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ל,,דלג.•יבג•• 13
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 t •~••יישיםכל•י•ג, aלבו nה• ••ה
ז nס wכו w 'tו nנ••ב 11חנ:ונ• a a:ז•יד
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 r1•rבב•נ•כו1ןיי•י••,ווד 1 ,"ול•מ 11ייו 1ו ••• nנ•נ•יtב•לווללוחו n1:י
nwp ב•, n ,, •1 ~יי•י ד•••וw ,,• ג•וn ב ,דנל•••רr כולל•n רבn • 
•ו sיח wאדלזזלד'יר s a•:וז•ר ptח • 1ב•ד aעדהי•ן 11סבrזו•בנ• Mובל
 aרכו•ב• tנ ,,.,, •י•נר• nי,~ור•ר sוהלזה.ווגל aו aז fב 1113 ••

 t•nאבלp.חןגובלי•· ~" naw •••••רס

.-.. i :•וכנi

•י•יב•וחוה n•1ו

נ 1ו aג» 1ונ 1

 :iנכנ• ••

גג•ו: ••

וו, waה~בל•לה ~•• peל•חכו 1pnזי•י Mותה
בו1גו ••ה . a'p 300 •'ה pn,•nס•ית aו

בן.

ז nלוקזה,ותשה 1ב tוו p ••ה

a •וסוכa ד,ה•ב•עבולבד ••בשה•ו'ר,~ 
 ·••·הלזזיtל

n ,~1ינ ,D 1כנ : t ובבדה• 

וp tרון : nMהב:זס«לזtזaת pרו•ג aלכן :.,ג•,גג·•
:זו• ••ייי•:לבו•ביו-ובנהל•נ•,ת

1an •מ•~ר•• n בדw ןn הp ••••• בא•ז~להו••ו•נולח••לו• P ,ייa ןל
ור• 1חו sסה•ב•ןכ• aדז nו Mלהונ•ז nד eולנ 1•לבו ••~וי nב ,,,

 nרו wt ~לו •• IMהודול. Mהו ·י••חהו•~בלי•יילה.ב•יי~•ננו
 , nלעזשוהי•ח•ל•בול1ו aז•בtו•גהוו aו ?rllזי ••ביtו- nזו ttו M ••ו;eו n11בז

ה«ד•רז•ל n•לבד

tt ז ••ו:וז•ל : 1חל , ,גפכגw הזז'יל~בל. ו•"ב' ,,ה•• 
 .ו•ב: 1aעןרוaב'ל,בס•ד. ,,•ה rהבrו 11•ייי

 ••• n •ב• • i • :ו•,ב-ב nל w•לח•יגה••רהונוגב:גו
i;בד a•ייי• ••p וtt ן .~,ר:a •ווe גחו·•• 

 " 1111 ...,ר Mlt ne ,,נ nגרווירד,:ו,•סרה , pד p •זה-•1םל: w1tלשי~י•rזעו•ס
•• ~ np הלונלל•ח•יבי•• v ודn ר~ל••• M התr •1 •~ה-ס~בדסר •n בwp 

 .,נ nב • nב •ד Ma•גיזות nל:ו•ו n••בולרב•לר••רותעלמהו uולי•י



והבטחוןרץ nהועדת

11.10.,a 

-סודי-

ולים pהמווםרלשבח

םתיןדף
.. )" 

דמים (c, ; 

·יי·
• . C; j 

•ם pעות 6רן nם-·יייערתק  :כ

1 • tt1't זנודt 

 •• ,,,על:•זז ,,,,. t»ל ?••וז•
 nב11נ•בוד r 111-:t .nוולל•וי 11ל 1:11

:ו n•זב•לtו .... nנדללועוובת n nכוr,חה• ם•י--,tנ~u,ג1_;:·
,רובזו. nל

• •21~1 a • . ·1,!k.~J:J ·:••·· . 11e ננוn גו:n ו 1-נרד•ו•!'j •בסn ה•ל•• 
 •••• 1ליג u :,,pn •·ס·:זס•ל ••·•ייויזזו

לזו••ב•, a •~-,ז•גחנו 1a•ד aוו nו a ••סד••••נםנד ד••וזכנת• aל
 tnpסכו• n nו • 3פז oל•ם• a •1לוור•ט nי•ייי

·נ •t1 "ב • :w , ltJ:¼M.I_M' _trו •PF· 

 .•,וב~·א•ן•יב••ו

 oר ::1 ~כוחtזל . n11 • 1 ~,ו 1•דו nלוז w•נaו • n ••בז
 ••• n•ל nנ ••~ול••••• nוכו ,,,,

 •ו: 11בלוו••ו•:ו 1נ.•,• n•ו wלבו v •גנ••
t ••r11• דג••· ה••י•ג' ., 

ו•ג 1n ל••• •••ו nב ,vלענ••ר anו •ו•
•• t פןדca ו,לa חp •נסי•••י ••• ,.,,ני••· .,. an זז•• ..,, .. ,.., 0 • 1כ•חב
r •ו 1זזa סn: יובעבוt ג•וי •••י •הt e aוווa ורו' JP ••••1ל יn ,בn וtןבב•י tnf . . 

J.1:t.l .~11. ·  :lוr.:נפ,.,,·aג.

י\ •כנ • ••u גui&·-iJ:, · 11  .א.,,11.

:'Jl ;tםi,~ · j  1·1פגג 14·י· _

 ••הt1זב•ו uו• 1tt ,13-n•וס wות: aוו aל 11ס

•'יייי•ח nח

י·'ב

 ,,,.•-ו•עות 1 ' 1'9בוד•דווו••ם, 1ב ,., •• ,
 tוהו'י tבע•וו •••• , •

tt 3וD לp ו-a בחtr בו\n • • 

ו•הללוח 11לנו•בבון~ב n•ל nל aל~ ..
 ו:• ••• ,. .·י••רתהן .,,, .,,.•דתן ,.,.י• •:ו•לי••יי•זוז•י•י
 , t1זותור.ו ,ודל aל••וגלות••בו,ובח• n ••לוrו ..לזזנ•דם ·.•בול •ב••
 •••י•י• ttלזזו " nוללד 1ב •••עול eל••נ•ול•חר1זמ

f 11 r:1ג,J,r. J Rlw1't 

 J!I,1.8,, גi ,.11:יa-~:נן

s ת•רtזtf ןד•f ? ןד:t t tזtD ז:~דבדוב•• 
1111-••w לו,, n ו,וב• 1ל'f •י•• 

 • n ,,לר ,:w1•i ••נדנודו 11זו t ••י
--,,. -.. .... ~ ............... . ....... -... ·• ....... ·• ... -... ·• ... . ... ·• ... . ... . ....... ·• ... -.... . 

- •· q י .

•••••• • • • ••••••• • ••••••••••••••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• - ••• - ••• - ••• • -ז •••••• - •• •• ••• - ••• - ••••••••••• • ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - - -- . - e,.. - " 

--

•ל nבזלנו a:וווד;•• t•חד •נ•tווול•ולב •-.·············································
•י'יי•א aב• a tי:ו•ב•ר 111t•רכלו•ליווו aל•זtזב-ך. t\נ 11יזדaו •ננ•••

ועב,הולבות 111•בל ,~וו,.•יזה•יי• •• 1pו nwה vב•בדיו:ו pז, ·• 1ב
לקרות.•בולזבזו. 1:ולי••בוו ,.,,ב,,,

't·r ••Jגt!!:ג:נגגf : אוליf 'תt.ז
 tםר ,,

נ•וtו aבוז seל 1111וול•יז•ו•ותי

t1 1נ · .:••• .. u 1·••111 · •ה •.. .,'"י- .·,.-~.- ........... 1 ...-: ..י ...ו•.•ו•י.m ~ .· 1 .: tr:  t11 -, w • • JII ... ·• ''ו: v •· 1 •י•· , .: ..... ,

, p ודזודה••n ל•דוn ו 11ו•n ווn וw לגו
בוולזה ...... ••ת• a:ו ••וt:ז n•ל,וה• ....בונ:ו-n •••ה nn 1ו,ל•וחן,יולרדר-ז



רהנטחרןהחוץרעדת

21.1ci.,s 

 t8תלב.•ייי

-סור•-

ול•ם pהטורםרלשבח

דrנ•ם ~ o)פתיךדף

•ם pn,ער •םתרן ~ iOקתרע

 •י••ז:וtודר• riז:זחוי1בליי • aו ttהפ•נל p;ווtו • 1לחבד•זו 1:ו .ו; t•לtז
w•n1 ז,ר 1•ז 1בל• 1וr•לחtו•••••ו• a•x זtwx 1•אxw נו•או:r אtt 1:א:אt ן:זדד•ייכי1נז
 .וגוזכותו,ת Mז t ,•pד nה t •••ות~גל• n ר••-בוגבנ• w •••בל

ותנודב•••נו wN aיהaז•.בד n aזrל,ווה •ב• . n1זח 1ל,1ו ז••~בל •••יי
נלוו•י•ה•ביב•י• •••ו reiוה ,,•בס nולגלה,ו •• w ,,1:ובי••נות.

ו n:ווב•לא t:חז rה•יו• ,, •י•• • nבי•• aג nittלעויותייי••• ,:ו 1ב•ב
lltl ילח 11ו'יה\f ן,וזזt .ו8ח

1 • 1a .נ: 11נn • •נo וז

•דוובגר ••'•נ• .....ינ•וווז•ג,םון:נג&:נ.
 Mt elל:ו:ולך ttלבל .. , a ••ו•ורה pב•

 naזודע oליבדול•• •••••••בו v ,בtווו Mסז:ובזבוח nי wרוז ••" tהלן•
נ•ובח. ••ו:בווללוווב•rנה•לוזזוהו•• • י••- nי•נ• • •••

 toע• 1נו ~• wב t ~י••• Mל •~•וגגנו: , 1

•ו w,בייה••יייי~•לה•••ז noל n:ז •• ••י = U1•a1ו~פ.יג,
 aגוו,•בן t Mw •ל•סו ttה ••• sפוו•ו••

 ·••לוד, •• ,,:.:•רוז•• •• , ,,, .,, ....ב•י• •ן .,ו••נדי•••לו , 11נ•

 e • 1בחו 8llבנו J1119 WW 8ס• pוב•• a:זל:גב•
•וולנוח a :•ו:ל• 1 •ל•••ו: n ס•••ב-: nו•דו aלנוה•ו 1aוה ••ו:ל,ו
 Jpנ וג•••ול• a) nn ••,רה ול••~••נד aלהזג~בוובל • nna n•ב•ד

• n הstt בr (. •ב ,נ,נtr ב•ונ•• •••י••לוp •••• •11ב, ,n וח•ל.a ,ד•ר
 pל n ,נז•ול:זבהנלtו:ו- n•ה•ב•זו pוזללנויל .. ,••גו aב , nוו• tג

 aל ,בללנבב, Mלייסוב-. pו aב-&ו:ו rנוזול ••ל• 01:וב• •••~ויז nבואו
 ת••• nבוהווס~:•זז ••ב ••••דזובוו•ז••בווו=י•••וותל f ,בללונ, toו

ב• awכ ••י•נאב<~ • nו 11paבכוג:ו ,,,, ••וד n •ינ sי,ברדחוי••כ •• ••--•ננבר pבע•לה'יזיב•בווו rנ 1ו ,••לח,נו .,,,, pn,1111ברו pה•ו•רח
שוtלגדה•תה- 1 ,•ו 1הוז••זו•ל w •ן nעל• ••י•י• • n•wגזות 1:ו,לודור

•• • t ב•ונוד , 1 • 1 •ב•ובד•עלבוו ••••*י=•וו1זלנו••••• p וו•\י•• n 
•ל n •ווד a •n • 1הילא • n•ג•זו:ז•ו awוה t•ותו.ר nי•ל pו• •לפ,ול

 מר••~ .מ, 1ו nה nה•ז•תל•זה.ובללס tוו nהה•וי•הו• וא,,,,~
בסהוענוור•, aק • 1ה לכ•~,,,,, , nו sחגוב nלגונד• •ו• nMלהג••~•חה

M'I זל•לוחחרrל•רa ב••וחנ, ,וחןדונלב•ודו•ה••• , v 1ב ••ו• כ.' •·ב 
 ,, ••• ••<יי••ילחוןבדl'זב•וז, .,,, 11 •ו:•זז t:ו:וו••בלבודל ,..,,

 .) 111 ,של aנבlי~• e 1,11דבותוז••• n•לו Jהונ• anח. 1בו•בד•ו,חוד
IM • רוM הp ה ~ 1בבל 8•ור• 81 •פזה ••ו•e בדלי•e ,a הבלe לl 

 •לבד•ד 1n ~ n•1:ו a:ו ••ב•ו• ·•·-י••••רו••רוrזוב•לו.tחר ......ול• 1
 , 11•ב 111 8ל:ו~,;ותבדרברב,•בל , ו:•.-דב 1לב 1ו .,,.סבווו ••• ,נ,ו•

ט•לי•רב p •• a•nדגו•ינ•ופו • 1ב•ול•וח 1 • 1בונ••ו 1•ו 1ב ••
 ,•~•רזa t rב 1רדנזובו s •בנוג,ו 1לtוה• •••ל•ס nרו wעי• ,רו•ו•י•
 awסלו- •ו'" lה:וtהו•ר 1aי aג•ר •ה• •-••י••••יו ••ל••• a•דב,רחו tו

 • nהוaחר, wלו tכ \: lסל:וס•לaבד•תדרלב,וזtגול•וtוttזרלהסב•ו, tהזלוtב
 .•יד••ם•לדב p n •ז:סלנו,ב pnבוונלז tרז

 tסוענו P•י'י ו:ז•••כנ lב 1גג u •••י

u 0נפ..-.a ~ 1 : 
•• t tבו,a חp ג,,., • , 

על;ו ···י•••בל•tוtזtד
 ....ביי

 •' •••.חrן•ל a•כנ nל •י• ,.,,,. •ב•
ב•ןוי,בל• b ~ר• Mס l Mל Wורה p •לנו

י•ייי,ס 1 ·•י•ו: '"' ..... ,,.•י •• ,,.ב
r גלn ולייa גל•-להסב•וו•בולבדw ,דב•



רהבםחרןהחרץרעדת

so.v3 .aג 

-סור•-

ול•ם pהסרוסולוrכת

דם•ם:כ&ת•ן D 11רף

J עות •מתוך ·כותקp ים ג

 9•דחוודל-ג~,,-•~של n ~ P•Iסז, :נגג•·י-

u גנ~ג,נפa : 
•••גדת•י nב•ס•ודר•, r • . • 

•י•הקוגר 1pד uכ-&ה

 ,. •:כ(•ג:

:aעג ,a ,1<נ 

 ••~בח••~לבו. "'י• n •גדול•ותר n ב,~
 nf •ד•-rה 1הנ 11t:יויt,בבבל• aו.ה•בו

ער .) n~נ•ול r•יבר(•ינג•"י••וח ••י••
 •••ל•ס nattובל •יפל:זנז•ב nב

 taל:ז יe•ה aכ

.22 ,, aב anל ,,~ 

cr ••13 ס-ll ב• a ,:ו n11 גלn11 ז•ז•~דתנ:
,לבבה:וזולנ•ן 1.לי~•ער'י•rווור•••אר. ••• pי• Mחנ.בלה. w;זתוחדח nן

ע, • P• ,,-nו, 11כוללבית,·•ו~בוורsובווו•• na •ו:, • anל ,c:ונט••י•
 •••חוע• w• a •נ~•ה ,•ה ••••ס 1 •אבחנ , nד•רן n 3-4לוו ''" 11 •~
 •ב,לן:;•ז nא iר•ר:ד.,בובל raב•ר .ס• arב'ו•:ו aונ:ו aבב•ב•יי'•ל

nKI ,אוה~בה,וד ~•-:חw ,•לוK .n •בג•
•ייי•~ב•וה•ל«חו,לועולווכבי•וו n•נדסי•• tלל~•בגו nJביי•~

M ד••הת, • M13 ••ב• ן~בt וM ,8ר•בל•ו p ••וז

 M•~בס •••~~ •נ~של nב•דו aה•רכל

,,ויז •·••• •·ול '1\ , ••י••י •••רר a•ס rבל• 1'1-&1סלב•יי•נודל
 •יי••••ב , p ,,נ , nווז nnו Pנ• • M0זונל•ו-25ב

ו,ד. tותל•צר• anהו• ,,,.•גות• nבבד

 ••ה-;ר•,-aב•יי•ג,ווהש ה•~,"~
1לו,נכב•ייQ•a t:יזל,חר. 1ון tלהו•ול lי':נ•בנ• Hונ,-'\בדר;ו. Jנ ב•ווו 1

n11 וה~,ול:r 1כ•והסדב.וו,לt ,ו•רוlב't ו ,י11•גףn ו,ורל•:זn כחJ .דרח

הללו:וב,וריסלvננ• .. ,,כ ,. .. ••הבח•ל
nג:ויna זו 11&-וגר••• 

לנוא•ן • oסלהג•,ה wp-;ב,נ aול••ב Mב
n •כו •וn ••ג•ח•לזל •• 1בבזבa סו •י••בo ל•ל,~ווונל•~•• p •• 
ול• 1בב•ו~•וו p•ומו nב•ד •י••• n "••כנוו aל--1בנ _, • nרבו ••זחרו

•לו. •" Pליורמ •בבו ,,,,., ו•••• • 11ב s nכר aה•וזג,•ן Mו •"''"•
 •ז•ד.:לניt ו•~ .»ל• p•1ידח 1בל•,דל 1•ונ,ל , 1גבה 1בח•כנבו oהפל•• .

 . .............................. _ ......................................................................• ,.,,חל·••יייי
-&היי 11יצ,·:ג,לא • naז , 1לב aו"ו•ב•זה••נו • oב, ,,,ב, 3לlובנב,

 ••י• 34עד 1t 32:ודבזווaח:ו,נרה•ל•רו-גודלב•ל. 11חודהל- .,,, op , 11ב
•,p ~ nףל a-22כ , ל••• 1tי-ל 1 ~ז:ז בורך.וחני tt 11דו n ו:•ז:וזה • , 11
 •·י••ז•רגד-ונוי np ••• , ...........................ב wוררזה

לבו,•ה•ח •ל• nוו p •ו•נ• • n•3ל• .
 ••••הל 1ב•לבו~י••עיי• n"וורו nו 1ר 1ה••לגז • 1 • 1ררי•ווע •י•
 ••••ורס'«יפבלזהותרררלבז vו• ••••ורי• •רס~~ווו•בל

 • ה•, 1ה~ב,נונבר ,fJ • • •1כ•·

I )·ג,נפA ןכ)• n ;וווס• ו:•נ•ו:n ן;•ב-;ןסב,נו ...•בעכר.•ה• u 
•ו 1ה•חיל•• oרב~ח• ,•••י••בבטל ה,,,

 , nnaלה aרי tד bועל•נו 1יור• • nור• nM1 ••רחח••ה•ן oהוו. n ו•~נק
• w .גוור•הa חn n הזרa לוזרהגו•רח• •w ~ a ל•••ה •••ל•ס •• MI ••ייח•~ 
 1 • 1ר 1ם •••ד n) n;ווaב•ה rסב:,גדול:ד n ב,,ז:ובולל ,,נ eנ~וליהזר nו

 .)ו:, pו v ••י •ה 1rpנו,:ו 1לנ•לנגררה ז:•-נ•.הtובל • 11ע• s1נובו:ו
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-סור•-

ןל•ם pהrנררםרלשבח

~ 4 
ערתק

רrנ•ם ~:· &ונת•ן

•ם pערח 6םתרן 2 (

 : aחלב.ייי '1

~רב~פר•~על ••מ•ל r • ••וב,, ••ל• oסלנו•ם nוו 1הגונ••י
 nנ• pה•~בר•גיחה•ת t .,נ 1ל~רללו ••ל•ס~•ו•םד , na •••ר 11 ••
 aו•ל•נגד t ,n.11'ו 1 ••נלעו•:ז Jהב•לוז,וtורבת ttסולבןז,ןנ:ז M-tה

 nל•לו nד aבו s:הוב,ה. 11 ,ת atג nוב• n-וונ•ח 1ל, 11לווו•" n,ל 1ן:ו
דד. tווד n•ב aו, nn1 n•P •וגדוו,ו wס•נ 1 •ר• 1קו •כ~ ••יל• f1 n1•לו

n ולt הינ•ייו•תלהונ•רבדt לו• ר••הp בבדרו~,ה~וחד•n בח•
ב.,,וו•לוב• 1rלrוו•זור••לב•גד•:ו aזבבווווזל:רזונווח•לוו nן,זח •••זrקל

ביי•ב•. nו nלנלגווחהזלבוחח nנזז• חונ•••• e ~נ•••ה•ולוד,ו••ע•ד.
 • nלברוהול•חוהזב•ב•ג•וח tנו tלןו nל 1הל• לב•,,,•תה nו,נו 11
n תקלב, ••לוו•1והn י•סונn ב.o •ול 1בזו•ס,דח:ו 111בח ,•לנו ••לt n 

•יו;ן n,גת ,•~ל•סול•ב•וונד:וולזr:זלג'וה•חוו:ו•ר aהז,•לב••ת,זוזבל
-.,• n1 זיח•לנוet ,או ,נa פ•ד:וn ווr11 ••••דנל•ל) n זr י•ודn •ז•ת
לזז 1ש ~י•••ה ••י•ותר).בדול•ט •• p,ח aבגו aלנו o •~וכ•ויו e ו••
ח 1 :•לשזו11ו,,לבן,א•וד•קנ•:ו•ת:ו tnג Mזד••יו:וזז:ו n פ•• :• n•ו

•זרגה.בל•ברוז tftfiוו
•לורבו • nונ w1הרהל•לה •י••• ~•וזה

ו M•ול• ••:ו!בס nלהבס•ס•י:ג • n•יי•י•לב•ל ttn:ונוב••ו .ו:ב.,.:•וזד
הל•ד nלזrב:זייי Mל aלנד w 1 • 1לחד•ג•עו .."לדקי•ד•ב. aה ••••ב•

 • n .,ו p1:ז n•nבוב,· ••••ו: na p•eoלזז•לוו ••ו•ה••בון•ביי-וד 1 •ב••
p בועn 1 •ז:•ל : no ח•לn לזז•a 1 •, 11 ,-ח M זזזוז•ס.תnw •הn הe•w :ה

ה tt:זחל n:ז•ח 1,1:וו. nיו Mיי•י•• t•כון nה- aבי~ו•ו nאת 1ובס•וז.•tו•ו
 ,לrזוה 1ל 1-י-&ז: 11 ,•ב , eג•ד ••ינר nה•פ,ל ,, • n•tו • nר tn!Aו•ו:ו nר oלו

ור t•Mבבוועדלבו!ו/ a:דגנ. s •fהtו'דל aווו•רז•ו ••• •ב• nנ 11g:ועברנו
ור r1ז 1~& ••• 1בעח'' a:ו•וי,וtוו pלגדול קד•••וול=ו•ה •ו1זזודוו:לוז:ז

ועל••דבר •••ו•נ 1 ,•חו,ב•הוול na arהב•ב•ח 11וז, aב 1בב•ו•
עןבד.זהוה•ו·•ירחו wלע nםז,rרו raו n • 11לtוtו:ו"ל•יור•ת pזs ו:•• tJ;וח

ןו n:ובסר wו~י•וnר 1לו • nבו,ול ,וו n1 •ל• na 1דח•ב• aבו t1ו Mה'יי
'וו~וג. tt ••נ•הז:וו,הרכז nבס•להוןכל • w:זיונ r •ג•ייו nשב

 • nבע•ו,סוד• n ~ 1ו 1aלנול •• ••• :nובעב• iי,ג• ~ 11
 ,ז ו:• rב .ו• wב ,ול•גו ••ל 1ו:ונ ת••~•וו:סלדות 11111:ז • n-••י

גזזו 1:וזלזח J!i .,. •בלל•לג•ל•ל;ןב•י·ובנו••בחבן ttוtב .... ,ב•מוrו
 ו•••••גגגדגזה 1:ז:ו nב•וז••וו • וו•,,,ורד ttזלה a;~רלוווול,,רר

 a•ו nהב,ונו •••ל aזtנ•וח aלו ,•ו 1גד• 1ה•1וו• 11•לזו ••rוו tה
בווו ,••יב•כו,ר•ה י•י-• ao ,,.,.,•וזוב•וו ,,.זוב••ל•לנלו•זו 11ו•
 ••בו•ת Mזג e,ונ• sוובה. n•ו aו-~"ייעל e •,ו• 1ו 1ווו n י••

 ., ••••וו ו:• n •הזהגן 11 ז:-.ל:זבס•זtכד• •י•:וו w1ור• aה • 1ו wב•וז 1nל
 ~ tn 8אוא XWXא~דברח l ••גר• •נ•

 .. .... ·•ם•בזזפון. ,,.,ב=יי•:ו•נבייילו ..........בב• •ן•כו nכ•זנזו-
שבוווו,,ק••רז .ז•י•רז n: 1) 11ודד tגזירות • nvלהגו•• ר•••

 ••••הב••ו ••~ה n •ו: •סלגז 1הדבזו• 1 ,•ומ.לוחו,;ו sביוסולו•נמנו
נגדל••יי-ר•ג nי••רו n••יבו nז aaו•י nנרו wהוה 1ה•לח•י •'י'בד• ..1יו

סוב•• nווו pnב זי••~ n •לעבורוכד• • nwתמווי•י•יי•ה•ושוב~~,
 nחבדוזובבדל r•ווז1tולוtבוייי•=י• ,, ••ג•בויtזלבוeו ע•••ל~ונח,ל
n י• ,ללוr בליל:ו ד••לנזn ל•לדבו:וובערוד••זנוt ,n הנלחנד'

ב•לו ••ל•ס ב~.$,רובי •ו•ל w.•יי pז•:ו 1לח•תור •אחד זrל•.בללזtסו••
וא•בי •••~,ו n••יו •נ••זנלי• ••נזוו a:זמדבר.•תבו tבל1יג tרלו
 a•ל a•nnו n ,,•••ווח י••• pו •י•לה, rל•בדולבי•ה wrוולוו

 • 1:ו•ל , atwt n נ••• 1 ,•זודקרבלבו n •ו: .,•ב eל:וא••לו a•ורל•
n »נו ,•,ו•n •~ ו•גדn הוובא•י•ב~ן .)ד,ו• ,,ול 1 ( ••~בהבתוך

pn • וtl 

 ••הורוו. 1נ•ן n•לוויוח rהפ ) 1
בל•ו 1 • .,ו:, sבו 1ל ••לזבור 1ה•ח•ל•ל nבב• nה •••ה•ל nוc•ן

w ••ו:זלבן ••דעוa ••ועלn •ב• •וa -:ז n •:~לו•ו:ינ••וי וr;r ב•רM רתa 
כ'לבלייי• w •בווונותובנו w eנל• 3ל•נ•וורנה 3 (וובוו n ~ל•~•בל

• n דo •• 1na ס•לa •חרור•e רo • בולנוו••לו•הסב•י>-•לו•
- aוו•נ•• ••ל•ס•,ב,ה sד M ~•ול• •••נ•ז•וו aל•ות nל e ל•וnn וו
ן •ונ nו, tt1:וה••ונ 1זו•ולכן.סוב •וב••מ•:יז•בל •נ••ר ז:•ו: ••ס tw•ה

 11x,c,c",rווא,M 1אנז •בבנ-•ל-•נדב • •הזrגווו :זזוז1 1בזויהבור t'tגוד, 1
JtUJC -יtל •י••בוח•ו•בנ•a •nw ,בןל•י••ננדב•ום•a בלווולעשות
י •; a•שרלוס•ל aבע•בלזתוהןןי•בלו a .)זד nי••זזחוו• p1ת nt!t(וש
 •• , •••• ··-~~בן ·••ללהג•••נול••••בבן•בל
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ול•ם pהמררסרלשבח

םחין fiרין
, 1 

רtנים ט<

•ם pnער 6ןר nם'נ pזרת

M תלנ.לןףa : , .., n לp נ«וrזa& בn 11דךt ל~~רז•n ,, ~וחp 
• n ב•נ•ס ~••יביי~•~ני .ברנ.,...ל•-ב•בלוזo ירט•ויע•~~נ•יטn ד
Qזo •בcווn 1.הM ונ•בור:ורבר.•יהכלכל• 1וק:r.לוt ו•• ob P זהל~ורעדל, 
 •~נר•כגו n•ן~•הז~ח aיה nהםלר• n " ד•••בו••לבו np ~ aהלד nMו

 • nב•נ• '°''כדבר aש"נורה p •של• nל:ונס• M:זרלעטוח

בו•:ו,חה tM 1t' ••בון nה•ונוי-לגג•
 •' • aלה •י~ה aלבול ר•• o •,דו•א•ו• ••י••~ב• , ttסז p ••הש

נרול.ה ••~•וללוחנגד•נ~ת sר n•ברלא•ןלנוון~לות.,ל ~~הנד
 • 1 ~ו 1פ • 1ל aהיז •••ג•,יו wו•רוהברול aב• A~צוללו .נו,

גו nד•נלבו, w n•ו 1 ג•~ל tלגבן nזבב• a••כולתלנר•ס •'• Pג••יי
 .~"ל sג~ aה•ד •עודנ••• nח~ •י••נרבמ nד• nבז וב•~, • n ~• •••יי

~ל:ד•וור n ,,צדלללונר,וגלזזנ~ראלב • nודללול 1nל 1נ nל 1 ז:•~.וורי•
,לבaו.•ם ttדועל

 'י'י = aגגנ ,.•
u ג;וי:וt 1•·יי,יי =•~ם ,., n ביפרזat ןזlft יo אלp \1סר ••· 

 • cרוב• pהם•ר t'ז Mבסרבוחברצ~ןכדי.
 ,,,~זזaנד. wלנדהו:ולאז:דלרב,•יי ••הב,ה,,ז • pב•רח .וג oוב•

 • nזאותעשל nבדונר 1להסש•לבזירו,ב• 1אסיי•יי• •ד~ ••

 .~ססה•ברר• Qל Jלבור aan ~ «•נ•נ• R : Mןד,ג •rז ;ן,נ ,,iג

lkM ג,פ, uo ; :הבסוויו•י••ייהועברהזיי••'ית •י•ז
K •לעד••ןכp K בל•M •a חחr ניוa גח•בה

n וn•p • לa זכ 11ו•:זrז ,,,,, 1גn11 ן.טהזבלw זה•סתrא•ננ:ול-בוסה•בם
a ,ב,וn ה .,,. 1ל•דו•~לe ה•ל•סגp •ע•ררדל••ב•יגנד~-ובבו•

ם,בה.•סה v ••~•ב wו n •וו•• 1,ב •"ב

~)גבודרב'•: • nנ•פולזאו•
n3 לעלול•• •ה•• •••וe ו•ב) .ס••בל•,ול• • n ככוחב•ייp דרדח

 ונ••• ,vדרוי• P •לבל•לח M .,,, •• ,,,s•nבוחר~ו •י·זוות•בל~ורך
 •••ח l'"בוו n •ב• 1ג 1•ב•ר•ןלה sב,זיה Jבת ttt'I .n:זד, ttכול•לול:ז
,ב•ן•זדר aה n ~ n «,ר•זנ• M ~כ .~•יס•א ,, ח•נ••נ•נ•• nר•חו
 .~גסביזור Mל ה•ל•••זלוח'•

 ו•~•כרבהח nד wעו n ,,,,ו~ nה~נ•ד
 ••~דז• a ~•נל••ה.נה•ל,ב,ר~הןבבו nסהכ_ 1ור• nt ~ t•k. •בוס"

 ..........................................................• o•ו a: 11ב:זי'ליבי:זבתבנוvו
רו•חב•אסב~הנורהח wל•עז•חובו).,• ל•-לה,, nזד• n •~ •~רה(
M3 nl "נ,נ•ןלבדשבםחt ~-המ•לa ,ווי•t ווב•ןק•ןס~נן\?זודר

,tי•זזa סדo •• •ש•כול•בבדיo לו,הוn בייגוונ:זo כאלבווליחח•o ווa1 ה•
ב•לה.בדונדחד M•ריב;~ל w•סס n ~ 1 ו~,~על

•• 1M •וכב•ר•·תי••ח ר,,לn על
~ M וt 1 ~ב•ן ·••נכ •••• ~ M ור•קM • •••1 ~ 1וג,לעלהבןכדווחדו 

נ,ללחד p•ולוו•• , Mnל•כזל •ו~ • 1ו•גח 1ב 1ו• 1 ••י• n ל••בונו~
הו• •• Mp •ר• w 1181על•ו l lב lביד l•tע t Jרב 1 •• 1ל w• tג tב•ון•
ב: wו nחז~זרב• nו•ותו.רו•~ ,,ס a ~בו~,,,.זהנוללןו nר eיי~~

a 1זההM •רp ••• דועי•o -בדררM ג•יM ~כs לוו•דלכז, ••••ורער
 , n•בו wזזס"•יו•וייןי•ג 111ב, ל•••• • Mpג1וtסר•:זז•הגדננ"י"י"י

t 1:זלתי•כבביr1 לזוn זס•יrn י•a ר• !:8(נזוללוחttp י'a ורגב•ם,••• 
 ,ג••ב 1לב nוו•נ• awב••זור nבווחז•ק•• 1 ה.) 1הוווי 1 ,י•י•

ה Gבולרלו 11ןזח n ו«:: ••וrחחותובו;והל•יזי•ר•• ••• oד,ס a nגי••ר
aa 1וח'p , לבללבדורדהוw •ללר 11ל 1גרחנn בל•לזרז•v ייי•

לפ,ול nנרללו,ל , 1tוה wpלבו •'י'י•••הל w 11ר•ו 1pדוזדה•ל•ן;
•• t ,נ: a וווללה,הערבד:r1ו• n ב ו:,• •" 11 • 11לו .ה•ל, ••ייו••ד,ח•• 

 , n••p1ללחרוו• ו:,בד n •• •,דבוט• nבר•ל•דבא'יזדר •••גו p ••ב
a ו• 1לn ••נלס••ולכר יn••p בw1 י•נ•ר ••ל•סחתוחn ,, וsרו.•וחוי
v, כ•n וד• n 1ו•pn ו.•ה
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רלים pהמורסרלשבח

דrניםכ· ,Gםתין 6דף

 pnער
י

ים pnר J 6םתרן

a אלהכ 1111 ,מ!ני'ב•"~ r לn אהs נז~-•גלנוn : נ•ל•
ל. aל•סרכל•• n1ו •s ~ • ~ 1, n •ל•• pב•ו-•וו

..... ........ ....... : ............. .... ..... ............ ....... .. ....... .... .... .... ..... ... . ...... .............. ....................................... . 

 . ............................................... , .•• ,,,;:·ב···~·~י· bח·•··,·~·~· ·,.·~·~··ל:~··.~·~·~~~·~~···~~·;· .. ·::::·.·.::·.·.:.

 ,• n•:וברר ••ב , 3•ל-nת a 1 •ז:•ל nל w:ז•זזו•ותםל•נג,ונפ 11
 n•••pזו•ב•ב• •• ,ל•:ד oא• ,,יסל•:ז. Mב.

 •:זו 1wי rזn 1עסול•"בול •• ו•• .ז:•,ב •• ו•••חו•ב •נ t1ובל nו•ז nח«
•~הדות wלורווה o ••בלל r ~י• Pלה nאט•רד aחד o:זבי•ג• •• ;,.ו~וז
 ב••·י'י•י ••• ,,..ב•ובזד•גrוגו ••••• ,ו:ל•בז•הן•ת ttכזב•ה 111וגד

•ג•נולסו••נון:~•זור•ל•כ• 11ו•כו-11 ••ה•יי pלtזלו1פ•רלנ'ז wהכ,ייזן
כי•ה.ה M~ו•יגנ• 8W •ל•ו t•Mלוער

 t3בי•~יונ~לנ~•רג; zם • !

לן: a ,.גנ, <•

ג=ן-,םבגב , •

 nבכן,ול 1ל n•בזל ו•• ,••בל•~ .«ל
 • Aרנ•ב•ורה sבו•ו• Mו ••י

 •••יר saכלים nל$ר 3יבול aה•

 •ח Mו:ז~'ו Jה•וa •• •lt t• 1ו tבנל tt • 1ל : o 0(4ג Sןל(
אבל • nוו•ו rtת•כדלי:וו• ••י rל:וו•

ה wד h n•ח•י•נ•ה •''"~ל•• . nוללו s•ו Mללובז•ח.ח wעז••נבר
ה•בן-e:ו•יייייבז:ו.ןל fלפ·••וגלוו • .S א••···· ,זr•לונ•••ק•:גל#ו

 nכז~ ~•צ w ,לל•• t•חגו n•ג ••י .ס• nלבר•••ייב~••זוו n •~ולע••
 ••• ,. ttttו

סנו: .~

 =ו~ kםג,לופ 1

זע: JL •יי;

 = 1:ו o ,aפוג: 1

 j11גגנ .-

צ l •דללח tנותבה•בלד p D•הבו tlש
 ···••רנ••

 •••ו•י•• nוד aדרו• nול• iל

·"'''" ., ... 
לגו.יייילו&

זטו,הרבהלפנ• n•ד•ווזוכר •נ•שה 1כ ,,
 • n•ו b ••בו, nווללןג sו s 1• aל•וו• ~•

ki ג,בגo 12. :•ו 

לווt ••הח•ל vבזו•ב•,ו pבבו•נז••יניוהגגנו: ••
•ו wולבי•ל•נ 8לה , on•ל aל• M ~ 11ו aנ

 ••לד(•הווללזח. sנבר ••י•••לכו•ן wלנוז w ••• nל•ו•ו u •בי••
1ה•ול•ייור rיי~,ול 1ל לה••~דרב•ם~לבו a •ל•סה•~•נה wnבול• 1

 , t:בז •,ג •כו:• M .וז••"לבלי•חזיני•, 1 ל•1וn 1ולל 1ל•זי w n ••כג• •«נ
ll 0 , 11בל t , לtי 8811 :וו'l בל•· 7ל:זז•בלי•·•כדe•w t ג•ד•נןt 

וח pלווו•בדל הת•••~ : n •נ• "י••י
 .,. ··••וחבזנ,ב l l•בג e •,,·~ ,•••ג••י••נו Mה •• ,,,~-~ה•ר n•ו

 tבבלל o,aבג•דות Mזו 7ה•ן Mל wנברןזה 8ןהי .ט• rלבל•
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דמ•ם .ג, Gםת•ן

•ם pערת 6םתרן sערתק

 o.,3ג.21

לו: n tב•יי•
לבו • 1ו n1לד 1וr 1 « ,•:ח••,•ל na•n1 ••י•

 pוז,גו• wו pוו• , •יי•• •• n 1p • 1גוסו •'בזוtת'ות 1tPלסבו•ז:וי•ת ו••
 •ב•-הנוtוי • nח 1ב ••ל•נחד• tל•בדלנו•ילו •י••••יכו ,•,,ו-וד

n••n • ••~ לע 1ל•זw דn ז,c1 .na 1נ:•א x cוודוכ•••חתני•• n קןבלwx ו•n לר,
n.,,a ••• ,,,, ל:ו•נזלn ו,:a ל•כול•טהז;ו.ברבו ••הוגדורn1 וa 
•ע n ~ 1•ד:יי• ~ 1!ו'ים w•וקע•ודב:ו. nב ,••• P•י •", ,,·י•ל•ו tזוב•נולנו

 •• n1ו an an 11 • 1זtרדוב•ו •י••ווכן tיו • •נור•ב-,, ,,,,ז:ווב• • p1,nnל
 1ו•ב• 1נ:ו nנ 1ש n ,זג-בג• 11תגרו nלויי••וו~הנ tt •••הבדול•••

 • n ••••ה • nועת Mt .nלע,ו
•• t • ,~. •ל• ,•••ייn •יי••חע•לדת 1י

 (' 1לתק n••גדוס• nר i1a; ••••ייי• p1לrותז a ••זג••נו w•ב•בנול••••·•ונר
8רוו• 1:a גל"XICtl "אRJt tאנlנוl נולז.וזהll tבדברל•זa עw •. 

 nוו 1לחד~נגלבב• n•לו wללענות • nרו•
a ,רדן.,, .. ,,, a • ווללוהזבוחn ונוי.ללובp ורt ,ל 1111 ,,•בלis וp•n 

ה n1- • 11ה p•n 1ורה n1wב~ל ,-, •י••ווול p•רח ~•ר• ..לב M • 1•מו
• wp ,וt זוס•עלa וw , ו •••נדוזה•ד•ל,,ון ..:,•נ 1וווו•הזיה,, t וJ בבדל

א•ונו vבוזוייי• •לו*•ר• aה•החד-. •" P aooער•לבורזזן,לבו l!f n1' •נ•
ז tדרויוח , n1נ• a••דת n,ו aוו •••וווי,ז•לזז•• ••זוב,•:ו • oבדסוח

 ••• 1ליו·• v ו,~~ • nגלס Jבול•:ו 11ד 1ו:גד n tnולזהוווה:ז n11•ד Mו ,לזן
 1ל nיuזזב,•בן .•ר•'יגל• n ••ידכ•הrו aב nnו,ל , aנרול••וחדrורנ•

1:ובז•בללל••ח eנר tt ,, י••זורoo .ועד הב•••.ייי••••נג\t ברn •• 
 ה•ז.:ז: •ל•ה r nליניוו נלnn'ן.•••ז: nב••ד •• nז •זו• wפל cו•••••זו tכ•ס
 •• wזוב 1וזגtג• •••ח•וזו.,ערברחי•בוt•זר, a •:ו: nיל•לדברוןזל' 1ש

 • nובג wnלבו
•ו tב,וכל•רוח ,,,, •••• , •• י"'"

 nב •ולבל eןד p rtdtלנבנה aהיrז•ל •: זב<'• •~•,,, .. ,,זt•ןנייי•
ןוו•• nvז nד wלע:זוtור•ו• n•וול n••ורס• n .n:וזדודוו naוע 11ל
n ••יייn •ודי•יv ן;nat , ••ו:ד,ו;ולtגוגלל •וt ו::a sעשבולודזo יוp 
כל•;זל n ,,,.,יM tלנו ו•• • 1זר• t1:ווזזן=זוזר••:זן .,, 1 ,,לבנה nב

 8M 13זה, e yחו•לוו.לב•וון•זולות r1לנ 1אל•רוחוול t•ו ••~
ה.•ה n 1סלחוז••כ D•וו• M•וב. .• n•יפל pל ••.:ור, , s•נוז-•ווווו

 •••ב•ס pאווי• nל:ז•ון n •ו•נו:ו,דאבל .•ה wב'ו:ו Jוב•בלס:זו 1ז pבו
גוע aלבו n•בולב o ••ב •• wו rוו n•גהו,נזי'• ••יי•••ב w nבסו •נ•

נתקלנ• M ••ז ,_•ר• wול:ווחח : 1 •ה••לוז~ nוו pהח • n •יי•י . nז1וו
 , • .•ו n nוג•,ז a•בלה. n•ול•חיי•בדל • 1•ו 1w nבו,•

על•ו~,הגבכ,יג:וורוו•לוך nליי•ל wאח• ttד p •-ו•ה wnו ; 1ו pa aו wל
 • aנ w ••זה wחר•ב••י••ננו , 1 • 1

ןנרד Mל v ,• 1 • •ג••לוו n:וודללו,ל
,ב ••.

 •• ,1.;נ.,ג:

 : aו !a fגכפ"ג. 1

 :•נום,. 1

-nw •ב•ה Yw ••ז 

כ.ן.

 ,,נ••ול t o •ו••וז sn•נ ד•~

a 1גונפ,e ~ל,בו•בולב• 1 : 1םn עלn לp :ודaw .זהל:ו
ות•רוווודג~סלגדול P\11•וו•,ורבב

ג,ב•ן nוגד w w,•nל n•י•רנו 1n •• .,,חו• v1ה eב~לנ,הבל••ל nנוב nו
 p ••••ו•זו , '<•סה•ח nלר•ד t'8נ1•א••ו,איג a,נte cסא k n וו-••- .. •י•• t ,•ז:ו.

 1הד,ג•ן n•לנו. aנ. •זn rו nו ••ל••לה••להולזזכרעל•ו, nל•דוו tז
 • •ב•• pa1 11 ••יגו•הסיל nיי-•נל•ר a ,.,..ברו p•בו••הס•ללזז:.וחוונר•ר
וב•,גדול•יייבדוו naרד aז,הו ,ו'• nn 10ו nי•ן nnר nל,וובוי•יי
 ., nאוס•ל tו.ורוויו nבוי• nרון naה tבווד ,ן • n ••ין •· n ••ו• nו ••ל•ו

בנ•בו••לוהב,•מ.אחר nוו aללוווזה
 ~•לגד••• ••ד pו a •••רון. n•ל ה•,~•• .,, anח•וב nהי-ה t,,על
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-סור•-

ול•ם pהסרוסרשכחל

 oדמ• ,...כ ,L-םתןידף
 o•pות J 6ךו nם ~ iaעותק

 : 1ל nב.ףאלו

 nיוו 3Dב•רד 1ה•ל nב~יי•י•ה aהס•ל.לס nנו, nהחרזד ~nא nו aלו
 n•רר naב,ובר(ס•לק1יר n,שוזכ~הלס nה•וו a;ו , ... ,,•בחכווttזר 2•ל
 ···················································································································· .) , ••.ס 9•ל

....................................................... : 

לרדןל~טףעו~ a •נ• • u•vp •,ו~לר tpב
בזה.

-: a •הבח•ל ~••לוא aו•ר•רברברלה tשל
זובל.זה •••הל t"נח •• 11•לו 1 1200ו 11 •• 1ד•ר. o 5700זל ••ר 1,ווtנזtכד

י; nר a ~דף. nנ•יבזה eחהררתש tאלבב•
נן bגא lת 7w •••י tחנור nב • npז na••p ~ n. •••ו~רות Mהררס•ת Mח•

הד wכל •ו•אה•ר•לנד•ן H ,•n ,•ד• ב•••ול••לי•• a •••• •ה• ••י•י•
 • nב•ו•ו n nייי pנ,לר 1סלב ••רכז·~-:דול

הל•לה?ו nו Mב n••pt?לג,כו rt•ר M :ז~נב• "'.

I ~)פ O ea ~הבדרן :ןt •ה•ר: nM ח•וכסהחכונדחת~W רח
-~גדולה n•ה•רד n ••הלנו w n•כו otה ••

70-76 P .,• .לז,הJM זרM לסואtt •בJ •סדלבp e ו••• 

ברי nכלל wלבם ~. n, r •ב•ג• Mס nבסר •נ• : pןןןמ, נ~נ•~
n ,,וזn ב~•זור • 11כס~n ווגדp •ר~ a 

•נבד M .nזאה tלח aבהי•ח•לל wןהלחי•הבוזו 3 ~•שו nה~לגיט•ו•,ר
 •······························· • n ר•ב••י•י• nו J:sה ,• aלהב•ר•בווי 11ו •י•• P • ••ג"

·························· ................................... .. ....... ..... ............. ............ ......................................... ..... . 
................... .......................................................................... ........... ....... .......... .......... ....... ....... ...... ..... 

nבר • :ודוח • ·························································· ················· ··········· 

2 • • a כ•a הםנזוכ

וברשנה"דז,רסח Mבבובהי• P • •נ~ : 21 .גכ"יזנ•נ"ג
ה. wpבבחד" 1•סל•ח

w קנn 1, 1ן r :יגן•n בן~ n בש•י•יני• n שנםדגר•עלדזרk ו,ו
לל•יי • np~וסל•ך M•כרונו, nדו•ו oו,ל

 •••מח 1•ת~דבריםניכח•••ר. n1נה aוגלו•ח a nלר,בר• tל• 1p1רןו oת•ח

 nח, n1הת •• nרובד nה•ה~עוח-24בר nב••ד
 ת••• pn~פ ה~•ב•~• • 1 ••ח nJלרתנ~ aה•לנב oב wttי oלאוחנוח•י••דה

נןבלבה waוהדת•ת Mוו nו,ל •••• ה•~זן e•nבנר•ה~ • nב p1בוויב••ו
M •לנולn ~. רs ז•כבלדיw n נהרמרx•»o הל•-ב•ד•ו•וחa רו~רn •••• 

 •••ה~ ngנ• 1ה 1 •נ•נבלל, ••יה, a•דרזל~זגן 1ב •ב••

 nר 1בדי nר•פתכרדנולוב•,סרר wר pו a aי
וה; nל oהרוז t tMIבחוב••יו nלרוב pה~•תי w •• 1חחדלו•~שיל

p ר-בלורו•s דn •ו-בר:n וה•לחa ~. ע•רוn •ה, 
1r1 נ• י~•חן••~~,רה• n -ו•בור•החגזגה~n •וה•~ורn בv ב••ויי•יn ר

 Mpדזדדל• M .wו, oוי•יי••ן •'י•בה nסה~ n•לו rה•- n •~•~•ו .ב'~י•ב
 ., ,,, 11ו (;!בז

p זהMI ל~והינהנ•בהכ•נרלחורר,
הבלל•ת.•ור•קח aוב nהרז•• ~ a• pר•ל••יי•- Rפוז ••ה eכהםלחוה

חדך nסונו pב•ייtלרו:ד n-'ה • nל• nו aחעח a:ו •:וס.חהY ••ה n"••n--nל aבל 11
n ו•ללp , ללM הבנבלn 1 • 1•ילנבוח •, peo .n •• נn דזלדn לח•ו•n א•• 

DD וו•ד•n כזna סל• r ,כM לוחה•~,,, a לחa לוהa•s וn סלo ה. 1לח
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רלים pהסרוםרלשכת

רמיםבו)םתין 14רף

•ם pדת J 6תןר D ,עותק ,_ 

בן: tt .Mזז nהו 9
אזב•וח aהזה•ח•י••וח n «ל toלבד•

 tלחה•ה ,ה aלח o:וםרוזנ• 1ל •-••••י••ביסרבו pו M ,ב tב•כ•הר,ייוע
w עם•זזהo ,•זכn •ר• t לה,~ :r ,בa•p דהנו ,ויו·•גw • ןגלח•ל~:וז:וn 

e1M •רn לM לדיי,להl • ••סז•• •י: w ••בבw •ה•לn וו••נח 3הוונהה
•ול• • 1ווררו•יו s •נרול••ר•כוז•• , aו( a•נ•רמ.•ננה M "•~י•כ•

 p • 1לה, pר• 1t n •~ •ל• nל aהר•בוזי• n•••יוחל w •Mוב •יי••גל•דו•
a 8לבגו•••ותוa :בוסוןדרM וai ר•~וt ,ל•בלגדולa M ד•n ג-•ןןד

 ••יי"הוז· , nור• aג••ובונר~•ה •••1ו wבר: oה.:ו 1••ייי•זוון Mוול•
 , ..•ג 1:ד n 13ל tה ~•• x ,,.cוגוו·ל•ר 1ב• •י•ייי aל ,• p1דזלבו w n••ו•לר

ח 1ח, 1ו n•ג•ר·•רדח p•נו•חוד tגוtול• o 1ר• 1וב 1 ·1ובן.ל•נ•וד pזון
 ~,ס,•ה •• nה n •ור pJלב•~ד 1 •ה ~•,בהכן ל,,וחו, M•י pnל~גרזה

- nובדרו •זה:ו o ה•בכבלי•ור•• w זותלa ררs •• ••וונויי.M ה•להפלrכו
לfזורש,כרב•,•ל••יי• • ,,,r ~ nרב Mחדר •••י•ח•וי ז:•••י··••םרנ•ל•

וילו וt1 •aוותהו n•ב 11ב•••ננר pו • nה•י••בה•נר.ו nnהי nז• , 'ז: •ו•
s י•י••-תי•יו•ו•א••יחפתהו,כג•~ו•חחהוובדהאת•יו• n ••ל "••לa 

כייי•-ה•חח ~,~ג•וחה•לובב••ל••יי• .ב,,,~ןםבז ~~•ב•ה nה•
יייי-זוובובלגרול•וב.ו•בוזי•על ••הג•וrהבב•,:ו , .. 1,1 •לש:וערב:ז

 . ................................................ •"•,•••לח•ה aסלן••ו ר•• 1בהן • Mזו •••וו•ו

r ב 4ב•בן.לtהעלר•ברבר ,,,,,,ז•
 .)••תו 1וז• wבו •ב•tז:וללוגבי••י•ג•ג•ב• • lלסר arסג•(ו,וד•י•~רגד

rוtזו nיווtח"רה•ב • pויtוכ••לד·ה••וור • •~,לבןביוד••יב•ווהן w nב n.ו::ז
 n•ב 1בו wונ wח •ה M:דהחי n1•בלה p Mלוז•לו 111ל••י•י nJר• nוההוולד

:s וחווo•v 1 ד••,ה•לו•p ד•וןילדברי•ר 1•גp •• •וו:aii :סובז•נחנוור, 
 :ף• 1הוי• n ,•בו«בב•יי•,נר oב••ייי• 1110 ,סווו ••ל•ו wם•

•לו Mכיי•יה t a•1ל•~יהי•ר•וחוד. n,ור n•רו,ולה 1ר•וח nאובל
;,•• n זז 1בn1 •וד• 1ה ,ל••ב•י•י•הד:· rn זוחוr•• w הוn1 ל•ר••,ה. 

זב•ד• nוו,• pהוt:ז:ןזרבוול rי•הורר •וב•• n ••בת• n::וזווו••חהבלוהייו•
אחר.נל

 , n•a,pM n ח•• ~ח• 3לaו ••~~•חה wהבןעל
M רותהל~ה ••"בל•np בבל•הולח•ר•רM •,נ,,~ ••לסבו ,,ר n ור•רו
ובז•, 1ה « wנו~יג a ~ n. ,שלול r ••י••רו• p,לבר•ון nתז sל•הה
כל lבל K 1לה•ו•ן•בולה ·• n, 3ו••פ W8 ~ח p8tזה :ן• pכרל ו•~בר•ו 1ד
 nל~•וו nבהחונוו:וווa 1הזv, 1 ••• ,,,, .. ,•יזויהבי•וa ·י• · nו•בו •-ב-י 1
ורח• 1ה n•ו•לולסוחו wלד aיי•י•סוב•ם a••ירוח•ד Yדר• nבגדהחוזרס
•הלה•ב•רה 1ורד •. ,e-א•ז •י-ורבר '-'~'י nוו•דגר;ןוווזלכן f•כיז nה

 • n·•M ,•י• t1 nכב• 11ן •• :כלוד•ק •הללווב•• o:ז a•nהס•דושו 1ס•ב
 ••• .. •••בג aז.וונ nבב• n ,,ו fל • s•תו p ד••:וו• •ל• , nבו• n ן•tיtש pר 1tרל

 Aחנגרו 3להב••ח oווול• aה ••ו•••הבל הב••• י•• aהו•זל•הרוו Jבל\
t.4ז:ו .ב,,ח 1רו Mל wו ל•ר••ל wב•לה paבורזוו t ולה•הtt ,לנברוו)
סל ~••פ nה 1sלע nרונ• p ,נד s•ח tהויל•••בלבי, a\להזה.קזב•ן
 ה•~,,~שקב~, • •rn••p ~ nר• a• n •נ~ n nלה•דוריבהל• • n••P •י•~ nחבו•
--' lv1,'it.:·;i ~ J..) .ן ICI ~ f. u •ל•וורל•ו J-•ח J'Muלו wןjנר:וי Mסל ••בהסו

. .csPl-..v!..f ו¾ןi:v ~ 1•בn וו •וה,,ב• ל•ר•• י*•••יt"הוזות •••יו
n בנ•, n • רח.ו,י,גit 11 • 1ססp הn·•t • וו:at 1 •כ••גבלרב•לה ו:• ••-ו.הסביר 
-סוב••י• nורש• ל•, eלהה. 1רו 11 ••• ,ר•aול,בר• pלב•רן•ייגווב•• 1•ב
ליד•הזד,••~חלהב•• י••• Pבל n • ל•ו•• •ל•כו•ח n 111ל, ז••••י

 • נ:,י••ל
nw ד 3~בM •ש•לי••ב•לבן•לב~vn יד,

 •עב••דל:זח.ח•ל••ובwמנ•ול«ירס• pו 11וד•סו n.דיופ' , ap:סוו •••י••
 זי••••- nז•ו w•nר n:ובר nזה,מר •• .. nלהנ•·•ובל ••ב••ייי' • nוול aiזזו
~זייילה, nn ~ Mד v n ••זח M•לש• •י~ ,., •••לה•וח~ובלב, aונ tזב
 ., a•ע np"ז nן•,בר n1ו pnל,בע•ה •ו••ור•וו••• n•1ו•ברלונוע-

•זוי• •••• •ב aשלוור ר••י• • n ••:ו •נ•
נ wה•ו n-..יסוק oג • nיי•• , ... ,. nnור aer•וזה-ta•הו n,,ולכלנניכ:ו

גנ••וןיועולה nז ••שבןבל aל .תו•• p •ר••זח a ז•• nה•וזרוסלהזה
 •••ר ntt 1ב• 1 •ו: 1ב רב••ז:•הrגדולוו
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רמים ·;כ);מתיר &: Iרף

•ם pערת 6םתרך ·~עותק

 :ןב"••זזוז nז,ר
 ••ר wי•לזוחח pפ• 1nבבר wאז ר••הו«

nn זהערב•י••וזM 1נולת n זa ב•••ל•ן n ,,,. ח••~ n •הוהn ,ל•ס
וד• tהוול tזrנזז•ו aוהוי•ב•ולול•וה 18נ1יז~ורו nזאבכל .ו•ז,•ו:ל

~ n 1בנד,נ••כוחw 1•ל•p ו•ז•ננדJ31 הלסיJ רוn זn חו~•ויי••ה•
- .,. י•• ·•י•• .. • ttו .,.•ר•רדח, , ••הרב:וווחז ,,.••ב•ויולוס•:

 •דרו••~ 3נו•ר • n ו•• P ~וןחוזו na•הז•ז••וגלח ב*~ו• pר oהוג•ה
 •ז:ן 11כנ• ••וב·'ינ~•וזוג••עח• aו\ I!-י•ח naזי••ר • n•נולג• aן- •••א

p 1ו n ל .ח••••נו 1י 1 •• 1עוt1 ב••ביv n נ~ה,"ל, s לtit כיt1 "וt itl זד•~
8t11 סב •ו• 1בבלתt •ובw a ~•ן nl וt ב•וa ~תו 8 •וa ; הt ולגלאM 13•בס 

סב••גא• aנ cב•י• . nור• 11p-11 1ופר nלו e ••יי•חודד•~:ו "כ· r•נ
ב•ס•בח n ••ז 1 ,וב• s:זוולוrזות .•וב• 1:ו,וב•ל•לזי:ווו•ב:וי•

t וה 1לקב'יל:דt•נ••••• • n • , 1והוtt a ל:ז•ד•כו,ו•ז:וב••יי•רn ר,•ון
 • nב••ב rnה •י•,ז: sאחר•זו-- .ו•,וז:סלזנ aבנ:tזיוו r ntt: •ז•נרזר •ו•••י•

 ••י~דהזחז1ר,•ון nM. inד vהו •• , n ••זו•ו n•זז wבל:ו rה aגוזווו
n •לוM דחn ח•n .ב•הול•ווובר,•וןt וסל •ל••ההפחהלבל-נדר•בו
p ח•ח•וי:בנרn נבד ,,דחות בו•••נt י•לו~וו.ול• ,חול,.,פכד•זו" ,בו•n 

וסוו'י n,דן nוt cבבל ••ח• rלד ., n•נ nווולענודורוז••ב•ידה ,וג:ז
 . • nז n,וו aה p•11לובי•י•י•

 n,ל•ובכ"ם 1העו•י nהס,גוהזזו 1בי
 :•~י•לנו 3גי aל )• t•n•pnג p ~ nלהנר• aדנ wנ•ר 1לה

ה•צבי•להשל•וזודה:~ו•תהrונר•ו:ו ••יח•:ו•וז:זבל- , a ,,ב •ינ•••נ
בלבלוובו,ח.ן nו tt nנד wלו a ,nסנ•ו• ה•• aווtווtח י•י•••:והר•,

,דבזrr n ,rבקן~ו nשזtוtב wחיונ• ttו •ורבו aו •י•י~פ•ר 11ן Kב .ן• 1p:ז
- wעול n •aובל•וו sעבלפ•ו•ל« M n •רי•• n pר aל a •הn 3בוירה • 
n ב,•והn :וב•וו•תנוpw אחוו••,ל•נלזr הולnp11 נ•ונ:ז•יויrו-• p בלו

 •• ~,.ל w«פסוותיי'קח•להזה י•••ל••נבו nרל•בו,ות,כ•ה ,,,,,תו

 ר•• n •י• •••לוח sבווח, aזבבלנ)
ל. wננ

 1-&-+ב n,n •יn 1וקנ•בוזrר tttבן,על
 nהבר•, • nבר•, nn •ה• aר• n ••לה•ב•רינ• 1111ב,נ•ב,ע pלוובר pו aב

•למוח • n,ן•רד,וובר P-••1י•ולזוrזtדז, 11ח (fוו n •••pללזווו•וןה n •ו:
ל•רדת. a•ללדגי•לאד 1ל• nnר p 1בר •~י . nל•,וד a ,ב,~ ג•*י••י
נו. nווב n aא ג•• n •,ון aב aוז

 aהוזג• nחח 11•בןר naל •••וו•,ביו, ,
ו 1ר 1נ• 1ל~,וח ••נ n•n ~•ה•וז, ו•~,,,.בל pו • s •ב. nו aו
"יייולא •••גL»זוזtומא••יס R8וcא e axיבא•••א•cיג11י••סלוtודר ttל , nו·בן p:ו

,ון w:ז • 1ליו pבבוב•רב,סונד pב•ד 4ג••ב•ן •••זה .ז: apnn•תה•ח
 tOל1יעה,ון tהו • 1pר• 1 •ו:ד:יוtגר•ד ••ה pnn :a•nn• nוד, nבו aנוי •••

) t בבוp רו••••ב•ייו ••לר p (, וב,- ,,.ור &1 ••וp לו•בדת•:וa ••חר-
וובו. pו 11ב-&ב ••ד r:ו nוtזור• •••יז nnw;ו epהת ,,,,זד nור• 1ו •יcרנ••

הז~. • w~נונלולונ•נוון•••ובר p n •,ו•ד nלונן aב wpב n1ואו•
הי• •ו••ו, nלמ~חח•לי"י•י, n• •n,•וד .,,,י-••נבייי•ן a"זהו•
 1 ,•ר 1,,•רבראוד aו:זו •ו•כד nזדוזה- 1ובךt tור•ר tt:ד 1 ,•י Pnגה 11כב,

 :ר••~ל ו•• ול••••ב vז n •נ• •• .. •••נד tה 1 ,, ••י•••י• •••י••"
r • דו 1 , ••••••נר 1:זs •רa ,,. לווו•סהרגתכל-בר(ה•ודייו•• 11ה·a 
 ,>•יי•ב••זה an•ו • n ••יר; pבןו nו aב

 1 • 1לווב••תלן: tבדלו•רaזו nו 11סל a1זז
a וtt ••בללי•ייי•ניייי••דנו•• יMi ;ל:וו;ן • '1:וג'יו• on יי• ••י=

 aהז•בל .•~ל~לו , a 11ול•כן••ודלו Mלח Mז• • nז•אי•ד•בו
•יוחוו • n.רר lנ R ~ה tpווהחזוtח l n י••ה opn:ז n,ווב ,~ר, t,•w•עו:ו nן rה

 • nאי •••• pnובtוו•לוי•בזtבז ) [ .,.n 1זb,{P V\,(w, .. l 1VCLtt;t \t.1 ~,.נ•
 ••י~• M nבו•דב,ד,תול t 3זול Mל :•לר 111ו n.רובו 3•וו rבז
אוו: •.י:הtיובלבוח. cו•בוז• twזל•וז. tב•ייל•י••ר•ל,•בוז•זג,•ש
 , .....א•גנ• .,,. ;* \~-"j ,J\,f\JVJ ב'" .,,.,, .... ,,לזfגttגוrלוחבול
ורון, pל•לונת• • n ב••י•ה wnב nל•ת••כח Mזבבל•ול••בל , aבו

 :לו • nווttור n 1•ד•ר eל • nחז,דבזפ.ו pw : •י•••:ז•••לזז waלרסנבנ•
pe זב.ובזרtווtדד•ז•t\f J tזrוp דסדt ב• M ודזהבלat 8ב• ••וM ו••זזה
דגרוtוו•ה,יו:ול • Vv tז,;":גt :v1,1יזה-בי'ו• •ט-נל 1ז P 1ו• 111בוב
 nל:גלן •••• n•וול·ו vpלבונ:והוגוו•:זז n•\Vהו w • ,•,,ו nללrוו IMזו tב
• n ~•תה •••יי•~w והלוך•חחw .ב•ונn תwn חו•a, n •דברו•a חו-

•בל p ,ו agה:ו,ו •••חנו• ••רווכביו nרבו pוו:ו•י•י•יז t• nוזחווסלsזו
ב•ר. tלה•צר•ר•הכללונ•ר 1nס ,נ•ב••יה•גר•ר~ל nהר•וו•ת
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-סוד•-

רל•ם pהפורםרלשבת

דמ•ם · :C;2 "םתיד 1cדף

•ם pערת 6םתרך (ערתק

• 
אבו• • a:זסוזeור

נ•ו•גג p•1 ••עה n •,-זי: ,•ועזו•נבו Mאם
 nדבו pn ,ול•דול•ד•וח•הג•עזוז:ז .. , ntt • •••nע wב,בור • n 10בויוה n •ז:

ז. sורבבר
 n •ל,זיtזוננוה nי• n י•••ב n~ונ v ,ו::ו,זוובה

 nעורבו aעל•יני • sM .nזו ,,. •ו:rז aרוויל• ,. ••וזtנו•בה tt:ז n11לכורל
הגנזו;,:בל t ,ב•ונ• 5נ•ונ"ונוtוויל •••ל p:ו 1ר• pn:וב•ז •' .הר•••

 •בדול~ויגהר wע aר• 1aווזז ••ו:חר•• w a ,,אתו • •ד,» tpזבל•לר t.tואז 1
 • uר•ות. pלז,~ו n •וג,ברי• , tanול r111זו, n י••חבור nס-ליtוי:ו a •••י•זן nז

ג'י•=יגרו wו• 11ברזוד. nב•ו ••נ• 1•דזז•ו:ז,א1יובי• ... •·•••ו: •כןולע
 .דן••וב.ו- nח 1נ••גגנלו pו•גדול •tו1ב n 1ב:.וווו nה aנו• aזו w ,nttבז:

וח rזנ r:sו nנבליו D :ז:בלtגוחלה••רנו wpונ• וtו•••יסה:נב~•ד aב• •• ,זבכו
1n1 ••בוe~-ה:•ו• 

- 11 •••ר ,ורדלהוג n1:ו n ידו.:זזלח•ה 11ו•, 
 nאוזוו nווד•בדסל •• n•וז • ••בבורר••• n•נלידת 1לו a:1 nבו w:ו•דבלנוד

•לו aש nבסוש•כ•- 1nזוו 1nה 1ויבוז••v.ילווח aו n nד wלו:זחרגלזכל•בן
את:ו naר aה• wיי•י•בדלזז:ו n•:111 ,n •ל••••יבייו•וtכ•זו , n•ר•ו:ו n •ז:

••סב ••להנולד.ד••יתזולזותבוז:ול J aה 1 ••ע aזtז:ז••בוהנולד,
 nבה•ווו•גילזר w~בדכלז•ר,לבך. n1 • 1ל•בייי• n ו••••יי • n•ד•ו
 a •ג vה:ז•גוחלננוחנם•:והכלבגר ••ני•י•י• ו••בז:וייייי n ••, 1וו:ו

 ·.וב,נ• nויד . ,.חז: •••••~כל n ••ז •• ! n..ו~ול,ודרזs tב .•ו.•י •••י•י.ד:.
נ• 11דו:t:וי- n .ב. י••י•זה•בל • י•י•••י '\..\,.ר ,,.vi ,......\יQ1:.4 (;Cן-ז:של eו n • 1גו

בנת n•יזה : aב,נ• ., ••• ,בח-דג•לו •ה•גל aנייי•· n ,,.,.בול
• a napn •ו,לבל,, n בז-,רותa n י••ן• •• P • 

ןר nלו,ו 1על, 111 •ו:ןו wהראברגו wאורח•
הםעונו ,ת•••י . 1ד a:זלסוזזול •יי•• n:ז•יזז•ד•נ• •יי••~לנב•ות aזזב:•וו•
 ה•~•ואד ח••אני nווג• n• .nבר•,ה nה•כ,•רה. ~ n • 3ל••לד aסכ

גה: rזיסואחר•..,נדבר. 1בנוב וr,ו•נ•סל•בו• 1לנ,נ•נ, eוהזהחו•נ•
n וגול1יז•הtל• 1סו•וור••וn ; ••ול •ו•,על ,.,,ינוt11ובו•סורt נה, R 11ל• s 

•• a וו• •י• ו•••נרדרי:ב•'י•י•נה.יtנ•ו 1 • 12ו,מ .ו;ב•י•ויז•n י•
1a חn•p •וכ•n ה••ההwn "רדס••• ת•דו•••נ• •••"• n n .לז•תp a בל•n • 

 •וז nה•יינ•ן uולנולנ•ז•ג,ול•ב• aב•ו aל-ו n ~ n••ד•ורד na י••
en ןב:וrr ו•n•a הולw זוזול:וna : הaa •וw וו:n ז 1ייל 111נוויב:J 3ב•רו.ooo 
•בזו•• oc,1-«י ••י••ה•ר,ב.וחו , a,ל nל,בר a ••• י•• soo-, a•p1ט

•יזו:וו aMדז :ז 11ו 1נו nנל• n 1ר• 1aזו יי••, ,הוסוו•• n י•• 1 , ו;•••יי
 : 11י•י•ייי:ובלו••על aב~גדו 1ןדורכ•זל aכו p nל-י•ז ••ע•ב••זויוב wחו

ור•• tזגו:זו ttודי; 1נד aבול s n ז••rז•זו•ב•ו •י••צו Jלטtי'ורידב•ו
•וב,בזם. p/1ה t•ttעלווה•ר•• ••ו:,נ1ו 11:ור•גחוווcו 1nזtצל•••לו
ווזג 1זוןלב• •ז•ל~ה 1:זוtלtזן tו;זו ,vב-ל ,. .. , ••• ,, •• ttלו••יי •• ,.,.זז

ו• wו wמונ• a ,naהז n ו•ב•••• n•בלו. nרוו pלנבול 3ות tהחשל
1יויז nל •בלליח pזוי'•חה nלווזו aו aהב•וכ•וזה • ••ה•rובנוו 1tדr•ט apורו• tt:ז
a ז.זבו, tt וiע•לa בוילדחr בווזורנוול, p •ו• n זrור•ברנוn ףרשל•a .ל

העובוהולשנו•ףיי•ו•יב nאנ•
rt1 ••ו1ור•קu חר•דק•בלד•n ••י n•n לa •-ר••• n עוד ש•· ,הנולד•••••••• 

נסבון 1ג .•גaז,לח• aה•י1ור 1tבר nב•ווז•ןב• •••ב•ל, llזשבו,ו•ן

 ) f ~~ , ~~ -~~ t * wLt~נ:ךtי e #~:זזייד:.:::• ,:::~ ::::~ ••;:;.~~::• r :::יד ,~:::
ובו••~ pה ••ו,,•••בבל t1לוז. aבקולוח:ו•ד••וו•ני•רה p•ו ,.,,.זז nוז•

 •ון 9M:וד fבו eב p •ר•••ח ו:נ••זrל&ל M*זסר 'Iבו•ד:ווו•: taבנאור.לצו
לחתזtנו pב nנב•ד:ו w:וזזרה••לו ,ור aaל • pדוו 1הבוללז:זוttn tזור•

זו p ••••נול .nMז sM•יודע •גנ••(ןו eatהר.ב•בז, 11 ,•נו: nnלה aבי 1:ו ב•••י
i., וwo יהדr לוn רעלהtזna ( -•ז• :t ודואוחtרליןבןו•דת 1 ,:ז•וa רn .יב

 n:גבררב•לז••ג oב,לאד pרח 1העלו M 1ו 1עעל 1בל• pa •י= ,ר aבלו
w הר ••••ב:ו•וa ••תז,דו•rn ו:בדn 11 •זr רa זז•יו:ו 11לל•r1וב•ודי:ו, וr וa 

נ•וה. 111nw nגד Mן ttב ••בכללב•ילוור:ו nnגrtו•בלו p aלן •י•

 1ע 1•זב•ר n a, n רם•••••ו•ה ,,, •••
tt •ל ,.,,,,ז 1••דג •י• ז••-בסלוון,ב:ז 11אחו,רובן , 1בויa ,בבa 
-הרא•וןבו•~ rtנ•ו• ,,.•עזר , nלונ••••דבז•וח ~-ול , nבר nו•ל
נוז,א tt:וו •י• ,,,., nזל Jסשנ•. r:הנו•• .ה. Pוו•• •י•י••ת at pלחז
וזrח •י••ל , aב•לה aזוזרוב: pנישתנהדזזז , • 11גד•• aל=יי•ברבע ,וו•
ד: nב•ו,זtםדבה n :•י•י••ההג.רבי~, n,Jל,פ:י •,•,. 1ת••יירבוח, pפ

'},~ llt{,,t,: ~ • <-.,t/4-t'v" ~ (.,,e<.., J • לורM לרבהנעגןJ 
לםו. nסדביוה•ולו • .f' fte ~ C.fet •ו.ול•••בל , n•דכ nה:ז•ת:ו p •וב••י•
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-סור•-

ולים pהשררסולשבח

דמ•ם ( ,.)םת•ן S2רף
י- ~

•ם pערת 6רן nם \עותק

 • ) . •,·ול: nול•דוברב"נבה n בו•בד1'.•י••אבו: •"זtחוזז,ו
 fן" ie fi'ti , ••להב•ור wפ ....,b'a ~ ko\.t ~ ;r, ~ a • • c,e'>.(,,a ,, •ר• nRז,וו.•י•

 nארניי• nווו s ~•~ •ל~יי•י ~ s1•a .• 1 •לו nז
אבל • ;r.~ V<-1,,qךר e:f יf.,tt.i,¼ll/J ki ·•·ו tלדה•הר flגt.א•לרג& eבו•• eזז
1 , o זבבלדבוa חזה•גתp ז•n ,. & 

 •,ו pהיהל~•עדל• , ap,פ aהלבב•
זו n11הנ,לב'ין n•n ו•••נהבועהזב• 11י•ינו~בל • n •«•ד an nrנר nזולוב•

~נל ••••סר pנ•ורו•ול• aה 1ול•ו, wדוב 1וווו• 1•לבוך 1 ,,.•ס
עלסדבלtיt •~י•נדי••• •נ••בל •ה• ........ , 1ב•ו, p~רב wו n •נו••
 ,,,~ו•נ•ס,ועדד•ה, naש•רג•זובי• wן n•ול•נפגונוז•זג nהבו••

 Pttלזשלא ••• p•וי••הו • P•יי••וילהרר"ה w • •• ••עזולו~n cל a 1:a .ו:«
M וn •• בל•tte בעור••נ•זובר י••לשוw נו וי,•,••ינווt ברתt &}ז 

 ••ר•ב:ו n npוזל aלז,ובלויז ר•, 1ז Mו , n •ז•לזtומ a'ו n•tולבנ•••ובה
ווו •י•• ttל w •• ••דו.tז .י,•••יו:ד•ותר•ן 1ז:ז wר 1ולו 1•הלב nלב;•
ווו:וו n1 • 1 1 «'זז•ו••יף: aלהור•ד s tMו •" .}~ ,lic{,.fu ~ i<;}• •לוו 3ה•ת
 ••• wpל '" 1וו • nרו•ו eס t •ו• tכל•וי •לחבל •ג,:ז tt:זדו ••• pלגו
 .•.ל 1 •ס p ••ב ,.

ובו•נד nב Mw n•n tסלוון 1הרסל: tל
 .•~ wפ Mבלח•זהלנר.ו pב• r •~ו ,,ב••סלנו,נו •n1 ~ nכל hp•a ~ nו
R סכל~בז•ן~w רוn •בזn . להב•~רל•ו•M -לJ והנ'לa בלעברוו

•• v רדn בזM .תa , .. na :לה•סוב,וווM ••זלמב••רווnnn .,,,, nM 
:ויתה w nסוודבוובלבדולה•ןחו nו p•,ורברaו • nזדזיר:וי'ב;סיrtזדגל

זו• c~בד Qf•לוז tד1א •••ר•ר• xייי•ברוח•כו ••• ,. • ,. ... txוד: aMואז , aלה
n זיו'ר•רב,וח• tt זאנ•ו•כו 1:ו 1ומנוn ; הדברtוtוא••רנו•וה;,ל:ול

ל~נן M[lX1 יt M )1ל•זוז 1•י n:ובר•ד • 11בדו aJשע.רוב•ל•ווtו ..לrו•תוך,
, #t IJ/. ~ 11 \!)_ 1 , •בבבור'ימa דב,וa • ,יn ווחוtי-ו: • ,ז--c: 1 ¼,;; i.'\ . ·r c.,0vi1.Avt ז.i • 

ן.•בבסד wבו •ח••ה wב , nב•גו,הי••י rגר wדזב•ייל-.ו 1נ naז nב,,וו nו:ו
 arבו nn ,,,,בזהר: aלר•בול aד 1נח,בלד. w nהבר,וג~זנ• • n•ו w•וב,

n •• וההכו-ןי•י•יי-••י•זות ••וב,בור •זזבו,וזJ בויל•ו:ו•ימno ו•ה•; 
•בלבוס•). י•• n•זז•נו••לוןעללווזודרונ:ו•נב• 1 (זז 1לדבר eaיד

ב•םו•.ל•די nבו a•לזוסונולוו•ת n n•wהתובל-ל•עולבן••rוtזל•וו
בלת• n•nזוז,ל•הן.ת••יי ,.,, • 111 ,,רב•ג«ל:נז n n:וב•ו•ר nל•ע•

a •בלו•רn t •1ובכp ו•~•יזרזוח 1הז p דnw ור•רp לבושa .הזה

 • n1ל•למזוtביו,ו, 111tל , nב•בד n111 •nב•,•בר
 nnהב••«תבו•זו rsיאיווהבועהבי pלה•חה aללונ•וו nסע•ו ז:•,בו:

ב pע p • 111:.בלת•ב,ר n:ו-ג•זי•נו w:ו aבולב••וח1ו.דcו'יב nליב•ובן
עלב• :11שלדבר•• w•w•ד:ו 1נ .,•גו:•לוה wב•ו 1nי ,, , nה•ב•ווה•יי  •י•רבר •י~•ווב•ב•וד•ל•ד•לוובי•ל~לודלוו , ••• •ב•- .,, •••

בלח•- pו n 1•1להב,זורוונרל'מודולה nרו••ו•ס •ו: • p11•ו aל
 •י••רבות nלו p,ר 1לנו 1ר 1גזהבר; Jה•לובו vוווח eלע i!ל ••י , 11•וו••וו

~-M •נ ••דברל••יי ••• ,,. •וM ~ללווtt ••י••יי•ובנM :לH •דביw רכ,a 
r לn1 ח 11זוp ••• וו•ד••זוובל ,.,.,,יכ••וn. • 

ווד Mס•די• pפב•ח •• • nה•ר wn :•nאו,
v נn זה. 1בוב•n נזז•נז«ת ~••לכ•ור-זג•"רtוn נזwn ,לa , tזו 1זג •זa ן
a ווד• •וtp ח•תחזה •בדי •,,., •י••י•זtוt•זבע:n n ולבן 1לגבלזווח

 nבחב·.ל••זי r •ו••••ובו ר•••ובויJ ,•t1ל •••.נ-=. "'.להודיבה .. nוז1י•בו•ש
 ISבו w• M•ל ,ל•י••לדולררז\ i •ל•ו(ג•ל•ון 2,2סלח Mהזחגדולה

ב• oלוח tנ ~, ור••• nול• Mו n1ז'י•גורמ'ב ,,,,•ד•ג•זח nוררו 3
רaו aw:בגב, tt .. ) 1 ~ ••נ••ח:ו tt\ר .=•י•י:זי•ח. a,ז:ו wו r 111הל•הורנו pו
- aובוד• pל•ל•רן a 20 י0,רaול wל•נ•ל•ון 1,2,לדבו 1 n בר:n1 חנו

בל pל•בד• 1 •י•יי•יונ• ,גל•~ברב,•• •נ•ב•ןי••רדד nג~ובר
 ו,•ו•ב••ת 1ש:ול•"•ייגרוב n•ו oדובר ••בונוד•גו. pל••י•יו 200

:זו~ולח.ה:רבי••סב•לבב•ב•ררדחת:וובוע • nזו

 t1לווך., aזו
 •דב"'' .. ,

 ,.tע, _a jJ •זז•ל• naנו pבד
 • oוד• p a &~ו ,,,,ז aי' ,•ו• aהוהזrוווות

 • pלוובבר r•זהזההרב, •נ• nבס• nל

-eב,, .. -q~ 
ג ,,., וpב •• !. 

 nבח•נ o•ג•ל ר•••~•גגו ~,ה ר•••ה
 .ת~,ח nלעזר p•י•יהו• w nולוב•ל• nברג 13n aוב , nו nהזד nו nהועזרבו

n •s לו~•a דn • )יייכר)עלוס•ל~• •נ•cn ז•ת, •••ייa •ב ••דלa ן



רהנטחרןהחרץרעדת

3 ,. o .21ג 

-סור•-

רלים pהמורםרלשכת

דמים ~( ),,םת•ן Jiltדף

•ם pעןת 6םתרן p 3ערת

גוובו: •• yיn wהשר

אד 1בילחוה.•נול•" •• 1רוו n :n ו•••הבבלוור M •ג•- •••ז•~•זו
m •• •••ח•ל rבולזa .ונוa ז, 1דבר •ה• ••י•י•לוונ•י•ווווו.e ורוו

ר nו•ור n•ר nר 1הוזו•ח, • nב•ל•וו 1•נק,ו:ו n nגו aו n•tבחרמזי nו naלדוח
 ••ו:לוב wוזז,ז:ו •נ••ר. nו•ז

התח•לר ••ו••בו 1בוr:ון.:זר••יבוע w:זב•יי
חלכ•.,..דוז a•נלז ,pe•ו•ות wר nnה- ••••ייי n•ל nססרו tcביג•ולנ••
 , n;ופק•דו •ר:ד~••בבל •••בו,, 1ב:זחל•ז n a:ו •י•• nוrו pבו•וב•רז

 •• ••לע•ב•ה:וtווסררל aר w •ו ,•עיזלהוז•גי~ד'ח י••••• 1 •••וו Mוד
 •••••בו 1ג n ~~ v, ~בל. 1ו, p : 1דבר•נ• w•ו nז aוות. nג•ובלס•

 aב•ול nה rנז ww111ב•:זח•בו. , n1לבלל. ,vא np , 1ב:ז 1ועזנ••נ• sל
 : aה,•הלחןז nל- ••• nב••דבל atברול. n •ו: p11 • 11זזד••יי•י••יו

n זחר.ול•ןון•,r לו•כ•וז••ני•••ות"וn•••n •. •נלw ו•לנ•נ:זיה•• 
כל~ה•.~•דודותל• • Mובווד ••• np,anל• n•nnל• nMtה ~• nב•ל

 aהסז 1בין aוו nב ••••י• • a ••ובל ,לבן
w ווו:w סוnn ו:w רב,•חוחaזn • ב 1ווw זוו•nw n גן•ו,,, n להחוזr1ב 1:וז : 
בא•זרו n-ה•ה t1•יי• 3t•בה n•וב,•ג#ו w 1w,, nnל n•בדל Mלוה*ב 1

~, n • רל• 1ר 1ג 1ב ~•ןp ת•לe ובn ווב•העלw ילw וa לJ •~ בa ן
n נ,סv • n ר•n •ו•ב••דז:ז , 1לו~וו•גו an na ו,יביךn • 1•ז •• r1 ב•לוזו:וwp ו
שלבוו pהז:ו ,•וב • • ¼ ,t'י tjf •-•,לדנו •י•לסר•••לאנן n•א
 aל \ M 11ל•ו •• n1tת•ב•דו •ימ•ובר י•••ה : pwבל wעו•ןבבל

 , a ,nקסג nב•ר•נבדור•• ,,,ו~זהב•ן .,, n n•ו nלור•רזה •••י•י
ד•ברנ,·, 11ל atווזזווסונוtו.לווי•יןז:ו,,לוד•,ו n •n ••••ו•ג:ו

לה•זח:בבר•הזו•לן nוו aה •••••ו•וזריבל a •ודוב•הוו••,,בו:ולרז:ו 1
בל nדו 1ל n•,. 1לבר••בווןלדוח• 8הנ•ונ• ,, 1ב ,.,,,.,בוa,ונ••וי•

 ••' 3לב,• nnל•ו 11 • 1ה •י•ייד•הו 1נעלה,פר••

 • nובוו•• •' n •,נ:ודהי'ב aעל nמ a•ל:ו
נ• s .nוב••ו• e nעוובו aעלויזו>ד••דבר••••יו •ז.-ה••זי ז"•ל•

ו: 11ל••י•ייים.rוררנוח o 11: , ~,ב1דיור••דור•• aלזו"•יי•ו~ו ו••••
 n•ב tנ ,,ס an np11ה@תלנווך n,1nזtבסוז\ןח sבווע•על:ו•והו 1 •
הבסזtרן:זת t\ !tוד•כמ: J tבלז,ו aר• aו a IRוובויב•דנ•; t-nל wדוי• pל
 1ם, wרבולגב•ר•ן 3 1~ונוד.ב•,ו 1 •מ•חג atב nחלו nל••זובל n aל

ל•ווו: • nו nהחז• n •ר•~•יינ••ו,ל• aוו p • 1ל aזול• s ••י•••בי•י
סלן p;, ,r•רו nל w•יי• n na•~•וייוסב•ור rtw •ri11wח 1 ••י••ב•וב

נבל • ) C>ג t 1 ,-• ((--<'@{~ "':<.. +·v'U ~ 5ו•,.ו tל J (ן(ן;בסלדנד «tpב1ון-t6ז
ובל •בזבו,ברנו, ••ב s ••ח• ,,.הו n •בtוו1ו 11נ ••נ .........לבוו,:ו

 • nלועכולל nזו • nבזזז•בזו nו aהול •••ודה• : ••.הוt t:ו 11n• psוןא•
וייו•ה"••י• ••• nזrווב:זלב•• tח:•ח

ר M;~תו , 11ר•:ו-י 1בל Jוןזוד 111בו.aMJ tז!••:וור
רבר••:ו tב 'lו a•1 •ד,'ן • L 1/t ."}ן<י, i):ו ,i :,...ן; ·}L ·iif ~ c ~ f ..-::' . }·י M'י WJ ....... ,,.,..,,..בנ

 i; ,, :ל••יי • • 1).רי\· , .ur.&:-1 ~.,}} • .זז• ~,.,;•ןוו-יחח

. \ (<-f k·.•1f-l ~ לבבונהד• ו••ל•גן ••ר 1:ווללי•יa לn וזו• 
לו•~ועברחנבוללtוז:ז :tוורו« s:•נל • pwהנלוrז• 1 • "'ולסל.רזו

 •• ,, 3 ,,.ה, ·••כ
M זזו•~,,והבל a1 ה •••סי• 2וr לו• n 

 • aר"ו nכל 11 •ח wהדוב•ו •••rזוtו:ב •ו• •י••תלילנ 1pבוו p11aחקוו
•• .,,, • n ~••• •וw ובw עזעל•••ו-רדו•וa מ•ו•נוווn ל•n ו; 1 •'ד
ון waהרו•ד•ו• n .ח••• p a•nפ••לו nnהב n •י•ה n•זלה••בדנון n aל
3 • n ללה•,נוחה,וב••ס••,וב 1הn לב•,הn וw1 •ז•• n ; החו•••דת
 n •11זזחנרו•שכ•ו•בל •ו•נ•ו ,וו 1p 'ו • 1וכור p:ז • w נ•,נסדר•• 1:ו

וו , n ,•ו oזבלת•ות aל•דז•רחהלח••ב ז•••רה'ו. 1בבד•ה#•של
tחלוrלזוןJ לn ז•"l וו•tז:a•n .ווו •ג•וןw נדד'ל,•••רוגזבt והוit בa •ל•ר

 • 3,11 «~ל nהזהנ•וזוג pב ~, oב•

 l'IM Q't 'ב jר;ן~ tt ••"ת pס 8וז ;ב• 9ה Hזtנדז
י•ו••זובד :~ n••,1•הר nל•ז•ח•זוגהי•הנסחזן.•דווחtיול n1ב•וד

n ••ג «ל~'~ =י••ל בtp 1•וח a .להלרa M •בל• 1 ',•ם 1ד•«לוול•ר•ג
~rו n ו ,•חגו••עזa •זוו•בבw •~ ו ,.,.,.., ,ל•ס• •י••נn זז~M לגן•רו

 ••,דולי• , r ,••תו:ל•בי• ,פ,י•י• •לבר•ה•חחי•נוי•שח• •ייי•



רהכטחרןהחוץרעדת

21.10.,:s 

-סור•-

ןל•ם pהםררסרלשבח

דמים (,,)ונתיר 19דף

•ם pערת 6רן nם ·~ערתק

בן: a ••וז n:וסד

ו 11בה t •••ח p:זסוa•י • •נ•ד•:זלן 1Jלנוגע nל:ויוזברזז aזה,ג 1בלו
••ויבלוהבסחו n1,1נ1ג ,,,,ל.:ותזז•לזו n-.1בר• vנו••ז e;ןק ·•ב•ב
,,, an וn ,,בה ''•בP הללו.לסנ••ית•יlfltt הl לM י•י י•••ה•• . 
:ז rסקרוב, 1להוכהו•ו•ה naלונו nכ•דו•ח•יי•א•ר ,,,;יי• nזו
 ,~ wל•גבי,ס•לו 1בן:עלווו•י • n•3יה 1•דדו ••ידזב, pלא
ל. M•טר 1 ,ה•דברוח•פלה•ב•ל•ול• a ו••,,.ייזזהם- nנ pוס aג

ו• wzk 1n•ד nלבל•פ•רדבר. •י•ל•ס nל:ו י•••-••נ:ז pבוו•בזעל
 • nה••ב n•,ולד •ו• oיי nד atלוו~ n•ו•רולבדו•••~

 aל • nRת••עז 3ב•הבסחון.•יי•חלבב•
•tרוn • •זש'יt ב•wtt .n רw •n •ו,•יננs ן•aו•ו~ר•וה. •ו••••זורוt.t ללa 

 •ל•ב•בה •י•לנו•ין-רוני• •ת• ••בל M .ן, n~בס nו,נ aל nב 1ח
n ת. 1ז•הnw •גז'ר ••רfi •הnw a ~•ל•בג•זו 1הבתור••רוןנו~

רח. sבולד•וןגר•• nה• nזב~ולד•ון 1בו, rtז •~ול•-"אוי•
לקוד••יג.:ד aבסל ••נ nב •• npo1:ו,זז: 1ה wלגב •י• n ,,-תדר ,,.,.ייי•

 nn•n Mל ns ,•בלה r ~ ן••~ naבלי• paהי•בד t•לו tזבוד•י•• pג
11111,n ינ•• n ה •נזו•ד•לביי,n •הו,נח•ו(בו,סיור;n הוt ••יונn•o -
 ל,~ 25•י•ףולד 11ו 1ל:ה ,.,.,~נ•·ו .) nר nta:וועה ttלהז ••ערנ•ת:
 nדנדן noהג nדענ 1wזו•~בבלדרו n Mל 3 ••••~ר: 1נ•סב, • a ל•נ••

רזעיtחבל• • rןוי; Mב•לר pבו ו:ז••הבו•:זד nMrנב,~:וורב•םבו.
ן\זל n.cז•ל eiוד"• p 1 • 1נ•וג•ד· • n ר,,, pnn,וע• t.tבוללדהזזל•דח,

ו• nדוד, aוו pM•ג 1נה•ו'ר,ב• • tלעבי nנ w aל nהוצרו•זור•. tה
ון IMזגt .1 • 111ו n 25•עיtוו nJסלד1יז•ר Mו:זו ,ד ttוסיודן •••רו•

וו nו•לא 1ה•בל 1לרון.לה•י nnו w ,n.ועזד 1ו • Pתבדן nגבס nווז:ז
•ת ttp •ו• a ~•ז•ב•דסב-וו nבס n nל•וז:ו nל~ו n•ובר ·זה ••י . nז•

!fMD ביזוי:ורa זזרnn• n לווהrז• r וn,,na n • •• זו-aatt ק•tt •• :ה: n ב•~ז
בל aוד pא•רו • n :•• ,ב,שב•ול ,ב••י n:ז e •ל•ונו na t••וו nו:ז

 1nnו wה~- ... ,. n •••י:ז••דח nדו' ••~ ול•••-וו•• 11n ,וו:ו«וי••
ור•• 1ג eנ .)••••• eב•ר ••ג(זה••יי ••ו•זהללו.בקרבות

 Wtt" ttPl ו!. '31 •זtt r:ו n , 1 •ו1 •וו pל,וו 1 ,•לווtו l\r:tבתוךה•ו ••ר sו.:וו
J רt 1ל:ז•ן,ובג tכוחלווזt וtלזובוחותוt קוJJW a ,לונM ןtנבלל 8ודיניהי

 • ,·,,ל
 3ובד t~לבנח tה ••גושובי••לר ,~.

w!'fw בוסנודו~••נור •*וn זזו•גל•י•'יזרa ,וns הבno דI הn זז 1בג
ב•בל a n1'!וח a ••ג nונו v,• nלדנו n •נ••בל •י••לת saעלטעו•••

•לח•ג ~, nזבו·'יזן tt•ויילו ttבוזר•••יייי• , pדו,י ••~ד aוו nוו
 Mל;ן,נה, • nו a •ד• pז:ז wוזו•ב••ובל • nוו•לסרל• rtt nזד-זרו•

ו p•••n:גווtות 11.1 , • ·•ר 1נ 1ורל n •בחויו aול • n•:ו-ובוובזוסלניז•חו• nב
 .ה• nהול •י••הןבב•נול ,,,,,,, ., •י'גבל•בי•

 nו:זת 1בנל•וב 1וד noב rsזנחו a ••נס eב
הו w ••ל•ש •• nל,ע,ווהזוד• 1tל a ,ב,דול•י•ייהו e •ו• nב.ו•ר
וזבו•לבל ר•• 11:ו•לו w•ב nול• 1tיו 1:ד wב•זג;זד• • ת••ז•,ו:ו

-.x111tוידבן aז 11 •ב~ ו•••• :••• nn ז,,mו t:ובקtוי nוועצ r•1r1 אוw 
-i/Ut',t{ fjl /JJIA.tr Jן_, tt /jJJ::tf Ljet ל}.Jf t ~ ~ ¼J .,_ • )ח;:ו l ל.ן•בגt 

י•ל aוול nבלזל•· ו•••כו• nהורו •ח••ז•ת•ו•במו• •ולדבר , .... 
 • Mפו a prו n,,a ••ת pה•ול 0הזחן •נ, 11

aaa יקוrt c• a וaלרna סרtגב••ייזו 8 •~ה•פויל:ו~רו:n בעתוM •זיetit ו
•• w וודון- וי~•••ע 1 •בדns ,לו,ל•ו•w גהa •ח י••'•ג•n רr זן•

 .•בר, n , 11בי•י•ון aeהבת sב•וע •י• •••••י•נ••י~דל•וור: , nז 3
9 8J :,ל זtt ון«כווןבזה.ותעג••ןw •ו'tM\f a לןזa M ןכן,-,וריp ה•חה:ז

אמר•והבםווונח, rוג«ו•ה•ה •ר•ו• nובד•ו 11וא wכזוז , •• np ; 1ל:ז•ובו:ו
n •סלw זזn •ערבn סר•a וז•לnn 1לה••דבגה , n •• רp •~1גגוובחג • M בל
 ... N וA~~ :,ני.\ 11 .} .0,11י ,הללו • •ושג aה ..• 1nנ nו•ות Mווזוו• 1וו•תו• 1:וא• n:ז

n אcויk' בל.:n •פ•לוp וa וו•ו ••••ו•נסבוa ז•:בבן.ב.ווו ... ,,,בn 
 • nוב• rפיר-ה ra ו••גל•בןלו& 11tה•יכ••דרו-,וב•ח. a ה••••:ו nה•

- nב•דד pולכן.וגר•• nt •וב• Jוה •••ת p•tזז י••~לווו •••ד•וח n•גל
 • n,sה nלה rתוכן nס• n11ו• 1וה~נ••בדח~ו n1•ודועדתיו 1לחדודי



רן nרהכטהחרץרעדת
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-סור•-

ולים pהפררסרלסכח

רמיםג n ,, bונ 20 ,דף

•ם pnעו 6פתרן p 3ערת

»בן: ••הtווזסו

סלדרו pגל n1 ה•ד•• •• nבר•~ב n•ו ••ל
p ,,•לזזבבבו•ו ינa n1 r ••לקבלורa ווססלה1וווינתp1 יותtw בבל\י• 

בבל ••י•ה n•oהוובי•,ור:ז n :oוויוובדלןועדהד aלו nדוו •ב•
ty ב•ו(•ואת•לו,•ד\עl' a יtו;ן •זb •וזב•ו 81גn דו,•ב:ו:\ M ף) '11ר

י·ייזכ•ובןשר ttrב•וב•.-4ה: ?,זיייייי•נ••וו ., ••ח p1זזס ; .1 •ו:
,סדה'ס • n ,ח~ nדבי••• t aד ar ו•• ••••ייגו wו•ב ••ב p1nבו
י• rזווו•גו• .ח•י,בדביי •י••בל•ד•נ•ה ••הגה tו n'ור n•ד
בחבר:ו J:ווו• l'n • 1 " 1גבןרכלבוג• ••• r• xנ•א-• lr •י~ c• ca.ו ptלtווו pר

 nל 1וג • nר•וז o 22 .ו••נ,ה. p n•יי••ו M .hעדו•ו o nד•נו a~ל
 4ה•לקוו:•סר,~י n ג••! nור n.P••n :fi ~ on .•• ,ןנולזזל '" n•כז n*ו

 • t>כ n ~ v"l.l ~ t •ל• a•זוו nח••בז nnודח anל~ Mב•ונ••

'!'l a ••נק ~נe זע,ר 1ערrn ו,ל ח••••בו•ג:npa1 "•: 
הור pב wכדעל • nwבל•ו•והלנו•ש ••ה •ח, •• •
ד 1a ••א,•רו 1 ••ל••זr •ו" v•n np1•n .. ,ו pול מו•••ל rגונו 1ד
a נ•זוווייי•י•חד•, t ה•ובל•י•י •ו--נרo •ורוגלrיזrחtזn 

 ····•י•י•·•בה

 n ~ס••ג:ד eהה rזוו no•,רעי• ,, • pר• 1t.trt :ג.ו. 1 • •• 1םנ a ,.;ב
 ••• nח aוונ'וtז•נבה

וחנוונ••'ו'ה•וו•• pלוו•לייובםננ: lז" lג ,!

 • 1967'ו•וב• :\נ~פג~

:ווווןיי••ג• n '•ו,ד •;פ,•י•י pל• 1&ו n 1' •,וגג: ,, t"1םנ n .ב1
•ורבבת ח••••ב 11n nס",ור

 aדר pו• nw nוו • 1הה ••וו pל•בה 11ו-•• t. 'Jו••~ :•••~•י•וtולדסה
• >' f) ~~ ,f jLL{;j/U' ~ /Ai:•;_,,Q15 f'ן;נ)ך_,. tt f, J, ד•••סב ··יבל• r וri • י• 11הו.,,, 

i,k:} 1ח•ה 1 •-n '4 .ד' (• 1 ~~~ W.l:,&c )'~,ב • ••• ,.,,, •• tוtי•••:זד 
 •ח•ס••ב n 11נובחו ,.,,,,וחלב•,'<בבוז-ווו::ו 1ו n ••בו, 'fלורזו
•י•יו n•ובד ao n ב•• nt «ש•ו:ו"גןור tcובר י1• ••ב• • c• nו p •י••

 .. 1הדבו•ו n ,,,, .n•י P•יי-י nגובrזוזזו •:זו n •ס•• 1ד n 1•ביוכחו
f}:,1 •ו nw•ז 1,ל•דבר t•11זו•ב•וו •נ•( ו:•נ•,ב •• 1בוכ• 1111.cJ·4CW{( !.:.,/1,(,Q • (. 
 1vל רבנ•••,אחז • aלהז ;•זו nחו • r •בז:ו ••כ• •• • nנ, m וa .rז•בל
 ,גaבבלד nר •ה•לוו ,,,., •דחובנר •• ttpר• a1ג 11דבר rלהו•בד•

• n בו•גהסולזווז•ון•tהל•ווp גו 1 ,,בייי••נתנוי•••לד •••וו.f •• 

בסזות n:ד nבנוולדוח• • Iו nהבס nצ r11aבוגד ,,•בו• •ו:- ,.,,, n •זג
n זna ועלמי••זהע•'ב•וכזזתtרערי•••לוב•וזלסווון.ב•וזז•

ז nז•העלולוווורוע nז•וב•ר nל nןלו p pוווס•ל:ו• trt '- ,,, ה•eז••

 W•נל pלtז t ••,,ן aב t:8ל wור•יוות r,זווובב,
 M ~ןל• M •·•ח p1eהל J Rלזה•ול••ס•נב. p t•ו lה•וח••נווו•• tד

ב•נר , nו a •,ל•וווב•ודלח aלשובוגעזה•ול• , wא np11ה~,ול
 fה t ,,, ••••ונוייזוזו••י••·ייזייוג•ב• •ולזזוtה ,,,.ל

לעה nהבס aו w ,~ל•ן Mw •י••ב •כ••
npaan ד•••ונ ••ל ••א• nr 1•תנודת •'י••גוM הז,מג 1לנ•לוnM • 

-a.1 •וי.נt•בבל 3 :גM רao a דna גדM הs ו•r .את

בבר ••וו, ••ה••בל • nודו pב ••ח •• w •נ: r •• 11נ nnנ. 1
 aלrותו Mל 'lו•נה 1pדו aב ••וה. 11וזtו:ו•וס . . .

•חייב.כדתזזה pלהוכ••ייי .,. , •• •ו 1p1רה 111;ן nttו p • 11 • ויל•.•• : י••רח nו• Iר•ל w • .י• •~ np1tזו,ל
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-סור•-

רלים pהסורסרלשבח

רמים ~( .),מתיך t. lכרף

•ם pערת 6רך nם ((ערתק

 : tב M .M yן nחסו
t ו•~תבסבל••a 1:דולד•ותa ~ל~בו 11רa ר•• 

 n ל•• n ; 1967ב• nו•נ• •••לזולד h ( •ה•ב:ו 1ובולד,ת•ובווזויי=י• wש•
ז;ןvזל•בבולבל• •"ת pעלהו•ביוב•-7ב nגחלס 3בל p •:ז•חוז nווויד•ו•

 .•נ•ו• ••נ nבלובל•

 • nתבוחו nז, n ~•להמב•יבל• : &-.:טי··י

ל 1ב n, 1דלו pשגז~:•בל pד ,,ו, nזה •י•• nל :, 1av .• 1 tגנםנוב
 .חב~• ו:•ו: ו:ז~,וויכ•• nזז• •ווtובלי ול•••

ם n,בעיt 1כtזח\ tי•אבל ,נ•רזו ttל , anל:ו•לנדבל aללו,ר: 11וו•כ•ה•·ו
ב:ו. nזוז:ו 11ב• 11וווגז~נ • n,t:דנז.זזןלוה n •נקבלשבון 1:זבסח nו,נ: oל

•• • M י•י·n כ~:· • =•י· o רOMfA "\ן;.c liCN' ; ו 1םו•nn בחn11r •ג••זוי• 
 nי n.•די n •:ו nזל 1•י1רו.tח pnלרלוזוrו; 1:ו "לזtפ••י Mל'מ e nה•ווו

כובד nוז n ttו 11nלוז nעת•יווזז•• , 1וtנ,להלחתלוeגוג anלול'ו•ז rtבל
n •••ז ;i זn • •חחול••הp ז,a ברבותr •גכןו\t •ו •נל.tנ~ r בrסזוו:t ורnJ . 

סה•• ••• nהז t1ור• p,ו nעל nחו,בגוני•rוללרזוב•ל•וני•עלוד 11נ•:ו
nnn ווסווn זכלכלי•ת-חבר:n יטוזנול•חa 11ב•בלולה ד:בב•••ל awn פו•n 

n שלללדB ל .ב" 3רn ••י• nt טרגרוn ••n רוn וו 1לr • 
M •לוM M •כ•וו•,, aw ,, ה•-ה• n שa , 

זt:זצ,העלו aבגו 11בחנורן •• ••לה, e1הו תג:•••ביn 1ל:ז•rודנל ttססד•
t.זרסח• ד:~ • n , 11 •,גז snעל•י•ת 11pזו••ר•זו tההוזל•ו 11 ,•ס••בהוו

 .זע•• nnלה tעל•ג•מ ••למ, Mב nוו•ו rי• nבהי nnלה•ה aw,1•ו•וור: pל
שכל n•ה,דבריי••ל• wו• ••י pו aנ• nו •• aה••נואתל•ז a 1להב•

an •ולביtדדדהללו'w •לן ~,זורב:זיtt ע•כלב-ר• p ל.ו,n •••1 •רp ••; 
•וז wוכןן aזזזב•ב•לב•נור t :••י•י•ה•·ןב. ,cלrזר•ן aן ,• wניזהז
ול• a : ו:,,..,,, •ג,דלזוה pבווובחנו aסחזrבו•זז•זסןהיהח tsזבכל

 •• n:זזג:ן:בל . aוaול• v oו:ז•ריכ~ח.ועולנזיזו t.t ••ד pלהוו:זור 11 •
י•ו•שנגרבו,פועלא•ונדו wזזז : 1 ,;ל • n ר••ל•ז ''" •• tenכ 1•ח

 ו•~ .,, 1Mל • nכו ••נ•ז nלו •••יי nלהר•ו•נול•• wה aסגיי••
 t•בב nלאל Mו wס• ••ב wחו aהעורבל 1הו wלו י••ג•ע nלז nל •י•
כרי• n • 1ל, n ••ב sב•וב•ה nנ crוו•• I'"י• a:ובו. nnג• wלונבשוב

 .• nלרע •אtזודב••יי aסוב1זב•ל Mולהב•ף, Ait't pwב a n11 ••נ nבד aה

נeזדה- ••בר~,:זו r• 1,,,n.ילב,רב• •לח• a11ג
rnn דtt ז:: r ••n בל•n ו :נ• 11ל:וan שרזבו•a זבבללM חn בנ••n לקפל

n ••1א•ו , 1•ד•ב•יבא ~ a רוt וp ~שn•n :דבו•ס ו~ר•• •י•~ול•לןוד
לבוולזו•• wב•לtזוה;וrנול•ח aסווו:• •וי•• Pנ•לנוברחב•• : aד• wtב

 oד~ב• nוiדב• • n:וולח•1יל n 1חח tוס aח nלא•לנו nז,הבלבלבד•:נ•י
חו 4'ו nו•ססל •י•נ•. 1:וד tw •ע•ןב•:ו~ול• ••ז:י• 1•נו, 1ה nסז

 .הול,,.בז:ו 1יבסד aלו•ע 3••וי:וו ••יה. pז nווt•חבה•ה nnל a,w • 1:ו
0 I fJ חישב••M ל:t 1 11כלG f ןf 

ח t>•בוב• 4:ייי•י·י·ו~וסראתלן••·אבדכר
 .,,ב w:ו 1•זrה iravסב

•ן 1להז a •,,דה ~.ב•ון nהח Mזנבל 1ה••ח :.,.גנו:םבנו ~
 t•ו•:ובר pוtח

 י•· ,,.,.,,•ו•וג. p•חת 1ז •חל•~.,.•גג: • 1.11גםנננ
הו•ו,,לג. nו 1 •ח,ה nה• •י••י n •ח wז

n ב•n שp יג•וו•ו•ןr •ונ:n ה• .•הn •רולw 1w ~,ת w •לןעד••זיהלוtt 
 ,נ••ם 1•לול ; a1 • 3לגנל nז :, a 11חד v א••מ~אא••ג•ייבל Mבסל. ה•~
 • n ••ז:אחו••• ••יב,על nוח wל nה•יב••ו•וזר- n•חו nון 1בסל

 •י••• ,,• a1ה••אז n•1 3ל awר;ובסל,ון, • n •ד•נר aו n ;,,,•-ו•גב
טר: ttוהווז 1ול pו wוד tבה aרונ• 11~י~יי t-.ב•יווcבל • nיו a , 11זלו •י,

 •. nו n:וס,ןבסל•ה ttl\O' nזח cit.c ~~ c'iJ.;,Jן le, 10 e1 11ח . ,,
יחווו. w:ון 11בסלנוזוו v:1ז:וזובללןלדור xw•,c •n•י i••••w •י•י-•ה rתדבר
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-סור•-

,ל•ם pהמרוסרלשבח

רם•ם ~,.)•םתין R2דף

J וn עות 6םתון 1קp ם•

 :ןב&ו••וז nה•י

t M :•כ ,,,••ובגר•ו 3הוחa הo ווn . •י~•הוt8K ברr כוהבדרo ז\ת-
ר:גיי••ת,-•ית:וד·ה wp•הב P •• ••י 1 •א•בלב,ה.דנ-ו ••ב•ייו wנחב Mהן

 •ת• nז. • Mגבוה.בורגל••חהה wpבג•חה ••~ו•ה. nרה •M ~ nוה•
בה, pבווונרו•ייי w• ,pננ•ו-•ור nM•t ••-~וח nכו•יללהחול••

0ןו a ·•·••בו 1הדי• M• Mהןחר Mס 1נלמ •••• V81ל 8ר•ו•גורוח wו• 9 J 
 •••לית••לו aב •~ oרוב• nהו aבגול••נ• •••ו 11ל w n•ו vנ sהבגו" 1ל
I גו~Mw ,הזהM לבM •1הול l •בווי• t חןור.דבדהו

-1 רך••· •ב•«בבלנ'וה R 8Jדיון nה•
• p נו•r ~ o , גa נ•לוt להב• 1 ' 3בר•,~ולה•בותr הר•••,ורבות 1ל. ~ nn 
,נון nה 1 11ר nל~הד'סנס n ,~ר nה•תהללר 1ח• 1ר 1 ~•ה•לז nסרויו 1Mה

 ל•,•••,רה 1ב n ••••בו n 1,ורבו 1 ~ל"זוס 1•בול•וחוו H •••aהחנבבל
 •••••בד•ה•בז~ 3 •ה•הונ••••ונ 3 ••רס 1כיר, npוללי••י tח•סנ
עלה••ונההור•נה npל n ••לה,רבה•גבזוהי •י•••הלת enל , • ,..,
 •-1967ב•ה••ני ••בהת"••בגו,נד nנ M(ו •••••בי•~בדרנות n••נז
 •>• nגcלרון

 ח••••~ n 11ורבו Y •לש nר nMרות wאו
 .. ........... ••י•חו, H•רכזיי•ול nרוכז, aר•ליותםי• nו 1 י1וr~ל 11רה p1נ ••ה

 •י~•רב~ה•• oת ~•ל: npnר,ח-נ,כ•ן
• n החרדn ה•הוד•חM • •••ה•ר 11ללח•ר. ו• h ורקהבוהp נ•לוו•על 3•ו

,דה nnל~לכ•סדי aנווברת Mלווונר•ן w nנר•ל• ••••ונ, nהתוד~ו
~, M לה ן•~ס,••אלהתa ••נרבדור•••ד~ה .זי•יn •ו 1נ~n ;ו~••או 
n •• ל•זן••M רב•לה~.-ן~• n • •~•ר~•ם•ת זיM 8 ~ל ••n • •י•~ w ל
a הל~ ,,נn 700נרבו .n 1רו•M1 ל,זבנ•רt רל•וM .n ל•בבו•ה~צבונו
נ,ו p e)llהבנרו&הז:ובל M •וזה •,ב'יונ• M • 1ת 1Mבל pל l'י Jוונ•• 1

•• n •• "ב•ובודל •• 1ל 1ב•רורנו•סח•מדלר•ות ~יn .ינ 1הר•••~. 
M יבלM 1י 1ב • st 8שב•למ • IS ל •••בp •ל 3ונ•זל~J M ו ~,לוl וו

הו ~•ו•ל wבו.•חזרת• •י••בב•ל"•ו n .nדו rן~וער•• • n • • 1והו•,
ו••ב•גד , eעל•הוזבות ~•יי••החל•סד , nב•ונ•כר••••וח tרחכה•ז
 ה•~••ה l•ורז• Mדלל. Mל•~רבוו .)בו•(וו•הלןך 1לברס• י•~נבון

ae ה••ה ,,ו• •יג••ת •נ• .,ח•~ M ב 1 ••חn 1•נה•n זהדנ•ח•• n : 
a וי 1ב 1בח•והM n •ה• ה•,,,.•נב•~ o הוב•ן.וף

~•• n • ובנוהנב,הM .n ה•חח• n ~•ו 
•-הול- 11'י·•ג:להנוו l'ltוl, 8 rון ••ל ו,•והנ • ••~וןל M 80 • 10' , 60 • 60ב:ו

ב•ליכ~י"יי nוו wב • s,1ה,~ו•ווןח Mרת aלר ה•~רשו•., •• ,,,,
ולובב•ז'י M ••• •ד••חסיבונה pו ל•ר•••ון n oח' Mווב,,דוזנם,נ

ל«וווcניודaויה n•rב nולל. nי,:זא axו.· ,ב• wלוו1י•חרה 1t•ב p•ו a.:1גש
 .הזלו n,וו•נוו H •• 1כקונ•ן n • ••י" •נ•כ• •"'הלדורח,ז•נור

 1הו~ו,אל,ורד ,~כ~•"נו nו•ג , nהנוולוהור••גפ• nו sה•ג ••ה
 1בד 1ב 1 ~ 2 ,,סלמ aל~בחלת•הו• n•••Mור•לי•י• וב•~• 1 • 1סו,

 ,, n•ייב•י"נ• Hה•ננה. nוח Mל • nM •n ,11 כ••ה•בב,יייי•לי tcב
י•'•ב nזבו •~לגc 1111 ...לדב,לן s ttל w nבב• aל 1ז1ח1ז••בבר: 11א wר aיM tש

 • nרל••ובללזחו•~יב••יודול. n נ•• ,~שזו•ב n •1K •••נו•ל•• •••

 •• cהס•ז•הלה awה,ל •יל•נ-ל•••ב
 tt, ,:ה tילורב••• 6f ~ןל••ר•לוtרו M 47 ~-ן .nה, lוt 11נחלו•-וה n•ל
 ••בבלול nקו ו;•הב s1כזה ,לח•ה aלורא•י n •ו•ג

ol •ה •תו•• ..,.' "~י ., ,, .•. , : 1גג
iהבn ןeM r , כן: 3ןf •t ז•ןנ••וtוהי:M •דל. 1 • 1רtt •נ

n וw ה•פ» n וזx ~~-ולח,•לנו•,.~ 
ד•זה. 11כלב ••• p,נ n 1,1לה•ד M•לה.,ווןב•א• .,ר• 11הבל-ח•-•זרה•

 ., nב•ון aaו aוהה o~•כוי•י•יהלככ,•ר 1רח •••ר nM uר• pn1ה aב aו ,•ה
t ג 11יו• !"%•ו,:ז !°!-,-•וגtc לf ~~ ןג• ,,,ו:•הלהרכ•חלור~•·י

\>/; f l.:Nl,f (\ ,-c,vן,{.(' rt • 11זהו•v .61 ~-ככר•ו•הב 
 1ו,ו• M ~~לחל w ••יי•• n•ב nוב"רח M•ו•כהבכיר wM •ר n•רזה • 6 ~•ול

8J1ש M יוד,•ו, t נl ההורw •ו-'·ב:זנרןלזוווב••ןלב• \נ• 1בJב ,רזO•t4 ל'יה
 nר Mלרזור•ד •••הנר,ל"יי•ינ••ס•הו•ב,רבולל ,ו••כ, 1הווב nר• 1 ,
•חדז n-וחזרב • n , 1וה•,לת 1 ,• 1ה ••ל •ל• 1הברלל• ••ר•••הח H pר Mל
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הפורסרקוליםלשכת

םת•ן 11דף
) 

דמ•ם b כ:

•ם pערת 6םגררן .(ערתק >" 

w וnn וזa • :בו•

נ• •ח 1 ,•,לו• nttז.וו pכ•בדלערב••• 1 ~ •ל aי•vןר M1 '1?4 :ז:rזבולל
 •••••וז 1ו p1הו n 01111•חו:זדבגי•:ז 1ב•ייי ,ו 111ת n••aו•ן 1ו pזt:ו Jבו•

- n • 1ו pל-ד•וו aJJ ~ a•111ז nב•בלזל•• M •גודי•••-ל~וור,בבלל.
זזדז aה •ל 1•וב 11ווונ•ווהלוזן, w:ז nלג t~•.רבובנד 'r101וו•וז ns:ו

 • p•ח•נ 1נ. •• , 1 , ••ו nהבו יי•••י•ל fl•לג:ז 1ב • 4%נגד & '11 •י~
ח tנל vד, p•ח Mד~•לזבווארחו ו••ו,•זהל•ח. aר w •ווד n ו•ו~, •

 ••• ,,,.""'לבג
v ,ובvn יי•בוו•זסלנונד•ר•••-• 

ו n•ל ז•~ tבל,וו•וותל. 1ג•בנו a ,•ד•הי•י hפ• • nג, nפל. Rב
וכ•ל••וייו: • w•wר n ••pורז tt, 3,000ב•י•ובחב•• 11a•1ג• 1,-וו

p וו• 1וa tוזn ברan ,ו~לב:וtc וc• ו•חלזהות•כול •גכ••לבןs :בל 1וזו
 • 1ג nM חו~,,~סלו,ה naזהו

 • P •וeM rב,:ו•אגז

ור• pב• Nוeש: t n: ,,.,.ה•י • wלנובובנו :..ננ~ a ,ג.
 ,.,.,.,סס•)<ייי•לזו,,.-19ו:זרזיי at "·ב

הונ&בה , wלחוד-&1ה 1בכ•ר-•ייי••וז•וז*ו•ר: 1 .ו•••••ייל 11ר••ל
 .•ר 11ה 11דלו 1בת M ד••של•ו•ו s•ח n 0•11 •הגדיו~,~חרז =י•••

n וa וז 1בדינוn חו"ביו:ור••תr• n ו•הבבב•ןובחב••לבבודודבז••• 
ג•ב•דן•ז s ~'ו nנוווחו nw nו•ל nבב• ••ב nלב ,~ה••••ד Mw ~ב'ו  nד a , 11ד: 1ווב••שר•לב• ••ב nלב ,,~ז:ומו י••••••••אא•••• ,,,,

1& , n ח 1בו:וז"בn בסחון• aa,pw 1ל:ו , np •לו:גוליוי••ב:ואn ד-5הeבוttp .ובד
הלל, n:וו~ורר,לו•:ונ• 11 •••••ייי nבו•ו rבל •••י• •נ'•:ו,ייוב•••ו

 1הוור• a,נבזוtן w~הב•ובייי•ווד•בולנ• &e .,ב, epו aנ-&ה:ב"זנר
 1ה wבברוונ•לבוזו•:ז- wv:ו np ••ו:וו• pו,ל nזוזבווח•ו 1ר• 11דז 1דג
• n ל ,.-זtt ••w ז ••פלcב•דב&יייגיי'י ,,בג••נזד•ויתאכp דר• 1ב,ח •וובוo 

 • pל nב•י•ז:ו••בובבווו 11ווw 1ו • w11:ו npה•וו pל•ונרק n"דהי•,,בד
 • ו:, 11דבר• 1וג•וו• nלז• •• Rntלא .,.ככז,זהזזרז,ב •ב•-לה rnל•,בד

 •••בוכו;ז;וז•גר••:ווח:ו•חדר ttוויrז •1IIDl1 n ••-, 111 :נ, 1
 •• ,.,ה•לבייי•יייינ•ו ••ןל•

אוכבוני•הדבר•• ••ל aשוב••ת • iaגנ•: aג,
 aל 1ה • nלדז • 1גבוו•ה•ו•לו s • 1ל
n ר•בו•ו••• 

 ••.,ובדד:ל w 1tו w:ורא pלםלד:ו t3לי •• :, talנ ••
לוחןכ•ו 1גבנוז nn י••ב eו n•וי

vn ל,ור 9לד•בןוזבהוa י ן;••ב•הי•ו•בוח ו;• •זזווזו•ל\A ינל•,תwn בוn 
n לp יn ,,, לa ~ nn •נוו,•• •י• n בח•לn וw ך~,~,. 

 • n •נ,ו•בוח. •י• nו nלס • n • 1רלאן: 11 •• 11נ 1a1נ 1
והר wולא , n,nsnבנ•,ה•יייו aלו

1aw רP •••1 •ל~ ,,גו a 1זה•לחוהזל~ד•וןנ•וו•• •י•ו M ל•נ•רג#ב
1w ה. 1ר

ב•:ו n .•:זגeב,י , ,,,,זrז•tדוו aוווזיו :גנווונ k .•נג
 ·•סלד-n•יו•י•י••י

 1 ,ב•הל w nn•wדזוללנוד•ווווזtחדזזוידונפזי•
p וה. 1הולח • 1ל••••וגרa בn ווp חר•בו•

רוו•סשה•·•נו : twו n •נ• • n , 11ל a:ז•ייזר• nאב'בידנוול:ו n וr•••ווהJיל ••••
 • nל• 1שד u•1ר n•ונ• &aוtזו• ,,•זתגהלrו vnנ na:וזבט•חזוiד•מ naי••יי

. . w ולn ~ n רn : =ח ••י•p ונלול•rr יוותw נo • וח
p וו•ג•ןpt ה•ל«ח•רn ותןהnaa •היta •וap ••• ל••יn וw n ד•ב 1ל•, en ז
- ......... uטז. aל tרוt t'י••כוב•וסראל •בג•• ,,,,,.ה:וו • nו



-סוד•-רהכםחרןהחוץרעדת

רלים pררסר oהלשכת

דמים (,;)םתיןדף ים pות J 6 ,,,,ם ( ~,,
י

 נ,.0.נ:.21

 :ל Mlר • •

 ••••נגר tק• n •••נ

n וגא,הםז~.כa : 

 : uיג .,•

ן;ן: , M tמםגכ 1

,ל ,,להדר•יי Mל wדה,דב n 8Mה

לפ,.:זור•יי ו«:

 111בםללןו 8Mהר~ש ב'• J 1ל(הןר•,ו
לך.לחנ•ו•בןל ~ל 8~הוחרון Mה Jנרו

a ח~••כבל M •n י~-•ול~לה~נו•ות• 
tM לו:רK •נןנJq ; לM זאתלד•ר~ובל

 •••י• nסהל•נ• n,וש ~• nז~רן. tבסל

: ~12] דוה. paב ••~ • nל Mwסו•ב n ~ב M nMזב(לי 1 '
 nMהז nם•ענה~ n,,nל y~עלה 'גב••

וה.ז'ליד•ו:ו:ןלל•ן ••גM lהא.,רנ:זל wןונ•זהב• • nחאר•יו nננרלדדז
כל•בר n••ליע•נה p • 11ל • Mp •ו-•הוז nהר s ~ w•ו o•ער•ר•בב• Mבל~

 8ן sןהולכ ~ל•סלח :ב•כ' t•ברן 1tסלינל pwב ,•ד Mח tלפת,הדז(דולה•

••כנן oכו n ••-נכובההז•ח~הבמה aו« ••'י•החנהל •••• ~•כ nוח•~
 nב• nזוחר 1ובבובה, •• n •Mובלובונה.י•הין kwכן n•• •g•זדז•
•איר nוtזולנ wן pרר 1aבזהלנויn 11בר ,,ב 11:ו-זו 1כנן 11 •ז:~לידזח•

M בה•ןM זו•w1 וn,i ? 

 " n •~ת Mזבור tלז • tMלכד Mוב
 n ,,וזד~•דז. nהסו~ל,עחן

דל~••-~ 1M •••ת pהוו Mלל

י•ו•דהחוז ,~•לה rדד 3nת M •o ••ר
«ת Kבזרה• 8Mל M•ז • IMסובה. ~,דד"

~• n .בב,חw ה•לan ב•והז~תהn•n n ••• 
 tnחר M nד,

 1בז• 1ב n 1ר,•וגובנר •• ו:ל•••ל ••ו:
יי•ח p11הןב,נ•

 , p,sבולדוחילנו,•ר Mוז nהשרםכנ~ב ••
w 1וחל•להn ב•א•זו ו••~~לp ורn 

~ובח ,,,,נ! M- וב••~• ,, nאיייי••ה•ר•וד n ••ב .כ~ w,aבל~•
n ••אבוn ב •ו• .,ול~• 1ריa ב•הה,ר,ה.•לוזבןM טn ייה••כו••• 

 ,~ביז•כוסכו n, 1ז•ב~ל ~~•לבו? n ,,,,זבל-ברזדגדזלה•ד•בהבל•
נ•ה aחח tAי• Pב•זז nה ,ס,1ו1לוזו.זזכ•ה1ו1לשו•ייי• nוד oלרבר•• aונס
e הר• .ן, 1נ•בלa לכ•ן1ו1 .• •,לדברp גו ה••••וחn1 

 1ההז•ן~נלבללדבר. 1ו pו 1,ורהז~ח,בולחוהר~ pשלוהיב n•ר
•בח oדא•ןונ,י. a • 1•נסד p•••• • ,pנ~ p ••••לכ•י•לבז:~•יי
 1 •,נו•ה••נור, n•זלנו•ה n•ייי~ברו-.ר• p1•כלל•ר. n•ולחח
ס JI ~ל~-חה JOב wרה lולכןן. n•Mר n•רה•הזנגר aורבנוח pהובה

לה. ,vבח•סום
 ,• 1ר nר ו•,, wה•ה,נ•ן wa :•בס~הדנו

ול,ל•בד,סגדן tlה•ל"בו•ת M~ננוחר M•nהן•הרדודה,ן• tל
•ד n 1ה•הוו•~•ני, 1 ,לב•ונ•נ•גוה 1לגו•דדודזהבביל• aהיחור•
'י•נ•גדן.?כבודן n1נרהרבה,,שו aי••סצ nלח• 1נורור••«ר aםרwונ•

 L : tג f ,» r'הסב-י 1

....... .. -- .. ·- · :..••; ..... -- . ··--· ·:: . 

 ·•••הון ··••דדה•ה~י•

............... . : ............ ..... :.:····················· ······················--
............... : · ········ .. ····~· ............. .. ... ......... ......... ........... ... . 

. :~ •. ::·.: ::·.: ·.:·. ::~ :·. :·.: :: ·. :·.:· .. _._ :: •. :·.-. :: :·. :·.:·. ·.·. :: : ::·.: ·,·. ·. :·.:·. ·• :: : : :: : : : : : : : ~: :~::: :: : : : : : : : : : ~::: :: : : : : : :: :: ::: : : :: : : :: : :: : : ::: : : :: : : :: : : : : 

:110 ,. M רזהחM בלןד, 8הוד•נו



רן nרהבטהחוץרעדת

21.10.73 

-סור•-

המורםוקוליםלשבת

דמ•ם · c 3 ~םתיד aeדף

•ם pnעו 6רן nם 5עותק

וסנון. 1חל Jל a1 , •ב~ ••י•נ~ nזגבנ•: 1י·

 tp~מ,נשלה•היוי•••יייה••בו•ה a a·נ aגב 1 1
11111. el •v d-p רM ) , ·ונן•ייw-ז•בו 1בr נבדבוה 1בבוn 
 .נו•ה:דידירל•ס, nלהוכת oו awבוןעדה , 1:ז-נגוזר• nגב•אבל • wל:וזז•

ועורנות aו~ד ש:• nהז•ב,•וזוזסיa,ו••ברה t~eבולות pהל pw •ה a .nל:זסהד
 tהללן nןלו pהשל lל P•• nו•יה•נזת Mלפבד.,לול~

 Jpהרלוב•הוו:יחזז•חהבוtו:ו"ב ••ה
סהז~והלבבי nהערו nnמ• oanר tה•ר pלוו•ג•ן p nv ••ב~לוהוסדה

 ?~• npב •כ••

 ... ,,,, ··י
שבי=י= ה-~•

\ך nו• • 111

עז•י, ~•~ב nובד p•1•1טב•זר•ונו nג
 :•נויהבלס• n ו•• pnבלהגיבחר Mה aנ a•וווח: • nסב•ו

 "•י=י nהרב•ייי.••ו:זשואל:ב• ttד:זד*סנס.•חז nשלוזלנ
 ? tבד•::דבל•• n«י p1אוו n ו:,.,האח ••ל nלrזזלזל:וי• eaהד"ו

 nוס,ד M pנאד• •••יי naבבר ••• pהאורי
כבוה• • aזז • •• np•פ nלו t•וכ•ל• •ב• ,, nwבבך ,:ז 11ח n n1nל 1ל 11

צרוך?לטיוחהחשה n1n•ל~יפי,ו~ה•ה nr ,,לעוו•נוחו••

•ן nונאב• .,ן iM tlבfי rlו 1 • 11ר •ז: : 1ג i~11.ln1tנםנב tך
הזה.ח•ו~באח nור• an 3 • 1ולו M •ו••ב

 nדו, iwביt:זוזוו,ל ••• pה•ור• ••ב•נ•איירנג: 1גנ 1r ן..ג.
tA רו•t כבד ,הn •בר-n ס"ו:ןtר 1ל •בו-יp 

•ודוות nה"'ננה ת~,, • nיי•• 1 ,~לגודדות tבהתל•רה'ב n ו,•• 11 •ל•
זחדה paשנוtובזוזית ח•i.ז p • י••• nיי•ית ,,,ו, nזי • n,ו ttל Mל a רtז·••יול
• !J לtווזוב•גזי•וו:n ו ר••-ו:זג:t •דעל ••ב•גf' בבוונדהtסn •ו"ב• n • 

 tבלנדו,בו nוכז ול•••לה•י nל ••נ,ו a ,~ס aגנ

ס 1נדב• , 1ור• ttג• ,ב,,,.בר,,•תור : ID 1יי•י
 .,,•בר,

ס•ב•ח 1דר •n ~ 11•ר p •לנד ו••הtזוזויד iונ Lנ~ 111
p1 .רןנדאב••םהn ;ל~אןלw ווענזp וM בז

לה•~•רוו•ר •••ה•ה, anה«ל•ייזחר aלי•••נגרל wבוב••ו•וח. nח
 s•M• ,,,,., n•1וב nזrבול••גרח. 1ז• n:ולות ftחסו naאו Wit:ו nptהס~ח
אב•• 1 ,וו •• pו- aaגח,ז n•יי••ד nו n•wב 1a3 •י••כ 13ייו nלפ

 a:ו nו , nהווtגר •ו:•ה,רבוו ,~ וז,•,•זזוז nלסר wי oוזר• t1הל w:ז•ו
:a רr ו,ו•n , וw1 רז:וp ת,ב~: •בלל•דנו pn 111נבונו , 1 ,ווה w זוצדרי•לt 

1M בוliltt 1ו•ש•J בד,וp ווp ••וסa ר•n ,ה•דוולאוp •לבןודf •ד•ו• 11זובt ת
n •ור•n••p ~מזכל•כלt לןJ3 •וp אn ש•רוn 3•n לודר•~סדב•ו•• ttn לו•

 '•יי•~א•זהי~ •• n .,~ו•פ
אורהחוז , w •••ה AP••n,נ•ןול••עוד • .

w ב*•סוס 11וn דז•M 1ידו•••נ.בדp • ,-ב• • p זלבna • הtדדו•ונו י''ז:ז:n 
 ,ל a•שוון nבבו oרדנ·• ,••r:זוהו 11כ ••י•שברור•ונו! 1ק•ישלזובו•עהלונ•
ח bה~ו•ב.ל wסח wלה anל an nזבו n tב n•ו nל•כול•~דאלדז nובו

 tו, Mnוו p11ה •ו, pלב,ויר n;ור,·יונו

פ,ולוח•ורוו 8~ל י~~•הל w"גס"דן ••א
1t ב•n ו:t חt, זו••ויק:ז·חוזש'ייודבר•*יעל •בודד1יו•ןtt ל'יt העלדקזוJ רכה

.,,,,~ n יוו •,•דז•ז:שלtהtJ •11וp • ו,רבה:זולי•n•,o ~~ רוול• 11 ~:ון ,.,.,,,.ה• 
n וa ••ו•:ומג••בןוד'n והit הוnn a וn••• •w דn ע••וiכi •נ• a ברע•••• 

ר n, • 11או nו rהסוrב:ון naז• a ,•חוtו vבו aוזגיגיזוודד:ז 1ב .:•ו:זה ••
,לוק •~חלח«וי aל nהבנו n ל,,,. aל vו M nבבווו , n ,~ו,ה n ח••י•

«וז n:ו .n 1וcלי



-סור•-רהנםחוןרץ nהרעדת

רל•ם pהמורםרשכתל

דמ•םכ: bםתיןדף

•ם pnער 6םתןר ; 21lערתק

 13'.0.נ .21

 :,~ו.ולס ••
IM הסרn ץוזa ו-דn •וn בך,לזר

:זזזדפרנו ~«ב- ... , 1~ל nוcפו:רובפנו,זודנובריר:ו; ~ nשזז• • a ו•, 1
נ:לל•ודזז~ p ,ז:ו aan •רדיו Jn:ג•••בגר rpובדעלח•ד tt:ודוא•בו
 tזה pר tnב~•חוח•ל nלה 1רד• 1 ~ •נ~ ל~~ nגבונו ••• n ,ב,, n ,•פ pו
M 1שו•p ו•בדרנו•בורnn וr יונוn ןר 1ולn ל,,לול 11,ל•י n ובז

 f nו n •:זז~tול
1 , n p ב*a בר«וב~ M א,ה-בב~•ר

והרווב) 1ד"סנס; n~ח o••pלןחרזו ) n: 11ו nכו:ו 1בןב•נ•נרtוג
ה, p •ב••ז. 10•רד aב nבבות-:זבר•וובו)ג; rpזויוחה•:וחננחסי'tיוזtל

 n ~•ר pלהפ,ווג•בב~ M 1 •ה••וכ••ה~ב 3ו•ר nה•ד • pדל n«•בושל
• v רa ה 1ווד ,ל•rת~לו•יב•נו•נn ל,a ו•••רב n ז;r ••בססג•ייזנn •ה•ד•נ-

 ,~ a wלדרזו • a :וו••ג •ב•וסקפזa ?tב n•וו, w:זעלחוז nד w n:וזובו:ו
 1ל••וונו: 1n11ו nאבל aוי rpוב aש•וז•בללהי•י•ה. aובד'י•י:וזזוז

 : aו apהאוו•ל e nדחלס 1ה aהשל•ל aMה • 1ב• s1 nוכ rלהיבי•• nגדל 1
לגבולות nלנ••ג nל• aר r• trז••בות n:ול 11בחנ••tגוש nק tל:זוו 1•וב•י•
- R-ו: 4,G וw לה•ןt1••pn וrIM זוזזרttזt T דו:זש'ל~ ,•••ו•נבי,ד•ר•
 nה,לר 11פזז;רו,,ד, r aו• • ac ••ו•ו•ברד ,•ז11 11ו n ••כלווי aבלזוו nל

 .,נב•ו• pי• yז nג•ישל•ו nס•חו•חדרלדוחיי•י(וז"ת tn,ו•ונז
 ,• pל n ,,,~~ל ••ו nב , a np1aג ; n,,•ובולהב•-•בוליי•ינג,ב•

דזוולערב•~,נ•ון nגנ:וד t •••רב rלווד r ,n•pזול nלוו•ב n:ותח••בז
ה 1a-יוכ•רוו•ח p ,•זזי*י n ל•ס••'ל•ו aר wpבגע•ם aה•ו •י•• ר,,נ• ~,. 

 •י••נ~ד 1 • 1חוז nשר ,• nבג n• nבו ,,
n רM ובל •-נ,ס• P •יn ~יזווווז•M ~שובךבזוn נוחזנו•דn הnn לn ••• 

 ·••ו 11:ושל

 • no aנ nwהווג ••~ו: tם •··

rג.ו pnש• • P•ב •ב• ·•ונכו • nג:גו aל ••גנa :a"ייי•.נ•
זו nס••ונזב•ו nל n1 ,,י•ג• .• n~ו

י••יי , n•pל n•ב:ו 1בו:זזו,:וב•רזה•וt יי••••ב . n»''P 11n •ו:ה•ל 1ב
ו:~ז fMר; attהר• :י""ו pn•f 1•,s•1:ווa •• וו•,;• 111זו:

',(,i .,K-,7)..(',k ~ LL l119 .ך-U l.t,'ilJ. <.. h.p'le-o yo14.., ,,( • • זנחדבו 3 ••הn 
חוב••עלחדלותל•,ה n.1•ייי••מ•~•רו 1ר• 1הו•י 1הו~שו,••
 ••רו•~• n nד•לבז n 3 •ב~ n •הכלל•ו 1 • 1ו aנ• a(ו~כ n ~•ב •••••י••

הללוחדב•• nwו nד ntt nו pב sa:. n •להוו•ן rז• naז•בכלדנוו•) pד:זז
ןזלנ aוד pותו ttובוהזר

: lג.ג ,_. 1 I • .I נם  ·1נ· • ·נ;;·

 : 1 ( 1זב•כ,

 :•נו ••סםנזנ 1

i ~ t' :נ•םן

 tורב• nבו•ר nלבב•

בן.

•ל•נו.וו~אלג naז

זוגtלה.:דוודנ•• i ,,פ,ה w:דעועלtזדול •:נ•
 • nלן aבשלב eב pו noM "'ב

 •לחוtה aה n•ל nnו 1כו 1 • ••נרו nttה 1 ••,נזtבו : 1כנ 1 , 1!י~נינiג
ח M•ש•בללנדל• nונר• , a ד•• o•ויסבנו

ו nו•ו aצד~ pר n•ו•רוכז•••ר n•ו ו•~ •ה~בזהסלנון 1כד• ~ו,,
n זול• 11 • • 1 • 1בד.w1 ה!l1 הו 11ה•דסלז:יוד•וM יו•• ' KP.f tךt " לt •דר
n •שזו'דn ו•לי•גרו-ו'lד:ו •ב•רוו •••ב• •ל• • n • בtוp לווחזב 11זוa וn • 

ל oובן nעלויחו, aד w ••ב•• n • •נ••• ••ור••י •~ר•ה•ד•וןודר•
רוו••• nttה ••• rבסבורגלוו n:ז w ••ב ,••וב,

חו•וח. nת~ n ~ר 3Mלארג~נ a 1ווז nהסד•בלגן; a ~·נ , 1



רהבטחרןהחרץרעדת

1 ,. 21.10 

-סור•-

רלים pהמררסרלשבח

דמיונ J;bונת•ן 2 ,י.רף

ים pערת 6רן nם-'ערתק ) 

 :לס 1ו• .•

יי•יתו.יר 11 1ו1 •••י , aובנזa •rו 1 • 1סר ••ב ••י•-•י•ו nזtוו t • 1ו 1ל
ז.ז•בול. ••ב•זווז , n.אבלסלו:ו•••גנדן aנח aז

לח1וח tסל:ז•אל.הלובי n,ובדח•••לו : nנ.כ ::a& t..ג  nו1זל 1כל~וןזוזנזזלב ••ו. : t1ל•י ,,.
 tכד,לו n ,,•תהב•,חר, Mהו w •••ו•נג, 1י p .ב' n•ר

• 
•ו•בבו: p•י '1שלותיב••• rnב,ו•בח : ,-1גגי 1 ••

t כ(/4,,,tt;;AIA,ft vד: A:i כe11A-f -"l'ן.{) f ה••לאn לבוה,• w נ••להזה•דרות• 
1 ! -1 ~ IL . ו• • it א•ו•א•ak cו;.ו., f ,h,o.,1tf t .;{)e ;fvו. dk ~ W 

f )) U,t ;,u {)lJ כ' f f ~ l ..,,ח U • 

להביו ... ,, ... UMIדחב a1י:ו tבון,וד nאל ,rגגנג: I,1ז
• n ~ a לn 1 ••הבר:רsn •רp ••• לa 

 ? aדד p 1nל nח nלו•ייי , rnזברלוו'!••יי

 •ל 11ס nה nאזג naנבם: a::1ג ••

 .י~ nאדי• nו•כועבזז•ולבן ה•~ aל
 , 1970ו• ••ה np ••וiזילהס•ל•• n1 aל-:ולזווב•ר nנו a:זזדזו•חה • rMו«בל
 ,,~ p 15•י ~, nכין rה,ל ,,,,,גר wס,,ב

ר 1t11סיוןי nהשר,,נח n nאגזז 1ל • nוו•
 • fl'Mב:ו••ייי 1 •ב••נו, a 82f 4.ור,•וב•ייס••ב•

 •••ורו aל 1 •ב·,, n .,,ו••יבב• , • ,.,,נג: t 1וz lנ 11.ו bכ 1

א•ד • 0 • 1רול• •••••בו,~ : n ~ ~ • ~ n « : 1נכ 1גו: • 1
 IBבח Mו~ד fנו alלו t •ר•ח••גו

 , .... ttהולן: 1ה~וו•• pn ns י•••ל •••ב a,n ,שלו, a•u11n;ו nלוז w tעג
 , n • 1ב•נל•ו•יי•בו,,•דת nב wלווכן 11 וו:·,;ד a ~י• n ,w1 nזי e:וו
כן •" Mלי R ז·,•ג pל aלנוזגי••ו•ןורירזה •י••גו 1ל •וסד" nרדבו rו

שגדודו 1 • 1ו~ nה:ולרבר 1 •בו•~ ••י•ר n•ו yתרוווזל : naי••דוי aלו
בזtיןשג•~ןוו.tל:ולרות•סובי• an ,•ו•וור, p"לווו pב•ו••ו wוב
לבב•ד aויב twזו •••••בזוה-עוין .,•,, .ו• nב,•ניו eר pזיל 1ו, pב•
זז:. 11גוב• 1נ nזוב nה tלדוח naaגג 1רןו•ו•רוב, p:ו•ו n ,ו:

 •• 1aנ:

בaa, 1כz •- 1ג1:

גננן:ם. .. נ•.:נ•מ

I עב:•י

 :.נ 111 ••נ:ם.נ aוב

~tזגtזבודוותח a•1ו "ו:, illו 11M Jהחוון'יו
 • nוכ,ו an:ב n :,ח 1להג•«•וורז:ד na .nsונ

כל a ,תזוהה •~ n• n~ו•ר nו• ן••
 ••נד tל••ב lזrוווו:ו

 1):זוי~ל;ו , ....

 , rn ,~~ו•ד nלא•~י nבלל•ה nבחו
ח. 1ב n ל•י••• n•יינ••פ

• 1n •ווווד • 1•ו 1 ,ל•זוtדנוt,וn •. 



רן nרהבטרץ nהרעדת

 .21 •נ. 0 .? 8

-סוד•-

רלים pהמורסרלשבח

רמים j )~םת•ן 11רף

•ם pnער 6םתרן (עותק ) 

 ~• n1 ,n•uונ•• 1•עדרבות,לוובד 1wבגוב: , 1
8M גr1 ורגדn n וב•י•י•n גדול~חח•ה

•נב~ p•1שלדבר•ויי••ח"תיייכרנ,•נחנו-ר n•וג pרמזר n•ו
1:1 ~,ו:די t'י'•נ•וי••ייב:ז ,~ייווזו w:דו•תובאי• r:ו n ב•••ב אחי•ות.מור: 1

 t nר•ו ne:rווור•יו•וח na •זב•זהר:ו paבוזגב.ולוהtול: ,,, •ג«ו
 ,•ו•ננר p ,,ון 1ש n•זזו wה nnMבוותר n ••בו• aו p• w1nהזגהדבר ••ו:ו

 t •••נו nה, nבו•יב י•~ M~ו w 1•הדב,• pר •••ח••נד 11

 וא•••הו, wו•ר Jלהה 1רו •נ• :•ו•דב,
 , nלו~ו 1 ,•••ב~וגו 1111 ,לזז•דו 1n ,,,., •••לה. a ייrן••••צ•בער:ו nnובנו,

 ••• t\1,זבו,•י·י•יינז 11,וב,חזזיוח ..,,, • ,.,•ה•ו •י" ., •• .,,ו l"M •ובו
a ,בלנ.n • ווt 11בו•ב•ןק •--n :011לה ••בר, ••••וו•רה"ב, np111 • .זזא•ב-ג

M כJfl 1שו•ע•ןt וןtכI ולון'M ז,ו1י 1'יד"t B ,י1•,גו •ביa •וtרזl' סלה 11ה• 
ורו pב•יי • .. ,,,ד •רtיו 1nב 111 ::ז 1וו nזזווtדזז ד••רח 1וt1ו ll:)Wבזו n1 •ו\
•לו Mלב a~וו•נ• • 1ב p1נ•ונו p•1•1ל wועב••ו ,ד•" pגיי••ב•ושל

 •• :•• nלה Mהס•נל ., n•וגדדל • P•n-דבר •י•א•ן eנ••ת•דעזו
s לו11י1-•ודע••יבנו• r,a וזו• n וwn , t1נואו•חנב•ו\ז:זיp ונו 1סtלנtt 

לון wו 11~וה n 1וw tבלןו •••הל tשל , x••11lf , 11 •ליו • 11 ( ,,,,י •• r•וד
 .),ב, 81$ ,,,.י~

הודולגרוב :ב~ n,aבהל pה nדולגב•
 tp"ו• lסה a•aור p 12Mל:ז M 1 • 1ב•דל: M11ליוווהו• aו ,1ל• Mון••ז~וד e Mהו

אבל • 6tל~וק•ג•ו ~,, n דו,•• oהווכל , •ב•~ב.ו:ו aלס tב np •ו•
ן. n,וב nותה 1רד •ו•

גג: tti 1.S1גוםנג· 11 31

נ= 1ג ••

,, :n באר=וו•בור:t #ג. 

ערב anו~רוו •כולוו•בו nה rtר taהtזזז 11
 • tר t1J1וlו llכדלל a,i ~ l,t .4ז'ה

איזולכר n•ו nל n•בזל 11n :י\ Mז1rדאו•
 ,,ו p • 11התנג, 7n ש,~ nו nMלהסלבה

n בוp ה ,ז, ,ב, 10רa ••וו 1ב•ב~להלב
ן 1כבוי~•גב•ב,ר. ר•••,ביו •י• ו••••••לנולרוסדו•••• 1nב•
ב•בווןנו nו M ן••ג, aבל a ••••nון 1ו•כל wלגורלו nי•ויב•יי rב• nל

 nגע••ו, t.tיהשלכותכ•ו nלזז•ד nעלזלווז••להי 11 •י••ב•יה#ב •• vנוו
•ל•בוז 1nב•

י 1יונ• nב,:דוט•וובן ,:ובד•זהחדזר w ) 1גנ.גגב .!.ר
וב wn •'•pושיל-•,•יב••ו: 1גו w ~ 1 \ו:ס•

ווד•~כרזהל wכוח••דנב wו n nna 11ה • n•נגו •• 1רו 13מג 1•גו
גר•הל• 7ו~הו aלה •י•י• nז aMn tnMולהנ•וורלר ••ה t ••י Pל••יי
ל. Mסו •ב•נל aסל•,

 • naנ:ז ת·• 11pארו• nבזוה,ג n•nל~נג: 1בונ 1 ,. 1 ••

: a.נaי ,• ., ג•n בן.ר 1א•לגןחוז

 .1.ענית•: . pwגנ niit-1ג• nגוה•ל•:וי••לג :ו a « ••.פםגזנ 1
r.,t,/ ") ftל 1וינ ,tו lג l • 11 • 1וו 8:ז 11 ~ llC(', לe IVO (. 

 lוזה. 31ווו nה•דהו• ,•ו• nו••ו wnי•ו•ושת•

זמ. aר pבו•וווהנ• Mוו- n•רוו Mו n •••••גגבנ:

 n•רו w •דו1ו 111ק••בבהז•ת nהזןוcלזז ) 2
 n-י pוד• a•ץ•והיי•ל J •ו•בגלוחב•רי•נסנן sבל M•ל•נ•וו,גוב•ן
pn•tw 1•וו .;ו • a ,., ••• :סבוו 11גולבזו. •ו•ז••ana. tיtל'•ווs לובוan בייר

••ג•ייסזה ,,ו Mwב ,,, noוב tnMזוס•• Yמ•נו~••ייי n,nלו



רהנטחרןהחוץרעדת

 a1ב. oז. 3
-סודי-

ןלים pהמררסן nלש:כ

דtנ•ם :(;;)םתין 11 ~

•ם pערת 6םתרן ·,: pערת

ן:כבו ••
 .,.\זלבסa~ול::וווורנ; pדנההtוזזו nל t1t.1:ז ) 3

וח Mו • wא n,ן 11להייי•סנו•זוה w •1 • •••וnp r ••ו:ןב,ב•י••לח*נ
וויק~•• anל uוד•ח •nw ~ 1החפ• •••רח H 1 • 1בוסעל 1 •,וב•י•נב•ו
 ח••,~רה:ז w1הח••וובנ• 1ז1 1ג•י•ו n.רזזוויבל•בר••ונ:ו ••וו••ב,נ•ו
ז? n,ווj r •נ•ב•זcבזווו w111.וזעוו1ל: •••י , " t'וכי• nזrסנוולtיווז•••לגג•
לב• w nו auהבוו ,• n,גוולד•ר:לבו•עלול•••וור pשל••ר n • •ו•

r 1ענדt ל•וM ל ,הו,•לןa •וב:a 11 11ל:ג•זזו,לוו;ןt הוtt ל;ן ' 1חJ ע•f 
וזו••זוז-ד"'ו 1להבא•• nלבב•ל t.4סו •נ• aוaל • wא npלהו, . 11יי t0חכaי•

 wא np1•nלו a ~כ•• Mל 1רי sa3 •לס hבהר n• aב• 11 •נ•ב• • 1לו wוב•• 3
דוב•ןי•י-בבןב 9•והו w•• lttוז tnרוtסדוובוח wוזו•וו 8ttה • nvנז ,,•,ת•

va ולבב•:זדo ז•וn יזזד •י•ו:ורד•זי•••וודדר 1ה •ב•ו•ור 1ח•לל•!ו:ו
 tהןת tו lבות 1 ~•א•לד •• 11ה tל•ו 1•ב•זו

a .•. ב :נ 11נ 1םa ו••• 11טט•לותג n • 

ד•נ•ת 1ת pר Jוחלנקודתב•ו•י• 8113
ז 111:לל«ר vpב;ןaוירג'ב\יב•ן•וו 1פ•

דול w •לח etוrג nס pב'י"ב nר r1בשלח 11 111:ז
 nז:ום pל• 01ל,;דז.וד pבוז n ••ר pו.ג pודגו pגונאיזל•ס nn•ידה a ,וס pו nזן
tt י •,,,לו•n וn י•י-ורב••t 

 aaה •ווזrכת 11וז w:ות nan«ל ו'~רה p1ב
• w לאוn ו'n וובn זרה •ד•••סל,~w לn •מ•• n ל••ידn יבו.דס•ו•• 

 tבדלנלו 1n •רור•• w•בן
a •ב•וייוn1 JM הn •חזn ל•., 

 "" np11ה: ל::~לכדויד•ר••ברו ••בר, ne .nב w•ו 1:ז tלח 1ו1וtה r• wזבוזוזון
 •וב•• nודר•ה n • •• 3 ••ה• nו•דוחס tובת• aאדל rוה nל aהת••ירז 1ו

 t •••נ•ר• ••י•••בה 1לוו aהאחלווaור •נ•ו•

 • nnv nוש••י , nוידן pעדוח nו 11 •םגנ: ••.

סר wנ eד n•בו• Mרפ•ל.~ב n n1ת• r1ס
 nnו Mבדחה w ,כ iר a»wג•דח~זיו•:זבז•וחח naלג:זו wnבווןלחת n1•sז 1:וrז

 n .•,ב nלפ.ב•ף 1גו ,ד••ב•ןוחןהזא w :awו n •נ•הבוזזוו,חר 1לד 1
 n ר••ה nו 1,ב n:כ nבותוו-•כוחלו י=•י• ,•ו* י••ב•וו:ז p •וווב• Jזוtחה

 •ן 1ב •• av•ןבזונו aס tכוווח iוחר•

 n:דד,,ל , nו 1ב*בלח pna •:והווערה • aה
ול• tn 1ו nז• nבהרח• 1ה •ונ•~~••••ו•נוו pל wפת•י••ח n 3בנו•,

וח nז• nב •דנ~ש~• 3ב p , 1לב•,ז n •••-pוהוור• ,,,, 1•יתי ,•••יי"
 ,., ••••ה•~וחתגובות ב••ח•

 •• vpר• r1ttיוו .Mוזוז? nnסד ••י nn ו••
 •• 1שה,ובון • •• 1ועוב•• • n ••י •••רו aהסלוווח tלג tב•ועוו••נ~ו

~•בנו eMהל•~י v ר••~ל e n,p•בו 3ג•ול- ••••••יי• •מ•ד aל,ו••י
ה. wpבביב••ו ,:ו.ו vaל aב,ח n :רו a :ו• ••• •••ורו,י• Mp: •וו«ו'1 1'\םוזובי•

 ltהווד•סל nןחנ aלג 1בו ••ו•• sוו a nBב• an •••~•~י

1:גוי י•• a1 •י•י••י=~יבזז 1:ז•ו•ת ז•••• ,• 1זו •נ••• 
 'ד:י••ללוןזזב•1ו1ו J ~ , 1 ( ~ } 1 '-ו : ..

• . ,J ~ •'-(·>s,,.t.,, ¼:'h (,,9J ~~ .es ~ c • בpa ~ו• ~ ~ CRit • • נד'וtה·ז
 • n ב••ו: ••י• np11הלווות ••rו••ייי :ד" tבלו •••••• 1גו •• nרו 1הכ"ו

 1ל• 1ב .• 1~ב•ול~רסו wב,וו•ר• •••••ו• nה•דוו••-,•ב•ןב,ל ttה
 ,~,יו• aaוו ••••וב ,ןו w,a:זר nMו aכזוזrב••תלבסל•ב,ל:וווד•ג : 11•חוו
 nכיול~ ,. .. 1ו p1•·n•••יייי• י••••ונו ••• n ,;בדלגוזו•גלח. wa ..•ו•סו

 x11 • 1ז 1ס 1הו ו•• np11:וזןל•רר1יה n • ,1ל•ל•ל•ל•וה.ווב.וו•י• n נ•• n1ו
ות" t nווJ tל • np11נ•ת tהז• ,,;••זג!לא, M ..לaוווה., 1/זי.וב tןמ•ד,tן

:1 ~ 1..1,,U ~~ h.{: 1ך . c דlx,st¼Y נגLc ל •בוללtt •וב&•וזרtM 1בז:ל•p ן•• 
 n,ו pהבבלס Jaב •י•• n ••סבוזtב•סו•זהנ•ה. anל aזו'ב 11ב••יישלרוז

 1:זורד•ו• w•wווeו aת • n•יז•ור• n .-•יי•וזז A יי.·,,. , .1111 ~•.••י.י•זו tז n .ל
tt •חלJ 1tt לS,.c,_q,{{,;,;Q'h &j /v{f;;(.U!ILCJ ;{(, •לח•וביזn בt' 8ןו 11ל\W 

 • •י••יי•כלל J ,Mהב:וזזוזה,לו• nלוז f'ל•ס rrnכ.ד
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21.10.v:s 

-סודי-

ם tןל pהמורסרלשבת

דמים ( )-םתידס oדף ג_ .

•ם pעות 6םתרן (ערתק ) 

 :ובג• •• •
,; 1-,/:_, ,C I . (' , . tt •בו•דגוגn רו•t• ... n :ב•סו,ן •נ

* t<a ~ t.k 1כ-t.c ס?( ,, <-.,C.. -Uf1 ~ Ce ,. •• .,,., וב 1פיסולa הב•אבל .ו: 1'\יחo •ו
א••יי י••ונ wnזזוולכןהבדונוי.ה•תה "'""י••יו n••ו-וון ma nהז
a ו.n זrו•••••• n •בp ופ 1סלר 1•וnta •:, י••• n •• ז:לו: w לבn1 ובוn • 

הזג.דנם tג~·~תועלתחו•ב •נ~לה••יז •ל• וגל,.,,י• .• ,,.וכל
 . . ., n , 1•ז Mל rוז•ו•ו•

ו-ל nווו• t:ויילרבד t,p•בו• 1ובזr•ן rן_
• /\(). lf.-.1 .. R..1w ~ /U:.S'.((:;,') 1,, Q ~ 4.{ /.;ן.. c fuj ד•• M ז•לוtt תn•n ה

111:ווtילווי p ~ nו• 1ו:ז ,,, . , 1גגדלקווו oבו• nבהור,•ל•נ:ו  nל 1:ז ••בזוו n:ז 1
t נח•בn הe ר•נ•דn הaM •דp ••1ל- ת a •~ חסt לב•. M בלn •גדn וו,דn 

 •ווד /n11 ~ a • ונ•••• ••בי na ,לזחב•סוי.ל vוענ•לtזשזה ו.r •1•וד
 nזtז•לו .•ז a•נגל p 31 ,,.,דוו 111ונוו••• n: 29זוו• 1:נ n 11זז1ד•ג•ד ntt 1ז

 na י•י•• nווול• tt •בל 1w. 11ר n1 •n ••ו:לו-בלבדכ••רוול ז•ב.,:ו•ה
1 ~,לועדל;ן , nר•ב"ו aל •י•וורלו/•ונ•ז ...ל:ו tבוגר•. רל• aד nס• 1לו 1

 •'- •• pו nו,ז•י 62•ורוו a :n ••י•ה nה•ר•ו•ו •ו•~ז"ת • nו•בור• 1:ו
קנח~נחנו•יל• •י•• •י•ו,ה, waב p•11י•גה. n ,עח t aoל w:ובסחה
ו,ו pוב• 1נ p•n c ~••חב•בבלבד;זoo sסול nn•n wשונ 1ר e:נ:ו 1tוזזtו• , 11 ••••

ב. 11הזהיי• nב•נבל aלף. 1
a •ל,ווהנn אחב•ו,, n ~ rw ל•נד

הווסנח vי•יטז:הלב:דלבסלבד•ון 1בווז•ונל,,דל 11רו:ו• p:ו ••••ב
 nו•בו nהבלי•לי•• wלהנו aלעו n,w ,~ל 1•בול•א•בנו • nלדעהזה.

 ••••לר·ונדת n ~ tיזלול••ה•ו :1ה גז••י••ווז,סחזו•ןו,בבוfrrןיזו 11an•ל
 .,•וו teזקעל f1ל .!t ,.•••י•• 1:על 11pרודו rsל•יביו• aייו • narn nודר 3:זי•
 • /),} },-t ~ '-f:'(' ~ ,Pן, r 1של· nב:ווו•אזוו••יי•י••זז .,ל:זוי'ו•••בול•• ,,, ••

וו n•כו aז.י ,ותנו n•1נ•ור•נוח pהרד rnז 1וולנרנרו nה : n•ו.יוויו n••בובבלל
n נבוnn חn י•ו•ה•pa •לבוד•וולגa וn n ••ה,רב••ל ה•וw••n - o ז•הn 

 waבנ n1~ב•ד n•ב aב oב••"יי ••••ייב•הסל n•או 1aהן nב 1ב ה,.,י•
 ? ,~~וריו nMחו , 11aבוה•יבלג nב, ר•• •••גו ,v:ורו ••••הלושת wכדב•"tזו 1
•ל•בולבר • •, t,רב•'ובווח ח(!! 1בחו , nל• aר w •••פותוול n,רבי•בות 1 •

ח 1וו nנ • nהtו•נ•ות aהב•ול ת•ל•י•••ב•וו•ח :•וזl •tוו' aבהכל ,נ• wל:ד
לנו.:ויווהו•ה 1:נ •••ו••בוגו tt nלדובו nנדב o •י•• • nר•ל• wהי nה••בו
 aד:ור • n:ו~בוובוללןו•ד wה•ייזל w ,Pבז«וב••ווד • nידו•ג••בגזו
 . n1nל tה•ד nה·ולבו•בו 1ל•ור"זיoו•ב•ר 1לזוו•ר sז:זאח • aבדו,זמד•
 • ) ec,,,'lA.. Ji, ~ו. • r1 • 1:י י•• w1nני1וונווח: י•.מ•גז t וt•.ו •-.ז• n •זז~. ו;(ןגn ., ~1:וזי1

g 1ן ~. .t.,, li: Ccp ~ ¼A (;(! t-1.<' ~ c ~ t • (,E'q •ו!ו•בלtfl לh ן;וttttn ,11 ן ""'' •••• ,, 
אוזך• , 1זז-1 ••וו••לר•בו" 1ב ,,. •ו ttוגר nו pn:ו•עזrו•םיי•אבל , 11ל•רו,
 •י-f:.i'i\11·v1 ~ fu:Jz:>- .,,,.•ה•ה • n,רב• nרת 11ה·י-·~ •שהו •••גל nל wהה•~י
 ,ו-ו o •ב• a•ן-ו Jזני itו l :tוותסגוסלוכו•ו•זו aווו•ה a,ו 11 •,ב• 1ווע•ודוויוב
 • nn •לה•לי•לנוור 1א ••ב o aבשדול~לן

1-,( .. ,,, 1 A ב.f ו••וו:ב a גוpt וn,.,,, ••p • '41000ל-
:וליוו:ז•ביי··ב••י•בווד Mב• • • p 1 /1ci, .,t1.r • .(l(i?,fri,f',;vl•• ,,.,, 1,00 ••סב

 w1nלהסויו ltt"'"•M a•ו nוגבל • aע,ל tל•ווזזו • pחל ,•••• •••בוו•בcנ-מ&
 • nח•ו• nבהו•ן Mוהד , aנו•ו•יהריוו• 3ו • aד 1 , י•••דזגו • 1נה

•ז1ה tת .-., :ר 1ןלולוזזייה 1רואו•
בל•נל• nררזר tה•ו • nלס•ו •••ה v•1nל nwוד nnלבויחגז n תס••י••

ו ttttלמוושת n 11 •כ•,, 1אבזזגו nו sa•1:זור ttל • Jnוזבדברבר tוב• aבוי ••י
n •••לווז:זרווt חחלp ננaw , •ל••ורנדנלייntt ו:n ב1וו,1י~וn , ... ,ישלנ

לaוו•לוח;וו~ועג•ןרקז:ורזt"ו Mל ttב f)1 e\'ג J'\p!ה~ן tב aו• eוורור aל•
ח. wוו nn •~לסורה

 • nבזל 11 •החוזסר w ,• 10נ• a ,,דו• pב
•נ•ורר •סי'ת aי••לו•נזז nובן n ל,, a 1ר nתבבל 11ו1ילבז. eל nזוc יי•••
ל w•יוש=וללבו n:ו wו aחנג,בזח nדכז• tבבל 1ביי•~ב~ו nז11יעול

-{/ 1l,1.,jUG1..E:!.e,l'<.t"-A . • להבבןדכלtt •ורft•Mp זלוה,, wJ נןt1 ,בi נ•לבוa ל:וי-וtוו
 nה••נ•וה. n'ו nריפ pחזל •י• nל•גוונחוו•ולה. 1זגולחלנוח~וגובלבד•
rri •דבn דווחלבל~:t~לוn1n ••• לtttt רw וs •לn ב;a וrלa הזמa ,,,,. וr לל•נוp נל
 n1•תוא nו pnה •ב•••ע nלהר nו 1לנ nל••ו~גובל ••ב , e•nס w ~בל•ת aז

 nו M1ו nנ ,ו• n:ג•ייהזוב•טיזrל naבז•rזזו n •ח:ז•;ולוv, 1-בן •~י .וr 11נ,
ת aבז nעול 1ל:ז~יזזב wזזור•ב• • n•וויר•כבזזב•ו•נו nאו•ה:י•'יי-וווווובדת

בל pלביו~רל w ,ןו 11ר nוו, •••חוזוב •ג•יר 11,בלהול•rו. •זב••ווווסז•בב•ו



ןוחטה·נרץר· nהתדער

 2 נ~. 10ז. 3

-סור•-

ול•ם pרוםר oהלשכ·ת

רמ•ם . s /מתיךרף
~ 3-: i? ( 

•ם pnער 6ון nם 1עותק

ן:בב"י ••

 • ••• :p1ה"גאלי c$יזשוע••לוזו 1נ-בזtליוrז Wlלחןtח aaו .• nנוןלבנווtז•ור sונtזJ.ז
דבה.יב•ה•רדח,בשיו,עול 1לר•ר 1ו

,, •• , a נ~זוו'י•ז 111לה הו,,.גיn •דבר• 
ווןהר~ וו••~•ה-לוחונת•הrזוז.טרל e ,,.,.,ן;ב , nווו pהב•סויבה • nש~פו

•• nn 1ב•ס•בון • 

(Q55~תt,.(:l-נ,.,,J ל.

 :גנ 1 .. , 1םגז: aנ 1

/! · L.. II J., השו:ווהרתn בוזM ,רה"בvו' t-1 רi וכנ:ול•
{. 4.,{j-:l.,,/4,11.,,'vttl (. ~ ••• ,,, ל'lp ,. הp11 ב} 5ה",ול:זוווווחf.. ןp סובר••• 

. ~ t ~ r)(::'6'1.('(:' {Jirz{< 4. ·"' ך,. • 

n•I :ו•גגןגtבןוד• tt •סח'י !.•ב ~י• ,,,.,נtM ,נולוח
 nז• • nור M • 1ש,נ••בו,ג pז• nוד nMובל

 nוw•• w e •לtובב·וח 1בול•דנד rובוז ••••••• ,וולה 1aהיי'' nבנדבזזו aנ
וג•.בוד,ר.::ז 1ג:ובי•רד••, •י•ו•ר wpנחדז,הנה wוrו ••עוליווווו.

 •ב•לא::ו ••שד:גול "'בחדלורב•ל .,. ,•ינוז:וה ••הב••יי •'י .בו•בור
 nלוזו.ב••בולה p•1 •זח••וז nהסר nלרבוהחבר•••ולרווק~•יור
 • nהוכד,לאעיוד •• rtה. anל aהשלtו aו 1י- rונו n«נ ?ו••ב, nwזלווו

ובו aa Y:.ז•דם n-t:וב•דללוהודו tלו&בל .ה•ו:• 11e:ווגנe•בבז. ו"•ד,:ונ.ווזון
 • nזזת.ס•,עוי• .1,רק•ריב"•ור?ב:דחז t ntpnזt ,•וזה .ז-•rזנזrסו naז
ה• J.-tit,,,1..-fGt ?..;w'• '9.ך 'J C&N )ך,~-11 '"של 1111חז nn:והבם•חיולז,ולזזןו aג

••רות: י••~ ••בהכ•בו,דנה nבובלבז • a•ו n•ברור • 1ב .~•חל tהב•בד
 c,וrn•n • cזז• ...רו:ו n • 111הב•וו 1n .,.•לו,ה 1לל;ו Mני tב • nח•יב n:ונ• 1

l Utl:S אנזוודהוו•••ח• p/[o.<'c.,b..or t דזההודעה •ד•-לtM ?תaוורדגדזt.1 •ג : 
 l'ז•חהזו Jדר aה • ,,'יובנו :p np •,ו«tווח • •נ•ונ t:•4 •י• ,סונד pב•י S-n aל
 n•wהבר npב•וו••ד•נהעודווחר:ו Mל eוס aבנל Mלז~.~י P•ן uול• 1

 ·••ח•~י&מת•ול•~תה. ·••ו•~·-לוו

ו. pnב• 15 • 1כשארד. 15וגג: ••םנז: ttנ 1

ל«חר•בה n ~ k נ•,ו~עד•~ן wיי•• •ל••יג: 1~ג , 1
 aוו aבותר na ••••••3 n •גו n• •pnו•

החוזר w aג t ,•הל•• nר••ל•ן 11ור• n ,,, •••ידוז tאי p •ר••י• !ז:ז•
בע1ודה"ב•ז•ה eז wעל 1נ 1raוי••דתן.ב.ל pל oוובו•לאל 1ו n •11 ל•••·י

a וווווו••יי••ל•ח:a •רa .n•ap 11 ו••יי•י• 1112זנ1ז:וt ? ,,, ו:p 1 •,ב;רב , a ו, 
רוב pהבז•ו•ני•ו~ב• • nוזל nכל a•בו dל nזבווו. : 1ו• 1•ווםבו aז
 • nל aל nדדעו aודר tל 1ל

דבד•שלדוד• ,וול~,,,ב• 1 "'•ר pwב
w הבסרn וורדון,rt ה-כו•n בr ••זז •י•ול•n הרat.t a ללסנובש:נר•:ווp ••רו

 pחז ••חל• w •~בל .-,בו aנא• nב••לו•ודזל• ,ו,ו~ 3ן~ייי•י••
•• w נו•ו,,•••• n 1ה,רב•• •י~ •••ר•דa ה•סו• n להa •לג 1בnp,a •• 

נו n~ו :• 11 •ו«ו ,•י• •י• ••••ב.יבב ••ו•בר•זהו•ת •••י p #כ•ונ
 a,.:aעד•בל ••••ב:ו nnו w•מ•,זו • n •"בזו ttח ••זזיי•יי• , 111זי·•די•
 nדז s•זל:ו Mב:ות J:ו\ו eלiז Jזזחזקל •••וזס•תכל tt8 Oflב-ן w•n 11ז,.ווtנו•

 • n•n,ובד•ו•רה Mל •~ , n •••לו 1 ~,• 11וח naל

והודוות Yלזו••~ב • Pו•ב•נ•ע •ב•לבן
 ••בו•וווז r1ו•זוו•נור •ו• •-•ה np1,nוז• pלבב•ןהד• ttהזלג. aב
• n • •• ב••~י•י n נ•n ••ורול•• 3חבללp ב•ובלשהו,ו~• .,,,. ,, 
 ,,,בל 1 •,,וה •ב~ י'•בובד 1-נבול•י pנ• nn•2w ,,•י w• np11ג

לויי• לו-~ר••• •••רו 11:וווורנו pלוזווזה •י••י . 1nו 11,,גבריי• •ז:•נ•
הזדרי••יייי•נרעלנו•דובו •, nו•ו pה•רו••הב•נל•ו•• ד•••ג•

ו p•1ית xל )ז~סלו••סל•ה•גבל•הס~ nערבו nו , nדגלנ• nגר•נ•ח, 1(ור
w•a •~רז •'• י•ל••לא , 1ר,:ז וtלו,, n ו, • w 1 י•"•לבדn י••שרו• 

 ... ,ח 1p11ר a n11ד• oה 1tת tnיו •• :•ווווח •'ל aב • n•נ n ,1 ••ו vלבהבנה
לטלוזrר 11זr•ואלוי , n,ו w:ו t•לחיייב oלה י•••"בלברזו Mל ••ר•בתה
 ••י• nב~י•ל•בוחו~•זר ,• nבנוווונרזב wwסגמובדלח. 1Jתו nי•י•בה
 ' ,,י•נב,ל,וזהבז~. ~,,וב wל•לור nו aובלל, ••י pל~ nז nהנבול



רהנטחרןהחוץרעדת

91.10.71 

-סור•-

רלים pהמררםרלשכת

רמ•ם :~ 6 ,םת•ן 11:רף

•ם pnער 6םתרך ·,;עותק
י

ן:בו• ••

-ינ wהוהוד•גבווהו ••• npו1תן pוב•הבווה nזז 11,ל ••• np11ה
 nסחונ• nחלס nב א••••••זזז:וד p:ו•חנכו nהויב•הודנבב"ז.«נחוו
גו. n•דייב n •ל~ •• n-בליי•ב•

ימסדנ t0 11 •רווגבן • M :ורד aוז ••
בtותבדס•יז•• naי•בך •גבל •דבר•רבו • nלר,- nסוtו tב:ותובכ
 tו nב • 1•וניז 1וונ p1עלו,בו•• aלוז nנ Mז 11ה• 1•וו•ז 1ג 11paב
 •ו pהי:ו•ה 1:11 ••ל•ס nn aדוי- nר n •סלגד 1ו•זח ttז 11\ווו•\זל:ד:ו 1לזו 1ג

 nJחנבל pnסחבן n ••ס•וי••בל•ווי• p anו aלל•ובלס nס•ו•יחכו
n ת• •••י•י•ברול'בp ••לווa וn ב .ת•וו•~נגזרהp•r הב•רs ה

ר n•ן nspוו p•nזו•:ו•הןב n •• •ן-:ובד~ naבוןז pי nו ,ו 1111J•ורס- ••
ת 1פו• 1aהעל .,,,,ב nהבוויגח 1ל,דבר wJו o •נ•••תבן.חפללנח.•וזז•ק
ו•לו•עלב•ו ב•• ttnלהלבו nל•דון. nר paבדת nו nפ ,•א wnל~וריר
ונ nשל1ו pדדדלו1ו • nהז•ב,ו,רהוס•ה•זזדבר? 1pבאו 5 •ד:סל:זווב

nM ,לבלד•n דעוn •לוו•רובר•• •בpn בהזד•ווןn •1ז •• .n :דבל
'ב nו•י•ב nלהתל•הז sלק. Jaל ) 1ון; a1ג nהב•וי• . n?וס ) 1

 aלח ttהז 1נ" ,, p•nn nרר•ספ•לו a-סזttווד.גו •• ,שנcורנאחד•לזזור,
n ר•tt ו:a2 בבו,•לוn ר•בווו• 

 Mו wp ~ tוב • 21זוללוווניו,ו n •nבש
- pל• sלה aרןו• ana :••י•י• •~ apוו• a3רוח. nוהו r1לה•ו n כלודם

 •••וו aב•בל 11יt,ידב• , 1:זז11ןב•ו r 1ר•ונ• , 1ד•ונ• ן•ז:•בח aתול•1וו.
זללרברזןrו tו pnב •ונ••י:זו vaי,•~יו , .~יaו-י f'-, •יי•,.,י,ר aחז•

.;e,1,,,j--ce11V,1 ~ tc..t:i. ,,,ה, q ,&:ג..,t 4 s וה:wp 1נלוv ,, ול'J M ל'p וו•w זיוז••;ן
 •••ת• nב• tהדזותלבו••בזה,ה vקרד•זו aסובו. ,pו aב-&הtול
o:t .1•יד ••לחוהwn: ns ב:וולn חוו-•• n ביהי:וון;ז:וכזp ורןב•• n בן

ל•ות. nעזון '"•בו nוה nול a 3ו•ולבב• nונוזז 1,1הלל ~זפן•וחר
בפ••ב•ר nהיי~ • aו wזל nלרנויי•=ין. eסרזויtיזגtזוז nל•וt:ז nג• aו
• n •ל.ו 11ו•כ• 1•וסנו ·•י•בnw ש ••,לn וn ••• נt ה•רוi .n הttt •סרn ., ולל~

 .ונור•,~, • nו sווב••גדת
 ., nנלוו 1עלל•ו'ר nוורווג•

נ•ו tבדrז r:ולהכירתו~זrווג• : 1גכנם, ,נ"נ,;:ם
( '' -1 •,/ . ,eif ןvtQ. 'kk: ן:Jic • • הודp ••וובו

rr ,.,,., .• ·יי 8 .,,,,.י• /Mr (°k..fl,(C),.,A-"' וחר•ו 1כ•".,., ........ 
ח,ת. t'ז'זבן t גp ,t•11 '8סל ltןבק Jן flב'י ןf/J{<fl([_,Nl"f ;~J,ל lרגו'י t lה
 .נ'ו:,~ n•בוד•נ•ד ו••רדן pו 11ו n,ו

וו•ב••בזtנו 4' :.-וה •ל•וינ• n•ס w:זו .
 nר a••pרת 111naוו n•ו.ר oבו י•••ד:בבלו sלב,••חוזtפחרו r,וו wוו 1ל

ד 1דלו Mp•1ו• aaללבד• ,. 1 ~לח Mבוח MWtוו nוו t,בו • n•ו ap •ד••
aז ו:, ~• n .{ס~ tל:ז•

1 
ן ••• •• • p~יבד• wןורדיt•הסל•פ ':,,,,נ,ר, nב•חיי•ת

 • , tq/i,J.;].1 ). ,ר~ )J•'(J,(;r_/1,u &/(וtל

נוב•ו זw •Mהנסלשבו•וורליבר«זזג: 11נ .ב...
 w •ה•סל•בדר nי aa :ו• Kו~כ•ף

 •י•• M n ת•• nלובנ•ודרזהודרך.

.a ~.1ג 11מ.'נ נ : 

 ~-- ב11~:

 : 1ג r •• 1בaפםנ

 .)נ~ ••••ח tנו na:(ד ••ר 1א 1

 Mשל•תב,ו 11M :לזחזן'ר pכ; 8 ז.tנ«•ו
 ·•יב• 3בבל ,,,ו•ק•ה

~תו•ו pלה •לח~; wp•ב Mו n .~ל
n וכוn e וn •ב-לי•י



רהבםחרןהחוץרעדת

21.10.,a 

-סור•-

המורםרקרליםלשכת

דמ•ם ( Gםת•ן 31רף ~ ) 

•ם pערת 6רן nםזעותק

a ,0ג. 1י,נ , l,n :;ננs •ל~ארונ:זנ't זס-ילוזבל:M & 11אנft 
 naנו 3ה•והעו eכ pדו•• aב a•וד,י

•ו'יה? 1בסד ?וa tבשב•לבח. p1ד aל ttבולו:••ייבrז? p1לוונר 1 • 1י pל:ז:וז•נ:ו
 l'להגענה aסנוו•ויבגר pהזונחזול nהגווג,יוסר:ז 11 .:גר•וק • naשו«ל:ו• 1

a •סר•בולול~ f1R לtt אלבו.וl 
נר•• 11:ו 1:ו:ו aזנו•ו, aה•:וו 1 :ר•• 11 •ו:דבל paונח aב nnס nל
עדלוח tת ptהוו:זו • M np11:זשל aו nnד nו aברדוtה ttס:וו a •נ• oלסרכ a:ו
כלאתדי• p• rו nn י•• , ••• •נ• . ]· ?'ו:ו • Mה
•ב wו• , 11י e ~ L,י'י' 1 ז;, e="i, c{ k,;,J,f,:,,(,i. ~ t.1 ,~).) •ו :.A. fv ~ a • Cec)ןע •ל 0 1ונ•ו e:ז

כ'י •ורדו rnזג r1t nזרו 11t:ז nלד 11הוו,ל rnזר i ~•בם wב•אד:זי••בהל 0ח•ביבוול,
J ו 8הגרש•סזמול•דוהwM ב«וןJ הבי~•בה 3לnMt • 

~~בוג: •.••

ה••יברtח
w ו 1בס,

וז:ו rש•ה

וגג: ,, 1

יכ••י~בג n •וז nnשסווו•ח •נו••
a התl לt1 וp וליa לר•ל~M .v אורבו

pn ודn11 , בסדנוn ד~ברזועוח•ו 1וn •רוז •,~ .וn דp ,לוו
כלייי•ו nוו tהכרולוז nהשו•תשדונו )•ל 11 1(ג,,דתב•ו

 •בבו~tדrז"

 .eרו pל
 tfllד

ז•ז,או, ••••• , ••דבר••ב~ה,ל•ו•ב
1p1 לn,, nM מווב•לבב• ,'ו•הסלדn 

 • n• t:זזtייוכ
1a ברב,•חחn נ•ב. 1אלל'ב• n ••לוו, נ

•וב,•ת n~תווכהל• w •ול pו oוו oזדת a •nרווו pוזי•חד oנאחו.ו•כ•ו •נ••
הר•ודמ••בללבב• n•זב• n n~,וכל•ויו .ב•"י•ושל•ל~ו•וות

rז, n ••דנ.. •. a עלבו•נלa1 ••חוברa •רו•בנM t1זtt יווen רזוקזזזבגר 1אa 
 • ap ו•,יי ••רב,ו•ד rלה .לב.,,, • nו 1החבס •י•• naeל

M לרו••ניnn הלו•.ח#בלדבר• 1•יח
t ש••יהn • פלנבי~np1 ר~•גזאוי)a נ:ו•• n 3••יי (. 

 •ה rהננל pח n ••שור:ו Mוולזו 1 •ו: 7M'1ר : u.פ~ג.
 •" ~ ;n,11.t nn 't·.. ~ ,tt,( ~ 1 • «ו••ליוכרוז.

:ו n•nבו nזג wn-•:ו r•:s:ורה'ב t0wב :• nו •a1 .1 z 1,1:זו.נ aנ 1
n .ה 111נ •• ••••וב•חn :~דסn•nn aa 

n יווהn ו•np •• -ננ,דןn ונw יכלבל••ב,n •וי

~אא 3•ו n1 t'M ••הוס•לח•סבן , nל~
 wM:ז npae:וון• pח 11tל:וזזז'יוזיור•ר•זrד•ו •י•• •נ•י•סלי 1וו 1הבוביו

רח•: 11 .ה, 1ttס ו:•ב•••רג , n•רור eבזבס•והו••יה ••ידבר•ובa•ן
 :• nי•זי , ••n ~ nג•וב•דולנס•וה: aל • n~ולו :11יר nו 11•ותר , n•ד n1וין
-.u ~ •נ•י ••וג~ w ••ב•י•י .,.?י r nsn•• nו 11 • ,1 •ו: ,t)i 
 ,,בז• t:1•בל •נ•ווו •י• •ד• ••נ n •• ..דנו'י ) Q.t"t !ל. ~ u-.xי•
לו:וח a ב•••ווג n••nnה :• c,, nו .,,•,וסוה•זבוו a •ו:ונר 1pו vב-6:ז•י

 .•ו nד•בלבל•וגזו•פ•ודון ••ו•••ש:וו •••יי• •יי•י••ש••י

 • natמוח Mהוור•י•י 3aלח•ול M••לו
aa וn • זנלt•יסן 1ביוווסוf יב • ••יל• 1•ז•n 1,1••0•1 a •ליז

• . f--¼i,C<:_ ,ן,...a· v" L<.,t נrv )1...,e t, ~ • . •וו:ג•ןב:ל •י:
 n1נר nזונרוtוה,וו••זזו• •ח1יבובנו,לה'•וז • •••י• ו'• * ~.

זםוז~זוב l':זוt ,,.,. •ל:ז rn:זרוו Mל 1ב 11יוגדוו.ר•• • nבו ».wtלובזהזז•לז nב•:ו
 .,,נל•בן••בווזן a1ה w,ן nבס n דס,,.,,~•ז wב r .•ל•ל wבולו nנ•

tt •וור-•זזרול•n ••• • •• נזל•חtלנרוM זוותs ז 1ג•וור•n ב••ל•ו 111- ',!וו• a 
 • •••ל••יו •ב••וב n •ה• • •••י• ן•• •ב•הלז•ח•כ

n לוt וrסלחזז(ונוןןלב •בו~זןל•עוk a אJC זJJII ל,גn די1 1יי 2בווחן•••• p ••1,וןל 
ז:ו.הו wו aה 1 ,
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 :~בן •"זו nהז,ר
םויוח"בל 'lllו nהו,•ד n•וזוובה n •דו••

 pן nי~בכלל n ,,~,אא'ו IMn :ר« M Mהוסלנו.הבוללת nגר tה Dלנב•
בכלל 11רוו•,!!זווtנו IM "aז,לו·י nבםוtנדו:ו vrl ל,.~הז:ו Vןז 1:זנעל

נ•ד 1לה•נחולכ• • י•••-•ו~eיונ• 1ו ••ל •בדב a:ו n ,ר,•בתי nvnי,
• n n ב•ודm ב•לדan לבל,וונו •י••י•~וחנוזזהM וt •בעwpnn ררn , 

 •ד•'ו wש •• ,~,דוAזורבוה. oה,ללדדחר . 1 • 1ר.ווובונז wבןי, oי•'ננ•
וגול ••~•וובוו .הזה,,,.~•ח•ל•וד~ד• n•rה n•aה 1 ל•••

ו•נה~בל P •ן Jםהו• • gנבונ•י~דור•• n ל••• nש aלר •••• Mג
• n •ר~ o ה•בחבלח•הa נ••ר 1ו n נוa ••לובנ•• n וp •1בויתור p ל••• 

 .• pו•ועל ,,,,.,ב,ז~זוד••וב• • nר 1סזtוולל:ז-•וגד" 6ל • n•זaרבן,ל
 aג •י~ו tנב 11ל pו ••א•וcו x•••או•ננcנ,ו aלרנד tttו vדבו•ו •מ••••י

tוtלוe • וד•ודtt •ויורtול , 1וt.t •בסw tזיr11 tt בסוזז•~בביולוח,נ•ות•לוז .-;וa 
p••w נr ברo שלוט.ו'וnn הרב,•בל ,גר•••ה• n ••ב p נ•, n גבולוn 

ןוt•ננ•ר. t tוl lר t:ו ,;iו•זוaוtר lש'לנגtוזה: • 1וסלו 1ב t:1בבזן pזז•• oומ• lב
רב 1לן M •זנבז 1••ב:וו•בגורר 1א w•ג w ••ר aל.ו n••שרו•חגו nשוזווrג
 ..וסד• M~ז rנז~ב 9מו •בנ••לווגור.וד Mו pבד•ד י-•יי•י

 ap,דר wב wו nנ• a ••דברסל ••י••ב
 pז• H pר 1ול n ~ r ו•ר~,בי•ר•להי•לוו•ו•יי nלוובלוה nול •••נ

w בלn1 וה 1וs לn אולגנוזח, 1בולסגn החזוןv ••ס n זn1 ו•ו 11ה•n 
שנלחו•ב •גנ••ו. n•ו nל 1ה•חזור• n •וזז 1ל n•aר w naזסובל~לו,

 .•וr iiו•יסד•ד 1עב1י• 1ל:ו ו•• ••י"ובלח.על•זז••ברלבו w a•n;.,•tהו
• l רוור ••לa3 סל•n ••••ב וn וןan לםa :הוחהp •ופחnM • •י•••• 
•ן n13• tת) aזשואלי~•הוד••ג• .בו•{ז n •ה• ~••סון. 11ל
 nלח• oך;ן•נו n ttו 1w,,ובלבובלל• :ר aלד 1יכ• 1"ובזווו a:ובגt:ו?לחו:ו aל

רו. tttו,•כ•וח 11זו•י•ה. w •טלנו nב••דבוז.תליו•ל•ם tז:ז.•תו•
חושב •ב• • nהח••ד, ,,,,•~ ••ו• •••י•ושל•לו••י ••הרינ•וח aה

בוc•זרר:ו•די•נ:וסלהורנז•ר J •ו: 11ד 11זזז nזזלtזזו•:זול 1י• יי••••
rtt לדJ •ו:ת• M נ~ •י••ווו•וו"ו• lוtlו rttfl 11\לדבד• 1וt •בורז

ל t1•ל~ובו 1כ 1•ל•וננותזזדלולtגtחדל~ולוו:ו p•ו vל•סלוו"חול::ו
ל•ה, tלtז 1ת 1'וו•;~יי ול••·נזז~.לזנ•ןייי ,- wח,ווונ• ··••חןל

 •••וזבןבל

•גג 1: 111 •• nv הו•זnn ••no r 9רל 

•רוס:ז r\ * 1 .ר)" j »י,~,; A<? ci,tcך • nל 1:ז , .. : 1ג 1י· c:ענב1
.aי••יב••החושוזו w סבו '"זs חדד•

 n••יז '''°'בכון wח ז:•ז:• •• ~,,••ו.נוורו:ו '1שה-'וו=ובל•ש•ו
וב, eלח:ור w •:ו 1חר , aלגוו •••ית 8':זדב•זז:. n , 1ווו,סל~,ןו•ו ••בד•

a זוביו •• ••לוn לנו•ןn • '"'"• :ו 1 ,זaלn •עי••ב~כ•וד 1ד•נדו•
 , Mנו• aגו nוב, •וכ,-ות aו•די• nרנוו J;ןvול 1•ויי•וrז • n,npל nnל

 nד•ג•ו anווי•יי•ה tל• nהל•לח waה• ,•'וע • e•1ובל••בל
n •ודד•n n ונ•nn לנוישג••תה.בבלr גחלודברלn n ,דלדובנ,תn • 

ג 11בל1ז lגוח:רזrל Pי~י•,נו 1a11יי•יגווררן (Uווה nnהזוז ttל ••ז;
ו'ו, aו •ד aבב w•ו uזולווaוו,לה n n:ו,רבדל••לו•• wשל P •י••ס
נד•ר- •'י•י••סווגןו~נותן. • vו tהב•ןררת w1ת nבברון eחל nב

סלר• o,ב 1111 :ו:הגtדבוז a,נ ••ללחח,דג•לזוtוזח 1גוווב • f •לה•ות
דת eזtוtענ•ולבללזיוב . nלז,בר aללבחוו•ר ttםו•ב•בב• tc .,ל,•ה

וה nר 1«ובבה 1 • 11ד•ו•ה pעלה 1nי1ול•י•נגעל • n ע•• ttלבל tt •ןבר
 nלפחו ,רלנ 1 , ••ברעל•וי w nלוtו tהש"•וחלגבי הת••• wו:ד ,1זנ:ו tס

 • nזsחדה oי .. ,. ••
n " ןץוובבn ··י : r•p ל•וייו•גנוt ה

עורו nnיי••חסלה,ב•וכלכ• .,, n,1בלא , 11שלנ•ן rהול • pזן,
ב• •• • nלמו an nורנ ttל•נ• nזוויובו:ז pדוד,תנ\ 1tזבז nווז nב

:an וt ה•ד,,ו•וןP'IP ~ s 11ז1בלו•ר•ררa הורaw a ול•i•n •נ•ח 1ונ
 • )נ,: t6 :,~ג tיי•מ n-זזובו:aור t.1הד• ••"•• pn •לוnMv • tו,בז n•ז
 ר•~נג t'111•p,וליה aנדנזןוביו.tוזה u •ו• aו n ו••לבן , nזaוות. 111לע

םובזה n•n •·:ו:וזזלס-לתקיי ••ר 1עו 1שגזרג•ח atכהוענה w• waוז
av ובו,גו•n .קלזוז:ודוווב:ו••זד ••בוווסה•t ודtזr ב•וו,~~ל •• 

ח. Mבז~ווה •י•ה nי n aלסבסו•ל~ח••תובל ••• nn•ו Mלומוו aס•וגמ
בל Mלל •••ו pסווחבומ(ו M•ו~ילדעוונו na nו Mלר 1וווו~ב•
ב•ונ•. 6ה•ב•ןrובדל ••aולוווה.ז,,לב 11ה naר pל n •ר••• nלבג, nזובשר
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~נן: ••רז 1:זח•י

- Mבתבונ ו•• • nןלד,- 1נ a1לעב•נחנו a שרו•n יווב• .-•ב•הלa ב,ול• . 1
,ווגו 11בוין Iולכו •,ל 11-ל 11tn •לאיי• ••שבו 1נ • nבלווב ••ב•

 ,, rnווטז• •.\ ,,,וייי•וי:בלד 1ד a•וו• a1 ( ,,ת.,ז: 1רב• n,,., ;1 •נו••
יל>,,יוח a ~ז~י•ה n •ז: tt'וזו•ז• .,•לע••יי •ל~נל oובלח•כ••לווו eונ•,
 ~•• ••י•י~ 1ה • pa1 •י••ן a 11ב ••זה •••יי• ••• •ה••בל • naבז

ו nוt••ווסtוזח*ול• nג•ד~בל ••ו w,ב •• wן fז,rז 1ח t'לושיי• ttt ,, tב:זול
J1 לn1 n לןr זונו~•חn -11.ל v וo בולדובללנוn וrז~<לח••••יייךחד:ו~ו
 •ה•הרד• 1זזז nג 1ו~זtווו•וחזרו•תה:ו wלי e:ו • s1ל nי~,ובnו,ל• aר f ~•ןקז•ב

 . ••י•י•• aד wובו•ו •ויבו•זווtווו• &rוזל•• Jnנ1
 p11סדו•יןיווו: p n•1 ,• 1נלננ•

 aל א1י1••ו wpי ,,~י• nבדהזד •ןגי rn nול r:ו 1 ,ו•ד•נו ,,,ו,בר nס
 rהו•הי• .,,.,ו:.-: ו:•ד:•בד•ו,•זז ..,,,לווו •••••י••ו: ,.,בגו p1לווחזר

 n•דיזו ,,~ז, wלה:ז•ד taילבסווtו•ו• ,וג p111לז,ה nבו,, t'בוt'וח pו
t וזדn n1 הו,הג•;וtבזa וד•• t •ווווזזי••לובי-ה, ו•~ 3:ו•ח ול••• .ת
 3ו~ aל-;בלג, 967ב• l:1זנ • 1ב ••" f'IMורת 1ל,בב•ביtל ,ו :11111:-. ?וt 1לב

 •••ם* 3ה• nהזש~דגרבווז•בלון. 1ויזג ,, •ג•נ• ••בג• 1לה ••ב
 .~י•יי•,לזtו1זל~ו וו••~ון n ,uד•ו 1:1ל•ב•וח J ~~גז uכלגווו•, n rt:וד
na וןr ס,נe n פובw •• ו ·"' 1ה:ו,זכותיייי•יa •הו,~בה•ה:ולa ,. 8בו•ה 

 .•• י••לור ••ל ,,,אפש"ו • ~•הברללחח
 •••בל~~ nסבבללו•דחייבאו•נבלל,

ה nה• Mל ן~•"ב,, ,,- ..ובז 1י nלזגר• nלעבו ו:• ,גו p ••~ •ןבסוtו n nווז aב
 .פ•• n~זול •• nווו. n• nור wבת, • ~ר, rבחול•ה

p •ווs • כ,וn ול• •• 11 ,•ד••ו: •:•רn
 "'• ••••ה 1ב•בל ••י~• n•זח M ל,,,,. •וו•• .ר• npב a•הו ,,,.

ד~1;ןוווt ו;' tt~•רן nוילו 1 «בוtו • n,ו nא nי••וrלווווו 1ל:זבייי n•rJ 11ד tnנ
 •י• npב

tול  1a,.1נגaנ: ~• ••• ,,

•וג• 1t •ברזו tבת s:יז 1:ז•נרח 11ב•זו n lגזוג,נ: , .z, 11ישננננ,
~בליר 1נ 1 ~י1לונ• tלגו-י" aו rnvווו,ב

ו • p,,•1ל wז tר 11ב Mב pד 1aדווtוזזלח wימר« •ן 1nנ 1-ג pגזותגדוuאןו• rזו
 n י•~• 111לרז tsז••יי a:זבז 1ווור ,ןו aל tבו ynגז;ו ••יי• nר 11 •ו:•ולת

 , pו aד:נ
 1Mזר 1•ג•ן oו pe ••n•ח apה•ור• nn נ~"

t וויre זtt לזז 1:זa לה~n ר• 1ק• ••ו•• •••ס"רp ל" 1א>וaH רוw וזר"שוw סבcזn 
זל •~• חו,•• n,י nב•נו 111:וחבוו nאנ •נד nר a ,ל Jי nוזt1ולי•י•לבל•

 •ויי•נ•לתt 1י n צ•••~מ1וtו lt•אי 1w1twנ1ויל•ש•ורת nוtזווו~לת• •זז~:וסtו l';ןכ
 •מ•• •••~ 1 •• 11~ל:ו n1:ו , nנ•ד 1pחו•ד•ווח•י •י••ח nנולל ••ה ••

ן aסו••י nיr ,,~זב ,ח•,י• 111,וגת •• ,,,, י•י••••1ד 1לולח , 1ר w1n"ס,ו
 •בזה nחלב wו wנז•סו:ז 11זזוoלב•וד • n י••=ייייי•••ת.ה 1nהו,ל,,•רוות

op ל:וב• •~ל;זI • •,ה"זיJ 1•ap וז)t' \ 9בזוד M ניt •גt בt8•ודו  83ב~ 08 •• 111
~סרי•••נויו•.aילזו•. 1 ,ז~ ntt .•יו.ח•• חו·••י••ו,•ת 1 •י2נ,ו:ז•רזוז

t. ~Jז' 4 םt~ • 'if ''-t,t . , י•גנ,ו•.• ~· t , .......... 1 . '".~ור• • n :בס. .. •••••רד
 •ו• ano e1•כ•ור•בו·:וח , u.,111,, ~ p, • * u,}1' . ..-זוז ר••ל••ור

 :x1w11,., ,,,. ,n ~וtד •••וסור •n ~ fl• 1 ו-•~ •בוו ,,, aל nזותם•ל י,נ,~, 1
 tז ~• n •,;לןרוו ... •~נגללל 1ר oל•,זרהנדורונ•כ•ר nrולה ,~,ו, nזי•

בד•ד r nעורגי aוז•ר•ו •ו 1 1ד,•ו••לד•ו•יי•לו 1ס• זt,כ,, . n ·וב,,, 1 n .ל'וחtבעזייור 1תוחביn , י•וכל • 1בתבt•ב•ןלהב, n ל 11אeזM:t tו't י 4'•ק'IJ 
ל 111ו 1 ••יזדי~ n nו ••1ו 1וז, 1רב••iשי •ל;ן•ו.ןגזזו.וודבוfווול wpב n1 itל
 .,,~בבוםלזז"ו:ו"ו nלaור ז:•נ•!!ולו•בו•ד tt nדז 111ttלבלל•זו nn ו.:

~•נו•זי nב•,ו n• o •ב•• oחל 3ב•ני
 ttגtל • o•נ .. ••ל•ד••לב vו•ון p ז•••,ל aלבדלאו'ורוועו•בולדו

1וגןואבזובזסר M•ברו••ל•ו • ttבל 11,זרה. nלמ1יו••ייזה •• 1 w1 •""~, 
'J ,זובז1•זa 1וד• 1ו a.n 3ל•רD שa .בדגו•,,,, n וtw לn י••• 32בודז•••• 
 •בו wב•יק wח tל••נרו••ח nכ•ילובנר ••ולכן • ,,,גשטזזייי'שו
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 • •• n nווו p:ו nל 1ו:•ול

-:,*ו•ל , ••• •ב•ינגר p•1לגב•
 ••א• • •• .. •••י•-•י•חון-:~ווו n•nזוי 11 •עלרבי• aלב•ווז,• e•בג nל

IM 1 1 •,. ...... ,..ס ..דב• n. 1זננ, n•1p •ר• p ה:• s 1 ... 1,;גוד 1•הוr זזנדש:ווac , 
ה nלו r ••י•ו•בזג,,~ r., pea•יו-לא•ד a:ו•ר nל• 11ר• «•ז:וו tt npen:ז 161

 • nז, a:ו::ו 1ד:ו~לדהרב-יי 1ה•לחלוו:ור ttו•לווז•בוסון•ע s •הוו
 • n ••זt:זונו•ו n:זוובו n• nwסנווt~:ווו~ו ,וו• • ,~ו

פ~ג.נ= •י

• ,, t"tvLo..-11.(;fi. 

 , nגולחולתוו•דת ••מ•לגב• • n ל•• •ב~
aMn •הn1 ••ל,וגוונn וון•n .ז

דביד•• n .naג• , uוודבר•ת M n,ttלדוריד : 1ג M , .,-1םנג:, aב 1
ו 11ד vבו •ן ,:•וה >ו••• rpהרול • tsרל

··וו:זד-יו'רעה tהה nד aב•לו 11 • 1ול•ח• aל•ב1זנזו tttזדנחהה n •ו: •!ljי•י••
ח•:ז nשלא •לז1יר t:•ו•בות.ילור tלסל a.ר 11 •'ל ,,,,לבד•ייי•שז:יז

n ו 11ו;w ••\לח רזM רa ותזז:. n ו•.וווגוrל•ו• M .n •ר 11ה 11טלזיי•בנa י'י''ו• 
ח aשזחושב •:•• •••הדהזו•ב••זומו nר• n-•1 ••••בר 1•וולה .~,ב••לז
ו 11:ו nןהו:לה••ג•זז• J'ל•נולוגו,;וצושה•:וונבזה , eלזw iזוביורגו

• n ו•לי ••,ןוז:w tהז, n1 • 

 tp~זנ n nלהיב •וו•• nה o•גכ•נג: 1 ., 1 • .ז.

 3הזס apהס nל npל•נ• ,,. nח,ובד ••ל : 1ג t 11 1םנ a;ב
שעלשר pבל rוו nחוו•בד• nוג•• twב .

 ו1• 1וו~וח•ותר aבוז,• s-זז nזנבי •ובו'כלכלית nעזרל 1ר wל• ptלי».rוגז•~
רוב. fב••ה•חז,זה:ז wזוו •נ• •זה nה-וברל rו annבבו aעווזבו•

 b \,ז 11ב Dלויו ו•ז:•ו,זזןסבאב•רוב pזrב,ת•דנגו: l :efJ ;Lגנ.•נ•
 ••לדת Kוה•הסוז,שרי• nבופו n•וחר

וז tt:ובס•ב:ז iה• • n דב•••בtוותןתוrוםון,לו a•בונו•ד•ן nסןב n,ל fנaוו
ל Jלוזבו•~לזזוז••וווה p11 • 1איבה w•raל•ג•יייסס. nבווע•ווו """"סלנו
שוב. nל•,י • nנעו.ח:וווtחה a•w:ה• ,,ןלנוtוביביו•נו nנו•ע ,,,וו

 ) 22 " 00-ב :ו;עלנבבה •••ש(ה
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