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םארקבלוונבמתאקודבלתנמלעםהידעלבךאםילעופםעדחיבתעדהלע

.הזהזוחיאנתתאםייקמרבוגה
ירחתןכוהצעומהלערועהיקוחו.קוחהתוארוהרחאאלמלבייחתמרכומה-14

.רהצומבויקסעלרמקבוילעולוחיואטילחמםיוצהותונקתהלכ
בייח,לטוביואלטבתמהזההזוחהערחאהרקמלכבואתוריכמהתפוקתםותב.15

הנפיבאו.רדוסמויקנ-ןיקת,םלעבצמברגוחהתאהצנרמלריזחהלרכומה
ימרתאהצעומלםלילהיהיוילעתוריכ-התפושחםותינפלרבעומהתארבוגה

3.הזהזוחיפלחוריכםהתפוקתלכרובעתוריבעה

םיאנתתניחבבםנההזהזוחיפלרבועהלשחויובייחתההוםיאנתהלכ.16
ל"נהתויובייחתההואםיאנתהדחאאלמיאלרכופה.הרקמבוםיירקיע
היהירכומהלעוהזוחהתרפהםצעידילעןיטולחלהילאמחוריכ;הלטבתת
רימסנכהלחיאהרהיהתהצעומהוהצעומלורםמלורבעומהתאדימתונפל
םידספהוםיקזנטוררלהצעומהתויוכזלעףסונתאזו,ובקיזזהלרכ-ומל
.הלומרגיש

טלמלוילעהיהי,הזוחהיאנחמיאנתלכירחאאלמיאלרבועהוהרקמב.17
אללהזוחהתרפהבקעהצעומלןמרגיגםיקזנהלכרובעםייוצמהצעומל
.איתמלכתרחאהערוהוהתינוירסונהארתהתולימבךרוצ

הזהזוחמתועבונההיתויוכזבעמתאהלהיקמרהיהתהצעומהבהזגםכסומ.13
הדצמרותיובונתחואלהדילעהםעמיאואה.עמסוכגץדה;:;:יחעלכב
.רכואהתויוכזב!אקצעשו5עורוכזלע

..,`יגו)1ןים.54(ךווייייכ "ר”יח,1954--..ךחםינונב(רייר""
'ייחךרי-.`

ןז

'הזבריהבמךיר :!`.!י'זייד ההנגה;:;נגזכםוירחאל.19
הגופקתתליה קרחחךכאךן-וח
םירחאםוןווזתירי-ר"אלעתולח
םואהמןוקחרמובוט]יוחו1955ירמטיתריידך

בצמבח"טמ..!ן
'־ךר.נמךןגן!`

יופיבװ'אךיכ.

וזזבריהצמ.י ריםקהלכ,יתיה.20
בתויניירטרנתוארתי\.תורו”`התרטמל

,«:חוקימהךרוצה'י`/רזנ,"

"'ם`רחומםיד
דצהויויי.21

.וב:הזהזוחל וווייחר
ח:זםכסהיכרוצלםיךדװיתב

'
בחיתב.22

ודגואתירי ץ!ויםךכמיי
ו'י!וכעד/בה:ך יצעומה

הלבקתנרלי<""`־*־"־"`--.`י
:כביחתל"נהחורב.־יי-י..װ־-:רכומה

.ראד"דרלמלהלעמליותגװיפלטייררארב
י.`!`, בתכמהתריסמהעטםימו;,`מעהעדוהלכו

רובעכהתדן עתל

:ם"יךצי'יםונוזוא
:”57ובפןמאלו
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24הזוחתמיתחהעצבהצעומל
וםייפדוחהםימולםתה

.תורי

ינמזכפ"זרמאברחירטע
+

סולפהתבוחדימוילעלוחהרעונבאוהסםולםתלכםלגיאל
לכדעבתור

ריבעהלאל,רחאלןתצקמואולוכהזזהווחהתאריבעהלאלבייחתמרבו-ה
ומבםומיחתאוהארמלתו-רהלאלותנממתורו

תיטמוטואלטוביונואתירקבשותתויהלרכומהקיספיתוריבעהתפוקתךותו
*`-־.הזהזוחלמופקות

סינכהלאלותוריכבהתפוקתלכרטמברכשומבומצעבדונעלבייחתמרכוסה

כסברכבומו'ותא

.ומוקמבםיקסעלהנמוארהוט

;'חמב.רכס

:

בוטבצמברב-ומהתאקיזחהלתוריכמהתפוקתלכןמרכבייחתמרכופה
ןקתלו,ןקותנו
רכשומלומרגים

לעםינוקתהתא

לקהואםיקזנהלכתאויתואצרהוןנוכמהלע
דימתאזותוריכמהתפוקתךפמבובווהתיוא

עצבלתיאמבהצעומההיהתןכתדמעלרכומהענמיםא-םמרגהואםתווהתה
םוכסלעהצעומהסרנהממרואאורכוצתלסונובאח

הצעומלבייחרכומהמםוכסהלעהריחיותערכמהחכוה;מםיתואצוהה
.)גםוסרובםגוטורפהזףיעסךרוצלםינוקת(-םינוקתהןוכמהלע

םילוק
רחאל

םילתהםימולםתהוחונונראה,םיסמהלכתאםרעומבטלמלבייחתמרכו.ה
לעםימלתםמההלאןיבוםירכומהידילעםיטלתשמההלאןיברכסומהלכ
.םילעבהידי

,ךכבהצרתםא,הצעומלרמםאלבייחתמרכומה
גרבופהמךכלעתוערתלבקבךרוצילבמהיניעתואריפלאךהטיונשוא

רומעלכרכפומלסינכהל

תוריכשהתפוקתךסמבתוגעלרחאלתו.רהלאלותומעלאלבייחתמרכומה
ילבמונממקלחבוארכסומבתו;סוחואםייונימ

ו`ארמ,ךכלע
מבםייונימוא

הצעומהתמכסה

הצעונהתמכסהתאלבקל
םיברק-,חהצעומההמכסהבסינכירכומהםאטיאנתבבתכנ
וטבמםאוצןהכןאםקרמליאמררכומההיהיאלןרכאי
פסיחואירביעלכריסהללכותהצעומה.בתכב

ןמזבהיהעימכרכאומהבצמתאריזחהלו`התמכםהאללרבו-ה
הםעימרתסומבםייוניפהוםינוקתה,תופסותהלכ.רכומה

.הצעומהלעטלחומהורומגההבוכרויהירכאומברכומה ןונפהלעתאזו
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