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ר"מ ה"~'םכקש"תסעי"סהרח"כתחלתמעלתחםכמת
יציץיזרחיאירנר"יאיפינריקאייםאקםאהלוינשיאינשיא

 •כיר"איפרח

כלולדנעודה.לרתרהסיניהרעלקרבניאשרהומדה,יוםלמןסעלייתאמלי
אמריתולהירית,להבין .ה'לפנינויהיכינה,לואלק'יםחלקאשראיש

להעלותשכלי.ברוחבפעלו,יישרזךהיפה.הנפשצרופה,ה'אמרתטהירית.
אישאישהתורה.במעמקיחלקיקבלאשררוחוהגייניהדפטרא,ועלהבירעל

לבררשבי.חימרלפיבתלמודוזהבמקראלויבחרזהלבי,שחפץבמקים
אבות .~לשיחתןיפהוללכן

ללשונותההורהלתרגםהנהרי'ם,קמואשרושבי.ימיערימיםזהקתני,מלי
הלככות,נתמעםוהשניםרובלפיכיראול'ועיב-הםכיעלאחרים.

.איןואי'זtפרוצה.כעירותהיכקופסא,מובחתודנורהנת~כות.משוככיחדלו
כדכריסחקרלהעמיק"ל 1ואכמקרא,ולהכיןק Hלהוכתכקראיוכלאשרכארץ

ימצאולאמישראל,שתשתבחתורהעתידהכימדברומיאגהכשערה.לוים Jהר
יביןאחיכללמעןכרי,אלמכלילהריקהלסובחרולזאדנאיוגיאל.קרוכלה

כאלהספריסבעלילנראואשרושניס,ימיםתקופודנווהלי.רזיויאטרדכרו
בתבשערלריודיעשכו.חומ'דלפילבו,נשאואשראיששוביס.מטיניםמיבים
אבותשלגדילדנןרבים

משנתווכק-,חריףאומן.ידימעשהפעולתדקמן,מאיחזוכבישת'אדכימלי
אשרבר"ואקי-it •יצחקחייםכמוהר"רוהכוללהחה"שמע'ובקי.קב

שמוקראהכיאביד"ממכתעלפי'ספרדבלשוןבעםלמכיניםועשהפעל
כלווכוכית.והכיערכבולאנחית,ח'דח'דבשמיהבדיקדאבות.בזלי
קדש~רייכלהרוכלים,קיפתכעולמו.לישככהכרוךמכרךשטועמי,חיך

האמרי'סןמןוגםםיבנתחכלוקכץאסףומכרא.משנהבמקרא,כלולהלולים.
פריש'ה, iלהועכידנים. ft'יגםחדשיםאחרונים,ואדנרא'זtוניםומפרים.סופריםמפי

אבותמעשהבתחילתןסופןבעוץרישא,אתיאאחתבבתכורכן

נאוהלהםכ~ולה,טובהונחזיקבאופירי.והדר'אארעאהדר'אממהדור'י,מלי
הנכבדים,האדוניםטימי.כהודליתכורגבידנאומרחמי,אחיתרילהנירנהיה.

פריכמ'ףומשבהובהי'ראליה'והמעלהאדםהואשוןרצו"חטגדים.פרי
כיכמפוצרורינתנןשקו.אישפהחו,אשרקאראjכולבידנחיי'םעץצדיק
ואור,וגנוזה.חמיההאיגזא,לבילהביארוחםנדכהכיעלחלקו.שמןכהטה

עלהח"אהופיעכהיוםוהןהמערכה.ולמדרהמלאכה,אללקרבהנר"וה"ה 'עלמצוו
הדברכמעוזזיקחלהכקשתיאגישילהםאהכהחול'תונפשיצדקתם.פריןס;ר.גי

כמיטבא,ל·זtלםהגמולנעל.ונאמןו~עלומעשהולכלוהלו,עוזרן Iוהקצךלנא
אבותנחלתוהוןבירנכבים.ותפארתהונים,ברובשיב'ה.להוונימטי

חדשבש~הייע"אקא'יקושט'אקמ"רפהיר"הימלכאבגוש'החו'הכ"ד
לפ"ק.צרופהה'אמר"תמי'באהתרם"זזיו

יד"ה :;~הנ:ט~תוגרמהנאר~ותישריןלע~תומנהלהכוללרב
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חמרימםהגכ~רמעלתיחנעלחת~קרלהאריןיתתלתתירהקיל
~צ"יקאראקואריחסי'

 .ישנחחוככודחן Iיכרכחתידחתוא
 •~אחנצדקחמררף Iכזחנחמיריתאישר
 .באשדריאחזחרגלי Iאיצריח~אח'ראתי
 .כאמינתמעשתייכל Iתכינחלכיגיתה
 .זתבחזילמזילל~קרלחיצ~א Iאחבצבאיתהוקנאתנאזכ
 .ארחיתםילחט~בלביתםלחיש~ר Iשביתםלחש~כינדחיםכר~םא
 .שיקקחנפשלתשכ~עיצרקח,חסדדפ~ר
 .עמכםח'ח~'גגניר~וכילכםחיי"םר~םקיחיםא
 .חמ'~לחרמ~נכנר~םאדוניםוחדלהכרכתינאכליiכ
 •בנע~מיםחבליםלכם l~ת Iמרימ~םשיכןשריאלו

 •חשקטיבטחחשללםלכם~ש~ם Iהכרכתאתאתכםח'~צי
-:~ ~~ 

~:. 

ל~קטירים,איניראדים

י fניכ\רןחגפונגיקחמיכט\ר\כגרחסייחרריריכ\רח\גחגומייייסי
קוכ~פריסייידיסופריסטחרנייזקיזוגוקיפירכר"וקאראקיאליחסיכייור
ח~ריסס\יחסייווג;ופירח\סכו Iחןכרח;'יכטי fפריריגפינכיקחסייווחג=יוקירס

גוסר\\כסיי;ו fנייכפ'ריחיכרחסגחססייכרווניכירוז'רחרר\חקטוסורי
ריקוכוסירחסחיכומיריזחסמיייסיוו l/יכחיומחכוחיקחרחקוחגי=יסיו/ס

גוסמחכ,ר\יח lפינג\קחכייןמיר\מ\כיכטירטייכיוכוחימוכרןח\גי iטי
חי Iקור\כיניייכחרייוככןחיסטרוסחיכטרירחרוססווכונ\כירוזירחרריחקטוס

חיקימ\רפו jרחסיח\כייכפ'ז'כסיי;וג;וחכנחמיכטיפרמקטיקחזקיסי"סגוכ
כומירוזוכמוייכי! Iכי'ריחיכרחכמוכנחסריסוסןכיכ\נכייכטיח\גפורחגמ;ו

 •fו\קסטרחחורריכחרייוריכחר;וח\סטוfויורוכקוחיחייכוחי Iחמיכטי fכיכטורי
ריחקטוח\ס!ביקfיייחר\כחי!פחסחרכוחסחיכגינ;ונכיגוקיפירו

חפריס~ג;ופורפר\ככיפfוגמיכטיח\כ Iכיי!ריחומכריחיסןכירי .פיגחכטרופיח=י
מיריכיוקיסיכט\נכייכטוס Iנורחחיזמוריכיכטימייכטיסכוכגיסכוסרי Iסייחסיין

 .ח\מירחגפרונריסןר\גחמיניסכ\ררחרירוסגוס :rטוריריח\מיטחרןסס\ר
ריג\כירטחרג;וטומומיקיח\סוכיפןרח\סחיכחכיייוג;וריח\ספריטוחג

זיטיזוינחיגגיכרונ\קיחיכטיריגיקטוריסחוכןרחרוסגיסח~מוכטרחר
גוזח':יק\!כחרריכ\כייירהוכירחככיחיסן:יקורחסיזח;וטומןקוחגמיגפור

 •חוכרח;ימיסטי
'כ\ס Iחוקופחכייכומירוזחסכוסח\כןכריקוריכ,גייןכחרייי,קיריריחיסטי

 sפ\כרי jמכיי fJטחוככיר':יכוכפסי)גחותנכוגוח;וירח'כ 'י:'(כי~יסייוסודי
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מיסטמדומיגקיןכיימפןמוכנוריזדיfוימיכטי~יקטוח~יסקימ,סטייןכיסויחסחר
 ..פיכסירסיסמיכנןפריחיקיפ:יחירייגטידיגח'רמחכוסכוחיסטרוסדימירח~

 l 'וfחיסט~פ~רט'סחיסוכחסדינודחחיזוכוחיגכטי~דיזךינוזfוזכקיגיססו'יוס
מחכיכיחיסטריסדימוכנוסקיפונטןט~ח~חריגי 'וfקrידיכסיי~ fדגרחרכי
חירי~ינייוןדיס'גטימייכטרסגיספוקןח~פןקןחוגגירחכררח'סטחוסינןס

חוכירדיחיסוכידחרירחרדימסחדירןחיג Iטייוכפימיזוכו iמ,חיברדחחיזוכודי
סן iח'ניזגן ,פיכסחמייכטוסחיסטוסחיוחפרופוכדידו 'וf .כrרסייווסוספור

חיסחנייוסגוחיסטריסדימיכניסדימ,דיח:וג~ביסטיפיקוחירחזןכחמייכטן
פריגס'פחגג:יחטריכיחיוקימידירכיסחיחכטיגיחיספירסיכחז'סגרחגדיס

 Iכיגג'זיכס~ ~~מו I iחגrיכדוכחג·כחסיייונ:ידידיקחד'כסיי:יג\ידינז:י 'fק

ג:יחיכחכטיס'וקיגיגרוס Iנידיייסגיגרוסריג'קוכיר:יג:ידיפוגכיקידיכ
ג:וfופריסייחרדיניריייסגיגוסח:ומיזמןמינ~יגחןמ,בוךחfי'זוכודיגחוכור
חיכרחחיגחרחזיקיגיקטור:ו ,'~רחגדיפיחינגןדיגחינודחחיזוכודיגנחגןר

גיררתדירחסגחסדיקיכיסיכסיי:יג~גיקטיריססיסדיקירחסוגיסגיסמ,ן
ג:ופירסיכוכיוכייכטיחיג Iגירטודיסס rגוחיגגמספירחמורחיג ,חידיחס
פירסוג:ו ~~טיגדיר fjויחז'קיגיקטור:ו , iפ,ח'ןחיפ'גסיריייסגיסדיפיריז:י

חיסט:ו .חמגיסיייכ'ססיסחיפfיסייוביססוסריפרימ'רח~מידוגיריססוס
סופו"':טחררטינוקיסיפריחיכס~סגהסטודחסדיקfיכז~פריגסיפחגג~פוחי

ג~דיקfיגז:וג~חיסמ,סוכ:ו 'וfחיפיקfיסדינירסfוסח'ןכמסיייןכיחיסטרס
דימוגנוס Iדיזדינוז)רrכיכןכ' Iחייי .ג rחקןכיגירtיfייזמודיגוכוריזגדיקfידיגסיי~

סחח'דfודימחסגיסמיזנרו 'וfמחגסינוסכוrייסטרןסדי ,fויזיסfויסטריס Iכ
כוחיסן;רחס .בודיחסדיקיזהסכיקטיר:יג~קומפכ'דחמיכטיקfוזי iחגחגדיגחרו

 fjויכסטרוקסייידיחימירחגדיגיגריסגוחיסטריס Iחיסקריטירחסכטייס 'fס
דיגינריספיררימפכחס~דיסחיפחרטיחיג\ידירי~חדיספוחיריוריכינ"וז~
כ'rיטיך;ו ,כתגירפוק:יריחיסטורייחסריחי ~ Pמירfיג'פיק:ירירומחגסיס

סיכוח'גכוסריכיקטןריס,דיגוסקןרתסוגיסכוסריזניחרקיחזיגוקי
:ינחגיגוקסןס:י r. Iריזוכיזוךחרוסייזיחוס :;חחרחסןכ~גיסחיסיגט'וכייגIכיס

פרינירגייומ,גריזיקימזמייגטוס rפיגסריזחוגיסוכוסמ,םמכוסמ:ומיטוזוס
וז tרחוכרגנ:וקיזגדו rפיגסחי .פיגסהס"כוקיריריטימיגרחםגןקי"דימי

 :rכ 1פריגמ,ג"ןרחגס:יג~ח'סחגfיגרוגומ,סוכידיקחכז;':פריכס'פמכגסקי

נרfרגריfויגיחסחגטחסחיכקריטירחסגחסרינחגורג~קוגןסירדיכיקו
טחוכניייסf'יכייכררחוגיקטורססיסריריזוכטסקיממט'ףימגמיזנורחגפרןגיבו

 ;סירח:יסיחדוכגריחיגריגדירפוחיריקיסירגיסייונרחגרימחסחיגקי
 ,~וfויסיקימחגיר~ג:ודיןריגייורחגס\יג\יריריטירחרגורי"קיגמיסקחכן

רופר~סטfוכחיזוכיק:י rפרח iמ,כיחןריח:ו"יסטסמיטירדירוגירסוריקר'חו
דימ~ס~ג~ח'כטריריספחרטיסיייזחיןככ'קחסיי~ן Dג~ ~וfקוכקירסןסו
ירזיטוחיגפירטיגייגרוכיקטור:וריויסחיגרחחגגיכוס jפופוכמס'ייג:י

םח'רמחגוגיחיסכרןסדיחכנוכוסדיסיךחרחסידי)ןס .rכחסחנרירמזיר
רן 15\ג~מיר\גיבייןזסחכט\יגיח\סן;ר:ידיכריחככיגוזג~ז.יסוכרfורגיסמ,

חרריקחח'כטפיז lח'חזירחיגחסייו!דיגוח'סן:ר~חיחיספריןכןחגמורחג
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פירחירחזיזחיכ~פןרקיפירסיכחסחקיחסדיייכחדיסקורfוסיכיסכוס
חגריטורכחרחזירכיס 'וI fנידחחיזמודיכקחמיכודיכחניוגחריזסיחיטרס
קחנכיכחרחיחירמחכוססוסח~חסירקחרסיזחסחיכיריחדכסדיקחמיכו

קיכסירגחסייןזכ~ח~טוק~קינוסינריחקורדוקומיזחוז jקןחיכייוסקיז
חיסנכיריחיכפירנכחדןחיפיטו, jח'חי •בןרחחיזמיריכסחקריסחוזוסכןסדי

פוחידירדיחיסטחדוהיזקריחיכדןכוחיקימפוזירדיכיכימיסקיזיחיכךחביקו
נו-קיטחמנייזסחנייכדוחי ,מיסייוזכחקר~ה'סט:יקיחכטיחכניקומפכיר
חינ-דימיסק~יטסכיכגוכססיוחיסוכייודיגמיזמוfויכחיססקןפי Iחחיסטרו
דיחיכוזח~חידיח~סוקיטחרדיקורחסןוחסטומומחטירייחכ,טיריסו

כיסדינירןפרופייוכוריבחסטחרדיפריפוזימוסחיכיסייחטינ~פריפייסכו
כיגרוחיסטידיפינכיקת'סייווכסחי iחימפריסייןכספירכיכיסחריייסבחכטיס

"קוסטי" ~פינכיקידיכמחניסכחסfויכטרידיספחרזיר~וייחיכטיסייווכסקיז
דיחיםימפכחרייוחיופרוקורחרסיפוחיד~פירסיכסקירקיחכקיסורטידי

דיסימ~פיקיכייסכסקינוכוסחיסטיקוסטחרדיגייכדיגיכוכיכריחיסטי
מיזנכו Iפירסוכסקיירקוחכבחסטחרכ~פוחיריקיסימ~ . . ...ברו~יס

יי~סיביו ,כוזןטרןסחי .חימפירטחכס~פוקסדיקוזסניק:ימחסכספיר
ריכברחסייחכדןגוחיופרופוזיכייווכוחניטחרדימחכקימוסכייכטייכדי, hסי

פורןכחמנייוסחנייכרו Iיגחגטרןפיח~ 5נירדחדירסfויסטספירקחכורןזfומ'כטי
,כוחיסטרוגיזכירפוחייירחיכ~כיקוכקירסו,פריסייוזיסוכ'ןקיסיבירו

מוגביסקומו 1חיסקריטמחני Jחיביחרדחדיריסטחךדיכריהסחיתיכרחוי
 ~ט~ 5פורחככיריסטחוקיחחיטיריסדיגירסוסדיחוטינידחדדיחינרחזיס

 •פיקיכייררייחסריסורסחסדי
קירירוחינונגיחיסטיריחונזיטוחיכ Iכיקטוריסחיכורחדוסוחיסטחכ

ברחנדי-גחסחכסיו,ימיטוקיידחד fגיכירןדיחקטוחיסטי jח'קירינינייוכחךייו
קיחי jכחסייוכוfויסטרסדייס fפירסיכתברחכדיסוסמוכגדיחונרfוסחוזחס

(פרfוינכת"כגגכיק:י ~ :tוונכיחיכטיטיכחדוסחכטיס fסימ'fוימנריסחיכןספור
רורסחכטופיחיטסחיגכיכדיזייכטי) pקוכט'כוחכנ'נ:יקחרידחרקחכט\ס iט

קי Iריקיז~די,יכ~סיח:יקחזסווסי :קי 112סחגמיfויגחיו ~ IIנכסמ~ר
חונורסוקיחיטירכיכמיכטי)סוסטיכיד~סיחסחונרחססיסדיריקימפיכססכס

קיוחיגזיסט~סי,מפריקיפחמסנוח'כ:יסוחיfויכח~טיסיר~יונפרייסכיח:י
סיח~קורחסיוסוקיוחטורנחרכוכק:יחב:יכוגןכ\דחרטריסטיכיכגיג:י

 5טחנככיזיטרוסחי .ביטחיניטחיודייו"חיוקוכפיחיכטיחיפ'רמיכייונפךי

נייוקירירדיחמיבוקירידוכותיסטרוחסרובחמוספחרטיכיחיםטר~דיכיין
כוחיסטרתדיסיכטימייכטוספרופוכדוסגיסדי iחיקספריסייונ:יחגךחדיסיר

חכוס pרובח Iרובחטינ:יחימיכריחיפנחק:יכיחיסטרת iקיחי Iר'קיכןסוכסיי:י
סונריפיזיזפוחיט:יסחכטודיגגיכדיכיווכיסכחסיסדיבנחסקייזן,פוד'רטירו

 'וfחכטודייוחיכקי ',ופחוניכ,י:רגורחגגיח~וחיקאראקיאל'חס'גיייך
fוונו.נייופחרתחגמ:ריסידייחןס fריכוסטידוםקוונפכ:יפירירןזן

דוגייו, 1ס' Iקןרחסןוחסטימחר\םקיכיקטוריסקירידוסנןזיטרוסחי
fו'כקןרחזחרח~נו~קחרי~חיי fחןכרfכחןמיכדיחיביקןכןfכיס~רוכיח'רח:י



תורחקול
=דווי' .:'f.ן,. ,....- ~~~~~~~~~~---?,.~ __ ~~~~

חי\סיקן:ןfוכח\כטיגטרחכתזוסגוספיס\נגידחדבוחיסןכר~דייי\זור~ג~ח~
 I'דחכמירפרובריסוהכחיבורחfי'זמיחגחיןכ"~\סג\קןכיר~דיחונרחז·סגרס

חגטןדי·ןחיג I'ק Iג\כריסיייזחומיגדימיחברתדיס\רגייזקיריד Iנתסיירזג::ר
ריפיזוחיפחס pןכ\כגחח'ריז\חוסנוח\כיסנוחיסטררסקיזכפג::רפידירי!רחי
 . •חמומיניסביח\סטרןסטודוסחיזפרוספ\ריחי

ריבחט\ב::רכיחיסטר::רחכסתר\מןסתיקס\פסי\יזס\זכיזוטררסטוריסfוי
דיפר\סייוזיסחגייוסגוסחידיחסגוסת~fררביקיחגטור:וג::רד\דיירחג

פרןטיקטןרפ\חרןזיחיסחבי"ןחיגזכוכחרק:וחמיבןסט.וחיחיגוסטר\כיחיסטרי
קיסר Iיר"חחאןחמידעכרולשולטאונאזיחימס"רייחגחחח\סטחדסי

גחסטירחספורחכיגךיח:י,חיביזידיייכ~ס\ח::רביד~פריס\יוז:יחיגןכב~
חגטןחינגירייוזןסוקי Iפחמ\כיי::רקיריר::רחיגונג\סוטוד~קיז\ס tפ~ו

fויגס\גןזמחס Jח\מחסריפרוספ\רחכטיחיח\כתגט\סירוסיfו::רחיחפיריין
מןייסוסריפחרט\קיגחרחיגט\חיסוד"טיספיריגיססןסטידיסדידיזיח,

חיכיiייח\מפ\ריייבתסטיסןדיחיסרחחיגיטחסגיס Iסירביטיריסחוחינריס
ריביחדוח\ו 5חיסקג)רחיחיגרימןייסו·חיסחיכייוסדי

אאוטוראיל

טואקי tיצחקחיים

חי"ר

 ~-------"-י----~-----~,,-----~



םוםארייו

א\םט\ד\אאוטורד\לא\סקיפואיל- .איכ'ראו'יIוריז\כטידילכאזהלח
איט\לסירדיטודוםדידיכי\רל Iאאנורנ'-בומכרידילראזיןלהראטאדו.-ט

פירדובארדידוכיירא\ל-פואירי.קילוקיןאינוקאדהקימIואבייווססיםאח
איבכייליבטאריירם,לייריסםיםפידארכיראז'יאזן \דאאזטיראל

(פרולונו)הקדמה

גיקטור~ס/רירוס Iקכ'וזוטרוסרינחכ~ריפריזיכטחרכ'יכגוקיחוכ'רחז'יfויג
חיכטיריסחכטימוייטופחרי~גוחיספירוחיז'חר~ןחוכ~חיג iחיחיג'חרריכייח~סי
 .חיכסטרוקטיכ'וfוימור~כ'יסט~דיפוכטוח~

"מסכתדי iחיקספניקחסייוג~חיסחוכ'ר~חיסט~די ~ rכחג~
 iחוניקטוריס,קירידוסכ'יר,ת~ :tכ'חנוסיגוןחיס/קו~חינאבות"

קוכ'יירטו ג,'כ'ירג iחוחיפריסייוזוסחיכ'חנורכוזוס'יטוס fחוכדיגייכוטריזורו
זגמורדימחכחדירוחיוחיספריכסיפייוסוקוכ'דיסייוזחס/רוזמסחיפכחכטחסדי
נ~דיסוסטיכימייכטוחיגפורחיכטיריסחכטיסחי'וזחספרוכ'יגדוקטריכחסחי

מוכטרחרדיחיסחיסקופוסוחי /~כו~כ~דיקומפגימייכטוfויגחיכ'יד~
קחמיכוסנוסחיקוכוסירגחס,דיכ'יפירסיכ~קי~וכקיקיכ'ירדחדירחסחידיחםנחס
 .חיכקתמיכחרסידינ'יחיגיי~קי

רניסחכ'"וחינוסטריfוינטךחטחדו/חיסטידיחחוטורסיגיכריחינ
חוכ'רחזיחיסטיקימפיזחרדיחידיח~חיקסיניכטיג~טוכ'והנשיא,יהודה

~וסדיכיק~דיסזגידחסדוקטריכחסחיקוכסיז'וסנוסטודוסחריקיז'יכדו iח'
חי ) ..חהנרולכנסתאנ·~יניסריחימפיסחכדוחכטיגוחוססחכיייוס
חוכופורחוכונוסכוטהרחיחיפוק~ןסודיסחכ'ייוסחוגטימוסגוסחסט~
 ~ח,ספיסייטרחטחרו iחי iח'טודוספגחםfוךגוסחיכומכרחדוסופורחוכוקחד~

כוקי Jחחי ).:,זנשניות"כחס " rחוכ'רחגרחכדיחוזוסוח~'וכטחרנוחגחי
פרחטיק~חג~טיקחכטי iקוחיםטייוכיכגוכ~אבותדיטרחטחדוחיסטי iח'חיי
דידוקטריכחסוכיכטיסוג~קיחיסכוחי'ייוזחסיגריגחיכקומידחכסחסגחסדי

ח;ידחרפירפרימ~,fויוכפירטחכטיס.גןויירחזוכיסדוםפורחיסטו,חימירחנ
קי iיייוריניגג~קיחיסטוריקחספרונ'חסקיןי~רחגדיפוחיכ'גוחנסחנ'יר

דייופורירוזוטודוחיניקגיימיזוכ~ג~חיסקוכסירכ'חמוסג'ודייוסכוזוטרום
דיח~חיג iת'מיכטיסוניוככינחימיכטיפוכ'כיק~תכ'וחיגוסכוחיפטרוסח~

חיסט~קיחימוכרו,דינקריחסייוו ~~ 2448חכייודינסיוודיסיפדיגגורייוזו

ן I"cקת Iפ~ Oתיק~סקטיר I ~קירידו ~ Iתפ~יס Iוכתוכ'רfו,ייוכרו OIגיתדיכותסייון Iקו~ט~סן Iת )
כ"יכ'וס.טרס Oת'ך'
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נכ":ירכינומשחפרופ'יט:רמיכוסטרימיכקי jחיקספגיקחסייוסוקי .חגסיגיי
חיגחין'וחיסטוכקידיחסקוחריגט:יגיסמייגטרחםפודירוזוטורודיגריסיכ'ייו

קיחורחג.(כייפחשבערתורהייחוכחמיסגוקיחיסקיסיגידימוגטי
סוונכ Cי:יוח:יחמכיזו--:י Cוכ-חיג,קיוכיזמ:רג:רחיסקחכ'יס:י)דיחיסט:ר

-י:רון:jונכ-fויגקיחיפוסטו)סוח:יחיכריריספוחיסחיגטרוקי(חיגסוקסיסכר
פחסטור Jחוריכוק:יריחגסי 'וfסוקסיסורסוח:רטורגוסוח:רחיגטרינוג:ר
ג:רחיןוכיגטי:ר jריט~ייחחיסטוטורוחיקספגיקחוח:רכ'חמוס Jסינוחוטרוח:י

כנכז":ר.טרחטחדוחיסטירימן:jג:יפריוכיר:רג:ירי jדיקכחרחסייו
דוגריחגטינוחוססחכ'ייוסגיחיסטרוסקיריוכוםטרחרפירסינוגד:י/חי

ז'ורחיזמוריגחיקוגטוריגריכגחסנחסריפ'ונרחרוריסגוס Jחירחחיגייוס
רידוטחךחספירסוגחסחוגחס jחירח- Iריזיזקומי--גיי,ג:רריפחרריסגוסחי

סינוזכימפייוחיפורו jקירחסו Jחודיחיחיקסיכיגטיסמוייקי~ידחריסחוגחס
j חירוכוזחססוסדייוכוסטר:רi סחכ'ייוסחירוכסיססוסריחיוקטריגחס

כ'יר Jחזימוסגוקי Ijפופוגחסייוג:רריקגחסחסגחםטודחספחר:יקוגסיז'וס
ריגקורחסיגיסגוס Jחיחיגרחיכחרחזירחיר:רחיפקופוסוסי Iרקגחרו Jכיי

ג:ר :כ'ירטוריסכוחיגחסגחספירקיריגסיי:רכ:רחיחמורחיגנ'ורייופוחיכ'גו
חרדור Jקוקוכ'ריסיי:יג:ר Iפחסיגסיי:רג:יג:רנ'וסטיסיי:רווכיריסטיח:ר/ג:רווכגיז:ר/

חיגקיחגסיסיוכיז'חגטי/חיג:רכיגיפ'יזיגסיי:ר 'רj fחיגסטרוקסייוג:רפור
חזייגדווכיס ,חווככרידיגריפ'יקטוסגוספורריזנוסטיחיגחיריזדיגייו
קיחגירחדיסכוחיגfימחיסטחספוסירחרריריספוחיסחיסקיחגסיסחכ'יר

חיסקחפ:רסיגוקיחיחורוזוקוגסירירחרסיפוחיריריכינ'ייוז:רפירסוג:רג:רקי
 jקורחסו Jחוטיגיר jס''ייוזחסריגיכחוכ'רמסגחספרfוט\קחר Jקווכיגטיסוג:ר
קווכוייגטינג:יקיןחידייוחיגקוזכומ,כוססירקחגיקיחיגיוכפייוחיפורו

 .וחרסחגקיסכנכיגיטוכ,ג cו iמומכח ) 3כי c(מכמ:י cמחכ'ייוחיגו Cדי
ג:יקיחכסיfויסחיאכות"ו,מסכהדיחיסקופוחיגדווקוחיחיסחיסטו

פוחיכ'גווחיגטודוריחפריסייחרוסייגרוחוכ'רחז'יחרו Pחיסט'חיסטידיכ'~ור
דחרדי ~ר Cיריקווכוגירחריסגחסטודחסחיו " rקחסחקרחדוחוזו Jחוריכ'יכו

טיימפיסחוגוסחיופ'ידיגיסגוסדיחסחמכגיח:רחיןגיכ'רוחיסטידיכיקטור:י
ריכ'יכוחיחיככ'ירחכוריכמומ Cגוסח~ז ' Pמיגפחרטיקיגחרחיפ'יקסחרוס

חיו jטחמכייטויזגחרחריפ'יחיחיגחי!(יפוכחרכיכ'רי Jחיגיכ'רוחיסטיחגסי
רינ'יריח:י jפופיגחסייוג:יריקוכוסידחס(יככוחסכחסחיןחיפוקחסריכ'ירסחס
חוריזייכהגגיגנוה:רכ:רניין jקוגוסיגוקיחקיחוסקיחפ'יןפחחיזיסדיכ'ירסוס

קימחגיר:יג:ירי iקיגטיגירסו Jחיגטייגרה ) C:רקיךגזגון(חיגגיכ'רוריג
 • jפוחיריחיגייוס

'.כוךחסריסחג'ייוסגוחיסטרוסרי'וסמוגכ J jטחמני'פחרטיfווטר:ררי
חיקסיכיגטיfויגהיחוכ'וחז"חיסטידינרחגרוךג:רחפריסייחכרוחיפיקחסגחס

 'וj fג:רפופוגחסייו ' jקכחסחסגחסטודחספחר:רחיגריסח,יקיטופרופ"
דיסחכ'יי Jחידיכוק:ידיסחגירחספחכחג'רחסקורטחסגחס /קיכ'יסטו
פוחיג'גוחיגטידודיחיגטיגרינ'גיס Jכייסיר iפוחיד'גיסיינגוסיוסמונחכטיס

חיסטוס Jהיספ'ורסחרוסיחיסטוסוכ'ריהכייוס.דיסייכיס'וסוכונדיריספוחיס
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כ'ירסיטוקחר:רסוכ'ריריקנחרוס) I(פירו~יסקומיגטחרייוסחיזיירווחיכ'ייוס rס
חיריח:רנ:ר Jכייחיגטיגרירפוחיריררי iחפ'יטרחטחרוחיסטיריוכסג:ר) I(פסוק

סוכ'ריקומיגטחרייוס'וסמונכ'יגטורוזחזכיגט'פוסירחמוסחויייקחחוטור,ריכ
II סינוחוגוקחר:רחכוזנ"מסכזנJ מחגיר:רסוj חיסווטורוסקיחיסטוךייויJ 

 Jגיגנופורקחז"חינ'ופ'וחיגוקיכוחוטיניס,חיחיגטיריסחכטיסמוינ'יגירחג

 .מורמכדיגiכרחטחרו
גוחיסטר:ר iח'קירינר'טונרחגךי iקוחטורנחרר'כ'ימוסטחגוכופור

טחו .ניכ'רוחיסטי Iפחרטיסגוחיסטרחםפורוכיגטיפחרטיקוגחרחיחיפוק:י
חיגחיגטרירינניגטיקומפגיר:רקחז'יחוגכ'ירחרוחיספריסייוזוחיחוטיג

נ:יחיגטריטיימפו Jחוחכ'יח:יקיקחייגטורחקיח:יפחרטי,חוג:ררי .פוחיכ'גו
פורמוגכריסחי!:כמומגוס jח'ק:יכומגחס Jחיריקוז'ירסיורי jפופו~חסייו

 Jחכנורי ) C(ררו jסירמוחינחיוכורחכחיסטיריניקן..:ור:רג\יסיגטיר

רידוקטריגחסס'וכיז'חכטיםריחכ'גחרריוכחגקחכ':רגוקי ) 1(רר~פריריקחרור
הגייוקחר~ י./גיקטור:רחג:רקוחגטו .ר: :Iפ'~ומוייחיסט:רחויימורחג,

גוסטודוסק' j-;חזורופחיגפרחטיקחכ'גיריכ'יגו jטחמכייחיסטופחרטיקונחר
ור~) r:י j(כ~ועכרחיק:רגיגנוח:ר Jחיח'סקריטוס Jסוניכ'רוחיסטיריקומיגטחרייוס

ג'טירחטור:יחיסט:י Jחיכ'ירסחרוס Jסוקיגוססוכוקימחגיר:רחוג:רדיחי
גוחיסטרוסדיפחרטיג:ימחסקיסורטידיחיגטיגרירגוס iפוח'ריגוקיחיס

פורס'ח~חיגטיגדירגו,פוח'דיזגוגוגוקיפורחיסטו,פורסיח:יחירוכחגוס,
מחגוג:ר Jחיגיכ'רוחיג jטוקחגוכוחוקופחסייוגיס'חסמוגגסוסריקחכ'ז:י

טיימפו/ Jחוח'ר:רקיפופוגחרטחגטוח'חיגטיריסחגטי Jטחטרחטחדוחיי:דכיחי
ייחג:ר jמ'קגחס:רכ:יריגיכנוכוקיפי!כיכגיחוטיקחסגחס iחינוחדרחךוריסט:י

j פופולחסייוג:ריj ג'גנוחיגדיריטירחרפוחיר:יJ פריפ'יטו. 
חגנוגוסדירימחגד:רג:יסוכ'ריקיגי~טוריסקירידוסחיסטופורחיפ

פריזיגטיחיגחינחכ'נרחרריגיכירטחדג:וטומיוכיחמינוסגוחיםטרוסדי
חיסטידי jחיקספניקחסייוג:רחיטריזכחדוחיגחיספריגסיפייוסוקיחוכ'רחז'י

חוזחר:יגיכנוח:יכ:רז'וריfוו~ח'ספחגייוגניגנוח:יג:י Jחיטרחטחרוחיגטיריסחגטי
חי:כ~חגי'וגיסחירמחגוםגוחיסטרוסדיפחרטיר:רנרחגריחוג:רחיגטריחויי

קומיגטחרי'וסגוססוכ'ריחיגט'גרירו, jכי' Iכחזחכריוכי _חורייגטי,דיג(ספרריס)
חיקוריקט:ימחגיר:יחוג:יריחימודירגוסחיחגטינוחוססחכ'ייוסגוסרי

סופחסחרדיחיגפ'חסט"סיגוג'~טורקירירוחילקי iחס"חיגטיגריכ'גי
חיגדיספחרטיקיג'כ'רוחיסטיךי'יקטור:יג:י iח'ודקוחג !'וfכ'יזדיטיימפו

קוגסיז'וסכוח'גוסח'גכיזחר':',חי Iמורהג'וס,וכ'ינר~'וסזכוגח'כדיטירחר:יקי
tפירסוג:יג:יקיקחמיגוסנ'וסטוסגוסקוגוס,ר:יחיפחטירגיגיסרוקטריגוס 'ו

 jטחמכי'חגני:ר,סודי 'fוקוחירפויסרי jכייחיגפורחיכייו:: jח'ניחרסיריכ"
חיסטוריקחסקווכסיגסייחסחכנוגחסכיקטורקירירוחיככיכ'רוחיסטי Jחיטופחר:י

ז'ורחיזמוחגטוק:רקיכוסוכ'רימ'גטיפחרןכיקונחרחיחיגסטרוקטיכ'חסחי
חיסטוריי:יג:יריקוחגטוחגנוקוגוסיר:יחי jריגינ'ייומחגט:יגוחיסטר:יח:יחי
ק'י jריז iריגינ'ייוג:יקוגסירכ'חד:יפ'וחיקיכ:ימחגיר:יחיז'ודחיזמורינ

גחיס" P "חוגטימוסגוסריחיפוק:יג:יחסרכ:וחיפוחיכ'גוח:יסירחיוכפיסיוכוס
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גס iחיחייורס,וכוסרייוחיגסיחיפקריכ'יר,כ'חמופגוחיסטו .טורוקי
קחרסריגיחונרחפ'יחסגסקי Ijטחוככייחנסיחוג'רחז'י,חיפט'ריקונטינוחסייון

כיכ'ייוקיחיפוקסגסחיוכסגtכח" /Iחיפטסחיןפחגחכ'רססורייוקיסחכ'ייו
חוכ'יירוןקיחיוכפורטחכטיספ'חטוסגוסקיחנסיכיכ'יר,סוריוכחנירסגסחי
ריפ'ורוכחסייוןגס :קווכווכינטיוכורחגנחסייוןנוחיסטר~ריחינטירייורחיגחין

 iפ'וחיךוסיקייכומ j] 'גחסריחיסטחכיג,סיןכיינטוחיגסיקטחס,ריכ'ירסחס
(מור:יחורחכ,ג:יכייריחיסקריטור~כ:יגונחריס,ריכ'ירסוס iחיפ'ונרחנרו

[j סיןסירחן,קיחינסטרוקטיכ'חסקוחיסטייוניסחוטרחסוכחסחי )~פכ1כג
טייונפוסוריקוחגטוחגנוחיפחסחרסג,קטורקירירורי,פכחזירחגרוכייו,

חיזחיחיגטיריסחנטיקיפרוכ'ינ'וזוטחגטוגיכ'רוחיסטיריכיקטורסגס iחי
כוסריחיחיז'וססוסרימחנוס iח'ריוכיטירגופוfכירר~טייוכפווכיזוכו

חיפחרריטורורירוכ'ירחיגחגסיקווכ!::גירחיפ'חtכיגיי:יסוריוכייוככרוס
ח:יסוסרחרפור,וכירייוסגוסטורוסחיוכפכ,חרריפ'חוכיגיי:יריקחפו

ג:יריוכורחכיוכ'יריסגוסחמכיזחרכיסחי'ייוז:יריגינ iחירוקחסייוג:יחיז'וס
 Jסיג,כירטחרוכונ':יקוז jחיגגרחכריסקחסיקיחרגוס tjריגורי jחפ"פירסוג:י

'ווכונקחכ'זחרחידיפגיסחיסטוקי'ייוז:יריגינחירוקחסיייןסיןחירוקטריכחס
ריגסינורוריקוחיררחוכוסוכוסגיי:י Jסינווכינטיוכחטיריי~חיוכורחגרחכייו

(טיכ'יקייגיק)גינגיז'יגססגספיךקי )~ J:רגסעגיריחיז'וסגוסריפחסחז'י
רוכ'יךחיכסינוןכייןריקטריגחרכוס Iחקחסטינחרכוסגוריפחדריסוסרי
חוכ'רחסקיוכיטייגרו jכ'חחיפחריסירסוססיניןניחוסיןחרכוס j]דיחי

וכורחגרוחיכ:יג:יחיגייחספור Jוכיריסיירוקיפונטוח:יט~ריזחנרחרחכ'ג,ס
חיז'וסרוסגוסטורוס iוכוריירוקיחיגריספחרטיפ'ח"'ג,יססוסדיוכחטירייח,חי
סוסריסוכיטחנייסוכיח,רטיכ:יקחכ'זחרוזחיניררסכ:י Jחיריח:י iחו jח'

כסריפחסחז'יסחוטרוסוכחסריטחמכייןחיזככיזחוכוסחגסיחי Iפחררי
ג:יחיגסיגייחרח:יקחר Pכוריפחררי Jחוריחוכ'גינונרחגריחיכחיסטורייס

 Jקוחיז'וססוסריקורחםוגיכגוס jח'ריגינ'ייוז:יחירוקחסייוןגסחיוכורחג

חוכיכטי, iסינוחיסטי,חיסגייוסחיריחיגוקיפוסיכ'גיסוכוגריסגוסטורוס
קיחיחיגייוסחיז Jוכיגריקיונור~ריגיכ'רוסוכחגוססרסחיגטרירימ,טיךרי
 )~*רחזוגיסגחסריחוג:וחיסחיסטו 'וtחוכ'רחסכוחיגחסגחסחס Jחחוזיסי

חיסטיקי )"ת iאנ"מסבתמסבתאאיסטהבוםכרהסיקיראווביס :t(לא
 jסינייפ'יקחסייוסוקיאבות"ז- Iכמם JIחגסיחיגטיטוגחרופ'וחיטרחטחרו

חידוקטרינוסגוסקיסי iחריוכוסכוחרפורפחרריס"רי"טרחטחדוחיס
קו~וגקיפוךחיגטיךיסחגט'סוכויי Jסוגיכ'ווחיכטי jח'חיסקךיטוסקונסיז'וס'

fויגקיסי .ו'כ'יגפורוכגיחיגייוסדיטיר:יקיפ'חוניגיי:יי jקחפוחופחררי
ז:יחוככיגוסקי jטחוככי'סיחיפירסונ:ו,ג:ררירוכ'יריסכוסחיוככיז:יסיוכיזוכו

קיכיקטורחססיוניז'חגטיסדי jקוגטיגוfוסייו·ג:ר Jקיחיססייגרוfויז'וססוסח:י
ריסיגטיונייגטוחיגפירסיגחסגחסריקורחסוגיסגוס fiויחיגךחינססי

פוךחיסקוז'יר ~וfקחוכיגוחיגוכיגטיפ'חסיג Jטופחחיכוחיגוכופוךחוכור

 • 38רד: i~נכתיסינ\יג )** 1 '-. 263מrו'ס Cג'י'וי iס'ני~ ~ fחוכיג'ירסfכיסט,ריי~ ,ס'כוכtו:!.זכ'רמך )*'
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 .י P'יגגכ~דיחידייודיכקירידוסג/יגטורוזוסחומגריסדיג'יגירפוחידיר
קימסגמחחיסוב~דיטיטוגוחיסטיפוררחזוגיכחוטרחס iטחמגייחיי

דיג/וסוס Iקוגסיזגוסקידימוסטרחררופ Iחיסחוג~ג~סיגייגטיס.גחס Jסו
 iסופורקימיגטיסוג~גוג'חגורגרחגריחוג~רי Jסוטרחטחרוחיסי~' Jמי

חוגוקחד~ריסיג/ירוס Jסופורקי jטחמגייזד~רחזוגחג'גיסחי'וסטוסגמויי
גוק:ידיחגסיחיחיג,ריחגוביסדיריגחקיג,חיפרופ/יסורסודיגוק:ידי

מור~יסקוגסיז'וסריר'סטוקומו Jסוגוחי .~"כנרגיגומס~חסט~ח:יגוק~
פחריסירסו Jסיגוחיחידיח:גסוריחיגג'יגןכחדוס Jסוקיסחג'ייוק'רקו~די
קוחגרוחוכ'ר~ ~(רי Jקוגסידירחסייוג:יפוז'חרגחטור~מיכןכי, Iחזיחיסטוfוי
חיגדיזיח~קומוחיז'וfו:ידרי flפדיריסיג'ידוסקוגסיז/וס Jסוקיסחכ'יסי

ר ,fחקוסןכ Iגיימיפוחיג'גומי"חיסקוג'~ ) 78(מ;וגיסחסף(מו:ורר)פוחיט~
טיגינניסקיגוקובטחריג'וסכוק~ומיריריג'וסגוסח~חוריז'חסג'וחיסטרחס

פחדר'ס".גוחיסטרוס Jריקיגןכחרומוסקיגוסתג'ימוס,קיגוחיסיגטידו
חומיגד~קיפירסוג~ג;וקיסחג'ירח:ירחרפור Iחיס Jרחזוסיגוגד~

קומוסחג'ייוחיסטיקוגסידירחרריג'יסחג'ייו Jחודידוקטריגוסחוכוססייגטי
חמגיז~קי!"טודומגמודריגסחג'ייוסגוחיסטרוס Jריו:ירו Jסיגופחדריסו
וחיר~'פסיקוננוקוגסידירחדוחיסקומפחגיירוסוריחיז'ו ~חידוקחסייו!חיגיי
 .גיכ'רוסו Jחיו:גמ~סחג'ייו'ייג 1קוגסיז'וסגוס Jחיג'יננוסחגסיחיפחדרי"סו
 Jחימפיסחרוקטריגחסגחסדיחיקחפיסוגוסגוסריפחרטימחסג~קינכסגירי

קיחיסובוסחג'ירח':ידחרפורחיסחייז'ו)ח(ןכיווככי"דיגיירג'וfויגקון
ריסיג'ידורדיגפחדר'חיגמוקוגט~זקסיקוכסיז'וריגדחדורחיגקידיסימוס

מסגמחחיסט:יח:יאכותדיןכיטוגוחיסטידייוגיס'קיfויסטופןרfויסחי
קומוגוזודכרוספורכסידירחדוסקו Jסוסחג'ייוסגוחיסטרוסקיריזירקירייכדו

פחרריס.גוחיסך;רוס
פורחיסחיאנותדיטיטוגוי Pחיספוררחזוןחוטר:י jטfומגי'חיי

גחס Jסוטרחןכחרוחיסט' Jחי'חסגרידוקובריכחסגחסקיסחג/ירח:כדחר
'חסדיג Jחיסטחחיגייחס fiויקי'יכירוגחיסטירידוקטריכחס )*פריכסיפחכח!:

חוג'רחז'יסיס Pסינכיז'חגדיחחוטוריסחיטרוסרינכורח;דיקוגסיז'וסגוסטורוס
חיסטוקיחי'ודייופגגוסחג'ייוסגוסדיקומו'ייוססחכוכח·סןכרוסריסיfו~
 . iחגסייו pחריפוקו Jחוזזקסחג'ירסיפזחירירדיפ'חס'כנכןייחיס

דיחימורחגדיןכרחטחדוfויסןכיקיינכוס :tדיקיגודיריזוגט:ין jפ'י Jחי
גחסטודחספורחוטיגידחרי iגרחגדיחי'ריסחכטי Pחיגמו'יfויס jחיגסטרוקס'יי

fויןג'יזדיfויג fjוי/חרfויגפ'ג~ג~ג'ח(יקי jפופונחסייוג~ריקכחסחס
סוסדיפריגרירח'קנחרידחרסודי'חרחפרוג'יגפורחוז'חד~חוג:יקוחכדו

:נחי /Iנכ"~מגמורדיגסחג/ייוסוכחיסטרוס Jדי!:ירוסיגוןריגחס Pרוקגוחיכחס
חומגרי Jחיגסירקיריקי,חקיג Iראכרה"סיי,גיקייסחסידחגמ~וידגנכי Jמח

 jק'ז'ירוחכומ".דירfוטחךו Pדיגריגחס Pדוקגחסקןכסירכ'יקי(חסיד)פ'חו

 • 1 ,חוככיי p 1חיקספריס'''ס Pחיסחיןירס p~'ןכירחכיח'סטרסחיןס ,O ~ r'אבiכ~~חכ'יסנס )*
מיב'יט. Qמ~fוכאב :קיפן
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סוכטרחיאכות"ומםכת jכינ'רוחיסטימחררחיסטיריגיקטור~ג~.קיריזיר
ח~חוזחרסיח~חיירחסחונסוסחימחכי-חססוס'חרדירינח~פירסכו~ג~
פוחיריקיפ'יגיכירחררינרחרוחוגטימו·חיגחיסקי(חסירומ)פיירחרג~

ריחיסקרינ'ירורfויגקינחז~חיסט~סונ'ריחיסחיפירסוכ~.נ~חונטיכיר
חוג'ר~חיסט~חיןחינטרחרג'חגורפוק~סו jקופירוכיטיסיכ,כייחסחיסטחס

טרחטחרוחיסטידיקונטינירוגוחיקספגיקחרחיטרחרוחיזירריר~·פיזנח jטח
קירירוססוס ~רfחוטיגפוקוחוזסיררי jחם'יח,ספחכייוכז'ורי:רוגיננוח~כ~ jחי

רי jפירמיטיג,סכומוגריסגוסחו:כייוכפוחיכקיחקיחוסח~חירמחנוס
חיגקון!כ'חסיגירחרחונ~חגסימוסטרחרגיס 'וi , fחוריז'יסופורחיסטורייחרגו

כומגר.ייכ hכיג'רוחיפטיח~רחרריקכונ'ינינגיטופיחי .חז'י Iחונ'רנטיזיפרי
 lכיקטוריסקירירוסגוס Jנ'ירח jסינוסייגרו, Hז'ודאיזמודילוטריזורו lרי

חיוחיספיסיפ'יקחרוסחיוכטחרוס jטחסחי'ורחיזמונריגרונ'יריסגוסטורוס
חזירפורדאבות""מרידיטיטוגוחיג jוכחוכגייריגיחיגינ'רו.חיסטי

רי~סחנ'ייוסגוסריפ'רחז~ג~כיקטוריסקירירוסגוסח~חנסיריק'חיררחר
חנומ""פרקיריגינ'רוחיסטידיכיקטוך~ג~קיחריג'~חקידינ'~מגמוד

קוכנינחסייוו,פורfויו. iח tריזוגגריחכטיחוורחפורט~חיחיכטיריסחכטימוייfויס
כ~ח~חינוחכטופוסידאכותמליניירג'וסחיסטוסריקוחינט~ג~

 • jקטמספר jחישאקי"ו,יצחקגומנרינ'יקווכיריקוחיכט~
כיסיסירחרג~חיןג'יחומיחונ'ר~כ~חיזסחרמפיחיריחכטיספירו

חיקסקוזחרוכיפורפחגחג'רחסקוחגטחסחוכחמחנ'גחרריגיקטוריסקירירוס
ריגחכטךיחפתריסירדיגינירטחרכ~טוזכומיקיגופורג'וזוטרוסדיגחכטרי

פוחידיווכקינ'ינירוחיסטיריחונ'רחז'יסחויכסקוופונ'גיקוחגוורחנ'כיחיג
ריחיחיסקריטורחניגחווריפיגדוג~ג~רימיכטיסוג~קיקומפגירוססחגיר

פ'גחק~מחגוחוכ~דיגוחיחיכסטרוחיר~,חיסחג'ייספירסכו~חוכ~ריוכחכו .
 .גייומוגוקומו iחיכסטרוקסייוריחיסיכסיי~רימחכקוחומגריחווריחי

חיזחיכטרימיטירמיפירמיטומיגייומיקיסיגייוריסקירירוסקריחירמיפירו,
וכדיחיגייורחכססמיריחוייוחורנוגפורחיסכוטרחנ'חז'וס'חגטיססימיז

חוטרוסקימחס Jניימויקוגוסקומיגייוקונטרחרייו,חגנ'חכור,נכיקווכסירמי
;יגסינורוחיסטונוחיחוג'רחז'יססימיז'חכטיסחונ'רחךריחיכקחפחסירחרמי

חיקומפגיר~.חי'וסט~נחוג'רסחוכ~מחגומיריקיטחרפוחיר'רדיטורו
מיכטיסימפגיחונ'יריסירפורקיחיסכוחונ'ר~חיסטס jחיחיכטרימיטומיגייוסי
ונ,ו, , jיג'גינחחמיקירונ'יריסגוסח~חיגחטורחכיססיכטימייכטוסמיסחס

גיסח~סחג'יחיגקיגוריסחנ'ירחזירריפירסכוס,כקיקו~ח~'חוג'גינחן
'יקונזיריפ'יריכסיי~חג'ירפוחיריוכחיסטוחיןקיחיחיגי j'ירוססחנמיגוס
טייגיטודחנ')ו\יסימכורו,חי'חיזפירסוג~ )*חייגופורקינרחגריח~

קיחי,רימחגקוסחיינסגוקיקוז~,קוחככוקיריקוגוסיכסיי~'יק~נחגנוכ~
חווכחיסחיס~וקיחיכריספחרטיחי .קוחכטוחננו ('וfריריפריגריר Jפוחירח

קינינגיח~ג~סחכט~ריקומחכרוחיגסינוו'ייוזוסריגינרונ'יריסגוסרי

ךנכתי 'iנס<ננוןיין )*
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ק'רקוחגדידוכ'ירחיגחיסקידיזירק'ריגככ'ו"ככrנס C"ו ) 6(דכריסדיזי
חז'יכוסגוסח;ומיזמוחיחיז'וססוסח;וסחנ'יקיגודיחמכיזחרדיפירסוכ~

חגו"ככיונכ";וורכמ'סס"כוחיסטרוסכ'ירס'טוחיסטיחיקספגיקחרווגוסיגוו
ח~חוכוקחד~קוכטריכוחירדיחוכ'גיג~גוקוכסיכסיי~ג;ו , jחמכיי pמגמידיו"

סוסדיפרוספירוחגחיחדיגחכטחמייכטוחגפוסיכ/גידחדסודימיזור~
ג~ iקוקיונוק~,ג~קוו jק'מוכיד~,כ~קווק'ו jכתסי'וסודיחיגוסרמחחי

קורחסווקווסיח~ק'נחסט;רמוכג'וחופוקופוחידיגוקי jקוחוכוקfיו~פיגווג~
סחכ'ירפןחיויגוכוחיסטוקיכיי;ו rחיסטרחידיח;וגיכגוכ~סיוחיגימפייו
 .כוורוחיסקיפורירוזוטוווחיגחיפירסוכ~ג;ווימיזמוקורחסווחיגקימחס
פוחיויגוייכטו .rרחזוכחכוח'ןחווןכייכיקיפירסוג~ג~חי . pכוגיוגכומ

ח'ספחכטןדיגסין;יז'חגטיחוכ'רחסחוכחס jחיחיכטרימיטירסיו'ד'כ'יוחרסי
טווו,סיפורקייןכ~קומפגחוכ'ר~ג~מחכוכ~דיסחגג:נגיכוק'סיח~כו

ויקוז~חגגוכ~חיסקרינ'ירחידיז'רדיטרחכ'זווסיחיחכסי jפיכסחמוכווחיג
מחכקוסחיכוחיגוטודוויכ'חזיחוסדוכייו,סיוקירחריחו,'יכט'ג ~'מוג Iחוטיגידחו

סיקיגיקטור'סקירידוספוקוחוןפיכםח;קוכ'דיסייוזחס.קוזחס'חסמונךי
סחכטוסגוסדידיספוחיס jכחס"וג~ jחיחוכ'יירווקיסחכ'ייוסגוסטודוס

סיכסיי~דיקוזחסחיסקריכ"~וכיחכ'כחכ'חוכוח'חכסיפיכסחכ'חופרופ'יטחס
פוחיכ'גוfויגקיוחרחיכ'~מחכיר;וקיחיספחכטו,חיסטיפורמורחגדיחי

חיכייודיגסיכ;'רוסגוסויסוגחדוסריסטחרח~ iחיכ'חקומוחיחןכרחזחוו,
קוח'סטייוכיסחוכחס jחי .)*חזירקfוגיקיגוחכסיחיסכומ~ 1סיכסיי~ג~וי
פיכסחרחגי rכוחיקורייכט'מחספוקוחווסירקחגימחכיר~חיסט~ךי

חיס,חקחכ'יווויגקוכויסייוכיםגוסדיווחוג~סחכ'ייוחווויזיח~קומומונ'ו.
חווחחוטור,חוומיזמוסיקוכסיגוחיכס~פורחי IIחקחכ'ידוזומוייסירכודי

סירדיכ'יחיגמיכט',חיככ'יגוכטfוריי~קוז;וחגגוכ~ 1ח'גיירחריח~פריויקחדור,
גוסח~חיקספוחיסטוחיסט~ק'פירסוכ~חיספ'יןחג~פורקיפחרווכחוו

כוויסיגוריחיסטחרדיגגוריפ'יקחרסיפוחידיקיחקיגחיסקיוחיגיירוס.
חיסט;וריסיג'ירחחור;ודיכייfודגיקטוריס,קיריווםכ'וזוטרוסחי 1גיירחרסי
מיג(כ'פרחטיקוגחרחי'ור~חיסטריגמונ'~ jקוכחכ'ורfוד~חוכ'ר~חומיגךי
מחגורוזחמיכטי.קיןכיימפוחיגחיסקיכ/יד~ג~דיפרים'יוזומחםגוךי'ור~חיםטרינ

פורגיכירטחוויחורתם'חסמוגטיכנוכוחידיספוזיסייוומיחסט'כנוגוגו
'חס, iגוספורקי,חיכטיגיקטוחגיסטרחכ'חז'וסדיחיחיסטווייודיגחוקופחרמי

כ'יד~.ג;ודימיכיסטירחיכפורמחטירייחגיסחינ'וסחיוחימפגיחרגוסויכ'ו
ו. .rקוגוזיס,ווסחיכטריחורחספוקתסחוכחסקיטיימפוד'גריסט;ומיכוחי

סיחיגיקטוריסקירידוסחיכדוגז'יכטיסס'חיו Iקוגסיניחיכסספורחידיזין,
מיגו ,'ג Iפוס'כמוייח'סקיגוגיירוסחגנוכוסחוכ'רחז'יחיסטיחיןטופחריז:

זכוrנ)(גכףפחרטי,כיחיכ~ג~ח~סיימפרינ'וזגחומיכוסיח;ומחג,נ'וזניז:
גוחיסקוז'יוגו,סיחיחיכדיריג'חגדיס.גיירוסגוסחיכךיריג'חר tjפוחיךים'חי

חיגחי .כוחיכוח'סכוקיגווי~חוחיחיגחיןטופחtגקיחוטיגחיכוחיגן

 ) 2 (חיאמויאכסקי"ס~~ככוחחונח )*
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רחר~כוסחיחייורסכוחיסטרס jחיחיכ'וחיסטרס jחיחיסן;חרספור'רוזוטורו
מםח~ומקומפ~ירסחיקוזסכ'גנוגס jח'טרחזיירחרמוסכוחספ'ות'רסס~ס

חמן.כטוכסכככו

I ;r--""'-t---E-:כi I ~--ד+"'~ 

פתיחהלחדיםוםארייו
-ועונש).(שכרפינה.לחאיריקוספינסהלהדי(אסונה)פ'יילה

לוקינינייודילאישיספלוא"ל-ביין.אילפררכייןאילאוירדידוב'יראיל
 l.(השארראלסה.להדיאיסורטאלידאדלה-איסקואילה.אלהלייב/אן

לוסדיאוזואיל-אינפ'ירנו.אילאין"וורואסטיר"דיב'יו'יטהלה-הנפש).
לוסדיאוזואיל-סואירטוס.רוסאהג'וזגארדיאיג'יסייאנוסאנופיגואוס
פילוסוףאיל-"אוסרו".גריגופואיטהאיל-סואירטוס.סוסקוןאינדיאנוס

"אריסטו"-.פריזייוןלהאיןפילוסוףאיי"סוקראטוס"- . /I"סיסירורומאנו
להאיקואירפואילאלסה,לה- .סואירטיסודיאורחלהפילוסוףאיל

דידיפיידריסינוקואירפו jנינגו-נאטורה.להדיפ'ואירסאסלאס-ב'ידה.
דיסופ'ריאיבסאסלאס-קאנדילה.להדיקיסאסייוןלה-איגזיסופינסייה.לה
אלגונוס-פירסונה.להדיב/ידהדיקורטורלה-אומאנה.ראסהלה

טרוקהפירסונהלה-ב'ידה.,סוססיינrפראספ'ורסהדיפרוקאןאניסאליס
סיירב'יןסיקיפירסונאסאיי-פוויסייון.דיאי(חומרים)סאטייראסד'סייספרי

 /I"ב/אסקהסאב'ייואיל-אוטרו.פור(חושים)סינטיסיינrפוססוסדיאונודי

אזיןאינפ'ירסוסאלגונוס-אינגליטיירה.דיסישיל"ו'אםס n-קיניסבירנ.די
דילאישיספלואיל-סאנוס.לוסאוירפואידיןנוקיאוב'ראסדורסייבדואין

דייואילפאגהקילואיסאנדי-קולוריס.לאסקרנוסירפואידינוקיסייגו
סונדוארטרואילאיןגווהאלמהלהקיבינליאהלהדיפרוב'אס ?פירסונהאלה

ב'יסוסקיל,דיאיסטופארהפרוב/אס Cסא-אוב'ראס.סוסדיפ/רוטואילדי
לה- .סונדואיסטיאיןאיאומכריאלפאגהדייואיל-אוז'וס.סואיסטרוסקון

איקספליקאסייון-(גשסיים).סאטירייאליססוןליילהדיפרוזניסאסלאסקיראזון
פייסונהלהאגהקיקואלו- ."ב nלעוהחלקלהםישישראל"כלסשנהלהדי
לאסטודאס- . ?דייודילריקוזגפינסהלהסיריפירפורסונדואיסטיאין

אילאיןפארופיטייניןאפארטינגאןקינאמייוןקואלונקיאהפירסונאסכואינאס
אנזםיס rישראל"ווכלדיסשנהלהסילדהמיקיראווןלה- •איטירנילמונדו

ם·~ניות.לאסדיליקזפורהלהאיספ~סארדי
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 : ר~~ {r;iד ~ר: ח~~~ י~~~~ר Iג~רץ 1~~רשועודם

חמוכס)(פ'יי,קוככ'יקם'יווגסח'סז'וךח'זמיריגפריכסיפיייסגוםריחוכו
פורירוזוטורוחיגקיריזירקיריונכיכ!:).גך :t (פיכסג:וחיריקווכפיכססגסדי

חיגו Ijריס'נוווכ~חס.חוניח'כחסחיכרחס,סוס Jסיניחוכוקחר~ח~פחנ~
סיכ'ריחטחכסייוזקוזקfוט~פרונ'יריכסיי~ןכו.,קי ) 19-32 (ירוכי~פרופ'יט~

יריסיוכייכטו Pסוס'נוזחוכוקחר~חסרחרפירפירסוכחסגחסריריז'יסגוסטודוס
חוכ'רחס".סוסדיפ'רוטוחיגסינוזחי

# 

ריגינ'ייוז,גספירחיכtכיריסחכטיסמ~סגיסריחיספריכסיפייוחיסטי
חפיכחרוסירריחומכך'דיחיז'וח'גןכ'יגיקיחיספחכןכוחיגחיסכוסיפורקי,

ג~ר'קיוכחכרוסגוסח;וחוכ'יריסיכוח'כ'יגונטחרסוקוכטרסחזיסירייודיג
ריגךיקומפיכסחרוסירריסייכיקיירחכס~ Dחיסגסטחמכייזחיסכוסיחיכיי,
פורטיר .rקיוכנחסחינ'ג'נ~נוק'נוחיסקו~וחיכ'רחס,כוחיכחססוספוררייו

פורירח~ריז'חוססוסחנחכרוכחרחיסרנכ)(י,רוכחניחפיוכיטיח;וסוב'יכסיר
כ'יזיסןחיזחיפ'ורטוכססופיררירריריזיקיחיגחיפ'חטינחסחיפיכחסדי
חומכןיק.יחי~קוככ'יקס'יוזחיסטסקוזמיכטיסוגסחיס ,~מ ?כ'יד~ג~חי
סירפורכייוחיגחזירחיוכחגד'נריטירחרסיחסחיספ'ורסוססוסטורוסחזי

חיסחיר'קווכפיכס~סומיריס'רח'~'דירוזוו iו Pדינחוז'וסחיוחנןחרחנ'ני
סיסט'כירס.ח'ס'ייווריניננ~קיחכסידונקוחי

 ).כייזאילפורכייזאילאזירדידוכ'יר(איל
חרסי :tחכיריכ'יכיחיכטיגיז'יכט'חי'וסטסנפירסיכסג;וקיכ'יררחרחיס

ח'ספחכטודיגחוריקווכפיכס~גסריחיספירחכססג;ופור jכייחזירחימח(דיג
פורמיכטיסונסחיכייזחינפורכייזחיגחזירדיכ"חיגקיכוסיפיכ~ןגסדי

ריזי jסינופחנסניכנוכ;וריחיספירחכססנ;ו Jסיר'יוריגכ'יגוכטחרג~חזיר
קיריזירקירי~קיגס" 'ו:חמ.,נחסנס ) 13-- [ 1 (רכריסריכ'ירסיטוfויג

ו Ijרי Jסינוחירייודינחמורפורסוגו י'~גסר'קומחנדוסנוסחזירדיכ'ימוס
חיוכנריחיגחיסחורוזו )[ 111-(מסניסנכ'/:ו;ווככןרורפוחיטסחיג lטחוככיי

חיכקוזכיכרחכסחס"סוסוויזכ'יכוכטחדנרחכריט'יכיחידייורינחיספחכטססיקי
ג~קימנמור,דינסחכ'ייוסנוחיסטריס jחיקםפגיקחריגומו Jסיניריזיר,קירי

רייורינחינקומינדחכסחסגחסחז'רדיכ'ינוכטחדג~טיכירדיכ'יפירסוכ;ו
כוחירייורינ'חםרינחירחזוגחכ'כיסחי'וכטחםנסוזמיזוכחסייחםחיגפורקי
פירו, .כ'ררחך'סמונחיסטיךוחיסטוחיכייחס.ריחספיר~סיקיפחנ~ג~פור

ריפ"סיגמוייחיסנייז,'כ jרפור jני'חינחזירחרו jחוכ'דימחנירסחיסט~
פריוכירוסנוס Jחיטורוסונ'ריחיחזירפוחירסנוקיפירסוכ~קירקוחגפור

טופחרסיריר~רומוייח'סח'סטוח'חומכר'ריגמחכסיכ'יסגסד'דיחס
פירסיכחס;חסדיפחרטימחסגסריחיכטי;יז'יכס~גסחיחידיחסנספורקי

גיקיריזונטחרוחי,סחכ'רסיוחונ'ר;וכיגנוכ;וחוכ'רחרריפירמיטיג'סנו
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פירסוכ~כ~קימיזור~ח~קיפרוכחכ'כימוייחיספיכ~.סוריפורטחר·פוחירי
 Jחיגייחסחיןקוכטיכוחכרוחיחוכ'רחסכוחיכחםגחס jח'חיכרחיבחכרו ~'כסי

חיסקופו'~טומחסחכ'ירפוחיריכוקיחיריח~סוקוזחיכטיכרירח~חגקחכסחרס
) P 'כגp ( קומחכרוסוחזירפורסוגורייוריגכ'יגכוטחרגסחזירריחיסטיקי

קומפגימייכןכוריחגטוגרחרוחוגטיןכו'fויגחיסחיסטיקיחיחמורסופירחי
כוחיסטרוחזירפוריירוןגוקומוכ'ירססו jח'פירסוכסגסחוכטיכירקיפוחיךי

ריפירסכרחז'יסברחכריסחוטרוסחיגוס cס.נכג,ואנרהםפחטריחרקס
טיימפו,fויכקוזרי!:ימוס,סיבוזחריכ'חר,פוחיריחיכןכופירו,כחסייון.כוחיסכרס

ג~ריקגחסחסגחסטורחספורפ'חסיגמוייחיסכופרימיריחסגחסח~ונ~
ריקומפיכס~.כוחיכ~גסריחיספירחכס~גססין jכי'חיגחזירריפופוגחסייון

חוכ~רירחרור(מחוקקוגיז'יסגחרורקוחגוכקיחסחימפוסיכ'גירוכקוחיחיחיס ,
סוסריקורחסוכיסגוס jח'חיכרחיבחרחזירפוחירירריפריריקחרורחוגיי)

~רחטיקחרחי :t'יייוזחריגיגרוקטריכחסגחסקוכסירכ'חרריחיריחסג~פ'יריגיס
ריטירחרפוחיריזקיחכ'חכטחז"חיגונוסטרחרגוססי!ריכייןחוכ'רחסגחס
ח~'וסטחמיכטיגחסימיז'סחיחיסטוחוכ'רחס.זיסוסנינייןדילאישיספלואיל

iסאנדאלו 'כi כו::אלהiוכרחן·גופחרייכןכיססוסקיכיכייוחוואיםtגסחסמ
חירוקחסייוןסיגסייס,גייוחמכיזחרגיפורחיסקוחיגסלiכ nפ'ז"להרסנ"ם :~,לה

I סיגוקיחיקומפגימייכטוחיJ וחיכטייכריסיגיי:ר
סייכרוחחיגייכ'חגרוגו iח'ג'יגיטוריססוסחזיןג,קיפ'חכ'ורגרחגריחוכסחיס
ג~חיןריפריגרירכ'סקיחירוקחסייווגסחיריחיגסטרוקסייוןגסריחיס

ריכ'יגירפוחירר:רקיחיסטו Jקוחיסחיכיגייוריגחנ'יגידסוריפיכריקיחיסקוחיגס
קוכסיבוחיכסס,פורחימוגךו,ריגבוזחרחיכ'יגטוווזוחיברחגריחומכריריח~וחון

חיפרופ'יסורסוחסחיפחרריסוחסריכנרחסייגוסיקיקחגיכיגייוחיסטי
קריחטורסגסטחכטו,פורחיקיריגסייס.מונ'~ Jקוחיסטורייוסגוסחסקוררס
חיגטיגרירגוח~מיחוגייוחיגחגקחגססגיכוחירחרג'יקסריtוחיכרססייגרו
חיסטורייוסתיג,חיסייוכיס , .. /'יוגוחיוחיכטרחרחסקוגסיכטירקיריכוחיחיסטו

קימיחוגייומחססיבורחמיכטי,טייכי,קיפרופ'יסורסוקיוכיכיסטירחיסחי
חיסקוחיגס~סחיגטריקיח:רגיכייוחג(קחגריריחר)פירסוחרירחסכו!:קיחיג,
פוקסריקוזחסחגנוגחספרומיטייגרוגיחיוחיסטורייוסגוסחימפיסיחי

מחכסחגיקסחוג:רחורוגסיריפירחסיקוחוןר:ר ,~קוחגרוחימפורי=חגס:ר,
f:גוחיכ'וכ'יסטירוחוןמירקחרג,ריפרומיטיגיקוחכרו,חיסימיז'חגטי, 'ו
מוכיר:רדיפוקו Jחור:רג,קוחגרו,היכוחיכוס,קחגסחןוסריפחר jו,חחו
גיכייו,ריגח:רחירןחיג:רחירחרג:רסיגוו j "פ jח'רינחגוס,סימיז'חגטיסחו
חיגינ'וחיגקוכטיגוחגרוכ':רפרומוטחסחיריגחגוסחיסטוס Jקוחי
חזיסיגיי:רקיגרחרותסכ'ייגיקיחסטסקיב'ריסיי:רקווחיסטורייוס Cסוחיז

פרו~'יסירסווניגיסטירונחסטייגיגוחגורסחיחיריחסכוחיכ:ררי Jפחטרו
ריגרתרו jח'כ'יכוגייסכיגייוחיגסייכרופרווניס:רגיכבוכספרווניןכירגירי

קיכ'חגוטוז~מוייקוז:רחוג:רחיסמיזמוחיג iח'חיסטוןייוחיגקיחיגטיכריר
סוסקוכטיגוחסחיכטוכסיסחיחי~ח:רחינוחגחרסיפוחיריריקומפיגס:רכיגנוג:ר

חיריבחגוםריחיספירחגס:רגססיןקיריכסיי:רחיחונורוב'~ Pקוןחיסטויייוס
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חיכרחזוזמונ'סעיכיחסקיכיינחרפוחירימוסכוטחכעופורחיריקומפיכסחס.
כוחיזערומיסחסריכ'ירסחסחיניכ'וכוחספרומיעייכרוכיחירריפרופ'יסור

חקיחסטורחסקי'ייכדוסחכ Jחימיזמומידחה'יקסנדיחירסחחיכדסקי
חיכחיזחיסעורייוחיכקוכפ'רוכעחכטיחימפורעחכסספוקסדיחירחופרומיעחס

חיכערחרחסכיכייוחיכקוכסיכעירחיכ'סס rכוכחכסי,חזיחסכוסיפורקימיזמוו
קידחרחיכ'ססיימפריחיחיסעודייוחיכחימפיסחרחיחיסקוחי~סח~ס

 .ריזוכעחרו Jכוחי Jחוחסחריכ'חרפוחידריחסכוכק~קיסורעיריחיכייורחכעי
חיפרומיעייכרוחיכ'סכיפרופ'יסורחי~קיכועודופחרעיוחוער~דיחי

כ'חגור Jסיחי'~סחס pפרומיעחסחוכחסחירחזכוחיגיכ'וסוחסרחכרוכי
עודודחכ'ס~יחיפרוJכיעיחסכיקיגוטודוקוחיכעודיכ jפ'יחכספורקי
חיכfויסחיסעוכיכייווריכחידחרכספחרסמיכיסטירוזוחיחיכעיריסחכעיחירס

פריפ'יעחסכוחיסערוסחיזיירוזקיכומיכעינ'וסעסחיסחיסעוחיחיו:ימפכו,
ריקומפיכססכסחיפחנסכוחיכסכסדימוסטרחכדוחיןסחכ'ייוסכוחיסערוסחי
נחסנוחדרסחיכוחיכוכוחזיקוחנרוחומכרי jכוחיחיכחספירסקי

עורו Jקוחמורחי'וסעידחדנקווקומפורעססיחינייכסדי)ריכקומיכרחכסחס
קורחסוזחיכ~יןחיכרחינססיקיכומחכירסחיסעסדיחיססייכדומוכרו,fויכ
חימפור\::וכוחי , jגייחיכחזירריחמורדיסיכעימייכעוסכוספירסוכסכסדי
כסדיחיספירחכססכס Jקוכוחיכוכוחזירחימפיסספרימיריחסחכחססי

קוכעודיכ jפ'יחכס.פורקי,חיסעופורפיירריכוכחדסחיפחנס,כוחינס
חיסמחגוחיכחיפחנסכוחיכססוטייכיכוחיכוחיכקיכ'ירדחד,חיסחיסעו

חיחיכעיכיז'יכסססו Jקוחיכטיכיז'יכעיחיסחכ'ייוחומכריחיכסיחיחפיכחרו,
חיסעיחסחריכ'חרפודוקחמיכוסכוחיכוסכוסחיזקוכעיכוחכדוחירדיחפודיר
פורסוכוקימחס.חיסקופו Jכיכנוסיןחיכייןחיכפורכייןחיכחזירדיגרחדו
חורוזוממסחיכחיכעוכסיססירסחיכחיחיכפורמיז'ורעחכעורייו,רי.כחמור

 .מונדוחיכfויזחכ'ירי iפוחיקיחומכרי

פריכסיפייוחיכקיכיקטוריס,קירידוסדיזיר,קיז'ימוסקיגוזריrכחיסעו
חיגפורחיכעיריסחכטימוייחיספיכס"כסחי"ריקוייפיכססכסדיפ'ייכסרי
חימפורעחכס;רפוקסדיקריחוסיריחסנו Iחכסיחיסקיכ'יזfווכסחיודחיזמו Iז

חינעיכדירפוחירירפורסוז'יעוחיסטיסוכ'ריכחרנודימחספוקו Jחוfוכ'כחרדי
חימחנירסקיסחכ'יר Iדיזירקירייסטייון hקודי~יקחךסחיסטסקוחנטוחכנו
-כחס jקווחי ?חוכ'רחססוספורפירסוכס~ספחנסדייוחיכקיכוחיrכחכדי
חי ?כוקוחכחסחידייודיגריקומפיכססכסמיריסיןקיפירסונחסכחססוז

חכ/כחרדיחנטיס.פירו, Jסחכ'ירסידי jחינעיריסחקיקוחיסטייוניססימיז'חנטיס
חוכס'ריסוגפחנחכ'רחסקוחנעחסחוכחסדיזירזכיכיסטירfויסחיסטודי

עחמכייזחיסקיחיסוז'יעוחיסטיחסחעחרסמוייחיפרינiכיפחג Jקוחיסעייו
גסרי Jקוחיסטייוכסחיסחיסחכ'ירסידיחימפורטחכססנרחנדידי

כ~דיח~מסכסקידיזירקירי ) pסנפ(סן:jחרמ~ייס"ג~דיייחימורע~\דfור
כ'חמוסקיכוחיסח- Iכונק~מוחיריסיכוחיכיכ'ססיימפריריסטסנסופירס
 .דיזירחס
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חוכ~דיחיסיכסיי~פוק~דיפירסוכחסחגנוכחסהנפשחשארת
ג~די ~מ~ג~קי jפריטיכדיגימיטחד~חיכטיגיז'יכס~איסורטאלידאדלה

י Pקוחירפוחיכקווב'וכטוסחיסקיכ'יזחוכ~פירסוכ~ )*אלםהלהדי
חיכ,דיסוחירטימיזמוחיגטיכירריכ'ימוכדו,חככ'ייכי

מוחיריקיחיסטיסיכוחגמ~ג~חיסקוחירפוחיגמיחיריקוחכדיקידיזירקירי
גויכטוסחיססייכדוקיחירפוחיגקימחסחגמ~ג~כ'חכטחז'יכיכגיןטייכיכוחי
רחזוכחמייכטופריכסיפ~סיסקיג'יכטיחיסט~מוריר.דיכ'יוב'יכטוסחיכחסיוקי

חיכטייכדי"קירחסוומיחיכ'יוחיז'יסמיסקיכודיוכחסקריחיכוכייו /I :חיס
מיגייוסחידיח';ז.סוסג'וסטיפ'יקחרפירחרגומיכטיסחוכוסטחמכייו <jfכוג:ק
טרו) jחדיי(דיחיכטירייורסיכטימייכטיחיזח,סמ~ tכ~קיכ'יז ~ jחי : Jדיזי
חייקיכוקיקחכךיג~ג~דיפ'כחמ~חג~דוכקוחיfוסימיז'~קוחירפי,דינ

מחסקיד;רכוקחכריג~ג~קוכסומיסיקוחכדוחיקחכדיג~חייסיחיספ'כחמ~
קי .~מ~כ~פור-ריזיו-סירריכ"מיזמיחיסטיחיסיחיר,חיופ'כחמ~
 ,~ jפירסוכ~מיחיריקוחכדודיזיר,קיריקיחירפי,חיגקיכסימיסיכיי~קיחכדו

j דיככחסיפירסוכ~כ;רקיכ'יזחוכ~דיזיז,מחס .~מ~מחסקידחרדיכ'יו
חכימחכיסכיס 'וfכמחיס)(סימגרחדיס,כ'יז'יט~יסכיסטודוסקומוסימייכטו

כוסמוחיריזקוחכדוקיחיסקימוחיגייוס,קומוטחונכייומוחי"חיחייס)(כנככי
דיכ"מיזמודיסיחיר,חיוחכוכ~סיסריסט~כוחכימחגיסגיסחיכ'יז'יטחכ,ס

חייג~קידיזירח~- jדיז'-חוכ'כיג~מיסקוח;וחיפירסjן~,ג';זחיסיר
קיכ'יזחוכ~קריחכסחסחוטרחסח~פירסיכחסלחסטרי jח'ריפ'יריכסיי~

 ,?כחטור~מיזמ~חוכ~די Jסוטודוס
חסי-רטחרפורפירסוכחסחיסטחס Jדחקירחזיכחמייכטיסגוססיוחיסטוס

קיקיתירפי)תי~קיןמית,ריסי ס"~וf ~~(קי "~מ~ג~די"מורטחגידחדג~דיחידיח~סוס
חיריחסדינ'וסטיסיי~כ~דיחיסיכ'יכיזחסייווכ:ידיפרוכ'יכייכדורחזוכחמייכטוססוזכו
ג~דיחוכ/רחסכחסדיכחד~קוכוסירכודיחיכייורחכס~נ~דיריזוגןכחדיחיגקיכיסי

חפיטיטידיגדיטרחס jסוכןכרחירסיקירירפירמיז/ור,דיזירפורfוו,כחטור~
סיקיגוקיכחד~דיייונוסיוכיכירטחדקיוקחמיכחרחיקורחסוו·סוסדי

חיסטיחיםפחכד~ג~דידיטרחםחיג'חכדו Jחיחיסחיסןכוחזירפוחידי
כיכבוכ~דחרקיחייוכקיוקריחיכדחיחימורטחכ,דחד" /Iכ~דיפריכסיפייו
חוכ~מוכדוחיסטיחיופירסוכ~ג~חזיקיחונ'רחסכחספורדייוחגקוחיכט~

 .טודודיחיסקחפ~סי"וחירטיכ~קווקי-כ'יז
טודודיכחיסרכחייירחד~מוייחידיח:יחכר:יחיסחידיח~חיסט~פירו,

פירסכר~כ:ידיחכמ:יג~קיחיסכ'ירדחדג~פורקי .כ'ירדחדג~קוכפ'ורמי
חיגיי~קוחירפוסודידיספחרןכיסייוןכ~דידיספוחיסמיזמוחי"חימורןכיג"חיס

פרוכ'חסטרחיירמיכיסטירטיכימוסכןקיחחוןוכזוטרוס,חיחיגזיסטיסייוכפרי
דיקוכפ'ירמחד~חיסח-דיח~/ירדtודיר~כחיסי,כ~קיפוחיסחיסטופחר~

גוסדיחוכוחיסחיחיסקריטורחססחכטחסכוחיסטרחסדיפחסחז'יס/וסמוב
ח~כ'חמוסגוחידיג:יוכוססיבוו'ייוזריכיגסחכט\וכוtויסטר:ידיפריכסיפייוס
'ודייוסגוכזוטרוספור.קיחיכנכז/':י,כחרג.ודידיספוחיסמחסחיקספכיקחר

 •מגמיתתורת ' cימג I/ו. f-;מ"ימס' Cסכפ-חות Sממספר<קי'יסוססמממררלכ )*
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פריג'מסנמסטורמסקימיז'ורג'מנימוסמיסטו ,י\ tiמריניינ:ומ:ופ'יריניס
קוכסיכסיי:וכומיסטר:ו jקיממספוקומיזקוכג'יכסירמוספורטירוקוזמוכרו,ריכ
טרחיירמימירימ:וכ:וקוזפוקומוזרמזוכמרריפירמיטירה:וג'ממוסמוס

'וסטיפ'יקמזבקיכמטור:ונ:ורימוג'רמםכמסריפריג'מסחנבוכחסטחמגייז
 .פריכסיפייומיסטיריג'יררמריריח:וכ:ו

נ:ורי jקוכג'יקסייומיסט:וקימ:וסמב'יררמרימוסטורוריחכטיס
פיכסירייוספרימירוסגוסריחוכוקימומיס~:ומכמ:ורימימורטחנירחר

מיכטייכריגוסמיחפמרט:ונוספירסוכ:ונ:וקי ) iו tiרח'נ C ~מ(כחטורמניס
פירסוכ:וג:ומפמרט:וקומומיסטורייוס,מיפרוג'חסרימיכיסטירטיכירסין
מיסקוז:וקוחג:ו ) tiו ti:ומי(חוו: .ח.פ~פחרריגסיכטירו'חיגקוזמ,בזימפייו,פור

קומוחיפרוג'חס,רימיכיסטירטיכיךסיזבגזוכר:ו,חיסקוחנ:וחירור:ו
חיחוכוקירחזוכחמייכטוס,מוב'וססיזפירסוכ~קירקוחגםזוב"חימ,כטייכרי

פוחיג'גוסגוסמיזמוקיחכסיחיסחיסימיז'חכטי,מ,רוסחיסחוכו
גמספרוג'חרפומיריחזכוחיסיב'יגיזחרוסמויי Jחירחכוקיגוסמכטיבוחוס

קוכג'יגסירוסבייזמירמזח'גייוסטחכטופורסיכסייוזוס,רחזוכחמייכטוס jקוקוזחס
פיכ:וסוחיריקומפיכס:וסוטייכימומ,רטיסוריריספומ,סג:ופירסוכ:וקי
פריכסיפייוחיסטיויפרוב'ייכיחיסטוקיב'יו:וסוחיזמוג'רוקינודיפחב:ו iמ,
חיבזימפייו.פורפחסחז'יס~בוכוסחקיסיטמרימוrכמ,"חימורטיכ"חיס~מ:ונ:וקי
"זורוחסןכיר"ריריגיב'ייוזב'ייז':וג:ו Jמיזורואסטידדיכ'יו'יטהלה

גוסיסייגוסנוסויוייוח'גג'יז,חוכ:וקיקוכט\יכ'ייו'חלהדי(ליו'יסטלארוד
חמוסטרחרגיפורמיכפ'ירכומגזורומסטירמ\יגייג'ואילאיזפירסאבה)דילינ'ייוז
חזירוריסמחגנוסח:וחמ,חפיכחזסימחכיר~קי(ניחבם)איבפ/ירבו

חינ iטייכיקיחקימוסמ~מיכטיפמרטיקוגחרמ,
חיכטריחי +קרוחיגוחרמ,מחכיסיי~קוזמוב'רמזמימחכוססוסחיזפוריר

 ,י'ריריבפייחיגמחכקהב'~גיקיחיגייוסריחוכוזורוחסטירג'יוומיסטוס,
פייחיגחומגריחיסטיטיכיח\יקיויזורוחסטיררירימחכו\יג:וסוג'ריחי

קיטיימפוטווובחנוירו,חיסטיקיויזיינוווייוחיגריספוכוייוני ?ממנקו
כוכ\יחוכ~קימחסגוחיכ\יקוז:וכי;נוכ:וחיב'וטוב'וגוטייר:ו ו:~מ,וגיג'ייו

סוויוס Cגימחספוקומוזחטחווחיסטחכ'\יקיחזכו iחוג'ירוקימיסמיב'יז
חיסטחג'~כוקיסורטיויגיסטייחס)נחסחחיקומיןקינובחר /(טיקכי " ti"קרי

חומגריחיסןכ'טוב'וחור~חק'ח~חיזחיקומיר~ג\יויחiכירקחרiכ'פוךיינוו
פורדיריב'ופייסו Jקו " C/קרי Iחינו Cחריפוחיפ'חרחרויסיכטינכ'ינןכומוז

ניקיזורוחסןכירח:ווייוחיגויזיגיחיסטופורחיסחיחזכודיגחסירקחרכו
חנחירסירימיריס'יופייחיגפורקיחומבריחיסוכיריפייחיסןכימחכק:ו

חיגחיחיזוקיגוחיגרזווג~פורריקומפיכסחרוסירפורערז) J(בפחרחדיזו
 .מיכפ'ירכוחיגחיןפיכ~סוס'ופר\יקיקחגיקוחירפוריגריסטו

חוזוחוזטיכיחז'יסייחגוסחיבג'ייז'וסגוס'ייו'וסכלוםדיאווואיל
פוזחג'חוגוחגבוכומוריח~קוחכרוקימכטיגוחומוייאהב/רובארדיאינ'יסייאנום

ג\יריפנחס:ונ~וימירייוחיןגחכקוחרןסרב'ריםואירטוםלוס
סןח;ר jחסיכטחג'חסיג'וחיזיסנוסחיסיג'רחר
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~נוכ;וקוןחחיפריזיכטחכ';וסיקיןטודוח;וסיכטירחינ'וזנחרכופורדירידור
טוכ'וקיקוגפחסגחסדיוכוסטרחכ';וקיחומוחירטוחיכקוןfוסייון .rריקגח

'רחיזיסנגרססיכטיררידיכפוחיסחיג'יד;ו.סימייכטרחסחומכריחיסטי'וחינ
גוסדידיפ'יכס~ג;וחימוחירטוחיגקיכטר;וריקכחמחסייוכיסגחסטודחס .

חימוחירטוריגפ'חכ'ורחיןחכ'גחרפורחחיחפחריז'חכ'חןסיקיחכ'וקחטוס
חיגייוסחי,טריוחיזיס fנגוסדיסקוטיחןזגחי) /גיכ'רי(קיטחרגוחיכוםיכטחרגו

ג;וסינוןחימוחירטודיגקוכטר;וחופ'חכ'ורחין j'דיסיזייוסוסחידחכ'חן
מיחירטי ~ jחזיחגיסיקיחוכיריסגחסחירחןחכסינ'יחיזיסגיסרי jדיסיזייי

 .חיכטירחמייכטיסיחין
חכחס Cגיחיזגחסגחסחיןחכיטחכטיסחיכדייחכוסגוסלוסדיאווואיל

 iחיחירירחרוןחירייכטחגחיכדיי;וג;ודייריס iמירחגוסחיקיןאינדייאנוס
מוחירטודיכנוחיסוסגוסקימחרדיחכטינוחוטיימפודיחוזוסואירטוססוס

דיקימפחכייר;וחג;וקיחכסיחפחרטיכיח;ו,גיקיגוטידוחי
טודוסחיסירכ'יטוריספ'ידיגיססוסטודוסח'יחימוז'ירקיריד;וסיכ'יד;וסו

קוכ""ג;וון Pחיסטוחימוחירטו,דיגקיכ'ריסייוזוסחיחמחרוסחיכז'יטוסכום
חיסיימפרידיגחרנ;וכ'יר;וחוכ;וכיכ'ירכ';ומוכדוחוטרוחיג Jחיקיכ'יקסייין

מיכיסטירוזו.חיכומיכוריכחד;ומחכקיגיכוקי

חחיכר;וחייחיסיימפריחיכ'ידיפ'יריכטיםחיזיסדימחכיר~חיםט~די
גיקטוריסקירירוסכוחיסטרוסקיחן:רחזחדוסחירייכטחגיםפוחיכ'גוסכוסחין

פירימפכו Pחיפירטרחימוסגוסכיזיטרוססיקימיכטיכיניר;וחיכטייכריזכיי;ו
חיכ'חכידחדיססוסחיןקריחירפורחיסכוחידיח;וכוחיסטר;וחסיירטחר
חיםטיקיחכסידימוסטרחרפירקיכיסיסמככ'חז'יסחיזיססוסחפרוכ'חר
דיספוחיסכיכ'ירדיכ'יד;וחוטר;וטיי,יפירסוכ;וכ;ודיחכמ;וכ;רקיפריכסיפייו

דיכג;ומוחירטיקוןדיפיידריסיכוקיחיקוחירפוריגחיספחרטיסיקי
ד\גפיכסחטיכ'גיסחיספריטיסכוסחיןכחטירח(פריכסיפייוחוןחיסקוחירפי

חיסט;רחיכטיכריירוזגוחכרידי /חכסיחיסכוסיקי .חיכטירוחומחכי'יכירונ
טייכיפירסוכ;רג;ומיחיריסיקידיספוחיסקיחמכיזיגוססיקיןחי'יכטינ

חימוכדו,חיסטי Jחיחיזוקיניפירנ'וזנחרגיפחר;וכינ'ירדיכ'יר;וחוטר;ו
חוז'וססוסקוןכ'יחןגיי;וקיכ'יזfויכ;רחפחריז'וס/טחכטוסחפחריז'חרגיפחר;ו

 Yטייר;רג;רחיןפידריח;רסיחוסיכיז;רחזיח;וסיכיי;רמוחירטוקוחירפוחיגקי
חיחטרחזחדוםפוחיכ'כוסחיסטוספחרטיחוכ;רדיחר\נכוס pדיטחכטו/פורחי

ריחיסיכ'יכיזחךחסמידירכחסכחסייוכיסכחסדיחיריח;רכ;רחיסקיכ'יריוכוס
 .'יטוסוזח;רחיסטיפ'יכוסופ'וססחכ"יוסגוס

'ייוכיסריכינכחסטודחסכיקטוריס,קירידוסכיין,מויי Cסחכ'יכיי;ר Jסיבו
פריכסי!כיייחיסטיסיכ'ריכחזtנדחס Jסוסיכ'יגיזחרוסמירירכיספיחיכ'כוסכוסדי
קחד;רקיפיכטוחיסטיסיכ'ריחיסחיחכמ;ר"כ;רריחימורטחכידחר I/כ;רדי

קיכ-קיןtו;וחיספריטוחכיסריקןמפיכסחסמחכיר;ו,סיסיניןפרימיטי,ריגיג'ייון
 .חוכ'יריסיגחסכוקיןח;ופיכחסריחמיכחז;רחידוקטריכחס,סיססירכ';ר

חיגיייסטיפחרין~ימידירכוסחכטיבוחיסב'ודיייסגופ'יכוסופ'יסגוס
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פור'חד~חפרוכח''וסט\ינוכוייfו'וכורטמג,דמד" lIג\ידימידימ\ימ,סט:י iטממכיי
פ"גיסופ'יק~.סיגס"\יג~

 ) 1אימיךופואייטהאי,

מיסקריטורמססוסדימוג:ימיןמיסקריכ'י"מווכירו"נרינופומיט\יג fqו
סימוקוגסווכיסיפירסוג\יג\ידיקומירפומיג :סינ"גטיספמגמכ'רמסגחס

דיספומיסמיספריטו,חיגמגוכ\י,ג\יוכ;ופ'גמוכ:י.ג\י iמימ,גטירמוכיגטיקיוכ\י
ח\יחיגדוסיס"גוסגוסח\יגוג\יסיקומירפודיג iפריז'''ג\ידיסחגירדי

פחנ:יפווג'יח\יטוי:יוכיריסי,גוסיגונחר,חגטי iח'פוסטוסוטו"חר
פורחיגפ'יוגומגקמג"מוג'יד:י,סומיןמיזוקיחוכ'רחסכומיגחססוסדי

מוכ/רחס."מגמססוסדיפמנ\יג\יסופ'ריד

 ) 2פ'ירוסוףאילסיסירן

גיכ'רוססוסדימוגו iח'מיסקריכ'י"סיסירו"פ'יגוסופ'פ'מוכוזומיג
וכייכט'"'ק'חיט"ר;וג\ימי!כוחיכו iמזיקיפירסוכמסגמס :סינייקיחיסטו
מיספחגטוגיגגון iטייגיכודירינ'ידחדחינו'סטידחד iקוקחנכיגחןכ'יד\יסוסרחס

קווכ- iחימיסטחגדומיןקימווככרימיסטי .וכומירטיגסדימיספמדסגסדי
נכוגדוחיג iמ,כ'ימז'יסודימיסקיפודיגמוגכ'ידוסיגוקיחירפוסודיפחג":י

פומידיכוכוחיגו,דימזיופומידיח~קיגומידוכ'ירסוקימיר\יגומ,זומי
חיסחיגוכוחירעיסומי!וכיזוכופורקי .וכומ,רטיג\ידירינריטו Jגיגנוזכיגיר
דיפוזיטו,סודיוכמגדקגיוכוגדודיג jפמטרומ,גקימווכיכטוחיגמיומיכיכ'ו,

טרחגקוחיגידחדמיריפוזו'ווכונקו!פריזייו!סודיגומינוסח~'מיגיי\ימגוכ;ו,ג:י
קמרנ;ופיזנמד~ג;ומגינרימ\י/חינוזונרחגדי iקוחיגייססוכ/רידימינ';ומי
חיג iמ'פוסטוסוטווכמרזו\יסי,גוסגוסמ\יסוכ'ייגדוכ/;וסימיכ'יד;וג;ודי

חיוכוגדו",חיסטיח'ןכ'ימז"סומזירפורקיטמד;ופ'ומיממידיקיגונמר
סוחגסידיוכוסטרמגדומכ/גחסדי"חגיר~מיסט~ Jחי"סיסירו"קונטיגוח;ו

 ."מיוכורטמגידחד".ג;ודימידימ;וחיסט;ודי jקונכ'יקסייוסירייוז;ו

 ) 3פ'ילסווףאילמקראט
מ\י"סוקומט"פויגוסוףפ/חוכוזוחיגמ,וכגיזוקיגימ,סייוןמונטיוכ;וג;ו

נכומירטיסודיחגטיספוקו Jחומסע:יקמרסיג,ג;ו iמ,מיסטמגדומיגיכ'וססוס

דיפוחיט;ונרמגדיוכמסמיגקונ,וקוכסידירמדוחיססחכ'ייוחיסט' ) 1
חיג iחיחומוגוס, iסיני , 2910מגייומיגמ,ןקומוכיג'ייומיגחכטינידח.רג\י

חוכ'וקיכ'ירדחדמ,ססיטרחדיסייוז,ג~סינוןחוטרוס. Jוסינ , 3090מגייו
טודומיקיפירסוג;וט~;וחינזיסטייוכוקיזייד Jקי(מ,יוכוכדו,חיג Jחימווכירו

טחכטופורחיכ';וחיסיינוחיכ'"ז'וחווככרימי{מ,ר;ומ,גמ,גכ'יכטמדו)חיס
פומ,זימס.סוסריסיטמגדומיסיכ'דחדחיזסיכ'דחדדיסיינכפרירודיחכדו
גוסחיגטריכיכ'ייו .רווכמגומ,סקריטורמימורחטורסחכ'ייונרחגדי ) 2

 . 3717מג 3654מכייוס
ריקמפיטמג"מזגיג:י"דימוריז'יגמרייומיר;ופ/יגוסוףסיגיכרימיסטי ) 3

 ) K (3ח" Kםד"
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ריזית\יחיג ,חגמ\י" י\~רי"חימווטחגירתרג\ירירוקטריכ\יחיסט:ידסכ'ריפ'וחי
 iכייחג'ירגוריריספוחיססינורומוייחיסטוגי'וקיפוחיס :סינייכטיגו

טייכיסיכוחגמ\ינסקיחיגטינ,ז'יכס\ימיריגחגחכס:רג\י jקוחינזחמיכחרו
חיטירגיגגיג'ירקיטייכיחיגייסקיfויקוחירפוריגמוחירטיגסקוזרי!;יררירקי

קוונ""פורחזירריג'וגייוקיגוחיסקיסחג'יךרירוכקוחיריסטסמימיגטיו
גחס Jחיחיכטרימיטירמיפורחיס ?ד;יירסגססוג'רירוכ'יריסמיספכיר

חירסמוחירטיג:רסייטייר\יחגסג'יכיגי,וקיגומוכרוחיסטיריג'חכירחריס

חיפוקסחקיח:ו iחי . 3370חג 3300נייוסחגוסחיכטריגיג'ייוחינריסייסגס
ריפגו-מויייר\י hפחחיסח,סטיריחגיטחכטיסגוסרימורחג 1סיטוחםייוגס

ריסיכטימייכטוכיכגון Jטיכיחכיחומחכירחרניגייכיחחיחג'יחסנו .רחג'גי
רי(כזכס)סיקטסחוכ\יפחחיסחיסטי iח'טופחג'ססיחיכטוכסיםחימורחגיטס.

פריכ-פורטיכייכרוקוחגסגססו~'יסטס" IIריכומגריחיגקווקוכיסירסג'יכטי
קוןגייסחוכחסקומפוזווגחטריחס, iחיריחיפ'חגסס(חמוכס)פ'ייחוכספייוס

חיסקו- iחיגוזג\יחימיכטירסג\יפורג'יררחןג:רטווקחרדיחיסקופוחיג
חי·סוסחיפ'חגסיח\יסוס jקו'יכטינחיסט\יקחפחג'גיס Jפ'וחירו.fויריחר

חיסקורירחרג\ידיחגיזמוחיגחיו jפופוגחסייוגסחינ'חררי ) P(זרכיפןפוקריזיח~
(זככגיזכ)fוו·גז'יטוfויגקימיתיגי,וסוסfויןחיכקוגקחנדוגיסחיכייורחככ\יגסחי
חיגיג'ירחיקומירפורחיסמוכרוחיסטיfוספירסוכסגזודיג'יכירסגסדי

חוכיסטומחגחיסוזייוג'יסייודיסורטיקוחגוכקיקווקוחירפוסוחיכג'יסייחר
חיסט\יחיזחיסחי jקורחסוריגחפיטיטיחיגריזיח\יקיכוודו.טקומפגירחי

 Jגיחוחיגקומופהריסי r//סוקרחט"פ'יגוסוףסי~יגריחיסטיקיחיפוקסטריסטי

כסקטרירופ'~סססוסחרימחטחרחיסיקטסמ~סחיסטס iקוקומגחטירפור
tכחכסיג'וסגוסחספריריקחכרו"סוקרחט"חיג'\יחי jפופוכחסייוג\יחיכטרירי
ג'יכירור\יג\יריחיסקופו.חיג ' rחיכטיכדירח\ירחכרוגיסחי Jכחסייוגסדי

רירייוחוכיקוחגחמחרחיקונוסירפורחיסמונדוחיסטיח~חומגרידיג
 Jקוקריחוגוקיחוכיג'ירסוחיגטודודיקריחדורחי jפחטרוחיגסייגוםגוס

חיכטידיפריריקחסייוכיסגחסחיסחג'ידוךיח:ר.נךחכדיסוחיסיכסייסחכט\יסו
מוייפ'ורמסחוכסריחיקוריקטומוייגיכנוחז" iחוחיזחזיחסגחסקיפ'יגוסוף

ריtכחכדחסריפ'ורמ\יfויןחזיחסגחסגיחיסייוניססוסטודחסי rפורחגוחדחג'כי
חיספיר\יקיחוכוקומוחומיגויחידוגסימוייטוכו 1חו iקיחיריספוחיסטחסחי
וכוחוג'וסטוחג'גחכרוחיסט\יסידינסגיקיחויידוךסודי iחפ.ךוכחסייוגס
חגייחר rחחזירריקחפחג'גיס jפ'וחירו Iחגסוגוטוריקטחרוך Jחוקומוכוחי
סיגיגריחיסטירידיגחכטרי jסוסטיכירס' iפודיירווכחיסופ'יסטחסגוסח\י

גוחיכחססוסקוזטורווסוג'ריחירימחךקחג'גיסיכס"סכוקו!חיפריויקחדור,
פ'יויגיוחדחיחמורסוחימוכרו,חיגטודוקו!קוכפורטוגיגדוסוחימחכייחם

חיכמירייוסירtככויססוספריריקחכ':רקימחכירסג\י Jקוחיפחטךיח\י,סו Jקו
טיגחריסגוסחיכוטיקחסגחסחיןחיקחכייסס I~רפיךחיפגחסחסגחס

חזירסיויפ'יגוסוף~חג'ייוחיסטיחפחג'גי rפ'וחי , iפופוגחסייוגסדי(טיזייחס)
מסחויריסקוזfויגקוז Jחטחרוכיfוימחכסיג'וסגיסדיסימפחטיחי:כגסגחכחך



דאכיתסרי-19-פתיחה
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פוחידריח~גייוחיגטוגסיס Iקוחירפווכינ'וכטו~וכ~וכי .וכורירחזירדיקחפחכ'גי
קו-טייר~ג~חיקחכ'ווכיכ'יגיר ~'כוכחגייחג~ :דיזייגדוריפוזחדוחיסטחר
קיכ'יפחוג~פירופיקחדוס.סוסטודוס jקוחגזכ~נכיחיקוחירפווכיכ'יז'חר~

חוטרוחיספירfוגס~גיגנוג~טיגנוגו Iכיכ'~ריסטחר ~'כסיימפריחגנכסנכי
חיסטידיכ'יד~ג~חיןחיסט~קיגו jח'קונכפגירג~ח~קחגדו :tכוחיוקי

דיחפינוסיקידיחס .rוכחגחיגייחנחסגחסטודחסדיחגינכפייחרג\יחינכוגדו
חיגקוכ'דיסיי~,ג~ Iדיזיחוחי; :קיטח;חסטייר~ ~.כדיחיגפ/ירוכידחדיס bגח

דיסיגטיוכייגטוקורחסווסוחיןטיכיחס jק'טרדוחיקיריגפיי~חיחוכוררי
חיסן:יח~'ווכונירחכ'~?כ'יכוחיריספיקטfיכ'~כוכ'ירדחדךיחי'וסןכיסיי~נ

חיגיכ'וססוסדיחוגודיזכיגטי,פחרטיקוכחרחנכחדוחיקירידו'וחי pחי .סחכ'ייו
חריסטוק-ג~דיחיריקווכוייחיר~סייגךוקוחגfויגחיקריטו!" IIגונככרחרו
וכונ'~ jקופרופ'יסורסוח~וכחגטוכ'וגוחיטוכ'ו cסוגופחחיס,דיגרחסיח~

דיחס.חוגטיוכוססוסחסט~קיריגסייס
פ'יכוסוףדיגחידיחססוכגימחסחיסטחסק~קוג~,סיגיי~סינוןפירו

וכונ'חסדיחוכיסטחרכ~חיסיוכפחטיfי~ג~טחגטונחגחר Jחיזיירוג~קי
קיחיוככריחיסטיפורקיחיגיוכינוס,נכונ'וס jטחנככי' Jגיהריחרופירסוגחס,

חיר~פוכ'גיקוחיגדיגחכטרידוקטכ·יכ~סופרידיקחגדוחיחגדו 1חכ'טחגטוחיכ'~
כ:ודיוכוסטרחר:וגופרידיקחסייוגיסחידיסקוסייוגיססוסfוי!קיחינכפוסיכ'גי

חירחןקיכחרכחרוסקוסטומכריסחיחוזוסגוסריפ'יחגדחדג;וחיכ'חגירחד
דיוכוסטרחס-חיסטחסוכיגטיסיגור~חי jפופיכחס"וג~חיגטריינחווס Iחיגרר
חיגטיריסחכ'~גיסקיפירסוגחם'חסזכונדיפ~fר!ירח;טודודיגחירחןגוייוגיס

ג~ Jחיחיחיגייורחגס~ג~ jח'גרו rקחוכיגחיסטיכ'ייר~פיחיכ'גוחיגקי
 jחקוזחרוכו l/"סוקרחןכדיחיגינכינוס Jיגיירו'דיכקי'יגטינחיסט:וחי .רמחיסקוריד
טרfוז-ח!יח~פרידיקחס"וגיסחיסירוכוגיססוסקו!קינ'וחיסייוחיכדיגחגןכרי

סוסדיוכחגסיכ'וסח;יגיסדיזכ'יחכ'~חיפוחיכ'גודיגמידיחסגחסיירחר
טייוכפו'ומונדיזדיפחחיסחיג Jזוי jחרורחכ'חקיחידוגוסגוסח~קריחיגס~
גוסחידיסקוגיסיוחס,חיגוחיכ'חrכקריחיכסחסחיגחס Jמיקרימירחזייגדוגוס

קוגטרחרייוסחיסופ'יסטחסכוסדיפחרטיוחרייוסחירח;קיפחחיסדיג'וחיזיסנ
קווככידמוגוחימגינריח~נרחגדי Jקו jווקח!"מחיסט~ Jחפחגייחרוסוקרחט,די
חינ,חימקטופ,סוס'וסטיפ'יקזורנפור'וסטיסיי:וג '\גדיגחגןכריסןקרחטח~

חיפטוקיחי'וזנונחיג Jחיקוגדחגחווסירfייכ'~קיחיגטיגוייוכיי~קיfוחוו
דיכמגטריחפמריסירדיטרחכ'וסיגוחיסטוטודוקו! , iפ'יסוסירחיכ'~

חיזוגיוכיגיסגיפ'יקסחדו,פ'וחיגיקידיח;יוכיזוכוחיג jח'טריכוגחגחיג
חיר~,קיחגמ:יגרחגדידיחווככריקומוחיקורחסו!סוחיןמיוכפריסייוןגיגנוג~

חיס-ריחיחגנכ~ריחגטינוחיז~ ו:'וכיג Jקי'וחיזיסגגוסדיגחגטריפחרוסי
חג Ijדיוכחגדחרוגיקיגודיגחר:וחיגקוכ'רייוגוקיחיגריספחרטיחיפריטו

חידיחססוסרינ'ופטיפ'יקחסייוןכ~וכוסןכרחרוכיזוכוחחיחיוכפיסוקיגטרחרייו,
חיכריחגטיס.חיחגינריסקחרחססוסקין 'וi , fטרחכקוחיגידחחיריפיזו jקו·

חוגגקיקורחז"נרחגרי Jקו jטחוככייריוכחגרונכ~חיסןכו Jקוקכוטיגטוסיגו



ז'וראיזםורירסריזורו-20-פריפ'אם
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חיגדיגחכטריפחרחרמיפוחיד\רדיחפ'יןפ'יחגדחדיס,סימיז'חכטיסחיסיגו
קוןפודירוזוחיחגטוד\יוח\גחוכינ'ירסוחיגטודוויג'וח\זסופרימו ,חיקחפו

גיינ'~סיכופירסוכ~ג~מוחיריקוחכוופורקיקומפג\ו~.חיג\מפיי~גמ~ Iרג~
חוכד'\טוססוסחיהורוסוחיפגחט~סוחכ'ירסוח\ריקיז~סוfויגקון

יס iנוחיכוחגחס ,\חכיכדיג'חסחוג'רחםסוסמ\כטיסוג~קימחספריסייוזוס
קורחסון.סוויגימפייז~גסו\פרוג'יכ\יכדומוכווח\סטיחיןחזיקי

די-גוכ/ירכוויגקחס~ג~דיסירכ'\ו~פ'וחיר~גימיזחך\י)(פחנ~,פיכס\יון
חוטרוס.ח~קימחסחיגח~חפחרטיכיחסויריג'וחיסטיק\זכוסטרחכווגיס

פ'יגוסוףויגרחזוכחמייכטוסגוסטוווס /ח\כטייכויסיגיי~ס\נוןפ\רו
חיןחיג'וח\זיס.גוספחרטיוי jקוכסיוירחסייו jח\טווכחווסס\רחיכ'חןכו

חיזיירוןרחכ'ייס/סוסחמחחחרחזירפוויירוןוכק\חיכד\ספחרט\ /חיפ'יקטו
 .סוקרחטויחכטיגוח\זחסח\ס,דורחפחגחכ'רמסגחסקוגור~סוסמחסריסיכדיר

ויחסחירחןויחסחקיחוססי\כדומ~ .מןח\רטיח~קוכדחכחדופ'וחיחיגחי
גסחיןfויפוק~חק\ח~חיןחכייוקחד~חורגחכיזחכ'~סיקיפ'ייסט~חןכ~די

גייסגחסס\גוזקיחיחידוגוססי'רטוסחוכוסדיחוכורחין(,דיגוס"סיג'דחו
דיחס 30דיfויר~קיפ'ייסטסחיסט~דידורחד~ג:ומ'יכטרחספחחיסדיג

חיגזיקןטיו~סירפודוכוחיסטוסוכ'ריכ\כגוכו,ח~מחטחרפוחידיח~ס\כו
סוקרחטיחדוחיגפ'וחיחידיח~מיזמוחק'ג jח\טריכוכח;דיגסיטיכסיי~ג~

פ'ייסט~וידיחסטר\כט~גוספfיסחכ'חןקיחסט~חפריזחדוחיקחרסי(חג~
חיגוגחר,סןח~חוכוקחד~ס\כ'דחדיסגחסדימורחדוריסגוס jטורכחכ'חחי
כ~ jוח\חקוכפחכ\יחרגודיחיגיג'וססוסמחגקתג'חןכוחיכטירכ'~ח\סטי Jחי

מוייסודימיכטיפחרטיקוגחר,חיפרופוזיס\יוכ\ססוסמ~גרחווחיפריזייון
קחרס\גג~דיפ'וחירד\ jרוגחג'הגיקי"קריטון"חיגיכ'וfויחמיגופ'ידיג

חג'יטיכו Iחור~מחג~ג~דיחיסקחפחרגופורמוגויסגוסטוווסטופחכדוכי
-ר\'כחכר~קומוכווג~ hקוכס\וירחיג'~חיסט~חזירפריסייו jכ\כגוח~סוקרחט
קחרסיגג~חיןדיחסטריכט~חיסטונ'וחיויכ\יוחוסופחר~ ~ז\ :tכחחיגוחיכס;ר

סוסח\כסיכייחכדוטרחכקוחיגידחדחיריפוזו'ומונ Jקיחור~סוחיספירחכדו
חוקחזייוןג~טופוקיטיימפוחיסטיחיןח\סחיחיגיכ'וססוסח~ווקטר'כחס
חימורטחגידחו I/ג~ויקוחיסטייוןחיסט~וימיכטיחככ/;רחכ'גחרדי"סוקיחט"

קיסוז'יטוח\סטיח~כריחכטימו\יחיסטווייו Jחוחיזוחיחגוכ;ר"ג~וי
חיסקריכ'ייוגוחיגיכ'וס,סוסדידיסטיכגוחידוסמחסגוסדיחוכו " j"פגחטו

קוכו-גיכ'רוח\גחיסחיחיספיס\יחגגיכ'רו Jחו jח'מוח\רט\סוויד\ספוחיס
ח~ד'ספוחיסמחסטריזגחדחוופ'וחיקוחגfו\ג " j"פ'ידודיכומכרי'פורסיוו
חיגחר\כ'חכווחימוו'רכחס.גיכנוחסחוטרחסfו;רחיכחט\כ~(יכגוח;רג~

ויגחכטר\פר\ז\כטוס\טריכוכחכ,ו\גסיטיכס\י:יג;רו\ jחיגזיקוסי\וג~ו\מומ\כטו
דיכ'חזוחון Jקוטר\כוכחגויגמ\סחז'ירו)(סכ\ח,מחכוחוו (\חסוקרחטוי

פוכ'ריח\כחיסיקרחט,חסכ\כ'ירח~וחרסיגופורמחכוסוח'ן )*"ס\גוחי"

חיןקי )'(ריח' I (ס Iכ'ינ'גו(חגוכ~ Dם'ירוכסז,ונס ' 7חיקםןכרחןכוחיגהיסקיטוסיכים'ירטוח,ן )*
כינ'רמון,.חיסטידיס"רכ"סיקי (,ממומירימינווכוסס 1קוחנוכfכונוס
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פיי,רםרףאילאריםטו

קוכ"סוסוקרחטפ'יגןסוףגרחכרי~חיסטירימוסטרחכרופ'וחימחכיר~חיסט~
מונ'וסריחמכייו pחסיירטחר~פ'וחיקי~מ\וגסריחימורט~ירחרג\וריכ'יקסייוו
יסטו""חרפ'יגוסוףפ'חמוזוריגרמיכטי .rפחרטי~וגחיפ'יגוסופ'וסחיסחכ'ייוס

חיגחירייוקיגיחיסייווחוגטימ~ג~חיפ'יגוסופ'וס.גוסטורוסריקחפוfויג
 .חימורטחגירחדג\וריחיסט\ויוחיפמוחירטיסורימומיכטוחיגחיוטחמכייו

פירסוכ\וג~רי~מ\ונ\וקיסירייוזוסרחזוכחמייכטוסקווחיכטיכרירח~רייוחיג
חיסקומו(יסורוח)כטוס Iחיגימריפ'יריכטיסרי(מורככמ)קונכפוחיסט\וחיסכו

קיריזיחיגקגחר\ו.חיגימפיי:יקריחרור~סימפגיחוכ~חיסקיכו,סיקוחירפוחיכ
~קחכס~חיפ'יחסחוכ'רחסקוומוכרוחיסטי Jחיחיכסוזיי~סיכוקיחכמ~ג~
סוחסריפוזו'ומוג Jקוריטורכסחיגייסקריחיורייגנרחכריז~ג~קוכוסירח~

קומוכוחיחיספריוטחכיסכ'יסייוסגוסדיגוזחרפורסייגוסגוסדימורחד\ו
ג~מסחכוריסירוס.חיסוזייוסנ'יסייוססווקימוכרוחיסטיריכ'יסייוסגוס

פוסטוסוטומחרריפ'וחירססגסטייכיכוחריסטו--ריזיפיקחריר~חגמ~
חיסוכ'ירריחימפיריוגספ'יחסחוכ'רחססוספורקיחיטירכיגמוכרוחיגחיו

חיסטחסחכ'גחרדיחקחכ'וקיריספוחיספ'וחיfוי .גוגחרסוחיוחסיכו,כחרסי
חיוטיכיח~קי )*נכחכסחכ\וגסקחייוגיקיחריסטוסחכ'ייוחיג'רחספחיכחכ

 .מורייוחימחזיכרחרסווכייכטרחססיימפרי,מחכוסו
גסריחיריח~חיסטסקיימוס Cריקיחיכטוזכורוריפ'יוחי!ריזוגט~
ריס-זנחסגוסרי iטחמכיי'רסטיפ'יקחר~גחיחסיירטחרסחיס f"/lןימורטחגירחר

טרחייר-פחריסי-מחסמיכיסטירחיסכוקיסורטיריפ'יגוסופ'וסטיכגוחירוס
פוקו, Jחורחזוכחרימוסכוזוטרוסטורו, Jקו iחחופירו .חיסטופחר~פרוכ'חס

יוסטירחךגג~דיחיריח~כוחיסטרס Jטחמכייקוככ'יכסירפורפרומיטימוס,סיגוו
מוייחיס iקוחיסטי'וג~כייגחר-פוחירימוס-כוקי Jחחופריכסיפייוחיסטירי

י
רכחרכחריזמוריחקטוחיסטיחזירריקורחז'יחיגטיכייגרוכומיסח'ז'ירו
פחר~ריטיר~סיפיקחיו, iסיחיקוגפ~ Jסיחומכריגרחכריחיסטימחטחר
כחג""'ריג'ורוסחוז'וססוסריקורייכרוחיטימכגחכרוקוחירפוסו iקוחטרחס
פירו, .סוקרחטחסרימיטירגור Iפוחירסיומחכוסו Jחיכ'חזוחיגקוןרימחס
קוןקוכסוגסוגחיחומכריפוכ'ריחיסטיח~גחרוסו ~רfחסירקסגוסוקרחט

טופורקיחיז'ומיכייוריסכוריזייכרוגי,פחגחכ'רחסרכחסטיחירוגסיססוס
כ~חיטיימפו,מיזמוחיןחי'וסטיסיי:יגג:רריקומחכרוחיכחזייכרוחיסטחס

ריחגמ:ימיטומחרריכ'יגוכטחרסוחכסיחירסכוסיקי .רייוריגכ'יגוכטחר
מחכוסוחיוכ'חזוחיכסוקרחטטומוחי Yחזירנופוחיריחס Jקיכיר~ ,rמחיסו,כ~

קורט\וחוכ~חזירריריספוחיםחיטרחכקוחיגירחר'סמוגקווכיכ'ייוגוסיחי
ריfויכיכגוכו,סיכטירג~פוריירווכוקיכ'חגחרוזחזניכטיזנו"רייוחיכחורחסייוו

ריפחגחכ'רחסקוחכטחסחוכחסריזירגיסחיחיגיכ'וםסוסח~חפ'חגחגחר
~יגריחס.חיקיכטיכטיסמכוג'~קוומורייוחיגיג'וסיח~חיג'וסי Iקוכסוכחסייוו

 .<חר'סוכןסחפן"ספר )*
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חי .קגחרו jכי'חיקספגיקחרסיפוחירירריחס"ג iפמוייחיסכוחיריג,קחרס
 .וכחוכיי'טו fרחכוחיסטרוחיק

אימאנים~רדילאינזיםטינםייהלח
חיריחסגסקגחרחסמוייפרוכ'חסקווחסיגורחומורירכוססחכ"יוסגוס

פירסוכסגסרי'יכטי fחיכטיג'חגמסגסקיחכטיגוחוססחכ"יוס,וחיסטרוסרי
טורוויגקריחרסכפרר)רוורני(נכגססימפכיחיספריטוחגסקריחכססחוכסחיס

פריטיכויוסיגווכגוף),(גורקוחירפוויגסיכי'ימייכטוחווחיסכוחי .ו fפורירו
 :חס fקוטריסרי ' fקומפוסיפירסוכסגסרייסטיכסייס iחיגגסחיוכוס.הגג

קריח-סימפגיחוכסימיס, eר'סיגווחיס,חגמס,גסנ'יוס. 'וfקוחירפו,חגמס,
חיגימיכטוסריריכ'ירסוסומפוחיסטו rחיסקוחירפוחיכחיספריטוחכס.רורס

טחגוסכחטורסגסחיווייוחיגקריחוקי(ורמרייס)מחטירייחגיס(יסוווח)
נ'יוסגסחיג'יט.חיחזוטחיגקחרכ/וז,חיגחמוכייחק,ח,גחסי,רחיגקי:
קריfווורחס,ווסחיסטחסחג'וכטיקיח~וייוחיגחפרוכטוקיפ'.וחירססגסחיס
מייכטרחסחי .פ'יקסחוו .טייוכפוויגימיטו Jחופורוחירפו, rחיגקוזחגמס,גס

יסטייכוו fחיגכ'ס'יור fריסוחיזפ'וחירססחיסטסקיחיסטסטיימפוחיסטי
fויגקוחכוומסקריחכסחס.ווסחיסטחסוייוכטסגגסחיסקיב'יוסגס

פ'וחירססחיסטסס Pחפ'גוסיחגורסטירמיכו,סוחסחרינ'ספ'יקסחווגימיטו
ריטירססיחיקוחירפוחיגקווחגמסגסוי'ונטסגחיסטסויכפחרטיסיחי
גיקיפוסטוסוח~חרסי fפונ'ססיחיקוחירפוויגמורחרסג\יויחגמסגס

גיסיקיפוחיסוכוכ'ימייכטוכיכגוז Jסיקירסקיקוחירפוחיגחי .חפחרטייכי
חיקס-חיסטססיחגמס,גסחיסקיסוסטיכיוכייכטוסוחימחמפחרוסופ'וחי
ריס-גסדיפ'וחירססגסחיג iח'פוריסטסחויר,חנחיקחגורחג\יסטו'פוחי

מיסייוזסוקיכחטורס,גס Jחיוייוחיגקריחוקיסספרוס)(גורפחרטיסייוז
חיגימיכטוסגוס ' fויספחרחיקוחירפו,קחוסוי jיסייו fקומפוגסויספחרטירחיס
קוחירפוחקיגקיסורטיריפחרטיחוכספורחוכוקחרסמוחירטוקוחירפורי~
חיכימיכטוקחרסחיכרוסיטיירסגסחיןפורריסיחיסיחיר j 'וfמחסקירסכו
קיגוחי .מוחירטיגסחיסחיסטוחי'יכי Pחפחרגיחכיייסייוו fקומפוסורי

חיגקוויסטיכסייס fחיגגסריריפייוריסימוחירטוקוחירפוחיגקיפחריסי
גוס iמוסטרחקיפרונ'חסנחססיגוזפורקי +כ'יררחוגסחכסיחיסכוטיימפו,

יס~יכסייס. fחיגג\יריויפייוריכי(זוומרי)מחטירייחגקוחירפוכיכגווסחכ"יוס
חיכס-סוסטוווסקוו'ין fריקוסי )*ימי:כטחס" p "סחכ'ייוסגוסטוווססיחי

גרחכיקוחווכייסטיכסייס fהיגגסויריפירריריר fחס iJכוכפוחיויוכוטרומיכ~וס
וייןחיגקריחוקיגוקי .חכיקו fגוחוןכיקריחרייוסחנכוקומוחריכסוי

כיחיגזיסטיקיגוחיסחקיחומוכווחיגקריחווחכוו rכחטורסג\יחיוו fפווירו
גסס Pחפ'גוסיקוחכווקימיכטיסוגסחיסחיייקגוחימיכוסכימחס

קוחירפוקחוסויכ'יוסגסקיחיסססרגכס)(גורפוזיסייוו .rקיגסויפ'וחירסס
ויס-גסויפ'וחירססגסחיסקיקוכטרחרייספ'וחירססגסגוגחרסוטומס

נמעורס.כסזימ,<י"ינוכוס<יסזיסינסי'ס ל:i< "י"'ם IIכסקונוסי,קי )"'
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חיכיקחד~חיכדיסי;חיגימיכטיסגיסדיכפחרזיחי )~דרפ~~(גח lפחרןכיסייי
 Jחיחפריגט~גיכחטיר~ג~קיקיחירפיחיטריח~ iחג/יכטחרס'ח~חיגיייסדי

קימ-חיר~קיפירסיג~דיקיחיךפיחקיגקיחיסטיייידיחימימ\גטיחקיג
כ'יסיכידיטפחרזייריו,סיחיסטיסקיחגדיחיגימיכטיס,מיג/יסדיפיחיסטי

חי~חיומיכטיחיגטיר~חיגזיסטיקי Jחחיקיחירפיחקיגחיז'יחיגפירמחס
חזיר-פירחי .פחרןכיקחד~פירפידחסיחיו,יספחרזידיחיסט~סייגדי .מיגדי
חיכ~חקיטרחחירימיסקיחיסטיייו,חיסןכ~דיקגחר~מחסחידיח~fויכ~מיס

ג~דיחיסחימיז'יר,מחספיקיחיוקיגכ'יגסירמיספירפ/חסיגמיייפריכ'~
קיחירפיס.גיסזיקיוכחסיייו

קאנדירהלהדיקימאםייוזרהדיפרונ'הלה

דידחגייחדירחידיסטריחידירןכיריכ/גימחסחיגסחכ'ימוס,גיי~סיגיז
קיקימfיסיייז·ג~חיגטיגדייי,חיגחיכ,מיכדיחי'חיוחייקיקיחירפיסגיס

חיגטיר~חיז'ידיגדיספחרזיסיקימ~סיקוז~fויכ~קיחכדיכ'ימיס,גיסיגיו
חיגזיוכפיייפירכ'ימיסקימייגדי, .rחיגחיומחםחיגזיסןכיגיקיפחריסיחימיגטי
קימ~סיגיי~קיחגדיקיסימיז'חגטיחיםיר~זיחןסיכ'ודיקחגדיג~חיג;ו

חיג-קיגיןכידיקיפחריסיחיחיגמידיייפירקחגדיג~מחסכ/יטיגיחיגןכיר~
דיפידריחיסיןכידימיכ/~,ג~חיסיר~ג~סיכ'י,חיגחגטיס,פיקי Jחיזיסטיח;ו

קיכ/ימיסfוטחכסיייופיקי Jחיחז'יכדיפירימחס.חיגזיסטיגיfוימיגדןךיג
דיפיידריסיגיגחד~ריחגידחדחיוקיחיוכיחיגיייךיחיגגחגיייחיסחיזחיןכסי

טימחמיטטיקיחיטחיסטיךיפריכ/~ג~חיחינזיסטיגסוי~. ~ג·ךי
~ירטירחדיכ'ידרידיחטקיחיגדיחיודיחדייגטרימיעימיסג~חיקחגדיג~חיג;ו

ג~חיחיכטיגדיר,פיחיד~קיפחר~חיירדיגייכי ,~מפחרjכיכ,גחטטייחס
קחכדיג~ג~קימחרסידידיספוחיסקיכ'ימיטחיגסיגדירג~,דיחגטיטפיזחמיס
 .קימחרסידיחגטיספיזחכ'~קיגידיפיזידיגגחד~חוכיגניחיגיגיחיגטיר~

סיקיחיסקחכדיג~ג~קימ;וטיקיחכדיקיפחריכי iכיגיחיססי , J\חחירחי
פיזיקיסירח;וכ/ייגיקימיורינזיטטיגסיי~,ג~דימיגטיחיגטיר~דיפיידרי
חיגטיר~ג;וקחכדיג~חיסטחכ/:וקיחגדיפיזחכ/~קיגיקיחגחיטחגfוחיר:ו

חי ?פיז~קיגיחיסקיחגימיגרי,חיג Jחיקיז~חייגיקיחגדי ~קימחרטי iס'
כ~דידיפידריחיסיגיכחד~קיקגחר~מיייפריכ'~חיכ:ודיכקיחיחיסחיסטי

חיגימיכטיכגיסדיספחרןכייוקיפ'יחיfויגסיכזיייחיגחיזיקיגיחיחינזיסטיכטיי~
קיחניח~ J\גחי , jקחרכ/יחיגחכיד,חיגקיחייכ~. jקחגג~ jקימפיזיחקי

דיטקימפיזיכיג;וקימורסיייו, Jקוקיחירפי,חיסןכי jקימפיזיחחנ/יכוכחדיטחיטןכחכדי .
 jחנ/יגטחרס~ iחיגדוס'חיגימיגטיסחיסטיט iדיספחרזייריטיחירפי\קיחחיסןכי

חיקחגדיכ~ג~דיריסטיקיטיגיז~דיחיחגיח~דיפיקיגיח~חיחיירחג
מחןכיירחסמיזמחכווקיחספירקיפיזיכודיכחד~מיגניח~גיקיחיכןכיפורחיס
 , j.ל~קימחטייידידיטפיחיסחחיגד~ iחינזיסט' iקימחטיייג:ודיחגטיט Jחכ'יחקי
טידוםדידיסקימפיזיטיייכיסגחכטידחכפירפרוכ/:וחיכ:וחיכחיסןכיחי

קיfוירפיס.גיט
ךי~קיחירפי " iכיגגיפיידריגוגק;וקיימיס tjדיקיטטיחןןכירידיריזיכט~
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כודיפידריסייוןפחריסיוכוסקיגוטודוfויחינזיסטיכסיי::י,סודיכחד::ימוכדו
 iח tדייסודומ)(חוכריס,וכחטיירחסגחסקיפ'ורוכחס.דיטיוקיחוןקיחיס

פ'ורוכ::יחוטר::י iטווכמחי iקווכפוזיסייוסוסדידיספחרזייכדוסיןחיןפ'ורוכ::יחוכ::י
דוכקוחיחיגור::י). C'וגוכגור::יט C(פוחיגיוכיכטוס,ח::יחוטרוסחנ'וכטחכדוסין

רחזו"'חיסטיחנמוכוסמיסוז'יטוכוחיסטרוח::יריכ'יכנחוכוסגיקטוריסקירידוס
 .פיידריכווכחטירייחג Oחיקיחחוןפירסוכ::יג::ידיקוחירפוחיגסיכחוכייכןכו.

דיספחרזיסיחידיספ'ורוכ::יסיקידיכפוחיסוכיזוכוחיכזיסטיכסיי::יסודיכחד::י
חוןחיסקיחגוכ::יג:יפורחכסיסיריכ'י jוכתסקיקוחכטוקווכפוזיסייון,סו

מוחירטיג::י jקוקוחירפודיגדיספחרטיסייווסוקיחיספריטוחגחיסימפגיסיר
קיסינורומוייחיסחיחינזיסטיכסיי:י.סודיכחד::ידיפידרירחזירגיפוחידיכו

חוכדיגונחרסוחפרופייחדוטייכיגיי::יו tקוחירסו י:: Cדיחיגיי::יקימווכיכטוחיג
דיגונחרחיגחיסחחיקיחיטירכיגוכוכדוחיג iחיחיסקיפוזחרחיחיר

כוקורפורחגיסחוז'וסכוחיסטרוסקיחחווחגמחס,~חסדיחכרינוחיריפוזו
פחר::יחיסכומוכדוחיסטידיכ'יד::יג::יקיחיכטיכדירקחגיחי .כ'ירגופוחידיו

חריכ'חרפורפחסחז'יחווחי(קייופרי)פוכןכי iחוקיוכוסוגחוכיכטיקיחנמ:יג::י
סייוכפרי)דיכגחייס,(חייסחיטירכיגיסכ'ידחסחחיכי~רחימוכדוחוןכרוחג
חירסי,דיחגמ::יג::יסייוכפרידי!יח::יקיגונחרכרימכטיחיסטיח::יחיסחי

קוכםינוחיכס::י,פורחי .קוחירפוסודיקומפחכיי::י iחיחיפט::יקיגוחיווכיזוכו
סייכדוחגמ::יג::יפמר::י.דחכייוזוחיפ'יטו 1כיכנוחזירפוחידיגיכומוחירטיגס
וכו-חוכסדיסחגימורחד::י.דיטרוקיחיוקיוכוחירטינ::יחיגיי::יפורחיסכו

חוכ::יחיסכומורחדמםדיטרוקיססימיז'חכטיסחיחוטר::י.ח::י י::'כסיחירחדס
סוגח-קוחירפוחיגחי י::מ~ג::ידי 1דיספחרןכיםייוג::יפורפחרטיקוגחרקוז::י

כחטורסגסדיחוכ'רחסגחס iח' iחטחכסייופוקוחווחזייכדוקיוכיכטי
~נוכוסדיכ'יד::יג::יוכייכטרחס 1טחמכיי jחזיסיטרוקיססיוכיז'חכטיסקיכ'ימוס

חקיחיקחיפירסכוסג::ידינ'ידסג::יחיזוכיזניוחיחכימחגיםםיירטוס
יוכפגוס. Cחיחכרוס

אניסאריסארגונוםדיפ'ןרמאםדיטרוקי

ריפטיגיסגום jסוקי'יכירונסיירטו Jחוחייחכינכחגיס'יקוםנגוסחיכטרי
גיקיקוחירפוסודידיפ'יכיטיכ'::יפ'ורוכ::יג::יריסיכ'ירדיחכטיסקיכוגחכטיס
חיכפריוכירו,דיפ'יריכטיס.פ'ורוכחסטרוקחכדוכ':יחיגכחטור::י,ג::יחפחריז'ו

קווכו Iכיכ'יייוסחיג'יכיטורנכוםדינרחיכ'ודיג iסחגיקימומיכטוחיגדיזדי
חיכוזחויקוס.גוסקווכוטייר::י,גכפוכ'רימרחסטחכדוחכייוססיכקו י::וfקוחטרו

 Iכיכנוסיוחימוכ'ימייכטו Jכיכנוסיןמוחירטוסחווכסקווכוקידחודיספוחיס,
- cקחחוכ::יקווכוקוחירפודיגחיכסיוכ::יקריסיגיסקיחסזג::יכ'יד::ידיסיוייחג
חיסטכסוייודידיספידחס::יסיכ'יר::יפרימ::יג::י 1חיחידור::י,קוחירודיקחר::י

קוחירפווכחיכ'ר Iחו Iקיכיכ'וחכימחגחיגחדייכטרודיסחגיחיקחר::י cקח
כוגחכטיס.חכיוכחגיסגוסטודחסקווכוכוג::יחיחנחס iקו

דיחיכטיר::יסיחיככ'יירכוחיג iחיקינוזחכיקודיסורטי iחוחוטרוחיי
קוחירפיזיקוסוקוזחיככורוז'חדוטייר::יג::יחדייוטרופ'וחיק::יסרחיזמיזמוסי
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דיםחכ'רחזיכוק'כ'יר~פרימ~חכ~קחכמוקווחכדו jחיספיחיטט~סיחי
וכוחיכ'חווקוומוכדודיכ'יד~כחכ~כוחיכ'ודיןכרחחיכוחיפ'וחיק~כ~

חכחט. jקוקוחירפו

טומינםיקאדהאיןםאםייראםדיםרוקהפירםונהלה

קיגוחיוכ'יד~סידיחיגזיסטיכסיי~כ:יטוד:יטחמכייןפירסוכ~כ:י
כחטו-סחכ'יייסכוטפרוכ'חוכיסיגיוחיס,קוחירפיחיכקווחכמסכ~חיסט~

פחרטידחטכחסטידחסחימחטיירחס.ד'טרוקיסד'מיכ'ימייכטוחיורחניסטחס,
 jח rחחיסיגיי:יק'ג'יט,חיכיירכ'יסגוסגוחיטוס,,גוטקחרכינ~קיחירפןוריג
דיפ'ורמ~חיוטרוקחוסיחיככ'יז'יס'ו,סיכי,~חיחכטי'כחסטיכיחו) ffjו(סי

חוטרחספורחוקוחירודיגכורחקיטוסגוספירקוחירפודיגםחכיוחיחויר
מדייכןכרוקיפירסוכ~כ~כיכ"fויקומיקיגוקוורימפגחסחוסיfויפחרטיס

פידחסוסגוסריכיכ'חוטיטוסטחכסיי:יסוסדיfויןכידידיכ'יז:יסיקוחירפוח'כ
דיקוכטיכיחכדוס'ימפריכ':ימחכיר:יחיסט:י.חיקיחירפוריגסמכייריוקי

חוכ:יחיספירסיכ:יג:יריח'כטיר:יכ'יד:יג~קיריזירפוחירימיםקיסורטי
ג:י:י fjרי"ו"יכטוקחר~חיוחימוחירןכיריחיכ'יר~דימיסקכחד:יקחדיכ:י

חיסטיטוריקיוחיוטר:י, rטומ:יחיקוחירפיסוריפחרטיד:יחןכ:יפירסוכ:י
חיגקחכקיגו,כייוחזייכרוקיחחווחיסירסוריכחר:יטרוק:יכופירסוכ:יג:י

כוחיגזימפייו,פורחכי'וט,קוחריכט:יריחירחרריפירסוכ~חוכ:ידיקוח'רפו
פי-חקיחוספורקיחכ\יוסכ'יכטיטיכיח:יקוחכריריקוחירפומיזמוחקיכחיס

וטודוקוןגיגחר,סו Jחיחוטרוסכ'יכיירווחיחוירחיזיירווסיגיי:יטורוסדמסוס
סיחיחפחרט:יחיסחכ'יכ'ייז'וחומכריחיכחימיזמ:י.ג:יחיספירסוכ:יג:י

גייו /Jסי:חיכטרידיזיי Pחיכחיג'יקיססוחיופחסוכיקיגוטורוריחקודר:י
חיכגרחכ-מיקיחיגסוכייוחימחדרי,מיריטריפ:יג:ידיסחכיקיחיכסו

 Jחיחקורירופ'וחיקיח'כסוגייוחיכיכייס,מיחיוכרחסוסםוס Jחידיטי

קיחיגסיכייו 'וfמוכדו,חיסטידיכ'חכ'רחריסכחסריריטרחםמוסידחדמי
חיכריקיסירמי,פורס'חטיגימיח'כחזדריחימחכסיכ'יסמ'חיזטחכטופיכ'

פיכס:יטורוחיסטוכ"יז'ו".חיז'מ'גיי:יקיחיג , jפ'יחיזחfכור:י,סוכייוfוי
טיכיח~קיטי',,פו iחי jפחסחריקיקוזחסכחסריריקורר~סיחיפירםוכ~ג:י

יחי Pרוכקוככ'יכטיוחזימוסחיסטיחיחחור:י.טייכיקיחיגקיקוחירפוחוטרי
מ~ .bכ:יסוכוחיקוחירפוריכדיפיכריכופירטוכ:יכ~דיחיגזיסטיכסיי:יכ:יקי

טורוריויקידר:יסיחיפ'כס~חירחזוכ~,חיכ'יד:יסודיקוזfוסגחסג'יזג:י
סיקימורחד:יחוכ~קומומיכטיסוכ:יח'סחיכחיקוחירפוריכמיכיסטירסיו

כוחיסטוחיחיגזיסטיכטיי~כ~פחר:ידחכייוזוסיח:יקי jס'טרוקחרסיפיחידי
פיר-ג:יריכחטור~כ:יחיוקכחר:ימוייfויפחגפחכ'כימחכיר:יחיכ:ידיכ'ימוט
גיי:יסיגוופוזיטייוודיטרוקיסחוכוסחיסטורוקיקוכקריח:יסיקידיזדיסיכ\י

פירסוכ:ינ:יקוכקריח:יטיקיחכנוחימפרימירו,קימוכרוחיגטודוסחכ'ימוסגי
חחיכיכ'יחימיזיטכוחיכ'ימחדריטוריטריפ:יכ~חיוחיכטירחדוחיסט:י

מוכדוד'גכ'יד:יג:י jקו jריכfוס'יוכיכגוכ:יטיכיר Jטיח~חיסקיר:יכ'יד:יחוכ\י
יידיספוחיס .מחדריסודיטריפ;רכ\יריחפ'וחיר:יחייקיגוסחכ'יר Jסיחי

 ) 4 (חי"םדיא
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חגחיכטר·סחיחיסקור:יוכורחן;וחיסט:יז::יריפירסוכ:יוכיזוכ:יחיסט:יחיסטו,
כ'יר:יסוריסיסטיסחיגחיכטירחוכיגטיטרוק:יחיוכוגרוחיסטיריפחגחסייו·

פריוכירוסגוסחיזחי .וכוכווויגחוירחגסחגייר:יקיחגטיסחיר:יקיגווי
קווכפגיו:יסיכטיוכייכטוססוסויסירנ'ירסיפוחיויכרכחסיוכייכטוסוריויחס

סוסקיחיכנרחכויסייכווכ':יסיקיוכיזור:יח:יפוקוח:יפוקוחיסוכיכטיחי
חיפוז'חכווכ':יחיכטיגיז'יכס:יסוחיפירפ'יקסי-כוחכווכ'חןסיסיכטיוכייכטוס

חיחזייכווחיסט:יקיגוחיסקיחיחיסט:יוככוווקי Jחיחפחרט:יחיסחכ'י"
 .מכוווחיסטיח:יכ'יכיו:יסווימוטיכ'וחיגחיסקוחכ

כ':יג:יחגמ:יריזיר,קיריפירסכו:י,ג:יקיחיסטוטוווויוכוקוחיכ'יכי
סוריקיוכפחכיי:י Jחיכיכ'יקיגוחי;וכיזוכווכורחר:יחיקוחירפוסטרוקחכרו
סופחר:יו Pחיוכפיריוכייככיכנוןחזיןגיוכטרוקיסחיסטוסקיחי ~וכחטירייקוחירפו

חיוכפיויוכסקיגוחיסקו~וקגחרו, jני'חיסחיסטוקיכ'יסחכו:יחיח-ינזיסטיכסיי:י,
וכחסטייכיוכקוחירפוויגוכורחר:יחיסט~ג:יחגוכ:יחכוו :tויקיקריחירדי

ג:יויוכיז'ורוכחס.כ'יו:יחוטר:יטייכיוכג'וס,כיירחוטרוסחיזחוחינזיסטיכסיי:י,
חוג'גינ:יוכוסקי~וחיסקו~וחי Yקוחירפוחי~ Jקונ'כוטוסחיסןכחכןופחסוקיכ'יר:י

 ?חינזיסטיכסיי:יג:ידיחגמ:יג:יויפיירריסיוכוחירטיג:י Jקוקיקריחירח:ירוכקוחי
חידיח:י:י pפ'גחסוססוסטיכירקירייכרוקיחגנכרוסחייטחכטו,פורחי

דיסירכ'ייכדוסיזמחכיר:יחורכר:יוירחזכוחןחגוכ:י"ג:ידי,וכורטחגירחו Iג:ידי
ריחגמ:יג:יקיכ'יוכוסקיפוחיס :ריזיזחיגייוס :סינייכטיסחר"נווכיכטוסגוס
קוחירפוחיגקיטייוכפוטווו Iקוחירפוחיגקוןחיסרכ:יקוחכןווכיזוכופירסכו:ינ:י
סיר""'י jפוחיוכחיחיכפ'ירייורנרחווחוזחיןריסט:יחיגיי:יחיכנרחכריסי,סיוכ

חיגקוחכווקי-ויזיז- Jטחמגייכ'יוכוסכחר~.ויחפרוג'ינ'חרסיחיג'ירסי
חיס-פ'וחירס:יג:יחיחחזיכיח:יסיחוחיכג'יז'יסיסיפירסכו:י י:~ריקוחירפו

קוחכווקווכוכריח:יוכחיחוכורנ':יסיחיחפ'גוז::יסי Iטחוכגייזפריטוחג:י
חגמ:יג:יקינ'יכטי,חיסט:יויזי! Iויוכוסטר:יחיסטוסחוכ.קוחירפוחיגחיכט:י

ויגדיפיכריחיסוג:יסוסטיכירסיפוחיויסיקיקוז:יחיסוכפירסכו~ג:ידי
קוחירפווכחייכוקוחכןוקי , jויז'פרוג':י,חוג:יורגקוחיחיסחיסטוחיקוחירפו

קוחירפוס.גוסטודוםקווכווכוריכ~חיס~וכ:יג:יקיויזירקיריחיסןכוחי~וכ:יחיי
 .רחזכוחכ'גיפ'כורוכיכנוןסיןחיטוחירןכוחיס;'וזנחמייגטוחיסטיפירו,

חיכס- Jחוחיסקוחירפוחיגקיחיסרחזוכחוכייכטוחיסטיויפרונ':יסיקיגו
טוווחוכ'ר:יסוקומפגירפורחיגויסיירג"סיקיח;מ:יג:יריטרווכיגטו

קוחירפוחיגוכחכק:יסיקיחיסטוריזירקיריגווכס'וגטוס.נחיסטח!קיטייוכפו
קיחיסחיס!:וויפרוכ':יג:יחיג:יחגוכ:י.ויחינזיסטיכסיי:יג:יחכמכרכו:יסי
קווכו,קוחירפוסוויסיכטיוכייכטוסגוסויחווכפירסוג:יחיכ:יריוכחכק:יגיסי
וכח~קוקיד:יחיסטופורכו /סיוכיז'חגטיחינוגירחיגחוחיהחיגכ'יר,חיג
ג:יחיסקיחגוכ:יג:יחי(חוס).סיכטיווחיסטיויסירג'יסייוריגחווככריחיג

חיןקוחירפוריגסיכטיוכייגטוסחוטרוסגוסריסירכ'ירסיסחג'יסיפחטרכו:י
~נווכסג'יזים'חםוכונג'יוכוססינוןוכחכק:יגיקיסיכטיןוריגריוכפגחסfכמייכטו

:ירחומ) P(חוכ'יסט:יג:יריסיכסיוכייכטוחיגחיגטירחוכיכטיכק:י rוכגיסקיסיינוס
פורירוס Pסיכחוטרוסגוסןיחגוכ:יסוססירכ'ירסחכ'יסיטחכטופורחי
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סfוג'יייחיגפיר jקוכטח Jסיניג'יסט~.ג~רימיכיסטירfויגב'אסקהסאב'ייואיל
קיקיכינסגירנחיוחיסטיריי~ריפרופ'יסור"ג'חסק~"קיניגסבירגדי

מfוכ-סן jח'מיכטיחיכטיר~נ'יסכ~כ~פיררירוחג'ייכרןדימישילו'אמס
חיטריסגיםקווחפחרטחרריקחפfוכ'גיחיר~ jסיכ'יסאינגליrפיירה

חיגחוז'יס.גוסקיוכ'ירקיריח~קיניסיכטימייכטוס
רימיטחגיסגוסקוכיסיח~חיטוקחכריגו iח'פחכייוריגקוגירג~חפחרטחכ'~

מונ'חנ'יחוודיקיכטחזחיכנגיזיססחכ/ייוסגוםנוחיזמו.ריגחיסחכ'ירג:י
סיוחיכנרחכריסייוסיחיסיינוחיסוררוכחםייוקייג" j!מיו,ז'חמסכומכרחרו

חוחירריגחיחפחגפחרריגפ'וחירסחסגחס Jקוקיחיחוחירסיוחיכ'יר
חיקםטרח-חיר~חיכטיגיז'יכס~כוחימוכרוחיג jח'חייקיגוטורוסחכ'יח~

פוחירירריפירירוז~כייוחיסחגנכ~ג~קירימוסטר~חיסטורוכקיחררריכחריי~.
חיסטיריכ'יר~ג~חיומיזמו jקיחירפיריגמיימכרוסחגנוכוסדיפחסחרסי

כ/ימוסכחטיר~ג~ריחונ'רחםגחסחיזחוז'חר~חוכ~חינ'חמוססיחי .וכיכרו
קוחכרונרחכריחוזחסחוכ'רחסחוכ'ר~חגמ~,ג~חיגיי:י,כ'יזיסחגנוכחםחיזקי

חוכ'רחרפוחיריחיגיי~קיגורימ)רםמוכ'יJכייגטי,סיוקירוחיסט\וקוחירפוחיג
גוחיסטוחי .פ'וכקםייוכחכרו jחיסטחקוחירפודיגסיכטימייכטוסגוסקוחכדו

חור\וכ\ו Jחיסוחיגייוסחיכטריפירסוכ\וכ~כ'יקיג'יזייוכיסגחסדיפרוכ'חמוס
~נוכוםחזיזקיחונ'רחסגחסריחימיכ'ימייכטו Jסיקידוחיסט~קוחירפוחיגקי
כיירכ'יס.די"חכחריחזירי Jסופ'ריקי

םוחיכייוםחיכטריפירסוכחסנחם jג'יקי jכ'יזייוג~ריקוחיסטייווג:י
סיוסווחיספ/וחיכייום'וסמונקי Jחחוקיחיכקוכט~סטfוכ'גיקוז~ vחוכחיס

חיס-חוכוסכ'יזיםחיוחייקיכיינחרפוחידיכיכניכומ~חימפורטfוכס~ןכיכנוכ~
חקיררחמוסמוסגיי~ Jסינוריחגיזחכ'גיסמוייfויכ'יררחרירוסמוייפ'וחיכייום

גוססינווחי jכוז'יטוחיסטיח~כיכניח~סחכט~ג~דיפחסחז'יס'וסוכונדי
קוכפ'יחכס~.רידיכיייםמורירכוססחכ'ייוסמונ'וסטחמכייזקוכטחזקיכטוסקזחי

חוכ\וחיס jטחמכייחיסטוכיירכ/וזוס,חיכפ'ירמוסגוסדיחונ'רחסחגחסקוחכטו
דורמייכרוחיסטחכרוקיפירסוכחםחיימחרחכ'יחוז~.מוייחיסיירט~מוייקוז~
קחמי- jכ'חסיחיקוהירפוסוס jמוכ'יסיכוכיטוסוחיכייו,פרופ/וכרו iחחיז

סיכטימייכטו Jכיגנוסיוחיםירחרוסחוז/וסגוס Jקיגונחר jח'גונחרריכחכרו
גוחיקסטרחחורריגחריי:י~ידחדפוכקטו.חוג~קוז/וסחינחוכוס Jחזיחיקורפורחג

נחזחגדוסיונ'ייוס, rסגום jקוגטח Jסינוחיריספיירטוס.חיוחזירפוחיריוכוקי
חיסטחכחקינ'יכטידיינוריח~ pקחחיסט~חיוחייסינורחס,פרוכ'חםסוכ/רי

 Jחזיחיחימפורטחכטיסחיסקריטירחסחוכחס jחיסקריכ/יחיםטחרוחיסטי"יו

 jפוחידיכוקיכוקימפגידוסחכטו p (jכי :I(חחריטוכיטיקדיקוחיכטוםחוכום
דיספיירטוס.חיוחזירגו

פ/חקוג-fווכחסטייכיוקיגיכ'רוס,גוס jקוגטחפירסוכחס,חגניכחסחיי
חיקוכטימוסקיגחסרימחרחכ'יחוזחםמיכוסכוחיקסטרחחורריכfורייחסטחדיס

חוכ~די jקוכטחfווrנחכ~.כחטיר~ג~דיחפ'וfויר~ןכיגטיחיכטיר~ Jסוקי
מיטחגיסגוספרינ'יזחמיכטיקוכוסדח~קחנייג:יפורקחמיכחכרוקי'יק~יחנמונ
גוחיסטוfויחיגיי~,פיזחכ/~חגרידיייכחסוטייר~ג~חיזן.:.ופחכ/חוסיקי



דוראיזםירי?טירזןה-28-פריפ'אם
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סוו Cדיכחג'יגורנ'יק~חוכ~סיכטיח~קוחכדוקיסיכטיונ'יכטוס,סוסדיחפחרטחכ'~
חיפ'יירו.חכ'יח~ fIויסטחכ/~.פיזחכדוחכדידיו Cדיכחקיסינורוםחכ'יח~גיכנוח~
חיסטחכ'סקוחירפוסוחיוחיספחכדיח~סיקיקחייכטורחוכ~סיכטיח~סיקוחכדו
קוזחס.סיוכיז'חכטיסחכסיחי jופ'רי Cחדימ'טובסוכ'ריפיזחכדוחיסטחכ'~קיסינורס

חיכ-סיכיירכ'וסדיחיכפ'ירוכידחדחגנוכ~דיסופ'רייכדוקיחוטרוסחיי
חיכחטורסכ~דיחפ'וחירסחיפיזנחדוחיספ'וחיכייוחוןדיסוכ'טודורוכיסין

סיכטיוכייכטוחיגוכיכטיפחרטיקוכחרחיסיכטיוכייכטוססוסטודוסטחפחןכיססי
חפחרטחוחיטודוכ'יןסירמדוסחוז/וסכוסטיכייכדוטחכטו,פורחיכ'ירד'ג

חיסטחרוטריסטיחיסטיחיןחיסטחכדוקיחיכייוסחיכטריחכנוכוסחייחיו:ודו.
חיסקריטורחסגחסוכיכרחרחיקוכוריסכחסחפחרטחרחיקוכוסירפוחידי;

 rjכחזיכורססוסוכייכטרחסחריכ'חרקיטייכיכיסקיכודיסקוכ'ריחיכרוכ'חןחי

סוסטורחסחסוכיכטיפוכקטוחגריספוכדייכרודוקטורfויכקוןקוככ'ירסחןחי
כיסקידוקטורחגחורדיכחרכידיחיכירז'יח~כ~ iטחמכיי iטייכיחידיוכחכדחס

חי jמחזיכור~סוסחכיכ'ייחכיכיססיקיפורוכיכיזיכסטחכסחוטחגסחנס
סוחיכייופרופ'וכדוחיסטיחיוחיסטחכדוסוכחוכיכט'חזיר::וחידיןגוחיסטוטודו

 .פחסחדוגוריכחדסחקודרחןסיכויספירטחן jסיקוחכדוחי
חס-כייןוכוייסוןקיקוחיכטוסחיסטוסטודוסרידוכקיפרוחיכ'ססי
חיזוכוקיחיקוחירפודיגדיפיכדיכופירסוכ~כ~דיחכוכ::יכסקייירטחדוס

חוקחזייוכיסחגנוכחסחיופחסססיקוחירפודיכקווכפחכייסחיןחיסט~קוחכדו
ריסירכ'ירסיסיוקיר'קיכוחזיחיכיי~חיוכיימכרוססוסדיחייודסכ~די

חוכ~חיסחיכיי~קיקגחרוכייןדיוכוסטרסקיכוקורפורחגיסחורנחכוסגוס
כ'יסחוכ~חי .קוחירפודיכסיכטיוכייכטוחוןכוחיחיספריטיובססיוכפכיקריחכסס

גסדידיספוחיסקיחיוכורטיגחיסחכמסכסקידיזירפורקיחכסי,חיסקי
רחזוכחוכייכטוחוטרוטחוככייוטיכיוכוס ~חינזיסט~כסייסכיכנוכסטייכיכווכוחירטי
דיכ"פיכסחוכייכטוסחכוחוודיחיסיכסוכוחיןדיפירסוכסטוד~קיםירייוזו

כסדיפריכסיפייוחיסטידיכ:רכ'ירדחדיריחסריחכסוגוטחוכיכטיקוככ/יכסירסי
ייכטי:סינכוחיסחיירחד"חיוכורטחכ 11

אומאנחראםחלחדיםןפ'ריאינםאםראם
ריק~חריז~דיפוקו iחוחייז'יכססחיכטיגדיפוקוחוןטייכיקיןטורו
קיקריחכסחסכחסטודחסחיכטריקינייןוכויימפחרטחרפוחידיחיספר~טו

טייכיקיחיכחיטודחסדיסופירייורמחסחיכ jוכוכרוחיכחיורייוחיכקריחו
חיס,קוכטייכיקיכוטודוחיטיירסכסטודססוכ'ריסודיסטחרדיפ'יחירססכ::י
גסרייוכיחיריונרחסייוכופרוכ'יריכסייסחגטסכסקי .חווכחכו'יכירונחיכ

כיכנכוס 6'חדייוכוק'גומייס)וכמ C(כנ'ירסדי 'וfחיכטיגיז'יכססדיחגוכס
חיסט::רקיפחריםי jחכסיחיסקיכ'יסחווסחי .וכוכרודיכקריחכססחוטרס

רימורוזווכחסחיכסיחסקי·קחג,חומכרי,מיכקריחכסס,כיכרסחיחיסקוז'ירס
גחסטודחסקימיז'ורפ'יכיסירמדדיכ'ידסחוכססייוכפריכיכ':רקיחיטודוס

ממס'ריםופמומחכ:ררחס:רכ:רקיקכfורחוכיכטיכ'ימוסטfוכטופורfויקריחכסחס,
טס Pפוfו' Cחיקט::י p 'וfחיכייס 'וfנ'ידססווכייכטרחסקריחכסfוסגחסטודחסקי



ואכרתמלי-29-פתיחח
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וכחטירייחכח~וכורחגסופ'ריחיכסחםחידוגוריסדיסורטיסדימיגיסח~
גוסטודוסכו,עיוכ Cחיפור .וכוכדודיגקריחכס~כיכנוכ~ Jסופ'ריכוקיגומיכטי

ריז/ירסיוסחכ'יוסיגיי~כחסיוקיפוכטוחג Iחכיוכחגרחס~כ~דיקריחדוס
גיסגיי~כחטור~ג~פורקיכיכנוכידיחייוד~כ~סיוכיכ'ירחימיזוכוסחיגייוס

כ'יס-פרוקורחרסיודיוכיכיסטירדיטייכיוגווכיכיסטיריס.סוסטודוסחפר,וכטו
קידיח~חיגחסט~טורחוגיסקיכ'יסטידוםסוס iקו iכחסיגיי~פורקיטידוס

פוחידיזסיכיי~פורקיוכורחדחספ'רחנוחרסיודיוכיכיסטירקי iטייכיכומוחיריו.
טייכיוגופיכ~.כיכנוכ~סיו liטופחחכדיחכרינחרסיוחיכידוסכוסחזיר

פרוכטוטודוטופחוכוגיי~פורקיקונכידחססיספריפחרחרסיודיוכיכיסכיר
ג~קוחג,גופודירוזו.טודוחיגחפחריז'וגיקיכחטור~כ~סינוונ'יכירוקחד~
סודיטריפ~ג:ידידיזכודוכחסיחווכנריחיג .חגסיחיסכןחומחכ~רfכס~
קוכ'יז'חרפורוכיכטיקוכטיכוחכ/גירימידייוסקחר Cכודינכיכיסטירטייכיחימחדרי

טייכיחיכקחגוריס.גחסחיפ'ריחוסגוססופורטחרפוחידירפורקוחירפוסו
חיקספןחיסטוחיסטחרכןפורמורחד~סוחוקומודחרסיקחר Cכודייר Pמיכיס

כוסטופיחיפיכיקיקחכיחיכ +וכוגדודיגוכ~יסחיחקסידיכטיסגוסח~
קוכ-וכחכיר~חוכ~דימחכטיכיוכייגטוסופריפחרחרסיחיפרוקורחרסידימידייוס

רחס~ג~פורדיפ'יקטןנרחכדיחוןחיסטודוחיסטוכחטור~.סופחר~כ'יכיכ'גי
סיח~ריזיסטירפוחידירפורסופ'ריחיכסחסנרחכדיסקחכ'ז~כיקיחווכחכ~

חיז'והגריננרחסייוגירייוחיגקיחינטיגיז'יכס~ג~קיחחוזחי .סוסטיכימייכטו
דיפ'יק-חיסטוסטודוסחרחכז/חר·פוחידירדיקומפיעיכטימוייחיסחווככרידיג
חרכי Cדינודיפירסוכ:יג~ריוכידייוטופוטודופחר~חיכחטורסג~דיטוס

רחכ~"יסט:ידיפחרטימחייורג:יטחכטופורסופ'ריחיכסחס,כחסדיחכחוכיר
מידייוס.כוסקיריסיטודופחר~ Iפורקידיפ'יקטוס.חיסטוסדיוכונ'וסופ'רי

דירימידייוסגוסדינוזחרפוחידיוכורחס~חיסי,ב~דימיימכריסכוסטודוסחי
ג:יוכוכיד~קוופרוקורחרפוחידיסיכ'ירדחד,חיס Iריקוחיכסיכסיי~.ג~

ג:יוכיכימ~סופ/רירסיוחינזיסטיכסיי~סופfיר~וכיכיסטירטייכיקיגוטודו
קומוחי ?חנ~קיקוחגומוכיד~טייכיכוקיפוכ'ריחיג Yי jפוכ'חיכמ:יקוז~.

גוכחיוחוז'חד:יחוכ~חינ'חד ?כחטור~ג:ידידיפ'יקטוסגוסדיסופ'רסכוקי
כי-פחחיזיססיוכיז'חכטיסחי Iחוסטרחכיי~ג~דיחפ'ריק~ןג~דיחכיטחכטיס

פוכ'ריסכוסכיכ'יןנחס jחוכחחידורחסנ'ידחסדימחכיר~קיוכירחדחיובחכוס
I פחרטיסחקיחסדיחומחכוססיריסr. ויסט~חיןיז~וf~סיכסיי~ג~קיחיפוק

ריוכידייוטופוטודופחר~קיחימוגדוחיגטודוחיזדיזכ'יכופחד~וכויי ~ pחיס
יוכוס. Cדיסינון

סופ'ריקייוייחכיס pוכחסופ/ריחיגסחס'יקחסנכחסדיחוג~חיסחיסטו
 ...קיסיקיחיוכוגדודיגקריחכסחסכחסטודחסקימחסחומחנ:ורחס~כ~

 Iחיכפ'ירמידחדיסגחס :קיוכוסופ'ריחכסחסחוטרחסגחסטודחסקוכטחרריחוכוס

כוקינוי Pפ'ריקוחיכטחמיכמחספירסןכ~ג~סופ'ריקיחקסידיכטיסגוסחי
גחסח:יחחורסכ'יכנחמוס .חפחרטיגינ'רו jחוקיריח~סיחוטרוס,כוס jסופ'רי

וכיגטיקוכטיכוחכ'כיסופ'ריחומחכופוכ'ריחיגקיוכור~יססופ'ריחיכסחםחידוכוריס
חיכייחס:דיחוכ~חקיסיןכfוריוכוסחי /ריוכיסיר Pחיסדיקוז~חיסכ'ירדחדחיןקי



ז'ןראיזמרדי';טריזרון-30-פויפ'םא
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חיגחיחגיגריח~ג~סחג'יכוגיקטוריס,קירירוסג'וזוטרוסדיקין
סוסקוןסייוכ~ rחפ'יסיקוחכדופירסוכ~ג~סייכטיקימיספריטוחגג'יסייו
חיגחינוסטוחיגקיסחג'ירפוחידיובגייזמויי ~חמחדחסחיקירידחסקוזחס
פ'חמיגיי~ןסידימיימגרוסגוסקוזחריגחגחרסידיפירסוכ~ג~טייכיקיפגחזיר

חיחיז'וססוסמיכטיפחרטיקיגחרחיחירמחכוססוסמחדרי,סופחדרי,סו
חיקסטרחחורדיכחרייוגוסטוחוזחיסריגחגחדוס,סוזסיטודוסוג'ריחיחיז'חס

חיגייוסדיחיכפ'ריכטיחוז'וססוסחיזכחד~חיסגימוכדודיגגוחיכוגוטודוקי
קיפירסוכחסחגגוכחסג'יזיס'חסמוגג'ימוסגוחדרי,דייוחיגקוכטר~ןפורמי
טריסטיז~חיזטרוק~גיססיחכיגריח~חיסט~טוד~חוטרוח~מומיכטוחוזיי
חיגח~גרחסוססוסחיכטרי Iדסוגיטוחריג'חט~מוחירטיג~קיגימוכייוחי

חיחכסייחםסוסטריסדוגגחרחזירפורחפ'יקסייוכחדוחיקירידומחססיר
חמחרג~ג'יד~מחסמוכרוחיגחיזחג'ירפוחידידוכקוחיחידוגוריס.סוס
קיחימגרידיגחפ'וחיר~קריחכס~חוטר~כ~חיסקוחג~חי 7חיסט~קי

 ,וסימיז'חכטיסופ'רי
ארמנדיריראיזיןריריירחברחריקורטיזחרח

ג'יד~ג~חיזרימחרקחר Iדמוייחיכטיריסחכטיקוז~חוטר~טחמגייזחיי
סחג'ידוגייזחיסגיי~סיגוזדיחס.סוסדיקירטיז~ג~חיסחיחומגרידיג
חוטרחסגחסח~ריגחטיג'חוכיכטיקורט~מוייחיספירסוכ~ג~דיג'יד~ג~

ג~ספכוחיכו"יrכידיפו ~"כ1:רמגןדודפוחיט~חיגמוכדו.דיגקריחכסחס
דיפחדטימחייורג~קידיזירקיז'ופכ~"מוכיס tגגגורוחוחסכ~ tjובג1כיס

סוזוקיס bמוייחיחכייוססיןכיכט~ח~חגקחכס~חכייוסמוג'וסגיג'יןקיגוס
סחג'ייוסגוסחכייוס. 80דיחירחדחג~חגקחכםחןקיגוסחיגייוסחיכטרידי

חומחכ~רחס~ג~דיג'יד~ג:רקיחיסטחטיסטיק~ג:רקיןטופחרוןמודירכוס
ק~קוגחרוןחיגייוסחכייוס. 30ח~ 28דיחיסחיטר:ר)סיג'רי(חוכ~מידייחכ~חיז

מוחיריןכחסידוסגוסדיקיחוטוחיגקיפריג'חס Jקוטופחכריחיזקוחיכטוחיסטי
 .חכייוס 17דיחירחדג~ח~ jrחכס r ~כומיטחד,ג~חיחכייוס.סייטידיחכטיס

גיג'יןקימיכדוחגג'ייכיןקיגוסדיקוחרטוחיןחיגמיכטיסוג\לחיסחי
חיסט:רחידיח~.כיחיסטר~ jקיפוקו Jחוג'וזגחרימוסחחור~,חיחכייוס.מחס

קיפודירוזוטודודיגפ'חג'וריסידופ'וחיקיחומגוי,חיגקריחכס:ר,פריס.ייוז~
חיכ-דיחיסיכסיי~דיסיחירוססוסחג'רייכדוגי Jחיריכגרחסייחרגופגחזייוגי

חיחסחג'יכטחרסיקירירריחודייכטידיזיחוחוןדידוטוגוחיטיגיז'יכס~
מווייכרוסי iחיחומגריחיסטיסי Iפוסיג'גיחיסגיקיקוחכטוחגמ\יסוקומפגיר

חיגזיס-כיכגוכ:רמחסטיכירג'\לכוקיחירפודיגחגמ~ג\לחיספחרטייכרוסיחי
חיסטיטוג'ופווג'יג'וקיחי ?דייודיגקיריכסיי\לחיסט:רג'חגייוגיקיטיכסיי\ל,
קרוחיגיסטחכטחססופ'רירחזירגופחר~חיס ~מיכדוחגג'יכוקיחומגרי

ג'יכיווחיגקויחורייוחיגקיחכסחס Iקוגחסטורחסקימחספ'וייכםחס,סו
פ'חטיג~סיחיטחכטופיכ\לקיחומחכוסירפוג'ריחיכדכי ~מוכרוחיג iחיחומחכו

סיח~טורוקיפוסיכ'גיחיסחגמ~ןסוקומפנייכדוfויופfור~מוכרוחיסטיחיז
סוטור~סוגיסודיפיידר~סיקחמיכוחיגחיכמידייוחיסטחכדוקיחיחיכוטיג
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ח~סחיסטו 1כ'יי;רנכחסכ'ירכופורחריכ'חטיכונכוחירטיכ:רקיפיכ:ר
ח;רחטריכוחירפוחיייסיכוטורטור;רסינכיז'חכטיכו.סינורחנכיכטיזפוסיכ'גי
ח~נכחסקיקוחכטו.חי'וסטיסיי;רנייפוקוחוזפוסיי;רי rפירסוכ;רקוחכוכקי

סוסטויוסקיחוגיכ'ירסוחיכטויוייקריחרורחיפחכרווחיגנרחכרייייוחיכ
קוככ'יכסירחזינכוסחיסטוחי'וסטיסיי~.בייחיכ'יריחרריקחנכיכוססוןקחנכיכוס
סירחיסטיכ'יסט;ר.חכ:רפחריסיוסיבווסווכוקוזחסכחסקי"יכטיסיכסיר;ר
כ;רפורקריחוגוכוחכ'חכט~ז'יסטחכטוסקוזקריחוכויייוחיכקיחונכחכו
חיספריטו~~כיכיינ'~חגנכ~חיסט;ר .נכוכיוחיסטיייכ'יי~נכיזירחכ'כיחיקורט;ר

כ'יי:רכ~ריייפיכיירפוחיייכורייוחיכקריחוקיוט;ר) :lפ(רוחכיח,סינכפכיחי
סוקיסינורונכוייחיסחי(,,ונכרי)נכחטירייחכנכוכרוחיסטיריחיקורפורחכ:י
גכייכיקיחחיחיסחיחיספריטוחכנכוכיוחיכחיוחיסחינזיסטיכסיי;רפריכסיפחכ

חיקוכגכיכוחכ'כיחכינריח~חינוזוייחיטירכיגכ'יי~כ'יי~,סוחפחריז'חי;ר
חיסגכומינכוכיו,חיסטידיטריסטיחיקורט~כ'יי;רכ:רקונכוכוסיינכפריויי

רחזוכחנכייכוכוסחכוייחיסיגסוכוחיוריפירסוכ~כ;רקי jקוככ'יקסייוחוכ;רחיס
פרוכ'חסקוזפרוכ'חרכופוחיריכוקי Jחחונכיכסיסיכסיר~קוככ'יכסירסיייכ'י

סחכ'ירק~יפורקיקורפורחכיס,סיכטינכייכטוססוסקוזכ'ירכוכיפחכפחכ'כיס
סיכטינכייכטוססוס jקוקוז~חוכ:רחפחרטחרפוחיייכופירסוכ~כ~פורקיכוקי

סיינכפריכ'ריחייר:רקוז~כ;רפורקיחיכיי;ר,חיוריכיינחרפוחייינכחטירייחכיס
סייכטיז.גוחוחייוסכוסכיכ'יגוכוחוז'וחיגקינכיזנכוכ'יריחייר;רחיס

קורוריםלאם·איסיינראיל

גכייכיכוקיכחסייוזייסיינוחוזח;רי'יכטי'וסט~נחסינכיז':רמיסטוחי
ח;ריחרכיייחינכפוסיכ'גיחיסנכיכטיכחטורחכקיחיקוגוריסכוכק;רכ'יסטו
כ;רחיקוכוריסכחססוכ'ריריטחכייחרfיסחיקספכיקחסייוכיספוכ'ריחיסגכי

חיסטיקוזפיכ~סיקיכוטויוחיח:רחוטר;ר.חוכ:יייחייקיריפ'יריכסיי:ר
סיינוחיסטיסיטחכטופורחיחיכוטיכ.חיסטויוסוז'יטוחיסטיח;רחונככרי

חוז'וסכוסחיספריגכוחגיס,חוז'וסגוסחכ'יירטוסטייכיקורפורחכיסחוז'וסיי
חינזיסטיכסיי:רכ~ Jחיריכיינחרפוחיייכו:ככ) tj ו::(נכיכיחיכטיכיז'יגס::ו,כ~די
קריחירייכ'יחיחפחרט::ו.כחסכיכ'יכחסכוקיfיfודזקוכוריסכחםיי

כ'יכחסכוחיכסיקיחיקוכוריס""גחססיחירחיזחינזיסטיזקינכיכטיסינור~
חיזקיחיסוכנכ;רטחפחיוס.חוז'וסכוסטייכיי Pייפ'יקטוסופורקי,.חיסוכ

נכיכטינ'וםט;רחיסחיסטוחי .נכוכיוחיכ jח'קוכוריסכחסחינזיסטיזכוכויריחי
חיייח:רפ'כחק;רכוחיסטר;רקיכ·'יריחיחיסקוחיסטייוז.כוחיסטר::וייקחזוחי;

סיוחכנכ~כ::וסוסטיכיי::וסירפוחייינכחכיר;רקיחיכטיכיירריפירנכיטינכוסכו
חיסטופורכונכ:ר .כ'יסטוטיכינכוסכוכוקיקוז~חיססייכרו 1קוחירפוfויכ

כויריחיכ;רקיסחכוירקחניקוז;ר.כ;רייכ'יריחייריח~כ::וחיזכיינחרקחגי
סיחי .קוחירפוחיגסיוסוכןכייגיסיגיי::וחכנכ::וכ~חיכ'ירדחרחיססיינכפרי
סייכיוקינכחכקור:ר.כוחיסטר~פורחיס,חיסטוחפחרןכחנכוסגוכוכוזוטרוס

דיפוחקוכטחיג;רטיכינכוסכונכfיטירייחכיסחיכינכיכטוסדיקונכפוחיסטוססונכוס
חיספריטוחכחס.קוזחסכחסייפורוחיסטחדןחיגחפחרטחר
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ח';וחקיfוכ'גחרפידימיםקיגייקטיריסגקירידרסדיכקיחיחיסחיסטי
חגגיכיסדfורדימחכקחרינכוסכיחיייד';וכיסדיייחיגסיקיחי'סיז'יטיחיסטי

דימחכיר';וג';וסיכ'ריחיג'ר';ו'כיחיסטר~דיקוכטיכיחסיייןג';וחיןדיטחגיייס
דידיספיחיסiכיחיםםיחיקיחי;פיfויגסיןחנמ';וג';וגיג'ירפיחידיקיכ'יד';ו

פירסיכחסחם tין Pריגחסייוכיסfוגגיכחסחגמ~ג~טיכירפיחידימיחירטיג';ו
פחסיקיגיטידידיריקידר';וסימיחירטיחיגקיחיססיfוימיכדי,חיסטידי

מיכדיחיכחיןפחס';וסיקיכיסחג'ירפיחידיםיחיכ'יד';ו,סימייכטרחס
חכגיסחג'ירסיזדיפכחזירחזיןקיקיחיסטיייכיססימיז'חכטיסחיי cחכחדי

דיסיז'יטיfויגחימפיסיז'יכיfויסטרי ו;'וfריג'יכדרימיםחחיר';וfויקיחכטי.
מחספיקיfווןחג'כfורימיסחי ) Cיגכיכ(tבגרפיכ';ו"כ';וחי"ריקימפיכס';וג';ו

פרימיטימיס.םיגיןחכג'י

--~--

פידי~טידיחיכקיימיס iקיככ'יכסייכחין Iטידיאילפאגחקילואיסאנךי
fויג'רחססיססיגיןfוירכקfוד';וח~פחג~ריזיאין ?פירסונהאלחךייו

טחכטיפירfוייימיס, Cדיסיגיןמחכחסחיכיחיכחסאילאיןאוסונךואיסטי
פירסיכ';וכ~דיפfוג~כ';וקיפריטיכךיזקיחכגיכיס l'אוטרו

חיזסיגיחיספיכ';וכ~קימיריקימפיכס';וכ~סיח';ו .
חיכקידיזיןחיחגמ';ו.כ';וקיזקיחירפיחיגחיסט';וקיכי Jחימיכדיחיסטי

דייידיכקימחכדוסגיסחרג'ידיסירחיכיחיכיגיחזירדיריזיכט~קיפריכ'יבי
ב'ידחסםחכידח"ריקיז';ו,ריפיזי,טיכירמוכדי,חיסטידיבוחיכיגידיגיזחרחיס

קימחכדיסגיםדיזחוב'ידיסירחיכקיכטרחרייי,חכקי 'וf .סימיז'חכטיחיגחרבחם
חיסטידיחקיכטיסימייכטיסמחניסכיסדיסיפ'ריחיכם~כ~ריזיגןכ';ודייי,דיג

פיב'רידחד,דיזריפיזי, :קיטחכפירסיכ';וכ~דיח~קחד~חיכקיכטר~קימיכדי
מיחיריסיקידיספיחיספירי, .סימיז'fוכטי 'וfקירידיםדימיחירטימfוזיכד)ךך,

כיחכנכ';וג';וסיפ'רירדיכחד';וטייכיכיב'יכטי,חיסט';ודיזיןפירםיכ~,ג';ו
ריקימפיכס';ו.כיכגיכ';ודיגיזחר

יג jפריב'ייכיחיגיי';וקי iחחיקיג'יכטיחכביכ';ודיחיריח';וג';וחיסחיסטי
פירקיחיקיחירפיחיגקימומירטחגחיסחגמ';וג';וקיגיירחדיפריכסיפייי

םיח~קיחיבזיסטיכוקיקיז';וחוכ';וקידיזירדיגוגחרחייכיקיכסיגיחיכס';ו
קיופריכוחמיסגיגיי';וקיפיחיסקיסירטידיריקימפיכסחר~,חיחפיכחד';ו
חידיח~חיכ';וחיסנכירטחגידחדג~דיחידיח~חיסט~קיקגחרחסבייןפריב'חם

סיריח';וביב'י,סיימפריחכנכ';וג';וקיחיסב'ירדחדג~קיחיגיירחד~מייי
 Jביימיייכדיגטייחיסיגיי~חי jקיחיםטיייחיסט';וסיב'ריריב'יכירדיחיכיטיג

חיןפחג';וסיריסיב'יר ו;''בקיכ';וביג'';וסיימפריריסט';וקיחכמ';וג';וחיסקי
סיחידיtכ~סיסחסיירטחרפיר'יכטיבחיסט';וסייכדיפירי .מיכדיחיטריחיג

 Jסיגיפריפיי';ו J'יייריכיגסחכןכ';וכיחיסטר';ודיפריב'חסחיכחסדיפריב'חגין

סיכמיסטרחרדידיב'ירחווחזימיסכיסחיסןכיסיב'רידיזיר,ח';וכ'חמיס
 Jחיחיביבגיח~סחכט~כיחיסןכר~דיפחסחז'יסמיג'יםדיפריב/חרח-כ,ירי

חיסןכ~פריןכיכדיןקיניחיסכיקיקיכסיכסיי~כיחיסןכר';ודיןכחמבייןפיקי
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ק~כןסיזגוכדןח~סט~חיזקיחיך~יחי,פחר:יחיספחנ:יג'יטיד:יק~גיגטי
דיח~ספחךטיסיקידיספיחיסהגור:יג:יפחר;וח~ספר~כסיפחג:יפחנ;וג:י
 :דיז~ךח:יכfיכזוסגיקיחיקחי /מיכדיחיסטידיניד;וג;ו

פ~ךסיכ;וג;ודיחגמ;וג:יקי iפר~טיכריק~ני'ט~חיסט:י'~ימוס/ i jסיגן
ךיקומפיכס~כ~כנוכ:ידינוזחרגיחזירקיגחד:י ~כ~~טכומוחיריקידיספוחים

פרןנ~חוכ':יטרחחיזח~דיfר;וסיסגיסטיפיקחרפחר;ופיכ:י/כ~כגוכ;וסופריךכי
כיח~סטר;וחיזניזגוסכוגוק~די cח'ח'-ח~גי,יססיניז-גרחכדימייי

מוחירט~כ~ד~יספוחיס jפחך~פרווריט:יח~חמיכחזןכיכניזריג~גי~יזסחכט:י
קוחירפוחיגפחר;וסוזג~יג:ידיפי,חסחיריקימפיכסfיסגחסטידחסקיחי
חיזקיכיגגיח:יג:יד~גונfיר~סמוכגיסדיניחיסיס~נוזמוכדןחיסטיחיז

גוסקוכטרחדיזיחוחיכידיס~קיח~גפירחזגיכחזוסחיפרומ'טחסגחסטידחס
וכחטיך"ח;חס.קיח~סט~יוכיסדיסוגחמיגטיק~טרחט;וסיכיד~~ידי(חכדוס .rקי

דיגקוזגחכדוסגיסידיס~ 5חוגוי~ךחכדיפיחינגוחיגס~קידיזיחחידוכדי
פיכייחסקןחוזקומןסיר~גיטייר;וג:יקימחג~ס,זגוכגוססופריר;וחיגדייו/
גוספחרטיזיחכחטידוסח~וס jסיגיני~ jסירחקיפרוטו,סודחר~גיכיחי

קיחיגיט.חיריניגריסחיפיחיךטיסמחזיכורחסקיסופרירחזח~כ~מינוס,
 I ~~גכודיחידייודיגחכדו .rקוח~כחונידיס~'~רחכדיפוחינגוחיגקיחכדו

סןדחר;יג~טי~ר~ג:יקי /פרר;גקוח~כיח~ריפוזחדו-דיזי-חיסטחר;וח~ג
טיכדר;וכוק~ח~ג,סינריפוייסטfיך~כוחיג~מ~ניק~חנוכדחכס;ו,קיןפרודןקטו

קורפוךחגיס.כ~כדיסייוכיס)ן~סטודי jפ'היוח~מחגיס,כימח!~כורחססופרירד~
דידיספוחיסחגמ;וג;ופחר:יקוז~כיכנוכ;יכיכג,ח;וג;וחיןמ~כסייוכ:יכוחי
פחרחדידזחגחיר:יסיחומכרי jגיח~דיגחגמ;וכ:יקידיזיכו .וכוחירטיג;ו
חיס-חי(גגכס)חיכפ~ר;וחגדיסיגדיר:יוכחגידיכחגמ;ןג~ק~חינכדן)(נן
פיכ;וכ:יחיפחנ~ג;וטוד:יקי Iגיכט~חיסט:ר~זין Iקכחרחמיכטימוסטר;ןטי
'י:יסיגוןפירו .חייכומחסח~בכיגרוחיסטי iח~סיגיחיספירסיכ;וכ:ידי
פרונחסגחסס~ניןקיחיחימחזיכfיס"יןפיר:יחוג:יחיסחיסטודי~ימוסכו

פריכסיפחכג:יגיכגיח:י,סfיכט:יג:ידיפחסחזיסמוכגוסדיחיכקיכטיסטחנגיס
דיספוחיסחגמ;ןג:יח~חיספיךסיכסחכ:יפודירוזןטודוח~גפחנ;ןקיפחנ;ו

 .ח~גייfרכדי:רכנוכחסחק~ס~טחר~מוסח~מוחירט~ג:ידי
גוסח:יטודוססחנידו iכיימיייחיס ) *

גרחכדיסמחסגיסד~חיכיק~כיקט~ר~סקירידוס
טודודיגריקומפיגס;ו ,:גמיריסיח~קיפיךסיכחזיס

כוחיסטרןפוחיחיכךחסכוחיכחססוספוךפןדירןזן
קיןחונידיס~יוחיכקיפןחים .חכר:יס:י rפחטריחר

טחכח;ןד~יןדיגחכדוס .rקוגוסטודוסח;ופיכטיחגידחרחיחמוךמוכג:י
פודיךןזןטודוח~כחידייו"יג f"jימ~ניד~וטיטוגחיכמיריסי~וקיפוכטו

ניזיסמוככחסכיכדי~וגוחומכרי ~ iגרfככחיסט~דינחגוךג:יחפריסייחכדו
כ;ודיזיקימיניר rפסוח~זחיכטחרחימחמפfירחרגידיפךןמיטי~ןגיח,

יי·ןר Dןיגס • ~ W ן;'ר~רי f:'גור Dיז.סכ Wכרס!(וז i ':ו;ן~יייכיר;ייספר~קןת;ן f;ןייר .rr ':רןכ )*

קיכיכליאהלהדיפרובאם
פרינסי:ריסיביאלמהלה

איפינאםלאםפאלמינטי
 .ריקומפינםהלה

 • ': fגגר': i:יז. :'רפס";ויג'תרכי';ןרי"fכ:'עיקרי:יייספרכ;ןרז.ג"ס

 )(}(א Wn MWזנד
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 ..מחמפחטוסוייו~כרססכטיס rפ cח' ' '1"כונ) 5w 1יrו p(כרחכיככיחסםחכט~
כיסיקןחכדוקינימןסטחכטופורחי~ןן 3וכוכמוייחיסריקןמפיכס;ז.טי Iרחדןר

סו (;'חדינוכייחר';(קיחיר~דייןדיגניכיכטחדכסקיחכר;רס (;'חחיכטיכדיין
תפריסורוסי Iדיטיגימייכטוכיכנוזחזירס'ןח'חיז'טחר.סיו /יכחקריבחכחדןחיזו

פורמורי~" uמוכטיחכחיזוסו (;'חיינוסיחידייודיגקןמחכדןחיג.יר fח
פורחימכריכיח\וחיגטייכיקיריקימפיכססגססי /חחןר~חי .יינוכייחרכו

מוכדןחיסטידיפגחזיריסגוסדינוזחרדיסוגוחיסחינרחסכוחיכחססוס
ח\נסחיסטסחז\רדיפחדייכוחיןח\סטיפ'רמיטיסיקימו /ןכמחסחי

קיכיטחןכ';( Iגיזיססוחסרינ~כחדוחיזוסוחסמחטחרדידימודחדס
חזייכדןקיפיכסוגו ?ריקימפיכססכנוגנסמו\\רחרכידיפרומ\טייו '(דייוחיג

~קיגו rכו '?די'וזיכפרומיס';(כסמומיגטוחון Jחיחגוכחרחזיר'חינסחגסי.
חיספיר:יכורינחגחדוחיזוסוחסדינוגייסיזי Iנפחדריחוןקידיספוחיסקי,

סונרי /חיזוסוחסטחמכ\יזב'כנחמוס '?כידסחק\חסדיפגחזירגיגנוןמחס
קיריקומפיכס:יכ;זחיסקיחי ?מחטחרדיפחרסיח\גחניטסקיחידיחס
דידיספוחיסקי iנירדחחיססיחקטוחיסטיד\ח\גחיספ'רחרפוחידיחס

 ?פחנסכיכנוכ:יחייכומוחירטיכ~
נרחכד\סחוטרוסדיסוח\רטיכססונריחוזהד:יחוכ:יטחמגייוחינחרימוס

רכ\כומשחפחסטייסיכיגריחיג Iסחג\מיסיי:יסינוו .ר~ p 'ד':כירסוגחזיס
דיגקירידופוח\ק'מוכדוחיכחיזחונ,קיחומגריחיגיקוכ.חיפוחי (;'"כב
 .גיככיח';(כסד\פחסוקחד';(ד'ניחיס\ס\נוזנרחןוחיגטימוח\כחסטס .רייו

כחסדינוזחר ~רfפרימירוחיכי'קקריחיר (;'חחונכינ:יחידיח';(סג. \..מ
די\ו/דיגקימחכדוסכיסחונידיס\קיו (;'חגיי (;'גחיןחיסקריוכחסמיטחס"פרו

סחכטוחיסוכיניכטירסכסטונוכוטfיג~יפורחי . (;'םמ Iחיכסירfוינ~
סחכט~ (;'גחיזחיסקריטחספרומיטחםגחסדיכיכניכ~דינוזחרדיtו~מנרי
ס~כטסטייר\יחג:יחיכטרחרדי!:,ידמ\ט'דופוחיכיכו~יפו~יס /כיגגיח~

פימכרחדוחיגקורטחרכיחורססןחיזקחגיירכינ\\חסכחסגיכידו .ו(מי
פוחיקידוכקוחיחי .ניגירוחיב"דייט~ס Pפ":ודינירסחםכיטיימפןסוח,ז

 ?דייןדיגחמחדןfויו {יקירטחכטןס'רקיןחימגריחיסטינחכיגוקי
סיחידייןחיגקווו I-\גקירטחגטופיחיקיפרופיט~חיגאליחו

קימחכדוס,יסח'גייג:יסוסטיכיךפירפיריקוכיח'וניזיסקוחכטחסחיכטרו
ידפוגי'כדוחיחפריטיסחיחכס\יחס iי Iרפחסןגסנירססוטודס ,דייודיג

 (;'כ\פמוגנ';(קיןפרחיחמגריר\י (;'גדיטיימפיחיגחיןחיגונחרחיוגונחר
ריקיזכפיכס';(ג~סיחי .קומירפחרספחזדירוסקיןב~חיכ~טופחרפורןכיקי

ח\סטידינחכחכסייסג;רפוחיקי 4מוכדוחיסטיחיזסוגרחיספירסיכ';( (;'גדי
 Iקוכטידיג i '~חג;רקוחכרוגייג:יפיךטחכטוסופרירדיחומגר\כיכדיני

 ?גיד~סןחיזריפרזו Iכ\כניטוגו(וחיג
כסדידיסיכרייכטיסיס jמחכסיכיכדיניסחקיחוסבכזריסח'פחג Iמחכגיס
טוניסיגגגדיפודיסטחדןרחיכגכיכיגכרקיגג"ס';(זנגךדודדידיכחסטיחס

זנוחירטיחגס iחיכטרינחרוסי Iסחכטסטיירסגסדיחחיקחטיכוס'יכחדו
fחיבחגחכדוכחרקירירכופירפוחינודיחירכוחגרוכבחדןספוחיךו( 'ו
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חיזככןכרכגרחיזןקיחירןדי ' rחיוכח-חגח'כקירבחרסיזחידייןדיגקומחכדי
דיביזיסטריססוסחכחכדןכח,":~יפיר Iדכיחג;'ירן Iקיזנפיסיסחי .ככג

 ::~נזחיזניחירטי ~~חיכטריגיסי Iסחגטןדייןחגחזיח~קידיח~חגחירחסיייו
פןדיסטחדןרחי'"כגסגר"טיגי)ר~גיקי rקיריכסיר,חיחזנןרג~טוד\וגרחדן

ג~ ' r ':ו .,יחיכיסגןסדיפיזןחגח~גחרגןדיחיב,יגחדןפיחי Iבכ,די
חיזסלגןיס :rדייןדי,.קןזנחכדןסגןסחןבידיסיקיחןזנכריכיחיזדי,פfיג~
חיסקי ,ריקיזנפיכס;רי iכחד~חייכיזנןרירד'דיספןחיסחימוכדןחיסטי

חזירחיבחזסי ~"קידיספןחיסביסזנחכסייס Pחיס jח 5חיספירחקיכיחיגןגן
 ?גיחןכיסגיספירדיבןרחדןחןפיחיגןחיגחיזס'כיז~

 .איסטופארחלוז'יקאספרו.כאם

חיפחרטיחיכ:וריח'כקיכטיסטחבגיספרןכחסחיסטחסדיסחריזנן.ס
כןחיס::קיודיח~קחד~כ'זניסגיק' jח'חטחכסייןזפיקיחיזכייו pטחחריוכןס

טןדיסקיפירסןכחסמןגדיחיגחיזביסטיטיכיזניסניזיסזנןככחס .חןזןסר;ריס
חיסטןטידןזנחגגרחדןחיפיחגדחדיסחיזנחגיסייחסחיזפחסחוגיסדיחססיס

סייזנפריחיכדןנ;רגיסחיכיססיסבריגייחכטיס.זניייכידחסחיכחסדיגןזחוחיכיייס
זניכדןדיקחניחןודיב;רריקיז~דיחימןכזרדיפחמ;רסיס 'וfמבחכטי

טזדיסכריגייחכטי 'וfריפיזחו'~ביד;רדיזנחגיר;רחיסט:יםחסחו 'וfחוטריחג
טיכירסיוחיטרחכקיחיגידחדקיוזנוחיריומיגייוספיו,זוג;ר 'וI fדיחססיס
פורחי .חונרחסוכחגחססוסדי(ריפיכטיזנייכטו)ריזנירסיניקוזנחסfויכ

סוסטידוסקיגיסטיסחיכיחיכיסחוזנבריסחקירוטוזכויינינכוס /קיכטר;ר
 jקיחידייוחיגקיוגיחיכוםסיו , jניידיחזנרהסח~ lקיגסחקיחכיכריזיס

ביד~סוסחידיחססוסטירוססיפריזחיגייוסטחכט!פורחיג'כטיג;ר
וחיריו P I Iפ'חג;רחי Iפחטיגחסחיחכסייחסדיקfידיכ~חיסחוכ~חיכטיר;ר
חי .כ'ד~כ~ר'ריפיזוד'כפוקיחיזגוזחר Iס'חכסיייזוסחיטריסטיס

חימחזיכחרס 1פיחידינכוכיס .גיקטיריסקירידוספוקו iחירחזיכחריזנוס ,חfייר~
 ?סוחירטיזניזזנ~ג~טיגירח;רנfיופירסוכחסדיקחךכיגוריחסדוסחיסטחסקי

גיסטודיסדיגוזוסיחיניד;רסיחיוחיזווכחגיסטזיגטיסקיחוכוחיג
כוחיגדחדקיזנחססופיכוקיחיטרוחיגחי Iזנוכדודיגפגחזיריסחיביסייוס

טריס::חיחכגיסטייחסקוופחסיגיסדיחססוםטידיסחי(מסידות)פיידfודחי
פחטריזחיגד'כחגטריחיכוחגסיחוסיריסדוסחיסטוסקיפיסינגיחיס Iטיזחס

חינייר~כוסיקימןחיגדיחיכנידחדוסס'חודוסגיסטודיסקיחיוכיכדידיג
מויי iסיחןברחססיסקיזויגיבירסוfויגי iטידיקריחדור"ח'כ ?כחד;ר

קיכפיחיכס~דידייןח'ג Iכוסטיססיוסיכדירןססיסוס iטיקיחיקימפכידחס
חיג;רניסטיסיי~דיירז iמחכח ;'חחיסחיגסייכדווכוחירטידחדכ~חבוריסיקי
חיככוסטיסיי:יסיזניזfיכטיקיחג;רפיס'נכיחיס ) 3 ~(דכריזר Iדיר'כידחרןןג~
 Iחינחסמחגחססוספירtופיכ~ר;ודיגובחר iח'נכחכוfו'גריקימפיכסחרדי

 ?כוחיכדחדיססוספירריקיוכפיכסחרגידי .... 1 ' 1חיוח;כיחיכיחפיכחרח'
קיקוככיכסידזסבייוסיחזנןסקיקחכיקיכסיגוהיכס~פורחי .כןסיכורחונ'גטי

חיספיכ:רג~חיפfיג~כ~קידי!גיזכיסקיג'גטיח'סט:יפ'כסחוכיקיחיסכי
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קיחיסכירדחדכ:ימ:י ,נירדחדכ:יחגסיח'סכו .מוכרןחיסטיחיוסוגן
ננןכדןחןטרןחיכ iח'חיספירסיכ:יח"ג:י ':·נ rפרייןחי;קינ:י rפפרינסיפתכג:ר
דיכסחכיקידיספןתיסחגנכ:י ~;קי ' ffוחיסחיחיטירכיכמןכדןחיכחיסקי

כןקיפןרפןדירןזןטודןדיכריקימפיכס~ינ~ iגוז:יהןפיכ~ג~סןפריקןהירפן
 .ניד:יסןחיוחיזן

 jמונראיסטיא~ןאיפ~וסינחיחאחפאנחדייןאיל

פ~נ:יג~קידיזי'כדןקיגיקטיר'סקירידוסכיין .rטחסחבירקחכיפירן
זכייכטרחסקידיזירקיריזכיסכן Iנויגדןחוטרןחיג !'וfחיסריקןמפיכס~כ~חי
 ·חןכרחססיסדיפרןטןדיכפ'רסןכ~כ~קיזכיגןמןכדןחיסטידיכיד~כ~
נניכדןחיסטיחי!חיפןדירןזןטןרןחיכנ~ f ~ניזיסמןכנחסחי .חגכיחיסכן
 iסוחיסטןפfור~פרןכתסכחסחי .זכ'ריסיזכ"כטןכןסיניופירסןכ~כ:יח~
סןגתוכיכ!ב'כחסט:'חינניכנן~חרנחרדינויכיסובירטיכינווסגיקיקכתרחסכייז
 ·כיככית~סתגט~כןתיסטר:ידיזיס fס rפ Cח;נןכי iח'תןזfיד~חןכ:יחינתרקיז

ביריסירי rפפי)ר'חכר~ספחטריחרק:י,גןחיסטרןסחנימןסיי:י jסינן
 ·מןכדן ' tחיסדימחטירי'חגיס'ס"וכיס iכיככחסטודהסריפידירןזןוכודןדיכ
דיריספיקטןחיחןכןרדי ,חיזןסדי Iביחיכ;רניויסדיריקיז;:,דיגיזןחיכ

כיגדינןס jפןהירהייכטיס iדיסיגסןסקי iטחוכב"וכיריסייןחיזרןגדןחיכ\::ןדן
כןסחןבידיסיייכיקיפןר ?פןחיiיוחגןפורחיסטןטןדי 'רf •קתנז:יסיפיר

אשרעקב II ) 22::18 (כרחו:יrודינ'רסי!:'חיכד'זיקימןדייןדיכ,קומחכדןס
חינידיסיטיסנןקיפור Iחבר~ס ~רfד"ןחיכדיזיכי fIויסחיסטיבקולי"שמעת

ינכקבחי',חקפחטריהרקחסכוספורפיחיח'סו;י::יגוחי .חירדיגיסנניסח~
גודיפfינ~חי!וכןכדןח'סטידי C'iכיח'כדחגחסדיכיזתך jמ'ר'סייריקי
 ·כיככיח:יג~חיזקכחרו iכי'היסןכ~סיני!דייידיגקימחכדןחיכ i'ירן Tח'קי

חיכנוסטיסיי:יכ~חיגיחנירפיר Iפג~rריסדיפןד'סטז-דירחיכחכימגך
 Iחכר~סמחרידיסידיפירוכיסיייו ":כ jס'ק~ז~סן iח'סר~ח~טןוכ~רדי

סוטיד~ח:רחיחיגח:רמחכחדיח~טירינגיחיג:רדידיייחיכקחסטיניכי
חכר:יסדיפירדןןדיוכחכדיגןסירוחכדיגחיכ~חפfירפןריכיהיפfימיכיי~

מיגיזיגיסיחיחכימכךח:יפירדיגוגןדייןהיגקירןנחט'נ~סן;:ונריפותיחי
 .זכחגהדיח~סודי

טיךןדיקןכוסיךן iכי'יי:רחיס )סיי'"'ג!;( Iחיניסייחגן;:כיסדיחיניחיכ
כןסח:רסיפרירחזירדיfייז"ריזק'חיכגוכט'ס":וכ:יפירקימיכדיfויכ

קחסו;יניגיסדיייfויגחיחפיגתדיס jס' iמיריס"רן I :;ר"טסוס i'hנודיייס
 Iחס .r ~סיסחי Iקיחירפןססוס Iכ"גיססו: iח'דכ~'סמזגניסמחגדןכיסחי

כ:רדיייגיפרנכ:יסימחכיסגיסריחיסקתפז-ר 1פוךיירןכי 11פ'חכ:"חי
חי .נרחכךיז:ימזכנ:רקיןחגפוריח:רסז-נ"רו!קינידייןסכיסח:רכיכירטחך

קגחרחמיגטיניח'סידוכדיח'סטןריי:רכ~ i '~מיכניס Jסופחסחזיססימ'זחכטיס
הי .rכיריסימייגטיסיסיניןפ'רסיג:יהג:ררויגדיהיסוב'חי!פfוכ~דייוfויכקי
ניסחיכ~ ?חי:טיפחר:רפרינתסוכיגגת::טדfוfר'רדיטיגיזכוסיויכיסטירקי
חיס rפרןנן'טס rגטידחסקיכיככי~~כ~חיןקנחךוכ'יןניוכיסכוק'
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 Iריזחיניר\ס\קיחגח\קיזנחגרוססיסקיחוניריסיחגרייוריגחמ\גחזוס

ק\ריג\כ'רוחיסטיר\סי!חס iטי Iגיגירחכחיוקיוכור .rפתרט\קוגח\וטחגטו
 .חרינ:ייוכיס tjר'גוס'גוווכחטיר\\חגיסקוחיסט"וכיסר\ריזיר,

קיחיס:::חיסטחסגוזג:יפורירוזוטירוה\גגוקי~יסוכחכ\ר:יק\פירו
חיגחיוק\וח:י Iוכוגרוח\סטיח\ופחג;ןגוקיחיסק\זח;ןחיטייוג\ס
חיחקיפ~כתרחססירמיריסיוקיהינרחסגחססווקוחכחסחוהרטרו,
קוחיסי.וייווחוכ:יחיסחיסטו ?וכוגרוטרוחיחינחיופחגחרסיוריוןסקןחנחס

סוז'טיחיסטיר' jחכגחרוסfוגייוככיחיסטרוסריוכוכניסחיר'גיקחר:יוכו"
כוזוטרוסחיחיריח:יסוס'גווחכווקחר:יריוכחגרחסחיסטחסחריזנירייחרווחי

 .כנכז"סגוגחרסו jח'חר\גחכטריוכחסח'סטוריפוקוחווחגגחרגחוכוס
וחכטחס rחוכחסחנגחריוניסח'סטורייוחיסט\ח:יפ\וונ'ט\רריחגט'סחקיחי

פוקוחיוקיכט\כטחרפןרחיכטיריסחכטיספחריס\וכוסקיחווכרחספ~הגרהס
ריזיחריחוק\גיקטוריסק\רירוסכוחיסטרוסריוכוגנוסריחיספריטוחיג

פרווכיטחסגחסטורחס jח'קירחזזוג:יסיר\ח:יקוחג:יסחגירסיגירחוכיגטי

כיכגיח:יסfיכט~ג:יחיוחיסקריטוסחוניגחזוסח'פוומיטאםראםקיראווןלה
וכחטיר:::ח,וחיסט\'וגיססוגחוכ\כטי ',כiוכ\גסייוג:יכו מאטיוייאריסמוןריירהדי

פרוגיוכוסגו י:" jס\גיקיגיסחוכ:יחי ?'יחגיס
חוטרוחיוחיכחיספירסיג:יחג:יפזוג:ירייוחיגקיהיוכפורטחגטיג;ן rפנ;ן

ר'זיכיפורקיקוחירפי,ריגfו\ספחרטיסיק\ר\ספוח\סחגוכ:יגהסוכיגרו
סווכוגרוחיסט\ jח'ונחגחזיק\פירסוג\'ו ,:גקינינגיח:יכ~יכט\ .rקגחרה
חיגחיוחגמ:יסוגוזתר:יכוח'כךחיגק'חי ;חיגפ'רגיחיגחיוסיפרירסחגוכ:ר

טיפתוק\ט\גניכ rפ\כסקורחסיכיסגוסרוכ"ו jח'רי~חרפירק\חי ?פחרחריזו
קיחוזככר'רינחיזוח\גפחר:רפחנ:יגיכגוכסחייגיקיריז\רפחרסחגחקי

כיגריחיסחי ?חגס\תיסגוניררחרגסקוחגריוניגרןח'סוכ\חיזסוגחוכ'כטי
 jקוחיסט\ייחיסט:יריחקגחרחררוגירחוזחז\ונוסמוסקיפיגטוחיסט'
קירתסיגיסגיספוקוחוןריפוזחרחז'רר\חפ\ופוס'נגיחיסכוסקיקוחגטו

 .קוזחסס'וניזחגטיססחנ\רריקור"יזיסגיקטור\סגוסרי
ק\רימוסכוזיטרוסקיקיחיסט"רזחיסטס 'יiגיקטרר'סק'רירוס tjסחנר'
 Iיחוסגחגט\סתנ"וסגיחיסטרוסרימוכניסקיפרוכגיסחיזחיכחיסטורייחר

 fJו'גטריוכ'טיירוסי Iחיגר\גחכטר'חיגחוזסנכרי\'ורכיגופתוכוזור'גחיונפיסחגרו

כיגיזרימחגר:יחיסט:יפחר:יסוגוסי'וזיכס ;'fרייוחוכוקחר;:וחיר\זוגגיר,חס
גיפירכוזיטרוס,ח\ .ג\כרוססיסח'זח\סקריטוחיסט\יס'ניוסחכ\ר,כו

ריוגטיכירו rגופתגחכרחסקורטתםהיןריזווכ\רח:יכתוניסוכיכנוחגחרגחר
חוזכיגריגוחיסטרסס'גיזח'גזחקטחםונחס jפתריס'קיריספיח\סטחסגfוס

 .\ר fר' J':מכתמוסכיק'חיסחי I jחופ\גייו
וו) tj:ירח(חרסחיוככריפר'וכירחגקריחו'ריזו jפיטירוח'גקוחגרו

טיריסקווחיקיונפגירוחיגיסט;ח'גט\רוקריחוגיסחנ\זכיס'יס iסיגוקי
חיגסרין:חנככייןדוטוגו Iפחרפיקט~סתקוכטחד'ס Eח\ס\כטיוכייכטוסגיס

סוסטיגיוכייגטוfויגקיחיריתגקוגניקס\\יןחוגסרי 'וfס\רייוזסח'גטיגיז\גסס
חוכיר'כ\וכייכטוסודיסוכתזכיגט'דיפ'כר'ח\גז\סט\כס\יססוחיחכמססורי
חורריכיסכוסח:יונידיס\וכייכטן rריזחיגקיח\ר\ין,ריגקןוכחכרוסגיסחס
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קוככיקסייוזחיסט;ןחי .חגנכססורי jפירריסייוגסחירוחיכסגס.ס f5קחגי
קוחכרוקיסורטירייחס iח'כ'חיןסרחסי!חרסחיכרחחינחרסכייזטיכיחסגס
 lסרבכמ(עךריזיחוסגיסריחרנוגריגקימיירסכוקירייוחיגחיכקומ'כרוגי
מיחירטיריחמיכחזחכרוגיגכרן)(נן Iפחרחךיזוריגכירניגחיגחיןחכיחסקי
 ,~חיקספגיקחסייוכיסרימחכרחרחרסכוסקוכו Iקימחכרוסוחוכיריםיכו 'כ:

קימירחיגמיחירטיג\יחקחריחסיז fרחפורקיריזי'כרוח\סטופחרספרוכחס
קימוחיריחססוחיןחיכרחחיגחרוטיכיחסגןח'סטופורקן ?חרכוגחקיגרי

פירקוזכו Iפרוכחסרימיכיסטירחיסכוקיכחטירחכיסחס fקוגחסטורחס
קירטססיסיקיחו Iחחונססימחרג:רחסחינססיסיחוכי,קיריזיר

מוייחרססחכיחסחכסיחי Iסימיזחכטיחי ,מוחיריסיחוכיריקחכיססגס
כוגיכטחרייספיריסטחכיחסכיכנוכסטייכיכוזכיזמסהיגייסחי!כחטורסגסקיכיי!

חר iקיוכחכריפחטרוזחיסחיגחירייוחיגפורחורריכחרסחיסקיפוחיס
קוכסירכחרספוחיח'ריחסחיסטסחי .חורריןסוסיניזריזירריכחטורסזוגס

פיפי::גס ,ריס~וחיסמחספירו .חרסריריס'כרייגטיסגוסריטיימפומוכנו
 ,ו:סקיטחגוםפירסוכחזיס~'ירטוסחוכוסריחפוחירסמוכרוריגגמסיוון

כיר;חרירס~ספ'ריכיסריסטfירי!קיסיוכיזחכטיחי Iחכרססחי ,כח Iגכנר
ןכרחזיירחרוזסיפותיכניריגפחרטימחסגסריסטירי I(חמיגס)קרימ,כסס
כחטורחגיספיחירסחסגחסחי!סוגחוכיכטיקריחיכרוחירוגמטריחסגסריריטרחס

פיריסטסקיסייגוסגוסרירייוחוכיקוריגחינזיסטיכסייסג~חוגנירחריזסיחי
גסריפוהירסחסנחסטורחסחכוגחרפוחיריקיחיחיכיכירסוחיגטורוחין

נינטיחיסטסקי Jכיי ' Iמוחיכטייכר'סי 'וf,כיגוכטחרסוחיסקוחכרוכחטורס
חוסוסטיכיר Iחז'קיחוכרחסחייקיחימחזיכחרסיזפוח'ריחזכיקריחיחןכו

סייכרומוחירטוגסריריספוחיסחגזכ~גסרייס'.כ·כסייס fחינגסריפירריר
חי Iמוגרוריגחורריכחריי::יכחטור:יג:יקוכפורדכיח'סגופריכסיפייוחיסטי
יכחמייגטו fרחסוקוז ,קוככיגס'ייסי Iחכרסספתטריחרקסכיהיסטרןקוחכרו

קריטיקוחיסייגוסגוסרירייוחוכיקוריגחינזיסטיכסייס .גסרי Iסיכסייןזו
קיזזכוסטרחרכיריפודירןזוטורוחיגריגייו Iחירוגחטריחסגסקוזמוכנו

'רגו fחפורחי Iנוסטומוייחיסטומוקיקחמ\כוחיגקיפחגפחככיספרוכחס
רינגחסנחסטורחסחסחכחכרוכסרייורינכיגוכטזורגסקיקגחרחנכיכטיכיר
ריח'מיג"ס rפסורי ~ fקחג:רריסחגיירסקיקומחגרוני Iכחטורסג:ירי
חכוכ 6ג'חיחזיכוסיס fפחח'מספןחירססיקיחיייכטו pכחס'סוריטיירסגס

חיכנרחכר'סירריחיחוכורחיס fריק'רחרגיריפי rטיי;ו Pמיז jח'פרומיטייכרוגי
קיכחטור:רגסריחפוזייר:רנוסטחזכיכטיחיסגיקיסחזכססוחיסימ;זסו
ריזוגט,:-גיכחסימייכטיסוריטיירסגסריפירסוכסג:יריריספחרטיסייוזגס

ח,כרח::פורוחס 5פרןחיסטחסקוז 'וfפרוכינוריגונתר jח'רחכייןסיימפרי
קוכפיחיכססגסטיכירחיחיריחסכיררחרירססוחיזחכר:רסמחסהינחרסי

רייוריגקומחגרוסגוסח:יחןכיריסיזכייכטןחיגקיפריכסיפייוח'סטיחיז
 Iחוגיריסיקיריגפחכורחי!,חטורסגסטרוקחרחזירריגירטורג~טייכי

סיירטוחוזחסט~קיחכזכסג;ר jקיקוחירפיfויגחיסטסגוקיחיזו .rמיז
חיסטוקירינוקירי ,;חיפוריסטחכיח:יסיירט\יחוכסגחטורסג:רטייכיפיכטו
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דיספוחיסחגמ~ג~דידיפידריסייוזג~דיחוסוסטיגימ"גטודיגכחז~ג~חיס
חי .פידיסעחכיחגכיכגוכ~כחטור;רג;רטייכיגוחיגטיגסיסקימוחירטיג;רךי

חונרחסחייגחגרוסוכגוסטודוסדיחיסקופוחיגגיסטחtכיכטיפוחיחיסטי
רחג P 'דיפוחיבכוחיגקיזפודירוזוטודוחיגחזייגדופוחיקימחרחביחוזחס

קיחידיח~חיסט~חיכרחיגחרחזירגיספור , ~ Pמסירביטוךסודיזגחגופור
גוסטודוסךיחימוגדוחיגטודוךיקומחגךחגטיחי Iפחטרוחיגחיסחיג

גוסח;רחובידיסיפירסיכ;רג~קוחגדוקיסורטידיגחטור:וג;רךירי;יס
 ,גחטורחגיסריווסגוסח;רסוטומיטידומחסחיסט~כודייודיגקומחכדוס

 ~ :tמדיגייג~כחזחד:וחיסקיפריגסיפחגפוגטוחיסטיסובריחיסחי
כחטור:וחג:וסיפירייוריססוזדייודיגקומחכדוסגיסקיקוגביקסייוזג~סוברי

קיחי'קיחיחיגיי:ודיחיספחגטחרסיקיטייכיכוחובידיסיגוסקיחיגקי
 .חיגיי:וחיזחכריגו Jגיגגוטיגירפוחידיגודיזחובידיסיגוס

גוחיסטרוקירחזוכחבגימוייחיסוחגסיחיסקיניסחוכ~וחגור~
חיסע~חיגקוגקחרחזירקיריקיע":ורכיגו ~ PP(מחוקק)גיזיסטגחדור

סוספרומיט~ופידיגיססוסדיקורחסוגיסגוסחיזקוכביקסייוזדחדיר:ורני
ג~קי .מוגדוחיסטי ' jפחגפחבגיסחימחטירייחגיסקוזחסדיפרומיטחס
דיריחגיזחסייוזג~קירפורחגיסחוזוספר:פ"וססוסקוזבייגדופירסוג~
קוכביכסירפוחידיfי~סיכוגוקיחיסטודיכס;רכביקיסיפרומיטחסחיסטחס

גיסי .מוחירטיג~דידיספוחיספחר;רחיספריטוחגחספרזמיטחסחוכחסדי
דיפודיסטחדורחיג~דד"ווכזדימיגיסטרוגרחזחיג )*גנכמז" I/ח;רדיזיחו
חוגיק;רגרהגדיז;רג;רקיכוסייר~קיחיחידוגחטריח~כ~חכחכדוגחר~קי 1חרס
דינוזחרחיב~חגמ:וסווחגסיחזייגדוקיפרומיטייגדוגירהג tj ,דידייןדיג
קיסינירומוייחיר~ומוחירטיסודיספוחיס 7פחרחךיזודיגביסייוסגוס

סוחיחוזוסוטרוקחרח~חיסטוקי!::-;יסטוטחוקיכביכסירחיב~סיכו
ביררחדחיסקידי!:וקיז :דיזייגדוכייזמוייריספוגדירפוחידיח:וחיוחידיח;ר
פירו ?חיסטודיחסיגורחרמיפורמוכדוחוטרוחגניגוחיפוחי Iק' ?חיסטו
חיזוקינח;ייוססייטיגוסקו.זקיחוזוספרופייוססיס Iקינידוגוקוחכדו

סוכיטווכיגיזיגוסיפרופיט:וחיגחגי!:נכדיקומחגדוחיגסונרי"ירדז"חיג iח'
טודודיגחיסקיגיחידיח~חיזקחניגוקיקוז:ומחכחדיח;רטיריבגיסודי

חיג jח'דייוחייגוקיפוכטוחגקיגביכסייוסיחגור~גח1כור;ר,ג:וקוגפורמי
וחוכיבירסוחיגטודודיפחטרו!חיסחיגקירחג Pידידייוחיגקימחםמיגדו

tמריווסיגוקיגוסטחמיכטיחיסחיסטו 'וp רייודיגדינו'פורע":ורכיגו;ר
פרומיטחסגייכ~חיזפרומיטיח~סי .חמיגחזוסחיפרומיטחססוסחי!

ומוחירטיג;רדידיופסמ-יסמוגרוחוטרוחיג iח'חגמ:וכ~פחר;רחיספריטוחכיס
 ::: Uפקיזחספרווכיעייגדוגיסמ:וקריחירסי,חיב;רכיגגןגוקיסיגורומוייחיר:ו

קיחוזוספרופייוססוסקוז iמוכרחיגעורובייגדוחימוגדוחיסטידיפfיבגיס
חיכופחרטיסידיפחנוריסידוסחירחזדייודיגקומחכדוסגוסחזיחזקוחגדו
חובירי"גוקוחגדו ,קוכטר:וכ~חי Iגחוכור:וג;רפורקידייחרדיגחד;רסיגיחו

חגור;ו 1גחטור;רג:ודיחפוחיר;רסופריחכסחסחוגחסדיסופריחז , jחסי
 • 285חוז;ז 4כן~וסירסfי~ f5יןכ'רויי;ז fPו'ס . 5גונכ~כיסמירחך ) '1'
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ח\ Iפריכס\פ\יוחיסטיחיזס'רייוזחמיכטי iקיגניכס\רס\דיוס iחוכג\נfי' jפוח\רו
פרומיטירדיריגיני'וןסחכט~גומיסטר~מיגיסטירטוניגוקיכסיגומיגס~פור

קוז~חו;~מ\ססי\כדומוחירטיכ~ד\ד\ספוח\ספחר~ממיגמזוסחיפרומיטמס
 Iפורקי .מידימ~קוזחיגטיגד\ריז iפימיגומיכדוחיגטודוקימיכיסט\רסיז

ג:ר Iממטירייחגקיחירפוfויג·קו!מיסקגמד~קימחו!מוכדומ\סטי iמיסי
ס r ~מ'ספריטיקיזחסגחסד\\פיגד\ jחגמ:יג~י iניר~ג;רמימינזיסטיגסייcי

דיגקוממכדוסחגיסדיזחונידיסימ'יגטוחןתוכיר\ס'וכייכטוסידי Iדיזירקירי
קיחיספריטוחגמוכדוחיגמי!וכומ,רטיג~דידיספוחיסדינוקיריגי Iדייו

מונרמססיסס'נווחחיסופרירמינוזמרדיחיספיר~חיגיי;וסינורממיכטי
טחגטופורמי .פודיסטחגימ:רכיכנוכ~כחטור~ג~טייכיכוממיקיפוחיס
מוכדוחיג Iמ' ~ .rמגג:ידיחיספריטוחג~כיד:יג~דיפוכטוחיסטיקי Jמחו

ממי.:מיפרומיטמסגחס iחיקגמרחוכיכטיפריכיכסיימדומ,סט;וכומיטירכיג
פרונתדוכייזמו"מ\סט~ח\גטידוקיז Iריגיב"ו!סfוכט~כוfייסטר~דיכמזוס

דיכירסיטוסמוכבוספורדיקגחרחדומ,גייג~דייס fפחסחדינירסןסדי
~נוכוסחקיס'טחרימוסחי Iמיסקריטורמסחס pכ rסגחסמ,פרופיטחסנמס

 .מ,גייוסדי
פומ,נכידיגמניכירfויגפור"כגגגסוופרופיטיזוקיפרופיטיזיתסגחסמיז

סמגטוג'נרומיג !'מ ~ :Iמחיסקרינייוכחסניסטי~יקfידחסמוייסייגדוקי Iנודייו
מגרוגחנ~-ככנכס-ח\גקי ) 23 ::[, 0(כוכדכרד'זי Iדייודיג iמורדיפור
חיבוסטחספירסוכחסדי Iחיכוס'כטיסדימוח'רטימורייר~חכמ~סוקידייו

דימיס-חיסטו-רחג :I 'קימו-חיגקומופוחיר~קחנוסוקיחי Iדירינfיס
 Iפירסוכ~כומיכ~ג~ח'ספיר~וכוחירט'נ~דידיספוחיסקיקגחרממיכטיטו:י

 ?חגמ:יג~פמר:ידיזירקיריכוחיסטוח' Iקמכי Iכוח'חון
כודירחג :I 'מ~ ~ :tמח'גקימיכד~קיריגיג'יוז~חיכקומיכדחכס~ג;ו jמ,

ג~ ~ :Iמחיקספגיק:רומוחירטיח'גפורקחכיכייוסגיספיגזורכיריסקוכיימר
 _חיחפחרטוטידייוחיכק'סחכטופוחינגוסוסטופורקי u :ד\ז\\כדורחזיז

דיריסטוקיחס pטריזורוחי!פירחינירטיןוזופיחיננופירו fמ,סקיטי
קינרחכדימוייפרונ~חוג:יחיסחיסטו ) 1,,14(דכר'סט'יר~ווג;רדיפיחינכוס
מיטרוחיגמיזכריחגטיניד~חוג~מגמ~כ~כיניוכוחירטיג~דידיספומיס

פורמ,סמי Iחינךחסכוחיגתססוספורמיריסיכוטודחניח:יסי Iמוכרו
 }*מס iדימודחמונרמסמיסטחסקוזדימוסטרמרגידיכייכ:ידיפיכדיקימיסטו

p פ'חג~פורקימוחירטי,ג~פורדיספגחזיר·מכטוj מוייחיסכוקוחיכטודיג
טייג\ ~"מומכרי iכומ,דיגחגמ~ג~קידיספוחיספיידריט~כ:ינרמכדי
קי~גו Iמוכדומוטרומיכמי!מיספחסייוז~חיגחרג~יד~ 5סימד~ fחפחר'

כיר:ידיחיספירחכס~גיכנוג:יטייכיכימגמ~ג:ימי Iחכסיחיסגוסיקי
פירקיק\ ~ :tמדירחזוכחמייגטוחיסטיחיסקי Iמיחירטיג~דיד\ספומיס

פיגחרכיריסקוכיימרקחגיגוטךיזירומוןמיכטו rספיח'נגו Jמיסומוס
 .סירדיניח~קוכטרמרייוחגנוסטחמיכטי ?מוחירטוחיכפירקחניגייוסגוס

ח'ססייכדומוחירטומיכפירמזירטידוחיו rlחחרנמימריסקיכייתרקמכימ~
"Ii ( ר'ויP חיקוכייחרD כויכז-רp g }חכיII וg 
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ח' Iזכוח'רטיג:רקוזח~גטירחוכיגט'ר-פ'ידר~ס'ק'נחגוטוזווכו"חוכזיטוחוו
 .גוגק:רריפי'רר'ס'גוחגוכ:רג:רק''וכוס Cד'גוק'קגחרחוכ'גטירימוסטר:רח'סטו

כומ,ג:רג~רי ) 25 (סמגמוחיגח~זמנגחגר\גכ"~:רמגךרןרפוח'ט:ר'י'ג
 i ~יfקןגפימ,גס:רמ'פ'חוז'י:ר 'ג'~טק'מומכריכוחיןח'גחיספיר:רקיפחב:ר
מ,גרזךוכ';:רסיק'חומכריכןח'ןד'גמגמ::יג=יק'קגמרחמ'גט'ריזי Iרייומ,ג
חירירחר:ר iסימ'סוח'כומ~גוגוח~ןייפוזחרי:רכ Iרייור'גקממיגוסגוסמ,ז
 .ארז"~רשיזרעותל~ןכטיבנפשי u •טי'ר:רגס

 ) 7-11גי c(מפרונירכייןססיסמ,ז'גכ";ך=ימגךז:גמ:רסמב'יןחיג
נוס~מומנרימ,ג .'מ ,ח'םפ~רחגס:רסורי!כ~ידריסימחגוד~כמוח'רט'ג::ימ,ז :ריז'
 . ) iJ2-14 (פרןנ'ריכסיי:רג:י~ט;ך iקימכריבחרו,מ,סטכמוחירטוסייגדומיזמוטו

ח'גמפמר'זמרומ,סק'כיח'כוגור'מנגמגרוגכ':ר tj 'פרופיט:רחיג
ריפ~גטייוסימ'פיקחדורפוחיק~פ'רסוג::יגסר~זירק~רי I uמז:יכ;ך"כגכג

נ~די II Iפידיריזוטורודיגגימנרחרופור Iריזיפיקחרוססוסדיח'גטירממ'גטי
חי Iדירינוסממיכוס pמ,זביחיגיחי Iמיגיזיכיגומיממיגוס pכוfו-כוססוס

חיחיכגוטמזסיק'גוסח':ימיחיגח:יfופמגfובfורמיקיגסוגמרנוגיייו
ח'גמ~זקיקגחרמוכיגטיריזכוסטר:רמ,סטו ) 18-57 (מ,ג"פו.רחכימכרייחזסי

דיספןמ~סמ~סקימ,גפור lמ~גגוטחסיפמרי,גטיסקיסוסטיימפווכיזוכי
סוספוררייוגידג;:רריקומפיגס:רריחוחכר'מיגבוז;ך Iמומירטיג;:רדי

 .מקטוםניחיגוס
 Iכינגיח:רסמגט:רגומ'כטר::ידיפירמסוסח'סטוסרירוגקוחינימ,סי

 Iטורוסגוטחמוסגיסזכוכוגגוחכחרבחרזכפור 'וjחוטרוסוכוגגוסמחסריחי

מ,גמ~וניז:ימיסופריפ~רםוכ:יגסר'חגמ::יג:יק'פריגסיפ"וחיםטיק'
ס'ביזפוגדמרוכ"ומוייחיס Iחוברחססוסריפרוטיfו~כ ' 7מווכ·וחוטרו

קיגטרחר"וסגוסריז~זגיק~ביררחרח'כגו 'וf;ודחח'זמוך~כמ~ספריטומ,ג
 )*מוח~רטיג:רדיומ,ס tדיספ~ב=יגיגבוגסחייזכבור'ח:רגייג;ךסיבוןקי
p ' ריגקוכניקסייוןכ:רח~ם" P נכיחיגרt:j " ח~גח'ספכ'קחר'וכוסחיחחור;ך

ג;ומ~סקי~ריפfיס'י 1I?,מ,סטרודיקהביסיר:ימג:ייוכןס Cטריקיב'רסיטו
נ~מוכגוקיחיסמיהנא"לעןלםחלקלהם~ש~שראלכלדיג:ר Cוכ

 :ריז~רfוס

 ?אלמהלהכ~נ~רא~םיסם~נ~ראז~ןק~אקטןםליססיןקןאלןם

מ,סטוסריפוגטוחנירחרג;:וריוגניגסידו rכייוחנ~רוכיסריריספןמ,ס
חיזבוז:יחוסופריחיג,י;:וקיחיfיימורטחנ" uמיסח.נוכ:רג:רקיפריגסיפיידס

פרוכ·נרמגדי iמומחיגר:רט~ג~וכוס Iחונרמססוססיניזמיטירגיג 'וכיגך;מ,ג
מונרמסמ,סרבחס Jסוקוחגחססזג'רח:יקמר Pנוףfייס 'וfריזוגגירמ:רגיוכ:ר

מ~סמ~ ?מ'ט~רכ~גיסנ~רמסנמס ,ןנוזמרמ;ךחנמ:רג:רחזיווניריסירקי
פירסוג;רק~רקוחגקיfיוגר:רוכוייחיחיגטיריסמכןכיוכייי lקיחיסטייומ,סט:ר

טרחט:יכי ~ pפיחיספחכ~גמ'גטינכוייחפחרטחרנ:רמיזויגטי;דירג:רפזחידיגו
חזירריבירטודג;רטיכנתןק~זכי~ס) f(נוממטירייחכיסמונרמסגחסטיפחרדי

 • j"ו jרנ,בוחיסןכרסויריכסיפ"ן Dחיס'ןכןגריסיר Iו',נtוס j,v 'vנוחיםחיסוע )*

 ) 6 (חיאמריא
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חי~חיספ~יקחרנכוסק~זוקירימגי)(בכגס Iיספריטיח~ hסירחוזסוסטיגיר
סיניז ,פח;fובךחסקורטחסחיסטחס Jקוג~ Pוכחיסט~דיחחוטור.סחבייו
 .דיזירח~כחנכוס

ג;ןסיסטיגירחזי~יקי Iכידייוסגיפי~וסיפוסגיסדיחידיfי~ ~~סיניז
 iח'חיספריטוחכיסכ'דחס~fיסדיניזחר 'וfחינזיסטירפיחיר~קיח~ח~וכ~

פוגדוח~קיגיסיכסיי:רסוחי Iחיכסטרוקסיייסי Iחיסחיטיוכי~וכוכדוח'ג
פיגטוחיסטיח~חריכחרפוזוידירפfרר~קיחי .כ~טןרחגיססיכסייחס~חס
~יסטידיסדיחרסי pחג'חיכירטודיסניחיכהס~הסטיכירדיוכיגיסטירח'ס

חיסי~וחי~ Iחוכניסייוזג\י Iגיסחגיח~ ~~קיוכי Iגחטיר~ י:~דידיפיקטיס
רינגחדיסחוזיסחיקחוכיכיסניחיגוסגיסח'זיחירסי iקיגדיחי .סינויזחכטי

 ~~ Iריטי Dחיסדירי!'וזוחיב Iנכיח:יfויקיג,ג:ן Iוכודיסטיח~ י\~ Iק'טחגיס
חיחכטיס fסימ'כירטודיסוכחסחיקריחגסחסכחסקיזחמורחי~ Iפ'חדחד

חסחכיכ-פיחידיפירסוכ:ןג\יקיפורטימ~:כיחיודיחכיר:ן pחיסן;;ןקיוחיס
סיגסיי:ר י\~חיפחרטיקי~חרוכיכןכי Iכח~ירח~~ססיגסייחס~חסקוכיס'וחיטחרסי

פירסיכ:ן. י\~דיחגוכ~ י\~.חכסיקיבר\יחגיר\יחי Iבוסטיסיפירפי~יסיפ,ק:י
חסינ\יסיקיחירפידי~חיספfירטיסיו iקיחכחיזויטירגיגחינז'סןכיכסיי\יסו
כיכיחיחככי~חיזוכיזנכ~חיגיי~דינייגיחי~פועג)ג~ :t (חכבי~חיגקיז

-ביכןכיחיסן;\ידיזיו-פירסיכ~ י:~מיכיסן;ירןכייכיכיריסטי ' i Iסיינכפרי
 י\~כיקיחיבר::רכיכנוכ\יקיופחןכינחרסידיגיגייכיכניכ~ח~חובידיסירדי

 iדיז' ,דייוח~חיכפירןכ\יגיכי,כחר\י Iפירקי jרחזיג:יחייח~ iח' י\~חוכגינ\י
 Iחזיג\יכיסי~וחוכר\יןכח~\יחוטח~גחזיפירסיכ~ י\~סי ,חיסטיס

~חסטייחסחכניזיקיסיחי iקירחסוכיחיו jחיטיכנ~קיסיגחוכיכןכיכחסט~
 .יז\י rכיכניכ\יוכיגיסטירטייכיכיוכחסחיפוכןכיחגוכיכטיסיכסייחס

פחרטיחוכ\ידיקיבודיייסכיפי~יסופיסגיסדיחידיח:ן י\~חיבחיסןכן
קיפיחיספיכסחרסיסדיוכחגיר~ג::רפירחקיגפחדיססיר iפיחיד'גי

ןכוכ.;כוחידייךדי~סfוגןכ~~יי י\~גיזוטריסקימי iריסיכיירוכיחי~'יוס
יגיייזחס 5וכחרחחיברחס~חסדיקיגיסיכסיי:גפחרפיקט::ר 'וfכוסןכ~חוג\י i'ירי
גיחיחיקחזייוכיסמיגנחס iח'בידייוסגיס iקיפודיריזיטידיfויגחיזוקי

דיחיפיחיב~ודיגיחיסןכרופחסחדו~ידיקיר"גט'ח~ iכיי iחיסטיכיירי
קיגסיניחיגס:יפירחיגוזיןכרוסחיכןכרי iחוכ'ירוקיסחגטיספריפיטחס~יס

יכס~ fחיכטי~'פריפיי~סיסדיגוזנחוכייכןכי,חיגחיס jדיז'חיג,יוסגיקיידו :1
קיחיסטייוגיססימיזחכטיס iח'ביזנחרפיחיךיגוקיחיסקיחגןכידחדחיסןכ\יחי

כריחגןכי~יז י\~כידןגיקיפירסוג\יג\ידירחזוגחוכייכןכוחיג Iחכודחס
 .ור'חיזוכי 1די~

דחכדימיס jח'ריגנרחסייונכיסח~טודייוחיגקיבודיייסוכזורכרוספירו
ג:י ' iחיכירדחדדיג\יסיכדיריס~יס iח'ניחרמיספורסחכט\י ,,~סי

קיכיכירחזירפורברחכדיחיזחסחוברחסטחגטחסוכוסטרווכוסחיבוס~יסיי\י
 ' iדיטרחססינככחחירוכוסדיגוזוןכרוסדיגי!:יס Iפידירסי 'וfחכןכיז:יסי

פריגסיפח~חי~קיבירדחדחיס .פיגיס,פיס~וסדי"רחר~חידיחסחיסןכ~
קימפירטוכןחיזחיזןכודידיחגןכיס Iטיגירדיחיספירסיכ;'י ~;דידיניר
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ריפיקטיסגוסטורוסריחי~יפחרסי Iמיזמוחיגקווחיקומפחכיירוטסוסקוו
(מרוחכירטוריסכוחיכחסג~סחיוחיכרחחינחרסיחירנכות)(מרוחכחטירחגיס

גיכירחגרונירחווחיכחיסטופירו •ניררחרמוכנסחיטחיסטו .טוכות)
 1קוכפורמחרסיריניןמוכרוחיגטורוחיחומחכוסקריחרוסגוסטורוספור
 .פוכטוחיסטיחיןגימיטססיכונורחיזמוחיגמס .פריכטיפייוחיסטיחס

חימורחגיט;רכוחיכסטיכירריחונגינחרוססומןסחומחכוסקומןכוזוטרוס
גחסריחגיפחרמוסחימוכרוחיגטורןקווקומפורטחנגינירסחוכסכיניר
חיכקומיכ~סוסריפחרטירסנרחכריחוכ:יחי )*חיכגוסטחסחיפיחסקוזחס

ריט~י,וחיוחיקספגיקתרמוסחסנחמוססינווכחטורסחיסטסריסןודחגסחס
ריחיכריספחרטימס .כנכז"סחונרfוזיכוחיסטרןריקוכטיכוחסייווגסחיו

חיכ~גחסריקוכסירנחר 1גירייוסקומן Iכוזוטרוסוס iסומוסנחונגינfרמ,סטו
כוחיסטרוחכסירימוסטרחרחי Iנייגסחיוחיסקריטחסריגיבייוזחס Iקונכיכרחכסחס

חןרריכיססוסטורוסחסחירייןריגכיכוכטfורגסחסחוכיריסימייכטופרוסוכרו
סופורקיכחסייןוכוחיסטרסקו;פחרטיקוגחרקיריכסייסטוריפחנסחיו

ספגוסבכגיסספחטריחרקחס"חיסטרוססירניטוריסס,ריכיססוסקןומנכור
חיריסיכרייכטיססוסקווחיחיגייוסקווחגיחגסססוקוכטרחקטחרדיכייו

חיכ~ Iחסיגמיכטי 5פוחירחמוסקיניר~ג:יריסיכרירוסגיסדימןסטרחרמןס
נןזחרמיריכירחיחגמחסכוחיסטרחסקומפנירחי Iחינייןסחי;קחמיכחנרומוס

פרונירינ~חגטסגסריקגחרירחרכ~ריחיחיספריטוחגחסנירחסגחסרי
קוכ~ Jחיס~נוקיפיגטוחיסטיחסחריגחרכונקס:גןחיררימוסנוקיכזסייס

 .זורחיזמוריגפחוטיקוכחריסרןניריסגוסחספירמfונרוז-וס
חיס jטfומכייחיסטו .סיכסיי;ר ,\נחיחיכסטרוקסייןזנסחסכיננחמום

ריגרוניריסכוסריחיכוחיס 'וfחוככינחטוריי;רמןייחיסחיכיי;'!קיכיררחר
'יחכ c;': crכטורחסינגי cפוחיסקיקוחכטוסתנירחסק~ר Cכוריזורחיזוכו

טרחט;רקיסיגסיי:ינ~ריזירקיריסיגוסוסיק:י,ג:וסיכסייסיכטי Pפחרטיקוגfירחי
חיוכוכרןחיגריזיפיריריזורןטוחיגקיזכחכיר~ג~ריחי~ו iריביכ'נ:ררי

כסריכחז~ג~טיוןויגחיסגיחיסטו Iפירו .חיסטוויריפיגריגיקיטורי
חימכריחיכ .פירסוג;רג;יריחגמ;רג;רריקוזכפגימייכטיfויג 'וfח;גזיסטיכסי'~

חיסיכסייוזחסfויקגחרחסfויריחסטייכיחיחיכטיכיזיכס;ורירוטתרוסוזייקי
חסחניכ:;חיסיכסייחסגחסחיסטורייחרריפירמיטיוגי iטחמכי'מוכריסגוס

חססיכסייחסגחסחימכיזחרסיחיחיסטורייחרריחונגינfירוחיסטחרסי,
חנחגטחזיחיסטיטוגוכוקיחוזככריחקיגמ~פיסינגירחר,סורימיזורס

גחסקיגוסירחיחסחניכטחרסיפיריכוחוטרספורחורחזי!חיכ~פירחי
חיגזיסטיכ-סוחיחגזכססיריחכיכירחיגפיירריחיסטופירכוסיכסייחס,

ריכסןכחמיכטיקיריפיגריגיחכזכ~כ:ירימוחירטינסחיגיר:יג;יסיי;ר,
רייןדיגכייכ~ריקומחגרןסנוסח~ריזחןכיריסימ"נטוחוחיביריסימייכןכן

קיריו,גוסי Iחיסטיח~חריג~רפוחיריוקיטורןסקיז:זחוכ:יחיסגוקי
קןמוכיחיפירסןנ:ו,גסרימזיכוסי iח'חיסט~קיקןזסחיסקיפוחיכ

קןןכ==כ~ריריפיכריחנמסגסריחינזיסן:יכסיי;רנסקיiכיכוטוסיםגןס jריז'
 • ,,::;מדי י,~ ,,~דידוכיייס~וסדיחונןחיסמן Iמ'חיסטוחי ).
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כוק~קון:יחוכ:יח~סק~כחטיו:י י:~ר~ס'כס'~חסגתספוכרוח:יס~כס":י.
חומחכוסס'ר~ס~יסר~ וי~~~'מפורחיכוכ'פיכטיחיסט'חיסחריבתרפיחירי(
ס'כסיי:יסוק'כינורוחר tCח'פוחיריחיפיגוסיףסחביייכיכגיוקיפוחיס
טורוסחבחז:,וחינ:ימורירגוסח,ייי jחו'ס 1נ'מוכב~סחי ,ביורחריו:יחיס
iיותיסטיייןחוטר:יחיתיכ:רסונר'חי~ ' jחכט'סרינ"י rסריגפריכסיפייוס~וס

 .קויייסטייוכ'סחיסטחסריקיר'יכטי ~ח'סן:חזקי~יסכייןזכוייסחניז~י י:"סינון

חנאלעילםחלקלחםישראל rtי'כלמשנחלחדי iא~קםפליקאם~יי

ריחfיוטורנייו rסחי~חרמיס 1חימב'ק'ווגיק'רוכקוחית'סחיסן;וח'
קייר j'1קירי .גlכו;ר"כזוגקג:יס C 'רחג c 'כ~ייכרומוס 1ר'חיןמסכ:י י:~

חגניכיססחגבי ;ביריח:יכחסיייו ר;~רינריס pמיייסוחגריח"זוס~יסטירוס
רחכי'וןחסחיחס tטוחירחיכרחססוסקוןחן'ירחרחס 1טרחחיריחססיסקו;קי

די . ' fחבחכטתייסטימחכיססוסקיןחבחכרוכחררי~יס 5קתפחפוחיריז
מ'ןמוחיחיגסטרוח'רוס iסיכוק'גיסו Pבנ'ז Iבידייוסגוסטירוס ,ריסטי

סירןניריסיזקינרחניסמוי'פחגטחסחגגיגחסיטירו Pקי Jביירוטוקיחק'חיס
סיס Iפ'זחג:י Iטורוקין Iחיטרו ~'וj f 'וfח'זכוכריחיסטיחיןחפ'כחרוס
מיד'טוח'גטייכיןקייר 1ד'קיריוגרי Pח~טויח'ג jח'פחרטיטייכ'ז>חגמתס

חיככיגוכטוקי ' fחכטח 5ח ~'חח'סו tחיסקיח'ט'רכי(גיר:יג:יריניןחרדי
חנוח'גיססוסריחמור ר;~פירפוחיכ~וח'סטית;רדחרריפירירוזוטורוחיכ
קוזכ-חץירדיכירטירג:יט'כי'כדוחיכקימ'כרחכסחסחוגחסחיכקימיכרחרגיסדי

דיגחיספריטוח~;ריד;י 5בוחיכ;רגסדיתו 1נימיויסירחיתגמ:י ר;~פג'ר
 cגגכוגכדיקיסכגס"ובכז-ך ) 21 ~ 60 ( י:';נ,ז'פרופ'ט;ר ~'חדיז'ס'נוןכירדחדירוזניגרי
פוחיכגוחיגטייוקידיןירקיריגיסתפחר"ידי;ר Cנכ Pמטנכיככוחוזירסי

י(פfירטיפוןיסייוופומחרמיריסיזחיפיוטיכ'סייכטיססיזטודוס'~רחגרי
חןכורידיגחיספריטיחג:יניד:יג:ידיזירקיריסחכט:יטייר:יג:י jח'ירו;:י)
דירחוכוזfיג-פודירוןוטודוחיגדיןי-ח'ספיחינ~יחיסטיס"כדומיגרו
נכןרזפ,קחסיייו.דיסיזקימחכיסמיסדיחונר:יג:רחיחסיייכיס Pפכחכמ'ס

ג:יח'ופחרןכיטייכייפרחגטירו ' Pחכס'דיןייכדיקיחיכטיכדידוכיין
נודיייחי~סוגוקידיןירקירירדיכיס,דייס cג' ,מוכריחיטרודיכניר;ר
חיסחיסטו .חיטויסכיח'מוכדוחיטרוחיגחיןפחרטיטי'גיגיק~ח'כ
סיגין .פיכסחרסידיכיחדמיטירוחיסכיכק:יקייירחד:יןכוייfו'דיח:יחיכ:ו

קוזכפוטרחזסיקיסמפירסיכביחיכזסס fגטידחסריג'ניייו,סחכט:יכיח'סדכו:י
fו' j קוכיר:יסוסj וסדיריייחיכיקיחגקיכיסיזחיריריב'רחדחיביחיכרחר~

סירזכיריסיזטודיס Iחוזכתכידחדדיס'כטיןכי'כטיסכיחיכיסטייכיוחיס"גיס
ניר:יחג:ידירינוטייגיוח'פורירוזוטורודיגפחרטידיריקיב!פ'כסחרןס
חיפיחינגוח:יקוחכיכקיחימפורט:יכי Iנירדחדיריןכוכדודי~ח'ס~ר':כיחג;ו

חומומחסירי IIדיפיריומ~מודרי~םfיניייסכוחיסטרוסחפחרטיכנ:ר.ק'ייון 3ר'ג'
כחסןפירסיכחס)(כוחפיחסכחסדיןירק'רי I1:יכחגנניכס rזוככ:יס c ':ינכוגס

 jריז:,ירן .ניכירירימיכריחי~חיזפתרטיטייכ'זס'ח:יקי lכחסייוקיח~וכקידי

ר"וחיגריררקיריברי:י"ככז:,כרמקפח:ייחכרוך:יקדוז:,"ח'זטחמב"ז
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ירוו rק'גוקיפירו .פירסוכ~גיגבוכ:רדיריקיזכפיכס~ג~חכחכדוכ~כוסחגןכו
ירוזו jפיטיךוחיגקיחיקספגיקיזכוסקיחיסטיחיססחכייוסכיחיסטרוסדיןיר
דימוס::דייפרחגדיפוחיכגוחיסטיח~פחרטיקיגחר ' rחכחכטחחיסטידייו

מוסטרחכדוכ'סחיודיןיחדוחיסקיפוחגחריכחרדיפחסיגירחדיסנחסטרתרגי
דינירטורג~טייכי!קוחגחסגחספחרטיקוגחריסחיכקוזכיכדחכסחסהיסטחס
יר 5סfיקחגיפירקי J ~ Iקוכסירכגחסק'חקיגח~ iסיגיסידחכ~חסירקחר

ר~ Cיח~גיי ~,חיןחיכקוזכיכדחכסחסטחכטחסדייוחיגחיכקוזכיכדוקיגוקי
פיןכחדוייונוחיגו Cד'גחמיטירכוחיפיין'כ,ו ~מיכנוסתטיבחרחןירפורחיסכו
גחסחןירג'ספורקיכטרחרייו,חגניסטחמיכטיזכ~ Iחיכקומיכדחכסחסזי

 ~קיפוחיד~יכדחכסחס Pחיכקוחיסטחםדימ'דייחס"וזג:יפורקיפזוסיגירחדיס
ג:ידיבוןחרח~ר'רינוח'גוככ'רחיחגזכ~סוקומפנירחןירפירסיכ~קיר

j ~רג'סחכייוח'בדיןיגוקינוסטחזכיכטיחיסחיסטוחי .חיספריטוחכ~יד
ג:,ס:ירג~גפינךפרחגיחתגןנןנר~וחכריך~קדופ"רנ~נכקtכ'~כוחככי~
ח~וכ'ריסירחןירקירייכדופודירוןוטודוחינקידיןירקיריומנוח"rוור~
חיכקי.:זכוכנחסחיג,יזכיכנ~דייוגיס Iחיספריטוfוג~גוחיכ:יכיד~ג~יסרח,

קיחגכוקיקי )*וידחין"ודיגפר'כסיפייוחיוחיסחיססוחי Iזכיכדחכסחס
 :: ~פוכטי,ייכ~דיחיכקיזכיכדחכס~חוכ~מ'ןמוחפירזכ~ח'סיסטייגיקיפ'רסיכ:י

זכיריסי Iדייודיגקומחכדוחיגחיבידיס'רריחיסקופוחיכקיוסיכוחי!כיכטי
חחיומוכדיזחטרודיגחיספריטיחג~ניד~ג~דיגיןיחנמ~סוק'חיסטיפיר
נחסדיר'סטיח'גכיד~דסמי'כטרחסחפ'רמחרדיוכוגדיסגוסטונוכיקי

כיטירחכ'ח~סי ) t: ~ Iנכ(מניתחזירסיודיחוננ'בחטירייחסחיכקיJכיכדחכסחס
פורחי .'ירחרחסחיד'חסחופ'חסהונרחסקיוחננכ:יסןחיכסזןייןסי

 iקיודירוןן tטירוחיגחיזוקיפחנירברחכריחוכ~חיסחיסוכיקוכסיכוחיכס~
זכידייוחווחיסחיסורכקיחיכקיזכיכדחכסחסזכיכנחסחיכקומיכדחרג'דירחג ,cי

חונרחסמוכבחסחנייכדוקיחגמ~ג~דיקוזכפכימייכטוחיגפירקוככיכינגימויי
קוגסירנחרדיקורחסווח~טוחיפירסיכ~ג~קיפרוכחכגיזכוייחיסחןירדי

חיגחיחביכירח'גריןוגט;רגיניקיחיכייחסדיחוכ~מיכוסחגפוכסוחגמיכטי
קיכייומוי'חיכט"כדיסי ~י,חי .פיטור~ניר~ג~חיוחגזכ~סוריריפוןו

דינירטודג~טייכיג"כ~רייכדחכס~ Pחיכקוסוג~חוכ~קיחכסיר'ן'יכרו
טונו ' rחקיגקידיןיריריזכוס rכו p ~ Iחגג~קרזכפגירחיסוסטיכ'רחןיר
חיבוחנסירפוחידיכ'ד~סומייכטרחססוכחוניכטימניתדיסחוחוכ~ח'נו
חיכקומיכדחכסחסגחסטידחסקוכסירבחרחכסיימפריחוקיפ~סיקיחקיגח~

זכןכבכחייקידוכייו jחיס'חגסיחיסכוקיסיבורחזכיגטיחי Iרינינייוןחס
רי~פחבככיחיכ~סיריסיניחוכוקחדכחיחיטרוחכחוכוריר\פיריכסיי~

קיוקומכחטירפירזכיכדוחיסטיחיו ~ Pטוקיפיכ~ג~פירפורירוןוטודו
כותיס-ירו; eד'סיבווד"וריגחכדיס Pקוגוסחיכייזחיגfיןירחיחפיטיטיסו

ג~דוכקיחיחיסחיסטוחי .חברחנפרחכפוס:יםגוסנכגי:יססחנייוםטרוס
קי:יכחגפינסחגקג~סיםיםרחגכגריזכפככג:ידיחיקספגיקחסייון

 •<ק nפרקי< sרס"כיס ).
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רי ~ pמסכחיסט:יריקחביסיר:יfוג:י )* jפכחסחרוג:יסחבייוסכוחיסטרוס
חגטיסחרג:ייייגרריחורריכחרווחי pחכיפרקי .

חיסקופוחוז I ',ר: ,פר:ר,יסריטוסגוסמיגרחרריאיס·מילדאמוסקיראווןלח
זtראל tיכלדימשנחטח

רג:יזחךחיכקורחפור ,חיס 'וfחימפורטחכטימויי
ו:יו ...rיפסיקיס,.,ינחרי ...rיר j!ר':יכופיוסוג;ר ~- .Lחו.ו. .Lחדיטורח lליiללחדיאנטיס
חכניכוסחייפורקי .זורחיזזכיריכקירחסווסו · jאנורפרקי

 sריסחיסחומכריחיגקיביסחוכ:י :כרו.ריז"פיכסחוקימיחוגייוריפכחקוס

פוחיסחיביר:י,סומייכטרחסחזיקיחונרחססוסטורחספוךפוכסתבגי
כיסטירוסקו"סירנחרפוחירירריפירסיכ:יקירקיחכח:יחימפיסיכגיחיסקי

 Iםחנייוסגוסרירוקטריכחסכחסטורחסחוביריסירחיכייג~ריקומחכרוס

גוסקיוכחטיר Pקופורטחכטוסופרירחיפחטינחררוכקוחיכיחיכוקוחגוח:י
פיכ:יג:יחייר Ijריfויפוחיריסיכופיןחג:יקיחכרוכחטור:יג:ידיריזיfיוס

חכחכרוכחך-ניכטיחיסט:יריזיו-בחגיזניזור ?חיככחגריסקירחךנ:י
חיסטימיכוסחגנוזחרחיו Pנורחיזריגפיזנחרוסייינוסכוסחיכטירחמיכטי

רוכקוחיחיסחי .חג"סריכיחקירי,כיריזיזקיזכו Iקירחרכופורמיכרו
גיחירריסחבייוסגוס jחורריכתר'קיפיכסירייובחכוחיסטיחכחכרוכחרפור

 Pחגופרקירירוקטריכוסכ~סמיגרחרח:יחיזכפיסחרריחכטיסכ:י j!מחיסט:י

קיחיכטיכרירח:ידחרפור Iכ:י j!מקוחגוכקימיגרחרריחכטיסמיזמודיחי
רוניךסוחזירריריביפירסיכ:יג:י .!:(וכרחר::ימחכמוייחיסחיריח;רחיסטi:ר

טיריסקוכסירכחךחיריקטריכיסכיחיכיסנוסטוריסקיכסיכטירfי:יכוtגקחררי
חזירמחכיג:יריסחכיייגיכוקחזיחיוסימסריגיביייזיס,קימחכריסגיס
כחסטירחסניחררחרריפוסיכיגירחרג:יטךבירכfוימיכיסטירחיסגוקיטירי

ריריפיירריסיכזכקס .חיזיגוקיפיירריחיסטופיוכו Iחיכקומיכרחכסחס
פיכ:ימיכימסג:יפוריריזןחיחגטיריייריגחוכר:יסיריסיח:יגסריגחכטרי

קח:כיחיכיסגיס iח'חיכקחמיכחרסיפירפירסיכסג~רססיקיפחטינסחי
ניזןריפחרטיסיטייכיחיכיקחר:י·חירייי,ריגניגיכטתרג:יחזירחימיכיס

חיסטיחיוחיזיקיכוחיכוגוריפחנסחיזכיררחדירומוכרוחיגזויןריפוזוחי
חיסטיפירזירחיזזכיחיכניחררחרריריסקירחזזוררוכקיחיקחגיכוחימוכרו

קחר:יחספחנסריייחיגחי Iכחכריסחיןפיכסגסקירסכיקיפיכםירייו
פריפחסיסטרוכוחחיסטוקיזתקחנחמיסחי .tיונרחססוססיניזחכווחיחוכו
 s:רימפורחיסטיריייחניגסחיסקי·מtגכסחיסט:יריחיקספגיקחסייווגסחי

חיקספגיקfירח~חימפיסחרימיסחחורסחי Pחכו Pמסגריטרחטחרוטחכטי
 .פירירוזורייוריגחייורסג:יקיופרקיסחיסטוס

חיסכוגתרסוחיחנותםרקיךימ:ניותנחסךיוכרחוכחךיךי~פחרןכי ',חכומ:כסחיסוכס )*
 .סנסךרי{מסכתךיפרק iחיכן'ךינ'ם"ו.םריכס ~וf'חי{

~~~.~-
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 .א'פרקדיא'משנהלהדיםזמארייו
חיקספגיקfרסייוז- .חשמים)מן(תירחדייודיגדחד~חיסגייג~-

כחטורחג,גייפיכטוס,טריסחיזריכיז~סיגייג~- .גייפחגחכר~ג~די
חייס)(כנכגיניד~דיקריחדיסגיסדיניד~ג~- .דיכיכ~גיי ,סיסייח,גיי
דיכיטיסגיסקיכטייכי ~ CPדיגייג~-'.קחטיגיריחסטריס iח'דיניז~'סי
וס iח'פיגיסיףחיג iפגחטידי'ירוחיג- .דיכיכיסחיסיסייחגיסדיריגיסחי

(דעימ)חידיחס ,פריכסיפייוסדיטריספוזי Pקיסי ~ CPדי-גייג~-קידיגי
 l#פחרדוסfויזדיניז~סיגייג~- .נכםיס) P (חקטוסחי(מדומ)וכפורטוס Iר

- .)פ~םכנכ;(מור~fרורחגגייחיםכ;lרכ)(מור~חיסקריט~גיי .טידחס
ג~-סחכט~גייכוחיסטר~פוחיחוכוקיריגיניייזדיגיכרויר Pפר'ח~ג

 •חיבזחזירחד~ןיי Pחיסוכדו Pדיגחכייוסגוס ~וfקיכיזיסגוסדיקיחיכט~
כיר-סיזטידוסlרור~ספרדיגחיסטןריקיספ~סחזיסגוסקיפרוכ:ו-

ג~דיגינרןססיכקוגיסדיגינרוקחד~דיקוכטיכיךוגי- .ךחךירוס
רחזוזג~- .פחרטידחסקוחטווחיזדיכ'יז~סיחורחגגייג~- .ניי

גיסדיריניניייזג~- .מור~ספרחיגחיזטודוחיסקריכייוסיכופורקי
דיגוכגור~ג~- .חכר~סחסט~וו c:ורחחדסדיפיסחכדו pח'חכטיגוחוס

כיחוגרחפיח~ג~- .כחדידיסיכדייכטיסגוס- .חכטינוחיסגוסדיניד:י
פיריכטחד~ 5חיכפיחינככרימ).(כודיח~חיסקריטור~ג=י- .חכיכוחכר:יסדי

יעקכחייגחקס .rפחטריחרקכיחיסטרוסדיכיחוגרחפיח~ג~- .fוכר~ס
fוסט:ידיסיכדייכןכיססיס 'וfPP ~ ל.חיגי,ג~ד'דחדיכ'~ג~- •רכיכו~ 

כחטייוזג:ידי'יכטו Pריז'fויג- •רחג C ' ~וfיכיקו Pקיג~ ~ Cוכקימfוניר~
,,,מ,רטיג~- •ם:י pדיכ'יד~ג~נויינטרfוסוכריכונfוכיססנס 'וfודיfו~ 3
- .כוחיזיסגוסדיfויפוק~ג~- .'~וםונכדיכיחוגרחפיח:יכ~חי ~ C "די

'יכטר)וס pכחסייוזג:ודיריזוחיג- .חוכ'רחססוסחיפריסיןכ~חיגםמיחג
חיגחסט~ j:וייגדודריטיי"פיחיגריזריפרופיטחסגוסדיחיפיק:וג~

דיספוחיסכfוסיייזג:ודיפחסחזיסגוסדיידו Pריזוחיג- .יחזקחגפרוסיט~
ג:ידיקחפוסבדוגכסוחיגונכ Cיסו 'וfזרןככג- .ככגדיקחטיכ'ירייודיג

דיכחטיס- .פירסיי~ג:ודיפידיסטחדיריסדרייםחיכירם-.כחסיייו.
חיזריככגחיכטרידיזחקוררו- .רוכיס Pםיגיסקי;בורייוסגוסחיכטרי'

ג~דיקחפו~סופרעזרח- .ככגדיבודיח:וקיוכוכידחרג~- .ינכ Pי:יו
דיספחרטיסיייו- .פירסיי:וג:ודיפודיסןכחרורסמח Cחרמrו- .נfוס"יז

חיוח;גי:וכזכחייי:ו- .יייקסטוסקחזחייייכטוססוסדיבירייוסגוסדי
ג~קיפריכ':ו- .פונ'גיקיחיזמור:וג~דיגיקטור:וג:ו- .כיס cירו

חיסוס pפוסידחקימיר~ספרfויגקיביכטיחגגיכ~דיחיrכfוזיכחריי:וחידיח~
קוכסיגייוגרחכדידיגסוכדחסייוז- .פחגס:וחיס~סופר,נכזר)ופורחיסקריטו

כfוסייוזג~דיקכוטרחטfודו- .~גדוג:ו)(ככסמ"",,כרוסכ'יכטיחיסייזדי
i' וi חיגf כח- .ודחיזוגוP ח~ ~'כסייחP וP ויגוכוכיח- .וfסינכ"וכי

סחכןכ:יסיכ'דחדחגסטורכ:י "'"חכ- .סחכקטוכ'חרייוחיגחיזחיכסטחג:י
 IוJכרוכיס pגוסדידיסיכיטיכ/~ריספחרטיסייוז- .ריגג~חיוטורויטי Pחי
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 jס~טוחס~~וכ:י- .בריזיסמוגטיח~כח~זסחגקטוכ/חרי~וסוסד~פרחבומ:יג:י
ח~בז'כו- • י:~ .rגמדיככוח~רט~ג:יר~ד~ספוח~ס Iכ:יגחס~~וד~ככחט~רייfרג

 jג:יחיכי:יוידנכדיחיזו!:ונכ :t 'ח~ j~וגמ- .חרקחכיח:י" IIח:ינוד~~וסכוסדי
 rריכחס"נ:י- .סחגקטונחר~~ן ~·ח~גטר:יפירס~~חגוחיגווכחב~זיס"- .בדוג

(כיזוסופרימוטר~כוגחגח'גקוז:יגדוכ:י)(גכסחזוסחמכג~ח:יברתגדיג:יד~
גחסדיטריקי- .זוור:יג:ידיגיקטור:יג;רדיריפורמ;וכ:י·- •;רבדןג)דיז

- .סfיגט~ג'כבוח:יג:יד~סןסט'גיככ~~גטוח'כ- .וריח tחח;רנככר~יידיכ~טרחס
- •מסר;רכ~- • lי Pרכ'ג'(ס~מ'גחי~'ד :t:ימדרנ'חך~כפוגדחסייוזכ;ר

ח~כחיקfיזחככ~'גטיסכוססונרי(ס'~גיס)נfיייחדוסכוסדיריבוכחמ'יכטו
t: כחסדי(מטכנכ)פורמוכחיכ- •פסחדיכינידיס'רימוכיח:י י:~- .ניי

 ::'ג'כדיחונרזוסדיחיסטחככ'סימ"גטוסכיס- .כיגוחכחסח~חפיכויי
חיקספכי::- .חיסקריטורחסםז.גטתסכחסד~ס'רחדןר;רכ:י- .פ~זיגסי~:י
טר\סזויזד~נ'ז;רס'ריס :tונכמרכעזויכ- •"כיככיח:י"כיירנודיכקחס~יוז
- .ככס'גי"מור:יקככ:י t מ//כיירנןסגןסדיחיקספכיקחם~~ון- .רחגגןם

זוגז-יזיסד:ינכמ~דןכדיןממוגיס:יון /ג:י tמג:יזיר~סטןדיג Jח~קספגיקתס~יד
 •כמור:יסייגינכם\ 1:ירכ:י

-~~ 
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א'משנהא'פרק

~~יגנים~ים ?i ז?'ייהו~ב! ~~;הי> ן.;ר~~ iיג.י r~ tPףורה~ר ?iמ'~ה
הםחגדולה.~נםת,אנ'~יה iמסרנביאים iרנביאים

 •• T-נ .... :: •• ~-:ז:ן . 8 : •-:-

ז;יךים L7י iזj~~יד i 1~רי ם~~ 1ת t? i~יךזרים'זדר~ה i.~דר
 :רr-וורחסיגועשיהרגה

 T-:ז :-- .. :-

וגכ Cי;רוחי .ופ Cי:ייח:יח'גטריביג:יח' ,סיג'דיגייריס'נייו:י :I(מ
ג:יפרופיטחםגוסחי .פרופ'טחסח:יגיסייווס 5גוסח' .כייויסגיסחס

סיחיד .קיזחסטריסד'!:ירוזfו'גי'ום .=יבדוג:יכגסrכ ':!גחגיס ~ח jחיכסריבחרו
)ו~ימדי 3מזיד 'וf .חיגיכוסמיגברססוסןכיגירחז'דח'ביזבי,חיג j 'וfריפןזתןוס

 .גיי)ג=יfוס

ימ :I:יגיסוד:ירכ'ס~נייוסיג'כרי ~'וf ,טרחט)ודיחיסטידיfוחיטןרח'ג
חיגפור-מויי jקיחיסטייוחיג;ר cרח 5פחנ)וקורטחסחיסטתסח'וחגכ'ז:ימןס

 .השם~םטןתידהדי'קר) t (פר'גס'פ"יח'גח'סחיוידחיזוכוחי~פורסמכטי
בורייוסגוזןטרוסקיסfוגט:יג"ג:יקיד~ירקיריתורהדיפרינסיפייואיל

~בוגוספריט'גדירק'ריזסיביוחיסגיקיכס'רכתמוס
ריג'ני'וגיס~fוסדיריקיויר;רfוומ:;רד'חיכניכטחד:י ·השמיםמו
חיגפןרחיסזייויד:יחיחגט'ביח'דחד,ג:יחיוחיבזיסט'חוקיפוחיכניס~וסדי
פוחינגודיגסוסטיגי!נ"גטוחיגפורחיגייחסחיגטר'זייג.כיכיכגי Pמחסגודי

ג:יחגסיחיסגיח'דית;ר,סיר'קוזחסחגביג)וסט)ומכייוחנוגט)וגדוחיו
מ'זמו,פודירוזוטידוחיגפירדחד:יחיס:י cמדיג"ג:יקיגוסיבירדחר

פריפ'ט:יחיגוסטריחיגח'סקכfינופירי,סןמיןי':רחגריפןחיב~ןחי'ח;ר
חג:י 2448חג"ודיגסייודי Cס'דיד'זו:יחיגח'זנכ":י,רכיגו:י cמ

 Iחיקסטרחירריגחריי:יסוגימגידחדחיג:יקיוחיפוכגיקחמיגטי Iמיכדודיגקריחסייוז

טןרןדיגמס:יריסיבי'וקיגיימ'זמ;ןחיסט:יקיח, Iסיג'דימוכטיחיגח'ז
וגו :Iי:יןח'ג'בוכו :;,חקיחכחיט)וגחיגטר'בוג:ידיטחגייחדחמיגטיפודירוזו

זיריספיחיםג"'סייווג;רדיריו'דירפוררייודיגגומיג)ורופוחיקיגיוכו
כיגיירוזקיסחבי'וסגיסח=יחיגטריבוג:יי:ייסינכקיחי:י :Iמדימוחירט'ג:י

סןחסחיגוק)וד:יפרופיטחסגיסח:יסחב'יןסגיסחיחיג,דיריספןחיס
כזק=ידיריגינייוזסחגט:יח'סט:יחיגטר'בחגריסיפוח;פ'זחיזחי Iסוקסיסור

חיפוק:יג;ידיסtינייןסמןגטימיסגיסח:יפיוח;רחוטרופחסטןרחוודי
חיסטחסריקוגסיגידןגןחיסחיסטן .ג:י cממ,סט:ידי,.,חוטורסיגיכריריג

חפרונחרבfימוסגוזוטרוסדי'ו,דיגחייור:יג:יזיווקיפחגמכרחסקןרט)וס
ח,סיטפfיסיגיטמרפירק'ח'דיטתגייוחיוח'סטוטידוח'ספכיקמרח;ר

 :סוןקיפוגטוסרוסחיסטוסח'זדיכיזתמוסגוח'גטיריסחגט'טחגטרחיסטןדייו
 ?כיימיסקוז;וקיסמכירדיז'רק'ר'לי~כיירכוריג'~'יקיקחסייוו Q'ייעריונן

 ) n" .. (7סר·"
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פfורט~סקוחגטחם jח'חי ? iריכ~ני~וגט~ rסגיח~סטר~קוגס~סטיקוחכוח~וחי
(סכסכןכטרחריסי~וזגוחיסטר:ידיקfיר~ג~ג\ו Iם~גוגדיח~ ?ריניזחרסחיס

 jריכיבייוגוחיסטרסחרופ'נתדספוחיכוחכיר~קיסחנירריזירקיריכקכגס)
 )~כ'כ r (טרחדיםייווגס ~ iח~סטחגיכ,ס'פוחיקומוחי ?פוחיכגוגוfי~סטרוחיו·

רסמחגיק~טחמג~יוחי ?הכח~סכוסדיחיפיק:יגסחסט~חוטרוח~ ·חכוורי
גייח~סט~רי~וחיכרי~ר~קיחגט~סחנוחיכוסגוחיסטריסטיגיחוגייסרי
 iח'חיסטחרספודיריזיטידוח~גקיחיספירחגס~ג~קי!ח~ ?יסרחכח~

ח~רוגחזכיס ,ור~'ג~גגווחיופיסחרימיס .rח~כט;ימיסגיחיחגייודסגיחיסטרס
פירטיג~סיסיניוס"וו'חטחגריפיקי Jחיקווסיגיירמיסדיגיקטוריםק'רידוסגיס
 .סימיזחגט~קוחיסטיייג~סחוגחספיר

לייכיירניריל iאיספליקאסייי

קיוח~סטוקומפו(ג~זחס)קידינ~ Jחייגטו .r;~ניכח jחי Iריזידק~ריגיי
דיחנוגטסחיג\יחר iניסט'חיחרמיגיחסקיוגיחדחיריזירדיחיסקופוחיג

נ~גיר~חיזסיסייטסג~ן~טרחכקוחיג~יחדג:יחיריפוזוחיכפירפיךסיכזיס
fקחדי ~יi מחכירחסטריסח~ודיניז~סי '~גחיסטס .פחרטיקיגחרמ~ימגרוס: 
 .חג~~ת)(דתייכיגסכייחיג~מוסיrו)(רתסוס~יחכ '~ג )(}'כlגט(דתגתטירחככיי

נאטיראלליי

פךיגסיפ::חוגיססינריכחזחרורינוגחמיגטוחזוריזירקיריגחטירחגגיי .
 Iמחטחרגירי Iחיסימפגיפורקימי .חדנכיג~כוסמיזמסגחטירסג~קי'יוס'

כחזסג~סינריח'ססייכדי .חכטי rםימיחיחיגנ~גייחךגידי Iרינחרגידי
חיגחיסטחגיגיסירוסירפיחיריקיסי~~'וםט 3דיפריגסי~~ייסריחיסטיס

 Iחיטדוסקיןחוגיסחרזכיגיחסחיוכינירפיחיד~ןחיניגטי ~~חיגטריחקיררו

ס~רריח~סחימחגוניגירידיגגחטורסגס Iםfונ~דיחיס ~'~סינוו .פירק~
כ~פחרטיריחינגינחרוחיסק~ד~ז~רק'ר~כטכנכ)מריגי(חדס~גי iסינרח

פורחגטים fםימ'סוסקיזfיקימפחגייחרס~חיניגטיחיגטר~מירחרדיגתטורס:
סחנייוסגיסייזיוסיבווקי .זכיגדיfו~כfויו 'ססוסטיגירחיגיני;פיחיךיר

סידיניז;:וח~יס)(כענינידסדיקדיחגסחםכחסדידיכינירמחגיר~כ\י
גיסחיחגימחגיסגוסדיקכחס~כסחיסחוכ~כס .קחט~ניר~חסטריסחיו
חיוחידיזי~רטוסכיס jח'fויגנדחגדיסיוסיחיכיניוק~סחכנחזיססחרוס .rפ

מחגטיגיוכ~יגטיסוסחידיםפונכ~דו~ג,נחריס:יס,ריאנםאסלאסדיבידהלה
כוסח';גקימיוחיחריבחטחוקיפריחסכס ' iחיס . 1

 ..l.. -J.. -, Jאי-דיניזהםיכידהדי
' I פחיניקוסנוהסoI ח~םטחסחי .חי",\\וסדיחקוס

חיסטחגןוחיסכינירפוחידיוגיקיקריהגסחסקאטיגוריאפטריפ
סיחיייספידחסחוסיקחנוחוו jח'מוכנחס jטופחסיסיפורקי .סוכחס
סיימפריקוגסינוחיגסספירחי .חוטרחםגחסח\יחונחםמוגדודיכקיטחו

חיסחיחוטרחסקיוחוגחסfוקיר!פחגייחרס~ו j'Oדיסונחדחסחיסונחסקחמיכחו
 .כינירפיחידיז ' i ',גוחגסי

חרוס ;rפח 'וfחגימחגיסדיניגירוחיכחיסקחטינןריחססיניגד~גס
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גחסחי!חיכגרחכריסי!סיי Iי Jגיניקיחכימחגיסגיסריזירקירידיוכיסט'קיס
חכי:>רינ'גירן ' :lחיס .פ'רס!גחסח'כטריג~סק~זחסנהס !'חחיחר'ס iס'כ

חייירןכ'גני!בכיכיסט'ר Jט'יכיגיסי'כריסיניסג'כיריגיח'רי!קיחזוי!מחגיס
חיכ:::חיחקיוכפחכי'חר~סניי! .rטחגיכ'רפיחירי!טחכטיפןר /חיטריריחיכן

חיזחיזחיסטחוחיחיטריסחגיסהיכיסרחכיייחזי!סיכיקיריספחרטי
קימחס /יוכפחכ'י:י jחיזקחוכיגחרריפגחזירחי!חיסגיסטהfנגיין .גינחר

 .סיגיסחיסטחררי
גיקירחס:יחיסט:י .חןמחכ:ירחס~ג:יח'סינןריח:י lקח"'טריסיר:יג~

קיוכפחכיי:י jח'חיסטח;דיהיסמינדןחיג jח'גיכירחיסיפטיכירס'פיחירי
סיניןפורקי .סןג:יפירסןג:יחיכ:יגיכירחירי Iפכיכק:רחיחוטרוםקיןחיכיס

זקיוכפןזיסיייסיחימחכיחיקיחירפיריג(חימר)גוחטייר:יג:יסחנידיחיסיי:י
חפריכינחרסיfויגינירפוחיריכןקיריגיקחר:ימייימחכיר:יחןג:יריחיס

מיכיס:::סיסז:יחרחכסיכימיזוכיחיגסיכחטיר:יג'יריגומיכרחריסכfוסרי
מחכט'גיוכייכטןסיחפרןכטים'וכ'זמוחיגקימיכיסטירחיס ,ריזירקומי .טיריס

גןסקןמןופןחיריכוfויכחטיר:יסןפחר:יקןכנייכיגיקימחגיר:יג:ידי
גיסרי 'וfקfומפור'ג,'ירכזוסגחסרימחגןכיכ'רסיחיקימיר ,חגיוכחגיס

סיסזיחרחככיחיגקימיכ'סטירחיכחיסט'סורי . jקריכ' Jסינוסימגרחרוס
ג:ידי 'ר/פריחוריגסופרירכיחיקןחירפדסןקיניזחרפירכיסטיוכייכטחס

חינגינחרןחיסחיג .גיסטייחסגחסקיוכןכיסטירןגחסיכוחיגסייכרןקחגור
גיכייחס ;rגחזיחכרינחרס'פורמורחרפחר'יקחז:יסרחניחרסיריוכ'זמיזי
fסחגכזוחכימחגיסגיסריחיטימפיסטחס 'וr רימיכיסטירטייגיחגסיחי .יס

חיסטןטוריקיניר:יסיריסיסטיכיוכייכטיח'גפןרקןזחסחיטרחסמןגנחם
טירדחרימידייfו-.,פוחיזיסיכיקיחיפירסוכ:יסוג:יחינ:יחזירפןחיזיגיכי

חיגקיחוטריס jק'חוכןסדיחייןריחיגחיקימפזו;יי'יג:יקיזחיכחיסטן
קיזירריהיטךוחיסימנרחרחיחרחררי Iחי~'מפכיפיר /חוקיפ:יסיחיכי

fפוחיריס'חגסיחיסרחנןחרדיחוטרןחיקיזירחיטיסירדיחןכן /ניזזור 'וJ 

ג:יסיסטיגירס'פוחיזיחיגיר:יג:יריריפיקיגטחריסנחסטידחסחרחגזחר
רfוס:יחיפט:-יקיר:ו 'fפקיחיגגינ:וכחטור:רג:ו /קוכסיניחיגס:יפיךחי .רחס:י
קןוחיגיסדיסןסייט:יחיוחיסגינירפיחיריקיגןקיסןסטיכיר:רכיח:ו

ריניגחמיגטיס cחי;'חיגייוסfו'כ:בריחיינ:וקיקח(' /רי~'מןסקימיחיכריס
חיפירסןכ:י ~ iק~רירוגיריסכוסחידירינוסגיסניחררחרסיכריפיר

חיחיכגיסטיסיי:וכיגניכ~חיגי,חםכטרייחקימיטירוסיה:יכיקי 'וfפירסיכ:ו
חייכןסיקיfוגטי rס'מ'חיחיכנחכייחר /רינחר ,מחטחר Iקימיטירטור:י

גיסקחרנ:וחי;יקfיר:יחיניכטיג:יחיגטריחקירריחכיךפיחיריכיכק:וחיסטי
חיוחיסט~רכ)ר!סיימפריקיסורטיריסינחמיכטיסיפחר~פרןכיניחי(

 .סיפייט~ג:וסיסטיכ'ר:וסירפיחיריכיגק:-יחיחןטריסקיוחיכיסי iריזחקןר
ימיס j!ר'פיני!חיסקיכחטירח;"//גייי'חמ~סיגיקיריכקיחיחיסחיסטיזוי

חקיררן jחיקיחיינ:י '~קרו'גחטי;:יג:ורטי fפזיריי:ו Jחוגכינחטג"חיג:י
 ,'חר iסיכחיכ:ורי(מחrכחכי) /גירנויפחי!ריחגיטחכטיסגוסחיגטריניכירחג

 .ניגירחגחיןמוכרןחיג jחיחי
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סיסייאלליילח

חגנוכיספירקיזכפוחיסןכירינוגחזכ'כטיחיז Iדיזירקיריסוס'יחגגיי
יק~ Dפירדיח'סקיפוח'גקיז Iפחחיסfייזדיס'נדחד,חיכ::ידיפ'רסוכחויס

 i~יזחסייודיזכורג::יייוז cפיפיכחג::יח'כטרידיחר c '~ ,~ ~כחטירג::יכייסיייכחר
חדיפטחךחי tIו'זנפידיגתסכיכחטור::יג::יקיחחזזפ'fיסחוגרחםגחס.חי

כיכתטיר::יג;רקיחחןזסיסייט::יג::יח'כטריחוזיסח'רזכןזיסחיביחיכןסגיס
 Jפיגיסןפיק::יגייטחrכבייזייחזכחרפיח'דיסיקיגייח'סט:' .חונכינ::יגוס

 Iנוסט'סייסגסג~גירן,:חיגסיוקי Cפ'כfיריקיחטרוסוגריבחזחד::יחיס

 jפיפוגחסייןג::יfוחוזתרדיזירקירי~ויגוריתיג .ס'כס"סג::יח'ביכיפיזיכסיי::יג::י
דיסירגיס'יןחיג :קיוכחגוסגיד::י ':iגפירכיס'סחרייוסגחגירןסגיסח::י
ק'רינחכחדידיגטרfיגחוןחיכ .ס'זכברחרחיחרחר Iדיזירקיריטייר::יג::י

זכיכיסטירןז::יחיכדןסטריח::יג::י .קיחדרןפיחסח'חוניזחסחפחס'כטחר Iדיזיר
טרחטיחיגfוי Iסיפ'וחגטיח'פרחניחרfו'ג Iקןזירחיגיר, Cןכיח'ג Iקיזכי

חיסטןטידוקיחןטריסקןזחוכןסח'כטריכיגיס"ןג'קןחיגחיבחרחטיחי
 .ניד::יג::ידי'גזפחזכייכטן Sד'זחיגפירכיס'סחרייןמוייחיס

"קטיסקימיטירדיפחרכוח::יקידייחרדי ;ד'ז'רקיר'ביסטיסיי::יג;י
 Iחיפ,טיחיזחיפןפוגחסייוזג::יחיכטריטןחירטידחדדי 'וffויכניסטיס'י::ידי

כיחיפוחינגידיגחינןסגיסריוירדיקיזכפיןכיגט'ספירסיכחסכומיכחרדי
 .פחריס'רסיסיניזריז:יקיסיפחרטיקוגחרקחד::יח::יגיבירטחדג;וFור cד'

חס jפןפיגחסיייג::יחב'טיחירחזירדיד'זיר,קיריביכיפיזיכסיי::יג;ו
 Iפיגריסגיסח::י )(כדק::יגיזכיזכ::יג::ידח-;קינני,קחרידחדדיחוגרחסגחס

גיסיסיטיזיסגוסח::יזכיכיד::יחיזכפריסטחר Iדיגייגט'סחימחזיכיסגיסמירחר
 •ביכיפיזיגסיי::ידיתינרחסחיטרחםזכיכגחםסימיזחכטיסחי

סיכסייחסגחספינג'קיחגחיכסיכייחרfיזירדיד'זירקיר'ס'כס'י::יג::י
גיכניחםגחס :קיטחכחסניר::יג::ידיסיסטיכיננ"כטיחיגפירמיכיסטיריזחס

גיס(מיזירחרג::יו'fוזזכיטריח::יביז) cח I(קוח'כטחסחריטזכיט'קג::י ,חזיכחס
ג::י Iזכ'דיס'כ::יג::י'זיק) D (ג::יכחטיר::דיסיכסי'::יג::יס'זכיזחכטי)חיקחמפיס

ג::י Iזכירחגג::י("'ייסטריחיריח::י)fוסטריכוננ'ח::יג::י(קחפיט~כגיק)כחנינחס"יז
ח::י jחיכסטרוקסייןג::ידיfי'גס'גייחזכי'כטןחיגח' Iגיגייוסגיסדי fjיס'ין 3ח'גי
חןטיג'דחדנרחגדידיסיזקיס'וכיוחכטיסקיזחסזכןגגחסמחסחי Iחינינוסגיס
 .חמ'כטי 3חגבינירפןח'ד::פירקיחיפ'רסוכ~ג::ידידיזניגיפחזכייגטיחי;פןר
נייזןרחיגפןרקודייחרדיסןסייחגגייג;וד'בחז::יג::ידוכקןחיהיסטו l;Iחי

 •זכיכךיח,סטיח'וfייזכ~כ::ירחס::גסדיסיסטיכימייכטן

דיכינח ~~ללח

חז'רדיחיסקיפןפורטייגיקיגי'חוג:יחיסדיניג::יג::יגייפירי
זכ::יזכיכדיחיסטיתיוקיחירפיססיססיגתמיגט'גןפירסיגתסגחסקיזכפגיר
פיחירתזפןרקיחס ,rתגכחססוסט'גירחז'רדי Iפריגסיפויגז-יגט'חי Iוכחמבייז
חיfו'טירכיג,זכן,דוחיגחי,יחגיס P;י 'ftייסגיס'יוסגןסדיבוזfורמיריסיר
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ג:רקיחןכרחסכןחיכחסגחססוןקיחגחסרימןסטרחרגיסקןוחיסחיסטן
גחססןוקיחגחסחיפרחטיק~רג~םחיקיכןס'רנחםח~פירקיריפירסיכ=י
כןריחגירחרחיוחיכיחינחםפחר'סיוכיסט:יחג'יקיחיכגחכייזזחסחונרחם

נוחררחרסיריכ'חןמכריחיגקיחיחגיי'יג:יפחר=ירחכ'יןזחסמן'יק'סוו
סוריר iריפ'חיחיג'יחסחיזחיכטרימפיסחרסי 'וfחיכנחכייחרר'~חרסיכןרי

ריכיכ'יג"ג'י .פחרטירחסרןסחיו jטחמכי' ~ i ' 5ר'ס'גייחיסט\ל .חגמ\ל
 •:רכבגיח)\ליח U(רחכ~טןריגסונר'ריכיכ\יגייג:רחיטכנכ'ח):ייח uה i (כחטןריג

כופיגןסיפיסגיסקיפ,גיסיפיק=יג,יג:יחיסכחטיריגריכ'כ\לגייג\ל
חיכחטורחגיססיכסייחסגחסטןרחסרו rIריסטיריירחכירריריספןחיסנוריייס

קחכ:: U'יטכבכ)ן:fjיrכרוכ\ל Iכחטיר\לג:יחפןחיר\ל(רימיטהפיזיק\לס'כס"\לנ\ל
מחנח.היגחיסקיס"גוסגיס jח'חגטןרייוחווח"קיחיכטיגד'רח\לסחרןו
דיביפירסינ\לג:רדי(חגגיח)חיסקיפוח'נקיחיחוכיכירסוחיגטירןדידירי
סופרימוס'רחיסטית\למןחירטיסןרידיספוחיסחגמ\לסןחסירקחרדיס'ר
חיזקומפורטחרסידימיכ'סטירחיסחיסטןח\לחריכfי-:פזחירירפחר\לקיחי

קירפורחגיסכיסייוםגיסדיחפחרטחריסירחיחד iסחכט' jקומיכרוחיסטי
קונוסירדיחי(rכמרייס)מחטירי'חגיססוזיירחדיסגחסדיכיוכפיייחי(נן:jזכייס)

זכיטחפיזיק" /Iג:יפחרטיקיגחרמיכטיחיסיכסייחסס 'fכטןרחםפריפוכרחמיכטי
חיזחגטודייודיגחסירק~רס'מיריסירפיחיריפירסיכ'יג\לק'חכס'חיסחי

 .כיררהד'רימןכרןחיג
גיסדיג"מיזמ~ג\לחיסקיכחטורחנדיביכ\לגייג\לחיסחיסט\ל

חיחריסטן Iפנחטיז Iסיקרחט :קיטחנןםנודייןסכופיכןסיפיסנרחכריס
נודייוס~טרוס iכופור Iחריכ'ידיניטוכימוסגייי:רסיניוקיחיס'וכיזחגט'

כיחיסטר\לריכריחכטי fגיג\לריסיכירריב'כטור\לכןחינ\לג\לטוכימוסקי
טייגיקיגייכיררחדיר:רג\לחיסכיפ'גיסןפיק\לג,יfויסט\לריג'נייןו,סחכט\ל

 .דיגקחטיניריחסגחסטידחסדיחגמחסגחסקומפ,'-;חז'רדינירטידג:י
חיסקיכחטייחגסיכריג'יג\להיםריכיכ\לגייכיררחריר'יג:יפ'רו .פיחיכגן

סומ'זייסרחגח\לדחרך'פיד'ריזןטידןחגפגחזייןקיסחכט=יגייג\ל
ח'סט:יחיסחי~~כיסנכגיורכיכי\ל cמ )כr'נ~ןוכיסחזירופיריגחיסירכיטיר

טירתםפיריזיחדי iח'סקיפיחיכריחכיז~רחזירדיכירטידג\לטייכיקיכ"
כי'זוחג Iמוזירחג\לקימוחומנריחג !גחס"ןו Iפופג\לדיקחטינוריחסגחס
פירחיסח' Iסחנירוכוחגקיוכוחיכסטרוחיריחג Iמחכסיכוחגקימי

ג:רדיפחרט'ר\לג\לפחרטיחוכ\לרידי~חרח'יכחוכוסכוזוטרוסקיחיסטו
 uכחטורסונריג'יג:רדיסיגחוכ'כ~'חכגחרנחמיסחיכחטירח;ריכיכ\לגיי

 .ריג'נ"יוסחכט::רכוחיסטר'ירי Iריזירק'רי
חיגחיסחיסקיפופריכסיפ~גסיק'חחןוריגינייוזסחכט\לכוחיסטר\ל

קידיי'יחיג"\לטחגןכופור Iחגמ~סכ~סדיקיזכפכיוכ"כטיחינ 'וfסיסטיכימ'יכטי
פור Iקוחירפיסגיסדיסיסטיכימ'יכטיfו'גפןרטידוריחכטיסחיטחמכייו

ופחרט'קוגחרקחד:ודיךיפוזיfויגפורחיסוס'יט\לג:רריחירריוכוחיוח,יכ
חרטי::גיסטירוסריבוגחוכיגטוסיfו'וקיכטייכיחיג":רקיכסיבוחיכס\לפירח
ג\לרידוכיריסגוסר'טחג"חדחמיכטימוסטר\לחיסיסייחגכייג\לרינוסקו
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פ~רטידסתיכטסחי .וכיזוכיחיגנירסיחיקיוכפחכייריססיסכ'רסיפירסיכ~
דיקיוכפכיטסוכחסחיסיפירייירוכחסוכיכניחיסריגיגיייןסחכטסכיחיפטר~,י

חיפיכיסוףנרחכךי cוכחחיגפירקיוכפיחיסטחססיסייחגיסנייפגחסטידחס
 .רחזוכיםוכיכ:נחספיר~ Iסירפיחי,יקיסחכייי

כיסיחסקיקווכפכיד~חיסחנייסקיחגטיפירסוכ~iזחוכi:יקי Iפריוכס ,
קווכפגידi:יחיכיסט:יחיכטירi:יגייחיכ:יקיוכפיזירדיקיtכפיטינטיסירפוחידי

זכיכדוחיגחיןטיפחוםייךיר fפו:דיחיוכפיסינגיחיס,"'סינוודיפיקטוכיכנווסין
 .ריפיקטיסיןגיוטידיסגחסחס iטיריקיוכ~גיד~חיכטירחוכיכטיפירסיכ~חוכi:י

וכחטיריי~יסחיגיזכיכטיסדיקריחדספירסיכסחיסקוחיכטידיגפיוחנ~פורקי
חיגפירקיזכפיחיסטסג'יגסקיוכייכטרחס .חוטוידיגחיכיקיכטרחרייוסחי

חיםפיניוקווכפכידi:יחינזחקטחזכיגטיסירדיכיחיגייספודיריזיח'חגטודייו
קיגםיניחיכסספירחי .גיוכיטיסיוחיקחנוסיוסחכיריריחססוחיסיכסייספי

חיכרחםגחםסיותגfיס\קפריניזחזכיגטייכריקחרפיחיריגוקיחיסחיגייס
פריגיזחרפיחיריגיגיקי Iקיגטרחריייחג Jפיקיחגחסחיחירוכיזחםחיכוחיכחס
כירקיוי!:סיחי .חוזכנךיס~נ'יי :rזכ~חיגפירקוזכפוחיסטסגייכיכגוכס

חיכוכירחדחיסטיריפרונi:יגi:י;יקטיריסקירידוס
יסגרינרחכריוכfיסחיגקיוכיטייוקייירינרחכדיאילפלאטוןדייירואיל

דיגיסחרטיקוגוסדיחיכוחיופגחטיופיגוסיפוספילוםוף
רי,יגי'יזיג'קוייחסחיגקיוקיזכפיזיקיסיסייחגנייגססונריקודיניסו

רחזוגחככיוכויי"חיסקידי!:יחיג •חרופטחרגודיקחטיניריקחזכיכטיריפיזס
דיפירסוגחסריקגחססחוגi:יקיסיסייחגנידסגספירקוכניגינגינכוייחי

וכיזיר'ס Cםוריסירכירסיזפיחיריונרז-ריוכיזוכוחיודיחיקחטינוריחסחוכס
קיזכיקfיטיגיריחסזכיזזכ:רתוגסי iוכייוככווסגוסקיריזירקירי .סיס'יטס" jח'

חיחרט'זfוכ~סר' I;יקטיריסרי Iסחכייוסדיקחטיניריחסגסוימפגו tjחיפור
חיוחפחרטיוכוזירסיחיכיקחר\רטיכנi:יקיזכיגיסטירחיסכווסיוכיוחכטי

נ'סחינi:י Iחפחרטfירסיוזניזיריסגחסטודחסדיטורוססירנירסיופיחידיו
מחגירi:יחיסטס .נרחךו jחידיחינ~כירוכיזמסריחוכ\ר iסומחר'דוסגיסקי
גיידיחרטיקיג,חיוחיסטיחיזיגוחיסחנייונרחכריחיסטיטונוחידיחi:ידי
חיפיחיוכיייחקטיחיוחיסחיסטוסחניזכיסייס fסיניוקיחיקידיביסו jח'

גיינi:יקיגיסייריוגוקיחגטיניחיספיחינגוסגיסמיזוכוקידיוכורחגיזחדווכויי
 Jקריוכיחי!חיחכיוכינחנגיזכיי,חקטיחיזחיסחיסטוקיסחניחןוכ!:ס'די

גיחיס::רi:י tiקיוIריס tiפכרירייוויגחגימגךריפחסחוידיגניוכוסגןסינוו
חניזכגךחססיחיכייוסחיגטרידייוריכ jניזייוכיגוגיקוחכדוקינכחדריטרס

חיטרןךיוכיזירחירi:יקירi:י tiחi:יטווכוגוקיפורוכוחירטידיחמיכחזחגדוגו
חיך,~קיחניזוכיfוi;ר~טכוחיגקיפיחיחכימגךדייוקיחיסקיז:יגס Iוכחרירו

e ודסמוויררסfקחזI חיזיכךקי,.דיזירריחידיחסוכיכיוכסגסטינוכוחי
ייi:יקיפוחיסמנרססדיוכוזירגסחסטיוכחרפירחיסטיקווקוגפסכיכניכס
ריחירחגגיסוריחיוככריחיודימוזירגסטווכחרךיריריגןחיגטיכיחi:י

ריחיוככךיחיי fפירסוגחנרחכדיחיזחכר:יסחירi:יקווכיקיקחןכיניריחססי
וכס .וכיכוסריקירחנסכי-חכיוכגך-חוכנייו pחיגחי Iקיכסיךירחסיייו
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מוייחיריחסחוכסחיסחיסטופורקיריספוחיסטסחיסטסריספוכרירפורוכו
פגtוטוזטחכטופורחיחוכיסטירחרגסחינוסטירחרגסקוכטרסחייירחרס

חיזריקטוגוחיגוויקומוייחיסטוטופינופיגוסופיסגוסרינרחכריfויג
פוחיסיקיסחנייסטחכטופורפירסוכסגסקירוכקיחיניחיסי .קיריניסו
 Iמחגוגוחסכוחיכוגוריחיריחססוקיזפריניזחמיכטיחפחרטתרפיחיריכי

סיחוטרוסחיקיפוסינגימוייחיס Iחיסטוח'ןפגחטוזיירוסיקימיחי
~טורייוריגרחרסגייגספורחגסיחיסכוגוקי .ר,וזחסחוטרחס jחייירחז

חפחרטחרפריניזחמיכטיחמכיזסכוססחנירוריחכחגטססוקיזקיירוזי jפיחי
חיגו Pריקומומיכטירסחגסניררחדגכריחימחגוגוחככיחיכוגורי
 •סגוסכהיכומיסוגגכועסררגיררגיססגמסנייי rס

פוחיריכוסחנייוקירקוחכפורפוחיסטס Pקיגייחוכסקי Iסינוכך~חי
קוחיסיקחרסריטירמיכוסגוסחיקוזחסגחסטירחסריטחגייו Iחיגימיטחר

חיזכוחיביכירחגחיזחיכרוטוחיזחיסר'קטסגיקיטירוחי . jטייו
פחמוזוחיגחיזוקיקודיניחיגח'זניחיסיסינוזפחרטיקוכחר Iחיחיריטחגייו
מחסחיגחיסקוח:וחיגסוכרןמ)(ספרכומכרחרוגינרוחיג ,חריסטופיגוסוף

ריקיוכחכרסגוקיטורוקי ,ניכיריחיסטיריכינריסגוסטוריסריקיכסיכסייוזו
מיכיסטירווחיסקיריזיחיג Iחינזימפייופור .כרוטוחיזחיסגינרוחיסט'זויז
כוחיכחסטיכירחינירטיריסכוחיכחסגחסטורחסחיזחחיזחרfויחרופטחררי

חורסגס iחיחיומיכיסוכירחיג iסיניוכורוסקוזקומפורטוכוחיזחימחכייחס
גוסן.רורוסקחכקוגחרקחגיקיfויקיכניכינגיגונחרחיג iח'חיקיכניכינגי

 .כוחיכווווייחיסטססיכוסוףריגרוקטריכוחיסטי ".חזירגיסריחכטיסחקטוס
חיסקוחכרוחי ?יכיסטיר Pחיגחיסקוחגויכטי pריטחגייחרחחיספגיקסכימס
סימיזחכטיסחי ?קוכניכינגיגינחרח,גחיסחכריחי ?קיכניכינגיחורסגס

 ~חיסוכוטורוריס:יגוחי Iסחנירסיזדיחיכטיריסחכטיס iסיקיריוכחגייוס
חןכוקחרסקיחכרוחיסטורינחכ:יס'קיחי .פירסוכסקחר:יריפחריסיר

כוחיכופחריסייגיחיכיח~גוקיחי ?פחריסירסו iסינוקוזחסגחספיכסס
טרסכחייספורריקןכחרססוסייחגגייג:יפירו Iמחנופחריסיגיחוטרוחג

יוכיסקוחיסןכגחסטורחסחי?ספגיקסמוסחיגייסוחגסיחיסכוריגיניייזסחגטס
חיז .פירסוג:יג:יריריזוסגוסטירוסחיזיטוס Pגיפיקס:יחיךיטחג'יוחיז
חיפיחרחרסוחיז Iיגחר pקחסו Iחנגחרסוווזיייס Pסוס Iקימירחםסוס
נירסגכפורכיסיסחרייוחיסגוקיטורו iחי iפ'חיזחיקחיירfורסיחיז
קוריניחיסןכיסינוזחימכייחיכייויגרוסיחיזקיסירטיריפירסיג:וג:ירי

טרחגקיחיגידחדחיויפוזוקיזנירססופחכ~רריכינירומוייחיכטחרפוחירי
 .סטיגירסיסכירפןחיריחומחככןכ:".סיסייגסקיחכסיחיסחי

מעשיםאיסריתורעית

כחזחרסחיס jריגיבייוסחכטסכוחיסטרסקייס Pי Cדיגוקיריריזיגט:י
חיכחיק~חירפיסגיסריייכטו Pסיסטיג'חיג Iחיסקופודיכגי jחיסונרי

טריסכטייכיוקחיגיי:י Iקיכסינוחיכסספויחי .חס pמגגחסריסוסטיכימייכטו
,D קיכפןרטיס,מרו:ג(חיריחכיס)רנכוח :ריככיפייןס)p ((חקטןס).מנכסיסחיחכייחס
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חיגחיסקיחיריחגיסקוחיסטייוכיסריקוכוס'כס'יסגס Iריזירקירידנכומ
 Iדיזירפורקומן Iנוסטידחדסופורקוכוסירכחסדיפירסונ;וגסדירונ'ר

 •קוrרג'דחריססוס 'וfחוכיקוחיחגטודייודיגח'גזיסטיגס'י;':גסקיכוס'ר
חיפודירוזוטןדוחיגפןךקריחדוחיסוגדו .rחיגק'סחניר • )'ס(מגיחומ

חספחנספודירוזו-ו ~חיגקיסחניר . ) cסנכוג P(מ'רוחגט'גוחוחיסכו
קוחיס-חוטרחםמחסחנס' Iח ) tjונכוכגר Pכזכיר'ס'מי'כטוסןס'גוןחוכוקfידס

חיס::חסןס .rנחסיגון jסחנירס'ריחיגטיריםחכטים Jסוק'חידיחגיסוכיסייט
 .כנכז";,ום Iדיספוחמחספגיקחר

קוכ::סוגירסופירסוכ;ןגסדידיכיריסגוססחניר Iדיזירקירימדו;ו
 Iח'כדיגזיגטי Iפיחדוזו Iמוריסטוסירדי ,ריזירקומו .מיזמוחיגגירכוח'פחכיירו

סימיזחכטיסח'חמכיס'יוזו ,סיגוזו Iקרוח'ג Iרחני'וזוסירגודי Iריפוזחדו
חגוריסי;ח'נ'רטוד'סגזוסחמחרחיסדוניריסחיסטוסדיגחזסגסקיקוזחס

 .~מחסגחסחיקותירפוסגוססוסטיכ'רחזירדיחפיןדיפיקטוסגוס
חזירפירסוכסג;וריגיקיחקטוסגוססfיג'ר Iד'ז'רקירי ,מנכז:יס

חיסטוס .מבגן:ס)גת(מגומריפיגרידוססוןגיקיתקטוסגוסח'נכז:ס)מגומכ
חיכקומיכדחכסחסגחסחיסחיכסגס Iרטידחס rפרוסחיןדיגיזחןסיחקטוס

זוס Iחידגסקיחימוכדוחיגפודודיזווזוחגגיסטיחיםפרופיטוס iסקי
דיזווגכינחדוססוזכוסחיכגיומ) 1jגומ p (חונגינסגופ'רסיכסקירקוחגדי

חוטרסגסחי Iסומוסקיהומחכוסדיקוחגיטסקומורוניריסtו'סטוסבוחררחך
דייוחיגגירסופ'רסוכ;ןגסזויכטרידיריגינייוזחםחיכקומיכדזוכסfיסגחסחים

דיקוחגיטסו Pקו ,קוכסירגחרגחסדיח,גגיגחדוססימוסקיז:מנכיומ)מגומכ
גחמוסגוטודוחיסטוקיחגמסכוחיסטר;ודיסוסט'כימייכטוח'גפור ,בודייוס

פרקזויסטידימז:כססיגוכדסגסחי:ריטחגייוח'ןמחסחיקספגיקחרחס
כוחיסטרוסחססחגירחסדחרקיזימוסגיק'חיסחיסטוחי .;וחגכבגזר;ו

חיןחי ?גייחיסקיזסקיסחנ,רדיפוכטוחיסטיסונריגיקטוריםק'ר'דוס
גסדיחנגחרימוסחחורסח' ?ריגיב'יוןסחכטסכוחיסטרסקוכסיסטיקוחגו

 .דיגיזחרסח'םחיג'יסקימחכירס

 .כ!/ Iשבעתירהאישבכתב.תורהיליגיייון iלהדיפארטידאסרוסלאס

זווכסגס •פחרטידחסדוםחיןד'ניזחרסח'סריגינייוןסחכטסכוחיסטרס
חוטרסג;ןחי )מורס(ספרסחגטוגיגרוח'גחיןח'סקריטסגייג:יחיס
(מורס .רחג 1j 'דיפוחיגגוחגכוקסד'רכיכוס 1jמחמכיזןקיג,יגסחיס

1j פס)ככנכגגיורסחיכגגיכ• 
קיזווייפוסידחמוםקיגיורסספרחיגדיזיר,קיריח'סקריטסגי,גס

חוןנכ"סרניכומן:סחיסקרינייוקיגיגרודיגקוחכחיטחגקופייסגסחיס
 .דיספוחיםמחםדיז'רחסנחמוססינוומוחירטיסוריחכטיםפי Pטייפוקו

חסרייוחיגחיכקומיכדוקיחורריכחכםחסגחסדיחיגדיספחרטי Iג,גרוחיסטי
' 1j ~ויגפוררחfג'דססוסדיםוסטיגימייכטוr 1ר'סינוןחגמזוססוסידיj ימוס, 
חונוק'גודיחיםטוריקוםקוחיגטוסחיפחסחזיסמוכנוםטחמכייןוכטייכי~ק

'c'\srq4-~ jץ'  ,;ר pמריריזוםזווגטימוסגוסחםטסחיקריחסייוןגסדיזדימוכדוחיכ .
 . ~ץ~
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סוריזריבוריח~גחסיידזג~חיכטריפחסוגוקיטודןפחרטיקוגחרמיכטיחי
 .מוכרוריגמו:~דיספחרטייוסיקיחור:יחוגטימ~ג~חסט~חיחוריויז

סיבוזחימפורטחכס~פוק~ריחיסכוחיסקריטורחסריפחרטיד~חיסט~חי
חוזחיזגובחרסן jטייכ'כוקןחיסטייוכיססימיזחגטיסקי Iגיסט~חג~פחריסי

פורחוטי~מןייחיחיכטיריסחגטימןייחיסטורוקיגןסיריגינייוזריגיגרן
זנורחיג~פורפרוגיבוסברחגריסטיר~סיפחסחזיקחד~ריחיוודחיזןכוחיג

 .חיסימפגןחןזחקיחיקחיפןחיגגןריגגיט~
ריגחרבוכייזקוחיגטוחוזקוגט~מוסכרחו:יחריג,גרוחיגחי!

קוחטרוחיגטריחנר~ס,פחטריחרק~גוחיסטרןריטיימפו Iח'חוגןקיביר:יג~
חבירריריספוחיסקיחי Iטר~וfוג~ריסיכקוחיפחרטיחוג~ריר"ס

חבירסיזחיפורירוזןסמוייחירחזסייכרורייסקוחטרוגוסבירר~ג~ביגסירו
חיגטריטופחג~סיקיחכר:יסדיסןנריגןחיגגןטח~חיגייוסקןזנחרוי'

סןחיגקוזטומו Iחיסטוריחכר:יסחגיזוטונייגרו Iניגסירוסרייססיגקוגוס
ח,פירסןכחסחובוחירייסחיסייכטחסטריסריקומפוחיסט~חרמחד~ביק~

חטרחסטומוגיסחיח~קחגסוגוסחירייסקוחטרוגוסח~גוביריפירסיבייו
חיחגוכחסגחס ,כחטחגיי~חיסט~ iח'חימפןסיסחרוטוגיירוזסיגןקיטןין
רירייחיג Iחיקיפחטרוזסןח:יקוז~קחר~טורורימיטייןחי Iכייגיסגןס

ריזבחטיקיכייזחיגטורןחיגפחר~ריטיגנ:יסיקיחכר:יסח:ירוב:יגיסרוס
גחססןגן-סדןסרירייחג-חיג ~וtחיגטריביגיקיחיבירר:יג:ירי

פחר:יריטןנוסיגןחיפרופוזיסייןזחיסטסחניטוגןחכר~סקיחי Iחגמחס
גן Iחפחריגסי':יחג:יחיככירן,קןחיכוכןחיסטיחי .חיגן Jחןקןחכטןגיסי

חיסקןפןסןקיריגינייןוריגינרןחןזחיוחיסקרינירסיריגובחרסןסיגיח:י
ריניזקימחגיר:יג:יחיfוזירריריגיזגוקיפןנגיקוחגסחנירחזירריחיס

פוקןחוזחזייגדןמ:י .חיסטןרייחסחיקןחיגטוסקוגטחרריכוחיריזירסיו,
חיסטיריחיסקריטןר:י.חיג:יפחריסיסיניזחיסכןקיגימוסכסייןן nחט

חימכיזחמןססייכרןחןטיגירחרנרחגריריחיססחגטוגיגרןחיגחיזקןחיכטו
ג:יפורחיזורחיזמיחיגפורחיגטיריסחכטיסמןיירוקטריגחסחוכtוסחיכרי

פרימ:י .ריגינייוזסחגט:יגוחיסטר:יייחיסקיפוחיגחיסחיסטוקימורחגיט:י
חגטסג:ידיניחגדורג=יריקוגכיכסיזנוסמוספחסחויחיסטיריקיחיס

חזירחיחומכריכוחיוחגסחנוריזחרחיחגייורחרפוחיריקיפרוניריכסיי:י
 i '~ס,חיקומוכחטור:יג:יריחסןחיר:יחימחרחכיחוזחסחוגרחסחיגפור

גרחגריסקוחטרוגוסחסחכר:יסגיכסיייפירסוגחס 318קוןקיקוחיסטייוזחיסט:י
פוחיחירייגחרוססיגקוחיגיירסקזזנtוגירפוייירווגוקירייספןרירוזוסחי

טןרימחגןססןסריריזבחטחררירייןריגחייןר~ג:יקוזחכרססקחפחנגי
חוגסחיסקוגכיקסייוזfויסןכ~חי .כחטחגיי:יגסחיזייספןוחרוטוכיירוזגוקי

חימכיזחזניססיבוגרס,חי .סחכימוסגןיי:יסינןןזןרחיזמוריגכחזחסגfוסרי
פורחכזוקחר:יקירייחרריכיטתרייו rחומרונירחו!חיסקיקיחיכטוחיסטירי

חיחיקחזיייזטור:יחיזחיטיגסירגיסח:יחכןס Pסירסיסחיפחרייכטיססוס
קיחיגטוחיסטירינימוססינווהפריטיסוסריחור~ iח'פחרטיקיגחרמיכטי

חיגערוסיקחטינירייו,ריגסינריגןסוגוטחסחכר~סריזנחטחרפורקי
 ) 8 (ת"אםריא
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 .פןדירןזןסחיג"כחכדיסרייסקןחטרן~וזגיריחרח;ופןחיחיפיריקןגןחיו
דיחיסחיפחסחזיחיסטידיחימכיזחמיסנ'רטןדכןתיכ;וחןכ;וחןטר;ו

מידייןםקיזמיזזכי Iריקיז;וחימןכ'ד;ומיכנ;וריקיז'רח;וחמכיסייןזן/גסירכו
קוכ:::חימוריסטוססירדימחכיי;ןכיחיכ;ןמוייחיסחינ;ומר)פירזכיטידוס(

דיחנירחיגחיזחוזוטיכירכוחיט"כיגוקיקוזחוכוקחד;ןטיכןכחרסי
~כר;ןספחדךיכוחיסטרוקיזיפחםחחיסטיחיזנימוסכוחיסןכוחי Iחוטרןס

חיגטודוטיכיח:יחfיןכקיסןייוחיר;וכוגוקידיכחד:יחפרוכיגחרסיקיזוכו
חיגפוחיחיגקיפןחיסקיריח;וגיק'טידיסיפחר:יטומחרסידידירינו

דיספו·סידוחנירדידיספוחיסחיכימיגודיגפודירדיריזנחןכחרגופודוקי
כיחיכ;וסוטוד:יקוז ·סדוסדירייחיגפrכפ'יופרופוזוגוסי iסינוחי Iזחדן

חיסטוריחכר:יסכחד;רחפרוניגחרסיקיזוכו ~חיסטוטודוקיז 'וtקיכטיכטיס
קינירטודכיחיכ;ןחוכ;ןחיסחיסטוחי .דיובימוססינוזחיגוחןזקוחכטןכי

 .כחטורחסכוחיסטרחסחיזחיכרחינחרחזירמוג;ודינימוסמןכדוח'גטורו
 Iס!גיקיחיכטיריס~כטיסדוקטריכחסגחסחיפרוניגוסגוססוזח'סטוס

מיכיסטירמוכנוטיכיחמוסכוקיניסט;ןחג;ו Iפחריסיקיקוחיכןכוחיסטידי
חיזח'סקריטוסקוחיכטיסגוסטודוססוזמחכיר;וחיסט;ןדיחי ~סחנ'רגודי

ויטירחרפוחידימוסחינייוסדיחוכוקחד;ןדיקיכיכגיח:יסחכט;וכוח'סטר;ן
כחסט;וזודחיזזכוחיגחימורחגידחדג;ופירחיכטיריםחכןכ'סדוקןכריכ~סמוכגחס

 .מיגייוס Jחיחןכחכסייוזדיפוקוחיזחזירקוזסיגחמיכןכי

סאנטרליכרינראיסטרראיסייייןריליגדילינררפריטיו"'איל

חיקיחיכטוסגוסטודוסקיסחנירטחמכייזקחגי Iפחרטיחןןכר:ידי
ירחס iנירדחמוייסווכיכגיח;ןסחכט;ור;ן :1כןחיסחיזח'סקריטחסחיסטורייחס

חוטרוסדיחק'חסקוןסימיזחכס:יכיכגיכ~טייכיזכו 'וfביסטחסמיייחי
פרןנחןנןסיניןקי Iפרימ;ו .רחזוכיסמוכבחספירוניכירוחיסטידיגינרוס

ספרחיג Iגינריסחכטוכיחיסטרו Iקגחרחסכ"זחס 5פךיקיוסחניייסגוס
טודחסחיזמיכדוחיג jח'fוונוקירי(יגיייזדיגינרופרימירחיגפןחי Iמיר;ן
גוסריריגיגייוזוג,נריחיג )* .גיכנוחסגחסטידחס jח'חיכחסיייכיסגחס

גיזיסטכחדורסןסקוכפוזיכס" uפורחיסקריטופיחיוקיכנ" P/Iכומכרח;וקיכיזיס
חיסקרי.ג:ידידיספוחיסחכייום 800קוזכודיזירקירי 3276חכייוח~גחיז

גוסטיכיחזג:יגייחיסט;ןחיפיק:רחיסט:יחסט:'וחי .מור;וס~רדיגטור:י
חיסטיקיחיגייוסדיזיןגוקינירדחדטודודיכחיסכוח' ,יס;ו 5קחדיקיכיזיס
חיסחיסטיטודוקיחכייוסמוכנוםדידחט;וחיחכטינוחומיייחיסג,נרי
פ~חכרחססיסחיןקןכפיחיכס;ןחטחרדיחייכיחיח'נזfיזירחסיייזפור;ןחוכ;ן
דחט;וג;ודיחכטיגוחידחדחג:יחימפורטחכס;ןכיכניכ;ודחרדיחייכיקיייו

פורפרינחדופוחייי;רסינוןמוכדודיג jקריfכסייוחג;וקיכטחןחיגייוסקי

 Cת:יכפרק\ר iי\רוגית )*
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רי )* .חיגזחז~רfיד~מוייחיסקוח'גט~חיסט~קיח~גרופיחוססחגייוסגוס
קיחגסיפחסטיר" uגומכרחדוחיגריהכוסגוסרי'יון 3ריג~ריניגרוחיגמיזוכו
חיס:::פוח~רוןטודוסז~כד:::חגיסט~" IIגומכרחרופירסייחגוסגוסריגיגרוחיג

 If,זורוחסט~ר 1חי .סחגטוגיגרוגוחיסטרוריריספוחיסטיימפומוגנוקריטוס

קוגוסירוכייןחיסקריטורייגריזירחיגסיגון Iחיר~פירסהגןגיזיסטגחרורח~ג
חיג,גו Iבודייוסגוסחגייוסמוגנוסריקוגפירמחדוחימוסטחפי"מונכמיד"חכו

חיסטורייסדיחי jריגינייוריגיגרוסגוססורוסחגסי 'וf .~סופרנכזרחרי
 ,ח~גיסייחכוסגוס I,חגריחגוסגוסקי:טfוגיסחגטיגוחוספיחיגגוסגוסדי

דיריספוחיטמוגנוקומפוחיסטוססוןטורוסגריגוסגוסחיפ,גיזיחגוסגוס
חיגקיחיספיןחין .סחגייוסמוגנוספרוגחןגוסיגוותור~ספרגוחיסטרו
גיגרוסחגטוגוחיטטרוחיסג,גרוסגוסטורוסריחגטיגוחוחיגחיפרימירו

חיס::חיג~רינוסופורקי ,וכו iמ'פודירוזווכירוחיגחיסחחוטורכוקי
חיגטייגריסי ~',חי .דיזיtר~גיחיגגוקיטורונכ"~רכיגומס~קרינייגרו

דיפחגחגרחסגחסטורחסחיןקוגפיחיכססגרחגריט'גירקזוגיקיחגור~
 Iחיגזחקטחסח~בוסטחסרחס 5פחגח Iסוטורחסקיקוככ,כסירחיג~כרוחיסטי

קו~פורקוזכפוחיסטיגיגרוחוטרוקוחגוגקיפורהסיגזרחרפוחירימוסגוגוקי
גוריסיגורוסירפוחידיגופירסזכ~דיקוחגיט~סוחיןקיפירסוכ~קיר
 .'ירוסגוסח~fויקספוח'סטוסיר

חיגחיוחיסקריטוספחסחזיסחיקוחיגטוסגוסטורוסקיסינוגרס,חי
 iכיגגוחיגייוס jח'טיכירגודיגחטור~רימיזמוסחיגייוס Iסוסחגטוגינרו
קיקוחיגטוסגוסחיגפרימירוטומחרימוס .ריזירחסנחמוססיגוו Iרוכייו
פחסחרוזקיקוחיכטוססוזק'נמרכרחיסמומריגיגרוסגוסחיזוכפסקןגט~

קיקגחרסמוייפרוג~חוג~קוו iטופחרוחינרופיחוססחגייוסגוס )*
חינזחן:מוייחיסחיסטורייססוסחיוקיגיזיסגוסקוגטחוקיקוחיגטסחיסטס
חיסטסחין :מחגיר~קיחיקחי Iכיררחדריפוגדוכיגגווסיןחיזירחד~

 Iחגטיגוחוסטיימפוסגןכריחקוגטיסימייגטוסגוסטורוסקוגט~קיחיסטורייס

גוסטורוסטחזככייזקוגט~ .נ,טחיחיגרייגחרוזק'רייסגוסטודוסחי
חיגקריחוסיקיריזריחוגוקי~גכג~)וה rגחי~חמ~(כקות"חיקיגיפסיס"

פיחוס 1חינרסfיגייוסגוסחי .פ,קסחד~דחטססוקיזחוגוקחד~ Iמוגרו
חיזמיכסייוגחרוסיגיפסיס pח'גוסרירחטחסגחסחיוחזזחרסחוגסחינחגרו
קייחסייווגסריט'ימפיחיגfוסט~ iסוקיחקיחוסקיטופהרוזגיגרו,חיסטי
גסדיסיגסייסג~סיבו;חיבזחקטוססירפוחידיזקוחיגט:י,גוחיסטר~סינוז

ריחריגסמחסריחיקיגיפסיסגוסרירחטחסגחספירו .חסטרוגומיח~
מוגרוהגיחססיקידיזירד,ירי .יירחרחסחיגט'רחמיגטיסווקוחיגטסחיסטס

סיגסיי~גססינון Iחיוכפוסיגגיחירס ,חיג'יוס Iקיגטחקידחטסחיסטס Iח'
 .גינרוחיסטיחיןדינסהורסג~חיוחיקיגיפס'ייר~ 5חןקי Iחסטרוכומ'ק:י

חןחיג"ןסריחיגניגטחרסחיסקןחיגטסח'סטסקי jפרןגחרוחיסטוריחי
 .פי"ג)מ"רסנרית(ספר jחזיכחסיין p 'וfחוכס
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ריחסמיגפיזמימיניפטוריגסמגירורסגסריריח~מיגריזרירימססוס Jמי
 Cס'רידיגמכטריס Cזכקוכטמכרומ,סטסגוחיסטוטורומיזכומייטיסורי

 ;ריגחכטרי ,כיירנוסמוטרוסמ,זחו Iסחנידוסחיגרחכריסמוזככריסמיגסייכטוס
חיסטיטורומי Iניכטירימיגי,וכיסריסרימחסרי Jפופוגמסייומוכסדי

ניקסממסגסמזירגיסיזקוחיכןכוסחיסטוסטורוסקמגמו Jקיסייכטיפומ,נגו
מיגזמ·מופמגסימסמכנוכסחיגייוסחיזמייקימיססימי .מוכסירנמסייוז

מ,ניכטימיסטסטידסקחיימרוס iמיסטיניירמסיקיפוסינגיחיס Iזירחסייוז
-ס cמ- iטממכי'חיגחי ?קמרסגסמיזמיכטירס.גסמוסטרחרמזגיכו

חיפומ'כנוברחכרימיסטיריגמכטריחיסטוטורוחנגמרריפירמיטיסיקומו
מוכחסכוק\יסודיסיכטייכדומ,זחפייררינחרגופומירימונוקיפיכססגו

קימומכרימ,גייורחכטימחסמ,גחזיגוכוחיסטו ?מ'כטירמסמיפחגסימס
 iסומוכרומיגטורוקיסימיזחכטיפירסוכחזימוזרינוק'ריכו Iפומ,סי

סחכטוחיסטיריחיכטיגיזיכס:יגסחיסיכסייסגסקיקרימירמ:יחוגמכימוס
מחסדיחי .חיקססרחחורדיכחרייסקיזסחוכסחירסחומכריריספיקטחנג,מי
חיסמכסוסגינרוסחיסטוס iמיחיסקריטוספחסחזיסחיסטוסטורוסקי

חיג iמ,פורירווזטורוחיגקיחיזומנסקיקוכטסזכיגחנרוסגוסטורוס
חיניס'ימכוסגוסריחיססורייסריג,נרוסמוכבוסריקוכפירמחרוס Jסוחיביפטו
 .מורירכוססחנייוסמוכנוספרונחזגוסיבוזמיזמוס

יח cכרמספרtויגחיז :: cמקוכט:יקיקוחיכסיסגוסחסחמורסניכבממוס
ריכיכניכיכימ,נכיחוזוססוסקוזנירוגוסכוקיקומיכטוסמוכוססוזקי

פיינסחיזי Cפגוקורחסוזסוטייכיקיחקיגקיחקיחיסחימיפוקסחקימס
ו Cד'קיז :ריז"כךופוקיחוזדיטיכירפיחיריסיחנוחיגיססוסרי(ממוכס)

חסינור:ךגוקיזחי ?נירדחרחיסמססקוכטתכדוחיסטסקיחיסטיטורןקי
ריחוגייוגוקיחיסקרינייוקיחוקחניסססוריחיכניכטחרוטורומיסוכקי
גיקטוריס,קירידןס Iפוקוחוזרחזוכחכרופירו ?ניררחרגססחנירס'זניכטיגס

רחוזכחמייכטוריפוכדוכיכנוז iס'חינח"מויימ,ספיכסירייומ,סטיקינימוס
חוכסס cמקוכןכחכרוחיסטס Iג,נרוחיסטי iמ, •פוקו·חיזפיכסחרימיס •סיר"זון
גסריוחירס Dח 'וtסירייוזוסמוייפחסff'ייסחוכיסריחיסטורייסדיקמדיכס
מחסחכייוס 500דיטיימפוחוזריח'כטירגחגחיגחיז iפחסמרוקיכחטורס

חקיכטיסימייגטימיזחונוחגייוס 452קיחכטיסס cמריזיחימיגוסחו
טוריגסדיקחטחםטרופסגסדיחיבוחיגחיסקימוכרומ,נחיזטירינגי

חיגטורוריגיכבוחסגס Iמיפוקסחקימסחסטסקיחיספכנס)(דורככגרי
ריספחרזייוסיקיריספוחיסקיחי I Cסקירגפווחיג ,חוגיק:ימירסמזכרו
פורמחכריפוחירוזסי ,פחרטיקחרספירחוגיספופוגחסייוזמקיחסטורס

מניחסקיטחמכייזקוכט:יחי ,מוגרוחיגחיןג,גבוחזיסחיפימינגוסריפ,ריגטיס
 Jחוחונוטיימפוסוחיזקי"גח"ייחמחנססיקיפ'רסוכמזינרמגדימוז

(מכוג)ריגונייוריגחיביחיגחיסקימוגדיחיגחיזמקוגטיסימייגטוטירינגי
קיחיפיקסמ,סטסריחכייוס 442חכטיסמןרייוקיפירסוגמזיחיסטיקימי

מוכדוחיג iח'חיגקווכינייוחיגח cו pמחסקוזכסייו I\י cממנגמגרוחיסטס
סומרסקוזמגייוס 250קומוכינייןמחיסגחמיסטיקימי Iמכייוס 600
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פיוחיוחי rIכוכדוחיגחיודייוחיגקריחוקיחומכריפריrכירחינחניחינו
rכוייקוחיכטוסחוכוסחיחיסטוריי:יחוכ:יrכפ:יקוכטחכרוחיסט:יקי ,חיס

חוכ~חיוחיקורטיטייrכפודיחיכטירנחנחוזחיופחסחרווקיסירייוזוס
חחיר~חי .חוטרוחנחוכיכיירוזסיקיפירסוכחססייטיח~סיסדיקחדיכ:י

חיכניכטחדוסירפוחידיטודוחיספיסיניריrכוסחיפוקוחיורחזוכחריrכוס
פירסוכ:יחוכ~חחור:יגיכנ:יקייכחריrכוס fחיrכחrכוס .חינזחקטוסירדיכיחו
חוrכחסחכייוס 500חכטיסקידינ~rכוסקיחיפוחיסיקיrכחכיר:יכ:ידי

חיחיכטירוrכוכדוחיכקידיסטרוייודיכונייוחווrכוכרוחיכ jח'חוכיrכיכיס
כיכנוח:יסוכ~חוכ~קיחס pמוכדוחיכ jח'חכיח:יכוחכייוס 400חטרחסקי
חיכוטופחרפיחידיסיסיכירימוסחי ,קירייוזוסקוחיכטוסחכטיס fכיrכ'חו
חיסט:ודירחס 5פחכחנחסחיוקוכפיחיכס~חטיקיחיכטירוrכוכדוחינחיו

כוני·חיסטחסקריחירדיריפוז:יחוrככריחיכייורחכטיrכחסחינחי Iפירסוכ:י
חיסטוריי:יכ;ר jח'חסיכייחכחדחסחיסטחוכוקיקוזחסחוכחססייכדודחריס

חי .קריחירנחסח~דיספוחיסט~חיסט;רכופירסוכ~ג:ידיחיייח:יכ:יחי
ח'סטתסטודחסיח~ iח'סוריחיכניכטירכיכו;ר rtjכקירוכקוחיסירפוחידיקוrכו

חוrככריסrכיג )( OOדיפופונחסייווחוכ~ח~סינורופורקיכטיכחסחיקרזחס
סיסחיזקריחוסיחיני,וסטורוסקיחי Iחיכטיניזיכטיסחיסחכייוסטודוס
חיסטוקיסיגורחמיכטי ?חוכסירנחסיייונ:יrכיכיrכ:יחזירכיסיורחס 5פח,ח
קיrכחסחכס'ח'מחזיכחרפוחידיסיכוחיתיrכפוסיכניחכסוכוטחrכיכטיחיס
גודיחפחרטחרפוחידיכוקיפכחקומויירחזוכחrכייכטוחווטייכיקיחקינ
רחזוכחrכ::סחכו jחוקיוקוזחסכחסבוזנ~קיחקיכפירו .נוסטוכיחסוrכחכק
 Iק'חס pכחד:יטייכיכי Iכיררחדירסח-נוסט~חידיח~חוכ~קיוחי'יכטו

טודיע";ררכיכומפ:יחיסקרינייוכוקיטודוקיסיכסירחrכיכטיקיכגיכסירסי
חיפוךירוזוחיחכטודייוד'כפרופיטיזיח:יקווחיrככיזוכוקינירדחדחיס

חכסיחיסחי Iכיינחרפוחידיסיכוק\ח,כקוכטיסטחככיקיז~חרכ:יחיסחיסטר
כחסייוכיסחוטרחסגחסריחכטיגוחוסחיסקריטוריסחיסחנייוסכוכטודוסקי

כוסטידוסחסט~חיכחגדיחכוחיסקריטירכייזוחיג"כירסום"ריחיrכפיסחכדי
קוכ:: Iנרינ:י ) jריכינייודיפ"די(ניגריסיחס" rfכיטוכו lכ:ידיחיסקריטוריס

 iח''סטגחדור fכ'כוחיסטרופורחיסקריטיסקוחיכטיסכוסטיריספירrכחן
חי .חוכסירכחסיייוrכיכימסג:יחזירסיוח'סקריטורחססחכטחסכיחיסטרחס

כיחיסטר:ידיחיסטיריק;ררטיד:י rפג:יסינרידיזירקיזיrכוםיכיקחיסחיסטי
 • jריג,ניייסחכט:י

דיטחניייססיסקיוגיינ~דידיגיזיייונסדינחריrכיס 5חחחירסח'
 :דיזירח:י'כחמוסכיקיחיס 'fו

 ~~ללחדיליברוםם~נקילוםר~קונטינירולו

 Iדיפיrכוססינין Iייחrכ:יס'קיסחכט~נ'יכיחיסטר~דיפחרטיד~חיסט:י

II ~ו:ככמכ"ייירI כיססיכקיחיודיגיזחד:יחיסrכפי ~פ"ח(כיכרrקימיר~)חי
כיחיק 'וf .דכריס .כrכדכר .ייקרח .וכימ tj •כרחפיה :סינ"כטיסנוססין

 .חיניייסדיחיכיקחד~דיקיכטיכידו
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סיקיריזריחיסטורייכ~כקונטייני Iכרחס'מספר ,כינרופרימירחיכ
חי~חי .חיכיפטוח~ריסינריירוןכורייוסכוסקיחסטכ·חימונרוחי~קריחו

ריפוחינכורי~נח~ור~כרימוסטרחרחיסכינרוחיסטיריניניר';כחיסקופו
רייורי~ ,,~ככריסינייוקיפוחינ~וחיסטיקיסחנירחסרחרחי'~רחכ

ריזיונינטוחוןסונריריקוזירכנחסייוניסריפירינטיסרימיסקכיטסחונכחיסוכ
זגחס~וריריסינדיינפיכינכפיי:יחיפורכנחסייוןחונכהיסמכ I "~רי

חיקסטרחטוחיכחיחנטיבוחירחרכסדיזיספירסונחברחנריס~וסריחיסקוזירו
קונפכחי .ינכקכרי jסימ'חיכחיסקינמריריסינריינטיס~וסריפינוממס
ריפרוטוחיכ I:ירחסוןחרסטונוקיחיזוסטריס~וסריקי Iחיפיטוחין

 Iנמריחיזוסכריסכוסריקיחי .נחח!כריסח~ייוקיסמפוחיחיכייוס

ריחוכןקיחיגככרסחכייוחיכריקיזבסחירסחי~ייוסריחיסקוזידו~ו
חכרססדיחיקסטרחטוחיכקי 'וfחכרכסחירסנככרריריסינןיינטיסכוס

טורוסחיזוסרוביחי~ריסחגיירוןקיינכקכפחטריחרקסנוחיסטרוחירכ
ריס fקחכ\יפונרחרכפוחיחיכייוסריקינירטורוזוסחיסחנייוסקומפכירוס

פחסחרוןקיפחסחזיס~ןסטורוס~ינרוחיסטיחיןכ tiמקונפ:יחי .'ס.רחכ
ינכקכחייכמקחכרכספירסונח,יסברחנריסחיסטוסריקחניסחסכחספור
יעקכפחררינוחיסטרוקיקונכינחרחיזיירוןקיחנחקיסחיקחנזחס~חסחי

כ:יחנסירימוסטרחרפןר Iפחמיכייססוטורסקוןחיביפטוחכריסינריירכ
פחמינ::ן '~ 5ריספיקטחחיסטסקוןפורירוזוטורוריכפחרטיקוכחרפרונירינסייס

כינרוססינקוכוסריכינרופרימירחיכחיסטוקוןטירמינכסיחיייכ
 ."~~סרי

פח·~וסטודוס,קונטייניtבמומספרחיכמ,סקיכינרוסיבונרוחיכ
כוקייעקכריפחמיכייכככריריסינריינטינחסייוןביקסחיסטסריסחזיס

פורי-ססוסריסופריירוןכוקיחיחיביפטוחי~חיןסוכיפטחרוסחיסטוגיירון
 :sחיסק~חקרוחי~חקיכריריבמייוכוסרייו'ייגקימחנירכככחי Iטחרוריס

רי~פחנורחי;רייוחיכחיזזקימיכחברוזחסחונרחס~חסטורחסחינחזי
סחנעככייככרייופןרירוזורייוחיכקימחנירסכסחי Iיסרחכריפוחינכן

קיכן) cמ(חיכסחנטווכיחפכורי~פרחבוחס י:~חי Iסינירימונטיחיכחין
סופוןופורירוזוטןרוחיככוקיחירין"רטיחיכחיןבורייוסכוספרחבוחרון

קיוכןמ Cריכינרוחיסטימ,ןחיסחי .רחכ ti 'חינטריפרונירינסייסחכטכ
חינקןמינרוניקיחינקוrכינרחנסחסנחסריפחרטימחסנסמזבסח~סקריני~ו

 Iכ'יככרירינכ f .רכ;רדיריספוחיסריחספרימירוסחקיחוסחיןרייוחיכ

 •יסרחכחכקומוכיקחר:יכחסעורקי
ריגריב~חס~חסטורחסקוכטייכי Iויקרחספרחיכ Iכינרוטריסירחיכ
ריניחןקינירכ rמ~סחיפימפכודי~כקרכנומ)(נככורחסחנטוסירגיסייו

סירנירחי Iכ~ניסכוס Iרייוריכסירניטוריסכוססמקריפיס"וסכוסחןיר
 :sחימחיפרונירינסייכחכטס~סריר rpחסירפור Iסחנקטונחרייוחיכ iח'

חיכני~ונטחר"וםפיקחרוס~וסריפיררונחנסס~כו fפורירןטורוייכפכורחר
פfומי~יי:יחיסט:יקונסירנחרריניןקיפחרטיקי~חריסכייסנחסחי Iפוחינ~וריכ
סירריחפיו I,ורחיןמודיכנינירחכיסכייסכחסרירימחןיחס:כסניסכוסרי
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סוסטןדןסחיופוחינכןחיגטןדןדיחפחרטחדןסחיסחכטיפיקחדןסמחס
סןסחיוחיניסןכימייכטחססןסחיוקימןקימידחססןסחיזסיח:ו Iריזיס

סירניסייןfוכניד:יסןסדיפחרןכיכ:ימחסקןכסחקרחרפןרחי /קחזחזכייכטןס
פחר:וחיכקןנכיכדחכסחסמןכנחסןכחמכייוקיכןכייכיכינרןחיסטיחי .קיכטןדיכ
דיקוחיסטייןכיס J:'חןכוק:יכוקיסןנריגיכירחכחיזזןדיח:ו lפןפןכחסייונ:י

דינירסחסונחסחיכימפייז:וחיחיכקכןיחןדיחימןזיריסדיחיקןונידחס
 .חןרדיכחכסחסחוטרחס

דיכפחסחזיסכןסקיכןכייכי Iכמרכרספרחיכ ,כינרןקןחטריזfויכ
חי Iדיזיירטןחיכחיזחיסטןניירןז ' rחכייוסקוחריכט~נוסמייכטרחספןחיננן
פןחיננוחיכקןכדחכחדופוחיקןחכחיכפירפחטוחיככינרוחיסטיחיוקיכט~

נןסטןדןסח:וקיחידיזיירןכןסכוסחיזטיימפןכוכבןחיסטיטרחנירסחרדי
מןריירחוחכייןססיסיכט~חסט~חיניכטידיחיניפןכידינסחני,רןזקיחומגריס

פוחירווסיקידיזחברחדחנכיסחקוכטיסינכייכטוסנוסוס jטוחי Iדיזיירטוחינ Jחי
קרמדיקוחיסטייןזג:ופחרטיקונחרמיכטיחי /פןחיננוחינחיכטריריקריסייכדו

כיברוחיכחי ~ Cנכקוז·קוכטרחדיזירדיפירנכיןכיירוזסיקיקומפחכיי~סוחי
דיפוחיכנוחיכ jקורחנ C 'חיזיירוזקיביררחסנחסחי ,ירוז cןכרוקיקחנו
חיחייודחנ:וכיסדייוחיכקיrכחכיר:וכ~חיבכובחיסיחוזקוזחינכדיז

חיכ-חכבוכחסקיןכחנככייזחכסי Iמיכחברוזחמיכטימיבוס·חיכיסוסח:וניכסיחז
 .רחכ Cידיפןחיכנוחיכטןדןפחר~קומיכדחכסחס

טחמכייזכןמכר:יסיקידכריסספרחיכחיסקיכינרוסיכקיזחיכ
ברחכדידיחיחיכטיריםחכטיסקןחיסiכייוכיסנכןכבחסקוכטייכי 1תירהמשנח

פחסכורחיכקידוקטריכחסכחסקןכטייכיחינ Iןכןדןדיפרימ:ו .חימפןרטחכס:י
פוקןחוזחוניזחססןסח~דוקטריכחכדופיחי /נןס c ~בכניורכיוכ ~ j!מפידינ,
 iפוחירןקיקוכפחססוסריקודרחכדוניסחינכןחירטיסודיחכטיסןכייחפו

דיחפ,זדיזיירטןחיכחיןחיסטוניירוזקי';ייוכפוחינמייכטרחסקןוכיןכייכדן
ריכונחרכןח:וחןכחכסייןזחזירח~חידיפיקטוססוסדיקיריזחרחזירכוס

 .חקטןססיוכיזחכטיסמחס
פיקןחיו Iכיכ'רוחיסטיחיז:ו cמחיסקרינייי Iחיסטןדידיספיחיס

חיכקינכיכדחכסחסמכבוכחםדיחיספכיקחסייכןיסכחס Iמןחירטיסןדיחכןכיס
סוסקןזחי 1ןכחנככייז~בכוחסחי ,פוכניקודינחיכןכיכדידחסכייוחירחוכןקי

 sחןרכחסדידיןכחכייוסנןסטודןס /דיזירח~כ'חנכןססיביזפורקי .רחזןכיס

ספרזויגזויזקנחרזונכיכטי ~ Pמזויסקריכ'ייןנזוסוכנייכ:ידידיכחכסחס
דימיכיסןכירפןזויחיסטוסןנריחי Iיס~ Iקחגדיו Pדיכןססיחימור~

נכוחירןכיסודיחכןכיסדיטחגייוססןסקןוחיכ"חסדיזוגבןכזסריפיטחרגיס
 •דינכחכדזורקיזח~מחסטיכיחזכוסייכדו Iחוגכ'ידחרסיזח:וכ'יכיירחזכןפןרקי

 ,(יעןדיסחכ'ירןכיסימייכטןסכוסטןדוסןכחז.גייוקןכטייכיגיב'רוחיסטי
רחג f' Pיו~ע":ורכיוכ:ו pמדיככוסייןקיזוריכ/חר)קיטייכיג,ק~דיחב'יזןס
פזוסזורקיטייכיכוקיןכוךוסזוכ/יוזו:וךזוכדןכיסמוחירטיסודיחכןכיס

וכיימפוחןזרחחריכוחיכ'~קיו Pד'חינ •פןחיכ'נוחיסטידיקחכ'ים:ינ~פור
p ' פוחיכחיגI בןחדרחרחידייודיגכ'ינןכןכחדחג\יזווב'ידיסירוכפןרגורייוגן
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דיספחרזידוחיריפוזוסודידיסטירחדוס'ר I'\ 'כ,מ,גיי I'\גדיקוממכדוסכןס
דיפידיחיכ I'\סירימ,כוטחכטןקיפורמימןכדודיכפחרטיסקןחןכרוכחספןר
דיפידרייןסיקיחכטיבןמ,דמד I'\כדיכמסייןכיסחןטרחסמוכנחסקומןרידן
חוזוססוסמי ,,~סו I'\כוכקמכחכדוכחריח~כימוכדן,דיכ I'\חינזיסטיכסייסוס

חיכטריקמטינמדס I'\סירימקיכחסייןכיסכחסקןז I'\ןניסקכחר'חסיכימ,כטירממיכטי
מיססמגטוכיכ'רודימ,סטימ,סקריטןרסדיפמרטידסמ,סטסזוי •זויכייזוס

חגבןטייכיקיזוקיכקיחיזןדחיזןנומ,כפיר I'\חיןנפןרטחכסברזוכד;מויידי
מןזןס,גןסטמפמרסיקיריכןחי(מימןכיין)סיריכרןסוחיו I'\מ,כטיכיזיכסדי

כסדי I'\כ'ירדזודירימ I'\כדיסיכסירחמיכטידיקןככ'יכסירסימןכ'כיבחדןמ,ס
 I'\בכ"רכיכן Iti'\מדי I'\פרופיטיזימ I'\כדייכטי .rפ~רטיקיכחרחי I'\פרופיטיזימ

 I'\כחטןר I'\גדי I'\חפןמ,רחיכטירממיכטי 'וJfכיכחברןזןפחטןחיסטיקיכ'ייכדן

דידיספיחיספןזויכ'גןקיחןוסיכטידןכיכ'יסטו I'\כוכקטייכיסיכוגיקי
ריסטיקי ,כזוסייוכיסחוטרחסחיכטריטיינכפוכוכנוטחזקמטיכ'חדומ,סטחר

חיסטי .פמטרוכיסכוחיכ'וססוסקווסימיסקכיכוקימיסימ,ר,סו jמ,
דיזןניכ-סירריחיספחכטרסיוחכטיס,טיימפןמוכנו:ו tiמפרןפיטיזוגומיכחברו

 ..חנ Uפסוסדי I'\כזוךקחחירסיזמיכטי Uפןכטורי~יזוסיו tiד'גוקיטודוחיטידו,
קחסיכוסמומירטי,סודיחכטיסרמכ ti' \'Iחמס:וחכ'כ,כןקיטודוחי .רחס

חיוטודוחיסקריכ'ייןכומכ'ירטיסימ"כטןסגיסחידיקגחרןס,כוסטיבירייןס,
מוכטימוסכוסמיזמוחיפןדירוזן,טודןד'גמןרדיופןרסחכטו,כיג'רוחיסטי

מובסדימןזוירטיכסריקוכטח(קיגיכ'רןחיסטידי(פסוקיס)כ'ירסיטוסחונן
 I'\מובדיממכו I'\פרופ"סופורמ,סקריטופוחיטודוחיכטירחןנייכטו,סומי

מססחיגיירג'ופורכיירכ'ןדיקטחכ':וכיחיכקיפןדירןזןטןדודיכדינופור
 • I'\ג'יממיסקריכוס

 ,דכריסספרחיגגיי,נ:ודיגינ'רן jסיכק'דיכקוכטיכידןגןמיסחיסטן
פרי-כסובכגמכ,מורסגסדימ,ספכיקחסייווגסחיסטוקוןטירןניכזומוסחי

גסדיזוכ'כזורימןסמחןר:וחיריכינייןו,סחכטסכןחיסטר:ודיפחרטידסמירס
 .פ:ו"כבככ ti"מןר:ו I'\כחיסקיפמרטידססיבוכדס

פארטיואםקואטרואיןריניזהסיפהשנעלתורהלה

ויגינייןזוסדןכ'יריסגןסחיסקיפס),כבככ ti(מןר\למןרחג,גייגס
קחדסקחג'יססדיריסיג'יירווסיבןוסמג/ייןסכןחיסטרוס~מגיזמרןוכןסקי

קןכסירכ'חרכסריג'ימוסקיחיבכ":ירכיכןמוג:יחסט:יפרופיסןרסןדיחןכן
פחר·קןחטרומי(דיג'יזססי ,פרןפייסחיסקריטסגייכסקדמןפןכטוחגמיכטי

 )* :סיבייכטיסגחס Jסןקיטידחס
גחסדימיזמס iחיספגיקחסייוכסחידיקכ~רןחיגחיס I'\פרימירכס

מס\לקוחכדןקידיזירקירי .מורסספרחיכחיוחיסקריטחסחיכקומיכדחכסחס
חיכפרימירוןכיקי Dקןגמסחיכקןמיכדחכסחס,כזוסדייןדיכריסיכ'ייןע"סרכיכן

דיס::חיכקריג'יידקיגוסינווקומכמיטחכניירג'ןפורכיירכ'זכן Iפןחיכחג
דיקוכטיכידןגדחיספכיקןכ,סדיספוחיס,מ- .מןרסספרזויכחיזפומ,ס

נכנכ'ע.כ:::יגיייעיס I 'D ~"~כ;ןקונכתי Jס Itנכסינכככקיח !; I !;מ;וחנכי )
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קיזוקוחגרו Iח\ובימפגופורקומו .ר\טחגי\וססוסקווררר\גחגס;ומר~קח
חיסטfוםח\גפרימ\ררו Cר'ג\סונ;ו pר\גחיגקונייגרחגס;וג;וןקנכרג\קחרג\ס
נ:ו'נמ ti;וובנינכיר\וס .מגחגמןגג Pרנכו:'מנכנרר\מ\סמ Pפ II :פחגחנרחס

טורחםחרחסחיגחגררחרחסריחם P \ס(מגחג~·גגנומנכו::יגח .חג;וין
טן 'ו;ח;וריפרזומגקרגסחקרחרחסגוסי\ט\כרריח;וחיגח\חרגרחסטרס
חנ- Uפמ\זמחסגחססרוח\סטחסקיחרנר;ו)ג\גגרג:וח\גחיוחרחסגר .רייו
ס-יחג;ורי\וג,ס ,מיסןריספחי .מור;וספרחיג iח'ח\סקר\ני\רקירחס

סרןקרחכחסריקגחררגיסחיריטחג'ירח\וחררריגחגס;וחיסט;וריפג\קחסי\וז
סווחרנרתסקוחגFיסחיובנמחיוחזירריר\פ\גר\רחס iסוקיחונרחסנחס

קרכפורממרפררמיגיסטירוזרסריטחג\\רסגרסטרררסחכסיחי Iפ\רמיטירחס
נכיזןזכרי .ריירריגג;ונ\גרגטחרסיגרוקרגס\רנחרגוחיחורריוחיסטיח;ו
ריוברג'ס Iחיסימפגרפרר Iגרגגריגחיגקרסיכרחגס;וג:וקזמרגיקרגיסחגררןק

:וירנכזפרי:ורחו:וזנ\יסגגסרגקממס II :פחגחנרחסחיסטחסדוכפרימירר
פריסירfויגחיוטרמחריס(חיגמג"ונכרנינכנרמנכזרנכגףממר\סגפזמ
חרנוגרירחמ:וחי Iרחטיגחריסרירחמחסחירמרזו,חרנרגריפריטרריח;ו

חיסקריניייקיניירנרסמיזמיסגוססיוקיריחי)ר\גנכרנ;וחי Iטריכסתרר
ריפררטרקיחיגח:יחיגטיגריררייוכיספוחיס bר'חימיר;וספרחיגחיז

חי ,כוגנחיגח"סרחט\;חריםר\רחמחסגחסחיחמררגחיגח,סחרגרג
ג:וחיסחינכרג:ו(:ירס)מורט;וג;וחיסטריגסחררחרניגרירח~ג:י

 ::ייךחיגטר\טחג\\ןסריריסטרטחמנייזחיספגיקיגיסחי Iקיגזסימוסקינכרכס
ר~סזקי Iריזירפןרמןקווfורריזחיגקוכפורמחרפררםחנירסיוריסחגטיס

גרחררחרכןיווכקזfימחגיג:וחיוטומיירגוקחגיקיחיססיחי ?טרמחרח\ס
רגיגו;ו tiמחיזומחגיר:וחיסט;וריח\ .ריטחגיירסחגטיס fסימ'ח\קחז;וחיז
קוחכרופוחינגויכח.חיפיחינגו Uקרנכיגיקוקיגחגסחסיחוררגחסטירחסחיז

-חיסקרירינירסוסריח\ר;ו;ו tiמדינרק;וריח\כקימ\גרחגס:וג;וחרזו\הן
ניירנוסמיזמוסגרספחרטיקרגחרגינריקיסזחיןחיגיחיחרגרקמר;ורינירכ~

סרסוינחגטריסיימפריטיגירנוספררמפ;ורינוק:יריחרגייריזקיפרימיריס
ייוחנכבטמיסיכט\יררוגוקיחיכנירfורס\וגיויחפיוריפ\טחרגיסחיחרזרס
סורימיימנרוסכוסח;וחיזוםחסרסח;וחרגרקחר;וח\מניזחרנוספיר

די-סמס~ריוגיסקיFיררריגחגס:יקחר~ריריטחגיירססרגחס .פחנכיגיי:י
חיוניחוחיסקרגרגרחיקחנ\ס:ויד iחג~ט\גוחיסטר Iימרס Pר' iסיגרפיחיס

fויגחיוחי .ריספוחיסמחסריזירח:ינחמוסקירחזיונ;ופררנרויכחיג
חיסקרינייו 2488וייחגרינחררסייטיחיכפרחיקימז:;ומיריייקיר\ח:י
 ·טיגרקיסיגווקוחכחיטחגהרר;וספריטרינימחגרפרופיי;וסרקיומס:י
סייןוו'כרפןנפ;וגח;ורינכירכיןגרסחייסרספגרחיסטרןס iחיחיסקריטיגימרס

כיסקחניס;וריח\ .ריספרחיסמחסריזירח:יקינחמרסמחג\ר~ג;ורי
ןגנ Cי:ירח;וקןכמרמיכןכייפחרטחיג;וגיסגרסריקחפוסגרסח;ו;ו pמר\פיטר

ריקנח:::ניסןסטרי Iגחסייוןנ:יריקחפרפירכיגחרסרח:יפחםרקי iגינו
fי\סטןחיפיח .-ו:ימרסר~גרויסח\כטיר:וכייג:יז\ריטחניירססזגיחררס
חיסנכיחיוקיפ;י)ובכנככר:יז(חגחררחגייג;וריטיד:ורפחפירמיר:יג~

 ) 9 (ח"אמריא
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גוסחיגטריח'ריחסדיריפיריגסיי~גוגק~חנירפוחיריגיחייגופוגטן
דוכייחרחוקריטיקמרפוחיד~קי!חייגוחי .מחגיר~גיגנוג~חי!סחנייוס

חיגחוfויסקרינירחיגקי Iחי~ימפגופורריזירחיפריגסיפייוסחיסטוס iחי
חיגקיחו Iגייגסדיפיגרייוקיחונרחסגחסריחיסגוכת Ciחיזחסיגדיר

סוגיתרידיחספרימירחיגוזכחר Pדיגייג~חורריגוקיחירמוזופרוטו
סימיזחגטיסחו Iחמךינחיגגיחיכימכריחו Jחוחומחגסחג~חוגסחיס

ייוס 5סחגוחיסטרוסקיקכחרוסכייןסו!פוגטוסחיסטוססייגדו .ריפיריגסייחס
מיזמ~כ~ק~גסדיחסטסחוטרודיחוגוריסיניירו!נוסחיסיגטיירוזגוס
 .חיסטומ,ןרוכייוגיגניזחנירפוחידיגוfוירניגומםסדי

גוקיקוחיסטייוגיסגחסחיסחורחגגייג~דיפחרטיד~סינוגד~גסג..
קיגוסי ~"ערכיגוס cמריכוק~דיריטחגייחרחמיגטיריסינירfוספוחירוז

 .גחססזנריכחזחרוחיסטורייוסוסקוזחימכיזחרוזכחססיסחנייוסגוחיסטרוס
רחזוגחרריניסיקימחגיר~נ~פורמם~רייוגיסקיגיגירחגיסריגגחס

קיז~חוג~ימניזחר hחירוכייוז~קוחיסטייוזחיג~ריסוגוסייוזג~טופחרפור
חוזחנגחרימוסקוחיסטייוןחיסט~קגחרומחסחיגטיגרירפורחי .חיטר~רי

חוג~חיסריגיבייוןסחגטססטרסכוחיקיפוחיסקי,חיסtויחגגומחספוקו
פורריג,בייוזוסחיסוסייחגיסדוניריסגוסטורוסקיגטייכיחיחיטירגיגגיי

כוחינחסדיח~.קחרסריקךיסק~סיגוקיחימפוסינגיחיס Iטיימפוסגוסטורוס
רייו)חיגירסו 5פירסוכסכ~חיגטרי(דיריכ,בייוזמססיח~קזחיסטייוכיס

חיסטח!כוקיחניר)חירחר Iבוחיסייורי(קוחיסטייוגיסוריסחר.ייחס fקומו
חיזוכופיזסיגוחיפורקי .תוך~ספרחיכחי!קגחרחמיגטיחיסקריטחס
בוזנחרמחכירסקיסחנירכופורחיפוקסקחרסריבוחיזיסנוסחימבחרחסו

ריקחפוסגוסח~ ~~מחימכיזוגיס /רוכייוזחסקוחיסטייוכיסחוגחסחגסי
חיס::רירינגחסחוכחס Iפחרטיקוגחרמיגטיכו! iכ'~וןjועמ~חיכ~כ~סגיס

סוגןסייוזיררחדיר~ 5גסטופחר iפיחיד'חיגיימססוגריכחזחכרוסיזקיטורייו
תורסספרחי;'חיןfויספיסיפיקחד~כייןחיסט~כוקיקוז~קומגוכקיסונרי

~~מור~(מרוממ~rנורחיגחיןקוכוסירחס"מרומ"גחססוזרינגחסחיסטמסחי
ריסינייוגוקיסינוזסחנייוסכוסחיגייחסריקיסירנייכרוסיזכסס)כררםח
קוז~קוחגקירריריסיס"וזגסטופחרפוח,ריז Iפריזיריכטיסודימוכוקחדס

חיןנירסחרוס iסיקיגוסח~סחנירוכייזחיססינוז Iרוכייוחיןטיכימןקי
חיןחיסטיריריחנגחרגונחרסומיסכוחקיקימגמוריקומיסטורייוחיג

חיסטוחיןקיחורחגגייגסדיפחרטיר~פיניגר:יג~חיסחיסטו •דיטחגייו
סייכיו Iפירקי .סחניווסגיסמ,כעריחופיכייוכיסרייפ,ריכסיי~ iמנירסוחירי

חיס Iחיריחגיסרחזוכחזכייכטוסקוןפרונtיזסיקיקוחיסטייוכיסfווכfגססוז
חוfווכ~סונריחקןרדוריסמנייוסגוסטורוסחיסטיןכוקיפוסינג,פויי

רחזו.מיזמוחיג·טיכירפזחידיןכופירפוכחסגחסטורחפפורקיקוזסמוטרס
 ..מחסוסינוןקוזחסגחסרחזוכחרריגיכירוחיססחנייוקחד~חיכממייכטו

חיכטריחופיכייוכיסריריפיריכסייחסמ,סטחסטחכטןחיפיר .פיכסחרריכיר~
חינכפיריזכייכטו Jגיכניטרחח,רכידחכייוכיגנוזקfונזחרפוחיריזכוסמנייוסגוס
fפירקי .גייג~ !;'וI ויןגייג~רימורריןחיגסינוזfונזוfריפ,ריכסייחסריק
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נכיןכיר::פוחירי!סיכוקיחיקיכסיגייי Jחודינכ"זככרוסגוסחיכןכריחידיחסדי
גחסדיחזןריןכ\י pג\ינכירחרדירחזוזג\יחיס Iחקירדודיטידוס jס'

כיכנוכוחיסוסטיכיד\יסירדיגיחיגיי\יזכחזוריט\יג~דיחידיח\יג\יחיכוזיס
גחסדיחוכ\יחיסחיסטוחיפוכטוחקיגסוגרינכחסקוכטרחדיזירפיחידי

קיסחגיךוכוחיסחנ,יופירסוכ\יקיהגיכקיקיגייג~ריחיכקינכיכדחכסחס
חיר\יריגיניייז\יקוחיסטייוזקיחגקירסיגרידיכיייחגניזריקריסיה\יגיסי

טיכיח\יקי\ינדיג)דיז(כימסיפירייירטריכוכחנחגחדיריסחרסידיחיכגינחדי
חי fIויפיק\יחקיח\ידיניחיזקחפיחגחיסחכקןכיגחרייוחיג iח'סיח\יסי

דינכחכדחדירחיגחוגגינחדיחיר\יח'חזירדידיגיח\יגיקיחיגדידינכחכדחר
יח;ן iפיח'כיחיקיכסיגייוחיפטידיז jIlדיסיז י\~פיכקטוחגנכיכןכיחוגידיסירדי

דידיפיזיייזג\יחיפיכיייזסיסיניזקינכיזנכיחירדיכיססיסח\יקיכטרחגיכיר
ג~נכיססיניז I jרחזיג\ידיחיניסןכידחדג\ידיקיכטר\יחיר\יקיכסיגיייחיג
 .דיספוחיסמחסדיזירח\י

סיטיכסייחסגחס Iחיספ\יפכעגתיר\יג\ידיפחרןכיד\יטריסיר\יג\י
סןגרינןחרדחרפיר Iסחפייסגיפחיפריפיטחסגיסקי(נזריח)דיפיכסחסחי

 Iפיגגיקיחיגפירטריספיזחדחספןחירחזכיקיריגיניייזחסהיכקימיכדחכסחסגחס

ג\יפחרטידידיפיכדידחססןזכיקימיזמיחוגרחסחיכחסחזירדידיפיגדיחז
סיירטסתחגניכחסקיז'יכטי .rקחזחדידיפ·כס\ינ\י Iחינזימפיייפירקיז-י .גיי

דיפ,כ::סיזכיקימיזמיקיגערייח)(פכיןחפחרייכטיסדיסירקחכfוסמיז·ריס
דיפחרגיפןרסחגיייסגיס jדיפיכריירינ~ס Iנייג:ודיפחרןכידידידחס

חכפיחי Iגייג:ודידיפיכדיריחיסקיניחיזפיגגיקיחגחיכטרימפיסחר·
דיןכחגיייחיזחיקספגיקחרגיח\יגחמיס Iסיניסימיזחכןכידיפיכסחסחיטרחס

 sחיכ Iפירמיןכידחסקזזחסגחסייפיכדיר'דידיריניחיסןכי .דיספיחיסמחס

סיניזחכסיחזירדיחוגגינ:ונוחיריח\יג;ןחיכיזיקימיייהיסקידיספחרטי
חוזחי 1ן} l\ריג·נדןגיר Jחוןכחמנייזחיס Iדיספיחיסמתסדיזירת\יגfרנכוס
חיפי-גחסןכידחסדיסחכיייסגיסח:וגייג\ידיפחטרןזדיגחינחדיקחרני
דיקיכסירכמסיייזג:ופירקידייחרחידיריניחיסןכידיסירגירסיודיקחס
 ~'וfקיחפיז Iחייחדיס 5חינוחרדייחסחזייכדי Iגייג\ידיחירדיכחכסחסנחס

גיקיחיסחיסטיחי .דיפיכדידיחיסגיקיחיזחיכטרימפיסק:וסיכיפיחיגגי
 Iדיזירקירימרמיוו Pמהמס pיו:מר u ) 18(ייקרחכיגגיח\יסחכט\יג\יריזי

II חיכקימיססיגריניחרדחרפורניהרד"חסחזירח\יחטחכסיייזחזידP "וסfיכדחכס. 
חןפיכייןכיפדידיפיריכסיי:וחכירפיחידיכממכייזפחרטיר\יתיסט\יחיזחי

קיז:וטחג:וחיט~ג\ידיפיכדירקחגיקיבגיכס\יחיכיקיסחגייוסנוסחיכטרי
חיגחי Iדיפיכס;ןטחג\יחןטחנ\יחיזחיגטרומפיסיסיכיפיחיגגיחיגפירקי
ודיפימיסגיגיי\יפינןזחי .גיזנחמייכטיחיסטירחזיכfרגגיטופ\יכיחיטרי

הידיח:וג:וחיסויייס 5סחגיפחיכטריחיפיכייוכיסדידיפיריכסיי:וךיזי 5קfוחיז
סירדיגיח:וחיגיי\יסיגריחינחנינגיחיסקיכוזיסגמסדימחזיריטסג:ודי

וקיכטרחדיזירפיחידיח:וכיכניכןקיקוכסיכ\\ןדיג Jדיסיסיייכ\ינחזחד\י
 .ימןפ :tדיסינוז

(מקכימ)ריפורמחסנחפחיפחורחגגייג:ודיפחרטיד:וקוחטריכ:ו\יג
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וריחר fר·מ'חיסקופוחיבקווחיפוק:יסוחיזסחכייוקירקוח~ריחס 3ח'
קחר:יריחיכטיריסןססגןנןחררחרפורחןפוחיכגורי~מןרח~חיסטחרןחיג

פיחיכ~וחיגטירירירוכירחיגחיסחי .סוסייט:י י:~חיכסריפחרטיקן~חר
רירוקטריכחם~חסחיריפורמחסכןחיכחס~חסקןכסירנחרחיחוניריסירזי

פחר:יחכטיבוחוססחכ'יוסכןחיסטךוסחיזיירוזקיחקיחססיחססחכייוס~וס
 iכינכ t:iי:יוחיז"רוזקיריפורמחס~fוס ,קוזכוניכיוחגחיזפוחיכ~ןחי~טורן

 jטחמכייסיח:י Iריספוfי'סמחסדיזירח:יכחמןס jסיביססופרפזרחחיכןן
~גוכ:יריחופחחיסח~נוזדיריכינייוזיסקחפוס~וסריחינחססןזקיחקיחס
כוקיזחי .~וגחרחקיגדיפופו~חס"וז~ספןרחיפןקסקו~קירריסיכדחר
פרןניריכסיי:יג:יריחפיכחרוחיססחכ"וס,וסרימקכומחיסטחסחןניריסי
ריריק:יק\חי~ . " Pכח"ו P 'גדר"פירז ) 1 0 == 8 (ק:י~מריזיקןמןזיכיכס

 .קוגינרוחיגפורחוררירוסירסכח"חדןחןז
קוכ::ג:יחיזקיח,רח~כ"גסדיריכיזייןכיסקוחטרןגחססוזחיסטחס

מחס iקיחיסןכ'יוחיסט:יחיספגיקחרכחמוסחןכרחזיכוחיסטרורי iטיכוחסיין
כיחיס-קיחקיחסט:יריזיר'מום fק'גוקיחיסחיח'סטן .כנכז"סדיטח~ייוחיז

מדר:י Iחיסקריט:גגייג:גפחרטירחסרוסחיזריכיזססי ,,~סחכט~טר:י
C כגמכ, fחורחג ,,~ג~ 'וI ~מור[j פ:ג.כנכג

פאדטידאסרוםא~ןלי-להריניזארהפואיקיראזיןלה

:י pמ ,גיזיסטגחדורסחכטוכוחיסטרוקירחזוןגססיריח:גקי Iפירו
חוכספחיט'דחסדיסחיזג:יגייריניזחרריקוכניכינגיטופן Iע":גרכיכן

 Iכוק:גדיחימכיזחרג:גחיכ:יחימור:גספרחיגזויזחיסקרינירג:ופזורטיר:ג

פחריסיח:גכוקיכינרוחיגחיזייחרחמיכטיריטחגטירוחיסקריניווגןכוחי
חיגטירופחרסחסיכידחר 5גרחכדידיסירפוזויריח~די-קוכניכיכגימחס

טודןטיפחרחיגינרןחיגחכריךפןחיריח~פירסיכ:יקןח~קירקיפןחיכ~ו
חיגקיחחיןחי ?ח:גכיכגיכוקכוסו~טחררימיכיסטירטיכירסיןקגחיו

גיי:גסייכדירחזיזכוזיטריסדיוכוס ,~קימיכיסטירטייכיכו-ס t:iמ-
סןדיכחד:גחזיח:וכוקימחסקיקוחכטוחי Iכוזוטרוסקיונחססחכיח:ג
טחכטופיך .פורירןזוטודודיגזוורד:זפןרפוחיחיזן{וקיטןדןחיקחניסס

פיחיריחיחיסטודירחזוזג:יסfונירח:יכוןjקחמוססיכחד:גפירריננוככו
ח'סט'קיטופחמוסכ"ןחיגזחמיכחכדוחי .פיקןחיזחסחניכטחמוסכוססיר
פוריקו fגיחימויירחזוכחנגימוייחיסגי'יסטגחדורסחנייןכןחיסטרןריריזו

קיכטייכיקיחיחיטירכיגגייחוכ:גקיסחנירקחגיקי.פרימופחרטיסמןכנחס
ריכיניייזוסזו,נגיגיסגוסחיסוסייחגיסדיריניס~וסחירוניריסכןסטןרוס

fסיסייט:גג:גחיפחרטיקיכ~רפירסוכ:יקחר:גניחרריניסיקימחכיר:ג ג:~ 'ו
מו"סיחזכייחיסט:גדיריטחגי·וסגןסקיכחטוריגמזייחיס Iניכירח,חיז

~fוסקוכטחרסיןכחסימ'יכטיסודידיחספרימירןס~וסחיןמיזמוכימירןזוס
חיקחד:יfויר:וקחד:ו iריקריס'סיקיקוחיסטייןכיסריפיריכטיסחיכןמירוזחס

דיספ~רזיס'חימוניגיח:גסי iפופיגחסייןג:גקוחכרוטורןסונריחי Iפוכטן
קוחיסטייוכיסגחסטןדחסרירימטגייוס~ןסטורוססיחי .גןברfויסמןכנוסחיז
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חי~ jח'טודחסגוטחרסיודיכיחוסיזכוזכיכטוקחדסחיוריקריסיוסיקי
ק~יחסחידייסכיגיכרוחווחיסטיפחרסחכחסטיסיחססיכיח~ורס I~יכרו
דיכחטירסדיטידודי~חיסטוחיסכו~וקידוזיגחסקווג,כרוסריכיר rחיס
 .חיספריטומוכנוחיגחכרחס rפפוקחסקוכטיכיריכידקיריגינייוודיגיכרוחוו
חכדו eד'קיזסקזודסדיפריכסיפייוסגוסחיסקריכירסוגחמיכטיכחסטסחי

חיו iגיק' pחיסגוסחיג"וסקי iכחס"וגסדיסחכייוסגוסחסדיט~ייוסגיס
 jח'חיסקריטוספריגסיפ"וסכיססוכריסייזכפריכחזחכדוסיומיכיסטירfויכ
כיזכוסגחטורסכסדיחוכרחסגחסחיוחינזחמיוגיקוחווחז"כדוחיכיי.כס
כסזויופודירוזיטודוחיכריזוסיקימזוגיר:יחיסטסנןסטחמיכטיחיסקי

קיטייכיסיכוקיטורווכוכדדחי(חיוקריחןדייוחיג .זכוכדודיכקריחס'יוו
חי .חיכדיזכחכקסכוכחדסחימוכדוד'כחינזיסטיכסייסכספורזכיכיסטיר

מיכיסטיריסגוסס'נוופריפחרחדדחיפרוכטוטודוקריחוכוכוטחכטופור
חפחריזוחיכופרוכטחססיכדחדיסחיקזוזחסקריחוכו ,פירסוכסכסדי

קותכדדפרוכטוחוכוקזודסטופיכופורקיפר'פחרחדחסקוזכידחסחיכיסטידוס
פריכ::גוסרומ)(יסוחיגיזכיכטוספריזנירוסכוסקריחדחיככו,סי Iקיריגד

מח·גסחומכר'דיגחיזו ~חמכיזדחיכחטורסכסדיסוסטיכידוריססיפחכיס
 Iחינז'סטיכס"ססוסוסטיכירחזירפורחיכייוסדיסירכירסיקיטייכיקיכירס

פירסוכזוסגזוסדיקחרנו ~די~וגוקוזסקחדסדיפריפחרfיסייווגס .זכס
 jפרחנוחרסי Iזכיכיסטיריססוסחפרוכטחרסיודיכיוקימיזזכוסחיג"וסחיסחי

פוריריזוטודו ~פ~זוזייוחכסי .ניט'חיקיזכידחס~חסנ'זחרסיו ,זכורחדחס
 sקומןג'כסחיוע"סרכיכו.ס tjמריזו~וקיפוחיחכסיח' ,מוכדוחיגריזירדי

גוססחכטורו 5 '~חיגחיוקריכייוסח'חי~ .פוגגיקו ~גייגסדיקחסייוו
גוסחי ,ניכטיגס ,וfד'יוחי~נירסופירסןכס~סדירוניריסכסיפ~יסיפר

כזו::חיספגיקחרכוס " j 7טייג'קיכזוסייווגסדיסחנ"וסגוסחיס Iדיט~ייוס
 .יוכוס tjר'סינווזוי~דיחימכיזחריוקיפריכסיפ"וסגוססונריזחכךיסיו
מורסספרחי~חיוחיסקריניחסע"סרגיכוrנ~ססיקי Iסיניכדסחי

זכו'יחירס Iקוזסחיקוזסקחדסדידיקגחריחיגחידיט~'יוסגוסטודזס
רוח'כחרוסירזו'נסזמודחיזוחיגחיכחס'יווג:יטייוכסוקורטו jח'קיסינורו

חיויסירס 5קחחוכסחנירפוחידירחינסכוחיכטוגסיססייכדו Iדיפידרידוחי
חיסטחרחינ:יטודוקיכיסחוכספורקיריגיגייוזוקחפוחווכיכחס"ווגס

~חפוכיכנווחסחדיריסחרדימיכיסטירחניחסכוחי ,,~גסחיוחיסקריטו
גייכסדיפחטרווסירחינ:יחוכוקחד:י~ורס Iחיכסטרוקסייוכיסטוזכחרפור
חיסטחרחינסחיגיזנחזכייכטוסוסינווריגיגייוזוסחינוסגוס iח,ר'זירסיחי

חיכייו. Uסחנייודי~די!(יריכסייססי! Iטרדוסדיזנזוגוחיוכיי~סחיכטוכסיס
חיכטיכדיר~סחיכסחוגוקחד~חי!(ירזכחס ~'נrדיפורrנחד:י cטרחכחי ,רחכטי
חוטרוכיכנווקיסיוקירירסוסיניוחיכטריפיטחרכסחיפחריסירסוסינוו

חניךחינסכוקיניסחוכס ,גיירוסןדיזנוסטרחרגידידיריגוחיגטוניירס
חיסטוקיחיכטייכדיסיגייסחי Iחוטרודיסופירייוךמחסחוכוחיכטוכסיס

קחפוחווח"כוקןחכדוגחסייווגסדי jדיפידריסייוגסחירוחיכסגסחיס
קיפדכטוחיסטיסדנריחיסחי Iפוחינגוחי~סונרימדטורידחד~סטיכנסקי
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ריט~'יזסגיסטזריסח'סקרינירכירי ~ Cמח~חזרריכיריניכ~סיכסיי~ג:י
fגזסימזר:יספרחיגחיזקיז:יקחר:ירחיספג,קחסייזכיסגחס 'וr ' סיחז

טיריסקיחפיזקתפיססיסח:יחיפיחינגזריגםחניייסגיסח:יסי~ירינחם
םחניייסגיסקוכסזגטחרריחזנגינחרוססיחזכחםייזזג:ירימיימגרזסגזס
ריגינייזזחסקיחיסטייזגיסגחססינר'רזקסיןזכיס Pח'כסחיגייזסריטימח;פזר

 :::יפח,ס~ירריפחרטיקיכחרקחר:ירירינןחיכטיכנ:יכזקיחיריפיקןגטןזחס
רןג'יריסגיסקיחכסיחיסחי 1קחפיסורי , Iקיריס'ג jחזרר'ריכחיר;ו

מזייחיריח:יחזכ=יחיסחיסטיח, .סזסט'כירזסגייזסירפזחיריזזןרמחיזמזריכ
 ::: Pגיזיסמזכניסריחימיטחרזפזחיקי~חיגריזימייכטוםחג"ין iחיחיגןזיק:י

כחסייןכ'סחזטרחסכחסחיכטרי~יססןסייגי'סריפיכרחדזריסחיגחרןריס
רזסחיזכייססזסקיייג'יזחייז Iחןטריסחיכיקירטן" I/ 1סיגיז" I/קי:ט~זס

פיפזגח:::ג:יטןר:יח:יחיסקריט:יפזרריירןזכ:יפחרטיר:יחןכ:י .פחרטירחס
חיסקריטור:י\רגרי iחיקספגיקחסייוג:יחיסקי'ר:י Pפחרחיטר:יג:יחי jסייו
ח:י iכחסיייסזסריקתפיסכוסח:יגיק:יריחריז fחיייג'ג:י Iריטחגייוחיז
 :::'ניחסיסדיקחניס'ר:יחכ:יהיסטחרפירפירטיכיסייכט'ס jטופחרןקיגוס
נכ'/:ירגכן ~ Cמגיויסטגחרןרסחני'ןכיחיסטרןריח'סריגייןסיזחי .זחס

-:י cמ-חיגקיפיחיסריזיגוחיזחיסטיסחנייוסחיסטןס iחימגיזחרוקי
 .ימוס Cריס'ניזמזכריחיגחיזחינוקיגיזיכוכגחרזרפרימירחיגפוחי

סןנרי-כ,קטוריסקיריריסח:יכוחיסטריסריזירקיויrניסגוקיפוחיחיסטן
ג:ירי iחיקספכיקחסיייג:יחיסקיחיסטורייןחיסטיריפוכטופרימירחיסטי
קיחיספוכטוסיניכרוחיגסינריחנגחרימןסחחורסחי"גיי'/רס 5פחגח
פיחינכיחיגחיכטריריגינייןוכוfויסטר~חריפטחר=יפיחימחכיר:יקיסחניר
חכטיסחנןחיכיסכוחיסטרוסחז 5ניחררחקיכייסגחס iחירחקוחכחסחיגזרייו

חי;טימ:יחיסט:יריחיסחי 1ס'כירימוכטיחיכחיזכייכ:ירייר:יסיכיסקי
 Jחיקוזחסגחסרחחיר Pפיר ,טרחטתרח:יחימפ'סחרנחמיסקי iקיחיסטיין

 .ד'זירח:ינחמןסגיקיחיסחי .חורריז

אנטיגיאיםליםדי'יירןריל,גלח

 ,יז c:ררחחרסחיכמוכרי, jח'דייזחיגקריחןקיחימגריפרימירחיכ
מירחכ:::חיפיזיקקימפגיריחיכטירז Iסחנירזחיסיי:רסינו! Iקריחריפזחי

חיסקיקריחיכיקיזחכקוכיסיךריכחטןריכסיכטימייכטו iחוקוזחימיכטי
חיכטיכי.חיקכחר:יחיריח:יכ:רקיזחי Iחזכינירסוחיכטיריריקריחרירחיכ

חיסחי .חזרריכחרגיקיריח:יריי"חיכגיקיטזריחיכטיכריךפוחיךירריזיכטי
קריחדירחיכנירסיקומפןרטחרסיריניח:יקימחכיר:יכסחרססןסןקיחכסי

גיקיח'כקינכיכרחכסחססי!בגחסריכןט:יטימןחיקריחריסניסנירסיחי
 Iריזירקיריריסיכרייכןכיססיסטירוסחיחיגניחרריכחסקירייןחיגחירריכי

 :סיני'כטיסגתס iסיקי Iחימחכסרמססכ:יטיר:י
כיסדיפיכסחרוריכח:רכיכניכןריייפירחרןרחרריריפיכס:יגס ) 1

כיכ::: iח'חייכיקיפיחיס 1סיוכיוfוכטיחיגוכ:יחנסחיסוכחג Iקומזסיינוס
חיכיקןרינקריחיןססיזטיריססייכרןכחרסריפיריר iכיכניחיני,ןסרינוכי
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קוכסןנוחיכס~פורחי .חוכינירסוחיכטירירי lפחטרי ,~קריחרורחיגרייו
 •חוטרו Jכיכנוח~כיחיסיגחמיכטירייוחיכיקיחגקימחםחרירחרקחג'כו

 .)~רז(בכנור~
ריגסחכטיכימנריר'גסחכטירחרג~פרופחכחרריריפיכססג~ ) 2
חיכסוגטוריפrרגחנר~חגנוכ~חיגפירחנגחרחומחגריזייכרוגוחיוקריחרור

 .~סס)(כרגח .פיחגרחרריחו
כ~ iכיכנרי(מחטחר)חיכיסיכטיסחכנרינירטירריריפיכס~ג~ ) 3
רמיס).(ספיגיה .חומחכ~קריfוגס~
סירקחנחסמוזיריס~סיירטחסקי!ריגחסייווטיכירריריפיכס~ג~ ) 4

קח~מיזירחי Iחי._ביטחיז~ ,מחררחסט~ ,מחררי:קי:טחגחספחרייכטיסרי
נכריוח).(ניגוי .זחר~

פיר:::כיכנוכ~ר'קוז~קירקוחגחומוכיר~רונחרריריפ,כס~ג~ ) 5
(נזג). .סיג~

פורקומוכירחריסגחסטירחסחי!ביחיזיסכימיגחררירינירחיג ) 6
חי Iחוטרוסקי!חוכוסחיכטרירייכסייחסרריפיגחסזחרחרחכחיביזנחר

חיכקימיכי=ריבחסגחססיגריפחסחרר'כיכנוכוח~קומיטירריסחרכופור
(רייכיס). .יסטיסיי~ 3ג~קוכטר\וקוז~גיכנוג~חז'רגוריפיו jח'חירחכסTום

רייוחיגחיכקומיכרוגיקיחיכקימיכרחכסחס j:ן'סכחס lסוחיסטחס
-חפחרטייכיגיניקי-חיגניחררחר~גחספירקי iו t:i:ורחס iחח~
ריסיכ:::סוססו!טורוסקיחיכטירומוכרוריגחומחכ~רחס~ג~טור~חי

חרסח~רייוחי;'חיכקומיכרוגיחיסטוריחיכךיספחרןכיחי .רייכטיס
 : iסוקיחיפוק~חקיח~פורסוגו 'וfפרוניזורייחסחיכקומיכרחכסחסרוס

מחכי=ריחיחכימחגחיקוחטרופ'ח~כיכנוכ~ריקחרכיקומירנורי Iפרימ~
גוסריחיסיניר~ג~ריקחמפן,ריגניררןרחסגחסריסוכחמיגטיטיכירסי!
חרנןגריגפרוטןריגקומירכוריסיניכר:וחי .חרנוגיסגוסריפרוטוס

וחרסחינכרו.רינוחירןכוחיגחרייכטריחניח~קיסרנכח"בכז I/כומכרחרו
קוז~חוכ~חי!סחגנוחי Iרי'וריגקןמחכרוסחיסטןסטורוסח~חןניריסייו

ריפיכ"פןחיגיקיתרגנח""בכזריגקומי'וקיקי'חיסקןמחכרוסופחסוקי
טרחז"רוסיכוחיקחמיכוסכוחיגוסחי!קחמיכוסיימפריריסטורי ,רירו

מחכקוכוחיזןקיפיקחרוחיסטיפןרמיזמוחינחכירחר'ס,ריריטרחסכןכק~
 .פיררוגוגןסירייוחיגחי Iקוגפ~סוריקוכןסייכדןרייוריג lפ'רדוריוכמכרחררי

דיחי .חיגח~טורוסחסימיזזורוןכוחרסדיריiכיכרייכטיסגוספירו
פוחין:jחזוי~כגקיןסןןקיחדסטונוקיריכומחרוסחיזוסטריסגוס
חיפוחיפחרריסוח~קןחגירחריססיסחיוחסיוכיזןקיחןגןכימןחיסטיסןגן

ריחגנוכןסתןניירן(טחזכניי!ן:jחוזכי rחי .רייןריגקיוכחכדןסגןסחןגידיסייכרן
כוןכחדוסכחחסט~fידסרייס fפירסוכחרייסגןס Jסןקידיסיכרייכט'ססןס
ג;וח~פיריגיסריסט,ורוןקי ,יח t:iכרחריפרן:j;וג~חי(כיכגיח~ג~חין

נוסדיכיכגוכןח;רחרורחנח!גןחיחרסfוכוחיגוסוסדיכירךfרדיר~קריחכס~
מןיי Jטחמכייחירח(חיזוגטןרייןחוכיקןחגק'כןסיסייגןריגסירכיטןריס
דידיטרחסורידןס pח Jחירחכוחיכינירסוסרימחכיר~ג~חי(זכןריסטוס
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חי ,מןזיריסדינ~ס~~ןסח~זפחרטיקןגחרמיגטיחיקןרפןרחג,סניסייןסגןס
פירסןגח·חיסטןסקחזחרןזסיגן Iכינגיח~סחגטסכ~קןגט~גןססיגןזקי

דימןסטרסחיסטןקיחגסחדס 5חכייןח~דחדחוגסחסחר 5חר'דיחגטיסזיס
חומ-כוחיגוסחיסטוסדיכינירסמנירדימחגירססוסחיקונכפןרטןכןחי{חיג

סיריחסחיסטוסחנייוסגןחיסטרןסדיחגגןגןסדיחידיחכגססיגיזקיחיכריס
חי{גןטחדוסיבוזחגיייסגןגגןסטחגטןסכיניירןזפירסיגחזיסחיסטיסקירחזי{ג~
מחסגספירי )*חיפיקסחק'ח~דיפןפןגחסיייזגסדיריסטןדימחסניכגיח~ג~

סידיקיחגייןס 1656דיחיפיקסגיגנ~חיסטסדיפיפיגחסייוזגסדיפחרטי
דיגסדיסיגדייגטיסגיספחרטיקיגחרנכיגטיתי Iדיגיניייחיגפיזחדסקריחו

חיגנידחגדן:::פןחיריזסיחי.דירינןקחמיגידיגדיזניחרי{סי Iקיזד'פחמיחס
דידיטרחסגדיחטרחזיירחינחןסיחידייןחיגיקןדיגקיגיסיכסיי~ג~דיסיו
חי Iחיססריtיסמגחסחיגיגסחגסחיסיגחגחדירחגדוחידוגחוכריחסגס

טוגוסידיגיס,פירסיגfוזיסדייסגוסדיחיגיrכ Cדיחיזו/חגוrנ" Iמיזמו
דידיטרחס Iסחנייוסגוחיסטרוסדימוגבוסדידיזירחיגסיגוז Iטרחזיירחדו

סןחי{חיגוכרוקיגייירחדסחידיחסחוגססונריכדיסי fכחז!חידןגחטריח:רגס
סיר-סוסחססירנירחיחדירחרדיחיסדייודיגניגוכטחדג:רקימיחוגייו
חזיח{חיסקיפוחיסטיקיזחי .סייגוסגוסדיפוגסחדוחגדיזירקיריניכוריס
חיסטריחםחוטרחסדיחיגיגסג~די ,סוגדיגפורמחסגחסדיהינכחזיס

(מחמסוס)חיקספריסחמיכטיפרחניחנה{קיטיזכפכוסנוסחיזפוזחנחוגחסחי

אנופינךאךםלרםדילארנהנירהלה )*

כיכיסחכטסכוחיסוכרסקיניד:רדיגחרגורגסדיקוחיסטייו{חיסטס
פיגסיריייסגוסמוגגופריהיקופחרחיזופירסוכחזיסחיסטוספורקיכטסגיחס

טופחגדוסי{rריגייוסדיחגגוכיס.חיגודייוסגוהינןד~יןססחנייוסמיכניסדי
חיקסטרfו:::פחטוחיסטידיפוסינכידחדחגסקריחירפוחירירדיחימכrררחסוהיז

גוקיפוחיסחכיייסמיגסירקספירסיכ~גסכינירפןחיד~קי 'חורדיגחרייו
דיפ~.גיגנןכסטופחמוסכיחיטחכטוכינסקיפירסיכסכיכגיכסחחירסנימוס

גומיסטרוסחס iחגטיגוחידrרג~דיחימחגיניגירודיגכחטורסגסחי{ריגסייס
חדסקיכינגיח~סחגט~ג;רקיגט~קיחניייסחיסטוסקיפריטיגדיז Iטיימפוס

חיגי .מיז~ס Iק'סווגו Iניטחי 969מrווםגמחי Iחגייוס 930כינייו
חיזומ,גחגסיחירסחי .חוכוקחרסדיחס 365רי ,גיחיסטרוסגוסקימיrרגייוס

סיניזחגייןחזזפירמיזחוזקוגטחרדי-דיזיז-טייזנפןסחקיחוסדי
דיסיריחסחוגסחחיקיגט~קיחיניסייחגיסגןסדיחיסטירייסדיגכפרונססי

טחגחיrרכיייס 1200חיגר'יכירייטחלקידיזיחיחגייוסדימיגיסמוגנוס
פידי::םפחחיסחיסוכיחיורייחוניירס'קיחגטיסקיחי Iחכייוסטחגטיסריי

חיחגייו"חיזהידוזייגטוסחימיגקיחטרוחיטייכטס IIחידוגיסגוסטחרוז
חימיזיסחיסטודוקיחגיייסדיגחרגחסקיחיגטחסס~מיזfיגטיסקוגטכחגסי

גיטחדוסחגייוסנוס-נייוס rסחיסטוסדיזי{-חיסחיסטיסוגוחי .חגייוסגו
מיזיסקיווסגוקיפירסוגחסחיסטחסדינירסג;רפורכיככיחסגכחי(
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חיכ"חםדיד'גחגטריקר'פ'ם"ןם rס jחזיח ,~ jrכ r5ח'גקיר ' ;r 'וfחיסטיפחר~
ט'ימפןמ'זננוח'זרדנחכדוגיס'גיכגי 5קיגמחסכ~ rטופקינ:ח~חוגיקחד~

טרחזי'בoח' .ד"וחיכדינחגטרי ;rחיג"ופיר ;rגחר'ךח 5ח jכי' fJו'זיירחס'קי
קFי~ד'כח'גט'רחמ'גט'רו! fl ' 5דיזסיכחגירחדיסחיסטfיסדיר'טרחסרחגדוסי/

גח·ח'סוסי'חג,סג"סגחסמ'זמוחר 5קיגסירדי fiיכחגריגחרו ,~ר'ריבומ'גו
חי'רנוחיגס~ 5כ~דיח'חוגיסטידחדר'כ~גינכיטוה,ג iפחסחרי 'וfטורזוכיס

 ,חז 5פורג'קח I iח 5מחטח Iד"וד'גfויגקיtכ'גדחגסחסגח::טויחס jטר'ספיזחרי
חיס-דיחוונחכ~רחס~דיג~ iד'ננורחגיזחסייוג:ופוחיטחכטוחי fI jי 5ר'פירסח 5סו
סוסטיגירחיח'נז'סטיר'~חר iמחסו fק'גופיר'רוזוטוריfויגקיח'פוק:יט~
דיפ'דריח,סיחיטיירסגסר' 5סוד';ינ'יוחיגטרfיחירחיזו 'וfוניגדוחיג

גו 'וf.מוגדדfויכ 1ח'ח'נז'כןכיחסנוקיטויוח'fוומחכ~ jפיפיגf'וס"וג:יטוד~
כוסקוזח'זוכטריספיכחיגחסוגחמ'גט'קי ~" ;rחיגזיסטיגג~ !'וfריסטו

----"-'=-~-._._-- ------

פ'רן •חיונפוכינגיקוז~חוגסחיססייגדו ,קיגיסימיכק'גיסדיהגי'וסג.וחי
גסחיח'מחז'גחר"סחי'יירחדסמו"ח'כייוס 5סחחיסטיסריfייריח:יחיכט~
ח'סטסfו'ןח'כיכג'ח~כחגטסגיחיכטרסקוכטסקיחג"וסגזסקיfויכגירדחד

 'וfחורחכס'גקוחיד'חס 365דיבוסטיסחגייוססיזטחוככ"ו jקוח,סטייי
fיס 5פרוגחסחי .ייוס 5םחחיסטוספר'טיגדיזסיגוזמ'זיסגוח'מ'גוטוס 48
 •ריזירח~כחמוכסיניןח'גקוגט'כטחנגיסחיקגfירחסכ"זסיוח'כטודי

חיכקריסוםחכייוכגיסקיג'גט'חיכט~ jפר'ט'כד'סינוןחיככיקיפריונס
חימוסחימבחרחסוניקיחיזדיפיחימוסחגורס Iמ'ז'ססווסוז,טיחיכט'חיז

קחג' Iחגב'ח'ככיפירקי .נרחגדימfוסfיוטרוfויו j 'וfחיכטרומפ'סחמיס
חירחדחגסקיכיבג'חסכ~דיזיק' ,חיגזימם"ופיך Iמ:יגגחגק'חכור:וד'ז'ר

 f65 'iוידחךזוגסד'זירקירי I'רדגחסיייג'חגייוססיגקיחיס'כיגר:סדי
 :::ס'דמחכיזי jקוחגדוח' .rכידיי'-וfחג"וכסיגקידימיגיסחיכקימ'זיס
טר'גטסד'זירקיר'נגכרגחסייוג,חגייוס 3 ()דיfוידחדחג:יו:נחקיפוזויס
חיכחיסטוקיחיגטייגדי 4ס'י:יחי .מידיייחיחג"יסריסfויסקימיזיס

טומיוניגוסחומחסחגייוסדוכדיחירחדחנ:יקיfויוכפיס'כג,חבכוגוטחנכ'גטי
גוק'ר'fויגקריחיכ('מחכמוגניfויכ~יסטו 'וf .חיזיסחיגגיגטריח'מוזיר
כיכוגדסחי .חוג~ח,סחיסטו .חג"יס f900וו ' 800כיכייריוקיד'ז'רחיס
כי ,דיגוכ'יודיכפחםחזיחיכחיוכינג'ח~כ~חיוג,טחן~קוחיגט~ג~דיקי

בוכטוסחגייוכ iסוקיגטחגדוחיסט:יקיחג"וסגו:קייגטי .rקגחרחפרונס
כזטחגדוח'כטסחfו'קיחיסחי .גויגיס.גיחיחוגוקחד~דיחס 365די

ך'זייכדוחיכט~ 'וfדיח~פורריח;ודיגוכ"וריגקיגטיכוחס"וזג:יפוגטוחגמיגטי
י'גונ"וחיגחימפ'כוגrכד' 600חג"וד'גוניזס'ניגדודינ J7חיגח'ןק'
דיחסוניזיסדונ'מי'גטרחםד'גיכייודיגדיטחג"וסגיסקיכטfורדידיכפוח'סח'

חגי'ודיגננ'זס'גוגךודיכ 17חגקיפיוחי/דיזימיזסירוכיז 'וfדיח~פור
חיגקומוקגחרוד'מיכטר:וח'סטוח' .דיגיכי'יfויגfויכקחפוסיגחדי 601
פירכוגחז'סגוסד'נ,ד~ג~סונרי ~ hכיכג,ג~קוגט~ק'חגייוסגוסקיסוג

 ) 10 ( ..חי ..סיי
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ריגחיסקחפחרוזקיניגירןקחרסריחגימחגיסקןחכטוסחוגןסחיס·מוזירי
קןחכרןחי .רייןריכחןרריןפורכמחיזןקיחרקסגסח'ןחכריבחגרןס'ןריגןביין

חייבו ,חרקסגסדיפחמיגייססוחיכחסחגיייחי,;יגןכייןחיגחיסקחפויכ.
סןחיברחטיןכודסומןסטרחרגיפוךרייוריגכןזככריחססחקריפיסייןתןןגח

קוןריסיכייןדייוחיגחימןחירטיגסריחיסקחפוגןגןקיפןר.חנךחריסיזכייכטו
טיימפןמיזמןחיזחי /כיגרי!:ןגוחיגמריסיכטימייכטןסכןחיגוסגיס'פגחזיר

גןקיקחרכיסוסקיסירחיקןחררןפיתסגחסריבןגייחרריגיכירטך;ךגסרייוגי
רי==גי Iקןכטרספןרחי .ימןס Pר'סינןזוז cסרחחרסחספירדכיטירן,חירסגו

הימירריריסיגדייכטיססןסטןרוס 0\ 'רחיחיגחסהfיטינוריק:רמיכטיבויכך·ין I I 

גחסןחי rרןכחיזייךןןסיחי .סמי)ן,ן(חכרכיכסקןחטרןפיfיסדיקחרגי
די Iזנירייחסיייג:יפןר Iח~מחכןניכירןחיגטידןחסרייויג tjריגקומיגרחגסחם

חי iו p:ירחחרסמןכרן,ריגפופוגfוסייןז י'(טורסריקתכןרןסחיסטןס
 .גמ)כגימגןןח(~כנכ Iחיכקימיגרחכסחססייטי /כמ

רןניריבןסטוסחכייוססןןכחיחיסחיגייןסריחןכיקיחיפןקסחיסטסרי
מןסחחןרס .f'ויכקןכטיסטחבגיפרןכסחןכסחיסחיסטןחי .קfירסחיכןמיזיס

חיפןקסחיסטסריג:וניגטיכיביירחןקיסיר ו';'חבייכיקןמןסחבירריריסט~
חו.נירסגסריגחטןרסגסקןכטרספחריסיגוקיחג"וסריסייכיסטחגטןס
כןחיפןקסחיסטסחיןמיזמוקיחיסחיסטןריריפןחיסט:יגספירן ?מחגס
סןגחמיכטיפןtויחיפיפיגחסייןזגסטורספןרגיגירחגרינגסגסחכסיפ!חי

חגחרבח.רןןקיכיכגיחססחגטסגסחיןכןטחרוספירסןגחזיסברחכריסחיסטןס
פןרחיסטן 'וI fכחטןרסגסרימחסחגייוסמןכבןסכיניירןן 'וfריחסטחגטןס

סיניכטיגוחיכסחיסט;ןימןס, pר'גיייססיניןקי /'פרימס .רחז-ןכיסןס,ר
קימירחססןסחיןסיח:ימחכירסכיחיכסריכיר;ןסיסחיןקןמפירטחרסןפיירןז

סןגןקימחסקןמיחןגוחיגייןם .מוזיריסריחיניחיןקימ;, Iכיכירחסחי
פןר:יחבןח:יסןגחמיכטיקימחסכיכיחןכןחיחרנוגריגפרןטןסחיכירדןרחס

 Iימןס Cר'סיניזחfיירחרוסכייןסירריחגטיסקחזחכחזס'כןחי Iגימפייסחי

גסרינירסגסחגחרבחר Iכחן;ןרחגמיכןכי Iחזיקומפןרטירימחכיר:יחיסטסחי
ןכןרןסקיחיפןקסחקיחסח'ןרינןקיריגו Iטייזכפןקןחגןכקיחיזפירסןכס

סירקחכןסמןייחירחזסייגרןקןכסטיןכןסייןןריזייסחיפיחירטיחיכסריחירחן
סוקריחוגןסיבןרתמיכטיקי I:ורח!:ןזfורס Iןיידייגקריחרןפרימירקיג

רןכקיfוי .פירסןכ:וחיכססירפןחיריקיקוגסטיטןסייןןןך rוכיגסריקריחריר
 1פןריירןפירםןגחסחיסטחסקיחיקסט-;חחןרריכחךייןריקןזסחיסטןחיןחייכן

ריסןכןחיכפיךן .כיכגיחססחכןכסגסחיסקריגיכוסקיחגייוסגוסכיגיר
חיןמוגרוריגכיסייןסחיזחיגכיניסייכרןסיז Jפןחירןסיקי jפןפוגחסייוג:ירי

 Iפגחזיריססוססיבןןמןזיריסחימיכיסטירריכמחסכיכיריסחיקןמיריס

ריגריספןחיסטןרןסןנריחיטיימפןגןגנןכיניר jפןריירוכןניכטיחיסט:ו
פןחירסססןחפגחקוסיייסמיזמסטיירסגספחרטיחןטר:י ,ריקיריגןניין

סןס-רינירטןרגסמחסטיכיחזכןפרןךןקטןסןס Pחי Iריגןנייןחיג l ן.,
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דאבותמלי-75-

העולםאנותלןםאי Iנחדידיםינריינטיםלום

כי iטחוככייחיכיייס .כמ ' i'ריסיכרייכטיסכוסחסחחירסניכנחוכיס
קוכוסיר Iסיחיר(יימוכחוכןכוטוחיזוכוריכפייכסחספ,ריכיסטורוס iריסטחרי

יפחחיחסו:;ססיזקינמטינוקיחיזוסטריסכיסריחירייי)חיזסיכו
חיסטסחספיריכיסריסטחרווו:;סריריסיכרייכטיסכוסריחכניכוססינן

טרחזיירחרסחירס iפופיכחסיייכסריפחרטיוכחסכספיריקריחיכסס.ניררחרירס
 . iח'חיספחכרנרסמייי(הוכיכס)פייחוכסריחיחיריגחטריזוסכסריריטרהס
קיחיר:ופריכסיפיייסוקי,חכ:ו" Uריכיוככריפורקיכיסיר:ו.חיפיקסחקיח:ו

גחסחי .סינוכרוחיכ Iגוכ:וכסחי Iוכוכרוריגרייונרחנריחיגחיססיכחיג
ניסחי .גיקיוכחסרייו Jחיחיסחיכסקחרספכחכיטחס,סיכקוחוטרחס
קו iפיפוכחסייוחכסקריחיר iחזיחריכיגי,יזחיסןכסריסחכטוסחיסחכיייס

טח"כייזחיריגוכיוו,ריגחכטיסחירחזקווכומוכרוריגקריחכסחסגחסטיכיר
סוסריחג,ו:;חכרו iפןחיריסיייסכחסירוסכוחיכוסגיס Iטייוכפוחיגקיוקי

קורטיזסכסכחטורחגוכיכטיחןכג,נסחיסטןטוריח' Iסרחו:;וזחרסרי Iחןריזיז
כיכ:::קווכוטייוכפוכוכניטחזכיכירפירסוכסגסוגחספוחיריכןחינירסנ:ררי

 iרחזופריוכיר:וכסחיסחיסטו .חכטינוחירחרגסדיפירסוכחזיסחקיחיס'יריז
נרחכריסרייסחיסטןסריכיר:וריכוכנורג:וזויזfוןכוקיריפיריכסיי:וג:ופור

פןפוכחסייווריגסריסטןחגכיכגיח:וג~ח'ןכןטחרוסחכטינוחוספירסוכחזיס
גוקיקיחיסחיניררזורירסחיגוסכורחזיוחוטר:וחייפירו .וכוכרוריג

סיקיחגריוכחסחניייסריקוחכט'רחרחיסט:ופירסיכחזיסמ,סטןםכיכייריו
rכ'כהנרןזחמיכןכי 'וfחכןכיכסייוכחכוכיכטיפרןכיריכסייסריכסזו,ניfויס ,קיר

מחןכירייחכוכוגרוחיכסוסטיגירחזירפירחיסקןפורונני iחוקווכס)(כררך
ניחיכוחחיכרסח'רסמןכרוחיכסייכרוחיכטוכסיסקיחיס 'וf .וכורחגוכיכטיזוי

מוניירסקיוגיניסטירחירס Iפריסטומחספומינגחרססיקיפחרס Iקריחרו
כירסכס jקיחיסחיסטוחזירפוחיריסיגיקיקיקריחרחיפחרירמיכני

פירסו:::חיסטיסדיחיכיקחרסקיריחגירחרחיזפוחיכיקיקימוחיכחרבס
פוחיריחסכיכיקיוכיכריחיכחיכביריוחיחיזחסחיחיזיסחיכביכטרחרוזכחזיס
טורוסריכתטורסגסקוייןקורטסחיסיזנפכיכירסחוכ:רכיכיחוסיחנס'סיר
פירסונחסחיסטחסכיכייריוקיכירסגוכנסג:רקיוקיזנחסרי .חווכחכוסגיס

קיכוסירחיכחטירסגסריסיכסיי:יגסחיווכוכנוחסחכיכרכחרסיזפירייריו
היקס:::fויפרונחסגהסקווקיכוסיסחכירסיו jפוחיר'סיכוקיקוזחסוכוכנחס

קיפוחיחכסיחי .פי Pטיימ,כקוזחיסה,סטוfוזיסינוקי ' rפ'רי'כסחס
וכייכןכרחסקיחווכחכירחרכסייריקטוריסגיספוחיריופירסוכחזיסהיססיס

חיכסיכ:::נוחיקיזחסמיננחסחינזחמיכחרווחיפרונחרוזכחרנס·כירססיס
תיכייוסדיריטרחסכיכיירוזקיכוסקיסורטירירי~יכרייכסיססוסחסי'הרוז

ניגיירחוקיוכחס"יכיסטירפוחיכוfוי Iפרוכטחסקיזמסוכוננחסטןפחריו'יס
 .כחטור\יגסמסיכןכיכסייוגוקיריוכחספירסכוחסכהס
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היסטוסדידיפ'גדימוכיוח'ג !'תפרינייכיקינייוחיגחימחגחיגטורו
ח~חוכיריסחיסחקריפיסייוסחזייכייחיחרירfוכרוגיסקיסירטירי Iריייזיס

 ~ר" :lג:יחיקוכטיכטיסתי" jסיריח Iפורמ:יסוסריחיניסחימחזיס~וס
קיחי Iחניגדחגס:י.קי;פרוטוסוסחרכוגיסגוסחיפרורוקטוסורחריח:י

חרחכייחזס'ד"וזיסוס tחיס Iחוכרתסחכטיס rסימ'חזיזכוסי Iקוכטרrיר"וrוג
קוכטחנח!ג'סחי Iפריטןסידיקיטייר:יג~ריםחזכוחימוכרוחיגקוז
חיכ;ר Iקותרחכ'יחדופונוסי(מחרסי)מחריספגחכיט:ר י:~ניסחיכ~קי
D ~ירןכירrוג:רכוחג'טחכט'ססוספורקיטייר~ג~דיfחדירחגj 'טרחנוח

דיז:: 'וfדיז~ונגfרדוגונחרfויגו iק'חיחחיריחרנוגיסגוסחיחנוחסכמס
דיטרחסחיכגחגוקחכדוחיכ:רס' jפופוגחס"וג:יריפחרטימחסכ:יחי •יירטו

םסחיכח 'וI fפחגסיחסס rחיסטחיזקריחיכרוחינהכירחריסחיסטחסדי
ניריחדיר~ג:יח'זריזייוסמו" jחירחקיחחוז ,כייטוסוגכנרחיח,זוסו
סיס'גורחזכ'כטיקיה'ס'יגוסגוסר'דייוחוגיקוחגסוגןקוגוסיחזחיפי,

גחס jסיני'תקיפחמיכיי~חיסט:יריפירסיכחסמוכנחםטחמנייזטופחכfוז
 I'ס fפירסוגחוס tחיסד'ח'ד'חס;ירדחדירהסגחסחירוקטריכחסבוסטחס

פונג'קחנו'כטיפר'ד'קתרדי I 'rקורהחיג Iיח:י fחיכירג~טיכ'חזכוטחכטופור
קוזרfוד'ז'ר :lקוכ jפוח'ד'חגי 'וfפינגיקוח'גריגחכטריפייניררtוריר~סוס
רידיטר~~טרחז"ר:וד:רfיכ:ר :lחיסקיפיפוגחס"וזג~רימחס~נרחגריג:ו
ט'ימפיגוכגומfוג'ר~ח'סן::יקוכט'גיחוחיכחנ~". IIר~ 1ריגינייופחגס~רינ~ג:ר

סוקו!ח'כטיריוכוגדוfו'כחקגחרוקינריחכט' fגוכ~חיספוכטןקיחספ:י
כזוסיי,קי:י~כ,ס~כיוחג'כו cחגר;:פחן;ר'חרק~פחמוזוחי;חיסקיקגחרייחר

חכטיסחכ'יוס 58דיז';קירימוגדודיג Iקר'חס'ייחג:י 1948חגייןהיג iח'
חיגטרימןכוטוחיזמודיג "~כירדחד'ר:יג~חיספחכדירחיזוחי Iגחמורייר~קי

 •ריזירfו:גנחמוססינו! Iייו cפופוגחג~דיפחרטינרחגריחוג:ר

אנוחםפאטדיאוקחנואיםטוודיביאונדאפיאחלח

מ'גיי:ר rפכ~דידיםיכר"גן;יח,ר:יקי ' fפירסיכחריספיקטחגגיחיסןכי .
טנר 'וf~סfיגוח'גוססוסדיחימג'זוקיחיכדיספfירסי tססריגייטינכנרדי
כירדחדיר~ג~ ,יזכיס :tךי jסיניחכייוס 58בוכטוסכיניירוזקי Iמיזמוגחייחי
'גן:י fח'כטיכ'מיייחווככריfוו!fו'ר:ימיזמיחיג jסחמנ" Iמוכיסוחיזמןדיגפיי
fחיסחנייכרוחיסחגייו'מו" 'וl: ריגסיגס'יחםכחסן;דרחספוכדוח~ורייהדו

דיחגנוחניח:: ' :lגירדחדמ'כסיחיכטיכדירחיסחנירח~נושקו Iזכיכרן
יד"חר tחיסדי'ספוחיס jחי"כחב:י'/ jריג'ניייג~דיקריחיכס~ג~זויזכיררזור

D י'סי;:יקיחגר:יסניי!וכי"קוכניגס"וסיקיחיסט"ין,ג~רןפןכרחמ'כטיfפיי
גוקי 'וfרזרזוזד'פוגרו jגיכנוסי!נחכידתרפור~חוכ:יחירסכחכ~וu rרי
ס'יגןס,נוס ' iד"יתוג'קובfיי ,ריזידורסוגן Iחוקימחסזכוכרוחיגחיןח"
חיגיכ::"ג:יח'פגתכיטחסגfיסחיחיסטריחסגחסטייחס Iריסטידיקיח'

סיגיק'טורוקיחיחגטודי'ודי~סירגיטוריסתיכיסקיסוןכוסוגחיג
 Cכיך' 'יfסחב';סוסרי cח'כו Iמ'רייחם"וסןספורו iזכןכחיגחין ' 1ר'

סוס !'וtדייןחיגפיקסוגיסקי jחורר'חיגחוניריס'ריר Dקיגוס'קיריר
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קןגכיגס~רןכ~יוחכירסיריריסעוחיס /חנר~סחי .קרי~ןגוסקןחגרןגחטור~
קוזו 5ח~סטוסיגוחיקחייחריסג~בוחררוגיחיריח~כיררחריר~חיסט~רי
קורחזיברחגריקווקיגוס~ /חיגריחגטיסריגוסקומוסירחר~כוק~ג~
כירדח.סופופוגחס~יןוחג~דימוסטרחגדוחיפרידיקחגרוחיכ~פורטחגיז~חי

ג~דיחדיריגט~סגיסטודוסח~חיגטיגדירח~דחכ~גיסחיחיריח~ריר~
iחיסטחכחקי"כחכ~" "וr וחגס:יחיסט~חיזטרחזיירחדוסמוייiחיקריחיגס=י

דיפירסונfוזיסברחגריסמחסגוסח~יקחר tקריךיחכרסססיטרחכחכ~גו
r ~גוסדירייח'ג(תונרפג)//גיגוס"קיפונטוטחגח'סחריכוחיפי,יסט
ח~גסחגי~וסיפייfייסט~ח~חטחדומוייfןיר~קיחיפוק~fרקיח~דידיס Cכ

חיג-פןחינןדיחורגןחגחינחרחיזןגוח~פחטריחרק~"חיסטרןקוומןגנו
ח'וחיסטוכופידירוזודייוחיגחי Iגוניסטריסחיריחסטריסריזרי /סיגדירו

סינןווכיכחברוז~מfיגיר~חוג~דימוחירטיג~דיחיסקחפןגוחיחייוד~סו
סחגיייחיסטודיךיספןחיסחי /גיקטןריסקירידוסגוחיסטרוססחכיןגן'י;י

ח~כחיר'סקי / f//כוזכחסיכדחדכ~דיחידיס Cכגוסדיטייר~ג~דיfוכר~ס
ג~דיסינדחרחכד~חרוח~iוןחיסיחי "~כ r ג//די '~פחיסט:ידיסינטרו

פרידי"חיכ~חחיחי .חגייוס 52דיחידחדדיחיר:יגוקי Iח'זכ~זופןןכfומיfו~
חיסטיגי 5קחפחפוחיחיגיכירסחדמחסקןודוקסריג~סוחכר~סקחגדן

ג~קווחידוקטריגחסכוחינחססוסחיסיגסיי~סוקווסחכייוחיגוסטרי
חידיריבוקח!כיגוחגניגטימוגנ~ריטורגחרחזירדיחכגחססןסדידוגסור

חיסטיוריריסייוח'סוגחמיגטיסייגוסגוסדידייןחוגיקוחגקוזכסירח~
דיחיסעריטוסוחיגסונייפוזחך'ספודירוזןטןדןחיגקיפירסןנחזיברחכדי
דיחירדינחגדוגידייו ~דיכיזייוונינוגיחרוfו'וחיסטחנדו 'וf .טיזיח~פרופי
מיזמוחיופרומיטייכדןכיזכיג~ Cפחג'חג~חירסיחיפחחיסחקיגריסחכיר
חכר'ססגייו rסחי .נחסיייוחוגורחד~חיברחגריחיכ~חיגדיחזירדיטייוכפו

חג~iווחיסיחי /חגייוסטריסחיכיגטיחחיחיסטתרדיךיספותיס iחרךי
גי ,fיס 5פרווכוגנחסתיורייוחיגפרוכחרגודיריספותיסחי .סחגטססייר~

סוסטירוסחיחיגקוגסירגחר:יג~פורקיסילחג~ 'דמגו~ג~חיגקומיגדו
חיגקומיגדוקיחינקוזכיגדחגסחססייטיגחסטןרחסחכר~סנוחדרוחיחיזוס

סופוק~ריגיבייוזוסחוזוסמוננוסמחסחיקריחדוסגוסטודיסח:ירייוחיג
קוגטרחטוחי .רייודיגגינונטחדג:יחיר:יחגסיקיפרופ'טיזיfי~סוקווחכר~ס

סירגידיפרוזכיטיינרןגיחמיסטחדחיחכיחגס:ידיטרחטחדודייוחיגקון
חחידיחיסחי .'יגטיס iדיסיכסוסטורוסדיחמינןחיחמינוסוסייוכפרי

גחסייווג~ריחידיפיסייודיגפיידר~פריוכיר~ג~דיפיגדחסייווכ~תיזכפיס:יקי
חיסטיקוופודירןזוטורוחיגטייגיקיפחיטיקוגחרקיריגסיי~ג~חינודיח~

פרופ":יסןדיקיפחטריחרק~גייזוחיסטידיחזכורג~פורפיתיכגןביקו
 'Iחרטיקוגfירeב.פחיבינטיחג~דוקטרינחכדוחיפרידיקחכדיחיכ:יחיניסייחטיכ'ס

יכיס pקחגוס cחיזככיזחגדוג'חיפחזכ'גיי~סודיזכיימכרןסגוסת:ימיגטי
קוגוסירפורחיגייןסחיוחיכקחזכיכחרסיפירסוכ~ג~דיכיקידיריבוסחינוסטוס

 .כיגוגטחרסוחזירחיסייכיסגיסד'חוגיקודייוייכברתגריז~ג~
קיחיגריספחרטי /נכ":יחכיכוחכר:יס ,פירסכזחזיברחגריחיסטיחי
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דיז\ר,קירירחג:י,כהטוסונריפיגוסיפיק:יסיכסיי;ןג;ן~יונירסחדומיייחיר;ן
חיסייגיסגוסדידייוחוכ\קודיגחינזיסטיכסיי:יגספוכדוח;ןקוכיסימסקי
גחסיטדמסחיןקומפכידומוי'טחמנייוחיר:יקריחדוס,סוסקיןריגחסייוןסו

קיכו.פחרוכיקיגחרמיכוכיחיחיפיק:יחק\ח;וחיןקוכיס'דחספרופחכחססיכסיימס
חיג:יחיסטריחס)גחסדיקחמיכו(חי~חסטרוכוזכיח:י,ג;ופוכדוח:יסיח;ן

חיניפטיחיגחיןחיסטחדןסומייכטרחסחינון) cח(קוחיכןכחס,חריטמיטיק;ן,
חיסטידימינוסחיסחנ\ייסגוסחססיכסייחסחיסטחסד\ג,ח'סייוןדחנ:י
'ייניג\טרחס~חסחיחיסקריטור;וג;וחיכניכטוקיחיגפןח\ח'נחיפחח\ס

קןכוסידןני\ןסחנייוחינד'מוסטר;וק\פרונחסגחסס\נוו(נכנריומ)רחחיקחס
דידיס\כדייכט\סגוסדיחיסחי ,)*;וחנ,סכדרוכ\ידידי;ןחו;וי;וודי,פ\גןו

(גורפ\כ\זיח;ןג;וחיןח\סקר\טור;וח\סט;וחיסטחנ\ג\סיד;ופוח\קיחנר;ןס
מ\זמוחיגחניטחנחופ\כ\ז\\חכיסגוסח\ניד'יוסגיסח\כטוכסיסק\כ\דון),חי

ח\חיסקר\טןר:רח\גיכבוח;ומיזמ~ג;וחיסקריניחןחיחנגחנחוחיפחחיס
סחנייןדיגמחכופורנריסיי;יחגססיכס\י;ןח\סוכ:יפחסוק\חחידיח\ס

גוסקוווכונוי;ווסונכדינירר;ונ;וד\ט\ימפוח\ןקי II/קחדמיס Iפ,כ\ז\יחכו
 '~חדיחיבריסיי;יחג:יפיח\סיח\חחידי IIקחדמוס JIדיוכיפוגייו"נככ\ס

טי\מפוחיגקוןח\מוכדוח\גטודוח\וח\סקריטור;ןח\סט;וח\ספחכדייוס\
 . )**פורממסדיפיריכטיסח\דינ\רסחסחי,טרחכספורמחכדופוחיסי

יעקבאייצחקפאטריארקאסלוסדיביאוגראפיאחלח

חיסקגחנ~סו~נרד\ח\זוחוןכחס\יוכיחכייוס 86ד\חנר;וסס\יכדו
סוסר·;ופחר\יוגיחכ\יוס [ 00דיח\דחדחג~חי .יסמנכחגוכמכרוגוח\

פחרייוניח\קטור;ןח;וחנר;וסטומוחיסטודידיספיחיסחי .\גחקח;ומיזיר
קווחיגחכד\ד\חכרססמחכדוגוסח\ני\וסטודוסח;ןח\חיזוסמוכניס
חרחנ\ח;וג;ןחיו iחיסטחניגיסי\רוסיחיסוחירווחידחדינחסחירינחנוסמוכנןס

פוחיסיח'פחדריסודיחפחרטןסיטחמנייןוכנכחנ c 'חי(נכחרחניסטחן)
חי .חחיחיסטחניכ,סייוס\ח\פרזדי,'יזיירטוחנפחמיגיי;וסוטוד:יקון

פחסחזידיגדיספיחיסחייגחקחיזיסיקוןמיכ;ן pפחג,נ;וחיןחנר;וסריסטו
קומחכדוחיגחזירפורח;ויגחקדיבונייחרח:יהנר:יסקיפוחי,ובכקד:י"ג:ידי

חנרססמחכדןוסחנידיח\ס'י:יסיבוודיסיכדייוכודייןחיכקיח\דייודיג
סיכסיי;וחיגייחינייוסדידיפריכדייר;ופורקינככרחיס fCווכדיחיזוסוח;ו
קחזוח\פחדריסוחכדיטורכוחכ"יס,טריסחחיח'סןבחרדידיספוחיסח\

נ\ני,וחי Iחירזכחכ;ופרימ;וסורנק;ו Jקוחכייוסקיחריכןב:יד'חידחדחכ;ו
חנר;וסח~'ינוקיחסט:יחכייוססיכקיחיטריכט;וחוטרוספחדריסוקיןחחי
קוכ::ח\חגיברימורייוחיחכייוססיכקוחיסיטיכט;וחיסייודימידחדחג;ו

חירידו 'וfפחדריסןדינובחרחגיגחקפחסוחינוחיכיטודודיחרטוטיכטי
כוחי Iניזייוסוחיגסונריפןזודייוחיגחי .דייוד\ג jניכדיסייוג:רחיגדי

דיקחנז;ופור IIברר IIח:יחירס\דייגחקמיכ\סטירטונוקיחכדוחיו Pכיכד'
יחכ i5כיחןגרחנכם Iקטור Iנדןם Iקיר~ןס~דחיחן Iמ Iחונרחזוכחיסוכרן Iדחסיין( Iנ'Jכנ Iקנסחי( )*

 •מי"חכיג:;יחנתשךס )** .וגךי!'מייסונמזי ' ftPוסךי
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כיחידייידיכפרינ'דיכסיי;וכ;וניסחןטר~חפחריסיייכיסי Iחזנכריר;וכ;ו
דיחיחיייד;וסי jח'סי'זנפריחיסןכחרדיפרוזניטייכדיניניסחווכר;וכיכד'ובי

וכונוקיחניחכס;ודיוכרחטfודוחינתיבוריק'בירסכ;וחיכקיוסיסט,כיר
ניקיוכידוחיויכחקפריספירחכדיח'נ;וחי Iפזודריסיחכר;וסקיוקוכוכרחטחדי

זנ'כיסיייסחיזוסדזסכfוסיירןןכ'חכי'וסס'סיכט;ודי',חקסייכךוחי .יח;ו fח
חיר:דזסfויסטוסדיחידיfו;וכ;וחיכחטיר;ונ;ופירז .יבכקכחיבכסז(כזביקיס)

כוסחיקחססנ~חיר;ופיכסיר"זסיוכודז ,בכובי .זנ'זזנזכיחיר;וכיזנחכזס
פ'כסחנ;ונייבכקכקיזנ"כטרחס ,זניכדוחיסטידינחכידחדיסכחסח'קחזנפזס

סזדיחיפחדריסזדיכייכ;וחיסינסייחסכחסדיחיסטזדייזחיכקיוכמס
זנידחד fפכינ' iק'חיכזח'נדחדקון~יר;וקוכפזרוכזסיוכודוחיחכר;וסחנזחיכי

חיגסונרי Iפחדר'סידי;ו fכ;וקחדייבכקכסחכי'זחיקןח.כדי(מזכיזכומ)
חינ-פוחיסי Iחרןחסחירסיפור Iחדרי .rסוד'ח'פחדריסודיחורדיו

ניריחי ,סינסיי;וחיכדידיפריכדירפורחכוח'כי fג'סןבככרחכדיפריזנירו
חניייס, ' fקחוכןרחחיחיסוכחרדידיספוחיסחי ,כייכ;ו iח'זנונביזנחססחרסי

חחיטיזני 'וI fזנחדריסודי,חירזנחנווכיחןסוגכוחכדימרוזו;ופןחיסי
חיככ;ו;ןחיסקכחכחסדןססןסח~חיכח;וחירמכח'זחסדןססוסח:ג

f טינירחיחכייוסנינטימרוחיןחיסטחרדידיספיחיסחיזניזיריס.פורכפ;ו
חיחיזוססיסקיזסחכט;ווכייר;וחכסוכןרנןסיחיז;ןחוכ;וחיחיזיסבידו
 Iפחדריסןיכחקדיגחדיחכחכריןח;וח'טטיכןחיחנירסיחינחכחדןסו

כוסדיס'נוכרוחיכ',מקזנורייןחכיייסחןניכט;וחיסייןריחידחדחכ;וחי
סןח;ןחיזיסויבכקכחכיר;ופחסןחי;ןנכינס)(חגןתסחכטיספחןכריחרקחס

ךוקוכרינחםנחםסינייוקיחיכפוחיסןגןחיכדיוביזנוס,סינין Iסייכדןגיבחר
חירזנחנןסןבכובןחי ,חכיחיניסודיחיפחדריסידיפיינירדחדיר;וכ;ודי
פחזניניי;וכןטיד;וקןןסיפיחיחיכיד;וסוחיןפחדרידיסןדיספחרוכייןסי

 .פרודיזנוכטיחכ~בכירדיטייר;וחכס
סי ,פחדריסןדי;ו fקחנ;ודיפיניינדוסיקחזנינןחיזיבכקכחיסוכחכרן

ריפרוזניוכייןחיכין tiנינר'חיגוו fפירירןטודודיכ jכיזיייחפחריסייוכי
 iח'חיסוכונןקיכוחיופוחיזניזזנונןחיפחכורסוחיזסייזנפריחיסוכחר

סיפחדרי,סוחכדיחירסיפורחרןדיטירנוניקיחיןחי .נכןחנןיחרז
דחרחיזוניחיכינדי~ונוחיךייודיכניזיייןכ;וכיסחוטר;וחפחריסיייני

דיפחכורחיוסייזנפרידיחיסטחרפרוזניטיינדי('"יסרחג"דיכןזנכריחיג
חןכטיוכןחיחיכטריסירןחיכחיספירסונחזיחיסןכיחי Iדיסיכדייכטיססזס

חיכטיר~בודיח:וכחסייןזנ:וכחסיייחינדיקיפחוכריחרקחסנןחיסוכרוסדי
חירחרחג:יפחדריריספיקטfונכ,חיסוכיוכןרייוחיקינטחרח;ונחמוססיביז

 •חנייןססייטיחיקןחרינוכ;וחיפייודי

אבינדיעקבדיאיזייםלים

דיניסוסטורוס Iיננקכפחטריחרק;ןנןחיסןכרןדיניד;ןג;וזניינוכרחס
חנייוס 130דיחידחרג:וחסט;וחיכחרוסוח;וסיימפרי iחיסטןניירוחיזןס

סיזחיגייןסטויןסחיסחנט;ווכייר;וג;וחיןחיכקיזמורחכךוחיסטןכיירון
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חיפחרריססוסריגיrנפייוסחיפורוסחוזוסכוסקוכסירנחנחז jחיקסיפסייו
כוסריחכירחריס 5כחסריריטרחסטרחזיירחרוטונוסיחינייוסריגיגבוגו

גומיסטריסטורוסריטחמכייזמחטירייחכ jסיטוחסייוכ~ .פוחינכוסחוטרוס
כיניירוזחיכייוס .כריכייחגטימו"סיימפריפוחיחיזוססוסחיפחטריחרקחס

מחכח.פריכסיפ~חיכחיסימפכימוייחיריפוזחר~מוייניר~חוכ~חגנחמיגטי
קוחטרופיחסריחיזחםחוניריבחכחרוחיכfריר~מחכטיכימייגטוסוסרירירו

כ~ריחפוחירכפרוספ'רחכרוסיימפריחינחןרייוריככיגריסייוזכ~קוזחי
מוכגוסריחיכחגחרומוכנוריפחטרוכיסחירח!חי I jחיכריקיסיחסי 'וfגחטור:י

חיזניסרי 'וfוכייגרחסח'ןחכיטחנחזחיכ'ייס .חיסקכחגתסחיחיסקנחנוס
חיו iבחגחסוסנוגטוחוטרו ~וtכובחרחוזריטרחכספורטחנחןסיקוחגרו
טורוריריספיקטחרומו"חיר~ח'כיייסריחוכוק~ר~חיכייכיססוסטורוס

ברחגריס 'וfרייסכוסטורוסחי Iרייחוזקומוחיקוכסירירחרומוגרוחיג
ריסוספחרטימחסכ~חי .חמיסטחרסוסקחנחן Pכומוכרוריכפירסכזחזיס
טורוסחיסיגסייחסכחסריחיכייכ~ריחיסטורייוחיגחיר:יפחסחטיימפו

מוייחירחזניזיסכ~ריחיזוחיכיוסףפחרטיקוכחרמיכטיחייגכקכריחיזוסכוס
חינחיזחי .נירטוריסכותיכחסכחסחיסיכסייחסכחסטירחסחיזקומפכ'רוס

כ~ןכור~קוזיגכקכריחיזוסנוסטורוסריסיכריירוזיגכקכר' 130חכייו
 Iפחרריסוס Jקובוכטוס Iחכמחס 70ריכומירוחגסוניח~קיפחמיניי;ר

חיר:יקייוסףחירמחגוחיחיזוקירירוסוסח~נירפורחיניפוכוחכיגכקכ,
סיחיוסחנימוס'יססיבוןופחחיסחיסוכיריורפוריסטחרנרfווחיגטוגסיס

כומכרחרו(קחזחכ)פוכורבוחיכחיזפרlכ~ריחורריזפורחחיחריסיגטחרוז
fופחרןכחרוסחיסוגוסריסיכרייכטיססוסחיחיכייוסחחיכיניירוזחיז" cוובו
כחםריבחכחרוריכחופיסייוגייזוסוסרימחכטיכ"כרוסיזזגיביסייחכוסכוסרי

טרחכקוחיכירחרחיחכנור;רמוגב;רקיןירוזכיניפרימיריחסחכrרסחיחוניזחס
כומכריחגווגככריס"ריגומכריפורסינרחר'גוסכוס.ריקוגוסירוסחירחזחי
ריכומכריפורקוכוסירוחיר~קיוחכר;רספחטריחרק~ח'נוקחפוסוסרי
u ריחיזוגככרריריסיכרייכטיחיר;רכוקיפור~גככרי"חכר~סC גייטוחיס

גומכרחנ;רסיקימיזןפוטחמיח;רריכ~ניכירוחיר~גוקיפןרfוווגחרי
גומכךחנחזסיחיגי,ןסחיגטרי-בורייוסנוס-חינייוסחי::רג:יר"וונככר
גומכרחרןקי~וחייגכקכ, ,חמיגיי::ר 5כ::רריקחפוריכגןמכריחכרחג" C 'ווגכי

"' P {כחיכרחחיק~כיגבוח:י ~~חננחנחןחירחנו)c רקורוו::c ( כ;רקיחיר::ר
מוייסחנוריחוסיחיפירפיקסייןכןסיקוחכ~ג;רחנוחיכוססןסריכיגבוח:י

בןו:iןחיןרחנ c 'ריחיזןסכןססןכןסחיסטןניירווקיטיימפןחיכחיזמןגנו
כחסח:יקיגגגכן) כrפ~(יכיזייחכ~ 5כיכבןח::רגכידחכרןסי cחכ'פןחיסיחי

פחמי~יי:יחיסט::רחיסחגט::ר,גיכבןח;רנ:י Jקוחיבוחכקחזיחיר~פרימיריחס
חירחזחמיגטי iרימחזייחחיכברחכריסייכרוסיחיפוזחכרוחינ:יקייסרחנרי

קוגסירנחנחזחיפחרריסוסרי~ימפיי~חיפוך~פיי י:~ח:יחוכחרוסטורוס
חוזוםחכנוכוססחמכיי;חיחיכריריעריכריירוןקיחוזוסכוחיגוסנוסטורוס

חימחס"בט"חיגחי"יכוס"חיגקיטחנוסחיכרי Iחירירחרוקיריגיבייוזוס
ירtכחגח~ ~~מחיכקומיכרוקיגחסריריגיבייןזחסיייכקומיכרחכסחסחןןכרחס
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קו~~דמדיסנומיכמסגמסטידמםדיירכחדוס iחח'רחוחי ,יו Iדג Iד Jמורדיפןר
fקןכוסיח 'וj ס~כגחסטודמסC סוסדימימניזמדוטוניירוןגוקיסינוו'ימס

טייוכפוסוטודוקוכסמקרמנ;ירט'קיגחרחיגן:י rפגוידיטר'גיח'גח'פחדריס
ג:יטוד;יקומגדומיזמו Iס hסיגסייגחסדיחיגיי ";גדיח~סטודי'וס~וסחס

 'וI fדיזירח:ינחמוםסינון Iקחטיניר"ודיגסופריח;יגודיח:יפופוכחםייוו
 .חירמחגוססוסחייןסףנינייוקיטיימפוטודומחגיר:יחיסט;יקיכטיכוחו

ג:ידיסיןכוחסייוו י;~טרוקו Iגיגירחסייוזחיסט:ימוריירווקידיספיחיספירו
גוסכייגדוחיביסייחגוסגוס .חטירייחגחיגטי .rחימורחג'~רחגד'פחמיכיי;י

גסדיפחטרוכיס tחיזיירחסיגוח~ספחגטודיגחימוגבויכפגוריס~ר hבודייוס
מוגנ:יקוזחיגייוסדיס'רנירסיןחיסוניפטחרכוסח:י, Jחימפ'סחרו ,ן:יירס
גחכורחרחסדחכדוג,סדיח:יפורדיח;י~'וניסוסחפיזנחגדומ~נחוחידוריז;י

מחטיריי~::מוגגובודייוםגוסמגסיסופריחומ~פ·זנחדחסח~דורחסכחכוריס
דיזכימנחןסיחיגייוסחיכטרידימוגנוסקיקחכזמגטיח~ר;יח'סטוח'מיגסי

חגנוגוסחיז,דחחיזמודיגנירטודיסכוחיכחסכחסדיחידירינוקחז-יגודיכ
חידו.ג:יחין Iקירירקוןחוקירירסיו Iטרחזי~רחכחוס'חיכ~יוסחיגטרידי

קיחסגוגק;יחריכוכוחיסוכוטודוקיזחי .היביס'יחכוסגוסדיג~טריח;י
יס-חיגגוסקוומ~סjרכחר;י Iסחיפי~סותנתגדוכחר:יחיגטיר;ריוו Iפופוגחס ":ג

יס fפירסוגחברחגדיסמוגבוסג;יקומוגיןכ:יז Iחטופחנ:יסי Iפר .rס"ת' Iחגוס Iי
חיכחיט~גוחיגטיגיחזקי Iכוידיטריניחינהיגטריפחרט~קוגחרמ~גט~חי

חגסיח~ריריבוקחמיגודיגפוחינכוחיכטרחז"רחרדין:jחרכוח:יסיכטירו
סופרימ,כס:יסומחגנרחרו Iכחסייווכ:ידיפחרטיד:יג:ינרחכדיקיפוחי

ומ,גוס Sחסוסדיקיימיגססגסח;יחיגייג;ימ:ייג iפ'ריסטו ,ממטירייחג
 Iנריגייחכטיגוזג;יחיסקכמריסייוקיסט;י hמחגיר:ימ,סט:ידיקוכטיגוחוחי

ין:jרחגח;יסחככוקי Iע"סרניגו:י cמפרופיט;יחיגוסטריחיפחמוזוחיג
 .קוגןכחרמ;ינחמוססיניןמחטיריי~מ'גטיחימור~קמטינירייודיכרינמייוגוחי

תרדח jמתאידבינרמשח

~יכ iח'כחםייןקי;רן:jגוסעגיוגו Iרנמן:j;יפירסוגחזיסחגטומיסטי
דיגקריחסייווח;יגס 2368חגייודיגחדרסייטידידיח;יfו'כחיזחיביפןכן

כווכנרחדיגוידיטריכודיגפירסוגחזיספיקטחכגי.ריחוזדיחיזוח'ר:י ,מוגדו
חיסטידיברחגדור ·כ;יחינחגורג:י .יבכקנדיחיזוגוידיג~יטיניזעמרס
חימוכרוחיגטודודיקוגוסיד:ינייןמוייחיס'י:י Iמן:j:י Iפירסוכחזיחגטו

חיס::קטוריס Iגקירידוסגוה~סטרוסחיגיד~יוסכ"יטרוסדיפחרןכיקוגחרמ'גטי
מיג.טוניירווסיחיסטודיקירייגטיfוגמחספוקוחווסירפוחידיטחרחז
כ;יחונרחויניקוגוחיסטרוח'זסוזיטוחיסטיח:יחיסקריכימיסכוקידחרו

II חקיחבוגטחרנחמוסטחגטופורחי •נוגוספרימירחוגינירסחג"חיסטוריי;י
ןכודוסדיקוכוסידחסןכחגטו Iסיגוקיחוטרחספחגחנרחסקוחגטחסחוגחס

 :ס'נייגןכיסגחס jסוקי Iג~קטוריסכוחיסטרוס
ריטירוגוקוחגדו;י Cזכחספירפ'זופרבכסדיח'ו;יג;י 1fכח~;י' 1קוחגדו

חקריחרחירזגו Iסrינימוסייסס'נווח~זופורטומוגוחימחרג:י'די
 ) M (11י n Mסר·
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טידוסחיקיריגסייסחירינחכווכיג:גוקי! Iחיגטייגדיסיייססינוזחיגנרחגדיסיר
סיגטידוחיכחיטיגוחיכטיגיחזפחכחסייודיכגרחגדיסחיניטוריססירכוס
פגחז\יכט\סחיתנרחדfובכיסקוזחסדיוכחגירתסחיידוס pחז\רכיזו\כפןר Iח\

סירכיקחבחז tiכוטודוסfויפרבכסדירינחכחדסחיזסחיגסחירסכחיסס\\גדו
חיגנרחגדיס\מייגטןחיכחיזהיגטריוכיטיחזס\קיכוסטודיסחי Iחנרחדחבכי

דייס tסורדיפיריגטיסחפחריזחרכידיחוגוקחדסקחנחו Cכוחיזיחיסטידי
 .חיוו ~חיסטוקו!דינירטירחזירפורפחסחט\יוכפודיחוכז\טוסחיבוחיטיס

חידחד:גיק~מוייסודיחירס fחיכרסטידוסקומוחירסגוח\זוחיסטיפירי
חיקריחטירחסדיפכחזיריסחיבוחיטיסדיקינדיסייסכסגוגקסטיבוגוקי

חיגטיכיויג-דיחיסיגסייסדיקוזחסחוחירחיבירדיחירסדיזיחיסוטודו
ריזיגדוגיססוסקיפיגטוןכ~חסחכוכסגסחגינרחוחיחיגביסייח!קיס:ר

 Iפריגסיפ\חיסטידיפכחזירחיכחיביכוגטחדכסחזירפיר Iחונכ\נחדוספוחיריז

חי Iוכוגדודיכפחרטיסכחסטודחסדיסחנייוסטרחחירחסוכחגדחרדי
חיכפחחיסחיסןכיחירסחיגטוגסיסקי ,נריסייסכסזיי Pפחרטיקוכחרוכיג

סיכסייחסכחסחיוככיןחרחזפורקי Iס\גסייחסגחסדיוכחגחיירוחיגחיסיגטרו
חיזר::סיחיקסטרחחורדיגחריי:רחיגטיכיזיגסססוקיזס tiונחי .חיזוחיסןכיחס

פרוסיסוריססוסדיקיריסיביחסגיחיסייוכיסגחסטייונפוקופוחיזכ\זחנ~
סי ס\'חיכקי Iכיחיסייוזכסדחרכיחספרופיסירחיגחיחפיסחכסחפיגחסחי
חיסחנ\חסכסייסקיקוחו'חירספחריסיחסכוקיחיחיגטירסחיחכיןחבסכס
;יפריכ::טיימפוקורטוחיזחי Iוכווכיגטוחקיכפירחוגנידחדונוטוג~סיקי

ווריט"'כס :קיטתכחסיסייחגוסגחיכוסדיסיגסייחסגחסטורחסס Pחדייו
חיסקרי:גסקיחכסיחוזיקס,גספיחיזיחס,גס Iזיחווכיטריח~כס ,וכיטיקס
מגיחחגיסדיפורמחסדיקווכפוחיסטסחיסקימ\נוסגוסדיסיקריטסטורס

נריניסכוסחי,חגדיחגיסכיסדיסיגסייחסגחסטןדחסחיחניסדיחי
חידיחססוחיןפרופוגדחמיגטיחיגפיגקחנסגוס cמחיוככיןחנסגוקיןכידוחי

חיגנרחגדיסייוסיייסקוחגדוחי Iפוגדוח:רקוזחסכחסטודחסקוגזסירחסטס
חוןוחיגקומזניסייוןחסנידחסכינירח;ןפינסוגו Iוכחגסיכוחיודיכיגוחי
-ד\ןיזקומו-פיירודיקחדיכחדוסקיוסיריחיחגןכיס fסיח'סיסדי

סוכחחיכטיקיחיכייוסדיסירניחססיחיגוקירפירחגיסדיןיחוססיסטודוס
 jס'ניכירפוחידיסיגו(קינ\דסגסד\חיכדיספחכסחככיסקיןחסגחספיר

כיחי!ח'גפורוכחרחניחנחוסיקיגוסידיסחיחוכיניססוסטידוסחיחיגייחס)
ס pפחחיסו •חחכסינותיסטידיחיספריטןחוזיחכדחמייכטייג Iוחיקימפירטו

חסח\סחי •מיגדוחיגןכודוי jח'כחנ~דופיחיחייסייגדוסי jחי;נרחגפוחי
דיחיגקמרגחר~ופורפידיריזיטודיחיגח\סקיזיקיפירסיכחזיס'ג\כריחיסטי

 ,היניפטידיג ' ffויסק~חנחדיגבידיחסגחסיייוגסריגמירדיחיס"ווסהקר:רגס
סיחידייודיכחייודסגסקוזוניסייווסזחיוכייזיר Cריחידידיספיחיסחי

נרחגךי-כסדי(חמכבכי)ח\גטירחידייחרייוחי(סיר ~:כפחרטיסודיחיגקחרנחדו
וניס·דיפודירוןוטודוחגפגחן"וקיגייגסדידחדיכ:רגסדיחןנרסחין;ן

דיפוחינכוחיגקיוור pח~וח'קיריגס"ססו~יקחוכיכטי 5~וו,גס'טרחר
' C קירחגi דיהסחי~חיזגונמרטונוקיחיקסטרחחורדיכחריי~סחטןחיסטי
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 .קיכןכחרחסכחמןסס\נןו 2448חכייוריגסיןו 6רי
ק\חיביפטןריג ~ר :I 'ס~יירווקיוכיזסריסירריכריחספר\מירfויגחיו

פןררחג :I 'ח~פןרירןזןטורוחיגריזירח~וכחכרןוסייןרימיזחיגחיס
חיגייןסקןזקןכסרחןכחרריחירסגיגןכןכחרסןקיוס :Iמ'רימירייחסייווגס

קירירןפןחינגןחןזקיונוקןכסירירחרגןסוריזירקיריחגיחכססריטרחטחרי
פחרטי"'פרןגיריכסייססןחיגייןססןגריפוזחרחי )סנןגס(נכסfופחרטחרןחי

פיחיגגו jחן jסיחגיפחרטיסןסריחיגייןסקי 'וf'פרטיח)נחס :I(סקוגחר
כחס::)רןכססיח~פןכטןחגמיכטיחיחורריכיססוסנןחרריוחיסחנןכןחיפיריג

חי ). cקריןנן\גסכיסממגגח .רייוריג(סירג\סןריססחסיררןט\סרי'ייז
חיסטסחסקןכטיגטיסנרחכריסןסח\קספרימיירוופןחינגוחיגטןרוקיחכרן

קיזחיכןקסחוגסחסטויןסריספןכריירןזחיחגטןרייןרינפרןפןזיסייוז
חיסטחמןסרייןחיגקןמחכרסכןסגןק\ווסורן :סחכסןחכטוסייחזמןנרחכר\

ניגיכטחרקיגספןחינכן ~\י cמסחגירח\זוגיסחןכיריסיר"ח\יפרןגטןס
מיכטיחיגסןכריחןכרססןסןג~וכיכסי,גיסחוכ\יחפחריסירריח'רסרייוריג
ריבןפרןפייוסןריגייג\ירחרגיסחיפןנג,קוחיגטןרןריגחכטריסיכירי

חיסס\יח\יפןחינכןחיגפירטיכיסירפוח\יירפחר~קיחי Iח\כסירז-ירייחרי,ןסיז
 .חיססןח~חפרןכטחר\יסיחיסחכטיפיקחר~סיקימיכ\סטירחיר\י ,נרחכריז\י

tופרוכסוסיחיס :Iמחיכקןמיכרוגיססינןזחיזופוחינגוחיגקייספןחיס iהי
חיגסןנריריייר\גחזכר:י'ג\יחפחריסיוסירימןכיח\יכר\גייחכט\ח'סטסח:י

ר\מוסטרחסייוזחיכסקיו jסיורי 6ריגמחכייחכחר\יג\יחי(סיכירימוגטי
ר:כ tj(נכמחכרחמייכטיסרייסגןסחורריכסגיסחימיגחנרן~סחיטימירןזסמו"

חיגטירור\טירססיופןרירוזןטורוחיגחגג'י-ריטירמיכחכרוחי:ידכרןת)
ריגפדכט~ג:וחסחסירקססיס :Iמחימכוסיריג\י :Iחכ\סי 'וfפוחינגו
ג\יריח'ספ'ס'ר:וג~חרייכטרןfייכסר~סיחיריייריגfוןרריזפורוכיגטי

fוחי 'וf'ין iך'גחוכר:יג:ופוזחר~חיסטחכ\יחוכריפגחמ\יגסריחיכןני
ריגינייו=יהיסןס'יחגיסחיכקומ'כרחכסחסrיוכנחספורירוזורייוריגמזנ:וח!"כיזן

וריחסחזטרןריגמחכייחכסfוגסחיופןחינגוחגקימוכיקחרגחספירז~ס
חוררי!פןרוכיככיריגפוכטסחגסגיסחיטר\יס :Iמסןנייןסיוסייז f7ויג
קןז _סיר~)גס(חסקוכסיקוטיני!:ריחסקזחריכט\יחחיחיסטןכןחירייוריג
גייגסריס rחיכקןמיכרחכסגfוסטןרחסדייןריגריסינייןחחיחיכונ\ססיס
\י j]מחיסט)ררר.ריספן~יסחיחיקספגיקחסייןכיססןסחיריטחגייןססןסקיז

ריוכיכןכיחיג !'חכוניססןסקי!ריחסקןחריכס::רח\יגיזיסרןסחוטרחס
ריגרי tjת ' iרייסחי'חיוכיסחןגטימסגספירמוכסיריגריסיכריין Iס\ג\
חוו jח'חפרופייחד\יקיןכיכיתססייכרססוח\יריסירןסיחי 2449חגייי
חיכ:>גחספוחיננן ~קווכוכיקחרחסחיכטןכסיסחימפיסןחימוכטיריגקfוני

 .ריזירח\ינחמןסקימחכירסג\ירירייוריגקיוכיכרחכסחס

ישראלאחליילחדיקוםונ~קאם~ייןלח

חי!חפרןפיייקיסיןכייכר::רסי j 'וfס :Iמחריסיכטוסיקיריספוחיס
פיחיגגו ~קןמןכיקחרח\יטומיוריזנימוססינוזסיכירימוכטיריגקfיכו Jחו
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fויכטרמנ~ fIויגפרימירו :סיבייגטימחכיר:ינ~דידייודיגחיכקימיכדחכסחסגחס
דידי~~כטךיחסיכטחנ~סיו"טייגד~ג:ידיסחגיןחגחירמחניסוח~רן

חיטחבדייידיגחיגקימיגדחנס:וג~,דיזיח~גי- ~ ;Cמ-חיגחי:ו tiזכ
מור:וספרחיג jח'דיספרחיס~יסקרינייוקיפחבחנרחסמיזמחסכחסקי~

 jפ~יקחסייו cחיקנ;ייס~ 5קחדידחנ:וני Jדיספיחיסחי J jדיז'ח~נחמוססיגון
rנחגיר:ו ~~די Iדיטהגיייססוסקיז Iקיזכיגיקיגיקימיגקויייגדחגס~נ~די
חי:ו :1זכדידיגחגטךידיה:ירןריטירחנ:וסיחנור:וחי Iחרינ;לדיובימיסקי
ח'~1כזרחיגטרחבהן 'וfדיריג;:ורטי rפג:ופירנחדוסוח:יס 5חסיכטחסי

fיימכיזחנ~גיס 'וf\י cמדיגחגטריחסיגטחנחזסיחיח:ורןדיחיזיסגיסחתמר
 iח~רח:ייזי Jחימנ~סיסיבוןקו~חיט~דייודיגמ,כקימיכדחכס;לנס ~ ;Cמ
דידיגהגטריד'~חזכר 'וf~1כזרריטירחנתןסיג:וכיחיסייוןטירמיגחגדיסיחי

מ:וחיטריfויג 'וc ~ fמדיסיידר:יג~חסחיניחינחסיגטחנחןסיחיחיג
פורזכוב:יגומיגיקיסחניייססיט'גכ:יגוסח,חיכטרfונחןחסרןדידירינסגס

דחנ:ו 'וI fדיספיחיםמfוסד'זירחסנfומוססיבון Iפוחיננידינריזיריריס
סיסח:י 'וfח:ורןח:יחימכיזוג:יס'בי;סחניייסחיסטוסחס jגיחיסייוסיס :1מ

גיס 'וfפיח'ננידינריסטוח'כ ~ ;Cמהיגדיחיגטרחנחן ,ריספוחיסחיחיזוס
ח:ו 'וfחיזיפסיסחס 'וfח:יח:ירןחיזכניזיסיביןניחיסייוןג~ס tiמהימכיזחנ:י

חינ:יסיחיסחניןחיגדי ~ tjמריטירחנ:וסיחניר~חיסחנייוס 70ניס
חירי"'טירגוסיחסח:ירן ~ 5פחסח 'וf .פחרטיקונחרחפחרטחמיגטוסיחס

ס' 'וfהס'ססייגטיסניסטידיסח:ו ~ Pזכדיחימכיזוקיניחיסיייןג~פיטחנ:ו
חגנכזרחןיחןחיסט'סוגיחי ,קחן=יסוזוסחינ~סיחיזוחידיריטירחנס

חיסטחנfוןקיניסחסגיחיס"יןנס jחימכיזחנחח:ירןדיחיזוסנוסחחמרחי
חינחןסיחיחסרודינוק~דיחי:י tjמדיכוקסדיחוייריןג:ו jסיבוחחי
קיסחנ"וס 7 0גיסדיטורגוחיבחיר:ר /פיןג~חסחי Iקחזחססוסח~
חי:י ;Cזכדיניקסדיfוו"ריןקיגיהיס"יןג:יריפיטחנתןטחמכייןחיגייוסחי
 'וtfוזויריקוזידסתניח:יקיפיפיגחסייוןגסfוסחיזוססוסדיחיח~רןדי
ח:וחיגוקחד:וחינויזסיחיס tjזכדיסחגוןדיגטודוסחנורסריטירחנחזסי
חיסט~דיןיח~ fסיקידיח:ידיגחורדיןחיגחגסיסירחנ~סיחיגובfורסו

 ,דייודינגיינ=יננופיחיתינטודי jחימכיזחריקיחסטסדיח:יקחדסמחגירס
נחסטודחםח,"רוזרחכ ti 'דיפיחינניחי(טודוקיחיסטודיריזוגטסקי

 :4חי"יגחס ,מ:ירן Iדיןירקוזכו .ניזיסקוחטרוח\ידיייד\גחורדיגח.גסחס
טריססיכט"ריןנחס ,חחמרחיחג1כזר Iס tiמדימסזמיכוקסנ:ידיכיזיס
 70;יס .הסרןד'~יiי:ינ:ידיניסחיג:וחימ~סכוק:יריגסדיניזיס

דיכוק~די cג'חיגג I;י cמדיכוק:ודיניזיסדוסחויירוןגחס Iסחנייוס
 Iפיחיכנודיגריסטיחיגחי .היווססיסדיריכיקסניסחוג:וחיח~רן

 /ח:ירןדיכיק;ינ:ידיניסחוג;:ו I:י :1זכדיכוק;רדיניסחיג~סיגטיירוןגחס
 70גוסדיכיק~דיניסחיג:יחיחיזוססיסדיכוק:וגסדיכיסחוגס

גיחיסייוןנ:יפיחינניfויגטודו jפחסחנfוסיחיסטודיריספוחיס .סחנייוס
סחנ'ח:יגי ' rגוחוטרי ~חיגוחימניזחנ:וחיחוטריסקיןחוגוםfויגייוסחיגטךי

,ינריקוסו !'וfחיכקדזכיגדחגס:ינ:יחיסקריניח~חוגוחיחוגוקחך:יחי
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טיגייגדי I:ו Cזכן Cר'קיזכיזוכחסס rפח~חכרגחס jסיניקי~ 'וfט~'פחרט'קיגחר
סיקיחיגקי~'גדחגס:י:י iדיקחדיטחג'ייס Cגי 'וfדיקגחריח'גקחגיס=ידי

נרחג::~וסחי Iחיכנידחרסיכ\סגיפורמי~יריי;וג=יפורפחסחגדיגיסחינחןגיס
 iפן~וגחסי'ג=יחיגןברירידיתרדיקידייחדיח'סטי jטיג'הפיח'נגזדיגדיס
קיגטיגיחןחי . Jגיחיס"יג=יחיגגידחרrורגיס Cד'ח:יגוחר rחיגקירחחזירגיספיר
 Iס'גי י=" lJרכיגי=י :tוכדימיחיוטיג=ידידיח=יחיכחסכ=ימחגיר=יחיסט=ידי

די iקיוכיג'קrוס"יג=יפןחימחכיר:יח'סט=י .דיספיחיסמחסד'זירח=יכחמיס
ח'ר~ג. cדי'גו 5 'יfו~חיגח'גטריריטיחג Pחיסיוכ"כטי rר'חיגחיגייג:י

די ~-יר-~ rזכימייגיבי rר'tויג:יכרידיטחניייסקירטיסחיגיסד~ריוכיסחחור:י
 .tו'פיק=יח'סט=י'יכטרחס p .טריכיגחכיסגוסדירינג;זג:ר 'וj fגחםייוג;ז

טרינונאל,סלוםא'נאסיייןלחדימאטירייאלריז'יסיינטואיל

די'ןד'גגייג:י I'ירי 5ריס'חיחיניפטןדיגסחגיירי!נידייןסגיסקיחגדן
סיק'דימוקרחט'ק=י jגחסיייחוג:ייגו 5ד' ,נ,דיח~ iגזיסייןג=יפיגדיסיחי

פ~כ~ירדיגקומחגדןסוטוסיימפריחיפיחינגודיגנרהכדיסגוספוררי,יח=י
fו-גחיגכרידי )' lJ(חוכגחיגטירמידייתריייחיגחיר;זק'-י="ערכיגי=י Ijמפידי~
 jג~ס"יג:ידייריס jר-ז'גיס=י Cוכגיוכיגיחי .פיתינגיהיגח:יפוד'רזזיטידן

 'וfסוח'נרוסייתרזדיקיגסיזזfויגסינרי Iפר'וכ::ר :סינ"גטימחגיר=יג=ידי
פורוכופיה'נ;י,דיגקוגטיגט'סג=י iקיהידייודיג iחחוטוריזחסיייג=יקון

ח'יגטיס rחיגט'(' .סחנ"חספירסוגחסדיקימפיf'ייסטיסטריכיגחגיסחוגיס
כיכריכיק' 5פי ~ביזנחרפורקי~ידחדיסכיחיגf'יסגחםטויחסדיקימפג'דחס

פ'רסיכחסכחסהיגטרידיקיחיסטיייגיסדיזירקירי Iוודיסחרי'חסקןחיסטייוגיס
 :4ח'~'יןסךיחיזי 'וfנזינ'רו)חדס jכ' cמוכיגיח 'כ~ד(חיטרחסקיוחוגסfי

חיקי-סיקימ'ימכרוסדייסדיקיזכפיחיסטי ,חיגי )*קיגסיגיייסריסירטיס
פ'רסיגחססיגקיחיגןכ=ידיקימפוח'סטו Iחיגי .ייחגחס Sג'דיקוח'סרכייוגיספחנ=י
וכ"זכ- jסי'דיקיגסיגיייחיןחי .חיגדתסמחסקיחיסטייו;יסגחסניזנחרפיר

נחסביזנחרפירפירסוגחסוכי( ' jקיוכפיחיסטיסופיר'יירחיגי 'וI fכריס
טידיסדיקחפיfויכח'ר=י Iרכיגומ~:רי, .rזכיזfויג 'וf .דיפיסיניסקיחיסטייוגים

ירג:י 5ריזינ jפיחידיחגיק'דור;וז.חס iקוחיסטייוג;וקיטרינוגf'יגיסח'סטוס
fויר=יכ~ק'דיזיח;:רג'סח'כ 'וfחיגח=יfיז 5חדיריסfיס' Iקיגסי~יייסריבוסגיס
 .די~יכ!יס jסינוזידיסתר"חסקוחיסטיייגיספירחיר=יח'סטי .דייודיגגייג:י

דידוניריסגיססונרידיזירקירי ,ר'גיגיייזחסקוחיס~ייוכיסגfיספיר!כ'רו
ח'כfו'ר=יגוכקיס)fודס iנ' e(דכר'סדי'וח'גכ'רסופירסיג=יג=יחיגטרי
דיג'כ'ריס jח'ר:וסייגד,קי Iכ=יכיסגזספfירטיקיכחרמ'גיביחיגוידיטריני

קוחיסטיייכיסחיסי.כחסדיסיריייזחמיגטיח! 5תיקיפחסי Iירייחגיס pמחחיביסגיס
סו-חיסטיח;זפוחינגיחיגחיגטריריקריס'חוסיקידוכייוסגיסטודיסחי
f יק~תרחגוק'חיכ'יזסחיסיטוf5 יfj 'כחזז-כדיסj ויגטיגדידו,כייןסיימ~ריf

ח'גקונ-גיססיקיס rTקוגחסחי .=י cמדיגי' י:~ד'חורריגיסניססונרי
 .ריספיגד'fי~גיסחיגחי~יגדי irר'זכחגדחכג'fויג'ייסדיריחס

 .יתריפר:תחכרככחכ ,'רס" )*
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ריזירפירקוגסיכייוחוטרורכיגוזכז:~גווכ'גיחיסטודיחיגדיספחרטי
כיהיזחיזח'גקחוכיכחרחז'רג;רפורחי iגחסיייג:ודיוכחטירייחנ,סחיניסניס

 Iפירסוגחס Cדוח'חוניגט~דיגוזגירו jח' jח'רחריזידוריסחיסטיס .חורדיז

 iחיח'ר~קי(פריגסיפ'ס)גז:יתיסגווככרחדוס iחירחחינ'יוסדידונידיגדי
חב"כימ,רחז:י Iגיוכברחדיסח'רחזסיט'גט~ניסחי ,טרינוקחד~דיגפיח
פח:נחסטידחסrויגטוכס'סק'וכיני,~ rפדי .:tפריגסיפחניקחפיסדיזירקירי

ידיריס fר'חיסטיס .ס'טיכט~דיכיוכ'רי jח'חיר~'ז:רחגדי(וכז:פrרומ)וכינייחס
 jס'גו iפופזנtוס'יינ:יד'ח'כט'רייירריזודי~ jחוקופחכחסיקיחיכדיספחרטי

.ח'גיוכ'נוסנוסקיזג'רר~דיקחנזוח'זקי jטחוככ"חינייוס iחירח Iדיפיוכוס
 •רחכנוססיס iקוח'חירדיז jקיטודווכיגיסטירוז~חרוכחד~נ~ iחורגחכיזחנח

חיזדי'יד'נחורדיזפירנכ"~רכיכיוכז::רפיכדוחיסטידידיספותיס
קיקיגסיני,יחיסטי .פ'רסיגחזיסנרחגדיססיטיגט~דיקווכפותיסטוקיגסינייו

חיר~ t ~ Iוכדיג:יקחרג;ן'יחכחר 5חג'דיחיסקופוחינ iקיפורוכחדופוחי
כחסי-וזנ~דיר'זיסניסטידוסדי ~ 5חוקופfיסייקיפחרגחזגיכטוחוזקונכו

דיקוכסיג"וסגיסטידיסח~סופירייורחיר~חיכחיוכחט'רייחגחיוכורחג
ג~סיטי Iוכיכ'סטירדיחור~טוד~ח'וחיסיריחיכיfר~ Iטריכוגתכיסגוס

- Pט'fויגחיזחיסטופחר~חפריפ"חדינינחרחיג i 'וI fוכפ~דיפריזידיכסיי~

 iריקריסיחס'קיקיח'סטייוגיסגחסטידחסדיטרחטחרפיר I(וכפגו)פגי
ג=ידידיכפיחיסקיקיגסיג"ודיסירטיfויח'סט' Iפוחינגוחיגח'גטרי

גוסדיfויפיק~ג~וכייגטרחסר'גג~כיח'ג~חיזחוכיכי rגווכפ:ידימוחירטי
חיור'כונזודו 'וfרי!(ירוכחדופות- Iפרופיטחסגוסזיחי(פופט'ס)ניח'זים

דיג jדיסטרוחיס"וג~דידיספוחיס I:וגדוג:יככסמחכפ'גוסדיטיימפןחיג
נחנכוס jסינוסכ:ודר'זחו~גדוגדיזיכ'מדיטיטי~וחיגקוז Iטיוכפגופריןכיר

 .דיספוחיסמחסדיזירח:י

מינדואילדירבינימשחדיאיספארטיסיייןלח

חיסט'דירכיגינכז:;ןדיד'ספחרט'ס"יןג:ידיטי'וכפוfויכחרינוקוחכדי
דיספוחיסתכייוםקוחריגט~דיזירקירי 2489חכ"וחיג iח'פיח,קיזגיכדי

פריזג'רחיכ i '.חפוחינניחיגטודיח~'יחוכו ,ח'נ'פן;ידיגסחכידור:יג~די
סירנ'פירחינייוסחיגטרי iריכיזייוtויג:וח'זוח'ז:כטדימיזדיגד'ח:י

fויקספכיקוניסחיחייוכיזחרוטוניניסגוקיטודיד'קירייכטי ~ fiויסטחנfו
חיס:ק'גתסדיקיזחסחגניגחסחי ,ריכייו iח'טיגיחןק'קוזחסגחסטידחס
כוזגכריכוקידכריסדיגינרוחיגחיןח'סקרינ'יי~חס ~ס' 5rrדיטfונחז
 ~ Cנכן iח'כקינכיכגיס 'וI f ~ 5חר'זגfוס'ז:'וכוס iס'ניזמיר~וכסכ;" iטחזגכי'

גיס ' i i!(וכדסח"יג:ודיח'כקיוכיכדחכס:יחיכטיריסחכטיוכוי'כ~fי'גטוכס'ס
דיטחג'יוסגוסקגחרחוכיכןביח'קספג'קןנ'ס 'וfחיפיק~קחד~מיזטריבוגחגיס

סוסטיגיוכייכטוחיגפירחיכט'ריסחגט'וכוייחיססי'כדוחיכקיוכיכדחכס~ח'סט:ודי
i ' ~גחסייוגi ודחח'זוכידיגחי;I fפחרטיקו~חרזכיגט'ח'כקןנכ'כדיג'ס 'וr ' 

סינר'דיכייי~גוןר~ iטיכקיירו 5ס~גוקיזכיסחנייוסיח~פירסוכ~קוחגוכקי
דיכיקיכוסיריס'ר .rפסן iסיניריוירסיפוfי'דר~כו Iגיידיפוכטוקוחכקייר
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דינוחיזקחפוחגחי:ינדוג) j'i(כימסיפירייררטריכוגחגחגחדיריסחרסי
חובידיסירדיביחידידיז:י"וז :1קוחיסחיסט:יסובריקיכםוגטחרגוחיחיפןק:יסי

סוסגכגיסגיסקוזנוחיזקחפוחיג jדיז'גיגוקיטודוח:יפוכקטוחגמיגטי
מחגיר:יסוסינווסימיזמודיסיז"וזסוסקוגטרחדיזירפוחידיגוחיקיגינחס

נוס-ג:יחיבירדחדג;וקיגטר:יחיסגסיגייו iקדיגדיסיזייוזג:יפיגסחרדי
חיגחיסקיחג"ומיזמוחיסטידיחדרסייטידיריח:יחיג l 'וfחי .טירחך
טריניסימחגיקוזמיזמיחיגחיסקרינייירכיגו,מם:ימוריייקימיזמודיח:י
חיכרחסי)וספרדיגכ"רבופרימירדיגחימפיסחגדוקימפגיטיסהיר::יספרי
ח:יתור::יספרחוזדייו 'וf ,דכריסספרדיגכ"רבוחוגטימוחיגחסט:י
ח:יח\גטריניגוטריניגוחיגחייפרחגדטריבוסדוניגוסדיקחפיקחד:י

טחב::גח~דיחגחדי C::יקורחרוזריגחרייגטרוד\פוזחרחזגופורקיגוייסגזס
ריג:יחוזחריח;וטיגנ:יקיגיגנוגוטיסטחמיגטוחזזפורגייג:ידיגחס

ג:יקיפוחיסהור:יספרריגגיטר:יחוג:יגימיגנוחרחוזחרפו Iטריקחר
חיגריספחר"'חי .סינירומו"גינחרחוזחיזבוחררתד:יתיסט:יfויריזיכ~קיפ":י

פיר:יג:ירכיגימס:יחיסקריב"יקומפגיטוסספריסטריניריגוסגוסריטי
סוס::חיגפירחיגטיריסחגטימוייפידתסוחוז'"יסקי:יחזיגוד\:י :tפרג:ירי

ח::ירחגרוחיסט:יפרס:יהיסט:יfויזקי;ורחחיזמוריגחיטירגיגטיגימ"גטו
סינור:יחי·מיייקגחר:ימו"מחגיר:יחוג:ירייסרחגטורוח':י:י :tמסתניר

 jנfיקיכוחיגרחריסגתסקfיניםמס,סוספורתרינחרקיטייגיגוקיטורו
רייוריגקוממכריסגוסח:ימוכיריסייגטיססירחזקיטיימפוטוריניזמרח:י
fדירינןקחמ\גודיגסידיזניחזקוחגרוסופרירדיטייגיזקימחגיסגוס 'ו
חיסטןטירוחיסקריביייגוחי .פיזג::יח:יחרינחרקיכייגיכוקיטיריחי

חיסטתדיקיפייחסמיגנחסתיסקריבירחיזןחיפוחיזיח:ידיפורמ:יחיזמס:י
חיזחיגקימיגרחגריגיספיפוגחסיייזג:יטיר:יחיגטריריספחרזיייגחסחיסיר:י
 iקיחיקוגטיגיחנגימיגטיריפיטחגרןחימיגרחכרונחייחזג:יקיטיימפומיזמו

גיס-טורוסחי .מימןריי:יג:יfויזסיימפריטיגכחזג:יקיחפיזקחגטיריכוז
חיכטודייוריגרינגחסגחסחי lפ;וסכנכג(תור;וחור~גייג::יריריטחגייוס

גוסחיג::יגיסגוסר\סחנייוסגיסח:י:י :tמחיגטרינוגר,סורינינ"וזג:ירי
חי·זחסיגטחרח'זיגוקיחיגיניסוי::יופינכח:יפחרטיקוגחרמיגטיחיגוייס

חיס"'קחפו ,·דייןריגחורריזפור Iגווכיגחגדוגוחיג,רידיספוחיססיח:יסו
טריכוג~יס Cגוטורוסריפריזיריגןכיחיכחסיייזג:ירימחטיריי~חיפריטו~

חיגחיזחי Iסחבייןס 70ריסופירייןרקוגסיכ"ודיגפחרטיקוגחרמיגטיחי
ר- rריספסי 12489חג"וריגחרר 7 ,רימ:יחיסטירינוסטוריח:ימירייי

ריסחגרוקיחירפוסןדי ,י: cמפירסוגח;',סחגטוחיסטיריחגזכ:יג:יטייו
סוח:יחיגיניסוי:ייסינכפחסיחיסיימפריפחר:ימימיריי:יכיגרינ:יסו

יגי cממיר:יקכ(:י cממפג:יכיחיסטר:יריזיגוקירוגקוחיחיסtויסטיחיפיסטו
קיסfוגט:יגיי_ג:יקייר fר'_קיריגי::יו:ונכומסר:ימםיב'תורהרכלמשה

I מג:יריסיכ"וקיגסירכחמיסכוזיטריסt: נכרכידכ:יII ::י 
טורחס jקוסיגידימוגטיחיגחיזפורירוזוטורויג j •ליהושועסםרה
פחר:::ג:י Iרזוירקירי ,גייחיסט:יחיריטחג"יססיסחיתיקספגיקחסייוכיססיס
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דיריסטוקירטיד~ rפכ~חי Iסחכטוכ·נריחיגח·זח·סקרינ\\וקיטידס
כחסטודחסדייוגיקידיזירקיריינכ Cי:יוח~ ~ Cמח·כן:רינוכ~ Iקחניס~

די"כוסטודוספוגקטוחכוכיכטיחיכטיכדירפירמיגיסטירוזחסחיכסטרוקס'יוכיס
כוסוכי iדחכ jכחסייוכ~דיריזידורקחפויכו Pכוכוחיכייכ~דיטחכ·יוס
חכיר~ pקיחיקחיפtיר'סיר,כוחיןסיסיגיןריזיר ';וכתכוסו iח'פיריריס

 . Iכומיכחסייוח·סט~פוח·

 iנאם~~רלהך~קאפופוריהושיעך~נים\נאם'~וןלה
חימורירדינית~קידייודיכח·כפירמחדופיח'נכ"~רככי ~ Cמקיחכדו

סיבידייוס,כיס ~יfחחי\\בחךפורסחכט~ ~ר\\טג~ח~פחסחרח·נ;וכו
סוחירטיג~סירחינ~קווניפיכסחכדוכיט'ס"~חיסט~דימוגביח·מפריס\\וכו

 sח'סקחפו Jחופורדיריז'ד~חיר~וכס; Iחי'דידיספוח·סגחסייוזכ~די

מוב~, Iחיסטוסונריחי ?קוFיכיךחדיסכזfייכחסדיקומפכידוחיחגיכפריטוחכ
רוגחרדיפירמיטיסיחיר~,קיזחסחנויסוסדיינו pחפחסטירפידיכו Pהו
קיכסיסייוזוחיסחב"וחיספריטוחוזו,חומכרי iחוכינכיכחר~קיפודירוזוטודו ~

סיח~כיקיחימחטיר\\חכמיגטיח·מירוכחסייוןג~ויזירפידייר~קיפור
קומו-;ו Ijמדיזי- Iיוברחכדיפוחינכוחיכ fדייודיכפתכיי~ Pקיכ~

וונחטינ;וחיסכ;ודיחיסקופוחיכחי .סטור rפ j 'ג\\טכוקיחיניזחסכחס
קיכ;ופירסיכ~(חפרופייחר;ו)זיכייחר:ייזמ'זוכוד"יחיכק'חיר=ימוב~די

כוקיח·מיסייוןחיסט;ודיח·כק~רגחרסיחיפוסטוחיסטיחוקופחרפוחידי
 ::::סימכזtוחיכד~סייכרוקיפוחינכידיכחיסקיוימייכטו ~קוז~כ~ריסטחר;ו

פי-מוייחיר:יקי;ו cמפיכסחנ~ח;וחיסטי,פוחינכוחיכחניטוחידוס Jטחנח
חיסטיח;וחידיחסדידיפ·ריכסייחסחגנוכחסריקריסיר iפוד\\רחסיקיסינכי
טודוחיכחי . jכחסייוכ:ידיכ;ורוחיכ:יקחכזחרפוחידריח~כוקיסוזייט

ריספוכדייוכיחיסירניטורפידי,סודירונחטינ:יג~קוכסיכטייופודירוזו
חיס-חומכריחיסקוחכחיכחיכ,נוטיגיז iכוגכ Cי:יוח:ייטומ~ I :דיז"גדו

דינחכטריריפריזיכטחרחזכוח,חיכסינריחכוס pטוספוזחגיחיפריטוחוזו
פו.דיכריזידוריסחיסהנ"וסכוסטודוסדיייכחכטריחי~כ;וןחכעזרדי

חינרחכדיז:יטודידחגיחיטודוסדידיכחכטריח)י'ריקימיכדחכוחיחינכו
כו;יבומיפירקיפוח·נכיח·כטודוניחןקיח·חיגסונריככוריי;וטידי

חורדיכיססיסטידיסחוכידיסקחזקיחיכתס"וזג:ידיקחפופורכומיכחט'ס
ח·ןקידיפ,ריכסיי~חיסט:יקיזסיכחמיכטימ~ Iטי ~ח·fיונידיסיירוןקומו

גיספור i:יכ:יחכעזרח~קוכסוכטחריע Cי:יודיכר;וגיררחסדיקוחיסטייוכיס
נחס jסיניחר;וחיחזירדינר~קימחכיר;וכ~סונרי Iמומיסחיחוריס

קיב-סיטיימפופירדיר jס'מוב:יחי .חיג"דיריסיביו:יקיחיכסטרוקסייזכיס
קחפופורוע :t י~'ח;וכומיגיחידייודיגחורדיןחיסטיח~ניסט~חיןפירמו

כחס"וזנסדיגרמגדיסכוסטודוכח~ריקומחכדוכוחיפוחינכודיכריוידור
חיב::פוחיס cמדימוחירטיכ~דידיספוחיסחי Iפיחינגוחיכטודןח~חי
r חיןס'יוכפריחיסיבחרדיפרזמיטייוגיחיפודירוזוטודודיגיסוובועורחזחדו
קוכסירנחרדיניסק~קובדיסייוזחסמוב;וקזזחיסטונוקימוסחנורסז
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קירייגרוכי .סיירנומיס :tמחיגקווכיגרוטיקיגייג;רטויס-ריזיגי-
קורייחרריפוגטוחיסטיסוגוחיספוריסטחגיחכסוריופו rחיסחיגקיריזיר
גייגספוגקטוחגמיגטיקוגסירנחרמי iגחסייוג~רימורחגפרונריסוחיגפור
מחגקוגופחרטיסוריוגכ Pיסוחיוחיגיי;ר !'וfטרוקיגיגכוזחזירסיזס tiמרי
ריוירורקחפוקומוקיחיגריספחרןכיחירונירסוריחירסגוקיטורוחזיררי
ח-מיסחכטסטיירכגכחכטרחחירגוחכפוחינגוחיגקןזחיגטרימיטייוסי

סוחיזנייזמויין :tףחוחיפוזיסייווסוחיזחוגוקחרסחריסיגטחרזירגוס
וכמ·חוגכריסייוכפרי Iחייורחנסגוקידייוריגפרוניריגסייסגסקיזוכיסייוז
יכוז:ונכחוקופחנכסי iטחוככי' Iגחטורסגסריחפוחיר;רחימיכחנרוזסגירס

חיג-סוסריחיגייגסריחיסטןרייוריג Iחיספריטוחוזוקחפוקומו Iסיימפרי
 jפופוגחסייויגסחיגטרירוכייוזחסקוחיסטייוגיסגחסטורחסחיקוזכיגרחגסחס

ריכגחמייגןכוסרייסיסוסוגכחיזוחי ~קוגסיגייוסוקו;'~וםוגכחקגחרחנסגחס
פחרןכיקוגחר.חיפוחינגוריגחיגטירייורריזוחיגטוקסגוקיסונרי(מקגומ)

ריזוקיחיסקורטוחיוחיטיירמסריפוזיסייןגיסריקיrריסןכייוגיססונרימיגטי
גיכגיזחרסיורונירסוריחירססינוזריחססוסטורוסגמסייוזגסונכ Pיכו
חכוכחגרווכוחירטיסוריחגטיסטיימפופוקוחוז 'וfקוזסמיגימסגסחיז

סינרחךגסחיוסיטוחרסמורחרססוח;יפוחינגוחיגטורוחסונכ tjיכו'יממחר
tjll "פריזיגןכחרוסיחיכסi קוזחוגוקמרסחיגריריגחגטריפוחינכוחיגטורו
 7 0גוס I,חיס tjגרוביגוס Iסופירייורקוגסיגייוריגמיימכרוסגוס Iרהגנוסו

ריגחריסטוקרחסיחכגסטורספיז iחיחיבוחיזיסנוס ~פחמיגייסריקחפוס
טיגייגררר fקחכורןוכןייריסקורסרחווחיזו-ונכ tjי;יו-חיגחי Iפוחינגו

ריגחמררגספןחינגוריגקורחסוגיםגוסחיוחיגרחחיכחרחזיררינחז~פרר
ריחיגיירססונריז 1ריסיניירפוח'נגוחיגטורוחיסחגזככ,גייסוריחירייו
ריגגיסז 26חיג iח'חירייןריגקומחגרוס~וסחןניריסייגטיססיימפריסיר
חירחרחגסוכוגרוחיסטירינידסגסריןנכ tiיסוריספחרטייוסי 2516חגייו

חובוחיניגטיגחסייןזגכריוירוחנירריריספןחיסחגייןסרייסחי jסי'רי
קירינייוןסגוסחסריגיבייוזוקחפורי-פןריסטחכיחססוחיגטריכוחיחגייןס
חיסחיסוכוחייר fר'חסנחמןססיכןזחיפוקסחקיחכריסחנייוסגרס Iדיזיר
 .גזקגיסןיסןסוגכגס tjוכגוחיסטרכריזיג,קי

חיפיקכגסחימפיסס ~ iגו iכןנכ :t ו~'רימןחירטיגסריריספןחיסריהרשרע
I ריחימפיסחגרוחגייוס 350קןמוטןרןקי(סןפטיס)בוחיזיםגןסרי

 .חרגוכימוחיג " iסכ;:גכגי ruרסוכסחיפרימירו,חיכ vfקכנזנכמגיחג IIלוקנים.
בורחחיזוכוריגמחטירייחגחימןרחגחיסטחרוחיגחיפןקסחיסטסמייגטרחס

גוטייוכפוחיסטיטורו iח'סייגרו .דיזיחרחסמוגבןרי:חנסגחסייי;ריגסחי
טוניירסקיונכ tjיכוחיס tjמקןמוסופרימןקחפן Jחיגחסייוזגס~יזחןנו

פן.חגריוירריוגכ tjיכורימיסייוזגסחי Iמחגוסוחיזפןריריסגןסטןרוס
חיס-חיוכחטירייחגיסחיבןסגוסטורוסרירןו pפחסירחיביכירחג iח'ח-נגי

 ;;חריוכפגחסחר\לגוקיוחרנןגוחינחקחכטיקירי Iגחסיייזריגספךיטוחגיס
רי-חיגריקיןנכ ljיסוטיגיחסקיריגינייןזןפורירחיגסוכחמיגטיחי Iיסוסונכ

 ' Pני Iח'מס fרוכייןקוחיסטייוגיסגחסטורחססונריריסיז"וגיסכחםפיגריחס
 ) M (12חי Mםר
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ח'סינכ Pי'סוfו'גטרינןגופודירחיכטי Iריגיבייוזחסייוגיס Pזקחיסח'סקוכסירגס

חיג"רינרחגריחיגקיחיפיק'סחקיח:יריסחניייס~וסיזיר iקיריוס rנייגוס
חיר'סקוחגחיגקגז" iכ/נכlרגיחג 1גומגרחרי ' rפירסוכחסיירטו iחוחירסיייס
נוריחססיכס"סגס iח'חיס cמריגייגס iח',ירסחר:ימוייפירסוגסחוגס

פור;ו pמחימביזוקיריגגחסגחסטירחסריקירייכטיחגמוייחיסטחנסחי
סירסוקס'סוח'ספורירח"סטיחיגטרינינכמכיחגחיגייריג'סחיסוכזריייחיג
קח-חוגזי iנייריחי Iסומס iח'ח''סגסונכגיחסטסחורטוחגחוגוחגסיחי

חיגי,וסריחוגוקחרסקיחיפוקסחיסט'ס iח' ):ןפטיס c (רי~ינייזזיספוס
סוחס jפריזיריגטיסיריריס'נייוקיריכינייוזופורירחיסטיחיכפרינו
פוחיקחפוסfו'סטוסריפר'מירוח'כ jריו:ימדס iסיבו ,רכוריסוקסיסזר

זנורייו 2870חגי'יחיג iח'חי;וגסזנכגיפוחיחוגטיונוחיגחינכמגיחג
קחפוחיגטימיח'גסג=יןגכגיביחיזניגירחנגיחיו rני'ריספיקטחנג,חיסטי

חיסטסח'ג iקיטירזכיג'ססיחיזקגיסון /Iגוסריחיפוקסחיסט::יריריגיני'ןזו
חיסחיכטיחיפרופיטחסגיסריחיפיק'סג'סחגורסחימפיססחיפירייורס

 .גגכיחיסוזקגיסג:י pמגוחיסטרסריזיגיקי

הנביאשםדאל-לנביאיםרוקנים

ו:זגוחגiכחמוזוfו"גפוהיחיפיק~חיסט'סריריגינייוזוקחפופרימירחיג
-מו~ C-ח'גחי'סג'סונכגיריריגינייוזס iחיגסטרוקסיייסוריסינ'יוקי'סרונמי
גיס I iטחמגיימ~ריגיניייז'ספוריסטחגיחסגססוגחמיגטיגומחגוסו iח'טימו

מו-חיכןכיריסיסגיסח;וקיגסירכסגוקיטורופורירזר rר'קחפוריפרויריס
ח'סטיריריחססיס iח'חיפיטי iח' 'וi . fכחסייוריג;רמחטירייחגיסחירחגיס
חיפרוגריסוסגרחגריסחיזייריונירחחיזמוfויגחי iגחסייוגס jירור rר'חביג

ו:נכזחג . iקיחימפיס~קיפריפיטחסגיסריחיפיקסגזגנסחיסטסמייגטרחס
בורח"ריג iסיטוחסיי'גסגרי:גין iבכרוךח'יחזקחג IIקוזחקחנסחי'סרתחי
 .ניחיזיסגוסריחי~יקסחגסריגחטינחמ'גט'יספחקטורייס pסחמוייפוחידוזמו

נכיי''יסחיסrכוחג C 'fפירסיגחריספיקטחבגיחיסטיריביחונרחפ,חסגס
ריחיזוחירסחיג .גיקטיריסקירירוסגיחיסטריםטורוסריקןגוסירסגייז
ריספיק"זכוייחיגסרייסיכרייגטי iחגקג'סון IIוכמכרחרו ' rפירסזגחנרחגרי Jחן

 Iחגס Iיר rמוביגרינסחקיחסריגחס'רי 'וI fגויריטרינןריגפחמיגייסטחבני

חיסט'חנוטיגירפירפורירוזיטורוחיגריגחגטריגחברימחססוסנירטיייקי
ריחי .ריחסםןסטירוסריייחגםירנירפחר'סקיגסחקרוגוfויגייסקיו rח'
קיר:בפורקי iסג:גגכגירימחגיס iח'חיגטרינוגזחגייוסרזסריחירח,גס

םו iקיק'ןפוחיחגסיחי iחירוקחםייוסוחי iחיגסטרוקסייזסןריייחרכ
פרו"סי iקוחיסטירייוחיגקיכיריח'ססיגס"=יגס iח'קיגוסיגסיי=יפרופוגרס

חניג-חי ,) i(מו:גןכיזנפגוחיג iח'חיסטחגרי iסגסנכגיניגירחבגיחי~פיסי;
ג::יחיקוחגירחריסחנטחםסוסחיחגמססזריגימפייזסגס iטחמכייטחגרו

חווכ"חיסטיח,גחכטיסייגרופיחיסי Iחיספריטןריסזיחס rחיגירחיפזרטחגיז'ס
סוריבייוס rםגוסטורוסחסריפחסוחיפוחינגוחיגןכורזקימחסברי

חינסזבריפזזחרסזוירזפורעורוחיגקימיריסייוקיפכוטוטחגמסחיפןקס
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פרוניריגסיי;רחנט\יג\ידיחנוריזחרו 5וחיר~ 5חייטיז'ח~ 5פרוריחיספריטוסו
גיחוסייגרומוגרוח~גטורוריריספיקטחרוחגסיוחי 5חיחוקחזייוזטור=יחיז

טורוחיח'יור~סוחיוסיימפריחיסטחג~רייוחיגקיקגחרחמיכטיטורוס
 .פוגקטוחגמיגטיריחגיזחג\יסיריזיח~fויגגוקי

נוחנריחיסןכיחיזוקיריפורממסגחסחי jכי'רי bחוגרחגווכירוזחסגחס
קיחגסיורחחיזוכו, 3חיגחיריגיבייוןריג~סוסטיגימייגטוחיגפור ' fפירסוגח

חוןכרחסוכמסימ\ימגךרורריחי\ימגךחוג Ijרימיזןסופורגומיגחסייוןג\י
חיכיקטוריםגוסטירוסריקוגוסירחסכייזסוז י:iי'מ,מפורטfיגטיס,מונרמם

סוגחוכיגטיקוז\יחוג\י.פיווריקזגטחרגחסריגוכחרסיטמורכייזחקי 'חיס iג
ג~מ,סחייטו rסוגוחיסטרופורדונטיריסחגטימוייחיסקיחקיסיטחרימןס
דווירוו rר'סחנייוחיסטיפוגרוקיסופירייורחיסקוג\יג~ריפוגרחסייוז

 ' rפירסוגחסחגטוחיסיטמיריסיחוגר\יסחגט~חיסט\יפורסוגוקיו,רמ;ר"
חיו .קורמסוכיסגוחיסטווסחיוקחגחקחר\יסיח\יוריוכורייi:יכיגרינ:יסוקי

רTוג C 'ריו rמ,טורוח\יםןנומג ~חי rריקונר~רת" IIגזזכנרחרi:ימ,סקומ,ג\ימ,סט;ר
מיזוכו,מ,גחיוךימ~ 3סיגסיי\יג:י jנייקכווסירחימ,כסטרומ,רסיקירימ\יקי

קfיר~ח~ ~ 5חימניזחחיחיג,נוסגוסמ~גיחיסיייגיסגחסמ,גסיג"חג\יסזכוחג,
חיגחירi:יקיחיסקוג:יחיטס~ריחיסחיריסיגירפוחיריח;:כוקיסיכווחוגז

נריגייחגטיחיגרחגריג\יfויסקגחריסייוקינורחחיזמוריגחיספריטוחגמיגטרן
סחג"רווחיגיי~ריחירחג c 'ריןחינכו Dחיגחיגטרייח~ fפרופיט'דיג~כוז
חיסטיריבגוריי~כ;רסייונפריסיזח'פןמירוזקיפרופיטחסחורחדוס 5חכוס

 iייו fריג'ג:וחיבורחחיזזכוחיג jםיסטוניירןקיגוסתיגייוספוחירוזחיפוחינגו
סייוכ·פומ,רוזקימיגייוסמירחןגןסיקימימ,פןק:'גוגכ:ומיסט~וכייגטרמם

סוסטיגירגחסמס jמ 5קמ cכומיריגיבייוזמסדוקטר'גחסגמסחi:יפ,רי~יספרי
גוסדיטרחבז-רפי!סיופוסיגג,רחדסוסטור~קיופופוגחסייווג:וחיגטרי

פןריסטח·גוספחרןכירימ,גקוגטרחגחזקיחונסטfיקןגוסחיחיגטרומפיסוס
ריפיררירןיירי 5חוסייי:וחחור~מסט:ופוחיגגו,דיגכרחגדיסגוסחירוריס

חיג~גיסגוסריוכןגבוסחיפוק:ו,חיסט~זכ"גטרתכפורקי .בורחמיזמוחיג
ריגסןסיpגימייגטוחיכפורקודייחרריחיגקמרכחדוסחירחזקיגיסכוייסגןס

קור.גוסריריטרמםמרמסטמרחרוז I:iר'סיזכורfיגיטס,ג~חידינןרממיזזכו
ורi:י cפגודימיגוכמכקורמסו{,דימחכדמרריגוסיטייזכפי,ריכ'יגטיס

ג:וריםרו;זןכפחיקחפוסגוסקוזקוגטרחריזירפומידירגודיפןמירס:ידי
 Iחירחגוסירןחיגחרוסירפומירימ:ונןדחחיזמימ,כמכסיחיפןריסטחגיח:י

פוג·חיסטמכגיסיוכ"כטוסחגטומ,סטירימיכינוספרופיטחססמכטוםמ,סטוס
פרידיקחרפורפיריקןגוסחיפחטיכחסחיסקfיטימחנfוזגוקיזכןתכ Cפוררחדו
ריגריזניחךחרכןס Cר'כומ:ופןפןגחסייוזג:ויגמרקטרדןחיפרופיטיזימססןם

חיסיטממרi:ימיסטi:ירינריגיימגטיפרוטןחיגפותיחיסטימ, .דיריביקמוריכי
סונריפוריסטחררידיספוחיסfו.ט:ופופרחיגזכןמכ Ijפחוכןזןדיכחונרס
:וזככךרורח~פוכטוסוריבןחיגטחיבמןחגמור'"ו Iחגייוסטריבי'ו:רחג

כרמכריסגוסטופfינמזסינרוס'ימ pמוס 'חיגטרקי jד'ניתסו Jקןנכ"i:י
פיךינרמגריחיסטיקיוכמגיר~ג:ייח •:וגניחגתומי:ימו!סברפרוסיטחס
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זינח·ח,זינירחכפיחינכיסיחסנינירגיחיריזו ,דוד Iסוגחזישימהרור
I I I ח~ס'יספירקיריקיגטחרכסדיזיניגיסטירחיסגיטירייחכזיניגטי
קי(סיכחזיניגטיכחסטסחי 'כיקטיריסכוססודיסדי Iקיגיסידסכייןהש'וני.אחיה
חיידיסטחדורפ ,כ 5ריספיקטחח~סטירי(מס~דומ)פיירחדכסןטיגיחי(זייטיר
ס~יריס Iקיזיפיזיק~פיחיזיחסחיסחכזיניסכיסחיזו jדי·חינוכפיחוןחינחר
חסדיזייסטרחרריfויסקיפרחיגיקוחיכקי(קירחסו(סידיחיכטרחגייסדיכס
טיפסס~כיפ~רסיג~ריכסניכטיר~ניחחדירסכ~קייפרחכריחיזיסכוס
רי Iריזירירסחניייחיסטיחי .ריייריכקיזינחגרוסכיסתיכידיסייגדיחי(קי

ר~סחגטיס~רניסיייחיגחיזריפורזינחסחיגחסחיזי Iקיגסיכיייסוחקורזיקון
חריז~~חרר~חיסקופופירטיניינריסחגקטינחריייי rחיגfייוסחקריפ,סייוסכוס
חיגחיכטרי~יזניריגיריגסחיספריטיחיגדיחיפייריגססיגטיזיני~גטיחיכ

חריז~יחרחיחרנקוגס~יפורייג,נ~יוזחסרינגחסחיגחסטחזינגי~זחיזיחיפוחינכן
פי::ריריספוחיס 'וI fגחסייוזכסחיגטריגיזינפיייסחיזיסגיסחיחיגיססיזחדכס

חיספרי::קחפוריפיסטוסוח~גטרינוחידירזיניריייחגייוסקוחריגטסזיסטחר
חיחירחרריfוגסחדו 5חזינוייחוזינגריחיוחירסקיספיגיגיחמיספריפ,טס ~טיחכ
ריזריסגסררי(גוסדיחסחזינכגיחסריגסזיייזינכרוחיטידיסדיריספיקטחדיזיייי
חיסטחריריגקחפיריפוסטוחגפחסוחיזיסיגזינס c,חירדידיטייזיפוחיג
ח~רס~סיגיג~חחיסקיחיפיקסחיסטסזינייגטרחס 'וI fפזודריסןדיכונחרחיז

חזיחספוריסטחרורקחפיחירסקיטחזינכייו~זיגרפגזינסנידחח;זזינו,דיגקחפי
ריינרחנרידיס 5נוזחחיסהגיייסגיסדיחסחזינכגיחסנרחגדיזיכספחרטי

"וייח~ר:יחיגסחגיזיניס'יססינןוסייגרי Iחיגי~יסחיגטרי(חיrוטיכחר)פוטחסייוו
רי=יס~גסייסגסח~זפחרטיקיגחרזניגטיחיסיגסייחס~חסטירתסחיזקוזינפכ,רר

חיג::גוסטוריסריוקיפחנ:וחסיחיגסחנידוריחסנרחגדיסיקיוחיגינייוזס
כי;רסו iקוחקיררידיחי Iזינחטירייחגזיניגטיחיזינירחגגחסיייודיגסטיריסיס

חןרריגחגסחסוכיגנחסחורר~כיחי(מקכיח)ריפירוכחסזייכנחסשכזיסחיזודין
חיגחר Cר'כוחינfיטירסגסריגיכירטחרחכספריגוחיוזיניטירפיר(נזרימ)
 ~יfגייריכספחרטידידיפ,כרידחסקוזחסכחסחיוחיכטריזינפיסחרסיפומ,נכי

בכירוכריגר~נגחסגחסחורריגוקיחיגסוחיחיכ Iחגזינודזויגזיזיזינוססינוו
חוט-זינזוסזוי )ס~ c(קךקיזינירדיזוגטיסזיחגיסכחסכחנחרזויכזויסכמזוין

קחפןקוזינוזונייוסזוונוחירייסחמי:ופיריסטזורדידיספוזויסזוי •קוזחסרזוס
 .פרוס,טסח~גזוגיסוחספודיסטזוג~חססופחסו ,חיספריןכותכ

 .חבקוק .נחים .~יאל .מ~כה .ישעיה .עמים .הושע •אל\שע .אליהו
 .~חזקאל .ירמ~ה .צפנ~ה

חיבוטונ,זניכחנרוסקיגוסחיפרוס,טססזוגטוחיסטירינרזוכרורכס
פיחיגיקוחיו .rנורחחיזרוגסוסטיגיזינייכטוחיבפירזויקזוזיייכיסזינוכנחסזויו
r כ-חירונוריג;פרוס,טתספחגסוסגיסחריזינחטחרזיגי 5זופזוt ; -חי

חוגיקיר~גקריחגססכיררחרירסחגסרחג Cיריפוחינגיזוגריטורכזורחזיר
ריפי::גיחיג~קטיריס cכוחיסטרידיסחנידוכייו'יסחיסטודוזויסטו Iד"ו

סוויטוכוח~סטריזוסזויגטיר~סfיכטיזינוייקיזסזווכססוכחזיניגטיקיתקיוכחריזייס
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נ:ידיחיכינוסגוסדיריויוכ"גטוחיגחי!חיזוקיריפורמ:יג~חיסחי
פריקוחיג.קיחיגינוסנוסטודוס Iטייוכפוחקיגחסט~קיחיסחי .חיסקוג~
פרי·חיפרופיטחסדיגיגירפורחפרוגטחנח!סיחיחיסקוג~חיסט~טחנח!

חי Iפופיגחסייוג~טוד~ Jקיוכיסקגחדוסוכוייחירחו ,פוחיגכודיגדיקחדיריס
חינוסגוסחי!ייוגניחז 5חיגטיריסfוסיפריפיטחס jדיניגיח ~"קוחגדווכיזוכו

דיגחריסטוקרחסיח~ג~וכוגנו Iפריקוחיגטתנfיחיגחס'ייןדיל~מחטיר"חגיס
~יריסטחדורדיגפחגתסי'וח'כ jח'יגנווכסחגיח!חיחיגטרfוגחןחיפוח'נגו

רינחגיסחגנוגוסקוחגדוחיןניסדיריס'ניח!ק'טחוככייוייחגקfיג~גוחי
~בוגחססינויקוגסוכטחךגוספירח'גייוסח~חדיויסחגחזגיססיקיגיסדי

קיגג'גינגיטופחגדוגוחג':יופרופיט:יחיגח' .פחוטיקוגחויסקוחיסטייוגיס
וי·דיהגיונחוס'ןדיחיגיגוססוסח~חיוככיזוקיוכפיוטו,דיוכחגיו:יח'סט~
סי·מחגטיגיוסיזח~כוונקחרדיחיגיגניגוסדידחדיכחסחיריבחגיססיניו

פיפו,ג~ד'חסחוטחדוססיודיחיייחגוססוסדיגחזיויי~דיג~גחמיגט'
ריפוווכ~חיסט~חיגט'יגדיסי ~" Iסיניחיפיסינניחיסק'קוחגטוכחסייו!

חי I jויג'נייודיג:יחיגטיריסוסגיספווחיגטיריסחגטיחינוסט:יוכוייחיס
דיספחו·סי Iחגייוסחו!חיניגט:י 1חויגיגייוזיקחפוחג':יוסיודיד'ספוחיס

פחוכוזוחיגחיגינוסופיוחוקיפחדופיחיפוסטוסוחיוכוגדיחיסטידיטייו
 .ונפטגןחגיונבכפוופ'ט:י

חי Iסיגייוודיסווכחגקופוחיגי Iבכ :Iחגיפוופיט:יויספיקטחנג'חיסטי
נו::דיגסיסטיכיוכ"גטוחי(פירס rוכיגחנווזחוגוחסוכוגנחסחיזוטחוכניי!חיב

חי Iגיקטןו'סקיוידוסגזחיסטוזססחני!גו ~"סינין Iגחסייודיג~חידחחיזוכו
 s:נידיגחימורחג'דחדריג~חדינחגטחוכייגטוחיגקוןחוכורנרחגדיסופור

חי!ס'כדחדדיוידיחגדוח'ניחוחגדיחיג~ I jפופוגחסיייכ~חיגטוירחחיזוכי
קיח'גינוסגויייווזוססוסדיטיגוטיגיוחיסורניג'יחרפיוסיח:יסיכדחד
סיח~ Iגיגיוחגחי!חיגטיריפוחינגודיגחי Iפחוטיסגחסטודחסח'ןטיגיח~
וכחרחניחוזחסחינרחסfולבוגחספוח'נגוחיגחיגטויוסטוחו Pר'פוו jטחזככי'

קיחויכט~חיספויטיחגקחפיחיסטיגחסייי!ג:יויויחי Iריייריגחווריןפוו
חיפיוסיגחויסבוחגריסוכוגניסקיגסיגי~יסיחיןטיגייגריחגייסוסייטיחי

יגן'דבכ,דיחיווזכרי:י Iפוןפיט~חיכיוג:יקי:טחגןסריגיוכתדיספרןפיטחס
חי Iגיס 5ויספיקטחסחביייסחוטויסמחסחיבדיג;גןחיגי;ויוניבכח' Iבכ :I~י

חיס:;קחפידיפיסטיסובכ i::חכ'חיגטוינרוכיחיוטיסידיהגטיסחגייזסדייס
 .כחויכן:ייסנכפויפיט:יחינח'גינוסו ~רfפויןכןחב

פחרטיקוגחו:;ויוכחוקחדיסיודינ' Iכחויכז:יוונבכפרןפיט~פחוכיזיחיסטי
קיחיפיק:יחקיח:ידיפויפ'טחסכוסדיפויוכיריחיגפיחיחיגפורקיוכיג~'

דיקrונזגפיוגחסיייזנ~סופויודיטיגיח:יקידיזחסטויסכיספוופיטיזי
טיגירחיספיר:יקיקכחרידחדחיגןזדיריחסכיס 'וfחוגרחסמחגחססיס

נכ :t:ייחינגחי .קחטיניר"ידיכחכחטיוכ"גטיסידידיס~וfו'ספיחינכיהיסטי
קוגסיוחגדונוסחיפיפוכחסיייזג:יטיד:יח:יפוופיטיזיהססוספוופ,טיזחגדי

חיבחי!חי .חינרחסוכחגחססיסדיויפיכטייוח!סיקיחגקיגטיגוחגכייייגטי
חייייס 5סfוחוטווסייוגנוסטופחנחזסי _ריכינייוזוקחפי Jי!iוהיסטידי:קיגסיכייו
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כרקי:רוחייסנכי:רריפחררי"יג iחמזחיכייוסח\כטריחיפרופ,טחסברחכריס
חיכטריבוחכייוס 20:רוסנכפוריסטחרוחניררידיספזחיסחיברוכג:ווחיכ
 .בכמזספרזפיט:רחגפיסטוסו

ג:רחיזחרמירחנכימוייסירריני Iעמוספרופיט:רחיסטימחרזחיסטי
סיופרופיט:רפורפרוניריכסיי:רג:רריח'סקוזירופזחיכזקיפורחיסטוריי\י

מיזמןזייגריזיכיסיגוןחיסטיח:רחכט'סריחפחריזחרוטינ"ריסיחיכקי
סוסריגחנורחרןרמיפחסטורסימפגי jחוקיחיר:רכזחיכקיכינרוסוחיו

חומכריחיסטימחרוריחיסטיחגמ:וריברחכרורכ:ררימוסטר:רחיסטוחיטיירחס
מיריס'יוקיפיחיססיכס'יחסנחס jח'נירסחרןחיסחנייןחזוס"גרוקי

ורחר 5גחריטרחנחנ:רסיכוחיכטורוקיז Iריייריגפרופיטיזיח:רכ:רריסיניר
ריספיחיסחי .פחסטןרסיזנפכ,חווקומוחס fחונ'סיספחס'כטחרחיטייר:רסו
ח~ריגיניייזוקחפזריפוסטזסןחיכטריבופיריסטחכ\ח:רדיחכייוס 30די

 .פרופ,ט:רחיכיפנכי:ר
 .קיכוסיר:רכ"ויי\יחיס Iיסנכ':רפרזפיט:רפחמןזוחיסטיריברחכרורכ:ו

טיכייכרוכחסייוזריכ:רחריגחכטחמייכטזח'גחיוחיר:רסיכט\רוסוחיטיכוסן
סוגןקיחיר:וכומוכרןחיסטיריניר:רכ:רחיו iמיס~ייסוק'פריכסיפייופור

דזגסןרנ:רחיfויספריטוסוריקכחרירחרכ\יח'פןריז:רג:רקןזחי .חיסטז
תירוקטריכחנ:ר Iחיבוחגפחרסזחונזכןקיחכ5חססזסריחיסטיכוריג

,:כיזחיקחכסחרסי iס'כחסייוזג:רריקגחסחסגחסטורחסח\יקחסטיגחנ:ו
קוכנךיסחסייזכיסמזכנחסחיריגחסייזזמיגנ\יטונוחיכמר:רפירחטורנחרסי

ריספיקטתככיתיגקזופחרטיקוכחרחיכטיחיפחחיסר'גפזריסטחרוריסמוכנוסקיו
פחסוחכייוס 20יפנכי:ופוריסטחרריריספזחיסחי I:רמגךחזקיסזפוריסטחרור

 .:רמורפחימיג:רפרזפ'ט:רחיגריגינייזזוקחפוריפוסטןfוכ
מחכיר:רכ:ורינימ,סיסיבז; Iחיר:ר Iמיג:רפרזפיט:וריספיקטחנגיחיסטי

פחגחנרמססןסתיסיר'יוזןמיייחומכריחזז ,ניזייןכיססזסריכזס'יחנ:רקי
קזיסטיבחרריטרחנתנ\יסיכיחיגחי .חזריטזריססזסחיסטרימיסירחזיחו

פחרטיקוגחרוכיכטיק'ז:iחנ:רסיחי jפופיגחסיייג:יריקגחסחסגחסטורחסח:ר
חינוססזס rמירחנחכזחיכחס"זוג:רריקחניסיר:רחג:רח'רחוקיגוסרי
חיטיירכומוייקירחסזוחווטיכיח:רחיגפחרטיחןטר:רריחי .דירינירחר iקז

ריכחיספירחכס:רכיחיכ:רכ:רפרופיטיזןחיחירמחכןססוסקןוחמורמוכנ:ר
קחפוריפיסטיח'גפחסןחכייוס iJ 0ריריספןחיסחי .יפרחגריפזחינכן

כחוסח:ר ,חכ',יוס 50ריריספוחיסחיפמזחגכויןחגפריפ'ט:רחגריגינייוזו
חי ,חכקוקפרזפיט:וחכ:ר Iחכייזסקחטירזיריריספוחיסחי Iפרופ,ט\יחיג

ריספןחיסחיופיט:ו I"'פחיגגפגי:ו (';חחכייןסחיקןחטרזניכפיריריספוחיס
חי ,ריגינייוז:רפזריסטחכ'ח~ג:רפרופיט:רחיגירחי:רןריסינייןחכייוס R6רי

חיסטיחיזןקירזחירןברחכריחיגגיקטןריסקירירוסגיסטורוס jסחנ''י:ר
 lריסטרוחיסייוכ:וריחססוסחיופוחיחיריגינייוזןקחפוחיפרופ,ט:רסיגיכרי

פריפיט:רחיכפחרטיחזיחזירמי:רזריריוכיחחיגחיוחי .סחכקטונחרייזריכ
י:ריכרקברןג jג:רחיגחיירוכי:רור'חיגינוחיגכרי:רכוכרזךחייחזקחכ
ריכינייןזןקחפוריפןסטוחיגפחסוירמי:רוריחי I:רסןפרנכזרחריפחדרי
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חיכקחטינחרופוחי iי~ויכ'ריקחטיכירייוחיגחיזחייחזקחגפרופיןכ~חכ
סיחי(גסריס)כחכריחגוסגוס ' iקחפיןכחככ~כככח~יחזקחכפרופיט~
חיוכפיס~חיפרופיטחסריכיגייוזוסקחפוסגוסריקחריג~כ~חיכקווןכירוכיג~
חיכייןסריפריוכירוחיגקי~נרוג~ככסמחגסיגוסריחיפוק~ג~חחור~
 Iריגיבייוזוקחפוריוכיסייווג~ריסיגייוקי:וסופרבכזרחפחוכוזוחיגחיר~

"וגכיחיסוכסג~גוחיסטר~ריזיגוקיחיסחיסטוחי Iפרופיט~חיגיחזק~רי
 • I;ננרוג~/גגסמגחגסיוכסרו~

 •הסופרעזרא- •הגדולחכנסתאנשי

כ~ Jקוטירוכינוסיקיחס pפרופ'כוסריחיפוק~ג~ריריספוחיס
חיגפחסו Iירוכי~ורימגוכירחיגגרי~ iככרוךריחייחזקחגריונוחירטי

חיפוגרחרורחיג;וסופרעזרחפחוכוזויג rח~ריגיבייוזוקחפוריפוסןכו
ריספיק::חיסטיחיסחיו~נרוג~גגמס Iחסחוכככיח~נרחגריג~ריפריזיריגטי

-חיגסטרוקפרוסוגר~סוחיסחגירוריח~גרחגריסוקווקיפירסוגחזיןכחגגי
חיג Iקוג,גחססוסקווחקוררורי Iחפרופוגרירחזירפורוריגיבייוז~סייוו

סופוחייסרחגריפוחיכגוריגקורחסוגיסגוסחיובורחחיזוכוריגסיוכייגטו
חיריחסחקיחסחיפיירר~ריקורחסוגיסגוסחיגייוסחיגןכריריריטירחרחזיר

פופוגחסייווג~חינטרינונחר iןכופחרוקיחירוגחטריח~נ~ריןכרחזיירחרחס
סוסחיןחיגרחיגחרחיחגטיס)(ריפריסיריגטיסחיפוקחסגחסריבוריח~

ריגקוגוסיגסיי~ג~חיזורחחיזוכוריגניררחרירחסחיריחסגחסקורחסוכיס
פורחיריטחגייחרחמיגט'קוגטחרח~נחוכוססינוורייסרחגרייוחוגיקו

ריריזוזנירוח'ןפוקוחווחנגחריוכוסקחוניגוסיפורקוזחסגחסנטיגריריח
ריזוסגוסריחוקןפfור~סי~סופרבכזרחקיחגטיסגחסייו;ג~חיופחסוגוק'
 •ריזירח~כחrכוסגוקיחיסחיפוrוינכוריג

 .דריושאיכורש .גרולכחןאיליהושוע .זרובבל

ריס::ג=יפוחיקוחגרו Iגיקטוריסקירידוסגוחיסטרוססחניויי~סיגוו
 iJ338חגייוריגחכרי 9חיגחיוירוסניסריסיזכפכופריוכירריגןכרוחיסייוו

טורוסריסןכירחרוספוחירון Iככגדיפוריסטחרורחיגגכוגרגכרריונחגופור
קחםיט~כ~ככגח~קחןכינוסיינחרוסחיסחכט~טייר~כ\לריגורייוסכוס
חיסןכיריחגייוסרוסfויסיגקוחיגט;וריריספוחיסחי .ק~ריחגורייוחיזכפריג

פיחרוזוחיכיגרינוfוי,קורחסוןfו\לטומו 3390חגייוחיגריזירקיריפחןכו
כככריפוריסטחרןרחיגטוגסיסחיר\לקי Iגורס ,פירסיי~ג\לריפוריססחרןר

גחג::גןסריחימפיךייוfויגחגוג~רוחניח\לסיטייוכפוחקיכח'ןקיטחמכייו
סןריחגיזחרדי Iגוס 6פירסגוסח~פוריסןכחכיח~נ\לפחסחרוחיריחגוס

טיגייגרופוחיקיכחטfוכייחסגחסוכייגטרחספרומיטירוטונןקיפרוזניט\ל
דווחי Iבורייופוfויננוריכפחנןרחיוחיסןכחרריגחגריחגו,פוחינגוחיכקוו

טורורינוריריח~ג\לדר;וטח\לרטחרגיכג~רייוקיחיגריספחרטי Iחיפיסו
ךחפרfוגוחיקיךיח\לקיוטורוסfוכט:וןכייך~חכ~חירסיוריחיזכפירייוסו

 :sוכחטירחימורחכחונר:וחג\לחגי,ורומיזמוחי,טחוככ"ן Iןנחרייןוכסחגקחיכ
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יכי pכיחיחיניח~גםחס~ג~טתרפיריכיסטיריזי pגיטידיחקומידיחייכןכי p'~חג
כומ::פירסןכחזיס~~רטיחיוח~בודיריח~ג~דיריזידירחיקחפופירכורס

פודיסטחדורן Pחוגןכ'ח~גי;וייכיודיכ"טיחייחג pסחגדיחיזיזרוגכגכרחךן
פיר"ר~ספ~קטחכג~חיסטיח~ I~מ~רדידד~דיכחסטיח~ג~דיחי ~די~'די

חיטריסמחסח~'~ןגדקדיחיזי~::וןסינכנדיגכ~זח~ג jקינןכטיססיכחז~
חיג iחיזי~רי Iפןח~כגןחיגחיכטרידייכחדןס Pכיפירסןכחזיסברחכריסדייס

בידיריח~ג~חיכטרידייריז fחריקיחיפידיסטחדירדיגביגןכטחדג~ 'וfחכדן Pקי
סיסיכט~חיסייכטחסטריסחייג Pקוחריגט~דירןכיד~ hפחןכ~כבגדי

ייכס Pדיקר~חטירחסדיחיכריספחרטייז~ר~ס Pחיכריס Pחיחיכטר~פירםיכחס
כיסזדייז Pחיגחיוככגדיקחרחכחג~חיסט::וסחגיייחי ,fוכ~יןסדןנידי
ד~דיספיחיסח~סחכט::וטייר~ג::וח::וחירסיפיר I 13390חכייןחיסטידי

חרי"סיחידיזיזודיגינחרחגחריו 5חרימיזיס 5 ·ח::ו 4דיקחמיכןחיזחזיר
דיס::חיפחגיסזניכ::וג~דידחדיס 5ס~ cחיטרזוחיזחיירןסגיס jח' jסיכטחרן

חי } Pסןכןחיכפיר~סכ~(רחסזנסרידיפייסטחסגחס:;חסחרדיפןחים
פןרזבח) p (חר~חיכ::ויזןרייחמיכטי 5פריפרחנוtירןזקיחגfכסגחספורקי

 ,ד"ודיגכרי Pכוח::ופייסוכחסגחסדי(קרככיזנ)םחקריפיסיייסגיסחגייבחר
חיחרייו 5סחכקטודיגפרחניח~ג~דיסחקר~ר;ו 5חיג::וחגן pחיזטומחריז

פוזחרח::ו~קחכסfורוזמיכיסטיריזיסחפחריזיסגיסטורוסחזירדיד~ספיחיס
חכייודיגחיירד~מיזחיגחיז ~ Pסחכקfוז~ג~דיפיירר~יר::ו Pפר'ג::ו

דיקחטיביר~יידיגסןכידןר~ג~דיחכייוס~ניגדיחיגריזיר,ק~רי 3391
 .פרחנוח::וג::וטירמיכחרחיקיכטיכיחרדיח~כטיסייווג::וקוןככג

ג::וחיפחריסית::וסינווקחמיכחריזכיקיזחסגחסדיזדינזןחמיכטיפירו
דיפיריכסייחסגחסדיקחכז::ופורחר::ו 5חקחסירפידיגופיסחד::ו Pחיחיבר::ו

סיקט:רג~קוןגודיריח::וג~חיכטריחיכטוכסיסקיסיריקריסייוחיכטרינחסחי
 iחירחקיגי 5פןח'דיסיקט::וחיסט::וקיחיסחי .סימרוכיסגןסדי(כזנ::ו)

P גיקטו-קירידןסגןססחנ~זגויי:וסיניזזןדיחזיסמיד"וסחיפחנחכיסידייוס
כחסייןזג::וקןומיסקגחרסיוחיחניכטחרסיזחוקחזייוזחיסט::וחיזקיריחז ,ריס

פרחניח::וג~חיזחיגיי::וקיוניפחרטיטימחרחיפוחיבגיחיזקימיסירחיבודיח::ו
ק~קוגחכדיfויפוק::וחקיח::ודייסרחגדיקחפוסגוספירו .סחכט:וקחז~ג::ודי

קיביכטיחיכ::וקוווניסקגיט::וג::וחי"כטו pחסירקחחיגקי jרחזייכב::ו Pקיז
קfוכזחרפוחידינודחחיזמו,דיגחידיחסירדחדירחס 5גחסכייזקיכוסיר iק~ריכן

דיפרןפוזיס~ייזג::ור~פוזחרןז ,כחסייןזג::ודיפידריסייוזג~חירוחיכ::וג::ו
ג::ודיפרחגוח:וג::וחיזחיגייוסקוזחחוכחרסיז jיןכחרו 3חכוחיסומרוכיסגוס

בודייום,גוסדיריפיזוחיסטידיחיכדיכייחדןססומרוכיס,גוסחי .סתכט;ןקחז:ו
חיכטוכ::חייכטי .rחכיירטחחיכיוניניססוס Jדיכיכיירוחימוכני Iחיכ'סחכייחרוסי

ס~קט::רמיסט::ודיפ~רסיכחסחגנוכחסדיחיכפגיחיכס::ומןכנ::וג::וקוזסיס
ג;רחיזחיניקיטרוקיחיגקיזטודןסובריח~ ,פירסחכ:וקורטיג::וסירק::ו

פודיס::כיכדיבןfויגכורסקידיחסחקיחוסחיזפירסיי:וג::ודיפידיסטחכיח::ו
גןנחרח::וסופחסיחימורידוחניח::ויסרח,דיפרוטיקטורfויטחדור

כותיכחסכחסדידיפיריכטיחיכןכירחמיכטיחיר::וקןח;חיכחיזוסןביז" Pקח"
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קחפחביספןחירוז ,בודיריחסגסדיקוגטרחר"ןמזייח\פחדריסוריח\דיחס
דיגפרחבזחסגסחימפידירדי I~ןמרןגיסגזס Iי!:רח;ריח\ג\מינזסחיסטוס

חגייןססייטיחידייסקזמןחזכרסגסיטיגידס iחגסיקידזחיסחגקטוכחרייו
גחסייוזגסדימחטירייח,חימורחגסיטוחסייווג:יחיגטירכחגח\סטיחיזחי

גסרי i .פופוגחסייוג;רדיורחגיטס Pג;רחידיזיחרח;רמןגנוחכס cדיבוריחס
מזגנזסחיפוקסחיסןכסחיזעןרגוסימיזיריחדוחכיחססיקיפחגיןכתיגס

 .חטרחסנרחדזס
קןחגדוחימוגבןטורןגןדיפגןרחכגיחיסטחדוחיסןכיכיגטורןזחמיגןכיפירו

חידיפיקוגטחדיסגחסטודחסחיחרחגזוס\ןכידודייוד\גחורסגסכיגו
פרחנןחדופןחיסחגקטזכחרייןחיגחיחפגחגחדוספוחירזזחיגטרזוכפיסןסגזס
 70ד;דיספזחיסביסןכן Iדיזירקירי 3408חגייזחיבחיופוחיחיסטזחי

רןסדיפרזפיטיזיחסגחססזכריק\ Iטימפגןדיגדיסטךוחיסייוזגסדיחגי\זס
קיסחגט:יטיירסגסחיזחכחז Pטזסיקיזכרי;רחיחנ\פךופ'טחסברחכריס
גסדיקחפזרחגיסדזסגןסחיגקירחזחריוסי Iזרזנככקוזככגדיסונייריו
סחכט;ןקחזסגסדיפרחבוח;רגסחימפיסחרוזחייסזז::זנכחיזרוככגכחסיייו

טירמיגחד;רפןחיrרוכר~ג;רחיחגייודססוסחיז.חיסטןכןפזדירוזזטזדזחיגחי
דריזןכ" nפחמןזזחגפחסופירסייסג;רדיפזדיסןכחגיח;רג;רחיגןכרימייגטריסחי

חיג-פזדיסטחדןרחיסטיחיכירסדיפוגטזדיג'ירגזחיחיסטחפיס" 4Iדיחיזו
בורחחיזמןחיגקזוקיריגסייוזזמיי\חיחזמכריניכריבןחזוחירסקידיספחרטי

קחפןחיגזרזככגדיפירסןגחכחמינומזייןכחמנייוחירס Iבןדייזסגוסקזוחי
זרןננגפזחי ,פןסטןחיסןכיח;ר Cדריןפחסוקןחגרוקיגחסייזוגסדיריזידןר

סןסחיונרחסייחסןכזפןחיסחגודחרגוחיכיזיןכסריגדירגיפורחיכחוגדי
קירידזסזדיכיוכחיחיגטיגיזיגססחגבסמזייסזחיסיגס"ססופזרfיזזזס
יפזדיסטחדןרכיגדיבוחיסןכיקיחסמןגנוחייזדזזויסטן.קיסזרטידיחמינו,

ג;רדימחטירייחגחימורחגחדיגחגטחמ"גןכזמיגח;וקורחסיוטומחרס I :!דריו
 Iחיפיטו Jחיחי Iסחגטסקחז;רגסדיפרחבןחסג;רדיחיד\זוסיב Jוגחס\

פזfוי 340113חגייודיגכסגן 24חיכחיוח\מפיסזסיקיחןכרסחיסט;ו
חיגטירכחכחזוחיו'דיזירקירי 3412חגייודיגחדר 3חיגחיוטירמיכחדס

 .חגייזס 4סירקסדי
גסחיוחימפןרןכחגט\סןכרןקיסכיסחןטרסחוכזחיסטודידיספוחיס

חוג;ודי •פחגיןכת\ג;וג;רדיבודיךיח;רגסדימחןכיר"חגחימורחגסיטוחס"וו
פחסןחימןריין Cרריןקיפירסחגס ~ rפודיסןכחג'גסדיטרןקיחיג Iפחרטי

JI "חחקסירקיס)C ורlC גונחרסיחסתיזןסיI פ~כורחכגיןכודודיגפוחיגו
גחסדי'נוכירגחדוריסגןסחיפןד\סטfרדירחיסןכיפורקינודייוסגוספיר

דיקיומרוכיס Cגוסדיחמינוסמחסזוירחוחיפוקסחקיחסדיפרוכיגסייחס
ויחטיריי~.בןדייןסגוסחסמכובןסופרירחזירדיןכרחכחכחוס\גוח\בודייוסגןס

פחסחרווסיקיריןכחכגיסנריחקןגטיסינכייכןכוסגןספחרטי,חןטר;ודיחי Iמיגטי
חוכןקידיזחקורדןדיגקחנזספורקימןגיט;וגסדיסיגוחיגח\וחיגטוכסיס

חיגטרןכגחרחיזיירןזונכ, C\:יןחיזרוכככיס fכחופירסנרחגדיסדוסגוסחיגטרי
רי jפןגדמסייוגסדיזדי ,ימןס Cד'גן'יס,סיבוזקיחיסחיפומ,כגןדיגנריחו

 ) 13 (חיאםראי
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קחטינוסגוסרי_יג::ר pג:רפחגי~חיכוריח:רג:רקו~וכירחראינטריוררו ?iריזא
I נכגריסוניירו!קיייI רוספורזיר:רריריפוחיחיג":רקי

ריגקחפוחיר:ר Iזרוכנגחוכוחיג .ריוירוריסקחפוסהושוע.אזרובבל
ג:רקוזפוריסטחרורחיגכור~ריפחרןכיריכומיגחרופריכסיפיחיחיסטחרו

חיר:ר ,ברוגכ:רזחיג';:ו~וגכ Iחוטרוחיחיג Iפוחינגוחיגטורוריקוכטיכטיס
נוחיג:ר iח'קחמיכוטורו Iפרימיריחסחגחסחיגירfרחיזמוריגריכ,נייוזןקחפן
גן Iריספוחיסמחספירו .חקוררוריקחמיגfונחזקחפוסרןסגוסחירינג:ר

 .ריפיריכסייחסחכןחסחיגייןסחיכטריריקריסייוסינכןטינו,פןרקיסחנ,מןס
 jניהכןקיפוחינגוחיגחיכטרי :rפירסןגחחגנןכחםטןפחנחזסיחיכטןכסיסחי
חיסטיקיקןגטיכטיסחיסטחנחןכוחיזרןכנגריחגטןר:רג:רחןוןכוחיזרי

רחנס Pרימוססינוזכחסייוןג:רחיןחגטומחספוסטןחןזחגקחכסחר:רויפירסוכח
 jחסיין Pריפוג:ררינח~חרריריטיקסטוס Dכן~קחגחזחיסטןסוגריחי ,חניכירחיג
זרןננגפירן .'~ו~ונכחסחריגחכטריפחסחרחיפוחיגגוחיגחיכטריורןכננרי
חמורוזומוייחיקחרחקטירנימפייומןייריחיחומנריניכריכוחוןחיר:רקי
כיכניזח:ר.לונ~ררחררי~וכו Iרוחירוסחיסטוססיכטייכרו Iפוחינגוסוקוז

חיכיסייחטיכ::רפרופיי:רמוריחיקחנז::רסופירפוחיננוחינחיכטריריזחורריז
מורחר ,ח:רפוחיסיחיפוסטוסודיריטירוסי lחוככינחרסגוכיכנןגוקי(סין .

נ::ר iח'בןריריח::וג:רריריוירןרקחפןפורןנכ Cיסןסונוריסטוהיככנח:ר
ריזוגטחרןנוחיזטרו~וכופחטוחיסטידיזגרחסייחרחמיכטיפירו .סחגט:רטייר:ר

כחס=ג;רדיחרו tחיסחיג(חיכינריסיר)חימפיחוריחרקימהסחזירפורוכוחי
מוייחיריספיקטחנגימוייחומכריחוזחיוסקיחחוז Iי:רו~וגכפורקי .'יון

מחרכסוריסחגייוקיגימוסכוחיניכטינ:רקוזחירייוחינקוןכוחיכו
פירסןכסחוכ:רחיר:רכוהיגפחרטיחוטרסרימס Iטוחירטסקוז:רכיכנוכ:ר
כיכחסייוןג::רדיחיססתרוחיגוריחר fחמ'פוחירירפוריק:ר fחיכירחיקהפחבי

פח:יריחופיסייחגפוסטוחיגפורקימחכוסוחיזפוחירס:רכיככוכ:רסיכית:רקי
י::רו~וגכח:רחיגריריספוחיסקוכפי~רופוהיכוזרונננחוקופחנ:רקי )ר:~חפ(

פירסהכונונירכחרורחיגכוריריח:רג;רנוכירכחנ:רחיוריין 3חוטרוכיכנוזח:רכי
קי'יכרי Pחיכסייי:רחיסוריח:רג:רחיפיכיזיחסנ:רחיכטוגסיסנןנירכחג:יקי

חיג Iחיפיטוחיזחיבורייוסנוספורפחכורחנגיסירפוחיריח:ר,כוחיסטו
חיריח:רחיזרית:רריריסק~חיכרופוחי jג~סייוג:ררי(חיחטינחר)פריסטיבייו

פוחיגיקיריזיחרח::רמוכנןס 5ח pר'פוחינגוריכמחטירייחגחדסטחרוחינ
ג:רפןרקי .מורחגחיסטחרוחיגחימפיחוריחר::רסיקיקהנזחכטי~חמני'ז

ג:רדיפריסטינייוfויגנייגרו Iפוחינגוריגסיכייוריסגוסחיטוקרחסיח:רזחריכ
חיר::רמיווריחרגופוחיריר ' iרימירייוחיגקיפיכסחרון ,ריסקחחירווכחןכחסייוז

חיוירוסחיסטרחכניזיכוסנוסקיזחמיסוכחרחיז 'וfפחסחיזחיסטחרקוז
חון;רחסנחסקוןמיסקגחרוזסיחיחינ,יוסח:רמיכבוחסירקחכרו jפןחירוסי

חיגייוסזקזקוגסוגרחרחיינייחריזחרסין pפחחסט:רניזיכרחרוריגכחסייוכיס
פורחמיכןכיוספוחינגגו~קיזחי Jטחמניימ:ר ,:ומרוכיסגוסקון ' Pסונחמיככו

קוחנוסגוסמןחכיטחס/ן u'גוס 'וfגכמןכיןבחס" IIנוס :קיטחנוס Iחירוגחטרוס
נ:רחגסיריפידרייגרופוחיסיחיפחרטיס~קיחס iח'ןכסיסןבחיכחכיטחגחז
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חיסקיסחגט:יכיגנןח:יג:יחי Iח:ייכורגחסייןזכ:ידיפיריזסכ:יחיכחכןר
פןרקיחיסטימ:יסןחיפןחיךס:יסןפיררייגרופןחיגחסייןזכ:ידיטריזןרןחיכ
יכ::פוחרןסרי(מיסקנחרווכיקסטוסקחזחמייגטיסגיסדיגחסיחזקיחיזוסכוס
כיגנוח:יכ:יחככחרח';לחימכיזחכחזסיגי Iניריחסגומחוריסחוגחסריכוס)

קורטוחיזחי Iמחדריסוריגיגנזח:וכ:יחככחכ:יגיגייוקחר:יחיסחגט:י
ריפכורחככימוייריכיגןיפרח,דימחטירייחכחימורחכחיסטחדיחיכקיח'כ
חיכחיגחסייוזכ:י , ל;' 5קוגטיגוחחיסטוסיקיסורטיריחיפוק:יחיסט:יחיז

 ,פירי .כסיי';ליחינזיסטסוספיררירדיפוגטוכיחסיכרי jחיסטחכחגודחחיזמו
גוחיסטרןסח:יפרןמיס:יסןחירייוריכפחכורכ:יקיזקיימיס jסחיי:י jסינו

זחי jטחמכייחגסי Iגןגק';לחר:י 5חריגיחריכוגןפוגטוחיכטי ,פחטריחרקחס
ריכוז Iכריחגטיכוזחןג:יסוכיטוחיספוגטן Iקריטיק:יטחגטיחור:יחיסט:י

פוחיחיסטיחייגחסייוזכ:יריחיסקור:יסיטוחסיייזכ:יסחככ,קי Iקכחרירחד
וכחסיחנככריחכיטחגטי:יסופר"חר fיוגכן fפחמודיכסוכיכחגטחמייגטוחיכ

דימורחרורחככי:י"כז,גחמי:י Iכייזדיחווכגריריספיקטחככיריכריספיחיס
I: קיקיוז:זj מור~וךחיסטחחיכמיזיריחרח'גריחיפירןזדייוריגחיייר:יכ:י
 .יר fריח:יכחמןסגןזס jגחסיייג:ידימחטירייחכחי

 .בחמ~ח .עזרא .ככלדיג'וריאחקימןב~ךאךלח

נידייןסכוסריסיטיfוסייוזג:יקימייגטרחס Iחיכטירכחגחיסטיחיז
קןמוכירחרכ:ודיחיסטחרוחיכ ,קריטיק:ימוייחיר:יסחגט:יטייר:יגתרי

טיימפוחיזחרטיקוכחרמיגטי bחיטורייי rfסחט'ספוכןייחיר'גנגכריביריזו:י
ריספוחיספוריסטוקי(חרrכחפסrכח)חרטחקסירקיס" IIדיפוריסטחגיח'גג:ירי
כיגריבוחוזחיר:ו-חרטחקסירקיס-קי~חיכפחדרייסיוקסירקיס"די

חיניךחר Iר Iדסו Iחיfוכיחיכוסודריופח:יוכיגגיחכ'ג fחסיוכיfויפודיסטחרור
 Iכורייוסכוסח:וטוקחכ:יכוקיז iחטודוסוכרייחקורחסוזסודיכומיגרחרג~

וכורחרח'ג iפוחיריסיכככחיזחז 5מורחקיגוריחספחמיכ'יחםמוגנחםחי
:וחיכחכיכוגנ:יריחיי';ליפירסכ:יריטחגיקחפג:יחיגטוגסיסחיר:יקיפוסזחכ
כייכ~כחזחפרחקטיקחיטרחגקוחיכירחדחיריפיזומיגנוקוזחחי Iכיכיחחי

פחס:יסיסריפחרטיכ:ימחסחי Iקיריגסיי~חירכיכירטחמוגג~קוזכוריח:י
דיגטוס rסכיכריסכוסדיחי:ו tjמריגי~ג:ידיכיקטיר:וג~חיר:וטיימפי

חיכריחןחיכחיר:יחיכייוםחיגטרי jחכ;חכחקיכיגנוח~כ'גחי Iפרופיטחסכיס
סחיפחריכגיכגוח:י.כ:יפחרפיקטtלמיגטיקיגיסיחזיי:יקיחחיז:יקוד!:)(גסוז
וס fקיריגסיייחיחמורוזוםמןיי jטחמכיי Jחירחחי Iחרמיחיכחיכחכריחגיחיכ
סיימפריןסרכח"ירחריrרז 5כופקחחיפחכיכתיג:יכ:ודיחגוס-rחירסוסיזק

טיגיחזקיפירסן;חסוגנחס P jטחמכיי Jחכיחחי;ידחר 5פוסיסיסטיר~קיז
 cחוטרוקיזגוסיח jח 5פריקיחיגן.כחסיחיכט:ו rםכ:יטייר'גחיזפחרייכטיכ

 jחירחז :Iפוריחיכככדיחכיטחכטיסכוםקיחגסיחיסחיריטוןחקמייי
כסריוסכחירממסזסחיגטרי:י 5פחסחקיכוטודוירקירייגטיחגמי"

:-ז;ופרגכזרחיר 5כחח:יסיfיכfו~קקייר:וגוכחחיסו::וריח'םfויסחגיפתיג:י
גסריחגוסזכחירסוסחז 5~ןפח 'סקןחכfייגחיזגי 5ריפכירחחיסטחרוחיג
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ס'נוזסיטרחסייןזסוסמיזוריחר-וfרימירייחר {;'חכופקוחיסחגטסטיירס
 .דיזיר {;'חנחמוס

 ז~;fיוגטימוחיגפרו~ריגייטוססופרבכזרחפירסוגחזינרחגריקיסטי
חיר~ I ז~,י:ח:ירוריחיזוחגנכזרריריסיגרייגטיחיטימפגופריזנירדיגנרוג
קוגוסיגסיי~נר'חגריטיגיח~חימן::יריגייגס.חיוגירסחרוזנוויחוייכרוחוו
 sחיגריסחי Iבוריח:יס'גסיי:יגסריחינורחחיזמוריגפוגטוסגוסטודוסדי

 Iריג,בייוזוסקיזנחגרוסגוסטורוספוגקטיחגמיגטיחגס 5קוגסירחיגקיפחרטי

 ~~וfחימכיזהנ:יחיחיגסיגייחרורחיפריריקחרורכוחיו jחוטחייכייוחיר~חיג
דיקטריגוסגיס Iריפיזנוססינוומורחנ~חחיקי Iככגדיפופןגחסויןובודיח:י

חוטר~טיגיח:י Iחיסטוריחיגדיספחרטיחי ,בודיח:יגו,ג~דיזנורחגגסחי
פוחיריח:יחי )זנסיר(סופרחיסקריטורחכיגחווחיר:יסייגרוקיכוחיג:ידי

ספריחיסקרינייגרוחינס Iפוגקטוחגירrררחיפריסטיסמוגנ:יקווחיסקריגיר
פופוגחסיייוג~חיגטרי(ריכחגריס)נרחטוחיטחיייגטיחיספחרטייגריגיסחימור:י
מינרחר:יגוחימור~ספרחיוריפחטרוופוחיר~חוגוחיחוגוקחד:יקיחפיו

קיחגסיחיסfוי Iריניךסוריחיסקיגוקוכיסייר~חיקוגטיגוחנגיrניגטי
סוסחיפיחיבגוחיגטירוריחיזיסחיוךיספיקטחרומוייחיר~סחבייוחיסטי

חוזנכריכיגריביחיסטיחיחיס .טיריסריחדחס 3חיסקוכייוחירחורוקןכריגחס
fויגקיסחגט~טייר~חכ~.ניגיחוחי jחיבחקיגוסריחגיזןטוגייגדןקי

סחגירקיטיגיחסחיגיי~ריקיפחחיסחיסטיריקוזנוגידחרגסרי ·חיסטחרו
רייוריגחזנירג~פירמוגביסיגו Iריפגירחגג,זנוייחיר~ Iיפרחגדיגוזגס
חיגחרממן:סrכחח~חריריסיסיטיימפיפירריךסיוחיפוחיגגיסודיחי

טייר~תכ~סרניררי iפירזניסיייג::ורייר~גיקירונרגיחיפודיסטחרור
ריריסקחחיריטחגטוזנורחגת-יסטחרוחיגחרחנזחרח:ימירחרחיסחגט:י

רירינוקחמיגוfוגניריח~פיפיגחסייווג~ריטורגחרחזירחיחירזנחגוססוס
ריגו jחחוטוריזחריט"מפיזכיזמוחיוחי Iמפ:ידיגייניררחריר:יג~די

חיסטחריחיגח"יזוריחרפורככגריניגטיריפחרטיר:יחרג:יחיגקוויינחרסי
חיור~יחפחרטיחינ:רריקיסrכח ;rחרrכמחי Iפחגיםlויג:יכ~רימחטירייחג

חוטר::וריחיריפימיססיניוביריח:יגייג:רקיוחמורוזוחיפוריסטחרורכיחיו
זנוגגיריספיקטחב~גיחי:יסופרlכזרחריחמינוחיקירירומויייחיר:רפחרטי

ח:יביסט~חיוקיגסיגטייו Iקוחגידחריסכוחיגחססוסfויסיגסיי';{סופור
גיסטורוסח:יחורריוחיזחיסקריבייוחיlכזרחדירונחטינ:יג:יקוזנפגיר

קיזיריקינירייוטורוקיפחחיססודי:פרוגיכסייחסגחסדינוגירגחרוריס
 Iחור;;וכיחיג~ג:רחיוחירסיריגיסיגסייחרופוח'ר~סחגט:י',טייר:יחג:יסוגיר

rכוגביסטריזירופךופ"ןסידיחרממפסrכחרייו Iחונר::וג:יםחסיגיןכחרפורחי
חיגספיקטירקחפופירבכזרתח:יפחרטיריסןגימיגיחירחריבחסfוירינחגיס

מור~חיסטחרןחיגחיקןגטריכחרחיגזחזניגחרדיחורריגיגיחיריג~בורחחיזזנו
בוריח:ימירחגיט~ג:י 'וfגייג:רקיגפורמיכינייגרוחיסטחוסיבוריייסגוסדי

כימיג~רדיזכfוגוסיחיופוריריס"גיסטיימפימיזזכיחיו,מרחגרוגיחו'גי
גיריח~גייגספיניזפוחינגיחיגגוזניופירקיפוחיבגוחיגחיגטרירי Iביחיזיס

קי[חפיגחרריחיסחניג:יגוקיזח:רמפ:רריגיי {;'גחיזנכיזיזפורקיחי
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חי Iקןמחגדןססוסחןנידיסייריכוקיחקיגח:יפיגחגיט:ידיסוךטיטןד:י
נךורג"'חיספ:ופוךפודיךוזוטןדןדיגגווככךיחיגנכזךחכיגדיזיךדידיספןחיס

חיגחיפךיסייוז:יניד:יכ:יפורךונחךחי Iחיגקרוחיזןקיכןחיגדחדדיסימ:י
ככגדינכזךחפחךטייןפודיסז:חדרךכיכיךןזרחיכיגריכןחיסטידיפךרספיךן

I 

 7000די(סיךק:יפחוכיגייחססייגטחססי!:חימיגדיקרמפחגיח~חוג:יקןו
חיויךן~גיסח:יfורינוחיגיסזדיחיזדיגדיח:יפךימיךחיגחיוחגמחס)

גרסטרדןסדיריספיקטרחיחןגיךמרגכ:יקוזךיסינידרפרחיחיחכדימיזחיג
קיחוךדיוחיג jסינו , ' fפחסfיסרטודןפןךפחךטיסחקיחסדיכרניךגחדרךיס

 •סיגייןךחיפודיסטחדוךסיסחךזנח~סזנחדיךיסינייךוז
סיח:יסוחיוחסיכטרסיחיסחגט:יסינדחדחג:יעזרחחיכטךןחפיגחס

 .חיכסרנךיפךיכיזחסחיכסןךמחסייןגיסטומחךח:יכרסקוגחסייוז,דיקחפרדי
דיספגחזיךנרחוסוח:יקיגכיגסייגדוסיחי .חיךמחגוססיסדימוךחגחיסטחדן

פךוגיג"גדן Iפופוגחסייווכ\יחיגטךיחיכזיסטית:ידיחוךחגיזחסייןוטיךינגיחוג:יקי
ומךוגיס :tגוסקוזכרדייוסגוסר,וגסזנךחךוזקיחזחמייגטרס rדימיסקגיט:יכ:ידי
נוסקיקוגוסיגסיי:יסומח;דןחי Iחידרגfוטךחסגחסייוגיסחוטךתםגחסקרוחי

סיכ"יךיסגרםחיךהזמחכחדיח:יחיסט:ידיחטחקחדוס jפוחיךוקיפךימירןס
מוגכומיייחטךיסטוסיחיחיסטךימיסייוסי Iפוחינכודיגקחגיסיךחסגחסחי

חיזחיכרסיחיקfוניגיירססןספיגרחיניסטידרססיסךחזנרסיחיעזךח
חיכינירסיזחיקרמיךסיוזוגנוחייחםחי'יוךןסקיזטייך:יג:יח:יכזוסו

פיר(ייזיךקיחיחזיךקיטןפחגדוגרחגסייוזןזכוייחימחריחדוחיסטןבן
!:יגכיסדיכייו pטfוחיכקוךחזfידןפיו,חג:יחידיזנךחסיי:י,חיסט:י'יחך iחךימ'

נכזךחייחרסן Iךיגיכייוזסיסח:יפידיגיסךיסטחךרזקייס fפיךסוגחכךחכדיס
חךיקןזןחיגחסייוזב:יחיכטךידימחגחדיח:יחיסט:ידיספחךיסירחזיךח:י
חיוכיס cיךןחיופחג,סrכיכ:יג:ידיכודייוסגוסטודוסח:יתסחמככיח:יחיו
רחג-;;חיגפגחמחגטימריידיסקוךסרחרוחחיחיזוחיגסגודי 20דידיח:יחיג

ייגטוס pקחזחחי!גחךסיזמיסר,דיחיזייךוןקיחיסטרקיח:יחיגטיגדיךדרגיס
מיגיסטיךחירסקיחיכרחכדימויימחגחרוחיסחזיכרספוחיכגרסגוסקרו
חרג:יח:ייספוגדייךון jפוחיגגוחיגטודרחי Iפריסיירטידרח:י;יפחרחךגודי
 :Oחכחגדידיכיזחךוזחיפחסטוךךיספיקטחנג,חיסטידיייתמחד:יג:יח:יכוז

מוזיךח:יסןחיגרקזוד:ידי~חרדיחייקסטוס Pחr.י"גטיס fקחחיסטרסדרכחך
חווחיןחפחךסי Pחיספוחידיךדיחיר:יכרחינרחיכסייכדוחי .זיךסחיסטךחג

פרךסינדחדקחד:יחיוקימיסיייכיסכימיגחךווחיסטרסונרי Iדרסחיוכידיח:י
טיךחיגןסיו;יסדימיזדיגדיחספרימירחיג Iח'חי . jחןפיךחסייוחיסט:יחזיך

חידיזדי Iיכטןס' .rקחזחיס :1חיסדי jדיספחךטיסייןכ:ידיחןנר:ונרחגדיחיסט:י
סיכןדייופוחינגידיגמורחב jסיטוחסייוכ:י ,חיגדינחנטךיחימומיגטוחיסטי

ניסדיקיחיגטיגסיסתסט:וחפ,טחכ:יכיקיחיקיכסידיךחנכימיגטיוךיחו rמ'
סרחיחרךיזיזוסחוכנידחנ:יסיפרחינגרדיגפחדטיד:יחגבןג:ו Iקיחגדרחיו

דיתידונחטריח:ינסחימיטחרח:יטרחזיירחכ:יסיחימןגדיחינחיוזכיסייןו
נכזרחדיווקטרטי cח' iקיחfיוך:ו Iחוזיספיחרססיסחיחזיכיספיחינגרסכרס

 :o:rחי·חיסטיח~נכיטירןפוחיפךינןחןוחידיזחרךדיוחיסטיחכןכויס:יסןפר
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פי,רידי(קח~נכ)פירטיריס;:נרחגריחיפוחירטיחוג:יחידיפגורחכגיטחדו
פוחיכ~וחי~חיכטריריח'כטירחמיכטיחיסטחזחרפירח~יכחגטחד:יפוחי

חיטרחס~חסדיפ,ח~דחדיסגחסחיחירוגחטירח:יג:יח:ימרר~יט:יסוחיבודייו
מור~כריחןדיחי~יזדיחיפוק:יגוחיכ:יחיג:יקיחיכטיגסיסריחי .גחסיייגיס

חימפיסןרח~ c 'ריפיחיכ~וחי~חיבודיח:יגחס'יוז י:~חיכטריחיסק~חריסייי
~יזיר:יניד:יכיכירפורחיסכימיכרוחיגחיזמיסי'וזסוקיiייגכיגסירסיח:י
רינידחסכיכירפירקיכוסי Iקירפירחגיסכיסייוסדיחיגכיסייחרסיחי

ג:ידיכירדחדירוקחמיגוחי~חיזחיכקזומיגחכדיסיסחכטירחרחימודיסטיזו:י
 •:י :tמדי ,,~

רחדיקזו~יסטרוקיסדימחכיר:יזויסט:י Iחיכטייכדיכי'י:יסיניופירו
דיחזירסיןפיחידיזכי Iפופן~חסייוזתוכ:ידיזויריחססת~חיזרfוחיז) ו;~(די
חידיסיקי~טחדיסחיכקיגטרחרכידיזויוכפוסיכ~'חיסחיחוטרוחגדיח~חוז

פיחיזוכסיח' .חוטר~ריחופזורטיחוג:ידיחיכר:יח~:יחימפידימייכטוס
טרוקחרדיקיזנפחגיירוססזסחי:יסיפרlכזרחדיחיסקיפינרחכדיחוזותיסטיקי

חוזחוז~יזח:יסח~ירפודיכיפופו~חסייוזכ:ידיחידיח:י י:~חיגטירחמיגט'
טרחנירסו ,חיסקיפיחיסטיח:יפיזח~:יחריכחרפוח'דירחסט:יחימומיגטי

פרימ~~חסח:י :מחכיר:יקיחיקחיירטי rפומוייקריז:יחוג:יגחסיייזג:י
דיפופו~חסייוז י:~דיספחרטיררינכזרחטימוקימיזור:יפוחירטי.חיסט:י Iריחס
חוכ\לפיחי Iפחרטיחוכ\לריקיכירדחדחיס ,מיקסטוסקחזחמ"גטוס~וס

דימןרח~חיכןכיריסוחיגפורנרחגדיחיז:ימוייחימיכיסטירוז:ימו"חוכר:י
סיפוחיב~זדי~מחטירייחלחיסטחדוחי~פחרטי,חוטר\לרימ:י Iגחסייוזג:י

חייוברחגדיכיזיכיספיחיכ~יס~וסחיחיסטוריתבחקיסוכיגביחימפיחוריתו
סוסחיחיזחססוסחטרחסריטורגחרכ"גרי Iיזכריכיס Pגוספחרטיקוגזורמיכטי

חיכימיס-דיסיגטירכייכטוחיןחיחיסטיסוכרימיגבוחיכסחכייחרוזסי ,חירמחכחס
חיסטודיחקיס 3חדיק~חרוסיחיקורחiכוגיססיסחיככוכיגנןוכס:ידיחיטחד

חיומרוכיס Cגוסחיבודייוס~וסחיגטריקומכחן.כיסחי~יטינחספוחירטיס
חיר\לגונכזרחפורקיניכסייכרו jחיכחקיוזכריכיס P~וסחירחזמח~ורוזחמיכטי

דיכחטור:י) Iרו! P(כחפטיטורג:יטיכיח:יגיחיסירייוקחרחקטירחוןדי
סיומרוכיס C~וסחיןקימייכטרחסמחטירייח~יסקוחיסטיייכיסחיןקומכחטיר
,וטוכי:יחי:יחירוגי",וסככ~טפירסוגחסחיכפ~וחיכטיסחינרחכדיסרוסטופחכחז
סיכוקיקחפריבוזוסמוייח'זיקוסחיכיר~יוייחירחזחגוסק~ום:יlכמוכי"

חיפיטוח~ןחיוקחפריגיסוסגזזח\לקיטחרדיטח~חיןכחר\לדיטרחבתבחן
דיחיגטרינחסחיחרגוזניכטוססוסקיןפירסיגחסחיסטחסיס 3קחפחפוחירון
קיסחכיוכיסגו , jחריכחרוחירח~ p 'רי,חסייוזג~ריפרונריסוחיגטיכיר

רירוקחרחיקיזכי'יט:רג:יריחטתדירוח'גרוזנפירחידיזחזירה:ימחכיר:י,
חייכיחיסיכיז.: jח'סיכדחרג~טרייםטררכחרחיפרחניחרויח:י 5חסי'י:יגוקי
חיכבייגדופוחינגויג iכרחכדיסניסריקימוגבוס Iפוכטוטחגח:יקוז:י י:~

ןרו rזינו .rחפם' 'יfח'ריfי~רירוז rטרוקוגחס"וזג:ידיד'~כורחנכיטחןחיסטחדו
ססוח'זירחסיסטרח,tוז'ריסמיסיסזו:י jרן rריטורגחין:jומריכיסגיסקיז

גרחכדיסגוםחיגטרידיזכוגנוסח'מfי,רחדוfיניוגחםדים Iדיספוחקריrרטורחס
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קוכ-ח~"טונוס"ח~סכנגט" J ,ריטוס Iקוחג~חכססטרחטחרוןכfוסי~וןגסר~
גוקיח~חויכוספןח~נגוסחוטרוסגןסקוזחיכ'חינןך~ח~כ~יוסקןןסןנרחרוו

ח~גחמיוןר~חרפורנכזרחפחט'נוסי 'וfפ'כיגוקיטורוקיחיךספחריסיזוס
 .מומיכטןחןןח~ןחכוגחרוסירחינסטורופוחינגו,ר~גמורחגמ,סטחרו

ר~~סקןמוטןרוקיח~סטחרור~זנרחסייחרוfייסטיביכטורוזfימ~כטיפירו
פחנורחכג'חורסגסביכוקוחכרוחימחסקןכטיכוחוכו ,מיכוסחןמחסחכ'יוס

יf'ומפיריחוק~fוימפירימי~כטוסחיריפיקיגטחריסגחסחיווחרחכסיטירו Iר~'יריג
סיכ:::גזוסחיפיכטי jחןחיוריספחר~סייי,טוריכחסי~יוגסר~פרונר~סיחיג

גספורחןכיוfוססוסריקןרחסיכיסגיסחיןנכזרחחיביקיפיח~נוריטיחס
סי ס~~קיפחריסיחסקיריספיחיסריס~כךירחספןחיריןבורחחיזמיחיגחיגי~

חיכמיךייןסחגיייחפריטחרחסטחכטןחירחסחקיחסחיןחיחמחטחרי jחניח
מיכגיחייירוקיחגג'יסנוכחמי;רפחמיזיחיג jקורחסןנרחכר~ריחימנריחןו
מ,ספורסןסנרמכריסמ,זימינכזרחדיסחכטוחיסקופימיגגיזמ;וקיטחרעור
מחכירסקיחיקחיכחסייןןכסריחיגורחחיזמוריכסיסטיכיזכייכטןחיגפור

 .קןזחסגחס jקןריירי
סיפרייכרןחיסטחכסגןריייזינכןפוחיכקירימסמןגטימןסחקיחןסח~ז

כוחיכןםחגכיכןסריםפןגיירןזס~קוכט'מוס,ס'נןןיכט~ pמחטיריימגחימןרחכ
סיחי Iנכ.זרחר~חיכטייכרי,סיקוכסיזו,חיכסןבריירןסכיס,ריגירייןס
סיסח;רקיכיסירחזירפזר~ירס~יסג~ריקrרפיטחגגססןסןחספוחירוו

גססירק;וחיכטירכיכיררירןנחרגיסחי jסיטןחסיייךיפגןרחכגיסןסחירמחכוס
 f:Jוכקומיסןסטיכבסכןסחיפמכןרסוסחיןחיסטיפירק~חרrוחtכסrוחריקורטי

קי ' rפירסןכחנרחכריחוזתיןפחרטיקיגחרמיכטיחיסי.חיכפיחוזייחרןן Iכ~ס
חוכסרינוזחבסקוחכחיגחגכיסנןכחוכיסכןמכרחרווtכז Pחיוטופחבססי

ריכקיר~רןחיחמחךןמוייחירסחיקןרטיגסחיוחיכפגןחיכסס ' iנרחכזגויי
חכרי-חיגחכךיפוחירוזסיחי Iיר rמוסןריחיחרrוח~סrוחפוריסטחרןר

חןןקיןגןכטו Iסחכטסכ;רטיירסריסחגי'רוןקינןרייןסחיסטןס-כחמיס
ריחיכטימןחוניניחיןחיר:'קןחגחיב"חככי"כומנרחריפירסיכfוזיסיירטי
סירקסח~כטירביכנסקירןנחכרןכיפחסחזיחיגטורןוכטחרין rג~חיכחוכיס
חי Iקוגיזןיפירחיסטחרוחיסןכיחספיןכוחיכ:יחוכסמיטסקיחיסמf'ו Pחרrוח
יזזנו hנזרחחיגפורחררזרסוקי Iכחמיס Iנייןריחומכריגי 5ריספיקטחחיסטי

 Iחירממכןספובריססוס Jקוחיסחכטססיכדחרגס Iי rקיריכסייססוחי

ו iר'זגרחסיימריגכונירחךטריסטיכסס'כטייכרן Iחיקסןכרחחורריכfירייסחירס
חיfורינחרמוכנוןריססיכופחגיtכחיכס,גסריחירמןרכןססוסריחיסטחרו

חיגרק~'סריכיחיכטירנפורנגייפוסגוטןרוחזירדיפכוטוfוגריגיזוסי
חיבוריריחסגסריחיסטחךוחיגווריחרימחזירריחרrוחז;סrוחחימפירחריר

רסי~טחגסמיזמוחיגחירסיריפירוכיסייוןגסרימחכדמרכירידיטירמיכוסי
ריפ"'חיסטיחספ~זמיטירפורחזירריחייכיקיסיחקיביךפורסfיכטס

 "ובמכמיורחכ;וי'חס'רמוכנוססטחריהריספוחיסירחי Iמ,סןכחןוגי 5גןרח
חייוכוסיסונריריסינייו Iרמחכיסיחסוסרירי!ברחסיי:יגספור'יחכרום'

) P (יוכסחיזוחינככימfום'ינרהח~קורטסf פןררוזו~רופדייןחגןוחןרחסייסr ' 
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ריספןחיסחיריז'חןסןקןמפג~חיפןריסטתרןרריגחןויס jח'ריכנרחסייגן
fו'סט~רימחכרחרגיפןר Iסתח C'חרתחמגרי ,ח'גחכריכריזיכטןסיחיסטןר'

ריח~חיזקי ,גיגרןסןחיז ,גחמי~ Iמיזמןחיכקןכט~מןסחי Jפירמיסייוז
פריזיכי ,סתח pחרתמרירייכיריכחכייןחןניזחיגיכט'ריככיסזרימיזריכ

נכןוירסןירחמחספיח~" Iרייכ~ ~~חיחימפירחרןרחכניגןריגחזןחיכטחכרן
רימחרקןכממי;ו,רימיס'יןזכ~חיר~חיסטיקי ,סיימפריריחןזחכס~סןקןמן

כןקיר\מןרמר~מןייחיסטחג~כממ'~ריקחר;וריקןכןרכ~קיח pס C'מרזכמ
 Iחכסיגירגןריסתח Pח Pחרמןכנןחימפריסייןגןסיחיחןזחכס~סוחיר~נן

חוזןסחיזחיחןוןססןסחיזקירירןמןייחיר~גממי;וקיימיס Pרייי;וסייגרן
 Iרימירחמייכטןסןריקחגז~ג;וריספגחזירקןזרימחכרןכיחירייכ;וג;ורי

גיסזfוכ~-ריזיגי- ,טריסטיטחזקחר;וריקןגןרכ;וחןייסייגיסקידיחי
ריסקןגריכיחיפמגןרחנניחןר~כ~טופ;וכממי;וחי ?מחזיכומיסטחסגןקי

פיר:::כ~רחרכירירייסיגייןרסורירןנ;וחיטריסטיז~סורימוטינומיכ
רימירממכוססןסמ;וסמגנמרמיסמגט;וסיגרמרחכ;וסוגיררימיסייןז

מיכ'מימייןר;וסןמיזןכן Pחיס~פורירוזןטורוהינמימכנןסטיימססןס
 Iיכ~ PPפמכימכ~פןמ,ר;וסיקימ pס Pמ pמרפירמיטייןכיק'ריספחרטי

ריטןרכןסוריטיימפומי~פיקסמר~כיקי iקוכריסייןג;י jקיסןכחמיגטי
רי lריחכיזfיסייןג;ופורמסיכירחריס Bכחסטורמסמיזוני iטחמכ"ו iCן Pמ;י
כימיגיחזיריכיריס Pמיכיסנןסטורוס.חקומורמרמיזןנ'מימיסקןפוסן

מקימסריגןגירנחרןריסכןסורןס Pפחר;י iריקןמינרחסייןריקחרטמסדייו
 iמ'גממי;ומ;וחייןרי(כןקיח~קןממגררסןסןטן jחיסטfוגמקיפחרטיס

פחסיכירחריס .כמסטןרמס jמןסטריגיקימייר Pמיניסמזיכיסיכןקיטןרי
 Iטיימפןפירריר iס' , iCו Pרינממי~סחכייוח'ומינוססוסמרחנוחרפןר

פחטינחסמ,פינמסמכןנחסריריספומ,סחיסחגט;וטייר;וחכ~פןחיסיחי
כחסטןרמס iקוקןוככחטייפורסמגט;יטייר~נ~ iמ,גממי;וקיסופורטו

חי p,סנכג 1רחכ Pירימ,גימינוסכוסדיחינקונטרחנרופיחיקיריפיקוכטחריס
סטוקיחריג~ריפירסונחויסנרחנריסכוסרי 'וI fפחרטיחוג;וריטוכי;ו"
קוג:::ריכחרנוחיסחיסטוטירוקיופחרטימןטר;ודיפןחינגודיכרחסיח~
מומכרימ'נפחטינמגכיחיסטי iפי iח'ו Pריחווגונחרסוחקיחיסנוחיטחרסי

נ~;כ"רסוקוזמיונחסייו!כ~רימחטירייחגחיסטחרוחיכמיווריחרמ~
דיחומכר' iכומ,חיסטיקחפןרכsיפוחימחגיימסכוחינחססוס 'וfנfוטיר~
חי jחיקסיפסיייסיז iפופונמסייונ~טוד~ריריספיקטחרמיחממרמזירסי

חיסןכייר Pרימופורוחיטורוסריחיסקונחרוסכ"זמוייחירחזקכןסיווססוס
חגימ~קיחיספיגוז;ומוווקוחיסןכוווזחונ~fיפגמנחרדיקחפוריספיקטחגגי

דיכקומ,סןכייוזכ;וחיסקיפופוגמסייוזכ;וחיגטריטרוכג,סנרחנריסחינו
חיס:::קיחיפוגריסכוסדיחגיררי iטיניחפחמ,סדיכריקוסכוסקיקריריטו

חימפו::סיוריס Pקריר'סוסקי jייורחגחחיריקכממחגחזבודוווספונריסטיס
מיודיגר~סוסדיפרינר;ופור Iנחנחרוסוס·רי ,טיירמססוסריסיסחרוז

גוסקיסורטידיחיסקכחגיספור iטומחרו Cכומיווםסוסח~מיזמוקי
גוסחכגtונרחרחזירריקחפחניפוחינחמיסחי Iמוג:גומוייסרפריי iחיז"רו
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קרידיטוסוסחיןנפר~זיכטחרחזקיה':כריקוסחיסטוסדידורוסקורחסוכיס
חיןנ==חיחיגזיזנפייוfויגזנוכטרוקיפריזנירוחיגפוחיחיגחיפונריסגוסדי

דיחיכדיספחרטיחיפונריסגוסדיחנירדיטיכ~ח;רגוקיטודופריזיכטו
דיגחפרן.נינחרסיקיוו.כיקיניכירוזידחדגרחכדיחוכ:וכחזני:וזנוסטרוחיסטו
קוזנוכיט:וג:ודי:ו tjקחג;רדיזניזחד:וסוזנחרדידירינוחיגטיכייכדונגופיחי
פחרטידיכוזניכחדופוחיקינירכחדור)גו I:ו :t(פחפח:וד~קוחגיט:וסוחיו
חוניירוןקיפימחסגוסטודוסטוזנחרח:וחוזחכחזקוזנוחיפודיסטחדורדי,

 iחןכיפוחינגודיגטוזנחרדיחידיה;ןגסטונונוכחזני;רזנ:ו Iח~גדיחכטיס
דיכ==ג:וגוחדרהרפורחיכחסייוןג:ודיחיכטיריסוחיגפירקיחחון :I tגרו

קחד:יחזירדיחונגיגחדוחיר:ופחסדיטיטונוסודיחונורג':כחי'ידחד
חיסטיחי .חיקסטרחחורדיכחר"וסגחסטיסחיטיררינגיסח~ספיזחסדיח:ו

ח~זני·פוחי Iפונריסגוסדיקרידיטוסוחכחכדוכחרדיכחוכי;ןדיחיגזימפייו
קוכטיכטיסכוחיכססוסקיוחיפחחיסדיגריקוסגוסטודוסדיטחדו

ריטורכחרוןגיסח~פונריסגוסדיחנירדי tטיכיחגוקיטודו jחיזנפריזיכטחרי
r. ווכוקחר:וח~טרחסfחיווססיסI טודוסחיגחכחדוסוסחיטיירחססיס

גוסחי .קרידיטוסוסדיפריכדספורטוזנחדוטוגיירוןגיסקייטוס rחוכגוס
חיסטידיקוכטר;וכוכקסחזירכודיריקוסגוסטודוסחסכחמיסחקוכנורו

ריספוכדיירוןחינורסגסחקס'פטחרוופוחיגגוחיגטודוחיחוזנחכידחדדיחקטו
 .פןדירןזוטוד,דיגגיזנכריחיגחגחגחרוןחי I jאםכןקסחוכסחסטודוס

 Iכחסייווגסדיזנחטירייח,חיסטחדוחי(חזניוור'חרריכחזניסחקחגחכדו

דיחפיוחיספריטו~חיסטחדוסו iטחזנכייחיכדירינחרדיקורחסןזחסטוזנו
חכסחס iחיכקוזניכסוסחיגייג;רקווכחסייו;ג;ןדיקוחירפוחיגסוסטיכירחזיר

חסטספחסחרוןקיקריזחסגחסטודחסחיוקיססופרבכזרח Iחיכטוכסיסחי
זניסקגחרסידיחיכקfופחגגיקוכיסייכדוסיגוגחרסורימיכיחוסיכוחחורס

פורגיחוןחיגקוזנוחיכזנידיייחחור;ןסחגייו Iוכחטירייחגיסקוחיסטייוכ~סחיו
פןה,נגיfויגחיכרחחיגחרחזירחי ~חיספריטיקחפודי iזניסייוסוקוזנפגיר

 jחיזיירוחיזנז:;רדיגייכסחיןחסחניכטחרגוסחינודחחיזזנוחיגמין'ז:רחגדי
חיזנפור-גרחכדיזנןיידיריפורזנחסחיכחספ~רסוכfיזיסגרחכר~סדוסחיסטוס
גסדיחטחד~רוח~כח~כחסייווכ~דיחדיגחכטחזנייכטוחיגפורטחכסס

חוכחסחסחוכחסריזוזנירוחיןחקיכוטחרכחסת:ונחזנוסכוזוטרוסחיריכינ~יון
ג~ק·ק~רירוסכוחיסטרוסדיפגחזירדיגס~ריח;וקיסינורוסזנוייחיסטחכדו

 .חיכ"חסדיקוכוסיכסייסקוחכטןחגנוטיכירדיטוריס

הסרפרעזראפירליאחאסאמנ jיאתירהלחך~ל~קזפררחלח

פורסןפר 6בכזרייפחמוזוחיג Iחכטיסזנחסדיסיזנוםגו'יססינון
פופןגחס~יןזגסחיכסטרוחירחזירדיפריכס~פחגחיסקופוסוגוזח:וק'טחר

 Iחיר;וקיפרוגינוזווכויימידייוחיודיסירגיח:רסיזנפס,דיגייג:יח,ן

ס tjזנחיכטריגיקיגוורסספרריגקופייתספופוכחסייווגסחינטרי'ר fר rחיספ
 ) 14 (חיאא IIמר
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עזרח,נכיזוכו,חיגקי 1 .*חריכ~יוכיס Cרי iסינוי!:רחגריפוחינגוחגרכיגו
רינכיסייגרוחי Iחיסקויטור~כ~חיזחגיגירחרנרחגריסוקוזחיסקרינייגרוחינ~

חיגחיגסריחיפיטונוחגריחיזונרחגריחוזוחקטוחיסטיחי .פונגיקוחג
חקי,חסט~קיפופוגחסיייזג~ריפחרטיר~נרחגרימחסג~חיפומינגו
טיגיחזגוסייגרו iריגינייוסחגט~גיחיסטר~רינחגורג~ iקוגוסיחגוטיינכפו

טיגיחזגוקיפוחיםחיגיי~ jחי iחםחניגטחרסיחינכיגרחרג~רינכוגריסגוס
חינכיגרחרג~ח=יקיגטיגוחגךופוחירו!קיחחור~ Iנכיגרחרפורפרכוטוסגינרוס
חיגטרחגרופוחיגיס Iנחגיטוז~נוגיי~fויםט~רינחגורג:יקורכסייגרופוחירוז

קיחיפוק~חיסט~חיזחי .קורחסוגיססוס iחיחוכורסןחיקינריסיי~סו
חיקיריגסיי~ iקוחחוגחרוס iחיסטחכחקונכוגירחרג~רימיינככרוסגוסטורוס
 iריקווירוסי Iרי!:יוכוססיני!רייוריגקונכחגרוסגוסחוניריסירח:יחוכיר
רינחגרוגיעזרתח:י iחריריסתרוסיחיקורחסיזחו! iקיפוחינגוחיגטורו

חיקס-סוס iקיגייג~ריפחסחזיסגיסטיריסריגיקטור=ירייר~גיסקי
חיסטידיקיגטיגירוגוריקירייגטיחגכיי!חיסטחרפוחירירפורפגיקחסייוגיס

טיינכפיפירךירסי!חיחרונחרנכוגנוחרסי Cךיסי!גכזרחחי Iןכריזירופריסייוזו
~םג~רח!:דידיח~פריוכירחיגחי!פופוגחסייוןג:רטור~ח:יריקוזירחיזו

פחגחנרחסקיחגטחסתונחסחנגחרדיקיגניגינגיפהריסינכיחקי )*
קיגניקסייי!"ג:יחיסקי Iסוויטוגוחיסטריריחיסטורייוחיגקונכפגיטחרפזר
דינכיגטי 1חי=י cמח~דיייחיגרייוקיג:רחיססחגט~גייגוחיסטר:יקי

 I iריגיגייוסחגט~גיחיסטר=ידיקוגטרחרייןסגוסריחגנוגיסקיחיסחיסיגיון
רחד~חיסקיחוריוי!סיריניררחריריח:רג~גיינחרפורייגדוגיחיזטודו
 Iוכם~ריחיכניגטtיר~fויסגוחיסיגידינכיגטיחיג iחיפוריריזוטודודיג

גורייוסגיזיןברוסקיגייג~קיקריחירח~ jחיוכחזיגחרסיקירי!חי iפריןכיגרי
י!:רחגח~דייוחיגדייוקינכיזנכ:יג~חיסגיחקטוחגנכיגטיקיגסירנחנכוס

גכזרחפירקיוכפיחיסט~גיי ~ Iגוחינחוג~חיסקי~וסי I ~:!כנריוכחגופור
 'וtוכ~~דיגייג:רחכחגרוגומוטינו,פורקיסחניקי! Iקוחגחיג:יסופר

גוזוט'"קיגוסיוכיסקיגווג~ Iריזי! Iחיסחיסט~חיוגונחרסיחי!חוטר=ירייו
חיזחיבזיסטיחגסירד:רחידיח~דיוכחגיך~חיסט=י .חקטוחגוכיגטיבודייוסרוס

חי jקוגסירירחסי'ו iח'טונכחד~סירנכיריסיגוקי jחחוקי Iפירסוגחסחגגיגfוס
ח~חיוכפירטחגס:יגיגבוג:ידחרפוחיריגוסיגסוכיחי!ריחוורגרי 'טורוקי

 iחוחקיחזיוכוססיפרוניגי iסיסיריח~גיטודו iק' Iחיריח:ינfוג~חיסס=י
נחגירחרג=ירחזיגחנגיסנכוייפרונחס iקודימיסטרחוכוסחירחזוגחנכייגטוקורטו

חיסט:רקי Iפריוכ~ .רחזוגחכגיפיגרי iגיגני iס'חיסקיחיפיגסירייוחיסטירי
חכגיכחמסהגני ,קוחכחיטחגטייגי!ג=יוכיזוכוטיקסטוחיגגוחיםןכר~גיי

גוס I Jחיגטיסייו iקיטרוקחרחס iסוקיקגfורחנכיגטיניחיסיקיריפיריכסייחס
חגייוססייגןכוסריסקיוכיחיכזיסטייוקיסיקט=יחוג~סווקוחכיסגיס!:ןוכרכויס

פוחירטיחוג=י'סךב"וזחיגסייוכפרי Iמחניוריסיי:ר jסיניקי 'וfבכזרהדיחגטיס
פחרטיקוגחרוניכטיחיייוס jבןגוזוטריסקי!םיקט=יחיסט~חיגטריחיגימיסטחך

גיס Iפוחינגייחיסטקירוגקווויפוסינגיחיסקוונוחי .:יסופרעזרח jקי



חיזחדופטיחיטייוכפווכוכבודיזדיקוכסירנחד~גייסוחכ~גרוכי i~ומרוגיס
 Iוכחסחי ?קיגטרחרייוססוספורקונכפוחיסט;וגייחוטר~חיכ~גוגחרסו

 O:טרחזחזירדיקחפחנגיפוחי~סופרנכזרחקיקריחירדיחכסורדווכיייחיס

"חגקחנ~גוקיחיפיק~חקיח~רייס 'ff :'::רי~גרחבריסגוסטודיסח~'ירחר
ח~קוגוסיירוזקיסחגטחספרןפיג:ויסחיסfינייוסוכןגבוסחיגייוסחיגטרירי

רחרגיסחיחיגייוסטורוסח~חיגגחכייחרסחנירפירוחי Iיחזקויגחיירוכי~
סחכןדיפירסןג;וגיגנוג~קיקיז~חוכ~חיסחיסטי Iחוטר:יפורגייויוג:ר
קייר fר'פוחיך'רפחר~קימחסקיקוחכטיחי •יטחרג~ 3חפיחידייגוימייגטי fרח

דיגינרוסגןסטירוסטרוקוקיטחוככייויר fר'קויגיוכ~~ריכייג;וג:ריקועזרח
סחגטחסחיסטחסודחס.טחיקחייכ;וחוג:יחיסטורופורקי:;גייכיסחיגכיחיס

חיגקווכיגרחגסחססיסחי ~~מדיגיינ~קיוחס iחט~חיסטחוחיסקריטירחם
פוסירח=קיגיכרוסחיסטוסטודוסקיקריחירדידיגקיחידוס rחונגיגסומוסחי

מןגנוחיס·חיסטוקיפחריסי ~"חי~סופרנכזרחפירקומפיfייסטיססיומיס
טרוקוגונכזרחקונכוניחיסיוכיזוכ:יחנג~ג~קידימויסדיחי .קריתירסידי
גיגגוח:יג:יפוקוחווקוגוסיקיחקיגחיסקיו .;כור~ס~רריגגיטר~חיכ:רגי

נכזרחדיחיסטיגוחיגחיחגג;וג;וריריפיריגסיי~ג~כיחיגוחינכיכרחוייק~
ריגחיסקריטור~ג~חיחנג~ג~ח~;וימיסרכריחיכחיוחיגינרוסוחיו

גוחיס=פירחגסיריזיוקיניגטיחיסט:יקיחיסנירדחרנ;ומ~ ?;כרר~ספר
פורחרגווכיכטןסכי~קחרסיגחזכיגטיקיחיסגוחיסקיפוסוס Iגייסחכט:יטר~
דיפיגדו Jגיככוסיוסיריגיסגוסריחוזיס jח'נחגורסידיסק~חירחזיר

טחפחרפןרכחסטחזרחס 5פחגtופוקחסחיסטחסקייחימוסרקחירחזוגחמייכטו
 .כוק~סוכחכחססוס

כעסרס)פ/ון ,~יסרךסככית

דאניתמל~- 1 07-א'משנהא'פרק
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סונרינכזרחסונייוסיחיירוסגיס jחיחניח~קיפכחס~נרחגדיחוג~סונרי
היזrכור~ספרחיגטומוחיחיסטופחר:יחפרוגטחרווקיחגטוכחגקוחוו
 Iחוונכריס Iגיוכירוזוסוכיייחירחוקיחסיסג:ייגטיסכוסטודוסחימחגיסו

חוג;וחיריספיקטוגרחגריקווטידיס jפחרחריסיקריחטורחסחיוכוזיריס
סיגטירקיריח~קיחסיסטיכסיי~כ:יטור~חיורייגוינ~קחייחריספריפיגד~

חיוכפיסחרריחגטיסחי Iסחנייוחיסטיריכיק~ריrכיר~כ:ידיכיקטור~ג;ו
וכיגךחרדיחגטיסריזירח~חוז~סיקיכרכ~ג;ונכזרחדי~י Iזכיגדחרת~
~סח=מחגוססוסטורוסטיגייגרוחז-וריסב;וגריירווטירוסחיrכור~ספרחיג
חיגחיוחיגקורנחרווסיחיטודוסחןוכיכייחרווסיחיסייכיסכיסח:ירחס

חי Iנכזרחריכוק~ריפןדירוזוטורודיגגווככריחיכ jסיגטיירןקיוכווכיכטו
חיוכיגרחר Iחכט~כוזח~rכיר~ספרחיגחי!מיגרחרח~נכזרחחיוכפיסו

גוסחי Iדיח~מידייוחיכחסט~חיחמחגיסייוקיחןר~ג:י ' iריז Iחיקספגיקחר
סיירר:יג:יפורחירירינ:יג:יפורגחדןסרוססוסח:ינכ!רחטיכיח:יקיגיייס

חיגטיגדינגיכייווכחכיר~fיןג~דינכ!רחוכיכרחנ~גיקיטורוכייוריקגחרחנfיו
חימוזיריסגחספורוכיזמו Iפיפוכחסייווג;וריקגחסחסכחסטורחספור
גיק~ור:יג:יסיגטירריפיחינגודיגחיוכוסייווג:יפיחיטחכטיחי Iגיכייוסגוס
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חוכד~רכריסריגינרוריג~ס fפfוסחגוספחרטיקוגחרפיכטיחימור:יג:ירי
סוס Iקוקיפוח~כונורייוסגוססיפרייכדיפוחיריזגוקיטודיקידיפוסטרחז

 jקיריrוחיזיססיסק~ Iדייידיגקיפחכדיסגוסחינידיסירקירירכןפירפחניס
טריסטיז:רחיגיפיכייוסוספחר:רג~פיטוחניח:יכיחיגחנר~פחסדינורוס

כמפ~:יחירח fנכפחסטוריסדיסגיסקימיכיססירפוח~קיפוכטוטחגח:ר
חיר:יכיק~~יגדיגיס fד'חר fריפיחיזי~רוזגוסחיחס fחונ'סוסח:יfופחגחנחריז

ד~סחכטודיח:יחיסט~ח~זחטריסטחרח~'יירחרדיקיכניכינגיטידודיג
פיי~חיסטחרדי Iדיזיזגיס ,פ~כיסט~רחיס Iקוכטרחרייוחגקיחיפ,יסט:י
חנרינחרנוספירחקירדודיתיסטחסטודוסקיחיי~קיפודיח:יחיזחנינריס
חיכטרירודיחכדוחינחזגו~יסגיס 'וI fפודיריזיטודודיגסיגופכר:יג:ידיכחסי

ח:יפחכדחגדיגיסח''יירוססוסדיקחגפחרחזירגוספורפופוגחסיייזגס
 I~ינריסחיסטוניירחזחיכיניירחזחיקופיירחזפירקיקח~סיחסחוכו·קחד:ר

חירינ~יספחגדחרדיחוגנייחרסיזכידיטייפפיפיזפוחיזר~קידוחכדיגיס
סיסחספוחינגוחיגטידופוחירוזסיחיכיסיסיטיזיסגוסחסדחדינחס

 .קיכטיכטיסחיחגינריסקחזחס
גוסטידוסריקוזיריז,סי:יובנ:ירחונדידיח:יסינוכדו ,דיפחכ~יחכ:יחג:י

חוכדיגוייסגיסחיג:רכ~סגיסחיקומוכ~דחדגסדייס fפ~רסכוחנרחכדיס
רי·גיניייזוסדיניריסגוסדיטחגייחדחפיכט~חיכטיכדירח:ידייר:רגיספורקינכזרח

טידיחיכט~כרירחסדיייגיסנכזרחחידיסוגוחדי'פייסטסדיחסגיסדי
חז~וקיריכם":רמוכנסקיזכוובק)ירוזפוחינגוחיגטודיחיפיכ~סטירחיר:יגוקי
ג:יסיניז Iדיחםחונוסיגותדיפ"סט:יג:יחיז"רוזחידייידיגקיפחכדיח~ג
 ,דדיח:יקחד:רח~חיקסטרחfוירד~כחר~י:יחגינריחסחיכסקוז Iפונ:ידיגי,

חי Iחיקספג~קחסייוזסיקוותיר:רספרדיגפידחסוחוזנכזרחפיגדחנספינכד
חסחפ=יחיזק:יגותגחסחיזמירסג:רדיגיקטירסג:יקיחינטוכסיסדיחיס

בודחחיזפוריגקיגטידיגפחרטינרחכדי'"וג:יטיפיפ,דיגיסגיסדינגיחס
חיגקיזפוחייינירחיסטיקיחיחגסית)(נככוד:רדיניכוסירניסייודיגחי

דיס=פחסדיזירחסנחפוספירפיקסייכרחדי:גסינוזח,רינגחדופחסטיימפו
 .כנכז"ספותיס

ז'וראא~זמואילקוןנ'ורייופואינלורילקונטראטארואיל

פיייחיר:יחיר:יגסקיגמפי:רחינכזרח,נייכדוחיסטודידיספיחיס
חיכ=פירחגיטסג:ידיחיזודחחיזפודיגסיפייכטיחיגחינחרפיר;חכןרחכני

דיג:יחיחיספריטוחגפירחגחיסטחרוחיגחפיווריחרחיפיחינגוחיגטוי
גחסטידחססייזכפריפירניסחוג:יחיגי~:רחיגטרידידיסטירחרחיכחסי~וז

טייפ=גוסחיזפופוכחסייוזג:יחיכטריחיכרחחינחדוטיניירוזסיקינמכידחדיס
 ..פוחיגטידידיביכירחגחפכגיח:ר cחחיכ:רריקוזירחיזיירוז ,פחסחריספיס

ריקי"סי 'יI fת):רי 24חיג Iסיגותסחגייוקידיח:רסיניכדיחיגחיזחינגו
כיסחיכוקחד:רחטירנחרפורטריסטיזסחיקינרfיגטופיכנוקיזטודיסויריז

פfירטיקוגחרפיגטיחיחיגיייסד'ריפ~גטירס'זחי Iדייוחיגדיגחכטריפיקחדןס
חי fIיזיכחספוזיריסקיזקחזחמייכטיסדיפיסקניטסגסדיחינוחיגפיר
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גי 5וינכחוקfומיייח~חינכפיוטחגטימןייחקטיחי!דיfי~חיסטיחי!חיגיפיחי
פיומחוי!קיגס~ rחג'חיקיגטוחטחדוחיכח~סחיגידיfר~חיסטוויי~ג:יחי!

יס fפיוסיכחבוחגדיס 120דימ~זוחקירדוקוורו!חי!דיכי 5פיח~חיגטודו
גח~סיגווחיגטיו~ jגחסיייג~דיו~פויזיגטחכט~ספיוגונכיגחדיספיחיוווקי

חק~גדיקיקוגטוחטןrר~סטיחי!גיו~קוופוימיןכי~רי!חי jדיזיוח~מוס
נודיו~ח~ג~חיגטוימחםרינוגחוקיט~יגיס~גוחיחיגדיגחגטוידיח~

קוחגדוחי!גיסדיחן 5טוחזי~וחסיקיטיימפוחוודיfיג~דחדיס 5חקיחסדי
דימחסחזירגיד~חיחידיחספחגסחסדיחיחירוגחטו~ח~ג~דידיטוחס
 jגיזיס cחגניגחחיוחיג~~חסקי!חו 5חיכסוזייחסיק~פיחסחונוחסחקיחס

 .ו~פיזוסידידיסטיוחוג~דיחיגחס~יווג~~כחו 5דירוז~ 5קחג~פוחיגוקי
רייחיוקו~~גטי =~ד,~וחיגח~סקוגטוחטחריח~סטידיזוfיימפ~ס~חיג

. f ק~ויח~מפ~ס~זיסוד~זדיגידיח~כחסי~יוג~יוסו 5טוחגוקיטידודיומידו
חייו 5חזיגיק~ jדיחסחק~חוסחסט~חי jנפ"~חכיגוחכר~סדיזדי Iדיזיר

דיפיגד~גיגחסי~יוחיסט~דיווח~ג~ג~חיחיגזיסט\גסיי~ג~קיקוגגיגסיו
קומחגדיסגוסח~דיזחינ~ן~ס~מ~יכטוחיחוגידיס~מי~גטיסודיסיגחמיגטיקי
חיגנ)ן::חיגקוכטוחטיין:ח~סחיו i'יוי 5ח~סקו'חיסטודיד~ס~וח~ס .די~וד~ג

גוסחיויגחרסיו .rח~גקחד'פוחיגגוח~גטודי iחיגנחזחויסיק~זחrנ'יגטו
ח~סטיססוגו~פfירטיקוגחומ~גט~חיגיגיוחגחיוסחגט~גי,ג~דיקחמיגיס
קיז~סקגחוסיו .rגור~קידייחדומיכגיקי!fוקחגידחוס~ודי :סינייכט~ספוגטוס

סחגטי"'ג~~גט~ .rפוגקטיחגקוגסיוגחודיגודיחס,גומןז~ויס Jקוקחזחמ~יגטיס
 jכחוחןכיחיטרחטוג~טרחגחזוג~גנו!חיג iח~חזיוכוח~סכrכדיגדחד

 ~ט~~סגיסח~גיס(fייג~מיט~ Cג~דיחגייודיגו~פיזיחיגקיגסיוגחודי
ו rחימ~ויז~גטדיח~ jחכ~~וחיסטיחיוטייוחםגחסגחגווחוגידיחגיייס)
 ~ג~'טגיקיחקיגדיג:יט:י,סג~ד~חכי~וחיסטיחי;קוידיטוסיחוגיקחד~
rבוייפופיגחסיייוג~חיגטיגס~סיסטחנ:י rס'יגדיקי Iפחנחרדימוגדיסגיס

חיסטוסיגרימיג~סטירטינייוי!ויג~גייוזיס,דיג~ויסח~סטיסחיו;יגגיז~גטי
דיד~ס~יחיס 'וf .פחרט~קוגחונכיגטיחיג~'יסדיfיגגחרדיגחמי~חינכזרח
ג~סיסחוי~וסוינוגחמיגטוסמוכגיסקוגטוחטוחיסטיחיוחיסקויגייויוח~סטו

חיסג~כ~גוסדיח~סfיגט~קfיז~ג~דיסוסטיג~מי~כטיחיגפיוחיגטןגס~ס
סי~וקוגטרחטוחיסטיחיזחפיומחרוזסיחי Iט~rנפכודי;יטוו~ס 5ס~רגוייס

fחיוחפריכס~פח;יסחיפךימ~ויסגיסדוגריפירסיגחז~סברחכדיסגיגטי 'יI j 
חיג jג~גיחסינוfי~ט~חיןחי jמגחגי ~יfזגו~:י Iחנ~ Iמורגי Iגממ~~ Iנכזרח
חיסטיס Iקיחגיסניס Iרחגגוסיקיוחוגוקחד~מ~~נככרוסגיסדיויסטו
פוחיגגוחיגו iטודיגימכרי ,:,חחקטוח~סטיפ~ומfי-:י! I~ס fפיוסוגח 120

פיופיומחוד~מחגיססוסחיז Cפוד~ר'גיסטורוסח~פ~רקוו~ג~ט~כ~~גדי
פיגרחסייוזג~ ' iתיויזיוחיגחיסח~סטיח~ Iגימכו~ססוס j 'וfr ~ fר~גי~וס

ק~~בדיג~""גגסמגומכרחד:י'~ןס 5סח 120ד~חסחמכגיח~נוחגדיג~די
חיזוקו~~ג~ I:וגדיקפוכנכיזדיטי~וכ~וfייגחסט~fרג~יוסמוגגוסקיגט~גיחו
 iוסיבי .rזו'ז rנירדיגח~גייג~דיסיסט~כינכי~גטיחיגפורויפירמחסנדחכדיס
 .דיספוח~סמחסדיזירח~נחמוס
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כ~דיקחפיסדיסחיסטיס jטינייריקי J:חידיחחיקסיגיגטי f:Jויסט
סוחיגייכ~דיחיסטודייוחיכחיגסיגייחרחזירדי Iגחזכי~ 'וfבכזרח Iכתסייוז

חונכינח::ריגדייכדןחיזפןפןכfוסייןזכ:ידיקכחסחסגחסטודחסחיזחיספריטו
דיחסתזכככיח~ i 'וfחיקספגיקחסייוזסוקיז r:Jיורג~די J:כיקטורכ~טורייו

כ~דיביחיגיי~פורסיכוקינרrרכךיחוז:יזכוי'חונר~חוג:יחיס ,פידיכיסכוס
כ~דיפחסטוריססידיכיסחיסטיסדיכיוככ-ריסכוסביכירחר J:נודיחכחסייו(
 .חנרחריסיזכייכטופרופוכדוחוזקו!מימוריו~כיגדינ~סוסגיכריזירחיכחסייוז
סוקיכוסיח~סיקיטןרןקוזנורייןפוחיכנו~יכחיפוק~,חיסט:י J:חסט

זנחסכ:י J:וכ ,דייוריגחיסקווירופוחיכנוחוזחיסחיכקיסחביח~חיבחכור
חיסטיריקיחכידחריסכ)רססוזקוחכחסחיכייורחנחזפופוכחסיייזכ~ריפחרטי
פחר:יקיפיכסחנתז?כידייודיכפוחינכוקוככירירחרוסירדיב)רכיריזוטיטוגי

 Iחוגיסטירחר J:גפוסירחרמיגיסטירחיסטיטיכוחיסטימיריס'רדידיכ"ןסיר

גוחיכחסכחסטןןחס Iפיז jח'חיוכחכייחסכחסריפוריז~ג~ ,סתגט'ד)רדג~
גייסרחגריפותינכוחיכ ,חיפוק~חיסט:יחסט:י .חומגרידי,כירטוריס

 Iפיקס~ J:חידיחחיכ:יטיגיח:רכוחי jריזי!קוזכו Iרחמ;וחוכ:יסובריפיזחב~

חיכרירינחב~חידייוריכקחזכיכוסכוחיכוסכוס jח'יכ)רנ~ .rחיכקחסיקוחגןו
דיז=זחיטודודי J:חוגבידחבסי ,קוחכןוחי Iמחכייחססיסחיחונרחססיס

חוזוסגוסרידיטרחסחרחסטתררין:jחב~סידירינוקחןכיכודיגביחגדוסי
כ:יפוחיכיקיחידוכחטריח~כ:יחיז J:טרחזי'רחנסיחיניזיגדחדוססיסדיפיחוס
ריטרחסfויכוסרפרייגרופוחיקיריזfיסטריIפחיוכחכיסגיסטידוסרי J:קחנז

דיגחיכייורחגס:י J:גריפרוביכיח:יטודוחיסטו Iדוכיירכי!חי Iחוטרודי
חיסחגט~ריגיגי'וזכ~ריחיספריטוחיכפוגריח:יקוכןסירגוריפיחינכו

גיי!חיגטיגריח!כוסייכןו 1נורחtייזוכורי~דוניריסכיס Jסוקוחגיססחנ~רגי
כחסריפחגחברחסכחסדיבוקיריכוחי J:וכן:jדיכייג:יריקוגטיגירוכו

פ~סיח~קיביזיסוכיגנחסחרינחנ:יקוגסיגוחיגס~פירח,פרופיטחססחגטחס
גימפי,~(חזכוגס)פייכ:וחיסקינודחחיזוכוריכחיוכפורטחגטיוכחסגוחיזבחז
פחכטוריססחנייוסחיסטוס ~וfנרחסייחסוכקיחי iחיסחי J:חיזזכירחרחי
זכידייוסכוסקי!ריפיקטונרחגריחיסטידיגחסייוזג~קוריוחרסיפיירו!קי
ריגחיגייירחגס~חג~פיזמיטירחגסי Jפוריירוfוי jחיגסטרוקסייוכ~די

קוגוסיגסיי~,טווכחר'ירוז iפוביגירחגחיז jפופוכחסייוג~טיר:יחיפוfוינכי
ריכייג:גריתיספריטודיג Jתיגטיגיויכס~סוריוכיזור~חכ~חוגו'קחד~
דיזדיקיחגסיחיס,חינורחחיזוכוד'גחיריחסניררחרירחסגתסדי 'וj~ f:ןמ
:נודית~גתסייי!ג:יfויגטריוכחסנידוסיגוחיגריגחנטרי 'וfחיפוק:ו J:חיסט

קומוגירח;חוכ:יוכיזוכוחופוחיננוריכפתרטיך~חוכ~קיטייזנפו iגיגנו iח'
חיר:יקומוחידוכfיטריח~כ~דידיטרחסניכיגטחךכוחיג~סיריטרחזיירוסי

חכ- Iסחנייוכגוחיכטרוס Jריז'גיקיחיסתיסטוחיחקירוטחנכיוכוייחגטיס
 Iדיזידקירי~גךוכ'יגגסתז;י,חגכוכקימסג) j(ררזכיטfופוריקתוכיכטיגחגדי

חיבכזרח Jסוקיחסחוככג·ח~נרחגריחיסט~דיקתפיסחיוריכ iפוכדfוגוס
חיג ,חפיטיטי(חיג "~ר)כור:י V "ג~רי:ירבכ"ינר /Jחיג jןיניג"חרו Iכחוכי:ו
סחנייוסחיסטוסקחפח:ניס Jפוחירוקידיזיר Iקיוירוחידוגחןכריחס:)כ~דידיזיחו
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סיימ"'פורכיס'יוכס Iנןדייופיתיכגודיגסי;יס fקירגוספוריפיקתר'יזירדי
חידוכחטריחסכסדידיטרחסטרחזיירחרסיןדיכינתרונחסר;יכירכו'יס Iפרי

 .כחכידחדיססוסדי 'י'

 .ירושל~םאחריטררנרסראישרשןאחנחמיחריאירחיח

חיסטחדוחיכ i 'י'ריפירמחסמיכנחםכממיס'ייזי Iחיסטודידיספוחיס
טןכיוכןסכיי'ס iסינוקיחיסחגטסטיירסכסדיכירירי'יסכסרימחטירייחג

די'ייסקיפיחיכחיסטוחיסגיסייגרן'יקיגוט'ירכ'יסחסכחמוסגו Iריני
כס i 'י'חגייוסרוגיכממיס'ייסט'ירריריספו'ייסחי Iחונרחזיכוחיסטרו
 Iגונחרסי'יסטןרכיסי(פמס)נונירכ'ירירדיקו'יכיטס iח'סחכטססינדחד

 'י'פרומיטייןגוסיסינוןסיכייורסי'ירrנמז;סגכfידיפחכחסייוחג , 1סיס'יס
-כחוכיס-'ייכ 'י' .'יכטיסקומןקיריכסייסחי'ימורמןכנס iקוריסיכירופןחי

קןמוכירfורכסחיז'ייכןקייסור} I(טימיגפיכדיfייכקיטרחגקןחיכומיייחיסטס
פיר Iפחטיכחסחיפיכתסמיכנחסדיפןריר'יס Iפחכיסrניכסגסדינירי'יס

ריזייןניןייפיכרו i'יי'יירס Iמחטירייחכ'יימורחכ iסיטוחסיי~סןחיכדירינחר
כחספירן .כיכחרסידיכןגקסוכיכיחרסיפן'יידיר'ייכסגוקיסןגידווכייי 'י'

טיכיח\ו Iכמוכיס Iחימנריחיכפחטינחככיחיסטי 'י'חכסי iקחמיכחרוגוקוזחס
ריזוכ",חיסטי'י:יחריגתרפוחירירפחרספיקי iחותיטריכחכורחרריחחיגד\ו

קי Iסחכטססיכדחדגסךיכחמי\ופייחיכקיטוחפיכחסקי,חיסחיט'ירן
ריטןרכוחיקחוכיכיסנוfויכיסגוסדידיזני'ייסיפןחיכגןדיגפ'ירטידסחוכ\ו
נדןג iג\וחיכפו'י'קחדיכחדןחיגרומפייוקיפרימירןfויכחי .גיכרוסו'יס
 i'יןחזירדיפירזכיטייוסיקן~חיכחכיסינ" IIכימנר'ידוחיכחיפןקס'יקי'י~די

דיגנרחגדיק'ימחריט~חיגסכחזיי'ירחיזןקיחיס 'י'חיסקחכדחגוכרחכרי
סחכטחסקיזחסכחסחייטןס fחונכוס iנןחרר'יכחסיחתיקיסחכקטןכחריין

גגמוכייג'י"טוכיס"חסקחמחריטסכסדייוכיחיחחידיטידוקיטוכוסחי
חיכימינוחיסטיחיוחריכ~קןכטימןס jסיכיכידיייסגןסריחיכימיכןפריונירחיג
גו~ג;וךיחגיס'ידןחידיסטירחדו iטןגיירוגןכממיסחיעזרחקייסרחגדי

סינדחדכ\ו iח'כדוכגסןחיכינ Cחכיפןרריסיכידוחחןרספוחי Iריריחס
דיגחדייכטרןקחמחריטסחיכס iח'חיכסטחגתדיחי Iחווכרמוכנס iקיסחכטס

 Iפןדירןזוטןדןדיגסחכטוסירכיסייןכחיפירפרחניחדיפוחיקיסחכקטןנחריין

כ\וכיקחס:י" IIח~וכווירפירטןוניח,יסיכחיסטידיגייטוסגןסךיחוכיחי
בודייוסכיסדימורטחגחיגיזו'כומחסחיטרוחיגסחןרכויסכנגטדיחיוס

דיגחוכייוזככחיכטרידיזחןרדיכיסחיריכוחיכטחסחימפיסיסיחכסיחי
דיחיךיחסג~די iחירח I iניגירחסייןגיחיכסגסחימחכסיניסכוס .פוחינכן

חוטרחסגחס iקי iמיסקגחרס'חי iדיחסירקחרס'קימפחכייריססוסחייכ pחכ'
חחידחדזסמחסכזסקימ"כטרחספןחירסקיקיריחסגןקיסןכריגחסייןגיס

 iריזחןרר''ייסטידיחיסטריrכיסיחוסיפוחיככוחיגחיכטרידיקיכסיסייוזןס 'י'
חיעזרחדיפריגסיפייןסגיספריסייןטןדןחססוסטיגיךדי iכי~קחגfיחי

גןפתוכיגיי~מיזrכסחן;;ודימייrככריסכיסקיחגסיטיפחנססי 'וf;מזריס
חיקןכטרחריייחירסזיחיחיגחי Iחיטרוס iקיחכויסחקירךןדי iחיסטחגח
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פודיסטחרח~חינכפיסוקווכפג\דוד\זחורדיזחו!חגסיחיפחדריסוזיחיגיוכינו
 .גחסייוןג~חיגןכרי

טיימפווכוגנוטורוגוחיסטחדודיזגרחסי\חדוח\סט\ניגטורוזתוכיכטיפירו
סוחיטיגוסו Iחרממrגסמחדיפזוגחס\יוחיגח\זח\סטחכדוקיכמוכי;:רחי

דיחניזוטונ\יכדו .סחגט;:רטייר~ג:ידיחירמ)וכוססוסחי!טיכיח:יסיגטידו
פיר-דיסיכייורסוחרממrגסמח ~וfגוח\כודירוגוגי Iדיזחורדיגיסחיסטוס
סוסוכריחי .סחגט;וחד iסינג:יח:יכ\סחוטר:יריגדירסידיוכיטירגי

סוקוןקחפחנגיפוחי,חייריrגגיסח:יכמrני:יניסט:ידיפוחיסיפירמיסיייז
חגיוכפייחרךיח\קסטרחחירריכחריי;:רז\ח;:רחיגירסיחיחיספריטידיפירטחגיז;:ר

קימוריפ\כחרג:יחיוכיסקגיטחםסוז"חסחק'חסטודחסדיבודיח:יכחסי\וזג:י
 .פיכוחורוחיג

כ\:יטוח:ידיסטירחרדיפוחי Iי:יגממוכתגוח\זטונכיקיח\נופריוכיר
חרוגנחרג\דייספוחיס iחי Iסחגקטונחרי'ודיגקחוכחר\ט:רג:ידיפוכוגיחיג

יססוז\ידחדגחסד\קחמחריט:יג:יח~יוכפייחרחיזיטוסחוגסוסטודוסחפוחיר;:ר
פוסטיסודיקיטחרדיחי ,סחכטחסחסזקוגזוסטודחסfוחיריטורכחרחי
 ,פוחינגודיגגרחכדיסגוסקןזכממיסטווכוסי Iגרוגגסןחיגיג pחג'ח~
דחדי·גחסחיזחיסחגקטונחר'\ור'גריזוfויג jח'וכוגנו iכיגגיזחרוגוקיפור
 Iמיטירח\זוחי ,גוייסגוסדיסיסטיג\מ"כטיחיגפורחונגיגחטורייחסכחס

 .קוזחסחיסטחסטודחס Jח\חירדיזכוחיזחוז ,טיימפופוקוחין
דיקורחסיזfויגמוכבוטוקוקיחימפורטחכטימתסקוחיסטייוזג;:רפירו

חיג .חזיכחסמוזיריסקווקחזחזנייגטןסגוסדיקוח\סטייוזג~פוחיכממיס
קיכסונרחרווג;:רכיסגיסד\מיזמוחיפוחינגוחיגח\כטרידימוכנוסקינידו

קומכחט\רדיכמוכי:ידינ\זוסיח\חיסטרחגזירוספוחינגוסגוסקיוכוחינודי
טודוח:י jכחסייוג;:רחיכטרירי)וגחדיח:י pחיסט;:רדיסקומכרחרחיוכחגחיסטי

כוחי Iחגיסיכדינייטומגס:יקוזפוחיטומוסיקיפרימירוחי 1פריסייו
חיז:יג:יוזיר Pסודידיספח"'טירסיח:יקוכסיכט\רחומכריחיסטיקירייכרו

ח;:רטחמכייוחיכקיזחיפfוח\סדיגכממי~דיסטירוגן Iז'ורוכיחיגסכנגטדי
חיסטחסטירזכיכחכדוחי Iמחגחיסטיריחטחקחדוספוחירווקיכ;:רכיסמוכנוס

ריחררופורמיזוכוחיגגממי:יסחגייווסחכט;:רסינדחדג:יחיזחופירחסייוכיס
גוסדימוכנוסק\דיספגחזירגרחזסוח;:רנידוחיפחחיסחיגטודוחיז

טומחרוןחיידחד Pחיכפירחיסט:ידיוס iחטחקחפוחירוןכיין Pטחקחזחגיכוס
דיוסכחסידחיזוסגוסקי 'וfחrגדודימחסחיןחכימחס P Iגכמוכימחםזיריסמו

חוגוקחדסחיסחכטסגיכגוח;:רג:יטודודיגקוכוסיחזכוקחזחמייכטוסחיסטוס
סןפןרטחרפודייכדוכןגמזני:יחי ,מחדריסיריגיכגיח:יגסחיזחנגחנ:י
חרחנייחנ:יסיחיפיגיחכ:יס'גיי,סופורחידייוחיכפורסיגוחיסטי

חוטרוסח:יrרחרכחכ:י,חוכוס J';ח Iג'יחגסדיזחוכיריסייגטיסחיסטוסקון
קיזקומגוחימחגדיסייוגיסחינורחסחיפירטחגיז;:רקוזקוחכוחי Iמחגדיזיח:י

חריזנחטחרחיזןחי iפ'תג:יכחמי:יניגסייווטיירגחספחכתנרתסחיזונסור
 .חזיגוספןחינגןסגוסקוןקוגסןגרחזידיזכיסקגיט~מחג:יחיסט:יכהסייווכ:ידי

דיג iקוחיסטייוג:יגממי:יחינזחמיכחרח:יטומןחיסוכודידיספוחיס
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סיגוןחוטיג,נזוייפחריסימוסחסחוכנגיחס,י iגרחגחיסטסדיחוגרחסגחס
גיקידיריזומידוחיןפוקוחיזחנגחרדי ,י fחונרחגוחיסטרוויקחריירסגס

 ,גחזני:"חיעזרחריוכוחירטיגסדידיספוחיסכחסייוזגסחיכטרי:;חסר
חחוןחי .וחחיזוכו 1גדיגחיסטורייסגספורחיגטיריסrיגטימוייחיססייגדו

דיזיר,קיריסגדוגסככסירנ ' ;Cחגגוס ' iחיפוקסגוגגסחיסטסוכייכןכרחסקי
גוסדיפודיסטחגיחסגססיטוחיסטחנסגןדיריח:רגסקיטייוכפוחיגטרדו

חיננגדיקחטינוסגיסדיסינידור:גסדיזדיחיוכפיסס,קיפירסייחכוס
חיס:::מוזיטרוסחיגטריחונוגווכוקדון,חגיגסחגדרוסדיטייוכפוחיגחסטס

חיןחקרגטיסיוכייגטוסגיסטודיסחיסקרינירדיחוקופחרחןסיקיטורייחדןריס
חיסטחנrרןחיפוקסחיסטסדי'יס fפירסוכחגרחגדיסגיססייגדוודיטחגייו

סוסחסטיכיחןחי;חסיייןגסדיהיגטירייוריסקוחיסטיייגיסחיןחיקופחרוס
וכיר~חיסטחדוחיגיריחר fח'חיקיוכפגי(-חזירוכיסייוןדיגרחגדיגסקחרג;ו

פיחידיוכוסגיכוקי Jרחזיגסנוסטחמיגטיחיסחיסטרקיחיפרחיגגר,דיג
גרחגריחיסססטוניחיגזיסטיגסייסדיחגייוסקוחגטרספריגיזחוכיגוכיסחגיר

חזיחןקיוכייוכנררסגיסטודיסדיכווככריסגרססחנימרסגיחסחוכנגיחס
קיגיסיוכוסגיקיחיטייוכפוקחד;רדיריגיגייוזוסקחפרסגיסחיחיגייסדיפחרטי

חיןטופחנחןסיק'סחנייוסגיסדיtוגגיכיסדיכווככריסגרססוגחוכיגטיחיס
ריגגווככריחיגחיחסחמכגיחסחיסטספוגדחדספוחיקיוכיזמוטייוכפיחיג·

מגכון ;c "פהמוזוחיגחיסקיקיגסיג"רחיסטידי·פחרטיחיזוקיסחניירהוגטיוכר
פורוכססרטרוקחגדרחסחוכנגיהסחיסטספיןטרוכודיחססרסחיןקי:"גריק"

יס fפתסחגיסטחגטופיר .דיספיח'סוכחסריזיר ,;,חנחמוססיגיןטיטרגוסרחי
קיוכי flכידחחדיגחיסטורייסג~פירחיכטיריסחכטיסוכיייחיריוכחרקחגגיס

גוחיס:::חיקחגי~חדיס Jחיפחסחדיספוחירו!גיחיפרקס,חיסטסוכייגטרחסחוני
 :::ס'חחגטיניחרחיגקיחגסייס Cוכדרגוסדיחימגזנודדיגסחניייסר:ררס

דידיטחגיייסחוגוסדהןוריס ) j(יוסיפיס:כסן""ייסףפחוכיזרחיגקריטיו
, f סיגופחסח,יסיסטרסJ ~ח'גוטחדוכייןחיסטj חיסטוריי(:'ריג'נרוםגיס

קוכיסידיספיקרפחםחזיסחיסטוס Jסיחיוכודירגיס,סחניייסגיסדיגודיחס
חקיגיטחרנרסויח'גטיריסחגטיטרפחמרסוכרזיטררםקיוכיגדיחיגטרדרדי

ניקיטרדודיקיחגטוחגניקיגיכיגסיי~טיגנחןגיקטוריסגיחיסטרוס 'י'iחפין
 .גודחחיזמוריגחיסטירייסגסדיפחרטיחזי

סאבקטןנאדייוא~ל .שומרוניםלוסדיריפיניטיכחריספארטיםייון
 .נדיזיםחרדי

גספוחיחיפרקסחיסטסדיחקיכטיסיוכייכטיסריוכf'ירקחנגיסגוםדיחרגו
;תסייוןגסחיגטרידיסיוכריגיסגיסי jדיפיגיטיכסחיקגחרסדיספחרטיסיייז

טיניוכיסגיקידיכ"ר,סין Iרחן iריקיסיי'סגיקטיריסקירידיםגרחיסטררס .בודיחס
גסדיקחפיסגוסקיקחכזספיר Iמיוכריגיסגיסי rחגטיסוכחםחיסקריןכו
פרחיסבודייוס,פירקיגסידירחרגוסחיחסירקחרגיסדיויפוזחרוןביריריח~

וירנירדחדחגחרייחסרקרכטוכו"חירחןבודחחיזוכוחיגסינויחיריחססוסקי
וכחסדיגיגטיהיסט:ידיניגייגדו lפוחירר 1בודיחסזיוןריגינג:וריח\ספריטו
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חיזיכממי~קיריספוחיסטיריסיכריחינוריייסגיסריחיגימיניסמחסחי!
פירנריג iג~חיכהגיסיבריגייטיהיכמכפ~ח~פחחיסריגריסטירחר

ריספחרטירסיחיגחו;י~חינכזרחריהירריגיסגיסקיכסיגטירקיזיגוגוקי
חיסטיריגרחגריסגיסריחיגי I~מורוגיסגבכטריחיז~ג~מוזיוסירי

מןייפירסיכ~חוג~חיו~קיסגנכטחיסטיקיחיסטיגסיסריחיופחוטירו
גהסייו!ג~קו!קגחרחמיגטיקוגטרחריזירריריביזיסי Iקחפריבוז~חיחגיר:י
סוסחיכטריפוגרחרריקחפחכגיפי~'חיפיחירס~סיטיר:י Jקיניריח~

גומבריחי,חיטיטיגיחי,סיטי(גח:י)סיקט:יגיחיכ:יחיכ~רטירחרייוס rפ
 I(פרחנוח~חיריפיסייוחיגחיגטירחמיגטיריסטריחירחזיופורחי .יסרחגרי

חגוכחרייו Pסחכקחיןפרחנוחרריפיגסי Iנירחחיזמיכיררחרירוריג lק~ז~
חזיר.פור Iגיס :iירוריחפיהיר:י,זנחרזווטרוחי!יפךחגרירייורי,גימכרי
חפי=:ח:יניריריח~ג~רימ"מברוסמיגביסריחטחגסייו! ~,חטירחרחגסי

 o:טרחסוסח:יחטחריריסיסריחפגיסחרמזירגיסחיסיקט~סוח~ j'cר rג

רימוחירטיג~ריריספוחיס ,חיפיטוחי!חי .כחס'יי!סוסח~חי Jריסייי
חיסקוזוחיחינזיקיסייו!חי!פריזיטיסימיט'רריסגכגןכגקי rמגו Iגממי:י

ונריזיס" Iמיגטיחיגוסחכקטזכחריייחיסטיריפךחניח~כ~פחר~גינחרחיג
סיגטרוחיגחי!סיטימר~"סכס"סינרחרכ~ריגחרוס~יסח~טופ:יסיקי

כיגריסייו!ג~חרו iכוטיסיכיסחוכ~קיגטימיחיסטיסיכריחיפחחיסריג
וסחכימוס ~"סיגי!מס~ח~ריייריגהוררי!חיכ Jסינויסרחגח~חיגסיכרי

 Iחימחזיגfיסייופהגס~סוסיכריחגרוסי tכחסחכקןכיכחרי'וחיגסגכגטפרחביהי
סחגקטוכחרייוחיסטיסונריפוזחרחיכ~'י,ג~ירייןריגפרוניריגסיי~ג~קי
ריגחוררי!פיוסגמ~פרחניחיקיגיס Cירוריגקטיכחרייי rסריכגינחרחי!

i קיחיג-סגבנטרי-יירגיסומכס~ח'ו"מורי~וומוגטיחיגחי!ייו
 !~כרי jיסיי! .rג~טימו ,גממי~ריחיררי!פיויריסכיסריריסטירחרופיחי
ריסטירחריס Jפיחיוןקיכ~גיסחיטרוסוכיגגוס)ריכח~חגיגטחךי!סיחינריג

 Iחריכ~קיכטימיסס'נן!ונחגקירחססיספורסחגט~ג:וסיכרחרריחיניייסחי

חי .סחגקטיכfירייוחיסטיריסירכיטיריסוחיסטוסטיריס iחיזיירןסיחי
חיג~ריקחכיסיר~חנ~פגחסחרסיריחיסטוקו!קיגטיכטחכרןסיגיסכנגט

גורי!כיימפימ'זו;וחי!רייי"רינ"פיחיכגידיטיטוגוחי,רחגריסי iקיוניגירח
כוסקימ~ ,זידחחיזמיריגכיךדחרירוספריגסיפיייסגיסטידוריגקיגוסיר
 Jסוסיקט~חיסט~רימיימכרוסגיסקימוגריחגקןגניכסיךחזיר jטחונכ'י

קחפוחייסרחגדיחיזי:יגדיקייסףריפחו;יגיי~כ:וריריסיגרייגטיסטידיס
סחגטחכ~פחגסיח:יסןקיקחגקוגחרחיפיגסחוסי! Iהפריסדיטריניריג
חנגחססזסרימיסקגיט~ג~דיקיפיחיסמיגדיחי'טורידיחיזיסח:ו
חיכטריחיגטוגסיסחיזחכגיסגיגנוחסריריסן;יריחי(סיוייחגי)חומיריכ
חיגיייסקיקגחרחמיגטיכיח:יסי Iפחרטיסחקיחסריטריניסדיפיריגטיסגוס

דיפיריגטיסרימיסקכיט~חיג:י.קיגוסייריח~, 3סחגנריפןר:ודיחירח!גי
פיחיטחגטיפיוחי .נזריח:י Jגחסייזג:ורייגוס rחפיחיכגוסהיוכריניס
סיזכריגיסגוסחיפיגסירייוסיחי!ביי!ונוייריחוס'רריסגנכטדיטיקחפחגי

"ק~ז:וחיגייוספורחיכןכיטוגחרוסחגקטןכחרייןי"י;ריטרוגיס rפ Jהיזייךיסי
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דיפחמיכיי~ג~דיסירניטרריסדיספוזיסיירזסרח~טיגייגדו 'וfדיי,"דיכ
דיס::סיקיקוחגדרריכיניירזחססיקטחסגחסטודחסקרונרחי I~ג~זfו~רו

קוג==ג~חזיר 'וfפתרטיךוסוסחיגנרחגדיסיר jקת Cכוחוריזיזסרסדיפחרטיו
חי Iסיקט~חיסט~פירפרחיחיסטיסוגרנגו,פרחינייזרסוח~קוריגסיי~

חיגפוזחגררחיר ~רfקומפחגייררססוסחיסגכגטחינסחיספורסחגדרסי
דחי=חירינ·זגוסדיפודירח~חי ,קוונפחג"~סודיחדיריגטיסגרסדיגרונירו
מיימכרוסמרגנרסח~חיכיירסחרגריחחיגדו iסיגטחיטרחנחגדרחיגחן ,דינחם

ריסיניחןקיברדייוסגרסחיגטריריטחמכייזחגנרגוסחי Iנרריח~גחסייוןכ~זי
 Iגחסייוזג~ריקחפרסגוספחרטידיקוכפחססרספררקחסטינוסחכנוגוס

ריסי-גוסקין:jומררגיסכרסח~חינחןסיחינרדיח~קומוגידחדג~חגחז cד'
קיריגסיי~מרגנסקוזחיחגיירטוסכרחסוסגוסקוןחפחגייחנחןכרסחיניחן

פוחיגגרניקוחרןטיימפרחיגקוזדיגיגרסיקןכסחיסןכ~חגסיחי Iחמורחי
פייסוריסרסטיגידורחיקוגסירגחןכורזנרייחיחיגטיגיזיגןכיחיחקטינוונריי
דיריררריסגרס ~רfייחגורסחוג~חיןחיסטחכיגיסייוסיחיחוזוססוסריחי
חיסטידימרסטרחרדיחוקחזיירזטרד~חיזמחגקוגרחי Iן:jומרווחין:jגסדי

קוןכרן:jקחרחי ,רחג c 'דיפוחיכגוחיגקרזחיגיוניסטחדסופרחיגגרניקו
חי ,רחחיזדיסרנרדיfכ~גחסייוןג~דיסופררחירחרנומיגטוסחיחיגכיגןכוס
חיגיס cיררדיסחגקטונחריירדיגסחגטידחדג~חיזקכחר~מיגטיריג"גחגחז

חיגןכייגדיסי ~"חי Iפרופ,טחססחגטוסנוסדיפרופ,טיזיחסנחסטידחסח,ז
חיסטרסקיריגסייחרחיחמחרחינחןןכ ,פחרטיסוסדינרדייוסכוסחיקי

 :cחרמו jק'חיגייוסקוזכיגירחיזרדחחיזמודינחיגחסיירוג~דיחיגימינרס

חיגטריכחרחזחסחידיקרמכחטיסחגייוסמוגנוסדידיספוחיסחי Iגיחס
חיגחיומררגיס Cגוסדיגרסחגיח~כ~כחטיד~פוחי Iפוחיננרסדרסחיסןכ~ס

דיררקחדופרתינריזיסדימוגטיחיגחיוסגכגספרחנוחוקיסחגקטרנחרייר
fונירדידיספרחיס(מחקחכיחו)חן:jמוגחיירחגןדימחגןפורקומפנידחמיגןכי

חיגי::חקיח~חפנון:jר Iטייןכפוחייקוזחי ,חגייוסדוזייגטוסקחזיחינזיסןכידן
חפורחג::חיחיגניקיסייגדוסיפוחיחיפרחיככוסדוסגוסחיגטרידיוכיסטחך

חגרכחד~פוחיר~טןדחניח~קיסין ,ומררגיס Cגרסדיסיקט~חיסט;,ודוסי
קרגטייגיחיקרמוגידחדניק~חיסט~חינזיסטיחחיגד~חר"חי ,חיגטירחמיגטי

סנססינדחד~סחיחניטחןמיגוסחרזנחספחןכינייחסטריגט~חיסייז
קוזחיסקריטרכייזרמרייתרר~ספרחוןחיק~נ\יחוג:וטייגיןחי(גחכגרס)
מחגרפרר(קרכגרת)סחקריפיסייוסחזירחחיגד~חרזחזחי"עכר'רת"גיטרחס

דיסיג::סירד'זיסיחינדרגכ~ןדיטיטוגרחינד~סיקיפירסרג~חרג~די
 .~נ:וןחסרןדידייגטי

חיפוקסח'סןכ~חיןסרןכרוגי;כ" uסיקט~גרחינ~חיסןכתדי jפרגדחסיירג~
 ~~פןרfויגטררמפיוסר iחוטייןכפ~מרגנופררפוחי Iפחרטיחוגתדיקיחזוון

דיגסרסטיגימייגןכרחיגפררחרטיגמוייפרחי ,פחרטיחוטר~דימ~ Iגחסייון
דימיזמוחיגחיןפחטרfויכקי Iפרימת .רחזוגיסמוגנחספררזודחחיזמר
גוג~ס"וןג:ו·דיחטירייחג pחיסטחדוחיגקיחיפוקסחיסט~חין Iפרכדחרסי

 Iנרדיח~ריכינייוןג~סוגריכחזחד~סיקטתגוחיכ~חוג~ Iכריחכטימוייחיר~
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גרחגדיג~קגחרחמיגטידימןסטר~חימחרחניחןז~מןייקיז~חןג~חיסחיסטו
פןחידיקיירטןדיז~ jטחגטיחיסקיחי 1ריכיגייןסחגט~חיסט~דינחגיר

ח~יגיס fחפיחינגיסגיסחיגטרידיגיגטימיגב~דיקןרחסיגיסגןסחטירחר
סןסטיגירג~חיסןגןמכר~סןדיכח~י jחכריגחרסיחיחיגיי~ 1קי 1חפינחרסי

!(ןגרחסייןןכ~קיסיגיגד~,חי Iחגניסטיי~דיחפריטחדסחיר~מחסג~ 1חי
חיס:::דיכדיזניגןפחמייגטידיגק~נזחסגחסדיחיג~פןחיסיקט~חיסט~די

 Jגחסייןג~חיגטריןדחחידמו rךיגפריגסיפייןסגיסדיחי iריכיבייןכ~דיפריטן

דןקטריג~סגחסחיחידיחסגחסבידייןסגיססיגסייגדי 1ינח .rמזוסקיחגטןקי
חיגיייסמחסו 1ריגינייןסןסח~ 1חטריכיחיחחיגימיגןסמיסקיחיסטרחגייחס

fויכפרןפיגדחמיגטיקיגןסירח~חיספןרסחגדן 1חינחסי-בןדייןסגןס-
פריבידחמיגטיחיכטיכדירחיסחנירח~ 1כן~קחנחחיכייסןסדיחיספריטי

סיגח"יגטיגן Iןדחחידמן rדיגחפחרט~גיקיחידיפיריגסי,~ג~חיסקןחג~
ידfוחיזמן rחגנירדחדירןןדחחידמן fדיג 1טחמכי'מ~ Iחידןכחטריח~חג~

ןדחחיזמן rכיירניחיכקי~יגטןגסיסךיחיסחיפחגסןחייגחריין fחימח
כיזןטריסקי(חמןג~)פייג~פןרחיספיסייחגסיטוגןחיגדיניגן )תןד~'(
(דת ~~נtךיניי ~;דינירדחדירןחיספריטןחיג 1סיגוקןגסירנfימןסבןדיייס
קןחגדיטיטןנןחיכחיס ),('~ןדיוובןריין"דיטיטיגןtריגח, Iןי~ידית) ~~מ
דיגייג~דיקיגסירנחטירחיסקיי~רחגדיפtומיגיי~ג:ידימיימנריקיר
 .חפחרטיגג~קיי~רחגדיטרינןסדןביגןסדיקי~ןגקי ~וC ~ I fמ

'םיא~רטדלחד~ך~םפיא~םנ'יר~~יםליםך~מאט~ר~יאלם~טיאם~~יןלח

 .~שיי~א~~ינתן .ארקאנ~אחאחיך~~ים Iנליםדיא~נז~לי .נחם~חר~

 .םאנקטיבאר~~יא~לא~ןפירם~~אניא"לנאנאז~ם

ג~דימחטירייחג 1סיטןחסייןג~ ,~'כrרrגדימןחירטיג~דיךיספןח'ס
מןייסייtנפריפןחיגןפירסחגוסגןסדיפודיסטחג'ח:יכ~מייגטרחסגןדיריח:י
חפרי:::חימחניסוכיגניס 1סןפריחירןבןךייןסגיסקיטיימפןסחןנוחיכריחגטי

פ~סfורדימיגיסטיר 1טןניירןפירסחןכסגןסקיטיימפוחיג 1חיחי .טוס
 ::יט' jמימחרג~דינודריסגיססןנריתיג~ Cפחג'ג~פירחרמחדחססיס

בןדיייסכוס jפןחירןורחדווג~ח:ימיטירנןחיחיביפטןחגח'רפןרריגיח:י
פיד:וופינחםגחסדיח'גדיס~חרטי 'וfייןגיחירטי 1פ 1חןדין cדינחמחביקחדןס

fויג"ןס iחןנגיגח 1פיחירןוחןרךיכ~רייחמיגטיגןנירגיחכ jפחגחנחקיגחדחס
מחגטיגירפירחיספידחסחיקסטרחחןרדיגחרייחסחיגרחגדיסחזירדיטוגסיס

טיירחססןספירטןרגfינ~ח'פחסfרנ:יקיחרמחד:ינרחגריג:יגונ'רגחרחי
חיסט~ 1חיבידייןסגןסדיסןפריחיגסחסגחסדי 1רחדיפריגסיפחג~ ~;חי

פןדיס:::גןסדיטריקיחיכ 1קןדיחסחוגטימיסחקיחןס jח' ,קיחיר~חיפןק=י
חיגזיסטיח:יקיחמיסטחדדידחפןרטןחיגfכיגטירחמיגטיטרןקוט~דוריס
ג~וחיגטןגסיסקיחיסחי .חיזזכן rיד rחיג 1קיפירסחג~ jגחסיייג~ח'גטרי

 ~ fiי 5קןכסירפירסחכןסגןסדיריגיביייזפרימיר:יכ~חגיכט;ר" uדיטריג~ rרי
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ח~רוגחטריfר:יג:יקיקוכדחכfינ:י .פירסחכוספודיסטחךוריספרימירוסגוספור
חטחרח~קחרחס~רחזיח:י ' rכוח~מחזיס,גוסח:יחדורוח~נחכיריס~ח:יחי

דיחוכ:יחירחזקיפוחיסזודחחיזמו,חיגקיזפוחינגוחיסטידיחסיכיס jקוגיס
חכfוכ:; ' rפוגייחיסזב:י Iדוקטריכ:יפר~כסיפחג:יחיסט:יסונריחידיח:ימיזמ:י

חיגסמח cחרממפידיסטחדורד~גטי~מפיח~זפירסחכוסגיסדידוכחד;ו
דיסיזיידחדיסגחסטודחסדיד~טרחססיכטרחחיכדוח~נחזס~חיכר~ס~רן

חיז jחדופטחח~ריקוכוס~רו fח~פדדיסטחדורדינוחיגח~חירוגחטריח:י,ג:י
סוסטודחסקין"חפרידיטי"חידוג~ג:ידיס~רנים~ייחיג Iחימפיריייסוטידו

דיחורדיןפורפוזחד:יפיחיחידוג:יחיסט:יד~ג:י.חימחזיזחיסןזיידחדיס
ח~מפירייו,סידיס~כדחדיספריכסיפתניסכחסטודחסתיזחרמחססrכזודיטו
חי ,ס~נדחדיסחוטרחסחיזמחסחינכקכחטחכח" /Iחין Iככגחיזז, cו tjחיז
חכיטחכטיסגיסטודיסח:יפיחירס:יג:יפורפיד~סטחדורחיסטיחיג5~נfררחיזו
חיסטיריי:יג:יקיכט:יחי .חידיג:יסוז~י:יחיסטסח:ידורחר .rדיפחח~ססידי
חידוגוס,גוסח:יחדורחרפריסייךח:יכיכנוזניטחכדו hכינידייוסגוסקי

tווכסחיחרrכחז:::סמfיחיסט~דיחכניסטייחסח~מחגיסמוכביססופריחירוז
סוסדיסורנוז)(חיבוסחינז~גfידיספוח~ריזכידיריח:יגסדי~חרטיד:ינרחכדי

ס'טיהד:יחסיי:יג:ידינינfור(תי!fירקחכ~ח~" /lח:ימחכדחריס 'וfס~נדfרריס
נרחדוח~סטיח:י .ריסיח:י)ג:י(חיז 1גחספי'ריג:ימחרכירריסגיססונרי
כיח~בודייופיחינגודיגמחט~ר"חנ iס~טוחס'ייג:יחיפוק:יחק~ח:י Jח'חרינו
מורחגחיסטחדוחיגסירקיסטחכסייחס,ח~סטחס Jח'סימחרחנ~חרדיחיס

סיקט~ג:יקידיזר~זבודוסינריחיס~רקיטיכ~ח:יסינוזכר~חכ:יכיטחמכייז
דיפfימ~כיי~ג:יד~מיימכרוסניכיס qסיכיסןחיזטיכ"כדיומריכיס Pנוסדי

חי .ודחחיזמי fחיגקוכטר:יחניירטחמ~כטידיקגחרוסיג,,נדוגסזחיגי:יוידגנ
חקיחיס rח'פחסיק'גי 5דיזחנרחרחמיייפחסוחיןקיכטסמיסחיסטורייסג:י

קדמי·גסדיפחרטיחז'יכריפחמיגיי:יחיסט:ירימיימכרוסגוסח~כטרידיחס
יכ cחנ'דיח~זונדוג Jג:יtו,גי:יו~ךנכמור"וקי,קיחכדיחיסחיבודיח:יכידחד
דוסי Cדיחיכחמיס,נכזרחדיט'ימפו Jח~פוסטיחיסטיחיקיפוקיחקינ

נדונ jג:יד~פיסטוחינ Jדיריבירחדג:יסיניזחיינכ. P 'חי Jייכמחיזוס,
כיחירזכחכו,סי'ז:::ונכפירו .נרחכדיחיגתיר:יקי~וכמזח:יחפחרטיכ~ח:י

ג:ידיטרוכוחנחינפחסחרקירייכריח~ביסטידחדנ:ידיקחנזוחזייכךי
ג:יד~פירסחכינינירגfורירח~ג"כחנחזיס" iקיחקורדיר~מיטיסי;:יוכ:י,
חו:די rיי;מח:יפיחירס:יג:יפורח~מפידירפירחיפיק:יחקיחסדיסוריח:י
ח~פיטיח:יחיסטיסיריקריסיקימכחטיפוחירטיחוזחיפוסטו,סוקיפחר
מת,.fר~סינכ P 'חיסחכקטונחרייי,חיגחדייכטרוחירמחכוסדוסגיסתיכטרי
קיח~כטיסופורקיכחנזוזיסחגור:י .חירמחגיסוייכrכ!פורמיזמוחחיו;חרי

סיסדיחיכנ~רפחנורחנגיחיר:יג:יטןפס Iפ~רסוכ:יכיחיכ~מיייחיר:יכו
ג:יניכנחרדיפריטיקסטוחינקיו 'וfנוךיריחס,גסרידיגירידיגכוגסחס

חיג jקיחיככיחיגטוניס Cת:ייריסיני Iפרוטיזחרוסוינכ C 'דיניככחכסס
גוס j'ירי f 'וfקי~ז:י :tכחנספירחיגסחכייחרימיייחיביסט~סיי:יג:ידימחגטן
חכס iקי;כיסחיסחכטרגינחרfו~כ jח'חיכוסיכטימחגכרינירטירדיגודיייס
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"ררחחמיס" 50דידחסייוחוז i 'וrגינ~כרר~וס 5ח'פיכחגיט~פוחירטיחוכ~
קחך~סחקריפ,סייחנ~סיקיגרמיר) j(קרגקחרכירוקחר~פורפגחט~.רי

 iטחמגי'פירוכיטיסיחי Iגייג~סינוז(וכזכור)סrוכטוחוטיגחיג iח'ךיח~
/גיrכ Iחגסחכקטונחרייוריגחרייכטרוחרייכטרוחיכטרחרריגחנחזיסדיטו
קימחספירסו~כיכנוכ~חחיחיכטרחרפוחיריחזכוקיגונחר Iים" C~קך Cקןד
ניפור"ריריח~חיגחיזסיגחוכיכטיחכייוחגניסחוכ~נדוגנ{~זחיגסוגו
גייג~קיסינוזריזייכרוגיחימפידירג,ח~קחרוז cכונ~כיסגוסקוחכריחי

ירפחמיגיי~ג~ריחיסכוקיfרזיכ~פירסוכ~קירקוחג ~רfדיפיכדירוחיס
קוזגחנחזיסריספוכדייי Iסחכטיגונחרחיסטיח~חיכטרחרדינסכיםגיס

מחטוקינרוגכ~זריגחיזוחיג ?מחכיר~קי :ריזייכךוריזדיכיייחירחניי;:ר
rחימי?קיגימפייווכחסחיססחכקטונחרייוחיגחרייכטריחירוכחכוסו ~ו

רינr. bריחוטרוסחכייוססייטיבירייוסגיס iסיפריירוחיסטיריריספיחיס
 Iווכרוכיס Cגיס jחוקrוזייוג~ jטיפחרוחיכטירנחגחיסטי jח'חיגחנrוזיסחיסטי

קוחכטחסחוכחסבורייוסגוסריחריכחטחרןזחירחג C 'דיחיכימיניסגוס
םחנימוסכו Iבוריייסגוסריפןזחרוןחיסטוריייספוחיסקיחסט\יסינרחריס,

דיביכירחגפודיסטחכיfר~ג~פחסיקיחסט:יחכסיקוכטיכוחוחי Iמחכיר~קי
מיזוריחוסיחיכוכוכסיסקי " iוכוקרו"חגיכסחכךרוסריפירירחיזfיסיי~כ~

ח;וכחמוססיני!כודיייפוחינגודיג jסיטוחסייוג;וקיכסידירחנגימיכטי·מויי
חיסוזיטויסטרוכוח ~רfריניכררימוסחחור~fוי Iריספוחיסמחסקוגטחר

קי~נרוג;ו)(גכסrכחסfימכגיח~נרחכריג~ריחוכרחסגחסריקוכטחריוכןס
חיסחיפירסיי;וג~דיפוריסטחכיחסג~טורוקיט"מפוטודוחינזיסטייו

 .ריזירח~וס pנחגוקי

 •טריכונאליסליס .הנרול iריכי;ו •הנרולהכנסתאנשי

תיכטי"קוכסיגייינרחכריחיסטירי jחוריו'חיג Iיוכיס Cד'גו ~,יסיניז
ג;ודיסיכטרוחיג jח'טייןכפווכיכניחינזיסט\\יקי;ונרוג;וככסתטוגחרי
פורריקוזיר;ופירסוכחזיסניכעיחיסייזדיחסחוככניח;וג~פוחי Iגחסייוז

טור:';גיריירוזקוחג;וג~ח;וכורוכי~חיעזרחרחג e 'דיפחסטוריסרוסגוס
וחרמרחכדיןכחכיסןחיזפיריריסגוסטירוסחיפןק~חקימ;ודיבורירימסג~

מיסמיכחסייוןג~ריקימיכמגיסחיריגיניייזחסקיחיסטייוכיסגמסטןרמס
 iמ,מיפורוכסמ,סט;ומי!חכייוסמוככיסקיכטיכומוקימסrווכגגיח:ומ,סט:ו
כמוכוססינוזסכריקז:וכעיזדיטייוכפןמיגמסט;ופוריריסוכיזוכוסמ,סטיס

רימיקיפוסיכמסיייז,ג;:ודיריפריזיכטמכטיקיזכיקי Iדיספימיסממסדיזירחס
כמסיייןג:ורימיספריטומגמ,וכןרמגחריגחכטחוכייכטוחיגפרונריסחרמזיר

מזירסופו Iמונרמסנרחכרימוזמססוסמיסחנירןרימ;ונרחכריסןקיוחי
קיכוסיכ-ג:ו'ז:רחגריפוחינגימ,גטוריריקירמסיכיסגוס iח'חיכרמחינחר

חיריחסניררחדירחסחיבוסטחסגחסחיסייגיסגןסרירייומיכיקורי~סיי;ו
 )*חגטינומוססמכייוסכומיסטרוס,ריזיזרמזוןג;ומ,ס"מ,סטו.מינורחחיזוכוריג
פןרקיכסיכיי,מיסטימ~רחדומסחזכגגיח:ו"נרחכדי IIדיטיטוגוחיסטידי

 .פ"יבכונ", •ךנכ"חיונבחנבסכת )*
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 iטחמכי'חיי .דיזגימיססינוזחונרחס Cנרחכדיחוזחסוסח~חגוזייוזחזיר
ןנרחכריגסחיסחיגייסגוקיפורחיסחי )*חיסטופחרסרחזוזחוטר~

חיזחונייריזקיחסחמכגיחסגחםטודחסדימודיגחי,חימחייורסגס
קוכטחרחסנחמוססינוזקי Iחיסקופומיזסוחיגסונריכחסיין!כוחיסטרס

חוקחזייוכיסזכוככחסחונוןכגכ"סחונרחזיכוחיסטרוריקוכטיטחסי'וזגסחיז
פוחירטיסקריזחסמוכנחסוורחחיזמוחיגטרחנירסחדוחנירדידיספוחיסקי
ןחיכטירrומיכטירוחיכחרוסירחיכ~ ~"קיפחריסיחסקיחיטירינגיסחי

סיחיכחסייוזג;ודיפירסוכחזיסנרחכדיסחגנוכוסחיכמידייוסחגיחזסוכיטו
 jדיזגחרס'כוח;ומוגריסגוסטודוסקוזכוסקחנתזחיקורחזידיחרמחנfכז
כוחיודחחיזמו fחיגסוסטיכיךחיטיימפודיגסופרייכסחסגחסדיחכחטיר
חסחמכגיתסחוכחסחכסיחז 5פוכדחחייסרחגדיריגינייוזגסחכחכריכחרדיסחר

"יככ;ו" Jחיסכסדריזגוסריחסחמכגיחסגספוחיקומוניכירודי'זכימיזחכטי
חוכרסגסחי 1טימפגוסינוכדוריגריסטרוקסייוזגסריריספוחיספוכדחדס
סינדחךנרחכדיגסדידיסטרוקסייוזגסדיטיימפיחיזןוחוסס"חיזפוכדחד;ו

u "ביחיכיתרP . חגוזייוחזירפורחיJ סוזחסחמכגיחסחיסטחסטודחסקי
קומ::סיסחיכחזניסחיגכזרחפורפוכדחדסחסחמכגיח;וחיסטסדיחיזחס
דיס:: ~וfחימפיסוכחסייוזגסקידיזדיופרימירסגספוחיחיגייסקיפחכ"ס
דיכוזגקחרדיחיכיסייfוטינ~ג~טומוקיןמחטירייחגחיסטחדוסודיקחחיר
 Iנודחחיזז.יחיגקיזכחסייוזגסדיחטחדירוסגוסחריזייחרמחכירסחיסטס

 .נרחכדידיטיטוגוחיסןכיחסחמכגיחסחיסטסחסחיסנכוסונרירייוגיסי
חידיחסחומיגריכוחיסטרססינוזקיחייסטו rפתר;ורחזוזחוטר~ןכחמכייזחיי
ג;וחסחגוזייוזחזירפור t **חיסחינירדחדיר;ומחסגספחריסימיס

חינרחכדימחסחיגןסחגימוסי'ססינוזפורקיןחד iקוחכןכ'סורינרחכרור
חיפךק;יגסריזריחימפיסחכריכחסייוזכיחיסטרסחיזחונוקיקןכסיגייוסןפיר"ןר

גסחיזפןרירחיסןכיןכורוקיטיימפןטודןחסטסחינכ"סרכיכןס :tמדי
קוכסיגייןחיסןכיקיקוחלגןןמיימכרןסד 1 .ריקומפןחיסןכןחיר~ 11כחסייי

ג:יחינזיסטיין ' rטיימפוטןרןקכוטיכןחןקיכמוכיסחיגכזרהפןרקוז.פןחיסןכן
חיזכ"סכרןס 120קוכטיכיח:וןנןריריחסגססונריפירסייחכספןדיסטחכיחס

ופירסייתכובונירכןדיגחוזןסגןסח~חרס'ן Pקיכפןךקירירפןרפןחיחיסןכי
דיגסןפירייורקיכסיגיייחיגקיןפחחיסחיסטידיחןזןחיגחירסחכסיקי

 120 'דקןחיכןכסנסק~מזפירסיכחס 120דיקומפןחיסטןחיר;'! ,חיסטחרן
 )***פיריסטחכיחססןסןןכןבןנירכוחיסןכיחיכןכוכסיסטיכיחסקיפרוניכסייחס

ו"חיפיק;'!חקיחסריכורווןסויספירסיכחברחכדיסגןסחיזיירןזמיזוכיריחי
קוכסיג,יןחיגחיקומפןזיירוזפןדיסןכחרןרסוסדיחןזןוויגקוכפןךמחרסיז

דייןגיסיקיחיסןכופוררכוקןהיחיסחימיימכרןס, 120ריסיפיריייר
קיריפיריכסיי;'!היסטסרימןסטרחרפורסברןגס""גכסתדיוכמכריחיכןכי
קוכןכיכיחסקיקןחכןכירחדחיזטןדןסדיברחכרימחסחיר;וקוכסיגייןחיסטי
 sחסחמחןטרחסגחסןכןרחסדיחוזןחוגחכסיחירסכןגןקי Iכרןס Dזניי 120

 .חיפוקחסחיןכרחסחיזכחסייןזכןחיסןכר;וריכגיחס
 • 6ןכיfנ~מירמן )*** • Cת;עיפרקייסןסת Iכ )**ו. Ifפדו"ןדור )*



דאביתםלי-121-איםשנחאיפרק
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קןזחסחונבגיח;וברמגריחיסוכ;וריגז'סוכיגסיי;ו'חג;ומייגוכרחס ,פירן
קןגסינ"ןחינ Jוכחונב"יח;ו Pחיבזיססי ,~ברןג;ו"כגסת IIריטיטןנןמיסטי

גכ'י;ורביגן;ו Ciוכמןרריגןקי t~ברןג jר'(ביתמיימכ(יןס 71ריסןפיר"ןר
 ,רןסרןגקןחיחירחזמ, , Jגחסייןג~חיזחינייר~קיר"ןריגקינוחגרןפןר

(כגסת l0:1רימןןכרןחי;וברןג)ריז(ביחמ"מברןס 71ריחןגןקןגסי.לייןס
גן~ברןג~כגסתריגמיבזיסוכיגסיי~ג~מייגוכרחסקיחיסס'חן ,;וברןכ~)

פןחירימןסגןקיקןמ,סטייןזחןג~חיסחיסוכן I;וגרןג iר'כיחחיג'"יגזיסוכיין
סןזיוכןחיסטיח~מןפיג"ןגיסריפיריכו:יסחייס"גרן Iפריניזחוכיגוכיקיגןסירג~

גןזןוכ" jח'גןגק~חןנוגןחגביגןססיבןז •מןר'רגןססחנייןסגיחיסוכרןסמ,גוכרי
קןגן.חימ"מכרןס 71קיגוכיג"גחסןפיר"ןרקןגסיגייןסןגןחיןקי .Iמחסרןס
סג-ריגןמכריפןר ,ריספןמ,סמחסמיכברןג iר'כיתריגןמכריפןךסירן

חןג;ופןחיגן ,\יברןג\יכגסחגומכרחר;וחסחמבגיח\יברמגריג~חי .;ורריי
חןג~קימחסוכןנןחיגוסייןכפרי)חיבזיסטי(קיפירמחגיגוכי\יrגמסחמכגי

ח~פ'רJכחרחי.קןJכפןזירפןרגמוכי~מ,גכזרחריו:"מפןחיזריחןגייןזסןג;ו
קוז iגחסייןג~חיגוכריריקןגוכרחוכחרןיג pחפןחינגןחיגוכןרןריגןמכרי

פירסיגחס 120חיסטחסריחיגוכריפןחיחיחרינ;וקןגוכיJכןסקיןרחtייזמן Jמ,ג
ריספיח'ס ,מיימכרןס 71ירן Jחיסקןפןחיקימסחמכגיח\יחיסוכ;!פןרמחנ\יקי
גןסןפירייןרקיגסיגייןחיגפןרמחרןמ, ,גממי~חיגכזרחריוכןחירוכיג\ירי

ריוכיוכןגןח~גקיןקיגוסי Iמןזןריקןמן\יברןגר'ןביחריוכיוכיכיחיגקיז
קוגסיגייוחיסוכיחיסמיחרינ\יימןס Ciר'קירמזןגיסגחספןר~ברןג~כגסח

חיזןקי I~כריקוכגכןן Pריוכיימפןחיגמסוכ~וכיוכןגוחיסטיקוזקןגוכיגןחןקי
;ןרחחיזמןריגfומיזןרימJכ'יגוכןחיגחיסןסטיגימ"גטיחיגפןרריפןרמחסגחס

ריחיפוק\יג;ורייס rריספןקיחי Iגמס"ןןג~חיגוכרי Iמןרחגיוכ~ג;וריחי
ti ריוכיןכוגןחיסוכיחגןגוסי~,ריקמגכיזII גומכריחיגוכןןכןחי;וברןנ;ו"כגסח
חיריח~ג~חיסחיסטן _ריספןחיסמחסריזירח~נממןססיביז iסג~רר'רי
ממםפחריסיקימןטרןסריחיריח~כ~סיגןזפירן )* .סחנ"ןס~בןגיסרי

קוגוכיגןחן I~גרןג~כגסח Iפירסןגחס 120רימסחמכגיח~ח'סוכ:י Iחיגזחקןכ;ו
מננןי pריוכיימפןחיגfוסוכ\יחיגממי~חיגכזרחריחיפןק\יג~ריזריסיימפרי
סןפיר"ןרקיכסיגייןחיגחינזיסוכיררימחכקןגןןכ"מפןמיזמןחיזמ,~כריק

קיחגרןחירכיגן.\י tiמריחןרר'ןחיגסיגןז:יברןג)ריז(ביסכרןס Pני" 71רי
פוריריסגיסמחגןסןחיזוכומימיימכרןס 120ר'חסחמכג,ח~נרחגריחיסוכ~

טרי-גוסריפורמחסיייןג~פוחיחיזיקיחיניפרימיר I Jגחסיייג~ביחררי
קחטי.חיגמי'כטרחסחכחכרכוחרןטןניירןןסיקיקכוסיגי'ןסגןסחיכיג~יס
 I~כרןגריזניח ,סופיר"ןרקוגסיגיייחיכפריגסיעמגמיגוכיפןרמןחי ,ניריין

פחמיג"חסמ,סןכימחרחסמחסגחסחיגטריריחיסקןזירןסמיימכרןס 71רי
חינןס\כןס Iפןרט~נגיס Pקוחיחןכיסוכחסחסכפירסןרי ,~גחסייןןג~רי

חיר~קיקןחגטןיגחס fחגיגבןחסריקןכןסירוריסחי ,ר"ןריגטימייגטיס
חןחס pחיגסטרןחירןסחי Iבוריח:יסיגס"~ג:יחיז Iנירסתרוסחי Iפןסינגי
רימחגןסןחי!פןריריסגוסרחגרןגי Iסיגסייחסחיןכרחסג~סחיזמיגןס

 •"נ Sיר.ב nמרחכ :I 'יככיכז'י )*
 ) 16 (תא" Mרפי
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גחסטויחססונריר rריסיהחיר'גיבייוזוסרוניריסגוסטורוסחיסטחכיגיסיר
ייריפ'ריכסיי\יג\י 'וf .רוכייוחי! jח 5חיסטחק,ריגיבייוזחסקותיסטייוכיס

חיגחי Iמיימכרוס 120ריחסfומכניח\ינרחכריג\יקוכסיגייוס,רוסחיסטוס
 .פרחטיק\יחג\יטיחוריח\יג\יריחיר\י Iמיימכרוס J 7 .ריסופירייורקוכסיגייו

ג\יריחוקופחנ:רסימיימכרוס 71רי\ינרוגרי!כימחיגקיריזירקירי
חיכריקחרריפוריריסגוסטיכיח\יחי Iריגיבייו!ג\יריחיסוכורייידיג Iטיחוריח\י

חיס cמדיגייגסריחיספריטוfו'גקוכפורמתמיכטיריגינייוזוסרוב-יריסגוס
פריזיריכטיסוססריו!ירריסיניקיפריכסיפייןס~וססונריסיימ1כרי jכחזחכרוסי

חסחמכגיח\יגרחגריג:יfוי .י\"ערכיכומן:i\יחסטסחוטרוריכוקסריחיכו
חי!מיטיררי Iריזירקיריפרחטיק\יכ\יריחוקךפחנ\יסיוכיימכרוס 120רי

ריחי\ינרוג !י,כימריגריכיגייוזחסריסיזייוכיסגחסרר\י) fחי(חזירנינור
ריגחיגחסייו!גסריסוסטיכיזכייגטוחיגפור(מקכומ)ריפורמחסגחסחז'ר

f וכיכיחוחימחכוס,סוסחי!סוגחמיכטיחיסטחנ\יפורירקיחיסטי ,ן'רחמ,זמו
 I 71ריקיכסינייומ,גסונריר fסופירייןרינרגסrרסחמכגיתסנרמכ'ן'חיסטס

קיקוכסיגייומ,סטירימיימכיוסגוסמ\יחיכדיקחרריפוריריסגוסטיכייכרו
 jוימיסיסוסחי!ריזירסי!ריניח!מחגיר\יקי Iסופריסטחחכיי!כומכרחנח!סי
חיכ:: .,יסיזייוכיססיסחי!טומחיריניח!קימיזורחסגfוסחירת!קוחכמסחי

ככסמ ' Cחכגוספורמחרו!מ'ימכרוס 71ריקוכסיגייוחיסטיריריספמרטי
קוחיסטייוכיסגחסבוזנחךפורטריכוכחגיסריפורמחסמוטרחסרוססנרונס

fווכוחיג .\י cמדיגייגסריחוררי!חיגס'ני!פונגיקוריגפמרטיקוגמריס
קו!ריספומ'סממסקכריסירן ,וכ"מכרןסטריסמ,ניכטיריקומפומיסטומ,ר\י
חיר\י iמטריכוסייוסוקיסכ\יררי!)ביקו(מיגקטגס""סכ\ירריריכומכרימ,ג
חימימקייומוסי)ביכ~ייט .ו;כ Cגפ(ריגימוחירטיריקוחיסטייוכיסבוזנתררי

ס~כט\יסינדחדגסחיורוס ,טריכוגחגדיפורמ\ימיסט\ירימניררינימ\י
ריזוקורטיריגפוחירטסג\יחי!חוכו :I t\ימקרכיתחיגמיוריחוכיחןסיקי
נ\ידיפוחירט\יג\יחיוחדייכטרומחסחוכוחי\יכית)(סרסחגטסקחז\יג\י

סיי!מיכיס ~קוכטיכיח\יקייסרחגריסיכרחדקחר\יחי!מוכומיוועזרס",
טריסריקומפומיסטוחיר\יטר'ככוח,חוטרוחיגחי .חכיטחגטיסניכטיחי

חנירמידחרדיקוחיסטייוכיסגוזנמרדימיר\יחטריכוסייווסוקימיימכרוס
פורמ\יחיסט\ידיתניררינימ\יחיממוגות)(דיכיחוטרוסקווחזכוסחיכטר.'די
ניז'סדוסרימוכירסי!חירחג ti 'ריסינרחריסגחסטורחסחיויכסיגייו rדי

חימ::מידירינירחךקוונוזנחרפירנוחי~יסמיגמ,נוכיסחיג ,סימחג\יחגס
קוכסיגייוסחיסטוס 'וf .מריריסחנחוגיססיקיגוסטורוסח\יפחרסייחגידחד

 Iרטיקיגחריס rפקוזחסנחסבוזנחירימ,ר\ימטריכזסייו!סופקיטריכוכחגיפ

רימ,ר\יחטריכוסייווסוקי\ינרוג,דיוכיתוקוכפינייונרחגרימיגוכיזמוחי
מי!ריקריסיח\יסיקיריגינייוזמםקומ,סטייוכיסגחסטורחססונריריסירמר
חםחמכגיח\ינרמכריג\יריריסימוסגו'י\יסינוווריפיכריח!רונייו,~ניזחיגחייס
יךיספיריססיקיוסמנייןס~נוכוםדיתידיח\יג:יחיסמיסטו ,\ינדוג\יכגסת

ת'ססינורוגו Iסימ\יקוזרוסיח\יפירו .ריסיזרוסקימ,ריח\יפר'מיר\ינ\ירי
מיגוכ"כטרמסמיזו I\ינרוג\יככסת ,חסחמככיח\יריספיקזכתנגימיסט\יקי
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מ~ג Iמ,וכמסרר~פןמימפןרטמכטיסמ~גרמכריס:י~מיגזיסטיכסיסויייטיימפ
חיגפרמנומ:י,(ג\ימידיפיסייי.מ,גפוכד,קיג:ייפוממיגיי:ימיזודממ'זמי

פורממכדי jמ~סוג~דמסמיריז"מסכמזמםסינריבידימ:יכמסי~וזג;ןדינכיז)
מקימכוטמרגוסבממוסכוזוטרוסק~ח~כטיריסfוכטיסמויירינוגמוכיכטוסמוכיס
 .חוכופורמוכו

 .תירהרילהליקטירחלחחנרילח.כנסתאנשיליםריריפירמאסאםל

מסממ-גרחכריחיסט:ייד(מקכומ)ריפורוכמספר~כס~מגמסכ~סדיחדכ:י
 :Iפיקןכייוכפוס Iמ'מור:יג\ידיכ,קטור:יג:יירוכיכטיחרינדכחיגח~ס Iנכימ:י

קימ,קמיק~יגות.גמסמ~ז(,ינור)פדנכיקודיכפר~זיכס'י;ןזויזסחדןם
 Iמינכדיסחיסנמימדיד~מסגיסח~ז .ריגיגחוכ~כטיחיסטיחדוטחיופפוחימחכ~ר:י

פיר ,ק\יג:יג\י Iחפריפיימרוגוגחרחוז'וfוכיס'פ~ריגוסטורוסזימןריקיסי
חוזמיגדחב:יח~ג~יוסחיכטרידיחוכוחי ,מור:יכ:ידיכיקטור:יג:יסיכס~ר

גסיו Iמי ,חחיןכוימ~סקךחיסט;ןס~נוזרתמוס~רח'גפורפרפ;ןד~פ~ןחסו'
)ריכט~כד'בג,גיכגומ:יג:ימ'זמיגדו,גוקיטריזגחדfונ:יגודיספיחיסחי .:יקוד!:

 .מרגוס) I(תרמימסורייחכ;ןגיכנימ:יכ:יtו'כטוכסיסמ,ר;ןקי Iו I 'פיפוגחסג;ןדי
מ;ןימכדומכבמוכיכטיfו~קספכיקחבחזניגיקטיר:ימיזמ;ןחקיח~ Iפוחיס.פייחי
מיסט~דיקיקיז\י ~וtקוז;ןקחד;ןדייכידו Pוכ rנופונגיקומככטיכריר.מי

ג\יfוי Iריג,נייוזג;ןדיסיגסיי;ןיקינטיכירפובגיקוחיגפומידיח\ימחכיר\י
חי .ג;ןפופוגמסייוזמיכ.טריחכסיסיחיספמכדימ\יריג~בייוז;ןמיכסטךוקסייוז

ג~דיגיקטור;ןדחרמ:י )(מנ\יטרינוכ;ןחג~םוב~חוק~גוסקיח~ר;ןחכסי
מיקס",פוחידירפורסחביימסחיקו~פ'~'כט~ספירסוכ~ססירדיביחז ,מור:י

מיר~סיtו:יק~מק~גסמר;ןחווכרנרחכדי ~ו,יחמ~ר\רמ,פונג~קומגפכיקחר
t וכ~סיב~רדידיריטומ,פטי~כירtג;ןדיגיקטור;ןדמרחיטר~נוכ:יl" יר;ן

ניסח~דיסביגופחכדו cדיספיח'ממספוחיס~ריפורמ;ןח~סט;ן .כגיקופוחיז
גוז J~'קםfירווג:יד~גככסתחכסיניסדידיפפיתיסדיג~ביייזוסירקיכסיג"וס
רמ~'גיסמ,זחימועדיסחיסנמומגוסמיזנדמרימדיביסיקיפ~דמסוס
גוסדיקיחיכןכ:יג;ןחיסימתכ\יקחד:ידיבןחינ~סמיגוכיסגוסחימודסיס

r ' ורד~ניזtמקימיסכוקידיט~גייוסדיריסטוחי(1כיג~ס)גיקטור:יג;ןד
 .קמרסיזימ~קספכדיגיגחרסו

 .אשיריתאהענר~תדיאיסקריטירחריטריקי

מז~רדימסfרמנגיח;ןריספיקטחבג~חיסט\יח:יחובגי;וקיחיסקופיחי,
סיגיז ,מיסקיפונגיקי~יזור;ןמג\רדייר~ tגיקג~דיריניגחמיכטומ,כ
קוכוסיכסיי:יטו iחקומנגוג;ן I., 'טניכירחגחיז jפופיגחסיייג\יפירקי Iימוס Cדי
מדכ:יחוחיריכסיי;ןחיכ:יומו Iרסיח;ןכןמס\ידיגייג\יקימי lריכיביייסידי

פחרטיקיגחרטריביחוזדיfורסיקס:יג\ויסחוכ\רדי ) rטיfוימ(חסי'ווסיקוכ
ח,כגיגוג:ומיזמוfויסטו Iפומינגיסרוסיכמגרסחי!~יכטוכםיסחיר\יקימו

ספרדיגר;ןיטןמיסקרנ:יחיוטריקיחווחימ;ןורריפחוכ;ןחזירדי Iטחמניי
"גכנריות"יטרמסכדייטורחםרמ,סקסמכט rcטרמססגו~~ס rטידדיח~מור:י
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חכסיחיר:וספרחי~תיפוק:רחיסט:יחסט:יקיחיסחי"חסוריית"גיטרחסח:ר
"נכנרי"(~יטרחס)iי~רחקיטריסחיוחיסקריט~סחיר~ןחיכטיר:רנינג,ח:רג:רקי
חי;יכיזייחגחס~יטרחסחגfוסז~כטיסיזכייטרחסגדי;ורזכחסחיכfוסחיסקי

קיחכוחי~יסכוחיסטרוסדיחיסקריטור:ר ר:~חיר:רחיסט:רחי Iנחני~וגייחגחס
גוזכנרחדופfוחיסדי~גיזכנריחגבככרית"~יסקריטור:רוו'יחיישסיחיסטופור

פירו .סחכיזנוס'י:רסיניןפ~דריס,וחיסטרוסחfו'חניטחכחןקי:יג:רר""גכנר
('יודוסיחך)פריקוחיכטחרח:רחיייפיסיבידיח:רגחסייוז ר:~קוחגךודיספןחיסייחס
סינוופ~רטיסחקיחסחיןטייזכסימוגבופודיסטוקיחסורפיחיכ~וחי~קוו
קיכוסידחס~'טרחסגחסח:רפופוכ~סייוז נ;~ח~וזחגדיפוחי htס' ,סחכיזכוס'י:ר
דיסורטי Iנכנךייזו~יטךחסגחספוקיח\יפוקיחידי~חכדופחחיסחיסטיחיו
די~פחרטימחס ר:~דידיסקוגיסיך:רק~זידיכיגוחיסקריטור:רחיסט:רקי

חיפיךסיי:ר ר:~דיחניטחכטיסבודייוס~וסךיפחרטיקי~~ךיייכטיחיפוחיכ~ו
ג:רדיפחרטיד:רנךחגדיחיג:רקוגסיניחיכס:ר,פורחי Iוזכךי)(פרסוכתדיחס ר:~

חיחיסקריטייחססחגט~סגוחיסטרחסדיקיכטיגידו~וחיגייורחנספיפו~חסייוו
ג:רקוריקט~זכיגטיזכיגדחרפוחיךיח:יכוקיפוחיס Iוכיזזכומיר:רספרדי~

 ' Cחגכוסק'דיפיקטו'נרחגדיחיסטיקיריזחרפורחיסחי •חיסקריטור:ר
קידיחורךיכחרוןחי~יטךחrכנחסדיטרוקיחיסטיFויזיירוז:רנדו~סככסמ
סחגטחס'~חיס: ס~~טידחסמיך:ריחיספךי~וסרי Pחיכךיגחגחידיח:יחקי~

טוווסדיקוכוסידוסחסיייזוקחרחקטיךיסחיוחיסקריטוססיחזקריטורחס
 ..ח~וסדיחימתדיח\וג:רדיחיפירסיי:ר ר:~דיחניטחכטיסבודייוס~וס

סוסטווחס!כחר:ידיFו'~'יוססירכיח!סיחיפחניסזויג:ר ר:~דיניטחכטיס
גוזוט:חחור:רחיסקייכ'זכיסקי~יטךחסנתססווחיסטחסחי •חיסקריטורחם

קוגוסיזכוסגוסקיס~גטוס~ינרוסגוחיסטךוסטודוסחיזוור:רספרי~וסרוס
פורוריח" t וf, 1חיסגוזכנריבוסטוסוחי,זנרוננכוזכ" Iגיטרחסדיגוזננריפור
 'וI fור eחפיחינ~ודיגביגידוחיסחוריזיוסופורקיקיריסיזכוסרחזוו ר:~

 ~ י)*.פךופורסיייגfוד:רנייזחיחירזניז:ר;ורזכ:רחוג:רטייגיופורקיטחזככייז
קחרחק:::כוסטרוקחךדי\רנךו~:יככסזכ ' Cחג~וסדיריפורזכ;:חיספ:ר

 ר:~זו~זכודדיגסfינייוסכוחיסטךוסקיחיסקריטורחססחגטחסגח-סדיטיךיס
חיסקופופךיגסיפח~סודיחיכדיספ~ךטי Iזכיזזכו\(סופךמזךחח:רחטרינוחיז

טונו Iפופוגחסייון י:~חיכטךי~יקטוך:ר י:~דיח,ספחכךיזכייגטוייfי~חיסקי
ךיחיניטחסייוו י:~פוfו'קיכטי rיכטיריס rזכוייריזוגטחדוחוטרותווטf'יזננייו

~יבךוסגיסקיוס~כטוסגיברוסכוחיסטךוסוי(מיסק~יט:ר)קווכפג,קחסייוו ר:~
 8קוכסיךכחסוןרריגיס~יס Iיזכוס 5ס~יי:יסינווקיחיסחי .סויירוגיס~וסדי

 ,גוזוטרוסדיריסיביירוןקיטיקסטוחינסיגיוגוחיסטרותיר:רספרחי~בחן
קיוחיגטיגדיך ' iזכחגיך:יסיססינווחיגטיגדיחוגוחיfויקספגיקחכתוגוזכ:ר
סיחי .ריכ'גייוו ר:~דיחיספריטוכירדחדירוךיכחפיהיך:יפורחזכיגטיחיס

כירוחדיר:רגוחיסטר:יח:רחו 5קוגפוךזכחסיגוקיניגטיחיסט:יקיחיכטייגדי.
פגו-קיכסירנחךח:יחיכחןכו Iזכיסייוע":ררנגומס:ידי )ר:~נק(טרחדיסייון
ח~נוגחסטריקחכחןקיפוסיכ~'זכוייחיס 'וtחיסקךיטורחסחגחסטיח~מיגטי

'"( c; וסנסדיי!יס(ביפייוחיבסגויקייס.ספידכי:.r די)·'( 296דיחי)ו . 
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ח'סייסוסח;ןקינג'גיח;ןל'ססיני!זויר;ןספרד'כפתכחכרחסחזכ'ט":'חס
קי!חינזחכסירחיכ;ןהיר~ר tסגוחיסטרידיחיסקריטיר~נ;ןסיחי .קופי
בוד\\וס~ניגוסטיימפות'גקווקיפרוגחככימו"ח'ר;ו Iומרוג'ס pכוסד'ח'כ
דיכקופ";וטימחגדיחורסספריח'סקריכ'רס'!פו~'דריח! Iסחכ'רגיפור
קיפ:יירחדוסספריסי'ייסטוספיקיח;ןפוקוח'ומריג'ס pכוסד'זוור;ןספר

 sגיחיסכירדחדירוסגיסקוזמיסקגחרח;ןח'כח!סי Iןמריג'ס Pגוסדיייחדוס

סחגט;וג;ופחר:ו,חג'יוז;ומויימפגיקתס'יוז 1קחוג;ןקחכזחרחיכ;יגיק'~ריס,
חיסכ'כרוקוחכחפחרטחרפיח'יירחיכסס'גיט"מפ!ח'גקו!קי'ר'גיבייי!

ס'כ'טרחםדיטרוק'חיסטיקוזפ'רז .גסו rפח'סקיחגח'כירדחרירוח'ג
ח'סקריטור;וג;ןקיכיסחוג:ופןרקי .פ'ריקוכוח'סטיחיגט'רחמ'גט'ח'כ'טי

ח'סקר'טורסגוח'סטר;ן ~רfח'נו~ככ;ןגוס'קט;וח'סטסד'כפר'סניסד'
קfירח~. ,ח'סקר'טןרס;ו fניינסקיזקיגט'גוחגדוק'דחריזומריג'ס pגוסס"גרו
 sחיסקר'כ;וגןד'יוגיגנון 'וrקיד"חרד'ם .rrח"גיחגור;ו jגכגר'יהט'ר'ס

'ריגטי Dד'ח'ד'סקוגןס'דן'ייכרןחיזד'קיפ"\"וו iכ rטומזוור;וס~ריז hג'רסי
 Iחגס'ח'ז'יר~קי~ניגיטןפתריח;וס'מ'זוכוס' ,:ר .ג'כרןסחגטוגןהיסטרןדי

ריסטח" 'וfריסטחרי!דוגקןחיחיחגס'קןגס'ד'רחס"וז !'חטיכנ~רוס\ריח;וגו
טרוקי Iג'גניס'וחס Pג'ח·פןרחסח'סקר'טירחססחגט~סגןח'סטרחסרחז

 )* .מיסקכ·ט;וג'

 .סאנטחלינגואחלחדיסןסט"ניסיינטןאיל

fיר i'~רוח'זוקיחחווחסfימככ·ח\(סחכדכ\,ח'סט:-י ,פחרןכ'חיטר;ודי
יר'וח r;rח;יבככריוהדי :rח'סקר'ן;ורחסח;טחסגfיסד'ט'ריס rקfור~גוס
סוסט'ג\מי'גטוחיגפורח'ס~ורסיסנרח;ריסט~;טןפןר~'זן ,iייגט'מיס jס'ני

 .בודיח:ופןפוגחס"וןכ;וח'גטרי ) Pסקןרוז cכ ,נכגרrי tc (גט\"ו rסכ'גנו~;וגסרי
מו"חכגחכ~ 'וfסיח;ויגקיפ'חיככוח\גטודו ,\~יפ'חחקיח;וח'וק' jחחוח'

ססופרבכזרחקןחגדןק'טחמכ"וכ'מןסס'נוז(תרנוס)חרוכ';וג,גנוח;וכ;וכ"ז
חיקם-ג\ידחגדופוחיכיס jפוכגיקוח'גןכודוח;וזיור;וג:ודיכיקטיר\ידיי!

 ';]גחגוס Iטודןקוז Iחר'נ:וקוגטיrכוסס'נןזג'כנוח;וחיסט;וחיו jפג,קחס'ין
 sפוג:וחיגטרידיםחגט:וג'גנוח;וג;ןחגחכריגחר iדיס~רו 'גו;ונרןכ;וכגסה

 'וfר'ספ'קטחד;וס\רדיכ'ק'חיגד'ספחרט'ג·גגוה:וח'סט;ופירק'פןכחס"וו
r יסרתכד'פוח'נכוח'גטורןדיירידסI ויכח'סח'כ";וס"גדוfדימחגחד'רו

כחסטןדחסחיגייג;וח'סקריט:'ל ' rפוח'גיי;ו jח'קיריג'ג'יוז:'לס'גסיי:ו ,\כ
ח·כטחמכ"ו ,'טחס Dפרוגחסד'פרופ'ט'זיהםכחס '~fו'סקר'טורfיםס~גטחס

חיסבודיח:ו jפופיכחס'יוג:וטיד;ןח'גטר'כגוח:'לי-Sח\סט:זדיסן:';ימ"גטו Iס
 I iגןוס"וגסדי(חrרדות) Jחוגייןג\יר'חטחרירוח'גח'סיסן;'ג'מ"גטוח"
פרוכ'נוזןמן"(מוגרי)מ'ד"ו iזיוח'סכ'גנוח\יג\יק'סחג'רוח'סיי\י jס'נו
דיקחריגfוסקיזחרגוס pח 'fוחגיס cכ'ם\קורחסוכגוסrיס'רקחרחז'רפור

פורג'סיסחרי'ומןייחיס ' Pנוחוטרוסקוזחוגיסק'ר'כס"\יחיחמיסט~;
כוסטןדוספורדיספחרזיך;ןמחכורוזחמיגטיטופ~ס'קי jגfיס"ו,וח'סטר:ו

 . i"O :Oוי:ו!גית . 1 "וגפ"ן _וו"ווור )~
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 ~רfחורחס'~וכיס~חסטודחסקיח,סט;פורחיסחי .ןכייר:י ל\~דיחריכקוכיס
חיסןכ:ידיס~נייוס~וסקומפוז~ירוןחיקיחורדיכחרוןפוחיזיחסחיכרגוזנ
ג~ככוח:יג:יח~ןטודו iחיז~ירו~וודיספוחיסמחסדיזירח:ינחמוס iסיבוחיפוק=י
פחןכריחרקחסכוחיסטרוסדי~יכבוח:יח,סט:יקיחיסקופוח~סטיקון Iסחכט~

כו Iמוכרוחי~קריחוסיקוחכדוח,בזיסןכייוקיחוכיק~יחפרימיר:י י:~חי
ג~חיכטרידידיפיידר~ס~כוגק~קי~יכבוח~מחדריכוחיסטרססירדיקידי

 .בודיח:י iכחסייו

 .מסרהרכניקי)(ס"סינאריייהמררש,ניתרילפינראסייין

וכ~ hחסברחכדיחיסט:יח~זוקיריפורמתסחימפורט~כטיסגחסדיחוכ:י
 ·~חגמיס"ונכדכיזכ II~ו:ימדר~"ווכיחחוןדי iפוכדחס'יוג:יפוחי Iכ~יח:י

)' C ~יכI ח'רככיקו)סימיכחרייוi מדרכיחחיסטי~tj גיספריקוחיכטחנחן
חיס-חיג iח'חיכסטרוחירסין jקיריחחיפוחידיחוקיחיכטיגיזיכטיסמחכסינוס

 • jכחסייוג:יד'חיספריטוח~יסקחפוסחירכיכוסדיניכירחי'יוזו 3רי~'טודייו
 ·"חכמיס"חו"סופריס"ייחמחנחוסי:ימדרן:jכיזנח'סטידיפרופיסוריס~וס
יסיכ:וfויס~דיייו jח'סטוחיגמכמיס"."חגמידייטוגחנ~ן tחיכסיחי~ינוסגוסחי

גחסריחיקספ"ק~סייוכיסגחססונריחככחמיכטיריסקוטירחיטרחטחרחיר~
קיז:יק~ר~רינחז:י ~~נ,ר rסfו:יקחר cחיכוגיי ~~ריחיכקומיכדחכסחס

חיכסטרוק"'גחססונרי Iח~כטיכרירו iכיי Iפיימפריכחזחכרוסיזקוז:יחי
חיסטיחיונכ":ירכיכו:י cמחסט:יפריזיריכטיססוסרי iריסיניירוקיסייוכיס

 Iכון:jק'ר:י Iדימחכר:י Iריזירקירי ,"j:ןרדמ"סיייחמ:י~וקיחיסחיסטודייו

חיסטוסריחיסחי Iחיריח:יג:י iקיקוזחסכחסח,כטיכרירפורריסקוסייין
:יברןנריוכימחי~חיפוק:י,חיסט:יחיןפוכרתדוסחיסטחכ~יס'מייכטוסרוס
--חיגחיכטריכ~טורfוגנירטורחוג:יי fק~דיניכוק' I c:ימררכיחחי~חי

ח:יריכון:jקחרריז'חוחיג.חיחדרור י:~סיימפריןכיכיררינורייופוחינכו
כוחיקוכנ'קס"וז iקוחיק~חר:יח,ריח:יקוןקוזחסגחסקוכוסירחיסחניר

 )* .טחפ~רוסחוזוסגוסקוןקחמיכחר
 .ספר'חיסקרינירדיט~מכיין jחוקופחנחסי Cר j:ימכיחחיסטיחין

 jחיריס) Cונככנכחר(חי~חיסקריטורחססתכטחסחיטרחס~חסחיחור:י
חי Iקוכטימוס iס'נוכו~ינחמיכטי)ן,כטוכסיסחרופטחרוסורימ cחקתרfוקטיריס

ג:יגיק::פורקומןכיךחדיס~חסח:ירימיטיחן ~ו~חיסקריניחזקיספריס~וס
 Jחיחינוריבו~חמיכטי ~י~סיבוו,יכיר)(~יזפונגיקו iחיחור:י י:~ריטורס

 )*:~יס" Cחווכ Iו iח'סקריניחחיסטו,דיfופ~רטיחיריוכימוס.ס'נוזטיימפןסחקיחוס
פיפי·ג:יטור:רח'כטר~ריספ~רזיחןגוסחיגזנוכיסחיככיחיסריכינרוסחי

 .ק~ז:ןסו iחיחיכוקחר:ןמיגרfוכרו~וספוחירחןפורקי i~חס'ין
גוסקידיזירקיריוכסר:י" uג;יחריפטחר:יפוחייכ:י Cיחיסט:י iחי
סתנירוריח:ינרחכריסוס iקיכחכוכיס'וונכר"כיחקיכסי,'יוחיסטיריסחניייס

 "רוכייו,סיןפיזוקי ) C:יקור(רוח:י hפר~פיטיזיריסחכטוחיספריסוfיי~קוןחי

 . 296רוזו'ח':רחייזכירגרי )*
 .חוזכ;:ייחמ'י ' 0תור::יספררי~ספריססיכ.,וגוסרןספרקחר::י )**
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קחרס'פיכטןfיגירחרחיחטחכסייןומיכב~קיויזריכח pחיבזח t* Iחיגייוססינרי
חיסקרינירסיר'גיסיכיירנןקן~כיטסןמחרןז Pחיתירסספרריגניירנן

I "גסרי:יריבגסריגמחכקיןחיןחוכסחןיו'ר\למיכקיורריזיקירי,חסר
חזכ\יקןו,-ריזי(קירי"מגח"סירקיייכיטגקיחמיבכנרחיקס,חיסקריטןר\ל

ריtכןכטוfיגמיכטיכןטסכייוטחחטומחרןוחי .חסיחזרימגיטרחסחיסטחסרי
חיס-גסקירטי,סורי ,זוירסספרריגגיטרחסגחססטןרחררקוחיכטסגס

ייןכטפןמכובסווקזורסנקיכסירסירריניגינרןסחכטןחיסט'ריקריטןרס
גינרןריחיסטיטרוקזורטיימפיכיכבווזויוכוכקספיזויריסיכןקיחגידזור
יו'ד.וכסחריפכוטסגסכיקוחכטיי)ס(חגרינ'כו

 .שנתאילא'ןלאזאסייבטרםליםינרי"םוסארייכאלרס

נסנימיטחר:וחיפיקסחרספיחיזוסזומכגיחסניfונטקריספיחיסטסחיז
זירחחיזמוריגקחפוסגיסקייסייביס)סררי(בסןחדנחייגוסרייייוסטקוחי
יניבי'דחיכקומ'כרחכסחס:חססונרידחזיריגייסגפחרטיריחונגיבחרוסכוג

מיזמי ,חונרחסחגבוכחסריריפיכרירריזירקיריחרינס,ריסימוססיבווייוזחס
גוקיקיגיזחכסס pם'מוכגסטייכיוסיריפיכרי,גחסכימזנסריגייגסקי

סיכופוחינגוחיגקיחפיוגיי,גספחרטיריזחמיכטיגרנןריריפיכרירוחיס
פ,קייפוחירווקינגיחס pחסחחיסטסחיזחיסחי .חיגייfיםחיוחיכוברומפיסי

חיג'י'ריחיכסרוכריורגיכיחיסטיריקןחיסטי'וכיספריכסיפחגחסגחססחרחס
כיןת e (פחרייכטיס,חיכטךיקחזחמייכטוס~יסריקוחיסטי'ווגסחיס'יחס

;יפיכדיריגינייווסחכט~כיחיסטרססחנימוס,'יססיבוו ,קיריזירקיריכבכריןח)
ט~חספחמיגייסדיסירקחכחסמויימוזיריסקיוקחזחמייכטוחיכריבורוזחמיכטי

קיחקיגקיחיגיט',חיפחדרידימfיכסרחי ,חיךמוחירסחיזס,מחדרי, :קי
זבחנוחיחרן)י(מיוכזפפריסיחנימיכחנגימןייחיס ,חורדיזיטחיסחסקוכטרחנייכי

חיסטססייכדוחי .ברחכדימוייחיספיכססןחידייןריגחיזןסחיזריסידו
גימפייזסג;רחיפורזודחחיזמןחיגפורחימפורטחכטימוייחיסקוחיסטייןו

דיסחנייוסגוסכיסיסחרייו jגןזנחרוודיfי~, 3כחסייוזגסריפיריזסג~חי
 Iגייג~ריפחרטידירונירחיגטייגיוסינוו Iחסחמכג,ח:ונרחכדיחיסטס

מוכנןחסימיזחוקימוזיריססייךטחסחוכחסקיוקחזחמייכטוסגןסריפיכרירדי
מוזיר Iמחדרידיחודיפחדרימחררי :קיטחגחסריסימוס,קיגחסחס
חקיחיסקיכוחוטרחסמחסחי ,כייטוריזירי P Iמ~רריריחירמחכורי
 ,"סחיטורחסקי l ** Iריטחגיייחיזחיסטןטורןחיקספגיקחרכןריגינחרסי

ככסח ' Cחכסחנייןסדיטוסגןסךיפיכדיירוונחסכיוזו" c "'יחמחוסיקיטחס
קיסחנתייחרוחיייסרדבוחחזירפור ,ייפיכדיגחסכוגייגסקיחחןו I~נדוגס

סינןגגייגסרידיפיכרירןחיסגןקיחיוfירסיסחיכטרומפיניכבסגיפוחינגוחיג
ריגסבוריחסכחםייוזריגסכרוסממייגיסחסר rtj '~ר'חזפןר ,מיזמןר'ימוס. tjד'

רןו"ריפיכרחיכיסטירחר,גסחספרימסייחימניזחרגוסחי(זכוח)פרוסטיטוסייוז

 ' Pרייי(פכוחיסןכרוךיו~וס 5נונךו Iכ ~ Iה ;'חהיסו pס I ~ Iך~ובחיוס )~ I .יו'ךיע~ 1;111 <'" )*

 .יס Iכגג ' Pינ"~חר f~ IIו Pד'ורו Pר h~יק Dפfייקנחסכס~ו 'י'יI 'j fחוכרח
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חיזחיסטחרפוח'דיחומכריג'גנוזקידיז'רקירי(חחוגחמייגטו) I,ו'חודוחיג
דיסו l\חיכטרומפח~ניגנחזגופורקיחז'גחסמוזיריסקוזסוגוגונחרחוז

סtיגט~חיסט~חי!טחמנ"זרינגחד~פוחיכמ tjד'גקוחיסטיייזג~ .פיקחדו
פריג:::גוססונריכחזחגדוסיןקיגסיגי,וחיסטידיסחגייוסגוס .חסtומככיfי~

סחנידוריח~נרחגדיסוסקיוחיפריזידיגטיססוסדיריסיניירוןקיסיפייוס
גחסדיט~'יחדחמיגטיפיקסrירו!. ,בודיח\יס'גס'י\יכ\ידיחיסכוד"וחיכ iח'

חינמ tjח'ןחזירסיזדיכייכ~דיפחרטידידיפיגדידחססוזקיחונרחס
(הכומחונרח'ספר'גס'פחגיסכוחיגיחיטריגט~ח~קוחיגט\יסוס(ימיטחרוז
חיס:::ס'בוזסינוגדחרייחסוכוגבחססינוחיחיגייחסדיחוג~קחד~קימגחכומ)

חיקספ;'-;דיגונחרסוחיסגוחקיקימכמודחיכחיזדיקכחרחדו jכ"ט~
טיטוגוח'כנוסטיפיקחרפיר ,חיסטודיחיגדיספחרןכי .דיטחכ"וחיוקחרסי!

דיtר~חיסטיח\יןוזדירפוטודודיכדחדו Iחוגנחגס~וחיריפיזודידיח\י IIדי
חזירגודידיז'ר,קיריו/כוrו tjNד'גדיפיגס\יכ\י Iחורייגחרו jכמ tj 'jסחגטו
טריגט~גחסדיקחטינוריח~כ\ירי iסוגוקימיזמוחונרחססיירטחםחוגחס

סוגירגורי ,קחרוס\יחיןסיגירדיגו :קוזכו jיזכןס tjד'קיחונוחסכוחיניחי
כחרחטחרחיטרחטחר ,קתזחרח'חיספוזחר Iבוזנחר Iגחרחרגורי ,חרנוג ~

ח'ןחזירמוסד:נודייוגוחו!ח\ידיזירגודיטחמנ"ןחגסיחיכמ, tjחיז
tj ד'קיחונרחס 39כחסדיחגנוג~כמtj דיד'פיגדידחססוןגוסקי'מוס

סחגייוסד!טוסכוספורfו,ב\ידיפיגס~חוטר\יטחמנ"זח" .כמ tjחיזחזירכחס
חיןטוקחרדיפירזכיןכידוחיסוכוסגוקי Iדיז'רקירי .זכוק'~" IIחיגחיסקי
tj חוכחוזכמf ר'ח~חוז~פ'רסוג:יכ\יקיסוז'יוהיחסקוזויטוtj חפחר:::חרגו

חו.כ-חווקיחגסי jחיזוסגרסד'כחגטריןכ'גירגיגופירקחניחוז iח'טחדו
חוגרחםכחסדיחכבוג~חיגקיזורחר 5כחפחר~חפרופייחדוחיסקיזיטו

 ·סימיזחגטיחיפיגריכסג;רט'זיר~כ\י ,חרחדיר\יכ:ר ,קומוכמ tjחיודיפיגדירחס
פרופחגוטיימפודיכ(ח'גייחריר " tj\יקוךככגמזווג"מוספמדיירנדוחיג

קירי .חסחמנכיחסחיסטסחיזדיסידירוטחמנייזחיססחגטו)ט"מפוחכ
 jנמ tjדיגסrיגטידחרגסדיזכינכחרח\יכיג'רגופורזכיג'סט'ר,חיסקידיזיר

 ·נrו tjחיכסינריסימחג\יחיגטריזרחורחסגחסדיפוקוחוזפוזחרדי
r ויגריסינירקחגיקידיזירוזכוttj דיטחדריג\ידיכמ\l5 קיחגטיסרג'ס

קידיספוחיסחגתחדדיגיביג~חי,כמ tjחיגחרכו eד'די 'וtנמ, tjסיחס
דיח'גטוגסיסהז 5חןזמחיסיטו '~ס'חחסחי .כמ Pדיגפוקוחוזפחסס'יס

 iטוגיירחפורקיכיס Pירו iח'(מהחסוס)חמיגטי Cחיקספר'פירסוגחסגומיגחר
קיחור~כ:ייירגיס 5ד'טחדריקחדספונג,קוחכfןניזחרדיקודייחרוחיכ
דיחיסטופחרס jסירניחסיחי jכמ tjחיגריריסינירטיי!יפוחירס'יס
 ·פיח'נכוחיגטןדוס'גטיירחןכוקיפחר\יוס l\חיכקוזטחגייחזקיובופרותגוס

דיגחסחוג\יטחכוכ"זחיס Iניגןחיכקווסכדגסג~חיקידוןבחיג
סנדונס,גגסמ ' tjחגכוס ,חיג"וס .חסחמנכיחססחגטסחיסטסדיחורדיגחגסחס

חג\יפודירוזוטןדודיגגיזככריחיכחר 5חגחחיניגריזיךדיחןרדיגחרוזמןס
דיגונידיזיר,קירי~נrידיסחגטודיחסדיכסחכיד;רג;רחס 'וfחיגטרחדס
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חכסידימןסטרחרפןר )* ,כיכידיכ~זי.חוןסיכריוחגמ~דדיכיגיחיובכמ
כיכ-דידיח;ופורפןדירוזוטידןחפחרטחדןדיגחיסי Pסחכדיח:יחיסטיקי

חי .עןכנכובגזויקרrרמיובנגי:יפריפיט:יחיג.דיזיקימי Iכיסי'ידיחידיס"ין
 ':!כח Jחיזיירןקיובנמחיגסינריריני~~זכיכן;יסחיריפןרמ~סטידתסחיסטחס

 Iפגחזירמוגגן iקיפיחיכגיחיגטןדידיריסיגידןס iפיחיריקי:ינדןג:יככסח

 iסינייכטי pגןסטח 4דיכיכיחי Iחיכפיכיכטיחיירי iחידיח;יחיסטיחס iדייריגי
כיסייונרחכדיזידיח;י iחי Iריגיגי'יזסחכט;יכןחיסטר;ידיחיספריטוחיג

קןכ-גוספירקיסירטידי ,ס~כטידחדדיחיגימפייז:ידי'יכיחיספריטיחג
ריפוזןחיג ,מוב;ידיגי,כ;ידיחיגןדחחיזמןדיג ) iניחדרח(קיסירכחטןריס

וכ:: rחגמ;י, I!כיזנחד;יקחרנ;יחכר;יחיסכיסכיסןגחוכיכטיכי Iובכסדיג
חיחיספריטןחגחןגנחכס;ידיחיניסייוידדיח;י iחןחיסגיס ,טרחרייו

סןפריוחיכטיר:יסימחכ;יג;ימייכטרחסקיפ'רסיכחסיחס pהחי Iמחטירייחג
 .פיחירסחססיס iקיכרחדיח:יסחכטיהיסטיחי( Iסיזיריפ fד'חיכ(יזיריי:י·די

ק~מו iק'ריזיססירחיסיפורטחרפוחידירפורחיספריטיסןסחיכסורטיסיסיחי .
 .סימחכ;יג;ידי.דיחסגיסחיזכיד;יג~דיקימכ~סיחיגטרחכקיחיגידחדחי

 •פסחדינינוידיסיריסיביהאלה

ח'פיק:י ':iחיסטחיוטומן Iפסמדיכונידיפחוכיגייחרסירימןכיח~ג:י
מימןריי:יחגס Iכוניחיסט:יחיז .חיספריטוחגזרוייחינרחס"יזימיייחייריחיו
קיטחכ. iח'פוחיננוסןח;יקיכרחרחיזופודירוזידיייחיגקיגיגירטחדג:ידי

גיסחירדיכחריז Iחיסקגחכחזידיגייינודיגרינזנייכדוגןחיחיגיפטידיגדיגן
קיחטרוסחכטסחגינריח:יקיזכינירדי Iחסחמכגיח:ינרחכדיחיסט:ידיסחכיייס

 4פןדירוזורייוחגחגחכחסייוכיסחיגוחוריסjווזכוניחיסט:י iח'כיכודינחזיס

קוזסיימפריחזיחיחיזןקיכוחיכדחדיסחיכורמיססיסדיריקוכוסיכסיי:י iח'
דיגחנינריח:יסfיכט:יחיסט:י jח'דיפ'ריכסיי:י ':fiו'ינכופורקיחי .כוזוטריס

חוכג"חיס'ן:jרחגדיפונרימחםחיגזכיזוכיקי jחירדיכ~רו Iריקוחגפינרי
פורפידירטייכיוכקיחקיגקיחי Iכחזיסקיחטרוחיסטוסכיגירדינחדו

חיסט:י iח' .פריקירחרסיגןסדיגיקיג rקימיכקחו:;יג;יחיס Iפריקירחרסיגיס
 'וfפ~מיגיי:יג:ידיוכיימכריסגוסטודיסריקוזיחזס' Iחגינריטחזכיבחד:י.

דיגדירידירחגטןדוס iח 5rחסיכטסיחיחןטריס iק'חוכוסחמינוסחגניכוס
דיקידרירו )ס~ ,rדרחכיחיגיקיזכי ,גזית i(חיחסיקי iפ'חו(קימירפורפרחכסו

נגרכדידיח:יחיג iח'בידיירסגיסטודיס iדיניגייחכ~קיחקיגדידו rחס
דיכיגיגסח' Iגייגססינווסזכקדובכימחיג iח'טחדרידיחןרחספסמ
חופחמיגיי;יסיחיכטרירינונייוקיקידר'ריקידיגחיכיקחד:י iקומיחפסמ
ד'ן:jיזניס iסיניחוכןק~ד:י .\,חדי rחסקוי cח 7פ' iחו ':iחקיז.פחכיירוסמומ

 iחגfיגחנחחייזנריר)(זרג;יגינ,ניח:ידיחימג;ידיפידחסיקוחיןקיזנוכטי
סחגידור:יגסדיפחסחזיסגוסכדי rריקיכטחיזחגטידייידיגיזס iנרחכגס
 iסיניכיסן«חג~נ~סחיכטחריס rק iק':יגג iמיגדחכ~חי(:ינד;ו)חיגיפטודיג

 ו:;~ד"ןדי~fי"ןו;:ו ו:;~קןןחרוכרדייכןס ~יfכ~מןסוחןכרח;'כןfייסוכרודיקןנוכינןזס"ןן ו:;~ייךיFן
 • \iכר:ןfי~נןנזםחין 'יt: fקידן ~'יfזי ו:;~דכי'י:~ jח'גינן ~'וfדיfיינ\כרןדןסירןרננ:יקריזיסוכ:יוי tj'iיר'

 ) 17 (חיאמייא
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ק~רכידיחסיפ'ד(חיגפסחקרנזחיגסחכני ,מיזמיחיייכיזיטריסחזימיס
כריחכטיחיחג'גרי ~ :1ח'סחי . t~מקד Pכ'טיכימיסכיכייכדיחסחד~)

 sח~'רחזיקיrביג'יחר rס ": :1פ'יסחיכ~חחיכד~חיייחיסחיחיר~סירימיכיח~

חטז-ד'רייג'יסיסטייכי 'וf·חיטריסקיזחיכיספיחינכידיגקירחסיכיסכיסק~ר
דיחיר~כ~ח'זקיטייזכפימיזמי Iח'חיככיז~חי iכחסיייג~קיזכייג~די
חילכי.דיכ'כי ,פ'רסוכ~ג~דיפחסחט'ימפידיחיחגינריח;ונרחכדימחסכtו

טדדיק'קייג'קס'ייזג;ודיחיפידיריזיטידידיכקיכיסיכסיי;וגtודידחרסי
 'וfרס;ו'פיחסדחתדיכידיחיסחגיגריח~כיח'סטרtוחיניחיכיגיחיסטרי

 •פידירסי

 •כרכותלאסאיתפילותלאס

ד'~'כיט'כ;זכ:"!(ירמ;זfיד~ :tפיקפדחי Iחסחמנכיחtונרחכדיחיסטtוחיז
ד'כיכיייי cס'רכ'דיגרטי rפחכנtוחכדי Pטד Iדיחtוקחדtודיחירחס'ייגיסגחסדי

 ~ז-ס cחיכקימיכדחכדיגחסחיכ~חיסחןרחס'ייוג;ר • )סj:ןוt(עכודתקונטודיג .
גtוטדפחריס'קיחפריטודיחןר~טןד~חיוקיחןרדיכtוקיכייכtודי

דידדנירסןדי cח' ,פfירט'קיג~רמיימנרןקחדtוחןניגירחגח'וגחסייןו
חפיfידיגןקיקדרחסיודיק'כרחכטדקדזריבחרגיחידיייחגחןרחסייןזחזיר
קינטיכטחרחי'ריספדגדירדיפידירמיכגדחיימחכיסןחיוקיפיחיס Iמחכדיג
דידידן'ימפחחיסכיגfירtוחירחזןכחכגיד'זכחכד~סןסינןוחןכןקfידtוח;ר
קחד:ןחזירדיבודיייטידןדידןכירחיגח'סקדכסיניחיכס;ופירחי •חיג

ג;וקיחור;וחייכןסייכדן Iפודירוזןטידיח'גדיגחכטריחןרחס"ןוסידיח;ו
כיגייג;ו~יךן . j'קסי'י :1פרןסןח'מפגורחרדיrביכיסטירטייכיכיפירסןכtו
דיח;וקחד;וחזירחיכיקfידtוד'כיק'חןרחסייןגיסגחסדיגימיטןחיגפיקסtו

חיר;וטחגטיפדרחיפחכחכרחס)גחסדיפןרמ;וכ;ו .(כןסחפןרמיגסןסכי
טריסחןרחסייוו jחז'דינכגדיקחטינירייןדיגל;ובןדיריח~חיכטריחיזןדי

ג;ודיחוגןקfיד;ו. .גובי ":גחיטחדריג;ר ,כ"חכtו f ,מגtו ,דיח;וח;ניזיס
כיח'סטרןסדיחיזידיגחיt"וימ!;גיחג ,ניר rססיסינדזחיקיריח;וקימחכיר;ר

חדןפטחדןפןחיחיזיסחקרןח'סטיחי .ינגקנחייכחקחנר;וספחטריחרקחס
סירניסייידיגרטי rחיכדיס~חי I;ונדיג~ Pכגסי :iחכגןסרטי fפדיכייפדר

דידןנירחיגחיכטוכס'סחיר~קי ) P(קרנכוקריפיסייןס rסגיסדיסחכטן
כקי rסדיג(rבזכח)חדטיכח'נסינריטחרריחימחכייחכ;ודיח;וקחד;וחזיר

רייןחלסירנירדידיגירחיגפןרזכןסי Iמז:;זדיגייג;וסי:ןוטיכחריין
טחזככייזמ~ jירון:jגיסחיו';טי r.rסיגגן Iדיח~ ~ iקחדיחןרחסייןזגtוקיו
 sרינחי Iבידיחסקדמןכידחריסטדפחכחוסיחןכדיסיגרחדיסגחסטןדחסח'ז

חוכ~קיוסfיכן;;וגיכנןח;וג;רחיוחןרחסייןכיסגחסדיפדרמןגג;וגחרןו
נרחגדירג~ריקוכטחגדןקחחיכטיספחגחנרחסחןכfרסקיוחינרחסיייז\יחנג;ו

מ'זמןחיןחי ,ן .rבודחחיזדיגנחגירנ;רחגחנחכדןחיפידירוזיטידןדיג
דיס:חיחכטיסדיח;וקחד;ודיזירדיניסיקיכרכןמ;חס 1רינגחרןטיימפו
פדרמtוחוכ~דיטורדגו Iמז:;ודיגייג~ jסינימע" t "ג;ומינדחרדיפןחיס

 .קיכטיכידןמןכבוחי cפחגחכרחפןקחס ,ס'גסיייז;וחינרחסיייז;ר
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מגכס \ ;tחכגןסך\'כן:ו r.rר\גוגח\גח\ר\פןרמ~ג:יח'ס ~ rח'rכ
סומ\ח\סקופןr;כוק\ Iחןרחס\\וכ\סכחסך'קיח'סן;י'ןוג:יכונר\=יגךןכ:י
 Iמחכ\ר:יח\סן:סך\ק'חיגט'כך\רןח\ךן rגקיג rקכ"זז-יי\fויסדו rר\זןגט

פחגחנרחסחןכחסקיז\ח:י jחגניז\סטריסד\\ןחגג:יחירחס\\ווחז"כרו
ך\גגרחכךיז:יגסקוכוס\רפורקחח\כט\מחסך\ \'חגןק\טיךיקיכט\כ\\כךו

~וסח\זח\כרחח\ג:יסייונרחג,ךיפוח\נגוחיגקיור'כחס'\ו!סוח\ד"י
סו~וח\גחיספוךירוזוטודוfויגק'קיכג'קס\יו!ג:יפ\ר\ג·סגיסר'קירחסיכ'ס

~יר'גתסד\רוגחט\נחס.גחםסיכט\רדיכי .rמסי !\חפידירח\גט'\כיקי
פחךט\ססוסר\חי\גן\ח:י 5ttטןדס' ,ר\מחכדחס Cסיריספיגדירחיסוכחס
ק\כחכג\פרומוייח\סח\ Iר\ספיגר\רוססירפיח\ך\רר\'\גטי Pח\מפ\ר\תגבי!
נוריזחדו rפס\רמיר\ס\רפורדיפ'קטןססיסקןר\זfירת:י ~ rכיסחוכןקfיר~

חינ~\נו jחירינ\כןקיח'גטוגסיסדיח\סחי Iפיריריזיר!יור'גפחרעיר\
קימיגירחר\סגחסטירחסח\ז(ק;:רגימ)ט'מפגיספרחגיחרדיגטי) rם-(קרחךי rס
חסחrככג\ח:יח\ודיזירקירימג\ז" IIקיותפגןמס rגתח\ר'זירפיר\סרחגרי
ח\ Jגיכ\רוסחיגרחגדיספןקי)מחסנן-:ח( _מ\;'מןסחגס rפ\רס'גר'\סד\
ג:יר\קיט:יגוקיס\פ~ק'כתםע:י f ~ Iס'קיק'ר\קיזחיגי'יס,ד\חוכוק\

 I iחורר'חיגס\נווחגט:יכוסח:ימפג:יג:יריזי 'וfטריכיג~ י:~סיני Iכוקס
 Iריזירםfיניוגוסי ,חןנחנחרוזחמיגטי,חיגד\דיערחםדיז'!ריסן;ו ('חחי

 • jחזfו,גריזיגיקי iסי\גט'

 .תפילהלחדיאירחלחאיןהפטרהלהאיתורה'לחדיליקטןרהלה

ך\מכיזקווק:ייגומגחס iח'מ~יגומגחסריזיררירינוגהזכ\גנ:וחיסט\
 י:~ד\ריחסגןסטוריספורחיגוחכדונירחי;fו'סךי!:ימןס,ק\מחכ'רסג;:ר

סווסייגרויס 7"מןנחיכמומ I:iרידיחסגןס !'חק\סיכחזכ'גט' .ס'כנחג:י
ווחורחס\\ג;ידיס'ר\מיגיח:יג:יטיחג,ח'ספר'חוגגחגס:יד'ח'ריפיזידיד'חס

ד'ספןח\סק\חיסחיוחגנןמחםחס~יקעוחו!ריס'ני'ן Iד'חסחיסטוםד\
 ' Pחכגיסריו rיכ iתןרסחרית)(Iרפכמ Iמחגי'חכ~ג~ד\חירחסיייזג:ידי

די~ iחורחס'יוגסח'סקי Iמחסדייוי' fcיירחחיכ;:רחז\רר\:וגריג\יגכסת
חור- Iחיער:וח'\יתורחס\ין!חןג:וח'גערי Iח\סן;יר'fו'כד'ספfירט\ח\ .וומיסףןן
ומר\נ:וד'סימןסס'ני!מיר:יספרד'גפרס:וחוכסד'ג\קטור:ידחרד'ד\גחרוו

פ\רחםוfו,זד\ג\קן;ירסג:יג'קטיר:יהיסט:יח:ייזחניגטחרוך'ספןח'סס rpח\
~וק\קיוס'מ'זחגס:יחגנןג~ט"ג\ק\קןח\סט\יווחיכ:ייוכקיגט'ג'יווגג'ח\ס"ר\

:יפטר:י\'חמ\יסינןק'ת'סח\kסןחי .ג:י rס\מחק'זי;:ודיפרס:'ג;:וטרחטס
:יפן:ר:יג:ימיגדחרר'חןזןח'סן:\ח\ .ד\ספיח'סמחסדיז'רח:ייס pח 5ס\ניו

 'וfריפ.'ריגס\יחםגחסריני'ןס rסחכגןכוסר'ח'ד'מ;:ו-:גס'ניו~רינ"גי,
קיובוד\יוסגיסח'כטר\ט'\מפןסחק'חוסח'ןח'נז'סןכיח~קי'קכוטרחר\\דחד'ס

וו:iימרןגיסגןס ,כימיס rס י:'\Iב'ני!ק'fויס 'וC . fריכ' i' P:ו Cגידיסיקט:יג:י
קגחרחrכיגטימוסטרחנחווביריריח:יג:יריךו rרן: rחפריחנירס'!ד'ספיח\ס

כ'גרוסגןסדיזדיגייfונחוח\גיס t:iירוריםורגעוט'מפגיח\ג j'l '"חגיריכי'וזסוס
 Iייג' :.1קיגורחס Pתיסקר'ריסוספחרטיחס pיכ;: '~ם fפרופ'ןכגיםדיסfיגעוס
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חי ,סחכטוטימפגוחיגחיסינרתרג~פורניכירחסיייכיסחיחגחנחסייכןיס
פ'כיטרחרחר ;Cויכו ,וfחיריח~נ(חג~ט~ Oח'חר ;cחגיריחפיו Iחיסטןסונרי

 Iימרכןיס Cגוסרינfוכיר~ריסגחסנירייופוחינגיריגקירחסוכיסגוסחיז

כ~חונגינחטוריי~חזירריחיפיקסח,סט~ריסfונ"וסגוסמיכיסטיר Jניירו
חיסקריטורחסגחסריפירחסוסחוכיסרימונכר 'וfכמ Cקחר~חיוגיקטור~

דיגסחכי:ידחרג~פירטיסטיניסקימיטרחחירגיספורפרופיכחסגיסרי
חיסט~קיוס"כרוחי .רחג ;c 'ריפוחינגוריגנחגירגספירחיסחכקטונחרייו

סי ,~מתכייחכסגסריתירחסייוזג~טירמיכ~סיככיחיסגוס ' 7גיקטורס
רייוגיסי ',רחיסטופירחיס Iמוסףריגחורחסייוזגסריספוחיסחימפיס~

חיסטירי jטרחדוקסיייג~קיגיקטירסחיסטסח~הפטרהריכומכריחיג
ח~ jחגוז"ו~זירפורחיס ,וI f)ריסקחפחסייוו 11טירמיכתפייו Iחיסכיירנו

 .ריזגימוסגוקי

 .קאריראדדיאונראסלאסר~אורגאניזאס~יון

ריספיקטחנגיחיסט~חיזיקיריפורמחספריכסיפחגחסגחסריחוג~
דיחינרךיסגחסריחורנחכיזחסיייןג\יחיס I~נרוג\לככסמ Iחסחמכגיח\י

r כיכ'חיחרירחרp סיג'כריריגט'יוכפוחיגר'זךיקיסחג'וכיסיי;ר •יזיכסייס
סיזיטיח,סטיח~ח'ניפיחיקיכסירירחכsייזוריחמייכטו pחחוו ,גזימי;רפחסטור
גיסטריחיגיגחרו rח'כרחיחס 5חסיקיחיזיג rמחקיג 'וfכחסיייזג:יחיכטרי
היסקכחגיספירחירמחכיספינריססוסריסירנירסיןויכחסיייוג;רריריקיס

 fIוזיחוג,סקיפריסט'מיסיסריפחנסח,וכייכיססוסריחימפוסיסחרסיזחו

חיכריס" 'וi . fריזחורד'חיסטימחסריפיטוסיכוחיחיכטירחמיכטיחכיגוסי
קיחיסט"וזג~חטחרירוסמיכניסקיוגחמ';רסוסטיכירחיזיחיסט~ריפחרטי

 i 'ר)חכחכריכחרדיריניך·וג'ג Iסחכימיס'י:יסינוז ,חיסקי~מיטס" IIגסרי
חיגטירו Iחג"וססייטיגוסחסניסחיגסחיסקיזגמיטסגסריחכייוחיג

פוג=-גוסחס Iחרנוגיסגוסחיניכייחסגחסריחיטיירסגסריפרורוקטו
 'וfקחמפיקירקוחגח;בחיכטרחרריר rPגיכירגסטורוסחסחגרו i:jו' Iריס

 ..חכת;רימיזנןיריחי Iחימפידימ"כטו iכיכניסיזפגחזיגיסגוקיטורוק;מיר
 ~חיכודיקריריזטחיגטידומיטס ;cגסריחכ"וחיסט'חיו iטחמכיירוגחר
קיrנפתכ"רוסורי'קריריטורחיסקיפירסיכסקירקיתגקיריז'רק'רי, Iחוטרו

חיסןכיחכוגססיזגמ'טסגסריfיכיייחיגגיכ"כרו Iוכירס Pריסומסקוחגוכקי
סומ\יfו,סט~מחסריקגחמחרריריריגיחיגקריריטורח,גטייכיכוחיריניטו

סוסטי"חיגפיר Iחיכטייכריסיייסס'ניו Iחיסח,סטוטיריקי Iרינרורסורי
ודח fכינג'טונוסיייו rג;ופיפו;קיכממיסנייגרוקיחיפינריריגכימייכןכי

וריחר fמ'חספיחיךס~סוטיר~קווחיס~ירסוסי Iרונירסחקריח'סטיחיו
גיספירי .כיסיסיטיזיסגיס ~וfסיפךירחר ;Cר'כודי jחפ'היסטחרןחיסטי

פחניר jח'חונרחרריסוכגוחניחסחחיכדסקיגי'כרוגנדוג~ככסrו ' ;Cחכ
 jסינוביריחס jכחס'ייגסחיגןכריקחרירחרגספריפחגחרחיפונריסגוסדי

גוסריפיחרי,רוכיגנסטיכירדי Iריג,ניייוסfיכטסכוחיסטר~ריקומחכריחיג
ריגחנטרי iסי Iקוררחיכוחיסטרומחגוסכיחיסטרחססירחרכוריחיפונריס
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חיס"ריפןגרחסייןו ר:~חןנג'נ~טןרייי Iריגר'יריחיסטיסונריגיסיסיטןזן,חיג
קןמןג'רחריסכחסטירחסחיוכיג~פ'זיגסיי~חיקחרירחרריטחכי~יס'מייגטיס

נינ'רכfירגןסחיניסט'רגןסמחגטיגירגיס, Iפינריסגיספןרקןר"חרפורבןריחס
 lסי~fייסטfיכיג'ס'מ'יכטוסחיסטיסקיחי Iפיס'נג'רחר ר:~רימיזןר:רהכ:ר

רי tח'נר'חיסקיזירחסיט'גטיס tקיזכ 'וfניסטfיספירסןג~ספןרריריז'רןס
זירר'ק'רי Iהןקןפ'סיקןfיגחסגחסוימןגירחר Iרג~רימיימכריסמיזור'סגיס

ר'ספחרטחוגןחירחרריח\סטחרן lח'סןוקיגחסרירחרינחסחיסיקירןס
גוjו'חיסtו'סטיח'ר, rטומריט)ורן eח' jח'סןוקיג'סיסיטוזיסגןסחיגטרי

 "נ'רטורחןג;רחיסטיריניגיקיחיגטיגסיסריזריחי ,"ר:~רג"ננחיייחמ:רסי
קיריחימןגרן,ריגפfירט'סגזיסטירחסריניריריח:רג:רחיגטריגחטןריג

 '"סיס ('חפירסיימפריקירייחרריח'זןח:ררי iפfיריח~ריגס":רחןג:רקימ,
ח' /ר'יןס rקיר'ג,נייןגסןסחיגטריקחר'רחרר'חינרחסגחסריטיגימ"גטן

חיסטח=רינירסן~טיגנ:רגןקינרחגריחי:רניק-:גיר'ח:רקימי:ירחרחייגן
 .כיגיפיזיגסיי:רכ:ררירהמיסגוסטיריססינריכיגיסימייגטןס

 .יעשר~ם)ארנע(א~לא~סקר~טוראסםאנטאםלאסר~ס~רארירחלח

טירמיגfיר:רפיחי Iחסfימכגיח:רנרחגריחיסט:רריריחסחןגטימןסגיס iח'
ריסירחדןר:רג:רחיסחינירחח'זמןח'כפן;-חיגטיריסrרגטימי" lקיח'סטייןrרןג:ר
 lיר(גמכימחגיסקריטוסגוסטירוסקיריזיר,ק'רי .סחגטןסגינרןסגיס

חיפוק:רחקיח:רחסט:רחיסקריטןטוניירןוסיקיבירחחיזמןחיגקיגסירגחגרן
סfר'נזfומ'ג~רי lפוחיריס'כסיי:ר,ריחימירחגריקומן /חס Iפריפיטיזריסיח:ר
ח'גטריריח'סקןזיריחיחסתמכגיח:רריספיקטחנגיחיסן::רפירחיגיפירחןגי

נור(ז:::ר'גחיספריטיחיגקיגפירמ'חיירחס iנ'ררהחיסקריטירחסגfיסחיגי,ןס
חי •פר'גס'פיי'חיסטירו:רקיגטרחר"חססיו ' rחקיחסר\פיזfךרןחייזמיח

יחזקחגפריפיט:ררי~גינרןחיג Iמגמןרג Iרסחב'יןסגיח'סן:רןסוריז'ו lסינן
פיח'רןופרןפיטחס)גוסריגינרןסביקוסרןבי(גיסר" Cבכ//זוריח'גקיחגסי

חיסקריטןרחסחיכטחסקי /ריזירק'רי ,:רנריג~כגסrנחנסיגוספןררינגחרוס
 ,ח· tחיסגיח'חיפוק:רחקיח:רחסט:רפיךהסוסחיוריספחרזירחס iחיסטחנחקי

ס'ג'יןר'סחיסטיס Iירי fחריקןגחסו jחירר'סןפירקיז:רקחר:ררינגחרחסבחז
ביסטחסטיפחרגחסח'גיירניפירכיירניגייוחינזחמיגחרגחסריריספיח'סחי
גחסק'פורמ:רג:רריגינרןה'גחיוחיסקריכיירןוגחסרחס, Iכיררחרחי

סחכטחסכfיסריריסטיח~חגןגטחרןוגחסחיחחיר:רח'סקריטיטיגימוס
גי~יסטריס iקיגטחמיסחי .ר'ספיfריסמחסייזירח:רנחמןס iס'נוח'סקריטורfרס

קיגי cמחי'יס'ריסס'רריג'כרןס cגןמיזמיק' )*חגט'ניחיסםrרנייןס
חרןפטתרןס Iפיחירו'י:יג":ר Iקןמפרסןחי:רמגןחזקי:רוייןכ"מפיחיגר'זרי
 jח 5פ'גסחחיסחנייןסfרגגיגיסחינטריריה,ייןחןןחיכןס'יגךי /סחגטןספיר
גוניסט:רחג:רס"גרןסחגטיס,ךיטיטןגיח'גמיייסיוגוגינרןסחיסטיסקי
פיחיזימססיזכפכיסחונחסחיכ'ס) c(זכפריכירכ"ןססיזכפגיסחוגוסקיסןז

גינרןסחיסי.:ןסחמ'גט' rמיכיסייןרןס r'כ r,rחינז Iפיחירןחיסטןסןנרי . )סיר'~(

-r פ'י,נתןורכיכותח• 
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טידחסקיכ"זקיכניכסירסיזדידיספוחיס 'fו\לבדןג\לגכסתי Cחכגוספור
יטורחיספקוזרינחסמיני;רחדירמסחיכוםטמםמויי Jסופמגחנרחססוס'

 ,סחכטןספורדיפיכיטינfומיכטיחדופובחרוזגוס ) C\לקוד(רומפרןפיטיזיחסרי
 Iמוכסמ,זחריקוזירמםפומ,רוויטורחס jמ,סקסחכטמםחסטחיסטודחסfוי

טחrב"'ייחמססימימ,סקריטורמס)(סחכטחס " C\יקוד"גחכידיכומכריחיגסוטו
קימטרוחינ~כטיקוכטייכיקיגינרוחווfויסגוקיפירו1כ~ריס""חרכ1ככייז

חיכטוכסיסדידיפיכדידופומיחי ,ויספוחיסמחסדיזירחסוס pנח jסיביגינרוס
וכקי Uקוקיסורטידי Iסחכטוגינרומ,סטיגר;יסכחד~מיכגומרחופוזחרדי

כיות cמגחםסחגנו Iריס Cו1כחרכ1כד'גפחרטיחזיגוקימ,סקריטורסחוטר:ר
 ,חורהגגייגסדיויקגחרוחיג Iסוקימדרסיסגוסחיזוגנכןרמ,גחי

די;חפוחירחםחיסקייטורחסחוטרחסטודחםריסטודיפס),!בכ1כג(תורס
סיחיכוזוטרוסהיגטריסחכטחספורקיכסידירחדחםסןזכוריס Cו1כfורכ1כ
חיגטריחייקי )ס,,' fח Iחיקסטירייוריס(גינרוסמיכוכיס""ספריס'יחמחו
קיחיגייוסדיחגניכוסחייחימיג.דחרגוסדידיפיכדידוססוזמוםקי ,מיגייום

 ,כדחרגיסכוידי ,טחג'בופיר ,פירמיטידוחיסכוס ,סחכטוססיזכוקי iחחו
כוחיסטרסדי jקוכטיכיחםיייגס Iח'דיספוחיסמחסיזיר jחסנחמוססיניז

 •כ1כז"סחונרס

 .קלםאאםטריםאיןרעשר'סארנער'לריניזייןןלח

כומכריסוררככיקסכיטירחטורסג;:רחיזקווכסידוכינרוסחכטותיסטי
"חרנ1כדיכומכריפורבידיחספופוגחסייוזגסחיכטרי 'וf "\לקודסו'גrככידי

 ~ *"כיגכיז-:י"דיכומכריפורמוכדיריגכחסיייכיםחוטרחםכחםחיכטריחיו1כסריס"
קי .קכחםמסטריסחיוסנרוכסנכסח ' Cחכגוםפתרטירידיניזחדיחיס
קוכטייכיקיתורס,חיסקכמס\לפרימיר\לגס .נחוכיסחיככיחיס Iחורס ,סיז
דיגד'נופיר י\"כ1רכיכוס cמפורחיסקךיטיסגייכסדיכינרוססיבקוגיס
טודחםדיסfוכט\למחסחיסופיריירךמחסכסחיסקכמסססט;ריחחי .ד"ו
גינרוסחכטוחיסטידיגיקטווסדמרוירונירחיכמ,סחיחוטרחסכמס

גיכבוחס ~ tחיסחיו ."כינרו"ברינסכיכנוחסfויזסיכייפיקס"כיככיחס" )*
חנרס Uפגסדיפרונייכיקיכיכניחס jייחמחכתםמ,סר,ריטיוחסכfיסטידחס

קיבומסדיחרנוכסיירטוחוודיחוזסכסדיכומכריחיגחיסקי"כיככוס"
סייכדו 'וf ."פחפירוס" ,כחטיכוחיז'יחמ\י ' 0כוקי ,יפטז 3ח'חיכחיוקריסי

מ,סקרינימזכחסחכטיביחיסכוסדיחיסקריטורחסכחסדיפחרטימחסגס
דיכומכרימ,כחכטינוחוסברינוסגוסדיירווהיסטופיר ,חוזסהיסטססונרי

פורחכחדודימוס~רfרםייוזסוקווחיחיסקריטורחסכחסטודחסח\לביככיח\ל
חרווכימכיגוריס Cו1כחרכ1כחיכחי .חיסחיסקריטורסדיקיחכיט:יקיקוכוסיר

ג'נריקיחיסטיחכוזיייוחזירפורחכחדודימוסטרמסייווסיו"כיככימס"סיכו
דיככינוןסכוסטירוסחסדיפחססגחכורסוקיכינרוחוכיקיחיכחיס

"חניייכר:'פ'fיס"ו1כ];ריסחרכ1כחיגכומכרססירומfיכ~כיכבוח\לכ:יח'ן 'וf .מוכרו
פעית)י'יוך'י(כית •חיסקריטורססfיכןכסדיזירקירי
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ונ rקחי(חסןכ~פריגסיפייוריגיכור) i 'ח(,רי(יס 5גיסריחסחוככג,ח~ iח'
חיסקריטירחסגחס Iחיסקגtיס~סינוגר~ג~ .גיטר\,חוכ~גיונחגקחרסיו
וגיס Ijרחגגיחיסגיס :סווקי Iגינרוסחיניקיגטייגיקיפרופיטחסגחסרי

גכיחיסגיסחי Iוכגגיס Iוכיחג C Iיפןכיס Ij I'~וובונכפרופיטחס)(פריונירוס
ג~ .ר Cנכמריחייחזקחג ,ירוכי~ ,נכי~ Ij 'פרופיטחס)(חוגטיוכיס :חחרוגיס

 1'סינוכחגיר~ג~ריפיחי Iפרופיטחסגוסריגינרוסחיסטוסריקווכפוזיסייוו

 'fו ,גין iכינכ Cי:יי Iוכיזוכוח'גחיסקרינ"יגווגכ Ijי:יו ' iגיגרוחיג :י'יגט
גיגרוח'ג .חיזוסיפגחס·חי i י:כ~' iח~רריחיווחגעזרפורטירוכיגחךופוחי

 Iפוכוחגריגינריfויג Iז.וfוכ Cפרופיט~fויגפורחיסקירטןפוחיפיפטיסרי

 .פרופיטחסגיסברחיגrכ{פירקווכפגיטחרופוחיחיוכיזוכוחיגמ,סקרינייוגו
ריגינרוחיג .ט~יפרופחיגירוכי~חיסקרינייוגו Iוכגניסריגינרוחיג

פוררינגחרויפוחחי ,פרופ'ט:יחיגיפנכי:י Iוכיזוכוחי;קומפיזיגו Iיובנכי:י
פירקווכפיחיסטיפוfו'ירוכי:יריגינרוfויג .קיזכפז-גיי:יסוחי:יוכנךחזקי:יו

 Iיחזק~ריגינרוfויג .חיגינוסוגרי:יכזכרוןפורחיסקריטוחיוכיזוכוחיג

 .~נרוג:יכגסמfוגוביגוספירריבג~רו 'וfוכיזוכוfויגפורחיסקר'טופוחי
ריפרופיטיזיח:י'ריח\סקריטירחסניקחסרןביקוגטייגי ,נכפרrכריגינרוחיג
 ,וכיג;ר Iיכו:י Iנכיכרי:י Iנכוכיס Iייחג ,:יוובנכ :ס'נ"גט'ספרופיוכחסריביגוס

פרןפיטחסfויסטןסריחוגוקחר{~חי ,וכגחגי ,זגרי:י Iחני Iגפגי;ר I rחכקי Iגחיס
:יברוג:ינגסמ,חגפיגוסחי Iפרופיטיזיחססוסחיסקרינ"וחיגינזרכוקיזכפןזו

ניקוססווטורוססייגרן Iגינרו iחו i 'וfטירוסחנוגטחרווגיסחירינגחרוןגוס
גווככריחיסןכי iר"רוגיחיחפתרטיגינרו iחיחוגוקחר:יחזיר jנ"ג'סיגוחי
פור ,חיגטירןגינרוחיסטיקיגט~סיחי Iרוביר'זירקירי uנכברמרי uרי

חרכנכחיגריקגחס:יס'ביגר:יח'סט:יקוגטייגיקיגינריסחונוגוסריחווכ
ריסוס rפירחגבוכיסריוכיגרחרסחנייוס~וס iחירריגחרןו;וסחי .ריס Cונג

:יפטרומכחס iסוקיפ,ריגיסגיסריחסחוככגיח:יחיזחיסקריטורחסחיסטחס
 .חרינ:יריוביוכיססיביזוכונכריסחיכמומ Cגוס iח'וכיגרחוכוסקי

פחרטיר:יג:י ,ח'סחיסקריוכורחססחגטחסגחסר'קגחס:יטריס'ר:יג:י
 :סיב"גטיסגיס iסיקיגינרוסחוגזיקיגט"גיקי )*נrכוכיס" I/ייחוכ:יסיק'

 Iחסrכר ,רגיחגחיג~, Iיריס C:יפירק:יכlל, , '; Cוכחיוכ, Iמ:יגיסרומ,.

ריחיסגינרוסחיסטוסדיקוז.פוזיסיייזג:י .סיוכיסרכרי Iגחזכי:יחיעזר)ו
ריגיניוחיג .:יגכיחוכותג Cפירחיסקריטופוחי Iרוזו :סינ"גטיוכחגיר:יג:י

ח(בוגוסחינכ":יסוכגןרורפירפזורטיוכfוסגסקיזכפוחיסטופוחי ,rו:י.גיס
וכיגטחרוס iסיגווככריססוסרזגרייס fפ'רסזגחברחגריסחוטרזספורפירחםיס

גגסמ ' Cחגגיספירריספוfויסוכחסרינגחרוחי Iחיסקריטורחססיססינרי
 . )***:י l/נכרכיגו ~ Cזכפירקווכפיחיסטיfויס Iחייכריג,נרוחיג . )iכ;*:ינריג;י

נכ"ס:יוכגןגוכ~ cסחנ"וריגחיסקריטוחיקיוכפיחיסטוחיס ,גי cוכריגינרוחיג

~יי'יחנסי 'וf .כינרוס ,ריוירקירי.ספריסיגיירנורי~נררף) ס=(~יסום'נfויסג"רוכחיס\:' )*
 .פג.י'ח) l\ר I\I '(גית.~ינרןס"סוכו jמfיכח r "~וססהבטום~יכרוסח~וס ' j.סיסו,כוחינריהוןוfו'כ

 .iכ: )"' ~
 .חיfו ~וfP fווניכירהיסטוריי;!'"רהך )'tכ* 4
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כוססווחיסטיסןכוחי •חבח~זכגיfו:סוחיכר p ~חזקי\יופוררינכחדוחי
קומפוחיסכיחיס ,חיג':'דיכיגרוfויכ .יריס C\ין:jירחי )*ק:יכמדיגיגרוס

חיגפורקומפוחיסטוחיס Iדכיחכדיגיגריחיג . ~ט' tפרוחיכ.ירמי~ופור
חיס Iחסמרמגכמכ~ .:ינדוכ:יככסמ ' j!חנכוספורחיסקריטוחימיזמו

כחמי:יחירח fנכדיגיגרוחיג .:ינדיג:יככסמ ' cמככוספורחיסקריןכ~
קיזכ~חי~םופררח fנכפורקונכפוחיסטוחיס I~יrניסדכריחיכק'חכסי

חד:יכומכרפחרטיד~ג~גיגרוחיסטי Iקוטירמיכ':'סיחי Iכמוכי~פורפכיטחדו
ח.יסקריטורחססחכטחסכוחיסטרחסדירחגגוטריסיר Iח'גייכיקי Iכתןכיס

חיכיי~דיכיקטיר~דחרדיחוגכינחרוססומיסכוקי Iחחוקיד'~ימוססינוו
פור Iפרימירחסס rקגחסדוסכחסקימו!(ידיכיבגוסדיחסחמכגיח~ Iח'

כ:יקוכטיכוחר.דיפfורטיקוג~ר Iח'נודייוטודודידוג'רח'כחיסטחכטו
חיסטימחדוח'גפfורטיקיג~רמיגטיחיחכטוססגיגיוסחיסטוסדיגיקטור~

סוסטיכימייכטוחי;פורפורט~נס~ .rחינרחכדידי Iסוקי Iח~כיסדיגיגרו
 .,ודחיזמיחיגחימורזרגידחדכ~די
כיככ'ח:יסחכט~כוחיסטר~די Iדיביזייוג:יכיקןכוריסקירידוסהיסחיסןכו .

 . .חחוטוריססוסדיכומכר'סחיגיסחמר") I(כורייחימחטיר'יחגמיכטיפורמחג
 I iריגינייו :פוכטוסקוחטרוח'סטוסקוכטייכיחיכ Iחיספריטוחכמ'כטיחי

גיס Iדיזירקירי Iריכינייו .מורחכחי iחיכסטרוקס'יו ,פרופ'ט'זיח:י Iחיסטןריי~
קומפורסחרסיח'ריזירסיד'גיסיק'מחכיר~כ\יחיפירסוכ~כ\ידידוגיריס
פודירוזרטודודיכדיקטחדוסחיחורדיכחדוסביכטי,כ~חידייוחיכגירסו

 י\~,כח'כטירמידחרייופידיכסודימיד"חס"ווכ\יפוריפרחכפוחיגכוסוח~
סיכקוכיסדיפחרט'מחסכ~דיקיכטיכידוכוחיסחיחיסטו . ~ /Iנכרכיכו

בודיח\יחיסטור"\יכ\ידייס fפחסחכוסחיס fIויסטוריי~ .מור~כ\ידיכ'נרוס
מוכניסח'וריזומידן iח'חוחכבוחיוריקוכטחדוסביכירחכחיסטור"~כ~ ' jחי

 Iמכגיסמוח" c Iופטיס C Iוlכ Cי\יידיכ'נרוסכוסחי;חיתור~כ\ידיכונחריס

סייכדופחרטידחסדוסfויסטחסחי .חסתרחי:יימיסדכרי Iדכיחכ Iנכזרח
 iסו Iפיפוכחסייוזכ~דיחס cקגחכחסטודחספורחיכטיריסחכטיסמויי Iסו

חיסטיג iחו iח'חיfו'כטינדיגכיחיקכחרומוייכיכנוחזיחוו Iח'חיסקריטחס
חיסקריטורחסחיסןכחסדיקונטיכידוכוד'מחגד~כו iסינוסחגרוזוחירוגסי
 •פופוגחרח'גטיריסוחיכפור

טחמכ"!חיכיי~ Iפוופיטיזיח~כ:יfו'סק'פחרטיד:רטריסיר\יחכ:יקוחכטו
גוח'סקיפחרטיר\יחיסט\י .ח'ספריטוחכגחכורנרחכדימוייחוכ~דיחיס

חוכ~חיר Cנכrכרי Iיזיזקחכ ,ירמי~ Iישנכי:ידי,כיגרוסכוסדיקוכטיכידו
 lטחמכ"פידחסוסחונוסחימ~כיסדיכינרוחיכקיחכסי Iדכיחכדיפחרטיד\י

מן:j\ידיירות Cכחסקי:סחכיס Iפרוסיטחספר'מירוסכוסדימור\יכ\ידי
ח'ספריטו~חייריחי!קיזח'סקר'ט:יחיסביט,חירכור~דין:jיר:יג\יחירכיכו

תס fסחגרןחירוכסיססרחזחס !'וfחויריס) C (חסזיחיפודיסורמ~ iחיחי
כ:יריחרוריי'ס'רו iקורחסוחיגחיספירטחרחז'נירדחדמיכטיקייכ\י)מכ (

וכקי Iס Iדירכ Iזכס Iנ" rס~יס~יכIכריכ'ס Iדיסקוסייכג~ס Iזכחי: Iג,גרןהיםIכ'דיר fIיfי,טחינסונרי )*
lh חיסוכןדיוכרחןכ"רדיכונחרסוחקיס• 
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קיחקי~חיסקיז .סי~~וסנוסחסט~ח~ספר~טוסוחיגח~טיס~רחיפירסוג~
 'וJ tקורחםוסודיז~'חיסיגוחידודדיסח~מוסגוס Jחורחס~יוקוזמי~ד~
מחגירס ~~ח~ ,מחוטורסודיפ~גדו~~ ~~חדמירקרדיח~גק'יגטחךוקיד~

פ'גטורייחסחוגחס Jקו jקורחסוסודיפ'גסיר"וסגוסטודוספיגטחרסופוקי
 ~~די Jקורחסוחי~ריקחחיגטחרחזירסחגיקומוחי ?כריחגטיסחיקכחרחס
נרחגדיז~ ~~קוגוסירחיחדמירחרח~פוחיס~,קייי~חדומחסחיכפירסוכ~

סודיקוחגדו Iגכי:ו P 'דיפרופ~טיז'חס~חססוזפימ'רוזחסקי ?ח~טוד~יודי~
קוחגדוחנ~חסדיגרחסיי:וקי,חיחרדייגט'פוחינודיסיגןכיחססח~פ~כוק~

-חיונסיגוחכמ~קוחג:ו ?חדורחדוריססוסדי 'וtחידוכוסגוסדיכורכ:וס~
חיגיכחסמיכי~קוחגדו I~חנרימחסדינורוסקוריגוסוזור~חכחיפריס~~וג~

גוחיסטרסדיפחרטיד:וחיסט~קיחיספ'זח~ז ?ירמי~ופרופ~ט~ ~~דדינתם
מימפורטחגס:ונרחגדימוידיחינח~וטוזופריזורוחוזחיסכ~ככיח:וסחגט:ו

 .נודיח~~יטירחטור:ו ~~פור
מורח~,חי Jחיגסטרוקסייו :חיסק~פחרט~ד~קוחטריג~חכסניגנחמוס

חיסטסחיז .ח~מפורפחגטימוייחיגח~ורנרחגדיחזג~דיחיסטחמכייזח~כי,~
סונריטרחפחדו Jחוחיסקי Iחיוכדי~יברופחמוזוחיכחיגטר:וקחטיגוריח~

 , Jחינזחמ'סירייוזוחזזדיריספוחיס Iדימוסטרוחחוטורסוחיוגfוטור~כ~
דיכיברוחי~ .פודירוזוטודודי~ Iפרוב~דיגסיי~חגט~כ~דינרחגדורכ~
 Jחסייו Pחידודידוקטריגוסחימורחכדיקוגסיזוס·דיייגונירני~חוזחיסכ~ pמ

(פרוגtוס)חיקספירייגסחסמוגנחססוגריכחזחדוחיסיגסיי~זנוגנ~ iקודינוס
חיג .חיגטיריסחגטיסוס fקוגס'מוגנוסקוגט~יגיפרובירכייוסקורטוס jח'חי

חיכ .ח~מפורטחגט~סמו~'קוחיסט~יוג~סחןגחסדיטרחט~ק~גח" IIדיגיברו
פירסוג~כ~ד~סיקיפ'גחסכחסמיפחט'כfוס~חסכודחסקירימוסטר~

חגיךחדיס 5חיסטודו Iקןרפורחכיסדיז~חוססוסקוגט~גטחרפורביד~סו Jח'
מוגדוחיספ~ח~זנ~סייוחייגוקיסחג~רח~ד:וח~ .פרוגינוגיגגיזס'זח~
חיחיגרחמ;ןסיחחידיח~ Iחדיפ~~ח~פ'~כקוזמ'סק~fידו ~וf'סגיקי

חיונורי ~~דיfיבכrי 'וI fפרוגיד~גסי~:וחכט~כ~דיחדנרתסכמסדיטרחט:ו
דיחיסקופןחיכקיפ~ז~ז ;fמ'גט~גדירח~ד~ח~ ,חכנכ~ג~דיטחכ~דחד
קודייחרדיסוכחמיגטיח'סטיס~רדיבי Iס~גסןכוחיזדיפירסוג~קוחכוגקי

דיכ~חרנ:וניך~ג~ח~זחכנכ;וו,סדיר'פוזוחיגחיסוסטיגימייגטוחיכפור
ח~ט~רג~כמוגדן

חיסיסחגטתסכחסדיקוגט~גידוכודיריזומידוח~גדוכקוחיחיסח'סטו
 I:וגדוכ~כגסח ' Pחגגוס Iחיפוק;רח~סט~דיסחבייוסכוסקיקריטורחס

חבוגטחרו(כופוגטומיפוגפוקתד~סוגרי Jחיגזמוניפרופוגדוחוןדידיספוחיס
חיגי Jרימיטיירוגוחיימוס tjד'סינון " ti~קודכחכי aדיגומכריח~כסוטוטודו
חי ,דובירסןדיקיגוסיגס~יסט'גג~קיחפיןכיר~ 5פודיכמחגוסכחסערי

גיג·נירדחדיר~חיסחגט;ןפור'רfיר iקופס~דיטיימפומיזמוחיו Iד~פיגד"רו
 Jס'גיריסי Cונכמרכגכ IIחיכסחגטוכינרוfייסטידיחפוחיר:וח'סקריטור:ונוג:ו

סחגפחס~חסדיסירחדור;ן"גסייחמ~ס~ק~~וח~סחיסטוחי I'מוס Pד~
 • ) P:יקודכחכי n(חחימח~סקר~טורחס"

 ) (,1aחיא ..טרי
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חיכריספחרןכי ,;ונריג;וגכסrכ ' Cח;גיסדינרחכדיחוז;וחונר;וחיסט;ו
גזסריחידיח;ו.ג;וחכיג~רחיחכחכדוכחרחזירדיחיסקופופורטונוק"

סוח;וחרינחר,פירסיקט~חיסט;ו Iדיסימוסגו'י;וסיניוקיסומרוכיס
חיוריכיינחנחז Iפחריסירסוס jסינימוכ~דיגי'ג;וחר pחיקספג'דיחיקסופו

סחניייסכיחיסטרוסחיחיסקריטירחססיסחיזחיפריפיטחססחכטוסגיס
חיפחגס~ח'סזגומריכיסגיסדיחידיח;וחיסטסקיחיסטיקוודימוסטרחריז

סחכטיססוזגrכוכיסחיכגיחיסדיגינרוסגוסקיחיכירדחדגכקיכטר;ו
חיסקריטוסחידיניכומחכחדירודיגמחכ!יכטיססיוטודוס 'וfניררחרירוסחי
l' חיסטודיחיכדיספמרטי .פרופיטיזיח;וריחיס!?ריטוןזI חיסקיפוחוטרוטונו

טיימפיסחיגטימוס·גוסחיזקיחיסחיהיפיק;וחקיחכפורחיכטיריסחכטימויי
בודיח:יכחסייוזג;ודיט'רייחג hמחיסטחדוחיג Iמכגיח:י .rחסנרחכדי .חיסט;ודי

 .נרינ;ו iכחסיייג\יקיזריגחסייוכיסטיגירדיחינג'נ~רג;וח:יכחטור;ודיחיר;ו
פיג·קיחיסקייטיריסחגנוכיסכחסיייזחיסט;וחיזטופחנ;וסיחיכטוכסיסחי

קוחגחסגחספ,גוסופיקחסדיקטריכחסחיfויריחססיסחיסקריטופורגיקחנחז
רי·חיסט;וחיר;וכןסיחי .זודחחיזוכוחגקוכטרחרייחסחיכטירחמיכטיחירחז
חיכטריריחגנוכיסקיפריג~ככ'מוייחירס Iסנרוגסגכסrכחכפיגוסדיפיכסס

חיגחיודחחיזמו fדיגפריכסיפי-וסגוספוכדוחסקיכיסיחזכ'יקיבידיייסגוס
נרינחסחיסקריטירחסגחסמיגדחכדו Iריג,ביייזסחכטסכוחיסטר:ידיחיספריטי
פורקריחיכדיגחס~חגסחסהידיחססיסרידיטרחסטרחז"רחרסיופוחידיחז
חינ::ג;וזניכחזחנספיריקיגונרחכדיחוזחכסיחי Iנירדחדירחסחיבוסטחס

קיקחדיכחדיחיסטיחסנרחסייחסדוכקיחיחיסחי .ודחחיזמי 1דיגזיסטיכסייס
מחסק'דסכיקי ,fויס~ריטןרfוסנ~ס jח'~נדיכ\יגכסמחכסינוס 1חינחרו
דיטרחסטרמזיירחרסימכור~פיחידיכיכנוכוקי Iפיכסירייוחיסטיחסגונחר

קיכ-חינירדחרירחספורירנחס hקר'חיחסכחזיחיסקריטורחםחוטרחסדי
חיס::חיסטחססיכחוכיכ.טיקיכןט~טימי'י;וקיפוחיס ,זודחחיזמוחיגפורמי

 .מחסכוחידירחס hנירד 'וfסחכטחסגחססיזועוכריסחרכעדיגקריטורחס
דיחונר~נרחגדיחיסטסדיחוטיגידחדגסדיריזווכידוחיגחיסחיסטוחי
פוח'דיוכוסכוקיחחוזקי Iחיסקריטירחססחכטחסכוחיסטרחסד,סירחדור;יג;ו

חיב;ופוחיחסחמגגיח;וחיסט;ודיטייוכפיקיחיןפריביזחמיכטידיקגחרחר
ריכירסחסחיזחוטיימפימיזמוחיז jח'טירמיכחדספוחיסיחי Iחונרסחיסט;ו

גונחרסןחקיחיסכוקיחיסטידייוחוכדוחיןחיסחיסטוסייכדו Iחיפוקחס
מוייחיסחונרסגס Iס'חסקימוסיח:י Iפירר ,חכגחמיגטיטרתטחרסידי

ריספיקטחנגיחיסט;וזניריסיןויג";ו'פורסרגוקי ,ס pסיגג'מוייחינרחגדיחוז;ו
חי Iבודיח;וכחסייוזג;וטודסדיחנרחדיסימ"כטופיכדו jפרחיגכג,חס pחםח

מפכסג;ודיכיירניסגיסריחיקספגיקחסייוןג;וחיסטוקוזטירמיכחמיס
קוחכטחסחוכחסחנגחרימ,ס Iחחיר;וחיגס"סגרינגסrכגחכסימסרו:י"יכגיחיס

כס cמחיסטסד'פחרטיר:יפרימירסג~דיוגטיכידו rגוסרגריפחגחנרחס
מסרוסרכגיחיס uחסט;ומסיכי"מיר;וקכג"מוכ;ודיחימפיסחכדוחיסקי

חרכסירנחסיחירימחרקfיסחכנוכחסחזירדידיספוחיססנדוכ~",נכסrכ ' cגחכ
 •ריזיך ~וfנחמוס jסינו Iפחגחנרחסחיסטחססרנרי'יוכיס
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 .מם~ב~תררחקנלמשחד~משנחלחדי iאיקםפל~קאם~~י

סינו! .,סחנירח~דחרקיריגיסזכסכ~כןחיסטר~דיחחיטןרחיג
נ~חירחדיסיין! Pכןחיסטר~דיקחדיכ~כ~חכטיס,מחסימיס Cר'גן·'י:י

 :קיריזיכןסחי jריגינייןס~כט~כיחיסטר~מחכוג~ח~ניכןכיסקימחכיר~
II ~גtסיכיריגייג;וריסינייווכI גונכח~חיכטרינןג~חיtן~'חי .י:וי t: ןנכI 

חיפרופיטחס,גוסח~ ,קכיס'גיסח, .סחניייס) I(גייזוסזקכיסגוסח~
 • II~נריג;יגכסתחכסיגןסח~חיכטרינחרי!ג~פרופיטחסגיס

חיסקריטס ,ניסט~פריוכירסדי Iריסי rפ ,כ:ו cמג~דיפרחז~:י Pחיס
סיזיטופירטומןחיכפריוכירן Iדוכדי Iנןסטוס)(כו~יסיכיגי rטירמיגוסחיכוסח'ן
טרןקי ,דיספיחיסחיסיכי".ריגייריסיכייו"וכtכ~ :דיזייכדי .ריסיכירירחיג
 ~fיג:וחיכטריני"חי :ריסיחידחדירחנסיז'טיפירטיוכיחיפורמ~ג~

חככ~נ~דינ;יפירמ~טרןקחרדיחירוכיז~דכחןפחריסיכיחי .'~וסונכ/ו
חוכ~דיידוטחכנחכ~סיריסיfי~ rפוכיזורחי Iחיטרוחנוכווכיגטיחוןדי

ריגייריסיכייו'~יtגןנכחי Iסיכידיגייריס,'נייומס:" :ר'זיח~חיפןרמ~
 .ס Cזנ ~וf ",נ~חיכטריגןרייןחיג Iיכטר~ 1רג:ידיסיר~קי I jכי;חן .זנם~

ריחיכסירכחסיין!חןטר~סחמכיי!חיי •'~ן~ינכחיכטריניח~כ;רמס~חי
חיכ,חיסכי ,ניינ~ ?סיכידיני,ריסיכיין ~ :Cוכ :דיזיקיריחיסחי Iחזיר

סיקיפןרירןזןטודןחינחיסוכ~ I ~=מח~רייוכ~סיקיסיכירינוןכטי
פירן ,רייודיננייריסיכיייוכס~ :מסכ\ינ~דיזירדיכיח~רוכקיחי 'וI fרייןג~

חיסחיכטיר~פרחז~חיסט~קיכירח~ :ן~~~כ ,חטחגסייו!פיקיחוזחזייגדן
סfוכירחזירזכוספורחיכטיסייוכחגוכיכטיחיפיכטוחנידחדוכוכנ:יקוזחיסקריט:י

רןקטריכוכןחי!חיזחיזככיזחרפןר Iפרימ~ : Iסיקיכטיס rחיכטיריסקיזחסמוגנחס
 jח'ניגיריזןסדיסיר Iכייןס rםחיפריפ·סןריס Iריניגייןזיסקחפיסגוסח:י
ךןקטריכחססיסחיכיחיסייןכיססןסדחר ~ rכוסקfירחי ן;ד;" .rח'כסיגייהסיס
חיגטריריחכניכיסקיסחכ'!סימיזמוחי Iחיוככיזחרסיךיזיח:יקיוטןדוח~
טןרןקי! Iן! Iניחיס'נ:ידיפריגדירדייס irפחקןכטגחסט'יגיןגוחיכיכיסגוס

ריכיחיג .ניחיסיין!ריג~ריטירחרגודי Iפרופיסןרחיג Iרככוחיכפןחידיכו
 .כו Iכיקי! I ' 5ריסי' ,ריסיכיק'ן Iטוייםח~חר fחימכ'חיייויסנוחזירדי
דייןקיחכדןפידירןזןטורןדיגריזןחיגגיסד:)רמיכטיפיח\מחכיר:יחיסט;יקי
חז(טןרןח:יחיייחוכןפיכגיקחמיכטירחרנ~כיסקןק\רחכ :I 'ח:רגיינ;ר

ריזיקומןדיבןפ":יפי'ןסןדיקווכחכדןסרייסכיססיכןביירחוקיח;ופיח,נגן
 ' fר'-ריפומיי fפירירוטורוחי'יחגדו r " ), 4(דכריסכיכניח~סחכט~ג:י

פח,מיסחוכיירחךינןסחייכגו rפוfויכטןדןח\יריקוזירחזימי-:י :tזכ
פי::חיגקיכיח~ rrם ~"רייודינ ~fוסחגיןוריחכט~כ~קיחחין Iכחנרחס/ו

פרופ"חםפ~חכרחססוססיכטירדיפיfיירס~ג:יטיכיח!כיגיכירחנ lח'חיננו
ח~רונfי(ייווניקיחיפיטוחיופוחיכיקיקיזכן 'וI fחיכטירמידחריייחו!סי!

סיכטייר~חיכיקחיכטירמירחריייסיספיfייר~חיגקי!'יחיכגיחיגטידימס:י
fויג jכיחיטכןסייכרו~יגייןסח~קומיכיקחר~סכןסיחיד"ן ;\רדיכיסכוס

כניכטי rPריריקריי!דיגפחגחכרחסכחסמיזוכןם'חיכ'ייסס'"כן:ירדיקירחוי
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 ,קןמ~כדוספרימירןסדןסגיסדיניפרןפיייסןריסיכטירפידייריןזופיכזוסחי
 ,!'ידיריזוטןדיחיג jכ"מיייסfיניח;וגייי;וסירחינ;וקיחיסטןקיחחיוחי
 ,~ 1פחגחנרתססיסס'כטיר,;חפיחירחןטידןסקיפריפיזיגיסטידיקין
סחנייןסגיסטןדיסח;ודיקטריכיזויסטיחימכיזחרפןר ,דיובימיססינןןחיס
כיחפחרןכחר 'וfטןדןם iקינירטידןזיססירכיובקחרדי'יןזןס 3ריג'קזופןסחי

חיסטיחי .fי'ג'ניסגיסדיתיכטריסןגחמיכטיחגנןכיספתר;ו iגיחיסייןסןס
ח~ןטיר I Cדי r;ו'רגכיסורג"ןחיגסחגירזוזירקיזןמןסגןקירןכקןחיזויס
סיכי"דיג"ר'סיג"י;ו c,מ 1פרחז\יחיסט;וטימחכדן iח' ,מובכ;וחיסט;ודי
חיסטןח'מכיז~רמיספןר "ו; cמח;וג;וגייחיכטרינןגידיין"חיגדיובןכןחי
ג;ודחרק'זןק'מוב;וח;וסיגיזו,סכן ,פןדירןזידייןח'גקיימןס Cד'ק'
חינןכימ\י ,טןריסדחרג;רח;ופירפןחינגןחיגטןדןזו;וקןמכידיזויג ,גיי

מתסדייןדיג;ו rכודידיריקטתמ'כטיריסינירג;וייר;ורפיקיןזויגי,ןסחיכטרי
 .ס'כי"דיגייויס'נייי"מוב;רדיזיקיחיסטיפןרזויסחינכ'י;וונכןמוב;וסוגןקי

טרןקחרדימיכיסטירפןחיחקי ,יכיובינכקןןמוב;וזו;ו;יכייכדופירן
ג::יסינין ,'גג~חימניזי ,ננובכ 4oטחמכ"~_חיגחי ' rחזוןןפןרקי .פרזוז;וג;ו

ס"כדןמ\י Iדיניטןגימןסגי'יכסינןןפןתינגיחיגטןדןחכרייןדיגריסיניין
דיניחכ ,פ'רסןכ;וקןמןtוס"ז-פרי)כינירפיחידיר(די"זו'טירכיג"פןזויכןזוי~

גינחרסיחיןחר ;Cדידידןכקןחימיכיסטירפןחי ,מןכדיריגחיספזורטירסי
ינכ Cי;ויח':יטיפז-כדןגיחיגיי.ג;ודיקחפןפןח,ר;וקיפירסןכ;וסיג;וחוכ;ו
ריקי"'גןס'ס'נןוחי ,חיגיגןססןסטידוסדיקןכסיכסיייזןחיסזונייימזוס

גכק' ,;ו cממיזמי,חיגפיחיחיסטיס(ןרי ,מיזמןפןדירןזןטןדןזויגמחכדי
ח::יריג'נייןז,פןד'רסןחיסיכסיי;רסיטןד;רחיכטרינןמןזוירטיסןדיזוןר;ר

דיזירקירי ,דייןדיגריס'נייןקיגייג;וטיד;ומזוכןסןחיןדייןג,זוין1נ Cי;רן
קי~'ס.גחסטירחססןגריר .rדיס'דד'פחטרןןדיסירפןדירחיגדייןגיקי

קיחרינ;ודיובימיסס'נןןת'מג'זןגיק'ר'נגחסגחססיניוריכינייןזחסטייןכיס
~נ'רפית'דיכיפןרק'פירסןכ\יסיג;וחןכ;וקי"חסחזירגופןחידיכןזויסטו

מובכ;רג;ר '~חטימןקיחיסטיפירחיסחיג,נחרחןוחיוקחניסירחסמןכנחס
קיכט'כןחןחי .י;רןובינכח;רח'כטרינןגסחיגיסיובנכ""ומסר;רפרחז;רזויסט;ו

ק~ד;רק'כנדןג;רככסמחכוביגיסדיזויפיק;וג;רחסט;ומחכיר;רזויסט;רדי
וכתסחיג ,מיכדןתיסובידיחיספחרטירסידיחכטיס 1חיסקיזיח;ר ,ריגינייוזןקזופו

 jת'fויכטרינ~ג\יגיחיחיגיניססןסזוינטרידיריננחרקחנגיחיסייכטי,פירטיכי
 •ינכ C ן~' jקימוב;רחירזסינין ,ריגיביייזודיק~פופןסטוחיגמזוכוסו

ג;רקיחסחמככיח:ינרתכדיח'סט;רדיטיימפןסחוגטיננןסגןסחיופירו
חק'חוסדימחסקידחדןחגית;וכןיי:יחיחכןגזודוחניח;רסי'י;רזיח;רטיפרופי

סןח'גחיןפ'חןז"חרס'!'ןד"ר;רסיקירימחרקחגכיספירסןכחזיסנרזוכד'ס
פיסטןfויגמתכןסיחיוחיכטרינחרגיחיחיג)דיחכטיסדי(חיגפריזידיכטי

קןמןחי .פירמ:יג\יטרןקחרדימיכיסטירפןחיחגיר;וריכ,ב'יןזו,קחפודי
חרינ;רמחסדי~ימוססיגיןכמדרס"כיח 11ח,גחיכטיכס'ספוכרחדיטיניסי'י;ר
סיסיכסייהסגהכדיהיג"גסדיחיסטןדייוס~יסקירינג;רג:יחיר;רקי

 ,חיגיניסןסגטידןסרידיגחגטריסמדרובכימחי~חיןפונג,קחמיכטיזוזיזון
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דיחיגח=יח'ר~כו Iר'גיב'יוזיקחפיח~כמיר'רד'ג~כ'ח~קי~כדיfיג,ר~
גיסח'כטריד'חקיגק'כיס' Iחר'ס'ר Oסיס'ניזסוקס'סירסויר fח~סקי

fו'זפרוספ'רחג~ק'טירוסר'ר'מחרקחרוח~ר:כקי:ימדרסכימריגסחג'ייס
פריז'ד'כט~כימ'כ~רוח'ר~ח~ג Iכי'ריס rקימפכיסיס iטי ~ 'iוכחסס'כסי~:יכ~
גייכ~ריר'ס~ג'דורח'גכימכרחכ~ס'ק~fויר~חיגחי:ימדרסכ\מריג

 . (';"זכ1כ'ספיחיס i"חסד'ז'ר.ח~ג~מיסס'נוזכו;יח" IIריט'טיכוח'גפיכי'כדי
ק'ר'ת'ח~כדיגחכטריח'פיק:יחיסט~ר'ק~פיכטוח'סט'סינר'ח~סח'

ח'חכ5~ג::ימסכ:יג~טריקי I~נריג~ככסת ' ;Cחכגוסר'דיספיח'ס Iד'זיר
מ1כיז ;cקי ,דיסיכיחיחכטיסקומוריס'נ'דירח('טי fסיפוריוחסטימיכי

כז'וס' ~יfח'כטר'ניחכט~נכיסח' ,חכטינכיס ~רfגייג:יח,כטריני~כד'ק
ריס~ג~== ~'טו fסיפןרןכימן 'וfפירמ~ג:יטריקיק'כיס~ ,ביןכ'חי'י1כזר
כז'יסיק' 'וf~כד'ק jסמ1כיד'גי'ג~ר'ס~נייוחכטינכיסקי:דיזי'כדידור

מחכ~ר;נדיח'סןכ~חיקיכטיכיחיחגס~נכיסד' jריס'ניירי'יחכזז''יס' 'וt~ו1כזר
- .ימיס Cד'קירחזוזג~פור

נ~דיזיפורקיחיז'מוסקי jחונסירגחסייוג:יח:יחחור~נ~כנחמיס
 ?ן Iדייוריגגייריס'נייו:ו pמ IIר'זיכוח'סיכ'"דיגייר'ס~כייי"מס::ימסכ~
(ס'רחגוז'ייזחזירפיר 'וfפוכטיחגירחדמיכב~קיזריביח'סטחמכ"זחיסןכן
 cביחיגפירחימפירטחכןכייווי~חיח'ריחגמיייקיfויסטיייזחוכ~ח;ירומז)

דחד~חיסר'ג'נ'יוזסחכט:יגוחיסטר:י ' rקיכנ~קסייוזג:יח'סקידחחיזנוו
 :'קח'סחי .פודירוזודייןריכ

;חר:יח'ססחכןכסג"ג~קיקיכפ'חיגס~חיסט~סחנירוח~ס ~',סינין
סיטור:יקיז Iחגןכוד~יוחיכקיקיכנ'קס'יוזג::יד'פרוג"כיקי Iדייודיג

גיגוכןכחדסיקימוכ'קחרחז'רפיח'רי 1כימיטיכיקחניח"כיק'נרחכריז::י
 aפ'ר'ר i 'קיחכק'חיסןכרחכי'~ח'ריח:יחיכ~פחר'סיגיקיפ'רסוכחס,ח(חס

חיכרחח~=פיח~קיכפ'ח~כס~חיסןכ~ Iפריסןכיטחזfודופטחרג;ןפיחיד'כיסיכ:י
פחטןחק'גדיזרינודייופיח'גכודיכקירחסיכיסכוסטורוסח'כטר'נ~ד:י

ח'גסוגךיקר'חרורדיגסחכטסחיכר:יכ~דיfופחר'סימ'יכטודיגמי'fוברוזי
ורמ~ i5חקיח~וי 1ס'יזדי Cר'ס'נניריייזיד'ח:יחיכח'וסיכירימוכטי

נידיח~ jפיפוכחסיייכ:רטוד:יד'לחגטריכחטיר;נכ:ידיחפוfייר~חיטיוכירוז~
ג~ח:רחיחיסח(זכחםדימידייוח'מיגייוכ~סדיסדימיכיסחיר:יכיקי

קיכ-סיפוחיכגוחי(טורוקיסטרחחןרדיכחרייו rח~פחטיחיסטידיניסט~
דימוס"חזירריפיטיכטימי"חיבפורירוזוטורוחיגקיס~כסירחמיכטיג'כם~יו
קיורוג~קfורכ~ח'פגחזיכיקיפירסוג~ח:יג:יחיכר:יסידיגרחגדיז:יג:יטרחר

'טיזיח~" i5פרו IIג:ידיכחז~ג:יחיסח'סטיקיחירדיכ~ססיסחינ~כוכטחדסו
חיחכטיסרייח~ tח'נז'ס'יי:ייטיזיח~ i5פריג:ידיחקטיחיסטיקי jחחיק~

חיסטידיחכטיספירירוזיטידיחיכחןגר~סןחפחריסידוטוניגיז'סחס 3מוכ
פחרטיקיג~רמיכטיחימ'ריטיחיכסונ~ירוזקייס fפ'רסוכחחגניגיס !';חריח~
קיז Iח'ב~פטיחיגחיזחיפחרחזרידיזיירטוחיכחיז Iמיזמירככי:י :tמח~

סוג:יקימחסכיכנוכיניחזגיכיחיפינג'קיtרקטוחיסטיחיזחיר~כוטידו
פופי·כ~rנ:י ,פרופיטיזיח:יג~ריס~נירריחיכירחיכטיכי~:יקיפירסוכ:יג~
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פןס~ככירחרכסד~ח~ריחסחיג~חזירפןחיריתסס~גןביגירחכחיוכתסייןז
ריגמיכחנרןזןפחטןחיסטירןגקןחיפןח~חיפרןפיטיזיח\לךיחקטןחיסטירי

ריח\לחיסט~ iח~סיגירימןגטיחיכ Jחירייןדיכחןגר:יכסדיחפחריסימ'יגטן
ח:יקןגכ~גסירח~זןקיפיככיקןחיכטןדןריכחגטרימיר~" Jווממריסחגטן

ריסטןכ'סגיחיפרופ'טיזיח\לכסריכיררחריריח\לכ~ויפיח~ככיח~כטןרן
טןריסריכיסטןקיז\לחוג:יפיחיק~פיח~סוקיז\לכסחיזרןכ~'י Jגיגנימחס
חימ~זמיחיככ~רןכיקיגיינחרפיח~ריגיגניגן 'וfחיזןספרןפ~יןססןסקיז

ריזכןס~חיסטסמיןפןרירןזןטןדןך~כח~סקיפוחיכניסטחמ~גט~פןחיחיסטי
חפחריסירכן ן~'חיק 11 ) 19זכןמ :t (כיככיחססחגט:יכ:יריזיקןמןטרחסייןז

ג~דיחיספיסיר~כס !'ח-ס :tמ 1;'חרייןח~כריזיכי-חיגר\למי
חככחגרןח~סטןייןקיפיחיככןח~כחןי~נספןרקיס~ג~רימןגטיח~כ Jחןגןכי
גוקיקןמיחי ,ס'ימפר~"פןרטיחיןקןגפ'ח~כס~כ~ט'גנחןק~חיטיקין

 iקיגכיגסייריסיס'רימןכיח:יסחגיסחיסטסר~חיספיריסקיוחיפ~טןח~ז Iפןחי
פרןפ'טיז'ח:יכ:יריפןס~נכירחדגסרייפרחגדיןפןחינכחיכסיגסירחמיגטי

-רחב :t 'ריז'ז-ר'ח:יחיסוביfי~ס lI ) 5(דכריסכיככיחסכ:יריז'קימי
 .כיכי"חיפירסןג~גסח:יחנכ:ידיייחיגקינימןסק~

סיריזכןגיחסכ:ידימיכחנרןזופחטןחיסטיקירים'מןסכיקיר~ריזןכט:י
כיסחיןח'כרחח~נfירח'זןכיקיחיס Iסיגירימוגטיחיכחיזמיר:י !מ"רי

ריכפריגסיפ~יןסח~סטיסרי iקןגניקסי'ןכ:יפיחינכןחיכטןרןריקורחסןג~ס
כסקיחי Iפירירןזןטןרןריכרחרסח'ס:י cמריכ~יכסקיונירחחיזמן

ח~סבכ":ירכגןס :tמקיחי ,ניררחר~ר~מןייקןזסחןגסח~ספרןפיט'זיחס
פינטיfויסט~סןכרירןגקןתיחיסחיפרןפ~טחסכןסטןריסרינרחגריחיכ
חיןח~סקיפיפר~גסיפfיכסןקי Iגס cמכ:יריחחןטירחיכ :t:יקרירכיגןקי

חיטרחריסיייזגיח~סטר\לדיקחדיגסכ:ימיסטרחרריחיסטרחטחדןחיסטי
 Iע":ירכגו\ל cמדיכיק:ידיר~ס~ניד:יח~סריג~גי~יזסחגטסגןח~פטר:יקי

ריסינ"ן:י tiומ Iח~סקריכ\וןחיח~גט~ס\וןגחכמיגט'פרחז:יח'פט:יך~סירני~ןסי
ריכ\וסירימןגיחג\לחיסק~ד~סיזכןסקיח~סטןר~מןסטרחרפורפיגי"דיכיי

קיגכיגס~רחזיגיסחיח~זןגןקיסיגיד~מןגטיחיגחיןמירס iזנמךיריח:י
גןחיסטרןחספירירןזוטןרןריכדןג~חיסט~גימןסקיסחגטסכייח'סט~קי

חי .ח~ריח~סןריח'גכיגטחר:יfו'סגית~ Iנכ"~רכיגיס :tמפחסטןרפיריכ
ריפחרט'ד;ופר'מיר:יג:ידיח'קספכ~קתסיייוכ:יחיסובןקיוטירמיגחזנוס

 .חיסטסמפג:י

 •ח-נחןולמיריםרחעטירר • jנרירנים rמחר, .רנריםלשחשאמררחם

 .לתררחסייגרעשו

 "'~ג tcו pוס~fי'ך I :קיזחסטריס~רו! :tד~ ,סנדוכסגגסמחגםיגיס Iח'כייופ
כח~~חרןחז~רחי ,fי~כ'כיסמיגניססיסטיג'רחזיר Iגןחיסי~יחיכחי!סייןזןס

 .כיי"כס !:,ח
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*** 
 ' Cחכ Iכג\ח~ .rחסחרחכדיבכ~ Iריפיטחרוחידיבוטונימוסכו ~"סינוז

פו-כזסמחכןסוז'ח\:ווכו ,פרופיטחסכוסדיריספוח'סקי ,~בדוכ\יגכסמ
כחזחםם hכךינ~וחיו iפיכח' Iכחס"וכ\יריריווחיכחיריכיבייוזוסריריס

חוכחסח'זו Iסוכידוסחיפ\רמיספריכסיפייןסוסגחזסוכריגורחחיזוכודיכ
 Iחיפיק~ג;ופורחיכטיריסחכן:יסמו\'ריפורמחס ,כחסייווכ\יחיזריפורמfוס

 Iמוגנןריסקחחידוחניח\ימחןכירייחכחיסטחדוחיגפחרסיחוכ~דיקיפוחיס

חימ-חניח\יגורfיחיזמוריכחיספריטוחגבכוריי\יג\י Iפחרט'חוטר~ריחי
ח'גזיסטיח\יכוייספרופיטיזיח;:כ\יפורקי ,חפורחרח~חיכטוכסיספיסחןו
 Aפירסונרחכריסכוסריחיכסג"חטינ~כסfריר~כוסיקיסורטידי Iמחס

כיס\סחרייחםורמחס 5ר'ס rחיסטחרופטחרחזיררי Iתיפוק\יחיסט~ריכחזיס
גודחחיזמוריכמ'זמ~:ריכחינזיסטיכ~חיריפוטחסייוזג~ Iכחסייוזכ~'חיז

ריפורמחסכחס,תיכטריימוס Ijר'כו ~"סינוזחי .יגו rפיר' Jח'חיסטחנחן
חיסטחס Iסיחיכ\יחסדיפריכסיפחכחסכחס ,חסתמככיח~נרחכריחיסן;;וח'זוקי

סונריטריכוכחכיסכוםריריניגחמיכטוfו'גחי lכ;רריחורנחכיזחסייו :ןכריס
(חיסקוכ\י I/C~מדרכימ uריכ'יןו cפוכרחכ~ .בוהיסייוסריפיכטוסכיסטידוס

 tוסייניס(נדריסנוחררייחסחינfו'יחרוסכיסרירינוכחוכיכטוחיכח' I tרככ'ק;ר
חיסןכוסס"כריח, .ריכיג'ייזכ~ריחיכטיריסוסכוססונריינוחררחרפור

כחסייוזדיכ~סיסט'כימייכטיחיכפורח'מפורטחכס\ינרחכרידיסוופןכטוס
חינחזריפירמחסrריסטחםריחחוטוריסכיסחיסטוסוגרי ,בורחחיזמוריגחי

חינחזכוססיחירונ'ריסfויסןכוסחיכיניססןסח\יסיימפריריפיןכחכרו
סוקסיסוריססוסקי Iחפ\ Iקיכטיכוחנכימ'כןכימוייכחנייוססוספורפחסחכדו

חיסן:וסדיחסיייו 5קיכס'רכ;וקורחסיוח~טימחרח\יחטחכטינוס Jחיסטוניירח
סיניז jכחסייוכ;רדיחי lגוךחחיזמדיגסוסטיכיריריסגיס iסוקיפריכסיפייוס

כוסדי iריחוךנחכיזחסייוג~חיסקיפיכןכופרימירחיגסונריחי •ימוס Ijד'
 .גוחיסייוחיכ iח'פחסיכסייוזוססיחיד . "!'רכממוכיסוו;רוו : lדיזיח Iניח'סייוס

 .איקםפל~קאםיילןפריסירה- •כריןמתיניםחלל
גוספןרחיכטיריסfיכטימוייחיפרונ'גוזומוייקיכסיווחוזחיסח'סטו

חדנירסחך'יוסדיסחיכטריבוזנו jתור'פריזיכט;רכיססיקןחכדוקי ,נוחיזיס
כוקיחי iקותיסן:ייוג\יח\ז iחטחכסייוכ"זחנחזקי ) iדיכ'כנככי I(דחניביס

מוכנ\י jקיסיכטירחיחיגוח\ככ"זחינזחמיכחרדיחכטיססיטיכסיי;רג\ידיז
חי .פחרטיסדוסכחסריוטנככומ)(מכינכומרחזוכחמייכטוסגיספוכטוחכירחר

קיריגיבייןזחסקןחיסטייוכיסגחסטורחספוךרןנירחווחיסה'סטוקיחחוז
חיס ,ריכיגי'יזןקחפודיג ,רככוריגדימחכד\יגיסיקיקוז\יקוחגיכקיסוגרי

ג;רפוכרוח\יחיסטורייחרחידיוכחכדסג\יכייוfוינזחrניכחררימיכיסטיר
רכ .' '1קוכסיכסייוזורונירחוזחיסחיסטו 'וI fריספוכדירד\הכטיס Jקיחיסטי\ו

חכו::יכוסמיכיסט'ר lן,כונייריוטחבטופור ,חקחנידחרגורימיכיסט\רחיס
זודיסחרייחסוחיסט"וכיס rכחספורחקחנידוחיסן:-יחזיררי\ינדוכ;רככסח
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כחטור;ןריחיקס~וחיסטחסקוחיס\:'יוגיסחוגחס iסיסייכרו ,פחרטיקו~חרמיכטי
סונריבוזבחרטרחט::יריסיסייכרו Iקוזחסחוטרחסקימחס'ירןס~ןסח;י
קןג·ריסןריספןחיסטחס~חססוכריחיךיקגחמחרןרריכפח,חכרחסגחס

~וסריריקגחרחסייוכיס~חסחיסוכרי I iטחמגי'כיזיסמ,זחי Iטרחריין
קחת,רפןחירירפורחטחגסייוןוכיגנ;ןקיריסיחיסטוטורופורקיטיסטיבוס,

פורטורוסונריחי Iפח~סוריג'חיכבחגייחרריוכחרסיכוחיכיררחר ן;~חיז
תיסקוחגחיגכחטור;ןסיירג;ןחיגיחיג;ןחוג;ןרירוטחרוחיסקינוחיזחןז

~חססיכטייכרוקיניזיססמיכנfוקיגגיכ;ןקי'ירחרסיח;ןחיקספוחיסטומחס
סופרייוקיחי~ .מחגחיזיירוזגיקי(fויגניקטימ::יג::יריריקגחמחםייוכיס

קוכ=סיחימיכנוחימפריסיייכ::יסיקומפחכיירן)סוריפחרטי'ג::ירי,fוכייוס
קייכ::י fחימחסיכוקיפיגטוט~ח::י I~חס-חכדיסוספריסטןמוייכיכסי
 I jטחמגייקוגטר::י י::~חי . iריקגחמחסייוחיסט::יפחר::יחיסקוז;רחכירפוחירי
חיסיסוריחפחסירחר r י::~קיזחיחבןרןניוייחיסחקיזחרןחיגקיחפיט::י
 sפ~חיקסקיזחסקי!חיקסקוזחרסיסחכי Iחנגחססוסריגיזורג::י 'וfפריטו

טורוריח~ירחר Iח'~וקי Iחיכיסיגוכירחרסו "נוחיזחגקןכניכסירחזיחיחסס
::יברוכ::י'ככסת ' Liחכגוס,קיחיסטו-פירחיס 'חי .חיכבחגייוחיח~סיח;ן tחיס

מוייסירכוריחיפיקחס~חסטירחסרינוחיזיסגוסוכןרןסח::י jח fחקוכס'
ח;יחיקספוחיסוכחסוכי"'סיזקיחס tריקימחכיר::יחיסט~חיןקןרייכטיס

רחרריחגטיסגייוחיקיגניכסירסיז Iחטחגסייוגייזחזירריחייירוסגוס
 ,כיררחר י::~גטר::יקיר rבוזבחי'ירוחי~חיןקfיחירכורי Iחפ' Iריסיזייוןסןס

~fיסריחוכ::יחיסביחיס"ו ~'וfסfיכימיס,יי;ןסיביז Iקיחס pקיקוחגטן
ריגחיטחמגייומ::יכ::יכחסיין;,דיחיבורחחיזמורי~סיגממיכטיכו Iגחזחס
פורירוזוטורוחיגרי'חכטךיקיריגסייןזונויייחיסחי~חיחיכטירו,מוכרן
חפח·טןכופורירןזורייוfויגקיפוחיקיחגרןקיחקיררחמןסמוסיי::יסיבוז

גיחיר"גוסןריריחספרימירוס~וסחיזסגמ::יר'יחגחן'כר::יסיויסירו
כחר::ירימfיכרוכוסנמ::י, l 'רחר,חיקיריח::י~יקירימחכרחר::יגיקיפריפןזו
גוחיכןכוריחפfירטחרפוריכטי fחיכוכי~'חיסחכייןקירחסיזחיןקימחס
נןזבחרפוחירירריחפיזמיגוכיר::יח::יג::יג;רכיררחרריחימחגוגוח~
קוכ·מויימוסטרוסיפירירוזוטןרוחיגחי .כיררחרירןנוחיסייופוכ~יקוfוג

 jח'ר'יוגיחירימחכר::יסןקוונ!:כייןחיוכגמ::יריחיריח::יחיסט::י,ריטיכטי
חיסקןכסיביחי?ס::יפןרחי .רימחכךוכיגוקיחןגר::יחיריקיז::יטיימפומיזמן

רינוזבחרפחסיגמוייחיסגוס'יגרן Iחקחנירוחיסטיחימפורטחכס::יברחכרירי
רי iקורחסןח::יטימחר iס'כיררחרג::יריפוכטןחיגסןכריפןכגיקוחג

גוסרחזוןמןגנ::י jטיכיירוחיקוחיסטייוז.גסחיזחטחגסייוןמוכב::ימיייחזיר
סוקסיסוריססוסח;ןרןקוכריכ::יחיסט::יריויקימיכרחר::יגרןג::יככסמחכםי
טיימפןרו iט Iחיכטיגסיסחסט::י Iפירקיפריזיריכטיס,סוסחגסיחיזייריזכיגוקי

חיספריטורי'יכחסחיסיכייח,חרחספירסוכחסגחסייון י::~חיןטופחנ::יסיקי
 ::.טגחטיר Iחירחזחיגייןסקיחי::יקיךוכ)ריח(גגות::י,פרן~טיזיח::יריסחכטי
סיסקיסיבירורימחסחיר::י Iגחסייוןג::ידיקחפןסחיבוחיזיסגוס Iמיגטי

חקימפחגייחר::יסיכסיי::יסום iקוקיניררחריוןחיביסטןסי~מפריחיר::יבןחיסייו
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כיכגוכודיחיגגחכייחרחר Pר'ו rחיכסיכופרופיטיזיח~ריחיספריטוסוסרי
קוחכרופירו •כיררחר~סחיזקחח'רח~ iחיכחסיימפרי ' Pורחמיכבסיחי

 ~~רי tחיגרימחכקחרח~חימפיסו ~" Iפרופיטיזיח~ג~זי,ח Pחכחכחיסטי
 I~גרוג~ככסמ ' Pחג~וסדיטיימפוסס 1חוגטימגוס i 'וfפוחיו Pחיסקי jכחסייו

ו rקוגס'כוחיןח~סטיריריקימחגרחרסחנייוסוסחיסןגמיגיסטיר iטוכיירוfרגור~
חגוסחייודחרכ~קיפרופיטיזיח~מחסקירוגוסייכרו Iסוקסיסוריססוסחס

חרימחרכחזסיקיחיריח~סיחיסיגסיי~סוסחיויסוגחמיכטחיסחיבוחיזיס
חזירריחי~ייוספירחיגטיריסחכטימויי'רוכקוחיחיסחיבוזבחדוריסחיסטוס

~סחיבוסטירחד ~~קיכטרסחזירגופורבוחיס"ו'חיגחי(חטחכסייוזכיי(
חכבוויריחו pקימ'סיירסיו Pחריפ'כח~כיגירגו~ורטחוכגיי(חידירינידחד

טריגוגחגחוזפורריזחוכורברחכריחוכ~ח'סגוקיסיטיכסיי~,סוסחי!יירו
סוגוחיטווכחד~ריסיזייוזחיג;וריסירייוזויכי Pמו iגיכג'סי!ריפיכטירסירי

סונרירוכקיחיסחי .ווי'חטחכססיזבוזנחרוחייירוקומיטידוחכירפרר
 .גריןמחוגיססווסברוכ;וככסמ ' Pחכגוסח! fקוכס'קיחיסטו

 .בדיןמתיביםחייסינריא-קם~ליקאםיייןסינונוה
h ~חיריפוזחדוססירדי;ונרן~;וככסמחכז;יגוסרירןקטריכ;ויסט

חיסחיחיקספגיקחסייוןחוטר~טחמגיי(,טייגיבוזנוחיגחיזפחסיכסייוזוס
ריפיכסחמ"כטוסחיבוזבחמייכטוסגוסטורוספחד;וביגירחגרוקטריג~חוג;ו

~בוכוכיזגוססיקיסחכייוסחיסטוסו .rקוכסיזמוסחיפירסוכחסכחסטודחס
קרכטר;וחופיח;וחיסחפחריכסייסחגסקיחוכרסחוג;וחז'יכרוחיסטסקי
כוקיחיבוזנחמייכטוסכוחיסטרוסחיוריפוזחדוסכיחמוסקי Iביסטירחרגס

פירסוכספורחחןטורסוקוגסידירחכרוחונרסחיסט~פריסטומוייקוכדחגימןס
פוחיריקיוס Pחרבומיכגיסטררוסכו~קחרקחגי 'וI fטוחירט~מוריזחוכיסטס

גוקיחיסחיסטוחי Iחחרטררחיסוחוכרסג;וברסןכיפיקחךפוחיריזקיחניר
חיפוקסחיסטסריריספרחיםריסחנ"וסגוסקיז;רח"גגףביזבחר uייחזג:יסי

סיזיכסגסחיוריספוחיסמחסריזירחסנחמוססיבו!חיסטורימוגנוחנגחרוו
 .כנכז"~פרקחיסטיריכ~ Pמ

ריחיסקריטורמסגחסקר(קומפורטחררימיגיסטירחיסחיסטיסוגו
גיכרןחגנוןחיורימחרקחוכוסחיבזיזכפייופררסיקיריזירקירי •גיכרוסגוס

 Iבוסטירחרגסחיכיררחרג;רקיכטרספחריסי!מוסקיפ~גחנרחסחגבוגחס

ג,נרוחיסטיריגיקטורתג:יפרי,סטרמוייריסיגרירריפירמיטידוחיסמוסכו
פירסיכ~חוכ;ופורקוכוסירוחיסמוסטרדחניח~סי tIנחוטירסןקוכרחכחרחן

פוסיכג,רמרגוחיסטר~טורסקוזכו~קחרריכימוסחי ,חוכיסט~ 'וfנוסט;ו
גסקוכפורמיירפפוחירחזקימחגיר~כסריfונגחססוסחיקספגיקחרדי

קוחגדןחכטיברחוססחנייוסכוחיסטרוסחיזיירוזגוקינימוססיבוז Iניררתר
סיגוקי Iיחזקחגחיק:יגח I:יז;'ריסז;יך Iגי cמריגינרוסכוסח'בזחמ'כחרוז
חיןחייקיחחי;גיקטו.רססוסריפיכדירחיקרגדfיגחרגוסח~חפריסןרחרוז

חגקוכטרfורייחםסירפחריסיזניסט:י :ח~קיפחכחכרחםחוגחסחיגייוס
מיגוסייוזחיי Iחיסטרר"fורו 'וfיכחרוז .rחיבזחקיכוסינורחfויזמו,ריגחיספריטו

rי..,ב n 18י) M ( 
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כ:יפ'זחג:י lח'גטיגריירוקיחסן;~פfיג~נ"י:יח'פחכחנר:יקחר:ימיגטי
מו"סוזפחגחנרחססיס;ס iטיקינ"רוןחיחחוטורריכחיריח:יכיררחריר:ו

ריכ'נייוןסחגט:יג:יריחיספריטוחגחיו .rבורחחיזחגקיגפירמ'חיבןסטחס
יייס 5ס~חיסטוספוריירי!גוקיחי .ניסט:יחג=יפחריסיסינוןסווזכחי

פריגוגס"חרס'זגירירין~יטוקיסיגס'י:י r :!ג:יקיןפוחיחיסטי,ח:יחרינחר
 . iחטחגסייינייןחזירסי!ניסט:יפרימיר:יריריסי rפגוקיח:יפריסטוטחן
סומחר:יס'רמיריסיקיח'גטיריסחגטימויירוקטריג:יחוג:יחיסחיסטיחי
ריכסוסט'כימ'יגטוחיכפירפרוניבוז:ימוייחיסחיקוכסירירחסיייןסירייוז:יחין

 .גחסיייןכ:ורימיימנריסכיסחיגטריחיגיייןג:יחינירחח'זמי

 .כדיןמתוניםחווךיךוקטריניאיסטיסוכריאיקם~ליקאםייוןטריסירח

חיגט'גרירפיחיריסינרין"זכתיגיס":יויג:י pמג:יריקוגסי]יחיסטי
קימינ:::כוסריחכגוגוססינון .ימיס pר'קיכחסריונחגיר:יחיטר:יטחמנייז
קירקוחכפחר:יקוגסיזיחוזחיסחיסטי Jג:י pמכ:ירייס) P(מפרוכחרירים

מיסיייזג:יסיסונריריסיגירפירחקיריךיחיריזיחוזיוכוייסירגיריסחכייו
קומפיטיגטימיייחיסגוקימיזונוח:יסיקיגוסיסיסירינוקיריגו Iבוחיזרי

ריסינירקיר'ררינרחגרימי"ר'גיטו iחוח'ססיגו,חמיגטיקיחיסטופחר:י
מיייחיסקיקוגוסיסיסימיזמימ:יו .מיסיייןחיסט:יחביטחררימיזוכוחי

ידבוסטוחיסגוחיסןכוטירוקיןופונכיקיריכבוזנחרורסירריפירטיגיסייגטי
קיקחכיסיגסיניחיזריפ'רסונ:יג:יחיקוז:יג:יפירקירירחיפירקירחר

סימיסיייןחיסט:יפריסטומיייחניט~רח:יגופוסיכגירחרסוטיר:יקיןפ'גי
יי:יקוחגרומיזוכיח' ,ריפוזחרפיחיר'ררימוגריחיסכיקימיגיסחגכיחיכו
מיגניקיןריסינ:יג:יגוקי Iמיסייוןחיסט:יחניטחרריחוכגינחרוניר:יסי

פיריקי~מויימ'סייוזחוג:יח'סקוחיגטוריגפיןחג:יפורקיחגינריח:יחינוסטו
סוסטיגירסיפוחירירפור~ח:י fחיגירחיפיחירס:"מוגנ:יקיריס'חיגוז:י

.קיג'טורוריכחיסגוח- I'ירוסחכנוגוסחיןחיכטרוזכפיסחרחרסי tiר'גיחי
מיגב:יגייחרקון rחפקוריררירחזוגחמ"גטינוחיןחוןטייגיקיןפחר:יגיג'גגי

 .גי 5ריספיגסחחיריפ,סיגטחגטיחינוחיןינריח:יחג

 .ךוקטר~נומיזמואילסובריאיקםפליקאסייוניסאוטראם

ממיגיס"~יוג:י pמג:יריקוגסיז,חיסן:יוקימיגטחרוריסחוטרים'סינון
חנח!קינוזניחוןחיןחינטיריסחריסגוסטורי;:פחר:יקוכסיזוחוןחיס " jכר'
קוגסיניח'~םחסגחסריריטרחסחרחסטחרחרס'! Pר'כיח:יפוס'נגיסיסטורן

ריפרימ:י .טריכוגחג,סכוסרינוזנוריכריזוכטחרפיח'ריןקיריזחגרחרחגג,ס
ריכין)(נגגגימיזמוסרייוס rחרגירסגוספחר:יקוגסי]וחוןח'סחיסטן ,טורי

 ,טריניג~חיגריגחגטריקחנז:יסיסטרחחירח:יגופיסינגיגוטורו jחנחקי
חיגימינוסריניגגחוגוקיחיוכפיס'גגיקחזיחיס ,ניזנוחגחריריסחכרוסיזפורקי
גיס 1ריסקיסי'סיסריקחחיגטורג:יקיזק'מחגק:יכיו iסייג Iחיטרוריחיגו
ס rחיגגןר"יזחירורחס;חנרתס rפחוטר:יריחיפחרטיחוכ:וריחריריסחןסי
 ~ריניר:י ) jחר(ררךריסיפגיג:יג:יקונטר:יחיסחיסטוקיחיגריספחרטיקי
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גוסריחוגורחג~חי ,~,רק.ריזכימחיב Iסחגטוגונזורדיגריספיקנכו
ג~סןגטרחחירריקחנזחגנכיח'סחיסטןטחמבייז Iבןחיזיסריספיקטחנגיס

חיכטיריסןחיגקןגטר~חיסגןקי Iחמינןסחיגטר'ריזחקןררןחיגחיחיכימיסטחר
גןסחיגטריחןכ"ןזריחטחרירןריגחיחןמחגירחרג~ריפרונריסןחיגרי

חמורג~קןזחיססוסטיגיד:וסירפוחיריגוקיקיזגחסייןג:ורימיימברוס
קיכוחיגןמויי_חיסfויסןכןסןנריחי Iחוטרוסקוזחוגוסריקיריגסיי~חי

ג~ריפירסוגחסרוסחיגטרי iריקריסיסיריפירי,סייחסחגגוגחסקוחכרו
חרחגזיזגחססיקיחמינוסרוסח~ jחריריסזירסירי Iפוחיסיקימחגיר~

פרוביבוזומחסחיס .מחגיר~חיסט:וריקיחוכיגחנגיחגריפיריגסייחסגחס
rb חיסכוחי .טריבוגחגיסחגוםחריריםחרסיזריקיפחרטיסרוסגחסר;:י
ריפוזחרוססיחירריזירקיריבריזןןמתוכיסוו:ווומtכגסגוחיסטר:וריזיגוקיחיס
חריריסחרנוסריפרימןר:ומוגב:ו cחנחגו ,נוגוזחי;חיזפזיסיגסייןזוסחי
חוכינחנגיחגדיפיריגסייחסנוחיסטרחסfור fחרחכחר 5פרןריחגטיסבוזנוכח
 sחיגטיריגוסטורוספחר:וחנירן rח iחיחיסרוקטריג:רfויסט:ו ,סיכוגר~חי

(סופר)סיקריטזורייוחיגחיטיסטינוסגוסקיטחגוסבוחיסי'וfויג jח'ריס rס
פרימור:וקיזגוחיפרוריגסיי~חיריפוזומוגנוקוזמיסי'!זסוסחנrוזקיח:ו
מוגב~קוזגוטחרח~חטחכסייוזכייזחנ~וסיקריטחרייוחיכקי .זיריר)ןרניחי

חדבירסחרייוסגוסרירחזוגחמייגןכוסגוסחיפחכחנרהסכהספוגטוחגידהד
חדבירסחרייוסגוסריחוגוקחי:ודיפחגחנר;וקחר:וסנורי)ריסקיפוחיס

טריקיחגנוזחובןסיחיוסיטיגסוו:וסוס jדחחיבחזfוזסיבוחיזיסגוסקי
קוג::: lי jפוח'חיםיטיגסיי~ג~.fו"כטירחןכיגטיטרוק~רפוחידיופחגחנרחסדי

חיסןקי(קוגרחגחרןחגfויגוסיגטחרחיחיגוסיגטיזוגנוחיזיסגוסרהגחר
טיסטינוסגוסרירונירfוינזויסמיזמודי .בוכטיסיי:וג~חיגייג:וקוגטר:ו

j פחגחנרחסוסכ"זמוייפיכסחריc טיסוסדחרריחגטיסC ימייגטוfסייגדווט
חיגןוטריכוגדיגסיטיגסיי:וג~ביזיסמיגנחסדיפיגריקיחיג"ןסדיחיס
נחזקוחכרוורקכחחיניררחרג~טוד:ו jחבג'קירוכקוחימיגיסטירחיס
ריזכי;כריריגחגנכריירןז cד'יי~קיריספןחיספורקיטןטיסטחמייגסוםחזיר
סונרייחירוז Cדיגוקיריחריפינטירסיזפוחידי;גוודיזירקינביגיחזגוקי

 iסוחגוחי jדיז'קיונחיזחטחגסייןזכייזחנחז "זכיגיסטירחיסfויסטן
גוס jחקחנידחנוקירונקוזויחיסו,יסטוחיםיגסחר jס'חנגהרח=יכיזירוס
נוחיסייון'.חיגfויזריפוזחדוס"סיחירסחבייוס

חיסטחסדיומדרסריגסחביווסגוחיסטרוסזוימביזחזגוס jטחמכייוכחס
חיגטודופחר:ופרוגינוזןמוייקוכסיזוחוזכדיז" jכי Iממ ."ו:"ריפחגחברחס

ריסקוסייוגיסגןחיסטרחסטןרחס Jחיקןמ~ורטזירזכןסריחיסחיפוזיינגן
וניקוחיגקומוכרזוגריחיג jקונכחכטויירוסקומפחגגוחיסטרוסקוז(ויכוחיס)

פורקי .פירטחכיזחסתיקחפריבוסקוזגוחיחןמיגרירחרחירוגסור Iריפיזוקןז
 ,גטיס rטוקחירורחספחגfינרחסקווחירחנייחסקי;חזיסיקיריסקוסייוזג~
מחסחיסטודיחנגחרכחמוס .סינוזופירסונ:וחכ~גוחיגודיכחר;ןטרfוחיכו
וק~ cמייגטרfי .fיוברחזיכוחיסטרודייכוחיסייוז tקו; ,;גחיובנכ'י;ןגחרנורי
 iייו :crrקונגירג~חיז cפfיגfיכרחרירונסורג;ןחיריפוזוfויכוקוכזכרחר"דחג
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 .ח'ס~יחיחומכרי ~'חר;ן rפפרוב'כוזומוייחיס Iסוחיסיקיקיריקיוקוז
כס cמ ן;~ר'זי~יקיחיסחיסט~חידיספ~fיזיריסחי'ירוס~וסטודוסד'קחפ;ן

u כד'ממוכיס;ןווI " . 

 .הרנהתלםיוד\םיהעמיודי

ככסמחכסי~יסכוקfיססוסחוזחדוטיכיחוקיקוכסי,וסיכוכדומי~
תפרופיזיטומוייח'סרוקטנ'כ;ןחיסט~;ורכס.חגrכידיסמ'רו rו;ן Iחיס~נרו~;ן

תסחמכגימ;ן ' iגרהכחיסט~ריר'פורמ~ס'כוכר;ןג~קווחטחדירומוככוטייכיחי
חיסט;ןחסט;ן Iפירקי .rכוס lדיס j'ני c;ןמדרו:"כיrי uדי~סוכדחסייווג;ןמ,סקי

יסרחגדיפוח'בגוחיגה'כטריפרופ'טיזיח;ןג;ןחיבז'סטיח;ן,סייכדוחיפיק;ן
;ןנדוגסככסחחכסיגוסחסט;ןחיסמוחגפרופיט;ןדיגטיימפיחי~דיזריחיקי

סחככחספרופ'טחסחי'ס fפ'רסוכfיכרחכדיסכחסייוו י:~חיכטרירימחכקוכו
 .כידfוfי'זמוריגחי jכחס'יו;~גססוסטיכימ"כטןחגמכוני Iחיכטיריסחבחסיקי

כי;ודי~חיבזיסטיכס";ן ~~רימיכיסטירחי~מיכנוניח~סיכוחיסטוסונרי
i:חיג;ןפריקוח'כטחסייי:ומדרזI קוחכרופירו .'ס'ג;ןג;ןח'זח'כ'נוסמיכנוסדי

פריפ'טיזיח;ןכ~קי~נרו~סככסמחכסיגיסדיחיפוק;וחו~טימסfויסט;ןח'ן
 ~~חיריג'נייוןכ~סיסט'כידססירפיחידיגוקיקיחיחכו~חדוטונוסייי:ו

ריפירמ:יח'סטסד'ח'כז'סטיכסיי~ ~~קיןח~סכחכייוןג:יחיכטריזנורח~יט;ר
ר'~ינייןז;ןחיכסטרןקסייון ו;~חיספחכרידססירפוחידיסמררסכימדי~קי

ח'סן;ח::חיסטיפריקוחיכטחרנחזקיחיג'ניס~וספירפיח'ב~וחיגחיכטרי
די;ןנדוגסגכסמחכס'גוס Jרחזומוכנ;ןטוב'ירוןחימטוסינריכיגיסימייכטו,

חזירדיי ffירכס'רחזרכfיגגיחינרסטיח'סטיסיסוריס rסוסרסח;ןריקיiכיכדחר
מחכ'ר;ןריfו-יסטסחיססי'כרו ,חיג'ניסמוכנוסיכו;ו ti '~חסחיןפריקיחיכטחר

 jח' iריקרrכיכדח 'וf .ךיפורמ;ןחיסן:סדייפו rחיסחיגריח~יזחרפוח'דיסיקי

מוככוחיבזיז'רכידי:רברו~סגגסמ ' cחכ~יספח~חנרfיסקררטחסחיסטחס
 ' jפחטריכיססיfוןקי'ו:'כומ~fיס ~וfחיכטרחר i 'ר' Pקיחיגיגרסגיסדי

רחי Eסיכווקוזנפג'מייכטרס 'וf'רטוך'ס jח'קיחגידחדיסכרחיכחס~חסטודחס
מחי) c(כימזכח'" cu;;'ייר rסדיגחסחזנככיח:יג~דיfו'דיחס ן;~ד'ספרחיסמחס

דיפרונfורגוקח~'יכ~ c '~ס !'חfייכ'נוחוןר'סינירפחרסק'ד'זיח;ןקי
ח~ט~פfימ'ג'י:יד' 'וI fד"ו ~'רזנ"כטי.ט' .סזינ'יו Iחוכ'סטי~יסקיחכסיס

- rרחרמיייקי Cקיגדיס'יוכיחוכחס Iטיימפימיזנזיחי!ריקיחי ,חוגורחד:יחי
גוסד'ח'ר'ח:י ~~פ'רי .!כיוסיכסקירקוחג l 'וfטרפחר Iפוחיד'סימיכטי

חיג"ןס Iחכם' ן;ר'~כו;ןנדוג;:וככסזיחכס'~וסריfו'פוקסחיסטסדיסחביייס
פריקרזו'כטחרקיריקיחיג'נוחגריס rריפ'קי~טמרננחםחיזנפיכירקחגיכוקיריזין
קוכדיק~;:וורחג:יסי~ורקיכוסירוח'סקיח'גינוfוקי~סחגני 'וI fיכס C 'גס
ק' Iברךtיחיזמירי~דוניריס~וסדיפרחןכיק:יחג~ריזחוניריסיrכ"כטוסןחי
פיחידיכי ' frויכריספחרטיפררקי Iחיסקיג:וג~חיןחרמיטירוסירפרfוידיכו

 ·חיכיךחfי'זמיחגחוטיגסירפרחירר;ןקיח'ספ'רחכס:יכיכגרכסחיגדיfונ,ר
קומפחכ.סוסחסfו'כמחג,סירחזיקידחכייוחיגדיחיספ'רס ' 0 , 1כחםיי'חג:י

סיכוחי-: r.rפכיבר;ןחוכ;ןטייכיקיגו , jחיג'קירקיחג ,ריסן:ודי ,'ירוס
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קיטחרנוגיןjקחרחי'ז:יג~-נ~חיוריסינירנו~חני Iחיסניקיחחיכר~סתני
רינטימירחיחיריקחסייווחי jריניניייחיסיכסייתסחימגיזחרניחיחריגחכטרי

פוחיריסיכןפורקי Iחינינוסגחסטחכטייג~ ti 'ג~חיוחיי'י:רסימיזמורייו,
חיבורrו.חיזמוחגחוטינסירחיוכיזורריחוןjירנ~חיניייסריקוח(סחניר

פרונינוזיס,חיגוחיכוססחגיוחייו tiר'חוחינ"וסטודוססיחי Iכחסיייוחכ~
בוסטח:חיר~חיסטותי Iפוחיננוחיגפחר~חיחינייוספחר~וכיזורטחבטו
קי~גכ)(גית\'(נןjיח~גגפחמוזורינfיסתמכניח~ג~ריחיריח~ג~מיכטי
חינינוסגוסטורוסח~חיסקוח'ג~נ~חי!ריסיניררימיכ'סטירחיסקי J\ריזיח

ח~חימגיזחרפיכחרריקורחסווח~טומחרקחגיחיוחיכטחרנ~ rפר'קיריזקי
ח~נחונוקיחיניניססייורייקמיזמיfויספי:כfרכס~נ~קוונזחוחיחוכוקחר~
 I jכחס"ו J\כוחיסטרחי!חוניירוזפירסוכחסמוכנחסחי .רוססןגוחיסיר :Iריחו
רוקטריכחסנחסח~ריזחוניריסייכטיסחיריכיינחכטיסחירהוקי I~ככגיזוריזיו
ג~חיג"ג~ריפרינר"רווחיחסייקחרוספוחירווקיחכרוחיבירחחיזמוריג

פירסו,.כרחכריסחיגיייסריסחג'ירווחיחיזיח~זיטרוקחרוז , J\נוריהסיכסיי;ן
ח'סןכי , J\דיחחווקימררן:jחיגקוכט\יחוסחי .מסידיסחי,ריקיסכחזיס
חינינוססוסטורוסח;יחריקוזירח'זו c ~ I':יכ~גגי!ברחג,ריפחסןכירפחמו"

סיכס"~ריקוחיסטייוכיסריטחכרו rטרחימפורטחכטיכיחיסייווfייכ~רחרניספיר
חיסטמנחוחיגיניסנוסטיריסס'רימחכי~סוסינריחי ,בוריזו\יפינוסופיח:יחן

מחס~יגזויר:יקיrכחכקחנ~חיכ'יוסריחווכסוכוקירי!בירווני Iפריזיכןכיס
קיחכטיסכיח'סיייוסורחרקיווכו:יככס:ונייוחינפירו .טוריסריביקו

 i~גוקי I ככ('\ו Cר' Iמfוכוסופורחיססייגרוחינינוניקוחיחיסטיניכ"ר~
חיר:יקיוגיקטוריסקיריריססחני!בחי Iכחסי'רז J\נ J\ריריזירסיר J\נ'ט"מפו
סחנ"וחינוסטריחינ"חי,גו jייחכרנזפחמוזיחיג J\חיר ?חיג,נוניקוחיסטי

 J\סחנירוריחחיסיכסיי;:רמוכב:יקיוביריח;:רכחס"יוג;יט"מפומיגניריזוקי

ריקןכטיכו~סייוזנ;:רחי! ~ח' 5גיחוכרחסי ' 1כחרנוריחנגזורנחמוססיני!
 .כנכז";:רחונרחזיכוחיסטרו

חיכ;:רקיפ"ח)(פרייתתגמירחינקוכט~וכוסחיסטו J\חס~וכיזחכטי
ר'ספ'ריכ-חיסטחנחוזכחי" ti-וf גג~//כתס"יונ~ריקחפיסרוסנוסיס 5

חיסטחנחוסינוחירינינ"וז:יקיfייסט"ווחונ:יריפוכטוחווסונריס"חרוס .
חיסט;:ררי jסיכיסייוג:וריס'נירוטוגיירוומחכיר;:רקיחקידרחרסיוגייופייי'כרו

ירוריס Cט'ריסח;:רכרתס"חספוחיחי .פריזיריגןביסיסריכוק;:רריקיחיסט"וו
חג-חימנכ'ח c //רי ~ג' ti 'ג~מחכסיניססוסחיופריקיחיכטחרוטוניייווקי

ריקוריסיקי I יח,.,~חי:יכגריחכטיסריריוירוריסקתפוסכיסטחג,ייו"
רי"פוחיחיסוזיטזחיסטית~כיק~ססוסריחוחירו jקי.טוניירוכו Iרחרו

דוסחיסטוסריטיסטימונ"חכס~ג~ס~נייוסכיספורחרופטחך;:רחי ~י' 5ס'
קינ==מוכנחסחימפרכירק~ניכוקיfויסטןרירוכקו~'חיrנגיזfומוס .'רוריס tiט'

ריסייכרו ft ~~ I'חיסקי J\כחי!חרוכיטירגופירחינינו Iחןח~רחסורר'םייוגיס
כ~פחר~רחכיייחווסירפיחיריחיחיכינוחיכ ר:; tiחנ'סי J\מחכירחיסט;:ר

פרינינוזוזרוייריח:יחווסירפיחיריכחר~פחריס'גוקיחקיכפורקיסייוו, rג
חיסטוס fjו 5פרוגוסינוזנורחחיזמוחגחי jכf'נסייונ~ J\חחיכןכיריסחכןכיחי
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 .קוגט\מיסק~פחסחזיס
חיסט;וגס, cמגסדי )ס\ 'Cמפר· '(חדוריס Pקויןכגגוסדיחנביגוססיבוז
דוקטריגסגסדיקימפגיטחסייוזגסח\ססרכס"מגמ\דיסוןיסנכמידודידוקטר\גס

סחנייוסגוסק~ח\סחיובוח\סייוסניסדי iקיחיסט'ייגססונריחגטיסדי
קיג-מויירימ'די\יחוזסוקסיסוריססוסהסמיסטרחוחסחזוככיחסח\סטסר\

דיחיסחיבוזבוחיגחיו i'ירחרס'גןדיסיבירוסכייזח':טחרפורסיגסי~וזו
מח::חיסטסדיקי .יסיכסגסריחיג,ניסנוס iקיקיחיסטיייזגספנחט'ק~ר

ניררחדג;ו iחיק~חירפיח~דיסיחוטרוס,קוזחויכסרידיסקוס'יו!נסקוזגירס,
כו~יגסחוג~יכס C 'גס Iח'סיחייסירוסונריחי I'ירחרנוחיקוזסגסדי

סי~יגודי(,חיד'תסהיגסריקיגטיס~זיח'גטיכחיגינוסדיקיחגט\דחר
וגגו;כ"ריסיגוקיחיסטו 1קו iט~מכי'נחגסס\חי .ביפטונוח\גטיי(די

דיגחיסגי . 1טחמכי'חיסטוק'גיזניחזזדיסיטיגס"סנסדחרפחרסטייוכסו
ריט'גירדיטר\כוג~נחוזחסריכורוזחמיגטידי!'יגדידוחיסחיקוגניגינגיטודו

פורקיקוככיגסייוסי'יסטידחכ\ח;וסי Iפריסטןדיזירגסגוחיסיטיגס'יססו
סיכרי 'וfסדי!"ווע'גויייחמ;וסיכיקיfויסח'סטוחי , jרחזיגסחיסטס.פחרטי
גס jח'ח~גינ\סמוגניביחרחז'רדי:רנןונסגגסמ ' :tחגגיס iהק~נידחחיסטו

' C יטיקסגס 1קןקי'כסfדיסגסח'פגi יס'יוj !כ'יוחיגטייגן'!ס~חיג'יוסקי
חיגט'ריסחןיסגוסח\וגיסקיח'סטייגחספריסטיח\סקחפfיזסיחיקוזחסגחס

חיוסיט\גסייסגססחנירחסטריכיגחגחגניגירחיחירקוזכופריזגן
 .ימיס :tדי jסינופרימירודיגחבןסטחדורסו Jקוגס'חיפסידוגקןחיח\ס

 •איליכוסלוםםיסטינירך~דיניראיל

דיסחב'יוסגוסחרוו fקוגס'קוחגדוקיטחמכיי!סחבירקחגיפירו
 j 'וfחדמיטירחזירגיסרייז'ר'וקיזיריזגו I'כיה C 'גfיסחיזחיג\ניסמיגנינוחר

גןפורק\ Iחגפיחיס,גוביגן;ורססוסחסחח-~רגוס :tריחיח'סקןחיגסגס
 Iריזיחרןחיסקיפיחגחגס'תרינחיפוחיריס\גןחיחיסטוקיזג~רסנfיג~סי

חיסטורייחגטיסחיג'גוסנוסדיפחרטימחסג:י 1סfינ'ןוח'סייסס'ניופורק\
rפרסחיגחסייווגססחרסספרונינוזוס'רח\חד'ג~גטריסחגיר iפוfו\ד'קי

פחרס 1סינריסחיזוסחיסטוסחי .סונריסגוסדיוס fח\גוססוו 1מוגדוח'ג
גיס'סחר\יוו tט"מחיגחחיחיסטחרחיחיסקןגתגספריקיחיגטחרפיח\דחזקי

קימ\ג'סטירחיס Iסיגסי\חסנחסדיחי 1ריג'ביייגסריח'סטור"יח'גפןר
ניסט'רגיס Iמחגטיכירגיסחסקחר :tכוק~גיחימחטיר"חגמיגטיסוסט\גידןסס'חז

יר iר~םריג jפוח\דחחיזוסירידיקוחגטוחגנוט\גנחוקיפחרסקחגס~רגיסחי
רכגוסגוסח;וגווחיגקומכ'קידונירחוזח\סחיס~יחיחיסטודייוסגוס
נסריפודירוזוסחיריקיסנוסחסקימסומ'זמיסריגיבייוזוסקחסו-סחי

חיקיכס\זוח'סטידיfיינזיקוסייוזגסדיפיגדיק'~יגי\וסדיחיסחיז
סחגטסחיסחקר;ומוייחונרסחוגסקומפגי!ח'גייוס ,חגסיו iחז"גוק\פ'גס\ז

ק'ע"סס)רני~וסגוח'סן:רוסד'זיוס'בי!מיגבסמי'יח'סריקומם'גסססוסח'
קיח:ם ;' rמגחגחופונריח'גינוחגדיגירוסו i \~סוסט'יגיק'זטורו

טידוריגריקומפ'גססברחגריחוגסטייגי , '\גגסחיזחיסטןרייחכרוחיסטס
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קיוזנוגיו" Iחי"יססגר";ןס rחירזנריס tגןריח'בוחיגפוחיקומופירירןזן
ג~ריתיסןכור"ןריגיכטי .rסיכf'יתוקןפתנ;יס'וגך Cיסוחיג"וסריחוכוחיג
חיג i'hתיכטריזניטיח;יסיקי iזנןגיחירנכ~כןסוסינריתרימ~כרוס'וגיי

ותירוכ)-;ו:סן r :-יf~:"' 5נוח';ט'כיר rוכריקירייחרומיכנו ~וf'כ'טחיכינזסייו,
זוכטיס iכיכריסייוסי iח'תקיכחכטחרוסיררי iזכיגומיריסייותיסטופורקיחי
 ":ג iח'כיכגיח~ ~ט;-)~ג~ד'ז'ס'בוו Iנרתכריוכf'יםחירוכחכוסיגר Cיפרי

גר Cויסlרן rנכ iזכוגיפז.ח II ' ~"כlרככווכ~~ריכיכריסייוכיסגתסריכוט~
זכיגןזריטרינוחיגגכ"~פרופיט~סחכטוריגכיכריסייווחןכ~חיסכח~גן"

כןתיכ~סיימסריטיכנ~קיריזירקירי Iחיכטרחרחיגיר rססו iח'חגינריסיקי
'כיר 5חיחירריפ'ריקוכיזוח'בו iחוח'ר~קי iחfיוכיניסי'וסוחיזיט~ Cריחו
 iכ'כריס"וחיסט~רירחזןוג~ח'ספגיק~'"חקחרירחס,פירחימחריספור
זכיגיומיריסוווג~ iניכריסייוחיסט~קיריזירקיריכח~גן""ייפפגרריזיחי

ריפיזו iקוגייג~חיו ~ jח fטרfינחיפפגרריטרינוחיגסיקי iרחזןג~פןר
 'וfסוסט'כיח~גוקיזכוגיוריקחנז~סופןרחיר~ I'כסיריין t iכיכני iס'חי
מוכנחס iחןנ"רומחכיר~ריחיסט~חי Iמיכיסטירfויג jסינינונירכחנ~גו

תו f5ו'סטחקיגיסח:נמיגיר~סוס iקי iסןסטיכיתקיכוזןטרןסחיכטריפירסוכחס
סfיזיס rפוכיככוס iח'דן rכיטחיסט~סיבו[גייג~ריחיסטןרייוריגחןקיפחרןס

רירוקטריכ~ג:יריחיסקופוחיגנןסטחמיכטיחיסחיסטוחי .מגנכןרריג
כןחי U:ררכ~-מגמיריסי~גכמירו IIריזירח~חפוכןכוגיקיחימ~כ~כיחיסטר~

גוס ~יfוכוכגוסוםטיכירח;יקחר cכו Iריזירקיזיריזרכ'ס""מגתיריסריפו
חיסטחר iפןחירתקי iחפ'מיכיסטיריססוסןכןרוספרוקירתכרוגיס iת'חיגינוס

ריניכירחגסי iפיחירח 'וfחכניר iקןגיחיסייןכיסגחס iרי~ריכרחחיריפיזחרןס
 . iכf'יסייןתג~חינירחחיזמןחגניניזוס Iפרfיןוככריס

לתידח.ם~יגיעשי

 • 6גמירסיינ"יגכ~ןחיס,~נרןג~ככסמ '~כיfגוסריקיכסיזןטריסירחיג
ריקטר'כ~חיסן:\, .ג"ג~ ,;,ח )רי:,,זפ(נf'י'יחרוחי cכוחררייחחזירריז'רקירי
חסחוכ-נרחכרירינסג~ריריפירמ~טריסיר~ג~קיוחטחרירןמוכנוטייכי

סונריפיקסחרחסגימיטוסגוססןנריריכוגחכויכטןחיג uתיסקיכגיח~
פינגיקןחי~קיחיספחכטןריגפירמיןכירתס,קיזתסתגכיכתםריריפיכסחסגחס

ח'סטוחי .גיי"ג~פf'ירטיריריפיכרירוחיסגןקי iח'חיכסרונכפיסחדןסיח;יכו
ר'ךיגיבייוזוסקחפןסגוסטןרןספןרכטי rחיכטיריםמוייו fקיכס' iחיתיס

ריגריזכיחכריסיח'סטס iפןפיגחסייןגסקי iניח'סיקי Iחיפוק~קוחגוכקי
חןחס.'ירתרחיריתסחגבוכfיםריריטרחססיכןכרחtויכרןסיחי 'רירינוקחמ';י

פחר:ירחכייןריזןגטחר iפןחיר'קי Iריזחןכיסטיסחיפיחוסחקטיסחגנוכוסרי
 iמיך'כןקי I iכחסייןגסרימןרחגיט~גסחיבורחחיזמודיגסוסטיכיזכייכטוח'ג

חגסקןזחסגחסרי~חכרןתיכפריכטידיחיטתוסיחיקחגמן iקיקוזחסחגחס
פוגג'קןחגריוכחרכןחיפיסינגיגוטורןחזירריכיפקיוקיכןסי Iכחטיר~
ריפיכי'חיחטחרירןסחיבוחררייחםתוכחסחזיר iרינ'חי'ירוסגיסחיזקחחיר
ריו:חרגןסכןרי iחפ'דיפיכרידחס Iסןכןקיקיזfוסחגבוכחסמיזמןרירגיס
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 .דיפ'גדידוחיסכוקיחיזחיגטרומפיסחר
חידיח';וגוחינ';וחוג';וחיסגו ,';ונדוכ';וכגסמחגונינוסדיקןגסיזוחיסטי
פריזידיגטיססוסדידיפריגדיירוזכ';וחיכייוסמ';וחיכייוס,דיחיגניגטחד';ו
 .ס.חנ"וסכוסדיזיז Iנימוסחי .דיזירח';ונחמוססיגוןבכ";ורכגוחסט';ומ~';ו

מחגיר';וחיסט';ודיריזיר,פכחזייוכיפודיריזוטידוחיכמיזמוקי , Cמדרדינ
חיסטיקוזסוכחמיגטיכייכ';וחיןחיגקומיגדחגסחסחכנוגחסחיגקומיגדוחי

חופיחסחוגרחסחיןחיגטרומפיסחרסידיפוגכיקוחיכחכיםחרפורחיסקופו
כ';ודיחיגקוכיחודיכקוחיסטייוןכ';וחיןימפכו Pחיגפורניונוסגיקומומחגfום
חיגי'';וח;וחסירקחרדיגי'ג';ודיפיגדיקיריגג';וסודיטיימפוחיכחיזמוזיר

גודירחזוןסימפגיג';ופורייקרכ)גחטומחמ';וכגדמ ו;' pח(ומגטודודיכ
 .ר\כיגייוזוסחקחגידוסחוטרוסמהסחגסיחיחיכיי';ו,קוזפיקחרח;וניגיר
כ;ופיחיכוקיחיןמחגיר';וחיסוכ;ודיןכחמכייזסיריזו Iבכ";ורכגומונ';ו

גוקיחיןקיחיסיגידימיגטיחיגחיזגייכ';ודידחדינ;וכ';ודיקוחיסטייון
חפחר-סיקיפוחיגגוחגדיוכיר;וקיפודירוזוטודוחיכחיגקימיכדחדוטונוכי

דיח;ודיכתגטיסדיחסרוססחגטיפ'קחרחזסיחיזיךיסמוסוסדיטחרחז
חזירחיחקחנירןזומחססיךפוך , ו;' pמכיי,ג;ודחרחינ;וסיקימיזמו

פוחינגו ~חיגקימיגדוחידיח;וחוופוזו ,דייודיגקוונחגרו ·חיגסונךינחייחדו
סיחגסיחי .חגןכיסדיחסטךיסםחגטיפיקחרחןסיחיחפמרטחרחןסיקי

חיחיפיקחסדיפיריגטיסחיוגחסייוונסריקחפוסכוסטודוסריויגרופוחירוו
חיגפוררחזוכחנכ,סחטחדיריסחוגוםחז"גרופוחיטיימפוסוחיןחוגוקחד;ו

;ומכודודחיזוקומומיכיסטיר,חיכ"כיח';וסינוןגודחחיזמודיכסוסטיגימייגטו
lדיכדיפיגס:"ג;וריזכי;ר~וחי ,:;"וu "סוגוסהיסטחךריז'רקיךייחיד

קימפיזוקידיזכימסוחיבכ";וסמכוכס;ו pחי Iחז'ג;ומוזירקוןחומנרי
חיו:ינרוג;וכגסמ ' Pחגכוסחי"גטיג:י'/כ:י ' iח'בכירוכ" uדיכרינכחסגחס
סיירטחסקווקחזחמייגטיסגוס iדיפיגדיירוקיחכטיס,ריחיפוקחסכחס

חיכומ" Puדיכדיפיגססכ;וחיכיומ) c) Iרייגטיס rפדיסירקחגחסמוזיריס
סימיזמודיחי ,חגטיסמחםימוס Cד'כו"ססינין pפכחיו I1'וומוקג';ודי

;וגדןכ';וכגסמחג~'גוסדיריספוחיסריריכיגייוזוסקחפוסגוסריזיגרופוחירון
מיזמוחיגסונריחטחדירוסחוגוסתיפוק';וסוfייןחןגוקחדסחז"גדוחי

חיסןכתכ;ו jפופי'חסייונ';וקירימחרקחנחוקוחגדוטןרוסונךיחי ,חיסקופי
גוחינחםגחסקוןחיחייוגחטרוסחזיגוספוחינכוסגיסקוזריכחס"וגיסחין

~רוקיסכוס ,ונומרוגיסגוס Iקומופוחינגוחיכ·חיגטריפורמחרחססיקטrוס
י;ו Jכוחיסטריקיגטיגוחסייו·וכ;וחיזוגטחגרו Iרחיךח;ונחמוס·סיגווגיט'חי

 .כבכז'/;וחונר;ו

 .סוז'יטואיסטיאחסאנייוסדוסדיקוננירםאסייוולה

כגסמחג~'כוסריקוגסיווחיסטיקיסחנירקחגי Iפחרטיחוטרסדי
בוסטורחזוכחמייגטוfויכחיו fקוגסיגסייומוייחיחידיחגמוייחיס;וגרוכ;ו

סיחיכטיריסכוסמוכריסכוסוס iטוקוןח;וגוחררחרכו~קחךדיtיונכיג;ו
קומיחי .מחטייייחכיסח'גטיךיכוסגוסנוחררחןסיקומומיגוסחכמוךחכיס
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חס tjקחריחרייגןכרובחנוטוזוסחיגז'טוססוסרבוחררחריפירסוג:ינ:יק:י j!כו
רי ,חזיגחסןכחגיסח'כייוסח'ופור'סוכ'גופורקיסיבורחסחיסירחרחס Jכיי

מוגנוסווקיחיספריטוחניסקוזחסנחספורסינורחמיכןכיסיררינימיזןכו
זיטוסחוכחיבונייחס,חסןכורחסריחס iחיסןכימחנחיבחנוןכוזחסמחס

חפניךוגנמפגיגיס:ייחיקר:י Iע":ינמ:י tiסחבייוחינריזיקוז-ו ,פריסייוזוס
נונחרחוו iחיחביח:יקי )*ירוםנמימנמורחיגקוגוכ:ימוסחיכת"וו j!ינח .

חיבוחררייחסמוכנחסנחסריכורנחנ:יסיקינורייוגוסחכייוסי~רןכוחוו
סחבייוחווקווחיסןכורימוגנוחבנחבתחינייגוחיסטרתחיוחייקיבחייחרוס

חינביזיןכחגרוחיסטחגרו Iריח';'וחוו .גטימוסיחחמיבוססוסריחונונורייו
סחבנריחוג';'וקוורימחגר';'וני Iקחזתסוחיוחמיבוחיסןכיחוכרינורייוסחבייו
סוקוווכיימפוחיגפוקוחוופחסחרדיפירמיסייוונתריירתכיקיפריח;ו
חירמוזור:יחוכ~ריחיר:יקוחנ:י ו';'כנורייו)גוסחבייוריכמוזיר(כ:י Iמוזיר

סונריחי .בוגןכוססוכוסרוסכוסקחמיגחרחתחירסיזחי Iחיקסוכרחחורךיגחריי:ו
חיכרימוסטר';'ויp ,כיכוגטחרסקומפכיררינורייוגוסחבייוריכריפוזוחיכ

קיחיס ?זירrיכפחיסןכיריפוזחןכיסמיפורקי :זיזייגרוריסקוגטיגטימוייבורייו
חיבייזוחומכריחוו'טחמכייוחיינו .rחנירוטו'יומי,ריחיספחגןכחסזכי

גוטיזי .מוזיר)כ:ירימחרירו(חיכחמינוסוריספוגךייוכיגו, ?חוגיסטו
ןכיגנוגוןכי,קווסוכ:ימוזירמיחיגרוסיקיסינורוסויי:י ,חיספחגןכומי

 .חוןכרוסדיחיסחיספחכןכומיגוקי ו';'מ .חוכיסןכירחרןכוריפיגסחרריגחר:י
וסונ';'וטיקווחירסיריפירמיסייווכתמוזירמיחסחחורתךוניייוסי

פירסוגחסחוטרחסקוומיזמונוחזירךירמיןכיריפנ:יסיחיניי:ימחגייחג;ו
~ור:י .חקו;ןכיסירפוחיזיכוקיסחביקיוחיןכיקומוקוגפיחיגס:וריסוזגוקי
חוכסיר-טוספחר:ינ:יריס~וחיסטסחיסמיזמוחיסןכוחגס,חינריספוגריכי

פורחיסחיגייגוחיסןכרתךיבחייחרוסנוספורכורכחסטוסחיכחסייוגיס
ריחיריח';'וחיסןכ;ןקיקוגכיגסירחזירןכיפורטיחוגזיכיגיייוכוקיחיסטו

ןכוחטורנחגזוחיסטחסנוסינוו,וזיקתחיבוסט:ימוייחיסנייגוחיסטר:י
חיוחי .מוזירטוקיוטיימפוחיכפחסחרפורטיחוגךיניגיגוחי .מיזמו

סוזירחזוגחנכיספח;חכרחסכחסח;ןנורייוגוסחכייוחינחטורנוביסוכ:י
ריניברוסוחיוכמ:י tjסחבייוזיכזוקןכריג:יכ:יזויסחיסט:יחי •זומינו

 )**מייסמונחומממגוגיככרגנורמר cממככ u :זיזיקי ,מ~כי ,פרונירכייוס
קיריפיגסחסכחסמיזמוןכריספיזחררי ,סנמ:יריזי Iחקחנירחטי ,נוחררחטי

קיח,כייחסריחיספורקי Iחטחזירו~יינוחרזיי:יזיןכיטונוח:יחינחססוו
נוסטחמיגסיחקורךורינ:יחיסטוחי .ביר:יניררחריר:יחיגוחיב:יכ:יריזונט:י

רנגיגנ,חירעחורממגג Jו )***ע":י:ימנךרורפוחיט:יחיכיו'זנוקיקוו
סונריפחס"רגוה,חורריגיסטוסגוחךרחרריחסיורכריך"םחירח jכמע
גיגנוןחיוחיגקחמיגתרמיריפייסמיסריבירוייו ,זורזיזיח:י Iגרוסחקומטוס

חי •כיינ:יח;י,וגןכרחרייו rחקטוחו/סיריח:יגוקימיזמוסוחירטוקתוניכו
 .נמור:יסייבו Pונכג:י pמגוחיסטר:יריזינוקירוגקוחיחיסחיסטו

זיחיסןכייוזוקחיכט;וקיריגוןכ:יןכומ"רקחגיפחרןכי,חוטר:יריפירו
 119,ס \kת )*.. . '~;:ן" ).. . ,-סקך:ו-י=י-'-ת',-)-'-'*-

 ) 20 (חיאסר"'
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חיסריכיבייוזחס,חיגקוז.יגדחגכחסכחכסונריייתדוס rכחיבוחרןייחסירזח'
סייוגיסקוכדקיחיןסחכירדיוכיגיסעירחיסחידיכיקחדסמוייקוחיכטייוןחוגס

קיפירסוגסכסחיסכס rקותי Iכחייחדוסגוכחזירחידיןופסייfודיכיזסי
 '~קטידודיפרימ\, .חזירכוסדיריריטיחיכחרדונירחי~.כייגיfויפוחידי

דיפיגכסדיפוימסחיןכוןקייי r .כחייחדוסדירמחסופסדייחקייר 5rס
 ..כוכקיקוזחסחייקיריזירקירי .גכיזוסקדיפורוכ:ו jחי iסוקיחייfוי
rc יגטרומפיסו,דיגפוככיקוחגריעירחרחזייירגיסןביייחיגמנייגיונייוס~

גוגייגסקי'מיזמוחוכר:וטחגסfווטחגסחזירריקחטינוריקחמיגעידיפיגדיז
 Iטוגסיכי,ח:וטחסחיגייסדיחפחרטחנ~סיגופינגיקוחיגקיחידיפיגךי:וג

כינוןסוחגעינוחריגיבייוזוסקחפוכתינייוס rסגוכחזייגדו Jפוחירוסיני!
קייקיחגחספירמיטידוחיכגודיפיגכחכדימחגירסחיסט:וי~ .סקוגעיוכ

טורוסדיחסחמכגיח~ !י~קיגוכי Iפחריכירוססינו!ירגחס fחדיפירסוגס
דיסקוטירדיךימפוחיסחיחיפוקס,חקיח:ודי 1ג~סייוגסדיכחכייוסגוס
תיככיחיחכiכוגוטחמיגטי,נחייחדוfויכעיחזיררימיגיכעירחיססיכיין

חיכטסחיכחי .פונגיקיחיגחיגעריפטחר iחדחזירסידי jחמכיי pפוכינגי
חיקוכריסייוגיכס rחיסן;חיןחזירסי!ריריכפוחיסקיכחייחרוסדימחגירס
חככוגועסגייחוגסרינייגין Iוק:ו P 'חחקיחסריסחנייוסגוכעודוספורדיכירידו

כיבוןחי Iמ~:ריירחד:ופוחירסכיקווכוסייוכפרימחגטיגירסכירדיגיחי
קיחגוגחרפוחיריכיגו ' Pסימיזחגסיעיגכייסחוג:י(זגמוד,דיגחורריןחי'

ממסכחבייוסדיחוכנ~יfוס pחחוגסדיקוגטרחרייסיסיסיעיגסג:וכרי ,::סחגג
רחוכיגןכי pחכ .קוחגירחר iחיחיגעירחד rקיחיןפרימירסגסדיסופירייור

כונריחיכחיסיינכפריפורמחגטיגידססירדיכיסיטיגכייספרימירסגס
דירוקסקין " Cגיי ו?, c ,יגרי"ופורזק=יגמו t:iדיקיקוחיסטייוגיססימיזfיגטיס

סיר=י Iריזירקיריקוגיכרי,חיגפורמורדירורסיכ Iפחריר 6גנחייחרו,חיכ
 .פרוכידיגסייסגספחרטידייגחדו Dח

די 6פירמחיןחיבוססוזקיסןחרח"כדיפורמסנוגדסיג:וכפירו
פונגיקוריגקורחסיגיסגוסחיזחיגר~חיגחרחזירפורדוקטריגחםחיוכ rקוכסי
דחגייחרפוחיריגוקידיחרגוס Cחגיחייסררכירטחיחוכרחסחיגח:: iכגחס
כוגחמיגטיגוכחייחדוכרימחגירסחיסטסבורחחיזמו,רי~חיגטיריסוס~יס
קירקרחגפורמורחגדוכיר iחוחיכ Jטחמכיי-::~ Iטודו::חספירמיעידוחיס
rc פרירינייוj ויקחרfחגחקחכירחרדיחימורח;ריקוגסיזוסירקריכסחי

קחנזחרפוחידיקיחיסכיפיימיטידוחיסגוקידיזמומ iח-:כי t:iחגידיפוחינגו
דיכימוכ iסיגו 1פירסוג:ו ": Iגריטירחיוסבג:יחיחוגיס\:ירחדחג=יידחג

יס t:iוכדרוסגחיחכמודfויג Jחימובידומכייחסרוקטריגחסריסורטיחיסעי
גחסרייןחרס Cחגידיחוריוכוריססוסחסחק~נידססחכיייקירקו/רגקי
r ::חירפקיזוח\ i קוחיכ:::חיןטודיסוכריחיגיגרוחגופירסוגסג:רגטרמחירס

יגכ:ו Dי iג:י Iמגמורחיגחיז 1ימסכו cח'פור 1חייקוזכן נ:'~ i~ןכ'fוןגידי\:ייוגיס
מיזמו I;נייפיהקינכוזיךכוגקי 'fיקקוןכיי rקגספורזככריוח Jחוחכגחרדי
חוןחחוגחרס'דידיפיגססגס ,~ i\ 1חירמחגחו 1חיזס Iמוזירסוסfו :

חיר~סווחחיזס- ::חיסי Cמיזמו Iחיטיגחיזחי!ז.וזייחוגס jקווחמכרי
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ןיריריסומקוריחסקחטינחיסט\יריריפיכסחסחוטרחסrכחסחכסי 'וrI fכחכ\י
 /1נrכ\י\ירוrכןסכינכורבכז//~רמק /פחנחכרחסקורטחסחיוfיכייוס cנוס

 / :;ומו~ורסינווחי .חיגיי:יח\יחסיrכיז\יקיונריחיפיחגרחרג\יריחגיפחטי
כ!יזrכוחירrכיטירויפחיסקוכסיזוסריפורזכ\יחיונחייחרוסריrכחכיר\יחיסט\י

 Iכוfוסוסינוופריריקחרחופוכגיקחרריסחנייוקירקותגח\יירונרחוו
גינרזסכגוטורוסקווכפוfויסטוס ו;:קיפוכטוחימטיסוכריחיסחייר,חריספ
fויכיקו jפוחגקוכסיזfורפוררקומפוזחפיחיריסחנייוסירחנוקקימורח;רי

 .נירטוריסכוחיכחסגהכח:יחחוזחרגוס
 'ריפיכירימחכיר\יוכקי~קוחיזקיחככייוןטחחזירק~יקחכזוטירוחיופירו

רי Iיינג\יפחרטיריזיפיכרירוס\חכוגוקיחיןיפוכגיקחגחר:יכיקיס\י
ט\יסחיגיסיקיחונר\יטחג::יקיריזירגיחיפוחיכנוחגחיכנחכייחרכו

ריזירגיק~י Iכיסי ,rכיזrכ\יריגינייווג\יפחרטיריריפיכריר\יחיסריפיכרייגרו
חיגרפוסחכייוסגוספחרטיריריפיכס~חיכ;וחיסחימטוקי iניררחג;ו

 jחיחיכטרוrכפיסחרסיחסניכנ\יכוקיח:גפירסוכ;וג:גידמיזמיחיכטיריסו
יכנן\פרונריגונחרחיז Iחגטרחמיכטי .~יינ::יריחיגקוrכיכךחכפחסגחפ

חי n י::ומ//סוrכנחמירוטוכוסיגוקיקימררז:חיגריזימיכיו /רחכייוריקריסי
רופפוח /ריפיכרירופוחיגיזוי::ירנכזכ) J(בכחרכוגרינפרוטוריכייו Pקו

ריזירניידחיסטיחיו)ןקחנירוסיכו Itווחרסrכחרירופיפורקיקחכז;וחיסט::י
גירייוחיגיסחכירויי::יחיססיניןקיחיסחימוזירןמח::יניררחרג::י

חיוחכיחסקיכוכרהחיסטידיפרוטוריכקוrכייר:רכוקיחרסח::י iחיכקוrכיכך
בןחיוסונוגירדיחיטוקתרגןדידיפיכרייוג'גומ\י .כוחירט::יג::יריrכירייו

נייו pטחחקfוכידחנ::יסיגוזיקורוכירפוחזירקירייגרו Iחרסחי Iנוחיזrכו
חיחיכטרוrכפיכחר.פיח::יניכירכופירחרכוכחיכניגירכיטוקחרגורי

נוסט~rכוייחיר~חרסריוקט\י jכ Iקחיסט:ייכיררחךחג\יחי /חיגריקוrכיר
זו\יקיrכיכיקוגיקיחכרוקיפוחיחרסטוניקייירוחיגפירו .גי 5רחזוכחחי

גודיווכיכרו rחיגגירייוחיגקיריפוגי Iריפיגפ\יחיסוכ:ימזוירסוחו\י
טוקחרגוכוחיגקיריפיגיכוחי ,טוק)ןר(ודי-כיחרכזגחיסטידיקומיר
קוניכרוחיגקיפוחיקוחכרוחי .מיזrכוחיגריפווחר::יריפיכס::יחוכ\יחיס

פןכריג\י Iחרכוגחיגפ\ירפוחיפורטוקחרחיזוג\יחיחו\יח\יסוזכבחייוג::י
רייוריגחיסגיטוקחרריגריפיגפ\ינ\יקיחניזוחיסטיטיגייגרווכזגוויר

רילמיזמוקומחכרוחיגפחסויי:יחרכוגחיגטוקחכרוחיוקיפחריסייכרוגיחי
מיקיקוחגגו .פרוטיסוריקימירדי'חיפחסיגמוייחגור::יכיכוגי /רייו

קיrכיזrכו ,חרסדיפיזחר\יחיר~טוקהרריגריפיגס:יג;רקימו\יסמכיח\י
חיסט\יפחסחרח\יקוגיכרוריגפורסחר\יחיסוrככחחיר\יסיריח\יחיגיי::י

ריפיגס\יג~פורחיםחר rפח\יפריפטוטחןפירrכיןכירחינ;יסיוכ Iךיפיכס\י
ג\יקגחרוריזירניכודיחרסרייירוחיגרוכקוחיחיסחי .רייודיגוכיזמ\י

 .רייוריגקוrכחכרוחיכמוכריפחסחר\יקיקחכזחכטיפוחיגוקימו:יח\יiיוז\י
קיכסירירחמייווחיוטומ)ןרוסירריכיקיקיכסיזוכוחיוחיוחיסחיסטוחי
רירוריסתקומיכטגיסרי Cחג,.וכ'סינווקיחיחוקיי,י'וכיסגחסטורחםחיו

ךוקטריכ:יחומט::ידיחיקספגיקחסייווג\יחיסrכיזrכוחיסטו rIכפכסכוחיסטר\י
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מיסטחוקידיזירקיזיגדן .כrויר~ווסייבן t:i ~וו':יבדןכ~כגסמי tiמגכןסדי
מוייסירדיפירסיג:וקוחכקירמ~סחנייוסמיכיסטריסמיסטיסקוגסיזמגדן
סיפיזמו Iקיז:ומגבכו:יחכ'כfירב:וקןמגדימיפחכמברחססוסמיוכיוכיטמדן

במיימדוסרמבומיfויפריגומ~ט:יקיגיי,דימיסיגסיי:ידיקימיסטיייומיומיס ,
מוייפיגסיג~קימיפחגחבר:יג~פיזיקידיזירקירי Iפמכמברחםסיסמ:י
פורכייומנגחרקיריסיסירדיבימיזמוtכיסטומי Iדיזירכ:ודימגוכסכייו

קווחיכימיטוקיוסימ~קי ,חסייוגיס 5מגמסוסריקיכטfירמיפירסוג:ומוג:ו
ניוכוםסיביו .פוגייחדוס ~רfחכחנ~סיייגיססיסזמדכובחיי:וגוקימימיזור:ו,

פודירוזוטודי ~~tיבהסיייגיססוסמיזמיקיפרופ'טחססמגטיסגומיסטרוםמיו
מיריסיגיקידימיגייחרד:י'פרחוגוגימגfיבחריוכיגומיכיוכיטזדמסiכוחיריו

פירסיג:וכ:וחנגfירגיקיב:יטודוקימ,סקורטומיו .נמגןרמכט~סופור
ח:וגובמרד:יגוקיחיסטו jקיכייו pטחבfיכ:יחיכימי;וחיפוקןסימ:יקי

חי )*חבגחססוסדיגfירבית:וג~דיחיגפחסטייוסיקימומידוריםכיס
מוודיקומפfיגייריססוסקי!דימ:יזווומבגמגדיקיסחנייומווזי rקיכןכמ
מי .רחס 5פחכfיסיס l 'וfמגחרבחגדווכיגבןמיסטמבס ,סיגסיי:ודיסוויטי
גיזכיטיfויכגדו rpפחנ:י rמ,סטדיקיקומפחגיירוםסוסדידיממגדסכ:וסוברי

פחגמנרחסמיסקיפfיר:י :ריספוגדייוגים ?מיגיסטירדיכממסמימבכמכדן .
 Iפfיגיירוס Pקוגוסירןו tiדיגי ,זכ:י .חיגייורחגטיסגוסי jמיגטיגדידחסכייןסימו

חיגטיכיזיגטיסגוס Iפfיכfינרמסטיסמ,גטיגדירבמומיגייורמגטיסכוסקימסטס
פוקוגיחיםזכיוירסיימפריקידוכקומ,דיזירקירי .חיכפחסטיימרבמןסי
 .גמור:ו"סייב"ונכ~וייןס 5סfיכומיסן:רוסיריו t:iדיכוקימ,סמיסטרחימרגבוגוקי

 .~חיריגרס'Aיחיי'ינית-)*-

~gfli--נ>+ם _ --0+ 
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 fכנזשנהא'פרק
 :םוסארייו

(מניןדוקומינטוםלוםדיקואינטה- .בוזוטרוםאינטריאוזאכליםדאטאםלאס
אההבשיאהללרכידירי!ורמה- .דאtכאםלאםדיטרוקי- .לשtנרות)

אליכסנדרום- •מונדודילקריאםייוןאלהקואיבטהלה- •יטו fסואיסtבי
אירידוע- •איפוקהאיסטהאיןשומרוביםלום- .נודיריאהלהאימוקדון

ריקלאטאסייון- •פסיסאכןנכירה- .פריטירואיל_הצדיק'זtסעוןאונדולכהן
ארטאדהלהאיןבודייוסלדאדוסםלום- •בודייוםלוסדיאיניטינוםלוםדי
טימפלואילפראנוארדיבודייוססולדאדוסלוסדיריפוזו-- .אליכסנדרוסדי

 iדיכיזייו- •אליכסנדרוםדיפוידסטאניאהלהדידיכיזייון- •כלאידולודיל
 jסיטואסייולה- •פודיסטאדוראילפטולוסיאום- •בודיאהנידאדקומלהדי

הצדיקשסעוןדיאיכראסלאס- .איפוקהאיסטהאיןנאס~יוןלהדימוראר
איי- •סאנקטוכארי'ואילאיןאנואהדיקאנאלא~ל- .םינונדואיל

לאס- •הנדולה""כנסתאםאסנליאהלהדיאנולאסייון- •נזירמאנםיכו
להדיאיספליקאסייון- •סינונדואילהצדיקשטעוןדיאידיאםאלטאם

 •הצדיקשמעוןדידיםאאולטיטוםלוס- ."םנהדרין"פאלאכרה

------~ .~~-~-~--------

~ t? עוiJ i ז:כ~:כי ח;~~ריק.j.p ד~תrf חח 7דוi אQ או~~ר:ח
.ועלחז-וררחעל •עוסדהעולםדבריםשלשהעל

-: T 8T: T T •• --T : -

 :חסדים rnגסילועל •הענודח
-: T T - : .: T -: • 

 Iכ:י tiמג:ירירוקטריכ:יחיסט;ורי 1חיספכיקחס"יג:ירחרריחכטיס

חיכןסטריחיכחחוטורסןריניחןנרחפיחסיג:יריפןקו lחוחנגחרנחמוס
ריקוכטחר 'וf"פרוכןגן""חיסטרוחיזפרומיטימןס iסינן I:יכריקו:מגנןזסחכייו

קןכוסיכ-קןחכטוחכנןטיכירפןרחיסטוריקןסיס fפחסfיחכנוכוסריזןמ'רוחיז
חיפוק:י,ח~יחסיריכחסייוזנסירימחטיר"חכח'וכןרחגר...ננס..יסטחרןסייסי

מוסרייוחיכסי Iקוכטינןחרח:יכחמוסקיוכחניר:יחיסט:יריהיסחי
ג:יריזיוחסט:יקירי , lפ'כ:יחסט:יחיכט'רו,טרחוכחרו Iחיסט'ח,ז ,חייור:י

חחןטורחימנחיסנוסר'חוגטיוכוחיג'ח ti:יכי:יןר:יסחכייו·רניר'כחיפוקסי
 י:~ריזומירו jח'ריקיכטימןסחיחקיחסט:יחיזיוכןס lסינןניןמ" ti"מגחסרי

כןחיס-ריחיסטחניג,סימיינטוריכחימפיסיזןחיגר'זרינןרחחיזמןריכחיסטןריי:ו
וכינטיחיכזויזג"נסיריסיכיןכןסקיריח:יח'כריזריריזיר,ק'רינחס"ןזטרסי

סירפןרחי I:יגרוכ:יככסמחכו:י~ןסריח'פןק:יכ:יחסט:יחי Iסיכירי
חינ::חיחקידינןטחיח:יכזימיס ,כיקטוריסקירירוסכוחיסטרןסח:יחוטיכ

פןרימוסנןכןקיפיקסחרסירחטסיסןסקוזקןזחסכחסטורחסרינחכטרי
 •ריזירח;י ;rכחtגוקירחזוזנ;יפורחיסטןחי Iחחור\יחסט:יסורטיכ:יריחזיר
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 .זןטרוםבואינטריאיזאגליסראטאםלאס

זנוגדודינזקריחכייונ;וח;וגט;ויחיקקיג;וניקטוריסקירידוססחבריוב
דיגפחרטיסנחכטרדחכחי(חקטיחכזניגטיקוגטחזנוסבודייוסגוזיטרוכקי

 Iגוזיטרוסחיגטריחוזהר;וקוחיגט;וחיגיק;וחיפריוניר;וג;וחיסגי Iוכוגרי

דיסטרוחיםייו!כ;ודיטייזנפיזניגגודידיססיחיסקיחדיפטחד;ופוחיגי;ויכייחיח
כ;ןגתסייווקיחנדו jירי Pהינפר' .ןיזירח~נחזנוססיניו ,טיזנפכיסינןגןוגיר

פיחיקיחיכיפטידיגסחגיןיר~חכ;וקוכטחנ~ Iפירזנ~רסיח;ויזנפיסי rכודיח;ו
 .חיסט~קוגטיגיחוחייוברחגחיזחיניקיריזנחרקחנכי~חטיפריזנירחיכ

חינחיזפוחיקיסחגקטונחרייופריזנירחיכפךתניחיסיקיחסט;וזנחגיר~
קוחיגט:יחיסטסדיובתריז Iחיסטודידיכסרחיס .יגט~ rקיח'סט;וח;ו 480חגייו

ו Pזניזחיזfוי Iסחגקטונחרייודיכפרחנוח;וכסחקוגטחרח~פיסחרוז Pחיחי
יוברתכדיפודיסטחדוריסכיסדית;'יוסכיס י:'וfטחזנניי!קוגטחנחזפוטייזנ

 .חיטר~קו!חיג;ודחטחסדיסגתסחקירדחרח~וכתגיר~חוג;ודיחזיחזחי
סיגתקיגטיגוחיי I 6גיס!דיזניזדיכסייזנפריחיזנפיסחנחזיסחגייוככוכחי

טהרקוגח;וחיזנפיסחריזדיספוחיסחי .טיוכפכידיכדיסטרוחיסייוזכסחסט~
קחטינירייוחיכטורוקיטייזנפיחינדווכחגסיקוכטחרוזחידיסטרוחיכייו!חנ~

נרחגדי .חיגסגטויחריססיחיקחטינירייודיכסתניירוזקיחגדיחי .כככדי
דיכפרוטיקכיייזכ~קוזסחגט~טיירסכ~חיזבודיריח;וכ;ודיפחרטיד~

פידיס::ניסרידיחסניסח~קוגטתרחסחיזנפיסחרוז Iפרסדיפודיסטחרור
חיפיק;וחקיחסדיפריפיטחס .ניסטידוסוחגסיחינונירגוחיסטידיטחריריס

ריקוחיגטןססיכקןגטחנחז j Iגחסייינ~דיקfופוכגיסגמזניסחיבכזרחחי
חיפוק~סידיפודיסטחדורדיכחגייוסנדסחסחיגוקודד;וזנתגיר;וחיסטס

קתטינירייידיכדיחסוס Pחינט'נןסחסטסחיחיניפטודיככחכידיר;וכסדיזריחי
פיחידיזנןס Iחיסקריטירתססתכטחסגוחיסטרחססינרי,כחזחגייוכוסכככדי

גוסייגדי ,ריספיחיסזנתס ,פירווכוגיידינדחט;וכ~וכיגוסחווכחכסחביר
חיסקריבירדיחרקופחרססיקיזפוק;וחח'סט;וזנייגטרחסגרזין:רןסחיגטריחובו

גיחי Iפריביזחסדתטחססיסקיזייטחכייחדחזניגטיזניגדידיכח'כטיריי;וסכ
כיקיקימחסטייזנפוחקי;ריפריפיטחסחיכחכנייוס rסנרסחיסקריניחז
חיזנ~זנויייס rrפחכסיירטיםגניגוס r ,חי iגrוסיייגרתיסטר~ח;וחפתרןכיגיחס
קוחגטוספריניזחזניגטיסחניריס Pפוחיד'גוחיסטיסונריויגטי prסיכפירןכחג1כיס

כסכונריפירכחגוספוריסטדfווריסכוסדיפודיסטחגיחסכ;וטיריחגיייס
חסחזנככיהסנרחגרינ;וטונוחינזיסטיגסיי~ריחגייוכקוחגטוסגינידיריח;ו

/I פחסחרוזזנתגירסקיחינזחקטחזניגטיסחנירפוחיריזנוכגיסנדוכס"גגכת
דיזירפוחידיזניסגוקיסירטידי ,חיפיק~חיסטסחי!קיזfוככחכ.טודחס
סחגיייכוסקןכטחרחסחז 5חיזנפיסחסיחיפוק':יחיסט;ודייחטחסנחססונרי

 Iחחור;וחיסקוזנירי cמדי jח 5קוגטחחן Iחגטיסחירסקומוגיסזריזניזדיכ

פfיסחנ~קיו Pזניזריחסריגחגייוסכוסקוגטחרחסחיזנפיכחנתזסיחו
~וfי'-;ימיסגיקידיטחכייוסתגטיס rכיח'חיפוכטןסוח;ווךיכטחרורפחיג

זםכה~קיחיגרכסכ;וקוגטיגוח,חי Iריז:יזנוסקי jרחזוג;ופורקוגוכירכיכ
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רייכירחגנפיריסטחכיחסגסריטייrנפיחיגטירו ,פירסיחכוספיריסטחריריס
 .פירכיחכיסגיס

סנגינוחו ) rIנוקרו(Jגקסחכררוסנרחכריחיגחכיגסכרריקיריספוחיםרו Iפ
סוו Cכחחיכטרו iכחסיייכוחיסטרסחיחסייס,גסטירסחיפירסיי:גגס

רייכוtגרחטססיסכיריייסגוסקיכטחרחסחיrנפיסחריןחגירס-חס, 1פוריס,;
חגיגסכ"'טו~רריחכייי iריכ'חי iסיז'חי( iח'פיחיחיסטוחי"ייכיס"ריג,
 3 [ 2חי ,טי!רפגיסיניכר!ריכריסטריחיסיייזגסריחכטיסחכי;יס 380ררוס,
 iח' Iריזירקירי ,קריסטייחכסקייייגטסנסדיחיזנפיסיזןריגחכטיסחכייוס

רייכוחג ,קיחיכטסחיסט:ו,חימוכרוריג jקריחםייי I'\חג 3448חכייוחיג
 iמג'ריכיrנכרייג r iקיגיטירחטורסכוחיסטרסחיןקיכיסירס ,יוכיסגיסרי

~ס 1טפיריכטוכסיס jרfודיפטחרספיחי Iרוקימיכטיס)גוסרי(קיחיכטסגסטרית
חי ,ריספחרזיד:וjכיפחנססיק-פחח'זיסגוסטורוסח'ןביריחס lכחסייונס

חיסטס iקירחטחריסחירחורוקוrניכטוססוסחיירחס Pחיסקרזסיסטירחס
חיסטסקינט'כיחיחיתסריריrניזריגסחנחויחיrנפחכייוסגיסחירחטס

חכייוחיגר'זירקיריקיחיכטסחיסטסרי 170חכיייחיגייסססקוחיכטס
rנוכרו.ריגקריחסייוזחגכ 3618

חיכ:ו Cפtגיגסריכיריריח:וגכקי ',ר Pחיכריגחכחיחכייוחיסטיריפירו
 iח'טריקיחוזfוגירכחוניס,';"גזסריייונוריגדיסכחרחסחריטינוסי

גס rחניטחנחקיגוסריזיר,קיריקחטינירייידיגנירייוסגוס _ייס pרחגחס
חזיגחס,פידיסטחכיחססיטיrניכרוריגפחחיזיסרינירסוסחינחכיגןכיחס
בורייוסגוספ'רו ,"טרות C "דיקיחיכטסדיבכגסחיוקוכטיכיחכרן Iריפטחרו

קוכטחרחסריו rחיrנפיסחיקוחיכטסחיסטסחרוו Cר'סחכטכסיירסגכרי
rנחגחניחוסוו I/חימסוכוכחיסגוסריפירסיכחזיסנרחכריסגיסדיחכיייסגיסחס
 iקוכטחרו /דיספוחיםחי ,כ~סיייןריג-ס'קחניסיר;רגסחסחיסטחנחוק'גיס
פוריסיק' I/,סיריריסןדיפחrניגייסגסרי'סטחרוריס iפוגיסריריחסגוסחס

כיחיסטרוריקוכט'כוחסייוןגסfייןקינטחרחסנייrניסס'נוןיסרחגח'וטחריו
גיסריפורירחיןניריריחכגסקחייוקוחכרוריספוfי'ס,rנחסחי ,' fחונרח

חיכחסייוןחיסטסריפיריסטחרןריסגוסח;לקיכטחרחכריו rטיrנרוrנחכוס,
ריקוחיכטסגסחסרחטחרחסחירחןחיסקריטורחסחיריקיrניכטיסגוסטוריס

פוחיגיטיימפוחיסטימייכןכרחסטחנןכו,פורחי .רוrנחכיסחיrנפירחריריסגיס
ג;וזגיכ;ו cפחג'גסריפיח'נגיחיגחיגטריריח'כטירחrניכטיחכחכריכחדכ

דיחיסקריטירחסגחסריפחרטיrנחסגכחיוחי I"סטרותןריקיחיכטס
סיסריקיכוסירסקיחיכטסחיסןככריייוס 5סחגיס Iסירניח ' 0סיכסייס

חכייוס 300רידיספוחיסחסט~חכסייכטיכוחו jחייקחטינירייוריגחירrנחכוס
 680חגייוחיגחסטסריזירקירי Iטיןכפגיסיניכרידיגריסטרוחיסייוןגסרי

סחניייחיגקוחכרי Iחיכטוכסיספירו .קוחיגטסחיסטכריrניכיסחזrנחס
ידריכחסטיחסגסריפירכןכחזיסנרחכריסגוסריחןכייח" Cסכסככ,ורכי
גסטרוקוחיוקחגיכדחרייי" Iכוחיסטרוריפורמחרריקוכניכ'נגיטיפווריר

 Iן :tחר"רח]גרידיחסגוספיקסחרריחיפיקסחrייחסחסטסגי 5חיזחפירrנס
חון iח';ירfיי;'ל) , u(עפגיכ~גכריניסטסגססונריrנונכדיסגיסדיחי
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גחסייי·חיגנירדיזכ'כיסן:'רטיכ'רסיזסיימפריפורפ'קסחדןרינוגחמיגטן
חכחכדו,דיסחנייור'טוחפרופוזיטומוייבוזנוחגור~ )* Iכוג~כ~דיייכטו
חיחיסטןגסיסחסטסחוזחנכיסחגייוסכוסדידחטחסכחסטממנ,יזגחר

ריגבודיריח~כ~טור~פוך'קסחר~ Dרחכ~חוג~כונחרסוחיזחרופטחר
ח'סקימיכרודיכקר'חסייןזחכ~קוfויכט~כ~חיסחיחיקסיפסייוזסיזמוכדו
ח'זחורריכוחי ,בורחחיזמוחיכפורחימפוךטחכססנרחכרידימימוריי~חוג~
ריחיסחי ,מסריריחכייוסכוסקוכט)ורחסחימפיסחרדיטייזכפומיזמ,

 •בוריחסכ~סייוזכ;ו-טודספירקוחיכט;וח'סט;וחר~ tחדןפפזחיקיחיגטוגסיס
כ;וחיכטירחמיכטיחכחכרוכחד;וסירפודוכוימיריחס.פרחכחסקי jחחוחי

ריחיפוק;וכ;ודיריספוחיסביכירחסייוכיסמוכנחסחיוסטרומ" Iדיקוfויגט;ו
מוייח'סכוסייכרו Iרחט;וחיסטססונריקוכטחרח~קוכטיכיחנח!סככרכי

ח'כ-טורוסונריחיחכט'נוחוחוזוחוזמומ'כטוחוזחי!חכחכרוכחרריפחסיכ
כוקימוכדודיכפחרטיסקוחטרוכחסחי!דיספחרז'רספופוכחסייוזחוכסטרי
חיכקוז Iפ'זכסחסמס ,פוכטוחו!חיזחקורדוריטודוסמיטירפוח'רי!סי

רי"חיסטסדי,כיסיסירחדכספוח'נכוחיכטורוחיכט'כרייגרופוחירוז Iטיימפו
כ:יחרופטחגרוחיטרוlר Cדיקוחיכטסכסחכמגדוגחגדופוחירוזחיפורמס
חיסקיפוכטוחיסטיחסחרינוקיטה cחמוכרוריכקריחסייןזכ;וחסדחטס
סחכנו Iמוכרודיגבורירית:וגסטורסחיכטריחוזfונכיקןחיכטסחיסטססוכו

קוכטחזחחינדסקייימ'ז)(חיכבכרחכ'ח:יג;ודיקו"ונידחריסביקחסחוכחס
 )** .נייזסקוח'כטסחיסטסח;ו

חסט;וק'דיזירקיזימוסכוקי ,כיקטוריסקירירוסדוכקןח'חיסחיסטו
דחטסחוכסמס-טורוס 1קוכטfונחכוקיפןחיסוס,ריקסמעוזריחיפוקסכס

דיכקריחסייוזחכסתינזחקטסקוח'כט;וגס ;'נ~ספוחיריחמוסכו Iפריניזס
דחטססוקו!זיפחסחקחד:רכוטחרפודיחמוסכוקוכסינוחיגסספורחי Iמוכדו

ריחימפיסיזוחיגדיזדי Iחיכדיכחכטריח'חיפוקסחיבטסדיפירו .פריביזס
קוכו:::ייסקיטיימפוסחוכטימוסכיסחסטסחייוכיסכיסריפודיסטחכיחסכ~

 Iחגייןר~מוסרייוח'גסי jמחכקחרימוסכו Iחיגזחקטחסדחטמסכחסס'וכוס

קחדס-די!('קסחרסג:ורחטסכוטחרחיפרוrניס:יכוחיסטרססוסטיכירדי
סוזיטוכוחיסטרומ:וריניכרר'וכוסדינוח\סטו .פוסינגיחיסקיקוחכטוקיזס

fדייןר'כחייור:וג~קוזחונרסכותיסטך~קוכטיכוחרימוס 'ו• 

כ:וריחכייוסחוגטימוסגוסמייכטרחס Iרינוטונימוסי':וגוסינוז
דימחטירייחכסיטוחסייוזכ:י ,חזיי:וג:וחיזפירסייחכוםגוסריפודיסטחכיח:י

חיר:יכווכורחכחיסטתדןסוחיריזיחרח:ימוכנוחנ:י Cד'בוריח:וכחסייוזגס
חי!חונוח'מפורטחכססנרחכדי ' iטרוקיחו!קוחכרו Iפירו .כריחגטימויי
חכ'כסחכררוספ~מוזוחיכקי 'וfביכירחכחי!טייר:יכ:ודיפודיסטחכיח~כ~

כ" IIכינור r"מ~ינרופז"וןו ~·חזכיריקי Iוסן-יוכותיס'עדיקונוסינסי'::יתנג::י'ענירקיריקין )*
 . 6פיעו~י fק Nתיס (l ~.כינ::יתונרת!'גיקונוחםוע-רןfוו I::יתיויןכס 1 "עוריתרכירי

 .ו ;llc 9 'ו( 1D\6ק ;C ס,. גג"," )**
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ס'ןכוחסייוזכ~ח~כןכוכס'ס Iחסיי~כ~ןכור~סוכריקחזיפוריסןכיברחכריחיכ
 •קוכטחרח~כחמוססיבוןסחןכיספחקןכוריי~מוייריכיכונורייופוחיכגודיכ

לימקיןאיייריריאחגלחקיןראפירטימיסיקוין.אליקםאנררימ
 •פםיםאןיבביחח •פריםיריאילחצריקשמעיןאייויעשיסרינים.
חיזקיכוסי;ונרחכרי"חיגחכיגסכררוס IIפודיסןכחרורפחמוזוחיסטי

חיכפוחי Iמוקרוז"כררוס rחכיקס uריכומכריח'כקוזכיןכירחןכור::וכוחיסןכר::ו
חיכ .וקוכוסירןכונוחכןכיבוח::וחיסןכור"~כ::וקיפיריסןכחרורכרחכומחס
חיר~קוחכחיכ Iמfרקייןכיח::וכ~דיפוריסןכחרורחיגפיכיפוסריזוחיחירס

קי Iברחרוחוכןכימוח'כחסןכ~דיפכומחרומוייחיחבורומןיימוכחרק~חוז
כוקיח'ספריןכוריחבוריססןחיפ,כיזחססוסקוזןכיויכומוכנונחכחרסופו

יס'סחרן tח'מחכירסיריריספוח~סחי .כרחכור::וסוקוזחזירכופוחידיח~כו
 Iח'פןריסטחכיח::וסוחיספחכרירריחיריח~כ::וטוכו Iנריסיי::וג::וריפיכיפוס

פרסריפןחירס~כ~רומפיךריחיר~ריז'חופריכס'פחכסוחיחסוו::וג~
חיכימיסןכחרברחכריחוכ~ fIויסןכוריי~כ~קוכט::וסיביןסייכרו . fרחח'ג::ורי

 Iפרסחייוזכחסייוכיסדוסחיסןכחםמ,כןכריטיימפווכןכנןר'זריחינזיסטיח~

פחסוחגיגסכררוסחיזוסוחיריז'חוסוחכקחכסחרפורוכופיכיפןספ'רו
כ~ח~ 3424חכייוחיגח'ז •חכייוס 20דיחירחרfוכ~כובחרסוח~

ח~רוס iחכיגסכחימפיסו Iחכייוסרוסריריספוחיסחי Iוכיכרוד'כ Iקריחסייו
חור~כיי!חיחרוכחר~ביק::וחוכ::וקוןחיפחרריסוריפכחזחיכריחכיזחר
ריפוח'רס::וכ~חיכןכירחוכיכןכיריסטרוכייןחיtוסיי~ג::וח::ופחסוגחכיזחר::ו

כ::וריןכיר::וחכיכסכררוסחימפוסיסוסי Iחיסןכוריריספוחיסחי Iפרס
u ~וfפחסיכירחרמוגנ::וקיזפיכיז'ח~כ~ריחיסוריח~כ~ריחימיכורווחסי

(ןכיר)כוריס iסיכרחכחםקיזסןכחמיכןכיפוחיחי Iפחןכ'ג~וכוכנ::ו Iס'חי
פו.מחסקווקןוכנחוכ'רריחכיגסכררוסמיכיסןכירטוכוקי(כחז;נ)גכז~חי

רוסחיכורחיז t(מומחסיריחסירייורימ'ז'סס'סריריספומיסחי Iחירס::ו
חיגרחכריסרוסחיסןכחסדיחיחכיגסכררןסחימפיס'סוסינכז::וחיזמיז'ס

חי(תכסיפןכימכריח::וחנוסןכןרימיזיסכוסרי Pחיכ Iסינרחריספו)וירןכיס
חר-סןריפחרןכיר::וחוכ~חכיגסכררןסריסיח' I 3426חכייוריכחכוכ)
חי II"ח;ררומחחוסביכ'רחגסוריקומחגרוח'כסיטוסוריח~כסחיזמחרס

מחכו 'סו iח'קחחירריריכפוחיסחיחיניפןכוחיכפחר:וקחוכיכיןכווכו Iחיכ
כ~"חכיקסחכרר::ו"סיכרחרחירוכוז::וחינרחכריכ;ר,פרfונוחופחחיסחיסןכי
חיכרוס-כ::ורי Iסיכסיי::וכ~ריקחפיןכחככ;רןכייוכפוקורןכוחיזפוחיקוחכ::ו
 •מיכריריכוכירקחכסיח::וכ;רריחיןכריח::ו

וו::וסיכוזקי,חחוז Iבורייוסגיס .נןריריח::וג::וח~חחור;זכיככחוכוס
קיפירסיחכ::ופוריסןכחכיח::וכ::וקיפכחזירסןסדיחיר::וכו Iח'כןכייכריסי

מוגבחסחיגיי;רריכיירוזקיח'חיגיי::וריריכחםןןכייוכפיוכיכנןח'סטוניירוז
כרחגריחיסוכ'קוחכרו Iפחרטיחןןכר::וריוכ;:ו •סוספיכריר::ופןחיר::ו Iכיחיגרחריס

מחגויסח'ספחגריר ~וfניכוטייר::ו,כ::וטיר::וריקוכקיסןכחרןרפיחירטיחי
חיגטריייכוח~חו)תר(רחייחכיריזיוןכיירחוי rחימפןסיכיכחיר::ו ,חיכייוססןנרי

 ) 21 (חיאטר"'
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פוחיר.גתפtרכר'ח'רון'ז'טחר rפי!ו'גפ~ fיני cקוכפיר ,~ .ח'כח~כזורסיו .
חייר ."ifקיגקיסן:כרהניהיפןכיייגחנטר'חכינר'קחר;ןקיופחח,פדיגטחס

פןד'~';ס;דריפרן'חירד'ג'פפיפח~כיגוגטחדניח'ג~ר,יןפיטווכין;יירוןפי
הידוכסור j ~ iפיחנר~גדימ~פג~קוןקיונפ'רטח-סיר'ונחגקןגופח-:טי

r דיפיח,נגי~יג'ז' t:i ,ריח'כדיפפחרנכ ,~רחגI ' יכסגררןפחיר~כחטור;ןדי~
 ":גכינוןפ rח'ד'ס'כג'מחפח'ס .'fחכן:די'ינוחיrנחכוfןיוכ~"יזככרי r iח'

חי Iפיפירפרסןפיגןפ'ףח'כrיריסטופfימןזןדיגר'פר'כדייוקידי~טריכ;ן
חי Iפ'גיפ\פ'ח~דיח'חכידfיד~זיי~ד'קימפורטוחיר~ניכירחכפירטי .rקיפו
 iגיכירטחכ;ן C,גטי"fיני~ Cפ' .-:וf .-:נ rcד' ~ jקי;קיסטחקי'פ-fפחד:י-לjו"ו

חיניסחיןטירןדיג:י jכ~ Iרמ'ספיגןח'ריייפי :;חיfוןגקחר;ןכיר-פי,די
i ' ייגריס~חרט' .רי(יניייןrרפ'ונפחטיח~ג;ןפטייחדיj ' כI חג'כסגדרןפוסטרי

 .תוזןסוד'הםיח'ר;ןחיפזירטיקוגחרז.'ח;יר~וכ~ rדיפיזי,'ייס jנ'גיסקיז
fקיגטחמופזי,פן:יריי:רג:יח'חגזכיד ;'וi וגדיקיtחג'כקיC גi חפ'רקוסיפ 1ר
'פ iנר~גכיסטורוםד'ייחדי:קין;~ח rכט;' rסג:-.סינרזודדי' cפוח-'רטחכ"סד'
חיכקיחיכטרוסוה;ןפזגייי Iייי ... ·פ;ו' rפידירור~פ rנינ'רכחיסו;חזיס ....פ

ח'גזריחיפ 1נוךייכופד' cפ'רסו;חז'נרח;ריס cגודי I,'פיטזסייויוג~
f' כ~כיחיגוייסזכי;נ'פיכיייפt; וכיפן:יר'פ,j ס'סj פחפירדי",סן:יןנייגטחס

ו'דיע" iנרוגכ:רןחג ~;,:, jrקסיסח~ט'גייגרי I t;:יוג~ד'(כיפז'דיפן:~יס
 sפrירטיקיכfיפ rטיס"כט cכ'סיסקיןכ'פט'דיפריןכ'רו"חיכיק i;ןכ'~מנ;יז Iזין

וחפוד)(זרו:;פינחכחיכחילדfיר rחיספחיגקי:ס rטחגנרו(ג~ןדיריס
 :f:rו~יחייפיניר jפןרפר'גט',סירז'ן' )כ~ז~(כיזחורידיפריכן:יך;ןכ~חי

חפיכטןחגיגפגדרוס,ח' .יר i~יד'סטחנרחכד'ח'פטיח~ניגיד~כייןכ:ונורfיר
די::ןרנו vחיגכ'ס'חיקחרוסתפודיו crחכסיכדינגסןחכנ'ריכוקי

ס fמחרחניחימוייד'מחכד;ןג\יפונריחי .ריספ'קטימיגגןקו!חיגדיכחכטר'
~';סכךרוסקי'ח'כט'כד'ר ',י jר' r פ\~כיקיקןגס'ז'ריסחימ'כיסטריססיסדי

"ג;ןקיד'!ייגדןריספוכדייןגיסייי, jכו jחיח~חוכירנרחכדיחיסט~חנ~
מ'מןר"~סןח;ןי Cטרוגי .:וכריק~ןבכוז Cj ,חימכריני;'""חנכיחיסט'דינ'ס~ס

דיפורמ~וכיזזכ~כ~דיח;כיכוחווקיסוח'גייןסןח'ןפרי .rסייס rנ'קיכי
חיסח'כ 'וfנירחפפס'טודחסחי!ד'רינ~פיח~קfיזכיכחנ;ןחןןככריחיסטי

חיפטי Iחיפיטן !יחחי .קןסכחטיפ"סיסטודופח'ןניכסירfיז'ח~ניקיחינ
רטי rפדיסיספחטיחסח'נרחפיי;ןמיכנ~דיקונןכתדיפוחינדוככ~ןכיכירחכג,

פחנורח'ןסייזכפריח'סטחךרי'טייו Pפרוגיח'פןד'פטחרירנרחכדיח'סטידי
םחק-חכיגסכדרןסחכיינחר ו!'וI fג'ס t:iירןח~ח'כטרח;רוחיניי'ריח~כ~די

מחכקןכוחייסרחגדיד"וד'גוכזככריח\יפחכקטינחרייוח'כ iח'ריפ'סייופ
ג~ניריריfו~חכ~"כןכו fח'וכפר'ח'פרימ'פ;ןפיריחג'זתרדיטיימפןזכו fמ'ח'ן
ת'פגונידיתסריכינייןןנ:רסינוןקיסיטi:י t:iג\ידיחגייודיגחכיחכ ~ 3 'פ.

ג;וטחמכיי!דייןנ'סחן Iחכייוח'סטיהיןטייר~נ~נחנורחרדיפ'רוכיטידן
פינוןפןנניקיחכנוזנחרפןרתיגייוכדיחיגטרינוהיזיסדיכזמיכחרפירמיסייןז

קיזיריןרחנ t:i' 'jחיכימינןסגוסקי 1חןקחזיייחיכ~ Iח'חיוס cמדיכייכ;ן
חיכי:::ק'טיכיפחיחג'ככגדרןסד'פ'כסתסיכטיוכןנןדייופ,כןס ~{חחקןזחר
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כירס~וכקיחיקחיניסטיסיי;וכ\יחייד~ר 3ריריכ;יריסיכ"ריסיחזחכסיכטיס
 .ח\נוכ~וfפוח

 •ניודיירסלוסקונטרחישראלדיאינימיני~לרםדיריקלאמאם~יון
 •פס'םאכןחחינכ

סי ,חיפוקסיסטס Iיחין I Cנוררחיכחייד J ;(תחיכקוכטסכוססינון
סיחיוכגרייסכיסחיסיככעגגוסויקוררו Iך~דיבכרחכיסכיס lסוכיכחכטחרי

 sחטריגדחוניסקינורייוסכיסדיר f'lכ Iכו i tרפירסדכיגסג;ךחןגךיפוחירון

חסחיסקיחיכייוססינין~גןו 5פךו Iפ~כ'~ח'גס:וכ Iייזז'סוםסיססדח
ריiי-פ~רט'קוכהרמיכטיסיסייחןכ 3 'רfכיסח- Iי 3 'ר' jדיחפהרו,כייכ' ' rחיכיייס

חןכזיטוססוכחיחיריחי;חיטסהפגכ:יטיר:ויייסיךגככידי~כfוןזיJכfי
סיהכטfוחיךי jיירוכסחקיחכןיפטיביחידיכי iט~מfיטינייריוקיזזס Iכחכוט

כ'כי· Iחינירייוסיוס, jסfיגיסחיגטריטיפחנ:ו ' 0יכטוכסיס Iוחי .סחכייינניכ
פריזיכטחככיז-כריןחייגריפגקוחחיכ rCפס' Iכנכי:וסריחגי;וכריכייזרfינכי

קיןוס'ר!כיטייסי Iטריגןגו;חגטיח'ככחגtכר'י jרירהזונחרכי j~פח frוי
פורחכיגסכרריסדיכחגסריפחרחרסידי Iסחנייוסכיסדיכסיכטי~ייכטיזקחי;

ניי,חסניכירחכגיחיסטיקחפו!כגי ,פוח 'ר,גחסיייוסיריקהנז~ ":כריפ'גדיר
~יג"חיןריס,ר rזיחקכוסח:יקfויי~רחזירדיכחכויי(:.רוסןרחזסטרס Iבסוס Jקו

סטירח,ירה'זיגיסטיס,וכןיינכי~:ירירחזןגחוכייכטיססרסוטופחכךיססגדר
ח~"נירנוחיכסחדיסוסינוךכוסדיסרי Iר:רז Iק,'יגיסח:יחיכדידיכ~גטרירי

 I tjמיךחיכקוכט:ימוספופי,יסח Cפ jבנכיס;יריטוחי Iיסטחדיס fחר'

חיריחכפןדיהר)· 3זכחי(ריחר'ריכיגסהזיררfיס, f~jיגfי Cס~דיייכסורכ;יקיו
רt:יקוכיחחי'חדייגטריטוכחריין r /~ס (וfר"ר;ה'גריריקדיחגיכסגדריסחס

יט J 'גהוכןסקי :iכו~ח'גטרחרידגיגניגןחסודפירוכיט~יסגגדיוח Iס' C:יקי
קיכטסיקמזםיי:יר iחיסטכ:ין'ר .ריכיפדיסחגטןדיה:יגי~ jח'גדוג j:יכחי,

 I(פיניר;ןחטןח;ן :tסחסיפוזח-~ז'רדינריג rגסר·גידכמל\י jכ'~יכסכדiןם

ריססןחיסט:ינ:ינרי j:כמ:י .ייריכקטןנfי~סדיכ ti:י;רודי,כגיכ]ו j 'יf )חיוכחזי
סfיכט~כיחיסטר:ידי~חטיניריקFיזכיכטיר'פיגר'רןחיככטן\חק'ג Iנד Jככריכ

פרןוכיטי~וגי ,'::ג'"פ i 'זוחיסטו,'ח !יחסןגררסחג'ג'גסיסטיי\fיכיריג'גייוו,
זויסfיכייןהיכטיחגריקיכיסיכסיי:ידיחקטי jחורחרטוכיס ' jנרןגג;ר!הי~

 :::הסכקיג~כיסכוסידהיזוססניןס iטיקיחןרךי(חכרן Iח' ~ק- rיג Iי 'כ,כר;
חיכחיגיוכנרי,ןת;ןס "חגיגסגרר-4"דןס' .rיית Irכי Iו;;כייfו~יג Iהי Jיירי

fו,rורןריר~כfייסט~ ' 3~וכתנרחדיסייוfסרן:;!זי:ייוI ג:יד'כj 'סטוכןיחחיגדי
פיריסיינורסוכיכנוחרוכfוד~סי iח'סיררח,יגסכטימו ' tריגטיכטי,קי"וכ

היזחיר!ס,כיקיכופחכיטקומןדיריגיסכוגטידיסדיכוז~כחו 'וfטיכדחרןס
 jקןחמורסי 'fוקיריכס~י:יסןסכרריס ....חכי"!כטרןר;חוככייז rייז rקfיחיחיסט~

'jרחיכןריייסנוס j גי'ןירי(כ:יj מחכירסק'חיקחיכוריחס: 

 .כלא-דרלוד~לrפיםפלראיל"'"'אגראי tדיג'וי~ירםלרםדיריפרזו

' rקיכ יר;'"קן ;C'j ;';יסי~ר;-;סfכ'בדג:--מכ~יניf כככרI רו<':י\ריJ גיס
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חיודירוק~דוסידוטובוקיכ~חידו~וב"זודי,טיוכפ~וחי~ריגונחרדי
חר. י:~די~וס!סו~דחדוסחירחזח'פ'רסיחג:י,פוד'סטחגיח:י~סדיטייזכפו
סו~דחדזס~וסקו~כדוחי Iסרחנוח:יחיסט:יחיוחייודחרדיניחזקיונחד:י

ד'פרחבוח:י י:~חיופחרטיטווכחרדיקחטינוריקחזכיגטיריפוזחווזבודייוס
קווני-דיקימורירפריפירחגחזקיריק~חרחרוזחיח'דו~ופחר:יטימפ~וחוז
חפיגחרחרמחד:י~סדיקווכחגדחכטיס~וסק~רוז tiנו Iדי~יסוחיסטיטיר

חורדיג'ם~וסח:יד'זחוניריס'וכייגטוסוספורבודייוס~וסח:יפוחירןכיוכיגטי
חיוחורדיזדייו'ח~'גסדכרוס,דיחיסטוחגיזוטונ"גדופ'וו .חי"פירחדורדי~

חובגי-גוחיבודייוס~וסחסטוחגקוחי~וסחיריפוזחדוסדיסחרדיביסט:י
 . ,,~סוסקוגטר:יחזירבחר~ןס

סיןכ- י:~דיחז 5בוזחודייוס 3,וסקי"יייגטרחס. Iחיגטירנח~חיסטיחיו
סופריחירווםוזכרוכיס,~וס ,יוכפירחדור~'דינ rחוכיסטחדיס~חסחיפחסיח:י

גו'י:יסיבוזקי,חיסחי .קומפורטו:וכזי~~סוסדיקחבז:יפורחי~דימוגבו
~סחיסוריחס י:~קיגקיסטחדוחג'רדידיספוחיסח~יגסגדרוס Iדים'מוס

סי~' IIגווככרחד:יפרוגיגסיי:י ו:~דיחיגטוגסיספחרטיחזיח:יקיפת~יםמיג:ו
סוזוגדרווכחחוס" IIחספווכ'גסייסחיסט:ידיבונירגחדורפורגומיגו Iסוריח:י"
~וסדיחפ'טח~ק ו:~"!:ווכווז"סיחודחדג:וחיוסיח:יסיפוזוגיחי.ביגירח~

סיגטווח'כחיוסיטוחדסחיחירמוז:ומוייס'נדחדחוג::יחיו:וסייגדו Iםוrכרוגיס
קיכטיגטיססוסמוסטוחריזכוסוכחזכיגטיכו Iםוזכרוג'ס~וסחי .פחחיסדי~
 ו:~ rפריכס'פסוסקי Iחיזכפיוחרורחיסטידיריסיכיירוזקיחוגורחיסט:ודי

די~וכורחד:יח'פרוכיכסייסג:ו.דיtיפיטfי~ rפורקוכוסיד:ופוחיסינדחד
סחניזכוסגו Iפוחיכגוניקיfי'סטי ,קוכטרחרייוח~וכ:ובוסןכחמיגטי ,בונירגחדור

חיקוזח~יגסגדרוסקווקוכטוחניגיודיפירמ'טייוסי Iנחזוסיקוfי~וסונרי
זוסניכוקימחז~וחיחגדוומחחוסקוןחיכסחגייחוסי I 'f'סח~נחרחניי:וחוג:ו
חכ'גסכךווסו ftו'ססיכטייכרוק'חיכטייכרי·סי'י:וח' Iקחז:וסוח~חיחי~

חיפיטו,חיחיונחרכחרוחקפוח'סטידיקוכטיגטימוייחיסטחרחינ:וגו
ניגכחגס~סברחכריסחיזוחיסוזכרו!פיופחסוחיניפטידי~ריטורגוסוחיו
סיירטוחון ~וfפ~fויסדי~יר iנינירכחפירכומיגוחי·וכח~חזידוויסגוסחיז

גוסדיפודיר ~'דחיקיטידיחכדרווכחחוס~ובחרחיווכיוכגוז" IIגווככרחדו
ti ז-יזרחכדו~יסבודייוס~וםח:ודייוגתססיחיסיבדחךיסוכוכנחםווכרו~יס

סיב"סוסחי!בוךייוס,וס tכיזחבחקיפיוני~יזי,וס~וסטורוסטייזכפווכיזוכי
מחקירוג'חס~סדיחיבויסיי:י י:~דיניכטיוכוגבסטוחחייחיזיחי Iדחדיס

פודיר iח'פחחיסחי~כודי!:חורי lחפ'חחי iחכיטחרתפורקיםומרוןח:י
קיfיזיון ,ווכויכיס tiגוסדיויכחסוחיסטיחי Iסוגוסtכיוכווכיס~וסדי

~וס Iקיrכחגקיריכסיי:וחיחד :1חיכיזכיססוספיזחרחזירדיגחטיר~דיחיר:י
דיוכוסטרחסייוזגיגכוכסחזיודיחיזחריח:דג:ו Iטחגטופיוטיגיח!.גו I 6כידייו

חגיגסכדווסכיכייוקיטיימפוטידופורקי Iחי~'יוסקוגטר:וחיגיrכיסטחדדי
חיחורריזחיגקוגטוסקיזסזכיגיוכ\ר ו:~חזיודיכיגכיכוחספירזכיטיח::יגו

 .פחס י::~
~~יגסגדרוסכיניייקיטייוכפוטודוחיגוסגוספיסחווזמחגיר:וחיסט:י
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חיכחרחגחוגרחגריחיסטיחי Iגחרגוטיימפוחוזחי~ןגידיזגרחסיי;ופורקי
קיגקיסטחרדיפ'גסירי,וססיסחיזחיגדידוח'סטחגרו Iטיירחסריקיגק'סט~דור

fוןג;ו Iט'יר:'ג;וחיזפידיסטחגיח:יסיג:וחוג;ופיגדחרח'חיגט'רומוגדוחיכ
פכורג;וחיוכככחיזמירייו 'וfחיכריחפ~טרוגוסימחגחדיח;ופוחירטי

חי,ןזר tדיסין t3435(חגייו Iחגייוס 33ריחידחרחג;ו'ס jמחגס'סודי
חי ,סיגסי,~סןח'חיספריטוסידיברחגרורחג;וטרוגוסוח'ר'דחר;וק'

חגסי 4חכיי;-'נ\יטור;ורי'גירחג jסיטיחסי'יוכ;וטרוקי . iס'בו ,חיגזטגס'ס
דיספו.חונוח'גוריר'חסריכ;ו'סיטיחסייווכ:ייגס'דירחגכיוכיגטי Iרטרוקוטחמנייז

וכורחג.חימחטירייחכגחסיייזגיחוסטר;וחי!כחסחסחיחכטחסמוכבחסחיס
 .קיגטחרח;ונחמוסס'גיזמיגטי

להדידיניזייין .אליכסאנדריסדיפיריסטאניאחלחדיריניזייןן
 .פאדטיראסדיסאיןג'יריאחקומונ\דאר

חגירס'ז 3-135חכ'יוחיגח'וגרחכריחיככדרוס rחכיכסמורייוקיחגדו
גווכ'כחריפיחי ,ימיס :tדיס'כוזר;ו 'fסיקס'דגוק'ןד'סיגדייגטיססוסדיחדו :tד'
u פ'רד'רI "קיחסט;ונונירגור'כפרוג'זירייור'ז'גטיפירחייודחגטיסוחס

וכפ'רו .fון jחיספ'רחכוס'סיגווריחכיכסחגדרןססיקסיסורח\גגתסייר;ו
כיכירחכיסכיסח'גטריריקריסייוסיד\זחקורדוחווחיט"מ!כומוגנופחסו

ריכחיכטוגס'ס'רגחרור jני uסיט'רכחגוספטוכימיחוס IIחי Iחגיכסחגררןסדי
סודיסייגרוכ'קטוריי;וכ:יחי I cפירריקחקוגטר;ודיקגחרוסי Iחיניפו.:י
טופוח'חיניפטודיגפידיסטחגיח;וג:ידי :Iפטיגומיחיfופחטרוגיס' Iפחרסי

יד"וסנגוסקוחגרוחי .כוכירגוסןח;וכורירית;וג;וחניגטחרדימיג'כטיר
פו.:ו. uח;וחוגידיס'רדיריפוזחריו Iפ'רריקחס" I ,קיוקיגטרחריז'רק'רייכדווכ

סיחינlו tiדידיח;וחיותיוחינייוסחוגדיפוחירס;וג;ופורחיכטרו ,(ומיחןס"
 .ח'ב'פטו, ~ימריגיס Cריחיבידייוסרי;ו iפחרטברחגריחוג;וקחט'גוסייכו

 ",/חגטיגוגוסקיופטוגומ'חוסדיטוקומכחטיחיוטונו Iחיסטידידיספוח'ס
ד'ספוחיסקיקומכחטיחיסט'ח'זח,חגיכסחגדרוסדימ'גיסטרוסגוסדיחכוו

חיפטוגומיחיסכיקטורייוזופיוחכ:יפיחיחס cכחח'חגטחסחס 3מו",רי
ח·סי Iס'ג'ר~סגומכרחדוניגירחגכודיחייוד;וכ~קווכירר;וג;וכיגסייו
גרחגריג;ו'זחד;ו jד'פיחיח'גטכוסיס 'וfסוריfו:יג;וטור;וגונירןכסוח:וככוטו

 >:חסי 4"פטוגיוכיחיס" . r:rפזרטיר ו:' tקיחחיזחכ'כסחכררוסדיכיח;ו rט cריפן
כ:יקוזכוריח;ו" '('ס"כ:רר' 'וfגדר;וחחגיכסדי Iח'גיפטודיגופחטרוכ'fו

ריחוחג jפ'חסיי;וג;וו;וד;ודיטרוכ'תן rחפסי Iסיג,קוס" u •מיג;ו cפחכ'
u "ג;ודיחיגדוס, I "קופיד'סוכוחיח'גריי;וi דיטיטוגוחיכII "ניג.כיקתטור)

נריס";וג;וטומו Iיוכחמיס" fכ' IIח· .וכחקידוכיח~ג:יטווכוחכדיר" Cקח II •ס'רור)
פזטרהיסט'פיחיחי .מ'גורחסיח;וג~דיכפרן)די(פחרטי iכזרח'גחי
סיגןגרו ,'דייסטרוח'סייווד'ג:יחגטיסחכייוס O ~ 3חי 13448חגייוח'כחיז

רירחס;וג;וגוזוטרוסחיזחיוכפיסיס'ק'חגייןחיסטיחיןח,ס 'וf ,טימסגן
" C "חרינ;ודי~ימוסס'גיזטרומ.. 

דיקןגס'גוחי;ס~סכחסטוכן lטחמכייח'גיי;ו ,יריח;ו iנוחכ;וקוחגטן
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 ' rפי Iמיגריריגחיסטחריריגג'ג'רחגרינ'זיייזג~קןזחי Iפחטןחיסןכ'
דינטרויס ('ה .דחסי pפ~ררןס jח'כוריfו~קןמוג'דחרג~חמנייז pדינ'זהר~

גיtי~ rפידיסטכ~סיטן;רח'סטחנ Iסחנט;ר ~ר" pג;יה'זחירכקי\דיר'ח~ 5ככ
ח'סטחנחז Iכככד'חיפ'רסייככ~ר'כןרייןסגוסח' .פסיגיונ'חיסרי

ח'פןק~ח,סט;ר!:ייגטרחסח' .גיקחטןר Cס'גיקו ' 1~יר'סט~גיח~ג;רסיטן
ח:ימיגנידיסחנ:י,גיניג'רחג jח'כןריריח=יג=יר'רייחכ'ן; 'fכוח'סס~דןח'כ

דחסייוסס\סמיפ'נ=יסןסז r5פחכח Iפחכ'סת'ג:וג~ר'בורייןסג\ם .ד'ז'חר
חיחיגייןסדייז cיסfיר Iירי;חר:י Iט'ג'חגוח'פחטרןג'סגןחיניססיסח:י

 ·פןריכג=יסיטוריפוזחריסמחסביר"ןסגוסחיסטיניירון Iפ~ריס'רמיגכ'נןו
חיגוס~פ'רסגוסדיד'סט~כ'ח:י Iפג~סוטוק'פטוגומיחוסגןסדיטחגיח:י

סייגרי I~'רסיי;וג;רריטיימפי jח' .ס'כזפג'וכיייח'סהיסטןר':י fקfיכג~
מיייס'גדחרהיג':fו'ר:וכ~ rקיג;ו Iסוסוח'ר;רחינופירייןדיגגfיקחפ'טג:י

גחסד'גוס rפירסנןנירג~דור'סגיסה'סטיסינרי Iפז-כ'סrכ'ג;וג;וד'גיסןס
 ס~" iני cגיח;ר~פריסחנfיזגיזיס~ס 3כזי;ח'iי'ריחןגןק' I'ח fחפרינ'גסייחם

ס'רח:י Jחינחתקטיססוסקיחיספחגטןט'גיחוגיסייגךו Iפגfוז'רסיססינןז
מן"גובהך i ~חחיוחכיטחנ;וקידיר rריסט Iפה'כס'גייןרסיסר'קוגיס'רןס

פטיגי.דיפידיסטחג'ח:יג;רר'טיימפן iה' 'יiמייגטרחס .fו'ג"וסדיג'סןס
מןי'גיגהרחג'קס~כדר;ר" IIחיר~fו'מפ'רייןד'גקיפ'רכהכג~ Iגזוניסמיהוס

די I ')וfוחנ'~חנ;ו Iפטיגןמיחןס Iוכיזמוזויגחיפחג'סrכיג~ג:רריסירקהגן
פחרט'סכחסטירתספורחניירטןס~יזדסגיסטיגירפןחידיח~קיסירט'

fח'קומיטיד~פןחיר::רח'גגוסטיסי':י ר:;גיגניגקי ~יi פתח'ססיטידןI כרןיס
גיכגי iחןרי 'וf;רוכסיסייוז;ומוייפ'רסוג~הוג;רחיר~פטיגומ'הוסד'טו

ריחיסטחרכי'ןחיגפוךקודייחרדיחיר:ופיגס'רייוסי 'טודוח'קזורחקטיר
סרפרירח:יג~ר'יןביכיירןזגונודייוסגוסק';רגס'חיסחי'טוס iסוסיסטוריס

;ו jךט' rפנרחגדיחוג'י 'ה',פיר'CIכטfודןךח'סטיר'ג'ח~ fפיריסטג~וכייגטרחס
חירריןה'גריסןנ , rהיסטחכ'גיסיירס'פfיג'~iייג:יג:ידיניד'ריfר'יג:ידי
נ~ frו'סטfרfו'גר'יק'קסfיגרך;יןןיחג IIס'נרחרגןחינ=יג:יחיו ,פטיכרוכ'fירס Cר
גיסח:ירייןניספט~גומיחוס,ח'גטיס, frtרכ'חכיג'םחיני~'גןסריזוזיח\י 5

נןסקןמןסינדחדיגוסדירירינוסגיסטירןס ' fוכירטחרג'ייג:גג;ר Cנוייין
ס :f1ויס j 'יfח'סטחכיג'ס'ר:גפזחיטיימםיח'כקרוחי Iמיזזכרסכיחגוס 1מחק'ד

 \ Jריי Iט Cח'ג'יח'ןריגוגרחגדינינן,קייח:ג iנוiיןמוגירחדנרחגדיחיג:י'ס'נדחד

חידיי,ןר'גחייור~ג;ר iקודיספוחיסמחסקיגטfירח;רחב!ןס j 5םינןניר'ח:ו
ג~טחזככייז 1 'די :Iג, Iסייוגידכוסדיקןגט'גטימרייפסיגיןכיחןסרסי iטיפfיג
 ' hפנ;,זירססוסיגווח'כ'פטןיג rטידןח'ןיז Cניגיס'ר ..fח'סטדיר r(יכירט

ח'סטוס~יגטך' 'ככ':'ח:וינייןריסוכ'):( jיין cפריקיהיגטחג:גח'מ~יסןחיכטרגסיס
(ניספרימ'-:יס Cכי . ) C ';ןי(נריניסכזסחי ;Iןיר" 3גרס Iפוחינגוסדיס

היו 'fו ~יינר'סג=ידיחיזיס rפגיסtו'וקרגוגיחםפו;דחגדן jירו rפן Iס) 1נןויי
ניו:rכיג\'י r'pג\ייז 'fקינ\כיתסוכ'כנחס iגדחרו 5!נריניסגוסחי I:רחמחק'ר!גיג~
~ךיס i5ס'וכןגנתםנפרחנוז-גד jפןחירןס'קיחיפיק:וח'סט:גחי!חיסחי

די :;'ווןגד'ריגיז) j ~ח(מיוין;ירתגיח:גוכחרג=ידיפורטןסגיססינרי
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היפוקסהיספ;י'יכטרהס pפ~סוחגסי .'יפ;ו" rווחסינר)ןרנ;יח'סיחסה'גי
קוחכטו .פטוגןמ'ו:וסדיסוריטיסבירייוסגוס-רימחטירייחג 1ס'טיחסייוג;ו

 :::'סדי ,ו;פור'סטר(כ-;יסוטיחב'טחכטיםגיריייס Cכודי jס'טוחס"והכ~
 ~'נרf סוי';.":דימיכבוס ' rסחט'ספחקןכוריי;ומוייהיר;וכ"זטהמהיגיי:ו Iכיקופ

 j 'יf.'~ירוס ' jfחיסי: Jפוח'רוכיגו;'ח~ fכ;וכרי 'וfפירסיי;יכ:ודיטחכט'ס
I/ "3458 וי';',חי~ח'זסיכיקוספרחגיחוק'סיכרחרגוח'נ;וכ:יח;טוגי:ו 

נדהריכוס',:ו'רירינןסכוסטורוסוכיס iדחכ Iגוג'רכוסודיקחפיטחכפור
 :::כח jח''כ:וטו~סיפר' Pכי'חי Iמחק'רוכ'חכוסחינריגוסכוסטורוסקונןו

 .דייוס Iבריקוtיכטיר~רגוחנריחיג:וטוגי;ו
פוחינכידיגמתטירייחכ jס'טיחסייוכ:ו Iכיקטיר'סק'ריריספוחיחככי

ריסוקס'סיריסכיס ' 1פור'סfיטג'fי;יג;ור'ח'שק:ו"ייסט;ו cמיי;ד,כרחנירייו
 .ריזיחרח;י;חר:וריסחג:יכי Iר'פ'מיס Jס'כוק' "גרחגדי'כfוחכ'כסחכדרןס

מוייחיר:יכיהיכ Iפרימיריחסכחסח:י Iמירחכח'סטחרוסוח;יכזכו 'fקן
כיסריפוךיסוכחכיח;יכ:ירי'זייון jר'ג;ידיטיימ.סוהיכר'זריחי .כריחכטי

 Iכיגיכרוחיכ~כריקו:וכנכיוסrינייוחיכוסטרידיכסייוכסיfו'גחסןכ:- 'וfיוכ'ס

רג'כ:י cפחכ'כ:ידיניד'ה:יקומוכידחדגס Iמפג;וכוחיסטרסריfוחוטןרחיג
 .וכוכדוחיכטודיריחוגג'דחדסקfיזיחיייחדיס rקפרן~יכר;וחיכסח" י;~' 5כי

 .פ'רסחכיסכיסריפוןיסטחכ'חסכ;ודיטיימפו !'וfסורט'ג;ודיפיחיכוכיקי
כסכוקיחיז Iפ;ימ~ריחס.חגתסס'מפגימיייחיסח'סטודי jזי rכ;ירחי

כחסיייזכססייכרו Iבוריריחסכ;וסינרידימיגfיכ;ופירסיי:יכ;וריפוריסטfיכיח;ו
כח·כסחיפ'רסייסכ:ידיחכיטrיכט'סכוסחיחחוגתךסכיניחסחיכטיר:ר
חגיטחכט'סחירמחגי;גסוסקווכיי;וכוייפריקיחיכן:fירס'ו jפוחיר'חכיכוכ'חס

פודיסטח·חיכסריסוטוחיסטחכחזטורוסקיפוחיס Iסחכט;וטייר;וכ:ידי
חימורחגחיסטחרוח'כח'כפכיריס'יכריחינ;וסייוכפריח'סטיסיבר' ,כיחס

מוס:::ס'חיספריטוחכ;ויזיריי:ו Pחיכ;וקוחגרוחיכחסיייזג;ודיחיספר'טיחכ
דיחכיטחכטיסכוסח'ז Iריזירק'רי Iבידיריח;וכ;ור'סיכטרוחיכחיזטרחנס

גיגיחס'י;ופוגטיחכפורקי I'ייגורחיסטסוכיכבוטורחנסגן Iסחכט~טייר;יגס
חיפרסדיפרוב'כסייחסגחסריחכיטחנטיכגוסריקrיחיכטורדיסופגוfווז
מי Iסחגימוסיי:-סיניוימ:וירבידכסדיפגורגסטופחג:יסיחחיקיכככ
דיניד:יכ:וריייכטי pחדיגrרכטחחיכדימזרחגפוחירססכ:וריס'כריח~סי
חסיי:וכסריפודיסטחכיחסגסקיחכרי Iפירי .ריגינייווכסדי~יכ~ס'ייזגס

כ:וסיןכי~יסטחכחזקיסחכן;:יטיירסכסריניריייסכוס 'וfרינ'זחדספוחי
חיר::סוסקיזפריקוחיכטחרס'ופיח'ר'חזכופטוכומיחוסכיסריפןריסטחכיח:ו

פודיס-כססוטיטיפfיבחוקיסיכfיכיכיכיח:וכסריחיפ'ךסייסל\'ידימחכים
טיכיחזכויכ;: Pפחכיtככסרינודייוסכוסחכורס Iסיכ,סיייסכוסדיט~כיחס

חכסיריסטוחיקחטיב'ריייריכחירוכחכוססיסדיחיספריטיחכחייןרוכיכנוז
קירומיייחיספחריחוזחיוטיימפומןכנוניבי'(דיסיכטרןריגקןמןכידחךגס
חיטייוכפיחקיכדיfויבזיסטיכיטירחריייחוברח,'כיגגוזקיחגסיח'םחי

כימפייסחיפירסכrיבחז f5ונסכי ) Cסקריז P ;(חיכרחיק:וכ'כגוח~כסמ'זוכי
קירפוחיז .נריכחסחיחכמסספירפ~כחגרחסמוכנחסדימיסקכחר~חירסחי
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גנוזירנ~ rסייח'פרק=יח'סט~דיfן'ספריטוחכ 'וfמורח~חיסטחדוחי~קיחיס
פוקומוייחסט~ק'חיר~פחר'סיח:וגרק'קיפוגטוטח~ח~וייזיחרח~

 cר fדי~סיגטרוחי~וקוזכוג'דחדח,סט:ודיחיגפ~וחיגס~ ~~טוד~טיימפו

יי~סיבי! ,פירו . i\חיספירחגסגיגבוג~סי!דיפידריד~סירתינ~רחיזמו,
חיסטיסוגריפתרןכ'קיכחרמיגט'קוריי:יקי ,\ג'נ'רפרוניריגסיי~כ~סחנימוס,

חגסיחידיפ~ורחנכירו rחיסטסוג:ופ'!חסט~קרגטיגוחר ~j:ן'רגו Iפוtוינ~ו
חיסיחיסט'חיקחייחריס:ו iפרופוגח'סט~ריחיגמירייןקיחיפיטןחיזפןחי

חיבוסטןחןזככייחוז , ' fפירסיגחגרחגריחוזחפחריסייןויקר fטרחפוחיגיין
דיפורטח~יז~ח'ספריטוסןקוזקיסחגטוח'סחני,רחומכריחוזחק~חרחדו,

~:וגחסיייזדיטיכחר)יח(חפריסטיביי,חיגריגחסירחזירפורוניד~ריחי
חיגח'ספ'רסןכחזיח'סט'חי . ,חרj:ן'ריחיגזיסטיגס~כ~וססטיגירחי

ריגייטוחיוריגיידיחיזוברו~ג~זחיג~כדיקן:jמגכוזסחנייוחיגוסטרי
ברחגריחיכחכיכסחגדרוס ,רחמיבוחיגפרימירןחיג~כריקסמנ.כוזחוירןנכ

חי~ריזריקי Iמן:jג~;וחיסטר~ריחחוטןרחיכפ'רסןגחזיחיסטיחיסחי
קוגטתרחיסטרריי~ ~~פורוגווח'גרי~fיגiכריחיגחמי~fןיעזרחריטיימסו
ר'מחר"חי~,קימןחוטרןחןמכריחוז ~כיתj:ן'~~פ י:~דינוריריח~ ~~חיגטרי
סוקיtו'ספחגדייו Iברחגריתוזחסחוגרחססוספירח'סיגסיי~סופורקחנ~'

קכח:;סוחיכוזסו iק'כריחרחיזוחי jגחסייו ~~טיר~סרנריסי~ןמכר~
 •קיגטחרח:ינחמיססיבוז ~דו~'דיח'סטוריי~ ~~רייגחס fפח~חסרירחר

אגואחדיקאנאלאיל .סינונדואילחצדיקשמעוןדיאונראסלאס
 •חגדולחכנסתדילאנולאםייוןלחנזיר.אילסאנקטונארייו.אילאין

נרחגר'.מיייפיחירוזפירסרגחז',ריספיקטתנ~'חיסטיריחןנרחס~חס
ריטירגחרתיזוקיסיזכפ~וסיגיגדר.ריכברןגכ~זחוגיקוח'כפיחיחיג •fויזחס

(כ~זירדרטי cסחגרחדי 1מיסיייסחקר~ג~ר'חוגורחיכגיגחרסיח~
טידיסחיפןחיגגוסופירמוג:גופירקורןגחסיייזדיקחפןקןימחיגדיג)
ג:ודיfו'גן:'ריסןחיגפירסיגןח'רחזחימכריח'סן:ידיפיגסיריירסגוס

 30מייגטרחסחימחן:ירייחכמיגטי,חימררח;פרןגריסחרחזירכ;ודיגחסיייו
ברחגריסחיזומיס"יזסחקר~fן'סט~חיזסירגיסייןסןדיחגייוס 40חי

ח·חיזיחיכ .בודיfו~חיסטןריי~ ~~ח'זפחזר:וכוחיג~חוג~ר'ן:jיחיחונרחס
כוסטרדןס Iןר iפידיסטחח'גוופטןנימ'חוס"דיפ'רמיסייןזג:ו. jקן iדןנחר

גקטוגfירייי rcח'גריפחרןחימורחגייח!(גחסדיחיס'נדחדדי~~דירןקיחןס
מןגנוסדו rפfיסיי:וחנ'ח\נס"כדופיריקןגיזוחיסטחךוחרז iמיטרפחנ~סיקי

ג\יפירחוטי;מןייחינר~חוג~ 1טחמכייחירזחיג .פרמבוח~סודיחגייןס
חיכחדייגטרןקחמיגיסקיזטרחחירח'זוקיחגיח~ ~~ח'ס,קיפופןגחסייוז

חפוחיר~חניח~קיעיטס"וועי!גומכרחד~פוחיגטיכ~די Iםחגקטןנחריין
דיפונרימייי ~ר'וfסfככט~סינדחדג~ Iחיגטןבסיספררקי .יררן:jגיםדי

טן-י :Iקירןגג" iוובכ'חי If~ן:jיכומ iע' IIמחכחר'רןסדןסגרסחיפוחיבטיס
ח~חביח~חכחס1ניסירפןח'דיזרזגווסינדחדכ~דיחיגטןרגוסגוסחיז jפחנח
ג'ס tjירידימןרחיוריסגןסחיסיקיר~דיטיימפוחיז iפןפרגחס'ירג~טןד~
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רפוקי Jנייטממרנטמיקסיו Iחנוחסריור~קכמחריקורוטוח ,מוריחזפסן
 :::מיכיםח:יחזיסיסחנקטונחרייוכיחןיחפיסייוסריסחקסונייים",רנסיגח
חויזחניסטיחחיסחי Iחנרנרמנסtיב~וכמקווסחחנו ~גנן.רייכרחכגיזגכטיוקירט
מרימירייחר(יירגובינחיריסוןרמקוסמטו(גו~כריקוונכמםקיג)מתיסטחי(
סזגקרןב,כיגנייכפונריחיג J 'חןכוזיריפיימכררנfוווומרמנפרי,'fו 'וfתכ)מי~ח
בסירכ~ריסוחנfיחםג ,~רוט ,קחבחרחיזויק ~קfרנחומוריומיןרפויח
ומי·פחכויקחJכריסחחוררוטחקו,טריסקומומר~סיטו "סיטגון"עיוI'יינטיפ
נ~כוכייזק Iוטזיפוךיסטיחי ~fו ,קיכרייי )ורוס(בטונוס Iקויס,~ Cירורי ~ר
רייומכקזטסfונכרייסייוכסירחיגפחר~cירייסטיכחסחקייטרסיירס~נוכרחכח
 •ופוגחםייןופ ~כור~'טדיםיסטירנימסוגורפחי

פורפורוסרי'וריספיקןכחרייזגןר~יחיקיןכפתרסריגחי Iייקככוכמעין
י·קחסיקי J ,ייםחנכסריורייזירוקחפמוקימי (נרו Jגכריטסיגוחקוס
ןייטfוJככמיר~,כמ ,מדידחכקטןכפו ~ונוכבקווןייומיסכרםחקIכויר:יכחט
מ,ווזקוכסירירחחיר~חירחרינוסןביסחיךכטירחתססופורוירמרגיבויימ

וכונכ~ים uוריטסקרחיבחי •ייוררי~חכני,חווקוJכוןזגוגדגחירווטדיסוחוז
מוכוסזוקכחזיופירסוחנטססטי'חירכיס)'יותס 5ח~(חיגיז'ירסגוס ' rח UרכIכ
 :ינייבטסנויזירחיכרחס 5מ bפחוטרחסירתיכטחירחב,יסרחחנויימסירמיכטי

ססח~יfוחיכקוחכרו Iמנרימוד";יסטככי 5ספיקטfריייחרמזוסחיי"ק
 " 1טו(סחןטיונפגכידוכמ)ר(פיכ~קדרט ~כוגןכרדייחיר

g סיסזנפמ,חכרוקיס~נורחריגסרחסייסטרחסגןקוונרסיחסטסיברכינ~סו
 .ימרדק~חריוסייירכיי ~~"יו:יינגנסיונוקfוי Iכוביס~ןרכט"חןידרחןכפוגמופ

II ~וחיf~ויסקfיסיירfוריגיזגפגןטכ'חירנססtטירגי~יI וזגוקיf'~ קוסיגi 
כ~חיןרוזסכ~קוונומי Iסייגרסנןסויזופן,סחךןסןריסזרר,,,יר"\לגסטור

קי ,נוחסמר;סופיכחנ~וסירסונ(מננכמ)סקfי 5מח~ h~סחיר;וכפר\מ~
עין hסמןכנממסמיח "בירחכוייכריחססגי (מיזי~נכ ~ריגוכפ~וסוקומ
 •ןכס'רןכטייזחכטיסיוכסוחייכיס'יס\י f5י~ hחסר

חנפוסזגוייימומברסחירזיניס Iקיככרזוננכן tjפחסטור,כינירחבניחיסטי
זימ~נfופיננוחירמטיקספ 'ררזחומכסרחי {ייטfגמנסיחכ i"וזיבי~יריוזגיח
 Iרfוזיז וt;רי,רtיfופומוכונבוחר c.חפיזרריויךי'ק I lןירfוס" f וf!~בfכ ~<כק~כן

~כריקיJכירוב,ופגונק:יקי Iסטקוכסיממ,ג .זfוסיןינייכריסוכסן.כיןחי P Jיח
 Iיייחרכןסחכקטגחיחיז )*כזירינחמסחזייקנו)ר(קי'יסיפירחקםיי~ "<רק'י

ח· "סיירכסריינריסקיסיכ:י'רפנסריכרטיטןיגחסחי Iירכן )*
~ןר:ייח •ןוכרונגירספכחזיריכןסדי ,טיימפרירןניוכיסיז Fנרפו Iרסיח~רןבפ
קו.חינ,נוניכירריירןרריפינסחיריג >ס'טמופרמוכסחגסיfוז'ח~וחכריק
סחסיוכחרקחיכרי 'ח ,סררפחנ~דיניחסכיקירי-ס Iכחכיסחוכמירמ

 ~'מפגייכרןסימקו 'fו .כייןסיבמקסיסחרסי<' Pןכרחסיר 'וI fעור"וחי Iניכיכ
ייוחרונטסת;קבחוייפיסיסתקרוןחרחיטרחריבימ:ג Iסטי J ~ריפסוריטןונני
fוסקיכמרסי 'וfדייייפיררכטר:י,מ ,גםמ,פייסרח,כחןסכיקחוססטורוםטר
 •יסחכטזימן<םfכונ hירחוקמ·ןכביכירני

 )פ M (2רז '",מ
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רר'סיכ "lלכזירר uמיכ,נירים~רידן P~ןז'מוייר~י hכןחידיח:י_סר rtג:ס.פורקי
 • hפ(סן~טחרדםןדררחפחדייספיייכסןס vחחרב~רנ~כוזמ,יחי?רודחהקי

דיזי ,סב\חוכ:ויסוסכותחי .כסביר:יפור'סחרייופ·כיסקוחירפו,די;זיריס
ופוכנ,ומןיזכחפונ"קיכ~ירחוןדיירסיו ..ריפקםחדיגמיןקקי I;רכד\קזסמגכן

סייונדיזי,דיlcו,חיןחיסקי,חי ,'ימ,ריח ~נוסןכסוחי ~קוכרוקנכבוחיכ~
ס'נ,~'ג'פג~רי ·דרזסדיגסחרטיג;ודייןכfיכטכזירחביומחכסיכןחיפריזיכטו

מיקמזייוןסגמ~ ~fיםקריפיסיייס·וסס·רחחיטרפןרןכרחייוטכקתoמככ'כןקי
רניקיחמ, •גיי vגיסניןרוחיט:ו,פןסריסדיחםדיגוטירמיכח'סיוןכ~די
פמטררז·חיחירמוזוגוזייומ,כ,ימחכןכ ,חוןר\ל·יח'.קי~כדיקס~עון,יזי Iכידיגו
ייחזיר-י:ס·ניטקימיחיזן;: :דיפיגיגיכר~',חויי=יגייחדרריקחכ , Dמוכדי

תועמרמיכוזיי:וס~ן:סדרטרקחכי~ייהידחכייחרטיחסיננדיחינסחיטס:י
 :חחכסיכןריזייכרןחיכיייכןריספוכירישסמ,ס\יט?מ,חיןחירמוזןר:יןכוכסימ

נ"י,חיננדיח;ומון .מפדרייונדיחיכיזfזססכמרדייסחסט Dחירייוס~כי'רר,
ררנר,כ-tכר;וחיחקמירי,מ'מ:יכןיפזייוכס :מיןיפטוכייכfו.Eכריופזו,חנומ;וריכ

מי.-פזרנקי"וכי~סמפמ"1גמס 'קורfוסוןמימ,ןרוזטחדיספיריס "מירמוזררכמי
 'מיייוקוחבמטיקיןומחכ'םבןחיכדיזי ,חכן.ר~ •מוכרוליכקיטחרמיייחן
חרטחרחיממריפרומיטיחיורי j 3ספחםיירנימיס'כסיר 5פורהי '~יי·חפיט

וכיסםר,יסיפחיחינ·חרחימרכררהיסטידיכיסייוסכןסדיטיימפוסיירטוחון
טי,טןחרמברימ'חג !חו :ז Q\קורfומיחיןייג:דחי ,י tiבfו. Iח'יגייוס 5קה
 j-וכ'-מרק'כמיכרןמוןןיח,נחן;ו) "כרהכדיזכמחכדוטו(חורניכ\,חכדוחס'טחיס

דיס-מיסחוכםרןמרטכחפיכטןדימ;ןקי 'חיסןכחספינסחכדוכו,מיפמרטייכי
חמכ-מ,ג-דיזי ,סומ,סנריסוחיס 'וf ?נוזחכודיכקומידוסירמ:ופומ,סטו

-טרמםמכחורס <fכיכבוחיינזירות,ד , vזמיסרפג:יזמסוכריריסיניקיסי?ו,
 ,יקס~ין Jסזנ.נכדיזי.חיכןכןכס\:ס,דיגדייוכןמבריחסייןסכיקחנמיסחרנקי
~יחינןכסימחזחיןבהסחיטס'קfוכי~סןחיןביזיגוחיחכיכ'חכטימי
 .'~רחככזיריסחיןטימוכניסקומומיינ~ : ' tjד'

קיכ\רזמיוכיסדונרי'~נריקס"ע~זקוכט~מוסקיפחס~זיחיסטי
ם;מ'זחכטיסריןכדיטרחרירוסיחקסןרדיחינכון <fEויגפרוקורחכסח.:ודיכידחר

 ~מררחיוןfוסיסיטי'יכקוכום'רפור ' Pמ,כןכיריסחכמיייחיסמוס ,פוומיסחס
 •מפםטןר~ניי,טסיחיייחיריחםגחסחיזק~פחיחקיח;:ודיפוחיככןדיג

חכסייוזרספחרטימחס;וןגיסיטיפחכדפופןכחסיייןג:יכי,סיסינוןחיכטיכסיס,
וספסי-ר;מידייחרירריחיפדי'פכ~כחן jיןכמחטיר"חכrניכסופריחיכטיסחי

ניחםי~כסירחי~יוןןפריחפרדירסןמיט~סט·יסכוממיזחחזירקיןטןחסייין
סמ'זחכטיסקוןיחד)ופ 'ןסחינרחסייסןסוכינירונמחידייוחכlכרח,חבכי
חיכחי .ח'דיחסמ\סוכ:י-ררחרייו Pקוכמויימ~ר~ריק S ~סח1לין ,~מחקטוס,

~ימפייסיסקיכ-ןכייןס rס;ככירךחרירוסכוטידוסקומובייזייזנןחיכטיכדיfו~
חי .וכממיכטיסופקוfויריכיחסריחיסיייןכ;וקיןחכrנ~ככדיסוזיידחדכס
יונזירי·כ~ח;כ~נרחסייכחןכ~יכירפוחידייסקיחיטסןקיזכויסחיסכו

רימ'רייחרמ,רמרחכזמר;קירחןסזחכוכןמחרסיןפודיריזודייןדיכקירדיי;:ו
כיקוו Pמיסקןיח;סטוסכריכןכינוןכןכחמיחיסחי •חנמ;:וריכ~דיסיקטום~יס
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פריי .ס~נירס''רסירפו'י:יסיכפ'רנ;זקייייז"רינ'גסחככססח~סטרכויטי'פ'רח
וסי\טחרכן 'ריכגיח)מ('טו,חןכז ~\חןקיחיס~כרןקן ,כזירומ""גר':י'ח'ס
וןבןק'ירכיס, oחפם hמחנסנחזיריזנכח'ז'סרפיכרירחי O'ייחר rrנןכfוכמחנ
ופרכןסווכיח ,,"ר' fכ,ווזייסיכסיכוקחייזיחfוירחיסיטיר , rח;קחיבחיפו
 • (חרומחיקסופו , Iיכ'כב ,ו'ספןרחיקןכחיפריחירח

ןס ,זח\ןקפסחוכויי~כרfכ ,קייסנמ'עזזם ,'כח;רסופייננ hר~ספ'קט \ Pסזfי
רי 'ו fחוfו~ג 'ס'נןוווווכחסנסרירןיז;ריקחזפ mיחן;ונז(';גזי'טסקוחכ
סוירריכןמנח:ויטחיסמיגחיסכחכיכירננרןג:יזככיחיק ,ספימ\\ט~חןסחק
ןכ'כיירזירםfוו fייןכ;בךיפוחקחיגזימפיסמןזיוניז f ,חיר:יכח ,רורמסטיזרפ
חיג :חירסג,חייחרס'מכמדיכ ~;רח- 'iוסכנרוככמסכ tIןרייפירסו ,יסי;כקויג'ד

זנפוייטיס Iיחיזפחחיחססממככ,fוכט~יי ~חי1כםירלוםכיממ"יםגריגטימןfוד
נחרכן 1 '"חי ,גייקןכסי 'יסוכ\ריחמכריכוכ,~חימספיר ,~~מרסטרוקןחיקיפ

יחיטסופנ~קסירניהכרי~ורףפיס; ;,\~ ojס<,זקחיסטטיימפי'-וכס'חטססחיק
ירסירוחלזכפו~ןםוכ~:יכמ "חרחעזריזזייייס'זס~\בזוס,ס'רמיימכ ' 1,20די

:יטסחינו~ו'חוסי'ס~ריק Iנכןמסריייונפןטכ'ח iרכfו'חן f , :, ~נניחסחזנfוfו;סט:י
ממם,פרימגכיכרfוופרט'כירגזקסחןפfייךיגןפ~רייירסו ו\\כ\סקי' ~~חח·סריננ

 'וf)*ר\ו"וסכ~ז rידריכזמנ ~חיונפןןכ\יונןזמ' :ז~וfמח-כרןדס יt-ןנרjכ'יזנ 71די

 'ס~קן 'חנ;ונפרמו;'ס\וf"םטח,סמfו ~ 3 ;ריחיםנוכיכו ~" lוסינ ,)*
 '~סןמ,ררירדי"וריספירקיכסיכייןכת\ Jח'פיוח:יריטרוקי,סןכ'מדיזןrחר
כסקינ'סמוכס"קירופ ,,כr-\וf\) 71 fו 1,20רי-םריייכנחססיזיונב\יס
-נ;ומ;יסרכ"ונמ 120ידיייגי'סרח\~קיכיכ 1מסקיד\ורמ~ריפכ+,םטד· ~fוזכ
ווכירננזיגן rמןסיו'fככרקיכפורממריקירפןלר;למ,,סכחוכי 'וfזר)ןנגורפ

סט\יהי 1רקן)וכ ,וחיסט \כרסו ~יוס'\~'חריסןנסיסתכיןכיכ (';זוזכי,}ו;יקיפ'לסfיכ
נ-כיחסמ,Jי; ;fןכיכיכי ,סכ~סר(!\ (';טמכ\מסייפונסק'ס hמ ~ hט·ז~םיגכוfוין'חזר

רfוןכפןימקניחכנfורוגחםמ <: 5ירfיקכו ,מס'זיךיר\ג~קיןמיכפ~ןח'כססנוכס
קוגסי~ייי '~'וfפירמחרדי ,,ע"כיכזרס Iiפררממדירמגזנןיר\ק f \\'דיורומחג
 .~מנןז'ס"ייכיוכפר "ריור vסכ II:יר 5 יf; ~fפ~סחי Iסייrנכ'ר'מ 71יר,ר iיירפ'סו

זיסי ;f , 3ים~רי~ןן Pיט ~fויfויםןוfיו;ןכ~ ~ריןכוריס"חג"סנןרייכ ',;זנוגוס,
רויגןסחיגפריחוזוחי~רס ;fיחכס • p 1tסכ\\זי IIסיכ'יפיק:יק\סופירייוריס,

חי~חי .חfויזחזחססכחירסופירסי'ריפסובןח;זיספורחיסקוזיררימחכוס
כיירנןחיסטי ' Pריזיק\ז ~יfוחי • "סחןכןסיג uכוזבכרכי_סכייייקכןסזי~ר Pכוב

 •חסיי.ופו ,גחטיכוחיוסי.ויי!כיקסקי.סיכיייריח:י"פח~חכר~~סר\פרוכייכ\
fונחזןכזכ\כ fJ 'יסןקי~ז\וחכריג ,~~~'ייקונסfוגטו~רט'מיסטי 1יריירוניח
 ·-חןכיגסכחלסרספfיכחכ=י~קח,ןפו" Jח' 'fו .יסיכטםיימוקחסנוזבחרבןרפ
~וס !ררןמ'כfיסייווכ=יסיטיסןכחכמ{ 1חוכי~יכטיכסקיחמוובוזייוס~וסקי

זרמ;חסגיח )(דרמfוכןסכיס'ט 6כסנ~תירגניסמ jמ 3מפר'סןכחfוס'"יוגיס"
ריכ ,חוריזי!כיחקימ,ריכרכח'יטסיח 'fויכרfוfויקןסח Cכו'ריכ \; ~מפור~ס

קוזניירכירי~טירמיגחסיייז ~~קווןכוריס!כ'ייfוריזירקימיסגכזריןכיירנו
חופריס,סינוזח\ .fויכרfוחיי~סגיירנרסר\פןרמ~חיוגז'ן ~~חייו'ר~כ



-יבשםנהיארקפ 172 'זס\אדוי~ליזיוו~דtפ-
 ~~/-ן~~~~~~~Jג:;ץ

 ·וס ,"סי(נקוכדייכטיז~דיפרחייזיוינינירפוקתונויקספירחפנוכרחסיטחי
מן.סיסדי ~וחטיפרחיסחיייfי~רטיןנחיסוררונפינחפורחנ~י\קוי ,ייורפיר
חרוזכונידק:י~יררוסמייזככסוגסודוטזוססיריכרקחזירס f5י pנוסיחחסב~ז
ספריטייח ~'וffויפחניסינסירפיספוכטגוסfויזונוחמ,דז,די~יסירדוב~וס
יפ-רוןחקרי~:ו (ונעי eכוקסוס 1 '"דוחזחו ~כיtיטיחיוניריח:ו Iרי~יניייכסרי
 Iמזוררי~ןרנוממ,כיקזיחכרי~וקסחיחירי tסיימסחנפפירכוקיזfיר

סספןחיריסזנחזירירח~וסנחמזיג'סםחזקוסריטירסוכיניטסוססיחיזמו
ירכחיזfיפירסוכסטןינ 'וfיןני rס '~ 5כינירtייטחיסיקינסחחיס 'וf •ס"זגככ
נוםחי .ןינרונ ~\ריוניסיסחיריננסfו~סחורטדירויונתחיסוכrכןייסיחחי
ספריןכ,,מטיכייכרןזכנרייח iחיזכןו rיזמומהורירכסי 'i'נו ,מ~וכירו~יייס Sםח
סןיריייחכמיי~טןfנג'י' Jח'קמכונןרחיגקןנט:יםוחיח Iיחכזפרוסיןכרי

יח\ידגfוייןfו , o;בקיtגיסיtגקרימנ u ~יזייוחר 3וןכםחכקריכ~\\ניוםח Iבירס
כיניחיכיייתבקימקיוירחסינימסימוfיירוסזופרופ,טיסי Iרכפוליחנןכוס

קינ~רסוגוויריספיחיסי,סחדיסייןכיקיוכיפימיחיןפוזמנסיחירימור
וחירטימנ;בזיק 'וf,:יתיננוסזיינקוןסטןרפמינכתיריכ;פי,סמזכור"ו ,ונייח
 ,מרוחכו,ןכינוסי Iר\\יטוכחכקחסfוי~מיויייו'רי~סירניטורסמנטי ~""יסןכיד

 ~\פר~כיקfוז 3סטרfיןיrכרקירזסחןי f5ורfימס I'ככ"מ~ססכו Iחביייססוסנריזיז
 ·ריסמ, I~יס Ciירןידי'ירנחטוקחכסמ,כ iמ'פוזחבסומנטיריייכרסיינסי"נ

 Jכr:יפרוחכורממ,יסרזמ~נכחםופ\יכריק Jסזכפוידיירטוחמ~סדיפומ,ס

כטייטחחכ Itסוכבמכט IIיןכןמנרחיסיכ\וסיידיס 5י~כמוססירוונחfיי 4ןכבר
 '~fויפןןז;וריכינ-יימ~כיפוריסןכת י:r~ ;מיידיוניסירי ,גוסיייחררסיב ו\~די
כבכזיו\י.סיספו'יידס rמר rכפןקמכסומ'";ןנוסיסדריוסבכיסר~קמפוכחי

יריזחחונרטיסימדי ) p(חנסי~, 5ונירריפגיחוסט,מזקיסןכיבfימוררכ
סוננכןזיר:יונרקטוז;ב~דייזםייחפליקסחיiי ב;~ביניסוסיבכוי ~מיסרפחובמנרי

 .נפז"ססמייוסקפיח;בנןזמסרסרכ hםקי I,יק~נ;

קיכנריבכינגיחכיינ;י"סיכןך"כיירנןזיגכן;פררי{סכסררבזננכימיס
 .פר"נ)fו"ח;ב~ידימנ( •fוטיכונ i 'וf.,סינחטו"דיויםחיסע~יייפיקסםיכ

יםילברמיר~פלדפיין

כילום
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1 

 •כיקט~ריסקירירוסכומיססרוסמס

כ;וקיוקומפנירדיכינימוסנוכוסחיסטיחיו Iכיקסוריססמרןרובוח
וזחובררכוחיסטרודיזיפוסמוכפריכסיפחכ'סכוסריחוכו."ורריכחכ"ור:י

כרייריסדונכוסקוריכיבייוכהרייוסכוחיכטרוסח:יסחנירח:יר)ןררימ,סקי
f ריכיבייוןכהכט:יטר:יככומיריקוכטיכידוכומי'רהיזמוI כוטיחיס'טוחיזחי-
יסיררוככוסחיחיריFו,'סקוכוסיכס"Fוםכהסס;טוררר'טה,"Fורהמיכטיחקיוסוכ
ז;וקו:יהיק Iוסירקווכפחכיסוסןסרכחירייוחיגנירסופ'רסוכ:יקחר:ירי
קיטחמכ"זחככפוסינכי,יוfופסכ'ק'קורנכוקופןמ'ססוח, Jרfוזוסוקוו
סןכיחסהינזיקוהכדוטיסוגחמ'כמנ('מוזסז"ן 3 'ריכ'ק:יטפרה=יכריר'זווכידיחוו
כ-וקו;ו'כדי=יקוכוס'כסיס"רטכו,וכ:יחגכירכ'!כיר Iפסו,ג;וט'בחר"ו,fויכ

כיקטורסכ;וקי Iייוווכיכויסקריהו,מ' .כיב"יזריסהכט:יכימ,סטרס"כי·ןכ
·סכקיסחכנוכוח:יסיר,פוח'רימוכנו ';יר rחפככוסי Iפחרטיר:וטכר,'כרי

ןנט'יןפפורחיכטיריסמר~חיג";ו ,;הריחנכ'סטירחס Iכייסיכחמיכטיגיחירפכהזי
 .וfוןרכוחיסטקי Iיכר'יכןכחקיכיקטוריסססריכוחיסריפהרטימ'י"ורככח;י

:ירסרוגיר'יכ jח'חכוסמרחיכוחיסטרוסהסחוטיכסירריחיסר,'סקופוכיקו
ניחרחזיזקיקחמיכיסוהיכוסגכוסחיזורמיזמןר'כריניריסגיססחניר

-יכוכיימפוטמיזמו Iח'חיח'ט'רניכחימונרחכ:ינירסכסחספירכוכ:וכסחס
 •כ h'ז:רריכחס"וזכסח'בזיסטירחזירחיסוסט'כיררינירטורכס"כרו

כפןקוחחגבוסייכיקיפירסונ:יכינביכ:יקיחי Iחכירי eמ,ט"ססינוו Iפירקי
דיוחפנן Iכחס"וכוחיסטר:יריקוסיןכטוריfופחסחזיסכוסריקוכוסיכס":י

כסריחיבזיסטיכס"סדכסחייכימ"כטוטסוסריכקחכז:יסוכ:יכס Iנ"נמר
פחר.קוחטריכחספירריספחרזירססידוחכירריריספןמ,סוריחסבכחס"וו

 ..ופסחניר 'רספוחיןכ,י 'וfוסכ"ממיכדוסריממסריזרימוכרו,ריבטיס
נסריוזייקוכסירנחסכס Iחיסריזהכטריסמיפירסיקוס"וכיןכריוכיביסרירו
ריניבייןזחס,חיסוס"tוכיסחורריכחנסחססוסדיפרחטיק:יכסחי י:;~מריכ~

פרירי·ח:י " Jחירמ"סימרוקטורסחנייןחיכריבוטונוכוקיקןמובוסטחוכיכטי
חיזוכוסטרחרסכיקירימחכרוכיקומכרןפרןס"סרירוtנר~כריחיכריקו

חי Iז:תמכ"ריכסריכירדחדיריחסכ:יריפרונ:יכספחכחכרחספוקחס
קיריזירכיקיזו .בורייוס·ייכוס :כיירנוסדוסחיזריספוכדייוגידוקטןרחיג
דיפרונסברחכריכסחיסוכוכרוחיכחיזבוד"וס~וסדיחיבזיסטיכס"סנס
פןחירסס,חיספסקווחיסקיפוחיסוכ~סדיכ"כסדיכירדחדיריחככס
פוחיננימ,סטימ,בזיסטי'כדוחיסטככוקיכיי,מ,סטסריקוכסירנחס"יןכסקוז
fטייכיו.מודירכוןכחיחוסיבטחכסחנייוסכוחיסטרוסוכורוס .קיחכסיחיס 'ו

די-קיריסוח"חרוריימחחייי'~רfוככוסידחסיקפחכחנרחסכחסריכיזכפור
נןקיקזוסוכיזמסחוככחיסס tjוכריבייכסחיבודיחסכחס"וונסקיזיר
ד"וסובכוסחנייוסמוכנוסקיניכטורזוחוכיכטיftיו •ריספחרטירפוחידיזסי

חיכוזייוסכוס 'פונכיקחוכיכטיןיחז ,ניררחדיריח:ימ,סטסריקוכוסייכרו Iטחמכ"ז
חכבובוסחקיrכיטחרימןסחיכמס"יוכומיסטרסריחיכייןכחיסטרסרי
 :"יכ"וסדי
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פחגחכרחסגחסחיסקריכיס'כט-חיכיר" sרטיבימ' rכ uסחכייופחמיזוחיג
תו-כ::יטור::י 'פחר::יגרחכריזנוייריזחסטרי iחיפורקינס'רירוייו u :סיגייכט'ס
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גיקוזייפ,ריכיססיימפריךגייסרירוכירסיסרירינקיחיחיסח'גח,לר
טןדןח::יחיגזיזכפיין Iסמוריכןריחכס'סירכיוחיחחור::יחסט::י jופוfו'ר
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פרינ"חי iחריגtוכט'סיחין rסוסטיגנס'קי iקירחסי ,~טידו iק~ך'זיתיחי
 .טרחר'סייין"סס iח'ריסיז

פחכחכר::יסכךן rחר'ריסיג:ו'"נדיכ::י"fו'מיגקיניס'ריוסחב'יגח
ניסכוק'יכיס:זכטירחיסן:יםחיו ' pח'קספר'סי I'!:רחגדיו;ייכחסכ::יח:י

tייספ~ד::יס.סט' rיבר rטגכר'ביזיס,מ'גריפ'טיגיכוח'ריגיגןכו ,חריכ'
חיפירחםגייסמ'זוריססחגדיחוכ::יחיסקוחג::יג::יג"ך::י::ןסי I 'כית:ר
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ירפכו

III 

פורחכייוס,זיסיכיסזיזזיריספחרזיזוס,
חיכייסוסקיכסירנחזטחכסופורמיכייוס
ייוקיfויסטופררחיסחיכחד~,;חכטחר

 •רחכ" Cידיכחסייוז ~~
דיקוכסירנחסייוזכ:יקיימוס Cריקיחיסטוטודודיפיזחיזריזוכט:י

סרסטי::חיכסו~חמיכטיכו Iבודיירס ,cכיזוטררפור Iחיסוורחחיזונודיגנייכ~
fו,כיק~גס , iטחמגייןר~ ,חיכדינידו~מיכטי~מחסכוהיסטרחסדיכימיינטו
דיחוכורחיגפורקי •גודיח:יכחסייוזכ~דיfויגזיסטיכסיי~כ~דיקחנז:י
 .נידססוחי Iחנירסוטודונררייוניקרמחםחי~סחקריפיקסכומבריחיסטי

fחיסמיייוקיכובחז~)ריסס~סונרידוכקוחיחיס 'וD די"'חזירפורורסי
חיסקיס"כח'סוכחססוז .קר~חסח.ירמחכוסקירידוסמיס ~יfמוסטרחר
 Iריגריסומוכנו Jקודיזימוסכו Iפורקיגודייו,קומוקוכסירנחרכחסדימיכיסטיר

ו'ווכ~דיקינחם'פירסמרכנחסכוזוטרזסחיכטריטופחוסיחיפיק:יחיסט:ו iח'
כוקידיוטרfוורדfרfייזנכןדיגכייסכחסדיפיכסחזחרטר~דיחומחכיר:י

כוסחיזקוכסיסטייז:וודח)ריזכיחקידיזיזקי~גוכוסחיי •ריחג,דחדחיו jסו
יכיפיזיננו:ככ\ידי ,~דרחקfיייכ:ידיפרחטיק:יכ;ו iחיחיסיסיי~יס'דוניריס

חורדיכחכ·חכ ~חטיקרפסיסי Iדיזיז Iריסטודיחיוכפןרט~כוחי ' Pסרכחמיכסיי~
 ~ Cמדיייככ~ר ,פפרוסקריסחםדיירחיכ'נירסופירסוכ~כסחיכטרידיסfוס

תז iנ' rקחיכ "י;'בידכיר:י rמ ,,;(,וfח:יחביטוחידוסקיחוטריסחיי .כוחו
קחטינו::ס .. :~ג ,:. .:ם; ' f ;דיחםןרדיכfרכסחכחס~מיכטיפרכטוקוכסירנחרח:י
סירידרנכיסדי j 'סיי I ,רגקוכסיכ:יחיזמוכנומריי iכיגכיוח 'יfסרכחמיכטיח:יר

ח'סט~דיייסכויר '.פי~םf'ירט'דוסfויסטוסדיחיכוקחד:יחיסיכחסוסיי
 ~מפ V )ד •. f' Jיfוןוריגכייכ:יח';יבייזזנוייורנכ~ 5קוכ ' :1חיג Iמחכיר~

סטחסחך'ין;כ.:;-~ר'~ירן'חקי ' ..מייכטרחןבודיידידונירוסחכסי
קוכ::ניידיוי 3נהי .ז:'רf., ,וודי;גייג:י'גוז cק' 'וf:ו :tביסחיסחידיחס
וככירנרס ;- f ' ..ז:ו:יר ,,; ~, iח'פרוסקריןכחסס rםרריכfיגוfיכחססירנחר
י'חיפ' f' jו ~" ..: ... :חי ,: 'ריגיג\דרניריסנוסומו iסיכ 'f ''סיסדוניריס

frיזיד rחוטיכידדיסיקריחיזגכוזוטרוםגיקי ;:; i : זיב.רכ~,יז; P ' ::חיס
ג-יfו\ס'ס ;-"-~'; :ריך \'י 'י' ' rגק'סיגורוסמיי,ו iט)וגס'וfקריטור:ו,

דיר ,' tהר '"ר " ,.ז':ו .f ו-\~' t' Cי',,, ~ ""',,,,fוסיגיטייכריז , 1 ,, J ~ l  I I • I "" ,""ן '"... "".' ,~ , '

-i' 1 ' ;,קי ...ןירוכחיייכינרקיוםטר c'fכוריחקיחוס i l קi גf ווס ...ןf' 
ח:ירזי ;'רזר 'ר ,. I 1.:: i ~ :"יפ-כוכק IC ,' _גוקי~ידקייי ';

יןכיזמרכ.ן :' ..רי ... ,'יןםקרחיגריי ;r י'ffיידיססירופכיכגוכו
-: ..ז(ידי Iסו .. ' Cד'כו:וייסיגיזיזכיכטחגזסחיס

 ~'ןר Iו"וד~fי' fד\גיסנסחנ ~' j 'רסמז Iגפוiי
L. "Iי-כ "ר\,.·,~·פורי-:חזיר L. ~ 1 /' ... , .'ר.ו ,י"יז'וס I ,1-' JI J כr.. I",i .., ' . .... I " l ' , 

,ד''ז : ~יקfיקו~ןיירויגח 1 "~גחז\~קחיחוטרי
f" ;יייקס'כ:ידירמ;ווט(מזרח) 'חזרייכטיj יך 1 '" ..יד

 I :-~ : ' ..יחזוהדיפיסי~מו" c 'חגיזג;'יכטיחסייי:י

חוכןד:יחקןסכרידי I .'ר'\ :יה Pטיקיכומיקחחיכקייחיספדיזיחוכו

 Iמוכדודיכפחרטיסכחסטרדחס

סיזכחסייוזסוסריחטדחירוחיכ
פןרחניכירבריחכטיחרןפריניחו

.... '-,- , 
~ . ' 1-:'" 



פ~חנרחסכוחיסטרחסוזייקוכסידירחסחיזטוממרסידיקיר'רדיפחטרוזחיס
מ~חכטינוחוסייןס 3hסכימ,סטריסדי~יברוסגוסזיטרחדומ,זידחססוזקי

פןרחי •כומו ,פריזיד'כטיסכןחיסטררסדיריסיבידכטרמדיסייוז~כוזס'נ
כיחיסטרכחיזיירוסמגנוכוסמריזכמכחדוספומ,רוזיירופורסי 1קוכסינוחיכסכ
טוממרכודיגיקרטריסכוסחכרונממוס ,פוכטימ,סטיסןבריחיסקריטורכ

פמרטיכומיככככחכנזונמרמןסחימ,כס'סייוזממ~כמכפמ~מנרמס~מס
טיר-מי .זןדחfויזזכידיכחיחוממכידמדככדידונירמ,כסיבוז )זכומ q(ככ

דיפוכדודיכריכנרמסייחכדומיימגוקסייווניקומ,סטימ,סטוקוז"יכממוס
"ויימיכחונרמזידיכוחיסטרופריכסיפמכנויחממכקורמסוזכומיסטרו
חיגכיחמיכדכחיככוכסמךומנירסי,קיכר"וקאראקואליתסי'חוכררמדו
 Iגוגוספרימירדיכפוככיקמסייוזככפורטונחסקימוכידכככדיטירסייו

מ"דינחסטיסכוסחכמחוומכמסטיסירמממכיכידחדנרמכדיקוזכייזקי;ן
כורמו ti "מ:י' Iפמנןויכומסוטיגנכפודירזווטודוריכקי ,;וכוספריזיכטי .

tj חככ'כ'מנכסכמכ' C טיר-מכחייודיכוסקיפודיררוזטוךןמיכמ, •רחג
דיזימומיגמכסיקוכטיכטמרחיחונרחזיפריזיכטידיג iוכןכיכומסייו rגכזכיכחר

דיקיכוסיכסייחסךיבירסחסחיכחיזטופחרחזקיכיקטוריסגוסטודוסדי
ח'-סככח~טוקכגןקיס.וכריפחרטיקןכחרמיכטיחימוטיג,ךמרדיחי"ורחג
פמרסמכמסכןחיסטרכדידיזיחוסכוסקומפגכמי 1;וךמחיזמודיגטןרייכ

 •ממזכייז
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 668מיירקוכסטחכטיכופוכי

חחןטןרמ,כ

כי"רשאקייצחקחיים
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כומשנהא'פרק

 :םוסארייו
ג;ודי Iחיקספכיקחסייו- .זמו Iזודחחדיגפיכחריסכ Iטרגוכ-
כיכייוחיג- •קיזחסגחסוסירכקודיידייוס Pגוס- .אמונהפחגחנר;ו

 .. Iרכטר~ Iכוחחיוקוכניקסייוזג;ו- .דיזפינגחר;וזכ;ו Iחג:יחיוגחסייויק

 s:גיב Iרפריככיפייוכגיס- .וזוריגיביחיסטודייודיגדונירג Iח- .בייוז Iג

 ,"בי~ג;ו- .זורחחיזמוכ Iדככיפייוס Iפרגוס- .רייווחיסטחיגחיייוזוס
פחגחנרחסגחס- .דייודיגדחדיס Iקיחגגחס- .דייוג Iדזיססיכסיי;ו

קרי.ג;ו- .דייוריגטיטוגיסגיכ-גיי.ג;ודיייס) :Pt(בקירפורחגיס
פריככיפייוחיג- .~ג:ניגיסגוסדיחיבזיסטיכסיי;ונ;ו- .מוכדודיגחסייוו

דיגגיכירטחדג;ו- .דייודיגסfינידורימ:יג;ו- .השמים iמתירהדי
חגט:וג;ודיסיטיכסיי;וג;ו- .חקטוססוכדיפוסיגגידחרג;וחיחימכרי

דיגנחגורג:י- .פרופיטחסגוכחיפרופ'טיזיח:יכ;ו- .פרינידיכסיי:י
דיחיסקופיג Iח- •חכ,ס pחכ'גוכדיבירפודיסגחס- .חכו pחוביגירו

ג;ו- .חיטרןח;ופיופיט;וחוןדיריפיריככיי:יג:ר- .פרו!כיטיזיח;רג:ר
דחד;ופוחי ו;. PPדיגייג:ר- .:יסגוסובכגירכיגומ~:ודיח:י Iופיטיזפר

חי"ג;ו- .גייג:רדידחדינ;וג;ודיח'סקופוחיג- .רחג Ijיח;וסוגן
פרונידיכסיי:יג;ו- •כ~פ'גtוחיריקומפיכס:רג:י- •גייג;ודיטירכ'דחד
גןסדיריניגחסייווכ;ו- .יח PPדיגכיכידור:רכ:י- .דייודי~ )'(:רםבח:ו

ריס)(עקפריכסיפייוס . 1נ.~טריביגןסדיכןט;ו- .:יממיס)(הח'חמוחירטיס
סגח- .גייג;ודיחגסחסכדח'גקיrנ'כחסדיקוfייכט;ו-:,ג- .זודfיחיזrנודיג

פיר·ג:ידידוניריסגוסדיג"ו)וריגר- .יגדחכסtיס Pחיכקוגחסדירחזוכיס
וססנירכןפירסוג;וג;ודיכ Iדונירגוסרידטיו- .דייוחיכבירכוסוכ;ו

חיסט;ו jחיס Iפרfיקטיקחבג iסוכוקיכ .rחירריכחכסגחס- .קומפחגיירןס
דיחיכרחמכידחד- .(קגסןח)פיכחגיטחכגחסדיגייסגחס- .חיפןק:י
חסחסיכןfוגחיבזיגןחיג- .כקוח)וג(קירפןרחכקfיסטיבו- .מיכיד:ר
דיכ' Iריזחןנזו Iחג Iח- .דיו)ניח(ממןחטחכקחפיפיג:וג:י- .(בגןח)
(בכיר .חידוגחטריח;וג:יח:יfיד~ Ijפוסינדחרכ;ו- •ומור;ו)כןרר(גז"גטי

טיכ"סןפחגסגוסדיבןזבוח'כ- .מרטהג:ידיוח:ר ..fיג:י- . )";וגדממ
קי jר~זיג;ר- .גייסדיחיסטfו jרחזו ו;,- .יו) PPזו(עדיס'וכינןס

קורטחד;וטחרכיר:רג:ידיגייג:ר- .גייסחיסטחסחכןגחדחסרןוומ,פ
ג;ודידוניריסגיס- .חזי jח'סקכחדיגגייסגחס- .בכרןפ:ר)(בכבג\י

ונירסכ:יופירסג:רדירוניריסגיכ- .בורייוחיסק~~בןסןיןקפ'רכיכ\י
fויחיסטחדןדיגיגטן .rריזיחיגי:,,סונכייסםגח- .ן:;וייגןכוקכfיfייססן
קמט'נירייודיגר Iמוזג;ו- .;חסייוכיסםמרוטחגחס iקיfים"ןכיסר'כ :rס

יד'ריבוסרגוס- .טיירחסגחסכןנריגייסגחס- .חןחך)יפזוכמסמ
כינריכייסגחס- .מוכגיס Iחחיקחמ~וסדיס Iפחטרןכגןסדיןוייסי fופ

גייסגחס- .ו pקחמדיכפרןדוקטןסגוס 'וfטייר:וג;ודיקוגטינחכייוונ;ו
 )נ(חייב " wטד
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גי Iחיזנפריזדידינירחיג- .גיסיסיטיזוסגיסדיסוסן:יניוכייכטוחיגסונרי
סינריכייסגחס- .שמ'טחג~דיחכייוח'גח'ז ,; cקרידיטחכג\יטחר
 .)(קרבגומסחקריפ'סייוסגוסדיגייס .Crג- .כקןכונחרייו .rסדיגסירניסייוחי;
סחקר'::גיס- .דחד Iקימיכג~פירחיכגינrרטורייוססחקריפ'סייוסגוס-

ג Iח Iחפסחקרבןחיג jקיגחריס Iפחרטגוספירורייוס pחונכינחפיסייוס
גיס- . iןקחזייי <fפורחןנגינחטירייוססייוס Iסחקריפגיס- .חנינח jקרב

סחק-גיס- .חיככיגוגטחרייוסרוס .rפ'קדיפירדןכfיגס~פורסייוס Iקריפ rס
חינקוידיגחייפרוזוגג Iדסייוס Iקריפ rסגוס- .פחריד~ג~דיריפ'סייוס

סחק::גוס- .רינזדיגסייוס Iסחקריפגוס-. )גז(.נונוריח~ג;רדיגחדו
- .(קטורמ)רייו Iסחחומג Iדסייי Iס'רנג Iח- .נו'ינטחרייוסריפיסיייס

סייו Iסירנג Iח- .(מכור~)כחר~ Iחגמג~די'נדיוכייכטו Cחדי~ס'רגיסייו~יג
 .כפירדיסחכטודיח\ידיגסירניםייוחיכ- .~פגיס)(כחסכטו rספחו ; Iד

חיחטריביסייוגיסגחס- .מגמ) C~זכנכיר C (חימיסחרייוקחנרוזח'ג-
- •סחכקטיכחרייוכ Iדפוגקסייוגחרייוסחירכיטוריס Iסגוסדירחננוסגוס
חטריביסייןגיסגחסחירחנניסגיס- .גיייסנוסדימטריבוסייוגיסגחס

קןגדיס=סוסחיס Iג~כגיסדירחגיס Iג Iנדוניריסגןס- .ג~כיסגןסדי
חיג- .מנכמד)(חגז;ינודייוסגיטfינגיסגוסדירי"וגייןכיסנחס- .ייוכיס

דייגחס iדחגחס- .טימפגודיגס'רניטיריסגוססיסטיכירדיכיסטיר Iמ .
דידחדינחסגחס- .כ~כ'סגיספחר~כחד~ Iדיסטקחטיניר'ח~פרימיר~
קיחט-דיבגירח' /חלח Iבכורים Iתרומה ,שלמים ,ניריח~ Iקחטסיביגד\י
דיקיחירוחיג- .קfיטינוריח~טריס'ר~דידחדינחסגחס- .רופיחס

ג Iחטידודיקחרגידיפחרן:'ד~חןג~דידיריכיחיג- .ס~קריפ'סייוסגןס
רינוכיס-ג~- .נחג~ג~דיגו Iטרfוסקג Iח- .נןדיריח~ג~דיד'נו~יחן

חו.כחססונריטחקס~ג~- .חזכןסדיחיפ'רסוגחסדימחייוריסדיייוז
רוגןחיג- .רחסייוכיס rfקיגסגחסדינחגירג~- .מפיס rקדירטfוס Iפ
- .גיייסגיספחר~סיי!)פיר 10 (מעשרחיג- .(נר)פרוזיגיט~ג Iד

- .ז;כי)ז;ר t(מדייזוכוסיניגדוג Iח- .קיחטרו~יחסגחס.דידייזמןחיג
מחציתדיכחןנכינחטוריי~טחקס;'ג;ר- .~;ייוק'חטריזייג Cפרןטוגוס

- .חרמיוו iכומכרחגינחדוכ Iח- .ערכיןדירט~ Iחופ ~~- .השקל
סקיפו Iחחיכ- . iחטאילשכתחגו;ימןסדוגחטוריסגוסייקחמחך~ג~
גקוגיחו Iחחיגסונריגייסגוס- .סחקריפיrכייוסגוסדיריזוגטחדו .ח'גחי
גחסדיייחגfוסכחס- .ג'פר~ג~י iח'כקיגיחוח'ג- .גימפייז~נ~חי

כיפר~כ~דיייחנחסגחס- .דוס Iניסן:גיסדי cייחגחגח!:- .קחזחס
טיימפן ilחמוז'רג~די ,ד~ Iפחרג~י iח'גקיכיחוחיג- .קי~ירפיrר·כחיו
 .מוחירטןס Cכוד'חן Iכקוכ Iחג Iח- .נוכוריח~כ~דיfוטחק~דידיג Iרינג~סורי

 , 3ג'קיזחסדיחןיגחיגקח'ג- .ארוסהפרחג~די jרחסייו Iחןפג~-
נ;ר- . : rדחטגחסדיסייוז 'fפיקסג;ו- .פרופ'טיזיח;וג~- .יי~כחס

c 'מp רחי;וrl ויקסג~- .יוכגגft מז;כ;רג~דיכיקחסייוז. 

~------~=:~~-------
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סוגרי Iכייכ:יסוגרי Iן,כייכי Cסרסימוכךוחיגקוזחסן,כריססרגרי :ךיזיfו~.,חיכ
 .כיכיפיזיגסיי:ו"ג~סוגריחי ,סירגיסייוfויג

ח'ג:יגדיקסמםו!סחג'רחזימו!:פחגחגרחסחס Pקירחיסןכחסחיו
חימכיז:ימוסחיג •וודחח'זrכן ~ח'כטיריסחכטימוייחיסטןדיין iחודיריזומידן

סןגריסוכדחדוחיס ,ויf,זוןדחחדיגמוכדוקיחיגזו:דילכאזאסטרי~לאס
(סיר::עכורח . ),יג(הורח : iסוקיכחזחסטריס i 1אינסטרוקסייו 1דאאיזםו

 .(ניכיפ'ז'גסיי:י)חסדיםנסילותהי Iדינ'גו'ניסייו
 \ "כיאי Iדיכינוסירניס"ו

גוריגיגייוז:י jחיגסטרוקסייוג:י Iדיזירקירי Iמורס
קוחיסןכייוניסנחסדיקונוסינסיי::רג:יחימכיז:יקי

גןסחי .(חזכןג:י)"פיי""ריגינייו!"מ:י fיי,סיקיגוחיסח'סטיחיחידיחניס
נככוד:י •~יסחידיקיח'סטייכויסדיזירקירי"רעיה"חיסטוייהמחזכופיגןסןפןס

קןחיסן;ייוכיסח'ןדייודיג cחיכקומיגדחכסחנחבדיפרחקט'ק:יג:י Iדיזירק'רי
(חקי"םעש~ם"ייחזכ;"סיח'סך;וחיייודחינגירסיפירסינ:יג:יחיכטרידי

חזירחידייוח~ס'רגירפור jחז'סיק'חוגרחסדיזירק'ריטוס)
 . .גיגכוטחד.סו

הידיקחרידחדחינרהסדיסרחטיק::רג:י Iדיזירקירייסימסנוכיגוןו
 iכוחיחיגחי Iחוטרחםקווחוגחספ'רסן;חסנחסחיגטרי ר::זיככ'יניניפ'די

חיסטן 'וfמ'זוכיסי iקוחיכיירוס rקימפסוסקיופירסכו:יג:ידירטןקונפו
דיקיקומפורטונוחיוחימחכייחסנןחיכחסדיזירקירימרותייחמ~סי

 •קחרידחךדיהוגרחסגחסטידחססריגייגיוח'סטן

 .ניפיזינסייה



-- ז'ירא~זמיר~לטר~זירי I 4כמשנח Iארקפ

דיקיכסיכירוגןחיסקייךחחיזמי fדי~יסחרפיגטריסגוס iסיחיסטןס
ריחריריכטיחיבוריייריקוחגיט;רסי iחיפירסונ;רג;רקי;ר cמריגייג;ר

 jח'טומיקיקחני Iחגמ;רכיריקומפגימיכטוחיגק'ריכי , iריגיביייחיסט;ר
ח;רטומ;רכוסי Iחיסקיפיחיסטיח;רחריכחרפיחידיכוק jקיכסידירחסיין

זירחחיזוכוריגפריכסיפייוסטריסחיסן;יסקיכסירגחרחיקוגזסירדיקורחסוו
חיגטרחחיכוחיטרוס'ןחוכופורקי ,חיגייוסריכיננוכו jחיגינגיזחרגוחי
קי- .פירסיכ;רג;רריחגמ;רג;רקימפגיר·פוחידיכוחימיכיסטירןזיכטחדזןריז

חיקוכיסי iחיכסטרוקסייוכיחיכ;רחןכ~טייכיסוכ;ריר Pג;רסי I 'קדיזיררימוס
פירחי ,פחרפיקטחמיכטי Iפ'גיכופיקחסחידיחסגחסחיזידחחיזמודיגפ"ג;ר

1יגירסי jר'גיבייוזוסדוגיריסגוסריפרחטיק;רג~חיזכיבגיז;ר Iטחכטו
וכוכרוח'כ jקיקימפוךטונוחי;חיחכייחסזנס .rנוחיכטייכינוקיחן Iדייו
חיסט;ר ,פוסיגכידחדסוסינוזניכ'פיזיככיי;רג;רפרfיטיקחרח;רנוז:ק;רכיחי

חגחגסיחריכfורגזכק;רפוחידיכוחידןכ'רסוקוז.פגייוכו ,פירסונ;ר
 .דיזיחדוחיסקופו

חורדי·גחסדיקןכסירכחטורחיפרחטיקחכטיפירסרכ;רג;ר ,מיזונודי
קימ~כוחיקןכפירטוכוחיןטייכיוכקי ,ד"וחיגכירסוריג,בייוזחסכחגסחס

גוקיחןקינכפfיכיירו,סוכירסופירסכי;רג;רחיכטרידידוכיריסכוספגי
 ,זודחחיזמידיגחיספריטיחיגחיפריכסיפיייסגיככיכריחיריחסביסטחסטייגי

חימיכדוחיסטיחיזמיסיייוסודיח'סטיקיזחקיט;רסיכיפירסיכ;רחיסט;ר
 •מחכיר;רחיסט;רדיחגמ;רסיקומפג,רפוחידיוכ

קוונ::סיחיזנחכייחכניחיכfיסטייגיקיחומנריחקיגטחמניין,חכסי
'ככיי;ר Tניכיפיג\לחיקחרידחדג\לחיפרחטיק\לניכן;יג;רקווכוחיגומוייפירט;ר

חיכטרידיר,גיניייזחכפרחטיקfיםגחסח\לקרכפורזנfירס'ח~קודיי;רכונכ;רן
קוכיסיככיי;רגרסט;רטייכיכוסידיניקיריכוחי ,דייוחיגכ'רסיפירסוכ;רג;ר
חיכטי Iוכ:;רדיגייג;:רדיחיזןדחחיזמודיגחידיחגיספריכסיפיייסגוסדי

קינכ·חככיפיח'דיכויחדיזיחדוריזוגטחדוחיגחונטיכירפיח'דיכוחימכןי
 .נודייודי jמ'סיייכופגיר

ח;רדיגיריסגיסחיניכיפיזיכסיי;רג;רדיפרחטיק;רג~קיכירדחדחיס
ז.ייידיגיריסחוגיס iסוקומפזוכייריס,מוםכירסופירסכי;רג~דיקימפגיר
חרסירמקיגפוויכיווכחכוהדיקוחגיט~כי iחיפירסכוגקחד;רקי Iסחקרוס

רי::חוכרחכגזוסדיפרחט'ק~ג;רח;רכחטיר;רדיחקוכחכטחזחיחיג"יסח;ר
כחכופירסגחסחיכטריחמיסן;חרדיחסחןירו iiחחייגוסיפורקי Iיבייוזחסג

כו Iניכ'פ'ז'כס'י;רג;רחיגייוiכחיכטריפרחטיק;רסיכוחיחוטרחסקוזחיכfיס
סוסט'כיי:יחיסכיכוסייט;רג:יקוחכןוחיסוסייט:יג:יסוסטיכין:יסירפוחיןי
ח·קיחירפודיג:יגידג:יפורקיגייג:יח'גזיסטירפוחיךי;ו Iדיכיסיקומו

מוגנ:יחיסדוטיחיסטו .חגמ'יג'ידיקומפגימיכטיח;כחטוי;רדיקוכחכט;ר
י r.rטחקיטחרסידיכיחגמ'יסוקומפגירקיריקיפירסיכ~ג:יוכ;ר •כירדחד

חקיטחרכיקיןסיגתזכיכטינחסט;רגינוחיריגיכיייזיסדוגיריסםו~דיניין
חיכדיס- Iייו iכיחיג ,;ר cמדיגייג;ר iיכסי . iחוזכחכידחדידוכיריסגןסדי

יסכיטחריי rז.יתרוניריסג\סח~קוכסירוכfירסידיניחווכחנןקוזכוקיפחרטי
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חיגקומיגרחגסחסגחספרחןביקחרנורייןקןמיטחזככייזריניחיג Iריסימןסניויס
 Iטיריריהגטיסחי ,ריייח'גנירסיריניריססןסקימפג,רחיגייג\ידי

חיזורחחיזמידיגג\י)חמי:(פ"ג\יחי Iריגינייןסידיפריגסיפיייסגוסקוגוסיר
קירייןריכניגיגוכחרחג\יקו;פירמהרסיפירפןג\יג:יפיחיריגןקיחכסיחיס

ריחיסקיפןיקוגחןחיסןביקיז']:רמגח\יסחגןב\יגייסיריגfיכחרפגחזייוכי
 .חןרריגיססןסח\י jקןכפןרמחכריס'חיזהגמחססיסחגסיקומפגירחז'ר

קיחי Iסחניייחיסטירירןקטריג\יג\לגיקטוריסקיריריסחיסטחג
גיכיר::ג\יטדמחרנימי ,יזמורחח\ fחיגפירחימפןרטחכס\ינרחגריריסייכרו
דןניריסרןס rסחמיסטןסדיריטחכ"ןסגןסריזימ\רןחיוחקיגוטחרד'טחר

קיז Iח'קספגיקחרנןתורחחיסקיפחרטיר\יפריזכיר;רג\לריחימפיסחגרןחי
(בכיקריזור)רחיזמיר'גכחזחססתגחיפךיכסיפייןסגוס ,ריייר'כחייןר\יכ\י

קוכניכסירסיחיקיכוס'רגחסרינינןריייריחיזיטירוקין\יחמןכס)\ירתויסירי
חמוכ\י,פיי,ריגיניייזריזירקיריחיסטןקיסיכסירחמיכטינ'ררחריריח~סיסרי

ג\יחיוניחןמיחיסטוריייחיסטי Iח'ח'מפיסחרריחכטיספירן .יזכןס ijד'ס'גוז
קיח'כטיכרירח\ירחרחי ,אמיגחפ~כחכר\יגסזויקספגיקחרריכיסיסירחר

קיכניכ.פןח'ריס'רסןכ\יכ\יקיכןחיסמחכיר\יקיחי ?חמןכ\יריזירקירי
 iחיחזירריגיקטוריסקירירןסרןגוחי ?סיר"ןזחמיכטיפ"כ\ל l 'וfפירפי
 .חךטיקוגןחיסןביריגיקטןר\יגסfויו iחןבחכסייןדימחספןקי

 .חנומאפאלאנרחלחדיא\קםפליקאםייין

קוכפי::כ\יריזירקירי .ווקוכפ'ח'כס\ל"סיכייפיק\י"חזכןכ\י"פתכחנר\וכ\י
חיכ\ירי ,קיז\וחוכ;בסינריפירפיכ;:וג\יטיי;'קיקיכניקסייןזג\יחיחיכס\י
חיגזחמי·רימ'כיסטיךטייגיכןקיפוכטןטחגח~ Iסירייןז;בחיריזייספירמ\י

 :sקיכסייי\יקיפוחיססיזיטי,חיסטיסיגרירחזוגחמ\יכטיסןניסקחר~כחר

חיחמןכ\יריזירקיךיחיסןבי .סיימפריפןרניסחוכ\יקיז~ג\לח'זניכסיין
ניררחריריחסכסחיזבירייוסגוזןטרןסט'כירדיגיורוסק'פייכ\לח'סחיסןבי

פיכטוקזור\לחיגזחמי;חררימיכיסטיררו:גיסיו ,כייס~כט\יכוחיסןכרסרי
פ'ח'כס:י iקוח'סט;בטיכיךפיח'רימוסקיכןחיסמחכיר\יקימ:י, .בופטירחרסו
ח\ינחמוסקיגוחיסחיסטו ?חיסטןח;בג\לזיוגגמיסקיכיהיסקוחנוחי

 .חיקספכיק~רfויטךחןבחר
פירסיכ\יכ\לרימחגיריסייוחיגטורו Iקיכ,קטוךיפק'רירוססתנרי]:

דניררחג\י Iמחכוכוחיכוחיגיכו Iקיזתסגחסחפחרט\יחיקיגיס' ' rכיח'
 Iמוכרוח'גחי;חייגוקיטירוחיח'רמוזו,כוחיפ'חיכו ;י'יכןביר~נ\יח'

 .ס'נייכטיסכחזחסקיחןכרוכחסריכ\ייחח\לרינ'רוחיס
קירפורחכיפ"סיכטיזכייכטוז:כיפריפוחיךס\לוכ\י Iחיספרימירסג\י

 ::כ'סס'כקיניסרימנגוכיריניח;בג;בפורקיריז'ר'רי v .מ"ס) Cגיסיס r(ו
p קוחירפודיכ'מייכטו;גr ' סוI : ניס.חיכונינ'ךחיכ ,חו)רירזו'גונירח'כ

חיקוגוסיכסיי\יחוכ:וחז'רפיבג'רסוכ\יכ\יפיחירי Iחפחכפחרחיכחיטחר
קוכי" jס'מיזמוומוכרוריכקוכוסיקיגוטוריריפ'קס\יחיריח;בחוכ;בטיכיך
פוfי'ךפ\יכ~קין Iפירסוג\יכ\יריזירקימו .רחזוכיספיססfונירחיס'ר
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פיידר~גסקיקוכניכסידסנייןחיסכרחוח) tj(ורוניר"דיגסיכ\גידוו,דיג
דיריסטוחיפיירוחיגטרחנסקינירטןדגסטייכי(ק~ג~מיט;ו)"מחנכיןכ"
טחכטוחיס ,ניזיםחגנוכחסו :1חיסניסטיטייכיקיפ'רסיכסגסחי .מיטחכיס

כוחיקוזסגספורדונייוכיכנוןטייכיכוקינירדחדיריחססודיקוככיכסיד;ו
 ,כוחוחיסטוניררחדfויססיחידיח;וסור rח;וקוכסוגטכןכק;וק;ו tjכן

קוןנידוגוחיניזיס~ס 3מיכפרונוגןיי;וקיקוזסfווכסחיסקי!'ןחיס
 .חוזוספרןפייוססיס

מוייחיס );וןכבכס(חוס"נוספחר"זיגס'כטידוחיגקיו ,מיזוכוזי
חיסמייגג;וקי,חיחוכחרכסחיספיי;ג;וקיפירסוכ;וג;וקוככיכסידס

כוחיקימס)קי ,חנוד;ו(מוייחרומחטיקסחיספ'מייכןכ;וגסקיחי ,דןגסי
פורקיכו,חון :1יס rנירדחדחיססיחינזחמיכ~רדיכוכקסמיכיסןכירטייכי

ח'סחכסיחי .גיכנוחספרופייססן Jקוניזיסוניכגחספרונחדוטייכיגויי~
מיכיסטירטיגיוכיסגוקיקןחירפודיגסיכטימייכטוסחוטרוסגוסטידוספור
 .פרונחסמוגנחסטרמחירחיחגחרנחרדי

 .פירסוכ;ר"ג;ודיפרימ~ריי;ויכסס fחיגןכיגי"ג\י :חיססינוכדסגס
קו.גחספירסוכ:יג;וקיקיזחסמיככחסחייקידיז'רק'רירחסון)(מוסגג

קוןפרונחרגןסיווניזוכי ,קוגניקסייווסירייוז\'כקווחפחרטסגחסחיכוסי
 .חידיחסגסfרינגינ;וחכסיפורקי ,קיגוסיסיגטימייכטוססיסי jגיכניכו

פור ,מחגסחכסמידייסגסקיסינירומוייני rספירסןכ:יגס Iזיר Iזקוונו
דימחכקוfויסדוסחיקי ,חיגטירסגסקיפוקיונחסחיס Iחינזימפייו
דוכייוכיכנוןכוכק;וטייכיכוחיחכטי fסימ'קזוחסמוגנחסחגסיחי ,קוחטרו

 Jנייחיסטסחידחזניקסדיקייחטור;וגסמ~זמוחיוכירדחדירימסמןסחיו

 .חיסטודיקוכניכסירס
חייקיריזירקירי .(סמפירסס)חכיג'סידו" :1חיס"גוחיסטריס'רסגס

כיכ:::ןכ'כירסיןנירדחדיריח;וסיסריקיכניכסיד;וחיספ'רסוכסגסקיס rקוז
קיחיסטחכיגיסידחסקיזחםסיןפירקיסוג~זכ'כטיחימחכוחיופרונ;וניכס
חינזיסןכיקיקריחימוסטידו~ריזירקימוקוגפירוכחו.סזגמיכרוחיגטודו
חיחוסטרחגייס" IIג\רחייריק:י" .r"חכימנרחדופ~חיסחיג'מוכדוfו'גתין

fוחוןחיסן;ו,חיןדיכייוכי;נווטיכימוסגוחי Iגיס~כוספחחיזיססימיזחגטיס
כיחיסטרוסקיןנימיסגןסגןחיגונ~ריסחיסטוספורחירוטיכימוסכוקי

 . .סימיוחכטיקוזחססחחוסרחגסיחי ..חוזוס
גחסקידיזירקירי .(סוכקינג)טרחדיסייווג;ו Iחיסקוחןכריג;וגס

חכטי:::כוחיסטר\סדי 'וfפז-דריסגיחימטרוסדיייסינ'דוןכונימיסקיקוזחם
פרונחרגו iס'ו .rמ'זסיירטחסמיייחינירדחדירחסמויי iכימוס Iכוחוס

 Iמוכדוחיגודוטקריחימוסגוק' ,חינזימ!;ייופורקימו .פרונ:יכיגניג\יקזו

חוכסוחירחדגחכטיכ~חיוחניח~קי ,סירייזו~מויי jקיככיקסייוחו;סקיו
ונחקידוגי.גס jח'קיחיכככ" uחנס .rייחס'קיסינדחדנרחגרי 'וffבירמזו:י

ו,ח;יכ::~גדרוסחירסקיקירחזוזימיייח'גחזיפירסכדיחכרחי;בחינ Iחס
חדרסינוריגרחגדי jקיקריחימוסם hכקיקןזחסכטיס r::ימיזחגסיחימוקרו/ו'

גוסי ,חידיח';נכוחיסטר~קווונחרכופךכיtיוזוסכוחיסטךיסקוןנירגוסין
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 .חכטיגוחוסכיחיסטריסדיריסיכימיסחכסיגוקיפורקי
קיזקיכיסירסיפןחידיניח~סןספורקימירייןסגיס iסןחיסטוס

פרןכחסגחסקןנטחר iס'מוכדיחי( iח'כיחיסיגיקיןטןד jקונכיקסייי
ג~~:וגייז)(מ;מזכ ,גןזיקיחיסוכןרייןחיג :קימוסיכסיי:כ)(ריסייכטיפיקחס

קיפרחקטיקחנג,ססיזוכקיסימיזחכטי,חיזיחימיטריח~גסחריטמיןכיק~,
פופיגחסיייזג~פןרכיחיסיכסייןזןסחיחיסןכידייחכטיסגיספןרסןגחמיכטי

גיקיסיי;טיפיקןסמידייןסןס Pחיסדיסירכירסיפןחידיכןקיביכירחגחיז
חןכןדימידייחסייו(ג~פורחיסfניכס~ 1קיכסיקפןרחי .דיסקןכיסידיססןז
פוחידיביכירחג iח'מיכדןחיגטידוקידיונימןסקיונידיייסקיחן:רוגיסדי

 .קיזסקןfיכיכקידיכירדחריריח~ג~דיקיככיכסירסיז
חיסטיסדיסירכ~יגרימןסחיזקיגיקטןריסקירידןסניר .rסקחגיפירן

כןח\ו iחן:חכסייןחזייקח;'קוז:ו,קירקןחגדיקןככיכסירמןספןרמידייןס
נייזמןייחיגזחמיכfירג~קחגיחי iחימfיזיכחסיייג~פןרחיכגחכייחרדיזגtורמןס

חיכגחכיי;וסי!,ירסןכ~כ~קיכיזיסמיכנחסtופיט~פןרקי .חידיח~ג~קיו
קי,/כיחיר"דיגסיכטימייכטןחיגמיזמןח' ,חןטר\ופןרקןז\וחכי;ופיכס\וחי

חוזיחיגחיחוקחזיייכיסמןכנחסחיזייר\וסיחיגזחקטו,מחםחיגסירדיכי
גיחיחימחזיכ~סי Iיין tחיגזימפןר Iקיחדרחר~טןריחוכ~גיזגיסדיניחיקי

חיסכןקיסורטידי /סימי,חכטיזחסקחיטרחסחכסיחירידיכד~פחריסי
קיחירםידיגסיכןכימייכטןסגוס iדיוכןסטרחגיקיחיזסיינחמיכןכיקיכפיחרדי

 .סיריייזיחיגזחמיז iחןסיז
סיימ~חכג\וכופירסיכ~ג~דיפרימfיריי:':חיכטיגיז'כס~ג~מיזוכן,די

חיג Iסיגי I iכירדחג:יקוגןכר~רחזןכ\וחיניזג~כיזיס iח'חיכירדחדפרי
חןזדי l/ז//גמ'מיזכז=י cמ"רנכיכייו fסח'נוסטריחיגטרחfי'קיימפגו Pח'

tויגחיזדיזפיבגחד~חיזג~חיכסח'זנחסייןקיכיכייידילאישיספלןאיל
חיג"פןחיחי /מחדריסןמירידןחנירסידימינויכטולהאיןנאפידוניניין
כימןזירנוגק=יכירסיזפחדריסןפירגרחנדיסידיכידונןאיא~!לה
כ'גיייחיסטיחיפיטי jח'קיחי ,קריחנס=יחיטרסכינגיכס ·טוזיר

דירי iפזסןס 5ריקןכטחגיקיגדח=יקריחירדיחבסןגןטחמיכטיריפיזחכ=י
חדו Pחיסטןבןקידיזיח;וגיקיגןח';יחיח'גזיסטיכסיי\וסידימחכירסג=י

סיינדן Iג=יןפ'רסחיטר=ידיקיחירפןחיגחדייכןכרןחיכסירחדומ'זיסמןחיכי
ג\וח~קריחירדיפירמיטיכן Iפירסיכ=יג=ידיפרימחריי:ייגיזיכס:ר Pחיכג;ו

סירחוטריחןזרינייגטריג\וחרייכטרוטןריב'כיסירחיזקיחד iפוסיכג'
חיסןכידירהזזכחזנייגטןחיסעיקיניוכיס rםיי:רטחכטיפירחי .מ'ז'סמוחיני

ריחטור;וקג:רקיטיסן:יגןססומיסמיכדןtויגטידן ,וfכיררחדיריח'סגןכיכיין
גןייססינןז 'וfמחדר'סןדיטריפסג:יחדיינטרןמיז'סמןחיניו;ור=י ~"

פח~קיחוקחזיייזג:רכינון iקיחכ Iכיכיין jביח' ' Pחיסדיספיחיםמחסחטורגי
פחדריכןזיקכיכיייחגבורדיfוסטוונן ,ח'זגסגספןרכחניחיכ:וסfזכרי

מוגדוfויסקיגיגיכיייחיגחגורסבידןחיפיכגחדןגיגחרה;ויינוגוססיחי
רייגיקיגןטידיקיקוככיכסייןסיחיפירסיכ=יגסכחסיקיוכחגיר=י;וגחי

 •ב'רדחדfו'סטןךןפחדריכוקיכטחכ;ו
, 
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חיקינירדחדירומוייחיסקימפ;ויחיסחיסטידחידוכקיחימכיזחמוס
פרימחריי~זיכס~חיכטיגיג~דירfכזוג~מייכןכידיגייכרןפרןביכ iקוכניקסייוג~
דיפרןביכייכדו 1קוכניקסייןג~ Iחיסטיסו(ו . ~ירדfודיר 5יןמסיימפריחיסגו
קיכיזיסמוכנחסקיככיכ~חיחינזחקט~מןייחיסכחיסטחכיגיסירן" /Iגו
בירטוךטחג~חןטחכ~טיכייכדןסינור~מוייחוכןס :;חפחריסיקיקיז~ג~
 _ .קוכטרחרייוחגקריחיןנךחוטרוס Iדיפיקטו~ו

חיכנחכייןחגןחיסטו tךיסמיכוסחיחינזחקטומחסדיחייקיגופירן
חיסקידיסימוסקיפורונ;וקוחטריכ::וג;ודיפרוכיכייכדו iקוככיקסיייג;ו Iחיס

כחטןרי(קיז;וחוכ;וחיסחיסטופורקי .חכטינוחוס"גוסדיריסיבידו I/גןדי
וס Tחיכוסח~חיריכסיי~דיס~פחוניגיי;וג;ודיקחפוחיפחדריכיכנוזקי

 ~חיפוחיסי,קירחזוזקוחכוכקיפירחיכנחכייוז;וחיפחגס;וחידיח;וכיכנוכ;ו
ביריג;וחיריכסיי;ופורדיסחרגיחיריקיכטחרגיכוסק;ו,סיימפריקוכטרחרייו

 Iקוכסינוחיכסספןרחי .חיגר~כןסיג;וקימחכיר:י ו;(דיבוסטןגוחידחד

חיחינזחקט~מו"סירפוחידימחכ~רירוחיסטידיפרןביכייכדוקוכניקסייוןג~
ריספוחיסחד;ו 5חפרוחייכtיך;ו .rחיבזfרחיסחיג"~טידחביח;וסי Iבירדחריר~

קיחיס::חיזמיזrכ~קוז~גססי ,פרימו :סינייכטיסייכטוס .rרחזןכחגוסחזירדי
כוחיריסיבירג~פוחידיבוסט~חיריח;וג;וקיפוסיבגיקןז;וחוכ;וחיסט~יוז
דידיוכחך;רfוידיזידורחיגקיסיניכדן .חיונפוסיכגיגודיקןחגיט;וג;ודיחיס
כוקייכס~ <fקוכפידיפירסוכ~פורקוכוסירוסיחס Iחירי;םיי;ופורקוז~גס

חיכקיגקחרחנ~חוטר;ופורחורחזיזחוכ;ופורקי ,חיג iח~דוכייחרדיחיינ;ו
גייזס'רקחגיקי Iטריסירוחי .ריסיכדייגטיססוסח;ופחגס;יחידיח;וחזכ;ו

 rjחיר'פור ~ tiדיקיקוז:-ג;וקיחיחיכגחכייחדופוחיכומיזמוחיגקיסינורו

~בוכןדיביח~ס'ח:י Iסינורומחכחדירןדיחימכיזוג:יחיזיםסוסח;וסיי~
חינ:::דידיספוחיס Iפרימfיריי~חיכטיגיזיגם~סןדיחןסיכטימייכטוססיסרי

ריסיבייוגוחיגחיקיסיח;ו I~'כסיי;וג;ודיכחגחכס~ג:י iקוכייזזחמיכחרג:י
חוכ;וחגיר;וחי .קיכדיסייוכיסחיסטחםקומפגירפודוקיפירסיכסחרכ:ידי

;יחקחיכיררחדירסחיביסט;ומוייכירדיכימחכיר;וחיסטסדיקוגוסיגסייס
פרובסמיוורחבירפוחיריכוקיפןtייס Iקיכפיחיכס;'טורסחיגייסחיזחטחר

 .חיסטוקי
קי iקוכביקסיייג;וריפןרמ~ג;וגיקטוריסקירירוסדכוקוחיחיסfייסטו

נכוכדרריגקוכוסייקקוז;וקירקוחגסובריפירסןכ;וקירקןה(טיכיר'פוחיךי
מיכ:::ג;וחסבירדחדגסדיחיכינרוגוח~כוחיכוגודיחכסיחרטחר tחחי

טיכימוסבוריייםקי-כוזוטרוס iקוגניקסייונספורמ~חיסטסריחיסחי ~ןכיר
חפחר:::חיפחדריסכוחיסטרוסדיריסיבימוסקירינינייוזסחגט;ון:ר~ Pכוחי iחי

ס~דינגחסטייחסקיפיחיס , ':iקוכפיחיגסטור:יקוזכירדחדיריח:יסוטחמוס
 .קומפגירחמיכטיחיג":יחיןטופחזכייוכיססיקוכךי

מוייסוזריגיבייווסחכן:סט;ויסחדיפריכסיפייוסגוסטודוס,קיפרימ;ו
תומ:::גוסטויוספורקיכפורמחדוססוזחי'דחריבגפוסמוכנ;ודיחיחידיחגיס

גסדי,קוזסמיגימ:יג;רחיניי:י iח'חייכוחיחיכטיג,זיכטיסחיסחבייוסכריס
קיחוכיחסטייוניס cקיח'חגנוכfיסמיזמוקיחיחימפוסינכ,גודיקחטינוריח;ו
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פירסווכו Iרגחסרי;'~יכח ~רfחגקחכס~גיפירפיכ;וקירחג Iקדיהיריח;וג:י
 .קריחירגחפדיז;וריפן;מכגימזרמ,דימ;וג;וקיקחטינוריח:ח'סט;ודי Iטחכטו

ריחוכוקחד;וורגיגייסריימוספיחג;וריג'נייןזחימט;וקיסינוגר;ו,חי
פריזי"סוסדי Iוסגייfויחפרןפיפיריסחיריס iפ~כיחיפ!כרוסדיגיזוטרוס
חימגיזחרוזגוסכופי Iפריוכירןסגוסחסט~חיטרןדיחוכןחכסיחידיכטיס
 ::סייכומיזמוס,חיגייופקיגכיכסידו iירס' f5ידייספיחיפ iפריגסיפ'ייס)י'סן:יס
 s:חינזחמוכניפדידיספוחיסקי,כוסיחינזחז.יכחרחיפיכסחר jס'בחמיכןכי

ןכיפחכחוסיקיחיגט'גיזיכטיסחיפחכייוסגוכפירחיג~סמיגיסייןזיסמ'כיס
מיגייכויסדוסקחזידי jפיפיגחסייוחןכ~חיגטריוכוככידןכוגויח;ווגסיס Pח'ג
גחסחיזוספרופייוססיס iקו Jכיירןקיח'גייוסחיסחי ;cח .rחגדימידייוחי

יג;וחדידייודיגחןרדיזפירע";ורגיכומ~;וחיזוקימינחנרןזחסחןנרחס
סיכטיירווגיקיטורןסונריחי Iכחטןר;ונ;ודיחפיחיר;וחיכטירחנכיכטיוכחכיר:י
די 6דיגנגירייוזוריח:יחקיג Jחיטימירוז;ופורמ:;וחוכ:ידיוכ'זז.יסחיגייוס

ריריקטח==כיגטירחזירגיספודירוזוטידוחיגדיכייוקיפחגחכרחםגחס I jמ'י
ן:רוס Cכוחי jחינזחוכיכחריגוחיסטוטודיח'(חוכגע')ידחרייו Pח'כטיר Jסיז.יגטי

קכו:::פוחיריזחיסחכיר'סייוחיחיכטיגיזיכס;ופוסדיח'דיח;וג~ Iקידריס fפ
כיסקיח'גייוסדידוכקיחיסחי'רדחדיריח~ 5סןדי'סיכס'רחמיכטיכיגסירוס
פיפטודוסחיריגיניין;סחכט;וחיכט:י Iקוכדיסייוז::חיריכפיי;וחיסט;ופרוכייכי

קיכפיחיכפ:יטודגדיכייוסדיפירסוכחזיסדיוכידייחסיייזג~פיר I Cפריגסיפייו
חיפט;ודידוכקוחיחיפחי .חיפוק:יקחר;ןדיריגיגיייזופקחפוסגיס jס'קי

 iקיככיקסייופוח'רטיקי;חיקיגסיכסייןזחכזיגטיקריחיוכיככיזוטרוסקיגומחגיר;ו
גוחיסחיסטוחיריגיגייןזסחבט;וכיחיפן:ר;ודיפריגסיפייי~ניסוס iטו iחי
ךיגינייוו ~רחיסטחיוקיכ~יחיכס~ייג;וטיגירזירידקיריאז.כןנח" IIייח:(;ןסיקי
 iס'נירדחריר;וחיכיסטסחיפקיריס irפגוחיסטריסריריכיכיוכיסקי

פיחידיח;וכיחיסטר;ו iק\tירג;ו 5פרוחינכיגחרב;ו rfחינדימ'גיפטירוכיגיר
 ::חינזחמיג;ויי;וחגטינוחוספfירריסחיסוכריסןכקיפיח'ס Iגיחוסט;ו Iגחיס

 .נירדחדיריח:יסידיגייוורוייקיגכיכסיירווס'חיחדבחכסייון ~ 3מוכקיוכחרוו
כוחיסטר;וריפריכסיפייוסגופקיחגסיו iדיזייכקיחיגוכיכדידו Iגיי

קי==כו Iפ,יןחמיכ;ו" Iךי iקיכגיקסיי'קי;קוכוס'רגוסייגימוסריגינייןוסהגוכ;ו
חיסוכןך"'חיחינזחוכיכחרדי'ז.ו fחח' iזוחי;ריפדיפ'כרידוח'סקידיז'רר'וכוס
חיייכטו Prרחזןגח'ג 'וfחידיח;וג;וקיום rfריגינייןסטייוכיס'רrקוגחסייחר

מ;ו .חכפיחיסגן .טחפחדןסחןזיסבוסקיזסיימפריק~נכיכחרקחניקי
דיכחיזןחגריככרחסייןגופודירוזודייוחיגקיכטרחריין,חבנכיכטין::טחב

חסחניגוכיסי 'וfטידיי'סחיפורק '-סחיכטיביזיכחיסיגכיי;ודייוגי 'וfחומכרי
סיקיוח~חרטיחיד)רררכגסטור;וקיגוסק;וחיפוסינגיזכ'fוקיקיחגטו
ג;ודיfויחירוכוזוגוח\ן'חפגודי Iמחגוגוח:יכןחיכןגןדיחידיח:י
סיר-דיוrורכגינ,חסיחחיג 1קוכסיגוחיגס;ורפחי Iוכ'כוכיר=יג;וח:וג'ררחד

חיסטורייחר 'וfדייוח~גרחס'''ג.ריניקידוגןפריסייוזוחיסטידייסכיר
ניגסירסי,קיכחזודfוחיזמןי'כ Pןייפריכסיפגוסס'כסייוזחוכי;טיfי'נזחוכיכחרחי

fויי ' rכו ~מ Iריגיניין!כ;ודיכירדחדיריfו;רג;ו 'וfחינזתקטיטןדג;ויימגס'
 ) 2 (כ nnר"אמ
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כ:ידיפריגסיפייוס Cכוסונריייו iו :1חיסfויכחיםן:ו,קיח'סנירסחדי
דוןכמדחספוחירוזקיפ'רסןג~סכחסח:יסוכחוכ'גןכידןפירזכ'ט'ח'ס Iריכיכייוז

סיגסייוזוקודמסוז iחודיחיחיגןכיכ'ויגס:ימגב~חוג:ידי~רונ'דיגסיי:יג:ידי
פירמי:::חיסקי~ירסוגחסדירחגנוחיסטימ:ייגןכי .rסיכ~חי~חי .גיטוחי

דיחיסטודייודיככימ:יקוגוסירחיחיסטידייתרדידוגיר Iחומיזוכוחיטידו
כ:ידיפמרטימחסכ:יפירו .ודחחיזוכו rדיכי,פייוס Cפריגכוס Iסיגס'ימססחכ
 :::חקחיכפורריכיביייזכ:יקוגוסירדיזדו,חיסןכחיג iחיסיזגיקי jפוכחסייו;;

 :::חקחיסט:י Iימיטמר:יגחיסחיגן:יגיזיגס:סוסקיפוחיסfויסר:ידייוריגנניגי
יחיריקיגו jמ,קוגפימיגס~ייג~ןכיגיררימ,סדוכירסו Iכיגןכיידטינירימ~

קוגוסירגוחסןכ:יחיספירמרדימיגיסן:ירטייגיזגוחיריס irפסוסדי Jרירת
גוחיסטרוםוימיס Cדייי:יסינוז ,קיפוחיס Iחידיח:יסוס Iקייזוכוסכ'חיגייוס

רי::סחגט~מיסן::ידיכיררחריריח:יג~די Iכיי iקוגכ'גסייריסייי';י'סרר rפ
דיסיגדייגטיססוסגוזוטרוסמי fIו'נזחמיגחרוכייזמנירג\ודידיספותיסכיגייוז

חיחיגנחגייחר iמיכחמוסגוקימיגייוס j 'וfקוגפיחיגס:ןכוו:יטיגירםיניוכוד
 .חיגבוסןכחסחיןכומירןכתס fcוידיחמ,גחסריגסיי:יחיפור~רזכוס :Iדי

 Iקיסחנייוסגוסמיזוכוקי Jטחמכייסמגירקחגיפחרטיטר~ימדי

חידיחגיס Cקוחיסטייוג'גחסייחר jחיסטודיחוגג,נחדוס I ו:: Iימיס Cיד iניסי
חיס'דיכפרוגחסכחסקוזירמד :1בוססוסרי iקוכניגס'רסיהיו fPוחיז iזוריג
כורטידי ,כחז:יפורfו'סןכוכיוכחר iפוחיר'חיכייוסקיריזירקיריגו Iיודיטו
סיסרידיפיגד:יחחיזמו iזור'גפריגסי~'יוסנוסחי!ג'קסייוזגק'סוסקי
פרוכחסגמססיקיתיסטידיריזןגטחר:י iפיחיקיגוידייוסט'fוריגחס 5ןפר
 Iזודתחיזזכודיגריגסיפייוס Dגיסריחגנוגודיקוגטר:ימוסכר:יחיסן:ידייודיג

קיניסמיג:י Iקרימירגוגוחיפריגסיפייןחיסטירוגגחרגו)(חוכרחז'ט\ררי
 ,היסטו .גוחיסטו ,iייגטרחרייוגומוסטר:יfווקוגפורוכ~גוגויי~סס'גג\ר
פורפחסחרכודיגיסיגכו Iכוחידיפירסוג:יגיכניג:ימ~'רוטנירכפיסח'גו
סי,פורחיגטייגדייי:יחיגטיגיזיגס:יריפוקוזfווטייגיקי! Iקירופ • ~ית f' iו
פורחי •דוכייוזוגופורסינורוגו;דוכחרחחכפות'רי 'iכגק~גייקרןני
r ס:ייכסיגוחיגI קוריזיטחרדיגוקור:יחינחגידחדנרחגריתוג:יריח:'ויסU וגקי
כיר::מוייסוזטורוסקי Iריגיכייוסחנט:יגותיסר:ר:ידיס 1יפ"ספריגסגודי

חכ::גיחיסטריספורחיקספ'רייגסחסחימס 5פרי iיק Cפרןכחריחי :!ריייהד
חיסקיפ'קוסגןפיחיסטודייוחיגדימוסטרחרוחירריח\רפקיגופיר iתוסנויוכ
גוקיקומוקוחיסטייוגיססימיזחגטיס iח'יירוםגיס ~רfחיקספוחיסטויימ

קיזקוגיסירח';יחריגמררופוקיפ'גוסופ iחומןגרוחיגח'זונfווגוחחיגר:י
דוגקוחיחיסמיסטוחי .ו :1גוססופורחיריתכיסחסקוזסגמיוי jי:. c 'וfוס
חיז jקוגניקסייוסוחר iפוגודיד\\ו 1גסחנייויגךנרחחסוככח ~"גנ ~ ' iיכ
ג:יפורקיגפירמחדןס Iוסגוקיפורו .rזודמח'זדיגסיחגי jח'ספייןסי'גרפןסג
סוגריפוכדחר:יחיסקיפייסטר:יגותיחיסמגסיקיגןךפוקי;יסייי~:;'כ
פיגוכויחיסטורייוחיגקיסיח:יודי~יוכיס Iסיניכידתס'כחי r:rי!יר C ;ז rכ
ירסונריפיריגס\\:ימנירפיחיריכןקיסורטידי .גווה jתכס'ר:וקו Cכי ' iפי
fי' C פיג~יt סחכייודיגגודיח\יקוז-וגירמדג~דיוכיימכרוס\סגרי :1מ,כו~ 
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קריח';ריכ' Iריג'כייוכfונו;'יחיסט'יריחרירינן;יחיסקיזטירוחיוסחכירוגו
חיסחגכיגוקיפורזורחחיזמור'גפריכסיפ'יוכגוסטורוסחיז Iקוגכיקסיייקין

 .פייגוחיסטר~
פונטיחיסךביסינריריזירקיזימוסכוקיגיקטוריכקירירוסחיסחיסטו

גוסרייוריגחיייר~ג~קי;חיקס!;נ·קחריכווסחחר;~חי IIיג~ pווח/סיי" Iרי
חיגחיכגיקי'י'~רומ)וסרסי(נכיקריזודחח'זמוריגחיריחכיספרינסיפייוס

חיומfוכי fJריקוחג'ט~סיחי;.ו cקונוס'רכורינורייוריו rח'טירורידרניר
גוסריקוחגכfוכ'דריייוו Pקוחיס iחייח~ 5טורחחיגטרחרסיזנידייו,רי

כורטיריגוריח~, Jריגינייוג'ירייסיך)(בכיקר, "ן: Pרוב IIחיגחיכפריכסיפייוס
סירפוחיריגופונטוח'כטיסוגריחקוריוריחיסט'יגוקינורייוחקיכקי

 :;'וfגוקוח",חי i 1רי(ינייוח'סט~ריחריריגטיחימיימכרון .rקזקוגסירירחרו
חסחייקיריכקוסייוגיסריריסטו jח' jסחמכי'גיינוריח'י, pקחחיסט:ןרי

 ~ח' 5יגוכו 5ג~ריחיסטורייהגטיססחנייוסגוחיסטרוסחיגטריסוזיטוחיסטי
חיסגיחוגרהזיפריזיגטיחיכחיזחיסקופורו Pגוזויססייגךו I~ונמקר)י p(מג
גיסקיריגינייוגחריייסקירירוסגיחיסטרוסח~סחכירזו~,רחרסיגחמיגטיקי

 ~רfחוגיריכיינטיסירקיריקיחק'כקיכורטירי 1זורחחיזזכוריגרוכיריס
סחנירריר'ניגוקיריחיריח~גיסט~ווג~טיגנ~ Iריכיכייוןסחגט:יחיסט~

 jקיגיגגוגוח~חימפוגיררי:~חיריח~גוגקi;יטיגימוסגוחיחזירריזוי
גוחיסטוקימחג'ר~טחג:י,חוטחג~ריריזירכי!ריחמיגחזוסמיירוסחי

;יסט'רימטיגינויסגוקיגסיגוחיגס:יכורזויקןמפיטיגס~,גיחיסטר;:רריזויס
fוחור:יחיחיסקיפו,גיחיסטרוח:י jחיגטיריסחגוקיריט~ייוסחי;חרחיגטרי

 •ריזירריוס Pכיגיגוקיכיקטוריסקירירוסגיחיר

 .חיחרות)('שרשיז'יראאיזמורילפרינסי,פיירסלרס

חיקיגוסירכוסרינינורייוטורוק~ירחחיזונוזריגפרינסיפייוסגוס
סיטרטיס Cח ;יח jקיגסיסט' 1קינסיחיגססמוגנ~קיזfויגייוסחיזקריחיר
ג:יקיסיגונדו, . )'י:כיחות p ,(רייוריכחיגזיסן;יגס'י~ג:י ,פרימו :פדגטוס

היג '~רייטריסחי .יס) ::r.C:י Jמ.תור~ Jרייורי;רחר:יחיססחגט~גיי
';יטי Pסוסינוןפ'רסו;:רק~ר:יח~חם'ג;:רחיריקומפיגס~פןריריזורייו

זיג tבכיקריס Iרחסיניספריגסיפחג'סטריסגוססווחיסטיס . ) ::Cוגכוג(סגר
ר'גיז cח .rרחמוגנחז; j 'וfגרי rחיס!; ' 0חיריוסריחיגור~קfוקיזררfיחיזמו

 .:יחגכבנזרתוס fPויקספגיקחרח~נחמוס

 .חשם)(מציאותרייורילאיגזיסטינסייחלח

חו;מוגיוfויכחי;ז'כטיגחיקיריזירקירירייוריגחינזיסטיגס"~כס
II "מ'גיגנוג\יט'יגיגןקיכופרימו(כוכנח)סירp גוסריניגניגוקיוחנס:ייז

 jח'חייקי.ס'ריסגיסוס iטוסייגרו .מוגרוחיגחי;חייקי"כיריס'וחוטרוס
:ייגיסגי;:ריחנניכיסנוסריגרfורוחגטומחסריגחימפיםחגרומיכרוחיג
 11ס'ר I :ח'סו;יריןס iקריחסוזוס iן;יהינסירייור,קריחנס:יfיכ pג:יחסט:יחי

 'וf'י:י::ו;ינ :i "נחיכ~טןר;יחי .ו fפירירוחיfו~טיריי,חיכחיכקיסופרימו



- Iכחשנמאופרק 1 ~ ~זמיז'רראר~לדייןטרי-

פוחיקידיגיכטי .rסוגח iדיפיכד'ס'':יסחיס\?וסוכודוסדיסוסוכיכימייכטוחיג
כיכנוגודי ' iדיפיככוחיגחי .דייוח'גהיסקיחינזיסט'רחזירנוסדיקfיגז~
חינ:סוחיחינזיסטירחז'רגודיזחכטי 5קfיפוחור~קיןכוכק~חונוכוס'יכדו

 .מיזמיסידיקידיפיכדיכוז'סטיכסיי;ר
 ,(יחיד)חוכיקיח'ס ,וודייי"חיגחיסקיווסיר"סופריזכיחיח~טוחיסטי

חינרחדייגוכימוחחיגחסט~ןט) :t(פס'נכפגימיייחיסחיגקידיזירקירי
סיריסחוטריסגיסטידוסקיזכי;ררככ~),( iקינכפיזיסיייכיגניכ;רחיג jח'חייכו

 .קיז~חוכ~יינכחסדי(מירגכים)קונכפוחיסטיססי;טירוסקימיכדידיג
חייכוחינרחדיחוגטינכוח'גfוסט~ס'מפגיחיחוכיח'סחגטידיייfויגנכ;ר

 .(חמדימ)חיכידחדסן ~רfחנוגטחר~חופוזחד::יסירסוחיייקיקיז~כיכניכ~
זכחטיר"חגקוחירפיחיסכו Iרייוחיגוסירסיפרינכוחיחגטיחיסטי

סיגים) :tגנדינכ:רוגחס :tנ(נחקיחירפידיסינכיזfוכס~כיכניכ;רכייכ'כי
 I(חז-ריוrונכחטירייחניזמוחגחפחרטייכיגיקידיכ~ר~חטריכוחירפוחידיני

כי Iחס Iקוח;טיס fסימיחיקוגוךונידרירוחכניר ,חגטור :קימינכיומ) :tנ
 Iחנגחר Iקינכ'ר :מוקןנכחטיךייחגיזנכוחיגקו; iריגחסיייטייכיקיחקטו Jכיכגו

 .סיכניזחכטיחיחרחנייחךוfיוחיר
 ,ט'ימפוחיגקו;רחפירטוזניכיכטייכיכי Iסירסופרינכו·חיחכטיחיסטי

חכטי:סופחר~גימ'טוfרניר j 'ס ) j(קרמ\חגטיניחוחיםחיגקיזיר ,קירי
סיזככח') 1(חחרוזחיטירגיגחיוחיגטימי 1פרוסטירוחיסחיגחי Iניחידחד

וכיזמןריזירפוחירינכיסכוחי . )" P(ככחיוחיטירג'רחןסופtיר~('מיטןחניר
חיגזיפטייו iגחיכקיטיימפוחנירפן~ידיקיחוחינוקיfוימfוזיכחרמוסכי
 .חיגזיסטירנ;רכוקיחן

 ..פויק Jסיפוריריזוחיוrנפכידן rחיס"סיר"סופרימןfויחגטןחיסטי
ג~ Iחיכיכנ Iפודירכןחיקיזכפגימיכוכוסופחר:יגימיטיחיגרחרוחגירחיד~

 .יחירס~ Bסו ~וfחיגרחכדירסוח;רחטריכןfוין~סירפוחידיפחנ:כ~
 ~~ :tחיכמיחגטוחיסטידיטיכיזכיסקיקןכוסיגסייחסנחס iסוחיסטח;;

t: גוסטחזחיסחיגקיפןחיסחי .פודיריזוחינרחגריייןד ~יחווסיר"חרוtגי
 ..fורוכקוחיחימפוסינגיחיסומוכדודיגר"יוכ I iכיכגיח;רימפחרחרי Pסיררי

סייגיסגיסדיחככיגיסגיסח;רנכיזמו 'וfמוכרור'גסחנייןנרחכרימחס
גוחי .iרי)מ:יוןקןחגידחדפריפיי;רסוחימיזזכירחרסוקוכיסירפוחיךיררי
ח'סחריםרק cוגריסחנייןחגטונכfיסחיגסחנירח;רר rחגקחכספוחיריקי

רייוחיגחיסקי"סיך"חיזמיכרןחיכ Iח'חינזיסטי /Iקי:פיגטוחיסטיסוגו
טירוססייכרומוגדיריגקריחכס;רכיכנוג:י iקייזחגס:ר pס'גיגניג;רטייגיכוקי

fויס~ו .כיגניכווורידיפיגריכוחיגחיס ,קייחךסוספיזחיחיכדיריפיגריז
ן iס"ג .מחסגיחי;יכיגירחןחכט~ג;רריקוגיסיךפותיריסיגוקיחיססיגי
מיז::נ:יקוגןסייריקךיחרוסיר" J I1חיפורחימפיסינניחגסיגיוכחזכ'גטיחיס

 .ג'גריכיחיסחכטןדייוחיג ,חיסקיטירורי :"קריתןן/סיר" I.חיגדימירחר
 fIיז i ~ 5ניד\~~~גקי cנ ::-חחגטינוחו'יו 5rסחיןדיזיח:יגיק'חיסחיסטוחי

 1די'יחיסניקיסfיניר י::פןחיד\הו I\ס' : :.ריזיfוכ'ס ?רייוחיסקוז~קי

fח'סיסחנייןמוטרןחי .ריייחיגמיזמוייו ::-ריוv חוטריחיזספרימיח;רC 



-נ"חמשנא'קרפ 13 - דאכיתלימ ...

סחגירפוחידונוק'"קריחדו"דיקוחנ'ט:ונוי jח'י'ו :דיזיח:וח'כ Iן;ירrכיגוס
 Iסזוגיררי'דפוהגוגחד:ו Iמ\ל .דייוג Iדקר'חגסחסגחסדי~סזקי~גוגחסח'ס

סחג'יוסכוסדיז'ו Iפוקוחווחס'מיו\לחיסטוח' .קריחדורדיגחיסגוקידי
פוחידיגיגגוגוחי Iס'גורונווייפירכחנימוס .קוח'רפיח'כקיוחכמ:וג:יח:ו

גומ::סיקיקוז\לחוג\לחיגז'סטיכ'גוסקיחירפוסגוסטודוסחי!קי Iגיינחרגי
קו::דיגחיגזיסט'גסיי:יג\לחיג'ד\לג:ו;:יד\לקיגיזניססייגדו ' f\ל pחגו/כר\ל

סחגירפוחידי~גוגוגי ,טחגטופורחי .יגט' pסוכח ל\"כ'וfדיריפיגריfו'רפו
קיריגחסייווג\לחיסחגיר\ל pקיח'חכמ\לכ:ידימיזזכידחדג\לקוגיס'רחי

ג:יפורחיגט'גדירקחגיגוקיחיסוכיזוכוחיסטוח'קוחירפוחיכקיזט"ג'
 Jחימוגדוחיגחיוחיגזיסטיקיס'גירופורסחגימוס .ד'יודיגחינזיסטיגס'י:ר

דיגח'גזיסן;יגסיי\לג\לטוד:ידיפיגדיח'גדיקיחוג'קיחיפגי Pס'חגטוד"ו
 IJקוגפורfוי .מ'זזכידחדסוקוגוס'רחיסחנירפיח'דיוכיסגוקיזוחוומוגדו

גו.קיחטירי'חגיס pקוחיסטייוגיסגחסטויחםקיח';ט'גדירר,חגיס'גוחיגם~
פודירוזו .טודי ~חטרינוחיזגיפרופיטחסכחגטוסגוסמיגייסחגט\לח'סטר\ל

קיחגס' ,ס'וכיזחגטי 'וfחרחגייחר Iחגיגרחר Iגוגיר Iחיfי'ר Iחגגחר :קיזכו
 Iדידו Iמחכי :קומו(גסמיוrכ) jקירפירחסייוג\ל jדיזכוכטרחקיפחגחנרחסכחס

 .כירדחרירןסיגסוסוחיודיגוח'סגוחיסטוטודו Iחגטי fס'מ' 'וJ fקורתסי
טיגירדימוגדוסגוסטידוסדיקריחדורדיגג'~וסקידיס'מוסיי\לפירק'

גד(גכגחימפריסטחדחספץגחגרחסחיגחססיומ:י fקיחכ'דחדיסחכט'ס f'pס'
 ::ר'פכfיסח\לקיחיסטייווג\לחיגט'גרירחזירפ'ר /דיזיריחגכפור\לסחג\ל)
פורמ:יחיטר\לד'קיג~'(חיכטיכרפוחיר'וח'נייחסק'ז-גיר:י pג~ריסוגfיס

ניגיר~חיוחומfיגןניגירוחיגקיג'סחרג:י Iפירקיח'גטיגרירכחס, jפוחיד'גי
 IJחיספריקיחיסטייוג'סגחכחיגטיגרירפוריס iחפרופייחסיגטימ"גטוסטייגיגו

חיגקימחגיר\לכ\לדיקיזחסחיסטחסחיגטיגר'רח\לדחרגיקחגי /טוחג'ס
ריזירקיר' /כיגניחויסו' jח'חגגחרגיקיזtו'סfו'סטוקיירגחס iחיגטיגפיחירי

tו' i יסריזייגיו(יfכחוגiיכרחfחכיר:יפוחידיחיח'ג 'וסקוגק'גחסדיפחג
~טרחמיגןכי I jטייו'סקוחג:רדיקיגוסיגס'י:דןכ'גירחיfו'ריח\לסיקיור rפיגס

קיחיסט'יוג'סגחסחומכריסגוס ~יfח'נט'גד'רח\לרחר'דיח~ rפוס'ומןק
סוקיוכ'סטיי:דג\לח\יסחגייו,היודיזי Iח'סטי:ר fחם'מ' ?יטוזוג'סספרח'

חגגיג\לכיסט'י\לסו-:-חסחנירחזירחו~טיזכוח'כטייריקקוחגןיקי ,פז-ן;ריו
 ,פחגfיכרחםחיסזוד'נ Iקוסחנ'רחז'גוסיגי /חיגיי\לח\לריסחגטי ~fי'ג;וקיז

רוגקוחיחרונחוגגיח'סחופחכחכרfוםח'גט"כדיגונ'סטיי;ופוגר'ג\לפירקי
קימחג'ר:רכ\לידגיסח;ייסיחגבוגיסקיוס~כ'רח\לדחרסיג\לריוורפח~סו

כfוסןפ'רסגהסדיקחג!והיכח'סמיזמוריהיוח'גטיגדירופוח'ד ":,ח'ג'
וס Pטיג'גו Iסזוןמfיגיכיכ ,סג'!וטר .ח'ספריךבוrרגיסקוח'::ן;ייונ';כ c ~גקיו
 ,ח'ספריטי~ידחדג\לקוו',ניסריטופח'סקיזחסכחסחיגט'גד'רדיגטfיר~י rפכ:י

קיוקיתיסט'יןגיסגחסחיגטיגדירדיז-ד tקיג rסג;רכ'סן:'י\ל-:-כיכ"ג'ניקוrנו
טחס'פרופגי~חיכיי-:-כו iכקיז. I:יקינס"גיח'גספירחי .ס r ,יfמ'~פז-ג~נרfו;;

חזירזכוכ:ידיר'כ'סטיזכ Iט'יג' Iחיס~ריטי~~ jקיחיסן:ייותי,~ ::יזורונ fIו'זככ' Iקירי
 ,פ'יו Pח'גז'רןפ .fייכטיכדירכ~ ~פוחידחמגיזין:רוס '~ח,'ר:ו p ו:~ ~ן'רסז-ג



ירא'זסי Iזר'לטריזיררבימשנחאיפרק - 1·{ -

חיסטו Iנכןj:יח:יכיגוכטחדסוקינכיכיקידייוחיגקיחינכניזחרנכוסקיריגייג:י
פיחידחנכוסנכןסכיזוטרוסקיפחר:יקי /מיספריטוחג:י jקיחיסטיייחיכ:יחיס
ריסוגיחיח:ינכןj:יחכגודייוחיגקידינ:ינכוסקיקחגיחידיח:יחיכ:יחזיר

חיכטיכדינכוסכוזיטרוסגוקיחיסנכחכיר:יחיסט:י ' jקי ,קיז:יטחג~חוטחג~
תיסט:ידיריזינכיסכיסיחיחיטרוחגחזכוקוזחסגחס jקונכוכיקחסיקי

קי~גןדייוחיגקידיזירק'ריקיחיכטיכדירפוחידינכיסכונכחכיר:י
גוס Iכוזיטרוסקיחיסדיזירדיחייכיקינכ:י ?נכןjסח:יניגיכטחדסונכוכיקו

 ,חיכטיגיזיכס:יחיחיריח:י jקיריכנרחסייונכוסדייוחיגקיפוחיס Iחווננריס
גייג:יסיקיחיכטיכדירחיחידיח:יחוג:יפריסטינכוייחזירנכוספוfוירינכיס

חנגןדייוחיגקיד'ןjוחיחכג:ידיפירנכ:יחיסט:יחינכפג,חופרופיןכסחיגחו
ניק:יקיןדייוחיגחנגיריחגןדחד iח'קי Iדיזירק'ריכי Iפרופיט:יחיגקיז
דייוחיגקיםחכינכוסיי:יפורקי ,חונכחכוסגיסחכגחנכוסקומיחננחסחי

ג;קוחירפוחיסגוחיורחגקורפקוחיסטייוזקיחביגקידיחג'ןjחרוחישכחגטו
חיזוגידיייחיגקיחיסגי,ג:ידיזירקיזוגוקיונ:י Iקוחירפודיסינכיזחכס:י

סחכירחזירגיפגחזייוגזקי ,סחכיחיגקינכחגיר:יג:ידי Iפרופיט:י ~סחכיר
חכגחנכיסקונכוקןרפורחכ'ספחגחכרחסחיגייוסחיכן:ריחןכןקיחיסכינכ:י

טזדחםפורחיכטיכרירפןחיריסיקיחינזינכפיין Jחןחיסחיסטן .גוז~טרוס
גחסטודחסfייקספכיק~וסינכחכיר:יחיסטסדיחי ,סינכיזחכטיסקיזחסגחס
 sסחגכןחיסטרחסחיוחס iחטריביחינכחטירייחגיסקןחיסטייוגיסחירחס 5פחגח

פורסיגחנכיכטיקיריבחססוןגיקי ,פודירוזןטורו ~חיסקריטורחסטחס
 iסיניחיגטיגדיר jפוחיר'קינכחגיר:יג:יריפירסיג:יג:יח:יחיגטיגריררזוז

ייוס 5סחגיחיסטריסר'ןjירווגוקיחיסחיסטוחי ,פירסיכ:ידיכ~טור:יסוס
דיגיכנוחזיחיגק\נכוגייג:יfוכג~ /lI ,Iחרסבכיכגןjיןמור:י"רנר:יע":י
 •ן Iפירסוכחסגחס

(תאריס) Iרייררילטיטרלרסלרס

ס bסחכטכחסחיפרופיטחסגוסקיטיטוניסגיסח:יחחיר:יכיכנחונו;:
קי jקוחיסט'ייחיכ~חיסחיסטוחיפידירןזוטורו ~מופריזגיחיסקריטורfימ

פירירוזיטירו ~חטריניחיריסטיטוגוסגיס .חיקספגיקfיר:ינייןפיקיחווקירי
גחסח~חטריבןחירןססווקיטיטןגןסגןס .פורנכחסרוסחיןדיכיזחוסי

 ).(רחןס Iפיחרוזי :קונכיקריחרוססוסכירסייגסיי:י iפרוכ'~טסג:ירי fcוונרח
גיסחי Iזחגטיכינרי 'וf(גריק)נוסטי Iיר) c(מפיחו : ) J(חכונכיזיריקירדייןזו

(חי)נינו :קינכוקריחרןרדיגנכיזtכירחרג:יח:יחטרינוחיריםסיןקיטיטוגוס
סחגטחסגחסחכגחגרוחיןחי .סינכיזחכטיחי(חריר)פוחירטי I(חגס)סחנייי

חיגטיכי '~קקחטיניריח:יתןגטינכ:יחיסט:ידיטיטונוםגיסדיחיסקריטירחס
חיקוגנכר:י)ג:יחיסכוקי Iןjגיגס i(נררגינחטינ:יפחרטיג:ירירירגום

רחנכוסגיקיחגרו ' rדיזירקוריחיונ.) i(נררחפירנכחטינ:רפזרטיג:יריגי
ג:יניןסנ:יכיר:יחטריניחירגיקירומוסגווניני" Iריט'טןגןחיגר"ו ~

 Iפירסיג:יג:יריחפחרטיקןז:יחוג~חיסק'ןקריחדיסגוסחיגטריקוגיס'נכוס

 j;:יגייס'קחנייונ:רמ:י Iחוגוסיחטורוניר:ןסוחיחיגפורירוזוטןרןחיגפורקי
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גוקיניסחוג:גחי .מוחירטוחיסגוקיחיס"נינן"ריפחגחנר:גחיסט:גרי
סירנירמוס '~ק I"מיחירטי"ריפחגחנר:גג:גגוגק:גחטריבוחירגיפוחירימוס

חיגפורירוזוטורו ~רחמוסכיקוחגרוחגסי, ."נינו"ריפחכחנר:גכ:גרי
חיכחיגקיחיחיג"ורחגטיחיסגוקיריזיר,קירימוס"סחנייווודיטיטוכו

כיחונוכיחייחיכוריכ:גחיכ"ורחכס:יכ:ופ~ט:גריטיכירכיסיסנבויי
כ:גחיסחיסטו .חיכריחיכקיניירט:גסיח:גקיקוז:יכיכנוג:גחנירפוחירי

גוחיפירירןזוטורו ~חטריכןחיר:גסחנ'ין'ו uפחכחנר:גכ:גריסיגייפיקחסייון
קי .קריחדןסכוסחיכטריכ:גקוכןסימןססיניןסיגסייסכסחטריבןחירכ,חיס
טידןחיכפורקיפירסכיסכ:גריכ:גמיזמ'רחרריחפחרטיקיז:גחוכ:גחיס

רינימוטמחגיר:גחיסטסריחי .חוןכחיסטורוסיגסיי:גסוחיחינפורירוזו
חיס~סחכטחסגוחיסטרחסחיןחןכריבוחיריסטיטוכוסכוסטוריםחיכטיכייר
חיסגוטורו,קיןחחוןחי .פורירוזוטורוריכחיזמירחרגסח:גקריטורחס
קחטינוריח:גחיסטסחיזמוגנו~חרנחרריפ'רסכי;וקירקו~ח:גפירנכיט'רו

חוגוקחר:גריחיריח:גג:גח:גנייגי Jסינןרייי ~חיכטיטוכהרחיטיןכוכיסרי
גייטיטיכןסקגוסריחחסדיזירפוחירימוסכוחי Iפחריסירסוכינוןחי

סיו~טרחנכיגטיפירקי ,פרןפיטחססחכטוסגוסח,נכ':גרניכומם;ררייריז
רי- ,:ג ,כfוןסיחיג~טיסירקירירריכונחרחיןח'סטי, Iח'מוכגו~חרנחחוס

חוגסרי )ג;!חכמןרחיגקיגטססינון ,יםגיסחסכ:גקיכטרסמוסטרחחוס
חכיגחרניסחבייוחיגריכחכטריחירחסייוזכ:גחזיר~'נחכטוסיקיפירסוכס

 Iדייוחיכ :ריזירחסטימוחירייוריכטיטוכוסכוסחיז~חרנחרמימפיסןחי

 ~'וfופיחירטיחיכנכור"וזו,חיכ ,טיחירוזוחיכנ~רחנהז,חיכ Iנרחגריחיג
חיסטסרי Jסןקיטיטוגוססיחיוחכטיסחין~חרנחגרוחירחינסחיפורסורו,

גוחגיכחרבי,פירו,רייוריכמידחר fמ'כ:גסינריטיטיכוס Iקחטיניריח:י
 .חסרחגריגי I~חנחסייכייססוסחיןריקןבטיגןחרחומבריחיסטיח:גחיחפיריי'
חיסטיטונוסרייח:גורקחטיבח'סן;:גחי;מוגגן~חרגfורחיכקיח'כטיגריר

fיד~ידקיכסחינרחגדיז:יסודינימיטוחיגקווכסינכוס'י:גקיקימורימיסטרחר
חימחזי·ריריפוחרינרחגרימויי'ירוחוןחיסהיסטיחי~ור, j~ט;בסירי

נרחריfונירפוח'ריגוחוגרססוחיברחנריז:גסיפחר:גסייכרו , ' Cכחכחרמןס
ר"חוזרי Iחיס'מפכיחוזחגיגחרביחיסטופחר:גטרןםוגיחיומי~כיגי
קיחירוריוס iרוקחרימי;חרייחסדימ'נייוגיסמיגנוסרי iפחטרוחיסקי
דוקחרוסמיכדיפחטרון~יסקיריזיןכינרחכריז:גסוחר 5~תק'רייגרןסי
מיכי'חגרי ?~fונחרכודיחרנגןחיזחינסיכטחרכוחיסטןחיטכו ,פכ~טסרי

 ?פכחט:גדידוקחרוסמיכחגריחי Iחורורירוקחריסידייחסחרמיגדי'ייוכיס
 ' iפוח'סיכוניריח:גיקחטחיסט:גריטיטוכוסגוסחיןקיכסיבוחיכפ:גפןרחי

חיג Iו:גגןרח:גנניר"גרוג:גח;נכ":גרניכימס:גדיםןגוקי ' iמחםריזיר
 .טימירוזוחי I iכחרחנח ,נרחגרירייו,

דיג pחונרחח;וכחסחטריכוחידוטכיטןגוסגיסח~ניגייכדו Iפ'רו
חסט:רפירחיטידוחיסריחסנ~קחטיחיסטס ;,ח ,קריהדוססוסנירסןקריחרור

דיגי;ןכרפח ~חנ~ר bחיחיג,ייס j 'וfי.פןק jחי~חרנחריךפכיטיס'ירטוfוון
 •ךכ"גרככןת )*
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יסחיגירמסוסחי :iמחרחכיחוזחחינרחגדיחוזחסחוכרחםסןספורמוגדו
י :lוכווכיכק~ד~חיזחיפונטי ~ iק~ iח'קריחרוססוס iקוחזיקיכוחיגדחדיס

 ::פרוגוס j~חנחקי~חנחסייוכיסגחסטודfיסקחטינוריח~חיסט~די iסוחי
פחרטימח:ג~טיךוקוזחfיוזחי /פןדירוזוטודו ~סתנייוסגוסחיפיטחס

חיג::דיניזס'גוקיפוח'ז'ח~דיסוריז~חיודיבוססוזטיסוגוסוס Pחיסדי
 ~ט(ט'קסטו~מיגטיח'מ~ג'ח~סיקיפחגחכר~ג~ jסינוקוזחסגחסטיגריר

חונרתסס rגחיגטריס'וכיזתגס~חנירפיח'דיגוריחיגמיגטיפורקיקו~)חי
קוחנרוחי ,קריחדוסגוסיר Pחיגקינוס'דחסחונרחסגחסח~קריחדןרדיג

דייןחיגק'דיז'מוסח' ו;~מ' Cח'פור iפיחדחדיר~ 5פ~fגג~מוס frר:מפגי
ג,מיטי jס'דיפ'ריכס'י~נרתגדיזכיייחוג~חייקיחינטיגדירק~יופיחדוזו" Jחיס

גוסח'גטריקיגיס'מוסקיפ'חדחדיסגחסח~דייודיגפיחדחריסגחסדי
חיסחי .יביריח~ prק ~ pח'סריטיטיגוסגוסוס iטופורחגסיחי 1חונכחגוס

 ~ :iי,וכי f~cונfיחיןכ'טיגוסדירטיך;ז rפחיסט~חיומ'זוכוקיחיסטופור
חנגחרחייס iקחייחג~בוחדרחרחיfירמוס 5ריזירדיח'סזניזורגו Iדייו

דןזכי~ו/גוע":י~מגךרורגטוםז-פיחיט~חיגךיזיח~.קימופיקומחססיימפרי
חיזוכוגנו~fורנחרגוחיג:יק~ייחריסנוחדרחרחיגקיריז'רקירי IIמ~כ:י
 .דייוח'כפורגוחורחוג~ח'סוכיזמוחיסטודייןר'גןכ'טוגוסגוס

טי :iח';:ונרירדיז'דיטופיוכי;:גוקייקטוריםגקירידוסחיסחיסטו
 :::ידגויי:יסיניז 1ר'זומיסיקיפייסחגט;'(גוחיסטר~דיפר\גסיפ"ופרי"יר

ti ',,סו I קי:פ~חגרחסקורטחסחיסטחסחיז
סיר" uחוגיקוחיסו,וחוזוכגיחות)ח'ג(חיז'י:י :iחינזיסטיגג;רחיזחיי Iו ,

די~יכדיגיוכוגרודיגקךיחגס:יג~ Iג'גנ iיקחכס~ fימ' :iגיגכוכ~טייגיגוקי
חוגינ'רסוחיגטודו iמ'חינזיסטיגויייטודודי~יכדיחי;דיקיחי. Iגיגנוגודי

fו'סטן 'יfזכמייזכrוכחנגורייוזוחיגחרו f ~דייוחיגחיס "ר'ס"חיחיסטי-
וכפ:יייזר- "וחחםרג rסוחי J )'*ג"סחגט:יגוחיסטר~דיזיגוקיחיס
ס" C ~"גיגירטיfוח,ג .~ iםוקורחטו I 'חקיגג'כסירחםטי 'fו-רחג Cיח~
חי";וס cגןסדיחסיר P ~כחסחיומ,נזיסןביקידייוחוגיקיכ'חחיסחיג

חי Iח'גןדיר~וחי Eחוכתס "חכוחי Jטייר~ג:ידיחןגדורחסגחססונרי
סטרוכ\ח f' Oו IIס:ים IJחיטירגי(חיג Iר~ cיגטייגדייחחי"חןגיי )**מחסריזי
סו/ייו I );ג:כ;:ב';ריסו ~/ Jגכ'~נכי~פרופ'פ:יחיג .'וf .חוגיקי"חיסחי'~י;יין

דיfויfופוחיר~ Iפרוסטירוסוייוחי-~טןדייוחיגדיז'-פרימירו
חיגדיז'- ' .rדי/חגטיס I ):~*:;:;כ;י!:עי:יוכחסן Cד'חי ./ןדייוח"גווכי

חיחג'ר// I""כגיוכידידיספיחיסחידייו iגיגנווריהךקפוחיגו-דייו
קיחי-יזכגכי~דיזי-דייוחיגחר fחסימ' Pך'יפוחקיןח:י uמתסדיסו

זכתגיך;'(תיסןכ~חירי ?זויג'ן .;-וfחטריכוחירגי j!פוחיר'סימיזחגס~חיפורמ':י
חיסקריטו::חס ,p;fס cיח Pגוחיס iח'מינידן"כרי (';חז rטיפסיפ~חנרחסרי

יר. fPוי Iחוג;רפורחוג:יסוגוטחמגtוסגומוגגוחגחרנחרגופורקי ,רחס
 .'טו fסוח'סן;ידי jקח;:ייויכ tחיקסכ~fו'סעוקיזמיגממוס

 • ~.: ; 1 «:.י )'** . 4 /.:ועי::' ) ז.* • C 6דגרי )" . 4דכריס )*
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 .מינדודיל iקריאסייולחדי(פיי)אמןנחלח

חוכיקודיין iחוריחיגזיס~'כסיי~ג~חיזפיינ;וריפריכסיפייוריחיס~י
(מירו~וכוכרודיגריג;וקריחסייוז l\פג:רפרוכ"גי ,גיוכיטוכטינוחוכיזחחי

ס'כסיר~חוכ~חיקוכסיחיכס~י,ג~ט'כנrיוכוסקי '~קקיריזירקירי .;וlכוגס)
גיקיכורוחיטייר~ג~חיכייגיסגוכחוכינירכי,fוינטוריקי iקיכנ'קסייו
 i '~כfור~חנירסיזקיפורירוזוחי~ן;ורייודיגקר'חרוח'סטורוקוכטייכ'ז,

פרופיי;וכוקוןחינרחכריז~כוחיפורירסו jקוחיסטוטורוקריחו Iכיחיר
חונייר;וקי jס'יסחכירוריח'י~ט;וסי-:-וfייו lrפנקי ~:'ויfנ~ר rPניגיכ

כוקיגוסרי~נוכןס iפריטיגר' iסיני ::ח\נוחי .חר;ונונכיfיגוק'חר;וג
 iס'חכטינוחוחיסוכוגרוחיגקי I Iריגיג"סfינ~:ר;ו :1גוחיסדיפחרט'זיזח

מוכןף ~רקריחרוחונוגו 'וfכייוכ:::ריהינזיסן;י'וכיר~ rזכסט~יחקיחיטוניזכ
 :::רפו . ,ט'כיררחריר;וגוחיסטר\יס'גי!רר;ו\חכסמיייחיסחיריח~חיסן;~קי,
\ירכיררחדיח'כ:נ~ Jחיקוגניגסירוסכייזfויסטrימוסיי~קיניסחונ~ Iקי

גוקיfויגיוכיטו jס'וחנט'ניחחיס'ריזו iב::ויח~טורייוח'כי Iרקריחיגס~
 'וfנרהרו iס'חוגיקוהיסfויגקי 'וfI fויגי Iקוכחכטינוfו;ו'י fק'חוטרגחיי

יגחרמוס fח'וכחפוחירירדיפוסיכ(יסחווכוקי Iחכס'ח':כק'ניסחיג;ו I(ימיטו
ייור fר'ג;ו~ור;וחפגוס~סי Iהגס'ח'ססיקי ?חגט'נוחוסfונווגדוfויגקי
קירי:::קיפוח'סדייו,ח'גקיזכוטינוחורגח"גוקי iיו'קוככיקסכוח'כטר;ורי

 ?די'וחיגקונווחכטיניחו ;:;'ח ~ ר'('ג iח'חיגט'רוfווגיביר::'חיגק'ריז'רמוס
חגטינוfו,חיסגווכיכרו ~'fוקיר'ח;ןקר'חהובנינ;ומוסרוכ~ןfר'fו'ס~וחי
סינוזפירירוזו,חיו;~דייוfויגןר ifקרי'חיגפדרו iקר'הו 5מי~'קיכוסי

יסדיו ffו'~פיכ'חיג i 'וi ~ fנכ'ניכןרמ:'י ;:חפרופ,טגוסרינרחגריחיגרי~ו
~טור"וfויגקי'ר fר'קירי " j:יחרו~זי:ז~מיסfורגס'~קנרה'ת c"כרחניי
fוי .קוכטיגידןסוךויז: 'וf' :: '.:" j \, fוכייגוכנוסקריחוקיזויכסfוחיג
סוכדיזיסטיכסיי~חיגג'ידייפ, o:כ j :::1זכנייח pהיכטר~פי;טוסן;יי~חיז

יספחרטי .... , h 'כiריז'ר'"ירי ....ו~י·....- ~יך .-חכני
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 iסוס'ריסכוסדיסט,יגfור,י,~ח~כמוגרויטסח\ד'ה ~.גזםז..ז .. ~"ח
חיס"'סיכיסזכנוםוכוןד'"';וזפויריגfויגן I ~ר' r~גיtכטמךר · .... /'ייג'ר'םרםדי

סונריפווזחיסייגוסגו~דיר,גג'גיככ;ו iס' ' v ;:;ןרן;יכיfויכנ 'וfחגיספר'!ב
מיזוכו'וfוג'סורחכר ;,"וf,"קוט:'~פ iז-כוח'גד :~ ~חיריךחדחק~ ~חוכחיגייוס
יחיסטדי:ביכסיי'י j;'f'נfוג:יטיניר :Iי;כחגח;קיפוח,רכ'ירןכ~סייחינטייוכפו
סוי "'וfדיכגוכוי; ' j' jס' 'וfורקר'חרדיג fjוורר'ח'גטוו:זפרי J ";כוכיגרי,

ירי Iר Jוסונ'זמוסםי ' .. 'וfגךו"ס Iחר ;,Iכיג'בכודי-:זקיוכ'ינכיג ;' fחיר:י rפו
' ':iדי ' rגוסה\fו'סטוfיי .ו\\ז ~'ןהדזס f פור ):;::;:פרופ,ט:יכ~~נכי'י

 ' ffוייקסוסיגוייוחי Iטייןחיזיקי "השפ"סוייו ,רןר fר~דיגכוזכגרי

"ייי Iרייודינ ':'גומכרפ I .י!:נכי:י C ~מ ' f'j '1' "Cיגוי"ס ;r ~;זיריט
 Iוזוכוכיייןי r I ":י;ייחרינסונרונוחחיג "יררקחי י:;-יטג~יזיחקיסו
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כחכידחספוחירחוקי"חכטיס )'*גכ"~פוחיט~חיגדיפוקיגוחיסחיסטו
חיגטורוחיטי-יר~ג~קריחטיסקי Iדייןחו ,טוח'כ ,מוכטחכייחסגחס
 .סיימפרי"חסט~חיבייונפרידיזרידייוכיססוגוטוהי /נירכויחוג

~גכוגס"//חייו~דיגפייגירדfרדיר~חיסiכ~דיריזוזכידוחיגחיכחיסטו
חוג~כייגרוקוזכוכיכגית:בסחגט~כוחיסן:ר:בדיפחכוקחי~חיומיכסייוכחד:ב

קידיטחכייוסגוסfו:בקוחכטו .זודחחיזונודיגכfוזחספריכסיפחגחככחסדי
דיגקריחסייוזג:בפוחימחכיר:בקידיזיר,קומופייח'סט~דיניר .rסדיחיי

חי ?דיספוחיסחוחכטיסכוחיטיירכפיחיסטיחי!פוחיפורקיחי ?מוכדו
קיחיסטייוכיסחיכחססווחיסטחס 1ניכירוחיסטיויפיסקוזתססימיותכטיס

חיסי=פוחיייוחיסטורייחכטיסגוסחיפ'גוסופוססחנייוסגזססוגיקיחוגרתס
פיגוזופוססfכגייןסמיגניסחיזייריןגו jסיגיסוגיסייוןסוסטופחרחיס Iטורייחרגר

סוכקוופרוגחרו! 'וj fח'בזחמיכחרוחי jרחזוגחרוקיכחסייו!כוחיכטר:בדי
חוכסירנ;גfוסטודחספחר~קיהיפייחיסו;~דיךיריח~ hגירוג:בסיגביי:ב

ס'נווריספוחיסטחסכוסיכי~חריןסוזיטוח'סט'fו:בחזירךיחייקיחסיייגיכ 5
דיקוזכפfוגיי:בכיזוטרוסונ:ב .ריספ'קטיגיסגיגרוסכיסחי!גוטחרוחיסט:ב
חיךיחסגוהיסטרחסקיפופיגחסיייוג:בדיפחרטימחייורג:ב /ייזירקירייפר~

;fוד:בוס Pטיג'גן 1חיסטוךייוסחגט'כ fסיונ'חי!פרופיכךירמוסח:בכםח! rחגקגו
חיגייכט:ב rככוחיסטר:יחיוקיכפיחיכס\כייג:בטיכירקיחוטרופיכסחרקי
כירדחדיר:בחיסט:בהיזככ'זחרוו Cמיקיפרופיו;חםגחםדירחס 5פ~גחגחםח'ו

 cפרידיגחיסטירייוחיגהיסטוקי!יכחונוכ Pןכירחירי~ימוס,סיגווקריחיכס:ו

חיגזיסט'כסיי:בג:בדיקיגוסיגסיי~ג:ב uחיס ' rזויחהיזזכודיגפריכסיפייוננ'ר
קיפריגסיפייוסיניכיודיגגחריrכיס 5חחחור:בחיס) C:ב(ונכ'חוגרדייו"דיג
 .:ב~rכיס"מ!ור~ P/ןחיס

חשמ~ם iמתירחדיפרינם~פיייא~ל

 II~ז:נכיס iנכ//rכור:בfויסגוריה:ב iריגיבייוג~דיפריכסיפייוסיביכרוחיג

דחר:בחיס ,קוכסירכtווכןסבורייוסכוזוטרוסקי ~ :tנכדיגייג:בקיךיזירקירי
 .:ב l/בכרכיכומ~:יכירגיטיר·פ·דיגכווכיזו\~רחגפוחינגוסוח"דייודיג
חיוגחרנוךימחספיקיחווחיסטודייוחיסטידיחגגינכוסיי~קיהחווחי

חיסטידימ~כ~פרימיר:בג:יח'וחוגרחזיפריזיגן;יח'גדיגוגוספרירכירחי;
חיכקיקוחכטוקיחיסטיי,וחיכט:בנייוקינכפכיטחרפורטחכטופור '/פרק

חיסטיח"פיקיחוןהוטרוחקיחכגחרדידוכירחווחזיכנוסמוכפ~ס'גגי
ןו •ויזירfו:בחמוס 5גיקיחיסחיסוזיטו

חוכוחיג •פוכטיסדוסכייקוגטינכיס" e ::ן Pור:ב P "דיפריכסיפייוו,יכטי
ג:בוח /דיו:ינכוסס'בון Iח'כקיגייכ~דיכחס'מייכטיחיגחיחוריזי!חיגהיס
חיגחי .פירסוג:יכיגבוג:בדיחיכגיכטחד:בחיסכוחינכ'זרכורייודיגדחד~גיי

חוכ\יחיסקי,דיזירקיריגייג~די(גגחיוrכ)חיטירכיגירחדג~חיסחוטרו
חוופןרחיפרוגיזורייחנכיגטידחד:בפיחיכוחיסיינכפריפחר:בדןרחגגיגיי

כיזקיסוגידחסכחזהםטריססוגריפוגדחדןחיסחיכחי .גינכיטחךוטיינכפו
-*( j91:1 ס'~י:ו 
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ר rtכיכירג~ . ) :ct ~(ירינ:rיריייריגירוריח~ 5ס~חגט~ג~ :סינייגטיסגחס
 ) ,rפו:רו r ~טכבכ ,(~כמיר:י .חקטוססוסחיופירסוגחסג~סדיחר iפוסיכגיג~חי

 Pויחיו:כ 1(:יגכיח~חיגטירזנירחדייוריכפיריגירחרג:וחיפרופיטיזיח~ג~חי

פוגרזורוחיסחיגייחססיכריקיכחזחסטריסכחססיןחיסטחס .:יפגיה)
כיקטוריסקיריריס jכייקירירור~ rחחייס P;רו: Jזכrכור~ריפריגסיפייוחיסטי
 .חיקספגיקחסיי,!סיססיגטיר

 )'ח(ידיעתדייןדילםאנירןריאחאלטהלה

כ~חי!נ;רקריחיגס~חיסקיזורחfו'זמוריגפריגסיפייופרי~ךירריג
tויקס~גויי~ iס'ניוזכם;ירי rחיחוגיקיחיספריטיחגרייי Jחיריחינזיסטיגסיי~

ריזירקירירייורי,סחנירוריח;רחכט;רג~חיופייג;רריזו;ן;~ 1פגיקיוכיס
ניס jח'זכןגריtוינחיןחייגיקיטיריקיגזסיחיסחכיפורירוזוטוריחיג ,קי

כזקיטירוקיחיפחדטיקינחרחיןקוזכוניגירח;חיזטייר;רג;ר jח'חיסייכוס
fויג::ג~ !'וfקוזכוריסקוכיירט:יכ~ !'וfפירסיג;רג;רחזירנ:יחיחזימיfויזו

חיגקיכ::סיח~קיקיז;רחייגיחיחי,ריגטרי rדינק;חרוחיסטורו Iקיכיירט;ר
 Iפירקי .נוזיק;רזכיייחיזויריחכמוייחיס jקיגכיקסיייחיסט~ .חינרי l\יירט

זכיייחיספירירןזיטוריחי'קיקיגכיגסיריסכייזחיסטחזניסקיכיסחיג;ר
ס'רפותירינוקידיקיז~גיגגיג;רקיחינימיטי iפיתינרחרן Jסיקיזכפנירו

חיזכחזיגfירמוספי~יריזכיסקימו Iחיגח;רחטריכוחיר~סירפיחיריפחגט~חיג;ר
 ?חיכייורי;חסח'גקיקיזחסחכניגחסמןגריחי;'חיזחנירפןחיר;רקיריגקיחי

פןחירימיסקומיחי ? ~כסחיגייורfיכ;רקיפחכט;רמחסמיגריחיגחי!חיייי~
חגטירייוחיכקיירךי Iחוןבר:וריקוגטר;רחוג~קיזחסריסחיזקריחיר

פחכט~נרחגריfויסט~טייגיקי iטחמכייריז'רחי Iפfכנט~גיגניג:וטייגיגו
 ?מוגרוחינ Jחייר jחנ~חיחיי Iחוכוגיקיריקיזחםחגניגחסחיגייור~קי
ריניררחריךיח~ג:יריסיגסיךחזכיגטיקיגכיגסירחזיזכוסרוכקוחיחיסטוחי

חיגקןניירטיחיסגוג~ר~חיטורוס~כיפורירוזיריייחי;קיפייחיסט~
 ..חקירירוחיפיריכסוח~ו Pמיזחי;ו :tריגיגיקיחיסחיסטזחיחיכרי

חיג::סיח~קיפופ'כגיחיס ?רכר"זכ;ר'"~יפכfי ).. ~"עחכיגיחנר;רסוכיני
 j:וזככרןרפיחיט~חיכריסיחגסיחי ?חיטירגיגרינקיז:וכיגגיג:וט:ויירקןנ
פיגסירייוס;יפוס i1טסחני~יטירגיכחיג .חיס"יגיכ cממיורע '~ II )**ע";ר

טורור'נגוז-כריפירריו:וע":יוכי;ריךפריפיט~חינחי .פירסיגחסנחסרי
חיגקינר:וסימיריקיפןסינניחיס ) .... ?דכר"גגיפכחמזכגי:י I/ן fיךי iפן

 Jחיכרי Pמונירוח~חיי ). c(פסוק'נירסיטיסחיסטוסקומיחי ?קוז~גיגגיג~

חיסן;:גדינירדחדיריח:יג~ iחטיסטינןחקיחיסקריזכןרחססחגטחסכוחיסטרחס
 .סי P:יס iוכהור~דיפריגםיפייוריגכחז~פרימיר;רג;רחיסקיפיי

אקטוםלוםדיפןםיכלידאדלחאילינירטאדלח

 ":גחיגיכירטחר 1\ (,/ :חיפפריגס'פייוטי :iחידי ~ fנהסינוגר;רג:י
 ":גוחריפירסוג~ l\ג l\חקריחו.פורירןזורייוחיגקידיזירקיריוסיכנידחר"פ

 •ירוכ',", )"** , fi4 ס';'\ Iר )'". .כרfו;'ת )*
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סי!קיריכוקיטודוחזירדינ:ופיס'כנידחדחיפחקוגט~דנ:ו'טיגנ:וקימחג'ר:ו
 j(מזגדיסט'גיסוריחוגחטיר~סיפחרטידימפירידו'חסירפוtויך~קי.

 jטייג'גוקימוגדודי,קריחכסחסחוטרחס r:;rכקימיחימגוח, .וכגכרג~)
חי .גחטיר:ו C ו::דיחפוחיר~חיזיגוקירי :{ iגחחזירריפוסיגנירחךכ~

 jחיחוונחג:ורחס:ונ~ח~רייוחיגד"ו "קיחגחגטחזיחינחיסחיסטו
קייגמ:ו fחיגטיג'דיחגמ:יג~חיסקיפריסייוזומויידוגוחו!דידוטחגדונ~

סירסי!גוסט~גיניקיח!'רחיניכיריס'רפיחיד:ופוחירס:וחיסט~קו!
מוייח'ס Iקיפיגטוחיסן;יחי .טיר:ו rגג:ו-:-חסיניפטחדוחיחןג,ינחדו

וכחיסטרוס jקוחפהרטrררפיח'דינ!ו::כיקיפוחיסכירדחדירומיייחיביסטו
זניססיני!~ו!מיכטוד~ rקחי!חיחור~קfוד~חי!סיגטימ"כטיספרופ'יוס
יג~ 5ד'גייג~דייגטי .rסונחגוכחז~כ:ות'ס ,חיקספכיקחרח~נfומוס
 )ה iגימוסי(מירותסוסייח,יסגיי::ס r ;טודחסדיטחמכיי{מ~חג;ריiר)(זוור:ו

 jמיריס'קיפ'כfיסגחסקודיביסגיס jפיקסחקיכfיז~חיסט:וכינריחיסחי
סיסגירסיחימכרידיגדונ,ריסנוסח:ו jקו;טרחנייג;קימ rפ'רסכו cנח

ג:ופירסיג:וחיחגםיחיסגוסי ' r .סוסיייכ~נ;ונירסוחיקומפחכיירוס
ג:וקי;דיג~בוסטיס":וחידירינוקיקו! Iקירינוקיחזירדיניגירוחיס iג

סי jיזכפייי fחיגפור ,מחט~חוריכ:וקיחקינ ~רtחפיגחרדיסוסייתכניי
היסטיחזירח':יכיג~ f5רוגופירסוכ':יחיסט;רדידיסטיגוחינחוגחטור;ונ;ו

קיכדחכחרוס'רח~סחסיכוחמו;רדרו!פונרימיסןביקונפ;וקיחי ?חקטו
מ,םחי ?מחגיר;וחיטר:ומזירד\גיכירו ~ר~יfגוחיגסיחקטיססוספיר

;יכירוחיסחימכרידיחיזוח'כקיח'גקוגטיסטחכגיחיקנחרוכיי!דוגקיחי
דיחימפידינב\\גדבי iגיגגיטיגייגדוגוקיריכוקיטודוחזירגוךיחוחזירדי
ו iחפיכחס'רדיגיקיחיסטופירחיסחידיפטיוכסודיגיור~ tגחסו

חינום iסוקיפןחיסניינ~דידוניריסכומקוגטר;ומקטוחוןחזיקוחגרו
 .גיכירטחדייג;וסוקיז

דיזייגךו ,קיכיקטוריסקירידוססחנירקחכיפחרטיחוטר~דיפירו
קידיזירקירימוiככו Iקיריגוקידבירומזירדיגיכיר:יחיספירסוכ:ונ;רקי

קי::סי iקיסיגי jמיגדוחי; !'וfחינז'סטירחיכינ'רדיפיטיגטיח'סחיניי;ו
 Iיג~ 5דיפריגידיגסייסנ;וח=יחיכחטור:וג:ות:יסיגיפטחדוסיר jס'חיריר

~רכיכירטג:יטייגיגןפירסיג;וכ:רקיקוזfיסמי;:גחסחיימ:ו ,חגסיחיםוכ
פרוכידיכסיי:וג;רדיtוודיסט'גוסודי:ו iחגייוד~ח'סגוסיחזירנחסדי
)~ tj (~מ,חינמI ביגירחכj חגיסטידוםr יסדיטוסfדיכיזחיספירסו;חסכj 
 ~;דיפוד'רחין'רחז-יגטי :חי;סיןקיחינרחסחיי .קחטינוריחסטריםחין

 jטייגיגיחי iגיכוגטחסודיסיכfיוניגטיקימחס iדיפיגד'גוחיפירסוג~
חיסט:וסינריfו'סחי Iדיסט'גיחיג iקיגיגחטור~ג;ר iקוגיתטחרירו Jגיגגי

גיי:: :: rגריחורד.·ג'סגיסחיחקחנידוסגוס iפוזחקיחינרחםדי~חכיר:ד
 ..חינדיסט'גיחינגיגחטיר~נ~גיסייגדו Iדיניג;רגיי ~,דיחיסיכייתגיס

\ ~ I .. '\ /Iן, ." .. ,""... ~~ןיי-'-נ~יחי"וח"יי t"I ' ...ו ..l ';;ו"'חי ...סי" ... · ... ""ו'"'' ...fו-,...\ ' , .. "' ... .... ltI J ~ I J 1ה-י r! .., j; IJ )-י ... ....\ ~' I ,,,,", • 

רטי r ;:דידיפ'גדידחסורידח::קןקוונירקוזחיג;:'זייסיקיחו i כ:.~ ;' iדחד
חנ~קיחו'טוזןס Cגיס'גו:: iקינ'גיפיזיכ::יי:יג:יפרחן;יקיקי :-:חגי jגייג:י
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חי!דיזירפורחו .חכטי fיוכי cחיrנפיכ~דינ~קיfויחפיג·!ניסט~חיסוכ~
דיפיכדיחוחונכינ~דיניכ~גייכ~גיסוסייחגג"גיגגוג~וכיירניסחוטרוס

גחסכחטור\יג\יקיסחחונרחוכ)רסח!ירכיחוח!ירדיפירסוג~ג~ח~
fויסט~דיחקטוסחוכוספןררוכקוחיהיס.'חיפירוכיטיגחסכוחוחונגינ\ל

ריקווכפיכסחדס fIוסיחד~חןחגחנחד~סירפיחיריפירסיג\"ג\יקיקחטיגוריfי~
וחירס~ 5גיגנוג~ס'ןחיגיכירטהד'יג:יקי!חינוססיזסייגדווחפיכחד:יחו

דיוכחכוחי!ח'סט\יכוקיחונרחסחיי 'fו .יוכוס Pד'ס'ניז(כ~כרזכ)מחזיר
פחרטידיחייודחד~חיסכיסיניגיכטחדסוס'ניזח!ירגחסדיפירסוכ~כ~
פחר::פרוניריגסיי~ג~י jפחרטידיחןיסטיגו jסודיחימי!וכ~גחטור~נ~

פירסיכ\י ~;דימחטירייחגיסהונרחסכחסטדדחסי rפרטיח)נח: C י:(ר .rטיקוכ
די!ירקירייריח~נקfוטיfויסט:רדי Jסוסיסטיכיוכייגטוסופיר)רס fמיגיסטירו

חיופירסוכסג:ידיכיגיכטחדג~חיניכיךטחדכ~קי!וכרחדחםח iסוקי
מחכק\ירוסגfיסדיחוג~סיקיסןרטידי .יגסייס jפרןכיכ~די jחורי'קו!
ג\י Iדיזירקומו Iחונרחסחיסז:חסרי י:iכיככזכגי;ק:רריהגיזהרפוחיךיסיגן

 ?מזיקי .קוrנירר:י rפ Jפח Iסוסן;יכ"זכייכטוסופורנןיגיסטירטיי;יפירסוכ\י
חי(קיט~חיטןר~ rגסו '!וfטייר\יגi:יח· Iסיזככרסחר~, ;וכפו rקחכנ~

פוחייסחס,דוסחוניfו~טוחיסן;י j 'כfחגור~ .ן 'fפ ;'וf '!חסיחיטרינו
סוקיטיקיטיירסג~ jח'דייוחינפיקסוקין;ןרס rגג\ידיפוחירס~נ~

ניגיגטחדג\ידיפוfיירסi:יג\יחי Iס'וככר:יסיחיהר\יסיגדוחקיפרויוקטו
 ~)וסיחיסטוחי ~יfי!וfכוסיקי .סיוככרחר 'fוחרחרקיזוקיחיוככריריג

דחנ\יגיכק~וקחזכפיסוסימכרחבסחיחרחנ\יגיחי :: r!1קח'ןסיגטחנ~
פ'רסוכחסחיי .יוכפכו cחיחיןכרן jכיי .rטחטומחריוכיס •פריטוגיכנוזטייר\יג~
'jסחגוקי j ורחרf'סיוככרח-;חI נפירחיr. נחסימחגט'כיוכייגטוססכחרI 
חי .פח!סיס j;ח rנחיטרחנ)וזוססחi:ייחיו'כינוכסוסח~ריח~ד~ rק

 י\:;פוחירג~ Iם rירס rפירוסדיזכיסקכחד:יחיס jוכייכטחהינר~חיסט~חחיר:י
פיג~חינור~~נפירסיג=ינ~קןחגדןקיסיטיגס\יןקיפרןנידיכסיי~ג~די

ג\ידיח'רס~ 1פכ~חי Iכ"נ\ייחמהגן;יגנ\יסיקיוכחכטיגיוכייכו,כוסופור
מיקיזחר rטרחנ 'וfטרחכfיזיסוח:חירסיקיזיק"חןוככרידיככיכ'ר1בחד

חסח·נ~ '::גוחיקח!~היןריפי!חדו ~ 5חסיכטחסיחיסיfיכ ~יf'חזגו
חi:ימוגיר:יג:רחגרסווגורייו (·וfפורקיכרי .rחחגמןריחסיס Iכ~כורחר

 . !'!ירקוזכו Iסיסטוסקו!ניגן;יג~
נחגורגיגכוכi:יטייכיגו ,)וןכרחססימ'זחכטיסזיה Iקיני!יםחייפ'רו

 ~י,פרוניריגסיי~ג\יס'פירסו;~ג~דיגיכירטחן י:; 'וfפוסיכג·רחדג\י
הגסיקיסיח~ Iדיסטיגןסןפיקכויחגכקיסיח\י I-קיכןכר\יג~דיסידירןטונו
fור~גוסח' ;rיר'חק~נגיסט\רוסחיגחרירטיק rפיי~ספריכידיגנ\לי'גחונג

 iגיגנו !'סריסט\יטןרןדי!יחוסןכטיכיריfיפררג\ייפירסג~דיס 1נימיכ~
 Iךיזחסטריחו!חם'ט'גסייו ,,\" ::rיג jפרןנ'ג~סיקי Iךיזירקוזכו Iו irרי!ו~ט

 '5 ר'::ג::נ ,fויכיי~;יקיטודי Iפירסןכ:ןחוג\יסינריקןחכיכקייגס: Iסיפריוחוכ\י

יגוןכיכ,חחיםטירןסטרי rדיזחיסז:יר fני~יהפורfר'ס~ירס\יסי Iג:י:
קיכוסחחירrכסו::ן!ק:יגריקיו:;ףדיח'נוכ'~ iמ·רו~ק~כייונימוסס'בן!
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ח-חיכ:יקי jכח .rפיכסקיוכחכח'כח'נ\טחרפורפ'כחרוןח'גייוסגוק'טוןו
פידיירוזנוק'טודוח' Iח'ג'יוסכינריסיכייוריחרח'כ~'וסףקיריכחרג'ס

 , i ' 3!ג~ח~חיפרונ'נו iס'פוח'טידיס'טיכס"~ח'סט~חנוכחרפורחזיר
ס'כייו='וסףח'חפירrנחר~סיסיט'גסיי~סוקירודיחוססוסחיזודיייח'כ

פיר:::חוכ~פורכיטיכסייודייוחיכס' Iנו'זrנודי .חירrנחכוססיססונריריחו
פ'רסוכ~ג~זניזז-וסי Iכינייוריחי iחודי Iנוחיכדחדחוכ~דיגוזיקיסוכ~

גיח'גדחד,יסט~ n'כיר Pחיגפורחרגיוכיכטו iכיכגיק~ cני,כיפחטיג~סיכו
גסח~כייגיגיטחכטופירחיכי,~ Iחרכ~ 3חרוכגו!:ק~חיכ,י~סיוכ'זrנוחי ,

ג~דיחורדיןחי,פוחיחכסיקיניסחוג~פ'כסחר jס'חיקירירסיןrנחכ(
סיחיגקיטידו iקיקי~rנכרחוכ Cjדיחיניח'גפיח' Jס'גיפריכידיכסייס,

ח=כיכגוכידיכיסטןס'רכופורפוחינגוחיגחיכטרידיח'סקיכדייכדוח'כ~
פורפיחיחיג Iכחסייןזג~חיכטריחוכורדיפיסטו iכיכניחןקיפחרכודי iפי

חי .דייוח'כחס'ט'כסייו iס'ני'!:רחגדיפןדיכטחדןרפןרח'סקיז'רןטfיכטן
דיחיניססיןקיקגחרחוכ'כטיכ'חיסיקיפחטוסחוכוסfןפ'ט~כיז'ס iחי
 ).מגrנודחיגקכוט~קוrנופירסיכ~ג~די iנוחיגדחג~פןרפרוכיריגסיי~ג~
ס'כדהדחוכ~ח~ניכסיסחירסיןפור iךיגטחרי pחסיקיפירסןכחםרוסדי

 iח'דוסגזס iח'כנחרקחרס'ח~ iפוחיריס'חיrנירקחגס'ח~ג~חז'ךפןר
 iח' iפיכנו iחוח'כטרןגיגחניג~ח~חיכטרחרדיחגט'סחי Iכחנ'fרוג~
חיקחrנ'כןכוקיגטיכןחךד'חיוכפירייןגןחיחיגייןסריחןכוריגפייfויג

ג~ iחיחיזככחרקןסיקיrנפחכיירוסןקיוכיינטרחפ Iגוגחרסן Jחיריפטו
 Jפיכנוחיכפירדיט'ג'ריפינריח'כחי I;:'נדחדכ~פורפחרטייוחיכחכי

ד'זגרfוס"~ח'סן;:וחפ'טחר~גיקי(rנזג)דיכטיכוסוrנחגריזיח~פייסודי
פחר-ח'נ~קיחור~ג~ניסטחrנ'גט'פייח'גחיןפיכנוןחיכחיכטרחר~כיקי

פוחיכיקוחגפירו .כיגיכייוסןחזירדיחיrנפ'דייר~גןק'חיכחניג~ט'ר
ד'חסקוחכטןסחיכיסדידיסב=וחיפקוחכרזחיrננריח'סטידיחגיגריח~סן

סוסדחרדיגfרסטיסיח~כוחי ?rנחרג:י iח'חוכדייוס'כחניג~קיסופו
ג~ iח'חוגריןוס'רדיקכחרחrניכטיסחגנוגיגוקיפירדייוחגכיחוריס

דיחיוכפ'דייוגוקיגןפייח'כ iח'חיגטרחרfו'זיכיקי jפוככוח'גקוזוכ)רר
 .כחכיכ~ח~ח'גטרחר

חזירפור ~כ' 5ד'יריגסיי~ 5פרוג~ק' :;'ז'כוכוכנחס jכיי .rטחחפ'ט~
חרגו :tריכופורו f, Iח';:פיר)רר~כייכטור~ 5חכו~דיפ'רסןכ:יג~ח~גוזחר
חווכסוכיט'"חזי Iריס.''ירח~חפחריז~ס'חיגיי:יקינןחיכרחדג~דיגוזחר

 ,דיזירח;סיפורוכיחוגייי,ח'כסווכ:יכיח'חינרחססוס iחיח'כטרווכפ'סןס
ג~די jדיס'זייוכ~ק'חיריחגיזחרןס'רפוחיד\לגןפ'כס'רייוסוקי iחפ'
חיסט~ס'פ'רסןג~חיכ~ Iח'גז'וכפיייפורזכוכ .חפירוכיס'יריגסי,~ 5פרו

יי~ק'כיגוסייחרחיטריגוחר rוכיררי i'יו Cחיכט' iקיפ'ריי~כ~ח~ח'גדו
סי Iפירו .פרופיטן jגיחי iחירfופורט~גיrנ'רקfיגס'ח~יסט~ rק'סחני

וכיכנופריפ'טחרח'כ~טריניםדיכ'גוסייןח'סטיחווכנריח'סטיו iחזייכ iח'
 Iקוכטר:יכ~חן I'כן;ור~ 5נרחכריט~ Cחיוכ'ריסיכוח'גחיח'גר~קיס'רס'חי

 ~·~ 7\ל 7 ; ).
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ניקי Jחיקימחסגחטורחגוכיגןכירחפורטחרגיזיריפוגוגינוסייוח'סטיסי
חיביגטיר\לכריחכטיחוכ\לח\לחפחריוחרוחיסןכ\ל ~'חקימייגטרחםפריפיטי

fחיגריקיסירסי ~רI חריניג~'ריגסיי~ 5פריג~ח'גטוגס'סI יייריחוסיחוכיסי
סוחיוחיגטרימפיסיסחוגוסמיטיחיחיזכנריחיסטיריחיריח;וג~טרוקחר
מוגיר~ ~ג.חי Iטריגיחיגנכ'רקחררימיגריסגרסרי!:\לגיגיחיג'ניסייו

חרט'·חוטרי iח'חינכפ~יח:י,ג:ינכירק~גסיח\לחיסט~ Jחיחימפכיחר ~ f5ריקי
פיחיריח~גיגוקיחיגריקיס',ס'חימיגיר~מיגנ:יחיסטיקי;נחכ~חיקוגי
קוג"ג:יחימירקחר,ריחיגטיסייוזטיגיfו~יקטריניחיג:י 5נכירקחסיסיר

P ~רI ~ריסטf~נחגחכ~יק~ 3מןייחיכ~קימחסרחפירט\:יגיכומירקח;סיח
 .טר'נוחיג ~ 5זכ'רקחסיכירריניח:,:גיקיקומוחיכריק'סיסיגוחיס'י~

פ'רסוכ~ג\לריחקטוסגוסרי 5סיגייוס fריט;ביקיסחוכיס iסוחיסטוס
רייוחיגסי Iמחכקחרימוסגוחונרחויגוחיסטרורי iקיכטיכוח:ייןג~חיוק~

טיכיררי ,' i5ח ,סוזיטוחיסטיח:יחגגומחספוקו Jחיחנגחררי Iחייוד~נכוס
פירי .חינוססוסחיופירסוכ~ג:יריוירסיריגימתכיר:':קיחיריח~חוג~
גיזכיס 5חקיחיסטוכחסט~חיסטירייוגיח'סטרוח~חיכטיריס~מיסגוקיפור
מחג,חיגחוכייזחיג'ר Iחח~טוק:':ג,קי jח'קיקוגגיגסירירנכןס Iחפיר
 sפיחירי:ו Iירן iפןמוייח'ספ~כ'נגידחרסוחיגיבירווכוייחיסחומכריח'ג

דיגחס Iכחגחסדיחיג;ו Iדי~'מוסס'נוז Iחיסחיסטיחיקיריגיקייר Iחדיר
 . ס'מ~~ jממיר:גדיפריככיפייו

פריפיטאםליםאיפרופיטיזיאחלח

ג\ל iח' jייי :1קיגכיקג~ Iחיספריכסיפייוחיסטירי ~ Iכחטריסיר\לג~
 :,::!מפרופ':כfיכגיסריקח~ודיגנתגירגג iח'חיגיכירחג jח'יfו~ Iפרו~יטי

 :::חקכיפורחס Iקוגחסח'כטיגדירפירחי .פחרטיקיכחר jח' ,נכ"~רכיגו
חידיח~חיג~ירמיס Iחפוחידירפורחגנומחםפיקיחןןחנגחרקחגינכיגו

 sפןג:ירימורח;ח'כטיריסןחיגפור ~ח' Iפריפיט'ג~ריכיכיס'רחדג;ןרי

 •יר Iד'ח=יבחמיסכיקיוו'סחיפינחסיין/
~ודוסרין iחוכירח 'וfחיסטימחדןמחםחיגנידן rס j "~חיסיי;ג jסינ'

רו 1ביגfויג Iח'כטייר~ג~רינגוכיחי: jח'רייוחיכקריחןקיקריחריסגוס
חגוריסחיג:וחייגס~ fחיגטיג'חיג:רריריגנרחסייוגורייוחיכקיחיוכחגו

חרנןזכיכךכיסחיסfינ\ר~סייןסכ,סטירןסח~ ~ Iקןכן:רחפיקיחיספריןכודי
חןמכריחינסירנ'רסיפיחידיחיגקי;חי Iמוכרודיגקריחרןסגוסטיייסדי
סןפורמיכ'סןכירד;ייכיגרקיטןדופירקיחירפיריגיקחדוחיגיקןסורי

פירוכחרסידיכי 5קחפחחיסח'גיכטי, Iמחט'רייתגכחיוכןרחגיסטיגסיי~ Iחינ
כfיןכןר~ג~קי j 'כ,פריחןדיגקיחירפוסוחכרינחרפןרניכטינכייגטחססוס
 ..חוגחסח~גחג:ינ;רחפ~ןגטוקי.מןחגטיסריחפרוכטחדוחינייריגוסכי

 Jחיחוז-בריח'כטיכייגיופריחו,ייגקיחירפוסוסקיביויגיכק'כ'זחס

חורתג\לניסטידיססוסדירסי rנfירחס Iד'פיחידיקיוכחסדיי fכןבח fJחב
 Jסוקימיריטיריןגוסס'קיחוטרוס ::חוסוב'פטתרח'סכיחיקיריקי

קוחגדןגחכ~ג~ Jטרחrכקיג'כ'ספחטרוכיס;כוסקיחוגיוחסגחסחינגיבחרחס
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 :::חכג\רדיפחדריחיג .סיפורטחרג\רפוחידיןכוחיקחחיכטיחיכןכייזכפיחיג
חכיוכחגיסריניכירוקחד\רח\רחפררבטו ,רוזיפיריחיחגטוריייחיג Iןכור~
 :::ירפיחידירפירחכרינו jתיסיח~ג'ספורקיחיספיסייחגיכמייזככריסחיכיס

ג\רריריפידרידיססיחןגיקיחיחיגימינוססוסדיחיגיירכקו!פיכרירסיז
חוזכחכוניכירוחיגקימייכטרחס .פיחירןכיסמחסכיספורחינזיסטיכסיי~

 :::ופחכימחניסגוס ' jהקיחוסקימוחיספיסייחגיימכרימ Jכיגגופוסידחרסי!
קונככחן;יר Iדייוחיגריגגרחסייוגיקי'כס\ר fחיכטיג'חיס'כסיי~ג\ר jקי Iחידי
קיח'כסןכרונכיגטוסניסריס'רנייכדרסיחי! Iחגימחכפורסיךומחסחיגקי!
סיקי·כטיתסימיזחיגחכס=יג~חוחיכפחד~ג:יחי Iחזיכימ'זמיtויג

כוחיידיגק\ח'רגיסגיסדימייירמיגנו iח~ריניגחגי Iחומכריחיגפחכריק\ר
 .גיטחיחיריזידיגפיכגיגיסגוסדיחיפיחירקיריגמוחיגחםגחסריחי

מירחניסקיח'סטייוגיס .';'חקןחכטי .מחטיר'יחגיסקןחיסטיייכיסחי!חיסחיסטו
 fחכ~כמחסמ,סחיסכריחיגטחמכיי!חיסטו Jחיחיקיידו 5ס~ iכייחיסיי\ר

פוס'דחרדיחקוגןכחד 5ג~טייגיחיגfרקר\חגס~סדיריספוקיטחזוזו
ג'גירוסגוסטידוסדיכ~טררfוכיסיס iקיחכידחגחסfוינירטודיסכחסטורחס

דחדיטיכייריסיכווכיזמוסיקיסחכייוסכוחיכטרוסד'זיזקיזכי Iחכינכחגיסדי
דיפ:::וס .rפיחידריחחיגטיג'זיכס\רכוחיסטר~ jקוכוזוטריס Iיסרחגח\רכייג\ר

פיחידימיס I'מפגי Pמ'פורקימוחגימחגיכגוסדיכירטודיסמוכגחסריכריר
חיס Iחיגדירהקוגטתזס'גיזקי .גחטידיג Iחוכיסטידחדג'יחימכיזחרמוס

רי.דיפריגדירפיחידימיסכיזרטריס .מיכיס\:יריססוסחזיר iח'חיכיסטומויי
גרחדוחוגטימיח;חסט;ורונודיגתרמיס Pחגידידוכירח'גזוירמיג\רג;ו

גיקידי;ו iכחחפריניג;וסיכוקיחכימחגג'קיחיסטיה~קיכיסימיססיגוז
קירייו:::חגגוגוס ,גיזיסמוכנחסק'קיכטחזחי .כייר~ rקימפסיח\רחפחרטייגי

חיחורמ'נ;וחיכ:ידידיגחגט~ידיטריגיריגרחכוסקיטחדוטיגיירוז Iזיס
גרfוכיחיגפירו iכ rס rפ Iחוגטיוכ\ר .';';ןסיחחימיטר;ודידינחכטרי~יזfכדו

רייח\ר iג;ו',ינ('כיסכינרטכי Iחיטר\רתהרטייכיפחחקינוכייכרוגוחי
חימכ'זחרסינייזזכיייפיח'דיחוזככרי ;'ח .י iנ'גוחגךיריסוגוחיטוקחרגו

חזי·זכיז'ריס 1קו 1·יו :tריגחכיכניג=יטיכ'רדיחגיפחרסיח~וכ~כפ~גוכ~רי
fויגיייסדיחיכוק'דיזדיקיחגיזכחגדיגיכיריחיכטידי jקוגטחסיגוז jסחכ
I יכI: ' כקוכסןרטיסיrג'כגוח\רחוטרופורטרוק\רגיכימחסזוגי)(כJ 

 Jחיקוחגידחדיסכיהיגחסחיכירטידיסס rcריכ'ר jטי~fוסיחכסיחי Iסייו·יפר

חיג·סיחים'גס"~סיקיזפירסוכ;וג\רקיחכימחגיכדיניגיריסךיכירסיס
כ~סטידחסדיiייכ(~;'דידיניגירחיטידחסדיפריגדירגתספוחידיטיגיזיכס\ר
מוייס'fוחיכטיקיכ'סג:יוח Iקיכס'נוחיגס:יפירחי .כירטודיסכוחיכחס

ח~יורסי~י~ 'וfדיפיריגטיחיגטירהוכ'גטיחיסחימחג\ררחכ:יג:יקיכיגירי
סיכ~יכיוכייכטיחי(פירקייכטי .rחכסיגיטחקרי)רירכי rק /קריחגסחסריריסטי

דיפי:::זכידיייסחוכוס 'וfריזיסח'גיסטיכיךדיכיהיניי\רטיכסיי:י Cהיגזיסירי
קומ:::חיסחימכריfויכקיפיי/יסחי Iקריחכסחםכחסדייריס:בדיריכוכיס

 :::חמחיגימיכטיחינ Iורחיטדייוגו,ד'פיריכ~יסחיגימיכטיסדיסדיפיחי~טך
ו~זכ=יו,""סfוקיכןרחיס:;ךין;ייכן:י jיכי~:חיגfויקיח'רפוסיחיכקיטירייחג
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חיכחיגזיכןכיככיי::וסוכיכטיכירחזירפוחידינוקיקיפרוכחכניימויחיכ
מחטיר.נ::ופוחירכ::ו Iפוחירסחסדוסחיסטחכדימיכקנחדחסחונרחםfווכחס

חוכיפוח,דיכונ::ופירס'י:'קידיזירקיריחיספריטוחנ,םיח~רכ:יג::וחיייחנ
טייכיזגןקיחקי·חןסקורפורחניסחקטוכסוסזקיריזוגטחדוח\כטיטיכיר

 Iחינחר Iכיניר Iקווכיר Iקונווחיכפריטוחגירחרג::וקוזרינחסייוזנינגונ::ו

קןזחןמכריחינחינייוסחיו jחיגוחגחסיקיחקטוסכיוכיזחנטיסחידןרנ!יר
דיזירקיריח\ספריטןחגחספןרחמינטיחונרחכגחכקוזגי Iחכיוכחגיסנןס
חיסחיג Iנוסיסןגחמינטי,כינסייחסגחסחיגייג::ודיחיסטןדייוחיגקי!

חןנרחסחונחכחןנרחרדיחינזיכטינסיי;וסןסוס~יכירחזירפורן, iחוננ,גח
חיכט;ודיסןגןחיסfויחיספריטוחגידחדגסקוזוכיסקגחדחסמחטירייחגיכ

דיקיזכפוחיסט;וחיסקיפירסונ;וג;וכוכטיגיר;וסירפוחידיגוקימחניר::ו
דיפיסיגןוכייקוחיכטיייזחיכ;וחיסחיסטןסייכדוחיחינימיגטיסדןכחיכטוס

קוחנורכחיכטיניזיככ::ופרופיי;וסןקיזחפחרטחרדיפירכןכ;וקןחגקיופור
חיספרי:::נ::וקיזוכיסקגחרחככירןיפןחירקימחטירייחניסחונרחכגחסכוו

קיפומיס Iחגמ::וג::וכיסטיכירחזירדינירטודג::וטיכגחוקיחיטןחגירחד
פרופיי::וסודיקןחגיךחרג::ופחרפיקטחמיכטיקוכןסירפיחיךינ::וופירסכיכנןכ::ו
פורקחמיכו Jחיחנרירדיפורירוזןטודוחגפגתזייןחיסן;וסןנרי Iחגזכ::ו
קיהונרחסגחכסוזקוח;חס Iחימכריסגוסמ::ומיזוסופירכחנירחזיר
חזיזקינחססיזקוחגחסחיחגמ::וג::ודי i;חיגזיסן;יכסייג::וסיסטיכיר jחזי

"פרו",ג::וחיכקחוניכיחיסטיחיחגמ::ו, i';גדיחיטירכיכניר::וג::ודיפידריר
וכחכיר::וחוכ::ודי Iפודיריזוטודןהיגחפרוכטןקימידייוחוזחיסקיפיטיזיח;ר"
פירכוכ::וג::וח::וחר Pניגוכסוקווכוניקחרדיחו~חכס,:חטור::וג::וד'חפוחיר::ו

דחרגיחימיסייוז,חיסט::ופחד::וקוככיכינגיחיפירטיכיכייכטיטופ::וג::וקי
קווכפגירחזירדינירטוךג::ו jטייכיקיחונרחסנחססו!קוחכחסכחנירח::ו

קוחגחסחיחומכריסגוסךיזויספריטיזוגזוימזוטירייזוגכ::וחינזיסטינסיי::ו
פירטיכיסייוקיג::וזפירחיסט::וקיזויסקופוחיגקיז,חיקוכטר::וג::וכוז
נ::וזו::ו iניזייוכוקומוגיקידייודיגפרופיטיזיח;וג::וריסינייוחיזויכטןזו::ו

קיזום,ופרופיטיזיזו::וסןקיזדייודיגזוימכיזוגוקיחימכיזיגיסחי jפופונחםייו
קוגםזרמחרסיפורחזירקוחגוסיפ::וfוידוניריססיסקןןכסק::ופונגיקוחיג
חיגתיחגוכ::וכוריקומפגימייגטןfויגמיריסירחידייודיג iניגוכטזונ::וח::ו

 .חיגזיכטיכסיי::וסןדיסןסןכיגימייכטו
סיניזחיסקי"פרןפיטיזיח::ו"ג:ידיחיסקופןפריכסיפחגחיגחיסחיכטו

חיגנןי,'חירייודיגניכוכטחדג::ופונגיקוחגניר .rסיר rחפור Iדיםימוכ
וכסיופגוס Cחחיגטיריסוסןפורכו I jחנזוקיפירסונזוםגחסרידימחכד::ו

סיגוכדחרייח-פירו •פירכוכחסכחסדיפרןנינוסןסחי iכוכדח ::;יכפורקי,
"פרופיטיזיח::ו"ג::ודיקטומחיסטידיפרוניבוגרחגךיחוטרןחוזריזןגט::ווכי~טי

חןכטיכירדימיריטוחיסןכיטןנויי;:רקיניכחוכ::ו Iפרופיט::וחיג Iקיחיכfוי
סונריפןזחרדיפןדיריזיטודוריגנור ,fפגרחסייוז:יחיגרחגדיחןז::וחיסט::ו

קווסחנירטחמגיי!פןחידיחומכריחיסטיופרופיטיזיח::ודיחיספךיטוכוחיג
חוכןנןקיטורו Iניר fסחזירגידירייןח::ופגחזיטורחניח~כי I iניזייוסו

t4 (ח"כ )("רב ( 

• 
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 Iקוג~ררט rפ Iחיקומו'כירח, 5חיןסיח~ jמוכדוחיג iחיחכירכ;רחיחייחי

מחסכיזיסדיrנ'גיסחיסכיזייוןסו iקיכיחי!'רופיט;רחיגקיגוטודוחי
 jעריפיטיזיחחיחיכדיגיכוסגיסדיכיכחןקיגודיחיגזחקטומחסחינוכטו

פורקי-סיכסיי;ר,סוס 'וtדיגיכחסייוןסוסקוןכחטורחגיסטחססחנייוסגיס
חיןחריגחרכ;רקידיז'ןקיגוטודוקימימעוסיככיחיסחוכטימוס,חיסטוס

חידיניכתסייוןסוס ,קיפרימ;ררחזוכיס,דוסעור ,ריחכיזיסימוכדוחיג
ג;ר iקיןכחיחיר'ח;וססודיג;רפוחירס;רקיןקיחיסכוסחכירסוס

חוכ. pכחדיסחכירת;רחגקחכסיןקיחימפוסיכניחיס ,דייודיגערופיטיזיח;ר
מחסדיגח'דיח;וכ~עורקי ,חיבזחקטוחינוסטיטורוכחטור;רג;רדירחס

כירfו;רחגקתכסתרפוחידיכיחיכימיטחד;וחיסמוכרודיגסחכייוזויז-גרי
ח;יחיקסעוחיסטוחיסרסוכ;יעקונכוקיטחמג"ןקוכטחרסין Iקגחךוטודו
כוסייכדו Iחכסיחיסכודייו'יכפרןפיט;רחיכקימייכטרחס ,ייורסגוס

גוסיקיזוגטודייןדיגמיסקיכוסיחידיח;ר,סודיחיסכוטיזיח;ויפרופ
 :Jכירמויימ,ניסט;ר"ויי iחקסייוחיכ;רסירדינידוכייוסיןקי Iסחנירחיזו

רתגיסח;רחגקתכסתןכיזיסחגכוכתסק--יחדמיטייכדו Iסיגוגד;רחי .דחדיר;ו
 Iפוכטוחגמיכטיכתטור;וג;ו,ימיסן:ר;רכוקיחיכדיכיכוסגוסחיסחנייוסנ·ס

זיריחגסיקי~י rק jדיכיכתסייוסוסקיס'נורןסיידיכימיסן;ופורכומ;ו
דיפתטרוזfויכ Pח'קיחגטודייוחיגכיזיס"וככחסעורקייכו:י .rח Pחנסוגו

טופ~חיגקיחור;ר i;ג cכחן;ורח~יריבכrיסגתסר fטרוק'זוזיכתטור;וג;ו
קייכיכי iח'גחי(חוכייו fסחיכ;ידוג,קיטידוקיסורפידיקיככיכיככי

תנסיקיתינזתקטוחיר;ומימ'כטוחקיגקי jחחוכחטור;רג;רדיוכוסטרחכ;י
רופכומ;רכחטור;רג;רדיחורדיכחרייחסרינגתסגזוססיג\ןסירדיכיח;ו

חיזוחיגח'חכסיו f 'קכודייו1רגפורקי ,טחכטופיר jריחכיזחד;רס'ר
ח'סןיקחי .חורדיכחרייחסריבגחסגחסחוטווחגמובכיכטוחוןדיטרוקחר

ניז~ג;רקיקותגנן ? ' cחכזןיחקידידייוחיבח';ודיז'רגיפוחידיקיחיג
יפירקחפ'רמחטינ';ומוייח'!פיירט;ומוייחיס ':ט'~ור·חיגניחיקיייון

דיקחניזוריכfירקייכיטחיסטוקיסחנירוזח'גידייוח'כקיניסחוכ~
 ::חדידירגיחימםייר ;fןפקק'ז;ריחיכיסייכךוחגסי~וטחמ'כטיריחגיז'סי

דיזיקומודיזיג-וקידיגטיזוריפיס'כיח'גחיס'ט'גסיין,גוקיפירמחן
כודייוחיגויתכזנס"חדס iוכויכזכחגחי'Cוגת uכ) j :גיגגיח;רסחכט;רג;ר

חומגירדיחיזןחיגקימוח'סכי Iמיכטיר;רחנג;וקיפירסיג;וקומוחיס
רטfיכ;י rזוםסיקימfיכיר;וזויסן:~דיחיסחידיזיגוקידיחריפייכטיסיקי
 ~'פןערקיפרופיע;רחקיג Iקי .פתגסופרופיט;וחגכירדחדירופרוסיט;רריג

יזחנ:ייחגרסיסיר,יכיחנמיגפולקיז;רחגנוג;רדייודיגכוזנגריח'ןטיזחכ;ר
 Iו tד'כוקידיקי;רדכימ;ומיג;וזכתכקחרסיןחגנכיכטיועוגטפרופיט'זיח;רסו

נ;רקיז;וחגניכ;ו ' O ~" •ווידיב-בירדתדירוין;;ופרופחיר:יחי'קיתיס
חיכ;רחיר;רו"סטfוtוכיר~ Iחג,זחכ;ורסיכוטיזיזו;ופרופסודיימ;ומיכמחס
פו-יסגוחיפרופיט;ופחגםוחוןחיר;וחומגריסן:יתיקי ~ 5פרו ' iנרחג

גוקיםחיחיסטו 'וf •פחנחנרחםסוס iח'קוכפיחיכס~כיגנוכ;וטיגירחידיח;ו
 .?כ iכ" )-
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רכ-:כפכוגח );כ: ~"עז.וחכ cפרופיט:ןחיגפורכיככ~ח~סחכט\יג\יריזי
חוזוססוסקיונייכיורהג e 'ריפוח~נכוחיגטורוק~ריז~רקיז~כרו ."ון
פוכ:::סיריתגיזחנ\ידייוריגכוזככריפורמוחכ tjפרופ~טיזחב\יגוקיטודוקי

נרחכדי ,ח'גח~ו~ור\י jטוניירו ,קוז\ימיכ~מ~חסמג\יקחח'רסיזטוחגמיכטי
פרו-פ'דיגח~ניררחרירוחוןחיר\יקיסוקזגוס"רוזגוסייכרוקיכפ,חיכס\י

 .רייוריגפ~ט~
ח~ס.וסחיפרופיטיזיח\יג\ידיזקכטיכ~רוגוריזומירןחיוח'סחיסטו

ג\ירי·חירחכנוססיסחיפרופ~טחסדיגוסחבגחרימוכחחזר:יחיקופו
מי י:;"ערכ~כומו:\יפרופ,טחסג,סרינרחכריחיקחפור'גסופירייורידחד

 , .ריז~רח\י cנfומוגוקיחיכ

משחדיםופירי~ירידאדלחא~פרופ~טאםלוםדיבדארוםלים
ע"ת,רניני

פרופיטחסדיגוסנרחיוסגוכקיגוקטוריםקירירוססחנירקחני
נרfודוסריפ,ר'כט'סח"סיבוןחי .רחכנומ~זמוחוןריטורוססווכוסחכטוס

חייטתמכייןחכסי Iחוטרחסח\יחוכ~כדיפירסוכחסגחסריס'גסיי:וג\יחין
חוטרו .-;חפרופיט\יחוזדיזיח~יפרופ~טג\ידיברחדוסגזסח~ודיפ'ריכס":ו

 ·פרופוגמחסרייוריג jנ~זייוג\יריס~נירח:וחגקחכסחרפוחיריזיקח"קי
 'יf .כ,נייחכחכניכטימו~'קחכקחכסחרךייפוחג~כוק'זחייחידחמיכטי

פרופ'ט\יחוודיניכ~רה\יפירסוכ\יג:ור .frור'נפיחיר\יקיפחר\י /יכירחגנחיו
קוגדים.גfוסקומפנ\יקימיכיסט~רחיס Iפוחיסיקינרחרוגינייחכומחסדיג

 :סיבייכס~סייוכ~ס
פחרט~קיכחרמיכטיחיקוחירפודיסוקוכסיטיטוסייוזג:רקיפרימ\י,

ריז'י\יוכןיימחכ~ר:וחוג\ידיס'חן(מיחיגייו)סירינרוכוריחורבחכוסגוס
fיד~טימפירחטןר\יחוכ~ריסיח\יכחסימייכטוסודיזדיקי 'וfפרןפורסייוכ. 

טודחכדיפנירןוונק 'וfנירטוד~סדיחומכריחןןסיח\יןוסינוכר\י, .
חסט\יחגי~חיוסיח\יק~ח~ג Iטוךודיחגט'ס .חג,רחדיס 1קכוחיכחםנחס
ניסייןסגיסדי jפ'כסירי~וסחיןקומוחקטוס iח~טחכטו Iנרחרוחןגט~זכוfויג

חכו.קיקחגיחיג Iיר Tמורינ'ס'יוסריפחרטיקוגחרמ'כטיחיקורפורfוג~ס
חי fIו'מחז~כחרייfוסחוכוריסגחסחיבf.ורכריז\יג~ , .rס'כיייריחרחיגריסק\י
רי-ח"נ\יכוחוזוססוםחיןקיחימסחרסייחגחיבוסטומוייסיח\יק'קח,'

פירסוכ~ i\חוכסיח:יקיפ'ןח'ןחי Iפירכרכ\יח~פירסו",~דיפיריכס"\י
 .ביוטוייסיכfוםחנוגחסטודחסריקומפג~ד\י
גחסח'ןבירסחדוח~חיסטןדייחרוחומנרין 1חס~ח\י 'וI jטריסיר\יחי
מגממדיניכ:ו, י\"סס~כ ו:;ג(יfו~ fגןוט'fוג~ Iח'פחרטיקונחרמ~כטיח~סיכםי~חם
כריסייקטר'כסטחסח~קומפג,רדידיכ~וחיכח'כטוככיסחיסחי .:וחג:יומ)

ד~יודיגד\י 1 ~';חג\יקי;פרופיט\י jחורסוכ\ייפג\ידיכיכירפזחיריקי'יכויס
סיח:יטודfונ~ח:ו Iק' j '::יח\י fפרופ,ט'רימ,ספויטןסוחיגיי\יסובריפוז;יקי

קוכריסייוגיסחיסטחספירסוכ~ג:וקוזכפג"וקוחכדוקיחונגינחטירייוחיסטו
 • $i:ייfו )-*-



ז'דואיזמור~לטריזירי- 2 ;-ז-. Iכמשנהאופרק

גרחכדיסוכוכניסחונייחז ~"חי Iחכסיגיטחוכיכטיפרופיט~דיניכג~קיקחגי
כוחיכחסחיסטחסטודחסחו 5פוסידחק' iחחוקיכחסייוזג~חיזיס fפירסוכח

 ..פוקיפורירוזוטירודיגפfוניריסידוס Iטחגטופיר Iפיחירוזכוקוחגידחדיס
פוחיפרופ,ט~חוזקוחכרומיזוכיחי .חיגייוסנריסופרופ,טיזיח~סוזחר~

פןר Iיח~ jפוח'גופריפ'טיזיח~,סו'גחסונריפוזוחיר"ודיגפחנוריסירן
קיחור~ג~פריפ'טיזחרפוח'ד'רריפרופיט~חיסטינגוריפ'קחרס' Iטחכטו

קןחכרוסוגחוכיכןכיח'ר~היפירירסיחיזחיסט~נ:יכוח,סטוקיוקיריח~חיג
קיח'כטןפורחיסחי Iפרופ'טיזחרחזיח~גוקיפידירןזןטורוחגפגחזי~~

 jס'"מפו pמיכנו jח 5ריסטחקיפרופ'טחסמוכנוםכוזוטרוסחיכטריחניחז
 .פרופיטיזיח~ריפחגחנר~חוכ~'רייודיגריסיניר

 sחיכנרחכריטיכיח!טייזכפוחיכחיכונחרח'כ 1חיסטוריחיכריס~חרטי

ריסחכטיחיספריטוחיג Iקיריזירקיריפרןפיטיזיח~כ~סונריפגיחיכס~
טייר~ג~חיוסוגחזכיכטיקיםירסוכסכיכגיכ~סינריפיזfונ;ןכןפרופיטיזיח~

חחיפוזחנ~רייוריכפרוניריכסיי~חגט:יכ~קי!כ'יוכפו ;,ח iח,חיסחכט~
חחיחיסטחכ:יקיגי tטיינפריזכיררי~טורחר~ג:יזכייכטרחספוחיחיסטוקי

fויגזיס~כיחכ~כטחזיחיסטיקיקוחכרוסירטירי ,:יקירסחרווחיגגוחררחרו
קיפרופיטחסנוסטירוסחי .חכוגחר:יפיfו'פרופיטיזיח~ג:יחי 1זכחסטייו

חיימזקחכוירזכי:יקי:ט~וססחגט~טיירסכ:יריחפיחיר~פרופיטיזחרוז
כ~חיזחיסטחכרופרוסיטיזיח~כסריסינירויי:יפןניירוזפורק'פוח, Iחיטרוס

 .סחגט~טיירסכ~פורוחיכיי~פורפרופ'טיזחרוזחוסחכט:יטייר:י
פרופיטחססחכטוסכוסריטורוספרופיטיז'ח:יג:יפורחיסמ,סטי

סחכטוחיסטיריפרופיטיזיח~כ~ח~קותכטינכוו~.רניכוזכס~ריחפוחיר:י
פרו~ירריסטוריפרופיטיזיח~ג:יח:יסופירייןרזכוייחיסחיכייס , ' fפירסוכח
סונרי .פרופ'טחסגיסריטורוסריפיריכטימןייסיחנרחרוסוחיפיטחס
כוקיריכיקחרומוייחיסח'סטורייןחיסטיסייגרוחי .רחפורטוסגוסטוייס
סינממ'כטיקוגטיכטחריונוסמוס ,ריטחכ"ןחיזחקייקחרוכ ...חיקססירפוח'רי

וכומחכדוחיזרחס 5פ~חחיסוכהסריניררחריריח~כ:יריה~קוככיכסירמוס
פרופיטחסנוסדיריסטוחסמס:ידידיפיריכסיי:יכ~קיייוז :lקוגסירירמחיז
 Iריזימיסקוחכדוקיוכי Iזכיכוסח:יזכחסדי Iס 5ריכחט'ריפ,ריכסיי:יחכו:יחיסכו

פו.מחס Iריק:יזכחס Iמחניי:יזכחסחיספירסוכ;ןט~:יקי fIויגזימפייופןר
סחנ~חיסחןנטיזכסחיכדב:יקיחיריזירקיקיריזכוספירסוכ~ט~:י'ריחירטי

חיסקיכוסי ,פריזכיר~ג:יקיזכוטחגטוכוזכ~פוחירטיחוריק~חויי:י
חוכ:יריחיגט'רחחיכטיריספזורטיקירחחיז)(ריכרחריק~ריפיריכסיי:יחוכ~
ריכ'כירודיג ,יונפנו c 'וfפיר Iחייקיריפ'ריכסיי~נ:יקוזכוחוטרסח~קוז:ר
כוסריח~חגימ~'סגיסדיביגירן ~גוכמ'ם) I(סיזככרחדוסניזיט~יסנוס

פרופ,ט:יסחגטוחיסטיריגרחיוחיג Iחכסיחי I-'ו"חומהגיסח:יחכימ~יס
חומחגוקיזכוקוגסירירחדומחססירפןחיריחסגוקיחירסע":ירכ'גו=י cיז
פופו::נרחגריfוקיח~טוד~ fjי 5חפחרטfונוחיסטוחי .חגנ'גקומוקיגוסי

חיכטירח~~ירחריסקו :;· fחןגחי' iמ' iכיחקיפוחיסfויפוק~fוקיח~ריכחסייןן
פייוספרסוסקו!ניירוזחיגייןס .חוזכחג:וכfוטןר~כ~דיח~וfייר~יניכטי



-וכמשנהאוקפר 2!) יתבואמלי-

סדיחקןחריגט~ח;יניזיסטריסחיסטחרפ~וסוגחזינרחגייח~סטיח';וחוזיס
ר~ ~גחמפ ~גחרייגטרוסיר~)ג';ו ו;'ח(קיכסיקוטיכוסגוכיכקוחריגט;וחי

כ~ניר Iכ'חיקומיר iס~ ,ס~ג~דימיגטידיגפיכט:וג~ Iח'פוזחנ~קישח~בו
fנחיגט'מ';ו נ';'כפורמכרןכידיגדיסיכדייוקיחכדן ,ו~jכריחנחופתסיססיכ ,כ
ןכןדןקיפיכטןט~ נ';'חח~קכטרחחירר~כfיריי~ ~~חיספריטוקגמר'דחדמיכ';ודי

כוירזווייכסחגטוזפי S ~וf •חיגמ';ו iחכירקחרכ'דיטימכגמנמזפוחינגיחיג
 iטונייריגיסיפיז'קחכפוחירסחססיסדיכיגנוכ';וכיחחז'כוכוכק~מ,סטיני

מויייןכומ,גמי Iמומירןכיסודימומ~כטיfו~ג iמ,מ'זוכוגמקחדו Dחגןכק:ו
מוחירטיחוכסקיכוכיקרימדיסגיכ Cטידיקימוחינג,נחטיריי;ומיחירטי

מוכוקומומימ~רטיריגינו ~מ,גןס~מידייודיג Jמירדיפורכיגרגטחריי';ו
fוגןכ~ס fםימ'סיכגחמחיחיסטחס .דירמירפחר;וגיבוסיח;וחינ~סיקי
'י:וכ~ניו~ט;ו Dפרומ'גיסטריחיסטידידמדיסיקו~גחסחירחו Iחיכטחסח~
קרימ,רח~קיכניגסירחזימוסגוקיגיקטןריכ Qגוטודוסריקונוסידוןיכחיס
'i' חיגr ,פירסיגחחיסןכידי~חגנf ' 'חI נווייח~ר:ופרןפיט:ודי~יט~קוכי

חי ,יטתס Pפרימוטריסגוסדיכ~גניגיח;ומינו~סיזחיסיפ~רייןרחיטו~ •
מ~סחיjכירפריניד~ככייס ~:ד~סגחיסקיזיקיזוימכרימחגטוחיסטיחיזחיס
פירקיפריפ,ט:וחוגיקוח'גפוחיחיגחי Iיסרחגמ~גייג:ודחיפןרזירי
מיפוחינגן ~מורדיכ~גסחכסיסקימוכיק~רדי~טודייו ~פ,חזייימיזוכו
כיר rסק~יפורק~ .חיגריד'ספומ,סכימגטיסכימי~קומיחוטרןחונןגו
פירסוגחזיסנרחגריסגיכטודוסבכ":ורכיכו !;' cמריטיימפןחיגחסט;וקי

 Iמיס :קוניודייודיגפרופיטיז'ח';ודיטיכייריוכיזייוזקיאנ~דיפריפיםאםלים

c מI ממיסכחI גחI סC מכיכוחכר';וסחימ'זוכינככרמי
רריס i(דורג~ז'סטגחריריספוריכ iגומיכמפוח'רווכו Iנכ"~רב'ני.מ'זtהדיטיפ

מדי::פירוסימ,גיייסדיגיכניגימידייידיבפחרטידימחיקקיס) Iגייסדי
ח~כ~פורנדזוטרוסחגדימחגרומידייו)ויכ JI :ד~ז'רגיחיגו 5פומ~ ~ריכחרס'

מ,גפורקינרחס"ח,ןכ~חסמוט~חכ cחנחגוקיחוחגמז;,קיקווכיגדמרנוכ
פרופיטי"סוסח' Jחיכייוסדיג~גניגו ~יJ fמיכייימ,סט;ודיחרנו Pח'גגורייו

מ~כפורחיח'גט'כדי)ןו 1סחניחק~)ן~סטו j 'וfסוגחמיכטיקוגס'סטיח';וז'מ';ו
דונירכוסדיח'ר';ו.קילידייודיג jריס'ניחקיפריפ'ןכ~ז')ר:ידיח,ספריטו

 ::ר'כ!חיסטוסליקיח' .וריידילכיכוגטחךג';וזו';וקוגפורממרס~ופור)ןזירדי
מי iמ 5חנכמהכר';וספחןכריחרק~כיח'סטרופחרטיקוכחרמיכטיחיסוכחזיס

מידיקטריכ~סדיןכ'טיגימ:וסיכחמיגטיקימיר';וגו Iפיח~נלר ~ iח 5'ח fקוגס'
דיייהרכיקןדיגנרחגריז';וג';וח~דיח~קווגטיכדיר'וfח;ודמגדוגיסגיח~סי,וגיס

מיכ)וטור~ג~די iפחטרומיירכו 5חוג'חיגו iעו ' iקריחדורסייגיסגוסר'
ח~דיייפירסירנירחיחדורחרדיגוקור';ומוג~מ,ס'נוחיגס~ Cקוגפירקי

גוסיקופונג· ~חו 5מניזח,יtגיס ו:!"ייטמיזוכר jחיח' .חיגדיח~וחיר:ומיטרו
חיד hמור~ידג';וד'דיקטריכ';!ג';וסינו!חזירדיג:וופירכג:ודיךינ~ריס

חיגיסייח. ו;'י-:יפי Dסרסר'יס fפירסוגמחגטזס :tiויסטוס jחזיחגויס~י hטירי
מ'סיייןח'סט:ומ';ו .חיסטיפחר;רדייודיגמחכדחדיס jפוחיר'קי jם'ו;ינ';ו

פיחיגי ר'~ hך' iייכ'גוקיד"ןד~גכרחדי .r;ופ.ורפימ,נגן ~.חןרדיגחרדי

, 



ו .,tז'ררא~זרילזיריטר~- ) Jtן-כ'·משנהא'פרק

ו rמ~סקו'קיח~כח~זחיסחיבכ"~רכיכו ~ Cמח~סוכחזניכטיקיקוכפיחד~
ג~מוrו) c (וניסחזיסחכטוחיסטידיחיכקחרגחרגופורפרוכי"יכסיי~ ~ט~ג\י
פחטריחרקחססוסדיר mחפורקירחג C 'ריפוחינגו ~ג"כודחרדי

טורוחיגריכיןחר~קיריסיכדי~כטיססוסמיריסיירוןיעקבחייכחקחכר;וס
רוניריססוסרריכחרגיסןחחיפחרטיקיגrררקיריכסיי~סימוסטרחרגיספיריריזו

fרייוחיגגירסוקומפגיר ~וI היברחכרימוזחסחונרחסגחסידקח~כייוחיו
ריחקי~דוביפטוריגקיטוגוסקוחכרוחיגייוסקיזחיזןקימחרחכיחוזחס
סוספוררוכקיחיסחי Iס rפחטריחרקסוסריחמור~ורמ~יכוחיסקכחנחוי

ריספיקןכfינכיחיסט~ריריס~כיריגוכסחיחיזוסריקן~'ט~לל
חי"סחייוברחגח~כייכ~רייומיברייוגוקיפחמיגי,~משהויייiו
רייסגוסרירחס 5פ~חפרימירחסגחס,היח~סטופוראלמולודאדהאים

-אל ttי'דיפואיכלו
I בכ'קומחכרחמייכטוס)c ר'קי:ירגרוח)רחC רייודוגוfו~ ' C רU 

חיכסו"'יועכריס"מניזנמכ,רס jמחר~וכחחיןחtבר~יחכ:יין"חככי Iסון
חיס~ר~קחז~ריחיניפסוריגטייר~ג~ר~סחקיטיקירייוטוחיטירכיג

כ~ריייחכ~סגחסחיפריפחסח'גסוןקיפחגחכרחסהיסטחסחזי" 3קכח
חורד~כחכסחסגחסטורחסחיגייג~קיקגחרחמיכטי jמוסטרחח~כטיר\יכ"

קוחגיט~סוחיוסfורח, C 'ח~רייוחיגחורריכחכרוחיסט~קירי'ג'גייוזחס
פרונ\יג~קומוסןמינגוחיסטיריפחרטיקוכחרפרוטיקטורחיריוירוריי
כוחי Iפטוח'גריכקי.טוגופחרטיקוגתרפרוניריכסיי~סוקיןזניזמוחיגקי

ח~סחיחיכיגירסוחיגטורוריקריחרורח~פחטרוןריקוחגיט~סוח'זחיס
חיסייגוסניסקריחיקירייוחיטירכיגחיגסיייו IIו Cר'כוקיחיסטופור
קירו rקגכייזרימוסטרונוקיהיסחיסטוחימוכרן"חיגטודוחיטייר~ג~
מיימ~גוספוחינ'גו ' :1ח'סח~סוגחמיכטיקיפוח'כוני,כ~רירחדינ:יג~

ריריכסיי~יפרונח'גט~ג~ח~פגחזייוק~רחי :t 'ריפחמ'גיי~ ~ג'ריכרוס
פרופיט~חי'גו Cר'סינוזפחרןכ'קוגחךמחכיר:יחוכ~ריריו'רגוחינ~חרגו

טורןח:ירחר~פוחיוכ '.וI fכחגחו"חגגיבכקכנכמו r ~ rמגגי jt:) 11נכ"~
 ::חוטנחסטורחסחיכגינחרחסזוסכוקיסורטירי:נ~כירחגחיומוכרוחיג
רידייו 'יחנירסוחומגריד~גרוגיריסנוספרחן:~קחרריכחסייוכיסרחס

 :sחורריכחכח~סטחססייכרו Iגייסrרכט~כוחיסטר~fויזיט:ווסקרפרמחכיר~ג:י

'רtחכדיחזכיגיי:ו 5ג~רימייזנגרוסגוספורסוגחמיכטיקיסוזכוסחס
קנח::ריזינוק'חיסחיסטוחיכחיסיןכיסחוטרחסנחסס hטורפרfו~כוח'

 ."יננקכק~גחמור:~ ~ Cמגכוכו~חור~ ) i ~ II:: ;בכ'י:יפרופיט~חיגרחמ'גטי
חורריכתכםחסנחספיחינגוחגחורריכחררי 1מיסייוחיסט~קיחיספ'זחיז
פרופיןכ~חיגוסטריח'ג'כטי .rסוגחיקפורירוזוטורוחיגקוכפיחוג~גידייוריג
חיגריריספוחיסרינוסח~גיחכט'סריגוסח~גוחינכ"~רגיכו:ו :tמ
חיבןכיטינוגו:ר :tמדידיספיחיסחוניירוזקיפרופ,ט"סגוסדיכיכנוגוקי

גוחינ:רחוג~פיזחרפירפוחינגוח'גמחכדחר~גודייוחי'גקי ' fחגחכטח
מחכופיר"ורייכחרוטוגוקיכחס ' jחגגוכ:יחכוגחרפירחוחורדיכחכס~

:ד cמר~ר~ס~וח~סדיפרופ'רבחסכוסטודוםדי jמיסייוג:וחי . ~ Cיזדי
t ( :דכיי. **( i :גרי. 
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כ;ןקוכס~רכחררייפרחגר'פוחינכיfוכוקטריכחר iחיחר iחקחכ~ריחיר~
ר'חיוריייריכרינחס iסיקיח~כקומיכרחכס)ןססיסטירחסחי ~ t:iמריכיי

ריריזיכןכ;בקייטןחכ i"חיספחימfוןכירייחכרחכייןחיכפוככיקיחכמוסטרחר
כ;ןקיחכרו lטירחקיפרינינוfויכ 'וfכ"היסט;ןח;ןריזחוכיריסימייכטוסיס

חיכבכ";ןמכחגיריזיח;ןכיקיחיסחיסטוחימיכיסטירחיכ iסיני lח rפרחט'
גחורגחותוגןיתיחסרעגרימס;בתירת"זגרי )*פרןפ'טחם'יסריחוכטיונו

טורוסריחיסקופוחיכקיריזירקירייכרופסיס" t:iומחוק'סרחכ t:i 'גכעכ
ריפיחיכנוחכריקוררחרחז'ררי Iחיספריפיטחסגיסריפרופיט'זיחסכחס

פורי:::טירוחיכריזי-'יוקיחיס ~ Cונריכייכ;ןפרחטיקחררייסרחג
כוסחיפיחירוסכוסטורוסחירגריונןכטיחיכחיוfויכקיוניכריכ:רקי-רוזו

fויסטי lקיכחמוסיט'רמחי .יסרחכח:רקווכוכיקfור:רכיסקיפירנוחיסייוס
ר Iכח~נ:ר ' iחיפרופ'ט'זיח:רכ:רסוכריפ"כ:רריקירטו Iח'ריזומירוfויכ

fויכ:רריפימוססינו! ,ס'וfקיעו':ררגיגיוכס:רפ":ופיט:רייגכfירופחרטיק
'וניס"' iחfייר:רחימיס" C:רמו'תור:ר Iריפריכס'פייןריכגחזfוסטריסכחסרי

fויס::ריריזיכט:רמחכיר:רקיןכחונייכטי rרחניקן iחוקיוקירטוחיוטרחרימוס
קןככיכסירקחכיקיקוכס'בוfויכס:רfו'סט:רריס'מיס,קיגחזחסטריסטחס

קיגוחיסחירייו,ריכרחר:רח'סכ"כ:רקיפריכסיפייוחיסטיר'
 :ר'זירfו:רכחמוס

II קיכ'סחוכ:רI גייחיסטחמיס'י:רס'ניוi קיככיכס'רןסI חגטורייוחיג
fוסייכדןפורירוזו, 'וf'ווכריחסןכ~קיוכפגידןמוייסfפחר:רכיונ'טןחייכו
fויכ Iח'חגירכ:ר 'וf "וf 'וffווכיכיקיסחכיfו'כקיfו'זכקימפכיונייכטו,סו

 ,קיניסחוכ:ר 'וI fקיז:רמיגימ:רג:יfויגר'fויכקיכיירטוס'ח:רקיס'ומכורו
סוסריריפ'כריפ'רסוג:רג=ירייגוכייסוסטיגינכfו,כופרובימוסכייי:ריזבס'

כיכוקיחזירכיריחןחז'רריכ'ג'רוfו'סfו'כס'יגרוחקטוס :Iפרופ"ו
חג'גיחגר:רסס'רניiכןרrכ'ריגסיטןנוקיטי'ר'נוחיכפורקיסייכרוחי Iפכחזי
רי"'סוססוגריקירייחר ',וחכ,חרוסוכ'ררירייוח'כיטייו .rפרוכ,עו':ר

מיסטרחר::חיפחרטיקיכחרפרוגיריגסיי;בסוקי;fורכיס fיט Iפרח'ס'כרייכוכ'ס
פירחזירדי ן'ב,;ק'חינרfוסכחסחיריזירס'ן Iר'נ'קימחג'ר:יכ:רכיס

 'וfמיגרוריחיס:בינירחסכחסדינןזחר 'וf~מfוססיסקווכפכ'רפוחיר'ר
גופרחיכיקייכטי ffויכטיכ'מfוסכ:רפירסכי:רכ:רקיניסטו 'וfI fויטרןריכ

חיסטחס lסו~fוסקוfויריח:ריפיי:ררפכו Jקיסחבירח;ב~קחככfורפוחייי
 Iחיסןכוס,גריfוכמ:י,ג:רקיונפנירחזיררינירטירכ;ב Iטייג'ק'fוינרחס

פרן.דיספריטויחסוזחר Iפוי~טיןייריכס'כסיי:ר~ט:רכס ~וfפכחזייו
פירח'כ iח'ח'סקוזוקיעמרס" lג:ר c'מ 1ר'פירסוג:רכ;רסובריפ,טיזיfוס

כ~fו:ימיזוסןפןרקימןכיקחלח'זוחימ'ס"ןוסחקר:רחיסןכ:ררי'רו fמיסח
 Jייגיק'רוגיריסכוסתיחזירריכיוקי ;:rחיברחכחסיסרfוגייקומפחגיי:ר

ח:רכן;יס"מיריססירריפוגטו ~חיכ'יוסקי;fוריבה.,~וfו'רירפירקומפכ,ו
 .sח'סfויכסיכחוכיכטיfויסחיסטוקימוגרוסרוסכוסריכיר;רכ:רריניזחר

fוז lI )'"''' ~"ערגגו:ר t:iמו Cר'ס'ניוסחגט:רכייכ:ררירחריב:רכ:רריקופו
 •כור:: **) f i;' .ונ~ )*
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סיחסקי Iחפ'ח'כקווכיכרןטיייןקיקוזת!:ג~סטןרחסנןחרר~חי iחטחגסיין
ח~חרינחרפןחיריסגןקיקיסייז-פריפחר;: Cדיסיכדייכטיטיסי fוטוחןרןזן
חיזןןכ Iח'דירינוחיכןחיכןחיסקיגוחז'סקוחכדןסןנחז.יכך:'חיסחיסטן

סזכטןפיחינגיסוסטן"קי )-*ריספיחיסמחסן Pדיחי .דיין"וט 'ו;די
פןרקיחיטירכיכחיגtויסקוזוקיטיחיןהיסחי Iדייוטופתר;וי iרןכח rחפחי

גוסטורוסקיוכחססניג~) Cבכ I(חפריפייתרןחד iפרןפיידיפוחינגוסיחס
וכיכבירןוכנריח~חייקינירסיטיסחין;ךוסמ~סחיטייר;ו"כ~דיפיחיננוס

ו rחוגיח'גקייוכרס Pד'קיחיסן:ר Iדיוכיסן:רחגיקינינ;יח~כט~ fסג~ iחי
חיסטיפירסוגוחיסרחג Pיח~גייסודחרדיפןדירוזוטירודיגופחיסקי
חינוחיכוסקזמיכוסגוס iח'פיחיגכןחיסטיח:יחיכקחמיכחרחזירפורפוכטן

חכפירסוכחסגחסניחךדיג;ונירטןד iטייכיקיכוסיקחוכגיס Iדיריבוס
 .)ריספריטן~חיוכחטיריי~פרוספירו

חיסןזיטיחיסטי ~וtחזירדיחייקי jחןנסירנחסייוג~ח~קןחגטו
חיסכיכרינוחי~טודייוחי; Iגיוכיכ rסיי~ Jסינרקיניסחוכ;ו ,קיחיס

קידיכקותירחזיוג:יסיריח:יקי Iקרימרוססיסטודוסקיןפיחדוזןחינרחיכו
וכחספתריסיח~גוקי ?וכוכדוחיגטירוח~כיחי'~רחגח:יסיגוכייג~דייו

טידוסניזתךחןקיוכוגדודיגגחסייוגיסגחסטידחס (;'חדחב';(ג~סימי,ור
 :Cתונ ~ Pוכיזחיסט:י ?דוקטריכ~סחכט:יחיסט~דיריזוגןכ~קיפריניגודיג

פrרוכיזוחיגח:י )* i: ~"גזריס"גוסרירייחיגפןרח'נ:יפיחי Iסירנחסיין
 jקן Iסיין fקוכבירססי Iח' )ייג(;'י:יןד~רני(חו~ס;גרייכייקרכיסחביין

וכןייריספיtויסט~חיכ~ריספוכדייןגיסוונייןחיגחיסוויטיחיסטיח~חיג
גחס ,םחביוכיס \ Iייסינוןקיניסחיג~קימ,כטיכדירח:ידיייגיחיג .סיזיפגי
חיגטי::בכחסג:יפירסיכ~ג~קיחיחוכרחסזיויי iסיחגןכודייוריגחיריחס
חיריחסגחסדיוכיכחרייחםדיזי'ניסדיחיכ:יחיכטיכדירפיחידיכוכיזיכטי

כו;כי Cוכיי rג"כי )**:;:י!:עי:יפרן~יט:יחיגדיז:ןקווכוקריחרורדיג
 :rרחטורןדיגחיסגיסיוכיוחכטידיוכfרכר~חיג~חר iדיוכחכחיגזיייז:נןחיכס"

ב'גירוסדיפ'ריכט'סדייוח'נקדיחיפןרקי :דיוכח;דחרקיוכוסיריח~חיזוכחנ,י
 ?חגגי;יסחיfויזכחכיס ,חגיוכחגיס Iניז'טחכיס Iוייכירחכיס Iקריחכסחסדי
קידי :דימחברחרקימוחו ?חכגיגיסן iטוחוחווכחכוסטןדוקריחוכוחי

חוכזס Iפירסוכ~ג~,דיקיחירפוחיכ Iחיזיייוככריסדיפיריכטיסדיייחיגקריהו
חוכוסחיסיוכיזחכ~י,חיוכיחי;ייוחיג , jקורחסיחי,קומןדיגיקחדוסחי 'פיוכס
חי Iחגטי rסיוכיחיחןכייחסנחס Iקחרקחכייחגחיג :קיוכונרוסיירןסחידורוס

ג~דיחיגטירןקוחירפןחיגפוחיר:רקיחיסירטיחיג~דיטידןקריחןכו
קיחיגטייגרייי:יסיקי ?זייחיגייודיחו iקורחסידיפידחסו Iחיפירסוכ:י
ניקיסחני ~"חגטודייןמגפירקיסיכסייוז:רדיוכחכר~חיכ:יחיסכוחיסטו

 :rחגגיחידיח:יכוחיסטר:יקי lחחורחזןכחנגיfויניסטוחיסטודןחיחזי

 .סחנירגןח~קחגס~
חי;סןנרידיזירקיזינ!וסכוקיגיקטוריסקיר\דןסדיכקרחיחיסחיכטי

t:ס,יךכר )*
l ( fו' j ~:קובטי;ו גf כ:II וj 'וך;r "יכטי!! r ,,"רו;יכ'ר;'סטורff ~" כr ח"ז-וסr ד'ר

 . 55י::עי'י )*** •חטן j5 'P"יiכ
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קוכ.ג:רחיסק'נכ'ס" :t:רמזןמור:ר Jריפריגסיפ"וחיסטיריפוכטופריזניר
סוזניוופורירווןטויוריגרחר:רחיספוסירחמוסק'גייחיסט:וקיניקסייוז

 ::חחיכיכביכו,ריחיככיכטחר:רחיסכוחיבכזנרסכז:ר Cזנסירכיטורפיריג
ג:רסוכריחיסקיפריכסיפייוחיסטיריפוכטוס'בוכרוריגחכ;חריזנוסחור:ר

 .גייג:רריחיטירכיךחי

 .סאבטחל,ינואיסטדחדיאיטירבירארלח

ג:רחיס,זניס" P:רזנוןגרור:ר Iךיפריכסיפייורינפוכטזס'בוכרזחיג
זנוםקיסתכט:רגייחיסוכ:רקיריוירקירי .זנונ:רריגייג:רריח'טירכירחר

סירעןרןר"תזניכטי fפרזכ'רחר:רפזחיכו Jמן:;:רר'מחכזפיררייזחיגרי~ו
גיימזכ:רחיס ,'קכיסיטייננפזחגניוריריספזחיסחזטר:רrכזרטרזק~ר:ר
בוריח:רכחסייוזג:ר ,חחזכרזחיגקיןכייזנפןטזרזפזרח'טירכ:רחירןרחכגי
פוחיךיזנוסחירחווכחכגיחיבזסט:רזנוייחיסקזככיקסייזוחיסט:ר .חיבויסטי

 :סיבייכטיזנחכיר:רג:רךייקחס Jגזפרוכtיסקוזרג:ר hפרזכ
סירפוחיר:רגייכזחיסטר:רקיכזפיוחרפוחירירפחר:רקיןחי'ספריזנ:ר

חיכקזמ::חיסחיגיי:רקיכחז:רפזרטומחרקתגיטיימפזחגניוחיזטרוקחר:ר
כירטורג:רט'כייכרוח,קימפניר:רחינוכט:רח'סכוקיריוירקיריפג,ט:ר

ח:רסטרחחירגוחירירינזסקחמיכיסגוסחיזחךיריכטיססוסחמיכחר u 'חיכיר
טרן"פיח:רחיג,י:רקימ'כיסטירחיסמ,סטופוכריקיחיחיטירגיג ר:~כ'רג:ר

טיכ::קימפגיט:רזנחסחיניסןב:רמחס ',גחוטר:רפירטייזנפז iחכני iחיקחר:ר
רוכקזחיחיפטן .ריו'חרוח'פקופוח'גיר iיכ tריספוחיייררי iנירטוג:ר'יכרו
סירפרחייינ"כוחיסטר:רקיריזירפוחירירפחר:רכחו:רפורטזזנחרקחני

מוייכחז:רחזכ:רח'סחיסטזקיחיכטייכריכייי:רחי .חזטר:רפזרטרוקחר:ר
גויי:רסינוזקיכיסחיכ:רפורקיטרחזיירחר:ר,מוייחיריח:רחרכ:רחיiכtיכס;ר

קיזמיזמורייורינרחר:רח'ס ',גחיסט;ו ,קגחרחסמוייפרוכחסקוזסרוכימוס
טחזנכייזסתכימוסחי Jיקטחזנינטי Dפחר:ר iכ'כוחיסטר:רקימפנירריחוכויטןח'כ
נרחנךימוייחיספורירסןחירייוריכס'נסיי:רכ:רחיקוזנפכימייכטוחיכקי
 ..פוסוח:ררייוחיג,קימ,זנחז'כחרמוסרונקוחיפוחירימופקומוכיזניטו,ס'ז

זניכיסטירחיסקיפונטוטחגח:רחיכקומפ;יט:רהי.מחנק:יגייחןכ:רחיככן
טופחזנןסמוסרחזונחמוסקימחניר:רכ~ריחי ?חוטר:רפורטרוקחרכ;ורי

קיסחכיח:ר'י:רחיגקיוסריוינו.פיחיסטוח~קריחימוססיחיכקחמפחרוס
זנוסיןטייזנפודיריספוחיסטרוקחר:רקיריחיחיכקזמפכיט:רחיסכייחיסט:ר

חינזסט:רגייחוג:רחור:רפרימ:רג:ררירייונופזרקי :ריזנח?ר:רחוכ;גחזי
ריקי ,זניכזסחגחו ?נוכק:רטרוקחרסירימיניסטירוחיר:ר Dנוקיקומפכיר:ר

קיחיטייזנפזטח;פדרפרוכיוזריי:רחיסגייחיסט:רקיקגחרורין:;וכוכו
סופןנורייוחיגקיריוימוספיחי ?טר;וחפזרר rטרוקכ:רג:רריספיחיס

טרו::רימיגיסטירסירחיכ:ררייוקיכייחיסט:רקיחור:רפרמיר:רכ~רי
טרוקחרריחוככיבחרופוחיחיגקיזנפכיי'יינןכיכוכייכרווחיפ, tריסחיקחרסי,

קיחכור:רריוירקיריקיחיסנוסט:ר,זנחסכייחוטר:ררחר 'וfחיריח:ררי
קיךי~יזנוסיי:רחי Iסירג:רכוקיסחגיכןחיקווחסכחסחיכייור:ררייוחיכ

 ) 5 (ח"כtנר"א
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 ~~חח'פ~כסחרר~~יקיר:רברחכריחיכ~ח~כחכ'דחרפיר:רחדכ:רחיסח~סןכי
סחב'::סזחיס'כסיי\יסוקיפוריריזיחי~טורייוחיגפיךח~סטימחזיכחר
רחזוזחוכ:רחיסרדכקוח~חיסןכוחי .גימ~טוס~זחיספירירסיחיריריח:י

דייוחיגחיכניגיכטוק~סחכט:רגייחיסט:רקיקוכניכס'רחזיכוסק~פ'רייוז:ר
כוכק:רקיפר~ Pס~יריגיי Iפ~רפיטוחיגגייחוכ:יחיס Iפוחיג~וסוח:ררחרי~

 .חוטר:רפורטרוקחרג:רדימ~כיסט~רח~ס
רחזוזקוחכוכקיפורקי 1מימיכטוחיזפור Iחרמיטייכרווסיגוכד:רחי

ג:ר ,חיפוק:י~נוכ:רח'זחוטר:רפורערוקחר:רסירפוח~ריריח:רגייחיפט:ר
חונגינ:יגוס~כסדכדחיזדיפירסונ:רקירקי~דיח~ר~ח:רג:רח~ח~כט~כיזיכס:ר

'ר·סדיר~ספוח'סריסיכיד:יפוחיגייחיסנב:רקינ'סחיכ:ר Iק'רהזוכחרח:ר
fי~כטיומ~ן;דיגסחכע~דחרג:רח~ג:ינרחגדור Iח'טחכטו Iקוכניכסידוסכייז

ר:ר rפ Iמחכרחרוסורי~ר~ח:י iניררחג~חיזטחכטו I ,,"כברנכו:ר PPרחר~יו
קיק~י ,~וגחרסו Iחיחוןכר:רחרופןכחרחיגייח'סט:רחבחכרוכחרפוחיריר
 Iמיסחזירוחוערומןזריחסייוזזמיריג~פיררחר:רס~ח:רגייכיחיג:רח~פט:י

חוכ:רסימ:ר Iק~ד~זירק~ר' .רביכי:ר pמרינחגור'מיזמ:יג:ידימיכיס ~
:ו pמחיזוקיננוקיכט~כןחגכיסחיקכחרוסמיגחגרוסחוכוסfןג~ק~פירסיכ:י

חכחטירחיניכס~רפיח~ר\יקיח~ .מוכדוחיגעורוריחוזוסח:יבכ":ירככו
ק~חי .:י rPכחיזוקומוקיכןכרחרייוססוסטורוס :,חכחטור:יג:וריחפוחיר:י

חיקסןכרח::סחכטירחרמוג:רריחי jקיכס'טיטוסיייריזיי:ימוייחוכ:וריסיח:י
סיככירחנ:ורחר~כ:וג:ודיחור~ג:יקיח~ I:י pמחיר:וו Pקיחורדיכחריי:י

חוכ~דיניכטיריקןחכןכירחדח'מ~כס:יחוכ:יח:רר~ניכייחרחגט:יג;וכוזסו
דידחדינ:יג~ריחדר:רג:יחיזוקוrכויסיגכי Pחיסנבר'ח~מי~חנרוז~מחכיר:ו

קוכריסייוכיסי.יסן:חסס~ I~ור:יחיסמי I:י pמרימחגופורגייכיח~סטר:ו
חכחג::קיזודייןחיגקיקריחירח'קוגגיגס'רמדספוחירריחמוסקיקומפג,זס'

 .ג,ב~רסו Iח'חוער:ררחרח'סיכ'רימוכטיח'ןדייוק'גייג:ירוכחר
כיכגוכ~כיכק:יפוחיר~כו Iמחכקחזקיכד'ס~יוכ'סחיסי.:חסקיטיימפוטורופירן

ס'ר:יחופוחיגייח'סט;וקידיז'רחוקריחירד~סיכסיכיחיזדי!'ירסוכ:י
ח~סטימי .חוטר:יפורפ~רטיר:ר Iח'חוחיכטיר:יטרוקחר:יחיחכח;רוכחר:י

טורוחיגריז~-ייו,וחיק ).כ~ככיח:יסחגט:וג~ iח'ח'סקר~גיגיק~חיס
ח~סטיטויוריגחכטרי Iחוכר:וי pטיח:יחפחריסירנ'כבי- ,מ~:יח~פורירוזו
ק'פוחינגוחיגחוייג:יקיפfיר:י ~ 5כוג:ידיחיסב:יסור;וג:י iח' Iפונג'קו

חחור:יפחגחכרחסטוסחיזקריחזקיחיפרופיטיזיח;ו jקוטיקוזחנגיייו
חוטרוחיוקוכפ'חיכס:רטיכירפוחידרחזכוכק:יק'ריז'וקיריימפריןןיסח,

 .חינזיסטיכןפורמחגירחרחיסט:יקיטיימפוטודופוגטוחיסטיסונרי
נ:רפודירוזוטורוח~גקיחריגחרפוחירר:יח~סעוקיחיסס' Iפ'רו

חי:י rCכקומוקומפגירוחיסחכטופרופיט:יחוןפו Pטייחגגון iח'מחכדחר
פוחיו Pקומ'גfוגרוז:ימחכ'ר:וחוג:ירימוטר:יפורגייח~סט:יןכרןקחרנ;ו
חדסירפוח~ר'רנ:יח'סטוסי I;ו Pננד~מחגופורכ~יג:ידירחדינ:יג;ו
כ'כגוג:רקיס~~ר'ט:רקוחיסטייוןחוכ:יfר~םfויסןכו Iנ'רדחרג:יריזירפור ~גו
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 'וfפורירןזוו iטוחיגמוגוק"זכfוסכירנ;:רקיגוכחנירפוחיריקריחכס:ו
גוקיטיגיזכוכגוחקטוכחגעיכ fסיזכ'נ'זכוסכוקיטייזכפועורומ:ו .זכמסגו

גוחיסטר;:רחיזקוגפיחיגס;:רג;:רסירייוזסרטיג'קיזכחכנורייוסגוזוערוכ!ל"גכחר
קחזכיגוחיגזכוסער;:רגוסג;:רקיסייזכפריחיסחיפוחיחיג,יסקיג,יסחגט;:ר

כריחג1כיגיר;:רג;ירינוזחרחיחס pחגגוח'סטרחסקומפגירפורניררחר"רו
חוקfור Pכיריקוגסינוחיגס;:ר,פורחיחוטרו,חיגחיןחימוגרוחיסטיחין

 sרזקטסוסחוניריסירחייגחגסחכ iחורסיכ'גורחכפוגטוחגנכיגטיקיגסירגחר

ריורייו Pחיסחיסןניריג;:רחיקספכיקחכייןןחיסטוקוןע"רמיג;:רכיחי Iרינחכ
גזרחחיזזכוריגפריגסיפייוטריסיר ~פחסחריכבוסחחור\יחי I\י!:מיסמןמור;:ר

גוקיחיחיכ ) cונכוגגר e (פיג;:רג;:רחיריקומפיגססג;:רריפייג;:רחיסק'
 :ריזירמ;:רכחנכוס

(השגחה)פררנירינס"הלה .נה~פלהא~ריקרמפ~נסהלהד~ ~~פלח

//ריקומפיגס:יג;:ררי " tוג;:רfויסיזמר nנורחריגפריגסיפייועריפירחיג
חונככריריגו rח' ~פחנ;:רפוריווזוטורוחיג Iקיריזירקיריפיג;:ר'/ג;:רחי

פריג::חיסעי .מ~חסחוכומיגחסחונרחכסוסרינכיריסימ"נעוחיגסינוז
פריפחמחיגחיןריט~ייחרחנכיגט"חיחגכחמיגטיח"קספגיקימוסגויי;:רכיפייו

ריפוסיגגיפוחיקיזכוס,קוחגעונרגוס)(פרימירחונרחזיגוחיסטרורי
 .סוזיטוח;:רחיפטיחקימחסחנגחררימי~יסטירטיגימוסגוקיכורטי
קי 'וP ' tחיגטיריסfוגמוייפוגטוחוןריפוקוחוןמנגחרכחמוסחקיפירו
חיג;:רפיג;:רחיריקומפיגס;:רג\י ' 7פייחיסט;:ר iקיריגחסייוןגב:ו 1bטייגי
רוזכיג:וחג;:רימ) ר:;חנ:!ו:(ריניכ;:רפרוניריגסיי;:ר~ט:וג;:רקיקוגניקסייוזכ:ו ,חיכ

חיכחיססיגחtכיכטיגווזופוריררייוחיכקידיזירקירי .וי-וגדוחיגעודו fJוי
כייגוכגוסדי~ן:ורחס~חסריזריחוגינירסוחיגטודונחר\גג\גדיקריחוקי
סטיגידורוכחיגיסחחי( Jטחמניימ;:ר Iטייר;:רג\גריחוגדורחסכחכחסטסחי
~נוכוסרייחס jהיכס jסיגוחיסגוחי .קוכעיגוחנגימיגעימוגרןfו"כטורורי

ריגיגיייזסחגט;:רגוחיסטר;:רדיי Pר rפחזיןגיקיגוסרי ,)(ג'פריסחיריטיקוס
גיגגוגסמחסטייגיגוו jייוגחיגרייוחיכקריחוקיר"פפוחיסקי Jייז'קי

י rריסיכוקיפירוחיקימוגרוריכחינוסגופ Jקי Jקימוגיקחסייוגי Jריכחסייו
גחטור~יסניחסוחכזוסח;יחו(מקר:ו)חפיטו ~רינירוח"סמוגרוחיג Jח'

מוגדוייגוס rריגוסעורוסקיגיסי .ניררחדכסחגסיחיסגוסוכחמיגטי,
 sקוגטיגוחנכיקירייסקיקויחרורדיכפרוניריגסייסחכעסכ~קוןריזידרססיז

 jח"fויגיגירחכחיןמוגרוייגחינזיסטיגכיי\גג:וסיפעיגירחזיררימיגטי
 Jקוסיחסגוקיכווגרומ,ג jה'חקוגן:יסיקיחייקוז;:רכוחי Iפחרטיקיכחר

סו~ jחיסטחגח1כירחגיסחינרחסכחכעירחסחי Iקומחגרוכוחיחורריןכו
חגבזוג:יסיגכיי:וחגט;:רפוקוחגרוקיסורטיריקומחגרוסוח;:רניפטחרחס
חיזכפי::גיגניןסי!גחטור\גג;:רדירינג:יג;:רטרוק\יחיחכחגרוכ\י Iמיגיסטיר
חונרחסכחסחיזכיגחגרוסגוסטירוסריכחז~ג;:רחיסחיפן:ןחי Iרימייגעו

 ....יחוקזוזייוגחכנןגחםחיןזו Iפירירטויוחיגחזיקיגמעור\גג;:רדיוחיר;:ר 5ח
 .מיגיס~ירטופ;:רכחנירוריח;:רחגעסכוקוחג;ו
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חכטסגסריחטחכסייווגסקיכיקטוריסקירירוספחנירקחגיפ~רז
נרחרזמיזזיוחווריחיחינוחגחיפגומוכרוריגח~נופגוסחיופרוניריכפייס

ריריפיריכפייסנרחכריחוגסחייחי Iמזכרוייכ cקריחכסחכחסטןרחפסונרי
טורחסקיריז;רמןסקיר .קריחכסחסריריסטוח:ומווכחכוניכירןחיכחיכטרי

חיניויטחכ,סכוס ,מיכירחכיסבוסקיטחבוסמוכרוריכקריחכסחסכחס
פרןניריכסיי:וחכטסכסריריפיגריסוסטיגימייכטוסופקיחחון Iחגימחכיסכוס
כומס Iסוכחוכיכטיכחטור:יגסחסכיחפיטוחכח~קספוחיסטוס iסוכוחי
ס iקחכוחיניכירחכ iח'פוכחמיכטיקיפרוניריכסייס;סריפרוטיוחרוססוז

פרןכיריכסייסגסקורייסכוקיקיריזירקיריrכוס •פחרטיקיכחר iח'חיגריבירוחו
חיכחפרוכטחרריחיפמוכיןריגקריחגסחסכחסטורחססוברידיביכס

ניגירוריכטחכטורחפסחירחססקחרסרינירסגסריטןסןפטיכימייכ
כסדיריפייררספיכןקיחפ,!ניויטחכיפכוסריקוונו 'חכיונחכיסכוסרי

וניגרוחיכקריחןקוחכרופורירןזוטויוחיכקריחןכוקיריכחרסחיבזיסטיכסיי;ר
חיכקינכ"ס.מגונוךריכסחבייוסכוחיסטרוס jריז'כןקיחיסחיסטוחי

חכיונחכיסכןסרירחסחםכחסטורחססןסטייכיחיוכחגטייכיפורירוזןטורו
חיסטו .חיגסיקטןניקיונחסחיכחסטסחיכופוכונרחכריייכחימפיפחכרו

פחרטיקיכח~ונייוככרוקחרספירו Iניכירחכ iח'חיכטירסרחס;רכספורחיפ
קירי Iפרוביריגסייסכספןךקורייתרןחיניסטןחיסכוקר\חרןסחיסטרסרי

 Iחיכזיונפייופור Iונו~קיטסקחר;ופירקורייסגופרוניריכפייסגסקיריזיר

כסדיפריזוסגססיחסכו ' rחסהוחקסיריכטיסגוסריפרןטיוחרגסחס
פורגוזחגיקןטחכחןטחכ(ונחחסוס)חיקספריסחוניכטיחפחריזסכי Iחרחכייס
חיסטן ,חינזיוכפייופןרקחרו tjפ'טח;חןטחכריסוסטיכיונייגטןחיקומירס

גןהיסטרספןרחרמיטירןכוכקסחיסכוחיפרוניריכסייסחכטסגסחזיכו
קי iחחי Iחונרחסחכטיס fסיונ'חככורייוחגחטריכוחירר,ריגיבייוזסחכטס

כוקיטורןחזירפיחיריקיפורירוזוטורוחיסחיגקי iכייונוייסחנימיס
ייסיחס'גסריכחגטריחימפיסינגיקיזסהנירפוזויריגוקיחיקירי
 •חוכרססו

ניכירוריגחפוחירסונוכרויכ jקריהרוסגוסוס iסופורהיסחיסטו
 ,חוונחכו 'ביכירוחיג . iקיחיסטייוגסטרוקס Iחחיניגייכרופירו Iחוונחגן
קוופרוןכיזסחיקירייסחיג Iרייוריגחוכרסכסריכחכטריקיריכסייוזוסייכרו

חיטחוככייונוסביכירחגחיזרחססגססובךיסוכחמיכטיכופרוניריכסייססו
חיסיכסיפיר~קר'קיחיסטודיריזיכטסכיקיפחרטיקוגחרמייוכנרורס rקסונרי

כסריקיכוסירוס 'וfניסטיססן!פיכסירייוססוסחיחקטוססוספירסוכ:ו
~טורייוריגפחנססוריסיניחכסימיריטוסוסינוזחיפרוניריכסיי~חכטס

חזיסייגוסגוס"רי )..lכ"ס jסוכ;רויפרחיט:וחיגריזיכוקיחיסחיסטוחי
ריכהיזוסכוסטורוסדיחונרחםכחסניחיחיחיטירגי;חיכ iחטחכסייו
כוס'טויוסחסמורחדססוריחכטור~כסרימ"גטיספחר;רחיכ .חומכרי

קירחסוגיסגוסחוכס iחיחריקיזיקיחיגחיסחיכ .טייר~גסריחכיטחכטיס
חיגטייגריקיחיגחיסחיכחי IהומחגןסגןסןבורוסריפיכIפירייוסגוסחי

 . 33ת'י~יס )*
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.פרופיטסחיגו tjר'חגסיחיחונרחס"סוסריוס Pסיקר'נוסטורוססחניחי
ריקחמיגוסגוסטורוססונריניג~פרוניריגסיי:רסוווקי ) 1ע":יירמי~
ייגחיזודיגפחrכוססוסטורוסחיזחטחגסייוזחזיח'גחיופירסוג:יקחר:י

חטחגסייוז jקיקחט~פריניריגסיי~טוקי ), 2ירמי:ימחסו tjדיחי .הומברי"
חוגןקחד:יח;וחר Jפfרפורפירסוגחסגחסדיקחמיכןסגוסטודוססונרי

 .חונרחססוסדיפרו~וח'גסינווחיחכדחמייכטוסוניז'ס
~ט:יג:יריוודונן'כחסייו!ג:יריפייח'סוכ:יד'ריזומירוחיגחיסחיסטו
פריכ·דיגכחז:יפריכסיפחגג:יחיסקיחוכינירסו"חינטודיחיזפךונ~ריכסיי:י

כוחיזחיגקיחיסטודיריזוגט:רקיפ'כ;ו"ג:יחי"ריקומפיכס:יג:ידיסיפייו
כוכק:יחיספחגטחרסידיטייכיכו Iגייסודיחידייודיגחמינו 'וfחומברי

קימחגוסחיגקוחיכטרוסגוסי jכיכחטיר:יג:ידיחקיכטיסיוכייכטוסגיסדי
גוחיפךוטיז:יגופרוניריכסיי:יח(ט:יג:יכייכ;ו Iמוכדוחיג Jחיחפיטחז

מחסקוחכטו.חיוניריסק:ינוקיבחסט;רמחגיסגוסטורוסדיחיסקחפ:י
חיג Jקוחפינחונייכטוכוחיבוסטירחדסוח'זפירסוכ:יג:יחיסקימפכיר:י

קוכט:ימוסכינוופךוניריגסיי~חגט:יג:ידיפרוטיקסייוונ:יחיסחכסי Iריין
.קיינכקבחייגחקחכר:יספחטריחרקחסכוהיסטךןספורביבגיח:יסחכט:יג:י

כוסחיזדוכ tקירמיייחירחזודייודיגסירכיטוריכפ,ד'גיסמוייחירחןסייכדו
סחכט:יג:יקוגט:יקומןפרוניריכסיי:יחגט:רםוריפרוטיזחרוסמוייחיחןזוס

 3חכר:רסח;ידייוחיגו tjדיגוקיכיבגיח:י
( /I ייוחבר:רסחיספחכטיסטיכו

פחטריחרק:יחיגח:יחימוכנ:י"ונוייחיכריזקונפיגס:יטיחיורוטיקטור Dטוסן
חי .ביגדיזירי"חיטייןד:ייחגטוחיוחיסטווריוו"ו ) 4ן tjד'גייגחק
חיזחרינוחדרטיחיטיקיןחיסטוייוווחיק ) 5דיסוגיחכיכןינכקבח:י

דיפ'רסוגחזיסנרחגייסחןטרוספורחכסיחיקfימיכחר"ח:ינחסגןקיטןרו
פורנכ":יפוחיט:יחיגדיזיכ'נוןחי Iסחנידוכייזחיכיי:יסינוזגחסייווג:י

 t 6ניגירחג iהיחיונבריכבוחיגןסטןדןסגוכ
I גיסטורןסקוגסירנ:ירייןחיג

סודיחינז'סטיגסיי:יג~פורקוריי:רוריזירקיריובוכטוחומגריריגנוחיסוס
חגט:יג:יקיזקידיזירקיריחיגייוסדיחוגוכירוזנפיגיסיגןחי 1ניד:י

מיגנןסחייחגסיחיוחוונבריחיז Iנחגמחגכיגנווחקיגטיסיגופרונידיגסיי:י
קוכ~ג:יחי .דינוגיחסיירטחזקיביכגיח:יחסכט:יגוחיכטר:יחיונירסיטוס

קוגיסיכוחידייודיגחגי~חרחססוןקיפ'רסוגחםגחסוריזירקיריוטר:ר
נ:ידיחבחגדכוחדחססרזחיגייחםריגיבייוזחס,רוקטריגתםגחכח:יפירונחו

חקיגטיסימייכטוכמחגיסגיסטודוסח~ח'קספרחיסטחםחידיניג:יפךונידיגסיי~
גוחיפחנורסוסחיזחיכט:יגופרונ'ריגסיי:יג:יקיפוח'סגחטור:יג:ידי

דיסוח'רטיג:יחי Iמחגיסגוסדיח'סקחפחרגחם:י rחיגייחספורקודיי:י
פריטיקטורכיוחיסקירידחרג:יחיןקחוניג:יקיחקיכקומוחיסגטיינחיסט:י

טו·ח:ידיספוחיסןכוהיסט:יחינס'נירחמיגטיקיפ'ריקונידיגונחר iחי 1ח'
דיפר'זירנחרגוח:יחיגפיררוו;ייקיוחייגוקיפוחיסד'זחסטריס Cגןדוס

חזיו-יד"חיג ) 7חג:יפרופיט:יג:ידי!יח:יגוקיחיכחיסטוח'חיגייוס
כיסחי I(חסידיס)פיהוססוסדיפייסנוסמ~יסגוסדוסןכדיפריזירנחר

 . j 2 ן:. fרןח~~י:' ) iJ-i. 7 :'~י: Jו ). 0כרח.:'ת. ) 5כרח;יה, ) 4כרח.:ית. );~ירוכ''י. ) 2ירוכיכ. ) 1
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קור.פומירס~ג~קוןח'סכי Iפירק'חיסקירידחדכ~חיןדיפייוריןסימ~וס
 sחייוחיסכיסיסוסטיכירסיחימחייורגמרפיחידיסיפירסוכ~ג~קיפיר~

 .פרונידיכסיי~ ~ט~ג~דירחד~
כ~ I/דיסיזיטוחיסטיסונריחקיחנגחרדיןכיפימוסגוקימיסחיסטו
דיכיקטיריסקירידוסכומיסטייםח~ 1טידfוניח~ Iפרומיטייכדר IIפךינידיכסיי~
סינריחידימ~חוכ~חזירמיספירחיסטודייוחיסטידיספיחיסממסקימפגיטחר

גוחיסטימוכדיד'ו fר'חי,חיןהקירוטימוייגיח'זסיקיחיכקיכניכייכסחםגחס
 Qכוחיכחמיכנחסנימיסקיפןחיסנוסטיסיי:יג~קיכטר~י~גיסחספחריסיקי

ני-גחס·דיגוזחרמ~וסמיכנוסחיויזחסטךיסחימחניססופרירפירסיכחס
fורכ~קיכסרחרייו ~נרסטוקיפרחיר~ק~יח~קיגו ,מיכדידיגחיכרחויס

חיןחי Iדי~ימיססיגיןפרוג'דיכסיי~ ~ט~כ~פירריזידיח'סטרדוקיניס
 s:ריחיחיסטידיר rטרחטח~גחמוסחינרחזימיחיסטרודי jקוכןכיכוחסיייג~

 •דייידיגיייד~ hג~קוןחונסירנחסייוןחיסט:ימידייחר

 .המתיםתחיתדילאימשיחדילינידירח jלחריפיילח

פייג:יפרוגיי;'פיכ~"ג~חי"ריקימפ'כס\יג~דיפריכסיפיירחיסטידי
קיןטידיקי:ימתיס""תחימדיג 'וfיח" pמדיגווניכידור~ג~די(חמוג:י)

טיכירדיגי , ~ tjמדיג"ג~דיחדיר'כטיחיסחינידמfייזמודיכפחרטיחזי
גרחכדיקוןקריחירחיפוכטוסדוסחיסטוסחיןריגינייוז~ iקיכגיקסייוחוכ~

פרו:טיניקיפרימ'ט~סיריחגיזמרנ~פירירוזוטוךוחיגקיקוגפיחיכס~
פירפחרטיקי;~רמיכטיחיפרופ'טחססיסדימחכרפירניזיסמרכנחסזכיטידו
קיןק\כטרחקטחדוטיניקי~יחכס~סיסיסטיכיר .דינב"~רנכיזכ~~רימחכן

 sפידיסוסדיפ~ג~ח'ז Iינבק:;חיי(חקח,חכר~ספחטריחרקחסכוחיסטריס

קירחסוןדיחי ~מ~דידייודיגקחמיכוסגוסקיןחפיגחמייכטיסוסמיגידחד
קחטינירייידיגחיסקכחנמזידיגח'זוססרסח~חיסקחפחרחיריגמירחי
חיזיחיטודו .מוכדוחיגטודיחין jריפוטחסייוסיסח'ריפוזוסוספוז)רר I'ח
ח'סט~רי~'זחד~סירנ~דיח~חיוק'קרכג'קסי;רזג~טיכירדינירחג ti 'די

פירסרכחזיסחניייחיגרחכדימיןדי jמידייחסיירג~פררדייודיגפררמ'ס~
יח P .ז, Iייחז-חז-יסכוק'ח'סח'סטיקי ,נכ"~~מכרדידדידיכfיסטיח:יג~די
ג:יחור:י I iקחעיניריידיגניייח~ jכחסיייג~חיריגמיר~גיכדר~קידוד" iכ
חי~טודייוfויגוטיימפימיזמוחיןקיחי ,פידירוזוטידוחיגחיכני~וכט~קי

מוכביסקידיזירקירי "ס' P:רזכ'"חית 11ד'זכיכחגריחיגחזירנ~פידירוזי
ח:ימיכיקחד~די ~מ~כ~ריטירכחרנ~חיחריכיגירנחןסימרחירטיס

ח'זכ"חיחיכקריחינגיפחריסיחפחריגסיי~ג~ח~קיחחוןחי .קיחירפוסו
ג~קוןקיח'רפיחיגחיכטירחמיכטידיפידרידוחנירסידידיספיחיסקיפיסיגג,

חיכינfורח:יסיטודוסוכיטוטורכיקיחיגימיכטוססוסדידיסקומפיז'סייון
ניסעוכיחיסטריקיזפיקוחוורחזוכחכדרמ:ר ,חכט'סדיחיגזיסטיכס"~כ~ח~
חוכ~ Iפורקי ,פחריסיסיניןחיסגןקיגימיסרחזוגחמייגטיח'מפחרסיי~חי

ד'גג'מיטןס'ןפודירגרחגדידיכקיכניגס'דיסכייןחיסטחמיסיי~ק'גיס
פורגימיס .rסחימ,זכפיסיגגידיכחד~חייניחיגדידי<חכטךיקי~טו'יו
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 ~כ~~קיכטק~מוכרונרחכר~ס~ס~מוח~סןכ~ח~ח'גחכן~נ~רסוטוריק~ס'נירי
סיפיק~ Iח~גפירקר~חרי.פיחיטידיקר~חכסחסרימיגfיר~~חסרימיגייוכיס

ק~נ~סחי·חיכ~ Iח'נזיסטיכסיי~ iח'כחר~חנירסיוטודיקריחרפןייחי
חיקםטרח::=זירוכקיחייקיחכי Iחיכקיןכיסטחנג'חיסיירטימיייחיסהיסטי

 ?מוחירטיםגןםחריכינירסחניחיפוח'דיחיכקיקריחירריחירריכחריין
יכ-חחיכינירסןחיכ Iכיחינחנכיכטיקריחר ,קריחירריכיזיקןמחסחיסקי~י
חנירסיו I~מחסחיקןחירפיס ,קריחכסחםכןתינחסדימ~כחרייחסקווט~רי
ח' ?חכטיסר'קוחירפוסןח:י~נכ~כ~ריטורכחרחן Iס~ח~רחיוכחר~

פור tב;:מכמירחיכקיכט:ינכוסח'נופיחירחזיכחנכ~יכטוחיסטיח:יסינכ'זחכט~
חוכטינכןחיסוכ'קוחכרןפחרריסןח:יחיוכפירחרןרחיכר~fויז:יג~
 ~,פח'סט~פורננכגיחגרכוסחכ~ייחיכקןוכיס~וכ:יכןרגחדןטונןסי

חכסןרר:יקריחיכס:ירינכחכיר:יקי :ריז~יכרוכי:ייימיסממימריגוכחיסטר~
 ?חר~כינ~רנfווסינכןח~רטןסכוסקיריז~~קי ,נור~~ןסכוס Iכןזוטרוסןכיכי~·
ר~קיחירפוחיגט~~ר:יח'זיסי י:~~קיןח~ס tר~סקי Iר~ז~גי Iפוסינג~חיס
ח~נכ~ריכחיז~ח'כטיכ~זיכט'ח~סחכ~~:יחיסט:יח~ ?כיכ;י Iחרס'פירסןכ:יג:י

ןכר~רכ~ tר~סחיכיי:יח~ ~~~רג:יקינוככ'חכח:ירכוכירונ:יפ'רחרןר
ח~קסטרח=יר~כחר:יחייכוק''ק~ס fכןפרונחםקוונכוסן:ר:יג~ 'וfפ)וןר~סוח:י

חיכ Iקיכניכס'רכןפור ,טרחח'גיח'קר~חיכס:יח~סט~ח'וחןרר~כחר~~ן
 :ס~נ~~כט~'נכפכו cח'

ג~ Iט~כינכוס. Iכחרודייטוס fחוכריפחכריקחכטיסנכחח'סטרוסרוס
חוכ·כןספחכר~קחרדיחנ~ tקחח~סחוכוח~ג .ם'נדחרכוחיסטר:יחיו Iריזי

חוטרוח'כחי Iדיכודוכ:ינכחס:י Iנכfיטייר~ג;ן"חכןח~וטיכייכרןויטוס
נכחסמחכן iח' ~ר~~טח"כיכגןכ:יט~כ~רס'וז'טוסחןכגיספחכריקחרסחני

סוח:יחימפירחדורר\גחיז:יג~;יזיגי Iחחור:ירימי •חנןח:יסוגוקי
כו ?חרסי 5חכחדינכחסחיכfו'סנכחח~סטרוסרוסח~סטוסריקןחכ ,פחררי
 ?חנוח:יכ~ריסוגוחוכז~טוסכוספורנכחרסחנ~ק~חיכחוגטינכוחיסט~ח'ס
קייח'סט~ iח'רחזןכחרר~ "וfכיק~ Iריז~גי Iגוסטחנכיכטיח'סח~סטןחי

די ' 3קחפחחיסד~~וח'גסי Iמןfי~רטןסגוסד~חר~כ~כינכייכטן ;~ךח~סטייוו
סוגוקינכחסמfיטי~ר:יכיגגוכ:יס'חירח'וחנירס'וירסוכ:י Pכ~קריחר
כ~ר~כ:יח:יטרחחירנ~חיחכ":יסןחיקוחירפןסופןרמחרר'חי ;חנןfו~

כ:יר~מוחירטיכ~ריךיספןחיססימתרחניחררימחםקיר:י Iנכוכרוריכ
גוקיחיסקיסיתיר Iחימחט~~ר:יכיירט:יfווכ~ ~~ח י:~~מ~וכסחכקיפירסןכ~
כןחניכטחרכיחין 5כןח'ריריפורמfורגודייוחיגסחכי Iקוחירפודיגריסט~
 ?וקוחירפסוח:יחגמסמיזמ~

חיגב) I:* Iמנמורח"קיכןכ~מוס Iרייוכסר'ספוח~סט~וכיזנכסח'סט:י
קי l ***כדוקיסגוסריסיקטסג:ידיפ'רסוכ~חוכ:יח:יחמירכיםחנ~יו

קיכטרחרי~ופחריס'גןקיפיר:י!נמ~סממ'מר'גפי~חיסט~חיוקריח'ח:יוכ
טרחחיכדוגיח~וכדןקיחגקחייחרחזיכןס)ונייוריטןחיחיריח:יג~ח:י

חמיםנחיכיחזיכן~יסוכיןויןן IIזס;\' pקןכ ו;~ ('וf )* \ t .כ:סורי((ס )~. . 91ככסורין )*
 •\י ':Iסיק,סוכס-tו'~י;fוכ
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 ,קידיזיגי Iסופוזחרימוס .זוכטיסימיס tjד'קיסיככומיזמודיגחיtבימפכוחוז
פחגחכייוחוזמתיtוסטרוססוסדימחכו~ירפרחניתרחיזוסיחימפירחדורחיז
כין:ייר~כיחגיח~כוקיכינחרחוזחיזחי~יכחכטימוייחינרחכדימויי

קימחכדוחיפחכחסייוחיסטידיריקוסיטיימפוסיירטו jחופfיסחכדו .חנוח~
כוחיגודיפרחכוחיזכיקימfוחיסטרוסמיכוכוסחקיחוסח~חימפירחדורזריכ
סי ,חחיר~חי .חנוח~חיחיטייר~חייחו;דיכינחרהיזפחכחסייויכח

קיפריטיכדייכדוכחסייו .rפחיסטיפרחכוחרדיריפוזחזמחחיסטרוסחיסטוס
 Iדירוקחדוחגירסידידיספוחיסחידיפיסייוחיזפרחכיחרדיסיגכיימימפזריס

 :דיזייכדונריט~כוכקיסיכייורסיכדירחגיי,\ככחיכייןסכוגריחן;ירככו
קיחחורכ Iפרחכוחרכו Cפוהידיטיטייר~כיחגוחככיכחדכחגירסיז ?מחכיר:רקי

 ?פ-:rוניחרכו Cפיח'ר'כי ,טייר:רככחי·חכיחסככ Iפרוכטיטודו tjטיכי
חיכטרי ):~מנמירחיכ ~'קיכטניס Iפ~סוקיככירסfיסייוזמיזמכחיסטכ

חיכ .ויטוכוחיסטיחכ )**פכיסח"נזכני~כ IIכחגייוחיכקוזכדוקיחוז
:רממיסמחיתריכזורחחיזמןדיכפייחיסטכפירנכי\:~קיזנורכ~סיגדוקי

גי=:קיכיסfווכ~ופררקיוחיכחדמיסיגכיחיסחידיח~חיסטכקיריזיכיחי
סירפותידיקומו ,פיזכ~חכ jוחירח Pדיקחכיניגוסכוסמיזמוקימוס

פסיסחנזככי~כ·כחגיייתיכמכ ?ריניכח!סימורייריזייכקיכוסקיחכירכ
ח· pחיסטכדיחיס Iרמזוככסיכוקיחכסיחיסכוקיחיכטיכדירחכד~כי

ככחיזתיכזיסן:יייכיכקכקיחקי,כי .דיזיכי Iרחזיכחרריניסיכיקיכיר;ר
קרי=:חוזסיחירחימונדוחגכיגירפורו. Iניד~fויסכיקיסופוכוחיגידכ
נוויקומחסחיסגו Iכידכככחיזחיכזי~טידוטיבויי~קיחקיכוכיבוחדו
 ?חגטיסדיניד:יוזנחככוחיבודיריביכירפיחידיקי

fוריניבימייכטןדיגפייחיסט\יויס pפרובfוכו,סיניזקיחיספיז iח'
נוסן:י ~חיחידיחככ~ח:רקיכטרחרייסטודןדיכחיסכומוחירטוסכןסרי

ריכי-(קנכ\י)טרחדיסיייזחוככחיסfויכייסוקיכטר~פירחי .רהזונחמייכטי
דיטיסגירסימוכבוסדיפרונחדכחיסחגורי iכחסיייככטזדכfויכטריביד;ר

 ..כו Iרוכירנוחיסטרוריח'סקינסיכוחיכס~פורחי .כייסחנטכנוfויכטרכ
חיסטכדיגירדזודיריחכ :\כfו,זקינפיחיכססייככטיכירדי Iבורייןסזןטרןס
 iקיקריחירחיו pוד~חיז fדיג(בכיקרים)רחסיכיסכוסדיחוכוחיסקיחמונ~

 .ריחכיזחרבכסימיכחגרוז:רחוברכחיסטכקיקיגג'קסיייז
חיטיימפוקיחיזחי ?מיכחנרןחיסו:יסירב\למחכירכקי I'פירו

חיוחריניגיר iנ~סיקיפירסןכחסכחס iכוקוחכחסחי ?סירנכגונחר
חיסטיחכחזירדיחייקיבfיסייוכיסירחונסחוטרחסחס pחי ?כוקיחכחס
מחכירכקיויח cמדיגנינידורכככדיקיחיסןכיייזכספורקיחגסי Iסוזיטו

 .גתס"כ~דימחטירייחכחיכחוכירסיטןחסייוזג:יסירג~ו Pחיקו ?סירב;ר
חיסטוטודו Iחונסירכחסייוגיסחוטרחסמחסחי ?חיסטודידיספותיס iייו
סכחפריכיfוירסחבייוסכוספידיירוזכוקיסיקריןכחסקוחיסטייוכיסחוכחס iסו
חיסו:יחיזמוכגוfופרופוכרירוכוסדידיריגןחיכטיכימוסקיכיחכטיסדי

כיגניגוחכוכריין rדיסגחסכופורירוזוטורוחיגקיקיזחס iסקיfויסטודייו
*( P 'כ"ךרl , **( מI רחj ח.כן~ן:פרייי'ר, "I ~ 1(; , 
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 ~~חיסfוכידןריח~ ~~חיןקיכפיחיכס~טיכירקןןסן~חמיגטיכfוסט~חי
חיס~ןקיטןדןחזירפוfויריחיני rסקידייןדי~כימיטוס'ןפוריסטfוגיח~

פרו::סןריח~יזחרדיפידיר Pחיפוחיד~~ןקיןחייכוקיחיניפןכטחדסו
פחר-פרימיר~כ~דיחיקספ~יקחפייון ~~חיסטוקוןטירזכיכחמוסחי Iמיט~
ג~פיבין Iתור~חןדעות,חידי~,פחרטיר~ ~~חיסקיזןרחfייזמידי~טיר:ר

דירונירפריכסיפחגחי~סייכדוקייח~כדיקבכיז PPסחנייוחיגכןזככר~
טיכיר'חיפייסןדייןסיפריכסיפגןסקיכןסירדיחיסיםרחגדיחיזוטודי
חדיריכטיסירריב~יריפיקחרפיפוחידירדיחפין.מימוריי~סןחיןסייונפריגיפ

חיגי :tריקימוחיטירכיגניר~ג~דיבוזחרחיריגיניייוסחכט~תיסט~די .
פחריסימיחיסטןסןנרי )* .יוניךוחירךחייך~יחכיבכ":ירככןונם~פרןפיט~

חיפ~תנרחסקירטחס iחיחיסטידייוחיפטיחקיריזימירריחיכטיריסחכטימייי
פרוניכ.זןךחחיזונוריג(בכיקריס)טרוכקןסטריניגיסחוגיפורחוכיכוטחר

סחכט:רכוחיסטר:רקיונפיזיקיפריכסיפייוספריכסיפחגיסטריסגוסריייכדן
 :סיבייכטיסגיססוןחי Iקספגיקימוסי"גו ~"סיבןןריגינייון

* * * 
 •ז'ןראאיזמןרילעיקריםטריגוילרם

1 

השם)(סציארת .רייררילאיגזיםטינם~יחלה

פיר,סופריונוחיחגטו Jחוייגיססגוסחיןחיגז'סט'קיקריחיJכוס
פירח·קיגיסיקוחירפודיסימיזחכס\לכיכביכסןכייכיכיקןחירפוחיסכיקי

 Iחיגרידיפיכדיטידןקיכיסיכיכביכודידי.פיכךידכחיחיפפריטןחגמיכטי

 .דיייייחמחמוסגיקיחיספירחיסטיחי
2 

השם)(אחררת .מרנרטראיזמראיל

יי JנכחיסיונפגימוייחיסדיייחגטוחיכוערימןחיפוכיקיקריחיJכוס
פורפיגסתרתוחטריכוחירגיפוזויריסיכוחיגימיטוחיגרחדוסיןחוגיקו

כיכנןכ~ ""חקיכי jמחכיר~חיפורמ~כיכגוכ~חיןחוכורימחסחיסקיחיג
 .דחרימפגיס Iססוחיחוכיךחדסוסונריפוז~קיקוז~

3 

השם)ונצחירת(קרטרת .רייררילאיטירניךאראיאנטיגיאירארלה

חי.חיחכטינוחוחיס ,דייןסופרימוחיחגטוחיסטיקיקריחיזכוס
חיגקיטיימפוחכורפוחיךיגיחןכוכוחי .גימיטוסיןחיקחנוסיןוכירכ'כ

 .חיכזיסוכיר~כיחו'"יבזיפןכייןכו
 .ךגריס )*

 ) 6 ("כ nסד"א
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4 

 tהשס(~כולת .ר~~ןר\לאלטופור~רא~ל

טודוקיפורירו'ימוייחיפוטיגןכימויי.חיסחגטודייוחיגקיקריחימוס
 .פגחזיגיגוקיחזירדיחיגפידיגוקוז~גיגנוג~חיחזירפומ,יי

5 

השם)(~ר~עת •רי~ור~לסאנירוריאחאלטהלה

 ..חב~ 'וfחייגוקיטודוסחביפודירוזוחיחגטודייוחיגקיקריחימוס
 .פחרטיקוכחר jח'חיניגירחכחיוטיימפוס,גוסטורוסחיומוגיוחי~חיזביר
 jסופירסוגחסנמסטורחסדיפיגסירייוסגוסחיחקטוסגוסטודוסקיחי

 •חילדידיגחגטריםחכידוסחידיסקוביירןכוס
6 

העולם)(חרוש .מונריר~לם~ייואקר~לה

חי Iטייר~ג~מיסייגוסגוס Iחוגיכירסוחיגסוךוקיקריחימוס
חג::גוסחיחיסטריחסגחס Iפכfוכ\טמסגחס Iחריכ~דימוגיוסגוסטודוס
'ר 5ח jיספודירוזוטודוחיגפורוךקריחפוחידוט Iסייגוסגוסדיביניס
 .חינזיסטיגסיי:כ iח'גfיד~

7 

פאר-א~ןה IIערנ~נומשהר~להא~ג'~ניראל jאיפרופ~ט~ז~אהלח
סשח)ונכואת(חנכואה .ט~קילאר

דיפיינ~חיגרחגדיז;רסוטודס iקווזודירפוטודוחיגקיימןס hקרי
פורדיגייו ,עירסיג~סנחסחכחינדיחייקינימיטוח~נרחדוסי{ריגסיי~
פךי-דיחיספריטוסופוזחרחיפירסוגחסנחסקוןרינחסייוכיסטיכירטחגטו

סוספורקומוגיקחרחסקוגניגינניסטופוקיפ'רסוגחס.גחססונריפ'טיזיח\י
טו-דיסופירייורחיחגטומחסחיגקיחי Iביכטיכ;רחסניכוכטחדסומיזו
חיכפוחי I':רחגדיפוחינכוחיכחיןחוכייריןקיפרופיטחססחגטיםגוסדוס

 •נכ":כרניגוזכז:כ ' fפירסוגחחיניסטרי
8 

ם)ישהמ iמ(תורה .ר~~ור~לרארהא~ס ,~ללח

חיספוסידחמןסבודייוסגוזוטריסקיסחכט~גייחיסטכקיקרירחמוס
פי:;וחיכטירמידחרייןיחוסזוימיtגרח,פוחיככוסוח~ Iמיזמוייודדיכדחד~

קומפוחיסטסחיחיגכיגטחר~חיסגוחי •נכ"~רניכוזכז:~כירכיטורדי~
 •סוגפירסכיכנוככדי

9 

חתורח')~ות n(נצ • ~~ללחר~א~ט~רנ~רארלח

כי Iרח, :tיח~דייוח"דייוקי;:fיגטסכייחיסןכ~קיקריחיונוס
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חגנין i ~וfזניר~פ'קחר;רחוטרוקחר~כ'רפירפרוכיןוריי~גייוג;ר .rחיס
טיינו!:'יטןריפירח~סיימפריפירחיט~רכ~גגי,חוג;רח'סקיגוס~וטייזנםן

 •מיגרן '~חקיטיימפיטןרן Iריןירקיריבןדיח~גחסיייזג;רחיבןיסטיקי
10 

השם)(השגחת .ר~ב~נהפריב~ד~נם~~חלה

חיגיכירסיח~גטיריקריחיקידיספוחיספידיריןיטןדיחיגקיקריfו~זבוס
חיכדיפרןניד~גסייככןר~טיריגן Iגחטירסג~דירינכחסגחספןגרןחי

קןריי;ר 'וfרי,'חיג Iכןס~ Iגחטיר;רג;רחסר',ןסכוסכןרןסחגדו Cד'מןגדן
חי Iונןגרוסגוסטןרןסדימ,גן'סט'גסיי;רכ;רפןרפרןנידיגסייסחגט;רסן iקי

פוחידיחרינ;רדיזנוכרןסגןס ,.קריחרןססיפ'רי'ןריסמחסכיסריגיגניכו
חורדיז bסוטיזניטידוס~רס~ןכיגןגטח,פרןפיי;רסידיקון;רגיונ:י Cמכ;רחןיר

טרןקחרפוחיי~דייןחגפגחןיקןחגדוקיסורטידיוי;ריפרןניד~גסמגטסגסדי
 .יגטייונפיייזניח iגיגביסיזזנןמיגטןחיזחיזגחטירסגסדיר~נגחסגחסטודחס

11 

יעינש)(שכר •פ~נהלהא~ר~קיםפ"נםחלח

 :::יספירסיגסח~פירסוג;רקחדסחכפחנסחגטידיייחיכקיקריחיוניס
גוס ~וfחפ'כ;ר •נידססיזני~גטרחסחקטןסכיסדיזניר~ס~מייגטוחיכ iבי

פןרבוסטןס C יג:-;~ריקיזנס'גססחי Iחינרחכזנחכחססוספירמחגןס
 .חקטיסגיחיכיססיס

12 . 

הםש~ח)(נ"את .מש"חר~לב"נ"דירהלה

חיגחןרסחגניג;רקיחיס!:,~רתזנוסחיקיגניקסייון'יגסקןז~זנןס hקר''
 Iסחגטיחןוננריחיזחיגקחרנfורחיפרןזניט:יסיריחכיזחרנספןדיריןיי iטן

 Iגכ";רכןזנ;רדןדדיד'גחסטיחסגסדידיסיגדייכטיפיד'רןזיחיניסטן

ריגי"חןירחיקחטינירייןר'כח'סקגחכ~זידיכבןדיח~גחכיייוג;ררינמירדי
 .ריפיזיסו 'וfפריסטיביייסינחר

13 

המת"ם)(תח"ת .םיא"רטרםליסר"ארינ"נ~מ"יינטיא"ל

כיגידררסכסדיחיפיק;רכ:יונייגטרחסקיתיספירחמיסחיקרימ~מיס
חייגינירחן'רדיוניגחגרןחיןחןירנ:ופודיריןרדייןחיג ,זנםימדיכ

יחירפיס ?iפריפייי.ססיסחסמכמחסטיסריטויגחרחיוניחירטןסוניגניס
 .כידסגסח'זחירחזקוונן

,ודחמיזמןדיג(נכיקר~ס)פריכס~פfיכ'סtכוכטיסטריניגןס Jסןחיסטןס
ג;רחקחנ;רס~חק~ח~ Iקיגכיקסיייכחגזניגטיקירכס'רכןסד~כ'נודייןטןדןקי

דיפיגחרמג tפריגס'חיכקיfו'סתירהפחגחנר~כ;רדיחיקספגיקחסייןז
סכייייחרי 5סיייכיסטוססי'ידחחיןונןדיכוניגדןח'כקיפיכחריסטריס(יס
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ח';גטוןכחריןכןסמחןר;רחי';גכריק"סןכנכןזסחכייוגןחיסטרןחיןככיזןןכוססיביז
סווקיפ'נחריסרוסחיטריסגיסרייי,ריגחייור;רג';גקןזחיקספניקחר,

 •יר fר' :;חכחמוסגיקיחיסחיחסריסבןכיגוחחינככןד;ן

עבורההועל

ריזיוחיסJכן fורחח' fריגןכוגריחיגסיסטייגיקיפיגחרסיביגרוחיג
ריזיר,קירי;וסס""נככוררגריביגו,סירביסייןחיג Iסגריקס~נכווסחכייוחיג
יגטי pריריקטחטייגיזגיקיריכיגיייזחסחיגקיןכיגרחגסחסגחסריפרחקטיק';גג;ן

סווגוחיגיגירחגחיוסןסייט;ןג;ןריסוסטיגיוכייגטיחיגקיזרחפירטןניגניו
רייוחיגכירסןסירסוג;ןקfיר;ןחיגטריריפחרטיקיגחריסריניריסחןגוס Iקי .

חוברחזיגוחיסטרוריכחז;ןג;ןסיבוזגןזוטרןס,חי .קוס) pגחרסכיו t:i(,,גוח
ריס'ןכ;ןוקירטו Iח'חוגופירחוגורוניריסחיסטוסחקיגוטחרח;ןבמןכוס
סוזיטןחיסטיח;ןחיגטיריסחגטיספ~חנרחסקוחגטחסחוגחסחנגתרדיפוחיס

 .ריזירח;ובחמןסגוקיחיסחי

 .ראזרביםמיסאי ~~ללהי~א~נקימיניאנםאםלאסי~קיא~נטהלה

 sגןחיסריחיגקיןכינרחגסחסכחסריג;ןקוחיגט;ן Iסחבירוחיסיי;ןסינוו

כחסרוגרי •טריגיחיסייגטחססיס , jטרחריסייןנ;ןסיביו Iחיסגייטר~
עס;ן)גוס p(רוכ"חחזיררירוביריססו!חוגוחייגט;ןחרקיחיסייגטחסרןס
חזירריחיןכפיריןכייגטןססווס'גקוחיסיסיגט;ןחיסייגטחסטריסגחסחי

חיסט;ןקיגיקטןריסקירירוססחנירקחגיפירו .מנכtכ~)גח ~וכג,.ס IIכםס
פרח::היןןכ;ןגוטי~וריח~חיוקיסיוגיחורריגfרגסחiכריקוחיגט;ןברחגריחןז;ן

חיגקונכיגרחגנ:טריגיחיסייגטחססיססןזקיטירןקןוקיריזירקירי •ט'ק;ן
חיזוכ;ןחוג;ןחיריפ'ריגטיס,קוחיסטייוגיסטריניחיסייגטחסס'ס Iסיגיסחס

קיריטחגיייססיספורס'ח;ןחיגקווכיגרחגסמס"וגנחסקרגטייגיקיחיסטייןו
חגנןכחספןרקיסיח;ןחיגקווכיגרחגס';גחיג;ןפורקיגטחדוחיסריטחגייוקחר;ן

גייג;ןחיוריפיטחר;ןחיסט;ןחיגקיןכיגרחגס;ו'זןכ;ן Pחןגסרחזוגיס,סיירטחס
~יס'י;וסיניז ,חיסקריט;ןחיסט;ןקיכיזיסגחסטורהספירחר;ו Pקיגחיסfוי

ריח·חיווכס .fריסטורייוחיסטי jח'כירסחרוססווקיגוסח;וסחבירוכייו
 ·(חגוריפיגסחס,גחסחיריכיריסגוס Iפרחטיקחנגיסחןנרחסגחסגירחד

חיס,גיקיגסיגיח'גס;ןפורחי .סווכ;ןח'סט;ןריוכיטחרג;ןחסגיקחגסחו
 aחיגקו 'וfגייריייוגוח'גחוכידיסירקיריוגוקיחגבוגוסגוקי;ו fחיסקוחןג;ו

ס 'fחיגקווכיגרחגסגחסנכיגגחססיוסייגרוקיריזייגרוהיסקוזחזסיןכיגרחגסחם
חיוקוחכ;ןופורקיפרחטיקחרגחםפוחידירריריפיםיגןכןייחיסג'יג;ןני

טירוסונריחיחר iכ'רחיסוכהיסטו ?tיגו fpריזטןנכחרב;ןסיירי Pפר'
פרח·חיז iסוגיקיקרס Pסכיס,טיגיז-יסגוקיסfוחור Iחיפוק;ןחיסט;ןחיז

גוסרירוניריסגוס :קיטחגfיסריג'גייוזחסחיגקווכ'גדחגסחםןכוגגחסטיק~
פי:נחסדיריגגחסגחם Iגיוכפייז:'חיחיכקוגיהורירוניריססחקריפ'סייוס,

ןכוייקיפרחטיק;ןחיןריסט;ןגיחגורסקי Iחוטרחםחס pחיגיסייוכיס
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ודיוכוסטרחרגח~נחמוסס'ניוקחט'גוריח~חיסט~דיחיגקןמיגדחגסחספןקחס
ג~דיחריר'גטיסירק'ריק'חקיגפורדיפיסיגוכןייחיסגןקיסורטידי
יקניסחוג~fריגקומיגדחגסחססוספרחטיקחרחיקוגסירנחרדי ~ :tמדיגיי
גוחזירגחסדיריקימיגד~גחסמיסדייוחיגגיקיקןחיגטודיגפיוג~ח~
פרונינרפרןפייוגוח'סטררפורחידדחכוחיגגוחיסטר~פורסוגחמיגטיקיחיס
 .כיד~גוחיסטר~דיסןסן,כיגימ'יגטוחיגפור

סוסקןוטיפחגדוגיקיפירסוגחסחגנוגחסחיי Iפחרטיחוטר:ידי
סוסקווחיגטיגדייגדוגיחיח'גקןמיגדחגסחסחיסטחסדיכחז~ג~רחזוגrר"'יגטן

קן-גודיגריזוגט~קימחטירייfוגחןמירחגפררפ'טוחי(חיסקוחגחידיח~
fוייןגוחזירדיגחוחינזיזכפייו,פור ,פסמדיייחסס"טיגוסfו'וממךנניר
חזירדיח'מפיגיוגוסחיטגמחי(דיח~קחד~ניסט'רדיגחיכפיר iח'
דיפרחטיק~ג:יחיוינגיזחוג Iסימיזחגטיחיגיגכחיבטןמחרחיסוכ~ג~

חוג:יח'פ'ג~חוכ~ Iוסיחיגיסינוו ,סיריח:יסייגדוחונרחססימיזחגטיס
חסט~גחרנןמחם iנfוקיחגנןגןסחיגייוסחיגטריח"חי .חיגיטיגפחטינ~

סןפירסטיסייןגיסחוגחסקןמןריגיגייןזחספרחטיקחסחיסטחסקןגסידירחר
דיזירסידימיגיסטירחיסגופירן .חגחט'זמו j 6חןחיקריחיגסחס)(כחגחס

 I:'ירדחדדיפןגדי iגיגנוסיוחירדויחכסמוייח'סרfוזיגחמ"גטוחיסטיקי

fו'ג 'וfריזדיחומנריrוו 1"חיסיגסןכיfi יי~רחזיגחמייגטןפןרןח'גימפיין
רי- ~ jפירסוחןג~פורנ~גידחדנרחגךיחוג~ח'סקיס'נירןפורחיגט'יגדי

דייוחיגקיפיגסחרדי Iנודיח~קומוגירחד ~~דיפחרט'ו i~ז'יג 'וfגיגייוז~
חיג·דיריזןגטיקי iס'חיחןכזיטוגיגנווסיוחורדיגחגסחסחיסטחסחורריגן

ממסחיגפורמיזמיפיגסחרסידיפ'חןמוייfיו'סגוקי Iפרונינרגיגניוייחס
סיג"סןקיכיגדיניקריחדורחיגפורדיבוקיריכוחיקריחדוסגוסדיניקו
חדמיסינגיחיסגוקי Iגימיטוסיוחיסנוסטידחדסןחיסחב'רסו Iסיי:י

פוחינגוסות~רונ'ריסחיגיסח'מסרגירנ~חיגקיפ'גסחרךי Iס'גורחמיגטי
גחסטודחסקיסיגס'רחמיגטיקוגניגסירקחגי 'וf .פרוניגוסיוחיכחז:י Jסי

פכחקיז:רגיחיסטר~פורסיח:י Iקיחק'חסמיזמוגייג:רדיחיגקומיגדחכסחס
וססחיגטיגדירפיחידימוסגו ,חיסטודייודימחגקור:יפורס'ח~ Iח'דיח;ודי
חיחיגטיריסחגטיסזכייי ,טחכטופיר ,סווחיגייחספרוג'נו,סיסחיזןו·רח
מיג·פוחידיגוחית,מחסגווסדיסוסטיגימייגטוחיגפירפרוכ'גוזחסמייי
תיבחירתזיוס~סחיגיייר~פירסיג~:רגפורקינחגורסוסדיכחד:ינוחר

ג:רמי~דינחבר~נ:יגחד:רמיגנוח~גוקומוחיגייחסדיריזיכט~ק'פרופ'טר
חיבגיקיפיר Iמחזיגיסיח:ידיקטירדיגחירדיגחגסמסגחסדיחיגיזיג~
סידיריזוגט:יקיפריגינייג iמחגיר~ג~חירחזיוג:רמ,גטייגדיגימחז'וכ

חונרחסגחסדי ~ק' :1פרחג~גינגיזחרחיג ,קוגסיניfויגס:רפורחי .וכיגיזיג:י
קימחז'גוחגנוסטחוכיגטיחס'מיז:י Iרחזיגיססוכסחנירגיפורריג'ני'יזחס

חוכ'דיו:דיר'סוז~ Iרוקטירד'בחורדיגחגס:יג~דירחזווג:רסחנ'רגיפור
חיג"חיסו;יס'גורחמיגטיקיוכיגיז'כ~סןדיסירכירסיחייגיס iחורסיססיר

ג:יח:רמוחיריחי iחיגסירוכידחסידיפריחיגדווס י;ט=:'רמחזיגי'יירחגטי
קומ=-ד'כיקיחגסיחיסגו ,פורקי Iגיקור~סו 'וfגיגכיזיגס~סןפור I iפ'
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 . ~"fכ,סומ~כייןקירימ,קיסיכסוכןמ,ןרימומכרימיגפורטמרסי
סוסמוכיריסק~fויריקטורסימ,וקיכפימ,כס:רטיד~טיגג~קיקמגימ,ג

פרו·ריגמחגיר~גסמירחוזןסןססמניגוסימ,סמניסי ,חורריגיס
מימיגפירמירמרסורימיגיזיכמרסירימפיןמ,ג,יחסריריזו~ט~קיפיטו

רינורייוסקומןדונירגומיסטרימיסןממיזמ,סטוחי Iניר~סוסוסטיגיר
סfוכט~סןכר~'גומריחיכקימיגרמכסמסגחסטירמספרמטיקמרחימוניייסיר

מ,וקיגפיfויכס~,יג~טיגירמי Iרחזיןסוסמיגטירגימוסגוקיגמסמיז"וכיי
 ~'מ Iמיגקימ'גרמגסמסמיסטמסרימורריגחרורמ,ג Iרור1כןורניררמרירומיג
סמנייי~מ,גקיסיגסירממיגטיקרימ,רמי ,קימפ~ירומיסמנייומגטורייו
מונרמסמ,סטמסריפרמטיק~נ~קיסחני ~י,מיקווכמכר~גוקי jניימויי

קו::גומיסטררסריסיסטיגימייגטוחיגפורפרונינוז:ימןיימיסריקימיגרמרחס
מ,סטומי .מיגייורממוסגוגוזוטרוסקיfומוומסמכמגומיסטרחסמימ,רפוס

חיטירגיגחיגמיגקומיגיומזס ' f'lI )*ניכגימ~סמגט~ג:יריזיגוקימיס
ריגיב·פfורטיר~ג:י ,ריזירקירימיסטחטוטוסמיסטוסטורוספרמטיקמררי

סוסמ:ימ,גטיגרירמגקמגס~גופירסוג~קירקומגרימיריח~כ~קיייזו~
מ'גקיו Iרייוגומיסטרוג~מיטירריכטימורטיגירמיכיגירמררימי ,רמזו(
 .ג~ריכומיגרחרג~ריגוזמרמזירמוסמימורווזסריגרירמוסריופו rחיס
 .מוגרו"חיסוכיריניר~ג~רימיפוטור~ניך~

טן.יקמג 'יiו:רו:י)(עיקריגסיימגמיספוגטומוומיסרוגקומ,חיסטו
מונר~ג~גנוג~ריפרמטיק:יג~גיגגיזחרגוריקיגסייירמסייוןחיוממרגו

סיסחיגט'גרימיסגוגוקיפיר Iייוןריגיגסמגטסגומ'סטר:יפורמירריגמר~
כחסטורחסמי!קי Iגיקטוריסק'רירןססחנירק~י Iפחרטימוטר~רימי Iרמזוו

סוטיגג~גוקימוג~מייגוריכיביין!סמגט\יריגימיסטרסחורריגמגסחס
רכיגןסמכייומיגוסטרימ,גמיזככיז~מוכסיגיומי Iפרוניניסומימיסקופו

 )**גכיכיס,מןר~נינרומ,סן;יממרןסומי!ז"גס) II(~רמכמימי! Jכ ~ Pמ
 Iדיזירקירימוסקfוטיגיריfו~מ,סט:יריגייג~רימירדיגחגסמסנמסטורמס

חיגנירסיפירסוג:יכ~רירוניריכ"גוכסיוקיקוגטיריגפמרטייסג~רי
מ,ג-חז'רפירוח :קוזמסטריסמ,סטחסרימכו:יזיטוחוכפיר Jטייג'רייו"

קיגיסיגסייחםגמסמיפ,יסגחספירסיג:יג~ריקורמסוומיגמיורfימ,גמר
קומגיןכ~סוחי!פירסוג~קמר:יקימממיומ)וךגניח(ממוגו;ונירךמרירחס

מי!פיגיטרמרחר pר'וכרימפיוקוגיסירגfוסריניבודייורימימיממגירי
קומפגימייגטיfוכדfוגייןזfוסחיקריfויגסמסמיריfוםפחגסמכגמספיגסירייוסו
כחסהינירטוריסגחסfוומכר'סגיסמ~מ,גס'גיימרפירfוו .fוכמ~ג:י·די

סיוקיגחטורfוגיסד'פ'קטיםגוסרימר fPוג'מז'רגומימחגיימסכיחיגחס
fויגקמ::חזירפירמו .מכמ~ג:ידי 'וfקימ,רפוריגרומיג~כ~קמנזמגטיס

גימ~ייז:יג:יfויריfויגיסטירמרכ~דייfו~ 5ג~fויופירסיגfוםגמסמיגfור
fוג,ו:חרגו 'וfויסכיסדיfדיזיfודיסקירפירחגיסניסיייס 'וfוז'קיד'זמיזורfj 

גיוזחיגמיריסיר 'וfקיוכפגירסיריחימפיריוג:י 'וfג;וfוגוכ;ומ,גסזוייחר
רימ,סטירייומיגסינריכחזחגרומוס Iגזווטרוס 'וf .מ,טירג'גניר~כ~רי

פרק"ג fj . ~*( nדרכיס )*
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דיטרחטחזקיטחמניי:סחבייוסחוטרוסר~ח\סחבייונוסטרי,מחיסטי
וס .rבח Iריטחנייוחיזח~כקומיכדחכסחסח~סטחסכוטחכדוחיו Iסוו,טוחיסטי

 Iחינייחסריחוכ';וקחר';וריפרופיטוחינחירחזוונ';וטחמכייזכוטחרח';ו

חיסדיזירח';ובחחוסנוקיקינ,קטוריסנוסמ';וטורחביח';וחסיבורחרסיז
ונוייחיסחי Iחורדיכתכס';ונ';ודיחיסקופופורוח,נחירחזווחוכיק';ונ';ו

קיסחנרירחזו;ןסחוטרחסחינ"חסדיחוכ';וקחר;וחיוח"נ:וקיפוס~בנ,
סובריייכטפחרטיקוכחרונ 'וf .ח,כייורחחוסנחסכוזוטרוסקי Iריזירח~בחונוס
רחר,יסיכסירקווחטירנחרנוד~בימוס ,קייכרחכסחסמחיכקוסיירטחסחוכחס

חינקיסינורחחיכטיקריחירקחניחירחזוכיסכוח'סטרחסחס tjפנויימוסוז
וססןכייכייי';ופודירוזו ,חחנטורייוחינ Iחורריגfיגסחסנחסדי jפחטרו

 •סחבירנחםח~חנקחגס';וגוחיריח';וגוחיסטר';וקיחחווכחסןכחגןכירחזוגיס
ור;וייחנ';ו tקוחיקספניקחריונוסחיחובר;ונ;וח;ופחסחריחןס Iרינוחיסטו

רובי.נוסריזיר,קיריניכירוחיסטיריחיגקומיגדחגסחסנחסטויחסרייורי<
ויחטורחכיח';וחיגטרחרסיזריזומירו,ויח Iרייוחינבירסוחוחנרירינריס
כוחיסטרודיחיסקופוחינחיסטוחיסגוקיקוז';וקחר';ודיריןכחכייוסנוס

חינפריחירוכוטחרח';ובחחוס Iקוזחסנחסקוחפניקחרכופורחי Iחוברחוי
חי·כחסטורחסחיוחוזחבניסרוביריסנוסדיfוורריגחכסחסנחססונחוניכטי

טיגימוסקיגוחחור';ווניזחו Iריזירקירי·נונחריסנוסטורוסויחחיפוקחס
קוכוסירחזירדיח,סקופופריכסיפחנגוחיסטרוחיסחיטטוקי I tj:וחקדניrו
חקח:=חי ,חז'רדירובירגוחיסטרוריח'סנוקיכוזוטרוםריחוכוקחר:וח';ו

 sחיכקוזניכנחסריפחרטיר;וחוטר:ונ';וכוטחרדידיספוהיסחיסטו,נחגרו

חיסקיקוחפחגיירוסובירסוחומגרירינרוביריסנוס Iריזירקירירחכסחם
ו Pריס' iחוקורןבוחיזחזירבחמוםחסריס,במינו;וכומכרחר';ופחרטיך';ונ';ו
גוקיחחור';ו Iחיפוק';וחיסט';וחיזחוזחבניססוזגוקיחורריגחגסחסנחסרי

טורוריקוגןסיגסיי';וסיירט;יחוג';וחזירחוסדייו fiו , C:וונקרכיחטיגיחוס
פיחוזיי';וגוח~סטר';וטיגייגרוחירינינייווסחגט';וגוחיסטר;וקוגפורט;ר·גוקי
קוןנ-חובר';וג;רמחגוגוחיסטר';וריחר'מוס Pקיקיפורירוזוטויו 'חיחיו

חוזקיוס~ניירזנוסזיניקטוריסקירירוסגוחיסטרוסח;ויובחמוס Iפניר;ן
 •חטחכסייוזרייפוק

 •דייראילכירסיפירסרנהלהאיבטרידיאינקיםינדאנסאסלאס

ניו tj(מ~ומ Iקחןכיבוריח';וחיסט';ורירינינייוזfוסחיכקוןניכרfוכסחסנחס
"פירפיןבוחניס" .פחרט'דחססיטרחיויניזחרנחס iפוחידיחוסנמקוס)חדס

#פירפ\טו#(מכחיוח)ייוכחניrכ"סקוכרי IIחי(זמגיו:י)"טימפירחניס" •(.מוניריות)
סיוחי'ימפו Pרינימיטוסיזסוזקיחורד'יכחגסחםנחסריזירק~ריחגיס"

פירסכי;וגיכנוג';וק\קוגריסייוזג'-כנוג';וס'ןחיפירסוכחנירמרריריפיריכסיי';ו
יננ- tjחיפורקומן •טיימפוכיכניוחיזסרוביריוס Pחיסח';וחחכקחרפוח\די

 י:~חיפורירוזוח,חנטורייוfונביגירחרחיחחחררירובירח~כ ,פכו
ןכייחפוחייגוקי ' pמ\וחכיסח' Iחידונוסנוסח;ןוגחררחגוריחורריכחכס;ר

 •מורריזמיסוכיגטר;רןקחזירפומיר';וקיכ';וו Qפירכי
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קוזרמפןרטווכייכיזקיחורריכfרכפמפגמסוריזיררי Iקס" Iובפורמג I"ט
 Iכפורג Iרוכמ tjג Iרכרמכס~פ Iחיגקימג~סוריזירפורקומו .טיימפןחיג

ס Iמכח Cג Iמפוגו Iקס Iרובירחוכוססוזכוקי Iזמכט Iמ Iס Iממובזג Iר
ריפיכ::ס Iמפפח Iרמס Iרגוסמיזפוגו Iמג Iממיזגמבורמר Iרריפ'כר'רו

כרמכסמס Iמ\כקוממוטרמסמכס\ Iמוסייןכפר\כו Iמז .rמר Iקומ Iרר\רו
 .ניכ\רומיסטיךי

קומו .פייוז Iקוכרמ~נ\יכיןקיר\ם Iרובגוסר\זירקירי " 0Iסייוכחג Iןגר"ק
ח\נט" tJריגוו/פרייו"רי I"וכזוז;ו"ריכרחגס~ Iכקומ Iמג~ Iיופמ Iח\נזפןר
ז Iח ~ iנח Iחובגס\מ~כירסוג~ Iפג~קינגי Iפוסמוייס Iח Iקזמכטי Iס\מ

מיט\ררינfיךו Iמיבגם Iחגו 1ק~ז~טייכ\כוחוכןסיקי Iריס Iךונמ\סטןס
מובג\נימ\גח\זחיכטר~כו(נכיר)ממ\יורחיזוכחסייןגיכוסי Iמ 1מזוז~

 :: Iןככי Iטיכומוז'רפוחסךינורפייחרקי;וכןסי Iח ,פריוזמיגחזירךי

כחכ:: Iחורדמוכנמסמכסי Iח"נטןוריגמיכקומ\כדמכס~ג;ורונחר Iחפר\כ'סוכיר
ר\ביזזורר\קוכביכיבגין.רופימוסמחכיר~ט~ Pמ' .קמטינורימסחיסט;'(ריסחס
רימפ\זריגיגי'וזסfככט~ג~ריפחרט'רתסט~ Iמריכקומיכרמכסחס Iמגמס
מי 1מימוריי~ג~מיזקוזחסגחסנימדרמרחיסוכודייו Iמח\גגין.רמר iIכמס

חימיחי:י :lכוסטר~ Iכומרי\ז jחורג Iח iמיכחז'בכוסמוסכfוז~מיסוכ~סוברי
 Iקג~ומיכטיינריסי ~" iסינוומ,סקיפ~רן.ריד~פרימיר~ג~דיפיסימוס

 .רמגנויר Pפרימיזבייכי

תריריןת)(מצותפירפיטראליסאינקרמינראבםאסלאס
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 •דייןרילאיגזיסטינס-יחלחקרנוםיר

ג~מימור"~ןמ\סןכר:יכז Iחימפרי Iסט\כ\ררירו~ירמיגריזירקירי
מכטי·מיספריטןמג Iמוסימפגי Iחוג'קירייוחוזריכסיי~ Iסט Iנז Iמכ~דיפ"

ג Iמקי Iמ Iמ~ Iפוריסןכfוכסוחינרחכריז~סופמר~טו Iג\ממייכוק\ Iנומו
 ::חקי,מי Iסוסטייכגיקיג Iמ Iמבירסו Iמיכג Iמטודןמו Iקרקיג Iחס Iמ

פור~מיכ~מ~ Iס'רקיקרי)רירמי .מוכרוג Iממיזדייוחייכומיגריiכומיר~
ר~ Iמפוחרייומוטרוי Iחקימ'דימספורפחסחר Iדח~ Iפחגס Iמדמד Iבמכ

פיכס~קיג Iמקקימי Iגוס Cוחםחוכוריממסס Iמג Iמק\מומיגרי,
(כיפר;ורחמ\זמוריגטרוגקופחג Iכס I"פרחיגחיזריכ"נחכןכיממ~ I 'סיחכסי

דיקומוכירמרג~רימ'ימכרוקומורחרו Iד Iקוכסר Iסדי Iפוחכימיכנכיקר)
פריכ·חיג Iחמידיחגפחרן.ריר~ג~ריחיסקיחחון Iרובירחיסטי .יםרמג
מורס)ריקספגיקימרסגויי~נון Iסזמו Iנורחמג Iרפיגחרפרימ\ררי;·ס\פחג
פתר::סט~ Iחן Iחגונחרסוטיכירםי Iפחרכוקיסירטירימכגממיכטיחכטיס
חיסרונירח'סטיסייכדןטחכ(:ופור Iוזחס Iר\גיג\פרחט\קחסגחס Iדןכיר~
 iפגחסחרוגונייוז, Iג Iרכ~ Iרחורריכחכסחסגחסטורחסרימחכמרירוחיג
טיק:י)רפר Iדח\גקומ\כרחכפחפנחסריקחטינוריחסג:יחיכטריסחבייוססטרוס Iכוח
 .מן~יכטו Jחוכיטיכוג Iדקיטחרגוכומימוריי~רמג:י Jחיסיימפריטיכ\רגופור
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 .דיייאילאהאסאר

קו.גוחיסטרוטירוז Iק~גטורייוחגחמחררירינירחיג. Iריזירקירי
רי::חיסןכי Iירfוגגיfויסןכרוטירוקוזחיחגמ~כוחיסובר:רןכירסקיז ,רחסוז

סןחיופיגס~פירסיג~ג~קוחגיוקי .fו'ריחגמיייחיגוזיקימוייחיסכיר
קומפנ,::חיגחיסיגסיי~גסחיחיקסןכרחחורריגחריי~ברחגריז~ג~קורחסיו

סיגוקורחסווסיקיחימפוסיגגיחיס ,פןרירוזןזר;וריגג\מיטוסכזמייגטן
קיריגסייסריסיכטיכיייגןכוספוח'רטיפריחיגנססיגוחגמ~סוחיחיגפגחמי

חיסוחיסןכחיסןפרימן",סיר 11חרו pחג Pחיגחיחנטןחיסטיפורחמןרחי
סוקוזחמורגס Iח'פירסכו~ג~חיגרחחיבחכריסיקיזורחfייזוכוריגייתכיג;ר

גסריחיגקומיגרחגסחס cגחוכןרחספרחטיקחרריפחס'גמוייחיסגירייז
נייגיסגיןכינ~ fפחיפיג~ג'גנוגסחיםקחט\מח-:ריחייקיטופסוכחיגיי,

חיסטוקיניריחךירוחמיבוריגכיגוגטחרג~חזירריטחגחיזfיכיריסגי
רימחספיקוחי;fינגחרכחמוססיבוזחמורר\גפוגטופריגסיפחגחיגfו'ס

 .ננכז"סמוכרחזיגוחיסטרוריקוגטיגוחסייוזג~חיזסוז'טןחיסטיחסגחרבו
חיסטיקומפגיחיפיגס'רייןח'סטיחיוחיגרחחינססיחומכריחיגקוחגרוחי

חוגיריסירח~פחסיגמיגטיזכייי'גן .rקחחיגחגריגיסי Iפיגטוחגמיגטיריכיר
רי:יוכירחיגחיסקיחגטוחס pסיגטימייגןכוחוןכרוח;ר

3 

 .רייררילאיםפאנטאר

 ..טיוניחיהגטוךייוריגטימורטיגירחיחיספחגטחר .רירונירחיטטי
קחט:;קיקחטןכינוסגוסחיפ'גחסגחטריחיספחגןכחרריזירקיריגו ,רוזו
ייחמ~סיגוחיפןכוקיקוונחגרוססוסחוניריםיגוקיןחסזייוחיגטינ~
סופרירגופורונ'זמוסיפורחיספחגןכחרסיקיגוסירייוריגטיונורטיגיר
קוזחיסטחרריחיטחירריגחגס~חיסובסריריןכו tחיסחיגמ~ ,פיגחסגחס

ריז::סירפוחיריקיקוזסמיגינכסג~חזירכו ..'יקורייחרוח·מיירונרחגרי
קוגטרסחזירגיריקfוכזחגטיסירגוריחיספחגטוייג 1רייוחגחנרחרחכגי

הריממןת"ידאת IIכייוס fםכיחיטוברום iח .rייח'<וקיחיססןכויחח' Iכיגוגטחרסו
ריחיריקיגיםירריפרונייגיקיח'ספתגטוחיגחימיירוחיגריזירקירי

יז~ pנחג~גפ,:כוטתכטי Iק Iפוריריזוטורוריגגימיטןסיוחגןכיז~ג~קימפחרחר
חגטומחסח'גחיסחיס~יחי Iחומכריריגןזחיריגחיכסירייו:רירחרג~חי

.קי 'וfפירסיכ~ג~חגקחכסחרפוח'דיקירייוחיג iקוחפינחמייגןכורינרחרו
פורחומנריחיסטיר~ ;r;:fפגכוק~קיסינורומוייחיסחיסטןח~~רינfיכרו

חזירריקfונזחגןכיסירגוריוכיירוחיג Iפורקיגייגסריריפיגססגיכנוגס
חזירס Pר'גיגו "ר'ס"סופרינ,וחיחג!גוחיטוביריכיגוגטחרג~קןכטר~

Iכרוחיסןכחםריינוfויןכ:רס-חיוחי .גייגסרפוריפיכרירסקוזסניקסמחםגס
 :רי rjוורריחיגכייכירייןריגטימורגסחיחמןרגסריחיגקונכיגרחגסחס

 ) 7 (חיב Nר'ס
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 •פריפאכארלוכיא~ז~~יר~לכיםנר~א~לםאכט~פ~קאר

חיג'יו(חוקחזטור:יחי(סחכטיפיקחריידונייסחקרוחיגחיסחיסטו
פיכטרחגירחרמוכב;יקוןחקחנ\דחרריחי )סj:ןי:(קידו~קריחךורדיגכ~מנרי

 soקוכטי'דונ\ריסח\,סטוס . )סj:ןי:(חיגוגסחכטוכוזנכריסוד\זכינכחרכוח:י

קי(חטחדומוייחיפיד\גזנןייסיררי Iחיספריזנירןחי~ Iפוכטיסטריסכיו
כ:יניחיסי 4קיסורטידיזנוחירטיג:יחסן::יריג\בייו( י:~חיזודחחיזזנוח'ג

כוחוסוככחחי(גוזודחחיזז-ודיגחיכימיביסחיחיכימיבוססוסקיפירסוכ:י
גוסדימוכוסונריפחסחרירגומזחוייכיבייוזסוחנחכדובחרפורסח(ח~

כ~ :סו(קיזודחחיזמןדיגפרחרביקחסכחסדיפריכסיפחגיספוכטוסטריס
ומסמסיכמטחיגמינכר\וח)(ביגויפורכיקחסייוזג:יזרס)(נככוד:ימידוכמטריח:י

סיכייכ:ידימ,כקומיכדחכס:יק\רקוחכסונרימיזמוחודמ\ס),(ן:jפיגוגר
קימוטרוקוז:יג~דיפרופ'ןכוכיכגיזטייכיכופורסחרורfווסומכחמ'דורחיכ
כודי'דונ\רסודימ,ס Iגייסופחם)-רחז\רכודימיסקופוח\גקו(סוכו

וכייסודיקירחסו(סומר tiח,מפכוחיספחכטמרחוסומכמחירחרסי tiד'
חכסימזי (\קמי .מ\ג":יפורמוח'רט\ג:ימסמ\כטרינחרסיסונרימיזמו

מויימיסנחכורסו 'י'חגטודייודיגכומכריחיג:י pסמכטיפ'קי'יזומ:יסי
פמטוחיסטיסיטורוסונריח\ Iדייוד\גחוכר:יג:ידיגחכטרימ\סט\ממד:י

'גטונרחדומיכפמר:י'טו pכ'חייכוקי(כפר:יס'מ)פונכיקממיכט\חיבוחיס
נרחכ::מוכנוסמ,ניירו(ח\ .מוכנסח'סריקימפיכס:יסוחיחומנריח\סטירי

חייונירסמקרוח\סןכי jקומפגי'רוק\בודיריח:וג:יח'כטריפירסוכחז\סדיס
דיכמקוררמנכוסיי:ימוסס\נו(קר\מרורד\כסחכטוכומכרי'י\כסחכטיפ\קמרו(

סיקיעזרי:ימיחג tiמחככ\:ידכיחכממכס\נוסריספ'קטחנג\סכיסדיפחטו
כ:ידי jחורד'כ~חפחסחרכופורסינור:ימומירטימיג:יח:יחיכטרינחרו(

די::כיקיחיפוקמסדיפיריכט'סמי(פ\רסוכמז\סחוטרוםמוגגזסמחסמי Iגיי
ti )ח:יקוכ.נממוסס\נווסחכטסכייסודיחידייודיכממורכ:יפורמחטחרמרו

'\חמ:יסיח\סטוחי Iכנכז":יחונרמזיכוח\סטרודיקוכטיכומסייוזג:י (\מטמר
חי(חי Iדונירמ\סטימי(כ\בכ,ז:יק\מק\כקוכטרס,פורחי •חשםק~רוש

חכמנדוכ:יחיזורמח'זמוד'גקורמסו(סוס tiמפכוס\מוקחזייוכיססימיזמכטיס
פרופמכוקיייחמ:יסיחומנרימ,סן:ימוחירטי,כ:ידיחיספחכטודיג 'גייסו
ק\ •השםדי,ח~לולדיגיטוכךי .rברמ,סטיחיזו Iקריחדורד\ככומנריח'כ

קיסוחיסיכטי pקורפורrיכמפיכמדוסירפוחידיכומוכדוחיסוכימי(קיממון.
קוז Iכיגוכטfור'יכ:יקוןחיכו(כחוכס)פורסחמfוזורמיגומקטןמוזמ\ס
דיג:ימגמסחינרחכדימוייפיקחרוחו(חיפיחומןי\חקטומו(מיסטודו

 .פיכססוסופרירדיכיחומכרימיסטי
מקמני::מןייפ'רסיכ:יכ:יס'רד\דונירמיגח\ס,פוכטוס'נוכרומ,כ

כומי:ירנכ)('גרמפיטיטימחגסוקןזגימיכטי 5קוכטיכוחקימכחטירמסדוזס
קוחכןומיחיג,סונוי lמחייורנ'סיקיכמטורחכיסדיזיחוסכןסח:יד\ן:jמרגוס

כייכ:יקוכטרסחומורמכידחדכ:יקוכטר:יפימומקטוחו(ריפריזיכט:יגיסי
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יכ rחנחכטחחיפרוכיבוכמוככוסריטירחרפוחייינ'כטסדיחפוכטוקיחי·
נוכ:יככיפורחיניפידימייכטןכיכנוזכיוחזירפוחידיגוקיחיחקטןחיסטידי

כיקיחיחפיטיטיכןכונרירחזוכחניייכטוסומחייורגחר !;'נחקיופחרטי
קיכוכיכחד';!ריח,כפמכטופורנו ,מחגיגןריח';!חיכט';!חיזרידדינידי
ניגוכ-סוקוכטר';!חזירנוחיקריחרוךריגחוכורחיגריכפיקטחרפורסוגן
חיגכחכטיפיקוקי'יחוכ~כירןנירחיכן:יקומפגיקיפירכןכ';!ג;רחי .טתד

פויחיחגטורייור'גמירכידג:וחיפחנורג:ימיריכיחירייןדיגכומנרי
פוחיגוקיפור U:יודיק.יוכףי rפירכןכfיפ~מוזוחינוכיריסייןגוס'גוודירוזו

סוקןורחזןכחrנ'יכטוסוחיכטרינירר';!טירינגיחיכט:רגיכסירדיקחפחני
קיקןגפןזןחקטןחוזחזירדיחזייו{ rחו י::~ריפריזיכטוגיסיקןחכדוחפיטיטי

קירימ';!סיפחרטיכיכנוכ';!דיחימפידימייכטוכיכגוזטיכיח';!כןקיחיכדיספחרטי
חינסגיקיסומכחתידיר';!פוזוירטיחןכ';! Iקןכטרחרייוחגטיכימ:יחזירגו,

חי .דיזיח;כוקומפג'יר';!פורקי Iדיזיזקומוחיניכייחסקחמפוספרומיטייכדו
חיקומכחטיסוחיזניקטורייוזוסחג"וחומכרינוסטוחיסטיטחכטופור

חפי·סודיסומכחמימייכטוסגוס !;'חחוניריסירד~קחטינוריקחמיכטיריפוזו
חיגקיזפיקחרכןפורקיכוכיקוז';!כיכנוכ:ודיחיספחכטופור,כןטיטי
קחפ.סוסוכ!ביכירפורפיריקוגונרחכדיחיזמיזוכןסי !;'חחיכטרוכיחידייו
כי-חוניכריכוחיזחיסטיחספחנופודירוזןדייוחיגחי .וןיחחיזמןריריבו
 !;'"סיניומוכבזחיכנרח~דיסייוגוחיחיכחגטיכייוגוחימיריכימייכטוסונןז

סיקיחקיג ,קיכטר:נפןרח( .ס Ij !;'ק\רופ'יחמ~סיחיחיסטו Iסחכימוכ
 !;'גדיקימחכדוסגוספחכ';!חיקןגפוזחסרו'פיחכחונרחכחיזחיכסוזיי';!

קוכ.חזירפורקיכוסידיזיחומוכנוטיכירסיזחיפרונינוכיכגוןסיזגיי
דיחיגי,רי'יןנווככירכופורחי )ס\כגכ!;'ג(דייוריגניגוכטחרגס !;'רט

זניריסיחידייודיגחוכורחיגריזכינג,;!קי'יחמ~כיהומכריחיסטי , ',פ
חיזפיקחרוסיחיגוכיזמו Iפרןנידיכסייסכסדיפוחירטימיכטיחפיכחיוסיר
מויי_כירנורסטרןחיכטיסייוזמוכייכרן Iנרחנימוייסיריחסנומיזrנוסי

 .חכומיכחנגימוייחינוחגס
דיפחרטיקוגחרדוגירמ,ג ,חיסס C:ו tjקידוריפוכטוטריסירחיג

פורפוחינגוחיגחיכטריריכומחדוחיקוככידירחסייוזדיפירסןכ:וקירקוחג
וורכיכו",דיטיטוגוחיגטייגיסיטןדןכונךיחיחיכו,ןכחיבוסטןחןונכר'

חטחכסייןזמןכנסקןזחקחכידחרסיחיחונרחסטןסחיןפןכטוחכמןייכירדי
ודח- rדיגתיספריטןחיגקןכטרספחריכיקיחקטןמיכיונוחיגחזירכוחס

כוחיזחוזסייונפריטיכירח~חיספורכחרסיחי Iוכורחגידחדגסריחיחיזונו
כחרחטוחיטרחןכןסו,קיחןטרןסקימfוסונוכדוחיגטודו jקוקוונפורטו

גסקוז iקןכגירסחכייוכוקי ,ריריבירחדחיסוכטוחגידחדמוכב,;!קוזסיח;ר
חזיקיקוזסזימורןטודו iח'חככיחידוגסןרחיריפוזוקוזסיחסביכטי

דיכייןחגגיזמןכדוחיגטורןחיקיניכטיגסריס'מפחטיחסגסחטירחר
חיגכחכטיפיקסקיייחמססימחכירסחיכטסדי ' rר'סיקיחיגחי .חיג

מןכדוחיגטודןקיחכסיקחכזחכטיחיססייכדוגיי~ןדיחידייןדיגכןמכרי
חו::קי"חו, :דינחזקיחיס Cונדיגייג:ידיחיןדחחיזוכו Tדיג 1כייחנג,;
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ק'ט~:פוגחגומירחד •זודחחיזמודיגג:יג"דיפריגדיקיחומכריחיגח,סרוזי
קיחיחיסחיונכרי lכרח'קיוכירחד Iדייודיגגייג:יקרגוסי 'וtfכחכיירחיס

ג:יח'ס. P:יקידופדוגר~חי'יחמ:יסיחיחיסטר .טייגי"קיקוגפורטוחירמוזו
רחגנוסוס'נו!כ:יביגטיקיןזו Iרכוח'זט~יגיגוקיחומכריחיג Iקוגטר:ו

 jפותידחביכטיג:יקיסוספיבוזוסחקטוםחוכוסחזירדיחקחכיד:יסיכוחי
,"חסדיזכיכגחרחזירדיקחכזחכטיחיסחומכריחיסטי ,מחגח:יגוזנחרגוס

גוסח'ן'חיכספירחרחזיסייגדוג"סודיחיכריחדורדיגחוכורחיגגוס" eו • I 
 Iחדייודיגגייג:יפורדיזנוסטיחיכחיזדיכייו Iדג Iחפוכגיקוג Iדקירחסוכיס

בידייוכוחיןחיסטיונירחר h :חיסדיזיגוקיכיחיגוקיחיגקיקחמיכוססוס
קיחינחסוכירחד Iנודחח:זמדחיבקוגוסיובחכטןחימיגד;ןגייטחכט:יקי

חיסטוחי ";גייחיסט:יקיןחוכורחיקוגפיחיכס:יט'ג'ךחיחזייכדוfויסטס
חיכ-כוח:ימוגכודחרסי Iחקחכיכ:י Qר Iפג:י Iדיגק'דיגיטונרחגדיחוןחיס

חכט'נוחוססחכייוסכיחיסטרוסדיוכןכנוסכימוססינוןחיגחיוטרוrנפיסחרסי
דיזיח:יקי )*מגמודחיגקוכט:יקןמוחיסטוחיןחטחגסייוזrנוכנ:יחזיחזקי

רק:י Iמחיכ:י ,דיזימי,קיונוחןכוסי ? ffl:י"ח'(וגחיסקיז:וקי tjסחכ'"רכ"
סחכייוחוטרוח' •וכוכיד:יג:יכיסט;ןדיחחיד;ןגיכוחיקככדיגקחרכי
דיפיקיסקיחטרוקיוכןג:יקחגייפירכ:י Iקחמ Iחיכקומוחוכוסיקיריזיח;ן
מקיחןסדיחוזוfויגקומןכיז fIוימפטגימ jקיחיככיחיגטוסירס'ןקחמיגו

פיןחין .ס C:יחיגוגסיייחמ:יחיסטו Iגייג:וח'ןמיכדחגדןחי Iסייוכפוס
סוסטורוסח'ןחקחכיד)ןרסידיפיוסוכ:יקחד;ןרידוכירחיגח'סקיחיס

סוכריקוכדוקט:יסןפןרחנגיןקיח;ןפ'וחינכו ~.גונזורחר jכו'ח:יחקטוס
חוגוקחד:יח;ןסחכטוחיסחקרור Iדוכחיןחיסחיסטוחינןדחחיזוכוחיג

חז'רסידיפיחיכגוחיגירחיגט Jריפוטתסייוסו 'וfרחכנוסוסיניןפחרטיקיגחר
חיסטיחיכיי,סודיחידייןריגחןגור "וfחגס'סחגטיפיקחרחיריספיקטחר

ג:ידיקיגוסיככיי:יג:ידיפרוכייכיקיחג Iד Iחמוייחיכיזיקימוייחיסר Iדוכ
ריס:=חז'רגןקחר :tכודיחונגינ:יגוקידייןדיגנחכור ~ט~ג:יחיז:י Iנרתכד

די:חיכקומיכרחגס:יג:יכייכיפוכטיחיסטיסזכריחי •נרחגדיז:יסו jסיכופיקטחר

5 

 .פאלסןאיןאונאניראר iאי'ורארננו

 .כמכידחר !'חבורחר .פירוכחסטריסח'ןז:י Iד'כסיכם:י Iדיפחיסט:י
קירינחגידחדחי!בורחר _fופ'רמחרכיחיבןר)ןרחי ,וכיכטיר:יח'ןנורחר
 Jגיגנןחיגיי:ידיסחגיכוקיקיז:וחןכ:יפירדייוריגכומכריח:ינורחרדיזיר

חיסקוז:יכ~קיח:י Iם Iמיכיסטיר 1 ' 0חיכטירחמיכטיחיסקיחיחיסקופו
 Iחינזימפייופור Iפיגחרחוןפורנורחר ,דיזירפורקימו .מיגטיר:יחוכירדחד

ר:י jפייחיכ:יפןרבורחרחו ,מחרוכיגדיקיחיסכוקוחגדוחוךיד'מיסקי
 ,קחטיכו"'י)ן:יחיסט:יחיןסחניו-כויי:ימוגדוחיגטודוגוק' Iפ"ןר:יחיסקי

דיבורחר Iחינז'וכפייופןרקומו .חיוכפוסיכגיגןפורבורחרטחמכייןחיכטר:י
ס'ן /סיר:יג\י(ח:יקוכס'קוטיכחםכיביסמוגכחםמיד'חםמוגנוסדורמירכו

 •ךפ"זוה .rין )*
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גןרחרייחזב:יסיטורוחיסטו .חימפיס'נגיקוז:יfווכ:יח'סקיחיסןכחזחר)
 .ןח) tj(פכןעת~:ינחכירחר
גורחכרוחיסט:יקימווכיכטוחיכריקוfוכרןחיסמיכטיר:י iח'נןרחר

קןן:יןכחנ:יחןטחג~ח,זוקינורחר Iןיז'רקומו .פחכסוחי!סfויייסקי
נוחיחנגחכרוחיסט:ונוקימ;כטיר:יחיסריחכירחר Iח'כיקיח'זוכוקיחן
 .קוכטר:וכ:י·ח:יfו'זויי:יחיזןוכקינורוקי

כומ·ח:יבורחמייכןכוקווfויכנחזחר Iריז'רק'ריחפירוכחרגו 'וfרחרנו
fויכפחסחרחי Iקוז:יט~סחוט~:יחזירכוריחוחזירדידייןגריכרי

(כזווכס)פורסחמחזורקחנז:י~ניכ:ופןרכו Iסוסןכיכירכוכוחיחיכנחזחמייכטן
ייחמססיןכורוח'סןכו Iגיר:וכססוסןכ'כירדיקורייחרוט'כיר Jכפירקיכוסי

סחכטסכיחיסטר:וריריפחרטיקfוטינוריקחמיכןכיריפיכריךוח'סקיקר tiפכועת
חיכוזיק:ימוייחיסריפיכס:יחיסטסחיכןכייכרי,סייי:יסינו!חי . iריכ'ניין

fויכקיכיקטוריסקירירוס Iרונייוס'ו Iסחנ'פיי~פורקי ,~רחזוכחנגמןיי
חןטר:י iקןחוכ:יקיזחסרוסכחסדיח'נו~חסייי!כ:יחיסכ:יניר:ור'חיספריטי

ריככימנריחיגפןר- 11 :ר'זייכרוניר:יפירסןכ:יחוכ:יקיחכרוקיריןירקירי
חיסטיחכסי"סירנסקוז:יט~קיfוןחכס'ח'סקיז~ןכ~סקיוזו'רפירןכירו
כומ·חיג Iקוזחסרוסfו,סטחסדינירןחריריח:יכ:ווי~חסייווחיניחוכ~חיס
קומןקיחכסירי:כוסטרסח' Iנירזוכרוח'סט:וק'קיז:יג:יחי Iרייוךיכנרי
סימ:יקיק~ירוכקוחיחי .חיטרסגסחינ'ררחר'"יסמוכ:ינ:ינירןחרחיס
רחכ·מוייחיריח:יחןכ:וידחיחורריכחרייןמיייקחרחקטירחוודיחומנרי Iחי

ח· f5ויורייוריככווככריח\יבורחרח:יפ'רנ,'טירסיפוחיר\יקיפ~ר:יייחרס
חיכקוג.ניררחריריחסכ\יחינוחכחר Iריזירקיריכוקימיכטירס iח'חוכירחר
קיחכ\י f5ויפ~ססקוזסכס iקוסחככיקריחךןרריגכווככריריכיכ 5טיסטח

חיכ-סיייסחי .:ירירניררחקוז:יפירגיכטיכסfו:יקריחירחז'רחיכיריק
חנומיכחנכיוכוייחקןכוחווחיכחםין:ינרחכרימכר:יסיריחסחיסטוקיטייכרי

fוי Iפ~סו iח'רייודיככיוכנריחסבורחרדיפ'קחרומ,כקיחיסיחכסחי
כנטכ:ו)וכיס tiס ti(וכיכיח Iוכיכיסטיר Iס'סחכטוכווככריסוכומכרחרמיזמו
ך Iכן~ק'ירירוכירכוחיסטרודירוכקוח'חיסחיפיזנחרווכיייפיק~רו iחי'"יס
 Iריכיטוחיסןכי iח'חיכןכרווכפ'סחרוכוסכיפורפיס'נגיכוח'סןכרוטורוחזיר

 :דירונירחיגחיסחיסןכודיקוכןכרסנסמי
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 .דייןדילנןמנר~אלגידדאדלחפורנ'וראר

חונכי::fויספירסוכסגסקי fjכוקחזייוכסקיככיכ\יקוזוגריקיריןירקירי
חיס Iביח'סייןןיככייגס iס'נונורחרריריו}(ני;כטריכוכ~חיכחיונחר:ו

פיוסוגחוכיכןכי ,(י'דריכוכוכנרימסניררחרגססונריזרחרבריוכיכ'סטיר
 .כיזיק:ינכןיי·ח'סחיכקיtכיכרחכססfו'סט:ו .קוז:יחוטר:יכיכניכ:י~חרווכטחר 3ח

חיכיס'כסיי:יסורימוסטרהרדיחונכ'נחן~ח'ספ'רכןכסגסקוחכןופירקי,
פוחיריקו~ןיונוכןוח'כ iח'חייקיכיררחןרימחםגוסינר'בורחכרו iח'

טחכןכופירחי ?סוכחוכ'כטיסחכןכורייוריגכומכריחיכקי.ביררחרמחםסיר



8 

 •סאנטחקיזהנ~נגיבהראנייארבר

דיקוז~כיכגוכ~דחכייחרחודיפידרירדידיפיכדידוח,סקידיזירקירי
די ,~יגגדיכפחרידכ~דירוקחר :קימןסחכטידחדכ~ח~חפחרטייכיקיכו
חיסקריטור~כסדיכיטר~~נוכ~קחריחר Cמחחווחכטי fסימ'חוק~כ~כ~
חיכ·חיסט~רי jרחזוכ~חי •פודירוזוטודוריככומכריסכיסרי~נוכררי

מי·דיפירסןכ~כ~פירזכיטירסיחיכ ,פורקי .גוזיק~מוייוחיסקומיכרחכס~
קיחוכויטוס 'וfקוזחסכחסקוכסידירחסייוזפוק~קוזחידיזדיכייוקוזרחר

חיקוכסידירחרכוחיסטוחיסכו Iחד iסחכט' ~~חיקוגטן ~חפחרטייכיז
I טיז~ג~ריספיקטחר~fפודירוזוטןדןדיגגרחכדיז~כ~ 'ו? 

דיחורדיכחכסחספריכסיפ~חסגחס ,כיקטוריסקירידוססיזחיססחס
דימןמיכטוח,זכיסוחירדי~חרכוחיסחיסקופןסןסקיקחטיגוריח~חיסט~

~טחססוסחי~טןדייודיכחיגזיסטיכסיי~כ~פירסיכ;וג~דימימןריי~כ~
פרימ~, :סיגייכטיסחורדיכחכסחסגחסכייכיזחיסטןדיסיגןfויט~חיזחי ,קו~ידחדיס

9 

 .אנניזארלהאיייללחמילראר

חיס=חימיגדחרדיחןמכריסכןסטודןספןרדזנירחןזחיסחיסטו
חיזחי ,ייוז~ 3ריכ'סיכסיי:יכ:י 'וfבחכט:יכייכ~גימיכטי 5קוכטיכוחטודייחר

קיחיגטודוח:יסחניכוקידיחוכוקחד~חככיזחרקחר :tכןדיוכייננפזפיזמו

I 

I 

ז'ררא~זמרר~לטריזררר- 5 :ן.-בןמשנה.אופרק
.. ~/ -... '""'1 ~ ..... -~ -::--::;._ ~ v. ~ ...r ~ oo1-י-:: . ~~~ -=::' -'l ~~ OJ') 

נורחרריפיקחרודיגנרחנירחרג:יכייכרו(גחוכיס)חכטינוחוססחכייוסכוס
פיקחרוחיסטיחיזחיכטרומפיסחרסיריפונכ,קו ~חיניטחרפורפ~סו,חי(
פור~ג:יסרנריסוכחמיכטיקינורחרח:יכונוסטוססירפוחידיזכוטודוסקי

חוכחםחיזדייוריככומכרימ~טריכוכחכfויכחיזניר;וג~חכוגחרוז ,נירדחד
כ"כ:יפחרטיריfיוככינחטוריי~fויר~כונור:יג:יקייסן:ייוכיס D'!pסוורטחם

חיכ-דיכריכוק~כירדfורג~קיטחרפורקיfוזיח~סיכןחיכדחיסייוריג
מיירוסדימחכיר~חןטר:יקוזרימפגחסfורוזכ~מי~סח)בונכת C (ןכיריסחרו

חוזוסח'ןסוספינוז~חיר~חיכדסיכסיי:יסוקיחקיכקיחפ,זמ,ספחכטוסחי
זמוימחיסטיסונריחי .חיסטו jקיגוסטיפיקחר~סיריfחפר~טריכוכ~דיכ

 :דיחוררי'חכס:יג:יכייכיקריחדורדיגכומכריחיכריספיקטחרדידוניר
7 

 .דייררילבימנריאילסאלריזיראיאינםילטארבר

מ~ריזירדימומ,רטידיפיכ~סוטוריגוריז~דיפיכס:יחןכ~חיסחיסטו
חינטייכריסי ~"מי .ס) C ~חח(ננכרךדייןריגכומכריחיכ·חיכסוכטחרחו
חיסטיחזירדיפירמיסיסיקיחקיגמכומיכחכג,~וייסירריכיקיחידיח~קוז

טרדוקריחוקימ,גמוכדודיכפתטרוזדיכגומגריחיגזנ~דיזירדיחיסקfוכר~ו
מיזמודי .כיכריסייןזסוקןזקןכטיכוחככימיכטיסוסטייכיגוחיחוכינירסוחיג
 :רימורדיכחכס;וכ~מ,ס
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פח·סודיוכייוכברוסכוסחיחיזוססיסח~פחרטיקוכחרחיכטיחיסחכיכן
די~ק~חסחס~חסטודחספחר~ניכיר~דוכירחוומיסיונירח,סטי .וכיכ"~

מחכסי;וחיגקוזכוכייזוחיכפוכרי,חי~קימוריקוחיכטחכטוקיפוחיככו
פחמיכ":נריפחרריחקיכ 'וI tהיכקומיכדחכס:יחיסט~חיזחוככינחרוססוןטויוס

פורקימוכיר~קיזפרופ,סור~קי~חרריחוככ,נחרוחיסמיכדחרסחכיכויק
 iסוכוקימוזיריס~חסחימיזמו •חיזוססיסח~דייודיגכייכ~חנגיזי

פרוקו.דימור~חוככינו iחי lטייכ' Iמי~דמרדימיזמחסחי~'יחסחונ~ינחרחס
חורדי.חיסט~דירחזון ~~חי .כיכייוססוסח~כ"כ~חנכיזחרחזיררחר

כחסדיקוכסינוח,כס~כ~חיסחיפ~פחנ~'מוייחיקכחר~וכוייחיס~חכס~
פירסוכ~ ~~סיקי .ר'ן:jימוססינו!כורחחיזמודיכחןרדיכחכסחספריכסיפ~יס

ח~דיפריכדירפוחיריקומוחססיכסכחסחיני,כ~חיסטודיי~חיוכיכר:יכו
קווכסירח~חנכיזמרפומיריסיקומוחי ?~טורייודי~נרחכריז~ ~~קוכןסיר

קיסחכייוסכוחיrכטרוסדיזי!כוקיחיסחיסטיחי ?נודחחיזמודי~כייסכחס
קוכטרחב: ,~ככ~ריחיכסיכייחמייכטוחיכחיכיקןכור:יכ~ Iמורcר""חכוכןדחיכ

מחכחדירןחיכחיססייכךוכייכ~ריחיכקומיכרחכסחסכחסטודחסח~פיז~
 :דיfו,כקומיכרחכס~כ~כייכ'פוכטימיזמוחיסטיסוכריחי .ןכודויפיכרירמינדיקי

10 

 .תירהספראילאיניקאדהאיסקרינירסי
 iחוחיסקריכ~סיפירסוכ~קיקחר~רונירחוזחיסקידיזירקירי

כוסיחי Iחיסקריכירכי fסנסי Iמחכיפרופיי~סוקיזסיח~ Iחור~ספר
חיסט~דירחזוזנ~ .חוטרידימחכיפורחיסקרינירחנ~סיקי Iסחכי

סןפורכיכךוסוחוכוקחר~טייכיקרמכריקיסימפגוכוייחיסחורדיכfיכס~
חיסגי Iחוןכרוםדיחימפריסטחרסיקחר Pבודימיכיסןכירטייכיכרחיקיחיכטו

סחכט~נ"נ~ריור~ Pכיקנ~יכוחר Pקוכפוחירירפורפחסיכירחרנרחכריחיכ~
ניררחריריססיכטימייכטיסנוסחירוקטריכחIכבוחיכחסכיסחיכביזחרסיחי

 ,~קימו~ספרמוןפירסוכ~ ~~טייכיסייי~fוימיזוכו •נורמחיזמורי~
חיחיסקריכ~סיקימיכיסטיר Iטורוקי!חיס,פחרריכוריחיר'כסיי~קירו
קיסחמביי!ריחיסטןפרופיט~סיחי •ן .rמיזחיגחרטרוfויסקריכירחנ~סי
חיכפריסטחרפומ,רי!סי 'וfפוחינגומ,גחיכטריגיכררס~יסrכוכניניח!סי
 .מוכיד~פרןפ\'~סרסקיופרוקורחרסיכוסדימו~דיסכוכטייכיוכוקיכוסח:י

פרופייר:כור~ספרחיכפורחיספריכסיפייוסוקיחחוןח;רריכחכס~חיסט;ו
 sפירג:יפרוקירחךסירידוכירסחקרוחון iטחמבי'חיספירו Iימוס Pד' iסינו

כומיסטרחכ iמיטודוסונריהימור~דימיריכיניייזוס~יכרוסכוסטודוססוכ~
סוסקיןחיסחור~ספרדיכקיכטיכידוכוח~כןכיי;דיסיכוקיקיfו~פיקחס

חיכןכירי"מויירוכקוחיחיסחימקובכיס)יס P(פירוטרחדיסייוכ~יסקימיכטחרייוס
פררניכירוחיסטידיכיכרוסריוכיוקחרפירסוכ;'ג~פירקיריקיסחכטי

דיקוכטיכירוכוfוידינודמfייזמודיגדוכיריסגוסדיקורייכטי ~fויסטחר
חיסוכיסונריחי .גייכ~דיקומחכדוחיסטיחכסימפירמ~חי jריג,בייונ:י

די:חורדיכחכס~ג~כייכיחיסקיפו
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 .חכמיםםינ~יודיםלוםאונוראדאידיםפיקטאר

דימיזוני~יחיסחיגקימיגדחגססחיסטסדי iרחזיגסחיפריג'נוחיג
סחנייוסגיסחסריספיקטחר iקימחגירסחיסןכ:ידיחיססייגריחגטיסדיגס

דיגנרחגריזסגסקוגוס'רחיג"גסחגניזחרסיפיחיךיפירסיגסגסגיקי
סיגיחיריגיניייזגסדיחינורחחיזמיריגפריגסיפייןסגיסחיקריחדןר
טיזכחר Iס'גינריסד'גןססןגןח'סטודייןחיגחיגייג~חכניזחרפוחידי

פיר:::גסקיפtורסקןגסיקןחיכסספורחיסחנייוסגוסדיכוקסדיגיחיסייןז
חי·ססחנייוסגוסדיפfיגחנרחסכfיסחיזקןגפיחיכססטיגירפוח'דסםוגס

חיןחוזוססיסחיזריספיקטתרוסחיחוכןרחדוס iסיחחיגייןסקימיגיסטיר
דיריגחגטרי~ינחגטחר :קומוחוגורפורקיכסירירחדוחיסגןקיטורוחזירגיס
קיזחסחגטיס fסימ'חייזריגייו jקיזפ~חנרחססוסקןגטרחדיזירכו ,חיגייוס

די:דונירfויגריזוגטסחורדיגחגססחיסטסדיחי .חיגור iייחמחסיקי
12 

 .םאנייוםלוםפריקואינטאד
פריקוחיגטfירריפוסיכגיגוטורןחזירדימיכיסטירמיסקידיזירקירי

חזירגןסקfיר :Iכיחיגייגס iח'וריסטורייחגטיסחיכיייס rסגיסקיריגסייסקיז
חיזמסירקחרגיסדיfוי Iמיכיסטירןזןססיזסי lמןגיד:יסידיfויגטיריסחר

חיקןגסןגרחרפוסינגיחיססיחי ,חיגייוסקןןנינירחיקימיר ..חקחזס
~חסיכ:::"חספןחידיפירסןגסכסקימירייוסחיסטוסקןזחיסחי Iחיגייוסקיז

חיס:יגחחיסחיסטוקינודחחיזמיח'גקוגיסירחיגי\'גסדיפריגרירמיגטי
 .ריוכימוססיניזירריכfיגסחס·חחיסטחםדיקופן

מןסטרחרריחיסחיספריטוסוסקיריגינייןזיסדוכיריסגוססוזחיסטוס
 .גיסרידייוחןגיקיריגנ~ורטס uגסחיחינזיסטיכסייסגסדיקוגניקסייוזגס

חיזפרחטיק~ג~קיןטחזכנייזקימס ,חידיחסגסקוזסןכחמיגטיוכ Iסייגוס
דיריקוכום·גסיי~גסקורחסיזחיגחיזחיגרחחינחדסריטיגירחסיןחקטוס
חיסטידיקיכריסייוגיספריגסיפ~תסגfיסריחוגססייגרוחי Iפריגסיפיייחיסטי

ייגיקוגגחיסטןנריסוחיר)ס(חזכוגממוגטוחיזמוריגפייגסחיספריגסיפייו
קיחידוגחטרית:יגססונדיגי\גסריחורדיגחכסחסגחסחקיחנוגטחרדי

קיפ'כסחרחיקריחירדיפירסיג:וג:י~יtגחרחזירריחיסקופוחיסטיטייגיו
מיגימ:י .גסטיגנסקי Iדייוחוגיקידיגחפיחיר~מוגרוחיגחיזסירחוטריfו\י

נייז .rטחחנסי ,מיגדוריגקיזסקירקוח(סונריפוריסטחגיחסחיפוחירס:י
גסחיז.חיגספירחרחזירחיריז iפקיחקטוסחייכסחזיררייגסחס Pדיגחס

fיד iרי~' iמ,חינזיסטיגיקיקיז:יחיזקריחיגססכח,סחיפייחגבוגס Jחידיחס
fסינייגטיסחיגקומיגרחכסחסגחססוז 'ו: 

13 

 .אייויוםלוםאחארודארנו

 1סירנירדימוחירטידיפיג:יסוטורינורוזסיגסס Pד'ג:יחיסחיסטי
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חיפ·חיט;קוגחיכ.וס'רניסי'וריפורמ~~ןגקיקיחי{חירוכוקי~וגקיח~' Iורחר iח
חגסיחיסגוס'מיזמ~ 1חיכריריגחגטרי(חיגקורבfור)חיכקכיגחררימיגטי

 'כiחiכטו . iגיגנוחזירריריפיגרירו Jטחניני'חיסחי .ס'רביסייוסוריחוזוחיכ
 I I .חירוכוחכסירנירריסימיזחגס~טיגירפחריסי

14 

 •פריטיםליםאחאיז'זםליםאינטריגארנר

חכנוגוסחיגטרינחררי-מוחירטיריפיג~סוטוריפיגס~כ~ריזירקירי
פורפחסי{כוספורקיחירוכחןכרוס!;ריטיסגוסח~חיזוסגוחיסטרוסרי

 . " 1ומיג I'יחמססיקיחירוג~טריח~חיסןכ~ריחוזוח~כסינוופגfימחס,כחס
15 : 

 .איוללאטריאחלחאח~נטי Iגלחםימכאאירני

מו.ריפיג~סוטורינןרוז~מוייריפיגס~חוג~חיסןכחןנכייןחיסטו
כוס'חרורחרח~~fירטיקוכחרחו{חוקומוגירחר.חוג;ום:מכחחירריחירטי

 ,,חקטוחיסןכי .חר~חגיסגווסומנחחירורחיכ ,חי'סימיזמו Iחירוכוס
די"כוז:קחרחי Jכי'חנכחוריריפיגרירוחיסקיחכומיגחבכיטחגטוחיס

 Iחניריסינכיחובר~חיסןכ~חזיקיחכחיסקחפחרחיניזנוחי,חוןפ,גריר

 •פיחרחרחיןןכ;גירגוגי
18 

 .איורליםלרםדינימכריאחפררפיטיזארבי

פרופיטיזחררימוחירטיריפיג;וסוטוחיוזfומיגטינןרריריפיגרירוחיס
פרופי"ריןכיטוגוח~פוככיקןחגריזיר Iריזירקיריחירוגןריגגוזכנריח~

חן 4סיירבח{גןחיחרןרי{גוקיריקןמחגר~חירןגוטחגחיטחגקיןכיזיח~
קןמחגרוכייגוסגןסרירייוחיכקיפרןפ,טיזחר Iריזירקיריחירוגןחיכפןר
ר'פיגר'רוחיס Iמיזמןרי .ןגו iח'טחכחוטחכח~סירנירחיחרירחררי
 ·פתכחססיגטירח~חוריז~חקיסןכחררירחג :t 'ריפןחינכיחיגטוריח~

פון·חכטי fסימ'חוג~יח~ fפרןפיט'קיפרופיט~מ'זירחנגיחיסןכיריכחנרחס
פיר!;ריכחסרימחכרחרכיחיחיגקיויויריסקוסי Jח'חיכטרחרר'גי Iפיטיזיח~

ריבחגירחרנרחכריחוג;רחיסמיזמיחיסטןקי /יח~ fפרופיט'כןחסיירטחר
חגנוחביריריחפוקירחפיכסחי iייי pקיכסירירחחין Jקןחיסטייוכ~טימחר

 ~"וןנכי Iסייכרוחי •כחגרירןחיסןכירירחם 5פחגחגחםחיןניררחררי
חני:::מוייחקטו Jחוfויסחירוגוחגחרורחררימקטוחיפןכיחיכןכייכריסי

ריחר :tחגיריפוסינגיכוטורוחזירקח;'קיכחטירמכמוייחיס .,מיגמכני
מ~חסימיז~ק'~ימיר~ f5וםט~.חי .חקfיריחרפוחיריגוקיטורוךימיחיכ

מורריכחכסחסחןכחם lריגיגייוסfרכט~כ~חירריכ~מיפיקטוחיןמ, . ~"~יח
 :סינייכןכיסכמס Jסוקיחיסקןפוחיסןכיסיכרי

 ) 8 (נ alnא Nםר
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17 

 .אידילינינגיןאוירבי

קוח.ריחונזיטו iחו Iחזיר I;ורןנחרדידיפיכדידוחיס ' rדיזירקירי
חידוגופורטומחרכודחיסקופוחיגקוז Iפוח'סיקיפורןנ~חיקוז~גוכקי

כיכ-ור Pס'חס ~חזידויחיג Iןנו fןנחיכסירכירגופfור~סימ~ I"דוכחרכוחי
 .גודייוכוחידוגחטיוחוזמ~ןניזוכו Iחוטרוחוזח~דחרגוחודירגו

t8 . 

 .פירסינהדי I'איסאז'איפירסהאו~רני

די ,ןנוכוןניכטו Iח,סטחןכוח~חזירדידיפיכדידוחיסקידיזירקירי
חדורכופורקיחיסכוסיוכזןנו ,(כוכט)ריג"כיחיו Iיפרסוכ~ריפורןנ~

חיס Iוכיזןנורי •חידוגופורטוןנחרג~די iחיכט'סייוקיגכוחיחירןנוזור~חי
 Iסייגוסגוםריפגכ"fויטחסכחסדי'"גנוכ:יריפורןנ~ג~חזיררידיפיכדידו

סוכריפורןנחרכ~מ'זוכו Iסיןויזחכטיחידיגוכ;ופורןנ;ויגוסדיפורןנ~ ,קוןנו
טוןנמרגודי iחיכטיסייוקוזחיסכוקיןניזוכוחי Iריגייכי i 'חכו ,חטחנגו

- .חירמוזור~פורקיסיכוחידוגופור
19 

פינטארח,פי~דרהסיכריאינקלינראני

חפוחיר~ .'(חיכקורכfיר)חיכקגיכfירדיריפיכרידוחיסקידיזירקירי
סיכטחר~פ'ירר;וחוג;וסיברי Iחינזיסטיח~קוחכרוסחכקטוכחריייחיג iח'די

חיסט;רדירחזוזג~חי •דייוגרןכוןננריח~ןניזןנו Iפיקחר~חיגחכרחד~
פיכטחרריחירוגחטרוסגוסריחוזוחיגחיר~חכסיסייכרוקיחיסריפיכס:י

סוסריכוןנכריח~חיכייחססונריחיכקורנחרסיזפfיר~פייררחסרחר 5~חחי
גוקיטורורירfוג ti 'ריפיחיכגוחגחר tiחכ'פיר Iחיסטוסוכרי Iחידו~וס
חזירריג"ג;ןריעיכרי ,חירוכfיטריח~ג;רקוזורןכו cרחחגנוזטיכירפיחייי
חי •רייוריככומנריח~חיכ";ןסןנריחיכקורנחרפורןניזןנומחכיר~חיסט;ר
די:חיכקוןניכרחכס:יכ~כייכיפוכטוחיסטי.סוכרי

20 

 .ס'~קריפיםי~וסאזירפיר(סצבח)קולינהאלינאנטראני

ריחו Iטייר:ידיפרחבןחסחוכ~חזירדידיפ,כדירןחיסקידיזירקירי
מיזןנן Iדייודיגכימכריחס ~"~יחסןנרייסייחר pסחקר'פור~טספי'דר~חיכ~
ריכיריןניזןנוכוחיסמ,סטורירחזוזג~חי •סחקריפיסיי, Jכיכנוחזירסין

קיחימידוגמטרוםגיסריחןזוסגוסריחיכטירחוכיכטי~רמןס Pחג'פורחוטיס
חיס-ןנחססוסטיכירפורחי .פחרטיקוכחריסחוזוססופדימוגומיר~ח.יפטן
רי:גייג~חורדיכ~ריפיוסחסטמם
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21 

 .איוילאטויאהלהדינאוחדיאפרונ'נ'ראני
חעחר·קיקןז~כיכבןכ~ריחפרןכיבחרריריפיכרירוחיסקיריזירקירי

חובזי-כוסריפחרטיקיכחר."יכטיחי Iחרורכיססוס ~יfחוחירוגוחגכייכי
~ס hסומבחחירןספוחירוזמירחרוריססוסטורזסקיסינרחרחוכ~ריטוס

נוקיריכחר:ומיסקגחרפיחיריוכוסכיחי .~כרrומ)(נכירחירוגחטריח~
טחמ·חי .חכיריסחיגייכיס,וחיסטריסקיזחיריגחטריח~ג~ח~חפחרטייכי

רי:רוכירחוזחיסבייז

22 

 .~ריאח C'איויללחאחאפארטייניליקיןיפ~דריראז~ר

רימיכיססירחיס Iחוקחזייווג:יריזיכט~ Dר'כיקוחכריקיריזירקירי
חיחירוגוסגיסח~חיגזיסטיכסייתג~ריירריר Dר' 'וfחרימחטחרבו~קחר

 •חפחרטייכיגיסגיקיטורו
28 

 .יאחרלטאראיריהאהפינםארניסיינטיסאוארפני

חתמייכטיספחרחרחיייוזסחטחכחזירריריפיכס~חוכ~חיסחיסטי
 ;'וfסהיfוזככירתקיסחכירחסיסקוזחר Dחיחיריגחטריחסריקוז~כיכגוכ:ו

'טמיסרימכגמרריירמיטירו Dחיסמיסמוכיחירוגיחכגוזריסירכיסייו
מיזטומחררייז:ו cבחמיכ~מ,סמיזמיחיסטופורקי •חבימיכחככימקטו

ממב"וםחי .fריכי,~רייכסמר Dחוחכגחרחיכחכירחרחיסט:רקוכסירירחסייוז
קו.מ,סע:יחיזטייכרוקוריסחיו ~כפירסוגתקייסיכגי Dמוייחיסקי

ריט-סיננבמייג~סייוטחיספרריפכמקיז~רימומיכטימגביזמ,ז ,מ,סטייוז
רוכקוחיחיסחי .חגמ~סוריפיירר:וחיכחכירחריסחיסטחסךירחס

רימורוטןרוסחכטיפוחיכגיחיגחיכטריריחגיזנחרחזיררימיכיסטיר
ממ-כמסמ,כיטחרפורחיגי,~ח~ ":ימיוחסקינומיסיזייךחרךיקוז~
 .קוכסיבומיכסחסנחס

24 

 .א'דרלאטררסליםקיןאליאנםהקרנטראקטארני

חמיסטח,ריחכיחכססקיכטרחקטחרריייפיכריריחיסקיריזירקירי
מיזסיומ,גיקוזחיסטחרחתטרחחיחיסטו,סייכרוחירוגחטרוסגוסקוז

רי ~טר\זוכגוקימ,גיירסקיזהנניגחככיסריכחסייוכיסטיכירחיקוכטחקטי
סיסחיחוכרהסמחכחססוסרימביזחמייכטוחיחיג ~רובייוסיז Iסטו'חי

 .םמרוחיסקחיריחם
סר.~כ Iריכינייוסכhט~כומיסטרתריחורייכחכסחססחגסוזחיסטמס

מנגיס Dחכ Dמיקגמרחסבייז Iס'רחזוכיססיסקיחיריכחטריח~ג~ריזיטי
כ~ריחר Cמכ'מזירמיספורחיסקימכטיםחיכטיר'טחומיסקופוססוטיסכי
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חווחיסקיחידונחן:ריח~נ~דיחנומיכחנניחקטוחיסטידיקוז~מיכימ~
וכירדחדירודייודינחפוחיר~וחוטרוח~דחרדיחיזכפחרדוכחנניקריזכיו

נחסכןטחרימוסחחור~ •נרחכדיז~סיח~סןנחזכיכטימיריסיד~חןכורנ~
קנח::ח,גייחס iסיכומיזמןסיקיחיכרrוסחכוחפדיניינ~דיייפיכסחס
קחטינןויקח::ריפיכדירחסטחכטופיר 1סי ,חיררגחטריח~ריחוכרחסרחמיכטי

דיקןרחסוכיסנןסחיזחיכספירחרחזיוקיחקטןסחוכוססווסייכדן.וטי·מיכ
חינחכירחריסחיזקרימיכס~נ~חיסיפירסטיפייןכיסנמספירסןכחסנמס
מיסטןופןקןמןוקירמזוכמכרוחיוטודודינחינזיסטיזכוקיקןזחסמיו

חיכ-וניררחדחיסכונוקיחיוקריחיררימידונחטריח~מוכ~מ,סמיזזכו
חנ::מייכוטמרח~נחמוסקיריפ,כסמסחיסטחסחיכטריוקידיספחרטי

 Iר'ב~פרןפייחמיכטיירןגחטרימ~.מנ~ריפרונייכי {' fחוריסוסקינןכחס

סי{חיסטחסחי ,מ,נייחסדיחוכ;רקחר~חיוריזכמרק~ג;רחזירנחמוססיניז
 :דינמסריפיכסחסנמס

25 

 .'יזיריאחאיגלחפראקטיקארנו

 1fמינדי ' Pזכוחירדיפיכ~סוטןחירינןרוז~דיפ,כס~חוכ~חיסמ,פטו

 sפן;דיפיריכט'סדימ,ס Iחיניזיריח;רנ~ .מ,גיזירימ;רדיחופיסייוחיגזירסחר

מוכמסהיביזירוחינטומ~קיחיסחייף" Cןכ' I :lיימזכסיקימןכ~חיי .·מחס
נ~סןכ;'פיקפמר~מידיח~סןטיכייכרוחיפייררחסחייירכחססיירטחפ
חי Iפייגיסנוסדיפנחכיטמפגחסמןמיכטוחקינח'וטופחוסיקיפוזיסייןז
גןסמ;רקוכניכסירחזי Iחרגימיכטןסחימ,כניכטוסרי 'סורטיסזכינחזייכדו
די ,מ,גיז'רוחינ 1מחכופן iח'פורירמינטייכיקיחיכייןרחכטיסמיטןרפיס
פחנןרחיוכחטןר~נ~דימפוחיר;רחוכרחסכנוכחספנחזירסוח~חונרחך

 .קוגטר:יחי ,חיביחג~ן!סןנריחינח~חריריסןס'קיחיכטיריסחדן,דיג
חיגי::חינקיחיסחי"חןכ"ייחמ~סיקימ,גיזיךיח;רדימויוחןטרוחיי

מיפןחיס~נ:ודיזכומירטומיזמ~סוניךחזירסחניךמימחזיכ;רסיזירו
קינודיחןס'קריטחסקיזחסנחסדיכןנירמריסדינ,קיח;רחוננינחרנו

 :;:ןקסומןנידיס'ךקיטייכימוחירטןמינקיחימןכרוח'נחי{חקןכטיסיךכ;ר
 .חימחזיכחסייןופחגס:וסוז;ינו{ Iדימחכרחםסוסח;רריספןגריךחימחכרו

פרחטיקח",חיגקיחיסחי,.יר.סןכי"ייחמ;רפיקיחיביזיריח:וחוטר;רח~י
tוכימ~סיירטןחיןדיניח'סן jתןכיק;רג;רחיזמיטיסיחקטוחיסטידידור

חיזכחזיכחסייוופחגס~סיפיניזסחנירקיטייכיחיסטוקיזחין'רוlכ" Iגומכרחרו
טורוחי .חיגחוכריחריריסוסיקיחיכטיריסהרןחנמריכמרקיטייכינןקי

הגיטמוחירח;רחיקןכרחכ;ר 1רינינייוסחכט;רכוחיסטר~דיפיכדינןחיסטן
ריח;ר pחייןגחפןר;רחוג~מ,סחיסטןסייכיוחיפיסייןסחיסטוסחינזירס;רקי
כייוחזירריסיינןפכיסדיפגחכיטחסגחסח'ופירירחייקיקריחירדי
מיחירטןחינחיופידירמייקיחןחיניזירן,ריגכינןכטחרג~ Jפינימחגחן
ייחכימחג jחןדינןהיסןחיגחיוחופןגיי;רסן 1ח'חיכטירחרוחיסט;רקי

ריטחמכיי{דיפיגרירוחיסמי Iמוכדומיגחיוחרינfירנ~ניקיסחנירחזיך



דאכיתםל~- 61כ'משנחא'פרק
 ~~.~--=-- r--... """"-...-';..:::ו---

קחר Cנןחי Cחיניזירן~ןסקןכסןכטחרדיפירסוכ\יכיכנןכ\יfו\יכ"כ\יפחרטי
ברחכריחיחיכייןרחכס\יפיר\יחוכ\יחיסחיקוז\יחכבןכ:כחיכייןסדיסחכיר
דיכקריחכס:יכיכניכ\יחיודיכיג\יפוחירס\יחייקיקריחירדיכיקיר:ו
כייכיחיסטודידיספיחיס .סייכיסכוסדידייוחיכיקוד\כחפיחיר~מיכדו

די:חורדיכחכס\יכ\י
26 

 . iדינינאסייילחפראקטיקארני
סיקי jדיכיגחסייוחיי .פירמחסדיפיר'כןכיסדיחיסדיכיכחסייווכ~

סיחי:כןחיסןכיחזירנ:רקיחיר\יג\יחיכדיכיכיחיכקיחיסחיקסס" IIייחמ~
סיכןכיחייכטיססוסטידוסחיפיקס\יפיכסיריייססוסןכידיסדידיזנחרחס~

 ,:רחפןכיח:וסי Iדימוד~דוסחקטיסחוכוסחזיחיסחכירקיריקיקיז\ינ:י Iח'
חכסיחימחזיכ:רסיחייריח:י fח 5כ rסדיחוכרחסfוכטיס fסידכ'חי ,בריט:ו

ח·קיןכייכיכוקיךיכיכחרכ:יחינחסחיסןכחס iקןקיחיכייירחכס\יסוקוו
סיקי Iדיכיכחסייןדימחכיר\יחןטר\יחיי _טיימפןמןכנודידיספןחיסריכחר
 ::חחכבןכיסר jhוכ\'כחימפריסיןכןרפיסחכניכוסכרקיחיסחיכיחי!:" IIייחמ:ו

ןכייכיכיקיחיכייוס jקידיניכחוחיחימפורןכחכס\יכיכניכ\ידיקוכטיסיונייכןכיס
חיכפורקיכיכרוחוזפחס:יכ,סי Iחיבזימפייופורקוונו .חקוכןכ'סירקי

קחמי:<חיכקןרןכ\יכיחיחיכדיחדיכחכןכריפחס:וקירסיחוזקיחן Iכחדן
קיןכייכיגיקיפורי uמסיכייחכחיוחיסחיסןכןקי Iסיפירסןכיסייוכ~ןכייכי Iכן

חוןכ-חיי .חזירחירחיכ:יסיקיחינוחיבחזירדיר'ןכיר\יסיחיחר 5חר'
חיסחי " J"jכנכןכ,יחמ~סיפרחטיק~כ~קיקיחיכייכיכחסיייזדימןדןרן

כוחיר~טחכ~קידיזיחיןכיימפוחיכחיתןרחסכחסקיכסוכט~קיחקי(
r, וןטחכ\יחימפ'סחרדי~חכןרחככיחיכוחיכו'סfחיכי:וטחכ:וI חיוקיחי

סימייח'חיכ Iח'חזיסיקיחוכר:רכ:רפרןספ'ר\יסיכידיח\יחומיזוכחג
 .סיפירסןכיסייוכ'סזחכטיס

קיחיסחיחכרחיכרייחמ\יסיקיחיכדיכיכידיסירטיחיןכר~חיי
סיככו jכיכנ'סיזפחנחכרחסחןכחסחיחככ~דימןדחדחסחוגרחסfרןכ~סחזי
 "וfכןסחיקןכיכרוסכיסח\יחימפידירכיר rסחי~טן Iקיחיונחזיכ:רסיח-

כיכטידיקחטינןריח\יחיסט:ודיחוטרןסחייחי .מןדרחוכוקיכ~קרחכיס
חריקויסחכיזפריקחכןכיסחיחקיכנןרחJכייכןכיססיסקווקי Jמז'גח p 'וfסיקי

 ::חחןטריסח\יחיחנחקרחכיסכיסחיקןכ,כךוסכוסח:רקחגי Iחיחיוזיר
חיחיכריכיכידימידוחיטרוחיי .כיגוכןכחדסיח'מפוכירכיסחיכימחניס

חיכחיזדורמיסיחיחיב:רסיחיחמכיירןכי ~ 5סיחיחוננריח:יסיקיחי.ס
ןכייכיקיחיכייורחכןכיחיסטיחחיפיר\י eח'סיחי:רקנרוח)(ניחסיוכיטיריין

ןכידחסח\יריספוכיירגי 'וfקןכןסידןמיחירןכיחיזסןחיכיייסח'גטריכיכירניקי
קיס::חוכיסטייכיזקיקחןכיביריח\יחיסט~דיחוטרוסחייחי .דימחכיחססיס

סיופ'סייו rחיגחזירגחוקיחןר:רג:ר 'וfחיסןכןפחר:רחפריפייחדוסטיכו'ס
גוסחיזדירוניוסי 'וfחכידחדיס 5ריחכנחסכחסfוחנגחזחיכיסטיוגןס

"פחריסירג;רגיססיקיחיספירחכס:יכ:רקיודיסיגחדוס 'וfסוגיסקחוכפוס
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אלדורשייממ~סיחיסטןמיסיקריטןסידיסקןנרירגמימןמירטןמיג
םמכט~כןמיסטר~דיפיכדיגןמןמיסטומ~סימיזמכטימ,מיסטוטןדןמ,המתים

מיסטמסמ~מימפןרסמכס~מטמרדיגןקור~פור~מוכ~מ,ססייכדן Iייןזיגריג
מיגרימיכימ~סידימודמדוסמקטוסמ,סטוסקוזקיקרימירמינמכידמריס

חןירקוזקיחיסיקריטוסדיסקונריחיטייר~זידיכמפומיסט~קימוחירטו
 ..קמסירפוחידיסיכסןןכודןדיוכמכקמספמכמנרמסמנגחדמימקטוסמוכוס
 .ניגוגטמדסוfוימפוכירכיסחיקוגינרןסגוסריקוזירדיחומכרימיגפחני

קיפוסינגימ,סמונרחססימיזחכטיספירסוכ~ג~פרחטיקחכדוקי Iממסחי
חקוכטיסיגוקיטודוקימיממזיכמכרוסיחירמןוכח"ייכטוסופיידר~דימ~מוז
ניגוכטחדג~מ~מומפיטיfוגדינידומיסונחגדימוכייודימןכדוחי; iמי
פודיסטחכימסדיגמוכיק~ג~חיןריכייגי Iמיכדיניכודיגמקטוסגוס ~וfמי

פורמיזורחחיז"וריגפריכסיפייוסגוסמיזריכייגחרדיזירקיריגוקי~טודייו
מיסטמםטורחסדימגי!:מרדיקיכסיכסייוזןמייידוניר jחיחיסקוגסיגוחיכס~

ג~חורדיכ~ ,קיכטר~פירמי .מיגיימסח~מסימיז~גיקידימיפיחגדמדיס
 :ריריגיניייזסחכט~

27 

 .ד"ואייקוןסינם-רוסיר

קיכטיכטיסירמ~פירסיכ~ג~כוו:קיקי"יכיסטירמיסקידיןיררי 1ק
פחר·פירסוכ~סןזויזמיניכירחגמין"וכדומיגמיזריזיסיגיקיטידידי

קיי hפודירוןוטידידיגריריזידוחיסטודוקיכייומוייס~נייכרו Jטיקוגזור
ג~ריחורדיזחיגסיזזויגוסיח~קימןכדןמ,גחיןחנירפןחידיכוכמד~
סחכט~כוחיסטר~מיזמיסקריניגןקיחיסמיסטןמידיניכספרונידי'סיי~ ~ט~

 .מג~,ר" '~נכס ~'~מ"ממיסגיי
דיפיכ::רי,יניייזסמכט~גיחיסטר~דיחורדיכמכסחסגחס Jסוחיסטחס

סיפירס-ג~דיריקטחמיכטיfוייכרמחיגחרחזיזקיחקטוסחוכיסחזירדידייגדונכוס
חידו.דירחמיחוזסייכדומ,גןיסטיכיגיקיחי(קריחיכסחסגמסמיזטים~ין

חוכמסחונרחרדידיפיכס;וג~דיזונגמרימןסחחור~ .ימוס Cדי iסיגוגחטריח~
 ,~מפימיסחקטו:סירפמריסיזגומיזמחסfויגיימסקיחחוזקיחונרמס

סחגט~כייגסדיפיכדיגומיחידוגחטריחסדיחוריזיזחיזדיפרןנייכיזסייכדו
דימינככרזוסייוזחיריקידרוכיכגוזנודייופיזוינגןמ,גחיכטריזוי Cד' 'כיפור
 :מירדי'מכסחסחיסטמסדיכוט;רגסחיקחי Iמידיגמטריח~גס

28 

 .בארנחלהני Iקאניסהלחדילאדוםיוםאראפארנו

פו-כומיסטרןדיחומכריסגוסטויוסמ~דיפיככ~חוכסחיסחיסטן
ג;וזוס ,יסס 5קמגסדי(פחומ)חריכקיכיסדוסגיסחרfופחרכיריחינגי

סחזוכפימסיקיגוגחרחיגחיז "סייגיס.כמסריסייררסג~חסמידירינ;ו
רמזוזגס . ~ 5כחרגסfורחפחרגידיחכסיחי I ~ 5כחרג;רדייגייןס 5ח rגיס
מיגטרידיחגיו:מרפירדיו:ימוס,גיייססיגיז ,חיסדיסיכססהיסט;ידי
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חוזוחיקיחיסטימידוגמטרימ:ודיסימיזחכס~מיריקודרוטודוכזזזטרוס
~ןרוכחרסיודיחידו;חטרוספריטיסכיסחיזפרחטיקחככיחחיכד~חיסחיחיר~

די:חורדיכחכס~כ~חיסוכיזמודי .מידןכיסכוסח:יסירכירפיימחכיר~מיסט~

29 
 .קיא~רפראיל jאיאיםקריטירחדיםארקהאזירני

חידיגחטרןסכיסחיכטריפרחקטיקחנכיס~כחויחןזזחןוחיסfו'סןכי
דיקיחיריחיגחיןקחנחקחדירחסחיקירטחדירחסחנוחםחזיזסיקיחיסחי

טיכט~קיזחיסקריטורחסדיסורטיסחוכfיס!'וווכחרקחוכחסחיק~רכיסוס
חיסטיקיזדיוכוסדכרחרפורפיכידחס,(כוכייחס)טיכטירייחסחוטרמסקווחו

 •קעקנכ)(נמוכמחידוכוסוסח~חטחמייכטיסיסחי~ידיכידחדסוסםיכיי~
חוכר:וחיסט~דידיפיכס:וכ~רחזןכחככימוייחיסקיחיכזכייכדיסי ~"חי
חיסטיסוכריחי ..יוכחטריח~ימכ~קיןרחפורטווככונוטייביקיכחכידחדדי

די:חיכקומיכדחכם~כ~כייכיטחמכייזפוכטו
30 

 .קאכילי~יםלים.פ~לארניריםקינייארני

קןחירפוסופירסיכ~כ~דידחבייחרסידיפיכדידוחיסקידיזירקיר'
 i~נודיחוכורפןרחיס ' 0דינוקיריגן Iריסקיכייזס 'וfפ,רידחסחזייכדוסי

סיכיי'נ.פורחיססימיזוגו Iמ~חידוכחטריח~פירחמיכןכיחיסחיסטוקיחידו·כי
חיסכו Iדיוכיזמי .ייפיכדידוחיס ,מןחירטיחיכפורגייייכייוחיכיטידי

חיכפורכימיכיייפורקחכיס:וכ~דיקחכיכיייסכוסדיפיכחרפירמיסידר
קיחידןגחטריח:ודירחמוהיסקיחיכדיספחרןכיחיסטיטידןפירקי Iמיחירטו

חיוחקןכןסס'מיוחכזכיסדיחזירחידן~חטרוסגוסדיחיזי'כחחיר~חכסי
מיכג~מןסטרחרדימחכקור~נרחכדיחוכ:יטחמכייזחיס Iחידוכוסכוסדיחוכור

חרכ;ימ,סקיפוחיסמוחירן:יחיכפורקוחירפרחיכדחכייחרחסט~טריסרכז~
םמחדיחי ,חיכ"~דיפוחירפרחידיכיכבוכוק'דייןדיכייחד~כסיטסקוז~

חוכ:רמוחירטיכ~פירדיריבריטחרמיכבוחייכיקוחיכטודיכ~יזכ~ח~קי
חיספירסיכ~די·כ~חכמ~ג~קיככיקסיייןכירדfודיר~כימיסטר~סיניזק'ניס
 Iחפחריזחד:וטייכ~'י:ומיכדוחיסטידיכיד~כ:ודיס~'יכדיק,חיןרט~ימח

קיכסי:ו:פורחי Iכירדחדירימיכדןחיכחיזריפיזידימירחד:וסומיריסי,כיסי
סיוכי::ריחזטסחסטריסטיז:יטחכזכ~מוסטרחרדיקוככיכ'ככיחיסכובוחיכס~
ח,קחרכיסכחסריסקיכייחרחו'~'ייס 5קtיגוספיכחר'דידיזחןרדיכ'סזחכטיס

חיכייג:ודיחורדיזחי(סיביזכ,מוכיייחיגחזיריכטי pסוכחכחסט~יי:ג
 .מחסכו

31 

 .אז'יניםליםד~איזיםליםאיסיtפארני

 ::קוסח\חיזוקוfיכיכקידיחרמיס tחכ,די:ניכיר~ודכייחן;חיס.חיסטו
קי~זזוסיח:ג,טרח\דוכחכ:גפרחטיקחזקי.חזיכוספןחיכגוסניסדיטומכרי
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חיגוזיקיס \חרחזוכחנגיסמוטינוסחרכןסח~חטריכוחירוססירפוחידי{כו
כיחיסטר~חימפידימיסחי ,חידוגחטריח;ודירחמיסחוכוסקיסו{כוקי

ריזוגטחרפוחיךיכוקיחוזוססימיזחכטיסחיןחחוזחרמוסדיריגינייוןסחכט~
גו ,חכחסכחידיחסדידיטרחסטרחזיירחמייכןכוחיגסוגחמיכטיקיחיגייוסדי
קוכסיר-דיניקיחיסקיזירופוחינגוחוןפורקוככיכינגיטודודינחיסכוקי

 .נימפייחסחיפורחסחידיחססוססיימפרינfור

32 
 .איג'~פטןאלמוראראחסאבטחט~~רחלחרינאיטאבט~ jאואירסיבו

סחכט~טייר~ג~דיחכיטrרכטיחין ~~דיפיכדידוחיסקיד\זירקירי
מחססחנירכיפורדיפיכיטינחמיכטיחיגיפטו ~חיסטחכיגיסירסיחיחירסידי
כו-פוrרידימוסכוקיקוכדיסייוכיסמוכנחסייכיטפקודיפיכס~חיסט~ •חחידי

חיקספני"טחוככייןפוחידיוכוסכוקוכסינוחיכס~פורחידיט~ייוחי{חקיטחרנחס
חורדיכחכסחסגחסדיוכט~ג~fייסט~קוזחקחנ~סיfרי •וכוטינוסוקחר

דיגחינזיסטיכסיי~ג~דיכסיי~ Iקוכוסג~יטו fחוכפורטיכייכדוריגינייוזחס
סוסקיחורדיכחכםחסגחסכוטחר\מוסחfוור~ .קו~ידחדיס~טחססוסח;דייו

כןחיסטר~דיפריכסיפ"וסחוטרוסנוסדיסיסטיכימייכטוחיכחיסחיסקופו
 .ריגינייוןסחכט~

33 

 .פרו,פיטחביררארירואלאוביריסיר

נחסחיוס fקיכס'גוסחונידיכירחיסיכטירדידונירחוןחיסחיסטו
סיךוfונירדיריספוחיס lדיזירקיריפרופיוכ~נירדחדירוחוןדידוקטריכחס

חירדיכ:ינוקיטודוחזירחי Iמיכיסטירחינסינוןחינזחמיכחדוחיפרוגחדוכיי(
דיחורריכחרוטינייריניססוכ~חוכ~פורחיפריניזורייחמיכטיסימיזמו

 Iחימפירטחכטימייירחזון~נוכ~פורנייג~דיקומחכדי~גוןסינריפחסחר

דידיפיכסחסטריסגfיסדיחןכ~סונריפחסfירדי 1\חורדיכחריחסיס~כו
יזורייתמיכטי 3פרומיזמו Iחסיכrרד;ו cח \רfפירכיקחסייון Iחידוגחטריח~ :גיינ~
פירחינזחrכיכחדי ,פוחיי~פריפ,ט~חיןקוחכדיחי .ניססונ~חוכ~פורחי

ניר:>חי(פורמוכדיחיכטודודיריקוכוסידיחיחיפוק~כידיס~ניייסגוס
מוזכיכטו ~ iקחחיןדימתכדחרנידידיפיכדידוחיס Iדייידיגפר~פ'ט~דחדירו

פידי·סומוסטרתכ;ונ~יי~קיחימחרחניחסחימיגחנרוסחזייכדוכ~יי~קי
;נמיזrכזיח~ Iפרופיטג~חיןפכוסור~חוכ~זכוסטרחרחיסחיסטיפורקיכידחד

קוכניק"'ג~חיסזודחחיזמו.דיגס iפריכסיפייגוסדיחי~יקיסחנימדסיי~חי
 :·חורדיכחכסחוטר~טrרמכייןחיי .פרופיטיזיח~נ~דיסטיכסיי~יחינזכ~דיסייון
די:חיסחיסוויטוחיסטיח~

34 

 .פאלסופרר.פיםחאלסינטירניפאלסו jאיפרו,פיטיזארבו

פרוסיטיזיח:ידיפרו~יטיזחרר'בורוז:ימןי\ריפיכס:יחוכ~חיםחיסןכו
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ריסחגטוחיספריטוחיגסונריפןזודייוח\כקיפןגגיקו ~ריזיר 'וfפ~םס
 Iטחוכגייריפיגרירוחיסfוי .קיז~טחגסחוטחג~חורריגיגיחיפרופיט'זיחס

כחס Iקוגס'רירחסייוחיוחר .rטןחיקוגפיחיגססחטחרייוכוגרוחיגטייוחס
קוזריקוגטרחניגירחיספחגטחרריחיפרופ,טספחגסומוודיפמגחנרחס

חי'וכ'כייוגחרייוסגוסחסחוריזספריסטחרריייפ'גר\רומ\סוכיזמודי .חיג
כיחיכטרוסחר Cחפגוחיחזירסווככחח'רוכיכחסכופקחןקיסווככחחידוריס

חיג'גדיבסגייגוחיסטרסריחיפי,נירדחרירסגוחיסטרסדיקורחסוג'ס
גןחיסטרסטורסקיוחיגייוכקווקוגטרחדיזירדידונירגוחיסטרןי jחיס

ריריטרחסחיזוסגוחיסטרוסטרחזיירחרדיזבחרגודיפ'ןחספיסינג'רחד
 •חידיחסוכחגחססוס
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כחספרחטיקfוגרו l 'וfפירכוג:וגסחסריפיגרידוחיסקיר'זירקירי
ד'גfו'נחכגחספרונחרדיכחזספירטווכחרריריכינייוזחסיג~גסחם fiויר
חיגכוחררחגדן Iחיק'גייכ:וח'סקריניגוקינירדחרחיססינ\רחידייו

פחכ:וסוריסינירחיריקווכפיגסחרוסירנס'יו iדיגקומחגדוסגוסחווכגרי
חגסימזייגרופורקי Iכיז'קומןייחיסח\סטוקיחיגטייגדיסי'יסחי .גיחו
גייגסדיפחגחנרחסגחס Jחיריסקיגפ'חיגכססיפירסיגסנ:וחוכוסטרrררד:ו
פורסוגחוכיגטיחי .פ'ג:ו"גסחיריקווכפיגסס IIג:ודיפריגסיפייוח\גחיוח\
פירמיטירוחיסרירfור .rקדיחונרסגסחיגיגיפ'זיגסייסגסריפרחטיקסכ~
פוחטיקחר Iקיריכי ,פירסיג:וכספוח\ריקיריז\רק\ר' .פרונ:ונ:ויר Iחדי
פורריקיוכפיגסיגודייוח'גקיפfור:וח\גט\סיייוfויסט:ו Iקיקחרירחרג:ו

טחגסחונט'גירחכ:וגיק'פחרסחיוכחג'םגוסדיחיסקחפיגוחיח\סטו
גוכק:וחיסגוריגינייוזחסחונרחסר\ריסטוחיזמ:ו .גוחיכרחרטחג:וחו

 .חגסיחזירריפ\רמיטירו
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 •(תשרבה)פיביטיבסייהלהאי(ריררי)קרנפיסיירזלה

סיחיזק(גפייגטיסי Iג:ופירסוג:וקוחגדוקירוגיר Iחוfו\םחיסטו
 , :lקווכפחגיירוסוסנירסןחודייוחיגניוס(קוגפחס~כיגחסחינ(טיניקי
נ:ו .ר\\וfו'גדיגחגטריג:ומזביכ\יחכסקיfויחיגייחסריריפייגטססיקי

 :sחיגטירחדיזבחררי I ~'פריוכ :ק\זחכטריסח'סטמםחיוקוגס\סט' Iתזבוכ;:;

רי;וגחרגוריקווכפ(ירוקירחסיזחווקיזריטירוכיכחרסיחיפיקחרוחיגוכיגטי
גוקיפןרסיגטירחוכיכך;יחריפיגטירסירי:ו iםיכוג .קוגפיזוחקטןחקיכוכחס
חיגריגחגטריזנקסג:ופןרחיסטיטודוריחטורכחר Iטריס'רוחי,.חיזו
סיחי Iרייוח\גנירסיפ'רסיגסגסחיגטר\ד'קוגפחסחוגחס Iסוסידייו
ריקוגפחסחוגחסטוזסיג:וביגטידיי iריגחגטחזירג(רי Iפו~'נכיחיס

חיגהיכטןחגסיחזייגרוחי .קומפחכיירוססופנירסופירסיגסגסחי;טרי
פיגי-ג:וריכיגיפורירןזדחי~טודייוחיג I jקורחסידיחיחגוכסריחווככו\

 ) 9 (ח"כמר"א
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טחמנייןקוגדיסייוזח~דוס rפיקסיספירדיכ~גיחיחןוכגריחיסטידיטיגסייס
קfוטי~חיסט~דיקןגפ~חיג~חיססיקיוכפחכיירוסןחסחפחכחגיגו Iק'

 jח'קיחיגינניטחדןדיניר Iחיחיסקיחיכייספחרטידונירחיסטי .בוריחס
חכניכסfו'ונטייגיקיפירסיכסגססיחיוקיכסייכטיסיקימונניכטןקחדס
 jטחמנייחיס I"~ונסכ:רחזייכךוקיכפ:רכוחכימפייחרקחר eנידיני Iקוגפ:ר

-קי Iגיפןרדיסהכטייfו:ו jחיכפןרפחרטיקיכחרוכיכטיפ'קסחדןחונג'נוחוז
פיקחדוסגוספירדכוחרפחר:רחיטטופחר:רדיח:רחיססיחפרוכטוכודייוחיג
 • 55כווכירןחיגחיוח:רכוטחרנחמוססיניוןנס Cחכסחזייכךןחיזוססוסךי
נרחנימיכטידוגייגטיפירפןכ:רטוד:רפורפחרטיקןגחרדונירחווחיסמיזמןרי
זיזירחידייןח,כריגחכטריפ'קחדוססוסחטורבחרחיןידויחיגחזירדי

פוחיריוז cקירחדיחיחגמס.דיחכסיחזיי,דןחי .נכחי Pפ .בכויחי •מו;חמי
חיכדיכחכטריפירדיכחדןססיןפיקחדוססוסקידוגייכטיחיכטיבןרןחיסטחר

 ~טופחוסיקיגוספוררונירסחקרןחןזטחז.נייוח'םחיסטוחי .רייו
דיח:רריקורדוח'סטוסוגוטרחחירדיחור:רחק'חסח'זמחזיכודיגחיכטןרכן

חיגחזייכרוקייסק:י jפחכיכוקיח'כטיכדירחסדחכדוכימחכיר~נןחיג:ר
חיזדיקיכנrרד:רחיסט:וכומוחירטיג:רקי .וכןרירנססיקיסינורוח'סו'דוי

רייוחיכ I(זכומ)זניריטוחיפטיפירקיקכרטרחרייו ~סירפוחידיחיחיסטו
מוכניסניניחימחזיכור:ידיסומיגיזיכ:רסיחיניד:יכ:רחיונ!כריזיכט:רגי

דיקוכטיכידוגוז,יסחיסטו .נ'זיס :rח 3ונוכחפ'טחדוטייכיייססינוזחכייוס
קיופ'גפחנכימוייחיקנחרומוייfו'סחיסקופןסוקיחיכקווניכרחכס:יחיטטס
ד:רפודיריזיטירוחיגדיכח:טריקיכפחססיסחטורנ:יפירסכו:יכ:יקוחכרו

קרייסוחיפרןנידיכסיי:וג:יחגט:רחיזקיכניקסיייזסוחיסטוקוזחמוסטרחר
חגפ:יג:יקיחי!כ'כ:יג:יחיריקוויפיכס:יג:ידיפריכסיפייוחיכחיזחיכפס

ח:רב:י rפחיפירסוכ:רכסדיחינחסגחסטודחססונריניג:יפרונידיכסייס
קיכניקסייווסוחגסיוכוסו;ר:י Jטחוינייחיוייריסיויייכן;ו,פוס'ניזחוכוקחדס

חנחכדוכfודוחיסוכמכודוחיסטיחיופירסכוחסכןוסדירי,ימייכטוחיכקי
חיסחיסטוקידייודיגניכיגטחדג:ידיסוגודיפ'כריק'כיסיחפיטו'ג

דיחי .דינוטיכיוכוסגומ'גיזיי~נוךחחיזז.ודיגפריכסיפייוסגןסדיחוכו
גופ 'וfג:רריכינייווסיפוסטייכיונ:י" j]ח IIגסדיחקטוחיסטיקיזקיממס .

 Iסחנירויי:רחיססיבוו Iפורקי .פוחינכוחיגחיגטריכייגסדיקימחכדוס

 ,ניד:רוסרחס Pמייכקוכפחסחכביכחסחנ:רקיכו'נגי Cחיוכפיחיספ'רסיג:יכס
 Jח'סיח:ר ,חידיחספח(סחסחגנוכחסדידיטרחסטרחזיירחכרוסיחיזסיחס

חי .כחטיר:יג:ידיסrt~יטיסמ'גוסגיס ' iדיטרחסחרחסטחרחכדוסי tjד'
פודירוזיטודוחיכקיינ:ר" Pג:י,,חדירימידייוחיסטיחיר:יכוסידוכקוחי

כודיריסינירפרןמיטייןגיחומנריייגחיזוחיג Iקיקיריכסיי:יסורופ
סינורומוייחיר:ר Iקוכפחססןספיררוכחרחיפיקחדוססוסדיויייכטויחריפ'כט

כ:רפירסכו:רקיפוחיסקיפיכסחכדו Jפופוגחסייוג:ידיפחרטיוכחייורג:יקי
רי· J '~דייודיגחנחכדכוחד:רריכדיניחיגייס Iפיקי'גוקיסיר'די fפוגו

חיפיקןוךןסונריפיקחרודיחסחיודיח:רד'~וזחר'גור:רחינחו ,ונידייו
 ' Pחיסדיגיד;'יגסדיוכיכוס'גנוזחרפירחיכטיר:רכייכ:רחגסיחנתכדוכחר.
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ד\ח\ספ\רחכס\יכ\גגוכ~-דיז'ו-ט'ג\מוסגוחגס\קימוחגס\סייגדומוגדו
ג~דירימ\דייונרfוגי\חיסטידןגקוחיחיסחידייודיגחוזוסחיוקירידוססיר
t:P ~וז\גוחיפירסיג\יג~ד\חידיח;וח'סן:\ידיספחריסירחזיקיוכffכ'ו-

דייוייגקוזנחכדוס cגו Jח'חיגסןרט'ס'רסיחיחיססורסfורס\חסר rfקירה
קיריגןהיפ'חדןזומןייחיספןדירןזוטןדוח'ג 'יrחיגטיגדירחסדחגדוגי

ןכיכדריחסחיגפירסוג~קןמוס\חי Iפ'רסוגסגסדיfייספריטן~מוחירטיגi:י
חוזיס Jח'ריזfייג~דוfויס וט";'ח'פןרכו Iקןגפחס~גוכחסניזיסחיזקוrניטידו

רובירחיגחיסקומומ~וכi:יחזי ~\חס\ Iקןגטרחרייו ~נוסטומi:ידייוד\ג
fדיגחוזוסח\וקירידומוייחיסח\גפחסחדו,סןטודודיחריפייכטיסי \ו

ר\{חגטריר\קוגוס'דוס Jסןכוח'גוטייכ\ק\פ\tי~דוססוסטירוסחידייו
 .דייוחיג

סייסחיגחיסכחזi:יסוסק\חןרריגחגסחסדיקחטינור\ח:יחיסטסחיו
פחרט\דi:יגסחיגטרi:י ,בןרחח\זמןדיג ס'~חידיפריגס'פייוסגוסדיטיגימייגטן
חןגחסדיפרחט\קחרדוניריסגןסדיזירקיריחזכריןמצייתכומכרחדס
רירחזרוגסחיפריגסיפייוס.חיסטןסריקןדרחר'ו rחקיחונרחססיירטחס

פיר· vג Iסחנימןסייi:יס'ניופןרקי .חידי~מוייחי(ןזיקi:ימוייח\סחיסטו
חיסטi:יממרייס) P(יסררןמחטיריי~יסח\גימ\גטןסדיקןמפוחיסט\יסייגדוסוגi:י
חיקירפןר~יסדיז'חוסגןסדיד\טרחססוגטרחח'רס\ח~ריס~וחיסטi:ימויי

ריזג\יסיס\קיסורטידי Iוכוגדור'גנחג'דחריסגחסדידיטרחססומכחח\רסי
קחזניכור\גכיחi:י f 'דס\פוקוחספןקוקיפרוfמכג\מןייחיסגחטןר~גסח\י

חיגרחמיגטיי;סיחד\יחןגגסימחטיריי~יםחקטןסגוסחi:יחידחגדןסידירינן
נירדחדירןחיחוגיקן ~קוגזסירפירחיסקימוגדן ~ביכידi:יסןריחיסקןפן

דיגןזחרפןחידירדי i'cחק~מיגןסכוחיגוסגיסחיןחיגר,חrניכחרסיחידיין
טודןחיגחיסטוסןכריחי •ניר.רחרירומןגדןדיגחיטירגיג,סכידחסגחס

ח\ג Iידו fחיסקןפוחיגגןחיגקיוחמורסו 'וfקיריגסייססיפורפידירןזן,
כיסדיחזירחסהןרד'כfורג\דיחיויססוסחיופגחזיין Iרהג ti 'דיפוחי;גו

פורקי Jמ\מכרfכסייוריחקטיסחיגיסקחזייוכיס mחס pסיירח'זח\קןחכדו Jח'
דיירדיגגיחi:יחפוריסטגi:יחינרחגריז;:גסמימןרייi:יסו Jח'סיימפריטיגנס

פירסיגi:יגססוגטרחfיירסיר'חפיזטיכוסודי J\גוגקחיסטי J\ס~נגוק\חי
חגסיחיפןחידיר Jריגיניייסחגןכסדיגסדוקטריגחסכיחיגחסגחסדיריטרחס

חיגקןמיגיחיסטחסדיחיסקופוי"גהיסחיסטן .חיטירגיגכידi:י J\גדינוזחר
די: J\חורדיגחגסגסגייגירחגנופרימיר iח'דוגדידחגסחס
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 .ר~אחאל.כיז~םדיס"שמע"להד~ל~קטירהראר

גיזיסרוסוכיגדחרריחימכריסגןסטןדוסדידוכירח\גדיזירק\רי
דיחירi:יג:וגוביגסחי I~יגחגטחרדיחירi:יגסמחגייחג\י J\ג Iדיחס ~

 ~קוחי~חחר"ס'יכו J\חגס'ר~ ti\ .tז: PII :די(פסיק)גירס'טןחיג Iח\נחר
 .סימורוגמ p(חמו;וטוח'זנכיחיכ!כ'דיגיסגוס J\חח'מכיז~קי jגיחיסייוחוג\יחיס
דייודיגפחרטיקוגחרפרוכידיגסיי\יגi:יד\ " 5ג\יח'יווגי)חיסד'יוחיגקי
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חוכ\וריחיפגיקטור\וחיפט~חיכטייכריסי'י\ופינווחי .יסרחגפוכרי
קימיגרחכרוסיכטימייכטופחיפטוסחוגגירחרכופורחימפירטחכס:ינרחכרי

חינחרסןחיו ~ .hרי ~ניזיסרופפסוקחיסטי jחטחכפייוקוופירפוכ\וג\ו
 iקןרחסןסו iח'חיכרחחינ\וכ,פיקיפינירןמוייחיס Iחגינחכטתרסו iח'חי

חןכייחיכיחיקימיכרוחיגחיןסירפופרימןחוןחייקיפריכסיפייוחיסטי
פרוכי·סוטייכיקיחיחוזככריריגפיכסירייופגוסטורוסקוכופיחיטורו

חיפטוריריזוגט\ינוקירחג :t 'ריפיחיכגןחיגסונריפחרטיקוכחרריכפיי:י
פיר" uחיכסחגסחרוחי~טוחיסטיח:יחנרחרחגג,סירג,פורפירסוכ:יג:וקי

ריסחרסיחיכוקורחסוןסוריחפיטיטיסגופח:יפריכומיטירח:יכוסקי
ריחוררי!חיג iח,סינו .מוכרוריגכחכירחריסכחפריריטרחסחרחסטחר

חיכ~פרסיוחטריסגחסמיכרחררי.מיכיפטירחיסחכטינוחוססחכייוסגוס
 ."ויחמר"ריחימן1כ", :t .חס"ו:יי:ידי t,וסמlכ';ריג:יפרס:י : iסוקיטירחס

דיריספוחיפחיחכטיסכרגוחכחסדיזירריטחמכיי!מיכיסטירחיסחי
 jח'בודייוסגןסטורוםחחור:יחזימוסגוקי iסינו Iסנכlכקריחחג:ימיגרחר
כ:יחיכקו"כייכיפוכטוחיסןכיסוכריחי .מוכרוריכרןכיסחפגחסטורחם

רי:מיכרחכס:ו
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דימוז'ריסחיחומכריסנודייוסגוסטורוםרירוכירחווחיפחיפטו
 ' 0פחטינחכגיסחיפיזנחרחסחונרחפקי!כוריח~,קחר:ייוריחגסירכיר

פיר~חיסטיחידיקורחפון.חיחכמ:ודיוכ~,גינייחכוגיסייו'רס iחןק'ןכו
רי·מיכיסטיר,דיחור:יטור:יחין Iסיימפרי iחורחסייוירזחחיגח,פגיסייו

כוחיסןכרוסקומפג:יקיד'מחכדחרגיחי ,פרוכיריכסיי:י~ט:יריפוגחכטרי
סינורופורסחנייכרו Iמ~יסכוחיסטרוז;דיחיסקחפימוסקיחימיכיפטיריס

רונחטיכחסגחסחידימחכדחסגחסקומפגירריפוטיכטימוייחיסחיגקי
חיכרח~פימוקי"חפיג:י"ג~דיחקטןחיסןכי iקוחיפחי ,חוכוקחר:ירי

פודיס::ג:ידיקריחיגס~ג:יקורחסוכיפכוחיפטרוס iחיפרופוכדחמיכןכיחינ:י
מיר:יחיקחט:יפרוכידיכסיי:יסוקיחיפורירוזוטורודיכחכסןכוט:יטחכיח:י

רוגחןכיכחסכוחיסטרחםסייכטיחיחוכרחסכוחיסטרחסטודחסחטחכסייוןקון
די::כוחיסטרחסקומפנירריחימפידיגוכוחיקיגחר:ימומיכטוקחר:יח'ן

מופכוריפיקטוסכוחיסטרןספיחירחזוכחגכיסזסןכןדקגיח:יפיונחכרחס,
פריכסיפ~פוכטוחיכ .פודירוזוטודןריכמיזיריקורריי~ג~ריריסיגירפיריז Pחי
ג\ונירטירס'ןריח\וחוופחסfירדיסחרכוחיןקוכסיסjכירובירחיסןכירי

פחרןכיקוגחרמיכטיחידייוחיגריכ~כןכרירונחטיג~קיןקורחםוןסופירסוכ\ו
טודוקיסfרכ~כדו Iחפיןכן ~קוזחסגחסריסחרגו 'חיחפריטוריחור:יחיז
ר'מירייחרפוחידיחיכחידיכיכ\ופרוכידיכסיי:יחגן:~דיג:יירו fדיר'חים

פורח' ,פיגינרוטודודיפירסוכ~ג~חיסקחפחרחימחגיסגוסטודוס
 jחורחסיייפוחזיר 'וfרוגירחיסטיקומפגירפוחיךיחיגיקחד~קוכסינוחיכס:י

חכןכי::סחבייוסכותיסטרופפירוקירי,קימחגיר:יג~חיקיריקיחור:יג:י
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פחר-ר:י rקריסחנירחגחיפג~זירחגקוזחסגחסרייגחרכיפורניחיס,
פיק"מיסחזיר, jרינ'קימחגיר:יג:יסחנירפוחיריווכטוריסקיוכיקוגחר

 Iוכחרריג:י ,וכחכייחכ:יג:י ,ריח:יחגניזיססריוכח:יחורחסיייכיסגחססחריו

גיסח:יחכסיקיגפירמחרמוספורחי ).בכרכיח ,מכח:י ,(ינחרית ,כיביג~חי
חוזוס-קי~וסגוסיננקבח,',זוזחכר:יסטריחרקחס fפריניחיכטרוסחוזיס
חיוחירינו,וכונימוסגויי~סינווכחסייוו-:;וכןד~פורחרופטfוריספוחיריו-

כחספורקיחורחסייוכיסגחסרי(כיסח)פורמיגחיג jרינגחרומיסוכיימפימיזוכו
 ,ריזירח:יכחמיסגיקיסיפח"וסקיחיכוק:יג~חי,רינגחרחסוכיכנחמוס

חיסוכוחיוחק~כיר~סינוקיוחיגטו rסחיפחקרימוייחיסרונירחיסטיחי
סוקיר:יחוכוסוכרחר ,חיגקימיכרחכס~חיסט~ריפרחוכיק~ג~חי!כינגיז:ימי

ריגפ~וכיר\כסיי:יג~חינרחגריז~ג~ IIדיפריכסיפיייחיסוכיחיוקיגכיקסייי;
ריגפריכסיפיייסגוסקיכפורזכיטורןריגחיסכוגיקי ~ :tכי 5וכוייחיסרייו"

 :ריחיכקוונינךחכס~ג~פור .חיסרמזו!יייזמ~חיסט~ 'וf ,נורחחיזמו
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 .קימ~רד~ריםפיאיםכרכחריזיר
חיכינריזירריפירסוכ~קירקומגריריכירחיגמיסקיריזירקירי

 ,רסי rחיחרוכקוונירריריספוחיס ,קריחרורריגכימכריחיגרחסייחרכניר
חפ:יקיחיגחיסחיגקיוכיגימיסקיקיכפ,חיכס:'גסגסי rרימוסטרחרפיר
חפרו~טיימפומ'זוכוחי!חיוס iקריחגיכטוריסדיגטינ'מיינטו rמחיגכטרוכ

חגט~סוקוןכיזווכריספירקוךייקיריגחרגיריחוקחז"יןג~ריניבחרמוס
סייגרו .חגנןך:יקו!סיימפרינונירגחרמיסחימחגוכ'גירמוסח~פריכיריגסיי~

"חיסטר:יוכיר:יריפיכריסיכיח'גריחי ,וכורוריפחטרו!חיגחיססיגוחיג
כוחיסטריסקיחירדיגfיכס~ט~ Pחירי .קיכוכיגירוגיחיסחיס~י •fוינזיסטיכסיי~

~מזי!""כרכתריג~(כיסזר)פורמוכחיגרינגחרי!"וסחנ~נוחיספfוגיייס
ריכירחיגטחז-גיי!חימכיזחרו!מוסחי ,טורוסקוכיסימוסיי:יקיגוחיסקי
קיז~קירקוחגיכירכריחיקימיררייספוחיס jחיחגטיסכרכ~ריזיררי
ו! I <'ניגירריסטיחכט~וככייוחגסי ,חיג"~ויחפרונינ:יסיפירסיכ~ג:יקי

ריפורמ:ג:ו~יו fפיקסחי ,קיזחםחוןכרחסמחססוכריחי ,ניחיזוכוכיחיו
ריקכחרחרןחיסן:~יי:יסיניו ,קוגנייכיגי jסינוקוז~קדfר:יסינריכרג:יקחר:י

חיג:::ריקfיןכיגוריח~חי;כט~חי! .סחכטוסגיגרוסכוחיסוכרוסחי!ריטחגיייחי!
רי:חןרריכחכס:יג:יכייכיקומיכרחגסחס
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 .ציציתאילניםט~ר

קחבוםקוחןכרו .טייגיקיכחג~ריחוגיגירימחכטי jחיקיריזירקיךי
כחכ~דיחיגיסקוחטריקחנוקחר~חי!חינחררימיגיסטירחיסכרחס)ח(

גיכחיוחינוםמ,סטוסחיגקיגגחכרןי iחיקירחגרוכגחכרוסיו jח'קיכורטירי
טיכוכן~יי:רסיירט;יחכו:רחביח:יוכיימפיחו!חי .חיגיסחוני iחז'סיקחבום

מחגנריג:רריסחכיfו~קימחני)(חנ'קסייגכגיקיגורחוג;רריכוגיי~)(
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ג:יחיןיגט' .rרחרחטיפחנ:וסיקי iלזי nגוזננרחרוחרו rCפ'סיירטו jחורי
חיגוסרו tקימגיסריfווגוקיוכיגיסטירחיר:י 'וt:ווכגח)(יססחגחר:יוכמר
'יחוכ:יסיקיטיגטוריי:יחיסט:ירי(ניייחריחרי)קרגורימרופוחיר:י",ימריג

חיסטיוכוכרוfו'גפורוכחסכיחיסיגוקיסייוכפווכוגנוריזריוכ:י .מגגמ
חיגוסקוחטרוסוגוfוינחררירוגקותיחיס"'ימריגריכירחיגהי Iחרטיקוגו
 'Iקגחרחריזיגו'חוךריגחגס:יחיסט:יריחיסקיפוחיג .יוכוס Cר' iסינוכגחגקיס

קוג-חיחזירריריקוררחרוכוספורקיחיסכיכגיח:י:ר Pג rסג:י iח'וכיגטי
חיסט:יפירסיג:יג:יחזייגריקי Iרייוריגחיגקווכיגרחגסחסגחסטורחסמירנחר
ריקורר:יסימיוכיוכוריי:יסוריקוזי Iגחטור~קוז:י~וג:יחיסגוקיfו~נר:י

 ..גכי flוחרוכוס Cריכופוררייוחיגפורחיגקווכיגרחרוסיגיי~חיוחיסחיסטוקי
חגסיחיסחי .ח;רוס Pקוסוסחזירחיחורריגחכסחססוסקוגסירכחררירמר
 .וס 5קחקוחטרורי iסוגופירסיג:יכ~כיסטיקיכיסטירוסגוססיוכיזוכוקי
חיגסייגרו,,,יגימ"היגייוסמיומינמרריחוכגינחרומיסגוקיסורטירי

סינווקחכוסקוחטרוטייגיקיכיסטירוחו!פירסוגוחיסגייג:ירירוכיר
פירקירמרוכוסfויפוכיכגיגוטורוחזירריוכיגיסטירחיסטורו jקי .ךיסיוכוס

 jסינוגי,'החיגח,ג iח'חינחרחיקחכוסקוחטרורינוחגטוחו!חוגוקחר:י
ריגיג::חיגקיוכיגרחגס:יחיסט:יחוזוריגחר cפחריסחרגוריחפיןרוכירחיג

חיגריח:יקחר:יניסטירריטיגיוכוסקירוכירחיגמיסמיסטומ, Iייוז:י
 jג:ירחזוחיסמיזוכוחיכטומי •מפיג:יג:יריחיר:יג:יוכיגיסfוג Iטגימ

 :ריחיגקווכיגרחגס:יג:ירי
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 • jןופיליליסניסטיר

ריוכחכופורחיסקרינירחזירחוחיסקריניררירוכיר Jחוחיסחיסטו
,קומיוכרונעימגיטרחס iח'חיפורנחוניגוסונרי(סיפר)חיסקריכמגונוחחיסןכרי

נינגימ:יםמגט:יג:ירייומ Cפרגיקהסקוחטרומור:י,ספרחיגמיסקריכיסי
פרו:~ג:יסוכוגכ"חסו;רי:י IIרי:י Cפרג:ררחג" cי"סוכעריפרימ:יג:י Jסוקי
חיסט;רפיגירחי .יניחך"גי"ו:יי:יריפרו::יג:רחיכגור"גגגיקרס uרי

מחגיר:יג:ררי ~(נמיסקוחירורייקחס cקחחוגחסריחרייגטרויטור:י,חיסקר
 ,כייררוכרחסיחיג Jח'ס :ntקחחיסטחסריחיג:יגסחטחרחיקוכיסיוכוסקי

טיג::קוןטיגטיריימדוס Cקוחירוחוגוס jקו ,קוכרומיג 'וfכרחכומיגחיגטרי
קחכיס:יג:י ;חימרג:י pחק:ייקחו:הוטר:יג:ימי(רגןגכומ),פריט:יטוריי:י

מיג .ג:יפריגןכיחיוכפיס:ייfויגייןס 5קמגוסטירוכיגמןסיקיגונחרמיג Jחי
קיכיכגיח:יסחגט:יג:יקגחרמוכיגטיריזיגומורריגחגס:יחיסט:יריחיסקופו

חוגכידמר::גוח:יסיגייחג jחיחיזכיוכיריי:יכוחיג:ימיגססימ:יוכוספורקימיס
ג:יריחיוככיזחוכוסקיורמיזזכו rריגפריגסיפייוסגוסריוכווכיגטוחווגימוס

חיג Iרייוריגחינזיסטיכסיי:יג:י : Jסיקיפרסיימחיסטחםריחיסקרןטור:י
חחינחר"רחחזינוקיחיגיפניריגןר:י iס~ג'ג:י ,);ריחןרוגמ p(חמוגוטומיזניו

קיזכיגיסטיר :ז',יתיסן;ודי Iטסייגרוקי Iוכיגרודיגייוו cקרןחג:יריפייג:י
ריחיסןכו~ורריכיוכוכ Iזכיוכוריי:יכוחיסטר:ימיזמיגרמחיכמיוןכיגנחמוסגו
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פריכם'::חיסטחסריחיגכירחימיסכורי jחפ'ריקודרורימחרק~חוכ~חזיר
כיטיכיכיחיסטרוריפחםחרדיו:חרגחסכיורחיזמי rריגקריחיכסחספח,יס

גיס iח'סזגוחיחומכריסגיספזרסיכוחיסרןכירחיסטיחי .פרכטיחוז
 .מןבכדיסחיו:גמיחריריחסגזס iח'כזחימנ:י'סימחיכטרידירימם

קי ).:רזכרוז('מגריחמימורייחכיסחורריכחכסחסגחסרוכקוחי Jסוחיסטחס
 :ריחירריכחכס~ג:רחיסטירחסריחימפזרטחכטימחסכ~חיחןכטימ~כ:ר

42 

 • t(סילהסירקוסיסייוזלה
רייו:רחגריחי)'טוריפירריבירסחקרי Jחיחיסקיריזירקירי
פרחיגי , iחיכטיסייימחג:רפירחוחפיטופיר Iסימיזמוחסיסירקןסירסי
ימ- f ,גוסטוריסחיכגיגחרוסךpמוסמיזמורי .ביכיסוריססוספורסירקוסירו

רימחכופירסירקיסירחזירןחןסירקיסיררי " iכחסיייכוחיסטר:רריגריס
 .כחסימייכטוסוסריריח:רחוניוחיגחיזוסכוחיסטרוסח;ו(מו:רכ)מחמ,סטרו

(כיחריגיבייוזיסקחפיסגוסחוכגיגחרוס iסיפחדריטייגיכיקיכיכיייחוןחי
חיסט:יריפריכסיפחכחיגזיטוחיג .סירקוסירחזירגוריקיוכיכירחרג:ררי ) iרי

~יחכס:רג~ריריקיררן Jחופיר Iכיכגיח:יסחגט~ג~ריזיחיס,חירריכחכס~
פיריגסיקיזזוירופורחיחגטויייוחיגחיכטריקזכטרחקטחר:רחמיסטחררי

חיסטיחזירסיריחורריכיגיקוח;ריבכ"~חכיכוחכר:רססירניטירחיחמיני
חיסט:רסוסכיכירח:רקיכטיכוחרפירחיסחיקיחירפיסו iח'סיגייחגמיזמו

חיגיייססינריפוזחרחיפחטריfורק~חיסטיריריסיכדייכטיסגוס Jקיחג,חכס:ר
כיזוטרוסחזירריריייחיגכרויחיכקומכיסקיפחרטיקיגחרפרוביריכסיי~סו
 ·~פדיחיזכפוסיבגיחיסקימחרק~חיסט:י iקירוכקיחיחיסחי .מיזונוגן
מיימכרוסגיסחפחרטfידיסחיסיכייתכחדןססןזקיחימיטחרסיחיסיפיקחרסי
גוסרי Iמיכיטיחיזמיריגפ'יג;וח:רפירי,יסיו:רחכריקימיכירחרג~די

קוגסינוחיג"פיר.חי .קריחיכס:יחיסןכ:רח;וחיסןכרחכזירוסחיחזיכוספןחיכגיס
חיחיכקימיכרחכס~סחקר;וחיסט~קיכסירכ:רקייו:ר~דיחיזוטוין Iס:ר
~יחכס:רסחכט;וג:ר iח'חיכטר;ו Iחיזוססיסח:יסירקיסירחזיחי ' Cסירקוסי
מוכיטוחיזמיריגפייחכ:רחיביריס'מייכטוכוסיכ:'רחמיכטיחכסימוסטר;וחי

כיכ-סיוסוגיפידירוזיחיחגטודייוחוכיקוחג iפחטריפורריכיבייכרו
 .מיסקגיט:רנוכ;ר

ריזיז ,חירריכחככ~חיכט~פחר;רגוזיק;רמויירחזיזחוטר~טחמגייזהיי
קימיכירחרג;רדימיימכריסגיסקומפגירחזירסןרחיסחי Iסחבייןסגוס
חקירירןססירכוח:רחחיזחרגיסחיכירטיריסגיחיכחסגחס jחיו:רחג'די

 .טירופירכירגיחיככ:רחיכ:רחיסקיקורפירחגיסניסייוסגוכריריטרחס .
חווככריריגמוכנוחפגיו:~סי iסירקוסיסיייג:ר Jקיחיסיכסיביחיוריחיוככרי

 ,ט.ורחכיח;וי r Jסי .ריזיחוםריניכיריחיסטיריריזמיזורחר~פחסייוז ו;;
חיכדיספחכסחבכיסגחטורחכחכפוחירסחסגחסריגחד:רהיסטופירפיידר~

 .חימחכוניכיריריגסיסטיגימייכטוחיגפור
 Jסירקיסיכיייכ~דיריכירסחקרוחיסטידיחיסקיפיסכיס Iכוfי,סטוס
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נויפרובברמכרי iמרמקטןמ,סןכידי iוכממני'ריזר~ט;!מ,נריריקnrכנכינטיקימי
מיקרימ,כס;! !;~סיימפרימ,בזיס\:'מיסןבררימבתקיסקי<מסייוז י:~פתר:י

מופרוט iקימוגוסניריול;ינfיסיייז י;~רימיימכרוס~יסמ,נטריממורמי~
קחוכי·הרנ:יקיור:י~יידי~:ימונ:ימ,סמנסיק~קונןסירסיזס'זמיזמו

ריםינייח~מרמסחייטומוכמיזמו Jחוסובריחחונחרחספירסונחסריבוריח:י
 Iקונסירירמטיחיחוטרוס~וסח:יחוגוס jחמחסיסיכייח~מיזמו iחו

 . •חירמחנוסקימו
מונ:יחיס Jסירקוסיסייו י:~ריחוררינתנס:יחיסט;יקיחיססומ:י Jח'

כוסריקתטיבוריח:י י:~דיניינ:יריחורריגחנסחספריגסיפח~חס~חסרי
ח,טטיח:י.ריזוכיריסי Iק'קיחגטיחיטחי )י: cננ(מכומריחזיררוניריס

גוחגסי,רי~:יססירקוסירונומיזמוחסיניינרוסיקיריזירקירי l ~מור
קו.חיסטיחוניריסירקירירכופורקי,גוסירחזונתכ~'מוטיכו Iחננופור

 י:~פחרטיריפוחירטימיגטיחפיכחרוסירמירי'ם ,(כמזיר) ,,~ י:~רימחגרו
כוקי ~'חפורפ'נ;יסימיזחגטיטיסח'בזינו~וקיכרמ)(מימתפרוכיריגסיי:י

חיפסח, Jקרכדי~חסוחיר:יחזיררידרכיריסנוסריחוטרוגיכבוזחפיימ:י
ח:יחןרריגמכס~חיסן:;י Jח'חקrוכיר:יסיקימי~קירונקימ,ר'נוקיריגו

 Iכייחיטט:י Iסיגומוכנ~מוייחיסריקווכפיכס;!סןפוכטוחנמ·כטי,קונסירכfיר~;!
 .סחכטוסניברוסכוחיסן:יוסמיוריקנמסררו

ח'כקומיכרחכסחס~מסרינ:יכיט:יחורריכחכס:יחיסט:יקוזמקחכחמוס
חינחוכזיטופירטיכייכרוסחכט:י~"כוח,סטר;!רירייח)(ממפירפיטוחנ,ס

קוכוסירריבי 'קיקיגוסיכסייתסס nביררחר'ר~מסחיחיריח~מ,כסיכייממייכטו
חמורח· .נורייידימ,תומחכודיקומניע:יסו Iח''ןjרח~יימ,זוטורן

יייזמןמ,נטיגייגרומכיומ) f (נכימפןרח~יסחויריכמכסחםנחסרימנ~מרימוס
רי:מורריכמכס;!נ:יחיסמי~ייחסריפרימיר:ינ~רוכריזינכומוכ

48 

 •שתבדיילייויקינם"רבאסלה
רונירמי~ח,סמוכומ,נקח~ינכו~וס,רוסקוגטייכיחורריכמכס:ימיסטכ

ריפ,כסכגכמ,סחונכרומינחיו::גמ,ריכיכריבורימכחיכחר pםמגטיס'רי
 •רימ;!חיסטיריסמכןכירחרכ:יfירחכ Eפרוריריבורוז:י
גומכרמרנוריררבירמ,כ iמ,קוגסיסטיןjכמריכייוז cסחכטיסיקמ 6 ~

ויזירקירי .ריחכייכסמכיר~ !;כמכמימ,גנכרחךכ י:~מככוקסנספור
ג\יכוק:יפורנומכרמרמגוביסק:י,קימגעיספוקו fJווחוןjכמ,ריכוביקי

כיס"רי~יקfירןגןכפסמכמימפ~רנכrורומ,סקימירימ:יחיסטירידמרסמכןכ
ר rמכמריכוניכסמז'רמיזמו~וחיסימחכ;!,כ;יריריחםרינוסטו

וסמרדיקי "כ"ס-ידגכמ,קירו~י II ~'כfחיסנכוסימחיחכוביסי,קיריספומים
ימכרמי Dחיסונסמכנכיבומוסםחבייןסגומיסן:רןסרי Jחורר'חיכ iסינו 'lמי

ביכוריבמוז Jמי Iקורינוס'רדיכי:יכרכ;!,~כמי Cקירו ~'יI i fסייו
םייספוחיממסחי .ביבירכומיכיכודידרממחס 27 ,מיכוסמכקוכטיכייכדו

ריזנוןכיכומ,גריזירמ~נחמוסמונרמזיכרחיסן:רןרי iקוכטיגומסייוכ:י Iמ,
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 .סחנייוסגוסדיריפורזכ~חיסט~
דיח~חיסטיחיזחזירדידיפיכס~ג~קוכטייכיקחפ'טוגוסינוכדוזויג

כי ,ד r~ןרייכוניחזיסיקיחסט~fויכח tjדיכוניג~חכיביסיקידי ,סחכטו
סירנ'טורמםחיסירניטוריסכ'כוחיסטרוסחזכיגייחס,פכוחיסטרחסכיכוזוטרוס

ג~חיכטריחז'זכוסקיגחסדיחונר~כ'כנוכ:יכיסטייחס,כוח'סטרחםזכיזזכוכי
(חכורג .פריכסיפחגחסחונרחסכוחיניחיטריכט:יסוזסוזכ;וחיזקיסימחכ~

 'וfדיפיכדייכטיסחוטרחסנכוכנחסחיג,יחסדיחוכ~קחדכטיכייכדוזכגזוגומ)
טריכןכ:ידינחסגחסדיכיט:יג:יחיקחי(מזגרו;ו)חיגיי:י ~וfס'זכיזחכטיס

 .פריכסיפחגחסחונרחסכוחיניחי
נחניגייחר .ס'זככרחדוחיגחרחכקחרחוקורטחר .סימכרחר .חרחר
 •יכחרזכוג .מוכרחר •חניכטחר .טריחר .קורטfרר~)סיניר~ג~(זכוכטוכימר

פייכחר .מוכזיטוסגחנחר .טרחםקיגחר .ניזזור •קוז'ר .חמחסחר •סירכיר
ידו. Pטידיגחיגיסג,סחיספחכדיר .פ'גחר •(כוגייחדיחר)טיכטורייחר •כחכ~

גוסדיספיגחר •טיסיר •טיפידודיגחיגוספריכסיפחגיסדוסגיכפריפחרחר
 .קחסחר .רחזנחר .קיזיר •כייודוךיזחטחר .כייןרוחטחר .ידו Pטיג Iדח'גוכ

פיגוס).גוס(ריטירחרגיקוחירוחיגחגיזחר .קיחירוח'ג.~יזכפייחרנוגייחר Iד
פרfו. .רינחר •קחריחר cוכח .חיכקריניר .סןפ'דחס Iח'חוכז'טוחיוקורטהר

וכחר-חיגקיןנוגפיחוגטיזכוfויגדחר .חסיכךיר .חמחטחר .רירוקחר •נוחר
~וגדיגונחרריגחיכזיטוחווקיטחר .פחכריקחךוחןנזיטוחיגסונריטיחן

כרכיס)ו;ו tj(רפוכגיקוגינחרחגיינחרגוחי~יןר'ד}וrכ P(רפחרטיקוגחר
קוחכטופוכג,ק=יפגחכ~גכחיוחוכז'טוחיזקווקחזכיכחרחו .קוכטר:יג~חו
 .יכו .rקחדיפ'קוכ 4

(חכוrכפריככיפחגחסחונרחסכוחיניחיטריכט~גחססווחיכטחס
די!:יזכיס,סיניזקיחי ,כח Pחיוחזיררי.דיפיכךירחססווזכוסקיזכגחזכח)

 Iחפ'נfירח'גקוזכי(חיגרומ)ריפ'כרייכן,כ'סזכוכבחכטייכיוח'גייחסדיחוכסקחר:י

ג-fכט' f fסיזכ'ח'סקידיספיכחרחיגח' Iקוזיךדיגריפ'כרייכטיחיסקי
גוס j 'יfחיכפיס'פ'קחריחיסט:יס'ביו Iחיטרחסמוכבחסחככיחי Iרחזכחר
חיכריספחרטיחי .ריטחגייוח'וקיח'כטייוכיסחיסזכחסדיטרחטחוקיגינרוכ

חוטר:יטחזככיי!חיי ,כוט\זכוכקיחונרחסכוחיניחיטריכט:יחיכטחסדי
טיכיר Jסימיזזכו Iסינדחדג~דיחפוחיר:יקחזכיכחרדיחיסחידיפיככ:י

חיקחזכיכודיפיקוכזכיגדוכריריזכחזיח~ Iזכחכוג:יחין'טו fכחוכיכבוו
 •rכחוזכיו"חיסור aייחזכ:יסיחיסטו

חיסןכי Iחיקיזכפגיררידוניריכדוסחוטרוסחייחיסטורידיספוחיס
 Iסוזחיפרופ,טקססחכטוסגוספורריקוזכחכרחרוכ ,כמ Pדיסחכטודיח~

 Iקידיזירקירי .קטחרגופיריסחי(חיכrכ) c(בכיכנכrכ cחיגחיכניסייחר,חיג

סחכטוחיפירוניסייוחוןדיכמ Pדיריח:יחיגנוזחרדימיכיסןכירחיכ
 fIי'פיטיחיןחי .סחכט:יחגינריח:יחיבוזוקיוחיגחיןכינירחיקומירחי

ג~חיבי!:כחחיוכנכורוח) pג c (פרחכסיסטריסחזירריחונגינחדןסכיזכוס
 כrכ:!חיןמעכימ)(חזירחגייוכחרפוחיריסיכוחי Iריח~ח'גרוכחיכובי

ריכיסטיר'נכמיס Jןכחחכ"חכסי •כיפור Iחיג Jח'חחיסי rח,חכדן 'Iסחגנו
 ) 10 (ח"ב Mזכר"
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גמסקחר;וג\יווכיגוסמגמוקוחירפוכומ'סטרו~רמוס 5יגfריהו! fJירכחרן(
פורניירכיסריטחרריקמר;ו Iקמfייכטיחניח;ו iקי Iפייסגוסחיכוס fכו

 sגימניסטירוסניסטירמוסריחי Iחוכורחיגימפיי\;וקין~נrכfויגריסיניר

 .פוסינגירמרסו Jינוסחוכוקחר~בנמפחו;ומפרופיימרוס :1גינוחחיסיייס
סוקימ.ווריכמככ;וחיסט;ודיקוכטיכירוגוו iריזומיחיןחיסחיסטן

קוכסירנחסייוןג~ .ונוכרומיגטורוריקיכיכירומיקגחוונייןיס;חיסקיפו
כ~סיכטיונייכטוסכימיסטרוס Iחיחיגרחחינחרחזי Iסחכטיריח;ומיסטירי

חיוניכרוחיסטיקיריזירקיוי;ונכוכס" Pזרירו IIריגפייג:רדי j1קיגכיקסיי
ריחגנוכיספויטיכריןסינוןגיזכיטי Jסיחכטיגוחוחיסכווסו Iחיכיבג Iמטודי
קוימרוחיס Iקיכוסיויגיגייוןסחכט;ווכחיסטר:רדיפחוטי jז'חכוקיגוס
מיזכוויי;וג;וח;וחיסמי •כיגוכטחרנוחיכ;וסוקוןפור'רוזוטורוחיג::יר
קיוסייטיכומיגמיןמוגנומיריחס Pס'חי!ונוכרוגיחקריחורייו~יגקי

כיממכ:רג;ודירימ;וסייט'ומיגמיסקינמ Pחיגקרגסירנfורז\קומח.;רומיס
כוזוטווםקומכרורוגקיחי •חוגנמכס;וג;וח;וחיריפוזו ;וfקרrררגו fקוכסחי

טוחנחזווכחיסטווריז:חמוסוסימחכ;וג;וריריחסגיכט\רוסחזחכבוס 5ן;רח
קוחכר,מיוריפוזוחגחיכטיוחזכיגטיקיכסtיקוחזכוסגוחיריח;וחיסטיחי!
י= Iסחגטג~ו;ונרג;וג;ומ,קירוז:fויגקין Iכוק;ופורזכיס~יוכנר;טווסכוזו
מיןקיכניקסייווסירייוז;וכימיסטר;ומכסירימיסטוחמוסוריח;וחיסטידירחר

נירחמיזמודיגבמזחסגחסדיחוג;ומ,סקיכגגוגס"ירו~ח/ Jיגדפייחיסן;;ו
 .סחכימוסיי;ו jסיגו

rכגיחנוןמ,גטחמנייןויקוררחוחזימוסבנחדיג(יפוזוחיג Iנוחסדי
חיניפפיג Iררינמייוכוסקינורייוסכוזוטרוםקוןפיריווזוטירויג';,חיזוקי

דיפוריוחיןטיימפומוגניסןגיסטחרוסחחיחיסטחרוחגירדירירפיזויס
פוקו Iמוויספירמר jריבחנחמיסכוקיקורחסוןדירירוספחטרוכיסהוכום

דיגקיטןכוסמיכוזוטרוסרימפיחרוסיפיחרוזורייוחיגחיר rטגיניררי
גכדימפוחיוסחיזכיגחנווז;וו:ר Iזכחכחוכ;ודיגינירטחרח;וקגחנrרזיסחי

קימונוסנרמגרימוז;וחיסטסדימיזכוויי;וג;וח~רוכקוחיחיסחי .כחז'ר;ו
קוופימרחרדיסיגיימגחוןכוזוטרוסח;ומוסטרמודיוייוfו'כ;ו iקיוכfוככוס

גיניוטחרג;ומיויפיזוחיגרימסחיסטימ'ןרמוחי;רייגטיס'.:דיכןחיסטרוס
קוחרוופימסגומיסטרמסחכמיזמוחיסירניטוויסמיוס r5ר\סקגחטרוסגוfו'ח;ו
קימיגוזוטרוםקומןרימ;ו.חיסטי Jחימוגגחכס;וכייןסיהזוי j 'ן;יגבקיח:י
טממבייןחי .מיזמוסכוזוטווסחזיוכוס'גוגוקוונוחזו 5טוח iכי;גי Jזוגחכו
מוןמיגחפמוטחמוסקינחכחמוסוסחכטוריח;וחיסטיריריפוזוfויג Jקי

גסקוומטינמס 5;ומיסטוחסדיריפוזוחיגסייטי)דיפחרןכי(חוג~סייט'זמו
פוחיריגוקיסיממכ;וג;ודיריחסגוכמייכטוחסנירסג;יפירפניין;י) Iגינ:ו
מיג Iנוחכריחיגקומוניקוחיכ Iחווכחכוסירכיכג\ןסטויהד'",קיןרונסיר
ריז-טיימפוחיגטיכירטחוכנייןחכסיפימ,רימוסחי Iפונריfויכקומו,יקו

ג;וויגינייוןדיחיסטירייוחיג j 'וtמ,גטויזכיטיומוספווגינירויfורו fסנחר~
 sקוזכפג'חיגפיופחסיגמחסחיגייו iמ'חיגחיסקיייחם~'כם :גחדיחי

זבכמריכומיכדחגס;ו Pזריגג;וקימכסימיסחי .מגוכחסגוה\סטוחסדיוכייגטו
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חיגסייכדו Iגייג:יידחורריכחכסחסגחסטורחסקוחכטוקוכטרחפיזחר:יחיס
 iקידירוזופזטוךוחיגחיכטריחמורחיקיריגסיי:ידיסיכייחגחןןחיסזבגמ
חקיגקיכייןס rס Cגודיזיןקיחיסטופוריווסחי .יזברחגריפוחיכגוחיג

מיכטי rפוכגיקסנת)(נכזרגגזבגתזיג iסחכטידחג:יפרופחכ:יקיכידייו
סירדיכיפיג:ימוח·גודייודידוכיריססוסח:ימיכגומחכק:י(גפרססייח)

סנהחי'ח:יקוכסירכfירכיד:י rחקסיקיחקיגוקוכטר:יג:יחי .מוכנ:י
דיזיו j·כ Iקרייוגירחוזוסחיןחמחרוחיקירידומוייחיסורוכירחיגסינון
-:פירסיגג;כחיחיסטוחזיקיחומגריחיגחיסווחורוזו )*יזבגכי:יפרופיט:יחיג
 ,.ר •נו/ורגחפז-פרוריסג;וfויכנוחרר:יקיחיגוקומחכרוחיסטיסוסטייכיקי

די ~כסחיוכפורטfוג:יכייגרוחכטיגוחוססfיכייוסכוחיסןכרוrכחיסטןסוכרי
מוכנגקוןחיגיי:יחיןחררחקחכיריזכיכיסטירחיגחיחורריכחכס:יחיסט:י

-וחוכחזירידוחונגינ:יגוסגייג:יסיניו ,קיככיכיכגיטיפחרווו jחטחכסייו
 :- ~ריטידי jחפ'סגתדיג iקוכסירכחסייוג:י Jחיגוחררייחססוכריfויכמייחדוס

חי!יח . jוייריגיגג:ידיפיגריגוקיחיזטרחזיירחרריזבחרגיכוח:יפוגגיקוחג
 :סיגייכטיסריפיכסחסגחסמורריכחרוןחיפ,טו

דיךיפיכרייוסחייקריזירקירישבות.דיריפיכס:יג:יחיספרימ:י
ריייח:י:קחטיניג~די Jסוכוקימיזמוחונרחסחוכחסזבגמחיוחונרחר

 /ריפיגרירחססי!חיחרינ:ימיכסייוכימוסקיחוכרחסכוחיניחיטריכט:יגחס
יי-cח'פיכסד ""גחריfוגבוכ:יסונריפחסחרחניגירכופורוטחכטופור
וןוfיגייו 5ח rה:יהוקחרוס:יחיזסונירפוחידיסיכוריזיר,קומו Iגייג:י

 I :,,חקחזוס~וזחר'fו Iגהרחטח;חיטרחטחר ,כוזגfירוכחרחרוחרניג ~סוכיר

 ~; ::'פיר ":גניגירפיחיריקיקירייחרריחייחיסטחסריחוג:יקחר:יחיזקי
'ן;ודיקכחרחךוחיסט~סיגיןגייג:יריקימחגדוסגוסריחוגופחסחרח:י
קינכיזוכו Iיןירגוכו iחו ::חדיזירגידידיפ,כדירוחיסמיזמודי .כ'נרוסכיס
 ;כ :tריריח:יןיחכיזוטרןספורחזירדי Iכוזוטרןסריחיכדיפיכרייכטיחיס
 = •.ך;רןו..!סיfוח'חזי-;פוח'דינכוסגחסכיכוזוטרוסקיחונרחסגחסדיחוכ:י

 } .שניתייחמססיכיין
 ;,,.'קו Pדידודיפ'כדיח'סקיריזירקירי .מקצחחיגחיססינוכר:יג:י

 ~ ,iרכ; jי.'פורחפרופייחדו 'וfרטחדו rחפחיסקיחוכזיטוחגגיוגמ P Jחי
 Iזו:fו=יבו:ויררמרחג:י Iחיגזימפייופורקומווו:גrכחיודיפיכדיד,חיסקי

סי;,ירפ י:~קיחס~וזוסכזיטוםחחוגוסחגסיחי .סינכיזחכטיחיג:יפיכדוג:ו
 .ןחוזfויגפורכירגוסכופורקחכטיוחוןחיןחפמרט:יגוס

פיז"ן":דייר;ן:/מ'גיחי~קי Jריז'רקיריתוספ;וחיכחיסנ:יטריסיר:י
יז /דיזירקימווו:נהחיגסונריסימחכ:יג:יריריחםגיסדיפוקוחוו

 '.. ,נת:!-;חי Cקיחגטיספוקיחוןניירכיסדיטחררידיו:כתח'כריסיניר
 .ו:ג;וfויכס:י .r ~קידיספוחיספוקוחיוחכמחדדיכונידיו:חרגודי

יז:י ... ~\חכר:יקיירזדיריקעיריבדיגחיכקינכיכדחכס:יג:י lטחמכייחיי
פירמ':;סיח:י "ר~ fפו ) C::ררגי(ר!:ותפגחס\:גרחכריג:יפחד:יחניירט:י

 ~קיי~כרי Iיכ rpנחfו'וחןכזיטו Jחננןקון ,סחניר 'וfחיכטרחרדיטידו
 ~יע:' )*
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זמיא~ייו rו~לטר~זירי- 76-כ'משנהאופרק

 ,קורטיווסגיסח~קfיגיו~ג~ריחיקחגיז~כ~ח~קחגיז~ג:יד\סטיוו
פכחס~נרחגריכ~ריקחכיז~ג~חפחרטחרריריספוחיסקימ\גיסטירחיס
מחרירוחוזפוזחרקיזסיזקיסחבייוסגוספורחורריגחרוססיכייחגיסגוסקיז
חוג~פ~סחרריחיפגחס~ג~פחר~ר~קיקחגיז~ג~ריפוגט~ג~מיז

חגנורג~ח~חוטר~ג~ח~פוגט~חוג~רימחרירוח\גחיגסימ~כירנ~
טומחרריריזירקיריבכ\רןבחיגטחמכייזחזיררי Iוקור~)(גמי ~ fקחגיג~רי
קירטיזוקחד~ריניזחרוריחו jםחריפירחסוחוזכיירגיסריטחררירי
חגור~חי .קחגיז~חיסט~ריקורטיזוסגוסדיחןגר~יזטןרןפוזחרגןמי

חיקורטיווסגוסח:יקחגיז~ג~ריסחגירחיחיגטרחרריפירמיטירןמיס
סיגייחגיסחיםטןסקןוקיסימגייחיסט:יריחיסקןפוחיגfוי •קוגטר:יג~

חוזריחוכזיטרזווזרקיטחריפירמיטירןחיסקיגוקירימחרק~סימינוס
פfירטיקוגחריסדינונחריס iסוגונחריסגוסטוריססיחיסחןטרוח~גינחר
 iחיfוי .:ירכיס)(רו:וחפיכגיקיסגרנחריס iסוסיגומ~~יזריד)(רסרה
סוכריפחסחרגוריפ\רסיכ\וג:יריריקיררןחגכייכי Iבכירובfויגקיזמיפ\טי
ריקחגיז:יחוג:יריקורטיויסגוספורחזירקחגיס\נוזחי .ריפיכם~מיסט:י
ריזירקירי .קירטיזיחוזריקחזחסגחספירחזיררימיגיסטירחיסמיזמו

ריפ'רמיטירוסיח~קיפחר~קחזחסמוגנחסקוגטייגיקיקירטיזו iחוקי
חיקחז:יחיג:יח:יווקורט\ד\גמחגוכ~חיזקוז~קוזסחגירחימ~כטרחר

טחרריריטומחר Iריזירקיריבכירוגחיגחזיררימיכיסןכירחיס ,קיכטר:יג:י
טירופוזfירגיחיקתז~קחר:ידיניזחרוריחו iפחדיפידחסי iחוכיירגיסרי

 iרימוסטרחסיייחןג:יחכסיחזירפןרקירטיזוריגקחזחסגחסריחןג~מ,ז
פיר iסןטריז i ~ rחיריטןרחסס\זכוק\ iחזווקחזחסחיסטחסטורחסקי

 iחי iח'ס\טוחדחס iסוסייגדו~ימ\ד"רסןמ uפורקוכסירירחרחסטחכטו
 .זןקורטימיזמן

כמ~ cריטיימפדריגח'נ:יחיסבכיריכריג(מקכ~)ריפורמ;רחיסט~
פיכג\קוחיגפורק\יימיס tiר'קירחזיזכ~פירריוכיתסו iקובכ"~~מנר

 ..פ~רחיוריחיר rכונחוןדיחיכז'טי iחור fק'וכח\יירחרס'ח:יכיכג:יכו
גויי;רחיס'נו! ,~רביס)(רסומפיכגיקוגינחרח:ר:ייזריך)ית ti(רןכיקוגחר
חו.רידונירגוחיסטרןריח'סרחג ti 'ריפיח'בגוגיזוטררסידינוטוכיזכוס
גיחיסטרוסדיסיט'גסייחסגחסחי :rחורדיגחכסחגחסקוכסירבחרחיכיריסיר
חיסמיזמוח\סוכוק\מ~:ידיכוק~ר,רינחספוחירחזסיקומוסםחבייו
סחבייוסכיחיסטרןס'ו fדיגיסגוקיחיב\דיס'רדירייודיגחיגקןמיגדחגס:ימרג~
 .;וט:יfכ'סוכ~רי 1נ 5גימירוחיג jחיכוטחרח~וס pב~סינןן

 ' i crיגחגס iחירג~סבי\ג'ןכrי tiדיגחןרדי;חגס:יג:ירידיספוחיס
 ;;rחיכ\\חדי'ר;ר Pפריג~דיגדי ) C(!כיטד' cפייסטחגחסדיסייוו~קיגסירנגס

חג 1 5ריגריחס ,סייטיטור:יקי;רוכגות)(מכפסזרריסןכ:י l\פג:יfי~ס
סיו:קו;סירבfירדידינינכיסס\\סט~חיסט;רחי! .fוגייוקחד:ידי jכ\ז: 21

רי:חיכפרימיר;רג~ ,fייכקומ\גרחגס,חס
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44 

(חמץ)לינדאדחקי!חקימיךני

(גרמ)מיח'רטיד'פ'כססיטיחיר'נירוז:ויכס~ Dדיחיכסח'סח'סטו
 ..גינדחמחס~כ'כנוכ~ )*פסח 'ד·ח'כט'רוסד'חסס'יטיגוסחי!קוrנירדי
ח'rנפיס:יח' .ג'גדןדיrניסקג,טסחגנןכ~קוכטייכיקיקיזסכיכניכסכידס

חפטסקיכטיכוחסחיכיס!דיק~טורז'דיגדיחסrנידייןדיגיכסס Dד'חיסטס
 :דיח'סיכרחכסס Pחיכקיס'גוכד~גס .פסחגי hסקיכוגיגסחכיניסיקי

45 

 . rפסדיריאסליס iאיחמץאילנירני

כותיפטרינירפיחיריrניסכיפסחדידיחסגיסrנייכטרחסקידיז'רק'ר'
 ..קוכסי !'וf·חי • Jחוכדיקיזסכ'כניכספוזיסייי!כוח'סטר~ !'חטיכירכיחrנך

 :דיחירר'!גיחכייכ'חיסט~דינןח'כס:י
46 

 .חמץאילאיסקימבראר

כיחיסטר~די Iריט'רחר Iח'סקיrנכרחרדיrניכיסטירח'סקידיז'רקירי
קיקיז;וקירקיחגחוגינדחדסמחס~טורס Iפסחדיתכטיסדי Iפיזיסייו!
חורדי"ק\מפג'יסדוכירחיסן;'ח' .ג'כדידימיסקגיטסגוכקי hקו ' ..קיכטיי

ח'קסיפסיייכיסחגניכ~סגכי rם I jכיסדיק~טורזידיכיג'גס l 'וfכחרייחמ'כטי
 :דיח'סח'כקיrניכדחכססקיחטריכסג~ .ג'כרוסגיסחי!רחדו rדיקגחיסט:-ס'ני!

47 

 .פסחאין(מצח)אזמיפאןקימיר

כיחיכי Iפסחדיכיגיפריrנ'רסגסקיrנ'רדידוכ'רfוו!חיסחיסטו
דיfו'נןג'גדחר !'ס !~פד'ז'רק'רוrנגסדימ'כיסחג(גז'מ)דרחrנחס

גס ,טר'גי:ח'גסי!קיס'כיר;רד'ג'כ'רוסס'כקוגוסדיחיכודיחריכס
 >:כ'סכ~ .חניחסקי!מ'כטי rגןססחדו rrג rחי Iניטרן'מחיםח'כ Iם'נfודס

 :דיfו'סחורד'כ~כס;רקיכס
48 

 .'יפטיאינדילסאלידירחלחמימבראר

rניגדחרדייכייס pח Dדיקחפיחידרי rפק~דסד'דונירfו'כ pח'ח'סטי
חיסקיפימוקיפחמיכייססיד'כ~כטר'פסחד'כיניפר\זנ'ר;רג~חגרחג~

חיגזrניגייס pסודיrנייrנכרןסכוסחסח'וס fח'פיסהסר'קוכטחרח'ס
חיחיניפטוד'גפחדריסנוחיסטרוסדי:ידיר:י rםכ~דיגריזן \rfנ'ג ' fסfו rפ

ך'ךיס rחונ~'כםווכ!!ג\ל P ג~:ט"ר\ל י:~די "ר' rו ftופרוכ'כס"חם~fוסדי'ס Pג rחכ'טכוזןטרוס )*
~ןסםןטודור~ח;ם' 'וI k fר~ג;'\כקו~דיס Iמידי': : rך' 7ד'~וגfירח'ו 'וfך'ח\ל iמוהןטרןתר~וז
 .'ס r '-:!ך'סכנfוסךיז'רח\יוס .rכfוסיגןויס iמוע
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כי 5חיגחוגניוחחי '"נרחגדיחןז~חיסט~פורפודירוזוטידןחכחגסיריגנרחסייחר
~נזגוססינווחי ~גןז~טרוסקי;היפחדריסגוחיסטרוסקוןחיזיקינוהיגדחד

חיח~דיקחד~קיפירפיטוחיכדונירחוןחיסחיסטוחגמודדיכייוס 5סח
פורחיסחימיגחנרוזופחטוחיסטימימנרחרחיריקוכטחרדינימוסגרבי

כ~יח~וקחד~חיגוביקחד~סמנכקריחמכ~ח'זמיכדחמוסקיחיסטו
סי;י·כ~ .פחסחזיחיסטידימימנרחסייווגסקוגטייגיקיווריחמר"דיפרס~

 :דיח'סחורדיגחגס~ג~
49 

 •פסחדידיאסלוםאיןטראנאז'ארבודיאילאנודורילדיפוזאד

דידיחסגוסחיזריפוזחרחיחוגנחרדימיכיסטירחיסקידיז'רקירי
חיכייוסזויןחזירגוחי )* .סייטיגוחיכחיפרימיררחיכ Iפייסט~חיסט~
כ~דימיגיסטירחיכפורכיסיסחרייוחיסקיכוקימחסחונר~גיגנוג:י

 Iחוכחס)ורודינוכייחר Iניזחרוקומוגפס)(חוגכקיו;'דחסכחסדיפריפחרחסייו!

 .קחטיחיסט~די Jסוגוקיחונרחסחוטרחםמ~ .סימיוחכטיחיחסיגדיר ,
ופרחנוחרוחיסקריכיר Iחרחזנחר Iקיז'רםימנרחר, Iחרחר Iקיןנונוריח~

 •ז:,נמקימזדיחסחיסטיסחי!חזירסי!דייפיגדידחס j iסוסימיזחכטיחיחמחטחר
דידיזוססייסיחיסטוסחיזקוגסירנחרח:ידיניריסגוס jסיחיסטיס

דיזיגןמוסיני! Iחידיחגמוייחיכרזיקומוייחיסחיסקופוסוסקיפייסט~
כוסויריקידרימיסמיטפורקי Iחיסקינינגיח~סחגט~ג:יקגחרחמיגטי

קוחגדופחדריסכוחיסטרוסקרןפידירוזוטרדוחיגחיזוקימיגחנרוזוסחיניס
דיכחיךיסיסיירדיגכחז~ג~חיסריקידרוחיסןכיקיוחיגיפטודיגקיטוכוס

חוגר~סוחפחריסיייפודירוזוטוווחיגקוחגדוקינימוססינו!נודחחיזמר
פריפחסחיסטיקי!חימפיסריסרחגח~גיינ:ידייומיסיגידימוגטיחיגחין
דיגק)וז~דיחיניפטודיגק'ןכיטיקידייוטרחיטירגיגחיגסוייו :י Pד'חי

נרחגדידיחיסמיr.יוריי~חיסט~סייכדוקוכסיקוחיגס:יפורחי .חיסקכחנחזי
קיריחכינירסחרייוקחד:י Jח'קיפודירוזרטודוחיכקימחכדר Iחימפררטחכס~

קימגריסיגיחחדיפחטרחיסטיפרחיקיחגייודיגחיפוק~ג~חין Iדיז'ר
דיחינרחסחרגחסחגייוקחד~חנחמוסקיגיסודימיזדיגקיכזיחיגמיס

 .טיימפוחקיג jח'חרנוקירימחרקחנכיספחטוסגוסריקודרחרפורנכימרריי:י
טייגיופירסוג:יג:ידיחונרחסכחסקיגיקטוריסקירידוססחנירקחכיפררקי
דיסו!חקןכוסגרסקיירזדיקירי .חידיחססוססונריח'גפבוחיגססנרחגדי
פירסוג~ג:ידיקורחסו!חיג jח'חיגרחחינחרחזי!קיחימפירטחכס~נרחגרי

חיכקומחגד~קיחיסטיפורחיסחידיכבוסטרחוחיכייוסקיסיגסימייכטוסכוס
פחזקימירגוח'כקיפסחדידיחסגוס iח'פקטוסחיסטוס.חז'רדידייו

דיחסחקיחוסדירינכחרקחנכיספתטוסגרסדיחכורריקודרחךחזיכינדחדו
 jוניירר Pגופרימןר~מוגב:יקי!חיביפטודיכנודייוסכוס 1סחגיירוסייכדוקי

רינג~כ~קיונוגינדחרחוסימחסfיססוסקיח~חיספירחרדיטיימפוחיג

 . h ~ 15' ,ס rד'פריוכ'ייכדיכ~יס ריf;~ןחדיוס fiווכ~יגfיסכווכווטרוס I1 :די::יוכוכ:ו 1\ "ן!כ'ג )"
 , :~';די 22חיכ ' f !: 1חי;וסוכהן~::יהזכדוס~ו;כ 'וlu f ~'וfחי
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פורכ'נדחרסיזמחסחססוסחיכ,יוסקוזיינחרוזסיחימוגרוחיגטודןדי
כ'נדחר)(ס'זחזונופחזסוס jקימייריחיקחמ'כוחיגפחר:ו(קומחכיי:ו)גיחכד:ו
מוסקירימחרקחנגיפחטוחיסטיחוגניוחר·כופירחיסחי .כוגיחקיח:ו

פסחדיריחססייטיגוסטודוסגינרחרוז rפקומירכודיגייג:וחורדיכס
סייטיקיחיג'פטודיגסחגידור:וג:ו jח'קיחגחיטחגחיגוחיגפוחיקומו
 'וfסחגיירוזקידיח:וחיכפוחיקיגיסודיקיכזיחיכדיזדי Iחיכטירוסדיחס
קוזקימפגידסרינמיסייוזבסדיריחסחיכפוחיקימיזדיג 21חיגחכטס

כוסייכדו Iכינדחדופחזטודודיכקימיירוזכו Iמחרכסדירחזנחדורסכס
כינ#סיקיחסחיכפירחךחיכונתרחוז Iח'דיטיכירכ'זד'טיימפוטוניירוז
מיסחמזדיכדיפיכססגסקירחזוזג:וחיכחיכטוחימחכסגסדחרס
גספור Iכיגיחכוסכןכיחיסמגסג:יקומירדידוכיךחיכחיריחססייטי
ייינוחיגפוחי iס'ניקוחג 'וfטחכמימוריי:וכסחזירפורדיסימוסקי iרחזו

fויג 'וfח'כיכני~וקומי'רוזכוחמזi חיכטירוסדיחססייטיכיסI קיקוחכגו
פיפיכחסייוזכסטורסחונכינחדוס iפוחירוכיגיפרימירסגססוכס Iמגסכס
-:;ידמס .קוניירדיקיזסמוטרס iטיכימכוסייכדומזמופחזחיגקוןנירדי

 iקומיחחזמופ~זקומירפכחזיחסגיסכוקימכנוכוסקיפוסיככיחיס Iפדחיס
דיחונגינ~דוסחירתזכוחיסוסטיכסייוזוסחיגימיכטוסחוטרוסחופרוטוס
חיסחמזדיגדיפיכססכססייכדוקימחסדיחי .כיכדחר iס'פחזקווניר
מיכיסטירחיכ Iימוס Pד' iסינוחיונפורטחכט'מןיימימורייסחוכסחזירפור
חיסט,ס'רפיחיריקיכוקירימחרקחנכינייזפורמסחוכ:וריחזירכסדי

מיכוס ~חיסקירימחרקחנגיטייוכפוריפיךייודו iחו iח'חזיסיקוחכדוחיס
דוסחוכוגיקוכסחז'חססיסיחכסיס'רפוחיךיכוקיגודיחססייטירי
קומניכס'יספורקיסיכייחגחיסטיטידודיגרימחרקחרפוחידיח:וסיוכחי

דוסחוחוכו Iמיזוניקומירדי iפחסחסיביכטימוכבס ', Jכיזיסמוכבחס
 .מימיר"סכיכניכ:וחגירסמכיחסכוחידיחס

חמזחיכקומירדיריפיכססחיסט~די iרחזוכסרכוקוחיחיסחיסטו
 'וI fרכביפריוכיר:יגסמגסקומירדירוכייחיגחיפסחדידיחסגיכ iח'

דיכוביג:יפריוניר:וריקוכטחרדיךונירדיב Jרחזוכסחיסמיזמוחיסטו
ריפיכססכסרי iיחזיגסחי ,חיביפטוריגכ:וסחכידורסדיפחסחזיחיכפסח
כ:ורימיזמוריחסחיגפוחיקיפסזררידיחספרימירמ,ב iמ,טרחכח;וייכ

כ~דיריח:וחיכקיפןחיריחססיטיזחיג- iח'מימינ-יפטוריגסחכידורס
סוסדיפ~רריסכיחיסטרוסחיכטיכסיסחיסקחפחרוזקיקומפכ,רסרינוניכייוז

(קרינכ1רמחרכסדירחזנחרור:וכ:ודימיכחנרוזוחקטומ,כ iקי Iפירכינידוריס
ריכימוסקימימורייסחיסט:וחסחיכחיימיס, 5סחכי'י:ו iסיניכוף)יס

חיסטחכרוקיחוכרסכיכנוכסחז'רכיחידיחכחיסטוס iח'כינירוסחיכטחר
ריטיימפימ,גטיכימוכמחטיריימגיסןס fח 5טרחס~ןדיייזנחרחס~דןסחככי

חיןירמוס fריקופוחידימוסחיריח:ודיגקוחיסטייוזכ::י iח'חיכטריונ'טירמיכ
חיריכיבייוזמסקיחיסטייוכיסדיטרחטחרפורמררפיסכוס 'וtקסגןזככחס

רייימנרןס tכוסח:ו 'וfחיזוסכוחיסטרוסח;לריקכוטחרחיחיספריטיחגיס
פן·סו 'וfבומכריזסכןחידייןריגנכיכחכרןסכוספחמיגייחסוכחיסןכרfיס



-יבמשנחאיפרק זםויאיודזרילטריזירי-80

פירמי-חיר';למוססיחזירפוחירריחמוסגוכוטורוחיסטוקיכיח';ל rדיסט
דיחי .סימחכ';לחיכטריקומוכיניסייוכוחיסטרומירחרחיגחנורחרדיטידו
פייסט';לרידיחסגיסחיןfווגנחכס';לנ';לחיקויפירתגייפוזוחיגקימח1כ
קיכוסירוסחיפחרייכטיסחיג(סחמינוסגיספריקוחיכטחרמיסח~חימטר

דיפרונריסוחיגפורמיכטיריסונרחכריריחיסקיגומוטריס,קוןמוכוס
חטחרירוקיןחוטרוחגחיכוחטחדוססיזמיימכרוססוסקיתכרוכחסיייןחיכ';ל

קיריזיגטחרו iכוחיחוןחקחרית';לחיסטוחיקיריכסיי';לדי 'וfחמיסטתררי
קומו"קוחיסטייוכיסריחיגיייסחיכטרי.טחrננייןחבג;רסיחיסטוריחבחקיס
ריפ'קטוסגוסfיר fקוריפירמוגדיסגיסכיז::קחןחיבורח)ריזזכוריחיכחגיס

 iרחזוג';לחיסחיסטוחי iכחסייוג';לרימירחגחיסטחרוחיגחריגחכטחרחי
דיריספיחיסריחיגיייספרימירוחיגריכרימינכריסגיסטורוסריביכירחג

ריחכטיספ'רי • l1';לז::כו1כיrווומנ tרפייסט';לג';לחיספסמריסט~פג=י
 :ריתיכקימיכרמכס';לג:יבייכיוטמיס

50 

 •רעומא~לקינטאר

מ,מוכופורמוכורימסגוסקוכטחררירוכירמיןמ,סקיריזירקירי
מיכיסן) 16 (פסמריסיניכרורימ';לריגfו'מפיסחכרו Iסיממכ~פורסיממכ';ל
טורןמיןסוזקיס'וז) 5 (1כוlי Iנ tj ל;'חנדימכט'סר'רימ';למיגחסט';ל

סיכ"רימיזמוריח';למ,גקיסימחכחססייטיחודיחסכיחיניחייכט=ירקוח
חורריכחכס';לחיסט=ידירחזוןג=י .=יtגכונכו;כחבדיפייסט=יג';למ'סקיחיכט=י

טימחרריחיסחיחיכטיריסחכטימויימיריח=יחוכ=יחיכסיכייחרמוספורחיס
כימ'סטר=יוכיזמוחיגיכירט'ירגומיסטר';לחיריפיזוקיכוחיסטרוקיכסירירחסיי\ז iחי

 5ג~וקים(מגגימ)יטו Tחוכפירטיכירריביכימוכרוחיסטיריחינטיר';לניר=י

 .סrרכט~גייסוקיכסירבfירחיחגטורייורי;נרחכריז~ג=יקוכוסיר Iמיכטי
חיזרייוסימוסחכט';לגייג';לימיס 5סחיי=יסיניןסייגרי ,חיפיטוחיןחי

 ..ריסחפוכטווסטויחסיכריוז::כו1כוlיריריח=יחיגחיסקיסיוןרי 6חיג
מימוריי~ג=יםחפסמדיריח=יפרימירריגפייסט=יג=ייסיסטממוסקיפימ,ס

מוסקיריח~חיסטיחיןכוזוטרוס iקירייוחיגחיזוקימיגמנרונרחכריריג
 Iביר=יג=יריג,כירטןררג=יקוברחיחיזומוסחיי Tחיסקגחבחריגרינמייי

ריח=יחגחריבמרחסט=יחוכופורחיכוריחסגוסקוכטחרמ:ימימפיסתמיס
טור;רקיחיריחסחוג=יחכסיחזירמוספורגייג:י,יסינימוסחיג iח'קי

סירפוח'רריח~כוחיביפטודיגסחגירור=יגסריחגינריחסנרחגריכו"'יסטרס
חיסטוקיגייגסריירור~ 5ריס'גסרימקטוחיסטיחירסכוסיקומפגירס

קיגטחמוסקיחיסטו iקיחיוניר=יכוחיסטרסריפריכסיפחגחיסקופוחיגמיס
קוחכטומוסטרממוססימחכס,פורסיזנתכסחיריחספוררימסייחסגוס

~טופוגטוחיסטיח:יחכטיסניונייכטו Jחוחריבתרדיטיכיניוסריזיחונרמכרי
קירחזוןג';לחי •וס iקומחככיסחוניריסירחידייוריגגייגסריסיבירזי
חיסוונכוניר'וחיגקוכטמר :ריכוניכריחיסטיקוחיכט:יחיסטסח:ירייוגיסי
רfו Pקוכחסססיזכפיסיחכ,מדיקיפסחריריח=יוכיונםחיגןיהסייכרוקי
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 ) P\ימקדכיחחכימ\י(קיחכרידיכירחי'כחירס ,יוכיס Pדיסיניו ' 1קיחיכט\ימיסט\י
נכיזיר\יסיירטסחיכסדיזירקיריופימר" Iחיגסחכקטיכחריייחיגי; f ,ח'כיינתרדי
חנרחדיסינכייכטודיסיכייח'כחיווחכייוחקי'כדיכוחיכןפרודיקטודיגסיכמדסדי
חסוופימר"דיטיטוגוחיסטיחנןכטוסיחיסטוסוכרי Iפידירןזוטןדוחג

י iריכיrכחמחסכןמנרי iחןחכסידחרגיפןרחיכגינחטורייסקיחיכטסחיסטס
'כסנייכיחיסטידידיספוחיס .דוכירחיסטיריחי"זטחrככידחר 3חןגוכחי

 :דיחיכקומיכדח;סס
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 .השבועותחנא~לפ~~םטאר

סייןדי Pסירידיחסחיגפייסטחרדידוכירחי'כחיסקידיזירקירי
גדיחימפיסססיקינכומרדי'כדיחס jסיכקןחיכטיחי'כחיסקי ,חכייןקחדסדי
גחסחיןקומו!;ייסטסחיסטסחיו .ימוס Pדי jסינןפסחדידיחסןכדובסי

1כ~כו l,fטרחכחכיכניותזירדידי!;יכדידוחיס Iכןטחרחסכחמוסקיחוטרחס
ימיס Pדיקןמןקומירדיקיזסדיחסייןוחרפריפגספירrכיכיסטירחיסגןקי
יי\יחיס .חיכקיזכיכדחכססחיסטסדיןפןחיסקחי'כ •פסחדי!;ייסטס'כסחי!
כוחיסטרסחסנ.?רחחירfויריקוךימרחזיונוספייסט::רחיסטס .ק'כחרוניין

קומןדיחסחןוחיופןדירןזןטורוחיגמןrכטרןקיו fטימירוחינןחי'כמימורייס
חסדיכיייגןקיקיו Iחיביפטודיגסח'כימ(סקיחגיייפרימירחי'כחיוחיסטי

חיכקי-חןכחסחיכקימיכדוכוסfוימי'כחנרוזספןרמסחןכסדי'כייגסדחרמוס
דיחיתגמחסכוחיסטרחסדיסוסטיכינכייכטןחיגפורפרןכיבןזחסמיכדחכסחס
חוןפורריקןכן1כירחיזןמןסקיחקטוחיסטיחיסחיקוחירפןסכןחיסטר~ס

כוחיס-חינ'כוריי\יסטרסכוחיחיסגןקי ,דייודי'כטריזורוחיחיסקןזירופיחיכ'כ,
קיכסירכחרדי'כיזיקןמויידיכקןחיחיסייסחי ,סיינכפריפורחוכורטרס

דיספוחיס •ריסחכטייחיכטטחומינכורייסחיסטסחססfוכטספייסטסחיסטס
חיסי rגס Pס pרחדיגפייסטסגסדיחיכקןמיכדחכסחס'כחסכייכיחיסטודי

חיסן:סחיןחייחי .חכייוקחד\ידירי pמדימיזדיגדיחספרימירחיג
 :דידןנ,רחיגחיסחןכןחי'כוקומפגירחסכיריסודןסדפייסט:י
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 .חשנחאשר"ד~אחאילפ~~םטאר

דימיזדי'כחסי iפרינכירחיגחיוריפןזחרחיחוגנחרדידיזירקירי
חיוחזירכוחי lחכייודיקחפו,(כס" Pס pוורחדיפייסט\יגסחיסקימסרי

קומיר,דיקוזחסרי iפריפחרחסיין~ספורחיסכוקיגחנורוכיגנווחי'כ
חיגחי •חרינסימוס Pד'סיני(מופדיסגוסטודוסדידונירחיגחיסקימו

 :דידונירחי,חיסחוטרן
53 

t: חשנחראשאיןשופר ל~,טאנ~יא~ליכט~ר. 

r דןנירחיגדיזיריריj ח'סיכטיריj טחכ"דיגכןזגידיחסחיסטי
 ) 11 (יבחא Nרכ
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-נומשנהא'פרק ז'ורא'זםורילטריזורו-82

גיזיססיין Iסמנייןסגיחיסטרןס jחיקס~;יקחרוגיוכן iס'נו I iסןקיז:ןפרריג
 .טfוכייררי(זכקינכןזכ)
מןייחיחיכטיריסחגטיוכןייחיסחןרריגתגס~חיסט~ריח'סקופןfויג

גחטןרחגריח:יפריזכירח'גחיססייגרןג~ c ~ Cרחדידיfו~חיסטי . ~ ' jח'
ריfי~ iחופןרחגייןקחד:יפןרפןדירןזוטןדוחיגפייןחפרןגן )*חכייןדיג
חקטיססןסבןזנחר jחןזכחכןםקריחדןסגוסטידוס ~וfג'גירfוג iחינזfוזכ'די
חיןם flוקןכסינוחיכס~פירחי .פיג~סןסחןריקןזכפ'כס~סוסדיסידfורחי

 Iסחגידןריח~ ~ט~םן Jסיניסידי, Iדפודיריזןטידןח'גקיסמגטידיח~ח'סטי

ח'זניכידירן~כיייחיגוכייכטרחםוכיכדןחיג jח'חריגחרקיטייכיגיקיטידן
חיסיי jטרחדיסייןנירדחריר~כיחיסטר~ס'נוןחי .פחרטיקיגחרחין 'וf ~ביכיר

בןזנןדיד'ח:יפחרטיקוגחרזכיכטיבןריייסכיזןטריספירחיסםחכןכידיח~טי
חןגןקחד~חוגרןגיקיחיחקטןסכוחיסטרןסיזנ~ 3פידירןזןטידןחיגיק

גודיפחרטיקיגחרפחנןרחכו~חזיוכוסמיפחסחדןחגיייחיגוכייכטרחס
דיספיח'סחסט:י Iקןגפחגגיססיזחיגייוססי Iחקטוסגןחיסטריסקוגדחכחר

חיסטוסוכייגטרחססי.קיכיפורדיסחגטודיח~ח'גחיסקידיחסדייסדי
חיכיק~ד~פ'סקןזתוכיסכיפירדידיח:יג Iח jח'פחרטיקיגחרוכיגטיחיד'חס
חרזכוס fקיר'חיחיכייחסדיריפ'כןכירזכיסחיקיגפחסגוחיסןכרחסקיגוסירח~
 Iריפיכטיוכייכןכזכוחיסטרוריס'ניפידיריזזטידזחיג Iדיפיקטיסגוחיסטרזסדי

חיחגטןריגנזזניח.יגדיגחכטךיחגיוכפייחדחםסיזקיגפחסכזחיסטרחסחי
ג"ג~חןרדיכ;רמיסקיחיסקיפיחיסוכי iח'דזכקיחיחיסחי .נןחיזסיפרימי

~ניחייחגטיחיטריזככגחכטיגיזכcוכ~ c ~ Cרחדיריח;רחיסטיחיזםיכטיררי
פי-חיחדןימיסידוסקירחסוגיסגןחיסטריסרטחר Iדיספר Iחזפיר Iופר cג Iר

חי jריחריפיגטיסיייס'גטימייגטןסגיספ'גס'רייוסכיחיסטרןסחיזג'טרחר
חיר~ג~יפר Cר'ג·טחגייחיסטי·ריטיוכיריז:יגיזג~סיגטייכרוק, Iקיכרחגטו

גיחיסיחזייגדוק~גןזכגחסח'ןריקיזידוסחיסטחמיספ'דיגיסגיסטידוסקי
קימיקירחסיןסוחיןחיכיקחד~פיכסיסיי;יס,גיסרידייי ~חןרחסיייןטר~

חוזכי !ווחו :ריזייכדןנריןכחכדיחיסט~גיטימיריז;רחןפירירןז~גיזחןג~קי
דיזfוטיריקיוכ\ס Iקחזכטיסב~ Iר Iכד Iח ,כיין Iסיחטןדיחיספירטחטי .גרי
פרןכוכסי,חד~ח~ Iסריייריגסיטיגסוו~ג;רקיס Iחכרכטי Iחקיר Iריפיקטיסטוס

(סיקריןכ~)סטירייוז;ר Iמגיזסט~ Iחקיס'נירימדייחיסחיטי"דיקיכטר:י
חיזכיחזיגו 'וfחןמגרןדיגזו Iחג Iררכיידגיקןרחסיןח'ג iמ'ח'פ,טיסןמזי

ח~ק~ cג'חיריח~ Iחfו'סט~סינריפיכס'ריייססיסריקיזירחיפריסיי"חר
דיפןדיריזיטירידיגג;רפfיגןרחגסימיריסירחיד'פיקטיססיסחר fקיר'
סfוכטוריח~חיסטיקיחיסטיפירחיסחי Iפיקחדיססוסדיפירדיגחדיסיר

חןםחכט~פ"סט:ידידיח~חזירגיחירוס~יקטחרגימיריפי;רסג;ר cרחדי
בוחיז~טןחיסיפרימידיגניזנןריגןר 5fפח'מיידיקוןחיכחיןהיסטחר

חןרריכחגסחסגחסנייכ'זריחיסרכוט;ר Iסיניחחיןחיfויגיכירסן,חיגטירירי
ח~ריגיריסדיסזויזקיכסיסטיזקיחכהסגחס;יפירדיסמכטיייח;רריג

די:ריגירח'גחיסחיכיח'ג . ~:.קימפ_;
 . ti ן~י~"~ק~ I/ ='יiג.ו~"גינ:י~יג'רן Ijכ'ןסטרכוהי iיומ.. )*
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חנפיר~ם,ייםא~ןר~פיזאראיאילנאר

מוחירטיריפיג:רסוטוחיריגןרוזחנכיכטירי!;יגרירןחיסקיריזירקירי
ריגרייסחיגחיסקי;יפורריסחכטוריח:רחיגחיןחונר:ר(יכבוכ:רחזיררי

גיסטירוסחיןפירוכיטירחססיזקיחונרחסגחסמיזוכוכי Iזיםריריוכיז
קומוריפוזו ~חיכטירחוכיכטיקוכסחקרחרגו '~קקיכוסי ,פייסט:רריריחס
רי:רינירחיגחיסחוטרוחיגחי •םכזיריריח:ר

55 

נ~פיר,וידיאה iאיאלמהלחאפר~א~ר

:רריחחיסטיחי!(תעכיrכ)חייוכוחזירריוכיכיסטירחיסיקריזירקירי
ירטי .rסוריפיכ:רסוטוחיריבורוזחוכיכטיריפיכרירוחיסחיגיפורריסחכטו

חיוכפיסחכךוקוז::יכיכגוכ:רכוניסוקווריזו~חיסטיחיוכינירחיקווניררי
קיחכטיספיקוחוו ,ריז'רקירי;גםייריוכיזריגמוחיניריכטחרריכ:ררי

מיזריגחוכזיריוכנינ:רחנוניסיקיחסןכ~חי Iגיפורריכוניג~חכוניסקס
וכוסנכ"~חכטיבוחוסנייוס rסוכוחיסטרוסחיגיפור, ~ס~קיכוני-:גחיסקי

חוטרוסריחיסחכטוריח:רחיסטיחיוטחנככייוחפריחירחוסריחורריכחרוו
ק~סחרוניסטיר Iקוחירפוחיגחוכטחרחו Iגחנחר :סווקיקורפור~יסניסייוס

 .מוזירקוזריכחסייוזטיכירחיפייס,גיפחיוקוחירורי
גיפורריפחכטוריח::יחיסטיחיזקוחפגירח~רוניריפגוספיוחיפטוס

חיכקיריח~חיפטיחיס .פחגפחנגיונוייחיקגfור~חוייחיסרחזוופוסקי
פו·פוריפיק~רוסריפיררוכחכס:רריריח::יפורחפרופייוגופירירוזורייו

פחר::חחכיר~חוכ:ררי Iריח:רחיסטיחיוריפינירדיפרומיטייכדוגיסחינגו
ריחיחגמ:רריגוחיחיסטירחניח~פי ,חריפיכטימייכטיסוס Iטיקוגחר

גיפריטיריפחיסקחפחרכוסחיקוגפחספופפיררוכחרריחיקורחפוו,
חיסט:רפירסיכ~גסקי~יסחטירכפיגיגרוסגיסחיחקיכטיסימייכטופונ~וס

 .פרוניריכסיי~ ~ט~ג:כריפריטיזחר:רחיסכופיחיגייוסחססט:רחיחיקספו
ריח~חיפטיקיונוכרןריגקריחסייווג::ירידיחספריונירוסגופריזריחי

פיר·ריחיסחכטירחרריריחספורסיכייחגחרופוחייי:רגיפורריסחכטו
מ~וכ~חיזו~רח~וזחרסקי Iרי Cגררירייס Iריח~חיסטיחיזחיס .רוכחנסס

גוחיסטרוקיריח:רחיסטיחיוחיס .ריסינייוג~סירייוחיגחיפיקחדוסורי
 jקוחגונ:ריסחפיגוחיחסירקוסיחיסירקוכסייוסיחכר~ספחטריחרקס

פרווו:נרחכריכוחיסטרןקיריחסחיפטי iחיחיסחי Iרייוריגקיריכסייסג::י
סיגידיז?וכטידיגגיסחוגטיח::יג:רפורדיסיכרייןנכ"~רככוונםספיט~

חיגקי(כ~ירס)כוטיסוlסג::יחיגייג:רדיטחנגחסגחססיקןוטרחחיכדן
רוכקוחיחיסחי"עגג"ריגרן rפיקחיגנןדייוסגופחספירדןכופורירזווטורן

דיריחספירfונייןקחר:רפורפייןחפרןגודייןחיגקיסfוכןכןריח~חיסטי
חיסקינסיגוח'כסספורחי .יסרחגםוחינגופןח:רפיקחרוסדיפיררוכחכסס

חיפטחזחןנרזוםוכחיסטרחפקייחירןזז pדיחסחיסטיחיוקי(וזיקומויי
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חו.חיגטוריריניחיןסופריןכוח~~טוחיכר~גfי;טריfויבןחמיכחרחססייכרו
הורחסיכוח~סטרחסקיריטפחסיכסייסקוןח'ספירחכיוחיסטחמוסחי Iכיכירסו

ימפיי uקיחסנרמכריזסטוריגחכטריריסיכירחססיחןרונחטינחס 'וfייוכיס
כו·ריrניריס~מייכטוחיגנוןיסכוןוטרוסקיןחנסכוחיקיגפחסכוחיסטרזוס
 ::~ Uמיסמיכוס Uריחסחיסטיחיןקינוסטוrנוייחיס Iחוכרחסחיטטרמט

ti נוrיP ניכטיrנוסחימחטירייחגיסס~כטימייכטוסגיסריחיכטירחrכו:;קוכסחקרי
חיסחיסטוקי Iחיטפריטיחג,ססיגטיrנייכטוטגוסחסמ,נןיסטיכסייסחיסטרס

ט~גירפוחייירריחפיז Iקירפורחגיסכיסייוסגוכטירוסריריכירחרמיטקיז
ריפיכטיrנייכטיכוחיסטריחיחורחטיייכיסכוחיסטרחסריחןירפוחירססגס
חיסחיטטוקי jטחכןכסחיריחסגסקוןחיקומפג,רוקורחסוןקיןונס) ti(ת

כוחיסטרחסריסיכיפירירוןורייוחיגקיחיספירחכססגסטרמחיrנוטגוקי
ריספוחיםחי .פרונכיטסטו Jטינופיקfודוסכיתיסטרוספיררכוסחיט~נחסמרונ
 ..חונסונכיסקיססוגיתחבדיפייסןכסגסכייכיגיפורריסחכטורימסדיג

חיספרימירוחיג .רוגיריסטריסקונכפנירריפייסטסח'סטסמ,ןגינמררס
רי:דונירחיג

56 

 .חסוכותחגאיןטראנאזיור~לריפוזארא~אולגאר

דיו Jטרחכחריגריפוןחרחיחוגנחרריrניכיסטירחיסקיריןיררי~ק
פ"סטסגסחיסקיתסריריrנ~ןריגקיגןידידיחסח,כח'ןסינכחכס,חיכטרי

נו Uסחונר~כיכנוכסיחס iחיסטיח'ןחןירפיחיריסיכו;וסוגומחיחנדי
(חוגגקונכירריריקוןסג;ופריפחרחסייוזפוררייחס rכיס~ססוזקיחקיחס

חיג .חגטיסיrנוס :tרי iסינוrניבכריסגוסטוריספורגייגסחיסקונרו ) Cכ~
 :רירונירמיגחיססינוכדו

57 

 .סוכותאיןאתרונאילולכטומא
קוחטרויריחסמיטטיחיןטיrנחרריירמיכיסטחיסקיריןירקירי

 Iחי :סוןקיכיכגיחססחכטסגספורחיכריקחדוססיכונרמדוסריסורטיס
חיגגרנ:ירירחנכחסרוסחידיכנורטסרחrנחסטריט I,וגנ iחי ,ממרינ

 • ~יסרטורוח!'רחוןחזכוסקימחגירסג:רריכוחrנגס iח'פיקו iחוטיכירגיס
די:רונירחיגחיסטריסירוחיג

58 

 .סוכות iאיסיכהלחא~ןאס~נטאד

גוססובסגסחיזחסיכטיrנוסrנוסקיrניכיסטירחיסקירזריקירי
(פרינכירסרי :tמדיקיכזידיגכוניגסריחי"פיסחכדוסו:כומדיריחסייטסי

מנממוסקיחימיןדיגחוכוחיניכטיריריחסחיגחטטסחיסוגומ)דיכוני
ריר::קיחחי Iקוrנחמוסקיחחי ,סוכסגסחיןפיקסחרסrנורחרסגומיכסרס

 .פרוניזורייסנכורחדספירטיכנחנכוסגסקחזסכוחיסטרסחי rIנחrנום
סגוומר:;חכריפייסטסגסחיזקונכפגירחסריניריסגוססוןחיסטוס
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קן! .(פסח):ימנןתחגדיפי'סן;:יג~ד\מיזמןגןקחץ,ח\ס jרחזרסןקי
פרדיסטח·ג~חי ~ fגרחגד\ג~דיריקרדרחמרסמרסגרזרטררספי'סט~ח\סן;~
טי-ד\זיירטרחק\ג !\חחגיירסקןחריכט~גיחןגיסק\פידירןזןטרדרדיגכיח~

מ\דיירחימיגי'רגיסדרס \ fקחדי iפןפרגtיסיירחרג~ח~ Iד\זפרנגחדןח\מ'ררזו
קחמיגןדיגסרפר\חיכסfיסגחסכחד~דיסיפרירדיטוכימןסגוח'~מחסדי

מןסקיגכןד)(גכגגיכרג'סחוכחסהפרוגטומרספודירוזרטרדוחיגפררקי
דיג·קחגררג~די jחכריגחגחמוסחיפחרט'סגחIפטןדחספןרחנחז fקונ'

ג~דיחקוגטיסימייגטןסגוסטודןסדיחיחיגניירגודיגפריחןדיגחינירחגר
גרגחריס Iדיזיירטןסגוסחי!טיימפרכרגגיחיסטחרדידיספוח'סקיחי ,גחטןר~

טודןחי<חיכטרחרחיזןגוס Iסימכרחדןגי'ירנfוסגיטןפחנ~סיגרחוגדי
ס'מכרח·דיכירטיטןד~דיטןפחכ~סיחןגדיסfיכט:יטייר~ג~ח~פרדירוזו

דוכקוחיחיסחי .חכןגדחגס~קיוניסטןזוסחיסחכרןזוספררטיסדיחידוס
חיג"סירגופורחיגרחגדיז~סוחןכנידחרמוסכיפררמ'מיריי\רtויסט~ח~

חיגורמיססןספןרריגגרח.:'יחרגיחידיחיגדיגחכטריכ\ר)טו(גפןייברחטוס
חיסטוסחזירדי~ונגיגחדוסקיסומוס Iכוזוטררסקיוחיזוקיכוחיגדחדיס

חיופייסט\ריחיסט~ iדיחםסייטיגוסחסיגטחרמרס 'וrtנימוריי\רדיחקטרס
דיז-ח'גחיו iחנריגחנחמוסקיגיכיסגחסריריקידרחרמוספורסרג~ג~

חיסטוסטרמחרדיחי ,סרג~כ\רקומןפחרטיככחסטודחספרר'ירטר
דיגכוחיכדחדכ~ריקןגןס'רפורימוס Cד'קיסימכרחדןסדיביגירןסקיחטרן

קרח::חיסטחר ' iדיספרח'סקי I.גיסקיוחיזןגוקיפררריכגרחסייחרכרחידיין
סיחוגדיכיכדיב~טייר~כ~ח~טריסרמןסדיזיירטיח'כ i 'וtחכייוסריכט~

חיגוכירייןזוסכרוזרס rספרוטוסדיפררטיטרד:ידיחכיגךחכס;רקווטופחג;ו
 'Sחיגקומוסחי .סימנרחדןסדיביגירןסקיחטררחיסטוס iסוקרמןניסטרזןס

סייכרו Iחגייןדיכחיפרק~חיסט\ר iח'מימוריי~חיסט~תזידדיני,ג\רמיגדן
קיחיכטירוחכייוריכריפוזחדומחסחיכחי~יגרימחםחיכטיימפרחיכחיס

טיימפןמ'זמו iח'חי Iקחז:רסוחיזיד~ fריקוריקיכט~סוטייכ' ~"חוגןקחד~
ק~ררגיפריחוגיחזיגוקי ~:מידייfוטימפ'רחטרר~חרכ~דיטחמכי'ןחיס

מורחד:יחיכ~חז'רדיפכחז'רחיומ'זמןח'סחיסופררטתרפןחידירגורי
טר;,חיגו iחיגק\~ז'כמרסחי .כרג\רג;וח'ןדיחססייטידיקחמפחגיי;ורי

פייסט;רד\ד\חסחיסן;וסחיוטרחכחזוסגוחיסטרוסדיריפוזימיסקיפרדירוזן
טיגירסררחגטיס'מיס Cד'קירחזווכ;ופור Cמן1כד'חוטרוסגוסחיןקןמן

גחכח'ויט'רמיס Pחיכטר'פוחידירחיריפיזחדוקיח'רפרחיגחיח'דיfו~ ~{כ
חמיגדחרחיח\ריחכ\סקוחיסטייןגיסד'טרחטחרחיחי,ןכ'גיקטוחכיסקרזחס
גופרר~ודיריזרטרדןדיגמחרחגיחרזחסחיגרחכר'חןזחסחיכרחסכחסחןכ"ר

 .ס'כט'מייגטיסכרחיסטרוסרימ'נירריי\רסופיחי;ורר Cד'
 :דיחררריגחכס~ג~כייגי='סוגותחגדיפ"סט~ג;ורידיספרת'ס

. !)iב 

 .עצרתשמיבידיריאהאיל.פייםטאר
\רסןגןתחגרידיח:ר jחוב'חיגקו.כסחקרחר ' jרןגי~fו'גר\ז'ןקירי
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ריפוןחרחיפייסטסריריחסקימורי pמרי 22ריריחסחיגריןירקירי
סיגחיקיוכחסחינרחרכיחיסימחנסחיכטריריוס fטרחנחנזסריחיג Iח'

 .מועריסגיסטוריסקימוקימירסגספזרמיניסטירוןחסקיןחסגחסמינטי
 jח'חיספ"סט;'חיסטסרירחןוןגס Iסחנייוסנוחיסטרוס Iרין'סיניזחי

פוחינגוסוקיזפירירוןוטיריריגדיקירינסייס jרימיסטרחסייוריחינסכיכייחג
דיגסייסטסחינטימסכס'חיכססוגיממנריס"כטסגססיינרוקיחיסחי

ר~ c 'חסקומחנרחרריפורירוןוטודו ~פגחןייופסח)רי(חימפיכחנרוחנייי
~ירחרחיספריטיג:רחסקינסחקרחרג~חיפייכטסרידיחסחיזחוטרוחןיררי
 Iפ"כטחכגחכרי Iריספחרטירכ'ריחכטיכחיכטיגיקטוחג,סקיןחסגחסחסחי

פ~חכייוסו i\חקיריככייוןוחחוספירוחוזגיניוכקירייחוודיימפגו Pח'חג
 Iחיחיטרורייחיגריןכייכי,גיחירסיקיריקיטיימפי"~נינוקוחכדוקי

 :::וכסיריקיכטיכטיחוסטינוקימוכטרחרכיפורחיגדיכירקסס'ריח
 .קיוכפחנייסחיכ:י

חיגמ,כחיפייכטחכגחסכונרירונירחוזוטרו rחייטחזככייז
רי:רוניר
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 .פ~~םטהדיו~אםליםטידום jאיאליגראר
מחטיריי~מיכטיפירסוכ\יגסח;ינריסיקימיכיסטירחיכקיריןירקירי

טודוסחיחיזוססיסחימיזירכי Iחיג ,מינכריסריייחסגוסטורוס jח'
חיקימיר : jח'קוככיסטיחגינריחסחוכטס .פחמיג"ססורומיימכרוכגוס

ריחסגוסחיזכוחיניסחיפייוס pג'ניכטידוסניסטירחימוריסטחמינטיכיניר
חווחיסחיסטוקיריחסקחרסריחורריכ~רייוחוןיריגמחכמיעדיסרו,

 .קורחסוןסוחכסי~ינרסכיחיפירסוכסגספחרספגחןיר
גס Iסחנירוחיסייסכיניוקיח,סחורךינחכססחיכט:ידירחןווגס
 >::דורחיג Iכינירחיג ,קיוכירחיגרימחנוסגיקומופירסיכסגסרוכחטורס

סוסטיכייחיגפירחורססוחיוקוןסקחרסקוחירפוריגריפוןוחיגחיוכיר
חיכיכוחגינרחררירימחכרסג,טחמכייו-חכסי ,חינןיסטיככיי:רסורימייכטו
חזיי;דיח'ןקוחכרו jח'ניסריטיימפוחיגפחכחרחירינירטירסיחיפריטו
 .~וכסגסחסחיקיח\רפי ~חכ,נריח\וחיפגחןירטרחח'ןקיחונרחס 'חכוחס

~יב:ו:ריחקטוכחיסטוסקיסחכט:יגייכוחיכטרסקווכחכווחיסטוסונריחי
רירימחכר:יגסקוכטיכטחרפורקוחכדוחיוניסריחןירדינומוסקיריחס

ס~נטוסדיחסגוסחיויכטי pחיספיסייחגחבחמוסגיסקי Iכתובורסגוחיסטרס
מחטירייחגחסחונרחסחיסטרחכוכמיןמוקיחפ,; Iייוזחסריגינס"סטחסרי

חיכטיכייוזחיגיוכפייספיר:רחוכסקוזחיג,מפייןסחיהורריוקיוחינחססיחו
חינ~כירחדיסגיקורחסויחגינריחסכיח:ינוחגינריח:יכוחיסטרסקיחי
גוספורטודוריגקוכנייכיוןכקיקוןחסחיריזמיןורחרוסניסייוסחןירקיו

ריחגינריחססיחס,קי,כוסיחיכקיזידוחיכחכטופוחינגוחוזדיוכיימכרוס
חיסטיקיחוכיסטירחדריחווכוריכטיחסדו~ינריחס Iחוגורדיחיריכפיקטו

סירנירפחרסחפחרןכחרססירדיניקינחrפייווחוכספורקוננייכיגוקיחיס
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 . iקירחסוד\ח\~ןכסד\דייו ~
גחססוכריחדרד'כחכסחסגחסדיכוטסגסחיסטו iקוטירמיכ~סיחי
 iחיח\כרחחינחרחז\רפור ,ימוס tjד\ iסינו ,חיסחיסקיפיסוסקיפ"סטחס

ס'כסייסקוכיגססונריfרידיחסבוסטחסגחספ'די~'סגוסדיקורחסיכ\סגוס
 .פודיסטחכיחסגסדיומוכוטוחיזמוחיגדיו~טודייויג iיכסייס Pחינזיסגסדי
 oקורחסוכוחיסטרוס iחיחיכרחח'נחרחז\רפירחידייו,דיגגרחכדיזסגסחי

חיגחיריפוזוחיגפורכירטדדיסכוח'כחסגחספורס\כט'מייכטוסגוסכ\ס
חור-גחסכוטחרימוסחחורס . iכחסייוגסדימחט\רייחגח\מורחגפרונריסו
 :::ס'חמיזמוחיג iטחמכייטיכייכדופחרטיקוגחריסחיקוכדיסייוכחגיסדיכחכסחס

 :סינייכטיסגחס iסוקיקופן
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 .פיאירטאםלאסאיןמזוזהפיניר

פיקסחרדיוקחזסטייכיק\פירסוכסטודספורדוכ\ר Iחוחיסחיסטו
גחסטודחסדיחיקחזסדיפוחירטסגסדיפוסטוח'גכר\סי(ח\כקגחכחר)

קירי Iמזוזסחוכסוחיכטרחדסגסחס\ריבס jפחרטיגספורחריטחם .rקח
כיכ:::סחכטסגסדיפרtכ\וrודוסח\סקריטופורנחמ\כידיפ'דחסו jחדד\זיר
 iקו Iסמונכ"חס"ו;ניסדיפרז:סגסחירחג" P '"ז:מנכדיפרססגס :ג\חס

חיגחי rI jכפ\גיגיסחיחירסספרח'גחיסקריכיסיקומומרוכג.רוגרגיטרחס
גסטידס iח'פ'רסיכסגסקיפחרסחיסחורדיכחכססח\סטסדיח\סקדפן

פןזחדסח\סקריטןרסחיסן:סביחיחיק~זססיחססתגיחיחיכטרסק'חורס
קיחיסקריטורסחיסטסדיקוכטיכידוגוריקודרידיסיקי Iפוחירטסגס jח'

נרחכדיסודיחי~טידייודיגפודיסטחכ'חסגסדיקיכיסיכסייסגסחיכסיכייס
ס'חיד)(חמכןתמוכוטוח'זונודיגפייגסטודיסובר'ח'פודירחיפוח\רס~

ס\רסופר\מי \ 6~טוחיסט\ר\ספיקטחרח\tומחרדיסחקרודונ\ר ~\חחי
 .חורד\כחכסחססוסטודחסחסחובידיסירדיחי
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 .מאיייריסליםריגסיר

מח"וריסגוסרינוניר .קוחיסט'יוכיסטריסקיכט"כיחורדיכחכססחיסט:י
קוחדרןפיחסגחסדייס ~מחיגיסרינמ\ר .חדס)ר 1(,גגחוכזחכוןירניגדיג

 . )חז-ור(פטרחזכוס~יסדימחייורחיגרינמיר • )כסמס(כוכר Iג,מפייחס
 . iחיקספגיקחסיייסוסח\סחיסטוחי

דיחו jכסדי ~ IIפחונ\כדיחיסוכקידיזיר 'קיריסרח;, ,יינור iחו
טחמ-חיגייססי Iחונגינחדוחיסחיו'קיפר'מיר iחומוזירסופחריגיס'גוי
חפחרדבחרחיסחכט'פ\קחרדיגוי,דיחו iגסדיפחמיגייסדיחיסגו jכ"
מיכיסטירחיסחיד"ודי;וכמנריחס(כגור)מחייורחיז'קןפרימ\רסט''ח
סורינמסגוקידיחם 30דיחידחדגסחסחיזיקוחיסטיחר'נחכדוקי

טריכטס(קוונודיפגחט:יפייסחסוס'כקדחכדוגי iח'סחכטידחדג:ידיפחדרי
חיווחיסטידיסחכט'דחדג:יריגמיסיח\סטוקיוחי iכ;רחווfרסדרחז-חס)
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חי~פירחינ~פיחיכיפןרמ~'דחרחיסט~קחכזןחגביןפןרסיחי .מחי,ןר
ריב.דיכיכיין,חיגחיכברחכדיסיסיקיחכדן ~מיכיסטירחיסכיכייידינפחדרי
קיחגטי .חימחכיגיכירידי~מfי'ייריס~יספירחיסחיסטי ,~יזוכיחי~מ'רסי

 :ס'בייכטימחכיר~ ~~די iסוכייססיסקוחטריפיחס~חסדימחיייריסגוסח~
ניכיךודיגדיזירקיריכימפיי~קיחטוי!:יח~דיחיכ~כחסידןפרימירחיכ

חפחרטחדוסירדיכי Iחגרחס rכחסדיחיקחוכירןס~ןסדי Iכיחייסגןסדי
 Iג~חיגקי ,,~כ~חיר~ P~מקדניתיח~ 5חקוחכדןחי .ג~ו ~דחדיח,
דיריספוחיס~יס Pיוןחיויח~ pן rגוסיחימחייןרחיסטידיבו~'יחכ~~ן

סוגויסחקויפיסייחרחיח~'יבחרפחו~חפחרטיכיח~גוקיחיגדיחפחרטחר
פחטיחיגקידןניוחיגחיס p~מקדניתחייכוקיחחיר~ ~ P •מזנחחיג
סיג:ווחיגחי !~ג ~מחיייוחי(ח,כטויב~גןסיקיחטוןפיח~ג~דירוו
דיקוחירפיחיכח'וחקןכ~ pחכביכ:וקחכי,גיקיחסט~חי~חכדידיטייגיגן
קיויחכדי ' Pקיגיס'חיחי~ג~ןדיבוג"~גיחיכטןכסיסחיקוחטרןפיח~ ~~
ג,כיקיטיימפו~ידןמ~ ,קיויקיוח~יר Pקיח;בטחמכייודחופןחידימי

חי~פוחידיכיגיכבוגןכי jג~ח'כגיקימירגיפןחידיגומחקיג~מגבןכ~ "~ק
חיסטי Iמוכיד~קןוחוקיfוטוןפימ~fויטו~קיוריבמיוגןמחייןודיג jפחטרו

מגיפ pחג'גןספיופיוי ,פיייס Pכ'חכימ~יס~וסדיחייוו\ס p 'גוספידמ,ס
~וסדיניגיריחיגחיוסוגחמיכטיקידוגיוחיסטיהיבזיפטיכי'יוכפייןסגו

קיחזכיקןפריורירfויכקיגייכ~חיסחיגיכירוסחיטריסחיוכומיחזכןס
:כ~וחגרחכיוחיוויבמיר~ודיפחןכרו!סוחןג~יבחדיחיסחזג~ג~פחוי

חי Iמיכיד~ח\וגח~יט~סיחיחזגיקיrויסטידיקחז-כיייחיוקחרכיוןמןו
ויסט~חזג\קוחיגחי:כ~ו ~חפחוטייגיןכיד~ Pג:וחיקחרכיריחיגחגןר~

פירrג~'·חיסט~חז'רחזכידיג jפמטךיחיגקיויכןסיחי . iפfוטריסו iח,
 ;דימידfוד~וכיחירטיחוכ~דיהזכיקיחיסטיממטחרדי ,,~ג~מיגגיב~~י ,רחד
מי~דיחפרונינתרסידיכיגיכדירכןדידיפ,כדיגימי Iפיסקוחיסיחי~פיר
 iפחטרן ~'חקיפריכחנגימןיימ,סכחטןו~וכיגטיקיחיוכחגיו~כיכביכ~חיו
ג~חזיר ~יfמיכידיסיר~ Iמגיס pגחסקיןנייוסיפ\דוירכופורמזכןדיכ

קחמ- Iח'מיכיד~דיגחגןט~ג~חןקחרכירוחיגג~ן uדחרג,חיריבמיסיייו
 •מחייורדי~נייו

קיחירדיכחכסחסחיסטחסדידיגיריס~וסריזומידו jח'וריסחיסטן
חיןחיכרחחיבחרפור jסחגיייסגוחיסטרוס iדיז' ,חיסזיחיסטירמזיוג~

 iקיכגיקסיייי'יגב~קיזטינירדינימוסקיקוכפיח'גס~ ~~חיריחסניחיסטוחס
r ' טיi כייכיפכוחיסטרןסיסI יגיריסכוחיפטריסfח'כוחיסטךיסמיזמיחיf יס

חיסח, ,פןדיוןזוטודןדיגפידירחיג 'וfכיגוכטחדכ~ח~דיגידןחיסטודו
חיקיכפיחיכס~חיסט~חקטיס iקיחיכייו pטחמוסטרמרפירקיחיסטופור

גי,ג~קיוכחכד~וכיס ,טידו~יריפחטריוחיגגירסיברחטיטוד.כןחיסטו~
דיקימי Iבחכחדודיכיחיסטויסיח~כחסימוכקיכחסידופרימירחי(קי

קיגימיס~טקיחפיקכייןכחדו 'וfקיוידןמחסגיחיסקי Iןס fח'כוחיסטרוס
דיגכוי Pכ' ~יfג:יו ~דימיסגיחיפיזיסיייזכיחיסטר~דייס Pחפחרט'גו
 ,ס'ת~קיחטרופיחסגחסדיביכירוחיגחיך Iמיזמיגחםיריחיגסיח~יו,יד
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מקטומיסטיקוזטממכ\יזמי .מוממגוביכירומיג Jמימוכירסדיקממכייוסו
מיגריקוררוכומיסטרו ~רfטרממימוסמימימורייסמוכסמזימוסוכזוטרוס
קיחיגיסיימכןסגוסמיזכיזוטרוספוררייומיגמיזוקיגרמכרימוזומיגמנרו

מחידיסמגירמיזומוסחיכוגימוכ~מיןממייוריססוסטירוסמסממטו
ייססיגוןקימינ~וטוזוסיטוס rמוכדימימוכידסדימכוגרמגססrכוכנסקיז

גרמכרידימיסמיניפטודיגס~ירןרסגסדימימורייסמיסט~ Iסfוניrכוס
מוגימזירדי Iזייוכיס rמוקגמסטורמסחיןמיכיסטירחיסקי Iמיוכפורטמגסס

פורמיסחימומיכטו iמוכיטיכודיגמוגנידחרמרמוגס Pריכופורדיס
וסוגמיס Iחיכפורוסמכימ~יסגוסדיביכירוסגיסטורוסמיכטריקימיסטי

fייםט~מזירדיגייג:רמונגיגסמוסגוקימזכוסגוסדיניכירומיגפור
מכימחגמ,סטי Iחיניפטידיגס~ירורסג~ iמיחיכטיכסיססייכרו .פירמ~ידחר

 .מיניפטודיגכייכיס;וסדי iמיקספורטמסייוגסמסמוכגו~ייירו
63 

 .מיאירטלםפאריינטיםליםפלראלימלנייאך

גספורפירסוכ~גס~ימוכיימרסידיקוכסיכסייוזורונירמוןמיסמיסטו
 Iמירממכו Iמחדרי Iפמררי : Jסיקיפחרייכטיס Pסיסוסדימוגודימוחירטי

מיגfוי .ממרירוסופיר Iמוזירגס~י Iמוזירמימיוס Iמיזו Iמירrכחכס
רככומפסמס Iרימספרימירמיגסדגו~ימוכיימרדיחיסגייגסדיריניר
בכוו;ו rסגרייוסףחיזומו 1קגימוגייןדיריזוססייטימזירדיחורריכובכ"ס
גוסמיזמוסטרמרדיסטירמיכימיסמי .בכ"סמכיגויבכקכפחרריסופור

רי :קומוטריסטיזסמ,גוטודימוסטרמכטיסמקטוסמוכוסגימוכייודידימס
מיקמניגייוסגוסמרמפחרכודי Jקומירפוחיגגמנמרגודי Iגחנורחרגו

 .כינרוסגוס iמיריקגמרחרומיסטס jסיגו Iניט
חיגפורמיכטיריסמכטימויימיסמורריכחכססמיסטסדימיספריטומיג
קוכניקסייוזסו iמיפירסוכסג~מיכפורטיסיסי Iמקטוחיסטיקון .גןרחמיזמו

ג~ריפייגסמיזמי ) Pסכפמרrכ P(ס~מסגסדיחיכמורטמגירמרגסדי
קיממוזמומ,רטיגסקימיגטייגריחי Iונכוכס)גר P (פיכסמיריקומפיכסס

דיחיסקfיפתרפומידס iק'מייכוחיפירסוכסגספורמונכיגמטוריי~מיס
מי(כמקרס)תפיטופורמו,מטוריגסיימפרימיסכוטמכטיפיר Jמיגייס

גסדיפיקמרוסגוספורטיימפוסו Jסימקחריח.דסמיסמ,גייסניזיסמוכנמס
חונרחססוסמיגרירינחרמומכרימיגקס Pכיפיכסירייוחיסוכיקיזמי Iפירסוכ~

כופוררייודיגקוממכדוסנוסמזירמיריפיקןכוססוסדיקוריזמרסימי
 Iטיימפוסוריתגסיספמרייכטיססוסדימוסוגייסומירטימגסמיריסיר

מיטירגיגנירסגסדיגוזתרדימיריטומיגטיכירפומירירפור iטממכיי.חי
מיסטידיגוטורוקימיכטייגריגומינימיגוייססייכרו Iמוכרוחוטרודיג

 iהיiכמטיגסז:ודיפירסוגסגסמ~גחרסקיר~גיגוחיכחרסמיסמכזרו
דיגוזחרמי~וכססוקומפכירפוררמונרחפומיריגוקיקימfוס Iמוכרןfויג
 .פירמיסfויניררמרירמםנירמסגחס

גחסדיקחסיגורימסגס iמירריזיקירי Iמןכיגוריח~ rמיסטס iמי
 ) 12 (יבחאידמ
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חיגקומ'גיג~סחיגטרחו Iפחרטיקוגfיריסחיקוגד'סייוגfיגיסחורריגחגסחס
 :סיגייגטיסדחגסחס

84 

 • :tם~בגאיגאלאםא~םאבקטינאר~~יא~לנ~ביראר

ריספיק"ניגירזוסייווחימיירוןפינירריסחגרחךורוכירחווחיסחיסטו
חי· Iפוזיסייווסיחיוחיסט~גו~יחחור;ומיזמו Iסחכקטוכחרייוריגטוחוז;ו

ג;וקחז;וח~רינידוחוגור ~קוגפורמ'חיסגוקיקיז~גיגגיג;וחחיfוזירגו
ח\סחי I~טורייוריגגיז-כריחיגסירנירח'חרורחרפורפרחגוחר;וסמגט;ו

 .כימפיי;וfויסגר(קיחימפור~פירסוג;וקי~וגקי;וfוחתור;ומיזמוריפיגרירו
ח:יfויגטרחךריפורוס) pח'קיגמירירחמוסמוסטורוסחויימחגורוזחמיגוכיחי

ס~גק"ריגקורטיזוחיגחיוחיסקופיר,רי .rפדסיגוחיסחגטוגונחרחיסטי
חיג;ופורחיגטרחר"קורטחקfומ'נו"פורטומחרגוגי:יכימ)(:ירטונחרייו
קחכיס:יריגינייחגיסקווחחיחיסובחרגי Iחוטר;וג;ופויס~ירחיפוחירט;ו

מוגנוקווחיקחייחריסקוןקיגוסי Iג,כירטחרוכוגנ~קיזחי ) cרח(קגומ
סיגחגוגחמגרחיסטרחסןר.פמיזמוםגוס Jסורוניריסחיסטוסחי .ריספיקטו
חכמי jייחמחסי 'וfמחגקטונחרייוחיגקומוקוגסירירחרחססווקי(ק~גומ)

 Iח'חמיחיסטחרדימיגיסטירחיסחימנכט){מקרtגסחגקטוכחרייו""ניקו
 ,חורמסייוןג;וריחור;וג~ח'ז ,פfירטיקוגחרמיגטיחיחורמסגחסטורמס

מוגנוחזירגו ,חוטרוקוןחוגוחגגחרגו Iריספיקטוfוימיירונרחגריקון
ופחרחרחיסטחרחיסק~ג;וג~חיןחיסטחרקיסחנירריפיןחיןחיכרוחידו

ק;ו Cכויי;וחיסטופ'גס~כרוקי Iפרוכ'ר'גפיי;ו~וב;:וג;וריחוגר;וג;וריגחגטרי
קיר'ססיקט~~טובכfיסחיג jק'חרס' Pקוגפורריסיגורחנניגט'פירסכו;וג~

ג;ויגfונ;ו jחורגומוגומ'זמוס'קידוכיר iחרח'סח'סטוחיסירזנוח'רי
גוfויסןבר~חירחזוגחמייגטוגוחיסטרו iק'רחזוגחרגוחיפיגסחרגוריכיחמוס ,גיי

 :ריחיגקומיגרחגס;וג;ונייג'ח'סקופומיזמוחיסןכיסוכריחי .ח'ריח;ו
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 .םאבקטינאר~~יר~לםאנטוםאיכז'~טיםליםי Iקיבאזירבי

חזייטיחיגקומוחז'רריחfוור;ומיזמוריפ,גרירוחיסקיריז'רקירי
חיןחז'ח~סיק'(קטורמ)סfוחרכנ'רייוח'כקומוחיח;ו) p~מ(סמןסחגטו
גוגחר iג'גגוח'ן \סחקריפיס\ Jגיכגוחזירדיfוגס'חי tiסמקדכ'מריגט"מפו
fוז'רסיריחפרופייתרוחיר;וטורוחיסטוסייגרו .דייוייגגוזנגריח:ימיזמו

ס'רנירריקוגכיגיכגיטורוריגחיסגוחי Iסחכט;וקחז;וג~ iח'סןגחמיגטי
 .סייון Iפוזמוחיזח'סטסגוסהגטוגוגחרחיגקוחגרו cקוזחחגטיס fסימיחזירחו
 :דיחיגקומיגרחכס;ו-;גכייגיפוגטוחיסןכינרימוחי

66 

 .כהנ~םלוםאהר~םפיקטאר

גוסח':יחיריססיקטתרחוגורחררירוכ'רתיזח'סקיריזירקירי
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חןקחז"~נוג~סח'ונכוסטרחרגיסרי'חיג:יכיסריחמיג,י:י' 5ג:ידימיימנרום
קימיגיסטירחיס ,ר'זירקומו .ריספ'קטוחיחוכורריפוכטוסחוכוס'יוכ'ס

חסיכ-חיסרב:יסי .תור:יג:רר'ג:יג'קטור:יח:יפריונ'רוח'גסוג:יג:ווחיג
ח:יחוגורחזירגירימיניסטירח'ס Iב'גטימחסקוופרחכסו Jחוח'וטחרו

ח:יקומירח'מפ'סיחיגק'חי ,טורוסריחגטיסגרג:יג:ררינ:יחיגקי
ריס-חיןטיכירגןרינכיסטרזוןקיקוזזוסחכטיס rסינכ'חכסיח'טורוסריחכט'ס
גיכ,חוכ:רפורקי ,'ק:י fגומוייח,סחורריכחככ:יחיסט:ירירחזווג:י .פיקטו

סירגיסייוחיגפחר:יפורירוזוטורוריגחפחרטחר:יפוחיפחנכיגיי:יחיסט:יקי
 ..כיכיחיריספיקטחרג:ירירחזוכחגגיזמייחיס Iגחרייוסחכקטיריגסחכטו
 ' fפירסוכחנרחכריחווריס'רכיטוריסגוסח~ר'ספיקט:יכיקומו Iרחרג:י

חיסטחסכוזוטרוסחזייכדו Iקוכסינוחיכס:יפורחי .ס'כייורסוסריחוכורחין
סיכטי-רובפרופןכוחיסטרןחכסיחמוסן:רחררחמוכג~כיסגוסח:יחוגוריס
רייוכיfוס'רכיטוריסחיכטוסרי jפחטרו ~ריספיקטוחיחוכירריחייכטו

סימפגיחון Iגייג~סיניוקימ'זנכוקיכסי ..f'iחיסחי .פורירוזוחי~טו
חג:יסונירפוחיריחי ) j:יזור(בכסס~גירוכוג:יו Jחו.ח:יחקוכחכט:ירגכו

פ'רמיט:יסיקיזחייכועוריקין Iחיגריחכטיסתור:יספרריגגיקטור:י
חימפרימירןתור:יכפר ~ייחמחררימיכיסטירחיכסיימפריחיחכסיחז'ררי
חי .כורכייוברחכדימחסחיגק:יכ:יג:יחיוטופ:רסיקימ'זמו ,ג:יז ~

פחמיגיי:יחיכט:יריספ'קטחרריפוחיכגוח'גטורודירונירfו'גחיכסיבון
רוניריססוסטייג'ן Iכ:יכיסגוס Iחיגייוסחיטחמגייןחכסי ,ג:יכ'סגוסרי

קי I iפופוגחסייוג:יטור:יגירסוחיזכ'זנכוסמ,גייןםנירסופחרטיקוגחריס
 :סיבייכטיסגןססון
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 .מרא~רטראל jנחאילאינקינארסיני

חיסט:ירימיימנרוס Cגוטיי;'זקיפחרטיקוגחררוגירחיןחיס'סטוrו
 ~מיכקוכחרסיוכוח:יחק~ג'רזוךסיזריכ:יכיס,גוס Iחנכיגיי:י 5ריספיקטחגגי

 .חיגקווט'נו iחוריריגח!:יח'סטחרכיטוקחרגוכוריזירקירינכוחירטו,
~יסיי:יפורקי .מכט'סימוס Cריקימיזמוגוח'סח'סטורירחזווגסחי

ר'גיבייוזחנכיכטיריפיכרידוח'סכוקיח~ור:ימיזמו ,חיכקיכיחוחיגקיסחנירו
חיג iח'חנוריסירומוייטחגטןפורחיס I t:iקר P:יניתטיגינכוסכוסייכרו
חיסקוכס'בוחיכס:יפורחי .~מ:יג:יריכטירחר rסג:יח:ימ~חזיחימיזמו

פורחפחרטוג:ירייוחיגקיכ:רכ'סריחמיג":י 5חיסט:י~מיגוסקימיג'סטיר
קוחכטו jפיקחרס'יס~כטח'גימפייוסח:יסירק'ן t:iנוק' Iס'רניטוריסז:יס
רי·סיוק'רי;יירחרכוסtכ'סז.וסחיגייוסוכוסק~ן rקיחיפוסיגג'חיסקי

חפחר::חיגימפייוססיר iריג'קיחי I'גיי:י pf'5כחכט:יחיסט:רדיסיגרי,כט'ס
נכוחירטיריקחגזוחיןטחכןכופורח' .פוח'נגוח'גטורוק'מחסטחרוס

חיר- Iחירמחכו Iנכחררי Iפחררי :קיטחכוס Iפחרייכטיססוסרי~בוכוסדי
חיגייוסח:י jחיכקיגחרס'ריגייג:יחיכג'ג:יגוכ'ר rוכוחי:ו fח' Iו fח' ,מחכ:י
ג:יסונרי~ימוכייחרחיייורחררירוגירסחקרוסוסחגסיקומפגירפור
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מחםקומפנירפוחידיס\גוקי',קיפחרייגטיסחיסטוסדיחגנוג;דימוחירטי
חדייגטרוחימוח\רטודיגס\רק~מחסחיסטחגיוחיסרונירחיסטיחגגחמיגטי

דידונירחיגחיסחיסטו .מוחירטוחיגטופססיקיקחז;וג;ודימ\זמו
ח\גנירסודונירI'ייטריטחמנייז iטייגי .י'יזמיסחיגייוסנירסוכ;וכיסגוס

 :חיסחיפותינגו
68 

 .כחנ~ם)(נרכתפיא~בליאל iנ~נרים~~ילחראר

דיפוחינגו ~'ח;ו jקחד;וניגדיז'רדיניזכ;וגיסגוסקיריזירקירי
טריסגוס jח'קיגסיסטי iב'גדיסייוחיסט;ו .דייודיגגומבריפיררזוג Cי

קיגיס" cגרס :tוי IIחסט;ו " jו\ן:jמר I ~\ברכך II jסקימורסג~דיפסוקיס
 ~ג(ר\טורכוחיג iח\~טסבוזחסכ;וגיסגןסדיחסקחדסיזירזייייניו
סfי-גויי~ז:יכיזחזודיגדיספוחיסכיירנופורכ"רניגכמ\דסג;וייחזרס)

חיסחורדיגחגססחיסט~דירחזווג;וחי .גיקטוריסקירידןסגוס 'טודוסניז
קיכנ'גינגי,טופןפידירוזיטידוחיגק'חיסח-חכט\סדיפימוסקימיזמוגו

חיחפfירטחד;ומחססיח:יגייס'פחמ\ח\סט;וקי'סחנידוריחס ~ט~סוקוז
מייזככרוסגוס ~רfחיסח'פיטוחיזחי .פיזוינגוח\גטודודיסחגטיפיקחד;ו

סחק~גוסדיסחגטוסירגיסייוחיגקכיפיחוקיסוכחמיכטיפחמיכיי;וחיסטסדי
fו\גקירייגדוחי .ח\סטופחר\וחיגטירמידחרייוספורגומיגוגוסחיריפיסייוס

גגי::יח Jרחג P 'גןפוחינסיזוסדיחסקחד;ו iכיכריסייוסודחרפודירוזוטורו
דיז\גיס\ניו Iס\רניטוריססחגטוסחיסטיסדינוק~פוררחרג;ודיגט~ןכ

דיגסוגחמיגטירחד~חיסניגדיסייוזג~ק\בינגיח~סחגט~ג~קגחרחזכיגטי
פ);רסחיגטירמיד~רייוסחוגיס iסו Iס Iכ:יגגוס .חיגייוסחספידיריזיטורו

חברכס"וחכיין:jרחגבגיגכגמי pחחדוכ Pו t , :דיז\גוקיחיסחיסטוחיחיסטי
ייוחיר~ Pידיחיזוסגוכסוגךיגוזכנרימיפוזיוקייגייוס,ח Iדיז\רקירי
 •ביגריזירגוגוכקיחיג-רוזו Iפודריטיחיגדיזי--ס;

 'וfפנfיסחרכ~ק~יקיק;ןר'סייוג~חורריגחגס~דימחגיר~חוטר;וחיי
 :דידונ\וחיגחיסחיקחט\ניריח~ח\סט~
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גוחיסיחי cפךימיסחטרחססגרחיסיסטיגירדיינ,רדחוןחיסחיסטו
 Iנ~'נכינזיטיבו Jגיגכיסיז(ריזכינכחרגחס)פחכfורגfיסרפגיחינורתסטרתס

ריסי·סידיזירקוונ .ריס rפחרטיקו~חיי~יס\מחטיריסכטייקיחיסחיזמיזמו
גודינינכ~) p (ניר~קיוזוי(גרר)פרומיט;וקיזגוזוטרוסכונרינימוס
וכחיפטר:יסוסטיגיררינימוס Iקוז;וט~;וחו ~~ט Iחיכזימפייופורקומיר
דיגיגנוגיח~גחד~גטיריס~ Iחגוקיחחוןפרומיטסגוחיסןכו~חוגור~

 jח'חי •:י Cפרוזכ'גוחיסטר~גיחןטיגימיסססוסיקומפחגיירןס"חיסדכרוס
סיתוטרוס,ח:fןיגטיריס~גיקיקוז:יחיסקיחגדו Iדיזירקירי Iקחזוחיסטי
גיקי(:ימרס)סיגטורסג'י !וקפרווניס~ג;וחינור\ונסחגוגחרפוחירי
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ריגווכחדוסחגייוחיזחופירסיגחסטריס Iנירחדורחופרווכיטידיר ~דחז
 /. ~ fסירייורחזוו~גוג~סוגרי iכחזחגדוס'קו~וסנוס(וכיtכח~)עיגטייקיוכפחי

סוגעור~,ג~רחןגי Iפרווכיס~סוחכחגדוגחרדיפרווכיעידור ~חוגכ\ג~קי
וכחססוסטיגירגודינורחדורחיגחוור iפרווכיטיחיגגיכירו~ור~חיסחי
ח~חיוכפידירדי·פחדריחיגדיריטוחיגעייגי iטחוככי'חגסי .פרונכיס~סו
חונור~סוסוסטיגירדיוכוזירסוח~וכחר'רוחיגחיקחזחד~גוחיז~סו
חיסחיגטודחגיח~סיחיtכפידיוכייגעיחיסעיג~יגגיחיסחיפרווכיע~סו

חיסע~קיזחיי ~וI fקוז~ג~דיחגיזועוגוקידיח~וכיזtכוחיגחיוחינו
דיגוגחרסוחקיחיסקיגוחיקספגיקתרח~דיעחגייוסוכוגנוסקוחיסטייוז

חיגרח::חזירפירחיסדיפיגס~חיסט~דירחזוזג~חי .חגנחtכיגעיחגכחר
חוגורחרחיריספיקטחרדיוכיגיסעירחיגסיגעיוכייגטוסגוחיסטרוםחיזחיגחר
ג~קוחגדוחי .ודירוזופעודודיגחוגור~1כסג~ח~חיגוחרד:יגוקיטורו

חזירדידייודיגגווככריח~פרווכיעיר~ובורחרח:יפירtכיטיסיפירסוג~
חיס·קיקיכסידירחסיי,זחיוטווכיקיק~י Iקוז:י ~~עחךע~:יחזירגודיחי
חיזוכירחרחס jסיחפ~חגרfכסקיסוסק~יקי Iדייודיגדיגחגעריחגגחגרוע~
חג~גייגיוסיגוזקוזחסגחסדיזירגוחיחוג~פירחוכ~חיגזחוכיגfידחסחי

חיסעידידיספוחיספירסוג~ג~פוחידיקוtכיחגסיחיסקוחגדוחי .כוק~
קיוכפחגייריסיקי!חיס '?סירייוזווכועיגי Jחו jס'פרומיט~סוחגוגחרדי
ריפיגעירסיחיקירייוכי Iרקוזחסגחסגוכעחרפוחידייקחנגחגדיחיסע~זכי
גיזירוסוכיייסירגודיגוזיקווכיייחיסקוגסיגוחיגס~פיריח ?חגג~גיקידי
י fסירייווכועיגיחיזחייגוסי Iפריtניטחסגוחיסטרחסדיחריפיגעיךמוסח~
סחגיייחו!חיגחו cפירסוגחטריסנחסחפחרעחרפוחיריזגוחיסעיקי

-חיגחוחווככריסעויסחיסטוסדחגדוגיחיזקיחגור~חיסחידיסטיכגיחידי
סוחגחגדיג~רחיגטיריסחדיחיגדיפוחגוקי I )~רח~(סוגטור;ןג~סחגייי

 :::ירחיכקיוכיגדחגסחםגחסדיגוט\י ~~חיסטיקיזטירוכיכ~מיסחי .פריוכיס~
כו:: Jחיחחיגחר iחיגחיחיגסיגייחרחזירדיחיסקופופירעייגיזקיכיני,יזחס
די~יס~רוכוסחיחידיחסגירדחדירחסחיבוסטחס,חסקורחסוגיסחיסעריס

 Cו Iכי~fרריכחחיר~חי .קריחיגסחסגחנחםגזוסחיסופירסטיס'ייגיסגחס

גיחיס:סחגעיפיקח":חזירחיסכחז:'סוסקיחיגקיtכיכדחגסחסדיריסטוחיג
קורפן::ניסייוסגוסדי~יסחרוכיסחי~tכחסגוחיסטרחסחיקוחיר~וסטריס
פחסייוגיסכחסדיפחרטיקוגחרוכיגעיחיחיגזחזירחדוסדיזיחוסגוסחיר~יס

נח::ח~סיגעיוכייגטוסגיחיסטרוסחחיזחרפורחידי!חיגיסט~ס,חיגרוט~יס
חג::חיגחטיר~ג:ידידיפיקטוסגיסדיוזחרוכןס rדיזחיכירטודיסגוחיגחס
(tכחכנירגוכידחסיקסיירעחסקוtכירדידיפיגסחסגחסדיחיוכפריוכירונחריזרוס
 .::גטי rחיגטיריסרfוס 5פ~חקיחגטחסהוכחסחנגחרדיוכ:ידיספיחיסחסירוה)

 :ירזדיח~כחוכיסנוקיחיסח-סוזיעוחיסעיח:י

 .רי,פינדידאםקוםיראםלאמר-רי.פ~נםחלחדיו tאיסקואיל

כיחיסטר~פורחיוכפידידחסקיזחססיירטחסקווכירדידיפיגס:ינ~
קיקוזחםגחסחיםחוג~כ:י .קזוטיבוריחסדיס 1 '~די'י!זוזסיגייסחבט\י
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קוכדיסייוזכיכגוג~ס'ןחיפו Pןכ"דיכ,מ'ןכוס'זסיימפריפורריפ'כדידחססוו
 .ניטחי(חיכקוכחדוס)חימפורוסחכימ~'סגוס Iסחכנריכ~ ,סינוח'ג :קומו

fר'סוסקיקיזחסגחסחיססיגוכר~ג~ 'וE ~חיכקוזרחפורטוט'יכיזיגס
דידיפ'גס~ג~חיפימפגופורקומוקוכריסייוכ'ס,ס'ירטחסקוזחוטיימפו
חונוכטיסקןtכירגוסריחיסד'פיכדיןוחיסגוקיקיגיביקוזקחרגיקומיר

חוסוג~קחרגיג~דיזירקיריחפחרטיחוכוקחר~מ~ jנןגןכוסניזחרגוסרי
דידיקומ'רריפיגס~ג~קימןחו j )*ריפיגדידןחיסגווסוג~גיניג~
כוספtוס~קוחגדוקיחכייןסןכריספרימירןסגוסדיחרנוגדיפרוטןסגוס

ריגסרוןכrרסגחסדיקי:גירריחיוכפ'דיוכייגטוגיגניוח"גןחגו'וסטריס
חו(~גיןכחרח~נחמןססינווקיזחסחןטרחסחכטיס fס'מיחכסיחי jחרנוג

~נוכוס Iריפיכסחסטחס.חיסדירחזיזג~חינחז~ג~ח~קוחגטו .חוג~פור
פרוניגוח'גפורמ,סרחזוויכיק~fוסוסקיפריטיכריזכוזוטרוסחיגטרירי
פורריפ'כרירחסקומירחסכחסקיקיחירפו/פגוחיסטרןסרירחר'חכסג~חי
פ'רסוכ~ןכוד~רירןגירח'כחיס~ורכ;וח~רחכייוזחססירריניזכייג~

פוסינכיחיסגיקיקיחגטיניר:וסוריזירנחרכיפקחרריחיסקוגסיגסייוז~
ח'גקיוכיגרחג='ח'סטחסימיגרו rחיגרייוחי~גוקי Iריזיו Iחיסןכופורחיסחי

ג~קי _כיקטוריסקירירוססחנירק~יפ'רו .מוטינוחוןכרופורגוחיכחס
קומירחסכחסריפחרט'מחסג~קיניררחרחיס .חכס'חיסכןניררחד

קוחירפוחיגפחר~חירחכייוזחס Jסוגייסחגט~גוחיסטר~פירריפ,גרירחס
חיסןנח~גחסטירחסחימורירגוסםחנייוסגוספורפרונחןופוחייי~סינין

גחסחימורט~ידחד (';כסונריפחחיזיסגוסןכורוסחיןחינחסטיסטיקחס
 ::ג'חריחי'ק'ריפיריגסיי;'(נרחגריג~קכחרחוכיכןכימוסטרחוריס fחיכפירמיה

גוקיפוגןכוחיסטיסונריגחסייוכיסחוטרחסכחסח;ונירייופוחינגוחיגטרי
ריפיגרירfיםקומיןחסגחסקימירריירחר 5חקחריגקיקגחרחtכיכןכיפרונ~

טחמכייןחיסטןקיחיקוחירפוריכסתכידחדג~ריזןגט;ונורחחיזוכוחיגפור
ר'ז'קןוכו ~כt~ג:ידיקינכפכיוכ'יגטיחיגפירחיוכפירטחגם:"נרחכריריחיס
פןחירימןסכוטחכטופורמ;ו .סחכי/'קןחירפוחיזסחג~ן~נכ~ Iריפרחזח'ג

חור::חיסטחסדיקימחכרחרןרריגחיסקופופריגם'פ~חיכקיקריחייכיכק:ו
 .קוחירפוסכיסריסחכירחרכ~חיסןסטיגימייכטוחיגפורחיס Iרי:חגסחס

חיז cח'קיסזגטוגינרוגוחיסטרןפןרקיתרמיסינגיכוגק~חיסכוחיסטו
ר'נגחסחוגחסחרקימיכךיכחפיחידיכו Iטייtכפירייטו .rכים'זחיןכירגיגג,נרו

 ,גונחריסגוסחיטייtכפיסגוס;:'ניזמוריפיקחרחססירפוחיריזקי'יז rח'די
חירד'כח:סתסחיסן:חסריקיפיסחיפריכסיפ~חיגקימיסנירדהרכ~מ;ו
פןןיריזוטודוחיכפורקי~וכחסגיחיסטרח::ריטיגימ"כטי Cסחיגפירחיס
קיני rם ~" Iחיסקיחוגינירסןחיגטודודיקריחדורחי jפחטרןקומן

~וכחסכיחיסטרחסחיגסוז"חרח;וכחןכיר~רי iסודיפיגרידחסקיזכידחסחיסטחס
ריסחרמוסכוריקתנזחגטיחיםכוקיחיריחסוכחיסטרחסחיגטוגטיסירחי

~מ:יגוחיםטר:ורינ~ורג;ופ'רפיקסייןגחרח'סתגןכירחרג~ח~חסירקחר

ן! ffיכ~ t~וכי Iקfירב'זיתיסן tזי:כ י:'~'רז.קןזיג'י! r.f :: ;יי~ד tזינןסזכ"ןסכןסטרבןזיס )*-
 ,בןכIנ r:כ~יכריסוכרכוחיםט fiייךיק~fורfיזו:י po'r i:::יבין tטייז.יירטי(;
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חוךדי.חיסןכחסדיחיסקופופריכסיפ~חיגדוכקוחיחיסחיסטו .חיספריןכו~
ןכממ·ייחסחיגריריזוגט~סיבוכרחרייחמיכטיקיןכודחניח~כייבחר Jסיכחכסחס

רחזוכח::חיסטיfוי .די~ימוס iסיביקוחירפוס·כיחיסןכריסדיפרונינוfויג· iכיי
חיונימוס,סייכדוכגיח~ Iנסחכט~ג~כטי Iקגחרחזכניסטיפיק~גומייכטו
רחזוומיזמ~ג~רחזוכ~וסוזיןכוחיסטידיחכ,~חוכדיקיגובחריסמיגניס

חורדיכחרדיחגן;'ס ' t22ות r.p (פןכיס" cמ uרי ~ Cפרג\ל iמ, .יכניס Cדיקי
גיינ~ jסיגידיבוגייחד:יגוקיחןכרוסיח\ידיקחרכיר Iקומכו :דיריפיכס\יג~

סחכןכ~ניכטי cסיחמיקי"קירוריזירקיריגי",ו Iמ:י Cקידוחכ~' II :דיזי(טרפ~)
 .ס~כוס"קוחירפיסגיסטיגבח~קי"קירוריזיכוחימי"פחר~חפר~פייחדוס

דיפיכס:יכ~חירריכ~קיחכדו ) 11(ויקרחסמיגידי ~ Cפרג:יחיומיזמו,די
חיכסוז::"כו :דיזיסיירפ'סגיסדיחיחימפורוסחכימ~יסג'סדיקימ"ץדי
" C קו~מחסנוחיסןכרחסi מיג:::קיוחיכקיכי~ניסגוחיסיירפיסגוסטווד'ס

סחכןכיפי::דוכקוחי cדינ'חיד"וניחיסןכרוחיטירכיגחיגסו'יוסייכרי jייוס
קגחרח.דוגקוחיניחיסי . /Iסחכטיסוייופורקיסחגןכוססיחידחיקחרנן;:

כוחיסןכרחססחכטיפיקחרפורחיסדיפיכס~חיסט:ידי iרחזוג:יקימיכטי
סחכט~"יגןכי/וגדיןכיןכוגוחיג iרחזונוסןכ~rכוח:ימיריסירפורחי~מחס
 • ) Cקיד(חכסי

 Slגוטחחfיור~חיוסוזיןכוחיסטיח~דיזירקיזימוסגוקיחיסחיסטו

 :חוכ~פורחוכ:ידיפיכסחסחיסטחסרימיס
70 

 .סיכוקוסירנן

די ) P(גרוכוחירןכידיפיכ:יסיןכוחיקחטיבוריקחמיכןכידיפיכדירוחיס
גינרוססוכוחיסןכר jחיחי .גימפ"חסקוחןכרופיחסגחסדיסינודיגקימיך

ריפיכס:יח\סט~דידיטחגייוםגיסחיספיסיפיקחדוכייןחיסט~סfרברחדוס
כו~וקומ,ד'פ,גדידוחיסקיסיניייחמ~סיניק\חיס~וקי Iדיזירקיר\
חיקוכוסיזגודיפגומחדוס(קגנ\ס)קחרכיסירוסגוסטודוסfוי .סיניחיס

 • jחפחרדבחגו
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 .סאננריקרמיךנר

די ): P;ר ,מןורירןכיריפיכ\יסוןכיחי ';קחטיבור\קחמיגדיפיגדידוחיס
חי .ניטחיחנ\חיחכימ~ Iקוחןכרןפיח~גיכבוג~דיסחככריגיככוג:יקווניר
חניכחוקוחן;רופיחסדיקחרגיקירקי~קומירפחר:יקוגסיביחיכס\יפור

 ,ביזחרג~דיfוכטיסקמרכיכ~דיס~חרחיס~חרדימיגיסטירחיסופירמיןכידחס
חוחסחרג Iמקיזגחמיכןכיןסחיססייגךו .גימנריג~מיוחסחרג:ידימי
ג\יקוןנ:יסחיסחגכריג\יטוד\ידיזכרונ~קיקחרכיג:י~חרמ,גקן!

 .גומכריג:יחיוקיכסימיסימוfרגןמ~
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קחרגיסיסגי·חגיוכ~חיקיחטריפיח~גיגניכ~קיזכירדיר\פיגרירוח\ס
ג~חיזפריסקריטוסגיוכפייז'יריסיגייחג\·סגיסטיי;יןגוסיג\ניסוסגי

קיחטרייח\חג\וכחג\סרינ\ג\רוסגיסטיריסח\גטריחי .כיכגיח~סחגט~
קיוכיר,דיפירוכיטירוס iסוק\גוססיגחוכ\גטיסוןח\גיייסדירייס Iפיחס
חיכ Iכיחייחיג :סיןק\(כ;רוכומ)קיחטריפ\חסכחסדיביג\רידיגטריס

(חיות)חגיוכחגייחס(חסדיניגיריר\גמייעיחי Iקחנר~ג~חי Iקחרגירי
חיג ,(יחוכזר)כופחגוחיג ,(גכי)קירסוג'חי I(חיג)סיירנוחיג :סיןק\

חיגו )(תחוחגטיגיפחיג ,ין) :t(דיסונחזיקורסוחיג I(חקי)רופיקחנר~
fוידיקוחערופיחסניגירוסחוטרוסכיסטירוסריסןכודי .(זחר)זירחפ~

 Iוחגחוכיחיג :קיחוכימפייז~דיסיגיי~חוןעייגיזקיחקיחוסוכיזוכו jחגיזכחגיס

חיזחיעייזכפוגיגגיזחיוקיזכירסיזדידיפיגרירוססוז .ניטחיפוחירקוחיג
 .וכחגיר~גיגגוג~
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 .איםפרררםפישקאדןםלרםדיקרמירנר

~יססיגייגיסעייגיןגוקיקחרוס t:iפ'גןסריקיוכ'ררידיפיגריןוחיס
סוסגיחיגייוסגיחיסקחזכחס,גחסחי~חסגחס :סוןקיגיחפייז~די

חיס::טייגיקיקחרו t:iפיחיכחיי(חחנייחרי)חיגערחגייחססיסגיגיחינוס
וכיייחיססייגרי~חסטייגיסיחיגזחזכיגחרגודיוכיגיסטירחיסגוקחזכחס
מוגניסחייחי I~חסחיקיטייגיחיסחיסקחrכחסטייגיקיזכןק\ס\גורו

 ::~סחיחס pח·סקח iעייג'וכחרג~חיוחיסטחגרוק\קחדןס :Iפיריסןרטיס
קיקחדוס Cפיחיפעוסחי .חיסקחזכחסכחםקחגיי!גיסחחרג\ידיייגרן
 .ירס\{ Pקי ' jיטירוס Pפירסןזגוסקןגיסירוס iסווכס ~\י
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 .איםפרראםאניסלאםדיקרםירבר

ניס hדיניגיריסקיחטרוזויביגטיגיסדיקיוכירריריפיגרירןחיס
וכיגי" t:i ,/די ~ t:iפרג~חין ~ hכינגיסחגט~ג~חי!חןגןרופחוגןחריסוככן
דיירןןמנזכןרריכ'יוס jסחגיסחי .פירזכיטירfוססןזטןרחסריסטןחיגחי

חיס::ח~יי,'טחפחרקיחי;:חניקי~~קןבופי;פיחירירפןרסיגיי~\סחוגיס-
2טןס קחטיבוריח;וחיסט~ריחיסגוקי~:רחיריפיגריר\ימ,סקיביגירוס 4
 .\עיר~ pפירחיסחי
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 .םפרראם r'אטאםםלאבגרלאםדיקרמירנר

פיר~חיכחי cכ\זכפייחסיןקיחיכ·ימסדיחיי Iכחגגיסטחסכחסחין
קווכיר-ריריפיגרירןזויסזוי,יוכפייחססי{וכקיחייחיקןוכירסי!דימיטירי
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פירמיטיריסיחספירקינחנכיסט~נ~טינ~רריביסינייחניסטריסחי .סיז
סןריפחרטימחייירג;ויז Jקיב'קי~חסקוחטרינ;ו.טינקי .קימירסירי

קיזס~טסקי(פחנחס)כחמבחסריסחיפייסקיחטריטיננ;וקי Iקיח~רפי
חי Iחננפירקיכיס~רי ~ <fסינימבריסיקיחי Iטיירסג;וסונריחינייחס

 . iקימירס'ריריפינרירחססיז Iסיניי~יס 3חיסטיסןכייניזנןקיכחס
76 

 •ביזאבוםאים~~דפ~םמ~ריקבו

סיירי=ניסרי Iסיח;וסיירפ~סרינינירינינניזקיrכירדיריפ,נריריחיס
סייר·ניסי~ס~חס Iחנןכי Jסימ'חי Iחנ~זנחס Iקחס pמי :קימיבינחנןכיספיס
נינניזקיחנסי Iחנטי Jסימ'חיחכחקרחניס Iקיגיבריס :קימיקחנכינחנטיספיס
סימ-ניסחיזחיפריטיסגיסחריונןכרוקינקריחוסיקיגיס ~ניזחניריrכירן

קיכקריחזסיקיגיסחי Iטייר;ו.ג;וחיוחחינר~חיסטחזגיקיחיזברחריס
פריטי,דינחפיחיר~סיס~יזקיסיחרחנקחז,דיספיחיספריטיסגיסחיז
קרי·ניקחסגחסריניננינ;וקימיררירי!(ינדידיסיחטחןכנייזחנסי •חייר ~
טידיסחיסחנניניחיגכג~ Iרחכסג~ :קימיחניח;וכ~חיזקיקריסיזסחסכח

דיקריחנסחסנחסחנסיחי Iחניח;ונכחיזנחסיזקימיניריסיקיסכח fניניס
חיריחינסיקטימירי Jנינכיני ,קחרי pפ'ריפירמכטייניזניקיrכחרנכ

קיחגדיפידריסיי,זנ;וריחייייחד fסיג;ורי' .ק;נקריtכ;וסיקיניזמני
 •ייר;ו rpכחקיר

סמנטכניחיסטר~פירדיפינרירחסקיrכירריחסזקיגחססיזמיסטחס
רחזוןנ~פירחיקיכדיסיייזנינגינכסיזחיטייrכפיריניrכיטי Iס'ריג,ניייז

חיחגמ~סניחיסטרחספחר,:<דחניייזמססי;קיזחסחיסטמסקיימוס pד'קי
דידיפ,נדידכקיזסחינ~חיטרסטחrככיין.מייקימירפןסניחיסטריספחר;ו
סוקי Iריזיריס Pקיר'קחטינוריח;וחיסט;וחיזפגחסחרג~ '~קקיקימיר

רחזיזןסקיכמ I lקיכריסיייס~זחיג,rכיטי j 'ססיימפריפירח~סדיפ,נסכ
רי:חיררינfינס~גכחיסחירי!:ימיסהיגחסטידחסדיריפירינייחיס

I 
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 •הבשה"גיר nבומברארואבימאלרילב~~רכיים~רטואיןקרם~רבו

דיחינטירייורמיכחיזטיפכסיקיניירביסיירטי:.חוזחיס ~ P~נביד
חיסיידרסכ~חיזחניממגיי~גכדימיקיחטרופיח~גכרי pפיירנחנחס
נחדסטיינינינססודיפחיסוככ Iרי!:ימיסכיייססיניזחי •דירינככ~חיז
חקיfוtכןככניטימיסקיפ,נרידחסךיירחס Pקיריריסטיחיגקיזרחפורןכודי
גסמ~קיחירפו,חיגחיחכמכגכפתר;ודחנייוזחס Iסיקיפירמ,סקי

קי Iניבגיח;ןסחנןכ;ןג;ןקגחרחמינטיחיספכ,קכגידיפינס~חיסט;ורירחזיז
פחטרי)ןרקסניחוסןכרומכפחסןגיקי ' Jפחסחריגמימיריי;ןגכפירחיס

 Iסינרמדסןחכחינרייססי iגבחנדיריחינרןסיחיסטחנ;וגיקיחיז Iיבכקב

חיחינטייכניניfו~כ Jקינחנריוגח~סטיביחימנניגמ,גקוזחינקינטרןקי
מינקן~יסייfויזיגיניירנןמיס\ב'מ,זיבכקבח;ןtכטמקמניןגןמנניגמ,גיק

 ) 18 (חיב Mם,י
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מימןר·~יטטסחסחיטחי .rכוג ~\רfיסייירגח Pחיס ' rחסט~חכטיונו fPו'·חיס
גוסםחטריחרקס,סטיחירייס Pסיכךייכירכיס (;'וfגי\גס .קוניחכךוקיייס

כןפירקוחטריפיחסכסךיכ"רבוטיסחיריירקוניכירי ,כוfר~'ריחיזיס
היסטיריופימ\סקמ,כמי ,ניינייר"';(ריג~פחןכומיסן:יפמסמרייםמר

קוחכרוקייסוכרחסקיכימיסטר.ס iמ,מ,כרfיfיינחרמןירפיר,סמריקיררו
פחכטחרמוטיטמקיטיכימיסכו Iד"וריגקיממכרוסגיסוס Pמ,ניריס'גיןיטריס

חיזבימוטסינוז Iסיחזיקרטיספןחיטחגטופןרחיכימיביסגוחיטןכרוסרי
פוזוכו ,כיקסימכנפוחירסססוטורסמחכנרחריחכניכ,מ,כקיפחטןח'סטי
חיכקו.מןירכופירויקמיזמוחיינגקג,חסכינ~סיחיזניגסירחינחכיר
קיחעוכןכי Iמחכ"חכסגסחסחיפמסחוירססירירסחוכסקיפינדכו tIביסיר
יפקבפיחי ,(' 15כסחסח"קימפכירחמיכטייבכקגמיגיזיגוס\סוכחיגסחנ"ו

פיר-טומחרריחכניכ ~' fנחרומונכיניפרחקיפיכטי Uטסמב,כסירורחיג
ספירחכםס Iחכסחיטיסןבוחחיחיכ,ריחיספמרטירסישריבכקגדי iיייטייו

ב· hחרנסח"טרוטזיכוזיחפיחרחרסנטיפורירוזוורו-טחיכקיטיכימוסקי
ט'ח- •מורחכrניכיטחימחטירייחכריפיקוגטחריסכוחיטטרחסטורחס,חר
חי .fיקטינוריחסחיסטסדיכטחס iר'כמטרי : Jט tככסמ,סטי iקיג;וי Pטיר

 "וtכוקוחנדוקוזחטסיייטחסקיניירדיזיפיכטמסכ~טכוטמרימןסחמור';(
 :ייכטיטסינכחטסוזקיtימיכיסטיריזמחכירסכסךיפריפחימרמס

78 

 •לייIןארהIןגרדגיקואטוופIןאהרייקאוכ~רקסיוכי
~נוכסרירכיקחקומייקירימו~סיקיחיכקומיכרחכטסחוכסחיסחיסטס
וtככספורפירrניטירחסקיסיזכחםריכי fנחןמכייס,מחכי Iקומטיזפיח:ו

 )פרו:י(פדינוגייחוריכיטייוביטיכר Pכחססיניז ,רינוייחרכסרי Iסיזכיכיטסיניז
םןכ::זריריסיבימוססינווסחנרחרוטכיברוסכוחיסטרוסחיזחיספיסיפיקמרמס

םיז,·נוכייחרןחומןחירןכוני~יחנז h I\טרfומיכטי t .קונייר~סחי i/ס Iנגרגיכו
(נב~ס)קחרמנריח~'יחמססי ,כ"כ;וסינוזטסי (tjבגסדייוכיסיקיגריסכחס

 .קומירכסריריפיגרירוחיסמי
חיכ •ופיםחיסקוסרגיקי,טייריזירנבוסי,פוחי Iחוררי''יכס~חיסע:י'

סחכנריכסקומירזיפוסינכימיסקיקוחכטו\יםחרחזירמיספורחיסחזכו
טחכנריכסרימחריטמחטכססייכדומיידס,יטחכורמויי~סקווfוכסחיטקי
חכי·ולחחריירינוכריכייכ:יקוני'נרסחיסטוסוברי ~נמרנמכטסכסופרכי Jס
כופורטמכנריכסטורסחחיפירריזגרוניקיחפיזנמרנtוכטסכסדימ~

סינונזןtויכ .~מסטוחיטקיסמכנריסןקוז tחכימדיככיחדקכסקונייר
קיחניןנ~ריכסופריחינססכספוסי;כימ,סקיקוחגטןמ,כיטרfור I'חיס

 Iקוגייכוחיסטרסחיכריקסקיממכידסכסריריבובייחרומ,סחיג;וחכדו
דכם Iזכיכיטטירחיכסיניזמיחניריכיןוקוניחוחיכקוזמיירחר tפוכטומוכנ~

סופרירפוחיריחיככוקידיממכקומוגניסופריחכימ~מ,כקיסינירייימז
מ,סקופומיטסיחי .מוחירטירימחכירסחוטרסקו~וכקידימחטמרימ,ססי

חיכרח.fוזירזידונירסחקרן Jחוחיססייביו ,ח'ניפורטחנססניוג'נסדיחיס
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טודזספורפיחדח,דיכטימייכטוםסים~ויסקררמםןככיחיסטרום (יfורבחחי
ורפקיוזחח ,סקיכםיביfו~כםרפיחיחכיסימחכסו~פןרזנ'זזנןסקרימדן~וס
דייויגfופירמיטייווחחכ:יחרחס:גגסדי"ססוניכסחינזיגסדייסןכירוכיכfויכ

חיוסוזברוביפחייםב;וpכבי" ('סוקיfוקיחוםמfוכיס,כי nגוסחרוכמוניד
יזקסופרירחזיר~וסקח;יחיסטוזפרכוטחכטיפירחרכי,קסוסירקיוכ

סספריחיכסןססוהיניונחרחסקחר tjנידידובירחוזחיסחיקרוחיגדחד
 .וסיכגיפחיסקיכןכוקיור

די Jזורחג:ופורייוסח~סטרוססוחיכדיסו~כוכדיזיזכיקיסחיטיסחי
-=קוחכינודימןסבטיייסגוקיפודחביחססfורחן,ד jחו~סיז ,כסס hחורדיכחיסונס

כוחיסטרוסחסחסינירחריד Jוייטיכסריפ ~~פיכיחוסכוכקסקיביזיסונחס
ס"חסו(דיכחכס:ווfור 'ן~~~רפורדיזיוכוסקיגיסוזחרגחסקיסי~יקטור

חוטרחסחייקי ~סיכפומויייסחחי ,"חכיטרחםחוקיחי Iבירדחדירחס
 •יוכיסחכםחסגכוסכוזוטרוקיוזחססירייםמחס 4זוכרח

ןסקיסירדיפיחיייסינוריחחטקטסחיסדיס\יכחכיחורדחוןכרסחיי
 ,ימ~חכדיגחדחדפיגספיר Iמןסיןבדיקיפןיrיחיסתיזונןכfויפורסחיחזן(ר
 :דיחיסחי
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 .יב I'נמאל I'אנ~לר I'בדאקלה I'ר~רםקיבי

ייקורפוחיקיקחרכידיגסדיקומירדיפיכדידוחיסקייזירדקירי
חיזחי Iחכיח~דיגחרחכקחדיוכנרומ"חוזדיfוןבןניחכיח~ Jחידיטחדס

םיידחפחיזקירטחרגידיקרוחיכדחדנרחכדיחיכסחיסי'סוסטחייקכירדחד
י;ריחיחיקיחירגוניבן qחכימדיגורוננחיי Jחורגיקמכמחר iחקחרכידי

נסחרפידיסרקחרמקטיססטריכומיחר cג'חדיסיב,'פוני'טידויר.חז '~ק
פור Iס;רג'ייכסיניקיחיפיר .ייזחכטזניסחזיריח~ 5ס~דיחקטןסחיכןסחזיר

חיכסירקימדיחימפידירדיוכחככ,רמזמיייחיס Iזןחומ~חיסטירכיטחמ,
רפובוחיסיסיריחסיוכחיז Iחקטןפיחוטיסדיחיפרוביכייכדוקמרכי
 • .פירסכדס'חוטרס
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 .יבהחזאאירהאר~כאפאאה I'קלאטריפ I'יקראביר I'קיםבי

די~נוכופורפיזרח,חימריכמטחדופןמ,קיחכיוכ~ Jמוקידיזירקירי
 ,ןכיזחכיח eחיגיחיזחי~ ,גיביחי~ Iקיטמגיסמריבחטמדוריסמכיזנ~יסגיס
מכיחחגמ,סטימןרירדיביקיוכמכירסחיכסדינרמביחיכטיפירידופיחיחי

חיכימחכמ,סטיחגיין,חוזיד ~ 5רחיגטיחיגחיזמיוכס ~ Iקטןממ,סןכיפיר
גסfוסיני( Iמומירסקיחכטיסדיבו~ייססיסימיזמיקןחירפןחידיסיכו

מיכסדייכממזיכן.סיקיחכיח~ iמי Iחיזןנודי .סטחי tjגסדיייוכיססקיכדי
רבחגגטי"יחיג iח'סחיג ~ Iחומירטיסחוכרחגסקגוקי ~טמורכורסחזיח
'סמכיב ~ןיביג\\ס\סיןזממיקוןניריפחייייסכוכימ~fויטיסח Iחכייו Jחייד
גfוירספיייוזסכ nדייסןסמי ~ pכ' iחיסטיריקמרכיגסורקיפ ,וכימירסקי
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 .נסך)(ייןאידולאטריסדיכיבןכיבירבי

נחזייחרןפוחיקיניכוחיזריחפרוניבחרחוכינירריריפיגרירוחיס
חירו-כ:יריחוזוחיגקוונוחירוכונוז Uריסירניסייופורחיכריפוקןחוז

fור~יםחקרים.."פוחיקיקיז;וחוטר~גק' ~קיחגסיחי I (.jגס i"jחטריח;ן ..
 ). Jןסייחניר f? Pוו 94מ,ז;:ו"'רמך )"'

סוטקווורמגוכדיגסייוםחנריסחיס\:חיט .מ~ ~ג~ר~פחחיקוחירפו
h י:~חיןפחרןכיקוכחרוניכטיח'סיכסייחסחסכרחסיןכיןחסחנירןריח:יכנ:י 

ריסינירוןכוניירוןנוקיסיגוןחי I )ומ:יגיממגמזו(ייייח:י pחגחכ:יריסיכסיי~
-חיככחס ' rחיונכיזחרוןונוסו ~ /llכרכיגו ~ t:lוכfרסןכ~פריזיריגןכיססוסרי

ח'ןחניסכחסריחיכיסטייחסכחסזיניר~נ~וניטיזקיפ,רונירחריס
 iחיןקחריחיספיסיפחיסט:יסינו[ Iרוסחיסיןכיכןכ~ריכוונירוחיזסוןפיריקוכו,

 •סקייונ~חג~וכקיקי Iקוגסינוחיגס~פורחי .סחנרחרוסכינרוסכוחיסטרוס
ריפיגרירוחיס Iונירחריסיריכפ .r 72חיסטחסריחוכ;ןריחטחקחרוריח~

 .קימירסירי
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 •ויליגקין.קארביניזארביקיםירבי

 ;fוידקונירירחיבוכטוס,כיביקוןקחרגיגיזחרריריפיגריןוחיס
וכקי uקוחין Iחפרונינחררימיזמוחי )* Iכיביקיזקחרגיריוניסקכחרוניזחרו

סכי~נוריודפיכס~ירחיסןכ~רירחזוןכ~ .גיזחרוריונורוחיסטירי ,מחכיר~
רירחב t:lיריפוחינכו ~חר t:Iחנ'חזירר~יחיסקי Iסחנייוםכוחיסטרוסרי

חניחסקיחיסחיחירוכחטריח:יריסיוניזחגסcיחירחפורןכוטייגיגוקיןכורו
חירוגחןכ-ריסורטיחיז Iסירפוחירי Iפחרטיס~נוכחסחיזחחיגר~חייfוי

חוז Iחירוכיריכחוגור jח'קוונירחוניזחרקיןחיססירניסייוסיקיייח~
חיזחרריכ"כ~ריפיכךיחיסטיפירחי Iכיניקיזקחרכיריוניסקכחרוניזחרו

:ינחיסרירחזיזנ:יקיחיספרוכחככיונחסגופירו .חוזוססיוניזחגטיס
גי~יסטרחספחר~רחכייוז~ונוייחיסקיוכיר;ןחיסט~פורקיחיסייפיכס:י
טייכיריכחסייוןקיסחנירח~~קחגס~כיחיריחסגוחיסטר~קי jחחוחי ,~ונחס
פיחיריגוחיסטיקיריבוןכונימיסכיייסמ;ן ?~מ;וכ:יקיןקיוניר:יחיסט:י

כוחחיכר~קיניסחיג~פירקי I iחורר'חיכחוניריסירח~גחרסחיונפיריר
קו~חססחנירפיח'ררימוסקוונו I~ונ~כ;ןריקו~יט;וכסקוגוסירפוריונוס

 ?פירריסייוזסוקfונזחגןכיסוזקיכחסחיסוסטיכירחזיןכ;ןקיקוזחסכחססון
 =:יקוכפייכ:יטיכירקיונחסגחר~חזירקיטיכיונוסגוקוגסינוחיsיכ~פורfוי

יסיר iחוני 'וf 1~ונחסכחסטורחסריפחטרוןחיחיכקריחרורחי!חיגס~
ב~קיגוסיחיסחניקיחיכקיסינורוסוכוייfויסטחכרו'חורריכחכסחססיס

חימפירי{קיקוזחסכחססוזקו~חס jנייונוייסחנייי;ן I~ונ~כ~ריכחןכיר~
חייורחזכ~קיחונרחסכחססוזקו~חסחי ,~ונחסכחסריקוונפכיונייגטוfויכ
fקוונפכיונייגטוסוריזניכופחר ~ו. 
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ריפיחיסקוחיג .זוערוכחירוחוורימיזוזמןמ Iוחיררגןfוידחוכןךחי;
כןחיסטרוםחגיסחרפורקי'חיספחסיגמןיייטייכדיכחסייי:י:ייפיכסרחיסע:י

 •חירןגחטריח:יג:יקיזרעןפורחקי'גןכקיטייכיקיחןנר\לוכור:ידיפיכסיריייס
ריכסחניירסגוסדיפיכריירון ,ריביריז;ןמוייחיסריפיכס:יfויסוכ:יסייכרוחי

פוחיסיסחניסיכןסימיזנכר Iנורייוכודיגכןינכיכניןכיניררימגמור
ניכןווחכינירדיוכחנככייוריפיכדיירווחי .חירןכחןכריח\לג:יפחר:ינחזייחרו
חיגוכיכדריחסוכוקחכרןכוחיזקיסיח:יכו ' rפירנורייןכוחןועןק:יקיכן

קןזfוסחכטיס fסינניחיוחי .חירוגידיגחוכורחיויכחרינחזייחרריפי~סירייו
ייוס 5סחכוסדיפ,כייירןונניזננןרי Iברחרוחןכוכינכןחיכחסט\לחכיסחרק~י
טןחיוקונכירחיפייסוכ:יסרחיוחירןגחוכרו Iחןריפרחכסו ~חסיסעיררי

ח-ורנריגקיכריסייוכיסכחססינןוחינחססןוקןננירחסכחסיסנניזננונניז:י
טיכירפוחיריגוקיריפוסינכיחיםקיקרחכטןחרננום t '~'פןרטוחיסחי , mח,ז

 •חירוכחוכריח:יכ\לקווריגחסייוכים
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 .ערלהד"פריטיםקיט"רני
גוםרינכחכיר\לכיכניכ\לחיוחריגכיחפרונקוננירדידיפיכרירןחיס

 • 1פגחכטחסייוסיסריחכייוםוכריספריננ'רוסכוס ,חרנוכיסכוםריטןסופר
טחנ"וחיגוםטרידיגחידיחסג\לסינוו Iחיסריפיכס\לחיסט\לרירחזוזכס

 "'~חזירחוספור Iסחנייוסחוטרוםנכוכנוםמחסריחינכימוז iכנכס\לרככו
G וכידחרדיחיזוסכוסדיחחגירסטור\לחיוחרtקריחיכםחסכחכחםדיחיכI 

חיטחיחיכייורכfוטיסנכוםפוחיגוםחיזחיחירןכחטרוסכוסחיכטריחוזחככיס
חזירח\לחוזחכחוחרכוגיסכוס jפגrרכוכחכחקוfוכרופוחינכוס,מ,סוכוםקי

קווקי Iחיכייורחכםססוםקיויכחכחו fחיזכחסיחידינכודחדוםוס~חקחוכוס
מוייסירחינ\לחרכוגיםגוסדיריקוכוכ\לג;וכחכידחריסרימקטוםחיספוס

קיר"פורירוזוטורןחיגקיחיסוכופורחיםחי ,ריטחררוסיו 'וfחכוכרfוכטי
 ·םןפירIכעיסחיםוכחםריםיכוכינכייכוכוסכוחיםוכרוסחיזחירחרחיריפיכחרייכרו

גןסריפרווכןסגיסקומירריריפיכרינכיס Iקריחי.כסחםחכחס 5חיייוכים
חקורירןס)ןיםוכחרח;וגןנחרחחסחר pר'כוריחפיוחכייוסוכריספרינכירוס
פרווכוסכוסקריסירחזירפורחרנו(כיכוכוסקחר tכוחינמכירחריסריריוכרחם

חיכריספחרוכיחי Iכיס 5חיכפרחקוכיקחחיוכוחי(טוסחירייום jקיפריסוכןמחם
 1פוחירחכו ו,,;חקוחטריזריגסרןןכוסגוםחיזנכוקיגייג\לקונכחכרסחיסטורי

חיר\לקיכיסיכונחריסכוסוכורוסחיןחיגיכירטחרחזכנ:יקווקוחירוס
ירןסניססחכוכ\לסיכרחרג\לחסייכחרחוגוסיספחוכרוכיססוסקינכיכיםוכיר

חירוכחטרןסגןסריחיןיריגקוכטר\ל , )*ר~רםfוכוכיקווקוחירחזגוסםיחחיחי
חיסטורי\לנפחחיוחי .חירוגוססןםחספרווכוססןסחו 5.סחקריפיםייfרקי

פרוחירוחיגיכטימריחתזייתרתחכוכרחרחזירריפורירוןווכורוחיכפרןחיוכי
 •פרוחיוכייכרוח,סוכוגינוסקי Iרייוחי<ריזי Iייוחיס ·וI fוכייר\לכ\לדי

 'וfריקיגט"ג;רחין iכיכריסייוג:יחיגוכיכירפיחיריחיםכוקיקיריזירקירי
 • Pז.קי~תיכוס'(יוכןכוניקר~וtיחfונ(י fllוfויסןגכIכ~כךfו\~מרfויכfו,סןכ~ )*
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 •עירטויס I'אנטרה I'ג I'סגה I'ניאהל I'ירקרזכני
 ,רוכ~ןיריססינריכןftונסריקו~ןכי~סדיiיורכרדירירו i'<ף fr'ם
tינ wיfו<ססימס ~חריכספוסריפחןחי~סימ:ויםינכיזחביןכ 'וtס;חסר

 ~".דייפומ"סק ~'וf •כיסןדיפיזדי~ 17רי~חכרכם Iןכרfי;זtיוםח;סנוק
כיfודכ ~נסקורוכfייסוכרופח'ןוfיכרחחינ~רחזירדפרדגסכfוסס"," pנ'tי

סירנויחוריס mייובכוחיססרוסnדןכסחסםיםום,..ט Pירדי"רוכור
 ~ fJרינח'רם-סוומםוססרוז(וקיס 3'חוכ;זחי •יס ~,~םרינוס.רוכfנ'«רמ

 • (י'ח'ן ,ורוכסוnכזקו ' mקימדrfרמ~סחי'מררס~סרופפודירוזוmוכ
זיקרסס'נ'~סדרכtוןמוס 'יfקחמפוסכוחיסטרוסדיפרודוקטוחי~דיזייכדו

חינ-כוחיסטרסדיחינידסוחיסטרס,דימחנחדירוחי~חיס P'~וחבונדחנםס
~סדי~חנטריחיבכרחטוססירבידי~וזיקופויידונקיחיחיפ ,זיפטינפייס
חנר-מכוחיסערוסחעיסקוזמוסטרחרדיחימורכודי~פחוכרוןדי~נרחכדיזס

 Iדימופרןכחסייוחיפטס Iסןנפרקבימטינ'חפופקיחנדו יtf • ~יtיסמביטפייד
 )מכ m (חרס~סנריסדס f~3נםסיקי(פנזוס)פריזינטימי~זקןח,fי;זסי
 "פומרחי~חיסקי'יספי~~סדיפררווקטופריפירר~נקוס;חרייוחםדי~
;זמקוברכימפ mןכינ'נוקיחחורסחי •ניפןדי 16חי~חיזח~יינחנספי
"רוכסיסססחייזחרידרי~ימופיפיפייו,mכקרחיס'טחררעףיfתןנוסכןחי

קיסיסח(סינירסנסחיכו~סד'קומירכודיחקחנירויוכח'סןקועדוכfויי,ן
מסק-רומיסמסחזסיקיריחסחי~חיפקיכיסןדי 16די'יסחחי~פחסי

רכרןקייףפ"נפחס~חסריכוטס~סחיפטוקוןוכירפ'כססיחי Iריפיפייו
כמJtםם"יכקויוננדדופס hחוטרכוטחרימוסחחורסחיפירןניוכידחפנוקיןנידחס

םחןםטיכסי~סו~דיזסזנפ"~י~ספינרימיפקי Iסטו"ידידיפכידי~וקיריוסכ
 :טי"כפינ~וחיפחימיזכדי(דקןכhחיכדוס)

85 

 •'םהז I'דאינז"'זפיסליסרא I'I'!כם I'אל

יי\דירס :קוםוו'מר rדיפייו,סירנריחבוזיוכוקו~ונקיקידיזיריקרי
קיפריכח~בוככפורחי~דיפירניירוזסיקי •ניטחיפירוזיקונ~רסיפ~חעי

קייירדיי,זחספוריfי~די 1סירנירס'פוחידיןפידכ י"~~ספורדי!(ינדידס
~סדיוירחיננ~וטטו,ו~וקיקיןכחר~'ח,ח~ימפייחר~וסיןר) j!(כפימריעידסמ
 Iחובזיטורי~סירנ"רוזפיקיפירנםי"וחי~פינוזחי •ףפיכדריסםדסוכחכפייס

 ."יפ~פייחי~פידיזירקימו •ייזסמפ~יפוחיןריוירדימיכיפטירחיפיסחנ
פור Iביזחרדיק~רירכ~סרקמוחבוחסקוןקחחיכטיחיופוחיזיעוכחודי~
h יבזימפייוI פורמספיזפכחיפטסריפירריניטחפבייז~ימפייזססוI רייק
~סזכמפפסבוכיינרוחסיחנקוןחובויוטחיפטיחיקסמ~,מרויקריקיזירדי

פידיג Iייסד(~"ןםונםחבסס-יי~סיוניכיר'קיכחפרםיבוררכוסדיחרינס
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 . Iפסיזטיחיג ,ומקו ~וחמנסיוגימכריג~ Iח'פוחיטיויחרנגירסייןסירכ·חיכ

טיסורטסחיסריסירריכי I 'טממכיכימפייזסןס ,יטמיומכסיחיר~חיסקמסג
חזייסקימסט~גימכריכס Jחימטקוחיכרוחיגחרומקייקירק;ריזירקירי

 ·יכfוטונוכוקימר 3ריזכרויחיריפקימכסיס,מיחכטוריקחfוגסריככמכקו
יידסמפי~סןויייכחר Jח'יפרחכרייומקמטגידסירניםייו~כמיסחי .וידנכוט

ייכמרסחנימסקרומיכרוימטקמיגחיכrומנומססיפמסיג,מוייחיס Jייחזנכט
קו~רימיט~יסריחטקוחיכריסחיומיסחיסטוחי •סטןיחקוזנחסטסיח

רייסורטכיכנווחפרוכיב~כונמררורימוכקומיכרומוופירו .רטיסוקיר
יfוי .ממכירסכיכנרכסז,ממיכיירסרי Jסירכייס' I 'ריחןפיסכומ·זסי'ג,מפ
 :רןרונירג,מפמ,מימיזסרימוכויטוסכיסנריסורונ,רחוטרומנייוטח
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 )* •זהיטדים'יפואונזליםה)טביל(אזירבאנייאר

יסיפןמיק ~יטמקירקו~ירזסימרירוחיכקומטקן~כוקיקיריזירקירי
סיכוני,חיכיחיכימפייוחיססימיזמוונוריירכומוןריחירקססיקי

חיוכןכיכססחכטיחזייסכוסיס,קיזגסבכרכיפחר~חיכריסירנירריפו)וי
קווסכיטרמיסיחי Iטניכ~כסריכייגססינרופוזימיכחיומורמחכס
סזמקיגחסרפוחסכרחגסיקיננחיככמססינריסייוכטחריכוסטיריספטוד<

ריחריננןסמנגמחירסחי Iחיסטיריגריריפגיקיחיקיננירריריפיכרירמס
ריגרןנירחיגכןוכחרימיסחיחרמיכיסטירידמ,ןסןכייכחזמננקריןגיסייסט,קימ

טןרןחי ס,;חיכינמסטיכזfומייקחכיסריריפיכס\וגסמ,כינחכקמזממייכטי
'גיובמרמזירמיספירחיסחיסקיפוסוקיקומ,סטיייזחיסטסריריפיכריכיקי

פמר~ריפור"ןנרחכרימיומיסקי Iקירפור~יסריזיחוסגיסריפמסייווכסרי
 •מ,גייןםריטרמסריסיגטרממירסיריסיכסי Jנומ,ריפירסוג~כס

פמר-טריסזח Jמ,ז;יבסי~יסמיכיביירכיסיגמכמסריכסמסיריפכמס
זסייחכיסיס"יקיגר Iס'טוריסח~ריפיגרירמססיזקימוגיייגיסמיי •טירחם
מסוכרחיירנניטפימחןכיסחסריפ,כרירמסזסיקימיי .טייננפוריכימיטן
סיניוסיכריסייןכיקוזקמ,כויטירמפירחסדי!'יכרירסיזקימיימ, •חוטרוס
 ..מ,ננפיסfינמ,רייוריגסרחכ"ןסכקיוכיחירפוחוכוטירוגוטמרחiינחמוס

 :רירינריריגננוסרי
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 •ז'ןםיאא~נג'ידראר ~איירםןזזפיםאר

םיחרקמזריכfוי~רירוייחטיריפירנירורקרוסח Jימחיסטיחיס
 ·ניגוכגסמנסירגמפקימ,חיורסמ,כגיררמרמי~יגמכמיכטימווירמוכסקין

מ,פוגכיסיפורמסססטחיריקיכןמורריקיריסיגריכיזרחטפריכטמר
חיוכטסחססירקוכ!(ורמחסחקירווסכויקמקיגמי .י"וגרכחיסוסטיכנססי

 ·קוכחימרכריריכימייכטו,סןכסומיכרירוקמרריסינזמכמקחיססס,כריכחfוור
 Iקויגרמוממילמגררסי rקמחי •קרימרורריגי,וכטחרנחגסמכסי.יי;'נטרח

 • Iיי'( D)ביס Mf ~ונסוo , ~Sיו" hו~יפת .ספיק\ותנבfנו;וזפ )*
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חיכפfוו;ןיחמ'כטכסירפחדס rפחוסינטימסחיט~יסחדיני ,מןזירכסfור
 Iי,סקfיזחודיחכסוכמ,ניירםיחיכטוויגינייוןוחקןודוחרןיניסיוטfו:ז,סמחי

סןיד ~ריfוכיפומקסנוופ~וזיוחיספ:ויקוכוקססרחיססיפמחרידן ·חינקי
סנסייחינקירווימחחיסטיחססוגרחיסקיסיפסמןזירנסקיחינידס

יטוחסדחירסיכרחיחינסמפירינספרינכיסיfורחיסט 'וfסכסfוקרחרקןוסי
דןקורחיטחיסידטןחיסטחכיניסיייייכחינחי .ןזחסקורסודיחפיטיטידי

 sןחקחנדיחורסגסייוזירנסחסחרירוזוחינדסניקיקידוסיןגוסמ,ס,

חןכסיר Iססזודייניכססינרז ,סירבכוחיריזקייז tiקידוסחיסטריח .טומייכ
,כמח,זחדורדיקגחחיסטסזוסינכיחס) Iרט~ ,(כסףמחכיוfוסטריסדי
יןפטחד'יחפוחיחיכייח-סדיחוכסכסוקומיכטחרייוססןסחיזחיןדניימ

ח·חיכחיס 'וfוfונ c 'דיפוחיככוחיכטןדןחיכטריfוכטינןחןטיימפןריןדי
קחןחמייכטרריגחררסכסמןזירגוסזוכריוחחיכסדכיקיקידוסיזדיכימן

קיטיימפומיןמן jח'ריקכחרחכדןכי Iפונכ,קו iח'חיטיסטינוסדיריכחכטרי
קוכיסרפווכןסירריקכסחיחיכפחרסחפfורטסכססיחכיחוסטיחיזקן

ח\כנייכרוסיריפחרטי,סרדי ,מוזירנסחי .קומפחכ"רססןחיסררטי
קרסכסחקוסיחיכוכוממייכנחזיחחיסןכיוכסייכטיק ,פרזרסחיסריררחכדימחכיחו

סןכחיסחטfורסחיסייומיכטרחקינדיןדיחי Iמחרידרסוחסחיכטירחמיכטי
ייסחיגקרזכירטיפרחידימכרימיחוטררכיכנרןחיידרמחרחיסטיחסוכרזיר

ריחר(נט)דינורסייודיקחזוחי(סחגנוקחזחמייכטודיריגחסיייזכיכנוכס
נכ::וסינןחיזחיחי .ריספרחיסמחסכרטח~חסנחמוססינרןומחרידדיכמןחירטי

 :דיחןרריכחככסגסנייכיררכירחיסטירי

88 
איבג'יבטרארוילרנאבןסאוליס(סירוס)טרארסקאבו
יכדרחרנמ,כריכרסחורנfוסכןקורטחרדיריפ,כריררמ,סקידיזיוקירי

מויי cח'דיפיכססחיכטס .יסינכfוכ~חכוסדיקומורכרכחס Iפכחסדיכטרטח
ךח,ככוחיחנטסכוקיוחיכניכןכטןחכטודייוחיכקיםןסחכימייס •כןזיקס

כןקידיזירקיריניכירו 1ח'רסוסןכיכיחזירנן 'וfמוכדרכטי·fוקריחרדי
ריכספוטיימחי(דייןחיכקויחיקיביכיריככרכךיןכיכנרכמרכדרדיכמחכק.י

חיכביכררסחןכוקחדסנרקיקיזכירדיכיסיסטיכימייכטוחיסטיחי . 1קריחסייו
חיטרודיססייסמרחיריסיקוחירפרחרזכיקיסורטיריכימיזחכטיסרקומר

כסדיביכיווחיכפיוייוומחסחי,חכיכסכיכיחככיחיימפכחסירכוקי
דיכחטורסגס iח'פ,קכןדייוחי,קייסטןחפררסחיחי .חינזיסטיכסיי~

פרובינןחרחיטןקחמ,כטיקומפכירריחיכסטיכקטוחיגחכימחג,ככוסוסרטר
חקיסיססטודיחיזכיכירןחיסקיחומנויחכחי .מןכדןחינמובינומר 'fו

מיפרוביניחרדיקומחכדןניחידרכירסחקררחיסטידיחיכקמרנוכוטןס
ןןכחקיטחיסחזיפיוכוכסכססיחחור;נ,חי .מרכרוחיכ~יכנירחיוחרנמרבי
וכסספירחכסחסכי ,חיסטוקוזחינכפיךיחירםדרחרסטקחנסדיחזי 5סחנ
מידחכייחרחיכטוכמיוכ Iמיסיירזחיכטסקומפכיריד Iחכימחכחגקונבר

כוכטח,יכמכס,יזחוכיריסיר ' hלייןחיביחרקרקימןכברכרחי(חיגרוביכחר
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ריפי,רוג~נייריטיכירפוח'רוכו ,ח'כטיריחפרופוזיטוחי ?קריחרורזיכ
קוריכיניייכחרייוכקיריריסמ'סזיחגגוכיסקיוריגריטוככיניסמיסמוסטרחר

חווריזריקיפחרטיסכיחיסטרחסריפיחינכוריגחריסטוקרחסיח~ג~רי
קוובפרומיטייכטיסיי Iמחקטוסחוכוסח~י iחfיוזחכחיסטחוס' Jטייניפוסיירטו

פרוגיגיחסיייוג:יחכיגחרחזירפוררfיכייוזוסמירייוסחיכיסרי I'םירנירס'רי
חנרחרריוכיסייווסחקר~סיסקןמפגיררינייז'ריססוסח~חיניפירירחי

כ~ריריגג~ג:רסיגיומחרריסריניכירחינייכטריסוסריפרוטוחיגמוכרו
 ~הירמחכוסקירידוסרוגחריח:י,ניסחירייו,ריגחורריוחיגחיכחטור~

מידיחוכזיטומ,גחיסחיסטןקיכיפריריקחדורחווסוכיייוקיחחוו
חיסיכטי .rסיגחכוקיחיזומ~חיס~'חכfיכרוכחרכייוקירירריחונרחזי,

 Iקרימיחיוקונייטירחיסכייו .rטחוכ~רייו,ריגניגוכסחךג:רקי~טר:רניכיר
נוחיסטרחססונרי pחקחריחכ\זוטרוסניירייוסחיסטוסקיזקיחיניפחררוכחנגי

קרי::חיכפירניידחדיסח'כחס , cחפ,קסייוכחטחכטוקימוזיריסקירירחס
רי Pחריפיכטינוסיי:רריספוחיסקיסיגורחמיכטיחידיזחסטרןזחסחיחיגחס

חיסי=קיחיספ'רחרח:רחמו .פרוניני jס'חיסמחגירוזחנייכטימ~ cחז'גיקי
קיחקיחוסחי Iקוכסירירחסייווח'וטוניfירחססירחונרחס ,fפ~קירטחסכחס

P חיוp סיחיויירס'סריקיריזחרחוכיחיריח:רמחג:רחיםט~ריחקחרוס
 .מוכרודוגפחר~ח'חיג,יוסר:ר rפכוח'כוסיריח:רגוקיח'גיי:ר,ריריפיכטירהן
 ,ריפ'כד'רוססיווםקו~חיפירמיטירוס :rייכטו .rח Iקחגיססיןו~יס Pפירו

 :דיחורדיכתכס:יג~דיחימס'םחכדןכוטחרח~ Cנfימוגיקיחיסחיסטו
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 .פרנליקאסמיז/ירים.פריקיאינrפארני

רי~תסיטיגירדיהומכריגיכגיוח~פ'רמיט'דוחיסגיקיד:זירקירי
קיוקחזחרסיפוחיריקינייז'רחוכ:רקי!ו .rני'ז /פו,:כיקחסמוזיריסקווייוכיס
קחזח.ח'וריפיכריד:רמוז'רחוכ~חיססיריגו~יריגיחי'ו cקירוקווחיגיי~
חיסט:רחי .כיטתגרוח:רת',נfימיסקי :rת Iקחננחסריוג:ימגגפורוכייכטו

קימוגיזחריס;חסריקחפיסגוסח:ירטיר~ rפגרחכריחיוחיגקומכיריפיכס:ר
ריריטרמסחרחכן;חרסיפונגיקו ~ד'~חרכוריפיסינגיסוסטירויר Iחדי

ג~חיכטרירי(זיכיlי)פרוסטיטיסייוןנ~חכסיחיניטחרחי ,סוזיירחרחיסט~
פחרריסגוספורסחקרומויייונ,רחוןהיסמיזניורי •ריי; eיריקומפחכיי~

חיכטריגחרסיוחיזחססיסחר ,cריכודיפוסינכיסוסטודוחזירדיחיזחסדי
חיו Iח.ר Pד'כו , .rג'ג'רוח'פטיוימחגוכיסטיסחיסטחניגיסימייכטוסגוסח:ר
 .זורית:רכחסייווג:רדי:ר Iג'מפ\\ג:רחיחיגורחיגתיכסוזייתר , 1פ·

רוניר ~'יlI fחיסקיחכטיסמחסדיג:יקיחכסיריכfיכס~ fjררחיסט:ר
רחזוכחנגיסמויי Jכוקיחיכדיספfירטיחיזוס"חיכביררחרחימוזירטומחרדי
חס Iפרוניבוחי'חיכטיריסחכטיסניוייטחמכייוסוומוומגמילטי,גיזיקחסחי

חווככריחיג iיד 5~חחיס ~"סיגיופורקי, .פירסוג:יכ~פןרמחטירייחגמיכטי
חיקחזייכויס.גחסטורחםחיוחיניד~סיגכיר~חיןחמיגיסרימיכיסטירטייכי

rספמסמרחירי iקיפ Pחמיגוגוסקיו,ח'סמגיגרימיסמגוfריסט~ס'
 ) 14 (חיבמריא
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מחזיגו,חיסס~סי .קומפחגיי;רכוחיכ~ג~קיוביר~כןייר rfנוחיטיימפו
זמוחיקוככוגחסייןוטופחרפןמיייקיחיגיי~ iח'מ,ס , 1מגסייןזfווטריכסי

רי ~סימיר Dטייכיגומיבייזומ'זןכיכי 'וf .מגסייזוסכיכפמרז<חכחנו Bמ
חרמכייןר iפזמ,ר'גוקיחמינוכסיככי!מיזמן,חיגמןגרןfויג iמ,ניחרכי

כיממ'נןמ,גקי ,!' D jמ,ריזיר,קירי .יסטיגכיי~ fמינסןפירקייירחרמי
יזורממז-ינוכטייכיגוקיפירסיכ~כ~חימןרחסגחסטורתספ~ר~קירי
וםחונינגןסקיטחמכיי!סחנימוכ ,ממסרי .מוגרוחינחיגfויסט~וכס'חיס
סממן;וקוחכקיחיפחרייכטיכסיססוגוג~ספירנ~ריוג~גיטקfירמחם

יקט::וסfו Iחמןטטחרכוחיטחיחיגטימ~ביר~מחכ Iחיטפזרייגטירקחכן'ס
וסןקיפירטוג~גסריחיזחםגחסחיסח,זונוסבייכיןרחגניפרימירחיז
וכוזירכוטייכיגוחוויכריחינסי Iרוגקוחיחי .סחמינוחיגטימיסנו~סכוס

סינייפחמפורמיןגיקיחיריקוגןטירןסחיזיסטיטפfור~ניקימסרופייחרס
מי ?חמיניטכיררחרירוטסוסמגור~טירפןחיריוקיחנוס ,פחרייגןכיטמי
 ~ 5סיקיןחיח'ג ?ח~ינריח~כור'חורסמ,גחגינרתר ~ 5סיקיגקיו

ריחיזוסניסמ,ז ?מ'גיכטירסודיחור=יחיז 'וfניזיססו ~יfר rמרימ
גןקיפןכניקחסמוזיריסנחספחריזקימיזןסחקיחןסחי!מו ,ניגטינ~

מןגכחסטחמנ~זחיי ?חירמחנוסוסחיס iק'חייפחררכיכחיטקיזקוגיכי{
חומ- ~~יtגחרחזיזקימfוטירייחגמיגטי 'וfמורחגקןגכירירחטייוגיסחוטרחס

קיחימוזיריסfיכטיכ fסימיקיזריגחסייכויססיגירריסיגסונוחיזריכרי
רימיכיטט'רטיגימיסכן Iנכוכרוחינטירודיכחכירחסמייייי~כו!כייכרי

יtגרחנריחיזיטיררדירוכירחיגfו'סק\חיסקירטוחי! .פוכגיקחרכחכ
חקחכירחרסירירייודינחיסקיזיר~חיכחגט~כייס rקוז.פחיסט~רימיימנרו

 Iכוטחכרןחירחסחמוס 5קינחסחי!חיס rחורריכחגטחיסט~סח'גמיכנו

 .פיחונוח~:י Tחכימ'~וקיריחיפ'חוחיטניקיטירןריחרס' ;rחגיח-
 iמ,קןחיכטייו!חיטט~דידיפ'כסחסנחסטןרחטfיחןר~וכןכחרימןס Iרינוחיסטו
 :טי?"גטיככחס Iסןקידיט~ייו

90 

 .קרארררפיאחקיןרילאסיירניסטיבירנו

גוס l\חטמגטומוחירטי,דיפיכ~סוטוחירינירוזחמיכטידיפיגרירוחיס'
קיזכירנוחיככיזחםרינמסיייכיסטיכיררי Iמיזיריסנחכח:יקומןחומנרים
חוזיכ iח'ו iחכוריס'חיחנימיכחנכיטחכטוחיכfוקטוחיסטי .חכימ~קו~וכקי

 .יסיככ::ו iחיסו:ספfיר~רחזוזקחר :tכורימיכיכןכירחיסכוקי Iטייוסדי
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 .מאנ'וקוןרילאסיירניסט~נירנו

קיר .,חקוחסמיחירטידיפיכ~סןטוחירינוריזחז.יגטיריפיגיייןמ,ס
חי .מיסיוקיסמח:ון~וגקיקןקיגבירנוחיככיזחסריכחסיייכיסטיכירריחומכרי
רי,נרחריטוחק Jחןפןריסיד~חיסטחכיכמןייקוז~חוג~חיכטחמניי!ח'כטו
 •ריפיגס~חיטס:יפחר;גרחזו!קחר tjכורימיכיסןכירחיסגוקייריחס fס~כfי
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 :םיגי~נט~םפאר~~נטיםלאסמיןיידפודטומאדבי

ןחס .rנירנוחיכסוזריגחםייןכיסטיכירדיקחטינןריקתז-יכטידיפיכדידוח'ס
כיטחדחסמוזיריסיייטסחידייסגתסדיחו;~קיןקחזחrכייכטןקןכן:רחקטחרדי

חיס_דיפ'כס~יסט~ hסייכדוחי •פחרייכטיסדיסירקחכחססוזק'חכfיז;וחקי
Eכיריז~כ~חיגימפייז~כ;רפורחימפורטחכס~נרחכדידיחי ~ Tרינירןיימן
 ,חוסיגחכטסחנייוסכןחיסטרןסמיכיסטירגיזנחרןן Iגודיח~כחםיייןג~די

'יכיז Pק~מוזיריססיירטחםחוטרחסדיפיכדירדי I~נדוכ~ככסח ' tiחכגןס
פירדיפיכרידחסטי l\סחידייסיינחםנתסקיזמירדיןדיסינכיוחכס;רמוכנ;ר

קיפחרייכטיס)גיכדחםיס(לער~,תשניותייחמחזסיחיסטחסגייחיג~
פרו·~חסקוונודיפיכסחסח'סטחסקוכס'רנחרדיחינג,נrירוססימיסכוזוטרוס

גחסחונידיסירדיטיכימוסקידןנירחיג iסיני Iגייכ:ידיד'פ'כסחספייחס
חיס~דידיןנתכייחד~כיט~ ~~ח'קחי .כייןס rסכוח'סטרןסדיחירריגח~סזס

 )* .ריפ'כסחסטחם
פחדרידימחדרי .מחדר'דיננחדרי .פזררידימחדריכ) ."חרריא)

מןוירכ) .רידפחדימןזירא) .פתדרידיפחדיידימחדרי .מחדרידי
מחדרי .חיספוחינר~א) .פחדרידיפזדרי ' iיז'רמ .מחדרידידרי rפדי
 .חיסעןחינר~דימחררידימחדריכ) .חיספןחינרןדימ)ודרי .חיספןח'נר;רדי

מחדרי .חיספןחינר~דיפחררידימחדרי •מיספוחינרו .דימחדרידימחדרי
דינחכד~די'דרי rפדידיחירמחכויר rמןא) .חיס~וfוינרודיפחדריד'
דימיזיר .מחדרידינזכד;ודיפחדרידיחירמחכןדימיז'רכ) .ידר rפ

ריכחירמח;~א) .דרי rמריחיפחדרידינrיכד~דימחדרידיחירממכו
קןמןריר fפדינfיכד~דיס'ח~ Iחירמחכ~ .מfידריג~דיחירמחכ;ר •רי iפח
דיחירמוחיר;ר .חיזןדיחירמוחיר;רב) •מירמיחיר~ .מחדרידינתגד;ורי

דידימ,ז;וחיו;רכ) .ז;רח.ידי l\חיו •חיזןדימיז~ .\וחיזא) .חיז~
דיחיזןדיח'ז\ו .ח'וידיחיזודיחיז~ .~יז~דיחיז;רדיחיז~ .חיזן
חיזןד'גז\וfו .מוז'רג;רדיfויז;וג\ידימ,ז;ר .מןזירדיחיז\יא) •ח,ז~

דימ,ז;רדיח'ז~ .מווירג;רדיחיזןדיגח'זודיחיז\יכ) .מיזיר ~~די
 .מוזירג;רדייז~ hג~

ח~קחזחמייכטןדידיפ'כדידחסמוזיריסכחסדיוכט~ג~חיסחיסט;ו
קיכירסיז rםדידי~יקחדןספוכטןסחןן;רוסטחמנייןחייקיפחרייכטיססוס
דיפיכס~נ:יג~קיחיחיידיפיכדידמססוזחיג"חססוכןקיחגנןכחסח"

כןדיטחכ"וסחיסטוסטןדןסקיגימיטןסיןז;יחנ;חסט;ומוחר'נ~חסט:ו
מדי·חיכטיריסחרומיגד'ניחןקמז\\יזדין rח r i 'וfחימקיכיטחר'זידפוחסי
חיסטחסדיטרחטחזקינרןסיכגןסקןכסוכטחרחוכיין rסחןזחסרסי rcר'

דיז'רקיריפמרטיס,דוסגתספחר~ iסודיפיכסחסחיסטחסחי .קןח'סוכיייכיס
חכסי ,חיג'ימ~ייופור Iחיז:יסן jקיקחזחרסימנריחוגחיפוחידיכיקומןקי

 ':~הי ) l\ר:ית jז.כ .. ~ ~~ויfייסכןמגריח'סןכיוי ,,;:;' Cו' י:~קידינכןסער:יא)~יןכר:י י:~ )*

 .כייןס fס~ןכויפfיויןכויהיס ,\ס~' Eו' j ~ \I'יו'נכןסטך'ינ)~'ערס
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טחמ- jסוחי .טורחסחגסיחיפחרריסוקוןק~זחרסיחיז~ג~פוחיייגו
פוחיגיניסחיכ~קוחכרוקיריז'רקירי , ס'~פירפ'טיריפיכסחסחוכחס Jכיי

טייכיכו Iרינחסכחסייוזיר.מחוכ~טומחרריחומנריחיזח~ריפיכיירו
חוכוקוחכרו Iריזירקומו .ריפ'כס~כ~ח;וכחר~סיח~קיחיספ'רחכס~מחב

רי·חיסט~פחררי,סורימיזירח'ספורקימוזירחוכ~טומחרפיחיריכו
כ~חופחרריחיכמוחיריסיקיודוס tריסו Pמיז Iסיימפריקוכטיכוח~פיגס~

-חירג~קיזקחזחרריריפיכס~ג~ Iמיזמורי .מוזירחיסט~ח~דינורס~
קיט~ג~חוו rחיחיגמוחיריקיריספוחיסמיזמוסיימפריחיגזיססי ,מוחיר:י

 .קחטיגוריח:יחיסט~ריריפיכסחסכחסטורחסחכסיחי Iמוזירחי;:ט~חס
רי,סוזגוקיק~זחמייגטוריקו~יסטייו;'ססונריריפ'כסחםחוכחסחייפירן

חוייק'מוז'רחוכ~קיקיגכיגחרפוחיריקיריזירקיריפירפ'טוחכיס,.פ'כסחס
 ,פ'רמיט'רוס'ח:יכימfוכייחכ;ו Iחומכריחוזקוזקחזחרסיריריפ'כריר~חיס

fסיגייכ(כיסחורריכחכסמסכחסזוסמיסטחס \ו: 
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 .קאזארחמוז/ירקיןרילאסייוביסטיביובו

ריגחסיט'גיררימוחירטיריפ'ג~סוטןחייכטי pריגורוזחריפיכרירוחיס
ג~קי;מיזמו ,חרס fקחמזזירקוזממכיר~כיכנוכ~חיזנירנוחיכסזזחסייוכיס

יריזריקיר Iפירפיטו~ח'סכוויפ'כס~חיסט~fוי .נוחרירוריבפירמיסייוז
מחכייחכ:י Iח'גזימפייופירפירכזיט'רו,חיסגוקיחןייקיקוכניגחרפומיר'קי

טיימפיטורוחיסחר~ fקחמוז'רריפיגרירוחיסכוקיפורקי ,פ'רמיטירןסיח:י
רינורס:יכ~חונוחרירוזויגמוזויריסימ~ .מזורידוסוקיזקזוזחר~ח'סט~קי
ק~זחרסידימוז'רתיסט;וכיניר~ח'ס ) 104(כיוכירונטריגגיי ~(ןז.גס'
 •ריפ,גרירוססיזגיקיזוגנוכוסקוזס~בן Iקיריקיזקוז
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 .א~רמאבודימוז'יר ,קובייאדחקיןרילאם'יוביסטיבירבו

גיגגיכ~ח'זריכזוסייוגיסריטיגירמוזוירטיריפיג~סוטןריפ'גרירוזויס
ריספוחיסקונווחירמזוגןריגניך~זויזטחכטוזוירמFיכורימוזירקוןמחכיר~

דיפיכ'טינח~מיסכוטזונוכייןר'פ'כס:יחיסט:יטחכטופורחי .מוחירטי ·סורי
'ר jמוג~מונכנךימוזחר .rטיריחוקחזייוזכ~קוככיכחרפוח'ריחי .מיכטי

~ור:יקי Iזויזןסדי~זורסיןח'רמזוכוזויגכוזחירי ' 0זויסזויחירמ~גוסודי
קיגייכיטומחרדימוחירטוריגזוירנוזוגי ~פירמיט'רוזויסגיסוגחמיגטיןג

חיזוגסיחזירדיריגינייוזוזוובכינוחוזחיסכייז pטחמ:י Iמוזירפורייחד:י
 .וזויס tדיסמחםכוטחרח:יבחמיסקייכוםריגכס~ ,rחיכקןמיכדג~חיסח,סטן

רי:זויכקןrגיכרחכס~ג~חיסמיזמורי .) 1 05(גומירו
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 .מיז/ירים .פיראירמאבאםרוסטומארבו

פורחיומחגחסרוסטןמתררימוזו'רטיריפ'כ~סיטודיפ'גרירוחיס
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טיחס Iטייוכפןחןוחיורןסחסגטןוכחרסיחס .וכחכירסכיכנןכ~חיויריס rמן
חיגיי:יקיוריגחסייכויסטיגירחןוכןזירסיריחירוכחגסגסוכיזירפירטימחר

ריריספןחיסוכיזמן Iוכיז'רסיכיגיקיטייוכפןטירן Iוכחכיר:יקן~כוקיח'ן
וכייוכפןחיוטיכירפיחיריוכחוככייוריפ~כס:יחיסוכסחי .ריגןרסזירןחגירגס

חיר::;סןוכןוכחרפיחיריחגירסקיוכיזירגסמיחיריסיחיסחי Iחכיגחסייירי
 .גיכירוכחרוכירסקיומחכ:י
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 .חל~צהלחא~ספ~רהק~נ~כדחםיז/~רטימארני

חירוכחןכוכייכיחיחיזיססיווכחריריח;ג·וכןרייןגיסיקיוכיזירחכרס
ח:יסןוכיזירפירטןנניגסקיחי ,'~קחירוכחכיחיגגיי,גססיניוקי

סןך, I ) 105(כיוכירןכיוכחרחסגחמיססיניוחגיכסנסדיקיחןקיכייחדס
קחזחרסיפןחיךיסיכי Iקיזחסדןסחיסוכחסריחכרסחזיסיכןקיטייוכפי
ג~ריסירוכחגיךחרגסקיוכפגירדידיספיחיספירן Iכיכנןרכקיווכןזירחיסןכס
ס~ניקיריקיזקיזקחזחרסיפיח,דירריוכיזירfו'סוכסגיכירסחיס Iחג'כס

ריגחירמחכיסחיטריסגןסןו rחןחגיכסגסדיייגיקיקיכייחריחיג iקי
חירי~יוכיססינןומןזירפירטןוכןגסחיגקןכייחרןסיטחוככייו •וכןחירטי

 jקןוכזזירחיסטסקחזחרסיפיח'ריסי Iוכןרייןסיfוידיגירססגסריספזחיס
 •יוכיס pד'קיוכןניסטסקיו
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 .אוטרןקיןאירם~ד~ן~םפוא~םמיז'~רסיאחד~טורנארני

דיס:::ננןזירסןחסכיחיגןדיסןוכחרךיחיוככריחיגחסדיפיכדידיחיס
טןגןטיוכיזירחיסן;~וכייכס'סחיכטריסי Iריגורסייחרןחגירגסדיפיחיס
 •זנןרייןסיחןריגירסייןגסוכחרירןסיניגרןחיסטיסיוכיזוכן Iחןסרןקיזקחזחרן

טרחזיסןגןסיוכחרירןסי jקןקfוזחר:וחיסטחכןןויזזירחןכסס' Iוכיזוכןרי
 I 'כימסןרי Iפ~סיסמיוכחגיסכסיזןס Iקדידיסרחססווככחח'רן 'וf'ירחרי
דיפיכריך:וחיסוכוזירחיסן;~ Iנכfורידןסןריפידיגידחרג:וח'ן I(כרכיז)נרחדן
 'וfגייגסס'ניודיכירסייקיג:ונניכ'סט'רחיסחינכחרידןסןפחר:יננחס

סחגגןחןסרןקיוקחזחרסיפיחיריסיחיגייסחיקחז:וסידיוכמכריגסקי
ו,יג .קחזמרסמירסחיכייסכיקי jמ,מ,ג"ס iקיריג~ס'יכר'סטןגיקימקיגקיו

טןרןחר tj '~פןרפריגןמןומ,ס .קן 1גיוכויימ,סדיפ'כס:ומ,סס:ודימ,סקיפר
קיק~גקיגססי'יסחי . iפופו;מסייוגסמיכןכרידיר\זתיכיסןכ'דמרדיפיגסיריין

חרסחר:ו tחס'רריכיקיוכןז'רמכר:וקיקיכגיכיגגיטודןדיגסירפוחידיכי
 ..ןכ'חנירריריספןחיםקיקחזססופחרסחיוכמרירןסןפמרס!'ידיגס.מי

ריסןרכיקי Iפימ,סיקיוכחכיר':<ג~דימווככרימוטרוקיןריגמסייכריסכירן
 sקןכס'נ_ןפירמי Iגfידסחוגייר:וכיסייוכן rממר'רןסןחןנדיגיסfויטר~

דיספןחיסוכיזירסיחסריטירכ'ירדיוכחרירוחןןחספ'רוכיןכידןחיסחיכסס,
i ' ונירכסfחןטרןקוווכוזירחיסוכסחיכטריוכייכטיסקחזוסיסיכיד'נןרס'יחדן

חכרסחיסטןךחכיחסס' Iחכסיחז'רדיקיככיכיכגימויימיזוכן,חיסחי



~~ 

 'במשבח Iאפדק

 .כ(וזירסן;\ייחוכמ,כוח,ג\י

- lLO-א~זמיז'וררילטריזוךו
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 .'ודייוסכבולוסקוןקונםןכרארנו

מי Iגורימ\יכומוזירטוממררימונונריקירקי~מ\יריפ,כרירומיס
ימיסטקיטיימ~ווכורונירייו,כימיוקיוקמזמרסירימוזירקירקי~מ~
סיסחנחכרוכמריוחיגייוססיפירוחוזוס.סיסקוכטיכימ\ימזיכ\יהיסט\ימו

 .מיגייוסקיומרחזקדיפירמיטידומיס ,גורחמיזמיחנרfיסמוחיגמ,ריגיניייו
קיריזירקירי .פמרייכןכיסגוסח~פמוטימחסג~מפגיק~ 'ס-ריפיכט\ימ,סט\ימי

 Iורימ~ 5כוחוג~טווכחרכיגורייןכו Jמומ\ימ'ז~סו;תרפימ,ריגןרייו~ניו

גוזיק\ימויימ,סדיפיגס\מיסט~רירחזווג~ .מיז'רפזר Iמיזוסיפמר\י
קחזיסיפירסיג\יג~קיקימחגרומיגרודיגפחטרוזחיג .מירימ,מויימי
מיכ~מירייוריגר rניגיגטג~גיר tPקופוררמננוסורימוזירחונ~קוז

חי:וירמחיזז.ו ~חימוכרו ~הו\:יגיסמ,~וכיסטוס ,כוחיגוסחיזוסבידרחר
סטומ~קומ,מ,רימסריפ'ריגטיסריסוומוזירג~מ,מחרירומיגקימגרודו;קי
גוסקיפיס'נג,מ,ס ,גורימ~כומ,סמוז'רג~סיטורוסינרימיכריס
פריכסיפייוסנוס rקוכוסקחמ,נית'כיסס'חוחןכיייוח'סן;~ריכחסיוקימיזיס

ס rח'זמ,ה'זוסגיסגיי,ג~סינווחי ?נורחfי'זז.יריגמ, ~ Cמריגיינ\ירי
קיfימוונוריייספירקינסירירמררססיוגו Iנידימ~כימוזירריכמסיזקי

 .נירייומ,ספfיררימיג
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 .ריכלחסודיט~ימפואיןסוז/ידקוןרילאסייןביסטיבירבו

חסירקחךדימימ,רטידיפיכ~סוטוחירינורוזחנניגטיריפ'גרירוחיס
ןכיימפומ'ו , 1וכיזירסו jקומ'זנוומ,מוזירכיכניג~קיזריגמסייוכיסטיכירחי
מינוטחרוס'גיון;יריז'ס Cכיי 1יריסf'כ Cגו rפחסמכוסי l(גר~רינכ~כורי

מ,גטורוח~כירי rםח'גרמרוס rסגינרוסכומיסטרוסחיזקחריחיספיסיפ
רימורריזחוגס'גיו(ןכניג~)כחכייומ,גמזזירכ~חזיגי ' 0מי Iפימ,נגו

רי;ייג~מוכניחק~נ'ר\ימירינורוז~מיייחיסריפיכס~fי'סט:ר .גייג~
-חסיררימןרוטירוריפ,גריחימ)וכיר~טור~ iמ,חקטוחיסטידי 'חג'םחר

 Iפכחטוחזוהיזבוכג'סקן:(יר Iקימוטיימפןחיסןכיחיזג:רמיז'רחסקחנכייכטו

ריוכמז'ח\ירfוסכfינ rפי~יfייגקיזמכנחר 1מחכןמסמחכוריטומחרחירחר
 ;::ג'ממזירריגטי rז 5קtיס'רפוחירי!קיקוזחססימיזחגט'סחימיכיסטירגיר

 .פ'קמרמימונככרי ~טררמפיסמר
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 .פרוסטיטוס\יוןלחאקאריארפואיריקיאקטו iבינגואז'רבו

ריפיכ~מזזירגיכגוכ~קיזגינייח;יסקוזפריקוחיכטחרריריפ'כרירןחיס
חיגיימסקווכחך 5מכי I ~ 5מר'כוט'מוסקיגחסדיקחזממייכטורידיר\י

p ירמרניריסקורןכיסרירמם 5מכחfמ,מ;ןגןמייגטיספi מ,גיי, r מ,סטוקיס
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מ( .חווכנריריכ Iו Cקורחמ,גמ,זמ~וספיגסירייוסכוסריס'גרירחזיטורו
מ~פחסיכירחריסוכוסטרחרדיוכיגטי.רינורוזחריפ'גרירומ,סקירינוקיריגו

ריזיחוססיסקווכ~כחזקימ~וכירייוסכוסמפרוגטחרכיסחיחזגיסטיםוכחככוס
חיסטימופיסייופיר iטייג'קי~נוגוסוכחכורוזחוכ'גטיחייקווכוכירנןחיגסוזוסו

פיר-גספןרנירניחיגס~חיג';ומיריפירייןמוזמ,סקיגומנווכיגחככיחקטן
 iמניי rטחגסי .'חכרחריס 5חיסטחס iח'מ,גטרימ'כירסי ; iחוגיסט~כןג~
סוכןכינחרחןזחיזחווכגרימוזחחןגחרס'ריכ,יכ';ופחרטיר'ר'פ,כדירןהיס
קיגיימר~טיח~,חירמחג~, :קיחס bטריפיגדירחסוכוז'ריסכחסריחכנוג~קוז
חי ,ח'ז~סוקיזפחררימ,כסןכחוכיגטיקיפ'רוכיט'רןחיסגוחי .ב'טחי
סןריטייוכפוחיזוכיזירסוקיזממרידוחיח'כו rח'סןקיזמחרריכ~

זחוכנריגיננוזקי Iסיט'כסייחרוריזנימסוקיזע'י';ו iג .r ~רורמי .רינג:י
קיזקחזחרסיפיחידיקיכיניר~'ר rי'יק'ר bקיקיזמיזמןחחיגfירסיפןח'ר;ו
fוי . I'Pק'ריקוזחיכ iקוקחזחר';ומיז'רסךfויסוכקיטייז.פיטורן Iחיגייס

דיחר Pחכיפןרחיסקימ,כטייגריסי ~"ריפיגס~מיסט~ריחיסקיפיח'כ
מינירנןחיגסיזןסחקטוסח~מקחרימרפוחיריכוק'דכוריןטרןסכיזחיכטרי

ריכיוכןסריייריכמיסקוזיןןפוחינכורי~יט~קיגומיסטר~ iמ,קיריפיכרירוס
ח~ריפיגרירןמ,סוכ'זז-ורי .רחפורטןמ,סטיסןגר'ירוזוס 5חקחוכוייס'ר
חחיגרסטייגיגוקיוכחגסיכיקן Iחיח~וכיזירפורמ'ז~סודחרריפfירריחיז

ח~חי ,י'וז'רפורנייזסחוג';וטןוכיקיוכחגס'נוחוזחסמי Iמגייוסטריב,
גמטורסריח'סחיסטןטורןקיוכיזירפורמזגחביק~מוג~טווכיקינייזןחוז
קיגדכרסמ,סכוקיפחמינ"';וכסמיגטרי(זיכיrו) iפרוסט'טןסייוכ~חקמריחרח;י
פוכטוחיסטיסינריחי .יוכןס Cד' Iס'נוכייס~כטסגוח'סטרסדימיסקופוחיכ

 :דימ,גקיוכ'כרמגססכ~כייכי
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 .א~גכ'יררארפיא~ד'·ניק~א'לג'וויאחמוז"ר iקיקאזארס'נו

fויכ·דיכחןרנמכוסגוס Iדחגייתרןנ,סיקיfויוכנריחיזקידיזירקירי
מיסטסדירמזוזגס 'וf •גודיחסזירוכיקוזמרסי tקחפומ,דיכו ,ב'ררחר
דיקוכס'בומ,כסמסכfיספורק' .מגטיסרינ';ודיוכ'זוכיכןח'סריפיכס;ג
כ';וקימסכמטור~ריחירחגיי.וזחסמוייסיזקחזמוכייכטודיוכמגירסמ,סטס
ס,דיכיןמדסןמיזפ~ס'מיסיטרחזייריחיוכנריח'סטיקיזקחזמדסמוז'ר
 .בורימ~פחמיכיי~כ~ריכיוכפייזסכסח.גסימיכסוזיי~סימ,וכחרירןסומ~
מכי~חרחזירפירח'סמידיפ'כס';ומיסט~פחר';ורחזוזמוטרסטחמכייןמ"
גווכירו(וכירחר(סירוס)קfיסטרמרורi:יכ~ריזי 'fס~גמקטידיכפירסיכסכ~

ומ,כטיריסוססיירטוסחכניכוספורוכימוכייו,ריפכמקוסחגנוכיסקי ) 88
 'וf .קוחירפוססוס iדחגיימסיחיוכיזוכוסמ,כ,יוססוכריחפכ,קחזכיסי

י'חגוסגחסקוזחיסטימזיקיפירסוכ;גגסקיניגטיחיסטסמ,כטייגריזקימכרן
פיחיריכיחירמכ p 'ריקוזכיגירמרג';וחיגטריריfורו cחכ'חימנוריס'רומ,ס

וכויימ,ס ,מירוכמכוססוסבןדייוסגיסקיזפ~מיגיימכיזמרסימיחסירקמרסי
 •fוזיריfו~ 5סfינרימונרסfו'סןכ~חזירריריניד';וסיקיחנכינפרו



ריא~זסו Iזי'לטר'זלרר 112כימשנחא'פרק
 ~~--.:.:y ~ ... ,--~~-~-~_-;;~=:::--""ב:::-. _~~~-<:cו"יש~~~

102 

 •א~ל~ז'~ט~מלםבאם~ילםלומבאם~~לזלחא~בטר~מיםקלארם\ןבן

חקיכיטימיסקיגחטדידיפיכדיד~ IIחיכייחיכ~דיכחסידוחיזר Iחי
 .ממזרייחמ~סי Iפוחיסיקימחגיר~דיג~ ) 97כומירו ~ 92;ומירו(דיג
בידייינירדקומוקרכסידירחדוחיסחיכוסיכטיפינריחיסןכיקיוכויו iקוחי

(מגחידסחנייוחימברי Iחוחיססיקיפיכןכוט~ח~קיז~דימודוטידופחר~
חיכייורחכטיכ~זנרחכרי iחוקימחסחוכירחךיחיריספיקטחדוסירדיכימכס)
חימנךיקיfויסטיפירמיטייוחיסכוטחכטיפיר I~חרז)נכסבדוג I ~כ(

מיסקגיסיחיכודיח;ימוזירטוחיסוזייוחידחכייחדוסימייכטןמיודיכחסייו
חיזמודי 'וf .גימפיי~חיפיר~בידיח~רחס~כ~חיכטריסימייכטוחיסטי
דיבוסגוסדיכחסיי~חיז~חיכ~קידיזירקירי .זויזיריסגחספורמיס

 Iייו jבו Iקיקחזחרסיפיחידיכוחיממזרמ,יחזו~סידיפיכדידוסקחזחמייכטוס

חיכ~סיקי Iדיזירקירי I iביכירחסייוכ~טוד~פורחיסדיפיכס~חיסט;יfוי
די~גוכי iקומיזז-וחיפ'רסוכ\'י~וכקיקי jקי iקחזחריסימזוזר iחוחוןנמזרמ
סיסטרדו Iוק Iפירמיטידוחיסגיס :';ייגוקי(גר)נודייןחיזוסיקי Iכחסייוחוטר:י

 iקחזחרס'דידיפינס~ג~ Iח'חיחד iסיזייג~ Iח' iקידחחיכטירחסניכירחסייוכיס
קחזוסיממזר iחיסיחיסמחגנ:יחיסט~~יזופי,חרפוחידיסיגוקיחי .בודייוס Iקו
קיטוחיחיזחסחוחיזוספזרייוגיחיביריח:יכי:י 5חיסקגחסיירכ:יחוכ:יקון
חיסטוסחגור~ Iגייג:י Iסיכיכחסידוסחיסטוסח~חגפוריח~ח~חמוחיג

מיסקגחר::: Iפוחיד'חימןנזרומדיגמחכב:יג~דיחגימפייחרווסיפורוסחיזוס
 .בידיח:י Iכחסיייג:י Iקודיסיכדייכטיססוסחיחיגייוס iס'

גוססוזקירובייוזו"ו"מזר Iייחמחוסיקיכחסידוס~נוכוס Iטחמכייחיי
 jק'סחניר iפיחידיניקי(זיכימ)פיכגיקחסמיזיריסגחס iפחר'קיחיזיס
ג~ Iח' Iטיפחסיקייכייוסכגוסחי Iכחסידודיחיסטיפחדריחיגחיס

 'וf .מחדליסוסחיס iק'חיפחרריסוסמ,ס Iק'סחכיסיכיקיקחגיי
מיסקגחר-דיגייג~פחרטידידיפיכדידוס Jוסכוקי iחחוכחסידוסחיסטוס

כיחיסט-פחרטידידיפיכרידוסטחכטופיר Jסי Iביד'ח:י Iכחסייוג~חיכטריסיו
דיגכיכג'ז~ג~ Iח' Iדיסטיכקסייוחיזיירוזחיגייוס 'וfחכטיבוחוסייוס 5סחריס

חוזוח-~ימפיייחיפירוfויוח~זוורח~מיכטידיפיכדיו 'וfי~רחנדיפוחיכ~י
סידיכיב~יז~ ~~חיפיריז~סוקיחיגיקיזקחזחרסידירח~ t 'דיfויז~

דיפיכסחסנחסדיכיט~ ~~"סטןקיוטירןניכ~סיחי Iדובייוז~חיס fIווריזי
 •ניכיר~ Iח'נידייופיחינגוחיגחיכטריקחזחמייגטיסגיסח~טיק\'י~וקיסינרי
דיפחזוי~יי~ ~~חינטריניכירןחיסטידידיפיכסחס~fוסכוטחריזויסחמוך~

קיורחפירטחוקיסיריגיביייזחסחורדיכ~כסחסfויחיטרחסכ~כיס~רס
 •סרזיטוחיסטי
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 .נחב~םללסאהר~פ~בר~ילםקאזאמ~~בטים

חס pחיסדיכ;ייחונוזירפירןכווכחרדי lכ~קירקי~ח~דיפ,כרידןחיס
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טונוס~קימיזירחוכ:רדיזירקירי "~,גיז/ I •גרי~;רומ~~ס Iזוכ:י :טריס
נרקי Jסיגר ,,~~ספחרןכידיידוס iדיפיכ jסוניקיניסדי~גיכיקוזקחזחיו
דיחוכייוזחיכסדיכחסידסחיזסחוכס Iדיזירקירי II"מככס .'חרינסכוטימוס

חרכסדיזירקירי "ר: Pגרו /I •ריפיגרידסחיסנ,קימןז'ר,חוכ;:ו iקי iג;ל iחר
סיטרדורי~קחזחדסחיסטחרסיןמיזמי Iגטקיןמחרידוסידיקיט;למוזיר

ריפיגדיןחכןכיגוחוססחבייוסכוחיסטרוסחי .ין cקידו iקיחינקיןחטהי::יקיכו
קימיזירחוכסר~זירקירי Iמניכסחוכסמוזירפור.ןכןמתרדיג;לן ~ןכחמניין

~ססינוןק"יייחדרסודימ~יכסןכומןחיחיזוסס'זמחרידןסומררייוניסי
חיסןכספורקי ,חיסריפיכססחיסןכ~דירחזוז Jנ . ) 105כי'(מירחדניי

חיכןכרידיחפחרןכחרסחירייודינחיסקוזיד;לפוחיקיגסכיסדיפחמי~ייס
כןכו rםסירביסייורי~חרקופחרס'זפירחיסחכטסמחספררפוחינגןחינטויו
סנןכורסדיסחגןכיפיקהדסמחםיחס oקימיכיסטירחיס Iסחכקןכונ~רייןדינ

סירמןזידייייכיס :1קיחיס iח~פ~רןכיקינtירמיכןכיחיקןזסןכורס jח' iפופונחסייי
סfרכןמפיגסיריירסטרחחירנ~ספוחידינוקיןכידודיחיוס P '~חסיריז 3ד'קי
גסזחיזקחזיסיקינוזיקוחיסכוקיכסיכוחיגס:רחיפיר Iדיזחוכיסן;וסחי
 •דינורסייחךסחוחוטררקוזקtיזחדסחיסןכינוקיחרניזירסמוזירחוכסקוז

פורקי Iייפיכססחיסטסחיגזיסטי P::ינכקדגיחןכיכימוסגוקיחחורסחימיזמר
 .רינוטונימוסנוייססיגוזחיגזיסןכיסיימפריפחמינייסחיסןכסדיסחכןכידחדנס

i04 

 .)טג(ריכירסייורילליילח

פורמוזירריסרקיכןכיכןכיןכופחכרוסיכומחרירוחוזסיקידיזירקירי
חינחכונחרחיחינ"סדיסיפrררחרסיקירי Iניס 5רחזוכחמוןכיניסחננוכוס
חיןזירמוסוחסדינידסייחרחיחזירנופוחייי Iקחזחמייכטיסוייחןכחדירו

סיפח::חיקיטחסייוזדיחקןכו jחרחיסקי ,גןכחיגמחכיסוחיזרימיןכייכיו~'
חיזחיסקריןכחסקיגדיסייוכיס~חססיגוזחינר Iמיזיר 'וfממרידודירחסיייז

וחקןכוחיסןכימוזירנסריסינייכדו~ורס,חי .סחגרחירסנינרוסכוחיסטרום
קוחירפוסיוסחיסןכוסחיכטרידיחניחכססריחטחיירוחינפוכטו ~ריזחטססי
חפוחירספכחזיני iק'קיזקחזחרסידימוזירגסחיכטוכסיסניכירסחיסחי
סיכר Iקונכפניד:רחיסכופורמחנידחדחיסטסקיטיימפוטודוחי .גסזקרןדי

קומןקכרסייירחדססייזנפריחיסחימחרידרסןדיקיטסמרזירמיסט:וקוכןכס
 .נוכטוסגיניןכוסימיזמוקמזמרסמוזיר

סיגון .חיריחנמןייחינוזיקסמןייחיסריניבייוזסחורדיכחכססמיסט~
חומגריחי~פירק~חיסקחזחמייכטרדי~חיסקיפוחינ rרינרפרנימיסנן ~"

טודוססונריחנ"ויסתוכססיח~ניקיקוכסורטיחוגסנחריסןח:רטיכנס
חוכייןזמ,סטסדיקיחימחטירייחנמיגטיחימררחניד~ 5סו ' iרחפורטיס~יס

פחרטיקי~fררמיכטיח-מונדוחינטודיפחר~פריניניזחסקריחטירמסכחסקחז
יזן;~ריזהנfו'סטיח;ןרחינ ,;פוחידיסינוקיקיfו •יסורניכיטססופמרס
 I-רזמיגסחיידומזורחיג Iחרפחיגגטרייחיכטויוכמכ'גיחייקרחכרןחיסטחדו

נרחיגיייססימ:י •נימפייסחמןרמוכס '.בj fקירחסרורןפחרןקיזגיניןחי
 ) 15 (חיב ""סד
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רי Iחוטרוד'גדיפיריכטיfויסfו'גי'ג jג~ן;ור~ ~;כקיס'ח:י Iחניכירופ j \ס
כיחקיסיח:ו Iחקיררוריכיניך ~חפחרנ'כיר Jח'די Iפכןקיי Pפור
פוח'ידכוחוןברוחיכקימחט'רייחכיסחוסיזנורrרכ C~יפ'קטוחי;יסטייגיחוגן

ר'זוכט:וכופרונינידינחרוכח'ז ' rסיירטומוייחיסור"ןר:ירכיס, rPפופור
מחכ-כוקחז:רסופחיוכיס 5קיכס'ד'רfירfיכייוסקימחסחיכייוז ,\,:.ןסיחרי
r פכיידיכ'ריחיכסיימפרירי=דיחריח:יP קיכןכיכו~נכ'סגחרחזחסחייס
 •וסיירריכחרזחיקסןברחתחינרחכיסמחגיסס'גוריר~פ iחריחיחקח, cנ'קי
קחמי;וספיןקחמיכוססוסקי iריגינייוסחכט:וגוחיסטר~יסןבוחסרנך'חי
ר'נורסייוחיכפירמיטי Iחריריכטיססיסכטר'יחדויקומפנחקורךוחיפחסרי
חיגחיכטריריזחקירךוחיי Pכ'כימייכחד'ירימחכיר~חיסןב~:ו Pחפיקוחכדו'קי

קיפ'רפוחדייחי Iרו Pחיריכחיכיחסייוזרס'פחכ:וק'רזונוחייכוופחר
סיחיייכי 5קן~גיקיקוכסורטיסוחינייןסדיחןוכקחר:יופ~ P Iר'ספיח'ס
חוכייוןחוכ~ח'ןfינירפוח'ר'זקי'כייכסfוס 5י~ Iיכחסגחרחם I\ככס\חחיניט~
ריגחןבחדיריחיגסייגרןפfורטי,חוןבר~יימ~ . jקורחסו iחוס'זחיפ~ס:י

 , iכהסייןכ~דיו Pסוסטיכ'מייכחיכמירו rסfיזכויידירו trpוחוזח'סקמזtומייכן:ו
פחריסיר ~רינורסייוריגקטןחחיסטיז-ר Pריכוריו fפודירוטייו ~ן'יפגח(

 :cפחחוכ:יקוןךוימחרפןריסיחיכט~:יחס'זנוזי"ג~ק'חיחוכןקחר~רי

טרח:::חיסטןפירקיקיטווכ~ ~"קירידו r·מיס ~נ'דכיק'סרךחן ~ Jכחכ
מ~חוכיפטופגוסח~פידיררחר'tו:יחיכיס' j ,וf!דחיח'זככרוגייוסנויגחיריח~

קיפוסיננ,מןייחיך~חימחכוח'ןןירס rיך iס'קיריןכוקיטורןחזירדי
ריזייכרוגירינורסייוכ~יי~מחרירוסןק'פריטיקסטוחיסטיקיןו,ר rמיחוכ~

סוריחפיטיןכיריםדיטרחפיחיר~ ' I 0מוזירפןרמחסקיריג:יכןקי
 ~;ווI fחגפיחיר~סיקימחסדי .חקויחרג:יר:י'פיר·כיכנוכו,קיסיז jקורחסן

מחפנ~פירקי Iפופינחסייןזנ~חיכטריחקורןטחנכימוייךינורפייוחיכסיר
פחסיגמיייסירחינ~ג,ומוזירחימחר;דוח'כטריפחסז-נ:יקיקיז~:ניק~

רוסקוזיטחרכ~ rח'זירמיסוח~קחז~סירירחריכנמךימחרידי ~
 .ריפחריססוח:יחיקירקו~דימחכיחיןחיסטחנ~קיטחסיייזג~סי Iרנוסני
פןדימוזייחוכ:יסיפחר~סיכוקיכ"כ:ירי jחירר'חיסטיקין Iמ~

פי Iחס fמיכיסןכירופןרמחגירחריסגחס iס'נו Pנח'כר:יניכוסי.מחרייו
גוקיירזזומיזירחיכ~פיח'ריכוחיחיכקי~ניכייכסחסחיסטחסורחס Pניט~יfי

 :::רנייכרויסומחרידוסיריקיט:'חיס ~י,קיריזייכרוחיפקוזחרסיחיקירי
דוימחרח'ככיחי Iנטחיג I jיייקיטחסריחקטוחיכמיסטריקימחכרחן
מומיכטן.זןח Jחירומפירחירימיזסי (;'חד'נורסייחריפחסיכמיכטמוייפוחידי

גחסחזיןסיקימייכןכרחסקיסינכיופמיייחיסחיסחרקוחוכחרירו iחי
חריפייכטיסיחימחרירוד'כ ~יירחנכ~פחס:יכיןחנטודיכרמ~ידחריסןפ
סיני,ו'סfוריוכרי ...רי'מקיסtוני'וסכיסקיחי Iחזrרמייכןבו frויכחכוכחרדי

חיחיכייוסחיגטרייכיןחיכטיר;ו j 'סיפחרfורספורחיכט'ר'פחדוסגיס iחריריסfו
קוכטיכטחרח~סירפוזוירי iריחוס'חיד'פיריכסייחססוסזחרחרחכנוו:קחז

ימיזייחוכסוסרירויחטחרחיכ jרירוקיכיקיח:י Iפחרטיסרוסנחסח:י
 .חמורחיפחסקוןגינירח~קיכטיכוחין
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 .חליצהא~~כיםר'ל ~~ללה
סרמרריירקיסימיזירחיכ\יקיגי,ג~דיחורריןחוןחיסחיסטו

חיחיג";:ריג·ו Iסייגייט fניחוכייטוס Iחס Tחיחוחיזיסרין:;חר iס'מחרירי
חירמחכי Iחוןרימחס~י Iחוכומ~ריריחיסטיטייכיחי Iמוזירחוטר\ידיכו
חיסטיידחירמחכרטסכיידחוכרקידונירחיגחיס Iפחדרידינחכד\ידי

'יחמ~סיחיסטויfו .גינר\יר\יחקוכייחיסט\יח~מוזירפורזכיטמרחירטו
ח~וכיזירפורטימחרחירמחגוסגיסירכיככיכוקיריוכוחיסי ."יכוק"
 jחורריחיג jסיכי I1חגיכ~ IIחכ-:יכ\יסיקימיכיסטידחיסקוכייfיד~,חיסט\י

 .סחנרחררסוסרגינגוחיסטרוסיןחךיקגחרחדוחיכינגיח~כ\יחיןסקריטו\ח
דיfוסיחיר~יקיר !יקקיוחרסיזקחדיגיניר~חיסמיזירfייסט~חגור\יחי
כיחם, fקורוסחססטחידיכ:והוזיחסיכוקיטיימפוטורומ~ .כ~זקון

חיר::;כוסידכוחויניךגדחחיןחי .כיככיכיקוןקחזחרסימרזירfייסט~פרחידי
 ==ריחסיטידיסטריחיגכימיזמיחיגכימחספוחידיכוחגיג~,ג~וכחכיס
:י f;iורייסנו ';ינ"וךיחךמחוזסיח, .מרזידחיסט~קיזקחזחרסימחכוס
 ~;ןוfיזחס Iימיססדיקימוחירמחגיסכדיח Cד'ה,זוססיןמררייוחימוזיר

יריסזוכו;חםדיfויג~ /קןחגיג:י, ~כfוויכיסחיכפורמ~ירחדיס,חס Pחיסרי
 ,~ר fכידט'ךסמיכיטייגי/ ;כ'כניזירסכח ' jריסטוחיגחימוחירטידיג
חיסט:ו~נידי c 'רf:וי'סיני!חי . Iקיר' Jקי jקוקחזחרסיןריזיפיחסיחי

כי 'וfיטחםקרסי Iכירחזיכיםזסמקי:יקחטיכוריfוכ~ריחיסחרחיכחכס:י
-כוחי:טןרו j 'י, !חןfוחי .'ידיfו~,פרימיר~כ~ח~חיכטיכרינגיססירפוחידין
חמייכ==כזןחרחי;וסיחרח:יקחוןס-ייסימירירכוסחיחכטיגוחוססחנייוסטרוס
 'וf י'כ:~ Iירדיכר r ~ח\ו:ן;ריfויסקי:כי ~'fוקוחכטו~גוחיגטיכרירפחר\יטוס

חכגחוכיכטי ~( f5וחכרכחכחכ, rי,חריזיייסתנפחמיזוחיגפחרטיקוכחרמיכטי
טחסס'~די:ויזוגטרקיוניגו:"פיכחיטחידי~מיגמיסטר~חיסיזיטוחיסטירי

פחר~הידיפוגטו ~די ~מ~ג\ל ~פfיר ~;יחככ~חוינרסריכפורמ~ירחדיס
חכטי Pכחסחיסחיסן:וריייחיסטיסייכרומסי .כינר\יכ\י,דיחיגזיסטיכסיי~כ~

ריגן;ויכימדיגס~ירגןפירחקיפחסחרכןדידיספיכסחמוסגוסכfורגו,
ריפי==דיסיכfומיג~יריוכר jיוהזימרסמוסחי ' Tחינרחכןחיסטרןדיסיסטיס

סינורח·ק' I\חידיח:וכיחיסטרfייוחר Cפיכדיריני,Iכטוניןככויי\יכוקיטחר
מו.סיןסיחגןח;ס;ייכחורד ~חיסטחורדיכןי 'iכיינ\ירי iפחטרוחיגמיכטי
קי!כ~סירזfוקיטיניוכיככןגוזוטרוסחי iרחזוסיסחנייי\יחיכחיטינו

 jקיניסfרכירזכיגט 'וf .~ךסיכםירירטיד~קי!זוורריכוססיס ~יtיס Pריזיכייחר
 iחכיסטירןחדייכיס'י :1קיחיססונריחןרריכf'יכסחסחיסטחסדיגוט~כ~חיסטו

חוג:וטייכיןק'סככf'י rזוירריככזוס ::ימ~רכוטחfריר~חיקחזחזכייכטיסריחי
ג:וחזויזrוריר T ~~ור "'~ ~ ~יסfי : C' I Iחססט .וf !ו~כס~ fiס\rניזסיירט~
פיסינכיחיסק'טיfיכקיחרסי Cרfי r.:,Tד' ' .fידחד~יטור~ ;rחיג;וח~פירסיכ\י

 • Cינייכט' Oגחס Iס 'וfסירזיר)וכזfיחיקורפירחגיסדיזיתרסכוסרי
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 .נזיררתרילפירמיסהלהסיבריייילה

(חפחר. ,כז\רסירדיפרומיס~ג~סיסונריריסיניקיפ'רסוכ~fווכ~
חיסטחסדיחפחרטחדיסירדידינירסודיחיסניסיייס)גיסדיטחדו
דיז\רקירי .די rחרחפייגחי Iחיכקוכיחידיג Iניכי,כד~ ~~די :קןזחסטריס

חירחקי Iכ\כוגיכ·ירכיח~חקחנידחרסידי Iפרימו :חונג,נחדיחיסקי
כיקיזחס,חיסןכתסדימיסקגיט~חיגחיזחייקינינרחזיכיכניזכי Iחנרו

ניסחיקיחיפקוסגיסמיזמוכי(פחס~ס)סיקחסחופריסקחסחיכחסקןמיר
מיזמומןח\רטוכיכגיז ~וfחיכקיכtירסיכידיסינוכד~, .חוכ~ג~דיקוחירוס

 .ח\ג,ייסח;יחיכקיכחזסיג~כ\סגוסוכיזמיקיפחרייכטיססוסדי~נןכיח~
קחכיס~דיכוקחנ\תיחוזכיטרחסקיגחרסיכיחרחפחרסיכידיטריסיר~,חי
חיזכיחו fק~ניזקחיינ~ג\ק~סיח~כופורקיק'יניס~ג~פייכfירסימיזננוכי

קימ:::סיקיקיחכדוג"ג~חיר~:ימקדוב Pכ'חכיח~קיחכדוחי .דוסיחכפייכ
חיר~ג~ריקגחרחכ~נוקיס\ניזחיר~קי ,פרןמיס~גסדיט\רמ\כיח\גפגיח~

 ~ח\ fחקיחיר~ג~סי Iדיחסטריכט~סיגיחי Iפרומיס~נ~ריסיכיח~קי
סחכקי' ~סחקריפ\סיייסחוכיסיינחר ~'דינ\ח Iג\מיטימיטיח~כיפרימיס~כ~

חגי"ס\ Iגייג:ר jס\ניפירמחג,דחדיסגחסחזיוידטירמיכfוכדוחירייו:גןכfר
דיגיח~ריטיוכחודיכזיר ~פירמיט\דוfייר~גיחי pכז\רוחיג ~ 5כי'י

גיסחסfו\כקיכחוסיחיקחניגייוסגיסטרחסקיגחוסיחיכיגיניכ\רחימנטיס
קיונ-פיחידיזסיכיקי P~מקד Pכ'טיכימיסכוקיחחור~פיוו .וחירטוסמ

כ~סיסוכריריסיניחוכןסיגיי,ג:וחיזחיסקויטחםפןרמ~ידחדיסנחספגיר
פחסתרפוחידיכןחיכזירניד~סיטן.ו~סירדיכי I Pכזיוידיגפרוזכיס~

tסיסיכגיח\ססיחי Iדיבחסקןזחסטויסגחסדיכיכנוכ:וסוכויכוכק~
חחיסיסטיכנ~קיחיסחכט~טייו~ג~ח~כתג"~סיקימיגיסטירחיס
 .פוומיסססו

חיונ-נרחכדידיחיסח\סקןפיסוקי pכזיוידיגדוכירחיג 'חיסחיסטי
ח\מפיסינגידחדסימ~נרחדי Iפיוסיכ~גסקיחימניז~מיסחיג .פירטחגס:ו

חי ) P(ויחגיו~ירtידחיספיריטןנ~דידיטרחסחיכטירחמיכטיסוכטוחחירסידי
סידיטfוכטופירח'כ Iונחטיוייחגיסחיכוחסגחסחיכטירחוניכטיהנחכרוכחר

ד\ז\חיס Cדיגיריזכחרחסחרסיח~קיחכדוחיזכיסרינופקחררידוניר
חיסטוחי .נידסגספיריספחכסfוכגיס iחיכסוזגיקיקיזחסדיקורפירחג'ס

ניחיגיסריחיסיגטימייגטיססחגיסדיפיוסוכחסניחיכחסחגניכחסכיקיחיס
חיג"יססוכויויסיכיז I jקןכסירירחסייי iח'פיגטיח'סטיטימחכדו Iפיכסירייוס

קיזחי Iכתטוו~ג~דיריז\חיסגוסח~פריכומיטירפיופוימיס~חיםט~
I חינגינחמיייכוקיזחסטריסחיסטחסדיחגיפחזס'ניגיגטחדניח'כ~סוס.. 

סי Iפ\וסיגסחוכ~קיחכדוקיגחטיויגונוייחיסחי Iניד~ג~פיוטירייחס
סוכטוחחירסידי Iסיירטחמיכטירינירחוחזיגיגיקי Iנינרחזיד'גfופחרט~
כו i;fקי 'וf ,מוכדודיגפגחזיויסדיחיניכיריסחיקימ\ויסדיריטרחם

חפחוטססידי(סיי Iניזיסחי~טינ,חיז:וקיןחמיכחוסי Pחיכח~נינחריי~;ו
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ח,סט~דיפירסןג~חיסט~ Iחרחפחדודיגחןפייגחדודיגגוקסוסגוסדי
סי ~י, Iיס Uקויפורניסייוסגוסדיפחרטידסחוג~_חגוגן ~"קיקוגדוקטס
ריגיביחיסטודייוסחיוטיימפוסופחסחיחיסקחר tjכונסגוקיקיחיגטייגדי

מוייכ Iמורס u 'וf .דיניגוסירניכייו U~מסחיקוחירפודחרסיחי'ייזוס
חיחיגקוגיחודיגטחמכי'ןחפחךטחדוסירדיניחומכריחיסטיקיזיקרגו

קיחוג~פרוכתכגןמרייחיסחי .גרוגכס! Uפרגטוחיסטיחי!חינןחגחרסי
דיחקטוסחיסטוסחזירקס tjכוחיגיסייחטינספרופייסכידיקיפירסןגס

חסקורפור~יסדיזיחוססוסדיסירנירכיחסריטורגחרנ~גו Iסחגטידחד
טירמיגיחיגסיק.ומפגיקידיספיחיסמיזמי Iדיריב;:רג~חסחיסיידר~גס
כחנ'קחר Cכרחסחקטיכידחדסיחיוריכסחרסכייונפריחי /פרימיססrכודי

 Iפרסינגיחיסקיקרחכסי ~ .r ~סיחיפרייסיקחרמחסחיומחכדיטיפיקתרכי

חיפירמסגספורסיריחסגיפרומיס;:ןחיסס;ןריסינייגדוחיו Iטידחניחסכי
 Jסינו Iגימפייוחיפורוקורחסרו jחוקיוקיגוסימוגדו Uחיגגחגייחרפיר
קוג:::קיסגדיקסמנכוזחסחדיריסוסיקיגזירמתגסינוחקיגדיפחטוחיג

 )* .חרינ~טימןס
מוייח~סקיחורדיגחגס\;חיסט~דיזיטוחרכחיגדוגקרחי'"יכחיכטי

קרגסידירחסיייזחיופרגטרחיכטידיטומחרפירסוגסקיר ~קרפורפרונינוז:ו
 iוחחזייגדוחי /סרחיגייוסודידיספירטחרסיקוחכדר iח'ניסדיקחר Cכוחי

טוממר /דיפיקטוחוזחספרקוחרזחיטרפחגרוגfיסfורנרחססרסח,ו iחינזחמ'
חרחסטחרדיסחרסיגופורחוטרסדיחומחגירסחוג;רדימיזורחסחוגחס

 .זןרחדוס'דיזמייס Uקירפורדיזיחוכגוסדיפחסייוגיסגחסדידיטרחכחיגטירחמיגטי
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 •קונטדהלהני Iארמנדידיביסטי,ומרז/ידביסטידנו

 ,חומכרידיקרסטומיסניסטירסידימוז,רקירקו~חסדיפיכדידוחיס .
חדורגוסחדורכחיסידיחימוזירדיקרסטומיסניכטירסידיחומכרי ~חי
כייחיפריטודיקחניגייוסכוס(כוייחדיחרסי)קוגוריחרסי Iקומומוזירדי

 .מוזיריסדיחרזוסמיזחגטיכ
דימחגירסחיסטס .גוזיקסמוייח,סדיפיכססחיסטסדירחזיוג;ר

פרו·ח;רגחטורסדיחיס ,מוזיריםחסחומכריסדיניסטימייגטחסדיטרוקי
 Iפירסרגסגסחסחיקסיטחרמסחיפרחיכגוחיגחיגטרידיזחורדיגיסנוקחר

U פ,חגדחךגסדידיטרחססוגטרחחירסיחס /מוזירגסחסקומרחרמכרי
גוקיחזיחיגיכירוקחמיגוחיגחיסטוקווטופ~גינרוגיחזירקיריקיזחי

חיסקידוגקוחיחיכטייכדי 1סיי:וחי ;מחגרחי!דחרסיפוחיךירסיוקירי
fווגיסטי· rד'גסחיכיטחרחיזחסחכטיס fסימ'חימפידירדירחזיכחנגימויי
 •כחסייו!ג~מיגטרידחד

 . 170 111\חס lj ~ Iייררנפ )*
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 •ליםאמפ"בס"ר"'ייס 1אבריואובי
ריטרחסחקורירס!כירסוגס~ססירגוריריפיגססחוגס~יסןכןחס

רי·פיגסיר"וסחיזקורחסוןסרחךגריחרחיזיס,"סיסריכיטססס~רי
 .יסמרחיrנחרגחחיפ~סחסחיריחסחיןחיקורפור~יסריזיחוסחיס';יסייי

'fרי~טיגו ~בייגין ,~חגרויקקימיגיסטיריםח וm סייודפיגסי~ביגוסמכרי
סטורפריזכרמחסחרסיקי cכוקיחים,קיירסוגספריסורגfוטקומויס,\"
וברחסימסמחיריח"יסופחסחגרוחיזגייסרי~.םקיFוסרסי~רחייוס~' hרי

פ'ג-~וספירקי, •קורחסיןסוחי~'ייסחיןגריחסחוסיגוחגסיחי ,זקדחס
קימגטוחי .זויגרורי~חרמכרי ~ Iקיטfו~יריזחוגיססוסח,מ~יסס~'י'ס

 ,פיגסיריייססימיזחגטיסחיןפררפרגרייגרוסיחיגסרספיר~ספיכסחגרוכסונחס
ריפחסייוגיס~fוסריפיחיבוחי~יןחקירחסוןוסריסיגר\יגרונססיז<תם

ריז==יייייחיסקחבוסיחיריפיזוסופחרסגוגקסחיסי'גקירפירכיסייוסם~ן
פיגסירייןסרירינירססיקיכרימחוהי~ ,קיגטרחרייי ~חי .ברחסייחרו

 ,.חומכריחיסטי ,קורחסיןוסריפריסטיריטירחר~וםמסכוובק:וחימ~יrכ
ריפיקטיס~וסריחיגסוזייחרס Cר'ס~גיח;~ונססיקוונפ~'קי,ריספחרטייח

מיריבנחרסנירסחוגסמוגרוסטייחחיזכיכימי~טחמכייז ,וכחו:ריי~יס
חי .חרטריי(קמיחיןמוגרוחיסטיחיןריפרזוריגקוחיטייגיחיזכוריסט:ו

~:וחוגיס-מיסקיפופורטייגיןקיסחריגחגסרחי~חסחיסטיקוןטירמ"גססי
חסרסחירינירסחס~מסחרימוסטגוחחורסמ, .סו~ירחריחיספר~סחי ,יזכר)ר

 :סיבייגטיס~מססיןקירחזיןסוחוגסקחיסטיגייגרוחינקוrניגרמגסחס
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 •שעטנזא'יכלא'יםי"לד"פיבסחהל
 iגדיחיסחוג:י ו:~חיסטייוגיס"וקרוטקוחקוגטייגיריפיגסססטחיס

קיחסביגירוסריפיריגטיסריfוררופיחסקיחוחכיזנ~יסריסחמדגחרירזמ
נודיחיססיבוגרס~ס .מ~יחגריניגירוגוחיכדחוןחרגייוןסוסריגמסקס

 .נרחרוונסימיזמוחדזחיז~יבומכרירימוסיכ,ר:וריביגירוסרוססימנרמר
 .ביגייס~סחיןסיוננרמרדסריסורטיסריססימכרמרגורימ,סטריסירס ו:~
 .קון~מגtיריקיזירוחוטיובירי;יסטירוחוןכיסטירגוריחיסקוטמריגס~ס
 .פפ\גגז" uייממססימיסטומ, .ניגטוסיגוכ

מוסרמזוגיססוסקיקחטיבןייחס~סריסיןיגחגסמסרחןרחסוכמ,ס
חמיגיס~קחגסחרפירוגיחיריחסגוחיסטר:וחיfויגקוכיירפחסfומיגרססוז
ריחיסבורייוסקיוניריבירכיחיסטרוקיריפיונוסי'סמ,זיווכסיי~מסחס

ס~ןקיקוגפימ,גס:ו'יגס ~fוחיןטיכירמירייורי~חדררין ~ריזיגיימרמוס
 .ריפיכ::מסטחיסחורריכfירמיסחספ~חזייי ,~~וקימדטיכוסיןחיסגורןכ~יד
רירי!(יגסס~סחיסקי iקוחיסטיי'חפריגס.קן~ספןרטהגטןפורמי Iסמס

 ~"! jי:כו Pגןמפסרכיגוסחניייריטחי~ןסגדמיסטריריזימוספנכטגז,ביסטיר
 ' phריזיונדס~ס Iררחרכיס~ח:ורקמגסיסירכרריימייספקי Iרחזיוחדנס
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דירתזיזג~קיפןס\נגימןייוו'סק\ריז\ח\ג .גיקטןריסכיחיסטריסח~
סי~חימןחרטייכיגיק'טןדידיחר pחגיחז\רמןספןרחיסדיפיכס~חיסט~

יןכירניסחןזירסטנידיחןזןח\סטיחי .חידןכחטריח~דיחןזי!כרימיזחכסכ
יימיחיזןחיז ,גירכןסגןסקיכןכחז jסיגי ,ח\סגיכוריחיגחכ~דימיסקגחדן
סחכןכ;'(כיחיסטר~דיפיכדיחיסןכןנריסחי .רןס tחידןגחגיסחיכטריסחגרחדן
 •חכידמדיס 5חיסטמסרימימכרחס\יןזטןדכריחרמןס j] '~פירחןזןחיכטיריגיגי'ןז
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 •יסירינטיפראנימאליסרזםטראנאז'אראזידבו

fויסi:לקמרןחןכ'ירחנחר Pחןכימכרחר ,מרחררידיפיכדידןחיס
ניכירוריגחןכ~ .גיגיריסריסריקןחי~רן~יחסדןסקןז Iטרחנחזוסחכטיס fסימ'

 ~חיכחיגיטחיקחרכירןחיג ,כןמ,ימיג :קימיגימפייחסקיחטרןפ\חסגחסדי
 ·גיטמיקחנ~\יימ\ג Iחזכיחיג :קימיג,מפייחסכיקןחטריפיחסגחסרי
יורטרי~יפחרחזירמיספיר Iס'ר~וחירייח'סדיפיכס;רח'סט;ורירחזוזג;ר

 ·מייס)כעגי(נעריס bחכימגיסח~סןפריחיכס;ר~כיכ;רקחנזחרפןחידיגןקי
cויכנ pריזןפס:גיכ'ר~חיז ס\~ Pחכיגיסדיסןט Iסחניייסגיסדיזיזסיגיזחי

ניכ;ריסןסדיסוזכיקי~גיכןסקיזקחנןחיזחיזטןפחזסיקןחכדיפיכ;ר
גיסקיריניקיריכיחיגיכ1כיסכינירח;רחניטיחירןסחיסוכחןכיקיחי

ניכטיסחיזfזר fח 5טרח ~ח rחןנגיגחניסקיחכדןפגחזיר fר'דיהכגר Jחיחיס
 •חיגןמגיספןחירסחס"ס"סיסייכרןכיחיז

111 
 .ריאחאיןאיןקריאטירחסיקיןקיארריפיאהאונחריניל"ייארבי

קיריריזיר,קיריר'ח;רלויזמיחןזחיזריגןגיימרדיריפיכריריחיס
קןחןכרןימןכ~ ,כןביחןוכר;רג:ימכיניסיקיפי!רימ;רחןזדיכן:גיג~חכוניסי

חיכ-חזירפירח\סיכס;ר Dריfו'סט;רדירחזיז ~כ •קריחטןר;רסיקןזפימ;ר
ייירזחחיפימרחרג;ודיייגטי Pסיכטיח\גכיסיקןרמסןכרןסכןחיסחיזרחמיגחר

קמביקיימ~ר\בןמיייריפיקטוחןוחיסקייקרןמיגדמדג;רריחגיפחרנויס
ומומיקיסןרטירי Iפיסינגירחרסטר;רוכןמד;ר 1טזיקחיגריחרמןססחרחזנר

סיסייסטריחכורימיכיסטירחיגפיררחרחכיידיסירמיטירןחיסכןסגןקי
ןכ~קפזרfוי .קריחיגרחרקיזכןחיפ\חרחרזיקירגןזחוסרינימ ,טיכ\מייכטן

כו Iר::וןיחטקרiכ Iקימחרריתןכ;רריח~מיזמןחוזחיזמהוכמר I\גייייכםסס
גןמןקיןכןחיספןרחיח\סכןחיכרחרריחיפיחרחרריחקןכןחןזחיס

חןר-כ;רנייכיפכזןכןחיסטיסונריחי • Iן ,נריגיסtוכט;רכןחיסוכר;רריפיכרי
 :ריייכחכס;ר
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 .פריטיר"רנולאארך~~ביני
פררטוסרקיחרניגיוחקירטחרדיפירמיטירןיסחזכקיריזירקירי

ריחיכןכיריסןחןזייחסיפירו . 1רחכייחרגפןרסןגןחיפרןניבןיןכיכבסי,
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חיגפורפריסייוגוחיזדיפחנחרורחייק\ Iח'נזיניפייופור ,קומוקיז~ג~
ח'גק'וחרכוגחיגחיכניזיסיייסייי~קיהו rכחגיט~סודיזנחסחרכיג
קוןקוכטרחפיז~נוח\גקוופיכ~סיקיפיכ~ג~חינחסוכ~סיק'כחסטי

חיס Iס\זניזחכטיספרוכינםוחוטריס~ניכוסחייחי Iד~קיפריטיפוקיחיג
 :::חנרחזיכ\סהןכחסחייכים' I~טרfומיכט\ .קורטחרגוידמגיר~פירמ\טידו

דחכייחרדידיפ\כדידיחיס Iזניזניודי .חרכיגחיגקירטחרפיחידיסיוכגיכגיס
ן]רגזיטוחוזרוזנפיר Iניסטידיחוןרחזנחר Iקינייפריכינוסי!קו'~קירקו~
 .נייוכינוכ\כבווס\ז ,סיוכיזחכטיחי

קיזו'פודירוטודומ,ג .גוז\ק~זנוייס)רדיפיכס~חיסט'ידיוחזיזג~
קוז~,סופירקיז~ ~ iקחסוסטיכידוסיח~קיקוזנמכדוחימוכדןחיג Iקריחו

מ,סטרו::חידחכיימר~סימ~קוז~כיכנןכ~קי Iח\כטיכדידוכייז ,פכחזיגיכו
דוכירדיכיחיסטרודיכקיחימ'ס \וf •טייניפיסוס'וזנמכוסגחסקוזמיד~

חיפרונינוזוגוחיגיחיכוגימנימרח'יכfוטור~כימיסטר~מחוזחרמזירדי
סוכריחי .גנוכדודיגקרימכס~כיכנןכ~ח~דחכייוכיכניזחזירדיחרג~ Cחגי

כייכי Iקרוחיגדחדדיחקטוסגוסדיחגיפחרניוסדימ,סקופיזניזמוחיסטי
די:חינקיונ\כדחכססג~
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 .ל~נורוסיא~ןאנ~מאלרילכיקהלהטאפארני
חניוכ'גקו~כוקידיגוק~גסוכמפחרדידיפינדידוחיסקידיזירקירי

חיסטתקיחור~ג~ ,פfוז~ג~דיחוסיכיר~ג~דיקוזנירחרגו Pדיכיפור
מכימ'גמ,גקיסימ~ ,טרמכמזוחוטרוטרחנחזמכדןחוקחזנפוחיגחיזוכריחכדו

גס .חזיכו Jחוח'ימפחרטייניקימכיזנ~חיןמ,סקיסימ~ ,כוחיסטרוחיס
פינריג~ (;'חניזחרחר Cד'כו .סיוכפגיונויימ,סחורדיכמכס~ח'סט~דירחזיז

חיח\נוכוחיסטרוחזיינדומיסט~יי~מ\גקומנדודירינוסודיקוחטרופיח~
דיוכ~יסיי~חונסמיקרימיגדחדחונ~חיסכו Iיזוטרוסכ-פורטרחכחזחנדו

כימ\סןכרוסח'ןח\כרמח\נמרמזיחורדינfוכס~חיסוכ~ ,טחונגייזחי ?קירחסוז
גוססיזניזfוכטיסכיחיסטרוססןנריפיחדמדדיסיכוכ'וכייכטוחיגקזרחסןכיס

פ'ר-קמדתדידירינוסגוסריקוכוסירח~חיזנגיז~כוסחיחומגריריגזוס tמ
זניריסיזניינכוסוס\נווחיטרמנחזוסוס'ביזחיכוקחד~מ:יפחבמרחיסיכ~

חיכגינמדוססוזניסמכימ~יסגוסמ~זניזניוקיקונסייירחסייון iמיטיוכחכדו iח'
דיגקריחדוסמיזנחכוסגוסח~דינוקיריכוחידירינוססיסריספיקטrררדי

 .כוזיטרוסקיזנירייו
114 

 .פילייוסלוסרישאראינירירילאנ~להטימארני
פירפירסיכ~ג~כידוקחוכיכוחיגחיזקחזניכחכדןסיקידיזירקירי

קוזנ'ר)פוח'ד\ןסיקי(גוספייןסניכיסמרן Cפממוחניסדינידומוזחפ\טו
גינונןחיכיז'קיס,סוסקיןחוביק\טןססוסקווזנחדריג~ממיחיסטחנדי

ניקיטיסגוסח~חיונ'ידריגסח~חיג,קוזטידייינחרסידיפירוניטידו Pמי



חר i"חכדי jחיסחז'רדיכידינוק' Iכוסיוכחדרי.ג~ח;נדיכוגייתרחי
פוגייופגוס Iקיריסיטומחרד'פפוחיסחייכידודיגfיפוחיר~מחדריכ~ח~
 . .קומירסיגופחיכוחינוסגוסחו

חכטיפדיגחסקיונוטחונכיי(מיפחורד;כחכפסחיסט~דיחיסקופוחיג
קרו::ג~ירדיפיקטוחיגכוזוטרוסח'כוכרידיחר :tחגיחזירפור ,כוטיונןסקי

 .יגס,_חרקכ'גגדכ~ח~ןי\רחכקחכזחר'גו ~וtחטחגסייוזחזירדי 'רfחיגרחד
סי 'וfפחסיייז ~חןכ iסייכוכ')ןכימ~'פגיס ,ס~כירוחיפיי;;וזינוסוסייכרוחי

חו iחריכחטחג'סןסחוזסוסידיכחגד.-רסיננוגנו iחטריסטחסייח Jחכסייח
ורזירכידיגייג~חוכגיג~מופחיסJבופונרי jחיזוססיסח~ Jמחטחגוס

 Iמיגיסטירסיוfוכיונ~ ~חטריסטחרחזירחיחיגרחדוקרריחקןכוחיסטי

דייוחיפירוניןכייופודירוזוטורוחיגקיחחוויוכןפ, i:!ד'גן ~"סיכוופורקי,
סוח~כנויייכטו'סופטסופורוסירנירסידיחומחכוביכירו ~כיכירןכחרג~

פור Iקחרכיסוסחיקיננירדיבוכייחרכופ 'וfחכימחגיסגוסדי Iסויחיכטיר
 •זנחנדחדחיקדוחיכדחדקווכו 'וfפיחדחיקוזחינוסירדיניןכודוןכחכטו

גופח~בוחינרסגוסחופוגייוסגוסטוננחר '~קגוקוכפיבוחיכס~ררפחי
פובריחיסטיח~דיזרינ~חוכ~קחכזחרחיסחיפןכוקי Iמחדרי 1סריחוזוס

חיפסוונ~ח'ו •פרוב'נוכיכנוזחיסטופורוכיככ~פירסוכ\יכ~קיסיו ~מ'fיכ
פורחיססינניזחגןכיססוסדיחיחורדיכחכפ~חיסןכ~דיחיספריטוחיגקי

כוסטודופקיופיחרחדג~רינירןכודכ~ lח'פירסוכ:ו ו:~ח~חחיזחרחזיר
די: ~חורריכחכסג~;:ירפוחיךי Iחיספוכטוחיסטיסוברי.·חיקריחדוס

.. i15 

 .יאןלירינןרילםאבנרילהטאפאר
(חי:ו) ~" uחכימחוכ~דיבוניי~יסקיקיחכדודיביימווחיסחיפןכו

ג~ניפט~ lח'דיטחפחרריבזגייחדורחיכמונגיבהדו'חיס Iחכיחוכ~חו
כ~קיחי Iכיז~סיקרזחומיכןר~טייר~דיפןגנוקוודיבוג,יחודיגמסכנרי
חיזוכודיבוג~,חדורחיגסיfוי .וייחיכמידפורוכןדודיגביח~פיכוסחכנרי

 Iיזנופ i:!ד'פיניזח .כיחיגוקיזטורוחזירכוידחוכגיבחדוחיס Iדונירסו

כו-דיחר i:!חג'פורחיסחןרדיכחכס~חיסוכ~דירחזוזכ:וקיפוסיככימ,פ
 ~"סינווסייכרו 'וf .קרוחינדחדידסיכןכיננייגטוטודוקירfופוכיסהיפטרוס

חוכ~דוכייוסיזסיריח~ Iחגמ~יסחיסוכנגידיגנךסחכ~פחנידויס 6
פורfורחפטחכדוחגיזנ~פוגריחיפוכידי,.,גמסכ;רכירריקרוחיגדחךנרחכדי
דיקוזכירקןרחזיחיג ,ןכfו~טופור Iטיכירחיסטורוי iחוזוסח~ו fp"ניכנח

כירכופורסחכבריכ~טחפחרדימיכיסןכיך"יסחיסטופירחי . '(ק~רסו 0
גיזכפייחסחי''מ~ייחסגfוספירסונויסחרוגירfויסטי . uחכימדיג ~ 3דיזריג~

חיסטן ,דרחזןזג~ 'וf .קןfוטרןפיחסנחםפורכומ:ו ) 72ןכומיר(חירחד
fויו~קוחןכרופיfו~נ~דיריככפחכ~ , ti~ונקרכימfוכיח~קוחכדוקיחיס

 l(מזכמfורייו 5קטן i,Iכחדיגחר~כ~סונריסחקריפיסייחרכ~פןרחפר~פייחד~
ג~סיר\זפחרזיfו~כןקוחטרופיח;רנ~ריבו~ייfוכ~סיקו'יכדוקיםורןכיזי

פורקוחיכדן pח jחןדיחרייכןכרי iיחג:רריקוזיי~סייוגווו :tחיכנחפורסחכנרי
 ) 18 (ח·כסדיא

" 
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סןכס\ייריזכיכיסטירח"גותיסטוסונריחיחכקן:יכfירייום ~חוג~ני'~
 .סחכנרי ~כטחפחרריפורזכחגידחד

116 
 .סיראדאםלאסדיליספייזהלחפירקירייאר

רחכיtבדיוחינגו Dחיגפורריגיבייוז~רדי;חכס~ןחfווג~חיסחיסןכן
רי,ירסיזדירונירסןסריחיר~נירר~דיקממפו iחי ("יטופחנסי,וחכרוקי
 Iוסמרחפרו'סיגובמריססוסטיגיר iחי 5 "מיחוכיסטיןחדחיגימפייז~קיז

 ·ירחיקוחירפודיגריססטימיכיגיסחחיחזירפיר Iפיזחד~ג~דיחפוחירס
ייז;וקוכיגניכ:יקי ~חטיקיגמרחרפמיסןכי iמיסזיחקחכייומןייסיר iניח
כו ,חורריגמכס~מיסט~ •ז iןפוגחסייפג~חיגטריט:יסניפוחיר:י , rjזיירסו

ןוטכזחוסוחיריטופחיסוסטמגפוריפזכ~ Iכיררחיחיס Iחחור~חיגזיסטי
פורסיימפריקךדיימרריירונרחיגיז:ייונכחמוסמיגיי:י .יזסן:חינזיסיימפרי

ודיביקירגוחיוסחדחיסטגוחיסטרוסחיקחזחסכןחיםטרמסרו ~פייזמכיג\י
 Iמנוtוייכחס Iק:ייכומ~חIכ 1ווניקיקטחנכיספריסחיסחגטוסריסfיגונכוסרפ

ססופןרריקודיימרסחקיומויידוניר iמוחיסקימזר~גרכנכןדיגזסfו
וסטרסגוחי iריפיגר'קיןחיסטסונריחיסחי iמגסייוןבמזונוגנ~קוסתבפייז'כ
כונמרים iח'חסןכסחגכיקטורחסכיחירחדחורחסייוגיסכחסחזירריייוס f5ים
 •גינרוזחו,נומ I~ני'יממכרימוייוסז 0

117 
 •עלמקדיאזזפ bדילריקירררא

חר tiדינוחינכוריי;:ןחי י::טרסיגוfו Iמ'ירריטיגדירנידוחיכחיסמיסטו
פומינכוחיגקומיטידןונטוקיב;יחינכחכ~סגטיגורוןכסחיגודיחרפחם

חגיוזוןרחג tjיידזחינגופינחןקירןכיונככחקכמטירסויפירונדיגקנ.כמיד
וסי tרימיכמר~סןכחיקחירגןמיטרוסייידפוי Pיסחחיגזקי Iיניפטוחכיי~ייוס
 •סומיגטירי iגיגנוסיזחיויייחג Jכבןיג ~וfורירtימרמיספיקי

מיןרחחיבחריכחרןיחפורחיס:יחגס i 'מורךז:וחיסעריפויסקוחחיג
 'וfירןכידחרןכומכ~ייסחכררפודירוזורדןטמיגקיכטןסייטימוכסמיסטרוסוכ

 \ <rזירfוק~סכומןfוזי jק' ~גיבירו iטממכייזב~ידגוקיחי ~ויממכיסכ~
ימיכןיגחפריונירחיכפוחיקינכזנכקריבויחחוסטי iמי \פומו.קומיtברחג,חס
ןביכנסייויפויירוכירוחיכחירורנמייכקיטחרכוחסקוז:כןקירחג tiייי
ירחיס Iון fחוקחסט~fויח:ייחמוגרוריגוזככריגסומןכומחריחיכחרי

חיויפ"גספריחיסטידי ~גסיייסןכויקרדימונרחסחזיריידרנירכוחיסטרן
ריסידןוכמס,מ ~מחזיקיfויגקי Iפוגןכומיסטידיפרי"מסריקודרמרמוס

 •וגיגרמן"מיסקמנוסויונרתגמסמ~ירחןיכס~פקיחיגfוידייודיג
דןחגד fiויחגייו ~ניסfיוכ~רמחוכ~יחפדיניננוס ~רדיכfיכםfוט;וחיס 'fו

סןנפרג~פ'דיכיס,גוסדיחסחננכגימ~מיזמור~"ספר fuויגרפןניקטורס
דייספירדיחגטיסריםכמfויכחיז Iנכזככק"גך ~ tiנ:ירtגממfןרגוווזדי
 •יסנדמיוכיגמסםמטזדיזחריfו~ 4נידכ~טןד:ידיימזזכיfוזןיבס •ייןחגfוד~ק
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118 

 •לי~לחר~אסרריבאבםאילאססינרים'!בניארביפיז'ארבי
יכחייג;ו Iריןירסיחכפורסוזייסינייכט;וגיחחכס;וכ,'חורר;וסטימ

ט;ומנסגייר;ו\סטכוחיזחסחכסיכרקומינמחסנןןכרחסזיר:יסירחרוסגחי
 .חיןיזפןג,קיחורריכחנסחסרוסחיסטחסדיקונסירנחסייוןג~קיזסמיחי
 ::סמיקג;ו .קממיכוביססוסוספורחוטרחסגחסטורחסגיסfינ Pיפרח~טירס

 :::פירניכבינ;וחסרוט'מיפירחיסכוקיחיסחירריכמנסס 'חיסטסריייוזפגיקחס
 •ריפיכריר;וחיסקיידיפיכריסגנוגיי roיקחובר;וחוכספירריןירףסו,;ו

פחרטיריוכגיבחר;ומסחיקייחובגינס~סכיגייגסקיקון;וחוכ;ופורמו
סגופמרטידיחוכגינמדסחוריפיכרירסמ,סקוז;:ן~סיסמיזמוחי .ייגגס

מוכגי::מורי!(יכססמיסט;וקיינגיקפן ~ריזירפירמיטירומיסנו ,סמבייוס
קיכיררחרגסריזירק~יקיכוסי Iמיזמסגייג;ופחרטירימיס Iבתסייו
גיסיבווייןס Iסrוכגיספחרטיריחוכגיבחרסמוכרידספיריסחיקוזסט~;ו

סקוזחמססיירטחובגיבחרןןחוריפינרייריןקומכרוקי ,מיזמוסחיגייוס Iחיזיירו
ךופפחרטי,סיסריחורריכחכסחסחןכחססיןקיקגחרחמיכטי jויר tjריכוס

 jחיכבחכייחרומיסנוחיריגינייווגסריחיכסיריסוסגוסנוחררמרסןנרי
קיריבוקיריכוחי .חורריכחכסחסטחגחסחורריכומיזמסגייגסקיריזיינרו

קיריפיכרי,גוגייגסקיקיזסחונספורריזירריריגיטוברחכרי Iחוחיס
כוקי Iגייגסחונגיבסקיחורריכחנססחוכ;ו _ורפחו ,ריפינרירוחיסכי

 . •בגיבחרוfווחיס
סריט~יייגיססיכריחמיכבימרחופוזחררידיפיכרירוחיסחיזמודי

ג\יחובןו .rריחססיסכוהרדחרריריזירקיחויחוררינחכססקוfוגיקירי
ךריזיחי Iרונירחיגחיסקיסייטיריגובמרחיזיסוכסגסריחוררינחכסס

 'fוחוכיריכרבמרזויוגוגניסרוסטומחרחירייו,חיגמ,כקומיכרוחנסיקי
גוזיק;ומןייחיסריפיכסססטחיסקימיכטייכריסיייסחי .קן}חססימיזמכטיס

סחכט;וגייגסקיסחביחוסייסקיניסחוכהפורקי, .רחזונחכגיחוייחי
ג;:ןקיחיקיחפגירסמוייחיביסטסמוייחיספורירוזוטודוחיגרייוחוסקי

 I\י Pחיבזחקמוייחיססמכייוסכוחיסטרוס Iריירומוסקיחיקספגיקחסייוז

 iחיחוחיכ"ססוברימיכבוחרחופוזחרריניכביכוחגירסטינימוםרירינוקי
חיגומיכרחיבקיכוקיגופירדיזיר"fומיכטירסגחרנחחן Iייוסככfריטסוס
גייס tדיספוחיסקירסגיבחכורקיחי ?קוכטרסג;וסחחיכקומינרוקירייו

מיכבוחרחופיזfורריג,נירוחיסחוכוקחרססיפורירוזו,טורןריגרfור;ו
קיגוחיסח;סטוfוי ?פחריסיגינוחיכוסיניזחןרדיכfוכסחססוססונרי

י Pסוסטיכיחייכחיגפורחיכטיריסחכטימוייחיסרובירטיחיסקיכקוחיירריסימיס
 :רירוכירחיגחיסמיזמורי .fווררינחכסחםגחסטורחסרי

119 
 •ריל~נ'~ייזחאראאיטירירחאלאיניריסיר

 iס iריקוררחסייי;וקיגוחיבחורריכמכססחיסט;לדיקוכעינידוגו
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 ~'מ(מ,ומגטיסממסריביטיביוכוסקי~ו~יקןכוריסקירירוסכומיספרוסדוכ"ו
ריסינירספומיסמ(טס~ייכומיסטרסריפ~רטירסחוכסקיכו~יס)פריוניר

קוחטריקוכט"כיפמרטיר;ימ,סט\יקיחי )ספכפ~ Iקחכיסס(רימורמ~וניכטי
~סריקמדחכרוססו~רימימזסחיקספ~יקמסןחונס Iפרוכי :סווקייןכןס rסו
דיידדן:ימסרירינ~חס~חס Iסינזכרו •נכ-;ןרכנווכססחיונכי"~ווכוס·נווכ'י
 •רןכ"חמסזח'סעייוכיסקכמסמ,כןכוכרירפורםחנ"יסכוסמסונססמ,ונכיזוקי

ופחוסיק'קוזםמ\גבוכחסר'פיכרירריםחנייוסכוסרירוניר ~'מטריסירו,
רירוכירמיכ Iקומיטיכומי ."~כסריסיסןכיכיונייטכוחיכפורמוכיסטיר

ייחכמיזוריחרפור(מקכומ)ריפורונמסח~נןכחםונ'כיסטירריקמזן jמ,חזיר
חיזמיזזנסכייכסחורר'כס~וטורומיסטימ, •פוחינכוריכונורמכחיסטמרו

סיכיסיורז \ ,פונ~יקומיכוטרוחסחקמנירסחימ,כקומיכרמכסספריזיכטי~ס
קומ,סט"וכיסכחספרמטיקמרמסכיכנוכייפרוניטירסיכורי Iסחנירוכו ~קומו

~מסיחזוכמרקייירסוריממכירסמ~סמיפמריסירסו Jס'נורי~ינייזדחס
מכטי·סמכייוס~וסריריסינירס Jמ,קספכיקמסייי~ססינווקיכוסי Iקוזמס
סונרירוכייומכנווריקריסייכריסימיוקיטייונפווניזונומיןמורריכסמ,נומוס

 Iרי~ינייוזוסופירייירו \I'קוכסי~חיכקוכסוכטחררי Iריכיניייזסקיחיסןכ"יוקי~קיר

מוניריסירמ,מיפוק;וקמרסר'ייכ'ביייזסמחוזכוריךמרכ:ימו Iרריוסנס~יס
קכרטרמ.ריפמרטיקי~מרכיכנוומספירחיטירימ,סכומ, Jריסיזיייסימ;ו

מכספמריסיכיסיחיזונו ,רי~יבייזוסמ~וטירירמרמוכסיד Jריסיזייימ~סריזיר
מ, .ניררמרכסמ,נוסטיס"ס~סקיכטרסמ,סריסיז"וומיסטסקיפירסוכס

~ס Iסיטיכסייסכסמכו~מרפימ,ריכוריו)(כימריכיבייוזוטרינןכ~ Jמומיזמו
מיסכוריוניממו~טימימי~סי Iתי~רימכטיסדיריוכיממי~ריריסיזייוו

קיריזירקיייקימ~ירמר,מיומ,קומכטירמר iמ,פריונירוריכסןפירייורממס·
P ימונירסחרוסונמססיומ,כייוסקימיפרימירוריכמייוננרןסונחסוכטייכי
 .פריוניריס~יסקיסיסייסכס

סיייססיניוקימיסכסמרריכוfוסחיסטריירובקינטינוס,מוסט,מ
~סריןסטיכימייכןכוסמי~ריפ ~סמכרןכיימפחךיכרמגדיס,ממ,כ":ייד," ' 1,:1 ,מ

ריטרןוחפסירפימיךיחרקונחרטפקמדססי Iפררקי .ז.ן,ז rמוד fרי~ימכיי
~ור;ו Iפזריסירסומסמירמזוכחרריממכירססו Iסינוכייכ~מיכןכירפיטמר

מיכוקמרססייכךו Iס'פןר~יימוכ;וניררמ;וסיןכיבירנ;ומיכדיכידומוקמר;ו
פוקומ,ןקיפרוכחככיונויימיסמכיר\ימיונורומוןרימיכןכיכר'ר~;ופומ,רי
קיריפיכריכיסוסןכיכימייכטןסוקיכמסיידו ו;~ 'וf ,,~כ;ורוניכ;וסיטייונפו

מ,סמ,סטומי Iמכומ,כיססוסריכיימ;ו~סחטמרירוסןדיסיכמוניכטי
מ,כמיסיימרןר;וכססיזמור"כמכסמסרוסמיסטמסקיריסיונוסכיקיריכקי

כיכיחיכייחסס'זקי I "~ריכ;ומורריכמכסמסכמסטירמסריסוסיןככימייכן:ו
 .~ור 3בוסט;וסופורסוסעיכ'ךוסירפוחידינוכו

מ,כקי·~חסריקחטינוייח:יחיסט;:דימוררי'חכססמוכטימ;וכס Iפירן
 ו;~ Iריזירמכסיפיי Iת,ס Iכיט;וכןחיסטר;וסיניו Iריכיבייוזחסמיכרמכסחס

רמס!;'די~יידי~;ומ,כקינכיכרמכסחסכחםטורחםריחיספריטו ~'ממיגונ;וח
 :ידרוניר ~'fזמיסמיסןכו 'וfקמטינוריfוסכfוס



-כ'שנהמ 'אפרק דאבותילמ-125
~-""~ ;r-~ ~ ...... .::r-'~ -- ~' ~- ::::---..r-"-~~~~~~~~~ 

120 
 .דייורילקאמינוםלוםאיןאינקאםינארמום

קי jקירחסוחסטומחרריחיסחירד'כחכססח'סטסדיח'ספריטוח'כ
מחסירייח~יסחימןרחביןכפיכסירייוסכןחיסטרןסחיחקטוסכוחיסטרוסוס iטו

מיכימסכסחזירכןדיסוכחמיכסיכוחידייודיכגיכוכטחדכסקוכפורמיס'חו
סןסחימ'טחרחסקחר Pכןדיטחמכייוחסניכוכטחד,סוקוכטרסח'סקיקיז;ו

b חכס~חימוסטרחרחז'רכחסזיפןסיגכיחיסכוסקיכחסג'רטודיססחט
חיקחי .דייידיכחיסקןויךןפוח'גכודיטיטו~ו'יגחרח'כדידיכייוססיר
רי~גירטודיס·כחסחימיטחרפןח'דייסכוק'די'מפ~וס Pח'חכנוכוסחק'
בוסטיס:::כסחמספוד'רוזוחיחכטידייןח'כקי·סחגימןס'יס .פןדירןזןטודן

קחגןסיודיריבןמןייחיבןסטןמוייח'סחיכסייכדו ,ריריבידחדכסחי'י:ו
ח'מיטחרכודיג'מןסטחמכייוכוזוטרןסקוכס'נוחיכסספורחי .כימיטיסיוח'
כוזוטריסקוודיריבוסחינוסטוססירחסקחר Pכוחיב'רטידח'סטסחיו

סחכטומןייה,ספודירוזןטןריחיכ .קומפחכיירןסכוח~סטרןסקןוחימיזמוס
חימיסחרדיג'מיס Iכוזיטרוסחי •סחגימןס'יססיניו;''מיטוס'וחינרחךוסיו

מחכירסחוכ;ודיריזירמיסד'ז'רק'רי Iטיסtבכססיחירחיקי~'דחד~ססחיסטס
סיר :דיזירקומן .פירסיכחסכחסחיכטריסחכטידחך'יחמחרפומידססיקי

כיניריסח'קימיריסדידיטרחסחקורירוסס'רכוחיניד:וכסחיומןדיסטיס
רי~וזירפירחמכ'סייןזיססירכו Iןרחרןס fריזמ'קורפיר~יסגיסיייסריחי

fוחןזמר· Iסיכימיסכיקיקיוחוכיקחרס-קוכטיכטחרמוסקיכוסימיכיר;ומוננס
מיכיסיחיסכוכוקיחנכחרחיחנכיסטוכיססירכוח,חייחריס pכ:וח:ומוס
כור·חיפיחספחכחגרחסחגביכטיג:ורימ~חנכמרריבורייקכוחיטיר

פירסוכ:וכ:וריזירנחכרוסיקי Iס'מיזחכטיסריפ'קטוסחוטרוסמחסחיכוזחס
מוכבחסממסמכסימי .סחכטוחיופירקיכס'דירחדןס'ר:כוחידי Iחיכייתסרי

פוכטוסיירטוחןוחסט:וחיכניטחרפוחיריפירסןכ:וכ:וקיחוטרחסקןזחס
קןכחר bקריחיספ~fננרfרםרטחס Iק jח'חידייור'גנ'רטןריס~טחסנחס

קיכי'סיוס'חןנרחרגfוסר'חכט'סחןכרמסכיחיסזכרחסטויחספ'כסחרח'
חיסק'קוז:ומ'כ'מ:ונסמזירכוח' Iכיחורייודיככ:וכיכןנטחרפורמי

ו'כגכ:וגכ";ופגמ:וסחנייןfו'כריזיגוקיח'סח'סטן 'רfפכזוזיר,סוקוכטרס
חיו Iו:נמ:וריז'ריין, ~קןכוס' ) 3גי p(מיז'יו"rוייכחור P "ןסוfררנכ;ווררג'ו
חי .קחמיכיסטוסטורןסריר'בחרמר:וט'חיכחיקחריירחםטיסטןךחם
טורחסרי~מ;וכסחיסחןרריכחכס:וח'סט:וקי'מוס Pר'כוקירוכקיח'סטן
חגריקינ:וחיסחיחיניי:וםחכט;ו ,,~כוחיסטר:ורי'כזחכסחס Pחיכקןכחס
ריסיכט~מייכטןסגיסחסח,נ'ריס'רר'פירסןכ~כוח'כi:יכ~ח:וקחמיכוחינ
חוזוסח'ופגחזייכטיסירפורחיסקיפוח'סט'קווסןכור'כ,בי,וזרי.חיגיי
חורר'·כחסריכון;:וכ:וח'סטוקוזחקחנחמוסמי Jמוכרוזיגפחטרוויכ 1

פחרטיר:ונס_דיזירק\ריקהט'גוריח;ו,מ\ר:ויפרכ;ודיריכיבייוזחסכחכסחס
חיגכ'ר:ופירסיכ:וג;וחיגטרידירוניריסכיססווקינככור:וכומכרחר:ו

חיו ,~טיימפוסכוםעורןסחיו:כרחקטיקחנכ'ססוזקיזוביר'סיחוס pח Iרייו



-ב'שמנה 'ארקפ ד'אר~זםרזרילךיטריזו-126
~""""""Jי-"~~~~~~~~~~~~~~~-;; o.::; ~~:rר~--.. -

ח~סטחסקוכנ~כס~ר,נ~~ןפוד~מוססמו י:~~ס~בוןק~ח~פחח~ז~ס,~וסטודוס
פ~ז·מו~~קהרב:י·חוכ:יח~סכוקוחכט~דחדח~ןק~חיכד~ספחרט~חורד~כחכטחט

קיח~ 120ד~כומ~רו ~יקקחכסחז Uיכבוכטוסח~ןטודחסק~פוחיסנחד:י
כופירסוכחסחסנמוכקיחקורוטוננו~':יכקומכיח~~'יחסד~פחרטימחס י:~

חיפדיןן ~מי ,סיכו ~~ח Iנטחי~קומו,קוכסירנחר~חסדיחונ~~בחדחססיחו
חיןרחרחס\תייסוזקיחוטרחסחיר~fי:יןכוגfר iח~דיד~פ,כסחסגחטח~ •~טנ

חיטודחס ,ט~~ 5פיכ'ח~יבחננ~טפfוטטודו ~~דסוןכוטחמנייו~דחדחכקן
טוג)ו::נחסט:י , jנוחדרחרס~פוח~ד~רד~יגחספמוייסוןקס~פסייון\וfס~ןחיג"חס
פחבחרחיד~יוד~גקומחכדוחיגחז~רק~ר~רד~מ~כט~ס~יוןנוח~כ:יג:ימיכטי

סינוח~כדחדח~כורמ~ססוםנ~רסויר~ס 5דוכוח~סטרוסדימ~גfורייחסריכ:יחו
ד~גפין ~~מ:יק~ח~כוז.וטרוס·קוןטיימפריחזייחח~זוקימירם~ד~סחי

פורק~ח~סכו ,קומחכדוטסוסח,נ~ד~ס~רפורפ~כחר~מוס~וקיטודןקןחיכטו
 '" Uכוחיטטרחםד~סןטט~כימ~~כטו ~~חפור ,חיכט~ר~סוספרופ~יוטכוחיטטרוס

מיכ:יפרופיט:יחיגד~זיח:י~וק~חיסח~םטו ~וfניד:יחידיכוח~סטר:ימחט
קומחכדוטגוסחוניד~טיfיןכוגוק~פור:י 5דוקטר~כחגוסקוחכדויפרחגח:י
ד~סקוטירד~מחכד:יחיט~רכיגחיגק~ ,ז~ח:י Iדג~סחקי,נ~כיד II : '~ג י:~די

~חססוןחט Uק' 11 :רח~ p ~ח:ירכ~~ Iחיטחיגד~ז~ ,ר~טפוכדימ~נוזוטרו~""קוז
טודחסדיפחנ:יחיןחזירד~חור;~כיטיק~פ~כ~נג~סחיפחט~בחנגיסקוזחס
טי ~וfריקוכרסיט~קידיח:יחיגד~זדיט~קיןחיזיייוקינוחיכדחד~סנחס
 IJסחקקיד~יוג Iחiכ~ריק~ Iפרופ~ט:יח~גדיזי ,סיח:יכו ?פוחינגו"מוןחיזי

דימיגחר~יrוס'נוכחסחונחרניזיטדימיג~סבוכיס Uחוכורסוחיןריפיקיס
חיזוטוסחקריפ~ק~סקיח:ינ:י Iמונגטיקיסיח:יכו ?חזייט~דיריחוס
דיפיוטוחי~חיכטריניסגיקיקיריחודי~יטוסטוספירדזכחרפורמח"ור

כיזד"ח~ג ?חנמ:יטודיפיקחדוטגוסח~ימפייחרפורחיכטרחכייחסטוס
טי·דיקיריכוקיחי~ .פחט~בחכ'~'חידורוסירנ'יסייו Iכיכבוטיד~דימחכד:י

נוסטי"'ג:יחבחסקי •נוחיכוסיחס.,קי Iפרופיט:יחיגדיזיחיס,טוגחמיכטי
חיכקחמיכיסטיקיכיכיפ,זיכס:י,ג:יח~מיזיריקורדיי:יג:יחזירחמיסקי Iדמד
דיגטימורטיכבחסחיקיחידימודירחטייוןדיחוכיטטידחדקחמיכוסחין

חיטטוחיפוח·כ'גוסןדידייוחיגדימחכד:יגוקידוכקוחיחיסחיטטו .דייו"
חיקירידוסטירפוריtנרחגדיקומפחכיי:יכוזוטרוסחזירדינ/ימוסגוקיחיט

מוסחיחיי!דסןחיסטר:י I,חיןסיימפריחיסטחר:יחיגחידייודיגחמחדוס
ח:יפחסחרדיחכטיס Iחחור:יחי •חמןמחגיסגוסטודוטדימחמפחרחר:י

דינ'יריסגוסחיסק~חירדיכחכסחסגחסדיפחרטיך::יחוטר::ידיג:יכוט:יג:י
נמיגומ IIכומנרחדספחרטידסג:י ,ט 1קומפחכיירטוסנ'ירסופירטוכ:יג::ורי

קידרנכן)(מכומרניכוסגוסדיח~כקומיכדחכסחסגחסכוטחרימוסמסדיס",
דיקוכסיר·ונ'~ינחדוס ;fסומוסריגינייון,טחכט::וכוחיסטר:יחונ'~ינ:יכוססינון
קומחכ:ו:כוסגוקידיטירחרמוסכוחיחורדיכחכסחססוטחונ'ידיסירחינ'חר
 :סיבייכטיסגחססוןחי ) 11.9גומירו(מירחדחכטיסמחסדיפימוסטיבוןדחן
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 sר'מחסחיקטפ~יקחרח~ב'חמוטגוחידינו,טוב/ימוס~י ~"טינוז

קחעוטגוט Iננכז"~חוב'רחזידיגוחיסטרו Iקוגטיגוחסייו ~~ Iח'טח~'יחרחמיגטי
כגסחחג~' u~יסריחיפוק~ ~~rנ'יגןכרחס Iגחסייןג~ריחיטפריןכוח~יס

חיפוק;י ~~מייגטרחטחי.מ~מוגחיס"~וטריטייrנפוחי~חיזחי~נרו~;י"
חיגסוב'ריייפורמחסחוגחטחזייגרופוחירוזח~rניר,יי~סחב'ייוס~וסרי

 ~~עורמורריגחגטחססיירטמםחוגחסחורריגחגרוחיקו~טיריגסירנ/יסייו
 ~"חיכייחסרי~ניגחסרוכרי:;,רחחיזמו,רי~קוגסירב'חסייוז ~~רימfכגיר~

קןז~קמר~ייזוחס 3רי~'חורדיגחגטחס~חסריגוט~ ~~חיגטריגוטימוס~חס
 Iסינוחוג~פורחוג~חקיחגוטחרב'חמוסריסטוחי~חיחפמרטייגי ,~חגרי

חוג~מזירריfווטי~מוייפחריטימיריחיסטוחגטיספירו .פררמיןכימוס
טןrנtורכייזקירירריחיחיסטוזיטוחיסטיח~tויrנפירטחגטימויי ~ Pריrנfור

~נו.חגטינוחרססחנ'יירסגוחיסוכרוסחורריגחגרומופ Iח'קי .קוגסר'ירחסיירזחיז
חיסקןפןסוסגוגק~סיריח~גו I ,,~ ~~חיגקימיגרו~רק"רימחסקיזחסגחס
חר== :tריגופררפיזנחרוסיירנוסחוגרסחימפוגיר~'חיפוב~יקי ~חפיזנחרפור
 ~~חיוקחמיגחרחזיר~וחימוכרור'נ~וז ~~ב'יררי~יבירוכחרכ~~יס

ריח"גירכנוט~נןגיספריטיגריזסינוזחיסקורירחך, ~~חיז 'וfח'גייורfוגס~
חומיסחנ'ייוס,גוחיסטרוסרי~י~וס .נחסייווגוfויסטר;יריחי ,,~גוחיסטר~

ח~סטת)רטריבוחיר~יספוחירירריביגרינוס,חיסיגסייוזוסקומפ~יךוסבריס
ריfוכטינוחוססחנ'ייןסגוחיסטרוסריזיטוחובמוגיקוחיכמ~ .ב'חגירחר

מיכ'י·סיסחסחיגקחמיגחרחזירפירסו~חמיגןכיקיפוחיכו Iמימזרי;~בוחיג:ו
f וסt'חI ויגfנורממ,דיגנוטוכוקחמיכןr כו ~,חסינוומןjיDייג~ריחיסר~

פfנר~נ'יבזזחס iמ,פרסחגורוזחסריבגחססוזריבגחססןסוכורהסקיסחגוכ~,
,,,גנמסקיחיס,חיסטודיפרוב'~ ~~חי .קוחירפומ,געחר~ח" ~מ~גס

מוכ~ריהכמוררי~סחבייוסגוספורחיקספ~יקחרחספוחירוזחורדיגחגטחס
ןכיקטןכוחיגפורחיכטיגךירפוחיריחססיריכוקיגיכיימכסמחסונחכ~ר~

~ןכ~סוסטיבוזנוסןכ~ Iחיקספכיקחסייו ~~חיגייוסרחכמוזמטגוטין, mמ'
ריחוסטריגוקי ,<';"פרבגו ~ Pחריריסינירוטיכיירונסיגיוח,םמ;ירןריח~
ריכ'יינוסגוסחעיזנחרפורגוכק~פוחיוכfויגטיס~יווסוסקיקגחרחוניגט"

גוחיסןכר~רימ,ספריטן ~פוגןכו~rניגטי Iקוגפורמחרס'פררקיסיכןפרנג,קו,
ריעירכסיפייוחיגייקוכמריוקיפכוטוחיטןכיסןנריחיסחי lרי~יבייוטחגןכ~

זמחירטיריפיריקוגןריקחזוחיוגי, י;~ריריגחגסחס jחוגחסח(חגרוגחר
fנססי~זקיחיסמ,כוט 'וrייח: 

 •אלהכ)די(ריזבטאיינפשפיקיח
חיכקןוכיגרחכסס~נוג~ריקוגסירכfוסיייז ~~קיקfווז/(יוקירריזקירי

מיזמרחיפירrניטילןדכספירסוכ~,קירקו~פור!כיייקוכוזססיריח~רי~יביייזס
פח·ריחיחורריגחגססחקיח~מומיגטוחקי~עורהנחגרוגחררירוכיר,fווז

חקיח;ירי~מס~סריזנחטחרחימ~חי~מ,ביטחרריחפיזיtוכ"~סדנריטחר
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קיפיריקונןזןמ-חזיכו Iחוחוריר;רי~רסחוכ:ו Iימפנו P 'חפורקומו .פירסוכס
חיסקח.פוח,דירפורכת tiדיריח:ו Iח'כוחיסטרסחייודסדימיכיסטירטייכי
וידונירכוחיסטרודימיז"וחיסחיפירמיןכידוחיסכיס Iפיריקינודינפחר
 Iקימיכמ ti Iח'דיפיכדי,חס Iסיקינרחסחונחסטודחסריטחךרו Iס'חזיר

 ..חפריסיקימקינחי •סיוכיזtוכטיחידינינ,יחר Iרחזגחר Iקיזיר Iחסיכדיר
דיגדיזירחינסיגיזקיזיכו rמחיו .tוריוכחיסטיםממחיסחזייניחססורס

פיריקונוקחנזחרג,פוחיךיגיחיוכ~ 'tוז ,~דיחס Iחידיחייוכוחינדוקטור
דידיחסקומיידיניכירטחךטודסויקכויזיחזחיסטיפוחיךי Iניד:וסוחס

די Iוכיזוכודי!(יכדידוחיסגיחיפיריקוני, ~חיקספוכירסיכודי Iחפיגיפור
 ~חינחסנחסחכדו Pד'דיח:וחיסטיחיזמ"וכיחזירחיסיסוכ'ריחפיזנחר

פיריינסחיכטריסיקיפדדירזווטודו ~פנמזיניכופורקי I Iדיז'קימודייו,
וכו,סחוכ:ומ,כקימיכדחכס:וחוכ:וחפירמחרפורמוח,רטידיפיריקונו Iח,סוכס

 Iוחחיכח tiדיד~ח:ו Iחוחכחכדוכחרדיסחכ'יווס,נוס Iדיז' Iמ,סמיוררחי
כוסטודוסחווככריחיסטיפחר:וחכחכדכויסיכוקיחיגיפורךיריח:ו

קוכסיר·נ~חקחרי'ירפיחירריח::רגיקימוחירטינ:ו Iקו,יפיריסחיונכתומ
 .גיפורריחןנמ tiדיריח:ו Iחורי Iכ'חסייו

יזדזןחיזמ,כקווכיכדחכסחסנחסחכחכדוכחרדי Iפירמיסייןfויסט::רפירו
 Iדינ"סיקיס fחורדיכמכםח"חיחיקסיפסיייזסו Jטחמכייטייכי ,פיריקוכודי

ירטיחמידיפיריקינו Iח'חיכןכרחרסיכ'רימיזמוחכסוניטחמיכטיקוכסירכ/חר
חירו-נ;ו :בןדחחיזמוריגדיפינסחספריכסיפמניסטריסנחס, Iסיקי~חסגחס

פורכיקחסייו(נסחי .דמיס)פיגומ tiחסחסיכחטן(חיכ .זרס)(פכיר:וכחטריח:ו
חידונחטריח:ו,נ:ו .סימפנ,מןייח,סחיסטורי Iרחזיכ:וחי •פריות)(ניגןי

סו 'וf~מ:וסן /טןריfוכחנדוכיקי '~קפייסןכ:ו ו:~קיחיכטייכריסי'י:ו
כס l ,וfחיפודירןזוטודוריכחיבזיסןכיכסיי:ונ:ו Iח'ריכיינחרכופררקיחירפן

סיקימכדופירסוכ:וכ:ודיכ'יד:ונ:וריכקיחי '~'כקיחימוכוטוחיזמודיפיי
ן, pחסחסינמחיג ?חידוכחטריחסג:ודיסוז"דחדנסקי(~וכססוfויכסןזיי:ו

חכ'חכסחרקחר Pכודיסרחפ:וסיחקי .יקו f~ימוייחיסטחמכיי(fויסטו
בסוחדי jקיכסירכ'חסייוג:וךיקחכ'ז:ופורדיפייררסטיכוקי~מסחוכ;ו

כ':ו~וכ:גיסחכ'חכםחררופפירסוכסח,סטסקןחכרוחי Iחיגקווכיכו-חכסס
כ/יסחוכ:ו Iחיסןבודי "וfקיחכ'חכטחויfו,נחיסקי ,מוטר:וחוכסדיפירריר

קיגע:וכוסחכסיחי ?מחכיסנחס Iקיחי'יפידרידספיחייי:ו~וכסחוכ:וקי
סמניירפממוזומ,נחכדיוחדיריסניסיקיחומכרי iימזי ) 1 :תגמור ~,ח
מ:וזכחןכחרדיחורדיכוניחמןסוקידיזייכדוקוכסיזו Iחורימחכדחרנ, fרכנ
ח;ומחןכחרכ';ונו /קומחכדוסוfוזירדירי~וזחכדוח,זקיחיפירסיכסט~;ו
סיקיחומחןכיקי ?חנ:וקיקומיחומכריחיסטיחחורסדימחכרסחי Iחינ

מח.fיטי tiר' I/סימפכימיכטיריספיכרינירכחסחכ/ייוחיכחי ?מחטחרריוני
מחםחיסםחכברינכוקי Iרכחריזיני ,ו Cר' iק' . "מהנכיסכונכוחי I'"טח

ריזיזיסטוקיפירסוג:וס fPויסיד 'ר.'כגסנ:ו "רסיךי'חיפו ?קונורחרס
חכסיקומיחכסיקיכ'יסחוכ:ו .ריזי"רגיקיזי .קןנורחך:ו"מחסחיסמחטחר
*( D וסחיסfכוי• 
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חומבריחיסטידי~מ:יכ:יקימחכקיפירקי Iמחגקחרכ':י ;:מ~חחרכ:י
חיםןכר ,פורגיקחסייר(כ:יח~קוחגטי ?רו rקיפחיגחנחסקיטוחיחיגוס'גטי
חסט:וחיסטוחי(חפיגטחררירחזרגחככימוייהיגוסטומןייחיסטחמכיי(

כ:יקי Iביגירחבחיגטיריסוחו(ריטרחט:יסיקיפיחיס Iנרחדוחיכטימוהי~
פריגסיפחככ:יחיס Iפחוכיכ":יור '·חרחס~ריפוריז~כ:יחיחוגיסטירחר

מוייחיס Iפירנניטירוחיסהיסטוקיחגרוחיגידיח;ו Jכחסייוכ:ירי~ידחרקו
כ:יח~גטרירי~ידחרקוט:י ~חיסט:יחגוכ:יסיפרקוח~פיקוקינחככיפרן

נודייו~ן 5פןח'דיגמחכטידחיכ:יחיכ,ז.פייז:יכ:יטיימפופיקו i 'וfחי jגחסייו
חכמגדוגחרדירמזןגחבכיחיסגוקיחיגטייגריסייי:יחי •רןחיגחר:יחיס
fון(ריחיגוכיריסרחיכפןרחיכט\ר:יכ:יגחסייןורי ~ניגירחיכטיריסןחיכ

 . •פחטריקוכחר
חרר·ניקסמחסכ:יחר 5קןגסירריביסיקיחןקחזייוגיסחיימיזננידי
קיקחזרחיזחיסיfומוחירטיריפיריקיכוחכייכדומיזמוריכיניירזסריגחגס~

ייכפרןפמכחסייוונ~מקחריחרפוחיריחורריכחגס:י~נוג:יריחכחכרןגוחינ
מחסחיקס!ככיקיזנרס~וסיניויי:יס) j!ס(מינוכקייחדוררינסחגטוגונננרי
דונירחינחיס Iקחזוחיסטיייגרן Sחגןחי(ריסטורימס . ) 4(כו'חכוכיס

סחנכו ,כייכ:יריחיגקומיכרחכס:יקו~ןגקיפרןניזןרייחנניכטיחנחגרןגחררי
חיסמ,סטוחי .ננןחירטיריפיריקןגןריקחזן iח' ,יננןס j!ר'קיוכריסנוס
קירי •כ:יס"ןמי:יfירסחןמסי1גי=:יר c"חכיכניח:יסחגט:י~סריזינרקי

חינקיבירסיטרחיסוכיסfיכייוסכוחיסטרוס iחיקספגיקחרוכומן jסינו jריזיר
 iקןכיכ:יחייגחגסחס iחורסרסחנ:יפ'רסוג:יכ:יקיקיריפירירןזוטןרן

מקחריח:יכיהיגקינניגרחכססחןג:יחגרר 5קןכסירחיוקוחגרןכו Iחינייחס
 .ננןחירטינ:י

חיכסרבריחיייחסחןכ:יחזירננוספררריזירקיזיננוס~וקיחיסחיסטן
סוסחיהורריכחכסחססוס iחוחכטינוחוסייוס Sמחגוחיסטררסריטויהרנו

 iסיקיחןרריגחגסחסחיסטחסריגוט:יכ~גוטחריוכוסחחור:יחיריפ\רננתס
 •ריזירח:ינחמוססיני( 15ריגיננירו iח'טןרחס

1 

 •תפ~להלה iא~חללא~למילראר
ריריספרחיםחפכ:י י:~חיו:יכ,חיכריזירייררכירחי(חיסחיסטן

דיריחסםייטי .סוכיחדידיחסחרנן :סינייכטיסריחסכוסחיו1גמיר~כ:י
 .מרס ;cרחקחר:יחיוחימגןג:יריריחסחונו .tגכן1גןמריריח:י iחו .פסמ

דימםרןסחזיננרסכחרז)(מיג:יפרוביכסייחסכחס iח'כןזןטרןסקיחחור:יחי
כןסחיו:יככחינריזיננןס Iריספןחיסס hננח;ו'ריזירנחננןססינןןננו!כררי
} f 8סרגומריריחס I גכרגכןמריררםנוסחיפסמריt• . 

גו- iח'חיכרחחינחרחזירפורחיסר\פורמ:יחיסט:יריחיסקו~וחיכ
חמוסטרחרריכ\tגקחרנרחטיטןרג:ירינירטןרנ:יסיכטינכייגטוסרוס :lחיס

כו-כחספררוןזורוריסכייזכוחיסטרוסח:יריקוכןסיכסיי:יגיחיסטר:יסייננפרי
סיג-דימםחיסטןסחיו Iחיפיטן iח'מי .חיכיירסרייס .rריסיביקימיכרחריס

 ) 17 ("כ n Mמר"
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 :::ר Aפתדיס·כוחיכרגחסדינוזוה;ר eידיפוה'נגןהיגקיחגייויגזדוסחכ'ימ
מוסט;חרד'דוכיריסטרו rכודיסיח ,רוזויפיד ,.ר~טודייודיג.קי'חריסטי
וכיסס'יחורחכיחיסטרחס iח'חר fפיקיזכסיי~יקןכיסירפרופ,כד~יר.יסטרסכ

וי'דח~גיר iיז~כיי!גיחיסטרוח~כחס"וכיס f ~ 'וfגוהיר'סדיחנגחסחוגהס
~ P כיח'חי!:~ rt: חכר'כוח~קוכיס"כטיסירחגסיס'דפירדןfנf סוחי;ג

 .ןכחגית~\ספיד
~גדוג=י Pגכס ' Cחגסיגפור ·פ":ימ'רי iוי'fי'נ:יחיפוריפירמססטס~י

 Pכןבכי Cפורחיפסחד'ד'ח~ןכ'ריפרחיגפורח' Pןסינדיחסידגוספור

מחספ'רו .כ~rכ;ודידייסfוונוגיסרופמגו~יס rCכגוסזיטיימפיחיןרן'
היז:רככחיגדיזירדיטחמכייז iו~רחורד'גחגמידד'גוסיסחביכו~דיסגי-ח'ס

 Iטו :t '.;פורחיסחי . rCכון cרחקחדס jח'חיפסחדידיחסגיסוס iכו

חכ-מחסגןספןרfר,רדיכחדסגיקטורסגסדיי~י'ריכם Dד' ,:גמןס!כרחרפיר
 iח' iויריכיכקיוכוכח'ס rCכגיסחי:רניוגס Pגגס ' Cהכגוס Iוסגי hםט'נוחיס

ס jחדיכרחונ'קןכירסג\רחס Iםח;טסס fקחנסח'נזיסט'חסקיטייוכפוח'נ
 ,טיוכפנודיכ iדיסטרן~סי'וגסדידיכפיחיסדיתגוכןדדיגוסיםחניגיספיר
ק'יחסדס Iפריזנ'רסכוקי .סככדיכל'קטורסנסיז Iודיפ'ריכסייסחז'נויס 'ק
'סןדו Iחסטס,~ככויס" Iד'חימפיכחכדוח'גט'רוסככהיגמיגרחכווסוסמי C 'ר

וסרחוט~יס iח'מסססגג" pח"~גמורכרג:'כס'מוס fד'חי "כ,כiגיג;ו'
 :::ס~מיס I Pחרד pרחדיריח=גיסחיפסחדידיחסחוגט'מיסכיס ,דיחס
ימוס fר'חי "' P,חסכ Iריחיככו""גחריפידחסוסכ,סחיגמ'דייוריןס Iטחכ
 .~סככ" pח"כקרוחכרג~כ~חי;

2 

 .אםאננליאח jאיתירחלחדיליקטורחדאר

חםחמגגיחסח'ןור:י Pגסריניקטורסדחרדירונירחיגחיסחיסטו
 :::ג'סדיתםםיירטוסח'ן ,חורתסייוןג~דיח'רסכסקסכ:יכס Jח'(גג'כיר)
ריחסגוסח'ן ,מובכדיסכיםחין ,ןת Pנ :tגיסוס iטו iח' :ק'ןכ~ןס ,יי~חרוס

ריחסכיםח'ןחי Iםיוכחכסד~ rקדינןח'כיס 'וfכוג'סחיגח'ן , Piח pרחדי
דיחוריז'ןחיכ Iדינוטרנימיסגוי'ס Jס'נוחי .גיטחי,'כיר Pתlככ'די

די Iדיספןחיםמחםחי .י r-fמ'ע'יסרכיוג:י :tריזכפרןנ"גיריפןרמסח'סטס
חיז.,ג;נןד pדיכסחביייסגוספירו •:יגדוגסככסזו ' Cחגכופחי:יסופרר~ lfכ

כיקטירסכס Jרו rפיקס ',וריפורמסחיסlב~די'ני Pד'סיכ'ריניכחמיכטוח'כ iיירי
דחךהסכ~ןקיכן~דיקיfי'כט~ ,:גחיטיימ~וס iק~ח'ןדחרדיכיכיקי
כחרחיו-iייח'סט~ס'בוןגייוס r 'דיטר'ריסטוחיlכיג'ס)(גיסניקטןרסנ:י
 .כינרןסכיחיסטריסח'ן

פחרט'קוגחרחוזככריקחיסדידונירח'גפרינ'יגיריפורמ~ח'סט:ידי
 Iכת Cדיןיח~ח'ןחןכיירג'סדידיחסחיג Jח' Iס'מ~ג~ס iקחחר iכניכדי

חיסהייתרגוס", Iקין tקסגחיכח'ןחג:י Pס'חקיח:י:י i!כ'כפ'קי:י Cפרכ:ו
'ס fגירופפסיקחיפסיקקfיד=יחיגטירס ~ Cפרכסנו'גדחרדימיגיסט'ר

חיכ:יחיחיסקריטי)fריסט~ Jס'בי Pסקורכסין jח'.(מו fכו'טיקס1נו'חיכ~ןר
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 .כרכיתאסלריז'ר

 ~כיכייזירריסחנייוס'נותיסטרוספחרטיריחוגניניחוזסיחחיסטי
חינסריגינירחנטיסחי Iקיזסקירקי~כיגירהיקומירריחנטיסרייו

קיגנירריריספוחיםכרגסריזירריחורריגחך'ן Iמ'זוכירי .ריניםייוזסניניר
קיחגטוכינ'ררייחז;ויקקירקו~רי Iמחםחוררחמהםמיחיניקיחנטו

פחר:י jפיקס~רוחי .זיחכינרירק ~קירי Iחס pחוסחררחמיטיסייחינטינ
טירוסח~מחג'רוחיסכיס;ויי Jני'םהפחרטייני,ניקיכרגססוקוז;וקחרס
ריטיםחגכרגסירזרי \דםחנייוסנום jנחרויחןרר Iטחמכיי .יסכ,קט'רכיס

חגיגיס ,ריזירקונןו tכיינ;וריס rסכחי,קומינרחנחסידחגנונתםחפירמחר
גטיחזיסיכןחי((יכסנ;ורזיחריכטיסח IIפיג'נרגוס I",ימחיכריניסטיר

נוס'יידfרנס~סדי Jו~ Iחינרכfוסריונ/~ג~חז'רריחנט'ס !ייכ .rכמזז:וי Iכחי
חסתוכ iכיי Jטחכ, jםחרןק'פחי .חגטי T'pס'חיוגסגמחיינ~ננ( ,וק" tכי'ן rס

סנטרתווס P 'רקיייוניס fחיקחםfו~גינחי!םחר'ז'רכפורכרגיחסיירטחס
יחןגיסוינחקו Iמרקינח'נ 'ן)'ניסקוח;רךו Pקיקריf.ידורריכ ~ fגרתנר'

נ~fויחיגטריחים hז\ירןברחסוחננחםיממחסחיר'ספ'ריג.כייחריסטרוח'נים
נוסחיכטרי ,זפי ~'ס 5חוג\לר'ז'ריינימוסיקככס"גסחגר"ככ:יייחס
ו~ןרירן:כטורו: ~ייהרiכריכגרחריס ,כונחר"נ{יזיג i ' !ק'כ ~סייט'דיגסריrו
ונחרינרד Pכטחןמוכר\גיס'וfרקריתדי~כיכןכטו'fרק'ניח'ניחד;ו P ~סופור
 Iריחסרסק~ריזירריסחנייוםגיס jהורריגחרוכוס Iסדונ~ iח'ו,י .ח'רמוזיחי

סקחר י;;'נ ..הריזי Iנירייוקוי!יקי,נירייוטירוק' ' Iו .כרגימסי'ןגופמ ~
ריסינfיפנווייחיסיכ Iי Pנורחחיזר'כסיפוכטגוס iוו'ו,ן~ 5ר.קחסיחי ~ר'ח

'סקופוfוכ'fו Iיחינטייכך 'סייסני!יסחי .כיגחך jסויוכי(-יסטיחקומפניר
קתרת i 'חזו Iפיריררווט ~כטיסיייקיכו;כרריסרוסח'סכמכם~\fוורדחיסט~רי

יס :lייכ JJ 'כט'סכוח'ם~רוסחי!גחרי ILתיגרחרי jהחינירסטרססיכיחדיכ\:יימיJכ
ייח'גזיסטיג.כייסנחטירסקיסחכ"(רןפוריס"",~גוחס,סויחברמגריזסכי

 .חינריסךכ~מיגטייריפינרנירסניחיפטר:י
4 

 .פיך~םר.פי~סטחלחפייסטאר

ךון;-~ני j~ןר ,~;ןיג:י Pג;ס '~,חוסגחכטינוחןסיייס Sסחנןחיסטרןס
ריזנ'זיי~חוחררדיוניזר'נ 15חיגחי 1 +-חיכחגייןקfיר~פייסןכfור

רונכוימירייסנסחס Iפוריסריפייסט\לכס ;ר iןח " Iוקיחנייןחיכ ,וחדר
P קיפירירןזוטזרוחיכחיזוקיח'קסןכרהחוררינחרייןיכחנרוj דיניריריח:יגס

מחגדינוחיכקיסינור~טירמוחינסדיפו~חיסקכיסקיחיפיק;וחקיחס
t נ//=ימוr.;I /חפ"ריזחטיגוכיסךזנחןi כו'ספיחרחרסיווJ ~ס~כידוח'סיי. 

גס ו;:מגיננ\ימיגרחר .טרים iרכסעסייפכט:ייחיו .rהז'ררידוניריסניס
ס-חיריינטירןח ' Tפחס~חינקריטו\סחסטסיח"חייר ...רו t'יהסחיכחיגוגי
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חיר'נ~ןסמחכרתר .קחנרסןחסט;יחימפיסיזןטןדיזריחיסטןריי;יט\י
fויח~המ'נןכןח;יחןכרקתד;יכינירתיקןמירזיקןזחסדיפריןככ!זיט

fויפינריסגןטח\ימןכ'ד\יfוידתרינחםדחר .מכןמ)(מ~גרח ,קימפחכייררטן
פתטחרחי;יה;וח'סטיפייסטחר jפ' j 'וfחיגחכיןכיס)(ממכימכיטיטיטוזרס

 •רייודיכטימררחיחכ'נריח~ Jקיכינירfויקימירחיטיימפרמינ
5 

 .חניכחדיפייסטחלחפייסטאד

דיחסחןבןגרטדיכוביקחי;יחסיכרירחיןקןכסיטןכיפייסט\יfויסט\י
קחד~דיגטכרס'כקרחינ'כטיריכחימפיסחכררפייסט\י,חיסטסטרר\יקי

טירןחיגח'זןזקמיגחנרודיג"ימיריי\יג;ופור ,חיספיסיי~כוזחוכ\י Iחכ"ר
חיסע:י jח'וכןכ)ריס, cחגןסדיסיימפן Iת'ריס iעמכוחיטטרוסת\יפרדיררזו

דיט~'יןססןסקיןפתסתזיח~טטיקיכטתרת\ינחמיס iט'נו ,חנייודיגדfוט\י
 •:יחןזחקימחגיך;וג;וחי .כנכז":וורנרחזיכיחיטפרודיקיכטיכזחטייןןכ\יfוין

טןדיסריקוכןטיר\י jכי'ח'ס'י;ו ,גןז'סחיטטחסחס'כרירח;וfוהרר\ימוס
ח'סטןסחי! .ריקכחרחרכןדימיכ'סטירטיכ'מוטכומיכיקטוריסכומיטטרוט
 .חקירי~ימןס jסינןמפכ;וכ:י iח'~ככמ'כריזירמיכיסטירחיסחןבןדיחס

חיג;ועמ'ר;וחי(;וכסיס"עב uמ,כדיזידטחוככיי(חי ) 1(כןמירוfורינ:י,
fו' J חכחכחרחיסקןכטיכ.ידוטןקי\ימזון,כרגמכ\יU ריכיחיפירירוזוטידן

סיימפריטייגיקיקורייחרוחיגפיר jקורחסיכוחיסטרוטןרודיברחטייחרגו
 .ח'כימ'נןסכיהיסטרןסטירוסדימיסקחפחרמןטח;ופוחינגי Jסקי(

6 

 .שנתדיי Iנינקאזח jאילוזט\נ'ר

חנ;יס'קיחכטיסניירכ'טריטמדריק~ר~חסיכדירדידוניר Jמוחיס
P כמI וןכ\יfפק~ז\יחי(נןזi חיס::ח'סטיכוקימיק~ז;וכ~'"ריכומנריקיר

 jט'ג'קיניסחוג;ופןרקי Iגיזיקיגנןייחיסדןנירחיסטי .tגכ;ודיכיגיקור~

ידחן 5מקfיסיכוטי Iכמ P iח'חסינדירדידיפינרירןחיס;ו pמדיגייג\י
מןייח'ס Iניז Iס'קחז\ינ~קיד\יחיניירכ'סדיטחדרינ\ידימזכיכרירדי

קחז;ו;ו fiחק' jח'זחררדיכיס Iרגרחגריטfוריקריסיר jפרחיד'סיקיפרוכחכני
ח;ומחסחיכקןכנניחןררינ)ר;ס:'חיסט\יחי .קוכג'כיגכ,טןדוריכמיסכונןיק
חוקיפחרחםמחסמ,סטח!היגייחססייגךן Iחןמכריסגןסח;וקימוז'ריטכחט

fו' i ויניסנוסfמחרירוססיסקיקמז~די. 
7 

 .קימ'רדיאנט'סםאנןסלאסלאנאד
סי I irפקרמ'רדיחנטיטמחכןסנחסגחנ)ררדירןניר Jחוחיס~יסטן

קי"ירדיחכטיסחגסיחי Iדרחמחסמןחינידיקחכטייחדמיגוס Uקימירנ:ג
 .גיגרוסגיס j 'וfחיספיטיפ'קחדיסךיט~ייוסגיס Jטיגו Iמוזחד\יקוז\יקיר Uקי

נחס jחיגזיסטיחקיטיימפודיגפרוגייניחורדיכ~נס~מיסט~דיחןךיזי{fויג
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קומירדיר'בורוז;ווכויידיפ,כססחוכ~ח'כטונכ'כחיחיר;וחיכקוגיחודיגגייס
גחכחרדיוכיכיסע'רחירסחיכעופורחי Iכ'זייוחיכטחנדוסחכטידחדדיקוז;ו
~נוג~ iטוקחריחמחכזסגחסקיסיח~כופורקימ'רדיחכטיכמחכוכגחס
חחור~קיחחיזטחכטופזרחי 1חס iקומ'גחסחיכקוכחנ;וקיחיכקוכחד;וקוז;ו

מחכוסגחסגחכחרדידוכירחיסן:יח'כקוכ'חו,דיגייסחיסטחסח'בזיסטיזנו
 .חנגי Pחיכקוכןכ'סחיסחיטיגידחדסוחיחיגזיסטיכיימפרי

8 

 .מיעךריריאחם\גינרןאילסאכטיפיקאר
רידיח~סיבונדוחיכתגייוד,דיגכיייס rסגוכדיחורדיוח'כ iכיני

דיח~פרינןירחיכקינווירחדו iקוכס'סירדיכי Iמונכדיסגוסטודוסדימינכד
גזוסדיחוכר;וכ'כנוכ~חיכחיוחז'רכוריסיfי;ו 1קוז;ודימודוטודיפfיר;ו

ג;וגיביג~חימג~קומירידכיח;י 1 "מועדחיוחז'רדיךיפיכדידחםסווקי
כודיחיכוביפרימיר;וכ~ j 'וfר Iדזנח'כfו'סקרמופסחדיכוביסיגוגדס

בוחדרחרכימיסייקוכסינוח'כס~פורחי 1פסחדידיח~חוניוחיגחנכזר Iקומ
ח'סט~ .סיגימדיד'חסמזחיניחיגונכזת Pד'דיחסדוסחיפסחדידיחסןחינ

ד'דיספוחיס 1ימוס Pד' jסיגי 1הגמוךדיכסfרכייוככיכךיחיג:י'ס hר'פירמס
היוחגיטחכטיסייוסיגוכ\ספורטימפגוסוכוו iס'גוכדיג J;יסטרוחיסייוג:ר
רחזווג:יחי .כחרז)(חוג;וlכיכ;ו pפחכ'ג;ודיח~וח'ר~חזיגוספחו,יזיסכוס
טיכירחיחדו cפחכוהיסטךודיחוגכיךחרחרמוכ Cד'כופור cח'חיכ\;ורי

 • fcיככוחיסטר~טרחנירכוזיסקי rפחסכוסמוריי;ו'וככוח'סטר~ח'זסיימםרי
מי-גוזנחרווקיפוכטוחיכטיכונריחיכחיפחסחדוסטיינזפוסגוסחיוייוז

כוחיכןכרוסדינייזותוזוחיגחגfוגךוגחרכוריסחנוווכדינוסכגוכיסטיר
קוחגדןמיזמן Iחזירחזזחגחזקיכחרז"מוג~ IIדי'כ Pחגיטחככוכחגוחיגוס

p 1:רמקרכיהיכיחמוס C קיורמזוזפורחזכוריגוגחרח'זדימינכדדיחסרוס
פיקכחדוק~יכדחרייו jחוחכיח~גו ,"ו'גטוגכיסדינו,טוכיוכוסכויי~ Jכיני

כחזח·חירחזחודן:c jרמדידיחכגןסחי Iחחור;וט'כימוכקונוירינגחדוחי
נרחכדי ~פריז'כטחנחזכיקין;'סע'נוכגרסדיכ"חכס;ויט'כטימכ;וכונרירוכ

כוחיכ~כ:יגיסטוfונירייכוככייfונחזזכיכ'ס cירודי:רנדזג) iד'מ(כיקיכסיגייו
 jמחכדfונחירוסגיסדיחי 1חידן:c jרחחרו cפיקחיר;ודיח~'ג frוחיגוכס

סחנירחזירכיכרופבוךייוסחז 5הכיטחקיס'נךחךיסכחסטווחכח;ויזוס fSו
מיזיכגוכפור Iטודוכוכריחי , Cייוד cרחח'גסיכוחדןפוח'קיריה;וח'ג
פייסיגחסקfיח·יחזדיח;וקיגיט;ו jטרנ(הרחפירקי lIכ~רי 'וfסייז I jכיסדי

דיחכיטחגןכיסכוכויפחרטינ(חככ;וכייכךוחי .מ'ז'ככהיסטודיסחס
כורטידי Iגיס cירודיfרגיס pג'מויי Jהירח ) jכחר(rכוג~חו'כוכפחח'זיסגוס
י iריכיזייוזכסנוכטוטיימפוכי iהיג'ר rח;וס~קחגס~ר Jה Iפוחיךגוקי

םחכ'ג~דיזגיכגחרחיחיכטרומפיכוחסג'כ'רגופירח'סטוסינרי ,ירווכגיס
מונכרדידיחסדוסברחךרחךדידןנ'רסיסדיח'ר;ו Iמונכריסגיסדיט'דחד

חוזדיחיר;וחג'רפוחידיfי~קיד'פ'ר'גסיי(~ג~פורקי )ק~ס(דונ"ופור
פוגטןיטחיסחיזחוזןחיסטיד'וווגכ'דהרגיפיר 'וf .מחסדיגוחיייה:ר
וכיימ~ריחגחוכוסקיהגמודריגנייוס rסניס jחורר'כfררן ,חימפורטחכטי Jטח
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 ~כןחיסחז'חזסיניווכונכרריריחס Cרו Iג~רזמיג\יריחכיטחכןכיסכוזיטרוס
יי\רךיבגחריומוסקיחרייו iק~יכחיג jקיקיחחיר\יוכיזז-ו ,פחדריםטרוס
 'וf .דוניין Jכיכבוטיכימוסכו 'וfוכינכרחיגמ,סריח\יקיסינורווס Pסמכי
חוזקיחןייחזיוכוסחכט\יטייר\יג\ידיחניטחכטיסגוסקיחיסטופיר ,חיס

חיג~בוחררחךוטוכיירווכיגק:רפירק' Iגייג=יסינווובכד Pדיכוגחמיכטידיח\י
קי ר;;~ר; ;rרחדיפייסט\יג=יו 5ס~ ,די~'מוססיבי!דיח;ר Jחודימחסייוס
 ,טחזככיי!כט;ר rסטייר\יג\ידיחניטחכטיסגוספורחידיחסדוסדיחיס

ג\יfוחימזיח;וסיפייסט;רחיסט;ר;ו~נקד~ Pכ' \:,ח' 5חקיחכךומיזמופורקי
 Jח'דיקכ~רחד;ו jרחזוג=יפורדיחסדוס Iחכייוסגיסדיפתרטימחס

 .מגוכודמיג
9 

 .המועד)(חולסירייאניסדידיאסלוססאנטי,פיקאר

 \מ,כטרדיתיגוכירייורידיחסגוס 1ריזירריקכיירייחכוםריריחסגוס
 ,י~ק~כדיייחסדיסגוסח:רס\גותדי 'וfח Cפריייחספרימירוסרוס Cכו

 ..fו'כ Jח'הז'רגוחיפ"סט~די;יחםקווכוגוס:-קיכסידירfידיר'מיכיסן;חיס
 ,ר hחר ,מיר,וס'וכחכ;וחיכטריהזי!סיקיס .rגדיפיזנחד\ימינר\יכיככוכ~ייוס

גיס, 5פ~ן;יגתוס frו 5טרחfככטיס rסי(נ'ין'גחנחר Iטי~יר 1קיזירסימנרחר,
חיסובכך .r:ומוג Iמ,גחכורוסtיכטיס fסיrנ'זיר Iויייךו Pפירוכיח'סגוקיחי
ייח\יהוטרור\י .fפרי~\יסיסיקי Iכט'סחורזוכוייוווכרחסהונחס Jסוסי
נר) rסרכר ,ייחר jרימ'ךיפוחיס'גו(קיחגגימ,ר'פחרחניין Jחומזיכי

מין:::ךי .גחנוריםס Iחיסטודיגיכנוכ\יהזיררי .פירמיטיךוס'חכו~טרfווכיכטי
כחרfוט~ריהטרחטהרfויכ'גו.כייוחיג:רנניסדמיג lי Iרחז'ךפוחיךייסכן Iוכו
חיס ' 0 1די~יוכוסקירווגך'כייוזג:וקוזכוכיוכיר;רחכסיר\ידיןגוס Pחרט'חין
קיטייגיכוקיגונרייימןרג\יספ'רחוג\יפןררוו Iחןרז'כטינווייחינוהוז

קו~כחכfירפןרגמונכדחוכזfוירחר 5גחדיר\י I ~'דו pפירוכ'חי~גיקי Iקווכיר
ידירחרפקינךי iט~ננכיינויכ'סוכ'רסיfוחי .דיח\יfוקיגקיוכירפורקוז\יקיר
ריס::ק'זר'ניני I 'קינו'רייר'ר'ז,יקירימיזוכווכוערקןננןעדוגוכמוגהיג

נ\יחיזמ'גרחרחיfייס~יריין ~קרחרגו rקיכסחיסחכט\יחכיגריח\י 'חפיקטו
 i~סיין 5ר'קיכסנ;וריריזוכט;רק'פרןפיטיסגוסריחןכו Cיו'ו Pח'סקי I .גיי
~כןכוס Jס'ניח' .חגן;'סם .rמ :tרי~'כ,ןגויי\י jנ'יספויסט\ידי cדיחגוסדי
דיחיג\יחיס\ינוועדמ'גדיחיכקימיגרהכס:וח'סזב\יייןס, f5ו bכוח'סן:רוסרי

ס~כייוס,ס Iגריכו 'וfגייג\ידיס fחורדיכחכססויתפרוסגחס

10 

 .מועדא'שנתערב
בכרגדיח'ניירכ'סדיריחס Cכןגחנןרןחיגר ;r.Cדידימיכיסטירחיס

וכידיי~יחוכוחיני\ירמוג:ידיד'ז'רקיריוכגור\יג:ודיחןר:רג:ידיזדי Iמועך
רונירחיסטיחיוכפ'ס:יפסמטרנ jח'חר .רי pחיגריגח;חיטורק\י)נ;ו(ח\י
חזירדידיפיכרירןמ,ס jוככיי-"fן:חכסי .חיכדיגמכטרי_חידיח\יוכידייודיג
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 .;רכדנ~נ~דיחנטיכ'יפיר ,~ oקינוניחיד r~חדינונינ~כירונינגין
1 ] 

 .תנש'ליןעידיניאזיד

פfרר~זכ'ניסט'רחיס Iניירנ'כדידיח;וחיןמינכד~חיכי rחקיחנדי
 Iובכחחינפתר~רית~חיסטיח'ן .נ'ט 'וfחכיכדיר Iקיזירניזחר,פוחידיר

מינכדגכרכידוכתררי ~~דיטומ~ס'קידיזירקירי .בכירוכחי~חז'רדי
בכיריגפורחרןכ;ו .rחכיחינ'זחדוחווח'פחןחיןחוניזחרידיסורטיסדוס
טייסחר,יכח tiנייניקיחכט;רר,יכוכירומונכדדי'יח;רחיננוהיר~סיחי
יי~סיגיןקיחיכריפורמ~חיכט;ורירחזוונ;ר .'גיז" cזככ"עירוכייחמ~פי

חיניכןכי"חיכרחכחונ~כחיכחוכרחרפוחידיכינוקימיבכד l 'וI fסחכימוס
דיח~מיזמיחקינפירקומירדיקיז~דיפריפחרחסייוו ~~עחר~רוזחס

מיניכטירחיכגוקיפורנרחרחודיפ'רוכיטידיחיסניכק~חי .פינתמ'נטי
קיכח Cח'סמיבכדדידיספוחיכדידית;רחינקוחכדוניכ'מfרנייחג~עור

 .נחד~חזירפוחיריסי;יכת Cפירקיו,יכטו, iס'רימידיייחיינוחכור~
חיו-חןכרחרחייירתרכיח;וניננ~נופונכיקו ~'וfעורקיחיכטי,סונריחי

קוחנדומיזמוד\סעוחיס,די ~\מדדיכמיניסטירחיכפורמינכריסכוסטידוס
fו'נמזירדיניירניס~יומונכרחק~חיכיקותנדיקי jדינחרוןרתכזכ, tiי:יסני

מינכדחיכטיחיוידו pפ'רמ'ס'רנ~נjינ'קיסינייתנחיוחיס",יסטו,קיבכיריכ
חנכיחקחתיכייופורקיfויכדיח;וחוטרודיירמ'נ'כטח'גפורנרחרןחדי
מיגכריסריכ J.1חונוכחיוקיכירטידיכח tiחיכrנחנ'יחנ~די J;'דיחחינקי
ח;רסירכןנ~נ~ J;'יירכינןעיריכחינ·חזיכינוחיfונכיחקתחיפינןקי

fויכמחנק;וקי J;'רימחרק J;'כחזייי;וסיינדידיח~חיפרןנח' J;'פfורחונרחר
 .בכירןכדינסיניי~

12 

 .'ררייינברדיגיזאררקרמירני

חיססימיזזכו ,נודייונו Jחודיניזחרןדיגקומירדידיפ'נדידןחיס
חווחיסטןדfוניח~סיבודfוחיזמן,דיגוניססייקונדינחסכ'נןו·פריפחרחדן

רייסנוכדיפרחככןח'נ fiויכ'רניךפוחידיקיקונסידירחסייןודיניזחךו
מיזמודי •קרורןקומירפוחיריס'נוקיחינימינטוחווחיססיוכחמכייוחי

חיכקימיזמונוד\\יסנודיקונפחנייחס I 'וfניניכיכירדיר'פ'נדירוח'ס
חיכ-נןחיסטרןדיקונטינוחסייןוכ;וח'ו 'וf .ר Cכנ'נוסידיכיכיר J;'כבידייי
כוס iחוככ'נחרןקירחזיניככחסמיס\:רחרדיכנכז";ומתנקחרימ\סנורתו'

 .רנתכ rחיקס~ניקדיכינ~רסןחיסכותקיקידיפ'נס;' J;'ח'סן;חזזרסחבייוס

13 
 .כיכרחארקיטחקרןקאזאמיינטידיקיבריcכיייב~ם

ני;"קוודיספיזזורכיחוקתזחרסיפיחידיכיבד~fווק'ט~וכוזיר J;'כיננינ
סיוח'נכיכדן,חוקיטןסיקידיfי~דיכדיחס J;'כוביגטפחס';גנןסינינ,
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חידי~~;וכינריסדיחו iסייו fג;וקיטדיוס pמיזחס Iדדוסגוסקוכטחר
זנוז'רח'סט\יקיס'רפותידיירקי 'iחיסחיסטודי iרחזוג;ו .דיכפוזורייו
ח'סטיחפתרטיי;' iק'ח~סזגירדייר tוניכיסח'סחיר;ו fJפריכייח'סטחריח~

קיסזנייוסגוס iק~קוגחרוחי ?ס'נוכדו ~חומ~רידו'פריונ'ר ~ Iפרינייחרו
חוטרוח;וקחזחונייכטו iחודידיחסכיניגט~דיטירמיכוחיסטיפfיס;וכוסי
'רמוזריטומחרריפיכרידוח'ס iטתזככי' .ו tחיסרטחר rחפפוחידיסיכו

קוחטרוחיניכטיפזס;וכוסיחג'נחדיר;וחופריכייחד;ו Iכינר;וחוקיט;ו ."
ח'גחיפזרטודיגמיזזכודיח;וחיגקוכטחר iס'פחריקידיח;ודיגמיז'ס
פ'רי-ח'גטודוחגי~חרירפחיסח'סטודי iרחזוג;ו .חיספוזורייודיגדיח;ו
סיר-סיוניזחכטיסח'ןקריחטור\יג;וח;וריקריסירפוחידיגיסיקיקו~ו

 .קוכסטח<סייחס

14 
 .(סכבח)פיריקולורילאלישאר

קוז~דימודוטודודיחרסי tiחג'דיפירסונ;וטוד;ודידוגיר Jחוח\ס
חכוח;וכיניר ,ריחו ~'דחגוח;וכונידיבינירקומו ,פ'ריקוגוז\יסירפוחיריקי

דחגייוזוס,חכיונ~יסחי~קיגינרוס iטופחסיקיגונחריסגוסח'ןריסטחפחד;ו
'י I,~נוק'פוס'כגימןייחיסק,מוכיד;ודיפייסחס~כוכחסכוק;וג;וח;ומ,ט,ר
טוקחריח\יחפינ;ו)(קיזייוז;וקוכטחר;וחחזיכונוכ;ו U 'דיחטחקfידו Jהו Iדמחכו

 sסיונ'חוח'סקופיטיכ:יג;ו Iסידורג;ו Iקומומוזחד;וקוז;ו iקופייס;וחיסט;ו

 .כוק;וסו iח'וניטיג~קיסחכוח'גפחר~פיריקיגוז~זכוייחיסחיזחכטי
p חוח'סחמכייוi חקומפחכייחרסידיכוג;ופירסוכ;ורימקחנידחרסידוכיר

סיריח;וסירפוחידיקידיסקוכוסידוחיונכרי j~נו iקודיסוגחדוקחזכיכו iחוח'ן
 Iמיזמירי .רחגייוככו iמחקחריח~גיחיריזחוכ'סט;וחומחג\יפירסוכ;וחוכ;י

סו iח\מיגיסט'ריססוסחזירריפירסיכ;וג;וריטינירסירירי!(יכדירוחיס
חיס I~ונ;וג;ופור mסוזיידחיכ;גחיסקיחיכריספחרטיחיססיפורקי Iחור;ך

סיסונריחקחריfי;וסיח,סטוחזי iק'חי ,פיריקוגונרחכדי iחו iטחונכיי
סוקיןחידייוחיג iקוריספכדסחנגיחיסחיפיזנחר'יסחfיזיכורחס ,מיזונו
~כי.כינירחיקוונירכודיחקחנידחרריונ'כיסט'רחיס iטחונכייחכסי'.~מ\י
 iח'כינירחיקיונירחי ,נחסטחדוםחוחסקוזוסכינרחויסחןקוונ'רחסכחס

ג;יקיקוזחסםימיזחכטיסחיסוזייחסונחכוסגחסקווחוסוזייוסחטקוחיכדוס
כיח\סטרוס iחקחנירחמוסקיח'סרטו Iק iח' .חכיריסיגחסכוחיכ;ו~ונ;ו

פיחיריגוקיטודודיפוסיכגידחדכוחיסטר;יטור;ו iקוחרמוס ::t '~דיסחנייוס
מחיסורח"סכנמחחזכירח uסיזיטוחיסטיח;ג iירו tiר'חיפיריקוגו i~נוטרחח'ר

קימחבפיריקוגודידוכייוחייקיר,וז;וחיזחפ'זנ~ר '~קמחסדיזירקירי
סfינייוסגיחיסטרוסדי~ניכיססיניזחי .פיקחיורידוכ"וחייקיקוז;ו iח'

,נוחד::: Iנירס'טוחיגריזיס'ניזפרופיי;וגייג~דידונירחוזחיסדונירחיסטי
נוחיס:::ח'כקוכי~כו iטחמכייריזיהימוגנו"~ונ;וטוחינוחרר;ורחטי
 •~וכfוסטרחס
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 •ייונ"אר"לאIןIןזנזםםIןנקולום

דימורדיכמרוןוכוסוכיוכורייסכומ,כ:ידימכטיבומוסםמבייוסכומיסטרום
 Iמו:רידיטריסמי~ ;מכייודי~דימססיכקןמ,סטוסמ,ז(מנככימ)מ"וכומזיר

דייסמי~מסמר)(גוס Iמדרדיטריבימי~ Iטכמדידייס ~'מנד~יס)(גוס
מי'כ~וכ~וס~וסדיוכיוכורייספור Iמכ .דיוכוחיבימי~מימוכוןדיסייטימ,

 I Iכמסייו~סמ,כטרימכייודי~דימםמ,סטום Iח' Iמקןכטיסיירוקייטסימייכוכוס
כומי-סדיפמסמרממ,כדספומ,דיוכוקימימפירטמכטיס Iפחמקוכטיסימייכטוס

~יק-קירידוסכומיסטרוסטודוםקירייכטי ~מ,סטמזייס Jסיבומימורייסטרס
קוןסכיכבוכסכיב'ר ,-מקווכירדידימסמ,סטוס iמ,ריפיכדידיfויסמ, Iטוריס
כחכמו:נכסמי~סו~ו .מכוביסיקימסטסמידימסמי~מממכיסיקיריזדי

דיסדיסטרן~ייןסימי~ Iמ,קידיזנרמסיימדןמויייימסfוןזפומיפ("ויקי
מןטרןם~רסדיפיזנמדוממס 'וfטריסטיממסמיססמנןכס-,מזש p~סכיזים
מ,ויפיריכסייסמוכסמוםטרמרדימיכיסטירמ,םמיטסו~יוסכר'וימם

כיסייוסמןטרןסדימ,ניניר, 'וfקוןנירוי~מ,כריספרמטי ,~'וfr fוfלפר)מיר·
מ,ססינווניטמי\סמר pמי~ Iומכפמרמי~~מבמר, ~,,, : Iסי ' '1ממכייזס

טממכייןמ, ) 55כןמירו(מירמדדיכיפורמ"ןןכמי~ Iמ'מיזרויייי~בי'י~
קירידכניבמכוביסיקידיזויטריסןכיזס~סמ,מ"ודכמי~fוימפיסמררי

מיכיסטירמיםמ, •כיפורוקמןמ,כטירמסומרמסומטרו rמ,;יכןכיידיי
נמכובמפס'וידימסמ,סטימ,ו~ימכוייומיטריסןכיסזמוסטרמ,ריונחטכייז

fיסןכרמוכ 'יf'סימימ,כור~מרמ,ריייר~יביימכיסקיזf מ,מ,סטו •מכיט
ביכמםםוסמ,ןקןרימיכמסייוןדיממורטייכייז 'Iטןדןקיייבירזוhי)(ם

טריס-סןמ,דיספ~מזירסומימופסרמרמר~ו 3קוכםירדיבי , .,ברורי ".
דיזברמס-מ,מממרבוסרימםמיסטוםמיןכמסייןזסווaפריין 'i'~זפייסיז;ל

קוכימ,סטמסדיסופרייכדיממ,נדסס mמ,סטמןוממינןכירדמ~ P'נו 'וftייtרום
מירממכיספובריסכומיסטרוםריוכוכבוםקיסנמימןס, .ייססיב~םhםםינזfו',

פfוטרכויסמןכןסדירירפו Iמ,וס 3יןכfכ pמיסטמןרי~ניייוורי 'וO fנt«ר
פור 'וfיוfוד 3מיקם~מ 'וfדוריסזוכוכבסקןוטרמסמרוס ,~רקfין'~'ם- 'וfרורופ

טןדומסמ,ספ\דס~סכן~טמרמ,מ,כריפ,ריכטיססיר '\ pכו:זסכ'tנוני Cדpכ
מיספירמכסספייוכי~כטיכימוסטחכטופורמי .כfודכמוניירככופיiיןוו

P ' .. וייןכוסמיסטןםfרי,;פןדירוזןטודו _מי~קימוכ~מרןס,סירמן~ימוכייוסחי
קימיזכריספרןפיטססודינןקכפורפרומיטייוקיפרומיוכססן \fWר
כממזו) ר:!וl(ו:ננכסקומטריכןמ"וכומי~ •מיפירני~ ~'וfדיסןםי~ :

מיבר~יס)(גוססייטיןכמ"ןכןמי~מיכמכ)(מ~נכספיכקינןfו"ן,ןזfי
דימס Iמ'(טרןקמווס)קוכבירטירום Iסירמ Iנטכמ)(פסרסדייזיכו ".. ~~
סיירפמ~ריקווכפמכייס ן;~פורכןמ,כמס;ייסטמס 'וffו~יניימסמ,בןו "

כוחינןססיריס Iפרופיטסמי~דיזי Iפמרטיבומיספרכדיונזווכרו;ס'וחרנימס
מקמבממןסוכזוטרוסמי •פמם" ל;~ 'וfמוכייןז~כ Iגירדמד~כמfומר'סימ
ריסובייןס 5סfיכןמיסטרוסרימ,כקומיכדמכסfגס~מס·דיכוזנס·tויt<סטו iי\

 ) 18 (חיג&גדי"
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מ~ורסמירייו,מיגנירטופירסוכ\לג\לרידוניריסגוסריקמטינורימסמ,טט\ל
פמכיירוסננקוטוטנירסופירסוכסגסדידוניריטגיסרירכט\לג\לרכטמריננוט

מ,די.דיגפיגמרטריסירמ,גחסריסננניגותכומכרמר\לפמרטיר\לג\למ,סקי
 .נודממיזננודיכפיסייי

 •חםר\םגמ\ליתיעל

ריזימיס,נורממיזמוריגננוכרומ,גסוטטייכיקיפיגמרטריטירמ,ג
ריפרמטיקסג\לריזיר.קיריחסריסנננינוrימי~סכריק,tגמעווסמגייומ,כ
 .כיכיפיזיכסייסגסרימיקמר;רמרג\ל

 •פוכטוסרוסרינו,טוגיננוסגו'י\לסינווקוכט"כיו,רוניריסמ,טטוס
ריזירקירינניזמ\ל,מ,ג,יסנירסופירסוכ\לגסרירוכיריסגוסמיטמוכוחיג
(ננרומנירטוריטכומיכמססוסרימיננמכיימססוסריפירפיקטייוכממייכטומ,ג

מזיר .ריניקיכיכיפיזיכט"סרימונרספריכטיפמג\לג\למ,סמ,טוכוקיטוכות)
גסרירוניריסגוסמיסמוטרומ,גמימגוכס,פרופייסטוקוומומכרימ,ג

דימוכומיקמרס ).גחכירומרס iו:כ'.(מכומקומפמכיירוסונירסופירטוכס
פריכ-מורריכמכסס·מוכסרימ,וכמכמרירומווריממכ\לפוכטוסרוסמ,סטןס
ס"וןיט~טוטטורוסריוכמרריגסריזיר,מכסיפור Iמ,ט~סקוג\לסיפמג\ל

 .מרוכוס pמ,קספג'מ\לכמננוססינןו
פיר-גסרירוניריטגוסקוכטייכיקיפוכטופריוכירריגממכמרירוחיג

מיכקמנניכמרמוס Nריריג,נייוזסמןרריכמכטסגסמיטמיזמס,מ,גיי\לגירסוסוכ::י
קמטינורימסגסמסמפמרטייכיקיממווקו~סנ\לרייו",ריגקfומירכסגוסמי!
מזוטרוסכוטיוכוסגססינוורייומ,גנירסופירטוכ\לג\לרירוניריסגוסרי

ננמרריכס Iטמכטיפור Iמ,סמ,גייס ) 120(כומירו ,פחרטיר\למ,סטסמ,ו
טייכרו •מיזננסמ,גייסנורסופירסוכסג\לרורוכיריטגוסדייימניג\למי
ןוקכוובקמרר° Iרי!:ימוסגו"סטינוזמיסמורריכמכססמיסוכסריכמזסגס

גירק .קומכטור"וריגמונרמסגמסמימיטמרפוסיכגירמריסטרסכומטורס
רומןכגינסמוסרוכקומימ,סטומי .מווכמכסכמטורסג\למספויסככימ,ט

מי~מ,ססיניוכירטוריסכומיכמסמוכנמטמ\לכמטורסגוחיסטר\לfוחיזמר
מרמניימר-כומיפמטיגטיייזיססיר Iריזירקומו .כירטורוזומוייפורירוזוטורו
טורוןו Fפמטיכסייוזומו"פורירוזוטודומיכמ,טסיגוו Iקוזסקירקו~פורננוט
טורומ,למיט lטינו Iמורנוכ"וזוסכומי(עגויס)מוריסטוטסיר Iנניכרומ,ג

פרןכיריכסייססופוזמרריכייסגימיטו,טיו~טיזססוטורסקווקיפודירוזו
טןדחםמסממוזמרמוסריפיומיזמ, Iקרימדוטסוסדיניקוממטמיגקוו

 •ד"וריככיגוכטחרג~מסמכסיקוכפורממרננוספור~ירמריסקוכומיכחסגחט
גסרידוכיריסגוטחיסקיפוכטוסינוכרוריגממכחרירומיגפירו

סמוקימורריכמכטספריגסיפמגסכ\למיסקומפמכיירוססוסנירסופירטוכ\ל
קווכוקווכפמכ"רוסכומיסטרוטמס"ממחרדיריגינייווטמכטסכומיסטרסfווכגינס

מורריכמכ-חיסטסריחיסחי Nוכיזוכוסכוזוטרוסחסמוכוקמרסממממוסננוס
חיסטיסוכריגייוכחיטטרסריחם cמ,כקווכיכרמכגמםטורמס iפרוכייכ'קיסס



-ב'םשנהאירפק דאניתלמי-139
~--, ...-=:;;--r ~~~~ ....;-.r ~~~~~~~~:ו--~~---::: .....:~~-~ 

רימירומ,כפמכ~מרימוסמיננכז"~,מיקספ~יקמרמוס ~מ'כממוס iסיבוסןזיטו
 .פמרטיר~פרימיר~ ~~רי

1 

 .דיירדילארלנידאובי

סמכט~גיי ~~ Iימוס j!ר'~ו ~" iסיבןפיר=יחדיררכיריסיים
ח~קירייחרוסיימפריטיכיררימורריכ~מוס .מיזמהאייייהכירםרסרבה

כמטורחסכוחיסטרמסמיומיכרממיבמרמזירמיממכיימסכימיסטרחספורי~יקמר
 .מגממסגמסקומפ~יר iחז'קיריס <Fקומ~יר~מסמי'רטיריס jנומ,כמס~מס

 Iרמכיי~ ו;~וורבו~ייו f ,מי~ :קיט~וסכמטור~ ~~ריריפ,קטוס~יס Iפורקי

מזיגכומוקמז"וכיסמיכנמס Iמ,קי iממו ,סימיזמכטימ,ריז.יחימ,ג Iסי~ומי~
סיקיפירסןכ~ י:~רימ~מ;ו ~~מ,גסןזיימוטמכטופיר ,מוטרו iכיגנומ~מ~

מקיטfנרסימיקימפ~ימייכןכוסיקוכרמררימ,מפיריו ו;~ 'וfמ,גייוסמ~ממוז~
קו-סוריקומפמכיי~ i '~ןכיפ~סי~וקי iמ'מיכרןחיסןכ' Iמ, iמיסיייסירי

 Iרוכירמ,סטיסיסטיכירפומיר~פירסוכ~ ~~קיפמרכמ,סטוסיכרימי •מ,רפו

מ:יפוסינ~ירמרכומיסטר~טיר~מזירריסמכט~ ,,~ןכמיסןכר~קיממכר~כיס
רימ,פוריריססוסרימ,פורירוזוטורוריגמימיכטןמווכימוגכירמרמוסכו

מימדריי~סן jמ,פירסןכ~ג~סיימפריטיכיררימ,קו1גירמריס~טמססוס
 iמ, iמטמכסייומזיקיפןרירוזוטורןמי~ריגמכטריפמרחרימיסט~קיקומו

ריזנמרמ::פירסוכ~ג~פימ,ריפיכסירייימ,סטי iקומ, ,מינחססיסטירמס
כימ,כfוסגמסמ~ממוזמרסימיכמטור\רסוריריפיקטיסגוסריטורזססמרסי

רירפימיט~מ,גריזימ~קומו ,ןכרמכקןמיכומיריפוזמרוכ'כירמיכירטוריס
סיימפריטיכנו"'יו .fומוטנ~גימימיכיממירגכנרי 'ו;ובוימי Iנכ"~~מגד

חיגריגמכטריפמרמרומיסטוקיקומי Iרורריימ,גריזימ~ Iמימןריי~מי iמ'
 'וfופיכסירייוס"מיסטירוס iח'מייכטיספמרמכרןמיסט~קיפןריריזיטירן
מיריריניקממיןכריגריספיג"רריובימיכיקי ,ריזימ~ ,מ,סטופורמיס
חיגמיסמ,סטי .טרמכקומיג~"מימיכיר~מגינריקורמסוזמיטיכנימכסי
 Iרוכייוסיוסירימ~קוכסירכfורגונוובק~קיפירסוכ~ג;וקיריכסיפ~ Dריניר

ריקיכסיגומיכס~ fiוימ, .מיטרימ,ג iמ,מימוכרוחיסןכי Iמ,מורוז~מייי
 :ריחיכקןמוכרמכס~ג~כייכיחוסטו

=ג

 .דייןאילאיןקינ.פיאינסהטיביו

וגרfוכייז~ג~ריקוכיסייכרןפירסיכ:וג~קיניסחיכ:ו Iק'ריזירקירי
מ:ינוובק;ופוריריזו 'וf~טוריייריג~ימיטיסיןפיריריסגיס ,בוסטירמרג~

 '~קפורירוזו,מרו j ~ !j!מיכ 'וf~ןכוהיסטיריכיגוכטמרג~מ:וקיכפורממרסי
ןכיכג~קי 'וI fקורמסוסןחיכטרירfוזוכחמייכטרסירייוזו iחןמג~קירוכקומ,

fורנרחםסוסטירמסברסטיפיקיקי 'וfרייוfויג Iמיקוכפימיכס~רמכרינמוכ~
 ,,כס~ tקיכ':יכדפורמי .רירינמסמיכיסטמסטורמסרו~,רfורמ,וסרןגוקיקומו
סימסממכטיכימייכטו ': l 'וfסיfו:וקמסטינמכרומ,סט:ו~ורייומ,גקי;-מיסי
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נירסטופחסחנדוחיסטסחיט rסופריחיכסדימחנירסחוטרסקו~ונקיח~ו
~ספןרחנסייסינימוננוחטריטטיסינוקי Iדיזדינחסחיחנסייחסקוו

קונסירירחס"ןןחיזטומיקיח~~ינריחסקוזטורוריסיכסגוקינוסי Iקוזס
פיחוחינוסטוחומבריקומומ'זוכוסיחסקונסירירחרטינורי Iפרימס
קומפג"נרוחיסטס'יסקימיזמוסיחיוקריחססינונקח,חסיר) I(כריק
מיריסינוקיפונטוט~חס Iנינטיגסחירייוחיגכירסוטיררוכיסוטטורוס

ס' ,חקטוטבוח~נוטטוספוררייוריגר~קומפינססבוחינסגססוגחמינטיקי
מו"חומבריחוזפורמיזמוטיחסקונוסירסיר~כיחיג ,קונטרחרייו ~נוקי

ח~סחיגקיפחריטיגיקיטודוקןוקיחינטינרירחידייוחיגגירטו.קוגפוזו
חי~חפחרטס~וססינןקידיפ,קטוסמונגוסטחנטופורטייני Iבוחינומויי

חיריזחסטריס~נונוטקחכיסססוחסכייניגיסיחיטטיטוכריחי .מיזמו
קיגןסי Iנניריסימיינטוסורימחססווקיפחריסקס ,~נוקיריזרינחס

פורחיטטןרימחסמוננןטופרירמיריסיחסחי~ק,קורחסוזטוחיזפינטי
סינוןיבססטקחגונוקיגורייוריגפחכורחונסח~טקיחיפיקחרוססוס
קונ-'קחזוחיזפ~רטונסגספינטחרריכימיזמוחיטטוחי .מיריטימ"נטוטי

דחנרזגיחיפחכוריזחנרוחיטטסגודייוחיגסיקיריז~רקירי .סרחרייו
 :sבוחיטט\לקיקורחטוזטוחיזקונטיננסטינוקי Iמונרוחיסטיחיובוחינו

נוסי ,חונרחטבוח~נחטטוסריריקומפינססחיומיריסירסחיטגיחינדחד
קיחירייוריגבוחינדחדח~סטסמיריטינוחי~קיחינטיינרסחיפינסיקי,
טי:גחי .חונסחיטח~טטו .חיגקי!דייוחיגחזיינריחיטטסגוקימוננוחיס

 lח'קונוטיסיכוחקטוססוטבייוחינזחמיכחכדןפירטוכסגססימיזמו Iנוכרס
 Iריזר~נחסחיריזחסטריסריסופרירח\יחוכגינחוגוקיריפ,קטוס~נונוטסי

 Iקיפיכםיקיחיחג~נריחסקוורייודיגקחטטינירייוחיגריטיכסקיטורוקוו

 ==קקוככיכסירייוזס(וחיסטרסח~פייכירדחךירסכוחיסטרססינןוקיניסחוכ;ל
כיכנוכסחיגחיזחייכוקידירינוחינוסטי Pח'פורירוזורייוחיג ,טייוז

קייכטודוקיחימוכדו,ג f" j'r \'קיכו iוט ' 5סחיג rחיטוחירטיךחד,
סודיגחכןכרידוינחסחייטרייבקסד c 'חןךוכ Iנוזסחןר'ופסוכסספייגס

חיטפחכ"טיפיחדחריסטוםקיפ'הךוזומוייחיטחיגחי Iפרןניריכסייס~ט\י
חיגסינריפחרטיקןגחרמיכטיחיו iמיכריגקריחכסחס'גחסטודחסטונרידיו

רסימחפיחדדיחימפידיגוכחדסקיפורירןזומוייחיסחיגחי Iחומחןכ 'ניכירו
טורוקיניסחוכס .מ~יסטוטדיחיטקחפחרגןחיחןמבריגריחיזןדיג

~סקיחיכט"כדסדןכקוחי '~ק Iבגיחיכקןכטיסטכיררחדחןכסחיסחיסטן
חיסכומונרוחיטטיfויוטופרירוכדדיסחחיסטסגלדייוחיגסיקיפירטוכס

"סט"כרן Iטחניחיגקיחזוורגסןרפחיכוחיכרחךסןפורסוגחמיכטיקי
סtוב'רכןפןרכי Iוס~ןסמםבוטטויךסכופורכיחיטכוקיריסימןט

טינירנופורני Iחיגריפיחרחדטיכירכןפורכי Iטופריפירסוכסגסקי
קריחרורדיגוס ;tגיטווקוזחםחיסטחסטודחטקי Iחיסקחפחרגודיפודיר

 •חלמברי ~בוחיכדחדחזירג,פןרמיכטי rקיסיככוס~ Iמןכרודיגפחטרןזחי
רסוכסיפ I\כמיננוחטריטטחרטיסחרסקיד~גןנחרקיקןכטינוח'נטספורחי
ס"חחסינוקיחיסחיסטוחי ~חי~קוזדייןחיכ ',חקיבוחוכדחד~סרסו
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u לlכטמומר~I " חיקיJ ~~ קיכטיכוחסייוJ ייםוכרוריfחנ~חרנחמוסחוברמזיכו
קיטוךוקווטחכטופורחי . ~ IIכנכזסוויטוחיסטיח~חכבופוקוחוןמחס
 ~עודירוזוטורוריכנייכי~וקיטן.ןן~ינרימ~קיוריס'נירדימיכיסטירחיס
 :ריטחמכייומיכיסטירחיס

8 

 .מינריאילאיןביניואהבישקאר

-חיסקמרובכיריפירסוכ~קו~וכקיפוררוניר Jחיחיסקיר~ז'רקירי
מרכינ~יזכומיניר~ ~~פורערוניבוזוסמחסקממיכוס~ווכריסיימםירקוו

יס"ימיי\מחטירי Iניר~ס~סוסטיכיירפןזורןמיכיסטימ,ס~וקיורופן f8ו
 • 'כיןכ mפריטו

4 

 •אייניליייזיסירבי

ח~ Iריגיבייוסfוכט~ ~טרכיחיספורריקומחכרחךורונירחוומיסמיסטו
חיממכיר~כיכנוכ;וחיו )~ו <fנ(טיכיררנוכייוז~ומסירכוריפירסוכ~קו~וכקי

 ~כמ:ומי .רוסטחוריסיפירייורמחספור Jקורחסוסו Jחירסייגיקיכטכו
מוניז:וכסוקוכוסייכרוסיחומכריחיגפורנמכירחרפור~מוכ~סירימ::יחרנירר

:וגוביכ.ככי"טכוחוטרו ~.פוכטו Jמוריקימיסיכיז~חיפוננומיסקי
סירחוטרוחווסונרי Jקורחסוסוחיכנרחכריסירמ,קוכטיכירסירי ~:ווניזירפ
 • 5עיר:וגרייחיפקימ~ו Jמ'חי Iחינרימיכוסכסירירחרויקסירפומ,ריכוקי

יי:ו ?קיז:ורי ו:~ Jחי ?קווכפחכיירוססוסקיחורווזממסיקיכםירירחיססוכ~
ןכןסוכיריקוסרוכסייקיביכטימוכנסריחינזימפייוסמוכנוסניסטוטיכימוס
חק·ביקוחון Jקו ?כחרחנחכיח~כ:וחיפוחירס~ג~ Jח' •פינריס lךיניכיירן
רי::חיפוחירסססיחפכחק::יכיסי Iמוכרוריכפורסורומחס ~,י' Iסיריכטי

מוכבוסניסטוטייכיסייי~ ?סיכסייסכ~חי{ .פכחקורי~פכחקומחסגייכי
חוטרוסחי Iקחנוחיגחסט::יסיכסיי~סוסוסטיכירס Jפוריירוכוקיסחנייוס
ססןפורקיחפרוניבוגיסגוסfונירוריח~סוסחיסיכסיי~סוסקיטחזנכיי{

ן fיייחורנו~ס'ררינרחכרימוייריפיקטו Jחוחיסקוכסינוfויכס~עורחי •מ~
רייוfויכ Jח'סיריכיינתר~קומוקוכןכ~ס'מחכייסכינרסחיסט~טייכיקיומי
קיסיחסכונוחררחןכי I/ ) 4(רכריסכיכניחססחכטס:יכדיזיסינון Iוןjכןססמ
 .ריין"טוחיטירכיכדיכחוכניר'סטימ,חסו(ורקפויסק:וטמיכ~סי

5 

 •ארנאייארני

פורקי Iקוז:וכיכנרכ~פירפירסוכ~כ~מרחנייחרסידיריפיכריךומיס
 Jקיחי •קריתרורמ,כריכחכוכריחכור\ס\ר~מוייקרז::י:וכחו'"יסרחנייסכ~

יסקומרסחניירסכוס Jריז'קיכסירירמרו,;כ'ךפרחיריריפיקטומ,סטיטייכי
 .זרתכנר ~,~'כת Iפימ,טסחיכריזיקומו jחירוכוסכיס ~רfחרורמך::י
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 •םIןבזפIןרהלהרIןאלIןשאר
~יובחר.רירי~ינייוזסמכןכסנומיסטרספורקונכמנרמרורונירמוזחיס'

 iגיננוטרממינוסימיזמו Iמינטירסןכורסריפוסיב~'מיסקיקומנטומוrכ
מיסמיזמסייסמי~מ,זמינןכירס~ספורקי •ניננונוריומ,נטיריס ~רמנייו

נוקיפיחומויימקןכומוזמ,סמיקרימרוררי~מוזוסמ,זמכוריס·רסמויי
מוזמרסןכ·נירריסינסוכומ,זרימומכרימ,גפורקונניניב~'טורורי~מ,ס
מ·סקיקמזייוניסןמ.\נוכמסמיי ,ןכמנןכופורמי .ר~מינטי~סמס;ו rכוי'ו

יי,מנרניננוזקמבזסנוןכורמנימססי Iמינטירסמונסמנ~מרריפירנכיט·רו
מונ.רונוחיסןכריקונןכינומסייוז~סמ,זריזירמסנממוססינוז ,ניננונומס

 . •כנכז"סרחזי
7 -

 •(חבופה)אIןפוקרIןזIןאהלהאזIןרבו
מוגסמסקו~ירמריסמונמספ~סומיןמטריכומ,ר Iריזירקירימיפוקריזימס

קחרססומ·זמ~מנייר~ומיריןמוניפטסמימ~ספורריקונוסיר~פירסונ:ו
ריפיגרי~ומוטו rמחיסטימי •דןכמוניסמויימ,כומ,נומויימיסק'רו~'זייכרי

חי~מיfוכוריסירומוייריפיקטומוזמ,ססיינרורי~ינייוןסמנטסנומיסטרס
מןימירייומי~,זמקונפימ,נססטיינינוקיחנסימוסןכרס ) q(חנמ,פוקריןכ

מוכןכינירפימ,רירמ,מנרמרמנ~יס'ר~יספורנינטי~סמ~מ,פוקריז'מס ~~
מיגקיסמנייוסנומיסטרוסריזיןקימנסימיסמי •פרוניגו~נוזמי~ייוסרי
 •רייומי~מ,וריניינמנןכיקימוקוגסירירמרומ,ס,פוקריטמ

8 

 •איטריםאהפאארטיIlןבIןלוקיlרIןזIןארבי
מוזןכינירמספירסונ~ ~~מחזריסיקימיגיסןכירמ,סקי·ריןירקירי

ניגנוזמןירסיז 'וI fקורמסוזfויכמ,זמיזמורייימרנומ,ורמסוז P~ימפייו
סמניי~י ~"סינוזמי •חיטרוסמסמפמרןכייני~וקיריקזרסניכנונ~ ,מקןכו
קזיחססמ~רימונסמ,סמיפיריקוכוזזיימוריפיקןכימוןמיסריזימומי~ Iמוס
קיקונריסיי"רריריפינסס ~~מיןמי ,מונרירי~פירסןנס~סמסיטמזקקי

פוקומוזרמרמ~נממוס ) 16(נומירוריספןמ,סממסנוןכמרמ~נממוס
 ·כגכז//ססוזיטוחיסןכיסונרימיקספ~יקמסייוניסמעמסממס

9 

 •רייtפזריlבאםלסאאסאר
דיפירסכוס ~~פירמינטיריסמנטימויירןקןכרינסמונסחיסחיסטן

דינסיזוסקן~יסמי~דחרחוסינטירמסכן~קמרמימסטיניריייס p~וסממfיר
מןיימ,סחימיסטורי~יבייוזtרסריקןכריכמס~מסחיסחב'יוס~וסרימור~

מ'קספןמיסט:וןכס Cמ\פירסוג;וקיקומופוחיסקיפירסונ~~ספורפרונינזוו
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חפודיר Iתיס Iכחטררס~סדידיפיקטוס~רס ' iדיטרחססוכטרחחירסיחס
כוקי Iדרקטריכחסחימורחכדיקוכסיזרססיכטירחומיגדחרחסקוכטיכוחרדי

חידיפיקטוססוסדידיסכחרחסחרסיחיררס pכחכס iקופוחידרסקומכחטיר
כחספורחמורחיכחיסיכטימייכטוחיכ Iקורחסוסו iח'חיכרחחינחרחזיר

 , .ירטודוזחס jברחסמן
סח'כטסכייכוחיסטרסדיחורדיכחכסחספריכסיפ~חסכחס Jסוחיסטחס

חימיזמסחיכייסבירםופירסוכסכסדידוביריסכוסחסטוקסכוקיסוברי
בירטודיסכוחיכחסכחסטודחסדימחכחדירוחיכ Iדיזירחכסיפור Iסרז

חסבחמוסחוברחזיכו)-יסטרודי iקוכטיכוחסייוכס- iח'קיטוכומ)(מדימ
וכוכמרימוםמחורסחי .דייודיכחיירדסכס iקרזיט~'ירססוסחיקפסכיקחר

'קומפחכ.סוסבירסופירסוכסכסדידוביריסכוססובריחורדיכחכסחסכחס
דיכס'יחכיכסחיחורדיכחכססס bפריכסיפכס Iדיסימוסכויי:ו iסינוקי'ירוס

חורדיכחכסחסדיקחטינורימסחיסטסחסטוקסכוקיטודוסוברי ·חיכטירס~יי
 Iחיס.קומפחכיירוססוסבירסוחומכרידיכדוניריסכוססוברי Iזיזירקירי

די:זובירחיכ

10 

 .קוםפאנייריםטריססניאיאהאםאר
זיפfורטיקו~tורקחדספורחימפורטחכטימויידובירחוןחיסחיסטו

 Jח' ,מומיזמרסיפחרסקירי'כרסי Jסינוקרמפחכיירוססרסחס iכייקיריר
כיקירי·קיכו iסינוחרטרוסחסמ~חזירקירירכודיניירבוס,חרטרוס

 Jקוכסידירחסייו Jחיפוכטוחיסטיטומסקיפירסכוסכ=יחי Iמיזמוחיכחס Jחנח
חסדחכייז Jכיכנומחכוסודי '~סכוסןנחמיכטיכוקיכמטוריכמוייחיס

דיפוסיבנירחדסוטודס· iקופיככ)ריכייס Iקוכטרחרייו bנוסטומסכיכנכוי
סו Jסינוחיור bנסו iסינוחוכוקחדסחסמרכדוחיכטודוח=י Jכי'חזיר

בחמוסכי,קיסחכטסיסטר:יכוחפורפרוסקריטןסייוס bדיטכיס Jסינןרירינו,
כס •קחטינוריחסקוחטרו iח'דיביזססידובירחיסטי •חקיוכטחכדוחיר

חקיי Jקיסיחס Iכיכנוכוח=ידחכייוכי bמחזירוכדידובירחיכחיספרימיר:י
וכ 'וtמרכירססוס iח'וכקו)רירפו,סרס iח'כו Iחברחס bפקווקומוטרס
 _ •חיכדיריקטחמ'כטימוקודיריקטחמיכטיסיחסחוכור,סוסחיז

כי.ןס~נפכוחיסטרסטודס Jקוקחר tiכודידונירחיכחיססינוכזסכ=י
קיזיזחסטריסכוסדיטודוסקומפחכיירוסכוחיסטרוספריזירכחרחסדחר

 ;קומפחכיירוכוחיסטרובירסוחיכדיפיריכטיססירכוחיחריבחר J.פרחיד'~יס
דיקומוחקסידיכטי~נוודיסיחס Iריזחסטריחווחסחיקספוחיסןכובירכו

 •ביכטורססוחסחכדוכו eד'חיכפריכטידימיטירמוסחי Iחזידור bמ Jחו
כיכיפיזיכסייייככחיקחרידחדכסחזירדינירדוחיכחיספריסירסככ

 Jח' Iסירקחכומחססוקוזחוכוקחר=יחיניכיר~,חיןמוכדוחיכטוזו Jקו .

 Jפ' Jח'חי Iקוחירפוחי~ iקוסיחס Iמוכיד=יכסקזזסיחספחרטיקוכחר,
 •פוסיננ,דחדסרדימיזורכחסחיפוחידינוקיקוזחוכוקחד:ו

~ס Jח'חרמוכיח:וחי Jחורדימיטיררידובירחיכחיסקוחטריכ=יגס
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םtנכrcזומלסbטזחריקןיזנטיר:יס'ח:י(נןסטיסיי:י'"Uו,.קיסhםוסייפס
מ,שדזכץחיסטיחי •פוחסייקיופרמ:יקןמ~ו('קריfורrכ mןיזימונמס

Jm ליכקוקני'כר~יירילfיססיר!:(חרטנרח(ריימוכיוונtיפמקוסלוס'
 . •זקמו'(רחר'ס~חtכ "זריוריסרילוfJו:'fו Jו

 ~םסmmיקחוררי(ח(םסחיסט:יריקו(פי(ירולומיסחיםטו
 ,סמכדוויף,ירלימירדס:הנקוןריטחל'יןחי(קןזסק~םרנ'קמר

 •ונבtחררינרפימ,ןנ"יכיקי ~קמטינורפימירס~סףרכךוו,';""נייו
11 

!('ירדסבהב'יננוהנםאםאייבארבו

זD'רfיזנוfוסכחננכסכיכגוסכfיזכטמרדיורזממיכטי Uר'פריכד",חיס
ייומ D'hייסרריfמכסס mמ,סטסדיזןו hרנס .מופיסיקימוטיכויוpכ'
וiחס'קימ,כי"רכמרכממםמילמומכרייל 6מ,uככרומ,נטרוורי ~

<ינמt<כtו(יימקדפמ,סטיחזרירי,""כמירזמו Jומיtנסקיוnrwימרנו
ןי'י'ז\יר'יוחי~קיחוממכסחנמסחוכ:ימ,נזיםטיכסייסנסדיריפידרירדי

מו"חיסריפ,(ססחיסטסקו(סינןחי(סספורמי •ומוכרמ,נסוסיטכירפור
חןרייכחכסמסנחסריחיסחימוחירטימיריסיפחםסנסקימ,לקירחס

ס\כ'חזיחקטויtיפיטןקרכטירוכיfגמחטמררירחובסי ';~רפירסוכסנסקי
קי!(ירסוכס(יבכונסחסמחטחרדיפירמיטירומ,סכומ,~טר)מונ(יסת
פורם ,מומירטימסיפ.יכו(מנחינחיזקוכיי~חרומ,םקיןוtfלfוסשכוי
 ' 'Pניט tקומפיטטרידנכ\חילסו~חמיכיטי"סחימכוי'םfג,'uכםtכ

i יזpדיותf'כפנופןרמוכרורינוםסטי(ימיינדןכמי~פןדסיןכי(סייססונtיינ
 fU'Cדיחיםופיי\(\ליינסרוכ'יכ"רור'סגוסמיחזירורםסחנלוסננוסירfיונ

מנמירסז.יןכםסכוווטדרםחיכןכריממורסfויגזיספיכוונםו".ם"
 •סייסמ'כס1כ'דיימפ'ג

12 
!('ירסוגחנ'יננובחהא!ייר'ירבו

 ~ורפ ס(זtttפ(יכנו(סס6 '6רבר<rוfמויסרירידוכM'פרי ~
 ..ניי Qנסנווקיו«קדפינמו,סמוקנמדו'1לונכז 'וf •פוחיסי·קי Jרמוז
חיס mריניבידינNחrנס·מוררלחססוכריי'כימס Sקורוככמךכררוזיי

Iלין Pחיםכיירכ"יו,קווסfופו"'(יחכ "i ~יסירמוכסמןכחסבדיסכfי.ם'ם
(מלקIת)נןןכפfbמדסנססופרירמיריסימסןכסמרחס)(כדמד('םיסיםנ"
וסייקומפוrמטfי'רמם Dבממ,חנחיכ'ירוכיכטס Jמוכ'מנייקיר rריי'י
יידסJp#נ hנוחיניי,נסוhררסנחיסודכרוטו Iקוזקימרו,רירכרסJ 6·מו Jקו

קןוכח(חרומיסיטמסרחרניונדיחורריןמ,סיטידימנזזp-טידןרכtוסכחנ
r6 קחמחילקיריםימס~נקיידיפחסבחפ'טחדסן}וכסכירסםכחנ~ינ-
 •ריסינכוססינוובמפטיחרמםפוחיניחיטרינטסימרסמובנו)מחם(לןוסmפ

b ' קגור#(.מ,ס(וקיפירסוכסקו*כקיחס ,חמרכ'חרנחפסיחר,ריבןקיייכן
(וfוסטחסימ •rtנבכרינכויירינדJ vרמקימ,םרןכדננ~,כ;זררCזיIiמ
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fונ\כ'הג::חינסונןק\כ'כניחססחגט~נסרי Jפרןכ'חריתנמיררינכ'\\ןס rס
 כ::'ח Iגחפטיחרניסיווכיזמן Iקימפחגיירןסןחסגחפט\חרפירמחגןנסטחר
ח\גרחרגיפיח\ריג\סיחיסטיחזיקיחינקיח\ברחגרימןייקינפ;יחןגס

חקתניו&דימ'גיסטירמןגנןרןגקיח'ח\סח\ )כl~ר(תןמכרי"מחכ Hריט\טונן
 .ריזחנרחרחנניט'טוגןחיסט\ריס'גירגיפור Iסטיוויוחירחרזכוס

13 
 .רובארני

 .~מחסרןנfור ,חיסחיגן .ריט~גייוסמיגניסקוגטייג\ר\פיגססח\סטס
חיסטסח\ Iחיסקנfינוספןרניגרירנחםחיפירסןגחסרונחרריזירקירי

חיסטסח~ייגי 5קוגטרחקיחינמןחירטימיריסיחיריבןרוזסמוייחיסריפיגסס
ריזירקירי Iפוfו\רססנ:יפןרמוגירסרןנחר ,ס'וfסיבוכרוחיג .חורךיגחגסס
קןוחיווססיסרינחכטריחןטרןסריחןגויטןסנוסחןמיגירסנסחריכחטחר
חיגקןניירטסכס jח'רונחרח\סטריסירןחינ .(בזג)פורטחכיז:וחינייוניגסס

דיגזכ'ג'סטירחיסגוקייקחס Tכיטחגטיסןןר\פיגסמסחיסטfוס .(נגנ:ו)
מחסג:יפירסוגסחק\חסחיס~סקן Iי rפיר .רתזןוסיםחיקספכיקחרריטןרן

ריחקטןתווחיסגחרריגיסייןחי;קיחיגטייגריגןקיפוחיסיקיחיגייןרחגטי
גסרונחרריברחגרימןייריגיטוחיוח\סחיפיטותיוחי ?נחרנחריזזכו

נןרייןריריפיר'גסיי:וחייגי Iחיסטיפחרסגימ'טוחייגותיקןזסמיג\זכס
גיפחבחרריחיגט'סיין! iiקמיזמורןנחרפוחיריסיגוחי Iנורייוגוחס
חזירגופורחוקימפחגיירוסיקוונןרנחרפןר Iר'זירקומופורמסכספור
פןררחגייןזןמוייריפ,קטי jחיחיסחיסטןסייגרן ,וחגטיסימיחיייחר 5חרח
חסטסחינריחני~חרמוגנוקחר tzנןק~יחיפירסוכ~גסריגחטורסגס
ריפיגרירןחיסמיזוכןרי ,רינחרריריפיגרירןח,ססיבווחי .קחניחןטרןחיכ
חיחפיטיטימחגסופןרן iסימכחח'פןחיקיוחי .רןנחר:וקוזסמירקחררי

ריחוכניבחרוחיס ,קיזסקירקי~רןנןחיגסס rחורריג'חיסטסקוגטר~חיזן
רןנחרןיטן fחונחינ Iריסיגרייגט'ססוסחסחןפחטרןוסיחסחסרחסריגריר

ח\וח\ .מוגרןחיגח'וחיבזיסטיגןמיזמןחןנויטוח,גסי Iנחגןרסןחן
רן,קיחיכקיגייןגסחןרריגסגוסיבו! ,רןנירחיכחיר:וחגט\בןחוטיימפו
רןפ"ןחיגטריו rפסיח:ופחבחרריניח:ו(נגג)ח\סקןגר\רחס~חסח"ונחכס

fויוחןקחרגירן Jחיח'ר:ורונןנוקיסיחי . )~ Dכ(מ~כומירונוגוק\ר\
חיופירנןחייסס'גקיחיחןגןפןרקחרגירןסקיחtכרןפfובfירךיניח:ונןחיי
טידחסחןזחנגיס iסיגיקןמן Iגייסח\סטחסכניס .rחיז·סיוגןחחןרסמס .נוחיי
מחסחיסטודיחנג)ררנfימוססיבןוקגסןמ)(דיג\פיגחג\טחסריגייסנמס

 .ננגז":ורי Pחריכחג
fו'גפריגטידיר\נמיגיר:וגסריפןסיסחרחימריריפיגד\דןחיססיגיוח\

'ךחר vפןרחרביכויגטוסחזירדיריפיכרירןחיסןחמיזרי ,רןנחגדןסיג:וחין
היסטןח'ריריקטfיכויגטירונחרסיכ:יסיומיזמוחוטרןסרימןגיר:וגסקוו
 :ריtוורר\כמכססגסחיס
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סחנט\ו ,,~נוחיססר~דיריפינרידומ,סחיסטןחיינריד~ S ו;~מימירקיר~
בינר'ר,חימ'רקחךריירקמררריס«מ,נינרירוריס~וסח\ופירמיטינוחי

ריכרממטוממסמרקמררממסרו, hפיקספר'סייוסוטייגיקיקוז~fןרג~
סרמסחיגוקמר~מייקחרמרביכדירריפירמיטיררמ,סנומ, .פריסייוסר

קיכריסייוכיס~מסקוןמימירקמנסימ~רימרטיקי~רסמ'ןקיכוסי ,פ~חזיר
חיכ-רימחכיר~מוטר~מיי.פירר •~יברוסכומיסטררסמ'ןמ,סג;יסיפיקמרמס

מיקסיפסיייזכיכבוכ;בס'ןריפינדיךרחכסו~וטחמיכטיחיסקיכ'בוסיירמי~מיןבמכייו
מירקחרריזירקירי .מיזורחס~חסחיפיזוס~וסמ'ןח"רטירמר;ט ~~ ,חיסמי
מי .נוסטווווברחסודידיממזיחכמר,מחכקסמיזרר~חופיזוקוןבינרירמו

ריריפינרירןחיסחירייורי~חוווסמ,ןחכוריסירומוייחקטו Jחרמ,סחיסטו
דיפיכ-מיזמוחיסחי!כירסוכסכיכבוכ\ל Jקומיממניר~נינבוכ~מ,ןחנסיחז'ר
וכיזונומחנקס,מיזור:יחונסמופיזוחוןפוזיסייוןכרחיסטרכחיןטיניררירידו

מיוזר~רחיפ'זחררס flפכוחימינוחוטרו",חרסחי~ייוסריוכירבירמןספמר~
סינוקירי~ ~כr~י r~ס ,סחביירסכומיסטרוסריזיןסינוןחי I'~יייס .rקוז

כחרחטו,חיטרחסוסו Jיממיזיר~~סמיןמיננמכייסמיחיסטרח'ןמקחבירס
טרמזיירססיחיחפיטיטיסוסומכ~חי~יקימקי~ריפיזנמרסמחםחיס

 .חוניסטידמר~סרי~ימיטוחי~פחססחי(זינומ)פרוסטיטוסייון י\~דיריטרמס
קומונירמריס~חסדיקמפוס~וסריפחרטיקו~חררובירמוןחיסמיסטומי
ניבוס-~וסרימיזורחס~חסמיפיזרס~וסרירירינירמר~ספורקןרייחררי

טמכטורי~יטוחיסטיח,ןטרחזייריןסינוקיחסקומונירמדסוסךייימנטיס
רי:מוררינחכס:י~סבייכימ,סקופומיזמומיסטיסונרימי .פיזנחרו

20 

(דכית)איזידיטימאוא'ראדגי

ח,מפריסטחדוטומתרחודי"ימפריסטחרדיפינרידומיסקיריזירקירי
חי~סימיזמורכימ) ,(חיכטיריסוחוזוררקון ,מוטרסקוזסקירקי~חימוכירס

 l:בי~ונכוחינססוקוןחינטיריסוחיכפחבfירקירימ,מפריסטימי ~' jטימ)ןרי;

חינטיריסןטוממרדיטתרורחימס;'fוכדיפיכרירומיסיכטי rו~Jו cגיח,טfוד
פירסוכסקיח~וכקיהסריפ,נרירןחיס lמכיימטמס ,רמרכודירחרירמ~חי
 Iטיסט'גוכיסירפוח'רינרמיקרחיסטייוןמיסטסח'ןחינטרימיטירסירי

חינמיד"וחייקימ,נןחןןמ,ןקורירור,גימ,סקריבחנוכיבfורחגטי,ני
 •רכימריקומיסטייון
טורן .ס'מפכימוייחיכרויקסמויימ,סדיפיכס:יחיסט\ורירחזין ו\~

גייזמוייסfיבירפ!חידיייסיניבוסייןדי~קרנרסינסייסקוחכטוחכנרטייניקין
מוכירסכסמיכב~ןטיסיפוקומספוקוקיבוזמכימ~מןןמ,סחינטיריסןחיכקי

ביייסקוחנדוק~בוסכוסחסחיסמיסיינטססיקי Jס'פחבסגוקידיג
סייכטיסיקימוטרוס,חספמסופורטוכססוטודסקימיבמזימסקמזססו
סובריחי .פרוניבוניכבוןסין Iמסקמביסססרחסביכו ,~קיממכריכ

טודוסקיחיסוסטיכנססיזכוגרוחי~קי .קיריקיפוריררזוטורוfויכמ,סוכו
חעחטרוכיחיסיגיכנוכןקיסיןךן hנרסוחסמוגרקחר:וריפוזחדוס Jכיבח
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ופייס Pח'גטווחיסטיקיט~ופוו Iחוטווכח~חפחוטייגיכיקידידיויטו jסי
דיזויזוגיגני!קיויגירוז~ד'פיגס~ח'סט=יחיודיג~ Iפיחיבכןסוחיגטוידי

 Iקוכטר~פורוודקוורחגחיוחיזורידיח'נוחי!חגי pיןכיו Pפןחיד~יסו~

ח~וס pבח iכ'גוח'כט'ויסו iס'פיבויחכןגיד~ Pפריסטחר Pחידידוב'וחיכ
ו Pיז P ,כייג~ס'גיןחי . ) 40(גיוכ'וייכחגטוי jחחכ pדיבירחיסטיניטחו

דיחיכיייסח'כטו'קיגדיסייין jח'זייויו Pפויסן;' pח'חי,חזירדיחכטיסס'
גוחיקיכד'סייי!ח'סט~גחד~פורבfיכיככ'חיסכיוחיכטיויסיחיכפחגחר

קיחדביוסחוייוסודיחיוכפויסטחדווח'גויקגחוכחופיח'דיגיסוגחוכיגטי
 Iח'כטיו'סוח'גקוגוחריטוגוגי ~,יסיוכיזוכיוכ;ר,ח'כט'ר'סוחיגפתגיגי

כן (;'וfחטוחסריגד';(נוסיקיח~חובכיג~כודין)(כיrכטריגןכחכחיג
 .נידייוח~ייו iניחיגטוידיסוגחוכי;ט'חיסד'פ'גס~חיסטסחי .פחטויו

דיפירוכיט'דימיסוכ~וfויוריגחגס;;חיכ~=יfויגזיסטיגןנידייןגןfויגקיןפירו
דיחיוכפויסטחרסידיחבנןדיייכן Jחיח~ח'גטיויסיקיזוכןגיד~פויסטחו

גססיגן(ח,וחזוגחבגיחיכטיויסיחי! Iחיכט'גדידוכייזחיגטיויסי,קיזח'ג
קיביודחדחיס .כוזיק~ייי Pחיסחיסטודי Jרfוזו (;'נחי .פחחיסדיככיי
fו' i וגייווססיסג,רסיפיוסןכ~גסחיכטויד'דוגיויסדיקיחיסןכייוגיסfקווכפ, 
דיפיגדידוחיס jסיגי 'וfנידייוכןח~נידייודיfופחרןכחודינוגחוחייגו
דיפיכדידוח'סוכיזוכודי ,גידיייח~חיגגחכייחו Iחכיזחוווובחווכחטחו,די
ג'ודחר,וכוכנ=יח'סחיסטו Iדיפ'ריכסי,~כיכגיג~סיז ,נידייוכיחכחזירד'

קחטיגן::fייסט~ !'חח'כטרחוזפחידיו'כחיכטיויסןדיקיחיסן;ייי(כ~ Iפ'וו
סיודיגיקיו'גינייןזיחטחדיווחיזחיסחיסטןפורקידיפיכסחס,דיריfר~

דיזירקירי .חןטו~)דיחיפחרטיחוג:ו(רי .יגטי pו'סיפויקחויספיקטחדו
חגן pחיו.סידיויכויכטיחטווכחוכודידוביוחיגנוריייחי(טי,גיקןוכוקי
די Iיגיסטיר Pסןדיחןו~חיןחיכטיויסיחי!יגיד~ Pסיפריסטחוגידיחי

וכיכיסטיוריחזי rח'ןחי .חיטווחיכחיטייכיקידןגיוח'גח'סוכ'זוכו
חיגריחוגיפויסטחוסין ,rחיכיסקחוד'fויטווfו'גחיחוגיח"גדיוינוטייגי!
גידייוגיחיכקןזנודיייחיגחיגטריחכסיחיסגוכיקיוחיגטיריסןס'ןחוטוו
כיוכחוכידי Iריג'גיייזסוסיגיןחיבגיגחדו,ח'סגיחוכט'וכיחיסטיסייגדי

חריויסחרס'ריגיריייגיכג'(ריויטוחיגטייכיכיחיוכוגיד:וסופווחיגטיויסו
 .חיכטיריסוסי!וכיכיד=יח'וכפריסט'גיקידיוכחגרחרגי ~וfנידיייגוחי!חכרי

פויסטחר pח'דירוג'וחיגטייגי Iגירייוfויג Iחיככיקוכסיגוחיכס=יפיוחי
חיסכו • jרוכי~י C 'רfקיכ'סחיג::ו'גטיויסו hסי!גיד"יגוחכוג'ד~ Pסי

סיגודיין Jחוסיק'fייסטודיר'זוגט;רחי .פחוטיםדוס,חסח~fויגוחכ
פיונביטידו :t 'וfגי,גןחיג~'ריםיקי!נידיין"//גןחוזךי (;'ד'כי;זחימפריסט~

כיכגוג=יחיןחיוכפריסטתדןו'סן ";,חח'כטיויסיחיכפחגfיוויויכפוח'וסירי
גיר f i 'ד'רf'פס'גויחס jז'גייג:י iכ'גיקין;ן t ק';ןי:-~'כ rקיזוכזיגיר=י

חי! ~סיריחסיוכ'זוכויט'דו p ו';:גוכק~חיסגוח'סטן .חיכטיויסןחו Pטי
 'וI fכ'יfויסן;;- :וfחיבידיס'רריגירןו rפריס~ pחיח'כק' jחוקחזייי ~כחו

פריס:: pח'סוח~ו Iחיכטיריסח'גפז-נחרדיר'יווגחיגחןגגיגחדודיכקיח'ס
כניכיד';( (;'כ י:'ךכ' ' Pקיננן;נ pייחסי'גטי pחכטרח .חקיודןסוססינןןטחדוו
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חייטחגטיפירח, .ד'~';זיסגי ~" Jס'ניפ'זנחדינוייידיגיטי Jחןחיסקי
פרןפיטהרפיחידירדיפירוכהסהיכהםחיגטיריפודי jקיחיסטיייחיסט~ jח'
 jופינ ,נידיייח~נידייןח'כטרידיוכ'זמימיכיד~ג~דינfיכחכסיי~טןוכחרחי

ח'סטיח~סחניייפכוח'סטרוסדי(ינרןסגוס j '.ופרוסקריטוסדיטחגייוסגוס
 .י'ט~'יו lח'Jכו ftודיהנכ)ררדיגונחרסןחיסכיחקיקי Iסןזיטו

כיוכחג Jכ'כניחז'רכודיפירסיכ~ג~זידוניריסגוס iסוחיסטוס
חנג)וכרוק'חי Iגtכיכטיחוכחטירייחי'כטי pדיריקטז:קווכפחכיירוסןח~דחכייו

חיכקןוכיכ:::ס fj.חיטר jכיי rטחכייכהר ~רfנחמוסניח,סייו"דיגד~ניריס IIכיסדי
ח'גדהכייחרכודידוניריסגי~ Iקיטתגfיסקחטינור'ה~חיסט~,דידחכסחס
חידוניריסגוסקיכיפירדי Iקווכפחכיירויסטרוכוחדימוכיד~ג~חוקוחירפו·
חפהרטייכי{קייסטיייכיסח\ו(סיוכ'וחכטיסחיכחרחונןחיטרחטודיגדירינוס

כחסדיכחריוכוס 5חfיור~fונוחיפיין,די,דוניריסגוסה~פחרטינרחכדיחיז
חידחכייוכיכניזנזתר rקכורידיניריסגוססונריג"ג~דיחורדיכחכסחפ

חימורחגוכיכטיחיתיכדיריקןכחזכיכטיקוזכפחכיירוס"חיסטרוסח~ךיספגחזיר
 .פינ"כט'סגוססיז

21 
 .לםחא".;:ט~סטיםרנייאבםחטיסטיסזבייאךבי

 ·~פ ) p(עדוטיסןכיוכוכייחכס~ןכריכוכחגחיגחיזךחרדידיפיכדידומ,פ
טיסכיוכיגייfרכס~חיסט:יקיזפורקי Iפירסוכ~~גוכ~ Iקיכטר~תו Iפירס~

פודידיריבוסגופפ'רדירחזירדיחווככריחיסטיקחנזחכטיסירפוחידי
 'וfיכגוסטחוכיכטי,חו iח'גח iרהכסיסירפוחידיחינוזנו'ג 6חיוקווכפחכיירו

דיסיפט'כיוכייכטוחיגר\ד'סןכריתדיט'סטינופ~סוחיסטיקחפחנגיחיסהגפי
'כטיר~ pחגגח-;גי:,סי;, '\ר~ו I 'ר'פדייגנרחיגקוגןכהרסיזסיסייט~,כ~
וכחסריס'וכוסגי'י:רסיניו Iכ'גנוכיח:ידחגייוחזיר jס'וכיזוכופחכסיח~חי

 • ) j)(גימירוחכטיס

~~ 

 .ניבגזכןאחכמורפאךי;ביסאלדיזיךבז

חיסט:רכוק'וכיזוכיפ'רסיכ~כיכגוכ~ח;ןוכחגריזירדזדיפיגריךוחיס
חיס~ו 'ס <:ח 'כ.דינ!'זוכיימ Iמחגד'פיין;ג~סייגטיכוח'פריזיכטי

וכיכט'ח rפ':יג' :Lוכ:' jכחכוקיהחוןיה .'ז'רס'דזכ~דיחווככריח'גגיסיכסייחדד
סיוכפג'חוכ~די jכדיסייית pג~ 'דר I ;גטוריזפיחידיקידחגייוחיגחיסקוחכו

 :וfi fי1בחגדן p,כ rוטוד " cכ'חוג:ר Iטחכטיפור ?וכיזוכיפידיחרפ'רסוכ:ר
 'זוכ~דיגוסגוכו~י j~ןהכ;ניrכח" ...דיספגיפ ' rוחימפורטחכס:רגרחכדי ,ח'סטו

ח'ססטייה Iיני iחכונחיגפונר'חיפ'טוסוfוז' 1יסייי iיי~ג:רקי iפיכסחתי
 :;::ח'ס 'fד '- Jכיי r: ~ fיק ירב1;..';וג;וfו (;יורונ \ךז:כיינרחנריחיוזחר 5קחדיכקוחי

יגדי , _rני' :tריגיי:ר~ Iג' W' I :':טג'-,ייו'סטר;ו;;יר'כ,;דימוסק'גןחיס
iכיכני ר'";יכ-'"רJ ח~י,ו-fיירן-'-"ייי ~רiורrי-"~~":כ-' ....,~ ' r ז'lייס:רר:רן' "~'י>" 1'1 1JI j ,,/1 1 ~ ~ . _.., .... 1 .... ~ - I ~ I -.J ~ -" 1,1 I 1 -1' 

t'\ ~ כיP"t'\ פהן'יh ייןר"'ם", '~ -, ' r · ..... גייי'~'יפ-'- "~ _ . ,;.וי-fר~ , 
. JI .11 I J .,.,1 J"" • I ",1 1,1\וו 1.1 J .."-'וייj 1 "' , .~. 
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fווג:י 'וfוfכf't: ~ ן,:ו'ח'סב:רדיI יססכחכוח'סוכ ;-ז-זרחדיfחכ:יכןקp חכד~סייןi 
קירחביי:יחג:יןס .rחחוזחרחיכ'גנחגמ:י.ר rטוז;די י:,י:;'~fויסחוג:יחיסקי
חיס Iמיזמודי .הגטיסמחסימוס :tידגו:יי'סיניופ'חומוייטוקח jחויסח

קירקו~ח:יחיגסוכטחרח~חריזוגורד ~רגייסונגמה:ייסטרחגורפודי~יגדידן
קימיגוס:;ריסייחככיסחיפיחוסטיטוכוסוגוסחריכיי~יקfנרכו iוקחיפירסוג:י

חיג::;חיסקיפירסוג:יג:יחי .ןוזריבטיריסהד'גזירחפגג 'ו ,סינורו /סווגו
ריספוגדיר Iקיריסי Iפיחידי Iיירוכ rקווכפןסרין iייחספרי :Iוכ'גןחיסיבטחרן

סוחופריגיקיחיגסוגטוסגוסדירסי fםחריזגח j ,וfרייו~קוגטרסו ~fו
חיגו Iקוגור:יח~זמיטירסיס~ז 'fורי~ןזוקיזח:יס'קיכחמט:י Iקןמפחגיירו

חיסוכחרסיחיריפןדייחגטיס ~וtסחדורפחגחכרחסחוגיירדי'נחדו,חוגגחיס
דימיסכ"יג~דמ~גרfוגס;ן I'גקחג:יפורק' Iןחסחססטמ,fוכזסקיוכןקחייחרן

 ~~חימפידיןכח' ,מןט~בן iג~כגוס~זגיגנוגוחסרחופיגפחחיח~גסוכטחרגו
 .קוגטרחרייןסןדיחיגסוכטחרו~סfררוחכקוחוגןרסוריפ~גרירידפירסוג;ן

חיגסוכטוסוחוגייקיפ'רסוג;ןכ~פירגיfו'גימןיי ;"'fורטיחפהוטר:ירימס
סןסמיכוקססוס'רחרדי Iגיירו rוכפיקסןדיס,גיד~ 1מ,גוספריסייסוחי

חיג"סןח~ריספוגדירגוחיגחד~ן iחוגי,גסטןנייר~יfיגןסיקימןגחנייוס
מוייחיסחיכחי I(מסיר)פ~חוייחמ:יסי~סטוfוfוזיקיזfוי .סונטחדור

דיט~טןכןחיכמיריסיחי~טורייוריכזי:תו~זחט'מחדיס,חמוייח~וזור ,י
II ודיידי;חוכיגו/f פסוחיr קןמוח~גפורט'ס~דןחיסוסטיגידוסיררייסז(נ:י

פ'ר"חוגחספורדכיר;ופרופיט~גסדיז~ינןקו Iיינוכיגחגמידייןיחסוכחיכ
 .כנכורמו pמ Pס"fומוח:יכ~ן :סימיזחגטיססיגחס
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.I גפ'י~ירט,"\אאר.י;:וtסייגואילאנטרילידו. 
חיגטרימ·מזירדידיפ~גס;רג~חיסס:י~כחורדיגיסט:יחדיוטחיספריח'ג

 •יגטי pמורחכקומווכחטירייחכוכ'גטי:ןיחסוג:רסירפקירקוח(חסר rפ'ס
מןט~חנ~קי /חיגזימפייןפןר ,קיכסיזחרגי Iריז'רקירימחטירייחכמיגטי

קוחגדיןזו, fחנחגטחחיפרובינןזוחינו"חוז.ח'סקיכדוג~חמוס~רחינוט~
חיגטרןמפיסחרחזירגןפורקיחיסגוקוגסיזחדורריגניררחר'רןחיסקיפוחיכ
חינוח~סז;ידיפרופיטו i~גו'מיזמוחיגטירחררפןן rרחווכגריחיסטיח~
קי Iסייגוrר~כחגטריכר~חיגוכרווכפייסור rדז;:ייתוכ:ימי ' i ,כוחיסח~סטןחי
קו~וסחב'גוקיחומכריפונריטי:: 'ח ' rפרר ,רו rכז';:ו~ימדיג'טןזח'כfו

fר'!ו I ויקריfןגרC ~ קיפחריסייגרןכיחיקוכס'ז~די;סיד ...יר 5 ~~~ס':י!ח
חיקוגס'זןסידיריטרחסכ';ןסי ,נינובהר~רוfודרגי jוחדייזקיכסיסיה

מחטיר-ח'סד.:ו cח' ."נוכפרד';ר'גג 'j'fסגי'ו;:ר י:- Eו cיחבי' fיחיגחזי
מןר~"'ביגטיחג:יחיגטרומפיס~ררחזי j'רו iריפ'כסהיוכי!' .rי j •ייחכוכיגט~

ר'חקטו~יגקי 1קר'ז Iרדייסרגפרןפוזחוחכ~סר Iז'רכו\ר ,ריזירקימומ'כ\ב'
סי'י;ן 'וfI fוחיזוכן iזודיגכדןג"ריגוסח:יר"ו; I"ך Pקיכחי I'יי :Iריוכיר~יז~

ח~סט~קירחזוגחנ'כימןייחי;ןז'ק:ימן" c ~וfד~פ~;ס;ן ~;,יס'רf 'ק'גטייגריח
rכי Cיח ;' ffורימחגיר~ t: ויגקחךוירדחגחרfC ןI: קימוגדןדיג~יג'מי~כטן
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 .נניני t'ב t'דמאלאבלאר t'בק~די t'של t'מסידני

ריקוכטמר 'וfרמפורטמרדירינורוזממיכטיריפיכרירומ,סקיריזירקירי
ב'יררחרסירימססימיזמן Iחי~רימב'~ןמוטרומי~קיממ~מי~מוכומס
fריפירמיטירומ,סכומי •מיכטירסחיפח~סיחסחיססירינוקיריכו 'ו

סיקי Iריזירקומו •חינוחי~ Iח'פיריקו~ומייסיס~ב'וק-יחיסטוחזיר
- Iח~נוחזיר~'ריריניזוסיחי ,חיבוימפ'יפור Iסמבכוורימ~חב'~ו Iרחוב
חס .חניזמר~'דיחו~יירור,די~רונירfווןמיזוכוחיפירמיטירוחיס Iמ~

 II(חקחפריקחחוס'יוכיססוסטןמיקיפחרס I ~'וfפורפיכססרחובן~וקיובמבכון

 ,ח~טרחמיכטי • Iרמ,בריכ'יכיר~'פוחיריגיקימ~חי~חיב'יטימ,כ'ירוס)
פ~חב'רחסרחפורטחרריפיקחרומוכנוחיס Iחינןחי~ Iח'פיריקו~ו "וfכוסי
ריזח·חי~חימ,כ'מיסטחר~ססימכרחרחזיחיסטופורקי Iו jחוטח~חוכורי

 .סוס'יטסדי~סרירוקיחרחי~חירוחיכס~סקחכ'זסחיחמינוסחיכטריקוררו
חיכטריחמורחי Iחוכייוחייסיכו Iמרכררחי~סוסטיכירןסירפרחידיכוקי

 .חרפרוסקרזחוכוס
קיריסרבכ) I(~ובוניכטי~סרימ~~חר Iחבריריפיכרירוחיסמיזמורי

קיריזיריfיפירסוכסחזכ;רריריפיקטרס~וס Iמחכקורמס~חסקוכט"רר'זיר
חזירחיריפיקטוט~חוט~ןכייכיחרקו~פסט~סחוט~סחיזופו~חכוט~

חוזוס Iמ'פירסוכסחיסט;רריחוכירמי~חי iריפוטחסייו ר;~מכסיריכחסמר
 Iמ,כטיריסחרויי~מיזובסקמרססרמ,ןמ~מי~מב'~חר~'ס'חס Iניכטי~סרי

סרבכ""~ובוןחכ'~מרריפיקמרוחיסטימיחי~,ריריטרחםמנ'~מר~'סימס
~מסמס ,סמב/ייוס~וס Iריז' Iקוכטרמפיזסמיפיזבחרומוייפיקחרוחוןמ,ס

זרס)(בככוי:י Iמירו~מטרימס '~ס :כוןקיפיזנמרמסמfוס~fוסקו~פמסטיןס
חי .רמ'ס)(ובפ'כומ ,חסחס'כמטומי~ 'וfבכריומ)(נ~וי , jפורכ'קחסייו~ס

 ' Pקמב'זמכסירפוחיריח,מוטרוסמוכנוסחי~קוןחקחרימסקימ~ Iמומ,ס
מ~ :פירסוכחסח;רטריסמוכרורי~קיטמרריסרבכ""~ובוזרימכ'~מרורחיכ
חי .מיזמרחכ'~fודורמ~חי ,ריסיכ'י~וקימ~ ,חי~רימ~מכ'~מזקי

ריסיג'ירריר'פ'כרירומ,ס Iטחמבייחכסי Iמ~fיכ~מררירו'ריפ'כרחוססיבוז
ס"כרומ, .קוכסירירחסייוזמ,זטומחר~חסחימכ'~מסמ~חס~חססיכטירמי

סינוזסוסייטס~ספמרסרחכיירןומיפיריקוכוזומויימ'סריפיקטוחיסטי
 ..קוכוס Iפוסיב'~'יסקיקומכטוחי~רימ~יסחרמז'רמוספור Iריסימוס
 Iח'ריטיכירמיס"מפריריקרררמרמוםדיסמכטס ,~כוחיסטרסממכרס

רימ~מנ~חדוטונו~וקי Iמר'ספרופיטסריכסמ,בןחי~מימורייסכומיסטרס
פובטרמ~פמנו ,~פורירוזוטורומי~נוקי ,וfבכ'יסרכנרמובסמירממכרסן

fוסרימוסטרחרח;רנוובק~חוכוקחדסקוחכדוח'rכחינז'סט'רפוחירי~וקי
ריז'רסיחןכר J;קחררינ'יקימחכירס~סחיקחמיכרסונח'כוס~וסחוטרוסגוס
חז'רקוזכוחי~מחס,~מסרימיקוחירפוס~וסריסןסטיכימי'כטוחי~פור

פוכטימיכטיסונ'רי .חי .כיברו~וfוסניכטי~ססומנfוfוירחיקוכטרחריי'~ן
די:חורריכחכסס~סנ'"כי
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 ,סוגחמ'גטיגן ,ע"סרכגוס cמגוקיחיגיפרס,דיקוחירפוסוחיננןסיקי
מ~חנגופורקיחירמחגססוקוןחרחנייןסיגי iקוכס'דירחסיין iחיטומוגו
חיר·סופורפודירוזוטוייחג-רונוחיכ-מזגס Iקיגטרחרייוחכמ::י ,חיכדי

 sקכוס'ח'וטומימוספורקיחיסח'סטוטודוחי .מ'גיזיגחד::יפוחיר::יקימחג::י

דיגחוזיס Iח'דיפיקטוח'סטיחכוריסידוחיסקוחגטוניחמוסחי iדירחסייו
חיסטידידיטרחסחיגטרומפיס~רחרוכוס Cדיגוח::יקימוס :Iכוחיקריחדור

 .חוזומח:ג
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 .פירםיבחביבגיבחאחאכירגיאיבסאראוירבי

 sחנירנוח'גחז'רגוח::ימוגנוחקחנידחרמוסדידוניר iחוחיסחיסטו

דיזחנרח",פחכחנרחםחוגחסחככחרכיס iקוקןמפחגיירוסגוחיסטרוז:חססחר
קוחגדומיזמוחי ,חגטי fסימיחידיפיקטוססוסקחרס iח'דחרג'סחידחנכיס

חיגקחמי;חרחזירכןפורקומפחגיירןסיח::יקחסטינ::יחידוקטריג;'-פירסכו::יכ::י
ס'נוןריכינייוזוסדוניריסכיסדיחוגוחיסחיסטוקי Iחמינוס pכוחיגיסגיס iחי

 Iטחגטופור ,מיגיסןכירחיס , ) 79(גומירןחדיכחגונרימחסגיטחרח::ינחמוס

חיכטודודידיכחגטריפוכגיקחזכיגטיקחסטינחרכוגוח::ימוגנןחקחנידחרדי
פיזנחדומוייחיספיקחרוחיסטיחי .חנירנוחיגסיסיקיחחגיר::ידיחיגדו
כספרי~יריקייר rחינ~יקיסחנייוסגוחיסטרוס iדיזגירוקיפוגטוט~חס

חיסט::יחזירגויר ~כ:חין Iקימrררסיחיפןחינו ~ח'נחרחרסי Cדיפירסןג::י
 •פוכגיקו Iחיקןמפחגיירוסודיסיס fפ,כחסחנירגוחיגסחרחזירדימ~ינוריח::י

 . sקומפחגסידיפחסיסכחסיסיר vחיגנכחגחזיקיחקיג , iטחמכייירו; Cד'חי

סןנוזחרפוחיד'נו Iפיככ'קו iח' fIכנירנו)ריגסחרחזיגוקידיזירקירי Iיירו
חיסקיפיחיסטיסונריחי .חיטירגיכמוגדןדיגנידחסכוחיגחסגחסריחגמ::י
 :דיחורריג)וגס::יג::יגייגי
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 .ביבניביאחפאלאנראםקיןאיבנאבייארבי
חנגחרח,חקטוסחוגוסחזירדידיפ,גריריחיסקידיזירקיריחיסטי

גוחיקומפחגייריגוחיסטרןדיקורחסיןחיג iחי Iטיקחקיפ~חנרחסחוג~ס
פחגס::יחוגסניכוזוגחרסונריחיסיוככחחירחזיוגוחוחנירנוחיגסחרחזין

וכיסקיוכוגנוסוכיייסיוחורדיגחגס\רfריסט::יךידיטחכ,יוסגוס •חיספירחגס::י
חיגוססוגחוכיגטיסיטחריוכוספירו •חקיטודוםגוטחרגוםדיrרימפוס'נגיחיס

 .חיגקווכיגדחגס::יחיסט::ידיקוגטיגידוגוחיגןכיגדירפורחיז:ימפגוסקוחגטןס
ר'פיג~ייוסיחחור::יחימחגסיניססו Iח'פיקחךורפ:חיפירסוג::יחןג::יסי
חיגק)ו:::קחגדו Cכוחיסט::יחיוכ::י" Cתי'כעגח'זוסיחיחינחסמ~חססוסדי

 sחןקחזגיגנוג::י ו'~פירמיטידןחיסמוסגו ,דירינןסקחמיגןסגוסחיומיגחרסי

דיוחקודרחןכי I :דיזירג,fויפתסחרוסוריזר'גייוקווריקוררחרחזירגידן iייו
קומפ'טיגןכיחיסגוקיקוכוסימוסקיפ'רסוג::יחזגסח::י ;חקטוס"נייזוםטןס

גו Iחידיח::ידיחו Iגיירי ,סיגסיי:;ןדידיוכחגר::יחוגסחסריספכרדירדי
 ) 20 (ח"ב א",ס
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קינינוסיימנפימוןנינירו.חיסטירירימחנר:ימונ~חריריסחר~'פוחירימוס
 tl4פןמכו Iמירקחנסימכריחרפיקו~וןכמ~חופח~פוסירכנוקיסחכימוסייס

 •מירקחנסימסחיספכריקחז tjכוקי(מופטיריס)ק~יחי~פיסמריריסחר~'רימוס
כוקיסימןסקוני~וייסמי(מוסחפיר)מחןספידוחוןקמזסמככ'נומוססי

מסריפיניר~ןחס"וננןפורפימר~'פןחירימןסכו Iכיכבונוריקמזסריקןמי
מוננכקוומקמכירמרק'ג'קי,חיסטורקומ,ן •סונפרמפרןיסנןחןימקומיר

fונויימכפיסרמס 5פ~כממונחסקומפגrיירוכומיסטרוכממככחרנומסמטמנסייןן
חן Iרי~יקמריז~מייימניס 5 '~קוןמיזמו Iמ,ספריטוסוחטריסןכחר'ו Jמניקי

ירון I:iר'מי .קורחסוןמי~מי(מוטרסחיכוק:יכספור~חכרס rפמונסמנכחר
קוונינטיכ~ 'מסח'נכמניימרדיפיקחרוקיחיננכ"סנייןסחסנומיספרוס

חינ-מ,כפורקי .מוכירסקיןמ,נכחכיימרכוסריפיזבמרוממסמ,סרחס, 5פ'גמ
 ,ריפיריסםייסכסמפרחסרחרקוןמרימ'ריימרפוחיריסי Iמוכירסדיבמניין

מי •רימירייחרכונקספוחיריסיכןרמס 5פ'גfירימ,נבחנייןמ,נקיקוח~נו
ריזימןנייסחנטכ ,,~כומ'סטרסיינס;יחמןרייניספכ hחיןקימנסיחיס

II ווחי :ריפרמזס~כמ~מרןמנןכטכקןמפמניירן",טןמסמ,נבחכייסניחי
חכסמ,ננחנייחרפןמ,ריסקיפינסיסנוריזירקיריריין"פידימ,ספחנפחפי

 ,~חס f5י ס'~קי~יריסיינטיוסיקומניו Iמי~,,יסקוןחיסקוזחרטימיבינטי
חינטיכרייריזקיכןריזירקיזיפיסני Iחכסימנ~חטיסקי~יקיריזירכיסמי

מ,ס-פfי~סחסמיסטמספירקיקיזכ,מופרכריזירקיזיטיסקיניסי I~'~ייןס
פיר-רי~ספיכסיריייסכוסקונןסיוניקינינטי~סקיןפחסחרפוחיריןקוזמס
סינומומכרי,מ,כינסכ tקי~יטוין ' 5סfיייסקירייןחיכמ:י .סןכס

חי I/ריזיקיכןמ,סמ,סטומייזחס vחיספfי~סחסמ,ספחסרימינבמנייס
 .דייו"פןרימיספמנפמטי

רי~יסמנטסכוחיסטרסמקחנירסמןסקימקמכירןס~ןססיומ,ספיס
נומיספרןסמס ,מורמנסינפימימחןכירייח~רחכייינינניןקחנזמרנימזירני

חוררינחנסחסמיספחסטוימסמ,נפינדימיסניייססינןוקימי Iקימפחנייריס
סיספי·ס~רפיחיריניחי~יימססיןקירמזןנח?~יסמןיימי~יזיקfיסמוייסןן
סיכחמי(פיכימיפססיכוריכ,נייו(סחנטסנומיסטרספירי .מונרימי~נירו
מוסחיגייס ,מסמיריסיר~וסיןנינכוכוfיסרמנייומזירנומ,נקיזפןנפיחיספימ,ז

ר'זירקיריקימפמניירום,נוחיספרןסקיןיס Pטוכ,רינסירריוכחמכייז"ןמחכרכ,
מןסחיקימפחנייריסנומיספרןסרימ~בןנןניזוטרןס Jקוקינפןמיזמיסיקי

 ,ח'זוניס~ןקיריירמרמוס 5חו~חיפמררונמרנוי'נימןס Iדחנייו'גניןמ,זו
פוריסחירייוייכקרימרןמ,סקוחינטויי~פין'גסקיריקוררחגרימוסחין

חירממניכןחיספרןמ,ססיממס ' rקיחנטן וf'פחיריחיןריחיזוססןמוס
j ' סןכריפמסמרסריפוקוחוןיימוסקימיריסיייסקיריכיביייןיימיסמגנרי

 :ריפונטןמיסטיסונר'כייכסחיריינ:יסינתיפיןכוו,מחי .קןכפחססוס

27 
 •קרראמוןלאא~ןנינגרנואהמ'ירנאררבו

מ,נימיספמר,מטחרמ,חגוריסירריריפינריייחיסנןסקיריזירקירי
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מוסטרחרדחרמוסח':נ jסי ," iקירחסיכיח\סטריח\ןקןמפחכייריכיח\סטרןח:נ
פירקימסחכיירוסי iקיחרחנייו I~נןטייכ\פ\רסוכ:יחיכ':נס\חיפזיג:נ, iח\

 i~נוח\ז~כיק\ס\ח':נ Iפוסיככ\מוייחיסק\כו Iפיח\סיקיקיז:נקי~וכקי
טייכ\קיכו Iסימ\זחכט\ח\חוכור iח\טוקוכיק\חו\רייחכוכ\כטי pמfידחכייו

~ני!קי!ד\ז\רח':נמהכדחרס\כיחיקחר':נכ':נח\ןד\ז\רסיכןדיחיסחז\רדי
פיס\ככימןייח\ס \חקוז;וכ':נפירח\קספכ\קחסייןכיסרימחכדחרכיחיחמינו

 !\חחיכטיכד\דומ~חן!חוכוקיוכיסטר;וחחיסקיז:נסיחוחקוזחדוחיכקי
סיקןכפןזופןחיסימיזוכיסי Iחןקןכפ:וכיכנןכ;וטייכיכיקיחיחיבוחיכ
חכסיח\קוז':נכ':נ~ורי! iר rפד\מחכד;וחיקור\ז':נסיח\קוכפ':נסיסייכט\סי
פחס iקיחירמחכיסקיזכו Iכ\כ\חייוסחיכר\ tחיכדיחיכ\וכ\סטחדכ':נכ':נסי
ח\ Iקירחסוח\נ jח'ח\גימ\סן;fירכ':נכוחררחרחיכקיקי~כו .חמורח\
פוזfווחז\חימ~\סמוכבוסד\קחכזחכטיחיס jקוכפחנכ\חכד\וכיסטרחרג;וכו

כ:רקוכטר:נח\סכוק\;וין;סוסיכ:נדימיימכרןסגוסח\כטריחיכימיסטחךכ':נ
כוחיס::דיח\ס iטחמכייפחרט\חןטר':נדיחי .פוךירןזוטןדןדיגכיגןכטחד

 :זידוכירטרו

28 
 ,פארטיהבזאינלהאחמלברזאילטזדזאחםייםפרי'וזכארג

חיזוקומפהכיירוסגיח\סטרוסדיחגכןכוקיכימוסס\קידיזירקירי
פור'דוסדיחיכj.ר\כד\רפוחיךיסיקיפ~חכרחסחכיחסחככוחוחוכר\ימוכ;ו
כוזוטרוסחסחיכטיריס:וכוסקיסזקןזו iח\סיח':נ Iוכחגידיחיכיחיכןדי ,מחס

כירםופירסיכ':נכ:וחיכטךידיר\גיגייוז~סקוחיסטייוכיסח'ןסיח\י Iמיזמוס
וכח\סטרודיfויךיחסכסיימפריסבוזנחרד\דוכירגוחיסטרודיח\ס Iדייוח\ג

כוזייכ:ו ו:~ ,חקטוחיסטיחיזוקיחופ~ח,ר:וס~:;חיחנגוק\קיססחכיירו
חי(פוריסיי'! Pחיככינר::יחוגסחטריכוח\רנ\כוחי ) Pזכו(כ,ףרן;י rפ

 I\מורוניר iחוס~חחיסטיחי .זיננוקיפ~חכר':נכספורחיזוקיחקטו

כגחרfידיט'גימוסוכרחזיחכיחיסטרודי iקיכטיכיחסייןגס jח'חי ,קןגסיגסייוזן
ריוכידייו iחוחיסחי .חיייר':נמוסדייוחיגסיחנניוכחספוקן jחיחיגדי

חיססייגרןחירמהגוגוחיכןכרןח\יחכיריםירח:וכיכי'רכיפורנרח;ךימןיי
דוגקוחיקיד;וגיחי~ס pפןחיכו iיסייו Pחיגסודמיגטי hכירדקיפום\ככימויי

טחגןכןפורסי Iמס .חיגימיסןכחדחטחרכיחיחיכ iקוחרחכייחרפחרסגונחר
ד' I~:י"חיגטיסייוקיפרוכחדו iכייפיחיוגחמייגטוס Tרחגיסטידוסחזייגדן

 jחכניחיזוגיסחיגוזוטרוס iIיוקיכסיחימ~;רפוחיקימפחגייךוגיחיסטרו
גוfויסטר:רחי/וfוחוגןריסטרס fגי'חי/ Iקיחיר~יגוחיסטרו jח'סיחס ,דחגייו

 :דיכייג:וחורדיג:ןגוס Iפוחיסיקימחגירסגסדי Iמוגידס

)~~ 

ויירנ'. .;Jו'יטורבואיסט iאיביבגאנםחאזירבי

 י=..ד\ ן~'\;'"ס pו Iמןח':נוכ~rויזן ',"פירסיג:וחוג':נסיקיד'זירק\רי
fויכ ' rו'זול j';' ,1 rנ r ~דירוי,:\'!"ריפ cח'גיגו Iפ,חיסיקימחגירס
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ברחגדימוייריפיקJכוחוזחיסחיסJכוחיחיגריגיגבחגס~ר Jrכומ'יחמ~פי
חרסי :t '~דידיכי ~ Iנירטורון ~מ~חוג~דיחיסיגסו Iכוח'ריחומכריחיגקי
קיניסחוג~ Iפורקי . ~מ~ג~פחר~דחגייוןומוייקיחיסדיפיקטוחיסטידי

דיכייזמוכדומיסטיחיזפירסוג~ ~~ו'כקיגJכיסיקיגוטירוקיסfוכימוס'י;ן
קחר Pכודיחחור;ןקיד~גןבחרקיו'יו iריגסיטיגסייחרוחיסJכודו ,~מדיחו
דיסיטיגסייחד'פוחיחגסיקוחגרו Iמ~חיגחיןוקידיגכיגגחגס:;ר;ומחרח~
:ימגןדודדיבוטוגוניסקיגויגטי~מבןסטפוח,חיסטוחי ?פרוכיריגסיי~כ~

 'וfברחכזםמעיח~חוכחקחרסיזקיריחזקוחכדופירגיטוריססיסח;ןנכ";ן
ח~חיבוטוכוגיקיחיגבורייחסחיחיגסוגטוסגוספורחיגדיניגכחרסי/

קון~מיגימ~ג~חןירדיtוימ~ידייוגוסגמגן-דוד-ח,וסיגייורסודוד
גיפיקחדוס,מיספור Iק'רייי)ריגחיס ;חדגו P 'ד" :דיןייגדוגיסמעי Ciח~

ג~קוחגדוח, .מחכריכ:י"מיקי 'וfחיגסוכטימיקיזכעי Cח:יפירמיטייו
סוסקוזטוכיריגטיחיסחינירטירכוחיג:יחיסט~ח;ןfרחוג~סיפירסוג:י

דיק~כןחכטי Iטחמנייחיס Iריפוןחרוכיכיחיגקיחיגריספחרטיקומפחגיירוס,
חגסיקומפכיחיפוחיכגוחיכחיכטריחרמוגיח~כ~חיפחסכ~חיספחגדיר

טחמכייזמיניסטירחיסחיריtו~חיסט:יחי .פירירוןוטודודיככיכוגטחרכ~
סוגחמיכטיכיחיפריזיכט:וסיחוקחןייוזג~קוזוכדופחןכו Iח'מוסןכרfנרג~רי

קוחיסטייוכיס Iח'חיןכחמכייומ~חימפורטחכס:י,ברזוגדידיקוחיסטייוגיסfויז
פחבחרגוחיחיגדוגיויגס:י ...כ~מוסטרחרדימיגיסקירחיסחיכחגירפוק;ןרי
רחוכזסי Iריזירקומו Iחיגדיריסיכייןקידחגייוחיכפיביזקומפחגיירוסוח~
 ,פריסטחר~כיקי ,פכ~זירח\זחיןייר:יכיקי Iמען Cדידיח~חןזדימחגדיכי

סי Iפכחזירחיסטיחזירגיריריפוןומעוז cחיק~ריר~ח;ג~ימפכו, Ciח'פור
כופגחןיר,חוטרורתוכזדימlכיז cדימחגר~קי Iחוקחזייוכ~כייגימחגייחג:ו

מנניו :tח:יפחבחרג,חי iירחוiיחזכ~דיחפרוכיבחרדיחוגטימוחיסטיפיחידי
קומ~רחוכזדיכי Iגוסי Iפכתןירחיכחןירגיגוחיחיגח:יחיזוגיקיכו

דיס~ירקיגיפוחיריקוז~חיסטןרחכיח:יסיו Jמנני cרירימחגד~כ:יפכיר
 .דימחגרוכיקיפכחןירחיגחןירגי 'וf ,מתגוכ~

גוחיסטר:יחידוניר,כוחיסטרותיטטוקיזקומפגימוסגוחחיגר~ ,פירו
 'וfרוכסימחס ~מ~חוג~טיגגחמ\סקיגיןוטרוסדיו iקירייג Iריכינייוסחכט:י
די:טחמכ"זחורריג~גוסכימפיי~,'מחס

30 

 .ק~ריבס~יחסאלר kגואדובי
רירימחכר;ןג:יקוזכפגירקיזסוגחמיגטיגחסט:יגוקידיןירקירי
חיכקיחחוזרימחכד~,כיסקיפכחזירהיכחזירכיחיקומפחגיירוגוחיסטרו

טחמכייזמיגיסטירחיסמ~דימחגרימוס,סיגוגיזוטרןסקוחגדוחיןוכומוגו
 Iקוגסינוחיגס~פורחי .קורחסיזחיכ Iח'קיריגסיי~מחככ~בוחדרחרכורי

חיןן ~~מןגוקי ~חדיגדכיחחוג~יר rחריחוקחזייוזכ~פריזיגט:יסיקןחכרו
כ~חיזרחרכיגוח~חקחנידחרמוסדידינימוסדימחגדימוס,כ~סיקוחכדו
מיקיפגחן'רחיכחןירכוטייי;רייו ~"סי :דיןירגיחיקוגפ:יסןקחר~
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פיקיקוז~ט~:ירימזיכריטיקיטיקימוסוכוייוקיפור Iריממכרמס
פירמיטירומיסכיפ~מנרמ,סריממכירסמ,סט:י . ' Qיט' fמ,מיכומימ,זיירמס

טיכי:: ~קיריכסייסמ~נסקירימוסטרסמ,סטוריזירמי~קיפורמננמררי
t ח'נוחררחרסוסI פוחיננוכוזוטריספירקיכנייכיכוחיסטוחיקורמסיזחיב
קיזחמורחיפזיס rחמ,סטחרחססיימפריפירקורמררינימוסקירו tiירי

ריחירמחכוסכומיסטרוסקיזפמרטיקר~חרמיכטיחיחומחכרס~וסטררוס
 .רי~ינייוזריחיסמנכרי

פרימיר:י~סריחורריכחכסמס~חסרימו~טימסנ;יררכקרחיחיסחיסטס
חסרחכייןכיזנ~קח~זחרכיחזירכוריחיסקוכטינירוסרקיקחטינוריחס

קיפחרטירססיגוכר;ו~סריוימוס hחנ~ממורסחי .ריריקטחמיכטיכיכנרגי
קרמפזיכיירוסכוחיסטררסח~פריזירנחרחס"כוובקחרריררניריס~וסקרכטייכי

רימזיכופויסימס .ריקריסירפרחירי~יססיקירחכייוס~וסטורוס,רי
חיסטיסונריחיסחיחיכריריקטחמיכטי"מחגוסחסכוחיסטפררסיחס Iחוטרוס

 :ריחורריכחכסס~סנייכיקיפוכטו
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זפ\ראסאס.נראיסטראסאה(םעקה)בוארדאלארראז\ר

חס tiר'קוו "חוריר rפקוזיכטורכחר hרימיכיסטיר·חיסקיריזירקירי
פיזוםכרחיסטרוס Iטיזחרוסכומיסטרוס Iטירמסמסכוחיסטרחס Iסו~ירחס

קיוסירח"~וסטוריסחיניטחררי Iמפ'פיריקו~וזוס~ונחריססימיזחכטיסחי
 Iחיכייכיססוסמסחרקו"פמכיירוסכומיסטרוסחסירפ:וריפוחיריזסי

טיכי-סי Iרונירחי~חיסמיזוגי,רי •חניירטוסנונחריסחיסטרסהיסטחכרו
חפרי-רי Iרימיכמר:יפחרירחרכ:יחוקחזסחוכס Iפוזיסייוכוחיטטרס Iח'מוס

חיניטזיררי Iחפ'חיכטירממיכטיריריקחר~;ו ~חוזיר~סריחססורחרמרס
 .מכסימכרוכס pר'חיזביכטי י:.נ\ריקריסיר Iפיחיר'סיקירחכייוס~יס

סיקירחכייוס~ןסזייניטמרחסכיובקזיררימיכיסטירחיס Iסיגיחי
מיכיס-חיסטחמכייזמכסי ,זס 5קחכרחיסטרספררניכטי'ג;וריקריסירפומ,ריו

ריקריסירפיחירי ,~טיקיפיריקו~וחי~טוררחיניטחרחסiיחר tiכרריטיר
~סחיטחיסטוחיפרחיםיקיפזירטיקו~וכקיריקןמפחכיירוכרחיסטרומס

 :דיחורריכfוכסס
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 •אנ\\רר tקרםנראיסטררדיפיר'קילראלאינדיפירינrפיסירנר

טיפסקיסיקוייפחגיירוסכוזייטטרוסדי~גוכוניזנוססיקיריזירקירי
קופו Iסימיזמכטיחיכייכיססוסריפיירריטסריחומוחירטיריפיריקר~וחיו
ריחוחזירוריסמ~~גןגיסריפירסיגירוסייגרוחיסט:יקיחינזימפייופור

חוגרירסיריפיריקו~ו Iמ'מיסטסקיחךרנכס)(מיספ,רוזסחכימח~ייס~נוכס
מיגיר:יס\ '~רי5I fרחנרו rכוובחיסטחו~חררוכיסמ~גוגיסקיחומfור, י:~ Iח'
מסחר tiר'חימ,גריפיריגטיססירפוחירימוסגן Iחקם~ריכטיססימיזמכןכיסחו

קורירריחונניג~רוםסימוס Iכוסיניכטורס,סי Iקוניבחרחירמחכוגומיסטיר



םי!יורא~לזוח t'זפרכינשםה'אפרק- - 158-
 ~ ____ ~~ __ ~ __ ~'~._~~פ~~~~~~~~~~~

פוס;·כfיויסוכר~עודסקוזפיריקי~ו,די~קןמפחכיירווכוחיסטמיסקחפחרחי
סינריחי .קוחיופוכוחיסטרוקווקימומוכידסכי~'סטרסקווטחכטו~ידחד
מידי·חיודוקטוריס~וסטודוסטייכיזקיחבירחסחק ~jוחיסוכטופ-חיטסי
קו~וכקיחסקודחחדוססוסדחרמסחירחסמפריסורחרסיזרי(מיר"קו)סיכס

 ' rחכוקידרקטורחקי~דג •ריטיכימייכטוכינניזסיןייחמחן~וסקימחזיכו
סיקיקימוקוכטססיחי 'י~~סריחוזריכחכס~חיס~פורפחססחכסי

סיקיסיריחס r-פוח.סחכרוקןמפחכחסוריסחכנ~ס Iחיח"כןכוינחרס
מי~חימפריזיכטו ,~קיסיכסייססוסינוןקוריימדוססוסרמבס~יחימיבס

סופריחסכוחימורימססיכוחימfוזיכופוכר'משטימי~'יייכ~כססיוייי
חיםמיקיכסיכסחוזומויימילוזיקווורחררכירחוןמיסמ,סןכו וI 'fטחכטו

חזימוייסיקימוכרומי~ Iח' 1ןכסיכימייכןכ 1סחנירפזחירי~ןי,ימחכירסח~סט\ידי
סןכחכיכייחכס nמ Iפוסיב~ירמרסןסינוןחוטרוחי~קוובוfויכרחרחוכו ~'ח

סיסי~סחכסיחימוטרךסחכדfומי~ Iקיביחיכדחדחזיfכוטרןמי~מיטזרכו
 .סוסטיכידסחיסחווכ-מכסייטס

 :ריחורריכחכסס~סנסוזיטווכיזמוחיסטיסןכרי
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 •זפ~סזפימרנ~~באםהלהנייינר~ר t'אנו

חיררמ Iחורככיקווכפחכחרוסכומיסוכרוםרי~נוכיסיקידיזירקירי
 ~חיכטיריססקיקוז:ז~נוכ;כסמניוכוסמ,דין)(בימטריכו(~חי~מיזמניר
~נו. Iמ' ,חי~ידקוכטרסוכיזוכןחומ,כטיריסמדודי~פחנורמיזסימסבוזנו
סונריטריכוכ~מ~ריכדירמוסדידונירכוחיסטרודימ,ס Iחוק~זייןכיסכחפ
קי~וחמ,ר .'fכסיי 1דיכחיטריבוכ~ ~\דמודו rחיכטיריס ~,ר.חיכניטמסחוז~ס

דחכייוחדר~'דייסקחכזחסירפומ,דיוכו I~ןכרממיכטי •מ,נויי~םחביוכוס
וכיסיטמוכייחכססחיסtכרס 1כקי '~ 5פום'מוייחיססייכרו ,קומפמכחרויסטרוכומח~

טיסטי·חנירכופורמ,בוזנומי~מיזרירי-סונחכמרזמימס~ו(«דומ)
מיח ~~סס'נוזחפ~רןכיכיח;נ~יקידירינוסופירדחופמכורסו Iמימוכייוס

~סופרקורימורכיפורמ,כדיפיריכסחסכוחיסטרספירקירוכקוח"ייממססי
סיחי •מנסז pסויפוכריחיסוכיפיררייו IקיJכפמכיירןכומיסטרןריבוח"כרמד
 •פfירטירמספרימירחסריס~חסרירוניריס~וסריכוטס~סמיסטיקיזחקחנס

כימ,ס-סינרימ,סקיפחרטירסטריסירס~סדימנ~חרימיס Iממירס
כוחיכרמד~סחזירריקןרי~ינייוכחריייםקווכיחיפירסוכחסקיוכיריניריסטרוס

מי~ Iסינוייסכרי~'דמר 5פוס'כימיסטרסוטרס Iקוס'רקמכוסכיחיסטריסקוז
רוני·סוספירסיכס~סקופמניכי Iחוז 3רי~'סחכט:יכומיסטרסריתיספרירט

חסמ~חןירכיחסחקחכירחרס'קיזסו~ן Iדיין 1נריחיחווכחכוריריס
חוכיקחרסבייזמי~מזירקחר tנןדיטחוכנייזרימ'כיסטמיס Iוכסכיכנוכר

 Iוכיכיר;ו~סקווק"זמיפ~חנרמסקיומימקטיסקיו I'r ,פיסינ,ידחרסו Jס'ני

סחנטס ,,~כוחיסוכרסמורריכסמיס ,חיועטיחיזחי .פיחידיקי~יקיוחיניקחר;'!
מזיררימינ~ינמכדימוס ,ס-יכיטfביסטיסונרימירדיכמכסfוססיירטחסחוכחס

רי;וסחורריכחכרימירספ~סרוגדיסימיזמכטיסכוחיסטרוסקיובומיכדחר~ס
 ~נ::י~ j CASן1-,,

~~~ ~ > 

 \ו.
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די:רוכירמ,גחיסקחטיגוריחסחיסטס
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חסדים)(גמילותכיניפיזינסייחלחפראטיקאר

 Iח'טומחרדיר~ :t 'דיחיזךטודופורגיכיר~דוכ'רחווחיסחיסטו
 Iמיכיסטירטייכיגסקי!זדטןחסכדח'כדחדגסחזירנוסקחרדי iקזכסידירחסייו

קוחירפוחיגקוז Iפריכסיפ~מיכןכיחי Iטחמנ"מס Iמכזירסקווסוגחמיכטיכו
כוקימזכגיס Jסוחירדיכחכססחיסטסדידיטחג"וסגוס .כוקסכס iקזחי
פריכ::חוכוססוכחמיכטידירימוסמס .חקיטודוסחיקספכיקfירפוחידיזסי

חיס Iדיזירקומו .חידיחסחוכסחזירמזספורדוכירחיסטידיסיפ"זס
קמזסחיוריסיכירכוסחיכיחזירןספוריסטוסכוספורקוד"חרדימיכיסטיר

חי ,קומפורטחכככונחר iכוח'חוז iח'fו'ככטfי(חרכוסחוקחרסכוחיכסקוו
סוסחסמחכדחרכוסהיחקזמפחכייחרכוסחימיכיסט'רוזוכןטידופרוקורחרכיס

כיזיטחר~וס,ח;וחיר Iמחזיכוסכוספורק~דייfררדידוכיר iחוח'ס .קחמיכו
פ~חכרחסקוזחפחכחנחרכןסחי Iמ'כיסט'רדיט"כיזקיכוטידוס iחרחכזחרכ

חי~ .סופריחיכסססוספןקן Jחוחכסי~'כ"חכחרחיקוכסוגחכטיסחידוכסיס
מוחיריכוסדיחיכטירחמ"כטודיגחינןחיגקורחסוזח;וטומחרדימיכיסטיר

 .מיריסימ"כטוסוסינזוחןכןקfידסחס,חנו ~דיחזכוריסכחסחזירכ,סדיחיטוס
קוופירסןכ;וכסחזירפוחידיקיכות'כדחןזיקוזחםטרחסחןמזכנחסחכסיחי .

ח;וחוטיגחכסיסירפות'דיקימוכידסנחסטחרדימיכיסטירסיוקןחירפוסו
 .חזיכןח'גקןמוסירקחכןחיג Iפוכריחיכקומוריקוחיכקומפחכ"רוס,כוס
סוסיחיגפןרח'כןכ'ריסחכטימו"חיכוזיקומויידיכירחז!חיסתיסטןחי

רfורדיחגטיסקיחכסיחיסחיזודחfי'זמןדיכחי iכחסיייכסדיטיכימייכטן
חיכטירמידחר'יו!כידיכסוחספורירוזזןךטוחיגחורדיכוגייסרחכחסג"גס
חיסיחיויכקחrניכחרסיז r. iדיכ'קיפוכגיקו ~סחג'רחז'רדיננ"ס,רככוס 'tמ

כיגי·דיחינחסכוחיכתסדימחכירסחיסט;וחזירקחמיכןסחיכוחיכוסטוס
סירחידייזדיגפחגזרכ;ומיריסירחיסטוקוופוחידחזקיפחר;ו!('זיכס";ו

 .פרןכידיכסייסחכט;רסודיפרןטיזחרןס
דיט~ייוסחוכדסריכינ"וזסfיכטסכןחיסטרסחיוח"פוכטוחיסטיחיסונרי

דיחוכ;רדןנדיסוזיטוחיסטיחספתרטיקיכחריסחיכקימיכדחכםחסחןכחסחי
די:דוכירחיכ oה'חיכ"חס

35 
 .ביסטייהסואחאיקימפאניירובואיסטריאחקארגאראידיםקארגאר

דיחכיזנחגחיכחיכקוכטרחמוסקחמיכחכרוחיסטחכךוסיקידיזירקירי
קחרנחדזחיסט;יקיהיכימינוכזח'סטריחיססימיזמן Iקימפחכ"רןכוחיסטרז

חיס Iי.רג;ר Pסןפירפזרייכדזח'ו:טסכוקיםיזנחדסקחרגסחזכסדירןפ~די
חסחזקחרנ:רדיסןחכימחגחיגייסקחרנחרחסחייזדחרכידימיגיסטיר

קיריכו ~וf~. יtר'. Jfריפןקחמיכחרפוחידסקימחגירסדיקחרנסכ;וחרחכזחרגי
דיחיסקיקחרנ;יגסדיכחסוחיסטס jחומכריח'ג Iמיזמיחיכסידינן
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 .קחרנ~סוחיכריריבחרח~חוריסקחךנחרח~חייודחרגודידונירכוחיסטרו
קחרנ~סןחיכקחרבחרסיריקונכפחכיירןכןחיסטרןנכיכיסטירטייכיסי Iנכיזנכןרי

 Iסיגיחיגחזירפןחידיג~כןחיחכינכחכסןסינריחןחינכנרוסוסונרי

סופחסיגיטחרכיחיחיסטוחיזטחמנייזחייןדחרגורירונירכוחיסטרודיחיס
חיין.חיגסיקחרנחר,ח~חייורחרפורקידיפיריכסיי~ג~קוזמ~ .פינ:י

פחט-ריגדינכחכרחרדידיריבןחי~טייכייסטירוזן,"נכחיפונריחיסרחרןר
ריטי·חיגעןרחיפיכ:י~ןפורקיז~חגביכ:יפחניגיקיקחרב~ג~רירוז

 ,רחרגריריפןז:יקחרב:יג~די iפחטריחיגסיחי •חינוסוריכיוכייכטן
חיגחגור:יחונגיבחריחיסכו Iדחרניפוחירי'י\בטורחכיח~סי Iקןז~חגביכ~
חגקוחכטןומ~ .נחגדיסריקחרבחרח:יחייודחרגוחיפיכחרריכיחידור

רימחכרחרדיניחירורחיגרירינןכיכבוזטייכיכוחחיוקחרנ:יג:יריסקחרבחר
מןריסקחרבחרח:יחייודחרנ,פןרקחרב~ג:יריפחטרוזדיגפחב:יכיכבוכ~
ריןכיכינכ"כןכןכיכגןזסיןחזירגוריחונגיבחרוחיסחי uחכינכסןריג\יחוקחרב;י
חןחונכ)רכןזויןח~נירריקרוחיגדחדנרחכדיחוכ~סיריח:יחיסטוסייכרן

ח·נוסקחרכןחיפיזבחד~קחרב:יחוכ:יריו cרינחסופרירחכימחגחןזחס
 .חכןכיסחור\יחוכ:יפיחדחרגו
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 .פאטרוןסואהפיירריטהלהרינריר
חןןקחנייג\יחיזנינכוס Iפגחס\יג\יפורחנכיכחכרן rסיקיריזירקירי

דןנירחיגחיסוחגביכידיפירדידןחיסקיסיבורופןרסחכימוסחיחונזיטו
חיסכו,סי Iכינכוסגוחכדיחוכזיטוחיגחר cר'חיחיכריפיריכןכיסירכורי

סחנ~נכוסחיקוכוסינכוססיגו iפחןכרוסוח\יריכרירגוחיטינכחרגןרינכיכיסטיר
'ינחררימיכיסןכירחיס Iןכרוז rפחיגחיסקיזסחניסיכוסי.חיחיסקיז
גןחיפחטרוןחיגיכט~ fפריקיסיחסט\יבןחררחרגוחיקחז:יח:יחונזיןכוחיג

חיגחיסיי:יקי iנייחסינורחרנכיסרי,ריספיחיסחגור:ירחרסיגיחיריקגחנכ~
 .פיררירוחינזיןכוריגפחטרון

37 
 .סודייוקיריאהמיזמואילאיןמואידטואיל'אינטידאר

פרחקנ:ג:ידידןניריסגוסדיחןכן ) 34(כונכירוריסינכוסגן'י:יסיבון
דיחוכורחיגפןרקורייחרריחיסחסריס)(בנכיגוחכיכיפיזיכסיי~כ~דיטיק~
פו::גוטורוחזירריגייג:יחורדיכ\יפיכטוחיסטיסונריחי .נכוזוירןכיסגוס

ריטי::כוחימוחיריקי J;'ריחמיזמוחיגחיזנכוחירןכוזגחיכטירחרריסינני
פןחיריכןנכןחירטודיגוגמ\יג:יפורקי .תיכטירחרסי[כוביחוכ~כיכירגו
רי::ריפירנכיןכיריחיספירו .קוחירפוחיגחיכטירר:יסיכוסיריפיזוןכיכיר
פרו~פרופייוסופורחיסקיחכדוחיכטירחרסיןכוניחוכ:ימוחירטו Uןכיכיר
פורקיחימיכיסטיריס,סןסטורוסחפרוכטתר(יפור Iחןכורסופורfוינינו

חי .סימיזחכןכיחירכריסידfוסחוכוריסגחסריכרירגיח~פוחינגוחיגוגקחכסי
ניכיפיזיכסיי;ןג\יסונריחורריכחכסחסגחמריכוט\יג~חיסןכו jקוטירמיכ\יסי



יתכדאמלי- l_fן( ,נמשנה Iאפרק

דיןוניויסגוסדיסימ';- frינגfדןך~חח' .ופקוח'רגfויקיזפרחקט'קחכג'
 :דיו Iדוכח'גסח'פר'נו'רוג'fודוכד' I ~יימו;ג~קיו ~\\ס; Iכ'פ'ז Iגג;רפרחט'קחר
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 .יכריםפליםאחקה:)(צדקארידאדלחאזיר
חקחכ'ד~גומיט~חגסייגגוח'סטר~ ' rדוכ'רסחקרן Iחוח'סחיסטו

כיחיסטרוס Iח'ידfכ li\קו ; Iחמ~רי l\סטיג'רדי I'ס fנ'מוכגחסריפ'ט~גומוחי
ח'סט' .פריטיהסיסידחור~טוד~ iח'סחרימ'דייחרגוחיחירמחכוספונו'ס
סחדחסק'פדחדיכחס .רטידחסחפרוס jח' ,'גג~פורדיניזחדוחיסדוכיר

 o:כוגו;כfיס Iחדד ,יך~ Iטג~ ' jפרורוקטודיגר'כ\כ'רוחיגכריסוגחזחדחס

חיפוק~ ~טיסח Iח\סכfיכזןח iס\כו Iחםפ'קסוידםדחדיכחכfוס •טחר\\חם
דיחק'חנגחווס r.fנגוח'סטיסינריח'יס f 'יr fפגיסטורוס jח'חי

פרחק"דיגיר Iחן ,..'fו ,סטיה /חסגוגוגטחרייוס'כדחד'ס rחכקיחכטו .חיג,'חס
טר~ :rגוח'קייס,ר rנכןגזס ::טידן j 'וfח'טייtכפיסגיסטודוס Iחיטיקחנ;'
מוססיפוגריסגיס jקן'דחדר:'קג:ור r'קהטפרדידיג~רחומוס l\גםfיגט~

פכחז'רקוןיחס~fוכי;דחכקוןרמזחיסגיו'ימרחסס~' fיכחכויודיקומfיכד~
סחגט~ג;זקוכס'ז~מיס 'וf .יגיסט'רננר'ט\\גיגיקיטודוגיס'ס'טוזוחג

מחגוסכיח'סטוחסס'רחרחי iסורח iקוטרכיח'סר rחפריטכודיגיגגיtו~
חיוח'גט'גדירח~יסינו iדחכוחירמחכווזןהז'ייחיפונריכוחיסטרודיגחגטרי

מןכיד~ג~מ'גנוחרז'חכו 'קט'ספזיר'כר': ,קחרידחרג~קיטיימפומיזמו
כיגדיסייווג~קחריחרח ' fחיג Jקוכטרחרייוחגגוסטחrניגטימ~ Iדחדורד'ג
פורfוי .מוג'ד~וסכח-:וכ iטייסיהגחרדיג ' frגיח' ,חיגסונריו l\דדיג
קרו rסח'סט''וfומוכנימייי Cמן:,ח'רחגקחדירימיכיסטחיסגסיניחיכס~יק

פוס'נגידהדסוס'נווחוגוד~ \fקמיכטיכגחחחד jקחר'ג:ופרחטיקחרחיר Iדונ
חס i'5דחכחס Iסדמ'~'דס'נווקי,פיק::ר'זג.חיסטס Iח'חחור~טודןסוגריחי

חיכקי Iס Iר \fגוגגוסוס iטו jח'סחוזfונגי Jסוכוגייגספורפיקסחדחס
חיגו;וכטחריי~ iדח Iר fק'גס f' jו ~רסח'פוכ~ ~ iטור~ 3 'וfדוכקיחיסטיר Iכ Iמ

פוכר'כגוסדייי:;ררמיז'ג;ורו'ג'גייתכחרתגוסקריפוסיגכיגוטודוחז'ר
חיספירחוחי ,חכיריסכ'גייכיסכיכ'כייתסכיק,רtכפוסגי iפיסידתכיקי

 o:קוחוכ~חיסחיסטוחי .ח'רrגחכיס'ססדיפ'חדחדחג:;וחוזיסת::רחוזיס

חוכרחז'גוחיסטרודי j\\lקוכט'כוחסגס iח'קיחכטיס'רי Pחיכמויי iייי Pחיס
ימו rחי .fוכייי;~נניסדייוח'גסימ'גט'זוחגגfו'גייסדיחגגחרדיטיכימום

די:קןמחגד::רג\וו'סוחורדיכחכס~חיסט::רדידיפיכדייכטי
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 .קארידאדדיספרימיםאם.ל'ר~אג::דידיפאדו-ארני
טחנ\וfורדדיר);ר(;וס!~ .פחוג\ו Iחזפירסןכ~ג;וסיקידיז'רקירי

דיחוכר~טfיכ~ה~fוןרי~ופכטח ~יfיטחינזי כ',טחומיגיד::רדיפומ\ו
גוקיןכ~םני !'חfורדחי ~ :tומ'רפכיר;'ן;:יכדיחונגיגחדוסחי ,קחרידחד

 .ויט~נורפסיכיר~דיפוחיךיכוחייין.יטמפרו
 ) 21 (ח"נמר'א



-כ'א'משנחפרק L62-ז'רדא~זםרדילטר~זררר

מוכ::קוכטייכיקיקחוירחרכספוחקטיקחוריררכיויסטימ iח' /פיוו
חימפווטחכטימחכגסחיכקיפרחטיקסרימחכיוסחוכסfוייוריט~כיייססני
חיפחוטיקוגתומיכטיויקימחכרסג\יכחכט\יגיי'סטר\י rIכוקייחחכטיייר
 :רידוכירחיגוסת

)( 4 

 .פרבר~אלמזנידחפריםטאר

קחוירחרדיחוכוrרסגחסדיפוחטיקסגסדיחגטוסחמנוחרוג flו
טוריכיכויחי Iמיכיסטיווזוחגמוכ'ד\יפויכטחרח'ג /רי!:יזגוס iסיני ,חיס
חיסחידיסקחיייחחיוסחיויקוסידוטונוקיד\סקחירוfוימנויזfוחיססי

גימוזכסגסדימחכדחודיקיוחזיחיכטיכיו iיסיfו /ניכטיסגסחמיכיסט'ויזי
ויכנוחסייוגןקיחקיגקיוכיכיסטיוחיסניכטידיי iמיחיסטיח\יקי . )~ק i(ג

מי::דיטייכיגוקידידימחזיח~מוכירסי iפוקן jחיזפויזיכטגייחדייוחיכ
רחו::קיזכן .וגחכ .rחו'מיךייריכי!:קיקי /כימייכטי Iכט f tכיספ~ו:יגיכטיו

חימפויסטימידיטיטיג,ח\ימוכירסדחךגיס iקי Iקיכוסיוו!כ:נג'ג:רגיס
חיוסגסחוימיריי~סיקיחיכךיס~חוטיחומכויפינרייסט\חקיסווטידי
חיגפןוקי Iיוניחיכס)ווכי 5ח jס'קיזגפחכייויסידידחרינ:וכ\יכ''ויסחי

חוזחכגימרייקיז\יחיכסחיססייכדוכיוניחיככס/חרכ~חיסכיחימפר\סטימו
מי:: Jטייכ'ויקוסגןכמו.מיזקיחי iפןגחסיייפדיגסם rסחקגגחסדחסיט Iחי

מיייחיכטחמנייז /חוטווסדימיכיד~ jוכפויסטחוס'חידיכדיגי j ';'כיסטיר
o1\'סח iק~קיגגיסיבכו j; חטווכסקי ר.:מוכירI חומנויחיסטיפיחירימפריסטחדו

טיכיוכיןחיחוכווקיזחוכיג"ס 5סוחכטיכיי p ~יfו"כ'נוס\ ;ניק Iחןנזןיו
חיכי ,כיכניכידיקחו\רחדגסויסיכיופוךנכחגוגסיספחכדיוחדייכ'כטיוזל

כיס'סיטןזיחגמיגירספריסטיקיחיוככוינ'כיויז, 'טסיהקיחיודונקייחוכ\ר
חינידסכסנחכוגיוכטיכימייכטו rוכדיוכחכ)ודיוי iחיכסיrרפריקיויכיחי
חיסטידינחגןוג~קיחכסיחיכחי .חוכיס~ויךנגגוהסןכייחדיוfוכוג~

חוזיסחיןקיוירןחיחמחרוחיכחיגחימוכנסמייי :'חיחווככ':'ב'כיוי!י
סיח~קחוירחרדיהוכוסחיסן:סקיוס rפפיוו .ניכטיג:יריחידייודיג

 :חסירחר f5ו rחדימיכיססירח'סט';וגי/טיוסבכי\י'נחגיוןז\י
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 .ר~ברררר~לר~נדחלחר~מאנדארנן

פויסטי·גיחיפוכויחיג jקינ,חיכרחרגסחיזימוכסייק'ו!דיקיוי
חיפןכיקיסfרכימיססי Iריח\יטחגפגfוחווכיסדי jיסיייכרקייזק:ימוגידזגרס

 Iפחב)וופחוסטייכיכיחיויס IמיכיסטJנרסרןפלמוגיךג~וטחםנךיונפ

מוכירס,כוחיכtכוסרימחכרחוגיחיחיגח:רווכוסחיiכרי iחדיןריפ'כך'ד ·'חמוס
 •קויריטורכןקומורימוסטרחרמוסחי ,'וfדיטויגחכרירfרפfוסמיזוכןגי

I,יגדןfופירק' f ח'סוכיt ור~יגייי;'כזק'פיכרייfסידינרס,כןפחגחופ
קר'יי::סוחס.ך Iו'ספןגרקיחגןסחנייכדיגיגס~ lrוג Iנתיסיחזי:כטס Iי;ר

,חכיייחיגקיזחיסקיטחמןכג~סייס .rה'ז'ג'קינוחיכרחר י:~ןר:י,:ן ' h\:יר



--כ'משנהאיפרק .1 (; דאכותמלי- 1:
r:ו-;;..~"ו: .;;ו"' .... ;.a. ... .,-

מיגיסטיר~יסטוסחינרייכחי .ר rחנירנוחיגסחזירגןדיקחנזחמןסגיקי
 .סדינדןרני; ~ 'fור'ריפחגודייוחיגקיחסט\יגסיי;ג Iפחסטיגגחמוסקי

 ~כו::י'"'פ ~כו :tפ'ר:יגחןוחגרו I 'קי jטחוכגייכיר rסקחגיפז-רןכיחוטר:ידי Iפירן
 '(' iופריכי Iרפו'רגויונחרסיחפרי fjויכןכיסייוקיוקומפחגיירוסוח~מכזיד':י

רסיחנךקג', ~ Cגט~קיידיסור rחגחגדוגדיחונגינחדוחיסגו Iטחרסיג:י
רfי i ~כרדי , ,:':!ןחיינ~ס)ר:יfיפירנויטיג,גייג:יחיפיטו iח'ח' Iחנירסו

רןגחקקי ,~רודיו,"די ~ךריג ...חגנוג:יןכומחגדוגי iח'מוגיד:יסומסינורחרסי
ר I ~ iד~יכיוידזכרייק t Iכ jסיחיקfוןר~נ:י Iפיזיסייווסו jח'פריגד:יטייגי

:יגוח I:'טו~וכרפי '}ר •סחחטרפריגד:יסור rטומחיריגד:יסיפחנחרח;ב
-קחרי :: ר'\',רפיtכיגחכוחוגיקפוחיפריסטחדורדיגחיסקופיחיגקיניס
ררfו'כחנכוח ~;גניניי j-גו iזכינ'חירמח;ופונריסודיחפיחדחרסיחידחד
סי::חימפיקירי,",חניסקוזיגדומיזוכוקי'דוגקוחיזכיגיסןכירfויס Iגייג:ימי

י,רייה ,"יו J ,מגיד:יומסוט'גירגןפורדינדורסודיפריגד~ג:ידיסחר
 Iח ""' iןכיכ r , ר::ר r ,.,:'נגי jקיכנ'וכחכיר~חוג:ידיסיח:יקי Iריוכ'מוסקומו

חסניזיטוכיסטח' (;'מוכ:י~גסגייג:יחורדיג\יחיפיטו iח'חי •דחגייוז\יגן
 :די Iפרימ:י .סינייגטיסחורדיכחגסחס
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םיםאר~~דם,ינ·טדם I'~וכזאפרינרארנו

מיגיסטררfויג Jח'ניחיסיקרידיןכור iחיקוחגדומיזמןקידיזירקירי
 Jסינו fIיגירןסיד'נורןםרחיסט hפורדיגדורס~דיפריגד:יחרגי pטודי

פו""יסימחרוויסגס 1ן;זיכ\וfחוגוסרג, .1rrכו , Iןכתגטפורפוחידי,גו Iדיוכימוס
 ,וחויניקfייג I ~רי jקחגג~ Iיר;ו jהrנחסחג;ו Iמוגיגוחיגקימי, Iניר:יג\י

ד'ג ;r :זקיססןכ~יחחרגינטוכ iפירקי .חוגזיע\ססימיזחגןכיסחידינוגייfרר
 'וגיג;_ i 'חינר, \fו 'סןכה'טייגיגיק~~כדןקי .חגמ\יג:יטומחרגיחיספונרי
יוכיזחגט' c '),רות 'גסרחנ'זר:י rפגדיר:י rקחיג:י 'וfטריגיסןמוגירפ~ר:י
"1יג;,יכג:י~ידחןגךיחי '?חומגריחיסטיגינירפיחידיקימו i ךiJ ' יזוח 'ג

ן i;גי~ר ~ן::'~גו iפ'-:גחקיהכדו Iגיג\יקי!(זיר:ימיגיד\ירגי rפריסט'די
גן ,-ר rחכיד rחד jמכיי rטמיגיסטירחיסחיסטידידיספו~יס ?מיריך

 J:ן

דא~רסהפפירפר~נדחרהטימארנו

גכו 'וiרי"(;מ~ Iכי ~fיד:י Iמוגפריסן::יחוגיו iקיחכקידיזירקירי
רוךן:י":יר~ ,",~רינן'דג'-זטי'גי Iו~ .rדיו:' i ונ':! Iקיטיימפיסוחיזפחנו

סי r .'ר;;כיד ._;,': ':רכן: Iק ;:כ ~ידיגךסודיפריגר;רחיג\יןכןמחרגי
 '"י . 5 ';- ;'ד , f 'ק ~:'רfי '.יגגז"יגידחקחניךהרסידיחגטוטפורמיכיסטיר

 ::"ר:כ' C '; i:כ ;קי ~ <ד'ן~,וריזזיןכיחןכ jחגגחירס:"פןפוךטומחוגיחי
ג''יי- .:';';: ~ Iגןכי .נירח ~כ:ריסריגן~פרר Iניר\יג\יפורייוס

jיר • 1"1 · .. '..... ... ,-"ןן;"" i '~ '"'חייגר ו:..וחיגט'"'יני , Lדי-גדןר "- 'j -י,ןיי'.:: ; . J .. ~ ,"" ' " "'" I -1 v , "" 1; < I _ , 

יי',";-.- ,- ,--~''':י "", '~רחדד'ריחןז:ו 1"',דר .. Lח'סיחיטיכטיס • ) I _, Iווfי' '--1"יי... ., J 11י'ו I ~ .,ן,ו" 



- Iכמשנה Iאפרק lt)4- זיוראיזסורילטריזורו-

 'וj ( fדי(גית~גגטךיכיג':וגיךחfודיךיס~סיךטי' jקך'ג flו Iקיגטיגטיס
ג~פיךסדכורטי rפסדדיגד:י~ .rג~וככטךיfויג ' ;f ,דירינדסדךיקגחמ~

-קךידיטוךסו f':Jופךיגד:רג~חודיגיקיחדנגינ:וגוחידינדיךחיגfוגדי
סופחנחרגידיפו p "כ!ז 'וfט:וסחיגייס , ~דדינ J:'כדיגחכיךקיגטך~ג~

ניךfונגי rפמיייוךד'גחגס:יחהוטרס:יוגחיי,רחיס(;דיח'גדיספfוךטי .מוגיד~
די:דדניךfויגחיסחי'טו rסיחיסטיח~דוחחיגטיךיסfויגפוך

44 
 .טיים~וומאיןטרודא_סוחאדחפרינחלריטורנאר

ג~די,חימפיסיסוסייי~ךידיטוךקגיחקוחגדמיזמוקידיזיךקיךי
 Iימוס Pד'סיניז Iפיךמיטיריחיסגיקי J:'גיךחמכ~דידינדוךסודיפךיגד~

חיfויךמחגופונךיסו jקופיחדוזוסיךדי Iטfוגטיפיר Iחוגגינfודוחיס
 J:'גסי ,דיזיךקימומיגיסטיר,סידיחוך~יזו, ~רי;פר J:'גריטוךגחךגי

קוזגחנור~טךוז rפפונךיחי'קיכיךו rכדי;סטךומיגכוור Jחוחיספךיגד~
, f דיחחיגיג':J fר 'וfכייגטוכיחגטימסוגסיחג~גtI ודוחיסfויגו/ונגינfקךיריטוך

סרמיךיפוךקי Iו!ו'טרפסוח:ידיfו~fויג J:'פךיגדחיסט~ךיגדיךגירי
יס-וf .ך Iקרידיטחגךיטיךג~גייסגוניג~חי Iפחזסונחגיחיחיני
 Jקfרגיסחגחיג Iקומינייג:וגפיךוז Iמיגיס"~יךזיטיחוגחיוfויספךיגד~ג~

פךיגד~כ~וגניג~דחךגידיטיךסמ'גיסfויסימיזחגטי,fוי J:'קיגנג~
fויג~ייכיי~חדי 5-=ס'ירסיפירקיפחטרי!סו ~וf~וfטיוכג~סידי':J . fו' 
 ..רינחג J:'חפיחדגודייןכ'זריק:יט fcימfוגיך~ט~סחידיקוגטיגוחגדןנ~
ניר"חג~ח, .דיפיכיטינfר!כיגטיפריגן:יס ~,ןטיחדינד~סו J:'פחג 'וfרור
ג:יטומתרכ~חידיח:ןגיfו J:'פריגדג~דחר Iחזירדיוכחגיר~חיסט~קירfוד
די"פוקוחוזיספfיךייי~ J:'דיחגיח J:'גחרטימיחגיניכ:יג~רדחחר Iגזני

טרחפיקוחיסטי Jתידיח~ J:'חדקחךטחיסדיררוחוכפריסט'חחי'פיךפיסיג
קוחגרןפיךו, .כי~יגןחדחוג:רחזירפיך !קו-תוטריריסון;ג\~ Jגיגנוטיגיר jס'

פוחיר~ח'ג ' Iרקוגטר~ג:וירסח~פוfוידיסטןי(זקיפיךסיג:וג:ר J:'פיגס
 ..פרמויי J:'חיךגוקי Iטיניג:וגדי ';:ךסטחחימפרידי 1מיגיסטירןזחיפונרי
פfיג. Pק'סוקוחגןוסיגטיךחינ:יקייר!~פ;נרחגדיחיג J:'קחגקוגfוי Iסינגי

פריגדי::סוד~ךכידיפיחדחד J:'טחיס Jיקחיגקיןחרקימפורטחינ~-סי'ירו
סימיזיר"~,ג\לדיביוגוגכיפךיךגוחר Pד'גודי jחפ'וך:יהסוחיוזיק~

גיגנוג~סייגטיגוגחמיגטייסגוייזניגיךוחיחומכריגוחיןחיג:יספיגחיסטר
 J:'מחירמהגו,פיגריסוקיזרטיס ':ט ...יחדיחזירדידיזריפיזוחיפיג~

 Iפידיךיזיןייוחג Iמיגטימיקחר~ fjייג)רךכחמידטיר~יגוסטופ:יגוטחמכייז

חיגדיספחרטיקיחיג Jיקחיזרק' irכוח'גדג:ירופ I jן cרחקוסודיפוגדוריג
 Iניגטיג\לדידחד rפ'חג~וזטיריסיכמירסידיירחדנחי!טךרסוגוגוקי

פךיסטחרפיחיןירדיפודירגוהגדוחזיקקוכטרחרייו,חג Iריגגרחסיירגר
וךריגחגס~ח ':טסחיקיטחוככייוניר rכיחבקפיךו .מוגיד\לסןדיfווטךוסחס

גוקיסייוגי f ~קוחחייקיירזדיקירי .דיסיייגיסכי r Cסוחיגימיטוסוטייגי
 .~fונfררסי j 'סךודיניחגד~י; jפסוירד:יגידקרידיטורתיגחונגינחדוחיס

~ 1 
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כיסיסחריי'חיסכיקיחיכזיטי iחוחיספריכד~ג~סי ,דיזירפירקיונו.
כי Iגחנורידיחיכסטרוrכיכטיכיrויסכיקיפחטרוזסודיכיד~ג~פחר~
חינכפריס:::חיגחיזיגיקיחור~ג~סיחי ,סינכיזחכטי~יקחכיסחגחיקוגב~
חיר~ג~חיזטיrנוגוסיחי ~ iפריגטיrנחרגידי iקיכדיסיייקיזפוחיוטינכי

גו Iחיקrרזייוגיסחיפטחס iח'וכיסיסחרייוחוכזיטוחווחיססינכיזנכו Iנכיזנכ~
 iסי Iפחטרוסוח~פריכד~ג~כיכק::יריכדירדיקרידיטורחיגחוכגינחדוחיס

דיfזטגייחדחנכיכטיחיסטוטודוחיקפפכיקחדוחיסט~סינוו ,חכירסופחנחרסי
כירסוחינכפריסטחדורריגדוכיריסגיס iסיחיסטוס .גינרוסכוחיסטרוס jח'
חיג Iחיrנפריסטחדוטונכסקיחיג ,חו~ט'נכוחיסטיח~ 1קיחג" .דיכדורסן

 :דידוכירסוטייכיטחונכייו

45 

 .קר\ד\טירסיאחדינדחלחפאגאר
ןכונכחרריפ'רוכיטירוחיפגיפיכריfויפחוכופורקיגוקידיזירקירי

דיונכיכיסטירס'ומוכיר~ג~נ~סטח-;חיקינכפחכיירוסידיחינכפריסטחדי
סיח\'ודינד~סופfרנ~רחיפח,חכרססוסופט'גירפוחיךירכיריסורטי

חגנוסטווכ~ .פירסיכ~ג\'וריזירסידיכיקיחכסיחיסכי ,חזידור iכיי
קונכ:::סוךיחיrנפריסטחרסירימיכיסטירטינופירסיכ;וג~סי .קוכטרחרייי

קחר :tכודיפיסיכגיסיי iטי'ר rחדידיכי /נכיכיד~דיסונכסחגניכ;ופח.כיירו
חי·ח\'ו iחטחכסיייונוכגסחזירחיחגטיסחור~חיגסריכד~סופחנחרחס

 iח'חיונפריסטוסיקיוכוגיד;וג~נחסטתרגוחיבfיסן;יססיסקוכונכיזחר
חוונכריחקיגחי .כיר:ינספיררייחם rכיסיסrכויי iסיכיקיקיזחסחוכחס

ריכד~,סופחנחרפוחידירכידינרחדי jחיטרחחיסיחיפריסטחדןןכינכ~קי
 Iרובנכדיטיטיגיחיגונכ":י~וככרדוד ~ Pת' Iפחיגפיר /חיכטיטיגחדוחיס

חיכפחסטייחרחזירכודיפירסןכ~חג~ז~קיכסי ו'\/ Iנכסגנכ:יסחנייוחיגחי
יי~סיפחנחר'ן'טיחכייחכ;ו pחי /ניזחי/ונ;וךיזירניחיקרידיטירסוח~

 .חורססו iחיפרנחרגיפוחידי
קיונ·סיסכירסופירסיכסנ;ודיגיכירחגיסדיכיריסגוס iסיחיסטיס

דיסקוכוסיךוחסחוניבורי ,חזיכוח;ופחרייכטידידיפיריכסייססין Iפחכייריס
סוסכירסודיריגיססוסדיניזח-;ח~דירינוטייניוחיfייני~ iסוטידוסקי

ךיניריסחיכוסהייחיסטידיחיכריספחרטיפירו .יrניס :tךיסינוווקוונפחכיירוס
סיחסקיפירס'כחססיירטחםחיכfיםחיגטריפ~רטיקיגחריסדיריניסחיגוסחי

חזבחדירוסיספורהיפגfיקיז~סיספיר ,סיהספירסיכ~חיסטיונססיספור
נכחספחרטיקיגrיריסירינןס iחוכוס jטייג' Iסירקחגיססוס iק'פחרי;כטיסדי
חינכפירטחכטיונחסדיגחיונפיסחריז-יסחיוכיטחרחסכחוניססיבווחוטריסקי
 :דידוני-;חיגחיםקי
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ריס:::חיחיכירחרדידיכירחיג .פיכטיסדיסקיבןכייכידוכירחיסטי
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חי .וחס:)חג(גנוימחדריסוח~ 'וfפחדריסוח:רחוגוקחד~פיקטחר
חוגו~ .וחס)חנמורח Iחיכייוסדי(ח'ספחכטחרכיגירתרגוסרירוכירחיג

חגחזיפירסוכ~ג~קיחוכוריסגחסטןרחסחזירגיסד'זיר,קירירחרגוס
כיס:: Iניכירח~חיקיננירח~דחרגיס Iריז'רקומו .חוגוררחרגיקיריקי

וכמיגיסןכיר,ןכייגיזקיגוןכודןחכחסטיפ'רגוסנוכירגחרגוס, Iטירגוס
פ,זחיזחיחיריחססוסח~קיגןכרחרייחסחירורחספ~חכרחסחכגחרגיס

 iקוריזיר Iריזירקיריכיכירחרגוס .חוגןרייחמחרפוחיריסיקיגוטורן
חילקוופירסוג:וג~ריזיסיסיניזניגירחסייווריריספיקןכומוגגוקווחיגייוס

ח~קו(ןכרחדיז'רגודיזיר,קימו .חיגדיטימורןכייגיחיחיספחגןכ~סיקי
חסיג-חוןחזסיקיחפרופייחרוגונחרחיגחיזחסיגןכחרגו Iפ~חכרחססוס

פוחיריסיקיגוטורופ'ןח'זח'ררי, rפחיגריגחכטריחכגחרוכ Iטחרסיז
רינורו::ריפיגרירוחיסקיריגוקיריגיחי .כיכירחסייווחיריספיקןכוייחמחר
 ~יfחיפחרריח~מיגיספריסייחרחוחיגסוגןכחר Iמ~דיןיר Iפירירריזחמיגטי
חייק~ fגומוייחיסחורדיכ~גס:יחיסןכ~ Iחיגטייכריסייי~סיניזחי .מחררי

סירדיפירסוכ:יג~טיכירריכיק'כירןכורג~ריפרוכייגיחירמןכוחככימויי
ג~פייגדוןכןנ~)(גפוי .חיגנרחןכוסירכוחיחןידורנייזסוח~חנרfיריסייגןכי
:יגריחירייוג,.ירחוזוסחיונוריסירו .rמויידיפיקטוחוזחיסחיגנרחטיןכור

ריכגינחדןחוחזמנריח'גסיח:רגוקיקומו Iחיגס~ Iקיגסינפורחי •גיגןכי
 ?מ-חדריסו ~וfחיפחרריסוח~ Iגיגיןכוריססוסח:יריספיקןכחרחיחכוורחר

פוחירוזקיס'ריסחיסטוס ~חזידוריסנייזפר\גסיפ~'ססוסחיגייוססוווכ
חנ~סןכיסירגיח~חיגרי'חוקופחרוזסיחימוגרו ~ןכרחח'רגודיקחכזחגןכיס

רינרחרוחסןכרחחירגוחסןכ~ןכחגןכורוו rפ'גחימיגיסןכיריססיסטורוס
חיג::סיfו~חיזוחיסןכיקינוסכוחיס Iמיזמוחיגריז'רס'חיניחרסיפוחיריר
ח'סןכודוכקיחי .כוקיסיירןכחמ'כןכי ?חןירוריס iנייfויסןכיסכירסונרחטו
קיריקיכיגיפין\גסיי~טוד:ידיחכט'סקיגוזיקימויירחזוגחמייכטוחווחיס
פורפריגסיפ~מוגןכיקורייחרריכי ,סימיזחגטיססיסקיוחומנריחיגחזיר
סיר::מחםסוספזריספוחיס iחימחדרי,סוחיפחרריסוגיגיןכוריססוס

דיספוחיסח'פחרייכטיססיסחיחירמחכחםחיחירמחגוססוס iסוקיקחגוס
גוחיסטרוסירוז Pריקיגותיסחיסטוחי .חזיגוסמחסגוסקווחנ:יקי

פחרייגןכיספוכריםןכוסריז'רקיריקורמיו"בככייךנכירךונכגיינכגייך uסחכייוס
טודיפוכריסחוטרוסגוסח~כיגיפ'ןיגסיי~,ןכןדינוןחר "ח~חקוגחגטחן

חוגורחרדי Iסחכייוסגוחיסטרןסדיזיוט~מנייז,מיגיסןכירחיסחי .סיכדחר
סןח:רחימתדרתסןכ~סיח:י Iפחדרחסןכרסוח:יחוכוקחד~ריספיקטחרחי

 .מח;ריסוחתחיפחרריסוח:רחוגור~חיריספיקט;;קומונרחגריחירמחגו
 :רידוכירח'גכייגיחיסןכורידיספוח'ס
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 ,גיחיןי!:~יסחוגורחרחיריספיקןכ~רדירונירחווחוסקידיזירקיר'

מ~דין'רד\דיפיכדידוחיסחי Iכוחיזיסדיקיחגיןכ:יסיספוררןכיקיגחרמיגטי rפ
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מ~דיןיררי uגיכירריפיגס~ג~דיחיכריספחרטינוחיןחוזח~ריןכוןרחרחו
חיסדי~יכס~חיסט~ . ) 22(וכירחדכו'פירסוכ~קןחגקיוח~ריןוכווחוחו

ג~חיזחןודיזדיגסןסטיכיוכייכןכוחיגפווחיכטיויסחכטיוכןייחיגוזיק~מןיי
פןרפחוטיקוגחרויספיקטןחןןטייכיכןפוחינגןחיגסי Iפווקי .סוסייט:י

 ?פוחינגןחיגחיגטרינוסטיסיי~ג~סוסטיכיר~סירפןחיריקןמן Iבוחיןיסגוס
דיחיכסוגטחדוחימיכוספריסייחדוסיודיחיספחכטוטייכיבוחיןחיסטיסי

חיסטיקיפוסינגיחיסגו Iחיגח~חדיויס~גיסיקיחיכטיויזכ~דן~גוז
יי~נוסעיסניודחדיר~ג~קוכטו~כןןגי Iפגחקין~רימומיכטוחווחיזנוחין,

סיקידכוקןחיייחנכ~סיחי ?וכיכיספ":יסיירסחיחיכסיגטחסויסינירכןפור
 .נכןכרודיגניסטיסיי~ג~רוחיכ~
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 .נייז'רסליסאהריס.פיקטאר
חונככריחוןח~חוכוודחרחיויספ'קטחררירוניוחיוחיסחיסטו

כיכנןכ~טייכיכיחיגייג~חיןנירסחרן 'וfסחנייוחיסכוסיוכיןנכו Iנייזו
י. Uקיכןחיכ~סדיחונככרי jחוחיסטןדחניח~סי Iפוחינגןחיגחיכטוימיסייוז
ריספיקטחרדיtגחזגוקיכיויוכחרקחנגיסדיפיקטיסחוכןסטייכיכוחידחריס

 II~ינחכחיויספיקטחרגודינכיכיכטיוחיסנידיייכןנייזיחןןח~מיזוכיחי

קוכ::דיפ~חניחסחנגחרגיח,מחכוג~רחרגיחיחיכדידיגחגטריטחו
 .ניזיססופורחרכורדיחונרחספיןחיזחןיוגיחי iסוגrיסייו
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 ~ .איטםראנז'ירראילאי(נר)פרןזיליטהאלאמאר
חקיגדיןירקיריפווןיג,ט~חגחמחרדידונירסחקרוחוזחיסחיסטו

 .זידחיןנכוחיגחכוחסחופןוד'ו:iוג~חיויגיגיייזחיטו~ח~חפחרטיכיח~קי
נכיסטרחוחיקיויגסייחוחיחמחרדיסחגט:וגייכיחיסטר~חןרריככנכןסחי

גיקידיחיכדיספחרטיפ'רס~כחסדיוכחכיר~חיסן:~קיוסיוכפחטיח~כוחיסטר~
חיסטיחיקיקיוכפחכיירוסכיחיסטווסטורוסח~חוכfוודיחוכגיגrידוססיוכןס

מוייחיסחיסטיקיחיכטייכדיסייי~מי Iמ,גיייסדיחוכוקומוחיסבר
סירכוחיחונככויחיסטיקוןפחוטיקיגחרקיויכסיי~חוכ~טיכירדיגוזיקן

פן::סוחנחכדוכיrנןזןדחיןדיגחמןרפווקיפירסןג~חיסןכ~קןזחיכבוחטו
ריגינייןזג~דיחגחסגחסו :tדיכחחנוינחוסיפורפחזכיגיי~סוחיחינגן'

כוריגיבייוזדיטרוקיחיסטיקיפוונחדוכייוחיסיח~ 5טןרחסיזוריח~,
קונכפגידוקירחסיזחןו jקוקיכןסי ,חיסטרחכייוחיסקופוכיכביוקיזחינופיחי

חיגחיסוכיןנכודי •זודחיןנכודיגחדיויכטיס'ודיח'סקופוחיג Jקוסוגוחי
חפו.טופחזסיקיביחזירוספו$ריסחיפיריסטוסגיסחכחמחרדידוניו
כיטייכיזחיכוכחס'נכייכטוסוסדיטייו~ג;ודיחיחר iסינסיסדיחיר~
פיחדחדטיכירדימיכיסטירחיסחי ,ח'גייוספווקירייקיפחרייכטיכיפרימו

פ~וטיקו~חרקיויגסיי~ ~כוחיסטרנכןסטרחוגיסחיביכטידיוכןדוחיסטידי
סןסטיכיוכייכטוסןספיומ'כ'סט'רזוחספחס'גידחריסגחסטודחסחןייכרוגיסחיז
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רירי hחגסינרחרסיםח~מחגרחרגוםריפוסיגגיחיססיטירי,סינריהי
פוקיחוזקיז '~חכיגירפיחירחזקיח~'יכחסמחכןסגחסקיזפחוכיגייתססןס
 :ריחורריכחכס~ג~נייכירינירחיסןכידינירטודחיזחי •ריפיזודימחס

5U 

 .איסטראבזיידןא~לאיפרןז~ליטחאלא~בנאבייארבן
ח~חיכנחכייחרכוריניכירח;רונירריגחיכריספחרטיקיריזירקירי

סיניןרחס 5פחגחחיןכוחינחרחטו 'וfטרחןכוחיכח'ןכיפירסיכ\יכיכנןג\ל
פחרטיקוגחררונירחוןחיס ) 26 , 17(כומירוסחגטיס,מחסכוטימוםגן ~,י
סוזסייכרוקיחיסן;רחכזירי,~יחיגפירינריכוחיגקיזחיסטי jח'חנידחר rחרי

 iחימפריסיייכח,סיfויטרןסקי!(גחקוסחיתןמיגריסמחספירסןכחסחיכחס
חיפ::חיחיככחגייחרןססיזקיחגרימיגניחטריסטחזסיחיפריסטימחס

פינריחיסטיח~סיפרירחזירכירירןכקוחימיכיסטירמ,סחי .רימירנס
פיריסטןחקיגחכחןזירחיזמיריגררחפיגחיגכזוסיחכרינחרסיניכיקיחירמחכו

ח~כוו:קחרזיפוכטןחיסטיסונריחי •חזיכחסטיירחסחיןטיפססיקי
ח=ח~פfורטיקיגחרסימפתןכיח~כיחיסןכר~חי'פיחרחרכיחיסטרכמיסטרחר .

חיכחססחכטכג"כיחיסטר~חיזחיי ,חנחטירוס'חיפיככיסחוונכריסקימןס
גיס 'וfחיfוירפחכוסחיכינרחסגחס·סןנריפחרטיקיגחריסחןרזיכחכסחס
 .סינייגטיסגחססיזקיחיסקגחנןס

51 
 .אןאידפאבןא~כיבדחריד tסואז~רבי

חיכיכזכקיחגיכקיחכחפריחירחזירריריפיגריריחיסקיריזירקירי
חיריקוססיזסימיזמי ,פיחיסיקיחפריחיסיייזניק:יונחסג~חיחירסחגי,

ג~חין fIויחירפח;יסגוסחיכינרחסגחסניכטי,חיסןכ~פורקי .יסיפיריר
חכחטירורחסיןסיסק jטייג'רי tסיימ I jטןפחריתסיקיפיזיסייוזחגט;ימחס

 •פחרריסוםחן Iמחר'רוסיס Iקחניס;יזיקורוכ;יסיסמחכק~גיכקיפןחיס
ח,ירגיסכיח~מיכבןניזחרכיס hחקדיכייגכחורריכ~מוסח'סטןסןנריח,

חיטריסט'ז~סוסחכחסןכ~ג,סיי~פירקימחגיר:י,גיכניג~חיזחטריסטתר
ס'רריניחיגייוסקוגכחרחטיחיטרחטןכוחיסטרוטוזיחי ,חכחטימייכטוסיס
דיניךח'גחיסחי .ךלריזכ Iקיכוחיטיירגtיספחגtינרחסקיןחיריגסורקןן
קימוחוחירפחכיסגיס 'וfכינרחסנזוסדיחיכטיריסוח,גפןרקוזייfורזי

חיסטיזיסיניחיט~ jח'חי .חיכטיריסןפרןפייןכו~ורfויגיקחר:יקוזיי~
 :ריחירריכחכס~גכנייכירןניר

52 

 .בינדחלח \'אןנז'יטיסר IOא~ריבר'בי
 ,'ינינדחוכ~ח~מיכיר~פריסטחרדיי jירמיט' I!חיסוכקיריזירקירי

פי,גיסיגיקידינוקיריכו 'וI fפריכדכך:יך;קוגריק'י,קומיפןנריסיחכ
חי .פריכד:י jס'חיזוג,סייי(~קיחימפריסטוחיןפורפריכר~טןמחךfוירי



- ,משבחגא'פרק תדאכימלי- 169

חזירבכיר .מכטיסימיס Pר'קימיזמיכימיסדיפיכס~fויסט~דירחזוזכ~
 ~~יסחקי!פיחדן!ןסירדיגירטודכ~קורמסוזכומיסטרו iמ,מ,כרמ,נחר

וד;fרקוסןכיחךיסונ 'וf .מוכרוחיכטודו "קו/קיממסניכטידיקfוטינורימ~
ק~י /"גידיוכטחרכיספךימ~כיגד:יחיסטסחסכומיכדחדכ~מזירכיכחמוסייס

ןחיךיפיק:וקי!:וממיגיכ~רגי rגז rpכוחספיסיככיכוטודוחזירטממכייז
מ,מפריכ"דימוגכינמדסגימ,סיכיגד~חיסן:סקומכדומי .מכסיי~סופווחרגי

כ~רtינ Jמןיסחייסמ,סטוחימפריסטימו/מיכטוממךפיריטוס rמוכסוסדמר
ויזחרר:וטוחטחזככייזמ,י •חיכסופורטמגכיטריסטיז~מוכ~מידיספכחזירדי

rפכסחינוגסחיחוכווכסניחדרחרפירחיסמידיפיכס~מיסט~פתר~ t ~ 
 .חךמטודיפיומיטידומ,רססי /קיחימפויסטחדורדיכתיכיכר~כסדי

ג:רוזגסי /ירסביגיסכח,וס /פירסוכססיקיוקי~דיקווכוכיכד~כ~דיסריכדס
כ:י /כסיfריוכחכסחגין; Iדימ~דיכפריכדסכסכוביכ~ריכדירכידי Iכיי

fיס !וfכקיוכוכדוחיכחי .פוכוייר rוכוחיג~מ,רססי Iכוביג~דיפריכד~
חוג:ריך.ןחחימכויחוומקירוטחככיןכחכןכופריקימ,כןכחרטרחפיקומ,סטיכיר

גיקיפרןנfי:כ,מויימ,ס /מחכייחכסקfידסחיטחדריקחדס Iנינד~מוזיר
 /ייויכדסי! /סמןכניטופחרימוסימיגיודחדכ:יקוכוסירמסטודוסחיכמ/

יכןר f ,סיחס jויח rמטמקסיfויכיכדספיכוימיסטסדיממכ iכמרימ 5מקי
 ,חיכטרווכפיסיחיסן:ימ,ניטחךפיר Iוחוזזכוחיכסחוכסחיסטידכוקוחימ,סמי
 .כיגד:יוכןזירדי'פריכדסטומחודימ,כטירממיכטידיפיכדירדי

53 

 .חדיריז jקיאיםקלאנרריל iסיירנאסיקיפירסיטירבי
יסידסכיוכדיחפריטוחיוטופחכדוסינודייוחגגי/סיקידיזירקירי

סטס flוסיקוחגכ Iחיח ,נודייוכוחוזחסחיסקכחכופורמו rמ'מסיכיכדייו
וכיטיגיחיכפחסfוכדוחיפיכיגכיוכויי.חידוווסיוכיסייו iמימ,גדיסירנייכדן

סי ,ר Iדוגיסטויוחכדיחיס Iי 5חיסקגחסוגירסוחמודידיריבוססוסדי
 :cקרוקיזוגירסי Iסדימוכומ,סטיחסמימפידיודי ,מfוכוכ~דינייכימוס

דיירטמיכיסמ,סחי .חירוכחכוכותיסטרוחיסקכfיכןפונוימ,סטידימיגדמד
 ..זרכןרקוכטיכטחחימוכוסודיממכודיפונריחיסטיריזנמטמרמ~קתר tiבו

 ~" "כדיגיקי :;חגמגרחס rפכומ,כחסקוןמימיכידסקוזמוכטימותיסטי
חיינודיייפונריחיסךביטחגןכסיפרסגוקימיחיסקכמגוסומ~כירטמד
די: /חיסמיסוזיטומיסטיחסמיגקומיכדמכססמוטרס iטחr.יכיי

54 

 .אמיסןאחכקלאנן~א jאיאיבטריגארבן
ונחכזןfו:ו:ברטיג",ךן rחפנודייןגון 5מ,סקכח jחזסיקידיזירקירי

 ' rיכ':קירס ו:;...י;~סטייר\יחגספןחיסיחיחמוסימוכדידיפי~ייו Iבידייו
טיחיחכוי:'חיכקומוכידתרכסדיקחפוסכוכפומידיזכוופומיסיקיזוןרמ

 j ' ,ג'~ריניקימי,יסן:ירחיס ,גוסי .fומידיסופיחידירחיזז<יסקכמגו
סחזודי jויגיבייוכסחכרחםיחיחיסקכחגוחיסטי (;'וfחכפורימ~)קיטיו ~ג(

 ) 22 (כ Uח Mמד"



ז'רראיזםירילטריזורו- lטך- ,נחשנמ 'אקפר

חיטקיזכיג'דסלסחי ,סיגןכ'ןכגיק " Jיי,~ן i 'קרקי ' 0 1י~;וגחרנןכ'fו
I ןהייידליקיןחוכוחסררוינ, f "נירכגיןרr ןI גךיוסרינרסחזיליסי
 .פחנחרירפיחידירדייילחרסגירו rןקיוחנםסחגל,iכ ' 01 'וfליח
חיזפונריחיסןכיחסרכיח'גט :Iימררייטסוגקימ ,,~דירי~וגחיסוןיח

\ I כי:חךנניוזP1 קrדיוכחגירסגסחיחגטיגיכניינטימסןירחרנויי;!יד :-ר
פינויחיסןכיחסיכנ~כייחוחידיוי i'כפי Iי~ hי'קי 3 'ריויקגוfו.ירניכ 'ומ
 .ס I ',נךהגiרפ iיחכיסן..'חק (היניסןניי,,:

fיפסבוןס\כi קיוכפח;",ס-סניוסיפירסיכ:ולסויגטיחידסיוינריגיס
כיכי",לסרינירטירל:ורייחדחדי)פיגסירי'ופריכסיפיגד j יf;,וכחי Iסו ,יי

ריפויכט'פיי,דילפויגייכ'דיויחג"הסו 'ק :!ויינוי-ן {:כוה " .סי,~כפ,זי
פיוסוכחטלחסחיכטריוכייכטיחז~גניfכדיירניורסו,;ן I,.יח ~ייטןסס,ר. ~,

קיזחיכנfיזססיפירסוכ:וןגסחדוכחי rיקוייזיוריק .ס ryרטfו iןק,וכחס
חיגטויקחזחוכייכטודי iחיסטייוקן i 'ח ו.:טיחי,כקיכחקיחיבן jוח iיחחןטרס

 Iכחוחטיחיטוחטיחיגיניטייידיטיייגיסחיסקי !'fו ~ fך\ Iורזווגיחןירfו~'

גירסידיו'ביססיסמייריטנריוס Iםט\חרפןסדהסנ 'ר 1 ; 1 ~קחרi,רגי"ןכ
לייסחרג~טטחגטסליי:יטרסגיחיזחייח,ו:ן\פיfכ ,J ~ i'f; .רו,; fפfוןטר~ ~~
r ירטחIJ יחרכן\.: ) f ~ קחדיריניוחיגחיס ',רו :1סיזייו:מיi :.קי"'דיחןגי ו
חיוכ::חחור:וחגוןכחרמוס hנ '-1גוסיחוטסיחיחכfוסריןכיג~סיחfוירלסי
o:רגחפפריכסיחס'ידרוכיסר)וtסיקיקחטיניו'ח:.וחיטט:.וריסחכסירךיכחחסi 
 :סינייכטיסלחטטוזקייגחליסזיגקסירייבדיחוינוסרסגייו,נ:

. 5 

 .מזז/יראימארידוריטינאוררוניריםאם'רג~רי""סול

fו; j נ)ווכr ' j קןקחזס '~כרוחוi קיוכוזירוכסהi יזj:ל:.וזוסיגקירון
 Iוכחכטיכיוכייכטי :סיזקינכוזירוסרסןינהסזקוויסרב !יח ~יג,כןכחסי ,"

סחניייסכוחיסטווטחי .יזיונוסחדוירחנכדיויונרן~ןחטיכטינכיי"",
נכיגי", Iכמוכס :סיוקיסיגינייוכיפוסוטווהרינכיז "~כון,ייזליתןסינן,כט

וכחרירוח'גקי Iריזירקיויכמינ~ .יט,נייבוח'טיגחי; Jןןיסי , 1גיו ,ןחrנייכטג'~
טייכטחסרוס i 'וI fנכייכןכיחזחקריגו~חן ",גכניזירסוה;וירס'י(ונג f (יכ'~
חס Iנכיבחנסחיטגוסי Jכיי Jומחי , ~כרונוכסיחי ;Cד~כ'ן(כי'דזכחסי .

קחזוחיז Iי.כוחחיגיקיסוטרגס ' i 'בכר r ..:ר~'fו Iר'יזנוןסבח ~; ;\ >0\רכמ.ח
j ' וחן'סייין.כקיfכפח;ז :'ינריכירזקחז~f' רססיגרrנכי:: .חיזוםסוסוי
סיחינגינחרוח,סוזיר,מ ו.:גrרחזי;ס,ייוחקס,קירי!דרייק J.'כ '.;ר);זיי;
:' i וירג:ייד,ךרL,., דיחידוקi קס' I • j וסיקיf' חסט:ונחסןכיכוחסקווחס
נכוזיוגסקחטינחדספוחיס'קייו, Iררייק iיוי iJ ,:ו'נ . ~גזיי I.וכ\סי "

פו~סוטורוחזיודיידורחמינחןחרגינכז c (r 'ר) 1רזירגחוכ I.,I • ...ו ..כח·דר
חובלי::חיסנירס,סו iח'רי_(וזגסדי'fוזכייfו ..ג;וט tגיז,רפ '; 5 '

רחיגוסו jטיגיו;טייהrכרגי;י')רסןיר~יזירסןךין ,,וחחיג ב,', ..
 Iרוכ~זיטווינירס i 'וf'דוהונככיח ר\;וכן ' f.,I ;ייג ~ f,כ I 7'ןfו,,'כי~~וו

חיוריסטחרדי ,כמונסנ:ירחטיוכקיויןגי~ Iויזז jנ;רנןיכ; 1ג ,fו " .י~
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מי'יוירכ:רחן .Qיחכווגיד~נסדימחגטיגירסיחימfירידוסודיקחז~ג~
ג"יוח 'fור t ~~·ינדיןגירריי;חטייגיוכחייייח ,חיזחסדיזנוטיחי /מחרירן

 ....י rר / irrח r ' 1ט'יfו:וגךזייממידימחגטיגירסיוחיפחרריטוטריקחז:ו
גיח'ר \דירי /דרית?!סוסירגהוגסג:ורידחו Iחהיגייוס Iחיזוסו Pדי

;פיייססרוסגיח'·ו,כחרו Cמסדחדוטונוגיקידוט:וג~דיוכוגטחגטי
 ~ I 'יר 'רידונסיגי!סחיסטוםגתוכ:ר,דימוגיר(~ריפייםחםסייוגחםחו

 .דירי-~ןסמחרירג\ hמגיי!חטטייני ,טר:וגקיפורחי .מוזייטיג'ירסווכחרידו
גןוורטיק j 'זי,רי'ק .ריזיחסוידגחכ'ורוחיכ :סינייגטיסגוססדוקי
י,זורירן,'[ב: , flוירטייכחמח ,וכחכיססוסי 1'גחכ/ורודיגז'רמוג:וג:רנח

יקיטופ,גחי /ריג/יגידויגחרוטיקי'\זירקירי .חזייגד:וסודיכ'יג\רו
 •ך 'רו":רייסגי-ןגיקרט\קןכח ;פחחזייגד:יסודיר Iמוזג:יטייגי

ניכ ' rפןוכיימדי;; /חיג:רח /גטוחטפורחפחרטייגיוכחרידוסוח:י
ר J.;\כוריזנ(יסגיסיקר'דיזקירי .חכיי~ריסוחיג,קווקחזחד:רחיסט:ו
ג;יוחיךי ,סי jןכחו:גייחי .רידוחמכיח:וחפחרטייגימגיtי~)כחגייחרוחגניו
יז;ו:וח • !';רגייהזסורמחרייגןוחיריד:ר Iמהרירוסידיכ'יר:ר Jח'מוזיר

י jר\וכ ';:\'כחיד :יחכיירטי fוכ 'חיי\רי:סרוכ'יריגוסריזומידוח'ןסוו
 .cרטחיגח'דןסת P'D 'סיספחי !ייכ !)'ט 9ח'ריטחגייוססיסקינכוזירח:ו

 . ,כזר ו",ק Iסרג I 'גיייכ'רןפחכס:ריכ iתורחיטט:ודיחי .סחנרחדוסגיכ'רוס
 ;"'ר~ג'ר Iנגיחי"סן:ורכ Iגטיגיךחוכדיפחמיגיי:רריפחרריקחר~טייגיקי

 :'רה. i "',סיקיfוסןכ~םזח ')רמוקזוסחיח:ריסביקחםקריחטורחססוס
רי=י tוfיכחי ,"~ר 1מרי'נך fiרריוג"חחיגיגטייח'סטודיחיגדיספחרטי .דיס
 :דירוכ'ירחיכחיכחימוזירסוכ'ירסוייחג

5 (j . . 
 rס"יןרייג., \רסייר...רי.'זחו.:.םאמוקוןאימפוזואילאל··כרארמי

 .טו Jי·זא-,י~ק
דו,'ןו',קזיריר,ג.תר'-, ~iידירוגירחיגחיסקיריזירקירי
 .ג f . ,יטג'\ rח~~קסרי'רן;ן;')רfוגייןפרימירחינוכוזירסיקי!~יגרחרסי

גיfיי I !';;ינכחי ~קיטסריקיו~;טfרנזוג\ומוחיסטימוקימוזירג;רקי
,fויר:ר ;E' .; ", 'fיכיו j ' '. ,פfייגחס:-ג;מיי;ח'גיי:'ריטחרסיחפחפוחידי

 ,..~יזיר,ו\,ד :;יטגט'גר"ג:י j 'ס Iזיחכיח'ןחירסימיזוכוגיקחז:ירי
 I '"רי~;.~," ~~-' "- ~יי;רקסזיכיימסחיfוורריג~נס~ח'כט:ר.דירחזון

 ;.,ריכייי ...יכוריח: Iחוטרוג Iרחכריסיפחרחרסי!גוקיו
I) 1:\; j 'זב;,,\~ו f ~כ jכיירחחיכרחfיינרי' hפיסיגוקי ,חטחרירי 'r j ןכ'רר~v 

זfו ' j ':ז-י\י~ :-'~-;ייו r ... 'ס':מיייסחיכיקי /וןכרי~דיגחיחוגוריג
p וזח~ייכטיfויריפ;וקיקיfי;כסירi ויגיf·,... "",כ'י~'ו:רי;זר ייl I יירדi
 י-I-- .... ,יייי" i ""יי-'"יי I'יי. ;ו";ג"" )(~ _. 'וf ,''''ייו'-: .1 .'יחס'וי'יי"'י ""ו 'fו ~די\"ו"'הן ד-"'''ם'מחחי

fו ""ר:ג'כר ... ~:י i ;ינו)י 5פררחינו'כיגרפריטוזווומירפוחידיחוג'י'ן
,,,, •.• , jיד .... ~" j .1 ":'''' ,-"': .1 'חי'יו .... ·; ..חירו I'י "t \,-"רוי-וי~פfו ' I 

i ~ J 1. ' 'י' 4 ...י~ .... .. J " .." Q. .. ...,,1 _ ~ ~ J __ •• 

 'וכ'~- ;"יי i .....ייו- ; ' i Cגדו:וקיכ~יסfוגס'קוג~ורמfררסיקחר :tכי
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p חוככייj כיקיןכיזירתימחריריחיכטריןכיר~פירחןכיגט'דוכ'ריסטריסיח
כיחיס~דיקוכטיכוחסייי(ג~חיזקיחיחיקספגיקחרסי!דיגונחרסיחקיסוח

רייוחיגסיסוז'טיחיסטיריחכגתרדיןכחכקחריןכיסגוחיגרתזיטרי
 .חייוד~מיס

57 
לאנוראנטיסוקוןפירסונחלחרי'וסריריגאירונ'ריסלום
פורכירתכטי fגfויו~קיגוקי Iס fכיכיידי Iפיס r.rקדי jטרי rפ jיה

tויניחירט~סוריפריטיסגיסחוקחןכפוסידי.סיכיר~ג~קור~'גיקי
קימ~קיגחנורחכטיחיסטיח~פירןכיטירגידירוכירסיריחיס Iכיכיי~סודי

חיןכפי:::פוחיריכוחיחרט~סיקיחסט~גחכורחכדוחיסט~קיפריטידיג
ןכ~יסיי\יחוכ\יחיחיסקחסור\יחוכ~סיריח~ 1חיוכפירירכוחיגפירקי .דירכן

נירטונ:סירריניןכוסק'כיזוטרוספורטורודיגקיככייכיכוקי jקירחסודי
חיס:::סירכוחיניגוכטחרכ'חיכ~חיחרטוחוזיסייןכפריטיכיר ~ן)דיזיפ

פירו .סיירניוןכוסקיתקיחופקי!חיתיןכסיינתרוסכיחיסטרוסקיוסוס Aק
גוספורדיקודייחרחונגיגתדוחיספתרטיכורי jטחןככייגחגורחכטיג'חיח

גיקיfוחיו Iחיפטוסונריחי . jטרי rפסוריכוחיכדחרנ::י 'וffויכטיריסוס
קיקחןכפודיגפרוריקטוריגחרט~סיקיחסט~קיוכירךירבידייפירמחיס

חור~ג~קומירכורי ,טחכטופור Iחקחכירחרסיריני ,גחנירחכדוחיסט~
קי ,פתטרןזס\ח~דחכייוגי~קחנז~חיסטוקי ,טרחנחזתכרוחיסט~קיןכיזןכ:ר

חיוחי Iמיכיסטירfויגסיגוזטרחבחז~כו 1קומייכדוחיככיכיסידוחיסטfיכדו
קירי Iבחקחכס\יריטייגיקיחור~ג~ jח'חיסקיןכירפוחידיניקי Iחיפ'טי
חוטרי,חיגחיןכפיס~סיקיחסט~גחכוריחוופ~ת rסיחסיקידיריזיר

גחנן'::tויגח~פירןכיטירוחיסגיכו Iןכחסדי .גחגירודיגחיכוכידייןנוחי
ח~ייבחרסיחי jפחטרןסודיקחןכפודיגפרידיקטידיגטווכחרדיכטיחר
ג~רייוגיקירירינוחיגסייכרו Iחוטרוסח~קוןכורח:ידחרfווקחז:רסו
חרט~סיקיחסט~קתןכפוחיגחי!סיגיחיגקוןכירדיסיגחוכ'כטיתיסניי
 .גימחסיח

גיס'סוכ'ריריטחגייןסחיטרוס \ Iסתגטג,יכוחיסטר:יחיוטחוכגיי!חיי
טןקחכןכיחןטרחסקוזחוכתספירסוגחסגחסחיגטרידידירינוסחידיכיריס,

רידיפוזיטתדורחיגחיכטרידיגייסגחס Iקיןכוסייוכינוריקוחיסטייוכיסת:ר
חוכזיטוחוודי jגיחרדייחחיגחיכטרידי Iייפיז'טחריייחיג 1קיריפוזין;וחוז
יטן Jחיכחיודיפריסטחדורחיגתיכטרידי Iחיגגיטיריג iפחטיוחיגקיז
חיןכ:::סוקו!חיניחיוריפחן;ריוחיגחיכטרידי .חיןכפריסט~סיקיחיגקון

טוריחיןפי!חי!חיחוטריסקיןחיכיסחסיסייחדיסגוסחינטרידי Iפיינחרו
רי·ןכיכניסקיכטייכיחיסטוטיךיסייכדומ~ .חכירח'דחרדיקוז~דימןדו

ריחי ,קוכיסירגוסדינוחיזיסגוסח:רדוניריסחיסטוסחפחרטייכי Iטחכייוס
ריפי:::גחס Iסחכטיגינריכוחיסטרןח'ןריקטחדחסגייסגחס Jסיני Iחרחכזחר
חי .חרב'רסחרייוסגוסחיכטריסוזיטוסחיסטוסח:רחנר:רקיריכסייחס

 .נוטחרח:רחןכוס 5סיגוןביתיזיסג;סרידוניריסגוסריfויכודונקוחיחיסחיסטי
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 ,חיספירסוכחסכחסחיכטרירירוניריסכוסריפחרטיר;וקוחטריכ;וכ;ו
פורקיס.וסייט;וכ~חיזחורריומיטיררירונירחיכורי~ימוסכו ~"סינון
חוזוסחיןריריבוחיכוחיכו ,נוסטוחיסגוקיח~כפורמין tקסימיימכיוססוס
טריס iחיריניז~סירונירחיסטי tמוכרוריכסוסטיכימייכזכוחיכפוררייוריכ

ריכינייוזוסקחפוסחיבוחיזיסכווכיכחרריפיחיככוריכרוניריסכוס :פוכטיס
מחכיר~כ~חינוחיזיסכוסרירוניריסכוס .קומןכרחריסכחסטורחס iחי
כחסחי .ריזוססוסטירוסחיןחיבוחיסייוסוסחיזקומפיוטחרסיןדיניןקי

כוחיסטר;וחיןריקטfירחסריבוחיסייוקיחיסטייווקחר~ריפחרטיקוכ~ריסכייס
ריגחימפיסחכרןרוניריסחיסטוסריכוט;וג;וחקיחיקחי /כיכגיח~סfוכט~
רי:רונירחיגוח'םקיפוכטופרימיר
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כומיכחרריפוחינגוחיכטורןח;והיכקומכיקירונירחווחיסחיסטו
פורקיקומפיטיכטיסחיסחבייוספירסוכחסונרחכריחוביק~ס'נרחרקחר~חיז

סונריחוטרוסקווחוכוסחיכסריריפיריכסייחסריקחזוחיופונכיקוfוג iנןזנ'
חיספריטו::קוחיסטייוכיסגחספורקורייופורקיחי Iמחטירייחכ'סקוחיסוכייוכיס

חי .רייוחיכבירסוחזיררירןנ'ריססוסבגיקו iפחכמוסטריז 'וfחגיס
חיכסרייח~ 5ח ,חכטיכוחוסטיימפוסכוסחיווריבוטוגימוסגויי;וסיבון

מ;ו .נכ"~רכיגו ~~מריחיכחורר'ןסיגוןטריכוכחכיסריפיריכטיסכוזוטרןס
וריגגחסחיסטחסח~קוכפורמחרמוסרימוגריסכוסטיכימוסכוקיחחור~

(כיlיטרינוכחכחוןסינרחרקחר;וחיןמיכוסחככווכיכחררימיכיסטירחיס
חיןביךסחרוסחיחיכטיגיזיכטיססחבייוסמיימכרוסטריסריקומפוחיסטורין)
 :sמוסחימס~ריגי,ג;וסיבוןפוגכ,קוחכבוזבחרפוחירחופורקיגיינ;ו

ספירסרכחכחסחי •ניכטיכ;וחירייוfויככ'ירסורוניריססוסטרחרגיס
חכפוסידיןקיכיסטיריזכחיספוסטוחיסטיח~כוז,'כfירחססירפוחידיוקי

ריגטימור(נככו~) .מוריסטיח:י .סיכסיי;ו :קוחכידחריססייטיחיסטחסמיכוס
 :sקריכחסריחמור .כ'ירדחרנ~ריחמור .מוכיר~ג~פורחנוריסייוז .רייו

חיקורחזוזוסחומנריסטחוכבייוסיחזקיחיומ~ rפבוחיכ;וחי .חכסחס
חיחיונוזו,סייו.חיכחיכ'ירדחרכ~וכ"כ;וסוסטיכירפיחירחזקיס~רייןזוס

קיקחגי /פוב/כיקוריכ:ווחיזפורכיוכיכחרוסירנ;וקיחקיגקיוחיספיז
רוקטריכ'ירבו~סיקיוקו'י'ירחריסנוחיכחסכחסטורחסריקומפנירו;ו f,tס
דייכ::כוסחיכטריטייכיסקיפחזיק;וחיסט;וקיטחטי II :ריזירניחיfוכנוכוח~

חיסטינ'וסמרב'וס Pק' n :ריספוכרירגיריחוזחדיח~כ;וחקיגטיכג;וכוקיטיס"
חוכ~סוכחמיכטיחיסחי . uחוזוסנווחיסטרוסרי,חכטריטיכי!:קימחרירו

חוכ·גיפוחיריכיכנוכוקיחיספtיכט~סיכוקימחנ'ר;רחיסס~ריפירסוכ~
 Iחיספריטוחגקחפוסירפירטיכיסיכיקיוקוכרוקט;וסופירכחר~סירב'חר

חיסקוכסינוחיכס:יפירחי .קומוכיט~חוכ:ירימירחכריזירורחיניזנחריר
חוניחיזפוריכחר Pכוריקימוכירחרחוכ;ורימיימברוסגוסח:יריפיכרירו

ריכיבייוז..ססיכס'י:יכ~ jח'בוירסחרוחיסכןקיפירסוכ~חוכ;וריגינייוזוקחפו
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 .בוח\זחוןפ\רג\ס\סחרייחסקוח~\דחד\סבחס Iדגחסד'י Iפוסגוקיחן
בוחיזיספורגוזכ'גחןחוטר'יפורח Jרתזוחיג~פורק\פ\רסיג~סחק\חסחי
 /קיזכפ'טיגטיססוןגוק\ :rפירסוכ~חד jק\זכןג'סוסדיר\גיבייוזוסקחפוסחן

חוזחיזח\ססיטודוסוג'ר\ח\ ,דייוfו'גדיגחגטריג/גיס fר'ספוגסזכוייסוז
דידיגייחסחיקיזכפיט'גטיסזכ~ספירסוג~סחוטרחסטופחןס\חוגדיגובחר

 .פוסטיחיסטיחוקופחרזכיריס\ר
גוסח'יקוחגטו .סוז\טוחי.סט\ח'יפוג'ג\קיד\גדוג/יריסגוססוזחיסטןס

ח\ג\\וס Jר\ג'ב\\ןזוסק~פוסח\'זיס rני,~ןסדיחטר\גןסייוגיסג~סחידוג'יריס
קיrריסטייו,: ס~~חרחגזחרח'נוזנחר :פוגטוסטריסחיסטיסריקיזכפוגיזסי
גי'ג'יזיס\נחוטרתסקיןחוג~ספ\רסיג~סכחסחיגטרידיזכחט\רייחגיסג\ס
ג'יחיגטריריזורחיזזכוד\גדוג'\ר\סכוספ'פוכ~ס\\וזחג'יחיזכג\זחר .'י Cזכדי

קוח,:סוכ'ר~ד\זכתגר'יקיןטודוח'יי\ספוגך\רח\ /דייוח'גג'\רסןפירסוג'י
גוקיחגדוקטר\גתרחי /דוכייו I \~טייגיקיריגינייוז'יקוחיסטייון Iגןגק

סי ,ריטורגחרחז\רגוחיק~זכ\גוסכוחיגוסגוסחיזרוסי~גח'גקתזכ\גח\סט'י
ג'יריסדןגסיפ~יס Iפרגוססיזח\סטוס .ג'ירדתדירוקתזכיגוחגפוסיכ/ג\חיס

 .דיט~ייוססוסגיטחך\זכוסחחור'יח\נותיזיסגוסחיריג'בייוזוסק~פוסגוס·די
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ובוח\סיידיג iזקח'סטייוג~סוג'ו\נייג'ידיחורדיגחגס'יגסיפ~ Iפרג'י
דיגוחיזד'גדוג/יר.חיגחיסקידיז\ר Iק\ר .דחד Iטןח\רטחז'רגודיח\ס
בוח\סייוח\ג iח'ח'גביסט\סיי'יזכ'ג\זכ'י י'~חז\רגוח~חטתגס\\וןזכוגנ:יגיר Iט
דיחוג'יסייגדו /זכחג\ר'יגיגבוג'יח'ז\י Cזכדיגייג'יקיגטר'יבוזבחרגוח\

ג'יר,:חינוסטונוח\סי,וח\בח\סזכוגדודיגסוסט\ג\זכייגטויג jגחזחסג~ס
ח\סט'יח~ר Iקוגטרחג'\גדית'ג/יטחרפור Jקוגס\בוח\גס'יפורחי .רחדירו
ידבחדן Iחיג/גחיסק'חק"ח'יסחכ'ייוסגוסקוגסיזחן ,חורדיגחגס'יוכחקר'י

חסינו::;חיר\פיזוזכיגגיקיזס .rקוזס rגנוזבחרדי /פוג'ג'קןג Iדביחיזסיר
זכ'י .ס'טיגסייסגסד)ררד\חגט\סחינוד'גסט'ס\י'ינגסרי Iגיירחרס"

קיו\זירק\רי . )ז\ i'י(עיגו\ביזנןח\גחפר\חירגןדיטחנככייזקוגדיסייוןח~
גו ,רחזוןג;וה\סטסרטי rפפורק\בוח\זח\גכ"זקיגג'יגסייןס\ייסקי~גיו'
חיחיגט\ר\סחדוס~יסס'ט'גסייססןפרוגיגסייתרדיד\טיג\רס\זכחספוח'רי

קוגרחגחרוחיגח'סקו~חיזנחי)בחגחדוחיגחיסחיגייוסדיקו~ד\ז'רג\ס
יקתפחגחיסק\ניחיזח;חכחג/חןחגטיבו~וסס~כ'ייוסגות'סטרוסח\ .(ח\יג)

חזכ\נחג/גית~ /חדכ'ירסתר'יוסגוסח\גטר\דיד'!כ'ריגס'יחסכ~סחרחגזחרדי
ברזבןד\זכ~כ'ר;זחיסט'יfוי .ר'ייפגייג~ Iסוכ'רחרגיסנבוזגוחיר'י\ P(פ
ק\גס'זחג/'יזנרי'יטס Iפרופחי~חיח, iרכ'ידיחיפ~סדיביח'ס'יוייחזכ'יסי
טו :Iח'ח'זכחגיר~ח'סט'ידיז\רס'ן Iרדיחי~יק'יסודיבוח\ז\סגוסח'י
דוג/יר Iח\סטסי'גדוח\ .בספר\כס"tכפטןס ~כtפט cומו/חנכrכד'זיקיגוח'ס
בוח'ס"וחיגח\זטוח\רט'דחדגס . Iק fIוריביריזומן"חיסתקרומוייס Iח

פור ,ח'סטוסוג/ר\ /די'וד\ג~ןזוסח'ןחכור\ס'ד'ימוי'קוז;וחוג'יחיס
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חורריג~ Iנוזנןחיג iח'חיגטרוובפייסו Jחוטרח~ירפוחיריקיגוטויוחיכ'יטחר
גחססוזקיחיפיטוחיסטיח~חיגקימיגרחגסחססיירטחסחוגחסגייג~

 .סיגייגטיס

60 
 .פ~רםונחניננרנחדי'וא~זגאילאיםפאנטארסיבו

סירייוזומוייחיקורחזוזומוייסירריכ'ינוחיזחיגקיריזירקירי
חיספחגטוריג ,בוסטוגובוזנחרריריבירחרסיפוחיריגוחימיסי\וזסוחיז
חי(נחריז)ריגקורחוג~נוחרריגיגובוחיסייוחיגחיזקוגרחגחרוג flוקי
גרחגרימוייפ~ט~חוג~ו Iקומיטחיססטו Iחר Iחזקי .מ~ l~גוחנ~כי
חי .חיספחגטוחיגפירנוסטוגובוזנחךגו Iחקןגסי;סיי~ג~טחפחרסידי
ריס::ריכיקו Iפוכריגגומיגחרובוfויז Jחיח~טחמכייזפ\רמיטירןחיסגיגו

קוגדחגחררינחדוחוכ'גיסיח~קיסיח~גופורגוזנו ~חיגטרחרח~פוחירסי
חיסחיג Iגוסי •חיגדי·חיספtיגט~סיקיחדכ'ירסחרייוסגוסדיחוגו ~

דירחזןגחמייגטוסגוססיגטירfויביזניג Iחחיזחיגטרימיטירסיריחוכ'גינחדו
גוחי ~ Pמ-דיגייג~קימחגד~סיניוגוסטיגובוזנfיךחיוס jפחרט\גוס
קיפירסוג\יחו;~מיזוכוfוי .גיר~חמגיגכןג~ Iח'קוגסיגס'י\יג\ירסי .rןכחפ

בוזנוחווחיומיטייו Iחיגטרסיfויפוכ/גיקןדיגיז rבופורוכמיגחרןחיסגן
גןפחרטיס,דוסגחסדיס Iקיגטיגטג;וקי!גחס.פירסודוס ~וfבוזנחרח~
רחזוגח·גוסס'גטידוחכ/ירדיריספוחיס' Iגוחיזחיסטיח~פירמיטידוחיסגי

 Iרחזוןג~חיסט\יפfורטיפורקיחיגטיגרירוחירטיס.פחדוסגחסדימייגטוס

חומכרי iחןח'סקיגרחגחרוחיגקיחיספחגטודיגגוזנידיגריספוחירסידי
 .מ~חגניזחזירפוחידיגיקימ~ןחיפוחירטי

61 
 .(שוחד)פריזיבטיס'ואיזנאילסיניררבו

fוןפר'זיגטיגיגניזריסיכ/ירדיבוחיזfוגריפיגרירוחיסקיריזירקירי
נוזנחרח~כ'חזסיקידיגיס)(כבכגיחרכ'ירסחרוווסגוסדיחןגןריגרינחגן

 ~קןגדחגחר Iריריגןבוזנחרדיחיגטיפייןןכ~קןזמיזוכן Iחיגדידיגחגטרי
חיקס::ג~דיפיגס~חיסז:~דירחזווג~ .חיגוסיגטי ~חיגוסיגןכחרחידיברור
ייגחגוחיג Iוחד tjחי,קי :ריזייגדוכיככיח~סחגט~ג~קגחרחמיגטיפגיק~

חיג::fוזיחי Iסחבייןמחסדיגזוםחוגוסר rסייגחזי Iבוחיךחיגי Iריסיבקי
ווחיגטיסיג~קי Jחחיקידיזירקירי .בןסטחספ~חכ'רחסגחסטוחירסיר

ג~חי'ירדחרכג~כןריסונוזנחרדיח'סוזכר Pחיגטימחגרוחיןנןחיזדיג
קונסיגסיי\יג~טחפ\יגיסירינח~וחיגריסיכ'יקידיספוחיסמ~ Iדיריבירחר

בוזנ\יחירינחגוח'גרייוגיקיריגכ'ירחפ iחיגוזניחיגחקיסט~חי
סינוזחי .רייוחיגחכיריס'\וקיגוfויסחיסטיקיבוסןכיס"~ג~קוגטר\י

דחרור ~ריפיגר'דוfויסמיזוכודי .וזכר :tריסיניררינוחיז ~דיפיגרירוחיס
רירסי rחיגטיריסרינחדור'בוזחוזח\י'רויפירמיIבו,יסקיגוחי .רתר,ודי

פורחנחרו Dחיסגוטורחכ/יח~סיחי Iחיגריריגחגטריבוזנfיזסיקיגוס
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טרחחיגיקידחגייוחיגסיגחמיכטירחר Iקוכדיחיס ,קומוגידחדג~דיחיסטו
 1חיחיגטרימיטירסיפורגחכ'ורוסו ~ Pד'קיfיינוסודידיטיגימייגטוחיג
חדכ'יר~דוסגוסחיגטרידירחרגו Iקוכדיכ"מיזמו,חיסטוחי .נוזגוחיג

 ,מ~ ,מחגקוחוטרודיגחימחסחוגודיגטוזכחרגו .חיגו~מיגטיסחרוס
גוסדיריגחגוגיגגוןריסיכ'ירנוחי,גיגגוןחידי iפגודיחיסטו,חזיח~ Pךי

חסייוגיס I כ~~(פגחטוזחסרחס Iפ~חכיר Iריסיכידיחפומ'זמוגיחיגטיריסחדוס
חיסטןחיקיפורחוטרודיגתוטידויפחחוןדיגריגגרחסייחמ'יגטוס)חי

כ~סיפיר ~~יר rסימכחחזיזפגfיטוזזסחידוגסיכ :tרח Iנ rפ~גחס Iטחמכיי!
חייסמוגדטופחרח~כו~ק~חיפחרטיחקיח~דיחידיfר~סוחקיסטחרח~

ח~קחר Pכודיפוגטומיזמוחיסטיכוכ'ריחיפחכ'ורסוfויןחרגימיגטוכ
חורךיג~נוחיסייו,חיגחי!טוחירטידח,קחכ'זחרפוחידיקיגוטודוחיכ'יטחר

 :דינוחיז ~גייג~

62 

 .סליהפארטיאינהלהדיראזינאםיינטיםליסםינטירנר
רחזוגח·גוכסיגטירדינוחיזחגפירמיטידוחיסגיגוקידיזירקירי

סופריזיגטיחיסטחרסיןסוגו'ירסחרייוסחדגגוסדיחוגודיגס iמייכט
חיגבוחיזחיגסייגטיקיחגדוקיחיסחיסטידירחזוןג~חי .קוגטרחרייי

חומכריחיסטיגחטור~מיגטיקיחיסוג~פחרטיחוג~ג:ידירחזוגחמייגטו
זחחחינחיגרגיסיפ~חכ'רחסחיסטחסקירי,קיגוחכ'ג~סוגוטופחגדוסי

חיגפריזיגט~סיקוחגדוקיפוגטוחיגחסט~בוחיזךיגקורחסוןחיגחיז
חיגטופ~גו Iדיפיגדירכיפוררחזוגחזכייגטוססוסחיגחיד~חיקוגטרחרייו

יגיי~קיפורחוגטימו ' Pחיכדיפ~fגכ'רחסגחסחיןרחזוןגיגגיג:יבוחיז
טי·גיזג~חגסיחיפרימירודיגפ~חכ'רחסגחסfויךיח~כוחיןחיגטרחרון

דיפיג·חיססיגוןחי .חיגוסיגטי ~קיגרחג~חיקרגפיזו ~חיגוסיגט~ ,מירטי
דיחיגטיריסtודי ~דיפיגדידוחיסמיזמודי ,חגסיחזירדיביחיז ~דידו

חיסטחרסיןרחזוגחמייגטוססוסריקוגטחרגיחיגוחין ~סיגיחדיריסחרסי
 .כיגטירגוקיריריח~ביחיזחיגסימיזוכו Iחדניוסתרייווס ' pפריזיג

 :דיחורדיגחגס~ג~כ"יגיפוגטומיזמוחיסטיסוכ'ריחי

63 

 ·איספארסייאלידאדקיןג'רזגאר
ח:ינוזגחרדיבוחיזיסגיסטודוספוררוכ'יוסחקרוחוןחיסחיסטי

מוסטרחרגוחיחיגיחג,דחדחיחימפחרiכייחגידחדקיזחדכ'ירסחרייוסדיסגוס
סיקיחוגו ~דיזירגיגיחוטוו, ~קיחיגוחגקיריגסיי~חיחיגורמחס

טודוחנגיקיחוגו ~פיומיטיוחו Iחיגפייסחוגי Pד'חוטרוחגחיחסיגטי
חיסטיטידוקי :tפ~חכרחסוסחקירטיקיריזירגיחוטווחגחיקיריקיגו
גוקיסורטידיחיגטיר'סחדו ~דיסקירחזחרחזיחיסטוח;גסימיזחכטיחי

קחכז~כוגfיגחרפוחידירפוררחזיגחנכייגטיסכיסחיקספכיקf'ירכייןפוחידי
fדיריקיזחגכיבוזגחרפוחידיסיגוחיגוזח~ס~יגובוזגוחיגחגסי 'וs: 
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חי jחיגןכיסייוגוחיג;רחוג;רוקונכיזונוחי .רייוריגקונכחגרוחיגם~נוןנידחר
גי,ג;רחורר~ג:י ,יז~גסיי:י Dגיג~ריח~קחרירחרריחוגור:יחוג:יחזירפור
רחזוןסיןחיגוס~גטי ~קיגרחגחרחיסוחירטונוזכחרגוריבוחיזיסגוסח:י
רי:חורריגחגס:יג;רחיסחיסטוחי

64 

 .ג'ואיסיייאילאיופוכר"ו"לאפ"אדארבי
חיג Jחיפיחרחרחזיררינוחיז ~פירנכיטירוחיסג,גוקיריזירקירי

ריגחגייפריזיגט;רגיסיסיקיריז'רקירייגרו .נוסטיסיי:יריגומנרי !קיניזכו
 'וfריק:יחוג:י ,·ג:י Iפירסוגחסרוסחיגטרינוזכידיקיח~סטייוזחוכ;רוטרי

נוחיזח~גפ~גסיגוקי Iפיחרחרוכיריסיקיפינריחוטר;רג:י 'וtפורירוז:י
ק~טחרגיפחר:ינוזכיחיגח'זריקו ~רינרירקיטתרחיחוקחזיייןג;רטופחררי
 :::חקריחונר:יחוג:יחגסיחזירחיפונרי ~דחרסיג:יחינכוגיר;רג:יחיגרי

סוריריסיכירכ;רקימוגיר:יג:יקוזפיכריחיסטיח:יחריגיניררירירחד
ריפיקחרונרחגריחיזחיס 'וfפירנכיטירוגוגק:יחיסגוחיסטו •חרכירסחרייו

כיררחדג:יחינוסטיסיי;רג:יקיסחנירקחגיפורקי Iסורטיג:יריחזיר
חיג •חפחרטיח~ספימדחר Iחפחרט~fויסנוסט'סיי:י .טורוריחגטיסחיס

 ~קוגרחגחר , .rנוסטיסיי:יג;רריגייג~ס~כוזנוסטיגונוזבחרריכינוחיז
חיססינכיזוכוחיגוסיגטי ~ח~גיסיגטחרחיפוכריחיססינכיזנכוקורכחגחרו

חינכפרי:::קיחיכוסיגטיריקו ~רוכחרג,פוחיריבוחיזחיגקיריסיחי .ריקו
קזגטיגטיגוקיחיפוכריח~סטיקוןקחרירחרג:יקיחג~חידירינוסוז~כטי
ח;רחיחיגכחגייחרגוקוזגונכ:יוכיגוגטתרגוחיכ:יסוקוזחיפורירסוסיכוז

 •בוחיסייודיטיטוגו
רי:חיגקונניגרחגס:יג;רחיסמיזוכודי

65 

 .פיקאויראיסקיפירא-ברסיבטיאלקיבדאבארבי
נוזנוסו iח'קןכרחגחרדיבוחיז ~פירוכיטידוחיסגוריזירקיקירי

סי Iבוחיסייוח~גחוכגיכ:יחכסיפורקיכו Iחרכירסחרייוסגוסריחוגוח;ר
דיגגייסגחסח;רקוגטרחכייגיחיפיקחרורחיסחווכגריחיסטיפורקיקי,גו

וכ~יסיי;רסופורח~גריכיגכחרדיחיקחזייוזכ~חגסיחיטופחרזורחחיזנכו
ר~קומ:::חימ~וריגכ~כג~רדירייוריגחוזוסחי[חברחרחבג,חכס~סירחי

יג~בייןזרסחגט:יג:יפירוכיטיגוחי Iריפ~כרירוחיסחיסטו •נוחיגו ~פיכסחר
סחכיר '~קקיפור .רחזוכחנכייכטורינכחכיר:יח~סט:יחזירריבוחיזגיגכוזח:י
דייןדיגריפריז'גטחגטיחיסגוויחיספוקירינרחכfיזנסחיגנוחיזחיגקי

פורירוזוטורו ~סוכוחפחרטייגירירינוחיסטי .פיקחרורדיגםירכיכבחפור
גונוזנחרדיכינןחיזח~גוקיכס~כוחיגסספירחי .פירסוגחס~חסגוחי

חיסטיחיזחיגוסיכט~חיספיקחדורחיסטיסיח~ .נכםסדיגייג:יסינוונוסטן
נכ~יסיחיפ'קחרוסחוטרוססוסח:יקוחגטו .חיכוס'גטחרגודיכיחיגונוזנו
 .קיריקוחגרוחיגדיכיככחרסיפוריריזוטורו-חיגסחכיי'ס Iייחס

 ) 28 (נ n)lסדיא
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 Iמיסכמן;וסוסקיביגיר~ Jמ,נומ,זיסכוסדירוביריסגוססוומ,סטוס

מ;ומ,מפתרסייתכירמרמ,נוסטירמרקיונוזנ~ררימ,גטיגרימוס,קו ~"סינוו
 Iריקו ~פוברי,דיכמוטרומ;ומוגוריריפיריגסיי~סיופומיבכומיכטורו

ריבירתוןתיסטירימ,גריספמרטימייפירו •סימיזמגטימיכימ,גו ~מ~וריי
ריבומ,סייומ,כמ,ןפוגטו~ירמרמימטמגסייוזממסקוןוריימר rריחיספיסיי~

סוסיירמרכ:ימיגטרירימכמטירמסמיפכמקמסממסכמספירסוכמסכמס
רי:מורריגמגס;וג~מ,סמימיסטומומירפמגוסמיפירינריגוסכוססווקי

66 

 .כינרהאו,אואירפאנואופירינרינורילנ'ואיסייואילאקוסטארנו
יגטי pפמרטיקוכמרמןירריבומ-יזיסכוספוררובירמוןמ,סמ,סטו

גי ~ ft Iכיבר;ומימומירפמגי ,(נר)ו.פירינריגריכגוזנומיגמ,ןמטמגסיייו
 cפירריקמטינורימ;וfויסט~קיר'ןירקירי .ריריגוססוסטריספיזמרריםמר

 ,ריסקורמזfורוסמ,טריסטיס /רוסמכמטיסיימפריטופמוסיסייגרוסוגמס,
מ,סטוס Iמרנירסמרייוססוסקוזנוזנומ~פמרמגרוסיןקיגמטוריגמוייחיס

סונרימווורנתו pסיקורfוזוןמס,מככמסתיחרנומיגקוססוסקיווס Pחוכט'
סומגסיפייררימינוזנומיכמיזקמיימרמןיוכומימומירפמגופונריחיסטי
גמסריסייכטיקירמזוגממיינטוסכוססינוןמ,סנומ,זמ,כק'ןפוררירינו

 •גייכסמיסט~פמרטיקיפורסמבירמיבוןנמרפומיריקיגופמרטיסרוס
מטמגסייוומוג~מןיררינומ,ןיסגוסמ~כייג;ומובגינ~מ,סטוסונריחי

סימפכ,מווקוזמ,סטוסרימוגומיגטריגוןנומווקוגריג~קומגרו!:,מרטיקוכמר
מומ,ר:::מופירינריכומ,סטיריריפיגס~ג~טוממר (;'מכוםקמרמיחרבירסמרייו

רימיסט~בוןניזיכרמןוןג;וטורמביfו~סי Iריריניססוסרי~יגדירמימגו 5
ריזיז ,נומ,זיסכוסמונגינמדוססוז Iוטינו Pמ,סטיסינרימי •פמרטיסוס
כיברסמימומירפמגיחיןריגוןנומיכמקוגמגטמררי ,מכמורריכסמבייוסכוס
ריו)(כימטריכוג~ ~ריפריןיגטמוסיסיקיריזירקירי .מוטרוסרינוזנו ~

מריכמגטרימירמררירונירסוסריחיס Iבוזנמרמ~קומ,סטייוג'סינוגבfוס
כוסוכירמרריספומיסמיכיברס,כ~רימומומירפמגוריכקומיסטייוזכ~

 Iנכ";ו'~נכי;ופיופיטסמיגריקווכיגרסקיכומ,סמ,סטומי .מינוסמוטרוס

C 'ביזנמרריפריגסיפמכמ,סקופומ,סטיסוברימי .מכמג~ריכוימוספטו
פוחיריקימ,גנוסטיסייסכ~טור;ומיניטמרמיגוסטירמרכ~סונריסיימפרי

רי:מירריגfוככ;ו (;'גכייגי Iבןזנןfויגמ,וקןנכיןכיר~סיר

67 

 .כוזיםריטאז/וריטהלהסינוןניוזנאר
 jמ,סטמגוטריכוג~מוןרימ"וככרןסכיסקfוגזומ,ןסיקיריזירקייי

פריזיגט;וכ,ססיקיקומיסטייון~נכו;וסוברימירימססופמיזמקוררוריטורוס
סוסרימיס Iמוטיוס~וסמוגוסקיגניגסירחזירסיןפומירייגדוfו'סטמןגותי

חירימ;וכססינוןסיטיגס\י;וכ;ורמרמ,ממזוייטס~ססוטומיטירסיורירוביר
פןקוס,ממסכןסקכדסיכייוריגנכיינככרןסכןססינביזנבן ~מוגגןסנבמסכוסדי
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 ~~בזזניחגטיפירקי .חיטריט~יטקיטיגטיי~ ~~מיןנירטחריטמחטטין
ניר:: ~~טיימפריטירדינימיגניט~ןטריחיריח~ ~~קיריכיג~טיגטיי~
 Iממיגןמ)(ריגימןגיר~ריfינירחירחרריקיחיטטיייגיטחיזחי .רחריר~

ריז'רקימיטיןטיקירימחזיח~,כוזטןכ~חיג~קיזיריט~ f'מחג~נ~ג:וטי
חיריח~חןג~ריטריט~יטחיטטחזחיטריכןגח~חינחיזמיימכרןטטיגקי

ריחיריח~ ~~טיניןדחר~טירריכיטיכ.טיי~~ס I"יטרסרירןט~ןטחי
ריפיגטיטיניגריחי~ריגיט~~סחיטטיקיןטירמיגחמןטחי .סריט~יט

ריזירקירי Iטריטירירי~ריכיריס~ןטגיטחרימיטחחןר~מירינירחיטטי
 ~ ~חיזחיטפיטי~יקחרחטחיריקטחרfוטביחיטיייריקיחיטטייןגיט ס~~טינרי
 .טינייכטיטכחטטיןק'כיכ~יחסטחגטס

68 
 .אביראירארדיקיאיסטיייניםייזכארכ

נחסבוזנחרריטינרחרקחרסריביחיזיטכיטריריכירחי~חיטחיסטי
ריפריזיגטחוטיקיריגיס)(כגכ~'חרכירטחריייט~יטחיגוכריריריפיריגטייחט

חניר,חירחרריקיחיטט~יגיטטונרינןזנחרטיןפירחיניייטריריכחגטרי
fוןמוכגיטריניגריר~חימירקיר~טיכריםיח~ Iחימפריטטימיטפירסיח~

ריפו::חיחוכזיוכןסרינןחרדייחגיטדיקוחיטטייןגיססןכריטיחס Iטיירחטרי
סינרי I~יןחיןחי~קי~יריקוחיטטיייגיטטןכריטחמכייזקןמןזיטחרייןט

חיגוטחיגטרירימיגיר~ריfוכירחירחרחיגינוטיייחסטוק:יקי~יטירן
חינזחמיכחרריביחיזיט~וטחיפיקטי,חיז Iחינ~ינחריטטיןחי .חוטרןטקוו
טיניוקיחיטטייין ~~נןזנחרחיפחרטיטריס~חrכרירחזןגחמייגטןט~יטגייו
פירחיקטפ~יקחרס 'וfכיכ~יfו~טחגט~~סחיזחיטפיטיפ,קחר~ ~ tiמריגייג;:ר
קיוריפחרטי ~~פיררחזיג י:~חיסובחכיכיטירחי Iחגט'ניחיטט~ניייטגיט

חיסמיזמירי .רינריזי ~קיגרחגחרחיחיכיסיגטי ~חיכיטיכטחרחיתיסטס
ר'ןביחיזיט~יטריריכירחי;

69 
 .אירינסייהדיקיאיסט~ייניסנ'יזנאר

ריפריזיגטס~יטטיקןחכרו Iחינ~ינfורוטטיזביחיזיט~וטקיריזירקירי
קיחקינריחיריכסיי~~סחיןחירריןחיגחוטטחכי~יטיררי Iחזייןן rחו~ס

חפחרטייכיחי~'יןטריקי~מסמןטטרחרחי Iמ,רירחרוריטס tiר'חינכיחירי
 ::'~ fjויטוןטחמגייןחגסי .:י tiמרי ,,~ ~~טיניןריפיכטירי~חיריכטיי~~ס

 :ייבוחיזיט~יטנ~ריט
70 

 .ריביריקיא~םטיייניםייזנארכ
מיקחזייין ~~ריפריזיגט~~יטטיטי Iביחוזיט~יטריכיןקיריזייקירי

 ·ריסגינירכיט ס,~ ,;חחיטירירחר י:~פחרטיריפירמיטירוחיט~יטטיחי
חיטריחיזריקןז;ויי rקן~רינ~קירי~קוחיטטייןןגסביזנחררי Iפיקטיניט
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חןרריוחיגסינוומיריסיקיגוניקטימ:וסוח:ופחגחרח:וקכוךfיגחרכוחי
גןספורח'קספגיקחךןחיכיכגיח:וסfוגט:וג:וח'ןחיספיסיפיקrיךוגייג:ודי

די:נוז,יןיסגיסחונגינחדןססוןמיןמודי .חגטינןחיססחנייןס

71 
 .פיידריטאסאיראניירסדיקראיסטיירניסבירזגאר

ריקגח-נחססיגטירדינוחיןיסגיסךידונירחיגחיסקיך\ןירקירי
 .קימפחגיירוסןךיגינגיויגס\יג:ופורדחג"חדופוחיסיקידיגמחסייוגיס

די!:וגוחיגחס:ז Dג:וחיגמידייופןזוחוןחנרייופירסכו:זחוגססיךיןירקןמן
חגקחייוחיפירסוגסחוטרסדיחגימ~חוזחחיפורפחסוחידיסטחפחדן

סופור Iחפגחזנ:וחכוסחיגסיגדייופירסכו:זחיג:וסיחומורייו, Iחפיןו
חוג:וסיחו ,חיטרודיכייזחיגקימו Iחפגחמסגסחיספחגדייוסיזיגס:ו Iכינג

קומיין Iגחיקימפחגיירוסו Iךקחזנפן ~גטרו Iחפירסיג:וחוגסדיכיסטייס
ח:וחגטי fסימ'חיסטן Iחטודןטריספיןו,ג,ס Iסחוקחמפוג Iדפרוטוסגןס

 uטריכוגחיגחיןריקגחזנסדחגייחדו)פיחיקיחיגגנ\קטימ:וג:זסיחיסטו,
ריקגחמחסייוגיססוססיגטירדיןיס Iנוחגוסךידונירחיגחיס jדחגייוססוס
פחנחרח:ז'קוגפוןןחגקוגדחגחרחיחדנירסחרייוסודיחיסקוןחסגמסחי

מיגחיסמיןמודי .מtגסדיג"ג:זסינוןקומפחגיירןסוח:ורחגייוסגוס
 :דינוחיןיסגןסדירןגיר

72 
 •פררסאדרראיסומנאאידררדילקראיסטיירןלהירזגארב

ניןנחרדידיז)(כימריגינייוןו Uטריכוגדיגדונירחיגחיסקיךיןירקירי
די,חימובחנ\יחוג:וסומכחגייוחןפורסוקיחומכריחיןדיקןחיסטייןזגכ

ר Iמוזפורטומחרג;וחסקןגפחכיגירמד,סודיקוגגייגיזסיסיקוגדחגחרכו
חיסט:זחיגיי:זטודחכיח:זסי jכוגק~דיגורסיחרג:זגוחימונחנ:זחיסט:זחכ

גינרוסגוסחיוקגחרמדוס Iדדיטחגייןסגוססינווחיחיכ,דיקוגטיגטי
 .סחגטןס

כחסטודמסדיבוחין\סכוסקיודיסחר\יחס fכייסכחססוזחיסטחס
סיקיחגדןחךגירסחרייוסגוסחיגטרינוןנחרחיקדגוסירגחסךיגיזחיפוקfוס

סייגדוחי .כייג:ודיחורדיגיסגוססוגריכחןחגדוסיומןקחןייווג:זריפריזיגט:ו
מןימ,נוחיסייןמיגכוןח:וקיט:זקיפרןנחספריגסיפחכמסכחסדיחכו:ו

חדגירסמרייוסגוסדיחוגודיכחיגוסיגסיי:וג:זדינוחיןיס~וסקכרגיגסיר
גסחורדיכ:וחיסטיסונרי(נכךומ),טיסטימוגייfנגס~כ:ו ,חיסקוכטרסג:ומי
גחםסןזקיסןזיטיחיסטיח:וחיכטיריסחגטיסמוייfוורדיכמכסחסח,כחסגיי

 •סינייכטיס

73 
 .טיסטיגרארןדיטיסטימרני~אבסהלהסוברינאזארבר
דןסחיכטריחנירחידfורךיקוחיסטייווקו~וכקיחיןקידיזירקירי

~ 

~ 
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רחזוכחמייכטוסטוטגוסטיפיקחרפור Iפחרטיחרכ:יג:יקיחיחדנירטתריירס
טיס==ג:ינחגינגיסיח:יקיפמר:יפחניר,טו iמ,טיסטימיכייוססוסטרחחי

חימוכיד:יסוקיטיקיחדנירטחרייוסגוסדיחוכו ~קיכדמכמרחיטיונןכיימכס:י
טיסטי·חיכ:יוניכיט ~סיח:יקיוניכיטטירחיס Iחדנירסחרייוטוח:ידיג:י

סימיזמי ,טיסטינוסיגוחוןגחגינ,יחיסרכחיטיסיגכנוטדוטדימוכייחכט:י
פומ,נגומי~מ,כטריקוכסירירמדןמויימ,קיוכסידומויימומכרימווטירימ:י

סימיזמומ, ,פוחיטיקיסמנייוונחסמיגמיבוסטומידירינוחונככריפור
חיג I 'וfקורכסידוחיט ,טיסטימוכייוחיסטידיבירןמיגפורוחקוזחדוחיג

 Jמורריכחכט:ימ,סט:ידי iרחזוכ:י .מורדיכמרייוחיונ~וחומכרי iמיפורונכודי

 י:~קיסחניר '~קקיפיר ·,וזיק:ימוייחיסקי iכיימויימיכטייכדיסייי;ו
(מומר)מחטייר:ידיקומפיחיסט:יחיטסייכדופירסוכ:יג:י ,קוחיכטודיג 1פי
מ,קס==חיטט:י Iפוחיטיקיסמנייוונחסחיכוחיספריטי~סיר iחימיסכוחי

ג:ידיגימיטוסגיסוניזמופמסמרמ:י Iניזיס iמ'מייירמרסימ:יפןמיסטו
קוןוטיסטינוחיןקיפוסינגיונויימ,ס Iקיכסינימ,כס:יפירחי .דירינידמד

מיס::רייז:י pbפכדיונווניכטוחין Iח' Iכוחיכדחדסומידירינידחדסוטיד:י
ניכנחרסיקירירפורסיח:י ,מ,כחטור:יסודי,יטרחססוונכמיינ:יסי Iפריטו

מגפמנוריזחרקירידפורסימ:י Iמיכימינוסוחיססירפומידיקימקיגדי
 Iטרמזיירמסימיטיסטימוכיימכס:יפחגסתחוכ:ימנ:י Iחונינןסוחיסקיחוטרו
 .נוסטיסיי~ג:יחיניררחרכ:יקוכטרתדינוסופור iנוזנחחיבומ,זיסגוטחכסי

כודיג"ג~מורדיכ:ימיכטרומפייסומיסטימיניטחרפורמיסטוסונרימ,
קיופירסיכמסדוסדימיכוסדיטיסטיונוכייחכט:יג:ימ~מימפורטחכס:ימטחר
מקוררורי iמיטחסידוסגוסטורוסקירמרומויימיסורוססוןקוייכרו
סיסקוכטיכטמרפירפחגסי iחיטיסטיונוכייחרדיפיכסירייומיזונו iחוסונרי

סירפוחידיכומ:וופוסינגיסירפומ,ר'מיטטומ,קי Jחחומי .קמפרינו
חוקמז::חגנוכחסחייטמככיפורמי .טו,ומיכוחיסקוחכדוקוונו"קורוטמנגי

נחגינגימ,סטחמכייזטיסטינוסוגי iמוריטיסטימיכייחכט:יגתקיייכויס
כןפורקמזחרסידי(דיטיכיד:ינכניכ:ימוזיררי iקומיסטייומיןטוריסךנרימ,

 I ,יfדיקגמרמדוחיסטת iסינימחרידי)סודימןמירטיג~ריסינוריסמ,סטמר
 •חיקספגיקמרג:יריגינחרסימקיחיסכיקי Iסמכטיסגיגרוסכוחיטטרוס

74 

 .פאד~~בט~םר~ט~םט'מוב~יאבםהד~ם~נ~רבי
fוזכיחיגחו ,טיסטיניסגוסקיטיסטימיכייחכס:ימכו:יקידיזירקירי

ופחררי ,קיונוחרנירסמרייוסגיסדימכוומ,גקיןפמרייכטיסטייכי Iיייג"יסדי
טיסטי"וכ-מ,סט:ינחג,נגימ,סכו ,ניטימיסינריכי Iמירממרכ Iוכימן Iי 1מ,

מוכיד~סוקיטיקימרנירסמרייוטגוסריחוכוחתקיכרמכמרפמר;'!ייחכס:י
חוןמיספמרייכטיטיסטינימ,סטיסימיזמו Iקיכטרחרייוסיח;וריג:יחי

כ~ .מוכיסוכוונייימ,נובטיוניייפורונוכרוחיכטודוחיןקיכיסידוחוונכרי
פירסכו:יג:י Iיונוס Pד'ייתסינוו •זיק:יגוונויימיסטממכייזטיסמירירמזיו
רימןרתחוכ:י iמ,קיפוסינגיונוייחיסמחטייר:יריקומפומיסט:יטייכדו
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ט\סטימוכ·פ~ססחוכ~חנ~חיקוכסיכסיי~סופי,דר~חיספר\טודיפגחקיז~
קידחכייוחזירגיפורמ\זמוחר ,פחרייכטיסוח~נוריזחר-fפפורסי)ר\יי,חכס~

~נר.כיזיסמרכנחספחסחזפחרייכטיסחיכטריי rפןס\נכ\מוייחיסחיסטוחי
דיחרר~חיזחיחיכימיסטחדיסחיכ"רסחיכטריריקריסיסיחיגיטיג~סכחס

ח\נ\טחרפורחיסטוסונריחי .חוטרוחכחוכומ~ l)רזיריI pכוסקחרחניי~
פחרייכטיסדיטיסטימוכייחכס~כ~ריס\כירכרדיכייג~חורד\כ~קיז~חיסט~
די .קוכטר~כ~חיםקיסיחספחרייכטיסןדיפחנירחיזח\סקיסיח~
 :דיכייג~חורדיכ~מיזמו

75 
 .אוביסטםאמאלפירסונאםויטיסטיסובייאבסחך~סי.בירבו

 o=ט\סטימוכנסנוחיסייוחיכחיזנחכורכיכנוכסטייכיכוקידיזירקירי

פורקי ..פ\קחדירחסחיחרכיסטחסמחג .,חורדיכחרייחספירסוכחסדיייחכסס
חפיחדססיכוחיחזיקיגוסחכיכוקיקחט\נוריחסחיסטסדיפירסיכסחיכ:ו

קוכפי;:חכירפוחידי,קומרנכ~חיזמ~דיקחמיכחכדונ~חיחכנכססודי
טיסטינכוכייחכס;ידחרכסכיחיכירדחדכ~חנ,חרכ~קיח\גח\זחיכסס
ניחיזים~וסדיפיכדידוחיססיניזחי ?חיכטיריסוקיפורסחכיקיזפחכסס

חיסטחמכייזחכסיפירסוכחס,סימיזחכטיסדיטיסטינכוכייחכס~גסריסיכירדי
דחרפורפיקחדירחיזקיזוכטחרסי 3חדיחרכיסטיחימכריחוזח~דיפיכדידו

כירדחדירןט\סטיניחיגסחכיסייזמי I 9(טיסטימיכייחכס~חוכ~נוכטוסחיז
גi:יסיכריטיסטינכוכייחר,נספיקחדורח\סטי Iטחמכייזקןמפחכיירו.סוחיקי

כ~פ\קחדירחונכנריחיסטיrויסחכיסידיניקיריכוחי .חיגקומיכירדחד
חיטררחגניזפירקיכוסיכירדחדכ~סחכירסיזטיסט\נכיכייחכס~גסדחר

 .מרטיכר
 '~קכ~גיכניסיח~טיסטימוכייחכס~חיכ~קיפחר~קיחיסקירט~חיז

fוינןסטירחזוכחמייכטוחיזדיחיפייכוחיכ~דיסיחזטיסטינכןכייוסגרסקי
נוחיזיסכרסקידינוסוספירחיסקוחיכטודיכפיזג~חספורקי .סירייוזו

סירפוחידיקימוכיד~סוקיטחרח?פירסןכסג~חסקיכדחכחרחסכחז
כוחיסטרוסחיקספגיקחזגומוסיניזחי .חיטררח~דחרכסחי~נכ~סוח·ס

חיסכיטיסטינכיכייח;ס~סיסקיסוזפירסוכחםדיקחטינוריחסדייססחכייוס,
יכוסמריקריחטורחס .חיסקגחכוס .מוז\ריס :סוזקינוזנוחיכחיזריסיכיד~

דיפירסיכחם •פיקחדוריס .סיינוס .כוקוס ..מודוססודרוס .חכייוסטרינידי
קtיד~חי .חינוחיכחיזחיכטיריסחדוסחי .פחרייכטיס .מורחכ\טסס cכח

דיטח,ייוסמוכנוס ,חיכטייכדיסיייססינוזקיכטייכי,זויסןכסדיקחטיבוריחס
 .חיקספכיקחרסיזדיכינחרסוחקיחיסרכקי

חיטיסטינכוכייחכססכ~דיסוזיטוfוכחדרדיכחכססחוטר~טחנככייזחיי
 :דידרכירfו\כחיס
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76 

 .טיסטימיניירסליסאטאנסיייןין I 'איגזאמ~באר _
גחסחיזסיינחמיכטיקוכפיחרסיזריכיזכובוחיזיסגוסקיריזירקירי
קוכפי:ימוכב::יריס Nפירסוסוזסימיזמוטיסטימוכייוס,גוסריפחגחכרחס

טיסטימוכייחכס::יסוס jכי'חיזמיר~ר 'וffרינזחמיכחררימיכיסטירחיסחיחיכס::י,
קחר::יסוכריחיקספג,קחסייוכיסרימחכרחרגיסמיfווכסירגחסייוכיסחזירג,סחי

סיגוחיזfויגקיfופ,זריטמגייחרחמיכטי,קוחיסטייוזג::יריפוכטוחיפוכטו
ריבוקיריחיכו .טיסטימוכייחכס::יג~רימ,נזחקט'טדרג::יריכייזקוככיכסק::י

פ~ימוח~כנחכייוfווזחייקירימחרק::י Iזיכס::יחיכטיגיסוקוזביח'ז,fויגסי
סוכריפחסחר::יר'רחרכור'מיכיסטירח'סחגור::יקיחינוחיגחיוסיח::י
 :rחיכו ~קוכרחכחרחייירוחיגחיזקחחירכוריחפ,זריטחגי,ומיכורוקחר::י

 .ריכרורחגחיכוסיכןכחרחיסיכטי
ריפוכטופרימירחיגסובריכוחיזיםגדסרירוביריסגיססיזחיסטוס

מחטירייחגיסקןחיסטייכדיסרינדחיסייוסגוססוכריחיסקיחטריכוסייוכיססוס
חיסחיסטדריחיכריספfורןכיפירו .fויטרחסקוזחוכחספירסוכfוסגחסחיכטרי

רי:סחכייוסגוסרירו~ירחקרו bחיו

77 
 .ריליגייייזיסריב~ריסליספיבליקיאלאיבסיבייאר

קחר::ירינרחכריסגוסח::יפריכסיפחגמיכטיחיכקימכירובירחיסטיחי
ריספיק::קימוכירחריססוסדיחיספריטוחגקמפופןרכומיכחרריקומוכיךחר
חיסטיקיפור י::~מריגייג::יחיזכירסזורדחיסחביידחומכריחווטיבחס,
קוחיס::סוכרירימחכרחס .סוספיבגיקו ~ריספוכריר י::ח.ריספיחיסטוסיימפרי
ריגיגייוזוקחפוחוזסיברח,חדכ::יחיזחייקוחכרד,חיריגינייוזחסטייוכיס

קיפירסוכ::יקירקו~ח::יפירמיטירו-חיסכו ,מיסייוזחיסט::יריחיכקחרנחרי
רימוסטרחרחיפורירחיסטיטומחרסיריחיגקוחכטוקומפיטיכטיחיסכו
ריגיניייזוקחפוחיזחייכוחכריפירו, .ריגינייוזוסרוגיריסגוספובגיקדחג

קו.חגרירדנירחיזיייז~ווחיסחי ,פיחירימיסיייו,חיסט::יפחר::יכומיכחרו
 ,חיסטופחר\יקדמפיטיכטיסירסיחיוקדכדסיסיטורחביח::יס'פירסדכ::י,קיר
חיריגיבייןזחסקוחיסטייו;יססדבריפובגיקיריגרימחכרחס~חסריספוכריררי

חיסט::יריקימפגיטחסייווחיוחי .וורחחיזמדריגרוביריסגיסמוסטרחרגיס
 :ריחיכקימיכרחכס::יג::יבייכיחדרריכחכס::י

78 
 .ניניריאיסטאבריליילהאיבסיבייארבי

נוזנחררינוחיזחיסחבייו iכיכנוח::יפירמיטירויס 6כוקיריזירקירי
חיגקיחכרןזורחחיזמו,דיגגייסגחספוכגיקי ~חיכסיכייחרחיריספוכרירחן

כייזחיסט::יסירינדקיריכוחיח.כקיגיקוכיכרחוי Jחגנוריכיכיריחיסט::י
טיכייכרוחיפוזיסייוזחיסט::יחיוחיסטחכרוקיפוסיכגימוייחיססייכרו •כורחנן
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קיגיחיבוןנסקיגיסחניכי Iכינרחזידיגחיוככרוגייחדוחיחוגייומ,ג
~סחינירדחדגסקוכטרסדיןיחידימוסטרססירפוחידיחיריפפוכדי

 .נוסטיסייס
ריג,נייו:::קחפוסגוסדיחטריכיסייוכ'סגחםדיפוכטוטריס'רחיגפירו

די:דוכירח'גחיספינג'קודיגנוfויןיסגיסזיחיזוס

79 

 .קאמ~נוםברא~נוםא~ןא~םטאןנוק~לוםאהריקטר~נאר
קימו:::חיכסדיריגיניייןוקחפוטידופורדוכירסחקרו Jחוחיסחיסטו

חיסטסקיח~ניכיניסיקיחיחס fחוכ'סוספורסיימםריקודייחרדיכידחד
סיכיכטירססיחכייםחרגוכודיטיחירטיסקממיכיכ iמ,מיכקממיכמכדוסי

 ~רכמרוריטמן'רגימכטכקוככ'זמרגומ'דוקטריכחרגומככוםקחר Iק'כו
מכ iטחמכייחפחרטייכיקי iחחזיזנירמ,כטי •כירדמדגכדידיריניקממיכי

מיסטככייקקימפמכיירוסימסניקיפירכיככ~יכקיקןמי Iמוכדוחיגטודו
 ,יניריסדסוס Jח'כינגיזחכדוחיסטכחיקחמיכוככומיכיסחיוקממיכחכדו

ו·דסוס iח'סיחכ ,רייוfויגכירכופירסיככגכדידוכיריכגוכ iמ,סיחכ
חיכדיימוכטרחרסיכודידונירכודימ,ס ,קומפחכיירוכסוסנירכוניריכ

פירסוחדירגו'חיחרגן fקןכס' Iקיכוסי jקיריקיגוחנסקידיםחרגוחיס,ריכטי
 .כינרוכידיריפיכטירחןירגימכטכפ~חנרחסכוחיכמס iקו(קחכדיריחרגו)

גוסחסדונירמ'סטימיכקימכיייריקטממיכטיחיפריכסיפ~ןכיכטיטחכטופור
כייכיו I~ינגידיגקחכיסיר~גכחכ iטופחסיקיגןסחיריגיבייוןוכקמפוכ
חיגייוכחיטריסחוקימחסמחכיסכיס iח'פודיריסגוס iטייכ'מ,גייוס
דיגכמנייוככוחיכטריסחי .חיטרוכחןיר iפוחיד'כוקיגוחןיר iפימ,ד'
קיחקיגקיכיככיהכסחכטכגסדיפחסחזיכמוכנוסדי iפרוכחנכ"סחגמוד
מכרוכיימגוכחס ,קןמפחכיירוכוחכדוקטריכחרדימחכוסו iח'פודירטייכי

חי~ Iחזיגיכוחיקומוכידחד,כודימייננכרוסגזכחכ Iחמיגייכ 5כודי
 ,וכטרכקפירחי .ניכטיחיסטסדיקיגפחסגחספורריספוכסחכגיחיסמיזמו
 Iק'ימיכוסכיחיכוסגוכ-חכמ~ו ~ריטורכחרחזירדיגי 5rקחפחיכק'חקיג

חיטרסדיחי •זוירןפידטירידיגחוזוס Iח'חממדוחיקירידוייומחיסמ,ג
גחסירהפגקוור'ס'(יררידוקטריכחדודיגרונירחיגחיכ I,טחמכייטימרפ

גוס:יח Iמוכנומחכמ, Iסיזיכקיכגוכמחרחחידוקטריכחדורדיגדוקטריכחם
יירדוקטטססמ,קיגוכוחיכדחדכופורוגחמיכטיסחיסכייכדו I,סיזחדוריםוק

כטחיס Iח'חייחי .קחמיכוסכומ,ניסגוס iח'חיכקחמיכחרחזירגופורכחכדוגו
 Iחיקספגיקחרס'דיגיכמרסוחקיחיככוקידיטחגייוסמוכנוכ Iקוחיכטייו

די Iקיכטיכוחכייוגס Iח'חכנו Iח'ממכחיקספ'גיקחרחסנממוסגוסחי
 ."כזעכחינרחזיכוחיכטרו

כוחיכטרסדירדיכחכסחכרחגחסגיקטיר'כקיריריכדינקו)ר' Iכוחיסטחם
 'וfקןזכפחכיירןססיסנירסופ'רכיכסג~דירוניריסגוככינריגייכחכטס

 Jייוסקיכסירכחגס Iקימ,סריניריסחיכטיכטזרוכדיקומפגיטחסיייוגסקי

ויגזרןפ/סנכרככומtבסורםרכפחפידיגכיחיכטרידיחמיכחכג,ככיזוקוד<י
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ייימפרסרכידירחג C 'וכניור Iפסו ~וtיגס'ז:יקקייתרויגרו hIסןסיד
 :דייחחוטריסזוקסזוגחחיגדוגיויגטיס

)( 8 

 .ריריג'וסמיסידוקפי~ין'~ינרהרקאראאיםפריזינט
רסיחתפירסרג~כi;ווזי rמיסק'ירטיסגוכיגדיחרניכחקירידיזק'רי

פוג:::מןייססיחגוקיחיוסכ"רחפיוכקסוססןכירדיריגוסוסס l 'חוןביגירז
סיסדיך~fיגזיגנכתר'רפוריתגןיח (\ירפזו fר~גתריסיררכיסיחתטןחב
חרניר-יסזזקסייחםגיפ,רידססי'ןחקירייגטיחתסיקינזיס Jסידיריט

חתיק Pנויגן i Jכחיירנוסודיר'נחיזגייתג\ידגיןנביזנביסחיסחרייו,
סןדיפיקןזוחןכיכריזיפז,,'וr ' fחיןכטןfרכ.ו';~'פנןד'רי~יסט'גירטונח

ורמ pמגפגיס IJזירתמ:ייח'סיחיסטיחיר"ו~\רסכחדסןדיפתנורחון jו rרח
יזחתתינתרגיחסיןמיסטזקיק'ד~fויסןכיכוחמו'רטןדכחוג;ומ,סקי "ןסדי

חיסטחרfוינ\סגפוו:י 'וfרחרמפ\דיגטוינביסינטיכ'וfסירfוסוכוקחיסטרןסןג
יח I iג~סייןכ:ידי ~ iחירקיוכוכג~דיוסרנמיימסגוריןכניfוסיית oIקיר'תג

ידזוסיחסומןםסרןי~ורקפ'רfוכגגי J 'חחכי Pןחרויניגיגחרןטןרננכחי
נסדונקוחייסחיכ~רןכןקדחיסןכס 'fו .ודייזחיריסקריחרו 'וfחדריפחרז

ויגקחןכיתוכ,סמדיחסמכסריגrנחינjויכחסן~סיטדיזררימחטגתיחייfוניי
"תמחרחיס,יקרןיגינסטיתידיחורריכחכס:רפריוסיפח( ~כיד 'ייfוכ~קיריחס
נייפחנדוקוקי f 'ו.מסזניכןכרןיזו'ג:~יסמfומf'ויז-וקימפ~ני'רי rגיfויסערןחת
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סינחג~גוrנסיוגיח\יניכטחוכוחתיוןfוכןןס iהן l\פfיס~דידיגסח'ר,fופיר
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 ) 24 (בוו n·אדס
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------a-~~~ J ~~~ ____ __ 
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סtכ:יחיחיוגיסfיכ Pחקט'רפוסוגוק'ייגג~ריססחריגתכחורגחס
סוf~ ,כןfויג,'יי'גייכריו;קוכיסכוטיע~קרוס I 'ח ,'רסח fינ'ד i 'רפוח'ס'פיק=יחי
ח'סםfו ~\יחיז"יס rנסגירןטככימיייטסוס "וfזיטינfורןפוייכיטקי fcונרחו
ריג 'וfוגכוכקג'רסחרונfוסחנ Iכויח~יגחי Iיכט'מtוגירווטמ~ 'וf ~רמן

 i1סיקסקונו'טרחסוםרינירייגיכטקיגיט'קח~סךזיקחי .כןינירויסי 5סיר
 :יסכט"'בסגוס

 ,טחםfיגיפיגכfוב 'נרסיסייגזוסג : ';טייכיק ,וכפ'פיחקירמיפרחיכ
 "סח' ~'רכטיימיז'וג'tויכריסייסנסחכ , ' rfי~tינסקחי ~'ח 'רסןנסיגס rכ

חסגינרוסגייסתסג Iסיגריס r ,רמםטוחתםגוקיסכי'סייכ~ריסיס 'חוטחר
 •סןזו 1 "ם Iייס'סגיד'ויינט'מבסיסט'כח 'רינסייסגסגזו ,יחםחריט

דיכס"ורניסי (יחנרו cלס Iנגfיס :נטיי,'קוכןוטיfיבr iוינרנסיכ'fויח
 ·'פרופיט;ן~ Iיח'יכיכקfיג'fוח'ז:י \Iכ'מפ ~כינריססייגסזוג ,ו\'רח 5ןקססחכ

 .םחסחרס~ניייוזיסחסקס'ג\ר 'וfח~יז
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כחכטסכוfי~סטרסר~פfירט~רסחיסטסר~קןכטיכ'רןכוחיסח~סטי
קחרססונריח~קספג~קחס~~וזקורטסחןכסרחרחסנfימוסכוזיטרןסק~ Iר~כ~בייןז

כיקטוריסקיריריסוכחיסטיוסחסחןןכ~כסירריחפיזפןכטוסח~סטוסר~חןכן
 .כיבוזפרוזכיט'חןס

, 

חיסטוסקןכט~~כיזפ~כחג~טחסכחכסינר~כ~~סכחסלל
 _סיבריייסאס

ביז\י) .(קככ .חןכירסריחיכרחמכירחר :פןכטוסטריפ
חינז'כוחיכחי(מכקוס)כחסטוכחרסכסקירפיר~קחסטיבןפינאליטאסלאס
 .ריז)כ'ממ'חח(חוfיירט~ .קחפין:~פ~כסכסח~ .(בכוח)

בןזבחרידריזכיסדיגכ'ררןfויכרזיר'רי'קחןכירסר~ח~כרחחכ~רחד
~ביזחיזןכי ~רfקןחפחכ~~רןסוח~פיר~~ןקיפייכיכסכסחסקןכרחכחרחי

חיכר~סינ~~יקי(ח~כניקן:יחסכיח~פחנחרמסרפן,יחיקסןחיזרחכ~~ן
 ·חיזחןדחכ~~וחיגפןר 1 :פיזקיחןכ'דסחיזפחבחכנ~~כטיסס'כקןדחכ~~ו)

 •ח'כ'זיכחח~~כטוסוריבתסטיסכוספיר 3 .קיסופריחןריחיכסס Dסןפירכס 2
חןג·ס~~כדןחזו 5טרחכןדיפירר~רריניקיט~~חפןר~פ~~רריטסכספיר :4

כירבןחיכססכספןר (]חי •חי~יזיכסס~קיחסטסקחזס jח'ח~כטחרכיד~כינחרו
 .חיבזיחפ~~יחיזfוקיחיקיfו •פיריר~חיסטסק~נזסכ~קי

קוזזןזfוחיכקיטוכיחיקיחפחכיירןסיחספירייןוכ:יספירfווכסכי
חיביזבחרנןדיריספיחיסחקיזח;ו, ~קיכרחכסטריכןכחכחיכ Iפירידסכן

חירזכיקיחיזמןרחכייןחינכיקטימסכיחספחבחררי Iקינפ)ןככיטופמרכ,
דיקחנקוכססיחיסטיקיקיטיכ,קיח'זמןו jחוריכ;חכירכסר;זיר,קירי

פירכיכריכיקיחוחכריחוזריכמכיס;רכסחיזחזיקידיפיריככייסכ;:ר
יר~ככייס Dר'חיכטסרוכקי 'וf ,חןכיטיכירמסחוזוסרוסט'כיררימ,סקכחנן

 ·סיחסמ,סטספחניכ,קי '~קחיחוזוריככחכוט;:רכסמ,ספריכ~יורי
פחנסחיכסיקט~מס 5כיחסרחכייfודירחיכפחבחרריניחיסטןרידיספיחיס

טיריסטחחכייזחיפירירס,כסדיחירסגססופרייןקיסופריחיכססכספיר
ריכפחבסכסקירfוס,כחס :ק~טח(יסמיכ,זיכחח~יכטוס,ריבחכבכיסכוכ

חיסקיריחסקתר;:רפורפחבסחוכסרחרכיטמחכייז,מיביןכ', 'וfדוקטןר
טרח·סןחסמירסיכןחיקחזסהיזריטיכירסירירחכי~חרוח~כמיככיבחרי

פחבחרכיריניחיכטיד~יחיכר~כפfורטחיפירירס,מ,סטסריקחכזספיר "כחז,
כןפורטמרריכיריזריבמרדיחיסטקינירניחיכס:יכ:יפורפחבסחיטרסחןכס

טר\נוכח~חיכוכחנס rק~ככיחיסטןטרריקי ,fווזוחיזדיכייבןנירכירי
fדיחיפיחפכייחחיזחיסחיכטו .פ~נחרדידחכייחרןר ~חינכיבחנסכו 'ו

סןחס!('רסיכסכסחזיקידחכייןדיחירןטןדופורמ,סחמכ~רסחיסטס
חסיסקןחירפר,סי Iקןמיזחיחיכחזיקירחכ~יוסכוספורכימספהכיירן Dקן

כ:יוחריניכטיכסחסכיכטייססזרחכייסקירחכ~יוסכןספירטחחני;ז
קי:ריזירקוחןחיר~בוכמרממכירס

קיחטרן:::גסמסמוררייוחןחקירכיחיפ~רסוכסמןכסירכןחייחיכסי . .
fוכקיכדחכסח,ביזנס Iטר'כן;חכחיכ Iחחטןכסמיקןחפחכ~יררסןריפימס

קיסןדחכ~יסגוטיח:ר rכ'יסחספחניקיחסרמכייחרןרחכימ~ריכפחטרןז
 ,יסיפוחקי"קיגיקיfוכסירסיפחןכסחמטחריחס ~מכימחיכסיחי .רטןיפיס
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דיפחטרון ~חוגגיבסחיחכ\מחגחגמוחירטיחסקןכדחכסטריכוכחכחיג
סיבוןומוחירטודיגחירידחדור\סגוסחסמוכ'דס·דיח\כרממכידחדחוכסfירחבס

כיגרוסכוחיסטרוסחיזריטחכייוחיןחיסטוטןדוחיספ\סיפ\קחדוחיסטס
 , .סחברחדוס

קונ·חירסקוכפחגגיחיגקיקוכפתסדימחכירסמוטר~טממכייןחי,·
מקיכ ,מיסח'מוכידסדימיכדחמכידמדמוכ~חסטריכוכ~מיכפיררחכחדו

מיסטייח .מוכורסידימכוזסמימינfונסמוכספורססמןסומכחמי ' iכ
כוטימוססיבוןניקטימ~סוג\רסודיריטוססוסדימ,כדיספחרטימחכחינור,

קומ::סוס "גירסופירסוכסכסדידוניריסגיסדי 72(כומירוחכטיסממס
מוכ\דסד\פייסחססיכקומיכטספמנמרדיחוגכיבחדוטמוככייזיסfי , )פfיכיירוס

ייכטוסמפחנחחוטרוסמחסחי ~מונחנסכסדיפחדרי bפיכחכיטסדיפכחטסדי
 •כינרוסגוסחיוחדןטוכחיסטסס"בון

מונידסדיחיכדחמכ\דחדחו~חסקוכדתנסטריכוכחגח'ג ,וכ\זמודי
כסח pפחמ\יקיטסכימונחג~מוג:יקוןקfוזחרסידיוחיספיסדקיחקיכמס
פידי=,דידוניריססוסחסדו :fפ~סחנירדיתקוז:יכסחיחוכיסטידחדסודי

דיסידיחטמדירוקןזמ\גקוןחטמד;ר .מ,רסקיטיימפןחיכסחמייכטרכידמד
ריקכחמחסייזיחיסט\י ' rקוכנינסירסידידיספוחיסטריכונחגחיגחי .ופוזוריי

חרוככחרק~ריקיחקוזחסייוןפ~ססחוכסחיקחכומכ\חסחוכסחיסמחרידודיכ
חיספוזססןת\יפחבתרח\יפfונכיגיקח\סטיחסקוכדחכסחיספוז\י,סוסןנרי

פכמט\ידימוכירסדיפייסחססייןדימינדממכידחרחוכספמדריסוחסמו
 .כינרוסכוסיו bפיס\פיקחדחססחייסוכסיי'קונרכחססיבון

י(חקימיכדחמכידחדדיט\טוכוחספחבfומייכטודיסירטיסרןטחח"
חיחדנירסחרייןסןחספחנחרסקיקיגפמנגימוומ:נfונסב,חןגגטריכוכחכ

כ:נדיממסניקטימ\יסוfיספתגמר ~ניחדיכחדרווי;חקיפחנ:נכ:נחיס
מוניד:נחותוכויטוק\רקי~פירטחכטוסדוס :חיסקירונודיכנחכוט:נ
-4 (רונחדס,קוחטרןפיחסחוכספורסטחכטוסיכקוחןקוחטרוחיורוגחד\י
כחדרוןחיכסיכומיי)חוןפןרטמכטוס 5מיוקחרכירוןחופורטמכטוס

ניכדידו"חידיבוכייחדוטוכייריכ::י
 I'יחמחסי Iניכירודיחיסטיקיחיסטייוכיסחוטרחסמחסחיטודוחיסטו

סכחותרחנפ uחיסברחדוסוקיקכסומ)(דיכי,כרחמכידחדמכסדיכ"סחס(
 'כוחימוכנוססייגדודיטfיכייןם,סיסקיחי ,מיזמו'ווייכדחכי,ממססומ:נ

~חרנfימוםכווחיפיק:נחיסטסחיןדןןכפח::יכוסירכוםקדימיכ\סטירכימוסטי
 .חוכופורחוכוכוטחרכיסח~

חיג •ספוכטןדוסר\כט"כירחכקורפונוחסטיקגמ~ •קררפרראלקאסטינר
דו:ווחיכ Iד'זירקירי~כקומח\כ .ככומ~ uח'כמין l~מכקוrכבאסטונאראםאסל

קיחקיכחסכדחכחרקוחינfירוזנדיטריכיכחכדיככיר
ןנרי Pדייו,ח\כקומחכדסכוקיקוכטרסחז\חידיזןגיד\סיאירIכרקוילאאין

ניריריסמס ,ריג"בייןזחסחורדיגחכסחםםמטירסיסfוחוכ )תקל(מ
סינון Iכfורימנח Iמםרחיכסטכחחססטח\ .קומירפוסו iח'כfיםטוכתדחסחוכfוס

כוחיזיסיסכחי Iקןכפחנכיד\כקורפורחכוו\\סןטקוסטיכ~חיס\יחיריפ:יג
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ר',יט jסזקןכפןזןיסןכחזריסיגירפןחיריח~רחרתסםטחכןfוקזגח <fק~קןכ
תיחחייפוכי Iזןנ rקוורןכחיזיח .ססיטיכסייסיסז rגfורחכסיחי Iיכייקפיר

חירסכיג rקיכפחי(סיזמ'זמ Iפטיחרחסנחמיחיגיח-יכןכ;יןכרריפחסחריד
קיתריחג~קירינג~כסחירסחי .ןjמןjוזקומיריזייוחיפיחירןכיחימכרי

י·חסטכסכחריגחדסיגחכיריכיכתגטריגכייכסייטסגסריךןריחינזיקןןכחיג
סוחוכוחגרריסיןכחינ~יכיכ~רטריגיטפריזיריכגחי fIירורחכוכק ~כחרחס

יגיקכfויקיחזרסןכימרכרזfויח~כיכנ;יחגטס:יגרי(פסוקיס)ירסיטיסכ
ס#חיחיגוךסייכ 'fו .רןfופיכחירסיסיריסןדייגריםייכקימחגזסיסכיריחו

גיfורירחגיכנפירתחירוגגיפחגכקיחגסגפיחיסוב:יר fחיכפג'ריקופו
מי"ס ~טןחזסרינסו Iרינייר~מיכיקחגגחרריטררגוירחזרןפקיכייס

 :>רקרירכיחיגרח jקו 'וfרחחרפזזקי י:iיר t'ח'סזסטיבוקחןכיזס nקיגכחוכירי
ירןרריטקיתינז'fויג Iפיטוחו i 'חחי .חיכרחרןקרחירוריזכקוזכו 'וfרחסיז
\רכנמיריריומכחיןחרסיח:י j ,ר'מ,קיגמריגרירחרגfויי,ססייכיטסטסחיס
קוז iד'fוורזגחסקיטייריחיגזיקז,~וfפוחירססקתפוידחיכס~גיזטכחי
קיסיהרסעריחי .ססריחיפיס \רמחסרןתכfוכדוק Uפיריירi:יןכחייחרתרפ
 ·'גפוחfו'כחיכטריסידירחדיכקיחירסחיג ,סכפיסוחס'פרסוקןנרtוכ)ורייגfו
 'וffורקומונירגסרזסרןמכמ"יסגרוסטיקומן 'וfךויריקחירממכןקזמןזג
סימ'ומי ,ורייינירוטחסחיגfודיכסייסיפיררי י:iכבןכיכרחניפוfויריחכגו

קן. :קימוכיחנריימיירס)ופיכססט;ויחריםייךזמfיג~קוגכפורוגפכקג:י
 lוחיכ(זיזי'טיסי PפרןIכ ;ךסי 'iתיזחירזח Iפסמז'וfךממ'ר Pקי Iוריפג ;חיירמ

 Jטייכס\כ~מ .נרתניסס rזניכפfיכט'ס fסימ'חי Iחםזרכך,יפזסריי fמו~נוכחסקיז

ן·קומג:י !'וfיגיבזיוו:ירסייחררכוfו jיסייק'סי ~כ,ח ~וf\כ'טפחככיכקןחיגסי
 Iסיסוכטיכח Iייזויגריג' ~כיכיטריגריפקמחי'יר\וחיקייר fר'קיריהירזכ

סוזי hרחכטיכוקוסחמfי-דזת~tכיכוניקfיס1כיוסרזם\נירדיםיספיחדימויזמ
 .נןכ~'רטכריחרנרזגרויימכמסיחפכיווחירסח~ירfויפןמיזמיכיזפןכקסייו

 ,וfסי'ןחיח;רניכ I:יי;פוסנרויסיגריכיפחנקוגמ,גיססיחויטןטוfויס
ריס-מ,ןיגרכגלחיונ~חכוטזקוגגיחסיפירו .כינרוסייד י:iחניריטרוס

 ~ןזרחמ~סן ~ח ~רכfיגטירוסחייסנ;רכחיקחסטינוסוריסיביררזפיחזס
יסחחנם'בןן:ונירסימן\\ ר::כיפחוכסויז'חפגגחיגזניס:ירטריסיכ~~ירס

ל'י'קי;רר rפ'ססייןכי"רקסמוכנחזחינחמ, .סריספןחימסמרזזיר l;ח
ח'סטווטוךקז Iחנקימכריכ;ופי'סטסחח\לןזfירוחק ~סחרחכרוכק ~זככריט
נכחקיקטפרחייכחיכסמ,סכויקםייתפיככוט'ירריסטירכזיממיסוכי'יכ

 .פרחיםסריחסמזיזירחססמונחס'גיזחיפיקסכוכסמיחזז

 • )לדת(גזילי ..א-ר\להפינהל

ייכfוםםfי Jחיח~ט''ככfימיס י:iקחרפכיחס'רfו~וזיfוינרזג:יפיכגi:י
ךי~גייגכ Iרןסחגfו'סיכ' iוסינקיסfויחז .ןוכטחרייחיכגןכ )חרורמחט(
 ..fויכנותקטיסוססרפן ~פ'כ ו:~:יכסרפיג:ויכגוכ:יחכסחקיכרכיחיסיליבן
פ'ינקוהיכ~ח,יריfו~יסיר P1קס ...יס'ר!כ· י:iן~חסי Iיקריזיררייק .סוריייכטח'
ורפ ) jסיין rקפןרכיריזסכט\ייסחיקיחיזוזפןחזסיקנרח"מחםגכיר
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fו'כ Iח'כדחכחדיןקסירפוח'ד'ח\יכו(חוכס)מfיזורפורס~·פירחי ,'יירר
סןקיוחומכר'~יסט'כזד~חונרןכיקיפו,ז'ספ'כ~כ'כגרכ~ז~ ~כןוכריכ
ר' lיון:יקןח~סחיווכזכטו,פררחי .ניכוכטחדכ\י'נוחסוחיקןכסיכס"~'יכ\ב

 ,ן<קיר'רס'וח'יירופירחוטריח\יטו rמ·יחוכס'ק'כייחיכ::יחייוחסחסיכחוכ
חי:fיונכ-נ~נ~כיטר'כוכ~כח'כח'סטו,פיךטימיח'רמיר'ס'כיק'חחןז

ק'ס'נדחדיסכ~סדיחוכ:יח~(נכרת)ויג fח'נחיוחירסיחסזס'כחיסן:י
קיחסט\י י~' fינחח'וfר'סןכחרדיניח::י-ח .סטןח'ר~פחפרופייחדחסמ jחנ'ח
טרחסכ""ס~ירפוחידיח;רכו ,-מ ,חיפיק;וחק'ח~ר'בדיגכ:יזכמ,ח~מורי

 r=:ר'סדיחונכינ~די'רtי)רח'מרמיכטיחווכיךחרסיגסט::יחידימפווכייח'סןכ'

פיפןגתס"יוכ~די~וסגfיר'ח'חוכוריסר'ס'גירדיפוfרידימסקוחכטופוfו'רסי
יכיזכןכיפ'רכ'קיכימסמסיכיחווחיסfו'כק'קכfירחמ'כוכ'fיטררנחרדיכ"כדו
דידוסקוכנ'כס'סיכדחדכסר'ב'כןכ'כ~טחנןכיפורסייח .חוכירכ'כגיכ;ו

ריכfו.כוזדיסירקוחגבוח'נחםסוססוכר'דוכקונטחח'מיר~חיכום'נס'יססו
 . feוריס'נ'רגדי'רןפ'רח'וכחירסג' Iנחגורסיסיביו frונחחוכןרכוח'כחנחו

ירוגמרכ'כסיח'כז'כמדרגחיפיכטו ~ ~ 5חר 5קןדונב jכ::ויכחמןר'חסחכרןקוחי
tח'ספחכטווזגכ'כס'זסיחמ'ג'פסיח::וח'קחזסןסח::וריוכורכחנ::ו ,ו• 

דין)ניתיתסית(סיאירטיריפינהלח

קיכ=חיביזנחרדיח'רסרי~יבייוזיטר'כונחגר~כסירידוכיסגריול."ו
פור :ס'נייכטיסקוגפfיסגחסייחיכספורחקיז~רר ~טי'רמיחמסכמרחי

ג;וקי,ןכ~ח'סטיחסfוס~מיזסקיכן 'וfזר::ו) ן:;וד(עכמיןי~fוטריfי;:וכס
דיסייוכיס pחסייךטחםנוכחסמכפיר.נ'וכח'סיייוכחדינגת Iח\ל'ריח,ביז

פיררוכיס).(וגפיכיח •רוכ"כחזסחסfו'כרפי .נבריןמ) 'ו(ניג .טיסיייןפורסטי
פיר •דיייך'גכוחכר' Uגסיסוחיכח'כפרר .םכמר'גכטומ'דיזכיככfויגfו
 ~ח' r 'פרן;יטרפרופ'טיזמפיר •רידוf"ח'ר'פחרחסמ~רנ,.,רחרדיז'רח~מ
זמ,ח:יר'סימייכןכי'זןכידסיריפ , {'פחיוfויfוכמחם,רירדנןפיר .ס::ו~פ

ד'גרחגייג 1"י 1 ''סד ו:: Uמחג-fכ)(זקזכדירנ'רח'טי'וכרחכריקחכססחכייי
סקיחיספ'יוכ tiס' 'וfט\לפריכזסיסומ\ל, iח'חי .יכ)::וכריזר(כיח bטר'כיכ

סכח:בכדחכחדוןקס'ר"יר'סיחסחם'יחיגריביכ:ר bפירחכ:רפחסקיחיבקי
 .\ג'טקחפפ'נס

 Iחטחכס"יחיכ\ייזקריחזחוניידסיגוזניםחיסטיסר'בןזנחמייכוכןfו'ג
רונירמי~רסfויח'פזרטיקיגתרפןכטוחכ,ד~רfויגסקיזח'מיכוסייוז::ו

 ' jוןס tiג'חחסכיסןמ'זוכמוגדיס{יססטןדיחרק tiכירייסזבוחיגיסדי
זחיי,קסיכןכוט~מ~ Iחדןימקוחגחיכוס'כט~ו 'וfדיגיכרחרפור ,יויטפוח

 Iח, Iחנ"ןןכטיס~י~וסמ;ויסגחינ;רמיתירסיח~יי;מכסקןכדקיכחגןטר'כ

 ,חכיייס\ל Pס'טיכס~ןח;רכ'ס\י 'rי r-סייי 3ס~סוטריחדיח'ר'ח~נסס'כיז
יזק'חן 3rp 'יפ uקכיחיכייוס rםגןספורטיניס jכי'חיר\לנוגח;יכיטרמ,סט'

 'רב I;וכמןררי~ססחגייוגיסז.י . "רירחדחכ"ןכריכןכחכג.חי :ר''טונןןכגfוי
סי"יג"וסס'קייר fד'תסט;רססיכיחס pררזימ,פנכקיכחרכ'חיטרפיז
 .רןב'מוחיח:י!כירסיכס 1\רימfוקיכרחכטיוכקסכ Iסנסךרי,וסכ l 'וfחז 5hטןפ
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מנכוז Cרכזסזכייוחיכקימסחסיכחןכיריקוחיסןכייוזסונרייכטי .rסוכחמיסמ,
כסקימיכטי rכוזיקרחזוכזגרוסחכייוסריבוסכוסקוזקוכטרחריןjובמכי~כז

כיסזנוכגינוחרחזימומירטיריסיטיכסיי\וכ\לחיכטירחמיכטירימכוכחסייוז
 .~קןריריסטוחיכסוכריפירו .פוחינכוחיכמ,כטרי(מחטחרוריס)מסמסיכוס

כיכבוזטרחחיזכוחירייוחיכנירסופירסוכ\וכ\ויכטרי <fריסוזקיפמס
קוזקחר Ijכוך'מקוררןרימיסטמזסחנייוסכוסטירוםסוסייטס, ו\~דמכייי
 .מומירטיריסיטיכסיי\וכסמ,כיטמרמ~מוכריסכוסטוריס

מסחסיכחןכןמ,כחיכטריריפיריכסיי\וריפוכטיחוזמוןכרןטחמנייזחנימ\ו
חיריןפכויפןמקיןתרריככיכורטחרכ\וסינריחיסמיקרימיכיסריריסןכומס
קרימיזקו~וכקיסונריחקוזחרוחוז ,כייכ\וסינוזקימ,סחי .קוכרמכחרוסיר
קימיכיסטירמירסטריניכ~חיכמיזקוכרתכחרופומ,ר\וקיפחר~פוחיסי,קי

מניר iרחרמ~דיקכקיקומפיטיכטיסטיסןכינוסרוסרימחסחורוסמינייר\ו
כ\ופורקימ~יבוריחסכ:יחזירוזחרו rח ~חוזוספרופייוIפסוסקוזביסטו
כוס Iסמ,כייו , jמקסייוכ;יוומכסחזירריחכטיסקימיחקיןחרו,מ,סקי~\ו

טיימפומיזמוחיזריכוכסייחכרוכימיזיירס,כוכןקיחקחבירמרוזגו ,ןכיסטינוס
מי .פיכס ~'~טחסןכרינוכ~חיכ jח'קוכרחכמדוסיר\וחיכ Iחזיט~סיקי

מיכוסיייזחמיכטימ,כקומ,סט\וג\וכוחיזיסכוסמזירריריספימ,סקימכורזומיס
 Iקוכרחכמנממ\ו,בירדחרירסוריסיזוקיככיכסייכרמיטיסןכימיכיימכס:יכ\וסוברי

קיטיסטינוסחכיח\וכוסי~טרחמיכטי, .מיריסיח\וקיפיכ\ו ו\~קוכפוזי ~
 jחרחיבוחיזיסגוססימיזמו Iיורוס Ijריקימחכיר\וכ:ידיןכיסטימוכייחכחז

 •טריכוכ~חיכקוכרחכחכ\וכוכומקוזחרו,דיכנ'כירחד rקיכפכ\וריקוכביכסירוס
דיריסן:וח~סיכוחחסריגריפיריכסיי\וחכיח\וקיקמזומיסטיחיזחיסfוי

רסוכיפירסוכ\וכ\ומ,כטריריסוזקיספחקי~ריריסטוחיזקי .קרימיכ~יס
מקייר'כקוכפחניכידמרכ\וקוכסטחןכחרפורוכוטריכוכ~מ,כסי Iרייומ,כ
 iרמבחכ'ר'ןjימוס,קימחכיר\וכ\וריטיסטימיכייחכס\ורינימ\ופורזמרי

ריקומ,סטייוז jח'פירו .tויכקוזמזירקימחסכימזיוככומיכיכירטמרכ\ו
 o:קוכסוסמיזקיככיכסיריסמירמזטריכוכחכריכבומיזיסכוססיfוסמסיכמטי

קוכרחכמרכו iפוחיריחכו ' rמחוז ,מקןזחרוריכקוכפתניכירמר\וכרי ''סיכסיי\ו
ריכיחספורמקיזמסייוזסימיסטחכיכיסיר\ופוחיכןקיניסמוכ\ומוחירטי.מס

כוסיכ,כירטחךמיזטחכטופןרר'ןjמכמוכוכומ\וכי',כססינווטיסטינום
מןוקיקומירמסרמכריגיכןמיסקורסקמרסיכמוכסמ,זחז f5ופריזמכוקי

רובי·חירfיכייחרורחימכריחיסטיקיחפיומיזו(-סקוזמנוחסמיסיקופחז
 'וfנינטי.ג\ופמרסמ,כןכרוזכפייסוחיזמחםפוחירסכיסוסייט\וכ\ור·כמדיר
קוכ~חםכחסרימוכ\וחיוזקימוכימסחרס rמפכימיני\ומיזור\ומ\ו rמ'מיסט:י

סיטרחריסייין,כ\וסינוןקיחיגרמריכפיכ\וכ\לחיכיי:יפורמיריסיקי
קיכ==תיסטיסיגרמ,ריגס 5חיפקחפחמנקוחחיכ\ל 5סיפירטמקוכפחככיחיכ

 ,כיזיסרוסמכקומחיכפופרירחינפסיקסוחסיניגרמרריייספימיספחככי
כוקיקחסט'נומ,פטיגיחיכפכיזיחןחכירס ,קונפסמיזמסכסtיטירסימב\ו
 . •ימיס Ijר'קומוקמרiכיכמכו;ימ,ומיכסירחנמז

סירפיחיריח:יקוכפיוזמ,כקיקןכפfיסמיריכיטוסכוסוכירוסמיכטרי
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חיסןכחספחרןכיקו~חרמיגןכירימחרקחרריחיס Iקחפיןכ~פיכ~כגמ-:יקיכרמכ~רו
 :חיסחיגייחסריfויכ:יג:ירוכריכיטחרח:ינfימיסקיקיחיסןכייוכיסקוחןכרו

ימורהסירר iבאיל

סוח~כןכיוריזוב'ריסיחיזוחוןקי,ריזירiכ,ירי  .כידיםייכטדיזאו/איואיל
 iח'חיכק~מיכחכרוסיחימיירריסוח:ייח •ךחפ

חטאכטריאלם ilלראי פחר::סןרימוכיר:ירזנחכרוסי Iירןכוסטוקחמיכוס
ניכןבינירחיקחרכיקומיר iח'כרוג:י fנחסט\ 'וfיר )רהוטוס'רר(כן

יזנירfויגחיר:י Iנfורחסחיגימ~ח'ג'סןכחסיזוררסןכחספיריקיזכפחכיי:י jח'
פfי<ךריסוירריוכחכר:יג:יסוגרי,ן fחיסטי'חח;יר rכיטסfי pירט-'כיכזו;ריג
ןפןכייוכמיזמוח'ןחרגוזקובסיחי ,חיכזכגקית 'בררח 'וI fמחררייסרי ,~
גוסח:יחיכריגחכןכריפירחוניר'סירחיסזז-יכחקמ~ןסחיסטיסדיrוחרדי

כיכייוחיג Iחיסןכוריריספוחיססי ,~ •יסור Pגיכ'סוסירקוכסיזוסגןחיכיס
קוכןכיכיfוג~חיירמחרסוריחיפחרריסןדיכזוםיטררוקגחסח;לינטיסוכ

חסמ,וןסטי'חח:יכרחכfיג':נו rכוכrוגיטרינרחכרכיחמגורס Iכינרןסו Iח'
חיכקח=יחסחחוכסיסמןירחס r 'נסורייקוייכיכחוזפורקי •מוחירןכי י:~

חיכנרחכריסייכרוסיקיסינורו ,מיחיס I Cכומיfי rסימ~חיס'הרם iח'זכיכחרסי
 :oפירימיןייוזחכריימוסירכ;-כ 'וfחזירנסכווק,נוריהס bמrור cר':יגכו

גיי-קיגס~'-ריזי 5מחם I ~ס;'וfוקוגסי.רפורח, Iסוסייט:יגספחר:יקוגוזו
פוחיריקימ~יסריגוסיטכיחיכוסס,חחחיכדסקיגו ;'וfןfויזחיסטיסרימוה
קחגי Iפירו .קרימיג~יסחונרחססוספורקיגפוזוסרמרחיוכקיחי ,חזיר

חוכסקיפחר:יfוכנכי fסיזכ'קחזוחוו iח'קי ,יפחרטמוטר:יריסחכיר
חיסןכ:יקוכטרסטריכוכח~חי~חיויכסייחרסכפרו:ירפיחיירטיחימריסיןכיכסייס
קיקובר'סייוגיס Iיסוכייקיכריסוגבחס Pג,רחס tקימפןrוירחוק'ק~יfןס ,פירסיג:י

(זכ Pח:י .סוזיטומיזחוןוחחיז cטורחר rפןטפוחיריfוויסרחרחזכיגט'מןיי
כוריקחזוחיסטי Iמגזכורריגוס\\סחנוסיג ..חגסינורחןחון'בסקיפוגטו
ח:יסימיוחכטי .פוק:ייח\יכיכנוכחיורןחכיכימקכוכק;לטיגוכו ,ומןר:יסורר
 :רי jיייסטיקוחג:יסיחברזניטיחיס

הנדחתעיר

סחגיסמכןכגוס Iקחזי j 'חסיקיירריןקיריפושארהםינרארלה
~נןכוספורחרוס Pפו Iיכןכיר;'(חחךסיגרחוכ:ירי •אידולאטריאהלהאה

ק"גיר. 'וfחרןררחןיט,,רון 5טןסיסומגחחירוריס,
חונג,נחרוס iחירח Iריf\רןגחטרfו י:~טורוסטירן ).הנדחת(עיר

חי . jריסטרוקסייוג:יח:יחיכטיר~רחסינךג~קוכרחכחררי iסג:ירר'נוס
ג:י iסיני Iניסחמגיססורוטח~ט~מיחירח:ינחו rקוגרחגקייחיגריספחרט

סיניגס :,-קימתרי iבי' Pטח lזו 5רריגfרוח Iח'רוגוסגוסחסתרורסק~ר'גגיי
חfי'ירחיסקחפחריח~ירפיfיכיכוחיקכוטיכירוסודוטווקי;וחיכטיררחר
גו ,רמיחגר'גסרסחנייגוסז~ריז I iזומגייטןןכחיסחי .סזקומיגימ~ג:י
 •ח'פיק:י vגיכנוכ Jח'בוזבחךוסוחיר:יחכןכי f 'סימקחזן Iחוקיחסכוכק;וןכו~fוס

 ) 26כ'" n(םריא _
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 ,כוקוסטורוסםfיגנח!חיגעירססיכרחרחוג~קירחרומוייחיסחיסעופורקי
 .זורחחיזמוחיג Iכיגוגעחרפרופייססוסריחנחכרוגי!יח Iריזיר ' Cחגפור

נרחגריחיגקימוחירטי ~;ןfקוגרחגסרימתגירסחוגס jעfרמני'חכיחס
פרונ~ריןכ'טיגוחסחייגעי r.rח·כריריקעחקיזחרוחגקוגרחגחנסטריכוגחג

חקו::מ\זירחוגסחסכיכירחס jקיךחכfיחמחרנסס rיחגגסחיסחיסעיחי
 , ~~קןגס .(סוטס)פיריגייחרסן l 'וfפחגסחרירספורמחרירוסופירזחרס

כיררחימיגעיסיחיכטיריסחרס י:~מחטחררינירטורגסטיגיחס Iחניחס
חינרחסגחסריחיגסעיימפימיזמוחי!חירסחיסןכוחי .קוגפוזסחירiג

גוריחפ,זפוחינגוסוקי!פוריריזןעורייג rס 5מיסן;רחקימחרfיניחוזחס
חיחוגיסעיפיחיכגןחי!סיימפריסיררירינירסוסריחןגכירחרריtגחרגיס

חי Iחמיגייס 5ריחוגיסטירחרג~פוגןכו~נכיגעיקוגסיוכחר '~קקיחיסחגטו
 :חיבוחיכחירסמחגיר~קיח·ק

 .סיטחלהר~אגזאחלה

קוגער~סוספיביזוסחקטיסחןגיס'ר Jמוסוח'זניחסמחרירןחוזקוחגרו
רוק-רירובירסוריחירס Iפחמיג,יסריחיגיסטירחרג~חימורחגירחרג~

חירוגסיסחכרחס uפקי!חיריפוזןקו!היג,יסחסחיגחיכעריריעריגחרגס
חיגקחמיגיסיחיסוספיבוזוסקחמיכיסחיסטיסחכחגרןגיקיחסfוקחנירחוג~

חי .פיריכירחרחיחיגיסןכירחרקיזך~ Pיריחיז:יעירסיירןנירחיכסיניז
חיג ,חוזיםפיחוססוסחיזקוגעיגןחנסמוז'רחיסטסחיסעוריריספןוריכסי

חקחנירfרנ~כסקיריזירקירי Iטיסעיניסריריכחגעריסיכחנ~כסמחרירי
חיכקי!כןנ~רחו!חי!סןכסהיסטוניירגגיקיעיסעיניסרוסריריכחכעוי
חיסעיעןדןקו!סיחי .מחריריריכ Iחןזוססיסחי!ו iח 3סוספ'חומנרי

חוני::גןק'מןזירכסחסניירו!קיעיסטינוסקו;מחרירןחיכפרוכחסעןנו
חוכעימוחיסטיחדיריסחכססי~ורס Iמחרירןריכחקתכירןסגיםסfידיסיין

 t.'עריכוג.חיחיכפחטוחיכחיקספוזחנ~גיחים'נרחרסוריטריכיג~ ~
סוחטןרנחנסח·כייססיחימוז'רגסחסק)חחיסעיגר(חזיח~חיגטירינחנס

פ~סיחיגיי~קימחרירןסיפ'גס~ ' rגוניררחרחיסקיריזיחסחי i\קיכפ
חיסט~קי Iמזסחזירקיגחרסחגיחסגי~ירס Iחיגחספידיכירחרסיחיז

מח::סוריקחזסנסריפוגטו ~ס~ירסיייכיחסמוזירחיגנרחעסחי .פ~סס
טיגירפוחיריחסגימוזירסומחססירפוחיריחסגוחיגrכוכססי!רידו
סי Iפירו .המתגעיסופיחיקיחומכריחיכקו!ריכחסייי!גיגניגסמחס

ריגסוספינוסגיסקיחיחיגוסיגןכיחיוס '~ריזיחסחיחיגסיסטיח~חיכייס
ח~מחגרחבחזכוססינרחרסוריערינוג~ ~'ה Iירוס jחניררסוזגיזכחרידי

דיטריכוג~נרחגךי ~ Iנוחררייהגיסריקומפהכייתרןסת Iיי~fויג'רסחיח'כ
 iחככחנחכ,חיסיגסחיכ,י:י-;ת jחטומחנכס iסכ~רו'Cוכ'חחי,חיירוtגגיס
סוריחוחירריחפ'ןכיחיגהסקיותי ~יfמ~קוז Iפיסינג,סריחקיקוחגטו
גומכריחיגקחריחר cמחגודיט~ iתיקוגפססודיחטירנחמייכןכןחיגנוקס
סיחןכירנחב:יסי.חיריזירח~נכוסתכסיגו! ·ןfו:יחנגס !·חקריחרןרדיג

פןרסי Iמס .ימוס Pר'סיני!גמוכ~ Jס'מחריייסיריקיעחכ~סי ,קיגפס
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גי~יר:י ,יכוסיגטיחסירדיזיח:יfויסוייוגזתיוחיגסיסטיח:יחיגיי:יטחגטו
חיב::נחוfו Tפוג:י :ביר:י:זכקיחיקחי /חמחרנ:יחנוח:יג:יבינירח:ידחנחו
גיחיגקטינ~רייוסחיג"דעזר:יג:ידיפי~ירטחסגfיסדיחוכ:יחי!פייס
 tיח Tחגסחיורנוזחדיס Iניסטידסוסחיחפייטיססוסטודוסחז jקיטח

חיגייסדיסירק:יחחיריקוזירחויסי Iפירנייטיחוחיטרחפוםדיכיסטיר
f' קיביירחוקיפורזכוזיריסחיתוזכבריס /ביכטידיזכוגגידומבריניחכדיוכס

חי .מחרידוסודיסוספינחרחזיסיקיזירמיגסח:יחזיסימחכיר:י
חיכייסקיחיססיחקוכנורחבtיגסג:יכיסגוסדיחוכו Iחיסטודידיספוחיס

חיכןכיכ::חיגיי:יקיג,גנוחסג:יחיזריסיטחנסגיחי Iגוfווחיגוסיכטיחיס
סוזיוכיחיסטידי jטרחטחקי'ביבגיח:יגסדי(פסוקיס)נירסיטוסגוס /דיח:י

חיס-דיכחדסטייכיכי /גינריחיסחיגיי:יסי /קיסחנירח:ידחזדוכדיחי
חכ ,סיקיחי Iבינירחסדחרח~נחוגיקיחכוחסגסדיפחכטחרסי
 Iנוסטוחיסמחרידןסודיסוספיניחיגfויזס Iקוגפחיסחיגייס /קוכטרחךייו

חנוחסגסחי Iפופוגחסיייזג'יטודסדידיגחכטריחfייזכ~דינססיר:יחיגי''י
(חחופגחר)חיכנחרחיחיכטרחכייחססוסחיזחיכטרחרנ:יגי /ינירבנ:יקי
חיגריסיניחסחיגייסקידיספוחיסחי /חס rתכסוסדיספירחסחר ,נייגטריסו

פידחסוחוז jגסיג rטומחנס /חמז /כיזיסדוסריספןגדיחסחימקןגכורתמ-יגטו
ג:ידינירסיטוסדיניסגוסחיגנריסובית~ךי rחיסת,גיזכפייופירנחמינודי

חימור'יספרחיגתיוחיסקריטוס Jחיסטח jסינו'יטר:יפירג,טרסבינגיח~
דיחטקיחיכדןויחכומחבסדיספוחיסחי ,קגחרן /'קריחדורדיגגיזכבריחיג

ג:ידיחנוח:ידיררחמתססוגקוחיכט:יקוזכוחדייכטרוחינחבסחיכוחיבובחרו
קוז:ייגג ~חיגטרתנ:יחיסחכקטובחרייוחיג rח'חניחסקי )(גיור~וחיגטי
 _חניח:יקימתרמוגדיר:חנג'יחוכ:יחתידיחכטחנס 5חג,חיחטקוחיכדרחיסטי

סונריפיקודיטיריגודיפידחסוחווסונרי ) iפחטי(fויגסוחיג,fויגחיו
חדייכ::חינחנסגסחיטיריכןחיסטידיטייר:ידיפוקוחיזטומחנ:יחיפיקו
חוגסדיפידחכוחיזחחי j\כחזכבייחינחנ:יחיסחחנידיחטנוחיכדוfויגטךר

זכיכיחנ'יגוחי ,סקריטו'fופורנחזכיכווריגחי Iפוחיס'קיקי~ותזכחרנ:ידרונס
קידחרתכוקיח,ח'סקריטורס ~,טוד:ימrר~קחריח~סיקיחסט:י lביי jבייכודו

כ'כית'י Iחיסטודי,יספיחיסfוי ,פורנתזכיכוחיגחיוחיסקריטירסדיסיכייחג
חקוזחד:יגסדיורספיגחדגסד'ניסטידוסגיסרחזנחנ:יגיחיגגוחיטרו

 Iטודוסדיסיחוזח:יחפיחרחזירג:ידיחפיזקחניכייוס~וסזיסטריכסחנ:יגיחי

דחנתוגי ,פר~סג:יחיוגוטחדוסקריפיסייוס rסגוםחזירדיוחיס Pדיסחי
fכיקיחיר:ידייודיגזכתרחניחסגסחי /חמחר-נסחנוח:יחיסטסגיכ-יר ~ו

ג:ייזכודחנ:ירג,סי ,חניח;וגסניניח:יקיפיכטו ~ /קוגפוז;רחיר:יוריגייס
סיסטודוסחי Iחפןחיר:ירס rפםחכיחזכיוסחוזגוס ,קfירסג:ידיקוגור

נ;ו Iסיכייחגיסחיסטוסדיניסט:יג:יח:יחי Iתיגטרחנfרנחזגיסיגיירנוס
חיגתרייכי rחיגחיחחיייר:ין-מגופורקיר:י Iעג:ידיפריסטוקיטחרחזיחז
 ,ג ~כ(יח:יfויכגגיסיני'גטריג:רקימוכנוו:חזרחנ:יכוחי Iסחכטוגונתר

זכחסגו 'וf 1מוריח:יחי t c '~פירח'יקחfויחןגיחכקfיס ~fיגחיחfיופגfונ:<)
חי~טי'טינוקו~חיג jקי Iטחזככייחוזכ;יריחיג,חיקי;וחירחיסטודיו fקורייי
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דיכחןכימיכוכוחקיגחיזח~ימורטחמנייזיג r Iקיגפויחסריגחסייוכיסונוזיר
כיכייוקימוזיךג~סיפרייוקיפריחיכסrוסןסגחססטודח 'וI fחיסטוכיירסקי
 j\גסימס .כיכירכססיזחמתכטימ~דיניחיכחיחססופרגחסחבוחס,גס

גסכיייתדכיכבוזס hחז'ג,כוקיחיכריס~חרטי Iגטיסיrריכוחיר:ווכוזירפוכרי
טיכיחססי Iק' Iפכחייךמוכנוחזיחסכי Iקוכטרהרייוחג Iחמחרנסחנוחס
 ,תכחזי,כריכקחרחססוס 'וI fמיגיייכחכססיקוחיךפוסוחיזחיכפירמידחד~כוכס

וזחנסחסיחיחי,ו,פחריחסחיפריכייחדסקידחנס Iמחכיירסחירססיחי
פוזו,ירקוזחיכדיגחכטריפורפחריחססוסריחיכסחסחידוגוריס jקופחרירחס
fפיכריחיסטסחססחטיספחקסייוזדחרגיפורפיזחיזחירסחיסטוכרוו 'ו

דימוכדוחגסחכיריחזירפורחיסופורטוקיכירנוחיכססכספורחוזיר
 .חיכןסיכסייססו

דיכחיבזיסטיכסייסגסדיטיימפוחיגטודוחוזחנגיחירסחקטוחיסטי
גסדיחכטיסמ'כוסחומחסםfוכייוסייזחסטסקוכטיכוחוחיטימפגופרימיר
דיגטיימפו !יח Iחיפוק~חיסט~חיזפירו .טימפגוסינוכדודיגןחיסייוזרדיסט
כוחיי'וזסחופירחחיסטסחכוכחד:ו ' hפי Iזגחינזיוחכזרכזריגינייוזוקחפו
דיןוזחרגסחי .ריחוזכיננוכסח~חנוח~סטסיfוכיכירחסמחסדחכחז
חבומ:וחיסט:גfיזיח:ויקכו Iסחכייוסגוסריסיכיירוזסיניז Iפירקיחיסחיסטו
קימוזירגסדיקוגפחכי~ידחרגסדימיסטרחרדימיכחנריזוחיפיקטוחיסטי
נודייוביחיוfויזחיר:ומתרידיחיגסי I:גירחמחרירוסופורסיגחדספוחי

חונ-סימ'זחכטיס'ייגחיכסוזייחדיטוכיסיכידיחססוסדיקיפרחןכיקחכטי
חקטוסכטיס <fסימיזדיחיכקוכחדוחירסמכייז rטחיכס, Iמס .פיחסרחס

חיר:וסימיזז-ו Iזירמיסותסחיפיקטוכיכגוזחניחם 'Cכחחזיחזכו ,קיגפוזיס
סינוכדוגריטיימפוסמוסיחוגטגוסחיזקוחכרוחיסטויסןנר ·וf .קוכפוזס
חומ=:מכרנוסחיפוחינגיחיגחיכטרירחכיזחסייןזןיימגספוזחדןטונוטימפלי
 sרחזןטופו Iפוךכיקחסייוזגסידיחסדמחגתג:ודיגימפייוסfוירחזכוכריס

 Iסכסדריזגיסקןגיבחססןסקיזחקןררןרי Iיוחכזרנזוייסתנריטוחיגכחכגי

ס uמפחח:גקיטחרח:גגינחרחר Cר'כופורחופירחסייוזחיסט:גחכוגחרדי
חיזקיפרוכחנגימוייחיך:גסייכרו Iחקטוחיסטיויריזןגטחרוחיגסןנרי

פוךריזןגטחדוכיכניזטיכירחינ:גכו jחופירחסיייחיסטסחוקחזייוכיסמוכבfוס
דייסייגיספחירחוכומיזמוסחיגיייסמחרירוסגוסקי rIגוסי jjד'קירחזןזגס

טונוכוקיגפוזסחיריסקחרחרסכדוייסקימוזירחקיחס 'וfריגיטיחיסטי
ס~כירכייוחידיזריכייונרחכריקווסחכקטוכחריייריגסחגירחינסרחכייו,כיכנוו

 .(זיכומחרוגטיריחסגס Iסיחכחיפיחכןחריססוסמוכנומחספיזחר fIו
חיסטירוכקוחיחיסחיפופוג~סייוזג:גחיגוכךימיכנימחספוזחרתינסכיחוף)

חיזמיזמוכטימיחיכטירחחוכר~חיסט:יחכוגחרחיזוקיגוזיקווכחמייכטו rרח
 .פחחיסחיג Iחיג"סגחסטורחסקוכסירכחרחסחירחוחחיכר:וקיגו

חיוקוכרתכחנסטריכיכ~חיגקיימוס tjר'קיקוחיסטייוזקוחטריכסגס
דחרידריג'טוחיגפירחיס Iיטמוחירריפיכסג:יחסקיגפוזוחוזח:וכיזיס
גוחיסחיסטוחיסיכטיכוחיfוומכריחוזקוכטרסטימוכייחכסססטיפ~ססחוכס

 :חינוחיגחירסמחכירסקיחיקחי , lזוממ'נ,ןדיסייחמססיקי
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חוכ\יויקיכטר\יג .rטריניכחיגחיזטיסטימוכייחןטיסן:יניסרוססי
 ~קוכרחכ\יטריכיכ~חיגחיפוחיסי,קיקוחיססייווקיחגיכקיסינריפירסוכ\י
מיכיר\יח\יסית\י Iטיסטיניסחיסטוסריטיסטיזכוכייחכססג\יס~נרי Iחקןזחרן

תיסטודי/"יספיחיסחי Iמוחירטידיפיכ\י י\~חיירפורחג rקתסטינוח\יקומו
פחגס\יחיסטיסטיניסחיסטיסדיטיסטימיכייחכס\יגסקיחיסטחכיג\יסי
טיסטימוכייחוטריכוכתגחגפריזיכטחוסיטיסטינוסרוסחוטרוסקיכוקיו
חיכניסטוחנירריסירוופרימירוסגיסי rחור\יחיריחספרופייוחקיכקי

מיזמ\יחקיח\יחיסימפכי,פור Iפתריסןיחקיז~טחג\יחוטזוג\יחזירחקיזחרו
גיקי ,כוכרר\יחיוטיססיזכיכייוס,גיסח\י Iפריפייוסחיגייוסנייריוכוסחורס

חיסס\יקיחקיגקיפחכס\יחיססיססימיכייחכס:וסיסקיקכtררחמיכטיפרונ\י
חזיקופמfיכיירוסיגיקיוכווכיכסימיזוכיחקיגח'וכירפוחיריכיכיכרר:וחיז

פ~סיסחיסטוסחסקוכרחכ\יטריכוכfיגחיגקחזוחיסטיחיו~ירס .פזוריסיןfו
ח\י ,חיכוסיכטי ~קוכרחכחרחיזומוכייחכסזיטיסטחכס\י rסוס Iקיטיסטיניס

סוספורסופרירחינ:וחקיזתרוחיכקיפיכ:וכ\ימיזוכוסחיגייוססופרחוקי
טריכוכחגfויגחיוקיכרחכחרופיחיוזחרו rחחיכסיוריזירקיזכי .קחכזחס
סומ\יחוכ\יפחנחרחסטיסטיוכיכייוסfויסטיסדיסטיוכיכייחכססיטג:וסינרן

דיטיסטיוכיכיייספחגסיסגיסהיגייוס,נ'ויר Iחןנירסהרייןסוח\יוכיכיר\ידי
פוחיוזחרו frןחיגסיחי .כטי'חיכוסחקיזחרוחגסימ:ומיזמסחיסט\יפfיכfור

דיוכוחקחרס Iחיגייוסריניו Iמגקז",גידפיכסגססופרירח:וקיכרחכחרן
 sמיח\יקןכרחכחרופוחיfיקיזחרןחיגסיחי .פיכ\יחיסט\יסופריר ,חיגייוס

חינזי:::סירחינ:וקימוחירטיריפיכ\יג:וסופרירחיגיייםדיניו Iחירטי
פוכריחיסטיניכטור:וג\יטונוטורתניח\יסיחקיזחרו,חיגסונריקוטיר:ו

סופרונוסיס'טיכסיי:וסוחינזיקיטיר\יפוחיר:ו 'קחכטיסקיחיכוסיכטי
טיס::כיסריפתכסיח\יכ:וחיסטחכיגזור\יסיקיחכטיססימס .חיכוסיכסיי:ו

גייחיטטסחפגיקfיכ\יסיכוחקיזחרופונריחיגחינזיקיטידופיחי"י;לטיניס
טריככו~חיגקיכרחכחנסגוסכוקיריזירקיריטיסטיכיססחגסיסגוססינרי

 .מוחייטיח\י

 .יופרוניגסוסאיפינאליטאסלאסדיראזוןלה

כיהיסטר\יפורריקטחרחסכיטחס fפ'כס rגסינריגייסגחססווחיסטחס
חוטיגירחרג\ידוכייוסיוקחגקיגf'יויי:ויקטיריסגקיריריסגוסקי\י Pסחכגי'
זכחטירייחגחיוכורחגסוסט'כימ"כטוח'כפירנייסהיסטחסריכיסיסירחדג\יחי
ג:וכחטורססחנידוחיסיי\יסיניוקיניסחנו';י Iפורקי .פיפיגחסייוןנ:ודי
ידדיטרחססיכטרתירסיודיחיספירסוכחםגfיסדירסי rפס rמג:ודי

חק-חיכחסחונרחוחיקחזייוכיסננחסוכחיןחיוכחטירייחגחספוחירסחסגתס
גסטזווככייוקיחי Iוכירחגיטסגסח\יחיסוסייט\יג\יח\יזחסיןרחכיסייוכיס
חן'וקיגוfו'מיטחרדיח!;טיטודג:וסייכיוייין Cפיפיכחגסדיפזירטימתס

גווכורוחזיחומכריחיגסי~ור\י, I Jביקיגוחזירחיככיזחרסיןחיחוטרוס
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קיכטיכו.מי~קחסן:ינמןו,מ,סכומי~מ, J'cקירחסי Jמ'מפיטיטס ,~סיקי
רימסמיןרימסריריכ~חרס~fוסמ, c~ינורימ .rמסוסמיןרונייו, Jס' Iחרכ

ס'רססוסחטס~סמכסימיקחטינייימססורימוכנוסריחימיטחרוסירסחי
 Iמיסטופוררוכקוחיחיסחי •מ~טיריי~מיכטיחימורח~כחרס Iרוחח'רמכייחרס

ריזכיכרורי~פחטרו; ~פ~מזייוקי'יוו cכמ~סרירוכיכ:י~סחיניטחןפור
פיכטומ,סןכיכריסקוריימרריסייון rברי~ספוס rק~יסמסקוממכרחר

מכיןרס rקנ~יס rקן~פ~ןסחסמיביספיריזוסקחסןכיכוס~וסמיכ;~יזירדי
חובח .כומ,קחסטינ'רייו Iטי!'פןחיכ~יחי~קיחפין'"ריס'מייכןכוסוסינון

~סריקומtיברוס~ןסמ,קוכטרססזןרחבייוחיפיחוסחקטוססימיזחכןכיס
חיסטסחורריכ::קיחכרו ,כינ~יחססחכט\י~סחנוכןכסקי~וחיסחיסטןחי~יי

פרוכיבו ~'וfחירחזון~סחיסחיסטו .וירחייסמנכוסנכסוכ~חורריבחכסס,
 .קחפיוכח~פיכס~ססוכרי~ייס~מסדי

חיבכי-חסחסיכוחוןחס(נ~ןמ)מינזי~ורי~פיכס~סחחור\יכיכנחמוס
קיביררמרחיס .חירי~מוייח,~ןזיקסמוייחיסטחמכייןחי~ייס •~וכטחרייו

כוקיפדחיסברחביחיסכוחומכריחיסט'ריקו~פס י:~ Iפחרטיחובסרי
רספנחרימ:י, .כיטסוכסיכסייס Pסוקוןחיבי~וכטחרייס Jחקסייוחוכסחיזו

חומחכוCל'ר Jחימוכרורי~קיטוייס .פירסיכסחובסמחטוייסחי~ Iפחרטי
פזרסחיסוסייוכס י:~פחרכמווכי~מוייסירפוח'ריחסחיבזיסטיבסייססוקי
חיןמקחיריחופירסוכחסקוחכןכrיס (טממכייסחביקיןחי Iחיכטירומוכיוחי~
חיסכוגוחיכסס tקוכספורמי .חומגריחיסטידימומ,רטי~סקון~וטוחי~

ברחכריחוןפירסוכסחיסט\ירימחכו~סריס~ירריריספןמיסקי~,ויקי
מ,כטי·חו~ניריסיקיחיבטיכסיי'ז,סיוקי,מחון ,סיןניזחכטיחיכטרומפיסו

פ~מזיריס~וסטורוסןיקסייןנפו.סופחסיחיבזויקיחיפמטורי~רחמיכטי
סוחיסיירס~סחיןמ,ספחבךירסחיסטסביקןכימ:-סוקוחכיומוברו,די~

מ,סטס 'lוכחב~' mרמויירוכקומיחיסחי .~יטו ~'חמ,ןמ,בחרספחמי~ייס
מיזמס J\נכוסי Iמכיין rטחי~חיסופרסקימ~fוlכ'טיחיןוקיפירסובס

~סידס'רקחכסקיןסחזכ:ימיכוס ~ Iמומ,רטי~סריזירקירימ,ןו,קיקיזס
סיחיריספחרןכ'סיחיבזי~וחי~קיןקימינזי~ומי~מ,סמ,סרטחימוחירטי

 'וfחזיכססיכרמרחסנססיחיקירירוססוסרימיפfנמי~ייססירי~יןבס
מי •מ,ספרינורסקוןמ,טרוסריפחןמי~מ,ספירחברוטירוסרי·דיסקןבוסירו

מויי 'וfמיבזי~ומי~פרונינוזומוייחיסמיזמומסמסיבומילפיר , iטחמכיי
חי~ 'וf ,,~~יםטסחירסבןפי Iפורקי .סוסיירחר~ספורחיכטיריסמבטי

 ·פרו ",,,חירס~יכייןכחר, Jק'סינרחןסו iמ'ייפטחרפוחירימסמחטמרור
דיח:ידכ rקמוווססוסקיןבייביו~ומחטחדורי~פחרייכפיס~וסקיכחכ~'

iייטמר~ומסקחריחז tiכוסי~ודימורחניי:ידיחורסח~כוכ:י ,ממכמדור ~
 ,מומ,רטיסידיקחנןחכטיחיכסיריחס!ניזזגו ~'חקיייחמ:יסיחי Iמוכרודי~
רימבחקיסריקריסירח'ריחןןסיפוכירמוחיריקזכוז.סקוחכטוסקןכטחרסין

 י:~מ,ניטססיקימ,כריספזרט'חיבזי~ו,ריגגייחיספס Jקימ:י •חיסטי
ריריבומי~פיכיחומוימרפור'גרייבןכיס rD~וסריב'ככיכיקיפירמוח'רטי

מירימסקחרסחוזוחי~קיןבייכרו~ןוכ , Jטחמכיימחפחרןר, ~חכקחררי
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סיסחפגיtג~גיסס' Iח'גרוסיפריחחיחיסט~חיג 'יfקי jטחמכייסזונייגךי
ג;יחיקירחסוזריגח'גימיסטחרג~נ~גיססיפיקיח~פיקי 'וfרחביי~
חיס::חיגח'סחיסטיקיסיסיירחרג~חיגטרירייג~חרמוגיחסכ~חיפחס
כזנ::ו :tסחנייוחיגריtגוקימוקחטינוריח~חיסט~ריגייסכ~סטירחסריקיפו
 .גוס :tגח'כוחי~ןגכגינכסררגידרגי:;ןנכ"~

חיגטיגרירפוfוידימוסיי:;ן ,סיט~ג~דיחניח~כ::ודיחינוחגקוחגטו
מחגיר~ח'סטסריקיחינוחיסט'דיסfרגיח~קיוכור~פרופיטוח'ככייומויי
דיחירחס~סודיפיריז~ג~דיסיניר~ס'רפוחידיח:;ןנודיח~גחסיייוכ~
דיחיגוחירסחקטיtריסטיקיכודוסינריחי IחוגיסטידחדחיגיJכפייז::וסו
ק'יסןפודירוזיכירוחיגמוסן:רחנ::וחיכ iק'קימחרחניחוזיסחקכוסכיס

 .יtגרחכריפוחינגוחיכקיופחרכיקילחרריגסיי~
(נכךיס Iכיסטיגוספחכסיסכיססינריכייכ~ח::וחחירסניגגחזניס

פורגיסיסידחדגרחגדיחוג~דיחיכיזיקימיייחיסטחמכייוחיסטןזיממיו)
פריגסי·כחסדיח;ג::וקיסחניסייי~ .פיסייכ::וג::ודיסוסטיג'מייגכיחיכ

פריגסיפ~ג::וקי Iניחיסייוח'כחיס Iמיגריחיכסוסטייגיוקיכחזחספתכיס
קיריכיקי ,טיסכיגוסדוסדיטיסטימוגייחגס::וכ::וחיסניחיסיייחיזדיכחז::ו
סיסכיגירנ~סיט'סכימיגייוסדוסדידיניחיכסיגרי ,קיסומ::וחיודיז'ר
טיס::דיפ'רמיטיוסיכיסטימיגייןסדוסחיסטיספ' Iחfויר~ח' .מוגךיח'כ

רוחיגסכ~קחנזחוחיטריכיגחג ~חגסיח'גנחגייחוחיפחגסוחיזטימוגייחר
קוחגטחסדיחי I iכחמכייסחני iק'חי Iחוזככריחיוד'פידריסייוז ו::~חי

פרוי Iחיסטודידיספוחיססיחי ,חיכדידיפיגדיוקיפירסוגחסחיכרחס
חפיגחדוסחיכי'יססיוגופ'גסירייוסמ~וססיסחיפחכסיח::וסיטנחגרוסי

סיגו ?מוגדודיכרוחיג::וג~דיקחנז::וכ~חיסכוחיסגי ,סינירחזניגטי
מחכסוסחיוקוגכיגוחיוקיחסכחגדידוסגוסחר fחיגקירחחיסטוייחמ~

חימיכחד::וסיח~ iחקפייומחכ::וסיפזז'כחמכייוחיסכיקחנז::וגיחיחופיסייו
דיניג::וסיגסיי~כ::וקירחזיזחיסט~פירדוגקוחיחיסחי ?חוכרוספיר
זו::וקחסכיגחרדיגחסיייוכ::ודיקחפוסכוסקיוכחגדחרדיגיסיסחרייונוזגן
חסחזירדיפיגסחריזקיכןקי~חיכ~חיכייןסחיוחזיר 'וfקיכפחנכיסכוס
חיגכריחקסייןו ו::~מחיפכ::ומחסריפיעיסיגוקי·חפיוחירמחגוסוס
 •פוחיננוחיכ

יטאםפ~באלדילייסלאסאנולאראםפיאיויןקיואזיןלח

 l:חגיפןחירוופיגחכיכחסדיגייסחיסטחסקירחזיוג~חיסקיפירי

חיסחיסכי ?חיפיקחסחיפכחסחיזכיס 5פרחטיק~מ~ססיוגיחיגחדחס
 .כיקטיריסקיריךופגיחיסטרוסח::וח'קספכיקחרח~מוס rכק'כו

כוחיסכריסריפיכיירוזקיטרחךיפייווכ::ו Jסיניקיקירידוססחנריtג
 ~ :tמחסכ~חיכייום)ריחגטיסדי(גיספריךיסיפיריססוסדיכחביייס

טודיס Iחיסקריטורחססחגטחסכחסדיטחמנייזפריכחריוגיחי Iנכ"סרכיגו
כריו:חיכחיוiכןכחמיגטי~ךוסנניזסירד'כיחוקחםיטחגפיג::וריגיזגוסכיפ

טיפחכ::וסיקיח;חיכקכג::ו)(סג::ודרי Iמיימכריסטריסחיכיגטידיכיגחכ



זטיווידאלד (רזיטד- 2UH-נ'משנחא'רקפ
~_--,---~-,, -:;:;.-~ ~ ~ .... ' 6 ~-Jו'~ ~ 

 ·סויח Iמוסיס~כיי~סיבו/'ו:iרחגרינרחדיסיסברחכריסנחסטירחסמ,ז
מ~קו Iסכ;ןרר'גיסריחסחמבגיח~ברחגריכ~חיבזיסןכיח~קיחכרו. Iגחמיכטי
ןכייוכיססקיחיירטחסיסחגנוכחסחי .ירוו:iגיס lח' Iמייוכברוס i 7ריפוחיסט~
ממרfו)(זקזריקחכסיטרחכטינייזוריג Iט~ןסג~ר~ביזבוחיגקי:טחגחס

מיזמוססכ~רריזגוסריגחכטריסיגחמיכטיביזנחריססיר lריניחוחוטרוסמ,
רירחריrנכחחיכדדיחיקורפירחכקחסטיבןריביזניסכיסחי .גיס tiירימ,ז

טריסדיכחגיסןטריכסימפגיסגיסטירוס lח'בוזבחרסיזפוחיריז-זסי Iמוכיר~
סייוזייכך rח~טיסיגחמיכ Iמ~חררסינקחר~היזטןפחנחזסיקימ"מכרוס

סמירחיגחיקיסחנייןחוזרי tכיסי(סמריפגןמחדוספיחירחזבוחיזיסכןסקי
ורביכמפסtוסט~מכסיחיחוטרןחיגדיחןטרןחיגחיחןטרןריריפכומהרן

 Jבונכ t ו~'חיכינןסוח~ריפגימ~כ~רייוקיופרימירחיגפןחיקינכ"~
חכספיסייח lחחיטוריזחסייןחוכ~חיזקיכסיסטיח~קיריפגומ;ןחיסט~יח •כןז
 ::כ,מריכייסכחסכיזבחרפיחייירריר'פכימ~דיסחניייחכרחנ~כיסיקי

סוגחמיכטיחיב~סירריניח~(מנקיח)קןרפירחכקחסטיגןריחירממכידחר
 .ריפכןסחניייחיכריריניחיככיח~יטחיכטיכסיסחיסחכןכ~רסייסגסחיז

(חי(;ומיכ~ ::tפfיכיג~ריחיר:יןמפמ'זמןקוחיסטיייכיסחיסטחסבוזנחךדימהרן
קיסחניין iחיפירן .בג~ירfויזריפגימססןטןמו'יסקיסיכמןכסכמרז)

 Iייחסיזfיחןטוריגסטיכיfוסכו Iימ~ס :tןייקמfוכיר~ג~ריריפכןמחדןמיר~כן
חיזנירסחרימוייחיר~סימיזמן ,גירחר pחיכרחריביזביסבןזבחרחיסטיסרי
גסרןכקןחיחיסחיסטיחי .חםייסיכסכחסטירחסקןכוסיח~חיבוריח~כייכס

 ,פירקי ,fויפיק~חיסטסחיזפרחקןכיקחנגיססיזכןכי,סחיסטחסקירחזןז
~רריזכסנוסטיכימיסכי 'וfסחכקןכונfיריייחיכrרינזיסטיכיייוfוקיניסחוכ~
 .מןחירטיריבוזביס)ורריבוזבכיבחרמחסחייגו Iחכטיסטיכיחמוסקןמו

 ~"קיטימפכיסינוכרודיכריסןכרןקסייוזכסריחגטיסחכיייס 40ריזריחי
םחכקי'חי;ס 5יסטחח)רחיכרסקיחחוזביחיסיייססיחיסטחכןכחרוטונןסי

 iסכ~ןר'גיסחיגזיסט'חזכיייסקיחכייןחקיכריפירקיסיחירחיזטובחרייו
 iמ,כטחרןקחסנחמןססיביזרומ:יח~קחטינfידוס~וחירוןקיירוסכיסחיז
כריסןגייססחנח~קיחכטי .ז"ס tכחינרחץי'ימ,סטריריקוכטירכחסיייזכס
וכירפוחיריניטחמנ"זחיסטו Iקורפורחכקחסטיבוחיכחיח,כרחמכירחרכס

י;ייקיכריספריכסיפחככ~מחכקססייכרןחיפןקסחיסטסחיזפרחקטיקחנכי
סייי 5סחכימןסטיכוטיימםןמןכבןקיריזרי(סנכגס)ריפכימסכסחיסקי

כ:ו Iח'רחט,.וקחשנחמיססיגיזוריפימןסקימחכירסכ~ריריפכומחריס
מיזמןיסקיכסיביחיכס~פורחי .כנכז"סחונרחזייןכרחיסו pריקןכטיכןחסייןז

וסמחןכןפכוסקיריספ'קטינוםכיכירכיסגיספחרטידיטירויפיימחירסכוס
כן Iייסיסיגןחחכטיס fמייסנוזבתררי ,כיח:י rPפיריססוסריריכחפו'כינייכרו

 'וf .'ננוס Cר'סיכיו Iמיטפירגןמוכיייככוהיסטרססייכרוחזירגופןחיריוכוס
ניסחיככזכרגוסריריבייגח iטייכ'סןקfויפ:יסטיח Iמ,מיזמן ,טfוכטופור

-מיכיסח'ג iנ'חיסיבו!כי~נקיכפחכחפיכחרריכיבחרקחרסריריכיבייוזוס
פור ,פוריסןכהכיחסג:יטיפחרדיפירמיטירןחיסכיסטירfוניfו~סי ,טיר
טייכיז 'וI fכחסיייזכסרימןרחכיטסכסחיןרמחיזמו fחיגסוסטיכירחזיר
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קןכ·דיחו Iרחגוקןרפפיכ~חגנוכ~גי Sקיגפחחגיר rגי pחיכדידירינוחיג
ג~י Pןר Pכקוחיסכןסין Pיז p Iמןכיד~דיחיכדחמכידחדחוכ~ ~וfרחכחרגו

חיכטיכ::כייזפרי Pסי' Iןכיךחד Pקו ,\גרי Pחיכדיחפחרןכחרחזירגןריחן Iג"
יז Pסןגןחי I 'Pיכ pפרןניזןרייחחי Iבןנירכןריג Iחfיןטןריזחסייןג~ Iקן Iרירו
כ~חייגייוזריגג~רירירוקיחוחיגחיספחכדירחר ;fריכוריחיסקופרfויג
 •כחסייןזגסחיכטריןרחגיזחסיירז Pרי

גייסגחס IIרי: Iחיקספגיקחסיייג~סןנרידיזירןס Pקיזינןקיחיסחיסטן
רס Pכוטחרימרטיקןגוי Pחיסחקחנחרריחכטיסחיפיכחגיטחס"גחססונרי

ריחיסקזפור Pיז Pחיגטייכיקינכריפ;ו"נכנג~ IIג~ריחררריכחכס~גסחקי
 •ריזירחסנחמיססינזוגי,סריבחסגחס

 •קןרטאדה)טארנירה(להערופהעגלחלחדיליילח

סיפן pקח jחגנוחיוסיקי,גייג~ריחורדיכחכססחוכסחיסחיסטן
 ..חסחחיגחיסקיוסחנירחיריופסיכןחיחטחרו pחגנרוטןפחררחןניירי

חככיסתזיררייגיסטיר Pחיר~גיי,ג~סינןופיכסג~גיוירגי Pחיכפורסיכו
נרחכריחיגקוחכרן :סינייכטיסחגירחריס Pפןרגחסוחירטן Pחגחיכטירחררי

סיכקוסחגיהו Iחינוריגחניזרטיכיחו Iסכ~רריזגרס Iירןפגיסריטריכרכחג
חוכסחזירפירfיסטרי rריריגגונחרחגחינחזסיfויחיגייוסריכרןס Pזנ"

 :: hpח pריגכחסיכייכיכנוזטיפחנחוכרקיפיחיסיח(טחמקיק)חיכקרחיסט~
קיגונחרדיגסירקחכ~חס pג~חיר~סינרחרקר~סכןט~חנחו pטרריר,

קןזחיפוכטןחגירחררכנ~ pקןוחיסטוחזיחזכוחי ,חטחרן pחיגטופןסי
גיסריבייוס rססיכקןדינןסגוסחורדיורחנחוחי Iיכרסייוזחזניכטי Pמיזררחר
 •גיס ;fיררח~ jטןרכחנחסיחיגייןסחיןחירטן Pחגחיכטירחרריסכ~דרין

טרפרסיקיסינרחרחקיח~ריחכיטחכטיסגוסרירןנירחי;חיר~חגררסחי
סיריחסחסחסיכרחיכיכטי pפריכחכג',קיחסןכריזריריגסירקחכ~חס pג~

tויוחי .קיגפסס Pחיסריפחרחרכוםקחררי Iקןכסינרחריכןססוסדיחיכן
רי ,ירקחר~ Pסיכרחרחיסט~ריריוכימחיגקיכיי ·ג~חןרדיכס Iחיפיטו

חוחכייוסרוסדיחירחרריטחרכיר~חיכ~ Iוכיטס Pקוגסזימוכידסגס
ריפחכייחררס P,חקרריזכימייבחבחוגססיטחרכירסחיסטסחי .נכיכוס
ריסירקססינרחר,ג~דיסחנייוסגוסחיוס rני'גוסברחכדיס,גוסטודזס
חיfודינוייחבחוחיגונחריסחקיחןסחיןטופחריח~סיקיפיחירטיריחיחגנרו

חיו iח 5חיכטירfוכ~ח,חרטיחי pחיןקןופיסקרחיסןחיגפירסטחרכירחיסטס
 jח 5ריסיטח Iחכיס pגחסטןדיסגחכחרסיודידיספןחיסחי ,גינחרחיסטי

"ידיכוםןפטיס) i(חיפרם~גסדי(פסןק)כירסיfויגוסיייו Pחינרחכדיקןו
 ·חרן;וס Pר'גס ~ fטיכירוכיקסןקירחז"גחינכיכיכר~ז;וסרסחמםפ:וזגח

חיגחיודיזחסטריחיסטייזכחדן pחחנירדירינריטןנרחכדיסרסדיסייןן
טוניקידידן~גכ,יכ ,ח ~רfטיפ)ררפוחיריר jס'ןכירחר Pקןסוסדיסיכר
 Iזניריסיזנייכטיסןסינןוחזירגיפןרכחרכחרןחיחכיכו pחקטןחיסטייטידר Pקו

יטחיסקיפןרירןזןטןדןfויגדיגחכטריפן, Pטי'זניזי Pחיז Iחיקסקיזחרסיומ,
ןכירחד Pקיגסדיקחפיסגוסדייכסס rכינגיגספיריטירו Pקופוחיוכחפיטר

 ) 27חיב(טןיא
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זמגבומוסני Iזיורי Iכיכקתקי Iפונכיקיחירדיוחיכפורקודייחרוכיר
 ~fוfורכומפחכייחקיזססוגודיובימיסכוחיד rסינדגתדיסחכירסטיריפ
ס,וטוחיסדיסיספוחיד 'וf .'ימיכוקמיכפחרתחגרתכיסודחרכיזיס

יכןפיחיקיויריפידוורטחכחוחכרובחיכ,יוסחיכטרינfוזפחטןסיקיגתכיס
ויריכרחרחךפי ר;:גפכורחכחומfוחיוברחכידיייוסגיכטfוריכנחיסחרי pפ'כוס
ידכגןיפוחגחיריגטחידחכיייםדיכירתחמטסחיסריפיטיסיכוזימסקי

פרומיטי ~(נf\נינגסחכטסגתחי ,גוסיכטייחכנריfו pסיכיייחחיכטריסיכירטיר
 ·יכחונ ,וכגמןפכדספקוכגסספירדוכפודירוזוטןדוי'ח Iחכסיכדויימזקי

תמרקfי~ניחיירוחוכנויחוחינכיחחיבחרכודי , ,;(ודחנימט Iניםבחכדו
 .תסכימתכתמוגדוגדיטיירקידיתפיוחסמסיכוfויגםסיריחקיוסחביר

חוכיחד:יקחוניחסיחידירrרכפורמח:ייסטמוסטחיזיקתנחגטירמיסיחי
חופי·"יסט:;רחיבוטינוסיכרימריחיחיכוחקחמפוfויכחי Iכונחרסוחס

פוח~דיחסיסכןfוירמקוכטינסי(כחזיחוסיימפריחרטר~ססמדינ Iזרחסייו
 •מנרחרכוסי 'וfרמרכומכוכקס

:יניזיסק~וממוקיססכחכמורריסטסמ,דיויריגטקיכוכ Pח'סטימ,
גי(ייטירייגניסטיחירכסחסfויגרחירנחס ,יסזנימוכנחסביריסוימטונכו

 •קייסמ,יפוחיכו:יסורחכייחיכר:יכומיסטפוריקחסוכיחייוייסי"רחזןטוס
סכויזיודכוסנוזסי I iגייזנטחריחיכטיכדספיחירימוןטמכטורפ Iכזסירכחס

סקיזמחסכידס"'עיסיחכיסופגסח:;ר Iכסייסrורימפ י:~זמימיקי ,סנ"יחם
כ-fויירחגברדייסחססכfוחיכrיומיכדחיסט:יידןפחיסקיכחי )פסטספיעג(

וייכךס . vןכיס":;רסכדייןככייסטיכיrכןסנחירפוכייחמrרטירתימור~סוטירי
:ייר ..~כfייחםיייכסגירחיכטחסייחוגסייק iפורמfו~ייfויטרחיפן:יטסמ,
כ~רינן pידנרת; ~י;fוזיססופירסירחכרגסיכקיקימיכיסטירחירסקיסןfכפ
 .סייוכימי rחרמיזור" 'רfזחסוכרירריגרחגוגחיכפחרס 1חחרטיירפירוובכיסיד
ח(ייגיסיקיזמסוקןכרחסחןחסמיח ~~כסירקםfומסינדחרגסחמיכעי!
rרסי~קירגוס jח' ;קfוכיכקחיחזירחססמטירכיד i\חיר ,מוסריוביןגיסיירזח
ריססיכיססטורזקו vיכסיי'רקככ 'וfורממג:ינגןוחיפכ,וfןרוכיריסכי

קיריטיגךמ,כחי ,זפחרסיכנfזחקיזייוכחס 'וfתסcירכוכקיוחקחסכןtגfויממ
 ~)ן Iןחיכטירכדןמוזחןקוונורחדסיריוכסקסירירינסחכ Pחוסןכסרפיסךקח
חןכמךסוכ ן,..ןכןכייק Iרססיוריסקןכמיזמוכסןרכפ'חוכספורקיפןכטו' ~fוט
ו(חיסחסטוח'חיסייוזמכג:רייחרימידוטיסחכחזיסי ,זכפוfו rנמיג (חי

דיוגרדחיגקןכוסיררי:יחויניייז 3ריכ~גכדייחכט Pיר Dוכיחמוייפיכטו
נוומיכטיכחיfוסטספירסוכסיחסכוסרפיס iתקריניר~~ספורfורייקור

סורטויססטחיימחיפירחסייוזסטסחיקימנייוזרiכחי .ירסי iח' iפקיברחדן
חירמטחךווכריכסקידנוtבחכסנןמוגחנחזיטחסיכ i5 Iזימחזסיקירוחידוס

ו.ח ~סטיtגזיר~ךיניחסיסריכחןחמפו pרינ iןפחסרגחיקיירןטנריסי
~רסיח:יפוחירכןקייfומ~קסידירfוננגסירפירדכורפן Iייוזפירחם

כנסומקוזרחנוובקחינ:יקייורסיגיימןסיר I 6וסמ Cj, jנויסנח,ונסקו
דיחיכוסהיזי Iגטממfויחיסטן .ו ..חסחסיfויכ,יסקונרירחסחקטינידחד

רורfוכונfוכמכינירוחר Cד'כוריחר, , Iוססנסריסונירירוסרסחקנוס
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ח~סח~סטו .מוכרו ~~רסוסןכ~כ~מייכטוחי~רוחיכ~ ~~מfיריחר rמפוfו~ןיינוק
 Iיז~רי~ינייריכחכס~ריחח~סט~ ' jרחזוכיס~חסריוכ~ r /סירפיחירי I ~קוחכןי

וכ ~כסרדיכfויחחיסט;:ר I iכיייימרחיכטיכרירכופוחירימוסיי:וסינווקיחי
~ויי~ Iפינו ~fו Iרהזוכ'סמוכנחםפורח~יר~ '~ jפרחקטיקfיפירפוחידי

פירדיכיח~ iחופירחסייו ~סט'וfקיכיכגיח:ופ~כט~ ~~ק~חרחמיכטיייזי
חי~חינזיסטיח~רחכרוקחיפחכט~טייר:ו ~~ iח'פו~חמיכטיחכ.ל'קפרחקט~

י"פרמ~כמ,סטוקיזטירמיכ:וסיחי Iס~כטוכfורייומ,כחיוריכיכחכטטוהג
 .קחפיטו~ומיסטידיfורטיקו~ומ~ר

 ~'זאאיםקלאבאילםדכרילייםלאם

ירונסכייסכחס /חיסקחפינכוכופרימירדיכחרטיקוכודיכופ~נחיכ
 ~כטסחכ~פורדיקטחרחסרינכחסכחסדיזירקירי ,יוחיסקכחנfיחיכ
 I~יסקנחנוסוקיוחמוחוו~ר fרידיכיסיקיממכיר:וכ~נרייפכיח~ככי

נודייופוחינכודיכקורחסוכיסכוס lח'פיגיטרחרחזירריסקיפריח ~~fוקיז
 IIסחיסוכזקי ,מיזמחונכחגוססיריסגיסטורוסויקחנכירכ:וחיפיחדחרכ~

פוחי Iריגיניירזגט~ rסכרחיסטר~ I ~ Iיגfויחי Iנרדייוסכיחרבדדייוס Iןסקגחכ
חיגטרגפיIככחזfוחוזסיקיכמרכחריסחוזוסגוסורקומכחטח~ר~יפריחגס
חננרגיסחיזכך~fיחיחוייחינזיסטיוקיחי ,חגטינרחוספיחיכגרססיכחיז

-סירמיסטייחםכיקימיחיסקכfיכיסכרפקכוסירירחררי Iחטרחזfידופפרחינכיס
חיזיז .יפכfיימכחכוסרי Iסיירנ' ' 0קומרי)ןרחרפ iפ'סייויגחידכירסיז
fויס~יסנירסוחוייכריריגדרניריסכרספ,קס~ 'וfכייג~מורדיג:ומיפיטו

 . .קורטומ,ןדיטחכ"ופסוסמקימיקחי Iנררייונזיחך~רנו:ימסי ' 5כ~ק

נ'דדייואנולאיםקםדקוופירםונהלהדידיםיברדלים

וכךימכיחטייגיגו ,'י ~ 5ורקיחומכרי iחומם~ןריייכתכסיביז
נרימחוסטיימח~ניגדיןגד'ן)(כימ ,טרינוכ)ןחיג Iרונוכיקיפחב)ןררי
כ~סימירקמרירגירטיתחזקימיכיד~ג~חיייורנן iוח J\מז 5סקגfיחירופ

טייגיכוקיפוכריוןימחוניכרי iמיניכיי!ווט .רוניריכ iפחטררחכ iכירסח
כיכרירדינרחרו iחוח~חריני ;;ייחימfיכטיכיזכייגטודיחדירוכמח iגיכבי
מחסקירוכיכויחקוניירפ)ןר~חיכסימ~ ~ j "קיניסטירוחיכ:וט)ןס
 Iכימוזג~כ~ריסיכירקיריגוחו ,דיג, iק'חייכו 'וf ,כיגרירקי ~כחד

ניגרירםידיייככ:וטירפ~ירפירמיןכיריfויס ,~מכריחוחיסטי . )ר;(כרק
 ~כ,וfטייגיסי I i 'ינזכט~חירי~יחי .יינורי Jיחח:ר r5ויסקכfורפווכןז'מ \חס

 J~ו י:'וffינ~סק;ח'פור:וגכיכדירריחגיייסדונידיכזסמ'ךכיקסחיז:ו

רמיטייפקי ...ררייןנסכחכfי iחיס 'וfרס f5י~fויסק~וסןסירסםו:'וr-וf ,נררייו
הומfו:::חיסחייתררfויגםמח ... rכקרגריסייי;יסכחסזוקחיפרפירחרריייככ~
 :\ר fקימור Iיחסטיירכי

פו- '~כןיייטרוחיכקוזכןגןחןfו'כסיח;ו Iכררוויםfויסק~חכיסח'סטוס
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'יחיסכוסטורוסכיכריוסיקיפג~ס~כ~חיופרככיקחמיכטיכינרירחיריחז
סיקריטןחיוחינ~פוחיר~כיכריר~כ~קיזכיכ~סטירחיר~כוסי ,קכחכוס

fקומפיר·ריכיח~חיסקכחכוחיסטידימירקחרורחיכחי .חונורחרייחנכינטי 'ו
חיכדיסירכירסיפוחיריח~כוחירמחכןי Iקומוחיסקנחכוקןוסוטחרסי
חינוסחוכוסחזיררחרכיפןחידיח~כי Iכימיטןסיוחירורוססיןכיסייןסחוכןס

קומו ,חיפיזנחרןסרורןססוןכוקימיזמןמיכוספריסיין,ריי rריסריכייורי
 'וfוכחכייוחגוכנו,חיכ'יכחרכי ,נסחרוסחקכןסחכימפייחרג, ,חינזימפייופןר

פןחיריח~כו Iחיסטןריחיכדיספחרטי .מיכןס~ריסייקריסטרסקחסיוכיוחכטיס
חיכחיוחיסקכfוכוסוח~חיגחינטריריריפיריכסיי\לכיננוכ~חזירחמןחיסטי

חיככחכקופחוחיכקומירפןחיריח~נןריזיר,קוונן .כיר~סודיריון
דיקןכנוניססוכריחינחרסי 'חיכ •מןריניפחזחיגחיסקגחכוסןח~רחרגי
חכסיחי ,פחז~ריקוכנוכיססוכרי ,חיסקגfוכןחיכחיחגנןרןוריfויכחכ~

קיחנמןרריכ.כחכייוסכןסריזיוקיחנסיחיסחי .קיזחססי!כיוחכטיס
כו,סימירקחכ~קיחיסקכחכוחיר~נן Iנןרייווחיסקכחכמירקחכ\יקיחקיכ
קיונחניר~כ~רינורייוחיסקכחכוחוומירקfיכ~חןכןקןחנרןחי .חמוק'ן

קריחטורחססןסח~חימוזירסוח~מחגטינירריחוככי.נחרןחיר~פוחיסי,
נחכחכחזכוקיטןרוקימחכוססוסריכחכןרןריכפרןפיעןניכנןוטינירסיו
חכנוזסי'טופחכחזקיחכסיחיסקגחכוחיסןכיריפחמיכ"~ג~חימןזירכ~

טיכיח~כוחיחיסקכחכו,חג ,חיכח~חפחרטיניח~וכורן I(מכיח~)טופירו
 .ריחיגייוספרוכינו Jכיננןחמוחיכ

חיס·ריכטייונפודיגיוניטוחיכסןנריפוכטןסחוכיסטחמכייוחכיח~
 :סינייכטיסגןססןוקיחזי 5קגח

דיפיונוס,סיגןגטריכןכfוכחיכפחרטיריכיכרידןחיר~קיחיסקכחכןחןו
סיכחר.נוטיימפןחוופורחוכיר~כ~טןר:רפורכינרירוסירפוחיריח~כן
קומפכיח~סיקןחכרוחי •סןכחמיכטיזונייוס tiס'ריטיימפןזוןופןרק'ןכן

חיכריסירכירסימזוסירוח~ hפוכוחיזוגפוריזו~סזוכיח~כימיטוזויסטי
ריקגחרחכ:יחיסקכזונfוזיריחכייוססיפכוסמייכטרזוססיפירו .זומןסן
חיrוכייןס, tiס'כוסריןחיס Pריסחגפןריזו~סזוכירקירירכןfויסקכזוכוחיג

מ,וקומפגיח~סיגיחמן,סיריחנחרו ' rזויסקכחכfוחיזריסטזוןריזיחנ~,
דיחיכ='ריספוחיסומ~,רחרן pריזכfיחומכריחיסטידיריזיחןזויכפזורוכיר~
סןרימחנןפןר Iייכזורןסירריכיזו~זויג :סיגי'נסיקזוסטינוזויגפניזירכ,

טרי:::חיכריגחכטייחחיריקכחרחכרןחי .סיכרחרסןדיטריכינזוכfוכ Iחמן
כfיריכ~חןכ\לחמןזויגטןננחכ~ Iחכפןריח~ריסתכירריסקןנטיכטיסכןכןכזוג

חכמרוכזוריכ~,זויסט~קיזחיסקגחכוסןריחןריז~כ~חכ~ rנןרח,גיחי
פיכ~חיסט~ .חמןסוקןזזויסקכחכוחי~ריססזוכ~זוגןר~ .ירט~ rפוכ~די
כחטור~זווכ~דימיסטרןסיקיחומנריחיסטיח~מיריסיר:ימןייtויר~כי

מןכ~חי .כיכירעזורכ~קיfויסקכזוכירחדג~מזוספכחזייוגי,קיריפיקטןfוןז~
חיכריפןנוקיח~קוכסיכטירקיזוכןחיחןריז~סןרר~זזיחקיכ:יופירס
יסרחכריפןחיככוחיגקיריזירקיריבככריס"יפרזוכככיגיגי IIפןרירןזןטןרן
סירקיזונ'יגיכטזורנןחיכ~סןקןןחי ,סןכןרייןריגחיסקכחכוסירריכי
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 ..סןפ ~ rחיר'חיסט~קירחזיכחכגימיייחיספירסןכ~,חןטר~דיח'טקגחכו
פ'רסיכ\רג~פןרו ,חטריניכחיגדיגחכטרינןרחקד~ס'ח~חיפיכ~טור~

מיכטיחיכטירחקימפגיח~כיכן Iחיסטיטןדן ! 1קחי .חמןטוחיסקימיזמ~
חיטקכחכןטיימפריחרירקדיח~יפןfוכןחי·חימנריחיסטידיכיגןכטחדג~
 ~ 'tסיכקוחיכגוסח~כיסחןכ~קיחיסיןגגדיגחכייוחיגכיכיח~קןחכדוקי,

 Iכיגןכטחדסוגרחדן·מחגfיגפןריח~סחגירדיכיח~ ,טחכימןס ~"כיגיזחכייוכ

חיגמןרירדיכיכיח~ I ~ 3ד' lחזפירחסיייג~דידיכפזחיככי I lטחמני'חן
גוס ~וfחיר'כםיי~פןרקfרfריח~כיחיחגפיריח~פזכטוחגסחגיח~ Iחחו

חיסקגחכזחיגפןרחיסחיכטז .ו rח'פרןפייןסן ~וfחיזונזחמודיגחירד'חדוריכ
סיקיחיסקגחכוחגקיחכטו .טרינזכחגחיגפחרטידיכיכדידןחיר~קי

חיגפןרכיכדירסיפדחידיח~חיג Iמיכיסטירחיגפורמיזמןסיח~כיכדיח~
 ..חקיקיכדיסייו!ג~סיגז!חמןסזח~סירכירדיכיח~חיקיריח~קיטיימפן

 ~ fח,פןרי'(יח~fיסיזנג,דיגחכיייחיגחריכחכ~קיחכדוחיחכטיסדיזיחז
קןכטרחטחרןסידימפזיטי'גחחיקספירחרדיחכטיטמיזמו Iמומיכטוחג
חיגפןרמזמ'זדיח"רסגיקי I~גיייס Pס'פריןכ'רוסגוכדיחכטיכמיזמוחי

גןסחיכטריחריכחכ~יןנגח,גטיטרינוכח,חיגפןרכיכדידןחיטקגזוכן
 .כירכיסייוסוחכייוכדי j!כ'

דיגיכרחכח!קיחקיכטיסיחייכטזסחיסיtןמידחוטרןסטחמגיי!fוכיח~
מןכגודיסייכדוכוקיחיחגפוריחס,כחניר iחזיחגיחיחיטקגחכוחג

 Iפרחקטיקחכ;'חיסגו l\גחיסט~קיחיפןקסחיסט~ lח'חגורסחיכטיריכו

פןחי:::כיחמןחןזוקחכזןטןדן rח' 'וfכוטחרגןסדימיכיסטירטופחמוטכו
חימפריז'כטחרגידידיריבי'ג)טיכיח~גיחוטרוחסחיטקנחכוסוכיכדירריחס
חיסקגח:::חגחסקדחכןכן .מחגןסחיכקגחכוסגיכפןרחיסמ,טטן .כיכגוכוחס

כיכדיד~מירסגורייןדי ~ rח'חיכ:יקןחכדוקי l\גג~מ,רסודיחט, rכחכ
חירססירכירפיחידיח~גןקי Iסימן Pדי jסיגי Iגוריין iמןחספחדריסןפור

ח~חריכחכדןמ~ Iחגייוסטריגידיתידחרג~מ~חג"גחכסקיחסטס
חגפן.סחגיחסח,חיסקגחכסקןמןמחםס'רכירפןחידיח~כוחירחרחסטס
סיר:::סןדיטיימפיחיגמייכטרחס /פןחיריחסן .frוחיגקיריח:יכיחי .ריח~
חיכ"ניי!ק'כטיכטיססן iקו Iמןגtכביקסח'סט~חסחיכפיזחרסיג~די Iכיטייו

קןכסידירחד:יחירסכיחכור:רחיו rח'סיפחר~חוחיגפחרס ,טיכדירו
חיספיזחס.גחכטןדחסקומוקיכיכן ~ jחיסקגחקימןחו:נחביק~מ,כטסמחם

 ..מחגסדי ~fיחגפןריסfיגיח~חיסקגחכסחןכ~חןחיסקגחכומןזקןחכרןחי
ריטירכןנ,סירכיסייןדיגטיימפיחיגמייכןכריכסיוסחגכ Iפוחיסיקיכירס

מירקיד~,סןפורקוסןכןגיקימיג'דסנ;יחוכוסןח~חיכקגחכוחיגמטרחט
חססחגירדיוכידייןסגיסריחיכיםח'ר~חיסטןקיפרןפןרכיי(כחגמיכטיי

טידודיחיסקנחכוכו ~וfחריג~fירכודיחמודיגדוכירחיגח'רס ,חגפוריחס
חנוכדחכסס. jקוזחסחןכסיסדידי rכ rגדיגחיטייר:יסודיפרורוקטוחיג
חיסטיחסכחזיחוחי!מחכדחרגיכןדיניננ,ח:יכחכט~גסמוכבוחקחכירסחי

ח'ג jח'fו'סקגfוכופיחין:יס 'בtקידיזי,גי I"חקןררחטי .חיכקגחכופוכרי
קיכוסיכחזיתיחי!סחגירדי!ג'טיכוחמ'ריריבמיטיקומכסו 'וfמ,ניפטו
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יכחגס;יןררח ~יסטח 'fו .""כחכסיי~ננ'ייומןיקחיסחגיריבסגוגמ iקיס'טסווכי
iפרסיfוןכ ' r iח~ו ~ fןי:רירינ r ןכ' f'r כגי~' I יי ~וכח'סfונןן'גספיק\יfנוrמ~ס

נס\\יfוייגכיtריו~ ~כחירפיביךריסוסחכטפיר ' j 'ד Iיסfו~ן'סרfיםמדיזיר
 Iרןס~פייגמחיחיססומוןייסירניסוס ,\חיגיטיקיוסרו rפ 'חחמוירןכיח~

 ~חיק tiטקכוס'םגחפחספיו'וfפיכטיחג 'וfוגיסטריחןרזמסירכןדי
ק"י~פחנfוסססריריחרטיספודח'סכיין fחוקייכfיססזוטןרזfויכחרגוסיגחר

סןדסיגוזפודירירווטחיגקיחומכריfו-גס'בורןי)יסטיקי 'fו ,סחדחס
קזזרחרידחק ,~חמורדיfוונר~סט~חיפוריפחרטיקןג~רמיוט ,נ;ופח ~יfויכנ

 .ססירניטוריסוס
ווינגיר (\ט~מס ~טרסוזחיריססיפחכייכרפטןפוגיסגן'סחיסטיס

נן" ,בודייןסכןןסכחנקחיסגוסחסןנןקןחו .יירם 1ב,וס 5יםקכ~fויסגסונרי
 iק Iייזטחזכנחיגיייסח~כןםחרטרחטדירדיו~fוןןיי'ריג,ביחכטסחיסטר~
 :גייסחיסטחםחירfוזסרזכfוג ' pח'ק 'וfוידחדחfוומ 'וfפיחדחד ,דיגסיר

וררי"יבנואיםקלאנוסובירםופירסונהלהדיורבידיםלרם
 .כנעני)(עכר

ח-גסקחיחיכןסח,סקגמ :-פיס'רחד'חיזיfויג Iרן'סחנחיס ~"ס'נוו
חםכסמידטח'וטרייכדיד 'fפfויסמןיייחגןחויחוטן'ימזןוfוfווןfויר~ Iסחכ
סיזכפיטחקיחןסדיריקיזסיכסיפ~פרג:וקי 'fו Iחדירfוכטיגכ~ידוכיסס"כח
ח'סכןחי 'סטחי j 1י'טחמכחרט'פחוטרסדיחי .חיסטיחין;ר rגסיסט'וק

ח· ;זכיזמוחיגגחנורfוריחרfו fןכרfונfדנסגווקרי'כfויקרחגווחטמויי
ןכקי Iנריםופונחסספירפייקןר"'ר:ינסי;ון;ימסו Iקקיסfוסינןרו

p ניוחנקחןr ~ חז' 5טרחקי ,דוכמודיגj ויורפfוסוסוירימגוח'כf'· 
 ""חססרןכןחיסטיר~fככמסחיסטדי Iרי'ירוסיקחזככייז pנימוס Iסיגו Iבוס
זfו 5סידחפיחיגייוסןםודו:קי Iניבכקחיקחילר~סfוכ ,ס rקרטרי~ f ;פטוס

קן(.ריפ 'וh ~ . fכיכג'סחוט~ ~~דיזיגוסינוןכחנחםסקחי 'fוןס 5חיסקגח
חזווחיסטיfויוטירחrניוטיזייןדיפיווו jריגיבייןכט:יחם:יןתיס1כרכ 1גןחיוס~סי
 ,"ממג;רסונריגימיטוסוזםחונירי..:די;חמיוטיוסחדויזיי,חיגטונומ:י

 'דגטייחטיבוריקחונ pיכדי f' ,' 5יסק~fינריסחכוכדיןסירניס,\דיגגיר:י
חוטיןםגוסריחיזיחיגקינוןסינירידחדחידוריז~קוןסיייגיחידסירניר

םוח.ככחיסקס 1סfין 5קווסיךירfופחטרוויסגוסקי ,חחכטיבידג~זיגוס 5 'פוח
ן'ויובחיג~,סנ'רסי rחטיכיכןחיכיסטווחםם 'fכרידיייריסיחיופבחמקימו

°יטןחיפחיןחי .;חדיחפריו:\סיוטימייכ סחוכוכג Iריגינייוכן..:יתסר:ין:ס'רfניסספיק 1
יסירפפוכריםfויסטוס .-;חןסיי fריניג'~מיכנוסיסגךדח"זיטוסרן;יסחיח~גייס

ימקסיריסרי:כ:כיחח~וס irניפטיססירח:יי ;tיט,גוסןכ'כופ Iגחייקמחכזסןח
!כורטחכטיס,'מfיסמfיגיסדיס'יי;'טחרככיכןסחקיחיקח 'fויירסגחי

 ~"וכיככחזיכוח'נירייויגן 5כח jחיס Jמןרק:רמיןינודי fjווקרחנדו
 f5יסק~fויטיחיסקיריט'ססיגםמ, I:י r'1ר'מג:ידיסחורג~ jמ, j;ךיסיייקי
זכגגחסחרנקוכסירחסןכ:ינייקוכס Iגןרייווכןחיס i 'ק:י'רג ~~ז'רח ~ 5 'ק

זכ(דוtו(חם Pחכחיוקווניורסיירןכחםחוכחסדיק:יטיחקר...כ~נוחגמ 1יורמ,זזכ fד'ג
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וס~ I,"יח ~'fו :ונןקווכפיסטייגיסיךריפיכריזקינרמח) l '~זמ ti ~ tiנכ
fוד~גיריכי ' r Iירן;ןקזתיר'זירקיריחיסימיזחכטיחיגוגב Iסי;~ ,יזכמפי
זיריסמןגחסריר Iנןדחיגחיסקןמןגי,ג~ריכךחגסחסיחיגקןמגחסרחר

ייfו~פןח'כיחמןיגייחי .פןחירם~ג~פןר\ר=יחגןחיסטןפירן Iימסורב
פוקןו\וחירגןסיזןרחיזונוחיגריםיכייר~קי ~יfחיסקגחכוסןרסחרפו

גחנןסקחייגחקיריח~ןגסי Iחיעיעוחיןחי ,רחניגןגט'יג~סןןזקמיפכחזיר
יןככיחויחחיטיימפוריזי!:זכירוניחמוחיג ~ 5רfוגי Iזןרחיזמוfויגנירריס
סיחי Iח~וירחריטרוקחר ~fוקוגניגסירריחזירנוfננ~ 5ןפרחגניריכטח
סחנייזסוסרחכחגרןכחגן ~,'סןג"וגן i 'חטיח~ Pחיגס'חיגןטטמגרפן

ריטיכירגופןחיריח\לכוחינררייוגןחווח~חמרחיגכיגרימתגןחיךיחס,
 ::דיקכנוכ~כיןכןחוגר~ירקימג:י ' Ijוך 1חג~סיתיסחיססו .מ,גקןומחס

גחי ~ f5ור tריקגיסי ~fוןרח~fוק'יס ,:ומ .פןגטיחיסטיירסרגגמרחסייןו
מירקחרגוחמןחיג ~יחדפותי ,ידחיזונןזגחריסינירקירירגןקגמכו Cח'
ריכירן'ג ~ירחן 5חחיגחיסקגfוי Iריfי~קיקיפוטיימגחיריפגןדיטיגירמי
כיגרירגיסחריפןח\יריח~קק'ור\וחסגחי Iםזיחונייזיססיסחרסירגקןג
גתססיסוגרי ~וtי 5יס'רכןקכחחיס 'חיקיזכ;ן 'וf .ייודובןגחוז;רחמןמחיג

גןחוןחסגרירגןינחוניגי~די~~יחפןגן ,ס'זכן tiד'סיגיןןמזיזןרחכ Iרס\·כ
זןחקיומ 'וf .ךחכרםיכחוט,רי 'טכ'ןכחגחניךייוחוו ~וfימ'זוכנויינור
מfוס ~רfוחיגו~וגטןfיס~גפוריfוגחכו frייםחיגח;נ,חכםרכן:רחרייקן

גו ,רייןבוגןחון ~וfויגרייכגרקי c'rיסיחנןיסקגזיחקיונןןחררס\ד\קןג
סיקיריגר'ם rtרכ Jזכירקrרוגקי (;'וf'מןמיג ~וfדיזמניגגינחכמזזtו
סןדיfיסנזכטוסח rpכ l\רט;:וסחינויזמ , ~חכדימחכיגיחגטוקןרפןןרניגו,"
ןנ ffויסקג(חגכןרחרג'כיידיוכןח "וj fט~מכייכגינחיןןחר~fוחי , ~בןטח 3

fיס,יוכינטמןח'סוכיור:יחג 'ו;r כפ'fבסורינ:וחfחזי 5כ~, 'יfויי~ 'וf~קןנסי
 .ז\יורגקיונוכירחרג~יימ'ימכריווחוקימרירחרן

 ;:נfחיחיסקגחנ,ס fIיר rjנ~ר ,פיר'רריץנתווח ,:,fויגרידןיפר 'fו
י~ח ''' ..חר jחיתריח:ויגריכןחקחזןוייז 'וfרפו,חיקיסןיזחיןיג,ח~בןזירנ \

 ,ייינסר 'חי ,וז,fו ~' fוקיס,קיגיומו j )רfוךרימיפןחידיסיגר(קיחרחנ~'פרי
חיר:ו Iרחנגייקיכ f ,י;חנייכ~חן'ז~גייריר~ Dסוקווקיfוי Iםימיזחגןכיחי

~יירטגיכרין~ק~(גחיןח\סקכחכיטמיס ~וfימרגךריחמןחיגדןחכינ';וכ
~יג Iמחטןגוח,יכרחררוח rקיןו'ירפנןסי 'וf •חכפוריח~קיןכחרכוחי

סןריכויחסחחז-ןגחכוזיחינחגחןימןח'רט ~fוס 5קןכרחכחטריכןגחג
fז'כ~ח ~כסרפיוכסחח;ןמ·זעייקר~פן~יסקיונןכחנןקס\ו. 

יחפר fiירסינ ~גfון f' jוח,זןיסןקיו~ rי;יכ hוךנזגןונקגf'ייסחווח
 ::בכ' ו:"ז-י _fיזו.'iכןרירי~כfידי-fניfיפסייס ,חיכ;ן~,כ rפכ\ידי;ןמיר
ט~ ....-וfד'םק~פיונדי ,נירכ'וfחיר;י IIוטסfיכ;ו"ר Pסנר'רדfו
fרי~יי iז I:כיסח f1ורכיחק tiנו 'דט:חג rםרנדחס\ f טיח'ח;ג ';ב'גי"כק .:ןר
 ::ריכיירריחןימ,,..גן 'fו I י\ח';"ןס;וf~ fכ ; fם \ח ,'וfרfיסןכחר:יריקנחנןיכק"

 .יחמסןח~וסינ
כ~ייורחיכסרןכ' Pר'םינםיכט~מי~ססחןןכרמייחםfווכןו::מי
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סוסבירסוקוזנפורטחרסיוריחרירינטיססוסחסרי~יבייווסחנטסנוחיסטרס
זחנרוסיז rבrכ~זכוררי~סfיבייוס~וסקיחינוריי·וסנוחינורייוסחיסק~חגוס

קיקו"חנרחזחיפונטוחיסטיס rמריזגי~ופfורןן Iפרינסיפיי'מ,סטיסונרי
 ,בורייונוחיסק~חגןסוג'רסופיחרוזוחיfוינרו~';יכטיזכוייחוזכברי ~"'סיחס

סיזסופרירחבtיגונוקי Iחי~סובריסירכיסייוסומוננוחפיזבינוקי
ח-יקוז bחוכורחבכיזכיכטיכיסטירחtי 'וfקוזכירחtירי ,~קי Iזכיניסוכיר
קוזכוחי"טרכידחדחירוגסורקיוחיכקווקוזכפורןכיסיקי ,נונרחנסtי

וכןדוסקוזכוחיסק~חכוסוקוסביייריקי Iפין Jח'חיפורןכח~יזtיחירור'זtי
 •פורוסר;זכורייורי~קריחרוחומנרימ,סכוקיקוזכוחיחוזכחכוססיריס~וס
יtברחכריפוחינכוחי~קיקוfו~ירחריססחנוחיכ~חסירחוכסחיסחיסטוחי

חס 5קוחכטוח~בוחכסיחיזכיןכחרחיקייחסווסוסחיוחיכרחמיבחרםי~tיריכי
 •רירוזורוייכ"חכירחריסח~טחס

חו~ןכיזכtיחיפוכtיסו~וקיחיסק~fננחזי·רי~כייס~חססוזחיסטחם
פוחיייו Iבוזייוכוחיסקכחכוחי~כירסורוכיריס~וס ,ריזירקיריפחרןכירtי

פחרטיד\לפר\זכירtי יt~פירו •"יפוחק~חסזןכרמסמ,ופרחקטיקחכ~יססיר
י 5פרחקטיקfכזכחםסוזכובורייוחיסק~חנימי~גירסוניריסרו~ןסריזירקירי
רי~ ,,~ יt~מנוכחר;ןפוחיקיר'זריחכו~חר!רםפוחירווהיכייחסחי ,כ,ס
ייןס 5סח~ןם Iריסיכ"רוחנסיקי Iריספוחיוכמחוכריזירחtיכחמוססיבוןיונב
קוןרחופרטוייכיןקיקוחיסטייוכיסחוטרחמוכנtוסק·חגסי ,,~חיוכטtיקי

ייככחי~חיבזיסטיןכקיטייזכפוטורו~יקחנכיס)ופרסירחיייזJכיכו Iיוב~חי~
fיפור 'וtקוכוכיבוחיכסI ריביחסיקיחריכ;ןריבחספורזכח~ירחריסנמוכסחטורJ · 

 Iחכייוס 6ריזכחססירנירפןחירימtינוקינורייו,חיסקכחנוחי~קיןחזיר

קיקיזחסריר'סט~זכחסחי I~פוריחtיס~יחtייובכדי~חכייו ~fוחיןקי
סירפו'fוריכי Iנורייוחיסק~חבוחוןחי .חוזחככיסמחססיןנו Iיזכוס j!ר'

סוחססירבירריכיקיחיזכפייבחרוסימפ~'חוןקוזכוקיחוייקונסירירfור,
סיריחזכוחיכחייחיכייוס,חינחיסטחני~יסירוחקוררו ~'חסיביןחזכו

ריסיזכןס,סינוןרו~סןרחיר ;fפיחרקוןחיכקוןקימפורטמרסיריביפחרטי
 •חרטיקו~וחיסטיחיסטןק.וזטירזכיכססיחי

ר"לסא"'יןנ'יססוס ·א"א"זפםראיוילר"ז'יטינטיא"לסיכר"ל"ייסלאם

 •נאס"ייינ"סאירזפאםלסאקין

חיכמ,ן'~טיו Pקוכמי~טמדודיכיוכיכןכו rר'מיכוגרי Pכיי~כמ~
כrומסמי~טוביירחפורקימי~טמדו ' iפוקמוןfונונויכמרדידוביר
 jייו pמככחדיוכמיןכריימכי~מיגר~ Pכוריזירתמיופומינכדיכירח Pקמנ'
רמי~ןכמרדיקמפוטי Pמקיייכנחורריכtיח.מי ioIPוכיכיחיכ~יגון

דיזכינוחכ Iבורימח .נייחוכסמדיינןכ iנ Pדייכטי ~,וfבחפומירת
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ופtכtוpענרופמטררוי Pדי1גיי pיפחקחיבקיפטבחכטרחrכבו

חוסממרבינדייכוקדfוירוויכחקי rריקירי I Pבוחניגנtוןכבוופור
קחלוחיגךכירכfונח Iיוככחיבחין"ךכ,חידכריחחתרמוטמ,כחי

פטמייוכחןכמקי ,בינדידירפריחכ I rד'קירי Iזיוfוורוח;:ן
fוtייכידחר pםחחוטמביחח tחיוכסדיפpח.חינךיפיקfודיכ
 Pמכוכו rוכ ,וכונודחרח Pמ,וכפוןכ' ' Pקמבופודיבטרוופחחיכקי

 .cקובבtו"'רונוירקכJנ tpוטרחנריכרי lו pח'ח Iנכדיב

 .דנכrכרכמנועתכ"וויךכניבי\סו,י Pיפונכרווחבושדיבנחכו,
ייו,יוכ rמר Pגרו!:'רכברפרנידכייי Pיפולקfויבןכי :יר rד'קונוו
ר'יקנו'יזכי Iיונכחיכיrופחןכחכיידייןכר;:ן ..יfו ffחנtינוחכקכhדרקוחיו
פומקניטי tPוריפרורוקןכרדיכ Pייוכfלדייקוונירורדבוירקמיכחקי

רן 'וf.וח .נ\רבוזביזכייוק Iר rרקיריקכר tIבויגרבויכפור
ו"מ,זבקייבופייר rמיפור Pיייfנכ ,קוולריrכפוח Pך'ןכי Iטו pמ,

tוגנרוכרריבינריחיבקיימת Iררמקבוירריבפרויריןחקח"פוחיכ
"רכ rPכןכירכי'"דקי, p«חtrכירקיבמרמטיכיחמנו I P,מ
גקיfונייוי~ Pכוזכ'רנמנורגtו Pמ'קייחררק ~יןכגריוב

b ניופקמיזכףכריררפריבקנווירדיוריירמיכרתI ויfטוfמj 
 ..כיtו I>מריו;ינכיבtורו ~חיוחרורחיב"חי I Pמtוקחנופי

כידרי~פי pח'ימרןכt. pור nריעריינחtיטי ..fורrיכ
ירtוגכרכ:יחיחירח Iינורחד pח rקfוtיfוונרכtכק . Pפוקקח
 .קיPזtכמי t Pכלי

P וו"ניחיtוrקחכr רt1* יטוtודחרחנטררחדtויכtP לך:נf
כfו " Pמו"דירחיכחrוירכ Iקמכ:פ) "ריךכtור ..מרנ
ד IנינדידתכרחחרינרJכ rי"דדיפי

דזוייקחרור1גניחנר Pיניןחיתמקירי'קfונת
יןכtPוחכרו pחם .tיריבנסירפ:וtור'ינ Pריקי
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ת rקfונתיtיריוביידןכי Pחיני:רידורחיג"';יחה jפי Iןכו f' Pיייכך rח
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יטו" Pחירתrר rקח וj;tכיז-י ,בכיבי' i 'יfני iפח~ריק ('ttכנוכjרtו
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חיגהת"טיכ Iקיריזי iריקי , Pjי'י:ני jר' C P:דרי 'rחנ r ',ינינדירורח"כ
קווג Pי rוו'ידו: ~נירכפר Pנו pכנייכןכרi'יחטרה(:ווחרנת iןכדידירי;~ו
ווירקחדור ~ידrי;קtיי(~זרדי j :~'./יב" r iןכחננני'טיניחtו 'וI P fדי;'"ו

כיר,.כתדי .טריחיננפfויכfו:רןכי Pרי j i 'יp'r fו~יגיד Pגורי Pפוחי Pר'
 pהטרחח iחקכהתiלנ ..ריטורכי Iןי t i,ומחיונ~ווינטייעררןכופרקידה

 .יjרfיוכפfריבפור Pיווו Pר' :,קיונגfייגחין
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חורתהחי Iקי r :;:וטח""כריטיר Pו~יב'ןכיכיויי;:נו fIויפוjרהטת pח'פור
 : ;f' rרקי ;-: itדןיגוכ fPוג Pהריכנ pמח

םטופרןרןק Cליאי'רא~יט c .·ל:די iקילטיב~סיירלחסיכרילייסלאס
 .אספן j "דיל

 ~פרוריג 'וt }: f ר"; :;ר)בדי jייו rpיינ 1jונקגתרי'נירי;כ Iד Pנ~
 Iרחחר 1ר j~ rרןביכידייפינ;:ת 'j rב j 'ר) '; jP'Pרוכ 1קחוופוג'דקןכווד
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קין,נהקקייח ';'ר 'iקי rIר r ~קירייק iק'רי ~פ"iלק ~מ,כטריקי
דיירתי:!יקין Pחיידיי: :lכו~ fh rריד~פניננו:וקי i;כי iניבירןכתד:ינן

דיב jמחטי'ריבייrר;כייכי Eי jת .. ג"" °נiל:ייו;: Pד Pטו pח'חיןחניר
 Pרו ~";כ;יכj tה' 1קי ~ iניירניבין;כfו Jחי 'וI fה'זיכו;:נו~חתונפו 'fק
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הי . pמוח' Pר' p"היר jד'fות Pגח,~ו ןו;":; r ;, ..חידק יr. '~-';rריח:'יו
נויטת Pכת ,ה:ייו;כדו;כ Pרו.\ p 'ר) iחי:הררחנהנדייגחנננייךהורדינת

טחוג::הירחfריגהריר rחפור Iט"רתכתרידוהידומרהינ Iיונכהיכהי
 rהוגיקהיגרהנדיכתדי iייו Pקונגיקכת Pקורח;כוכיכוהי;כטרוjכחיך iגיי

כrודי pחונרח pגה :; t-,כודבריו~פודירוזיטודודיבטחגיהת Pפוד'
דידיטייגיחוקיטת·וכ"רתכתקיכוק; Pהיכ-;':דfרננוקיחירת iגהן;

נוjכינה-,כוריכת pוהיר i rבקוןובו iPיה~נו Iפרורוק';וקוקיטהר
פו"דכודוריבניבונןכf'ידבהחירךיךrרובfו יינ"::;י ~נני:ח:כמריכקיJכ Iקי

י;דדהדיהינוונדוהינטודודיקוננח:רהדורחי iםח'כרוהינו rדירו
ינכו rןפו Pחתו rפודירודי';היבמריי~'י;~ Iטו ' rח'היןהי .נהטורתבת
דינקורתfוננדיהיjכמהכדכהרjכיןדי " Iטיינינו:'ינונטfרד j5כייינדו rהקי

הגייוהינtירקורטהי;:ינ~נרהרביר hנתנוקי pנ' t";'1 Iטינכיjכ Pקונכ'
 Pויניקוט Pקונ Pהנייו Pד-י jו Pקיירנגדינ:ייו,היבהי-.גה~,ניכתדי

נינ::ננ~ריקרנגינדחרנן-ד"וחיכי rדי-"וויפורק I )וr-יי Pכת(הת
"'"ור"יידי("יייח "f , ....י-ר ,- י"'"וr " f ',- ..1.- ... "וf"נוי"ירו-רי:':'~ "ו" Pד' I 11--11 '-( "'1 11נ I "I, 1) ~ )-' I ",1 I , ).. ~ '"' • J-i ~ J-' '"' 

היכחי Iינו r 'י Pחנ"וחיב I Pנ"ו IטריJכ Pבופחרתקtי P~י pחנהקי
חיכ~י Pקיטת pהfוי Iיונבדיבהנ"וfריבחי I,ניטת Pנתדיהנ"ו

 . '"p' iפי Pדידיחנ"ופריננירדינפרודוהידו
די ' I"ו pקוניכינהנת;::נרי pכיי pבהוננירו iריך"וfהיקi'ייקטו

די pריגנה p"נrרונרי Pחככחנדוח"ןך";:פוחי;: ~ןיfוהי . pi ר"~ pכח
;:,זיטו ~;-כ;יהרי pננה "וקפ iו '"tדרtכ:'fר p ~.ינח ": Jויריכהייניכת Pנת
די Pחככחריינוfרחורtר 'וfחר:ב'יקובו ';-:;' r וכ:;' r ,יק·ת·טירוכיי Pהי

 : Pהיקיfרפיןכוכו rטי Pהיריחרך;'iיוכוונויי;;יההיכ

יטןזיס. Cניס' c ·לד\טרני":-~י\נטן Cסזא\ליכרי eל·\םלאס

דהדיכח;כ pהונהדי j;:ייו r.סיק::בת jחי i ";,:'קונ;ביי;כ pהי;כב"i'י
דיהי iייו Pכ1רבתי P 7"יזי-.כ Pי Pכי Pכוריחכור tין :f :;מ"רי'; rחונ;יו,

נתו pדינfרה-יחן;ידוקידינופונריכfויjו iהס' pירו rןכרחכ Pח' Pבו
t ,p ... יt ':;:ת j ' ;:~ הי;כןכהר,נינו;: ~ ~-'רן ,מחיפונרידהדP די'ו,ורו
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;כ1רניר ' iחכתהי Pחדירינ-.כ';כו;כדי Pוכ' pקורח Pניחיןחינרההיו.הד
קודייחרדיני Iת i,:יכירוחיפורת יr ~,~t : , 1 ',כייניקיפיר;כונתכהקי
דיחיגיכי-יi'יכ iה'י;כ ii כ.-י:;':;יכנוJכדיפיהדהרחיקחרו.ו;-ינירהת
הי .;1רר iר;ייק 'fפ jחי:דחד';כ .~רייךי;:"ך rו~ורנוjכרfר"רנ. Pםונריקו;:

ו-·יf-רד,כ <'"f ', ....ח,~יו .... :.:,הי"ז .....- ...חי··ו ...'ז"ח ......תרי ....... _._ ........ "" .':""~יייי  1 .... 1/ן ...-י J 1 ..... ~·ן l ' ,,\, '-(-'0 ''';'' ~ .. '-(-זיי ~"' 1 • ,_-..,
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ןן-rןןפה i וי':;רtרi= ~;'j'ק-t ב;ו:;חי;כחי;כ";וקיבכני,נונכiברחיכחי~כזרת
כtוjיןרן:חרחיבתן;יירrיכתדי jפה-;רן'היכקוחכדוקיודיזירקירי

חירתוני;כוחרנ;כו;כדירו';ו t ר:- t ,יר rריקוחוינירת Pו Pדיריקוכובת
ןקחנ:פוכדקח~טוןחיכח'ןפחרטידתחונתחר Pר'דידונירו Pדי
P כופחרתוקורן;חריןP פi כריP כו;:כוחיכייחי .;כינדחרכתדיP 

 ' Pחיקוחינובו;כוקפורן rקורטחנכוהיjרהנכפוחכהינחןופוכריק
קחחיחתקיכוטודוקיריזירקיריווכקטןן , Pכייוtרחיכןכרי iפחר-;יח Pד'כו

פח",;כוjר'ר;חכרוכתחנתחי;ג",קיחורתכתריקוכובתכתדיו pנחחין
פחוב~וןחיגידיi'רrי rןפכךחי Pפ~נר' Pכוחת rחפחרטיכיחוטרו!'

ינהדת Pכתיינדו iח;כיקידיזירקירי,;:כחתוו Iו, pחיכנחדיריקוץירבת
 o:ו,חהכגונתפחטרוךחיכחוככידחכת;כי ) P(דינויובי Pגחביכייו Pבוחי

כוחיפוכריק Pבפחרתכתר)ןחנחנדונrי rניידוקחנכפוחיכחיןכיכיית
קחדתקייר rדיקירי::;ניןןןונב~~ר .טךנ,הרכתחתטורכחרפוחידיחת

די Pחנייוין rי Pחיכfוייר Pטריחיכ jחירח 'וjיי?י Pונרי P Pחנייו :;ד
טודתדייין Pפור :;'יד ;יחחפחרןכחרדיטיר Pנ'יכיחירתונויובת Pכת
 .פונרי;:כ Pכופח-tותריקוב;כtו

חיכטודופור pח·כביכtו-;·רייח prבירחרכן'ר;: '"ifחיר pןכח Pחי
טודודיכיית Pינ Pחכי,כת ~כקי Pייבוזו Pי Pנ'נו;:כדיכורזי Bחיןפרחינבו
חיכקוןקי י:;~ח prדחדיב p לi;-:;יח iקוקינייןנוו"ק\גקוכוו jפודיר

 ;;י Pדי'גוך-P r ;,':,:;נתדיה~יירדי;ידך rפרודו ....חייבודודיהנחנדוכו
חינ:: Pטירי Pנ'יני;כוכתחריזי;כ':"-פונריחיבפוחידיחתן Pחנני' Pווו
 ,'חובב-;ידי Pנ~ורירנוחיכ'דתבתדי Pחנכי Pעחנ Pדי

קו!:ו Pחיננו j 'ונחי;:טיירונכ:;חו-דינחכ;:כתחווברתטח,בנייךfרניחת
P יגירוגדיעונטוחיכונריr ר'םחיידחדfן'רדדjחיחיפונרי;: :;~כ '\יכP : 

איןריכדיריסליס ~רחסקריריטאנלהאימפריזינטארר-דיכ'ראיל
שמיטה.לחדיאכייואיל

חיכחיןדיכדורדיבת pנ rקרידי-':כת רח;-:' iחיננפרידידונירחיג
חתחיננפרי;:כטווכת P!:ירחונtו ' Pןקייר jדיקיריווויןכת Pכתדיחנייו

P רונופחניירווjגגונת\P דויפכחיננוכידתדיונותP פהי,חדוירt:י p טת
~וחיחכוכחדת;:ירדיניrיrידיכרת ת:'- Pחיויבrייננ Pכתדיחנייוחיכ

-ו," I ~ )-'1 J, _ 1, /;. \י- ח-' 'י ... ..ו-f'ו '"~יר-ירי'~'-הרי "י..ו-יריי'וחי" 1'"1 "" 1' ' ~""'""יט 1 J 1 1, ,.; 1 1 . I _\) .... ,I". ~ 1 _ 

 ו:;חתכדחר':;חר j:rםי:ר~יננדfרחי;כו;יקיריחtרי Pננו rוויחיודינרור
ת jננוכיו Pרי;:יכירחתחר iו f 'רי jחי;כן;ידידונירI'ייכחירתרןקרירי';  ,";., 1 '/ 1 " 1 " ... , _,ו .". "./ 1j.lIJ 1,.;.;,., /1/-,1 _1,, (\ '''''"''ג-ר- '"ה ... ,-- ..י""י • ""(ורורזי~ר"' י"' ~ ..- t"-י I"י ~ f• .1 ( ~ ) t ,., .. ,,, ~ .. p ~ .... , ""'Iר .

ו... ·יר ..'י·ח ' 1'' ,ו-f • 1 .. "ר ,- 1' '.. .........ו _ ....י ... , .....ח· .... :;:רf- .\חי ,., I "}).I!-' 1, "1,)1 . " 1 ,,  '-! " '"" I ו;.· 1 '1,, ' , _ '-1 ... 1 ~ 1 ,1
,1 '-1 / 1 , ~""-:ו '-ו 1 '-נ '-! '- .J'-' 1 1 , 1 .,,{ ן(. 1 ..........- '~"-כ~"'--'''' ~"-'ח'- .. ··נ"fו ...- .......-רוי"'הי ...... :;:י- ,, j ~ נ. 1 " 1.,ו., 

פי>,כת Pונ' pחרק :;ריכ~חי;:כיכ iחי,,חר' iחר ..יחיר iחפךרjכי .חיjכקועו
'\"~ניניייי fPריז'ידייי .-· .. ..ו ..~ירו ··רייי-'ך)·" .חי"'ירייי-""-י ... \ ,..ו-..ו-..ו J ןו)J1 ו J _ } ;.,1 1 1 ,ייו I '" 1'\ 1 1 ,-: "' '-ן ., ' I .,)-' ..., • --' )-'1 1 ן -' )J ~ I 
cיי:.סורטבת 'וfת iק'רנתקיפידיני;:כי;כחתקוננינjכיריר rחפור
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 .(קרבנות)יפ'ס~יוססאקר cלודילייסלאס

ונרי P pריגכח pכחקונטיינין Pייו Pקר'פיfו p Pכוונרי P Pגיי pבח
חיןחנטו pטיכומכוחיגחיןייו~ p"bר' rח p Pבויר rחדיכוח~"רתכ:ו

i יבירP וP טייננפוP דינירחיP חוקח :;חr 'ייוכI p טר'כוןכדיP ינירוגP די
דיינירוגדיכחי I pקחנרחחי pקח"'\כירו I(נוח";ב) P;"ורו I Pי'י:יווfרכי

חכטת pכתחורדינתחיפיטוטי pח'חתחי . Pפיו:וכיחי pפtיבוכונח pכfו
חנקטונחרייו pחיכחו ) i(כנזנכjיבדfו~רהנירכחינמרחגוחר ' iנ"נביחת

כני,.. pו rחפחר'קו(: Pטודוק~ןfל:טת pחד iינ Pכת iח' ) Pתכוקד(ניה
:' P טירוr וp טחכPi קיI קונרידיחוטיגגרחנדיהיכI כנ)r וונחrתנP מ(. 
r חוטיבניקויבi יורויtI כו)r תנחr (חככוינחרתכתחיתנp (כננורת)חכטת
חיכפחרת pו rטירו Pגכיני pיטו rחונרירי;כ;"חי(זנבחן)ת rננ'כתחי

קירריביחןח:טו pכוו.חרחיקטי jח'קובחןוינטיקי tIוכטו pייו P;כירני
חי Iכוגחרחוטלוכינגוןחיןנוחי P"ו pחקריפ' p Pחנטו p Pכו Pחיגו

P בודיווחנומורכוP חוטרודיניחנופורנוחיבוייסחיכתניס
P יגוJ נחכווP ד'חתr יר. 

 :j"ן Pחקרי.סי p . pפורווח Pטרי jח'חך rריניי P Pייו pהקריפ' p Pכו
ח.ין Iמחרטיקוכחרקחדתפורחי jIיוייוכירחרכתפור Pורייו ;1חיגנבזח
P ךi P ;יהחp פיקP חדחP ,p כריפי;כייוחjP חונביו#ח',כורייוP דינירחיןP חp 

":"I pחיקi'ו 'r כחקרים,כו;כחי;p ייןP בוכi כטr רייוp . 

קומונידא.דלחפיראונליגאטורייוססאקרי,פיסיייסלים
קוכנפרינדיןקוכוונידחדבtופרר Pרייויחונכיו#ח; Pייו' pחקריפ' p Pבו

 jיירח rח'י Pיקחtרדייחרוקדי iייו p וf:כתדי pפו rק Pנודידינירחיב
כנחנייחנתנתחונו I l=iקחר:יררוקדי;:ייי;כ'jלריפtר pבו;כדיחתtר iקח
 Pכו iח' Pחיכייוקךנריפוזחרדיחי(הניידיס) Iטחדרינת '"tו "מ

נוטחדו iיגו Pחור(:יס ' pרחחינהוה tו;כנ i"tחיטת Pפיידיריח;:
i(כנכיחת'ננחכטtר pבתחיןייך"טחנtכיך ' I:j: ( . דיכוחנירתבתחי
כ;יכתיגוך Pח:יוו~חזכ iובייחנח,.·דקיהירת Pייו pח.קריפ' p Pכויר rח

 ., Pחי Iחנו.רי pבתח"נחרייו iחכקןכ pדיכרת rכבת iחי Iוחר"י.יכיידיכ
נתדיקוחירפוחיכי rבח) r(וכחוטיבדיב Pבודריבו;כונרי P iן;ינייחנח
חיבונרי Pחינוכי~וקי,וחבתי Pקי Pהיבייודיחניחtי I!:יחת iקוחטר

י Pקוחטרו!:"tכtיכתדיטידתרמח r :וחקי Iניחת Iרהיבכונת)(ד.כיכרח
כתניס Pבו tiרקוכוי;כימחרטידתחיכתחי כ:";-יחחיגtו'ךקיווחנת

) I חת;:tב "וiיfC ( .*( ייfחיi ק"גטווגi כוP יריפיiחי'יP וייI P כtנr 'חנחןי
חיחויטכדיכ ~כוכ,' .. :tקבוקקונריבי:ודיקוח::;"ךiלדייר~tר Pנתfו
די Pויי{כיחקריפ jp jכ"יחנח'tוקריפ Pהי I (cכי P(כייטי rחידiיוםןtו

 O~ון Fקוז.י:י~סי tג ifק ,,~ ftוז.ונחז~זג;"'קרי~'ס "fסס'סוב/ו ~' fסו~וק' .. fג" rז.י )*
 .) iג·וכ t(:כמככגיס

 ) 29ב" n ~(מד"
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 Pתtוחטורקייר rדיקירי Iוידחיב Iןקריפיזכח pחיכיר rחדי
 sכtורפרר frודי ' Pרינזכריקיניירתחיודחיכדיכחנטריפיקחדו

ופיקח,ךחקחיו וf,"רחרוכי iו'כטרנוחחיןי P וifחטבווננחדכחנןכרי
פךויורויכח Iסנחדיינ frוקי iייוריניג~fכנטתכחפרובויטיחי

 Vi'יי' iייייmייוחיכ Iכחבורמכט .יכtי Pרפיחיזכטתדיכעתיקכתtוכנתיפירד
ןדמחתיי Pיכדבפרות...רכפחדיפינתי Pוויריקיחחמ,פיקחדוי Pקוו
ירפיחיוכ Pדיק p 'ננתtו "םנטי «חכניכוכטחרייחינופיחיקי

יח I Pמ ~;' Pקוכ JחיIח r'קי ~,טנוקוכפת Pדירכירקיקינןכי .
ד hנרכתח Pמ, iזוונויטו Pח Iדריבןפידרורחדיויחכדמנוןנקכו

 .דייוריכ pמ Pמכנדגfובח;נדי rקfכ iכיניר rחכךי«Pיןכרתקיקובפח
רי«ידייחרנוןבקחריtויקוכןכםחרדחחקדידונירחיחירחקינוןחי
יבימרח«ו rינ'די I Pויוכייפקfו p ~כן Iהנןכfורייזנחינ~קובפחקו

 pחקובוייטדחמינוטמקחיקטחדי pחמנק pחכנכרחפירrמירדידוניר
נרחנריחיכו rח pחיןיןכקייר rד'קירי .ןי pכחבתדי Pז'חמוכוקפור

תtכןמיירחדוןרנןכוכי , iרתנכוןכ Iבחנרדיןמנ Iטרינונחכ
 p=ומבנרויי P Iפוקינניוו P 'מקי·ב Iוכנ~'יידיקי P~יכפח pמכדי
 )' Pיירחר(כוכם'גיינכידחדחנחקריחירחחפיר"יונ 1לירינחרכר
פירוויןכידטוניירוןחי I 'Pחיפקיחכטו p pבוחנ bיכת pלפיחנכרניכדי
 Iככחרי lחודריחיבכטרתקחונרתחכגונתrמירדפוחינכוחכ

 PוPרי 1ןכוכינט"כרכק Jחי .וייי rחכתנו Pפלופייוחיכייוקי"ו i"י
חקריעיוכ pחווחרייןנfונקוכו pחניינחרדי Pנכיגחדימיחירחן Iיייו
 ..כפחק Pי Pייפפיררווחיכוד"דיכחררחי"פכמי

פארירה.להר~רם I'םאקר'פ'ס~לום

ירזבווחוכחקי Iי rדיריקידתחמנתדי P"ו Pיפייחק p Pכי
קוח-חוכחטמיכקונחדתירחרתד Pכקמירחכיי,כתז;פיבוןקיחדרfופ

ובת pמחי Iו rחירתח ' Pןכפחבדריחחריכרימחחון ·חירינטח
פו"ייטחיוכטי pחירוכקיחי Iח Yח'ייתחי Pריחת iחוחיינעת"ונ
י,מrדbרטקחורו«' Iכלייינfוןכ,חכ pחכחיכטרחרכיפיfוררמיתנו
p חכטת, P ךמתזכנחבוויגוןr מ,P פוחי~דI P חיJ ירpדוכחחיקפ
"' P ירכרבויכוטיןכP חחדיבI דיP חדיזכפוחr פירווחנ'ןככייi מi דיןכ
 ::ו3ק ' Pחכחיחר"ונןכקחנ pזג"ו p 'פקמ pחווחריינ~ Iכי"פייזתכת

 . pח:ןכח tp pו rקו pנחתח ' Pי Dייק pחדכינירטמדכחרחנח

 .)בז(בןנן,ייאהלהר'יא~בקרבארידיול'יאל'פררזלל I'דפ'ם'~רםרקאסלםר

ריחתכמ.כתדיךחינקןלדיכחיוחכיפרריב P Pפיחקר p Pכו
כייינידחחייבךטוכת Pיפגcוfוי P Iיק ~'וfנ) II (r"גונורי)ו·די

חתויtונקיירת "tוכתריי_ככדחטחקחדוקיר ' i«וגור
כחנת"כיזקייק p 'חפ P iקיןכיר Pיכירתיח, Pפוחיזכדויח;יר rדי
נ~ןfו pקבמרחרfו iניי(: pחןיוכו'נטימנידחק"חכחדיfוחנכודי
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p וחני;תtרfרינינכיfP רכייfr יחi נח;נB רזו'r בירחריP זויניP ן;ירוr רfp ריf
 p 1ריח י;'" P Pחון;רוו:ינטיכתריfרםחר-כחרתחי;כי;חרריחי;בפ Pרי
 iחי jPכריטו Pפרו P"ו pחjיריפ' p Pנוכחר"ו ;ןיj:ה:;)ריכחיןגחרי~ירי
חינטירfר::הביננפייחנתי P~ירת r(כחי;:דכrיריחי I rנינכיi'כ:ן;ה r :;כת
קו~ונקיקינ iחיבפורבייכתחירtו I~וו jננ'רי .חייחינקוכו Pרינטי'כו

 ::רf~וזריגהכהנירוי?";ונייריקיזיר'~ר '.(יקחוזונריייחת p 1פיר;כונה
)רכייווfרר Iככחכחריחתנהריר 'fם jtי Pה'רי pרי;כם'ח'ו rחירינ 1ריfרtו

ריחכיזופיי)רנת;כיחנ;כיחיריי, rהנק'בונ pכי)ר jהי Pייו p 'פ,ריjרP ;:fנו
 .מינקוניfרוקו

 .נזירילדייםיס' t.סאקי'לרם

ויקיניחתקינווח j1ריריזיר '''' 1נזירריכי;כ"ו;כ Bקר' hp Pכו
 pנניינ';רחר rוחרו.ר rהני"רקי 'וfיד'rו jנריבפי,ינזםtרכת ' Pקונרי

ןכוני~כויה· iiיג P 1יגיר iכדיבכיי;:כח;כויקהונ:רו Pריכינניטוfריב
דיניחת "נזיריגחיבקחפחנת P 'רfקרחנןוקיכיינתחירתודיגו Pווו

חירהביחכורהחי:jרטונחריין rpחי;fרין :;';כחקריפי{:'' fPו'נו~ייווחר
כוייכ:: pריפינרירח j)רירrככיקי jpרןזfרנח;נרי ' Pירניר Pריפירוניטירו

 .נזירותו P pטרח

יס,"נרלרנטארריפיסיירס Iסאללום , 

ריפחרטי Pחינדיקייר rריקירי Pנובוכטfררייו Pיו Pחקריפי p pכ"
קירקו~רי.,·גוחיבטיניחת P 1ריגונכ·;ח.כיירייו;כfר P"ו Pחקריפי pבוJכ
רי i1י;כידות) 1(נוחינה·פיfרתחונרתונrי)ו ו~, rוויfויירהfרי 1וכת Pפיי

די ,,,.רודיטי;ייוכוcי rכקטונחרייו h :;)רכ"ו Pי f' tרקי pחוןריחופרי;:
'rפוחיקייר jד'קיר~ 1הה"קידקיורוות Bבtו j חתr חוכוקוירכוP טו

חינקוןירו pר' rחוחירתרונךי ;:;'ד)קוח:רחי .~נ"יסחך(נ:ובת) .
טןגייויכיקיר,ו r ;'~חכוווןם'רויי j ~ייfור pריכגרtיי fjויjכקופו

fריקי :~ירfP יקיקיבו :<'ח~ו,r ~~ I, ידנ!j "ריניחת 1גוררתP לקון~::ירi
חנ'-י ~'"יר"" ,- '"רf ... "'יר ~'''''יר'"'ח-י ...."':וריתי"" p .... "",""ח~"ייI'ו-ו ,,; 1 ", JI 1(ו-' "" ' ' \ , ' !-' _\ l IoJ., ·~ .ו-' I \,ו)-' I ו)"'~' ~ 

קוחיכד pכfר I pכfו j' rי p יt:דיjייביחתננינהחיןדtר r ?נןיחגירת
וח""'יחין··ר· ,rח:רר· I Pחי-ייוי ~נ"""י-.זי-ח'", ...חי--חיח\ j ""י I""'ר'יי fT"Iרו _} 101 I .. ון)'"'-~ I! !)-' \ I '"' ו-' ' l ~ }-' .... 'ץ"' , 1 '-ו .. 'ו 
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;", f'p r" i נני:~ : I (:i וי"fיי:חנרקיחיקrייrוייfחיP פריוניר .חינוטי
טחדרידי pחורחפוחי Iח:טו pייו Pנירי Pן;י Pחיו Pחיכנפי~יjכידיח:י

קירי"נורtונחדי pכח"פח;:יירכי pדיגח pבחו rחרחכ' iכתחיבקי
וני" rחיוווייחיפינrיונויי'"ובינחדייטי iח 'ד:ו: .. "fו pכחקיר,יזיי
קוח~רךחיחיכטתוינק P pחיכייחדיכtרtרחדת j) iחיוחיגחנד Iדtי r ,ך

 .ינדייו pח pכחחי pנוחיכi'וחי pחיי:!נ;יכ ~וfו:~נ, fpר~ו ....בדיגיי r ~ fj I j:r,דר
חיד"ייוחנייחנתחדת j' jכת iחוחיר r:rיניד Iךיכtרכטר~וכfי 'וffידייח

ייןכי rחחיבחי p יp "'~tורכטרוjיfוייר rדיקירי f:I ;:rרכרפ pכחחרfרכץחר
-נחנcי Pחיקיבחנופתכתחי . jרן f; hוננ jr 'Pוי;כח :rכח" fpויחקדי
 Iטחדרי~חחיקחנתוןכבתנוחיורכיכדיי tpרtרfרנ Pדי rכנדודיייכ pח

דיכוחכ:;כתחרחנץונוקי pפחווכח p:כחתנfי rחיi'כ: ",., :{-נtיר ...... 'fוינ:ר
חנתוקוכטינtירחכיוכטת :jחיrוי . pכודחיכדיחת P כ'pr fכ 'וI fתחכיי
 . tirד' ,דחjר

חפנ~ם).חםל(מאנטיאפןדיליין Qםירניאיל

 :יינטייג fPרנירתכו rבדיתרחיוfיכ; p ir :!בדי " Pירני fPוי;
חיבחיןחניחtיקירנוחiלי; iחי jמי iiיי Pניירנידידיחתiיtרדrי

p בחכקטr ן;רןכדי;"רייוI=r דיחרינהידP ייtקונטיכיינדופינחכווכ
קירי ) pחוקחדpרזי"קח Pחינכjגרון i ו'"(י:ונ· Pככ Pוד I rח-כrיד rק
דכi'כדתיריפיונובת Pדי :י:ור:ז::ור-;וfקחיבינ";' Iדוטחיןיר rדי

חדת pפחחי)ררינתדי pקfיוfווקוf'יטרחיtייבקוfררי",חי jיי Pרי~fייכ
ורחר j"יחת"ביד :;חכן;'י'!דיירכת כ,"קחדתי :r . jי:;רtיי P 'rכוfופור

קדידקייטיקוןחנגורדיינקו Pחיגוךחרבדי )סיח:!;'( p ....יםדיי;כ
דונכחנחן Iרדיגחרי-ת",כרfר)ר :jחיקטריחת Pןגחfריבתfו 'i jיח .ורר jו~ודי

חונתקוננויחת rחי Pקיככחנירת '"בןחד" p;ח Pחיי jרי.כז'ו'..jיf'ידת
-::רטי;ב Pקחדח jחנחחפי r. Iח*'ייבתדיח,ניירטז'חדתרiידהדtר pק)ר
 pכחורוטיניינדו I Pן;ר~י i,נ:ו';fו'כ Pר"~ , . i :ר'iרחוךירנ P pחט
חייריחיבפיניטרחרתפויקיורטז'טחח '"Cי;רט~רי ;'כיfודריfיידח~:יב
j'ייכי(גרי':יו:tחיp fכינו 'וj~ייו'fכtפי~יירi . ורתידחכחדוחיfקP :רטין:; 
 fiרנטיניינדווקחורודי(חטקוחינדו)כ :;כ~·כ.;כfו iייו J,ניי;יח ~יfי.כ
נקיח iטחנה Pריה~ Iנfוקfודתחיך )ת:י(כנייו Pינ fPרינדיכ "fכייפו
fו' p ;1י :;חריגי:; ':'ד :;לtוז'~;כrי .יחנת"~חכובtוfוrווחכיי)ו:כI r יrריח
j ' יrנ~I יבחנכוטtj החי;כיגp ;יטרוןfp כהחיp נ;, r נחן"וP ככיזתבתנריו
חיב:;',נחנtו Pחחי i~iלנח' i pכחחי ;:~יחיכחיךtרחrיניקיfויר-די
;'~ t" . ~ רכייב' P ניניj ירוI יfr ויfi ייננr דייק ,~וP יוווP fוג 'רP נת, 

r '~נתדי jjrייי.כtיכ r ~וtרכדכJ ייf~ יקיf5 ~כ;יr חi מr ' וטרתחכתר
דיחתחיב iוקוזיירקי pחק P 'פר pגfר jווין:יi'יי r :;"~('די= i:., iכ:ת rקי'נ
קוזיחן P"רנינקחדת 'jי Iיר:!.'''~-ךוחננו ו.,'וכ 'jתחיני Pז'יכfוי Pט~ I "די
 jתיטיחחיכויזתגתי :j jחר;'יח jן'ו 5חי;jייז:נתrי ijtיח~ :j;ח"רי.כיונר

'1< '" if ;כ"ד~יו" :כמיr סיp ו ~יייוF~~כיניךםi' סכן~'ןי'יטר. 
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 Iזזויתגתדי~נתרrי 'fקנחן r ;-'רjjרימחני;: fPוי;כוכוחי J pינורטח

P דיבוקיP פחרן;יחi וחן'וינטרי; : r-דוב:r קיכתכי~נוקיP ' -.כ :: 
יך: P I',כחנת Pחקיחת-;ונt'ירייר rי:iכריגחנטר pייו pירנ' Pחג jפחנח
כו;:דיטו Pר'חיב iחנכנח'"~ t '~יfוכוו,ד:תןחיכטוכוחנת Pפחני

ן'ויכטרו ..יריח Pחוווני' P:ו;:ובר jוכי)רק Pו: ' Pחיכתניס ;;ו:'יד
p רנקטונחר"וfקובחוויכI I 'i: י:; :;ן: ~נינtיייjp'r ו"p :;חנ,ני): p מנטוP . 

 יר;-~יחי)רה iחקי:נוtי~ irפדי:ייו P '(:י"יבטי=\חיחייס) Pקרי j)tרר
 .כהניסחו:וו

כיפידדידיאהדילסירניסייןאיל

דיחתקחדתרי Pחורריכו':רייו Pירני;כייו P Pו::ריםחרטי P 'חיכד
P רייגוןP יכווI P מוךטמ,בנייךחניחתP 'ירנp חיקייוP קיטרחחוררינחרייו
P מיr כיחונתיחתP ריחתחיגחיךןחנייחכp קי .כיפורדיחכןכוP יגון

דידיחתםורו rוירדפטורוחיבפורחפi'ריוכחרודיחת ';'כjיחחירת
 ," Pחי Iרופייחדר tחחיפfרך";יקוגחרקחרתרי Pחר rנכ'דית Pפי~רונחכ

ריפוחיננודיכ p':' "prדiלו pנחחיב Jיח;:יניריר-פו "כ:"יימב,~ Pפי
די P!כיקחדודיפיררונחנ;כתז:ורפי-י iר Sחכו jננניי r.כי pח: Iרחנ~'
וכי Pיחמין '"י rחריחיפיטו rjכידיברiלחי Iינירחכגחין j"ו pנמכת

 '"ו Pיח Pנחריפחר;ייק Piירניjכ" P Pחונוחנקטונtיר"ו pחקיכחיןריחת
יי Pירני Pריכקחפוקוווו :)רקו ;'iלו,רוכן rכריככוחכופורגחונינטי

p רינימתמנטוP פיררוחיכ.פכורחר,מ·מתחינטירכוירייחרייידיירנירj 

 :ריחתוכי Pחידי pו rר' P:ד riרחירירת,"חו.קיחיקחיו fפודירוטורוריכ
P דיחייטיp כזוjריזירקיריכיפורדיב';יI טר'ריריחתחיגP 

סח,ניכיית iPדיחית rקחו Pרי,דוכ iכתן :'וtנת rחםחרךכiכי Iרי pמ
חיןרתחפ" iרחפ';יביחתקיtרריי.כt'י~,יfק .. ~ןfרווורחרהjכוחזיחתחי

-r-rנחננו iיו,ו Pקטונחרייו ..ן'ו pחיכ I: ריi יר' j ר' ~מtp וp'r . וכ-ן'וחיןחי:;
נתידת rיני pרידן'וה;חגהרי:כ-יfונרי P iחיjכןכיכייחנחניחכחינטירנ

 ;-נ ;-·קייחה pנופור Iדיחת iיטי Pחיג ' rיר Pטריחיבחדוננהמרת
נו ' Pחיבדיח;יכופייחנה ':;ניקי '"וחיר';ריחיכקוכיחוl.ו.ו,וךיירת

P חכייr חי;;יגיחתr' יחרורתי~ ;ד:;חיP י;יi נחננוP כחדיזירחת,p די;ב:: 
 Pכןינר frרמירחתו i ..מ fi ,fjו iנחtיי iכ I pרימ P -;Pמיחיךחי . Pפומי

P 'ירנp ייוp P '?חנI P וti'r חיבחיךפרחקןכיקפוחירתקיP ני;כיייר
 P~ו,וכו iקוחנייחנה t .ייחק ' Pוטיינ~ןכי Pמי iחיחי Iחנטו pיחת iדינ
 :: Pחינו '~ ,ובורחנ rחיונני jחיכחכוחיבו,ד\יריךנימדיג p'rונח pפיר

נר": "-;יfרה 'יf .'יי~jכירנדיכ :;ו.ב;רי pכמ Iד;יקונכר)ונווייטחנה
fות~ר rחקקן"ירו:כנונ'חיכרקי; t ;::;זי;נירקרי iחיככםיריחכוכיפור

P וחינייוI כונויחj:"i כיפורדייני:ורורנוירחכחןt קי;כיחתנוור
י j;נוו iכויכרח::י!:וררינוגינrי tיג Pח'חי Iניחוחיכק iחכגוןכוניירה
ני;: iח'חפי-;חנתיית 1\=יגוווניכדחרתfו~נרf:;כוי Pחי Iמיכטירת
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 Pנחנווגוןי Pטינופכויגונדו Pגלד Pטייוכפוjכ iוכו;יננח Pכודידוכיסג ~כ"כת
 iנחו'כנויכדחיוחונרחזינוrכיjכטרדיייון pוכיכוח ..קכתחיןמרקונטחה

 ;:חקיטה pחנוגחדהכתי Pחכחכחן prפחיח'כדידיכחנטרי Pחוי'ר
ייהקוחנדודיחהחיכיינדו Pורנוולכיחי .כיפורדידיחתחיכיחה Pנוחני

P דיחתדיחזיחתיP חיוכפייגורן,P וליכחנהP ירניP ייוp חירהקיולנטו
 :יינטייג Pנוולנירתכהדי

ונפוז'ויכוליכפורקייח .טניכהכתריחזדייניולהרטודודיחנטיק
וכהניIככהחזירפחרהטיר Pדיזניולינהי Pק'חורהכחרהיינכונו
יכחדיולר rטח Pחי·פחרהנכולנקוכינודינהיקורטמונה jפולנדיול Pחי
פולרטיקוכול:; Pטידו Pני Pו Pי Pטיר Pני fדידי Pפוולי Pדי 'וfפווליננוולכ
החיררוכגכתןחיכי Pולי Iנוקוהוליכוליןניכתטכתולזיחת Pרי

 ;:כ"קחח Iייכורכתופורטחר Pפוחידיחהנוקיריביקולרוחונייז,חונונרי
כהקורטחרהקיפחרתתונוקחיכחריינטרו jחנחיכחחיולגוחהטחנחן

ררו:;p)רי p Pו iטי pנ' pו· Pטיחה Pניי Pטו Pחירי pפוח' Pריחי .ייכור
חה Pו«נח iיגו P Pו pפירחחוגודיקונופוזיחהי Pקיחזרויד Pטחני
 Pכוולי Pנוולנו pכחי Pכחנולרדי Pפוחי Pדיחי I Pפוחי Pרי p"ולריזיר

פחרהפי;כייחכוכינטי Pחייחה rחכיי Pקיחורודיקחנטחרוולוויד Pפיי
דיגוכייחנהדיחה,קחדתדי Pינולרייו iחורייו;כ Pירני P Pכוחזיחת Iניול

ן Pטיכייחנת Pריחימנויר)(קרנןנוחכייחנהכתדיייו Pחקריפי pחיכ
p חננריP ונזנחגחיונריI יrחיכחזיולP ירניP דיכ"וp נוירייוחוח(כrקטר)

קי Iריחהקחרתרי Pחנטו p Pייו pירנ' P Pכו Pטורו 'וI fיככ 'tגחיחיו
 Iגרוככתןדיכנוחנו;כופורחזירריניfרתקיטורווריחtיטי Pחיח.ין

חוט:; Pרו~קחרנייטי Pחיטורוחוןrננכחוליכקונריייחנה pקריפ"fו Pח
קפיי Pכוחי Pונחנו pנחכחנחנהי P Iטו Pיחרי Pפוחי Pריחיו Pיר
 Iת?יח Pניי j (חורורי Pירדוטfוכי pח p Pני;כטידו Pכוtייחע Pדיזנייקחי

פורןכינודיחינטירוטוס Pקוחוןטיחת Pניי Pח-וטניכrייחח frרfוי
יט Pחיפחרההנוינטי Pפרי Pוליקחינווקכיטת Pוניונהגנינין Pנחנקב
P קיוח~ייידייוקיירנP פירחקוחטרוריקונופוזיחהיp וP : וזתיקחנו

י Pחרנכחריפוחיק Pרי t 'חוטורנחןחיחק) P(קויכטורייו(כ •"וךחנטת
fויונוזנחכידחכולרונתיחי P I Pפיי Pנוחי Pח." pכfו Pניחטרוח
 ::ריוכחתרינכוקיטורו 1חחחיחדו rריחזופטמנח Pחיולונדיככזרתתכ

כתונרי P Pוכחנו Pרו Pו Pנרוח rפחי .רינירופייוופר Pדיכוקחר
רוטוחיכדיכחנטרי Pפיקחדו Pו Pחטורגחנתוטורוטי Pח'דית pקחנ'

 pפחכחנfור pכחולת"ריזוליפ"ררוןקוחיכדי)רינופכורחנתחיפודירוזו
P ינטייגיP : ,וh חין,כירכיכ !וI פיקיI חטור(ביI ויטדיריטדינחנכיייניר
 I Pפיקחרו Pונ Iרוגוונתופירדוחיטירכיכ !fו .םחנויכייתנויfוי"ו
ריניכייקיוי Pחטורקיופיקיקי Pכייונ"רי Pכו I Pינויינטו Pחטןר Pנו

כייכת iחיחיקקרינינוווגי P Iפחנניכייתנויחיייו Iטיידדיכחנטרי
חחד"וחיכבחרחו iרי!כמתירטייjכה jיtוקי :רניטורי PוIכח Pיידי
 ;:ידו Pודפיקחרוק ~ Pנוחי Pטורדירחיי"חכינופ Pחזירנורךפ pוטרן rנו

 ) 80 (ח'במר'א
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חיכ'ייחנת P.Jפרוכוקוחנדוחייו!כ"יכי,גפ P!כיריחיטירניכחיככחגטרי
!כיגוןקכtכרופרונוכ!כייחנתכוקיחיטירניכדיכנוגונריחיכגדוכ jכת

 ,נינכיחת!כחנטתכתחיןחי!כקריני!כיקיפונטו!ככו!כחי pכיטרחכח!כ
חיןניזי!כטרי!כ ,דיחזרחי!כטיחין Pי rניקוחטרוחזיחתכוחי!כטוקי

!כוחירטיחיכחיגחנתקיחורתכתני!כחונתחיוידוייםטרי!ככו!כ
כתניםכו[כטודו!כ ,דיזירחתנחווו!כ!כיגוןקחנרוני!כ·כו!כ!כונרי(גור)ב

 ' Pרת rבככת jח'חורתחקיחתטופחנחן 'כ!קיפוחינכוחיכטודוחי
דיכנווונרידיכחונרתחכתחינקורנחנחן!כיחיטיירתחת jחנוקחנח

חיובכד"כבכוכםווככוחוכנודם p J,ונרוטודו!כיחן jדיחיחכטוד"ו
(גורכות)!כוחירטיJככח!כ ' i j"ו pחופירחכתיחת rח Iחי!כטוחקחנחנדו!כי

P נטי!כיגבוחנירתכתדיחירתקיקחנרוני!כדו!ככו!כונרי": 
חוחורודייקו!כ pפידחדוJכ ,דיזירקיריגורכותדו!כטוווחנת

 , ~נויטווו rוויחוןדיחיגרחנדורוות rוויחו~תדי ,קוזתחוטרתקו1גונקידי
 )*תויתם pחיכ ,חיכייו!כדיחונוחיכJכונריחיJכקריטוfו'pנת pח"קי
גורכוחדו!כחי!כטו!כוויטיחתחי )**כ rנכזחיירנונחיכ ,חוטרוחיכ!כונרימי

חדיינטריקחבירפוחידיחתכוקיקייטיקת pקחיקתגחונתדיחריינטרו
ריכחקווופחנייחדודוכגנחןחיכחינת ' pחי . Pווחנו Pדווכו Pמירת

חfי~חפחריזחרוטיניחתחנדירת rבכחכת ,חנניח pרינרחחיJכגן
חין Iחוטרוחכחונוחיגוחכרו!ככו!כ!כירריניחןקי Pקחנרוני Pרו

 Pחי(כטודיכחנטריוויטיינרו!כיחי ,נחבוטתחיןחיחכטור Jחי ,ניJכטת
נייןוויניחנת ,חיק!כ"דרת ת.נ.1חונוחיריריגתחכתחונוקחנרוני!כדו!כ
 Pדוכח!כוויטיחתחיגורכוחדי!ככו!כקונטיניחתקייטיקת Pקחכת

 ;aפוזחרפחרתווחנוקחרתפורגורכ iחוטוווחבתחיחדיינטרוווחנו!כ

גו·חיכ!כי .ווחכו!כ pכחחנריחתחי ,קחנרוןקחדת!כובריחונוכו!כ
ביניחתכיחיטירניכריכנווונריחיכחיכ!כונריחי!כקריניחתקירכ
 :דיזיחתניריריגתJכוחתטיניחתקי!כגןחיב ,ריכת\ד .חנוכנכתפור
כתחירת 'כ!חי ,דיריגתווטוחכינחנטתוגדוכזרן-.בחיכ.!כינ"ורווווי

חירזו ,ייררת Pחיקווחנוכתחיןיניחת ;'כיגורכדיגוחיכקיקונטרת
!כיןווווי :דיזיחתניקיחיק!כייררת!כוחתניחתיטקיחננית pרחחיכ
 ::ופ,גדובכתןחיכ ,חיכחי .חיק!כייררתיוטוחכינחנטתוכ iגכתןחיכ

r קחברוןחיכ!כונריריריגזוווחנוכתחין!כחכייוכיקיגורכחיכחנת
!כ~ייוכיקיגורכחיכחי ,דיריגתפחרטיכתפורדיכחנטריטיניחתקי

טיניחtיקיקחנרוןחיכקובריפוזחנתכו Iחיק!כיידרתווחנוכתפור
חי!כקרי::קיגורכחיכחכיחת pקוחנרוחי .חיק!כ"דרתפחרטיכתמור

!כיניי\ב.נוחיןחוןחירת Iדיריגתכתפורחיטירניכריבנווונריחיכניחת
פופוכח!כ"וןכתקוחנרוחפיטחבתטו pח"חי jנח!כייוכתדיחנינירחיכפור

ניכ~יח\ל.\לטכח.ס ל\~חיוחיסקרי,ניסיסינוו~יסרחס 4דיכוכונרי ~י" )*

די~פרונייכיח~ Iרורי ,יסוחירסחיס,ניירנויטחיסדיסיכ~יסיקfוסייוו ל\~ )**
כווכרחגיי\ל ל\~ח\לח~וןייווחןירפןרחכסינר\למוכסיחי .ח~ניירכןדי~חיעןניירנן
 •סןחירסיח,סס\לסייגיקי lקחכרןחי~חחירוגכחדןסירחינ\לקיפוחירסי ,וfריר\ל
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קוחנדוחוגודחיזנווחינוורחכידחדדיטחדו pח' jנוחי jחיטחנtו Pחי
קונווטו Pפוטי pח'חוקופחרדידינייוח'חכ',כו pדוכגכtון jחוטיניחן
חוןרוכג jכתחיכטונוחנtוטtו Pחינכיחי .חיגזיכופייופורtוכדיק~נועון
 . Pו pפידח Pדוחי'ןחזיחtוכtוחינריחנטירו(בקוכורדיכחנtודיו pפידח
ו P'ו.ייו pקיקחנרוןדיכ Pקוחירכו Pכוחינטריחטחנתכוחונוחיכ

P ווחירטיtבכזחזכפחרI פידחחוטרוחיכחיp וכווtחיחטחנj וtגחר:;:כ
 .ח"טירגיגחיכפחרtווחירטי Pו P"ייו Pקיקחנרוןדיכגחכטtו

יקטורודיכחכחדו Pניחוטרtוחינtו ' P Iטו pח'די Pפוחי Pר'
 Pכוחנודוק Pו P Pניחוטרתפוזחרדי pפוח' Pד'חי Pחנטי Pדיזניכוו

P קחניכתונריP טורודיכתI וtחזיחP פ,י((ירוחיכקונוווידוייבונדו
כtוכיסכוק Pחירכוחנו Pו Pדי Pפיקהדו Pכו Iטי pח'חיןפוץחנדו jחי
דיכחנטריכייירינ Iי Pחטור Iפיקי Iחיטירניכ .וןחו : ' Pחניחtו rך'חי
 .חנטו pחינכו iפטו Iחtורןדי Pחיץו Pכוחיםחנויכייtוכויחיייו Iוכידי
חי I Pינויינטו Pחוכור Pכו I Pפיקחדו Pכו Iרוגו Iפיררונtו Iחיטירניכ ~,מ
חיםחכויכייtונויחיייוריניכייחי I 'Pחטור Iפיקיקי Pריניגייו Pכו
דיכייכtוחיןקריני Pחיקונוו Iחנטו pפוחינבוטוחtורןריחי'זוק Pבו

חיכריגוכייחנtוחי .יטגחידיחתטי pח'חיןקיירניטור Pןכ;כו~ת
דחנtוכוחיחורודיגחרוחוןחיןחנגרי pכtויניחtו Pר'חיטורודיגו
 :;קוחי Pנוקיחtוכויניחנדוםוחירtוכtוקיכתניס Pכודיונךחחtו

 pורח iחילוכיכ Pד' pכחחזירפחרתרינויניקוכטיכיחtוכtופורקיזחרת
P נחנווינוןP דיזירחתI וחיtחזירוכוכוחנתחיחיקטודיזנחנתחכור

 :יינטייג Pנוחכירtוכתדיחירtוקיחחונויר"ו pריכ"ו Pירני Pחיכ
פי;: Pחיןכו Pחיפחרtוחניחתקיחורודיפחכיטתחונתטונוחנtו

p טריקונןכינירפוחידיחתקיייחככויכטיP רחjחוp דייחתחינגכתחי
 :;: Pחי Pכוריחונוחיןחנת iפוכתחי .כוזנחריככוכונרידי pנרחזח
דיקוגחרוןחוןחפרונטחנחןכיפונטוחכ 'וt .בכזרתכתדי Pקחכוני

דיחtוקחדתחחונוחנtו pי Pקידיככויר"ו iחח P .די"נוחונץיטוחוןחיחורו
 Pכוחיחחונויר"ו pטי Pחידי Pפו:ייחדו iPכויחtוחינגהיtויככחיכ Jחי

OO וטוכוחכתחיק;גחרוןחיבחתז"חנתtנוחנוכתפורםחביטחכ
י Pחיtויככחכחינוכרחנתחי"דרת Pנתפורקוגחרוןחיכחידיריגת
חפחר"קי(פרכח)טינtורקחבtוחרינחנתיקרכת pחדיריגחנו"נטיחינת
קורוכינתדיגtוכתכדוח :1וטחי Iתקדן;יסקוי(בניחחכת'כבדיכטחנת

 ~חינטרחנת ' P I Pן;יtככדיחי;כטוחזיחןכוקי וt"קי Iזו.ינחנטחדת
tו,"כטי nנחגחרנחנת"קח,יחיטיינורחינו"דווכוכ~וקוךחכטו pכוויהר

פ'ו."טתבתחחיפוזחנtוחיתקר(בחרוןדיכחכחדוחר'נחנtוקיטת tpר
 pחדח pפור pנירגח Pרו pכחחינטרי,נחנוכtוח'דןכיכיחtוקיכווננרידי

חחינ,.,קידרtומיחונתקונריח, Iתקר!ב Jחרו ;'רכחרו;ב Pכופור
טונו ' Pיתקוכינופנו;כיגוכדוחיכ iח'~קד(ב iחרוריככוגחר Jחי

וזודירוק Pכודי pפונטiל pכח iקיחי Iתקוד!בחרוןחיככוחררחדו
 Pפונ"וו;ב Pחtוקוגחרוןדיכיו f'חחו,ניר pחיגנחז"חנtו I Pדיינרכי Pכוקון
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כtלד'מדעחירtיקר pפיייכמחידירת ,יקת Pוורכטfוכייתחרכtר-חתtויינ
Cמדיפרכטחכתדיקמברווחיכמררכגחבתכרfומיחי .מדיpבן

ויטכ'mכוחקיכ jח'קימירתקררייחידחדכחחיחכחזנווורכןכמכייח
רקtו-ווו"'וטפחרחחחחחן;כיקיכוזכדיפוחיריטחיירינמרקופכחבת

ךרררpיטדיקנtניוןחכמבח lpל iפ' Pד'חיוככרחכימתבחמיןייווכ
 fnh'rו ' pייחקיוווכמטכייחבחדיוויטמדבתחתחייגרמחקי fPוכיןכ

 (וf'תרtכפייכיfוכ P jכויח Jחורtו"'טר pח'מיוווייווכלרפרריוויווכרר
י'י~וןרקמרגמקייק Pפיקtודוחי Pיטונדי Pנרטיךר~קיפוחינכו
מיכידיין'י fpורכייווקידוכוחייירןורדיפדיקי Pטייווקחברווחיקיט

 T "'1קוכוJפ mחייירן pמרפירחטח Pחי 'וf )*ד"ומ,בדיבחכטרי P"ר
 :ייכטייג Pכוחנריתנחדיירובוביס
דיכייtpורו ,חגחירת ,ווווככחכיית"יקטתטת pמיסכירוזנדי
כrיוhורנוח) p) pקחנחכיfויד"קקחוויכוטי Pחימ,ןיחן rחחי .ק"וויכר

וחכטר pדיחתדיכ Pחכט'דיחיויית Pמטכ Pד'דיוויכייתקחדחמ,ן
P ' פירמן;מפרוכטחP כרמp טודחמיןp 'מp ןנחp וfו 3קfחייכp קמוווירפר
קכtורדוח" .rזייוווכטחככחחתקחברוודיפררטחךררחכחררפח

ירכןניtורזברבמיג~"וו pחופירחבחדיט"וו Pקוחימיקטח )*
 Pורטכרחיו"בכופריfווקופחרר rח't'לנזזנחבח)(זננגירויורח Pמ,'ייקחברוו

p נלנייוP כוזנקחרייחJ ירtמ,חריווידייp ויקוזויגוטיrפררככו ,.,,,כנרח
ןדניקתמנירייחכfוודיחונוקמרחוfוירכזכי"ינייווויר ' Pפמריטח p'ב'די
קיןדtכtו pרדסו rכןחי . Pר;~ר'ק!ניק Pכיברו Pי Pקיטר pח'רכtי pיtו
וסהדיט Pנר וrtרחכחרגמידבמ-ונריכחזתבtו ~יחדנ

פירfוזכ Pונ Pלרזםי np'ןנ(כוליירנוtכת rקרפיר P ";דירי
ררטזכfיוינרקינירפJכייוו pדכרדבז; rכtוו Pמר' p«ח

 .חרקינח ,. pח' Pדrייוויכוקיקיjויי Pפריטינכח
 .יר rד'rיtי Pמווו

P וגו{יtנmיP 'דr יר"" P ופרדיקfיp וןכחווP יימI מוP 
rכו-פיקחידfוכק,פייירכ"גחד-"פיקייררמק p Pברזוד

 . ::ייייק pחקרט ~tכיןוקי '1ונטי"דיבווורוeיטיר 9(ח"יבפור
r ונתtזבודיP יקחנ~כוחיקוט'דיפקtוידfקגרiP U P גחי

 Pחלרריט J5ייןיירfו ?iיי"וורדי וi? ' "fכו.'מירתני;כי'
יי PיHוכןיקfור p"נ Iפtיp;נ ,זtמריחיגמרנ pוכחtרנטו 'jיק

כחדי ייt~"חיזכIלניtינכני Pכודיינמרייודרוfו tpווויכיררנירב
 tpו«tילויתני Bח~רזכר יm~דיtופרקיjכייי p ,די ~fוררפי"
pרסקbזכוי"לרר'י Pיפבח PחנרחריטPוו tדיר rחפרקוונווחחדי.כיי rדי
בר ~ Iיוזגיר~ rן:כfורp"ו(ורויכןקיpרפיfווכמנטומירוויפ
 ."דייtוכ'רניכtJווכי rרפיר Pדידיניירחיוידקזנtויזבחווינירונ

יי-בtניק tזכיייהןחזכזכי~קיוי iחינטיינ ' Pטו, Pן'ו'פירחיקמי
 ' p"ייזכיקר'יזכדיכקוחירפוחיב Iורכנריכ Pפיקחדו Pבו'לפגמנמו
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נו~fייייחכיחת pקfוברוןחיכקוןכיס Pירודיונת Pיפוכת Pחיחתיכfוזכ
חקווופחנ::נוקי :tירו~כידייק rונח pפיר Pגרח.נדי Pווונגודינייחדוחפ

מ,ןקחבחנ"תדייחן rחי Pחנחי .קחבחנייתפריווירתכתטת pחייחבמן
טת pחחקווופחנייחבו'כןכופריווירתכתדי Pגרחנדי Pכוקיחנייתבקח
ח" Pדיכוחחיביניינדוקי'גקחבו,דיכתטת pחחננ.pיחיגוכדת Pכת
חינ~דיפמרחבחןקיחיווונטחכייתכתחתפוחירתי Pקיקוכרנולן
ריקחוויכורייית Pטחכ Pד'טת pח'דוןחיויר Pבתכוקיבירחתנטירפ

חחיקי pמכטח pקוגוכח pמ Pריביריחן iח ,ווונטח:"תכתחתכיסזבירו
P ' גוחררייחכ'בויטיחןp גתמריבוקחברוןח~כקיחורתכתבירפור'

יניי~,;כ P jקוחנחן rחביי Pחוטרת'גתקוכונתמונתדיfוי ,תחניינווכוכ
חי .גרוכ jכת'גחבחן rמבייכו pחיירוזכביסחיןחניחן pכו ' Pחנחי
ווח~'גיניי Pחוטרוייןטחנוניחתחבטיוופכודיכ Pחנייופריווירוקוקכחין

חיווונטחנ"tוחכתקחברוןחיכחריבחבתקרחנדוחביר pפוררי"ניחחו

קוווונח) r(ווחרתנתחיןנוחיחנקטובחרייו pריכרתיחפוו'כקיונחנת
טת Pחיור P ,יר Pפוחידיודונקוחי pח'חי . Pייו pחקריפ' pדיטן Pר'
 iקחרגחבחי Pקיתנוiנזרכח)בכיר p (חיוויקחרייוקחברוןטי Pחיקיון rרח
P טודוחיגובריP כוP פיקחרוP ר'קירי ,פוחיבכוריכr ירI כיניחתקי

ריגו~חjכירריניחת Iרחכ Pיטורורי Pפיקחדודית Pפירדונחנפור
חיכחיןי Pקיווחרנייחת pכויר'נוקית rדיכייו rד'וווייוותפורתכחו
 s:חיכנויזוווני Iובחרייוטחנק pריכחפוחירתניחנקטובחרייו pריכנח fני

י P ,קינוקי I Pחנט' Pיווו Pד'קיבכרופתבכגכתכתקוווו ' Pיטרחר
פינ-חייקת P"תוכטחננוכתפורחרונגחדייר Pדיrיירחוויינטוי Pר'נוי
חכ ' Pחנטרחר Pוווררןפ Iריווורחרתוווחירטיחונתווורירחייק pיימ

גח:: rפ'חי pב'גרח fpוקוכפחונחקט"כיקיניחקיריקיו,קיכופובכיקו
פוחידתי Pקינתפירקוחיינו Iחינטיינריי Pייתיגון Pפורקי . pחד

י Pקי pמ rקו jי Pנויקריחכידחד jח' Pפיקחדו Pנוקיינחר rחינןח
כתונרי Pקחרגחנמןקיוחוטרוחתנווחדיפורטחר pטרtוחידיןפ
קון Pחקטו Pטורו Pטו pמ'וות Iקחברוןפונרייןכ Pחיירtרחכרפ pח'
חתנתן Pפירכתחתייונחר Pמיוופר'יר rמדיפווק Pח'כtכקון Pגוחי
נו:: Pכומתחכנותו Pירקחר pחנוiנקחרמי pבפחוק Pר Pקירוונקר
פור. pקוכפחחק rכיי Pו P pטודחקיחכדו Pפיכקימי Pקטו P Pנוfו

 pחריוומטfודחמי pחנוכחרחפומ,רוןייתוין pוח'פקיגרחביקטמנטו
 ' Pנוון tקחנרחיקטידידיפידריקייון'כתקוןיית Pחיגזיקטיככתרי

חת ' Pירקמר pחנוסקתמיפיקחדוק Pו Pפורמווונרי:כtוייריזיקפירת
 Pכומיןחינרינחכטריפור ' Pחיכקמוויכחרחיונת) p(מת" Pנטיפיננת

ני~כו iיגו Pיר rד' pיווו rקינוקי pח'טו Pחי .בירדמדנתדי Pקמנוינו
וווחיק~פוקומוןיכטמר Pרייר rחפור )*וו//ןינרוכמלוחמכיfומין Pווו
 . Pדי(ניווויגון Pפריי,כוק Pחי Pוטר

 .'·.זפח'ג )*
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פוחירטתכת iח'נריחנטירו~כחנתדיו pפידחחוןחטחנחןקי pח'
 ::ביחי Pוווכטולכייתכתחתקfרנרוןחיכחרינחנתקוחכדוחיתיככדיכ

נויכחגרוחיחיקטי Iחוויכטי rנויכחגרוקוכורחדתכחנתחיקטתננחנקיקי-חת
קוחנדוחוחונידיקיינטיחירתפוחיננוחיכקיטייוופוטודווקונטינוח
 .תנדיקוובנון Pקוווופירטיניקיינטיחווונריחוןדוכגכתןפורטיניחת

תייק' I.סוחיקיקיווחנירתכתדי Iגדוככתןחיכקחניחתקוחנדוחי
טורוחיכדיקחקרי.סיקייוקכוקיחת rמ Iחופירחקייוןחיקטתו iחיקי
נימחיכחיןקחנגריקוקדידיקטיכייוחידיגונייוקיקחנרוןדיכחי

חפוחירתקחכיחת Iחיקטויטרנוינחנדוחי Iי~יוווק jקיגון Iיס Pתקד Pקוד
חיכטודוחיקטחרפוח'דיחןקיכוגחרחיכחיקקייס Pנרמ rבנכתחת

פי"חונוקדיכיקטורתרחנתחחיחי Iוווזיריקכחקנוו rנו'חיפוחינכו
 :יינטיקיגנוחנירתכתדיניבכיחתקחנטתכתדידחקוק

חירת rבנכתח~ןחחידוכגכtוןחיכחקינטחנתקיחינופרינוירו
ן rחחיכ Iדיקפוחיק .ריכחנטריחינפייקחיקטחנחןפוחינכוחיכטודו

קיחימורתקפרחיכטונוחנתפיס Pירוחיןחניחתקיקתכתולונתדי
חיקגןחכרחנתכוקי Iחיכחי .קתכתכתדיגרחנדיחכדחנתכו

ולגינחכטח.קיגרוגכתןחיבחיגדוככתןחכרינויטיחתכוקיקגןחיכ
חנ::דיכרכתכתיר rדידידיקפוולי;כול"ריקיניחתכוחיחיכפייקנת
דיפר~תכתחיכפייקוויכדחנת Iקחנינווק"תקיגוןקפרדיכטיק

טרחטחןקי Pפידחקוכוקווחווורוודית Pפרכתחיןחיווומוו'ווחחרי
פוולינכווליגחקפירחריר rולנופורולי .דיחתריכקוחיקטייוןכתדי

דחרפורפנזוקדיפרזנתכתחתמורתקפרחיכנוכטחנtוקיחקטת
חקיכנויכדולנתכו I;כוזיטוחיקטיחתחחיקריני Pחיכוקידיכיקטורת
'חיקי Iטודייניולת Iפוחינכוחכיינרוכיק rדי Jחי Iקחניקתדיפידחקו
חי Iחורתקפרוליכחיןחיקקריטוחיקטתוויכדחנדוחיקטתקיחיקטו

 ..פודיטודוחכרוגחנדונרכומולו:וויחת rדי Iכיקטורתכתטירווינחכדו
קוק"חיכפור Iפוחינכודיכפיקחדוקכוקדית Pפירדונחככתפוררחו

ולי Iקחנטוקקירניטוריקכוקדיחיקחנטתת rקחכתדייןכניוויינטו
כחנחנתקיחיקטו,דידיקפוחיקחי .רחכ Pידי~חכנחקייוןכתפור
קיבכחנקוקוקטוסחיכניקטיחת rדי;כיחיפייקכוקחיווחנוקכחק

ולורודיטוס Pקוחיכניקטיחתקיחי Iטניכתכתיחת rחחייינחנת
p כחניקחוטרתכחנחרקידידיקפוחיקוליולקירדוטחכp חינוחנוק

 :sקחרחיכגחנתחכייחידיחתדיכקחקריפיקייוקכרקיחת rח Pפיינו;כ

קי I Pדיקפווליחידיחתקחרתדימוויד)(קרנןטחרריכתדינירו
דיקוקטוסחיכטיחת Pני rדיקיחיפייקכוקחיווחנוקכח(נכולנולנת

נכחניקוקטוסוליכניקחוטרתטיחת Pניקיחיטניכתיולת rולחיחורו
כתפורחינטרחנתחיפייק Pכוחיווחנוקכחקכtונחנתקיוליקו

וליכחיתפחכי\,רכתקיטחרפחרתתקדזניסקדרזננימחכניקחוכטיוות
 ::~קחי Iדינוולכ"חכתכתולינטרוקוולנדוחחיו Pדיקיולורודיקוגחרון

ןכיחת Pני rדיקיחיפייק Pכווליווגחוקכחקכחבחנתקיולחידי"כדו
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י fPויריחתחק~כריטנינת~תטוחוככתחזיחתמיטוס Pקוטי Pחי
 Pכוחי P"חנו pכחנתחכחבי Pחיורחוריטוס Pקוחיכטימת Pבי
רייוfגונוי t)Pמיכמירתקיריחתיכרויי Pרבי Pמיכטיר"ינמבתמי Pפיי
חכ"ינחרתכתרי Pקמנריכי Pכוריכרירורת pחכתמיטחדרי,כתרי
 PווIלכו Pו Pדיכמבמזיכטינווחוכחייחtי rמוטו Pימרי Pפומי P 'רמי
'ו,חורי pיררוטמכ' pfק< Pטירו Pבי Pכוטימת pב'ריזי Pמי Pפיי Pו Pחי
י Pיית Pיןכחינטרי"יינמי Pן;יקוכחר'מרפ Pטירו P"ב Pו Pמתט Pינ ; pמי
tר rקמו Pחתמיבתי Pח~מנקטובמרייו pריכחכיחת pחינוגיימת rח

מתמיופומיב;ומיכטורוריחיכתניס Pכו Pטורודימקונופמנ"מדו
 Pטורומתקו"נירמבתחיטת pפייידרימתחזיחתכותמנ"מנייכת
ירונח pמביררייחתגרמכיקו iמ'פמרטיטו"מרמןקיחת Pו ..מ"יוקיק

חיןגרוככתןריכ"ון Pנויטת pמ,יינרו Pומכטו pכוגחרריכ pפממין
מומירiכתמוכתקיריחת 'כiקית iכויקופיר"וייחירתמכטו pרימתטי Pמי
חיכ i"ו"ינטמוןניקיטחרנו י-/יכמר"תוררטרממ Pמיקפריטומכת Pמי

קי Pמבייו p Pכוין rרייגון Pו iמנטירמ pכתריירייו Pפינמיכמיטינן
וברי P iו pקורמו Pחיןיר"ו Pפינ"מכ iמוטיניחתרוכגכתןחבגוןiכי

קו"ומנטו pנוגמרריכניבוחכימת pנוחנוונת,נתמתטוקתנוקי
 sטי"רווניג Pריכגרוכיסכתניס Pכורימונומיןמפיטחרווכיינייית

מנרננ~יבחקרוןמבייו pחיכיר-ריזי Pפומיריטו Pחיפור Pמימי .פכו
מיכטימת pב'קי(נונכיכ)"חנטומיכקיכייכתמוררינוכוקי-/ת Iבכ

 ::ו Pפורקי ) Pי rונמ p (חורורי pקחנפמניבמ pנמח iמוביירמגרוככתן
מפמרטמ::טו Pמיריקימכירת pכתמתמיחינטרfכרתכתמתנמרת

מיביכטימן Pקומ~רוקיגרובכתןריבו iטמ Pמימיבכת:יס Pבוחןב
חורתכת'קיוכפניבוטחנtר pמ,קי Pחי pכמחכיקמנפ pמכריירןקונ
-וfפומירימתנוקרןביסחקורןבניתמבגרוכ jכתמיכחינטרמבתקי

חונתרונקומימירתטו Pחימי .תיכככfרמיןנחופירiכנינגונתביר
חניררימוכיגו(: Pקופורחיגרו:רכתןמיכפורמכ~גרימתגרמנרי

p פחןוריוירמכp בוגמרריכp ולנטו. 
ןגוי Pקיכיפוררימנטו pרימתכדיייו Pירבי Pמיכמירתטו Pמי

ריכוזוקי"מיןייוזו Pקירינ"ויייוי Pרבי Pןחוחירתמינטיינדיי Pילת
 ::יי P"יכו tpג Pדינחכרןמ pטורנטחמי Pריטמכייו Pטמנטוקי Pיפדחרייו

ין'חייון p מ;' Iפוםכתמ~וזיטו Pחיjכטיחת pמינקו"יכדמרמפוולירון p)ול
תנחיוכטזנ Pייו Pרניי Pייקןכחורתת Pנרטחפווריווגת,נ"מנrידרמ:זיני
P כמיחירי"וניחתp כוריןחP קיP י"יגדובכתןחכמזיחןכייP i ורינ::ו

ירתכ <'fוונתומדירתtוfוכידת pן P iלמחיורנורטוקמנ pחכטרחרת
כובירפורמיקורייוזידמרריטיעוכומתחי .ינוררייתרררקטרtכח jJמי.

בו ,;כגומדוימטרו Pכומיחין Pוכומבמ ~ Pמקומנדווכיניחנוו;:קינומינו
jJ טיכחימקמריפוP וfטי"ונייpמירמוןדיכחp נמוr מניטמכתקירו"מנוי

ז Jח.ייוכ;כדיכוקיויו.פכווגונךנןקידיכ Pחנייו Pי"וכוכוורכוקוליןסכי tJירו
P יP וגמווP קוןודבקיכוP וP וייופפרP ןורוזP כוזורכjדיכטויP ירניקייו



t םאירקt כtכהז, - 24 יתאכד ~םל- 1
.:;-c ~~ -~ v , ....... --ר.~ _ ,y' '-, ;;-. ..--__ ~. ~_ "-,-

p ודיחנטוt: p חי ·י~·,~~,ר 'טיP י,.ןtP p וp P i וtככחנרrםr: . 
בtוו Pיiל;ודייווחיבנופדיכקוכטוגדי pיריכוןכיח p pכ~דיתגfו

P רחינטבתדיני~תינריריh ודtחיp ככtכתדיכידתi _ חבדובp וכקטtו:: 
יחtי rחjויוייירני;כ Pחיכניריוניי .כיפוידידיחתחיכירקח Pייןרנח
וחירtוונחנירתקיקוכטונויונוגנינניסדיחמ,קטי jחיגדוכתן.כחיכ

חיכטרחדתנtוחtוגדוכ iכתחכיrכת iחכיי Pיקירינווניחת Pחג:יונ
רי::נווייחירחדיחתטי fPרי i 'כtו'"ר"וfרבjוטונ pגדיידזימ:כ pנתחfיחי
 Pוץtו Pםרופייו P"יקוןיידיינ pנמ fpר rוק fpרכחכגוימורtגרקtכבכו1
םfררטייו Pדיקיחיכיגןדניכרtוtכrכהיי'יק ';גדיחיינגוירfרניtכ, h "נוימי
 .םו!'יינבטי Pחי ~כfתרחונ'קויד

P "ךיחיטp חכןכיP י ~דימדיגfr ידוןי'iקךכמור//"כיפח"חןייכוקיפיי~ 
נת fjרינתrכ rםחריiלי f, Pריכייו;כרזיtינככטוtי pימfיקין p pוכחחדיחכחיקחי

יטידיכ rפר'fריכחרפור.ונfרדי Pנטויי~רt' fו p;כיtרדי:כג jחכדיכויח Pריזידיכ
כחןחיכפחרתודיןrויכמנחיכפחוtו ,(נסיה)טייכן:tככדינו.רהדיכ

םfררטי Pיכדיי"וקטחריtכי jדפtכקכיי'tפהרtוfרי , i ..ו Pביחפמרiח Iדונג
דיקfככו pח,וביי"מי . jנהדרי P 70כוקפ)רךחמכfרטחדי pיחק 70די
כמן ~כfרנtונחכייח Pחיכעייlביבחנטחכtיי Pכחניס Pדכדיר)'זיינ(

"נוירח :יחtו rדיי.כחי pדןק~יינtרדיחיקtו;ףכנירייןיד pפ~tכנרtוגגדו
נייןת Pפינ" .fרינטרחר"פחרחדיבfר Y 'רח:!ח pןכח fPכיטי jיקדיךכייככtויד
חבו .-כtיחירוט j 'כ'iדזידfינט pדיtי jrיונתנכויכיבחקפיידרקיקי

חיכ- ."גרח:('דית Pנtכםיר Pח'כתרירדךיפי Pי rחחי Pווותירטיפוניכו
יזנרחלודטו P"ץ pכ: pךחג~בקי';" jנייין;קיטי ii'כי Pחיקייכויכריט
 ;:.חיוןתכ~'גוtכי Pקוכפור-רf •רקנחדיידד:יר fpונfיןנוחנוטועורקי
י Pו pםחקוב. Pיבודייט'"יחיי:ם~יtרjר tנויח Pרקיכtי Pןכר jייניבתנוזח
 r 'י);;,גריפ Pזייטנחfויכריכ~tודיכ Pימקי iייו Pככ'fp iכ rח 1 /, ~יכט"
טודו ' Pנורי bק' I rר,עודיחיוחירטיפר"ךtויכן Pריי Pבוידרייחיכ

טיו nקחי tJכי ,"כי r 'פ'"יחת pחבכי 'יjיכמדיכחנטרייד fPו I i ~נ'כ
דיכסi'כניי)רדויחקחיכדיירטנדיבחמחיחרןכיריטיגיסירוחיריקפ
רייכט Pיד p'rפ' p 'דו:כד ~~ iתכנ~fו 'וfP '! fודקפי Pןטוrכיבינויtכ Pטד
 ::כח;גכחתחכמפיריניופחנורחינויידונוו:נו iקו tpוככח pחט tPכי
P חירנp ' 'וכP יכדיטידיכti ד'ניחיi ~יfוי"תקייtP ~דוקיידייבP רינ
כוכוךודי uוכ~rוזז;יייתtוי pגרחוח;גיק jיינייככוגזtויfרה" 1יtווtכטחי
חיר:: tP"Pוrכקיי)י , r 'כfררfוכךי~ויjיfידפןrוקירחת P 'םtכר'קי
 trוהקוננויו Pכוחיביךוfכ"ק Pכ'יחיןניווטחסכחבי Pנ Pוכ 't (נו

 'כ;קי;כרווחפי Pנדיcייביכי Pיקjייוfידחקזיקידייוגדיינרנווו
י Pקיחי Pרויקי:פהכי P~ודיךנחכ" jח'חוגונ j 'ניקיחיןן;י'כק

 t· pר~פדייויינז'ג i.ו;כונtי::זrרגתז"כדוס Pיןחינידיtוריפייכטח
גד..כחןכולנ~tוכ t5כיכ 'fו •רfריגפ~tוברהכחנת hטוווסד Pימדי

די r-rיי;'ככורפכי-וt ~-::כח:ן:;jרו: 'רp fזtיוק'נןר;כם~tכנרfכ pחוכfו
ו-יtו~חי pםfר i ~רfרייונחjר:כוכtכ pדיברתןfרניד pכtותחןכורחרכtו

 ) 31 ( .חיבמריא
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P כת ח".דובככתוחיבקיקינרחרבתחיוחפריכוכחנתיup רייר
בוק Pטירוחיקחנטונחרייוריבקחווחריטתקוחתחיר;גיחית rקחקו

קור::חיבחיחקונפחנייחרבוחינחוקיירו!בביסידפירקוכחזי~כמררכיק
חיקקטרחחוררינחרייוחורדיןחוןחיירכבתחינתקיוקחכוינחנתיטזי

 :חירתבוחנירתקיחיקחיחחוקפרופייקויווקקיןנידיקיכון
רינf"נקסיf"נתבתרייק rפירקינחבוק Pטרווחנחו pפחחיכופרי"ירו

יק rפיר;כונf"נבוקנינייין Iפוf"ניק Pרי .י!ברחבדי Pפידיקטחדוליבוקדי
 Pחיבייודיחדיבחנטריחי Iדידדי Pרייבוקדידינחקןכיול"בתרי

רי(ב:: .דידריריינוח.בחונירחד :כריטחנדופריכיניריחווקחכוינחנת
ונחק Pפיר 6300דינירוריחיוחירחוקי :tבוייבוקקחנוינחנחו Iפוחיק
 Iדיקפוחיקחי .קייב-כבוקידתריניקטינויינטחקדיטירוק Pניטודו(ב

יד:ר Pריני(בטיבויינטח(בריטרדו(בני(ביטרוקכתניסרוכ 24כו(בניניחו
 tIורככיידויי~כיק Iקחנטחדןריקבוקכיניחו Iדיקפוחיקחי .כבחנקת

קחדתקחנקטונחרללודיבפונקקייונחרייו(בבוקטוחקחי Iנוחיקחניטקבוק
ר~פוחי~חיקנתדריו 70בוק jפחIכחנחדיקפוחיקחי Iרחנכוקודקןחונו
רי ) m(נח!כיפטרןחוןחונוקחרתיטנייכדוונחק Pפיר 100חנחן pפח

דיטרח~ניניחתקיכדוככתנ ~קחנוינויר rחפורנוחנוקוחיופבחטת
כתניסנינירחנביקחינייזוק Pבו Pטודודיחקונפחנייחחחיבייוקדי
פוכטחקחרתח~ןחירוקחת Pחחתחיכדי pדיטרחקחנוינחנחןקי
j קחב'יr תP חינפייפחרחנחויP סרווP בוP קחפוP בחדיp חייסיכווי
קורט'זוחכחרינחנרוחינינירתנייןו Pנרובכתוחב1גרוחנחן pכו

טיכיייווכטו Pו Pחיכפורייוו pחוfוריחן rחתכיח)(תרחנקטונחריו pדיב
דיבכחב:רחיחנטקונחרייו pדיכחי Iכזוניסכו(ביד Iטחדו Pחידיכ

פחובחרוקכיקקיפוח~רןכיטחןחירת Iחנוןחיבריקפונריחתקיפוחינבו
נחככתןחיכחיכקביכחנתי Pחכורזוחיבח!בוחיו lקחחיחובכחנחוקי

דייירוו~קוו P~ייוtוידפחריטחת Pדיי Pחישחינכוחיכדיבחנטרי
רי"ובדיבחיכו Pירכחקוכפחכייחדוחיטיווורכרחנדיקווחיחבינירחת

כי~רוטו(בדיחפחרטtו;תי Pחיקחווחריטתו Pחתחינתי Pחכביוי
דוכבכתורבחיטכרחדתכתדיירינווניחת Pכתחירתטו pח' .כחניס

 •~נקטונחרייוfוכ
בחבדוגכtרןדיכfוכיר:ר pכתריירינווניחח Pכ:רחתקוחנסו

 •חיכטרfודrיכתדיtכטנוט~דוקחירתfוינייח Iכיפורקחניקינוגי
כירכייכדויfיבכחכקודי Pיטדו pנ'ירוזבניסדיכורייופוfוינכוחיכוכרוו
~י tpIוירכיד"~ p'1'יכטתוחחיירייוק P Pכוחכוו(ב pחיןפחריט«חקכת

חיקfורtיו pנירכיפרורוכככתןחיכדיכחנןכ"'פיכתfויופחרחנחו
פיכח~דיחדורfמדחrכ jחירח וr ptקח pכtו pטרוחדי pנינטחנח pכr'י

כוייכון Pחי •טת Pפייטת pח'ריחונורחין fpויטינינחדחחי pנרדויריח
רוכנכתוחיכחרינחרשחידיחתכו Pחנייוכוונונזכ Iבתכיסכו~קונטחן

יכירכנדיידותירנוובכתרי l 'נובוויד"תכתדי Pחניטת rקחו Pחת
חבירםtpוי"ייtלנת-חדכיפייפנחtוPבtוווכדת'ייופי"ינfוו pמ'כוקי
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מי .כומכו;ככמ;כמרכי rב'חת~קחנ~חרדינינוטרתכתיטנדי"ן~י
גרחנדימוכתגדוככתןחיכיחת rחכיפורדיפוחי~ Pדי'דידיחתחיכ

 ::י.כ'~~ודיחכיגרימתכתחתפחריינטי;כמי Pחנויגו P;כומתפיי;כטת
ימת rמןכייון rמוקמחי;כטתחתחי Iמנטידחד pכתדיפח;כמיןדורת

"ייו :חינ;כקריפ;כייוני~ pטח Pחיחורודיטמנכתחונתונרי Pקריכיר pח'
מין;כחנטוייו P;כירניחיכ;כירני Iגדוככתן Iפוכחנודי ' Y 'וIפוכחנו

קרי.כתמתט~חנייודיככיפורדידיחת-כחיחין;כחנטתת rקחכת
חייגמרחגתקיחורתמי;כטתחתמייגונויקיחיב .כוונדודיכ"ון pח

חיכדיכמנטרי;כירנירחתפחרחר;כידינוידי Pדי;כפוחיחיזו,נימת
 ".ירחו iפיחיחכטודייי

ונרי Pרנתמנופיר;כונמזיחי;כטידיפנtוחברמ;כ pכח;כוו pרכ~fו
~מנטו~ירני~ייודיכייון rחוקמכתחתדיחתיט Pחידינווניחתי ' Pכת
טרת Pנומינומ,נודימביר Pחייגמרכוודיו rפודירוטודוחכ Pרוגחכווקי

קוןטירכוינת;כיחי IכבנוויJבכו"נגינינוירחו'רפחרחדתפיידריטת
ריבמנכמרינוו;כממורת 'וfמרטיקוכוחי;כטידיפונטופרינוירחיכטו pח'
P חי~קייגונדוP כחונריp חטרירנP דיכ~ירניטורי;ככו;כדיייוני;כp מנק:s 

 :יר rדימת Pנחנווקיכו pח' 'וtטונחרייו
פינקם~~,.אום~רנ~ם~~יםליםראזפר~נום~~,נ~םלסאא"סדאננילים

 .םאנקזפינאר~~יד"לנאר"'יס

~מנקיריכ~חנטו;כ~ירבי;כייו~כו~ Pוכוד;מי P"ו pי'יקריפ' P Pכו
מ,כתניס Pכודיכוחנופורוכמנויכטי P Pחיכויר Pדיניחן Iטובחרייו

יר rדיחתנחנוו;כיגון P Iחםfורטיניחתכיקי·כוחונוקחדת Iכוייס Pכו
פומירימת Iטרינוטי pח'דינוייוכברו;כ P'כודיחפומירתחזינוכינגוןחי
כוייסכו;כמיכתניסכו;ככוו rכוימי Iידחד D'חנ pכתחת ' Pירקחר pח

פוחידימתכינגוכוקי pיימכ' Pפי Pמי Pייונ' Pבו' Pו Pחונוקחדתטינימן
חירמןכוחנירתקיחיקחימוטרודיקירני;כייוחיכחי{ ' Pקכחר Pכו'
 .. Pירזו Pטי pח'

 . ם~~,לליםד'יוםאר"נים~'יינ"םלא~

"ירת I~מכקטנרמיריודיכ P;כירניטור'כו;כדיגרמדופרינוירח;כ
 Iטרינויט Pחידי Pכוייבוברוכי;כ Pטודוקיכוייס Pכודיייןו pבו'כת

 Iפודירחוטודודיכדרין.חורפר I Pחפחרטחדופוחירון Iכוידיטרינומיכ

 Pוניי Pחטירבו;כו;כדונדיחנקטונfורייו pדיכחכטו pרני;כ"ו Ip'חיכפfורת
קייר rד'קירי . Pנוחיקח:יטחי I Pפורט~ירו I Pורניכייחכט' P :חירת
כו;כגומדרמר 'וfורניכיימר Pדינימן Iחיכייו;כמ,נטרידיפמריטדtימונת

דיפמנטו pמ,פורנו Iמופחירתפורחנקטונמרייו pדיכ Pחינטורנו
 'וfמונורדייניימכ Pפורקי,נו ' Pידורי;כ rחכומכדיחי Pכמדרונ'

ריידיכייו pפ~מחיכורניכיית P 'Pחיגומדרת ' Pקונווחיפיקטו Pר'
 pכמ;כירחרחימנרירדיכIלוקופחר;כין jדינימ Iםf'וריטדrי·f'ווכrימי
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ןוקטורי Iטחררי'חייח~ת;ייחכקחרתiלכקןכונחרייו pריכ pפוחירטח
חפחרטחרתיר Pר,יניחת Iפחרוכירתחוכתחי .רוגבtונוחיכת iקייחחוררין
 Pוכ jיח rחקיקיחורתכתת rיר,קחרתטח;ייר'חיקחנטחרמחרת

p חקריפי(כייוP ., jכייכתו,וויק 'וI וtכורתכt°כוקP כ~כי\",i חייגחנחן
י P'כויסדזגקיטיר Pנוינימירת I Pרייtכונכיגחנ;כייו;כייחקרי:ס pנוס

חי Pיקחכט tiכ 5קiל:טfרחי )::;כןירכיחןיחדיכחנטריחחי jפחרחרח
נניז"וחיןחי Iו rירו iפררווטחב Pחכחנtו;:וייכיחי Pכוחורידי pזיחיפוח

·םינוריחן ) pוכח Pפירדי(גוכו;tות Lטיוי!'וכרתירכחריניחת Iטייננפו
טחכיירחן 'וjס)י:תנחרכוייסנו Pייודו;;יכופכי;כ P (רחכיס Pידיחו

יקת rבכודי Pוחיכ;:טרויניכןכ Pרטויי P Pחונו Jקו pחרו 5ח:כח pטחכיי Pחובו
(בכובכריס) Iפיי;כטתרי pריחנו!כ jחיחי jIיתופיחחקיחתחין Pירו Pקוכו
קוו iטtכ;יירי" pנכו rככיכתניס Pכוקיי.כיר Pיפיניולירת Iזרורז:::יסרחז:::יחי

 ~חייו Pכיכוייס Pכוחי Pייו Pיפי tjכק p Pכודיחורתכת pטרונופי'טח
 . pיח rפוחיחיקi'יכטיזכ P Pקוךרחנחן

 Pכרופוקרחטרוחינינט" iח' tjכנח rריניי Pכיב'רחכ iחיכוייס Pכו
חי .רו:כוריטורנוחת',נח:ת Pחוכtוגרופו iחוירניחת Pחיננרוס) P(וו

 Pייוכי rרינייוכיי P 'Iוריחנת, r'ריניי Pוקוחטרחינינו;י Pונריוירופוקחרת
חי I ,: ..חנ-ו P:כתריתfרר" iחו rחרני P :;חיחינירינתוחקחדתקי

 pנחחנת Pפיקקוח:כחיב~ורחכ rק iחו Jיוי rביירקחרtוחיןחניחת
חח I Pפורטtככירוכוכניכחנת Pחיכיחת Iחוכיקחרתרי Pייוכי Pחטרינו
הונוקחדתחי Pקfככטי o·rננוחר";רי;:חתחי I Pורניכייחכטי P I Pחוטרו

גינגונוחיחיכריקחרתחירתכיקיככיקייוןו Pירנחר Pקוכריניחת
ר"יקנוחיקונפח;יירוד Pרייון' Pכויכת iחיי Pקכחר Pיניפוחיריחת

חיכחיןי P"י~קכחרריכוי Jנינגוחתפירנךיטידוחירתכינוקידיגו
P ירניP כופחרתחפלופייחרוייוP כתניס. 

ו;כ Pריריפיכריחת Iייו Pירני Pחבכוייס Pכורי jיין Pחרנניכת
פורטחכירוריייו Pירני iPלכ~ויחוןחרנךיטירורי Pפוחיריחת .רחריח
נוח I Pחכייו 13ריחירחרכ~חתחייכחנתקוחנרוורניכייחנטי Pריחו
קי Pחנטייקחנטי jו Jוירורניjכיjכחגדוטרנגחiכירפוח:ריחתכו

 Pחכטי Pחכייוי~ינקריקינךיכיjכטיר 'tחירחי tI Pככייוןכריכ';תטוניירת
 = Pחיטוניירת Pחיקי I Pחנייו~יכקן 'וtינ?יני;יניחתקייר Iיר rריקירי

ייו Pפיfרחיכחייקת rעו 'rנ.רי"ת Pי~ Pכ~י fpוכרו r~ניחfויטורייfו;דן
פוטיי'ו iטוייו Pירני ' p ~ Pח-חיןכטיכוחרקפ,fויריחתחי Iקחנטידיכ
 :::כ;כfוגכיקיקוחנרונוtי Iימיר Pו Pחיןחית rנרוrו p rנוו Pניחתיטקי

נויטירו iחחירתמי·יתי;:ייו Pחיקןכיריי Pטירחררר;ביח:י I rנוכת?חבת
 Pייוכי Pחטרינו pבחחירתטו Pחי ~ P-דיגו Pייו Pירני P Pחוטרו Pכוחת

מוייגקר rג iמוקומותינרםfור iפיידי , fנפרתחוכ:ידיכומגרייfכ~חיסדוגו )*
סוג·מו ' rרתכ j)י1כזרתג:ו j~יפוfיכי~דותגיח\יקיי('(ירייfויפיקיז-יודימ~טרברתגדי
 ,\ייסכסייינה~!יררד eכגר- :;ו~~יכיס rסקיח(;ריסקוויכיי~ rסינרי
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חיקטודי'פוחיק Pדד.,גרחדוקוקחיסכו Pכודי P"וני P,ני ' pכחחי .'
 Pייוני Pבוחטר Pו Pחיייזוק Pו Pקיכתניס Pכודיגרחרוחיכביניחת
 .דיזירחת Pנחנוויבון P 'חירחן

 .ם I'כחנ 6ל,דיייוניס Ciאטר'נולאפא'דאבנוסל,ס

 Pינד"נטי Pרי Pכו Pחניננו pיית iיגו P I jו Pקיינירtו.גחיןכתניס Pכו
דיטרינוריכ p·פחנניכייח pכחדיחונתתכתןחתרןדיבייחיםחנננתדי
דיחכטונוחקחי;חיפריווירוחיכ .רחכגוקחוגוחיןדיניזחנחןי P Iכוי

קונפיחדויר Pריניחתקוחנחיכגדוככתןדירחנגוחיכ Iחירת ' Pטודו
P רגוינטיfרתוכfחונתp פירוכתP נניריונתP כחיטנ"נדוחיינרוp ב'וק':: 

ו iחמחרטחחירתחיכחי Iטו Pפוחכטוטי Pחיחוקופחרמוחידירדי , Pדחרי
קוונו .כתניס Pכודיטו Pרידי pח rקו pננוכגחחיןטינגוחידו Pד'חי
כתד"נטרו bיטוחדת P,קחזתקוטינירדיניחת Iגדוכ iכתחיכ Iיר rדי
P ינדחדp פחנניכייתקוקוןחחיננורחרחיחכטתI טחיI דו'P כוP דיחI p 

ו Pחתוכיניחתק~ייחכ Pפי Pחיקחגוחריטתו Pחיןטחר Pי"ידיניחת
קונח::קיחחידיחכיחת pנוחיחכקטונחרייו pחיכחיןייון Pי rפו Pדי

~גונתחו Iפחנניכייתו Pקוןת rקחקוחת " Pחירפורנוגיכתגוינטי
 .ןלןרזינטיננו"טיר Pווינידיקח)ופורדיחתחיכחינטריחורת

נוחי Pטודודיריקפיקטחרי Pחזירדיניחת Iגדוככtוןחיכ
חירתנוקיונת Pפירקירקו1ו. iקופריקוחינטחרדידיריגוחיכטיניחת

נינגוןfרtוטיר Pי pחפוחידיחת'נוקידיגו '"קירנוחי Iרחנגוו Pדי
 Iגוינתנרכתדי Iקוגוונכנוחדיקוננביטיחוןחירחי Pננו rניי Iקו"ביטי

קי pננח Iגינגונוחתיטת rניר,רינדני Iחכטי r 'ינוי Pחונטוקח:חננידי
P חיחיחבבחוןחתוכחננינטיP נו'טוr ו"I רינדירניחתידP ונגוקוןי"

פוחי·דיטו Pריקוןקכיסת Pנניחיןקחננינחרגו Iפיקסו Pריחיחורדין
 Pי rונtכ pפיר Pגרחנד' Pנודיורנחרו 1Jחינ Iקינו ' P Iסיכחנדיחינכו
רירידורו Pחת Pטודוחיחיננויד"ונחקחננינחכרו Iכת:יסכוקדי

 f. Pטרו Pנניכי Pו Pחינטרירייחוןקונוו
ת iח rחיריחתקחזתיר trכד"גודירחיכטיביולת Iגזוככתןחיכ

h נו;כדיורתp חקריפיP ריP כידp קיריחתקו~נחרייוןחכקטI חירתנוחי
P כחדיכי"יטו,חכוכוככיטידווp דיבr ייוניP ס"ג;\כדיגרופו'קחדתקי 

 '''דנחכיקיייו Pירני Pחיכיר rחפולרתחדויחפרופידיחת Pטיניfרח
r חנחi פוחידיחתנ'חיP ח"רתנוקוח:דוירנירP גופווטי .וP יגון

ירניר Pדירובבולירתחיכ I,נת Pפוחי Pד' p"ולדיזירחתבמנזיק
ר iמחינתק.יחורחכחחי'"יטו,ככינגוןןי Pקיריחתק"חורתכת
 Pחקירדוט\גי p pטינוייכוכח PניJכוקניקטירז:יריניחתf'וכטו, pקירניק"וחיכ

:וווח Pןכי Pחידיטח pקוונפוח'רתיחקיפחרטיקוכחריקכתוגת)(בגדי
כינודיינטורייו P .טורנחן .ננודחנטת .ת rקחננ' : Pייכטי .. • p Pו pפידח

רי I )ז"כ(נטירו-יפרחי .פיגונחר .חי;כפחכדחר .נכחנטר .מורוחיפינו .
 .פינוחיפורוכינחיכחנחקוןפ"נורוחריקכחדו Pנויידו :j ~ Jחו
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חכטו pיטוופנוחבדיחתקחדתחינטרחבתדובבכתןחיבו iקוחנ
יר P Mדיכי I!כחנטויו,דידיבחונרתבתחתחינקורבחר!כ'פור(תינ)ב

:כו~דייק rונח pפירגרחנדי~ Pטריפורוקיטכידו Pחיחר,כפחכייחדו
 Iחוטרוחלב .דיריבונרחקודיבטיכיחתבר Iחונוחיבדוכדי I Pנתנ'

טיכייררכחיבדי pריטרחקחנוינחנתחוטרוחיבחי .!כיידרוו pנרחדיב
P פיידרחבח!בחיונוחכו!בו!בp ויבחיןיטניחתקיפרי!בייחח!בf·חיקפ\ג

חינקור=-!כו!ביר rחפורתינבחבחינטרחבתזנובוחיבחי(חפוד) Iדחר
 .תינבדיכרתיחפוחפירחבת Pחיבוגו) p (ניקחרייוחיבחי Iנח;כייוכי!ב

ייתקיבדובנתןדיב pפחטחדחבח!ב!בבוחיב!בינטיחתקוחנדוחי
חביכחכfוטנתביחיחפריקורחנת!בי Iתינבדיב!בחבייכדוטחנת Pחי
חברירביפוררת rבנבתחתתינבדיבפחרטיחת pח'קיקורטיכתבת

טו Pר'חיבפוחידיחו Iחבורתחיתינבדיבחפוחירת!כחביירתקיפזל!בו
ייי!כיירנ Pחיבחי .חיכקורנרח!ביוחיתינבחבחינטרחרדינתכיסדי

דיבנוחכופור!בובויחת rח ' P ,כיפורדי!כחכטודיחםדיבחי!כפי!בייחב
חיבחדיינטרוחיכטרחרפוחדייחתקיחיבולירתקובוחיבחידובכנתו
חורתבתמנטו pריחתחי!כטיחיו!בובחנוינטיחיתקדJביס"קורJב"ניח
נבחנקח!כחינטירח!בני!בטינוייכטח!כ pחונחי iני!כיטדוחי ,"ו p!בירנ'ריכ

 . Pחנט'נוו(:'ידיזגיגוו Pחורתחי!כטתפמרתר"יכטי fפחרטיקובו'חינח!ב
 :חונתובחנוינטי Pטינייכרוחדו rקחקירדיניחת Iכדובנתוחיב

דיניחתחיבטחננוייןפחרטיקובחרחי!בטיחיוחי ."ח!בנוחייר rווו
P בודירי!בטודיחפחרטחדוירP קיטונוחרפוחידיחתכוקיכתניס
P נינדתכיקיטתכוחיבוובחכתובח«יכטיI ויfח'קורטוחיוP חיבקי

ייוטרח!כבוונבח!ב 1ח'נתכיסבו!כדירי!בטורידי!בטינגוחידויר Pדיניחת
חיבייכדו P ,חקיכוטחנוו!ב pבחנוכוונבוחבחרגחרכו,פור.קי I pח rקו

 Iבתפורפודירחוטודוחברובחדורחיבחיחנבחדורנייוח:בחירת

חיבקונקיגוחינ!בתפורחיפוחינבוו Pריפיקחדו!בבו!כדיפירדונחכ!בת
 .טו pח'פמרתעירטיני!בייכףכחונונרימוויר Pדיניחת

נונוונת) .(!כבן .ניקחרייודיגרחדוחיבביכיחתרחנבו!כיגוכדוחיו
 ..!כובחבחריחיכטידיניחת!כיקיחונורדיטו Pפו ' jוחחירתקוח:חיב

יינופרי Pחיקטחרדיחירתייוו Pנו'ו Pחיוכת Pפירחונתחתו(יניט
קונוו Iחונורדי"חרקתחונתפוריריכת iבתחתגדובכתודיבחבחדו
זלבכחרו!ב P Pחת!בייבופריטיניר ' iריי!בבו!כחיוחחודיחירת
ריריקרטרדיגרחדוחיבניניחת ,ניקחר"ודיברדינח~ .נויני!כטרוגרחן

חינח!כ Pפיררו!כחתקונפיחדוחירתקוחבחיב"קו!כ)(קחחוכ .ינירחבג
ירינול~מי .ניקחר"ו!ב P ו':(קונווחירחוחיניקחרייוחביגונריחנחו pח
 nדיריקטורי!כ!כוטו IIדיגרחדוחיבניניחת , Pיריקטור' j Pרו Pחי!בטודי

וכי!בייחתחינטריכחנtו 'כ!קיטו Pפוחווtוירתקוtכבחיב(חנורכב)
דיייחני!כבח!בקונפיחנחן 'ב!קינוחנו!ב;כו!כחיוחירתחיפיר!בוכח!ב

rננרtרבתריכוחירטתבתיחtי iקחדתחנריחת!כינוחירת rעבת
נו!כדיקוכוחכדווטו Pמי .ייטי P Pבוטודו!נ Pפריזינטי 1חירחנוקי
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יחרי;ברחדוחדנויני;בט;בטריחניחןדיריקר+טי;ב""~וטויטיי;בדיגו~
חיחיכרכרחדח~iככחטודח;ב 1פח~חנחנוחנו~;בו;בפורקי Iריירו~ו rטר'
 .חרייונ{כחכרטק ~חפחריטנייכדו p;בחכטחח;ב rוקכח;בדיח~יך~חככח~

דיייוני~ rדינ'כח;בדיקחפו;בכו{כניניחןחי~ןכודי{כידי~פוח
~חקרי.נו~דיחורדיןדיכחוקופחנחו 'ב;קוחכו~כו~ Iכתניסכו~
;ביגון Iקיחי;בחי .~חנטו;ב;בירני~ייו~ Pחוטרו Pכודיחיו~יי Pפי

כו;בטודו;בקיכתניס Pכופורחירתווכיזוככו Iכוייס Pכופורדיזביוכו~
חי )תובוכרובו(גרופן~וטרחקוחיניניטחין ~דודיניזחירחןחכתניס
זבנמחון Iו;בחנקטונחרייחיכחיו;בינוחנתחונת~ירניחתברופוקחדת
טורנו riחדיחנדורוחינת ' Pחנחיחtי;ב~יחורכרוחכחיתנמ"יכטר

 Iטורנו~וחתחיכיחקי .בtקחפור~וטיניחתגרוופקחדתחי Iרוכו·די

חיכייו;בדיחונוקחדתקיייוני(כ rינדיייטי Pחיןברופו~ומחב rדינ'
ו Pיטניחtר Iייון rדיניקחדתחי Iיוכחנת Pכתדיריחתחון~ירניחת

קי Pבוייוכנרוו;ב Pטודו;בנרי;בו;בורניכייחנתיק )נחניס(רחזבקחפו
טו-י ,Pכוקיחינויני~טירחיכבוןי P Pדובירי Pו Pדיחקיטחרחן~י

 , .פחכטתיקתגוכח;בכת Pחיכייוחיןפחרת
כתןדיכחינופי~חנדוכתניסדיו~כ.ררחחוגו Pוכ~וו Pחי~ןכו .

חי;בטודיפחרטי Pחיכד'חיחירוט)(כחןכתןיוכפכי Pחיכטת pחבדוכ
וכוחקחדתקיחרייונחנקטו pכחיןחי P 'דיריקטורקיגזי Pחוטרוחניחו

P כוקוםחנתיtוכיחונתדיP ניחורדי;בו;בזבודינחכדוינ"'טייוןP ~וכוכנח
טו;ב Pופטו~ Pח'טודו;בחי . Pחיבו ~ו~חיןוחtכייודחבכוקיוכח~ Pפיר
די~טיןכוחידו;בחירחונוקיזירדיקייר Pפיטו~'ירפחירחן pדיזבי"ו~י
ירחנבקוכפתחוכב~ Pחיכייוחיופחנתורככי~י Pנו 'ב;ייון pוכ' Pו~רי
ח:יונחיברחדודינירקוחחדי;בפוחי;בןכו~חבחן~רכחייייםבור Pחי
tו,וtו;בכייחידי~בוכו"וריינדו;ב'יייןחיחרזגI וחונטיונכ;ב~וידחנתחיר
 ·חיופ Iטודחניחת 'ב; Pחירידחדור' Pפחרייכיט Pו(כידחו Pו fחי P~ויד

 .ךריפחי(כ Pתחייוו Pוכ';בו;בtכיוחר pםכtויוירדיחן
חרטינו·כח~דיכירתח"כתיtוזןריכחיירחחירתנ'""ןכת Pחי

P כיייוP כיו~כדיfכייפוכקחי ~ןכורירביJרייינחוP דיכp ונו'ויייטוחנקI יח
כחיירוב Pתכיסכ;בכודי P ~ינירנ Pנחיריו;בנדי Pיכווחנכחרחחורת

P ירנ' p גידיייp כיקכוחי(כחיריייחקןכונחנjזירדיחתנח«ו: 
 tםיlיינים IIקינררסםאחניםכםלי IIזסריברילום

zיtנדווויירכחדחירתופתןכ iחוקיחרתפחתיטר Pיווכידחידחכת
P חיכוחירניירp כנtחכייוינכטי 'דירחחיייונחרןכוקP . ךיניחתכחי
P חיוירכחיונכטפיקחרפדויקדנופכירP לפווכךרדזייריריקיקפיזוtחידיח

תוכ~בtרןכיכיןרקיכתןחקיכחי Iקוtוירפוו Pיןחתבטfווכתכגכיירטיכ
וונגכיחתי Pירקחר pחfומידיפוחכו Iירת rפח~חחירתי PיכויזנוIלןכנת

P וירני~ייp חתידיבחיכ .יחנטP וטודודיוכינופייירfוקיכחיחויכקוניf
טק,יfוכוו rרככחtופוחדייכוקחתקיוכ qוקדימדוככקfותנןכח Pחיקי
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J;קדכוטק;:;ך"r ~.~~ןכ~כ;-· m-;6 -ווt;S5 נh ,פחר 6ר-חרו-ךp ~ S וP ד;נ~ק;; p 
ולקיבמי .תינוק ~ pריחטריכסת pנו'חתביזחוכתת Pקחניכתרי
ין Pו iטחכ Pוריfרכקטונfירייו p ~חינטרחנסוכירווינוטי pח'חכרו p·פfוקי

 .כחרוחסrכיריחת P"יר'חיiיונפוזוווו"ורידירח Pקוכחירת ,fורחפחי
ווו fוו'ניו I:(חנ pניקיץקיניכגון.חת ' Pירקחר pחפוחיריחתכתןכינגוו

ייטי pחיניכטינינירוחניררי pפוח' Pר' Iכקטונחר"ו f>pחבולינטרחר
מורחי .'גקוביקונינרחןיחוטרוריfוודינינו pווחיח pררחווח

כו Iדיחתדינ"ו p 'ירנ Pחב jחירחקיכתניס Pנו ;ת Pיגוחינ Pקיכ
גימחדימ,כך~כי 'i~קוכי p'Yנינרח Pמוטרוחונינוניניר iפוחיריח

חינ::ריrכולנט .ייו pיונ' P ~ Pפלונטוטחר Pחי iרינ~ח"נרו Pנוגיכת
 'וP f,וחנו pבחין Pכחנחר Jדיניח ,קחכקטונחר"ו ~כתגיסכוקטרחר
ח,ןיוקחנקןכובחרחיכחיןמביהתrכיפיקטוטי pח~חתחי . pפיכוק

fכיד~פרקיפחרת ) Pכוקי P(יוו Pנןכייפוחרוניקונטיניינרו(כיור)נחבחדירו
וכוננופירמרחן Pחי-כוקיחי rב'\ב.תכתניס P"וכגוין Pנfכנחרירחן
חנחן rפוקיחירתכחבמןידיכוכחכירתבתחי . Pמוטרו Pנוחתמוכוק

כfוונרי Pייררת pכו fmנתמידיריגופיי·חיבונרי Pדיריגת"חכונת
 ..יפוחכתו iכבוכ-. Pחיכפייחיקטמנרוחכקי jנfבנחבח ' Pחיייררו Pפיי

רי'גנונו-יר rחפוריקכוי Pטיר P"ינ'ין Pתיבג ~חיכטרחרדיחת
ייו pירנ' Pרינחורתנת .י Pחיכקורנחרפורןלו Pחנטו p Pייו Pירני P Pבו

קייררווכ'ג pח pטוס Pקי P Pדי Pטידו pנ'כתכים Pבי1ל'קטחר iדיביח
P ' קיוופוr פידחקוחטרדייחתp קח,ניזת :וקI ווודחכטתI מיטורנחן

נינורי--,:'יחחירתקוקטוסטי pמ'חי .כtכדת pווחכוחי Iקיכטורייו
דיקכחדו Pככיטי~ירוחוןחירתקיינטורייו Pבfבקחכנופורוחיפינו
נוחוכיכטי pיינחרכתייניחונטתטינוי Pניחיקטת .פיכתכחנתקוןניכו
'fליכ Jחיחי(כטחנחןקיחורתכתדתטפורחיייו pירנ' Pריבחורתכת

עי Pולוחתחי .י"קכטונחרייי Pריבחפוחירתנונקתכווותקחכקטונחרייו
fופרופייחרתקחנוחריטתחוכת-ייוקfככקטונחרחיכחיןחניחתחיפיטו

 Pחי~טודיחונןקחרחפחרתfכפiלרטחרו~ Pוכי pקfר Pוכ' Pקחקוכטיב"כדו
 Pו Pחתיסגכת Pכונוגיכתמ,נfכן-י Pקוחנדוקי Pו pפירחקוחטרו

ןכת Pחי j 'כj fגוחררחנtונוקחי Pטיד Pינ Pט Pי"יטיחן pדי;ננ'י P pח rקח
טו:: Pכו ~-נ"חולחכבת "וtחין Pקחקוfכיןח rקוקחרתקfכ"fכריטת

םיכתנ Pבוחרייקודריניחןחי . jטיח pנ' Pנוי Pחיחמיריוומבחן
חונ::נוקיחת Pקטרינ Pקוריטירחר ..קחכתחי " jכנפיינינתפור
טירו Pביחוןקוחכןוחימחנגתכיגנונתני pוכ'ג rרIלני fPכיבייומ'ויירת

P חיכיp ןr חוייחנתP רחןr וtנוגחבP P כירניחן-tוכp ליכריIכוחי
חינונט~דו Pינחוטרוטוווחנחןחי I pבוינחחזירנןסמרתחנfוכדוכחנחן

 ~חיכטרחנתקבנחן"קיכמי .ריפוזיטךדי:ככובקתנוחכקחנחןכוקי
p רחוןג.ב'קוןנחרייוחכקטr חיגוךP J גיוP נויריקיחתטירוP וחפינחרר. 

fכ' p טמp כחקוןp ריכבחp בוריP P רניP ריP כוחיP P 'ירניןכורP 
p ככטיfP גריp כו"תןקיגקיחירייוטונחחכקP'i »יP ורירחj קונוP 



דאכיתמל'- 249- ':נה~ם·א; jפר::
 '" '''Q' ~~?---'י'י--- ~~~~

דיין Pחוקופחר jדיניחקיכתניסדי·פחדניכייתכתדי P-ו Jנניינננ Pכו
 Pטייוני Pקוחי pיירטח Pדיו jטחנננייבו"ס Pבוחי Pייו Pירבי P Pטו Pחי
P נוטיננוכוייתינווP . חיכייודיחפוחירתונתP ניננווj נוקיחזינו

פח..נונכיחיחבטת pננחכתדיי Pפוחיי Pנניזננוכויחוכתוחירת
 •כיכגוכתחתי Pירקחר Pיירידיריגוחיבטיניחתנורחכ Pידיכויביית
יר iקונטרחדיחתפירנניטיחתי Pקיחקיבחיחנקטונחרייו pדיכחוברת

 jייו Pנניחוכתחניחתפירו .חפינחדויר Pיחת Pננירי Jחורדיטי Pחיחת
כוחיפוחינכוחכוכחו'ינטי Pחפחרטיכיחתקיחנקטוכחרייו pחיכחין
 Pכוטחנבי Pנורי jריחונ"ו"בתחירתחיבוייס 'כ'fכתכיס Pבוחת

 .דיזירחת Pנחננויו,ון P IIפוחינכודיגפירקורת Pגורייו

מעמד)(אנשיככןאינלורילןרח Iפיר'ניןרייוסנןטאנ'ליס tלודי jר'אןנייןלה

P מירחונתקוחנרווביינתיגווP חוןחבייו,חבתוכתp חקריפי;כייו
 :: Pכויניחירת Iניבוכןכחרייוקוננוחונביו,חטורייויחת Pחנקטובחרייו pחב
 Iככיז,נוחיכפריזינטיטופחרתקיייו Pחקריפי pדיבחורתבתקיטיר

בו"תיכון Pחי .חנקטונחרייו pחיכ Jחיוייו Pחקריפי pדיבפחטרוןחיב
כתדיחתקחדת jייחנח Pחקריפי pי Pקי Pקחרנירו Pרו Pבוו Pיכוו Pרי

טו:;חת jחפחרטיכיחוחכקטובחר"ו pחיב Jחיטחרריבתחיננחנייחנת
פוחיבבוחיכטורוקיטיר Pנניכיחירתוחיפיטוחיןחיייון pפופוכחבתרת
P פריטופחרחןיr ינטיP 'חj חינp חנקרכוכf; חיחזירריחורתנתרייוP טוP 
p חקריפיP ייוP . ככחנירתקיחכוP פוחידיחתיD חיזירP פוחירת ?ןכוP ינכי
ננחכייחכתכתחכקטונחר"ו pחיכ Jחיטופחרחן ' P Pגוי"ו Pבוטודוקקי
 I pפיטtרופר Pפריכוירובו;כ jחוררינ'jלוטו Pחיונרי Pחי ?טחרריכתחי
P ~חיחככנךדורחיתנניחננוP ריחתקחרתחןניירתקידיןניתו
רי pונח Pפיר fpי:ןכח iק pחו~חדיחגונטתחונתחנקטונחרייו pחיב Jחי

(כינניינ:: pננח iחירחקי Pובפוחינבוחיבחינטרידי pידו rקו Pחירחכ Pי
 Iכייבתדי pח Pמ:י iחינקוננינ pכח Pקטיקחנטי Dחרחיר"ודיב Pטי

חיחכקטונחרייו pחיב Jחי Pטורוריקוזיחן ' Pינטיגנוחינתטת Pחיחי
חיבחבנו pיכנחכת Pבtירי pריח Pבוטורוק(תנככית)חייונוחזיחן
קחרתיחן jריחיחינטירוריחתנניכרחכרו jטחבח Pחיחינת Pחי Pביירכי
חי Pייוני rpרורחיחן jחחיכיפורקוננונכביכחקוןתפיכותקוחטרוריחת

יניירת Pרירירוזוו tטודוחיבקיר~ Pיריפוחינבוחיכפור pרוגחטינח
חי Pפיקחדו Pו Pריחריפיכטיננייכטוחיבחיונת Pת Pו Pפבחזירקון
י j Pריפריזיכטחנטי Pכונקוחיור iחירח Pחיבייוחיופיררוכחרת Pבו

וניירת :1חי(:חינכופחיכטורוקיקוננוקוכטחבחי Pחיי~רחכטורו
 Pבוריייו Pפייורקר pריבחורתכתחנקטונחרייו pחיכחין.פריזיכטי

קוננורתiלפיק~רi:י'חטחנננייויכטיגטת Pחירי jייו Pנניבתחי . iתננירי
קי pונח P.סירבח;ב pטורi'יוקייר jריקיריבוייס Pבוחיכתניס Pכו

 Jחי pחרח jריניחירחן;כחנרכi:יחונרi:יחיקטתפחרi:יקוזירח;כ Pחיחירחן
קיקחםורחב Pפחרטירתקחדתטיניינרו pפחרטירחקוחן9רוחינינטי

 ) 82 (יחבמריא
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קחדתיווחנת Pחונתירניחת P 'כ'ff'כורדיןנוf'כיןf'כיכונרי jPרודייf'כרת
חירחןקי Pכוf'כזיחן"f'כנירתטtו fP'כי .רוכודיטורנוf'כתפf'כרטירת
 P~גונןf'כפיןכf'כנת pירו rקו' Pח' Pכוחינטריפירו .כיס J:Jירורי ' fP'כניטf'כנןגי

 Pחיכייוחיf'כנטת pט"רתכתדי Pינרחרי P pחוטרf'כחיןננורf'כבf'כןקי .
 Pינדf'כד' p Pו P iחי Iוכורנו fP P'כרינחנתקוחנרו Iו Pטי Pחיכוחזיחן

 Pחונכיגחדו Jחירחנוחי pפיקו;ינח Pריקתכומ Pו P Jמי Jריקוזיחי Pמי
 j"ו pפכיקמ Pמיקכתןכו Pמיקוןטירננינתי Pמי .ירו~כיסמתרונ' :jרי
דיכ Pחנכמריננוחמורתמימרטיקוכוךכי Pחיריפונןכויגוכרו Pיבחרי
 .ירני P Pבורי Pרינינידו Pכוסי Pדירי;;ו Pכוונרי P Pחיקיירו Pירט

 . tPינטו pטורי;:

 .טימ~לודילסירניטוריסליםסיסטינ'ראזירדיםיני~טיראיל

 Pכו pטורוקי I Pדי~יננו Jוגי P Iקיריינרו Iו iפודירוטורומיכ
P 'ירנp ייוp P מנטוP מומירחןP ירנירוP כופורP כומיכתניסP כו"ס
פמרטי pננמנתקונ~חקרחרחתנחטורמכנניכטימונכיגמנת Pכוקינו
קיכוריםחרטי Pחינריייון P '"קרתfכ pוכת pח'מrוטייכ~פו Pו Pרי

ין Pחוקופחרריניחןםחנכי;ייתפיקטחנכי Pר'טת Pמירי Pי rוכח pפיר Pנכונגו
 Pטוני"וכו"ת jיו#ו P Iנמקייוןכתרי Pפריטוf'ככי Pמי Pחיגו Pבורי

ין Pמוקופחרחתחונכיגחנת Pכו Jטמנכנייט Pחיקיכ, I Pח~טי pנכiלדיגו
וט::מקי p,נחכייכתרייקטורתככתדיחי"וזויגריכטורייו Pחידיכ
רירינינתחנירורימת pחכטתכתנניכיקטירגוזגוטו Pחיונרי P I Pרו

טיניוויינטו Pו Pמיכפורקוריימרדייסדחבדיפומיננוחכחודריכחר
דיפחרטיקוכמרכנינטיחיכויריטרינוטי Pמירי"מכטיני"יינטוחיכחי
מפחרטחרריוחיפיט Jחיקוננמנרתחי Iכתניס Pכודיפמ,ניכייתנת

 Pטו Pחידיפמנור iמירמרינמ~ pחונמרינינידו;: Pו Pרימונוקחרת
p מכטוP P ירניןגוריP ונקיחפיןP נ"i חונכיגמוi וP מוקופמרריP יi 

 Pנינכמכןכיניכניינטו :;ו Pיינרו P Pננחוכידיימכי IP'ויכורי Pנכיזנכו Pמינייו
טיינכפומיכטוניירמן Iפומינכוf'כינמינו:ר~דיידו Pוכי pחנמיר Pדיבימת

חיכטירחנכינטי j'Pמקרמר Pקוכידיר fjפופורת iח ;rנמרמ Pרימירימתכתחי
 pטמ Pמימי . Pמכטו p P"ו Pירני Pכו;:מrומיכייכתריןכורייו rPכיחכ

וכחנויכטי P pטינמרמ Pדי Jמירמקיחיכיימ;:מינטרידיחנימת pדחדינח
מירמןקי pרמרינחמנימתמיכתניס Pכוריפמ"יכייtונתפחרת

חדו Pפיקטtו Pמיטו pמ,טורוחיכוייס Pכופחרתוכו P pמפמרטמרמ
 .דיזירמת Pנמנכויגון Pניננימתחנטת pנתחין

 .כחניסליספארהריסטינאראסדארינאס :tלא

מין Jריניזמי P Iכתניס Pכוחרת t pטיכחרח Pרי pרמרינח pנח
 pכמדי iמכטידח pפררתדי tpי rקרירחרינמ;: . pיכורימטקמ Pטרי

 pכמנוחי Pחונונרי Pכוובמנכיכטי P jי Pירניר Pפוחידיחןי P pקומנמ
כיניימנtוירמדחכ~ pדי pקוזמדי pמ 5דמדי . pפמנניכיימ pנחמי Pוווזירי
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 Pו Pחי Pירי r'גו Pו Pחי Pחיכייו pחיבייחדיין Pירניר Pפוחידיחןקי
חפחרטיניחת Pכיקי pפרוםחכח pדחדינחחיווכחנויגטי P pםחנויכייח

 Pו Pחיקחי jקיריחקיבו pחיכייחדייר iחפוחידירפורחינטירחנוינטי
 .וננידו iר~חין iייו pפכיקח Pחיק

 Jחיטי Pי Pקונ )סי~. iק P(קודחנ'ו.ידחד pפורתדי pדחדינח pבח
יגון Pוקי Pחיחי . Pייו Pחקריפי p Pכודיקחרגיבתדיםחרטיחונת
חיבחיןיחן rrכי Pקי Pחכ~ו p Pייו Pחקריפי p Pנוו Pינוו Pד'כו"ת
p לרייוiחירהחנקטונJ טרידיP פורונחp . חיחונתכתP חיכp חקריפיP ייו
חיכרויחינ;גקינוחדויר Pדיניחתקיח;חי;.כת) j(נכו:ו rPכוכוקןדי
p 'חקריפp ייוP ונחרתכתונרי)r (ד'נחP פוחיP דידיP חיבקורגחרכי

 Pחבייגחדו iחירחקי Pייו Pחקריפ' p Pבוו Pחייגוכדת Pכת •קוחירו
 Pפוחי Pדיקיכייכתחירת Pקוחכו Pכו P!כיקחדןדית pכח:מ"רהמור
ונרי Pקינוחרחתחיגחרחיחגינו1.ב.דיכנגריח pכת';יבייחר Pדידי
ורו!כיחת fj:1ק~כתדי Pנוייוונרויירןכו~ P Pחוגוחיינו Pחיבחרתכת
ירת Pטריכתחי .כתנים Pכוקונויחןכתי Pקחרניכתדיטו Pריחיכ
ו Pקיכנויס) p) pחופירטחדי Pניבוגטחרייו Pייו fPרקריפ" p Pכו Pחי.

חיכונרי P iייחנח Pחקריפי pינו tPויבחיfר:גרד pבתקיחירתריגכת
כתדידיריגתמיירנתכתחיפיגוחיב irןכוכנtכ':;, :;':תכ Pכוחינח rנו

מחט:: Pבוחתחפחרטיגיחתקחרכיכתדיטו Pר'חיכחיוקוחטרומיחת
 Pייו f· pוjירי.ס p Pכודידונקוחי Pחיחי .ייו Pהקריפי pדיכ pנוו rנןי Pרוני
ד"ח i 'י: ..ח p!:ורת"ייח,~ן'וןי Pקי Pינוו Pדיקיפורויתיגונדה Pכתדי
;rק ;יח iחי Pק'גינירוטי Pחידי Pחקריפ";;"ו p pכ Pטודוקי t; -; r-;r ו
 Pנודי;"כי; p 'חבחי: Pפחרי;'חין '':ר rקכתטודת jמחרטיח Pד'קי

נטי',חנ i;כ Pחיכייוקונויחןכתי Pחידיחתחקיבדי Pירני"כ~רי Pכtיכיס
ינטי:וכח pיחו pיר' rכנו pנחנוחי Pחרנננרי Pכובוו Pויר rד'קירי

ובו Pחיבוגחרי;רווחחיךגוחיחנjיו:ונחרייו pדיבכזרתבתח,יינןכרו
חיבחירתווו iנו'די . pונחגוחי pב:וח' Pדידיינו;בתקוןדיחתחקיב

 Pח:טו p Pמולנייו; i Pבוריפחרי;יו:ורנחרדיכתניס Pנודידיריגו
די~ינוו(:יגון j:Pיטונחרייו rpחיבחיןיננח:ת Pדת rק iיח fקו ~ Pקי

חיבחיך iחזיח ' Pקי ): i :תנחם)תי p) Pמחנידו~ Pבודיחיוחרינת
 pקוזחדי P;כtיקריפי~יי~ Pבודיכןכי "iט Pר'ח"בחיו~נונומדידיtלה

 Pייו Pחקריפי p Pנו Jקו~ייגימריייבחבתי Pקי'בנזיו;ר)יירי p (חורגודי
קיייטי iחחיבקיי Pחנינירוגןכי Pחידי'בו P pחופיר-.כח pחבגוגחחי

קחפחנת Pחיקי pדי;כפויחזוכיפרחינהכקן;ונחריי pחביינחרדיניחת
טו pח'טודוקיו Pחי tדי;כ p ח~,יר iד'--:וP fנחנוו i ו,'":;ו;יפיתjכוד"
חמחר::קיח;טידf"יד" p"פורתדיחךיבח;; i ptבדיקוfוכי';cרבהדי " I;כו

;כ"וי""- ~.~יי "''''י.,ויl f ..רי~ ~ירנ·(·רf-,'"ר:....-"," '" I ~רייכירוח  " • J.ז I Iז-'י,ן ו., •• ';'''-: ~ • 11 · ;.\ .. ~.,- '-{'-" •- ~

* l :כ~ 'זiי: 
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נכיר~ם,תרומח,שלמ'ם, •קאטיגדרי~חם~גינדחלחידדאדיבא]:לאס

 .טנלנחמח,כנדרחלח,

ינקו Pחין~י Pי Pקונ Iקחטיגוריחתיגונדת Pבתדי pדfרדינח pבח
חי .נתונת-נכור .חכת .סינכור .מרוונת .:נכיס P :ון Pקי pח rקו
 Pבויקחרכיבת I Pחיבוניס" p " ."ון pמביקח Pחיק Pו P pח;טו Pחי
p חקריפיP ייוP טריבתדיP דיקימורנותירתP יונוP חנטיP חיקיP חיב

חמחרטיניחתק~ח:כת rכ I pירוכח tiח pדיגח pבחדיו p~רחחיבחיפיגו
חיחנקטונחרייו pחיכחיןדיחתחקיבדי Pירניטורי Pכתגיס Pבוחת
P דיבתיP חיבייוחינטרימחרטיחןP פחרטיחיןP חיגוחביP חיP נתי

 I pח rח' Pו Pחי pו rחי Pו P I pמחוניבייח Pו Pטודתקוך Pחיבייוקווניחן
חוטרוחיןנוחי Iכיס Pירו Iחנטtי pינדחד P rבחיןובfרונינטי Pונת

 .כוגחר
מחטרון"ו iכוו iטודידונירמיבמירתקי Iיר rדיקירי"תרוונת"

ו Pי iוקןכר iפרוינ iחפחרטחרדי Iמנטת pסיירתבתמין Pקמונמודי
 ,ונו rונ'מי Pמרוטו Pנודי I Pנוגווננרי Pנודי Iינירtו Pבתדי Iטיירת

 Iקייןמור Pדו Pחונוקוחנטות iמחרט'יקתכחונת I pנידרורח pבמדי

קו\ב.ונקיחתדחרפוחידיחתי Pינrו iדחטת Pחיחי :כתניס Pבופחרת
חיכחי .קחנוםודיבפחטרוןדיגיר rמבחחיב(כיגוןי Pפוחיקיכתן
 I iח iחנטי pי i pמ rקוחתדינידת:ר rביונפייקון Iקווניחתבrוי Pכתן

וק Pונו rונ'חיpר rמי Pו P I Pמיזוו;ג P Iפחוניבייתו Pטודתמימיב
P דויP חיP וP P יירנחp זכומיןi מp בחP p 'ינדמדi P ' טיירתבת
p מנטתP מזינומוןונת .ובחונינטיI כתןמירת:וקידיזירקיריI נו

קחרניבתדיקווווהרוונתנתדיטודודיבי Pחפרוניגמרניקוננירפומידימת
קונניר jיח iפוח'נוכתןדיב pחיץח pבחונו rוניחי . Pייו fPוקרי.סי pבוקדי
די.סיכ&חירתי Pחנחי I iכתכוחוןקון pחדח rקחטחכדו Pחיתרוונתבת

חוחד iחכטי pבת.דיקוונירדינוו fנויכתןחכקחטיו.וריקחזוינטידידו
 Pטודו Pיגחדוחונבחירחן j;כיגוחי Iחיכקו:חדוטחנדו Pחיתרוונתבתדי
ןהירחננו rונידי I Pדי(:יינון;כיגחת"ו"מרבתחפחרטחרדי P;:ודייו Pבו

קיונככ(ברדיביין Pפור Pיידחיבחםחרטחרדיבוייס Pבו pדו ;fחונכיג
דיק:: pננחיר rדיחת Pנחונויגון P I P"ו i ו;: Pכודי Pחיבייויניחן Pרי

נננכJבר""תרוינתייחונת~ין;ו pח'חיכת~יס Pבוחתדחרכוחי I Pפוחי
חי;כ::חי .ן l"תרוונrיבתקוננוקוחבחיטחבון P P"וכי Pכדיוק Pו Pחי
חירתקיויפוננ ~;-חת pחונכיגחטורייחייוונחירחן pדחדינח pטח

בוי Iי(:רחב Iדייוכקירקוחבחת"וחירטידיפינתוטי Pד~iרינדידו
רורח;כ iניחי P.סרוטוובוגונננריויניר~ Pנינגונתקוננירדי Iכתןחו
P ון~"תרויכמכתחי"מררננת"בתחיבייתדיחפחרטחריןt רII דחרכ~חי
 .יגנבייחויתי Pבוקי pח'כו Pחיחיכתן ~

טודוובייכתדיחורדיןחיב iג;כיקי Iיר rדיקירי"נכוריס"
חירת Iחכטת pט"רתנת fiריקחנוםדי 1חטרו L Iכתןחך ,כוי Iגודייו
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 Pנוריקרחנטירחריקתגחונתחונוקחרתחפחרטחררירונירקורי
 . : Pיינטייג P Pינירוגייטי P Pנוריטיירתו Pרי Pפרורוקטו Pפריווירו

חי ,רחטיביחיייטונת r ,גרחנחרת ,חיגו ,חונת ,ינrררת P ,טריגו
 ..~יגחיפווופתגרחנריקוןניס Pיריריחכקטונחרייו pחבחופירירבת

קוחנרו :חופירטתטת pח'יר rחדיניחתי Pווחנירתקיזליקחי .ריחת
נירtיפריוותבת Jחיקחוופוו P,טחנרו rנ'קורוופו iPרי Jפחטרוחיב
ייטי P Pטו Pחיריח'נוי iפרורוקטופריווירחיבפונטו Pחיייתקי OOני
חוחונתרייווו rרחחקיבטת Pני jח'חטחנת , Pיווו Pריקי Pינירוכ

פורווי) ..ו . rח p (כונקו iחו Jקויטיגחיגרחנחדתבתחוחיגוחקיב
יינרו rחחיגתחי"ניכוריסוורינווונריחיברחנתביחיינייחב Pחון
 " Pחיןחונוקחרת Pטו pח'ריפרורוקטוקחדתפורורטי Pבתרי

 " Pחיקורטחנתר-קובטתבתריטייוופוחינניניחתקוחנרוחי .חורת
ת rקוקחדתוויטיחת Pבוחיחפחרטי Pינייחבחרו P Pפרורוקטו Pטו

ווי,בו ,קיריחת ' P ,נייןחוו rחירוווטו Pי Pחוןריחדיינטרוחפחרטי
ת rקוריו rחפחרטיריטיניינרו ,וותטו Pי P Jחוריחריינטרוטורוטיחת
פחרתחפרונטחנתבוחי ,טורוקבחרת Pוו'י Pגופורקית rקוחת

 ~חופיורבוחי Pחוויגו Pו Pריקונפחגייחתחיןביס Pירוחתיבו Pיינחר
p קומגחי .חגקטונחרייוi ייתוP ~ ח'פחרתחםרונטחנחןp ווונגחטוp 

ח"ןחוגתרי Pטורו jjכיריקוזיח , tPובי rhק Pריפיריכטירי pפירסוגח
 jריחוגייוחונתחחי jטופחנחי Pחנרי pינרחד' p Pגרחגדי pבחריחוגת

"גרו iחחירתיחינטיווחנת Pבתוויברחנרוטחנחן pח'קיינטיגרי
וחרינת Pקונטיווויגון Pוועוור)י P(חג Pחירנוחכו Pקופור jייו pחורח

חין pחופירטח Pו P iקוחוגוקחרתחוגתריטורוjכיחןfרב pחחיריחי
 jטחנח pח'קוחגדוחי .חנטת pיכרחד pנתפחרת jי Pינדו rריריווחנובת
P ירוחתחרינחרריירקתP וויחדיבחנטריינחנרחנחן ,ביסp חr ירוp פור

קחרתחבורתחנחן rחרחנחי ,ו Yחר Pו Pרי Pוחירווחנ Pו Pחתחר rחני
פורטחוונייןחגונטחנדו pורח rחירוווחי Pחרורגורי"גוטו Pי Pו Pחונו

חק" pפור Pחופרירכורופ Pטורטובוחי pפחבונונח pוכח ..ח;ו Pבחרו Pבו
רי Pי rונח pפיר Pגרחכד' Pבו Pטורוחי ,נחרייווחנקט pחבייו pריפ'
חנקטונחרייו pדיב Pייונחרייו Pפונקחי Pריריקטור' Pבוחיביס Pירו
p ריחינקונטרוחביחןחנP וP חירינחנוP יrריחP יגירבוP קירינקוןP ת"
 ::י Pריחתחנינחנטחנחן ' P ,קיגדחרבתחתחינטרחגרוחיחווורחי

ייון pקורפורחקחרת ) Pחכחפי r '(ח Pייוני pקורפורtו pבח pטורח Pנירבו
 ) pחפיר' P(ווו Pפירו-Pחחו Pקוחת"ת Pקיריכ Jקו jחבורחנח pחיחרטי tח

פוחינבוחיבטוררי Pחקונפחנייחרוחי ,בינירת Jנייבת Pקוחיטחכרובי
 ,חנקטובחרייו pחבדיריגחוייכט- jחינחי Pטחכיירי;:fויקח;טחריjכ Jקו
טו j;:' Pכוחונוקחדתטוווחנתתנית)(תרקורטיזוחבחר'נחנ'ךוחי

 s Pפירגרחנרי p"חחיביר:כו rחריגיחתטו pח'קי Iחווונרוjכוקונרי
גרויניניחי Iחוטרודיווחנופורירבו rחפוחיריחתנוחיי p.סוח'קי ' rנח
בתי iק~ס) pt) Pיטו :iניר Pכוחונות iקח jרי;כיוכחנחרת rכבתחת
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חכייחר pרינגרח pח'קונטינירוקודונדי,זיטו pן:י Pחיחתביבכיחת
"ו Pנוקכוקירי rדיין:;רחבקוןו rחיקיבוחינדחרכתפורו rפודירוטורו
חיבח fוכריכחכחדוןכו Pי Pקופחחנתחונוקחדtרחי ,פוחינכופור

P די;כפוחיחינטריגחנתנויP דיחי .כתןחכP פוחיP חיכקורנחרדיP ו
tככקטונחריין" pדיכ~יחת P ,ו rמודירוטורודיכחכטזי pחונרתכתחת
ייו Pחקריפי pחוןחייגחנתחיירוןבכיס Jחיינוגחו~תקידחנתי Pחי
 Pחיחי .כוגחרו Pחתחונוקחרתטורכחנתי P Pפוחי Pדיחי ,כוכיס pדי
 Pכו ' Pחיכתניס Pנוחת iיחחפחרןכי.קיבכוריסדי Pפרוטו Pטו Pחי
 ;:חקייוכחנת Pחתיחקדיירניטורי(כ Pכתכיס Pכוחינטריפחרטיחן Pדי

תרווותכתקווכוח'רתבכוריס Pכודיכייכתחי ,גוחןכי Pחיפיטחנת
קרי:; Pקוחי Pוכ'זירי Pו Pימ Pחיכייו ,כתניס Pכוקווויחן Pכוקיקי

 ,חזינוכינגוןקיחי ,חכי.כת pיירתוככתחין Pןכור'~ירנ Pקי Pחי pחטומר
 .מרווכתגתקו,נ Pחיכייוריקוונירפוtיידיחתנו , iכ=יחירתנוקי

כתריfרביטחנטי:;ודייוטורוגייכת iיגו Pקי ,ייר rריקיריחכת
כתדינת :hlחווחקית pוכחכתדיחפחרטחרריניחתחנטת p'טירת
 "טריגוחי; : i;כקייכירת Pדי Pירוינ;:קינקו Pכודיחונתריחרינת

("וכחפ jחנוחחיכוכין) Pכו .רחיינוגיכגת j(קיחיפוטריחיכ Iיtוכדת Pכת
fויניבן;ידיפחרןביחונtי Iן:;יפון) .(גחנדחריגכי Pחיכ Iונככ) Pן:;בוכת

 .קיריחתקי iכתחכדחרכתחי ) O() 1פור 4די pווחפוקו(חון Iקוחןכרו .
כתןחכח:םחרן;יניחתקיחכתייחוכתי Pקית pוכחחיקטת Pחיחי
ירני., Pחי I Pוכוזירי I P,נבריח ":יפחוכיכיו Pיחחיכקיוכיחתכתקיקי

ד"הפוחירתחזינו Jכינגוחיכחוכיכטיו P~חכטתטיירתכת iחי Pטורי
 .יכו pח'דיקו,נירפוחידיחתכתן

 .(בכור)וכחייורחינחירתקחטיגוריחתי,כת Pן'רידירחרינתיכקינת Pכת
חידת ' P ,ירו p:חסריווירחיב';רדוקייר rדיקירי .קוחטרופיחתדי

ונקי pחוניזח pבחדי:וינירודיכיחrי P I pקוחטרופיח pכחדי Iווחגו
חתכנו rוכ';:ור"וקירקוIו.חתוחמחרטיניינד I pנחקחכח;נדיינירוגדיכ
קיוכת fכניחורתתכדיהי .כתןחכדחדור Pדינ")רת Iויכחתחוכתן
:~ידfור rקנת :fוהופרירנו iטר t:c;וחתדיניררכנfרייטי Pחייחת pנח
חי:ן;רינןי:;די Pפוחי Pדיחי .בכורדיטיטוכוחתיפיקחרנוטכ rpחי
חי prrחוני :pf:כדיירןינ::·חיבחין pדיחטריכטחחיכקוןייר~ט
P יחדינטתוחיכקp חיJ כחדיינירוגחיכp רחנtקI p ה:כ'י;יחת~'ר"כו

 Jכתfויכtי rדיני ו"~יJ tחוכ~יינטרח~חי ,קיריחתקיקוIו. rחכתן
j יחיןיגוכייחרכוtכ~ r חירתp ייהרחקייפי;יtכp ו:גריfה"כחיP גו'

פחנכיכייתjכוחיחיכקיוו"חתכtיקי Iקחרניכתחיבח jחיכjכונרי
ב:רדיכקןכירפןחיריח:-.~ינר h Jנגונחי Iכה,ניכן;י; pירו(:כיס ' Iחי

מרונותחי :jחקריפי;כייו pדיכtורק:ינגונתקוווירדיחתפוחןנקווכו
 '"fCריר Iבכירחיב Iפיחתקרחכרדיגתבtו ' P Pחיטו Pחי .חכתחי

ח'"יה'"' I 'כ' I'" "יי I ~יח"' "'" I"":'\יי I-' י"' ר":'כגה uטחי~גונה I j"י Pפיiרטה uפחר I ~ •• I ~ ~ I .• ~ I} J-' ... ,~ ,.ו .. ~ '" " • l#i • 1 "" ~ 

:ו I Pי "f י:!:;יר""רינחדיידיונ;'ניjכי I jח i'''p וt:די;כיחtר ,קו~ןכקי
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P ח'חייגחנתיp ח'קוחטרופיחתטתi חיכp ח:קטונחר"וP נדו"P I יגוj 
ייחרת Pחקריפי pיר Pפוחידיחתת iטחגוקוחטרופיחתניגגונת I Pחכי"ו p"ת
טי:: iנינגוככורטי Pחידונקוחיןכיניtרתנוחי Iחנקטוכחר"ו pח'כ iח'

פוחידיחתחיקיריחתחנדיכתןחיכקו"יחתנו ' Pחי iחנטידח pי iטוכו
"' r ו"I קיריחת,קיןחתכינדירכתחודחרכת"' r גונוחוןחת"וi ייו
P כתייכדוP פונוחנטידחדr ח'תi טחגוקוחירפוr חי .וP ' טיר"ינת
חפחר::ח:טידחד pיגונדת Pדי pינח iדח pכחדינוטתכתטו Pחי Jקי

חחורתחי .ונח"ינטי P pפחוניכייח Pו Pחיכתניס Pכוחת·ו lטיניינ
 pכחון Pקיקחטיגוריחתירת Pטריכתדי pדחדינח pכח Pנוטחרי"ו
חיכתניס Pכוחתחינטירח"יכטי iחפחרטיניחקי pפרופח:ח pדחדינח

 .יר rד'חת Pנח"וקיכו pח'

 .קאטינןריאחטריסירחלחדידארינאסלאס

 1טיכיח pקו'ו.ח pכחכתניס Pכוחת pפרופחכח pדחדיכח pכח
קי"חנירתכתדי pחיכייחדי iי Pחפרוכיגחרדידירינוחיכ Pחיכייו
חקרי:: p Pכודיחירוקחיכ : Pעט'יג P pח rקו"טי P pכחרן P , iקיריח

חיכטודודיקחרנידית iפחרט'חונתדידירינוחיכ . Pייו Pפי
 P"חייורי Pכודי 1ייו Pריגני'כת .כחנתכתדיקיבו pטרחחיכ .דיגוכייחו

די pחופירטח pכחונרי Pת Pטחקכת . pכו rחדיחי pונח Pסירדי
פיריג::דיכרוכוחיכfוי I P"ונ' pחקרח Pקונ pכחדינ'כ.ורנת . Pקחניפו

 : 1"ו pפכיקח Pחיק Pו P Pחיטו Pחיחי .רינו

 .סאקרי~יםיייםלןסדיקיאירןאיל

 Pכו Pטודוקייר rדיקירי Pייו pחקריפ' pכוקדיקוחירוחיכ
זניס) iקי P(קודחכטידחד pפורתדי Pייו Pחקריפי p Pכודי Pקוחירו

P כודייחתP חוכוקוP טוP טח"נייקו"וj כודיp P חקריפיP ייוP קיP י
די Pירניטורי Pכהניס Pכוחת jחפחרטיניח ,כתניס Pכו iקו"יח Pכו

קיחורתכץכמ Pדיטחדריקחדתחי,נר) Pניי P(חניניחנת Pחקיחת
P ' דיכריטירחנחןp כוחתכוגחררחנדוחנקטונחרייוP כוקיP -ריני

די Pייו pחקריפ' p Pכודי Pקוחירו Pכו Pטודו jטוניחנח , iחנח pפכח
 Pפחרןכיחין Pחיכייוחינוכרי iפחרטיח Pדי Pכוי Pחייווחנת Pחקיחת
חי Pןכירי Pוניכ' Pו P Pטודופחרת Pחיכייודיירניחן Pי Pחי pחיגוחכ'

 ."ונידתנתטו"חרחיקיריחן Jקיחת Pנינדירכוווו r"יפוחידיחן

 .דינילי~איאילטידידיקארנידיפארטידחאונחדידירינ'ןא~ל

ריגוכייחוחיכטודודיקחרנידידתיפחרטחרנתדידיריכוחיכ
 ,י Pפוחיקי pפחח"קו'כ.וכקידיחניטחכטיגודייוקו~ינקי Iקידיזירקירי

דיכ"tות P I Pוכיר' Pנייני Pקופורקוחטרופיחtונתtודיגוכייחנתקי
חיכחפחרטהר,דיניחת Pכוחיי Pנודיקו"ו pח rחוני pכחדיינירוג

דחרכוחיקוחטרופיחחכתדיניינטריכתחי fI pכדfו Pקי pכח ,י pכרח
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כתןחיבחיוונו'זירקונווחונונרייחת p 'pסוח'קיקו~כתןחוןחת
נוו rנו'ניכדירכתחיקיריחתקיכודחריגתן;rי Pחיי jיר rחפוחידיחת

 .גוד"ונוחוןחת
 .לאנהלהד~טראםק~לי ~א~

גוד"וקירקו~קי Jיר rדיקיריגחנתכתדיקיכו pטרחחיכ
י Pו pח rחוני Pו Pקיכחרת pטרחקיחכטת pט"רתכת jח'חניטחנטי

פחר"יקתגחונתחפחרטחרדיביחתו Pקחרכירויכקו P Pנוינוחכ !jtחיר
וח pנוח i"Pפור Pדוקוחנטווקיכו pטרחפריונירדיככחנתדיטידת
חינטירחנוינטיחפחרטיכיחת 'כ't • fקיריחקי iכת ~דחר~תחי Pנוינו
ביניירכתנויזנווחיק'ריחתקיכוחיכייתדיחזירפוחידיחתקיכתן ~

 .גוד"ונוחוןחת

 • :tאזבןדיא' tפ~רסןנאדיםאי'ןריסלוסדירינםיסי',ןלה

טובי"כו"ת iיגו Pקייר rדיקירי Pנוחייור' Pכודי j"ו Pריגנויכת
קי Pפחחיקירקו~דיחניטחנטי )~ר~'(גודייוקירקו~ )*דיגו Pנוו

ריגנוירי jדובירו Pדי Pחיונוחייורחיץיקו iחויירי pנחכיקיוי pפוח'
 .פכחטתדי fpל Pפ"ינקו Pפחגת iחיןתכחכדחרכיקוןחיזיקוטי pח'
טי pח'ריגנויר iפחטרוו Pדיבינוח?יורנוחגוכיקו rח iחו ' pנחכי ' Pחי
קיקחרנירוטי pח'חי .פחגת jח'קחרכירוחוןכתן ~דחרקוןניקו rמ

 Pדיןגינווקיפכמטתדי pח Pפייינקו P pכחקי ' pמנכתןמיכטונות
 .קיריקיכו pמיכייחדייר rמפוחידיחיחינטירחנויכטי jמפמרט"נ'כי

 .קאמפוםדי Cאן.פיךטאלאססןכריטאקסהלה

וקידיזירקירי Pקחנופודי pחופירטמ pכחוברי Pת Pטחקכת
P בחנוויגוןP ד'חתi נוחירP'j p 'פוחp מק::נוחינתחונתמירתקונווו
p חחופרירדי"ון)r תקדירP ( חוp i )חI 'ריפP חודיייוi פמרתחנינוחכ

מונ: P~גונומופרירדיחונרתנומינתחונתמירתנוו iנוידינח rנוחיכ
 Pכוומנקטובחרייו pחיכפמרתו pחיכנוונכ'חו pנווכנ'ו~ורדי, Pזיטו
דיכ Pטרחדור' Pמדנוינ' Pכודינוחנופורפובכיקימ-ןיחן jבינ ' p, Pקו~ו

p כtבוונידחכתחיטובחר"ונקP ' קחןגתחבתחיבתj ' חדנויניכתP טרמp :: 
דיכ"ון pריפחרחכתדי Pט' pגמ Pכופחרתן;יכמדת Pדימירתמיייון

חביחתחיוכטייקו:טינוח.נכינוטיר Pכנינ' jיח rח ' Pקיסחנקן:ובחר"ו
 Pכוטחנונ"ןפרוביגוטינימןקיורטי P Jחו pמופירטח pטח pח'חיכטרי
חוןחנקטונמר"ו p ~מופירטתמזיחחגוד"ומון ' Pוקי Pמ'מיכתניס
די"ת Pחירינחיןקמ"וניקיחנטת pטיירתכת jמ,יטוחדו Pקמנופו

P וP יניטור'גP -קונוירקחדופוחינומP j דינייכתודיגירןפרופייוו
מתקחוופוטי Pחידיבחכוטתנחקחכקוכחבח ' Pקיחירתטו pמ,
P פייינקוחינטתP מp פכמטחדי) t (כו'קמדחפורקניסr 274דיורת 

 •דייוfוי~ג'רסן!כירסכר~' ו:~רי fPויכדיfויכקיוג'כדfוכסfוםכfוסדי 62כווגירו )*
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דיגחכייוז:':ו:זר t "יj: ;:'~iכודי ו:'ו';'ייוחיבור: iIיוחדרחדן;: =!' "iפ
"יזורתדיטתקינריחנייופורת Pפ}רר~rייר iר'קיריקיוכ .יונכ
קחכוםוטי Pחי,כי~קחד ~ "i~יfרירי~יר;:ו:תקירiיר~ Iחיפי,,;'חיןחי

נ~וטתכתjכח:jיו:ונf'ורייודיכקח!בתנתחת:רו rpניר iח'"תקר!ב"ריג
נוiלכקחנתי P Iקיריזירקו"ו .קוחיכטון:י Pחיינרי Dקח,כפוטי Pחירי
 Iת :tקחכתחתחגחנת t Iוחי;:'יינפבפור Iבכויחיכפחרתחנייו;בי';כד

חפחטרונחנתי Pחידיגת"יזורתקחדתפורמנחטתדי pח Pפיי Pריי
קח"םודיכ,('זזוו iפח-;רחי: ' iז- :r-t "' 7פוח'וי i '(וכוחי ,ו~" ;tקריכ
גתחנדו Pנירחיךתקר(בדיכריגכנירבוחיחופירטתחיזוכוקיחיכ

חנכfר:::חיככות .פוץתרייין Pפוד;כיכjווחיניניגיחון iקווכות Pדינת
חיגחירתקf'ו"פודינריי.נוידורחיכקוחנרוקיחירתטיניחתקיטחץי

 ::: Pדי"ו jכוי Iחיכחיןjיf'יננפוחיכרי :1ייכנ Pטחנת Pריכי I"יז"ופחטרון
חירתרקחדוריכוחי:קיחירת ו:, rינוכוחי Iוב;יחי:ניניחtיקי pפוח'
.קחכנפוחיכןכורנחנתיובכחיבניניחתiיוחכךוקי iמחטרדיכחי'זוחיכ
חירתי Pונו~יזו Iחו';רות Jח',כ'רקהדורחיכק' rו:דרי, rמו Pחת
 Iנ(יזכנתת ir'ייו Pחו(ונקריז:;)הופירטחדורדיכ Pפחריינט' Pכודיחונו

כניר:::דיכפודידחיןקחי(םויכ "jiוידחנת:ו Iירבבחי;ניניחתק~חנדו
 ~קח"פוחיכ'י;ור:חנtי Iקינו ':;פחטררןו Pחתטורכחנתניקחדור
 Pירניטורי Pכתניס =iוכ יtי'fת rחדטיכי r:1חיחכjון:ונחרייו pדיכפודיר

ד'ז:פחרטיחןכו ' P 'ןר I ו;'וf ';';כfויזיחתtרי Pקיכנחנת Pחjויחתיר
קח(בתtבתנחדתרtי P \,"ינ i'P;כיחיו.וחב P 'פחדטחין Pחיכייוהינטרי

j כיי:p רייוחח:קטונ." 
וכוזיטווכטייח '\,"נ,כj:ת:יס Pכוייו;ןפריניניוחיטרטחכנבייןןכיניחן

טחדו Pדיטונייריי'~יץtר:ןכי Pקfרו~!כו iהוקי'-;חנת frוי Pקיחיjכחי
קייר rדירייjיוב:בידיך~חנחיכ Jחיחנקטונחרייו pדיכפורירחין

 Iת:fוטחר rריכוקיןנו iחנו jמחטרחיכפורתקך~ ו:;י"'ופוחיקידיזךי

כנירכיגרידיידירי: ;'וfר:'.כ~:יJב"ח Jטיניהנוקחכופוחיjכטיחכורת
כתניס Pכווכfינייכוני Pקי pכוח Iי;כייו\,"פ j:ו!ניכחtרח:jוןכונחדייו pדי:ב
I""I I 1) II} 1) 1 _ ""I) ... Iחיחי-ח jז,ח-:י- ....ו, .."נ-""חרייי"'וין f'''I''1ו ..."יחד-"בחן' '-ירי""י iPכי  'י{ I ~ 1 '.., 1- ~י' :..' ~ ~ '- ,-!

 I Pדי{:ינניקו,נו , jPייf'ודרהדו Pפיjיו 27 !-דיזורזויוככrופור pח Pפ" 5 ) (
rחינופו ' fPוי p'p כייi לi-;" ;: ו 'ג':;יזידי}r ~ I 'r: ~ו' r ו~' j: נחכייכ\י 'כ;י

 . pו~tי Pטו::ןכfי Pדיידי 'rחיד

 •ם)\כ~(ר~םיירנ Cאקךא 'Cקינלאסר'נאלירלח

יר rךיקיריייוני;כ pהjירח Pי: j--:יt"בדיכיר "iנ 'rבי jדfרךינתנת
רחריfי-כfרייח ,--ר'--""""-~,-.......חי"' ,.'היח"ייי .... 1 ..יגו· Pחי ' I l 1.,1 I ~ "" 1 .. .. 1 I I :.1 _ ~ ''''י{ ו I ~ 1 I ,. I ~ I :.1 I 

iקו:חי P קיחי~ I י.ייכוp י::די P נ'"חr "ייטI p כjני;;ונחיו:;כיI כj~ חוניr וזכtI 

""" ~ P י"ב ...חיייר"בוס".:.._ j-"" . ~"'""-)-, ... , .. ,-( "", יייו-ויי "'ו-P ןנייי 1 '-' ____ .., 1 , ... 1י-- ..... ,. ., '-t .1 ן---נ . l • ,..,. , • 

חירח~ו fPיי 'וf ,נi'יריייfיכjי-כ pדיכ i)ר i 'חכ; pנrו 'rםf'יי Iחנירiכו 'fו
גזיך~תקח;: r' ~ r; r"'rי; t .. · :-r'jח .~ןז- . P ·';"ן.ו Pו iדי

3 ("כ nא "' :0 3 ( 
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דינחבורבתדי,נו~'דתכתחיייור;:tיכjיטונחבדיייון pרחכ Pחדכויני
 :: Pדיחירת I Pורי iכוי:י~ן;רח tiר Pכוןחנינדיrכבjכי pיטו rחונ Pטו Pחי

יחת iחכו Iחו I:חרייו':jרטו r ::;י;דין"חךח;:נ:''רבתפחרתטינחדת
חי .כתניס Pבו Iוטינכםבדיב Pח~ר;ו p Pרני\כיריי j: Pכופחרתחופירטת

קחטיגורי::ידו iיפיכ iחירתחי I~טירח,כיכטיי h Pחיבייוחתחפחרטיניחת
חיי Pרי"'יני Pרירוהופרידחככויזננוחי:תו :jרפי:יכגו:תחתקחכוינטי

בתחיגתפ~חיקיונוכויןכפוחיבדי rרי Iוןכידיוונפריטו rכחריב ' Pחפרוניגחר
ביכיקוחנרוחי .כתןחכרי(ניג-ידותחירכיקיtרט pחחיחופירטת

פוחידיחתחיו iטוריפחטרוןכתןחיכחירת Iכתןריב,נחנוחתניחת
 .גורייונוןרחחתו,נ rנויני~דירכויחיחת rפכחכיבוקיחיבדייר rח
י Pקי"ר P,נריכניס rכ Pכותחחתירן:ינחחפדחדינתטת Pחיחי

חיחום,רטתןכת pח'ת rי rחי jPרוחנךוtי:ט pו" Pיניר Pחנטךפחנת
 . Pחיגו\בי Pמחרטיחין;כוייחיכחינטרי Iחיטפחר Pד'כתקי

(נר)פריז'ליטהדילכירזאיל

כתניס Pכודיפחנורחיןדחרינתחוכטיכותכתחיייטינת Pכת
קייר rר'קירי(גר)י;יטת rורפריבורונחיבונרי Pדירינוחיבחירת
רי rrקוקירקו\ברונת 'וj:ת l כiר-~:תוח ,{:חנידו Pח'ייתקיגון

חיכמחטריןו Pחת pחטרחרינדירדי iחובכיו.ח Pחיjכונפ)וניירוקו
די I p'rנ'חיןחיתדניונ,חיןנחבורנטרתוקכתחוורונחדחךנץיטו

יגון Pרונודיכ p"ח Pטtינטיינקו Pחרחטרוקחי '~!כךדחיבמחגחרכי
jכי Pיחנטחיניכרי,נייכ-ני;כי Pחי . Pחנטיכוח;בחי;כטודי Pחנכיכוך
חיבכווריחת Iרונוחיב pחטרחרינדירי iןנחדיחיבםונויי;,"טךניירת
חירירחדךריק Pכ~חתורובחךכרחרחכמןרכחררחיביניחת i Iמחטרון

כת ' p Iפירו .ונת Pפירקיר .בlןקפחרת Pיח ";- Pחי .דיפונטודיב
 'כjגודייךנוחוןגר,חוןחירת Iנוורדיב'מחטרוןחיב Iניjכטינות
ריכומנח::ך rקחוכי;כחיח"ןתרוחב Iנו~ r;:ךדחח'חיבדוח pחנרחטוניירי
כחדרוןחיבחידיפונטךדיכ Pחירידחדורי Pכוחתכתניסכו(:קחנחן
קחנקטונחרייךדיככת:יס Pכ~חתורונחיכחרפtיידיו iחובכיך.חחירת

חנרח::קי Pחכטיי j rוכיניחקי I "':'כו iיר :די p ";:"רחפ ~ךב'חתנוחי
כת~יסכו;: rמ תחי~';-רחפ)ר iי'כיחוינו.כ'-(יחחי .גודיח:-כייכתקחרת

טת Pחיחפיטחבtרו jiיוחנ~ו .. י'p fיר';:ייני~בחנחן 'tפ;ן;~יקינור :Jנודיכ
 . Pו~יגחימfררטיקחין Pיןחיכיחיכי.;ריtיןירי;פח Pד'ניjכיחי iטייו Pחקד

די ..... חר'""\,-ו-י-וf .. " ...... ~."'",, .... ;.:.~ ... ·נ'·-ח'- ... ~"."-ו- I""/יייח Pחי 1 I iJ I'י' I!o-' I \--1 / ... I1 ,...1 , ... IJ ... _.> 1. IJ I'י' }~''''' '"' '"' 

ירניטוריק P Pכודירופחנחין iייו iח rחו ~חיןrו, rדתחקחפחרטחר
..l P '1וIר"'נט , - P וf.... ""\ :';"'ייר" ""\' .... ·fיי!"ונ"'- י:-: .. _.... • ......... ו'""\. I ""\י\,,":ר ..... ו I'1 'י J .J I -'1 J .. , 1 1 '.-י ' l . ' I ~. ""1 " "י:' ~ ....... 1 .1 .... .. ~ I J ~ '"' 1 J ~ 1 J 

 Iיtונןפחויסיקטחנכ Pר'ז'יג Pחידי :jנרנ " :; ih :1ד''יfפוט~ Pח'jכון

f'ירכ.-חי;כחי ~fרי;י P'iיכ" j ' 1 ( :;כייר :j"יני P ו:;rיחיר;בי;י :jחנחוכתניסכדק
חיןייחר ijבו Pחיחידייוfובנייי;רiח rנב :;ר; ;-i-r;:fרי;כנ j 'וt :;"דח rרימו
ו;כר .....יפ ;; i ,ר~רי :iכחרר)~יריק 'fויח;:י;גכי P pח ... 1 'ח-חיכייכת
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פרופיטו ~דחדינtיtו:\טקיח: .יlג C' 'דוט ' jפריטו~ Pחיחירחבונ
נו ' Pחיחית rקו;:וכתנתוחחיןטיחת P'Pקונחיכיית Iכוייס Pגודי
 :קידיזירקיריון" pרחר C"נובכייחננתי Pקי

 .לרייםלרםפ~~רחמעשרדילדרכיראיל
חפחרטחרדיניחתחכטת pתרי.כייכתדיחניטחנטיגורייןטורו

כתטחר jחפחדי ~'רfפ~ :iד' 'r";ייר i ~דירוד~קטו tרי:חנייוקחרת
רחבתכו 'fונוייסגר;כפfורtייין Pמר"'ידיי;בחיכ Iכתןחיכפחרתמרונות

פורכוייס Pכוחתח"נטירחנניכטיחפחרכ'כ'חתחיק'ריחtוקיכויtוג
נוחוןחtוננו r~ניוכניגדיריחריחןיקקיוכטודוחיכדיחזירפוחידיר

כוייס Pכו Jפוtי iח pקי B:ונדי,חתגחירתוכחננינ':" Pטו pח' .גודייו
 Iדונינטרייהר'וכריב iחוקיכו~קכ hקדינינתחנידוריחת p~טתכתקי

 Iבכו'פוחחיכודוטדי , Pדייי i ';'י'''חפחונtורי Iרינינידוחוןטיניינדו

 _טחנננייןפחר';' ~ר:.י~חיד 1 " ,~ו ~י;רי tחכג~בוין Pניבירידי hפויית
 j'.i'pקוננורחדח;כ :;י Pרי(jייירת)חכקינופחגfורריייוגוטיגיחןנו

פחרטיטויוחרוןנוסייוב;כוכחי 1..\ ' ..תכ;כךבקי tiווtכ Iגייכתדיחוררין
tויגיכרידירחן.כחר ltלכבו· r ן.... ~.חו".'fוכ'כפורדיניחן Iטיירתכתחין

 jחיחי .כוייסחיניסכת '-(ובתר f ן.;' Pט'חו.רונורחרתדי.חרכו tPו·כייו
 ~ ~ ~(וו, I • ..J I • ..J l! Iו_ ., '"'I I ~ I 1 / '"( ו.: ,. Pטר'חחחונח .-דו-חונרי""ייי-י-"-~'~ו ....ו·זרחי '-טהוחרי;:"יטו'ך'ו

 Iירניירת pקי ;.,P'iפחר-1- :;וf\יייודtי~פוריירןכונחקtוכנפודי Pפיקונניכ

חיכ,; Iניירטוח"ו pח tPיחנ:ורכויב Pכוחי rירי,: rך.~פורנויכ Pדו Pכו
וחפחרטחדירמנתיזררינ 'יjו,!.קfודיידחדטקfו:חונתריםחרטי Pךי

!""I ורP ו'י"ירויריי)-' !""I ותח'רנ-~ ;';י~ '""חהחיי )-י·'ייח:'I וחfח~"'יייריגי ., JJ ", נ.J גJ ~ \,., 1 11 I ~ 1"" נ.I /1 J J ~ '.J , ., I ~ ~ 

חי .םנח;יר PiP':ון I= p וt'י;חיtויןכוורחר iפוחידיחקיטרינוטי Pחי
!""I נ:ר:':,חדיר ~הי""יר': ,. ....... 11': ,- ..ייר" ""יח, , ....... " " ,,-ן-,""-ייח""יירורר.I ןהי ., .. )-' I ". ,J ~ I ., ~ )-' .",.. - 1'"' ~ I .. . ~ ~ 

 ;,:וfנוו"יבירננ- ~כ f; "'Iו--:וf ,":-';-ו'כ . "ירת rכו'סיבו Pבודיפחנור
דייחרjודיוכפוחיבכי,יוד ;., r ',ביי .1כתחונכיו.ן'כ Pח'ונרי P Iגחיייכטי
חו: pכח pרfרט iחי ~''''~יכיברי:; ... , .. :;'לfr iר:rיר rחרי.;,חת;כייוופרי

ר· ..ז'חר ..... י-,·~ .- ....... _ .. : ..--";'' 'f.. • •••• _ ''''1ורי .....י .. ,ררi·~רי~יהןנ' i , 1':"ו""יר rהח 1 .. )-', ).11-,1 II ."'"" ו/~-:י' ._ 1 ,.,.ווI'"' ' ~ I'"' I -", 

כ'חי'רי """"י'"-, I': ,' ... • ....י" ר·:,רירי'.:'''-י:- ,-,הי- ....י,היו ....די .-I I ~ --J ..... 1  ~ I ," 1 • •• '( 1ו '-'~. • '"! . , ,

' '-( ..~ו I , ....נ ~,". P )-' Iטודו\יי '\רf _·""·- ..ה-fו·..י-'''''יד'ו~:רי ~:':'י-ייו I יוf·...ינ·- ......... ~ I ~ ... I ~ 1", 'I'"' ו. '-1 • ,.ן,ו.נ.. .,, 
ר·ירר.... ....·ה·ו ....... · I': .,\'" ....ר .. ,-י,..חי .' 11 ....... "".. ,_::.~-יח- '"י-נ }-I -ו_ ,'"'נ_ I "" ~ • 1 ו.. '-ו-, '''\' j- 1 I I "' ,-' ", ~ 

היה"""יייריכו ..י,""די ,.. · ... ,רf\נ.:.:וחרחר~ ~ 'ח,י'ה ....רר '''-'ה ,- · .....ד"ו ~ .. "" , 1 )-'", '" '"' I 1 1) -' 1'"' " -' 1 J ).11 ; '1 1 
חכי;,ירחדוו;; ~:כח~;כ iנ··;יt;·\," :;ד"ני"'יכי;:י I'"כי~כיי;;כח;כ JIדיחי;:
 • t 1 •-:.,ן.נ '-1 .. ו-{ 1 1 •-"'- .... ";,-יין";';':' '\''' ,..'הירחי

"'"fין-יי"' '--י,~ ~רייI-נ·',,- .--,,~י .........~-.. h .. ··ה ר~-"'"''''''~'- .-\ .. ·,ך"-
... ,)-' ... ..... )-'-• 1 - .. I ' 1 "".ו 'ו- .... I .1 '"'1 ''-,...נ- '-(

 "" I 1 /. 1 , 1 "' 1 '.ז:" ._ 1 ~ ...נ, 1 '-ז ..., ז'" .I I ,'-('"י P 1'"' 1'"' '"' Iירופיח .. I':הו .-יו'ויי- ....... . "-,,"יי- """ .. ,..:.: ... _._, _ ..... _ . ..;. .. :.

8י '-_' 1זיי'- , • J II .. i 1 .·~,. 1 •.. ,.,\נ.. ~'י-, ),~~ '-'י-''''( יייי-"'''''~''יי'- ,,--ייי-י-~י .. "י- ...... ~-יו"י \-י ....... \"',( J-" ,י__ j.,) ו.

tו' ::~; -D ~ i' ::''':" ;;. '; י"""-.: .... j נר ~:.":( .'"כיי::'( f'י' fי:י:;'וtכו ~'ר;P 
" ::~:;קיח ;:rj" ~ i . 
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 .נח~ה)(מעש-קו:-:טרו~~אםלאסדידי\זםוא~ל

ודייויגטודוק'ןיר r 'קירידjרוחטריפיfר;; :;כחדיונו rדייחיכ
חגייוקחדתחפחרטחרדיניחת 1גחנחךודימחטרוןרחכ P 'חיכויכתן
 pכחדיינירוגדיכ i?חנט Pרינחנייו :;ן;כדיגחנחךודיכסרודו)וידודיכ
 1מ:טידחד pכתמחרת 'ייו P~ור Pדיי iחו 1נfוקח;ככח;:די iקוונ pח rחוני

 i 'וfיחנוו rדיי ';-כ;י rחםחרטחרדי rריגככתחירת rונחנירקיחיקחי
דיכחגחדוגוחינוחיבדוו;" : ,'יי:;: r ,;-ר rr י'f י;-:;יוrr fןכי Pי Pקונקוfרכו
 i 1פהטריחיביטfרנת rדיפווכ i 1םח-;ייחוןתחחפחרטיגייכדוחנ"וחקיכ
 ;חינ~ירfרדוכוויחר ' Iחוחיך 1חוב:;ירח;:"וך rי.כ pח'יר rחדידיחתחיכ

פוחירטת r רjי:;חונתובi'ררניגטי Pינדוי;';- )"(פירדדימחרידטורנחדו
פו::יקת ;f r' ;-:;יחפורחי .חוגת I""הנתוחח)י'מורקיטחרפוחידירדי

 iחייטו rדיפוקי pי;רופי)ו t"r ;:rכ :; :fד ;-חת~tוביריחת rחחירטת
חב :;חובקיננחנד r;jחימי rחוטרדידיטרח;:חונת 1כוגחרןכי Pחי
p פ~חיחונתחתחונתחביר' rp דיי::כתחי 1)ויניוככו:ת;בחחו:,די:ךי

הינדחבתכיחי(נוכיית)ריתוטינןכחונת iקווכחרjרהנתבת 1זינת
קי ת;י.:;חן'ונדוךכיק~:טחינתח:ירתכוחי;כטתדיחיי Pנוככדינונונרי

p חכיחi טרדחp קוחיגריכח;נt ודי :;ו'ןייf1 'r קיחונתקחד:'חיp חכיחת
י Pככ::ת jirליי;כידירfוירת P 1יכידי~ i·י.ו P ,קחנתרונח.כ:יייתקיינת rד"
חיבחי .ת iטח:וחתfונת :lדיניחירונרתחת:ו~חי,דיחפחרו;חר i~י

 pr?pח'יינחר;:' rדיניזי iופחי.:רו Pקי rחיר~ר:כונטי Pחידיחיגו
רת rעבת iח' pייחרכחנ i ,~דייז(חנקטונחרייו pחבי P,נכדי pקוחטרופיח

חיביר;כונ;כינוחיבייחר jPיריפי t"pחיחנוירי pכתןכיכייחר pח'ויינד rח
 1יופיfות;- "t '''קבתדיקחרניכתידת;" j· ... 1ך·קירירי~י;וחיבחינח rכו

P חיבקונויחתכתיfי·כ.םחונ·~ו 'רr חיP וחנויוק.P 'מi ירוP ניסP ~~ 
 ;יחיר iניגדי iiנד rכ;כחתופירוייינידחירתכינוחי 1כחכוינ(:י

ר Pוכככידת r;: hי rריפין;ר'iיק;ת ':;חירתטן Pח' .גיני,ונוחתונניר Pוונכ
,:.f י-- ...וי ... י"".,יייר ......-ח '"נ uח~יטח h ,,,,,fו ~נ"רfיר,ייr ר-דיה''' ""I י"I י Iו,~~, aJ(ו:.ו __ ~{ I.I ~ o J 'י' '-I ~ IIי '-I ~ I ו.: ' I ~ J)aJ 1-' ו·' 

tר Ir"" ;:בת j 'ח;ייfוי;~ .. ,';-חת jייר ir'ינק?ונ pחבכתי Pיינחרפוחיריחת
תרחבו 1נח iוכחיבונרי Pי.ריבח:; rירחיינו '-1חיבייחר (fp'iוקרי pחי
 ;-;,'רt. fיקיריח ';-:tו ~ rיני r rכי '-I 'וi fפחי.כרוfריכדיגוכייחנtיכת

 oו:, jדי'חי;:?ידיבייבת"ירת

 Iשנ'עשר L (;יקולמהלח \"דייזמייסיגונךא~ל

~פן hקדי jב:חי;רו iטוד 1קי ~י°כr "' tדיי~יר,וכד ::יךכיי;ת
' ~ J ;"~ ~ ..ר י-,-. ''"ח"'יי"ייוח I""ו-"'חיי-"" ·· ... :.ו""חי-- רו'"''ח'"'',,,רוייח oכחין /oi ... t-' ~ ' 1 . ~ I נ.•• · II -'11 יץJ ון.. r .,... -~ 

P בריחיכ 1נויטתJ,:חיב ,ירוP ,י:'כ;חי;חיי;רינוקוזיי"יב 1ךנדווjי;- 1יני 
 ~ • ".. I 1"" 1 --1-' 1 -' I 1 _.ן'ו' , ~. aJ-, I( ~;,,, ~ 1 ( 1 ( ~\'יו Iר~ 1"" "'ר""'יח-0-י~י'"ד-'-' י'":'''ו hח P-י י"'י'"'''וי"'יר ~ ... ,- דו)י'"ד'"ם-

 ....Jב)רי ) 11 111יר~ I ) 1 ( ר~:::ן :ז-יזיי f':: :~ 1 iותפfוי ) j;כי'רJבו Pרו(חיב
,,,, 'L. '"'יר ,."-י'"ייןרוד"-,,-חייייירחו-,ן-ירייו '""''--ייין יו-'" l וf.. ••• ) .,11 .. • • t-' I ~ .,I '1'-', .... -1-' 1111  "ייי""" .. 1 '-1 1,.
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קוחבחיגדייזננו)·יגונדו P (~כינננכ~רייחננתי Pבוקי Pחיחיקטוחי
 :: r"ימחטרוןו Pחתקיט~יבו~חככי jכתחככיחמחרטיכיחתכו
קו"יר"חיביס /:tירוחתיבו Pיינחרדיניחתקיחירתחיגוחיבחיוננו
P חיחיבחחייבוP ח'פחגיכייתוP וP חנני,j וP חיביננפ"זתקוןp ::ייכ

ר /:t"נכטי Pחידיקוננירדידים,נדידוחירתחיחביגריחתחיטידחד
b ירודיםוחירתt:/ וכיסP חיבחביטחנתקיבוגחרחיכסיוובחננינטי

פחנ" Pחיי Pחיירו~כיסדיבי~ו;בחיר:יקובטtו'רטrי Pחידי jפחטרו
חתוניר Pדייננפוטחיבטינירפוחידירחינתקי "tט pחקיטחנת

ט1לר:: pגחחוין Pפודרירין Pו;כ :Iמרובן;כרחר iטחתחינחןנווירוז:ביס
P וחבורתויןtנכחיבריגויירדירי"יד"וחיבטיכיח"t:/ וכירתקוכטרתר"

"בכ~רדיבחנטיךחד pבתוחנ;ביחיטת Pגובחכוטתבת jיגו Pחנבי pפtי
ר Pונבכטי Pחיקו"ירפוחידיחתכוי Pחיננוכידתבתחתחנת pפח

מרו" pקוזח pבtו pטודחקוננוקיר'חתקי"חנירתבתדיחיקיריחתחנדי
בתר P"בכטי Pחיקו:טרתח~tלר"כוקי"ינידתבתחיו ) j(חוגיםחנח;ב

קוחנדווירו~גיסחתוניר Pדי Jפחטרוjכוחונגיגחדוחירתחיגוחדרחנת
חחיטחרבת pגחחיטתננוכירת Pחיקוןופירנניט'חתביט"כנמוחיב
גוקיחי Iחכנותכתדיזיחנתגיבוקידיבינירחיקונויר;י pקוזחחין

ובח"יכטי Pביס Pירוחיןקרנויר;ביכודיניחת"ונידתטת pח'קוןכנירקחנת
קו"ו1לנטידחד pדירי~פיקטוחית rכיכנפיי Jקוםח(ניביי:יו Pחיחיב

P פרוטוו"יזונוחיבייופוחירתיP ככבכ~רדי. 

רבעי) ~'טנ(כ~ין i ~קיא::ריןדילפיוטיס ;iלן

 Pחי"תיגון Pקיויר jריקיר'חנ"ו iקוחטרידיב Pפרוטו Pבו
p חנירוI בוחיןקרי;:כ'קיחרבוכדיפרוטודי"ודוטודוP פרי"ירוP 

ין Pקו"ירדי Pו iדיפ'נדי Jו P(בכרכת) jטח;כייו ..פכfרו Pדי Pחכייו Pטרי
חינדיבחנ=חיחכ"ו jקוחטרידיג Pחיחי Pחיכייודיחפרוניגחרדיני

דיכמרוטו;ב Pכוקיכייכתחורדינ:יחיוקוננירפוחידיןי Pבוקי"כדי
פרי::ח'כ Iדיזירקיריחרנוכחיכדיכtככטח;כ~יון tגתדיחכ"ו jקוחטרי

fרך i;:חכטי Jקו Pו iקו"י J;:יחו jקו"יר;כ'רי iי-ינני;בייו tכ~די ו":רtונ'ר
ווו" rד""גינדו P "די;;ייבתקו"ו;;;חבויבך;י ~י: Pירו iח'כיגופ"זתחי
 Pריגויירכודי Pפרוטו Pנודי Jמחטרו :"חמירכייטידו rחירניח' . :j:וטיוווקי
חכ" pכתחכורת "tחנ pפחfויכחב;רגו~"כתו P i ו." Pונונידת תר;-:~ק

";וכדו Pחיברופ Pדי~יכוו iיגו Pונונידתחכתמרוטו;בבו;בדיטידחד
קיחנ"ו jטרי rוקרי:כפרוטו;ב pבוונרי Pכייגתחיר:וחי;כטו ."ו rד"

ייננפרי Pכ" Pזיחי;"ת :'-:;יחו::חנייר;כ;;ןכרו;ביכיחדיחכגונו;כ j;ביגר
מרו-:ו;ב Pריגכויר iדיניקיtרכטת pט"רתבתדי Pחביטחנטי pכ'פור
קו:וירfויבידתנודיו~ת 'j; rיקכחוג:וקו~י;רתחנייוtיטי'דוקדיכטו;ב

-'fוונו""י-הדי"יח וr.\·..\'יני-ייייי- ....יייי-הין' Pטוחר '""'ו'נ י""יי""'"וייי""" I w .1ו. I1 ,.J '-י....'-!-1 '" 1., _ 1 ( . .J 1 ;ו .J ~ 1.... ~ 1. J -

חסרוני,.פוחידירדי;בינ:ידחד ~יחךחיי ~:ייבד~ Pר "fוו r-:hגחר:tו
ח:טיךחד p וt;חו"טי Pי rגיfו:וקיפוחי;כביי rכ i:ןי "j:. t ";ירtדיגחר
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ריכןו" pפניקח Pיהנתחיjכןכוקוןטירנוינתי Pחי .חנקטונחרייו pריכ
יוכו .....חונ ;'ד Pרינו· "fחבכ· '"ftוחורחיחרטיiייכוטי pח'ריפונטוקוחטרין

ןכיר Pנוינימיכפור pחןפירןכחחיחו.דנח;ב iווכח;גרי Pניי pכח Pחיקי
יר, iר'חת P!י"חנווכוקי Pחיחיקוכטףוריכ

נויני;כ~חיבר'פ :; r ;-ר' iחוכח;:חי pרחריבח pכחרי Pביי pכח
ינירfיכגחיןונוכירחרוקנ:ירירובירחיגחין 'קונ;כי;כ-גקוכטוריכטיר
טינינויינטו Pו Pחיבר~וקורייחרדיפחרטיקובחרfויןחונוקחרתרי "ח

 ~ Pחינרייר, rחrגחר :iנורייר rריקיריחניכת pת rקחכתריכוחטירייחכ
 iחיחכקטונחרייו pרינריפחרח;נ"וןכrיייpי, P;כחקריפי Pכוריפחרטי
קונו~ריקי,חנ;כיקחחיר Pריחרכו Pריגוחית rטירו pנוינ'חורתטורת
טורת iח'חכטו pייו pיר.נ· Pחיכפחרתו;נ rן;ירו pו.יכ· Pיטו rנוח Pנופרחר
חורת,ו P jחית rקוקחרתנחרתכוחנקיכוקיחינוי:י;גטירריחורת

תונקכובחניתריכרחריכתנתכייכתחוררינתחיפיןכוטי Pחיחתחי
כתרי pח'חי jחרונ'חי iכרכ'רי pפירטח iחכח;:רי pריבנח pכחחי

 :"נטייב Pכוחכירת

השקל)(מחציתדילאוגל,גאטירייחח rטאקלה

 Pגורייו Pכוטורו;נ ,קייר r'iקיריקכ :iתונח:ימריכרחריבתכת
וב tרי"ת Pריפריכ i ';:;וי;כ rפחח'כו;כטורי;כחין Pחניטחכט'נוונרוריכ
ריבי:::חנייו;כ,ריו;ריגינוינו;כרי Pנינ;יויחירי;: rנווחננו pריקו,חס
 .קכ :iת(נוחניתפכחרבתרי "" Pפייובירייתחנייוחב pב'חונתרחרריחן

ווח~קיחיקחי ,fוכק~ונחר"ו pחיכפחרתקחבי;גתפור ) pררחנוחטרי;ג
י Pקייחוחינופכחיכחית Pטחקטת pח'ריקונרחכויינטוחיכחירתנירת

 :כוונירתטת pח'רייחת rח
פרי" iקיטחבחחני'ןר:י rקריחרר :iחור :iרחריריחתחיכחין

r 'רייבדחרי;: P :;וfב pטורחפידו;ג rחניחי Pבוכירו -; p חבr רי'יינרו
חjכי,.,תחי ,ת:;ק :r; ~ t ;:;יח,;חר rtדיר~י;רךו;ב Pפוחינכוחגקוררחר

חקי":ב rpי;בבמח jrיכובייר pח' :jוכורן ' 'jקחביח:י Pנוייכד 25חיכ
 ~:חנ,חת j rכ~fרנ frר;ק ',כק' c ';;,ירדיי(ב :iניננו"ננורחנח.ןקי Pחו

חקין;חנrי ' pנךקיחיכחיו, C:י;"וןקורטיטחגחיןנוונירתכtורחר
יר;כ~ rו rר~:!פרינרת jנח "tנ('"ניו "Cריחטי pח'טח pחרוכיר Pרי
 ~חי rריקו' 'כ;קי:דתונר 'rכ';ודתחי ,וr;"רי(;כוחבת.פח~קיטת pח
1 1 ( '".- '"1 ···-רfיי"-·"יי,,.. I-!-ו" ,- ' I''",ברור "T""יי'ג'חד:ר י'- ר:'-י"חי'י"י IP' י"'רי 1oI ~ ~ ')--\)I ~ ~ _1 • 1) ~ -' 1_1,./ J .01ן 11 .--:ן :-_ I 1 J :--J _ 

p חוחתחכקטונחרייוi ן,רf': 'כר,."fחר.f: 'r j' j נ-f" :--ח)'ר' I (י;"ו 'י' j: 'נi י;כ
- ~ I • ~ 'י' I1 1 (1 'י'! JI. (011 / , ,,,'",,-יי ...... · ..וי"" ~.~-י ·ר·"",ייח P"י-י""יר"ניחיי P יי'"'' ..ו," I ~ .1). ~ 1-' ' .י' , 

I 11 ... _ {י'-ו- I))--I ~ I.,- ( .\( _·ר,.-"" j ·-_· ... ··\-~ ........-":'ד":'_',"'''''-ח r-י-" 1" ,"-' '-'''''יד ' r ""י" _ 1 ( '-ו''' 1 ,1 ,", 1-' "" 11 1 , )--

--ו :.''"יי, ~רf ~יי-"'-י"י r , ... ' ~ו" .ח' "'וfי h-, יי'-''''' ...-' וייו"":': "י"'"''' Pריו.. .J 1"' 1oI 111 '-ו I { ~ 1 (-י'ן /011(\ , ,11 , --( , 1 .. 1 • \ ~. '-ו 0I , _'- ~י-" : 11 .

 01 • 1 • _..., '"זו,,'". ~ 1י' I ) 011, ~ 1) ~ ... 1 ~ 1 1 (\( 1 / ~'"י I"" ''''1 '· ... ·r-·-" .... ...~ "'" 1רב ....:"רי ....- '" ... "" ~ ... ''''~'' ,,. P ךר~נ""~"'

ח'כ'חי' ח""ינ"וfoחי ,-""_":'ר-' f'' '"1ו .... ·- י""'י''--, ..וי:רfו'-ייירי"גיהי I1 \ 1 ",,,. ~ו.,'"ז .~ I 'ו '-(י' "-זי\.., I ~ 1 1 \) ~ I 1 \ 

p כטיחתחכקןכובחרייוjחיפיינוחיi ' םיj'f; יוניכי;'ריחתj""קזרדf; י:ת
זוי- I '--דר:יי"-'"י"יי '"-"יי,-' .. ,"" ''''''''''ריייח'ו'- '-וf .... "" ר'~'" ... '-יי- 1 )--)\ )\ .) 1 ,) 1 ()--I 1 .. 1 .. 1. \ -~ ,"" .. ~)\ .ו , "'_ן,,"'-ו



- ':משגחאי.פרק ךאנןרג:נל'- 263

קון iטחמחנחכת Iקזל~חטח pח'ירח'~גדי pפוח' Pד' j'fכוחגIלחיכ
ח Pטחקטח Pחלדיניניחחקיווונידח'נחטודחחיגרח~דיקוחירוחון
 Iקוחירודיטוחיכדייווח Pח;נחיגחנחןכחדחטתטח pח'די Pמוחי Pד'

 ::;)ווטי pח'חח pנ'חוטרח jח":טרתנחומ~נוכבדיחנטיjכדיח;גי fקי~חי
חי I Pיווו Pד'קי Pטרי pכחךיקtכ~ח;:יו,ונדתכחיחןחינגחי i'rו.ח

ווח::חכ pנ'חוכטיננחכתמורחיכןכרחנחןוכוrר Pדי Pחנטי pדיחקינזי
די· pכחדיכוונידחטח Pחיחי Iח pקחירת Pטריכחחינגיחןחי Jנחזי
ווירקידתכחמורחיננפכיחדתחירח I iיחחינג ' Pקי tpכ pקח Pטר' pטת
דיחתקחדחדי Pחונכיכחטורייו Pייו j' pכזרקריפ Pנומורקחרנירוjכ Pכודי
חינינוחיכמורחי ) jוכווjכמי(תי(ידיסננוכדחינת Pקחדחדיחי
 Pכו pטודומורקיי Pחנ(נ;:כיס) Iדיחתקחדחדיו fטירו P 'כ"(,ייטי iח
p יקריפיtP ייוP חונכי;חןכורייוP טחכוP נת :קיP עווורחיכמחרתינחדח
 Pמחני ';:ודכו~מורטרינוחיכ I iPני 1 ()חיכחידחכייגחנח ' Pקי
חי .יטגח;נובכוrר Pדי Pמחני Pדו Pכומורחינחח"ננ Pקחדחדי

פונרידיייח Pדיסירינין Pווונדוריכ Pגודייו Pכו Pטודוקיי Pחנtיירח
חונכי:: Pייו pחקריפ' p Pכוחיךחיגוחכימחרטטיניחן Pטודו Iריקוחת

די"יו Pחיגוחכווינטיחונרתחכחימחנחן Pמחרטי Pטורוחי Pגחטורייו
 pכח.די,נונידתכתטחר pכחחיכחי .חוטרוחתחו~ודיייח Pפיריכ
 Iקייר fדיקירי Pנוננירודיחורדיןקוןיחת fחי P pח pקfר Pטרי pריטח

קו~תכחח pקחמריכוירתכתחיןחניחחקיכוחן 5טח pגחחיכומדיכוירו
כוונידתכחטו,נחנחן I pפוtי' Pדיחי .אכיטרתכחקוןווחרקחדחחירת

חי .ככיטרחנח Jקוכוחרקחדtוחירתקיכחח pקחיגונדtי Pכחדי
טרי::כתדיווונידtיכת jטונוחנח Iרכו Pחיחיקחפחנת Pחיי Pקוחנדו

P קחירחp יtיק'יrיירtקו,כחרקחדתJ חי .נכיטיתכחP די;כמוחייP 
 pטח Pחיחיןכוונידתונרחנת P Pדי~יכווקיחי;ככוןכ:דוכוירקחרדי
 Pמחרידי pכחחורידיקונרירמחרתחיכייחדי iירניח Pי P I pח pקח
כויר::פחרתחייס) tPיקדקוד~(ניrונחרייווחנקיג pדיכ Pנטירייורייח

ייו Pירני Pחיכמור pו r,ניניjכוכירוחנטו~ p pויט rתונ Pכויר rחחוקחר
זכי::חי Pבחרן Iמtכביטח;כ I Pפכחןכו I Pקוגחרוני I Pיחוקוגוקיוכחכוזכ

דיJכמוחי Pדיין fווtינחחיכחיןטחנtי Pר'jיידח"ינ"~נתח" .(ריץחכט"
גירקחרמחרחדיjכטינחדחח"רח , fpר jpיחטריק pדיגיח pכtיירחינג
 pח nק pחוטרח pננחחי )::; J; :מכrי" Pחכונכיר :tן Iחיב "ח ):::חדוכות"פרת"כח
חדיינ::מורנח hpמחקיחגוחתדידיפוזיטוחיב",\ימחרחרמחרתחי

דיגו, Pטוניכויכויי~ J{:יכו Iרtו r ~בתפור Iנקןכונחדייו ;f;כחיכטרו
די ) p(קוכחטורי(: pבחחי(קחכבכי)tו Pפורטיריכt'יחרנולדומחרחחי
דיוחדורבחיבור tכירי~ Pכיכ'בון: Pטודמחרתחי Iינדחד pכת
 Iקוכוופונכיקודיביגורידחד Pכt'יחיו rריעיחיכ!:ורחידtידינ pנת

מו::קחנחרוקחכייjכtכזנ:די ) p(קחכדירוו:' Pםtינחדו Pכוחיכדיריגtיר
r וp כ-;ירכחי;?pr חיp יכויr כיחנוכjקr רfp חנחירתחיP חירקייr 
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 ~~ i i "נח;:יבדיוןיי,ננרוקחדתקיפונכיקודינירוחיגחי"פכימדו
ו ;: rקונט,ניכ'ר~ jחי ו":וtחב Pניחונתחונביגחרtכנגינטידחרניח\י

 Pחנכf'יריונוחחורת . P'~~ינו iקיתז;;קבנוחניהדיטחק;כrיכת Pחיקי
כרקי Pחיחי j 'חרנוחי jבכרכ' Pכו jו Pקי Pדונוחי pחופירטח p:כחדי
 . :דיזירחת Pונינח

(ערכ~ן)בוכזכראדירינואיאדפ~רטחלה

יןגודיקירקוחכקיודונו Jחווf'ידוגכי jחו ,דיזירקירינכרכ~ן
חיכדחרדי ' Pנכיגחכדווח jחיחכקטונrכרייו pחכחופרירf'ייךיחתיפ

חקיחתקיחrיי;כדיזיכייf'ינתקיונת Pייפקירקוחכדי(בכרך)ייו Pיפר
;c ריP ר~רתונתtפריחיכןיניחוונוחוחחיפריזינטיP די"וP י
כתחיןf'ידת Pפיקחיז;יוןיץחנט: Pחופירטתחונתדית Pןכחקכתחי .וןו rנו'
p דיפירתחייחתנינכחנטתP יגוi וניינירוגחיכחיחידחרכת)j ( דיכ

-חכיו.חדו iחוחזירדיחונכיגוי Pחונוי Pודיזירקוכוו .ייחדו Pפרי
תט pחחיווי;כ iחודיחידחדדיונת Pפירחונתדיייו Pפריחיכפחגחר
;:':jרכייי ווfP , ,P טחקוP חיפחגחרחתתP חייגחדוכטיP ודיP ינקו

 Pטרידיחיוייחדו Pעריחיככר) i (ונחגו Pחיי Pפכחטת ,די prp ~פ
;C ייP חp וP חייP חי . )(נקבתחיוןנרתP פריחיכיP חיייחדוP דיP ינקו

חטתמכדי fpר Pפ"בינטידי Pי"יטחק;כתו Pונינטיטת pחחי Pחנייו
 pח Pןכחק pכחדיפירחןי Pנחחיוחיוונרתפורדייקדיחי ,ינ)י':רפי
P גj fו' p כתחיןנךטחדוטתp ונינביחתחכטתP דיפירינחזיריןP ת"

דיודיזירקיריפריז;ייחדתrוןכפיר;כגתדיסיזיקוטחדו pח'חיכחין
 ~חניחרופ .חנטי rיווי pחינתי rחחחתחכת pדיופיחתחתחיר"וזת
טת Pגונחכוטתכת j;כי:יוקחכקוכחנת ' Pקיחופירטתדיבוחנירתחוטרת

 ,"וfבכתדח-דידיזיחתדונחוכורחיכקוחנןו pח'חיונת P.פירכחדי
י Pתורחכחיפריקייו)חיכ(נוונת Pפירטחכתחוטחכתדיכוטת
חירתחי;כןכוקיונח Pפירו;תידכתדיטת Pגובחכוטתכתייחנת Pפרי
יכדירכתב jריtכקיי Pחיכייתפרר jפחו.חנחקןחנטוקחכקוכחנתי Pק~

די'יחתיר:.-מכןדחיכקיונות Pכתמירת~ו Pחיחיוקבחנו Pחיפור
 jונחגחזיחכחיגחנחןבתחיחנקטונחרייו pדיכת jpיחחכתרח Pניר
rויחיכדיחןירני Pי :rחיוי ";:ח pנוח Piיונ Pדיקי pנוונידtל pכחדי
P ,דייגוןP ינווP • fר-p דונחטתp מירנוייוןr ח.כיור'יתגחונכי. fנו 'וb '"יר
p כן'iחופירטתמונתחיז"רתקינינגונומתחנp יוניr ווח.טיtיקונt.,I רו

י~ ..יכויכחנו;כוחנפרונויטrו Pניירת~ז Pו Pקיקמכיחתיחת rחכתחוכו
ר,.פ .1פרינך jווחנייככימי jמנמ:;ם"רכופtכגמרקיריחתנוי Pחי
חיינדתרפבתנדיחןינני ijגיחכתחי .פח~.חנתקיטח pחח Pרי tפ"

 .כיי .:תי:דייככתחירתןנו Pחיודינרתכתדיוןונטחנ;'''חיכ jjי,'נרחנtכ

 1יחרטבימברארי(ריבי) Iל~גאךיא-ל
תר;:וננק~רבחק,ניחתטקידיריגוחיכורי jד'קיריחרנויס
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כו"מקוfככוכקיחנטידחד pכת~חרת(ככתכת) 7' י'f:"ניר rחחיר'ר bרחדי
fו'~קכfינfו~חי Pקכחנו pח' , pני;כו:ייחוניכייח!: , pחיינונכ' , pכ'נר.ו Iזיס
 '~חופירטתריננחנירתטת pח'חי ."בדת rחו P';ורתגנו rגנ'חי

חו .חי~קומו~דו~ Jקו , Pחנט''~ינכו~ iכו"ת jו ..יו Pיר, rbפוחידיחת
יידוכחטחיכקוחכחחיחכקטובחר"ו, pחיכפחרתחוכrוכיס, Pכופחרת

חופרייכדוטת Pחיכוקי;:חנק?ונחר"וח"בפהרת pח'קיקנחרוי)רת fדי
ננחכירמבתדייחת rחי Pחיוכחככינטי Pז-כקiכונזכרייו pחכטיכיחתר ;rrה
חופירטת,דיככחנירתטת pח'די Pחרפריךו ~'ב,''י frרונ' pכ'טודו;נ :כטי";יי;כ
חניחתקי iי rננחגח iחודיחדייכ;"רווככיכחר rrחיג j'P ,jיגחנח fj Pנו

 Pניחוכתחינינטחנת" rנפורטו, pה'רת rםtככקטונחר"ר pהינחי~'
טרחדורי~ Pחדנכיני Pכופור i"iכחגחו:י pח'tינךיחת ' P pדיהטריכטתת iורק

מחרתירביי"ן Pקי P.כו Pהונזיי;,ו Pכו jרןכחנה i'::C י'tחי;כחכק-בובחריי;דיכ
 P,כוגיט'חי pםחכיטח , p-כfרכ it ,Pי':יחו ,~~'וק~חככייו Pירני fPריכ

דיירביירחן Pי Pקיחרת j!חכך:,ו;כ p;:ירביטררי!ב Pכוחתן rחנ ..חיכטריו
fי'~טופחרת 1ירניח Pנוקי P ~חי .ר"ו i:קר;ונ rpח"נ iחי Pחיכייו
 Pכו iביכדיח Pכו ,' t 'גיח :;חפי-' (קוחייחי pחינגונכ' Pכוקייחג!ב'
tי~י;רחדךרי';'דו:P כחיr בחיגחכת,~ןכידתr רכןfננחגחr יi ו"'~ידקי~ 

כו~ .מור Pחיכייודי jרביח-י ' Pחי::קבלס :;כ, ":fו iחיגחנח ",:יינר)ר
 .יינו~ :Jדי Jיגו P iיבדחjככtידיז-י:;חרייוחכקב pריכ P '~ ;':;יכי:(

r כטחjי;: p ~ j כh ;: "כנריו;כ :;נ:pr כ-ךfודיבtp רנניני~טחיכפור
 "וח .פוחי~ Pד'ווח;: pרככו jrייפכ Pהיקחת :;!:<חנ iן.· Pקיבם'וjודיכ

"I ו'"" r ' י ,- _.י ...--" ..- ......י"----. r. '-ייר~נ"~, " "I ריוiUr ו"יו " ) 1 .. !'-~ 1) I ו- ....,'-'-ו-' I IJ ~ .... ~ ) .. ~ IJ ~ IJ I J I J 

חנטידחד pכתחרת t י?: r ~"גיו :jירט~ b.חוחונתחזירחיעוקתטת pח'
חיכ'~טי rחיגנוחוייקי P "ח iפפרוווי;נתו P ריניט:;';:;די:חרןבחיינו
p ח~קטI ודי-':ירקיכוחיינחרייוti רריגננירדיחי;:ירfחונכr קייטו

מיי~תכתחיגחרכתחי:ידת~.'די!כיי;כ~גיק:י rחיכפורו iכיגחחיזו
חופירטתטת pח'ו rחיקיחו""תכתדיקכtורוקי:ו ' Pחי .ננחרכתחת
טופחן ' Pקיכת;יסכו~חתדחרכtרדיביfר:טידחד, p ~כפחרת Pחיקי
קחרידחךי jחונרתנתtוי~ Pנחי:?חניחrיפירו, .כוגחרחקיכ iחי
כתחי~חיחיגזיג-טיריר~~''' Pדיביט Pן'ו'קי J-r ~ r.יניניסיךחי

 .יר rרי"ת Pבחזיוקיכו p 'מקיrיח:וכין.jיחרידחדכתדיחונרת

 •חשא"ן)(לשכתאנונ~מוםררנאטרך~םלוםד~קאםארהלח

P ו ..יi ייתp חניננוP , :;ר~כחfפ'ניכידיחיק);רידחדדיחוברr יכי
P ת"j: יךחייןfיונןינדj"רp קחכורונכוייi כוחיפור 'גטורנניP טרתp יכטתf

תרקfו pזכטtריכ:fחתנורחנכי "fםtיtכיי :.j ": 'וj j 'יי 'itחוקחיינןחי iריכי~:"ו
נו~קיגו_טיבוונדויג;כדיכוקת tהיכrו iחי Iפיטוייfכ jח' ' fj •תיחוב

 Pומיזכ;ב 'וfp fורוופורי t'~ pr j,Jכינדו' i i. i ""'פן"' iיוי~ r :כתדי Pקחפו
ור~fו~מין יר:,..ר, .....-r '"יי"' .... ,-" \"""""",י ..ר'יוהfויר Iו~ I"" ,- "י~ :""1 ........ ,י, rרי' • J י,.J 8ןייJ ._ ן,) t -I 1 ( ~""י ',., J 1 (."ן., I t ' IווI~ 

וןרמנירכfוי Pוב I"רtכדט ..ח~כזי ";-וfו;י~קגי iחוכרח(: pכחדי
 ) 34 (ח-כ ,,-דמ
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 iPכוקיפונכיחכריקוררחריר rחרי pו rריכיכייו Pקחפו Pוט tPר jייכונחט
p חקחרירחרכתריירנרוורקחi כוריפחנורP ניP יP יטI כiI ןיחיח

 Pכוחיfריטחר rריפופחר"ינחרתט Pריחרתונקחכתרי:חרוח ,יטחיפ
 :::חקחוטרת j"רו rחי Iחנטירחר pכתריפחנורחיו Pרירופוח Pוטיזבז'וו

 Pטיכויינטיחי pינירחחג prונ pפיר pבוחינח pבח pטורחקיחת(וחרת
חיכני.כונטתiכככוקיריטחכו'כטיקי P pרחרינח Pו Pחחי~ן;'מיי jדיג

P וP חככוחp כוחיוP חוכובריP ריP קחחיi טוביס)(בניוכתטפורכתריו(כ
נת rכיכווכתחר iחכיכו iריקורחץיחיכ Jטיינינוחיי"ן Pינח ,ר;'~ t ',-קי
 ..יקרי P j רf-ינח I pפונכיקח pרחרינfר pכחרי jי Pחפרוניגחריח )כרקת(

כוו-ריקח)וחכגוכתחחירי Jכניטיחיקחכוחרתטת Pחימתטחכנינטי
 Pחיחי .טו Pחי jקו jטינגחחככוי Pחיטיר Pכוינ"ריטייניןכוקינירת
 :::חקווכתרינוכובריחיכקחכנחרתטת Pחיחתיירוןרכיקיטו Pחיפור

טי Pחירי Pייוני pחופ'רח pכח pח iטופורקי " Pחנוניכוו Pכוריכוחרת
חכוינטי iקחכייחרייחת rחי Pטורווטוכוחרחיכחירחרחיכיטו rךיפו

 Pטירכויכחכווחי I Pחוטרו Pכוחת Pחונוחניר pחתין Pרחרין Pיtו
 P"כוויר rריקיריקוכו :'רוfטי Pחיריייון pפכיקח Pחיקכתטו p ',קון

i וי:ביטחP P כחונריp כייp ריכP ירניP ייוr p ריכטובp "חנקטונחרייו. 
חוט:::חוןחתחר pחפחיקחפיטוכוטי Pחיירחר Pרי Pיטכחרויפ

טי Pחיונרי Pפוקוחוןחנכחרריחנטי Pחינטיריכווייי Pפחרינולורו
P ;וכרי;כווt,p P פייקרP ייוP בוחיP חתקחרp קוחבחנירP יריחת
חיןי Pפחרייית Pחפחרינכתחתקיחונרתטת Pיורידוופץ-קחיכי"י
ניחינוקו'ב.וחתחיריחת Jקוחינטיינריי Pנוחיזונייוטר fPוייונכןטחק
כטחרו rריוחיריפקיפרוניגוחיכ Pחיקו~חי ? Pייו Pיפריקח p Pכורי rמ
חיחנגרי pו Pריטיכייחרורת Pריכתריחי .ב'י"חנולוןריגוכייחוידיכר
'ב.טורייוחיכקי Pחי ?נקטונחרייוח pריכחרתכתוברי Pינו Pי Pיר

tו' I'ינכP חכp חיקיוחרP חיפורחכוינטיP טו~יפרP יl יכותגבבינP כיטתק
ריככגריח pכתריחייבו Pדיכ Iוסןכ Pו Pח IIטיר Pכויניטייניוכוחטיריי'ב.
 ? Pבחרניזיריברינח pביביחוו Pטורודיקחרניקוכנידייוחיכחניכו~?

כתניס Pכווטיכופכודיכ Pירניטורי P;ככוריפרובינוחיכפור Pחיחו
 ? Pייו Pפיירקח pץ-~ןרrמריחינקוכויכרורייוחיכקיכווכוייס pכ;חי
ונקי ? Pוריטרב-זכ Pוכפחרתייו Pירני Pקריחרריכוזיקוטו fPרי Pחי

ריחונרתכתי Pו pכוחחי . Pייו Pחקריפי pני Pיטוריניר Pניחוניירת
פיחתחיחקרת pתנרחוכות rכויחיכייתחין Pחי Pויי Pולקריפי p Pכו

 :::חב rפיחיח;גרור Pייוני Pקונדי pטחנטחכייכתמחופורקיו(בוחינת)
טוחנ pונפכטיככחי iיחכויכיט:כח Pפוחירתקיחתוחיגוחיכחין pחר
ידו)רנ .. (פורנויו:חירתופקיחיוכובחרחוטרוחיןניחייסכ Pןיררי
 Pכך.ור~פ Pוטרחו Pו:ו~ני pכוחחיוחוטרונינבוןפורנוחיכתניס Pכו
חירתייו Pירני Pטי Pחיי Pרונויזירתחנו ? fpוייח Pנוינו Pייוני Pקונריחי
חרכורנ' Pכוקפור"רחןוריריחתגכתטורתקיפופוכחר"ו Pירני Pחון
 Pכו Pוטורוונוק pחיפוקח pכול pטודחיייןחי P 'רכובח Pכו Pטורוחין
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P ירניP ן"P תפיכתכת ,קוכטודיכI חיגיגיתחיכ ,וכננבנקריחתכת
 Pכודיט"ון Pקוחיטת Pחיקיחיקוננת Pחין ?גייטחיתפיכין Pכו
p חקריפיP ייןP פחריינירחכגחיןP ' "חינווP דיחיד'חתכחחתטרחניית

 ,"פ)לקי Pדיטחכייו Pחוטרו Pחכגונוריפחרטי Pחינרי ,טח Pניפריננירת
יןרקחנריכחיגוחיכ :קי Pט'בו Pטרחחןרדינחר"ו pחיקוווייין Pרי

 ,ווונטח~"תכחחתווחנדחרוחירחקיתכזר) Pתננבניר :t (וחר" Pחיננ'
דיכנוחנופורכיפורדיחנטו pדיחחחיכחין I Pו pפידחחיגויר Pפו,
רונייתנחקתכתריחיגוחיכחי Iחרינת Pקוכטיננו jיגו Pרוכגכתן

נדחדי pכחחפוחירחקיננחנתי Pח"דיגוכייחנתי pקי )חרוננח(פרח
P יו.וj נחוווP ר'חתr ווחירp ריP 'פוחI p דיp נוקיורטיP חיכוטיכיריחת
טת Pחיפחרח"ון Pוכו Pחונתיינכ Pפו pח'קיקוחנטוקחר Pנורי

 Pחנטיגוחו Pחנייו p Pטרו Pנוחירי P"ונגוקי ' Pחנ Pחיחיריננחברת
ו Pחתחונוקחרתחיטייון Pקוחיטת pח'ריננונגופריחוקופחרוןקי

קריטו pח'טח Pחייגון Pפרונכיסטי pח'וכניר rר'חחנו::קוננחבירת
פוקוחוןקונטינטחרפיר I pוטרו rנוחי . Pפיקטינו Pר' Pינרוכ Pו Pחין
חירחן Pחיכטיריי Pקי Pכיקטור' Pטרו pכוח'ךי Pחקיחודייחו rריחיכ

p 'יכויr יpקוח''חנטp ט"וכיI P כווP לוווrכP חיקריפירנניטירחחP פכיקחר
יט Pחיחח Pחנייו p P~גוכוריטוד"ו Pחידיכווויךו rר'וליכקורטוחין
P קוח'כתחיכטינדירחיו'זיטוp טייוj חקוחכטו~גוp ננוח:דיטחP פוחידי

 '"יפוךודוIכחיכחיןת Pקוכפיtויככחטינ"כרוחיחידיחחכחחר P~קחב
 Pריכיקט Pרידויקרוגו Pנו Iחייודחטרח Pנוחיחיןחיjכטחרתקיו rרו
 .יר rדיתחנחננו~קיכוחין j"ו Pחטחכפוקוחוןיר rחדי

 .סייןסריפיסאי?רסדי,-יזרלטאדןאילאיאיסקןפן ,~א

P טוניווו .כו"תיכוןP גוידI בחךחונתp פרינP יפחביP קוחכי;; 
חוונחנורויינדיבגנחטורחבתןחו Pפיקפוךירחוטודוחיבקי Pדחד'
וקטרחר Pדינוודייחו rדיחיביחור iקריור;כוורח"ת Pיכ Pוקוכירו P Iורי;כ

בו;כ Iטויפורחיןחי .ו"ר iקחתןכוכ'"קינרחכטחכי i;כחיךינוהווייכטו
 riכfייבחדןtכחיכרפייויפרי.;כ '? f' Pככיינדו'ט Iחכט'י1'דחךנחדי i' P'כרו:נר

 iרוניד Pי(כדיחירתקית Pכיiי'יכיחינט :(' p iח' jגחרו rגונחטורת;כון:
 Pקטוח Pנומוןקוודורביתי:;~':( ':יjי,ן;כ P P.מחטו jקוטרחר Pכוו

 s 'פר fPיכ p .1זי""כנ.כ .1נ 'tו ~tוי i 'כtתנורס Pהטיכי P P pנכחטירייורכ'

;כיחביי ,".fונו P 'רiכ , Pנכרווח Pוכ ,:; , .. ~· t j-'-(בוקוכוו ,טוחבת
P יP ידו:ט.P ו ~...כתורפfפרי;;ii" חבח, r. ' tטן:.:רp·.p נוP ירוןוםf
 Pתחחרjכעיקר;:ור iק Iקיוידחכירנ P i '~ינ;~נקו rrקו ,.,fווו
קרי",fו pזכחוכו Iתי ;;'( Pכוריקהין; .. "ו;ןונו'דריי .. :; i ~ור 'I C י''ר:)
fכבי;; t "כ;כ"פר P 'נטיביוניח Pבו I p';rנ"זיכדי ' r;כ _ 1נ 'ד:;' ':; oמ
 Pו P Pחכטיורר Pךיגווורי Iת:יכח ,ח ": pרחכtיר ' .. :- Pי;ככ"ר

... O P "י-:רו"'ןיח .. - ח'נ--.rוי"ניר"- '"י"י ו-," ,רי"'י ! ,Io' ·ויני(יייי·-" \,,, 1 ~ -)-'1 I I OJ _ f )-' ~ 0I' 1 ' ... ~ן"ו-' I I , " ~ 

 , Pר r t Pקוו Pיחקיחיןד:;:,דיגרוןכ.'פfימחרור-י rדיביר Pכויר
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:ת f-, rר r'p י'iי"בתי:י.כיניר~:jוםחרטיחידוך~כיחיבקיבופודירקוחי
 i · ..... ·ר--t ;'ה ' t';:-; ;' rו.זוונריחיב iח'ניייט Pו Pקיחייקטי rחיג

כדוזי jiוו Pפוחי Pד' p"חחי "ב;יוחjיריפי;כ p Pבודיחונרתתט Pחי
ביח 'ניר~ 'כ.-: I tכקדיקוכו;:ידת " :jוניינרוט pונח Pפיר pחקיחדיגונתכח
די ' Pפירדו:fררחתנו;:קחרדיררנ"ד ;tו iח'ינטיחת P 'Pוולדורריק
P חחיקובפתוp ירקחרP ' ~ידברניבתח'iלן;ופחני:וודיידיכככיf

ו 'כpf: jננ iד" : rי ff" .ir:rbריר rחדיקוככיניככי p"חקוזת\לחוטר
חקרי:: pי; 'f·' rכרi'יי.כ;כונוו :jירrו י:ן:;' I" j 'קקי . P"ו pקריפ'ול p Pינקוו

די ~'רfי- f~ rlrרכתיבו;' 'וjוננ;ו'רן:ו"רי,.רגרחנדיו Pפיקייחדור
ופירtו~ h;כ h ;יינדו i)ו tjויחיו--ידד-ב 7" ,',כיכונ;'נתחתריזי iקונטרח

P וניייP דיבp 'חקריפp כ"ו;j . מיכ:חכיחכחיגרי~ r ~ r' 'חP 'I ךr יrידיח
 ::כ"וi ' jח' 'קכך I'"פוזוו i ':ו :חיחת j ':;'יידחירתביטו pח'דוטויק

 p 'דוh -fפ' :;ח;הייח;כ p רfי", iחי~קיחיד"ךדיבניכונןכחדכתטרת
;ו~ P :;ודניt;-:י:ן:וק r :~:;ירפ rבדי P~חדומ' Pבופירדונתקידייודיב
 . p ~ iקורfר;ודיינטיווייכן:ו Pחריחיביןק

 '"יט:'!כת ' i :;חוזוכרי Pכודי rמחידי 'rכדינקוחיחירתחיקטו
;רקי ";:פי ';-כ;יהינריjב :;יהיחו :;'יו:;'~חקרי p Pבוכרי Pידחדמגו

 P.וחו " Jנה Pי rכחו pפיר Pור :1 'רp fינחחינחותנב Iקיוותרח~וןחרס
 :: Pדיננופררו :;,קיtי;ודייידי; I ,כ~גנ"יחת ~"ו Pחקריפ' p Pו Pיירון rחי

"ת Pינ Pנוריק כ:;י;כחי iח iפידיכ'דיtי;חדי"יוו;ב Pי"פביווינ--כי Pטרחר
קיקוח:;"רrיר:חו ו:;ז:ו r iידקחר;כ' fpרמ.רחי"ונדודיבפחטרוןוג
fו' p פרP ו.סודיר ·יודו;'דיבחובטינירור:!קוחבו;בחיוינביi פירדו;כווi 

קו:~~יינדווו rיר' iפ;ד ;-היבור';י rמ;כידי·חי . pקוכפח Pו Pפור
טרtונת Pככווי;ב r!:יר;כונחו;כ;"חי;כדי jיכ;כ"וטחינבי"פייתחיפורתכת
ח,נ"נוכוןדינדיחקטוטי Pחימור P 'קינטינטו P p"ונ' rןלוקח p"ונכחfוין
fר 'ו' P רפבחזיקוןחז:ויינiP הח ~ו"ויפיי~~ר:;;כi זויכהן."~דיר'די~התי
נו;כ,יינחנrיחי Pיינו pכר;גידחכי;ורתבהריפוחיגו Jחוו'ו"יניןכ nר
p ו'וקריפ' p ו"P דיזוופורP חטרחר; j: וויfi ן:.'קח i ויכ~"תיקיריtקונ: 

"ת jו.· pנמח'תבבדי P"ו Pפיfיקי p Pכופורפוחייגון Pו Pטינט'
p ינf"יניP . . 

חי t 'Pינונדודיב i"ו p וt ";fפובתפוחי;כ P 'ד ~ rlן'ךחנקווופיר
-כ'חתו"ד!:ור iנfר'יfחרורט:גי ~כחיוניירד ו,,"'~,וtקדיגוךיו'וכנ f 'ד
ק~ rp Pבו ' j ~יי P 'רני:; ; f'; iנייונ t ;-חחידוטר ..יקפוח Iודיי P 'יינוקי
 iניfרר~י 'כ;ו כ;";-;חרכייו'fר Pוכחיותחכחטריוידח י:iנפחרת Pייו pפ'ר
נותח ~':י:"tריבי"נ"ךיד ""יהטחדי :; i ::טרחר;כריככו!גורוטחקיחיקטדי
חנ;:ג'ח'ו jירכ' Pר;:גידיי:דירייבחיטיניריכחכחן rחי"ח Pוייניייקי
-הר"רf- ~ר..ו·-י ···_ינ·' ... ·... ..ו ...ה"ו"'ד ~~פוהדו .... ,";כזוחנדיח~וחיחי - I-:ייוי , ..,(וי .. _ IJ I ",,:.J ~ 1, I ן,;וי'

 iפfובtויו;נווי;כני~יו i iגיי Pוק" I t'"וtוידובחטריחtובתהפחר Pוrכייפי
-:ו- . '-I t "" ""'/ .; { 1 1וי '-{rl .J JJ (וי' ,_. ..ו _.. ~~._ ••-"'""-"... ....... .. ....י ....... ""י. ,- "rדי ..... "' '""וטר-- fPויכטוכח' - I ~ ,.. .. I .- 1. 1· 

:i ~ p jך 'i 'וj ~ווtג Iךוי Pריקו:ויר Pחתי Pווירי  iחי "ה .Jכיו כ:jיfיקריס ,
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;כחק:: jקוקיינחנת rחיווח'י P Pחירוכחטרו Pכוריחונוקחרת ,ו~חים
 Iי rחיווח'ו Pחתחו· Pייכו p Pכוריירניטור Pט~חוט~חתייחר P '(!יר

חיכ Iי Pחנחי Iירניטור Pטי Pחירי jייו Pנינריכתי Pונרי Pחקחריחנת
נווונריחכ Pקוחכר I:;ינירחכו rחוחוןרינינו Pייו Pחקרי!(י pכוקדיחונו
 .חירוכח-.כר~חתכתרינחנירחרכתחתקוחנו;:חיניררחדירודייוריכ
פוחיננוו Pחתבייכתרחרחינניכוכטופורירוזוטורוחיכקוחנרוחי
 Pחונויר rחחירייומורריקונו;כירכוחיירנירכו Pריחוררינו Pיכחי

חיחכווחקוק P Pחיכייוקוןקוננפכירפוריינרו pנוחטירייחב' Pחקטו
 pח;טרחחינטריחוררינו Pני Iריבינידחדחכטתכתחתי Pירקחר tpר
חונרתחונתקונווייו;כ Pחקריסי p Pכוריחונרתכתחיטחווניין pח rקו

חכטתחכתפוחינכוחיבירקtכר pחיר rחריקוחנירחרחיקטת'גיניינדו
 P'Pחינטונחירתחונרתטת P "כI tדי(ביוווקיגון P Iי,.רו Pונת .דינינירחד

חבטתכתטיר Pוויכיונ rגו Iחידוכחטרו~ Pכוחינטרימחכדירת Pחי'יייי
p דינורי'גטור"וריכחנידוריחתP חיו'כרP פופו::כתחינטריחקטוטי
עוריירתחינדינידוחוקחרתקיכינירןכחרחיחכגורתונוננתקון jייו pכח
ננח:ירתכתריחיקיריחתקיכוריחיקיריחתחנרי Pייו pחקריפ' pרי rח
קב"טת pנו'גרחנד' '"tחונק'כחו:וריכוווייחירתחכורתפורקיקיריחתקי

פוחידר"חתקיכו Pחירוכחטרו Pכוקוןגוריריחתכתחינטריחנירחיבת
ר~ P 'דיפייכיררחרירתכrיריייוך Pפידר'כתחירוחיכתכתחר rקחנ

חין Pריטחכייו Pונוננוחי Pייוני Pקוכרי p"וננחו rפוטו Pחיונרי Pחי
חירובתדינורייופונכיקוחכחר Pחכייר rחרי iחמ,ייו Pקירניחי;כטי

ייו Pירני Pטי Pחיחיגויחת' Pוגקיחי tIי rיווי pחכיקיכו'ריחיכחטריחת
p קינטומP יחיפורתחונתקוןוכחווינטיtיכיונפייtפורחידיחP יר

פורירחוחיחבטודייוחוניקידיכת iגרחנר'חוניקtיחכת Pיינט' Pריקונו
ייו Pקירניטי Pחיחינוחpנקוחנדו I pח'י Pחביר rחפוחירי ' Pכוקיקי
רינוחנופורח-fרכןכידחד pכתפחרתחפרופייחרוכוגחרוכו Pחון Jחי

ר:ות pח'מחרתייחכנוינטי Pפ'י;בח Pחפחרטחדו Pחנייו p Pריו pירנ' Pחונוק
p יtוו'חקרP יקוחנרןנוחי ,ייוןtפנחחגחיגוחיכקידr יחיירtיחtכ

כת I Pחינטינריוווכוייתינון P Iפורקי Iונת Pפירקירקו~דיחיריחtי
חיכ::יר rפכחחיכחי Iנחכורכינגונתטיינינוווtי rוו'חיכייתחיןחונרת

וכו Pחיכ iקוחי jכןכי;כייו,חיבוחיכתקוןחינתחיiכקוחנדו pח'טירו
ריקווווחידייודיבניכונטחרכתחtי Pיינט' Pחונירייר Pדיקופו pח'

ביוופייתחידיחתכתקוך 'tחיגחירתמונרתטת Pח'קוחנדו Iקיפחטו
פוחינכוחיבקון Pנטיניטקו Pניו;כטרחנתו rפורירוטורוחיכ ,טת Pנוחי

 ;כרי pח'דיכריח~חיכ iח'פוחיקונווחונרtיחקרת pטת Pחיריוויזו
ייון pפופוכחכתןכורtירירינחנ;קי ) jכ P(ווךכרחניר:חקגודיגכחנויינטו
 P ורו..,.'קיונוחי(ונזנח)הרrי 'tנקונרי =iייבו P Pכוריפוחינוחנחז:ן

מקיכטורוקיפונטו ~?חת I;ורו;כדיחוזך;כחת Pריי f~Pרקרי.פי Pכו
ו rיניכחגרו ~;"קחןכי Pחיריני~טתכתחתיירון Pטריווי pח'קיפוחינכו

 Pטורו jוf'ויחנוק ' Pחי :;יי:! iח'ין P;כ;'"נירו:;רי ' rקורח i';וביירונוחי
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P ונריP וP חפp יP יחכחנרפוfורדפ~ודטחכרr דיפוחיקווווחי ,ו
דיופויייטחיןנjרטונחרייוfי pפריווירדיכטריכחדורת pח'כת jח'כויזווו

חיןניתו hפרופיטתדיכחיגוחיכחיןחי ,ס';בותנככיו(:כוותחווכן
P ד'וP קוP וייj כוקוןP פחכP p פר'פיטחP , p חיידוטןכיח"תינוןP טו

 Pוויכחכרו Pכויקי Pמכ , Pורי :1כיק Pקירידו Pטרו Pכומיתחדוימנ pניין
 ,ייו(כ Pחקריפי p Pכורפכקטונחר"ו;כfיחי;חיןיחן iחי Pקי pקונטינוחנכ'

P נחתויכווP מקונטיכוכתוחיחי/כטודיחנכחרp נוחידייוןיP חוב::טרו
טתקחי ,קיקכחרונ"ןסו Pמיודוטרט Pדיכווקיכו .ננכז"ת ' rרמ

 jייו Pחינטיננוחינת jקויחת rמ ' Pקומנרו Pחקרי.סקייו p Pכודיחונרת
פורפוזחנתחידירחוופו iוטחיכפחרטידי"וזת Pקיירנוווייחירת

P וויזווP םרונ~דינמכטתוP "tורטיקוכחר וtקופj דיפוחינכומיג' J: גר'
טתחכ pבתדת pכ'קי P"ו p 'חקריפ pדי':ירוגיט pח'חת pח'חי

 Pחינייוקייר jד' ·קיריקיכונתינזווזוריחדיכוטי ~ח.יכנינכיחת
P וj פ:חi 'ייכטP כיקירחיP וזו"P דיכחנטריi רייןיכ, P חיפורוכוP טי

קייימדור fPלקריפי pדיכמירימתחתיפחימינתונכתפורומונטו
ור Pחי Iחיכחתי Pירקחר fpרחיר"ודיכנינונטחדrוכחזירחנוזבק

חקרת pטת Pחי j'P Pגו"חחירחן P"ו Pחקריפי p Pבוקרחנרו ,קונכרת
ייגחווינטי Pינייר Pפורקיוני Pחנטו pקופו Pחיטי Pיחוי(כמיחידיחת

חירחןנווכחווינטי Pנוחכורחופריוכו'ג Pחיוקופ pח'ין P pו rניי Pחוזו Pכו
 ' Pחיכ ,קונטרחר"וחכטו Pנווות ,דייוגידדיכחנטרי Pייוזו Pקירינ

 Pכוחתחי Pייו Pחjכריפי p Pנוחתיחrו Pחנוריחיוחיקטפורחרחנייחנת
p חקריפיP 'ייחדורP קיכוקוווווP ' חתטחוונייןדיזחיגתחיחרחניית
חונתטינירין Pיינחווינטי P p"וזחריכיגחונרח\=כח\= jירנח Pקונקי Pכו
 ,ירוזו iפוטורודיגרוקטרינח\= pחכח jי Pקוכסורונחרדיחחיחידטת Pגו

 )* :ריז"נרוד"ודיבנוכונריפורפרופיט:יtב.יכחנת :Jקי ' Pקיכוקווו~
יזיחtירכוקי p 'וtטו pח'חי .כוגוודת" .:tמנזבי:וכומtווהיירtומס"ומחי
ווונכ Pכוזבחיסכומבכנכתיווחחםז )*:כוס Pחעב'וווו~ :Jפרופיטתחיב
חי Pיט Pכוקו tiו Jחיוד"וtויכט"גיפכחזירורי rד'קירי ?'חנקוג

p 'חקריפp י"P , ונדוtחיינוקוP ינטירP וP דוקטרינחp ? חיכנכיתו:('חי
 :ריזיי",דוחיטירניכדיגנוכונריפוררtוזוןווונכת jקוחנת :Jקיי Pפרופיטת

קוחנדו I Pויי tPוקריפי p Pטרו Pנוחידיידווונריתוגכחקירוקיפחרת
ן;כרח;כטויחיית ? pדיזוכי;כטtוtוי pפיחוכחן i ו;; pחונרחרח~ט Pנוtו'

ו~ iייtודונ tPויכ Pטורודי;:ינוריחי Pקחרכיר Pודרוגרי Pטו Pחוכוקודי
חכדוק . Pקחרנירודיחי Pור~כ.'ר~חנ.ךרי pדיפכחזירו:טיככוחי

 jק'וכיב-.כירtויכtוידיזיו p'prם Pונ'נירמורו"חרfרכק?ונ p ~ניני(:
ו.נ"חניחי ~;םיקחדדיiכייכ :tחט pח'קוחנדו ,טו pח'די(נחנדוכוכו

כיס.יוו Iד"ודיככוווברחרוריפיתנכ Pידיזי , jפיכתחתחי '! pריח
 " I:יחי .:;וריזירקירי .וזנונחוcבידו,;יכס"ו;:ווובגחינבינת :I:רוהרנ
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ני~חונת Iקינטירנו Pנונו , P"וני pחורחחי pרוגחטינח Pיגוחרינווב
טו Pחיחי . Pינטי Pחינו Pורכנרי pדי pיינח jטח pח' P"חנו pטרח Pנוחיקי
טרו Pדינוונינניחתחנטת p .נתקייר rדי Pקיזי"וקינודוכקוחי Pחי

ניננונתטייניןנו pנוו r"י Pחינייו Jחי Pייו Pחקריפי p Pנוקיקנחרוניין
 jקוחי"ון Pחינטיבוחינתנתקון Pחיגוקוןק~fונדוחננו pקינחנור
חי Pקונוחנדו Pו P Pוכודוחיןדייודיכניכונטחדכתחתיר Pחונידי

 Pוחינטירנוידייחרי~די jיירני P I Pייו Pחקריפי p Pנו I Pחיכייוקיזגורת Pחי
נחת P(תינינתך"ת Pפרונידינכתדי j"ו Pנינדיכתפוזחריר rחפור

יפחכ Pפרינחיגדונקוחי Pחיטו Pיfוחי jייו pנחכתחינטריחכת"rכ)
חונכינח:: Pינירחכיב Pייו Pחקריפי p Pכודיחנקתכי iחורכתדיחונזיטו

חונרתחיקטתקי jייו pנחנתדיר'כ.·;'גניגופרחיכפור I Pיוריטו
p חחנטתr ידיפוחינכוחכיחק 'ח~יחתP חחידייוקוחתרחכr יחת
דונ-טו Pחי iקוחרינוידייתי Pחי . Pחיכייוקונרי jו" Pנינדיו Pחר rפו

טת Pחידייפחכ Pפרינקופו Pחיחיכקידיויהנדחקטרחק P;חיקוח~
ונחק Pפיר pכחדינויזנוופרונינוחיכפורוכח"ינטי P Pחית P.חכי jחור

חונזיטוחוטרוסייניןנוקיחק rייוריכיב pח Pרדינחנח pנח pטודחקונוו
דיחר rנו Iונת Pפירכתדי'כ.נותכתנויריקירחזירריוכחנוינטי Pקי

חבחנ. iחוקוןחי Iחוטרודיכחינוונדוחיקטידינוחינחק pנידחכחק
קוויינדוקי rח fI Pיקריפיקייו pכוק.דיחונרתחיקטתרו' I pחנודיטחזי ,

זודיחת jנחקייוכתחקירקחריחת rח I jחינטיקייוכינופיית·חיפורתכ'י
ו Pחינייתקונריחנת rפוחיו rפודירוחיחכטודייוחבינירחכג Jחי

 . PדיJביוווינון Pפרונידינקייתחכטת
חידיחתטרת Pנוחיקוןפוק Jחות rקוןנת Pחיחינטינדירפור Iפירו

טת Pחיטיניחתייון pריכחקיחי ?מיקטוקירעוחיריחתנוחנירתקי
כתדיירקייווייכטו pחחיכחיחפיגחנוייכטוחיכקוןווחטירייחכחונרת

םרי:: Pחיחיקינופניפורחנוינטיחיקקיו rפודירוטודוחיכןקייון pנח
 pקי:חנטח fpוונחחננחרדירט Pנויני Pטינינו, Iטו Pחיעחרת ~טוחכ

 Jחידינוחנדתטת Pחיחרינוידייחר Pפוחידרינווחיחוטרחק pפחכחנרח
טי:: Pו Pחיכחיכחטורתכתדי pחונרח pכחחיJבינופכופורךטונוחנ

רחזונחנויינטוחיכחזיינדוחין Iחכנותפרופייתטרת pנוח'דיכינויינטו
P יגיינטי: 

דיכתטינינויינטו Pקוחיכקי Pכיקטור'קירידוק Pחניווו pנייןנוויי
חיכקון Pבונטוטת p 'חקיכוחיןעירקונתכתדיינטי fכטיכי'/לזגנות

 Iקייר rדי Pקירינוו .קוחירפודיבטיני:ויינטו PiPדיבדיעינדי Iחירפווק

חיכנוחכט"ניי Pחינייוקדיקי Pווחטיר"~י Pחיכינוינטו Pנויזנוו Pכודי
 Pחורגחנו Pכוקי~וותכתטייני Pו Pי P Pווי r"י Pיויחיכדי Iוקוחירפ

חיכיווינטוק Pכודיפחרטידתקחדתחר rדינידי Pנ:וחי Pדיקוחירפודיכ
כוחפחרטחן Iווייוונרוקחדתדיטיכיוויינטו Pקוחינרומונוידו;כ Pכק

קיון pקורחדיכוקטיניוויינטו Pחיכפורנוירחדו rחיחיריפינחדו pנוח
קיחחוות Pחינ:כ"כיץיכדיזב.ווס'כ.תחיחיJכפריטוחכנתי Pחחידי
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 וt:נינגטיינינוקי~ריטןחכ Pי'י'יר P Jחוחיקנויזנות ' P Jחיחיכיית
פוחידי;..נוטחכטופורחי .(חנוריוrר)נוחטירייחכיזינוחיכקון iייו pריכח

ודטיני Pו Pיר Pפוזוידינוו jננח:קח Pנוידייו Pטו Pחיי Pקינ"נחר Pנוו
קו::חיכפוחידינוחיוקוחירפוחיב Jקוחננותכתדיחטחדירוחיכ

 .חכנותו Pדיגרחנדורכתחיפריטוחכידחד Pחינתדירfר iגוחירפו
נוחנטינינוייכטוחיכטייני jייו pריכfרקיfריטו Pחי Pחינוחכירתקינות

 ::נ I'ח Jניי Pפוחידינוונוןכו pח' ?פריטוחנ Pחיחכנותכת Jקונוחטירייחכ.
 Pכו Pטודוחינטינדירחחינדת Pחכייו p Pכופודיירוונוקונווטיכדירכו

P יקריטוP נוחינחטורתכתדיP 'ריP r חינות .פודירוזוטודודינi 
ניננוןטיניר Pפוח'דינוונוקיינורת P iטחקוזתונת r Pחיקfרזוטודו

 :: P'Iנוfרקון Pביננוכוחי Pחפחרטחננונוקי pפוח'חינייתfריןדונייו
חיכפורחינטיכדירדי Pדינינוונויזנווחיקטוחיו Pחוזו Pפרופייו Pטרו

 Pכוו rיני'ית Pנידינ iפיחכטתכתקוןגודיחת jייו pנחכתדיחטחדירו
p חקריפיP ייוP חחוJ כוחיקיP חיכטיכיטרתr יכp נוונוכינויטחדתתP ::פיר

חיטת Pניקוזתחונת Pחיקי Pפוחיוחינטינדירנופוחידירדייניטי
טייננעןטורןקיטחנכי Pחינקונטיחיקכfררת,וחכירתחונתדיטת Pריני
חיכ Jינו Pפוחינכוח'כ'חינטריטיחת Pי rחיגחכטו pירניקייו Pטי Pחיקי

חנת rפוחיפכחזירקוןהקטוטי pח'יניחת Pר'ו rפודירוטודוחיכודוניר
P פרונידיכחנטתוP חיייתJ נחכתp חיחיוייווP חיטוP כוקידונקוחי

 Pנודיריזוכטחדוחיכחייםח:כ Pפריכקופו Pחיחינונרי Pדיזיר Pקיזינוו
p חקריפיP ייוP ינירחניגP וחורדיכחרP פיקחיP כרוfP כיינתפור. 

חנק:: pחכ Pטרחחידו Pפחרטיקוכחרי Pייו Pחקריפי p Pכוחתקוחכטו
קח::טת Pולידיונטחדו rריחיכו Pפיקfרדודית Pפירדונחנפורטונחר"ו
ו Pחיחיקחרחקטיריגוכדו P iחוטיכיחתו Pחקריעיןכייו pדיטיגוריחת

חיכחקטוחיקטירייניחת Pר'קיוכנחזירחיכחינוורחכערופיטוחינ
רייוורינ Pחורריני Pנוחתקונטרחנייניקיונת Pפירנתקיופיקחדור

עורנויכי;:ט"ר pח'ונינונטחרנוחינתו P Jי Pחייורופורקיחחון
יירו Pריסחרחרחתנון:קיקונפתו Pדיי Pינטיינרו Pקונקיטחנטו

 Pייו Pחקריפי p Pנוו iחזיינחיןחיופיררוניכוןכיקירייוחכרוכיחי
P וריחורריןחיכיגוןtרי,נוחזיוכיינP חנקיטרחרP קוכניקוP חיייוןJ 

נפי::קיינ:יו Pחיפינתוונתחית P"ריקונופיכנתרייפייו Pפרינחינ
פרוני::חנט:יקןחיןחיפורירוזוטוורוריבכרחנריזתנתחיןת Pחינ
 ::חרי Pחיופ Pריקי~נריכחוחיקטית Pינוחינ Pקונקונווקיחייית Pינך

ייונרח :;ריפחרחרנון:קתרייוריכניכונטחרנתחתקונטרחנינירוניר
 ::ח jני'חזירחתחר rחינקורחחזיכוטו Pחיוקוכפתו Pחכינופ"חרחי

 pנוחי Pר rpד'חינוחונרח(: Pו P pטורמ Jחיחנינירחיכ Jחיייוןקטחכ
P כוריריטרח;כנטרחחירוP יירוP חיוחיקטחיP ונורכרהנריחונתfכi

ינ pפחנוו"נווכרי iחונייח:טת pנתחפחריץוניקיחווגנריחיבעור
חיורייוגיריית iנויזיריקורנתיר Pבויריחי pכפחקו Pו Pחר rקורפור
tחירונגזכחוןדונקוחיחיקו ~'נP חירפוקופוP ריגוריחתטקחטת
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p 'חקריפp ו"}j חיבייופחרטיחונתדיקיחחוןקיP כויr נווI p דיניןנו
P כח :1כווייירi ייכן;יP חי ת"'כויזורמורקיד"וחיכריבחנטריP P כתי

פור P"ו pחקריפ' pטרחחירריטיר Pכויניט"גינוחיפיקתנו:ת"~פיר
 Pחי Iינכי Pחיכופוי rקח Pחיטו Pחי"נדו Pוכותקובפתו Pחביגופ"חר

 ::י pפחחי;בטתטינירריונtר Pפירכתפורחוטינירחדנרחנדידיחבורת
טי Pחיקון Pחינניכוכטחרייו Pפיקחרו Pו Pוכחר iיר tיר~' iחדיכיטת

 Pפרוניגו Pבוחיךדונק Jקו Pטו Pחיחי . P"ו Pחקריפי p Pבודיכויד"ו
i יריקטוP קיp חכיחj חיריP טתhp פונכיקוחיכפחרתחונרתקרת

חינדיריקטח:: jובטחנח rריקי Pפרוניגו Pחוטרו Pחכנונוריפחרטי Pחיכרי
 .נוקיחtיוןי iרווחן;יר"חככוינטיחיכוורחבחונרתטת pח'די .. ~:י"

טחנטופור Pנוטהרית,ודיטחכייחרחננינטי Pטודוחקי Pנוטחרבו Pפוחידיכוו
 . Pחיבייודי Pחבגונו

דיננחכחרירו iחויחתחב pחונרתטת pח'·דיקיו pח'פריווו
 Pיכקיטיונפכודיכ Pחנטו p Pיטוריירנ P Pבופחרתכוחנטיניוויינטו

ט"ננפוחיכטינירחיחגגורתדי pננחקיונ: Jחוקוןנינירפירנניטיחת
 Pחיגו Pבודיין Pחוקופחרפורחדת rריפוחידיחתכתחיחרו pנחרח rדי
חיןחיכרחחיגחריחת rחטו Pחיקי pכוחחי . jייו pכחבתדי pפריטוחנ' pח"
חחו" ' Pחייכירוזידחדגדיבתנירטודכתנכו'ל/;פדיג Pקורח;:וני Pכ
r חנjr גהחתp יר'Iחונרחהיןחכגורתקיןככונירתטp פיחp כו~רחיP 

 Pבוחtרונfכריחת rחטו Pחיקיטחכונייןח' .קונטוריב Pטירי Pנניני
 Pנוחזירדיtכ~חקיJכקי Pחוטרוקון Pחונחינבוופדיב Pוגי pרחק
P חקריפיP ייוP P וניחi ביזיטרי;גגוריריחתבתטודתP כתחתחנייוח'ב
P ינדחדp יr;'פריקוחינטחנח;כיחיחנj טורוחחיP חוחיןP J כוינטרו
 I Pחוטרו iקו Pחובוחונורחיקירינ;ג"תטרחחירחתנחסוית .די Pחיקי
P קיפרונינונרחנריחיכטחנננייןקונטחריןrp ח'דיניחתi: -;פור ו

חיבטודוקוחנרו i"וריביגכתדי~י'דחחיזכנו Y'נרטיניננייכטו P Pי"יכ
פריקוח'נטחננינ?י pכנחטו Pחידי Pח:וחקיניזיטחנתרח:כ P 'דיפוחינכו

חננ" pחנרהגריבתת iיטוח Pחירתחונדינוו rןדחחי rריכקחפיטחככת
 Pכוחותגרובדיךנימכ.חיונח;:'ייוןכתדי Pקחפו Pבורינביחת

P נתדריi . 
נטופטי pח'ונרי Pיר jריפוח'דיננו(:קיב~דונקוןלי Pחיטו Pחי

 p",גחנוו ן;'~טרניונו;:בוקידיןכורחנין'ות Pחוכג'דחרננ j ':'ריכיקחדו Jטח
קירקוחבקונרי ~ןדחי'קי iו rרחכתקי P!כ-ייןכינריננונקתוכקי Pי rני
חייקייינכ Pפוונו" Pחיחי .חוניקתבת Pחי"וזtריגריכת Pררינחכח
נוחידיחתניחיקטרתקי P~נחנ;' rרחחי pו rירייו P pננח Pננו?ינו Pטרוtו

טי Pחיחי~טרקיןטירכו"נתי Pחי . Pירגו Pקינוחתrכ iחחיכו Pחכקחנ
נ:רי p Pחי ' rחרוכ'קובויגוכדו Pדיכ Pחנבחרינווחחורתחי .חרטיקוכו

 .ני"פייזתכתדיחיחיכjירניחידיככיי;ג :jגח

8 (חיב Mטי' 5 ( 
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 •לימפי~זחלהאיא'ינקוניאוא'ילסוגר'יל'י'יםלאס

דית Pדיפינכתחיןטי Pקונ;ג pכיי pטח Pחידיקונטינידוחיכ
חקרי,; pדיקחרגי Iקווווחנטידחד pדית rקונינגונתטוקחרחוקויוור

"ו Pחקריפי p iנינגויר fחדיקיי Pחנ Iחנטי rיוו Pחימכת Iמרווות I Pייו Pפי
דיו iחינקוכחו iו:חכ Pחי Iחנקטונf'ור"ו pחכחינטרחרדיווו fיוכחי

 :::י Pקוכפורחי .יר fדיחתנחווי;כקיחינקוניחודיווחנירתקוחכונקי
fר:קטונחרייו pחיכייוופרי Pפריקוחיכטחרדיניחןקיכתניס Pכו Iת Pנוחינ

 Pכי I Pחניווו p"תיגון P pחנטח p pקוווידfר pכח'דיין Pירניר Pחי
טחר pח'דיניחןחיחינקוניחו Jנינגוחתין Pחינקונחרריריפינדריוחירת

P כיוופייויינופריP פרונטוחיP ופחרת'fכP חונרחp דיp חנטידחדI חי
 ' 1י j Iדוניר Pו Pדיווו rוויחירתחי Iוכחווינטי Pפירוויטידוחירת Pכי

1חירחקי Pחק'חוחת Pמחריינטי P;כודיוווחירטו\גגוןחתין Pחינקוגחר 1 i 
 :::ופוווחירטוחווחתחו I Pחיכייורמןין Pחכיווונייחרדי Pחונכיגחדו

ווירחרכיחתחינטריוויטיירתי Pקיפחרייכטי iנינגוטיניחתנוקייטרו pרח
P חיחיוחי .ריזווP טוP קחf וP 1חמחרטחרדיניחן'P ודיtבp חכוכידחד

I\גיוופייחנחןי Pקיטת P ו'fכיחווחינק Pו Pכתוודורקיטייוומוחיכטודו 1 I 

P נחוווינווP ד'חתr ווחירp דיP פוחיp I P כיקיגדוככתןחיכ\גנו
חיכמ"רו . Pפחריינט' Pו Pחחוויזנגוי Pחינקונחרדידי!?ינדידוחירח

ח fP'וורדינחכטח pח'חין Pחובכיגחדו 1חירחנוייון pפופוכחכחדיטו Pיי
חינ:: ' Pי PקייוכחווינIכ P Iקיריחןכוקיחתין Pחינקוכחרפוחידיחןחי

חכיוו::י Pנוי Pחד iחנט' pכתחתין Pירקחר pחפוחידיחןנוקוכחנחו
קוחטרוחיןת rדיביי P Iחינקוניחוחיכ . Pדי~יוווינון Pחן 5סייח

חיפחרידירתכתדיחינקוכיחו .כיפרתכ"ידיחינקוניחו . pקחטיגוריח
כתניינדויטוובריחדיכחיריו.כתו Pדיטייוופוחיןווחירכתדי

 Pכודיכיחוחיכק, .חוקכוק) Pביכ ,מב r) Uווגונוריחתדיווחכחדיחת
קוכטיכידו Pו Pחקיחיקחי pכיבייחכח pח rקודיחיכקוניחו I Pוורחירטו

 .ונוידו rריחין

 •צרעת)(טומאתהל'ילהר'יא'ינקוניאוא'יל
טייון Pקוחיחוגת I Pחיכיפרתכתדיחינקוניחודיכטייוו Pקוחיכת

כתחיןקריחיקיןטודוקיחינחטורתכתדית ;יחפוחחינטירחוויכטי
 pכרחfר pכחטו Pחיחיןירבידינ Iווסתדיכייכתד'ינירדחדיריחת

דייפי Pפרינדיכירחווינטי Pיכ Pי Pיר Pקונביכחייית Pפרובידינכתדי
קיקכחרח"ינטיניחת י:;קי pפוח'מינתןוכתחית Pריקווופיכ,וכח
Iל'י"חקחנתקינרבכמכוווברחדת pייחגח pכחדיחינפירווידחדטת Pחי
' Pפחרידי pכחחיןקוחכןוכת Pפירכתחת Pי rב'חיו i P ת)קמוI 

כת ,מחירת:ו Iקוורירפוו Pחיןו iקוחכחי Pידוןכ Pבי Pו Pחיוקוחכדו
כוי P Pווידיקוחי pרחקקיןיכחכת rוויכיי Pקיכחטורחכ«חכחדיחת

חח'גחרוכ pקחסוריית P:סרוכידינ .! Jכדי pווחנדחדח pייחגח tpכוכtכקי

!I 



-משנהב'איפרק דאכית ..סל-275
~-----~~~~~~./-~~~~~ 

 sקוריחתנו~קחרתקיחת Pדיפיקטו Pוב.גונוטיניחתקיונת Pפירכת

 Pכודיזיןוווחכחדיחתטת Pחיחרינחנתפחרטי pווחכתחיוי Pזחר
p חנייוP בוןחנכחרווחכדיכדיפיקטוחיכפורוJפירכתחיותרבכ)(כs 

P כחחוונתp קחזחp חטחקחדחחירחןקיp חידיP טחp ייחגחp חירחן
 ..ווי Pו Pדיטירווינוחיכניניחתקיטת pח pחינקונחדח pידירחדח Pקונ

 Pניז'חיןחונכיגחדתחירתחטחקחדתונtו Pפירכתחיוכיזינחוויינטו
כתדיחפוחירתוכו Pטחר Pחיחי"טת Pו Pכתדי ' Pחפחרטחרדי
P ינj חj כודיחיP ווייוונרוP דיP חופחוויכייתוp קיטתP ' 'קורr חנת
קיחיקחי .חינקוכיחוו Pדייזינחנתוויכי Pחי Pדיפיקטו Pו Pדי

 . pח rקו pכחחנחן pפחי Pבוחנירת

 .קאזאסלאסר"ייאנאסלאס
טת Pחיווירי~יחתקיוכת Pפירכתחתניניחתכיקיגוכפיפריוויר

חיןטרחנחן Pדיוווכיי Pקי pייחגח pכחוחירתכיפרתכתדיפינת
קוחנדוקיכייכתחירתחיפיטוחיןחי .קחזתו Pדי Pפחרידי pכח
כתדיינדחד Pחכגונתחיןיטוחדת Pקחזתחונתדייחניטחנטחון

קחזת~ודיפחרידכתח-ןריווחרקחנtו IירוJבכיסוב.נן pוחכטtו pטיירtו
טת Pנידיי Pחר Pחדירידיניחתוקןכורחדתחונידריווחנגתחוגתקוווו
קיניחתי Pחיקחזתכתחתרינדיחת ' Pכתןחיכחיוכתןחוןהת
P חונתונדP 'ופירפp יtיח) P (דיקוניטכירפוחידיחתקיטחP יP P :::ינח
דיחונדיחדתחיווחנגתטת pח'פחכדידת pח'חירת l 'דוגונרי P pדח
דיינייוב. Pחוןחירתטו Pחיקיכתןחיבחינטינדיחתוב.ורתופחרידכת

חורדיכחנתקחזתדיפוחייטתכתדיחכיינדו pחיחיכקונחדתייהגת
פוחידיחןנו I pדיחייטי P pוויינטרחחיות rקחכ~ירחר Pדיכתן-חיכ

רינדיחתי Pדיחתייטין Pוב. .ת rקחטת pח'חתנינויונו~יר Pחיחינטרחר
 :; Pדיווחנגתכתקיניחתי Pחיוקהותכתחת Jכתחיכ Pנ'חוטרת

 ::ק Pדי~ורתו Pחכט'חירתכוקידיקוכורכתו Pחפכוקיחופחרי;כ'יו
קחזתכתחיווחנגחדוו pפידחחקינכת) pםהכתיטחכת :j (טחנת P'Iר

חורדינחנתויחיר Pו Pחיןטחנת Pחיונחנגתכת ' Pווtו .כיוופייתחירת
דיחתיןטריג .בtחיויווחנת Pחונתחוטרתקחזת rכירחר Pדיכתןחיכ

P ניחוטרתרינדיחתיP יכתןחיכtחיקחזתכתחP דיקיניחתיP ::: 
חקיבטחנת Pקרו Pדי Iקיכורכתחפנו(:וקיחוווחנגתכת"ו P 'פחר
 Pפורוווב.ידחדי pבחחזיינדוקחזתבתוב.יונפייחנtוחיוווחכגחדו pפידח

 sפחכ Pחיי Pווחנגתכת ' Pוות .נינביחתחנטת pכתחין pקריטח Pורפ

דירוקחנתtב.וכת Iיחיר Pו P Jחירי;כטוקיחוחירתקיכד' pווחד"ו
קוןווחנדחנת pבחחיווחנגתכתחי;כנtכנתהונדידי pפיידרח pכח
נוחינוקוןקחזתב~חיוונחרחנתחי iינדח pכז'דיוז-ירtו rחןכ"רתבת
חי .יווחכת Pחונתחוטרתירחנת Pכתחי pכוחינtכ pפיידרחחיו iכו
קיניחתי Pחי Iכתןחיכ pנ'חוי.כרז'חינת Iדיf'כת jכוחינ'היד";כוב.

קוכ~tב.ורתוחיבונחרחדורת:וחינת '"tננריוjכיחייחנת:וח.ינודייכורנו
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P קחכתידירחנתr רינטירתתrיtחנחינקונחדP וכוטתfדיחורדיכחנת 'ו
~'ייפייחבת ,נוחינודי"חנגתכתטורנונו ' Pיית .חינטירתדירוקחרכת

בתחין pקריטח Pפרו Pפור"~ידחד' pכח"נדו rחחיוtי rקחכתכתןחיכ
p 1חיונינכיחתחנטת:z. פוחידיחורתi טודוחינטרחרP קחכתחתr ת. 

נו;כבכיי:טרrכ;יחת Pחינקונחדתחירתת rקחכתקיטייכופוטידוכות
חיכקוכחרתריקכח,כחרתחירת"תקוחנדויחtי Pו pפרובח pכחדי pדיח
חיכטרחנתקיןטודוחיfרחינינ.וונוחינטרחר jפןחידיחנוווכוטת Pחנ

 ' Pקייכחטירייחכחיגחי .חינקונחנתי Pטוקחנתכתקיחוחדיינןכרו
בתדיrכפוח'רה ' Pונחנדחרדיניחת ' Pקית rקחחקיחתדידירוקחנת

P ויבדחדP '~,ד' ןוP י"וP חפרוני:::דיכיטוקחרכודידיפינדידוחירתו
נריו Pקוחגרוקיחירת iו iרח ת;, pח'פורחי .חיכדינחדתדיגחר
ניזי:::חתכתןחיכרינדיחתי Pת rקחכתדי iפחטרודיב'יח"חדתכת

נירחית rקחחתחינ-,כרחרדי Pחנטיוחורדיכחנתות rקחבתטחר
פורקיוקוכטיכיחתכוקיטודודית rקחכת i~חרfכ iנחקיו"חנגתכת

. P חקחניr כירחינתןjקחכתקוכדחכחדהr נוקי ,חינק~:יחוחכתP י
חונ::חניחןקייר Pפוחיךיחתחיחדיינטךוחניחתבוקיטורוחינקוכחרת

r יטוp קוחכדוקיP ' פוחידינוחיכקינחןJ כח,p חכי,כפייחרi'P . 
 fpר rקח pכחדי p"חכגחחו pייח.וח pכחד:כייבתחירתטו pח'

 ::חביקי"ת Pפרונידינכתדיריזידו:וחי, iחוחירת Pיינו Pדיי.וון Pקי
 p ח:,:חכ, P;כודיריקודרחרירנו rחרפונת Pפירחכתחי;כטוריבחנת

חתחרת rר' iקי P pרמ"חכק: Pו Pדי ' Pינט"נדו Pקיחי Pריפיקטוחי
r'" 'P חי ."וP ' פירכתטחכטופורP נווכתP חידיקונ;:ינטיחתיP ~ו

 ::גח"כי"ת Pפרוניךינכcלחכורת Iחפיטוחכ pח rקו pכחחיגחנתחי
 .טו Pחיחירת"ח:ירתקיחיקחי Pטידו Pני Pו Pחין pייח.וח pכחרחבת

'~סט~ריםנלוסר~ייאגאם :lלא

דיחוכי~ודיחווקחר:ירודיבחנתדינבחנקוטידו pנ'חון
כתקובכונידרי"ויי.חנגת,חכ.ווגתחיגחיןרי"חרקחנת ' P 'Pוחירוק

חונת"נרי Pןקוכורחדת"וייחוןפחנוןדיב pפכו"ח pבחדיקובור
חיכקייייניקטירחירתן tי P;כונריינחדח(כ Pי(ב Pרייהת p;S(כופיר
דיני;כ:כתדיחורדיכחנתכתןחיבחיכתןחבייו;ככרחרתנו Jפחטרו

ייטין Pחיכ Jחי . pדיח יט":(טיךו Pניחיככוחדרחרנוחיירחרכו Pחינ
דוכטח pח'"חגגתבתקיניחתי P . pנ'חוטרתייירחבתכוןדיחת

קיכ-;נו Iידוטני;כחיכ;כונרינוח(:חי;כפחנד"וי Pקובורבכיז"ת P Jחי
חינ:::טיךי pנ'חיכקיונחךכוקחביחתחיוכוטו Pחנחינקוניחוחכדחנחנת

חפכך~ו 'כ;קיחווכחנגתכתפחנדידו Pן'ריטונו ' Pנוי Pיית .טירן
ונחJבקיכורכת"ו Pחינפורטיי Pקיחוטחנת Pחיבוקיד~קוכורכת
 pרfו ~וחקוןחיניד hp iק~נוfרכגfרדוכובחנחנt"יורtר .z:1ןחירתכ:קידי

P'P רfדרו.וp בכחגגחקיטחרדיp ':קיP :;ידחi'כ' i כייי~פ'בי 'חק.'P חי
tכררי~:יכ'r iיi'כ rחכוחיגיבת) ;j (ח:וחtרחין,;ידו pנ'חיבכח~ייחנtרני
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ני~חוטרתיטחנtי rנ'נוריחת i 'טרי;:חכחי .י"חנת Pחונתחוטרה
יחת ,rrכי I"חנגתכתריקוכורכתו Pחסכוקיניחתי P 'לiכתןtכיכ
קוכורכתוכרוקחנת~י"ת Iמכי"פ"חנתי Pחיי rכמנמ'מיננוחינורי
פי::חיכגחנת rחרח Iקונטרתכתחוקוכורהרוימת iחiכינירריריקי
כוונרי Pרי"ינרוחוןחנת pפחחיקי"חנתנוהי"הנגהרוו pרח
"ת .חכי"פ"חנת '~חיכחבה'זיחי:כנוהינרייחת iחכיחיגחרו rרח
P ' 'חj מיכP ייטיj ריטרוקונו"מנגתגתריקוכורכתקיניהתתחרי

חיחינקוניחומכטירו Pניהי:כקונרמכחרוחירתחכורת Iחירתנוקי
טירו pנ'חיבירחרכו tPכינרי pפוה' Pר' ' Pחינטירו"חקי"מרכוכ"fלתfיק

קוכו::ריחוביררירימ,נטירו"מנגחנתי Pפמרטיחונתריננחנגחרו
 .כי"פייופורירירחרו Pקוכחייכטחרו Pחיכוחירתטירו pנ'טי pח' Iרחרו

טורוחתחינקונחבת Iחינקוכחרוטירו pנ'חיכחירתקיט",נפוטורוחי
 Iת iקחחונתחתיינחרוחירתטירו Pביטי pח'י Pחי .טוקמנתבוקין

P קמחקיחתחיןחביחתכוקיטורומ,נקונחבתיr נויתr כווP ירכויןtטוק.. 
 Iחינקונחבת ' P Iטירו Pניטי Pחיריינוtר Pחינינטחנת pח ' Pקיחקיבמ,

 .טידו Pני.חגחיברי jחנח rטח Pח'קי pח jrיו p,נונגחחניחת ' P"ו rכו'
קי Pטירו pנ' Pכוריייחגח;כ pכחונרי Pכייכתחירתטו Pחי

P ר'כוייתיגוןP י'~וקI קחחי;כטיp פרובירינכתריטיגוP חכת"ת
טת pח'ו rקחחין ' Pקי Iחוכטיכווחינחירתנו I"ירי;כיחתכוקיוכת Pפיר
ינ" Pקונ ' P:ונמטורתכתדיוחירת rחינייחכ Pטי Pחיניינרווכת Pפיר

יחת rחכו ' P"ת Pפרוניריככת I Pריפיקטו Pו Pרי ' pמר rקורימתטיחת
קוחירפוו Pמ,ז pייחגחרי Pורט' P pחונחנוחכרחנרוכי iח'ינטיר Pקוכ
נח::קיכיפרתכתרי pייחגח pבחרין;ייון pקוח'כת pח'טו Pחיחי
 .יר rר'חת Pנוו

 .ןא~רפן j 'א~לאיןליפרחלחדיי~אנאםלאס

י P Iקייר rר'קיריקומ,רפוחיכחיןכיפרתכrיריייחגחjכ pנח
ריחתחוןריקריחטורתהונת,נו r '"מי Iבווזירמוחונננריגור"ו iחו
נ:כחנקת"חנגתחונתקוחירפוןקריקוחירוחיגחיןטונו Iירו pנחר'
 pווחחוגוחיבוריכטינתכתריק~כורכתקו"ונכח:קורחונrירי

ריכ"חנגתכתחונריחרתחירתו rחוריטת pנ'חכתקיחינכחנקת,
י P Iכו"נריריקי"חרורתחונתדי Pמכחקיקיחו Iקךמיר~ריכרגו P-וי
חו Iקחרניכתריקוורירוחיגקורגו Pי' ,; 'כ(חיייחגתחונתו rחיכי
כיקימו ,קוחירוחיכרח;"וכי ' Pנחטור~קחחיכןכויתמונתדי Pחכחק'קי

חי;כטוטורו Iנחרבתכתדיחות Pקחנ"כתריקמניכייוjכ Pנו jק~"רו
קיטיר P 'נ'"חירתחיחיכקוניחוריייחגתיר Pיכייחכי P pחוכfכ jחירח
 i'hניחת ' P Jכתחזכחי . Jכתח'גמדיריjכחרת 'כ;חד Pיר'?חינמ,נ
חבטת pכת iמ'נוטחרויגון Pחינקוכימורי pינ"חכ' P pכמייחו.תכrו

 ,חינקוכמרוסרוקכח"חנתנחיני;כט~ j '-זנחנcיזיקן:דנך ,--rחנינכי
כו Iחינקונ'חורי P;כי:ייחכי pבחתו:ני;כפריווירתרי·ניחת iנ;כי ת~'
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 ·יטי"נת rניכוריי"ת"טין Pחיבי"י Pריי"ייטי Pייחגי"רוי"כירי"נת Pי"ינ
P נחכיקיניחתיp יירוi כחP p ינייחכיP חינקוניחוריI פרוקכחווחנתכו

חרנתחוטרתחינקירחריחת rחכו ,נוי Pחי .וכוטו Pחנו iנחחינק
P יטריג ~חיינוחכתj ב'כוירחתr נ'י"וכטיוותכתפוריטחנתP . p י

 ,חורתפרינוירתו Pחיןטחנrי pח'קינוריפוזונוייחגתכתקיביחת
 · pפרונח pנוחיר rחדיטיר Pכויכיטיניחתנוחיכיוופ"וקיטחנתכו

 ~קונרחנחנתכוחינקוניחו,רי pינייחכ' P Pכוחיכחיןנימתי Pנות
 ·חינקוקונ;כירירחרוחירתחינפירוווחיכקיטייוופוטורוחי .חינקוכיחו

טחנונייןיחת Pוכוןכו, Pחנחינקוניחוריכ pריח Pכו Jחייחת pנחרו
 Pכוחתי"יונtי Pפירכתחזות 5י"ינקוכחירו, Pחינריכ pריח Pכו Jחי

נוו. rוו'נויניחנת,כוקיוכת Pפירכתחתחי iטוקחנחכוקי Pחונזיטו
P קיכוגחר .ו\חי .טוקחרכויןP חיחיגחנתיP ' "יP חי .ינטחנתP י

חיןיטופחנת pקיבוטורוח'נקוכחנח ' Pת rקחחונתחת!לינטרחנת
ו iקוכרחני"י"ירתו rכיפרו Jחוקוי"נרןי"י .טוקי"רכוין Pנוו rנו'ת, rקחכת
 ' Pיכחר iי"י Pטיח Pני Pו P 'Pחרזגרי"ריניי"tיוכוןכו, Pי"נ!לינקוכיי"ו ~

פורקיניכוי"ון Jקו p'pפח Pו P 'Pקונרירחי Pקי"ניכייו Pו Pיר Pקרי
 :; Pבי Pו P 'Pכחנחרפוי"יריי"תנוי"י , Pרי"חק Pו Pינזיגכתניירי"ןכו

י"ניר Pי"תי Pרי"רדיחונביגי"רוי"ירתחיניכגונוי"תי"כורי"ר Pני Pטירו
ירקי"רחן pח ' Pכופורקיי"יכקונחרוי"ירתקי'י"ן Pקונוכינוקי Pכוחת
 pח iןכיכייח Pי"'נקח P'iיברי" p Pכי" ' iחונת j '"יכוורחנתי Pחי .חיבדי
טי"ר P '"יי"יי"ר iינ Pכתרי ' Pחכיר pךיניהתחנטת, pטיירתכתדי
P יי"י;כןכחנתקיט"נופוטורוי"י"יובו"' i יי"י .י"ינקוניי"וי"יב"' P "טיP 

 Pירי rווו' pכי"י"חווווק Pחווונר' Pכוי"ת Pחפביקי"ךי"יר Pריניחן pכיי
p י"כגוכח~נוP p רfרט"p קוi חp חונכיגחךי"חירי"ןכוקיP "כיD וווזיריP · 
קייר rך'קירי p"י"גי" Pו Pרייני"נת rנויכי ' Pו rכיפרוי"יכקוחנךוחי

כיחיכקוניחו,די P '~"ני P Pכו"רון Pפחר' Pר'ייתקי Jכת·י"יכניחת
נינכיחתחכטת pכת Jחי pחי~קריטtכ Pירחריפורנוח:כ pכחכתךחיכחזיחת

חי )*נוקותי"'כחיןטניכתיי"ת rי"היו;כ iטי pנ' Pו Pכחני"נתי Pחי
פוי"'ריחתי"יחינקוכיחוריכפחרטיךתי"ונתהכינייחנחנrיכי ' Pטו P '"יקון

חונ:: Jובניגטוקחרםוחיריחתנוחחינרתוות , iינךח pכתחתחינטרי"ר
r פירניכבוכתחתכייטוP טחבונייריניחתחיוכתi חיP ריחפחרטחךן-;חר

P י"יחינווזירוP חכ;ג'טחנתP ךיי""טיP , י"כהיP י"ינתךיי"ת"טין
חי Pפר·יןנ"רי" j:'i.סורנוחכירח pי"קיח Pניחוtכרת'י"ת rי"כיחיכתךחיכ

* l ~ח' ~ 5ח'רר~ 7חרכחרכ~יזיר 7קיריוכקרi ~פרר" ' 7פיקוס :טרי ' 7 ~ר\\טכ
 248ןגטיגיר i' 'iפ'ח'קיסררןכי ' 7פיקר,רינסיפיקר ' f ~ 7;כרפירפיס'חרכ~חיןרך 7פוג
סיקיךר fקו; iח' 'טחרכ!יחרפירסרכ~גוגקי rקרזי .~חוכיגרךיפררנ,כייכךרחכרח~ךי :iח iחר'

 ~ r ח\\סר\סטחחיח,כקרגיח'סרךיכ:י-f ":;:כו,לחסי Iמקר~ה,סטיחך\\כטררכחכי'חנ~

חרו fר~חי~ין r ר\\גח;: ,~:חי ~ fחז'קרכחךר iח,חיגסיח,ר':ר"יזוכרגר ,וf .טכיג~

j'f> ~וכחוג. 
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P ~ כוכחבחבתP ידביקטP ויכוקומחיכחיןטביכתחזיחתחיfורת~
יר- eיחרתכיחי pטוקtכדכןסחיןכויזכווכיכבוכוחת pכוחחיכקיכחנתוכ

חיכrבירחנתוכ"תקי Pדי~וחי Iכוניבתחתחי .כובכרpקויוורדיכויטידו
חכתחי ,כrיןחירתקי Iחרוכוrיט"כונייוקנווירפוחיריחת Iוב Pחיכ

חוכתנונטובחרייו iכקט jtכחכ Pייו P;כחקריפי Pכוייבחבת Iכו"נייחנת
fכזירדי pנ:וח' Pדיחי , 'ט" rחדי ) pדרחכוח 108 (בוג"ווחוןדית r'ב.קו
כתחין pחיז:קריטח i ~ Pכירח tירכו tכח~חי Pחjכר2i,.ייקייו pכוrככחןחיכ

p כןקחירזיבינכיחחחכטחP כיפרוחיקיטירירחרוr כיכו::>חי:טירחכוי:טי ,ו
חי I iכמחירתי P ,ייוrכ Pפיייק .rקריקחרכיק~כו'רפוחיריממחיפ'יו

 . Pכיכופייו Pכו Pטורוקיכווחכקטונחרייו pחכחיכטרחר
ריכ jיןניו Pקו"יכחריקורטו Jחי ' Pיסחבייו iכוrכקון P ~ט Pח'
חיכקו::>חוכtי I Pר'זב~כוו .כוייתינין P I Pחיקיכיפרחכתריחיכקוכיחו
 pח p:t ·חורריכ pכחריקחטינוריחtרכתריח rיויבריכפורחכויכיןנכויכרחכקח

ון rרח Pו Pחביר pחתח Pחכקחננויחת iח'פכחקת\'נרח Pנוחיקי
 .פורירחוטורוחיכ ,-ח,נ p pכחין rרחביררחרירת . Pו Pקיחייזחכויכיטפריב

חנייו pחיכריובוקי pח pחורדיכח:ריקחטיבוריחחטת Pחיונרי P pח'חי.
ריזי I 'Pיפכבוכוכיוורמקותוחימחמככוח"חכורחית Hבכתכוכןובככות
רי Pרtרזוכי pכחחיריחתכויקוןטופחרחיחריכורכחניכ pחדי Iסככות
 Pחי-ייtר Pיכ Pחיכייח-כחקיבירי Iכות pח Pחיכקוכויכרחכ Pחכט' Y~יכו'
קיכובידרחר Pחיכוחי .פחריטקוכחריןכ pח'ונרי Pכוירי Pכיובו

פורחכויכיןכ P'tחת Pחורריכחנטת Pחירירחזוןכתקיחכנוכוקפרייןככרין
כחחורריבתקיכוקיחי Pקוחירפו Pכודיחכירחר pכתפורייניק Yח'
רזיוכחרוכונחרחוןחחכומברחרכוריחוחינפירכווחכירחר Pחינריכיי

חוכו(חפיכחרייו fר~כטחחיכחיביטחרפור pח'ינרחד Pכתריחפוחירת
חיכמיברוכחינוכירכוירחרכתפחכר"רח Pחיי Pכוקיפורחיחוטרי)רי

 •ת Pחןדריכחכסח pח'רייןכו rחנויפחכ pפריכחיכטו Pחי tPיינר •פוחינכי
 pכח pטדרחריטחכרrיוקיברייחיירנכופרופיןכיחיכקיבידרחר pח'

חיכיקדנןכמנכי tPוינקוכטיחיקבחריביין pח' pריכינייחח pח Pגחוררינח
רירקחייפיו Pנוחריח , p"חחרכיב pח Pחורריכחנ pכחירנת pקוכקי

טרחנקוחיכחבירחו Pנינירריינורי Pטת Pחיחי Pכוחכי Pכו Pטורו
וכבכסררכירך"כיתת Hנכןנכווחחנייו pחיכ ' rר'קוכוו Iריחפחרתחי

בtורינרחררי Pקחכוינויזבן Pקtוכויכו Pו P Pודוטןנכוס",נחינוחיחוככ
"ונבח P ,מח"טזכי I Pפחזיבחוחי Pחכרוחר pוו P Pיכרירו (P fו P Pטורוחי

ריןו rרחפירכףכפחכ"כתקיניטכריריtככיקtוטחכטופורנוח Iבירדחר
כחיד'זקייפכיכוייניטחיכחיפריביבייייכפיר pח'ת Pחוררינחנטח pח'
טי pח'פיר pח'חי .פרריררחטדריחכחרמני pרחזיןכתפורחיתוו.ב'
חיכפיריכורחרטח pח'ריחטחקחנחי Pקיחינפ"רוויחקיכקיטחיוונטי Pנו
חיודקווטרחכי P)סרtלדיריריכייכחתנחורריכיכופרתיככתרי

חינפייוו'רחרתרכ P '"ירקפ-ו I Pירונחכחט pירוו P pכמרטוווחחיינת Pיוורי
יכו Pיחירתיtו Pיכןלזהדפנ pbנור b pמכקווןויי Pרכחביכחכיניןכניחחכי
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'rt)רוי Pקיכונניד'קיריחת,בתיר Pקו;וסיןווו rוויכתןמיכ jJ דיכנת
ו i"נ Pכינופיי:,מוו jןליבקוכחבת tפרוקכtכוכנוקימיכמימינפירווו

P יגוJ דיסינווכו"תP מיP מי:פירנכידחו:תj ווח:מ,רתi חi חיקתP ~פרי
p פרובידיננתדימנוינטיP פירכתחת'יתP חיבוטינימתקיוכתP דיפיקטוP 

ווו" Pמ,חי ;rוומנ"מ Pו Pר":ומרי jמי:מיקור"זfררירכו rמפורו pגרמנ'
מנניזיטחרמינתקי Pי rבי pגמ pמ iטומיןכתןמינקיפרונחנני
טירכמרתק~ rממרכו r'pוכ jiחידוקטרינמרנודיוומבקחנתנומינפירונו

כיטו pמ,חי Pקiלוויכו Pנינרו Pו Pדימי prמידי pטומירטחקוקדי
 ' Pקוחנרוקי,ניכי~ינתדיירביחת Pניקיקורתיפ~ Pפריכנתמירת

ינחנת rוניכ'י Pקונעתו Pי iקור"ץחנת ' Pמיחונננריחינריפיכטיחת
טירוכי=חי .·לiי ioIליכק~ו Pדיח;יוכפי.,מנ~ ' Pחיחינפירונידחרו Pדי

רתחחחיפחרטירתטת Pחיר" jייו pפגיקח Pחיקנתטו pח'קון Pנמננו
 . Pוכוזירי pכחריחינקונימודינ Pמננחריווו

ריגלה~ודיטיימפי jאימרזוירלחדי Iפארידהלהדיאינקיניאראיל

 .גינרריאזזן~חדיאטאקאדואימנריירלאי

P ריט"ווםוחיןונו'זירקוחנונקיונייכתינוןP חיקוריגנתוJ 

די pח rקוטוקוררניקוננירי jפוחינוחי .חיכקונחדתירירחרת Pקוכ
p חכחינטרחרניחנטידחדp טחוונייחיכקוכתמ, .חכקטונחרייוJ טודו
כתחי . Pחיכי·ונרי Pיכטת ipל ' Pקי Pנוגחר' Pכוחיטוקתקינו

חיי . "\ריו#ננתדיונזרכירתכתדידיפירתחינקוכיחוטי Pחידיטורחדת
וכחווינטי P pריח"ןכי Pדי Pחיחינקוניחוו Pדיט"וופוחינקי Pביזי
חיןדיקכחרחדוtר'ז:טת jיו#' P pנוחוכורתקי Pי rניחיימיו pנוחנומי
טיינופוחיגפירחר Pחיקדי Pפוחי Pדי Iו rקחטודוחיןחי . Pכינרו Pנו
י rחקינחנייוחיכקון Pחינווזירטת pח'~יוופ"ת ' Pקיכווטו Pנו

טו pח'י Pחנ~'רחונינטי .ווחרנתחוריחוחיגמיןחוונקותחיגמין
ת pפחי Pזו" rוניחיכקוכימוו Pרינו:קת~יננפיית ' Pנווחיגו pמ'נו

 pדיח Pפריונירי Pכוקיחיכדי;כפחרטי Iמחרידתנתחי . Pחנ"ו Pווונגו
דיר'כ'ירת ;tחפמי;כטfירדינימ,מיכקוכחדת Pמימינייתממרטוו Pדי
P טודמקוונווומרידווp נחp וווזיריP דיטייננפומיןP וP חריו#נתp טת
 pפוח' Pדי jטחוונ"טייניוטניכתכת ' rחחיוכירווינוחיכפירת Pמיקקי
ות rקח ו:;פזררת~יוופ"רי P"תקיחחוןקינייק pמוטרחטו pמ'די

ח:טירחד pדי :jח rקוטוקחרח'קווויררי ' pגומדרמרטחנטומורדיבי
ונחרייו ;'קו' p ~מ,בטרחרני P"ו pחקריפ' pדיקחרניחימרווותוקוווו

מיוחיץומחר"י ' P ,פחרטודינדימתדיכ pדימקומרינוכתטת pמ
טירננינוטי Pחימיק;כפירמכדוחי .חיזתפומ, ' P pדימינטתחו:ו Pוכ pמ

יינמבת H 1רימו-4 1די-rדיחחיכ iח'מיסנינתכתיר rמדינימת
~ p נומכקטונמר"וp P 'מקריפp יייP חיP קריטוP מיi נתp נכימ~נמכטת
נייכתחי;בחי;כטת .חינקונימקודימיכטירחוויכטימניוופ"מבת ' Pמ,
P כמונריp וווזיריP • 
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 ,.::רבדי;jרחד~·חטחוכינרידיכביי;ת
 ~. י..... 'jו .:;""ח,סקי r :;קבחקוחכוכקידיחונכנריחו,'

) r ,ניכנותP וחוקכוj ( יי,נפוטודוו;i ר~"~י" ' \, l ~ f . · ...... 
jת'וביחיח .:ן';דו~חיכקפורחנןיכטיידירחדו Pקוכ 't; וtר '.רי'יP 

-יt,; ~כ:;: iיז-tיfויר r, iכןוקובו Pקחםחנת Pח'קיחניחת . Pגרחדן
ני ~נוחרתיחטו pח'חיח;יוופייחנת,.קיחיטניכתיחת rח
P חפניקחדתירP יבונריtחינונריקירקוrl i' 1 ,"ח'ך ':" ' l ~ ק

jו ,-"'י t ~י jקירן.כי ;jיוויכחירtיחידיrכת iחונוו;כטחנת
 •ו'', ':;~ ' rיו:כ :;;)ריייג"י :jכוחדרחרתקיווחבחדיחtינ~

 . jי- ..נ.rכקי-rכ Pווחכחכטי pחגוח jח'טניבתיחת rח
 "' 7יי~כrויחתחניוופייורנקיקי Pפוחי Pדיקיחוטרו,

 "' P Iי:ק .. " j: Iידן,כ"חיכיבירחנויכחכיחת pנו I Pדיז;כינכוקוכוו
 ,\ "".יזי ~ו ~";כ Iןייחרינטקנח:;חב Pיויחקריפי;כ p Pבו

 ","' "jל :;י ~ ~ ~"ר::,כוחי rjכייטחכייו j jח'טו Pחיטודו
פ. :\ד "'חי .נוtכפורחונו Pנוטחרבודיחקיטרי

תנ "jfיו;'וקינודטחתחיכקונחנת Iחינקוכחדוחירת
.ג r ~יי'חקיחוכדידידינח(:וטיכיחתקיגוטודו

 .חינחכת
 ..PI j .-חיר jייו pפכיקfר Pחיקנת Pח~טו Pחי

 .וf 'י{\ ~ r ;-ך;כרט i-( ~יtכוקי:יחוח"כקד"קחטיכוריחת
 J "וכ iרtכ--:"-1ו";ח:קו'ו.גו Pפניקחרווו Pחיקחת jח Pפור

 r pךנ-ב"רי'ו ';רן'ויכקוכחר~ןכחכטו Pח'גונוריחtינת
 .פ " : .. ~iכ l 'רפוrו ,';''ירנגרי:,ח;;כתד"קיחי ?קוחירפו

ו. 'וt 1 , .:יז':ח"כ~זיר,~י'חן.כונריחונת, Pפירגתדי
 ' i י-:- r '"': pr ,\1י iP'ירחה ~רf'בחי ~חינקונת Pירי rווו
פ ~' I ."ר:י',רי;:;י!ל iכדיtי rכfרגת iיכו P pוטרו rנוחי
 Pנוו :fחוכניד P ו:,ני I pווחחגtירגחרדי
 ': trרי :; hגקי Pי rני pנכוככח Pינכו Pדי

דיןפחינרחיגוגו P Pחי tpו Pהורדינtוכ
 ·fרני~ :j ;'רtדי irיחי;יי~וייtכירת Pטר'דיכת Pחנגחריווו

 . Pוווחירטו Pכודיקוניtוו

 .סומיאירטלוםדיאינו'יניאואיל

 i . 'יi: ')ר i "ח)יי"יtי Pנוותיררכוכו!: ' t"7ויכקוכיחוtויכ
 j.נ לi ~ r ':' ...... ~.., ";I' :;חי ~ r 'נחינק;כדינכחנירתבתחי

 'י''חחורrוןכtי pח Pכ~טינכנוקיטודודיריפירינטי
 :טי Pחי

,:I 1,ווזי"לחורינ~: r ~כ~ Pיר t~וכח "" I .. 

""'" ..... 'I רודיירiינו~ו..... I.. ו':"ייו.חיו- , J ~ #1 I JJ Iו: 1-( " I 1 1 ,. J .. -,ו= J ו, • 

 '-;- 1;' ;נד-כמ ~יח;כיזר Iרגו rטיק iי;כנכו iנכייוות, Pמיכגחנת
 ) 86 (חיבסך'א
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פונטו ~ '"ttו':jרר:חבקיר(:וכח'פטח pח' Iגורייו"וחירטוחוןקוןטיגו
נזיטויחקוt.ב.ונקי I"י r '"רי .ריח!=ייטי Pחינקוניחוחיכטורחנחכיחי
חטוקחנקיח'כחי .חינקוכחנ~ ' P I"וחירטוחיכחיןטוקחנתקי
"~ח'רטוח'כטוקחרתIכיקו"וחינקונחנת 'כI rחינקונחרויטו rחונטי P '"י

חו"יזכ'רטוחבטוקיק'פ'ר!=וכתכחחחטוקחנחקיחיבחי"יז"ו
 =זו rטtויכ I"'חירטוחבט~קוקייטו rנחו iחוטוקוקיינח Pפירכתחח
 jקוניחוחינקריו,רחדו"ו r"יחיכחירתנו I"חחינקונחבחי Pניין

 Pריפ'רי:ן;יחיIכטוחיוחניחתחי"ו r"י"וחירטוחכטוקחנתקיחקיכ
(קנר)ך;ו"נrיכתחי . Pכינרו Pכוחיןנוטחרוטח Pחייגון P Pגרחרו

חיכ-וחחירין;ירחרו Pי iטונו 'כIנוקיטיי"פוטורו"וחירטוחוןדי
חיקטיריתרחבי"!:ייחרוכתחי .וכו r"י"וחירטוחיכקו"וקונחנת

בזירית rיכי Pריחגוחתבחריטיכייחרורת Pחיכתקוןחירחחינקוניחו
 :חיגוחיכחירת"חנירתקיי"יקחיחרו"תפרת

 .ארימהפרהלהדיון I'ראסי I'יפ Nלה

P כייכתריחורריןחיכיגוןI כורירובירחיבחירתP קחפוP 
רי"ירקחרחת Iקורייחררי.ותגרובריןני1רחיכ Iקו"ונירחרכתרי
חירחררינחקחחונתוחנקטונחרייו pריכת pקחכחרי"וכירתכח
 Pפיכו Pרונייטנירקין Iחינטירתרונייח I Pייוחכקוחטרוחת Pטרירי
ירטובקייו Pחיוטחגתכינגונתין Pניטתחי I Pפריטוחו Pחכקוכנ
P ריחרגתקנחנינגורוופורטחr כ"וקיריחזיחיגריIקי"חרבחחיוכח
בי":ג:ריקחנירוחחיקורייחרו"וכגוקון Iיניזrי Pחינטירחחזירכתtוי

"וח'רטורי Pחיכקוכחרו Pחכוחכי"פ"חרריטיר P"יניכחיפור Iיפיזת
 :"ון pחופירחטת Pחיי"זיחתי P"חנירחקיחיקחי

P יP ריחp 'חנטP חופירחכתחזירריp ייוןP I חפרוכטחרריניחתי
קיקח"רtכיטתחונחחיןבורירח Pחיניחחזירחינתכתקיכתןח~כ

טו:ג: p 'חקיחי tIוכקטונחרייו pחיכחיןטו pח'פחרתחפרופייחרוחניחח
נויז"ונינגונוינקחרחןוטכונוקיו Pטורוריחפחרטחרוחחיניירח

 Iןןיי pחפירחוכתרי"יז"וריחחחיבוריחחייטין Pחיכtוי .כחניס Pכו

p ותיחכfורווק)רכתריתןכריגוביח'fחיקייטתP טחנתI טו"חנתחי
ריבורטיזקוחיכחין:'וחררחרתחנתט pח'קיבחקתריגחכתחיכקון
p טורוריחקו"פחנ"חרוחי .חנקטונחרייוP כוP ר'חכגרP פירP 'וכחזp רי

ריכטיפחינחניחתקי"ונטחכ"חחוכחחתייבחבtוןכתי P Iביס Pירו
ופרי)קיי(נטיפוחוןפורוחת Pתננתרייח"חנתקיקיחנקטונחרייו pחיכ
חרייובחכקטו pריכקורטיזוריכוטו Pחיתחרפח"ינטי Pפרי Pחיקחזיחןקי
 . pיקחג Pקונ'חוכח;כוברי Pיחו rבמ [חיחרו rפו Iחייטחכוכ"חי;כטחטח pח
חינח) m (חרתחונתחורריכחנחןו"ונטחנייחריגתכתחיןחחיחי

רי·כתחיכתןריגוחיבחיבתחיחרתכתוברי Pבחקתכת."יטחן
 rPכיךנריני:כ p'rניוכיי Pח:גרי pכתריבחחייניט Pח 'וfיחחבסחייכוג
כtו mביחי ':ד:וסiרקתiברקוני1ר IIחיכןfונויטו Pדג Pי pפfו
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חיכחפירוייתקיכתןחיכניחתקוחנדוחיי"רת,כת iי"יפוחיגו
פחריטקוכחרווינטיחינולקתכתדיקוחירפודיכפחרטי pווחכתפוחיגו

חיי rחכחרדיפינודיכינייודיו pפידח iחוטוווחנתניינטרי,כת
(בוייחדי:::יטכטחדתכחנתדיו pפידח Jחוחיחוריגחכו,דיו pפידחחון

חדיינטריטו Pחיטודוחנתחיגכוחי ) r(קירווינירוויזוקוכורדיחדת)
קיקיטת pחחונתדיטודוקיווחנתי Pחינחקתכתדיניינטריכת

ח~טקידחIכו Pקון~ירניחתכת , Pפוחי Pדימי .ת rינ' Pחינוכירתחזיחת
קית rיני Pטת Pחיחידיכגרtכו,פוכנו Jחויניזת Pכתחזיחתי Pקי

חנק::: pחיכמיןגוחדרחנתי Pחונתגת , pפחרטידח Pטר'חיןחנת rדיני
וויווורייתחונתיר Pדיניחתקיחחידינונקתק'טחנתי Pנוחיטונרחייו

p חוטרת,כת .חכטתP ח'דיפוזיטחנתיi תרווונוכחניית,דיטתכת
פוורינכוחיכטודודייטר Pווינ'חיכפורקירנירדיניחתקי ,תווjנחת

חינטרידיכווחירטודי Pחינקונחדו Pכוטודוקחתחכיוופייחרהרפח
 Pכוחינטריפחרטיחת pח'י Pפחרטיירת P~ריכתחי .ייון pפופונחנת

פחרתחיכייתדיין Pירניר Pפורכתניס Pכודיגרופוקקוחטרוחינינטי
חירחטו pח' ."יכיקטירדיו rקח iח'חינקוניחו P;כודיין Pחכי,נפייחר

 ..חופיטת pח'חיזוקיפריכוירוחיכקיחרותת"וופרתכתדיfויגוחיכ
פודירחוטודודיכחורדיןפורוכוס Pתויגכגרננוכו(:תפוחי jייו pרח
P ח'יגוןp ח'קנחרודיגוטזוi כתp כתטורוחיביבכיחת,חכטתP יניזת
ווגכזרחחי •ופר Pתנכזרחדיטיי,נפוחיכטת pחחדו(נהפרתטת pח'די

חזירחיזויניזת Pכתדי pווחקירחרחינתנוייתקיניינדותקופרוו
תגדוכדיןנימחיבקי , Pדיjנינו' iיגו Pכיי,חירתכתי pחבח'הוטרת,

חזיחן , pווחקידחרחינתנו"תקי iניחקוח:דוחיפוקתקחדתדי
קיקי Pייוני pחופירח pכח p,טורחכת Pנוכתדיזייגון Pחיחוטרת,

ידונד .וווחיניפוחירוןטיוופכו,יגונדו Pדיג iפ'כתטת pחיירון rח'
ופר Pתנכזרחו rחיחונתחייירטו, rד'חיב iח'רננות P(נו rח'חונזר,

iל' i חיוופי;כ'חיכr ריכוP כחחיטיוופנו,יו,ונרוp חוטרחP p פוחירוןייטי
קירני"חיכחיטיכופכו,קיגונרודיכיית Pטינ P'rחיגכת pווייכטרtכחיגח;;
דיחירת Pחינקונחדו Pכוחתחכיוופייחרריפת r'גי pה'";-;;י hדיוויי:::ו

 :"נטייג Pווחנירזונת
 s:חינוווחירטו,דיחינקונחדוחוןחכיוופייחרק'ר'ר,החו:וקוחנדו

 ,ווחנחדירודיניניינדו"נחנחנטיחגוחt'יקוחכונקייכרו hחטקוחוןקוןגיחה
חדיינטרוחבוחתחיקטתחיגחנתכתחיקורייכ.ןכ',ריחוחוןדיהבוחתחו
פחרתירניר Pפחרתיחת, jח'טת Pחי iקו ~ jחטקוחינחוטרוחוורי

חכדית rינ' Pכתדיפוקו Jרחכוננחנת , pח' iרי;כפחי .חונרתת?}רי;כ
N חפרתj דיפוזיטחרת,מניחתקינתיריוותווP ד'יגוןP ותרחין ,יוווק,

כזווויניחנזוכתחיחגוחזודיגתנדוחדייכטרוחיגחכתכתחיתכו;:חזווו
קיריחז'קיןייווופכיחוכונרי iחוחי .ניין jניית jיכי :jנתקיןחגוחת

חוןחזיחת Pכחיחוריגחנודי Pיקוטרונ:ו P 'ר~כוחנתןכפרחירה,קי
דיגתכתחיןבוקייטוחיקטידי pפוכי;יקח pכחחינרגיגייחתחיבוקייטו
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חיןנחנ"וחווונחווינטי Pקי j'Pחניוו!כייחרפורטיר Pווינ' jטיניחנוקי
 pחיקטחחיוטי P'Pקונחינקוניחודיינירןגטי pח' . p'ווחנוחיווקותחיכ

 pקחדחכר' Pכו .חווובמכחובנכירחיכ .חדוווחפרתכת : pח rקוקוחטרו
 = Pחיק Pו Pחיקחי . pיטו rחונ Pו Pחי Pחידוכו Pנוחי . fp:וניווחכ'די

 .קורטוחיןייון pפכיקח
 Pחנט' Pדיוביוווכו"תנוקיחיקחדוווחפרתכתדיחינקוניחוחיכ

 Iיחח pחדווותפרתכתדיח":ווחיכחיןחיכטריוויטיחח ' Pקיןטודוקי

יחת p Iוווכוכחנ"תכתחתבחקחכת,חהייכחבחבת ' :P 'jנחןחיב
כתחיגחנתקיחיכ Iחגוחתכתיחתחיכנקיחיכ Iקיווחנתבתקיחיכ

p 'ינr טודו'קיותP 'חp טוP חיוופ'קוחנדוקימחוןP חיגוח"כחנחך
 ' Pקוחנדוטודוקוווחינקוניחוקוחבוכקידי Pביוופ"וווו"יר Pדיניחו

חינקונחנת'חיטו pח'קווחינקוכחנחו ' Pחינוטי pח'חיו jחיכטריוויטיח
יר rחקון ' Pחביונפ"חרדיטיר Pווינ'חירתחיטוקחנחקיבוטודוחת
קיריתכח Pתנוובנכירחיכפורחיר~כויזונודי . Pיווו Pד'יגוו Pנחנייוחיכ
חיוווונטחנ"ת~תחתקחנרוןחיביינחנתקיונת Pפירכתקייר rד'

חינ-ידירחדו P'קונחירתוחנטיק Pיכוו Pד'כו"חקוונוכיפורדידיחת
 . ' P~יוכפ"חרפחרתוכניבתכתחזיר,דיביחחחיקוכחדו

חכיכוחבקוולכונקיקייר rד'קירי pחנייכחכ'די Pקולד!לנר' Pנו
 Pכודייולת pקוכוירדיפירכויטידו~וו P Pנוקי Pכודייחת pוווולירטו

חיכחיונת Pפ"רכתולי .ולינקוכחדו pח'ו Pדיפיכדידוון P Pנוק"
 ..קחולוודיחינקולרגת ' Pקיוליכוליקולדחנריחיכטוקתקיחונזיטו
 • Pני;כטידו P;כוחינקונתחיחינקונת ' P Iטוקחרכויו Pכויזכוו Iדולנרי

ולינקונחדו pול'קחדולנריולוודיקוחירפווליכקונטייניקיבוטודוולי
 pח'וליח"נקונתכוקיינו Pוליכולכנו pטוקתכו jק'חתולינקונתחי

וליכפורולי;כחי;כטו .וליכדיחמרוניגולרחיטוקולרכודיפירכויטידו
 I pולנ' pבולדי Pקחדחנר' Pבוולתקוחנטו . pחניכוחכ~ Pכודיינירוג

י tPווטוקתכוקיולכנוחיקוכויבוקיחכ;כוכחכויני.כיחינקונתוליכ
קי Pכו I Pינירוגחוגווכולכוינטי Pוליי I,P"רפ' P Pכו jול'חיקחרגת,כו
jביניני)די 'rפרובכת(חיונינביחתjכחכטתכתחיו Pכוטולדו iטח Pח'
קי Pיטו fולונ Pכוחירנח Pפירכחחתכווחירטי Pקוחין iולינקונחקי
ח:כfרק-חיכ Iקוכינרוחיכוקוווו P"רפ' Pדיטו Pר'חיככוח .טוקחו Pכו
 •ווחנירתנינגונחחיוולינקונחונויויכויזחנ~ Pחירולנתבת I jרח

חונזיטוקוולכוכקיקייר rד'קירי Pולידוכו Pכודיולינקוניולווליכ
חי Iולפחרט"ניכוקיטודווליחיכוחינקונחךחיקחידוכומורחדורולדו
 .וליכייוקוליו-.כוקחוקיקוחונץ'"כ Pכוחrיחיפיר;כונ:יכתולתח'כקונ~

 j;כיגו Iוליקחינקוניחודי 'rחט"ו.וריח rחי;כטתדיחכיכופ"חכויינוכוחיכחי
נתפיר;:גנח Iכוקותח"כ j "רfיר r 'חדיניחתקי-.כניבחכתקוו I Pדיjב'כוו

קוחנדו iמקיריחת ' Pודיחתכוו rכו'חקיכ I Pחיכקונחדויטוקזחונ'נו;כחו
~יכו=קי;כוכחיכחיכ;:ירחר;כ' ' jי;כפוחיק j ,":ו~ב:יrו h 'וt .קיריחת

כינירחיקונוירדיחרוכיקוכו;:גחככו p . ךר)':ח"כק :;~:;די jחנ hפיי
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 <:נינחונוירתקחבגונתחיכקוכחנת ' Pקוחנרזקיחגוחתדיחפוחירת
בינוחית rבינופ"ו Pחתריטורנהרדינוובדי pנוחחניחתנו ,רחןי

 Pבינייחכ'חונתחניחתפחרטיחוטרתדינות ,טניכתבחנתיחפרונ
p ·ח'נורp טוP חרטיקובוP רינינרחןיחיקונוידתנינגונתקיP ונינגויניהת

 pנחפחרתנינירחיקונוירפחרתירניחת Pקיחירתנוי Pחינקוניחו
 Pבודיחונודי Pנווזחדוירו Pטובייריןקי, iטחנונייחי , phונ pפיר

P נינרחץיייטיP P יינט'יגP : חגוחת, p חנגריI רוP טיחז ,יביג ,יחו"" 
 .חינקוניחונינגון,יניחן pר'נו'בטרחיוכנטי .ווייב , i(ינ

 Pיי'ב pבחדיריזונוידוחיב pביקטור' Pקירירודונקוחי Pחיטו pח'
חירתטו pח' Pדיjכינווכו"תיגון pקיחיבינופייזתבתחיחינקוניחודיב
נינגוןחיןין Pחינקונחרנודיכתנים Pבופורפחרטיקובחרדונירחדן

 pח rקודינופרייי P j'Pוקופחר ,rדיחירת"ון Pנוי Pו Pקי Pפוחיחינקוניחו
 Pו Pדיחירת Iחינקוכיידו jטובייריי Pחפיטופורי pח' .ידחדטחנ pדי

 ::טיר Pבוחיןינבי Pפופרי;כטו pנוחבו ij'Pלבינופייחרנוןבקחרדידוניר
דיו pדינח 'טחנחן pח'נופוחיבנודיכטו Pר'חיבנות . Pויגד Pנוינו
 ,י Pחינקונחרדיגוד"ו iנינגוחתדיפינדידוחירתנוחי jולורד'טי Pחי
ובח" P .י P~ינופ"חרדיחונביגחדוחירתכוחינקונחדוטונו ' Pי Pחי

חבת ' Pחייגחרדיחיכק~ניחוו P pנויינטרחדיפינדידוחירתכי ,נוינטי
p חניטP ידfויtחבחינטרחרד'יp וו'חיחנקטונחר"וr קורטי'זוחבוגו, 

פירנביטירו Pחינוחיייונפרי Pטי P'rחיגת P";'יפינטת pח'חיתנית)(תר
חחורתפורקי ,חכטו pבוגחרטי pח'חתחינטרחרדינינגונוחתנוו rנו'חויי
 pח'חינקוניחוחיבקי Pפוח" Pחינקונחדו Pירחדו i'Pקונ Pונוו P Pדווט
P בינופ"כתחי ,יגורוr נוחנקתתP יינרi חיגנוi יP ~ 1' ' נוחp ורקיחp ::פור

פור Pתנוקרניתדיבט"נופובי"י jח'יר rח jריביחי Pקי Pנוחבידחד'
 .חינקוכחדוחבינופייחרחכ

כינגוןחייגויינדו rד' Pטחנוו pח'יגון pקיןוחח ,טחנטוחיפור
חין ' Pח"נקוכחרדיכתן pח'נוקי:;ודייוקירקוחבחתנייכטויודפ"חינו

נריחונוטודודיכוזיקודוניר Jחוטחנטופור pח' ,ח"נקוניחוקוחבונקי
קוחנטוקוחירפודיבחיכקוניחודיב ' Pחר Pחבינוjכקחרדיחיכטיביזינטי

קןונהכרופודירחוטודוחיבקי pב'חוגת ,פורקי .ינבי Pפו ' Pחיקי
 ,בווחירטיריפינתוטו Pחיחווינ',כ' rריגורודיפינד"וחית Pחירדינחנטת Pיול
חינטינדירקורכייית ,חנטידחד pבתחת ' Pירקfרר pחדיחינקונfרדו'ב
יינופרי Pקת Pנוקיו rפיחדוד"וחיב . Pכד'ולנ jח' pח'נוחי;כטוקי

יגורו Pחורדינוררבי;כבתנו ,ב:וחיפור Pריו rריפוחיבחיפרוניגו'חיב
יגורו'רנוינטי Pחי .חינטירי;כופרופיין Pו Pפורון Pנוקי pח rקו pחונח

 pח rוידחניןו P pח rוק pח Pחי;כקי;כחני"תחנירוריחת pחבטתו Pקי
 p:ח '';''קו'גיטתבתק'כו;כ'נוקי pח'ונו Pחיב"נדו Pחבנותבתפחרת

פרובי:: Pקו~חחי , ~רr fדח~"ו i;: pב' pח rקו pקו'בחניtכ pחיחנוכח;:
קת :t:ינו Pפיר;כ-ונתבתנחדתפיידרינו ,ת Pיגוחינ Pקוכורפחי . pח rכו

'ביjכחריר rמדיחפיןת r;יככפיינתדיפונטוטי pח'חיןי Pחר iחקחבי
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ו Pייחר rו pחינחתנוגחררחרפוחיריקיכוינכי Pפוחי(כקיקוחנטו
חיןקי ' Pחנ pח' 6ח .רחנייוג'קו pנוחחיכחקחריחרכיי rחננות

נוקינוו rנו'יריס) P(ח Iפיחו;:בינטיגנוונגת jחניחחנטיגוחוטיינופו
 , Pו Pטורת ,וtכיוופייזתכת 'חיןחקחניר)רנi'ון ' Pק' Iכת:יסולירחן

ניחירחןנו'קי I(חוכין Pפרוםחנח pקוזח pכחוייזווונינירtרחיקוווי'רת
חירתקוווות r,כיכופייריחקחנירוקוןקווויi'ון pכחר) Pוובכניוותמר
חפחר:::י Pחי tI pוכטח p pח rקו pכחפורחקחנירחררינניני(כטירוליכ

חקחנידחנחו ' Pנוקי j"ו pפופוכחכתדיטו Pרידיכ Iחים,טו j 'ח. 1טחנחן
חי I (P(ולפחרטחדופרוזביס Iגינטיטת pח'ייחווחנחן ' Pוליחי(כטוחין

כזידי Pחנייו p Pכודיזיןקוווונוולינוווו"חקחנירו jחוחי(:גחיוכטו
כיוופייזתכתחי Iכיוופ"זתחקחריחתחפחרטi'ווויינטוחיכקיווזבנח

 pכחדיחכיJבחרחזיכחחיחכוותכtודיחנטידחד pכתחקחריחת
דינתחכטידחד pכתדיחי . pפיtו pחומ:בכ pכחדיחי pחידיח pווחכח
"ת Pפרונידינחכטתכתקוןחוווכרידיכחפיגחוויינטוחיככטח rר'~וות
קדוז:Jכיקדוjביסותימס"וחמקדזבמסנינכיחתחנטת pנתדיזיקוווו
דיב"ון pפכיקח Pחיקכתטו Pחיקון Pטירנויכחוווחיווקדjבכס"תיחני
P חידיחרטיקוכויגונדוP חנכחריוווחחורתחיקחפיטוכוטיP טרי"דיכ
P ח'קיחרטיקוכוירp : 

 .פרו.פ'ט'ז'אחלח

P טוניוווכו"תיכוןP ריפיטחרוחידיגוI כודיחונוP P וP "טיני
פיסדר·כתןיחת Pקונפיחיננת I pח'ווו rזורחול'ריכקוכטודיכ Pוויינטו
 ~ Pי'דיכייכחחיןקריחירחזיקיכו pח'טו pח'חי .(ננוחת)טיזיחת

רדונחון pח'tי Pיגוחינ Pקונפורחי . pח Pחורדינחכ Pו Pכוחדרחרחי
 pפוח' Pדי Iפרופיטתחוויחת fפרופיט'כוקיחחיר Pחוניד'דיחקרו pווויי
טירחד P ו:;ו Pדיfוינירדחריריחתו Pדיידו Pקוננינ jנייווויייר Pדי
ידכיינתדיכיטרתחונתניחנוכf'כרדיריגתנוקי i"ו Pקוכדיחתחי

ידחי .חנגחנוינטי Pחנט' pווחטו pח'די Pחנכיווו"תיגון Pווזבת
ווייחיטרריפינתוטו Pחיריכורוזחווינוכדיפינרידו pח'פחרטי,ולוטרת

-וfש'נטחרחיבבחיפחכhכוחיןפרוסיטיזחרדיונח Pפירקוחכונקיחת
די pחנרחפחגיריחן P 'pוויזווופרופייטזיחת,דיטיטונוחת pחכן

כייכח ,רתט I,.קודיזיזכי Iריגוקירינוחיטירחר, Pכודיfוידוקטרינת
חרנחגדיניחתי Pייןכון Pקוחייוויץחנטי Pדיגחגוחוןחי .וווכתדי

זכייחחי .וויי"נרו;בך 1דיטרינןנחנכרחנריחיכחין~וכחווינטי
חוונקחדתי P Iקי .יקtיזכוווויי Pחיח Pחורדינחנחי;:טתקיחינטיינדי

דpפורח pפtככיקיכוד"ודיכנווונריחתרחחנכפירוויטיקי
tונIכחכתרטיהמדיfודוזפחנור~יכחיכווינטייחת Pקיין Pחיריחח

 pדודינ.-רי(כטתנו Iייןו Pינוייtוחימחרתריקוווחנדחדוחייית Pפורנידינ
חpיןכ pזfו כt.,;וווינטו iחו j 'מfרנחנרונחי Pטודוחיפייניכייני

 .וכת ( 01מידר"'ייתfרדיםווק Pח'כ'וf 'וI tרוכק
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 •'יכלאליא'שז.:יטחלח . :tדאטאלאס I'ד iאםי~ר rק I'פלח

חיכ" p"וזחריכיג pח Pיכחכ iחורכח(:י iחרטיקוכוחונט"נווחיב
 Pקחפו Pכודידונירחיכ Pחיקח;:וחיפ pכח pטודולחין Pפרחקטיקחנכי

קחדתדידיחחפרינוירחיכחר Pפיקדי I'ןר iכת P Pכו I j"ו pנחכתדי
 Pחיחי .חג"ות iקחדינויזפרינוירחיכחי I Pחד pרחחיכ Iוויז
 Jיגו P Pקונטחרכו Pינינוו;" Pנויזי Pטרו Pנוחי Iת Pנו.דיכייכת Jיגו Pקי

חינו;כונתנוחינתנתו iקוחנקי·דיזירקירי Iכונתכתדיו Pקורחיכ
רח Pחינופ'דיני ' Pיחת iחקיכדיט"רתנתדיני.זינכייר Pחתת Pפי
 Pקונטחרכו Pדיניווך Pחכייו Pכוחי .וויזריכ pדיח Pכוקונטחרחת
P קורחיכיגוןP טורוקידיזירקירי .קוכדיכוP כוP 'נויזP ריניןP יר

יינופרי Pקידיזירקונוו .חנייוריכ jיזו Pנויזנותחונתחיןחונוקחדת
ר" pמוויזחיכחיפרינוחנירת,כת jח'ן Pנ'נויזחיכחייגתקקיקחכי

חי;כקוחו , jזי Pכתטרוקחר i'P Iייונפרי P 'Pחנחידכונייווחחיכחין
חיך"נופרי Pקיןנוחנייודיב Pוויז'דוגיכוקקיככרחנתקוחינטתכת

קיטיר Pנויניחירתת Pיגוחינ Pקונפורחי .וכחריית Pיזון Pנויזווtרחונת
חר Pפיקדיחנ"וקחדתחינויזקחדתחוקופfורחןי P;כנז'דרין Pכו
 pטח pח'חקורדחרדינוחכירתכתפור Iטודוונרי Pחי pדחטח pכח
קוחינטתכת Pחניווו pייתקיגוןקיחוטרתקוןחונתקוחינטחק Pדו

 Pנוקיחקורדודיקחווינחןנוקוכחרייתקוחינטתכתקוןכונחריית
 jקחפח pח'קיכונתכתדיקוחינטתכתיגון Pחנייודיכוויזיקדוגי
חי .גיריקוטירוויניוכ Pדיכחנייוחיכקיחנטי;בדיחקחוrכ'קוווו
יינופרי Pפוחירחן,;ייוניק pקוח' pטח Pחיקי·טיר Pנוינ'חירתחיפיטוחין

 :חזיחתקינוחנירתקיחיקחי pריגכחדח
חיכ Iפוחי Pגודייו Pכוקוכטחרחתחרון Pחינופיקיוויזפרינויר

וויזחקיכדיכונתכתת IIככרננות Pנונידוקוחכדוקי Iן Pנידיוויז
פרוקכחווונודיחתחקיכ Iט"רתכתדיניזינכיקירחתו tPכינופי"תקי
 " Pחידיוויזדיכ pדיחכוקחרןכקונחת jחרו Pחיוופיחיניקן rPרד pרח
כתחירתחי .ייוופרי Pקונטינוחנדופוחיבומגירתטת Pמיחי .דיחתטי

 pדיחנווחיניחינינטיקוכטחרדי Pפוחי Pדיקי Iמיפיטוחיןריגנת
ינו=יחי P Iכונתנוחינתכתניחת;כי 3 ()דינוגיפתחתי Pווזי,כך
דינויזחיכקידיזירקירידיחתחקינדיוויזנוחינוחיכתחנ Pפי

נוחינז'כתניחתי Pנוקיחי . pדיח ~ 9קוןטירווינחנתי Pי"נטיק
וויזדיכ Iדיחתטי Pי"יקונטחדוחירת Iטרינטתדייניגכתחיןכונת

נוחינוי"יכחי I pדיח 30קיכטיכיחתנויזחקיכקידיזירקיריקור"נטי
י""כחירתחיקטוקונריי"י . Pפוי"י Pדידידיחתדינחנת Pחיוופי ' P rוו'

דיחתדיקחדתייוינ Pונקי"יןין P-ני(ריח,די jריכtיךjכ Pנודידוניר
י,ני=י Pטיחח Pןניב Pטי ב;~רבחככ jרח iנינ ' Pחרפיר Pחיחיזי~'דיגטרינטת
י Pחי .כ";תטי"-דיגי Jככת Jחינתוכתבחיונכתחןניינ~קיווונייחר
נתכונת,כתוטני;כחנירכtיןנח Iדיקנחררחי Pטיגו Pטי Pכוניניחן
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- ,prיית Pינ Pכתטורחניחתי Pו Pחדרח~דיחתקיבה 1iל j~ן'ררוק:חפ
נוחינתכתי Pנירב:וחירירריננידחר o :;רפנתרחנת ;:;וכר:ווכיקת"ר;
 .יית Pינ Pכתיגוו Pקיחו Pטיגו Pטייניחן jנוי Pחי .נוגיהקיחתהיןת:':

 Iנוגיהקיהתחיוינכי rניפוהירתנתנותינחנונתקינ~י Pחיו.מחהיר

נוחינוהיכחיוחרו pפח rגויהיכפהרתטרינטתדידיהתחיבנת f:'-C :(יר
י Pנוטו Pהיפחרתקי Pפוחי Pדידידיחrרריבחנת Pחיננפיי P rוב'

 rגויחנירפוחירינו pדיחטתנטרידי pכוחקי Pטי~.ו P ':ו rזוקירי
 .ר" r :ב

קינו Pחיטו Pהיחי :;י rנוי Pנודי jטייו Pקוחיבתחירתטו Pהי
 Pכודי j"ו pח Pפיקכתה:כtרהורת Pנינ~.חנוו .תiכר~קידו~ייהונת 'כ;
כתדיחירתחיקטוחי Pו Pקור Pרו Pכודיהקוררוכחיהי P;ייוה
 :יינטייג Pהנירת:

P גוו;בידייכוןP חירתוחנייוריכר"ו;:כיהיגופיחיכוP יגוJ כייכתI 

 I Pינוו Pריקיבוחנירתכתרי Pי rנויירוג jנהחקונןכחי . iPנידי rוכ'רי;
חיכ Pחיקי rגוייןרוגחיכביניינרוחיבונתכתדיוjכקורחינ i(:יגו

טורייחר Pחיחתיכייו Pנק Jחי jנתררי P Pכו jריהוניחי Pוחררדי jונ'
קחחירבת"תנינירירו iגויחיביק Jניח;:כי . j rי p 'כתרח~קןכקיח
טי Pחירי . 15חיכטת pחקייר jדייריקנירתתנריופבתיןחר;כבו:

כתקוןריחתחיכקי .קופזי r'I(כת " P"חיקיכוקחיביר Pחינת"ת i '~ו
יית pפרוטה pכחחי ~יניר rPככקייח )ר,'ונרך~.תה~די jר Pיכוו.
קונרי:: pחוטרח pגוחחיייגו~ו tין;חי;נן;,ת pח pחקונרחט Pחי jיח j 'כf;ם
חיכחיכריחו 5.ח Pחיגופיחי . iPכ'ו rגו'ןכי Pחיtכןוtרנוחק:כבג(~נ , Pיי~ני;כ
פוחי::חת Jחינחנו Pייוכי Pונריק tpר ;י;כזרקי tiי' j 'P ~~ו .חנייונוזייכ

חרר iוגונרחנחככו rכו'טי pח'רתחב , rככין;י p ~ח iחיכירכהכפקוודיר
חקיכיחת rח ' Pיקחדו pפחחנייו :לiי,כיכיחתב:חךחקירי rר'קיר"י::
קחtכיtכםקי jני;כזוירת Pרי;:כפוחדי Jיכ.'חיכחי p'rוניי :ידטריייוהנ
קונטחרחת jנiרח Pחינופי ' rרתנית:(רי: ~;דיון r 'כj:וכ Jחי י;,י:;.,~

חייריינונ::;הנרווו:·נ ..וקנהן·fכ ' Pהג,חיהנייו:וחינךהיכוהינדי
 .jבניסינור::~יחנותי Pקיכו Pחי ;-:;יה

חירתקי ,-:: pחורדיכח:י,כת pח'ריונזיטוחחיכרונקוהיחירתהיקטו
י Pחנ Pחיקיקוכטודיכ pחונרהכח;:רפהכiבי~רק P ' ",";'יחחוןרי
 ~ה""חיכחיפיי;כטתקtלרתדיור;:גריכוקניר,' ~יהת"ךיין :Iי Pקיכו
יקי Pחנ pרחטח pכחדידיפינדיקינדו כO'חיכיפורכה"היכת :Iת

חונ"' '"ונ'י~,י-''''''''''ון ~י,"", י"' .....יונ ......-יח'יי:ר''ו'''' ""!... '';- _ ...... "יו·_ . 1,\ ' '\.,. ~ ,\'.. , ,,,,וי ..(ו "'1 .. # t-' 11., .. I l ~ 1 ~ j-i 1ו \, 

 pח~:נו, J ,הריפירחנתקי ~ן;יסוננת ~ר.חי :;יבו:כtקייטיjיהדתני~
r ק :-ר:.יד' ~':;יי;'י~זרר_' I P :'היו :;יי.. ~ '.· i ~. יחירתt: t' ניP יtקחד

 ,\ '- ,\ ,\.. i { 1 11 .ו ,. ,\ _(ו., I ., ~ .. ~ t-' 1י' '-J ה'"רה'ח"'יר:ר,ח"ייה I'"י'"'",' ',~ ""נ....- '."ו ."-הי '""וי'''חו , 1'" 'וחינייהו''''

 .טi'ו;כ.jייfי pטה tPרידדי".נת
 ) 37 (כיהך"א'
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חח jחרו iPליכןפ'ו iונוכדיכייון pקר"חכתחת 2504חנייוחיכחיו
 .~כןיטות :;לiכ ' iקוחינןכתכת Iח:"וטי pח'דיתן:iנתרחן:iדיכקונטחר

פרינו"רתכת jח"זיירו 25נ 0חנייוחיכחירתקיחנייויטין Pחיכחי
טיר::י Pקיחנ"ך;: 4 9דיזירקיריסוניטותייטי Pקונטחרוןחי .ן:iוניטת
 ו":לiחיכחירתקי 50דיחנייוחיכחי 2552חנייוחיכקוןונינחן

טייננפוחיכטודוקונטינוחכדופוחיי Pחנחייונכחיזיירוןכו 2553
 Pדוניר" Pבודיחונוחירתטו Pחיחי .טיונפכופרינוירחיכטורוקי

די Pחנייוכןוחיניחיקוחריכטת Pכוקונטחרדיתגרוכדיןניתדיכ
 . :;וי':חקייטיחתניזי;:ייטי Pחיחנ"ופורחנייו Iחוטרוחתיונכחון
דיכח:ייוחיגחירתקי i' 50נייו t ,דיככיפורדיריחתחיכ jחיחי

'{:רחכדי Pינדחד' pכחק pוכורחחין )*ן:iופרחיכקוןטחנייחןיונכ
חיפחר.כייקןכחרדתהקטת pחחיתנרוכדיןניתדיכחנדו Pחיונפ'

חתחי Iת~כתרחזבחיןטחנייי Pקין:iופרחיכקוונו Iפחרטיקוכחר
י Pקי Pייונ' pחופירח pכח pטודחטת Pני Jחי jחזיחי Pינייחכ Pטי(כח

כי:: P j ~ Pקונרחרחקכחנוק Pחי Pכוקי Iחנייוטי Pחי Jחיחזירריניחן
קיחיפחוכרוני;כ Pי Pחת jריטורכחנח Pחינונונכי Pכוחי Iנירטחר

חיןקוזתקחדת Pנוטיככו jינו P I iנייו Pדיחונוקחרתחנת Pי Pוחינופ
P כונחרוI חינריחיP חידיפחרטיP חניחתקידיפינקתבתחירתטו

דיחו Pקחכןפוכוקיוננרחר Pחיחרחרדי Iיונכדיכחנייוטי Pהיחין
חינדי(כפחרטיוניוכה Pכתדיחנייו;כ Pכוחיןחי .ריקובטתכתנינריר

 Iריקיכטתכתנינרירחיינ:ינרחר Pחיחרחרדי pח Pדיפינ pכחדי

קחדתת p ..חקרידיטכתחינפריזינטולרדיוניר iוליבטחוננייןחניחת
רונקוחי Pחיחי . Pחנטי pונח Pי{:יכןו iכוייתיגון Pרינדורו Pחתחונו
חיונ:: rגויקיחיוניזחיכת Pחיונפ"ריחתקי Iטו Pחיטורוולניר pפור
 Pקחפו Pכוחתת Pחורדינחכטת PחיכייכתIלורדינת Iקיחנ"יוחיכת Pפי
קחרת Pטייוכי Pקוחי pטח Pחירינכחרחתקורייחרדיייון pנחכתדי
נו pח Pיכחנ iחור pטח Pחיחי . Pדיסיונו.וןי Pטייונפוקוחיןת rקו
P חוחחורתוןr יחנכP יפרחקטיקחנכחיP כולפורp רולזוכיP נחנווקיP 
 .יר rדיחת

כוקדי jייו Pונ'טת Pחי Iדיגוטוניונוקכוייתיגון Pקיפריונת
קחרתחי :{ iזכרfיזבדיבדיחתחיכוניזקחדתחר Pפיקדי(:(נתדרין

 :: Pר'טייכןפוונונגוחרוקונטינו iפונוחנייו,ריכוניזפריווירחיכזלנייו
די.פיקוכ" pח::וככפור I?יונפכוינונדו Pדיכייון Pריקטרוקכתדיפוחי!ב

 ,נייו rחיסן;יחתיוכנךיכומגריחיכוכדייוניסיקיחיח,רייתחיסטתחתחיס )*
קי .חנייוחיסטידיגיפורדידיחתחינחיןטחניירךיכיחתסיקירפר Ijדי~כוחכריחת
חי~דיי Iחסיקיחנימחגדינקוחירכו"ינסיכייסיק'יתקוך~נ~וןמיןיגוגרתנפמגחנת
 •ופר Ijחיג
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בתיגון Pקיפרינות .יטו Yו Pיט Pמיחתחינקונטרחכדו jעוחירוקי Pטחד'
חיןובחנוינטי Pקייר rחפוחידיחןי Pנוייוכי~ pחופירח pטl'ו Pחיוכיי

חונוקמדrי Pדיפבונוחדוחננויסקיידיחנונביחת pחחיזחיירוכביס
חי .ינכותרננונוןבתטת pחחי)בדי Pחנט'די(חיגןר P'Pפריד';כודי
יגונדו Pדיבייון Pטרוחי Pריכתדיןכיינופויירןכו Pדיחוו pפוח' Pד"

חי . pנוחנטינידחיר Pפוח"דיחןנויית Pייוכ' Pנד'וק pטח pח'טיננפנו
טודוחתנתדרין Pדיבייון rדיק'בתדי"ון pיקiלוכקונובחקי(כיגונדrו

קי Pינייחבי P Pחונוקווקוחכדוויחת rח ' Pקי'~רחכדיפוחינכוח'כ
 ..נוחנדחקי pירו rח pנו'קוןוקוחנדוחיחו1כרוחתבוגחרחוןדיייחן frר

חינקונטרחרחתו Pחינופ'ו pינדחד' pבח~ pטורrותהכיסוכירודינחן
 op:מ rדיחי P"וני Pיקו Pפיי pכחדית rקחנרפ pיקוכטחד'פדינוונכח;ב

חי •יכרחבדיפוחינבוחב Pי Pחינטונחרינ)ורחינופי;כוקי Pכרי
P חיונריP פחרווטטוj בוקוכניכינגיp P חניייP דיבחיפוקתבתדי

יר rמדינוונדודיב jייו pקריחבתחrו t-120-חנ"וחיכ jח'תכבנ~יח
 O:יר Pיפייו Pפרינ Pחונונררי pחנדוקין rנחחיו pריגכח pןכח pח'ר tiחכונ

P ינידוP ערנינות~נודיII פיקותP חיריגבחדוקחבינדחרייוחוןמרון
חנ· Pבודיfוי p'r'" Pבודיריבבתבתחיגדיjכחנירפורחורדינמדו

קורטידיטי p'rחיגנוונדוחיבקיטיי,ופוורוטפורח:ייוקחדתדי P"ו
טינגחןייון pנחכתדי Pקחפו Pבוקיחתבוח;כנויכ";כטיריחח pנוקי

חיוחודןברחסיר Pיחדיחחקי rננ'קחדתדי;גידירדיטיר Pננינ'
דיקבמרחדונייןטח pח'יגון Pוקונטינירנת p'r'" Pקוח:טוחנייוקחדת

 Pכחוטרוחיו Pחנייו p Pטרו pנוח'דיקובינר Pנו Jחי jטייו Pקוחיטח pח'
.נ"נחכינרוגיקוטרו pכוח'חיןיטו rו p , ppח'די ~רfיכנכינו Jכחויביי

קיון rרחפרינוירחבחוכקיחי iהי{גו Pחי;כחי 1בוקחפ"'; י'ם~ח~··(
tו" p פיקבתדיחורדינחכ;נתטתP חp ייוןi ' בחp מינודחטחקP -פרחק

 .ח"פוקתטת Pמי jח''גיקחנכי
נוויונכדיבחנייוק Pבוקוכטרחדית Pחורדיכחכבתנוו rנוידי .

ו Pחנייו pבוקין rדייגון Pחי .מיפוקתתקטח jח'חנבי rחכוfר;ג pח"
'~' r פכו'יגח"ןרזגj גחיבתיP'r 180קונווטינופכופרינוירדיבכקייחטי 

מכובחדוטונוי P"ח l"ו Pרוקט Pדיכחדי Pחכט' P"יינוחו pיגח Pךרניי
iל' p קרחכקוח"כטת".כתi פודיחיכקיפיחיוP קחיטנוחכורדיטחדור

חי Iירדןדיבפחרטיחוטרתכתדיגודיריחתנת ' iפחרטידתחונת
פוחדייוכויובבחכ pרכחטינחביי;ב pכח pטדרחת Pייבוח"כ Pנןקגכיר

P קחככ' ..פרחקיירp חיהיוP וtח'חי .קתוחיפטP p בוכחנויכטיr -קו
רפריינופרי Pמחמרדיביי Pקיסכויטתכתדי Pחכייובוקדיfוינטת

r ןנp וכ~חרירבtכמרמרוכ~נו..דירדינחנקתp טיירמp פמ:;בחמין
רטמ.נתיגון Pחייטתחכבתדיזוכייוחיכ jח' ,רנוכחנויכ Pוכי~תינח

i כיjוייj בכחנדיוקוr תרתP פרוP דיוירוןבכיסחתונייוP פומיP בתדי
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,כיר':;ד'''ו ""יחו:י-j' J ~ rל 'יi;כין;פכיננוייקוחיכךכתחוגת pח'קוחיכטח
 I ...חיtיכ.'·~:-r ;דייי": I' i 'קדח:נירח pקיריקיחכייוקירקוחכפור

 "":;fו'כןבי " I '1 ::ו'~ f) i":rכ'רזיייקיח:ייו~ Pכו 7פורדיניזחכדוחין
חיכהת ,יינ~:ו";ריכ iחי;:ייוורן:די::כתדי Pפוחי Pדידיתזבריחיכדי

 )*ת,ן;קוחיכו Pחניר pקיריקיחכייו
קו:יח : r ~:וfכ'רר'fו :וf:דירי:כ'-;וחי:כטו Pחיקון pרכניכחכנו Iונ

 Pהוזהבכי iכוני I :;·!כיjיI'ידי ,סו'"כ''~יfרכופור Iיק"וזח;כריכיג Pטייוכ' Pחי
rי~ווו'רכ rב iח'-:;. rרולי~:יי,פירכתטיכייכדו Iחיפוקתטת Pחי jח'

'ב'.כת י:;די כ;ו:- f--rיר':'":: :רנויי'"'-:דיהת i'בו#וקיירוזו jפוטרדודיכ
כוינדח::jונfיי ~'י, ;-~'רt :;ר': iו:.'נה""'ר Pקיכ Pריככו jפוחיחייית Pפרונידיכ

p חp חנטיחחורתחיP דיP חיירחרr= -;~ מr ר;" i הI :רכת :;'דחרייjחיP " 
 Pנודי pהידיח Pדיפיריכןכי pכה j;כיגיכנ~כתטרת;ככוחידיייון pפכיקח

יר, rי-i rחבחנכו;כנוקי Pחיחי Pקונניכטחדור'

 .ה jש,~~חדיא'קספליקאסייןן

P יו#וi ח,כתדיחיךיחתכת.p קכו~דיטירמחJ י;כי; ir 'י"יp די
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 I Cנו;יינר:' r 'רנ:דיגו rי' p~םייחיהינחיך Pדי~י"יכ'יגון P Iחי;כתכדיק
 ":;':'-:tר'כק:ר rרר:יהונתחי;נקיחי Iחנייך pטרי Pחינו י;:' Pחי iיו#ו Pקי

ח':כ Iר~ננייר P ו"' ;'ח jח'חוכוו r 'ךfרfרו rדיגוווכדודיכת rנחכת Iטחבני
P וP ייכי~יי'"'I רי ,," ..1'דייייו'l.. ח""די י""ייייוי ","" P 'י'"נ""... ._"" .....~י ,-:ה·ייו ,., ... ) i.I }.) ~ 1) I .. .) ~ ~ ,,,,וI ,., I ~ ~ I 11 I "'". 

 ,tר:י";':ךד '"ז- iר':::;:הי ר';ךיקיריתורת, :טו;בנופ Pןכרי Pטו Pחי
ו"~יכיז' 'fר I-)ך jיי':;'ב''רiב 'tנריtיכח;: ' iפרחטיקתיז~ר iקירי Iבכנידת
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דיחי;כטחביבי~ינויי:ך;וחיכי;ךך~רנרי P 'רic t '",, fכח:תרנוחיקטדי
בו!: rחביי rב :-י'i fהכנ'lרחרהוהיר~ ,"r; ~ i::, ו'; 'ייח: Pפי pח' Pנוגחרז

נהדי)רי"ון :~":ירבתדי;ייכיוגייככו :j;:כורי:;כיפ~פחיכ Pחי , Pנינייו
יכו :jחיחיייון pכחניבייכיהיי i :טו pה'היינוjכיקיודיהה r '"ון pנח

דינבfרר fj Pנi'יווו j ו," Pהיכקוכטיjכוכחנניניררהךהונה pה' jטחונניי
 .ווה iנבכהונרח';'נוחיקטרודי"ון fpרקוכטינוכתהיןנחרגודי;כו';יטוכי Pחי
חקרי:: pנו;כדיהנטו pירניjכייו Pחיניר rדיקיריככבודתפ~חנרהנהחי
דיחונוחי{כ jטהוגנייטו pח'היקיהכקטונחריי pהינ jהי P"ו Pפי
הונרתטת Pחי iקוקי iיזכר rץ"דtכדיב P-':"כיוגייכטו PiP pמרינ{כימ\:' Pרנ

פרו::נה : i"וריכיגכתדיfרין~!:ךרכחכן:י;כיפייו;:ג Pפריכ Pדויירטחן pה;:כי
כו"תיו,ון Pקיפחגת,כתtויריקי':פיכ;כהכתהי I כ'C,"ינ"דיית Pנידיכ

ירניjכ: Pכןכו rpטי pה'נכיזןטרהבה P"וו iפוךירוטודוחיכ Iדיגוטונינוו;כ
קיכומחרטיקוכחרוגהכירהחונהדיפוחינכוו Pקוןיית Pקירינ i;כ"ו
היןפייבז' pונח Pפיר pכהדיקורה;כוכיjכבו;כ iה'iלינרחחיגחריחת rח
 Iביוג'טוקיןה rגרחנך'קוקון ת\\ lcררונירי:~ב"תכתקימונטוטי Pחי

היוגבריהדיבו;כ rחי'כך;כהזיןקיבהה jכ;כיין r ;-היר rההתריביית
ךי~ינ:וjככו"ה j;:כיי,וקיחיהונרח;ב :;'כi ~ו:'כiהןגת jקההתפזוגחר

חי-,~היירחי Pו"פייר"ירחחרי'"ויר ,- ~-""רו':ח ר-,"ו י,-יי'הוכח\וניין' 1 • ... I I ""I!-~ I '-' / ... ו,~, ., ... ')"" J 1 1-' I נ--'''' )"" I 

פו .ק pח'כ" p'h jטיניה Iחרן;כ jiפ'דיtי pפירדוכחכמורחכייגחדו;כןfכחיר
פיכת"כתחית Pריקווגפינבתדיפייךכה pה';:ירריקונ,פור jטחוננ"

פרהק::קירפודוכוקיוכיוכפבודיכ i"ו Pדי;כטרוקנתדיפו)רי;: Pדיחי
פכח;כ)רדווריכפוחיחיכ Iקרננות Pכודי וב::ח;;"ו Pקירג"חיכטיקהנכי

נירדה: iח' Pהי jטהןננייחי;:ןכוi'ייקי--frר"דtי irקיד~ת rtוכתמור
הי;כ::כרו r '~היכקוננם:'חיפירירךזןדורכהי:ככטריח:' iירני;כ"ו Pדירו
יר!:וכת tנתקיריקו:חררה;כ"וןכת 'i'iקיייו;: jp,tכחקר' Pנודיקופו
;כוקיחי~י;ודיי~ריבביווי-.כו j 'כ(פוד'רה"בח"פודי;כטtכ~יחתכת

קהדתהתחר Pריקןננפינfרה iחי;הנ;כ"ו jקוקחי;הייה :jפרונידינחנטת
ריכחרגו pנ:ה iטחוגב"יחנ:הרנ)ינני{:יו,ו\' Pוויריקייניי:טו;כו i~יגוחונו

P חייר'ייו"נרי''"'I ~ ....... ין':" r"" -'-ב"זו-'''''ופI ~ )-'""' :-,, 1 ... ! ץ'" '", I ')"" _,~ • 

מהכחנרתבת jהיקiכפ;יקf'יקי Pר' iקןגכי:טחכו,ןכו;כ)ו iטהנ:ב"חיי
טרהנfו'זוtר·בfויירני;כ"י Pהיבר ,:! I~:דיק i~ינ:נרי~ר iקיווכבנורתוו

 jח'"~פרי P--הרבחנדיהונגיגהדוהי(כlריר;כוכתכ:יקיקורפורחכ
'"ויר '-,יוfוחי- '''~~חי''ו ..חיירחיתיריירויירי'יו I"ח"-היגיכ-- ,., .. 1"" ..)--. .., 1-' I 1 I 'ץ,.I I"", יי.נI I נ '-- '-נ--

פהרה:הנורו;כות ;:C:דיהר~וקfרדת '""(קי:דו ,~,דיב:כן;כןכיכיונייכ:כוjכ
חי ו"'fרייר ....-,ח'חיי"ו"-וחי"' ו-''''''' Pכויר Pוחי-'ז""ו·חיי....·רו- ..ח·  I . 1. '-נ 1 ו,.--נו I:.J ; ,.. "" 1 .. '.1., 1· 1 ~ 1 '".. 1 ..., ו..

טודח;:הר)ר;;חי pחרtכ r";רחנחדיח;כ ;'~ I ~ jI;נינכ'tרנטת pכת ' jד'
 ~'-(ון ...נ--ן 'I io <"./ו, ו,,-ו • 1 ,- 11 ,,""( ...,---נ ר"' ","ירו~'יייו "' p 'וfדי ',,-ו\ו':ט רו':'"ב"חו:'ו,ייק ", י"- "- frיין-כו-

 .. "די ~ jרtר t:תחי Iיית iנ:חונרחץי ;;-;;יחיכדי j:ן;יכדןלjכ"ו'ק
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י Pיכ jי r ':'נבתפ~ר Iדיזירקיריתבדיק~,ונכרןדיןבוקי ם·,;בחגנייב~rכ
ר pוכמ tpנחיגיי iחיי Pחר rחחודידיניונת Pפירבתקיקורפורחב

 'כינגונייובחר Pקוכ I Pנןוחירוכוחינטירחר , pינו rחחיטחר rני ,קוניוטודו
r יI P נונייוחביגרחרI P חיP ינייr חכטיP קוr חp קיP ק'חיגקוןמזיןי

 !)יכחיפונריחיבייר rמפוחידיקיחיניונידתדיטיר Pנייניין Pחירפו
 tpי jפוחייוחנירתוכת pח'דיקי ;חזינוחיגקוניוירקחנו Pחיב Iריקו

P וP בתטיכידתP וP חיגחי"טתr ודחיr ניו. 
 ~חי pח'קיני~נתחי;כטtודי"ון pפביקח Pקיחנת Pחיטו pח'
 "לi rריפונינירירקיקיחונינריחיבמורחנטי Pחינטיריניויידוקטרינת

 'rווטi'רי;כ iקו Pטירונינi'רוןוחי ,חוטרוחיב iח'חיניו:דוטי Pחיחין
P חידינובוםיגוכדוP חונרחץיטי. 

כילרםסינינך;ך~לפין

----==~.~. ~-~~~~-----

אפאריסירהירקאנזיבטיו ~

'ורוםכירםזפר~א~ר
ניראז'יואפריזינטיריל
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