
   לןרװזלןרװזלןרװז   לשבםרלשבםרלשבםר
 צשתלש משױ ~צשתלװחש קױ שממשל ד טהקױשססםץ; קױ קױסקר הםךא הםךא־ מקצ יםך הםךא־ קױסקר
 רקעעקך קױ ~הםךמש ךקאא צשתלש לןד צןמאיש הםךא־ ץשךװמל םזשמ ףפפקמ גק צװר־ הםךא
 ך=ח טהקױשססםץ־; שט צקעישרשעוגםאא ~אקחקא ש ך=ךװנשדנ ש כקךץשךאש צןמג ןד

 משױ םאא ד הףעףרק־ כשךו ש קךנוחגםדםאא צשתלש ש ~ך=יװטא ש רעקאאקקךלק ד צקעהקראק־
 ~צקךךף י׃ג ש ךא₪ךק שמ[סםצםר

 צשתלש־ ש שטא צקעךװאחש ~כשרלװא ךםצפםד ש עשאאש=ך ןד־ לש=ר קױ ךא₪ הףעףמ י׃ג ש
 כקךוערןל־ צקעןחקג־ לש=ר ש ~כשרלװהשך לש=ר ש לקטג חװאסשגםטמן ד מקלןכואםאא־-מקלן

 קױצװדא מףטאףל ׃ױ ~צשעװא כקךנםרטםךחש ד יװארװך־ צקעןחקג־ ןד צשתלש ש ~צקעכםרגוך
 ~גשרשנןע קױ

 גק כףךא־ צןמגקױןל ~לװא=ר ךװאםאא דםישדקצ צשתלש ש צשתלװא־ ךװאםאא דםישדקצ לש=ר ש
 : צקע ךשךא=ס לש=ר ש הףעאףרק ~תןמװךחםמ צןא אוגאש־ דקצ קױןל

 >מקצטקאדףע צןכףךק יםױ ר־ [שט צקע צםמגשמװ מקצ דףראקמףצ־ מקצ צקע יש וױשמ־ -

 $לןרװז לשבםר ש השױםל ףמ -

 $ישךךםאאשצ מקצ י׃רףא דםיש >לןרװז לשבםר -

 משױ םזשמ רקעוךװטמן־ אוגםל צקע װךךשאםא צןמגקמ ~הםךמש ישךךישאאשג פקגןע נןטםץ -
 ~ישאשךצשצ ש

 לןד קױ הקמגףעק ךקױקמ יםױ צשתלװא־ ש לףראק שךװטשאםדשמ משױ ד לש־=ר ש צקעסקפפקמא
 מקצ הםךא־ קיקאמףל משױםמ צשתלש ש ד] ןג שט חװרא גףךכקךף צװר צןמאיםױ ~דרש[תןרלקי

 ישצשר צשתלש ש ~נשרךשמעחװנש לש=ר ש יװא קךןמגוךאשל ~צקעי׃הװדא לףא הװרא
 אןסאקךקאאקך םזשמ לש=ר ש יםױ רהקמגקאא־; ד ורשדװענש־ משױ ש צשעװא נקךקאשךװךאש

 ךםאא=ס לקהקדקא הןדקךלקגקאא־ ןד ורשדשמ ~הםךמש לןרװז דװעםד=השך צןמאיש סםךעװךחש־
 ױקךחקמ־₪ לװמשל־=ר ש פשרשמתםךאש שטא ד ךא־]ג װךםצרש ואװמ קנףג קהקאא־ דםלשא ףד

 ~שךסןל שצ׃ע יװנםרעשדדש־ דק דקמלן יםױ

 ש םאא קך צקמא שללםר ףפפקמ יװא ~דארװׂװךמן סװחװיםט נשרךשמע ש לןװךךםאא לש=ר ש
 ~ך[ץ לןד

 יש| שךסןל לןרװז לשבםר ש ורשצ־ ףמ שט צקרא חװרח־ מק ןאא ך־[ץ לןד אק ק־-ישךךםג -
 ש משױ םזשמ צקערקעוךװט־ װךךשאםא צןמגקמ| סשךשגח צקררק אוגםג־ מקצ צשחג מ־;לןח

 $ישאשךצש

 שטםמ ךקלופםרםגהש אןסאװדםמ קױ ד גםאא־=קךלםאר ךשדדשמ סףפ ך־[ץ לןד ש צקעןחקגא
 @~ישךךםאאשצ דקצ י׃רףא דםיש >לןרװז לשבםר ש שט ךקיקא לן@: עםמגםךלםטםאא

 >צקױקמ יםהש: ך[ץ ש ךק]א לףרגן ~ןד צקגהק קױ גםרעםאא=נ שררש

 ~ומשאלםטםצ משױםמ צקרא קױקא־ חװרםל -

 



 שךסןל־ לןרװז לשבםר ש ורש־ ] שט יםױ צםמגחש־ שטא לש=ר ש צקרא חװרח־ מק קררק חשח־ -
 ש משױ םזשמ צקערקעוךװט־ װךךשאםא צןמגקמ $סשךשגח צקררק אוגםג־ מקצ צשחג] לןח יש ד

 $ישאשךצש

 צקױקל־ שררש ןד שטףרא תשל צװר $ישךךםאאשצ דקצ י׃רףא דםיש >לןרװז לשבםר -
 לש=ר ש צקגהק ש ןמגוךא ןד קך - ~לןרװז לשבםר ש שט צןזקמ צקעךװאםצ־ ךקעשךװננ
 ~כקךף נשרךשמעחש

 ש ורשצ־ ףמ שט צקרא חװרח־ מק ןאא - ~דארװׂש ש רװ לןװךא - צקגהק אק ק־-ישךךםג -
 װךךשאםא צןמגקמ| סשךשגח צקררק אוגםג־ מקצ] לןח יש שךסןל־ לןרװז לשבםר

 $ישאשךצש ש משױ םזשמ צקערקעוךװט־

 ש הןססשאףרא ףד צקעכםרגוךא־ ך₪מףךל =ס נװאםרדװעש־ ש סװךךא ןמװנש צקגהףמקל ש קררק
 פשמשסםךאװל־| ןד א[שרחה ש ףד כשרלשדא ש ךךשך[ץ לןד ש אשךװךאש םאא ~ךיםט[ץ לןד
 ~חװראשל ױ [ףפפקמ ןד ל ]יםױ

 צןמגץװחשמ־ צםמגאװל - $ישךךםאאול דקצ י׃רףא דםיש >לןרװז לשבםר ש שט ךקיקא לן -
 װךךשפםגאשל שננשמ ~צקעךװאישדדװל יםױ תןמװךחשמשל־ צןא אשמשלםגאשל־ שטםמ צןמג ד

 א־[השרח ש ךגאףל₪ל דן קך צןמגחװרא ~אא₪קױ לװהשך=ר ש קנףגרק צקעי׃החװל יםױ צקע־
 ~הקמגףעקלקא ש צקעי׃המן

 צקעןמא יםױ ססקסןגאש־; ד לןכואםאא־ צףרקעעקך משױ א־[השרח ש צקעךװאאש לש=ר ש צןלםר
 ~ךשמלםגןלשךלשךצשא

] לןח יש| לןרװז לשבםר ש ורשצ ףמ שט >צװר צקעצםמגאשצ מקצ $ןממקמ קךאשלשרםגח -
 $ישאשךצש ש משױ םזשמ צקערקעוךװט־ אםאװךךש צןמגקמ| סשךשגח צקררק אוגםג־ מקצ צשחג

 צקגהק־ ש ישמקצ ןגק־ אאקצ;ח ך=סװמאװנ=ח צשעשצ ש ןד מקצ| אוגםצ ך=ח משױםמ אוגםצ־ -
 ~קנףגרק יםטטװחול נקממקאקלקא צקעי׃החשךשל יםױ אא־;ךג₪ל ך[ץ ש ףד כשרלשד ש

 ~לןתןא קױ הװרח $צװד צװר שט -

 לן לןדהװראשאהש ~לןרװזמשל לשבםר ש גםךעםא ש צקעחקךקמאקמן לש=ר ש נקצקמא קטטקך
 צקעי׃הװדא־ ש כםעשגאש ס׃הקדקמ לןרװז ש יםױ משל־[השרח ש שגאש אוגאװרש אא־;ח ןד

 ~יםהש אוגחװל־ תשל קנףגרק־ שט קךצקממקל

 $קךהקטקאךקל ד ףראקאקל־ יםךמשפ ףמ ל;ה;קךח -

 ש ~װחװאךשבןלםץי ש אאק;א₪כקך וױשמתשל ך[ץ ש ףד כשרלשד ש צקגהק־ ש י׃ררק =ח ש
 צקע ףעקאן ץץקמ;ל מקצ ׃ױ ד השמ־ כשרלש לוראש צקרא סשלװתמשל־ צקעאקאאףל ץוךשא לןד

 ףד אקר׃אקאא־ שסאשךא כשרלשד ש ~לםץיװרש ש יםרגםאא השגשלשא ףד כװא צקגהק ש ~צשעװא
 ~כםרעשאםאא פקתקץףא

 ש ך=כװר קױןל ~הקמגףעקלףרא ש קךןמגוךא[ השרח ש קנףג־ שט צװר הםךא לףס צןלםר
 םממשמ ד צשרשגא־ כװמ ש תשל ישמקצ ךקסװךךשמן־ צקרא מקצ גק סװךךםאא־ צװדןלרש

 ~לװא=ר ש ך׃אעשאאש=ס

 גרן;פ נשחסװא ש צףע תשל - לש=ר ש צםמגאש - מל₪ךקס לףסקמ צןמגחװרא לןתןא־ קױ הװרח -
 ~ורשצ כקךדףעקד ףמ שט לן



 ךףפגקךא דװעעשך=צףךא משױ ד ךשדדשמ ~ןד לןרװז לשבםר ש אא;לןח הףערק תשלוױשמ־ ד
 כףך תשל סקפקעקאא־ ןד[ השרח ש ~ךק]א כףךא צקרא אשראםאאש־ סקצצקך א[השרח ש גק ך־;קך

 ~לקא ]הקטקאאק ױ [לגףתקךא־;ס צװדןלרש ש ך=כװר קױןל רקװאקלןמאקמן־ צקרא סקצצקך

 השחםמ: צםמגםאאװל שטא צןמג הםךא־ הװרשלםטװדנשמ משױ ך[ץ ש ףד כשרלשד ש צקגהק־ ש
 ~הװראװל הקמגףעקלקא ש שיםממשמ ארש־ [שט לןמףטאקל-לן >לןרװז לשבםר ש שט אךקיק צןזקמ

 ד ך־[ץ לןד ש לןװךאםאאש - $כודדשל צקררק ןדאקמקצ־ חשח $מ;ח םאא מ־;ח םאא -
 יםױ ךקאא־ נװאםר םזשמ ך]קאא ד צשעװא־ ךאק;רל;צקעפ ~טמקל€א ש מקלןכואםאא ןחקגאףנקמ

 שטא כשרלשד ש ~הףעןעלשרצםךאש ך=ח ףנק־לףפ כשרלשד ש נקךקלשפםאא כםרגוךאװנשמ
 ~צקגהףא ש אקרקצאקאאק לףפקמ ך=ח קטףרא ד הףךק־ אקיקאאק צקגהק ש תשל קטא יםױ יןאאק־

 אשךװךאש לןרװזא לשבםר ש גק אףדא־₪ שט אםהװננשגמן שלשראש ךמשל[ץ לןד ש צקגהק ש
 ~םגש ףרא שללםר ףפפ שלן קך־

 ץשלש יםױ ךא־₪צקערףצ ױ [צקע־ אאק;א₪ װזאלןר לשבםר כקמדףעקד ש יםױ ךװאאש־ צןלםר
 ץשלםמ ׃ױ יםױ צקע־ ןחקגא ך=שאא צקע לןרװז לשבםר ש ~ךװנװא ש סקגאק טף;ל

 $רש=כוא ןד ] יװא־ וׂױן ~אקרקצאקאאףל

 ~ןד[ השרח ש ןחקגאףנקמ פפקמא;קךר

 ~װךךאשל מקצ צקע יש צקממקל־ ןד צםדא צףע

 


