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 6שץס 5פזרמ :ול סמער סיס מירימי מירדן י65 . )מזרם )מעקם עוד מסיס כירמו ומנע ינים מוומכעד
 תשפ וממס פיר סזס 05ע כמזגי ו0ס ידשן  מדרוס לסריס 0) מורם נט) סיס ססירדן רי) )03ון מדלוסשירין
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 פל עד לשסשמ שם ינמ) יסל56 %ן )מעוב ל") נגס גם) ימס סנט) ירד פתשמ כ6ן כ0וכ אסריסמנד4ח

 : עכק כו' פסס עני כהוך )6סליס סי:ג4ס
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 מ5י
 8ב לגשש %גן בס5 ומנסס מבסיס יסקר דדם מדו רטעס 16ח0 ס! נילוס

 6שבו,סב פרת ועגסס סגם) מלמס גם3 ס"פדיס ל4ם גם) עRp 3 י)" הכסיס ל"ר 1טדס ככק רטש6.חס
 םט7 ס"ת מ"ק ע5 סק* ע*כ 6)6 גל) 3ימ3 מ"כ סיס נט3 ע) סשו63סריס סעויס ל מיסים ם)סנט)
 fD1 ס6גץ מעלכ סש6 רעד) סיס סיס מנסס מערג מיגר 547 נט4 סיס וימי ום'ס סכע'ס )ס6-י10דס

 פ13 טסי.ס פס מ מכעס כנטן מירדן חכר 63 1);ך יסתער במעלג  עגע מגפם מורם ריי כמורחולמסכל
 יסורס בס סכע כמניס גרוס יוסף )כגי ישנס סי מנע 60רן )% גאפ" . עכר) היוון עד מניע 565גו

 : ,Sffp סלק נוס כשב ph קב' כמסר וכן סנעיס)760
 סיט ולreot 6 במה לקם 'כ נ בוימז 1"ל וסף כגי  ותיו  יסיוס נכי טן נור)ס גט) ויל "ש מסוק "חסיכע

 5סי כי גיימץ גט5 מערלרזילסרפ
 דפין  5שנ סו6 ייק( בכי  ודרוס  נסטין  דרוס סו, יעורס

 )כו ם ס:תמדסו וכריס גתסרסום6ר 63 מעויין כ:ימין סי מערכי מחי נסגף רק נט)יסס מוזרי כלסרסוכנר
 36 ועיס כירדן מן ססהע ם4 מזרמיח nt~ws מיגר ר'3 5סתס )ס6ח :נט) )מס ויפי "כ ססוק . עב")גס;יח

 נ5נ5 וממס עיר סיס יריש ו)מורמ כגימין כנט) משע מן )סיס ירימו גמ" 3מערכ ממודח מ5סץכיףיליש
emהכגיס י"כ סקיס וסס סיטן 6ת כעכרם :ר6סונס כזיזה כו )ט 6:ר סמוקן bSt 11 6ס6שר נ!נ5 סי 
 מסר sp סנט) ע,ס מיעיש ר") ימס כצר ועל nfft1 . סנ!נ) Sb סתם ע'511שגי ישוסע כממ"כ יסורס כג'גנט)
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כיח

~?h 
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 ונכוי
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 עב"):6דר
pv~עפרנ עירועו עימ: )ומר הקתל ס6י )ש 6דן קי' ספר 1') ה61 ים 6י,ס יזעתי 1)6 נרמזי ט"ו( 

 ווסנ י' וכסמוק ס"1 ס" יגורס כנטו )כחוג )רם" 6ססך 6' וס ודג- )מ,רמ סגך 0ח'ע 6דרנ6כ'
 ופ"ם כמערג ממורם מרס סמם )מערכ סס'רופו 4מר סים מוכרם זיגי ססס סע'ר סר 6) ימס מכערהסננן)
PYPJ1,5כנט( סמסורפ כמו רנ3 עין עד מרמינ כגטין יננו3 י65 סמינר "יע ר") כו' נסתום מי מעין 6! וי 

 : עכ") כדרו"! סגוכר עעס שן סוך גתשח מעין ק' וינתרו סרר"ק ו') גתחומ מי כתס.ק . עכ') "סודכגגי
 36 . וגרע גגימין )נט3 מון סיס רונ) וע'! רוג) עין בסון ע) hpD' )סרס 6ס:ר מגשן וסנר ישופסוק

 : עכ") 'סודה גגי כננו) סנ"מר נ4) הו6 %ן קפי 1ro ו")נ)י)וח
 עכל: סערכס מבסין ר"iffr 3 ופוזה ס:רכס מ31 כרף ") וענר ישח*סוק
 יסורס נט) נתוך מניס כיח גמrs~ 65 כית ס3 ן )5ת ר"! ו'3 נשנס הנ)? כיח כחף ,Sh סנפי) ועכר 4פפסוק

 כג.מין ערי כ-צך סערנ: טת  מוס כ"כ( כרסוק )ר'3 ין תכ וקת: 'הטס כחיך הערכם כיחוכן
 נט3 ע) )נ4מ'1 ס.ס חג3ס וטת ס'1 סצרכ: כית מסג' ו5"3 43;'מין כנן מונס כ'6( גסשק לרן מניס כיחוכן

 : עמ') הסס נט3 ע3 )לתריס סקס כנויסורס
 : "סד 3שי כשתג כ6ן ה;חוכיס סלוח לכ' 3"3 וע-כ טטרפ זרכע :h:tr כטסיסרז עסרס ס3ס עלים פשו יםסלק
 הכע סוס )נט% סניג ;תסרס )6 סעדיין 3ס' 6רן קויי סתר )סין 11 סרי ער והנחס נכו) ויסי ח"דשמוק

 3כך ט גסמגיס co "תריו r._P.n לתכסיס ע6ך ו6ירכ" תייל סיח מקס )6י1: סימן וחתעטכ)
 1מסרכ נריר עיכתיג

 וסוי
 סיס מקס s~t'bn נסמל וממירך מסריך הל וקהית וקריז המיער מוס ג6 מסיכן

 וצד י"6 נפשק 1Dh1 מעךטת nswl ממקבע )סרס מתמיו וכונון ונט) מ(רמיח 5סוגיח גמק%ע דסיי:וסריד
 נשמח טק%ע ומרע)ס סימם לע ימרע)ס )ים: ססשק וכקיש : )סריד סכ6 עד כנט3!סוגי )מזרם ממערב ר')נטיס
 נ 5שמס מומשח נמקוס סריד סיס ופס יילעס סגי ע) 6סר הגם) 6) ומנע נזכסח ופגע ססשק 6מר 06'כעערביח
 נכע עג 3-יום סנטי סי מזללימ נשגיח פמקטע ר"5 ספמס מורמ קומם מסריו וסב י"ר( )כעסוקתיש
 יגר סבט5 יעקם סחמ'3 סטר כסרוח 6ת וממסכר חטר )כסיח נמערנ ס!ך סהנגו) ר") חטרכשח
 פ*ש 5פע5ס ,ס פבנר כסקופ נדרוס עלזו ויקיע ס:דכר0 ל*5 'סיע ועכס הזכרם sb 1י65 סססוק וקש :מזוח
 מזע סיכר01 נדרוס סנטן סל מ,למ (vs מטל כספת מממערכ מתעקם p~ur, כספגט3 גמ65 .נסכרבגט)

 ששר  ישלטט למפשק מהא* יוגלש תסי  המוללי נמי5ר יסייע דפם )% )התעקם מתחי) יפיעוכסצנל
 גראנד gg יפ6 ו0 ס3 רע" קפ" סגעס שמתושר יימק ויגף קלן לעמק סכך ומקס חסר ניקה סלמסקומס

 עכ'): סל,וורח עי )דרוספגשן
 8שרנ 4ד פ4 כדרוס הנכת סי דרומית מזרחית ttpnDt ר') כסיע ץ מגחן סנני)מ5שן ליש מסב יארשמוק

 שסנוב 11"ש : פצ,-כ )5ד סוד סנט) ננכו4וס)ך : סי )6 מהגח; ):פין סנט) מהל סססוקוקמר
 ששכ משחג' ם'% גדע וממי63 וטפן פן. דרועי מער מוע כ3ה 6) יסקר כגי ר') 6) י0חה גי' ה1651תי1שיו
 סיס פכור 161ט0 63ונו0 משך סיס תטר כס'ות סמיי וטיק ס) מז?חיח r-t;$i כתקוע :יס נמרידש:מ
 גש!6 נוכסכן וסנע תנור rb(tit ) סנכ' וסב גסח4 כנסו) ספחוכ כמו זט)וו נתון :610 דממו כתייר נסתניכבכין
 ג00)י. ננט) ס:6מר (nurh ומוך ,טפן גנט) סג6מל כסתח סיסיה חססר oto )6 6מר סרידכמי!ר 6etoם
 8ר סיס פורחית63 בשית ניקלע עליו סיס ebtlhnest 63 וםנעכוט)וןונפ ם;חנ מפר 5w~manלק
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טז הנבוליןבהבר
 51ממרם שלש % גיבוס 4צספצ11 ו% 4אלש )סירק 8מע ופא65 יעוש% י %י kb %שש
 ~mm 6הם נר*ע4 סכשיס נ* 6נ נ' מ5קנצ פס נשוקף! בס*  ש6פכםג ונס טע פששיס ששים ס1.0%

 טכ?: נזבלת כוייס בהלעס 6)6 פנעיס ג' 5ץערנ פמירח נר*עס vow פסנו 5י כו'4ערנ
 ג: סנפו; שניספן "צ eg מהערכי כנטן 06 עמדו סיכן ידוע 65 ססשק סיף 9ד ט' וקעתפ*1מסיק

 : סמפטן מונן לזפ לפרס סהיס םכת!נמס
 0סכהיס פרץ 760 סמער0 סכונן ופרס דייך 6'ן ישכר %ןנט) קני מסר )מת וס כו' גט)ם גיסי ישחפשוק

 גטקס ושגוית וסיג כת'נ 4ך קותו ינטף 63 סיידן 6ג) משי )0פע ממיי סג'נ 4 פכסתיו
 סגד% 4: גט4 מניע 1)6 3מימ קוט 'נט3 ומירדן כירק כ6 5שפ %י"ר  דרומוושס מער סחוע רש3סירק

 מפן u'b שלגסו נס3ש אך : סגך סנוונ 04 ניפ משיקים %סיס %0 עט*כי מנח! ים ,זמר %)י
 וקו:: שמז', סיג מיגו %'וט ל*נ משק עד י'מ סססוקפססוק כמופכמס

 Sfnnoe כמו עערכית 5ע,ר0 מפשע 3סכס כן גט מתמך 06ל כמ SU1 יסק י ונו' נטכס בסי כסהפסוק
 6מרמס%רץ מסייר )סרפ מתשן סיס 60ס ק וע'כ*פר מזרם 61מ'כש5ר זט*ן נוי נט5)סרס

 וכקון סכת!כ כמו )וטין משך נדון וסיסת לנגס כנט) כעדו שם גמ3 כלנד ללס עיד פיסת )ספ65 כסמר6י
 hllnhS: 7כריס!6שי5 136כמס ,nr?p וכגי כזט4ן ומנע ק65 63 יכן גידה ע) !יוכחו יתכון ימים ף5ח

 : עכ"3 גת!ניק ו מזיחי במקטע סיס :"3 ומ מ0"3 עד ט' ומ4 חנקת )תוי" 5פמט מערנית ממקבע נטכסויחי
 0) נמערנ 0נע )דלוס כבנכשן )משם  ממערב ס% סמינר שמוע י0י ר') ט' סימם ככרס) וסנע כץפסוק

 ו וקן) עכ") )כגח וכלישרכלמן
p1Dtמורם ובג כץ gnw ("דנן )ניח ששך מורם וש6 חמס מטון )עך סמינר מוע ס0מי3 מת560 ר 

 56 יס:מ ..זני ישמ36ז עזם היחס מטה סמ'% שע י65 %,ס י? Shnwt וכג'וענענוט4ן
 ומס 6) יסחמ ני חו65,חיו וסיו וכונון 0) 7לומו כמ'% פכ0וכ כמו זט)1ן 50 מערנית זלומיח כמקלעסיס
 וכן כת"י. מסמע וכן נמפרפיס. לטסי וכן . 0נ' ם) כלשנס פפנע ר") כשגס nI?D' !6 וגני סכ0!כ60מל
 נסני ר") ונעים) מעמק גיס ייכחונ סטר ומס Sb יפתמ יני DSPDS סגלתך משגס סחחס סעעסמולס
 כט5 6) )65ת סמ.צ שע סטש) מסגי ר? ShDnD כס) 6) ויא סש own1 געי6) 1",) מעמק ניס 356הים

ShneD1 ושע גט) 0) )נסורר דס"טl'D? 0כחיכ מס דנרל )ביאור : עכן3 ף65 כתיכ )ק. )מורם ממערכ סל 
ושם

~tDO: 

 שב . סני ודפון 6פל 0) מעולמי נט3 מלניע כען לש) ימוימ ממערכ סגך
 מחמיי

 סדטעס לותו וענר נדרוס מושן וקולס )מערב ממזלם 6לוכס דסחפ . ר%עס כעק ממורם ימעיסיס0עקס ממורמי נט)
 הצע ?6  זס כ) לכס אדון עי ונכס וספון ולמכ עברן כשם כפסוק ורוכלו סמקץמו0 6* כגנד )מורם)מעכס
 פפייזר סלך  נימו% ס:0נ 1011 סה%עס mma סר*עס%יועסצ6 נפערכ .0ון סני גס% ייוין ער ucnספי5ר
 סדקי סיס וידון לשי חס עור : כ*( ער ס* סמירהו פמיר סכל כ6ן פהרין עדיף פקוס ישכללהערג
 : oto Wrs11DC  :i~gp "ן "והכ pteb1 ותופס . YDS נם' לקמן bw11 tb)g סערניס 5שגיפ גמק%ע :Olo 010הפת לנוי רהצנ טד בכתוב כפו מפת פי55 רכצכ ץ ל6 ורמנ כ"מ נס10ק סימר ומס צידון ע5 ויריחו פכחונ 0צ:זכ41ן
 עיר עד קילים מנסין )שכ סר%עס 0נ 1S'tD %ס סשיי מצדק ר"5 5שפ ש וט' סנט) יפכ בשפסוק
 וסיו סכ0צנ פ6מר יז: . סגרול ליס הץכינ לכוינ ופשסס למוסס סר*עס  נדרו% 5ממרנ פמאומ לילימייר מופ וסתמיל הזר פער ל') שסם סנטי ו0כ סססוק 60מל ומה : יום כמס!ך סמומן 0!1 %ידון %1 %מכ:ל

 : Y)D ננעיפיס 5י נס* otSJn כפו כדב טרי רן5יכוייס פמנ4 ו40  הנרו! 4ס ר'5 סיפם הננול ~Dbi פגר סיס כזינ סכאolebn 6 פיל 6כוינס סמנל סימסהצ4י8יו
 eto ורתנ 716 פי נפערנו 0נרו5 ים 6יל סיו 56ס עריס ר"ל לטתו זס ורמנ ותסיק יירפס לם,ףפמוק

 עכס: "מD'1Wi  %6 0' ישרניסבנקרע
 יכנר יפלל) 6רן 5פק במי% טלotrn 15 )ש יסרת סוטך )6 הח4 כמ ננ% שוע א נטיס ייסי לעפפוק

 )כרכו  גכי4 הניע מיכין הצד 5מעלכ מעים דרומו מ'נר ססחש) ממיס לק פסעי ט36ספשכם
 סכ0וג ' ו1ס מס.ררן  רסיקת מכעיס 4זל6ס סחה? דרומצ סמינו  סיררו וסיס6%שיו עד פקיר  5יר לאנשסופך

 עכ,)! מירדן עד כנרת פ) )דרוש ועוד כגרת יס רש) יוטס וירוס ים סביכםכסרסתיזיס
 וי%  סטר  (PDth ומערג  ממזרת סמי5ר  שפ  סג מירון פן ר") )מוגי Or סטר  nwh סנט) ו0כ ג4רפסוק

 וסיע למקבס לפערב mrnn סמינר  חוש ע6 ועור ר4ל מקקספפס
 נ,גצלי

 נססך סיננ ר? פעג
 סל  נ5שפשע

vr 

 סל נמירית שע נפסלי מערב סמוצר1ל 610 סיס צנע ונדקי ופ"פ :  לגוי כ* ער
 :לשי ילל מצנו 6י%  וכיפת גוס כ)) 6רן קצי 700 טיס bS~- ס0מ0 פדמ שרדן וניסודס ומ"ש :6סר

 לדאופ מיל יגירס גני ננול פיך 6זי כי 6יפ  וזסוו6י וניררן ניסורס סנע גססי nvna יורס שסמוקרטיטות
 vwl  5שפ בביצך תפילי ינרמל 6רצ סל רווכן נעינו סימנס ניגיס: פססיסים מביים כמס כסריייעלי
 נדכן  6יט נס עיי  ויריך יואדס כנסי 5עע 0מט% כמו גממק ננכ) רק "אדס DD( כ)) סיס )"::ירון
 נכייס  לסייס ער בז'  פמלףפ46ן נפלס ויסי . ל* נססלינשצק נטל נערס ססשק SD)~ StnWDסתמית
 וסיו עד sat חורגות רשמת ממגודע ,השהיי )כד פיפ מיגר  6ט סעיייוס ניסו ptno מומכנריר

 ב מאוכלס דרומית לעקיס לסיידן שנ6 עד עירת 5שן פערנ  דס%פ סחף: סס5םס כל נשילי סמ1סנ 6!גירדו 16310תי
 ער* נימשס סהסנ כגד יכויס San גףו ולש סרים 5שחצ  1ס וט' ו6סת5%6 6ךעס 'Dlna, גגול' ייסי גו"אושמוק

8פי
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 הנבוצעביאור8%
 נשג סין 6יס עלים ועקרת יתמאס nsb %נ כמסוק ום'ש : משה נימוקה) רס"' כסג וק סמעו; בלנניר) 54" ס0שצ כמו כטרק זן גס דן גם נס4 5סיכך רב יסידס מי מיק בסיס ')סי 4ה,דס*ו
 כגשמם כחמייס )ס5 פדן יכרכם Phu רם'י וס'ש . ונ!' המס וענר ס"palcw 1 ס:חוכ נמו יסורסט5

 פש כס" מכ"שש גס)6 מערפיח כ5סוגיח !סי6 )סס עס תהמו נ6ו (oo ספקו 1)6 . גו' וכ:והיס עהר:1ג8שרניס
 ספ'סל0* *מר 61ססר 6ק דרוס נסוך יסרס נגנו) טקר!ן :ים סגל6ס ו)ס' )6"י מעיכיח כנסוגים סיסשעקר!ן
 6100 סרס סגסר עד כגמרופ)יס )סי )ומר 704 מיסו כן מסמע לסת )כון 6ין 6ך )יסודם ר") מערכית$שגיה
 ימאס מגשן )מ63 מרסס מ16ח 6רנע hrnt Oto! !"רן י' דף מעגיה נמשח נד6'ח6 יום 1 ט' סיס dbאסק
 מרמיכ יסורס מיגר סיס וסיס רוס)'ס !מ טס כ"ס ס.ס 6"י )דרוס יליכייס כיס0כס

 )עקלי
 6קוסטיר )גשן

 ישטה סיו עקרק סכ' יומר יס גלה 6י סירן רומנ מקק גי )6ן' מערגיח כ,סו:יח ססי6 עקרון ע)י'5
 סקופ עד מכק נטכס ומניע סככן מן 'וגק כמיס )כהן משך :יס בסס ע"ד דף ככ'נ כד6יח6 ממיספעלת כף* גסס )0ס OP ויגממו דן גגי רע4 ומ"ש : והמגף ועקרון והוון ס"ו י?וסע גמ"ס )זס זספשנין גואי חמגס ס6ג) עקלון סס61 מסמע ג* מיהו דן 0) וסיס מערניח נ)ס!ניח ncbl יה!דה 0) והםמערנית כדרושי

 נסח סליק %ן ק"מ סער )כחו כ* עד )6"י ומחקדכ ככ,רת )וס) פה.רדן מקוס ועד )6" 3סומחשהלהט
 : %ן קטי מכמר סועחק :נכווין פ) חיול 5ך וס6 יסוסע סער 0) יגר% ציץננועי

ו-44==פשי א נ ב -  

 ט מינק העתיר בניןב'אור
 הבפז בנין סרח בטקרא העוסק טעלח גורל רואי אחרי ראיתי הלוםהש
 כעטרת ע4ו להעלות בשיעור עוכר והיא הטרה קנה האיש וביד הוב'בהעתיד
 משער בפ"ב ימעלה ושכה בעיניך דראתיך כאשר בבנינה עוסקתפארת

 נ וע"ש יכטדנו בשםהניצוץ
 לחץ אשי בפירושו הקצהו כגודל ימצאנו סי pl~p יל רשי פ"דאונה
 בעד הנאק קדשי דבר לטלאות הטמא בית ובנה אחריו קם בקרושההערתו
 הבאר ודא בארה נשם זאת גם ואף שחיבר הבית צורת בספר י'פהיתפחז
 . א"ר רואשונים אם אנן אבל אולם של כפרענו רחב שלבם רורו לבניהטיב
 באטרים ואספתי נא אלבה אטרהי כערכי אנשים רהבים אח 6כות בכרירכן

 אחזם ושסו דוף טצודת וספר הנית צורת טבעל קצר ביאור הקוצריםאוצץ
 לפת לאכול וטוכן הערק- כשולחן פירושו בטיב ערקי יחזקאל בנע פ"mw בכדי בשוקה ביאר- תוספת ובקצת הפסוקים סדר על באוהווז דגלו על אישאיש
 בכל הבית צרת את ולקורות להבין לפניו הסוכן מן יקח אדם וכל האיםגל

 בשר . אחל האג היום . ואנה אנה אחריז לחפש יצפרך ולא וסובאיונצצ4מו
 ז יותל לבי אער משגיאית ינקני . איהל ולא .הטרקי

 צ ספתו נסוק 0פשי0 כג% כטת וכניח כדלוס מפיל ~mun WS . וננכ פיל כמכנס ופתיו סטק טף ב'אמוק
p1D~91 ניח מכמין מומס וסיס( Of מחנעס וסירס גפ!גס לכמס omw~ ntbD א5 6שפ 0ס קנש 1נ3 קמם 

 קנש יימס %ו קנס סשסס עוני .כהיפר סכמן למכ 6פ יפר . ממכס כס כלמס וסוסם %*ס6מס
 סברס 6פ ס0ורף פספסן עורמי מכום) מון ננוסיס סע פס 1toaI סגפ)יס כ) ס0מט ג%כס on*o י ~4OWמד
VD1Sספפמס 3סל obn1 לס" כסכ ין . קו' ססיכ) ס0ם nbpt 5סל י5 0סכינ סכשנ 0סס נסנין פש סי ע 
 ana סמלי ססו6 )כנע ממכיס ססכמונ יסרס נ6ספר למרי )כל! נוין נץ pitD %1 כ3ורפס שגנגס %יסק סנוף ינן סנמן wts~ דומי נמליח נג16ס1 סם כיח סכם פ6מר 6כן )ס"מ נ)כד )6 גשכס % onw סי0ססט9

 : מעגייע כילד שמדסיס
paכמע04ץ ינ6 סקדמס ירך סמו 06ל סער 56 י63 ר nwtgn' שגקוו8 גשכס סשמ0 מן וע51ס סול סחר 

 עפר וחספס D~bn ס)0 16רך )סערם מפורס ola סמך גסים ועזרם גםיס עורס עד פגי ככיחהי)
 ונ6מ3פ במוס פסס עולש סוס סמל 06 ססקיף וסגששס 6שח עמר ונמס מפס ס)0 ידלוס מרסון ולמכס6סוח
 פכ*6שס קף* )סספ כפישפ במוס ע0ר וממס 0160 כסלט מן  סיטיר גמntDb 65 עפר מפס סחם סירס משוףטח5

 בפשקו ספשם סיס גסיס D1tP פמ)) 6מד עיי ודע דוד( משם ססר 4זע . משן neb וקלף
 עשש % ש* VW1 5%0 מ)4 6מס פצר ופסס מ16פ ס03 סיס )דרוס ופגשן 6מס פסל כלכעס מ16ס9)פ
 egDe ספישל כסי גדש עורם 50 טח) 5שן פד סיס סנג"גים י) סי סכות) מ5;ק סגף (twSP 1hgס"4 שכממש כ3 6פר ונס וס05ט0 0ס6י0 501 קיסש וקדפי וססיכ5 וס6ו5ס י0ר36 עזור נשא גמם ששפש

 WP % סמולנו טפ3 עז שר36 עורר 0) מפ,רמ וק כלשן סח6ל סגיי מפיעור כסי ג60ר נדרוס וכן3סשקיס
 % מעלט מה) עז גךכיט קוט ס) מעוני מזפ) וק געמונ סמא% מנישל כש סטי ewn גב%טיס
שס5 עי כיניע ססגוי ספשס נישר 61ע נססוקיס סמט% סגישל כי פתי משס כן נס (1be כסיסאשם
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יש העה"ק בניןביאור
 סכ געיס עוודת 50 ר.עורמי טפ5 עי למניע כסטי סמזס Sa וספישל טס 0ש שח צ שעומכה5
 כעז* i'rt~b '"ט וכצוק . רוו מ%דפ 0סר עכ"3 מכיח %ריק נמסר ק נס 0סט6ר וכמו ס;שקיס פן8ם%

 : גוס משת מלת)פון
 שז כמיטתו ומטך יסרתי עורס פד דסייט סרס %5 כ5'עחו יסיסס . מטכיס הער c51b לס ימד דללמלק

 , : 6שת 0מתס סיר? )מ:רנסמירת
 עפמ36 61מד מימץ 6[י 516ס DIP5 50 ושמדין נגש מעכר p'nD עטפן 6יגגות דס"ט . b'h1 פףפסוק

 כמו 6ו3ס 0! מהימס שכי )כסות 6הד קנס 55שן מדרוס ושכיין mf'rn כמקוס סיפיםכמקוס
 עולס 6ך ו' כפסוק רפ"יכשלפ

 עשי
 16רך 0! 6?'ח למוג: פכך ועם 6שמ סר לק 'סיס )פעןכ מעזיה פן

 6שת ססס עונץ ססישס כן סכסייס מן זס *5ס 0) סכח)ש שכים גמ65 !מערב ממורה .מוח עכר ס:סכח)יס
 6מס ססעל מ; מרוכי: 50ו סכת4ס 0י!1 6"וס עכרס ס5ס סית: היכיס ס!פון מן 0)1 וה))  )דרום מנשןמן

 : פכחן 1ה5' 61מס מכהוהוי
 פ)עס גשכס מועם )ש מנתון ס סת6יס-ים DP':)D דע %1' ממס פקסס סקדס דרך סוער וחקי יקדפשק

 שכין ~ethn שכין וכתירס קנס ע5 ק.ס 61הד 6מד כ5 30 ה)3 מסער כדרוס onl~s צערכטון
 סת6 ס3 סזלוץי טח3 עוט גמש סזל,שס וכן והנ' vtrh סקי עספער o~sn סיו ס)ש:'ס וסחהיס 6שחמע0

 זס שנד Or טיס כג34 מכעיס סטר ollb 6%0 Sib ס) סנשמ ט:5 ועורי ס:(ת%ס 0)נרפשת
 סמכותי

 6ו3ט
 ונמנם וסירך ס6 )דרוס ,כן ס"גס טח3 עוכי כ:נד ך )ת 6הת rch נמסך וסוף הס( סת6 וטה) סרסשכיו
,Sja6סח Pnblo כ) ס:שני כות) עוכ'ס כזוח כננד תפחיז סנשגייס פג c51h כוות כיגד סדךומיס וכן מכפ:'ס 
 מסס rsh 0ס hrs~l ונוי "הת 6מס סק16ת 3ס:י ונט) י"ג כפסוק שרם וזס eith 0) סדל1ש טת)עוכי
 : 0תנפ:יס c)?b ע3 עסנU"P1 35 מע: עמות מס משך סיס סך6כון ריתך 30 סחף דם%% מרס 6שתועם
 וק . ע5'3 סכח3יס נוט עt~blo 631 3 ה55י ע) מתם סיס כיסנג ר"5 חד מזדת sfir )% סת6 מנג י"גפסוק

 יניס עורת 0) מדרומי מנפוגי ככותן וכן לפא ס" כמו סכ5 . סתם כעד סחת . סרס נסרחמנ"ר
 כי מזיעי 5m)s כמו ג%6ע מכוון סיו 630 636 סמלתי טת3 כחכמת ס;O'bP1 5 61גס מעל עסףסיס

 סכחסיס 6כ3 סמוךהי בשחן כמו 6מ'ח h"jp ס.ו 8ורמ %ד וסדלומי סנסור כותף 0) סכל ססעריס 0)שתסיס
 ! 6ל:ותכ3סת33 עמר והכרס מנוס 30ם סכ3 כק עמל ססעריס מעלכסוקלץ6ש;ומ53 %פ3
 סיס וכן )36מותל"5 וכן ומ"כ . פת?סח"יס ס3 ?כיעסו; נול ר*) חד מצח מכיב. סלכ )סער טיזפסוק

 ומוס ממוס e'in~S con מקמת סיו ושי סכיכ( סכיכ לוה!וטח סמם (Ptl~rr ה*5?וח5כ5
 : )כתם כ6ן עד מ"מייסס )כות) 5סס וסי6 ):ס : ס:ימ ססי6 ;סיס עולס כוסן וסיד הס:ימס )טת) שגיסידיו
p'tcעכ"ז בה55ס עומדה ר'5 דוד ממדח . נבטת וסנס י"ז : 
p1Ctוסי6':קו6ת סיפוק 1:103 כ6ן עד סתמתו;ס סקנסס ס"עריס קולך ולטסת ססינויס סחף 6) וסדרך: י'ח 

 חהח'ות לפ3 סקהתיגס סר!סז דוד פודח . לתו כ6ן עד ר0ש פס" כמו י.כ3 פעים יסטהרנעס
 טכ? ש3 שנק סיס?ולט

~'1tCO 
 : עב") עמס ntrglal 1נמפתס.3מע)ס סקוקע מן 6מס ממסיס דס":ו

 כשיעור htrn 3;י המשגס lhpl גיס lsw~ סי 0על וס עו' סתמצ:ס סיער מנעני לותנ ויעז יתםפסוק
 יסר36 עורת סו" סס:יעי וחגר rb:) מנס מהון סםגימי ))סגיסמנךססייותרנוע,רן,פו36

 6שת עסת מלסקס ושג'ן זמש %ון עוימ כלפיס ense )1 וסיס ג2יט עודת 0) ה)3 לומנ כבהמנע ולזוסיס
 עורת ס) ה33 כומש שמוח עסו וסייס מוס ס!6 וזלים נפק ם) ככליי 0מ:נוושכי גמד" מקס משסע!1"))1
 כ"ס 1מח)3 געון עד ס bthn זךוס שגד 6מה : מ6 (cte פויח פ)מ3) "מס עעל e'Aa1Dibn ע0,ס י:6רושם
PShnכן סתו סיס ג0יס עוית 50 צרר עלך וככעס rhn עורן 30 מודח י.ל6)וכ'ח: עורח 0) מורח ))ר 6מס 
 וכמז 'מדוח :0 סרי rhn ומ3)1 כס? סיסי0ר"3

 גס!"
 חתו וכקמיע !'ס 6 עסו 61הד rhn מערי 5ד יסף

 1)" שים כצוךח כמ, ס0ן 'ות 3161 וחוים 0עד.ס גן נ: סי: ,ידי: )סן מודח נד '0ךהrrr" 3ע3
 cu סי?

 ;:גז 6י:: 0?יס ג:,נ6 הון )!ד e~o יסדן) ע,רת 0) 61ו3ס פ:ים )נד ניס, ג:יס c).hO 30 rer;t 6!6;'סי
 יכ-"), עיר: 30 ס"ו)מוק )ל"3 נטיס 0ז'ו וגיטו 05וט rf ושד , סלת נולה 1ז 610 גוי ודבל16:ט
 :0ן רק ~cilh ניעתי מסך ס0) )",ן גלוין סיו )6 סח6יט כין מיי ס"): סתוים כין ו)6 הכעל thrnמון
 יכדר כע"ח )bnDh1) 0 וככן O~th)D יתירס 6מס כותנו עס fino כ.'פ; הוי ה::0ס יכיח3ו 5סן סיס1ת6
 וקר. 0סז ס,c:tb 6 1:0ת3 יתירס CDh וץג" טת!ס יוגד סת6 כקנז נמי "1!ס וכוח) י:ק,'ס מן מיןסיס
 כ3 כנומו 6שת ע0ד כ)עס ס,ו3ס פיך עףכ סיזיס מ;6ן וכן ibrt ומתיז קנס סעעך מה3) מסוך610
mruגויס . 

~ier) 
 )הזי ?אוז ר"Qrt:h 3 ?6ז (trr; דוד(

tnf~er ,ע,רפ 30 סק3) וסו cfn 3:,עי: מע,ךח 
ע,-

 יגג*): 6ש: rbn סיס יפ?36 ; עול כrtnrrn 3 כול
 * ככר: ימאסניס עכריו מס;, רז3 . סכיכ 0כיכ et~rb ונס 1h'1lbll .6.ס מס 6הד 3כ3 ר"3 . )1 יה)ץיס . מיד כוהפסוק

 לטרדפסיי
~tr5hf 

 וכיח5יס: ח6יס ובפ: פכית 171 סם*ט י משזמש סיי ופציית ל0*י גייר . סכינ סלנ
rcnntעסי rth 3כרס'י. שירסן )זיופ %.ך ין 6מז *ומז יק0'נ*ם שליש ?סעי "וזך פ 

 כהורן יירש עפת פ! ",י3 נולז8,0!ש e'C~D r*ttu:1 ע3 י0:ים כ3שס סיז itctrn 130 סמיכןססמזכמ
~lbneשו6! עויפ פ) סמזומי ננופח ספ,כפ פעלם 4%1גע ב3פי0 גע*? נ6::נ;1. 3מ;וכ המו"מ במן :~crtst 
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 העתיד בנץביאור84
 6מ? DD11 סיתם obnl זממם כ, נסרת ר6ל4 כששר סו6 וסמק סילק וביסס wb שר סנעסגזמנ 6הי כ) DW סנסמט רעי יישמת שם שא5 ה4 )יףש ס"א חשכם שצח פג 6פס הינע פ4ש*ק
1swmישג כמשק משם נסימן סגקר6 610 יפותי רנני דריסת ס) 6מם עסו ססכעט ולגוש . וכף( עיש מצן 
 משוס כש סמ6מרע סווכן פס61 סניג? לנדרת דוך ס))ו.סס 6גצ0 עסר פפנעס )ש סניגס סניר0 כ0מורך
 ססשק ptve1 b9V 146 ורך סס.6 (onb fan ע0ר ספנעס %המן )עטר שכרם סווכן Sb' ט"מ mwnרמשי

 עמס ובכלות : יקם: ר0א מסירך כוצ סכ) r:~rnb פזרם hwn )פי ככייף סקייס דרך כלגסכמנדרס
 עעמס clto *וך משפ נרסוק 60מר 011 16)ט (Steo mto ימערנ פמ,רמ יפרץ) עית צתיי0)

 ממס שנע 9ס סש %6ס % nleSnD1 יקרוס %שן מ)4 ימיש6פס
~wh 

 6שת מ0פ מ4ח נסשק ס6מר וזס
 0מכ6ן מסתם וכחפים סטת) כ5%ע סיס וספתם 5מער3 סמורפ סטטי עוט דסיט ממס 6שם וממפומשש

 0ש6רומנ ספ,רחימעונ 40מן סם% ועמך 6מומ ע0ר לרבע וקרוס pDln 6פ1םעק3,רומנסססמ"abe ושכי
 וטסי 6שת עסר 6מד סיס סוס *%05

 עפר סיכ) 0) סססמ ורוסכ 6שח 0פס )ויכ) ohb כין ספססיק
 סחפי ולצרך מסס מ16ת וממפ מס? 6שת ממט סס0מ שפשמ6ש0

 ורומכ "מס לרכשם )מערב ממורם סיכ) 0)
siwסם וסיס וסוחח למוח 0תי שכי קדסיס )קדפי סיבי כין סמססיק וגציי 6מס ע0ריס )יייס פיסה rsu~ 
 נין סמססיק וכיח) עפך'ס ע) שריס קד0יס קדרי 50 וסם)) 6שח מכעס שרוס מגפון ספחם ורומכ nebשפז
 ספסליי סטי פ:  מסרני וסימל רש* טמ6םרי  bl?n ומ%  *פס 000 שנ"א סמ06הו )ח" קושיםקוש

 שט ממסלמים סמפטן ש6ל Otbb9 סכ) סך נשם עזרם )5ד וצן )% סיס יסוד כשט סיפירס6פס פגי  ש"מ סחכטן מ:*ת rsb חמס b(h סיס )6 )סע)ס 6נ) 6שס 0סס נ6רן סטת) ישד סיס  גייסaNP5 מן* יין
 כיח) "רנעיס שכו . 0סס סיכ) טת) . )מערכ onb mmn עפר 6מד ומ43 . )מערנ סמורם מן 6יסכוס)
 hno :1tnbes ומ% otrDn סו6 סש סך . פסס קנביס קיפ' פ) מעוג טח) ע0ריס. 6רט נ' קנביסקופי
 סמעיכ)מ'ומ יפרק) מזרת 0) סח)) 0) ספ6ס ועם מ6ס סכ) מך ס0ס יאוץ ישי 0) ושגיס 6שח6רנע
 יסרק) עורת ס)סמ מ)) %ס מ6ס ועס onm מ16ח סר סרי י0ר6) עזלח 0) ממורש טח) ועס מ016 סרסרי
Vwיש6 עור נשאר : )מערג סמורם סן גריס עזרם מ)) פ) עסר ו0נעס מ16ח הסט מן ו00ס פאס 50ם .~rb 
 ננ'ה פסיס סכפירח ניח למצרי 6מס ע0ל "מד נעקום וזס fp 0) ממערני ):ות) ר,מעלני סSeD 60כן
 סמור%; כימות פסיל טחגס מדעת 6ך כ"ס נפיס עזרם 0) מסרכי כוסך כע משלפ כמסוק גמ65 פ)6 סי ע) Sbפל

 כנסוק סג,כר ס6יס ומגפים ס)פס מן זס ע) א סוים ס)0: סיו ס0ערכי ויפתק . סנים %'רח ובשכי163לך.
 46 61%לכן

~nsgo 
 6ו)ס דסייט ס)4 סננייניס וכ) קד0יס קילי ס) כמליס רומכ כבד 6מס עטר'ס חפן

 : )דרוס מישן יםר6) עזרת ח% רומב rinb כבד מכוון רמגן סיס ממערני ות" קיפיס ותרסיוסיכ)
 שד ייון .ונס כ6ן)שט עד ס"עליס סעע0 סו) פא וסתחס דוד מ5ידח בסון וס orID1 שכס 5מפסוק

 : עכ") רכיס 03ון התעליס 6מר rts %ט סק6 מנב נחס וסמ'4:ס עסי מטרמי סער נהקי סער פסיס1)סי
 ושגם . )סוט כק עד otbno סרן סמ)) )ת1ן )מ))ז ממון לש) ממאס סכחף 61) זוד ע4ד0 משםפשק

 עזרת )כות) סמוכין סייעי סמ5ר פ) פסת6יס כעןכדנל'ו
 י0ר6י

 otbni ס טחבי )שף סחמע וסיוד מז0
 : קר36 יעדת סגים )% ס*)ס פ) סימר סענל סיו סה"יס נץ שמדץ פסיו סש)מטח 61'כ מכמוןסס,**ס
 3% )מס:( n'bw סכין * os~n חתי ס"י)ס נם% פחו ס" 117 מאים ע' ODD פעמים 6רכע מ8*פשק

 שן ידמעו( הביסס . סמתס סיו כגס טן למשנס סוער מעגות עכר )כ) סיער )כפף ומנסמוס

 1 עכע פסס סש)מ;וח6ג)
 %0) לא כססוק 44) סמכם. כי*)0כס dho~wltao 11DP די "osw) P7U שחנגא %1כע כףבפשק

 פרנק סע ע)'סס נס פ" וע' ועיש ע4סס . סש)ס גךכן פיצפץ סיו owt5st %שמפער
 : )שט כק עד סש*פ 6ם ומשמיס שכגיס )סע0 וראפריםססכינץ

 ssn נהוך ופופ . וכשגי פער %% ס%כס מא 547 . כף ימענר"ס כטפ pen געשם כרפס 6-נשנצק
 : סעצס כס% שמרס ואמס פסיך סמכר ני*)פכס כן נס לשיסעורם

 nwnSo ספת! 5470 שהער גשם מסו' סרג סמשוסס 0) נ4צ %6פי %שן סעו כחף % 706 סהרפסוק
 0גמ0ך יסרק) D9tD 0) 5שמ שער כחף כ6וה1 שפדים סיו 4יס 0)ס46

~gs 
mfD (עזרם פ 

 ופופ . מדרוס )5ד סע ס)0ט0 סססהי וססחמיס פערנ בכות) סנמ0ך ס0ער פ) מסגי כסף %וש 1)6"שר6)
 פגמפך b(b כרז) סביכות פגי פי כתף tmb3 כן נס הגס מפיסי 05גס ר") ~ots סער כתף 6) 6מדנפסוק
 ש כח עד גס5 %ד מניס סיפכסס0)י0יסיס nnoo (0 סמספ) ר4) . סגסע דרך ופסו . כוק3סולמי 33דותר
p1De03כס יר6 סמפטת קט% ס4דתדוד . בו' שמכס א 46ה pai~ ש . ישו v)ab 006 nuh 

 : עכע נילוס וס:.%1שן
 ססיכ3 )פני סעצס נמ% עפי . )פס וסשכמ . סר% עורק מ% רז5 יוד מסדת קמול 6ח קטי %טפםוק

 (DIGSt: עד סמיכם כמדת 6מו0 ונגיס סייס מסיווכהויו
 %6 6ש יס' 61ףש . ס' ס% שטס .ש6 פפסט' 6שס 50פס מפער ורומס נרס4 ש"חפסוק

r~s'גראס ט ,DGSn רק פ0פ 6מה %שס מפס 6שח חסר כך ס0סוק ין מסטן זס ס:עפקה 
 נכמס 6נ5 במערב ממעצה סכתשפ שגי ס5 ר'5 נצ' אמצע 0לפ ספסל ורמיו )דלוס מלצק ס*)ס כ0שספ3
 מןיופ י ן: :"': סור נך:'י ~ntDb' סש' 6ננ 6שהס גשוהמס %88 סוצתכ ס:תקת 5*י bw סירופגסס

תיגי
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"ע העתיד , בניןביאור
 יהדף עי'"ו84.פם8'16צ ושינפ85סרנ סהטר שף .)עי ס' ק טש %ף.שנשסי 6שפ 0ש%שצ %משאפידקששש ebtwnnDe טמא נאקני neel ק4ך 688א סו שפתששצינפש

 כ%(.: עעף ופט 6פהס ל OgWU סם% מרצ שאש %0 לק -Sbלסי
p~g4%50 סם% לע ס6)ש 6) מעפחהס פש ew3 %6 שולא: 8צףש שי תפם % סשע4 פ50 פי יפ1צפ... 

 נם% אי מאס . וני' )פע)ס )משס סטת ט30 י reמסומא
~oa 

 פמכ ס%שח מושהי וס נפיי) עשכ . %)ש0 סרוס . ץמ0 ע)י0ס )סמם נכיי סכיט3כ) ננ)אצפ פשנכ,.4א%ס סמ6 כשל
eSPebn4ציס נרסס 6ך כטרוש רסק נצא כן גס ונס . 5פהצ כה עד וכממסיס נססייס כע p~Dh 0% 

 עשב 4צט כפג הנשף ורמנס חיגת עי 6% יגסנ0 ש *י ומע"ס ימאס nutpa סמ:משש )פע)סיפע)ס אפנס Wd3 חפפ 'oiwe כח" ג%ק מזוקזק צגו א 6ך . ט' לפרע ס-ג !כל) ס6סרט פע0 %ש"
 ו רמנס ע) סקלי )מע"ס ימע)ס תינ01 ,)סרפ nb1D גריס ימע)ס)מע)ס ורמכם6מרג!

 עשן 46י0 %מת (osn זיע הא מתש פצש %עם חינם SP א ן סנים קרח רוום 6"י נרפש ffll~שנצק
Sbirכ) ור") כיד( )כפוח יסלק) נס 56')י onb שצ ל0ק והא . ססמיט פפס נס נדפס ' סי0ס % 4  
Dbo'ס pb' טח) גמש . ט' פערכית מצ05 סי6 גרסך פיקעפסיק 2 סססוק מרש גואיה כלגסס מ)60 0!6 רק חשי 0) ל!ומ כתיכת גי6!ר 1)התן )סלפ וציי כונת hwa מפס Ob~ רסק פרטי gibpWg טתנ 

 נישים ץ סיס %)ש0 מכ5 מ',תפפפע ונסטק סהי4ס SDD כחיי: מאר 1)6 ממפונית %60
 ס:%יס סב! . כתכ דוד ס%דס ספר 03 זמת %ר0 נע) וגלמת רניס )סין ס%.שח שמדוח כתוב בטה 6ש0פסס
 6פר ססכוג5 כמו סלע יכו pnSD צ6ז %)ש0 מן C';DSD לוחו 1:ן ט' 6מו )פ!ן (fb . גן VO סת6יט%
 mDb ממפ %)שת מן פיסגיט, .ספונת סיס כן כמו זס נסורק פ.,כר כמו קמוח cno סיו סת6'ס פ) ראין56
 ממת כ) 6ת l'hD tthno ItDtPD %-ד . י'6 כסדוק סכחיכ ר") סרצגח נמק!ס ט5טנ סיב סכיכ נאד .וקל
 50צ05 מן 6מת וזסיג)61מס קרסיס קזסי 6ת רק מקיסין 6'ן כ' סהו)ס 6ח כן נס מקיסין ybn טרש)גרפס
 )3*ן קקי Of סיווגן כ' 6יל ינד צית 6פר לע!ק כיח נל"ד ן;:כמ. דוק 6שת ממס סקמי)סמוגמהסע
 )מס סעשיו0 ס%שח בכרן ל') )כיח 6:ר 5::וח גיח מט"ד !זע נמקטשח מסיו סמויה 0" ס)סר6סין
 סיס o*ro סככי 6ף ס"ס , י"ר (ptCD 610 זס דאר ונסם סתר כמ)) יכנע סיס סכס)יס ישד נ6'י .עגם
 60 כ"1ת1 6ך רסן )סי' )ממן שבס !*מ ~hD נמ)) גכ)עגוטי

 ע'נ )מנר ססוצכס, קשק ס) מערני סכוי
 יעין כמעוג nNDD "מס פ6ס. חמץ )6 ד"יכ כמסנה וערס 0ח6 נחיב נניע מיס )6 ססיס!ד 0ש3 כפקנס

 , : סי" נ"א מט% וכן זוג כסרוק כרמשי נסדי6 מטפר וכןרפ"
 0ת15ס גדתם סס5וס )5שן נטיס ):טס פסיו' פ" מניח( )%לת . 6מס עסלש למכ ס)סט0 וטן שקרששק

 :משק יכון כניב סכיכ 6מס עסהס ספליט % שסטת entb כין סכחונ 1Dh1 סיחכ6לוכש
 מפססכסר6פס 6מספסס מסרי: ו46 , סס"כפ"יסס כתו סכינסכיכרגכימוימ ולררוטכלצ ללשווסיט
 נסס וולט עלס: עידף שסוס ומפס  ולררומ ן לפ סל  ששיק(פ:בד

 ם%-

 סשק מ'נ םיסן בונקר כצ יקרשו סיומי
 ן YD~ סכרמי לםלר 6סר סטפרים בר5'

 נס'ר56י
 סיס וסוסית וסיכל טםס נין שסוי ר1* סWbll: 44  טמסס

 סנז יחס  ספסרים יגס טסטיםממסיק
~lblh1' 

 : fp~l וםל5כס
p~eמ:רכ ממורם דודו") מאח .  וו!מכ י-א( P)D . 0שגמ כס" רעו סי סר6עין בסי' סוס ופפוס 

 ססצלסוס"ל:  פל ס64סק בסון 6חר כסי במסך כ6ן גס ע'וח כקרן סטינרפ'י
 lbiD1~ סמככן וסכרין  דר4,יטסמח סנזרס 6סלע)סמ וסכרין יקביבצק

.:pwnepal 
 סיסרומנ דוך 60ח

 סמפטן~ י וס6 6פס הלעיס )דהס מסק מערנית מח מיש . אמססנעיס-
 6רנע %שג* ,600

 ((DS סיס הכתסיס ילכוד רנצ עמר 0פעס סרי )ניפ סת6 כין סטר מנךס !חפת עפר לרבע סרי עפרוסתיי
SYn~6תסס ררבףואיל "ץסל וממסי  6רגסף( פרי  עסריס רהנ וחלץ  ידפיס נפריס סרי ס ס, סע) סשויוטת) וכפעם סח Fh~ oWnn סיוזפימ קוי  ססמ פלסי ו6ף  סילסכפיס ק- סדוים סיס6 פיר  ותסעס ובהד  
 6דונ6 יניפ סת6יס כק ש"מ סיס bS ח %1', ומנישק נאי ptbno l'aS1 גז סיס פסז'ים י6םד סי'פופ*
 סניח 50שוס)

 )נשי
 יסה ovtb 651 )סעס 1' סטק ע5 רסק פין כש o;b~S כו נס טת) סיס 1)1ר%1

 opn  4כל כבש נקךמ5צציס
 בקיסוס ניס נו סיס פפעס. 6םר ס" ססרופיס סי ס" וק* תסס סמכותן לפני

 %עoh 4% מ טן % c~d שש סיע מיפ,ס63 ומס סמ ניס )כלץ ang  נוין לסמים כדי5ש4ם
 )ניח ס%'ס תנין ישגם גףס גפי שתם ועש  מגש )א etbw ק גא lsg כעטש סיס פא ספץ40
 5תס ס" ו)"  )שג0 ס%ע 1פ0מ 0תס פכתוכ כש 4צגמ סקלרס )מס 0י0 סת6יס 0גptow: 5 מן Pnw ש%י
 סיע סטר לומר 1כל ססשים וטו  ow'~o נום ניו  כו גס  מינם סייס ייושר סי' כץ גס לגבר 6ם 6כיללע

 נז שנח פסיס רפשי תספ סמ וא' )070 שלוך 1)6 וס למריעי ילע סיס  % וס מוגם ו%6 5ת6יסשהישח נית סגין וס משגם מירי PWND משם %ע 6ע ססטק ט' ד% 1nbo fmrno' 691 )ת6  כיססגףשססט
 יגיע נפם שד וכ"כ סייס טר0 עפש) 6מס סנעיס 09 זכך ור!מנ היסטן שחס כד )י0 0ת*ס יןק

 כללרע גאפ*  u*bj לגש סש4ס נין סקוס נם כסיט נהי* סכשג ססמ יהש ע) זז5 רפ" קיד18ש*ם
 אוגרמים 605יס כפייס ק גס סע סמ0 וט40 סטק ש* פטטהס ס!1  פססתם 66י וס י0כ onwסלאי
ספשק IU~h1 וע) סם כפן* עפיי סיחגס1 נערת %צדס יסע Naowe 4אא י pwgo סמספע כי ק 4חו6ט
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 העהיד בניןביאור*8
 טח5 תמס ימת, סח6"יסה וט% וסמ:יכס הפרס :?:יכ? (Srl 6מ? מגעים )דרוס הבשן מן מדוח גמכףוחק כ"י מוסוי כמסיכם fftn כג' ככיח סוסתם, כ?1 :ס)ס כה61 כסב 6מס כלעיס רמנ מש דרך 8(פק0טק
 S~:xt ת 11 6 סגת: יעמיס הללדת בית ממס: סה6 כותף סם: bnr1 כס? ססיכ. Sntr המס עסליס והוט סםסטיכן
onrn  636כננ(ק 0זרומחס %6 וק חק )!י ס5שריס cthw "% 6מ!ח :w;tun וטלקס פס'כ? רסיס ז' כסוח
b~wהם.: ס!לד: גגך6 ו0כזלוס מסיכם cnrn 6 ס"ס(6 D)thn 6שח e'xn כח tber:-0סס סי? ננמסנס ס 
 ומכנןמ:6ן

 וכי
 )מ3?הש ומכרן מכלן קמוח עמר עז וטח)יס ממשנס )סנדג 6ט מוכלמיט ע": 6רכע לק סיס

 ~S1D panr סו6 סמעלכי סת6 ישד ס3 "ן'ר6 60מל רם'י 0ס" מס !)ן' ס' כדבל 6מ? 0גע? ס)ממנה
כ)

~ho 
 יסילש 6מס כישרם ק נס סיס 31דלוט )ג:ק חקים וכהתלי מסיכם כן.ככ:ות)' נס קומו גוכן לולך

 יימ:ינס פתין כשלועס ptP1 ג3) מזי )6 כי,משנ? !6ף "מס 0נעוס 0) מהסטן ממקישן !?ס rm%ד
 גל6ס ומס ס:וכ) נמס ס0כעיס )מ)016 ועפך 6מ: הכעיס שמל הכת1נ הלי משט מכ3 נגשת סס)0)יסמכ%

 כס)* סנני ctbo~t ססיכ) ע3 עודף ר') כו' 6מ? ע0ל OGDO סס'כ) ע) שזף כרפ"י , עשן גדהגיק)מ3חותס
 : וא') 6מס עכל rarn ומזה מוססס'כ)

 כותך עוכי 0) 6הוח מם: וכגנז דס"ט . הפסיק עב") 6מס מ6ס ):קדים 1?נזרס הגית סם ורומכ "רפשק
 סצ מוצנל הים 3מערכ סמולם וק אמות עמל 610 ססכ) ס3ו siro מן אמוק וממק c51b 0)מירלה

 סמ4שס כית 0) למט כותף געש )דלוס מנסין יסר36 ע,רת מאג 30 6מס מ6ס גגגז עד 'לז מס"מ 4וי מפגי )1 המ4שת.סמשכל טת עם eitbr1 ס:כיגין מממין סע 0כס P~'Sno נוח 31דלוס pp's%דדע
~wo דקלום נק דן כעץ %כת גוויות יסרק עולת ס) הנשר טת) שכי עס ע!מד סיס "מ!ת ע0ר )מעלבמשלם 

 4 מששכר סמ)י0ות לח  ע: דס4גו 3קדס וסנורם מכיח סגי ס:הוכ!סל!מכ %ם וסייגי מדרומי כוח) שניעס
 גמ5" )מעיב ממולם גמות ועסו )דרוס PD'n "מס cbn סו" ומכשמכפן

 פף מן מחלף3ין 6עס otr~n נם6ר
 ,ס נכי ע) ו: מסו)שס חלט ממק? נגייס ס'1 ס)6 6מיח ntprn וכחיך )מעדנ ממורם סל34ס חSa (3,חמס?
 סחיט )ממקס 6פס סריס סרי הכות עסר ממס )מערג ממורם. snb כ) ס) ל ה חורך עסר ממכס ריס סךגמג6
 המס" והחג וממרס למורס צלי 6?ס ממס aDn 0) כתסיסוחס(?

 סמ3ישפ י גי נק כסיס סשגמ ס3 6מס
 תסעיס סכ) סך סח"ע ם) סמורת סרטכן 60ונין

~rh 
 שכרס חוים 0)ממסז 61ף

~nvoS 
 פ-כץ עשכ כסקס ססס

 תושהי)" סר06:ן hno1 למל6ן
 כפטפ ממכר ססתמ וסוך ntDD טפ סיס mrD %6 )5ו טת) 4 סיס

 מ! 6מי כ) _מ3) יומכ הסת ו)זר1ס סט0 )ג'ק מש ק . )שגמ %ן.ע nr.ptי"6
~'bDD 

 sitb כדחס מוסק
 4ל0 ס0ר 6נ5 ס)סניע רמש 0" )סי )מלס 6ע כהלן כן DIDh ממס 6מז גג 30 הלומי ושר וכוחןקמחם
 סיס 65 ולהמיש $שנייס otbe מפס 0) %1 ח6 כ) עם,) % רכק תקפיד OtPDD לכיס כפס h')Oסט0
 גפ% מוש 55י כתפס 5סס סיס וווומים 5שג"ס 50 סר6שן סם" מנס 4מל 0טע3 נטנף שצת עסר 6מדרק

 : הסעי: ס'1 שגח 50 וממם ומממס סמ*:יט ככ)סך
 נרפא 4ץ108ק

 פכית 05ט 6מל רישלה יקרו מזז עכפיו זוז מקדח נסת ,: סעלנ מ3ש upn כ3 ומדי
 מדד כתשים כי מערב כ"ש ומדי עקט ע) להול נשלפח ר') onnh ע5 6סי ח4ם ילזסגרום

  פערנ כופי עקט ע) מור וס 61מר הכמגלם סלילת ונא ס4)ס א sbt קשר 60 זס %מר סמערט68
 : עכ"3 סדרתי 60)סיד

 mdno פי m~e מרוקע ר? שמ"פפ עד pbo1 דוד מנית יסק וס משמס וגךקעק נרפק %ץפסוק
 : ורייקן כן נס סגיו פטדס נרמש סנירס6 ססשת נת'שמ וע') :תככי וכנר .עכ"3

 pstnn 1 ס 6% אנד מבשן סמימס %6 587 ט' למקק סשמס %6 מהסטו כלס" 88ג סבטיסן
 וס כפכוי

ss;.o-ש6שספוס רק ל4" מלכון 6יי כוי נד% 6ס) מג6קיכפס כך י)סעעד הע , יף סמ %) סנטוס 
 פ" סמכן ~eh  וס 58מה כף סע)יוט0 מן %44ה ושיאך לסח ופט . לפק (ps ס% טן כביה"סומד"ס
 נססתיסטםוס

 נואבס קנרס פיפס סיYD ow~ 6 שנופרח ש' יפוש 9י ק4 קואופ( יפ1?צוש ףס%םכ"ש ס'
 כטכסן סשסו*ס ,nDbo ג) 59 ק6י % Pw~n סע)יופפ וסיכת רמו-ס סין ~:otrn השעלס כשם6נ5
 וסע כ"כ 5ק לפק בש' ספתיצ פסו% סשסשת פס" מיסך סכפסוק ק4טפ נתינך סש' מנץ )ק סו%

 ו הל* מן עסין ישוחף 6145מ
 יש3 שסק ישחק 5פק ע8פ 6מפ 6פש זרך ושמטיפ 56 מ04 רסצ mnb פכר 8זל 44מס wh דפרק

 6% סש"שס פ%צ % השקץ ס5פטפ g(p סענמס 6הר b-bd "פ)ץ גוו 'biD 4ן פ" סקס(פד0

 פ6ש יקים סניפ רשכ ע5 ושפר )עי0 סט9 5קר ~rb ס) פ6ס יק ניס )6 סעופי כ*סה4 סי4שפקי
onb6%סקל משג *ת שסר סיס דו80 כ pet ובדוריס 0שס oatnn עפר sg 0אמ סהצצ סמ3יצת טע 
 כי 61שכ 6עם ספ שכיס פסה 5פפרכ סשלפ ק סכ6 סמרר% ממגר וכע שרש סיר קן סמססיקסש5
 גס"4ש סמשר כפז פיסע סמרתם 5ו p)a יצעם סיף 8כ3? כפסיס ושש פ:ספ סיס %'כ גסס מט6סיס

 כגיסם כה 6מס סשמסנשי
~vb 

 ך הצ ס5סכ!ס וכוה) סמיישת טת) סחין 6שת מסם 6יר נ0ל הכגס
 ומ 61י2 וס"ס רמנ 6מו0 י' מסור ושש סמ4שח טס פקי כ!ס ופט 6סו0 עסר מפרם 55ר 45ילגלחו
 ע5ענץ 5סי 16רר 6מופ " פסק 6פר )1 סיס 1ס)6 רמנ( מסקר לקר16 031 וסס6יס mxln פין ד(6הר0106
 06ופ " מג6 0יפ גמערנ סמוימ וק 0מס כ"1 (onv שעה מן סמ)יש0 0נלן יש רמכ ט6 סחיישסניס

 יקי. 407 ונרי8'י
"Pb1 

 סנסש 3מט6 סלון מ"פ סכע'מInwbD 01 0 סששהס 65ףר 5סל "ט5ץ 0ס?
ססו6
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ים העתיה בנ?ןביאור
 תכ . 0סט סמצ nseSlס%

 מסי
 סר$1? ו6שכ 5מערכ _סמ5י 56 טער 0ס 6י, ד:0יט ס5סי ישד סמצ י"כמ.ס

 מפוכ 9ל להק ול 6לגן וק' מזרין לוחג הס0יס !)סקק( טזיהן 3סמ )עך 'נסרך סעסדים 6!יר % 3446ר3י%
 36, סיכ,עד

 כ,5 ס,סכוה .3סח% סני !6 .מי סעק6 ומס6י ' גמזרמן 56יסס ס?כ.6 סי? כך סוס ו העפרי: 6-ל
 ככהכי גמו הע:ריס .16יר Sb גיכ סההיס )סס סהם דס6 סעכמס *'ר Sh ומסוס%ר

 'ט)ין %כ, יר0,4 5עי)

 ג% הגי וכ)16 מ0קה מגסגי: רהכן 6רגן והמ מימ כ3 נימק )קזף *%יך )% nt?rbn h..m ז?ך 46ק4י

 זנ6 61'ן מסינריס n'wS ?"1ים הדר'? סס ס!כ!טח סח4 סעכדס 6.'ל 6) יפקמש ס)כטה כס:מ' :י6ת קא
 סמ!ר הזלך סחוחיס 5?עח ר:יס ס%ד 0:ל ככ) סגס סנס ס6ףן מק ספכריס הגו 1כ:ה1DP~ 1 656וכ6

 דולי ר.ה'פש סהנר 5)ד שן פ'ס 55סת(,") וכחהיסס סםס!ק )םוף על; סה% כ3 56 גהcr5b 1 יכ6קיוכ)1
 6ויר % עההיס נ"כ )סם נהי: גמטת וינהל מץ סימן י"ס כסס1ק ;י' ו"3 ולס"י מס0עי פכ3שןכ6וש
 סעכריס 6'יר ~Sh' סכמנ!6 זו!נמע וט' ס)כטת % וט' כמט6 ףס"ד 60מד ממה גן סדקוק !6וכר ע*כסעסד:
 5כטס כסר5ס ר") ס!כטמ ו)סגי מפ"ד וז"ג . פ:"5 5כס ע0ולשס ?)ככוה כסיו מנ!,ל הגם ה)סכוה Sh ?167ממס
 5פערכ ממירה סכות) כ"ורך ס" 6' 6מ? דלר ומאם . ט' p~tb 4 מסע 4 :יס ס3נכוח כ);מ כע0ריסנ6יל
.'abדר!ס %שן סטה, ס5 כעוכיס( OtO כס!כ:ס ס:כגס גנד לוח 6מס דטיע 8סופ סתי )ק3ן %יך rwo 6גש 
 כיSrci 0 ה):גס נ"ת! 0כין )דווס מ!נק 1-6( סהפס' )6יר יכפס כי!כ3 :זי הה ו"מס ג%"ס כמכו,י6כס

 4ג6 יס4ס ס6י( ס"וס ס!6 זר rlutn.~ p:~js מ3ל Sw1 ס0ום כמ3י ר1הנ ג3 ג?נ6 כרם" . על4)סמ)יש0
 : כמן מ)5 סעהיקס י6כ% כי )מע!ה מו4ן כגץ ה פמוק : 11ך) :עמריס 6.ר 8)ממגס

 רכא ע:") )דרוס :ג9'! מן המ: שכיס *ט מורה $ז 30 סניפגק והמ3ר ספט0 טןסמ;קוק וני )הק ":ר :גדר 1") ר5ש סי' %ו"ס( ))כון 6משל; ממ0ים 6וט עו' ק5סטח )"ט4 )יון 6:ר וגדל זפ0יק
 גין נ:י דקר6 מכ:ס 6!6 מורח )ד כ5 רק גקס ו65 ג-'iorb %כו נ'כ ס)בטן תערכ 5ד 0) נזר weד6ף ופ!גי

 ס)פט גפעלכ מס6שכ 6פ? המסיט מכ!ון htrn 5סי 0'נ 0"די ,סמ!ך ווכ כ56 נדר דכסס61 רם" וכגל%6רי
 'reh ס. ו6והן סהגיסוח מנץ "מיה ס' גלבהק סנסגיח nSrros~ ימע)ס גה%ל v?.- פסף עחי bg rnh '6עשכ
 ס' 46 כ:נד מהן 0' 6ש0 !' יוהנ 4ץטגה סגה סמפיק עש י9ש סער% מ% טת3 גגף 3מוכמגסוען
 כער 6) מם:ר ימד 0כח1כ כש 6מס ק' דס"טע"נ .סהיטגס 30)ה% 31הק סז5ת SntD1 יסיס 6מת%סס
 Pdo מן 6מס ל סלכגות לצוך גי מ'( פמיק נ!"כ 3מימן 6ומל 6' דגתונ 1:6מ גן6* קם"ו ומע0ם 6פסקף

 סמ:ט; 51:י ס:ס ר0" כרס4 ס!ככוח ס;סר סמ3ר רומכ 1" 0 6מוח , ג' וסרהכ כ' ססוק 6ופר 6' וכ0וכ)דרוס
 ?1:)ס כ65 6' 6חס ל 0ר כג גףנ" ע"י זסייט ססגומי' מ3ר :ט50 עילס סמן כומס 5למיין bctiraכ5מעי.ס
 !נ-י ,וס ס:שכ כ6 ,זז ז ל:ה,5יס סס:י4רס 0סי3סוגמ%. t;hSt וס גשג כר,ככק. 1)4 זס כשכיצ~סגון
 כ6, נדל קר6 כי.ך כיגיסס.כפי' ומכליע 3ךין6מי

 יה,ובז ח!- גננד 6ס: ג' סיס נדך כ6!תי )1מל ג)כד סמוי"
 סוחי? ?גממי מנר כ5 סטת5 כ?וני יניך :ךיג: )-:Cwt )6 יהירס כ"י? 656 6?וה גז6 הן כ:5-ן ס)ככות6כ5
 36, לשלי )36עיגך

 עכש3 סששש ווי,ל  6ין ם:ס otb י6 הי6 מערכ כנע-) 3םו פורמ כעQttb, 3 ניר כתי
 גל6ס ס"ם ו6'כ סרון סי? סםגימ' ה!ר : כ:501 .סשפגס :rrhra )?ע)ס כ6מךע ו6ף ווד מ%דח ססר וי! .4"ס
 ב3לם3כט:. ,פזר0ן סr1:i~o -4 סגי 36 כ0מו,ק על"3. כפרמק סעותד סרו6? _ע 8 גכ0ס ס4 4יפ סט30כ3

 : )מ5הסה%גם ה!ככ? כין ס5ככ?מסמיק 0) סמזי% ר"5כוס) כעל?5כטת 7מססיקנרם"
 rfs 6יג-ם "וק- 61מר )דרו: פ!שן מדחם ר'5 פשס . אמס ל ס0יפ:ס )%ל 6כר סיס:וק 6קך כי חפסום

 !:  ה"! )3ד )מע?נ .rtrnn םי) מ:בון 5ביו סם"ת"ל'שיו סוי כל וסב?  רסרPS'~ 4 מטט והקסו6
 ס:וק ע5 כסירכ, כמו 'המסי: חהנ עשג 30 ס.ק% ס)4 סס!כ1ת 031ני 6מס( מ6ס ןו,ת6 סכשרת וגיתוססיכ3

 יובוו:  יה4ך,יוסי  4:ה- ב' יבץז  סב?וב 4יש  עיש 6שח ג' !סר0כ %שן 0;0 סמ6ס 6מוה ור.ו%רך 6)3'
 כגנ,- ויוחי יוהר כוד כענמי סה$ר 8כ5 לף לק ם6'ש סשט0 כ:לך ס!6 6פסגף

 ס.ס 3מער3 וגזכ 1)סע ען
 : ,ר פ  גיויוו; ביפ t~rb  4ימ  יש שדסמ5ר

 סד פושם%זך
 49וי

 סמ!ר ניר 0ף פ5 ט63 ר:ש סממס:סגךנ %קס6ע"9 !עון  ., סייב פיקש_כם,9עהב* י*ב
 סגדד ס:י , :) "לק ננ!"ן , 57:;1ס ס"!1 מסץע נ1' סטח) )16הו סמועת ט, bt:no' מש4 ס) נתרתסת5

 כס סט!עיctbn. 2 כס  בה5.הי כך ייר0 ,6סכר  כ"י ))סי גן היכ4 6;ן ממורמ)מע4כ ותהכ 5ימסמ1%ן
 rr5r'-, כה) ג?ו 5סמ:ס מ3,- וג! ה!בכוח ממכ נ' 5ס1' סיסי, הגן ס6ס 1wb יסיס א6 :%ר % 6פ? :סוש6טה4

 )מערכ יע רמורה 6רכן כימע)? כ16הש דר4תפ DIttSn ט ג6  0)ס: וגרומנ %63ך י-מדו 65 וק50פע)ס
 ?ח!ו הם:ר Sb עג1 דוך 6יע ושד, ימערנ מפזרח pn9s . 5זר!ס מ3סת 6רכן )סיסך !46 ידריס "prlור"כן
 כמק3': ססס 5סו0 גר6ז 6ין וכן 8חמסס סמער 36 ס5כט0 דרך, .3ט ס6ט יסר6!'ס::שמי( עורח םער)לן)
 נינד פעק העק 5סש יוץסי כ"ן 6ין י6.כ rrSnn כ5 ,גלהםן פמשרמ5קעךנ ר.ורגן ס9ממי ס%ר ע,רהיח$שןס
 נו6? 6'ט  ווס )קוי: " הש'"י" כ);מ יימ':וג: ס%ל *לה צ 46)6ין 0סוי.רי.כטת ס)כטח זלך ג'6ראדטנס
 י)ט מס)זכ)6 כ! נ:געס!סטח Psrts ססיסחי מ:סעט ס)כטח וקך נמ% '5סעס מסיגם סחס)ך0וס6

 ססקר םכקהה ,ffp' ס!סו:יןכן סכער כ) ס60יז 006 ככ14 ככלי4 6%ז יכך שנהן %ל תגכ0תודקפסהצ
 )מערנ ממורה עהד %1ק סדרומי נכער יקן ס!סטת 46 פלמעץ ככ4הס5זזר4

~rsh9, 
 .ך ד ים וכנס כלמע!ס

 העממי הצ גגנד גנף'ס cct  לערנ ל:ר  4זיר לשכז כקס א עד ני סיפ5: נמצ 5צ:ס  מעיגסומט6
 ה$ר ע3 ירט r~.e ס,יטנס סחנך טה) עז ?~*v )4ול4 3קניסש פיו0 מז0 'סיס כעק  ספלהי0 %00יושט
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 העהיד בניןביאור9ה
 סטכק כ)מכחוסס כ*י)ייס

-hS 

 מס5ס פ5 כל%וע לשר 6סס ל רומנ )סרסס )מי יתסכמח
 6ק וסוננ פ:שיס כטלצ י 6סגרס 5כך נ0ופס כ)1מר )טח)ס סמוכק 0שס כמק%ע י5חלמ גנדר נטיעו:ס

 6מז *וחס ו"ף כוטהמיח 6)6 ממס כמק%ע מחהי*ן ס6ע hShI נשרח IW1ID כמקטע סס סכן ס' פ6% כג*!ס03ע
 1)6 6וש כ05טת כ6* כן כש ):כגים גשכ טס3 6שח יIDSD3 6 פסן וגחנגו 0)מע)ס כיסטח 0טכיסטסימורס
 ינכ)ו1DIW*" 0 ס%ל פ) סט0)סשכי

 סכוהי
 01)פ0לת ידי1ס ר,ל5ל 36 6מס ט)פין 00 סמ% כגנד סס וס)פכיח

 וס%י 6ש0 גשפ סס כע5מס ססט 1גמ65 )5שן סה3ר % 6' 6מס סשימי מכננד כג3ו0ן סמנר % כי)סע0כדרוס
 מעשים יסגיסס סמ% י0יס סנדמס שפטס ו)סג' (pP5 )ס:יסס סמ)ר יסיס סכאון ס)סט0 יסמ ח:יסש05מסס
 )ש סנ0נימי4ם וסכגין סנורס גונד ,") רס4 משפ 6"פ וס%0 0)עע)ס דונמחיררוס

 פמ5ל ;ומד נ:,י עוכctbno 3 סס פנסנימיח סכ;ין )סוס יס )ה"ג . כ;גזן כטיין כע%'ן ה)פכ.ח הגס עו' סשכסינ ל51)מ" סם.ק ג!' נ0" כגח' נמו כסלס 6)מות כ;'"ן סיו יב: ממם כמק3וע הסחהי6 ו63 סס;ימיח סוסהמכ כגני כ:ויץ 0סיו סנ0*י
 כע ס:כ6ר כנץ פכמ:רכ ~rcni ח3 פכמ,רמ ה)פכוי; סיסווס כדי ס3ככות ה)ו )ח,ך כג.כס ?ה'טן :גוה3ה86ס:ז

 מכי0נ 6מס י"6 גס6ל יסח כן כמו ס:שרה נית 6נדרי גקלח מהו6 6מס סמ:רגיי'6 ע': 3כוה3 :כפעלנ%;כם
 ס!כס; כ6ורך 6נ;.: ק' bto )קויס ע"ג סמ)! ה:טן גך וס6 כנמ,למ m:nlo ס5 מולמ ג,ה) עד כ6: ם;מ;רמ

 מן ומה5ה 6שח וד' ע" ם3 כ:ת) עוכי r~nb פ(ס גגד u"r1 חמס "6 מערני מד 3"הולן מ:וכין י:ס3:1:כות
 %תו סס:ל ועס סםער ס5 מ:רכ כ.ף 3:1 ס:ער ס) פודמ כהף ם) ד:ק"'ס סל6טן it~"SrtJ דסייטנ,-סה;3

 6מוה טכל :61 י-5ח !כ16 חעמ5ז 6שה ~ד' )כ[ן וממ!ס "לוח ד' גכ6ר נמנ6 .;ס כ0ילס"י כמו 6מס ר6כגיניסן
 י"6 )6הוריו מכוך פה)פכס 65 ;; ?)כגס )הוך כטס כריה" 6מס מגי ועון 3":שלן מכוכין סץ כס3:כוחומה:ס
rf~1עד ע"ג נ) מירמ מטחי דסיי:1 6מ: י"6 מ)סגיו כ:;ו נס,ל 6מס י"6 מ6חוריו מכוך ס:)פכס וכ;נד ס)ימים 
 י )סירס ,ס וכ! נמק3ת כ:ס ?ס ס:לכין כיון :קח'ס זסיי:! כנפ:'מיות סנ;'ן :;נז ספיי והוס סיסכס פ3 מורמט0.
 ס)!ל :ס)כ:ום סכהכגי ::? ;נו )כ6ר נ;ה ~rlr סכנין 3גי ול3 הגויס סגי 6) מ.ס נר6ס )זעחיסק3וםס 6מגסז')
 0גי ),ג 16מר1 וסייגו יסלמיח סקד'ס ס3ס:י סה3ר מחה כ"ורך ס"6ס 63רכ; ס"ס ,clthl 3כערנ 3וה!לן מ0וטןסס

 6ורך 6ן ממ סמ6ס כ6ר:ן ן . 1פ ס: ממס נקייס ג16 וס כ) ע3 מ?קדיס נמנו6 כויס nve כעס וסכגין(סמרס
 כ:סוק גסירכ"י ס3ית ג כסכ סה6-ס CP וסנגין סניח סו6 ינורס "3 ק3ח מ:יכין 0סס 636 ס)סס סה% ס)מ6ס
 מס 0פ'ל נמי Pb1' . כדסרזיח וכג8) סגורס פ:י ה) מסוכין)מערכ ססס כ)"ר ונו' הנולס סגי ע3 6סרוסנגין
 סיס% דרך כר6ס 0תה )י:ס cvn סשים4 כנינס :נדר;; כפ:י דרך כר6ס סהת י"כ ססוק מ'כ סימן סכועכסחמר
 כגחכ6ר כמו וי,מ!ס 6מוס י' גמו ססגימי ה!ר ח)) כננז סס ס;ח'ם נל6פ כמחה'4ן מ)ץס כל6סן כגןכדוכן
 סמ5ד כגההמ3ה יכר36 ינ)י סכ)מס)ד )יי סדוכן ילך כך6ם סו6 גמ65 ס0;ימי מ% מ3) 36 מסס 0המ כסוכס'ס
 6ייה סכד' סכסהמ 1:מנ6 )עי5 ס;הכחר כמו סהכן כו 6מס כי", ומסגכן כ"מליו סדוגן Sh דלך סו6ססנימי
 ס)ככוה )וכסחהי סג"ג י"כ כססוק מ"פ ע) פסירפ"י nbb~ סייכן סח3 סדרך כל"פ ס61 מסיזו כר6םנוחומ%:
 טת ). סהמ סכשכ מ)"ן )מס )0'"ו קסי6 % )ככוק סי כדרוס ס6ף סקדים )כ:ות 0החי סיו  הירוס( זרך6פד
ebמסורס כ):' ככהונ 0קומיס ס3:כוח ל%הן ו:גס )מטהסזמס נ0חמי b'1ci ס6ף ושי סנ5סין 6והן כמו eb 

 סדיותיו! גרמזו נ,כרוו)6 65 1)כן Itlho ס)ככוח ומהמ:; ככ0!כ גמו ג5שגית גמי מיירי קי" מסחש דכר6%ס0מהוג'ס
 נ!ס:וס סכהינ rsn כ*עיסס מ% ל' ס?דק- 1עוד סדרוס 5ככות י5סון 5ככוס סנ6מר  כך 6הרפי

 לע)ס כל 5טי
  לכן נ'נ גיסוגיס  כ:ראהיסולס5תן ין  יפטס 61 ו5מס  %פון( דרך 6כר oDniO :יר6ס 5סגיסם לוורן' סכהונכמו
 מוסנ 6י:ו סדרו:( דרך )6סר סמס.ס רודמ%6סניס 5לירמ דפסימ )סכ:6 וכסרכי מ0ירגס ימסיגס כסי'ור6ס
 שייי %עו:ית ג)ס:א 31ש)ס )ימס ססחושס ס)ככוח כקפהמי )ומי שגחוכעתמי ע3 "סי ס*טת 0ינתע5

 כיסילכע 0ה6יס mh1SI 0ניגיסן סעטריס 5רויר ס0הי:1)סס
"101 

 )*ת. ס:ומיס סס ס6ף6יו ו6מר כ)סס דרוס
 %;ר ע::'1 פכ6 )סי וכפהמי ?כחיכ זס קהס כמר6ס מס מני )6 ו)סיכך דרךונו' נר6ן 0המ )סט יס וססר.ל1ח
 כדסילסס סעסריס 16הך ככו6 סדרו: דרך ספשחיס ס)סכוח וכפה0י 1613מר ומ0רי דרך גר6ס )סס סקיס יחירס0ה0
 סדיום Sb כ5"ע5ס ס!םכוח סההי כמג4ס )י.ט כ)כד 11 כפהח 16 דרך כר06 )סס 0הה )זסושי 0ן.ומיס 6)1 כןגמו
 לפ"י דנרי )יפכ ויס . ס)סן כדרומי סששגס כמ5ר 56 נ"כ סהומיס פיסיו כדי סהמ ושד )0רפ גר6ס כי01ר6ג)
 מדוומ מ5ר ק"oSunio 6 )"יתן כמו ע:ריס 6יקך כ6ן 6ין lo~a ו)דרוס כ)סן 0נדרוס 0סמ )פרס פכ6 0!פ'ון)
 Sb מכ כ3הן 3דמס 0ששס פ0ס כנזמס נאטת 0ש*כן

 י61 ג%שגס סעכרי: ס"ויר מ:וומ 500,-
 רסן ומש סר 50 נגונס סשמדוח סע5יוט0 ס)פכות )6והן ר') סכ5סק nt)sso: י6וחן 5כו6 נרכ"י שזףפטוק

 )מי15מח מעלכית כרע6 נ6יר . וקש3 סכירוס ע)יאס יס)פכס וסיס סכ!שן ע*עס ס(.סכס ר')פמטן
 יפל56 שרה 50 פזרחי טת) כגנד סמי%נס כמ% פסשמד רש5 6טס עסל וכג'ס מלע0 פ)פ רומנ סכשר0גיפ 6הווי ס) 600 6לצלי hto סלף%גס מ5ר כ5 מערכי סכו0י ho(n 3רונל מערנית כות) bt~a *מר י%א

 : וגך5 ס%*גס %ר פ3 סערגי כוהbto 3 ססיSajon 6גר6ס
 ס%שופ כ56 וט ססרמי סני0 06 3טדוד כ)ס 587 דוד WUD וט' סשימי סל0 מדו0 06 וכ5ס פץפמוק

"Daiaס כי(סכ ג tpDgn): 0%16 כ* עד ססיכי ססלמ14ר6% סכי : 
 ש שטן בשב שאבנה העתהף הבוע במן ש %שר בש"שם
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עזרממזרם ס"1 מסין Srt?nn יהוכע נט5י%ו
 "רן קטי מם' סועהק יסתענסער
" מ.כס נ3ל עוג 6ון "ג5כד חמ ן יייפ,:: מ:קי א:יוק::: ס:5מ:: ש:::)כיו

 ן וגד ל6וגן כגי נט5מהג'ס 9ן
~ltSJb":ט "1ן 

- - ף - - -

- - - - - - - - - -  

 ן1 =ן
njrhj טסגר נ.י-כי5 ן כ:ינכ51 3מנם5 כגייסויסט3  .1וו.",,י. ;
['1",

ן5דו, מסן) ינן גיפ 'ן
 ןן 6סרי: נמנט5

1! י .,ן  6סר כגי נט5ן
ן,.6)מ5ך קג0ן;-: )10ן כלע,-

ןS:)b !' יהודס כני ננו3 וסכ3
כסןן ןמ5ין

ןמ)קח
ןסרחן

ן להיכ p'cb~ סמהכזיכ

ct:c:sct)הר ::::::::::::.( ?נמ5 ט4::::2:::::: ::::::::::::( סנחי יס , 

מערכטטרנפערכ
ששש
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