול חלועל לו רוט ךלמל (קיו לעמו < רוטל ל | סלט רוקי ךלמ זחל (כ) - רושל ךלמ סלוע ץלו : סקול וסע "לח לקוש ץל ב ל 6ג = לפה תפ כידסחש ץוח רושל .ףלק יכ = דעש יפ5 ל גלכ לעוק ץלו
 7-2 | | : ץוק נץ נץ יכ הע 157 55 סירכר \ < ₪7 קזחל לטכק -ינא ונא :ידימ לוצמ ןיאד לחשכ סכל זכנא יג לערי סף יעל סלל ליעוקל ושל למ לכש ךי" - יכנא וב : לפרי כ סכמ ,,רחל לוע פל + הופק חג כישי חמש בל ןכו .ץעלי ץלו רמוככ .החע 6 - אלו : אפרל למ .ילוחל קלטה ליטמהש יטל . אפרל לכוי אֶל : קומש שול ויה רושס יכ רטפל) = -סימעמ תש ןקוז לכוו רפסק קזכו .לושפ ץלפכ

 ומְשְאְירָשָא דע יִפקְמֶא הכושַא ךְלַא .5+ ו
 הָבּוש וכֶל = + .יננְרחְשי סָהְל רע ןנפ עקבו
 ושב ך ינאפריו ףרש אּוח יב הָוהְי לא <

 =ריחנו וטו .יִשיִלְעה .םויפ כוש טיח
 רַחָשָּב הוי תֶא תערל הָפדְרנ העד ונפל
 תר שקמו סכָשְנְב א מצְ ןובנ
 0  (ץרא
 משב יל כושל .סקמ יניכש קלט לכ - ימוקמ לא חבושא ךלא
 . שעמה ןורז ץלל עמ קכילה סגע [יחש סקל סימודק) *התמשב קכשְת 'כ לפס ץ) קכל - וקימרי לע קבששו וכל ומכ - קשעעה זולו (טע -וכ + הימר* :סיכרה יריקעב סימעפ ,ןועסולק [ועמש (ןכ שושפלק (/קו -סקל סיעודקו לס ד.תומש 6 רחש התל טז ומכ - פוטסכיו ושלדי - יננורחשי : ןכתה (ועליד רע סבוי" | <> ו (כו - סימטל מנע ומיש רע ונעו = לוטב (שהו טלה - ומשאי רשא רע =: סקיכ ירוככ .(וכש לו יוליקק טק יכ .ירוככ סוקמ לוהט
 : ווורבעו סטה תל ושקבש וקיעויי יעיכ קיק קח - ה לא הבושנו וכל ןריכחל שי מצי + קכילה (ופלב זורז כז קלנע הכישיקו וקו כילקקש יפלו
 וכ סומק סיבר שי יכ רבע לע ץוקש יפעץו ץומק לוק - ףרט אוה יב
 תורטא ילעומכ םלע ץוק יכ'ה לא הבושנו מז) - לולכמ רטסב ו:בקכש
 שעת לעכו . ץעולק חוק! ץחומק ףוק ויל בוש סלו - ליצס ןיאו בע
 וחרמיו ומכו סקויח רע ומכ + חופל (ע - סימוימ ונחל : רבע 'ח עטוק* סוקמב +לקע ץוקו לכי ומוקשב + ךנ * ונשבחיו ךי רמו .תזימש תולמב

 וקו .כל ןמז ופול וכלפ סל ולכ-ץנפל כל |/ז היחכו ונטיסו ישילשה סויבוט רע ושיפוחמ 13?פלי לוס .סימוי ונילק 05 למ - יחיו ןיקטק לע ל קיעש
 שמ

1 



 אב 0 עשה

 סכתו ' :"ישילשה .סויב לש וקו  ועעוש וכל ץיש כולסב .סימוז לשמ
 + 3ץכי.ןץ"יכ ,רבש) לכ ךטק /ושילשח סויב טליפ ₪ לוע (כ-סהרבץ ובל

 קו סימוומ .ןנווחו רוע טליפו < סיבלוכ סקיקב ישלשק 'סעַב למל כו

 .תולגו- סיטמ תולג .תוילג נשפ לטמ סומוימו - רקע .לע וס לקלה

 וינפל היחגו ויממ וגמיקיט ישלטק קזק תולגל לטמ ייטילשה םויב - לכב
 "בע: סט לש ךע יקי לכ ונפל הימק היח)ו סלועל רוע לגג לש

 תא תֶעְדְל ונלכ הפרְגו רחכ ושתערו וגיפמכסק ליסק < הפררג העדנו

 טפשמ לושכ <. 'ה תא תעהל  :"כוט קמ וגמיב סעדו ומַכ -הערנו :"ה

 וקול קער) קיפ 2%9%% = < 'ח סע וקופ- ערה דיפ ולה .בועכמ ומכ סחרנו
 ץ ואצומ .[וככ וקז - סיבע סש (יקש רחטה .כוז :לסבקי לשקכ < ופילכש ללב

 לקעו וחער הלוחקב -וקכלע) כץ יקלש מ ער כב קמלשל -דור למ לטקכ

 תפחהכ העְרִנְוְמְ לע :רובעי מכ ורוק לר עדי 2 ספ יכ !קרבע ךכ

 יכל פכחקו. = --ורבעל למולכ 'ה תא תעדל הפרחנ ךכ לחלו"הערנ"ליחתב
 ןכ |+ סשק קל קערל קפררכפ עד) הפררג-העדנ) שקיט-לע (כ טקלכל
 .על .תערל .לסוי ל קר סרק ץרכ) 'ורבל קו לומעב) .תומכתה לכ רוס קו

 קלעמה לז: 5פ  תולעפ . סלוס :ועַכ" סקש" ובכל :תומכס רומליש רע 'ח
 ועכ ויטעמב יי סטק קל ליכטמק עיי הליחקב יכ רחוטכ סעטו = - עוילעה
 טשנב | אביו < קמפק קץריט דע 8 לרע מכ לח .עגהו ותזטב רחשק
 'סילת/) - יחקל לטמכ סולעי רלר לע < קמ ולוי) וככיעי סטקע סעטמ

 פלק יז וכ סעטקו .שיפל לוקי פל רע סענכ קע ץמלמ ןגכ.ץבי יכ ומס

 הפרש הז קטע פז ל ראצנמ ןוכג רחשב וטוליפלו = ךלצקי וקלע קל
 ןכוטו וקול .עיפיש .לכ ראצומ [וכנ ךחשב טל קיקי לוק 'ה תפ תערל
 תיחמש סמק ומכ רגל םשגכ אביו לטו רחל לשמ למס דועו ונילע

 תערק לעושקת ול תכתטכו מל חמוד לנמב יורשה סרק (כ סיקמה סיעלזה
 ,שו + ירא .הרע ישוקלמב .לקזו טעה רוע לפכו = - ותקומתמ קית ול
 < ז ץעלל יורקר ץטוקלמכ לו = + וטל לבי ןק ץלפב ץכיט קלוי) שוקפמכ
 2 .+ ךושק לולי ומכ הרוו יעל ךיקיו

 הדוהי .ךלהשעא הפ םירּפָא ךלרהשעא המ
 ₪01 הי> -לע + ךלה סיב רבע כס

 יָפריִרמאְּב ביתנו םביאיבנב .יִתְבַעָח ןּכ
 דאו יתָעַּפַח רָסַח יִּכ .: או רוא ךיטפשמו
 םָרֶאְכ הָמַהְו + תולעמ םיִהְלֶא תדעו ַבְ
 >< :;ןש

 המ כ

 45 תיטפרב

 ל -
 בל קימלי

 כ ץ זר

 55 סירבר

 :ואמ = 3 ב ודָגַּב םש תירב ורבע



 = עשוה וב
* | 

 .סהיקלח תא ושדח סלכאי חתע + ןילופ (יממע יסומעב שו .דקפש = = = סילכ) .ירטיכו למ (כו .- סימה .קוססכ וכלחש ורלו םירז סינב וכ .שרעל כ ןועש שו .יןחלומייק +יעמעננבמ כב וקל ולקש ל ץךמימב 7 -ילסלמ ךיפ | |
 ץוק קוק שדקקו + קלטת תקל ומכ ץוקע קלה ת קלכפו ומכ + ססיעלכו \ סועע סקיניורש 5 - סקיקלת .תפו .סתוץ .םיולק לכץיש שדח ?וכי כולקכ תע

 ומכ עעוע (עוכ וערח יפ 17 < קכלקע כל .עדזו לעת טעקכוהש זומע ערת רול
 8 : (וקעלש ירפ תי (ןזכונ ליכ רי ץיעמע (וקילע < \ יל על 2 (קו = - שרחב דחו סויב סוי בילה סלכץי רימע לכ | שרקב \ ערק עול עול (ץמויערמו .רק% ליב סיענלק תטלש .תפ ריתכצ) (כ) -שרס ץי וקילכ]

 = תי שירס המר הרה הלקפ רפוש יקת ;4-

| 

 ל

 הָיִהִת המשל סיִרפֶא = + ןימינּפ ָךיֶרַחְא ו
 יתערוה -רֶאְרשי יִטְבְשְּב זדרָחְבות כי
 6 ןד ד ט:ןש \-רכגיִניִסְַּב ירדוחי ירש ּויָה = + הא

 םרְפֶא קּשָע ית סיפר הי
 24- = + וצירחא ָךֶרָה ליתוה יִּכ טפשפ ץּועָר
 טעה ליעק ל סלקל סעק רילןקל רטוטכ סיעקוקש ומ - רפוש ועקת
 סירפ%ל .ףקוי ינכל קיק [וא תיבו - ץימפכל סק .תומוקמק ולל) ;  (זטקו
 ףירחא =: ףסוי כו רוקי (קכ קתיח .(יקפב קלח ץקת יכ + ןימעככ ךומס
 : סירפ (7ק טככ רככ יכ ןימינב ךירחא כיופק שק < יסינב
 לארשי יטבשב תחכות םויב : סילעפ תדע י היהת הטשל סירפא
 :תעדוה דקץכ יעכשק לכ ויחטכ רכרמב "תקכוקשכ - תגסאנ :תערוה

 סז - ועמשק עומש סץ - וכלע יוקסכ סל ..תמפ רכר לכ הגטאנ שופ ול ץלקינ
 ןכ יכ .הנממ סלגסו  סכלפ מ בירספ יל ןעמש לע ןויכו = - ועמק 55 = ל סירבה
 וקכמ 'ל טלרכ) .ןוכזק תמולשק סויכ תחכות סב עלו = < קמלב סינערוק כ ?לקינ
 טקל ץיקי ץל ןירכ .סקמע הפקה :קכוקיט סויכ למס 3 יטוי ל סעכ למל 5 9

 .תרשע ולגטכ ץטומ על <.מצ (יר ןירסט :עערוק סקיטבעב ילקע לע (וחתפ |
 וגב טקש יגפמ .סירמופ סיטכשח ,תרשע ויו  (יטבו רוקי ולג 55 סיטבשק

 .תרשע וממש 1% +ופב ופטתש (ויכו < סק%ס קללמע) ?ל ץיבעע ץלל ספ ןוטמ (?כ (ופ ת\ רכרב ש סמע .ץושמ יכ) - סקופ קלגק ץל ול ץיע
 ככל +9ץר עועק זק ףיקק ?קלפ ץק ולקל) .סקיטב חנעמ (יפמ סיטכטק
 - הנסאנ יתערוה לארשי יטבשב מעט סמ סייסל .(יעפ .םיס) זלל קיתיב

 ומל -ךלסכ -לובָו יג'סטכ הדוהי ירש שה : (מז) לש יםערוק מ סירבר
 - יל סעכשת ףס ועכ .רכרק תמלל יגיסמכ ףלו -ועל לובג ביסמ חפ ול תיטללמ

 ןכוז יכ |

 שו



 וב = עשוח
 ' % ל?ומש סחעכ לוג יגיסמ ויק "ונקי יכט יכ לתל = . סקל סימורקו *סויקכ קו יכ
 טיתקוכו .ספוכג .סיגזסמ !יקו = סקלעל ךומס קלח) סקל ףקיקט .סיטולחק
 סתוגוקל יימע תק יייש רוע וטוי לו להזחי .תזוונעב למל ומכ .סקלסמ

 וסל .ורקמ סה ךק ליבה .לובג סיכרמק סרץכ יכ 'פ שלו = -סקזופמ
 למ 1 קילעס !גיבל) = לב ךופשא םהילע ךכיטל סקיליבןו לפלשי יכלרב

 ולבעו טעה לוכג וגיסקע לרע ירש ומכ רוקי ילש ויק טעה לובג יניסמכ
 סילעט ויט לובג יגיסמ ומכ ויק סילטת "ע 5%8) -סק ושע (כ תירבק תוכל לע

 סקיקב !7 סקימלכ) סקיתורש לובג סיגיסמ ויק סקיריבק יכ לוכבק ילעב סקיפ

 | :סק ירי קח יכמוסש סיגיטמק ןמכ סילטה חלקו .סתעכל סיבישקמ ויק ץל סח

 סתוטלב היה לטפל על סישוע יע .עפ סקלבז 'ל סכסק! - לוכגק סתבסקב
 .תומוצה ריב . טפשמ יוצר סירפא קושע : לקסכ לובג יניסמכ
 .ךלה .ליאוה יב קו לכ ול ץכ העלו *.סיעק סיטטעעב והעלו וקוקששש

 י למולכ :ךלה לאוה :.עב) |כ סעכלי קטמ ילקז .תכלל הקלע יעל .וצ ירחא

 ,עלה לכרב חנלתק לזמ) עלה וכלרמ רס ץל ספ קמכ קוט ךלח .ויטרב

 זמ לץקוקי
 מ 7

 זול קיעש | טעכלי רסחש יו - וכ לקטב טל ט ןכו - חטמ ומכ 5 < רצ : ץוקס
 + ןכומ (שעקש סוקמב רסחל 'ועוסמב ץלקמק בעמ (כ :ןצ יל ולכו לש
 ,תעמ יל ץפ 2 .תטע ילקמ רודח ןקולב סיכלוק ויק ל יכ יו .עוריו
 = 5 5 צ תטמ סוקמכ למ (וערגל ל דש יקיפל - סעכי+

 =. הדי תיכל בקרו רפאל שב יא
 ל ורוומית הדי יילָחיתֶא םיִָפֶא אר
 אוה) בי ָךלַכלֶא חלו רושאלֶא םרפָא
 < 5 הֶזַמ םּפ הָחְנאְלְו םֶכָל אפרל לכוי אל
 הָדּוְי תבל יפו ִיפאְל לחשב יא יב
 54- + לצמ ןיאו אשא ךלאְו ףרַטֶא נא נא
 ומ קרוקיל) סירפפל קיח (כ :הדוהי תיבל בקרכו .םירפאל שעכ ינאו
 : סקוץ קלסז 'ןכ למולכ . [עקו סנעק לכולק בקלכ) סירגכק לכולש עעק

 .תפלקנ חתול ולוזיט יט קכעה יכ - וככמ וכ - 'ורוזמ -אריו
 סיללוט) \ ריִמק סקילע סיב .סיבינזוקש קרוקי) סילפפ !ץלטכ רעל < לוומ
 ץכמ | פמע לוע וטכב ץלו = ילפ וב לו. רושפ ךלממ רוע ושקב שול
 יכ לוקי חלשו 55.חלשיו 5 טל ןיפ ספ סקופ לועל לכו 2% סרו רטבמ
 ולכז לבל יכ = סקסב קרוקיו יטוריפב סילטז רכז קו קוסעבו - .ח)ש לכ] רבכ
 ךלקש סמ לע ךליו למל ול - תלשע לכלמק לל - סירפא ךליו :ךוקסב
 0 ססכ לככ ףלז לופל סח)מ (קיו = ץללק לע ץב לטל רוט ךלמ לומל

4 
 ו'ט ,'ב סיכלע



 עשוה רב:

 םכיִרָ לח כל םש =: תַעַחְר ב < "ד
 ובְרְקיִּכ = !םיעעל "תֶא ודי ךשמ ןיימ תפח |

  ּולפִנםָהיִכְלִמָּב םֶיִטְּפְש תא לְבֶאְו רוגתב
 0 9 003 אמ, 10-12 0 0 +( .

 ץיליפכו ועוגרקכ וטוליפ -\וחב רורג טשפ אבי בננו - לארשיל יאפרכ
 ספ - סבבלל ורמאי לבו | | * (יסעקיפמעיב ץלברקבו \ימגג ץקכב
 ינפ רגנ סהיללעמ סובבס חתע | : יתרכז םתער לב יכ סככלב סיכשוק

 עמ ומלגפ לו ינפ רביכ ויסש סערה .סהיצעמ סקופ וכס דע ..- ויה |

 55 תומט

 7? לקוי

' 

 : סטץרכ סלועב בישמה ץוק 71 לכה יעערי יכ ורוכי וע סלכקבו
 ל וקותמצ סילנעק רברפ סעבלי סע וכמסעכ "."ףלמ "וחטשי 'סתערב
 סילטת (כ סג וחמש .לללש ךיקל קלע :ולעצ) 5 ושתכע - םתישחכבו
 7 2 .:/סקילי .תפ סיכל)ס סל סב יכ סירעה חמשה \עימעב שס ןלקשוו סיעסכמש סהושחכבו + סקעע ןרי סָנ יכ "סעסכו קשעבו סועועט לכ סכלמ סיחמפמ .סז) סוי לככ וטוקיפדמ = - תנע התנע סעמלו סע. סיכמשק
 יעמהו = < סקילק סיעמש) סעק סנו סילטת סע ךקמק 4: סיפאנמ סלכ
 וכלב ךעטע דוקט ומכ גבס (מפיש ךע (קוץ ליעקמ תובשו עולל סיעה קטמ +וק = ןקיסקל רונתב סמעק .סיעעכ יל" - ןתעמוח רע קצב שולמ ףוק .ץוהס (מוקו =< סקפ וכ תועופח סיטק לעחמ קפולק ,תוכשע (עוק ףוק .וקיסקו רוק קוקיעח בולו .תפק וכ ופלל וקיסקו ורעב  קפופקש לל < הפואמ + לעומק רונקס ומכ סק וכ לקו שק .תועימחל ףופמה תומימק
 יפ ו ..לעקמ ומכ < ריעמ- : רכז (וטל רונת יכ .תעסונ לקה (!עכ פלטה  לללמ -הרעוב = * וקסיק תעפ .לושה וכ ףולטב .סירעוב סה יס לעפו > לוטקמ קסיק רועיט וקו = - קופל (עב סע וץוביש (קופ לרע זלו
 ועולמ כל ךולל (מו קובש ְץ .תובש 4 (קופ ליעקז דכיק ריעמ תובשי

 וקו סילוק וילט ךלמ סיכיכממ ויקע סו - רגכלט וי : למוט פרשכ ספ 0% - ךלע קלמחל סלפכ קמ - רתצסה > ותעמוה דע קצב
 .סקסע קית לז (ילופ (כ ךלמ קח וקש מכ .טפשמ לימעקלו סיכול קטל קרובג (פעכ רבלל ול = וע .סירטק קטע קיק למ למ .- ןנכלמ סוי סויק
 ףכ הז קיט ןנומ תומה וקז (י'ק תות )למ ךלמק וכקחש רע סינקט) ליס
 סלק הלימתב לוס בתכ) = סקמע ץכולתמו םיצצול תא וריךשמ קיקעק כור סע דוקו .ןקו ןילסמש רע-ךלמס טסשמו  ורזב ץכ חו שי ץלמ ורעב

 סירש |



 גל עשוה
 סכ תיטפרב ,תמחק תל ץלעתו ₪ .תמח : םיעעול סץדק כזו ורכשיש סדוק םירש
 0 לקוי .תטז (יעכ סימנוכ) לקעכ :לוק םיצצולו < לתל לקשמ ץוקט ץל% - סימ

 לויקכ רעו ץוקט סכל + םבראב סכל רוגתכ וברק יכ 9
 סככל ומש למולכ < ערק תשעמל קו וברק רמולכ | - טבקץב וקופ וברק
 דטולק יכ = סבראב וקו =< קבטחמה לחץ עלק וטעיט ועל .תומשתמ םוטתל
 לב : בלףקכ כטתמקו - ונקמ ולמש ץמע ירכ הלסת ברו לולו לולטל
 הפולק זו וכ לעוטק סכקו הבשתמה ילכ ץוק כלה -סהיפוא שי הלילה
 ולעבט .ץטמי רקבבו קלילב לנקה  קיסמ עולש !מכו + לטקק ךלל לע
 הליפב (ש הטולק קכקו קטיקק חטעמ .קילכת דיוק תפס תל ןכ פולו סמעק
 פוקט לטמה (טעב קעולק (2 לקכק רע חשעמ ול \יזש רונקב סטעה (ןכש לחץ
 הטעמיריל ןוכטתממ ףנק לט זעו בכוט ךלכ - ולילכ \ש ץוק קבשתעה קכ
 רקב + ףןנק תעמי קכטתעב (יפש יעל ןיטו וקול ץרוק בשוחק) - לקבק דע
 (כ! > קליכב ובטח עלק .קוטעל רקככ סיטוקל סע למולכ - רעוב אוה
 5ל ש יכ ושש לקכק לולב סתוככשמ לע על ילעופו טל יכשק ינק למל
 ולכאו .רמלש (טעל ולפכו - לשמה ץנק לוכמ - רונתכ ומחי סלכ : סי
 סילכוץ סיערק סקיעעמב סח יכ (לעקו - תלכו עלק יכ . םחיטפוש תא

 .תוטעל ולכוי 5 סיערמק םולמ יכ -ריעב טפשע ושעי ץלע סקיעפוש תו ילכעו
 שועקו | -קפקנ סריע סיץוכט ןויכ סוחיכש לו סיעטלק וטפקי סגו סטפשמ
 סריב קלוכיט ימ סיטפוט כס .טטשנ לכע סמנע (יקלסמ יש יטל סקילע
 בילו וטועשי ץל סוקי היעש תוב)ב למק ןכו < סליב תלוכי (יפשימ סיקמענ

 .קו סילפומ לץלש יכלע ויסש . ךלפנ סהוכלט לב 3 סקיל כי ל דעעלמ
 יכל סקיפיו ריב ולפ) סב = ונזק ךלוע ךלמק גלוק קיקע לו יכ \ ק] ריב

 תכ [יץ ילק סכלכ כושקל סחל קיקע ילא סהב ארו ןיא ןכ יפעזו תומולק

 םהב (יטיעע שו :ולעיטו ץוהיכ ל 5% כוש ויט .ונעיטהל ונכלע ריב

 בושו יל ץלקיש סקע דתֶל (יץ "ווק ריב ילפוכ סמְנע קולט עס .לכפמב

 , : (וקעייד קי (יבייתע (וקילקש (שלכו סהיטפווש תא ולכאו :לו - וטחמ

 הע הָיָה םִרְפֶא ללופתי אּוה םיִמַעב םיִפֶא
 עדי אל אּוָהְו וחפ םיִרֶז ּולכְא = : הָבּופַה יִלְּב
 הכת | + עדי אל אוהו וב הק ביש
 םָקיִהְלא הוי לֶא וכשאני
 + תאז"לֶבַּב וחשקכ אל

/ | . %- | : 

 ₪ . ץלץק לכ תעש 'ק ללכ .סע יכ ומכ | -ללובתו אוה ס'טעב סירפא
 סקו סקמ סלידבק פי ללקט סימעב בבלועמ ווק למולל + בובלעו לובלב

  קפזטק קגועק ומכ .הכופה ילב הגְוע :  סקיש/כ !ש)) סקב ובלעקק
 שלמת | )4

 "3 קכיע

 7 קיעש

 ץי תיטפרכ



 עשוה | = דל
 כ = קלעמלמ הפזע דיל! .תחתמ קמרש ייחס דעו? סיכפוק ץיף סו סיכחגק
 קוכיטויט רע .(טעל (טעמ לעול טכפוה (יזטכ דעוכ) העיט טעה ץיק
 ₪ ('תכק ילו סילח סיקל) סילנעַה דוכעל ןתנעב סירעז קיח (כ - הפטוץ
 ןלכא :תכ כת כמו ץפד רער ץלכמל (מר יו = < בוטכ רב

 ול ץיב ונועב יכ - ערי אל אוהו |: סיכלמ רעסב בוקכפ ומס - ןחב סירז

 עלק ךלרמ כוש סר?ס יכ ב הסרז הביש סג + ןעעלמ בש ץלו לז ככ
 < ןקומ סרע בושו ץכק לכ ךללב ךלוקו  וסכ ספפ יכ קי יכ קוק יעיכ
 תקע ימיכ עולסץכ סב למזו -שקוק ימיל בל (עז סל קדכק תוכיר ץרו
 ,,< וכ ץל ןכ יפע5 = לכיש וב קקלוש סרפכ סקיי פןסכ ויקע חלל (כ עשו
 סכתקו = ; וב הקל למל ולפכ רעוע לעפ < וב חקרז = : חעלק סכררמ
 4 קלעמ וקונעריפ - הגעו : תדלוק וכ קקלו 59 עמ סקלבְז יבל

 ואָרְק םיִרעִמ כל [יַא הָתופ הָנייִּכ םיִרפֶא יח
 היל שּרפֶא וכלי רשָאְּב = + וכְלָה רושַא
 עַמָשְּכ םריסיא םֶריְִּא םיטשח עב יִתְש
 2 1 דן

 (יכקל כל קל פע מ תדכלק זעויל וליטטק - םירפא יהיו
 יכלוק ויתעכ סירעז (ל + קרכ ל סע קעולע ,תעל יס סירגרגק יטקלכ ןיבתטכ
 .תועולקמ רוע ספסבב סט ןכלי סעעלל :יכ .סירכממ ול רושפמ רוע סיללושו
 .י למזל תטלב ולפי סקב רזעהל ובטקיטכו - לכה ודיב לטת תי 5?לקמ דל
 ליקעל (ידק לקו זעויק לסזו - נתששר םהילע ושורפא וכלי רשאכ למלע וקוו
 לע שגרת לו תוקימקב תסלוק ולכ שיק ורע קל (ילע יעל דגש ץלז תוטנעס
 .תילו ץזעכ וביסקלר ץעסירע ץויל (סר לץלש תיבווקו ,ןלו = ק)זעיש ערק
 יכרעה וטל וקערו = קיפ תרלמו קכבמ ץיקסירט רולעק לעב פו - בל חל
 ?םשה ףועכ .רשאכ :התלע קמע ןכטלטעו קככמק קשעל רעוש
 סיקעק לקומב טקמכל + םתדעל עמשכ םריסיא : שרק ךותכ + סדירוא
 ץל סט קב וככה .תולץקו .תוקכוכז יכבר רברקמ סתרעל יקעמשהע וקכ

 ; 4 : לוק ילבר ל ועמש
 יכ ישַפיִב ָהל רש יִנָּפס רני ָהָל יא . . , 0
 -אָלְו + םיִבָּ לע ור הֶפַהְו םפָא כנא

 "לע םתובבשְמ לע ולילי יּכ ּבְלַּב ילֶא
 יתרסי יאו = + יב יררוגת: שוריתו ןנר

 ותְכזח



 הל ' = .עשוח

 אל יושי = + עָרּובָשַחְי ילֶאְו םתעוהו יקח
 םָעּומ הירש ברְחְב ולפי היִמְר תַשְְבויָה רע

 ! םירעפ ץֶרָאְּב םנעל וז םנושל
 | .עטע וזו : סילנעה רובעל יערטמ ,תיכ תרובעמ - ינממ ןררנ יכ סהל גןא

 ילע ורבר סק לב .סקועמ סתורטל יכלב קיס - םרפא ובנאו : יב רלמו
 סהיטעמב סיבשמו ערש יפט ולמש .לסכש פב וסעתיו למזע ןעכ .סיבזב

 :לוכזל קיקו סקמ גט יתרתסהו סקילע יתקגטק ל רקיטל .עק סול בוט ושעיסמ
 .עמופ יניזש סיבטוחט סקבטתע יעל -  םבלב ילא וסעז אלו | =

 1 ב סיכלָמ

 < סקשל + םתובכשמ לעולילוו וב : סקעל ץילו סתכוט ל ערוי ילו סקקנע
 לו עקה שפע לע וכביו ולילי עלקמ סקל ץביט קב סיבטוק סק) סקעמ לע

 * רררוגתי .שוריתו [גר לע |: יב ועטפ יכ עלק סל כ ית יכ ןכעק

 יפעפו ריעב רש בעלקמ וילע סככ וטסזי רוכמל עורק ו | ליעב ץביעכ

 ילע ולמי + למי למ (ק ומכ - רוכתו ספיסל ןעע -וררונתי > יב ורוסי (כ
 רוס סיטלט י)ש [טעב סה) . לוקו ללוס < לס רבר יכ ₪ - ורוסי :: סיוע

 טקיבינ דגנכ סיקוח ויק! בועה סקל קיקשכ .יתרקי ינאו = = :ללק
 !יִ יכ ורק יכ - ער ובשחי ילאו : סתועורז יתקזחו יתרסיש ץוק מץ
 .תולקומו <לכלמ רוע ועכ *ותרסו :עלק ו? כוטק סקל וה קלקמ קל ית
 י לע אל ובושו : רכרה קוזק ץוק לטקקו קליטק (עע -  רודע
 ץכתטכ וטוריפו = < וילע ועכ 95 וה רכיפל . לע סקוק מכ =* ץוקק ץוק
 וה : לכה ל ןוילע לט יל ץל סקילילמ ל קול ובוש לכה סקל

 קמדיט קמרמק תטקת רמולכ -קמרמ (ינע לוקו ספ וץ לת - הימר תשקכ
 תמרקק קלוקו . לז לבעל עגלכ רי ךוטהי! רסק לבעכ קלויש תטסק ךרוד
 זו קשעמה לעב ץוקט יעל = ויעלק הטועק ץ)ק ךלולקט יפ לע סו ,קשקכ
 ויק עגלכ) קכוע ךלרל טיבט ויק סימעפ לורשי ךק < לת = לע לוקע יט לע
 ךלורק סק לקה יץיכ)ו =< לשמ רקר לע תטקק סה עח) < העל ךלרל סיכש
 הטעט לח% וקיכמ לברב גייל (כ יכ . קעלק ךלדל .סיבט סרי לעע לטקכ

 וכט טעמכו = סיקכלק ץ/ק ה סיקלמק ץנק 'ה סעק לכ למ  יקמלה (חכעק

 סקילט - סנושל סעזמ סהירש ברחב ולפי =: סילגעקו סילעבק דוכע
 סירגמל רש ביה ונילע ץוביטכ סקל סילמוו העל ךלרכ סת סיכילומש

 קמו < קלפק סילברכ ל5ק סיעעווט םנושל .םעז וקזו - לוע סקמ שק
 טידנמ | ץלכפב .סקל ץיק בעל חכילקק וו ךילב  ברחב ולפו = סחל כי
 קיעש ןוב)כ רמז (כו = < סקמ לוע טקכל סיזב סקטכ סינעולקמו סינעולש

 תועלק ויק 'ולכול יה סקע . גו סקמ שלו ץיבל -רמובו בג?'מחכ ץושמ

 פוקו - סרמל וו יקורעו כ - סלסכ = ןז =: ביווק בלקכ סיכמ)כ ויק סקעו

 | : תו ומכ
 לא

/ 

 דע תיעשי

 9 סילק
 ב5 סילבר
 ןפ סילבר
 בי כול
 טל בויל
 כ 'ב ללומש

 ז* % סיכלמ

 5 היעש
 כלל סילק



 'ק 'ץיס עקפ

 עשוה 5

 בוא כוט דרָאְדשי חִנ = + לֶּאְרְשי ד ולא וקני 'ל = + וע יתרותלעו יתירכ ורע ןעי חוחי תב לע רָשָנְברָפש ָךְכחלֶא |
 ןיקהב 0 : ופררי

 " 29 רברמעכו < ךעכבב רפוט ועקת .סלעמל רמפש ופכ -  רפוש ךכח לא . ,
 נג וגעטל :)ץ סב קלמק וקועשע סס - יתירב ורבע [עו + ובירסק ל > .תיכ לע סנו (לפק לכ לע ץש לעולכ -'ה תיב לע רועגכ קריש כיוקק ה יכ .רפוש ךכח לא סיש רמז .סיכל (ןטלכ סעפו ריקי ןוטלב סעט רברי שעק

 על לפקוחי
 לק סילק

 בכ קימרי

 ץ: '( סיכלמ

 'ב 'מיס 'עסב

 ונמל לפלשל סחל קיק -רקעט 5ל | = > (ןקגקמ דטיש רתצ ךחק ./ לכוע לוקתש וטל קעח 5% סר ןגחפי רפוטקו ךֶמ לפ רפוש ךמקו -סיל] ליב
 לקוקק ןלקמכ סיבל וקומכו < רקעי ול לסל סדקומ .תויקל וניר רסושמק לארשיו-ךסלכ ,עישוק ('ץע וערי ףלכ .ךונערי יחלא למל סתלמ עב י 7
 ןמכ סקכ סימןרקו .  רובע לע יכל לחי . לבק סע סוקמ ומכ . סרקומ
 | : ופרקי רט ומע קוו ומכ - קרבכ ומה סע יכק ץכו -  ןפרהו ביוא ךכיטל .קערגמ ילכ וקלוו סוט (יץש תי למק ץק) - בוט לארשי חנז : וגממ קורסרק קלתב לולכמ רפסב ויבקכש

 םָפְסּביִתְעְה אלו ורישח ינָמ אלו ובילמה םה
 : תרי ןעמר םיִּבַצְע םֶהָל ושע סָבָהְ
 ל7קמ טעבהי.תוכלמש יטעפו < יפ קל וללשללו סעכיי וכילמק -ןכילטה סח
 יפ קמ ולטש ץל וקוכילמקש תעב סה .ינולישח קיחמ ול רמו ומכ קיה תי
 .-גס קיקיע קמ סעבריל למל למ וכילמקל טחל רמל ל ץיבעק קיחל) < ל
 סחל קיק .לבעק סקל ןוצעו קפל סלעוריל תולעלמ ספמש ופרט (ויכ רוע)
 הטעק ספ קכולמה לבר ול למ יצנקב דייבעק קיח יפ = קכוכמקמ  וליסקל
 ית יע לע סתוץ סיכילממ ויק ץל סילק לץלש יכלמ 4 .סטה יניעכ רשק
 לו סקילע סמיסנמ) סילש ומש -רתערו אלו ררישה + ישו כ דוקי :תלוז
 וקכ - סכתזו ספסב : סיערמ ירי סוכקוסו סקול סילישכלל ויק סה יכ יער

 5 . תרכו ןעמל : לעכל וע בקוו קל יתיבלקסכו רטסק שפרכ למש
 סק .קדע דגיכ קרמ סקע בקזק) טסכק קרכי ו? = - שלזמ ולני| .סמש לכי
 % = 700 8 % סקמ לכי )ל !קומש

 אל יִּתַמ-דע ם יפא הֶרַח ןורסש לע חנו
 והָשָע שֶרָח אּוהְו לאְרְשיִמ יִב = + ['קנ ולב
 אלו י 6

> 



 הרי

 ול עשוה

 לע היה םכיִבָבְשיִּכ אוה םיִחְלֶא ל
 ורעקי =רֶתַפוסְו ּועָרְי חור יִּב | + ןורמש

 הָעָעְי ילוא ַמְקרהֶשָעי לב הָמַ ולא המק
  וחָעלְבַי םיִרָ
 ערש יפל לץקיבב סז יכ (ולמעב קיח ול לנעקט ילעץ - ןורטש ךלגע תנז
 סיקיזחמה ויק סק סיכלמהו ךליפ) בלחלמ ()למט סיק לף0שיכלמל ללמעה
 .תצטסמ לס ל סעב-י קטתב ךלינ סקמ רץ לככ קיט ומכ ללנעה כרובעב
 :, [ורמש לע היהי םיבבש רעפ כו -ןולמש ל לנעה ךןס ךקיטל סעמקי
 ןלכ .ךלנע ךתופ קיחלק ןולמט תל מ -ותכומ ל נו ומכ יקיחלס חנז עו
 רמוע לע חנז קיקי (ולמצ יש? [ורמש ל "קלוש קתל ולובעבע

 יקלג יכ ךממ ךלוע ל (ורמש 9  רממ = ישע סולטמ חשו וכ קחל עו
 תרח : כקזק קקלו טילבעק .תז לבש ל7כש ילעו ,ולמש רכלטכ לועק ךלמ יכ

 אל יתמ רע :סעול סירכועמ לללשב םב לע וז - סילנעה לעב - סב יפא
 ךולזי כמ דע למולכ :(ועז קומ סייחמ קל ולכוי מ יתמ לע - ווב ולכוו
 .תיק שמ לגעק הז ילארשימ יב 0 סייס) תויקל ולכוי לש (מוק

 ?רשמ ץל% סמ ורמלש זע רפט ומכ תומופסמ וו תרובע ורקל ל רעולכ
 שרח אוהו :סיכלמ רטסב ו:טריפע מכ -כברמב ועעש לבעק (מ כי סתנע

 ופרח יכ כ 13 שו פול סיקלפ יכ וכטתק ל דקל - לגעק 7! - והשע
 לנע היהי סיבבש יכ |: ול הטועק לע .תלוכי קשעמל קיקי דפו והשע

 .ומנע קפ וליטו יכ וקו סירכועק למקל תפוכי וב ש ספ וזכק לע -[ורמש

 .תלעוקל ותו שו וקול ורבשע רמולכ = חזחו םיבבוט לב לונקל לכוי
 :תוכיפקו סירכטומכ -סיבביט * לגע תלטב ורועב וכ שט תלעוקל ול בקו
 'ק 5% סעק ילכר תל השע בש) ולעמ ₪ - 517 יכברב ץולוטקמ ץביט וקכ

 :וערזי חור וכ = : סירבטתע רמולכ סר לע וכל (יככעמט סילבר

 רטקי פלש טממ וב (יט חוק עלוז סר ולזכ וו קרובעב וקלט ץושל רקולכ
 תטוסקו +קזי 5% סולכ לט קסיקומיצק ץל !לכ -ונקמ קוחפ 1% וכ מל
 הלעסבכ) קעוסב רקץע ומכ . הלעסק ו[מכ ןעוסק יכ = סניסכ ץולקמ קעק

 יעל < דל ןוא המק + (עעק קופל לעכהו .תעוש תק התפוסו זו .וכלל
 : ול ןיא המק למדו .(נעק לע דע טיסו ןנכ עדוזל סקיטעמ תי לישקקט
 רקע המס -תמסיקיע .תעל כי למל

 לערוזק ווקיש שקל תרקועטס "וומנמ

 ןמז קיקי קס סק סגו . מק הקו ושיט קרטקק לק בורקכ עמל חולה
 95 למולכ תמק השעו ולב חמַצ רוע רמו -סחישעממ תלעוק ווליש

 ולקש לח סהיטעמב טעמ וסילכיט .לשעקו ןעילוק רח .על!קה עני

 תזכה ומכ המלט קזעה יריל ץבי ולו םוטס ותו רומע' לו עלה תושעל
 סעל קשעי מע . והועלבי םירז השעי ילוא = + זעיע) ןלמק יכיל ץכיש

 תתי ו |

 5 כיל

 מ ןכיז

 עי קומש

 % סוש
 'ב קוי



 והרע ,

 | מיס עקב

 '% קומש

 טט תיטפלב
 ₪ כויל
 37 סילת

 כ עעוק

 עשוה ה
 7 7 7 < קועקת סחל סלעק ץלו וקועלביו סירז וזובי) .קליחקכ תועה עמ סקס עמופ רע 'ליסכנב .וחינטיט למולכ = חעק ויל ביש תחל

 םְִפָאל דפ אפ רוש לע הָמַהיִּכ י / + ו ִּנ -ץֶפַחְןיִא יל םיגב ויה הת לאַרְשי על + 1 .
 7 : םיִבָהא ּונַתַה
 ופכ סמרקכ ופכ ומכ דלע לע קירעס בר (!ץגקו -יעי נסכ לעת +וקעב שרב - ולעכ -קלע+עש קספהו קולפ (וטל וקומכ הנס *ןנעכ ל יהו סשמ ופכ'פל פל רמוסכ שמע רילע וב גול ץרפק (מ קלעו יכ למצע דתז ול ץרזק מ קלעו ומכ .רושזול וכלקו סנל?מ וקלע רלע "טיס .לושקל לש ץללע ריקו ץיק ספ ולע למ -,רושא ולע המח יכ : קולגכ וכלקע סיוגב ווה לט 0 = < סידנמ ץרפב סגעל וז קלעמל רעש ומכ = וקו (יכילטמע וב פח ןיא ילככ יוגה סובטסו .טקעיעב סיוכ) סה .פחמ רש טקכל ןכליש סימק עיעכ -סיוגב ויה התע |: וכוע לכ ולכץיו סימה וקועלביש ; עלבנ
 ימיב 'ל רוס ךלמ לומ ץבטכ ץוקו .טממ הילע רוע ולע טרפל 'טפ?ו -ולע
 - ושמו סידכממ לנה כק רע שסבל ושש .תנעב ךלוק ץוח (ק רברמכ ול ףלושיריקי ךלוקט ץרעק ומכ ץוק עת למל :ול דרוב ארפ < לץלש ץלפ סכמ קובג ץיקש סלעולי ומכ וליבחמ לוכג סוקמ ש המנע לש ץלזב יכ לוע וב קיש סוקמל וילמ סחגמ קלעו טסכ רככ ףל סמ ופ (קיו ירג ןכ סמ
 : סתכק?כו סקירככ .תויקל רחוש סקל סעתוכ ויק  לוטקנ סילכמ סע סיבקל .ונקק סירטז יכ רמל = < נוז (נקץ - יל קמה הנתפ ומכ -יזעת ןוטל - סיבחא ףנתה סירפא =: רולמ רלעכ (!קש) ,תוערב וכיכר לע רוק ולב כו

 טֶנַמ ּולחִַו םככעבקַא הע םיוגב נתיב ג
 םכרּפֶא הכרה = םיִרְ לכ \-+שפפ
 = ו אָסָהְל תחילה אָטחְ תב
 -יחְבַו + יבשחנ רוב יָת וב ותְבִא
 התַע סר אל הוה ולאו רָשָב בי יִכָהְכִ
 .רככק שרו לקה (מ קוש ץלפ ונתה ומכ יזע (ינע ץוק סג ונתי -וגתי יכסג : ובועי םִיִרְעְמ הפה םָתַאשַח רק סער
 שכלמ רטסב בוקכש ןעכ סור למ ןאשממ ומעשיו ומול קלסקמש ץלץ .סקולבקל סקילע סיומק ץכקְס מורקב רתע יכ יוגב ו:תק יכ סקל תלעוק הע קל

 ויקע /



 שר

 טר עשוה

 ולחיו + ,תולגק רגיכ טעמ וקו) -סמ עוע סקילע תומוצס יכלמ סמתונ ויקש
 - סילע) למ ומכ ץוקו - שמטק ן9 לקח םירש ךלמ * קלזת ןשע -טעמ
 : תומוצק ירש םורש טו .סיבל סקל סימודקו ..(ןעמש (כוןל .קלי שמש כו

 .תוכימסה ךלר לע (כ לכו פק 8שכ סקפש - !חבזמ -הברה כ
 וקו:זטמו - [ע ימע סקלווו סיבנעח וז סיכנעק .תוסכזמ ךמעק לסקע לטפל

 ומס סקוכמ ושע לט לע הברח רמז .תותכזעל וכלה העיליק סע ץועב
 ץלפ ול ויס לככ יכ ףיסוקלו תוברקל 5 קמו -קרטקק) לעכק םיסוקש כל
 : טריפ זעי) ץלהתל ינשק) יטחמל (! שלק אטחל תי - ועס לע ססוקש

 פטמ ונקק ףטק \עסב ץלב ילקו .ו%ב בוקס - ךל בותכא <" -
 בוכה יע) :תיבק יישב רעב ילו וי<ב כיככ - ובר : ץריעו קלמל !קוכיממ :

 סק שק) ול יןבזכ יקרוקע תורבכנו תולורב ילקק % - תרקב וכלש עמק

 עדח לבר סקל קיקצ והישזי ימיב ןקכ .סקילץ עעי לש רז ומכ ול סיכע)

 בקוכ גז ולפכ בותכא רעו -יתבקכ ומכ -בותכא :וקנזכמטכ לרוקה רפס

 קרוע ילכר לע סוריקזי סקל לוט עזוט "ץיננקט סוי) סוי לכב סקכ סתוף

כ)) לדנ "מש ןקיב בר לכ לע 2 !בר :סקל קוע ל סקל סוריסזי)
 : רכ

יט לע יכ 'מול לתעו ועל תוסבוע ובלקש תלת 'מ*-יבהבה יחבז |
 ,תיכב ותכז

מ סיכש סגני יכ (טלל וכי עלקעה
 סקליכְול לס סתסיכז יל סזעת

 ומכ

 רללקו (ס לועכ ץוקו יתויתמ ובתבה 'עו - סילעבק סילכוץ ויקש סימלטק

 (מ (כנקיר (יחכר יו .יכ סינתונטע סיבטות סהע ת):קקזמ לקולכ 1 םקי מ

 ןקול (יכקכקמ - ובקכה ולו קלעקש ןמ .רטכק ץייכט ןטע יבחבה 9% .שו

 יל קמ תכומב נטל (בקבקמש סיתכו סתופ לפיפר < 97 ילברב לופב
 בועו -סתוז הכור נעו יכ .סולכייו סממעל סתוז וכי עפ סקו? סיזיבמש

 התע :מלטכ ץלפ דעו ץזשכ ולכאיו [ו ושוליעל ותפירקש ילול וטנליע קיה

 לע ולבעיו לק א טחוי סע סידנמ וכושעכ סע רוכוי פולקב הע - רוכזל

 למצע ומכ -סתופבבו ץלפח (כלתב יתדקע רשק לע דתי סשוע רוקעל 19 ולכל

 בלסכ לו" רעו ןוטקמ ופי בערב בלסב ולועי סידעמ ץלפב לכ ומתו וקימליב
 | | : ותומי םערב]

 היה תולביִה ןֶבְיַו והשע-תַא לָּעְרְשי חפשו
 ויִרָעְּב שא יּתְחַלשְו ת-רורעּב םכיִרע הָּבְרה
 ! ָהיִתְנְמְִא הלְכָאְ
 רשע רטץ ₪ * לדג למולכ רשע ץוק .ומכ - ןהשוע תא לאָרשי חכשיו

 [ביו : וקול .קכלקו וקול לרגש ימ קכש לץרש יכ רמז :(לקל תלו שמ תל

 ןביו טרפל (כקיו + ץיקועטל ילכיק ץגכו עכו -  ןפ סקב רובעל - תולכיה
 סירע הברה הדוהיו למ%ט וכ < בילה פפמ  סקכ כנלהל תולכיה
 סוליעש ילו סקייעבעבו סהילכיקב וחטכו סשעיטומ ל וחכע מולכ -תורוצב

 וירע ףלשט מטכב שי\0ק סקילע ביט רמולכ .רורעב שא לע 1 יכ
 ויקוכמלןו

 3 קוקכק

 + תומש

 ? מיס עסב

 5 רקס

 מ קיקי

 35 סילבר

 3% לןומע



 הכ 5 סיכלמ
 '[ היעש

 ט

 5 קומט

 עשוה מ
 לכ פו ךלמה .תיב ,תלו ל ,תיב ףולשו .בןקכט ומכ - עקב 6
 סכירע דיעש ,תלוב)כ רמי (כו < הרוקי ירעב קטע ןכו , שלב סלע כזיב יב
 ,תויועל?קו סילעה ולץכ לודג קיקיע (בלקפ שאה יט ןיקי ל < של .תוטורע

 : שוכ תופורש |

 יב םיִפעַּכ ליִגלֶא .רַאְרְשְי חַמְשִת לא
 תור לע ןַנְתֶא תְבְהֶא ךיִתלֶא לעפ תי
 : הב שָחַכי שוריתו םעְרי אל ביו ןרג + גד
 תומשל ל ₪ סקלוזו סינק יפו קב תמש כבל יל קלקי סק :ףסשת לא
 .תרכעו ךיחלא לעמ תינז התו טסיקלז זו וכע ץכ סקיכ סימעק לש וכ
 ועעפ ומכ .הקמט סוטל ףומטל ץלו לז לע לבץתקל ךל ש ןכל סימעק יקל
 ,על סעז עמשיו לקו < לַנִעְה לבד לע גגיבכ םעמ סקיכוקש לת לברמק דור

 ץלו ן) סרכוע לע סוי לכב סקופ סיחיכומ סייבקו | י)כבְתיו זה עלה רכדה =

 ב5 סילבר
 ב5 סילבר

 5 ץיס

 5 יגח

 ב 5 סיכלמ

 סייכנק וליצקהש יפל = [גר תוגרג לכ לע ןנתא תבחא + כל לע קיש
 לכ לע "טו = וז ןיתל ומכ ןנתא תבהא מפ = וז תטעעכ ןע תרובע
 ןולוש (משו למזוש וקכ - נד .קוללע סתוכלג (תוג יכייהש קעב ןגר תונרג
 סירכע ויק (למכ (בדק קיקטכ יכ [גד תונרג לכ לע לע קיקי ול - עעכיו

 7 : קץובקק [קולק ץוק ץוקק רכעקט סקבטתמש יעל < (למב סע
 עוריקקו [גרק סקל (קוק נז יכ סיריכמ שיזש (ויכ - סערי אל בֶליו ןרוג
 יבמ וכ + םקיו (לוב סקול העלי ץל סילתל סיקלל סירכוע) יכרוכע סייעו
 = בקו (לוב ויממ ושי לש | ביולה ו תבלפק !ל וקריק (ופרעת וילע
 וטחכו .שוריתו = * קל ית יש יכ חעדי ל ץיקו כטסק שלב רמע (כו
 ושעיע ופוס סש לע ץוק (לוגק ולכו יכ בי כמפע לח שוריתו לעָק - הב
 שולית .תייקט) סיבנעה .תליכז תוזעה תש ללוכ בֶקי לבל = בולב סזל ו:עמ
 בועה תליכמ סל יכ בסי ללכ ץל יטורותו נח רמז לחלו + יבנעקמ ושעיש
 וממ ווקיט קמ יכ סחכ שחכי וללכ תב ישחכי לע < שוריתו למ רק לתו

 םקיק לז ץב יגח ,תפוכנב רמז ומכ < 9 .תללמ וב קימעפ וכ וזטעי ץ
 יכ סירפל ,ערעל לבש (וטל חב למדו = . סילטע ףקיקו קלופ סיטמס סושת
 רד לע סיבל ןוטל סעפו ללכ ךלל לע ריחי (ועל סעפע סשעק לע לברי וזכו קןכ

 (וכיתכ :5 ןלסמכו :הלעק לע ןבק) (וטל סעעו סעק לע רכז (ןטל טעמו .טרע
 : קכוכי) קוק לתץקו סב (יליכס) הב

 םכילעַמ םִיִרפָא כשו החי ץֶרָאְּ בש אל
 יי הוהיל וכְסידאל + ולבאי אָמָש רּושאָבּו
 <" 00 /: ו 4

 ילָּב םָתְל םינוא םֶחָלִּ היַחְְו ולרכְרְעְי אלו
 עלכא | 0-0 *-



 אמ | עשוה

 דרג כי אֶל םָשָפִנְל םכמחלרכ ואפטי לבא
 יל סקיפולגכ התו (ילמטמ סקש ןויכ . סלשוקי ץיק - ה ץראב ובשי אל . ( ג חוה תב
 יקל .רמז)ש ומכ -  סילל ידבוע כר (מו תלבוס רזה (י יכ סב ןכש
 ץיקע לו לממש ומכ = תובוקכק תובעוקק קב הטעיצ ימ ₪ . ץלפק לכ)

 בשו = + סכמפל לטל יונק קמ פק לטקכ | ףתופ סכקמעב סכקפ ץר?ק
 לע רוע סולל וטיסות ל = סקילע למלט - בוקכק ךטק . סירצמ םירפא
 .תוככמט יפע% < גו סידעמ 'ח ךכיטקו סלותב ,תוללסב למל שי סלע
 מפמ 'ילכמ ץלל ןבש סתולב סלק סקמ סיבכ לושק ךלמ - לע ולב סילע]

 -(שבו הרוקי לר סע ויק סירפזומ סירירט סג  -סנלב סובישקש תורנקו בעלה
 :ולכאי אמט רושאבו .:'ת סעב ץיצעק וקימלי סנעמש לחמ "עמל וכטטכ
 ולכלי ככ לקוי תזונכנב בוקכע ומס -ולכש ץימט סט ןלגט רוט ץכו
 סמל לוכלל לכו ל סיומק (יכ יכ = =< סימב ץמט סמסל .עז לץרש ב

 קמ למל - דל וברעי אלו יי -הל ןכסי אל : .תויחנבו קלקעב
 טק יכ = ומעל סיברע יל ול וברעו אל יכ 'ה תיב סיכס) ץיבקל התע סקל
 סקש סקיתכ] < םהל 'ינוא סחלכ סהיחבז : ויקולוקו ויתוכמ לע סילכוע
 ילעמט סהט ץמט ץנקע סילכמ לכממכ-םינוא םחלבסהל ובטחי נעל סיסיכמ
 (כ .סיזמט סק סו סחל .סילכופק לכ - ואמטי לבוא לב :  סיתמ
 סיפיכמ סקט (בלקמ -'ה תיב אובו אל םשפנל סמהל יכ :סיעמט סקיחכו
 וכ סקל תלעות ₪ יכ ה תיב אבי אל  סטש .תלעכל למולכ סשע) לומעב

 :סקעמ לכט שיל (םלקק סץיכקכ ףץו - יריומ סק יכ לוכעב סול רעכי לו
 : לק קוו 0 קוט 2% ילבץכ ולב יתלכל ?5 כו - סילב .םינוא

 הי + וחנה םלו ךעומ םויל ושעתיחהמ
 םֶרְבקִּת ףס םעְבְקִת םירצמ .רשמ וכלה הגה

. 0% 0 

 : םֶהיִלָהַאְּב חוה םשריי שומיק םפסבל דַמָחַמ
 ול לוק ךלה לע * דעומ סוי ץלסי (בלתק סוי * דעומ סול ושעת הפ

 לק תי סטק יכ סטק גסו דעומ ס" לוק \בלחק סוי) - - רעומ סעכ 'ח תיבב
 + סיחכ] סרכ לץכשי נב סר רוטשלו ובילססל סטק.יבל וידקי כל סיביוץה

 ןכלה הנה יב :: לירץכ יל התיקו היעש תזובנב לקט ומב

 חו וטעי קע (ככקק סוזלו . * סילנמל בעלק רבוכמ וכלה .עק יל < דושמ

 > בלקק) .בערק יש רכשו רוטק וקכ בעל ץק..ךןש =: קלעכ וסו:*

 ומכ .ףומ + בערו בלחב סש סיסלוקה וקועי-טט יכ .םרבקת ףומ םצבקת
 : סטקכ תורו ויתש סקרמת יקב .ספסבל רמחמ + (קלכ) סקעכ (כו סו
 * ףסכק קרוק ספ קיהיש שעיקק סקופ שליי רמ!לכ < םשרמ שומיק

 +ברתיעכ 4 "שץ"

 ןזל סילבר
 זי ץלקיו

 % .תומט
 [כ סילבר

 "כ לוקי

 15 סילבר

 5 סי?

 עכ קיעש

 10 קיעש



 עשוה במ
 (שוימ < סטוק שע סק חוחו שומיס |. סטוקז סקכ וחמכי סיקבס 1בכיעכ
 ה .: לוקח ץלוסרק ,תוימ'פימ "עגלת

 + לארי שי םלשה יי ואב הקפה ימי ואב

 ד

 ךנוע בר לע חּורָה שיא עָנָשְמ איבה הרמ
 - = + הַמָטְשַמ הָּבַר
 לק .סקל סלשע - םולשה ימי : שע לז רוקשש - חדוקפהיטי ואב
 ועטקש רסעה יזיב) לע ורמדיו ורוקיו 'רושו וערו 1% + סיעלק סקיצעמכ תי
 ושיא עגוועמ איבנה ליףא קילעולמץי 1% סולט סנלע ספל ילעוץ ויקו סקופ
 .תכועו רקטה יציבע יקחפ תיטנט סו קיה ריוע בול לע.-ךנוע בור לע * חורה
 : סכילע ?* ל? תמעעע כל רקיעל < תטטישמ חברו * תמפקי יב
 (יקמעשמו ץעשק יץיב) ןוקל (עעמ ווקר. -לותת לובע לקטכ סל סולש
 | = = .* ףץפעח ועוסק ךןכות ופמסר לע ץלקע יץיב) (וקל
 :לע שוקי חפ איב יחל .םע םיִרפַא הָפוצ
 קיִמַעָה = :ויָחלֶא תיִבּכ המְטשמ ויִבְרְרלָּ
 ו : 2: 4 | :םָתואטח רוקפי סנו רוי הָעְבִגהיִמיִּכ ותַחש

 ותפונע למופש רקצק ליב לוקו וקל סע וטט ול סט סירטצ .לרפא הפוצ
 ויכרר לכ לע סירעפל ץנק ץוקק ץיצק - שוקי חפ איבנ | : ןיקלז סעב

 הטטשמ :סקיץיב) ילבלב סירעפ ורככי (כ .קועועס רכנלש טוקיק תעק !מכ =<

 ץיכנו ויהלל סקש סילנעק .תיכ .ויחלא תיב שלעל לכו: |. ךיחלא תיבב
 תפל לכוג\ רקעי לפס ץכו ושב תמטטמ ול סלמ לוקו .ץבנתמ סש לקטק
 תיכב לסת ונסע < פרסמה תיכ ץוחש לץק תיככ יהלא תיבב (כ סג
 .תיכב :ונלקט קילכו והלא תיבב המטשמ שלרקבו = + (וקקלצר ץערקמ
 : רוקי מכ וקוגלק קילכז) סילט לע לברע ס!סעח שקו .ערקמק

 סיעיכ +: תעבגה ימוכ + סקיקלר ןתחתשו קלק וקימעה - ותחש וקיטעה
 5 : טגכטב וענעש לכ לבר וקיוחקט ףעכנכ (מכ גב ןקחשע

 הָרּוכְכְּב דרֶאְרְַ יִתאַַמ רּבְרִִּב םביִבְנעְ
 הָמִה סכְביִתְבַא יִתיִאַר הָתִיִשאַרְב הָנאָתְב
 םכיעקש וחיו תָשּפל .ּורזעו רועפ-לעְכ ואב
 ! םכהאב
 ןח ד:ןש >

 סיגנב



 גמ עשוה |

 כט למ ץכז וחש רבדמב סיבנע סר נמי סל ועכ - רברמב םיבנעפ

 הנאתב הרוכב ןטמיטכ סרק תמעיט ומַכְו .-סקב משיט ילמ לכ וב ₪

 לבר ולקח 2 = סיתלכלכו .סיקשרעו רברמב לץקשי יתיטמ ןכ - חתיישארב
 זפוטלרק לעזקה הרוכב יטו - יכוטב וליכה ל חמקו קבש ץלכ ויק וללכ

 יל תכלל ינממ סיטלפ) ויק - תששבל ורזניו רועפ לעב ןאב :  .תלכוכמק
 לצוקש והלה : סהיצעממ ומלכיו וטובי קירכועט זולז תרובעה ץץקש תבק י

 וטהו (קמע וו בומ תונב קת ובה רטקכ סמוקש רובעל ויקי) - סבהאב

 רכועק יכ (ולסס ץלכ טיצוקש ויהיו ע ו (קיחלז ת רובעל סבכל תל
 שע יתוביטק יז סב ושעי ובל סצעמכ  רעול (נעה קו ןורכמ .ץנקש ץוק
 רבמרב סעט ?ע 507 - יכ סתעטמ) סככ קבעה |כו יב ורלמו סכיקובז
 סקול לקומה חעמשט התישולב )זוקב קלוכבכו סיבנעכ יפו יתאצמ סע קבר

 סבהאב סוצוקש ויהי 'יעו < סע :קסמעו .לכלמב .סכיקובש קט ןכ
 הללויה : ניעב סמוקש ויק [כ סיקכהלט הכקלק קרעכ

 [טֶּבמו זרד .םֶרוכְּכ ףפעתי ףָּכ םיפָא
 םיִתְַבָשְו םָחְמְנתַא ולד א יב + רה
 7 ! םָהָמיִרּושְּפ ָחַל יואםניִּכ םֶדֶאַמ
 בוקכט ומכ >> תובפק דובכ סק יכ רוככ סעבק ץרק - סדובכ - םירפא

 הדילמ : תובזה סירבכמש סיבה קח ץוק (כו - סמב מב .סֶפָקו .לטע

 ותועיע [טבמו + קלילה תעב סקטקמ וקיש הדילמ - ן ורחמו [טבמו

 :וככ -חעילהת לט ןוירהמו = ןוילקק-יעי סילטקל ןעיני ץכש (טככ סתנקמ

 ויקי סז למ * סהינב תא ולרי םא יכ : (ןעקמ תולקע ₪עייקקט
 ופבי ץכ ותומי סילע) סקו ולרע סרילל ןעימלו סילקמס תלמ וטלמיש סב

 םהל יוא םָג כ : םדאמ סיתלכשו למוט וקו - סרו ופלקיש ןמול

 וץרקיט בע קלץמ תיקק  סקיטעמ לכב סגיכ .רבלב ו[ לו .סהמ ירוטטב

 ג לוכזל קיק) סהמ יגפ יקרקסח) רוקב למפשומכ -סהמ ירושב םהל ןא

 : ךמקב ילוסכ ומכ (יטב < ירושב

 זרע חלות רָצְל יִתיִאְרִהרֶשַאְּכ םכירפא
 םְָלְדִת = + מכ הלא איעוהל םִפָאְו

 ה [תתְהמ הוה
 : םיקמע
 / .. . [3ו

 ומכ קלורג קולעכ סירעץ יקיץליהונב הלותש רועל יתיאר שאכ םירפא
 < יעיל (כ .סימז וקכ ךכ לתץו בוט קוגב סיד לע קלוש למל יתיזרע

 קמויט 1

 םיִדְָו ליִּכְשִמ כַתַר םֶהָלְזִת |

 [ ילעמ

 ץל סילכר |



 4 יס 'פסב

 יז 'מיס 'פסב

 עשוה רמ
 .ץמוקל בורקכ (וומ ץןוק שק איצוזחל שוריע) . סקיביו? סונלזי קמחלמ סתפרסל סקירעמ 11כינ .סיביוץח .סקילע וץוביש )ב גלוק לז עע ץמויפ
 .")כה (ןילכ רכןש יעל ךינב (ושל לסוש ץלס -סיטרעק ןינבו לכ סט לרפאו
 ןתתש המ 'ה סהל ןת למוטב גלוק למ ומעט קץלעכ סקילע .לכעתמ ץיכנק.םהל ןת | (ןקפכ לוע \חלול ץלטקל גרוה לא סנ ויו
 :+לוכט סח סחרכ יכ סקופ ליכשמ סלק ולפכ לובוטמ לעץ \-(טכב ןקועיש | "< למשמ סחר + ביפ ריכ ולכילל טטס סרועב 1 (טככ סעכק (וילכמ
 - כלת סע וקועיו סקינומל ירע וקמכיע קרילל ןעמי סל -סיקטוצ םירשו
 :% סיעבי < םיסמוצ

 ער רע םיִתאְנש םָעייִּ לגל כתוב 0 1 1 . ו 4 .
 םתְָהַא ןסוא אל םעְרְגא ית טיל | יתיב ול י 2 ; 0 יששל 7 2 2 4
 ןח :ד: ל בד" א "ןח ד םשרש םיִרּפֶא הָּבִה = : םיִרְרוס םֶהיִרְש לָּב

 = <* ו ב מ רז ל יומחמ יתמָהְו ןורלי יִּכ םג ןושעיילב יִרפ שבי

 ו שמש ווי ול ושמש אל יִּכ יחלֶא םסָאְמְ . + סנט
 ו  .סחילע ךולממ יעופ וקפמ)  קלולמק ושרח סע יִכ : לגלגב סתער לכ
 .סוקמה היפו  (רקיח.סלבע רחש ללבלגב .קלחת ןכטמת קיקש יטל .לגלגב יט
 סוקמ ץוקש יפל לעכ סש ורכעיש לעבח ידיבע סקל סילק! ויק .לנעָק
 וקפמ סקש (ןיכ * םוטרגא יתיבט : וחכ] סילוע לגלבכ למל כו + לס
 סמ וליפסע יתיכמ סטרגס סילק סיקלץ רובע סקל וכקכו יתרובעבו יב
 םהורש לכ :סעופ קכק%ל ללל/קמ-סתבהא :ילכ ףסוא-סתבהא ףסוא אל = + עוטעל וכלה יכ . |עמל ברחי יכ .ץטעי %5 וכ ינהבעלו לווסל טלי
 % סירוס סק בטומל סליזקקלו סחיכוקל סקילע קיקש סתילע .םיררוס
 ריכ קכוק-סירפא הכה :סקכק סוסו ל ךקיפל כוש סע לוק
 סק סנ (כ ילט השי לט !טכט עביש ץעל וקקר רעו .שבי סשרש :> וכוס
 ןץל לפרש תיכ (כ 5% - (ץלקמו (טבמו ןרילמ קלעמל רמי ומס < ורליץל
 59 < לגו ריבעי ל בו ליעל סיפונ טכיו .ערלמ יהוטכש לקיר דנליפל
 הייכנהע טמ דגשמכו .ריבעי ץל בו: מק קשעיילב חת זיו קרפל לכ בוי
 : .ייכנַכ לו יופצב סילעומ ילו סמעב סילעומ למל רעו - סקילע קרטוי

 יכ סקיקלמ פיפ יכ 'חלא ססאמי ץיב)ק למל -יהלא ססאמי
 : סיןגכ סירר|כ ויקיש ומע לעמ ספלשו סקץץי ךקיטל ול ועמע 5

 ןפג



 ₪ עשוה

 . ָרְּפְל ברב וליהושי יִרפ לַאְרְשי לקוכ ןפנ
 וכיִטיַה צראל בָשְּב רוחְבמְל רַכְרֶ
 ז תכַמ
 הושי ירפ : קקוכמו חקוכ ןכו :תיתולחל סוש וב ןיפש קל ןעג -קלוב פג
 קיל ילכ וקוגטקו סיביו וקוווכיכ קקוב [פב ומכ ץנקו ילפ ול סיש דיפו -ול

 * תוחבזמל הברה וירפל בורכ = : סיקכו סמכב כליו דוע שי רצ
 .תוסכומ .תוצעל ברה לוק סיכב) סיסכנב ותילכמנ וילע קבלמ ינו קיי לשזכ

 וביוטיה סקו לחמינ שולית (גרב טל ביעמ ותייקש - וצראל בוטב : לעב

 קלת בטיקה (כ) < סילחל סיקלץל ,תונעמ .סיסקל וקיוחק לעולכ * תובצמ
 ץוליתו למפ ךקר לע ול לקש ילעק למולכ - לקעו וש ישע חושי אי - ךל

 : רכב עתכי

 םַתְכַּכ ףֶ אוָה ומי הת כל קֶלַח
 וגל ךִֶפ ןי ּורְמאְי הָתַע יב : םתוכצמ ררשי
 + רעש הפ ָךלפחו הוה" רֶא ארי אלי
 תדריִרְּב תָרָּב וש תולֶא םיִרָכְד ּורְּבְּר + ּונל
 , \ רח -די : ירש ימלת לע טפשמ שארב חרפו

 חתע ךכיפל .ןמשא! התע : סכל קלס ןתלעימ) לק .תזורימ + סבל קלה

 ףורעי א]ה : (ולמע סטקק ןש) - קעמש ₪ע - ומועאו : ובלקי| טולקכ

 סתוהבזמ ףורעוט אוה ויממ סכל קלתש ?וק -סתובצמ ררשו םתוחבזמ
 קקילק (נע-ףורעי :  (ככתק עעכ קיקי קו! * וכיעהש סתובצמ ךרשו) וכלקש
 ומכ רעוע לעפ . קלח : סיטלטמה ןטק .לערל קיעילעכ ךשק כו . ךליבע]

 : ר|!ט| לבש ₪ .עבוכעל קמורק (שכמ לפכק ילעפמ .ךרש :  סל

 <. ונל ךלט ןוא יכ ולמי) ןריכי סער סתולגב לתע -ורמאו התע יכ

 ו:כעיע ןץמכ וגיביוזו 'רימ וגלמקל כ וב (יץ יכ ןכ ילמ יל ולץכ טוליפ

 ונכלמ קיה תי לקו . ונינקומחלמ .ת סזלו ונינפל מיו ךלמ וכל ןנלץוטטכ

 -וקמר סיעוע ויייק רשסכ ןפיביומ ריע ו9למעמ קיס ץוק ךלמ סיכירנ ןנייק ?כ)

 ונלקע כעל ךלמק וגל תשעי המ וקלות וככזעו 'ה תא ןנארו אלש (!יכו
 ורוקי זו ול ונזטס יכ קי 5ץק וגב םנקע רחל .וגלטקל כ וכ (( לוק יל
 לעיש - תירב תורכ אוש תולא םירבד ורבד .+ סעוכנב כזרשי
 לה ולעי ץלש 'ורבר ורברו קכולמה וריב קיזחחל קושעל ק' !'ל'בחו סעכלי
 ל העיח לוט תעובע) :תילב ןתלכו ועבש) לז לעו .ערקמק תיכל סכשישל

 עכ ג ;

 'ב סוזע
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 עכ סילבד

 37 לעש

 עשוה ומ
 : תובל יול לקשכ לוקמ תולא : קרש ועכ - ידש : ןוא תיב תול געל ןילחפ ץוכק ק!קעק קזק "מק ץיכוי! -קז שועכ סקילע וץביט תועלל לש והוו .תיקי עלו שֶל סקיתורפ יע טל תלועט קץ ירש ימלת לע . עלו עזק קלע עלש ךלד כע -1 לו שלרכ קז סטפשמ לע ל . טפטס וטארב .חרמו = 5 טרכעל .תח .תושלו תי לזה .תטעו קרוק ירבר לטכל

 = -רכָאִכ ןרמש ץבש וריצי וא תב תועל
 מ .ודוכָּכ רע ול וירע ּוירָמְבּו פע ויִרָע
 -רַחְַמ לבי רּושָאְל ותוא-םַנ + ונס הלג
 = לֶאְרְטו שובה חו רפא הָנַּב כרי ךלפל
 : ותעעמ
 | דנן"

 סריגיעל ןתוז ולבשישכ +ןתרובע רי טוקו ו:ממ ורוככ תולגכ ולכזי תתע וילע : +תמש) שט הלחקמ ויקש .ןתרובע סיכלקמה ומקל סחש וירכו \ וליגי וילע ןורמכו +: ותו סירכועה ומע וילע ולכז* לזתיבכ רשץ לנעה לע-ומע וילע לבא וכ > סימש ג כושל ךלמ קילע עט ורמוט סרוק תרככ) לש ץל לכ יכ סןעע לע (ורמעב סימכוצק ורקעי סילבעק קולמק ץ ו לזקיכ ברחתעכ "מו -.סילנעק תרובעב סיקיזחמה ויק סקו לזכש יכלמל וסלמ שלל (ןרמע התיקש יל .ספ ויק דיל סילגעקש יפעל [ורמש לכזו .(ולמשכ ססושה ורזט* -.ןורמש ץכש ורוני = + סול וקכשעק .סקרומע לטבש (!?.תיב תוכנע לע למת . סט סקמש ויק ולץכ ₪ תיכב קיה סרובע רקע יכ ןד רכז לו . יזגנל 0 וקו ככמש ל תיב ץוק) ןוא תיב לכוו . עולש ץלז ויק ץל יכ רכזעו רכ] (ןטלכ סת רכו|[ < סעבלי השעש סילנעק סמ + [וא תיב תולגעל

 וי היעצ*

 : סקופ ביליצ רושק ץל לל .ץק יערפקלל יקייר ץכלמל ברי למל לו .קלחת קלגיט (רבט לנעה לע תובל ותוא :םג לט 1 קירעס לכל) < קלכקו .קכלוה פע יש לכוי ומכ - לבש : תפסוג .(!מק) קשוכ ומכ * הגשב |: סנעעמ וטו ו .סיכנעק תוטע סקמע ילפף טבשמ היוש סעבלי ץעויט-ותצעמ רשי ישובומ + "רע תטכ חח* 5 :הֶקי םירפא הנשב = ברי ומש ץלקנש לושל רלמ +וקו - ברי ךלטל החנמ וול תפעל כושל וקול וכילני קרט ולכשט לתל כט כתוק ץוק) לנעק ףמג סג וקולכשעכ ונע ורזככ קלגי ומוקמב חנק יִכ רמח = < רכוש ורוככ לע יוכל -לבוי רושאל ותוא סנ : ונממ ורובכ סלע דעה

 : םבומרנפ רע ףְְָּכ הפלמ ןירפש המדנ
 רּררדְ ץוק לארשי תאטח וא תומב ורְמְשִנ

 הלעי
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 זמ עשוה

 וגופב םיִרָהָל .ורְמִאְו םכַתוחּבַומ לע הל
 5 ו ּונילע ּולּפְנ תועָבּגְ
 הקירכ ןפע לוקו ל!גסכ ץוח יכ רתע לעש המרנ .- הכלמ [ורמש המדנ
 רטמב סיקי מכ רעעש ןוכלמ (ןרמעב תרכ) "ממ = ימע ומר וגשליפש ומכ
 .מ ינפ לע ףצְסב קלקמ לק קלובכ רלהו לש ךלמ רימ לעעקל לוכי קיק ץכ)
 ולב .=ץימ יעל לע ץחועילכ.ןא) קנעקל יזכו ומכ - יח תשיכק ףצק
 .תמב (יטיו 5 (כו - (!9.קיב כ5 < [וא תומב ודמשנו : ץעוקטל
 לע הלעי ררררו ץוֶס > לץקטי ,קזעק סקש - לארש  תאטח : ב
 -ונוסכ ירהל ורמאו :סטוק ולעי וכלקיש לזלש תוקכזמ לע -סתוחבזמ
 סילק ולשש ולפש סזובתט .קקטו קדג כולמ - ונוסב סירהל ללכש ולמז*
 : סה תורכק ולכסי ילו סקי סילכש ויקיע סוסכיו סקיִלע ועבבקו

 "אָל ּודַמָע םש לַאְרש ת-ראָטַח הָנְבִגִה 'מימ
 יתְואָּב : חולע יג לע הָפַחְַכ הָעְבִַּב גישת

 ותל כְרסאּכ םיִפּע ָיִע פו
 | 4 םַתוניע
 -קלב) רלברכ קיוזקל (ממכ טכש סקנע ורסמט-לארועו תאטח העבנה ימימ

 יכ קמדי -ןדמע םש |: [/ ירכע 'חיב ויהש לע וטעעש סיטבטק שט סב |

 וכוש ץלו סעטלב .סיקיוחמ סקע = קוס לודכ רש ללה סיעטוטה ורע סש
 קללו יסניישת אל = : חעבגה ימיכ וקסש וחימעה קלעמל רמז כו -כטומ
 קעבגב .סיעטועק .סתו? ןגיעתט ומכ .המחלמ  סגישי ץטש סבלב סיבשוק
 קל ןלכי (כ שועכ ולכ וכ (ממב גב סקו הלוע יגב סקול לע כזקשי ולבטכ
 .קלוע רוח ומכ .תולע :סגיע ץלע וכטחי ץל ביוטק בלק סניעקו סועב
 עליפ זנויו . סל סימורקו - מלכטו קלמש + כצכו טככ < עו) לעוו (כ)

 רולמל ולחה ולמו (ממב עכנמ קיה לוקו ךלמ סקל ולפשעכ חעבנה ימימ
 יטרב - םרסאו יתואב : וטולימ לע קוסעה בשויע ויקנ לי ללב

 סיתיכומט סייבנ :ע ינעמ רסומ סילכסמ טניץש (ויכ - סלסילט יתוזעכו

 * םּתונוע יתשל סרכאב : סוילע ופסקיש סימע יע סלסי ימטכ סעוזו

 קרע תושרס סה - סקמעמל מכ סתוגוע : טורחל לרוטק סילקולש !מכ
 ןודוקי ומר דקו < סימל וללק) קזעו קזמ  רעעה ילו סירודב 7
 סמנע ורסל סקו ער ועלקו בוע וטלקיש יתלקזו < קתוטלוק ץוולע 'יטל סיר
 יה סקונוע יתטל סרסזו . סשה ייעב עלה - .תושעל קול רז ורכחק| ווב הז

 ךכהי 'פ ינעב עדה וגב סרוקי קשעו לרש ךלמ כחל ש/ טפטוקי (קחעטכ
 :ונב ליזה ןושע (כו -קרוקי רי תחתמ סורל ,עעפ ויעיכ) -290ש ךלמ יכלרב

 םרסאו ל

 'ר מיס פסב

 ל לש

 9 ליס עקב

 יטפק סילק



 'ע ילשמ |
 דמ היעש
 רע היעש

 'ר "קיס .עסב

 עשוה חמ
 קליק תרטשקל ךשסל גרו ץל דסי ₪ - פקק (מ דסי ושלט - םרסאו
 םתונוע + וקרני תובקמכו + לעג לע סימ עץ ומכ - לעעק 19 דיק לקס
 : תופלחקמ יקל תויכוקש וב ילכו ((עק יל רב ?קכ

 נאו שול יִתְבְהא הָדַפְלַמ הָלָע רפא
 הקדצל םבָל שרו = י בק ול דש הרה שורחי םיִרְפָא ביִבְרא הָראַצ בּוטילע יִּתְרבָע
 -תֶא שורדל תעו ריג סבל ורינ דָסַחרַפָל ורק
 -םתַשרַה + םֶכל קָדצ הָרְיִו אוכי-דע הוה

6 

 7 ד+אדצ | ': 4:7 לינה'פ .ןפ:- - ףש -יּב שָחְבדיִרָפ םתְלַבַא םָתרַצְק הֶתְלַע עַשְר

 עב ןואָש םאקו יִיִרכנ ברּפ רב תְַטְכ
 \ ראפכרַא תי [מלש רַשְּב רָטי ירבו
 7 + ןח % ד : ( 7 לש : הרַשָטְו םיִנָּב דע םא הָמחְלְמ שבו

 םכְתַעַ תֶעַר ינפפ דר תיִב םבָל הֶשָע ה
 = + לֶאְרְשי למ המדג הדג רחש
 ךררוט .קרפכ יכ רמז קלפל קליטקק קלעמל - הרמולמ הלגע סירפאו
 5 שולחל רקבעי לק קרמל סירוע) יעיב יכ הלנע קולק זעעו לפכש ללס
 . סישעמק ילפ יה קרטס - סישקעק ,תוש קיק תעיל]ק סע קשילתק)
 עולחל לע דייק כוט לוכףכ ירכ סיכוטק סיטעעה .תומול קיתרמל ו
 תוג 3? לשפת כועק 7 תוגקלו .לוסןול דטרת ץלפ סיטעעה ,תושעל למולכ
 .שורליתבהוא למלטוקז .לוכלכ חנדק סכ לכל השקט תשע כ
 נרל השעמ שע יל עז - קשרק .עטב לכוקט ירכ טרקל ץלו שורל
 תלמה וכ ,תעסוכ דיק .ןקכקעפ ומכ . יתבהא 2 דנזעקלו טלל ץלל קי -
 לע הילע תל הילע יתרבעטכ - תראוצ גוט לע יתרבע יגאז ?עלמ
 טוליפ ו0 - תטמק וע סקי יע ריבכקה (וכש .לטשקב רמול-רנולו - טוקסכ (לפט (לוע סידיבכעש תולטה 2 ל וע קרבכס 0 קיצע (מש קרסט ויק
 ןיכנק קיחזו ריב יקלכרשכ למול דעו < ו לוע קולחל טקילע :תלבעטכ
 םירפא ג ,ןי* יא ל ַ ן'ל יאק ן? בוכרא = + .ומלמה קולחל יערמש ךז ליח קול ,ןעכו .לעכט ישי ם וענף .תחתו וגטב תחת ש7 סולט ויק .ל0לש לכש יתרבע כוט לע



 יי . - 

| 
| 

| 

 טמ עשוה

 סעב"י .תוכלמ לוע וולע .םיכלקל רמופכ .סילעמ  ביכרקל יתלממ - םורפא
 גמל הטעיט יתרמו לועס וילע .יקבסלק וש (ויכו =: סירעל עבשמ קיקע
 .עמשק סף זיהו וכ יקלקוט < יקוממו תוטל ,תסת תויקלו .פרבעל סעה קומו

 טורחי = > "מו (מזע תיב ךל יקעכ) - "ובו יכלרב תסלקו ךטל לשל לכ תש
 ךלמח יכ .פטרב טולקיש ץלז י (י) .כועק וילע יקבכלק רטכ יכ = הרוח

 - בלע ול דרשו : תוכלמס קקכזטע לת (כ סג ללשו קרוקיב .קיק לבכ
 .לעירול לנסתלו קמרזק יגמ תווטל עלופק יקחו סיכנלה שקוכק ץו)ק ררטמק

 (וטלב סיטלוק ויק רוקי ךלמו סילעץ ךלמ סנו - יקחו סיקמע רלש סז ןכ)

 סכלו .שוץ [סתל וקו רלטל סעל קיה = סעק תלקזז ףיק השילחקו קי לק
 סו :ועירזק ץיקו סתושעל ,תוטמק סקילע סילבקמ ויקיש = קלקומק ילבל ל
 ללכ וקו בעי קיח 'ק יעב רשק תושעל סעק סיליקזע ויה סעבקל) סעברו
 יקלמל) <- רערז + קטעה לכס טמל סיניכמ רמולכ לרטמ ללש

 לועגקו עב בוטה וצע רמולכ .דסח יפל ורצק הקדעל סכל וערז טקל
 ק%ס .עלווק יפכ .סיבוטק .סכיטעמ לע בל לקוי קיקי .!תפמ ותחקט בועה

 יכ רסח .קלטקכו הקרע קעילוב .למ* ל - לקוי 1 סיתמס רטקל קוקמש
 ; קקשק (מ לקוי סילסח .תולימב קל)רב לכ ילברכ) - קקיעק לע לקוי לסת

 כו? וגיל טס לכול קפס עלוו-ךסח יפל צ הקרצל סכל וערז עזעט
 ..עורולו לוע טולחל ובוט ויקתש דחץ) < רינ סבל רריג : לכומ יפרו שוק
 עולתלו לו -תשלפק ץוק רינק) .סכיקי לכ לבוטק סכישעעמ וטוקשק ל מולכ
 טמ רריג לע !? מט ערוו נטלי כמ קרפ כול ילברבו .הירמ עימלו נשלח
 ורינ : עלכזק בסל קדעק ,טירח-ומכ הפכוכק ילבר ולכקיש .תוכבלק :ללועל

 יוטב בכמה ץוקש ומכ(ינמק זק ונממ לפ)! רינה וטפטמו ליעטה ןמבמ יט
 קדע הרוי) אבי דע 'ה תא שורדל תֶעְו . : וקיע ושיש ומכ (שק יח
 'תר ץקלחרל וב ןוכל (ולמל ץייב) .(ריע לכב ץק ומומלתכ ושוליפ . סבל
 ןעבקת עעו .יט לוע (ב סקר יבל סכקקו = - ןוכל (ווכז .ןתייו ילגקי (עכ
 .עוקלמו קרוי !קכ .סכל קיט קלוינ טוקכמ ץכי דע .עלוק תוולל ל עף עולרל

 לע :קדל סכתְז :קלוי) בי וה ונתטעו ןערוק תערל 'ק קת וטכדקת סש ץיו

 ולנקתט קמ לכ ר:ח יפל ורצק .בקכ לז -ןקופ (יעייסמ לקעיל ב ךלד
 ורעממש ומכ | - (לקק טכל קלוי) זכה סלע ץכי לע קיקי רקפת קוק סלועב

 סלועל ול מייק (לקקו זק סלועב סקיתולי לכו סרץש תטמ מכ לע לוק

 סקעט) = העילוק קשלחק רפל יכ = סקערזו סקטלת טוליפ - םתשרח : כה

 יקלקץט סככ יתיטט קמ רעק סעישע סקל רמז .ונטליפש ומכ השועל לשל
 . ישחכ ירפ סתלכא םתרעק ךקיטל :עעל סקטלק סת הקרצל סכל וערז
 ירפ יט ו < יב סקטקכט שכל יכע ישחכ ירפ "טו . לומבל לעע חלשקהו
 ךכררב תחטב יכ :קב שקכי טוליתו ףט !קכ וקול !קמב שסכמש 'לפ שחב
 עלק קכומלקו עשכק ךלר לוקו קכ ךלוק תייקש ךכלרכ תתעכ *ך'רובג בורב
 לוע סיטקכמ ץקפ סייטעע ול = ךמעמ ךל ויט סירובנק בולב (כ סנ קחטכו
 .עטהק חכנל ןכנק לו :תלשמ) ךכיטל .יב תחטב ץלו ךעולז לטב תמש סמ
 -ךימעב ןואש אקו | : וימיב סיטבשה ולגו (!רמע בלחש ל -

 פפמ 4 :

 ן" ' סיכלמ

 ל כול

 'ת 'ל לץומע

 ₪5 סילבר

 יט יס פסב



 [ קיעש

 שי סילבר |

 + קיעש

 גכ תמש

 ,ּ 'יס סב רוי
 'ג ץ ללומש

 אי

 'ב תומש

 עשוה | | ג
 לח לכ רעוי סקכ קעוכ קש סילככמה לכ ירשו ךירעבמ לכ) * סיטכשק ע ל סיבכ (ןטל וקו .דיכ .סוכ < ךומעב 5 סעק ומה (ע < סיליככ סיע (ופשכ סיעופל פש וכ - נאש > לעטק (ע סוקמ לוקו סכףב כיתכ - סאְקו : טכירחקל סקילע סיביופס ופוביש ךךמעב (ופש סוקי ךפער גפמ
 ערקו לפכק ילעממ לעטה כמ רשע | - סהילע ןכיט רר)טק -* לע טקמ
 , לע ץכו [םלש ןמעע סימיס (קוכ קיה עורי בי [מלש - הטחלפ סעב לאברא תיב [טלש רושכ + טלה סע וףכ בוקכו < לטכק (ולסח לע קלומ

 לאברא) - קעילפ לישק לכו ינכק לע ספק ליטקו וררשו סוזתע לבל וכ |
 ךללכ לכו ךץעב ץישוגלתל טוקיו סגר (ץנויו .סקיעיכ קיק לורג סרק סט לוק
 רושל ךלמ עטמלט דוח [םלש .צקיפ לז יכל יורו .ןל בלו (מ לאברא סנלכ . תליטק (נכ לע סח ןבלקל עויב )עסכ ץעלש ףויככ :(!!וכת*
 - סעקכל ץלפכ קכלטקה (ע | ועעולי סקיללועו ומכ - .ףשטור > סהילע קענע ,תלפמ סגרקל ונליט .ןעב .סינבס לע סזוק מפרש יפל .השטור םינב לע סא : זעועב קששקו הילע קי 5 בלש יב (ולמוש לוק לאברא תיב
 קנעמשק קקטשו גטמשת מדקיס ביוע \ע והופריע קכרבל ס)ולכו ו:יתובר)
 ..בערו כרחק עמ סל סיכלוקו סקינכ) סקיש) יכווע ויקש ןרמק + כטערנ)
 תיב סכל השע חככ : סתרכ לעב סיטוט) סקערמ סיעוטל מזו
 תער ינפמ : סש סתרכעע לעק רקולכ לא תיב סכל סרג לו לכ -לא
 סכרעלו לגעה .תרובע ץיקו סכננערבט קלולג העל פמ סכל קיק קז - סכתער
 .קלפ ןכ עשק ץוק- רשי ךלמ המדג הטדג רחשב + לקכש לז הלל
 וכספש ול עט עב ותוכלמ .תלחעב לו יבפ ורק שליש רחשב שטו
 - קרכלו סינש ושלט הילע דעו (ןלמוש לע קלע .תיעיבשק כעבו .רושס רקמ
 קצ קשמ ול ביטמו לוטו רלמל רבוע ויק !קוככמ תלחתמ (כל סרוק רעו
 ומכ ויק ש קמ . המרג + ימע ומדע ומס .קתילכ (ש הטדנו - קנטכ
 : יתילגג קלבק

 יִתאַרְק שיִרְעְפִמּוּ וחבַהאו לָאְרשי רע יּ
 םיִלָעְבל םתינפמ ּובְלָה ן5 םֶהָלּואְרְק י יִנָבל
 2 : ןורטקי םיִלִסְפְלו וחְּבע
 סהיבי)זו רימ סיתלנהו סיתבקץ סתורנְמִמ יכ 4 ללטמ לתו וילע סערתמ יגל לפכ - "דעמכ וקויקב לוקו ונקבק? דע ודעכ .והבהאו לארשי רעג יב
 ויה (כ סקל .סיכוה ויקע ,תמע לכ - סחיגפמ וכלה [ב * ל ל בועל ברעקו סכטת סקל לק סחל תלוש 9 לשל סייעה .סחל וארק :יגכ וקול ץורקל ילזח תעק ןתומ יס סירצממ סעטו גב ועוידב ול תזה שוליפ ו = יפכ לרש רובעכ הערפל יתרה יגבל יתארק שוליטו .פרכעיו נב .תל חלש ךןלפ רמופו לזרש ילככ כ רמלש ומכ -ינבל יתארָק םירצממו רמלש וקוו | < וגב תפשפ .לסיי רטקכ סרי ילע = יתטמ לע סילמוע רשלכו

 סילוק



 אא יהוה .דח ,+סיח נק ירד

 אנ עשוה

 םילעבל \ סיעלה סקיללעמ וחי ?לו סקילבר לע וכיטקי לו .סקטעמ "כלו
 ל : ץולעי ןכו וכלי (כ לו ומכו - ן ורטקי םיליספלו חבוי

 אלו ייַתעִרְזלע םַחָק ספא יִתְלַגְרִת כנא
 םֶכְשְמָא םַדָא יִלָכְַּב = + םיִתאַפְר יִכ שדי
 לע לע יִמִרְמִּב הל האו הָבַהַא תובע
 0 ליבוא לא טֶאָו םֶהיַחְל
 ךיל) לע - סילנעק קשע ?/קש יעל סירפא לכז .םירפאל יתלגרת יכנאו
 סיקסלטה ץל) סילבלפ סיקלבדקו תובוט מכ סקל יקישע יכנז יכ תזז יל לומעי
 .תער | *!תלגרה ץקסוקמב ולקחו לגלה (וטל .ותלגרת + יתרובעכו :קמעב

 1 תומש

 יתלגרת סש לק יכ למת קכלבל ונולכ] ועמ יבל יז יבל| - סיקלקדמק

 יפלו =< ץוק רחמ .לקטמק .עלמ הלמה קזכט יט לע ףלו  :תרטק סלפכ
 עעמ עעמ ךליל לעה סיליגלמש ומכ ןוטלק קן וילע למס לעל וליעמקש

 ילב

 טעמ .טעמ סיתעסה .סידנעמ סתוז ימינוקב עסמל עסממ סיתעסתשכ (כ לוע
 :ןיתועורז לע סחק | : קליל טפ רומעו סמש סקמטל ךלוק (טעק רוע ילב
 ןשי רטלכ רמז ומכ -ויקועולז לע סקול קל חט ץוקו סקל תעש בימה
 לכ סקול דודה 9 יכ וליכק ל - 'תאפריב דערל אלו :םנויק קי (מולק
 . לעעה זיפ (ולסתב + סחק : ךזעוקל ל עף יכ למלט ןמכ -קדכ לכעו ללחמ

 סירפז ליטמקש יעל - סםכשמא סדא ילבחב : סחקל ומכ ץוק)

 ילבחב :לץלטי קל :תכטמ )8 למ סילבסכ חתול סיכשומ קלנעהו קלנעפ |

 סר ךוטמי רשת ומכ ץכז .קפלכ לע דול ןיכטומש קלגע ילכסב ל סךא
 ,ותובעב וקז) סטמל ליכטמ ןכ .וקלכ לע תכלל ונירכי פט וטל ןליבס

 ספל ןתייק:סה'חל לע לוע ימירמכ סהל התאו > ךכ לחל מסע הבחא
 :עמ לועה סימילמ) ירמ לקוי תעלו .היחק לט הלבעק לע סימסלמש סתוץכ

 סויב .תועט 18 העט סעיבימ תוכקו ךשל ץלטידכ קיחל לע קוץ (ילוקו קלט

 : לועקו תשלח לטמ ונטל לבכו = < סקושילחב ללש יקעגוק 5 מפ כ

 כלמ קל סיטמ דעמימ קז) ץיקט יפעל קו לכ סעו - ליבוא שלא טאו

 ילב סקוטס רבדמב סקל תעשו סלוע יתרככה כ למלשל 7 כ קמוקמב

 : לטו כקטכ ס9 . ליבוא : סקילכ לקעב - םהיחל : לעכו: סחל לוע

 וִבלכ אה רּושָאְו םירעס ץֶראלַא בושי אל

 הלכו י'רעכ כר הלו \ בשל טמ יב
 סכיִאּולַת יִפַעְו + םֶהיִתוצעוממ הלאו וידב

 .' סירי אל די ּוהָאָרְקי לע"לַאְו יתבּושמל
 בשאל

 1" כברעב

 וע תומט



 ( סירבל

 ןט סירבד

 3 כ לזומע

 [פ סילבר

 5 ב לסומע

 ומ קיעש

 עשוה | בג

 טקכל .סידעמ .ץל5.ל9 כוצל סלל פיק ל - םירעט ץרא לא בושו אל
 סיכש ויק סף יכ רוע זק ךלרכ בוטל (ועיסע ץל -סקל ירק רבכ יכ רע

 כוש וחלכ לעו < ובלמ ארה רושאו = + סידנמ רעל סיכידנ ויק לל .ילפ
 קמפ קו לכו .* דש גש לכב חזעמ ול תלוש וקופ רכועו .וילע רוע דוס
 יכלמ וי ל יל סיכט ויק סץ יכ = ילפ כושל רמולכ - בושל ונאמ יב
 סיטע ויהש !ץכ ,תומוץק לע סילשמ ויק סה לב סקילע סילעומ .תומוץק

 בו סיבל סיומכ קכטק) סנקתטבק . . נוטל סיטוע ויקעכ קמלעו רור ימיב
 : בוי של לע ולוקי !מכ -וגקו לופת -ברח הלחו | : ולטעי יל
 לכו רבכ יכ לרפכל לשמ ץוק) וישע ורב שוקע - הלכאו וירב התלכו
 וכ ריעל ספ ,תוגב וץלקי כו + (ליזול סימעק ועכ סילעל סרעכק) .ןירעב
 !תרובע וכועט ערס סתטעמ סקל ץבי קז לכו 'ע .םהיתוצעוממ : סזול תוככ
 .תחת סליחה < יתבושמל םיאולת ימעו : סירס .סיקל רובעל
 סיול ךייח ויק) שו הלת ןטרע יכ לעפק למל ץלק סוקמב ץיק) לק

 סוכת סעפ  קחורקו קדכה ץיב סידולת ימע למ "קמפ סולת רט? ידבימ
 סיעועט ררעקו קכוטמק לובעב ץולכ יתבווטמל וקוו קקורכ ויקי סעפ קדש
 ויק סירלוע ויק ול סז) קליעת .תיכב לקסמעו רזכ יתבןשמ רו . יל
 ל (וטלמ .יתטמב סה סיקטוסמ 9 כרמל וכןרכ| יב גורלו = -ספוכב סלע

 ךפ לוליכה ועד" סקע יט לע ףס יקטמב .סחל ןוקטס יכ רק = < יוסק עץ
 למ. חכושי (שע יתבושמל שט 21 יפרו < קז לבר וטעי יב רוקמכו יתכוטמ
 ילו .כוטל ץל ספ כושל ספ סיפולק סח יל בוטל סקוץ ירמלמ סייבנקטס
 :והוארקי לע לאו + קכושק (ע 2 ןכו = יזגנל סן יכ הבושמ וזממ
 סלכו - סמורי אל רח : (וילע ל ְ בוטל רימכ סיזיבעק !קולקי

 יכל סכסקו .ויעב) וכלב וקלרגיו וכול סמנלי) פי לסל בושיטסקב ₪ רתץכ
 תנכרקל סקע רחל קלעי דל רמפ < חתטב מכ ייטב םמורו 9 עפ ספלבץ
 %- : קיל תולעל בטותש

 ְנְתַא ָךיִא לארשי גמא םִפא רְַתא ךיא
 רַחָי יפל ילע ְךַפָהִנ םיאכְעּכ ישא הֶפדַאְכ
 -גל פא ןורה הָשעִא אל | + יִמּוחְנ ּורמְבנ
 שיאדארו יבנא לא יב םירפָא .תחְשל כושא
 הוהי ירה ו רעב אבָא אלו שוק ָךְּנְִקּ
 ודרחיו נא דּוהיִּב גִאְשי רָיְרַאְּכ וכלי
 זרי םיעממ רּפצְכ יִדרָחִי = + םיפ י
 ץראמ | : -



 ו

 .-- רח הרט

 גג עשוח

 םכָהיִתַב רע םיִתבָשהָו רושא ץֶראָ
 | : הוהייםאנ
 ךנתא ךוא למולו סחלמ 05 על רזמ קלעחש פע .םורפא ךגתא ךץא
 יתמדאכ :ךריב ךל םע לע ןמכ ךלקמצ .ךנגמא : בי ריכ םירפא

 סורס ןכמקמכ ךלץ ךוטקל בייק תייק (כ יכ
 ךייעת יפל סיי)בנ) ומר 'לוקע)

 דחי : קעילע יל רישתלו לכה .תיטקל לש יבל ו ךפהנש ?5%  סיכלק

 1 .תושעל :תבטשס לטל ערק לע סחמ ינזש ימוזע ולב בש - ימוחנורמבנ

 *יתומל וללמקל סולקו (ןגוי בל ןכ! < וימסכ ורעכ) יכ ןכו שעל לו

 :לובנ רוכבת לקעב סו סש -ימוחנ > ולמכ) רונקכ וגלוע ומכ וממחנע ליו

 טה 19% סוקמכ .?יקו קח ףלחו רוק תחת קליחק - םיאבצב
 כמ קש סקילע רוע כוש 12 סנועב סיקלשי ספ .בושא אל-השעא אל
 לכוי ץלט סר (ככ ץכו סיטץ ךלז עז יכ - שיא אלו יכנא לאוב : לכו
 ץז שק ל סעטכ וטוליפ ול  -וסעכו וקעז יעכ וביוזל סע \שעו וסעכ לוכסל

 סערזלו סל .ביטהל  סקוכל .יקתעבקש ןויכ רמ = סחעיו סר? .(בו בןכיו
 סיִסְשְפ ץל סלקל למ מעל ויעס סקע יפעל יקתטבקמ כושל ץל סקילחל
 !תיצע ץלש תמ  סתמיב ירובכ יננכטקע רועו - שור ךברקב : סע תקע

 / קידעס כל [וזמק לש | - ריעב אבא אלו =: ירוככ ללחמ יפלו רחל סעל
 ץתלקכ ףולחפ ץלו ל קוק ךללת לו . סלטוליב כל לפי ריעב בז לל

 יט לע ףל שורק ךברקב מ עפ סקלבמ יבכ סכסתו - סלעולי קי רוע ילסוץל

 עכ - ץלפק לע סרס תק סיספפ בש שמלת למוט ומכ ליעב ץכז ץלש

 ..סלעוליכ יכל ץלש 959 ריעב ץכל ץל טורק ךכלקבד סוטע לקו טיפ

 'יתכר .(יל הלעמל סלשולי ץכיז ימו = קעמ לפ סלטולי טפט דע הלעמ לש

 מ לע חל , וכלי ה ירחא : ולקי קל קלָבוחַע ליעכ קינגבה סלע)לו

 וכליט = (מנ תיקי רוע .סנלפמ סקול קלגץנ סבלסמ ינניכפ שןעב קלט

 '0כשי )כ כוש רק לעסה תלחתב למזט ומכ  סתולבב וקושלריו סעק ילחלל

 .תויחה ועסזקיט בשש קילק ןמכ - ףאשי היראכ |: סקיקלש ל תק וטקבו

 תוה יכ = קי ללק תג לוקל לפרש כ וטסזי (כ .תויחק ךלמ זק יכ
 : חלשוש תפומו ול 1 ליכ) ? סקולגב .לפרשל סקל הלני למולכ איטו
 סיזבט ספבק ומכ סינב למסו . בלעממו קלוש ועו>* - סימ םינב וררחיו

 ספט ןןעיכט ביעיע טרקעק סוקמ לז ויל וזובי כ סקול ץרוקשכ כזה ריל

 העו:כ (נע - וררחי = : סכיקל% קל סקל סיב וץלמש ומכ ספב ןץלקי וץנ

 םימ רכ]) :קזק דלת לכ מ ונילל קרל שק .וקולקל ליעה יגק] ןרלקיו ומכ

 1 לוע (5% סלב? יבל סכקק) < תולעת רזשל (ילק ץוקו בלעמק ?וקע

 : תימורר קיבלעמ סה יכ .לושק) סינמ ןכ לקס .יפש וע סים שלי

 כונס ןקכ סלל בוטל ורדי סילנמב סתט סתו -םירצממ רופצכ נררחו

 לוטנכ ולמב רועה דוד) ל סרה רוע ליטמקש וקכ שק 57 כוש קרלה

 רמדכט לוטנל טל .וכוט ליטעח = ועוקמע רוי ש |ל דק (מ תרד
 רופעב ₪ :

 ל קיטוכב

 במ יעפלב

 [ק הכיל

 45 רכרקב

 ! כ זל

 לכזשלע זמ
 סלטוליב
 בלק סילק
 מ מיס עקב

 + סילבר

 6 % לזומש
 ' ב סיככע

 זכ יכשמ



 ס זיעש

 בי

 2 כ חל

 'ב ןוימר*
 35 .תיטפרב

 רכ עטוי

 עשוה רנ
 7 לוקו לושפ) .סירכמ לכו) = + סקיובולפ ל5 ?ויכו .תולנח קביעכ (כ סג למחש ועכ קפכופ לפ בוטל לרלחה ףנו'ק ומכ .סכרפ לל בוטל דגממ תזכל ורכש .ל/ש8 ץלקכ סקש סתוץ! - רושא ץראט הנויכו : םירצממ רופצב
 ולגו סקב ולעש)) סקכ רעקל וכטקש קומוקעה רכוש ץלל ,תומוסמ לשל
 : סקי 1

 םישודקיסעו לא סע דָר דע הָדְוהו =-ראְרְשי : ו . . ; תרי .הָמְרַמְב סירא שח נס 2 וב ש

 ו
 + סיטועע מרקבו טחסב קוק וככס דע לכל . םירפא ששחכב ינובבס
 ,קרובעב ערקמק ויכ םביכס פופיקק סקו סבלקב (כוש פז יכ ינובבס שעעו
 דוע הדוהיו לע? רקיעל ךןותב דוקי טכש שלל וקלע ץל) סילק סיקלל
 לארשי תיבו < סילפס עבטמ קיקש סעבלי לובעב ירפא לכו < לא ,סע ךר
 רוקי יכ (ממכ לכ| ץל .(קמכו הרוקי עכש קלוז וע ויקט 'לש יטבע רע
 בקו ילגע סכמעו 5 ומה סקלו לכשלו סעבליל קרוקי ךלמ יכל רעש ומכ  .ותרובעבו לה תפקיב קרוחי לשל רוע סילגעה רובעל סיטכשק ר%צו סידעמ ופזחעל .לא סע רר רוע הרוה'ו > וטכטמ וה ךלמקו רקיעה לוק
 ו:סס + סיקלל ל (קכ יק) .'וגו לקב (ב רפכ ודי ץלמל ץכה לכ - לגו
 קלעממ שע < רר :וגו לקץ ינב 'קל ?קלטמ "פקכ) וקונבוע ץלו ו:יקלל ה
 ו = - סיקלפ סע כירט יכ ומכ לא סע ךר יפו < וטרל יקע ולמוו עורמ ומכ
 ,תולמכ (טעה לפכ < [פאנ םישורק םעו = + |ק ג סילחמ יקל רובעל טעה ול ןילכמ קיח סילחמ סיקל? רכעע ךלמק קיתטכו ובל ךלבקי סיקלמ ינובעל סעק כץ חיכומ היה ה רבוע ךלמק קיחשכש ימל קלטמעק נע רכז
 -ץוק סיעודק סיקל) !מכ סובל ןוטל מל .לא טוקמב סיישורכ יכ ,תולוש
 לא םע קט קמיקה ו > יי לצח לע ןמאנ 'פ 201 .סילנעק 2% רכע היק סילפלט יפעפ \ ותרובעב קיוחעו תי פק סע קלוקי קיק (מזע יכ למל
 ע ץנקלוטב (פסתמ רוזי יברו לש תיבד ןוקילכ כו סירפפ תיבר (יבירכ ימדק ומסע | 'גרתש = ךק ןעול זלוק קיח ספ ועדי ל - חלפכ ל סע ומכ
 : גו (וקעלפמ ץקלֶר ץעע ץלגר
 בוב שכּהֶּב םיִרָק ףָררְו חור הער םיִרפא
 משו ותרְכְי רושאדשכע תיכו תרי ד
 רקפלַו הדוהיםע החיל כי + ליי
 ל כישי ויל ויִסרִַּכ בקע לע

 םירפא



 הנ | .עשוה

 עורו .ףולק ל ויפ תקופט ימל עור סילעעק ורכעב - חור העור םירפא
 לכו = > תוגוש .תולקב (טעה לפכ - םיִדָק ףדורו : ןכממ קיחי ץל יכ ותו
 קליעוה ץלש יד ל סה (ק = טרמ בל קחועו .קוחולכש השקה ץוק יכ סדק
 וי" - הברי רושו בזכ סה לכ : סחל הקיזקע לז סילבעה רובע סקל

 קכרמ (כו סילגעק תדובע ץיתט בזב קברמ סיעיח לכ ץלח ןעטלמ וכ רזוס

 .תרובעמ כוש ץלו (יכי יל הז לכ סע - סתרובעב וע ןכיע לבש רוטב

 סיויק תדע ויל ןיבפטכ קטע קמ ץ5% | - רקכתי סיחלמק תרוכעל סילנעק

 * קז לע סעט לו ש סשעע | סייעמ סע (כו .סרןעל רוע? סע .תירב ןקרכ*
 (מצה יכ לתל סידעמל ןמטק סיליבול סקע - לבו סירצמל [םשו

 קרוקי יד תלוב)ב בוקכש ועכ לפרש ץרזפמ .תטלל לזטלו סיעמל סהל ץב

 מלו < ךכלעמ ושע ירו ןמ) שברו גטו ממ יטסב -ילכול קמח לפרש ץלוו
 = ,.5מע .תיז ץַפ לללש 5 קעיח יכ .(מטכ למל ילוצקו קיעשב
 קיזתקע יפעל רעל לא סע דר רוע הרוהי) מש י9ע% -הרוהי סע 'הל ביר
 סיעל סקיכלמ ןיקעכ סקיפלעמ ועלק ךק רתל = טדקמה תיככ לק .ערובעב
 סקיכלעמכ סקילע לוקעל כחעי סעו לוחי פע לחכנו בור "הל שיש לז ךכיעל
 לכה יכ בקעי סקיב? סע ץלו סקמע ירסח ורכז ל יכ סיעל סקיכלמ ןיקטכ

 - יל סכל ונקי סן .וירחל ןערזכ קיקי תו וילע יקיולקו ועלו לוכעב
 יוטעכ (ורפ קיס ל ווק יכ ומגע כקעי לובעב +5 תולה וקול כ סלוכעב
 יכ קו סיליכמ סנייפ סקו .ןערו רובעב ץלפ קיה ץל וילע יקיזלקע קע)  וימיב
 ססעי סרב סֶקל סייקמ תייק )ְ) יתרובעבו יב קבר ויס קז סיליכמ וי ולי

 : ול יתיטעש תולה לוק עו -  סקיב

 "תירָא הרש ונּואְבּו ויַחֶא 7רֶא בקע ןַטְַּ

 " : ו נתיב לכ אלמלא רש + םיְִֶ

 : ונמע רּבְדְי םשֶו ּונאצְמי לֶא-תיב ול
 ץלפ קו קי - וש כקעב ופול וריו למלט וחכ - ויחא תא ב-ִע ןטבב

 עקבי יכ ףלו וירביזמ רקזב .תלוכיו תכול יז (טכב ורעב רבועה יכ לורג

 .תויקל מ יעיצע תזוו = לזר קזילע וז = רקלק לבועה כקעב שוטתינ קילעק
 ילעזו . וטע ככ כקשי = ועלש כלעק ץוהו סוסכ וכ ויכס ומכל תו

 כורל סירבע סורזו לכ ויקי) למע ועקכ סקב קלשממ סקל התיק רור ימיכעש

 שפ כקנ תיב תיקו בוקכט וקכ = סימיק סוסב דע ,קמייס תלשקמה חתיח *
 וטע יכל רילט קיקי לו סולכץו סחב וקכרו שקל ושע .קיבו כקל קוי תיכו

 רעו - םיחלא תא הרש ונואבו = : ומב סכל ל וש ל הז לכו = ₪

 סע קכזלתל זכ וב יעז יכ = וילקל ומכל .תויל ,תויקל ול יתיזילה למ תו

 ול יתירה קולח קוו מע חל .תכרעמב ךי וליכ ורגיכ רש ות!'כו ךללמה
 טל ושיט (עז לכ ךיללעו בכוכ סקכ וטלש ץלט ורכל ' קלח ויקי ומב יכ
 רקבתי לק קסבטה יכ  סתב תלוכיו כ סל ןיזי יל !קז' כ סימשה תוקוץעו

 הרבו

 5 2?קזחי

 וכ היעש

 כ תיעזרב

 ן% ? קר
 1 תירכָוע



 ל סילכר

 55 תישפלב

 פל .תישקלב

 'ק סועע

 55 תיעזלב

 סל תישלרב
 זמ תישזקב

 (כ תיטללב

 עשוה ּונ
 קלוקכ רמפ (כ) :>(מוח הלסמ תחת ולפי לו מר ושעימ (ץו לכ סב קקמה
 : ') 'ק קל סכקפ) סימשק לכ תחת סיעעס לכל סת ריקכץ 'ת קלק לע

 סר קכזקל קיק לודג ףלפ יכ .קזחכ שעק לעכ-ךאלמ לא רשיל
 -ול [נחתינ הכג + ול לוכי ל יכ ץקיו מפ ומכ ומע .לבשו : ךילֶמ שש
 ומכ .ןיולשיש כוקעיל (יחקקו קכב ךלעק ולזכ לטו = תרָנקב לסוג יול ז
 חלוש ךלמק* זק יכ עירוקל לז לכ < לתטק קלע יכ נחלש לעליו רמלש
 פל( ונמע ררפ) ץל הז רובעכו = ויטל ול קוטעלו קייעק .תלועל ךפלמק
 : לש וש לסיו 12 קלגי סש יכולטכ לי לק רנאצמי לאתיב יכ ךזלמק ו רעש ןעמטמכ 'פ 519%) = < ר5ע סוקעב רע ונאצמי קלעו < ןכ סג וכרכ סש לץעיבכ [כ ג ןקוצ זטמ ךפלעח - ונאצמי לא תיב |: ןגטלכ
 סומע שו ימע רבדי לזיִכב םש למל ץיצעק ילכר - ונמע רברי סשו

 לו ויו י)וטלר סומע למזיש ומכ ל%יבכ לגעה רובע לע 'כש תל ןיכוק
 ףקלו ךל :תכלכ סייל עו ימע וגמע רברי סשו לפקיבכ ופי תי ללק יכ ול למ ךפלמק יככר ונמע רבר: םשו לט 57790 = < מ) לסקיב ושלרק
 הירעס כל (!זגק) .לכותו סישו סע) סיקלל סע ירש יכ לעיל לפלש ךמש
 לפכימ ץוק חוק ךזילמה כ ?ורורמלו טון קיקי סיומ לחקו יג כלו רע ומ כמפש ללכש ערו רובעב ועכ .ויילע 1 וילובעכ ומכ ונמע רברי סשוש
 : לו על לכמ יוז לץומק ךויכמק לע וילעו

 חרַתאְו = בו הוי תבעה יהלָא ה
 -לֶא הקו רופש טפשפו דֶסח כת רחל
 סיקלץ) לס סטכו סקיככוכ סע סילנלנהו סיכולמס סתש קלעמ .תולבכ יקל תואבצה יהלא לוק! לק ?) וה ]י לוקו .תוליחל תורבעמ סכזלמוהל יתפומז ,תוקוז וכ שרל סכרובעב לכהו השמל רככנק ועפ שר רוע .קבר) קלט ירש ל יל ול רעץל ירש לכ סכיבץל קלנגש יפ לע ףל- תואבצה !הלא הוהיו . | ו דיִפַתַביָחלֶא

 .תז ומת ספ סקזו ותלוו סע ל וכי סשק קז> לכל סקמע סקקשמ דוק :
 ק

 'ג תומפ

 , תעש

 ע קימל*

 ן: יעש*

 ומכ < ורכז 'ה = : תונפק יקל לז לוקש ןמכ סיקלל .סכל קיקי זזה ומ
 וקל רמז ץיבג ?ק קוק ללה לע) + דור יורל ירכו לזו סלןעכ ימט לז למץש
 וש לע רימלר עכו כקעיו קחי סקלבפ לע ילנתיטר .תולבעק יקלל 'ק ץוק

 רסח .תושעל .רומשק טז בייק רועק זלו חוגל לכ לו יזעקכ | - רוטש | טפטמו רסח =: (עעות תזמו קבופכ ומכ חונת רמולכ .בןועת ךיהלאב הכרע טז כקעי ער| קתפש הק" .התא) : לר! לר לכל הינלכור העע |
 ץלזב קקרנו עעטמ רסס קשוע 'ק נז יכ לקט וקס סל ויפורמ יכ .טפשמ)
 סוקמב למס נט קרע דעה ריכזה לכש יש לע סו < 0 סז) יגטעק קלזכ יכ
 קקש וק רימת ךיחלא לא תוקו שק למז) -תסרכ וטעו טטטעמ ורקע רח
 - סיסכ)ו לשוע) קפורג ךכוט ךל ימת יכ ףז + ק לז רימת קוקתט לשיו

 הק ץ יכ ְ



 וו

 לש .וחז + ךקלמ .ט תל תסמטו .הרוקב .בוקכש ועכ תופעל ול נט

 ג עשוה

 ה תו תלכז) קלוקב רמישט ועכ ול תות ריש וקלכזק = לכה ומ וקזמ יכ

 יתזטע יערטערמ .למש לרפזכ ?ל "לי ועל כ ךל ןקויק וס יכ ךקלל

 (ע בושת קיחיו : דל סוקמכ בושת ךיהלאב ע"ב טרטל שו =. ו
 'קב סירודנ ופל = < לבדמל ומכ- רברמב ריעטק תיא חלע) .וקועכו ,כוש

 | | : קל ומכ

 רפאיו = + בֶהֶא קשעל חמרכ ינואמ ור ןע

 ה סילכל

> 

 - יש דר יל ןוא יתאעמ יתרשע ךא סירא
 |! אָטַחררַשַא ןש יִלּואְַמָי אל
 ץוקו ןנעכס מכ תק ל (כ םעז (יל לקזו - - המרמ ינזאמ ורוב ןענב

 טפשמו דסח ךשק < בהא ץושעל : המרמ ינזאמ ןריב לטל לתוסק

 ךשק < יל-[וא .יתאצט -יתרשע ךא םירפא רמאיו : רומש
 כ !ל ק) ץוחש חרומ וטיצו עי לפל דוקמ וש  רימת ךיהלא לא חוקו-

 :תי:55ק תכוטו קוק ליחק תל יל-חשע ירי .םנועו יחכ -רעוזש לכמ - ליח תוש)

 (!פלו ומכ .ףכ !טכ עזליפ 10 : (וה מכ = [ןא : יעעעמ יקרטע לליתרשע

 על דע .- אטח רשא [וע יל ואצמו אל יעיגי לב : קבלי קענע סמו

 (וממ ול וזעעי ץל טסעו עגיט וע לכב יכ לעוץ) קטע נק יכ למול ,תלסְל

 ו קפינ כוע ומכ עו לשק כוע (כו טסו וכ -אטח-רטא לעמו (ןע לט

 (ועח (מ תופט ץטפקו- -.יל טח'וכ עפ לבי לו (וע יל וטעי לל .ושוימ

 ןב-יל קיס לט אטח רשא ןוע לע 1%  -קגגשה לע סיעעעל זכי טחק יכ
 קיק +7 .תלמכו (ועכ (ועע יריל ב סי יכ = וילע פ :תסטסש רמולכ מע
 ךלרק לנו = עירוב (ועב יקחרלו וילע ג :תפטתש ירי לע רמולכ | יתעיריב
 | 7ה * ןילע ומטפיט וע סל תוכימסה תמש ןוע סקופ וץיטקו זק

 'ק סילבר
 ל סילבר

 7 זעש

 ףק תלהק

 בכ ץרקיו

 - הכיעוא רע סר ץֶרֶאפ יִחלֶא חוהי יכנא
 םיִאיִבנִח לע יִתְרבַרְו + דעמ יִמיִּב םילָהָאב
 .. 1 הָמַדֶא םיִאיִבְגִה יו יתירה ןח יִבְנָאְ
 קעכ סחשע !תיטעש ךיתוכל ועדי סטמ .סירעמ ֶראמ ךיחלא ה יכנאו

 ק יכל קלוקב לקמ (כו לרבע יבמ "ינמ ('ללק סקול יקזמוקו סיתפועו וקול =

 סכמע ןכו = ךיקובמ סע יתיפעט .קממ עול" תערל דיק ךלעו = -= וגו ך/סלפ
 ומכ. סט ויקקע קתוכנקמ סכץמוקל ליקע ןכ) .ילוקב סקעמשע ןעוב סקיל

 סילקץב סכק| יתבטוק) לברמב סכתףמ יתלכלכו ממ סכת] יתזטוקעכ יקישעט
 ךלרב לבדקב 'לקלב סלע ביטוקל*מעה תמלף%ע סכייטופטש רש ריתע ןכ

 ייפ לע חקפמ בוקכט וןקכ סולטב סכנלמל וטושקש רע תוללט) סכתולקחלו '

 ל תומט

 ץ7ק ץיעעי

 עולש ה 1



 ל עומש

 'ה תיעש
 1 לץקותי

 % ץלקיו

 בכ ןיקרפ

 עשוה הנ
 דעומ + דעומ ימיכ עו : סימ יצטומל ומ .ץרפו רמופו רמו ורדט
 סע ינישעט .תוכועב (יובתחל סככל ל5 סתע) .ץל קו לכו  סייטממ רקע
 (כו +סיִחיִבְנִח סע ועכ .סיאיבנה לע יתרבהו : סכמעו סכיקובזו
 ירכ יקיצע ץלו סכל תופעל יתלוכי מ רמז | - סיששק לע סישץס וץוביו

 סיזויכנק .סע רימע יתלכר ירק סכיקובז סע יכיטעט קע) | וסכששו ץלש
 * המרא םיאיבנה ריגו : סיבר סימי סקל (וזח יקיברק) קמ סכריסוק

 ןיק סרכ קיעש רמש לטעק ומכ סיבה ריב סילשמו .תוטוימר יתת) ר/ולכ
 למצע קעו + קשלפה לכ) ךיקורכוקו ךיתולוכמ לקוי למפש קעו - יריליל
 סקיפ 9 לבר לע ומכ סילשמקו קוכוימרק סקל ןלופ סיקסרי לע יכ לע דיבו
 : ןוצמ ריכ

 וחְבז םיִרו לעליה אש ךא ןָוָא דֶעְלגַא
 חרב = + ירש יִמְלִת לע םיִלַָּכ ֶתוחְּבְמ ם
 הָשאְבּו הֶשאְּב לֶאְרְשַי דב סר חדש בקי
 *-רָאְְשְז תֶא הוה הָלעְח צ-יִבְנְבו + רֶמָש
 כיִרְפֶא סיעְכִה |: רפשנ איב םרְנִס
 ו ביש ותַפְרָחְו שושו ווילע מרו םכיִרורְמת
 וא
 לחק עלק תועל ולס סקט ןוא .תושעל לחק רעלג סא .[וא רעלג סא
 ע ועעע קיקי .הלעעל וקיבדקל לכו: - ריח אוש ךא : חלזע ולג סו
 לנלגב סע קבל ומעט ריזי ו - תונוש ולב לופכ (טעק ףיקיו רכוש רעלג
 :רוקעק ימעט ילתפ סיכלוק סיעוליטק ינעט לכ ןי וה לעכ טסוקש יעלנ
 סהי)יכ קיס (רליק קל בעלבק ץלפ 'מכצ ויה לגלנק יפכ יכ -וחבז רוש לגלנב

 ןעל סירופ וסבוו וש [וץ תוצעלו סקומכ [ע רובע ולקחו סקיטעעמ ורעלו
 .תז ורבעט רחל קליחת (כשמה סע וגיכטקו = ךלכתי 'זל ףכוע ושעש סוקמכ
 ץל - ידש יטלת לע סילגכ סתוחגזט םג = : !על סירוש !חכז סע .(לליק
 ילגכ סיפ) .סיבל ץוכומ ריעל ץוח וכ סב יכ על לגלגכ וטעע ץבועכ יל
 ספולח ועכ )ולח ול ערקו (כו סירט ומכ  -ורווט 5 עורטק ימלק לע סעכל
 סקיכזו סע יקיטעש קבוטק סילכ)| ס)'ז סֶק) + בֶלַעי תרביו : !קכו
 ךשוח סע קיקטק ף5 . - השאב לארשי רובעיו : ויח* וטע עמ תלבש
 (כו וי%2 תי רמשט הרובעקו = + !תכ ול (קיט = קש לובעכ בל קל רובעל
 בו .ויקכרמו .ועע יקייסש ץוק 2 כ ג וגזט רמשול (זנש לח? ןתכב
 ויגכ סע רסח יתישע רועו - הלעה איבנבנ : סיסנכו רטועב סטמ
 שוכרכ סיר סול קלעקש ץזיכ) סל יתסלש) סל ורבעעשו סידנמל !לליש

 ףוק) ל |



=. 

 טנ |  עשוה
 ידי לע ולמש רברקב ןיזוט נפש טיעברו < רמשנ איבגבו : השל ?וק) כל

 סיסיעכע) סירכו] סניק קללה .תובוטת לכו לבר ולקח ל סקל יקעמצ ץיכ) =

 סיעכקה = - סירורמת םירפא סיעכה רמז וקו -  ל לכו תובעוקב יוס
 ימיט וקומכו = סומו ילגכ טחע תותכזעה סקו םירורמתכ ללי למק קל סירעל
 !לכ סילורקת שעכ וטוריע) סירולמ (טעמ (כ שנ ושלעל ש) < סיל)למת ל

 ופורץ וילע שוט .סירפל ךעשט יה סר < ישוטו ץלע וימדנ : רמו על סעכ
 : וטורכ ולומב ןל בווטו לכה .סיכנעה ותוטעב קי ללה ףלתט ןתטדח (כ)
 י'וטטשקה (טע -ןעחמה לע עושי -ץרפק לכ מפ לע ישו קו ומכ-ישוטל
 ותלכ בע .ןקוכנרץב ריכמ וייפ ץלוקפ יפעלו = ץוק ךולב טולקק ץוק ןינןךעט

 ן | : וטקרב ולועב ול ביש לוק ווק ומורס

 לֶאְרְשיִב אּוה אָשנ תֶתְר סִירְפָא רבְּ
 אטָחל ופסוי 'הַתַעַו + תו *רֶעַבַּ שא
 .םכימְע .סָנּבְתּכ םַפסְּכִמ הָכְסִמ םֶהָל ושעיו
 \ ל ₪ = הקבע יהי כל + ןקשי םכילע א יו םכיִמא םה הל לכיש הָע

 ןשי ןרגְס רעסי סב ָךֶלה םיּבְטַמ לכו
 5 | | 4 א
 רט) סילעה לע וזרומ קיה לרע טסש סיוק קלחקמ .תתר סירפא רברכ
 יטבטב ורבו סל קיקו .ןקולעמוטק תרעלו תתר זו קיק ולכרביכ .ויקוביכס
 אוה אשנ לקמפ וקו . < .סיננק ץלמ קיקי ןעלוו וילע רמזטש ןמכ- לרכש
 ג כמולכ 2 לעכב סטץפ (ויכו ילפרשב וטל ףש רמולכ - לארשוב
 ,עיכרמ רח .לילמ רכ +9 ווק ךלדק לעו - ןהי.תלוז יכ תמ ולףכ ןיכינמ טמל

 וחלפר לע ובקר ןרכו לקכשב ו)ק (יבלבקק ץיממעכ (וקל ריח קקיעכ סירעל

 טעכיי ךלמטכ לקעו -אוטחל ופיסש התעו =... + (ילטקתמ יטיועטל
 סירבוע ויס סיטפושק ימיב סירבוע ויתטכ קלחתמ יכ .ץוטסל רוע סח ופיסוק
 ןכטשת קמע לבל בטוקל סלי!חתו .טטוטק רוע קיתשכ סשה יל יבש טילעכת

 שקמה יב תרובעל סלטוליל סר% קלעי ףלט לי סיקלפ קרומע לכע לוס

 מ רולעק רטמ לץלשי רלף קל% ולמלו .סלועל .סילבעק פעל, ורבעי)
 כקו פק ףסכ ויק ץל סילגעה חו :ספסכט הכסמ סהל ושעיו + סידקע

 ישעי לקט וזיפ רברב .ונוכתסש )מכ סנובתב יפו . - ס'יגעה סקו םיבצע
 .1%% =< סיכלמ רטסב ונטקיע סעשק) + לברמב ושעט ועל לע תושעל ועיכסק)

 םגובתכ /

 %5 הימי

 5 % לזומש
 %% רברמב

 בי

 זמ .תיטקרב

 5ל תומט



 .עשוח 7 ₪
 טקמובעכ יול קיה סנובתב תלמו :(וקתומלכ .סגלתע סתמבקכ !מכ סבובתכ-

 לקשמ סה יכ 5% .קלט עוסק ררנעקיכ .סקלטו ומכ לוט ולכל סרטו כז עז טיל
 ץוק לנעק לכ < חלכ סישרח השעמ = רע (וכק-ץ?ק למ סקמ למי לח

 סהל > וכלקכ (יפ ול לכו .למזוט וקכ" וב מקול רבד ('%עלת ידי תשעמ כ קוסבח
 !תבז : חוכזל סיכה סחף )בל לבעס י)קכ סילמוז סלובעכ .םירטוא סה
 טילבעק וקש - ןוקש סילגע . : .תוסול-ןמסיט סר במ יע רמולכ < סרא
 סנזמע .היק כ יכ = סקול וקשש רע. קמילע:סתדובע .קיִהת יל יפ' סקיפ לע

 סיקכוז ויקע .םרא וחבז 'פ לזקז = ול-קמ 'ץל כט" .קעק.לכו לממשועכ .₪-% סיכלמ
 ץעל וגב סבזיע יִמ 12 ירמוכ סקל .סירמוץ יויקז-סרא .רמחט וקז ןעל סספב
 וזהי.ןכל :.ו5 בילקק ביבח (סרק ילקע לנעל שו קויקל ?וקירכ
 תלהמ תקכץקב ךלוקש לעכו כקכ 2 ויקי טרבל וכי יקיפל-הב / געב

 רעוסי מב יויקי (כו = הלקע !ככי סח [כ" עמטה סוס וינישיעכ | קטע ץוק |
 סה ןולעוסי ןק (למקסמ תורה וכרעסקש קדס (בעק ץנח) ץנמה ומכ . [רוגמ
 קלקשב קיקיע (וכסקמ ץנויק (טעק רומע ומכ ול .הבוראמ ןושעכו : נרזמ
 :ץונרהמ וכעפ לכוג ץלש (טבקמ :ץוקו עפכ וכ ייפב רעוסי :קקולעב

 םיכיהלאו םירעמ ץראמ .ריחלא הוקי יבגאו
 ינא == + יִתְלּב ןוא עישומו עְרִת רול יִתלְ
 סָתיִעְרַמּב . + תובְארת ץרֶאב רברמב ריתעדי

 וי = | 7 ו |
 .| ינוחבש ןבילע םל סר ועבש יעּבְשה
 ותלוז םיהלאו : קלעמל ןנטליפש נעכ - סירצמ ץראט ךיהלא ה יכנאו
 5 יכולת יכ קלוז סילק סיקלְ רובעלו תערל ךל קיק ל - ערת אל
 רברקב  ךיתערי 20 יכ ינערקש ךל קיק = ךיתעריטנא 5 כ עישמ

 קפל ץלקכ + תובואלת ראב :'קיחמ סוש וכ ןיקש לכרמב ךללמ יתלפסו <
 מומש יבלע .ןופלמ לזה תלמל קיפק לז יב פולט ץיבקו . ירכרמק ץיח)
 סוקמלוץס רשפכ -ןעבשיו םתיערמכ = >> >>" שזק ץעע ל למרלל כל
 ומכ פוסכש) סבל סרי עכשו בוט לכ'סקל קיק (עכ ץלץ וקו סתיערמ

 דבק סיכוע סיכְו ,תעבש - כת (פ מפ -(כ תושל סיליתעש קלוקב רמףט 'ף סילבר
 "תל ,סכש) ךכבכ סרו" וגו "ל קבלי בקזו ףספו יב ריו ךלקכו תשוו

 ו 5 : "וגו" טעכיו (ולוש [משו רמו -  ךןקלפ 35 סירבר

 4 רושֶא ָךְרָה רש רַמָנּב לחש ומּב םהְל יִהָאָו

 םֶלָבִאְו םּבְל רוגס עֶרְֶאְו לופש .ָרְב םשנפא
 ו רתסש =: ם-כעקבְת הרשה תוח איב ָש

 לארשי



 אס | עשוה

 : רעב יבייפ לארי
 לוכעיט קע טולטכ (וכ) ץוקש ךלדס לע רוטז רמג ומכ 10 = לחש ומכ סק יתייקו =< סימעה ריב סיקע)ו סיקח)ו גז סג ננחכש סקש (ויכ . סהל האו
 קל תק סקל קיה ?לו .סקיכיומ סקב יקטלטקש סקל יקייק (כ קרב וילע
 ופ סרס ץנמי סו .שע רע) לוכט דוקו ומב ומלקט ילוכש בורכ םשגפא .5 ולכו ולמש .להעב  ףעב קרב ורשקו לקחמ יוטח (כו = - לקה |לכמ לע .רושא : סקילע סתלמ יתייק) יל סיבש ויחש ךע .סרימ
 עמי ץיח) .רלול יזע ילטידכ טעמ טעמ תכקותו שילטק קכתלמ בודקו מ קכע ץילטב ודלוקב ולוכ סוכמ רלוקיכ רעב תוכיקח ןמכ רלק רלקטס בורק יכ לכקו% .לוכש לע 19 קילל למ ץלו לובש בור ולכוב) -קלקמ סעקבי קמחכ
 .ומעלַהצ (יכי ץלו לונס ץוחש סכל -םבל רובכ ערקו = :!קולוגלקיטס רתוי טפ) תרמ ץית .\ב 5לק קחלטש יפלו רלוק ץטיו לטבק לכ ריבעפפ רע רמ חוב
 : וקר קתש) ונלכי) לק לע מק .עלקי ועלטב קילקק קש (כ יכ %ר לזו
 ץיבלק ומכ ביו? בלקכ) רברב סלכוא סקילעב םש .איבלכ סש םלכא)
 קלוקב רמע ועל ץוחב םעקבת הדשה תיח סג = - תלעס ילכ תלועק
 לגעק + ךתחש < : גו סכקס קלכש) קרעק קיח קת סכב יקכלטקו
 תיב לש וסכ) .:רלש קית יב לז יכוכ יכ רךקסע זק למת +. עמל רכוש

 סלט יכ כ + ךלזעב קית ימט יכ ךלוע תיק יכ יכ לע) -  קככ לברל ולה בקמ הוו -(טעב וכ) סירטקק נטש ףל0 = רקקכ קיעסי) רחץכ שועשק
 ןוימרק יפכ יטכ בשעק (כו .ע בכ קטלכ ול וילבלב ל וילגלב קטלב

 : קערטכ יןעכ יכ .יומרקכ רבעכ

 רְָפַש ךירע לבב ךישזו אופא כל יִהֶ
 ל תא - + םיִרשו ךלפ יל ַתְרַפָא רע
 ו יִתְרְבְעְּב חֶקֶאְו יִפאַב יולמ
 .קלפש יתוכלמב עס%מש אופא ךבלמ לב 0 סייק קי 9% . יהא
 ומכ | סיכיןיח סחילע סיקבט ךירע לכב ךעישוש ץ)ק קיו | רעיטיש ךלמ
 רדערמ ךילע מעט .ךיטפשו *  ויומסלמ קמ סחל)ו ונפל ץטיו ,תרמלש
 : יקלועב סו יכ סילע) סיטמושו יקמ ךוליעש ץל יכ קול התל ילח

 למזע וכ ךלמ סקלץע ינטלב 5 יכ - יפאב ךלמ : ש ית; - ךל [תא
 ילו סיקטלפ תמחלמב תמש יתרבעב וקול יקסקלו סקילע ךולממ וסמ :תול
 ךלמקו = :תוכלמ ?לפ,קוכלמ סכל ןיפיכ .ריסקל ולכוקו = סעש ץלל ךלמ
 לעךל ןתא עו = < על לכמ סקלו לוק ולעק ומר ומ 0% סכילע מקש
 סישלעמ ש) . (ולקפק ךלמק תיתש ויקדע לע תקאו ןגשליפט ומכ לופט

 סלב יכ יםאב סעבלי לע רמז קע) קל (כ ,עטוחו סמלי סיטבשה יכלמב
 : ונע רוד קוכלמ לע ומ שקט

 רורצ צו

 'ע יפשנ

 ןכ ץלקיו

 "בע
 לכ היעש

/ 

 רע ,תיטלב

 'ק 0 לןוומש

 ₪ ל לץומש



 + ויס

 וכ היעשי

 'כ ב סיכלמ
 זמ סי

 טי סירבר

 5י ו סיכלמ
 בל תומש

 עשוה בס

 הָדלי יִלְָה : ותאַשַח הנופע םיִרְפְא ןע ור
 רמעיהאל תדרעיִּב סֶבָח אָל [בזאוה ל ואב
 : םיִנָּבַָּ
 בויל .רמסש ומכ > לורקה ךוקב רומשה רבדח ומכ ילעל דוק רומש * < רורע
 - הדלוי ילבח : .סילנעה (וע ,תויטסהו (ןעהו + יעצפ רוכב סו
 יפל < סכח אל [ב אוה > וילע ץיכזש ,תורגב ןל !ץוכי קרלויילמכ סיר
 ,תולורח רמולכ  סימכז סניז סירלו?ס יכ רק ךרלוי לכ ויכבת ליטקתש

 סתוכץ יכ :ונובקק ץלו מכח ויק דול סקיתונועב ולכב ספיתוב? וץלרש לכס
 תוע יב = : סקומכ ער וטע) סקיקובל יללעממ ובש לו קדקה סתזממ ס)ועב

 רבטקב עס תע רעוע קיה ץול סכס ליה סע יכ - םינב רבשמב רומעי אל
 'גב שו < סלק ץוק לבטמק) -סלועק ריופל רבטעה (מ דמוי קיח קלקמכ יכ
 ויה ץול סימכ ויק סץ סק (כ = קלחמ !ץי\ סקלק (מ סקזטב סעכעב סיזירז
 : קעקמ לע ויק ךלבקי סשק ץ טיכע ויקש רימ וכ היטב תק קעע סירמוע

 ילכת גט .רבשמ סחלק זק -םיגב תלמל ךומס ו יכ חוט .רבשמב
 : קלקמ. תזעל לכוי ץלו סחלכ רלוק תויחכ קל שיט הירכש) קרלו

 ךיִרָבד יִהֶא םֶלָאְנִא תָופמ םְּפִא לאש ָךיִמ
 - + ניעמ רֶתְסי םֶחְנ לאש ָרְכָטְק יִהֶא תו
 הָוהְי חור םיִדָק אוי איִרְפִי םיִחַא יב אוה יב
 תריוה ונע בֶרָחו ורוק שובו חלע רב
 | ! הדַמָח יִלְּב לָּב רצוא הָסֶשי
 תוממ |: סימכת ויק סל לוזש לימ סקופ קרופ קייס -סרפא לואש רימ
 וילט סקע לכ - תומ ךירבר יחא : תויוט קולעכ (נעק לפכ - סלאנא
 .תומה ךילע ץיב% ?5 תוממ ךרפפ ץלש יר פל :תבוטב רפוכו לכ) לכ סכ
 0 סל > ל יתסכעש ילכר ךירבר עו - קעל קיפכו בעלב) בלקבו רברב
 יעוטס לע ולפי ייויכקיכ ילבר ומכ ךירבר מולו :קומק ךל סורגי ץוקו ילוקב
 (מ ךורבר 9 -רקליטק תל יקעמש- וקליפק תיבב סיעחמש ןכו = .לועפק לעו
 : ילכ בוש כעקמ ךולהי לעוזכ לברמ ץ'קכ) :ךבטְק תלמל וכמסש יפל רבר

 וכו קילל (נע .ךבטק + לוטל ךקקילכ סלט קיק? 2 -לואש ךבטק יהא
 כ ךבטסו .ןיעפ בטקמל - סמע בוטחל ימלעוקי סגרו -סילקנ דוש בטקמו
 .וגיעמ רתסו סחונ : קכע עק וקומכו -ולקשמ בחנמכ ?לש ףץלק ץמקב
 = לקסי לע עלה לע 'תסדנינ רמזוש ועכ  סקעל לע סחמל קייט סה

 ךק



 30 - -- עשוה
 | דע סטיק? ןמ ץילעמ יה סירע יכ-אוה וכ =: .עוטעל וברח רכ לס
 וילע בעי - רמצש לכ <:ויפל כ לוטו לדג) ךלוק יח סילגעה חש ץלש
 םידק :אבו עסט העעו =< לוגס למ יקי ןערזו וגמע לרבי (טקת וי סלול
 לוטפ ץלפ יכ תיתרזמ חול ץוקע סירקל וליעמקו < רושל ךלמ ץוקו 'ה חור
 'ה חור למ < קשח ןול ץוקע יעל םירס רע רעו < 507ש ץרל תיפלומ

 יעל ה חור כ סג למל די קכחלש :םיקקכ ומכ וקוחלו תולק לירגק
 חול .תל רש יהלץ דעיו לקל (5| < ללכש לע .ץבל קור תו ליעק .תי לקש
 .סעמ ךלמשכ בוקכ |כו גו לועס ךלמ לסלט תבל חול קזנ רושל 0 לוע

 .עטוק ימיבו -רוטק ךלע רסץלפ .תכנק כ סט יעיכו לשי ץלפ לע לוט ב
 * הלוע רבדממ | : קילע דעיו ןורמש לע רוטפ ךלמ לספמלט קלע קל \כ
 עמו .לוטק ץלת !(יב ש לברק יכ"'יפ ו = - כברקט'רימפ נק סולק יכ

 ע ומכ חלחקמ קיק ץוקע .סירעל לוקמ שבי" רועץ רלמ ץנש קולק תו
 עובי העו ש ילע תלופ (כ ססוי רוע |ב וילע כמדמט ומכ :סיק לע קלוע

 (מ .תוץי לקטב טבי ושלש - ישובי =: קולק וקו פמ וניעמ ברחיו ורוק
 הסשי ץולק וקו? -הסשו אה > סיעה וכל מ שובי ומכ- ברחיו : תצי
 פרה דו צו ד שוד או. .(<% 3 תדמחרלכ-לכ-ףעוא

 1-5 ב 113> שי וו א ה םס 000-5/  ₪04 .שצ 7

 : . , , :ןדי 5 : - . 4 בֶרְחּכ היהלאַב הָתְרַמ יִּ [ורמש םָשֶאָת

 = = = 3 עקבי ויתוירהו ּושטְרי םהיללע ולפי
 : דב \דפ *ןדי : 7: רש 5[

 הכמ | -סב יבש ומשק (כ+ - ממש (עע ץוקו וקבל ץ/שב ףקלח - םשאת
 .ףיק) - (ולמש סילעו שקרו למל שו . סילעז קכלממ טול ץיה יכ [ורמש 6

 .תרוכעב הקיוקק ץיק יכ.ח!הלאב חתרמ יכ :5לש ץרפבט עוקחל קרכל
 .וטטורי = : םטומל לרש סיליןקמ ויק סיבוט סיכמה ויקה סל יכ סילגעח
 .וילןכץ ךקר כו סעקכל .תוליקק ל ו עקלקב סינעקק ליעקל .תוירוכצל ךלל

 2 כ כל לקטכ ויתוירהו .תולקק סיעה עקכ

 מ 4002 05 ו 2% 0 2 7 /

 עי % לוץ 5 1 קם שש | ל : הוהי דרא ּוכּושָו םיִרָבִּד םֶָבַמִע ּוחְק + נע

 זהרמלשנ בוטיחקו [וע אָשתלַּב וילא ּורְמא
 (ג בה \ הק ףחב 6 וש] 61% 77 סמל - ב

 ל ל סוס רע טעישש אל רושא + וניתפְש םיִרפ

 חש .תיעללב

 !5 סילק
 'ח ליש

 7 ץל

 עע תיצפרב

 'ס יעזרב

 רי

 לס חיעש
 1 יעע 1

 וניחי השעמל והלא הע רמאנדאלו כפרג אל

 - ריועב תלטכט/קצול תל יכ < ךנועב תלשכ יכ * לארשי הגוש
 קש 7



 'ר סידמר

 ב לש

 כ 55קזק*

 'ק ץלסינ
 4 ץלסינ

 עשוה רס
 קכושק הלודג לול ולמל) * יבע וכוש -ךחלל-'ק רע תכש (כו ,-לל ומכ רע וכמפכו + ויל רקכושל ל ךלוטכממ רקיחמ (יפ יכ ,.קי סלל בוטל רל ש
 .לרבר סכטע וחק == = +: ךיחלא 'ה דע קש ,הוכקה קסכ רע תעגמש
 ורוקתש "בוט סילבר יל? ,תולוע דול קוו ססכ ל. קכושקב סכמ ללוש ויל
 ושוליפ ו -רכלכ "תפטב לו סכבבל לכב -'ה לא רבט) :  סכיתויןע סקכ
 קלפה ?לברכ ונפל ולמי למולכ --ןולא ןרטאה :  ומעל ורותת ובושקש רחל
 לכס סט סוקמ ומכ + "ומה לוחו שק (ש לכ +ןוע אוטת לכ :.סקכ טיכו
 וטתפש יורינ ךכפל קמלש ?לפ סוקעמ - ןגיתפש ירפ המלשכו + בוט בלופ בוט לכד קו -בוט חו : (ש שק לסל לפ19. + סט לבק סוקמ ומכ וקט
 יכ .(ועה ידיו לכ תוליעומ ,קוגברקק ל יכ .רתוי הבושק ירברב הול סת יכ
 סוכבר יודינ ל קיה ול תלקטמה ליעטבו < (טח רשת קרוקקו .רמזע סלכב
 תרוקקו .רמזמש וכ יודיוק ל5 | תבומח ימג לע לבר .וטמע ברק קיק כ יכ
 ורקקו .ונעושו אל רושא | :. גו לפלש עב .תופוע לכ ,תס וולס
 (כ וכ ₪ יכ ונעיעו* ץכ יכ ונערי .קקע ךע וב ונתעבע רוש | ןרמסו ויטל
 וככול סיחלוש ונייקט -בכרג אל סוס לע + העושקק תל יכ ךקלוו ומעיטוקל

 :9/0 וכ -דוערמאנ אלו = : קורע קמע ל ויעיעוקל לוטקלפ סיסוק ל
 חכ וכ (ופש יפו סקי סוקי ךלכל ךכ יק שדי יכ :םותי סחורי ךב רשא
 ₪ < ל תק ןכו וקלמקו סי וכ ןסק פל
 יפָא בש יִּכ הבד סּבָחֶא כַתְבושִפ פרא
 :-רנשושב חַרְפי לארשיל .לָשכ היחֶא ו ונמפמ
 תיוּב יִהיִוויָתוקְנְוי ובלי = + ןונְבְלּכ וישרש ךי

3% 

 וחי ולעְב יכְי וכושי + ןונכלכ ול חירו ורוח
 םכפַא + [יכל ןונפ כו [פ9כ מרפי גד
 נא וגוש ית נא םיפצעל רוע 'לרמ
 גט ו ב בכ
 לטרעו קכוקל קלעפ | סלע ע' וס כ ושק סל סו .םתבושמ אפרא
 .תכק< סכקלל . < תבדנ סבתא >> עע רע יב וררמש סרלעלו סקכושמל
 - 256 קבושקב כש ץוקש (ו'כ למל בש וילע יל סיחצ יט יכ- בוט כלמ ובר
 תיחא >> 5 ללכ ךלל לע דיי (וטלו = ערפ ףלר לע סובכ (ןעכ למ
 קסש וייפש יט לט מל : ןלוקמ שכיו למלט קמ ךעק לארשיל לטב
 תרפי - * תולגק כושב ריתעל 'זיק* קוו סקמ קסשע קיי ץל .י לץק כוט כ
 כוקכש ומכ דגטוטל .לץרש ,ץסנכ ךמשמש יפל הנשושב לק = הנשושב

 מפ יש



 הס עשוה
 = ב רוט | וכ תה (כ שחוקק ןיב למטוטכ למדו > סיקמעמ טוט (ורשה .תמכק עץ
 רישרש ךוו לקעקל ןוח)כ) סיטלש .קל י* עעועק למת סץ) . .תונבק

 סקמרלב סיעוע) ויהי ס סיבל סקיטלע) סילודב סוש (ויכ ק ינע !מכ - 1 נבלב

 9 סועע לעמ רע ושעי ו / למןע וקכ סמוקממ שקל ולכוי ל סיקזק סישכט ונסו |

 (כ חיעשי ךלל לע ךיו למע קמו < כקעי ערש סיזכק רעז קוק ךלרק לע) . שיער
 55 ברעב = < בפורכו  ךלוכ עחו .ךנק .סישקעה וכי רמולכ = ,קדנכ סי ףקכ לע חו

 וכלי ויתוקוי \כ = קוחלמל ונקי סיעכטתש ומכו - ריתוקנוו וכל: = =

 :ןעויק מכ סיכלק סיפנעק סה תוסנשהו - דעקו עח וטפעקי למולכ קוחלמל
 שמ יקי ו? = - טוי) סוי לכב סקל .תוטרחקמה ,תובוטל לטמ סה .תוויקו |

 ,תוטרחקמק תועיוה סן תוקויזו על ,תמייס לקט זעוניבל חטע רות יטכטת
 ומכ סייס וצל 'חכ ץקיט -ןדוה תוזכ יהיו : סי סוי קי ללה תיעיריב סקל

 < * [ונבלכ ול חיר) : שיק לכ וכוט קסעי לע 'ץולכ שק לכ "חל וילעש תיזה
 וס תיטפרב = סיבנעמו סמעמ סיבכ סיני וב ש (ן:כלק יכ | - .ר כרב רשפ רט ץילכ וקכ

 יבשוי ובושי : קוחלקל כועק סמש ךליש כל :טוט קיר ינקו סקב עי)
 לכב סנעע וחי *[גר וחי : תי לק לכב סיכשי ויקי) סנלל וכוש .ןלצב
 + [גר + בולכ סרףק תל קיתעק (גלק .ומכ ועיקיע תי ללק .תטמב ע
 ( ילטמ ימורק) .ילמ ססק קזעק יכ < קזג כיעיי חמש כל וקו/כו (!ימדק הל לקס
 (ע '? לפומש סעע ןתו ןערויט לע טביו קסועש לק מכ סבוע קסשי למק סו = סל

 סמ וי ויקוריפ וטסלט רחל יכ (טנק ומכל [םבב וחרפיו 95% ול .תרחש
 ; ויל .[ונבל [ייב ורכז : טעו ןנשכככ (כו רסס עט לפי ל טבינ
 1 כליו (!כככ (: ןילכ תיקי ול לקכש טקעע (עגק (י* קיל כמפ - 5 קתלכוץ ועכ
 מרכק (י) (ןמרס (יי) (וגבל ץיי יכ יוענק טס רטסב קיץ  -בוע קילל שיש
 טק ,תויייח לז סייעמ  רוקטכ ירק (יי) (ולמוט ירק (ייו סלעוקיו לזסש יל 0
 סטה קיקי ירק לטמו = לעלמל ף% סעטלו חירל .ןייק ימ לכ לעספוילע
 כ תיעש = סכושב ןמכ וחוש ןבושולערפמ שו = .דיפעל סימעה לכב ל0רשל קיחיט בוק
 ןיתיע למק ףכב ריתעל (ברב עכט יוגש קיקיש ז בב ויחי סיטלעמ שו :תשו

 .קב ץטויכו (טגק ומכ ,קסל סעע ץכז (נלק עורזל וכרטני ץלו (טגק ומכ וקול

 ילטפ למדי 19! -סירפא |: העת דיתעכ קיקיט עבכט ינ:יטב 51 ןגיפובק ןלכזו
 רובעלט התעו עלה לכ יל קיק סתול רבוע יקייקפרועב יכ לבצעלרוע ילהמ
 וגא | קו סירפס למץיטכ ה5קק רמזי) = < קזק כוטק לכ יל קיקי תת
 95 סירבל = סקמ פע וקדקסקו ךפק ןטל תעב ויל עיבס עולכ -  ןנרוטאו יתונע
 , (יטפוכט (נעל שרב וכ ךל לייק ? .  [נער שורבכ ינא = ול רמו קו
 תעש סק) < ול לפשט ץכר תזו [וכטק שרקו סורע כ (כ  ויטלע למס וטל
 : (מז ככבו ע לכב אצמג ךירפ יגסמ ,תוליפ קטע גיז טוקבק למת

 יברד םירשידיכ םעדיו ןובנ הלא ןיַו כח יִמ
 ד :\ - : ם ושב םיעשפו סב ּוכְלִ םיקדעְו הוה

 הלל (יבי) סכס סכב ימ רק ותו .עעק סילטקטכ) .הלא [ביו סכח ימ
 קותכוקק



 ל לקוי

 + סילבר

 עשוה ןכ

 זכי ל סירעוץוש ל ול .היברר סירשי יכ :זעק דע יתלברפ ץוסכוקק
 סכל דנרכזק ץל המלט קבושיכ ובושק סץ יכ לפקויב רטט ומכ = פ ךקד
 ויכלר .לכ יכ ןעריו וליכי יכ - סב ובלי סיסירצו = : קונוטפלק סכיתובעוק
 רר) תקל לכה יכ וכשח* ומ בוטו .עשר ו ול עלא קיט וכי ס| - טעטמ
 והע ומכ וכלכ .קירכ וי" ילו סיפור 196 .קייטה יכ ךרבתי לפקמ לש
 ,ילע וניכל הטמ תרוקב רק ומכ -?בק סלועל ועטל בולב רביע ירכ וייחב ,לי בזק ול סלטמו .תוכוט לק רש יל ול כוטו עטלס (כא - רכטק סלע ץותט ץכק סלוע ותכוטל ורסימ 1% - תוילכ לקוח בל (זוב ל%הו קזלכב
 ורמי יכ -סב ןלשכי םיעושומו > וריבטקל ופע ל ןיזנוטל סלשמו סולטק
 ונזוכי ,עטלקו ער ופובי קידכזו יכ פשו ךלדכ וניו סלועק בילכמו ררסמ ₪
 ץל 5 יכלרל .סיעטופק וכושי רשפכ - םב ולשכו סועשופו שליפ לו יב מורלו :ורכשו ןלטכיו סבל תוצת ילקל וכליו סעשלע סיבש שי? רקיטל בוט

 | עדש טיפט סרצכ סקכ ופטכ* סיקירגה !קכ סקב ס יגל שק
 ךל .סעטע ךררכ רוע סכלש סיעטומפה לע למזע לוו .ךללק

 " = .ןלעכי לש ירכ סרי סקיל סלט כלב סיכטק
 הלוס ךקר .וכלי סנדנמכ סיירה

 : ןלש)







 לֶאּי רָפְס
 טולבפפו) טוקשהנרפ ירי לע (ןיעח בק סע ףגומ יחמס רוריבר טורימ סע

 .תער ומע מכל לי טוקשיקנרט ךלמק תטמב רמלעה ידו שץ
 טרקב ומי טו:פטס שנעלכור קבב ספדעו טרק (וע

 ריעת שלץפ הע קפל ל ק ל נעב עבש
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 . לאוי

 : לאותַפְָּב לא הָיָה רָשַא ה רַבְ
 יבש לכ ונּואַהְו םיִנקַַה תאורעמש

 ימיִּב שכאו שכּביִמיּכ תאז רָתיָחֶה (ִראַה

 םֶחיִנָבְל סינוס סֶיִנְבְלַהיִלִע י ֶביִתְכִ
 | | א. רח רודל:םהינכו
 לע זלחק ץכננע ץיבית קו - לאותפ [ב לאש לא היִה רשא חוהי רבד
 קקובג 0בנז) (כ ס7) = . סקיקוטוע לע 5ןלש ;לפב קי ללה ץיביש קבלה

 ץיבגק קו במ בק? (ב סרוקי יעיביכ סילמוץ שו .  קיעמק .תומיל קריעע
 .סמט .עבט ץלק ל0 וב סג) בערל ה לק יכ למש ומס .(רלכ בעל קיקיש

 + סידטע) סימצבק ויק סטט עלטק) כבכל ימ העבלל ויה סנש .עבלזק
 ימיב ובנק קוקכת שש לש לעז) ץבג השע יעיב יכ רמז סלע לרקכ)

 תאז ועמש = = > ומש לע ולח ל .רטכ תשע קיק ץלש יטלו .שמ

 ורמץיו ךעקו = למפט ומכ .סקיעיב רבעט קמב דקוי ולל סח יכ < סינרזה
 סאו |: הללעה ל ץקק  .,קפו דעיק ס = םכומיב תאז התיהה 4 - ךל
 .ש/7) | דקל שמ ץלל קיה ל סיעמב קיתט קבקְזק יכ + םביתובא ימיב

 קבללק = רפסע "ילו קליו .לפלו = סלובי ליססל (תינ סיכה רטסב למפש
 ץכו קברלק פל קרוק רכו:.ץל רכיטל - מע לב סמיעק גט לסיע קיל
 סנט ב 1ץבו - ליסח קלי קבל. סמ סעיע 5 קיס קו = קח קע ץלכ6 קיק
 :(מזה וקו רע תיק ול העלה לו) - לגו סוגה רקי רמי ועכ קז כס 1

 סקיל סיזכק סקעכל -רחא רורל : קוק קמה ₪ - הילע
 , : קלוגק תלו רעסל ולכוק קוק (מול למולכ

 =-רבַא חַּבְרֶאַה רֶתָיו הָּבְרַאַה לַכָא טז רֶתָי
 םיִרוּבש ּיִקַה : ליִסָחַה לַכָא קלה רַתַיו קלה
 תרְרְבִנ יִּפ סיִטעלע ןיי יִתְשלַב ולילה וכו
 | | ו םביפמ
 יכ: תגטק ןגטב קמר לכל עוטר ןעעב סמק ריעוקע קמ - םזגה רתי
 רמז ןכו =< סנט  עבלב קז רק לז זלץ תחש ךעעב סי)ימק ל !ץכ 5
 רק יכ סילקו ש = = -'ומנ קברלה לכ שס סעעה ,תז סל יתמלש)

 .'< '' סיכלע ,

 55 סירבר

 = | זע סילק
 תק סילת

 ב מיט פסכ
 = 'סלוו . סטימבט בלק )חש יל הבראו | -.קקובקק עק !!'גל סע לע סזב
 לכה תש .תמוכ ןתט יעל לטחו - בשעה ,תזל ךפולו קלקול ץוקע יעל

 ץחתרע לכס .?בוב ךקומו ץכוג לכ - ץלתז  לתומ>%) * קברה לק (ץ
 למ / |

 זוכ סילמה



 3 יכזלמ

 ל ילעמ >>
 ןכ יכעמ

 5 בויל

 '. עשוק

 'ז חעש

 | לאו ך
 לכתשת סילינלח סע? * סירוכש וציקה : ץעוקע לכץ ץתרע שועמו
 כמי בז יכ יי 1זטמע ?ל יכ לילו סמוי וככו סמננעמ טיסה ונע יב
 .: ,תרמ רעח סוסע סגלק ןןנוי) - סעשל סוסו (% + כילרו 'תיתכ ירי לע ץטויע חקשמ לכ ןכו .סוסע .ץלש ןייח - סוסע : סיכשק
 ונע ךפסמ ןיאְו סבכועָע יצאה לע הע יוגי
 יָפַש | וֶל אָבַל תִעְלַתְְו היא ינש
 ךילָשַהְו הָפָשָח ףַשַח הפצקל יִתנאְתִו ז-רפשל
 : הני וניל
 ₪ > ווג הכלל לע רעל רקיפל 2 ץלקי יתק (מ ץוכק לכ . וג יכ
 : אאיבל (טקח ?הקי ל וכ 'ַרנ יוררפקי יכל יגבו עפ דנו -(ויקפ רכס יקוכמו  (ןיקל גטכ .יקוגט ק) .קילפק לורב ןא'בלקו - .תוסגק סעטק סק תועלתמ - ול איגל תועלתמו = : קילפק נעכ ספש ול ש ולכ - הירא יבש גש 3 סטע ל סע ספטטה לעו | .ןע ל סע | ,סילענת לע למל

 לפח בטי למפי פו < רקע סוסמב רנע - חמשלינפג םש |
 :תנאתו = : לכוע יצרא לע חלע יוג יכ כו .- חטשל ינפנ סש | !ץככ

 כו == יביח ירבר סח /? = < ץרלק בשש וילבר סק סייוגכס לכ - הפצְ
 ןיו יטפ) תחפמל קו + ולפמל) סעולו סנסל יפו -ורכל ימע יגפב יליפ יו

 < בלק ריקיש .לל .סימח נע לע ףנקכ = סישרעמ (כו -  תעילקל .חפצְסל
 וגיבלה ₪ (טנל סג כעל יוגכס - חפשח ףושח > ךגלכןיש זועילקז
 2 ק ףקקמ שי ןכו .הניעיכק ריסט רמוככ יחתוס לג חפשח שו .היגרש
 נול < \על העילקח יבש .תוחלק ולכב ץרפל חעילקס ךילעק שו < ץמרו
 : קלמע יס שקו \ללל ךילטק .ררעסלו 'ילעק לכיש ךילשהו תפשח
 : .סעכל .סיעבי סיגילשק 17 קוחלס קבקפק ץומיט לחפיכ - וניבלה
 | : .וניבליבלעכ ןכו רעוע לט וניבלה

 ושיבוה : רה ַלְמֶא שורית שיבוה ןגד רש יב הַמדֶא הֶלְבִא הֶלְש דדש = + הוי יִתְָשְ םיִנחכה כא הוה תי סנו הַחְנִ תר = + ָיִָּנ לע לע קש תרה לביא
 הרש =רֶעְו הָשִח לע םיִפְרְכ ּוליִליִה םיִרבָא
 ה השיבוח [פַגַה + הָדָש ריִצָק דָבָא יִב

 תללמא
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 ה -.

 = + םֶר יגן ןושע טיכה"ב וש הרשה יצָע דרב חּופתְו רַמָתּג ןומר חָללמִא
 ומכ .לויג לכל עו העדה זו לע נוק = לפרשת רעגכ רעו% >  ילא
 .תזב קו סתסמש :בול ץיק זץ יכ לע קדועב ,קמו רוחמל עיט קלותכק
 טוליפ ילא : הקילח) קירע ,תחכ לט קרגוס ץיתנ רבכ לכצ לבת ,תעעכ)

 קוק לעעק < קש תרוגח | =: ץכלמ 95 = ךלמק ןנוקיו קו = - יעוק
 : שובכו טבוכ (כ למק למל יו רגוח למל רתףכ לועטבו לעוטב וב ועמקע)

 (וטל קש תחגמ לע לכו (ןטל תרכה 25% - ךסנו תחנמ תרכה
 לעפ (קו = > ךשחו חחעמה (כלק רמולכ < (פעה לע לפוט רכו ןוטל . בח
 + ותיללק סבלץק יכ לעטק ןמכ . תרכה =: קכץלמ העעי - קכזלמ חעעי
 סקו , שדקמה .תיכל  ךו קחעמ !ץיבי עמ .עורמקהו ןנרק סקמ סמ סו
 'ק (סכשמ סילכוץ ויתפ - סונחכח ולבא :  ותש דעו ולכש הע סתל (יץ

 כת קו : תוריט קב (יפ יכ .תממעו דקת -הלבא - הרש ררש |: יי
 ץמעמ ילכו - רתע לעפ ץוסו יטבי ומכ - שורות שבוה = =: צולית
 : קסיעטס תטב ול ש ולץכ עדע קז רמזי תטב (טעמ יחי !%ף  .ועע

 :סלקה ייפ בול ספ גה קל6 יכ רחציו יטורות [גר לכזו-עילכ ₪ .ללטא
 סכיטעע .יכ ועובקט סככ יול יכ ושיבוה לעלו - וליליה ןכו יט -ןשיבוה =

 סומלסק ירבוע :סימרוכ גקורטק ילכוע .םירכוא :קיל וה תרעב סכקלע)

 ([םה - - :(ןעק לע םימרוכ סעט) - הלועשו עס לע םירביא סעטו
 שיבוה יט ומכ ,תפב ןטע ץוק 5 -ושכי ץמפמ כ - תעש . השיבוה
 סה .תוריטקו תופובקק יכ קסע למולכ עי - ןושש שובוה יכ : שורות

 : לש ךלל לע תטב (נע היי 4 .לקונדק תקספ יל ל כוס כ (ושש |

 חּבְומ יתרשמ ולילה םבינָחּכה ּודַפְסְו וגה
 תיִבס ענמנ יּ יִחלֶא יִתרשִמ םיקשב ול ואב
 הצע ארק םוערשדק : ךסנו החנפ םכיִחְלא
 זירוהי תרי ץֶראָה יכשי ל םיִנקְו ּופְסֶא
 ו םול הָהֶא | + הָוחְילֶא קו םכיִחְלֶא
 אלה + א יד רעב הָהְי ו פורק
 ג ליו הָחְמְש וניִהְלַא תיבַמ תַרְכִנ ָבִא ני
 תירָצֶא ומשנ םֶהיִתַכְְְמ תַחַת תור ושבע

 וסרהנ : 6
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 לאוו - א

 הקנארמ | = שוקה רפ תורצוס יסדחנ
 -םִג םָהָל הָעְַ יא כב יְִדע ובכנ ה
 , 0 משא [אצה יררע
 ל תיב וב טוליפ סיסשב וניל ךק רחל עקיעו קש ולגת למול עול .ןרגח
 קת סחלי ילופ סכילעמ "סטק ויסק ל ןליכב פס 'ולכ רגיל רמו -ורעס סטו
 תכועכ ץוק ,תוליטקט הלא יתרשמ מו חבזמ יתרשמ מל * סכילע
 : סקב 95 ןקרש רש וכ ןיכומל סיקלפל .קוליטק ךץסו - סיקלץכ
 .הרצע וארס > תינ ורזג [נוי סדתו - על טעה ויימזק -סוצ ושרק
 - 'ה לא וקעמ .: קטקכלו קלפתל וטסץי) סקכללממ סעק סיר ויקיש
 ושעיש ץיביק למס ז לכו < קפזה חכמה סכילעמ ריסיו סכקקעו עמשי ילו
 לעבי .וימסלב לץק) 13 סלע - קכושקכ ובוטיט וס = . סקילע קבלפק ץבכ
 ךשכו = > ץוביע סניק קול יגלו קקפ למל - םויל ההא : קלוגק
 .ץקיפ ריגנק) = < ירשמ סויק לו ץכי (כ סוץקע ץביע רוע ומכ - אב ירשמ
 סע שק קוס לוט רמולכ + ירע ל)קכ סיבל סימ לוקכ ןקו + קזחמ ירשמ

 קֶפובקק קל - תרכנ לכא ונוניע רגג אלה : ונתמ טלמחל רקל
 ,תיבמ .קלכ) מכלל .תנכנש (ויכו == לעתלסיו וגניעל הברק ץלשו .תלטוכמק
 קלודג יכ סט סיקמשו רטקק קסכ 2בלק סיץיבמ ויק יכ  למ) סמ וייקלמ
 (טע וטשע ומכ-תוררפ ושבע | : לטקק קתמעכ ןצ וקכ לטקק תתמט קעיק

 : רפה ועס סימעל לחכה ףנטמב כו - רז ץמוממ ץ5 קיסק יכ - שושע
 וכ יסק תל קכקע יכ רמְס . ץלץק .תזכ סקש ערוק ילגרג סק < תוררפ

 < קכרעק ולכי עני כשפו תגי 'ץלו ץלפק קחק טעועמו יסש יקי עלו
 קרטע קיסק (ק סג יכ סקילע ור לע סימעבק גפע עדות ירברב וטמעעי ו
 ככ קו -רפעה תוכי סקו סלח לגקב-סהיתופרגמ :קלפק סמעב קלויג
 י(והתטוגמ תוחק למס יברג וליסמתל "ו .סיערטמה ןטס תערל סןרבפב ו
 ומעט קלובעק תודכו+ -תורצוא ומונ :תיכת קטוטע ועכ סהיתופרגמ לק
 לעכו קלוטב- תורוגטמ וסרהג :שמוט סק שק! סקכ סמסתל רכר ( יכ
 - קלוגמב .ערזק רועפ \>> - תורצוא ומכ תורוגממ יכ < רתפש קעב (עה
 (' יכ וסרהנ !7 = + לר סקכ וקני ץל יכ וסלט וללכ וסרהנ שולט
 דגוטפלק סעק) - סיקסש) סילטופ) טל קגטמ  בחנמכ שסתל סקל שטח
 .תויתופ יתע וזכו - למל תונכולמ \כ סב חמטקו תפסו: תורוגממ תלמב
 ספק יכ בקכ ₪ יב ורץ - קלכקמ .ןכו - קלמב ,קתלכ ,תוטסוג
 -וסלהנ קורמעקמ סקטקמ שו תורוגממ קליחב תיק ולפכ שומשל ךעוטזולק
 למ |: ידע וטדסקח ל . ךעוטקרבממ יכ ומכ םקטב טומיטק סמ לבו

 ךלד לע - המהב החנאנ המ + ותמטליע - [גר שיגוה

 .ע-* לו וערב לכלוכמק סרלכ לוכלב נע = וכובנ > ערע ךלל רכ לחמנ
 ילנע יל סג למת- ןאצה ירדע  סג < ץלפכ סק סיכוב: כו - השי קמ
 סירב סילוע סקט יעל לקכק וסוזטעי כט ערמ סימעמ וזטעי (טק

 קועכגכו |



 1 לאוי
 ונעו גרכל ץוטכ תק . ומשאג + בורכ לקבק ושש ץלט למ .תעבגכו

 : ןנטליפט וקכ = (וכמוש סטץע כו < קתמש שע

 רכְדִמ תואְנ הָלְכַא שָאהִכ אָרְקֶא היי יל
 תומה ג ו הָרְשִה יִעע-ּב הָטַהְל הָבָהְלְ

 + עטה

 -שֶאְו םיַפ יקיפַא ושי יִכ לא גירעִת הָרֶש
 ." "יג פדה תו הלא
 :סקב קלבע קבקלו שק ולסכ - שא יב : ךעלוז .עיטמ (יפ יכ - 'ה ךילא
 ץוקו תואנ .!ץלקי סיעולק ילק < רברמ תואנ : סתכ קבללק רבע רטקכ
 !7 | קליר | ועל ץוק| ץלכהמ ,תוולד ן%) = - המ (מ סלפכ י) ףולסכ
 הרש תוטהב סג . לשעקקל רירל .תושש לכ יכברב ריר (ועל

 בדלק סט ץב פו בושיח (מ וקל סילקב םעלמ וזכמיש קרעה תויח וליעץ
 קבלה יכ - סימ יקיפא ושבי יכ : ?שק עמ + ךילא גורעת :
 ,תוכלוהט קרטה ,תויח (כ ומ למ 6 קימת סיעעגק קרמעו סשה קלץכ קיקי
 לב זעקה עעמו שק טעע סיתלה .תומוקמב עלק וזטמי עק! דעה קוזלמל

 ימעְפ) -סימ קיטי ,תולח)ק וטכי סימשמק תלמעב יכ ,תָוקטכ סיע וזטעי ץ
 .תספו עס? לכ - גורעת + םתעמל סיכירנ סק ךתוי לכלמל סיכילנ סוש
 הלכא שאו :סימ יקיטל לע בולעק לייקכ ועכ - לעכל לש קנט (שש ותו
 < סקופ קלכל של וללכ וטבי רכרעב ויק ץטדק קועוקמ - רברמה תואג
 ץוהט יט לע ףל| לברעק כוש סיעולק סילק סע ?טוגע יפל תואב סץלק)
 | : כושיק | וז

 וזנְְי יש רחב עיִרָהְו עב רפוש קת
 : בורק יכ הוהייםיי אבי ץֶרָאָח יִבְשי לכ
 שֶרְפ רחש פרו נע = הֶלפאְְְַח םי
 .ד"ןמ הָיהִנ אָל והמכ םּוצעְו כר םע םיִרָהָה לע
 .+ רידר ינשרדע ףסוי אל ייִרָחֶאְו םלשה
 כ כָהֶה שהלת ויִרָחְאְו שַא הלא וינפל
 "ּסכַנְו הָמַמָש דפ יִרָחאְוויִַפל ץרַאַה ןָדָע
 והאְרפ םיסוס האר : ול הָתְיַה אל הָטיִל

 סיוערפכו

 כמ סילע



 לאו ח

 'ב סילק |

 % .תומש

 ' .תומש

 תובָבְרמלקְּכ = = + ןועי כ ישר
 הָלְכִא שאא כל קב וקר םיִרָהָה ישאָר לע
 לי יָפִ = + חָפְִ רעוע כ שק
 םיִרוכְנִּכ | ו ריראָפ ּועְּבַק םיִנָפלַּב םיִמע

 ברד שיאו המוח לע הָמָחְלִמ שנא ועור
 יחֶא שיאו = + סתוחרא ןיטעו אלו ןוכל
 חלשה רַעְבי ןוכלי ותְלְסמּ רֶבְג ןוקַחְרי ל
 ןוערי חמוחב וקשי רעב | + ּועַעְבי אֶל ולפי

 נב אב םינולחה כ ולי ית
 ורק ריו שמש םימש ושער ץֶרפ היי
 ינפל ולוק ןָתנ הוה + םָהְִנ פא יב
 רֶּבְד הע םּע יִכ ּוהָנְחַמ דאַמ כ יִכ ולח
 = + וטליבי ימו דאמ ארונו הוהי"םוי לודג-יכ
 [ווצ יכ - למפע .קעכ (שעק למכ .ישדק רחב ועורהו [ויעב רפוש ועקת
 < ללעל ועירחו ועקת שעשו < ישלק לק (ומ לע לעצ (קו < שדקק לק דוס
 ןקתמעתש ומכ ךטתל קלע קש -ךששח םֶ : קכנשקס לע תובבלק
 ֶכלפב רמלש וכ (רלק קכטק קברץק בולע יכ 'יפ 1? < סלול תלשע
 סילק לע שולע !קש לחש ומכ-סירחת לע שורפ רחששכ :ץלץק ךטמתו ילכמ

 תבל קו ץבי (ק | סקכג מעמ .ןקזמב טמשק  קלמת קל סט יכ = ץבלכ
 לכ סידעמ לש ןותוק י> -חיהנ אל והומב : .עגלכ ץלפק לע עטוע) שורע =

 קממ ךתוי סייטמב ('מס ןקול בל קיקו = קבלה וקו לרתפ (ימ תלפ קיק
 למל עק) > (כ קיקי ץל וילקְקו למס רטימל . לצלש %9כ קקע קיקש

 : לתל מ 3 קיק כ סידכמבט) :ספימ קעבלְץ ויק יכ הנ אל והטב

 זעחיט סוקמכ - ןוגפל = . : קליחכ סווי ל וקכ יללכ - ףסוי אל
 ןיגפל למל רכיפל - . תמטק לק קטסלו קלכפ שץ וללכ וילתוילו ומפל לי
 זעות לכל = רעה (יע ,תפ וסכ* ל)ק יכ קי ץל ןקיעח סוקמ יכ .ערָחא
 : ערהאלו ץמפל וקו = לכול) לח .סוקעב .עסוי) לכוץו קו סוקעב

 דע ןמ



 ט לאו
 לעץבש יכקזו) (לע (גכ ץלץק התיק בלק ב נפל :רינפל ץראה [דע ןגכ

 : הטמש רברט וילתל ץלפק קלוש תעטק לכ לכו ץללק
 ףו סנלק (קנוו = . לכס ץלט מטק (מ לכל חעק ץלש | - 1ל התיח אל
 קפלמל קמור ןעטולמב - םיסוס חארמב : ץיעיטלל היל תיל ץוכזיש
 םירהה ישאר לע | - ס/ק חעעב - תובכרמ לוקכ : סיק!קק
 לע סיכלוקש  סקל לתוי) = תוככרמק .תכילה לו קכ סתכילק לוק * ורק

 קריקרב קברץק ךקקמ יכ + [ורקר) | ::קוככרעה ןכ ץלו סילקק יעל

 הלכוא שא בהל לוקב : ץלץק לע (קכ דל רמש ועכ - סוקמל סוקממ
 לעת [כ) + וק סיעימשמ שס סקב ןסתשכ סיקלק טשעק) טקת יכ : שק

 סע סלקל ךיש נקש סטע סעכ - המחלמ ורע : ריקה תק יליקק וקל

 למק ץושכ ןיעק - ךורע |: ורגוכש .ליקבקל חעולתו לוק .עימטמש ורגגפט
 ויק ןק תרדקק ומכ < תוכדקו תולחע -רוראפ -וונפמ = > ךמס לועש דוקו
 תיעק לכ קכ) - י\שעל קכוקב טלפקו + ל)לטב ולטבו ועכ . ומפמ ספפק לכ

 סיככוכ) לר לע רוראפ וצבְק יו = . ץקירקכ (ומכוף סולכיל וץישסתיל
 לכב ןעיסמ (וצככ ץוכל (וטל (יפ יכ סקילע שעת לט + סקנ: וטקץ

 ץוכקיו לעלי לו רי ףוקל רמיט וקכ + ץוכק לעְקי ץל יכ - סוקמ

 קוק .ףספמ שי .(ילו רעו העמק לע ןילגכ ףוספיו רמזוע ומכ וילנל
 לע למי .ץוכקק יל .סקגו: טבק למי ץל ןכו = :תו5 ץכקמ רמזי ץלו
 סירובנב | 5 רזוטמ וניקט לע סל לעלי קעיסץקו | רזועמק לברק
 () < (קקתל% .ןיככעמ לו וקומלקכ * סתוחרוא ל אלו -:ןוצורי
 ז ותליסמב רכב 'פפ ומכ - ןטעיבעפ טבעה (ע וקול עו = < לקמב לבס ול
 יותליססב רבג -שואו : יבכע (וטכב דוק ץכו (וקווע ומכ וכול מנ

 לע ץלל (וטלק קו לופי לש ילע5 רבגרמפ - סילוכגו סישקכ סכיטקקש יע

 יחלעב רוכעמ ןכו = ףייסק ווק חלשה -ולופז חלשה רעבו : סר? עכ
 לטכו = < ודעב 'ק רוטקיו ומכ לע ושוליפ דעבו = - קמחלמב תחלשמ ץו
 : קמעב סילעו: = למ ויחפ לכ מפ לע כו - ופי ומכ ולופי > וכ

 < רמוע לעפ ץוק) = - עפ .ץחת נט (מ ונמש ץל ועכ * ועצבו אל
 לסעכ קזק ליחק ית מ יקתילכ \נע זטוי לעט וקו -סלכ שץרב סבו (כו
 קו | וגטבי ץולו תובלסה לע וחי לד יכ בלב ךילע ובלמ עעמש סיכול

 קל 'מפ .גטב יזעוע (נע רעצבונ . קוקילש (שע חלש ת% = - טקולק :

 סיביו רפטכ שיפ למל | - (וממ (יכבקמ ץפו ןיכעק ןילזץ (יתיכש ייל
 וש ק ק| לכו . לוע (ש . ולושי ריעב : (וממב ססייעתש

 לס תני ץ רימת לוק ץוק יכ רעו - סיכולק טק ויקושש יפל קברץב

 קשמ (כו (כו < קכילקק .קרקקק 25 - ב קקוע סיבנ קטעכ רע כו - שעמ
 סיביופ ,תפוטמ יכ < ולעי םיתבב |: (שיירומ ץתרקב ו = * יעיב
 (כו -  ספולחק (מ ומכ - םינולחה רעב = > סיקומנק סנקבכ סד?ק בגש
 לעטק .רומסקט :סיביו .ללעכ שי רמפ = - ולס ךעכ > סכבטק לעכ

 לתשו למק לעטק .ץטעיט בוגק וכ ,תיבב ושכי 'עולסה (ע יכ סקמעל
 < : ספולסק (מ ש>י
 םולל כטע לכת | םהגנ ופסא) ורדֶקו סיטש 1שער (כו . ,לעע רק קו?

 קשה 41.

 * הטילפ סגו

 | * ?מפל ץכ%ק וגלת ו?כב < (רא הזגר נפל

 'י ןלקי)

 "ו ,תלקק

 ףי רברקב

 'ב 'ץיס 'עסב

 ע"כ תיטזרב
 עי סיטמוצ

 זט סילבד

 35 בויל
 . .תלחק
 ו תיעןרב
 ןס קישלרב
 וכ תישללב
 ' סיטמוש

 ץכ ,תומש
 'ע סומע
 ₪: .תומש

 35 קיעש
 וע .תישקלב

 % כ סיכלמ
 וכ .תיטקלכ



 2% קיעשי
 + ' לפועצ
 עמ ,תישלב

 ' יכץלע

 כ ליס לסכ

 5ל .תומש

 "8 קיס עסב

 ופסַא ינקו עב לָהָק ושוק כ פפא

 לאט ,
 *.סיבל וכ סימורקו - קוטב .טמעק  ךטס .ןמכ < םנקכס רקד (כ יכ תשעה
 ףוק) ךדי ףוקל כו + קלי לש סכותל סלק וטקק סהגנ ופסא שו

 הוק ליחח ב ,עיעצק . לק .שחו . ולוק ןתנ הוחיו : וילג
 :ולכסל לכוי יִמ < ונלובי ימו = > קכושקב וכושט ירכ ויפיכ: ל ופוב נטל
 כ + 70 5 קב סע פ לכלכמ יע) סו

 םככככל "רבב ידע ובש הוה םָאְנ הָּתְעְג
. ' 1 

 -ִלֶאְו םֶכְבְבְר וערקו = + דָפְסֶמְבּו יִבְבְבּו םּועְבּ
 ןונה יִּכ סֶכיִחְלִא הוה" דרא ּוכושו סבי

 יל : -- 7%

 "לע םכָתְִו דָסמבַרְו םיפא ָךְרֶא אוה םּוחָרו
 לר היאִָהְו סושי עד ימ + חוה
 | : םכיִהְלֶא הוהיל סנו הֶחְנמ הָכְרְּב
 ילסמ לע סג ב טל -ובושק ץול ספ למול עול סגו שע < תתע סגו
 ץבגסב ופכ ,עע קיק בולס יכ חתע למלו = + וכושקצ סכב ליקוע פז וץב
 קיקת ץלט - סכבבל לכב |: כול יכ 'ק סי ב יכ .לעןיע וקכ < ץיכיה
 קכושקק) וכועק דלל לעסנכו לבקב קכוצקק יכלר 1ץלתש שלו בלכ בועקק
 ,תוככלק עפכקל קפלעב-רפסמבו יכבבו סוצב) :לקעק ץיק יכ לתשכ קישל
 : ומנעמ בט ץל סז\ ובכל עמכיו רפוסו קסוב ₪ ולבס תל שק וץלישו
 קבטתש לכ ו:מע וליסק) סכבבל ועלה סץ - סכירנב לאו סכבבל וערקז
 יכ קרנהו לגעק לע וירגכ ערוק סרט ומכ סכידגב .עולקל סיכידכ סכניל ועל
 מעלה לע סחנקמ ץוקט קרוקב סוקכע ומס >>:ומקודמ (כ >  ץוק סולו (ןיק
 ומ : ומעל ,תועעל לבר לש עלה לע ל סי בועפ (כו < סיבטל
 יכ ונמלט ישע - סשו ,קי לק םוש ילו? ערע יפ ץ -  בושיערוו
 ץל ,תונועס נבל סל ט ימעו לוב קעס (י עלק לע סזמש וז וקורתמ
 ימ = ושריע יקי ות" - ערוי ומ למל רקיעל ..בכ 7 טעמ עעעיפ דע ססשי
 סנלת (קנוי) = > ,קפוק מעלה לע סיקלפק .טזעו כוש קכוצקה יכיח .ערויש
 וירחא רואשהו = > יקולע סח ומ בי .(יבוק קיב ,תיפר עדי (ףמ
 וטילי ןגינעכ !בועק סט כרב קבכלק לסל .ליפש ךקכקי לץק) - תכרב
 ושעתו כלכל ליקי לץשק) לכ ,תתש ץלט כלב זוממב לישו .עי לק
 : 'ק.קיכמ ךש)ו קזטמ ,תלקק .לקווע קמ רמככ סכיקלפ ל ךשו תקע ונעמ

 : הרע ּוארְק םוערשדק ןויִעְּב רפוש ּועָקת

 :םיללוע



 א לא

 = הלכו וִחַכ תה א כורש וקנלו םיללש
"/ , - 1 

 ופי ַחָּבְזַפלְו םלואה ןיב : ּהָתָפְחַמ
 : ב 5 בש 0 6

 -לע הוהי הסוח ורמאיו הוהי יתרשמ םיִנהּבַה 2% . , . 1 :
 2 בת: % 2 ב7: ו -

 ם"מ םּכילָשִמְל הָפְרַחְל ךסלחנ [תת"לַאְו ךפש
 : םֶהיִהְלַא היא םיפעב ורמאי המל
 ומעתיש - סירש !סנומ םיללוע ןפסא : חלעמל וקוגשליפ < ועקת

 תחי קעיסזב סלוכ :!יקיו !שיי ןולש ונעו סירע יי ןכ! = > סעעקק סנ |

 וכושו .סקיכבל ןנמכי .סילורגק| .סובעלכ = סירט יהוו סעעקה .ןכבָי)
 תלכו ורדחמ [תח אצ) :  טעטקק .תסנעל סתלי וימלב .ךלכני* לק

 % הלכה ל! :ןררמ זכי ןקטק סע תומשל ול קיקע (קחק 'יפ5 .התפוחס

 ילע לטפוקט רעהו ?ילסקמ 'תפוחמ לע 17 .לכזפ לדה ץנק) ךתטוח תיבמ
 .תחת טקעע .קלכהו (קחק וכשו ספ חפיספב ויקי סלכו = = קוקס יעיט
 ןמקת קושי וו = - סחלי 'תו סדק לש וכל סירבוש +רברק קל לכו .סקתמש
 * תבזמלו םלואה ןיב = = = :ץמומ תיכמ ץעלכו קיבכשע תיב (ןלרפמ
 עמ רכה ןל%ש וקכ הלובעקה לטבקקבו סקכרוכע רובעל סירמ)וע ןיה סע יכ

 .הסוח ולמליו וטרקע תיבב קי ל ופלפתיו וכבי סקרו בע סוקמכ סט ךש)

 בעל קיחעכ יכ + םיונ סב לושמל תפרחל : לעלמ חסוח -.ךטע לע ה
 .פטמ .סיקעלפ ץלפב) סיטמ ץרפכ לוגל דגמע סיבל סיזמוי ויק למכש ץרפכ

 : סנלזב סירג סקויקב סיוב סקכ סילטוע) סקכ עלק קיה קז) .בעלק

 הוי ןעיו + ומָעלַע לפח עראל הוחי אקי
 נה דרָא .םכְבָל חלש יננה ופעל רפא
 [ֶּא ללוות םָתַעְבְו רהעיְִו שהיִתְַ
 נפה תֶאְו ו םיב הָפְָח רע סֶבְתֶא
 ממש היע ץֶרא לא תחרה םילעמ קיחרא
 םכיַחלֶא פס ינמדקה טָיָהרֶא ייפ תֶא
 לידגה ימ .ותנחצ לעתו שאב הלעו ורחאָה
 אלו | ו תושעל
 2 ן"

 ' ליס 'עסב



 7י רברקב

 כ ילשמ |

 55 רבדמב

 לאו בי
 "לבתי לץק לכ קושי ושיט רסל יכ .ץיביק ץכנקק - וצראל 'ח אני
 העלת ןיקט יגפמ תזעקה סעטו < ממש היִמע לט טלףל דעקי 19) סילשת
 סיחעטל הע .[עו >> יל זו זעקעק ןכו *טר? רובעב .וצראל :סימב
 ויו :ץרפק כטעו תרצה נע סכל חיעעפע - סכל חלוש > :וץיכיירי לע
 + תוצקחו ונעכשק ן ןכו * וימע - ןתוא םתעבשו = > ןןכל ךלכמ סגל
 ינופצ ץלק קכלפמ -סכילעמ ך!חרא ינופצה תאו | = : ונממ עב
 ץלטקומי סע - תסמשו היצ ירא לא שתחרהו + ןוצע ,תלטמ סחל ץבש
 'ש - נוטרקה סיה לא וינפ תא : ושאב הלעו יקיטל - לכי מ דטעי
 ופוסו |. + לפלש ץלפ תלומל סקט .חלעק טי 19 ,תעכ סי ץוק) יתלומק
 ץוקש לורגק סיק קרע ןקופ לרקע לוקו יכנעמק סי - [ורחאהםיה לא
 קכללק ליס בל ויק ךכ לכ .!טקל למול זכור - ןינפ : לש ץלק בלע

 'ףק < ושאב הלעו = * יכלעמה סיל יחלומק סיע סיל סיע יוחס קיקש
 . ושאב ומכ ותנחצ יכ ץמכ (לעה לעכ .ותנחצ לעתו = ורכל ץווטב

 קכלץק - תושעל לידגה יכ > סילבועק יפל עלק סחיל תלעיש קילעה סעע)
 זוז ושליט לוקו = < קימקו ץללק לע ססיל קי ל0ק) = (לפב על תושעל לירבס
 עדח ךעי קו סכילעמ ךיחרא ינופצה תאו ולמלו תיטקק .קועיל קוסעק
 סוקמכ .הטמשו היצ ץרא לא ויתחרהו = + סי לש וכלכ רתעו (וטנש
 (נעש ינומרקה סיה לא ןינפ תא = < סקב תולמקקל טייטמ סרק ב ('זש

 ועע (שפ ןורתאה םיה לא ופוסו = וכיקתק) (!שקלק שיקמב ופיע
 לעתו ןשאב הלעו . ובט סימכק ירימלת גלק) = ובילתק) יש שרקעב

 -תושעל לירגח יכ < לללש יזמועב קרצקמו סלה תועופ .ףעעש ותנחצ
 .* הפרא יארית לא : סכוכמ לקוי סיקכס ירימלתבו ייכ למ

 ו יליקו ןרעס) ורבת רגנכ . יחַמשו יליב : היכש)י וץכיי לס לפרש ץלת

 לירגקש קבל?ק רגיכ תוכוע תושעכ שוכיע-תושעל 'ה לידגה יכ : סט ושדס

 | : ,תוער תושעל

 הָהְי לידגה"יכ יחְמעּו יליג חפר ייל
 ואש יכ ירש תופחְב ואְריִתַלַא = + תושעל
 ינתנו הנאת וירפ אשנ ערב רֶבְרַכ תא
 םָפיִהְרַא החי ּוחְמְְו זליג ןוצ יגבו + םֶליח

 טכקָל דֶויַו הקדעל הָרומַהתֶא םכְל [תֶנב
 תיננה ואמו: ןשארְב שוקל הס םשג
 שכל 52 6 ג וו ת 3": ה* יתמלשו + רה שהיִּת םיכְקיַה ּוקישהְו רב



 " 1 גר צי

 ווב בו 3000 בב ו ו

 5 לאו

 קלה הָּכְרַאַה =רַבָא רָשָא םיִנַָהתֶא טֶבַ
 3 + ןט < סבב יִתְְִּש רֶשַא לורנס יליח םחְו ליִסָחַהְ

 כש -תֶא םתְללַהְו עובָשְו לובָא םתְלבִאו +

 אלו וילפחל סע הָשערַשַא םיִחְלא הוה
 וכ םָקעְַו | +: םַלְְלימַע ושב
 יאו שכככיְִלַא וחי ינו נא לארי בָָּ
 | ! םלועְל יִמַע ושכי אלו דע
 בולעק קרט תומב סג רמע תמ רגיכ הרט ומכ .ירש תופחב וארית לא

 + רברע תוז) קלכמ שו סקילע רמלש - רברמ תואג ןאשר יכ רול

 9 ץעט ומכ ..ירפ אשנ ץע וכ = : סימ סיסיטלח למ כ וץטרט (ןיכו
 ץלוק) סתכ < םלח | + סיזשלק ,תומוקמ ומשה רבדעב (כ  בושייב וירפ

 רפוש ןעהת רמזט קמ רגככ - |ויצ גב : (וקיליע ונעט תי) .< ירטק
 סכל ןתנ יב רמו = .קוי ומ -הקרצל הרומה תא םכל ןתנ יכ :ץומב
 הרומה .לכוו = < לעמב סת דקעו סכעטפ לע ולבעב סכמע קשעט הקרצל
 : שוקלטו הרופ םשנ סכל ררויו עע) רוע יפ כח (וטחלמב נקש הלסת
 רירוקו .ןוטסלמכ ץוקט ןנעב סככ ורירוק לוע ץלעק סגה ₪ - ןושארב

 סקב חרומ סקמש |. שנ ןווקש (!שקלק ץרסב ןקעב טוקלמ ל סג סכ

 [כ קוסטה סגלקש קוק (עע ןוטפלק .הרומה סנלק (שויו < רעב הרע ועכ

 וכול (וכיפכמ תי (וככ יקי ילל (וכקכז הד ץכמיעב ורח) ועיב ומ כו

 יטוקלמו הר יכ % לוקו -(ק קריב ץושקלו קריב ריכב רטמ (וכל תיחע)
 סקל ורקי לו לר כנר כי דמש התו ולמזש שט שקולב (סימב ןהרי סקעש

 ץרשכ ץיבג סקל למס |ספב רחב עוטפכ עיבל סקל היריו = סיקשב

 ונערו* !9 = קיי) וגככקי .סילועט 1: סיטס ככ וכ שיפ יע ורמל | ןערונ וזט

 למ סקל הלגקנו סט סלל קשע - ועדוו ודט |כ ימ לע סל סקל למ < תועיו
 ליו יעיבלו ישלפו יט ועלזו 1ץעיו סילפוכבשו סי לע לש סיקדקכ) סירוסכש
 למועק נענו = (סמב וב רעוע ובירקהו (סמב קטעחב .קימט עיבל סקל
 קפובקק תזטמ)ו סי ץ" לטמ לכ סיטרק קטשכ קלרגה קסובתמ כלקקקק
 סיעל)זק = למזמ לודק וקו לעו סוי לעע רקתִכ קלדמ סישדק קעשכ קלדנזו

 יוקישהו + לוק לץוכע - רב תונרגה ואלמו | = > ועלי שלכ עמרב =
 לטולכ . סקנפ לע סוס סי ימ תק לק לש . לורבק סניו (מ וטמקו ומכ
 ימ ]כ יכברכ) | - סקמפ לע (מצקו (ייה ופעיט ךע סיזלמ סיבקיק ויקיש
 (/פמע (קיטק ךכ לו (טידקק סיל!קע (שלקק ךכ לת (קיטק ומעט במ
 תא םכליתמלשו | | + סקילע קוקה יִמ וטָטיע רע קוקמ יקב (ץקט ש

 םיגשה וי 9 5
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 זס זיעש

 לאו ךי
 רקד קזק קוסעק סגלל עו = < 'ליטש ומכ קמ ךעעכ וכ ?ל יכ - סיגשה
 סלע]וו .סגלתש סיעה תועיל קדמע תץוכג ץיקע קיה ןקער יכ תיל למ
 השע רשא - סתלכאו : (ןכב תיתלשה ץבל יפית תונעלוט ץתונככמ) יעועלשו משלו .ץימופ .ץיממע ןוככי וובר פט סלח .ץקכט לש ןןכל
 . סימש עבר תובת סק סלט תחל זנעב יכ קיק ןולע .אילפתל סכטע
 קיקש יעל . ושובי אלו + לורג לתוי ץלעח היק ו:בקכש 1 וניתובר ירברכ)

 סכבלקב )ץש ויס - סתעדו ; סיגב בעל קפלת סטעת לזוכ סק
 יכ סעלבעע סיעעה יחלץכ ץל -  רוע יאו סכיחלא ינאו .סכתקנט עעוש
 : המק וקת יכ וליעוי ול סק

 רָשַּבלָּב לע יח תֶא ָךָּפְשֶא ןיִרְחְא היה
 ןּומלַחי .תִמלַח סֶביִנְְ כיתבו כינו
 םיִדְַעַה לע םגו = ּואְִי תונויוח םָפיִרוחּ
 לע יעל ןבורחא לעפו < סימיק .,קילקטכ קיקו ומכ .  ןכירחא היחו ו יָחורתֶא ָךופְשֶא הָפַחָה םיִמיּכ תחפש עו
 קמלע עירי לו ועדת דעע לעס | + נא .לארש ברקב יכ סתעריו
 וקול ועדקע (עז לכי העיריה תלו יקח לכס = מפל ולטחתו כוש רע יס
 ץלפק קזלמ יכ רמזעע חיעמה ,תומיל לוס רוע ולטמת דלו קעלע לעילי
 מיט וקכ 0?5שב שלש -רשב לכ לע יחור ךופשא * קוקי קו על
 למוסו >-ורכל סרק ץילל  סייק ב ןגיִמ)  לטב לכ לק סוקמכ
 סיינץלק לפכש לע רושב לכ ןעק ערע (כ -  לשכב לכ בי .לעב לכ ךקכיו
 וכ מלפ ומכ - סמטקקו סילורגק יל לב רמילו - סקילע שדקה ור תויקל
 'מלפ ומכ לכעקו קעל קל ץיק חור! - טלורג דעו טעקמל תו ןערי סלכ
 "פרינ נער וכ לוכב) הנע חול עיב| קמכד ול לע קקק) 'ק וכ וילע וזו
 :פ פל יכ < ופביש ךע רברק כ סנטקמכ רבגי סלכש רקרויע טפעו 'ח
 לע למ ודק .תוכיפטכו - סכיתונבו םכינב ואבגו 5% וכי סלוכ יכ
 לעל) - סכיתונבו סכינב ואבגו ל5 לכרעל ץל קפוכ:כ לכת .ךשב לכ
 סשע 'ל בלק לורגק סכסק בקכש ךלל לע 10! סלכ ץל סכירוחב סכיגקז
 סדק (ל סמ ץל .תורעלקה סע טפו קיובגק סרסל ב ל יכ לו (!מיע (ב

 .קתיס (כ) . תונויזח תוטולח עזוש ומכ טולסק קפלמב סקל ךימק קז!כיק) ץיבגה לסומש ומכ סעולעעב ובני ,תוגבקו סמבקו = . קרי עב עכע
 .ערותי ויל ורמב ל סכץיבי קיקי סל רמפע ומכ - סיפיבנק ול ,תסובכ
 סיפיבגב ןיתש !ץכ ןומ קלעמל ₪ תולעע סהכ ויקי כו יוב רברז סולזב
 כשמ תולעמ קעלע דכו דעו * דש וייכל שמס סקכ קיקי ילופט לע ולבעש

 סגנו : קוק ימיו .תולסכה ימיו קולע ימי סרק תונעב -
 סכימלוכו .סכילכזו רס) גב] סכ)ץט ןערו סירו ורמעו למסע ומכ - סירבעה
 ער סול סתל קימת לפרש ,תל ורכעיו לץרש לב ורעעיע יפל סול סגנ

 כשתו
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 וט לאו
 . ןכיעשק (געל בורל ול סקכ קיקתש לל תורה וכיעש שו - לכשקו

 : סימוסת) ןח ול סלשולי כשי לעו רור תיכ לע יתכעש) רק שו

 שָאְו םכד ראב =בְִמָשַּפ םיִתָפִ תת
 תֶריהו ךשהל פי שמשה + ןָשָע תת
 = ו אָבִּהְו לּודַנַה הָוהי ם אָב יִנָפְל םֶדל

 רהְּב יִּב טֶלַמִי הָוהְי םָשְּב אָרְקִרָשַא לכ הָיָה
 רַמָא רָשַאְּב הָטיִלַּפ הָיִחִת שכַלָּוריִו וע"

 0 . . 8 שר 1"

 : ארק הוה רשא םיִריִרְשַּו הָוהְ
 ויקי סיקפומקו = יכל דנתעה לע סיקפוע (קל (ץזח ןקולב - סיתפומ יתתכו <

 [שע תורטתו שא | קיקיש גלקק כולל ץלקכ םדק 4 ץראבו םימשב
 לע תפומ )יקי סק) שש לע קעלשקו סלעב סיעל)טת "קרבה סֶק) סיקעב

 (ש ידומע - [שע תורמת : סלשולי לע בוגעו גוג סע סיפבק סימק ,תטנמ
 רקוטל וילפ רשחו .סובגק לברק ומרי קועו לש) וכג ץע רמתקע יפלו
 ולמי (שעק לע 2]כ ירברב סו - (שח ירועע ל ןשע תורמתו למל
 רמלל טל לו ,תלטסק עעמ לע ויק שיטבמ יב ולמלנ וקרמק חלעקשמ
 ויק ולו סתומכ .סימפל סיערוי ויקו ץליטסכלקע סממוש .!ץיכק) ותלש
 (ץככ לגטמ וללקו לקמס חלועו רתע וללקע סקועכ שק .תולעקל סיערש
 סריק) ךטקל ךטקיט שקשה :ו? סעבעב ץולע ורקיש סיחלכק קל < (ץכלו
 ער (כו- .סנקומה כל ויקי (קזק ןתולב יכ ןעמשמכ סיטרפמק ועליפ סדל
 .תומסלמ לע .תפוץ וו ,תורוקמס .תולרק יכ לעמו לע סקלבל יבכ סקתק

 סוי ץוק) הוקי סוי כ על (מזק ןקוקב קיקי ,תורוקמק .עולרקו ,תועטע

 לברק לע סיתטומ ויקי לק סממסהו = - וקפ לטל סימעקו בובעו בוב .תתפגל
 זיליק קיקי ספש תורדקה קיקישכו ליה ת)ררק ץוק טרל חריהו שוקיע) -קוק
 + סל הריהו ₪[ סרכ סוד קיקי סלט .תולדקק קיקי לעכו רות

 < תטומקו - סימעה לע ויביט תורכק לע דע ץוק ול מורקו קויכ יפ סבלה
 ךשתל ךפהי שמשה ןכ) [שע תורמתו שא) סד ץראבנ םימשב פע
 ןגפל קכרלה לע עט וכ .תומחלמהו קורעק לע לשמ זק לז לכ םרל חרזחל
 לע רמזי (כו = < סקגי ועסק סיככוכו וכרק ליו שמש סימש ושעל \7% קמל
 5[ סצקרק .שוליפלו < סקני וטסץ ו סיככוכ) ורק פיו שמש במו בג קלעמ
 זלמקש למזוש כטעץ) - ל סי בב למולול קיק 'ח םוו אב יגל למזיע סמ
 גמעו בגמ לש ותלעמ סו* וב נעל ךשקל לוק סקל קיקי! לשל קימת קוק
 קלמב ריעק טק ץטי) .סילע ועחליט דע סלשהי לע סיבל סימע ועע קלעיש
 סו = + (ופטקו עורקי לו יחי ןול :סירכו ,קלובגב רמץיפ ומכ  ישקק וקו

 סו לורג יכ בלקב למל ועכ ןארוגהו לררגה 'ה סוי ץ!ק גוקו בוג קלעל
 ץלוג) 'ק | |

 3'% ןוירכ] 1

 'ב ליס 'טסב

 ו ,

 ג מיק עקכ

 0 קילכ]

 'ב 'מיס 'עסב



 וס קיעש

 'ר קיעש

 .קעק סילק

 ג5 לקוי
, 

 ( לכרקב
 בכ היעש

. 

 5 שרכב

 טל לקו

 ( 'ז לץומש

 ב ךילכ

 לאו וי

 .תמתלמכ | יכ ארק רשא לכ היהנ : וקונעליפ שמשחו : רזע עלו ל
 יכת (קזק וקול לע רעזש ועכ + שעומ (מז לשל תלורג לדג ק'ףק בוגעו גוב
 .תמכ 57 יץילי) סיעורקק) לשמ סיבל ןלכי וקו .סעו לובעי לע ,עבל שעעכ
 שודס סלטוריב ךתויקו (ןמב רפצק ליקו קיעש תלובגב רמשומכ --וטלמי
 טלמי "ה םשב ארקי רשא לכ למ ןכו .סלשליב סייתל 'ןעכה לכ ול די
 וקוןולקי לשל לכל וילוק לכל 0 םולק למלט ומכ מלב וקזלקיש קו

 סקופ ץלקי ץנקו עמד וקוץלקי ספ יקאר)ק 'ח רשא םירירשה סקו קמ
 קטלעקו - סירירשבו = : סיונק ולעי סש יכ - [ויצ רחב וב : יכקו) ירכע
 סישילש (כו =< ד)ככקו ל ורגק קילל ארק ועוליט קיקי !5 סירירטכ קיקק
 : (ימז ץרוק תלו . סייל ירָבעל לקו . קדעק יץולק . סיקולק)

 יתעפקו = + לִי הוה תּכש תֶא בשא רש איה תו מַה ימי הגה
 טפָשּוהְי קִמַע דרֶא םיִתְרַרוהְו םיונַהלְּב תא
 :ן "=-רֶאְרְשי יתלתנו יִפעַע םָש םַמָע 'ִּתְטַפשְנ

 ללֶאְו = + קל ירא תֶאְו יב ופרש
 יבמ הָרְלִהְו חַּוּב דיני לרונ וי יפע
 : ּותשו ןייב
 סק) :סילטורי) תרוק* ,תובט כ בישל לע? .םעבו סישיב קא הז * הנה יכ
 תיטעעחשיפל -וכוש לזלשי לכט יעל סלשוריו הרוהי לכז - קיטמק קומי
 * קכלממק שפל ץוקצ יפל סלשורי לכוו - חדוהו לכו 'לוקי טבשמ קיקי
 (מ וףכ כותכ - בושא = * גוממו גג תמחלמ קיחק ספ יכ סלשורי לכו סג
 רעב בווטא ילכו - 'טקטהו קזעה (טע ךקוכט .תל ךיקלל 'ק עו ועכ .לסת
 ; סיונק לכ תל בק (שות ןעולכ ומ) .יתעבְקו = + קכשק (יע רכה (מ
 ףקותי תוביב רמפ (כו = ביגמו בוב סע ויט סכלב (קץט ותעבקו סעטו
 יח טשיכ * טפסשוהי קמע לא םיתררוה)ו : לפרש ירק לס ךקוץיבקו

 קטעמ סט קטע ו סט קנכ ילו = עטטופי ךלמל קיה קמעק קוו .קמחלמק
 טפשוהי קמע ץןלש ו? - סלטולי ריעל בולק יוס קמעקו ומש לש פלקו
 רשמל (תנוי סנלת קו * םש סטע יתטפשנו רק וכ  עעשקה סט לע
 'כשיל וערב לטל לע סיכוי! סמע טפטמב שכזו - יתטפשנו : זעיר בולע
 לש ץכמ ובילסקט וקסע) סועיע *םיוגב ורזפ רשא = : סקעיכ סולגב
 י!קתטכפק תל יו ₪ - לעו ומכ . יס לאו 2 : סימק (!כ קיכטוי ורועו

 ךז לפרש לע סקמיס ללוג .סיכילעמ ויס . לרוג ודי = * לע וקכ וזטמ ל
 פטמו < סמק קוגל תי קודיכ (מ וריי ועטטמ ורו - ילש קיקי לוו ךלש היי

 .קתשמפ



 1 לאו

 * \י) רו לע דקעמת קלעוקו לעטה + רוה ולס רח לוי פט תשע
 + זעווק לכצב - הנוזב + לכוג סכל לש[ ומכ וכילש 'יטו

 תַשלָפ תלי לבו ויו רע יל תאי םָ
 סּתַא םיִלַמִ או יִלָע םימְלשמ םֶּתַא לופה
 ! סָכָשאְְב םָכְלִַנ בא הָרְחַמ לק ילע
 םכיבטה יִּדמְמּו םָּתְחְקְל .יִבָחְוּו יפסּכרָשַא
 יב הָדּוהְי נבו < ו םֶכיִלְביִהְ םַתאָבַה

 ם-כקיהרה ןעמל םינויה יגבְל םֶתְרבְמ םיִלשּרְ
 דרָשָא םקַַה ןמ םָריִעַמ ננה = + םלבָג לע

 חי עטוי

 = כשאר םכלנ יתכשַהו חמש םתא תר
 ב רי סָביִתְְבתֶאְו כי תֶא יתרמו +

 רב
1 | 0 

 ביטיקכ סכל קיק) ינכש סת טלמב סקבש סכלו יל קמ-ול סתא המ סו
 סתלכתקה ומזה יכלמ סחילע בש סקיל לטקכ ול כ סייש ילו ימעל

 < הי יב קת יועלֶא םיִאְבְשָל םּורָכְמּו הָרוהְ

 < < | ומכ-תולילג יימדק (יבישס ןוקפ קמ סץו קיו -ןמ ווכלו ללע לופשל סקעע
 סר ביטמט כוטה קלחתה לו לומגו ללטק יס תה -לומגה :סילוכב
 קכוטק תבטשקל עי) .ןנכ תכקגט.יכע כמב יפכ ןקכ -העלה לסקס 9 וכיבתל

 למפט ומכ - לוקב .קבטקל.ץוק סולש (וטלב (ינעק לטסנטכו = < סעדה ול
 .קעלה תלחתמ ץוק ילע םתא סילמונ סאו :ילע סיטלשמ םתא לומגה

 יקמ .סכל וקועלקט גמע סקעקל ובטחק סץ יל סיעירמ סתזוט לו למ לעל
 ימ וכ העל קקע יל סיכמוג סכענעמ סת יכ ורמת סזו = < סכל ינתועלק

 בישא הרהמ לֶק ץוק [כ ספ נב סק יכ יל עלקל וקבשקמ ללשל .עליש
 סכהוו ספקכ יכ . םתחקל יבחזנ יפסכ ךשא : סבשארב סכלומנ
 סנלקב סלועכ - הרוהע נבו : סקל ויק 7 יכ .ץוק ,ל לקלש לט

 ץלחמ סיקזתל סקש סיגו'ה ינבל סקוץו סילכוק] סמטקק .תז סיכנומ סקייק

 סקיביוו סע !ץכש סתולגכ קז למס ול - סלל רוע וכוש 5 עמ לש

 לע יכ - סריעמ יגנה ב סיפויכ סו סילכוק) ,טשפק סית ול ויק

 15 = סקמב 15 סק סנלץל ומוש .קותל סעולג סוקמש ישע - סנכץל ןבוש
 סה סג

 + סילק
 לק סילק



 " + לץזועש

 לאו חי |
 : קעושה (ץוב ויקיע סקמבו סיקעק :תייחקב סק  סקי)ב סג סק סב

 .סנלץמ 0% סקש םיאבש סולכשי.סן) סריב-סלקמצ לעולכ - יתרכמ\

 כ היעש

 לע כוי7

 5* .תיטלרב

 כ סילכ
 'ק סיעע!ש

 טק םיאבי :> ףזע רווחו קליחכ ףלץק תעונקכ םיאביטל = : ספויסמ לוי
 : סיסוקל סן סק) תשלמו רמו לו ללש 0 ימולר) "קרוק .סקו- ץבט ב

 * תוטקלק למ רול

 םירוכנה ּריִעָה המָחְִ ףשדק םייגב תאוהוארק
 םביתא ותב + :הָמָחְלַּה ישא ל ולעי וש
 רמאי שלחה תבוחמדל םביתורמומ תובל
 ביס טה ואבו ףשע : ונא "וכ

 ירו היה תחנה המש ועבקנו
 0 לע 2% 5 כל סליעי| סקי יל לוכע 'ולכ ולזכ- .תאז ואר
 : תוכרחל סכותא ותכ = = =: ומכ תו יעץ טלקיו מכ + :ו:ימזק -ושדֶה

 .סיכקותש סק תורמזמקו = < סב סילפוקש סק םיתאקו < קמתלמה ילכל
 ןלורב יכ ו ילכל סעוץ וב'עק לולב 55 לכ לע = -.תולועוק .סקב
 ,תפוכגב רמל קקתלמה פז .לחל קייט סולשק (מוכו  קמסלמה תלז קימת
 ושוע = | = + ןולמומל סקיתוקמחו סיקץ5 סקובלק ןתתכו \ קו ךפחב חעשי
 5 סגלק ₪ * סיככוכ לובס ץוקש קמיכו ליסכ שע זמ טכקק < .ןאבו =

 - ךרוגנ 'ה תהנה : (טבק 4 סע סלטשףט - .וצבֶקגו > (ותייו ןוששכי

 השי ויכזלע וכ ךקר לע רי - סק < ץרובג + ,תזעו .רלינ 4 רלוק
 - סיככוכק ול סימש (מ ךלה לעו =< ןכלד לכב רקמל ל
 : ץלקיק ש וקל

 םכש יב טפו קמ הלא םיוה ולעוו ורועי
 וחלש , .ביבְסמ םיוגה לָבתַא טפשל כשא

 תדר הֶאלמיִ ודר ואב. ריעק [- יב לגמ

 םינמה ! םתָעְר הבר יב םיִבקיִה וקיִשַה

 קמע הוה םוי בורק כ ירַָה קמע םיִנמָה

 ופְסא םיִבָבְְ ודק חַרַיְו שמש : ץּורָחה

 ₪ םָשמְ גָאְש ןויעמ 1 הָוהְו | + םח
 ולו



 טי יו לאש

 ופעל הקמ הוחיו ראו כימש שהו ולק
 טל האו פמארשיילכס ד עמל
 הלוכקמ סקק סימק ליטעק .לגמוחלש | 8 : ןעק לעוכע - ורועי
 הלווה .סיוגח כ .. קדגסל לבמה תקפ סרפ תלשיש רטקל מז .עיגחו 'קלטבש
 | כ זק .סמעב ורק + רודה ואוב |, > קזק קמעב.בלתב .תומל סמו עמק
 וכלה לןולש ,קיב סתז (כ ,. סקוץ ךולדל יול סיכנע קץכמש תגק .ומכ דוק

 סיקכמ .סקע + םיבקיח .ןקישה : כלקק סקב וסלט קמעה קזכ סימה קלל |
 < +* סרק .תכיטשל לשמ )חו . . ,סקפפ לע (ייח רפוש) קמע לע ץייק ףיש בע
 < 5 סקמתובלו טק לפלשל ושוש סקעל חכק יכ תומל ףעע קזיכ סח (כו
 ץורח עפ לק - ץורחה קמעב .: שעק.קזחל לפסק... םנוטה סינומח
 ומס סטפעמ ךותסיו . ץולתי סע יכ ות - סיכוקק) סמולק סימק ויקי סע יכ

 קמע סגלקש ומכ זעיר גול גרמה מע !ק) - עעשק קמע קול ןלקש
 -- וקונעלימ תלעעלו סחל וכשק . ורדק +: שמש ...:עעשקי

 = < .ופוק קיו בש סעמ ולו סלטוקב םעכש סש כ - גאש .ןושצמ הוחינ

7 
 ב דלילקז ,תפוביב) לפסוק .תזוביב למץנש ועכ לץרש לב ץוחק סויפ
 שה שעה < 5 סקיע לש שעלקמ סג סימק קלע - ומעל חסחמ 'חו

 עב ןבש טככיהְלֶא הוהי ינא יכ םכָתעַדיו
 דפ-צל םיִרו שרק םלשורי התְיִהְו ישדק-רה
 .אּוהַה םויב היה | = = = + דע הבררכש

 "לַבְו בֶרָח חָנְבְלִת תועָבְגַהְו סיסע םיִרהַה ּופָש
 ירו תב ןיעפו .םָיפ וכל הרה יקיפא
 םירעמ | + םיששה לָחְ תֶא הקשה א
 הת הממש רבְדַמְל םכודאו הֶיְהִת הממשל
 .לרפוק] כה וכפש דָעָא .הָלּוְ יִנָּכ סמחמ
 2 ו : םעְראָּב
 םירזו = סילול קוקעש .טדקה ועכ = . שק סלשורי התיחו- םתעריו
 .פכש לטפס סב = - סויק לע ועעש ומכ'סקפ .עלסל דש * חב ורבעי אל
 שכלל :לוסל לכ'קתש ןמכ) ריתעל קתשרק לורמק יכ .סלטוליב סיר| ןסנכ*

 סט ל ן ב :



 'ע הימי

 [כ תישזלמ

 + לסמל
 (ל ,תישסרב

 1: תיטלב
 45 קיעש

 'ח שץ

 זק ללקוח

 לאט -
 .תומופמ סרו חב ומי לש = שרק ריעק לכ קיח (כ .29רש וליטסו סש
 תיחת מט סיוגק תולכ לחץ ץיקק עב . אוהה סעבה'הו = | : סלעק
 למע ילבמ .עעזקב  סחל קיסתט קבועה לישקקו = < לץלשל קלורג קבוע
 עו - בלח הנכלת תועבנהו םיסע סהל ופטי םירחה !ללכ העיניו
 יפ לע לו תועכנל קכילקה על = < קדמקק! קלוקח כולמ בלח הנכלת
 לעו = < סיקיטפל כילתה דעכ םימ ןכלו (כו = + רגגקו ךלוקל ץוק כלתקש
 : סימק סקב ילבגט סיקמעה סק סיקיפאהו :מעמל ופמיע ךערלקו .קזק ךללק

 הקשהו :כפקזקי קיוכיב בוקכש ומכ ועקשמכ וקו - אצי ה תיבמ ןיעמו
 סימ וב ש (יככש ץלקי קמעה יס -(יעיש לשמ וממלקכ -םיששה לחג תא

 -לזעב תבטויק לק ירבדבו - עב קזטי ירבע ורטחיו ומכ < סיִ וכ (י ץב
 ולק נק (רליק יכ ןרליק לוק םיטישה לחנ שליש לו קידעק כל וזהו
 סירצמ לכו .םירצמ | = : "של וכמס רקיעל .סיעיט ץלשק סוקמל
 . ימול .תוכלע .רובעב סודא) = סילמעמשי לוכעב םירצט | סודאו
 קלוץגק .תע לע שייסכ| סימל סימי קן .תורבובק ןק .תומוק תש הללו

 סילמעמש רובעב םירצמ לכו = למר .תולמב התיעיבל ץיתוית ץיק)
 ו , < סייכמ ץלץמ קפל ומ ול חקעו "ץכש + תילכע תיק לזעמש תש יכ
 ,תוכלמ רובעב סורא רכוו < סידממל זק למוטה ססי "טל תידכמק רגק רעל
 ןנטליפש ועכ ימוק כלת לע ץיחט סיוג ובלה .תטלפב קיעש הע ןכו < יעול
 סקב וכלעקעע יִטעַפו = סיעור סכוכ ימור .תוכלמ יכ לובעב לו רמלו - סש
 + רקיעה לע סילח) סילזעמש .תוכלמב (כ סג בנט מכ  סיבל סיע/ע
 יתטו + + ימורב יה לש וידסל סיכלעה לס ןכ) =< קיה יעוד ריס ךלמו
 סימכ סמר וכפטו .סקעיב ולבש (יממכ) קרוקי עבטל ועלה חלץק .תומולק
 .עטלה סוטיע ירי לע נט יב קבילחתט ץיק ימוכ .תוכלמ ץיסט סורקו < סלב
 קוק קוסשק למזע הז וכינקו לב לעו . .עועמוץק (יב סתוד ולגקו סמר וכמשו

 רע ובט ץל) לוט ךלמ קלגקש סיטכטה תלשע יכ 'חרוהי למ רכז ץיל ךקיטל
 לתו כו לכ לתש - איְסנ - קל .תועופק יקפ .תוטלב ויק ל .סויס
 יויכק = סצראב |: ןעכג תי ףללה יז) לר לע כו - ץיקע סר ויילע (קת

 : ס)רֶזו סידעעל 17 = סוקי ינכ

 : רודו רול םלָּורַו בשת םלועל הרוהיו

 יתיקאל טפר יתיקמו
 עב ל הוהיו

 :בָשְ טלועל 'קרוקי בת סלועל ובש ץל קממש ויקי סורל) סידעע -הדוהיו

 סקמ וחקי לץלש סב יכ תומולק שץ וחקלש סכקזו סטסכמ | - יתיסנו

 תחת טע) ץל% שול קש ל וכפשע סמר לכ  ללעל סקל ויקי) רעל

 ונתיט סכועבט בזו ףסכ לכב יכ = < סקיל סקמב !? סיכטוטק ש) שש

 4לתש יתימוגו סע סמר סעע קיכרק (זעוי\ -סמרק סייש ויקי וכ סתושמ) רטוכ

 קטעיכט ילשמר ל מפ ערפקילל 'תע 5 סו ץיממע (מ (וחמר ,תנערֶמְתיִרו

 .בשת סלועל הדוהיו תלעעל מלט קמל ועעט .[ו'צב ןכוש הו : (ומב

 לקפ | (!יכב ונעיכט .סיסת רע ימלועל יכ סלועל ןכ סג [ויעב [כוש 'הו ל

 : קש 'ת סויע רעה סע) ועפובג לז קוחי סקס ןכו -תיטקק קועיב סע כושקש

 מ = +



 סומע רָפְס
 עולכטלוו טוקשדרע ידי וי לע (ויעה בכ סע הגומ - רור יבכ טורימ סע

 (וצל תער ומע מכל דלי שוקשסנרפ ךלמק תטעב רעלמה ירנוי שפ
 ")בט טרחב וכי שו:פטס שוטרבול תיבב ספי)| שדקה

 < זלורנק רע שלזט לע 4 ק עב
 | | + .תעשב סץ)

 /\ 05 טתב 60 תו
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 ב סומע

 עוקְתמ םכילקנב הֶיָהְדרֶשָא סע = יִרְ
 הרוע "מב לֶאְרשלע הו רשַא

 לָעְרְשַי ךלמ שָאיֶּב עברי ימיו הלה
 | ו שעְרַה נפל תש
 יכברב רברע ץוק ירבר תלמב זיבנק ליחקמטכ יכ לוכ ובככ - סומע ירבר
 קמו ליב (קכ קמעְל ול רמלש ותמכ ומנע לע כבר סולע כו * ומנע

 -.קלקק וכבר (כ) < ומנע ירברב רבר ץוק יכ ןקימרי ירבר (כו < ןל ביטתש
 .קזוב) תילע) טל ?רוטנק ירבר סקלוב) קיקש יפל סייב) קטלש בק ורמי כו
 היח רשא :  ירכל (קזוב) קליחקה) :(?ע ירכר ולברש (מנעכ לל < |מעעב
 - ומכ עקמב לסנקמש וי + דקו: ץלקי חעולקו קיק מעול -עוקתמ םירקונב
 3 5 סיכלמ ימקכ סחל ש תועקבק םורש יט רקמ ןולשו < רקונ יח כפומ רלמ עשמו

 5 תיטפלכ = ול עוכ רקו> קיק למל זולו סירקונב רמו *לולטו רוק (מ ככ ו ?לוקש
 יגב .תלח)ב קלורג לע יו עוקתו - עוקב ןח לט סירקויכש לורג קיח יכ
 -- סעברי ימיבו תרוהי ךלמ היזע טיב לארשו לע הזח רשא > לש
 ימי ךיריח עטוקו ספ (מוכ וכלמ ריזעו סעברייכ לעסק תליחתב ו:בןיכ כבכ
 לע הזח רשא למפו - קרוקי יכלמ .יקוחי ות סתוי ימיב סב לבש ךעוי
 .' .עעמ סז יכ קרוקי לע רכו ץלו (ורמושו לש לע תיק קלוכ) כול יכ-לארשי
 1 קיעש )חלש יעה קיעש ול רמו ויל 0 ימו לש? ימ .תס קבקק רמלטכ טלרכו
 ₪ ךכימ  עבטב ?עש יתלק לע וקול סיכמ יהו וכימ זי יתתלש קלט ימ תל מץ
 -ץסוליספ וקול (ירוק זיקו סומע כז קתלש - לפרש טעוש קל יחלה לע וכי
 טוריפ | - (יסוליסע | (ידק לע ןילמ קינעיכש ייוכטלל ןכקקל ול קיה כ ורמל

 = + ןנוטלב סומע קיקש סומע ומש זלס) סמל סזעיט יבל רע .ץעשל עיעק
 0% קילכו תיובכב רקץעש ועכ וסיוע ימיכ קיח קוח שלח -ישערה ינפל םיתנש
 + הילכ| קו יכ שלרב ולמז) - קרוי ךלמ קיןע ימיב שערק פמ סכש רטקכ שיש
 סומע תיוב) לסת יכ רמו > שעלה קיח ריטקחל לכיקל וקיזע סנכנש סויס
 | מכ קב סלע שעלק לע ?בנקקש רובעב לו רכוו - שעלה יגפל סנש ףעיח
 3 יס פסכ : ץימק יב לע טקופק ,תיכ ותיכחו רעש

 ולק ןי םלשרימו גאי ןויעמ הי רפא"
 . .: לפרבה שאר שבו םיִעְרַה תו ולָכַאְ
 יס פסכ תתושעו .ולבא) :ץשי ל ימ רבר סיקלץ . ריי ל יע גש קילל למלש ומכ * קפובגק לע לשמ רךלכל לוקו תניזעו קנזעק (טעו 2 ולוְק [תיו גאשו ו לוטכ (טעקו -ותעלש סט יכ'לשורימו ןויצמ למ -רמויו

 ו !קממ ללכ סט ץוח למלכקו -למלכק בטי 5 . למרכה שאר ושביו : סימשגק ןלינעמ סיעולק וד) ולבץיש קוק !1
 די
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 סומע ד

 בע רעש ומכ < רספחו לקתטה (מע < ולבא] : ןכטהו לק ןקש לכ לכלי 5 עשו
 סירבר קלחת ץוסו .לשמ ךלר קוסעק שרעל 'ש\-סקל סימורקו + (ללח לכת <

 ילורע .(ודעיו לשמ ךקר קוי סגלק (כו < 'ת רמא חכ ךק לתל לעץ העל

 : -- 6 7 + .וקיכלכ ףוקת בקי ץיכלמ

 לרע קֶשֶפַד יעָשָפ השלש לע חָוהי מא
 הָלְכָאְו לאה תיִכְב שא יִתָחְלְְו דָעְלִִהתֶא לורפח תורָחְּכ םשוח לע וישא אל הע
 קֶשְמּו ַחיִרְב יתרבשו = + רֶדַחְכ תטפרא
 = 1 וחי רָמָא הָריִק םֶרָא םע ולו ןדע תיִבַמ טָבַש מותו ןוא ה תַעְקְבִמ בשיי יתרכַהְו

 4 ןדי / . . :

 לעיל ועלחו לקש ץלזל ספכע סקש סיוגק לע חלמק בק - 'ח רמא הכ
 ועיסטקש לפרש לע בח ךק לתו ססמ סחני ךרבתי לזו סנללכ סתויקב
 ,רברכו בערכו בלקכ סרב וקלש רבלמ סקונוע צ)ועב סנקץ ולגיו ססישמ
 .תי לץק יכ וימר דעק .קשמר יעשפ השלש לע רמו קעמרב לתל דעו

 | (ע שו ץוקש ויתורעמ וו יכ ישלטו = פט ושפל (וע לע סרק שנע ל 1 ןכימ
 . רבג סע טלע סימעפ ל לעעי לז לכ (ק ץוקילזו רמו - עטע לע רכועו גל בופ

 ספ יכ חעללו .קכועל סלועח .תומל לע סיבש ץל חנקו < !שעי ,תעיכלבו
 .לוקעו סודסו לובמח רורכ לכרב לודג קמח קיקי ןכ 07 75% - לש רובעב
 .עדק קטר דקו = סלועק .םושייב ףנול לבי לקו ושי ריספמ סמחק יכ
 יפן בץחפ (כ סרוקי ימיכ| כץ יעיכו לש ךלמ ףשעב ימיב לתעפ ב לעיל
 .תישלשק לב < תב סץנכב ויעיכ סרז וקלש ימל ול בשח) ץל לשב סזלש

 < עורל רפעכ סמיש) סל? רלמ סרב יכ למזנש ץוקי (ב ןקץוקי יעיב לכ >כ סיכלמ
 מ וילע מש .סלכ לע עמ ולו < וקז יעיכ קרוקי לע ץובטכ ,תיעיבלקו
 .סומע .ץמ) קו לכו - תימק (טר פו קליק סל 5 ללגקנ קטר שו רושל
 קס סומע ? 1! תתובנו = < הלוק סל שש 9 זנו ןירב :תלבש) רמזש

 .תחי גש שח) סישש רועכו .סיעש .קלובגב רמש ומכ - וב סרוק כט [ קיעש
 יקחלסש יתחילס ל וטכישל ץל ונבושא אל ו -סש יש ומכ סעמ ו
 לז בט יןיק ץכ סֶז יקסילס כל לעע לככ וקו בישמ יתייקו סימעמ עלע ,

 סקכש קשקק ליכ]ק) + סלכ לע ו:טמעפ ועטפ ל רוע בשע לסל לכ ועטפ

 לוכג לכב לוק סכי) למזעט- דעלגה תא לזרבה תועורחב סשור לע דוק! < 5 סיכלמ
 וממלתכ רעלגה תא פו -(גו רעלנק ץרל לכ קל שעשה סלומ (לליח (ש לש
 תטורז .ץיליבעמ ויק < |ויזכו קמח) ךקר (ישוע ויחש -  רעלב יוערפ יבקי תי
 כט -(!מע ינבב רור השעפ ןקכ ןולובקק תק סקכ (יערש ומכ סע לע לולכק

 4 57 בוול לע לעמ ץוק.שא תחלטו =: לורכק טילחכ) קלגעב שו 5 % ל |



 "ה סומע

 06 :יתרבשו = = 5 סלע יללמ טק רדה [בו לאזח : (וכשחמ קזעי ש)
 קלורג ריע ץיק [וא תעב +5 על רמעק לו קיקילכו היתותלר חולמי
 / רע תיב סדוקי יככממ טולי קיח קטקרע יטעצו < [רע תיב (כו < סרב
 ךמות יכ [רע תיבס טבט ךמותו מ יעל + סיכלמק בשמ התיק (כ סג-

 טבט תויקל ךל/ק גזע יכ < קדוקימ עבש רוסי ץל ץכ - ךלעק ץוח טבש

 ךלמה טשויו ,טולוטסץב טיפל ןכו < סעב קרול ץוקש ןעיס ץוק) ריעת וריב
 . לוצק ץלץכ כיע סש ץוק) ליל לק - הריק : וריב רטק כקו טיבלט תל

 ן 6 [ * ליס .קכגי) .סיכלמ רפסב בןתכ (כו

 "--רַעְו הע יעשפ.השלְש =-ע תָוהי רמָא הפ |
 הָמְלַש תג םֶתולְנהִהלַע וטבישא אל העְבְִא | |

 הּוע תמּוחְּב שֶא יתחלשו = םּוָאָל ריגקַהְל

 דושַאַמ בש יתָרְכהו + ָהיתְְמְרא חלכאו
 רקע יִרָי יתובישהו ןולקשַאמ בש ךמותו
 : חוחי ינדא רמָא םיתשלפ תיִרָאְש ודבאו
 / 1/3 לש 7" , ל

 ץבמ ובנה קפז יכולממ- וראל 'גסהל המלש תולג סתולנה לע 'מא חכ
 סיקטכמ רש ךלר סירוב ויתש סועיט ת)לגבמ סיטלפק יכ י)ש יב (םלוק סע

 ,רוב סקוו סילבסמו .פק/ל סיתקול ויק סוקטלעה ל?לש ץלפל קכומס ץיקש
 הללע) לט למלט קולג וקו) < סבול יח סימור ושחמו סושע יכ סורל
 רודטלו קןע רכוו < קו וייל 2 (וטקל .קימ (בלחב יכ ולג לש סחל קעלפ
 יכ רמֶזְו = - בותכע ומכ קיל רוקי יככמל יכ תג רכו ץלו (ולקעו (ולקשץו

 : "תועלפ תיראש ורבאו עזע סקילע וכט 9ל לטו .ללרש ןרל וכש סכול
 ולכיש לח יכיר; !תובישהו .?תרכהו . ץוה לץוכמ . !תחלשו

 .תילפ ורבי כו התיקשחל (ולקע לע ירי ביטל רוע ולקשמו רורטק) וע

 : ללכק לע תיראש עלעק לע ודבאו < תיראש ורבאו + סיקעלע |

 .הָעְבְרִא לעְו רעהיעשפ השלש-לע חזה רפא הפ

 םודָאל המָלָש תו ֶיִגְקַהע ּוביִשא אל
 תַמּוחְּב שא יִּתְחַלשַו + םיִחַא תיִרָב ורכז אלו
 6 67-66-23 היתנמרא הלכאו רע

 שכ רברעב

 עמ קישפרב
 ל ליס%

 !: 5 סיכלמ

 ץלפל ןכ סג תכומס רט יכ יש יב .תולגב תו סנ - סודאל י'ה רמא הכ

 וכ ועדי סו - סיחא תירב ןרכז אלו > םריגסח לע למ קופל לע

 סורל 0 ,



 5 רכרקב"

 'ע ל סיכלמ

 סומע ,
 - לכשל סילופמ .ווק) סיחפ (יב ויל תיופדח לוכשכ תילכס ולכ] ןול סורל
 קכ סור.ךסמל השל לש ל = סיִתז סורקו כ0לש) .סריכ סולמסק סק)
 - סקיב.ןילכ.קיחט לט ךלמ סליק! קמלע םיחא ו .לולש ךפפ למל

 "לעו םבוָא יעפ השלָש-לַע הוי רמָא הב
 הָרְמש ותְרָכָעְו ופא דע ףֶרֶטו ומחר תחשו | ויחָא רב פררה רע וישא אל עא

 5 רבדעכ

 זכ סילבר
 0 5 סיכלמ

 0 תימלי

 תִנְמְרא הָלְבָאו ןִיִתַּב שא יִתָחלְְו ו חֶ
 : הָּב
 < .ומפמ בקע חלכש בשיו וש ל >י -ויחא ברחב ופרר לע-רמא הכ
 סעב ןעלקל סור טי) רמו .רברמב סורל לע לקלש ולבעעכ ?עלפמ שי

 יטפל רט ,תויטרטק יתע יטלימט ומכ מש יב (בלוק לע ץוקש (ושקו = - רבכ
 .תקש וקו סלועק ךלד נקש ויחל לע תיק ימחל - מחר תחשו : תזז
 קיח לעל בעי לע ושעל ךיקש מל - ופא רעל ףורטינ - סלעכ) סימסלק
 .ץוק ו וריכ כח קיקש (מו לכב ללש טק קיק סמולסץק תורורק דע יכ

 לקו .תוגוט תולמב שעק לעכו < ופב כל שמשה תב לסת ו? < ףלוטק
 לתוכימס מט ליעל תלמהו קלכעה לע יוייכק! הע קק-הרמש ותרבעו
 : ליעלמ ץיקש חצנ תלמל

 "לע ןומעהינְב יעשפ השלש"לע הָוְי רַמֶא הב
 דָעְלְגִה תֶָח סעְקְּב ע ָּבישַא אל העבר
 תָמּהְּב שא יִתצַהְו + םֶליכְעתֶא בירח ןעַמְל
 הָמָחְלַּ וב העת התנא הְְָאְו ה
 אּוה הלוגפ םָּבְלַמ ךלַהְו + הפוס םוּב רעב

 6 : הָוהְי רַמָא וְּחָי וירש
 ויקו  סלובג טקב סיביחלמו דעלגק \7%  לוכנמ ויש סילקק  סיעקנכ ויו
 סילוקלק (מ וקל ץוק ילחט לודג (וע ץוק לוכג תבשקו * לעלבק לוכג סישמ
 לק (ש ובס < סילק ועמק תורהו + !על לובג גיסמ רול קלוב סיבוקכה
 .תולטכק סירעה תורה ערעל שו .,ודק וכ (ןטלכו סילק סירכ| ושלב
 קיט לח ךול* לק + עקב סקורקו ןקו .> ךק (!טלכ סקול כו

 כמ :ק)



 ז סומע

 שרוי סץ לכשל (? ספבק ל לק קכ (ומע נבל וקימהי ,תצובנב למ סו
 חעקו רג רז סט רכוו = < כש וירעב ועעו לג קל סכלמ שלי עודמ ןפ וי
 דעלגה תורה:(כ יסג טרטל שו ןותלןמ (רליק רבעמ לכו לעלבק ץלק רכז
 רקזוט ומכ | <עקכק סקוקולקו| < עקב קיקולקס לכ קץ (כ) + ,תולקק סישק
 .ושעלי סקיללמע) לקץט ומכ - ססב קלקחת טועיע לע לוו - עקבי ויתוילק]
 רמלש קוו + סילחה (כש לכ  סועקבמ קולקקו סיגקוק ויק סיככועס טי)
 ספכק וקימלי רעד וקו) - לשב דילט רץש לע םלובג תא ביהרה ןעמל
 כו ..המחלמ :םויב העורתב - יתצהו = = > ול ןיפ שלש ספ לשל ןיפ
 רעסב |: .תמחלמ .עולת (ועע מב תבל 5% מעמשהו וקימרי תפוכגב למל
 תפוסו | - תלעס .תולל תלקמ סרכלק) המחלמס קוק ליטקק * תפוכ סויב

 רמפ .ןכ .הלוגב סכלמ ךלהו + תויוט קולמכ לוטכ \נעס) + קלעס חול ץוק
 : וילי וילט ופקכ ךכי קלוגכ סכלמ וקימהי תיווכנכ

 לעו בָאומ יעְשַּפ הָשלָש"לע וה רַמָא ב
 "ךלפ ע-רומצע ופרָשילע ּביִשָא אל העפר
 הָלְכָאְו ָאּומְּב שארִתְחלְשְו = + רישל םורא

 טע קימלי

 וט 5 סיכלמ
 ף ב סיכלמ
 לי עשו
 2 קיעשי

 טק יקי

 טק קימדי

 ב

 .רָעּורְתַּב בֶמּומ ןּואָשַּב תמו תוירקה תונמרא
 = .ָחיִרְש לבו ףכְרְקמ פפוש יִתַרְַהְו : רפוש לו
 , : || שו / ' וש(" \ הוה רפא וע גהחא

 רפסכ עט קמ ץוק-רישל סודא ךלמ תומצע ופרש לע-הוהי רמא הכ
 יקי! קע)תק לע לש וקלעיו ותחת ךולמי לשפ לוסכק | ןטכ ןח חיו סיכפמ

 ןקלקו קה סויחמ לרש לע סור ךלממ קיס םקקהו .לסכש לע לודג ו
 ומכ סהמע סש היה ץוחש קעסלשב סוס ילמ כת ףלעש כוש ךלמש ינפמ

 ,,.וג הטירפ רויטל שוריפו + תו לע רקבקי לק ושעעה רקיפל >- סט ליעש
 דל = - ריס תוטרטמ סיעע ודו כו < ריצה ומכ רפז ,תומנעק וליפס :ןיקש

 וקוץב .ןקיכ רסט יפ + הוקיכב ץליגכ (ושידסו סורר ץכלמ יערג ריקו 2
 >  בזומ ילעב ריע סט :תורקה .יתחלשו | + ןויזכו קמע ךלל רעל

 סיכלמ - "'[ 1%

 35 חיעש |

 / ,בזומ ךלמ סע-ומע:וכש 5ולמה לע תיק יכ ,תוילקק כלקמ -הברקמ ייתרכחו

 "רעו הָלהְי יעעפ השלָש"לע הוה מא ה
 - הוי תֶרות-תַא םָסַאמלעְּביִשָא אל העבר
  ּוְבְלַהרָשִא םַהיִבְוַכ םּעְתַ ורמש אל וקח

 סתובא



 סע. ה

 הָיִב שא יִתְְלְשַו = + סָהיִרָחֶא סתְָא
 יצ : | : םלָשורי תנמרא הלא
 זק ךולכ ודקקו סקיללעמ ןעלקט ללשיו רוקי לע בנק שעע -'ח רמא הכ

 זק ךורב ןדקקו סייעוח ויק סיעלק רוקי יככמ ימיכו < טעמ טעמ ססמ ערש | =

 זכ קיעש

 % מיס עסב
 ר5 5 סיכלמ

 כוע .תיקש וקיקזת לקו כב% < סכשולי בילסקל ץל טעמ עעע סה ערפ)

 השעט קשמ וילו נעמל קעיטוקל זזה ליעק םע :תוגגו ךלבקי לק רמו
 - סלשולי כירחחל ךעל ץול) ללק ?₪ ךעקו מפל קיס רשק לכמ ל ינעמ עלס
 .יטרח 5 ץלפ וכלמ ל (טכיוקיו ותוקי-קי לק לישו קמשפ כלת ועל כו
 קצע וקיקיע) = < תי לפח שו ב סק עקו לק ץע) ישכטקיק סיקיוקי שקו
 .תיבק בלתו ולסל ךוע קבע ולו וכביש סל 5 לעו רעד וילעז ל ניעכ עלק
 :ומפ לעמ ופ וכיפשה ךע רוקיבו 'פטודיב תיק תספ לע יכ מץ וילעו -ויעיב
 יכ רמפ ל :עיבלק לוק ה ףז יכ למ ל - 'ח.תרות תא םסאמ לע
 . ךוקי לוק קל וסזימע סקיקובל) סה וטעע קמ לע קי סשק סשעעה יעיבלב
 ,תטעה | ויקחו .קויטעמה .תטמה :'ח תרות תא ל] חירעק כל ולגה .בקכו
 זול סלק .םסאמ +.לקעה יץינ) ילכל סק יסהיבזכ סועתוו : תוילכעה
 .תלותנמ וספמ ןכ סג לשו ל תלות ססןימ לע קרוקיב למצו - ףטת \עקב

 ,תיבב כוקכ ףתיח סהמעש יפל |כ תרוחיב לת ץילז - ושע לטל.עלה לכב
 לתיק שורת יכ - סקיטמ םתכש) רשק רע היכל וגפ כו חת? וס%ע) עדקמק

 : רע דכוב) ץוק - שא יתחלשו = | > (קכק קיקלח יעיכ קוזטקעכ סעל
 דדלַעְו לאְרְשי יעשפ השלש לע הוה רמָא הָּכ

 -רַפַעלָע םיפאושה + םיִלענ רובע ןיבָאו
 יו שיאו וי םינְרִרַרְו םילד שאר א
 .ו ישר םש תֶא ללח ןעמל הלא וכלי

 | תיעפרב

 יו חוב לע וטו םיִלָכַח םיִדנְב לע
 0. + םהיִהְלַא תיִב ותשו ישע
 סקו ,תולומס .תוליב) לע ןרבעש יצעל .ףסכב סרכמ לע .'ה רטא הכ

 סנלמ .םירססל פטל שיר למ סתזע ץל סימר קוכיפעו .תוירע ולב 2
 לכ לע סשעעה וילעו .:עובלק ץ!ק| סמקק לע ל לושפ ךלמ :? קולגק
 סטעעל ץל תוליבע עס סיב ויקש יפ לע ל .לוכמה רורכ (כו - ושעש קמ
 מ קל כ לכו סקמעמ עת (לפק קללע יכ רמזעט סקחה לע ל
 ירי לע - 7 "



 ט סומע

 <. ודק סיטמ רועה ירי לע סק) קדעק רימעקל סקל היסט סיטפושה ירי לע
 כו + ןנירב סירכ ץוחט ירצ שו - סירצ ףסכב .טרכמ לע רעש וה
 תמה יעוע בורב יכ .סילחס סילכרב סיקידע סק סג) . סייע יכבר לקסיו
 רובעב : קמפק ץלץל ונעע ץול בולב סיעה (כו < סקילבר ורב סיסי סק
 ןנירב ילכו קיסע (!יפץק יד קש טעוטל וגקיש טילע) לובעב וליעל . סילענ
 יתעבק ץלו = (ןיסחיר ליר טגלק (עוי+ -.סקיעעשמב ייפכז ווק דתועה (ונ
 קדש לוכעל ךלשיע ורכ (ויכק טפשמ יטמ = 0 וקער ימ ל ישלו . נער

 % סירבר

 | לוינלו לעַעל ירכ ילק סיערכ ולטוכו וילע סטקש הוו (יורק תודט יכול קיקש
 לס כבר . קליע וטל סילענ רובעב וקז סקפיב ןז קיסעי ל יויקתורש לכ

 לעב .ץופע לועג (טקב וקרצ לוכמל ינעס ךלטניש ירכ יעכוק ,תז (וכייחמ
 + םילר שארב ץרא רפע לע םיפאושה : ילע שיק לש לעזעש

 סימישמש סילר שזלב ץלל לַמע קיקיע סמונכמו יטיבמו סיעץושק סח סיעעושק

 סוליטי) סעןל לעטעמ סוקלי .סקיע לע סייעה נתי ץל סט סקיתחנ סילטוש

 קמ (טעכ קוסעק לז (נע) * סילדח שארב ץראה רפע ₪עקו סוקמיו (ריב
 םיפאושה טעו < קמתלמ וילע ושרקו סקיפ לע (קי פל רשעו ןכימ רעש
 רתועב סקיטעטקב שיר וטיש - וטי סיונע ךררו > ןויב סיטלועק |ץכ
 .תזו ומכ סרק לסלע עעשמ ושליפ ףררו < סילישעק שיר ילעב סינקוכש
 (ילו (עוי סגל כ סקל טיעורקו - ןכלר קידע זקץי) - קמ וכלי רלדק
 לועכל ויבץמ \כס וכי ץלו-הרענה לא וכלי ובאו וטיאו :(טסמ ץיכישק
 מפ טרק יכ | ויהק סיטודק סקל יקלמץש יעדס סע לולס וזו יב .תלועב
 יטלק סט מפ סיללקמ סנו ילק סכקטודק סיכלקמ ספ (ןיכ) .סקיקלפ ₪
 : קל קל חקק טורס סע יכ ימטב סילק סתפו סכקל יתטלקש

 ולכץינ סקיט לע ונקי +5 רטלמ סירגבק סילכופ סקש-ןטי סילובח סידגב לעו
 לכלעק לע .קכומ לכ שט בסקל סמנע ושי וטי טו - ןע יתכב סקילע ותשו
 טקב (כ) בכוטכ וקנע סרק טמש יעל קייעק תל קכיססקו -חתשעס לעו

 וב וכש) .ססכ סקול סישוע סקש - סישונע : .תולקל :קיעק) וץלקיו וש |
 : סקיקלץו ,תיכ

 רָשֶא םכָהיִנּפַמ יִרמָאָה תֶא יִתְרַמְשה יִבְְאְו
 םכומלאב וה ןוקָהְו וג יא הב

 ; . י ג ה .

 ו תַחּתִמ וישרשו לעממ וירפ רימשאו
 סו ?תרעעה סקל זיוש עז טקוקח עעמ - ירמאה תא יתדמשה יכנא)
 :?תלקו רככ) - ילומפק קוקס סקסקלו יכועק וקח תל סקבןע שקו סכמפמ
 יוגס קל תפס לטפכ סקופ סכלקעב סכקמ (לתק ץיקת ולו קלנקכב סלק
 רועא לקץוצ ןמכ .תועלק .עבטבש קותק ףוק יכ ילמזק רכ|ו + סכמעל לטל

 ץלו סכבלסב ץלו סכמפמ וקול :קרמשק ןק ילעפו -.רחבג סיזרא הבונכ
 (ןסחל קיק ומכ ףיקק < ןוסחו' + ויטלשמ  עקרמשקלל ץלץ .סכתטקכ
 | : ןפלב עיימעטס ןיטולב ועמלקכ סינולאו * תורעעל

 יכנ) | 2%

, 

 ל ,תול

 3 קכימ
 % ץיס פסב-

 ז* קומע
 " כו
 טי ץלקיו

,/ 

 ] סירבר

 זי ץלסיו |

 ל



 סומע ,

 ךלאו כירעפ ץֶראפ םֶכְתֶא ית יבא
 ץא תֶא תֶשְרִל הָנש םיִעָבְרִא רָּבְרִמַּכ סא
 . םיִאְבְנְל םֶביְִּבִמ םיִקֶאְ | = |: יִמֶאָה
 לָאְרְי נב תאוְזיא ףאה םירונל םכיִרּוחְַּ
 רלעְו ן םיִרחתֶא ּוקָשַתְו | + הוי םֶאְנ
 + ואכנת אל רמאָל םֶתִיִע םיִיִכְנה
 ץראמ סכתא יתכוק ץלץק לע סכתץ ןיבקש סדוק) < יתילעה יכנאו
 לבר סקלסת ץל הנש סיעברא רבדמב םכתא ךלואו סירבע תיכמ םירצמ
 1 קתוץ (תשלל !ככשכ יכומק ץלפ קס ורעלת ץלש קוק סכתץ יקלגלקו
 יתושע רע -סיקאו = : לרצמ \ךאמ סכתא יתילעח סע קבר תשרל סעע
 ויסקו סע לכמ סילרב) ויקתפע ירכ סע לכ סע יתיטע ץלש קכ)רג קכוט סכמע

 רשעו עז וילו טק רמז קז לעו < סכב קץוב)  ץול :קירטקש יב סיקבר 35 .קומש
 זוימרי) לץומצכ סירעק ל? סבינבמ סעעו - קמרץק מט לע רעל סע לכמ |

 סיכוסכק .וליטפ  סיריזנל סכירוחבמו : ןקכת  סקב שיע סעהְזָק ןכע לכ
 (י'ק (ץ ולוגיט קלקע תול .סקכ | זק (ייח| לטכק .תולת לסל תכלל סכלרע
 = .לכבו < לעמק תושק רק סורכל סר ץיכעק ץוח ןייקיכ יל סישרק ויקי
 ימע ,קפמועב וקמטק ץכו  סיעורק וימתע ירכ סע ככמ סכקזו יקטלפל לז

 סככ ,תלקלפ קו ככ טוליפ .- 'ה םאב 'רשי יגב תאז ןיא ףאה : ץלץק
 < קקב שילקוכ ץל סקפע יל ץל - ךקשתו = : (כ וייסש שתכל ולכותק

 סיץיכנתט כל  סכמע .יתישעט סמל ססמיע סתתהע ץלו סו קלקזקש
 < סקטורקע סתול טענתו סתוי סקלטב סמתעורהל ,ןו5ל סכל ןיקש סיליה
 סירברב סעול סעיתע למוככ - ןוי םיריזנה טקיחטקו סקמ רעלל סכל קיחש
 רמאל םתיוע םיאיבנה לע (כו -טיטורק לעכלו יי תוטל סכל ןעמשש רע
 סכל וןוכנקלמ סתול סנעמ ץלכקב למול דטול םתיוצ סעעו - ןאבנת אל
 : ימטב סכליקולע)

 הגעה קיעת רשאב םביתחת קיעמ יבגא הנה
 קוו לקמ סמ ךְכאְו =: ריִמָע הָל הֶאלַה
 שפתו + ָשְפִנ שלמיראל ריו יח ץאְאַ
 בו שלמי אל וילנב לקו רטעי אל תֶשְקה

 סוסה



 א 2
 םירוכנפ וכל ץפאו + ושָּפנ שלמי אָל סוטה
 : הוהיםֶאְנ אּוהָה םויב סוני םורע
 ץעט רעוי רעוע דוק תעה פפמ יכ .לח עמ למל לו רומע רמו * רשתו קיעתש סי קלעב קניפ הפנעה יל לטמ רקד לע הלגעה ץיעת רשאכ רמחו < יקחע חיע סוברקו עטר תקע יפפמ (כו קינו סט (טע קיעמ + לעקלו תורבל < ופכוק זלע סכל ליעל סכמוקמב * סכיתחת ךיעמ יכגא הנה
 <: סיבכ סילקעל ללכ סע רימע רמז - רתפ עמ ץשכע רימעק
 דגיכ רועעי ל -רטעו אל תשקה שפותו = + וכ רטעיו לקכי) דש יכ ותכשחעכ וכ \ימץחל תלוכי-וכ יקי 5- וחכ מאי אל -סונמ רבא
 . םירובנב ובל ץימאו = = + לח טיי ץלעכ קעוטקל סוסק רכש יכ-ץול לק .ףוקע סוסה . סע ושפנ טלמ) אל סוסח בכור סג קוחל תוגוש תולעכ | עס עטו -תולכל לכוי ל יכלסמ טונמ רבאו למ ומכ ושש טלץי ץל שוליפ - טלמי אל ץלגרב לו : שק ךולרל סכ וכ קיקי ץל יכ בינו
 : קלקל לק סוכיו וילע ורבכי ץוכע וירבכ טוטפיש טור סעעו . םורע סונו ל ביולק רגגכ רומעי ץולו וככל ךקי וה ו -כלכ קלובגק יכ

 םכילע החי בר רָשַא הוה רֶבָדִה תֶא ועפְש

 יי ןי 0% | וביתו לּב תר ספי פא לע הָמָדַה תחפש למ יִתְעְַ םֶכְתֶא קר + רפאל םירעמ ץֶראמ יתילַַה רט הָחַפעַמַהלּב לע <" יג
 ל סירנמ .תחעשמ סו (כו קספשמ ץלש ולוכ ימה - חחפשמה - ועמש
 סכת יתעריש יטל -סבתא סר =: סכיקובְ :עילעק-יתילעה רושא : קלעת
 = סתיסל סקקש סכיוכוע לכ זו סכילע רוקעק ךקיעל סע לכמ טכב יתלחכו
  ץוק ירק רקיעל סכל יקתבטיה) סכל יתיטעצ ינפועו יקותוץ לכ ץ סעע"'

 קוסטב .לקוקי רטסכו - ופיילע ץעיר ריחפע ץלר סיוג עלש לוד ולמס (כו . ר%מ קלעמ ויביכקו סוסעב לול ושליטט ומכו < שרקץ יכולקכ רקע ומכ לנוע .לע סטשקעפ ילפ סיכורק סקע יפס .לסלש לכל .הלעעל וגטליפט ומכ לובמה רורכ לולב סעח קיקי סל למ ועירי 1 וביטיי סל סקילע שטוח יעיל סימק ,קחפשמ יכ ונממ סיקוקלק סילתל לע סעכיש חממ רקוי ותשע 1לכע' סל ונטל .סירמועק וירבע לע סעלי ךלמק יכ = .סכיתונוע סכילע רוקעפל >
 : (טעה קזב וככלץק קיקת ץול ויס סכתול לע הלוע

 : וכלה 8 1

 ז סילת

 צל סילת

 758% ןוילכז

 3 ץלקינ

2 
 5 לץקוקי



 סומע | בי

 ָאָשִה = + ודע יִתְלְּב וחי םימש ובלה
 .ול ריִפַּכ [פיַה דל ןיא ףרטו רע ז=רירא
 --רֶע רופע לּפְתַה : רבם יִתְלַב ותנעְממ

 "מ חפ דרלעיַה הל ןיא שקמו ץֶרָאָה חפ
 : ! רְָלִ אל רוכְְו הָפָרֶאַה
 סדק לכוי של יכ סכתְז קלק קמ ור +ִכ סקעטפט לסל למולכ .םינש וכליה

 ךלרב כלל וימסי ודעוכ 5 סֶז סעש וליטו לו ביה רחפמ ריעק מ .תזעל

 קלעמכ ריכזה טליפ 51 סקלכל יכלו < ססכ .נמש סן יול הגג למעכו רקל

 סכעירוזו סכילע רוקטפש סלע דעק רמי 1ץבנת דיל לעיל סקיט סיליבעק לעו

 סכיכוןל ירוס ול :תילגו ץייבעל יקערוגש ילול יל וכושק ילו יייבז ריב קיז

 ףלר וכבר ((? קככו .תושעל רתע נקט קמ .עדי ךי יכ וכלמ בעת ליס ץל

 לבררובעב רֶקְל סוקמל רח עגלב סיִשְ גש וכליש (לי סקוקל .קלקא

 * וכ ועד ץינעק רבר ,קמל קיקיט וזלכ רשקכו \ לו סע קו ורעו: ל סע רחל
 : בנק ץל ול סילמוז סע יכ בני לש וטל תורמל לכו ךיזו ומתלש ,ף

 לר | וטוכיפ ליקי סרוקק קוטב ויטוליפל - רעיב חירא גאשיה

 עומעכ יכ סלע ול תיקי ץלש רעיכ בפש ל קילזקש ומכ .לשמ
 וכוח .תויסק

 !פובב כו (כ כלי לט קל סקע םלעיו ביו וכ סרתעמ סמוקמב ור

 | 2 = רופכ [תוה : סכמ קבש ץלש ו% ברזי ?לט סקיכ בוש ץפ סכילע

 ?ע קל גשע קילל במ שיק שכיט סקלבז ל סכחק) - תוכוט תולמב לועכ

 לע ולוס :ותפב .וככוסמ .ולעיט סיר .סעילרס רעו טס יתנלש עז ופכע
מ טלמסל ולכוק ךץ? כ ספ וריק טלמקל לכויש וטרט

 -  ילפתה : יתלמ

 < סקיל סכילעמ ביופיה בוש ל יכ .רלובמ :ץ)ק ו:שריפלו רסל כטק זעקו

 וע לע רומע לוצקק וטפקל .סרץלל קלשקמ (ימש סימשה סע סכקק שוליפלו

 ןקמרעבו ויקוכובחקב לכו* סרק יכ סעטק )קו .טקועל 1357 סז ץריב [חש

 ירוכ .םעמל סת .סכמ חלעמל 5% דעקו .וגממ הלעמל ץוקש רופקס ליטקל
 | !כ !לצקתש סככ :תלמע טקומקמ לעקל ופכוק ריי ירבי קמכק סכל (ינ
 * = קלעי וץוכ יל יכ וכשמק ללו = סכילע לבל סטפ בלק זק עקוקק)
 : סכל רעקל וכרימעל +)ץז סעטקו * תפ הלעיה וזזו סכמ ומקס דע סכילעמ

 = שבא ודרחי אל םַעְו ריִעּכ רפוש עקַתי-םא

 רו הורי הרהתק
 וירבע הודידי \ < די < 9: ןח --; ו =

--- 



 ב סומע

 ארי אל ימ גָאָש היא | םיִיִכְּנִ ורב

 : כי אל יִמ רָּבִד חוה ינדא
 .תובר ?עעע יכ ולכ:ףממו-?לב תלקב להטוט עה 5 סז 1 ץוגרנכ - עקתי סא

 סעה .ליקקקל 19 סוליטלו חמטל ועכ- + סעה ורדקי לש ריעמ רעוש עחי
 קלע. תש ליעב (י סקע ממו לכ סנלפ רקיעל . .ריעח ילכר נק לע

 כ סת (כ סעמטב סעק ורלחי ץל ריו  ץוק םיולקמ סעח ליחוקל יכ עור
 'הו ריעב הער .היהת םא , =: .סכל קלוש גש ץיבעק ילברל ורק

 .תי לק לתו  קשע לש סכריעכ על לועתש וכטסק 9 שלש + הושע אל

 = .ץיבעק ירככ סיעייקקמע ןזלקט .ןויכ) .קץוב סרט סכל רמז ץינעקע ילק%
 סכרימזקל ??יב)ק ןירבע ל ורוס קלגע (ויכו-אל יכ : ילץ וכוָשס ץל ךיל

 ל העלו = עלק סכל קפכ סטקע יכ וע סכל ורקלש וקכ ץבט לתו

 ךע לברק .ערו: ץל יכורוס סעעו - הערקע וכננתו סיעלק סכיכררק וכושו

 יאבני אלימ .גנאש הירא : סי יב)ק ןירבע ירי לע .קי לק ןחעירויש

 95 ילו ןעמוש לכ רחעי קילל תגמשמ ץולחו וכי %לש סקילע וונע ךיז
 : וייט רעז ירבר קס ץלעי ץלש ומעל לכו ךיו ילוקל שיבה ררקי) רחע'

 ת רוטמְרַאְלעו דושאְּב תונמרָאדלע ועימשה
 - ומ יִרָה דר ופְסֶאַחּורְמָאְו םירצמ ץֶרָאְּב
 - ל הק םיִקּושעו בוב תוכר תמוה וארו
 סכר וחי םֶאְ חָחבְנ-תושע ועלו
 .+ םָחיִתְונִמְראְּב דשו סַמָח
 ב זכי* | כק%מ ץוק יכ תגב ורמת לפ למלט קמ ךשח ץוקו .ביוץ ילע חמשו - 9 .תוגמלב סמכוטק ספטזוקו סחיכלמ ל לקול דנול - תונמרא לע ועיטשה

 : % 5 לפומש מש ומכ ץנק לק (ולמושיכ < [ורטש ירה לע : ךלבקי לק רקע דו) רו

 = 5 סיכלמ = .וקוביבס ש סירת סיקח ילו יכ סיבכ ןועל ירח מנ -(ורמוט לקס תל (ק'
 / = ומס < שועיטק תו לע ,תוכימסק ץבי יכ ,תוכיקסל סע ץ\עב תונמראו
 % 3 לזותפ סה סתונעב .יכ ועד = תובר תומוחמ ןאר) + ול סישורה) עוכלנכ ילל

 ולמות סי! :תחכג תושע וערי אלו | 'ג סבלקב לטל סמחה טעמ סיס!
 תחכנו :ןס% לחוכ) ולימד .תושעל וערי ל ץכוע סעפ ושעיו שעל סעפ וש
 קמו < סחיתונמראב רשו סטח םירצואה - ול סק ימו + קלעי וטוליע
 :רקלט קמ וקו ,תורכוק סעול תוכל ויחיט .סטוס סי

2 | 



 סומע רי

 ₪? סיככמ

 ב סילכר
/ 

 וע ,תיטזלפ

 יס עקב [ר % ו

 ץֶרָאָה ביִבְסּורַצ זרה ינרא רפא הפ ל
 .+ ךותוטפרא יזכו ךוע ךפמ דירוהו
 סונמ סכל קיקי ץלש דעסי ץלפח כיבסו ץכי שח שק -(ראה ביבסו רע .ןכל
 .תבטסט תוקובגק ךיתוימרקב כדכקט תודעוצק < ךזוע ךממ דירוהו : ו:ממ
 : ךיתונמרא וזבנו למזו שליטו - ממ ודורש כי! קל זוע ךל ויקי סתש סול

 רה יפכ הָערַה לצי רשָאְּב הוהי רפא חב
 לארי יב ולצע ןּכ זאב וא םֶיעְְכ יִתָש

3 . 

 ! שרע קשמרכו הָטִמ תֶאפַב ןורכשב םיבָשיה
 למי לטקל לכויש קמ עמ 1% כל-ןזא לרב דא םוערכ יתש-הוהי רמא הכ
 - למי לטקל לכש ספ .טעומ לבר .ץוהט ([וץ לרב וליפץ וז סיעלכ תש
 ץוקו .ןזא לרב רכזו = + קנולחלב קירק לכלי סקופ יכ םיערכ יתש רכוו
 * הילה ויקניו רטב וכ ('ש יעל (דוץל סוקסת ומובלקכ (!!ףכש קעקק

 סהל שקי כט = סת! עעמ ץכק (ולמושב לשפ .לץרשמ ולעי ץל (ק
 קכלמעק שקל ץיק יכ ןולעוש רכז) = < העמב סיבכוע סילוק ויקיש ביו זק

 יכקט ברקה מו לבדה |מ (כ סג ולעעי קבש סיקירטק) ןנורחפב תטככ) ץיק)
 בז לעכל ןערכ ל רשק סיכרכק לכ סיפלש .תעבש לולשב !תרזוטק) לקט

 קטמב בכוש ץוקע קלוחק יכ .חטמ תאפב למל קמו - ולעי ץל יבשק (מ
 קשמרבו. : קפלי כט ירכ קעמק תולפמ תחסכ ועעע קיסרי ביופק ץביטכ
 לכח ול יכמ) ל סו חלט ומכ שמר יכ ,תוגוט תולמב (עק לפכ - ישרע
 שמר יכ 0 - לורב שקע ושע עק ומכ | -.קעמ ומכ ישרעו < ץולקמב
 .תיו = קפה ץוק תטמה קושו - :קיכ קש (כ ומכ - קוש ץוקו תעסונ תללק
 ןכו + ץסכ קשקר וקכ (יצב קשמר סגלק < (טיסר קשמר לעו (טלוש סוסתב
 ליצי רשאכ למול ץותילק | .עשוקי יבכ סעכ למוץ ילרוק) יכל סלע לרקב
 ותיקזק לע וכמשנש סיטבטק רשע עס ול א הטמ תאפב - לעמו העורה
 ץלפ לץרשמ ועלפ ץלט רמלמ הממ תאפב = : סקמע ועלטו קרוקי ךלמ
 סכת] יתילבקו למזעש קצמרב נק (כיק שלע לקש) - סקכש קעמשמ רֶתְל

 ןולע סמ יבל סטכ לז יצר בתכ נמשמ רחפ רמיוש קמו - קטמרל קץלקמ
 ץיק) קלע כט תוקור יקשמ ,תספב .חטמ .תאפב ץל% הטמ תאפ למזל
 קמו < פטל .ש תוחול :תע| עמל ש תופפ עבלץ ילקט תעמ לש .תגימש
 זחףוקי יעיכ רודח וקולכש יעל ל יפק שליט (טלוש סוקתב תטמ תואפב יש
 םיטק !ק רמץנש - סעיטוה ולב (ב סעכליו סלל רלמ סרכל יכ םוקכ )קי כ
 (כו .תיב לש וקוות דוק תיכק כט < חטמ תאפב וחוו > לפרש לוכג תל
 (טלוט רמול דול (טלוש ףותכ סגלת (כל \ קטע לש וקוזח לוק קעמ עמ
 וקילמכ (ב ספ  יקיב סר יכל לע "ןמסחל טוס יכ ב רוע) < סעבהי לש
 (פיסל קשמר לעו שרע קשסרב) סגלקע וה + סלק ךלמ מל לע רכחןעש

 סקחו:ע ל-- :



 וט סומע
 : קשמר לע קיקי ססעבעו סקקו:מ

 חוחי ינדא באג בקע תיִבָּב ּוריִעָהְו ועמש

 לרְשיייעְשפ ידקפ םוָּב יב + תּואְבַצַה יִחלֶא
 - תונחק יעדגנו לא תי תחומי תקפו וילע
 .ףרוח תיב יתיבְהו = + ץֶרֶאְל ולפנו הבמה

 י "5% 0

 חית פְסְו ןשה יִתְּבידְבְִו ץיקה תיבה לע
 הו כ ץ וחם פר
 קורפעי) קמח ,תו ועמשט סיזינעה רגגכ למ יי ללח ירכ - ועמש
 :וקיוע יעיב תיקע שעלק סוי ץ!ק : םויב דכ | : קצוב סרט בעי ץיבכ
 תונרק = :סיעפש ל קעע סקילזוכו ךלל לע-לא תיב תוחבזמ לע יתרקפו
 (טבק תוריעעמ וגרסה יכ-סבומה לוטי תוילסק לושב יס תוילקק רכו.חבזמה
 ; סרק סיקרוזו סיכילסמ ויק סקיבע יכ ,תוכלקק רכז רועו .תיבק ונפ !עכ

 סיחיוקיכ למז (כו ץיסל תיבו סלול תיכ סקל תועעל סיכלקק בעמ -!תיכהו
 ןוקו בץומ ךלמ (ןלנעב רמץ ץסו < יעיטקק טשדחב סלוחק תיכב בשוי ךקעקו
 יפי שעלה כ רעל | - ץיקס ימי יושע םכיחש < סלקמק .תילעכ בשוי
 ומכ =. בפס ךעב לשפ סקו (שק עכו 'ץיקה תיבו ףלוחק תיכ ךלקק תומר
 סיתב :קכזלמ ויממ'(יטעש ליפס (ט ץוה [ושהו-זעב לעת (טק תיב) כוקכש
 : = ,תוטקלזק סק) (מככ סילולג !טולימ 1% - רעסמב סיבר- םיבר

\ 

 רָשָא ןָשָבה תורפה רבה ועמש

 35 רבדמב |

 15 קימרי
 3 סיטפוש

 בכ ? םיכלמ

 ד

 - םִנויִבָא תועצרה םיד תקְשְעָה ןורמְש רה
 עב = + הָקְְְ איכה ָהיְִדַאְ תור
 < םכילע סיב םיִִי הגה יב ישרקב הי ינדא
 : הוד תריס ןָבְתיִרְחְו תונעְּב םְֶתֶא אשנו

 הנתְבְלָשהו הדגנ הש הָנאְַת םיְִרְּפּו
 : הוה םָאְג הָנמרהה
 וב תועולק קוקקבחו . (מש קערמ סוקמ וה ןוטב .ןשכה תורפ .ועטמש
 ₪ יל (טבס תורעל .סילורגק .טילעק) סיכלעת יש מרו + תוכוטו ונפש

 תולעב |



 במ חיעש

 5ל סילבר
 ב קל
 'זט סילת

 ל כול
 1 לומד

 ו עטי

 סומע וי

 קשת .תוככסמ (קט - סילר תוקשועה > תוטיו וימש ןקו בוגעק תולעב
 (קילעבל (יפ סן עשו ליבק (הילעב סהש (קפורזל .תולמולט הכולעתו
 סנ .סריע ע קל ןוכ סקל ((ילש סיעוכק טירששע עמותכ סקלשמ גש

 י(מל עק ומכ .קליכע (ינע-תוצצור : סקיט לש רימ ונקי ול סל סקוץ סיעול

 קעבשמ רחש ץוק) שיפ ףטסכ חש ףלקק -סחינוראל :'סתופ סיכמ ץולכ

 דוקו < סימטק דוק - רשדקב - עבשנ | 6 = * וגר (ןטלב קיפמ סקע

 אשנו |: סימשל וטדק (ןעמל למל כו = < ידי סימש לז עז יכ ךל" לע

 ןכו = - בלק ץוק פשמקו שגרק לעט כמ אשנ | : תונצב םכתא
 .הלקוסו הע ועכ תונצ סנְלְק (!קסיִלק לע יימקע וכי (ולטיו וי סבְסת

 קיעס )ה! - (ירימ תמורב (וכשבו הגור תוריסב [כתירחאו סנלק >>

 : .תיגורק קוו לכומ כיטסק תפ רכומה למול .סוסעוס לכשמכ ןכו - טק
 .תוריסב (כתילסצ ביתכר יגור קיל ילק לללשר ןעללר ןנכר סוכמ)ס רמז

 שע ךלד למז) < סק סמוק נימע תוריסו תונצ .תולמב וערימ רוע < גוד

 רמפע ומכ | + ץוקכ סדק .תפ (יכטומש ומכ .סתופ וכשמיו סקופ ופש (כ
 ,תוול .עבלפל מתו ןכו = (כיתונבו (כמב ואכ [כתירחאו - ויחל בוקק חותכו

 . סיצרפו :"וגבל קוכלמזו רלשק ץול למולכ < ןקילחל ץולו סימשה
 קר .קיגי קטל דנט ךע .סיבל סמרפ (ורמוש תמוסב טרש סיביוק יכ |

 של הליעק סעק לעיו רמש ךלל לע + סילעט שכל וכרשמי ץלש סיגלעק

 -טלפ תרומת פק נומללק ועכ הנומרהה -הנוטרהה הנתכלשהו : ורע
 והיקרע תטעש ומכ דעלטקו קמוחה רעבש ךלמה (וערי לץ - יכ לול פו
 : יניקלק ילוט ש קץלחל ושתי ןולבי) סגלק (עויו :סכטורימ רבטכ

 ואיבָהְו עשפל ובה ללה ועשו לא"תיב ּואָּב
 : םֶביִתְרְשֶעַמ םיִמָי תֶשְלָשְל םֶביִחְבְ רק
 + ב יב ועימשה תובָדְנּואְרְקו הָרּות ץֶמִחְס רטקו
 סככפירע לֶבְכ םִמש ןויקנ םכַל יתתנ נאו . הוי יא םָאְ לארי יִָב םֶתְכַהַא
 רע םכַתְבש אלו םֶיִתְמּקִמ לבב םֶחְל רו

 קי תלה
 ע עטוק

 כי עעוק
 לעכק סע ורבע לעכק יץיב) סקל

 : הוחי-םאנ
 לע זלץ .תיגוטל- טמ ךלר לע ויס יוטק 8 = -.ועשפו לא-תיב ואב

 י לנעס קיק סט יכ לאתוב לכו = < ךקורליב רוקב מש ועכ -  סו ךקד

 ל'זט ימל = ופבו סילוש לגלבכ למל לגלבב סער לכ מש וקכ לגלבה רכוו

 לילו וקו לסב) ץוקק סוקמח קיו ל ורבעט ל לגלגכ תלחת (כטמה
 למס ךקיטל :, לחב) סוקמ ץוקע יע

 !בכה 8 4 ו



 ְ סומע

 :עוטעל סיברק | לגלנב סנ יכ לקיבב ןע סקעכקש סכיר ץל יכ עושפל וברה

 סככ קיחש ןמכ :סילקץ .סיקלזל יתרובע סקכעק. - סכיתבז רקבל ואיכהו
 רקבל טו > לז קרובע תיבל סון סיזיבמ סל ןכ .יתיבכ סכיחכז ץיבקל
 םימי .תיטלשל < + סכיקכ] סט וץיכק .סוי סוי לעולכ לקכו רקכ קכב
 מלט ומכ = < ןתלוזמ היקת סיעי ומכ עט לעול טור סומי .סכיתורשעמ
 תויברקח ילבר לכ ןלכ-. ךקפובק לשעמ לכ תפ ץיטנק סמששכט ףנקמ ווק
 למ (כו < יכל .ףיבחל סככ ןיקט וקכ < ןולו הרובע .תיבכ וץיבת ..תורסעעהו

 בירקי מס סקל ולס לע ְקְב רמלש וכ הרות ץןטתמ רטקו רמץט
 ץמקקמ סיליעקמ ויק כט ט לע ףו = > לז קלובעל לו סישוע סקו | וגכרק
 ץוקק .ןכלקקמ .סיריעקמ ויק .קדוקק .?וקו .ץעת לע ב )חש :(0לקקמ
 בלק לי ילו למל קרוק < הלוק קלעש המ ךעק הז לכ עיו - סירוק₪

 סיביפסמ) ,ס)ץ סָעבִמ .רמולפ :,סקיתכז לקבל סייכמ .סקו לקכ.רע מק
 סיקלשיתכו סיעירקמש סכיהבז רקכל ואיבהו יטיעמ רָעו - רקכל סוס
 סיטי תשלשל = ןכלק לכל .תמרוק תלועק יכ רמז ץורוקהו < קלע
 סיטלקכ קרמל הלוקק) + סילק סיטרח ץיחש קמקב רשעמ - סביתורשעמ
 רטקו :ןכו < טיעי בס ןתומ סילכול סקו - ,קלחממו לכי סכחכו סויב סילק
 הקול 926 כ . זוגו רוק לכ יכ דרו קרת מ רטק חרות .ץסחס
 + ןמסקמ ורטקיט תלמ תל קרוק (כרק ץמח סקל ,תולח לע םילחקכ לרוע

 בלתש ץומח ולטק מ מח תי! > וקשליע לככ - הרות (טחמ רטקו
 %לקמ ומכ סישע סקמ < רעימשה תוברנ וארקו |: ערק ספז (מ [בנמ)
 : בק סויל תובר) סעה וזייביט סיעימטמו סיפר! סקוט קרו קרובעק שיק
 3 : יקרובע ילו סקכקזו סיד .סיקלת רובע : סתכהא ןכ יב
 ססל סכמ יקרסק כ י!תיבמ תורטעקהו .תויבלקה סתרקקע וקכ - ינא סג

 כ סעו קרמ רגיכ הדק .סקב סיבטוי סת(ש סכיתומוקמ) .סכילע ככב רטכו
 יכ עב לופכ קו | > סל רקות וקו < סינש ןוילנ |: ירע סתכש ץל הו
 וגרוע טבק רמש ךרר לע + סמפת (יב רעולכ - .תוץלמ סי)טק לכמק ש

 = = =: קליכפ ורימקי ץפטכ קוקס סעעה וכ. + (טט תויקקפ .סנלק ןןעויו "> ,תויע סטשה .ללןומה לסותכו - סקפש כ

 ןוכ ץלקיו
 רי סירבר

 / ץלקיו

0 

 בכ קומש

 ןי רכרקב

 - הָשלֶש דוב םֶשָגַהיתַא םָּבִמ יִתעְנַמ ִבְנָא פג
 ריִע "לע ו תהֶא רישלע יִתְרָשִמְִ ריעקל ט יִשְרָח
 הָקֶלְָו רָטְמִּת תָחֶא הקַלָח ריִטמִא אל תַחַא

 סנו 21 5% "= < זָאנ ידע תשאל כל צר לו םומ ותל תא ריע-לֶא סי שלש



 למסת סלע סיטדק קעלש יכ = ריצקל םישרח השלש דועב < יכנא סנו

 :קיעע ברח יזכ .יקלמיכ .תפומכו ,תופל תויחל תרטעקו רטמ ץרפק הכי
 < |.קילע ריעמ ץל קל קכומס וליטע ,תרספ רנעע סקעב קיקורטמ וויקי תחל
 .תכרעמ יפכ סיקעב .תעממ ,נעט ךעטקו ץוק.דלקמ ולמץי (כ שעל ל ספט

 סחרכ לע ליטממ ול תלחל לע לעו תפז רע לע ליטמלשכ לכ .סיככוכס = = *

 סקלח ומ לורג לקוי תפועו = סיערח סהישעמ וע רכהס לידע יתלמ יכ וריי
 .(טבמ רטמת : עכיק ץיתו לטמ וב רדי כט קרטל תחז ןוקלתו לעמק מ

 קיקי! = קילע בעק ריטמק ל לשק שוריפ) . לנשק (טכמ ריטמת <; לעש "9
 ; .5 טשל ץטוי לעמ ריטמת סיקיו - ישלשל ץנוי לעפ ריטמא סע יתרטמהו

 קילע דיעמע רעה דתו - םיט תותשל תחא ריע לא - ועו
 5 ו 5 ףיע:סתמש 95.(כ יש לע לו יעז סתל ולקחת דנו

 סֶביִתְגג תופרח ןיקְריכו ןופרשּבסבתַא יתיבה
 יאו נה לכאי םֶיִתְיו כינו םָיִמְרְ
 | 1 הנתימאְנ ידע תְבש
 סכעחל לסחיט רח קכמב סלק כז לטל קיקיע תל( עע לוע -?תיכת
 סקבט ץל זו לכ סעו ,תוליטס סמק לכיש לסל גש (!קליקו (וטרעק ץיק)
 סעצקו סימרכ תוימ ,םעטל וככתט סכל ליעוי קמ . סכיתונג תוברה : יל
 ה 3 ירעסקכט ץל ןכ יפ ל ףל וקול לכי סמק יכ סו

 בֶרַהְב יתְנרַה םיִרעמ ָךְרַדְּב רָבְּד םֶבְכ יִּתְחִלש
 שָאְּב הָעאְו סביסּוס יש =בע :םכָפיִּחּ
 : הוהי"םֶאְנ ידע םתְבָש אלְו םֶכְּפַאְבּו םכינחמ
 סעמ .ץיכתל .בעלק ינפמ סש .סיכלומ .ויקט <: םירעמ ךררב : יתחלש
 ל 955 יל ןבוטקש בעל סכילע ץיכמדו וקח )7 יכ סיבטת ץלו קומת
 יפעלו ךקרב כיול :ככת) קבר סכב ?תולש טזו) = סידטעל סתכלסו יל יגע

 :הזוובעח ץיכקל סיחלוש וי :סילותבה ,יכ-םכירוחב + יל5 .סקכט ?ל כ
 סיכנתבק סיגרוה ויק ךלדב סכילע סינו ויקש סיביוצח = ..םכיסוס יבש סע
 סיסוסת סיכוט ויה) סטמ סיכעק ו? טל סיכלוקק סיסוקה לע סיככ)לק
 סיכלוק הש סכלש סמסעה = - סכפאבו סכינחמ שאב הלעאו :  סקלט
 למוט ועו = < סירבועל .ןופלקו שלב ויק סקילגפ) .ךלרב סמגורה ויק סידעל-
 לח .זעחע סיכלוק ויק יכ שוץיכק לוע קית סכפץב סב יכ למולכ סכפאב
 ףלו סעפב סעפב קלענ טיגנלק סעוטקלק סיזטומ ויק לולתלהו סימל לנחמ
 יו ו מע של כ שלע

= 



 שי סומע \ 
 תאו רק םיִחְלַא תַבְפְחמּב ב ִתְבַּפַ
 סתְבָשאַלְו הפרטמ לע דאב התו הרוע

 טקפו . סלומע) סודקכ תממפ ץית כ סכר]עב ססנלפ .תנקמ . םכב יתכפה 5 שש פה תק
 סכילו טיפול סת קו לכו ךפרטמ ומ רוס סקל יל טעמ סקלףששש
 :3 ₪ . הֶשעִא תאז בקע לארשי רדהשעא הל ל : | ו 2 5 ילע סיבל |

 ראב
 והש"המ סֶדָאַל דימו חור ארכו םיִרָה רעו
 הוי ץרא יתפברלע רו הָפיש רחש השע

 וכ בע . לש ךל קשע ל .תועלק תל לכ . לארשי ךל השעא הכ ןכל |

 הנח יכ = לְְֶ קא תאו

 ₪ תארקל ןוכה = : ךטעב .,קקו לכ ךל חטוע שפט לומעכו - ךל השעא תאז

  ךל ישי יבוא סיטעמבו ןבושוכ ןרקל תונל סח = לארשל ךיהלא
 יפכ .קכוטלו  קעלל ךילע בשמו "חלץ ץ!ק יכ. בוטל .תועלק ל שקי <

 ךץקל+ + תור ארובו םירה רעו הנה יִכ =: סימק לטל ךייזו ישע |
 סימייס סָהְש סירה לכו ו:ןכלכ סילטיב ןושעו חוק ץולוב) סירק ךעוי ץ!ק =

 לקו * הפרע ןשיפ) סיץרבנב קוס רכה וקש חור רכוו < רפעה רוקיב סיקוחו
 קו ליפמש קר וע קה הכו פל סינה סקוח ירק וי ל
 סח סירקק) > (רא !תמב לע ךרורו רמזש וחו) סילק שרטמ ךפק רוש ןעל

 ץרלק (טכב שכנה וקח ירי לע סכיטמו סהילע ךקור יוז קו .ץרפ קעכ |
 . טיקובב סילק וג סוקמ קיקי וליטפו  קחקועו רק עקוב ךנממ וקזטכל

 ןס ויק

 " זמ וחש הט םדאל דיגמ וס כו < תורו םירה לכו ךכיפל שעלה וקו!
 יז סירפנקה סילמול וזקש ומכ סקול קול וליקש כטקי ץולט  וישעמו ומ
 וחש |: ויפיבג ירי לע סהישעמ סל רינמ לוק קנה יכ < ונקול הלול *
 טריה ( סננע סהמשו .סיליחב וחיט קו שפן זז סקערי סקל ומכ :ילטכ

 זעק < < התשע ץל ומכ - ךטח < הביע = : טמשק תורדק ץוקו ךשח וימיש הנריטכו חגו וקש לקטק הטוע ץוח ןכ| -  חפיע ךחש השע + יישלל <
 ביטי וביטיק סו טכל עלי ועילק סח סכב קשעי (כו וגוטרכ סילטיב הטוע לוק

 חלעמ תובע עפוט ץנקט תובנה יקל ה ומש .. סכישעמ ערו' 10 יכ סכ
 סיוט סיטעמב ותירקל (וקתט לפרש ךל בוט ןכל.+ ז?טלכ סקב קטועו טל

 : הטעטקמ סשע סיעה סישעמ ללבב כ דע ךל עלה סל + ל סיטי ץו% |
 ועמש 1 \

 9 5 סיכלמ

 / בויל



 , סומע | ב

 4 ה

 / 3 סיכלמ

 45 5 סיכלמ
 ןל יעדי |

 דכ 5 סיכלמ
 5 סילבר

7 
 א כנא לא חוה רֶכַָּח תֶא ּועְמְש 1%

 ףיסותראל הָלָפנ + לֶאְרְשי תיב הניק סבילע
 ןיא הָתְמְרֶא רע השט לאְרְשִ תלּותְּב םיק
 ריִעָה הי יִנדַא רַמָא הכי | + הַמְסִמ
 -הֶאַּמ ת-ראעהו האמ ריאָשת ףלָא תאעיה
 5 79+ קש עפש זעיקת עמ יל בוטל סטור סת תש (ויק -.ועמש
 חוו + רקס (מזל סוק ףיטעק ץל - לארשי תלותב סוק ףיסות אל הלפנ
 כושי  ךלמ ירי פע לז (5 .עטק ימיב לגש סיטבטק .קרשע לע דֶעְ
 סירות רוע לבס סח וכש ץל.לבב קולג בוטב יכ = סנסץל (יירע וכבש לש
 קו ףיסות אל ומכ ו:זטמ זעס) -וכ)שש סקילע !?ב: סיזיבג מכ יּכ לול
 רוע ופסי ץלו למע סמ ץוקו רוע וכ בוקכצ יפעפ סלועל למול ףנור ויש
 לדח |כ ץוכקיו  (כ ילחפ יחיו ביקכ וילו = < לץלעי ץרכ ץכל סר( ירור
 טרפמ תזְטל סידכמ רקמ רוע ףיסוח ץלו (כו -רעוגו וחכחמ לכ תו סר ךלמ
 ץלש רע ףקיק לוקכ - לארשו תלותב = + סירעעמ ץטי ועלפ ליו למדע
 ץלפב תטש קקמרל לע קדעכ - התמדא לע השטנ + סיר] סורל קולעב
 ףתופ .סיליוסמ קידש ןיכלמ פט .המיסמ ןיא ךיביופ ריכ תלרו .כלוקש
 . *תוחי גרא רמא הכ יכ : המוסק קל דוקי הכועקק יכ לז כושל

 קב ולפש ךל יכ לע ריש ץבכל סיס סלל ךעעע סידטויט - תאצויה
 3 ןלני טירושקו  רכרכו בערב ברקב ולכי סלוכ יכ קלע רק ץלץ
 (כו = < וטפשמכ ץוז רעוע לעט לט קזמועה ומכ ץטו* לעע ו: תאצויה
 סו - רטמב ליעה ץבתו ומכ - רועה (וטלכ ריעה יעל (טע למול (וטלק ךלר
 תב סילק (יכ < ריאשת האמ : קמחלמ ךלע דש ךץע סילק ל
 | וו ו | : סקס ריִזִשְכ ליעק ולץכ

 ל : :.. ופא 10 <> ו ּויַחְו ינושר רארשי תיבְל הוהי רמא הב יכ
71 

 רֶאְבּו ואת אל לָּנלגהְו לא-תיב ּושרְדְתלַאְו
 8 הָלְגי חַלָג לּגְלִגַה יִב ורכעת אל עבְש
 ז ואל הָיְהי לַא
 = + פוטלרת סז סכנל(כ ויזת רוע למ סכילע קרומ:ע יפ לע . . הכ יכ

 לזכ (כ סג לכוו :לגלגתו לאתיב ללו העל ו:עליפ רבכיןשרךת לאו

 .עבש י |



 אב :סומע
 [ 5 לקומש זיק עבט רב דעו (\דמ רמט ומכ לץלרש ץרז סומק ס)ט מעיקט ופל עבוש
 3 % יכלמו יחל כו - קרו תרובעל ,תוקבומ סע .תונכל לקשת יפיבג סכופ סיל)מ
 יש 4 מק תו ךלר .> חלע הלג לגלנה וכ = : עכש לכ ךקל ישו (" יקל
 5 המ ,תיכ יזענל ןפופ סיצרוק ויקש ומכ - [ןאל הוהי לא תיבו *  למת וש
 .5 סילק .קועטל 6 לכו <(!] למע סכקרו ומכ קו [ואו :חיקת (יץלו [!ץכ יל ול
 ו : לכת סגרק כ יכ לכק (וטל זק עלו + מלל ןוקי ללתיכל

 ףסיי תי שאב חלי [פ חו הוי תֶא ושרד
 םיִבָפהַה . + לֶאתיכְ הָבַבְפ ןיִאְו הָלְכִאְ
 2 1 \ 0 ו . , 0% שמ הע = : ּיִנִה ץֶרָאְל הקרצו טפשפ הלל

 ז-רליל םיו תָומלַע רקּפל ְךפהו ליִסְבו הָמיִב

 יֶפ "רע םככבפשו םָיַהִיִמְל ארקה יש
 רֶשְ לע רש גילמה = : ומָש החי ץֶרעַה
 5-7 < + ןאוכו רַעְבְמ לע
 בל תיטלרב לע נע .עקכוו סוגרק + עקבי חלעי - ףסוי תיב יעאב חלצי ןפ - ושרד
 תיבו = + ןקופ חלכמו וב לכועט רבר לכ .תעקובש חלורגק טלה ועכ חלו
 סיכסלה יכ -  טפשמ הנעלל םיכפוהה = = > סילע? קוכלמ ץוח ףסו'
 סיסועעל טעטמ עק) > טפטקב סילורבק )פ סיזעוטו ירק סיטמ סירפושקו
 ונכ לע ו רטןכ טפטמה יכ + ךשק דוק זעק) < רע לבר ץוקש ףנעלק ועכ
 .לש + וחיגה ץראל הסרצו 5 למ לוק תוועמ ץוחשכו וטו בע רבר ץוק
 תעיכ קטע ורכז ץלו ןילע וטוחי פל כל .תלטומ ןוחעי יפלפ קקיכ וש"
 שש םקסנ ושיש סרפ פסל רעלו ץלפכ קרנו טטטמ סחב קטו וסט לוקו
 2 קימר* |: ק סץמ יתטעס הלב יכ ץרפכ קקיטו עטטמ רסק תשע ה 9 למזש !ץל

 .תוץובתה סויה סב יכ סיככוקק קל רכו - ליסכו השיכ השוע
 סויס סקכט י9עז ליו שמש רכו ץכ) -סלועק סוס סחעשו קזרשק קוו סחעלוכ
 | סורי סמו סילטוע סיככוסק י)שקלז) ךכטה לכ-סילשומ סקמ יטכ .סלועח
 ץל בויל = ו  חעיכ .תוידעמ לטקקס לק (ל) - וטטשמו סלועמ ךלט סחו = - נעל
 ץלעקמו ןלודג סע לכ ש המיב יכ לו וטותובל ורקלו * נשי ליסכ .וכשל

 ץוח המיב יכ ורמסו < יליפל ץשככמו לויג תועימפ חב ש לוסבו -יליע |
 טפטמכ סילמרק יפוחש ין חכו ץכו ,ערל טפטקה סיכפוקש סו דמח)-קלט בוז

 : .כוטל סיכעה סקול ןועוע תוטוסקב דלילקו סויק (כו -ומוזקלו סלועה כו
 סיכול סימיקש ול ךשותק ךשוק ץיקק ימיכ = תומלצ רֶקב ךפוהו
 .עוליכהש יס ומש טויק ךיטתק יכ הכ טלסק ימיכ)] סירס תוש 4

 | רארוק ןכו .ווקתו סלועה סויק. לוק ךעקה הז לכו + סיעק סיעיקו סיכול
 לסל ₪



 סומע 3
 ועיסשקל ץר6ה למ לע סכעוש סיבעב סו קלעו סיפוסמ ספט סיה ימל
 סקזו ותו טקלכו ץלו טלועק בוטל סירברז ךעוק ץזק קה = טיקנקמ סקו

 יקל סלעמל למש זמ ץוח = + מוט 'ה << ועל סיבועק ויטמטע .סיכעוק 3 יס 03
 וחעבקט לז סו = זע לע רש עלבמה | > וישקיטשוקכ ומט תש = =

 ליס .ץק ש לע רלועק בי)פק קיזתמה .ץוק ךלבקי לפה סכירנכמ לע
 : סכילנכמ רכליע ימ סכילע בי ןכו -ן:דכלו) ו:טרב סות כמ לע לר/עק 2 :

 ץוקו עמ קגיפבלו (מ וטוי לעפ .יגלבסה : סו סתל לקשב רז :ךט ל ? ללוש
 4% | | , : רתע לעופ + בויז

 ! ּובְעָתִי םיִמָּת רבו חיבימ רעב ּואנש
 סה סיימנו ותו = זגשי סיברב = רמולכ לעטב סתיכומט ימ < ןאנש
 טו סובל סקע יעל  סיככב תו סיפיכומ) סקבש סיריססו תק יץיבנ
 יכ'רשו סימל לבר < םימתרפורו := סילשק סיטעוטק .קלומכ רעְע יבש

 עמוק ללממרלו גל ץנויו .סימתכו מלב סץ ועכ סט ץוק וץ כלת לוק ע סיעעוש

 צל = יו יס

 וחקת רב תֶאְטִפּו רז בס ןעי ןכל
 רימְרַּב בכ ּוכָשתאלְו םֶתיִנָּב תי ָּמִמ
 יתַעְרְי י : םנייתֶאּוְתְשִת אלו ָתְעַטְנָמָח
 קיִע יררָע ביתא םיִמעְו סָיעָשַּפ סיב
 | : טה רעטּפ םיִניִכָאְו רֶפּכ יִחָקְ
 יפל לענעו לכח ,תוח חלתל (%- - סכסשוב < לר לע סכטשוב ןעי כל

 .ת'בה "ו = < סיטפוטק) סילטק "גכ ו רמז = - סכקילטקו סכסמע תמומ =

 וש ועכ קוב (טע סבסש שלו = קודקלק ךקר יפל קו (כתי כו - שט ל % לףןמש
 יש יכ לע לופס! -ץעיכסמ תי (וכיובמכ יפכ) - יקלח) יסוש - .קוגלגק .תפ 2 קימרי

 - טלבו טפחי) סוטלתע שלוב מכ ץוקש סימקש סלוכו ועכ - ר/ס סוקמב | 1 מיס פסב

 קלשה (ע) < סכפוכ סלפב סבססוב = + .עבולמ לעופ כמ לוקמ חלמקו )סי
 מיט קמ - ונטמ וחקת רב תאשמו > וטפובפ יכק לעו ומכ - ןסיעכ ןמע **  קעש

 ץוהש יפל .ומע הקול וחקת סת קב תויסל ןקיכל קלובתקמ ופקכ לע דימו
 יתב יגעה תיב ווובקמ הז לע סכשע קיקי קמ) - סכדימ לעקל כ ול יפו נע

 סמחו קשועמ יג סתוז סקעבש סכיתב - סב ובשת אלו םתינב תיזג
 |! >> סבומחי] סקמ סכתמ ץטוי) ביוןק ץבי בולקכ יכ ךוקפ (מול טכ וכשק
 ירמח ומרכ : סכנלץמ םולקב ולוק יכ קשב סתעשש סימלכה (י תטכ ל
 ושליט קיקי וז -כוט) קז) [י)כ לוחש תיזג יתב שקכ .סיבועו סירמק) סקש

 | למתט קו לע < סיעה ןמ סול סקלזנו סתו< סכרמסט רמח יטרב

 ערוו ור עי יכ וכעת ץל .ית,רויב : ולוגו .תורט ורמק! 5 קכימ
 סכיצעעמ : | :

1 

% 



/ | 

 ווי דש

 "כ סומע <
 ייטק רודנל ךתסמ .ותסתש .רחושהו .ערוי 9 לכה יכ סיעה .סכישקמ
 ינתל וחקתש רעוכה .?!ק) ךקסכ סקתקלש רופושת רובעב ול .עלחלנ . ןגירב
 על + וטה רעשב םינויבאו = : ועעעמב קידע ץוקש וניר לעב רימ עעהמ
 סייו סיקוצע סה יכ ורב סנירכ סיקירנ טק ספויבלק יכ וגוש תולמב טעה
 טפטמל וכש סט יכ רעשב .לעלט קמו . סושעל כ סקל (י? יכ סיקשוע
 7 + טמקזק לז ץמעטק ועכ

 הר תדע יִכ םודַי איהה תֶעַּב ליבשה ל
 רעפ סקופ תיכועק סיזעוש סחע יעל = ..סור' אותה תעב לוכשמה [כל
 ןקטכמ .עמש לט סקיכוי-ץולו סמנר קיקי סיבוטה (מ יע ליכעמ ץוקש ימע
 0% : העסקת סיעלק ריט-ןאיה הער תע יב. סיביצמ סֶש

 זרחי ןכיהיו וו עמל עַרלַאְו בוטושוד

 כ סילבר

 <> ראש \ םתרמא רשאכ םְֶתֶא תואְבציִתלַא
 גי לא טפשמ רעב וצו בוס וכו ער
 ן / ו 5 : . - = = 1 ףסל תיראָש תואָבַעיַהלֶא הוהי

 וטללק ס9 - ןב-.!הה .: ועמש ילון סתיכוקל ץיב:ק בשרע - בוטושרד
 טקכשחש (טע לככ רמולכ < סקדמז רט(כ סב ל קיקי.ערק וילו כוטק
 לעכו .סכתא תואבע להלא 'ה יכ - קית כ סכל קיִהְת ןוכועהו קתלכקקש

 ודימעס ל - טפשמ רעשב ועעהו - ער אגש | = > לשזו דע שק
 < ה 'ןנחי ילוא = > סמקזקו סיטטושה בטומ סוקל ץוקש לעטב טפט
 ובוטק סלמה .תיילטה לע ק )חי ילוץ קכלח ויל5 סקץטתש יט לע ףל
 כמו = < סילפס ,קוכלמ ץות < ףסוי תיראשע = : נק סולו (וטח יכ ויל
 .רבדב) בעלכ) ברקב ולכו שץוי (כ סעַבְלי .תוכלמ סוס ולג סכוליכ תיראש

 ג וגו כוןע ספפו רומע ספל) רפת קלוש לש וע קפ  קזיכ יכ רקץש ועכ-

 "לב נא תּואָבַע יחלַא הוה רַפַאהִכ כל
 6 5 יכלמ

 - אקו וקרח ורמי תועוח-לַבְכו דפסמ תוכחה
 לב. יִָנ יִעְּולֶא דפקפו לָכַאארַפא
 - תובוחל לכב רופסע ךויזיט רע סכילענעובי תוער ילפ וכושת ל ספ [  .7 \ , יי . % ./%:ןל : . \ כל .+ הוה רמָא רכב רבעארּב ךפסמ םיִמָרּכ
 פיה רכא-- לבא לא רכא רארקו : יוק יןק מכ רעקמק לוק ץק - רה וה

 לכוע



 5 בויז

 על לקושי

 בי קומט.

 עכ .רברקב
 וט .תומש

 זע ליעש
 ? היעש

 % זעש

 סומע = ףב

 וקל יכ = וטל ופרש .ןתרובע .יכ .לבפק ל -ץבל ול וללקיו קורטס רבוע
 ךעה ועכ - יהנ יערוי לא רפסטו = : ודעקי ץלו ןערו) סיחכה) סיערוק
 סוקמ 1 לק יכ ן9 ערי !מכ : רלוק 0 יכ ערי ןכ) .:רפסמ 7 יש יערויו
 ריבע) (ולקסכ סגלת (עויו < טקכ סימורק) + סע לבק סוקמ וקכ.רכק סע

 : סיכנע סקכ ןיחי ץלע < רפסמ סיסרכ לכבו |: ליס יעדיכ ןורפסמ
 | + סייעמ ץרזב !תלבעו ומכ - ךל עלל + ךברְקב רובעא יכ

 ם סבל הזַפל ו םותֶא יומה יו
 שיא סו רָעָאְּב + רואראלו ךשק-אוה חה
 וי רסס תיבה אבו ברה וַנּפ ירַָה ינמ
 הוה סו ךֶשֶמיאַה = + שחנה שנו ריח
 | = "1 ול הנאו לָפָאְו רואיאלו
 שמל וקטעמ השי רחעי סירעוץק קיעשב רעש ומכ :* םיואתמה ה

 : הע לז קטמ וזטק רמולכ + שא סוני רשאכ = +'גו לס
 ץוק ךטתקו ךטת ולוכ יכ וב (ית רול גטס ולי? - רוא אלו . ךשח אלה
 % : ג , : הכל לשמ

 סֶכיִתורַעְּב חיִרָא אלו םכיגה יתְסַאְמ יתאנש
 5% ית 5 ₪ 06 ..-+ה

 העְרֶא אל םֶביִתְחְנִמּו תולוע ילולעת"םִא יב

 : טיָא אל ביאר םלש
 / ףבי) רוקי רלמ וקי(ע ימיב יכ .ךרוקי יב תוכלמ רניכ למת - יתאנש

 תיבב סיבירקמ ויק סקו .(ומב סמ)סשה יוק ךןמסב רמי ןכו = + בוקכש ןתכ

 : סיעכ סקיטעמש |ויכ .תויבלקה סקופ פע ,תי לק כ ימ לע ףל טדקמק

 (טעקו + סכיתודנע .תויבלסב - םכתורצעב ןכו - סכמק תויבלק < סכיגה

 תיע עו + סכל ויקק תקע רמיט ומכ-תרצע ווק גסה יכ תונוט-קולמב לועכ

 שגרו < תולעע 4 .תולעע וסבו + .תורטע רשע (מ ומכ * תורעע .עוברל

 ושי סכיבע ירכו שרקמ סול עגרכ קלילקה- קלפשקל םכותורצעב ילנה
 2 מל תעשי תוכגב רעש מכ -  לעת םא יב = = :-סקל שיתודקו
 ומכ .סכיץירמ ימלש ןמ רח + סכיאורט םלשו : (יעה לכו סכיחכז בול
 : סיקעופמק סק) סיזילמ בלו סש למלע

 יעָמְשָא אל ָךיִלְכִנ תרמו ךירש [ומַה ילעמ רַסָה
 5 7 5 ל נ ןש ד 5 תת: +:"|הצי ו

 = יז ץתיא לחנכ הקְרצו טפשמ םִיַמָכ לניו
 רסה ן% כח 27% הצג 9: ' הד םונ



 חב , סומע
 טלקק לע סיללושמ ויס" סיולח ךןליש ינככ - ךיריש ןומה ילעמ,רסה
 סכישעמ יס (טרל ספ יכ 'יריטב לו .קוגברב ץל עול יפ) ילכבו קעב
 : כס ךעמ יב ורלמת) רח? דטמ ורבע טז תויברקה וליעוי עו - סיעל

 וס .עשקי .ץוקט ץלויו קוט לשינח יכ יסימ תולג ןמעמ - טפשמ סיטכ לע
 וקח לכ < [תיא לחגב הקרצו + סימכ טפשמה ךקי רמולכ .ללב שכשע
 ורעעתט ץל לקרטקו טטטעק וכלי 5 ךעלמ קוכ < כולמכ רג: ץוחט
 2 : הוכ עול עיפ סיזכ] יעל ובילקתו ץלץל סותעת) שקו כבנו

 / : / ו

 טככיעָברא רברמב יִל םּתְשַגְה הָהְנִמּו םיִהָבּוה
 -- : לאְרְשי תיִב הש
 לכרמב יל סתטגק תזעעו סיקכו ס/ למ" | < קלקטק ץק ץקק 2 סיחבזה
 1 קירי תל יתלבר ל יכ .וקימרי .תזובנב רמש ועכ - ל7לש תיב ןטש סיעבלז
 ..כוו הלועילבר לע סייע ץרלמ סקול יפמוק סויב סיקיט לו סכוקוכל
 כמוס רעיל יבר = ניס רחכ חישק ילו וטיעובל ןלמל) (עעה ונטליפ סש)
 קבלק .רעופ קכיסע יכל | קכלק ?ל קמע .ץיהו .עיסכ מזע קלוע תל
 רבדמב יל םתשגה החנמו םיהבזה סייקמ עפ קמ 5% -קקסע לכ כוש
 -* קובילקק סק קל] קרובע רבע ץלש יול לש ועכט - לארשי תיב הנש 'ט
 ,ע רברקכ | רברמ בוקק לכשי .תוגגב !רעומב ססעק קו לש )ב ושעי) סקירברב רע
 , יל סתטגק .הזעמו סיחבוק ץ9כ) < רבלב קו תקע  ץלפ לברעב ושע ץלש
 -?בילקמ ויד ףפ לפרש למוץ יפקוי (כ (ועמשי יבר - ;ט סנעבלק לברקב
 6 סירבר תל ימ .רעל) < רמומו ךפלכ זלועק ועיט לט יול לע וטבט םירקמ קיה יו
 55 .תומש יול ל5 וטבש ובילקה פל ש ורבעע לש יול כב לכ וילס .וטסץיו יל
 | : !בילקק ([ע רבע לש

 םֶכיִמְַ ןויְּב תאו םֶפְּבְלַמ תּובְס תֶא תש
 יִתְלְגַהְו + םֶבַל ישע רשא סֶפיְִלַא בכ
 היתלַא הוה! רַפַא קשמדל זרַאְלַהְמ םֶבְתִא
 ו ומש תואָבָנ
 .תוכס .תרובע :ולבסתו .ולבסת\ לכס ?לי ללהק .תמ רעפ -םתאשנו
 ותופ ץלוקו ומע לע (ע תמש בסוס לע מפ סבכלמו -[ע סט תובסו .סככלל
 סימטה .ץבנב לורג בכוכ !קט 1 < סקילע ךלעל ןתוץ +בעוק סקש יעל סל
 1 הימי = - והימלי רעסב %עש ןקכ סימה ,תכלמל רטקל .(כו < ולבנ לע ךלמכ ץוחש
 וס סוכבר (שלשו .תינ < רו רוש .תלוובעל ספיזזמ ץנולכ .עמש ,כסה (ינע תוכס עו
 ק ריעע' ,תפ יןבי) וכלעפ ל קי כו . (!כילכקמ לכ . .(וכילמוכ .תפ ,,תוכיס נ"

 ף קפפנ | קרו הרובע (ינעו = סכלעב סיעבשה סגרק (כו | + (!כילבמ זץ - (ןכירנול
 | קימלי = רפסב .'פ .לבכו -סמוכ ,תושעל ועכ ןויכ עי י סכיטלצ ןוכ תאו : וז

 יהימלי 4 - . 8 |

 "א



 = סיכלמ ₪

 + תיטזורב

 ל-5 לץומש

 סומע = 86
 לועו < סמופ ולח ךכיעל ןו קרובעל .יכמש .סילכְע עימ סקש וקימהי
 = |סויכ .סרע למעמשי (!טלב ץלש ןכו | - יתכט בכוכ ץוקש ןויב וגשליע
 יכ ךומס בכוב - סכל סתישע רשא םכיהלא בכוכ : ורבע וקומר וצעו
 כול ומעט ץוק ככוכק) סכיקלל לע בכוכ סל) סתישע לקולכ - תוקע נק

 תאלהט . םכתא יתילגהו : ול ככוכ סל ושע קולקל סקי

 שמר רכוו .סיטכטה + סע ולגט לובסו ןולח ?וקו קטתרע קופל - ישמרל
 וכנק יכ ובטחת ל רמו - ןקכט ועכ דמ לץרטיכ עלק קשמד ךלמש יע
 .תופבנ < תואבצ והלא : קשמרמ סות ץולל סכנלקל קכולק ץיחט השמרל
 : .סק ויקוכע סירכוע סתץש ש/פ) < קעמו קלעמ

 ןיֶט רֶהְּב םיחְטבהְ ןויִעְכ םיננאָשה יה
 : לֶאָרָשַי תב םָהְל ואבו םיונה תישאר יִבקנ
 - תֶגּורְרּו הבר תַמח םשמ וכל וארו הָנְלּרְבְע
 ישככַא הלאה תוכְלְמְמַהְדִמ םיבוטה םיתשלּפ

 =  םכלבמ םלוכג בר
 שלב ןצו .ללרשל קכלפעק טל זעיח ןורטש - ןויצב םומגאשה יוה
 ףכע יחעוב) סי)ץש סתש סקכ לע סיריטעל סקל יו רולו -קרוקי ככלממ

 ףןקכ ץע ומכ לש גב ולב רש0 לע סיבץוכו סילוק שיזו העל סקילע יב

 לש ינעמ דעולסץב סדכלנש ץיק (ורמש יכ - טקוי לבש לע ולח לו (טעח
 םיוגה תישאר יבוקנ ויק [ורמישו [ויצ קל%ק סילקת ינש) .קרוקי ילעמ (ומו

 ,תיטלל ויקע יעל םיוגח תישאר ספלק! - וקל 1 סק! - קלסקמ סט ובשש

 סטב סיכוק) ויק סילק הלו * תטרקבש רתבמ .סטלזו סש ובשיע למה |

 סתופ ועלי סקשקב ץלו סבלסב 79 ל,קרועב לץרש ,תיב סחל וץכו בוטל
 למק יטטשמ וחקלו ויטפטמ ובזעו וגטכ לע ולבע סקו קי לק (טרב לק לש

 ש ספ סקית!ביבס ופי  ז ושע קמל) - קליק תטרזב יבעויק סיו\עץלק

 וטקס קעל קכוט .ץרפ ףקכקי לה סח [ ספ יכו = < סכרת קכוע

 (תנט הכוטב סיגיעתמו ספע?שק חלפ) = הגלב ורבע : ותבועבו וב

 טיץיבנקטכ) סקילע בקט .סערמ סילכי יפו ןתרוקבו וב סילעוכ ה סחל
 טיחעומ) .סיץרי סי סכילע לכת על ךכו ךק סהל סיכמו סתופ סיפיכוע

 * על וילע ץבת ל ילעוע) ויצו  [ורמיש סקש סיקזתק סהירעכשו סלטועב <
 .תיטלר יחתו קכוקב קוט וקכ < לעעט ץרלב חלורב ריע חנלב הנלכ ורבע

 זו וסרתט רק ץולכ - סשמ וכלו * עלכו רכט ךלתו לכב .ןתכלממ

 סטמ וכל סכנרפמ סכוע עז יכ ו?לתו סשה .תלעב ץיק יכ .עושזרב
 שמס | תלספ תעת .ש יכ קלורג ץיסש יטל חבר רמו = כר .תמחל
 ליקטלט .יבעבש קכועק ץיקו דקל ,תג ש ילו? - סיתשלפ תג : ךיקונב)

 סידנמה לפיצלפ למ רול חקלו קמלק בקש פלשו : סיתעכע ריעמ רור קסקלו המח גפמ ס6ל



 וב סומע =

 ו סֶַח תֶכָש ןּוטגתו ער םויל םיִדמה
 םַתושְרַע לע םיִחְרְסּו ןש תוטְמלַע םיִכְבְשַה
 : קמ ומ םיִלְְו ןאעמ םיִרּכ םיִלְבְאְ
 =ילָּכְֶל ּוכָעַח דיִוָרּכ לבנה יִפְלע םיטְרפַה
 םיִנְמְש תישארו ןיי קְָָמְּב םיתשה = + ריש
 | : ףסו רָבָש"לַע ּולחנ אָלְו וחשמי

 סירעוץ ויקט ומכ סחילע ןכל ריתעה ערק סוי סיקיחלמ . ער סויל סירנמה |
 סתפ .תו:עלוטס סי - ססח תבש ןושיגתו : ץבי ץוק .תוק!תל סיעעלו
 <: פועו קמ טוטעל ךעטב וכשקע סיביקקמ סקפ סמ תבעו :קיתלע
 לע קכיכטמ) ןכיסכו חקטמבו לכזמב סמיעקמ סקש למ לכ] < סיבכושה

 3 לקוי

 < סימנעעִמ סה סיגונעת ינימ לכב רעל - ספמבכו ליט ילכ עומטכו תוזע .תוגעק
 םיחורסו = : ולג כט לע ובקכ ץלו ולס ץל סג ,תונעלופק סוי ולכו לו
 סיבכ) סיכול? סירגכ סתוטלע לע סעתוכש .ףרועק תלס) (ע - סתושרע לע

 ושליט לז וייקוברו -בונעקק יגיע קו לכו קטמה ירע לע בקולב) רקוב סיפרוע
 וכ קז סקי  סיפילחמ ויקש ורע - (!תלס (עע םתושרע לע םיחורסו
 : = (וקיטנע לע (ייקמעו "ו - סקלש הגיש עלו ,קבכטב סחנתוטמ סיסירסמו
 ןכו * (כומ (נעק יב לקה לססו סנמש סיטככ ש - ןאצמ םירב םילכוא]
 שו + תוכלמ ייגב קורועס סירגכ סירגכ יטכולמ - (כל לענכ לל ויהי מנכ
 סוקמ . סברמ ךותמ + זעעמ סימיעע (ולכזו תו סימק רכ] רכ] ורעב
 תסינכס ]כ ילברבו * קכלמ לע קשולו כו סמעפל סילגעק סש סיסמכמש

 ילברבו - ךקלכ עלע) (מ -לבנה יפ לע םיטרופה "3 תשר) קקבק
 סילמוץלט לעול ףנול - ללכק (מ לרטקהו ,תוריחיק (מע וס לכו ערפ פוד
 קמפ ץלש לכיס (מי יפ לע ליטכ קלעמו קלעמ לכ לביק יפ לע .סקיליש
 - ובה יעל רק פק לב:ח ילקימ סיערופ ושוריפ 1 < עובב תרסץל ,תחל
 לכ סינתוכ למופכ % וכיתובר .ילברב .ןע)למ (ץעמ םיטרופ סיטלפמ שו

 .ריש ילכ םחל ובשח ריודב : ץלכמ סוע לע נגמר ת"ו-ןגנמל תטורע רחל
 סיכעות סק ש ליע לכ לכב (וב:ק ימ .ערוי דיו (גג ,ערוי קיקש ר)ר 2

 .קפו גועל נימ לכב סקיקסע לכט קוק רוטקק לכב ללו < !קומכ סיערוי סקש

 סיעיבגכ לו יי סיתוש :לורב סקש סיקלןמב .םיתושה : ולכו ץל קי
 יזנרזמו < סקוט סיקרוקב לס (* סקכ .תותטל יורש פטק סע ,תוסוכ)
 יסיעע) ומכל סממע) עט (כו- סמולק ומכ סיפוקט פולס (כ) < סיקלומ 5
 (ולססב ךומס וטכיעו = \כ "ו - סחל .סימורקו - סירמה ימ - סיעכ יכללע
 : .ץירבמ .ילופב %ניר לטסב סגלת (כו .רמח ססכיל (ווכיפכ [תשר סגלק%
 (!?! ךקל לע .ולחנ אָלְו : סיחקולמח סממעבע לחכמ + םינמש תושאר)

 קלות 4

 , .וט קומט

 ? קעש
 צכ .? סיכלמ
 % יכזלמ
 כ 9 לזומש
 ני סילבר

 ( 'ק סיכלמ
 [ היעשי
 ץע סיל
 ל ככרמב

 'ק סיעעוט

 ב5 לףומש



 זמ תיטרב

 9 סילע

 3 ,תומע

 2 תיעש
 כ לקוי

 [י קימרי

 ןכ תומש

 ןכ לברקב

 סומע חב
 רמוע לעפ לקה יכ לקח (מ תלקמ לכקמ וייל קוכ לזו + ילע סכע הלוח
 כיזוכמו חלתמ .היחיש יול קיק ףקוי רכש יכ < רככק (מ ךרסמ לכסמ ץלפ
 סלט .סיטבעה (מ ולגש סקול ?וק ףסוי רבשו ..וגמע ולחע זול סק) סוף
 טכטמ יכ-ססוי 1% סילטל : ככ ץרוק סירע% תוכלמ) .שסזי (כ סעכלי ךולמ
 סנ .תוכלמס תקלתנעכ קלכ יטבטק 5 לע ךקמש טבנ (ב סעבלי קיל סירעז
 וגב בעי ץכיילע) :קרוח* :תלוו סיטבט לקשמ לורגכו רעסמב בכ קית
 ץלסיו למֶלְו < סימק למ ליזי ןערוו ונממ לדני (טקק וי סלון רמו
 יקיטל (ו7 סוסמב רולב ויק סקוי ג סירעז סעכ לקלש !קלסיש ימש סקב
 (זטכ  גקו: שיוחק לקלש עול רומועב רמי (כו < וקש לע לץלש ץיש
 | 0 : טקוי

 !םיתורס חורמ רו םילוג שאר ּולני התע ןכל
 ול בולקב נע ולגש סקיחל לבש לע ולחנ ץלש סויִמ סיללשק + ןכל
 י לב ביו כלקי:סיתורס חזרט רסו : קרוק תולגכ קלחק סילוג שארב
 רסו .סלכל .כלקי סע סיגננימו סממעו סעושכע לע סיתורק ויקש סתול
 ילעיו קלסז (ועל "ו :קלללנ לע קלוקפ- קע קכש קרוק וקכ - ןכירס (וכל
 ינניככ (ְנ לזר ירברע דוקו לכ קימטקו סל נועפרק-(יככמו (יחולמ (ושמ
 וטוריט) - ((פכ עב (יככע תופס שו = * ?יתעיבכו סיריררקו !עכו < כל
 ל? ש לכ חורמו | < לקיר (יככמ ןרוככ ןטמ לע .תבשו סמלתש .תנממ

 כמ < טפרב בסומ לכלקט קוסטה לוע וכמסו < קורמ ,תיב בק 59 כו -
 לכ סילפשל סיקולק 9 קולסל לטל לשע תולמ - סיזולס קןרמ דס)

 (קגוי .םערו = ,ןופרועק עירי רש וצוריפט ףרועק ץרסו וקכ .סעס פטל
 רמי לו < ('תולמ (וקמ ירעיו סבלת ירחש סילולקו החמש (טע ץוח ודמ יכ
 לסכש בשו ,תטרפב ירפיסב) - סלע לוק תסמטה ץלצ סקמ רוסי לכלה וכ

 רקדטש סילכולו סעל תוצלוק ויקו ןיחולמ סקל תושעל ולוח דעוקת'ב סיטיעב
 לוקח תמלהל ץוק חזרמ ןופל יכ טייפ ל יכל נרו - לממו סעל (ץרחעו
 : יכלע (ושלכ ץוק ₪ - תסמעל כ יככל וכ

 יהלֶא הָוהְיכְאְנ ושָפַנְּכ חוה יִנדַא עָּבְש
 ויתגמראְו בלע ןּואעתֶא יבא בָאָתְמ תא
 הםָא הָיָה + ּהָאלִּו רע יִתְרְְסַהְו יִתאְנש
 ואָשְ ו ותַמְודַחֶא תב םיִשָנא הרשע ותו
 רָאְו תּבַה ןמ םיִמָָע איִצוהְל ופרסמו ורוח
 רסאו 1/0 2 5 1-3 ו ספא רַמָאְו ךמע דועה תדרָיְבה יִתְּבְִיִב שאל



 טב =  סומע

 . + הי כ ריח אל כ סָה רפָאְו
 בל תיטלקכ לש כ לטפל -י עב יב מכ - ומצעב - ושפנב תוחי ינדא עבשנ
 דכ סילק וקכ = ןעלכ .שעטטשר רקעושל תב רטח .יכנא באתמ : וש ושל
 זיק סילק .תיכ לז בעי ןואג תא יל לכימ תיו - שלעמ ךץת סיעלעת לקוע טלטמ
 בקעיר חתיכה לשדחמ תיב קי כו ולס בק. רשפ כסעי (!ףג קץ ןכו -שיקמק
 ל כויז .וטלעיע-ורתע םא היהו =: תיצעפ סע ריע ריבסל כי! ריב -!תרגסה) :

 ק בשל קנר ןייִ< הרשעו -רכדק (מ סש וקועי רחפ קיבב סמנע !?יכקקו בלק (מ
 ! ₪ סילק .ופרסמ) - !יכל יקל ורוד - ופרסטו ודוד ןאשנו =: סיככְלל 9
 ךמסקו. הערש (יןע סיטרטמ שיו < סיטלטמק .עק ותוטליע (כ - עפ יחל
 תקק רטכ ףוקטל ץכס ובלו  ןתוס .ש לו בפ מרס | טיטו 6 סוסמב
 ולבקל רק למי לכדו .בנלק) ןתימק (מ סימנע ץינזקלו תילו לובעב ובולט
 סלכ סיקזמ)ק רמכ'יכ ספא ולבס עעי ךתו לוןעפש ןוטוקע סמ ךטע רועה
 .ץלט תמ | 'ה סשב ריכזהל.אל יכ (ינסת דילו קנעטו סה ורבק ול רמי
 וכל סרג קו סילעבמ תומטב סידיכוע ייק) קוקי סעב ריכזקל סילממר ןכייק
 רכרק בולע סעק בל לבטל לט 1% -קוקשו לוטס) טל רי סיע) וה רכדח
 | + סיביוץח ןעמש ץלע רובעב סג

 סייר לודגה תי הכו הצמ הוה החי
 : םיִעָקְּב ןטקה תיכִחְו
 שץ <: \ = - + תש -=4

 < שעל קיקי רזוג רמולכ קטע .תי לק לתל לבל רוע-תוצמ הוהי הנה יכ
 סיסיסר לודגה תיבה הכהו לעמו סלחח ,תיכ ::קיסקו זלעעל רסוט ?וק)
 = עמ קיעש טל דָעְק ועל י'טב ומכ ךמסב סיעיסב ועכ םיסיסר .סיעקב [טקה תיבה
 הניב = לבל ירכ ססורמ ו? קבע .(יח ס9) ך%סכ עצמכ (כ) - ןריבש ןיש
 בל דסי סניק לשמ יס" נעה ₪ (ענוו = :סיסלירו .תוקכו .סוברתו - סמיבבט סלק
 : עלת ץחמ ץריעו וכלעו עילת סמ ץבל וכלמ יחעינ ריקעמ 'ח ץק יד

 = םיִרקְַּּפ שוְָחְ םָא םיסוס עַל ןּעְרַה
 = - 5 הנעל הקרע ירפו ט8שמ שארל םֶתְבפָה
 טק רגולֶה םיִרְמָאָה ַבֶד אלל םיחְמְשַה
 : םינ ונל נחל
 2 . שותה .שורחי סא - םירקבב שורחי סא סיסוס עלסב [וצוריה

 ₪. קימרי = קוקיל סט דכמע בידקיט חמחכה (מ + רבוטק נוי .ילכ ,תפ רכש רשלל

 ו לרקינ = עלסב טורקי ס לו .סיכל סקל יעורקו - לעולה = סקויל רמו < בירקמק

 זמ תיטלרכ = סוקק ונוקיט סלועק ךקר 05 רמפ - סמש .סוקמכ רמוע רכוש עֶלְסב יל
 קז קיקי סו > ייפ ןז .עלקב סילקכב .סרפ עולי סל |כו < וי קו ,

 קק | |



 7 ליס לסב

 3לחעש =

 7-3 סיכללמ

 495 3 סוכלמ

 סומע = יל
 1וק תסיטקו טמטעק יכ סלע יעק יעוע סקלו עמו סלועְה ךלח ךעק קיח*

 ומכ סכועפ בושי סרוק ץוק :טטטעס .קוועמש יע) ורמעעו סלועת םושי סוי
 למפ (כו < סלנעה לרס סיכפוה סקי )קו סלץק תו ןיקיממש חנעלקו שלק
 ירפ לק [ע יכ - תנעלל חקרצ ירפו : טפשמ \ הנעל  סיכעוקק קלעמל
 סיטוע ₪ סולש קקעק | קשעמ קילו רק לו + בועו סולש קוק קקשק
 סתכועו סקולט סיס ?ל יכ - רבר אלל םיחמשה : העל ןתופ
 סח (כ ונלקב חגימש ספלק ועכ < םמרס = + :לכל ץ ל סיחמש סק (כ ספ
 לע .לכנקק 69י \כ סעברי יכ < סימעק טקב ןגגל סלק סקל ושעש סירופ
 = סי דע קמח ץבלמ לץרש לוכב ,תז/ ביש .!ק רמלע ומכ- לפרש יבול
 :כעו7 סק) < לעיב ןרוקיל קמח תו קעמר .ת בישק משקו רמו - בלעה
 זכק סקל עו סלע סחיכט ויק לק יער יב \כ לו קו וש סקזקכ יכ
 סעפ) דע לומ לץרש פע .תז 'ה הל יכ 6 .ועכ :סקיביול לע לבנת
 .תחקמ לפרש .סע .ק5 תוסמל 'ט רבר ץלו לפרש רזנע פו כוע ספלו רקע
 יש | : שפוי |כ סעבלי ריב סעיטויו סימעק

 החי -םָאְנ לֶאְרְשְי תיִּב םָבילְע םיקמ ננה יב
 תַמָח אל סֶבְתָא ועלו יג תובע יִחלָע
 | : הְָרעַה לחנרש
 יל שיטכזו ץלו זו סתיצע סכק|ףב יכ סילק! סקי רעד - סיֶקס יגנה יב
 אבלמ : ולבג סע רושל רלמ וקז -יִנַג םכילע םיסמ ונגה יסקישע :תלעב יכ
 'ץע ומכ סכקזקב סתתקלש סילעול סתפש קמ למ - הברעה לחג רע תמח
 ץובי סכמ .פפ ריתסקפכ ורק בלעל סי רע תמח ץבלמ .שסני |כ סעבליב

 טי וקו תברעה לחג < קכוקמ סכימויו .קזק ץכפב סבתו וטחליו זק יוגק

 מג רצוי הַָהְו הוה ינרָא ינארה הב
 יג רחא שקלהנהו שקלה רול תרֶלְחְּ
 כָעְע תֶא לּוכָאְל הֶלְּבִא הָיָה =: ְךֶלַפַח
 בוקי ימ אנ חלק הוי ינדא רמאו ץֶראָה
 אל תאזלע הוה םחְנ * + א טק יּכ בע
 , + הוהי רמא היהת
 למר . סל ל דיו מכ + ןמלה עס .לכונ רצו :.יגארה הג

 ל ועמעט - ומ ץרקי מ ,תופרל סרלח 2 ?כי) = 'מגנ קרטס קיפ לב 5. .תיטלרב

. 
| 



 אל סומע
 ט % ספומש פרש למולכ קברה קלעי ליפ 1% + ונמלזה רעויק תלו לקצב סע רצויו
 .יפכוג תפירב ית (סו -וחלרע תעב ןתעטב הכללה רנו קיקש קובה קפלמכ
 ..ובוב : קבלת ךעו* קיקש קי לוק קרע ןל עול -טש ץילו לעוע רצוי קיקי %
 + סט סיבדק נעיסמ רחץ .(ןיסכ ץבָו = סיבלל ריק) -ףכוג'קבלל טמלק
 בל קימדי = .סיטועת ומכ קש יטוצתו .פולח ומכ ולח ול עדקו ןכו .סיכמ !מכיבומ סמ
 ל חיעש  תלחתב | :.טיכג קשקק קח לקשמ ץוקש לז סיבל (עיסכ תבל? זכ (כנ
 גכ תעש שוקלמ רחלה לעמק ןמכ שקל ץלקי ו זטויק כשעה -שקלה תולע
 זמ: קיקש לח ולכ - . ךלמה יזג רחא קכוע קיק קוק טקלק < שקל הגהו
 שן שקל ץלש וקו בטעק תמט סיס ןכ לתל ךלמח תועקב לכ+על בשעה
 תל תישקרב 9 ב ספ יקו !מכ -קלכ לעץכ : הלכ םא יהו : כלמר ץקחיש וימקץר רעב קרער חוממ ץקו שיקל קומט לווב תל) > :ןלכומ קיס קבר
 35 רברעכ 7 ןק) | > תיקי לטקכ לפלש גבל לכויק תיקי סז) :ץב לטשקכ ויקה תשס

 פ רכרקכ [ט יכ בעי סול: ימ >> סקל סיעוד לשסכ יל תשעת סמבל כומ
 : קכלקמ טעע ללש) ?) (טק יכ תורזנק ולל סע קמו ול קיקק ךי/ :אוה
 3ל תומש = + לתותפ "זה יכ רע לע םחנו - שלח ע ל סשיו ומכ-םתנ | >

 שָאָּב בֶרָל ארק הָגְהְו הוה ינרַא ינאְרה ה
 ז-רלכָאו חפר םוהְּת תֶא באו חוהי ינדא
 םוקי יפ אילה הוה נד רפא יקֶלִחַה תא
 "ג תא לע הוה םְנ + אה ןטק יִכ בל
 : הוה ינדַא רמַא חית אל איה

+ 

 םערל .ויכמלמל ץלוק לק קיקש :קקוכנק קללקב ינארה - ינארה חכ
 , עפ קלכמש ךע קלורב שת העיחט .קץוכית .קפרמכ יקיזרו - שפב ללרש
 ץ" ל סיכלמ תא  הלבאו = -קכתל  קלעקב רשפ סימק תפ)  ךלר לע שוליט) - בל סוקת
 | 9% קדעק .תקלת לל םעיריק ץקכ קלחה ולמץכ) : קרטה תקלת ₪. ץלחה
 .קיק ךלמה (ועב יכ תורוקל לזו .ךלמה יג לחץ תלעמל רקע וכ :רלמל
 סקיכומ תיתט וקכ פוט ךיהב סיכלוק סעק ויק.כוט ךלמה ןז'קש (מוכ יכ

 סיעה [כ סג .סעח ות דער ךלרב ךלמה קיחש (עוכו - קרש ךלרב סכילרמו
 סקושק קופה שמטק סול (וימר תיק רטעמ קוק שהו -וישעמ סירעול ויתש
 קסלמכ :יתוץלבו < תורזמק ימימ 1% וטעעיו סיזעעק שכיע) לעמו :עועה
 ץומ 0 לרק 'ק ירק :יתלקל) קי לפל יתרעע לכה קלכמ ץוקש קזיוכנק

 דסי סקל חלקי פיס < לח (ינעהו ג: סלק רע. תלעמלו -לורגס העדה
 סולסכ תירפנו שלב סקופ ((רל זערט ועמשמכ ישאב לופו -סקל ערקלמ
 9 הע" | : יי סורסכ עעמכ ליעעיב רמזוט וקו .ץיבגק תלת ילול תרועעו
 : ללנכמ קו סג - סחכ :לנק ליוכמ .רמאו

 | ו

| 

 ינארה חכ



 | סומע בל

 = נא תרמוח-לע בענ ינדַא הגו יִנאְרַה הפ
 = האר הֶתַאחפ ילא הָויֶמאַ + נא ודי
 ו ול רוכע דוע ףיסוא-אל לאְרש יִמַע בֶרְקּב ךנמ שכל ננה נא ראו נא ראו סע
 וכרחי "דרַאְרָשי ישדקמו קָהָשי דרמּב ומָשנְו
 - + םֶרָחְּב םעְבְְ תיִבילע יתמקו
 < ךנא וריבו : ךי+ .תמוח לע בע קיה תי לק דוככ -בצנ * נארה הכ
 .תלוקשוו - ף5ק ,תועברב יל לירה יבדע (וטלכ ץלקי (כנ ליהב וטוליט

 : עפטעה תלוקשמבו (ידק וקכ קיוגכ קמו לל קרעשע ול לירכמ (ישוע שכה :
 וריבו ולמפב) < סקיצעמ יפ לע סטפטל עפעמ .קלוקשמ וריבו ךנא ורבו
 ץוקו סימסלקו קמעה וריכ יכ סקישעמ יעכ קלכ  סקעע קי ץול יכ ,תולוקל
 ירר לוע לע לתעמ 6ר ץלממ ץק) לו = = קלע רסח יטלכ עמ רסח ככ
 לפס + ךנא וריגו + ץקעוץד ץלוע לע ךנא תטוח לע עידעכו - גו
 סוטע האוד התא הט | > וכוס לעכמ ןקוכנל רענעו וריב ורעשו בוק
 (טד .ויקש ל -8/ ץולעממכ רי? (טמ ןכט קלורנ ילד)ס קו - ךנא רמאו
 ליזש .קןכ ל יכ ץיביק סנט סל קרמה תלו לע - 'ה מאמו > קזעוץב
 התא המ ול למ ךקיטל < תולנכו (ילוסייכ .סעעוש .קיקש 5% קלכ רשע
 יתיפל - ךכא .רטאו + תו:וטקלה ,תופרמק קצב וקכ .תחנמ ?לט האור
 :טפשמח תלוחשמ ובלקב סישפ -ךנא םיש זננה:טטטמק קלוקשמב סעפשקש
 ןל -- טשנעל ץלש ויעש לע ול רובעףש לל - רל רובע רוע ףיסוא אל
 ינסיעכקל .סישרקעו .תועב ווב * סֶיטפשמכ סטמעל לז וז רוע לובסע
 עקוי \ב סעבהי .קיב סק) - כלקכ ולעי סקירבוע| סעיטק) סכילתק ץנ
 : ךלמק .סעק (וע יכ תופעל סריב קיק) סירכועס רי וקיופק) !רבעש
 6 (יעב קחע יכ ידגב ומס ץוק) (יפב םיתכ קחשי - קחשי תוטב ומשנו
 לע סטב ס יכ לןכש יעבט ןנכ ץל סייימיק לכ ₪ת) - רסל שש ירטכ

 סקלכץש יעל קזטי סעב ץלו סקרבצ סעב סקופ וכ ץל בחעי סעב ו סקיכל
 פלש רקיעל ערקו עלוכ רחש וייבז כשי לכל סילחז ספכ סחל ויס קשיו

 .תומוקמ י)טב קזעי סשכ לפלש יטבט דעכ ץיביק לו) - סחעיו לץלש ומע
 רקע וייכת קשיש יפל קחש ,תומב ולכווב קיה ער יכ לטטפו - רטסה וב
 בתי כפל סיסיעכמ ופב סק) | !כטמו ךרבקי לק \טר תוצעל תכועק יבג לע

 ויק סקב יכ (רו לגלגקו לזקיכ סס לארי ישרקמו : סקיליספכו סקיקוקבב
 : (!מכק ץלק כ ןכל . תוממל סילורג סיב סע ןגכ) סקל תולורגק ועבה לקח וב

 תיב לע יתסקו : ללפתסל וערקמ ל ףכ) . ץוק ןלמ טרקמ יכ למזו 1 קיעש

 תלול וו על | היכק] גלה שפי | כ סוכש כ : : ל וכלמ תקס) וכו סעבלי |כ קילכ] בלק עכי \כ סולע יכ.ברחב סעברי וט 5 סיככק



 ₪ סומע

 ל עְבְרְלַא לא תי ןב העמל
 .תדריִּב בֶרקְּב סופָע לע רשק רפאל לָאָרְש
 ורְבְדלָב-תֶא ליִָהְל ץֶרָאַה לכות-אל לארי
 םעְבְרְי תּומי בֶרֶחּב סו רָמֶא חב יִּב = +
 הערל וילע בנק קיז סומע יכ סט היוש סוקמב למעל ול לש לץקיכב זמ קיח ול סעכליו סומע ךילע רשק סעכ?י ל חלש ןקפוכ עמש לץקיבכ ₪ (קכ'קיקש קטמלו ,תולוביק חלפ למעיכב ץכיקמ סיק םומע - חלש : ותא לעמ הג הָרג לש
 ןח לע רכוש התימ :.םויחו - רעל כמ ףיק .עוקת יל ווללמ יעכפמ וקו
 יש9 ולכוי ל - ץראה לכות אל = < סיכרכ יולבב ץלל  ךסכ וילכר רכד ץל יכ - לארשי תיב ברקג : רולע ררומ) רטוה לוס ףנקו ברחכ תועיש

 תומכי: - הכיכ יי ללש לע לעל רברקפ ןירבר לכ תל לובסל ץלפק ו
 במוכ עמ סעבריפ ףז וגיל ילו בלתכ קומי סעבליע רמק- ץל ץוק < םעבר'

 סעבלי וחקימיצ ירכ זול רכרק ךכט קמעץש לז . רעל סעבלי תיכ
 סעבליו  יוילע ופנס לירגחס טקחכ .תומיש רמז ונע סעכיי לע יכ ןל חלש)
 דעס .תלחקב ויטקכש ומכ לו לע סומעל ,ערה לו עדס ןיוטל לכס ץ

 * \(: -: :ן רש 1 די . י1= 4 . %" ילא לרב ךל הוה סומעלֶא הָיצַמַא מא 0

 : אָבְנִת םַשְו םֶחָל םש לָכַאְו הדו ץרא
 : <" = 1 7 3 1 : "שמ יב דרגבנהְל דע ףיסות-אל לת תיִבּו

 ; או הבל תי אה ל
 מל ול רמז סומע ,קימקל ןירבר סעברי לכק ץלש קירש |ויכ יהיצמא רמא'ו
 עבטק תלטע רז ץיתט סעבלי תוכלמב רוע זוכי פלש רוקי \(ר לז ול לכיש
 ריע התיק ןולמשט יע 1 ףלו . ליב ץוקש ןתוכלמ .תיככ (סש 2
 ויקש רובעב יכ רטעל  בועכט ועכ ומבלו ץופיל סג) לץןרש יכלמל קכולעק
 יכלמ וש (דכו לץעיבב סילגעק קרובע סקט טכי (כ שעביי .תוקטתב טיקב"
 ויק .לזקיככו רובעל סש בל סירירק ויתש יפל .לץעיבכ ךלמ 7 לקלש
 . לפרש \רפ דטקב ץןק ל יכ (רמ דתו ןולמשל טורק דיש יש סילמל 2
 סוקמח יכ = + סיכלמ 'פכ 'יפש מכ לץקיבב .שע לטל סכומה לע ל" ל%קיבב לש כ סיכלעב רמלפ ומכ קרובע לקיע קיז לקיבב סעבד' 2
 .ןעבל בעי רמפ ילש . ספשוריב ומכ סימקו  קומוקמ רלשמ רוי לכול קיקק סוקמק דןב סכרובע יכ וכשתו וניכל בעי (מומ לקב2 קיק ותק

 קי |

 5 / % סיכלמ
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 כ ,תיעקלב

 סומע = ףל
 לעל סיפבטקמ ויק רקשח יליבגט יטל < סמל םוש לכאו |: סיקלפ-קיכ וי
 < בש) ךליע ,(כ ץוק קשעיצ וכ רמָס | לכש ופ = לע .תוסוכבו סחכ לקוקטב
 =: פלש יכלמ ער ביי סע סחל וקוכיכלי סשיכ רוקי ץללכ
 ה = :דוח כפוכמ - לאתיבו

 -יבְנָא אוכנאל הינמָא לא מא סומָע ןעו
 - סל יִבְָא רקובדיכ יבא דיבב דל

 .רֶמאּו [אעה יִרְחאַמ הוה ינחקיו = + םימקָש |
 .חַתְ ו לָָּרְַי ימלא אבה ךל הָוהְי ילא
 -ל-רע אָבּנִת אָל רָמִא הָּתַא הוהי רכְר עמש
 מל | :קמשו תכיל ףישת אָלְו לאְרְשי
 - תו נבו הנתיב ךתשא הוה רמָאחּ
 ..ל הָּתַאְו קח לַָחּכ האו ולפי ְָּ
 לַעְמ הל הל לֶאְרשיַו תּופַת הֶאְמְט הַפִדא
 : ותמְדַא

 ? סילק

 ריעב ךתשא וקו = < על ךילע רכל ךרבקי ל1קש ,עמע ץביחלמ :נעמתש |

 ץיבג (כ ץל סנו - ירעפמ בי :םייק ?5 + ובנא אובנ אל - סומע ןעוו
 יכ יקכפלע יז קיח ל - יכנא רקוב יב : קץוכיק יככר ינרעלע יעז
 .לישעו -  סירקוטב קיק רש למפש ומכ < )זט) ירקב ילחס ךלוק יקייק לקוב
 / (!שב שלוב ומכ שי - סלוב = ; רמ?קע ועכ יל ₪ סחלל רידג יו יכנ
 < םלעמ טוליפ ו :וילקב לכפמל סימקש טקול רעולכ < טלבו טפסיו סונלתמ
 בלועמ לבר .לזרגיתובכ יכברב) - ןירקב ךרמכ סילק? סילבר סע סיקקשק

 מק עולש טוליפ .קסולב וסיעמ וקמ לכו נע (כע מט ומכ ולב ץלקי

 רועיטל  ןומקק סע (סרומהו (יכוקה (יטלעמ רקיפל = רסיב (סלומקו יכוסק)
 : וגב סעטק ליעלמ ,תטלע + יכנא : פקק יממ ןימ דוק םימְסְשו + תלח

 = חקל ךלבקי לק יק :טקכ :עכזלמ וקעס 95 - חוה ינחקיו
 ילע ותלוב: וכ קכשה ץוח) |21? חעולו ןקידח% ךלוק :תייקש ןץעק ילחץמ
 < ילע ףבגסש יל מ- וקו = 5כ:? ץלש יל רמת ךיפ) = *ב:קפ יסילכהו
 ל ערעב ךלע סניכ-הוחי רבד עמש חתעו :.ןקוכלמ לע סעבקו
 < י קפש תוקב ומשו רעש ומכ - קחטי תיב לע ףיטת אלו : ןפקמ
 | לש כעס הקלו = - סיליספל ,תומב סיוע סהט יתבג סעב?י .קוכלמ עו

 זתזו = - רבה רובעב עמל ץלו נחלש ךקכתי 590 .סנלזב סקילע

 הנזת



 < - = סומע
 .ביעה לע ץכק ביולק סע דמנק ליעב קרועב ךקשל עו סכקולב סלע -'הנזת |
 לק קכיז (טרב .תוכוק! קשה (טרב לש ווק יונעה יכ .וכע (ומב סיש !מכ ל] ₪

 ברסכ ולש ויתונכ| וכו | ומניעל ותשפ שקט הטעל שועב קו לכו - קטקק
 .תי לזק תץובג ןתוזכ רוכעב חז לכו קפמע וערל לע תומיו קל לוקו ומעל
 7 .ספכה) וככה סיבלוק ויק סיביוץק) < [ע רבוע קיחש ויתוננע רסש כל סקטמ
 : = .ולפו םרחב ךיתונבו ךינבו לע יעל -  סקילגלכ .תכלל ולכוי לש ספטקח

 < טיביווח סקופ סינלוק ויקש  סימתל) ויסש סול :תלוו סילגומ ויק סילורגק =
 ;כק סיפינץק סקעיב תוקלחש - קלחת לבחב ךתמראו : סקיִלע סקכנקקכ

 סקול ביטוי) .ר/טפ ךלמ סע ץיכקע סיוגק סקו ,תומפק לש סע סנללכ למל =
 5 ןכימ | וטיטכ ל? ווק סעק ףיטמ דיו ןכו < רבדק ץכו - ףיטת אלו : (ורממ ילעב

 : : ץ)ק לתנכמ + הב . ןכל 0 סילק ץלו סנלכ (נעויו - ועיע |

 ח + .ץיֶקּולּכ הגו הָוהְי ינדָא ינָאְרִה ה
 ץיק כול רכאו .סומע האר הּתַא-הַמ רמאיו

 \-רָאְרְי יִפע'לֶא לקה אב ילֶא הָוהְי מאש |
 לבה תרי ולילה : ול רוכע דש ףיסואראל |

 7 = הלָבְפ רֶנְפַה 'כר הוה נא םאְנ אוהה םי
 | : סה ָךילשה םיִק
 = ול שפל ץכ -רטאה = > ץיקס קולע ץלמ לק - יל בולב.ינארח.הכ

 סהילע ץקק ב יכ ועילוקל קל ל יקקה וריעב תסוב:ק קזולמ קי קמ |

 (עהקמ סעוד סיעקולנ סלועב ץק עיגקש ץיסת קולי ומכ : סכרץמ סתוכבקל =
 יקי סו < סמוקממ סעיקהל לש 'ץק ץיכ (ק סחמ סיטכיע) .סקמ סילכוץו

 לע ול רובע ונעקיפש ומכ < רל רובע = : רק עלשו רחל (שע טקש כשש" =
 סילמוע ויק .תולימזקו תוליטק - לכה תוריש וללהו = :עש
 = 7 4 סל וכעקי לל .- וליליהו ,תוליטק לע רמ) + לליל סקל וכפקי סקילכיקכ

 ץש בופ סוקמ לכב רגפה בר = קכלר ץורק ומטלו למ הוק (וטלק לעו - לליל |
 (מ וקכתל רחל רמזי .סיתמק סירגעק וכילשט סוקע לכב = - סה ךולשה |

 . .ןיערימש וקכ (ידק תל ונילע קיישו שש לו קעש למולכ * סח 7 /
 : ולעמל סנקט ומכ קיתשו יער רעיי תל לכב .ז%) . קלעעל

 -ץרא יומע תילו ןְּבָא םיפאשה תאורעמש
 רֶבָש הָריִּבשנְו שֶדַה רֶכַעי יִתָמ רמאל

 לקש 1 יי ₪ ל ו ו ו 1 כ < ריצנַהְלּו הָפיִא [יטקהל כ הפנו תש



 5 סילק
 7 כויפ

 סומע ול
 םיִלּד סבב תוּנַקַל : הַמְִ יִנְואְמ תעלו לָקְש
 ו \ רכש רב לפמו סיר רבע ןוכאְ

 ףפש = - שיפ טפלע ומכ .עילכ (:ע | - ןויבא םיפאושה תאז ועמש
 סקו קזטוץכו קערעב ווקמ סיוקולעכ וקו סיעלוב וליוכ פו סלי סימכ

 ומכ קטעמ רימעל (סו = - תיבטקכו ומכ תיבשלו + .תוליטס ידו סידיעעה גל היעשי
 תמלקב ססלש קמ סיפקולש סלועק מ סלטבל סיבטוק סק שוליע) .רימשקל
 ןנידיל וץבי (כ לתו ,תורטב ולכףי קמ .סימעה 1ץטמיש למקק עדס * שדחה + רַמאַל = + סיוע סק בורב סיעעהו כעס יושע < ץרא ונע = + קלעבו
 .תויקל סיעעמ וובי) שרסק לובעיעכ) - רב תחתפנו תבשהו | רכט תויקל
 לגו חתט) רסק עובטבו עובשק לז רובעי סירמוזו - כלת? ,תבטל סת! קרי
 1:0 סנטרל ןרכןץני) < קזוכקק לקיממתש רע (כ סקול סיסור) .לוכמ)) רבקה

 עקכיע (עוי) = + עייחק .תומיעת .תוקבט עבש ועכ - עובט - תבש גפ ץלקי)

 בז קיטלרב
 5 סילבר

 במ תיטפיב
 דל סי

 בכ בויל
 זמ יעש

 וכ ץלהיו

 יעמי קמיל למר סגליקש תעמש תבשה עלש) לוכיעק שת שרחה

 לוביעס ,נעעש יפל - טול .םעצ)ו תשמש | ץרוביע וגו לרובע קרי
 ,תלקנקמ סיעלוו שילט קטמשק ך)ט ןכו = < קץובקק לקתה דעטק תכרזתמ
 + רוכש -חריבשנו = : לקויק נטל סיוסקמ .תוליט יטולו < קפובקת
 ףסכב לכו = ץלץק סע לכל ריבטעת ומכ - ליבטמ ץלק* קלובעה רכוע יכ
 (ובעכ לרבע - ןכו + בעלה ירבוטש יפל רבש קללש קץוכקק) > נריבשק
 קעלק סעיטהמ | - הפוא ןיטקהל . + ספ סיזרע ורכש רלל לע סכיתכ
 קלובקק יתקולמ לודב לקשמב סלק סיחקופש לקשק סילירגמ) וכ סילכומש

 . זמ סקע סמזץמה סיעועמ רועו < קוי סילירגמ ססכק קב סילקוטש (כק) <
 + תמק חעו (כ) < טיצעק סימודע ירגכו (כו < סנוז ןעועיש לספ חמלמ
 סקל סלכמב .סיעק ,תו סימרמ ספפ העלטב יכ חנק | - סקל סימורקו
 ונקיע סקל ועעיצ עב :סקיל\ סילסנתע סה - תונְסל : תובת
 סיפיכמ סק) סקחר בולל סילק סימרב סקימרכ) סיקורש ו:קיש לכ < סתופ
 ומכ סירבעל סמנע סה סקויקל סיכטוק סג - סחנומלמכ קתולק קול סוף
 רובעב וליפפ -םילענ רובעב ןויבאו : ךל רכמ)ו ךץוע ךיחפ ךומי יכ רמש

 לוי) = + סחל ולכע רשפ סחילכנב סקול סיבטוח .לק לכד ?וקש סילעע |
 לפמו = * קלעמל ושלט פקכ רבו >  (וגסיר לירכ סילענ רובעב סגל
 (ילבוכטכ ורככק סע לפונע מ ץוה רב לפמ) + סננע רוטב ולכועל ךלר | ('ףש .רקויק ,תעב סקל ליכמ) רב לפמ וליפל (כ סג סידמוו < ריבשנ רב
 .תוטועל וקו סיליכלמ ץלל סרפ גב וקול ילו קטסה תלוקע לוקט העסק
 * קורה כורמ סיינעה ןקוז סילכוט לורג לקוי וס [כ סץ כל ,תיככ :לרנק

 לכ חַעְְל חַבְשָאַא בקי ןוְנּ הוי בש
 ֶרָאָה ורתיאו תאו לַעְה | + טכָהשְמ
 הקשו : . 2 אזגחו 0 - + הָשְרְגְְו הֶלַּב ראב הָתְל ָּּכ כשויַּב כָאְו



 ל הלעמל רטט ומכו = :תעבש יב ומכ לול קול-בֶסעי [ואגב הוהי עבשג |

 זר סומע
 2 : םירעמ רואיִּכ ַהְקְשנ
 זנרת אל תאז לעה : ונע וקוקליס סקוקוועב סקו בקעיב יכשק ו יס עסב לט ורוככב .עבשו רובכק (כש סש יכ - בסי (!זמ נק ערקעק יב כס זמ סילק = ןופג ,תפ ימ)פ כלתמ קלעמל רמי ןכו . לק קמ רשפ בעי וג תח ומכ .ערקמק .תיכ בלשי [ואג למול עול ול :בְלעי ןואב נק .קי קוק - וששכ
 קמוסממ ץללק מרקש ןוק יל = ץלפק ןגלת ץל קעקת תו לע ספק - \ראה
 סיעממ רווי וקכ .סימ הלוכ חלעקש ץוח יל : םירצמ רואיכ חעקשנו - השרגנ) תלכ רואכ התלעו : קוק סמחה פמ ,תזוח \ללק תחשוש יול כ סמסה גפמ ךלושעו סורס וכפעו  סמסק פע לוטמב ץלץק הקתשש ומכו - ןזכ לורב סמק לובקל לכוי ימ יכ ב בטוי לכ .תתשו - לבאו : ךפשו
 למ ₪ - לויכ !קכ * רואכ > ץלקק לכ לע עטשקמו לכנקמו חלעש
 9 יס פסב חמוקממ תשיג: קיקקש - תשרגנו : 'ולכ לוץיכ ותלעו ?סטה קויטכ קטעל
 < וקזמב טביח קסכמע סידנמ ר!ץיכ סימס ךוקכ עט קימקו סימ הוקכיו
 וסכיע רע %מק ורבגיו סימ ץלעי חתסיתפ סוקמ לוג של 0 שעלקעכ יכ
 ביקסק) +ביקס ססש) --חעְסשנו : תוכגב סק ועסש (כ) ויתוביבס סירעותש סיבגכ) .תוליפחב .עסוט וזו .ומוקממ רופי ,תזנכ .סתבש סוקממ קלוגכ זי העְקשנו השרגנו שליע ןכרכל ןנורכו יב רו = < ץוקק סוקמק
 ן->:.26= : סיעה רוקכ סעוקש קימכע ליי לקוכמ נק ב: תיטפלב 'עךשגו ילקק) .סיעק קלכ קיקתש לול דטול.רקשמ ץסכ יכ ומכ רקשמ (שע

 -יִתאַבְהְו הוה יִנדא םֶאְנ י--גוהה סו הָיָה
 : .רוא סב ץֶרָאְל יתְבשחהו םירהעב שמשה
 --רַעְקְל ֶכיִריש לבו לָבאְל םָּביִגִח יִתְבַפַהְ
 הָחְרק שאר לכ לעְו קש םיִנָתמ לָּב לע יתילעהו
 : ר םּויְּב הָתיִרַחֶאְו ריי לָבָאְּכ חתמו
 לע לש; -םירהצב שמשה יתאבהו : ץלפק [כלח סויכ ; 'ותח סעב יח
 1 קכימ ייתכפהו : סיס סקילע ררק) רמיוע רלל לי סקל תיותש לכת 7?
 . לע לכץעעק כל לבְלכ לודג לבל ץללק סיעת - ךיחי לבאכ היתמשו
 = : למ סו ץוק ליקיק לכ יכ שמכ (שעק לפכ : רט םויכ תתירחאל = + רמ רבכ לב ץרץס יכשו ולבתי ןכ ול לולב לכל ץוקש ןריחי וכ
 ב ספל אמל חלל בעל ראב כעל ייִתְחְלָשַהְו חוה ינדַא םֶאְנ םיִתַּב םיִמי חנק
 -דע םיפ לש = + וי יִרְבְר תא ץָשְדא

 ם ה 4 |



 אא 5 =ל

 1 קיס סב

 ל לוי

 ז 5 לזועש
 ל '% סיכלמ
 ב* 'ץ סיכלמ

 ז* תומש

 טס

 -רָבְְ- תא טֶקְבְל וטטושל חרזמידעו פע םָ
 .הָפלעְתִת אהה םויב = + וצי אָלְו הוה
 םיִעָבְשִגַה : אָמַצַּב םיִרּוחְּבַהְו תוָפיַה תולּותבה

 רד יו ן ךיִחלֶא יח ּולמאְו ןורמש תמש
 : רוע ומוקיראלו ּולפנו עבש ראב
 תלעמל עזע ועכ ךקְבְתי לץק .תוץנבגב !ספמ סזע יעל - םיאב סיטי הנה

 ץלו ךלבת* 5% תלובגל ווזתכיע סימי ולבי רוע יכ לעף ףש ל ומ ל

 יקלובגה קקסע וב יכ ץיביס יכללמ תפובג לספ גט תיב יקי לכ סחו -וומעי
 קיקיש לפכש ץקלכ - ץראב בער יתחלשהו = + קוק תולגק יעי לכ ש
 רקע ומכנ ססכ עקבל טעוטמ בעלת סרץקע ועכ)-ץעעפ קו) בעלת קו סקל

 עקבל הוכיק קסעקש לח לפלש ועעוש (כ  סימ ץןטמל טעסמ ?נק עת
 : תולנק דו ימי לכו נט ,תיב יעי לכ לוג - וטעי ץלו קפוביפ לוקט ק לבר

 סיע 2 רוע (5% סקלבץ יכל סכתק עלט < סו רע שמ וענו
 רעו ןופצמו .* 29ֶש ץרפ במעע ץוקע לורנס סי לע סוס סי ?וקש יעוריק
 תזנבכק ילבר !ןטמי ץל לש ץלזכ קו ..תוקולק .עבכס דסו שק) - חרזמ

 (יע - תנפלעתת אוהח סיב : .תולגק יעיכ) ל זמוח (כש לכ

 * וקול טק שעמכו ומנע .לע רומעל סרץס לכוי לש רע שנעה עימו .קופייע

 תולותבה : מע לז ירבלב) :פלעתי) )וי שקל לע עעשק רעו כו

 קסעיקל סכררש סילוקבק) .קולוקבס ית - אמצב םירוחבהו תופיה

 ווק סקמ קסטיט סיעיח ךקוץל < ןעמשל לס רבר ל ולעטי סלועס ימונעתב

 סויה סיקפומש ועכ < ןורטש תמשאב םיעבשנה | = : למ ויל

 וכ וולתי(כ ל יח תחל (י ךיקלל ית סיכעופ) (ןקמש תמטפב סיעכשו ל רכר
 וקו תלוקו < לפעיבב רשל לע דוק ץויומש תמשאו - ופוזטעי ץלו רוע
 .ערובעב סיסיותמק סח סיכלמהנ (!למע :סירפף תוטלמ טל יכ| (!למצב

 ולמלי) -ןר ךיהלא יה ורמאו : חלעמל שקיפע ומכ סקירת סעק) סילבעק

 ןרב תיק רה יכ לנעה ינקו (לכ לטל ךתלמ יס ולכל רח סיעבשעכ

 יל = עבש ראב ךרר חו + קס רט ןתוכו לףקיבבט קוב סיעבש ויחו

 ףוסכ קש רב לעסק לגעה ל סיכלוק ויק סומק וס ץוהע עבטרקבמ

 תרָוָבעַב סיקבינ חש כוממו *.עבט רפב לעו (המ בוקכש וןמכ לק טותקק

 שש ול לובעל וכלי טדי לנוי ילכע סי כקע !יףש סיבפוןז ץק סילנעק

 ויכפ וגפכמפ וקופ יח סועבש זיחו (7 לע רק פל סעק וכלוו םוקסש וץכ

 רש מיו < רע ומוק ץלו ולפי |ק (יטעע סקופ + ולפנו *.עבע רעב ךקר |
 לב יקומפ ןימייסו (רפ יר קלפי ץעייס סימעפ) (ולמוש תכופב סיקייחמר
 רקטה תפ .סקל תעלול ומכ ךרר סלק - רש (ומוקי ץלו לש .עבש

 רפאיו חכְזפַחלע בע יִנדאתֶא יִתיִאְר
 רותפכה ךה



 0 סומע |

 שאב סעְְבּו כיפה ושער רּתְפִַּה רה
 םככָהְל סוניחאל גרַהֶא בֶרֶחְּכ םכבתיִרְחַאְו םלּב

 | ו טיִלָפ םָהְל שלָמיאָלְו
 בפ ת רובכ תץוב:ק קפלמב קלע ל? - תבזמה לע בצנ יגרא תא יתיאר
 ךפלמל ?ץ-סופסה ושעריו רותפכה ךה 'טאז) :טלקמק ,קיכב תכועה לע
 ףוקשלק ףוק רותפכהו לעעת תוזוזמ נקט סת םיפסז) - לכיקק רופכ ןכיע

 עב לעלמ תלמה - םעצבו : סיפקה ושעל רוקטכת עכעמו רוקפכק קכיש ול רמו | - סיתלפו סידותפכ וב סיליטמצ יפל רותפב ץלקנ) = . סקילע רשק
 |כ טקלט סעמש ומכ ידכב גזנעה יכ יג סוקע (יעה חופו יוט לוקו (יטשע
 שי" .יומ ל סג סעצבו לט ךה למוש יעל קש וכ ₪ יו! יככ ובקכ

 וי .ךלבקי ללק סנעכיו עול טול = 1% עמ רימעל בסומ רבע לעפ חיחיש
 ימ לע סו -כוט גננחא ל לח לקלע ומכ יי לק ל לעזי סז) - בינה

 למה .גזגמ כ .גורהא למ ךכ לקלו לש ןופל .סעצבו תלחקמ רמש
 סעצב טוריטו < לעלמ קלמחש גפמ םעצבו ( קחתמ)ו :  ,עומוחמ קבלקכ
 סיקט סקול ,תופפ סובלתו יינטביו ודי לי טבלת (מ ומכ .ףתירכו קכיק (שע
 < סימקכק סק) סלוכ טקלב ץופט ימ סלוכ ושארב עוליטו = (יעויב קינעב
 ומס - סעק לפט -סתירחאו : ומ ןעטע סה ג יכ רקבקי לק סעכיט למדו
 יטפלל תירקי< סקש יפל תירחא סעק לקו .ךמע ומכ לוע ברקכ רקילקץלו
 הע (כו + לעעק שלל ץוקט ומכ סישפרל לטע יפו רמלש רוקטכסו < סעה
 אל = : סינקלק תרובעב ףכל לט רעול .תכומק לע ב קיש קץרט רמזש
 סקע) גילת וכייִחעש סקמ יכ -  הגילק וכייחשט סתולמ - סנ םהל סוש
 (זנויו < וגלהלמ ביולק ויסמישיופ ץבפיט = - למי ןאלו. :'קופג ובייחפיש
 לע לו ץכולכב לעשיר דלי .תי :תיוס דייב: סומע רמפ = ןכ סנת
 ליטקתיל ?ער)מ יפכ ץתירופפ סיבימכ לש .,תיבידמע תיל ספ רמו  ףסברמ
 (ןכחי יבשכ .ןושדקמ ,תיב עמו .ץפרע .(קגטתיו יב .בלסיו קיט?י ץכלע
 + םיזמנקטקר (ופל ביותש ץלו קידער (וקל קולעי ץ לועקיפ ץכלסכ (!קכסש)
 : וקבוןל לורה לע רמוע קיקט תבזמה לע בצנ הוה! תא יתואר שלרכו
 - .ולע (יטילקנס ול? . םיפסה ושערימ = + קישעי ₪1 רנתפכה ךה רמאיז
 ץיקט העיסל לשמ (יתוי יבל רמ%  סחגט יכר רעל .סלוב שארב םעצגנ
 וה למקו | ךלכ געוכו מ סעצבו וס למ ןקכ גכעקמ ימ קוגוע קפלמ
 סר? כל לטמ (טחוי יכרו תימשע רעו קרזקי יברו = == תוטועס לכ שפלב
 : סלוכ דגי לוכש סקבש לוג סיר ,תופופט) וידע יוכינו (ע סקב קיקש

 ועמו םהקת יִדָי םשמ לואָשְב יִרְתְחְמא
 שארְבּואְבַחְיאְו + םֶדיִּא םעס םִימָשָ
 ורתְטירבָאָו םיתַחקְלו שפַחֶא םֶשָמ ָּפְרַכַ

 רעפ |

 ו כויס
 5 ץלקיו

 כ לצקוץי |

 , סילק



 סומע 0

 עלק סילק
 ק לץקזקי

 כמ וקיער*

 ק יס פסב

 קס סילק

 ל

 [ מיס פסב

 \ןחד-- וכ שח 85. ;.ןצ דת ,- 0: שש + שחנַה תֶא הוצא םשמ טיח עקרב יניע דגנמ [ ו : 1 .

 | 1 : םכשנו
 ו , י ּי /י חרף :
 קז עמו העמל לו הלעמל ץל עעמ טלעעו סונמ סקל של . ורתחי סא

 דליקס (מעו < למוג) סימע קס טק רול למזש ומכ < םומשו לןאש רכו
 + לסרכה שארב ואבחי סאו : יקב לוקו ומכ - ןרליעק (נעכ
 יניע רגנמ ורתסי םאו |: סקב סרןוה ץכחקיש למלכה טלב ,קולעמ ש
 נתק /ק >  שחנה תא > סיק עקלהכ לתסהל ןכטקי סו - םיה עקרקב
 ץיכרכ יליממ ישרב ץרמטיזול (ומרי סזו ,תי) - (תיול ץוק) סיב רט לורגק
 ץמי יסמב ירקיע סרק (ץ (ולמתי סק) .(ויוכוטולביו ('ולכ ליקעת .(ממ
 :סיק יז סה ץעי יסע) . (ןכונולטסיו ץיוסכ (ופיסקר ץיממע תי ריספז (ץתמ

 תֶא הוא םשפ םָהיִבְיא ינפל יכשב ובלי םָאְ

 או הָעְרל םָחיְִע יגיע יתסשו תו רה
 | : הבוטל
 ןרק .(5 טי סידעעל וכלקט סתוץכ יבטב ןכליט סתוץ סג < ןכלו סאו
 נע ןרבעו בלקקמו בעלקמ סט לעקל ובשקו שטלש סע וכלקש ומע רשקו
 : : וקימכי סקל רקפש ומכ בלקק סנגיעה סע !קימרי ילבר

 מתו ץֶרָאּכ מוטה תיִראבֶעַה הָוהְי יראו
 הָעְקְשְו הב רואָיב הָתְלִעְו חב יִבְש לָּב ולְבִאְ
 וָתּולָעַמ םימשב הנוּבַה =: םירעמ ראב
 .סבוהיפָל ארקה הדסי ץֶרֶא רע תא
 + ומ הוי ץֶרָאָה ינפלע םבפשיו
 לכה וריכו קטו קלעמתולבנ תולבעס יהל ץופש לוק - ואבצה ה ינראו
 -ץֶק ונלק קלעמל לש ומכ גוטתו יץראב עגוגה לוקו טנק בילי לוק
 רמת וקו) .קַפעמל ?טש ומכ סימ ויקי טעלה סוקמבו שערה ץזק ץרפק וובקו
 סיסוקו < דעגגומתת סיביבלב ומכ סימב ץללק תסיקמ ץוקט ץראה גומתו
 וקפש למולכ הב יבש לכ ןלבאו לקו חלוכ רואיב התלעו רקדו רוע
 ילפכ רקד ריקי ועל קב בשני לכ לכלו מל קלעמלו - קיבטוי לכ ורבץיו
 י רואיכ תתלעו | : עלע ךלר סיכל (ועל הב יבשע לכ ולבאו כמ% ₪
 -+ הקשו קלעמלו - העקשו [ : רק סלעקב רולכ דתלעו למ? קלעמלו
 + רוב .ילק) סיבלק רי זלכ ותולעמ ביפכ - ו/תולעמ סימשב הנובה

 פע קגב ?וק דעקו סילגלגס לכל ללכ ?!ק סימטק) סיבכ וקומכו
- . . 5 . . -1 ' 



 אמ .סומע
 רב וקו קובע 'ק לש ןמכ .לכה לע ץיגטמו טפוע) סלועק לכ לכ וקו ומיע רגפמ רעסקל וטסו* ךיפו ומפמ פליי ל "ל סעטקו -קטמו קלעמ סלועה לכ ולמי רכו דעו * ץלץק לע סקו ומ חלעמל רו תחל הדוגפל סקש סיעק! תולק) שק ץנק קרוג?) \ : ותרגא) - קוע הלעעל ק] סתש סילגלב ע סח! | <

 + בעוזכ ודיב לכה עקו יקלומעו סורססו לוכמב קעעש ומכ וגב תיחש ץועת וברי ספ סיבש'ק) מוכמ לע דסי לע ץלפק ץוק כריעכ לכ .תיסשי) לכס
 ונמב תיפשי רקבעי ץוק (ל לסל ילכ וקשיו וקיחשו ילכ קטעיש דעויח ריב
 ץוקט וקכ | סיכעק קצעי סלועק סויקב סג וכעק) רבר סקכ קשעי) ךטלישל
 סקלכ 5 סכקקו < קלעמל .עליטש ומכ כפה גפ לע סכפשי) סיה יעל ץרוק
 .םילעמ ץֶרָאמ יִתיִלעה לארי תֶא אַלַה הוו "בא לָארְ יב יל םֶתַא םיִשְ נב אָלַה " < פט סקש הדסי ץרא לע - טייתק סק ותרוגאו < קוע ק קז סילב יג סתע )רוסיה קטפש סק תולעסה . כי)ףק םימועב טשליע 7 עס
 עע חנה = + ריקַמ סרו רפַּס םייְְִלְפְ
 הָתוא יִתְדַמְשַהְ האָט הָכָלְַפַּב חה ינדַא
 ריִמָשַח צל יִּכ סֶפֶא =רמדאה ינפ רש
 הנְחיב + הֶוהְי םֶאְנ בקע תב תֶא דיִמְשא
 תריּבְתֶא םיוגַהלַבְב יִתְְנָהו הָוגַמ יא
 ררָע רופאלו הָרבְכִּכ עז רֶשָאַּכ לאְרש
 םיִרָמִאַה ימע יִאָשח לכ ותופי בֶרֶחְּב + ץרא
 סו סידכע.סקט סיישוכ ינבכ - לארשי נביל םתא םיישוכ לנבכ אלח :הָעְרָה ניב םיְִקַתְו שיגת אל
 סת .וימקש יופל קיס (כ .סירבעל טירכמ) סקש סח (כ שכ כמ סילוקעז
 : סי ץלמ סכת' !תילעק) סכתל !תמס סירבע יבמ יכ יל סירב
 סייתעלמ :תילעה יכו קת (טעב טיצ) זז .ריקמ סראו רותפכמ סיותשלפל
 סגרףע סקוו יתילבק) רן .סכל ןעלקו סכעכש ויפש יעל .סכתבהְ לוכעכ סנרןמ סקופ :תילבק ל וכ סירעמ למ סכתל :תילעקש ןמכ סקולגק סרו
 ינ לע ףזו .סכתולבמ ססעל יתילעחש ומכ סתולגמ סו ?תיילעס ? ךק יח

 " ד 2 וז ימיב ולב סרל יכ 1 קובע קרמץמשכ סיקעלע) ס 5 ל 4 :
 ו 5 סיכלמ שמר 1 לוע %

 סר סע ולגו מש ומס סולג לע ץיכיק דו כנקמ ןל) קליק 0 קש" ועו .בותכש ומכ = ריס ל רוש ויס קלגקל
 = ריק

 יס פסב



 | סומע במ
 < לע זוק ץכנקקע ןטיעלי רפסב בוקכפ וקכ וקיסלע יניב ולב סיקעלעו קליק
 ומוקמב סק ת)בנק ילבר יכ ןכ ץיב:ה סלכ] 0 יפ לע הז סתולב לעו שכלק 3

 ..תמפ ךיש* לפח ילבר יכ קמע ולץכ ץוק ללקט רע סוסמכ רבע סיבל
 ויק סיס סילוקעכ) סיתעלפ יכ < רוקעכע :תילגתש סיתטלע רותפכמ שוליפו

 וחימלי ןכסובגב כוס (כ) < סירוקפכ זו סיקעלע סעמ וזטי לטק לקט וקכ + תישזולב
 ולגש סיקעלפ למ) = - רועטכ +5 ןירפט סיקעלפ .ת ל ררוש יכ סיקטלפ לע = !ע הימי

 רח? ריקמ סקול יקילעְ סל ₪ - כ לסל סקולגמ טעו :תילעה רנעעכמ |
 יל קץיעק עוליפק וקז = - סיטממ סכתולגע סכתְ יש לעקש ומכ קילל ולגש
 = סיעלעמק !כ !טליפש קמ (כ סב בע ; < וטרעל ץוק קעק וכ .קזק קוסעב
 עמ .קמל .םיישוב ינבב-אלה .שקיפ לו ישכ < = < בוטק ול רקבי לחוכהו
 .תומףח רעכ סתפב חב (ש דלק .ילפ סיבש סכנייפש יקח סכמ ערפקלמ

 ולוע יטוכ ךפקיח רמזמש (טעכ סחל סקימד)ו ילו סיבש סי לט סייטוככ | 6 קמ
 קזמוקת ץיקו סכב יקלחכ קלחת :תבועב לק < בישקל ולכוק סל סב גו <

 לוקפסמ סוקזטוק (כ סנקעלפ ףף | ךלכ יל תמו סידכמ למ סכקמ יתזעוקע |
 לוגו וע בע סידנקב סיבטיק סיועהו רמז (נעכ סינעק לע סילוקפכ !?בטכ = 5-םורבב

 טפו סרימ סיקזטוק) סקניחק וכבשו סינתטלע יגלס רש לוע גב קל סג וטבכ
 ריקמ סלק .תולעקל ריעע ל (כו-ריכמ סראו :סעל יל סיקישע ל (ק יפ לע
 !זטי רושל .תוכלמ לטכתשל סיעי'ק ץקלו סעל סללמ סשיוץ קלגק בירחנסש

 סה סייעוכה יִע) יכ פי רעז = (כ בִכ רע (ב7/סקככ[ יכל סכפק) < סעמ-
 ומכ סכנימו סעייק רק כס כ שקעו - ויכל ימ ערוי סקע שץ עו לקעק
 = תא אלה .טע יכ (בעיו = <. סזכ קו וכרעקקש ליקמ סקעו רותפכמ סיתעלע

 יךץק ךיכל וק לק קשמ ₪ ןכו סכיבז נף יכ עורי רבר עק יתילעה 'רש = 5ל סילכר
 סיקטכעמו סירנממ סכתמ ותילעפ ץוק 'קככו רחפ רובעב ןרש-ץךאמ סו
 ייטנכתש ומכ סתא סיוישוב ינבכ אלה טייט לזו - ליקמ סליו לותעכמו
 תא אלה :'סיעלה סכיכלרמ סילס סכ)יפ .ךכ סקימי לכ סלןעב סיניטע סי
 סהל וב רותפכמ םיתשלפו .סדובעעע סירעט ץראמיתילעה לארשו

 = לוע לע סירנתכ .סיבטויה סיןעקו קרעקב ל ןכו =<. סקו? ובילתקע סיקיפטמס | 5 סירבד
 ויק סינעתש קפנ (כ ספ | < סקק ובשו סודימטק רוקעלע סיזטויק סירוטכ
 סיזטויק סילקמכהו סינטלע ירעמ ועו וע דע קיז סלכובנו .סילנתב סיכשוי

 הטלה הקוקב תומוץהו תוכלממקמ לממש תוזובגק לכו -סולימטה לוכטכמ
 לסץלע .תלנק כ ליקמ + ריקט סראו ןכו - ויה סיכול סינט סיבל סימיל

 ..תליִחתב רמי .(כו למוגו קשמל 2 לוטק / לעיו למזוש ומכ סש סלגתש 1 5 סיכלמ

 סייתושלפו (ןכב רע (קו <קליס סר .סע וכגו קומע תזוככ ץיחש וז קץוכ: =? מיס
 ומכ ררושק סחל ץב ריקמ סללו ל!פק סקל ץכ-קוקפכמ 'תטלפ יכ ךותפכמ
 י מיקל (טבס .סויישוכ יגבכ גלתש ץלל לבר קוסעה לוכ טרק כ (ויע 0 .

 ילע הנה |: םויתשלפו (כו עושתלק קרש (ידוי :תעב בקע םייישוב
 סעכ וי סיכלמק לכ יק סירעל ,תוכלע ץיק - האטחה חכלסמב - ינרא
 .תוכלמס ₪ .התוא יתרמשהו + כל (כ עטוק ךע עכ: (ב סעכלימ סיזעחו
 כ | : רימעו ל כי .תיכ לכס ילמ טקש רע קיקי ְח ט דימשק

 עוני רשאב סימק לככ סתו.עעלט סקילע לזוג ל? ק1 = תוצס יכנא הנה
 % (לל לופיו סתוץ סילכוכעכ קרבכב עקק ליגרג ,עו:יש ןקכ .הרבכב

 תלוסעק) = 0 | |



 במ סומע
 רכש תורו (כ) .קלעעל ולץיש סיסג סקע [יכועק (ילמלגקו קכש תלוספקו
 ץרש (כ | - סקופ .(ורכוכעק ילו ךלי קלבכב סיעעונקמ סֶקו סיקב סקש
 ?מורק סקכש סיזוטק ל \קלל ולפיו לכי לו סימקה לכבי!כטלטיו .עעעולקי
 -שלפל וכש סקול לץטחמ ובוש ילו לולגכ קוקק סקל (ייפש תלוסטלו רטעל
 = .קכושקב ןתמו קלוגב תומיש סון (כו .הלוזבק (מזכ ויקיע טייקק סילקקק)
 ותומי ברחב | : ץכפל ולפי ולו סנרול וכושיו קלוזגק 197 סלכ
 -- סייעוקק לכ ל יכנס למ ולולבע סיזעס סקופ לע ' *ימע יאטח לכ
 ונירעב סידקתו שנת אל סילק! ל קש סילעוחק לת .ולג סקמ סובר יכ
 ונירעב .לקמתו כרקת ל סירופ חו .תונעלופה (מ סיטפוקמ ויק הערה
 קלקמ דל וייטעמ רובעכ בקול םעלק ץכק סו גבל תוזנקכ טעו סעלק
 :ּ 42 ירק ימע סקכלהו קרוכמ למיש ועכ סלועב ץוק

 = ָתינבו םיקא ייתסְרֶהו [ָיִנְרּפ תא יתרדנו -תרָלְפִה ריו תַּבְסתֶא קא 'אוחה סו
 - םוחא תיראָש תֶא ושרי [עמְל = + םלעע ימי
 5 דועע תיל .תז למלט קמו < סרי םוכטמ במו סורפ קיש ,תלוביב רעל (2 . וע רח תל בנית וטקיו ךירבוע תפובגב רמש וכ סקק סיומה תפ לץלש = >> \וטליוש  ריתעל סיקי כו > ומטל סעמסק סלוכ רעה (כו סיבמ) סורתכ ס* = 5 קר לפקש ךלמ דה יכ . סלוע ימיב למ וקוו - סירגח לכו למדע וקוו (ועעל בזומו סיתטלפו סור סקו  סהטכש סחיכיול ,קל ושליי (עמל .סלוע ימיל הול זעב9 למל [עמל סעעו | < סורל ,תס !עלי* סתילע ימצ ןורכמש סקול למול עול יסודי ,תילפט תק סחילע ימש ץרחע לשל ושקיי (עמל -ךועק ועל < קוסעה - וטרי ןעטל = >> קכוקק לע חיתינבו מצו ללכ ךקל ונתוסירחל רמו = < לפרש מרע -  ןזטצרפ תא יתררגו : סעח לע ,תככוס ץית'> = = לשמ רקר לע קכזקת ידו סוס רול תוכלמ יכ רמל לע סילעל תוסלמש = = . .לקש יל .- תלפונה רוד תכוס תא סיסא : קלוץגק סב .אוהה םיב = ו = | נאג קיל יש אָדְְנרֶַא םיהָ

 לז קלוכ ילו לורש ושכוי סער קס לכל חיטעק תומיל ולכי סלכ יכ דיל | סקל היקי 'לל 16 סע יכ קיי כ ושע תיבל ריכט קיטי ולו למ קירבוע) סול |
 , לכולל תוזל סלוע (כלק קיקי שנ וכ סלוע (כרת עמ קיקי ו ע קמ ,תילֶסש
 : תוטעל יריב סכק יכ < סכטעְ חיעלעןט יז לובה תלו + תאז השש : וכ ובשו לפרש חתול וכי קתנק) .סחיחל ויה סק) ליורשל !עלקע 9

 - רעוקב שרוח שנו הוהְייםָאְנ םיאַּפ םימנ הגה
 סיס יִָהָה פיו ערה ךָשמּב םיִכָע רד

 לכו

 וכ ץכקיו



 טומע דמ

 ו
 5 ץלקיו

 ופק סילת

 כ בויז

 ג .תומע

 4 יכזלמ

 ל ל?

 קל קיעש

\ 

 תובְש תא יִתְבַשו = +הָנָנומְתִת תעָבְִהַבְ
 ועָטְנְו בָשיו תמשנ םביִרע ּונָבּו אְרְשי ימע
 -תֶא ּוְבַאְ תוגנ שָעְו ני תֶ ּותָשְו םיִמרְ
 אַלְו ֶתְמְרַא לע םיתששו | הי
 כָהְל יִתַתנרֶשָא ָתְמְדא לַעַמ דוע ּושָתִ
 1 . | : ךיקלַא החי רַמֶא

 < וקסעקיט ךע קכל חץנכקס זיק ףק לכ - רעוקב שרוח .םיאב םימי הכח
 ךכד לע < דמוקב טרויה קוכ'קז וטנעי) < קשלחה .תע ךע קזובקה ,תלינקב
 :לתוי ווק קו לכץ עלו ל בישי למבו רטב פ שור טכל גיטקו קלָעקב למלש
 שוליעו :ערז קס ביש רמבו תלקקב רמלש ועכ .ערזה ךשוטב סיבנע ךרורו

 ןוטלכ ץוק ךשומ רמקש קץ) - ועלוול תרטק 51 ,עלזק יט: ערזה ךשומ
 : עלול לי ערזקו מכת ךשמ ומס רקי (יש ץוק) עלול ןש ץשכ לעלע
 טוליטק) (ייק כולמ לשש ךלל לע * סיסע סירהה ופיטהו : עלו קיעמב ,קינ

 סיבנעה \מ ךטויע הקש לכל ללכ סט ץוק סוסעו < שברו כלת כו ךלר לע
 = סקמ .קקשקק ץמויצ יעל סוסע ץל0)) - ססע הקטע ץטויע ,תוריפ רשמו
 == .ולפכ לעמ ךקל לע -הנגנוטתת : סיעעל סומו (מ:קשקכו ןעיחש ירי לע
 ימ לע מלו = (לטה (מ (קילע כוש סלסה סולק תוססומתמו ,תוגומ) .תועבגק
 .ךלל ןפו  -קלמה (ולסחב ןיכמק לע ךמוסט לע למול מול (כ בלק רכו לש
 לכ .לולכמ רעסב .סקמ סיבל וטלכוש ומכ = < תומוסמ .קבלקב לסמל
 .בלח קנכלק תועבנקו סיסע סילקה וטע לץוי תזוכנכ רמפ כו -ויעעמ קורקלק
 == למע ילבמ .לץלשל סחל קיהתש לכועק כול עמש לע לשש רקד לכסש (כתיו
 (מ ופיטהו למל .לעקו לקה (מ וטש למל סטו < סש ונטליפש ומכ .עוניו
 .?וק לץזכמ -יתבשו = : קלועטק בק ורומ רככקש ץלץ רקע (טעק! רבכק
 = סעימי קיקי לש למול זעול .סהירפ תא ולכאו םניי תא ותשו לעע קמו
 < סתויקב !שעע וקכ = סקל סמכעק סקיכיוץ והולכלי) סמר ורבעיש קילל

 ' למס ₪ דק ןח (טל סישוע ויה ל רטפכ הנבל סרוק סתמרז לע
 למפש קעו < סירט ,ת ולכזו סימרכ ועעו ובשו סוקב ובו קיעש תץוביב
 סח סיבנעה יכ תחל לגעק ,תעווכ סנו תא ותשו למל עקו סירע !לכזג
 :תולימ רפע = .תולובק רפטל ירק לוקו = סקמ דטויק (ייח תייתטלו קליכל
 לש טעקו - ומוקממ ווזי ץלש עו ץעכ- סיתעטנו : קדעק
 רמא = : ו:טכ (ישעו ילמתי זק סירכוע ריקת ויסיע לוו סנלזש רוע ולגי

 = : ץיכנק רגיכ .ךקכקי ללק לע? לוק < ךיהלא 'ה
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 - הידבוע

 םָּאל הוי נא רמָאהַכ היכל = ןח
 ריִעְו הוה תרָאְמ ּונְעִמש הָעומש

 : הָחְלַּל רי הנ ומוק חלש ביוגפ
 וקוש לול .םער) < בנתה רוד זיפב ונערי ץל יכנס קו - הידבוע [וזח
 קיח סור (כלת סע יכלעלו סורק לע דתיה ותץובג לכ לקו < סקישממ רעל +לו וקבלו עי סיקידכ נט (וכ לרט ,עשלק וצעמ ערעו  סקישעממ למל כו ככןי) כל סיעעל יש כ לרע לירכוע | ץבי קצקק כעל + פדה ףש דינג גי קתר לפכ יוס ירמסר ויק = סור לע על פכנעקו קיח .ימורפ רג סידבוע יכ ולקל רעו - 2 סקפ סע קיקש ףירכש

 לע תשרפב סועע .תפובגב .ונעקיפע ועכ נט תיכ (בלסב ל?רשל סורי כ | ןערקש )פט תיבב התיק תק קזוכנקו . ןקפובג קלכ קוכו זרעי עושי 1
 .תלולג קימת יול .בלחתעכ יכ  ,עומטל סיוג בלס ,תעיפב סיעשב לטש | = ומכ : ולקְס יעול לע סיקיק ,תירתב סור ןכלתכ סייבנה ורמוט חמו סורק נב סבול קלחקב יח ימול ,וכלמש 15 ,תומלב וברעקנו סכלץמ | ולג סלוכ יכ תומס רץשעו (ומע טבמו .בלוממו סורקמ ץוק יש סקכ וליכי ול) .סילעמשה ןעומץו 'ידנויס טומי (יב סק סכולו ולכלכענ ומזל וכ .סורמ פטל סויה דיפ .סודז,ץלל) = < ולגה (מ ללכש ,תולעב סיעיח ,תירספב סע ,ערפקל פקק רתעש יפבטקק הוק יביק) < סורל יעצע 'ע

 לוכעכ . שודאל 'םיהלא ינרא רמא הכ |: ג סדס תב רע דש | = ל כיל רקולגחל ףשי ל 5 כ ריש סת תייק תלמעב וקיעלי לקפ (כו - קרש |
 ו - סורל (לל לע - הילע - חמחלמל הילע הטוקנו וטוק ימכ יג ורעליש םעומשק ץיק קמו - חלוש סינגב ריצ ופפכו קלע ונעמש דעומל ל תיעפרב סוד לע "וגס ולמפיש = ונעטש חעומש : לוק יחפ יל ירמז ומכ < סוד
 עמ קת | < = = ה ת7מ :תעמע ץעומש ןקלובכב ץיבנח קימרי רק ןס) < ןימריטש ןקכ חלוש סיובב למ) סורל סיקלל 'ק למ 2. כ סילתלק "ףיביקו נז ונעמט חעומש סידבוע רמפ ךוטק ומכ קוסט יע
 ראב התא מפ םיופ ךיתמנ פק [ח]
 ככר עלק יח יבש אישה כל דו |

 -םֶא + ץֶרָא יניר ימ ולב רמא ותְב
 םַשמ נק םיִש םיִבָבִכ ב םַאְו רש הנ
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 וש 12 . | 55 .תישלרכ ךעיבקי שלח ץק 2 (קו < סידסתק לכמ יעעק ומכ .למש יוזכ .[וטק הגה



 ט היעל*
 בכ היעש

 נכק סיִלת
 ' קיעש
 35 סירבל

 % הימלי

 'ר עטוק
 9" עשק

 במ תיטפרב
 ץכ קיעש

 הירבוע ד

 ךל וטחי לש דמולכ ראמ התא יוזב למ ןכו < ץיעמעב ץעיש וש
 לע סוקמב .רפע תוזובגב יכ ריתפ ועכ ךיתתב > רכז סע סימק לש
 = * בעי ךיחפל ףל ביתלקל! קע לירנקל .ךאושה ךבל ן)רז | + סיכל
 :יִמ (יפו וב בנש דתלש תכטת .כיעט רקב (כוש קייפצכ - עלכ יוגחב ונבוש
 לק ץ)ק) .עלס ימקכ .ןיק וקביש סוקמ - ךתבש םורמ |: ו:עמ ךרילויש

 יבנופ (כו - ,תפסוכ לזק) (כוש ומכ = ינבוש : סעבג סורמ היעריב) < ליעש
 ;[רזה בות ומכ - יונחב : סקכ סיעודק) - סימשב יבטויק < ולכק סןקמ

 לרגמק ?וק! .עלסק שפר .לל  עלסק םיטס רעולכ =. דל (טע בוחו הנח
 סועיט למק ועכ רקבט קיכנק ס% .רשככ חיבגת םא : וילע יןגבק
 :- תומכ ומכ .רקב ועמו קלע ןכו + סיעק ומכ - םוש > וטועק לכע קובב

 ךיא =רלפ יִדְרְש פא לאב שיכנע ֶא
 כ ואּכ ירכא יד ובני אולה הי
 וש שפת ְךיִא = + תל וראשי צ-וְלָ
 2. : וינופצמ עבג
 ולמץיו סורל לש (כרקק עב סיץולק !קעתיע מיק רקד רמ% < סיבנג סא
 סעמל סקב עגלה ץלו (ש ,תייקט ןלילב ךוררע סיכמ סק ל ק'ק לז לק
 למולכ ספר סוגנל סיכמה .ךקר יכ < סייר ובנע אולה = : סרניכ סוקלו
 ןל ופכ ספ רעולכ < ךל ואב םירעוב סא |: לקשה וחפיו פע ןולכוי יד
 = | .לקפש ועכ לטבל סעפ לפז סעע וכושו סלכק ודנביע סידטוככ סויב סיררוע
 סשיפפ ,תוללוע :וכיפש לש רעפל י5 כפע% ,תוליסלס לע שוככ ךקי בשק
 ץלט תשע רי ז לכץ (טגה ילע חת ,תודעסנ קו (קויטקמ סקל כול
 . . חליל יררושו סיבנב + סילקסע י)ומעמ ליטפ סולכ ךל סיררוטה וליקטק
 ..תלכ) . 'תימרנ ךיא :זלילב ובמי "בנק םןלניכ עקכ !פכ ןוק) חץ (עק

 ךימר ףתיול (ירכיז .ל) - לוולש ךלמ למדע + תערק ילכמ ימע ומד) .ומכ
 : ושע ושפחנ יא ||: ש קייס ך%  למולכ |ושסימ וכבר לע
 ועבנ - שב לופכ טעקו = - ינופצמ ועבב למלט וזכ וש פומטמ "מ
 רש | 5 עב (ויקבק סץ (כו - ץעבו טקבי) גרתמ

 ָךואישה ָךָתיִרְב 'נא לב ךוחלש לוכנה-דע
 ו ה :רש יש 1-0

 רו .ומישי חל ָךָמַש יִשְנַא ךל ול
 : וכ הבת יא ָךּתִַ
 < = ךלזל ילכוד רקילכ יש? > ךמחל ילכואו ךתירב ישנא - לובנה דע
 .וכןכ .ךקו סירדועק ףךיכיוץ פוכג ךע ךוסלש ךולג סק סקכ תעוכ קייקש

 = תגלה ץל תלו ריק ךכיוץ ולןעש סק סק) ךתולג לע "יכ)כ) סיקו: סק
 כה



 ּה הידבוע
 : ךמזל ילכו 'ע * ךפחל רקרוכנו ךקעכ רכזת ץוחק סויביכ עבק
 ₪ עשה | = + ולוומ קפ . קרוקינ נילס תו סירעק ץדינ :(כו < קלעו ילוק ע < ףוזמ
 'ג 'ב לץומש  ומקחת .(קו. . סיבקופכ ךל סיצד) וילו מ סקנע ולעסק לתסכ < ךיתחת
 : סיעוע ויחט הע (יבק לט ושב י)ב הנובת ןוא :.לקסכ .ץלפ ימל לעץל
 : סכנל .לשו סמל לק קוסעב רבדל ץלקמה ךקר (כו . וקילב ישו

 > 1 . : 0% 0% / ַב - , /

 .שִמבָתיִתְדַבַאהְו ףוהי םֶאְנ איִהַה טי אולה
 ןָמית ָךירכְגּותולו ג ושע רהמ חנו ו םורָתְפ
 | : לט ושע רחמ שיא" תרבי ןעְמְל
 ומ קילל  ןקימליב למס כו :סקעכק רב סלבש ץ?ככ) סיקכק !יו סורתב = אולה

 וכ קיטפרב היזק ךבלק לעו = קזני ןוכרבמ וקו = סילוכג ססב ויק ןכ) .סקמכת קחלש
 כמ ץוח [מית . [טית ךירובג ןתחו : סקילובג וקח סרכע סויב)
 0 * לטקמ ושע רחמ שוא תרבו עמל : עולל ימי ו < וש כ ושלל
 5 קיש בלק כולמ לטקס ושע רחמ שיא תרכו [עמל סקב תתח (ץי תי לק
 45 בופ | : ככ קיבר לכג טיתשר לירכ )= < לסיפ ול יגלטקי (ק > עצל טלס סילק וכל לוטקק ספ (כנ > -.כוטיק בלק 'ובלתו < סקעמ שיח לכ לכי סקב וגלקיש

 תב ז-.רקוכ ךְסבת .בלע - ךיתא מממ
 תירוש םונכ דְֶ בְֶדִ ִּב - :םלעְל
 - "ו םלשחי לע וע ואב סירבו לח םיִ
 : םֶהַמ דָהאַּכ הָּתַא ג לוג
 ייכנקו ללשל סימור עלק מש ,תיב .\בלסב וכ ןנעליפ לכס + ססחמ

 .תירחץב סקע ,עלפי ק5קהו פט ב לעיל .עלקל סיריתע סקש ץכ:תק

 קח (טעה לע רוע |57 סקלב% ל סכתקו .סלועה (מ סקול קלכיע סיעיש
 : ) רכוב) יע סתולגכ ללשל סיעלמ סורז גב ויש (וטלל ניב \כלחכ

 תיקי ונעוליטל) = יץיעבכ ,קרמעמ ךרמע ס5 < רגגמ ךרמע סויב
 ויק = סבור סיעור ויק ,קיכק וביכתסש וח)תענ סוטיעש יעץ .\כ קוסעק 'ע
 וכ סקל .תוכלמה .ךתיק ל 558 סרט ץלפב ,שלסכ סירג יירע סורל כ
 ₪עכו | סיעור? ויק יעור יכלמש ץלְמ סלוכ לע ויק סיימולק) התיק ימורל

 לטקכ סנרןב סקכ סיעילמ) סריזול סיתמע סורל כ ויק סלעי לע סועיט
 סגברק לע סיחמשו  רעמ ירמוע ויקו קול כבל סחמ סיטלפס ריגסקל וכל"
 סלנעב .לןולש עמ .תי ללק) = < ויק סקיחצ יכ .סלועל סקל יול קיסו
 תובש < ולוח םירז תובש סויב .:קוחלק לוכעכ ספל עלקל לע רברדקכ

 : ועלקנ ויסכ) סיימורק סה) סיר[ ובשפ סןיב "מ < קכש ש קק ל לןקמ /

 זמ קימלי = (מ < :הדי ושלט 19 < קבלפמ ובל לקשב רדי ועלעע לעעס - לריג ו |
 .תוריל 1



 'ב .הילכ]

 קבוע רטסב

 45 ל לץוקע

 הירבוע ר

 עוגדק (מ עי? ץוז לוי ינעב וריי ועפש) - סימק ,תוגלק תל .תוריל

 עלעק לי עונת וכיטק לוי פט תיל רכוכ פע ערעת רוי ולימקעכו

 ס עולי ימט לע ללוג וכילשה יכ רמז ₪ הי .תורוזל (ץייק ליב זנפ ץוקע /

 !ץכש ייעורלקמ - סהט רחאכ התא םג = > לכינץק לי ילע ןק! סקלקב

 : : סיימולק סע

 הַמְשַתְלאְ ורכִנ כ יהא אָרְתילַאְ
 מכ ךיפ לדְנַלְַו םֶרְבַא ב הדו
 םֶריִא םיָכ ִמָעררַעְשְב אוְבָּתִלַא |: הד
 "לאו ודא סב יתעְרְּב הֶתַאְסנ ות לַא
 רמעה לֶאְו = : ריִא םּוּב ּליחְב הֶָחְְשּת
 רגְַתַלֶאְו ויטילפ תֶא תריִרְבַחְל קֶרַּפַהַע
 -לע הוה"םו בורקרב = + הרע םב וידירש

 בוש ךֶפג ךל השי ַתיִָע רשָאְב םיוגהלּ
 רה רע ָתיִתש רָעָאְּב יִּב * + ָךָשאְּ
 ץְָו ולו תְָ ריִָּת ביוגה"לב ושי יש
 | ז ּיָה ולב
פ ךכ לחול + יח" ,תע סויכ תופלל ךל קיק *ל -ךיחא סויב ארת לאו

 .'ל

 וקוסטותט ילכנכ קיקו טלמ רסנתנצ ורכנ 'יפ - ררכנ םויב זו ךיחא "יב

 סיחכ וכול רכ) (מ - ויביופ ריב ולסמת סויב = ןעו סיעעמ שו =. שעמ

 ןכו + סילק סילברב ול קוחטב - ךיפ לךגת לאו | - לסמ ושליטש יריב

 ןיקע סילקןק ועכ * התא םנ ארת לא | (ברבל ץ5לעל ץעיגקץרו כ

 ןכו < ויסכנכ ךן"* דנחלשי לצו "פ - הנחלשת לאו :  קו סידבנ

 4 קרפה לע רוטעת לאו 1 קירבכ סויב יווסשנב ךדי .מתיעעלרנ יס

 ויק סימור זעק ,עספ! עס תפפ סיככרק סיקלשקמע סוקמ ךלדק סל ומ

 סיכמוש ויו וקוטשק* לט לללשע רקפ סול לכש ץלש לרעה לע סיוע

 5 - בורק יכ : ץרירוט .ועכ קלוב - ץטילפ : סיככדק סקילע

 ..* ליקי ללכש קלוז סויכ יכ < םיוגה לכ לע : קובל סוימ ק!תל קיקש

 ומכ ועו ובצקיע ין לקיש עפ לץקע (ןיכ בולק ומכ לה ילק סויה וקול

 % לק [בלת לע תחמעו כשש סשייעע .סתיתש ךשאכ יב . בנק



 א-- | הירבוע
 עוליע < בבס יוגה לכ ותשי :> סיוגק (כו תל הלעלקק סוכ וש

 מכ יה יץכו = - לפרשל .ועדהש סקבש סיעלְ ולכיט ךע קטטה יכב רימת
 : לידת (!הקו:עלומ סכ ץי/לע לכ (תש שט יערוקל ץלוט תחמ לע (!קירסל
 0 | : ויק ל ולפכ סמוקמ ןריכי ץלש דע סילכ ןיזי) -לח אלכ ויחו :ערק עלי ש ועפבו .ועלו ותשו

 תב ושְִיְו שק הָיִהְו הטירפ הית ןוע רה
 שא בקע-תיב חיה =: םֶהיִשְַמ תֶא בקש
 םֶהָב וקלדו שקל ושע תיִבּו הּבָהַר ףסוי תיִב
 הו כ וע תיִכל ריִרָש יהל לכ
 = ! רב
 ןועילע .תולגכ לפרשמ סובל ולכש ימ לע חל - הטילפ הת [ויצ רחבו
 קיקי לןלש . שרק תיהו |: ממ ולבש ןוט רהב רוע ספל קיקני סל)דב

 בעי תיב ושריו =: עטו לדע רוע .סחב קיקי ץלו סיטודק וייט 'קל שד
 םזוע) סורל 6 לפכע ושרי רוע) ועלי קלמקע ועליע קמ < תישרומ תא
 קמו .סולכי) סוככץי (כ שק קלכוץ עלק ועל < היחו : סיקטלע ץלתו
 סוי יב רח כסעיקיכ יכ = שלב טעה לעכ ףסוו תיבו בע תיב למלש

 ג לכ] יכ ושכר וכו . קח כושי ריקעל לכס .קוכלמק קקלזעש סוימ <

 1 ספ פש ןעלו ריב 1 ספוי ריכ לס .לעוג ושע לע ועלו ןניפ יפל

 םיִתְשְלְּפתֶ הֶלְפשהְושעְרַהיתֶא בנשר
 ןורמש הרש תֶאְו כיִפּמ הָרְשתֶ ושדיו
 : דעְלְגַה תֶא |
 ברח קממש "קי ושעלק יכ רושעס (לל ץוקו בננה קל וטקיי וע לתמ -ןשריו

 כ ילטמ

 : סל קיטקי בגיקו לפה יכ כי ל סל סקב וקול ץפ) סקכ בנקל סידח < וכלי ץל יכ סותטלט ץרפמ ושליי קלעטקו - 'תשְלמ תא תלפשהו :סלש
 ירעְ לקכ "כטוי ויק קלסקמש- ןורמש הרש תאו לרפא הרש תא ושריו
 טקש ,תורעל לס עולול ללו קבטל ץל סילקל וכרעני ץל וקו  (ורמע רקכ)
 סטמ שליי  (רליב ןלובג קיט (קפכ כו < דעלגה תא ןמינבו |: לוששק
 ולובב טטעקי רעלגק ץ75 ול חיתש שמ יכ וקלח)ל ךןמס לוחש רעלגק רושמ לכמ ולוכג  סברי יכ (רליל רבעע ץוזע דעלגְ ץרץכ לושיעק ,ק קולק
 ץמורר בקי (טסקי) בנגה וטריו תו -(ומע בו כוע ץרלכ קפלק) סשל
 ץוהט ושע רז תו ועליו לסלש 07 סולר יבשי יכ לקול הכור יוטער ץוכוע ג"
 .תז ושרי ל(ולשי ץלֶב קלעשה יכעוי) לע ץלק סוללל נקש סקל ךןלש

 סיקטקפ



 הירבוע 8

 ן% 'ב סיכלמ

 "ג קימכ*

 5 קילכ]

 ןולמש .יןקיס קי) סירפ  יוריס קי (ויססי) 2% . סל ךומס נקש סוקטלמ
 7 : רעלגל ןערל יכתי קי (שמב ברו
 -דַע םיִנעְנָכַרְשַא לארשי ינכל הָוַה לַחַה תנו
 תֶא ושרי ךֶרפְסּפ רשא שו תֶלנְו תפרצ
 טפשל ןויע רֶהָּב םיִעישומ ולעו = בננה יִרָע
 < ! הָבּולְמה חוהיל חַתִיַהְו ושע רֶהתֶא

 | ל ןד : הד -7 .

 %וק סע .קיחק ומכ וקו 4 לסת לחה - לארשי נבל הזה לחה תולנו
 ינבל הזה לחה תולג שוליט) -רככ ליחב ןקיקות ךלמק ל -וקמכ קה י'עכ
 + סינענכ רשא >> תולבב סילוע .סחע לץלש יב סחע .לקולכ לארשי'

 ררפסב רשא סלשורי תולגו - תפרצ דע םינענב סע סקו ולג לט רמולכ

 .לקקש ץלפ סוכרב קיה קרוקי קל יכ קרוקיילע סקו -בגנה ירע תא ושרי

 = .ולג לע ווטרו רמפו = - קוט פו ןרגס בגי יבע = קימריב סקילע רמז וכו
 לע ושרי למ ו < סהילעל) סנכץל וכוש למולכ .קרוקי .יגכע ויקש סלטוכו

 סכטנליב קלת סקל קיקי רש יטבט לכו קל)קי קלחכ קיקט סלשו"י ינפמ סלכ

 סלגקש סוטיט קולג נק חזה לחה תולנו |: לקזחי תובנב בוקכצ ומכ

 (ילוקש ץיק תפרצו - 7 מלל קטל סק) ימוכ תוכלמ .תטרקב

 ררטס .ץללכ ולנט סק .סלטקי ב) = < ץופטס ןילוקט ררפסו = < 1

 .תמכפב .וטטשקקו יעול .תוטרב ןיקש סירכונה .תונרמ במשל ולב סילק

 קלכקב ילמו) = -לפעמש מלב סויה סקע סתוץ סמנעמ ולג ול .תוטרדןנ

 ונבככט ומס .עצוקי טטמ עעכ ךטפטכ יכ סימנעכ ויק יפעל ץרמ לב יכ

 + נכשל 7 (ילוקט ץיפולקשפנ +9עלק ץלפל סחל וכלק = עטוקי לטסב

 (ירק עע תולבו (< קוסעק .סגלק (קויו + סיננעכ סקופ סירוק סעק רועו

 ץימעסמב יר סלטורש .תולבו .תפלמ רע 'יננעכ ער תי (ו:סחי לפרש :מבל

 ויריבו תיטמק ךלקק- לעישומ ולעו : ץמולר ץעלע יוכיס תי (ולסח*
 טפטמ .עחקל - ושע רה תא טופשל = : סר כיס קנומש סיעול סעבש

 (ןכל ץלוטמ | (בויטמ (וקקיו סנלק ןתנוינ = - סקל ועלק רש לכ לע סחמ לש
 זו . הכולטה הל התיהו -ימול לש ךקמ ץוקו ושער בר ץכרכ קי (רימל
 .תפוכנכ רמטש וקכ .ןקוכלעב ודי סומק לכ יכ יובל פל קכולמה 5

 ועטו דחל ה קיקי לוקה סויב שמה לכ לע למל 'ק קיסו .קילכז
 םילחב קר ץקוכלמ ילנקקו סנרק .(קנוי) == רם

 7 7 "לד ץתוכלמ יזתו | עלמ יבתי לכ לע
 : ץימלע ימלעל טלעל



 הנוי רפס
 ריעק שלזע לע קפל קל ק מעב טבש 4 ערקב וכי טופטס עוערבור קיבב סעד)) שדקה (וע | .תער ומע פבל דלי ש קטיקנרש ךלמה תטמב רמלמה ינו שיפ שולכטלוו טקס 5 יי לע (ויעק בל סע הנומ יתמק ורובכ שליט ש

 : .תפרעב טץו קלורגק
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 0 * הנו | |
 : כאל תא הא הותרה יח

 תרגיע הנפלא ךל כוק
 קפוב) ?קמ ניל \לפל ץלןל ףעוחל סלכ ךכיטל- לש רוסכל שעס לל כה | < -ןוככעבק ץלו כח רוככ עבק ץ)וי ולמז 2וכ ילבדכ תקולחמ קזק לבדס שו -רטחק תגע לש ץיב)ק יקימז (כ קנוי ורבע ריב לבר רש 'כש יקל קה לכרכ 3 'ב סיכלמ הכרעה סי רע כמ ץכלק לסלשי לוכב קת םיעק ווק סיכלמ .רעסב .טוקכש < 77 קבקכ) ל לכז קץוכ) ול ןילנמ לכס < קוכמ לע ץכמשוו קל ול קכועל קפובע וייפל ץל ץיעק קז - רנטאל יתיטא ןב הני לא 'ה רבד יהיו | ו נפל םַתַעַר הָתְְעְּב ַחְַַע אר
 שלוי |ב שכלי ימיב 0 ןכוטל קעלמ 'ננפכ טקל רשקשש ומכ 2 יתיטא ןב הנו ודע ריב רגד רשא למסע קמ) | - תישילט .ץלו תמש סעפ לס לק רכרב ץלו קוכ) רברב לע ומע לבר פס ולעל סקעו .תישילע ץכו ְ .תמש עפ לע ומע רבר ל לוכמ יקסע \ לע טו = > פינק מל < 'ב סיכלמ | דמו ורבע ריב רבה רטפ ביתכ ץקו ץלו ועקקו . קישלש ילו ותע רבר תמש 'ב 'מיס 'עסכ = < פע )וי ל 'ק רבר יקיו וכ למזעש קמ קוו תי לסק רוככל שעק לל! % , .'לשל שוע לוב ליו סושי יבולק ויקיש עריש ונמל ללי זק וקסלש ץלש ילכ
 וי) לע ןלוכו ערקק יבקכב ו[ קקנב) קבנכ) זמ לועל ש) | - טקס ש .עטוקי הע לפסק חג םותכמ ומכ קיח (וכוכז קלחכו + וליע סע קיח = רעקק תג יכ < ליעל מ (ולוכ] עבשמ קיל קו ףינע) + ןכועל ןנעלמ טק רטמש
 סו : סימל .סקעכ 'ןכע לכ) סקל לחועו ויקיצ סע קזיץמ קכוש ילעב לע למוח .תי ללחש רמלל דוע) = + גרח /ץיקקש רעו < יתו .תוליל בו סימי 'ג בדק יעמב קיחש דינק סע תי ללק קעעש לורגק ץכמק .ערוקל רוע) = .סעעלמ סיבש סניפ) בלעקו סכטק 7 סתול סיפיכומ לןכשו \סנעלמ המלט כושקב ובט ץיבנק .טסיכוקש חנושפלק טעטכו קכושקל בולק ק'ח לרשמ סנייפ ילכ) סע-ילתש = לפרש לסומ תויחל סמתס) וכ שלפל לכויו י קוקכ תלו סיזיכ)ק לכב יל 7 רכ| ןב ₪ סלועק .תומע סייחל
 2% % / דָרִ החי ינפלמ הָשיִשְִת חַָבְל הי בש 1 ו : 5 ; % | | : וע 5 ' סולע  לפש וקכ-קמרלק תוקטשמ לכמ :תעדי סכק? סל רמזש ומכ סרכל לש פל סקילע תיבשש ומפל .סיבושס סיס .קול'בע לסטב סלבס | - סלע כושיב טול .ךלבתי ל0ק) בושיק ריקפמ קמתק) = סמק .ץרקק למ יכ סורק ישלבו לוכמה רורב (כנ .סמסב שעל רנקעכ סלועק ,תומכ הל תבטל ,לי לץק יכ רמל + ינפל םתער התלע יכ * קילע ץלקיפ ול ל* 5 קיס 'פסכ = קץילקק תלו יכ וירמכ | תכטה) וגו וסב קלע ?לקש ממ ץלפ - זי | ץקֶקי המ בקכ ל + ונפל סתער התלע וכ הילע ארקו .הונינ לא 1

 מי 0
: 

+ 
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 עלק טיל

 הנוי ד
 הרְבְש ןֶתְינ שישרת דרָאָּב 'היִנָא אמי ופי 2 + / : 1

 0 \=+ 1 'ת%- 2 ' רח 6 6 : יי

 ינפְלַמ זרָשיִשְרִת סֶהָמָע -גובְק הָּב דרי
 0 : הו
 למ רוד חולבל לכי קיקי ך'6! .'ה ינפלמ-תשישרת חורבל הנו סקיו
 המכה ץלמ היה ץינ)ק יכ = פק ומכ ינפלט (יפ למ -סרבץ ךנפמ 9
 טוליע יכ בטנק ךיח 'ה עעלמ ל -'ת יגפמ סולבל בשח קיה ךיפו .תערו
 ץרץמ טי סלט כט יכ קץוכעק ול ץוקו = 'ק נפל ץוקש רברמ ינפלמ
 קוב תכלל . (מע היקו == הלב וול .וילע .קלצת ל ץרזל קנוסל לץוכש
 סקיל ךלץ = טפו .סח .תכושקל סיכול .סימק | עוי רמז יכ = - ,תותילעק
 סיליבנקו עט קוב לץרש ובייחינ סיעלק סקיכלרע ןכוש .'כי לק תוקילעב
 ידנעדה סכרדמ סיכש סיל) ךקבקי לק תוחילעב רמת סקיל סיכלוק סילק
 געעע דיזל רובעב יכ לול לע (כו = לז .תוףילעב ככלל (?ממ ליס יקיעל

 לש פק יבול סיונקש רובעכו  ץלל ךכוקב קוט קניכעה (י? רע יכ =

 יק סילק : 5

 ול סילת

 קלודג ווק ליעק .תו רב 1טעכ יל ש קבקה ול עפ + קרב לבש תו בייל
 כי ןוקש ב29 = רוב). ולכל עסבמ סרמ < ךיכרב ל לְפ .* סיק למ
 = תפל סיק למזעש יגפמ לב סיק לוב לשל תלנכע סר ל ש . ומעל

 רריו + קל משב יניר סדק (מ 'ת יגפלט ל יסיק ל% קרב כזו .שיו

 ליז ,תפש .לע ץיקש ועי לן רלי .סלעולימ וז רפסס ,תג קש ולעע - ןפו
 5 - ,עומלב .סיק יררוי 'זגט ומכ ררוי לס סיב עכנקו .תופפ פוס ץו)
 ללוי ץלקי יכ לפ כולל = - סטכיה ליש כ ך) סוקמ ץוק סיק תעש
 |כו . קב רליו קמפ ץטמיו למוט ועכ קב סיררויו .קקומע ץיקש קפִ רגנכ
 האב הינא אצמ)ו : 'וץב סיק ירלוי (כ) .דעיפסח :תכלי ל רלי דעויו רמי

 |תיו :הששלק ץכלו כלל עכומ ףעיחש לל ,עללמ ומעט האב - שישרת
 לכש (םנ לרבו - קלחתמ 1 17 תקל כמ תל תל ול יות רכש -הרכש
 תיקיש לובעב .תורוחסלנ לרפוקל (יקמת ץלו ככלל לחמקפ רובעב דעיטסק לכ

 + ליש סר לע ץלפ קלוט קפוביח (יפט זמ וכמסו = - לקמ סורבל טול

 - רע יה סיד לַא תלורגדחוה ליטח הוה
 ואיי = + רָבָשָהל הָבַשַח הנאַהְו םי ל
 "תֶא ּולָטָיַ ָּחלֶא -לֶא שיא וקו םיִמַלַַ
 קיפ ָקָחל םִיַחֶא חב רע םיִלבַה
 ! םֶרָרִוָבְשו הָניִפסַח יִתְבְרֶַא רַרָי ה
 'ש בר קח 4% 4-6... 6 3 ב



 ה הגוי
 ז-כדרנ ךל המ ול רמאינ לחה בר ולא ברק
 םכיִהלֶאָ תשעת וא אל אָרְק םּוק

 .דבאנ אלו וגל |
 קעק -/ 5 0" .תבחלת לד ולע 0 הבשח . . לוטה ' הו

 : סיעוטמק יעעוק סה - םיחלסה וארייו : קטיה רכשיע וכשק
 לעו < רעלב יִלעב לבו ןכו = י סיקכליק (מ תחל 75 - .תכיפסה יתכרי לא
 יכ < סטטסבש לורגת - ו .בר וילא ברֶקיִו : תופת (ב ריש
 - סתעכק יעכ (לוקק 6 מ (וכטומש וטל .סילבוק סיקר סעטסק
 לכטב .סש לוק ל = + .ץניטס בל כו < סילבוקל לכ סט נק לבוחו
 גיקכמק לורגק ץוח) 5 ללכ סע קיקי (כ סגו + ומלח לקוח תלו
 * הנלקי -תשעתי = + .סילכקה .קפ סמעסק ודיקיו וכשעי ויט לע דטימסק
 הומל תיעע ץכלמו יקלץב 8 ויטה תוכטקמ ויש ורכז כו
 | 5 תלי תו | - בטסמלל

 תולרונ דרליפנו ובל ּוהָעְדַלֶא שיא ּוהָמִאיו
 תו ולפיו "ל תאוה הערה מלב העדנו
 -הֶריִגַה ולא ורפי : הנו לֶרוגַה לע
 "המ רנר תאוה הרעהימל רֶשֶאּב ל .לתרמ
 םע המ ןרַעְרִא המ אופ אמ ָּבתְבאלמ
 -תֶאְ יבא יִרָבַע םֶחיִלֶ רמַאיו : הָּתִא

 בי סיטפוט

 'ע ילכ]

 19 'ץ לץומש

 וס סילת
 ו

 ו כמ

  חתֶא הָשערֶשֶא אלי נא םיִמָשַה יהְלֶא הָיהְי
 א-ת : /הָשָבִיַה תאו םיה

 יכ ובשס 9 .('עת קוב לומתל שי < 0% הליפנו .וכל = ורטאיז
 תורת . תומ ויק ץל יכ| < סיב לורג- לעס קיק תפוקה קעק ישמ רובעכ
 ימלטב .תולרוג (קישל | טל סיִכ לעס (ו 7 שש ויק לכ יכו |. סיכ

 סנימימו סיב .כורג ךעס סקילע לב :רועילס .!בל קרעב יתזטמו | - םעקח
 קכ רליע קיס סית ול יטכ סולשב 'תובשו תורבוע .קומלק לכ סללמשוו
 לפקב וטל תות העלה יעכָטב ורמי רבשקל הכשתש לש הלו חלשכ שי

 : ץוק ימ לובעָב וטל תצוק עלק ימל לשוב קעע <.וגל תזה הערה יעל

 ורובעבט ימ לח קתלע - ערה יכל ךשאב וגל אג 'ריגה ןילא ןרטאל
 הזכ 1



 ול .סילכ

₪ : 
 ליה קמ . .תעפק) (ןע חזי לע ךתכאלמ המ הלינק : תזוק לנס וייל ב
 ואמו =: בייס קקפ לז רובעבו טמסנ תומל תכללמ זיה יכול יופכפלמ

 ךכלח עב יכנ< < ךצרא המו .: סט תיצעש סער עמ תפלכ ילו? * אבת

 למ ופץכ  ךעק ומכ עומטק ס) - התע 6ע הזמ יאו: טיעשל נב סק

 ספ ץוק קוי וגמע סלט סעק רו טק יכב שלשתי וץ * נע ₪ הזימנ
 ביעק סילכר )פב < רמאיו : סקיטעמ .עולמ *טקש יוגש סע ץוק

 * טרקו ועע וע-* יבנא  ירבע סקל לקיש (ויכ סקלץע לע כושל סקל

 המ סקלפש לע סקל  כיעק ארץ נא סיטשה יהלא 'ח תא רמסש ויכלו
 קשע לו 'ק.ק לי ץוק לב% קמלע .תכקלמ .ןקכלמ (ז יכ - ךתנאלמ
 סחל 'קיקש לובעכ השב'ה תאו םיה תא השע רשא למ קמו . לוע לכ
 ויטיקש ץנק) ב קלעס .ןול ליעק 'ץוק) סיק תשע קי לץִ יכ למ סיב לעס
 סניקימ וס יכ הלא  סימשק לע לקלו = > קטכיק פד ו:ןמוי) ךטליעכ
 קלחתמ ,תץרבע ץל יכ (ץתכ !שוקטט השע רשא ץלקק לע לעלו - סעעוש)
 | + סימה תווקק רע סיפולבק ךלמל תגקקמ

 יתמ ולא רפא הלודנ הֶאְרִי םיִשנָאַה ואיי
0 0 1 
 חרוהי ינָפלמּכ םיִשנָאָה ועְרִייִב תישע תאו

 ולא חמאה = + םבָהַל דיִגַה יבחר או
 כה וכ ּוילָעִמ םכיה קשיו ל רהשענ המ
 ינלישחו יִנּואָש םָהָלַא מאו = \ רעו ךלוה
 יב יִנָא ערי יב םכילעמ םיח קתשיו םיִהדלא
 - | 8 ת םכיִלָע הֶוַח לוָדְגַה רעסַה יּלָשְב
 ארי נא םימשה יהלא ה תאו סקל כמפשכ = חל דיגה יכ - ןאר'ו

 ץהו = ליכנ מס  סקל למ | : ךלובעב לעקק קז:קיק ךיל (כ טק ול-ןלמל

 לו פע יל יקתרבו ספיל% יכל ליעב טק היק) תוכל יתופ לוט קיה תי

 ךלוה םיה יכ .ורמא'ו = = :קץוצעק סוקמ ?יקש לקכש \למ יתוטיו

 ץותשיו : לוי לעוק) ךלוק שק יכ סיק קותשיט תל ול (יץ יכ - רעוסו

 * רמאה : וקקש יכ ופמשו רע ןכו - וילג (ופש סוקמ - םיח
 2 | : יל לש? ץעקכ לעולכ .יכובעב .ילשב

 ולי אלְו הָשּכיִחלַא ביִָחְל םיִשְנַאַה ורתחי
 "לא ואָרְקיו - + םָחיִלַע רעסו ךלוה םיִה יב

 הוה )::= : שש: ?ןנ ד ."



 : הגוי
 שפנו הֶפְבאְנ אלא הוה הא ּולמאְ ה
 הָתְא יִ נק םּ ונלָע ןת תת הָּוה שיִּתָה
 : .תיטע תצְפַח רשאְּב הו
 .וארקו : הילס קבט ףיק שעה קטביה ל ץנתשכו העיפקק קעס) הטביקמש יעפ בושחל לעפש קמו = - טייט ו | <סיב .ךעותכ .ץוק סיכ וכילומו | עושה שע יכ .ךטכ'ת / העיטסק זיטוקל .תוטושב ןקיזתק >> ןרתחינ
 : דיש זיע 1 ילעב ךקרק ףלפב < איקנ : ץפכ < הנא +-ץוק לפוכמ
 סכיה רמעיו םיה הלא ּוהלשוו הנו תא ואשיו
 זתֶא הלודנ הֶאְרי םיִשנאה וארייו : ופעומ
 | םיִרְָ ורדי הוה הב חב =רוהי
 :םיררנ ורריו + 'ה סרק תכה תחברל ולמיו ,ומומרקכ וטוליפ 599 דעעקב תכז ותכו ךופ " הבז והכזומ - לאבו 5 זק לפכמ < : ןאשו
 5: ימעל ד הקליע .תתל ומכ כו תפוז סילל) לש

 תני יהיו הנוי תא .עלבל לורג גה ההי מ
 7 .תוליל השלט םיִמָ השש גה יִעַמְּב
 2 נוי 9 ולכל ,תיפרכ יתיצשמ גרה דיק ןנומ רול (שלט| ל רועי ל יקרפכו = .סישק (מ רחפ קיח ןו) + סיב .עכט כו ועלבט גרס (וקזק שכ דו לעוסש העשכש דעו .יפל ויימוח .קיפפקו -סכלכלמ תל דנמ לשל רש וז (שע : ןשי

 יעממ רוָחלֶא הו לֶא הני ללפַתַ

 "3 למר

 | הוה לא . הָרָעמ יִתְאְרְק רמאמ | ו הנה
 - ילוק תמש יתעש ראש ןטבמ יג יבנה
 "ב ינבבסי רה םימי בבד זורוצמ נביל
 יִתְרַמֶא נאו ו | רבע לע ךלש רב
 דלא טיבְחל ףיסוא ךא נע ר דגנמ יִתְשְר

 לכה |



 ' קומש

 לק סילק
 ןיק סילק

0 - 

 כת שפני ומ יִנפָפַא + הל לבה
 םכיִרַה יכנקל = + ישארל שּבָח ףוס יב
 תחשמ לעתו םלל יב החרב ץראַה יתר
 -תֶא יִשְפִנ ילָע ףטעתַהַב . : יהלַא החי ייח
 רֶכיִחלֶא יִתְלּפַת לא אובַתְ תרז הו
 - ? ובש םדקח אושילבה םירפשמ + שרק
 יתרה רש ָךָכ-הָחְּבא דוח דרב נא
 1 ו הוהיל התְעּושי הָמלְשַא
 .תוליל ו קטלט ברק יעמב .היקט קיח לורג = = .תנוז ה ללפתוה
 :.לכפקקו .ולכטכו ןפערב רמע 959 ססר) כט רחל ₪ לע < יחודוקו
 + תומת רולוב לטל גרקו ומכ .סכשו רסו ןושלכ ץכיו גדק ועכ - תגרה

 ךןקמ יכ לל למ ,עיב סוקמב דע יעסמ סל = - קיס קכק) יכ שרר שו
 | שעה ₪ +. ל תיק סיקמעממ = יתעוט לוש (טבע כו + ללקק 'הלגק

 קמ ץניש ערי ותויקב רקעש (ויכ - - ינגעיו . רמאוו .> קי נקפלק

 ; ליכ שכנה לשעה -ינבבוסי רהגו < הלועמ .ונבולשת) = = : סולעב ברק

 2 : קז קיק לשק שע סיק ,עולכמתק סוקמב יכ לע ע5 סקרבל ל סכתקו

 יגאו | 5 סילבטמ ופרסי סעוק עב סיק ילג כבטקב - ךילגו ךירבשמ

רגנו קמ נקט סיב עוליטקטסנתכטחש .-תטרגב יתרמא
 :יךיניע רגנמ ותוט

 ל העע ך* ממ רמו ךמט תדקסקט :קבטתש ךע ילערקתבשקמ רמולכ

 . עס סילק

 שו - שארל שובח

 טובהל .רוע .ףיקופש פערי ברח יעמב יח ינרועו קוק .לודנק שק ימע
 פליפ רע ךקסנטת .פוקמו תזוצעה. סוקעו יטלקמק קיכב ךשרק לכיה

 0 סב ו דגי לקפקק5 .טיבהל עו - ו:ממ ::תפלב )9 -סל) ויל

 טעעכפ לע סימ  עוככס < שפנ דע םימ .ינופפא

 .ץוק ףוסק = וששארל שובח ףוס : שע לע סי ולב יכ (כו + גדק :עלבש

 גש ףוס סי ץלשע ךכיעל - סיק ול לופיק פט לע לרב ונממ-שו - עוגה

 [לוקש וקו סילקה ידקעכ סיח עקלקב .לרגש ןגממ שו בל סו ןתטט לע

 ףוס למלט ןקזו סמדק יעפלכ רכשו .ךולק) סר לוקו 5% ןעלכ ול

 וטל ומכ קיה זק יכ ינעלכש בדק טק :ושארל +

 דוק ףןס סי יכ :סילמול! . ףוס ט* ףוס לו = = בדק יעמב קיקש (מז לכ

 : ישר ש , ףוסל ץמי פ קוק ךלדק לעו * ופי סיב סנכג

 קל ץוקט .סקילקיעל )לכ סיכ-לשמ סילקק וסל - ?תררי םירה יבצקל
 (ראה = * קח ץילוע יקקיעל :עכו < ו רחל (ק :עקו .סיק

 | הע .יעע טמע קזש



 ט הגוי
 ימעב קיקילכ ויק .קעביק .ליקש לקט יקכטת קליחקמ - םלועל ירעג

 ףטעתהב | + יח ץלכחממ ץוקספל ךמרק בירק תלו (לע עמ לע ץקטקותב דגי עלל 2% ..(ודכ תופ תטטשש . יהלא ה | > קטכיח 2 רוע טץנ רכקק לוק תחשקו ייח ,קחשמ ,תיילעקש יקערי גרת :עמב יח קש =
 סשע לו ומ סרק שע רגקתש קלעק בול לע לעזט (ועלק ו -?ושפג ילע
 פל .סילד) ולי)ו וילל וקעזו ה ,ת לקיש  -סדסח וכועי קס ץ וטלמיש לחשש עדי .אוש ילכה םירמשמ סקו סילילפ סירכוע וחש יטסק יש = .אוש ילבה סירמשמ = +: סימעל ושדה (ועמל סתליק ?ובתו לז קוק רקרח לעו .  פסל (יקק סימשכ ק -ושדק לכיקכ ל רמוע ןכו < סימשס ץוק .ךושרק לכיה לא :יתלימק ךולפ קפבש יערי גרה ןעמב זח ךכ ןתרלשש (ןיפז -יתלפת ךילא אכתו : ויל ,יתללעקק! יתרכז 'ה תא הז לכ שו קמ ל ולץכ ?תבשק חליחקמ גרה ינעלבש יעצ) סרג ךתיחעס רמי * * ףטננק סחכ
 הרות לוקב יכ כ ל נץ לכל :סקיחלפ כרובעל ובושי) ולל)ט קמ ומייק"
 : הלכו סח סקש סקילילפ וכןעי לעולכ - ץוק רסס ןמ ובזעי סרסח ליו . סילקוש וקכ ץוק לז ישלטל ןטוי לעפ וייפ םירטשמ : ךל החכזא
 כ תל ווגמ 56 ועמקשכ סיחטעה !ץלע (ויכ רעיל יבל יקרטכ ץוק כו
 סילמשמ לעֶזְמְש סיכ ויקלל של וכילטקו !רעע דעוי שש זוכקק קעעע סישק
 עט סתללע לעב תל ולמו סלטוליס ולעו ויל ורזק .וכוןעי-סרסס ץנש ילכל
 .קירכ סר ךז לק ותכ] חכו יכו -סכז וקכזי! קל קלורג קליי יעל קיי
 לטפ לכ תו ומב .תוןקשפ עפ שץ ץיבקל ולד! כז סדכ ץוקש ןלימ

 ילג סילגק לע רעו ץוק סקילעו * ומלשו ולדעו דעוי יקל? ל .תל קל"'
 יש .ג כ קשעט לורג ץלפכ ינעיטוקש ולכל "פל .העושק יכ לעוץו 'יפ .+ הל .חתעושי = + :תלרג רשפס חרות חכו ך קחכזפו להק ךוקכ תדע לוקב ךרוקע < תרות לוקבונף\ | שד וי קיל (והל םטיעמר רקלמל דקועט יחלפ .ץיעמעכ 5 ו = < קטח

 : הָשבְיַה לא הנויתא אקיו גדל הוהי רֶמאַ
 א י 5.סעביפ לפ וגליקיט גטר קל לע = גהל ה רמא''

 | ז רפאל תינש הנוזל הורד יִחַו
 היל אקו חלודה רע הע על

 0 | : סע לע ,תכפחכ קיש קיל 1לקז" / ךל[ לכול עפ .שע סגו לבל קל :תקמרש < רבור יכנא רשא .'ִסוְק : תנש סעע .תלעעל .ןגשליפ לככ < תינש הנוי לא 'ה רגר יה"? < 5 + -?יבולא רד יבכמ רשא הירק תא

 להב טרי רש 2 זרמו חותי רכדפ חנא לו הנוי פק

 לקפו = . ילכס סיק קיסיע סלועל סילל טז לש ירעכ תחלוכ דיתש 'וככ+

 ול סילת

 1% סילק
 ל שלק

 'ל 'כ ל

 'כ ץלקיו



 הנוי 8

 : םיִמי תָשְלש רלהמ םיחלאל הודיע התה

 .ָסִ דָחֶא סי ךלחמ ריִעָכ אבל ה לחי
 "כ . 2

 תב הנ םו עא דע מא
 לול ותו ךמוס לירגתל הנולט רבר לכ - סיהלאל הלודג ריע <. קמו

 = 57" 999מ > קי .תכקלט - לע יול . ל ירלקכ - ומכ רבה ךלל | 12 סילת

 ₪" לתקו הנקה 5% הנקה מ סישי ב ךלקמ .ףתיח לעת יל - תנו לזה ' סילק

 טיעברא רוע רמופו ץרוק קיה ריעב ותכלבו רח סוי ךלקמ דע ליעב סנכהל ₪ לש

 ויק .סליטעמ יכ קלומעו סורס תקטקמכ ל5 | < תכפהנ הועונו סוי מ קימכי

 | : סקיעעמכ

 םּואְרקו םכיהלאב תרונמ ישנא טימאו

 ! םנטק דעו םָודנמ םיקש שב
 לכו טיח 5 וקוליטס יכ וילע ורעהו עמ וית קמפ יש יכ . רמו

 רארקיו = 5 קמכט סכושקב וכט ותפומעב ויימלק רכיטפ = קיקט וכ ונע

 5 סיקע וטבלו ונעתק) - 'תנעמ קבושק ושע ילמה לקו סילוק < סו

 רבעי ואָסְכְמ םקיו הוננ ךלטלֶא רבה עגיו
 ל ש

;=" 

 *2= קוי :רפַאָח לע בש קש סביו וילעמ ותְרַדא

 = רפאל וילד ָךְלפה םכעטִמ הָעְְב מא
 ומעטיהלא ןאעָהְו רקבה הָפְַָהו שכְלָאָה

 - ּותָשזלַא םימו ּועְְיַא הָמּואמ
 .תלד> < ןתרדא | + לעק לע תלכו ?ינעה לכד לע רכרק = רבדה עציו

 לע ליעב ןולל ליבעה < ךעזיו ז וילקי טומל 9% - וילעט וכולמק

 למקכה יזע רוע .סיסוק .סזיללמ סילק יח סעהש \ עפ \ = קכושה

 4 זו ולכְש ותנעמ לל - ךלמח' יעטמ |: למק תכטהו
 ומיכסק סלכ

 ל! + סקכ סימודק| | < ומעט תז ןקונעמ תק סמקו סעטו וכו < קוב בוי

 | ,* לכל ,תלמע | 45 סילק

 רלֶא וארו הפכו אַ שבק וסת

 | =.( הָעְרה וכרדמ שיא ובשיו הקזחכ םיחלא
 א ןלטחה ו וי 0 או ל



 אי הנוי
 % רו יה 7 הן" ו 5% 2 9 ז םחנו כושי עדליימ = : םֶהיִפַבְּב רשֶא סָמָחַה

 ןמו = + תוליצע לפטמ - הערה וכרדמ = > בל לכְּב . הזהב - וסכתיו : רבא אלו ופא ןירהמ בו םיחלאה
 בושי יעץ .ערע?מ =: שלמ קלט וילעו סלכ רנככ ווק < סמחה
 יכלה .ערויט יע טוליפ ל = .+ סיעדק ונישעעמ וגיבועכ םיחלאה סחכו
 בוקי כוס קיב ,קיפר ערי (?מ :?ו =< סזמי ךרבעי סיקלק) כוש קכ|שקק
 כסומ .ללע לעפ ץוק יכזעפ : סחנו ,* ל סדק (מ לע סחרתיו (ופמ

 | : לש (טכמ קוקו ווק גפמ רפלע

 םֶבְרְדמ ּוכָשיִּב םָהיששְמה תֶא םיִהלֶאַה אָרִיו
 רָבְדרָשַא רעד לע םיִהלֶאַה םָחְעַו הערה
 ומכ המלט סבועקב ובט סמק (עו ..תועלק לכ ללכ :הערה סכררמ .אריו , ' .% \ .+ הָשָע אלְו הל תושעל

 סר פכל .עלקל למש וילבר לכ יכ -  םיחלאה סחנוו > וילעכל שלק
 קי וקורממ ץיק קרמק וז < חלקי וכוש ספ לבל  וכוש ץל ס יזעתכ
 בוטבו לץקזתי ןכו גו לבר ,עגל וקימרי למל (כו .  דרוקמ למק ומכל

 ל : ג קעטמ עשל |
 < דל רחְפ הלודנ העֶר הנוי לא ריו

 הוהאּולָה הָוהְי הגָא רפאיו והלא לִי
 חרב יִתמק ןבלַעיִּתְמְדאלע יתויָהררעילְבְד

 זבכוחְרו ןח לא הָּתַא יִּיִתְעְרִי יִּב הָשישְרת
 התו + העְרְה"לע םָחנְו רֶסֶחכְרו ספא ְךֶא
 סלקשקב רטח לכ (כו = -ןטיע עדק | < \ה עב ,עלוו ןכו - ערי וטרט < עד :ויחמ יתומבוס יב ינממ ישְפִתֶא אניחק הנח
 לק ול למל < סי "מ עמק ףל (יידעו )וי עדז ךפ < לוקי 'ל ירברכ 77
 רחיו = : קערק סכררמ ובשע \ויכ סהילע למש קמע בש יכ קזוב) ןולכ 2
 יללפתיו : קעלק סככרש ובש ץלש לש רובעב וגשרימפ ומס * 1

 הז אולה .'ה חנא וקלישי תלחקב רמו .ישפג תא אנ הָה ללעקק ש"
 ערה לע סו ובועיש רקעמ יתייק יכ יכל סע לפרע) כט יתייקש קמ ור1

 קיל 4. //

 == ריוחמ קלוכ קליבק לכ עקעקמ קלורג קליככ וזכו שירמ למגט יע לכ ולמפפ |
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 זכ סירבה
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 5 ,תומש
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 9 סילבר
 5 כ סיכלא

 הנו בי
 ד ותויה דע | : לכ כפכ - הנא : לבשל שעל תעלו סתבושק ליקתו

 רקלוכג ילמ ץכקש סרוק -חורבל יתמרק = : לברע דֶז רוע |כו - קויק רועב

 הק ה חתעו = < לעש (טממ שב ץוק יכ ץק סחנו : קש סעפ קוב

 וייבל קעמ למפפ ועכ = לץסש ,תערב קץ לט .-ינממ ישפנ תא אנ

 -- + בולק 7) גלה לע? כו = ךרטסמ ל זמ וש

 הנו אעו = : ל הֶרָח בשִַה ההיא
 הְס םָש ול שעיו רעל םדקמ ביו ריִעַהְמ

 הָיִהי המ חֶאְי שא דע לצב ָהיֶתִחַת בש
- 

 55.9ל רוע ול מפ ל רז ךל קל ס% == ךל תרח בטיהה 'ה רמא"ו

 (!דק ל וכיתש .תול סל רע
 סיבעל יקקילס לע ך קלסיש

 וכנע בטיהנ

 :סק סיטלעמ שו = < םעיק ורבש \ - בשה חט ותו תוכלו ןכו י(שעק קזוק

 סקל תשע לש בעיה
 ר7ע ועכ תלו .ןל לס

 בשיו .אַציְו : ץדחלק

 ףל'ילול קלי לט ךע ריעל .תרומ .ץוקש סוקעכ ול מש < רעל סרקמ

 סקילע קלוגק פושיו סתכושיב ורמעי
: ' 0 6 % 

 הרגל לעַמ לעמ ןולקק םיחלאההוהי ןמיו
 חש תְעְַכ ּל ליעל ושאר-לע לע תָהִל <

 : הֶלודנ החמש .ןויקיקה"לע הנ
 יכ קכוסה נע ןעבי ילו לכל כוס ול תטעע יפעפו עט יל וחיענה . מיו

 יכו 'ח תלמב וליכטשקל קו קול ותע ועעו - סוי סיעבלל ול .תלמ לע סש בש =

 לצועו לעקכנקו ויקולץפ חנכלץוקע םשע ווק [ויְליְל + וישמ לכ לע ויעל

 קמח עיקל של .קיק פק ץקמגכ ולמלו - קיס ו לו קשכ
 ימר ץיבילנלנלו ויל (ויקיס יל ין יריחהל )קח רב רב קבל לק . ויל (ץיקיק

 טי (לרמ (!:ק .סוע לעו - לדג ץוק סימה ינעב |יב לפ יבל יקשע יכזו

 !מיערנמ ימ ץיתשמ (!רבע יתורמרטמו < לגל קוס (ילרמ .תומויתק יִחתמ לע

 ' .יבדע (ושלב לקה כשע ץוקש טעס (כ לקומש ןגיבל לעו (מש (יטוע

 לק יל סיוץבס .תובושב :!תזטמ ץבילולנ פו -...עולכ
 !ימוקמב שו

 יל התוש קכרה דע ול שש מ לכו (מש סחמ .ץישעו (עיעלב שע) ךמלח

 "כוסה טע ןעביט וקכקע עמע סוחע < ןתערמ .: עולכ ל יבבע ןועלכ וש
 | | : לנכ ל ויקט

 יש ו תרחמל .רחשה תולעב תעלות םיִהְלֶאַה ןמיו



 בי הגוי

 שָמָשַ חב יח = + שבייו ןויקיקה תֶא תו
 = ָךַּתו תריִשלָמ םכידק חה כיִחֶא ןמו
 : לשפת לֶאָשַיַו ףלעתיו הכל שאר לע שפשה
 : "בכ < תולעב + .(יקיסח סוקמכ ךעט יעל ,תעלוקה (ישוק < .[מיל פה טמפ יתמ בוש מאר תפל
 זס סילבל = ךתו = : ,תעלוקה ןלכ(ת יס כו קכק ןוטל תעלות - ןץקיקה תא ךתז
 ול ויקש וילע ושבי ךקמ) ה קול ונממ קסענש לחפ) + וטמל ובקתש 7
 : בוי) קכוק .לחטה תולעס תלקמלו קסמה ול סעיח רח? סי שקו - ל

 -טזנשה סוחכ ןקדג לע קרכ ול ףיסוקל הע יטל וקק ןיעזק-[מיו -יהיו
 סולו * זנקקנקט !ק) = - ףעמיצעב סיטלתכ סדמ כ ושש חקוק תישירח "מו
 וטשע שמי - ףלעתוו = : עמעקו חוקק + שמשה ךתו > קמח ץיח סידק
 וחול קטי טעמכ) סוקק ורע ונע לע רועעל לוסי לש רע רזמ קלקב)!
 'ת סומע : קפל ץמש לכ ילברב כו = - סע קל קטלעקת מש ןקכ

 "לע ָךְלהַרַח בָטיִהָה הנ לא םיִחלֶא רֶמאַ
 רָמאַָו + תומדע יִל רח בטיח ראי [ויקיקה
 תלַמַעְאל רש ןויקיקה לע סח התא הוה
 ז-רַלל כו הָיַח הלל בש רתלדג צ-פלו וכ
 רעָה רוע לע סּוחֶא אל יִנָאְו :  דַבא
 הָרְשְע םיתְשמ הפרה הפרשי רעא הלודגה

 - וטאמשל ונימידןיַּב עֶדָיהאְל רשָא שכְרֶא וכר |
 ! הבר הָמָחְכ
 -ןויקיקה לע תסח התא 'ה רמאיו = + לוק לפוכמ - םיחלא רא"ל
 מ .קוגפ לע סח .קי ללק (כ .ורעמ יפפמ ץלל ('קיקק לע סח לע יעעז

 % היעש טכו - !רובכ ץלקק לכ למ בוקתכש וקכ ורובכ סק סיזולבה יכ
 בל קיעש .לכמ | לןלש לע הו ונטריטט יפעפו -ויתלרכ ירובככי בוקסמ וקכ סרק (ל
 ב ךיעש = סיליכמ 'כשש יעל ץ סח ויקישע ףל ויזרע' ןועכ לכל סרק (ימ לע סטוקמ

 ע קוסטה .לעזו סקבש סיעסחק :קלוז סרלק .ןימ ללשמ ךעוי לפה .רוכלל
 ןולשי |
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 3 הבימ , 3

 יִתְשְרַַה ּהָבימילֶא הָיָה רָשָא'התְו רב
 הדוח יְִלכ יקי זחַא םתיי יב

 וקו:זטמ ץיבעק הז 2 ימיב יתשרוסח הכימ לא חיה רשא 'ה רגד : םלָשוריו ןורמש לע הֶזָח רשא
 ס7) סקק סיקיכ ויחש לע יכ מ ימיכ) וקיקזחי חץ סכוי הפסק סיכלמה = -  8 קטלעיעיב ץבנקקו .קרוקי ילעב ןויק) .השלע (מר קש ומכ ערמ ורע סע 5 ןכ רימרי יתשרומ כקו .קרוחיךלמ וקיקוח ימיכ יוב) קיה ?קטרוץק ןכימ |ןוימלי רטסב

 : סלכו ןלץכ נק ילקו סלשולי) |ןלמש לע קת לש לעפ יל סלכ]

 האלו ץֶרָא .יִכיִשְקַה טכלָּב םכיִמָע עְמש
 \ רכה נא דל בב הי נא יה"
 רד דֶו ומקפמ אע' הוה הגיב + שק
 םיִקָמעהוויִּתְחַת םיִרַהה ופמִנצְרא יִתומַּב לע
 . ויד < 0 : :דֶרומּב םיִרגמ םִַמְּב שאַה יְִּפִמ גנוב עקב

 גמל (כ ןכ כל ץכש םלכ למל סכנל ועמש למל .סלכ םימע ועמש
 ₪ סוס | .סכעלסלו סלכל . וכו ובוש סלכ סלופ) מכ .סיבל .תומוקמב בלק
 : למ ךלל לכקו .(ןלרמב (ירשקר קו .ןולקמ וכל'ש = הלוע .סוקמב .סירגומה .סימ ועכ ורצו סילקק וסע פ - ררומב סירגול 5 סילק .סימב : קועע ץיק - גנורב > וגלי סילק ידסומו ץללק שעלו ישעיו 2 ןו .ועקבתי סיקעהו וסמי ירק ולץכ תועה תודעה (לק (כלמ לע לשל 5 סלת "קר ץוק קו לכ .וסמנו :רליו סימט שי) רור ייטב רט כו .ץרמ :תן/כ לע .רקודו רעו וי לוק ולכ ומפלמ .תזמויק קלימל לשמ .ומוקממ צו 'ה הנה יכ:ימשק (מ -ושרס לכיהמ :ומשב סקי :קלקזק לבכ יכ .רעל סכב 49 סולכר .הינדאיהיו :האולמו לעץ ילקש לשמ ךלר ץוק יבושקה ץלפל ולמזכו בכ % סיכלמ :קכ לטל שקו לפרש (לל :האולמו ץרא :וץלקי לק סימע כו .סיטכשק ץ סיעש רגיל םימע יובלו - רמז לקלש רגגכו .סלכ סימע ועמש ותטלומק כימ על 1 9 לץומש \ק .ספכ לע ןעמש קלעי \ב וקיכימ רע ןכו .טקרמס רטל סילתמ ושובי יל

 לֶאָרְשי תִיִּב תואָטַחְבּו תאו רב בקע עט
 הָרּוהְי תוַמַּב יִמו ןורמש אולָח בקעי עָשפיל

 א 2



 הבימ ד

 : םֶלָּרַי אולְה
יו -שקב (יץת לכ יעשפב

תלשע לע רמוס לללשו כל
 בולק סק יכ סיטבשת 

 :ונבקכע וקכ סירעז ,תוכלמ לומעבו
 מקלעי עטעל סרב יע בלע עשפ ימ

ח לפרש יכלמ יכ (ולמש ךלמ 24 < [ורמש אלה :  סילנעק סקש
 תל קי

למע (מוע (ורמע סתקלעמ
 ץכש סילגעק .קרובע סיעוש ויק סת סו ריו י

וסמ זיק סקט שכ סקוןו סירבוע ץק ייפ
 :רלמק ילק ךלוק סעהו רוכעב סיסי

 כח רוקי ילעב עוקב ושעיע סבג ימ < סלשורז אלה חרוהי תומב ימו |

 .- סילת

 ס קיעש

 .תכלממה של ליה סלשוכי יכ סלטוקי יכלמ
 ימ למ יכ כ שרפל ויכרנוק)

 ילומסק יע לוטה ימ לעז* לו .שקק ימ וקכ לכש לעב לע ל לוטק ל

 שכר יעָטַמְל ררָשַה יעל ןוחמש תמש
 הייס לכיהלגא הרס יבא יגל יתרגהו

\ 

 די הבצע רבְו שָתב ופְרָשי ָהיִּננְתֶא- לב ותבָי

 ק רוב"נ בל 5 ל 5% . : .

 "דע ז רעב הוו ןִֶאְח יב הממש םישָא
 -+ בוש הע ןנתא
ש (קל 2? רסל רושל ךלמ יכ סוכל רעסב למלטקעו -יתמשו

 בישקו לזכ

 רע ל זתוכע ץיבק לטל סעק קב
 ןולמעב למל .ץל (ולמש ימעב בשיו פל

 ץזבמש ומכ קב כשל (טב לכו ליתועוק ליטחו לועפ יל קבילחק (ולמש יכ

ו תעשו למזו -ץיבעק קו
 ללועק לע מטכב לו תשעי ץוקט לוט ךלמ יע יתרגק

 יעל +מו לוטל ךלמ לוט חול קמ לש יתכז לעי! למלש ומכ קוב ותנל

 סילבל לכב לתיקו ונלק (כו ולקח ירגיפ ועמלקכ קרע יפנל -חרשה
 יןירניל

 לימלכקו לק ץוק (ורמשש יעל -טרכ יעטמל :סעכמ לב לוק בלחח (טכק יכ

 יתרגהו :סיקלכ קב ןעש ץלץ (ורמש רוע קיזגב קיקק ץלש רעו שיבוט סיכקב

 :ינק 5 לקה מ טבק בז וליגי ךעמב וסלקיעכו לה שיק יכ -חינבא יגל

 לפמ ורכש >ותכ סיליספ לכו  :דוסיח לע (פכק ולעיט -זהלגא הירוסנו

 ו'הש סיליסעק כב ויקט סיפיה סיימכק-ץץננתא :: סעק .ָלעַש 5קזְק) לכה

 'לת% סמוז ויק סקש שווק 7 ומכ סה יליסעק רוככ עמ סע סינקוכ

 לטלכ יכ-יטאב ופרשי :סיז) סירגכו בקו קלב סקו סידבכמו סיליספה

 וטל לו ספט 2 רטמב ורעעש סיבשו לעסמעק בולל ש?ב קולט לָיעְת ורכל

נעק יקכ לכ .הטסטש םיזעא היבצע לכו :סילטתל
 ללפיעב ירכמ) ויחש סיב

אמ יכ- סלסה :תכ לכו 2 (כו ויקי הקמש
 ו יכ לי. הצבְק הנוז [נת

ץותש דיק ךילעש וחעעו ומכ-טכוק ומכ לוט סוקמ
 .כת כ (כו -ומקועו ומכ 

לו -ומַכְתְפ זעמו לנקמ
 (ולמטל סיזיבמ ויה יכ (ולמע כס טוליפ יכ וע
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 ה הבימ

 .רובעל סץובב .תוחנמו 5ו) סקכ לטלש יבע רלשע סיבעעק) סיליסעק בל
 ןכו-לכה וחי לז רובע .ירכוע יכ יובושי חנוז [נתא רעו :'טליפש ועכ דנוו נק ומכ סחש סקול הטבק דעוו (נקלמ קוק (ומעק לכ שק/ > סיליקעק
 : (ורסמתי וע יתלפ ולו כו טגלק
 --רליש הָכְליִא זרַליִליִאְו הָרפְסֶא תאז לע
 תב כְאְו סכיּנַתַּכ דפְסִמ הע םכודעו
 הרּוהי דע הֶאָביִכ יִתוכמ השּונא יכ יחי
 : םלשורי-רע ימע רעשרע עגנ

 כלת לע ליליי) רוטסיע ונע לע ץיבעק רבר :הליליאו הדפסא תאז לע

 (טעבו .סילוגק ללרש (וטל לע רברע ץוק ול -ללש ,תולג לעו ללרש ץלע
 ללוש :לעטח 19 רזה וכ בתכ -הכלוא :מו (וליליו ורעסי ףר לע :ק קוק
 וטכ (מעח דיקיו ותוטיטעהש וידגבמ ללוש ו-ללש לקשכ ריזקללוט-סורעו
 ךילוש סיטלעל ןכו:קשק כולל טלוטע סרוכ ןנערקמ ללוש מ קיי יז. טמב
 לוקל סלוק חמי קטעי ,תובו סינקח יכ -'יגתכ רפסמ השעא -לכלוש סמוי
 < ק/ קש ץיח דיתוכממ תו חל לכ -ןיתוכמ השוגא יב : רטסמו יש
 יכל תו -רקבטל טול ומכ קוק רכש) כץיכ השונא (טעו .רברקו ערקו ברחה
 < :תדוקי דע קזכו (ומטכ קלסק קכמק-הרוהי דע האביב :ןקקחמ יערקמ

 ע

 .תימלו ע

 3 כול

 5 רימלי

 ירה ץייחו סלטורי יבעש רע ץוכו סטמקי) קרוקי .ילע לכ לע לע טיטבשק = לשע ץרל רכלע לול ילמ יכ סלעולי לעט לע וקו) < ימע רעש רע עגג
 :וכ (כושק ל לה וככל לש ₪ לכב .תרזוימ ץיק יכ ימע לעש

 תריִבְּב בבת ֶא ובָּב ּודיִּגַתִַא תב
 תָבְשי שבב יִרְבִע + יתשפתה פע הָרפעְ
 רפסמ ןָּנאְע תֶבְשי הָאְצָי אֶל תָשְב-הֶיְִע ריִפָש
 .ב החי + ורע סב חי לעאַה תי
 רעל הנה תראמ ער רי יִכ תר תב
 שיכל תֶכָשי שָבַרְל ְפַה םֶתַר + לש
 ואְִמִנ ךְביּפ ןויצ תַבְל איה תאָטַח תישאר

1 



 הבימ ו

 % 5 לץומע

 ש

 עי רבדקפ

 ! קימרי
 ב םוי%

 0 כ קל

 עמ .יטמרב
 טכ .תיטלרב

 5 קיעש
 ו לץקוחי
 קכ סילבר

 5 ,תול

 : לֶאְרְשי יעְשָפ
 קיס קר לצ ?קעלע ירעכו גב ויק לערוו יכ זעיקה דע וקו .ורוגת לא תגב

ב ולטבק ל גב ורמק ל ןח לוייש לע ומוקב רור רמדיע ומכר
 .תטופ

 ויק סק לקו - סיללעה קוטב ו לק (ע סיתטלפ קוטב כחמש ₪ (ולקטמ

 ותקי ספ רכבת לא וכב :כמל דיס רקר ל ץיחה תקחלמב ליש טלה

.יתשלפתה רפע הרפעל תיבב : סֶכְקייככל וחמש סיכוב סכְתְז
 תרפעל 

טח ( קב תרה שעה (קכה לכב קרצע שו לה םתעב
 לטל קלע ץיקו ס

 סקכ ץטעיש יפל הברק לזכש ל לפש צעפו תומוקעק קלע לכו .(מעכל

ק ךללו טקוחע ךכר וקו (וטלה לע לפוג\וטל
 סהיקוניקב רבדל סיוקמקו סירט

 בלקל (יעק חתעב קלעעל לקע קיט רקיעל תוחט ךלד סקילברב) סקיקוליעבו

ןעמשמכ רצע ל רעו .רמע תזילקל קוליכקק לקוי
 דלל ץוק סג יכ רעל 9 

עקק קש ירגס ימע תב רמו (כ! :תלטסה פלט רעעמ ועכ רשע
 !קז לפפב יעלָ

 (!טלמקי תרפער קבב (כו - רפיק ךקב בכשי רמלש וקכ קולבץ ךיל

 :תטלפקק םקסנ-וב יפעעקקו רעב ילבלמקק וטלפתה ?ו-1קישל קי עפ מעוקב

 לוכעכהרפעל תיבב יפו .קליליפו קרטס תו לע לעץיש ומכ ץיבעק ילבד סקנ

 ויקט סילק יקב רובעב רקלק (טעו -((ממוט סשק סקש קרפעל ויקט סיתבה

ד תיבו .ליעל ץוח קל
ק ץל ומכ .יתב סוקמב לכ ךל

 יכ דיול כב י קעק בש

 קוב .ריפש תבשוק סכל ירבע :קמק ערק
 שיק ךלרב לתל (וטל ול דטמ

לק הפי סוגלקו רטט ילמל ( קוטק ומכ .ינמו יפו ווק לופש יכ
 .ץוירב  ליפש 

 |וצל ירבע רמו .לועכ לבר ץוח קומעח יולג יכ תשב הירע וכעק עקו

 ךלר .(כו .סיטרפק רגגכ סבל לקו .לימש המשע ריעבט שכה רגגכ קבחמ

ליש למל .סיבל ומוסמב ץלקעת
 וקכ .תולבב קולעק יולג ?מולע וכ

 ימוטסו קט

דוק תישבו .ילעו סורע תו ומכ יולב הירע יכ תשב 'ירע וקז תש
 -תוכעה 

 קפילכ ומכ תוכימסב לב בו .בק ו סט הירעו .ויטוכמב תקיזחקו ומכ

 לע לטוכ (!על קז סג .לצאה תזב רפסמ [גאצ תבשי האצי אל :סיכועש

לצאה תובו .(וטלב סיבולס [גאצו האצי יכ (וטלק
 שלומו -סוקמ סע ץוק סב 

ק יבטוייכ קזור) יכ ולנשכ לעץ תיכ לפסש יט יכשוי וזטי ץל יכ לק
 ולג ל

זנל וז ץל .קולבב סיזטכ *רעוס) סיכוב ויתטכ) גושזר
 ויקש טזט יכטוי סמ

 .ותרסע סכמ חלי :סקעב סידו סקיל ולב סה סב יכ וערי יכ סקמכש

 רכש סכמ קי בוטב סכילע רטמב בכי! .רומעיט ביו 2100 שכיפ

נעו סכל לטל לכ תקי יכ קרקע
 ל קדימע ומכ סע הרמעו - סכק5 קל

 זו סג .כ7כ) כיק ןגימע קל .בוטְל הלח יב : קלע תרמס לקצב ץוקש

 .תבשי .יכ רמו - בוטק ךעק .עלב .ויקט קמ ךטקב סחע העיסה (ושל ךלדכ

 למולכ .םלשורו רעשל .ער ררי לכ :קל קיקש בוטק לובעב תכץוכ קוכמ

ימע לעש נע קלעמל וגלמןוט ומכ סלעורי לעע לע
 יונטרימש ומכ סלשלי לע 

ץלמ קלקמ ךקי ויימ סקילע ץיכס עלה יכ'ה תאמ למדו
 סותר :טגוע וע 

 ןלכ

/ - / 



 0 = הבימ
 .ועברל :ןועכל לע ועל יכיר וקיקט יל כ .לוסז ולינע ומוקע יעל סותר .(ןעלכ כולל שיכלו שכר .(וטלח לע לפוכ (ושל קז סג .וטיכל תבשו: וטכרל
 לעכק רכע יל סעכקי יכ סילעכק רובעל לקח ב0? יכ לזרשמ סילעבק .תדובע קלע ץיק קדעלו קרוקי ינעמ ץיק יטוכל -ןויצ תבל איה תאטח ן לתסז תישאר :קולג ולקמ :מולכ .קכילקק .תלק עקב ץיקו שכלק יבכור ןמכ
 ,תרובע ורמל שכל יבטוו סילעבה סירכוע ויק ל קרוקי ץרכו .לארשי ועשפ רע%צ וקו = ..2ץכשב ןעטשקו סילעמה .תרובעב .לחק כלל מץ
 איה תאטח תישאר רמזט וקוו -(ומ רע .סרוקי \רפכ ועטשעו הלסת וכל ךכ שליט .לארשי יעשפ ואצמנ ךב יב רמזי וקוו -0כשמ סילעכק
 ₪ : [ויצ תבל

 ביכְא יִתּב תג תְמ לע יחול נתת ב
 : לַאְרשַי רוכב אוב םלֶרערע השרמ תֶכְש = ל יא שח דָע :"רַאְְש יב כְְְַ
 :לחיפ מלו דרו קרוע תרבעש רומעב -תג תשרומ לע סיחולש ינתת טל
 'שרומו .ביוק יגפמ רעל ךל התטת\תשומ ש 0 קכידנ ל רבעל
 רימ דור ןודכלו קומוקמ קמכב רכה ריע ץיקו ?קטכפ ץרלב סוקמ סש תג
 :טלפ קושי רק חו רוד קרכלע ג לל קשולי פט 'וטרומ קילל ךמסו .?קעלל
 ו יכ נעה טכל סדג וע ןץל ץולכ .סכיעטפעב) סכיתו?ןעב קשרועל ססל קתיקו
 סקל סולטלו סקל געכקל סו ?כידנ) סכיביוןו ריכ ץיק שנע סכל קתיקש ליעל
 9/9 סיכלמ דיו וכ -תוחע .סיחולוע :סכילע ץכק ביו יגטמ ספקי וכמסיש תוחמ
 עפ קיעש לעפ לע לעסק [ע)ו כו .ל% ומכ .תטרומ לע .:זמלש ,תט) ןקכל סיפולש
 57 ללומט : לוו סילקְ) . ןתיב לע הנללק דעקלץ רליו (כו .פ5 ומכ ץוקע .רטס ערי ץ
 ו0 .עשוקי ומ .קרוקי ילעכ לע ץיק ביזכא .לארשי יכלטל בזכאל ביזכא יתב
 ל .קיטסרב מפ .ץקול התרמב םיוכב קיקו לרוכב רמדעק ביזכ ץוקו .קשלשו שיוכזנ
 < 77 שופעבב סקל ויק [/ טקב סירכוע ויקט עיוכץ יקב 'ט) .םוכץו ומכ יל קיחע וע קימלי ויק ומכ ץ)קו ןועסוכ טלץקו בוכ ומכ בזכא) .(וטלק לע לפוכ (וטל בזכאל
 וכולל עב וגממ ןתצל וכ סר ןעביט ונמזמ ץל וימימ סוכל רוקמל סקכ
 יכלעל עוריעו לפרש יכלמל כיוכז יקב ויק (כ םוכלכ ול קיח מק שכי וזטמו
 ץוק קרוקי יכ סח לזרש יכלמ רוקי יכלמ .תוכלמק חקלחש ט יכ קרוז"
 95 5 ור כ חלל לכ רמפש ומכ .לקרשיכלמ רוקי יכלמ 70?1) וכו .ללרש ללככ
 לכ 5 זמ .:לרש ךקמ ותו רובעב הרוקי קל 'ק.עפכח יכ למ (כ) .לללש ךלמ טעעוח'
 טרוי יכ (וטלק לע לעוג וטל קו טג -חשרט תכשש ךל יבא ישרה דע
 +וקש טלפ רסח ובא :תרוקי ידעכ רע סש תשרמל .(ועלכ סיכוכק תשדמ/

 לה סילק .טו רק יכל רע מל יעלה עי 28 שלל מש ו טתכמהמ טה ד%ל <



 ז* 3 סיכלמ

 9 בויל
 ! יערי

 5 קכיל

 הבימ ה

 פג םלורעו:לארשי רובכ אבי םלדע דע :קממ רקופ לגו כלל שכייש

 רמוע רכוט וטרווו -לןלשי רוככ שלש ץבי 0 בע למפ -ןורוקי ילעמ רע

 לע לועל למ בירזעס הלע למלט וקכ לועח וקח שלשק) :סיגש וקמב

 | : סעָמתיו תולטבק רוקי ילע לכ

 = ךמחרק יכתרה ךונונעת ינ רע יו יח
  ך וגירש
ק ?וקו-+ללק לכ רנככ ו סלובע ו שמ ךגטכ רעל .-יזבו יתרָק

 לשש ר

 ילקש ץלץק יבש רגנכ ל רבדו רק רגגכ יכ יזמו יתלק ץלפק ? למול

טסמב ית שומקו רעטק תשלת ץיח קחלקק .ךממ ולג יכ מ
 לצשעי |כו .סיר

ב לע :יכיכשקו רקט יג למד -ושפר קובי ץש ועכ לבל דמה
 :ךיגונעת יג

כ-ךשנכ ךתחרק יביחרה :6) סילקיק (ומ )כ וקימלי ןיוקש ךלד לע
 לש י

 לע קלעמל רקע ףועי סמש כשעל כחו תוטנעה לכמ הלעמל ₪
 ליו

 : טופ לופו ויפיכ וטרמי ומוק בולעו שזה לבלבל ךומסק (וילעק

 םתוכְבְטִמ לע ער ילעפו ןח יה
 ורפחְו + םדָי לאל שי יכ השי רָקַה רו
 ותיכו רג קטו ואנו ביתו וו תורש
 ! ּותְלָחִ שיא
 ילסמ שע רקו רק רמול סבבלב עכ סילעופ :ער ילעופו ןוא יבשוח וה

 (ןץ יכ לקוי בטוח לוק ןתטמ לע בכוע סרט רעב יכ סקוככשמ לע רמו

 דעלה בשחמק וש ןכטקב -וושעל 'קבה רואב :ויעוחמ דחמכ קשע ול

 - לוק לוגקו כלכ ץיק קדמה -ורמחו :טיטעה קושקל סריב כ ש יכ ובטתש

 טלי וכ סל טל סולכעיט סקמ וטקביו סבלב סקירבח ורט ורמי יכ ליב

 סוקי סרכעל טלי ץ ספ) סיתכק ודמחי (כו:קקזקב סוסהיו סולמי סרכעל

 י ותלחגו שיא ותיבו רבג וקשעו :(ישקו קיו -וחקלו ואשגו יע) -קק|תב

 וף ןקיב ונממ ולמכ ורגיכ לכק לעב רומעי סט עו וש ןפמב נעה לטכ

 * (ומעקו ףןגק קש שקו וגה .ףש והז וקלסץיו וקכי !קרע

 הָחפְשמַה .לַע בשח יה חוה רמא חב כל
 לָכיִתוראְע םֶש ושיפַתְדאל שא העְר תאו
ויבְ איה העַר תע יב המור וכלת אלו

 .אּוהה ם



 טס הבימ

 = ודָש רֶמָא הי יהנ הָחְנְו לָשַמ םכילע אשי
 בכושל יל שמי ךיא רומי פע קלח ונדש)
 לח ךילשפ ל יחיאל [כל + קלחי רש
 ! הָוהְי להק לר

 ומכ-חחעשמ יוגק לר יכ ילפלש סע סק -  תאזה תחפשמה לע ןכל|
 4* .קילכו| למ (כ)-וץלק ל ךמעב רשף תוחעטמ לעו -קלעת ץל סילעמ .תספשמ סל
 (נוקמה יכ קלרנח (עו לשמח קז עעיקב יש סכילע קוקה 'ע -לשמ םכי אשל אוהה םויב > קפוקו קמוקכ (וכהע לו ק (קו *קמר קמוקב כ ולכוק ילו סיגעכ) ומת דעה לוע ,עחת סכיקוקלוט ויקיפ (ץיכ רק > קבוט קמוק לקטכ -תמור וכלת אלו :דנממ לעקל ולכוק +ל רשולכ-סכיעורצט + .סומע - סכומ ריסקל ולכוק יל סילע חכה עלה לע -סכיתוראוע סשמ וטימת + קימכי אל ךשא:סיע ץֶדְלמ יתילעמ רשל קסעשמק לכ לע רוע לץלש לע (כ סב
 טירבר שי וו העיקב) .ללוטעה רקד (כ) .סיעוקס סילבר טקש ,קודיחו סילשש לברל (י!קמק ךלרש יפלו :(קוקיו תנע ותשע ץל יכ ןתקויסלבו לקשה ץיבע ווק

 ו בורל סשק לפכו ולמש - ןכ סנ היהנו-עיקח סע יחנו-יככו דיק ₪ וזו כ קש לקטב החגו .ח'הג יהג ההגו : לשש קילק רקיטל סימס =
 4 קיעש + תוחפטמ +5 לכפ ,תונעמ לוד ירכרמו סייל דנעו מ דניקכ לוקה ,קחכגח 0 למר שש וו -ןיקימי כ) ץילי ו .תי) .יקילזע) תייט 2 רבש שש קיט ץ[יו .ְה יק |

 קרושכ כו לעע (טכמ ונורשג  -ןכ ןעיסכ רי - ונורשנ דורש רטא
 / 5 ללומש לח : סכיקונועב סקוסמנו :קלומ רע ו ו -סלוחכ בורק יכ סלוח טוקל
 וניל כישהל דטול רקבקי לפקש :תכטחשק -ץלחי וגירש בבעל :יל היקש וע מממ ריסיש קו קיקי ךץ-יל שימי ךיאיימע קלח קיקש קמ כיולק קלח רכ לץקוקי קיקי יכ רקל (!רפכ רקעי לפה הנלימי ימע קלח טיסע קמרלק -רימי ימע
 סיביוסק (יכ סקול לחמו סקכ קיזחמ כיול דעק) סיכיוץְק וולש וניורע
 5 הכי קכעש וקלע ותניסכ וקימרי רמע ועכ +טקלח) סקמיב וקלחי סיביוקש 4

 | תל רמֶס -ונעייפט ומס רסעה ץיב) ץוסו ולמה רמ)כ למל - ןכל :סיל]
 ךממ לת לש ץל יכ חלזעכ לכס ךלשיע ,תב 10 כ קץ קיקי ((ל טל ל .קולנקמ 8 לקס וכוש רשקכ -'ח לחסב לרוגב לכח ךילשמ ךל /"' אל רקיטל הז ,קמרג ףקלו ביופס ףתול קלכסמש לרש ,תלס) לע (טוקעז
 : סברעב שמ עוח סמ ענו סגרו .טיטקו'ק 5 לרוגכ הקלחל קמרקק וכ (יררומש לכחק לכה ךילשמ טוריפ) .לכ] סול

 אל הלֶאְל ופישיהאל .ןופישי ופיטת ירא
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 עפ בויס

 וכ סילבר

 ז תומש
 ל לימח
 3 קימל*

 5 זיעש
 / קיע ש

 דמ היעש

 בכ רבדעב

 הבימ ו

 הוה חור רצה בקייב מַה :תולָּבס
 םכע וישי יִרְָר דול לע הָלֶאיַא
 לּופַמ םפוקי ביואל פע ּומְתֶאְו ולוח רשה
 .'םוש חט זכיִרְבְִ ושפת רֶָא ז-רַמלש

ְּ , \ .1 

 הנעת --ריבמ ןושרנת ימע ישנ .: המחלמ
 להן 5 א

 וכל ומוק : םֶלּועְל ירדה וחקת היִרְלַע לעמ

 לָבִחִּת חֶאְמָט רובעְב .הָחיִנָמַה תאז-אל יב

 | | : ץֶרָמִנ לָבַח
 הללטתה 9 וקו ינקלמ סומק ומילעו ועכ .רובדח תלוח (שע :ופיטת לא
 יכ ללה ילבר ןל ולכןק ל רמולכ -ופיטת לא :לזק ייבעל (וטיש לפרש

 ?ל לה יליכ) .תומילכ גסי אל הלאל ופוטו אל :סכל סיעלוש וכל 0

 (ע גסי - סומילכי סקל ועיש סלע .תוקילכ וקהי ץלו סילק ןולזל ועיטי

 יוילכתו ועל לובג ביסמ לול יובכק (מ וקמכ לכח ךקסכ !תכ לוק סלו בשק

 ומכ הירקל ץיק 15 -כומעק רקיו וכ למסב לקו קעיריק ץק ?קק-ךומאה

 תיב .ךל ילמוץש סת רמולכ-ל לבר וכ טק? לודק -סכל סמ קקת לקס

 ללקק ספ > ושיטק 5? ל יצינעל מופ סשכספ 'ה חור רצקה לק5 בקע

 סכל ביטקלו סכתיכוקל סכל תיק הכסל ץולח קב 90 סתפ למל ₪9 לתובע

 הלל יכו -ץללעמ הלא םא :סכמ קוץ עע ₪ קלכקל סקמרע (ץו לכ

 וכיטיי ירכר יכ סק ליטעמ יכ (כ ל וישעעו ויללעמ סק סכילע קולבס תושק

 יזע וטסו מק וטח רבע לע -רצקח רש ךקר ךלוקש סר שע ועלי ץלו
 טע (וכנקו -לעטה +9 קח ץיחש .קעשהו ילכב תנעוע דנושפקה + :ובוטול
 ןקו-סכותב ומכ קלוטב -לוטתאנ  :וליליקי וילעומ ומכ ןביטיחי לס +

 טמטמו ור .סויק .סכילע כה כיולק למל ימת לוקתמ ךולע יכ קלוטב

 טיעולחק ויחל כיול נק קיק לומתפ דו ימע יכ ווק
 טימעה .םיוץלל סק קיו

 למוע לעפ -םמוקי:קרע רגגכ ןורמ לילע שוסס ?ביע נק (ידו סקוץ ללושו

 לירמוע סו * [וטישפת רדא המלוע לוממ :דכוי סמוק ןיקובלסו

 וטיטמהלו ול ערקל ולומל ורמעק דתופ טכולש נעל ורקש קבוט ץלט לוממ

 יללח ומכ לוק רדא-ילוממ בשש וקו וקכ ,לוממ +ול ררמ םקיקש קמלשה

 יכ סילמוזו סמק רובעכ נעה ,תיכמ הקלע סילכות ויק (כ שליפ לו ו

 סיטיטממ ויקע סועיעָמק וקוו -ןקררז וילעמ סיטיעמע ותו ל (וכשקב יר

 א
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 אי הבימ
 למוכע חמחלמ יבוש וכ סחיתכל סיב ויקו חסטבב סיכלוקט סיבטוח ויקש
 וחקת חיללוע לעמ היגונעת תיבמ [ושרגת ימע ישג והזו יוקיכמ קול וילמויו קררקב) קמלטכ חלזח תויוכטמב יר יל (ירעול ויק ךק רו -סחידגכמ
 .סש יסכקעו ילתש ויש פיללוע לעמ וחחת סיקלחעהש :תלזכ ללק- לועלירדה
 .זושרגת ימע שנ: החונמה תאז אל יכ וכלו ומול יקלזעמ סכלכ ומ הז לע
 55 תומש .7ת9-ימע קל קומת ףסכ ספ ומכ -סימעה סה יעעו -ימע יל תלו קח לכ
 וקושלב כט נעה .תיבב וסכתש ןכיבמ קטל תל נעה שיגיט סימרוג סת"
 וקשת רשחי ןתשל סע ןקיבב סכמ רחל דטעיו ינעה +ביטכו ולוגלו וילע לילעקל
 ₪וק) .סלועל ילדח וחש קל -סלועל ירדה וחקת חיללוע לעמ > קיגונע .תיב ץלוזוש לעכ ,תיבמ תו? סיטרגמ סקפ ולפכ .?וח עק) ןקיכמ עשינו

 ( .תיטפרכ סו ובלו ורע סוקי נק עלנע ךיתלניט (כרלו (רעל ןתשפ סע שץח רוכת =
 דק סילק .ףמש סלועל ו רובכ יקי רמלש ומכ + רובכו רודק ץוקש לכקה ןקוז וחקק
 ךיבתי לה רוככ ץווק סקלמיו טקעומק רדס ל .תופירבק רשקכ יכ-ששעקכ ל
 וחלק ל יכ .תולגכ וכל -ובלו וטוק :וקולֶטיו סר כ וקוקכש סקילעו
 תעו קלזעקו .ותוגמס ,תזל| טמנק] :קפלק )5 < סקבשת רטקכ .סבנר7כ
 דתוימ סתלמט טקלש קלמטש קו רובעבו .קיבטו קל ץרפק דיסתו סילע קש ז% ץרקי) .רוקעקו ץללק למעקו מש ומכ קמע הלו קתוגמק תו -ץרמג לבחו לכחת האמט רובעב :קנממ וכלו ומוק קחו:מו קלט סכל ניל סכיע)ועב
 ץיסקו סכקל לכמת רמולכ-\רטק ץיסקו רמלש ומכ סבנלזו כבחת קו רובעכ
 ִ ,תלקק .לבחו ןכו -ךירי קשומ תל לכסו ומכ -טקסשה (נע -לבחת + תכוקמ סכת"
 : = מכ תיקי ץרל) לכח סמק לכְקש לכתה וקעו-סש ץוקו מקשה (ע ץרמכ
 ?% 5 סיכלמ 6 | : רע קוק לכח רמולכ תנלע) קללק
 ןייל ל ףושא בו רקשו חור ךלה שיאה"
 ךלוקש שי ש 0% לכ -וזובעקי לט סקל סילעול ויק ק יפיבנל רמי -ומישל ₪ לש יץיכעל סילעופ ויקש קמל רווח .בזכ רקשו חור ךלוה שיא ול < | חס םַעַה ףישמ חיו רכשלו
 סקל מוש לסש ירברב בזכמש כזכ רחש) לבה ול יככר ויכררש רמולכ ו
 ו : יבנלו יטמל חל יקי ?וקו ויד" ועמשו וכ טרי ,תוכוט ווב רל ץבנקל יג רכש 15 ש סוכ מקש סף מו 5 קימלי ךכשלו ןייל ךל ףיטא .עק קוק טעל רמז סכבבלכ ושע סכל יקי סולל

 תיִרָאְש קא ץְָק ךֶכַפ בק ףלָאָא ףספ
 ות רֶרעְּכ הָרְַּב ןאצְּב ונישא דַחְי לר
 םהְנַפל ץֶרּפַה הע + םֶדָאַמ הָנמיִחִת ורדה
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 .הבימ בי

 טָבְלַמ רכעמ וכ ולרע רעש .ּורכעְיו וערפ

 ! םָשארָב הוהיו םיִגַּפל
 טקמטל רמז ועכ תוערופ *סוסעמ לז עץ. ךלוכ בקע ףסאא ףסא

 :םיוקק רחעמ ,תולטכק סינעב רטמב ושכיש ססאא ףסא טוליפ - סקילס)

 רמפ | > קב כל שקמו עקמ ץ5% .ץיקו סודפמ לורג לע - הרעב [אצכ

 וסמכיט (זמכ \ בינפק רחפמ \קב סעסץלו סילעק ל .סתלבכ לללש ועמריע

 רומעל כ סקב יקי ןולש 'ופכ .סוביולח גפמ סש סופסץי) סילעה 5ץ סקול

 טוקמ ךועב ורבדה ךותב (זעה ועכ סילעק ,ךוקב ומקיו -(זכק ומכ כיול טל

 עירי תב ררברה תכמ תיכו -(זקק סע ?סמכמש ןןטק ץלכמ דוקו וגשמ

 < *ףטח ץמק קמע בל יעקב קיפלסו יעמכ קרמעמ סדק -ילקלק רו ךעכ ומכ 1 עשהי

 | *םיופת עעמ (קב רקיב טכקכיפ סרז בולט סימעק דעעית-סרואמ הנמיתת

 | ויגפל טרפש סעקומופק (יב ךקל ץטיעכ קי קלע לש לו 5 5ש - טרופה הלע

 | סכלמ רובעיו :ןכ ץיטוקל ולקזי ליחב לפקוקי תונעב בוככפ ומכ לקוחה ו לקוי

 | קומ סרוק -סשארב 'הו :ןילקל ) 0 ולי נטל קמע וקיסדע לז :סהינפל

 ריסעל תמז) סיקוסעק 2 וג יק לזו זעיכש סחמ קקלקש- טללכ קיק

 סומלקכ -פלעוח הרצב סנלת-ןגו בסע תיבר (וכיעכץ 6 ץפוסב סגלק כו

 ילברב לירל (זט שוכק ועכ < ץליר ורברה טגלקו <(םער (ילטוח (ז תולדג 55 רברמב

 : לול (5 לע הז סכלמ- !קילל הז ץקוטק שלרכו :לזק

 תב יניצקו בקש ישאר אנרעמש רפאו ג

 = יִאְנְש :שפשַּמַהתַא .תערל סבל אלה לאש

 <  םדֶאְש םָהילעַמ םרוע לוג 7 העַר יבָחַאְ בוט

 טד יפע ראש לבא רָשֶאְו :םתומעְע למ

 | ושרפו וחעפ םֶהיִתומעתַאְ וטיִשַפַה םהְילעמ

 לעזי א תחי ןותְּב רשבבו ריִסּכ רָשָאּב

 סכָהמ וי רֶתְסִיו םתוא הנע אֶל הוה לא

 -םָהיללעַמ ועְרְה רשאכ איהה תַעַּב
יעלמ ויקש :קתכוקל לת :רמאו =

יסמוקי בי יול לממש וכ סימעפ ס
 ' לתו . 

\ 

 -יי-רווי ה וירו רוי וויי

 טטשמח .תערל סכל יכ דנולקק סכילע יכ רמו סמו סיטלל סכל ץיבנס



 ן % הבימ
 למל -רחפ ומעקו על ילס) ככל של -בוט יאנוש : קשש די לווב לטסלו

 לכל טל סיכיטמ סניוש 7 ץכו .סימעל ביטלו כועק .תושעל סיזמוש סקש |

 סקס סחלו סנוממ .סילוו ויקש 1קו) ,תומגעס לעמ רטכק סילכ|ץ) רעבס רש | :עיעעמ ופפק לשמ ךקל וקוו-סתומצע לעט סראשו סהילעמ פרוע ילזונ < סחל סישועש עלק וקו עלה ,תושל סיכקוץש ער יבחואו קוו סחל סנעלמ =
 קלקקו קתעהק הש לירגק -ולכא רשאו : קומנעקו רשכהו רועה לימה
 ךותב רשככו ריסב רשאכ ושרפו וחצפ סהיתומצע תאו רעו .סימעכ
 .ןוליכט (ע-וחצפ :סישולחלו סיינעל סיטנעע ערק תגלפקל לו לכו ;קסלקכ) ריסכ רטכק) ועעק תל הנורע ימכ רעבק וכקקי) ומנעה ורכש :תחלק
 ןיכישק 1%-רקעז זא :תלחלכ ץיכט תחל דגוטקכ קיזש) תחל לכצ כל קלרק זפ היעש (שש סקטלש ,תלקו רוד ליס .קרחל דעוכתכ קיושעש ץלז תחלק (כו קלדק 2 לכיס :רשבה ריס + חל בערל סורפ-קיריכ (ומ ושכפ ומכ קכיקס (מע ווטרפו
  רקל-סחוללעַמ וערה רשאב רמפש וקו) -קרע רגגכ קרע סיקושעק סיעעה < קחעופ סמוע סח ויק לע ומכ סקול דעי לו 'ת לע ווי םיולק סקילע
 : .ביו סקל עלי (כ סקימעל ןעלק סקש

 מעת םיעתמה םיאיבנה לע הָוהְי רַמֶא הָּכ
 ןתי-אל רֶשָאְו םּלָש וארו סֶהיִנשְּב ישנה
 הלל ןָבָל + רַמְָלִכ לע ישדקו םָחיִפְ
 שָמָשַה הָאְבּו סל פל הכו ןח כ
 ז-כלב םֶפש לע טעו םיִפְסקה ירפָחְו םיוַה ושבו = :םכטה םֶהיִלע רק םיִמיִכְנַה לע

 סדל סיפקוקו וטל סחל טיקילחמ סק + סהינשב לכשנה -רמא הכ כ : םיִחלַא הגמ ןיא
 סילכילמ רפש) לעכו סלע .סחל סעקו:ט קמ סחיגשב סיכשונה סיעופמ שו = < סיער סירברב וילע ומחליו רקטק יץיב) לחי וטסץתי רמוככ .קמסלל וילע וימי \ ת' ל סו רכטל) ייל ךל טיטפ הלעמל רקפש וכ קתשמכו לכפעב וגקמ סיללושש סמ ספל (י לש ימ מולק -חמחלמ וילע ושדקי וכ ילשמ .סחיפ לע ןתי אל רשאוי ץעוש תוקייש קודמעעו למזל ךלר לע -סחל ץיק קליל שיקיש יל טקל עירק 'מולכ -סקמשב סו סיכשו> סָיתַנְקעש .קלחכ טק ,תונערוע טכ סייבנקמה סידיבנקע וץרָיק ל סכל קיקי סולש 'קולכ סולש

 ו



 הבימ = די
ניו סולט סקל ולקי וו סילכולו קמפב סיכטונ

 | (כו .סיבוט סירבר סחל וב

 | סכל תיקי קלעו קליל +בנקמ סתש (ווחק קו -[וזחמ סכל הליל ןכל:?ק

 ן הכשחו למז) שמכ (מעה לטכו-סכתמ כספ יכ סניכבר ונביו בי! ץביטב

 טקמו סיעסוק ויק סעקמ ו קיה לקס תלונע סתוכע יכ -םוסקמ סכל

 55.סואה :סזטמתט קה כולמ שמשה האגו:לוקמ -םוסקמ:סיעלק ויה

 ושבו : ןעדיע סויה .תיו *הלטק כןלמ לדהי סקלו תלי סויב יכ שעה לו

 סתזוכע סייחמק לט וריטכ -ססש לע וטעו
 לע סיטועה ילכזכ ויקי) ושבו

קעעק ץלו לץקזתיל לק למ%ט ומכ-סעע דל לקוי
םיהלא הנעמ [יא יב:סעע לע 

. 

 *הנעמ :סיחלמ לבר קיה ץל סקל שמו ויתט קמ יכ שעה וליכינ ועדי יכ 'ע % .לסנמש

 : 'ק הע קמ -וק:ע ל) כו רבר ומכ 3 הימ<>

 = רנה חּדתֶא מכ יִתאלמ יבא םכלואו

 = = לאש עשפ בקעיל ריגל הרוכנו טטשמו
 = בלש תב ישאר תראו אָנועמָש : ותאָטַח

 < ?"רַאְו טַפְִפ םיכעתַמַה לֶאְרְַי תיִב יִעְּ
 םלשו כר ןויצ ףנכ + ושקעי הרשה
 רחב היכו וטפשי דַחַָּב ָהשאַר :הלועב
 ונעשו הנהידרַעְו ומסקי סבב ַיאיבְנו ור
 ונילע רגב ת-אל ּונבְרקּ הָוהְי אָלָה רפאל

 ו : " : : ו

 פיו שרחַת הר ןוע ללב כל הע
 ! רע תומבל תִיבַה רֶהְו הָיִהִּת ןייע

 טיל הנע סקל (יזט סקומכ יגימ .קמב זיק רע% -יבנא סלואו

 תילובגו יטפטמ .תכע ק תורמ ?למ ץ-'ה חור תא חבותאלמ וכגא לכָפ

 לקכ סיטמתמש לקעק יִיב) סיטועט ומכ סקע ץלימ לו סחיעעפ סקל דשמקל

 ליז טפשמו ,תקל ירבד לכל לקט סקילבד) סיעלק סחישעק סקל סיקבשעו

 יושסעו :הלעמל רקזוש ןקכ טפטסקו סיטפלק ףיכוקל בש-אב ועמש :סקל

 הנוב :למו סמק סקיטעמ) סקיכרר ככ) קוץ סיתועמ סק קלעיק ךללק -ןועי

 ס'שעט סקסו למכ ל5 סיערב (קיכ )וב סמינסקו סיטקלקק דקְמ לכ. ויצ

 מב סיתסו ש (וממ ותו זו .סרגנכ רומעל תכ סקכ ('זט סתקוז) סיעל

 ידה ור וו וויי יד



 וט הבימ
 : שלוח תשחל יו -תומב סמלה יכג לק 19 = -סיקזק לקו ,תיכק לח סיכומס סילק .נש !קש יפל סיבל וש תוטבל לקלוע קמו .סשע) סיכשע וב וחמני ברח !תויח רובעכ לעיל קיקי [ ולכ-רעי זבל קיקי שרחמק יב סשש תיבה דחו -רעי תומבל תיבה ךהו:סקל סימודקל מיק ץקל כו -סעכ ומכ (ןנכ -זוזחת ןייע :(לקח יכנול קרעק 0 יעל סילבל לב ניסו סמל! .(ירניל ית כו .סועל סלטורי ,ת מש קמפ -סילבל (ינכק מכל ויקי) (כל לש (כל ונקי| סמנכל סיביוץוה !סכקיט סמכ% ילג חיהת ץייע הלועב סמכש םלושוריו -טלחעה קרעק ומכ קינו (כ קכ לע וע שלמק ןרעק .לולכ טרחת הרוע סימרב סקפכש [ויצו .סתרמול לטפכ ןתיב לו .ורוככ לס דעפי ץלו וברט סכיתוכוע רובעב ל - סכללגב ןכל : קמח ה לכיס = .לכיק 'ח לכיק למל ויתש ומכ ןקיב ,תפ םילחי ץלו ער וכילע מע / ןגברסכ ןטניכשש (ץכ רמולכ -ונעשי 'ח לעו : על יפש ומכ סקסו רחש שקפוב) יכ מסי לקשת יץיכ) סק .היאיבגו:ןגטרכ 50 .סולכד קרוק ול 18/י ףסכ תל (תיש ימיליחמכ ורוי סקו* לוגו בקע ךיטעצ" ול | לממש וקכ קלוקה .קולוקל .סחל קיפש תיגחכו *(ילדעסק ו טיכלעה טק .הוטאר:סקנקכ ס)וב ויק רפוכ קוו *ר יכפועמ רפוכ :תקול ויש %ע קיד" וערלו .ןעמעמכ סומרב (יכק יכ וולש .(ילכנכ ספעולי) ריעפ סרב (ןמכ (וסנתב כר לו וילעב שצ) תי ענב במוב לכ,תוסרל (כ דמלע 'מע קו :ושע ז בישו לכץי קמ ול (ילש ומר ךפע וליטכ לוק ילקש קושחה סר וס

 בלשי יִהְָא תב או ז-רוהי רה לא הלע 0 ו ובל וראו םיִּבַר םֶוג ובְלְָםיִמ ו'לע ירח תעְבַמ אוה או יִרָָה שאר ןובנ הוחי --תַב רה חָיהָי םיפוח תיִרחֶאְּב היה
 ןדד םיִמַע ןיִּב טפו :םלשורימ החי רכרו הרות אעת ןויעמ יב ויתוחרְִּכ הבל ויס ריו |

 רוע ולד כַָח לוג ל ינ ואש רומל םֶיִתּותיִנְהַו םיתאל םֶהיִתוכרַ ותתבו קחָב רע םיִַעע םיוגל יהו םיּכ

 9 ילשמ

 א

 (* קיקי

 עע סילת
 = זע קימלי
 ? (עיס
 בי 0

 ו, /----- קיו |



 = .הבימ ו

 ותַנאְּת תחת ינפַּג תֶחִת שיא ּובָשיו :הָמָחְלִמ
 כ : רד תואב ףוחי יפי ריר ןיאו
 ךֶלנ נו ַלֶא םַשָּב שיא ובל סיעה
 3 דעו סֶלַָל ניחא היים
 סקילע וו הממ לע סלעוליו (!ט (בלת למץע לקץ .סימ'ה תירחאב היה)

 (!טלה הוכ וקיעש הרמז וז קמזעו -קיטמק ימי סק) סיקיק קילתלב קז היזי) 5 קיעש

 .תועבכ ךיקיט רמלע תיבה רק וה -'ה תיב רח = :סקמיב סמוש סילמ טעמ

 תל .אשגו ןוכנ רמז קמו -סירקה שפלב [!ע ליקוט (מו ץבי רוע -לעי

 !קורבכיו - סיונקש לל יל קיקש קמע ופוגב קוכג ץוקק לחק קיקיש

 סילקת לע סקיקלז סירבוע ויה סיוגקש יפ זז לכו! -ס סעל וב רובעכ וץבי)

 לת ופעיו רח סכפ יפה ל ורבעי וז יכ רמל :תוישק קועבגק לע) סימלה

 ורהגו : קלְחיע סירבכמ) שיזשנע ויקט .תועבגק לכמו סילקק לכע קו

 יורמאו -וכלהו = :לה) סיכלק סימה דמורמ זרע קומו -טוליו :סימע לע

 פז :הרות אצת [ויצמ יכ |: ויככרמ וגרו) קלעו וכל ורבסל מי ומ לכ

 וכרוי) הכע) וכל סימעק ורמזי קמל למולכ -סימעה ילבר ל ץיב)ק ילבד

 ויכעו סיטקה ךלמ זק קרומקו טימעה לכל קומו קרוק נק (!כע יכויככדמ =

 יריבמק = בקעיל דגי (כו חישקק 0 ץוקו| עעוטק - טפשו :עפש למל חמ ,תיטקרב

 להניב תושבת ו מסלע יול יוג ץיב קיקי ס7 יכרמל -כמ!ץיס הסויל למפי) וע .קיטזורב

 טקל ץיכוי ץווקו סימעק לכ 7 קיחיט חישמק ךלמח מפל טפשמל ווב
 קיקק ל .קז נטעו - ל לעבל ו!ועמל לש ועק וכי ןכעמיש ימל למזיי)

 ןתתכו קמחלמ ילכל וכרט לו סזעיכ סילש לוק יכ סעל סע (יכ קמח

 דלק וב (ירטזתש למק -םיתאל = :קמרלח רובע ילכ ספמ תושעל סתוף

 : ות קל ןתטלחמ תו תלעכ רעל זעקה סוקמ םיתאל נק שרו < 5 % לשומש

 :לומוק ץ ךץילכו ומכ -סימעה רזש) ל סקב ילעווש ילכה סה-תורמזמל קכ ץלקיו

 ה יפ וב : סלועב קמסלמ קיח ץכ יכ (כ סג סימה לכו לטלש -ובשוו

 שיא כלו םימעה לב יכ = וכבר סייקי לכד לי קש (ויכ| -רבר תוא בצ

 . לכועק רקרל וכוש ץל יכ ויתלמ סטב שץ מז ןקופ רע -ויהלא סשב

 יונחנאו :בונמו גוג קמח עלק קכוטק ךלדכ חיטמק ךלמה סבישט רע

 ןשי יכ רעו סלועל וניחלא 'ה סשב ךלנ לפכש תיב .ונחנמ לכס
 :לכ ומטב ול ץלל לסל לכ ו ניקל ליזע ץל 109700  הכבכו .תיבק בליש

 : לו לזכ וגימכ שרע)) ויקלמ סע ונקכש סח רמלשומכ - סימיק למ סילק

 ההגה העלה הפס חוה אוחה םיב



 זי = תבימ

 העְלְעַה- תא יתמשו  יתָעְרָה רשאו הצב
 היתי כמו סע יונל הָאְלָחְִהְו תדריראשל

 = | םֶלעַדִעְו הַתַעַמ ןויע רַחְּכ םֶהי
 :סטע יומל זעמישקו וכ לע סו קלחעקו דקות ד .תכלל ןולוכי יש העלטקלפ |כו - העוץירב בורמ (ץכק טל קזלהע תכלוקק עמשקו קקוקק הא להנה לע 21 ו -ץילרכמ קסדה ומכ אלה גה קיו - זוהו קמה ותל (ש ץוקט קץלק (ע גבע לעשע הואלהכו .לכזט קחיעק ץיק-הא להגהו:ץוקק (לוכ סרפל וכושע תירווטסקמ רק לז ,תולגב ולכי ץלט-תיראשל-יתמשו . (וקל ,תיטפבפרו 1) -ימע יכופ סדק ש (וקל טלבתלרו יפו -סקל כיעיץ 6 סחל יתוערקש ומכ ייתוערה רשאו :ץילדכמ תחרגהו ץילטלטמ העלוצה .תלו ירפמ לטל סיקוחל סקש סיטבטה תלצע לע לו רעל ילופו -קמוקממ ל קעש חקוקל ץיקט-החדנהו :חסע ליפכ בלרי 1ןיסירוע נע דמחסעק 19 ש כו 5 סילק :-ופסז)ו וחמש :עלנכו רור למ ןכו :עלט ץוח ולפכ ץוחילק קשב ץוקש יל רוש .יכ סיבלוכ) סיעלטכו ב סקש ללכש העלטק יט) + יבפב סיעלקז [ 5 לץומש ,תל קלעוי וכ ישב -ה לוצה סספיו ומכ רור רע ססויו קו + קעסזץ וקכ-חפסא :סימיס תירתץב רמזוע ומכ תוילג ץוכק סויכ - אוהה סויב

 -הָתאַת ךיִע ןויע כ פע רֶדעְלרנמ התא
 = תרָבְל תֶבְלממ הָנשאְרָה הָלְָמְמַה הָאְכ

 סילטעמ לץרש יכ רדע לרגמ !?רקו -רור לרבמ וקח -ררע לרגט תתאו
 לכ סוסמ ץוק סלשורינ ומ -.תומוקמ סעסכ סליטמקע וקל (זשק לבעל

 ץיהו ורברק ךןקב .ררעכ קב ויק| ךנשכ *מעמ שלש סש סיטסז) ויקש לפרש
 לעש יכ-[ויצ תב לפוע רמו שקכ (עק לפכו -לכש .תכלממ עסל שי"
 | 50 קעש קופל שלכ טעה לפכ * תאבו התאת ךירע > (תכו לפוע ועכ לרגמ ועל
 :הנושארה הלשממה :קזע סלק -חתאת :קץכו ומכ כז וכ 7

 קוס סלשורי תבל תכלמט לעְלו עקב (נעק לכו ירור תיב וכלל ץוק
 5 סיכלמ = ץכיו סגלקע ומכ לימע לוע סגלת+)ג) רימער לורשה ץחיטמ תפוקל) 0 ְק

 : יסכ תפל לעו לפשח

 רעעוי םא יא לפה ער שיִרַת מכ חת
 41 - - יל - תב יחול : הדל יח קיח יִּכ 5%
/ % 



 ל קימל*
 בל תומש

 ! קימל*
 בל .סילק

 על חיעש

 ל סלע

 ב הבימ חי

 תנכשו זרק יִאְצִּת הע ב חדלו וע
 לא םש יל םש ברע תאבו הָָשּ
 סי ְךי סא התו + ָךכיִא ףכמ הוה
 הו ויגיע ןויצב וחתו ףנחת םיִרָמִאָה םיִַ
 יפ ותצע טיכה אלו ז-רוהי תבְשָחמ ּשָָי אל
 -'ּ ןו'צתַב ישו יִמַק + הְָּג רעב עב
 זרָשוחְנ םיִשָא ךיַתסְרפו לורב םישָא ךנרק
 שכָעָעּכ הוהיל יתמרחהו םיבר םיפע תוקדהו
 : ץֶרָאָה כ ןודאְל לח

 יסילקנ עב עולקו ומכ-לבףל דעולק שע שמע .עריעירת חמל התע

 (!טק רמפו -סכטורי) (ומ רוגגכ ףז רמו .םעלב סעה וק קפ ו:מעו .סע ערו

 למל ךנריע תולבל בולס עפ שקע רמז -השנכק רגגכ 1 ריעת רגגכ הב

 ת +ךב ןיא ךלמה * העוטיק) מטס סוי ילכו רוע יכבִתו יל ₪

 וה רע לח שע לק לוח מפ רוסיש יפעת = ל%ק רטעוו ךקומ
ךכלמ עע ךלבי סזוו ךנעוינ ךכלמ

ש (מו ץכיו לכב קולגמ ךלזגי רוע 
 ' .לזמי

 * בו רפסאב התעו רמז זז לע .ץכץק יסטזב סיח")ק) סמוט)ק ללש לכ

 '(שמ לוק יכ העלה ןמע יחונו  קרלויכ ליח [פעמ ילוח - יחוגו ילוח

 עי ספ למל .קמישק תזנוק ץייק חחנ'קו קזטוק (גע וש (טכמ יחוג הקמ

 תירקמ יאצת התע ךיקומועב יכ ובלו לוחל לש ךיע יגפמ כויכל) לול

ק קץילקש כו סלטולימ
 לש ץליכש קילק) קיל כע פול -רור זז יל

 = ךליכ-הרשב תנכשו :ךקוקק תרבשט יבטסק לפ) קמזעה ילכו קו לכ סעו

 סלכ ועקץיע דע קרטב סול סיספמ) .סקירעמ סתוש סימ)מש סייוכשק

 יכ .לבב דע תאבו :סילגמק ץלץל יבטב סלכ סו? סיכילומ יק יתץנ

 לזוכמ .ילצנת סש : לבב / ל רכוב) קלבקש סתו+ל ולב סוקמ סש

 ליקעבומ חתע יכ מו .תישעה יניב תויכג ץוכס רעכ רמז קז-התעו :ץוק

 ילמוב לע סקל קיקטלבדה מכ דליק (עז ךקוחל ץיק סנו תמח)ב ויס

 ומשק יףנחת לרמואה : (קפ רטז סיבר סימעו בוממו גוב !ק-לבר סירב

 דחתה + סרקמ קככתש ועכ בלחק תוקונןעבו יי וכ ימת פע סבלב
 | יי קפל יבעופב) ןכו + ועינקע קמ (ומכ ומנע ךעיקרתו -וניגוע [ויצב

\ 
 א



 :טי הבימ
 | : ל ערק קיקי עעקו לללעיל וכ קיקי סיוגה ת טק יכ רטעפו < יל שרק סוסח תלטמ לע קיי למ .סיומק לכ ליח סמו קילכו תובנברמלש ומכ .יתטרחהו + עורל רעעכ סמיש יכ סיבר םימע תוקידהו רעש זהו .סשדל -השוחג םישא ךיתוסרפו : סליעסל) סת תנגל ילזרב םישא ךגרְ יכ-ישורו ימוק : סש סעוד ועוד' ןלשו ללעוכי לע סימעה ףתי לפח ץכקי ןכ סט סטורלי(קומק ל תרצה ילימ סדק בקמש ומכ + חגרוג רימעב סצבֶס יב + לץולש ילק ל ךיקוץיבהו וע יתכריממ רייכל לוסי .תנבנכ כוקכט ועכ סריעה ,תי לוח יכ קילע פ סריעח מל ןתעע !כיכח ץלו קילע ולע .הבילחקל) לש לולטל סיכשק טק יכ סלשורי לע בל סחול רועה סלל ,-'גו וערי אל המהו > ועו ומכ זתתו

 : לֶאָרְשי טפש תֶא יִחְלַה לע בי שב . .. -2 , \ כ ונילע םש רעַמ דורגה תב יְִגְתִת הת
 1 וב ךךר וחלק לע עבעב סון וכיש דע לןלשכ לשל םילורגת) סיטטוש זכי 170 ו ולמכ ליעה שח זטי) רקע ועכ - לארשל טפוש תא יחלה לע וכי טבשב + וקוליינ וירורג לכ סע !יילע לטמ סש גמעו ביג < ונולע סו רוצמ +: סילוכנ נע לל רורג כ יז רקיפל סירורג ךילע ופביט יררמקפ ץוחח (קוכ שנע ירורג תב יררוגתת התע

 יִפלְָּב תויִָל רע הָתְרְפִא םֶחְל תי הָתְִ
 \-רַאָרְיִּב לשומ תויחל אי יל פס הָדְ
 : םלוע יִמימ םֶדְקִמ ויתאצומו

 כ . סחל .תיכ זז יח .עירוקל סלע לע . התרפא סחל תיב התאו
 0 לוקו טי ן? יכ רמולכ וכ ויק סלוע ימימ סרחמ יכ סילע) סק) .ןיק סלע ימי סרוק לפה יכ לסע ! הז לס ו ו סלק ימימ דיק ימ יל ורמופ חמו -וב ופטמ סה לכל ללרשב למ ןל )ה יכ כוש סקיל שו .סלוע יעימ סרק ימימ .ץוחש ל וקו) תישקק )שי הז !למז) קיעמק ךלמ כ רנר וכ בק (מו שי יכ רנר וקו סחל תיכמ ויפ כר (מומ סדקמ יכ רמו .ונעוכ תישקק תוזמומ יכ . סלוע ימימ סרקמ ויתואצומו כעץ וק]) קיקי סח ,תיבמ היחע רור ערומ יכ ץיעקק יל טי ךץמ (כ ישעפו סרגגכ קו ריגט רוז ימלמ .ילעב דגמ) .ךתויחל תויחל עו .ןיטעה ךלמה וחוו לשכ לשומ ןו'ח טוט טי יל ךממ .חרוחי יטליב .תויחל רע ,תייחש יפעל חרותי ימלא תוהל ריעצ סחל תיב התא סחל יב ירמנכ לקְל) יזיק לתל סקכ יב יל תחל )+ הרוקי סחל ,תיכמ רעו - סחל תיב ץיק רעד ךלרכ סט הלכה
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 הבימ ב

 .סלוע סרטע לכ .55 חקץ סלע ךעו סלועע יכ למלט עו - .תישפל ילב 4 סילק

 למלט ומכ .סלמג סרטמ יתכס סלועמ ןכו -ורלו סילק סלעב רמזיט ומכ 5 סול

 : גו לטל סחל.קיב תלו (כ.ת*ו ;קטוסו ץלפ תשע ץל דע ס ילטמ

 0 ילשמ

 3: לזמר

 5 (ץיס

 תא תו הדל הדל ת-רע-רע םָנתִ ןבל

 הוה עב הְְָו עו : לאְרְשי יגבלע ןובושי
 .רע לָהְ התְעכּבָשויִחלַא הוה םשןואְנב
 : ץראספא

 תרלוי תע רע סץיבי) קלעב 5ץלכש עי לק (קי סעושח עב -סנתי זבל

 .תפובגב רמפש ועכ = - סעע .בולמ קרלוי ילמכ סילמ סוזוקי למולכ הרלו

 ןוחא רתיו = :'יקק נעה ךע יו תויחמ סעיזע ץל לשפ הע תע תיח) לעד

 ופנטכ ולתופש ןיעעכו תרוקי-טבט סק ויסל ל .לארשי לגב לע זובושו

 סה! -סע ומכ - לארשי ינב לע > ץישמק לע ינחא יומכו -סיטבשק תשע

 (דיעכ ןורסמתי ןכב תלו -סקמרל לי (ןבועי תלפו לל רמולכ .סיטבשת -
 וכעל) וע ושכר לזלו .לרש נב (וקילע (!כמעסי (!קיסל רש רלימל ץתרילי

 למזעש סיטרק עט סלועב העטלק .תוכלמ עוטנקע דע לב רור (ב יס

 דיטה רקע לומעי קינה לח -הערו רטעו  :רלי קרלו נע רע סע ןסל
 סקק סימב 50ק קשעיש טטשמבב ה סש ןואגב :ל זועב לפרש קס חערינ

 ,  .טקטקכ לש תל העליו למ יסעל לכ ונמע ליי סחל קפלקש וכ!ץבבו וזועב

 וקו -הלעמל מט ומכ דירסמ ל 6 שיקו וגעב קסק שץ קתעבב)

 תישקק סע . לרע התע יב : סלועל :סוכטכ) תסעבב וכשפט ובזעה רמזש

 5 קימש יגקיו יל (כו .לעטלק טפשמ לסל השע לרע

 רדיו וערב אביב רושא םולש הָ היה
 הנמשו םיער הָעְבְש לע ינקו ּניַתּונְראּב
 רחב רּושָא ץֶרֶא-תֶא וערו : םדא יביסנ

 רב רושאּפ ליִּצְְו היִחְתְפִּבדְרַנ ץרא-תאְ
 ! ּונלּוכנּב ךרֶדְיְִו ונצראב אבי

 = לשלמ קוק (מוכ *רספק ג:פט דחעק קחת-אבי יכ רושא םולש הז היה |
 לחש ץלט רחפ לכמ וגל סולע יקי 1 -ןניתונמראב ךורדייכו :ומרלב ץביט

 למת ומכ סולטת תב קיקי ץוק יכ ייטעק לע סולש הז שו -סלוע דע רוע

 ב ו 0 שק - ב ו ו וו וו
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 אב | הבימ
 : \ דש וכ סל ךפבכל (ע יכ זקכ | < שנמטק ןיש סוקמב וב תלעו = ולובגב ךןרריע) 1טרפב כט ץיקק ץלקק ץ בול רע טי ץלש וילרש) ויכיש סע לכבו רושל ץלק ובילתקב וכלמ* 7 סולק יעלה רקמה -ליצחו :ףקכרכ ףשקתכ היחתפכ יו .סוגלקי סתמחלע ילכב יל 5 יטץרכ לכ .תוברק ויעריטט תוחיתפ מקו ומכ .קיתוכלקכ-היחתפב : סוכידקי טק 5 קימל* לקרש ץרץ קוו וכילקק סקע יט לככ) רוש רסז .פכב ןקכלממ .תיטלר יו שי הילרי בותכש מכ לכב קוק .דרורמג ץרא תאו :רקדק ךוערי -ויקוילר ןערו וקכ .ולכש) וערו מו .ברקב כושל ץל תל וערי סיעולק הל .וערו :חיש"ו קיל י קיקוח קעשו סולע לפומשו לולפ יש סרץ יכיס הנמש וטפ (למו -ולפמשמ תרשמו כשעיו סקרבְ ןנימיכ חלשוקמו נסו תשכממזוב רור סיעוכ העבפ וע 5 .רברקב (חמ ולמל לולו .השע קטל וילעו 2 .קישמק רקמ סע לל ומע ומכ ולע שרטל שי > ץמלע וילע סנלת ךו קימת פלו  -ישיד יברבל יגמעו (יכלמ עבש ץעלע יגעכו תו .סיכישק סו סיע)רק יכ ץעב לופכ שש סיכיס)) סיעורו 2 .תלחה .סיכיס)) סור ס'בל למולכ-הנומטל סגו חעבש לת ('ת ומכ הגומש העבש למפש קמו .סחיבע ספוממ סיכימע] ותונמב לירש יעור ויחיש תישמה רקמה יכש ויקי סיכ'זשהו סיעורקו .ןקוכי) כיוסק רג: !רעעיש לעולכ .סרא יכיסג הגומשו סיעור העבש וילע סיש וץ כי סק לנשק רקע .קוק (מוב כבש ומכ ץוהק \קוב ץכ* ספ ביוק לע ש -וילע וגומקתו | > סייל ץבל למל 0 ךילכ] ץוקשומכ וננרלב בין רש כי ץלש קיקי סולש קו פול .סיומל סולש רבדו

 ף סיטעוט
 הוקי דאל רָשֶא בָשע ילע םיביִכְרּב הוי תא 'הָטַּב בבור םיִפַע ברב בקע תיִראְש יִהִיָחְ
 תיִראְש הָיִחְו + םֶהֶא יִנְבל לח אלו שיאה
 סמרו רבע א רָשַא [א יִרְְָ ריִּפְבּב רש תוָחְבְּב היכר םיפע כְְקִּב םיוגפ בקע
 =+-רכְו ךירע לַע רי םרַת + ליעמ יאו ףרלו
 1 5 | בטמקו לטק ץלזל ?ץיכמק) ליעממה לוק יכ קוקי ףל ץל9 ול ו:ץיביש של קוקי ל ול הוקעהו סימשה (ץ 'ח תל לכ לעק יכ 'ה תאמ לטב 9? : פרש ויקי! בוגמו גוג שש סלשהרי לע ועסייש- בר ס'מע ברְקב : בו טס .5 קירכו ,ק ףןדנס סיתפדנו רמפש ומקכ וטרניט רחל ורפשש סקול -תיראש חיחו | | : ותַרַּבִי ריבה



 5 קילכו

 ז' קיקסש

 הבימ | בב
 - יו סעישמק ץֶק יכ .י לסל ץלד ווקי ל ץיקק קעושב לץרש כ

 לוי ימ) סובר ויקי ססיכע סיעסזעת סימעתו טעמ סע ויקי סק יכ עישומ

 לסל למש) - קמר לע לעת רי לטלכ סקל ןתקעוש לתו ןקלב סעיטוקל

 ןתערהמ .לןרג כשעה בלק לטמק סק סיביבלק יכ בשע ילע לגיברכ כ

 ינבל לחיי .שיאל הוקי :לדגו שוק סל וכועו סילרבו סיכלוק סת ויקי (כ

 קיללח -רעי תומחבב היראכ - חיהו = : וגוש תולעכ 2 לעכ .סדא

 בפזקו בודק| לעמק ועכ סיקותק לעיק ,תשקב קלוכגו חכ ול ש) לורגק ץק

 (ימב (טקק ץנק ליטכל) -לטע יפו וכמרכ סקמ טולש) ססעכיו סקילע רובעיו

 ש ככ סולעכ לעיח קשב לכ ול [יץ ליפכק) -לוגמ לורג ץנק לכ קיל

 סתק סיעעה בלקכ לש ןיקי ןכ -למע זו סקמ סורעי) ל ילרעב כ ול

 .תלובגבו לץקזתי קלונגב םעכע ומכ סוגלקיו סורימשע סלשורי לע סיזובטה

 : ץוק לפוכמ :ךר' םורת  :קילכו

 ףיסּוס יִתַרְבִהְו הוה כָאְנ אוהַה םויכ ה
 הפ יתְרְבהְו + ָךיֶתְכְּכְרמ יִּתְרַבָאַהְו ךברקמ
 םיִפָטְב יתרה + רבב יִתְסְרהְוְִִרֶא
 ליס יִתְְכַהְ ליהי אל םיִגְנעַמו ךרימ
 השָעמל ריע הוחתְשתה אלו ךברקמ ךיתובעמו
 יתרמשהו ךברקס יישא יתשתנו : ירי
 גה תֶא םקנ הפח ףאּב יתישעו = + ָךרָע
 ו ועמש אל רשא

 סולע יכ ובכרמלו סיס!סל רק ץלש למולכ .ךיסוס !תרכהו :היהו ,

 ךייכמ ץיקמע .תוסוק טיטו קת = בובמו בוב תמסלמ למ סלועל 5
 וכרט ץלו תמוז תופקומ סקש -ךצרא רע 'תרכה ו + (ןהיכוקק תי רובו

 מב למולכ !תרכהו רמו .סקב קיקי ול סרו םיל) סקל ןיקי סולש יכ מוחל

 ףלט רע סכילע קעוח ,תז עורכל יג ולכ סולט סב | תלו סכקל קברזש

 !תסרחו ₪ (קו .רקונו לשולי בשק עוזרפ רמז (כו :תוזרפ ץלפ סיבע וץלקי
 לילעה תבישמ סוגה ,תופילכל קכוט .תוולעה ;תפיש יכ לועו - ךורצבמ לב

 ל'בלנקמה סילק לכל סעה ןכלכיו 2 קטח סוכרכ ,תכישט(טמ מלו "קשה םיכלכ תמישש פפמ רקקל דעמ (ייטומ יז לול מפ קו - סיכככקו תוטקומק
 .ת!לילבכ ועו בסל לוק תווקעכ) סיכלכב לע ריו יכ סעטסו -סלטוליב ו

 :ןרבכ



 גב הבימ
 95 רבדקב קיקי ץלע לכ .ןדימ טרל לכ ,תפ קיו ומכ -ךתושלמ ומס -ךרומ סיפשכ .יתרכהו :יטיקת (!קיכלל לכ רגפסו ךערלמ ץיעמע יוליק טיטלל תלו .ףמק
 | : עירו טלוט וליכק לד יפ -ןעמש אל רשא .יתישע :  ךצרא ירע יתרכהו ועליפש וכ ושש כ ל ללומש ש) < רכבל ילעב יעישץו ית כו + ךלע יהיו ומכ ךיכיוצ + ךירע יתדמשהו :ותשתנו סע כו .ויממ הלעמל רט יטש ועכ יתרכהו שעעו *ךיליספ ותרכהו .:ןקיל קטי למל קזטל השי סויק לקולו עשו ונע בטתמה הז ול לכיקע 5 - סיעה .תל וולה קו (יעמ לוק ולמץ םיגגועמ שו :רקעכמ ו (כלק בל ליסיע'תרכהו סעע) .סויק סקש ומכ סע)עעו סיפצכק ךכלל לככב

 ו ביִר םיק רמא הוי רָשָא תֶא אָנּועְמש
 ועָמש .: לק תעְבְגַה הְָעְמָשְִו םיִרָהָה תֶא

 ב א ידסופ םיִנְתַאָהְו חוה ביִד-תַא םירח |
 ימַע + חבוי לַאְָשי םעו ומע-םע הוהיל יִר
 יב + יִכ חש ךיתאלק הפו ל יתישע ד מ
 ,% ל 1 . :* לילה . *שנןל ריתידפ םיִרְבע תיִּכַמו םירעמ ץֶרֶאמ ךיַתְלעה

 -יפע + םירמו ןרהא הש תֶא ָךֶכּפל חלש
 ןעְמְל לַּגגהרַע םיִטֶשַחְהזִמ רע ָּב על ותא הָנְעהמו במ ךלמ קב ץעַ ה אָנרְַ
 | | : הוהי תוקרצ תַעד
 למלט קמ) :קי לק יל רמליט ומ ועמש לפרש רגגכ ץינעק למל .ועטש
 גי ץולקי) .(קלק ל ומכ (קכח תל קזלק) (כ) סילקק לע ועכ- סירהה תא גיר סו
 \ היעש* לזה סהמע זכ!יש לןולש סע נק בילה! - ק ירמל לכ ןקז העמש ץיק יכל 35 טירכר 7 סימש ןעמש +ץרילק עמשקו קלבריו סימשק ויזה ךלר לע תועבנחו : םורחה סעש + ךלוק העמשקש תועמגל למ (כו סקילל ךכיכ קולק לל

 קרש (קש תומלקו בסעיו קחע סקלכ סקש .תובק ועמש רעולכ קמיל רפ .עשקי תועבנהו ןקכ% םירחה ת) -םעלול ולב סו סקל קשעט תוכוטק לע
 טה .םיגתיאהו .םירה ועטש : קי ל סהמב ולמגש קמ לו לסל קסכל
 ,2% + ץרפ ירקומ סק) רטעה רוקיב לשק סיקזסק סקט .תועבגק ול טילקק



 הבימ : רב

 קמ -רל !תישע המ ימע < עמ ידו ץירקעו "קל זעיר קי ץקקבמ ןעמט

 יט קטמ קת יו -ילנב סללו לוגסב זקק-ךיתאלה המו > ךל :תישע קעכ

 ל יתיטע לכ -ךיתילעה יכייתישע סץ יב ךעק-יב הנע :קתושכ קלקש ךל

 יט-סירבע תיבמו : השק לדובעב סע קייקט טמ למ רוקילעקש תובוע

 .סירבע יבמ סידנע ץלמ ךיקזטוק לעמ ךקלץ ִק יכנ? ועכ סיטמ ץרסמ קת סירב

 סתזו סירבע ויק סט לע 1% < סירב וב סקייקע סוקממ םירבע תיבמ ישו

 :ןיתכ קיקי סירַבע רבע למזעו ויק סת כמ סישק) סירבעל סילבע .סתייק + .תיטסרב

לבעב ל - ךקזט יגפל-ךינפל תלשאו
 קלו בק לב ךל ולטבש ילטכמ ךעו

 .תיחלש "ו .סירמו (לחל) קעמ סיץיב) ןושלטויק סילטכעהנ ךגלמ ךל קל

 ץירפכל קהל תמיר ערוסמ ץטלפמ שמ סילמו (לחל קטע +ץיב) ץתלק ךמלק ,תייסמ 9

 | "תער'ה : :) (טכמ ץוקו ףעכ ושקט -טכא :  סילקב)) סיכוט סחש -

 5 בויל

 ויתכקזקע לז -\תוא תנעהמו -ןאנ רבז מע פישל קפרו%ס סיכמו מע לע

 טקלעתע סיעעה (מ |כ סג לכ/ -לגלגה דע םיטשה [ם :סמקל ללקי לע

 רע : קענמב תימקש סיעוחק ןעקמב סכל רפכו .קילכ ?ייח סתייק) סט

 תער ןעמל +: קעביב (דכיק סכליבעקש 2* 250 סכל קשע קמ .לגלנה

 'ה תוקרג עלתש (עמל קטע קרוק יטמנ הלכקה יפמ רוכזו לכה -  'ח תוקרצ

 ךע (יטצ לשעמ וכל ריבת (קוכג ץלח :לו < ךישמ ימת ןש הטעש

 | : לנלב יב

 ינמדקמה םורמ יהלאל ףּבא הָוהְי םדקא המ
 יל חַוהְי הרי י הנ ב םילגעב תושב

 יט ירו ןתַאַה ֶמָשיִלַ תמכרב םיִליא
,*\ 

 להד ₪:

 : ישפנ תא ינטב יִר
 זטריט ל תל סרק? קעמ וזיפב סכמ רק רמי ספ - ת סדקא המב

 רוה נורה ויקי 'ע םילגעב תולועב ונמרקאה .ו9 ףק% לעכו קכ

 ץוקו קמה בכוכב ףכרי מט ו רוע למלו לוכץל רטבק ('מב סילב)ק רכו

 ומכ סגפעה ךקר לע לוו [מש ילחנ תובברב םיליא יפלאב קלע קמ

 עוזטמב כרי ל ץמש ו? .יעשמ ירובב ןתאה |: קץקח) שבר יל יל

 לוטעב הזטמל ול וצקט ילוכב לוקו כמ ילע ביבחש ימב ץלז .תומקבו

 !רפ למד קוגוש תולמב (שעה לעכו יומעל ותו :תולעקב יל וכרטכיע יעטמ

 לגל < יט תפטס רובעכ עעב ירפ [ת% ס רמולכ .ישפנ תאטח ינטב

 : מכבש ביכסקו כוקלק למולכ-יעמ בוכיס ינטב ורפ (שוי

 מ שרוד הוו בוק דָא דיג



 הב "< חבימ
 ןל לג ! ָךיהלֶא כ תבל עְנעַהו סמ תאו טפְשִמ תשע יב

 2 . : : ןעכו הקל תק לע סעעכ סושל (כררש סילבר :תסכ עכו קרות למל עב שוש = (יש סילכר קמו - לעוח) ק ולכל וכ .הלכ תססהו מקס 'זנוה קז ךחלפ סע ,תכל נמנסו - ידסח תוכיתג וז רסח .תבקפ + עירק ול טעשמ קושע יכ יפ לוקו - ךקלץר ץתלסדכ כלקל עמ יוקו )נענע רבר לוקו בלל רוסמ הזה .רבדק יכ ענצהו רמו + ושש לככו וכבס לכב בח! לק רוחי ץ/ק - ךיהלא סע תכל ענצהו :ול יוקר (מ ךתוי קומו סרק ביטייעכ סידסח קולימג לוק -דסח תבהאו +:מ) זי רק קל ,תולעו ךכמ תוע וילחל [קכו ושנת יטפשמ ,תל גש וללכב תוילעה טג | טירה סירברו עמ יקזג ומכ ורכסל סר וכש טמק לכ .לולכי .טפשמ - ,ס % לפומש .תושעו יכוט סכזמ עומש קכח ץיכנק לפומש רמלש ועכ בוטק תושב ל? 'ל = תולועב טפח ('ל למ יקללעק לע ףעמ וקו < בוט תמ םדא ךל דינה
: 2 

 ו תו יו + ועָמְש ךמש הארי הָישוְתְו ארק ריעל חוהי לק ו .

 תורָצת עשר תיִב שאה רוע י הָדְעַי ימו הָטִמ

 2 :ןתח ד שו אל: קי 17 ו - אל ואְלמ הירישע רשא + חפרמ יבא סיִבְּו עשה 4 יי : : לק ינואָמְּב הכאה + רמז ןווָר תַפיאְו עשר

 ריכומ ץיבנקטכ ל יגטמ נעכחל יוצר יכו רבסנק רע קל וככל ךוקכ רז ורכל ץוק .סמיכ מכס שי ץוקש ימ רעס ךקכ ךילכל זרוק לשל ץיעח = טה סילק 79% > דלפק שף עלו קלצק עו (כו -קיעק שץו -ךמש הארי הישותו : 'בושלל סתול ליעק למולכ ריעקל ומכ ריעל ליו . (ורמוש ול סלע? ויק ריעק) תכ!שיכ כוטל סחל לוק לעק נבל רמולכ ןעמשקכ - ריעל :ןבנמ וס 'ת סעב יכ ץיב)ח רכר ץוק ל לוס . ארסי ריעל 'ח לוס :םֶהיִפַב הָימְר םנושלו רקש ורד היבש ספ
 סקל רמו קישנכ שק ץ)ק) שחי ל סיפק 1 ןרכר כי ריכזמ) ומע
 ומו :!ו הלמ רעה קמכ ןעמש רמו :תונערופק עמ למולכ .הטמ ועמש
 5 5 לפומש רוע : ולעי רעו רעוע (מ - ששי ונבל סו ומכ < ץוככ דעימוה יז ספ תומש = + סלועל תושב .תרמועט חיש תפר 'כיפל ליח 55% רעוע לבר ל סלועב (5 יכ-ש (נעמ שי ושל כחל סש היטותו + קכמק קטמ 2 כמ ץיקט קטמ לשמכ ?יקש קלוגל ינגכ תרעו קה ;!ריכ .תלוכיק יכ "ל וקכ זיכהל לכוי רעיפ ימ יכ - קץיכתל כוגק ,תזז רעי ימ ועמשו .תרע'

 ב |



 ! קימזמ

 ב* 5 סיכלמ

 ? סומע

 קכ סילבר

 = חבימ | וב

 ץחו + עיטל קיבב ץיפק פט ומכ דע שה ומכ ועוליפ) -ל* לסת -שאה

 3 ןלקמק קלמזו (כ) .סלבי פואכ שזה ועכ הללטל ץיק יכ ןתע שאה

 .תולעו עשל תיב רוע שק !ץכ כ מ סגלקמק םערלנ למ דקו לקת רז (יחתע

 ל לוק 55 טפ ץל יכ 1ץק"'מולכ - וק לקט לתפ (יילע רוע ₪! :עטל

 יב לסת עשר תוב) = < עט תודנו עש קיבב ודטמת (ידע יכ וץרו לוקס

 ןעמטמכ שאה טלעל ש) .סקל ?עורק) 0 .תיב .5לעק ןכו יבב ומכ טוקטק

 ִק לוק גפמ ועטלע בט ל יכ עטי ודנו? ןקיבב עטל שק סן וכ 'מלכ

 דק קמו ץיקט טלה תיבב ומשק ור תשס -המו ז ןוזר תפיאו :ץלוקק

 ץיק )] - [וזר תפיא >: לכ ל קעיז (יעקק סומע רמזש ומכ תי

 לקשל (ליכמו קיו -(ולח (ולק לקטב סש. [וזר -קלסת) קול ץיקע כעס קעיש

 ? ביעקל ול קיק רקפ) רחל לכ כעולכ .הכזאה :עוכ ( תימ
 למזיכו וכל

 ו קשמ סק :.המרמ ינבא : המרמ ינבא סיכבו עשר ינזאמב הכזאה

 י העקו קפורג כו (5% .ךסיכב ךל סיחי 5 הקוקב רמפש וכ העלמה

 *הירישע ךשא : קטקב לוסש לבר לוכמיעכו הלורגב קש לבד קקיטכ

 + סמח סקיקכ !לכמ -סמח ואלמ |: סלשלי ו (ולמוש רכוש רעה יכישע

מ ,קויסל תכוכְחק טקל פט לחש ולבר ילישע שיש ף* -היבשטו
 .םכ מ

 זיק סקיטכ סולו - םחיפב קטר סנושלו רש ולכדי קטעומ קהל

 : מע קיבש סלעב לָקִק ץוק) יקל

 :ךיתואטח לע סשה תו יִתיִלַחַח נא
 ולו ּכְרְקּכ חשו עָּבְשַת אלו באת הָּתא
 התא * ןַתֶא ברָחְל שלפַת רֶשָאְו טילפת אל

 ךוסָתיאלו תִיזְררְרַת חֶתַא רוצקת אלו ערות
 תק רַַתְשּו + ןייהֶתָשִת אלו שהיתו ןמָש
 טה וכלתו בָאַהֶא-תיִב השעמ לבו ירמע
 =רקרעל יבש חרַמַשְל תא יִתַת עמל
 : ואשת יִמִע תַפְרָחְ
 ך2"* יעילה 5 כ ךוקומלמב סיקושעקו סימעה קילחה דתלשןמכ הא של
ק-ךיתאטח לע סמשה :תטק קכמ רוץ קוכקב

 לכ 19-רתלטק לע ךיקוע

 .טמיטה יפעת לע ךקו, קולק בורב סר גב ימתמ רמולכ .תימת מנע

 * ףעיטתר לע רייכל לחמו על ךלע :קייפ דגל ףלו תל י:לוקמ
- 

\ 
 רש* ₪



 זכ הבימ
 מעלה -ךברקב ךחשיו + וגמל עבטק ץלט תרפעל קיחי ךלכמ .לכאת
 זפ יל ךעשו סלעכ קשי שלש סש ךחשיו -קלנקש סרוק ךכלדכ רמוככ ךכרקב ימי

 קטקק גיסק * טילפת אלו בסת)| : ךעמב עלמל 6 קיו ,תי) .ןג
 ןכו .-(!טב ומכ ךמסכ גסתו .םיופק בלתכ לומי יכ וכ וחמש ץול רלכ רשלו .ןתא ברחל טלפת רשאו * תיעקב תומי ץלל רלוק טיכָמנ ץלו (ןילקל
 !מ היעש יכ :ףעק לחעו ומכ ופוס סע לע :שוריתו -ילקמ) |כ תפירקל ץעק ףטחכ) ןכ סירבר לשע (5 זילקל סלוסב -ךורדת-ץוק לחכמ.התא :!זחעל לובג ניסע לול
 רמו - יתוקח וכמו סככ רמתש ירמע קח (ירעו סכילע ץיכמ )%ש ערק לככ ורסעכ ץל ס ישע .רמתשי :סיבנעק לז טוליקק סדץק ךודרי ו
 התו וע ולכסת טיסוצעק סקע ימע יטילחמ סתייחע קמ * - ףאשת ימע תפרחו = : קחו קח לכ 5ל סיכק (!טל תוקח רמו ריי וטל רמתשוו
 : טיוב סלל וטלקיע עלק

 1 תלְעְּב ץיק יִפְסאְּב ִתיִיַה יִב יל יא |
 ישפנ התא חָרְּּכ לכָאְ לוכְשָא ןיא רי
 םלְּכ ןיא םֶדַּכ ריו ץָראַהְזִמ ריִסַח דָבָא :
 : םֶרֶח ודועי ּוהיִחֶא-תֶא שיא ּוברָאָי םיִמְדְ
 טפשהו לָמוש רשח ביִטיִחְל שכיפּכ ערה
 :ָּותְבעַיו אּוה ושפנ תּוה רָבר לודגהְו םולשכ

 תק ָךיַפעִמ םוי הבוסממ רשי קָדחְּב םבוט |
 וניִמָאְתְא = + םָתָבְבְמ הָיָהִת התע הָאָב
 המ ָָקיַח תֶכְבשכ ףלאּכ ּוחְטְבַתלַא ער
 הָמְאְב הֶמִק תַּב בא במ [בּב + ךיַפיִחְִ
 ינו + ותיב יִשְַא שיא יב הָתְַחְב הפ
 נעמי ישי יחלאל זרַלהּוא הָפעַא הוחל
 ו יָתיִמ

 כ



 5 בויל

 45 ליעש
 5 לוקי

 1 ,קלקק

 5 % לץומש
 9 שי

 ע עעק

 7 היעש |

 - סילק

 ל ילשש
 ה היעש

 ל בויל
 5 .עטוק

 די קומט

 עיק סילק

 הבימ הב
 ערלמ יל יללמ יתעשב ספ .סל?ב סעעה לעלמ -יל יללא

 יב סעטה

 וש ומכ רזי סוקמ ףללק הכלי וטל 9 שמ 5 יח ברו < יו ומכ וכו

 זהו :תסכןקב ועמש +5 סה יכ 5לש .תוערב יל יו נעה רמל ישסו

 יכלפש -ץיס יפסאכ יתויה יב = :ספשמ יליול סמערע יל יונ סקמ ערע)

 ורלשט ,קולכועכ ו - ץיקק .תוריט ועסק וטקלש לחי ללשק שעוע לברכ

 לס% לוכשש (טנכ טוע כי -לוכאל לוכשא ןיא ., *לטכק קלכש רח שגכ

 חתוא הרוכב :ויטעמ רומלסש רשו ריסח ((0 למולכ +דעב) רבכ יכ לוכזל

 במ לז הקע רומעיט יטע) הקו סירשקו סיריסתק ומתסמ למולכ .ושפג

 יכל לש .ופ6אב :כטמב קלוכבק ץוק) ללשקו סיריסקק יכרד רמליש כודק

 לירטעמ-הידת סימקה תטצמ וכ :קטכ .סרח -ריטח רבא +: ליקחה ףספ מ
 * .תטלב תוטועק דטט רימק ןמכ וגלקל .ויקש רח% לכ ורמי לע - ףמלחו

 עלק לע סקער נתי רממ < בעיק כו לוקמ + עלק ביטיהל םיפכ ערה לע

 ירחץ (טעל וכעק לע וש למול וש ךרד ק) -!קותכו !כיטקל קיפכב כשק

 קוחכ ןוטלק הז :ךל קהלת בטיסה (כו .- ףילע חעלה תל יבמ 6 כיעיי יכ (כו

 רשה > (יד קועק רסוע תחקל סקיפכב עלה ויוסי תזב יכ כמו - נעה

 :ולובעב לוט כטק ל קזמ שיבקייכ ויטכ לחוט ךלמה ל%ש ץליכ-לאוש

 סולש וקו! לסועב קל ול שו סהמע ודי (כ סנ עעועה -םולשב טפןשהו

 שח!  :ספומלש ףרול) לת? לקטמכ (כו -סוכטק ימי וב ומכילומב וחש

 + דק תייטהב תקוכש (וממב קבוט רלמק ול לועג ירכ (ילק קעמ עעושק

 לע רכוד ץוק סב לטק חת ץוק) ךלמק קב לורג ץוקש ימ (כ סנ -לודנהו

 ןולכט למולכ  -וושפנ תוה וקו \ .ןגטלכ (ידק !קסשו לחוש תל (ידק לעב

 * ליעפ) ירוק קיו .סיעטל תוקו -וקוקב ןעי ןמכ :סלועק (מ קרכץ) ועש)

ש רסוטכ קייעקק וקוק סלוכ (יכ קוקוח -הותבעיו
 קוק יש הותבעינ .סיתקול

יכ פ לזו :תובע ץכשש קזחק לכתה ומכ
 .תובעכו (כו -סיעוק 5מ תובע לכ 

 וקכ (ילע 3 תובע לןכ ושקימ [כ! = + קקוחק ץיק) קועמכ טלשמ "הש קלנעק

 טמוטקו לטת (ירק תייטקו לנה יחיוסמ הטל סקטיפל קבעו לז (כו .דחמ
וקע ץוקק נקש קלסק ומכ נק סקבש כועה - קרחכ סבוט > לורנקו

 ץ

 : ץקדח (ק רכ קודי (ש קעימכ קטק (וקב יר ץכע תיו-ןכ עו: לכ בילכמ

 ליקרכה לדג ץ!קט קכוסמק ןמ לוי השק לוק סתכט לשק -הכוסממ רשו

 מכ ךסכ - הכוסממ < שב גייס תנויסמ ןוקב טיטקרו תי! .טוקמ שועש

 טוייךיפצמ סו : סיליסכ ךכלל רש :עה -ובעב תכש קת לק (מ (ישכ

 קפלת סע לקש לש ךתוי סיקיטבמ ויהש ךינעו ךיישמ סקע לקשה יזיבע

 .ללוקפ לעולכ -האב ךתרקפ שה יכ :עכ טפו כוע סמ נק לע ץוקק סויק

סיכ)ב) מ סבובלע לל לקשק יזינע קכוכמ-סתכובמ היהת התע :ךשע
 סה 

 יףולאב :ןערב (ימזלקל לוכי טד ['ז קזק רורב-ערבונימאת לא + ץלפב

 ..לומשקש סת ךל ךתשפמ סג -ךקיח תבכושמ :לורגק !יחיזב לל לורגב

 עפ מ סיבכ < זחתמ - וקלנק קפפכ ךרכת לע על רבת סע רימ ימת
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 טכ הבימ
 :תוולגכ ינעמשיצ וב יקסעכשי!הלא ינעמשי :יעשי יהלאל הליחוא למ < עקכ (נעח לעכו < .קולגק ש פמויט קב הנמל רע :תולש לע יגל? כמ יש יע לע ף5 .ולכ הפצא "הב ינאו רמלו תמח) ילכרכ וקיוב) סיס .תונערופק ירכר דוסימ רמש יכת) ייל תבוא יתמשת לא וילקק רמש וכ -לֶרש (!פל לע ץיננה ירכ" < הפצא 'הב וכאה - * גזמקו וש ק קו לכ)-ןמ) התוטחב הלכ המאב המק תב (כו -!קוכמו וליטשמ דוק לוח רורכו ורכסלו כח ושל ול דיק (כק < בא לבכמ [ב וב רוזי ךןרכ"

 רב יתמְק ית יִּב יל ית יִחְישְתַלַא
 אָשֶא הָוהְי ףעו + יל רוא הוהי ךָשחב בפ
 יסָפטמ השעו יביר ביי רש דַעל ִתאטְהיּ
 תביא אְרְתְו + ותְקַּכ הֶאְרֶא רואָל ינאי
 ךיהלַא הוהי וא יל הָרְמְאַה השוכ הפכו
 טיב סמרפר חֶיָהִת ז-רתע הפ הית יניע
 -קַחְְי אּוחה םיי ָךַרְַג תונָבִל םי :ת-רַשַח
 ירעו רּושא ינמְל וכי ריר אוח םי + קח
 גרָהָה רֶהְו םימ םָיְו רָהָדְִו רוצָמ ינמלּו רו
 ורפְמ יבשה רע הממשל ץֶרָאַח +-רֶתַַהְ
 | - : כַהיללמ

 .יתמְ יתלפגיכ :יתובבר תלעב ימור (ירחק ול ל וי .תמיוס סט תץ* יחמשק ל הדגיכ 3% < קריפל החמש ץיקו לפרש תוחק ורכז יכ קכש זנש טלומ לקוי הקושלב ץלש - ךקטש העשלק קוכלמ רגנכ :תביול רק? :לעלמ הלמחש יט לע זי יויכל רזיקט לטפל - יל יתבווא יחמשת לא | |
 - רשא רע לכסצ) -1ל ותאטח וכ (ירק תו ילע קידעמ) -ק ףעו לכוסו פל יקולגכ -אשא'ה ףעז +> לופל ךשחמ ינפיוי) יכ רול ידע היקיע 2 תעוב י)ֶ ךשחל תלטמ) ?'קש קלורב קלעכ ןופכ ישחכ קולגב בשק סץ + ךוא 'ה ךשחב בוטאיכ > קיק ןלץכ סייק ץ/ק קיקי ךלכקי ספק למושל יכ קווב)ק רקרכ דינע סוקמב רבע יתמס רמו .סוקח רוע תולגכ יתלמ ט

. , . .2 



 ומ קיטלרב
 ע ןילכ]

 ') .סילת

 'ת סיטפוש

 ט ןילכז

 45 רברעב

 עי היעש
 4 3 סיככמ

 9 הימלי
 זול ,קומש

 חבימ ל
 ינתקרצב :ספמ :עמסש תקיט-יטמשמ השעו :עעתלע סימה ש ביר בורו

 יתיליכק ק סדק ןמ טול סלשולי קרמל ( תני סנלעו הקלע רע יל קעעיש

 יארתו / וי סנְלכ (כ\ = < קלעמ ליפט ומכ ץיק לק -- יתביוא ארתו

 ומכ (יטטפ טשב ליעלמ .!תביוא (ולקשץ זרק +זעלפ ץקי ומכ :ערלמ

 קמע עב קל ליקי לול ריבי ללה זמויש בסט יקביוק רק .(וטקלק

 שמר (ו:ח = הב הניארת יניע = ךיהלא 'ה וא תולנב יל תמוז דתיקש

 יתכיוב הגירת יגיע רמז | - ולועפק זק (!' יזע ןכ ספ ?לפ גזעמכ ץלש

 קו + תוצח טיטכ סמרמל היהת לאוגה יל אבב התע יכ טו טעחכ

 ךינפתט סו .תביוץק רמנכ ממ = -ךוררג תונבל םו = * ינוע עז יביולבו

 ןאוהה םוי פלש (פב גוגמו נג סע יץובקעכ לץרש תוכב ךןלרנ .תוכב

 ץרשיבו תועילב ךל היחש ךקח קיחליו ךשחל ךל קיקי ץוקק סיק-קח קחרי

 \ וי סגל (כו -לסכש דביכ קוסעק !טליע סיטרעמהו -סקילע תלטומ .תייחנ

 : ץיעמע תליוג (לטבקי קה ץערנעב לשר םקטמכ (ימבתי יח ץעריעב

 םי!ץק ץבי ךדע) קכ לוק סוי לפרש .םעושק סי !תוח -אבי ךירעו אוה סע

 :קליחק כץרש סע ולגט רוט רכז -רוצמ ירעו רושא ונמל תיחעקל

 ץלט רמולכ -טכמ ילע ועכ -רועמ ירעו : סירעל נע ועכ (מל ומכ ונמל

 ירוצמ ינמלו :סיבכ ול סימ)דק) :ןל לטמ רמ (בתו ןכו .ססזח עמ וטלעי

 לוג תוק קרפ יכ קרע לע וקז-רהנה רעו :לטעה ילע (מו
 סשמו לץרש ל

 ץוקט סי עו לכ סמע סוקמב רעוע רכזט דעו-םומ םי\ :סימעה ןלץ ריו

 לק וקו לקץ סע תמש לקק לק ץלק) לקה לק דעו -רהה רהו :כיעמ יטמ

ת רקס לקמ רמזע מכ לץרש ץלץ ילוכגמ
 טכוקב תלוקב ורכוו :תמז ץבל ומ

 79 לוכג .תוביבס ץווקט .סקיביול ץלפ ובירסי לל -ףוק לת) םלעב .עקו

 ומכ רטמ יגמלו ע*ו -ססכ לכב לטיל ועלק) סיעל סטכט סקל ויחש לןכש

 ץנריעב תיו .סילכמ ומכ-לממ ילולי ככ-למע יוסי ובלו וללר (כו -סיעמ

 לתל מר ץתוולב (! שכבתי ץיקק
 לערוק (מדו לטל מלו סגלכ < גנ

 שי *

 יהיבשוי לע >  סיעעה לט -ץראה התיהו  :עמרוק ןגכטקו עמ סגלק

 !רפמ - סקל סימול - סישק לע סישץק וץובי) ןכו = "היבש סע ומכ

 | : לכשל ןעלקע .סחיללעמ

 ררְכל גש תל ןאצ ָךֶפְבָשְב ךטע הע

 \ םל ימי דל שב יערי לרכוב רע
 ! תא טָאְרא .םירעמ ץֶרֶאַמ ךתאע מי
פלִע רי ומישי סַתרוכִנ לכ ושכיו םי ארי

 הָ

 "כשהכל + ה
\ 



 אל הבימ

 ִמלֶא החי "רֶא םֶהיִתרנספמ ווי ץרא
 ןוע אשנ ךומב לארמ = + פס ואו דַחְפ
 רעל קיוחַהיאל ותלחנ תיִרָאְשַל עשפ לע רבעו
 שבבי ומחר בושי : אה סח ץפַחיִכ פא
 : םתאטה לָּכ םָי תּלצְמּכ ךילָשתו יטיתנוע
 תעָבְשְִרָשָא םהְרְבַאְל דסַח בקע תֶמָא תת
 | .םכבָרְק יִמימ וניִתְבָאְל

 .תולגקמ לץרש ץמויט רקבקי לח רגיכ ץינעק רמ*-ךטבשב ךמע חער
 : רדבל ינבשש :וטבטב סטןל סחני) 1372 םערי סעורקע ומכ וטבעב סערי)
 ₪ ונרסב ורכל קיהיש .ררבל .וכ סימורקהו .סימעב יבטויק כו .(כוע ןמכ
 ןכו -למלכ ךותב (קוש סדק ומכ סקמ ורחעי לכו ץויח סוקמ ץוקע ךעיכ סעבל ונכש [ק יכ רעל :תוגליסו .סימרכו ,תורט בוש סוקמ זק לץרכ יכ - לערכה ךוקב ומכ ךעיב ונכש -למרב ךותב רעי -> וכ רחל שש
 ץלפ .ץיח (רליל רבעמ ץיחש * רעלגו ןשב וערי = * סיעיב וישו רעל
 ץיב)ל רקבקי ללה זעש -ךתאצ ומיכ : סלוע ימיכ וערי פוטו כמש דעקמ
 וזטיע ךכזט סעעו < תואלפנ ונארא סידנמ ץרץמ ךתזט ימיכ סקל רוע
 בוב סע סלשולי לע ופסץיע סימק - סינג ארי = : סק !זטי ולץוכ סקיקוכל
 לע ץכל סקרובג לע וחעבש -סתרובג .לכמ ושוביו .תוצלט)ס ולרי בוממל
 .הנשרחת סחמנזא :העעע סקל ליקי לש :חפ לע רי ומישי >  סלשו*
 וחש רע ךקולט ו:וחג לע לוקח שחנה ומכ וכחלי לץלש יגל רַמע-טחנכ רפע וכחלי : טנללע ?קוסלק רש בועמ ועמשיט ממ :לקוכע ויקיש
 סיכלוקש סק ץלפ ילחוו שעה יכ שקב (עק לעכ :ץרא ילחזב : ולכץמ
 ןס סב ץטויכ) יעל לק ילו סהש ספימז רסש שוריפ !% -שעב לש
 רקעמ סקילעב ורגסיש שק? :סתיתורגסממ וזגרו + לשלי פל וחטקש
 וארו > ןתלוז (י? יכ ועדי יכ -ורחפ וניהלא 'ח לא :  וגלי סש לפרש
 : מכ תכשמ \,תיזזק רויו לעטק 59 רוי רסח-ןארי :לפרש רגיכ .ךמט
 סקולל + ותלחנ תוראוטל :רקכקי לפח רק ץיכעק 'למר -ךומכ לא יט
 וףני לש סיביית ויקש יפ לע ףל-ופא דעל ךיזחה אל :ללוגק ץוכב ורפשש
 .אוה דרסה ץפח יב :סקישעמ ל ךעל ךגפי פל וע סחימעמ עורל קולגקל
 : לובה (ץו עמיטכ ססילטס לע ליבגי ורסס) -רסח כל) קלוקב בוקכש ול
 םרל בכ ומוסמב ץרסמה ךלל (2-ךילשתו 9 וגטחרי בושו למל .בושי

 בלק סילע
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 45 .לץקוסי

 35 .תומש



 הבימ בל
 .ןושונ > סתאטח רמז וגיתוגוע רמ' (כו-רחל קוספכ תכנל יולעו בל
 ש ובל .תסת לבה עבוכש סרץכ-ישובבו : ומוקממ לבל קלסמש סדזכ

 ןלטמהו ילגת קלושכ -תולוצמב +סי תולוצמב ךילושתו למיוש וקו -הפקי

 ול | וש ספרבמל נק רסס -'ו בלעיל תמא [תת | : סימס קמע ץוק

 וכ סקעל יח, תמלהו = בעי עב סה זמב) ולח ומבלו ץרלת ורסחכ

 = "כ ועכל הנקמה סייל ץיק מלח ומכלו סחלכמל חעעט רחל

 : לוחץ .כוטק ולבר בוש לו תקלה יחל .ץוק

 : .תטלש ללכ -ונותובאל תעבשנ רשא

 יכ בלע סזעי טקלב ובה
 : עבָש סקטלטל
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 םוחנ רפס
 קלורגק רעה שלזמ קמ קפל טל מש = 7" סו עדקכ .₪י טונפטס .טוטרבור תיבב ספרנו .שדקק (וטל תער ומע כל קל טקשחנרפ רקמה ,תטמכ רעלמה ינו ש טולבטלונ עוסששקרע יל לע (ויעה בל סע ץגומ יחמק 0 ף טוריפ /

 : תטיטב סץהקו
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 ב םוחנ

 : וקיעש (!זח ומכל ךומס נק יכ עו ץוטכ דרוש ןוזח קיח = ומש לע ופרס ל קוממ רטכ קיח ץלש יעלו < שמ ימיב ופצעע וקבח סוע וי סלוע לררסבו = - וקול לל ו וליע ל סתיימ ישוסלא ולו + בנש רור קזייב םנככס כעל ץ יישק ה! שש = , סיקינקי תי טככ קיפש לול תל טבכ ערכו , מש לכושקל לקט לול ולמלו = רושל ;כלמ בילסחש רערכוב) לע סמל סחנ ץופ ךורכ שודקהו סנלממ סעול קלגקו לשיל עלק רושל ךלמו ו + תיעלרב ,קפ (כי) לושל דע" ץיחק (רלח (מ כקכש ומכ | + רוש רלמל ףתיח דוכמו = קמפ לע קלעוע הץוכעק קפז-ישוקלאה םוחג ןוזח רפס הוגינ אשמ | .ישקלֶאָה סּוחנ ןוזח רָפס חוק; עמ
 < ךרא החי = ו ובא אוה רטט וירעְל הָוהָי -םקג חח לעבו הוה םקכ הוי טקנו אוק לא ו

 הָפּוסְּב הנה חקְנ אל הקנו חּפ לוָדְ םיפָא
 טיב רעוג = + וילנר קכא ןו ופרד הרשו
 למר שב ללא יִרַחְה תורחנה לבו וב
 וס שַעְר םיִרָה = + "רֶלְמִא נבל חרפ
 לבתו יִנָפַס ץֶרַה אשתו יגנומתה תי
 ימה רומעי יִמ מעז ינפל ! ּהָב יִבָשויַבְ
 ות זכיִרעהְו שאַב הָבְּתִ ּותַמַח ופא ןורחב םּק

 5 קיעש ל)שק יוק רקע ועכ לנה ריבי לק (וכרבש עפ יל < וערזמו רושס יל .תמ וכמס חקיש :ססונו =: סקולגב קלורג קלנב סקול קול ?וח יל 5 ל . .טרְלל ל ועקיו רמלט ומכ ומע לובעב ץוס עקמ +'ה סוגו אונְק לא
 יסמל השט ומכל לץרש + לכל תשע ןכו = < קוק סוקמב רוטפ פל" פק .לביואו לורצ) = - = פל7ש תל רושל ךלמ קלנקש תוילג ב רגיכ תומס 3 רכו יכ י) = < קופל (טעה לעכ - 'מו 'ת סוג =: ןערל ולוע קמח" % קילכ| .טעמ יקוטק כ? רעל ועכ = > יוזלק (מ לוי ,עדקל םיסוק לוק יעץ טכש

 סידכמ 1



 35 .תומש

 רי רברקכ

 3 תומש

 וק סילק

 7 5 לץזומש
 עכ סילבר

 'ב ליס סב
 ז* סילק

 םוחנ = ד

 לפה יכול סק לףכש יכוולו -  לץרשל סיעירקק רזעלו לבב יטמלו סייעמ
 לימ ויביולמ תמש קו וכיחש יעד ל רכמוצ ומכ -רטונו : וי

 יונק |: סקמכמ 1? סקמ ןקמש קיש (ץו מע | סקל (ועח ץוק למוש
 :סיפא ךרא הוה =: סילסשמ ינט סחש ו, ומט ץמק ק יכ ומכ רמת
 וסעכ לובסל ץוק כ לדנ :תכ לורגו : סיעטלל וסעכ ךלץמש קרע ץייל ו2

 : פד כ ץ) לרגי = סולעה וילע ןניבל שמ רעד כו =. דימ סשי ץלע

 ףטת ץעקכ ו לב לקו שוב לכ - לודג סול -ךלפ ל = ויל למדו

 יפ לע - < הלני אל הנו = + ליעלמ קלמ לע קוכימס טפמ ,לרק

 : סחמ ועמק סקל ףוקלו רוטפ יכלמל ךוקֶקש ועכ = :עשלל וע ךילץמש
 לכי עגלב קלקמ לק תיפשקל וישו לע לביעכ -וכרר תרעישבו הפוסב 'ה

 ןמכ = + רט (עע ונע :וזלגר קבא-ןנעו = = : קבעסהו קעוסת קלכע ועכ

 טה סיביוץק 5ע וקבסמ תולכק תולמס .ועלגר קבא | :(ךשחקו (שק יקיו

 סםיב רעוג |: סילנלה קחקק לעונה קבל סליטמקו  *קלפימו ךטוחל סקל

 ןיקש סיב לעוגב לוק עקו וגמרכ - לושפ יכלמב קש ץל ך = - והשביו

 - ףוס סיכ קשעש ועכ קטכי וקביש ךטריעכו ץלץה .קוץילבב קמטשע קילכ

 < סלחיו וס סיכ לניו ל (כו = > ורבעב רעמק (ןרפכ קב (וטל וכ לו

 קזכ יש קקיפטקל קמוץב קמו טלשש (סט לכ גחנמקו עכטה ףפקי ףנקו

 ךטקל ןתלכיו וכ סיכ סו -בירחה תורהנה לכו = =: ממו עכע רעל
 השבי סבישיו סקופ בילחיו = -סיק-וקכ סיעשע סניש תולחכב ןכש לכ ןעבט

 סימטה לטעי רטקכ .עכט ךעק ץלכו (דליכ הטעש ומכ עבטק ךטקב 5ריעכ

 יללמא [ונבל חרפו למרכו ץשב ללמא : .קול)ק וטכיי) רטמ יקי ץלו

 ןכו : קלי לכו ץשר) בשע יקי ץלו עלמה סוקמ ללמל לעמק .תרמעב זו

 < כטמ ץוק עק ןעמשמכ קוסעק יטט יע לע לו = = - ןטבי (ובלק נע יפרע

 והטכייו וטטטמ שמרה (מ -והשביו = *סימעה ומה לעו תומה יכלמ לע

 רוי לע חמעוגע וליטקו שלטת זי וליפק סעונקק רכוכ יגפמו (י9ש עש עקב

 יםירה =: וקטכייווטעשמ ליעטק ()בִ ץוק לכ בקכ לו לו = - פק
 ושי לטליטכ | ונממ ושער רעעק רוסיכש סידומעה סקש סירקק וליטל

 : וסע -וגנומתה = =: ונטרב לכקו ץרלק שעל קיזיעכ וקו) - ולפיו

 + רמע לעפ הוט ץל5 = - וישז) דור ספשו ומכ . קשקו *<ראה אשתו

 ולץכ = + רמומו ךכל? לכ פרש חלמו .תירטג לממש וכ פק (כרח (מעקו

 : תלומעו סורסכ שמע קילתט ול -בשע לכ קב חלעי לש סעוכט לק

 .טיפ טלקו - ישאכ חכתנ ותמח | : ומעל כשלכ לוק רזוכמ-ומעז ינפל

 ינטמ רננה לברכ ויביול לע.תכנע ותמס שוקי ץלל .תכקע ץיק לבל תמנע

 של ללו (ולסת ץלכ שאכ הכתנ עלטל לכו רעו *| עוז סגלת (כו - שץ

 יי נוכי סיקלככ רמז כו . ,עגלכ עמ הלעמ מ ו ץיקע סיחרכק

 \לסלמו םנצעי) וינס קלשו ויביו ל לע תכעעק ללק מק לע טמ ךלרב לקו

 .לילש ןתמח לולכ -ָכְתְנ שיכ ןקמס ךועק מכ וטוליפ ופ = < סמוק בכ
 ' לַבת) שכ

- 
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 ה םוחנ
 < %: ונערימש )מכ כשש ךקל ץוק וץ - עמשמ יונסמ וצתג סירוצהו =: ויכול לע וסת שץכ

 : וב יִסוח עֶרִיְו הצע סב וועָמְר חָוהְי בוט
 השע וה הֶלִּב הוה לֶא ןובשחתהמ + ָךָשח --ףדרי ויביאאו המוקמ העי הלב רבע ףסשכ
 םיִבְבְס םיִריס דע יב + הָרע םִימעַפ ּקֶתאל
 : י-צלפ שי שק ּוּבֶא םיאוכס םָאְבְסְ
 + רעב ץֶ העַר ףוהז לע בח אַ ךפמ
 ךיִתלֶא תדריּכְמ רע ךֶמשמ ערה אל הוה בולע הצו = + קתנא ךיתרסומו ךילעמ והטפ רכש הָּפת + דע ָךעַא אל ךתנלו רב | וווגנ [בו םיִבר ןֶבְו סימל םִא הי רִַא הב
 ערויו : ערכוב) ברחמ ועלמי סנרלכ .תולבכ סקש לץלש רושזו תוכ 2 ברחתע עעפ וכ | < רושפ יפלמ .,תרכ סויב וועמכ ססל יחיו סחל כוע לקה קיקי וכ סיסוח סקש לללש ל < וטוס דע ךשע קופטק שעע :'ח בוט :תּוק יִכְרְרְכְק םיִשָא הכסמו לס תירָא
 סר( לכש ול יכ דסי יכובסה פוקס כמולכ .סיבובס סיריס רע לשל ,ת'ז* ופוכ: = סמובס םירוס רע 'כ |: סלקל ל כי תחל סעעב יכ - חד םימעפ סוקת אל | |: סי קעש לוק זלכיכ ועד -השוע אוה ה72 = 15 קיעש + ירי סלטוקי תפ ף למי יכ רושל רקמ רמלש וקכ תו תושעל לכוי ץל ל וכטחת , תלו על סכילע דןמק ף לע ספ (וטשתק המ | קולע יעכפ סקש ויכיוץ'דגגכ למ -ןובשחת המ = :קלורגק קדנל לטמ לוק ךטקו .סיעודל סיבי)?)  ףרול ךטתק) ףרלמ ל ישכשל ץטוי לעט .ףררי | .בעומ רי חל קיעש סע ק'קש עוקמ .לכ) קיקי ץכש חמוס ןולכ חשש רע ףטטב תקל סעעכ ₪ 5 לפומש דעו ףןעש ללוש קוגמ לש קמוקמ-רבוע ףטשבו + טקל סיעודקו -כלסל - סילק .ילולג :עובלנכ ידה = ירק יסות לכ ןכו טוס תו לע ךמש -וב יסוח % סילק : :סיֶירנ "קר 9 ערו*יכ ' :סקילע חיבשלו קכוטל סריכמו שערוי -וב יסוח

 סתתסל



 םוחנ ו

 טפלש -סקב סדל קש קמו  -וחקי ריב ץל יכ רמש מכ טמוקממ ספתס5 גל ב ללומע

 ויקט לוטק עב ויקי (כ = - תבעב ופרש סורע לוע ומכ מוקמב טלב 15 5 לפומע

 כ%ש פט ולכי סבלק .עע ץכבו סמוקב ,עגו:ק ומכ סלועה גב סיביזכמ

 ןקלקמב לשש לטקל !קע ץכמש טביה טקק ועכ 17 סיריסק ומכ רבר סקב

 .ושעי-ףל יכ .(שר כו סחע / טקקמ ץלו יליסקמ דיל לש ץילו ר%מ לק

 25 ויקי [2 *קלקמ פק לכ לוק ושיט (טרח עמ סנו סתוסרל סתע

 סילפונ סילוכטק ומכ ויקיש 3 םיאובט סאבסכו למלט קמו | - רושמ

קלחמכ ולבואו סקילע בה סקיבי!ץ רגגכ סלקל וכ סקב קיקי לש ץרץב
. 

 הז לכ לוגפ רגגכ למ -אצו ךממ : אְלַמ שבו שקב ו סיליסק ועכ

 ע בשוח קיקיט ךלמק מו רשמו לץרשל תי ש ךנעל לע | קיקי לועבק

 ע 'ה לע שו .סלעולי רוכלכ בטחו סקיחעק) לןכש ץלץ לע קלעש הערה

 ורימ סילעולי קס למקל לכע לש פט סער בשק הליחקב 'ק לע סג-ל סע

 דגגכ למ -'ה רמא הכ : לעילב לבדו סעל 2* ל לע ץעוי) בשוק קיה)

 סולטב סקע ועכ סיקלש ךילע סיכה לוט* דעחמ סמ סומלש םא סלשולו

 טק סיכל (כ ומכ) יםיבר ןכו : וטבכ קטלזה לכ יכ סרלש ורחפי ל

 : סחכ) סליס לכ רובו קלקמב סיוט) ויקי ₪ :רבעו וחגנ ןבו = :רעסמב

 לע ךיתעע סו יךיתינעו = < מו רוטל עחמכ ךוו ה ךללמ ץעיו רמץ כו

 :רוע ךנעא אל | : רוע ךיעפ ל סלעולי קלוז שככ לרש ץלק לכ יכ ןדי

 ועו טומה -וחטומ רובשא חתעו = : ולכי וליח לכו זק יכ ודי לע

 : קתנפ ךיתורסומו טעב (עק לכ) = והלכט.המע ךלט לע סילק קיהש

 שו רעוטה סע ,תוקטב וכי סייוגכס יכ = ךותורסומ לק .זהטומ למדו

 יךילע הוצו :ך קליטת תל יתעמפ ייקכימק יבב סיקתמשו ןכו .לועעה

 ערז ךממ רפש ל יכ -רוע ךמשמ ערז אל | : לש רלמ רגנכ לע

 וטכמנ) וחלב קמקו בלקב ומב וקוכק רושל ךלמ יכ | - קכולמק סעב לח

 ויחלל ךולש תיככ יכ -חכסמו לספ תירכא ךיהלא תיבמ = : עלק ץלל

 ל * קכסמו לספ רוע סט תויקמ .תיבק תו ולטב סש גלחגט (ויכו גל

 .תי ללה .ולץכ וה ילק .סש וגדל ומב וכ ליעהש תי לק (טרב סש רחש

 :ךקכס סיעע ךיקלמ תיבב סש יש -ךרבק םישא (כ) -קכסמו לסט סשמ ,תירכק

 לקוי הז :ךיק 7 תיבכ רוע) :ךוגלקי ךקב יכ לוו לש קיִסק - תולק יכ

 .קל למסל לכול ץ יכ קרמפו ךקברב ינקוליקה יכ שוע וקז = < יזכו (ולק

 * לטללק ייוג יקלכ ינתמשו ךרימ סלשוכי

 יח םולֶש מש רש ילנה םיִרָָה-לע הנה
 רע ףוסוי דגל לכ רד ימלש יה הָרּוְ
 ו תֶרְבְנ הלב לשלב רּברובעל

 לע הנה -|:7 :6



 .םוחנ
 | : בל רוע סיסי ץלו וסרב ומב סגיכ *תרכנ חלכ | :קמ רבכ יכ שרקב רובעל בילחעס רוע ףוסוו ןאלוכ = - סחילל טלטלו סֶיחכו ןוכולו סלטוליב .גוחל וכליו הנושלרככ הירעב ובשש חלוקי (לכ ולעכ ילסק תומכ .'ירהה לע הנח

 ב רב פע הָרִמ רוע ךיגפ לע ץיפס חל
 הוה בָש יִּכ = + דאְמ חב ץפַא םנִתִמ קח
 זכוקקְב יּכ לאָרשי ןואגפ בקי ןואג רש
 םּבָאְמ והירוכנ ןִנָמ + ותֶחש םָהיִרְִ םיִקקְּ
 םב ָבְרַה תֶרָלָפשאְּב םיִלְתְכ ליח ישא
 ּוללוהְתִי תועוחב =: ּוָעְרָה םיִשורְּבהְו וניִכְה

 ושב וירירא רב / ועצרי ם-כיקרּבּב םיִופלּ |ָהיאְרמ תובחרפ ןיקשקתשי בכה ו
. : 2 \ 

 : ךכסה ןֶכָחְו הָּתְמח ורמי םתובילַהּכ
 2 5 קל ועע - ךרד הפע = : קרוקיכ קלטמ ידע (כיו (קו -קווח (עע חרוצס .רועק 5 ילממ רוע ודתעק ץלו סכוקב ובטו .וכוש רקעק סוחעת 5 סקול .ולמשו ורע סכירסקו רוט ךלמ טצתט קולטבק סינעקו ,תולטמק : הרוצמ רוצג :קולגב רעב ץיטחש בירחנס לוקו קרכ) ךנפ לע לעש ץיפמח -י\ופמ חלע |
 ,תומב יכ רעו = < עקטקו קזעק (טע קיקי קרוקי 5 ירברכ סס) | <! יש טרכר .סימורקו = < ךוכטתל ךוקלמ 5 כצו ומכ < < דטוי קיקי לו ךנוי ל ירכרל רכ ילשמ ס? - בלע [ואג תא 'ח בע יכ : וכ ץמזמ .עער שזו כו .קי כ וחטבקש (וחטבכו כוט בלב סכפכ עמל חכ מא עו = < וגממ רוע ופרק ל יכ קכ טעמו סכנתמ וקזח < ראמ חכ ץמא סיגתמ קזח | + סא קזח (כו = - לוקמ -הפצ -רוצנ = + רוע וחול ל יכ קכ ץכ קיקש ךלל
 ( סולק .רעופש ומכ - -סלטוי לערמול ץוקש = -קלס כקו רשל בעי וג תי ול . קדוקי ץלקו סלשוכי נק -בסעי [ואנ | :וקיקוח יעיכ הו .כמש ץוק לפלש יכ .לארשו [ואגכ וקו - היהע ןקכ כקעי זמ בוש םירזמס
 : .עטוק םהירומזו : רמשע לעט קקוכ (שג .זטוי לעט ןוה כת! בוט לכמ סוקילק ופ סילק יכוץק - "קלוב סוקסב | * בעי תויסשמ כע (ומ ירעש חוקי כחול
 כמסש ומכ .סנרןב סלבב דטטב חמש ןתתע טהילומזו סקיתועיש = ותחש

 ןקיתשיו



 ! סיטפוש
 38 .תיטלב

 * למד

 יב ללועש

 2* תיעש

 םוחנ ח

 יודיקו סנלקט ץכפק תרקומ ומכ סקילומו ת9 = ץללק לובי. ןקיחשו

 סילבה לערכוב) ליח לע רמ% - וחירובב ןגמ |: וליבס .(וקקתסבשק

 כו :תובְס 8 תולמל - סראמ > וילוכגועכ -והירובב ממ לע

 .תסלק | < נט תעלוקב סיעובנ סירגב סישכל 'טליפט םיעלותמ ליח ישנא

 :סרז נב ץרימו קיקבש עבע ץוקש יפל קקץקנ .סרובכ כןל) סקלורבל

 םכלק ילגלב יכ | < ,תורכפ טקב לוק ולזכ ץוק ככלק -בכרה תוילפ שאב

מ סכוקמ שץ ץט)י סי בלק לע סיכלדב שולבו לולב סק
 + המולמק כ

 ית יריעלכ (מ ךופה ומכ ?וק תודלפו = תורלפ שב ץוק בכלקע קרי

 :וענומת חיחת |כ קומ לע בל ליפה 2 רערכוב) ןיכיצ סויב-וניבה םויב

 עומק סס יכ למ = < סישורב ץע סתט תשקעסק >> = - ולערה סישורבהו

 סטקלב ירק סק) יעולכמ תוקמת *שוע יכ סחב !עקניע ימ לקמ קימקכ סטלכב

 !פכב סיטבש קעלש תקיו בלשב למוזט ומכ . סלזק ףמכ סקול עלותו

 1 לו קומה סס סיטלפמע קלעלת (ש יולערה = : סולטבמ בלב סעחתיו

 לוי לט לק ירש סישורב 9 > - לבעל ולערה ₪1. קדעל .קלערת יש

 ולשש סיל!רבק יכ קילורבע
 תוכי יכורג וןריעכ למס |. סיטולכלכ) סיולץל

 .תזטל ולכוי +ל יכ -  בכרה זללהתו תוצוחב : ומעל סולק .ליתק

 טיכלוק סק) = -סקמ סילובג) טקמ סק סיבל יכ ליחס סע סחלקל ליעל שח

 סקו סכלק יבכול למול ןטור בכרה  :.סיעמושמו סיללוקכ .תטוב ריעק רוק

 ילו .ליעק ת!בוחרב הלקבב וכלי י תובוחרב [וקשקתשי : סיטלעה

 שש -םירופלב [היארמ = + קלקבב סקכלב קוט כז קוש וכי [וקשקתשי

 להעע ק?למ בוש סקיביוש דמנכ סלקל כ סקל ין שק ץב יכ קשב סקל

 .* סחי)פ סיבחל נפ = סתלעמ.תעב לבב פכב למ (כו = - סידיפלכ .סורץ

 טולי קכקב כנלמ - וצצורי סיקרבכ : וע !עמרקי קתעב וכ עיע ימ יכ

 יןירידא רוכמ | : קושעל קמ ןעדי ץל ב הק ל5 טקע דיעה תובוקלב

 וכטכ* קמוחק למ וכליט ולש סירילק  לוכזיעכ הוכמ ךלמ לע טלעל לכוכ

 ל רקומק .ןכוק דעו מוחק ל כלל ורקמישכ לחבק בורמ סקס ב
 לככב רלמ (כ סנ !טרעל (לע"\ = > לוקח רוחב רוקל ץוחכמ קמוקח

 .תכלל ורקמיטכ .תנורמ ורע נקו קטבכל מוחה 5% וכלש ויליר רוכויש

 ויקחק דומעל ךקוסח וייכי תמוסק לכל ויקיטכ) סתכילקב ולשכי קמוסק ל

 יךכוסה | * קוי קמפ לל קיעעב 75 . חתמוח |: קעותב רותסלו

 !יקמק סיסש)ו לעק למ סימסעק סיב סקילע .תולועו סיעלק קסכמ ץוק

 טיכילשמש סנכלה ( סקילע ןגמ הו מותח .תיקמק סירקוסו מותק רע
 סתכילהב ילקו בל ןושל וב ביככ - סתובילהב : קמוקק לעמ

 להו = + מנ לַיִהְְו וחַתפִנ תהנה ירעש : הריזי (וש
 םינש לכ תות ָהיֶתְהַמַאְו הֶתַה התלג
 תופפתמ %- ד: כ רצ |נ-: : %



 טס "  םוחנ

 םימ תברבב חוו = + ןֶהיִבְּבַל לע תפפְתִ
 קבע רמפש ומכ = ךלמק לע תש ףעיחש יטל ל5 | - ץקכלעו בקו ו .קוסעק הז לו ץת יע 4 .תוחעשכמ ןלמכ וכלי) (קמ רסע רוככק לע [היבבל לע .תוכמו תופפותמ קעוקל קשל < תונהנמ > 0 .קוחמל (רק! קולורגק .תולטה (קו + הופ תוקמל .תיתוהמאו = + ןתעכ שרג תולעכ (ן | - עיפ) ומל :התלעהו = + רו כ רע ל -הסוכמ תיקש תוכי הנלג) גומ) חיע קולמכ סיבר סימי ווכעב :עוחש לכיסק : התלעה התלג בעהו = + סידעצכ וכקע .קומולקמס ףכמ גו סק ומס לוקש ךלמה לכיס לפח עטה ומתמעש (ץכו = + תוקלדס ליחק יש ורבעש ויש קורנל סיויק ירקה ילעש - וחתפנ תורהגה ירעש :הנפמ ןיאו ודמע ּודְמָע םיִס המַהְו איה יפי
 לוסכ זיק לוקכ !מחוכו לקו  תונהנמ היתוהמאו + קפומכ קי וקל | קככלמק לע התלעהו -ןלדחמ הוטו חתלב .דתעו קמע ךלמ תב סלוככ לכ רעש ומכ = + תורככ)ק .סישח) סקלעה .גז)מכ .לרחב ,תרעש .ךתיחש ְ התלנ : בצה ןכלמק סע יכ מ לפומש כר רמנק) . ךיימי לגש
 כרכ ?חיבבל לע תוכמ (ק (כ סקכ קכע סרקש !תכ - תופפותמ סינוי
 קטע . - איה יטימ םימ תכרבכ הוניגו : .קתועוקעקו קוקו: סישק
 ןולמ :ץיקע קכירבק ומכ בוט לכע קץלמ | יוגב ץיק סקיחש סומק סימימ
 לקו == -(עמ ומ ופ סימעג ומ ו סומק קכ (יטסוץט ץיק קכילבקו = < סימ
 סיס קיכשוי חקע| .סיסג המהו : ץייק סרק ימוימ ץימ .תשמכ ,תיבכ
 ורמע ורמע ?כיולק סקל סילמ!טכו  .תתשככ תעכ ֶמִמ סיטל)ק רעקמ
 : ככ סיס ל סתלירק לוקל ומפ דנטיפ ימ (?

 סַכְנ בלו ףקלבמו וכמו הקוב : הָרְָח לב לכמ דכָּב הנובל הָעָק ןיאו כָהָ ווָּפ ףסכ וכ

 ל בויל

 קמ .סילק

 הע סילת

 | שלב נפו סיגְתַמילֶבְּב הָלָחְלַחְו םִיִפרּכ קו
 אּוְה העְרמו תויִרָא ןועמ הָיִא * + רוראפ וע
 ₪ 8 די ו קגחמו יָת יִרְּב ףרס חירא = + דיפ ןיאו היא רג םש איִבְל חירא לק רע םיִרפְל

 :רַפְרט ויָתְנְעִמּו וירה ףרט אלמיו ויתאבלד |
 נגה 4

| % 



 םוחנ ,

 ב יתרעבהְו תובע הוי טָאנ ךילא יננה
 :ן- \רֶאִמ יתרו בֶרִח -רבאת ךיריפבו הב

, 2 : 

 ו הָבְבָאְלַמ לוק רוע עמשיראלו פרט
 - ד .- / \ אר 0 | "שב 5 .

 ויל שפ סיכמו 5 = סירטכה רג)כ ייבעח רמו -בחז וזב ףסב וזב

 ('ת - קנוכתל הֶצְק ןיאו | : וזטמק בל (!ק יכ | בהז וזב ףסכ וזב

 טו לו .ת*) -קיכורג) קונ) ךלמ (יכקט קמע וממש (ומעק תעומתל סוס

 ככ לכמ לקוי ווטמת רוככ ילכ -המח ילכ לכמ רובב : ץישוז

 ש טרטל !עער תיקט קלקל) -ץקרמת זמ לכ וס תינ -סלועבש קרקת

 כמ רעה ורככ רמוככ = ..תועמה (יב (ירבכע לזכ ילכרכו קליק רכמקק

 ('ש -הֶקוגמו הקוב : ליקי (!טל ליתב - ילב : הקרקק ילכ

 לעק וב פסו:ט לז הוב ומכ הקובס יכ - קוחל לעכו - תוקיק <

 לעז) -קקורכ הֶקלובמו : יוועמו יזוע ל (כו - .תומשק יטלש לע .תעסונק !* ימי

 תיקי קיכש)י\ ל! :ססנ גלו : ,תנלכ)) וע לכמ קליל היחקט ממ לע

 %9! -כל ל/טכעלו הקוטל ומכ .ולעכ ץזקו -םיברב קיפו =: סע) כל סקל קל לץוקש

 קדעלמ !וב וז תושקוכ ויתוכוכרק לקו רזמ סרק רחעמשכ יכ סיכרב ץיפ ,

 ףרכ ץר קיקבוכרק) .עתעלכב רמז |כו = + ץכוכב שקעו ית ןכו = ..תתלו ל למר

 תרירא ןועמ הוא = = + 2פויתזובנב וחויעלפ -רוראפ וצבק + (טש ב לש
 טיכו ויק דנממ יכ תויכל ןועמ העיח ץיח יכ תוכפ (בלסב סיוגז ורמי ןל
 .תוירפל (ועע יח וכ סוגמל ףלטק סיץיכמו סלועה יגב סיטרוע תוירכ סי

 ןעכ טבל הירא - םש אבל הירא ךלה רשא = =: טיליפכל ערש :

 8. - שו* רחמ [יאו סעלעב סש וכל סלכ -חורא רונ : תרי שמע ב ק!קכת

 רריתורימ רב ףרוט הירא = > ןיקכט וקפכ (מת ץיכלמ (יפוע ווד לתו :

 לתואבלו .תויבל לשמ ריתורוג < : ול ביטק ימ !ץכ -ויתולומל קיטסקל ירכ חל קיו

 קו = > ויקופבל רובעב תויסק קחע - ץתואבלל קנחטו : וליכגל לצמ

 : הוגמל סימעק כלש סיזיכמ ויקש קילורבו קילע) קוכי) ךלמל לש (עק :

 ששעב יתרעבהו : ךקיחשקל ךלל יגפ יש שק קוגמל -עז -ךילא ינגה

 שפכ ךילרז) סנלק (וינ קוחלמ דעטע קנט קלורג שקב ל5 -הבבר

 שמ . ךירימכו | : סישדע) בכל בולב זנתמ סיתש .הבכר : ךקיתל

 7 רועעטש אלו = * ץלץק ב תטרוט תייחט -ךפרט =: ליחק גכל
 טחלול סימעה תרז לע לוק סימירק ויהש ךיכילמ-הככאלמ

 ומכ .סכהבלו

 יי ללה לע סג = סריחעהו ,תוקוכג סקילע לברט סלשרי לע הקש בל קשעט [* 5 .סיכלמ

 ו סלעולי לטקל לכו לש כמזו רבד ו 5 קיעשי
 הנכאְלַמ תלמ קודקרו .לועק לע

 ףלו -וכ ימורחו קכקו'מ יתיט לשל ץסכ לקו \ מק סוקמ לנורחק סכה ילנ טס תומש

 ןנל לוק סמק ןוטל = .לכז טל הכבאלטו קכח) (ןטל קוספב רכוש יט לע
 (ןטכו לרעה |

 ליס טסכ 1.9



 או םוחנ
 סוקמ יש בתכ נוי % + םילחנס וחש ךלמל רגגכ וה רכז (וטלו רע
 4 סילת : יכיפולמק - יכירע) לקטמ לע יככזלמ ומכ ץוסו ליח

 ג -אָל האל קרפ שחכ הב םיִמּד רע יח
 סוסו [פוא שער לקו טוש לוק =: ףֶרָש שימי
 כַהְלְו הלעמ שרֶפ = + רד הָכְְכו רהד
 תב הנו טו כרמ = + תב לשכה < הק ןיאו רגפ רֶבְּבְוללַח ברו תי קְְבּו כר
 הנ םבווג תֶרָב5ַה כיפָשְּב תלעב ןח

 ל סיטפוע ץוק | > ויליכ .קולקד ועל -רחור : ליעח ובל קכ ל יכקמלע - [םוא \ יער לוקו = + ץוקל ?קוסק סיערעק סיכמע עוע לוח סילע טיפסה סיכיולחמ = = ן סמת .עמש ₪שעו - טוש לוק : סיטלוט סי! סוי ,לכב יכ סרט קכשמ שעי = = ןכ ,תיטרב ץל .ףרט שמי אל :לממ יי קרוע .ולוע .תסלעו כו < לת רימ לבד 3 לוטע למ ומכ לוקו קרפ האלמ ןכו = - ןיקץכ שץ סילקשמ) טטקכמש = = .טעחכ :יו) יק ש יו ועמכ ץוק יס -ןץילק ושל וה .סימר ריע וה | < | | ו ָהָפָשְבַּב תחפשו |
 הככ .קיטללכ סקרכל ץשי) ויק םחלו ו .כל כחל זלעע 9 -ברח .בהלו הלעמ שרפ / :דקרמ וללכ קנורמ פורט -הרקרמ | : וילגלב כב ץל?כ קוקק תרעמש> = =

 היוג (ושל לכ ו ולעקי סיכיולק - םתיוגכ ןלשכי היונל הצָק ןיאו | + קמ ץוקשק לע רגע ףןגק ץלקי ל יכ לח ומכ רגפל 1 סיכלע .ול סימורק) -ןוק רבכק ךמע ומכ | .יובל (לע וה רבב יכ :תוגוש תולמב , לכ (מע -ללח בר וכ < רגב רבוכו = : סיטיטק ושיש .ללח בורו = : (רומ טטסמ) ןיפייס בוקלמ) כולו טיסמ ןלמ (!לססב תיו - ומיע 2% .
 ןיפעכב קירפז פוזק ,קלכומ (ל וע ךנוזק יכ הגוול חתופ מרו - קתומש .תועלק סולמ סל לכ לז לכ < חנוז ינונז בורמ = :יחק ףמכ (כ סג די
 : טרפה יג יס חיש ש + חגטלכ סקב קעוע| סקמפב קתופיקקכל

 ךנולק תובלסמו ךרעמ םיוג יִתיִארהְו ְךנַפל ךולוש יתנו תובע הוהי כא ָךילֶא יח
 יארבב ךיתמשו ךיִתְלּבְנִו שכיִעק לע ִתְכַלעִהו



 1 % סיכלמ

 3 זק

 םוחנ םי

 רפְָו רפי ךואורֶב ה י יא
 פ = שק ןיאמ חל רוע יפ זדרננ הרש
 ה לש הלם יפנפ

 :]|+ | ל
: 

 יךרעמ | > סוזק ולקל לעככת מר עוול דקול תמדט יעל .ףילא ינגה
 בועע ילבר .סיצוטש .יתבלשתו = : שץ לעמכ (מ ץוקו = -ךולע מכ

 ומכ .לכוכ -יארב ךיתמשו : סלועמ לכל ךסימתלו ךוי תיתטקל לוכמו

 היחו = = + "ןח לכ מעל ץבעסמ רקושלו סגלק (קנויו -ןתפלומ קיפ ריסחו
 : רסאו 1 ךיולק כול ךממ קחלי) רורי סקמ לתל לכ-ךממ רודי ךיאור לכ

 מלב תפרש |יטקו יסררש ףמע סימכ קלשומ קיקע תוטמ +חונינ הדרש
 ךעלפעל סיחמש סלכ יכ -ךל םימחנמ טסבא ןיאמ חל רוני ימ פט
 ו - : סקל .תיעש תועדה טעמ

 ביִבְס כ םילאְוּב הכי ןומָא אמ לבטיִתַה
 המצע שוב + הָתַמִח םימ םָי ליִחרֶשַא הל
 = 5 .ָךֶתְָּב ויַה םיכולו טופ הְָק ןיאְו םירעמו
 ושש היִלְלָע ג יבָשב הכלה הלגל איה

 5 ליס לסב

 ₪ ליעש

 "רבו לגו הירו תַּח לַּכ שארב
 ! םיקזכ וקר היְלודנ
 ךויחכו רקוץגכו ךתכורגב תחטוב ,תייח 5 רמצ .[ומא אונמ יבטיתה =
 .תל קכוטיכו = < וחקצ) .תורקנק ילעטרמןוט וקכ רק .םיבס תורו קרטב רע

 ץיכיעסכלץמ בע קלה (ןעוי סגל (כו -יינמ לש ץילדעסכלץ ץיקו עפ ץונמ

 סיטנכ) סג קל ביכס סקש ובשי סילוק (5- לרואיב תבשויה = + ץתכל

 םומ סורואוב למל ךכשל - רטממ קלי קיה ןולש רע לפח .תחתִמ רעב

 רשא .למצו שרפו = + סימ עו סיטחמ וה סי ישו לוק (יכ הל ביבס
סימ'למנ קופל (נעק לעכו -קל סי תמוז יש סי ליח

 קרכל ולע < התמוח 

 פעס (מקכ יש ש . המצע שוב : סיטמ כל טככטכ לעדכושע

 יהצ ןיאו םירצמו = : קמנע קל סעיקט צוכ ןכו רמפ :קבלי קענע !עכ

עב ויה סלוכט סיבולו טופ (כ| = :קכ לטל סעל שק ןיפש סידממ (כו
 ךתרז

 [תמ תחל לכ סייעו שכו (!על לו יןאיה םג = > לערכוב) ריב ול וע

 הלונב למ :(פמ קכוע תפ (יפ יכ (קומכ הלוגב יכלת קל סג ללב וכלק
 !בשב כממו



 ו :'םוחנ
 עס סילק :לקטכ ריי וטקפ .:לרוג ורי = של קול שקכ (נעק לעכו = יבשב רמז
 ₪ סילק רוקי יבר !בתכ 0 . וכיכשה יע) עמ ]051 )קה * יעל תורעטמ ובל

 4 לכי יורי) ומכ למעפה \טבמ \תיז וקו סרי ושלט יכ בקכ לש ץפו = -לו עו יפלו
 | ללקוח .תעלב) עטה +9 רז'הו (עיל רוי קכוקכק לויס ררי)  .ןדיי סעפשמו יב ןכל
 מ קיעש :ולסופ שולי - טסכ תוקוקלו + קוכלק שש - םיסזג וקתר | :ברכ
 5 לקוי סיסזב וקתר למ רשזכ) < תוקותל סקו .תוץופטלש טק סיקיז יכ תולש עכ
 בכ לקוי וקטע >.נמכ עטב ( עמל וקומכ (כ) = * רקתרכ ול יר יכ רופיכ תטסוק נח
 [ לקו | 77: סקס סיעודק) סט רור שו -לעמ סלעע| שש
 בי 5 לץומש ישְקְבִת תֶא ג ח-רמלענ יִהְּת יִרְּבְשִּת תא םּג

 םיִרובְפ סע םינאת ךירעְבמ ל + בוא וש
 רשע הנה |: ה רָבּוא יפה לע ּולָפִנְ ועוני"סא
 ךצרא ירעש וחַתפנ ּותַפְְיְִִאַ רק סי

 רליבְאש רוצמ ימ = + ךַיִרְּכ שא ז-רָלְבָא |
 קיו מב ירו טיטב יב רעב יקח
 כר ךתירְבִת שא ְךלְבאְת שכש = + [פלמ
 " טמכ טעה לפכו -סמבלח ויממ שעל וסמרל - טיטב יאב + לע ל יל .תוצעל יכוקש ףמ לכ רק יש רעולס - ךל יבש הוצמ ומ = >> + ריס לכי של וכייכו יביולה סומתעו סורטש קלקמ 20:יכ סקי 6ע וחתמ) וליזל . קולע למולכ יוחתפנ חותפ : ססלחל סכ סב (יתש סישק !ץכ - ךברְקג סישנ ךמע הגה : שבכל רורנכמל בי/ לק .הטנמ :(כ ירק קומו טקל סר קטנמע סירוכב .סושכ .ךתויו סקל סלל קוץקיש ספל סילעכעק ₪ לפומש ליטקקו = -קעיו ומכ סמיע ומי סע מומר (כו | ,סילולכו ותק -םירוכב סע : ביו ריכ יטכמ ולטי ןכ יטיוק עעמק לכוא יפ לע ולעי ןלילק .ת סרק .עמיט עוגת טעמב וכ =< סילטובןקק .סלתה וכ .עבכקל סיסוכ ויקי ס יכ ךודנכמ רק ולעוי קמו  ךירצבמ לכ : וב בנטל לעכו וועמ יעקב 7 רחפמ :ביואמ זועמ יושסבת תא סג = :דחק קוסעכ חש \ 6 ץלשו ככל רברל ןולקמק .ךלר יכ תלתזע ץיסוץ -ייחק מכ  יתת = :ויק / ץ קירבוע לכ ויו 0 ותש) לר לע ,תייק יל וליקכ רמולל -המלעב יהת : וגממ ורכש העל ק סוכ על סידממו שכו ו: מכ זי סג .ירכשת תא סג :הבְרְאב יִרְּבּבְתִה קיּכ דתה קֶליִכְרְלְבאּת

 ל



 םוחנ די

 קוב לי יטרוטט סעבלת (טככ ועכ-ןבלמ ימוזחה :רמוחב יסמרו למ
 ולט קליק ומכ - סליכ ךלכאת > טיושמ .שא ךלכאת : ךלמכמ .סש
 יווכ.ירבכתה .לוקמ דרבכתה -קליכ רבכתה :קלכ דע קובה

 יקוע רגגכ

ב ליבלקק סז לשש המ לולכ | .יובל (2ע סקו
 לכו ו יעוי כ יכ רבכ סע

 .תורככמ = -,קועמה (יב (ירככמ לזל ילברמ ורבכתה רבכתה עו | -<ולש

 ךעוטחי קו = - קלוב [מ קרעק (רבכמ .קבלק) 5 יכ .למת לש

 בכ רעולסחי זכמקכ

 יו טשפ קלי םִיִמָשַה יבמ ךילכר תיבה
 םמוחה ןכג בכ ספ הפאב ךירנמ +
 - לריו רו ההר שמש חָרקםְּּב תור
 רושא ָךְלְפ ךיער ּוָנ = + וא ומוקפ עו
 יאו םיִרהַה רע ךמע שנ רידא בש
 לכ ךתּכּפ הֶלחִנ ךרכשל הביא : ץבקמ
 אל ימדלע יּ ךילע ב ועקת רעמש יעמש
 | 1 ריפַת ךתער הרבע

 ומכ יכ סימה יבכוככ רכוב .קיברחש ךילסוס ךליעי קמ למל -תיברה

 סליעוק ילו ורבילנ סק ועע (כ קלחע ל ךכ לחמו שכ%ב .עטעש קליק

מכו קילל קרפעקל (טה עגרו רוש מעמ רטטקו ךילורג -ךירזגמ :סכשע
 וקו

 לוק - רסטע קילע ולקע (כו -ךידמכ וץ ךיע ומכל :ךירספטו =: סימל 2 קימכי

 קבללל סלישמה (טעבו .לקטמב ץוק רחלו .תלטק מעטב דו ,עלטק קליתב

 ללש ילו וכלי סויח ס!סכו קלק סיב :לתוכב וקכדי) ונפיש קבללק גקמש

יל קולדגב לס 5 .םוא ומוסמ סילקוכב ערוג אלו  -רחמ
 .עלוג לו גת ק

 כ לע .ומוקמ למל = = קלחמ לס וצעו וכלה מ למולכ -סק ליל ןכ סב

 עכטקב ספוק ויקע קילודגו קוי יכט (כו = = סלכ לע םוא 'מל) סחמ רסז \

 ימ = לב ןולבע ימ = סקכורגו סלשע סלעוק סקילע ביו ץובטכו
 רלעט

 = ₪ -  סיבומ וקכ -יבוג בוגכ * לטהו לוימק ?וק ימ ערוכ סל | בלש 1

 כונכ למט לקו -ייפכומ קמר (גדעו .!ל סימודקו -סמולח ומכ יגולח ול עלק! בל קימקו

 ל + תוררגב == > סיכלמ "למ ומכ לכלה עימבט לורגק (ימח 95 יב .

 קעלמ ררונו = < קלרגו סיעש יכשי (מ ץובק לוקו  .סימרכקו סמנק ילקוכ 7 ל קל

 .י5 ללוע רשפ ומכ סע ץוקע ימל עכולמל קעודק (טכמ לטכמ ל כי
 רו



 וט םוחנ
 סש רכןנ ל ףוקש בתכ לש ל * דמוי יבר ובקכ כ .רמָוע לעוט רד
 סם ילשמ ומכ | -םעונת (טע ופפעו = * :עללוח תומוקת (יפב ועכ < יעה יסמ ולעט
 5 סילת יניקמ = ךיער ןמג : ךלמ ד . ליעע ינמש רכ  י7 ורע

 ל קיטלרב .סק ופיפכ סה ילחו בילה קמ רלטזל די סקל קיקי ל חזע וטעויו רקמס |
 ל קוקכס < של הלגעכ וטועק יכ :וישלפ וטפו ומכ יובק (שע קוס (כתיו > וררבקל + .סילת .סגרתש (טעי' נעל לע טוש ומכ = י"םע רשופנ = > ישע קמור כש כו -ולמי ולו ולעו* יל יכ ןקמו לבקב ונכש וליזכ .ךירירא ונכש טפש

 5 היערי  סיעול סמישמל ץלקשישל -אבקס יאו 'נרהה לע סמוצע סקש ךשע וכל שו |
 (יפו ךעול סקל יח לס .(ףעכ למופכ סילקק לע סמופ) סט סעק לע רמל
 4 ץרסיו .:עגיק קזכ ומכ -קפופל נע ההכ -ךרבשל ההכ ןיא |: סקופ ץכקמ
 טמסתי קיועדל כוס לבטק ו .נגיק רשקכ יכ | לטעהו עומקה (צע ץוקו
 .ךתובמ הלחנ : לכן רוטק רלמ רניכ רמ%-ךרבושל > ויתוביכס רוע
 הלחעה לוק סרה יכ = הלעופ ץוקש יפ לע ףף! הלעש קכמה לע רחל
 ל דעוזו ץיכננה נוטה : קכסה יכ .ןשק למסה לע קלחמהק ץיק קכמק)

 טייפלחה לע ,תלע) ץיק ץייקק קכמב רע סיזלסק סורמ ןכ יע לע
 ץי ב סיכלמ יפי וכמפיו טק וכיו ומכ .קסמש . | 1 זלש .ךולע ףכ ועקת :ךקלק קו לע - ך , היעעי ץלכ יכ:זטרק) קלכ יכ ןכו .סקמ קח ל רעולכ סקול

 זמ .סיעש ןרטק טע לכו -רקמס
 : טק ודמי

%,. 
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  ץוקבח רפס
 ושל .תער וע נבל דולי טוקשקנרפ רקמת .תטמב רעלעה ירנו: שפ עולכסלו טוקששערפ ידי לש (ויעס בל סע קגוע יפמק דור 5 טוליפ סע

 ויטקכ שרב ומי שו:פטס טנטרבול ןיבכ ספרו שדקס
 קלנרגק רעה שלץלע תע | לק כ עעכ

 : תטרנב סו

 13538666 6 60 תב
  זגזנ 5. [כגטנ6 ונמתו ,ג [זגמ6ו(סס \/ 204010, 116-
 שזגו6בזטטב 11ז6זג0021 קוס כזס/6/[סז6, (טנרמוג

1 67 6173 

 ו הוכה < . לא ל : :
 0 ו 2 ו 0, "ל"

 ב ישא < 0 0 0 4
 הש ל ₪7 8 =< \. 2 /-

 ל אה 767 : ו ב

 ? תה 1% |
 םצ ס6וסומה טס 56קגמ קס 6
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 וש | שע
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 24 קוקכח
 < ו אוכנה קוקבח הָיַח רשא = אשמה

 עלו לול ונעדי 15 קוק ץיעק | - 'וג\ רשא אשמה =
 לש יפלו נעל ימיב לבנק קוקבק סוס לוי סלוע ררסכו .  ןקסטעמ
 לסהו = קולק ועלול ירמ) סרע וטעיש עלק לע ףבנקק) סימעק לכמ לשל קטעש עת לע דני רכוב) לע וקלוכ) - ומש לע פלש ץל לטל לשע ליס
 לע ו רלרב ורור רק ו? ולורבש סיקירנק (ןטלב כזו = < סקיסקדכ :קילנמו סיקייעק לכשל סיעירמש טיעטלק ושעמ ל תי לץה רגגכ סעדו
 .תוכלע קלחק ורורב יכ סללו = - ליולעיל עלקלו רולמל ריתעש רע) רכ)ב)
 5 :  לו סכיקיכ לעע לעפ יכ ולור יש רגיכ עסע ומכ ש) רכוש

 למעו ו ינארת הפ = + עיעות אָלְו סח "ג | 6 בלא קפוא עמשת אלו יתעוש הוי אר
 ג אַ ןידפו ביר יחיו יג סמו רעו טיפת
 יב טָפשמ חַענְל אצלו הרות פת פע
 טָפָשַמ ד-גצְ] [ב7 לע קיִּצַה תא ריִתְבִמ עָשְר
 0 | | ולקעמ
 =: שוק דלו ל ןעול לץרשל ךיטעק סמחח רובעכ ש - סמח < דע

 סו קלרקכ תלו גפל קלרל ול יל סיטעש ו? ישל קמל . המל
 סלומג סלטמ קץ (יץו סישעש למעה טיב זק סג לסל (מ סלעצק ץלש

 קצעמב סיגטמ2י  יכ עירוחל קו לכו < טיבק סעכו כמע | לור רמפ (כו -
 .?היו : סקל ךלפע ךיפ וקח (לש לו עלל סו בוטל סל סרק כ
 יש ביו?ק (ורמ) ביל :טרממ שי) * ((רע) ביר יל ןשצ ימ ירבגל יחיו
 תרוקק עלק סיעשלכ (יר תשע ךקז לש יל - ןכלע | :לש לכ
 .תעלו סיעטלה יכל סייורט יע קמע סקירי סיערמ סיבר יכ - שלחת!
 . אצ) אלו : וטלשכ לש לכ כו , .תושלחו (ויעל שש גופת : סיקידעח

 תא ריתכמ עשר יכ |: סיעטלק טעשמ חנגל כי לש סיץוכ סהש יש
 :קכו .- תוועמו לקועמ ץע טפטעה יכ רמופ (ק לע - לקועמ טפשמ אל" ןכ לע : (יממב תל ורכ (געכ . רימת ול .עלקל ₪ ףיסמ . ירצה
 : (ויכ גיד קיש של ש לע

 לעפ לַעְפיֶּביהַמַתוהְּמתְְו ישיִַּהְו וכ ומ
 םיקמ יננחרב + רַפְסי יבּוניִמְאַת אל םֶכיִמיק
0 1 

 + סילק

 פ סיטפוש



 5ל קיעשי

 3 וש

 דכ רכ יטסרב

 בכ לקוי

 קוקבח | 2-7

 לחה רֶהְמִּנַהְו רח יונַה בירשּפה א

 םִא | רול אל תונָבשמ תַשְרִ .ץֶָ יכָחְרמל
 | ! א ותאשו וטְפֶטִמ ּונָפִמ אּוה ארו

 ושפו בֶרָע יבמ ּודַהְו ויִסּוס םיִרָמְנמ ולקו

 שח רָשֶנְב פע ואבי קּוחְרַמ וישר וישרפ

 סָהיִנָּפ תמנמ אוב סַמַחל הלכ : לוכָאְל

 סיִכְִמַב אהְו = + יבש לוח ףסאמ הָמיִרְק

 קָהָשי רַָבַמ-ַבְ אּוָה ל קֶחְשכ םינזורְ סת

 2 הָרָבל רַפָע רבעי
 : תיחטמה סחל זכי רקמ יכ ועיבק) סיוגב וכ ו רגיכ למל - ואר

 / -/ רכוב) העיט עלק תש בולל קמיקס קוחל לעכמ - * ןהמת ןהמתהו

 : שלטת ל טגרכ תעלב) ל .והמתתהו וגיר לעפתה (: [עכמ ןהמתהו

 סטק ץוק .לעוטק) * 2 ךלמ וכורב יכ רעל זח) < סכימיב לעפ לעפ יב

 בערה לעפק סכל רטסי יכ = רפסו יב וניטאת אל = + סש לעופו + - ךלבעי

 : ךיבתי סטק ,(ושלכ ייבנה ככר - יננה יכ : ונימק ל ז העטקקו

 6 סירקץ) ככל ש < * תשעי קמ ליכשי ץל וישעמב לקשמ כתה

 + וטפשמ וגממ |: קמיל (טעמ לק סוי% - ארונו םויא 0

 ותאש (כו-סימעב קטעיט וטמשמ דני וגממ יכ רח סע תתלועל ך ךלשי ?

 יבאזמ : ,תועילח) רורת (ש - ורחו - - ולקו : לונק לע זשתיע

 !ברו +: וישרפ וועפו : ורע !?ני בלע .תעל סיכזו יכ < ברע

 | < שה = > יקועלפ (ןררי! סנדת ( עי + רקע וטוט) עריפש וקכ | < וישלפ

 רש קובג ףעי לשקו - * קורע חריש ללתק לפ סןעל רסממ - לוכאל

שה רכז ךכימל ףעל לקמעו וטועה
 סע יש לכימ סיזטר ץרטמכ ממ - * ל

 (מ 59 יש המירק םהינפ תמגמ : ץכיסמת תופעל . סמחל הלכ

כ סימע תוזעב ץבי למ- ןע עיזיימנק
 לתפקה קתתט הזע ץיקש * ידקק 2 

 8 סכנ 4 ץכ הקו -|וקי %ל כקמ 2 כ! :ספמ כנ יט שלטעקו .סקימפ

ל סקלפמ % ל סוכב סק יכ בלעמ ץלל תלומ
 ייסל חלומ לבב וכ . 

 ליה סיממ כ ולכ . קעירקכ למל :%כ (!ימרק ךלרכ הסורק שלעתי כְזְ

 !פכקתי כו -ס סלקתי . אוהו | * קוע ץיהט סירק זר !מכ סינפ תוזעב

 לרע בעמ + .סמלכטלס ל ל טה .סקשע עלה ריעתיש יפלו רב
 7 רצבמ רכז ילקע קלטב ליעל | תקל יוגכו ןהדכל!ו רטעכ בל סע טקפ



 קה . ץוקבח
 + לעק עמוס ביכס רש תוליפחק וזללמל רפע רבציו 9 ו[ - רלוכב ריע
 : נכס ץילומ לזר ירכרכו + רע לק וקו ןפץילמ רבנו -(ת)וי סנדעו

 - ג ותלאל וחכ וו םשָאְו רבע חזה ףלָח א
 לט והולאל וחכ ןז לקיש לתל לכרכ סטפ רעו .םשעו +: רע ותולכ | קוטנקלו הדעה (מ רתוי וחול רבעי! ףלת ועחלכק יתומרכר* = .ףלחזא |

 יבנה כמו | - סימעק לכ זעעמש כל 1 ול מ ולספ .ץוקע וקולס כ
 בס בויל .יגספר לע בחו קיקוכלמע רע יקולע חיזור תמיר לע ןוכב סגלת קוי ץל סילק | < ןקלוו) < סימש קכב חולץ ץלק < ירעלבמ דוכז וע יכ ריחי טל קול :ונלמ ירקט ךילע (יץו < סישלטמק נשק נער \כ - (ולק ךרד ריתי ןוטל והלא

 | : תיקועעכ ץרק | /

 תמִנ אָל יַָק יהא הָוהְי דלק התא אולה
 : ותָדסי חיִבהְל רעו תמש טפשמל החי

 ופְרְחְב והרי הלעה הב הל + וב לשמאל = שָמְרַכ םיה ינְרּכ םֶדָא השעתו = + ונָמ קירצ מ אל למלא טיִּבהְו עב תואר םיִניע רוָהְט
 מל + ליג חמשי ןָילַעותְרפְבסִכ הפס
 ןמָש מַה יכ ְִּרְּפְכְל רטקיו פרר חט

 ומְרָח קירי ןּכ לעַה =: חרב ולָבָאְמו וקח |
 [י57 יי ו ב | : לומחי אל םיוג גרהל דימתו
 )קה לשל וזוולץיל וכ (תוכ וה ךפי < .?חלא הוהי סרקמ התא אלח
 מע ןכו ךכ ריכעה מ? יכ = - ישדק יול ת סרקמ חת יכ (יבי לה ותש
 4מ ריעש .ינס יבנה למףש ומכ | - ונישדסו וניקלמ תל יכ !נערי) ךב סיריכמ לרכש

 טע קיעש  וקולץיל 7 (תוגט ל,תער ךטק = > ושרק לץרש ללמ רעְסו - סכשרק 7 =
 קזק כה ול תת) דת יכ ודי שש קול) לע ע+ -  תוסנ אל = : ךכ רעו?!
 ונקולכלו ונקימקל ןוכ ול (קת ונקתולגקלו ומ בילסקל כ ול תת) ט"!

 סיררוקז ורי לע טועשל תמש זז יפ .ותמש טפופטל 'ה : יוגע ןנריזלז
 ךג 4 .ן1+-

-% 



 סילק

 5 לבדקב

 זי" כבערב
 בל היעעי

 וכ ץלקי)

 [ עשהי
 עס סילת

 1 וכימ
 וכ לפקוחי

 5 ריש

 זי תומש
 95 לזומש

 3 סיטפוש
 97 תיטלב

 2 .תיטקרב

 קוקבח ל
 לכ למ ףקווע התו -\תרסי חיכוהל רוצ למנ שלב (נעק .לעכו

 + נמק דוסיכ לוח ןקרמעמ - ןתרסו : קוטרה ייוג וב סיכול ןקרסי סימלועה
 קיל תומת .אל יכ סילעוס (וקנק סקט כשע כומשמ ד ?וק - תוסג אל

 סיס ךלמימ וי סגל קז ךלל נע| < םותכ
 . םיניע רוהט : ץימ 5

ת יכ ער ,תוורל לכו ץלש ליע ל)קע טזש התת
 סומו סימועב רסוכ) בוט ק

 .על ישוע לוכסקט רמולכ = = למע לש שבתו על חמלפש ךל ,תוי לו סיעלב

  .קכוטו ךקמכח ךטק ץוקט רבר לובסל לכוקץל 0 ססצקו

 ידטלה סק)  סידגוב עיבק מל המת [ל ס? = >.על ךקמי ל רוררקס ןכו

יקידע סיעעל סקש ישע לץרש יכ .שירחת : לץרטיל :עילמק
 לכ!בעמ סק 

 לירכ עלוב עממ קירע ל - סוקיתשו סועלש סקש שלחק דיפ! ומעו דע

 * ער תוארמ : ףלכ < עדקק קפעלככ <5כ - עלבב | :עלוב 9 ומ

 יל < וקסגטה ורעס יתערב לכס לזו ומכ ערב יפו יבב וריכזקש ץלו -ב ץלב

 דיק ןכו = = - ערב קופלמ דיעש לעו על תוכמ לויכנלוסמה יט וגל עד

יבקר ימק ערב .תוימלמ וקנעשה ןלמרס תלוסמק
 רו = ..על תופלמ רעע 

 + השעתו + כוטב על וץ ערב .בוע זקן לימי ילו וכפילחי ל (מיס קוסט

םולל סקול סר? רעיט סיב לשמ סמרה ועכ ₪2 רכונ) פטל סרז גב .תישע
 

 סקו המרפק שמר ומכ ו5 | < קכזב סוף ורמי סימעה וליטס עעומ ית

  /מעימישוב לצומ (ימ יכ גלוש מכ סקמ סר ומקיט סמטקק סטרלת
 * הלעה הכהב הלכ יעלה ו מעל לקעק סר% כ ישע וכ

 דכוכ)ו סיח יגרל סרו ב ליטמהש יעלו --ןתכסב רעג רכוב) הלעח סלע לכ

 לוקב עוצמ הלעה תלמו = - ותרמכמבו ומרחב הכחב 6 ריטל ל
 תלבעת מכ .וקוקכ) | . חשו ושב (יעקו ילנכ קדוש ץקק יכ געקע <

 ₪ . ושלב ומכ ומרחב : .תומפלמ ולמי ומכ - ותעסץ* ןהרונ - ליבעק

 .: שמב כופכ עת - ותרמבמב והפסא*") : סיעלְת תעטמ - סלח ורטי

 דוק ונטרב לכת שכוכו וישעמב חילעמ יוקטכ ל - ליעו חמשי ןכ לע

 59. ל%ל קוק חכה חוש וייפ ומרחל חבוי ןכ לע | מל
 יכ | - וקוללל רמרחל יע ו? >  :תיִצע ירי ככ רע יכ - וליחלו ושכעל

 בוי ו ל-ןכרמכמו ומלח לוק שקו - וסללו רטל ףכ ול (קוק וה יכ בטוח

 סקכ >רקלח [םש המהב יכ : סע יבשכ) ללטב וליע לז ובוטב לעקיו

 תוכטקה לדעכ (כו = - קב וע . חאורב ולבאמו < ותרמכמבו וקרב

 ומכ לכו קכש (ושל הכיכז יכ (ולסתב ושליט וה | - .תוכטקק סיזעק -

 יטמש : .האורב + הילע בקלזו > ול וגבישק שמטה כ רע (כ) - קליכל

 ס5 - ומרח ירי ןכ לעה : לטב תוץילכ) - רלמ ץיכב שק כו <

 :וקולץ וקכ (קוג ץוקע (ויכ לכ - ומקס קיקי וקולץל וחכ (קע נקש ןכ לע

 ריטק ומכ = בכ לכטב ץוכט ומלח סוי סוי קילמש ןכרה ילנלו ל ךולק ךיל
 רע רטל קרטה ל ול בשו ןקיככ ןתול קיקמו רמה (מ ממ ןקעלב בע
 + ץיבקלו רוע לולטל בש ךכ לח וריעל לכש ץיכמ ץנק 0 ץיבקל רמ

 לג גלוק וקולפל וכ (קוגו .ךכ רפוכ ץוח שקו קתשק) חכ ול קי ךילו

 2 : סקיקש סיקילמ סח ועכ + ירו : קמח ילכ סימל



 קוקבח

 = תחת =לע בשא חָפּו יבמ תואר פא - . / 1 78 5 \ . 00. .רועַמלע הָבציִתַאְו הרע יתר לל
 4 = + סיעעו .תכרףק סמ יפפמ יל רעש רע (5כמ וז ייפ רמלו + סכוככ רעו מע געש רוצמ לע מש סמ 9 ןבלו + :קרטמ לע שמשמ ריתע לו < לכ עשל לד עודמ פובמה זמ סונע יל ('ץ כס \> סוימ ול שזו וילע סידעש סרץכ ל5 רוצמ לע הבעיתאו רמלש חלו = + (מעפ ו לע רוש ירכל )פ ל יכ קול סילְוטל בישל קמ פל בוא המו למפש קמו < יב בכ קת תול ועל דפובנק חורכ יב רברו המ = : עלק .תחשטקכ ךקכתי לח נע מ עמו למושל סמ מש סכוכמה קל לע ליבנה רמל - חרוסעא ותרטשמ לע

 תוחלחילע רָאְבּו ןח בת רמא' הוי יגנעיו
 אביב ול-הָּכִח המְחַמְתַי סא וכ אלו קל הפו דעומל ןח דע ִכ + כ ארק ירי עמל
 הלָפַע הנח דקו אל אָב
 -+ הי ותא קידעו וב ושפנ הרעיל
 ילעקו סילורג .ןקיכ לכו לוק שדקעה תיכ ילכב חתשו לבי ללה לע קיע' היוש חשעמ ירי לע ערפי וי (כ בטטלכעו < ונכ (כלו וגבלו ול ןוכולמה (ל לככ יכ ומנעל.ול ביעס ץפ לכשל ועע רעו וניל לועגו - ערס ( לדו הרטה תויחכ בט ויממ ןקער קכלה סופו ולכיקב זנתמ קיקש 32 ירברכ רע = . קלוכיקו ןכק לכלל קרוק הילע) לפשמ סיעח ירברכ 2 0 ךרבת* ליל .תלוכיחו תכח (קו רסס ותערמ ול לוח זכו - לבתי לח סשל (!מתעהו סולק ול למל 5למד) < )קס סקס סולק רקבתי לק ול לגל סמר 39 דול לילה ירכוע וירמוכ !) לו וינוכס 5 5 דעופ ול לע ? ול קצלקש סולחק לי - וקוכץל ול ומנעל וחכ תג קיקע קלקקק וע" שיקכקל סילבר קי ללה ול קש .יכ לפמר .רטסב בןקכ ו597 5 - מ | | יל (מז רקע קיקי ו יכ ול קמפו = > כרכז ול רמו לועגתל 5  (ק סב רקבקי לח לע .קזמתמ קיש ןתלוכי סגו רומעת ףל וילע קמע חיחע עערק קו קול יכ.קי לזה ול םע שח ;  תוחולה לע ראו ןוזח בותכ - יננע

 ב5 5 לץומש

 טסילע <> 5 ןילכקו סכוקב וטט) ללרש סחש סקמ סיקידפק) + שילר שרוכ ירי 3) ּת למר קכרח) סירשכק שול . קזדעכ (כלע בנטלכ עס ץילילכ ךיכ בילו .



 ע רתסץ

 ל רכרקב

 5ל קיעש

 קוקבח 1
 .,עטלק תו קסלכה לע ךלב , לק ול הנע שק . םגלןל וכושע שול סקילע

 מנ * סירשי ךלבי לק יטפשמ יכ קתלי) כעק לע וכי(?! בקמחו

ןקמש ךלנעי ללה חקיט עעלק תמש (ץו לע 57 ול דעעש
 = לי קמ טקמ 

קמ ('כק ןינעקע כל וערב לוק
 ול למ | . קו ורעומ ליקי יתמ (!!חה ךו

 לטקב לוק (וזחק בוקכיע למול ךוכ - למונ) רעומל [וזח בותכ ךיבקי ל?

 קלע ץלט למול שול - רעוסל [וזח רוע יכ : וקש ומכ ןמרב

 לע רופיכב (וזחקה ללכיש = תוחולה לע ראבו רע ול למזלו ,ז עועק

 וכ לקיש ימ רובעב רב ארוק .ץור* ץעמל = | > רטסק לע ץל תחולה

 הו .תזלנקב סיכוב) ויקי ול עמל סח קל וכ ליס ולו ישפמ

 רועי רמסב בעכיט קמ יכ . ומרכ והבנכי רפסב לכל . .עעלק
 *סיבכ סימי

)דק יש ןקועיבי (!!חק ץבכו
 ירטסב זומכק עטכ !תופ תמה ו:יכיש וקח 

 'מתו קח לטס לעו סת חופ לע קבתכ ץנב למ - זיכה וקעשל רע" (כו

 + ךלבקי ללה ומעט טעמה וז - רעומל [וזח רוע יב * רממ) טכתפ סויל

 * קל חפינ : וטבעי לשפ ךעומל יחי רוע תכז עמ קיקי ל קזק ווק

ץק ןתול למ קזק מזל לבר ץלל למולכ | (קל לבדי קוק (!זחהנ
 לינעק 

 וכוכי ל לט -ועכ - בזבו אלו + סלשולי תובלחמ נט על ץוקו ניקל

 יל תלה קוק קה לתזי סל -ול הכח המחמתו סא + קיקי פשע יכ רימימ

 אל : לככ תולגמ וחניט רע סיעי וכילמקו סלשורימ לבש שו רגגכ למל

 כו + ומויב קיקי סמפ לכ יכ ומ 5כטקת דעוקקמ רזי ץל שלש - רחאו

 יוסי 9 ומכ לת? ל יכ קוט 205) .במעקי לו (קיי קפמוכ (םנוי סגלק

 טוליפ קירחל) = = = סעלומ סוסי ל שריעכ < יחי ץולש ףוסי ל למולכ

 ויש קלש ץכצ ימ למ - רב ושפנ הרשו אל הלפע חנה : טוס

 קקבנ ךלבי לסב זומץ ול [יפו ותנעב
ק ביט רחַפִכ ץל) קלשנקק) וטפ)

 על

 : ךלכתי לק רנכ דנט וגב \ב רכטלב עמנו לע רכוב שפג ץיק קוכו

 . ךלבתי ללקמ לימת רקעמו ןולטש ושמע יכ ןכ ו סידעק לבמ שידעו

 ל?לש סה ולו .עשכ .לבקט העלה לכייו רקבקי לב ןעומלב קיי רכיטל

 ץב וגיממקז קכז .קרובע ורבע ץלו .תולבב ועכנט וקיחדע סע לכבל לגש

 לקומלב ויק סיקידכ ויהט לסכש סילטסק וגלק)ו לבב שכוכ טככטכו .ךרבתי

 ו לק תוקב (טע הלפע | * לבב קולגמ ויו סייסרטק בלחמ ולפנו י לסב

 ו קטמיבל יתס יב 1 להק שפל 5%  תולעל וליעממ ו - (ודמ

 תלעי ץכצ ימרמל | - לוכג לעבמ ץוקט (קכ) (מ .הלפוע הנה  שליע פל

 סש בשקל (תבו לטועכ קמע סי למולכ - קלעע וכ וטשע
 דו ביולק עמ

 למשקל ו:ממ טקבק ץלו כ בוש
 : לכמכ בגטקל ךלושי / קירדטק לכל .

 : ליזי ועומְפב יכ

א =רונו אלו ריִהָי רכּנ דוב [ייהריב ףַאְו
 וש

 7 הצל: י 1" - ?קע . --.%7 :

 בע אלות הו ָּכִנ לוא בחרה
 ,םיפעַהלַבוילֶא ץפקי) םלוגה לב וילא ףסאמ
 (''ק יכ ףל 3 = ו , : ןט-



 ט קוקבח
 : תנעכשי ל ךכק טלט למלע ועכ - סיעבע שיפ) כול סיקה !כסיש תומקו לושק ועכ וקו - קטע) לויט קביתלק רמץש ומכ . ןשפנ לואשכ ביחרה רשא = : קרעק תויח שע קיקו סרק עכמ רלששל ולכיחמו .קונמ ךטיש ומגע דע רכוש לע חוגי אלו רמ ו? ןתוכלמ הלכת קנט סיעבש דע למ .סימי ךלוץל ותוכלמ כב רועעי ץל רקיעל .הןגנ אלו = 3 חול ג למוככ - ריחי רבג קיקו - סולעב וע ןיקש סתוסכ רגוכ קיה ץו)קו קלמס ילב בלוק קיח וקו קשי מ (יובקק ץכו ויטעמכ ריחמ קיק כיפל < רכשקמו רפמ .(י* םתוע קיחש ע) רכוש ץוקו שיק ףעוש עטלק לז כט לכ סותלב סל םורקב ספ ולומג לק ול ביטי עטל לכ ןלכ יש יקוצ .( ןקכ טכל קתמש) 2 ייל כוש 5 ןייק - ןכו ?(יק קתוש ירגוב ןייה יב ףאו
 2 . / ו בפ ₪ 0% צי ב : : ז-רעילמו אשי לשמ וילע םלכ הָלֶא מולה

 יתמ--דע ו%ראל הָכְרַפה יוָה רָפאיו ול וריח
 יבש מוקי עַתַפ אוְלַה + טיִטְבִ וי ריִּבְבמ 2 ו . ל

 ימדמ שכבימע רֶתְיַּב ָךולָשי םיכר םיוג וש . , , : 1 או : הָּתַארִּב + ומר תוסשסל יי ךועזקופ יס
 : ּהָב יִבְשילַכְו הירק ץֶרֶא סמחו סא
 לשףמ סובר טיסכ) קכלמ קיקע חול ול יו -\ל אל הברמה וה וילע סחמ רתמ .לכ לקשיש דעילמק) לשמה קו רמו < ולובעב סק קיתוריחו עילמק לשמו = דעילמ וילע .ולשו - ל תוריח הצילמו -  לשמ וילע סלוכ וש ותלפמב וסמש ורבש ץכיטכ ויל פול ףוסץיש ימת קל -סלוכ הלא אולה
 רעוע קיקי סלועלש רובס קיה יכ) * יתמ דע : סיבר סיוג ללוש קיקש ול ל
 וחמש ככ (וממ וילע ריככמ סיס + טיטבע וילע ריבכמו |: ןערו ריב) ןריב

 . בע עיט ומכ טיט בע .תולמ !תשכ קש)ריע) תק קלמ . טיטבע * בע עיע קיקי (ל סג ויועמ) רעעו טיט ץנח יכ ופוג לע ריבכמ קיקש בע עיע !ץכ וי
 סיכק)- * קלקלי ץולחכ ומכ ולס קרסריב * סיבר סיִמע סימע סיכל בכ ש
 ותממ רע .וחו = < קיקי לכקל ופוס יכ קז  בוטקי ולה טליפ 5199 < וילש ץלו ןסשמ תובל סויט טיטבע רילע ריבכמו עיט .רימנק) = + סקול
 יכ רקולנקסב,תבטח ץלק -עתפ אלח : וכוח סול ךלע סיסקמ עז קמיל לע לטע ךלל .תיו + בע עיט וריככי ורבס לע טיט בע ויְלע ריבכמו
 וגשי ופלכ-ךיעזעזמ רצְקיו : סיעלוקק סו ךיכשו עפ ומוקיו רבסכ קיש
 תייחו = : תוכיקס ,תוכנתק ךלשכ ,עמחלו .עעולו ךכ טולשל מיסי ךקככ)
 ךיכטונ יכ (כ ושרעל שיו * לוץ כ ךלעב וסשפ - ןמל תוסשמ
 .*-- .- לע לו רבר .רמז) יכ לוע וטטל שו = > : לבב ביחד .דָטשלב גל סרע ךלמ ליס סוונע לבב לע בש ןנב כ לגטלב רובעב רמז ךיעעושו

 ךלשוקע 41

 5 ילשנ
 . קילכ]

 'ק היעש
 ול ילשמ

 ' שפ סילק
 יס סילק



 קוקבח י

 דע + ועקמ ו ךקכקמ קכלשה מקזו עשב רקע ועכ ןלכקמ ךלשוהש ד* קיעש

קע תמלעמ שרכשה רו ץיעמכ קרעעמ יהו לבל שי | :מ העש
 * תוסשמל :בקכמ

 5 למר

לוב נע בלע קסעעל ₪ ימ וקכ
 ָ (וקל ילעל יקת) יסכו י

 תתא יכ

 : סיסע רתי > רוכסי ובס לקטב - ךולש כו ולמעמו ללש תלמע-תולש

 ספחו םרא ימדמ : סרפ) ידמ-סק) סו[ תולט ןולט סימעק (מ ךתו:פ קמ

 כו הירק + ץכ%3 שט סמחעו ךטשש סימר בולמ ול שי עלק קז - ץרא

 ףטחו ץרא סמחו תי) *סקכ סיבטויק גלוקו נילס סרוק קיק) - חב יבשוי
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 ו : סלעולי לכ , לץרשר ץקלק : וטו לכשל ץעלז

 8 ונק =-כורַפּב םבושל ּתיִבְל ער עצב עצב יוה

 -די תולק ריב תֶשָּב תצַעַי = : ער ףבמ לַעְְ

 רק פאב | + ָךָשְפִנ אָטוחו םיבר םימע

 : הני ץעמ סיפבו קעְת
5 \ 
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 תל לוגו על גב גטוב קיקע לע רכושל יו = רתיבל ער עצב עצוב לוה

 י ונק סורטב םושל : קוו קזע (עב קוב תוגבל למולכ ןקימ רובעב סימעק

 ומוקי סל וכ לעהל כעת יכ - ער ףכמ לצנחל : לוגו קוס לרגמ קב יכ

 לינעק ץיכעו סימעק ילע סרוק קיס ץוקו =. ןםעל סיטקכמ ויקט וילע סימק

 + וככיק ךותכ ןעכלב ןלוק לנקה (כו =< ןקיבו .ליעק תוטבל לכבל סמבץקו

 מב יל ץתוכלמ לכיק לע רשע ית וסלי סל = = >27מח רפסב בועכט ומכ

 .תיכלכ קפב ₪? יר קבל לכב ץיק ל לק לקו ץיכלמ שע - קוק ךלקמ

 רכב [עק קזכ - ךתיבל תשב תצעי = + ילדה לקיפו סח סקתכ וכלמ

 ךעלולו "ל תטמ קיקי (עבק .וקלקי) סיבי!ץק וץביטכ יכ תעב .נעי הלממ

 שוק קייס קתפצ - ךשפנ אטוחו םיבר סימע תוצֶק :(מוק ןקוץכ קיקיש

(כ) -רטשעב ץעות תייק) ךקמב תוכבל סיבל סימע תרוכנ
 :וטש) לעות ורבעקמ 

 : סילנל קטקמ שוגלק |ע ויינעמו - ללה ןמ לוקמ + תוצק : ושעכ ץעוק

 לכל קלבכ) .עודי ךכ לכ ולכ עמ ךלל לע? : קעות ריקמ ןבא יכ

 + תכוגמ 97 סט קימב דיקש ליקקמ עת [5?קש רע קלע רגב יכ

 + תכנע < : קלמע פז סב (כזל עי ץעקמ סיפכק) = הנגע' ץעט סופבו

 .סימכ ל סנ עיקלק זק י:תכק יולק שקלמ נק סיסבו : התו? הנעי ל5

 (0ב ץולט .ליקקמ (5ץק קעוקט ומכ כ ריקמ למ?פ וקכ ץעמ טוליטו

 ממ  למיע) סנרת (ןמויו < טמעה (טב ץוחש יולקקמ סיטכמ קעוי (כ סעכץק

 ללו לרובע טישש יב ומכ ץפיט -  קלוקקמ ןכיקח לל = = קל ינע ץושלמ

 : קלימב וזכו שדמ לוג ומכ ןרוק ץיה שרק - סילוסמ קיזטש) ץיק

 : הלב הירק ןובְ םיִמְָכ רש חב וה
 4 ןיז 7: 5 4 ד : .

 ..רָּב םימע ּועגייו תואבע הוהי תאמ חנה אולה
 שא : 9 < גן: ה "3: ב9 ב "יי "י %



 וכיכי ישא ירב סימע וענה קופבג .ק תימ ץיכי כח ץלק :(כ וטוליט קיח" 22 (ינעב וחש קטלעק (לע לע טטרפ) ספ ויל ץכק) קזק קוסטה :תואבצ 'ה תאמ הנה אלה | : ןעטלק יוחכ הלעמל לץוממ (עק :הנוב יוה : 1 6 4: : םיילע וכי םיפפ הוהי דכְּב-תֶא תַעְַ אַ אלפתיכ + פע קיי יאש - .ץוקבח
 סקיל טיכממ)ה) סירטכק סקו ןעלז סעו )| רכוב) סע ויה רשת סימעח
 וסלקי) סובילקי) סרפ) ירע ליח סקילע וביטכ (וילכלו שקל פוס סתעמי יכ
 לערע קבלה .לבכ  .קעוח וחימלי .למלש ומכ < קידלו (וילכלו טל קתיז סתעמי יכ ןניבי) ןס ןערי .ככבכ .סימעק לכט וץיבק) סקכ ועבי לשק סטעבק
 . לאלו רמו תוגוט קולמב (נעה לפכו תני שב סיתוכגק ידעטו ערק
 יכ עלי * 'ה רובכ תא תערל (ראה אלמת יכ : ופעי קיר ירב
 < ולכיק קמו סטק סע מק) זק קמעה ךקיק סשחמ יס ןעריו לכס ןקיכי
 קיחש ויפב רכרק רועב סדק )כמ ררשש ץלע רבר .ץיבק ע)  רכובגכ יכ
 ץיכק וטכ |ב רנטטלבל סגו - ןכ) ץוכלמ סופב ץתלמ רוע רתלש ומכ קזממ
 ץכלמ רגעלב ליעס ץילילב .ךיבו = לכיקס לכוכב .בתכנש קמב לורב וז
 לק כ ₪ ץלתק .תוסלממ כ  לכב טבכע לסל לקז קרע שלוכו -  קפרטכ
 תקע יכ וליכק) (מזק ותופב רקבקי לכ ורוק סימעק לכ קנת - סימשק יקל
 סימב :רקִמ לורבק 7 רוככ קי לכן וערי לברק קוב ..לכב .עלק לכ ץכ ּת
 של .תתל .סרפ נב יטעמב .סיבטמ .לץח יכ תמזכ וערי \ - סו לע וסכ
 ןיענכ תרמעמ .ץיס) לכ (י רזיב וקיערי לש (יל יקטב ועו + ןיכלרכ
 ירכ קיל ורב ןקימרי 2ש *  קיר ירב -וטא ירב : םקכעתמ עס טרטק רש
 לכרק רמתו לע ןלומ סקב פסוכ יב תלמו + סירב טקכ וקכ סק) . שפ
 ד) רכל וקיז רויכ ןפעו : בורל קבר ירב + רעוט ורכ כו + ןתליובק
 הטרפה (פע יעל קר) שוליטק וקו גפעיו וקימלי לשו בקכמקמ קמלנע שלשה
 קוסטה קז לכַב (ברו לע רכז (כ סג סש יכ > ןקימרי רטסב םותכט קמ ופכו
 ועניו .רממו לבב מוח קולבכ 9 מפ כ רמש ומכ .  קלעמל וגלכוקש
 נג .ק] לס ןוכת קוסעק (של לכס < וטעיו טפ ירב סיקלכו קיל ירכ סימע
 לקוי קז (טעל וקו ויטקיפש יפ לע ףל 'ח רובכ תא תערל ראה אלמת
 קזלמ יכ וקיעש .תסונעב רמלפ ומכ-קישקק ימיב ריקעכ נע היסיש קזע
 (ע ץוקט ומכ חיטמה יעיב יקי קוו . סיקכמ סול סימס קת ער ץרעק
 י סלורג דעו טנטקעל יתוץ וערי סלוכ יכ וקיערי ,תפובנב למל (כ) < הטרעק
 תואבע 'ה תאט הנה אלה - ל זז לעלש קוסעה עוליט קיקי טוכיעק קולו
 וזמ קלורג לי רוע .לבבב 9 תמק) קוק רודה כ 1?ליט ימ לע ףל רעל

 וכיטכ סיוגק לכמ ותמסכ ךקבתי לק חקיש ,תופבע חתמ ךויקיע רית
 .תלובגב בותכש ןקכ + קילו על סיעיגי יחל 17! סלשלי לע גוממו בוג ש
 | : תילכ| קפןב)ב) לקו"

 4 רטט פו תיפול וחעַר הקש יו
= :4% -'. , 

 טיבה 1 : .

 כ קיעכי

 5 לעד
 ל לזמר

 לע .קימרי

 טל בויס
 1 סיעפוש

 ץי העש

 %2 הימלי



 ב סוק)
 במ סול

 ע תיטלרכ
 ל קיעש*

 5 9 לזומש
 ל בוי

 כ תיטורב
 ן.עשוק

 ץפ קתיעזלב

 עט סילכר
 גס קיעש

 וע היעש

 קכ קימרי
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 עי קיעעי

 ק₪ ₪
 התָש רב ןול תעבַש : םֶחיִרעַמיַע טיבה
 רותי פס ָיִָע וסת רעהו התא
 רו ךכי ןונָבְל סמחייב + רוכב לע ןולקקו
 חרק ץֶרָאיסמַחְו םֶרֶא מד ןָתיִחְי תמָחְּ
 ! הב יִבְש בו
 קלעעל ויבקכט מכ רסקטעו .סתוט קיס ע רכוב) והער הקשמ ינה

 | ויתו הלבכ ךיכוקש סימעק יכלמ ועע תסשמ קיקו-רגוב ןח יכ ףאו קופטכ

 ויילתשיע למתטקכו תוקטל ךטול קיחט םעב סץמוע יהו וקיבב סילכ :תבכ

 יטפ מעל ספלקנ -ומעל ךעב וללמקקב -וקלובב מ כו ויעל ומכ-וחער :ומע

 (עמל ייקח קמפ .סקל קעשמ היק) - ךתמח חפסמ :  וקומכ .סיכלמ ויקש

 ןליפפ -סקלכ לע סתוזו רכשמ קיל סגו רכש ףאו וקז < ולכתשו ריִמִכ ןתש

 , * סהירועמ לע טיבה ןעמל וז < סקילע גועללו וטולתחל ילכ טקי פל

 , * סתירועמ : הקלק ךוקכ לעיו לכש) עב רמזמש ומכ ולנקיו ורששע

 * קלועו קעועע םהירועמ עלשמ (כויסיטלש י)ט סחש יפ לע .ףז שיודע ומכ

 ויכלו מכ < ךתמח + ועו לורח תחק -1) תפס ועובר (שע-חפסמ

 יבכ סכסקו - (יימ קמ לקשממ 7 ולקשלמ ושל לכל ==.תמזק (ע סימה

 סלכטמ) לעמק סוכ ועל קקשמ לשע ךלל קזק קוסטה עליט לו ע% סקלבץ

 ךקמז שלט (וככ לתויו ינקשייפש ומכ סימ מס ומכ ךתמח כיעו -וקמסב

 -טובה [עמל :נתמסב סלכשוו ךקל לע הז לע = המחהו ףלק (מ ןעמשקכ

 ךלל .קוסטק = קיקיט .עוליע | ענק (וכנו =< קלבקינ לכל סולק קי (עמל

 .תעכש = [ולק תעבש : ה ןימי שוכ ךילע בוסת דמזיש יטל לש

 .תבהפ!  ץכמ ילבש לקהל ךטש (וטל תוילמ רמולכ -  סיִמעְ יכלמ ןולקמ

 תיקתש .סקומכ לק סג סתשל | = תתא םגנ התש + רובכה (מ ךתוי (ולקה

 תיק (קז דק סג הקשת סקיקעתש (ולק סוכ ןקולב רמולכ - לכ נעל לש

 ןעומב |כו = < תות ('ב לל) סלח כמ .רלשטכ ןיִתב קלש לע רכוב

 סיככמק קלקמ .תייקש ומכ = = ךקכלע קפלת לרעהו וקו ולכקמ ךלעוקש

 ךשה ומכ לרעהו .םיקי ויכקכש לבו =. סתלמע חרת ורב סלכעל.פוסעקל

ת לעש ומכ -תלעַלקה סוכ ומכ לעלקו
כ -'ה ןימי סוכ ךילע בוס

 קכלעלק סו

 סוכק ךיכלע .בוסק סתוקכט ירק ךיי לע סקוקשתל יומה לכ לע .תבכסש

 1 קילו : וג) קמחת (ייק סוכ תק וקיעלי .לעסב בָותפכש ומכ ךקוסטקל

 :(כקו יס (מ קבכרומ קלע ןולק'ס -ךלוככ ש "ל * (ופקיק-ךרובכ לע

 לעז (כו . יקמ רוכטה וכ (!לכטק רכוע יל ץיק רקזו - 0 ק לע ץיפ ₪

 סולע וגלק כו י סולע שש מ + לעלעתץלו לרעהו יתו . וזיחב לוכע .תנעיְכ

 תו - ןוטבלל תישעפ ספה 9 ךסכי [ונבל סמח יכ = = + תפליטלע
 ₪ ךיכס ךסכי לוק : , :

 ' תוקה קעתק -(וטבלק) קוק בוטת לקק זש ועכ .לש ץכל 4 סילבר

 ל זלט \ 4% .



 | קוקבה
 | 2 רושו + רוע קלדק ץלש
 .תומקבק רוע + שילווו לכמה מע תתסעה) ?קכקו *לעק קירק נק ץלקה סמסו .י קפוע ירש ותיקו רעב יר 69.ןוובלו רמפש ומכ - סמע רעי וחש : ל כשל סמלהש ץקל ב טועה לעמק (ויסלל ץללס :ישמקט לקץ
 לע לעז :הילק יש ₪ לככו - חב יבש לכו הירק ץהא סמחו .סרא ומרמ (כ רסץ ליע ןכו < ךפשש סמר ץוק קכ לגכושק סרז גבל לשמ ץווקע

 ירקלי וכ ו דועת כו +[תיחו תומחב

 מ ןיעש

 . פש ץלפ ץוקש ובל תיטעע עס לבב יקמל למל (ק יט שי ל :.ספשול*
 ולוקמ) ןכועי ףוסכ על קמכ ץימעט רק ירטלרב סמ כושולכ רקוץ קסכי

 טקע סערעב ןוומקבק וצעיט רות יכ = \קיזיי ועקב רוע (כ יכ . ךשלל
 - סעעב ךןלע .בוצ' פט חמפ תיושט סמסחילכ םתפ ןק -|תוז וגלסיו יו סיצעל קבלה (קילע וטסזי תל סעפב יס (ןיחי ףוסכ סיכר סיעי בר
 קיש(? לטקק ..לומת רוסו קח ושלט + [תיחו < ץשדקמ תיכו ויכלו וז כוטק לקק- סולקנוז-סגרת (כו < ןושהקמ תיכ [וגבל ןץעוי סגלק  -ךקסיו
 ו =< הקל שעל יערט מש גיחיו תיק ןעלע

 זדררוטו הכס וצי ודָסַפ יכ לֶסָפ ליעוחההֶמ
 הָעיִקַה ץֶעָל רָמא יה ! םימְלא םכיִליִלָא תושפל ויִלָע יחעי רצי חֶטֶביִכ רקש
 שופת -גוהיהנה הרי אוה םמוד ןֶבָאל ירוע
 לכה הוחינ + בְרקּכ ןיא חורב סנה
 :ץֶרַָה לכ וינפמ סה ושדק
 תכק (ק)ו:וב לע קיקש לב<-ךלמל ולסע ול ליעוח קמ - לספ ליעוה המ
 לוט = עדס וחיעש .תצונעב למל ש₪ .ןרפש סויב ול ליעוק קמ והולץל

 הבס + וכימתיח לעמק קמ + ולסטו ורעיפ (ץולק - ורצי רלספיב > וב
 טקט ליקי מז לסעק קכ ךששש קכקמק (כ סג קלעו קמ! -רקש תרומו
 וכמי תלות. חש ₪-וילעררצי רצוז חטב וב. : ורבעל רסע קרומש לסעק
 וטעמק-ויהי צעמ לע ולס ודני לע עב יכ < ןילע עב יכ ודעיט רטויה וב
 םילילא = >ןיבק 5 ורע למפ ךעיו (כו . עי ץרש לטעקו עי רש
 ..סטוד - ץעל רטואיוח : סל ןולוקק ל ונע ץלש - םימלא
 קימת + הרו* אוה : טמור ימט סו < סקיל !מכ קכלטלו לכול .ללכ רע
 וטופת אוה הנה. + קעָעְק לשל קש ךק קלויש כשת ךיז ול .ץלוקק על
 % 2 : סל).רטסי כו( 9 - טקכו .בקזב קפממו 4 למולכ . ףטכו גחז

 יטח.סוליסוש לכו עז .וכהקב ןיא חור לכו ךכיטל ?וק בפ ססכ יכ ול
 . ולכק ל סח לכ+ :לכז < ושעת ץל קכזלמ לכו (כ) < קמכת ול
 לככב ןונק 1 ווק יכ לי ל זז * ושרק לכיהב חוהיו : סקל ?עודק)

 ףטב 1

 4 סילבר

 זמ קיעש

 על עש

 ומ יעש

 ו ץלסינ
 3 ץלקיו
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 א

 קוקבח די
 * ץראת לכ וינפמ סה + ?מטק זוהו ושלק לכיקב וחש ישימו לעב

 2 ועכ - יטפל לכ לולו ספכ תינטקק ץ/ק יכ - (רפה יכט-לכ ומפע

 ב רו סרק | כ 7 4 קפל ה טיעטמ

 הי %- : תוניָש לע גאוכנמ קבל הלִָת

 םנָש בלב עפ הוה יתארי רעמש יתעמש

 זה םחר ובר עירות םינש ברב ּוהייַח

 ל אפ רחמ שודקו 5 .םיתפ הוא

 + ץֶראָה הֶאְלַ ותחת ולוח םימשהסב

 ב םכשו ול ודימ םינרק הָיִהִת ראב הגנו

 'רמע \ ולנהל ףשה או רב לי ונפל ! הע

 .רעדיררה ּוצעפתִיַו ם''ג רתיו האר וא רֶרַמּו

 נא תַחַה : ל םלע תוכילה םלע תועְכִג וחש

 ::ןורמ ץֶרֶא תועור וזה ןשוב ילָחֶא יִתיאִר

 < סיליקת יליטמ ליש ;ךלל לע תו תשע | הלטקק ת%ז -איבנה קוקבחל הלפת

גנב- הצנמל מזו ,לוקכ .(ומש ומכ- - תונויגוט לע למ -(כ-לע
 כ - תו ע

 .עסוב .סז יכ קרמה כב קלע זז ּכ)קכ הי הלט למ וב רמס

 סי קב רטסו - ו תולגב + לשי לג לע קלעתק לע ו לטסכ) : :קליצתק

מ סלב לע סוימ לשל זק תטעט תורובב]
 קזנ ךלרכ עו ללעתהו 5 ילמ

 ולנכ סקשע קשיי |כ יכ
ממו גוב תמסלמבו תו ינהקמ נבו תוק

 : ב

היקט בֶעְר לע וז קכטת יִכ יט ב עי 7 יבכ סכסת)
 ןתייכו תו יחל ריקע 

ה לגש בלקב לל.+ יהויח- "נַש ברקב
 .תרינע לע 7 ּה ה רח םירהנכה ₪ בער

 בכרת וכ ₪ < סטנק סויכ (יעכ קט קטסת לע . ךתשק רועת - לעמק

 בול תערו = < חרפת אל הנאת וכ למל כו - סמנעק ₪ 5. -ךיסוס לע

 (טע תוגנוינש סנלק תו לע ער .ןד/ ג + !?לכ]ש. נעה לע סיטלָעמה

 תעטש הוה = : הגגטל ונמל יבטח) ,בש תו ויחיש לפמתק ..הגבש

לוז .קובעק 0 יעעמש + !תאהי ךעטש
 6 קיקיט ךוכזוה תולגה יל 

 םתמ .פפ ךכוטל = ויבי1) ברב סינט,קמכ רמעכ-לכל רעל תוכי רתע

לעפ קש רש - רקויח סינש בב ךלעב פו על
 ל לתלעמ לתוש ך



 ול קוקבח |
 וקול קיח - והייח :יטנוכי) ךש ץוק ו -מוומת ירי לעופ לעו לכ לש רעץט

 בב + בופ ברק לכי לט תולגכ ןיקיט קלק סיכול סשה ךוקפ
 זז סנ ףע סחכל עדעוט .ךלכר עירו .סישק קל בלכב < עירות סונש |

 זנורב =: לעמו סתולכל סיקכעב .ץוכו סיתסץמ ול סקיב/ ץרפב סתויקב |
 סתובמ 50ל סקל רוכ ק .תולבק (מז וקש זק ונולק (מזכ < רוכזת שחר

 - סימל (מ דיתי סחר קיקי וז < ספושור ,תירב סקכ יתלכוו רמסע וקכ

 -קמה :סֶלועַמ יכ ךייסתו ק ךימתל רוכ] ץזש ומכ * ךומחל סקל לוכ] לכ <

 ,תירב סקל רוכז .מוככ = < סוכן (ובשק < קרב .טממב\סתל שלדה :לר)
 דקקש .תוקונקו ,תולזרנח הפס םעע + אבי ןםותכ הולא | =: סקרכמ
 סקל (תנטכ קלע <> .תולגתמ סתוטב ט סקל הטעיט רברקב לץזרשל לק

 : וקל ריעשמ ולו קלוקב רמןפצ ןמכ - אבו ןמיתכ ולא וקו  *יקלוקה

 3 (קץע למ ,עיפוק לנתב מש ומכ [ראפ רהס שו ''ריעש נק ןמק 23.

 יקטק יליקומ ןיקש קרות (קמ סויב וקלע סיריטלק ו! < ורוח .טימש הסב

 ילע ודל ולקב (מ  ולקו - ותלהתו = : ןקדקו ותכ שלי >> ןרוה = > ץקץק)
 ..[םותמ תיו עורי טרדק יקרו .עיס לקל יכומס ספ יכ (לזעו ליעט רכְוו יישקל
 ועמשמכ מגדת רתלהתו :יקוסטק יטכ סולקנוח תערכ ןתערו - ץמוקרמ
 רמו קרוקב למוט זמ וקו .,תיהת רואכ הבונו = : קיכסכטוקרמימו
 פפ לוע ןלָס יכ וז > ול ודמ םונרק : לקק- שקרכ תלכו[ שכ ל רובכ

 ספט וטלכ .לנרס = )= - הטמל ול לה דימ קיה לוהק ויוה שולכ-קשמ
 .תוריחזמ ויקו כט ויחש השקל (תנש תותוכה כע ינרָק ליו ריק פש עז יכ

 ווועמ .ץכז) קיקט קמ הלגי יץיסב סט -  רזע .ןויבח םישנ < רתשכו עב
 ךלכני לז ול זסכגינש וילקול) ויפל ו קק סויכ קיה ץןכ יכ ץוקק סויק ע

 ומכ .ןוק לע וזע ןויבה ץ"ו < = + לש לכ יעל טיס רק לע לורנס ורוככב
 טקיפ - רבר'ןלי נפל 3 תוסולק תורקש ויק סטו ךווע וכו קת וילע שיש
 ןולש ושכנטכ *מעְה לע טריפ.עס סתרבמ יבק סכקה) - לכרמ יתמב ו
 ףישר =: וגו 6עק לכ קז ?ועחו ךטפל זולשמ ותמי תפ פט ומכ ץכץל
 .תתרקק ילוק לוקו + טשל ימוקלו ןכ) :תויוש ,ולמב לופכ (נעק| .רכר ומכ
 קו ת ךלכיו ומכ - ןקכס -וילגרל * קרקמ קקימעו תערוטק קעח ץיקש

 רע קנש חרשע עבר לגלבכ (ולץק למע - \רא לחמו רמע = =: ילבק
 עיכקו קפל סטמ < שיןג רתיו האר = : לכת) קרמכ ו ץללק וטככש

 למוככ | < \7?ה לע ןקב לקנל ומכ < ץפקיופ רתו) .ץרטק ןמ סיומה רתק
 קייזלב .וכקכ = לש ינמכ סליטמו ץרוק יימ ממ ןיחו 0 קית ורובכ

 תועבג ןכו (שעכ ילכמ לעמ = - רע יררה וצצופתיו : סתיממ קיה דוכ

 : רהוט + עכס גופי שטמכו ומכ-לוזיפק סע ףריכש (טע רצצופחיה - סלוע
 יכלקמ < הל סלע תוכל: וסט ויתחת (מ לטקק לקח ץוהו לטכה ילעפמ-
 . לז ליטטקלו .קז קיבגקל וגטלכ סקב חשעי ךכיטל ' ךקבעי סל סלכ סלועק
 יככתמ לע גחנקמ .סלועק יכ = < סלוע תוכילה לע = קו ליזעקלו קו שג
 *קגלפה רור :לעו לוכמק רול לע הז קוסע סגרת (ץ)ו') < סיבככק) סיל ְק

 -עע : סלועב קומץ (יש סימדמ .!יק) :1ב סיליכמ ויק ץלש .תורורז הלל לד :
 טל .ררמש ררומיו ןכמב פל =< לככ ןיגטמו לכה (ור) ץ)ק יכ סקל לו

 שמ

 זמ היעש
 55 סירבר

 וכ ץרקי)

 וכ ןילְיו
 קכ סילק

 פל סירבר
 בכ סירבר

 טכ בויס

 רל תומש

 3ל תומע

 17 סילק

 בכ תומש
 55 סירבר
 ל תיטלרכ

 קי ןולקיו

 גכ קי נמלי

 9 כ) ית



 קוקבה | ו
 האר + וטוד) סימקולכו ולקלה סיחקובב כ ןרמש ועכ לדמ רניכ רע
 ששהו סע לטכו לרגל טבל רממ וקמב סלוכ ורעטע 7?" - לוג רתנו

 ירח +.ג5 סלוע.עוסילס יכסקפ קללה לק לכ פ לע סשע
 תועבגו רע

 יקבתלש ושכ ופו לעלל עיזפו ילנקמנפכו-שכיפש ומכ למ יקי לע -סלוע

 ויל קשעש תורזבג קקע ליסוק ןשוכ :להא ותיאר ןוא תחת |
למבו זק ןכ לץינקע ע סימעשל (טוכ .קוקסלקב

 עמ :(ץרמ ₪ (ערג תמס

 קרמעת סקל ספ ץילש קס לש . סינה פילקמ סתוו :תיפק 5 סוקמב
 ץרא תועיהו ןוזגרי : סילק ָסקו  ליעקז ל?ינע .ת% ל סיקה יכ סויקו

 1% רפה וכ | - קרש רש ,תמעלי ילקש ל > עועולי סע זמ רט <

 סתכ ליל .סולסב למלט ומ סקילע (וערג ץובשכ ובלו : תועיליח ,תשרפ | סיעפוש

 דבש (עוכ יל יפי :תיפעש 5 תמק על = = - לספק לש רקדו ילןעע
 .תועילי ווגקו ילע-קי לט סל קטו יקימע רטזכו נכלב ילע סיתעעה (שוכ

 ריב ןוייקלסמ דקמעטל לחש קוב וקלע רכ לכו . (ערג :ע נטמ (יהמ ץלפ

 רימ (ויתקרשו (קוכנו מנ וקל שרבע .דזקזילופ רבעמל ובק רכו בייס (שנכ

 | : שץוי רב ןוערג -* לע יעירמ

 "סא ְַפַא טיִָהְַּ םָא הוה הָרָת טִרָחְְבַה
 תפר ךילּוס =רע בפרת ב רבע יב
 תווטס תב תש רעַת הזרע = + העושי
 יח: וה יראת תחל
רוק םוהִּת [תנ רבע םיִמ םֶרַז םיִרַה

 ּוהיִרְי םור ו

 : אשנ
| 

 טילחנל קיה דז קע למ = פס סיז (לליס עעיסכ לכו = 'ה תרח סירחנבה

 םירהנב םא למ קזחל שמב שעה לעכו . ןעקנעל סקב ק/ף% .קלק ספ

 ךלל קמ - דש ןדליקש וגיל ילקש יקב ק ףל כת קמ מזו ךפא

 קשה לקו לו = * שק ב לע דתרבע שם םא ןכו * לעו לש |

 ףיתובכרמ : סיב קמל ומסולו סוס רבב :ךוטוס לע בכרת יב : לדקס לע 19 תומש

 סיסוסתש יעל לשמ ךלל וכ - עושי וגל ןח ךעובככמ - העושו
 סמכומ

קיס ל סץ בלב סיחעמק סח סקיבכול) קקסלעל
 ₪ ומכ סקב סצק רי 

עושלל סוקפ רהש - טיל
 * סעושק קוקיל) קמתלמ סוי ןלומ סוס רמז - 

 ו ב ע"פ (קכלמ לע לח שמ ךקל סירהנבה סצוע מיו סלב
ל קוק ץיכלמ לש ּק ךקלק (ע טל קוק לכ

 ךילוכג (לל .ערוק .מיבו ךו

 7 .* (סלוע) ל ךמעל .תרבעו .ךןמיכט לי תככרמ זעילנקץ יל

 | לשל ועושקו סינמב שע רש קלורגק ולי רערע ועכ - ךתשק רועת-

 4 לכ * יול (נע הורע שנ * ,תשקח טעותל מל |כ סוקח בכולל



 2 < קוקבח |
 סייקל קו לכ יש -הלס רמא תוטמ תועובש : סקילועמ 27 שבק (עמ יקרועו חעושע יולב (טעב (קו * (ח יזעמ לעש רועתו רעלה 'זנמ הירע יל .וטרשמ וניקש ףלץ יומב (שע ל סג רועתו-הילעו סולע ומכ סש ץוקו .סקילע
 :ועכע ומכ +,תורחנה יט .סיבל סימ .סחל תל .ועכיק \ללח סקכ תעקכ עקבת תורחנ : עדק < שלח לקעכ סש - רמוא : תלמלש לעולה טייק לכ הלס רמוא !הז - לש תועמל ץלץק סחל תל ,תובץל ,םעבשש תועובש
 וכ-ךואר וקוו - לש פע ולחו וגולט ןנעכ יכלמל לשמ ץוק סירה .םירח וליחי ךואר = * ?ק קזק ךללק לעו < סימ תורסטכ ררויו עלסמ סילוו: ץטויו
 יכ .קיללה סעע) - ילומפק יכלמ .סעו .רברמב לפרש סע .תישעט תוסלפנק
 סימ םרז : מכ רכש ש יכ בש ץקי) ןכו - קיץלק ומכ קלולבה סעימשק
 סוהת [תנ :ןתרש) ומי תבלעק סי לע ורבע ליב סירבועק סימ סר| - רבע
 קלעמלמ ירלויק יעק -אשנ וחירי סור - לוק וע (רליק יל עקבקכ .ולוְק
 .סיכל סי ויק) ויקורג לכ לע לע קיח ןרריח יכ רמ סל קיקו רתע עומק
 . סולל ודי יש זק < אשנ וחיר! סור וקז :קובג רק דע ומס ורמעשכו
 . : לעוגו יסר ץלוע לע רקולנקפב לז (טעב .תיו

 זי קוקי

 בל ריעש
 5 ץןיס עסכ

 תע סילת

 בז תישפרב

 שרת אב זִרֶא רעעת םעוכ = חי קר = הצל .ובלהו צח ריאל הֶלבְו רע חַרָי שמש
 ' ָךֶחישְמ תֶא עשיל ךֶלע עשיר ָתאָצי + סי
 ראוע "רע רוסי תו עָשְר תיִבִמ שאר ָתְעִִמ
 לע חליק (כו שמעה סהל רעש סיכלמק סעעשוקי .תמלמכ .חרי שמש | ראס נע לֶכָאְל וכ םַתַציִלַ יִעיִפַהְ ורעְסי ויורפ שאָר ויִטמְב תב : הֶלס
 רו[קעיו רכמש ועמכ סחל עמו לוכו סקש ימשב . הלובז : ויביוח יב סוקי
 סוקרב .קוטעב ריכוה ףלש על + רול וכלק לץלשו סקב ופני סיכיןיקק' + ןקמתו שק טק סה סיחרמקו = לרכש כ נטל ססונב ה ךןלטקש רקכק פו סיסלטק רו סקילתמ טרור כמו קלילה וכלה לעכש -ןכלהי ךנצה -וגסל :ליעלמ הלמה יכ ךליל זקס קטסוכ ץקק-הלובז : סימעה שקכ שמעק
 סויכו = < כיכב קרו סמקונו סיקיסכמ סמבל ררכק כל סג < סוקככ 2 ררכק נכס וכש ץל יכ סיסרכ ריכזק ולקכ ץוק ילק רלכ )כ?  ריכוקש (ןיל
 סוקי לע כ טג רומעיש קליק לע .עטו הי לע ילתש קקתלמק קיס קלילכו
 : ךחישמ תא עשיל ךטע עשיל תאצי : יונ שורת ףאב עזי ' .תוכוש תולמב (נעה לפכו = - סנרץכ סקילע תרגט .סיוג 1 לע רשעוכ - סעזב : רככק סע קכילכ דיק לילתש ₪ ךוקכ ₪ קית שקו - ויביול י!ג
 ,תפ ךלע עשל רעל ץגת (כ לוב עבש ץל%ל סנלקב רע עשל קזטיע ול

 ךזישל ו

 י עטוי

 + עטוק*

 הקו ה ידיד



0 

 ל ללקוחי
 ב ילכו

 4% הילכ]
 ל לפקוקי

 וע תומש
 לי תומע
 ל תומש

 ד תומש

 וט קתומש
 0 תומט

 קוקבח | חי
 ספמוקו סעישוקו ץעק |ל סיוג ז ץרלל ססנכקכ טעשל תזטיע ומכ < ךפישמ

 רניע סולמב רבע תבֶכנ תעהמ תאצי מש קמו - סנלןכ וכושו כוכגקמ

 תרעע ץיקש יטע% קלנעה יכ :בולב לו בי קובנה ילברכ) - !ק!מכ סיבר)

 תיעע ץנק .ךחישמ .ל5ע (וטלב קב ןלברי רקיפל : למייחת) ולכ ץייק ילק

 : .עטלק בוג ליחִמ שר ץחמת ו* - עשר תיבט שאר תעהמ : רוד ןכ

 ל/ק) סעזל חמת למולכ * סלט רע רוסי הלנת לטולכ.לוקמ * תורע

 :ןתו לשל סיכלמהו לקה יכט סק) סלט רע סרוסי לק כו - גממ ךלמ

 רוסי) < שלל כולק לקמקו - קב רוסיח דע ורע ולע כ - יולג (לע - תורע

 תבקנ : נחמה ילורב לע לטמ ץוק רכיטל .ומויסו (טכק רקיע ץנק

 כל וולט שפכ כקנק ומנע במ .תועקב .לתולכ .- רוזרפ שאר ויטמב

לל וץביט יל ויזרפ ספלק) -ויולייס
 סיולפכ סלש לי תוכיבס סיבשעג סק) בו

 וה מל (כ) -סלמסקש חמו סקל ויש סוקמ ככב סיטטפקמש תוורעק יבש

 קבקהש מלו -סדמ בולמ סלטולו בשק תוורפ כב עו .תוורפ ץלל 27 קלע

 למ כו . העל עקל תו וריבש מב טיפ טסמ*ו ובקניט סב קמוקמ זכש

 יינציפהל ורעסו: קיח ויחפב שמ בלס עו מו סקב קבל 'ת קמוקע קיחק

 : סימב יקוץ ץיעקל ילע לעס ולב !ץוביש ןולכ יעיפסל סילעוס ויקע סקנץ

 וקכ יעיפקל יח סקסמש) סיטילע * רתסטבינע לוכאל ומכ סתוצ:לע

 לעלפ ןירז ףרלו סייעממ וזטיעכ ללטקי וק) נע לוכל ובטקע סעב 'תיהש

 וכ סיב וכ (ילו הזול" (יזו יכ ובטח וכ דלכ -רפסמב ופכלל ובטתו וליו

 ביט רקע כינ5 למל | רקע ומכ .קסמטב ולכזל ובשח) סיטמב קיקש

 !מכ .סרובעב סקל סחל)  יכ וליכק זז) -ויתובכלמ (טוץ כז לסי) רמו ו

 לזל) קיקע ומכ ת לקולכ .סילעקב סק סחל קה יכ לש יגעמ לקו: כמש

 סליבעק) סיק סק -עקב יכ וכ יכ-סרובעב קע סקל סת ןכ יעקב סרובעב

 5 ששמ עחמ כז סקי) למלט ומכ לובעפ ולכי %ל סק) חשביב

 ; םיכר םימ רַמח ךיקוס םיב תר
תכלשקו וב לש .תזי קרבעהו ךוסוס לע סימ תכרר ₪ - ךיסוס סיב תכרד

 .תז 

 . ךיסוס לע בכלת יכ !ספב קלעמל יפ ךוסוס סעעו -ועעבט) תומוחתב סייעמ
 (מ רובו כ < רמוח : סילווכ ד) מכ וב למלט ועכ - סיבר סימ רמוח

 ל : סילק סילמק
: . 6 7 , 

 לרוכנ *תפש ול 'לוקל יב ןגרתו יתעמש
 : : |: / ו

 הָרע םיל הּונָא רשא גרא יּתַחְתְו ימעעב בקר
 25 - די ם 1 ₪7: 5 \- 17 ןה

 ררפַתאַל הָנֶאְתַיִר = + טוני םעְ תולעל
 = רמָרְשּו תִירהְשעִמ שַחּכ םיִנָפַַּּכ לי ץיַאְ

 .רל [יאו ןואע הֶלְבממ רג רבא חשע-אל
 םיתפרב



 וכי קוקבח

 הלא הָעְלַעַא הוי ִנֶאו | םיִתָפּ
 ולנר סע ילימ יִנדֶא וחי = + יִעָשי יחל
 סויב ץיקק עב לש ףכ ויזיש ריטה לוכנב יתעמש 'עיבנק לעת - יתעמש
 יכ ול יעמ ומק ומכ כפל ועל ינטבו- סעומש עול -ינטב זגרתו : גו ץכ

 יפל ל עמלו (טכל תל עקטקק) קחמשהו קימקק) זגלק (ושל כי כ
 לעומצה לוקל -  תפשש וללצ לול + לילע כלה ושל וליפי ס לכב בלחש
 : קרעלו רחפ בולע וזכ וז טעה קשה ץיק תעשה תלילמו ייתפש ולככ תיוק
 ,תלול .ובקלי ףןגכ רשפ .קטקק רכרק סקש ימעע וליפפ - ימצעב בסר אבי
 לע - תרצ סויל חונא רשא > וגל ימוקמכ - זגרא יתחתו : עומשה
 סויל יקסו:ע קכמד) דקל יגר .תולגקמ יתכשפ לז ינכקב ןונןצ בשוק יתייק
 סלשולי סעל תולעל בוב בטקע סויק ץוק סל סויו-ונרוג סעל תולעל :זל
 בקע רומי לוקו ופדמי (כו -ימעק ירורג וילע ץיביש רעולכ - וגרומיש) לפרש
 וגרומי ג קיקי 17 + סיבל סקומכ) דקל (טעב רדג) רמ קיקי < ל)רב יש

 התיד) ל לשל הדג תע ףתיקו ללמרל רעד ץוקק סויק לעו = -לטכה תרומת
 לוגסו ךילרקב ץכ ימע ךל ץינעק קיעש רמו - וגו ץיקק נעה דע יוג קויסמ
 תיעמט לבב למל (כ קוסמק תלו -סעז לובע רע עמק שעעכ יב ךרעב ךכלל
 סיטסועק סימעה לע לשל ךלד לע קוק קוסעמ-חרפת אל הנאת יכ > ו
 לש סיטלעעקו סש ולכי יכל וסימני ל יכ למ + בוגעו בוב סע סלשורי לע
 .סקיטב מת ויוטלו (קירוקב דעקעתיניעו רמיפש ומכ סקירביץב ומבי ןקוש*
 : קלוכי (לולק נעו וכ .ירע וקכילובו:סקב ולכי רעל מעקה לכב וצל ויהיו
 : סלכ ₪ .תולללעמ ומכ ץקב -חלכממ +: עלו קרש < תומחושו
 ו ירכיג) .ירמ יכלמ (ולטסתי לפרש לע (טלוש רבעת לו סייקתת ל 5 תוכלמ יל (כ תי) -רסבק ,תיב שוהו לול ילברב כקב תפר ומכ-םיתפרב
 : סלטוקימ ץמוסיק (וכגי ץלו יזמול (טקשו (וחלי ץ
 וולעפ ל בוג הנסע ולכיטכ לש (!טלב ץיב)ק רע - הזולעא 'הב ינאו
 לע (ככ יתכו -יעוטו יזלאב הליגא רקפ) שלכ (עעק לפכו .לרש ,תעושפכ
 רעל רקמי/ל (ודו |ולזקשר .ךמער ץרץשלו ךתישמל ריבר ץפקלוטו ץסל
 0 [- ריבער ץקכלכ ץוריל עוביפ קר ץלמימכ ץכזו ץיבג קוקכז
 : יבי) סורל תוליזכ תולק : תוליאכ !לגר סשיו יליח ינרא סיהלא

 . יתומב וקו! :טלפב ססערְפו סבג לע ךוררש פלע -ינכירריותומב לעל
 יל השעיש שק לע לרושלו | < ,קטרפק לכמ .קוכג סלעוריט פל ןכ רמז!
 * :תוגמ)ב עמל רמ?*

 ,רַתְּב חל ינביררי יתימב לע תויאב
 ל הימרי

 טמ תיטקרב

 בי לזמר
 וכ קיעש

 4* קירכ]
 וכ ץוכקי)

 זע סילק
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 : הינפצ |

 .היִחזַח [ב הירמא [ב הילרג [ב ישוכ [ב הינפצ לא היה רשא'ה ךבר :הָרוהְי למ ןומָא ב והיא מב היקוח ןּב הָיְרְסַא ב היל כ יען הִנפעֶא היה רש יהוה "רב
 .תמיפב לבו .קיצק קוב (יפט לו רטעל) .ןרוקי ךלמ קיקוח קז קיקזח יכ ץ"
 !קיערי והישקי ומיב יפבמ סיןיב) קעלש .ורכןכ ךכיע ויתובְס ויק סילורג

 .תוישכ :תבב קפצו סיקוטב .?כנקמ קיח קימלי יכ ל/ 57ו - קללות קש |
 :סלערע קרוקיו וקיטץי וכשש לוק ףתיח ןקפוכעו .סישק לע .קרלוסו

 :הוהי םָאְנ הָמְדַאה ינפ לעמ לפ ףסא ףסָא
 םִיַה ינָדוטיטשה"ףוע ףסא הָמהְּוַרַא ףסָא
 םֶדָאַה תֶא יִתְְַהְו םיִעָשְרַה תֶא תולָשְבַמהְ
 ודי . 5 והרי םֶאְנ המְדאַה ינפ לעמ

 טימשה ףוע ףסא המהבו םדא ףסא = :עלש ךכ לחזו ללכ לצו .לקרש דל לע ל% קרלה עפ לעמ יח לכ לכי רמז .סעיסל ףוקל כו .ץנוי רככקו 5 סילק רמוע לעפ ץוק לקקו ומת וטס (טעמ \יעה יזגמ ליעפה (מסמ (י ףס .ך יב 6 = סיטפוט שמפו ךטנע ףתטסלו ומכ .(ץילכ (מע ץוקו ףקמ (ק לוקמ ףק5 .ףסא ףוסא
 למש וקכ .גלעק ךקל לע ץוק סיק יגד) סימשק סע למלט קמ - סיה יגד)
 5 עטה יכ 5רעב ןיכש ץכופמעה סול יכ ןעמשמכ \םייו .וטסץי סיק יגר סנ) סימשק 9 ךיעלי עכו קרטה יב עטוקב רמז ןכו .וכלה ורדע ומקב דעו סימשה ףועמ קימריב
 בושיל ןכלי רק כושי בלסיטכ) וגלי יתלע) ליפו יעלו וזטמיש בושיה | קמב סץ
 טקש ?ץיב טז יכ בוב טרש ץל סיק יגר (כ) .עטוקב) קימליב ונטל (כו .רחל
 - ןלעכיש עשרה תזגקולטכמה ווטעי ."יעשרה תא תולשכמהו :טושיל יכולק
 ( ויו :ןקומיש (קב ולטכיש תורג סתפלקל וכי ץולכ .סחל ונמרוי לולכ סקכ
 רעל (כו - סרק קח :קרכק) רעל ךכ רחילו .(ועישל .תלסע תליגסר לע סגל
 .תוטועל סליטמהט יעל .סיעטלק תי ערפ מל ןק סו .סלל סל קליחתמ
 :קמקכו סליל (ופמ קממש רשת ץללקו ולגי סיקי"עה ןכו סירומג סיעשל סיוע רלשקו .רברקו בערקו בלקק סקש .תולועכמק מ וטלעי ל סיעשלקש
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 הינפצ דר

 לורי בשלב לת הרוע יי יִתיִטנ
 לַעְַה רֶאְשרֶא הָוַה וקנה ןמ יתרבהו
 "תרֶאְו + םינחפַה סע םיִרְְּבַה םשתֶא
 "'רָאָו םימשח אבצל תוגגה"לע םִיוְתְשפַה
 = עמֶהְו ז-רותיִל םיִעָבשִנַה םיִוָחְתְשפה
 רעו הוי יִרחאַמ םיגוסנַה-תֶאְו בלב
 נס סה = :והָשריאלו הוי תֶא ושקביאל
 הורי ןיכה כ חוחי םי בודק יב הָוהי ינדַא
 יאר שידקה חב

 קרוקי ב יכ .לעבק .קרובעב (יידע רישטקע .לעבה ראש תא .יי יתיטגו

קיוסק ב50 יכ .לץכש יב ומכ לעבק :קרוכעב ו לכ !קיותק ץל
 עבו קרובעב 

טלי די לע ץוק :קרכקו רמליט קמ כ רטפלו .לזנרש יכלמ ריש ויכתמו
 שה וי

לס רוקי יכלמ יכ . ץל?ק (כלחלש למ ול .בנתכש ומכ לכק ךעבט 45 5 סיכלמ
 !שע וקישקי 

 .תוחכוקב" בוקכט ומכ .סקירבוע סע ןלכי סולו קט לק .סטק ייעב .ערק

 .םינהכה סע םירמכה סט תא | .סכילולג ירגפ לע סכירגע תש :םתעו תרועה ץרקיו

 סמש רבליו .1ע פל סנקרשמק סח סנקכק) ?ע סשל סיכותט יטבול סח סירקכק

 .סכלמב סיעבשגהו הל םיעבשנהסיוחתשמה תאו :סלועק (ע סרכו)

 טק זעק) .סהילע קוכילעקש קל] תדובעק ץייקש סכלעל סעעו סל סיוחקתשמ סעמ

 יקל ית (ושק ץל רמו בוקכק) .ורבעל רחל רבר רש לק שש סיטתשמ כ .תומט

 (ימייו (יבינכ קר משב (ימייקמר סגלק | כויו .סכל ושי ל בקו יקלץ) ססכ

 !ירַכע דע .(!תילמוכתע סוטכ למ סילת
 .וגבל לוץ גוש ל ומכ .סיגוסנה תאו :

 נע ףל) -'ה תא ושקב אל רשאו רוק ולמט ילו ןיכררב )כל לש רמולכ

 שופרל .תלעוק קמו עלי ץילו 'ת ביטי יחל סמב ב סילמוילש לז (ע ורבע ץולשיפ

שועה ללכב סה לכזט קל לכ .ומפלמ שקבלו וקול
 וככיו .תולועכמק סוזטמיע 

 טתייחש -ומפמ קתוקטקו סוד ל5 -סיהלא'ח יגפמ סח :למו ץוק סקיל

 יללח .חבז :סכילע ץיכישומוי בורק יכ ומפמ וסק סכישעמ לז עובי לש ילובס

 הרט .תיחו סימטק סןע סקו .ויפולק כז ןקולכ (עיז .ויארק שודקה :סעעלק

 לעלכל לכממל ךלכ) עייסו הלוקה ,תזפכנקב רעש וכ .סיללסק לוכל ן'ל סילבר

 | :ץלזק .תעקכל) סימשה



 0 = חינפצ
 :הֶמרמו סַמַח סָהיִנְרֶא תב םיִאְלַככַה אותה סבוי ןתְפְמַה רע גַלוּרַה ב לע יתדקפו :רְנ שובלמ םיטלה = לח מ "לע ירה לל יתדקפו הי בוב ה

 וכ טילר סיסעועק סקיכ .ךלמה ינב לעו סירשה לע-חבז סויב היהו
 סחל ףיקש סר סועל סילול ה ₪ .ירכג שובלמ סישבולה לכ לעו :התלבלב עחש רוקי ילט לכ ת .סגו ופיעל וקיקדכ פב ל לכב רקמ 9 הימרי עתש) בוקכ שו . (כלקק סוי ץיוק) תכז סניב בכלחב ולי סה סרי ץל שי

 טקרכְ + סכקו -ןופ סיטבולו ממ קול סילווג ויה קזע שוכלע וילע ףכ
 .סקיטנכלעכ סר( שכלי ןילש .תוץג רלל סעקלכ רגנכ ירכ) טוכלמ *ט ל( על
 סיזרקע סי ליו .ץקועטל לפעל (יעמלתמר לכ לעו תו -ע שובלמ ליו
 מ לע וגלריש וקו ףכורמב ינעה קיבב וכי קזע ץוקש וקורמסיט (עת עעק .תובב +ו0 ןיחטכ רקמה ימנע לע 19 סירטה ירבע לע לז %9 ש .[תבמה לע גלודה .לכ לע יתדקפו | :סנעל סקיכלר) סיטורפ סחש סקיטובלמב סוריכיש ירכ סעק רזצכ לט ירכ) טוכלמ סיעבולו סיריסס) סיעורע סמנע
 סקינור( יב *ולממה וקו סקול ל וקול ויבינ ןקפקל סומח בולע ינעק תיב
 ב-5 לפומש לע סקכ גט .סיקטלמה ומכ יב לש \ קפה לע +סרור וי כט ל5 .ימקטלע יסוממב יכלקמר לכ לע ) .קמרמו סמח סקר ,קיב למל ?יבע לסמש בורמ .סקמודל ,קיב (פמ לע טייט 29 סקרבס 5 סכסק) .קמלעו קמח
 טסועה .תועוילמ רעו (עב לש ורימססש וגטמ קסמי בל רב לץומש 5 סשכ קירי 5 שכרכו .(ןגר (קטמ לע (וגר ,תיכ סיכה לכו (ןגר נס ןכרר+ ץל ּט
 .(קפעס לע קורס כנקכ לשב לב (וגר טקס קל ץל (כ לע יס ומוזיב

 רַעָשְמ הקעצ לוק הּוהְי םאְנ אּוהַה םויָב הֶיִהְ 1
 +-רִודַּנ רָבַשַו ףנשפה ןמ זדרלליו כינה
 הַמדְניִּב שתבפח יבש ּוליִליִה תועבה

 :ףסב יִלָטנ ב ותרכנ ןענב םע
 וקכ .סינלק לעש ץל₪ סיקש סלטליב קיקש לעע.סיגדה רעשמ .היהו

 4+ קימז) הללו .סיגר סש (ילכומ ןיס ילוימו .לוענת לרבעו סיגדק לעש לעו ץרועב נט
 5כ 3 סיכלמ .סלטוריב תכטוי ץייק) סיכלמ רפסב גט ועכ שלרעה ,תיב לוק.חנשמה ןמ

 ב1.



 .ת7) .קימכי רעסב רכה ברָג עב ועכ .קל ךימס נק ל היעלי

 (לז לכמ קקומע ץיקע ףילכט וז שקכמק יכשוי הדב 2 עשו

 הינפצ ו

 סלטולימ סק ומוקע .תועבגהט לורג רבשו :!פ2ו9 קיבב 5% . )ששב
 עדתמ ץתפוט לק

 עלרמכו .שקעבב (ש 12 .ץקטכמ (ט בכ ץרבקו פע (מ קלליו וכ

 וול קו הנשמה מ קלליו .סיר לע סקיתב נש ומע הו רק ךעש קדגפ
 :סילקק ישסלכ ,תכטוש ירומ) לז תועבנקמ לוד רבשו .סלשריל (כט ץוקש

 טדמכו .(וכרקר 9לחנב יקי "ו .ןליב קועע סוקמ .שתכמה יבשוי וליליה
 סע לכ חמדנ יב :לץכשו

 :תלש) .המרנ :ץלפ ירבכ) תפעעכ .קקכמ יפזזש וריב (עכ ומכ רוק .ץענב גל קיעש

 מ למדע מדע וקכ ץ% עטוק

 (גטכר ףערקר מע ירכועל (מד (!קירכוער זמע לכ 2 .עשהק
 ורבת יל? .עמעמכ (נעכ מ .ימע ומד) .ללרש ל

 'פש-ףסכ יליטנ :

 :ץיסכ) ילינתע לכ יו .כסוסל .לכוע מש וקכ סירוטה סקנ טסכז 15 ,קיערב

 5 ילשמ

 םֶלשּותֶא שפַחֶא איהה תב היה
 . לע שכיאְּפְקַה םיִָנַאָה לע יִתְדְקַּו תג
 כיטיודדרצל םכָבָבְלְּב טיִרְאָה םכַחיִרמש
 חרַסֶשֶמִל םַלַח חו עי אלו הורי
 ובו לו תב ּוָבּו הממשל כה
 | | וםתֶא ות אָלְו םיִמרַב ועטנו

 לכלק סרק עטתמש ומכ -.תורגב םלשורי תא שפחא איהה תעבהיהו |

 (כו -קכש סיעטועק לכ לעכל סלשולי קיל טעסמ (כ עי שעוח ץנקט ב

 ני (ןש בי) (יטולב ריקעל תו .(עב ילדת לכ טעות סר" תמש 0 ים

 יעקש (קש .סהירמש לע סיאפוקה : תעלעב (יטלבד מכ סלשורי

 רסיב ץבוסמו (כוטק לברק .וילמש לע טקש ץוקש (ייק ומכ סנוממ לע סקקבב

 + עמ ו:יס) רמוע ץוקש (!לעק ליש ץעוקק כלקקו סיע/קק סימקה ומכ

 .עדקו כועק (י? .-ערי אלו'ה בוט אל :(וקיסש לע ץוילט לשר תו

 ;יפכעיףל ק סרק ועל יל עו .סינותמקב חיגשו ל יס וקצמ סרץק לע ץבק
 -ותכ ונבו :וכל ויקי סקיסכ) .םללח יהו :לעישבל ץשפבל ףלו יקידנל
 ועשעט סימרכק (כו .סקמ !זט' לקמ יס בכ \מו סקב ובש ל ונבש סיקכק

 :(מ1 טעמ סץ יכ שיי ןתש ץל

 =< לקרא רהמּוכוק לורה הווי בוק
  תרָרבע ו ורוב םש ַחְרע רמ הוהי םוי
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 ָ חינפצ

 האש ם ז-רקועמו הרע ם אהה םּיַ
 :לפרעו ןנע םוי הָלפִאַו ךשה םי הָאושמו
 לַעְו תּורַצּבַה םיִרְעִַה לע העּורְתּו רפוש ם
 ּוכְלֶהְו םֶרָאְל יִתְרַצַהו  :ת-רוהכְּגַה ונפח
 רָפָעְב ַמָד ךֶפשו ואָטַח וחיל יִכ םיִרְעכ
 -אל םָבָהְזִסנ םּפְסְּכ ג יְִגַּכ םֶפָחְלּ
 שאו הּורָי תַרבַע טיב םֶליצַהְל "רבו

 הֶלָהְכנְרא הלכ"'כ ראָה לכ לַכמִת ותאנק =
 < גֶצֶרֶאָח יִבָש"לּכ תא הש | |

 5 .קלתק .תפ עפ וכשו לקעכ לק דוקו .ליקמ ועכ .ךאמ רהמו .'ה סו בורק
 9 .סיעפוש  .קוכב סוקמ-תיט לע לכו (קו-כמ ץרוקו לוק סילק -חרוצ ךמ .סיקמק
 ליכיוק ןעידיש :העורתו רפויש סוי :(טעק קוחל 9קכ (נעכ לועכ ולוכ קופעקו :וק ללוכמ הרבע וו :דמ ול דוכנק קיקי סש לע סקרכ ובל סכחהו .(ילטסעמ רכב (מת ! כו .י\לח) סילוכבק ויקי סש !ץ .סנלקל סירוכג וץכי סע .ךוכג סוע רעו .למ ץלוקו ולוק קיכנמו ץלוק קוי ולסכ רמז
 .סדאל !תורעהו :סילרגעק סק .תונפה ;ולרטכק סילעק \שככישכ סקילע
 3 39 םג ;ולטכב ו וחלב ועילע לעמו ןכו .לכוק ומכ .תופשץב יטש קיקי סרטב .םיללנכ םמוחלו : כולל לקח ילב קמר ךעש כ ןעוכיטש לע שטו סרפ שש בולל שש לוקע-רפעב :ץחל סימו 2 טחלב קכ ויחיש רטמב יבעס ךות ויקיש סדלק לז :תורנסו ₪ -שומק רמלה .סראל :עדלמ :תודעה
 :/| קזטיט סרב קליעב ירק ,ע .סולתע הלתככ חימת 1לכ חלחב) קימע קלכה ץתופ .הלחבנ ךא.טמסב

 ב םֶרָטְב :ףסבנ אל יוגה ושוקו ּוששַקְתַ
 אוכי- אל סרב םָ רבע וכ קח תל
 םֶכיִלע אוב אל ֶרֶטְב הָוהְי ף [ּורָח בי



 | 97" תונפע "<" <

 רה יונע'לכ הוהְתַא ושקב הָוהְי א םי
 הנע שק קרש ולעפ טפט רשא
 :הָוהי ףא םויָּב ּורְתָפִַת ילוא

 .סמע ששוקמ .שק טוקל ועכ .סתשהלו סילכדק ששת שע-רשקו וששקתח . ,תומש
 ולעבו ךכ לקל לחלק ימומ וטעס) סכימוממ וטשמקה וטטומקק ₪ (כ) 10 | רברעב

 ול רוע .סיכסל עטק לכ לספו ךןנע עטק קוסעק לוע לז 57 ןכו .סקול

 ומכ כפכה (ולקחל קשר ןיעק .ושְו :(עלקְ שעש ץל לע (ימדב טעש

 טשיהקהל קו ל קולקק לו פק ל .ףסכנ אל יוגה :לעק תפ וכס 5 עשוקי
 בכ ל 1/7 :תירוץל בקימל רימס לר קו בל .תיבל .תפסש) ומכ .טטוקלו ץ ,תישרב

 :(ופז .יטוקכלב ףיסכיפ לו5 ןועלמ וישעממ טובי ולו סלכ) וכילש יומק ו

 2 - ושטוקקה חלמק .עולכ ץיכק סניק קח רלויע סלעכ-קח תדל סרטב
 (קו .סרקומ לחולמק .םוי רבע ץומכ ה ןוכילע ושפ ל ע

 סויה קח קרל סלמב .מולכ רבע'ץוקכ סע סתר סלעבכ .קוסעה ןעוכנ לי

 ץלקמב סדקומ רקולמקו .קס ,תרל סו סרעב 1 -פול גפמ רבוע ץומכ ויסקש

 .רלות יכ וז .םערי רלנק זן יכניערי .סע רב סולמ רכה סט סוקמ וקכ .סיבל עפ לוקי

 סיכמ |ולססכ לו .סיבכ סקל סימודקו .רפסמ ל יז נערויו יח נערוי לל רטסמו +9 בופ
 עוככ .לעוי סדק (מ ילער ץלועכו חול סרק (מ כשר ץטומכל (מר (וסכ! ה סועע

 למ .'ה תא ןטסב :?מוי סדק (מ ירער ץעָנקכו כרס ץתסומ .שמשק נטע

 סקב ולייפש) לץלש כו וןיטחש ייפ לע ףז יכ ללרשב רש ץלץה יונע ריק

 תעבט לרשב :תליקטתו קילל לק רמט וקכ סיקלל יליו סיכוע סיבל ע/ % סיכלמ

 לע למזמו ול קש ל רש% הפה לכו לעבל ןעלכ ול לשש יכרכק לכ סיפלץ

 ןקיזל ךייסק לטב סיעת סל .לכףמ ךידמע לע ,תפ ו ץלץק (בלס ש סילק

 ומכ .סיעלק סע םרקב ולפ) ויריססו ,תי לק ירטע וחש יע לע טפו .ץלפ

 .סילחלק סע קועקו קדעק וטקב .סרע ושסב :עעשמ כוש קרנ ךע יכ בותכש +8 לק
 ץלט וכקסת .ורתסת ילוא :זכוע רקר ל סבישקל סכתכב ולָלתעה רמולכ
 קליוג ולמי לכ יכ סחיעבק ץ5 ,תולנק (מ לכ .ללכק סע בלב קומת

 טוכעמ ךעוולבק 5 .תעקומו ךלמה וקיטץיל רמזמו בוקכש ומכ קמ ימיב 55 5 סיכלמ

 | קוק סוקמק לע ץיכמ מ לטל עלק לכב ךיניע דעילק ץל)

 .ךממשל ןולקשאו זריחת רבוע חש יב
 :רקעת ןורקעו הושרגי םירחעב דודשא
 הוה רב טיִתְְּכ וג םיה לָכָ יבש יוה



 ט = .חינפצ
 יאט ךיתרכאהו םיתשלפ א |ענכ כיל
 םיעְר תב תג םָיַה דרֶבָת הָתְיִהְו + בשו
 תרריִּב תיִרָאשִל בח חָיְִו + ןאע ז-רורדגו
 -םָעְב ןולקשא יִתְבְּב ןוערו אכַהיִלָע הדו
 :תוח קר ושל לע לפוג ועל -רקעת ןורקעו = :סירעכ דושע כטקק ומכ סושתט קמוקממ רודעש ,תדע סיכיוקק !עדגי -הושרגי :(!שלק לש סעוג וטל ץוק לכ לוק יקחו רש ןופל .רורטפ) .סילטב רוש בטקהש יט למחע רכז :םירהעב-תויולק לככ העור וניפט יט לע ףסו (וטלה לע לעוכ ושל .תוחכ קל הבוזע הזע |: יזע קבוע רוע יכ סכל סיעלה סכנכש וחמש .ל (כ יע לע ףפ סכילע ל ףל סוי יחיע יפ לע ףיו -הזע יכ ! םָתוְבָש בשו םֶהיִהְלא הוי םֶדְקפי יב וב
 .תירץעל (יע קיקי לכתק קז .חדוהי תיב תיראשל לבח היהו :לוכ שק %5 ,תומט הלכי יכ (ץ סיולכ) סתמקע טש .תויקל סיעולק סע ולכיע סוקמ -סיעור תורכ | = [ כ :תונ ץוכקהו .קוכח (מ ךיקסקל יג למיט ומכ-קופ וחולרקי סיעורה ןכטמ 0 .עשוק* :םיעור תורכ תוג .סיק לכח ץייקש ץרוק לע כס וטל -התיהו :(גו סיקטלע ?כ לפקוקי נכס ,תשמס כטק ינמכפ םוקכט ומכ .סיקטלפ ץ% .[ענכ :הזטיקשלל 9 * .לומש ץכייסר מע .ק% .סיקרכ ,קל :תלכקו רזז)ו רסק בגי ףע רז וכ .סיקרס | וץלקי סנקטלע .םיתרכ ווג :סנלפ כלת יכ טקילע יוק לקו -סיקטלע סי 5 ,ומע רע םבותכט ומכ - סיל קכומט ץייחש סיניטלפ ץלק ץוקו -ןקלש לכס ומכ .קלת :םיה לבח יבטוי יוה | ;הקיז הרוקי יככמ ריב יכ ,ןג רכז ץל)
 .(טבדי (כו שוט ועדי ןוערי טוליעו .ןט ערמל סחל סיתעלמ יי 4 "קולבק רוקי וכוששמ  .רננעל חתיהו קוסעו קוסעה קז .קיקיש לטפל -סקק .תוקוקמק לע. [וערו סהילע :קיחי סקלחלו קוקי .ץיכ ללומל רמולכ בלע סגרת קוו .ץמי רעס סעועקלק ספשק לכח עו -לכב .תולגמ ובושע רוקי קיכ
 קיקי 1% :סש סנובלקל סיכלקק ןולקשמ :ןובב קלילב סוץלכיש (זטק לע רעל
 .ןזט ערעל ץילל ץלפק קיקק ץילו כושי קכ קיקי ץלש רק (כלח טטמ סע סע סיעולק סש ןיכשיצ עס? סיקעלע ץלפ (כלוח שו 8 קומט
 : (ןתיכ' ישורב סגדק וצבר ברעב : (ושדְקי (ןקילע סוערי סחילע 2 .(זטל סילטע) סח יטל לשש ךלל [וצברי [וערי מ .סכדמל סיתב סע ונכיו בטומ סקל ל סיתטלפ ץלל תיקו לץלש ל קרוי יב ,תכיש מז לע היהו הז קוסט קיקי!

 רָשָא מע יִנּב פרגו בָאומ תַפְָח יִתְעַמְש
| 1 



 .חינפע | 1

 [כל | : םכלובָאלַע ולירניו ימע תֶא ופרח

 < = "פלֶאְבָש ימלא תּואָבַע הָהְי םאנ יִנָאיַח
 = ?שממ חרטעב ןוע ינו הת םֶדְסּכ אמ
 תיִרְאש םלוע-דע הממ חלֶמ הָרְכַמו לּורָח

 פָקָל תאז + םולָחְע ג רוב יפע
 הנה סע לע ילייונמ ופרח יב םנואָנ תַחְ
 "לָּכ תֶא הָיְריִתמַהיִלע הָוהְי ארונ :תואָבְצ

 לב ופוקפמ שיִא ּולרוָחְתְַו ץֶרָאַה יִהלֶא
 2 םיוגה יא

 טולגכו לפרש נבל לכש ויקש. ןומע ינב יפורנו באוט תפרח יתעמש

 .סלובנ לע ולידגיו :סתומ סיפלחמ ויק) סקילע ךלר .סירבוע ויה שלץמ

 ויק 9 ו .ס וכ לע סרבעב רברל סוטל ו קוחטב .סקיט סילירגע ויק

וץ סיוכ ויקט .ללרש לובג לע סקיפ שלירגמ
 :סודרסכ .ינא יח [כל :בלת ןק

 ומעיו ווכיע ומ ויעע ומוקע יטל .לורח ךושממ :סלוע |כלח קבלק קיחתש | |

 (נעמ כיב קשמ (כו (טעמ למס ל - בקחה סוקמב ומכ סיכות סט וט ,קישזרב

 ןעימשו סולק סקב בושב סכולמ קוב קז סילולחה !קטקקש ןלכ וש

 כו .סיכולסל ,תכונע ץללה קיחקש למולכ .קביוע (טע 'יפ ל[ לו .:לוק ּ

 יכ (מ .חלמ הרכמו :פולקק ץלוק) יט ילע חולמ ןמכ .(יתולמ טמשמ 5 בופ

 ול ירכרב ירכ (עמ וטרפל (סעיו .חלמר .ילופחמו בלתכ .כוב שמ כי 75 ,תומש

 תיראש :קכמ לע ללקוק ילכב כרב חלוצה ולב למ! רומל ליסה

 תיקע לעעל קו .סולחגי וג רתי מו .שמב (נעק לעכ .סוזבו יסע

 קוקטו .תיטמה ימיב לידע וטופל רטפפו .לבב .תולבמ ובשטכ נט תיבב

 רויב יוג :סתול וכי .םוזבי : פק קול רוע ץראה יחלא לכ תא הזר יכ

 :ןועכעב קלסש) :יכמקמ לכש יוככה ד)5) טלעק די ץייק) רכל לחץ

ע 17 ןל!ק 'ל-םהילע'ה ארונ !קויטל ולידו .תאז
 למולכ קיק סקיל

 רוע רמולכ .*ומק לע סהילע יט ול .(!הקרטמל רמז קר ץלופר 5 5) .רכוט ל סע

 ב תא הזר יכ:ומעל עדקמו ויממ וץדיי) סקילע ירו: ס היקיט (ץו ץכי

 לוק ורבל ל .יכ סלכ  וריכי) סימעה יקל ָק תת עת> ץראה הלא < = קילכז

הזר-ץללק לכ לע ךלמל  קיקו ללש ומכ לקלה זק .סילק
 ילשעב (וזכ לשו (מ 



 אי חיגפצ
 7 .ול ווסתש וו -רל ווחתויו =: ךפמל יל 2% .שעומז ,קיבשו סתול לטכי רמולכ

 ודי שו ירמה יח יִלְלַח םישוכ סֶתַא םנ
 הוניג תא םשיו רושא-תדרָא רּבַאִו [ופצ לע
 םירָדע הת ּועְבְַו :רבְרּכ הע ז-רַמְמְשל
 ָהיְרְבְּב רפק-סג תֶאק כג יוג-ותוח ל
 הוא יִּכ ףס כְרֶה ולח ררושי *-רוק וטילי
 הָטָבְל תרֶבָשיִה הָילַעָה ריִעָה תאז :זרע
 ז-רתיה 'ךיא דע יספאו ינא הְָבְלִּב הָרְמאַה
 - קרשי הילע רבוע לדרפ הנחל ץּבֶרַ משל
 ריש
 1 בויפ :תועוקמ חמכב ץיקקמה גקמ (כיכ קעק רעו סקל עפ .סיועוכ סתא סג
 ו? לפומש .סקרמז רשק טיִכְחִמ ופובי יכ .סכמרס ו סלכל -זע ויבו וכושק סלכ ומכ
 ל - סיעש יברס יללח וימת סת רמולכ -.קמסכ (וימלק ףק (ןרסתב יו .סתל לעורחו
 סיקוחל סקוט *9ע רמולכ סתא סג רמלו רכוש כלועו (ומעק לט-סקומכ
 לע ורו וטיו:כלת יללח ּויַחִת סת סנו לכשל סנועלה סת ללכש ץלפמ

 < לפרש ולגט יטל לכו) .לרש ץ ל ,תפומנ ,תילומ ץיקש לכב הז .ןופע =
 15 קיעש :סימסר סקל תמש ץל עשב רמזפע ומכ .יוירכ סקילע ומחל יל קילל
 300 0 לכ.ּג ותיח לכ-וצברו :סיעכעה ,תלשע סש ולנט.רושא תא דגאיו
 .תאְָה סנ:ֶכ טבלי) ןעלי יכוביבס רש סיוגק תומקב לכ רמז .תועקכק

 .הירותפכב :ץגוטלוט ןעלכו יכדעב רלעקק ץוק-רופק סג :קיקק ץוק
 רותפס 1פרקו :תוזוומק סקש סיפקה יש לע ךמוסק ףוקשמק 'ץוק רוקטכק

 כ ,תומש סהירןיעכ .(ס) טיסוצק (ימכ סקש כוקפכו סיזרע לע -סירומ וכ (יעעעע ישכ <

 , = לק (קז טנק (ק-ררושי לוק :ענק חעפכ חירעטלב : (כו סוסו
 טעמה וע * ריע ןץכ ץוק ,תוטועק ונקיש לוקח יכ ללוש רמלו -לוכב סכפנער ץטוע
 רק ,טילת :ומ) לוקו ענק לימזק ןע .'מץ) .לוק ונקי סיזצע (יכמ רמ ןכו .לימוו
 5 ליש עיד) חע ץקק -הרע הזרא יכ :לעעה ףסכ קיקי (כלח - ףסב ברוח
 ביוטק קלג) הלעש יעלו - ולב סמוטסק סנקכק יול 25 קולו -קיפמכ
 תוללו 0% הלוממ לקעש הפס בלתי ךכיפל תכה יורק קוגמ לע ץכת

.15 / 



 הינפע -
 יספאו וגא = :קושע ץיק .רועה תאז :וכקס קלעו ו טעמ שמ לופו
 :פימ לב רוע .תילו שמ ןכו -רוע לוו סעלו -רוע

 ! רעיה ריעָה הָלאְגְו רֶאְרמ וה | ג
. . 31 4 2 6% 

 כ

 הָוהיִּב ךסימ -רָחקל אל לוקְּב הָעְמְש צל
 1 | :|די , : - :ןח>

 הש + -רַכְרק אל ָהיֶהלֶא-לֶא הָחַטַב אל
 : ל תי :

 בָר יִבָאְוהיִטִפש םינאש תדרויִרָא הברק
 - 2% 5 )די ש : 42 ינו 5 ₪: ;|' 2

. : . \ \ . 5 . 

 "שנא כיִזָחוּפ היאיִבְנ + רקפל ּומְרג ארל
 ו /-/נ/08

 : הָרות ּוסמַח שָדְקּוללַח היִנַהּ תודְנּ
 רבכקמ לןעפ חארומ  :סלטולי לע בברל לוק  :חלאגנו הארומ וה

 םויט .(שע יץרכ ךיקמש (מ וטמעו = - קרוש ו? עס ץמק סוקמ סל!קֶקו 2 סוס

 .סרב וללומכ .יתלזנל יטוכלמ לכו וקכ (נעה קמ חלאגנו 8 .ךולכלו +0  יעש

 עפ ץכ (כו = וגוק ל (טעמ -חנויה רועה :תוגוש .תולמב לוטכ (עקו 9 יעש

 היפ סירפת יקיו ומכ סקופק הגויה יו עויה בלס יפמ (טעק ומ לקק 5 ץלקי

 אל : מלפכ ץינסמר ףנקלק ץֶרֶעקִמו ץייחומר יו) ?0) .בל ('* שוש 5 קימכי

 םילה כב הברק אל :דקוז סירומק לוקכ 9 -לוקב :ד%וכמ .חעמש + עשה

 וז =. סיטרועק ,קוירלק ומכ סעק סילזמו סיפטוחט .חורש :לעט רומל

 וכיפ רקבל ומס 5 .רקבל ומרג ל  .קלילב .סיטלועש בע .יבזה מכ

 .סיפכומו רתטת סיטטות לטפושק ספ (כ .לקמ סילכוץנ סיטטנחט סימלגק

 סיקל טי? ומכ ער ילק למולכ .סילק .םיזחופ :לקשק יץינכ .היאיבנ

 וללח הינהכ :לעק ולב תוללוסה סלפב ספ .תודגוב ושנא | :סיזחוע) 35 קימדי

 שרק \(וב יעדק  וללחי) קרוק וסמח - קינקכ לץקותי רטט וקכ . שרק 35 לקחי

 0 קיפ ולח לט .הרות וסמח :ולירבק ץל לוחל ל

 ל רוע ץלו  .לקכש ךתלןתו .בשעי ךיטטשמ ולי לקש ומכ .סקילע 0 סילבר

 : ללוכ וסמח עק) קילע ורבע סה סב יכ

 רק הלוע רשע אל הב קרע ו
 "לו רָרְנ אל רואל ןֶתִי ושָפְשַפ רקבב

 , ל / תֶשָב לוע עָדוי
 השעו אל :סלעוכי יהו רכוש .תלוק ריעק כלקכ-הברקב קידע הוהו
 ( ןיבמע קמכ קירכ ץוק) קכ ןקניכט יכ קכלקכ קיע ?וקט ל הלוע



 בי הינפצ
 וזכ . סקס העועט חל קטש (ירכ יכ ,.חלוע .תושעי אל  :סקילע ךעלק
 55 "הבר יט לוע (') כול לז טמשמ ויכרר לכ יכ ןלעפ סימק למק קשמ רעש
 הלוע ושי לש סקל יול קיק סקלכ ל סכתק יפ .רקבב רקבב:ץוק לש
 סיונכ ןטפעמ סק קזלי .סוי) סו לכב למולכ לסבב רקככ ריבי פל יכ
 .עדי ל לוע קשע ?וקש לפרש למולכ .תטכ לוע ערש ל (כ יע לש סל
 לבקי לס .יכ קזול ץוקש יט לע פל לש .תוצעלמ :עובילו סלכקל
 0% פו -ושבי לו ורסו כ סק) - סקער רובעב סיוגכ וטטשמ קטע
 לקכו רקכ לכב יכ - סלועל תמייס מומפ לולה רבי לק לבש סוימ
 סיסעכמש יפ לע ףל רדעג אל רואל ןתו וטפשמ וקז =. לוק תירומ
 רקכתי לצקש ומכ רעמיש שריפ -תשב לוע ערוי אלו :סלועה ככ וקול

 | : כומל וגזעל ול לומש ןכ וגל ועעומל רמוש

 םתְווח יִתְבְרְחַה םָתוַּ שנ כג יִתְרְכִ
 אמ שיאי כי ודע רב יל

 רסּומ יִחְקִת יתוא- יִאְריִת ךא יִתְרַפִּמ בשוי =
 היְלע יִתְדַקַפ רשא לב הָנועְמ תַרְבִי לו
 : םֶתוליִלָע לב ויש ומיכשה ןבָא
 הילע יתרקפ רשא לכ :סלעוקי .ץיק) רכוש ריעק (עמ 'פ  .קיפמ ץקק :הנועמ תרכי אלו :סירפוכמ סיקוסעק עש .יתרמא .יתרכה
 ןכא 155 יט וש ץלו סיומה (מ רסומ הק יכ קילע כי יל .קוערקמ
 ,תיחשקל העכשקב סיויר| ויק למולכ סתולילע לכ ותיחשה ומיכשה
 כט .תוער (מ לבר !חעק ןל רמוככ לכ רמ) .סיעל סחש סקישעמ לכ
 3 יטעוע מָנעמ לעולכ .ללכ ךלל הנועמ .סקיללעממ וליעק של למש ומכ וצשע

 | : סילורגק ויקכו

 כ ךַעְל ימוק םויל הוהְירכַאְנ לרוח בל
 ְךַפְשְל תרוכלממ יעבְקל םיוג ףלַאְל יִטפשמ
 יִתָאְנק שאב יִּב יפא ןורַח ל-רּכ ימעו חיל
 םכימעה לא ךפהֶא ואי + ָרָאָה ל לָבָאְת
 = דְבָעְל הָּגהְי םֶשָּב סלב דרק? הרוב הש

| 1 



 הינפע 7

 ו יתָחנמ ןּובוי יצופ
+ | 

 ותת 15 יכ סמל ףשנכ%ש לוקה סויק דע 5 וכח רעולפ .וכח ןכל
 סוקפש ממו במ סי ץוקו .דעל ומוק סוי וקו סויק ןקומ דע רפול

 יונ ףוסאל יטפשמ יכ = :ךע לכש לקככ ומכ .ללטל רמולכ ךעל = טל .תיטץרב

 וי סגלקו .סלטולי לז וכלממו סיממ ףוספפש ריתעל ל קו עמעמ

 ץללה לכו בוקכש ןמכ .ץללק יעז בול לל .יץראה לכ : (דימל בעל 0 תישקרב

 לימעק שלש  -תרורב הפש םומע לא ךופהא זא יכ : לידעמ וב

 תלולב העטב סילע קוק רועה ועלה סתעש גוג קתמסלמ לת? וללשש

 הפש וקז  ק סטב ופרסי סלוכ 055 סילק .סיחפ לתפעב וטו לע =

 :לקת ומע) דקל 'ק קיקי לוקה סיב קולכו קיובכב למלט ומכ חרורב

 וש ץיק .הלולב העשב ורבל מ רובעכ וכפסי 'פ 1 עף סקרבל יבכ סכסק)

 לתל קלס .דחא םכש ודבעל :רכשק סעק ?לש חדכל קכע שדחה

 ילזעל רבעמ סהש סול .שוכ ירהנל רבעמ ;קסל תעדבו רח בלב לל

 ומכ :קזעמל סלעוריל ללרש תל (וליבוי למולכ .יתחנמ ןוליבוי : טוכ

 למו :שוכ יכל רבעע לטל סימעכ למל (לז יוק | היעש תזונגב רמְזש ןץ חיעש

 :צופ תב ירתע :עדומו ךשוממ סע ,תולב) לל יש לבש ץיקק .םעכ | ן% עש

 ץלקש ילמע שליט (תגויו =: טוכ ילמל רבעמ ץיקש ספט ו קמול סע

 יצופ תב סעע ץלקו| .'ק ססל .רעעיש ילקע לזלשל סע יקבתי למק

 (ימתרב ורוק יכעל רביעמ (זעו* סגר ןלו ..תולגכ סמוצע תדע לעולכ

 : פכלוקכ פק (וקל (ןתיימ .(וקי) פילנקילר ימע .תולב (וכותי
1 

 רש ךיתולילע למ ישוכַת אָל אּוהַה םויּב

 ?0 1-0 - '" . ךתומג יזילע ברק ריס 'זא-יב יב תעשפ

 יתראשהויישדק רָחְּכ רוע החל יפסות-אלו

 : הרי שכב וסָתְו לרו נע שבע ךפרקב
 ירי או הָלש ושעידאל לֶאְרְשש ריראש
 רָעָח יב תיְִרַּת ןושל סָהיִפְּב אצַמראלְו ב
 : רירחְפ ןיאְו וצבר וערי

 סלכזלו שובל יכרטק ץל :ךיתולילע לכמ ישוכת אל אוחה םויב
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 וט היגפצ
 לכ -טכלו ערי רמל .((כל לש ולטע)ט יטל -וערו חמה וב =: תיכל להעכ יוק) הקלק וקכ .תימרת :סוק ל7ובמ .לארשו תיראש :ונע ומכ ע ילכו ,לומס לע כולו ע ןכו .ןכלש כקמו ( ונע 5 (כו .קכומ)) ןלר וטעע 5.לרו :סולכ לעש לל-וטע ומכ יגע שורימ) .רכןש ךכוזג יוילע רשק .לרו ינע סע ךברקב ותראשהו .לוקמ-ההבגל : בקוק תו |וסככ סיעקכו 4 הירכ] לכת למ סודטכ סינעדמ) תירכ] .תפושנב רמיוש ומכ ךכרסמ וז ליסק .תוקכנ) קולג רברל סיחעמשקו סיןילעקו סיגל למולכ .ךתואנ ?זילע ךברקמ ריסא זא יב :ישובק ל ?וחס (קוכ לבל | - עע יכ .תעשפ רטל יע יב תעשפ | רשא למוט וקו  .יטעל לשל סיעלה סישעממ סלכהלו .שוכיל .ת .קכילנט קוק (מוב ןקכ ץלו כומיובו רצויב ויסי סלוכ יכ יטתכצ ךשמ לכמ
 : טבקיו ערי בוכ ורברי לו קלנע ועעי ללש ף] לכשב יכ <

 לת יחמש =ראָרְש ערה ןויצתב ית
 ךיטפשמ התו ריִסָה מכלי תב בלב |

 -אל ךּבְרקְּב חוהי לארי ךלפ ךביא רש
 דע עַר ִאְרִת

 לעכ .וזלעו וחמש :סיעכטק קרש .לארשי ועירח ןויצ תב ינר
 .קולקב (נעח לפכ .םלשורי תב .(ויצ תב :קחמשת קזחל שקכ (שעק |

 .קולגכ לע סנתוי ויקש סימס יטעעמ . ךיטפשמ 'ה ריסח | :.תויוש
 ךכלקמ סול םע .ךביא הנפ : ממ ןילקש ייל ד ילגז יל .?ק)
 45 תיטפלב 'ח .לארשי ךלט = : ,תיכס פט יכנפו ועכ - חנמ :רע סט ויקי ץלש
 : רוע על יל ול ךכלקכ ןכוש וחש לתל  .ךברֶק

 יארית לא םלשוריל רָמָאְי -פוהה םויָּב

 ברב ְךְיַהלֶא החי + ךידי ופיל ןוע
 שירֶחי ז-רחמשְּב ךילע שישי ששי רוב
 דעופמ יענ + זרַתְבְרִיָע דרש ותָבַהְ
 : הררה הלָע ראש ה ךפס יִתפְסֶא
 דתרגוהה תעָּב ךינעמלפ תרֶא רשע יִננָח
 םיִתְמָשְו ץבקא הָחִנהְו הָעַלּגַה תֶא יתעשוהו



 הינפצ ט

 תעּב + םכָקְַּב ְרֶאָה-לָבַּב םשלו הלל
 "בתא יצפק תרָעְבּובֶָא אבא איִחַ
 ץֶרָאָה פע בְּב הָלְהתְלְו םשל םֶכְתֶא ןִּתַא
 :הוה רַמָא םכיגיעְר םביתובש תֶא יִבּושְּ

 .ורכסל רסק ולמי ו קל ולקְזי סייעה לקס .רמאי אוהה סויב

 ופרי לא |. לק נמל סייב ףכ (' וכ ורוי) ל ולמלי סיביוק עו <
 .תכמ וב דעקו רכז (ועל 9 זטעי סג - לקי ונקי סישק לכו ועכ ירד לתסק

 ץוק יכ ךרי וערי ל ךבלקב נקש לתל ךברקב ךי הלא הוהי : לעק כ לץקוקי

 ךעש לע קעש - ותבהאב שירחי : סימק ירוכנמ ךכתוי ,עיטויט רוכב

 ככ עע (טכמ (ש עמ -דעוממ יגוג . ךתוז ןתבקץב רבכ תישעש

 קכו?בה לעומת סינו3 ויקש סמב סלשוכיו (!מ .רמככ למ -.קוגוג קיתולנקב 5 קכימ

 = פסל ףתעו .תולגב וזו ויק ממ יכ ךלפ סקופ :תפסמ עס רק לכ ךלץש
 ,תייחתל קוכ עלו סמנע סק סג רמול שו .סחפב לע סעעהו .ךלץ סקול

 :סיכר סיקי קלוד ופרס וש רככ יכ .הפרח הילע תאשמ :סיתמק

 ופומכ סיב ש קוקעב ףכנל ץלטו סכנל רברע קמו .סלשכי לעל .חילע

 ןנע ךרל סיטממ .תועכ מכ -השוע לנגה :סש תאשמ :ץקקמכ ב5 לקות | 8
 2 טע ץריעג רימעל 1% לק .(ןלסח סע ןעמשמכ ו .קשקכקו קעיפקת
 טש סתעב סט וקלט תולגק (ל לכב ש-םתשב ץראח לכב :ךירבעשמ
 = ליקי ץיקק .עעבו .םכתא יצבק תעבו איהה תעב :הליסתלו סשל ויקי

 סוקמכ .תרמנע רכזט איהה .תלמו - לקח קיקי .סכת] טבק

 .סיבל ועל .םבי תובוש :יייקק ץעריעבו 5 (כו .סיתש

 .סיבל (!טל קנקכןקב ךיעיכט עובש כו [ לקוי
 בע) סרוצ וי)ב סכיפובש)

 2 7% רב



 יגח רפס :
 שלכל שוקששרע ידי לע (ויעק בר סע ךגומ יפעס רור 5 טוליפ סע

| 
 קלורגק ריעק שלט הע קפל מק .עש 4 לול 0 טוגפטס .טוערכור .תיבב ספ) שדקח 2 וטל ער וע ינכל קלי טוקשקרפ רקמק .תטעב רקלמק יש ש5 = | רט יד

 : תמרנב סןה) |

 5 61תב 60 תר תר6-
 ז8716 6. ןכבונג6 ווג ג יז ג 1160 \/ 203210, 116- |

 יבשה 110 6קו0 קז061016 , (טעותג
 63 ו 0 ₪

 וו
 0 | 2 לש ל 7 / / 2

 ו

 2% וש 5 7/0 | 7 / / / - יי 5 יב 0 |
 אש == 2/2

 ל
 א ס(06ומג סט 516ק תת, קס קוק

 א.ע.אאא:א.

 ושע ימע

 ( מב 15



יש 3 / רש ל
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 ג וגה
 -רָוהי רֶבְד הָיָה שְךְחל דָחֶא םָּ יאשה שָדהּב ךלפח שוירדל םיִּתש = תש
 *-ראיִּתְלַאָש ב לכָּבְרְזלא אינה יגח דְָּ

 - ןהפה קָדעוהי ב עשוחי דרֶאְו הָרּוחְי תֶחּפ
 : רפאל לודנה

 דתו (ב וכ ורמזוו .טורושחפ |כ וירד ץוק-ךלמה שויררל סיתש תנשב
 .קוכלמ קלע ןורוהי ירכ ()כק ולטבש רסל וכח תוכל קמ ץוק) |. ץיק
 למ ד)ע :עבש סיפשולי קובלחל ומלש ץל קלומק (מ ולעעכ יכ = - עולועתל

 טפ .הימלי א יסכתץ רוע דנט סעבשלככ .תזלמ יפל לע וקו = < רע)רכובע ,תוכלמ
 7 = קתוזו .ולג רערכוכנ ךלמל ינטב יכ = דנט 5) 55 דכוגכ ודמע ץל סקו |
 .תלחתכו תועטוקמ 94 יל ךלמ זול שכוכ יכ מלט קיח ץל שרוכ 'עעט קדיקע = <
 וטו -סרע קץ שויכרל סיקש עט רע (ינכח לטבו עעש ובקכ שורוטסל תוכלמ |

 שתוכל ג .ומלש 10 ורססש מש עי סתופ יכ = דע עס טולי תובלחל ומלש =
 .עיגס חגש.ע סלטולי .תובלחל וקלששכו .ָקש עס עויכרל 'כו טנרועקץל ד = =
 .קוגכל לבכולו רעל סלישוריב קיקט יגח ל קלוב)ק קל וו קיכק מב קו = <

 .סמטק קל סתכזולמ .סיקיבשמ ויקט סיצ)ושה 'גפמ סילכעקמ ויק יכ = קיבה
 וללמ ל יכ = (מוק סל ץלש יפל = עע רע .טיקק דול סקופ לרוע לו
 לוע .הזיכ) יגח יבנה! לועכ רמל (קו = סע רע ןעש סיעבט סלשוקי ובכל

 פרש קל טוטב סכעוליב) רוקיכ יר ץירוקי לע ץיץיב) ץורע רב קירכ) |[
 1 קל .(ב קיה ל לככורוו .ףללה עקב -לאיתלאש [ב לבבורז לא: וקלע =

 % ב מכ) .ימיק ירברב עע ועכ קלוש |ב ירו וירע (כ דל לץנללש "
 % לוע כב קירכוו רמל (כו  -קירטמ רככ) קיה ילו לינכללש רכו) -סיגככ סקס ילח

 + קירכז .(מ ומס וקו עללמ - תרוהי תחפ | + ונע [כ קיכרב |כ קיק לוקו ץודע
 ויה יפל סיכלמ גט תיב ילטומ ולר ץל יכ < לטומ ו עילט טו -סחע
 טבשמ ויק ץול ולשמש סורורוקו יזנומשק תיכו סבול סלועה ומ .תועכ
 .קלוגק סע קלג חז קדעוק* :לורנה הכה קדעוהי [ב עשוהי לאו * קרוי
 4 % קמ .רוכ סלשוליו קרוקי קל 'ק תולגקב ךלה דכוקי) = סימיק ילכרכ רקע וקכ
 קלע וגב עשקי) = | < קירט מב ויק סקמט) ץלוע יס ל'ח| | - רעדכוש
 וגבש רחל הגש 'ע סלשוי תובלחל .תללמ ךע לע צל ?לעו | לבכולו ש
 : עעוקי לו לככורו ל - שק סילמו ויקע רבלק זז :רטאל = :תיכק

 הוה םעָה רמאל ת-רואָבַע הוהי רָמָא חּכ
 .אלורממאא | ₪ ₪ טד ד :



 ינח ד

 : .תונּבְל הוי תיבת אָבתֶע אל וא
 תַעַה :רְמאַל איבה יגחְיְב הוחירְכר יהיו

 2 ריפה םִנופְס םֶביִתבְּכ כשל םָּתַא סֶכָ
 . רוָאָבְצ חי רָמָא כ הָּתַַ : בֶרַח הוה
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 0 סירפר

 ככ קימרי

 ז) היעש

 הפרה סת = + םכיכרד לע סבל ומיש
 -יִאְו וַתְש הָעְבָשְלןיִאְו לבָא טעמ אבה
 רָבְתְשִמ רְַתְשּפַהְו ול םִחלְזיִאְושוכל הבל
 | : בּקְנ רוְרָעֶא

 סקמ סוקי ירנ ולעבט יפל יכ = סעל סח ורמץיש .רמאל .ח רט הכ

 ,תיכה ()במ סעס ועפו: | וכבעש סיעת לכ יב ב
 פ (יע יכמוץ ויקו

 .ןעטב סכשכי ,תוברסכ גש 'ע וקלשט סיערוי ויש מע ככל לע עיגק

 חזו - קלוגקמ לץק סלעק שקל ץל יכ ןערל סקל קיק) | - שויררל סיתש

 רכרה לע לרועקקלו לנעמ לקהל סל יח בע ץיבנת סקל רע ץלש יט ע
 טנערו רמלש ומכ ףגוכנה לע סחל סיב ויה זול סזישעמ יכ סילוכ ויק יכ

 ,..תיבח (טבמ .סיטעוכ ויקט לע סשע לז יכ .מערל סקל קיק = - ו ןקכלק

 : קינעק יז ריב סהל לש סענעמ סיררועקמ ויה ץוכשתי לק תזולעכ)

 = ול רמז דעוטקלה הפומנס יכ = - מח ריב סעל קיח ל רבב י'ה רבד יחיו

 : שעל ללמדל ול למל תמשק .קזק קומעקו עטוקי לו לבבוכו ל קלמץל

 .עיגח לש סירמומ סת סת 5% -קלל ץיקו קחוקפ לח .סכל תעה
 קוק תיכהו סמועס סכיקבב סת וכשקט תע ץוק סל ורמי = ח תיב ןגבקל נע

 קקוחמ תקכח (כו -ילוקמ-םינופס = : קזמ ועוכק ןילק .חז ץוק כועס כלת

 * סכישעמו סכיטסע לע- סכוברר לע -התעו : ולקב (וטסו :(ושס

םתערז רמוזו שלעמ רק חו .ךיכרר,תושעמ ןתרבכו ומכ
 הברה סתערז :  

 לוי ,תיבכה ל ץיכמו תכרק = טעמ עכוו סרֶז יכ סלועת ךלל ךעק

 .תיכק שועל קו יכ ובטח ץיל ךח = ךטקב .ו%=י סכעמע)  .עלוש חתמ רתע

 . מק סע קרש וב ש תימל ודיבקש קמ 5? יכ רועו ברק וקוקינתש

 ומכ . הרכשל ןיאו : סכועח גמכ העכע ירכ 8 יעמ) ועבשת טל

 :בתשקש ךע רכקשו קחק רביע שו = > יח עכט ץוק לסט יִכ .עבשל
 ירכ לוקש יש לע ףלו ול סקקל ירק שכלס (יזו -ןל וחל ןואו = > שעל
 פט רכתושמהו = + לככ .תָטְִַ קרמה לכ = סלועק ךרלכ סחקל

 והצפ ימו



 ה יגח
 ומכ קללעל קיקי וטסכ וענע ריכשמש 1? רכממו סמב רסקשמ ?ופש ילו
 : עי 0 עכיע ומס יכ | ויתחקמ בוט ץוקש רגב רודעב ן:מיש ס?

 "רע םָבָבַבְנ ומיש תובע הוה רֶמָא ה
 תיהנו ץע םֶתאַבַהְו רהַה לע + סכר
 ==רֶא חָנָפ + הוי ַָא או ּכהָעְרְֶ
 ב יתנו תה תאו טִָמְ הו הכה
 אוָהרֶטָא יִתיִּב ןע תואָבָע הָוהָי םָאְנ הפ ןָש

 םָביִַע ןּפ לע + ותיִבְל שיא םיִצַר תאו ברָח |
 : הלוכי הלב ץֶרָאָהְו לט סמ ּואְלִּב
 ןח לַעְו םיִרָחָה לעו ץֶראַה לע כר אָרְקַאְו
 ד-ג'עות רָעָא לעו רעה לַעְו שויִתַח ל |

 =+=-רָּפ לעְו הָפְְּבַהלַעְו םֶדָאַה לעו הדאה
 ! סיב עי
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 ןיעקו ילק חדבכאו תק רבכאנ - רההולע > ץוח לץוכמ -'ה רטא חכ
 .תיבמ ורסח סירבר ןועעח יכ = סנקסק (ןמ לקס (!לקת ושכר ןל) - לקץ

 ס6 -הנפ : ערקה תול) הניכעו דטוילעק שלו ?עןקו לו 5 יש =
 ונטקש קבשחע מ ךטה טעמל ץק סכתוש זנו ש = - טעטל הגהו הברה לא הנם .קעע לכ | סכמ חללמה לוס תיכק תוטכל ץע !יבת) לקה ול
 ףעפו מו = - העה.קסימב קלכיט רבדק וקכ - וב יתחפנ) : קכלק ל?

 לעקו סטגק רי סיוגק ,תטללב יכ = < סבולע ןב לע |: ,קל%מ סיכ סלע% =
 !תרמ ברח ארקא) : שק למלט גג סבילע ועכ לוח לןלבכ סכימש תק ול ץרקיו יתעו תוללסב לרמז (כו -'טע וייט לטס יטזו םיוטש ואלכ סככלפב סכילעו
 .תחתמ תוחל הל תיקי ץלו שבי קלי! קיקיע קשכי ק'קט יראה לע .טכש
 +6 סילבר .שפלעו רקע ומכ סיכוט יבש ירע סיפטונ סיכוט סמע סקב סיחמט סילק 45 שרכר .ש יכ + םירהה לעו ,* תחת כבול סותמ) למוט קמ ךטק סות ימע
 לקיע סה קטלשק קל יכ . [גדה לעו סלוע .תועבג לגממו סרק יכלק
 סדאה לעו למָפו - המדאה איצות רשא לעו רמו ללכ כו-סרלה יח

 יתמהבה לעג



 ןכ .?רקיו

 כ רבדקב
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 יגח ו

 לעו = > ךמקבכו סרב סעכ לח רילוק ליו קוצכי יכ - תמחבח לעו

 יכל ועצ) וקיפני ל יכ לו עפ סרב 5 סכפק יעע !מכ - סיפכ עי לב

 וכ עביי ,לל0ב קיקע טכיק ליז יכ לל .וליעע ץ5 יכ זכה יקיממ קטעה |

 : וקשע קמ
| 

 קרה כ עשוהיו לַאיִתְלשָב ילכו עמשיו
 חרותי לב ֶעָה תיִרָאש 'ְַּו לונה חה
 יחל רָעַאְּ איב יגח רב יחל
 \ "רותי וגפמ םעח ואי םהיִחְלֶא הוהי
 על הוי תיא החי ךָאְלמ יח מא
 הָוהְי רעו = + הוי םֶכתא יִנָא רמאל

 "תֶאְו הוה תַחַפלַאיִתְלַש ב לָבַּכְרז חורתֶא
 ור תְֶו לנה הבה קָיְַּב עשוי תור
 התיִבָכ הכא ועו כה התיר
 /. ! םֶהיִהְלַא תואַבַע הוה

 ?כנקק ?לט נעו  -הזהלא 'ח לוקב -לאיתלא ןב לכבורז עמשיו

 ב סקיִעמ ויק ץלט +ץור ויש (ויכ :קיבח תויבל מע ליה (ירק סקל גס

 לוב והוו-לימעמב טפטפל סל קיח סלועה רקר ךעת ל נוכקת לע סחל
 סֶקיִלִע כב יכ - ילק ימע וכלת ס) לרוכב קמ לזה יכ - סהיחלא 'ה

 בב ולרמתח רועו = - 'םוק קרקע יכ ורמ= לו סהישעמב )קרבי ערק

 : אובנה יגח רבר לעו יפשוקז סל לפה ותלשפ ץיבנק יח וכבר לע תיכק

 בולב ופ ךלמ לכ ןכ| יל ילש = 'ה תובאלמב "ה ךאלמ יגח רמאוו

לע מפ למממ ונלטויו ךללמ פלשו ןכו  -ףילש
 ירעו :  לע וכל קש 

תל קוחל קול תלעקל ילילע ויק למד קיבטקל סיבשק סישה יגפמ
 :סכל 

 תש ישב שחל עברו םיִרשע ב
 סח ו רה לר רטעפ יליכעכ = + לפה שרר םתש



 1 | יגהה

 איכה גה דיְּב חָוהי רַבְּד הָיָה שֶדְחְל דָחֶא
 לאיִתְלַשְִּכ ל לָכָבְרלֶא אָגרַמא רָפאְל 1
 הפה קָדצהי ב עשוהי=רַא הֶלּוהְי תַחָפ =

 םֶכָב מ 1 \ רפאל םַעָה תיִרָאְ-לָאְ לדג
 ודוכְבְּב הוה תִִבַהרֶא הֶאְר רשא ראשה
 דולה הָּתִע תא םיִאְר םָּתַא הָמּו ןושארה
 "םֶאְנ לבר קו חֶתַעְו + סביב ןיאָב והַמָב
 קח לונה הפה קדַעוהְיזַּכ עשוהי קזחו הוה
 |ם בתא ינא--יב ּושעו הוהיםֶאנ ץֶרָאָה םע לָּב
 יתְרָבִרשַא רֶמְּדַהתֶא = + תואָבַע הָיחְי םָאנ
 תר יִחּורְו םביִרעְממ םכְכְתאַצְּב םֶכָתֶא
 ו ּואְריִתְלֶא םֶבְכּותַּב
 ל ןוק סויב יכ שפ תלחת ₪ ישע הל ומעט-'גו רשע םויב
 .סולקת וגיכקט ץולז (טבב ולסקע ץלו -קכולמ ושיו פט ומכ .פןולמל
 לבנה יגח ריב מ סלכב .יעובשב | | : עיט כ סוי לע ולסק ץכ יכ
 לוכמ-אנ רמא = :סטיע סמ עמ 1שעל ודיב סקל !קילט ליה ןקלונעע יפל
 .סכיניעב ןיאכ והמכ :ולגק (מ וללשע סעקוק-ךאשנה סכב ימ | :ץנק
 : (וטפרח עיבק רגגכ סכעב (יפכ קו ץלה וקומכ לו קיקי ןתול וו ספ

 .תיכת רובכ יקי רוע יכ 1 !בעב כרי חיטרת כז ניעו .למ) קיח התעו

 ספ יע קו -ךכדה תא לקפה קוקעק שע קכל ומעע - ושעו >  לורג קוק
 :רברה תא | :קוקו רכה וכלתו טבק קית? יל לכ 'עס לכרק קץ ושעת

 קול - סככותב תדמוע יחורו :'כתא יתרכ רשא 'בדה תא יש ס?

 תירכ| .יעיב ספוכנ קסע) .קטמקו לוקח וע ץלו 1?טחש לז לכ -לסת
 !תרכ ולץכ לוס ילק) ה כ םכתא יתרכ רשא טז -יכלע)
 % סירכר > וקל יכ קוק ילבק 9 זו ,ןרכ 0 ץל .קרוקב ןקכש ומס סמל
 : (וכעיב (יעלמ יליבננ סככותב תרמע יחורו תו

 זוכ יכ 2



 | יגח חה

 טֶעְמ תַחַא רוע תובע חוה מא הב יב
 ץֶרָאַה תרָאְו םִמָשַחתֶא שיער יִנָאְו איה
 "ל תא יתֶשְהו + הָבְרָחָה תֶאְו םיח תֶאְ
 =תֶא יִתאלַמּו םיוגַחלַּב תּדַמָח ואבו םיוגה

 ' + תר הוי רַָא דובב הַח תי
 לדג 1 תואָבָע החי סא הוה ילו ףסַּה

 ןושארה ךןמ  [ורָחאַה הוה תיבה כב היה
 ז-כולש תא הָוה םקַָּבּו תובע הָוהְי רמָא
 : תובע הוקי אנ

 ב5 רמרעב
 ב: ב סיכלמ

 לטמ יקל -שיערמ נאו איה טעמ תחא רוע תואבע 'ה :םא כ כ
 ימיב חיה קוט * . פט ,תיב (מוב לשל לק חצעיש בועק) ככק בולמ

 (5 לוי רטסב ןקכט ומכ היה קוו -קז רמז סורולוק (מז לע +" = -יזעומשק

 סכל ושע פט תלו רבלמ סכל טעמ תפל קכוע רוע תחא רוע שו .(וילוב

 סתע יכ ליחת קלוש לבועו .תושעל יניעב ויק לו טעמ איה טעמ :חשע

 .תוזממב לוק תיבה סיומה ככ ורבכי (מו ולב לבל קיבק (טבב סילכטסכל ש

 | ימיכ קיה לודמ שעל יכ (וילומ \כ טסוי טסב ןקכ סב | -סש וץיביט בח סכ)

 ץ/ק ברחה תאו סיה תא ראה תאו סיטשה תא למלט קמו - כנו

 ורלקיט סכלכ (ק + יתשערחו : וטעלי ל סימשת יכ בלפק ךקד
 לכ 'רמח ואבו :בֶקְו ססכ סריב ץיכקלו ?בק ן| רוככ .תופלל ץכל מוקממ

 וץיבי עוככ -סימק לכ 5מסב בי סמוקממ שעלקפ סימס לכ ש :סיוגה

 סמבפו סירגכו םקונ ססכ ילכמ .סנכ?ב וזטמיש .תורוקח ירבר לכ סדיב

 ין תיב .5למז :תוריתב לו קזלמ) ומכ .שוקעק .תיב לקת תרמחו - .תולסי

 ולשל וס :קושיכו ץוק ילט קיסט ימ ליב :ףסכה יל : סקל *ע)דק)

 :בורל םתו) ףסכ קוק תיכק 2 'סיבחל סיוגס כלב \תל יכל קול ותתלו קומ

 .תיכ וכ :קיק קוו קוו + (עככ ץ/ סמטב < קזכ ל ומלש -היחי לודג
 ילברב יי ומכ (מבב .לודב קיח (כו-ש בק מש קיסו 5 0 רשע ושלל
 ספ כ שרקעס .קיבכ ורוק ךעבט (טבק יכ (!ילוג (ב סע רעסכ) לןכ

 ובכ !מחלמ וחש יפע9 יכ * סולש [תא = :וקועכ ועו בוט (טב סלועמ

 | : ץלפב סולט קיק כד (מו מש יב (מוב
 סירשעב |



 א-- .
 ט-כותש תנע יעישתל הָעְּבְראְו יִרשִּ

 דרגוכנה .ינח רב והר הָיָה שרל |
 -תֶא אג לַאָש תובע הוי רמָא הפ : מאל
 -רֶשָּב שיא אשי ה + רפאל הרות םיִנָחְכה
 -לַעְו םֶחְלִחלֶא ּפָנְבְּב ענו ורנפ ףנבב שרק
 לָבָאְמ "רַבַלֶאְו ןֶמשלֶאְו ןייה"לאְו ריזנה
 ראה + אָל ורמאָו םיִנְַכַה ונעו שדקיה
 ונעו אפיה הלא ככ שפִנאַמְש עז םא יגה
 | : אמט ורמאיו םיִנַהְכַה

 עי שרקבו לול 1קש יטטק שדקב תיבק כ (יכקל ולחק סח- לרשעב
 לזל ץיבעה יג ריב ק לבר קיק סויכ ובו ,קוגכ ולחח וב רכב וילסכ ץוקש
 קו סלע )ברק ובילקק רבכט טעפו תלקעו ץמוט .תוכלה לע סו לוזיטלו לסכל
 בוקק וגב סחילעב ועיגקשס קלומקמ סילנעק פועלה ולעט סוימ יכ סמש מכ
 יול העלו -לכה (גב סרוח בועה דעכ) דגש טי רי ץיל 'ח לכיקו וילע וכירקקו
 :גבַקה רבר קיה ץלש ול -ןנברק םירקקל ולחקש תעמ הללק טה לכ סלץש
 סטכ יכ כל יט-'ח מא הכ : קיבח (טבכ ולחקש סויק רע עובס

 לעולכ < חרות ''גהכה תא אג לאוש ול לממש סחל לפוט ץוק תולבע < =
 ,תולגכ ןקכש ילו .תויימוטס תל סלע אשי [ה :  קלקע) קפמוט רוק ּי

 עדק לעכ ץשו ץלעכ גמיש ודגב ףנכב שרק רשב שיא אשי סְז סכץעו
 ופנכב עגנו = : נט שרק רעכו קזמוט (!שץל סיכק עו -ורגכ סיככ
 ול ריטק ל 8 סחלק לז וכ מג רטכק ץוק) וכבש קקב 'ע -סחלה לא
 לכץעק טיס מ טדקיק ולמ כמ לכ ל? ועגכו (משק ל יס (ייק לס

 שדק רטכ) שפל טיכק] ץעוטק כז יוז ץלשְק יכ %ץלועל עיבל ץוקש קוק ו

 ולפכ ביט לכץמקו ישלש סה לשכב ןעננש 1 קיסשמקו ריזגק) ססלק) ינש
 'יגתכה ונעיו מש סץ יעיבל ץלוקט לכץעס לע סלףש לז לע - יעיבל
 למל ץלו טדקיח מש סלפע ורכל לכמה לע יכ ח'זל!  -אל ורמאיו
 וה עט יעיבלק יכ קבוטקח ווב פקכה ןעע יכ ורמזוש ןלמ שו | .ןעדקיק
 הלא לכב שפנ ןאמט עבו סא סלפשט תקחו קללעח לע למ | .שרקכ
 ץנענש עט תקוע קילמע .ףקכה ריח ספ יט יוסלכ וקוביעק אמטיח

 ףילחע | 4. ן



 קכ .קיטסרב

 תה ,

 לכץמקו נט יקשמקו דיזלק) סתלק) קלמוטק רלו לטבֶק) ?מוטס בז סנכהש

 ףמע ץוקע ערע ויק שדסב ישלט = אמש ורמאיו סינהכה ונע ישפש

 ,יבגה סביטה ליטל ועט קומו = ןומע ץנקש ערוי ויק ץל ערקב :עיבל לב

 י(קמ תסיב ועט ץל יכ וכממשלולמ שו | אוה אמט סש ובירקי רשאו

 !טיוש וקוביטק יוללכו סהמ ףנושרב לש שרקב ישעק יכ מוט ימ סמ ש

 .וקובישה יורכו סלט שרב יעיבכ ולמש סדוק יכ לע ימ סקמ ש) -ץמע

 וקלה סעדו סלט ע? יפ .אוה אמט םש ובירסנ רשאו למלש זמ)

 סיכעלמ סקו לילוק מט וה וליפכ נטל ובילקי רש לכ קלקע) קֶזמוט

 טתיכוה לט = וע לט סעטה קו חיסומ העלפק (ע) | - קיבל (מבב

| :ןטרעק לככ .תיכק (טע לע ץלפ
 פע לס?*ט מולכ משל פט .שדקיה 

 5 במקקיק לחש קטקעבו = לסקי ל |לו -לוסל ץוקש שרקכ ןקמוט

 : תוק ללוכמ -ח רמאוו = :סיטלע ריגו ומכ = .ליעְבְקְה .רוזגה

 0 8 : ה /

גה [בו הזה םַעַה [3 רמאיו יִגַח ןעיו
 הזה יו

 . ו 5 יר
2 : 

 רָשאְו =-כהיִדְי השעמ לכ ןכְו ההיא ינפל

 | : אוה אָטָט םש וברק
 ול | < שקב לופכ (נעק  -הזה יוגה [כו הזה סעה ןכ מאיו ינח ןעמ =

 סימט% סלכ למת -כקכש לע הזה יונה [כו טעקכס לע הזה סעה ןכ יע

 לעלמלצ ומכו = = < תוכבל סעח ריקוקל סק קיה .ספקכק יכ ,קיכק (יגב לע

 גטס לוח מט הכה ןבירקיט קמ ץכו מעל לט סחירי חשעמ לכ (כ מעש

 :ירובכל לטטוק סניפו כיב לב בומב סיביללמ ספ יכ

 הָלעִמְו הוה סויה כְבַבְל אנומיש הת

 : רותי ליה בא לא ןֶבָא"םוש םרטמ
 הע הָתְיִהְו םיִשע תמרע- לאב תו
 ז תי הופ םיִשְמַח שחל בקהל אב
 ןיקרוכו ןופָרשּ סְֶתַא יִתיּכִה = : םבירשע
 =כבְתֶא יאו םכידו השעמהלּב תא רָּבבּ
 : היא יא

קעכ סויק ₪ + הלעמו הזה סויה [5 < התעו
 - (טבב ולימק



 אי יגח
 ומכ-ןבא לא ןבא = + (ככל לחיל קיקי הו (טבק סרט היקש קמ סי טכטכל ויט למולכ < ןבא לא [בא סוש סרטט - סכבבל אג ומיש
 ונבטכ (טבק רוסו ושע רבכ יכ-ול סימודק) -לכמ ץל ירק לפ ןעכ-(בל לש
 ל רע יקו >> רע רטסכ ןקכש וקכ תונבלמ סוקיבטק ירכהש ל .סבועח
 וקו יכ דיכקל ולכו' קו (טעב .סתויח סלע-סתשהמ :ךכע לע ךכדע סי

 קיקש סיעק לש קמילע ל ץולכ םירשע תמרע לא ץכישיעמ יכ רכרק תיק =
 :הכ קחלקשמש קלעק גפמ הרשע התיהו קס סירשע קנממ תוטל יול

 םושמחו-כקיב סיבנעק ןסירר 1יקו .ירכל יתכרד קרופ ומכ תרופ , .בולש ו קל ונע לבנמ סימ ףוטחלו  ומכ ףושחל - תרופ ישמח ףושח
 תא :םכתא ?תיכה |: סקכ תלכ) קלמק סוקמ לכמ | שעמ דתוי ול טעמ .קוחפ 1% ץלז ,תמסמה ץלמ דטעי ל סיעעפ יכ קור וייל סירשעו הרשע למע קמו = < למחר ןיכלג (יעמח ת") = - קלוטב סיב לטקס כל

 ועכ ורורמת ל ונפז ןכו <: ,סכירי שמ לכב וקכ < סבי השעמ לכ | =
 ןכו -יל סכ)י קו לכ סע רמולכ סכמע 0 .ולא סכתא ןואו =: כו | <

 טכתמ סלול כל יפו של | יסמע סקול עורק שלו -ומע ול ץיכ |
 : יכח סיכש

 רפירָעַא םּיַהְְַל יש הָעַבְראְו םיִרְְע טוימ הלעמנ הוה סויה מ סְכְבְל אנרמיש =
 ערה דועה : םככבבל ומיש הוהי-לביה |
 תיוה ץַעְו ןומרֶהְו הנאה ןפגה-דעו הנ
 : ָךֶרָבַא הזח םויַהְדִמ אָשָנ אל

 ןיככ ומ ג רככ רוסיק יכ רוסי שש וגב ש0-'ה לכה רסי 'שא -ומיש
 .עירול סתץטוק פולק יכ לוגמב עלו רוע סל /77-הרוגטב ערזה דועה:חכומק
 תרונעבש קמ ךלכל קוק סויק (מ) -לוכלל ןרוגמב סכל רש ץיוק טעומ
 הנאתהו ן ןש שו :ןפנה רעו : !קונבל סתלחתקש (ויכ סניערוש קמו

 יכ - ירפ ו לע תפל שו עמק ץל ןידע יכ יאשג אל תיזה ץעו [ומרחו
 יכע ולשי) סקופ ךרבא הזח סויה [מו יעיִשקק שדחק ץוקש הז קיח !ילסככ
 ןועס ץרפ וש וקכ .לפרש לכ סיבכ סקש סמעק ל לכו) בוטלו בורל
 למלט קמ תמיעק (מ) = < עבדו (מש .תיו ץרפ .(ומלו דעתו (טגו קרועע)

 < וירפ תל ויפסכבו ץןטסרמב ויו קיח 'ץע יל אשנ אל תיוק ע
 : וירע לטל לקקמ ₪ קלמעמ סקכ סע'חש קלץעק יגעמ ילו

 םכירשעּב יּגִחלֶא תיִנָש 'הוה*רבד יהי . 5 6 . . \
 העבראו

 : שט :

 זי לץקוק'

 ל קיעש
 גס היעשי

 בכ עש₪י
 1 רבכדקב

 42 לקחי

 ס סילבד



 0 ליש

 3כ ןימרי

 בכ קימרי

 | ינח בי

 "רבא רפָא + רפאל שְָחל העבר
 םִיִמשַהתֶא שיעְרמ נא רמאל הָדּוהי- תַחּפ

 יִתְרַמשְִו תוכְלמ אָסּב ִתְבַּפָהו יץְרָאָה תא

 הירו הכר יִתְבַּפַהְו םיוגה תוכלממ קוח
5 

 ! יָחֶא בֶרָחְּב שיא םֶהיִבְבְרְו םיִסּוס ור
 לָפְַרְז רח תואְבַע הוהי-םֶאנ אּוָהַה םויב
 ךיתמשו =רוהוהםאְנ *ּדִכע דרַאיתְלַאָשְ
 : תובע הוהי םֶאְנ יתרחב ךכיפ םתוחכ

/ . 5 

 סיִמִעִפ יקע) לעישקה שרחל דל ץוקטסויב וכ תמש :תונש 'ח רבב ₪

 !מסלמ ע לש ךלד .שיערמ ינא - רפא :סויק וקו?ב וִמע רבר

 לומעב יכ ורטבפ .לככולו ל? לז רעזיט רקלו = < סרפ .תוכלמ (מוב ויקש

 ךחקא ול למלט וקו < רלמ .לרנק לכ ןקלעמ לעמק ל (קק תומחלמק
 יעיכ 1% הז שיקר יעיב ויס קללה .תומסלמק | = - םתוחב ךיתמשו

 רע קוכלמ לוטב לע וו לזוכ) למד ול = < ןילחמ ךלומק .ץתטטמתרמ

 סיטלטכ קיס! -תוכלממ אסכ יתכפהו רעוע וקו יו תוכלמ טדחקהו

 (קו ו" .תוכלמ מקו רע ,תוכלמ מלט זץ יכ ,תיבק טבל קנט עברו

 ידנש לכ יב טפב סרפ תוכלמ רמו יס 5 מת ולמלש מזל ילברב וגזטמ

 קיכ תוכלמ < דנט בק יזעומשח יב תוכלמ גש 22 תיבס יגפב ( .תוכלמ

 :ןוח רוכמ-יתכפהו | + נט יב רמעש קש שק יס גש בק סורולוק

 :וקה סויק רע תייחש חעמ ךתוי קסעמכ ךתולעתל -ךחקא -אוהה םויב

 פכק) סיבקכק קב סימקוסט תעבטק - םתוחב ךיתמשו = > ךייכלספ יענ

 סויב יל סרק רימ רוש יל ץיקק קעכטקו -סקוקכ ינעיט למל ןכו < סתוק

 כושי קלורג 'ןכ מקו -ש קרישת ל"ת .תבטק קיקתש לכ 1 ןלילב ץלו

 ךטוע כוש קשעע (ויכו -ילילע זק שפה תמ ובקכ גט :(יר למ קעלקמש

 ןיקי סן ק סן ל יח = למל -סיכוסץה יבב (כ ול רלו:! קכוע 7 למ

 הטשעע (ויכ) = +ןגו יניעי ר' לע סתות רוקי למ סיקיוקי ( וכ

 ךיתמשו וכ (כ לכבולול למדו בוטל ול רפדנ קבושק

 | קיקי סל ול למ קמ ךשק סתוחב

 < מו סתוח וקעכ



 הירו רפס

 .תער וומע יכל ל' ש/קטיסנרפ רלמח תוממב רמלמה ירו שפ טוסכסוו טוקשקנלפ ירי לע ןויעק ככ סע חגומ 9 רוריבל טוליפ סע
 שרקב ו3* ש:פטס טוערבור תימב סער)ו טרקק (ול

 ריעק שילפפ וע קפל לק ק תנשב לירז
 : תפדככ סץס) קל/רגק

 / 5 ,6:ונה 6 ו -
 זהוב ₪. [כגטנה ותו ג וגמס1(ס0 312010, =
 11ע316הורנםב 11061310נםב קזס60ש6 6010, (טתבהב | <
 סונזב 8 0% |

= || 
 דש 24) 5 / 4 רש .רר ,

5 9 | 

 ל 2 . 1%
 נא ס006ומג 0061 506 7

 ו צי"

 ושע ימע

 ( טור 0 5





 ג = הירכז |
 לג":ןצ : שוירדל שכיִתֶש תנְשּב יניִמשַח שדה |

 "ב1 הרבו לא הָוהי-רְד הָיִה
 הוה ףח : \ רכאְל דרומה עב היבְרְּב
 ג 7 םֶביִתוְבא לע
 : לע רעסב בותְכִש !מכ סער, %שעמ סקיליב )'ק 1% *.יעיעקה שלחה דע .תוגבל ולקק ץל יכ תומה (3 יילנעתמ ויק סק) + קיק)בלכ ויקי לל) ל ל סק וכוש רכיע ה ק ל טל סזיטעמ לובעב יס ולכזו תיכה וכ בלחש רור סו תוכלק לע 'ק (כסש ק ולכש ספל לע = - סהילא תרמאו ןכ לח מש וכ לשל ירמאל : יבנה ורע שלרמב ונזכמ סג * קווחק ץוורע ץוק יכ ולמדו ץיע היה אורע 8 יכ 4 * הירכז 6 כט איבנה - .רמאל איבגה ורע ןב
 ובוש תובע הי מא הב םָהְא תרמאו |
 רַמָּפ כ טָאְ תִרּואָבַע חוה םָאנ א ו

 00 תואְבצ הוחָי
 : ץוק לפוכמ > תרמאו

 םכָיִלא וארק רשא : הכיתוב והְת-לֶא |
 הָוהי רַמָא כ רפאל שכיִנשארַה םיִיִבְַה
 סבלו םיעְרה םביברּדמ אנ ובוש תואָבַצ
 :הָוהידאְנ לא בחיל ועמש אלו םיִעְרַה
 ה טפוכמ : הת ללא

 רָשָאּב ורמאיו וכושיו םביִתְבַ וגישה אולָה םיאיכנה יִדְבְעתֶא יתיוצ רשא יקחו יִרָבּ ךא ויהי םֶלשְלַה םיִאְבְנְַ טה הָיִא םֶכיִתְבא
 ןניבררב וגר רושל תואָבצ זרוהי -%

 ןנללעמכו 1 1.



 הירכז +

 + ּטָתַא הֶשָע [ וניללעמְבו
 סיץימ)קט ומכ רברבו בערב ברסב ומת יכ וץלע לק .  םה הוא סכיתובא

 סיזיכומ וימע סיליה *עחו סלועלה םיאיבגהו =: סקל סילעו? ויק

 הש ןללק ךזו ועמש ץ5) סוקיכוק רבכ -סקיסוקלו סלועל תויפל ולכויס ול

ךא לקפפ וקו סקל . ולמש וקכ סלל עמק
 יכ לולו ו ?לחו ירבד 

 ץיכגל .לסרש סנככ קבישק תיחע קבושק ורמסט סעק .תבושק סיאיבגהו

כע סילובנהו ול ולמי סק קי וףטחש סכיתוב6  קכועקב ורוק סחל רעל
 ץ

 ירבר ךא | + וע יס חו ירבר ךא !ז)ע ול ודוקו ולוח כצעשו סה קיז ולעק

ק ולמו רברבו בעלבו בכתב ןקועיש סחילע תלוש יתורממ לל ה
 :?כלשק

 סיץיב)ק ירבע תפ :תיטט :ועכ לכת ספל ובו - סכותובפ וגיטקש לק אלה

 רבושמ .רמפט :וקז (כרסק .עעב :ורוקסו .וכש- סלע .סקו = סקל ורמְץיש

 שחלצ 1 : 2 + ₪ : ורמאיו

 שד רעעיּתְשל תרָעבְראְו םיִרְשָע
 הָיָה שירדו טכביתש תנָשְּב טבָש שָדַחְהאּוה
 ו ו לרון הכר הכלא הָוהירב

% 

 מפ - טבש שדח אוה שדח רשע יתשעל העבראו םירשע סויב
 ימכמ (/טל סח ספ ונעדי 5  רעסק לובו לתסץ תלגמב בוקכפ ומכ סיערקל

 ןל ץכ - הירכז לא 'ה רבד היה : טרקח ילטס רפעב סתו? ויזטמ ףל וב

 + ךק!ק| לעסמ וחש קללמק קו ול קפלק) ומע לכרו ךפלמ

 סוסה רע בבר שיאההַנַהְו זדרֶלילַח יִתיִאְ
 הקצמכ רע םיפדהה ןיכ רע זוהו םרֶא

1 : 2 6-1 

 = | ! םמָבִלּו םיִקרֶש םיִּפָדַא םיִסּוס ויְרַחֶאְ
 כ לו לץמר ,תופרמכ-ר9מ תומוקס ןירכו .תופלמ % הלילה תואר

 . קלומק ימימ ףולד) .תלכוק לכי ללובנה כ יכ סיזיב) לקט קוקרמ

 יתיאר מזו . סת רטזכ .קוללמה וייבק ץלו סקילבר ק% וכסב ול ךכיעל

 סוס לע בכור שוא :תיפלט .קילקה .תז קייל קלילה תולמב -הלילה

 קצקק עקכ הלילה יתיאר < ךק קוסטה טוליע ל[כ ילברב ונוטמו - םורא

 טסכ סודא סוס לע בכור ושיא חנהו . קליל ולוכ סלועה לכ ת רוטסל

 דיל ירו לפשע .לנחכ לכת ןויכ - דל סלועה לכ תי ךוטקל פקק

 לו - הלוצטב רשא םיסדהה יב רמוע אוהו למוטט ןעער תללעט

 סיסדהה 7 : תעירא 0 |



 ה הירבו
 .סלןעל סזומיב רעוע 2 .תטע יל סקל ש בכבש לש (כ בנט ויל סק שש פל סרח על לל סיסרקל סליעקקו -לללש סק - חלועמב רשא םיסדהה [יב רמוע אוהו > שנילרל סיתש תנטב לקלש ןמכ תו חללמ קית סרע .תוכלמ (מוכו >> תורתעק טלטק גוויכלמה יגפמ דקיספ ומכ קמילע קללמק ול חזה .לבב .תוכלמ חלה רבכ תפוח חללמה (ץוכש עלו - לככ תוכלמ .רוחעל ףתיס ןתוחילש) + סתעעמלכו סדי לע רב לק חמעמ לכו סמותחקב סיטטומ סיכזולממ יכ בכור וטיא פו .,קויכלמ עברפל ץוס ומר מ בותכע ומכ לק .יתופש .סיכלפמק לטמב ויו סח .סיסוקחש שעפו - לסטר קופלמו 2 סולח ומכ ,תויסלמ .,עבללב התיק וקפוב) יכ :סורפ לוק בקוקו -  ץבקל יר של לקס לש רכוב ומל םורא סוס יכ ןח בתכו : סעעל ורמועש כטעס ספוק ללש) סורא שעע) - וקוסילש תוקיקמל לוע סוס לע ככול וקול קולע + סיסדחה [יב רסועה 'ה ךאלט תא ונעו (טעק ףוקכ רעל ןכו .פףירבג עילקו ומכ ל ךפלמ פק - ווא + שרעל לכונש קמ חזרמב טכפ) לו ילקפו - םינבלו םיִסורש םימודא םיסוס ורחאו למעט .סעכ סימורקו סיקורש ושש (ילותש רימ :; ימת לטל למול רמדטש < לכב ל הלועמ (לו = - קסרק ,קל (מופ יפי רמו פופ (כו .סיסילש 57 םיסדחה
 : קולקץה תוץכמב תו קלרט טעל הקוחל הקיוש רובעב קפלקק .תיוב תו תפל ץל יכ .תיעיברק בכרמה רוגיכ לכו לל עו .סמבל טקילקזל) סיקולט סקילקפ) לע ולפכ <  סינבלו סיִסורש *  עועללק קככלמק רניכ .סק קו < וכ ב לעו .ונכ לע םומורא םיסוס שיע) רע רכוש לע סודא סוס שלע ס? - סיטורא סיסוס וירחאו > ככול וקול ל רכיעל טולחלמ .סיכללמל רע קיח בכול קיח קז) < בקו סקילע קיל לכ חמורה 2 .םילוקה הקלע! = < (יתתוק תלת קו: < תפס תפוח קללמכ םיסורש )= < ,תובסלמ עבר ץיקע ,תרקלק .קץרמב רסזנק .סירוחש סוקמב .תלוק קץכמב סיקורש שקו - סעע ול (יל) = קרקמכ סיקולע ויש טילמוזל שו < לוק קמ וגימנפ לרבע ץלט ,עבכ ((מ םיִטורש - סיגבלו סיקורש םימודא סוסוס וירחאו : לככ ?יק = הלוצמב 3 .תולגקמ .ספמוקלו

 באלה ילא ראו ינדַא רַלֶאהַמ רמאו
 ןעמ ו הלא הָפְההֶמ אר יא יפ רבה
 רָשַא הֶלא ךפאינ םיסדהה ןיּב דלה שיִאָה
 ךאלמתֶא טעו : ץֶראּב ךלחמהל החי חלש
 ונבְלהתה יראו שכירה [ןפ טלה הנח
 : תטקשו תֶבְשי ץֶרָאָח לכ הו ץֶרֶאָב

 רמואו ו

 .'ב רקס?
 , ל זעש
 'ג למל

 'ב לץפל



 'כ קומט
 (כ .תיטקלב

 'ב בויל
/ 

 ןכ סילכר

 'מ בויס

 זט '5 .לזומש
 'ב 'ב ללומש

 הירבז ו

 -ךארא !נא + קילכז-ל%- ל לבר קיח וילע כמ ץוק - וב רבודח , רטואו

 קרקפ .סיסוסה קזלמ 55 רוע ול פלס 95 וכ  ךעימשל טל רעול ול הי
 לפשט לזש .תוקלק שא יכ . ךעימשץ ומכ ךארא יכ רעעץ - ול קליחקמ

 י תוכוקק תק טיפול סעק לכו למלט ומכ - סלכבש קזקק )קש יפל טיטוס
 ,עולתץק קפלמְק ל לע ול למל :ועמשמכ ךארא טלעל 'לקי) . כ יל קל

 קטקיטש דע חניכה ל יוקש עלו קמ לפנבמ ץיקש תוגכס עבקמ ול ללקט

 = םכולק ךל מלט ץיב)ה עמשו . קוקק ככול ל/ק - שיאה ץעיו : ול

 יוכט סח סיסוקק קלפ יכ ול משו =. וכול ללוש קיח תל קש 5על דעע

 + קב ךלקקקמו ץכסב ענשמ (טטק למט ךע - ץכלב רלקקתל סחלעש לץק

 ןתלממפו קעעו ומכ (עוו 'יפ לז ץיבגה ל ךעע ץל בכולה רןילמה יכ רטעוו

 יסוסה קל 55)שו למ5 'יה סומק בכולש לבגק עמ דקו .(וטלרק בויל (עיו
 \(ראב רנבלהתה ול ולמי מע סקו -ץל%ה ןטע קמ ץפכ ךלחקחל "ה חלש 5

 למל דינק רנרו [כו * קל%ל ומכ הלאו . תטקושו תבשו' הקו ויץל)

 (כלומכ לוע (5 ויס סידורג ילט סיט)ל נטו -רורלו ומכ סילטוקב לטוקיחזל
 * תטקושו תבשוי + לוק כזוכמ - וכעיו : סקל סימורק) - לוסש

 עפ קמ רע .רמזו ךפלמק נע רקיפל - רנעב לףכשו 8 וגיל

 : סלעולי קו סלק ץל
| 

 ותמר תּואָב הָוהְי מאיו הוה ךאלמ ןָעי
--- 

 היה רע תֶאְו םלשְ תא םֶחְרְתאַל הָתַא
 הי ןעיו = : הש םיִעבְש ה רָתְמַָ שא
 םיִרְָר םיכוש םיִרָר וכ רביוה ָךאְלַַה תא
 | + םיפחנ
 ן* <*

 ךפלמה 5 = < ל90ש תלועל היסט סיסרקה כ רמועק ו -ךאלמ ץעוו

 י> < סלשוחי תא סחרת אל התא ותמ דע : (וכנק ץ!ק) יבנל רכורק

רוב דע תולגקמ וזטי ץל תומלק וטקשיט רעב
 קפלמח זעהו > לבב תוכלמ 

 לובעב לבעט קמ וכ הלקט לז התו קפלש (מוב נמע רבע לככ תזוק

 סיניקנממ סיכמלמה תונעמזיב 'קי לח למ לכה הבלוקו לכב תולש יכ ותוזורה

 ל כמו תולה קויכלמ טלעת תלשממ ₪ - לכש כוטב סילדקשמ סהיכ)

 ריטא .:קלבעש לבב תוכלמב ןיקע חמ וקללקט ומכ .תי לזה ,קזלע "קי לכה

 לט סיעבש וימ ןגערימש !עכ רבעט סע לע סי הנס סיעבש הז התמעז

 הנש סיעבש הז למ 1? -ד2) רכוכ) תוכלמ לכ לתיח חמועוו לבב תוכלמל

 טעבט סכטולי (ברופל מלט 1? --עוילרל סיקש תנשב קתיחש זרמק (מו לע

 ויכסכ טרסב .תוגבל ולתת סק) טבש שדחב התיק קרש וזט יאעפו
 ' נט
 וע סע ויס 'מלמב ליעק סעויכ (מו לכו = שייע קיה חמועו (כ יפעל



 ז הירבז
 < סינוזג ילבר סילבר "עו שח לקק - סימוחנ סירבד .ה ןעיו

 : (וכקק ץוחו למק ס6 ץינק 7

 הָפרמאל ארק יב רכה ךֶאלַמַה ילֶא רַמאַו
 צל 8 יתאָנְק תדרואַבַ הָוהי רַמִא
 4 ףצק נא "לוד ףצת + הלודנ האנק
 הֶמָהְו טעִמ יִּתְפַצַק ינא רש םינָאשה םיוגה
 : העלי ורזע
 פןסב סע? ו יל רעל קי לק יל רמץש טיכועה טי . רטאה
 : .קעקוטו תבטו .למפש ועכ לל .סיננאשה - צו : סמזעל לוקש
 טעמו < סל?מ סקולבקל עמ ל?לש לע : 2 מץ - טעמ יתפצְק ינא
 לקו סקל עלקל < חערל ורזע + שיולג לתזו 'רשל סח ועלקש קמ רגיכ ץוק

 רפמ רקוע תרבקה קו לע סיעחק טקל ומ העש .תמש ל ךליכ סעפו עלש :תללח ,ינמע לע תשס ןעשב למס ןכו - המ | =
 םכיִמַהַרְּ םלשוריל יתבש הוהי רמאז הב "ץ
 הָטֶע וקו תואָבְע הוחי םָאג הפ חני יִתיִּב
 הוהי מא הּכ רפאל ארק ידע + םלשורי לע
 דיע הוה םחנְו בוטמ ירע הָנעּופַת רוע תובע
 : םֶשּרּב רוע רחַבּו [ויע תֶא
 7 וק לוקו 55 ץלב דקו קוי לקשמכ ?7כ בעל הוק < . ה רמא הכ ןכל
 + בוטס ירע הנצופת . ארק דוע : ךכדנק לע (יעננש עוסק (עכק
 : בוש כריש קעוטכ דעחו דק דעו סקל ךיקיט סולש) קכוע בולע
 : שדה (עכמ שו סי - סחנו

 :תונרק עבְרֶא הָגְהְו אָרְאְ יניע תֶא אשֶאְו
 רמו הלאה המ יב רבה אח לא רפא
 רתֶא הוה תֶא ור רשא  תונרקה הלא פא
 - םלשחוו לֶאְרְ

 א-ב כ ו אטשא)



 הירכו חה

 ידגוטפלה (מ תלץובע ץיקט קרחל קץכמ תוכל בש קוק ק?למב - אשאר
 חגי* סימע סקב ופלק סל .י)כסו ומכ - נטל סק ,תוילסק יכ לעעמ | (יבס יכ | 35 סולבר =

 ,תויכלע .עבלק סק תוגרק עברא : ,!?לקק קל ויס יִמ (יכה ל לב -ןידחי

 |קגוי סגלת כו ייעול תוכלמו (ץ תוכלמו ירמו סרפ תוכלמו לכב תוסלמ סו
 הדוהי תא ורז רשא ךזלעק 'יטט ומכ 'לעיל ועלה (קעברקו (ווכלמ עבר

 סתוק ולוט הע סקול :רע וחג: ורז רשא קמ - םלשורי) לארשו תא

 ופ 3 ףל סרט תוככמ יכ -סחל ןעלק קגעוב .תוילקקמ קח לכ - דחו דעה
 (וטפלק ץקטשחקלץ יעיב סלל ןעלה (כ ילח% 'קוכלמ .תלחקב .תולבקמ סולעהש

 | 7 : שוילרכ סיתע ן)ש ךע עולוטקץ יליב]

; = 5<. : . : | > ₪ .2 

 המ רמאו 1 :.ם:בישרח העברא הוהי ינאריו
 ף +, ור 0 4 . * "ןדי \די די 1 די - -

7 : 2 0 / 

 תונרְקַה הֶלִא רמאל רמי תושעל םיִאְב הלא
 1. ג. : 0 . 5 %5 0 8 4% ול :

 ושאר אשנאל שיִאהיפְכ הרוהְיתֶא ּורְזרֶשַא
 ₪ ./ + ו 1%

 תונרק תֶא תודיל םתא ריִרָחַהְל הלא ואבו

 ! התירול הדוהי ץֶראלַא ןֶרק יאגה םיוגה
 :תוילקס רגל למולכ .'נע שלח ומכ . עול -סישרח העברא ה ינארוו + קיעש

 כב קוכלמ יכ קל ,תמדוסק ,תוכלעה .עלגל קל שלק לקיחת 6 לכ לקופכ 7

 + לש ריב לופק ימורו ימוכ ריב (!'% (!* ליב קלפ) סמע תוכלמו סרפ ריב למ

 ולו = :עויכלמה לע סינוממה חלעמ ירט "כללה לע לשמ סיטלקק קיקי ו?

 (ועמשיבל למ סיטלח 'עבכל וזעפ (ףמ ולמלו יטקק תוקיל קוסעה ושליע

 !פכ .ךמאו - : קיט (קכו וקילקנ טי ב תיעמ) דור |כ חישע ץריסק

 לפלש טבמ שפ יש ץלש לועיעכ סקול לזו וג: - ושאר אשנ אל שיא

 ףכו (שוי סגלת ןכו - ולכפ יפכ שץ (כו  רועיטכ טוליפ יפב + סקמפמ ושפל
 | ו!" ,תומש
 >> + ומ (כפ ודי) ותכ-ךילטקל -תוריל :-לעוקז ילמוקכ ץכלהל תקכע ג לכול

 קב ידי שיאה אָרֶאְו נע דרגשאו | ב
 ילֶא רֶמאָו ךלה חרַתֶא הא רמאו : המ
 זרעו הבה חֶפַּב תוארל םלשורז-תא טל
 - הפרא
 .זו תל ךיחקש (סתיו :,עלקל למ קורל כט קוח קפלמכ : אישאר
 הכלל סלשלי ך%לממ ררעש ללקוחי:.ולמ ועכ תיטמהק .קומיל רתע

 לבודה ל לח ךלע קיה שלק לוניוכ ןידלומע לכס < חרמ לבח :קכחל
 ב ה | |



 ּט | הירבז
 ו ףקותי בל -ססל | תלסת תל סולל ומכ .דדמ ןמ 4קמ .ךוטל רמאו | = :וב
 5 סירכד : ככק (מ בוק סכל

 אני רַמא ָךֶאְלִּו אצי יכ רכה ָךֶאְלה הגה
. | \ . 

 רַעְַהילֶא רֶּכַּד ץֶנ נא רָמאַא | ו ּותאָבְקְל
2 . 8 1 8 
 ז-כַדֶא בֶרַמ םלָשּורִי בשת תוורפ רפאל ולה

'/ : 1 2 

 הָוהְי םָאְנ ּהָלהָיִהֶא יִנָאְו + ּהָבּותַּב הָפַחְבּ
 ו ּהָבּותְב הָיִהֶא דובְבְלּו ביבְס שא תמוח
 יעל ול למל %ל ?וק! - ללה רענה לא .רבד ץור וילא רמאיו - הגהה
 תפרש יפעפ יכ קו ויל רבריש ול למ קליחתמ 1כ רכוד קיח קוק ךלמקש
 ובש ריעל ץוקמ למולכ בשת תוזרב קכתל) סכטולי רק רוע ךללמק
 לעיפע ממ רע בחלקו רקוקש יט לע מפ + לעה סקופ ליכק ץל יכ סיבר
 ובש ףסעכב יכ = ץילב)ו סיקכר קמוס (יץמ ,תוולפ ירעב סיבכ סל דטוס וכש

 כמע -רענה : וא תמוח 'ה סואנ הל חיהא ינא יכ סלל ורסעי לע =
 ינחמ ץיב) .עכשמ יה !% * הימליו לףועש מכ נףבנקב סיגטב קיה לע) יכ
 3ל קומט .היהא ונאו : רע וג (כ עשהי !מכ -רענ 1?רס רקיפל ויממ לורב
 :ןתוץ קוכי ץלע טוב עני כט ומכ העל סהב סר עגי לש - שא תמוח
 .תפוב)ב בוקכט ומכ < סקילע .ףטופק רוככה [עע - ,קכותב חיחא רובכלו
 ל קיעש | : לגו ןוט לק (וכמ לכ לע 'ת לבו קיעש

 :עְַראָּביִּכ הוחיםָאנ ןופעץרָאמ וס יוח יה
 : הוחי-םָאְנ םֶבְתֶא יִּתְשְרַפ םִיִמְשַה תּוחּור

 מא חב יב 1 לבית תבשיל וע יה
 םככווגָה"לֶא יִנְחְלָש דב רָחֶא תואָבָע הוה
 תרבְבְּב עני סָכַּב ענה יִּב םכְבְתֶא םיִלְלשַה
 הו כיל תא ףינמ לגנח י5 = + ישע
 תירואָבָע החי םָפעַדִו בָהיִרבַעְ לש
 ה | 4 ו של ז ינְתלש



 הירבז 0
 1 :\ראמ וסונו:יטלמק (ומ יוק :(כו:קוחל לטכהו קלילק ל ינה וה =

 .בוטכ) תזמל ולקמיש וטללב ולע ץלע לבבב סילתשק רגיכ לקס - ןופצ

 * סוסו ברכו סרי !'וכ וסוגו יו - ונמו עמק יכ .תיבח תוגבלו סלטנריל (ע סילע
 לל * םימשה תוחור עבראב יכ : וסונ)ו וזש רמולכ קלקת למ לע קלומ)

 ומכ < לבבל ולגט סתופ לע ל :תלמל ל .תולמסמ וזטיש :תלמףע קו יכ
 .תוכגב סתוז תטלט י)ף יכ סקע סק סיטנתל ללשק יכ -לככ קב קבשוי רמש

 תלומ וו וז .תוקותל סהט סלועק עוצע עבקז לל םימשה .תוחור עברא ומכ

 .עמק כו תוכבב קזמ הז ללרשו סיסנסל (כ סוללמ קופל (ונמו בלעממ קול

 ןויצ יןה למ רקיטל קטל וכמו עמק רוקי ולב לדו (יילע קטל סמו

 ושלר לזר = . (וממ סיבי ויק סק יכ < (ימימכ) הרוקי טבע ץנקו .יטלטה

 סלועל לטפס + רק תופול עמל-ץלב סלועל רטפמ יט וכ תוהור עבראב
 תיעבקט רוככק לק .ינתלש דובכ רחא .רמא הכ יב = :לץזלש ץלב
 לס? - לכותב קיקש רוככל) קתילכקט הלעמלש הזובנב בוקכש וקכ - סכקְל

 סלשיש בוב ךלבתי לל יר (יל יכ םכתא סיללושה סיוגה לא ינחלש קו |

 ופלש רשק .סכיביולמ המק חכיע ךע תולבבס עיבקש עלה לוע סכ
 וניע תבבב עגונש סרץכ השי ל סככ עגו:פ - סכב עגונה יב = * טכתמ

 עצי עלקל . סכב עמוית כ הקוחב וכ עי סת וקו לעיפ (עק של לוקו
 לשל ללע ויקי תומלק לל:סהידבעל ללש ץהו-יננתיכ =. * ושב
 תואבצ 'ה יב ןעדק קפוכעק תלו עמקכ 1%-סתעריו : קולגב סקירבע ויקע

 ה ה ה 7 8 7: קיטעק תועיב רעל ליקי לו) - נחלש

 כותב יתנבשו אביננה יּ ונע תב יחמְוי
 = ,םלפ החי לָא םיִַר םנ לולנו + הֶוהְיםָאְנ
 = לק עדה ךפותכ יתנכשו םעל יל הו אוהה
 -תֶא החי לחנו + ךילא ינחרש תואְבַע חוהי
 רע רח שרקה ירמְרֶא רע וקְלָח הוה
 רוע יב היה ןנפמ רֶשָב -לַב סה | + םלשוריב

 25 8 ו
 'תיטקק תועיל רקע ןשדק [ועממ רע וז לפובע שנטל ולי -יחמשו נר
 פע -.תיבב וז וגיל לו < רשב לכ סה - סיבר סיוג וולנו -למסש לובעב

 -וולנו = :לככולו לעו עטוקי לע לפרט מט יבכחנמע קשכעק לכ רחשט למ
 5 ללה קלת ץוקש קלוקי - לחנו : לוכת וטל ה - ץזק לפובמ

 הקו ולגמ ןטיע שדקה תמדא לע וקלח) קייט עי ללק וקו לחי א
 תלחע ₪



 אי : רמזי
 לכת בקע מע 'ח לח יכ מכ חוק קוסטקו = שדקק קמר לע לק תלח)
 רוקי י)ש תיבכ סקו . לסלש .תוכלמ שלל )הע יפל הדוהו לכ]) . וקל

 -רשרק ןועמט רוענ יב + ויטליטש ועכ סוקשיסח = + תולגקמ בשש לוק
 ץקיו מקש בע -וטמ לוע רשק שפכ לטמ דע רוענ רעו < סימטק לוק =

 סהע 49% וש וש לקטל לע שח יזנמ .לעש (טכמ רועגו < פרז ןשכ
 | 0 6 ו ) (?ק \קב

 ינַפְ דל לונה ןהפה עשוחיתֶא יאר =
 : נקש וימי לע רמע ןטשהו וחי ךאלמ
 ןטשח כ הוי רע .ןָטָשהילֶא הָוהְי מאיו
 רוא הז אולה םלשִריִּכ רח כ חוה רעגו
 ו שאָמ לַצָ
 -סקכוולממ 'קיבשמו 'קול 'עעוע ויקש וירבסו טלנעסל לעמ-ןטשה .!נאריו
 טלעק לק < 'ה רמאיו = |: הת" ץעטקלל קיקי לע סיוק קיטסו לו

 : כי לץק ץוק -'ה רעו : ירח( תומוקמכו ץוערג רברב (כו -ובל סשכ ץלק) <
 .שאמ לצומ דוא הז אולה :ויטעל לכוק ץלו קתוככל יסלשוריב רחובה
 שפע לגומ הו (כו < רע קלרי לש קמ וקול וקיקיש .קלודק רו ןמכ

 5ל סילבר

 וע סילת

 <  ךיקע עמשקכ וכ ולר לזו .וב הכלו תיבה .קוגבל) סלעוליל ץכל .תולגק
 רעש ומכ - לע וקו .וטרש סקו לככ ךלמ סלק רעל 3907) !קיקדע סע
 : ץרקיע בזישמ רול ל ץלק כו . לוהק עלרב

 נפל פע םכיאוע .םיִדָָכ שוכל הָיָה עשוחיו
 ונפל ביה לֶא רפאל ןעה = + ָךאָלְִה
 - רָמאָיַו וילעמ םכיאעה םיִרָּבַה ריִסָה רפאל
 תא שלחו ךנוע ךיְעמ יתְרבְעִה המר ולא
 ושארילע רהָט נומי ראו + תו
 םיִדְגְכ והֶשְּבְליו ושאר לע רוהטה ףינצהּומישיו
 | - = ג דפ הוי ךאְלַמו
 שיש ופשש ומב לע לעמ לז יכ 'ע * םיאוצ סידגב שובל היה עשוהינ
 . ץנעוקסל (לטכ ץלר יש (וקל כנר (טב קיל ווק עעוקיו יפכו < .תוערכו>

 ךלו 3 גג.



 הירבז ב"

 לז עוחסל .תוכופו עט סי לטופ זמב ויתט (וע/לעיב למ ולמצ ךכע

 ופכה יכ) - םואוצ סירגב שובל היה עוטוהמ רמזעמ -קז למ סדיב קחי. =

 > עומש

 רפ חיעש

 '5 סיכבד

 ג תישלרב

 *- תישקלב
 שי תומט

 בכ קישפרב

 .עויונק שיפצ לע) סיצש וגב ויסט ץלפ סט םיחבב טובלב יח עעו לש
 לביפוק לש) סטקפל במ ןטמיו ץרועב בוקכ כז. סריב קסימ פלו הנוקבפ
 קמפ ךללמס . [עלצ 5 לגו עספו קיטוק* (כ עוש יעכמ קוילסג סיש
 .ססלוש לק ץוק) סקמ לעג קיק ץוח יכ ןינפל םירמועה 'יכתפק יכץלעק כל

 :ךגוע  :עוילמק סימזמ ומב ולירביש ןמכ :ןרוסח :יחומדק (יעמשערכ 00

 . ט" סירב תוטלח סק - תוצלתמ +(ועל לטמ סק סיוט טירגכה יכ מ
 סו; תויכזק ךב 5 נעה רסויפ (ןיכ. רמולכ - ,תויסזק לע כטמ קש

 ךללמק 59 :תכמל ץינעק קילכו למל .רפאץ : (וכז ךת* תישבלצו

 טכלהו וילעמ %%טק "רגבה ריסקל קיטע רחפ ושאר לע רוהט ףינצ ומוסי
 (זס ןקויוכ  וכנפל ושלל לע .רוקע ףנמ ומישפ | (כ סג לט תטלסמ עול

 סירגכ וקוטיכלק למכ> - םירגב ןהוטיבלו : ושןל לע ,תמעמ התיסש כורב:

 סליו (ק+ < ץינעה וקילכז לכוט סרוק תוצלחמ .ךתוא-שבלהו לק קת יכ
 ָתקְפ (ק |כו .סיעלוק פליט סרוק שלבי לבר לכ יכ .טקב רבכ) שקב*ו סיעלו

 יכ פונה קץלמב קפל ןק .דמוע 'ת ךאלטו.: סחל סימודקו - לעזעו תק

 <: ומיעמ ךלק ץלפ ל ךילמ רעע ועל לע לוקטק סיעה וקישע רע

 רפא = + רפאל עשב הוי ְךאְלמ רעו
 -תֶא םָאְו לת יכרדביסא תרואָבע =רוהי
 יִתיַבִתֶא .ןיִרִת רַתַאיסְִו רמשת יתרמשמ
 יב םיבְלָהמ ל יִתַתְְ יִרעָח תא רטשת ם
 + הָפָאַה םיִרְמְעַה
 !כ ריאה רעה - סכב יתורעק ומכ - לבדק קו וכ  ריעק - 'ח ךאלמ רעו

 תי בשו ומכ . רעיו וטפטמ קיס יכ .תיורב ץיקש ינפמ שעה לחתשו - שלק

 לעו קורג [קכ ליחע יפל - יתיב .תא [ידת - רמא הב : שוכלק לכ

 :ישכטה סויב יקיו ץוכ שוק = ףל (ק% - תתנו: סנקכק .למש וצאויפ

 סקט סיכלמק סת -הלאה ידמועה. ןיב םומלהמ : ינע תש סתלבק. ןשי

 / סבקמ ררפקב וקמְשל ומר וו - סקייב ךלק לכ : סלועל ימייחו םירעוע

 רו זדרתַא לונה ץֶהּפַה 'עשוהי -צנעמש
 יכנה 6 ב הפה תַפּומ ישְנָאיּב ךינפל םיִכשיִה

 רן הנ ב + חמצ יִָבעתא אמ
 !תתנ שש | 0

- 



 ע- הירכז
 םָיִע העְבָש תחא בא ַע עשוהי נפל יִתתַג
 יִתְשמּו תוְבָצ הָוהְי אנ ּהָחְּתַפ התַפִמ יננח
 -לֶא שיא ּואְרְקִת תּואָבְז הי םָאְנ אוהה םכופ רח סרה ןעתֶא
 "  ץ הנָאָת תחַתֶאְו פג תחַתֶא וה
 סק סייוקר - המה תפומ ישנא יב : סמקכק לזש . ךיערו - אנ עטש
 קשמש "ל תפזמ שנא וע זמ ושלר לכו < סרי-לע.תעוק סקל תוטעקל
 - חמצ ירבע תא איבמ יננה יב. > קיקועו לפשע היג)ס וקו  ,תטומ סה
 ימנו ןקלעמ רוע לירגקל .ל5.ב לככו איבמ .טעע) .לבבולזל* וב לע
 % ליס עס מט ,סמכ שפ גת קעמל רוע רע ןכו < לרבו ךכוקע קמרה חעכ !קלורב
 'ב יג = לג! לככולז ךסק* .ץיבעק יגת למ? כ - ל לפיה זו )כ) מגי ויפזתמל
 - תג ירבע תפ דיבפש (מוכ ממ סלורג עוש סכל ץיבל רוע סכל ץיבשי == 9 קעושק תזזט 296 רעל -זיטמק ךלמק הז חמצ יכ עו - ויטקיפש ומ
 ירבע תי קכו < תג .ץירטמיגב סזטע) מט סקממ יעעה יכ.!ב.ושכר רועע
 'יפ ו5-(טכק קב (ילשימט לירכק (כל ץיק - [באה הנה כ | >?ץישמ |

 5 מיס ץמוק) קעמל רמלע וקכ - עטוק* יגטמ לככור| .הכעיש לחק ועיטיע (כזא
 : קעמט ויק (בץו (כל לכ לע - סוניע העבוט תחא [בא לע : הטלה ןכץק

 - יקכזילמ ,קיבטקב סיבטוקק סידעק פע קי לק תל קובל תוליפש למ +
 בולס לע .(ןבשח ךמ לוק חעבש) - קטמל למלט ל וע לעכט סק קל =

 ו קיו = סימורקו = סקו יידע לוש גומש + סכמקףטתכ עבש |כו < קול ףעבש ושצ
 כ ילשג | סיץיב) בו קימזע לכבולו לוע עשהי סקוי -ץקוה קעבש פלו )| - ססל |

 : ללב > החותפ התפמ יננה + קל יוס (לנע ,עכש 5% - יפזולע ןידסז יבא
 < כו סשי) העוול תעי קתע) פלמה וכטבש סיעיק לכ ןלופקי (בץק חקיקה
 וכ תומש (כזה תנוכת תמלטסש יפכ) .סוח יזותמ ויל תתפו נע וערפל קיו (נכב
 יה .ןולכ < מלע (כ רמץ ץוקפב סב ורימיט סילוקפסקו "סרעקו "לוטזו עי

 4*רכרמב * רמש למ ושמ ל -.זטוי 99 י 'תשמו : חוכמת לככ (טבל .'מילעמ :
 . 'ב יגח יגת למזש ומכ -ותלעמ לירגקל לבבולו תל סיזינעק וםיעבקש 5 קיי קו

 5 ליש קולטב לש ויקי ו51-זמנ ירבע תל ץיבמ לעת קילכז למסו - לכבורז סר
 . ועמשמכ לטפל -ץראה [וע >חעל 59. ש5 פת רח ךכיטל מש תיכב

 | ןע תיטרב  (מומ סקמ :ליסיט למולפ ילוקןוק שש טלש ל יק וקכ + שוע "ש יהי
 כול - ןארקת . אוהה םויב = 5 קופעכ ויקי! חדע לכו עק לכ והא
 : ד .רטא טי למ קרכומ ראפר %- : 5 סככ ןיקיש סולט

 5 רועי



 ץכ קיעשי
 כ םויל

 בכ .לפקוק*

 -םָא יב חב אלו להב אל רטאל לברזל

 :הירבו 2

 חרא הָתַא הפ יל רֶמַאַ ו ותנְשַ רוע
 "לע הל הלבה תרּוגמ הו ִתיִאָר רפא
 = הרעש העְבש ָהיִלע ַָחיְתְרִנ הָעְבְשְו השאר
 םיתיז םינשּו ו השאר-לע רשא תורגל תוקעּומ
 -: : ו - 0% : 90 ₪

1 :% 5 | : 

 : הלאמָשילע דַחְאְו הֶלִגַה ןיפימ דָחֶא ָהיִלְע
 די : - \ 8 97 -='* . ד דת שד

 תזו לכ וענעמ ספל יכ מיע ףעזו למס תוץרמה רעב .וגריעיו - בשיו
 דוק 'עו + לע .(טבמ - ןתנשמ רועו = + סקופרל .וריעה ךפלמק קללמק
 :ילארסאמ = 5 ןתנשמ רועי רשא שואב :יתכרועע גל ליעק

 ילבד ילקקו רמואו ירקו = םוקכק ילבר לועס ץוקו ביקכ רמאח = - רמאיו
 < \יק סלטב ןלוכבכ קועכו - תלתס ובשל עיפ) ק'שמכ - הלגו + קילכ]
 ומכל * הילע היתורג חעבשו + סעו סויב תמב ל -  לופ ץמוי קמולעתו
 : סיכטקק וב לכתמל קולפה .(יעל .זמל ץוק . יענמלהו < קלוקס. תלו
 | :תכל יככוס | "כעד ולכ ץותש סלועל סימיעמקויסיכעק סק .קולוטכ .עבש 4

 יתלושק ץוקו  יעיכשת וה תוענק לעבו סירשימ .קטלעו תשל שש סלעק)

 סירדע .קשעל ועלנ שט סלועב לכו ולמי רפס לעבט מס - לבר לכ ףמ כו

 ע > תולע | + סידנו:ק לככצ רבכנת רברק לכו .געממב ןןוכמ שרקס לכיקו

 :קי לח וכ. ןעירוחל קלרק תלו ול קפלק -סחמ שה קלוגקו  קלונעק
 שבט * תורנל קוקצומ העבש) העבש : קכעתכ ויקע קמ ךעק 'לשכ ליש
 תוקצומ חעבשו העבש יש 5 עלו - התל ומ דע לכל (קל ןיח תוקומ
 ויהש . לעוט סוסמב לק סט תוסצומ = * תושומ חעבש ר) לכל - תורנל
 לנשו :  של למ (מט תוקמומ
 וכ .י.תלאמש לע רחאו:חלנה ןימימ רחא + לוק דקו .קלגק לע ו
 לעו קלעמס .ןימי לע למ. תטמלו -ויק לגק .לע יס רק לב = קללמשמ
 | | : רק? (טעק) קללמש

 - חפ רפאל יב רבה ָךֶאְלטַהלַא רמאו ןעאו
 רמאוו יב רכדח ךלמה ןעימ = + ינדא הלא
 = אל רפא ז-רלא הָפַהְהַמ ערי אּולַה ילֶא
 הָוהי כר הָו רפאל יִלֶא מאיו ןעו + נא

- 

 יתורב

 קלוקס לע קיו סיגש יקי רועו-םיתיז

 .חְ₪ת 0. "000 יי =- שמ "



 יט | הירגז
 אל :[עו = :ץוק לזוכמ .ךאלטה .ןעמ- >>: ץוק לקוכמ :[עאו = : ן 0% 0 נ 0 0 1 - זחל [ח ןח תּואשְת השרה | ןְאָה-תֶא איצוחו רושימל לָבְבְַזינפ לו | -רה תרתאיומ + תּואָב והיא יור

 לוע סר ץלב ויללמ צע) קלוימק קצעמש תיצרע ועכ = חכב אלו ליחג =
 תולב ול סר כ ץלב עיבק (פב קושי (כ (מעה קפ סקב קומו נרנמת% =

 למ ילודגה רה התא-ימ טרע ךיל תלמה )ל שלעי רועו <וכנכרכו תי לפס
 יפש (כ עישקס שרחל דס סו (עכק לקקטכ קעפלק (בץח תל ץמוקש ועל = -תשארח [באה תא איצוהו + ןכןולמק תיבטקל וטל רוקעל לכוק ץלו , רוטומל לבבורז יגל "חק לו"גק-קחכ חת ס% פטה וירכחו טלבנס דגנפ =
 ינכב ועללח (כלק לככול| סע לעלכ - חל ןח ןח תואושת : קכסלעת |

 : קורל סולט סולש וכ נעה קוחל לטכקו < תי ללקק |

 ז רהב תעריו הנעצבת ודו הוה תרי <

 מי יכ קיקו ןכו = טמילשת 5% -.תנעצבת-לגבורז ידי =: תרבד תה <

 ריב .לירבק (כלק !ץלישק םעעו - לללמק ףקכטע.סמשת לכ וי !תולל סיוו> < יו היה תוגטק .תוצושק סוי פוקה קוי -הנחו -סתכלמ סקירנ ןקימטק תוכל =
 כשל יזעבח ריב לטפ תלוקעמק (כ? ץוק - לידכה [באה : וחמש לכו |

 (כ% .סיסכ ל לִי ל ןמכ בא תלה .,רפשמ ו לירכמ לתו .(ישש =

 סניע ךעכש ו לע זלעמל מלש עפ : תל העבש ו |
 פללשל .סילממק תלול ץוק ץראה לכב ?טטושמ סהע 'ק ייע סק קל? =
 2%[ : | ְ 7 סקכ וט ש פע סהימ סלק" |

 -לע הָלאָה םיתיוה ינש"המ ולא מאו עמ
 ץש 1

 .,תפזה .(כלל הל ןח ןת סעק לכ ולמץ) . כל(וקק) תוזושיב תוף סע |:

 5 היעש 2 0 7

 ְסי לִי + רפאל יל הוהזרכר יי

 . = די ליד ןָכאַה תֶא ּואָרְו וחמשו
 "לבב םיטטושמ זרמה הוי יניע הלא הֶעְבְש

 = וליסתושכ יכ- תוגטק סויל זגיס וב >> : סיכש ₪ לקכ !סשעמ לכ 7 / * קעש

 .תלוקשמה תו . לירכק (כל ןכסק עזי לכ ךלשק לקס שוקו - (טכז ,

 ןל סילבר



.< 

 הירבז 2

 .תיִנָש ןעאַנ = + הָואמָשלַעְו רה ןימי
 דָיְב רָשָא םיתיוה ילבש יִתָשהמ וילא רמאו
 .+ בה סָיִלעִמ םיקירמה בָהְזִה תור יש
 ראו הלא"חמ ָּתעַדְי אולה רפאל ילֶא רָמאְַ
 רֶהָעַיַהיָכ ינש =הרָלִא רָמא - + נַא אל
 |! ץֶרָאָה לב ןודָא לע םיִדְפְַ
 + ,ול קפלק .פתמשו קרול ןעולרקליכ טבק .קרוטקה (ע - רמאו ןעאו
 79ו ליפכ ץכ יכ ןקוללקל קילל .תיעע ץיקט תרונמס לבר ול לט ךמלעה)

 ,תורקנ יתש ןמעו סיקיו ילבש ית ןינעו סיעיו טש נע תת ול לש קתעו ככ
 ך5כמה ול נעו = "סקול קלרט רמל) וקלטמ .קפרמב ורכזכ ל סלנ :בקוח =

 1" תומט

 0 הימרי
 וכ סילביו

 (יכק ץיכעקו רזטיק נב נט קלוש ול רקְס) ןקרכ) ןרעקב .עולפשק יתט לע

 - .לטוכוית קללה סיקיזקמ -'יתיזה ילבש יתשהמ .[עאו =: ץכוש
 לע - הילס סיכלד) יהו כק]ק תולקמנ יתט ריב סיכרד) ויקע סיתיו יפגע גש

 ..תורתטומ לפול (נטקו תודתנכק ךוקב סיסרד) ויק סיתיזק לעקו יךןקכ ריב
 םילכטל 'יצעעה : קרו > ,תועל .תוקנומקעו .,וקנומכ ץכו ןולמקעו דולומה

 .תורתנע : קעקה ילנלג סיזלמ סקוט ילכט ומכ "קיוק ירגרג למ ויקש יעל
 .תיחימנכ סולסוץ סגנלתכ שש . כקרל (!ועילקסל קו י תשע מכ סילכ טק

 - ,כקזכ ךזח (משה - בהזה סהילעמ םיקירמַה :ףעבלכ ןווטילהקיץכ טברכ
 ינב ינש הלא רמאה = == > 3 יטקנ .ךזק ץייק -'ח ריב לככ בקו סוכ כו
 םותיז סו לק יקיטל * קחו! שליק ד 5 .([קעק ץ/ק רקצי - רהצה

 קו קקטמה (מטכ תשמע יעל רהעיה .ינב סץלקו < עטוקי) .לבבודו סו
 .תוטעל ספמוזמש - ץראה לכ ןורא לע םירמועה * קנוקכל לזו קכולמל
 לקיוק יתש (טעו על לכ (!כיל סדק ימייסר .*כרבכ גב \ידק (ליפקו .ונונכ
 .לטמ סיקיזק לעקו : לשמ ריק שנ ל רפת ץל תודחע יתשו טילבש יקטו
 'ידמויק סילבש פש - תיבה (טכב .סקיריב ולחהש סהיטעמב עשוהיו לבכולול

 קכוטו דורו קי סתעכל ירי לעו-סקיכת סיפבק ץלועו קיעחעל לשמ 0
 ו - ל : ןולשי

 - הֶלְגַמ הָנָחְו הארא) יניע לרגשאו בושא \%ל% לריו יו 1.
 יו 10 6 ן" לן" 707 =

 ינָא ראו תאר התא המ לא מא : הע
 רשע ָי 1 0 : 0 . | הָבְחְַו הָפַאַב םיִרְשע ּהְַּרַא הָפָע הל הֶאר



 4 הירבו
 תאי הָלָאַה תאו יִלֶא רָמאַָ : פאב רשע
 הֶקְָהיִַּב הופ בָנגַהַב יִכ ץֶרָאָהלַב ינפ לע
 םָאְנ ַהיַתאצִה + הָקִנ ַהַּב הו עַּבְשְִה לַבְו
 תי לֶאְו כנה תב לֶא חֶאְבּו רואָבַע הָוהָי |

 ּותְְכְו תב ךְּב הָנְַו רקשל ימשכ עָבְשַנה
 כו ..לינסב סועלש תחש קליבע .קלקב קלל - הפע הלגמ - בושאל 1 הר לבא תֶאְויעעתֶאְו

 :הטאב רשע הבחרו הפאב ?רשע הכרא .רטאיו : סלע קלגמ <>
 למז) .ץיבנק (מז לע יכ קמו : קפונה תזז 'למד) שו הויל לע ללב ל =
 רכש תועובש לע) קב)גח כע) < סריבןתט קוריבע הברק ץרוע רטסכ וניפקלי> | =
 כי קמע ררטו וש ץועובטכ תלומק ףעיט עז תככבק יכ:קלץק .תסז קט" =
 לק יכ סיטרפמה "יט קבחל רמו הכלל ןרמ קללש קמו + רקש תעוכש יריל 1

 - קמלט דעבש (פכב רשע ובחל) סילטע וכלל חיקט קיבה סלוזע תזטוי םתופ =

 ריקו כרמס קטורפ סע הקיקט סעמ קטי קוק קליגמס 17 בלק קיקש שעפז
 הלאה תאז -רמאיו : היתאצוהו תאצוה למפט וקע בתורת
 יקפימל קדיתעל ףתמומ ? לקו :ל0כש ץרפ-- ראה לכ ינפ לע :חללקס
 קלינמק תו << .לוקז) סלע הכוכ התיחש לקוי קזלש קליגמ (נעכ מכ

 לב רק לעמו חלג .בגונה לכ דחמ עמ :כוקפ התיקו קועו קזמ :בוקכ סתיח <
 הליגמק וכפל > ךמכ ומכ -עלעכ ךןמכ ומכ הומב ש) - הקנ עבשנה =

 לפו < ו ךץמ ומכ קו ךטמו קו רעש ומס קו רכמ קפלסכו קלץכ קכוקפ תי
 יקכלץהש יפ לע טז - לעש (עכמ הנ -  ךשח ל ו ומכ - תרס) החג <

 < .תפיבמק קו קזטי יעל -סנמו ושבה יס סקונעלופ !לבק* סתעמ חעע רע סל
 ךץלמק ול למש רע לץקוקי ומכ וב בוקכה קול ץיל) קלמעק קץיר.ןויבעק+ 1

 טינעהל היתזטוה תלזק קללת-היתאערה = + קוק קהסע יכמלמו קידקז יגכו - תומוקס הירכז תולקמ ויק "יעל < ןלרו ,קכלוה לתיק קובנה כ יל
 לק ןולשי -ותיב ךותב תנלו +דוע סהל ךילתפ ץלו עבשהו כ)ובק הקעמ |
 | : ומכל תלו ןתיב נע-תזו וקוד הלסתט רע ןתיב ךוק> | =

 ד-ננ אש ילֶא רמאמ וכ רבה ךאלמה אצמנ <
 "חמ רמאָו + תאָוה תאעויח המ הָאְרו ךיִנע <
 תאו רָמאיו תאצויה הָפיִאַה תאו מאיו איה |

 םניש ג

 רמ יטזילכ
 צ> % סיכלמ
 'ל הקימרי



 'ב 'מיס לסב

 עפ תומש
 ב 'ב

 הירבו חי
 תאענ תָרָפ רכב התו ו ץֶרָאָה לַכּפ םניע
 : הָפיִאָהְרותְּכ תֶבְשי תא הָשִא תאו
 ולרב התא ךלשוו הָעְשְרַה תאו רֶמאי
 ו היפ תרפשה בא תֶא ךלשמ הָפיִאַה
 למה .ונממ סלע קפע קלגמ לש וו קפרמ .וקֶלקש רחל יכ קלר < ציד
 * גוטץרק ומכ 'ס יבמ ,תזטוי -תאצעה : ןופייק קלרמ וחלקו ןטי רק רחל
 < תאז - רמאו | : לי ג (למ ל. לולש ץלמ .עזטוי *ע 5
 סיעוטש סקש לככ ולגט .סיטבטק לש תוכב קפלת - תאצעה הפיאה

 הפיא ל קללק) : (ימעכו קדוקי .תולב וזטיע ומכ נע וזטי ץלו תולגב

 וכילקש ועע סקט ומכ יכ . .תרק רמלכ הדק קל ררמ לתקש למ קדמ ץיקע
 ךלמ סל קיק ל וכגט סויה לע .תוכ עלק קס ןעש סוימ סעעלב סיבר סיל*

 סהע ועכ) < ₪על ךלרכ וכלה סלוכ בעומכ סקיזתתט ספיככמ לכמ

 פל רקיפל < קרע רגיכ רע יה ו] .סיבכ סיקי ולב ויקי (כ ףעלמ וכי
 ול לט רע < ראה לכב סניע תאז רמאיו 5. קרע .ץיקע קש? ץיבנק
 ש (עט .ללומ הפול סתפש תטיצס .קפז לל סגוע-תאז ול רעו ךללמק
 לע תלעמל רש ומכ ץלץק לכב סול ץוק (כ) < סקישעע סץולע סקילע

 :'ק (יע לוק סול קולק .ןיעק 25 סנוע : ץלזקח לכ טיעעוצמ קעק ל
 יקכש ןועל-רככ :קשצק ךוקכ כז יס -תאשנ תרפוע רככ הנהו

 זתופ ריבכקל קרוע .,תרפועק רככ) - ססכ ירככ ר) - תחל סחל רככ וכ
 ימכ ,עזוק - הפואה ךותב תבשוי תחא השא תאזו + תולגכ קעיקשקלו
 .עחפ .ךקר וכלקו קס עוסלעב ויקש סיעבשק קלשע לקו קטלק .תזז קקיק
 .תלבקמ תיקע : הפואה ךותב תבשע ץוי -תחא תושא קללק 'יפל קעלל
 תלו ץינעפ ךסלעק למ .- העשרה תאז רמאיו : קררעש קרקס
 ולסקו סילנעה וטעט סיטבטק קלשע ילו לןולשכ הקיקש חעעלק ץיק קשה
 לק קוס ךילשק 'כימל . הפיאה ךות לא התוא ךלשיו . לעבק .תרובעב

 לא  תרפועה ןבא תא ךלשיו : קפרמכ קל ררמש קשי?ק ות 79 תי
 תעשר)ו - קעלק יט 1 האפ לא למ סיבכ סימי .תולבכ העיקשהל - היפ

 7 ה וש טו לכד ספ ו

 תווי םישנ םככיִתְש חנַהְו אָרְאְו יניע אשאו

 הריסחה יפנבּב םיפנב הָנָהְל םִהיִפנְבְּב חּורו
 5% ו "ג 7 2 ד 70 ל 5 45

 : םיפטח ןיכו ץֶראַח [יב הָפיִאָה תֶא הָנָשתְ
 0 הר"ן < ,* לד + ₪ די ..דיטצ לש '-

 זרַמַה הָנֶא יב רבה .ָךָאְלְַה לכ רמאו
 תוכילומ - < 3



 שי הירגו |

 תובל ירא רפא + הָפיִאָהתֶא תובלט
 זככש הָחיִנָתְו [כוהו רעש ץֶראָּב ריב הָל
 | + הָתְנְבְמ לע
 דיקט תחא השאב 'יפע שעל - תואצוי סישנ םיתש הכהו - יניע אשאו
 יעעמ - לכבל וכבש (ימנבו .קר!קי סקט םיישג תושב שלע) סיטבטק ,קרשע
 5בבב וכמט סקופ לע קזלמ ול קקלס 11 למ קתיקשכ קלוגומ ולע לככש

 סיש לתט קלט ?מ) :תיכק וככל ולססט לסל ל סלשהיל תולעל ולעעעעט =
 הנהלו = : לככל קלסמ לק ולגש 'ולכ -םהיפנכב חורו :תולגכ תולנוי ול
 הנאשתו :הדיקחק ומכ תובקלו תוכולז סיצכ ללכ -הר;סחה יפנכב םיפגב

 הרעכו לטיב סקנלג יכ סקוץללקל סקישקכ לע העוז וישו ויה - הפיאה תא 1
 רכדק למוטה ןיבו יראה ןיב מע קמו *'עלק 'קיעעמ תחת לח סקל ררמש <
 יכ !ץלקל : סימטק עיקלב סיקעה) ץלפק ןיכ ףפועמ ץוק הלועמס יס עורי =
 ץלץכ קעיקשקל קיפ לס ,לפוע רככ ךילשה קתופש ושפל שפכ סיז קל 1

 דע ריופב תויולת 9לפ ץכפב  סעיקטהל למ ?ל קל לח .עולג סוקמכ
 סיט) סיקט קלמכ (יממב) רוקי סלט קמ -קנט סיעבטל סנלףל ובשש מו
 פעמ ורכל רחנימ יה קרני טבטש יל תל קטו זלמכ סיטבטה רשע!

 סועע) רחזכ סק קת קיקע יעל ?עבטק ?סשמ (יממב עכט ומע סלעו קכולעה

 (מימ לב קטע "בל בלק לודבק סכפק) -םוישנ תש למ ךקיטל רתףכ ולג =
 סקול קרט ומכ סיש ,תומרכ סקופ קץל :סיכולמ םישנ .םיתיש 'לפ לז ]
 -.תטה הנא .רמאו : ונ:מןב קזוכנק כ עשיט עמ ןכ סנ סוס תומרכ | :

 וחש קלט יטל עוטללק .קכמב (כ כל לו . הפיאה תא תוכילומ =
 5 הפיאה תא תוכילומ ויק סישה יכ רמיטקמו - קלקמב תל תוכילומ .

 .'םאיו = + נע תולגמ ןח לק ןלפכו  סתדמכ "תי לפה סלטט וערמ סח יכ <
 היער 0 וקו י קה יעל? חל < רענש ץראב תיב הל תונבל =
 . התנוכמ לע סש החינוהו ןכוהו = + וכשו סיקב ןגב ץיק קכולמ ץיבנמ =
 החימוה (ידעו + סט סקביש ועכקו יקב סט .וגבש לעולכ סט סכשמ זכוהז =

 סימרכ תעשו .סיתב .(טכמ ול העט דעכה נטע לכ .חתנוכמ לע םש
 לחפ .ףל .תולעל טר לו ץלוע קלעט לת ורקע רשת לככמ 'ולעל ומעש
 תחנוהו ללעטס (ינכמ לחמה (מ 'בכרומ למ תחינוהו -  .תיכת תוגבל ולחש

 כיסו קנטרכ לכט סט תזעוח סט 'תלגטכ 'ליחקמ יכ 'בכלקק סעט) .לפפק כמ =<
 : סלטורי ל תולעל הלעקנו סט ובכע זעטרב לעולל לענע ץ?יק סש קתעק |

 עבְרַא רנה .הֶאְרֶאְו יגיע אָשְאְו בָשָאְ
 יִרָה םיִרָהָהְו םיִרָהָה ינש ןיּבמ תואעי תובברמ
 םיִמְדֶא םיקּוס נארה הָכְִַב + תֶשחִ

 תככומנ 6.

 < טס הימרי



 ף היער ,

 '5 תיטפלב

 ל 'יס

 5 לפמר

 הירכז ב

 הָבְבְמִּבּ .י םיִרחש םיסוס תיִנַה הבר
 תייִבְרִה הָבְְמַכּו כִינַבְל םיסוס תיִשיִלְשַה

1 

 רפא ןעאו |: םביצמא םיִּדרַב שביסּוס
 - ג ינדא הָלאיהַמ יב רבה ָךאלפתלע

 סירהה .ינש ןיבט תואצוו  תובכרט עברא הנחו < בושאו |
 תלו בש רוע סימעפ סתוזו קלש קויכלמ ל וץקע < תושחנ ירה םירהחו
 קכככמק) תובברמ סקוץ לטו | ..תוננטקרק |מ תרלובמ .תישכש טעפ סול
 עלק .תחמ.לכו סֶכועב וכלמש דגמוב תחל לכ לע קקות ,תו?לזל סיסוס ל
 קלע קמ - סירהה ינש ןיבמ תואצו* .ויקש סו פל | רועו . לפלש
 קשה ךקוחק לולכק ץוק) . תשחנ ירה םירההו : סילקק קזותכ סקזק לע
 יטש .לורבו .תטקנ ליככ יכלוק סקמ רקפ) ףלקמב וקומכ שו - ןעכב רט
 וכול קללה קקוי קזוק סחל תעלו - (בלק לסופו ךתו נקש (כקמ קזח נקט
 - לגב :ק כלביו יקשס) וכ .סשק סותטכ תטח) לכו רועו : תטחנ ילק ויש
 !יטוס הגושארה הבכרמב : ספחכוו יקו:מ כורש תויככמ רק ריכו
 :םירוחש םיסוס תינשח הבכרמבו : לפש ועכ לכב תוכלמל ז0ל-סימורא
 תלעמל סלק < סרע) ירק קוס מל ומכ וקו 3 .סיסןלש קלעמל לקלש ץוק

 .יכ מ = קס וכלמ סתש ישע קומי יתש סקש ימל .סילוקש עו סיקולש
 יעיב קיה קזו = כןכשי כט סט סתוכלקב ולתטוקט יעל "לוחש (ןמ ול קולק
 תגוח) תקל חקיקו סקיטוכלמ .עבנב :גזעמ יטל ןלפק סיומה יכ ץי) . (מק
 . "נבל םיסוס תיושילשה 'בכרמבו , :+לוסש [ומכ תסץק) סיסולש (ומכ

 וכ כ הירעס כ בקכו - סמבלב עול לכ קמל וערי סל שי .תוסלעל ומל

 תמכחקו ףוסוליש סכח קיקש !דקמ םולינסקלפ קיח ויל שפלת ךלמתע פמ
 תיעיברה בכרמבו + ?גכלכ ץיקק קוכלמה ק)כ ךקיטכ רווחמו [כל לבר ץיזו
 . סידורב =: עומ נט סע קפל תפוק קככלעכ . סיצומא סירורב סיטוס
 קפלקש ע) - לק וג ךב סה) רלבק ןוןקדכ לבל סימקכ ול שישט ומ /קש

 זעכ ץיקט סטשמ כותב קיזתק סיכש סהש יפל ימור וכ ןב (\ווגקס 1 )

 ספ סקבע קולמב כרועמ רלבקט ומכ תובל תוכועילב סקול 0 לרככ
 (קילמש 25 + (טמטק בדקה וב למ -םיצומא :כח הפלמ 5 לוחע הץלמ
 .סלועב ,תכלומש קמע לתץ קוכלמ שש יפל פווב גש קב הפכו - סכועב ץיה | תוכלע קכיטטהש יעל תוכלמל זמל תיוק קבכרעקו +(טרק קפלמכ
 ול רזבקנש ממ רקוי ול רלכקנ תוגלק ל ןיהט כו קו ןטעב .תוללמ יתש לככ קזלש יפל .ינךא תלא חס .רמואו [עאו : קוחת ץוגילפ וכלמ ףיגר התו לקמש ןמכ רע) רכוב) תוככמב רמפ כו - למעמשי תוכלמ דחו
 טדחל ו%ב קמ .ללכ ונורא הלא הט ךללמה ,תץ לש ול סו 'ףלק רבל רחל יכ עדי) ןובכרע "רו פג !קוץלרב לקע ולמה ול רפיבט ומכ חנושמכב



 אב . .הירבז
 (טע קייל הלא המ (כ ס* ..תויכלמ ףל ועל ספט תופלמה תיל .למכ יכ 1

 תוחור בא הלא יִלָא רֶמאַה ךאלפה ןעמ
 ו א

 ץֶרֶא לא םיִאְעְ םיִרְרָשַה םיסּופה ּהָּבְרָשָא |
 שש וא תכירו ירא לא אַ םינכהו ןופע

 ואעי -ביצמאהו | + [טיתה ץֶרֶא-לֶא ואעי
 ובְלרֶמאו ץֶרֶתַּב ךּנהְתְהְל 7רֶבְלִל ושקביו < :ןת ,די" :ןח*י די ו 10 וכ - | :ןש
 יִתא עו :ץֶראָּב הָנְבְיַהְתִתו ץראב ובלהתה

 , + ]ופצע ץֶראּב יתוריתא ּוחינה ןופצ וא לֶא םיאעה :דראְר רפאל לא רדיו <
 %2 זר | .סכטוליל וקכ סלשלי ץביו כ! < ןתול -/ ועל *תוחור עברא הלא . ןעיו
 'ב 5 .לפומע ,תוקור לל תוזטוי תובכרמ לק קליפ ל -ןל סימודקו ,לולט ןכל ומכ לופט -
 "ןפכ = דעמוב סל לכ.תוקול 5ב לוטמל תויכלמ "דל תוטל תתל 1לכ .סימטק
 .תוחילעב ןלפ -ישראה לכ [ודא לע בציתהמ |: קוזפ ל ץוקש סלועק לכמ
 : 'ה לע בניקקל סיקלץח גב !ץביו רמלש !מכ < לז לע סקלשע לק
 - לבב .תוכלמ קרבע לבכ יכ סעודה לכ] ל - םירוחשה - הב רשא
 ולטמ 79 קתיחטתפ לבב .ףיקש ןונע ץלפ לול קלחת וזטי טרפו ירמ תוכלמו
 ,קוכלמש 'הירחא לא ואצי וי תוקלמ ץוסצ יונבלהו :ץרק תוכלממ לכב
 תקלו לככב וילד בדק .(ויל  (וטןלה ךלמק (ולקמ סוליעסכלצ ילחש + קלכנ
 : ראצי לרורבהו : סלועק לככ ירק סילכק) לוק 29% ךלמו נגממ קכולמק
 סופיכוינ .תמופ) ליה ומור יכ רובעב .סולרק ץרֶפ ץיהש - ןטיתה ץרא לא

 50 דני ויתומקלמ תליחתכו וי .תוכלמב סחלקל לחה מול לע ךקמש רסי

 סוץילוי וז >> 19/0 נב סיכלומ ויק קנדה לככו קימולר זיקט סירנמ ץדז

 : סייקולל דליזקקו (!י כמ ןכולמק ריבעה לוקו סקילע רכנתק לקיח

 קכולמ שהכל .סזעעמ טמלקקש לעמש .תוכלמל .ז%ל סח . םיצומאהו <
 תכלל ושקבי) למלט וקזו < חוק סהל רק פל ךקיעל = ליקיש סוקע הזיפ
 : .תוגרס שו ככ ו רלחנקק .תושרכ סקל () למוככ - רמא'] +: \ראב ךלהתהל

 ץרא לא םיאצעה חאר יל לטו לולג לוקב ילע ?לק לולכ .קעזיו
 23 למ וזטיש סיל)תטק לז לקולכ [ופצ ץראב יתנר תא וחימה (ופצ

 דנייתעק 4

 'ב בויל

| 
| 



 0 הירבז | בב

 שקע יפעכ ת !חור תא רחינה הקו ןקיתטתטכ יול תז) יל ו% ףתיתעה>ל = =
 קמקו עמ יתטטק 99 רטפ רע ומכ > יןורמ רקעי לורשל ןעלקט סקילע יל .'5 ליס סב

 , ֶּ : ערכ ורע

 תררָאָמ וקל + רַמאְל לא הותירכר יה
 יעדי תאמו היוש תאמו יּדלחַמ רָנגה
 הישאי תיב תאָבּו ש-גוהה םויב הָּתַא תאָבּו

 "ףסַכ תחקלו =: לבּבַכ ואּכרָשַא היפ
 "ןֶּב עָשוהְי שאר ַּתְכְשְו תורטע תשע כַהז
 רפאל ולא תראו = + לנה הכה קה
 חַמע שיא"הנה רמאל תואְבַצ חהוהי רפא הב

 : הוהי לביִהתֶא הנוח ייִתְחַּתִמּו מש
 רוה אשידאוהו הוה לכיִה תֶא הכי אוחו

 ואָסְּכִהלע [ַהכ היו .אְסּכַלַע רשמו בש
 ג-ררַטַעַהְו + םהיִנָש ןיִּב הָיִחִת םולָש תעעו

 "כ ןח ז-רעד'לו יריבו םלָחְל הָיִהִ
 ואבי םיקחרו = + הוקי ליה ןורּפזל היפ
 תוֶאָבש הוהיהיכ שכָתְעְריִו הָוהְי ליה ּונָבּו
 לב ןועְמשת עימש-םָא הָיהְו םכיִלא יִנַחְלְ

 | | : םֶכיִהְלא הוהי =
 :הלוגח תאמ :קץרקו יולק ומכ יג סוקמב דןקמ יחול 58 778 'ב קימכי

 קכרנל בקו ףסכ וץיכקו שליו עליו קיכוטו ירלח סקו -תלומקמ *%בק ת%מ

 ו סללו קיש ול למז) ק1 ועירוק) ץיכנל סעק לכר ץכו < קיבה ינכל

 0 ןל יכ סע ץכקע סויכ *אוהה סויב התא תאבו : תולטע סקמ קשעיו
 1 ל

 -- 7-7. יו -

| 



 גכ הירבז
 ןיח וכיכב יכ :הונפצ [ב הושאי תיב תאבו |: קץנבנק סויב סע ךליש ול

 .תחקלו + סילכונק שע וקישלי לבבמ ואב רשא למץטוקמ -ילקעמ
 ו:מע שעת + תורטע תיועעו : קביעל סרדיב !ןיכקט בקז) טסכ סקמ תקת

 יגגק ומס וקו כורב (קכ ןקוכמכ עטי טפלכ חלה סישכ) .,כולטע סיקש
 תסזק לטעק) * קלעמ למןע !עכ לןוובב וצקר לע (ימיעמ ויקש רוקטק
 קיק לוק יכ קיחק לככול| שרב יכ עורי יכ קב קטעי קמ ליכזקל ירג קיה ל

 ושלב קלטעה ומעט :סרוק יכ לטעפו < קלטע ץלב רלמ ילו ךלמ סוסמב = :
 וקוללק .וטפלכ קלטעק ומשש לסמ) = הרוקי .תחט בוקכש ומכ קזע לש
 + תושעו :|כ רמפל ץרכסק ךקרמ (כתי רבר ומ בקכ) ץלע יטעלו - ךלמ
 וג וקומכו + (וצב רפוטה ל'עלמ רטק (כלו קב רפוטק .עללמ ילתמ) כל

 ךעע שי ןעק למולכ - מש חטצ שיא הגה - תרמאו <: סולו
 זמנ ועכ קיחת | וקלעמ יכ חמצ תרקי) לככולו נק 50ש של קיקיש
 ומכ -רןמ לרנקש רע עעמ טעמ קכעת ןלעמ ןכ:טעמ עעמ לרגיע קעמרקמ

 ץתחתמו + וגו לבכולו ךסקפ קובע 'ל סע לוקה סעיכ יג וילע ץפבנעקש
 ופ ?בק סעמ ספעורי ץוק) סע ץוקע סוקמקַמ .לעוככ - ומוקממ -חמצו
 דקו דוק *.ךוה אשי אוהו + קוחל ןימעק לעכ - הנבי אוהו + קלעעק
 5שעו וףסכ לע בשויח ךלמק ועכ : ואסב לע לשמו בישו : ףשי תוכלמ
 לכ דפ לע בעעקמ ועכ .1?סכ נפל לכ - ואסכ לע (הכ היהו + לב
 ןקכק יכ + סיעיק לכ יחישמ :יגפל ךלחתקו - לץומש רטסב רעד ןכו < ףלק
 יגפל ב .ךלמה קיה ץלו ועע לברלו ןתורוקל  ךלמק נטל .ץב .ץיס

 .םהינש ןיב היחת םולש תצעו : ל על סילוץק עעשמב ול לץש רקע = < (קלק לועלל לו בותכט ועכ . סימַוו סירוב .ליוט קיקטכ %לק (קכה | =
 תורטעהו | : ושעי לטקב רקס ומיכסי סקעטו קז ז קו זעקי ץל יכ
 דרוקב רעל מכ 'ה לכיחב [ורכזלסקל היהת תולעעקמ תחע לכ - היהת
 ליו . ץככ) קוכ ל כועל 7 יגעל הלעכ סתבדע / = 'ק יגפל (ולכול

 סיחתופמו סיבוקכ טקומע ויס יכ סיב ,עולורפ יפב סילכזג ויקיט ןורבזל
 לוק = ץחלו : ול ויק קומט טטו קלעמל לסנט ירפק ץוק -םלחל . : סקב
 "עקלב ונפט לת .תולטעק ומעוק סט יכ 'ה לביחב ושכר לכו -לכזש ישא
 .תועובס ויח בקז לש תורטלטו תורמ קנשקב למל ןכו - .עעוקי עבו לבכורו

 'טנט :> תוגולקבש .תורטעה קל *ץור) לוע לגוקכ יסרע סקבש סלוץזק .תרקתב >
 לכיהב ןורכזל הינפצ [ב [חלו היעדילו תיבוטלו סלחל ?הת תורטעהו
 .'ק לכיקכ וככל וקול \לתמ ווב קטקזק יימע -סיסוחרו :הש

 ורבו  (טכב סורודוק יעיב קו היסט לטל - קיבה (פכל בדעקקל רקולכ
 ץרפכ .תולנכ .סילווטמק לץרש לע סיסוחרו עו > טרקמק ,תיבב .ךעבש
 קיקי סכע7 יטכמ לט לז לכ - ןועמשת עומש סא קהְו : קקופל

 :.סכיהלא 'ה ל)קב [ועמשת עומש םא

 "רב הָיָה ךלפה ששירדל עברַא תנשב יהיו
 י-:]צ*הל עי: ןיי ג 22 ו-1 5 *גן-

 : ועשתה שָרְחְל העבְראּב זריְרבְלֶא הוה
 < ולסכב

 '5 מק

 5 נק

 יב % לץועט

 (כ רברקב

 כ קומט



 3 קיעשי
/ 

 ט ץלקינ

 הירכז רב

 = ךלמ םנרו רָעָאְרְש לא תיב חלש + ולְסִבְּב
 "לֶא רפאל = + ייפ תֶא תולחל וישא
 ."-רֶאְו תּואָבַע הוה רתיבל רשא םכיִנהְּבַה
 יִָטַחה שֶדְחְּב הְכָאַה רפאל םביִאיִבה

..: - % 

 : םינָש הפּב הו יתיִשָע רשאב רונה
 1 ץעסנ תנע שנ קה כו .סלטש לק ?ע . חלושיו + תנשב יהיו
 קא 'ה רבד היה לשש כס 3ע) .סקל סימורק) . קסטתקה תוטשעמ רליו

 ש חלש 97 סרו סט לאתיב יכ מלו < תכוטק קיח ימ רכז ל הירכז
 * ועמשמכ לאתיב יכ (וכנקו - סלטויל וישגאו ךלט סגרו רעארש חלמק
 וטל חלשה רמו = - לובה ב ויק .סיתלוטק ולו -  לקיבל לשו :ןיכו
 סגרו רצארש ויק סיתולשקו -יתישע רשאכ .הכבאה ןכו -ללכ ךקד ריי
 לעלש קוו ועע סישפ .ץיבקו יק ומטש סדק ךלס סגרו :  וישנאו ךלמ
 פטל קלמק יגכ סדיב וחלש 'ה ינפ תא תולחל סלשליל וץכ) .- ןיאנאו
 < מכ - ה תיבל ירמאל : הכבאה +ץיבנק לו סעקכק ל למזל
 קילכו מי * סיאיבנה לאו :'ל ץטרקמ .תיבב (יטמעער יקכו .ל תיבכ

 יגפמ תוכל (מבב "גימץמ ויס יל ןיידע יכ יחכבאה + ץירטסלו "ו -יכילמו
 סיוב ויה יכ ועמטט יפע5 קקעו סנט סמכ ןוכללמס תפ ןתיבטקע סיביו
 כ סלשיצ סמיממע ויק ל יכ לככמ קולעל סמור ויק ץלו ועץ טק ויק
 וטעט ומכ ב%ב סעשקב ומטי סץ/ וללש סו סיעק יגפמ רעעיז תיבה
 .* בונקמו הקעעמו לכץממ רכס סל. רעולכ -קמ ירזנה + כט סיעבש
 ' : (יקונשקמ יטפ) עמלק תיל

 רַמָא =: רְאַל יל תואְבצ הוהלרכר יהיו
 רב רָפאָל כינה ָאְו ץֶרֶאָה םכָע בלא
 םעְבְש הוו יִיִבשבּו ישיִמְחְּב רופסו םָתְמַ
 כו ּולָכאָת יכו + נא ינָתְמע םכשָה הנ
 : םיִתְשַה םָתַאְו םיִלְכאַה ָתַא אָלָה ותְשַת
 ריב .חָוהְי צ-גרק רָשָא סיִרָבּדִהתֶא אולַה
 טלה תרְקְּב םכינשאָרה סכיִאיִכְַה

 תבשע



 הכ ובו

 הלה בג יתיר הלו תב
 | : בשי

 : 6-1 . 2-2 ל . |

 :.קיקצ יוטימחה לכו קועט עבלק ססש 229 -ועימשבו ישיטחב רומא .יהי)
 .תלר ורקש לבכפ )ט (בלק היק) קיכרב וב גלקנש יעיבשה לכו \בלוק וכ

 טיקרוכל (רל לווב | כיסשקש סעק .תלל ולפש ספ קבלת התיקו ץלק

 ..תימעקק ועבק בוט סי ץוקש יפלו ..יעיבטק טרק טקלב בלש קילדגו סיכגויל)

 סנמנ ספ רמולכ - תו סקמנ ינותמצ < ונא וגותסצ םוצה + וקלחמל
 .וטעק ס%- < סקענ חז לובעבו סקילגו ,תיבח קבלת  סכיתווע רובעב *ילובעב
 .קלובק ₪ ולו .תיכק .לככ* נק יכ סטל  סיסירנ סת ('ז הקדעו טמשמ

 קמו < סלועל חכממ ולנק ץל יעעב בוטה וטעק סף .סימיח לכ ץלֶב ןכשקו
 = מעת סטס תג - סמל סכקמ קיט לק לל ינותטצ רמלש רספ ינא רעש
 .סכלסץמלו סכממל יל למ לכ < ךלבאת וכו : ימרק (מעמ (ותל
 פכק סכקולקל ועשו ולכז חתטעקו לכץמקו סכיקוגוע רובעב ומטת סטח
 | : ירוככל לבר סקב (!5 הכיכלה) סמ יכ -קז לכב יל קמ סככ נק
 :רויכ יקלק :קולש סלש]קז ,תויקב) : סכיק) וע לס סמק סכל סלג ימ . אלה

 : עומשל סקיבל לו ץרסק בלחת ץלו סכיתונןעע וכושקש סיזיב)ק ירְבִע

 .הלפשהו בגנה.לכוו -תטכל תבשו ץלץק לכ לולכ < בשו הלפשחו בנגהו
 .*עכ בושי סקב יה ולכ-ביטוז :תעכל 'יבש ויקש תועכגקו ללקק (כש לכ)

 דָקָחְו וטפש תַמא טּפָשַכ מאל תואָבַע הוה <
 שבות חנְָלַאְו :ויַחא-תֶא שיא ּושַע םימחְרו <
 -לֶא ּויָהָא שיא /ת-רעָרו וקשעת-לא נעו רג =

 8 : םֶבְכְבְלַּב ובָשְחַת
 וץע לכרל כש רוע בשל הלפשהו לבלב בדה קיסעקש לק ה רבד חוו

 סל ?ץלוק ויט קמ ץלץק סע לכ 7 רוע רמסיש סעוטקלק סירברק .תילכת

 * תואבצ 'ה רטא הכ : סקל סילמופ ויקט סמוטללק .סיציבק ו

 תק טפטעמ סכטפעמ קיקי על שו (יב וטמשיש> :וטפש תמא טפשמ |

 רַמִא ה + .רמאל הָיִרְבְזלֶא הָוהְי רָּד יִהְ

 .: רשע טטטמה לע רקוי ססש םימחרו רח ומע ושלל ךידנ קיקט ימ =
 וקשת -ץולע ללע-סקב )לקזק.?שלק סקש ול נגעו רג סנתיו הגמלאו

 ובטשסק ל שש -- עהא שיא תערו | : סילכרכ ץלו (וממב ץל טעו

 רועו - שעמה (כש לכ ולוס .קכטתמק  ןלשמ  סכבבכב .ויח5 תעק ש% | =
 .9ל רמלכט לוס קעעעיסמ (ל וליטלו - חעעמ יריל ק"יבמ קבטתמקש =
 ואמו 4 + ךככלכ ךיח*ת* שש* =

 + ץלסיו

 . ריר יירש ירק וייט רויייישווווו יי וו יי -% - . ויולא וי יא



 הירכו וב

 היו תר ףתכ יכיל נו
 יהיו םינשארה םיאיבה ב ווורְּב תואָבע -- תר הל רטא סכנה רח -תֶא עמ ריִפָש ומש םבְְו עמ וריבה

 ן

8 . . 

 : תואבע הוחי תאמ לורג ףצק
 . : , , | יש יו - שוקל

 בישהתל טול וגי8ט יו. < לרוס תרעכ וקכ ונע (עע + תררול י ונאמיו 5 עשק
 ומש סבלו = = = + ויפפ תוטל קוק וישו נרגגכ ועקכ תוועי ןילפ ץרוקל
 -םירברה תאו : קלקועל לורכק לכוי לש קקזפ כל ץיק רימש . רימש
 קתיקט '?ובע חוקב - רחורב : .סיפיבנה .סקכ .סילעו .ןיהש קסכוק יכבר
 4 < .5.סקוקובפ לע - לורג ףצק והיה :.סיפיבנק סע לבר

 אָלְו א"קי [כ ועסש אלו ורק שאב יה
 =לָּכ לע םָרעַסַאְו : תובע הוחי מא עמְשֶא
 םֶהירָחְא חפש ץֶרָמָהְו םועריראל רשא םיטה
 ,י+ המשל הּדִמַח ץְרא ומישיו בשמו רבעמ
 | .יעמש6 לו ויפלקי (כ ןעמש ץלו ימשכ ססל ץבקש וקכ .'ארק רשאכיהינ

 | -קודקרכ קעק סרעסאו קלמ-סועדי אל רשא םינגה לכ לע סרעלאנ
 | סן לקהמ וככ יכ סעכ 5960 = לעמו לקה .לעעמ תבכסומ ץיק יכ וכממנ |

 !טוריפט קמו רבדמ סוטוש וקכ .סעע רעסץו ושוריעו < ררוב ץוקש יש לע .ןול ץיעש

 | וע ביחרזוכ ירכ טפטמכ סלעסל) שנ ץכו -סרעסאו למֶלו - סעע וטוש

 | ןוכיתקתל) תלמה ךילתל ץקכ ךמסהו לגב לק ורנו -קילעמ לקתלו על
 2 ןולברו דג ול סקדנ .לככ ןונעכ . תולבב סמע רעטנמ ינפ קוסטה נעו < רוע 30 קיעש

 ונזכמ יכ ץכוי לעופ .םרע סאו קיקיט שדעל (כקיו = - סרק כ (וטלכ קרוק

 | מועלק רעוע וחש סוס יכקע ומכק וגפנמ יכ < ץמויו רמוע רח א לעע יס :'ק סיעטוש
 ּ רעסב סקילע לעסצ) שליט לו עפ סקלבץ יבכ סכסקו = .ט)י יתערי כב בל ילשמ

 ּ ךעס . םהירמא הששנ \אהו : סימה לכ לע סקומ ץישת יהו יתול
 7 < טסה שרויה 7 ₪ .םט)י תלפטק) :כב:ק)

 רָמְש הפ : רפאל תובל הוה רכּד יהו ח
 מחו חלה האנק ןו%/ל יתענק תואבצ חוחו
 ל כ

 רוס. ריקו 29 27-- קו < שד 4



 וב < הירבז
 -הו רמא חרב = הל ותאפ חרלהנ
 זבכלשוהו :ָךותּב ית 2 ןטעדרַא יִתְבש
 ;-רוח רה תרמֶאָה רע רעה ז-רַארְקִו
 תובע ַהָהְי רַמָא הָּב = + שרק רה תואָבְצ

 שיאו סא תובהְרּב תונקזו םינקז ובשי רע =

 רע תב וכמי 2- יב ותְנַשמ '

 : חיתוכ 5 קרקכו א ולס ומכ - 0 תואג? ה רבר יהו
 תיטקק-.קומיפ רעל קמח) טלעה זו < יתאנְק - רמא חכ |
 רןטשפ ןלודמ מקו סלובעב קס זו סכטולי לע ופוביט גממו גוג קמ מ 1

 .תמאה ףיע\ סלשורי הארקנו ירכא הבי <> *תילע ?קבק לונה לכ ְּ
 לכל ירק ץוק < בופ לבל ילו לוע ושע:ץל לףכש :תורחש תיטבקט ןמכ

 רה = ה | רח נפל -לועו  קללממק טל :ץיקט םלשורו רכז < לפשי ץקפ-
 תקחעק  לללע ה /רטא חכ | >> =סילו רוע ןקולכקי חלש < שדקה
 ותנעטמ וטואה :קבוטק חידת ספ לכ-לע ל קמעה קזקל רמא הכ למ6
 4 0 7 0% י.תובוהרו = <> שימ* גורט קמתש 0 ו יוריב

 תיראש ינעְּב אפ לווב תֶואָבע הוהי רַמָא הָּב |
 םָאנ אלפי ניב םהָה םיִמיִּב הוה םעָה |
 עישמ יננה תובע הוי "מא הפ :תואָבְצ הוהי 1
 : שָמָשה אוכמ ץֶרֶאַמּו חרזמ ץרַאמ ימעתֶא |
 םְֶל ליה פלש ךותּבּטכְשַוסמא יִתאַבַהְ |
 4 הקר תא םימלאל םֶהִל היִהֶא נאו ]

 ושי 8 8 0% וכ קי תב 'יעלעעמ ש אלפי וניעב 9 ה רטא הכ
 ועמשמכ.לפ ל-9 ספלבמ - ימר סכזהו . ול סיעודקו - !שע יגכ לז קת
 ..רטא הכ = >>: וקומפ יתישע לש סהק סימ'כ למ ןושע --
 בלעמ רע ןלומ ל .סלשה כושק ?וק -טמשה אובס ראמו חרזמ ץראמ
 םלשורי לכ - יתאבהו : בושיקע .סוחמ לכב ס ינוש לןולש*

 ומס עו

 3 היגמג

 וכ עיטוולב



 :הירב\ תב
5 

 כט לכ ויחש קכ .קיקש טרקמה יב יגעמ קכלעעה ריע ץיחפ יפל יטש ועכ
 < * עומלב יל ךיתעלפו ועכ * תמאב : סע סיקב 3 עשו

 := םָכיִדָי רַנחַת תואָבָ הוה פאר

 ה רותי תב רפי יי שא סביבה יִפִ
 םָקַה םיִמיַח נפל וב : תונְהְל לָביִהִה תובע
  רנגיא הטהבה רבו הָיִהְנ אל טָדֶאַה רבש
 -תֶא חַלָשַאורַה ןמ םולַשיא אבו אציל
 ו העל שא ראה ל
 ,תוריעעק קללה ומחנה לכ סיעמוש סתסשכ -סבירו הנקזחת-רמא הב

 סקז יכ < סקוכיפק לטקכ וקיב .תוגבלו ללח תָטמב סכורו קתע הגקזחת

 ינפל יב >>> | >> + :סכילע כל קסלפק תלחק ה תיב ךסע סויב יל סיפוק

 יעיטקל דס סוימ טויררל תש נמטב רסויט יב רסויט טפל 55--םהה ימיה

 : קלזמל ךלק ץלז קכלכל קיז ץל 'ולכ חיהנ אל סראה רכש יכ סקערי -

 'ןכ ץרקיו
 תעיח (עע :חלשאו :הללמל ךלק הלכשש (ויכ עיצ קעקבק ולץכ * הנניא

 : לג! וממלעכ = ןרטק קיח קזו:סכב י!תחלעו :ועכ .עלקל .רבדק

 תריִרָאְשִל יִנָא םינשאָרָה םיִמָיב אל הָּתַע
 םולח עַרֶזיִב + תובע הוהי םאְג הוה םעָה
 הלכי תרֶא ןּתִּת ץֶראהְו הָיִרּפ ןתת ןַפגה
 םעָה תיִראש תֶא יִּתְלַחְנהְו םלַט ונתי םימשחו
 םכָתיִיַה רָשאּב יהו = + הֶלאלַברתֶא הּוה
 ןּב 'דרַאְרְש ריב הרוח תיב םיונְב הלל
 ואָריִת דרא הָכְרּב םכתיִיְִוסְּבִתִא עישוא
 | ו הלוח

 התעו | | 1 | ד:

\ 



 טב הירבו |
 סולעל 1/0 סכערו למולכ < םולשה ערז יכ : ץוק לפוכמ - התעו
 לטטפ-יתלחנהו : סלע יקי עלו גלו .סולעת עו ול סיץלוקע רע קכרבל)
 תיטקק .קומיל | קרקע יח 1% = < ל תממ ולמש ספ כ רט ש יב לעש
 פע .תיככו .. לארשי תיבו הרוהי תיב למ חיכו ןילקמ ?כק קוסעק)
 + סכקץ סיללקמ סימנקע - הללק -היהְ) : לץכש .תיב ובע 5

 :סזמיב סטכועט ץוק 'כש (ועב יל ולמי סנלץב ער קלקע וז בעל ץובב סג

 5י תיטלכב .הנקזתת | : תכרב קיק) ומכ < סכב וכרכקי סיומת - תכרב םתייהו
 : לץלשל ץכל תודיתעט ועמשקט תוכוטח תומחכס יגטע זק שוב סבור

 ערָהְ יִתְמַמְו ָשָתְּב תואבע חוהי רמָא הב יב
 תרתי רַמְא יִתא סכְביִתְכַא ףיעקהְּב כָבָל
 .םימיּב יתְמְַו יתבְש ןּכ + יתָחְנ אלו תובע
 זרקה תיִביתֶאְו לש תֶא ביטל הָלאה

 0" -- | 1 אָרַתלא |
 סנכ% ?תברסקט לע :עממופ למ יעישע יכ = יתמחנ אלו - רמא הכגב | =
 כ ספטוטקע וץלכ ל -ןארות לא - יתבש ןכ = >>> סקופ יעיל | =

 | ל : שקע סכישעמ יבעקל +בטוקק וילבס) עלננס

 שיא תֶמָא .ּיִרְכּד ושַעְת רשא םיִרָבְּרִה לא
 וטְפש םכולש טָפשְפּו תרָמִא ּוחֶעְרתֶא
 ובָשְחת לא ּוהָעְר תַעְררתֶא 'שיִאְו + םֶביִרְעַשְּב
 הלב תֶא יִּב ובָהָאְתִַַא רקש תעשו םָבְכְבְלְב
 -\ 3 הוח"םַאְנ יתאנש רָשַא הֶלא
 .סולש טפשמו ::בלכ רסז) עב לסל ורבלק ץלש .תמא ורבר 2 הלא

 סרל גב לטקס לזר ןקכ - (טירק ילעב (יב סולט קיקי קיע וטטצ ס יכ
 טעה קו .2ע קוסע וץיבק סקו - לתריוב ליוו לימז 2יר 'יכמ יעילב ליסשב

 [י תומש = לזרו < (ורכ םייחקמס 0 סעק לכ .ןלטב ץכי ומוקמ לע לוק סעק לכ סגו
 הז ות יזק סולט ןב שט טפטמ קוי .קץש קלעעק לע סולש טסשמו לע

 ומכ מקוה כטמ סע יכ .םבורעשב :ךומס ץוח יק זותט -טפשמו :עַמיב

 | ל לילכל לא וחער תער תא שיאו = : סיפקו 27 קלעעק קלוקב מש

 ! 'מיס פסכ 4 תעוביטו :קלעמל 'ע יוכטחת ל ויל 9י% תעו העמל -ןבשחת



 הירכו %
 זמ .למולכ - יתאנש (כ לח רעש על ןבהאת לא למל -ובהאת לא
 ווער תעל .תק של בועת * הלא לכ תא וב'ג סקי וכקלת לז פז יקעשש

 הא למל של .סולטקו תעלה סקש .סעועץלק ךעק ץוקש קע) לקש ו

 : הלא לכ

 ראי הּכ ! רמאַל ילא תובע היה רב יהו
 םכועו לשמחה םועְו יעיבְרה םוע תואבע הוה =

 ןוששל הָרּוהְי תיבל החי ירישעה םועו יִעיִבְשִח
 תררַמָאָהְ םכיכוט כיד הר המָשל

 | : ּובָהא םוש הו
 - סת יקיט 0 :לברה קל !עעק סו -ה רמא הכ . :ה רבד יהוו

 ומשק לבל ומטת ץל יעיק סתוזיכ ומונק סץ ןתלץע רש 1מטקילתופב < | =
 סיעכ :ויקט זומק וקו - יעיברה סוצ : סכל .קיחקש קכוטק .בולמ סקב
 ויקש כק קז - ישימה םוצו 5 לעק כ הערכ)צ סוי שרזל (כ ל
 סוצו 3 ללעמ .ונטריפש ןמכ קילרג טט דו < יעיבשה םוצו : וכ טָכ סיעכ
 לת לכ . היה :סלעורי ל? = ילמ ךקק ובט תבעב קרעע קו - .ירישעה
 : לגו [וששל ובש לכ סיטבשה .תרעע יכ פט תיבכ .חרוחי תיבל סקמ
 : סל יקיטש ועכ סו טקו תמללק וכקץקש ילעקכ) -וכהא סולשתו תמאחו

 םכיפע ואבי רעא דע תואכע הָוהי מא הּ
 דא תַחֶא יִבְשוי ומלהו \ תור םיִרְע יבשיו

 ינפתרֶא תולחל ךּולָה חבל רפאל תַחֶא
 כ רבא תובע הוהיתֶא שקבלו חוה
 .םביִמּועע םיוגו םיִכְר םכיִמָעּואַכו | נא
 תולחְל לי ת-רואָבְ הָוהְיתֶא שקבל
 תואָבַצ ריהי יממה על הוהי ינָפתֶא

 לפמ םיִשנָא הֶרְשע קיומי ר רשא המה םיִמיּב
 ירה שוא בב יקיִוחַהו שכיוגה תרטטל

 דמאל



 ה הוק

 אל הירבז

 םכיהלא טעמש יכ כָבָמְע תדרְבְלג רפאל
 ₪ ! םֶבמָע
 , ל

| : . 1 

 ליקי קו) .סיעע ופכיש [מו קיקי ץיידע - םימע ואובי רשא רוע .רמא הכ
 על תיטרב | סילהףכ ךכישפ לוע וכ < (יירע יפ לורגק סויז רוע (כו * םיטקה תומיכ |

 5* עפוק = ליויפ למיי (רל (!ל וממרתכ -ונא םג חכלא -ןכלהו : סקל סימ)רקו
 [קו: לטקמב סיטוצע < סיטוצע םיוגו שיגר סימע ואבו = = *דעפ ף*
 וע קימרי .תופוט .קולמב לוטכ טעהו + תומכס (שעב סימי לוזמ ותו מלל יל וזמע

 :.הקיזהי .רשא המחה םישמ - רמא הכ | |: (ברבק (וטככמו ץ)
 וקיזחהו למ ךק לח! + וקיזחי ךשא סימיק סתוץכ קיקי סכל יקדמזט קז
 ע סיטפוט .םושנא הרשע יסתויד .סימקבו קמץב ספ נעכ סקעיב סילברק קוכירל
 | 9 דלק! = סימורקו - סכמקכ יש רשע וטזו ומכ ,((כטק ךס נקט למ קול ויימ
 == .סעל  ללכ תוזמ .עכש ילק סיוגה תוגושל לכמ םישנא הרשע טחכו -ול
 | : .תוצנכ עבד טיכו

 ט  ְֶטָמרְו רה ראב הותירכר ד-צעמ
 יטְכש רבו סכנָא ןיע הותיל יּכ ותַחמ
 '. <ב1 * יב ןוריצו רע הב לָבְנִת תמחיסנו = + לארי

 ירכַעתַו הל רוצמ רצ בתו = + ראָמ הַמְבָח |
 הנה וירה שיִטּב ץִהְָו רעב יס
 שאב .וקשהריפ ככול חפה) -הָָ נה
 | : *-רַבָאַּת
 תיקק סשט שמ דו ךלדת ץלקב שייק וז לע -ךרדח ץראב'ה בגג אשמ

 . לפרש ץרפב ומכ ךלרח ץרזכ (יירע קיקת ל תצוכ) טוליפ וע = .תתונמ
 5 = -ותץוב)ו ורוככ ץעיכש ולכ ותחונמ היזק שמר (כנ -קיהק לץלש ץרזמ יכ
 קרוק' ךל) תומזקל רח תוקט תיטמ קו למול קפב ל ךרדח < כול ילברכ :ונזטמ

 סיבוקכה תז ו:ילע תוועמ תו יתמ דע תיקסמרור כ יסוי ל ול לז . לשל

 למ + ךקדח ומטט סוקמ סט שו = קשמדמ )וש ץלחו סימש ילע נז ריעמ

 קשמד "וע תעגמ הית סלשורי תריתעש רתחונמ שמרו סייקמ נץ קמ) ול
 בלק סילת זז למות ףוק כ = סלשי ל ותזו:מ ₪ * ותחונמ שמרו רמזעש

 5 הימדי = ול למל + דליק לע ליעה הענכ)ו סייקמ יג קמו ול למל = . לע ירע :קסוכמ

 0 קוקי קלעמל סבו תכתל) סייקמ )5 קעו ולרע" תעוקממ ווזל תריעע ניל
 ּי קריתעש

* 

 ּי

 ן

| 



 'ח מיס עקב
 ' סועע

 הירבז בל
 ןטמל . לגש וזה ח)ץתל קיררג לכמ הלועו ,תכמרמ ץקקל סלשוקי ריתעמ
 ץוק כו - קעמל +ע ןיעינמ ל סיריתע סלטנקי ילעט) קלעמלמ קברו

 דש .קכוקב תויוחו תולב תויכנו קטמר מפ קפט ןןכבלק ליגמכ רעל רעו 1
 סר לכ (ע קיקי סימיז (קוץב יכ - סדא ןיע 'הל יב > ןתחונמ קשמרו
 ,עומוקמק רקשו קטמר) ךכרק ץל? קיחת לעל .סיבעעל ל סילילל ול כ

 ויהיו רוקי ירעב תוללכ) לקטלט ירעו תקחו (ורמו כ ומכ לש ץרלל תובולקק
 .'קל סבלו סיע ןויקיש לש יטבש ןכע לכ י'רשי יטבש לכו :לש תומזב

 כלל לפרש יעבט לכלו לל קיקי סר יש למולכ לארשי יטביש לכו לע וס

 לקס - תמח םסגו : סכעע לכל קלעמל למלט ומכ < סקיכלדב

 ץלפ וכגל ץוח ץיקו < קבר קמח למלט ומכ < ףלורג ריע ץיקש תמח סו

 .תמז קיחק (מזק ןקולכ יכ לממו 5ץכש ץפ ילוכגמ דק ץיק יק לקכש
 רצ כו - ראס המכח יכ ןוריצו רצ הב לבגת לממש ץוק - קלוכג ךותכ
 ומכ רצ לע ךאמ המכח יכ סעעו יקלובנ ךוקכ ויקי הל סיבורק סקש ןודיצו

 כו סמומרס סימיב העעב .קמכז יכ שו -לפקזקי רטסב רט .תשרפב לכןגש
 :פוכעי יטפל נעכקו קקמכסב וטבק ץול חיטמק (מזב לבל קקמכק קל קליעוק

 רפעכ ףסב רובצתו סעומדחק.סימיב חל לטמ חתנבטכ יכ :[בתו
 + תנשירע הוהי הגה יכ =. לו לכ 5 לעוה 5 תוצוח טיטכ ץורחו
 :כזקוסיב עכוטמע ומכ .הלחח םיב הכהו + חקלולב לכמ שילוח רמולכ
 ותולב ףכ סיבטע ויק יפ,לע ףלו < ףייטעה קועיב נעכק ולף לכ רוכוקטכו
 סיזיבעב בקכ) יכ לכל לט לבר ערו: .סמומרהקה סיעיב קב סיבטויס סניק מק

 = + קוק ןקווב סע ויק! סויה קב סיבטויק "דוק על בוקכו

 ראמ -ריִחַתְו הוו -ַריִתְו ןויקְשַא אָרִּת
 תררזעט לכ דַבָאְו הָטְבְמ שיבוההיִכ ןיקָעְ
 ריְִשַאְּכ רוממ בשיו = + בשת אל ןלקָשַאְ
 יַפיִפָר יתריסהנ + םיִתְשַלּפ ןואג יִתְרְבְ
 וניהלאל ל-וה םּנ ראָשִנְו ויש יבמ ויעקשו

 םכָהיִלע רבע-אלו בשמו רבעמ בע יתיבל יִתיִָחְו + יסוכיכ ןירקעו היִּב לאב הָיָה
  יָעָביִתיִאְר התערב שגג רוע
 סג עעכק רוט .העעכש (ופקשל הפלתשכ למ - שיסב סעטק עללמ 0 ארה
 רע | [בתו וילחמ ץבה קוסעק סע קטלל ומעט [וריצר רוצ יק-עכעל תו < שק

 4 ל ו היוו וקירור רוי רוויר

 רו ה --------- ₪ ו



 גל הירכו
 ."יטיכמ ויחש לוכ סע יפו - קשב (שע שיבוהו -ענסכ סקק - הטבמ :קקוח | לובעב תמע קל .סיבש!קו קילל סיעיכמ ויקט לט ץיק| * הטבמ שיבוה = וב : ורקע ןכו הע ןק! - כסרש טל .ענכקו ץריק לפס ריב 'בלח) רט יכ ןולקשל קידתעכו -ןארת * סקול ףורשכט קכוקמ שק דק ןקב תטוכ קתיחש \ .תורטבק קילרגמ) קעמכ) ליעה למול עול :איהו :לכאת שאב איהו תו = | טשו סיק בי וב קפעוב םקיקט כט (!ממהו לטועק לכ -חליח סיב הכהו | 9 סילבר |. 3 קל ךוקמ כו < ול סיקודקו = ךטפמ סתוץל שרומ ועל + תולע) שורג זוק טילת ינע -הגשירוי ה הנח : ץכקר) ל כו - ץולת קלקליכ סו - בז +4 5 קל ןמכ ורחו :ק ץפקוק רט תמכו יל כו .רמ7מ ילע כו כו קות רנק = י רוצמ : קעשלוי סשת שה יכ ל ליעוי / ₪ לכו סטסזקש בןוזכ) - חנבתש בכ טלמקל בטחת - [בתו :לט 7" תכמס ךקיעל קירק תכשע)) חל קכומס .ןועיק (ולמו + ללקוחי רפסב .בוקכש ומכ קעעב .רלמ קמכסש יעל לללש דננכ רועעל בטחת (!דמו רט לכל קב לכנס .תמס רמת 4 < רוצ

 = : תו? (יבשימ ויקי לפרש יכ - (מזק ןקולב סש ויקש קישפב + בשת - . 4 ואל .: קית לפלשיל יכ ול תוכלמהו ץוק לבלי (עוק (קופב קב קיתט ןקכמ = - הזעמ ךלמ רבו = : העתול תיכמ תתיחכ ירק סנלתו . תטכממ (ןרקע = שיכוק .'טו (ןלקע .לע ישיבוה 19 לו * ךלבקי לצק ושילוישכ שכי ולס =
 "מש תוידעמ רוממ לו :קעוץל סש ישופמ ש : חורשאב רזסמ בש | <
 .לקש .!קילז יכ 2177 קו < לקקחמ .ולרביו סיתטלמ ימעב סרבל כשש =
 :לו ומכ רזממו .ןוימרק-ספ (ולקתב וטיפכ שו . לקקב סבישו סילוקמס =
 ל סירכר = סלח תלמב רט (יממק יש ומכ טסו: (מס שו - רוממ ץבי ץל (כו |

 : = = : םותשלפ ןואנ 'תרכה) ויל למלט קמ וקזו :יקי לפלש ך* = % לזוי תחת יכ .ירסנו | שץ וקכ קכ בש סָיקטלטמ רורטקב בטיס לו < תורמקמ =
 ץ)ק וקלכ) לללש לכמש קמ למולכ .לש ךלד - ויפמ וימר !תוריסחו

 -וניהלאָל אה סנ ראשנו :סקייבש כל ועשל בל רעכפ 55 תש וימד |
 : הדוהיב ףולאב קיקי וקול לקפל קל ןוע סבל קיקי סקמ לשע קמ)
 ן5 היעש = לק ל סיקוןיכקו סחילע עט סט לז סולק רכה )ב רש ומכ אוה סב עו
 ןורקעו + חיוחיכט לורגכו ףולאב סק ףעה + יקכיטתיבכ סיקסמש ישרק
 ,ןייכו שוקק לק סטע יעל חרוהי לכוו < יסוכיק ומכ (ולקע קיחק . יסוביב

 : סלועה תומל וכ (ילינרש העק לוכ) ויצוקשו וימר יע ו . דלישקק |

 .ימש קיסי  ןיקיב ?וחש לץכש תיבל קנפמ וכ קיה - חבצמ יתיבל יתינחו =
 ילו סקיבע )חי דיבעמ רוע ורעי ץפש לורב זכסמ סע ח'ח סל ומכ סקל

 .התע יב = + לז סוקמב ץהב כוקכ - הבצמ = * סחל עליט בטמו רכועמ |
 .סינע יניעב תיאר קחעבקק קזז 5 קיקקט (מזז זוב התע. יניעב יתיאר
 יותיאר :קבוטק תו לכ סקילע ץיבץו סעיטלו תולה (יב תולבב סלוטלעו

 'ב תומט .יכבר סה יכ "פע % .עש 'קלב0 ל סכחק| | - לףרשי גב קס סיקלז ץרי) ומכל .
 מ לכ ןובעב תלילק 0רמב ייעב יכיקל חקע רמס .ץיבע" <

 רנה םלשחי תב יעיִָה [ויצ-תב דא יל |
 טיי

 ךכס 4



 הירגז רל

 . 4 בבְרריִתְרְכְהְו + רונתַאןָּב ריע רע רּוטָח =לע בולע אוק עשו קירע ךל אוי ךבלמ

 .תדרָשְק זי רתרכנו םרשורימ סוסו כירפאמ
 םידע םימ לשמו םיוגל םּוְלָש רֶבַרְו המָחְלִמ

 סע ויעש

 + סיטמוש
 ,3* סיטמוש

 ף קכימ

 תרבית ג + ץֶרָאיַספַאְהעַרהְמ
 : ל תי 0

 . .1 5 םימ ןוא רוכמ ירי יִתְחְלְש
 :קוכלעה שלל שק יכ םלושורמ ןויצ לסו- למ יליג -ןויצ תב ראמ יליב
 * עשונ * במו בט ככתמ עטו קיזי ןקקלעכ) קיקי ךע -אוה עופונו קירצ
 ₪ - 0 + ונע וקכ -גנע .: [וח ינטמ ילתעל בסומ לפע ץוקש םפמ
 ץטל שק - וכוק ץוסכ .עימש ץלו 6ש ץלו גטי 55  קיעש עלוב)ב רמי
 ןתושלכ קיז סלועה לכ יכקע (ולקסמ פל -רוסח לע בכרו : "ו לובש פל

 = בכללו "יסוסל 'רש וכרט 0 יכ קולוקל רעו ירומק לע ככלי לונעמ ץל
 + תונותא [ב ריע לעו יטלטוקימ סוסו לרפלמ בכל רסק  וילת רמז "יט
 + בוכלכ לסב)ק 9!₪ יכ סינטב (טס פוקט ריע רכ| רועו | * שכב (עמ לעכ

 יחל [כ לל * תונותא ןב : 'יכיע "שלש לע סיבכור ריי כב לע למד 4

 (> .יתרכהו : רעל ילעמ תחפב רעלג ירעב רכקיו (כו - ,תוכקל מ
 ,ורפאמ רכוו < ךיקובכלמ .יכרבץקו ךכלקַמ ךיקוס יקלכקו קכיע .קץובגב למ"
 ויקי חישמה ימיב לב 'גושסלק סימיב וכ מז תסכזנ ליקש יעל סלשורימו
 יכ קעז 7 סקפיב קיקי סל ימ ימ (יב 0 ש-"ונל םולש רברו : סיינחזל

 לו 25 סקלכץ 'ל סכקק ע ים ךע סימ ולשסו :וילפ עמש ויקי למק לכ =
 רהנמו | : סוייקו .סי וחש ומעט סיק דע 750 סי ץלשק ימולרק סיפמ

 ץדו יסטל רע תרומה .תלחקב .7וקש (דעמ טוס לקימ < ץרא יקפא רע |

 אג קיעש =

 רניכ למפ < תא םג : סלועק לקב לוצעי )קו -בלעעה סוס לוחש
 תא סג למ? .ןקסרפב עטו קיקיט חיטמז ךלמק לע לממש מכ לפרש תסעכ
 לכמ רתוי .תולמב לש וכ !קיזחקש קליממ סר ץוק ךתירב סרב קעשי יי

 רעל .קירכק סר ךתירב סרב יו  :תוכנק וו -ןב סימ ןיא רובס : טמח
 הוכנה 'מתסנש לעמ ךקרכ הלוכע םימ לט ל159)  -יסב לץרש סע 'ח קרס
 לובה (עב למול ויזטמ (כו = < יכפכמ לילכו יג רחפ ץיב) קיק לו ץולגכ
 :י = : סימכ וככ ץזנ לכ יונק

 דינמ םויחטג זרוקתה יִריִסַא ןורָצְבְל וש
 יתאלט - 4%. 7 ה: < - תֶשָק תוהו יל יִתְבְרָרַפ + ל שמ הֶנְשמ

= 

 - .7%7-...ו7???7?7?77777777% 7-0 יידו



 הל .הירבו |
 . נפל ןוץ כ יתררעו ירא יתאל
 האר םֶילע ההו : רג בֶרְחְב ךיתִמשו א =

 עי רפשפ רוה ינדאו ועח קֶרְבִב לרע
 םֶהיִלִע גי תּואָבַע הוהי : ןמית תורעס ְךלַהְ
 ןירמכ :ּומָה ּותְשְו עלק ושְְַו ובאו
 הרה + כ תלזב קרזפּכ אלו
 השרפה +9 ל19%) = = נש תיבב ןו טל \נע ושליט סישלעקה +[ורצבל ובוש

 ובוש לטו = תלעמל .כוקסקכ .קריקע .יפ קו קוסט טסט ץולמ מט .קיכב 5ב =
 לוכעב * חוקתה יריסא .> ווע .לרגעו ךכבמ ץוקש קי לכ וכוט [גרצבל =

 ריגמ סויה סב : סעש קמכ קו קלופנל .סיוקמו סילוספ ויק .קוכבב ויפש
 לממק יב:ק ךל לעכ קכולק תקל לוטבב קא לפק עפ -ךל בשא הנע

 ירימ .לץכשיל ,תי ללה עיטוקט המ ץוק) רקע .תיקט דיגקש קלוטפלל קש

 שרפה לכ יכ יתער יפלו = וכו לורג [קכ וו \(ב קיעכמ ירי לע טש תיבב !"
 .ייתכרריכ : גש תיבב סיטרפמק ןיער לע קלחק התו שרמזו -סרָיתע
 : (וי סע טחלמ קקוקיב למולכ וי לע וקול "נרו נקטק .קיקי רוקי טבט
 עכ סיכלמ .,קוריל וכ לכב תטסח תחיעמ ץוקו - תטקב ורי למ ומכ - לרפא יתאלמ
 ?עבטק רצ ןולו סירפו טבט ןיקרלל גש קיבבט 90 םירפא לכו - ץתה

 רטקכ סיטעומ לז (5 .עשק ימיב .סיטכטה .תולג לח (לץכ ולחש שח =
 טבט סע ולב סק) .ילש .תילמט לכמו סירפשו שמ רימ .וקיטמי ילברב ולזשמ |

 :[וי.ךינב לע ןויצ ךיגב ותררועו + סכושב סהמע ובש בבל (ימיפבו קר/ה+ 4

 ברחכ ךיתמשז לכמזוש וזו - ל)בגו וכ סקכ (קזו סתילע סת! כלועז

 רפושב : סקל סלי 'פ למולכ - האר; םהילע הוהיו : רובג
 ך>י = [שית תורעסב ךלהו : סיעחל)ק רקרכ .עהתי לפוטב ולכ - עקתי

 לכז) = =< וכלה 'קלעסב) * קמוספ  :בוקכש ומס .קלעס וגל מכ ְש פב לע |

 ץבת לרה (מ בוקכט ועל .קלעס ול בק סשמ יכ סולר תזפ ףוקש [םית
 רבהיו = (ןנוי = סגלק (ט% | < (מיק ילחקו :בוככש וכ סוהר דול לוקו - קטוס
 סילעעו-קדוקילע -םהילע עי תואבצ .הוחי < == = * 8מולח ול לועלעל
 טקוש .וטבכי כט סקילע ןנוט יל לו < עלק ינבא ושבכו ולכאו =: לכוש
 ₪ 8 \ 6 +קוקפשלו סירבעל:סילקוגה :סקוס ןעכסע סקיבי!? ולכז* סה למ סיבי!

 הכט יפ טיעלוהה סקב סיעלוקש .תטס בס סקט עלק ינבא וי פב עכו
 סקול - םימיטמש וילגרמו תובוט סב סקהש לש גב .כמקב קרוקי ב
 ומל:סקילע .ועקיז סיטיו?ח ימר ןכש לל . ןו ומכ ומה ןתשו 4: קלטעב
 רמזע ןמכ י(ייק לע קיקקק%- ,(ולכשו סמר סימעכו ךלר לע בו שץ תש סמ

 ןלכט 1 /

 'ק סע
 (5 בויל
 בויז

 טמ ןויעטי



 הירבז | ול
 סיפלמ ויזי = ןובזמ תויוזב .ץרומכ ןאלמו : רכש ץלו ות יי לו ורכש וכ קיעש

 נע *

 [ע סי

 ןכ כי

 3 לשמר |

 לג סילק

 תכומה .תויוו וכ 17 ,תוגברחמ סר וב סילכקמש קרומכ :סיביוצק .סדע
 < סדק סקכ (יקלוןט

 ןאעְּב אוקה סו םבָהיִהְלִא הוי סע
 ! ותמִדא -רֶע תוסְסונתמ רז יניב וע
 בי שוריתְו ירו ןנד ןיפז-המו וכוש הפ יב
 יכ ומע עישוי כ וכ לכב 1גזמ סרץ עיעומע ומכ . ומע ןאצכ .סעישוהו

 למזמע ומכ (ץטכ סו קעול ויקש תעע ?ע סעיעוקש ומכ ץיו . וכץכ ץוק
 < יכ .ותמדא לע תוססונתמ רזנ יגבא יב *(לקפ! קשמ דיכ רשע (ץטכ תיח)
 ץיקש ותמר בע ועמולתמו ,וססונכמ לט נב נעכ סירפס) רוקי ןיקי
 כו > ססעעסל ₪ ךיפיליל קתע) (סו -.קוממולעמ - תוססונתמ : שרקק מרצ
 =: סעק שקל קע ןקוץל סעורמו קיבגמ שן ץעוט יכ - קוקעורו קולבג (יע ש

 (גלק לט וכוט קמ סל? יכעקיקי כוע מרע -ןיפי הסו וגוט חמ לכ
 : ץנקק (מוב ויקיש ולזכ .תועי .תולוכו סיפי סירוב בבו:ץקו לרגע עוליקק)

 הָשע הָותי שוקְלמ תֶעּב רֶטִמ חוה ואש
 כָשע שיִאְל םכָהָ ןתָי עָּג-רַטְמּו כי
 וזח םיִמְסּוקַהְו מורד םיִפָרְַּה יּכ + הָרשּכ
 ןפ לע ןוטחע לָבָח ורבי אושה תימלחו רש
 | : הע ןיִאריּב ונע [אצרמְב ּועְסנ

: 6 ! 1 

 השוע ה שוקלט תעב רטמ 'קי סטקמ ולץעק סמ ץוקק (מוכ - לאש
 .לטמה סע ויקי סיויוחחו = לעמ (תי) סישוח ועעיו סבתלעק עמש דיע סיזיזח
 ףב יגפל .רעמת ,ןעב טיסיקבמש סקוי סק) - תולוס .זיופל ךללו מפ (כו
 שוקלמ :תעב רמְפש קעו + |ש ומכ לט לולו =. קוס .תלמע ץנקו - שעלה
 כעמל וכלטני ספ נורתףב "טל רמולכ (סמ ימיב )קש (וכתלק לעמק ו
 טיטמ ירעע תמרזו ןמכ תוכימסב .ףשג רטמו : הלקמ בשעה לדגי) סחל (קי
 לכל-תרשב בושע ושואל : לופה (מזכ ויקי סקול (קי לטעה יוכל לל-(ויק
 ט ונטר סיטוע לטרשש (עוכ יכ יט לולו = < וקרעב כשע וכ (קי סקמ דס
 ול (קי יכסוה ולו לעעל ורכל לח שף יש ספ!  שטל לוק קש סוקמ
 9 רלשי ל וגכ ו וקרעכ רחל כשע שק ךלשי סק) - לטע ורבל

 לח



, 

 שה ---.- והמורמו
 < ץלעמ 0 סידיקק 0 לקץ מש ומכ * רטמ ויובל בשעה ו קול שי לת%
 יב וליכי 6 .םיפרתה יכ :ןולטמ יב ל (כשמ יץחו ץרטע יעב
 - ומייק תמזק יזיכ) ולמפצ ,תווכ)ה יכ !ץקי כ < [וא ורכד סיפרתה
 יכ 1% ןכיכי - וקק |מוב ומיקי ,קומזעקנ ץלק (כלקב ומייק ,תעעלק
 רקטה ייכו "עסוק 0 'ץוק (כלת סדק 0 לעקע ויש ?עלעח * 0
 יכ וף ןריכי ססל תיקי סול שץ כלת ו יס "ירו ויקש סקיעועול הב

 ומכ סנרמ ולגו ועש .ועסנ ןכ לע : 0 ילו 0 קיס ל (ומשי לכק

 שומזמו ןכו < כ ונעו > י האור ₪ יב ונעו : כ שקל יל לטל (זטק

 : רעמכ (טע עי ל

 ו רקפִא םיִדּוְעַהל יִפָא הָרַח יערה לע

 ל קיעשי

 = הָרּוהְי תיִב תֶא ודע תֶא תואְבְע הָוהי רקפ

 ו ונממ. + | ָמָחְלְב וךוח סיסְּ םתוא םשו

 תועוח טיט םיסו םירונב הו | וחי שגונ

 יבבר ושיבהו םמע חוהי יב ופחלנו הָמָחְִמּ
 ת-ריִּב תֶאְו הוה תב תֶא 'יּתרְבְנְו + םיסּוס

 ויה ם-כיתמחר יב םיתוכשוהו עישוא ףסוו

 םַהיִהלַא :הָוהי ינָא יּב םכיִתְחְז-אְל רשאב

 כבל חמש םיִרפִא רוב ויָהְו ! םנעאְו

 ספל לש וחפָשו ּואְר חכה הב

 | ז הוהיב

 ב ,תיב ומה סוי ה 5 תל טחלש יכלמ < - סיעורה לע

 1. 'סיעורל סיטל)שק סיכלעמ לשמח (זטל ללכש ליטמקש לתז) . סקילע

 . לב אצי ונממ טל תש ונממ רָתָי ונממ

 | ב3 סקיל סע < רוקפא + :ספילחש (?קו (וקק עַל טיכלזסק טירוקעל
 טיעולק ליב סחיע ל =:ורדע תא =: סעישוקל לק סמלו סע רכז -

 וו וכ קליע 4 ומכ" *חמחלטב ןדוה סוסכ סתוא סשו : רוע

 . חנפ ונממ : :קש לסל ץני ככ ששו) וילע מש . לחלמב

 זונפ
 על בויס



 , ירבו הל |

 ישר ל9ש סעק לכ תוופ ובעקי רמש ועכ. < סע 7 לע ל ץוק הגמ. ל סיטפוט
 | 5 .סעת בכ קיעש

 סחירי פל ל שש ל ועל וככטני ץולש < המחלמ תשכ :( :(מזע סוקמב תי

 ויניעקתו למ סנ +ליקעק ?וק :רתו : ומ 7 סקי לע היי ץ

 להובגכ עהו ,. < = - 5 קיעועכ יג ןיקיע -דחי שגונ לכ אי ,:סקל כב |
 סיסוכ .ןיקי) קליפקמ .ץקש ְש ילוכג ּומכ יחל לעְקְשי : 'תוצנח טוטב םיסוב
 2 ומחליש קקתלמ .תתוב . ,הפחלמב 3 טו טיט ךתב סקיביוש .סיסעולו
 סקל ריקי סיסוס יכול סקילע ויבש סיבינק < םיסוס יבכורושיבוהו :סמע
 לע קלוכג סק קס .- ותרבגו < . + .סייפנל ס סק) ,סועי 5וכשע תעב

 כוש (ק ?תוכיצה (מו בש ןמ :קמשה (מ תבכרומ ףלמ-' !תובישוהז :סקיכיו% 7

 | * ליס עקכ

 9 למר
 - 'כ ילטמ

 'ק עש

 : עככ) עקשקכ סט סבישי) טרק 50 ספועי יכ 55 ;[זל ל מוכ) גינעק משו
 סלועמ ?קזעו ףל ולטכ\סולטפו-לורב יוומכב יי י"םיתהנזאל:ףשאכ עתו
 ויהי ,ירפל :םירפא רובגכ ותו = :ורבעש .סיתודנ ורכוי ל כוטק בולמ כ

 :םבל תמשו : סיל)בנכ- ויק\-קלעמ .למפש וקכ' .לובג וקמ. תעחלתב ס

 (קנוי סל (% - / קתוש וקס "9 :ןוי ךמב |: סקיביול סחעב \ סכל חמש
 > .ץיק התוש + יה / לי קרו "הת תוכומפ יכ (כ לק חיצסעכ
 סכלק שוש סימעס,יטטקה = וחמש וארז סהינבו > סיב סחל סימורקו
 , :יותמשיו תמסלעב סיבי וחש סתוכל .תמזלעב 1 סלקל |

 מב וכו =ביתידפ יִּב םַעְבַקְאְו םֶהָל הקש
 ווחו ינורכו יקרו עב טראוב
 םילעמ זראמ םיתובשהו ו וכשו ֶיִנְבתַא
 ןָּב .דעלַּב ץִחֶמה שו םכעפקא רושָאִמּ
 ז-ררע םִיִּב רכעו = ז'םהל אַ אלו םָאיִכא
 רואי :.תולועמ 5 ּושיבהו ז=ב'לג ם יב הָּבִה
 : .ףוסי םככורצמ טבשו הושא וג ררוהו

+ 

 א ומי 0 רג שכיר

 1 2-7 יס - ו סיתפה שח יש + 0% 0
 0 ל ספל 2 ות יגטמ יכמיסצבְקא נעו >.ץלפק קמ
 וספק הז 22 ..לןולש ץלע| ל וש יזעומשק 8 .תומץ וכ יכווטמ
 סערזאו >> 3חק (מזכ וכד |כ ממ וכדש ןעכ-ובר ומכ וברג ירצעל

 .%'ה77 ||... - -/-/-/-77777777--- ההד ְַָ 3 יידוי רוש



 טל 7 תירכז |
 יכלמ ודע ממ תועב ורוטפנעכ סיוגב סיעולוויתט לע ו מלט --סיטעב

 סע ויתי סש < ובשו סהינב תא ויחו > ויתטמ) לפס סירכוז ויק סש (ו* >
 'יעט ויקיט רק סימעב סערזאו מיו .ימומשס מב ימיב כלל ובטו סקעב
 לע טקעיב סירפוכמ ויקיו סימעה ןיב .לייטל 15 לוקסל וכלי יזעומעה יעיכ
 וכושי סנלפל וכושצכ -ובשו םהינב תא ויחו ::ק'לפק סקל קטעש חעושש
 .רושאמורעמ ראס +תובושהו = * = :סהינכ סע וכ ויפיש לורג (וממכ
 ןקליח לבעמ געלג < ןוגבלו דעלג (רא לאו *  תולכק עמ סש וזטיט
 3 סירבר = בוטת לחס רמש ומכ -* רבעה חומ לץרש רע סכ ללוכ ןןנבלו - קסרומ
 ערקו ןונבלו עוו-סכולמ ספל קיעקי ץ5-סהל .אצמי אלו : (עכלקו זק
 ומכ סיבכ סקע .וקסל * הרע םיב רבעו =[: סולקו לקט ומכ
 םיב הכו = * קיעק רכר ל5 .דכז ןוטל ךבעו 7? + סע .טקכ רבע סי
 ןשיבוהו וקו < לתעק וס ל5/סקומ עכייו וילנכו סיב דסי תי ללק-םילב
 םירעמו רושא לכו * ךושא [ואג ררוהו 'טע ומכ רואי תולוצמ לכ
 דס עומט .לץו מכ -הוהיב םיתרבגו = = קולק שמ לקוי לשל ןעלח סחש
 < נצ יב סיטרפמה ער לע 11 קערפ וטליפ ךנק = +. לז לע רעל שמ
 .(וכנ לע סירפלו .םרוקי לכו ץביו קפלמ ומכ קרופע לכ יח יכ עיעב (ןכנקו
 .עיכב ובש לט ףמ .סיכפפו הרוקי סטכסל לץלשי לכ וכוש ףיטמח יִמיב יכ
 = "כו ןפץכ סוקמ לכ3 רוקו ןקכוכו :(ימעבו קלוקי קיסט לכב תולג לס גש
 גובמו .גוג רכו לכ לוק [וי רכזט קמו - ןורוקיל לפוג (יממב יכ ומע (יממב
 לב לש ו ךינב לעיפכו < ןיעמק .ימיב וזבי סלכו תפי יגכמ ויה סיס יכ
 -. סערזאו רמזיש חמו .טוקיפס ול תרץוכמ תטלעק לכו . וגבקכש ועכ פיממע
 מכ תרצ סיב רבענ טוקושו - .ויטקכש ומכ סנרתקק ןעלב וטוריט סיסעב
 5 היעש עפ ל סילחקו קיעש .תקוכנב קלע ומכ ועמשמכ וטוליפ ליסי !ץ .ןנטליפט
 וא 0 | + מו סיללמ סי וטל

 < תרגָאְש לוק סתְררַא הש יִּכ םיִעְַה תל לול + רועש די כ אוללה - וחדש םככרירא רשא וא לפני שוב ללה א' =: שא לכאתו ךותלה ןונכל חתַפ =
 , . 1 4 עא 7%" 1

 ו 75 1 79ףיה [ואג-דדש כ םיִריפָ
 .תע לע ו* יזנומשת יב קוכלמ לוטב לע דו סיטרפמה !טליפ - ןונבל חתם
 יכלמ (ורבז לע ונמל ולעמל שח (מעל ךומס שקפל (קתי < נש קיב (ברוס
 ליה -- - :'לגו ץיממע וחקפ סנקט (קוי .תער לוו זוכו - קומו
 < סיקכל  רוצבח ביככו < קורטב סילע רלפירוצבה + לגו ץיכלמ וליליפ -שורב
 !5 ףרקי) .סכל ,יעתו (טעכ ריצבה טלעל ש) י לתפ (שעק!- ריצבה ריב דקו .ויוכ

 שו |

 רה



 הירבו 5
 י .תוליפ סיעוע ןיתש יפל .כמכל סכמס) לעיק ינעל סליטעהו + לטב כ? .שיד
 . תללו למ יש 0 קמו סיס ילעב סולורגו סיליצע ויקש למולכ

 (כלוס לע קטלעח לע לקו י מוטרתכ קוסעה עו . .סקרץפקו סקופ :סתֶרדא
 זיה .תיבק .(בקופ סרוק קט 'מ יכ וקמפו .טרקמה .קיב ץוק ץוגבלו יש תב
 לכיח ול למ + ??כו (כ (חוי [3ל [קכ לעג = (קילמ .תוחתפ) לכיחס תותלר

 ךילע ץבעעע רככו בלקל ךעוסל עשר ךלשע .תיעבמ :ףת יתמ דע לכיק
 8 זה < : ךיתלד ןונבל חתפ קילכו

 + הנתהה [אע-תֶא הער יחלא הוהי רפא הב
 : 5% 0 | : 9 6% :. . : 4 % ₪ % כ א %-

 רפאי ןהירכסו משאי אלו [נרהי [הינקהשא
 : ןהילע לומחי אל םהיִעַרְו רשעאו החי ָךוּ

 הוה סא ץראַה יכעוי לע דע מא אל <
 והְעַרדִיְּכ שיא סּדָאָהתֶא איצַמִמ יִכְנַא הנה
 לרצֶא אלו ץֶָאָה תר ותת ובל ריו
 דוטריע סיטלעמה כול !ו קרע .חגרהה ןאע תא הער יהָלא 'ח רמא הכ
 הכול ?יו < סתולג רע קיקי קמ לץרש ₪ ל ' בקיש :(יבגל למל: רבעטל

 רימת .סֶהיִזְמוש ריב גלקיל .סק סמן יכ הנרהה [אצ סלק :- פט עיכב יש

 פ 2
22 2 

 !5 קיעש

 עמ סילק
 ב

- 
 (סו קועלל ומכ לזקמ חער ל יב טורף טו - יי ל9ק תטמ לע סיקבועעכ
 ץינ)ל רמו ול יכ תוערל רק ץוח למולכ - קויחל מכ קלב קל קיח (עמל
 : ןנלקק (זט תז קעלפ) לעץש וץכ - סתוערל רקל לה ץלץ .ץוק סעליש

 וקו לכומ | ריב סה דעקו סתו? וגלקי - [וגרהי [הינוק רשא
 .* סקוץ ומלקי סו סימטל סמַנע סיכשות סיי .וסשאי אלו : קלמח ילכ
 .רישעאו 'ה ךורב (לכמישכ רמי סקילכוממ דס לכ . רמאי [הירכוסו
 רכוקה .עטלה .ולקפבו < סייוכטק .קלפ ימרמ רישע ל יכ ל ךןלב למדי
 תל וב סרו נב :תוליגל יל למלט 1% = ףקיתטקל לזה רה לע לקילע 9 יבעלבקה בירחיס מלש ומכ .קז קטעמב תי לזה (מל יכ וכטקב !קז הךורב
 רעו = ספוקו סולכומ ..סקיבי) .דיב סילפומ סח ךקיעל טקילע לעוח יל סחיעול ץ!קש לץק) .ןהולע לומח' אל סהיעורו : ולכל ץוטב ('עקו קמ ולוקו חנ ףקלח -ריוטעאו + 'רק זטמחל ?תדתחמ סופכ .ץבנג לזר ולמל קו (טעכו =< עטלק לד (ק קח ל ןק וחיולוט ויל לכב .ץי ל סכש
 א רשע :ול6 דיל * וישעב לפכש חמש ומכ סיכל ועל סחעוה
 לע - ץראה יבוש ,לע = : סחישעמ !ביש ץל סז : רוע לוטחא אל יב

 יכשו | |



 אמ הירגו |
 תלו ומכ-(ימומ .איצמס * :סקילע ע ושק תולה למ (קו לש ךלמ (ק ססכ .עיזש (כ סג טכלמו סקכ סח !קיחש-וכלמ דיבו והער ךיב + ₪ ץלל יבשי
 ןתילכי ל 2 קז (יכ * (ראה תא ותתכו : קיחעעל ןיכל !?ממק קלועק
 יפ ולטחש יעל - סדימ לוצא אלו 3 לץלש ל ת% וקיחשו
 ןאעה יינע [בל זהרנוחה ןאע תר הָעְרֶאְ
 שבע .יִתאַרְ דחאל תדרולקמ + ינש ר-חקאו
 : ןאָעָה תֶא הֶעְרֶאְו םיִלָבְה יִתאָרְק דַחַאְלּ
 רעקתו דַחֶא חַריְּב םיִערָה תשלשתא דֶהכַאְ

 ע ץלהי)

 | אל ראו ! יב הלהב סָשפעםִנְו םָמּב יִשְפִנ
 דַחְבִּת תַרְחְבְהְ תומת הֶתַמַה םֶבְתֶא הָעְרֶא

 + ּהָתּועְר רֶשְּב תֶא הָשֶא הנלבאת תראְשנהְו /
 רפה ותא עדְנֶאְ םענהתֶא ילקמ"תא חקאו
 3 ם-כיטעַה :לָב-תַא תב 0 יתיִרָּב תֶא
 < םיִרָמְשַה [ אצה יינע [ּ ועְריו אותה םויּב רפת
 "םא תא דמו ו אה הוהיזרכה ִ יתא

 ולא הוה רָמאַָו וס םישלל ִָבשתֶא
 יתרקי רשָא רקיה רֶדא רעויַהיֶא ּהְכיִלָשַה
 ותא ָךלשא ספה םיִשלֶש הָחְקִאְו םֶהְיִלַמ
 ינשח ילקמתֶא ענו + רצויח לא ה תיִּב
 < הדו יב הָוְמֶאָה תֶא פה םיִלְבְחַהתֶא
 קעלח 24 ו לארש ןיֶבו



 גל סילע

 5 ליש

 בכ זימ>

 ל עשה
 % סיטפוש

 15 לוקי
 5 סיעעוש

 ל סילכמ

 הינ| = | במ
 סעקקלטכ .סיתוממ זכה יעע מפס <ןאצה וינע ןכל :העראו

 יפ לע ף רבעל עו סיטלעמה .תער .לע וו תטרפ שרעל קלחק < תועלל
 קמ פת שכעת כ7ו| + ון תעלפב סלש שריע סקע רחל .תזטמ ץלש
 ונזט .גוככ ועולה ךקר :תולקמ יגש יל חקאו = : ,תי לעכ ותערכ זטעץש
 יכ לוכ וקל תופסת נע חל לרכש תל תוערל יכרעיו = > ודיבש לקן
 רכז ךכופל .סגיזעמ יה סקיצעמ יעל קל רחל (עעב קיה דול סקופ ונשק
 החאל : סילבוח יתארק דחאלו סעונ :תארק דחאל למל תולקע יש
 רק וזטזמט ץלז כוכב גזעמכ קו (יץ) תוכימסב ץלש (יתקע סקמש .רחאלו
 .סתול גה תוממעב יכ ל:  סעוג ץרק קולסמה מ רחץל יכרמדו .סיעעמ
 .ימ כע עיברי סער לוץזטב - רססץל ףופ יעול 'ק ךלמק ל)ר .למץוש ךלל לע

 סקיכלמ ןיקש לר ללמוש לפרש ויהש (מזכ קיק הזו - פלשי ,תוזוימ
 סתופ גישמ ל?ק קיק ןל) - קלש ךקרב סקופ סיכיררמו סיכוע סקיעעושו

 דרק תולקמה (מ דחפלו = < על מפ (:9) (טש (י% .כוע לכ סיעבש תועמב
 סכלר וקיחטק סקט 2ל סימלכ סילכסע -ומכ -קקסשק (וצל ץוקו - סילבוח
 סיכיופק (מ סקופ לומטל טשמ לש קזק ןמעק לע סתול בחע דקו סתולילעו
 סתולב וע סקילעמ לכסמ !תרימעו ןניכש קלס ץלש (יידע סנו ל גקנל קיה רש

 סקל ץיכ קיק סיעל ןיקש וכו - סקילקְו סיעל סיכלמו סיכוע טיכלמ ויק יכ

 כוטק סקל ץכ קיח .כוע סישוע ויש (מזבו סילכוח קמק סט קיק) עלק

 : יתעל על כו בוע (יכ :[אצה תא העראו : סעוג לקפה סע קי'ז)

 קיוקי) ופזנקי !קיעקי כ סק-רחא חריב לעורה תשלש תא ץחכאו
 ץל קלנש יסעמ סיקיוקי |כ (יכיוחי) * סקיביו?% ריב ותק קטלעק ול וקיסימו
 -ורחכ) העכשק וכ לבז דור יב תוכלמ תוכלמה הלטלתש ונע יכ דתכ)
 % טתו בוקק ןויובכ קמ סיקיוקיו ..ךלמ סעל]זק ןייק ץל וקיקרטו !קץוקי יכ

 וככמ ל תטפש (וב יכ < ץכפת .תולבו ץלפק [בלח ס)קכ ויק קשלטק קל
 וכ לל רחא חרב רמט קע) *קיעכ ויק סלכו סיערח עבלזו גש 3כ ץלפ-

 ילטמ ךקר לע .ישפנ רעקתו = : סקיקלח ת שיח סלכזץי וקומכו - טעומ
 קילעמ יט עלו לווקוקי רמש (ע לע ץכו -לזכש למעב וטמ) רטחקו ועכ
 יניב ץלקק : |כלוח לע סילומ טיקוסעק גטו -םקוחס לעמ ישע דעה רשץכ
 קלחתכ סקכ ישע קיעק לל למולכ יב תלחב םשפג סגו ולעכו + !קיקיע
 שקו בלע ְס (ץכויו  יסקמ יעע) קשק רקיטל קלמתמ יכ קסזומ סשע) סג יכ

 סגלקו = - ומי ילעיע יחלו סהב ישפנ רצקת) גדתו ללש למעכ ושש
 ל םיעורה תוטלשכו - חלוטב שס (וקשער לע יבהלחב םשפנ סגו

 -ר ריב .לטנרפ ץתלת ,' יתטישו וטוטפכ וממְק למ לבר (ןנוי
 ותיפלטכ קלץק סיעודק 'ג ימיכ ,קיכת בלחש סדוקו -סבתא הערא אל רמאו
 קערז 5 יקלק% | סוע ךלמ סילק רועעל רתע קיס לו סיעל סקישעע יכ

 :רכרכ -תומת התסה + לכץל קיק) סקמ יגע יתלתסק) ךכר לע .סתו? רוע
 רשב תא השא הנלכאת תוראשנהו : כלקכ ידחכת תדחכגהו
 * םעונ תא ילקמ תא > :קחקל לכו - דאו : בערב - התוער
 זמ דערפ 9 < ךתוא ערגאו = = + כוט לע וילק? קיה 75 יכ וקיעץי ו

 ויתוייקה

, 
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 במ הירכו
 סוקי לט יקיץכש 6 למ% + ךשמה רחכו ילב < פהל : ויקוריטק
 סילעוצ ויזה ץל יכ לקרשכב סיעה וטלשיש ירכ וכול יקוקיסק כוט ךכמ וילחל

 ריא יתירב תא ריפהל למל ךליטל .בוקכש ומכ ךלמק לרכב למ 'ק ךלל

 וערי 6לט סימעה לכ סע תירב לה כלל ו5ץכ = * םימעה לב לא יתרב
 ץלש ול תלט קכ) חערפ סג יכ = - וקיטפי ימיב סחל ועלק ץל יכ = לרשל
 סויב תלעוק .קילכק קק!? - אוהה סויב רפותו : וקע סחלי
 ולגקו .וגלקו .וללטו וזכו סימעה סקב !טלט סיעולה תעלט יכ וקישקי תמש
 ויקש סיקיעק סתו< . יתוא .םירמושה ןאצה יינע ןכ ועדיו =: סקופ
 יכ ועמשט ץל סייב)ס :ע טקל יקרכר לטו למולכ .יתו סירעוט ןיתט סקב

 ירבר רמולכ ותא סילמוש ויק סקב ויקט לבוטק ך = סקל סיימזִ ויק ל
 : אוה ה רבר וכ וערי .תונעריעקה ץבכ) = -לברק כ למש ןיבס) ומכ

 ןויכ-ורכיט ובה = + סיזיבנה :עסקילע רע לוק ל לבר-םהילא רמאו
 םאו |: סיכוע סיטעמו תבוטקק ?!ק לכטקו - ירכש ובה סכקל עול ינףש
 תא ולקשו = + ןלדתי סו ועמש ספ לפקזקי למלט מכ. -ולדח אל
 < .סיעולק קעלט קל יעיב סהב ויס סיקירְנ סי - ףסכ םישלשירבש
 לטפמ יפו = קגפנ) לץקזחיו קימריו קירועו לשמע קנס לזמר סקמ ונעו
 ךירכע .תלכ) תל ונע  טוקכ קקט = ורכמ ץל ספ סילק סקב ויס לש
 (יקת סי (והל עילמלו 2% = + ץלפ וקיחל ךריסס לב סימטק ועל לכזמ
 לכ = + ןנקמ ןידכנ תועלת ורבעו .ועעמקפ ל סו :תוער וריכיע (וכטיעב
 -רצוה לא והכילשה ילא הרמאי| = = = : קבושקכ ובטסישס ג
 סיערעעק יע) - רצויה לא טסכק קו ךילשש לי לק ול למלט ץיכעק -

 לכ) | < .טופק למוט יפו תוטלספמ סה .ו8ח תויתול יכ רעל ומכ
 סעק .(מ סיכרכ) יחי! 'ק ,תיבב ורתיקיט לטמ ךקרכלל | < = ץלככמש
 סכל רקי דעו (נעכ לשל ךלל לע רצויה לא רקז) *'ק יגיעב .ערק סיטועק
 סילמ עי יכ קויככ (ףובו בכ לקוח סיערקנ סיבוטק ערוי וקו - 'מו (יכמה
 ץוק יכ קובנה קולמכ ול חלד קיס ךכ -החקאו : סיכזט טיל סיבוט סתנע
 סע רבע ככ ו שק לכ% = > נויה לל 'ק ,קיב וכילטעו ףסכק וקול קיח
 סיכוטק ורקיקה יכ כפמק ךלרב 7 היזו סיעולה ב ימיב יכ . ובד

 ץיבגק .רימרי רמזט וקז) < תוכותלב סקמע סיזר) ויק לו סעה (מ ולרכ)ו
 ש ספ טיל ולנמק סל היקוכוקלב וטקכו וערו ץ) !ץלו סכטולי כטוב וטטוש
 קמו + קימלי רפסב ןתול לפשט וקכ קל זלסלו דגומץ טקבמ עפשמ טע
 טל .'ח תוב ותוא ךילשאו לקט ומכ לל 'ק תיב .ץוק. רקיה ררא רמ%ש
 םהילעמ יתרֶקי ךשא עו .לע סוקמב רעוע למוט לאו . לקיק לר 5%

 קו * עדנאו : ילכו - סקיטעמ עולל סהילעמ יתרסו ימנעב יכרבכ)
 .תיבק .בלקו סיקיחטקה) סילבוקק .תילכת קיקט קיקרכ ערגט (בלסה לע למ"
 הקיקע ק)קץק -לארשי ןיבו תרוהי ןיב הוחאה תא רפהל : רש ול

 לפש ץל רוקי קלגש (!'כ = * 15 קלפוקה ןע תדובעב לףלש ץיבו ןודוקי [זכ
 ויקצ ורכס לכב |) רובעלע ומה ץ ילבש דע כ?כש יכ :(ע רבוע לרשב

 7 - ץרפמ (בלקכ קת סידיבעק ילכר יכ ולו ולנש (ויכו .'לילע 3
 לקץ |

 5 תישקרב

 'כ לקוחי

 מע סילק

 15 סילק

 "כ ןימלי



 'ב יכיולמ
 'ב ילשמ

 1 סועע

 כ ילטמ

 הירו = רפ
 , סחמ 1 ולטב ופגש (ץכו .ולגט רע .(ע ורבע כ דוקי! + 12 ךכ לס
 וז הטלמ .ונטיפ דעה = = ינוכ) - ([עב סקמיב קקיהט .ותץל 1? קלטוק יכ שח

 מש .תיב (מזכ רעל ללוב) תיק סעע לכ לע הילל קלבק קטל) < רבעטל

 יתולסק שק רעל |כ 5177 ליפי נט תיס (ץוב וז 'טרע טכע) רש ירח כטרשעו

 -לודג (זכ ס וג -"ילבוחו סעונ ?קועמל יליסב תולקמ מש יל יתזוסלו קעועל

 - עי ךטעל עערו "מזו ער ורמש (קכ :תפשיס רמץ) (קס לע-ךלמ סילבוחו
 "תיעלש יעץ (זשח קלולו יקמזב לכוח בל וקכ ץוקט רובעב ךלמ "לבוחו

 ןל .תומוה יכלמ סק) סילק סיעול סקילעמ תוליסקנ ולקמק קל עב גל

 קירכו יג סק) = יעוקמב סקועלל .סיייבעק תטלט סקל יתסלשו בטומל ולוק
 תא ריחבאו| לק?ע ומכ סינכרקכנ) סנוקכול סקל ו יעוק ץכ) = יכללמו

 ול סקילסמ) ןתע רץ ןליב יכ רוע עקומ < רחא החריב סיעורה תשלש

 ה וכלמו ילכו יגח ןכמעמ לולו (סו < לץרשוב קלוכ) תיק
 : יצנילרל סיכע )שב | קיה רז ןמוב סתץוב) .תלסת יכ ןטעמ ןכו < ללשמ

 םוטפנ סגו = םהב יושפנ רקצתו סיעולק הלל תטלע יתדקכק לשץכ למל <
 ימי ולל = קגפ-ולמסו < לעכו .לקוב קבע 57 לולו = -יב קסץמ יב תלחב

 ,תלגוב יוש קפלמ תש לעכ עו -קב ץק בקו קלורג קכתש .לחנב -סיכמעק
 יתא תקאו .'וגו חערא אל רקזו- כיכב קקבש סולע קץיטקלמ ריכז עץוכנ
 :ובה יוקכ טחע לרכש תולנל בוקקבקז -ותוא עדנאו סעונ תא לקט
 סיעלפ סץ יכ המלט סתבושל דיק ץילו קבוטתב ובש קכושיב ובוש .ירבש
 והכילשה : ףסכ סישלש וקו תמש לודג (קכ לע ולכמקקש קולבמ סו
 תפוכ) בוקס ויעו-רצויה לא 'ה תוב ישע ומכ טוזק ל ומכ -רצויה לא
 ,זיסמ דנו דעקו .ומכ-לקקק כל רצויה לא ישרעמ שו - ה קיכב שופ סיע) וז
 .יכ לובעב - טקילעמ ןעסלסע רוככק לדק סהילעמ יתרקי רשא רקיה ררא
 : ךילבל לקוק (ש < עמ לטל - יתרסי רשא :עיכש הקלע ל גט תיכב

 יכ ספירגל קיק ץוקו ךלמק ץוח | - ללבוחה תא ?נשה ילקמ תא עדנאו
 קלבקק .רטס רבחש קלוטילוטמ ינלק ספלבפ יכר סכחקו = -סועיט סלבק ויקיב
 .לנש ילחקאו שו עטקיכ (טכ קז הנירהה [אצ תא העראו -(כ וו השלע 'ע
 .תומַיש וז" סעונ = סילבוה יתארק דחאלו סעננ יתארק רחאל תולקמ
 :קלע תירב ץרעי תוכל ל ([₪ סקלו רנר )במ סהש ןוקטלכה הימע לבכולו
 סיזירג לקב דקל רקמה יב 1:3 כיחןנכ סה יכ סי)תכק .תוכלמ קו סילבוח

 ורב (קכ עולקלוק וסבלו - סלועל תונימ טי סקקו סייתוכק 51 ונתנו
 ספסל ,תפ גלקי) .יסודע רשע וסבלו גט סיעבלמ קלודג דעוקככ עמש
 "תא ריחכאו + קטו וככ (5 ו !כוטקיכז קעח קי (כו מב סוליעסכלץו נק
 : רור כב תוייש ועל ול ,תוכורג תטלט - דחא חריב סיעורה תשלש

 חרי גש כיב ימי לכל ץלקו + סרירבע ,תולכמו יזנומשס .תיב תוכלו

 ערגאו סעוג תא ולסמ תא חֶקאו שו .סירק]ו סיקיכ ופועב ויקע יעל רחא

 קכק*ק .התלכ) יכ .ןיעזעו לככולז .ץליטפ וז -ג) יתירב תא רפחל ותוא
 .סבינזעב בוט םא למוט זק סרפ יסלמ (ובו סקעיכ תיק לז .ילבה 'רפוק)
 למל ולצכו =< סילבוקק יגטק ולקמב סעול עול ןויקעק טקל למל וקז .'בו
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 ב, הבשטפא

 יו ויו ורי ריו

 המ .היחבו
 ועל =< ףסב םיטלש ורכשיתא זלסועוו 'פ יכררב כלל סכעעב בוט סל
 <קחל עט יזנועשק ץלשה ונע טס ולו ירסז יכלמ וכלמט ךנט סישכעל
 + סע ץכילק :שש זי וכ \עתש י'מפ שש כב (עוי  -סמש טשוטב קרזקי
 ' סאלו מלט וקו כותל יכלמ וכלמש זטש 'ל מע "לק ?ערק סקב ויס סו
 כעולכ < םתילעמ יתרקי רשא רקיה רדא רעיה לא והכלשה ילא 'ה
 < סדק + לקח תושע רטוכמו קוגבלסב וויל :יוןוכו רכשה ו לקיו דוק קדץ
 תיב רתוא ךילשאו פע וזו > יכו דעוי דקו למש וקכ דעו פו -רצוי
 .ילבוחה תא ינשה ילקמ תא ערנאו :ץוק (וטפלק (עעל .רעויה לא ה
 סוכובוטסילץו קויקלוק סקכ ויקש סימבוקז יעיב יזעומשס יגצ .תוכלמ .תריסע ו
 קוקי בפסל רעוע ית לש לקולק-תרוחי יב הוחאה תא רפהל :ומבו
 תוק סילבוזק כ -וקמש (וףגל לשק .עויוקמש (וץגל וירע יבגו בוקסע ומכ
 רוע ילא ה רמאמ < = :לפלש (יכו רוקי כ תוחלה תלפולו ור קב ,תוכלמ ויעיב חקלחנש טב) \ב סעכלי תג השלל וקלע ית קש ןקלסש
 ההכ ונימי [יעו שבית שוגי ועורז ועמי [יע לעו ועורז לע ברח [אצה
 ץלפ לע .סוטיט תו סויפיסעטל עי קלעה קשפ ךלמה  סשלגל קו < הכת
 הרש הש" 07 לש תמתק לק נופ וע לש סמירפה ילע .לרשו

 לא הע יל רד חק ד יל הותיר
 = ראי האר עכו *רפלכו א כ אפר אל תַרבְשנַהְו שקבייאל רעו רקע'אל תרה

 שבית שובי וערז ונימי ןיע "רעו ועוהזלע ברח
 ז ההְכְת.ההב ועמי ןיעו

 ןאצה יִבְוע לילָאַה יער יוה |

 "ו סומע

 % לקקוזי

 ,תיכ (מזב 'לשב סוקיט ףלמל (יס ץוקו = : קץוככק קזללמב קעופ ךעור ילכ = קקיש קילכז 2% ל לע וליוא העור ולכ ףל חֶק רוע לא 'ח רטאה
 לתל עול ילכע. כושמ - קטוטק סעולק ילכו < (ועבשב ויצעמ לשעיש מש
 וכ התשע סוכו לכיש סחל עולה סש סישש קש ועכ ץוז עולק ילכ יכ
 .תוספ  וילכ העושה ףעורקו (וטק ותועלב רברמב טיל? 'ימע סילקל /2כ5)
 סוחי לו .תוץ תכמו (ץכק לע ףקחקמ ויוומ רסקיעכו וכוזע ונמל לפולו עור
 לכע סיקש סודולוק 0 ןז הו) * + ילןכ +ןיכ קחיל +(יק-וליוא < (וילע
 = וטעב וקוכלמ ביהנהו סחמ קטל תקלו ו ךלמו סקילע סו ינומשת סמ
 : לעעט סלע לע יבנקזך"ו .כפרשב תוכל תוערלצעו ומכו שמ בדו

 שק יככ

 ןווווקווקהקוווקקוווקהתקקקוקיווההקתתוווורדומתכנתנתתנתקפתקו יי ו ו דחה יירש



 הירבז ומ

 .תכלל כות ןולש 'וקממ קרמועמ-הבצנח :ג-תלטה .רענה .הגח וכ <
 (קל ביטיי פלש יד ץל = קרפ [תיסרפו -:קמוקממ קקופ .לכלכי יפל.קועדמ
 :לוץבי (!קרתש תי ..תכלל ולכוי לו (תיסלע רמש ולקמכט (קל עלי ל

 יעוכ לקְץכ ₪ .הקעול וקכ יעור . [אצה יבזוע ללאה יעור יוה ץל קיעש
 יבכח . קליע (שג ילק ןכו . טסו ליה סווע ומכ -יבזוע | : סעול ומכ עמ ןיטסרב

 . ליעוע וכיףט לבר ליל ןועול ומכ :-ללאה .:סקל סימולק) -ולכק סולמ בכ יעש

 שובי למלט קח + .זעורז לע ברח  :.סעילגל 19 סולולוק )ל קעולק קזו 4 בויל

 לוככ ?קןורב קילע סרפ) קיעש לקט וקכ םךא רכוו + עושל זמ יעשי

 בלחקע וכ (וילכ .לל ול שקמ בכת לול על ל חהכת ההכ שבית
 ותחגטק קלכקש 55 ונומו ןיע רמו -וחכ תלכיט ל5 ןעורז רמץו .  קלכמ
 1.29 סתרכפ \ל סכחה בקכ ןכו + כלל (יע ןנומו [יע לו - וישעמכ ותו
 | =<. ןמעפ/וקטקטש (עב 'טסעק (מע שליש לכ ץוק לכל

 הָיהְ"ֶאנ לאש לע חוהי-רכד אשמ |
 ! ברב םֶרָאְיַחיִ רעו ץֶרֶא דסיו םימש הֶטנ
 הרב לעריףס םלשורי"תֶא םש יא הגה
 "לע רשַמב היי הוי לע ו ביבס םיִפע
 םלשחי-תֶא םיִשָא אוהה סיב הָיַהְו :םֶלשרְ
 טרש סמל :-בימעַה לב הסמן
 | + ץֶרָאַה יג לכ היל ּופְסֶאְְו וטרשו

 סימעפ (ללק \בלתו לץקש .קונעלוט לכזטלמפ - 'ח רבד אשמ | "7
 רסוו םימש הטונ 'ה סאנ : מו קומלה קונעלועו ללש בוט לע ?בעקק
 ,תונכל סולקכו \ותלל לכה וריכו ץרפ) טימט ץרב ץוק יכ ולכ ץרא

 יקילבק 1) עול
 יבל סכְה בקכו = < סקיכיולמ סק)זל) .תולגקע סקולעהל יריבו ל?כש .תל
 רסוו מש הטוגל .וברקב םדא חור רצויו ךטק יכ 1 לוע (5 סקלב
 למ קעו ...לורג סלוע ץוקש ץלפ) סימע הג)כ (טק סלוע סדקקש יעל ץרא
 שמע ןב ,שע לכל לע ?5 ויזטמ ל קכש ןוטלו .וברקב סדא חור רעו

 .תלמי לע למ רצו קמע קמ יס רמזג | ורק ןכ לו סיעוקכ שקוע ץנקש =
 ס -וכנא הנה | >>> טלקו קומט סק) ץולק כ סילכקמח ףןגק ילכ
 סלטולי לע סילבטק לכ .(כ , ומי ןקול ךעוטקצ חלעלקה סוכ וע -לער

1 

 סיביו זק סע ולטי רוקי יכ 5 . רוצטב היה) הדוהי לע סגו :ולכיו ועוק

 ץכיט תלחתמ לעלה כ היח' סחילע סג יכ הדוח לע סגו טעע) - סלשורי לע
 בב וכ (עקלטו =קלורג קרכ 2יל\ סקילע "זק דקו סלי לע לטנב 'תלס לע



 שש "חש ד רפה( דרק %< >< קי ו 2-5 <,

 וו, ירי קוקי דיייטייוקצוה-הווא-ךלישה דיאיא לי ריצ יהל ו ו יו רו

 זמ '- .תירכז

 טוככ)ט לק ולמי יכ-קלחת קטבכל 'כשי רו לכל ושוקי כו קלחת סלש-י לע ץבל סקפפ תעגמ כ "רוקי ל לע ול הלוזנת ילחפ סלשרי לע בוגעוגוג
 .סלשקל לע לטל סחמע ויוכיצ טחלכ לע רוקי כ סחמע וחיו סכר יח יכ הרוקי 7 יקל סלשוליל ולעי לב -ונפל :כש ץלז לק .קשכפ) 'זת סלשוקי
 ליטל סו לעל ףסל קלע וליטמק-הסמעמ [בא-היחו =: כו
 קלורגק (כזק ומכ קב וקל סלעולי לע סלקל | = לכ ל5 .ססקעמ (כפל
 ץלץק 6 התו[ סימירמש רועב) = רבכ ישמכ) לורב סמעמל קיסמועל ץיקש

 סיב סישמ .ססכ קכ טשמ) = סקיריב קועירט קב וטע סעקק לע קמילק
 סלכו לק ייוג לכ סלעולי לע ועסיי (כ:- סהיריב וטרעי קתול סעיסקכו

 .רומסק לע סיסממע יולומס לע של סועעו (מ -הסטעמ :קב לפס ויקי
 :'ב ןווזבתי ץוזבתי השל לכ ןיקמע לכל לסת ןכז יקכו - שמ ןש

 ןוהַמתַב סּוסלַּב הָּבִא הָוהְי אנ אוהה םויכ
 נע חקַפֶא הָרוהְי תיִבילַעְו ןיעגשפ וכבר
 יפלא ורמָאְו .: ןרְּב הבא םיּמַעַה סּוס לכו
 הדרת טרק 5 הוא כפה
 | ! םָהיַהְלא תב
 צפו סימעה לע ץובלש - קכמקמ סרמשל -יגיע תא חֶקפא - אוהה סויב
 הכא סימעה סוס לב לכ% | = < קכמקמ ולעי סקיסוסו סה סקניב סקש
 זעייקק קלפח תוכמה יתעיכ [והמתב רעש לתל [ורועב דעלו ןורועג

 יפולא ןרטאו | . : עעכ זוק ןורועהו כלכ ץוק [והמתהו . סקנ

 ויקי סלעוכי .יבעוי .יכ סליביו (יכ .ויקיעכ סככב ולע** - םבלב חדוהו

 . הצמא : סב ולעיו תופבג 'ק תלעב סע סחלחל וזטיט סקל קווחו עמו
 היווה סמ" \ 5 קולש קשככ קולע ךלוע לקטב סע

 רְּכ הָדּוהְי פלא תֶא ישא אואה םבויב
 ןיִַָע ובאו ריִמָעְּב שא ריִפְלְבוםיִעָעְּב שָא
 חרבו כיס םיִַעָח רפת לאש
 הוה עישוהו + םֶלָשהיִּ היִתְחִת דע םלשי
 ל רּנְאָל ןעפל נשאב הדי ִלָהְאתֶא
 םנכלשורי בשי תדרִראַפְתְו דוד תיִב תראָפת

 לש \ | 2 - . " טבל 1 -*

 4מ .תישרב

 4* היקזמ



 קח. הש

 . 9 ) וא. ויד ו זי ] 6% / : י ו

 סעישפ ץופכ ויסש"סרוקי ?לוחב <: * :הדוהי יפולא תא .םישא :אוהה ,םןיב-
 ל ..תףמ יכ ופומקי עמו (ןקמת סימכ תכטפ תעביכ . םיצעב ישא רוכב /

 .תלחג שא רויכ "טו-5ףמש לעו ('עי לע וגכ סקמעש דוקי )כו סק וכיו ץוק
 ויקה (2 97 סע :רעבל .סמומ)-רימעקו סמעקש ומכו-סיליכו .לונק (וטכמ של = < רק

 ויק קרוקי שולל "= לןוה:סחכ תלשצ (ועגטכו (ןחמקכ וילכלו (ולכזל גגוכ)
 יכ -  טלשוריב : היתחת רוע םלשור* הבשיו ל סב
 ,קצלקנ ץיקש סוקמכ קמוחמב רוע בש 'ץיקו לע ויק קדימשקל וכשק סיוגק
 יעל .- הנושארב הדוהי .ילהא תא ה ץישוהו . | >>> 5 סשק סכעול*
 לעקכ לוע ולמצו ."הרוהי ולח. למל ךכיטל'לילקפכ סיכשו רע לע סילנקש
 יבעוי ןעשיצ סדוק < תנושארב "= : קרוקי יכל יולק קי תרוחי ילְחא תו ::הרוקי עב ךוקב קיבטוי ץיו סלועל טקקץב ,סיכשו סקש ףמ סיככר ,תיב
 :לממב סקמעוץבש סקיכיוץ החפמ ץותבמ סקש 'דוקי כ סיעע)י )יהי סלשקי
 יבשע סע ריעב ספפכמ ויקי דור יב יכ :רור תיב תראפת לדנת אל [עטל
 לעש וקמלו וחכמ סקט רוקי עב לע וקלי תליחתכ סק ועשוי סץו . סכשוי
 . ,+ל לו | יפרו <. - :'סיעטו' סק סר*

 - יו םלשורי בעל רעב הוה[ אוהה םויב
 רוד תדרובודיוהב אהה כו םֶהָּכ לשכה
 םיּ הָיִהְו .+.םהיִנָפל חוה ָךְאְלְַב םיהלאב
 םיִאָּבַה םיגַהילָּב תֶא דיִמְשַהְל שקבַא אוהה

 שזו שח לוכג קיקש דורכ קיחי סקכש שלח י טהב לשכנה . אהה סיב
 לע מפ רוד יב כ ועמעומכ < יצמ לה 55 .ריור תיםו : קמסלמ | קעש"

 ה ךאלמב יפו םיהלאב סקק סימב ו סקפפל ךלמק עמ -ךלמה וחפ
 שעס רעולל עטו טקכ5 - <. ףיטשחל שקבא אוהה סוג חיה

 7-7 % סרימטחל טל

 חור סלשורי בוי ילעְו ריב תובל יבש
 והקרֶשַא תא יל ּשיִבהו םינטחתו ה
 .רילע :ַפהו דימה לע רסס ייל ורפסו
 ב יהל 1 רוכפה לע דמה

- 

 2 יב ל

 + דא



 טמ הירבו
 סייגק \מ סע עב (ז וזטעיט רמנלכ - סוגונזותו ןח חור ; יתכמשו
 עו . (ימתל) לקס חול תי : (ינעק קוס עמב (נעק למכו 5 סהילע סיבה

 למ עו < על סיכבוקמ סהפו:מת קיטו סרק לכ עב (ן קיקיט חוק למ
 (מרז סלט למ 20%  סתוש תומה וישלעק תוגררמס רכז קנק .סקילע (ציש
 ךזיק סקל קיקי קלודנ קעיק .סקכט עערק ולימז) קמסלמב טתמ לתס ןלקריש

 הטעע ומכ | . סקיבי)פ רבג עעכק) ההירי ת קת ץוהט וקול ובשקמ = קז לכח קיקי

 למל) 'ק קקְל לע% + שק ןהעש) סישלש לזכשמ יעק יפ וכה רשקכ עט)ק*

 = ספ קע שפע ליקי (כ = ויכול פל סלע לקרש ךפק לט יכסל רמו קמ
 + ררקד רשא תא ,ילא וטיבהו = :וקמקי דס יע% סתמ ורקדיט וכי

  סרןכ !7 < תומי) רח]ו כ ץלס ול (יקש סרזכ- וילע ררבסו +ןקהרע לובעב

מתלמב בלקיש חסוי כ סיטמ לע מ לולו יולוכב קומיש
 כ יש ל תמכו -ק

 : בל תולילמ (ע . רמה = * לככ וקכו דולו ומעל ל

 רֶיִסְפְּב םלָשּויִב דָפְסִמַה רד אוהָה םב
 ץֶרֶאָה הֶרפסו = + ןודנכ תר ןומרְררַה
 רָיוָּה תיריב תחַפשִמ דַבְל תוחָּפְשִמ תוחָפשמ

1 

 רָבִל |ֶתְנ ריב תַחְפְטִמ רַבְל םכהישא ב
 סה רב יוד תיּב תחפש 1 דָבְל יט

 | .. . 2 ו . , :

 לב + רָבְל הש רב יעְמְעַה תַחַּפְעמ רב
 . , ל . % ₪ 4% + -

 רבו תוחפשמ תוחָפָשִמ תוהצְשִּנַה תוחַפְשמַה
 - \ ד . 07% 1% 3 ו רע ב

 | 7 : רָבִל פַהישְִ
 + ןורגמ תעסבב ןומירררה .* ןכימסק פפמ ףעעב-ךפסמכ - אהה סויב

 ישע? . ץראה הדנטו = + ץלקמכ קומ רכז וול ל סף קיה עודו
 - קמוקמב תחל לכ י רבל החפשמ וחפשמ : רוק'דק קז לע ורעפי ץל*ק

 ץיכנה) :(מוק ווב .תועוריו ולורג ויהי :עמשו (ן) ןמכ תולכןיק תוחמשממ להו

 יעל 15 | > .תועמע ריר וה רבל םחושנו למפש קמו - חץוב) ךלר סרכז
 לוטפל .(דכל דנדחנקט לתפ סילק (מ דש ,תודטוס ונוהמ .סישהש
 : (נקנמכ

 רד תיל חָּתְִ ול הָיָה אוהה סיב
 1 הֶהְיְלו תאטחל ם"שורי יבש
 סויכ (1* 0

 , 1 עשהי

 נו

| 
| 



 4 ויס טסב

 הירבז ->
 כ (כו .ועמשקכ ושפל לטעמ- רוד תיבל חתפנ רוקמ חיחי אוהה סויב
 ,תוגיעמ (קב וכרעתיט .לוכי וכמו - סכטנרימ סייפ סימ וץטי קוספל !חוקיכרק
 :קדנלו תטסל וה רח לוקמ - דור תיבל חתפנ רוקט היהי לע קולח
 אוהה סויב פט -לורג לח) קטע רור קיב תפל ימס ועיגקש ןויכ רועולמשו
 תטחל לע קיי ןעמטמכ קוסעק יפט קעלו-דוד תיבל חתפנ רוקמ היה
 סייח סימ וכי ולו ריעה ךוקב סלטוליב סימ וכי ץל נחה סויה דע יכ קיעכו
 סוקכש וכ סייח ויקיט ךייגט תפטס ימל ריעל ץוח ,תטל וכרעעי ילו ריעב
 % : : סייח סימ קכידעט קכ] ןיקע קל (כ)

 תיִרְבִא תואָבַע הוה 'םָאנ אהה םויב הָיִהְ
 רע רב אלו ץֶרָאְדִמ יְִעַה תדרמָשתֶא
 ריכעְמ -רמְמְטה חותֶאְו םימיבנה תא םבו
 יי : ץראַה מ
 ו? < ןעוטפרכ סקולנ סלע סש זיפ - םיבעעה תומש תא תירכא < היה
 ויט לקטק יץינ) -םואיבנה תא םגו : סויק סילרעה סש ?רכןעש סיבעעק
 : עלק שי - האסוטה חור תא) -> (ועץל טרקמכ סע

 ויבָא ויל ּרְפאְו ףוע שיִא דובב הָיָה
 םכעכ ַתְְכִר רקש יִּ הָיְִת אל ויד וא
 + ראְבָּנהְּב ויִדלי ומִאְו והיִבִא והרקדו רוה

 וִזְחַמ שיא םיִאיִבְה ושכי אּוהַה םַּכ היה
 : שח [עמל רעש תררא שכלי אלו ותאבְהְּ
 יבא הַמָרא דבש יִבְנַא איִבָנ אל רַמְאְ
 זרמ ּויָלֶא רֶמָאְו .:יִעּנַ יִנְקַה בא יִ
 יִתיִּבַה רשא רפאו ךידי יב דרלֶאָה תומה
 רחל ץעוק קיקי ספ לכ .סילינק לינעפ עץ - רוע שיא אבני יכ היחו | : 0 0 : יבָהְאְס תב
 היה .ץוקק = (ץוב :לש ץכ) לזה דולב יכ רמו כזקיו לק קנלב ץבניש

 סב = |



 :יר שיק תק, 200 שי ו ישי % א >רפי**<<

 ו

 'אנ | הירבז

 ו? מל ירבר יחי .ס זק 'יבנקעק ילכל . תל וריכיש לכטקו העיר סלב

 תרבר רכש :יכ היחת אל וירלי סקש !מו ויב ויל ולקןי) 'לקש וכבר

 והיבא והורקדו:ומאו והיבא לכזלבכ יכ רוץיב פסוק לוק דלויה םיטב
 אל רע ומכ - וקומלקי והורקדו יט קב ולשיל וקועעפי) וקוכ* - ןמאו

 סתוקובע ומייקקי דע ולליעכ .ושובי אוהה סויב היחו : אחת
 רחל למפמכ ץכקו ןעטמב (כו < ית תעסוק קמ - ותואבנהב : ושבי
 גלעמ קיח (כ יכ-שחב [עמל רעש תרדא דש ושבל אלו :קוורבסל ל

 טתכל ולכוש ןץמל + שחכ [עמל : ךעש .קרריו סיספ שובל לקעה יזיב)

 סיטולע .סקט סרט ב פעב סענע סיזלמ סה יכ - סר יב סקב ו:ימק)

בוכ ןלברי ץלו סירכעי) סיקידע סיקל
סקווש ומייחתע ץלש ופליטכ) < 

 קיקי 

 ורמליו סקלוב)ב וטתכי) סקיטובכממו סעיזחמו טקיטעעמ וחמיו תטב סקל

 סילברכ (קסעיי ץלו סק הקהל ירכוע תפס סלועמ וז ץלו סיזיב) סיזש

 5לועל רמזי -רמאו : טקכו עקמכו מרץ רובעב ץלפ .וללק

 העור תויח טדעל -יננקה * וכנא אובב אל רמייו שתכי ותלוב) יז ותו%
 הלאה תוכמה המ ןילא רמאו : מרפה .קרובעב קסמו דעקמ

 סה וכמה יכ ידי (יכע קלץק תוכמה למ ץייב) קל ('ץע ןכ ספ .ךידי [יב

 רשא רמאו + 9צעקת ץלש ךולסיו ךיכק .ךמלו כזו בנתמ .תייקט (מי
 לוכק יבקוץ לס קלושנק לובעב תוכמה ית למי - יבהאמ תיב יתכוה

 ויק! יקורעעב המרק .תרובעב רסעקמ תייק ל תכועמ יתייקש ימל יגולסינ |

 סיריק (וב קוכמק סעעו -קכץלמב קסעתיו סיעה חולישמ לסמש יתו סיכמ

 טק ריעעל הוה (שעה טעטו .ץוחכ שי כט ידכ ןילגל) ידי סילסו ויקש
 וילכנו לטב לכ לע יחול קל ךועטפ (כ ירח% קיקו למ ריקעלטרעי .קי ללקט
 סמנע ושעיו ו?בעקיש סילחפל וולקי קנעקי לט :תוצנ סכיתוגב) סכינב

 טקל ןרמליו רקט ץיקט סקץוב) סיעמושה סקוכל וריכינ סירה ומכ "יליכ)

 ליתעכ זק (עק לע 2וקל) - ה סשב תרבד רקש יכ היחת אל סקובל
 יגישע לבו כלמרב בוקכע ןמכ למק ויחיטכ יכ למזלו "תמה תייחת ןמזכ בל

 סול סלע (!1ולרל .קועלסל קלקנ סיקייעק סלוע ייחל קל טיקי רעע תמרה

 ךפ רקיעב ולפכ ןוכש סיטוגיב סקולו - סיתמה ,תייחקב ורטכו לקיעכ ולטכט
 ןיקי ןיקיטק זע ורבע ץל ךז סכלמ הץוב) ולמדו לקש .תוקולז סימלוק ויק

 לע ושועו ותלועטל לכע קיקי קוו * ברג ןץ ('חש .תוכמ ומכ .תוכמ סקיריב

 ושבו לע ומכ ..תטב 2 ק'קי) סרז גב !קוליכיט ירכ כקעב ץבנתקש

 .:סמומרקק סימיכ רקטה .תזוב) רוכעב ותואבנהב ונוזזחמ שוא יאיבנה
 זימכו סיקט סיטכוכ ויקט קלחקכ וטעט ומכ - רעש תרדא דע ושבלו אלו

 סוץליעכ רוקעה [מזב) סחירקט סר יב ןגיקץיש רובעב 5 לח ירבועו לטור

 רבוע יכ סלע סירבה ויק ול רמייו סתמ 707 לכ טקכי  סוליכיו סר? פב
 קוס סע ינכקה ץרץק סע סדרא- ירוענמ יגננקה סדא יכ : כנא הסרא

 לתל ךירי ןיב הלאה תוכמה המ ול סלמןקכו < תמדמ רבע דגקמ ףעול
 תכיתסה לע יבמ י)וכק שלרעה כיכב יבהאמ תיב יתיכוה רשא סה ץה

 =: קליט לקמ לכר לע וש סידמול ו:"ק) סיבקוכ ונייקש
 םרְח 1

 ג לש

 בל לזמר



 ךו

 | הירבז כנ
 הני סָאְנ יִתימע רֶבְצְל יער לע יבש בר
 יתְבְשַחּו אצה ןיעופתו הָערַה-תֶא ה תו
 | | : םיִרְעְצַה לע יִרָי
 לע : :תולג (ע לע יתרקטקש ושע לע ו יפכ שליפ . יעור לע ירוע ברח
 * העורה תא ךה =: פומכ נוט תפ לומצל ילץ ויכרבסע - יתימע רבג
 .תוכל .תומחלמ לע .תוק .קפובנקש +ע ספרבע 'ל סכתקו < סעשלק וכלמ
 וכיטמש יוגקמ ךלמ לכ יעור שעעו .טסוי (\5 סיישל יניב ץלףק לככב שייסשכ
 יתימע רבג לעו לק? כ לע סיקלץכ ףוקט ומנע בשוק זנו ,( לק לע סעק
 כתידכי כי סשק.העורה תא-ךה = :!קימע לכג ווקש !תעע בע בשוק נקש
 < ימרד קיתוכר ףילבז ץנועלע 2 וכלמ לע 'ללבקס ברח :ע) = - סיכלמהמ = סיליגמ סקש סילטקו סיפועלטק סק סורעוצהו - ו9זט חעושק) יונק ךלמ |

 לע יכלוכג פע תי םניפו ץייגוטכש ץוררבקיו ץכלמ תי לוטס ול כ עפ תיל טכש
 : ספועלשה) סיכלמק לט סמשמה ל5 מפית

 הב סנש הי פא ץֶראָה דרב היה
 ה"א ףר כ מיתפרעוש כ תיטילעה תא יתאבתו = 1 ףפ רש תישלעחו ונע ְרכ

 ימשב ברקו 'אּוה בה תֶמ ןָחְבִּב םיִתְנַחְּ
 שרעב

\. 

 : יִחְלֶא חָוהי
 וכ - סלועה לככ סיעלעמ שו - לפכש ץרפ לכב עוליפ - ראה לכב היה
 .םונש יפ : תי לזק ירכוע ןיקיש %כוטק ןלץ ולתש יל סלועס .תומסמ סב

 : לברכ ועוגי שקמו בלקכ ןתרכי סקעקע .ועוע ןתרכי > סיקלס ינש
 לע. שאב . יתאגהו : סייח ץלקכ ולןיש -חב רתע תישילשה]
 סקש כקזהו ללה סדנמל סליטעסש יפל שא למֶסו שפל תועור ושס תורנב
 סכב .תושקז תורקק סנבסב סיוסכו סיפלטמ סה ויש (כ שב סלוןכנ סיפולע
 : ,תשפר לוכב ץיסעב הזתילת כ' יעפו ל (כו < סול ומכסיש (ץזק כוש

 :ָרְרְקּכ ךללש קחו וחיל אפ םוו ה
 המחלמל םלָשחי לא יםיִנַה "ָּת תֶא יִתְפסאְ

 ל < 1 9"די

 תרכלגו

 - המאי גזה או ימע יְרמָא ותא הָנָעא ינו



 בנ | הירכו

 . כיִשָגהְו סכיִּתְבַה ּוסָשנְו ריעָה חרדל
 אל םָעָה רָָ הל רִעָה עָח אָעַיְוַנְלְגָטִ
  ריעָה זמ תרי

 וץב וקלובנו !דוככט סויה וקול קיקי תל -הוהול אב םוו הנה

 ל בנט ומכ לקרש ָתְמרְ לע בובמו בוג ביש (מו ץוק) ל (מוק

 ליעק ללפ סיומה וקלי יכ סכטלי רטגכ למ- ךברקב ךללש קלוחו :דיבעקפ

 .ותפכאו | : סלשקי ץמב ?יממע יסכ) .קי לללש יב (ונלפזו
 ,תזוכנב למלט ומכ = קמחלמל .סלשרי ל ץב5 סבלב סישפ למולכ

 -ריעה הדכלנו : לפלש ילק ל ךיקוץיבסו .[וע) יקכרימ ךיקילעהנ לוקו

 יכס קיעש תץוכנב רמז סילעו - קב רתוויש .תישלטח סלקל חיהק ויטה .תצ

 התיז) ול רש כג תע ףעיהו לזר תוב)ב למזעו סע רובעי רע ענק שעמכ
 ( ימ .שו + ססט וטלט כטכה ילעעמ -סיתבה וסשגו |: דנו ימ תויקמ

 סופניט 25 - תלוגב ריעה יצח אציו :פכשו הזכ [טע -כקעי סישמל

 9 סרק .(מ :תימל ריקער ץמוי לק יו - סיקבה וסש) רמז ןמכ . קכלקב =

 < עב תי לפס .סחפי (פכ ךע - ליעל ץוח סט סקילהז לז סיינבשכ ליעה מ

 05 לפקוחי
 וס היעשי

 3 למר
 5מ קיעש

 - ףתי]| : כוע בלכ הדעת לכקינ לעסב כופכה לכ טלמיו סתוז ףלכל סקיבי!8

 = לש ולבנקי) סקיביופ ריב רוע 'ע' לק שתי ץל יכ -ריעה [ט תרכי אל סעה

 :  'ה אצינ רמזיט נק| - סע זק תרועב סיכיוק לע

 וטָחְלַה ככ םֶהָה סִיִגּכ םָחְלְְו הוה אי
 רה רע אוהה סו וילנר ורמעו + ברל ב
 | רה עקבו טֶדְקס םלשי יגפלע רֶשא םיתיוה

 ראְכ חלד איג הפו הָמרמ 'עֶחִמ סביִתיוַה
 "אג סת: עְָו ָנופָע ַהָה ִעָח שמו
 ראב תנו צָא לֶא םיִרָחאְ יגיב יה
 אָבּו הדוח ךלמ הי יִמיּב שערה ינפמ םָתְס
 : פע םישודקלָּב הלא הי
 קמכח הבוט ןכו . בלק המסלע סולק -ועזלמ סויב :ברֶכ םויב ה אציו

 וטוליט) -המחלמ וןיקב עליט לו ברק סו'ב למְזו - וכ סיקורק) - בלק ילכמ

 וקמלקכ | ,

 יי תיטקכב
 ןט .תלקס



 3 תוקש

 5 .תישלב

 4 ל%קופ*
 בכ לימי
 'כ קיעשי
 % סילבד
 % היעש
 '% סומע
 . קוקכת
 'ו .תומש

 'י עשה
 כ סילק

 3 הימרי

 % רכרקכ

 הירכז | רג
 :קלורג קדכ לפלש ויק [0 יכ - סוסל ץמי לע בלק היתוחגץ סויכ !מוגלקכ
 סקלו סכל סלי 'ק וע וגיבל תשע סקל רמו סקילקף סיפרול ויה +ילכמה יכ
 , :וילגר ודכסעו :  ההסיונג סחלכו שק למ ןכו < ((שלחת
 וגיבכ לורגק סכקק יפו = <-עסביט סיתוק רקב קפוש) תול תפליש לשמ ךלד
 סויס 'מול דול וילגר ןכ .יתכסב .ילגרל רקוץ 'ה ךלביו ומכ < ותכס 51 קטמ
 סכס לכי ווק לשל ץנקק סוקמכ !6 )לי קש .תוזלענה 'מולכ < ווכמ

 יגפ לע ץוק םיתזה רהו . ץיקה +עריעכ קיקרובג ילנקיו | - סשוע וככ-
 תלזממ : הטיו החרזמ ויצחמ | : סלזמב סלעוליל ךומס למולכ סלשור
 (דאמ הלודג איג סקיפיב ?קיו .סולרכ ומסו (ונעכ ומת ולוכ לקה עקבי בלעמל

 סולר רעל וינזו (ונע רטכ !מוקממ רקק טת ךעעיו לוסיש רמולכ רוסי -שמו

 סיונק ועקכיט קזק תוק לשמו .טלניו ועמו (תנוי סנלק (כו - סקיפיכ ץימקו

 לקה עקביטכ-ירה איג םתסגל : עקו דעה ולפיו סלעורי לע סיזיכז
 יכ- לצא לא סירה איג עיני יב: ילק ץמ לז וסויי) שערק לוק יגפמ וויי
 למולכ . סוקמק סט ץוקו לעא לא עיגיו .רקלי ץיקק קעקכב קשעיש מק

 סירקל ץוק ילכקל !בטקיט סע וקוכיו למפ דע ןיקק קעיקכק קיס סילק ות

 יגולס ול ערקו סירי ומכ ידי יל (כ) סירח וכ .ירח :(כ ומכ ץיג סשוזטעיו
 רעסב ונכקכש ומס .סקל סימודקו . סיעושח וקכ קש יפושחו סינולס וכ

 < סטמ מופ ו:קוץנ ןכו יסכיקוב6 וש רמול עול-םתסנ רשאכ : לוככמ
 .תומל ועושי| היעשב רמלפ לע יכ ורמ - שערה ינפמ | : סקכ סימורקו
 אבו : עעלק יגעכ סיקנט סומע תלחקב רמיש הזו -.שעלק קיק ןןוע סיעסק
 םישורק לכ : שליטש ועכ 'ק טו רקפש מכ יחלו סשת ץכי !5-יהלא 'ה
 סימורק) < סיכט ךלמ .[ועמש (םול .קלי שמש (כ)- סישדק לכו וקכ-ךסע

 .תחנק קמש-ךל קטי ויכסלמ יכ ךלל לע סיכזלמ םייטודק למול זעולו .סק
 ליו .ךכלקכ קטלעמ לס 5 רמנש וקכ| סלשולי רעכ סע סעעו : ךילוכג 'ק <
 קתטכקה לע (נעק שליפ 21 סבלה לורנק סכסק) - ומע ומכ קימע ךסע
 יהלא 'ה אבו שו - סיטורקק ויפיב) ירי כע ללכש תז ןיעכת רש קכועה
 .תלחת 'תכגו סנלק .(ץמויו :לרשל סילכרקק ךמע סישורקה לכ ירי לע
 כמ סו רע סתשנ יכ לטכ סתסנו ץלוק קיקע קק)ר < סיתקסזו קוסעק
 ןל קפילקק סס) .םתסנו תלוש ישל סילוק כ יכ למזו) * סירעקק תנקעב
 סוי ון קועש 17 העש לק סקסי סיתזק לק .עקמיש ירק יכ + ןכ שנקיפ קיקי

 ןטענה שערק יכ + עקכיש לח סתסיט לורג קול רתוי קיקי קו! סימוי ומ
 פרסל ץלפק תעיסכ ויק לו + כ לח סקסק ל ו:ממ ץלה עקכקש סלועב
 קיה קוו ץלץק סקילע סכקו רמלש ומכ העקב)ט לחי ץכסק קמעשש ןקרעלו
 ימח נט (יב קעעש קמעה - לצא לא סירה איג .עיגו וב לטו . לודג תול
 ומ ומז סקסיע רעלת פע לקבש ןוכנק סוקמה 25 ועותס עמי סתסיטק לק
 ומכ- לוכב ונע לעאו - רקכט תוכגק סוקמה רע סקסי ולוכ תל ויסלח יש
 סיתזק לקו םירה ל2ץע קע) .לץכש גב ילורב ןכימעש ל7רש )ב ילימ לס
 \ / : סנש הע ןעעיקככש יע לתל לק ץוק

 יפו תור רוא היא אהה סו חי
 טהו : ,: 0% 0

 \ א



 יש 0

 הג הירבז

 האלו םוראל הָוהיִל עדי אוָה דָחְאְיִ הָיִהְו
 : + רוא היי ברע תעל הָיָהְו הל
 רוא היהו אלש [טעק קו קיקי תולה וכ קיקיט לכופ סויב-אוהה סויב היה
 רוא ץוקו ליתב ץוקק סויה רול קיקי ןופש לטמ ךלר לע ישו-(ואפקו .תורקו
 %5 בוי  ומכ ץוהט לעו ץוטק ץוהו (וףטק רול לו - ךלוק לקי ליו ומכ - תורֶקי

 ןפולב יל ככ - רטקכ ץלו .לוזוכ ל ולכ ץוקק סניק יחי לש 'יפ) - ךשת

 ץל ת- קליל לו סוי ל ויכסז למל סו -וב ויחי סהיקט יכ תרכב דכ)

 סוי קיקי סויק וקו - רחא סוי חיהו : רילג) ירע (יקל% לוע ץקי

 אלו םוי אל >  סויק ןקופכ הטעיט ויתופלמ)כו ויעורובגב וכ .ערויש קל רוימ
 ולכ ץלו קדע ולכ היסי ל לכ - קליל ולוכ ץלו סו ולוכ קיקי ל - חלול

 ןולוגכ ליעה ץעיע תלודגת קיעק נעל -ךוא-חוהי ברע תעל היהו : קחוכ ּי

 | : סקק סיוגכ סחל) .' ץטי זץ ;
: 0% | | 6% 
 םלָשורימ םייחדכימ ואי אוהה 'םויכ היו = <

 םכיַה =רֶא םָיצָהְו ינומדקה םיַהילֶא םיָח
 ךלמל הוהי הָיהְו + היי ףרחבו ץיקב [ורחאה
 דלל 5: פרג חח: % 1 0 0 7: ןה די

 רָחֶא הוהי הָיִהְי אוהה סו ץֶראָה רבע
 כ ל לוקו גו טי ח תיבמ (יעמו 5% קלוכעב רעועע זק < םייח שמ -. הזה
 וכ לקוי לה לודג לחעל ויו סש רמזמו - סיכפמ סי מלו 5ץקזקי .תפובגב למזמש
 לעמדמפ סוק -יבלעממ :[ורחאה |: יתלומק : ינומדקה :  ספ כןקכע ומכ
 וש לקוי = ץלט סוטוע קיקי :ףרוחכו יקב + למי לז קמיס וכו לקוי תובגב

 + (!קש (וקי ווכיטבו ץוטיקב ן%) < סקיעימ וכוכי לו טילעק קל וטביו
 כ תוטכי קופוקק סקש יפל ףלונ ץיָס רכו יכ % עז מרב? יבר סכְזק בתכו

  ןלקח* סימיק הלב) סיקל) סילמ ףלוחה ימיו סיטביו סיקת\סק  ץיסח ימי

 לש  סלעולי לע סילבה סימס ולליעכ - ךלטל ה תזה = | *תולשק

  סיפוקסקב .יגטמו ץלק לכ לע ילומק ץוק ף יכ וליכ* .תולכז:ק .תוללמעה

 =: וירי וטעמ לכו יכ וילי (טל עוטעל ךעוק עבטקו -ו?טלכ סקב קטע

 קולע (יל רק .פ יכ וליכיש- ךחא ומשו דחא 'ה הלחי אוהה םשב
 ומט ל סלועב לס קולמ-סעב ורכז לט רח קיפי ומע כו < וירעלכמ
 3' קיס 'עסב .תומש כמ תילכזו תולבע יח סזל) ?וקק סויב זול הלעמל בוקכט וקכ ןרכוי ורכל

 ושליט 2 ץכע (2 סקלכְ ל סכתק| = < רוע ולכוי פלו ץלפק (מ סיבנעק

 סשק ?וק רחא ןטשו בעכ |כו + תו עבר |כ סש ץוקש עלוטמק סצב
 רככנק :



 קכק סילק

 'ב קיעשי

 ֶּנ
 1 קימרי

 'ע עשו

 65 יקל יי

 גמ ז-רבְרעַב ץֶרֶאָה רב בוס

 הירבו ונ
 כו + ותביתפכ לכס יפב 1% קי! < ל ןגיטל שמ ידי לע .ערויק רבסק
 ל סיסזוימק קומעק לכ יִכ .טרוטמס סטפ ןשלימ 5 קשק ללה לורנק סלסה

 - ותומל<ל קכשקה יפל ול ויל תולועפק ססי יפל סי סילמָ) תומש סק תי
 'וכר סירת קי חל שש סר גב תעח ובטח סילק תומעה קל וכל רשקכמ
 < נטה סרפ פבל עמקכ ךעיי קזכו- סקמ תומטה וקזג) רטל .תולועפק רטסמכ
 ומכטלל ךחא וכשנ דחא 'ה היה אנהה סויב מלו קטסק הז סקמ ריתתש
 ץכ ובכ סכעה לע קלועק ו . רכבל רח סטכ 'ןח לכי (כ לקס )קש
 ףיקה .טרועב ץעלמ יבקי לכ לע 'תר ץקוכלמ  ילבעתו 59 (כו . למ .ץוקש
 | : + קמימ רב עלו ץמלעב בש קימע יל רס-ףעכ 'ח סלק ןוולש

 ב [ומרל עב
 ןינב רַעָשִמְל ַהיּתַרִת הֶבְשיַו המארו םלשורי
 לדו םיִנּפַה רעש-רע ןושארה רעש םוקפ-רע
 אָל ֶרְחְו ה ומשו + ךלמה יב דע לאח
 : תטכל םלשחי בו רועה
 מכ סילק דתע .ץיקע סלשו> ביכס ץרזח לכ .- הברעב ץראה לכ בוס
 קיבנקו סולק ץיקו < ןתבלעכ לושימ ז7 קיקת זל םיכס סיר סלטולי רתסש

 סקש סירה יגטמ לקלש ץלפ לכמ 7 פיק כב הקעע יפ לע גש ץלפק לכ
 ץרפק לכ זיקתע (ץוה ותופכ לכ -רכ לכ ןתוקבג הזרת יל סויק קל ביכס
 קיעש תסוב)ב קיט ץנק - ץכלק לכ לע קת!בג קלרק רושמ ץ7 .יקוכיבס
 זולורגכ וע סט ונטליטט טעדו < ןעבבמ ישו *רהק טקרב 'ק ןיכ לן קיקי \וככ
 םגנ + לושמה לחי .סעמ +[ומרל עבגמ =: קזו קו קיקי לכס . קלעמבו
 ( ו סוקעכ ץוקו ףללק ,עויתכ - המארו = + סלעולי סנלדל ..םלשורי-

 ומכ המארו יש : הע ץיק ץיקת ף?פקש ץלפ .(!קש סלקו לכ לעעק '
 תימק סמוקמכ-היתחת הבשיו + ץלפק לכ לע 'תוכבו קמר קיש ויכקכש
 קנטס לעצ לימי קפווכנב עט ץוק -לכפה רעש |: כתלקו רלפקש לז
 סלל ןיק סיעה! + םסי) (למ מ -ךלטה יבְלי : סש 55 לכוג לאננח לדגמו
 וכ וכשו שלפ - הב ובשיו : כלמר חיש ךע לקו < ליעל ץוח ץקש
 .ףע ועכ .סלעל ןכלקלו סלחל דיזע %לש -רוע היחי אל סרחו :  סלקל
 : סלח ולו ישעי ץול קימלי.קפובקכ

 =לָכתֶא הוה ףגי שא הנפה הֶיָחְת 'תא
 ושב 'קָמַה כ לשיהילע ואב רשא ימה
 גנושלו 4 - 00 = .7 9:> . . ןּהיחְב רנקפת וינעו וילנר לע רמע או

- 



 ש אעשה 5 - 6 וו ו: /

 ןנ | הירכ!

 הָיִהְת אּוהה םויב הָיִהְו | סָהיִפְּב קפת ונושלו

 והער די שיא קיח םהָּב הר הוהי"תמוהמ

 םֶחְלּת הָדּוהיםנו יהער ריזלע ודי תלעו

 בָהְו ביִבְ םכ'וגה רב לח 2 סאו .םלשויב

 ג-רפנמ הית בו + ראָמ בֶרַל םיִדנכּו ףסכְו

 דשא הָפָחּבַה'לַ רוחה "למנה + רַרפַה סּושַה

 ! תאזה הָפנמּב המהַה תונחמב היִהי

לק לש) לז - ןרשב קמה . ףוע רשא .הפנמה תיהת תאזו
 : סילבי

חק עמ דישי ץלש . וילגר לע רפוע אוהו
 עי רמָוע ץוקט רועב זלץ ילו

 * לוח סעוקמ יקי סיעה זטקעניטכ- [הירוחב |: וילביסו וכטב וסמי,) ילגל

 ?תמטו קיעש יקובגב לעץמש דוק קכעק וו . (וקילגכנכ ישי? ןזעוי גדתו

 התלעו < אוההסויב היהו : = ןגו טיטכע סחמ יתסלשו .תוז סקב

 + ורשכ קטק רמלש ומכ - ופעל דיכ קיוקיטכ ודי קסעק < והער רו לע רג

 סע קילו ו 9 (קו <קלע קירעו .לטק תבכש לעתו -ועעב שירג ,תולעכ ןכו

 וחל סימק סע !פכט קוקי סםג שדע - הדוהי םג1 : תילכתר ןר* =

 לרנכו ףסכו קו סלימ ופסל סה ה לשש עגמה ו?קיטכ סלשקוב סקמע

 ץי למול עול ףסואו למלט קמו -לזימט לעו ישי לע ולכזו למ ומכ

 ףזו סגל וי! - ס) סג וןביו סלשלי יבעוי ומי ןכ לקְל) הלחת סרי לע

 לכ יטכ) ופי טפעקיכ לק לתגְל ץיסעפ רכ ףיממע (וגוקי רוקי תיבה

 : "מו ץימעע

 רע םיאּפה םכיוגה "לכמ רֶתונַה הלָּכ הִָהְ

 למל תוָחַתשהְל הָנָשִב הנש יד ועו םלשהו
 יג"+  |ב

 רָשֶא הָיָה תְסַהְַחתֶא : גל תואָכָע הוהי

 םלשוחלא | ֶרְאָה תוָפְשִמ תו הלא
 םָהילע אלו תדרואְּבַע חוהי ךלמל תוח השל

 העת םירעמ תַהָפְשִמיִאְו : ו םָשֶיַה היה
: 0 : 

 אל

 זק ןיעשי

 'ת כי -
 ( תומט

 זי קימרי

 4 ליס לסכ



 | הירכו חג

 ףּגירֶשַא הפה הָיִחְת םֶיע אלו אב אלו
 נח רֶא נחְל ולעי אל רֶשא םיוגַה תֶא הוה
 תאטחו םָרְעַמ תאָטַח הָיָהִת תאו + תוּבְסה
 גחְִרֶא גָחְל ולַעְי אֶל רָשֶא סכווה
 2 |06 2-6 יל
 'ה ל ובש ץיחק לחלמכ סכל ל וכיטקט סק סילקו:ק .רתונה לכ היחו
 3ח תא :ץלפק לכ לע למל וחוליכק סתט .תואבצ 'ה ךלטל : סכל-לכב
 ופביו קי ץלוכה 6 ויפלינ קמסלמה קיחת (מז ןקוץכע יעל -תוכוסה
 היה: םהילע אלו - היחז = * סומק ןקוץ (ולכול עשב ךנש ירע
 םאו + לעמק סהילע ריי ל זעט סתופ קיכשי ולעי ץלש ץלפק לע -סשגה
 ץל סלטה לכ לע סחילע רקי כ סק) - סהילע אלו י סירצמ תחפשמ

 ףוגי רשא הפגמה סקילע היהת סשוע קיקי ומ (כ סֶ <. לעמל  וכרעכ*
 אל רשא =: ןלטכ קמס רמפש ומכ סלשלי לע ולכש םיוגה לכ תא ה

 וט .תישקט

 סקל קיקי תוכוסח גח תא בוחל .סירעמ גב ולעי ץלש רובעב - גוחל ולעי

 יה (!תילע סרב סולפ סי (וקל לו לו =* קענמק סקכ סיקעע שועס לז

 כ תאטחו סירעמ תאטח היהת תאז : וכו ה תמיר ץתסמ

 סהילע קי כט לטמק םיוגה לכ תאטחו תעגמק םירעמ תאטח -סיוגה
 ץל וכ .ךלרק לז לעו - קלטה שוע 'ןלכ שנע ש תאטח = + רכוגע וכ
 0 תויערופ (שוי 'נלק) 0 (!עה שע למול הנוכל . יכעק שש סלש

 הוהיל שרק סּושה תולעמ-לע הֶיָהְי אּוהַה םייב

 נפל םיקָרמּב רותי תריִבְּב תוריסה יח
 שֶדְל הָדוהיִבּו םֶלֶשוריִכ ריס הָיָה במה
 םָהְ יקל םיִחְכְהיָּבּואַבּו תרואָבַע היל
 הוה תיִבְּב דע יניב חֶיְחִיאַלו םֶהְב ולב
 | אַָָה ב תב
 יכלוטב ללותט סה תו שדק סוסה תוליצמ לע ה;הי אוהה סויב
 .תוריס סקמ וצעיש 'קל שרק ויקי תולממק סקול < סיטקשקמ סקו סיקה
 !תומיט סיסוקת .סקש סיעלעמ שי סיקוקק לקלל * ערקעה ןיבב סֶקב לטכל

 תעגמב = 1



 טנ הירבו

 .תוכוסה בח תל גוחל דנשכ קנט סילועה יסוס סיטפמ שו < למפ ועכ הפגמב

ל סהיסוס .תולטמ !טירחיט
 טלקמק תיבב סקכ לטכל וליס סמ וש

. 

'הל יטדק סחילע חתועמו כוקכ ולזכ = תולועמ לע טוריט)
 סיערו> ויקי |כ 

 ע יזע ל יכברכ) < תל ולימס וענעל סקמ סרו קי לו טדק סה יכ

 ףץסוקל דוק ךורב טורקה רעע יול (ב עטוקי יבכ רמי .. סוסח תוליצמ

 סוסה תטועט .סויק טח דע שול - לע) יל סוסקש חעט ךע לכש ץכס

 שרק ויקי וע ןיכ סוסל ןלוקש תולממ למ רועלמ יבכו == ויתמתמ גמעפ
 :ת ןכו .סיקיומכ סיבל 'ע -םוקרזמכ 'ה תובב תוריסה חיה : קל

 יכ > סדק סקכ קולול ל .תיכב ?קלומה סימל ויקיש ןמכ < ץיקלומכ (י?ינכ

 וכלי רוע - זיהו : סיקכ] וץיכי גוקל סיסבק לכ יכ 'יבכ הי סיזבוזה

 כל < טדקמה .תיבב ויקיע סקופ סחל וקיטק* יל יכ סיחכו]ק וכל .קוקיסה

 !לוביעכו .?מלט יחבז סקב לטבל חל שרק ויקי הדוחיבו סלשוריב ריסלב

 ריכע יקי לו ל -דוע ינענב היחו אלו :סקב ולטבי) סקמ וסקי *תכוזק סיומה

 ₪ .תיב ךלי זול לכ = ןירחוס לעש ץ75 ירככ) ופעכ ומכ - רוע רנה

 ויקי טיככ .יכ .תוליס סקע לוטעל .תעח) !% קוריס סע רוכמיש לקוסל דע

 ויהט למ% ספועבנז לע יכ שליט למל סיטידסמל סיביעקממ

 לע סט וי לש טדקמה קיבב סיע יבוש סיעע יכעמ |

 ש (כ! .סמתכה ירבוע ויקי סיומה ילורגמ יכ

 = + סוכל ס)קכ תקפ סקמ סגנ
%( %(6 
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 יִבָאְלַמ רָפְס
 עולכסוו טוקשיקנלפ ידי לע ויעק בל סע .קגומ יתמס רור יבכ טוליפ סע

 .תער ושע בל חלי שכשקנרע ךלמח קטמב רקלעה ירו שפ
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 1 יבאלמ

 : כאל כ לַאְרְשלָא הוהירכר = אָעַמ
 !?בגט סח .יכפלעו .קירכו יבמ -  לגו תוהו רבר אשמ

 קיתט לטעְל םקכ)-ץל יכזלמבו סתזובג ןמו בקמ תירכזו מסבו -ש תיבב

 תליכוו יג ולכונט ומכ .יכק ב רברב רכוג ל יכ קל |כ! סקכש (ולח

 ה ץלוע | ץירוקי יכט למדו = ץיסובנ ורע לב קילכו) קץיבכ יס יבנקק) בועסע ועכ

 ו לוע קז יכזלמ ורמפ 5] וטקובלו == ילכו) .תליבג .ינק .תפוביב (יתלנמו (טב

 א עוליט) = - לעסק לוע ץכפ ץיבג ופלסע סוקמ סוטב ונזטמ ול לש

 סיקיותמ סבוכ ויה = לבבמ קלועק לודק יכ סהיעעמ לע ספיכ)קל לארוע

 * .הזכ לע סתיכוקט ומכ .קוילכ) סיפ) סיש ויקט .סיבוט סיפע סיִשעִמַב

 'ב ליס לסב תוקבט לולחב ₪ = = לכ ל תב לעבו למוט ועכ .ףוב סקיכוה יכזלמ סו

 <: רוע רטקב :וקכש ועכ 2 סילברמ) סילק יי ץל

 | 198 ז-כתְרמַאְו הוה רַפָא םֶבְתֶא יִּתְבַהַא

 ת רוה םכַאְנ בקע ןָעע חאאלַה נתב
 םישָאְו ית ישע תֶאְו | בקעתֶא בתאו

 : רֶבְרַמ תנְַל ותְלַחְנתֶאְו הממ ויִרָהתַא
 וגתבהא הסב ולמק סו 'ע .-ונתבהא המב סתרמאו - סכתע יתבחא

 !עלובו בקעיכ יקלקב) יכקנץ קחפי גב ויק סיקת |. בֶלעיל ושע חא אלה.

 יקעבש לטק ץלפק בלע עלול :עתגו קו סיסיעכ .ספע יש לע ףל ןילק

 וילסל ועלו יטעמו וישעמ יעל . יתאבש ושע תאו : קחטיכו סקלבְץ

 רב בקעי ויס סע קלתיש :תמק ץלו
 !עלזכו ליעש לק קטוריל ול ינו .(נעל

 סישאו |: סיקזנע סתולגבו סברתב וחמש לשל .עלקל ובלקשכ) - ןיקסמ

 סכנלקש יצעפ) - ןנרה למ לעש לק טלל .תלרטש יפל *תממופ לירה תא

 ובוש ל סה לב% = קב סיבטעי סכנק) קי 7 סקבט .סתל (כ סנ קממש תק

 :יכקק יכ 17לע נח = כברמ .תונתלכו תממט קיקת טלועל יכ - טלועל סלל

 .תויכו ספת שרב ויכשפ < רברמ תונתל = > ושע עלו תעש בקעי עלו

 : רכרקב ומכ נע
5 : 

 .? . . 2 41 ו

 תוברח הָנְבִנְו כושנו ונששר םודָא רמאתהיב
 2 טלעגיב '; :% , : !

 סורָהְא וב הָמַה תֶואְבע הוי ַמָא הפ

 - החי םעזרָשַא סו הע גה אר
 ורמאת םַתַאְו האר סכינעְו + םלשדע

 לע ת6- 9 יל



 יבאלמ ד

 סישל וג%ש יע לע ף סור ,תרע רתע סץו - וגששר סורא רטאת יב = ' , ו . < 5 : לאָרשי לובנל לעמ חַוהְי לר <

 4כ סירבד

 בכ תיענרב

 ( סילבר

 סישועע לוימק וכול סילקקש לז 'ןה חזכנ ה [חלש סכרמאב קכושק

 רמא הכ > לללש ושעש ומכ וברח בגו בוש רוע הברק מע סילר)

 סהל וארקו = > שוקק על וכי ספ - סורהא גאו ןנבי הסה תואבצ ה
 היכשו .תעשלב יכ - עשכ לובג סלועק לכ ודקי טקפל לכ - העשר לובג
 לקו בלעי יגכ סתית<כ ןרגכש סשק על סנעטל קלדג כ סלועל קכלק ץיק

 לט לכב סקל עלה סק) :ףוק ךותץ יכ מורס בעקת ץול לץקשל קט ךיָשיי
 'ל שו ךקיפל .קירבוע ,תוווכיב רמְצְנש ומכ סתולגכו ששבקתכ ותמשו ולכי
 ויו .סקל סיקודקו ומיע כז סקלכץ שו ויוכ בוש גו ו: סלש ע שופ
 קמו .זמלנע עס ןעטסעתז יפעורל (!דמיי יל טקסותש .תפסות .סע השליפ
 םתאו : סנכלוקכ זעיללק שוריט :תכיארת סכיניעו = = > כבל שכ>ו
 למולכ 'ח לרגו לץרש לובגל לעמ ולמות וז סקכלו שליש - ה לרע ורמאת
 ץלקי סכלובגו < בלק סלוכנ) סיבטוי סכלובגכ טתווט פל תכורגו חבש וננת
 | : העשל לוכג סלוכג) לפלשי לוכג

 הָוהְירַמָאיְִרִמ היא ִגָא םינודָא אַ ירזכ היא יג כא כו לרפ רקע בט דפי 2
 ככ תרמאו יש יזוב .םינהבה סבל תדרואָב
 שו ישי 5 םָל ימי םישינ + מש תֶא שוב הפ

 ןְָלָש םָפרַמָאְּב ךונלאג הפ םֶתְרמַאְו לא
 . יארומ היא רקץש ועכ ומור? תפ ץייי לפ - ןנרא דבעו בא רבכי [ב ו : תֶואָבַצ ה רותי רַמָא ָיֶּנָפ אשיה וא ךעריה תפל אָנוהבירקה ער ןיא חלו חספ ושוגת כו ער ן'ִּפ כול רוע ןושנתיכו : אוה הובְנ הוה
 6 י! לש סקלועקק לכעק ךלרע וקז מרא רבעו בא רבכי (ב ןרמב)

 יזוב םינהכה סכל = +* ומודס תל ץןריל ולכומ .רבעק) ןובע תק רככ
 .תורוקלו סיכול סל קיקש סקכל ןולחק קיכוק .כץל פח דוככ רשה -ומש
 .סתלש ץלוו סיץיכומ סת פע יר לו סיולק ספקלק 55 כ| רמפש ומכ
 -ךמש תא וניזב הכב םתרמאו : קוכ: (כלק סויכמש סיעלק ירי סיכמוס

 קו



 ה יבאלמ

 ועכ + (כלק - לאוגמ סחל .סישגמ | : ₪ שישממ לק/זש לוקו

 םיוטמו .בעעמ - לאוגמ = * יחל בלק = שמ סל = ךיחל% סחל

 המכ ודמזת פו . ךונלאנ הטב םתרטאו :  קלוקקו לועקו סעק ץוק)

 ץוקי'ה חלש = :-נקופ סיכזבמ .סקפ יכק יחבזמ סר ופץמק סמ ךוילב

 ץווק קובי  'ה מעל לשל (תלטק קו .תכועק לע לקויב למל (כ) = סכזמק

 העל סבל ל 'ימיעמ סידו סיובי סילבר סקע סיבלחח) סדק סע סובל מט

 סכל סיץיבמעכ - ןישיגת יכו : סיבלק) סר םילחקל רלבקי לק ומ

 [חפטה יכ ובילקקל וה םוטו על הז (!ץ סיכמו סל ובילקקלו וסבזל לוע הש

 סכילע קיקו יתכומ לע וקו סישינמ סללו חובכ קיקיט על וניל (בלקקו קובג

 לובט ו תרוע קרוב בָותכט ועכ ובילקקל לוק על וז וכול סיפיבמל למול

 .תוחטה סילבקע) סיפיבמה גט סיפטוג סקוו = 'תל 29 בילקת ול - לעוגנ
 .על ופיפע למול ולכות ךי* = - ךתחפל אנ והבירקח =: על יש ולמְפקו

 ו = קזעמק דעולב ךנליק סרו לטכ  ךקתפל .וקבילקת סל . נפל וכילקל

 דל סעכיו תלובעב ךץש לכ לבר ונמע טקבק סן תלוצעב ךמט ץושק

 (וטלטקו לטומה ץוקו = לודג נוט תחת ללה למסו .קרוקי.כחע ₪2 * ךתחפ

 = 5 ךץועלט סמל

 תאז הָתְיָה טֶבְריִמ יננחיו לארנפ אנוהַח הת

 : תואְבְצ הוהי רמָא םינפ טכמ אשיה
 | ְי ד

 רעו .סכל טיעיי) סכת]ו חי (יילע בלב ועט ולו וילו וכו סת תתעו

 ומכ = לפרש לככב ונע לופכל דועו = סקיטב קלט ול ש ץיכיק יכ ונח

 קז לבר רעל ,'קי לץקמו - ונקפטסל) ועל .תקלסו קע וניבל הטמ למיוש

 .תפז -תאז התיח סכרומ : קולו :תוטמ לומטל שעזמ דעו ךע ול למוט

 קלמק לז ץיק סכרימ + קיקולפ סנו קעמל רמזיע ןמכ סכל פיפ כשמה
 + סינפ סכמ אשה : קלץמ סכב חלוש ץוק של 'ק פיעב על סיטוע סתוע |

 סיעלק  סכישעמ לע סכסיכוש לש סכע חלל .סמע שש שק? סילובס יכו

 כו + ןיטל (וכל ןוכסעקיק .סגדק (₪ויו = רקוש תקי ץלנ ספט %ש ץל ץנקנ

 סתיל יל ץול . (וטל טסימ יתומה .קילר ספ וש ץל לט סנלק סולו

 - ן < + סעע .תוזיש ול

 יח וריאַת אלו םיַתְלִד ריו םָּביסנ ימ
 ת-רואְבע הוחי רמא .םֶבָכ ץַפח ל7ןיא םגח

 ל 5: של 4 "  ףןד *

 שָפָש חרזממ יב = ג םכדיִמ הצְרֶאראַל הנ
 רָעְקִמ םוקמילַבְּ םיוגב ימש לודג ואוממ-דעו

 םיוגכ ימש לודנהיכ הרוהט החנמו ימשל שצמ |
 רמא 1. | ו

 ןכ ץלקינ
 ב לקי)
 [ס רברקב

 זמ לקוי

 | בכ ץלקיו

 ' נק

 35 תוקע
 ןי תומש

 'ב שק עסב

 % סירב



  יבאלמ ד

 : תואְבַצ הוה רַמִא
 לכה וכל ל (קיע רחל שק סכב קיקיע (תי ימ סעל סכזע * סכב סָנ ימ
 סרק סע ץיכי כט קרועה ותלר לוקי -םיתלר רוסיה + סיזכיק ןיויכלקק

 וריאת אלו : ךזכ: וק!ןיביעמ (בלק ויכי לט ץוק כוע יכ (כלק |
 סנסבו שליט - התו תוריפמ ,תוקב סיש ועכ < וריעבת לו - סנח יתבזִמ זק קיעש

 לו סכל היי (טלכ ץל וילע ובילהתט (בלקק יכ תכומק לע שת וליעבק לכ
 טכתזעעו סיעל סכיצעמ יכ .סכב פח יל ןיא רקלש וקו | קוס סיזיכמ
 ץל (טלו ץפס יל סמ + על ץיחשכ (כש לכ קכוע העיח וליט ליטל דעיס
 כושיק לכ - ואובט רעו שמש חרזממ יכ : סכב ץלו סָכקְְעִמכ
 לורג =: ולוכ .בעויע ופי יכ סוכרל ומ (כ ויל בלעמל תרועמ ץוק
 הכסה יזע יכ סירומ | סימשק ץבעל סירכועע יעז יכ- < סיוגב ימש
 ולמלו - סיבו יניב לינעמל ויקיט ססער יפס סתוק סירכועש כל | עועמלק
 ס% = ימשל .שגומ רטקומ םוסמ לכבו + קלר קל קיל ולקר ל
 רעו - ימעל סישגמו סיליעסמ ויק סכתו יכיטע וקל סכו הטמ תייק
 קחשמ .סישמע סע סיטע סכתט וקכ וכ סיטממ ויק תקלנהע הזעמ יכ
 : ימטל סניער ועל ישגמו טיליטקע סקש יטעס | ושיט ות = < זכי! קלמע

 הוה ןָחְלָש שכְָכְרמִאּכ ותא םיִלְלִחִמ סָּתַא
 ! ולָא חזכנ וביִנְו אוה לָאְגִמ
 ש יכו = + ימט סילרנמו סירככמ סקע סימק ךעק . ןתוא סיללחמ סתאו
 וגינו : ץוק קזכי וטליעע אוה לאוגמ 'ח [חלש ולמצע קול לורג לולח

 . םילקמק (תכק לט ולבר .לל סיתמש ב) .ומכ ולבר ןבונ - ולכא הזבג .' קעש

 כלח ץוקש ולבא! .תכזמק ספל לעולכ ולכא חזבנ | ריִמכ רעולש נק קמ | =
 ריקב סגדק (קגוו מונק (נעמ בינו סיטלפמ שיו - ץוק קוכנו לסומע סרו

 : פימ דנשתמ (ליסכ) ו

 לַמָא ותוא םכתחפַהְוהְָלְתַמ הנח סתר
 "תֶאְו חֶספַהרתֶאְו לוג םֶתאְבַהְו תואבַע הָוהי
 התּוא העְראָה החנפה-תֶא םֶתאְבִהְו הָלּוהַה
 : הוה מא סב
 ןלועל טה טכףיבקב ורעץת .(כרקק סיזיכמה לש סיכוי תקע - םתרטא]
 ,עגי )5 קמכ < (כלקס וץיכקב וכיבתל רתע לכ לעלי רמופכ חאלתמ הנח
 םתחפהו =: רשכ לעכו (מצ ץוחע לל יטקכ לע יעימש קצה קוע קולו

 ל לעיו וקכ קיתי (וקקמש (ץמוי סנלק (כו . (ויזכ ךלד עקלקס לע - ותוא 0 .תומש
 עש 4 וכמעט עמ) פע .(יעמ קול סיפלעע שוי'ק קמע) ועמלקש 1% ויפ

 לתולכ
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 . יבאלמ
 ם תאבהו למזע ומכ ןקול סתלמ יכ קעק לעב טפ) וביזודתו ובילספ רמולכ
 סילמול .סק רמוככ < סחפ שלב פו: (טעמ םתחפהו שליע לופו - לוזג
 עכו (מש ץוקש למול סעתכ לע ושש (כלקק תלועמ סייל סק סיעגי יכ

 * ץכזכ לוע וב וזענכ ססש לטכ לדו שק קוק ךכ לכ וכ ךעקב ץוק) לעב

 : דנתופילע דעיקיעד יח האלתמ הנח (ן)וי סנלקו
 2 . . . 1 . ד

 תַהְשִמ בזו רט רבו ורְדָעְּב שיו לבונ וראו
 2% ו 254 ל פע

 תואְבַצ הָוהְי רַמָא יִנָא לּודָנ ךֶלָ יִּכ ינדאל
 | 0 : םיוגכ ארינ ימשו

 ' . - די ָי 3

 % לשל שמדק (מ (כו - תמלעב קשעו םעל קבטסע כשק - לכונ רוראו
 : וליכנב תילטקמל קמלעב וגלקל לק (כו < ןקימקל ותו ולנעתיו < סכל

 עלק רבר כלק למגכ-ויקי רענכ ₪ו = - סיעת רכז 'ע < רכז ורדעב שיז

 (כלק שע יעל לד)ק רכז - תחשמ חבוזו רדונו = : סקוקכ סיב . ויפעמ
 יכ ררונ) למל ךקיטל עוכקו עולש ומכ ליעל רטכ וגימ) קכדעל לעכ נקש

 (טע = סומ וב שט למול כול תחשמ | <.קסטע |כלק ןיץיבע ליעל וליטץ
 - נא לורגךלמ יב :לןעפ קוו 09 ץנקט ?לפ סקכ סתתעמ יכ ומכ סתחשק
 < לכ סכקז :תבקןוע סו - סיוגב ארוג ומיטו : יתול ובת ךי

 : עמ ןץלית ץ

 .םֶא + םינָחְּכִה תאוַה הצפה םֶכיִלא הָּתַעְו
 רכב תַתְל בליל ּומיִשָת אל-םֶאְו ועָמָשִת אל

 7תֶא סבב יִתְחְלְשְ תואבע הוו מא משל
 ָהיָּתַרֶא גו םֶיִתכְרַב-תֶא יִתורֶאְו הָָאַמַה
 : בלע םיִמָש םכניִא יב

1 6 % 

 דימ .קתטקק |כלסה סילכקמ סקע יעל םמהכה לעץ - םינהכה + התעו
 יול (בלקה לז (ית יכ  סקולוקלו = סו ,עוטמל סקל ףיחו = ןקוז סיזשבמק
 % סכב :.ועמשת אל סא : קלוקק וקו העמש ןמכ יגטל !בילקקל

 ומכ תיכק (טכ לז סכקז יקכלבט .םביתוכרב תא = : סי?יכמבו 'י בקמב
 הכלכק סכל ךועקץ סכ!תוטבלקב יתוק סיוכמ סתקש לתת למת |. כ!ככש

 .תעמ סככ :תתענט כלבה תולס עע רע ולכ < תיתורא סגנו | : קלץעל

 + ןעמשת פל סז\ קלץמב רוע סיסוץ .תעו .תויבלהז תפכקכ יתוזבל סתולסקש

 רע שר יִתיִרְו ערָוהתַא טָכַל רע יג

 2 יעש

 וס רברעב
 ₪5 .תישסרב
 "9 ןיעשי

 בל ץלקיו

 ב

 . סכנפ ,



 <. יבאלמ ה

 . ולא םֶכְֶא אַ כינה שֶּפ סי
 תאוה ַהְָפַה תֶא סָפיִלֶא יתחלע יב סת
 : תואְבָצ הֶוהְי רמָא יִודתֶמ יִתיִרְּב תויְל

 : סכר)בעב-- סכל .: .סיוג. ,ןילעב ומכ .קתחשק (ע + סכל רַעְוַג יננה . 'ע סילק

 < טרפ : לש קלומ !מכ שברה (כמ ץוקו לעלמ יתירזו . טרפ יתירזו 95 קימלי
 סכיגח וטרפ לקזו 5 כחו) ושרפ קליחת למס ושיט תו ומכ תומסבה לכו טכ .תוקש
 - סיקובעב בק ולסז ץכ) סיגת 1לקי תויברקק ועקב יכ לל סיעככ ועכ ץוק) זק סילק
 * גב סיבלס ן):ברס בולש יפל גח (כלקק ץולשו - ימת בלס .ועועי סמק .עכ סיעש
 סהב סכקל לזכ? (כ .תונברקב יתופ סיזכמ סקזש וןקכ טעה קוכ למול עורו גכ תומש

 סיטפ רמולכ - סכמפ .לע קוי תלול שלעס וקו תומסכבש קובנה לברק יכ
 (ולקתב ולטק סתצו ועלקקש .ערזק תיתטתט בערה פמ (ויזכלו טבל סָכתל
 ומכ טבל ויקי בערב יכ | * סכיכוביבס רש  סיובק (יב .תטככ ויחק) ספל

 .קטכל .טקפ ילקו = < סיוגב פלק רוע סכתל קמ לו קול סקעבש רעתלט 'ב לוי
 סכקל ישי (ועס < לא םכתא אשכו : סכיט לע טלפ עירו וללכ ויוכלו
 סגר (קנויו * סיזבג ויחקו .יתוץ סקיוכ .סקפ קלע רבגכ קרע קזק (ויזכק ל
 לעכו (!כיפל לע (וסיבוס .תקקכ ילגיז) עלו רב תללעב (וכל יש על ץק
 תא יתירב תויהל - סתעדינ : קימ (וכיקלוס כעמתיו (ןכיגת תובל
 יול טבע סע .ילכ קיט דטללש וטפ רק לכ ספת טמפ יקטל > יול
 .י י \( ו . :תמייקש

 ול םַנְתֶאְו םּולָשהְו םייחה ותא הָתִיִה יִתיִּ
 תרות = + אּוְה תֶחְנ יש ינו ונָאָרְ אארומ
 ויִתַפעב אָצְמְנ-אְל הָלְו והיפ התה תֶפֶא
 + עמ בשה ירו ִּתַא ְךַלַח רושיִמְבּ םולְשְּב
 והיפ ושב הרות תעורְמְשִי ןְָ יִתָפָשיִ
 ו אּוה תובע הוי ךאְלּ יִ
 נעו ל טורק ןולק) לו עוקכל עכטק שפל פע ותא התיח יתירב

 ול רמזלו - סולש :קירב ,תל ול וקו יננק רמז סחנטבו ויקלמל )ל לטל = קמ ברעב
 ול ונזטמ יכ ול (ק) סיסקו = סכוע נוקכ .תירב וירחל וערזלו ול תילו רוע
 יכתש וקילפ וגיל סזנפ יכ רמףפ יעל וליפל ךעש ,עוזמ שכטמ רתוי סייס

 וקכה (כק | לועלמ ןכ סז)יפ) כט ןעכ ךעבגכ עגלפב דיסט ןקו? ו:זנמ ל סיטעוע
 ₪ תי לו וי .עוזמ שלשמ לוי וקח |ץוק לע וקונעמ ול ויק סקה סטיקיב ומפל רשע

- 



 ט יבאלמ |
 : )ליש ץלומ לובעב ול ממ סולטקו סייחס - ארומ ול סגתאו : עמ |
 .תיו < 9 סט מטמ לכדו רבש ופול סקס ושיש . אוח תחנ ימש ינפמו |

 : = ץוק ליר ימע סח (מ) .ימרס (מ ליתר) .סילש יול (פלוץ קיל תיכחיו
 הלוק קיקט ויפב ל עלוק קיקפ וקכ - ףןהיפב התיה תמא תרות

 ב רמו קב רקע קיח ?לט תמאא תרות וקו וכלב תיק (כ סילל עוץ |
 םולשב -יתא ךלח רושימבו סולשב : עתפשב אצמנ אל הלועווקז
 וכריב ךלקט רווטימבו + יל סולע קי ךלד לע טפח ,תושעל יב קבר קיש
 קדלו עפטע) רסס ויטעל זעטס לב יכ תל וה סקמשבו קרש ךלרבסדל כ

 ןעמש סיבלו .לכל רימת סרק ומ היקש *-[ועמ בושה םיברו : ץלפב |
 ככ קוזי (כ יכ + תער והשמו [חכ יתפש יב : עמ סביטקו ול
 לעזוע ומכ כשל ויתעשב סתולוקל סיסקו קטקק ןעה ונקפע ורמשש (קכ

 העמ ריב סקיכמ ה רב כשל סיקחק לכ עז לש כ תל .תורוקל) קלוקב

 : וקיפמ קרוק לש וטקבי רכיטל  לפלשל ךתרועו בקעיל ךיטפטמ ורע רמדמנ
 לשל לק ילכר תולוקל תי ללק תילע לק יכ - אןח תואבצ 'ה ךאלמ יכ
 = :ץוס ,תולכג ק.סדק שקעמ ילל (עעוי סגלתו

 זל קיעש

 % ץלקי)
 -- סילבר

 ם-ביִכר םתְלְשְכַה :ךֶרָּלִהְוִמ =כַתְרְס םָּתַאְ
 -+ תּואבַצ הוה רַמָא יול תיִרְּב םֶתַחְש חרות
 . סה לַכל יפו םיִזבְנםֶכְתֶא ית נאו

 + הרותב םיִנפ
 סיגר סתלשכה + ספועקלק סעקכק .רקדמ  -.ךרדה ןמ סתרס םתאו

 = מכ ותל סתיסט תילב - ולח תירב > (ועמ ביעק סוכל ךעק -.הרותב

 ומכ . סעה לכל ילפשו סיזבנ סכתא יתתג ינא סגו | |: למזש

 לו סמט סחל סיפעננ סקוט סעקט .סיוב? סכקמ :תת) (כ קו סיזממ ספט
 ןמכ סילפע) סיןכג ספימנעב ספק? .(קא = סלקל וכקץישירכ ססיכוקל וטל

, 

| 

 םיִאְְְו יִכְרְדרתֶא םיִרְְש בא רַָא יִפְּב | |

 - !רמוש סכניא רשא יפב = יליז וקיירוגץ? ילקט ידקס סדק גב לרמופט
 יו יכרר סילמופ .סכעלפ ןתוצ סיזוב סת קרע רבגכ קמ - יברר תא

 סיפורגל סלע סיקעמ סת .תרותב םינפ םואשונו :  סילטעו יז: סכקל |
 לב [כלק סיפיבמ סקעכ) .'קל קל תל בילה ץל | קלמלש קלוקק לברב |

 ווק לוספ קו (בלק סקל למולו סזיכוקלמ פריק סומ

 ינָאְרְב דַחֶא לא אולה ּנלְַלדָחֶא כָא אולָה =

| 

 סם ור א-ב : וניתבָא תיִרּכ לכח ייחָאְב שיא דַגָבִנ עודמ

 בט-ןללקי)

 ההון.



 1: תיטפרב

 'ב תיטסרב
 עי ףלקינ
 5 קיקלי

 4 סילק
 ' סוף

 יבאלמ ּ

 = ,תוילכ) סיש ושש .תלח[ תליבע לע ץיעק טחיכוקל כל לע - בא אלה
 קילע עו יס לץלשע העל 5 קתיחש ימ ולפל) . לוע רעסב בוקכש !ץןכ
 ונלוכל רחא בא אלה רמז קז לעו - ה)וטפלח (מ קוי קכקולו תילמ) קטל
 .ויחקכ טי דגכ3 עורק כ סת .סיתז ו:לוכו העתפכ שקכ סחעי )ב וככוכ יכ

 ץוהע סמיעלמ ויס דפ לב למולכ . ונארב ךחא לא אלה רעל רועו
 יכ =. וטיתובל ,תילב ללסל סקש סיע) סיןיטוכ סקןוש סיעה יקלץכ וכ 1:ץרב
 ול ויק לש יט לע ף וניב סקרבפ יכ- -ןקטקכ רוגכל ץלט ץוח תובע ירב
 ול ללקל עטרמ ץיהט רע קילע .תרח קעק ושע קכ דגכ 05 .הלשמ סב
 תקבל ךתיזש יעל וגיבמ קחני כו = < כעמ סבל ילופ :תסטט לפ ןע ץב
 וי) לע קט וגמלמ מ ץל וגיב כקעי כו < קילע ,תלחל ץוגע פל קרקע
 < 7 * : שערמ ושל ול ונע (קש דע

 ראב הָתְשָעג הָכעותו זרַרוהְי זרַדב
 בָהָא רֶשָא הָוהְי שדק הָּוהְי לַלִח כ לורי
 רש שיִאָל הָוהְי תַרְכי = : רב לת לַעַבּ
 הרמְִמ שינמּו בקי ילָחֶאַמ הע רע הש
 ל = = + תואָבָצ הָוהיל
 !שע טדקמה יב סוקמ )קש סלעוליב וליפל למולכ . סלשור'גו - תרגב

 = קט שרק לוק קטלק) עיפק קוכל -בחא רשא 'ה שרק | + תץזק קבעוקק
 ופלשי ןוכש רוק עודקק) סיע)רק ויקיע כללשכ קט) - ותשפב סברו סינכר
 - ויק סיעורק למ תוילעה סוסבו - סימל סיטועט ומכ שק ככ כ סמנע
 סיל תע סק זעק) * סל לץכש עדק לקלוע ומכ ערק וץלש כ ג לץכשו

 < רכג לא תב לעבו וקו - ןקילע תוילכ) סילעוטו לש קכ ץיתט טדקק קול
 וטליפ לול) - ונארב רחא לא למץע קל רעה .לכ) כז תרבועש קב לקולכ
 = * רכנ לא תב לעבו בנקכר תרז קרובעל (קחק) ולפכ קימק לע ץבק לכ יכ
 :התעורע-'ת תרכי | | :קימק לע ץכק קז ץל5 .לכ) לץל ול ש תב יכו
 רעו = - סט ץלוקה חעעיט ימ וקיבב קיקי לט יס ןתיבב רש ץלש רעולכ
 -/ יפ תו: 1ל ינעש -תומח (שיפ (ע רתע ועכ - (ש ץותש תעח ךטק
 כ .ץוק סכח ליעל ס?  ועליפ 51 ויתובר) < רב לבו רב הגועו רע סגל
 שמש (כ ול קיקי ל ץוק (קכ ט) < סירימלקב דנָועַו סימכסב רע ןל קיקי
 :ןרןע רעסב טןקכש ועכ תוירט) סייע !לש'טקכק \ץ סב יכ ולככ 'קל עמ

 הוי כז תא עמ תובת תש תאו
 הרָהְְפַה דרֶא תופ דול ןיִאְפ הנאו יב
 לע חמהלע םָתְרמאְו + םֶבְדִיִפ [ועַר תחקלו

 יכ



 אי יבאלמ |

 רשא ךירשנ תדר 'ןבו ב רועה הני
 : . 1 : ַתיִרָכ תשאו ךְּרְבִח איהו ה תַדְָּב התא

 רע סוע לעבב תכזמה ןויזכמ לח לכוט סמל תונש .ושעת תונש תאזו
 עובש 'ה חבזמ תא העמר תוסב ?טלוב סקפש קכזמל ושעת קמט תזז רוע

 סיזוט)כ סקוט (קל סיוע סלט סמתה לע נטל וילע .תוכובו קויללכשה סכיש)

 טל קוב (ק = ,תולונע .תוילץלשקנ ,תובוקץ ,תוילכ)ק) .תוילכ) סיצש) (קילע

 * החנמה לא תונפ רוע ןיאמ = : עמר ץכומק תל תוסכמו החלו יכבב
 שייִעע תכזמב יכ כומק לע ובילקכע סכיתוזמ לז רע הגט? ץלש ץנק ה

 (!רח (ץק וכינו .סכיקועל סכילע .תוריעמ סישק .תועמר) -לומו סטוק כעב (ככמ

 קיקיט סכדיע .(כלק תקוע - םכריט ןוצר תחקלו > סכיקוזפמ 75 קטש
 ץל וטיתוש רבר לע למ לע וכמףק ספו - םתרמאו : סכל (טלל

 שיכו כ רעה ות - ץעה ה יב לע תכושקק| < וטכוזממ לכקי

 + | הב רגכ תל רעל לע רע ץוקו קעע ךכל ץיזו התו בסול דל יש
 יכ עלעל (וננק) = + סילעע ימיע סלק  ךקלכת תיק ץי - ךתרבח איהו |

 ץיהעכ ןכט לכ -רורמע קס דני יט לע ףל ךקלכת ץיה למ סמפע מש |
 = קיעשב לעלט ועס - הסמל ץילו לתוי חתול בנקל ש שיט רילמע קטל

 ל קעש | ךייב תילכ עעלכ י5 ךתירב תשאו ךכ רחף למל - ס?עק יכ סילעע תשנו

 | טו הקלו של תטל דני ול םילע תטל קימק טלל סקססלטכ דניבו
 וקו .קילפרש-ףתיח סל יכ- < קלורב ךריבכ ץיק 1[  ,ןילס) ,קרסל קטל קילע

 עסק לבל - טלי סץ.קוככ סיצ).נל ויקישו הטפ לע קש ץשל סלועק געמ

 דגממ לקוי 15 .וועכ ,תלבג ,קילכ) .קמיעל קץלתש קבל ער ץיק וו ,תירכג
 :.סכיתוש) סכילע קגיכבקש לוק י"ל

 דָהָאָה הָמּו ול חור רֶאְשּו דרש רַתֶאראַלְ
 .תֶשָאְבּו םָפָחּוכ םתְרַמָשִנְו םיחלַא עַרז שקבמ

 .ההְי רפָא חלש אנשי = + דא
 הוה רַמָא ושובלילע סַמַח הסְְו לָאְרשי יחלֶא

 .+ ּדְנְבִת אלו םבָחּורְּב םתרמשנו תואבע |
+ 2 : :( . : 

 ל ותנומפב וילק סימבק לכל כ רק 'ןיחש סקלכ[ - השע רחא אלו

 7 ןרטבכ וליט לעכ לו ק/ןלנקק לק ל. ל יכ סיעוע סקלש ומכ טטע

 'עלט ומכ. + עלו לוטשתל .'תי טיחלץ קטש למול = סיקל .ערז ריזשקל ירכ
 % ,תיעפרב- קה לק סלק.ץל ךקיטלו- ןל ית זולה (ולתי : 6 תור ראשו * ובלו ול

 | ?יכגל סעק ירבר סה יס טליט 51 יסוה יומו יןיבל) ןירפ תוכמל ל? לעב ץלו

 ןק הצע פלקו רקפ סיקע מע וגיכז סהלבמ כ ל לת ,, ותת ירבכ סמו
 !קכ

 הרוריההירי הירייה וחהקרה ה טווחי יואההק יח רש 4 ן9ן/ן/פ0/ מ ---

 יי 0
 יומו



 עמ תיטלרכ

 | .יבאלמ | ₪2
 ןיקו ול וכ לשש יעעל) .ותתפש רגק לעבו וקעל גקש סישע ונע ומכ
 .ולכ = םיחלא ערו שקבמ דחאה המו סקל כיטמ ץוק ץיכיקו = ; ץיבי
 :ותע הלטע ערז ול קיק לע ימל .ערו טקכל ירכ לש לעכ ץל רגק לעבעכ
 לבל -רבדק .קעע ףתוערב) ךנטרב יכ = תש? רעב רבכ ץל ץוק שזו
 לועבלו קתעקל וילעע תשסב סכמ רק למבי ץלו סכפולב ומשק סל
 רתיו קט רי ועכ -הלעַמו (ורעי (טע רל חור ראשו טורו < לכ) 29 תב
 לקט שלעב ש ןכ וכש) קלעמ (שו לסעה (שע לפי שרעב שפט ומכ יכ < וע
 :סקלכץול ול קיק קלעו חוק (ולעי רמולכ = < לעמו (ולתי ןפעו .לפשק \לע
 ץלק :ק) .דחל סוקמכ סבל לטו כלל רברל ץלקמק ךלל (ק - רוגבי לא
 קיל סייחתיר (יקליפ יעב רח עו עלע ירמקל לימ יר ידיתי טקרכפ קוק דס
 חיכוקו ווטקהש ומכ ץיביק (מ סקיל תיק קכושקק שק) .'ק סרק שרל
 וקטק סכמ דקל עט ס%- חלש אנש יב : ןנוקכ סיטוע שיש סקל
 דנסלשע ץוק בוט רמולכ .קרטפ קל ,תמש פסל יל !עמָעכ - נחלש
 רככלכ .דעזעשקו קכ קיוחתע לכל = עבקציש לסל שפל ץשתו ךלו גכ
 קפקמ .ץלוקש .ןשובל לע סמח הסכו למצע וקז = < קלורב קריגכ ץיק וז
 ןכ - וטטיששי ץלו ורטמב קכר .ץוקע וטוכלכ לכ קכרו הקול בקו וקש
 : ועוכל לע קסכמש קמחה וקז < קזעש ל ץל ץוק

 ונענוה הֶפּכ תראו יב הָוהְי סת

 כ תומש

 5% כזמר

 תדרוהי יניעְב בוט ער רשע -לָּכ םֶכְרמְאְּב
 ו טפָשַמַה יִחלֶא הָיִא וא ץֶפָח או ָהְ
 ץל רלבת* )ה יכ סרק ב (ושל לע רברמ לשש ךלד לע - 'ה סתענוה
 : טפשק סקכ קש וייל העל טפשמה יהלא היא על קטע ומיעב בוט ץל יכ (כ ייפ סק15-טפשמה ?הלא היא וא + מיי ץלו ףשי

 אתו ינפל ךרְד חנפו יבמ חלש יה
 - םישקכמ םָתַאהרֶָשֶא 'ודָאָה ולָביַהלֶא אוכי

 תהי מ
 ברי וקו כט (מז ץכי רוע לוק סלעב סיעטלה עעשמ וללעק סץ - יגנה
 תלטפש :סעה קוץ :ךיקי קז) = < סכבש .סיעטלס .תולכפ .טעטעה .ססילל
 חלופ יכנס .דנק וכ < סימטה מ 'ל ךףלמ ךוקו + פל לר גטו יכזלמ
 תוילג \וכק חיי קו -ינפל ךרד הנפו = + לוגו ךלדכ יקמשל ךןגפל ךטלמ
 יטל - ףלביה לא אבי סואתפו = = *.על נמעו טע סכירב .וץמשי +לש
 סרפ ע+ לש אב* םןא תפ יכ למ? 51יר רעסמ רכש ףלו ץיקק קלנט ץלש
 דע סילבלק סימנו .סימָותְס יכ לקיש וכ . ץביש .7וב סלע ו]נב סוי

 קש

 אָבהֶנֶה םיִעָפַח סַתֶא רֶשֶא תיִרְבַה ךָאְלִמ



 ."\ וו -

 : תוְבְז הוי רמָא

 הע יבאחמ
 ךאלמ למ 1% -תירבה ךאלמ וקו יעמק למ לוק * [ודאה + ץק .תע
 = לעעמט סלימ ,תירב לע עס .וקיללש .היגלב לע ןכ) - וקיל* לע תירבח
 ב יקירב !מזע יכ ,תולנע יול 'קל יתזטס ץעק רמדמש סירפל תוכלמ סע
 ְָ יש ו קליעה לע עקמ קת (ץכו סיעשב .תומס ול לעת . 20ש

 עי ל סיכלמ

 = ץסכ .תושעל וכיחקק (ץכמ < ךמיעב קול קקלש לע ןלימ ילכ סישע 'לש

 סתא רשא תירבה ךאלמו 'מזעש . ,תילכק ךץלמ ץלקנצ וסיפזול רובכמ
 ושפל ןכו -עמזכ ץכי = אב הנה |: תואבצ 'ה רטא אב הנה סיצפח
 | ! | : שק עא (וטל

 ותואַרְחְב דמעה ימו ואוב םתֶא רבלבמ ימּ
 : םביִסְבְבְמ תיִרכְבּו ףרעמ שָאָּב אוהב

 יולרנפתֶא רהֶשְו ףָסַפ ָהִָּו ףרעמ בש
 ישינמ הוהיִל הו ףסבבו כַהְ בתא קו
 הָדהְי תַחְנִ הוהיל הבר = + הק חח
 : תוינומדק םינָשְכּו םלוע ימיב םלשוריו

| 75 : 

 ופני וב סיב יכ .וץב סוי תת לכוס קיקי ימ -ןאב סו תא לגלכט ימו

 מ קיעש

 | למולכ - רכוש סח לע אוה שע - ףרעמ שאב אוה יכ = : סיבכ
 (ע סיעטרק כרבי סט + סלה (מ סימיסק ףלנמש שלק ומכ קיקי סוס ותו

 !תפבק) ןילכ] קובגב רמו כו < סיקילעה ולקשו סיעטלק !עוסי) סיבועק

 סירגכק יסככמ לש קירובק ועכ) = סיסבכמ תורובבו - : שב .קיטלשה 0
 ךיע סכש לעןוש ועכ יסקכק סק סנעטלק)| - רגבה (מ סעקסק וכ סיליבעמש

 ןמ םייתק לירבולו סעק קץ טופעל בטויע טעועק וקכ < םושי) : על

 4 הילכ]

 'ב יעלי

 >> סמיסק .!גמע ריבעמו .ססכ לקעמו עמ תיחיט סויה ןתופ ליקי (כ יץכזמ

 סקילע לברש יעלו . סינןוכק סק) יול יגב תא רהט) |: סיעעלה סז)

 (ילש חש : הקרצב החנמ יישיגמ + טרפב פע סקוז לכו סלעמלט שרעב
 : סוע עולעב תומקב "בילקמ ויחט קלעמל למדצ וץכ -קזק רורק טקכמ ןכ

 : :טדקמק תיב סע יכ סכטולי) הר)קי לכו - הברעו

 רהַמְמ דע 'תייהְו ַפְשָמְל כֶביִלַא יתְבְרקְ
 יקבי רקשל םיְִּבְְנְכְו יפנו םיפשבמב
 יערי אלו רגרָשו ות הָנְַלא ריִבָשרבֶש

 : יתברקו 7



 ךונעבק המּב םתְרַמַאו יתא םיעכק םָתַא יִּכ

 לזומש % 
 1 קימרי

 בל ילשמ

 יבאלמ רי
 .תולורק) = ץוקק סויב קיקיט לודק * סכולא | : לסוש סויל ןקופב < 'תברקו
 מפ יכ - דע : ?בק סלועב לכס זווק טלועב סיר וככס ל ספ ולבעש
 -רַג וטמו : סלועג סלעל - רחממ : וטעש חב סחכ ריעקו תולקשה ,ערוי
 7 | : רגק עעשמ יעמו

 אָל בעי ֶּתַאְו יִתיִנַש אל הוי ינמ
 | | | : ם תיל ב
 דגש יפל 5  ךולפ (מול ופטפ .יכדמלש קמ יכ - יתנש אל 'ח נא יב
 ירי לע סכל יתלקץמ ,תורוקעק ככ) גש ץול ירברו תמש ל כז יכ | קיקי ןק
 : 0 ץטחמו דברל רבדע קט פל ולכ יוגש (מע -יתובוט + ויקי ןכ יץיבי
 סקל רש לט ,תועזח לש ולכש ועכ - םתילכ אל בעי ינב סתאו
 ויק סלועל יכ ולכת ץלו סקילכ ץול סת לבש יו ,תויקמ ולכו סמעב לכו
 לכל סתקד)ו סעילגש ימעל) < ץלץכ דסי ימ תויקל סיונק (יכ סירתוימ
 ומכו ייתיִשע סכיפוגעב .סכל :תועלקט לע =< סוקמ לכב רש סכמט קט
 ויסתו סכתלעעל ובועק סיעיה ,תילקזיכו < ולבק יל סקיי סג גש ל נפש
 "מר יעייס :קמטל ל ךוקי .ךנפ יל 5 = < ץרזה יימ לכ לע סמולע
 = קופפ העיד ץידס לתנעכ תילמר למר (קרמ וקל לפכש כ (קלו ץעלע

 | - םָתְמְש אלו יקָחִמ סתר םכְביִתְבִא ימי
 ואָבַע הוי רמָא םֶמיִלא הָבשַאְו יל וכוש
 םכיִמֶא םֶדָא עפקיה + בושנ חב םֶתְרַפִאְ

 ו

 םיִרָאנָּתַא הָאְַּב + :רַמורְתַהְו רשעטה : :
 ב יונה םיעְבְק תא ית
 רבע בל קו רע - סלוע ל .קותלמל קעל וקכ סה סע דלק -יטימל
 ובוש קתעמ לכל סכלו סחל יתועלח רכיפל סכיקובץ) סת 'קוח טקרמש ץלע
 וגב ש סט כוש רמכ למל סזו - םתרמאו : םכילא הבושאו ילא
 הכועתק = סיטה רבר) תוגכרקק לכל טק דע ונקתכותש קמ למ לח לבר

 לעמו + ללה סככ קברחל יור ולובעבע לתל לבר סכב ש -עבְקיה

 ולמלק סשו - סתרמאו > יתוא םיעבוק סתא יכ םיהלא סדא עבקיה
 ךוגעבְל .סיעבוְק עבה * המורתהו רשעטה הכ!שית ועבה קמב
 6 סלק רכנ וגליק תי .שע) סיעב!ק ו עכו שו ןרכקכ לברק פיק ו קלט שנ
 ?ילשעמב יקרק ועומק .ןמב .(ורמכ סץו מרס (ימלמ (ןקפ יל עייל

 סבו ו יל ו



 וט יבאלמ
 וכ קלעמל רכוש תוריבעה נפמ סילז) סת - הראמב : ץקמודעבו
 'ב מיס פסב | :תופ .סיעבוק סקלו (ע לעיוע .סישסומ \ סק%  רועו . קול  סגו רעש

 ונקוי לזוג וה ולמץקו - תולשמו קעורת ומת ונקק לע ופסותט קממ

 יוגה =: תולטעעקו המולעה ול (ן) וילו  קפובקב קלע לוטו רטמק

 רברב לב = סלכ סקב סיוט ויק לול תלעמל ורכמק תוליבעה יכ קזוכי -ןלב

 = = + ךלכ יוגה למ ךכיטל סלכ סיוש ץח קמולק) לעעמז

 יהיו רעואה תיִבדלא רֶשַעַמַההלַבתֶא ּואיִבָה |
 חוה רפָא תאו אָניִננָחְּו יִתיִבְּב ףרֶס
 תררָכְרֶא תֶא םֶכל חָּתְפָא אלא תואְבע
 : יהל כרב .סָבליִתְקיִרַהו םיִפָטַה
 יִרְפ תֶא סל תַחְשי אלו לאב כי ִתְְ
 רַמָא הָרְשּפ פנה םֶכְל =רַָּשְתְיאָלְו הָמָדאַה
 דפ םיוגהלַּכ סָבְתֶא שאו : תובע הוה
 : תואָבָע חוהי רמָא ץפח ץֶרֶא תא ויה
 וכושק ךכ ךוקמו -טטל סירכועה סמקכלו סיולל -ותיבב ףרט יהיו -ואיבה

 ספ לבל = < תל ,תונעלופב .סכמ ערפ]ו ל סזוו = < .תולכוכק .תוליבעה 0
 ילב רע הכרב סכל קילו סכילע ריטמ* יורק ,קורטעמהו קמורקה וב
 :סוגלפ 1עומָלקכ .ףרט > תולטולנ סילכ סכל !קיטסי ץלע בע ל18 לע | -יר

 כוח קבללב- לכואב -יתרעגו = *,סמ (ולמיר רע יד ילב רע ?לווש -
 -ורשאנ = = : קילע לכשק ץל ןעגק- [פגה סכל לכשת אלו :קוכקק תפ

 סקוט .הרלשה לע בעלה פטמ .סיובב הפקק סקיפ סלומת - סכילטמ ולמי
 ץעלפב יב (!ק וע ילז ק") - וכולמ קְובתט - ץפח ץרא = : סלע

 | : ועל לב (ירכעו ינעיכע יב

 "המ סכָתְרָמַאְו ףוהי רמָא בירב יל סו
 הָמּו םיִהלֶא רֶבָע אָוש םתְרַמַא ייל ונרְּר
 זרי ובל יכו ותרמשמ תמש יב עצב
 םיִרָשִאִמ ּנחְנָא התו + תואָבַע הותי ינפמ

 םירז



 35 ל?קוחי

 יבאלמ 7

 םכילֶא יב ג הש ישע ב םּג םיִרז
 5 : ּוטלמיו
 המ :ןייד יל יד (!? יכ .סילמו( ויקש קמ לע .סחיכוקל בש - וקזח
 | 5 ב סילביעק ןכ) -רוברק רמת כולל .לועע לעופה כש < ונרברג
 = + ץוק לְוכמ כ סג :התעו |: ץוק לקתוכמ - םתרמא

 בשק. יעד לא שיא הוי יִאְרי ורּכדְנ א
 יאָריל וינפל ורבו רפס בתיו עָמְשיו "רוחי
 תואָבַע הוהי רמָא יל יהו : ומש יבשחלו הוהי
 ז-כַהיִלע יתלמחו הלגס הש יִנָא רשא םויל
 = + ותא דָבעַה וכ" ֶע שיא למחָי רָשָאב

 רבע ןיִּב עשרל קיר ןיב כָתיִאְרו סָּתבשו
 = ! דְבע אל רשאל םיִהְֶא

5 // 

 ף יכרר ןניכי ץלש לע רמע ץוק נק למעשה יכ- ח יארי נרברגזא
 ןחגטקב סילעוקק לק סיע)קמ סירבדק 'ק יץלי ןעמשעכ) - ויטפשמו

 סימשו קלזק סילברב סיבלע) | וסעל לפ שיש סח ולבד) סיננתחתב 20 |

 5ל תומש
 בי ליר

 צק סילת
 ב 'ץיס טסב

 רפס בתכיו : קוכ סלכט סקל (קיו סקירבר .כיטקק 'קי ללק - 'ח בשקיו : לוע יפו כומל 59 טפשמ ויכלר לכ יכ .סלכטב וץטמיש ךע .סקב סצכויו
 י ₪. ונ|לכוה לעס סיכלמק 1כתוכש סר[ )כ (!טלכ ושע ךלל < וינפל [ורכז
 םוקכ טק לכ ..תבכ לע ךלטסע טו . רק ויעל קזסכש ₪ יכ
 : סלוע דע סהל לומע רקע ןמש יבשוחו 'ה יארי עת! < לעסב

 .תשוע ינא רשא סויל : כ סנ ץוקק ל)דק יץלינ סיקמק ,תייחקכ ויתיש קוק לודמ יקל ייל חו = + רוטקו רבכקק סטק רוס ערש כל יעכס סק ןמש ?בשוחו + סיקיעק סק 'ה וארו יכ 91 לרע (כ5 לק כקכ| = - ומצ לוקו ץוק ומע יכ וקוקלץ תעיריב) .ח יכררב רימת .סיבטוחש משש יבשוח לישו
 סהילע .יתלטחו .הלוגס יל ויסי סק .סיעשלב (יר קטוע לש טטשמה סוי
 ועב לכ לע לטוס בק .ותוא רגועה : סיעשלה קלכקק-ףעלק סניש לש

 : סיקלל רובע ץוע ל נעב וע על וע לכ לוע ולמצי = ץלו .עצלל ידע (יכ קמ ןפכי 1 - םתבשו : וקו רבועל לע למוח רתוי לכ%  סמב לע ב0 סקרכ רקפש !מכ

 לכו 8 םיִלָז כ ֶהְו רגב רעב אָפ םָח הב

 ו ומ



 כ "יבאלמ

 רכה םּויַה םֶתא טהלו שק הָעָשְר השלב
 .שֶרְש םֶהָל כוָעזאל רשָא תובע הוה ַמָא
 / 7 ל ףנעו
 4 * : - דדי <

 ץוקיכ הלעמל .רמיוש ומכ ,תלעוב שעל וקו .ליטמק טפעעה סוי = הנח יב
 טחלקו וכ * שחלו + קלקמ ולכיש ויקי שב עס ומכ -ש : ףשמ שפכ
 רש ומכ ( עלק (בח וכ ילב רב) לב ועמומלתכ .ףנע] שרש : סילק ירסומ

 . : : ףנע ומכ ונממ רלוכק)

 דרג פרמו הקדע שמש 'מָש ירי םֶבִל הָחְרְַ
 = קרפ יִלנעּב םֶתְשַפו םכתאציו היפ
 תופַּב תַחִּת רָפִא וחי יִכ םכיעשר םתוסְע

 תדרותו רֶפָא הֶשַ יִנָא ָךָשַא טל סכילה
 < בנס שש יב 35 שד 5 םט דרוש ו

 ןתופ תלו 'ת יליל) ץוכק סויח לכי סיעעקק דק .ימש יארי סכל תחרזו
 טעמו < פוט םלב .ותמשו ,על :לכמ ולעעיש .למולכ - הקרע שמש סה
 (כו < קזירו תועולפ סיצ)ס ועכ) - ץלעק לע ולו שלמי שמעה יכ היפנכב

 ורעע 1108 לעל לכב * םתשפו סתאציו : סילק לע עולע רקטכ רמז

 יכ כו יובל | (טע - םתשפו | : רעכ) (מועב סילדנש לפרט ילנעב ובלת)

 קליחב קוט ?5%  סקמקו לקטמ ץוקו < ןועט וצפו - קשר קלנעכ וטושק
 לעפה (9  לוצבו = ספיסב םתופ טקשליו לקטב סעשפו ועולשקב יול קחו

 סילנעה סש (ספכמט .סוקמ קוק קברסו + לעפה 19 לע דקעונק קלטות

 / שקל 'ץיל למ < ולמןוט טעשק לע עמצמכ סוסעק ושכיע ול) | * סעעפל

 סיקירנו החנינמ קמח ץמוע ץוק ךולכ טנדקה למ ץבל ריתעל שקמ-(יפ
 - היפנכב אפרטו הֶקרצ שמשימש יארו סכל החרזו  'זנש קכ (יפטכמ
 קשוע לבו .םידז לכ וו רונתכ רעוב אב סו הנה )ש קב סעולע סיעעלו
 סיסע . ץלק) קוקו + קשקכק) .חקילדק .(שע - םתוסעו , | : שק העשר
 סילשע .סיעטלק קוק (מוכ למל - העיחסו תשתכ ירי לע ויק קקשקק
 יכ רע יע לע פו .סכילנל ןופכ .תחק סול וסמל ותק (מוב לכל סכב
 סילכו .סיכלוה למ סנוילכ רט סויב קיקי ל סקול טקלי ץכק סויה
 : סיקירעה ילגל סמַמ ויקי סיעייק ויקיצ (מז לכו טעומ (שול סילכ ויקי
 ףקד רפא רמו .ןעלכל סעעוש עפש עפטעה סויכ .השוע ינא רשא םויב
 : סקול ףורש בק סו'קש יפל לשמ

 ותוא יִתיּע רשא ידע השמ ת-ררות ּורְבְז
 ברחג | | 5

 "ל סילבד

 'כ לוי

 3 קימלי
 '? קוקכת
 9% סילבר



 יבאלמ הי

 .+ םיִטפַָמּו םיִקִח לאְרְש לע כרב
 רור) רור לכב ןרכז עעשקה סוי כי לט לע למ -ירבע השט תרות ורכז
 - ברוחב ןתוא יתיוצ רשא : קכ בוקכק לככ תושעל ירבע השמ תרות
 טרפה ץכו עמשמכ דע (ול יכ סילוק ילברכ וכ = בלוב יתימש וקכ
 | ג סל קבוצת קוסטה קו) = - מקול קשליעו

 נפל איבנה חָילא תֶא םבַל חלש יא חנה
 תוכָא-בֶל כיִשַהְו :אָרונהְו לודנה הוה םוי אוב

 דוכא 8 םָתוכָאה לע םיִנָב לו םיִָב-לַ
 | : םֶרָח ץֶרָאָה תא יִתיִּבִחְ
 לורו .לור לכב קשמ תרופ לע סכליקומ לע יט - םכל חלוש יכנא תגה
 בשיט סעטהו = - ?יבגה .וקיל .2ל סכל סלע .סכקבועל (כ ימ לע פל
 בש עפה ועוג יכ = \)9פ7ק ופוגכ לבי" ףב 25 - סימעל סקלעע ןקמש
 ,לשל ויתלש ףוגכ וקול קיחיט לתו .ןרוסי בפ רוש לכ .ןקולעב ץרֶק ל
 סינכק) ,תוכץק ליקוי ץוק) - ארונהו לודגה 'ה םע 'וק) טפשקק סוי נפל

 םישהו = למלט וקז) עטשמה סוימ ולי סיבשקו 'ק ל בל לכב בול ירחי
 .סתובפ סע ועכ סתוגא לע לנב בל ןכו .סמב סע ומכ סינב לע ובא בל
 ויקיצ ירכ ץוק.סריקוי יקי .יתיכהו אבא [פ : וירקי סטבקו .תוכקס 'ןלב

 + סרק קיפק) לכ ץל%ק קכי לט ירכ ץכק סויל לבוש ילעב
 .סימעק רברמב ופוסיו לכי ןקרקזקב ורסוי ףל לשש =

 סיכקונק) = לץלש ץלב טטטממ סויל 9
 יקידעמו .עיקלק לקוןכ וריקש

 סיבכוככ סילק
0 

 = + רשע ירת רפס םלשנו םת
 לעאו בלנב

0 

 הי ה ל 9

- 

 ו : רי

 שמ = יש שש שי ירק"

 . > שעשו <

0/0 7-7 

 6 יה יש + רו = ש"י .- עשה ,וישי= יו שי ישי + "שוש +" קי

₪ +6 6 2 

 >>, הא תואחתוהה הר החטא ולהל לו

 1 = עץ < ליו שי שיש, יקי קלע
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