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 4 יוחסין ספר.:-

 י א13,54
 : יוחמק ' . . , . . טפר לכהוב נסים עהטה 1[ הארוננים ארוניבשם
 ספר. מדרש חקה לנחפר, %ררהש לחקור ולספר. להלזו אתחיל שפר. שסי שוכןבשם

 ההתם בקש. אפר בחניונים. לפרש בענינש. להבינן הראשונים. מאבות האינרונש.ספר
 העללה. לרב ונרגלה. הטבח תהילה. אתן ומתחילה. ומראש מבקש. להנקש. בלילבקש.
 הפארתו וטקדם. כמסז' ובחלה. במורא אסלסלה. שבחו אנדלה. זכרו נצח אהללה. קדשושם

 להפגיע השענים. nwa אחל קדם. אלהי מעונה לקיים. פי ברבר* רודם, אהיה %אאקרנה
 ברננש. לעלס בנשנש. לנק בשינונים. לשנ! טעונים, שוכן פני ובאמונים. באסתהחטנימ.
 לפאר הע%סש. לחי בעיצומים. לשבה נבונש. בחבורת זקינים. במוטב האדונים.לאדוני

 בווער תמטיים. בקיבתו סרוסים. לייטב ה בהילומים להכתיר רטים. כל על לרםבאיומים,
 צבאות. לאלהים בשלות. למרעים נרולות, לעהטה ההלות. אנעים ולילות, ושיםחכמים.
 אהלל שת. לטובה ונפלאות נסים לרואות. קדומיי לראות ' . . . . . nenvl פלאותהמפליא
 נטנה. [לה6 ובן באימה ובבינה. ביראה תחינה. בשפך בנגינה. לנק מעונה. לררברננה.
 ההשבחוהיו. כקר גדולותי* והנקף נפלאותיו, [' לן גבורותיו. להמר שהגנה.בעמק
 בנוצחתו. שהפליש טכהטלותע. וחוזק נוראותיו. ועוצם תהילותיו. . ונועם גבורותיו.שומץ
 הבל מכק בחכמתו. ארץ עהטה שהוו. טה לארם ומגיד בכוחו, הרים המכק שבחו,לנדל

 וררי בחרתו. מניס והים ארקים. קצוי בכל ומכופלתו בשחקים. לו יערוך ומיבתכונתו.

 כחו ויגדל בהבטחו. תטומנה והגבעות כמראיתו. ירקרק ההרים מאימתו. יתבהלקחלי
 כבור פטם שמו ויתברך הררתו. זט ויתנשא ויתעלה טמשלתו. מקומות בכלונבורתו,
 :מלכוהו

 שבילים, ביהשר טהנ b'5SPD. ובכושר מפעלים. בטוב אשר בזבולים. לרר בהילולים.אפאר
 צעירים טבוז%ים. והציל נצלים. בירושלים אשר התלים, עם הבאים המונלים.אבותח
 טעונים. שוכן ומאת הקרומים. אבות וזכות העצוסש. רחמיו למען ועוללים. שביםוגדולים.
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 ויהיה הקדמונים. לאבותיי זמנים, נכל היה ומלפנים, מאז ומגינים. וצינה מסוננים, עתבכל
 כהלכה. לסרר אערוכה, ובכן י, האח]רונים[ בניהם ולבני בנים. ולבני לבנים ערנים.בכל
 ערז נהר פ]שון,[' בנהר באנייה כהובאו. מאבותיי לערכה, [י ] ושככהבשקם
 נקהלו נטם עלו, ובאורן כלולה, ביופי העיר [י הנקלה, מיסוס אשר הגולה עםראשון.

 מבני מניניהם, מהם. עמר [י ונבן ועצמו ופרו ורבו נתעלו. ובמעשים גרלו, [!]
 שמו. אמתיי וף בעמא נבון נבר, אל בדת וסבר. פייט י [ בתוריה חכם. אנטבניהם.
 לתלמירים ומשננים. מלמרים ופיימנים, רעתנים ונבונים. חכמים והגונים. נאים בנים, ' היהולו

 בבינה צופים. בחכמה רזים, יודעי חרוים. חרוזי סורים. מביני נגידים. נסיניםהמהוננים.
 ף הראשון מסתכלים, המרכבה ובסור משכילים, הנטר בספר מצפצפים. ובערמהמצפים.
 ואלעזר יקותיאל, שהוריר אל. ברת ההוגה חננאל. י והשני בתושיה. העוסקשפטיה,
 חמורים, איש הירירים, מן ירד החסידים, אלה ובימי בשלישי, בניחנה הצופההשליטי,
 מגיני חרון. עוצר בסברון. סבר אהק, פטמו יואב. מבית ואב. ראש בגרידים3.מארץ
 : ארירירון למלך . מרון כבני והוא . חברוןישיני

 הארי בא נוללו, שהיה והפרר . למחיה ריחים היה לאביו מולדתו. שארץ צאתוטרם
 הארי הביא פרדו. ותחת מצא, לא הפרר לסחיטה, כשחזר חוצה, היה ואהרןואכלו.
 ודיבר בקולו. צעק לו, וזעק הגירז. אליו כשהרגיש. ואביו בערו, לטעון בריחים וכפתווניגרו.
 זקופה ]בקו[מה' מלך. עשאו והללך שיברת. כוחו ולהכניעו הבאת. הארי עשית. מהלמולו.
 ותצא לפניי. תעמר אם ארני, חי ועתה 6. שיר]ותך[ לעשות בעבורתךי שטתו ואתהלילד,
 : ירצד אלהיך וג לארצךי שוב [6 ] שנייונים. על תתנחם שנים, שלש וער ולילות, ]יומם[6בגלות,
 ואבוא ביניכם, [8 ] ואהובים. רעים למלחים אמר 7, ומפה מפה מצא [6 ] יפו ערבא
 מאוייבים. חוששת אינה עשבים. בה שאנו שהספינה נהורה, דר ברשות במירה, וארשהעמכם,
 והם הלינה, ובשעת עטהם. וישב ביניהם. נכנס נורא. אל בעזרת סערה, מרוחולא

 עמו. הוליכו ספרדי, היה והוא יהודי. אחד איש ביחידי. שם מצא המדינה,בנאיטה
 הקודש שבת היה היום ואותו אוכל. היה לא והספרדי האוכל. עת בא בעצמו.וכיבדו
 עונג. בקראוי תתעננ לא ולמה ואיום. לנורא היום. שבת טילולו. להבין שאלו, הרבליה.
 שנכסה בני. על ומתאבל אני, נפשי מר בי תענישיני, אל ארוני. אי ואטר העני.ענה
 כבור תן בחיבת. לו השיב מת. אם הוא חי אם באמת, יורע ואיני עווני, מרובטסני.
 אביאהו. אצלך עודהו. בחיים אם ולעלות. לירר רגיל שהיה ומעגלות, ארחות הכראינילשבת,
 אחד. בררך ביחדי. והלכו איחר, לא מחר. ליום בחרץ, לך אגיר מארץ. הוא גזורואם
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113 * יהקסין ספרוי

 ובכשפהת הארורת. היתה בשפנית דרה. אשה דטם אליהם. ללנת נהונ שבנו ריעיהם. ביתאל
 בן כראחונ החכם עודו, ימי כל למחק ר5טירו. וברוקים חולפה. לחמור והנערבשפה.
 לאשת* קרא אליךי נחשב. כמת אשר םיהטב. בנך הנה הקשב. %אביו מראהו.והכיר
 בס להורו. ומשיבי ברשת. לכרת מאשר בבושת. תבלטי לא לטה באהשת. להואטר
 באיבה. דיש באהבה לא השיבה. לא ודבר השניחה, לא[צ לדברנים נשבחה. והוונהובשרו.
 ושמשיבו ומראיתו. דמותו ההיצף אותו. הוצש וחטה בתפישה. תפש החסור עשה. טחהצרק
 אשר ליוצרם. השיבחו ליהירו. שבח מתן החזירו. ולאביו בקנדמתו[' כשהיהלצורחו.
 :בראם

 קואוף5ק[רארונ בלכהו. בביניבעמו חמות. קשות שטות לעשות לחזות. הבק ואת.השחרי
 חפלת* לעשרת נחסד. אחר בחנף עמר. השבח וביום אחד. כא"ב כלם בנשד. הקהלכל
 בטעם קיש המבורך* ג את בברכו ובהניע נעם. בקול הנעם. והתפילה טעלה. שוכןלפני
 מ4ר ההללויח. המתים %א הית. טת שהמתפלק והכיר. חבץ והרב הנכיר. לא והשםארך.

 לפאסו. ההת% לההפכך* אל לנפני להלל. ראוי שאינך תתהלל, אל שב צעק. גר% ונק%אק.
 הרוה ליוצרן האטת וחורה תכחד. אל סני ומעשיך הפחד. ואל לי הנר בעושו,ולהשבזו
 הבא. העקם וקנח וקרח* קהל בהוך תורה. לו ותו הכבוד. לאל כבור. נא ושיםנהיר.
 תערוך. והמוב הארוך, b~Vm מנח, לעצמך והקנה מחובת. ותינצל חובה, לך יהי אלובזה
 עויתי. %ג חמאתי. אנכי אטנח. תשמר ענת. סיר שמו. %חדטבי ג ליראי עמו.6רקי
 בל כלנהם. קיבלו והם פשע, שעברכם הפשע. תקבלו ואם עשיהי. והרע ופשעתי.ומררתי
 שסעני נעשת. נו אשר וכל כהמשה. והגיר תורה. נתן %אלהט הורה. סט עליהם. שםאשר
DVלכם אגיר המנ"* נרפא ה-הנח. קציניי גבוניי. חבטי וזקיניי. קשישיי רבנח. אלופיי ג 

 : לפרוט המעשה כלבפירהג
 בנרוים ש5ש פעמים הה%ה8, עיר בירהטלם שמו, אתנעץ וף ביומו. הטה קזוריא"ש
 שאט. צוף פג* נדבהו. היתח שנ! אחו. ה%ז והשים סאה עלייתו. פעם נכלעלה.
 שלרעי לאמי שעלה. השליטי ובפעם הפארהו, זביל ולאבילי בתורתו. לעוסקילהטיב
 אליכט* אשני שיטותי, %עשות עצמה להנאת עכו. לעלות אצלה להיות לי. תניהו .בשאילה
 שמה. ירט בלי בשמחת. הלכננ[ו ש ובניי. אני ליק. וחטאתי אבשט. לא ואם הבקשנו.נכרי

 ניזק בפוהקה. פצחו הרחבת. ותלשתי הישיבה. ראש עם טסובים בסעורה. יהשביםנשהייט
 נתלטיוריהם* עציהם נתט טרבנה. לדטל ובחיבה. באהב עריבה. הטירח חביבה, וזמרהשבחה.
 בינש. היקטב הבחצי להם. ואמר אליהם. הביט שלהם. השיבח וריפש לפניהם.היהובים
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 יי יתושן ספרו- 141
 המוניו. בשיח מעייניו. בפרן ליבינוי. ויימיב נתמחינו, הוא חבירינו, אחימעץ י עםשבא

 אורה: לעוטה במורא. להלל וזטרה. בנינק בשירה.התחלתי9
 במר שופכות. ועיניו לבכות. התחיל חשב, ובליבו קשב, הציריי ושב, זקן יטב,גטם
 ובאלהים בא. רנליו ולפני המסיבה, מן וקם מעלליו, והבין אליו. בס אחיסעץ וףבכות.

 הגבורה. מלפני נזירה. שיצאה בביירה. וירעו באמירה, וענה להודיעו, בבייתוהשבזקו.
 בנאיו דמע. דטעו ועיניו כשמע, ההסיד הוא מת. הוא מהרה הזה שהנער ובאסת.בוראי
 להשיבו שבועה. לאמו שעשיתי בעולם. חיים לי אין לבולם. והשיב פרע. וראשוקרע.
 יאבד שנשבעתי. והשבועה אתי, אינינו והנער לביתי, אשוב ואיך ורעה. אסון בליאליה

 כתוב שהיה הנקדש. שם כתבו בכייתו, ואבל בצרתו. כשראו תוחלתי, וסברתקוותי.
 וכנטם ערכו. השם שמה חתכו, שרבשר ובמקום ימנני. בזרוע תתכוני. ובבשרבטקרש,
 לארם. מאיים ברחתי בחיים. אח"מעץ ף שהיה ועד שבתי. ולאמי ולביתי באתי.בשלום
 רק יורע, ארם אין השם מקום כי לעולמים. רוצה אני אם הימים. מאותם חי אניועתה
 השמלה. והבשו בעיניכם. כטוב לי עשו בירכם. והנני לכס. מראה אני אבל אורק. אניאם
 בלא נשאר והנוף השם, הוציא ומתובן קרע, שם והרב הקרע, מקום והראה עלה.ועליה
 לעפרה: שבה והבשר נרקב. רבות נכהטנים רקב, הנולם תפלנשם.

 עלי שתולט. ונעצים כנחלים, גמועים אהלים, שם ומצא פסע. אוק ואל נסע.וכגטם
 ולוחמים מעינים. ביבלי שוכנים, מים כעל נמועים, כארזים קבועים. ומדרשות גדילים.כים

 נושאים הם חינים. וביעלת אהבים. באילת ברבים. ודורשים שערים. בטלחמתומתגברים.
 שפטיה ף אבותח. אבות הם אמיתיי. ף בני הנעימים. אחים הרשומים, הם הםוטגונים.
 עורכים. ושבח שופכים. ותת; ישראל. לאלהי הללי סעציכרם אל. עברי שניהם חננאל,יף

 וביניהם הטלכים. מלכי למלך המלאכים. כערך וממליכים. ומערשים מנסיכים,הדהרה
 והפסקת אונים, הראה נטם נסעה, שם ותורתו נבעה, וחכמתו קבע. שם וישבתונקבע.
 עפר ותחת והיטה, איהל ושם המומה. ותורת סנהדרין, ונטיבת האורים. כבהיותדייניתן
 בעלה. אשה על ובא מעילה, מעל תופילו ואחת היכןי. הארק יסוד עפר הכהיכן.קרקע
 והרגה. אחת אישה על לרגלה, קפץ אחדי וא"ת לכלה. היות בחנק קיפלה, בין בוועדודט
 ודינו נכר. אל כעוברי עשה הזכר. אל בא ואחר הרינה. עליו6 וצוה לחונה. דיטופסק
 דווה ותורתו. אל דת על עבר תמותו. אל בא אהד ובנכר, נכאב ולסקילה והוכר.טבע
 אותו: הטרפו אלי נשדו בצואתו.הרב

 אירע אוטר המעשה. ואזכיר אמליץ ונושא, עזן פשע על עובר עושה, ארץ בכחנווברחמי
 .ושהה שעשועים. באמון ומשכיל אל, בתורת ויודע l'aD ישראל. מארץ בא א"תבבינוסי.

 hIS, : 515. 50 1 התהלתי ., ' MS. ' 515. 50 .אחת hIS. 6.עלזה
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 olnm לדרשה. ג בעם הננסת נתי דרשה. שבת בבל עהשה וההן השבועים. ימיםשם
 רגועת אל הכפרים סו בעגלות( האנשם באו אחד ועם מפרש. היה מילנו 41 דורש,היה

 נאמר השיוכים. ובשתים מבתותם. האנשש והצאנה ביניהם. האנשים מרנה ועשולעלות,
 וטעח. שגג סלנו וף . מכים והנשים האנשים היו בהם מחורכים. האש ומן מתככים.התנור
 לפושט. עהיר החכם שבת שבאותה הפרשה, נק הטדרש הביא רעה, חרשה השבבליבו
 "1ff שאמחז בחב. הטקום ובאותו חרותות. הע שם אשר האותיות. נק שורות שתיומחק
 חאמפים וקמשו בקרץ. האנשים באו חרת. סלנו שי הנחרה. כתב תה נכתב,למעלה
 לששו החמש המלש. בשתם החכם בהניע nawn ובעם בפורקון. האנשים והכוטפורנון,
 קהל, הומו לפי עבר. ופעמיים פעם ועליהם וסבר. והבק האותעת והביס האלים.ומעתו

 שמעו בשחק. השיב היושבים לכל יצחק. בלצון סילנו וף הורה. כתובים שמצאוהרברים
 וסכום האגשש. את הנשים כשהכו בינינם. נעשתה שאחמל המריבה לכם, דורששהרב
 nSsn והלבין. PID נתכרכמו והבק. כראה החכם עברים. סכל והבריהוס התגורש.בעצי
 וז. הפגע להם וסיפר סבורים. ביציבה אשר החבירים:אל

~ffN 
 ופירע. הטע אליו

 ? הנבק סלנו ף ובירכו יבדאבת. ביש וראגו בעצבת, כולםונתעצבו

 לחם והתיר טנדרים. עם אחשעץ י ש6 עלות עד! מאוחרים, הזנים שש בנירועועמר
 החבירים טייסחתו השטה. ימי עשרת הע כשעלה בתבונתו. שעשה מה שמעו בחבטתו.הנרוי
 קר4שש בסוד נערץ אל לפני בחיבה. התפלח ~niwy התיבה. לפני לעטור הנטיבה.וראש
 ורמץנ%"מ. בסלטיהן התחל ואימהו. עיטים יראת בליבו הטהרו . בעינוותנותו nwy חקרבה.
 וכע וכחש. ורצח הבחש. אלה שהתחלתו אמונים. א"ש סילנו * שהיה באחד ברינונים, יעד
 שאלדע תתפלה. כשהשלים החינים. חלף המנים. חרמו רבנים. החלינו קרמונים.בזכר

 עשת שכך חקדהשה* פה הפז ומי חיבב. כך כל שהחנככם המחבב, פה היה מיבשאילה.
 ף ההן בתשובה DnS השת המינים. ותאב וריחק הרבני. ועילה שאהב בקדישה.תפלה

 החרם והתירו רנליהם. על כלם עמדו שיר לתחיבה. הוא ביניכם אשר החביבה. הפהסילם

 נ"ר חט איומ. סדורת וארוכה. גדולה ברכה לו השטו בפיהם. לו שמו אשרוהגירוי
 לעלם: סלנו י יהיה טבורךנשם.

 חשב ברמש. ומרטה עולה איש אדומים. על מלך מלך הימים. ובאותם הזמןובאותו
 ישמנה בשנת ותם"מים. קרושים זרע טפי המים, פעו6 הצבי ייחור להדמים, חמםבלבו
 בית המקרש לחורבן ו"שראלש, יחורים לגלגם 7 חרבנים למלאות הקודש לעיר . שניםמאוה
 שבלי. שקם עמד כסילי. חטמו מלך אלמן. לא עם להשחית המן. עובר קםזבולים.
nlnDSהוות יאושה7 ברת להטעותם מתורה. להטותכם[ להכרית. ישראל פליטת סטארית, שם 
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 נקדו. הירקנים ידו. נטמשלת אפסים. נכל nSw סופים. ורוכבי ארצות, בכלנטרפות,
 באוררנטו המעבר ער שסטו, והשלוחים ו, להטעותם ההבל 'ואחר מאמונתם היהודיםלהשיב
 הארץ וסבבו התרועעה, והארץ השמועה, ובהגיע פולייה, בארץ ועברו באנקה. נכנסקטם
 מחותם. המלך בחותמת חותם, עם נתב והביאו המרינה. אוירי ער ובאו לפינה,טפינה
 : שפטיה ל* המלך ערטלה היה טזהב כרוסבולוובהוחם
 ף אליך שלחתי המלך. במילי אני בחרת, חרותים היו שם אשר האנרת, דבריואלה
 ורוב חכמתך. שסעתי כי מבוא. תמא ולא תבוא. אלי ואתה בחלך, להביאךשפטיה
 יהזה שלם כי ראשי. ובכתר בנפשי. ונשבעתי לראותך. ותאוותי תורתך, והרבבינתך.
 אחת ובקשה , עושה הייתי לקרובי כמו . אעשה לך וכבוד לביתך, אחזירך וכטובןביאתך,
 : גדולה באהבה חפצך אמלא . בשאילה סטנישתשאל
 נאונה. ישבר האלהים גנה, הטלך קוסטנטינו אשר , לקוסמנטינא ועלה הספינה. אל נכנסאז
 המונו: כל ובעין בעינו חן ומצא ובהינו, המלך לפני נתנו אלהים וג המונה. וגלועמה
 סופיאה אשר הטומאה, וטבניין הבחירה. בית מבניין מגאלו תורה. ברברי עמו נכנסאז
 מתקשה. היה סופיאה ובבנין מקשה. היה המלך tI1DD יותר נכנס ארמון. זה באיקרואה,

 מלפני אם וסרורה, נכונה מילה בדיברה, השיבו והוא קניין. בלא שם נכנס הבניין, זהכי
 כן. לטה סיר יקר. היה בניין זה אי העיקר. תמצא גטם המקרא. לפניו יבשו נזירה.אדוני
 מזהב נמדדה. בסופיאה אשר המדה. על יותר חינן. ושלמה רוי אשר התוכן. כלומצא
 באטרתו. המלך אסר אז בתוסף, מאוה חמש ככרים הכסף. ומן המטרים, מאהככרים.
 אני: ולא המקרא נצחך ארוני, ואמר ענה והוא בחבטתו. שפמיה 4נצחני

 לפניו קערות, ונזהב ופירות. טנדים להנרות, לפניו שלחנו על לאכל זמנו, כןואחרי
 הקערות היו חמודות, שלכסף ובשלשלאות התורה, כציווי בטהרה, לאכול סדורות,היו

 בעימו: רואה אטט היה לא לפניו. יורדות שהקערות ומטקוםיורדות.
 לרפאותה. יכול היה ולא אותה, טצער היה והשד כבבת. מחבבה שהיה בת. הינתקהולבסילי

 אעשה כן לו והשיב מחולייה. בהי ורפא שפמיה, עזרני בעתר. לו וחינן בסתר.וקראו
 המלך ענה פגול. מקום שם יהיה שלא סנול. מקום לך "ט שאלו שדי. אל בעזרתבודאי.
 ארי פי שפתרונו בעיניהו. בקליאן2 וישר והוא, הוא ראה הגן. לי וחט מהוגן,בקלשןי
 והדומה. רוס פועל ובשם רומה, שוכן בשם השר והשביע העלמה. שם והביאבעעיינהו.

 היה והשר בלימה, על ארע תולה ובשם וימה. הרים יוצר ובשם בחכמה. אוץ שרובשם
 וסג נושע, עם על להרשע. והרבה ברשע, שגבר הרשע. לבת מרוח. אתה מה עלצלח.

 1 מ)( erased ; hand later 8 by margin the חן See original. the .ע ,י11 .1.י
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 השר אל והמש טמקומי. אצא לא כי טעטי. לך ועתה ולשברה. להכניעה מסורה~, היאלי
 וברח קנא. סיר באוראל. אלהש יש כי וירע אל. בשם צא מקשיב. אינני לרבריךהשיב,

 עוטו. בשם הנתמו כיסו. וטפו מפו והכלי הכניסו. שלאבר ובכלי תפשו. והואבמרוצה,
 המלך אל בשלום ושככה, בשקט הלכה והנערה שקעו, ארירים מים ובתקי טיבעו. היםואל
 : המלכהואל

 אל והקשו בצואריו. זרחו ונתן לקראתו. שא והמל רוקותו. להבל המלך אל באואז
 חקרנה להטעוהו? ההבל 'אחר מחנהו. בחב לנסותו. האמונה מן לפתותו והתחילחדרת.
 כשדה* שהכעסי כתאה %מון עליו ורעש במכמן. עליו ובא להולמו. קרא ופיו עמו.יצא
 ומוצך טכטאו. הסלד עטר בבן מעביר. עלי את ביה אביר. ארוני להכביר. גרול בקולצוח
 שאלו והמלכת וברכה. מתנה 6 ליחן המלנה. אל הגילחו לילכה, רשות לו ונתן נשאו.העם

 בטת. nea~ אחר בן לעברך יש מוכנות, תשובות השיבו' והא ובנים. בנות לך ישבעיניינים,
 לשרו אותם תן תהימדק למש והשביעו במתניה, אשר והאזל- שבאזניה. הנזמים לוונתנה
 ההר כן והאזור חנוכים, כהיקל היה זהב ולימרא להם, אין וערך רמיהם. בשווה כיבנותיר.
 : בדמיםשווה

 טהחי. לך תצוק ממנ*. שאל שפכניה לו ואמר המלך, קראו בפת לילך. שנטלוטאחר
 השאילתה חפצך למלאות לעומתך* כתבתי שכן ומרינות. קריות אנחילך בממונות. חפץ אינרואם
 ואל תהמה. לעוסקי הנח בשפטיה. ארני חפץ אם ובביכייה. ובמרי בענייה. לו השיבוהוא

 רצתי כך כל באלה. ריצה אינך ואם ואניה. בתאניה בצייה. להדיחם יה, מתורתתוציאם
 חותנו. אלחתי למי בחתן. קרא בנרק. והטלך בלרי. שמר יהיה %א בעבורי. עשהלמלא.
 שפני לך. אעשה טה אבל השעה. ובזו העת ב% רעה, עטך עושה הייתי בעצכוי.ונשבעתי
 נחמר. זהב חותם 6 ועשה בכתבי. שחרטתי סמה בי. לחזור יכול ואיני אצלך.כתבתי
 : ולאימו שיתו לשלום מקומו, אל בכבור ושילחו השמד, אויירי בעיר נפלוטשלא
 טן לעסם. בכח אנסים. לעשות טעשים. ושלח ארצות, בכל מרוצות. נתן הרשעאז
 עשרים קטניפ והשכהש. הירח וחשכה טעותו. הבלי ואחרי להבלותו. להשיבם אנסם.האמונה
 למלכות חמאתו. תיסח ואל ורשעתו. עוונו יזכר אחריתו, יהא לקללה מותו. יום ערוחטש,
 מהרחום. מלטתו ולאבר ממרומים. שרה להפיל וקילקולו. ורעתו גמולו. יושלםארום
 : היפים קץ מהרה . ברחמים להראותינו . ניחומים לאכילים לשלם , ענומיםלשמרו

 בשל וכרו. יהא לברכה בחרו. אלהים ג ובשרו. בנו המלך לאון דורו. אחרי קםואחר
 לטמור ובתורתם. ובחוקיהם לאמונתם. היהודים והשיב גערה. היתה אביו בשי אשרהגזירה.

 1 ת)( hand.later 8 by margin the 1 50 תlater 8 by margin the 0 6תב%;
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 כמטנביהמ. שם יתברך בקדמותם. כשהיו ובריתם. ומשפמיהמ מצוותם. ריני וכלשבתותם.
 ממרומש. אל שם ברוך ממעניהם, ומלמם משוסתם. והצילם איביהם, ביד עזבםשלא
 : עלמים ולעולסילעלם

 בארץ ערלים, במלכות בנבולים, לשוט בחיילים. לצאת הישמעאלים. החלוואחריכן
 הממו. מדינותם שיממו. וקלבריאה לפסילים. המשתחוים לבעלים. העובדים אלילים,עובדי

 שברו. ונאונס הברו, ועליהם נברו. שמה עברו. ובפולייא החרימו. מירותם השמו,וארצותם
 : הודדו ובוו לכדו. הרבהומדינות

 רז. הוא הארץ וכל עידן, באותו היה ישמעאלים מלך סודן, היה בבארי השיםבאותם
 להשלימה. שלום ועימהם קיומה. דבר להם לעשות הרשומה. באבירי טלאכים שלחאז

 לילד בערמה. לטה והוא גבוליהם. יחריב ולא , להם יתן המס רק לשמה, ארצם תתלבלתי
 : ומשמה לשמה וליתנה להתרימה. פתאוםעליה

 חותמו. ובחב קיומו. לקבל מילולו. ושיח דברו לשמוע אצלו. שפמייה ף אויירי שרושלח
 למולו. דיבר טובים ודברים קיבלו. בכבוד סוד, והמלך רישומו. בכתב שלימיםלהיות
 בלי בעבורו, עשה והוא איחרו. שבת ועד לקבלו, היצובים השרים כל בפני ונידלו.ונגמאו
 והבק כשראה לבשרו. לארונו ילד שלא למגרו, רצה לא כן על לעירו. לטוב יכולת בההיות

 השעה. בזו תלך אנה השיבו והוא בערמתך. רמיתני כי בהנטותך. ואלך רנטות לי תןערמתו1,
 לו ונתן ממני, מחשבה יהי ואל ארני, בטות לי תן לו אמר להנקדה. קרוב השבתויום
 שהאלהים כמו ועשה יוצרו, בשם ובטח נמלך. שדי בעזרת ממנו ובהרחיקו והלך.סטות
 והארץ בנחוצה. השם והזכיר להיות. בנחץ הליכתו בעבור אותיות, הסוס בטליפי' וכתבעזרו,
 : קפצהלפניו

 ברחו בביהולים. צאו במילולים. קולו והכריז שבילים. בכל צעק ארצו, בתחומיובהניעו
 חללים. ולהפיל הרכתי לקחת החיילים. כל עם ישמעלים, סלך סודן הנה כימגבעים.
 וכדש. קרא שאותו לו וסיפר טא. לקראתו העיר שר ובקרבו שללים. עשל1 בזולבוז
 ברחיצה להרחקו והלך חשיכה. טרם העיר אל ובא להתיעצה. הדבר על בעיצהונכנסו
 נאים ובנדים הלכה. ובשינין ובמשתה במאכל בעונג וכהלכה. כראוי השבת וקיבלוסיכה.

 : להתרככה להער, עידונים בכל ולהסתוככה.להתחופף
 הארין כל מפנה, מצא והאנין ועוות. בגאוה עמהם ובא בזריעת, הינתיץ חילו וכלוסודן

 בעצב נשאר רווחה, כלום מצא וכלא המנחה. עת בהניע השבת וביום הטרינה. שעריעד
 שבתו. וחילל בתורתו. שכפר אותו לי תנו שפמיה. מף ושאל הקירייה. אל ניגש ואזואנחה.
 למה עטו. שהיתה אלהיו בנבורת נואמו, בדברי שפטיה ף וענה להמיתו, נותנתודתם

hIS.50 2 בחמתו. לו אמרו perhaps missing, Something י 
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 כי מסתרי. עירי בני וכל עירי. בשמים הנה לטאטרניך[. תקומה ואק רבריךי שדתדבר
 שבתי. לביתי וסכתי. והתצתי הלכתי. בני ולבי חזרתי. השמש ~עוד באתי. יוםמבעור
 אלי: גבראל קרהש וסאלי. מלכי כצעוי לי. וכראוי כהוק קיבלתי בקרומהוהשבת
 אשר המרעה'. לבארי הלך ואז נרשם. למעלה אשר אהרן הוא שם. עורנו אהרןואבו

 וכבוד לקבלו, עא המלך וסודן בנוייה. הים נבח אשר הקירחה. היא נתונה. הים וטפתעל
 שם ים* וכל נשים. טאהבת אהבתו לו ונפלאתה חדשים, כששה עמו הגהה לו, שטהגדול
 ב~צרש. שהפל היה כאלו בבירורים. הוריעו ממנו שבקש מה וכל מעצתו, נטה לאהיותו,
 : שסה היותו ימי כל מקויימה. עצתו כלכן

 שקומו. ואל ארצו אל להשיבו לפעמו. החל אלהים ורוח סרדסו. בהקרן אחד עםחויה
 בחוכה. ו"8ב עלה כיר למצרימה. ללכת ערוכה. אמהי ומצא עברים. בכל ופנה היםוירד

 והזכיר לחבלה. האנייה אל ספיחת הטלת בביהולה. ירד וסורן ללינה. התחילה בנחץוהאניה
 לשקן לשוב המלחים ואם אצלה. להתקרב המפיטת יכלו ולא הגריה. היד בכח השםהרב

 שככה. כמעם חסהו ככה. הטלך נראות יכולה, היתה לא נאיץ לההקרב והאנייהכבתמילה,
 נעשות: הרב ידי שעל במסות, והכיר עישה, היה שהרב 9. בניסי הביןכי

 קבל ונחתני. ולמה עזבתני. למה ורכבי. פרשי אבי. אבי רבי, רבי המלך צעקאז
 השיבו חשש להנהוני. בדד. הזניקני. ואל והוני. ואוצרותיי סמוני. וקח ארני, ושובהטעני.
 סטני שאל להחזירה, יחלת בי וחין בגבורה. אסק מאת טיהורה. לפניי דרנינשורה.
 הניר וועא במעין. כמה דברים שמט הדאל מאתך, אלך מרם בקשתך. לך ואגירשאילתך.

 אם כי ברצץ לא תיכנס. השיבו והוא אכנם. בביניבינטו שאלו ואחר . העיניין לפי הבללו
 אושר הנדלח. של המנתזה אל בשמחה ה* והוא הגיעו. כן והורעו. שהשטיפו וכמו ,באונס
 ליהירו, שבה תתן ובהצלה. ברווח וברתתה* בהשפע ונחה. לביתו והניע הניחה.בארצו
 החזריו: בטקטק ולביתו לרירו. לשלום שהשיבו ויצרו. ונוחולעושו

 ופפוליאק לו. היה קטן אח עשויות. היו חננאל 4 ירי שעל פליאות. לחוות רעיומשא
 פלאכהם. לעשות בבניבינטו הע אחיו ונסתם, ונאסף יוטו וכא מעטו. נפרד ימים ובקוצרשמו.
 על ולהאנס להעגן בואם ער לאחע ויוחל לקברו. אבותיו בקבורת להוליכו איחרו. חננאלוף

 נ.הב יבעיט. לא נופו ובשר יבליט. יסריח לא ובעבור ולקונן. לספוד לבטת שמתאחיהם

 נססתו. על ורטב והעמידו אוהו* החייה ורהטם לשוט. תחת הקלף הצם וקונו. א4ה שםבקלף
 גדל תטה באו. לסהר שאחיו הלילה ואותו בעיניו. וסבים בו צופה והוה לפמו. שםוסיפר
 למה תמורים. דברים והשמיצם כנראה. בחוון אליהם בטראה ג טלאך והנה ראו,בחלום
 לא ואתם טחים. ואתם טסית האל ראויים, שאעם רברים וחלטו האלהים. ג אורתטרימו
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 חננאל שף המעשה נק נעשה. אשר את ירעו לא והם תנסו, לא אלהיכם ג את תעשו,כן

 על יוטב אותו ומצאו לראותו. אחיהם אל והלכו לקראתם. יצא לביתם. ובהגיעםעשהי
 המעשה כל ושמעו יורעים, אינס לשונו שתחת ומהשם יודעים. היו לא המעשה ומןמטתו.
 תוכל ואתה להחיותו. גברת הנה לעומתו, ,עקו אחיהם ועל ומרר. יללה בקול ובכובברר.
 פיך לי תן אחיו אל ואמר ונאנק ובזעקה. ובמרירות בביבייה חננאל י הלך ואזלהמיתו.
 בקלף הכתוב והשם שם, לשונו תחח ירו והוא בנשיקה. ונשקהו פיו פתח והמתואנשקה.
 ולרקבונה. לעפרה שב הנטלם גולמו, נפל המטה אל מעמו. נלקח שהשם מיד כרסמיהוציא
 : נתנה איטר האלהים אל הלכהוהנפש

 הקירייה באויירי שאירעה ראוייה, להגיד אשר המע'2ה טן יה, מעשה ואספר גואורה
 והקניאו לכלייה. עצמו שהניע שפטייה, אחי חננאל לר הגמונייא. הנקרא י [ הןבבניין
 והורייה. שבח לשמו ליבן נשייה, מצוקי בניו וחייבין .מאפלייה, הזיהו ולאור עלייה. דרלרווחה
 : הללויה עת בכל לפניוולומר
  אשר החשבונות, אל באו ומשם באמון.  הכתובים דברים. בעסקי ההגמון שאלו אחדיום
 הלבנה. טן שאלו לקדש. ראויים שישראל חורש. היה למחר היום ובאותו תכונות.במולרות
 אליו הקשה וההגמון וטעהי רטננ השעה, לפי לו השיב והוא ראשונה, היא שעותבכמה
 חיטב לא חננאל וף בחשבונה. בקי אתה אין הלבנה. מונה אתה ככה אם ואמרבטענה.
 רשתו. ופונט והבין. חישב כבר המולד מבין, היה וההגמון נולד. הוא איטר בשעההמולר.
 אם הכמוני. חננאל האנמוניב, לו וענה ת'טועתו, אלהי בעזרתו, היה לולי במצודתו,ולכרו
 תורתה ומחוקי מאמונתך, וצא נליוני. בספר לדיני. ושוב רצוני, תעשה כחשבוני.המולד
 לך 3 ואתן רצונך, אמלא כחשבונך. הוא ואם טעותי. ובהבלי באמונתי. והאמן לריני.הטסה
 אינך ואם עריכתו. זהובים4 מאות שלש דמי מתוק,, לי הכסא ביום אשר מתוקן.סוסי
  מפיהם.  יצא אשר בל לקיים ביניהם. התנאים וקיבלו תמורתו, הדסים תקח בסוסחפ'ן
 וצוה עליהם, המושל השר ולפני ודייניהם, השופטיםבפני

 ההגמי
 לעלות. הלילה באותו

 לבו. ויפג בקצבתו, שסכם טעותו, ומצא בספירתו. המולר שיער לביתו, בשוכוחננאל וי וזריחתה. ראייתה וחלק מולדתה, רגע שעהה, לבוין המנדלות, ועל החומה עלאנשים
 הישנה. עזרה' אל טובו, ואל ג אל לרררט לבבו, והכין בו. נותרה לא ונשמה בקרבו.וימס

 משפחתו, ולכל לאחיו והלך להעלותו, בור  ומירכתי  להראוחוי  נפלאותיו  ומראשניה.שמתחילה
 בקול ישמע אולי תחינתם. לשפוך ג לפני אותו. שאירע הטעשה מן צרתו. להםוסיפר
 הפליא אשר מופתיו. הראה כבמצרים ובאותותיו. במסותיו נפלאותיו. ככל וששה יצעקתם
 6 למי למעלה. צופה והיה עלה, כגו בראש והוא הלילה. ובא נשחשך לאבותיו.ועשה
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 שהצע פמ באקה. צעק והוא והזריחה. באה והלבנה דפטיחה, שעת ובהסע והגדולה.השבח
 חע חבוש. צעקת השוסע כרובים, לדר וחילה ואנחה. בביכייה ובצמחה. במררצעקה,
 : תוחלתו אלהי פני בתפילתו.אמר

 בורזו לא גי מהשבתי, גלוייה לפניך נעלם. לא ממך דבר כל . העולם כל על ארתאל
 הפילוס, לפניך נא תפל תהילתי, אלהי תתה עשיתי, ובשננתי ומשתי, ונסתכלתיעשיתי.
 בצרתי. אראה ואל חטאתי, עון נא חטא שננתי. על והנחם תשועתי. אלהי לעזרתי.וקומה
 כמירת פושע על ועבור מעבדיך. תרף אל וחסרך יריך. מעשי תאבד ואל מותי. מוב מחייכי

 והחן טרחי וקבל ותחנוניי. תפילתי והאזינה חסריך. כנורל לעווני נא וסלח וחסדיך.רחמיך
 תדהים. בסעד ואנשאך ג. למענך שועתי הטמע חינוניי. ושפך ריגשתי וצעקתמעניי.
 : קדומים בסודואערשך
 נראהה. לא האחרת הלילה ער במראיתה. נעלמה והלבנה בתפילות, האזין תהילות,ויוגנב
 שהטלר בשוהי. יורע אתת לו ואמר המוניו, כל לעין קראו וההגמון תנאיו. לקבל הלךובבקר
 מצאתי. ואמת היבנתי. וכן חישבתי. ויפה כיזבתי. לא ואני ספירתי. וכחשבון בקיצבתי.היה
 בשיפועים. אביו לפני בנענועים. מתחטא כבן בקונך, מתחטא ואתה 1. להעגתך יוכל מיאבל
 מהם. אחד הביא לא ולביתו ולע~בש, לעניים נתנם והוא זהובים. מאות שלש לוונתן

 מצרה. עבדו המצע המיוחד. לאל והוריה שבח ונתנו יחר, ונוערו ואוהביו אתםוקיבצו
 : וסתרה מק לעמו וסלה לעזרה, 2 להם הוא עת ובכל לאורה. מאפילהוהשיאם

 ובחנק בעחט. שכשל מתופילו כחבתי. למעלה מקצת אשר שהינחתי. המעשהאבאר
 אחמק קפץ. עליהם העיר פטר הצעקה, לקול הואו העם כל לחנקה. וכיצא דינו,נגמר
 ממיתה אצילד להאמינה. באמונהינו וחשוב האמונה, מן תצא אם לו ואמר נפץ.מעליו
 ולארמוני נשאו וסיר נפשו. על חס כי ראשו. לו כפף והואמשונה.

 חקרו ואחר להכשופ,
 לקחתיך* הממתים וסיר עזרתיך, אני לו והשיב . העברים באמונת נכון ומצאוהו , הדבריםאת
 ואכזרים. רעש בייסורים. אייסרך אני לנעתה3. וממני ניזבתה. אלי ואתה הצלתיך, המותומן

 וכן עליו. אשר ידיו ויקצץ להכותו. ואכזריות ובחיבוט להלקוהו. התחיל ועכורים.משונים
 כשיתהו עינו, נשא אל אל עמו. יהורי ואחר עינמו, ושמה4 שמו האסורים ובבית לרגליו.עשה

 מלאת עד בעצמה, ועבדו משלו, מביא הוא לו, היה לא ואם אצלו. מבשש יום בכלומאכלו,
 ומאכל, כמטתה לו הביא מתגפרים, בו ג עם שעוגות הכיפורים, יום ובערב תמימה, שנהלו

 אתנגה. לך כי עדים והבא לך לו ואטר קטנה. אחת בת לו והיה אכל, עמו היהודיוהוא
 כדג אותי נטמעו. כהטפחתך אם העלובים, טן אחר ואני החשובים, מן אדוני אתה לוענה

 כי כמטפחתי. לבני ולא בביתי. רשות לאדם ואין בביתי, מושל איש אין ענה והואיקרעו.
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 לשלום לד לו ואמר קירינה. לפניהם ובתו שלשה. עדים והביא תלד בהטותי. לבדאם
 ולא חי לא ביקשו. האסורים ובבית לדרשו, הלך הצום ואחר אותי, תמצא לא שמהיוםמאתי,
 ותנוח חטאותיו. כל על לו ויכפר עוונותיו, לי ימחול והאלהים גנזו, האלהים כי אחזו.טת
 : באוצרותיונפשו

 קול הוטע היה. לילה השעה ואותה הקיריה. ברהוב שפטיה. ף עובר היה אחתפעם
 האחת מספרת. לחברתה מדברת, אשה הטמע בריתו. בעל שהיה עמיתו, אחר בביתיללה,

 ביחד ואת ואני וקבליהו, הילר קח אחותי האחרת. סמה של לרעותה אומרת.שלמעלה
 מידיה. הילר ולקח אליה. הלך ופתאום מילוליה. והקשיב לדבריה. האזין והואנאכליהו.
 והילד עוברים, בלילה אשר שעירים, היו אם בי האנשים, בנות היו לא הנשים,ואותם
 הלילה, כל ואמו ואביו מיטתו, בחרר וגנזו אותו, והכירו לאשתו, והראהו לביתו,הוליך
 וקברוהו. הקברות בבית הוליכוהו, ובבקר צווחו. מרה ובזעקה אנחו, ויללה בבכיה.צרחו
 המנחמים. כמנהג לראותם, אליהם הלך שפטיה וף לביתם, ועלו מהקברות בשובםוהיה
 פ% זה ואי לו. היה חלי מה מביניהם. שאלם דבריהם. ומתוך נוחמים. אביליםאשר
 על רוכבנו והלכנו עמנו, אכל השלהן ואל בינינו. ישב הערב ער אדונינו. לו וענוביהלו,

 ובטפר יללנו. ונהי ובהי צעקנו. הלילה וכל בתוכינו, מת כרצאנוהו משנתיט, ובהקרננומיטתינו,
 לשמח אליהם. ענה אז אבותיו, אצל בקברותיו, אותו וקברנו הלכנו ובבקר קוננו,קינה

 אתו אשר בקברו אחם. הוליכוני לרבריכם, שומע אינני לכם, אומר אני כןנפשותיהם.
 בעזרת הטלם וחי אביאנו, ביתכם ואל עודינו, הוא ובחיים איננו, בקבר בניכם כיקברתם,
 אשר שמה. מטאטא אם כי מצאו ולא שמה. וחיפשו הקבר אל והלכו אתננו, לכםאלי
 להם. סיפר אירע אשר המעשה וכל עמהם, שב ביתו אל שפטיה 1. עמה, מטאטיםהבית
 טשיב: והרוח טקשיב. היהודים לאל מקשיב. לתפילות שבח ונתנו השיב. להםוהילר
 והיה שמה, נקרא וכפיאה ונעימה. היא נאה יפיפיה, היתה מאר שפטיה. לף היתהבת
 מי שכל בזיווגה. רוצה היתה לא ואמה לזווגה. רוצה אביה והיה ובחיבה. באהבהמחבבה.
 אשה בתי אמריה. ובשיח בדבריה ואומרת בשיחה. משללתו אמה ללוקחה. שולחשהיה

 כאביה יהיה ואם החוצה. אוציאנה לא ימצא. לא כמותו אם רבה, גברא ואביהחשובהי
 וחמורהי בקלה ובגמרא. בררשה וסיפרא, ובסיפרי ובסברה, בהלכה ובמקרא. במשנהבהורה,
 ביראה ובמצוה. בחוקים וממשלה, באומץ ובגדולה. בעשיר ובערמה. בדעת ובחכמה.בבינה
 : טובה מידה כל בו ושיהיהוענוה.

 תושבחות למלל, ג כבורות להתפלל, כמנהנו להלל. עמד שפטיה ף ליל, באחדוהיה
 באל לרנן. בזמרה להתחנן. אל לפני להני, תחינות לפלל. ושירות קרושות לכלל.הטירות
 ונבורתו נטך כסאו לקראת ולכף להחזיק ערבות. לרוכב עריכות, בשירוה להתלונן,שדי

 וחוקים. במצות בזבולים. לתפארתו בהילולים. להרר במעון. דר לאל ולשעון. ולבטחבסכח.
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 על קלו לאדר יומים. בתורת רקיעים, לכונ! שעשועים. ברתי שהקים, לשוכ! ארקים,ליוסד
 : השמים על וכבודו ,הטים

 לנמילח ומים מלאבה. לו לעשות עטדה. אחד בחלוק ולנגדו ירדה. הסטה טןובתו
 בדודימי להתעלס והזטנים. העת לה והגיעו רמונים. שהיניעו וראה והבים לשפכה.ידיו
 קושותי אלהי וריבר לכספה. ופניה לחרפה. בקללות לאשתו. שב ואחר תפילתו, והשליםעמר
 להיות לה. התעו דורים ועת תמימה. כולה והיא תמה, יונה לי יש להקשות, אמרטועדות
 לא לה ומנוחה וטמעתי. לקולך ואני אצלה. להיות בנו לחסדיה שאלה ואחי לבעלה,עטרת
 הכנסת אל בצאתו. מביתו בבקר עברתי, חכמים כדברי 1. חסרתי במקרא והכתובמצאתי,
 ואחכתי. וחפצי רצוני הזבים במהרה, רץ אליו והוא קרא, אחיו חננאל לף בררתו.להתפלל
 לו ברביו ער ענותי. מרוב חננאל 41 לתתי. לו אותה טוב כי בתי, אח לתת בנךלחסריה

 חסריה. לף בתו וקידש עלה. עטהם ולביתו הקהילה, כל זימן התפילה, כשהשלימוהשתחווה,
 טראשית מניר ארק היוצר פיים ההש המוכללה. הכלה אחי אמתיי 41 שפטיה. ף אחי חננאל יבן

 : הנלה עם ההחן ביחד שניהם כשזיווט להכלולה. וכתר ועיטור דופי בנואי בשבילה,אחרית
 טרומים. שום! הנחילו חורה נעיטים. מידות בכל בירכו וג בשים. בא זקן שפטיה41
 חננאל וף שליטים. נמצאו והבן האב ותמים. הגת חשנו בן עצומים, בנכסים גדלובעוטר
 בתורה סחעטש. בחיבם וחביבים אחים קיימים. לעולם ג ביראת 2 ובתמים בגורלעמם

 והרר הזר מרונמ~מים, לטפכם ותפארה עוז מקישים, באהבה אל חוקי לעולמים, עוסקיםובמצות
 בוער  ותעצומים. עת טהנים ליוצרם , טנהימים לבוראם ועטרה ונתר ומר טעצמים,לקונם
 . שימחתם בתטרור קוננו ותשמר , בעיטמים בס והחרבן הנלוח . ומשכימים טעריביםהתפילה

 ופסד וכתן תהומים. נבקעו בדעהו אשר חכמים, להטיב יהיננו וזעקו ארמים, עלי היותם שיכל
 השסד מירת רחמימ. למלא ביקשו תבונה להשטים. ומלכותו האויב דעת לסכל וימים,נהרות
 ftwn הימם. שעבר עברה לא המירה רטים, גל על לרם 1pyw בצעקתם להעמים,להאביל

 טהם4יח ואלמים. חרשים טהנרעת הזוהטים. ומטים ומסרטתי טטינוף תמיטים. בתורותני~ועבדיו
 שונאיחם רעשים. בקל אויביהם על והרעים ופלטים. פסילים טהשתחוות וסומים,עיורים

 בתורה לוטות . רתמים טוטלי נטשם וחשך , הקמים סיד ידיריו ומ.לט , בזעמים ' להזעיםורודפיהם
 בעדן אשר ntDOm. באפרות וחתומים הבנחים ובשמים, סמים כהה להריחם והומים.עוסקים
 הזומים. ואבי אלטנות לריק בשילומים. יחירהו והשלים בסיתומים, ונסתם וקדמונים.ישינים
 : ואחתנים לראשונש פתנש. אבי שגרם הראשונים. כוס טעם בחכמים. הרב שפטיהרבי

 כבור בעבור בעצמו, הוא השופר לתקוע 6 בהגובה הגון שפטיה רבי הוא השנה ראשוביום
 עטוי. אור ארוניט בביטוי. הקהל כל לו ולחשו נטוי. החולי מן מטוי. היום ואותו בעמו.ג
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 שופר תוקע אחר אין אלינו, שישמרך הימים כל אלינו תקע השופר עינינו. טאור הורינוזיו

 ותקיעת וגבורה, כח בלא היה והוא תקע. והשופר ועמר לתקע. עליו והטריחוהובתוכינו.
 סימן. טוב יהיה בניי לבם הצריק. עליו ורינן הצריקי להם וענה כשורה, בא לאהשופר
 וכל טיסתו. על ושכב ביתו, אל והלך עדתו. מכנסת ושא הזמן, נתחלף בעוני עליכי

 למנוחתי הולד אני להם. אמר וכן אליהם. החזיר פניו והוא חדריו, במימת נכנס אחריו.הקהל
 שמת אהובים. שלשת בני חביבים, בנים ואוריעכם הקדומים. לאבות לנורלי הימים.לקץ

 מסור. חבלה מלאכי ביר אסור. אש של בשלשלאות עובר. לפניי והנהו והחובר, הצוררבסלי
 לעמו. שעשה הרעה מכל עמו. ברין ולעמוד בפילי לקראת לילך שמו, צבאות ג אליושלח

 באה ההם ובימים והשעה, היום וכתבו ונטעו. הנאצאי1 הטורינו זרעו. נטם שמולהכרית
 מלכי שכן הגטה. הכתב כ! הצריק דברי לפי הרעה. שעשה בסילי מת ביהשמחיה,
 היום וכותבים פתנם. בכתב בבארי כמולחים המלך כשימות כמנהגם, עיטיםקוסטנטינא

 כיתרו, ומהבא איבדו, מגה אשר לבדו, נפלאות עושה ברוך מבעת. מת הטלך אשרוהעת.
 בחוניי. בני בניי ואתם מקומי. אל ואלך עמי, אל נאסף ואני כבודו: שם וברוך שסוברוך
 בנימן צריקי בהחיותו אהיה, אשר אהיה הוא ומחיה, וממית ג. ז עמכם יהי המוניי. * קהלכל
 : אריהוגור

 כל ובסות, מרום ברזי ~סק רמיה, בלא אלהים עבד אשר שפטיה, ף מות אתריוהיי
 ייחרו: לבבו ובכל מארו. ובכל נפשו בכל ועברו, ג את אהב עורו, ימי וכל לעובדו. חייוימי

 ואלהי יוצרו, טחוקי נטה %א והנעים. דבק אביו בדרכי הנעים. בנו אמיתיי י קםאחריו
 אביו צוה שכן ותורתו, אל בדת להגות חבורתו, חכמי עם ישיבתו, וחיזק בעזרו. היהאביו

 החבירים נפררים, יהו שלא כשורה, ולנהגה החבורה, להקים מיתתו, לפני אחד יוםבצוואתו.
 התורה ואץ9 והמבינים. והחכטים הרבנים, עם ריבץ. והטררם קבע, והסיעהוהתלטידימ,
 נפשו החרבן ועל ואימתו, ג ובמצות אבותיו, נמירית טירותיו והיו זארובה, ורחבהלערוכה,
 הנשמה: היתה בו אשר האדמה, על היותו יטי כל בנהימה, בכה והשמרענומה.
 ומבק חכם אכסניי. אחר מת היום ואותו החוצה. ולנחלתו לכרמו יצא. אחד יוםוהיה
 לבכות לקוברו ללכת להיווערה. עימם המצווה מת אל הערה. זקני אליו וישלחו ג.ביראת
 אייחל ואני צאו, מהעיר אתם אליהם שלח והוא , התעורה כצווי כבוד לו ולעשותולספרה,
 העדה ובל סרורות, קינות עליו ואקונן הקברות, ער עמכם ואבוא תבואו. אשר עראתכם
 אמיתיי וי ויקוננהו. אותו בכו הקהל וכל לקוננהו, ספר הכין אמיתיי וף לקובריהו,הנאו
 אי אכסניא אי לקוננה, שהתחיל הקינה, ראשית היא 111 בעבוריהו, שעשה בקינהספרו
 ף אחיו עוטר היה ושם ביללות, יקונן יכירך ומי הוללות, ממך ילאה יכירך לא מיגלות.

 ! ")( Marg. - margin.the מב ואין.
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 ה4 ב"טתזם. המלש אדעך ינירך מי עומרים. שמה באזני ולחש מלמר שהתינוקותמשה

 לשוים רה* שמרה. 6 נצח העברה המלמר ולאותו שמורה. היתה אצלו והדבר שמעאמיתיי
 האשח מן דרישה. לעשות הערה ונוערו ריבה. טאחר נחשדה א"ש ואשת הרבה. חמןרבים

 לבדו. ושר חמש תלטירש* המלטד משה ף אם כי ערים. לאשה נמצאו ולא לררשה.בחקירה
 %א חחורח, כששיהה , שני עד לך "ש בסברה, לו ענה אמיתיי וף ננרו. אחר אישואק
 8שש. מוחשכת לו חזשיב לעומו. עשה כתורה והחרימו, לחזן צוה והוא עמו. אחר עדנמצא

 לפרישה: הולד נסע וכהשם חטאה, מדינת ער ובא שילחו. ובגלות הריחו.ומאויריג
 הנק %א ברוך* ישמו ב! ולעבדיאל שטו. תבדיאל ב! והניח עמו. אל נאסף אטיתייוף
 4 חיו יכה כל twP שבו היה. המרכבה ספר בביהו ברוך ובימי ערוך. כאבותיובתורה
 mwm חשכה הקיום שבח, מלאכהו מגל אל שבו שבח, בערב אחר יום והיהשפטיה.
 הארה-ה wm עמדה. אחת וגושה להדליק. המרבבה ספר לפני מרליק. שהנר היה ולאחשכה,
 לפני חטר הדלקת כחורה, ההא הבא ומהעולם אבורה. תהא החיש מטפר נירה.היתה

 האת דפם מחרבים. טעם תשארו רבים. בטנפה וימותו חרה. במישפחה ג ואףהתורה,

 לשקעו. חמציח של עימו, אבר ובכלי הספר ולקח והבין. הנהי המעשה טבק. אחרההורי
 שבה מתים לנמה* הנלי התשליך והיהומי חסורה. היתה אחר מיל כערעור לאחורה, נסוהש
 שלא רכבת. נדעך VU1 נשבה. ברוך ונכר נעצרה. והמטה המירה. בטלה נמיר טקומה,אל
 בת: אחת אם מ ק 6 ההת ולא במשיבת. עוסקהניח

 חמ"ל* 1oea 5 בן הוליר פלםיאל 4ג פלטיאל* "פמו בן  היש חננאל ביק חסדיה%ף
 בהיכבש פלמשל 4 נשמו בן ותלי יריאה, מאר היא ג את  בסיאח.  היטה  אחתבת
 : להביויורע

 איםלש8. תברו עליהם. קתם ושלמעוזי בחייליהם. שאו והישמעאלים ההם. בזמשויחי
 גל יתאפשרו עליות, המת פליה, בשה אשר אוירי ער ובא קלבריאה. הארץ כליהרסו
 ער שהרב והבקעה. והעיר לעצור* המרינה באנשי כח היה ולא במצור. דביר וחבואחייליה.
 ושפמים. ף טכהשפחת שאל ושק"מ בקרביים. הוליכו והנשארים רובם והרס נשה,הנפש
 פלמשל ף על חסרו חטה והאלהים בעינם. לרחמש נחנמ זג לפני. והביאם אליהםהצלח
 )14 לשרת לפניו  לעמור  ניהלו, יעיטו באהלו. והוליכו נמרו. מעין כחקי ונתנועברו.

 הקיט* כוכב והנה וראו. והניסו בכוכבים להביס שאו. פלטיאל וי וקיים  אחתובלילה
 אלמעח חושלו  שלשחם. זה אחר !ה אם מ אותם. בלעה ביחד ולא בלעה. כוכביםושלשה
 מדימת שלש "ם חכוכבים הקיים ענה ראשונה, תאמר אתה השיב והוא בבינה. היבנחחמח

 רבם כי אדמי. נ! לא פלמשל י ענה לקטת. עהיר שאני ובארי ואוררנמומרנטו
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 והשלישית באפריקאה, תמלוך והשנית באיסקלאה, תמלוך אחד הכוכב אני, ראיהיגדול
 נשבע ושבועה נתנו. ולו טבעתו והסיר נשקו, ראשו ועל חיבקו, סיר בבולוניאה.תטלוך
 מלכותי. בכל ומנטל ביתי. על תהיה אתה מאמריך, וייאמנו כדבריך. בן אם ואמרלמענו,
 : טכהשלתיובכל

 באיסקילאה אשר השרים, לו ושלחו השמועה. המעה ואלטעוז שבעה. יטיס טלאת לאועד
 בכן והשררהנ. הממשלת וקבל ובמהרה, בנתץ תבוא ואתה האמירה. שמת דעררים.
 אז עליהם, ומלך אליהם, ועבר גייסותיו. ראשי כל עם בספינותיו. ונכנס חיילותיו.קיבץ
 והשליטו לימין, ולא לשמאל לא מעצתו נטה ולא מאמין. היה פלטיאל 4 וברבריהאמין.
 שירותו: ועושה טשרתו, היה והוא טמשלתו, ובכל מלכותו. ועלבביתו.

 ושם עלה. עמו פלטיאל וי סקיליאה, מושל הניח ואחיו באפריקיאה. עלה בןואחרי
 הולך: המדינות בכל ונשמעו למלך. משנה היה והוא למעלה, עולה רטטו ונתעלה.גבר

 בטכסיסיי. בא והשליח לקדום, במנחה אפריקיאה מלך פני ארום. מלך שלחבימיו
 אהד לו ענה הנסיכות, טנהנ ומי המלטת, בית פקיד מי ושאל עושים. שהיוניםנטו
 והמלך מחפצו. יוצא המלך ואץ אושו. בכל מהטל והוא והמבש. המוציא הוא יהודיערבי,
 וברשותו. היהודי ברצון אם כי לקראתו. וללכת לביתו. ליכנם ולא לראותו. יכול אנטאק

 המדינה. מזו אלך טרם רגנה, השיב דעתו. ובחוסר בשמותו וביהרותו. בעוותו בנאוותו,והיווני
 המלך אל עמו אתחבר. לא היהודי ועם הנה. שלחני אשר אדוני אל לקוסטנט.נא.ואעלה
 המלך. בחצר וצוה ונזר הודיעו, לו המעשה וכל הגיעו. הדברים פלטיאל י ולפנילדבר.
 כעשר ושהה להקבילו, בלי פניו אדם אהלו, נטע ובמקום לילך. בלי אליו וכהשאתארוחת
 שמותו יזכור לבל לרחמים. מחילה לבקש בניאומים. שב ואתר ובזעמים, בחרון בקצף 9,ימים
 שלח ואז במיללת, שנג ואשר בסכלו. לו העווה מאשר לו. למחול והעוף והפשעוהבלו.
 והררו. וכיבדו הביאו, לפניו השלישי ביום ויהי מבוא, לפניו היום באותו וטנעו לבוא.אליו
 '. לסמים הנהם יקרה באבני בשמים. ורוב ואהלות במוסקו . עצומים במתנות ונשאו.ונדלו

 מקום וער היכלו, שער מפתח . לו עשה גדול וכבור והנעימים, החמורים מלנותובתנשימי
 ותכשימין. נתשי ובבגרי שני ובתולעת הפלטים. כל תיקן וטלתק. שיריין כבנדי מאכלו,סעורת
 צער ועליהם דרכה, רגלו כף השיראק ועל טקהשטים, הביה וקירות החצר קרקעיסור

 לישב. זהב קתררא מצא ולעצמו ינשב, במסיבה פלטיאל ף היווני ומצא בהליכה,נתיבהו
 סולדתו. ומארץ וממשפחתו ומייחוסו העברים. מתורה ישאלו בדברש, עסו ונכנסוישב
 בקיתק ופה. ידים לנטילת מים להביא וצוה ובחונות. צרופות תכונות, והשובותוהשיבו
 ארונו, כציווי עשה והעבר ירו. נטילת לאחר לשברו. צוה ובסתר ונטפה. שלשהםוספל
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 לפני נפל בטתצ. יז-ו על הגוים השחר רבעו. ידי על הסיס חתן וקיתונו, הספלהביא
 ועת נשתנה. פניו ומראה חלחלת, ואחזתו בבהלה, קם והיווני לפניו. הכלים הטיבררגלה.
 למה ליווני ואמר צחק* ישם העומרים כל ולפני שהק* לסולו פניו פלטיאל וף שונה,פניו

 ערך שק אני. ראיתי נדל הפסד גי היחני. השליח לו ענה עמדת, מטקומך ובבהלנבהלת.
 או כשתאשים זהב בכלי ארוסים. מסלך שאלו אז שנשברה. ובספל הקיתון אלותמורה.
 א"צ ארשך 6 דרייב ארוני. בבית כמשתכנעים זהב בכלי המקרוני. השליח וענה '.ביהולמים
 DnS אע עמא. אבן של שהכלש ברמש. והב מכלי יקרים ופנינים, יקר שכליחסתנש.
 שראיתה הכלש וכטות הסרק. בלי אותם מתקנים שברון. להם אם זהב וכלי בשבה-ה.תקנה

 אלד אל , שאלוץ בכבור זאת כל ואחרי . נשברים המלך אדוני בבית . עתה בביתישנשברו
 : שלחו אשראדום
 באימלשה. לרדת הש לעבור אפריקיאה. ממלך רוצות שאל פלטיאל בן חננאלוף
 עמהם הוליכו ובאודרנטו. בבארי נמלטו. הנשארים והשיביטה, הגלוח באוירי שהיהשבשעת
 חננאל י חגלה רטוניהם. עם דצילו שלהם. שאינו אחירים ומסון בתיהם.טטטלטלי

 חנינה. פנת למצהש תחעח. ביקש המלד מאת ועצנה. ומרה אטנה. ובנפשלקוסטנמינא.
 wa. ממטלטלי שהוצא מקום ובכל ממשלחו. מרינות בכל ללכת מלכותו, הותם לולעשות
 אחת שלו טדבר שם ומצא * הסדינה לבארי וירד החותם וקיבל , ובחזקתו ברשותולהיות
 בארי חכמ* רבי והע מלבהטים. שהם חפורים ומעילים נשים, בנרי ותכשיטי ישנה.מקרא
 ף החקן שק בנתינת. הם שלו ומדליקה הנהר גה הטים כה המציל במענה, לומוענש
 דעא, דמלכותא דינא רבותיט הורו אבל באסונה, הוא כן להם השיב והוא הטשנה,בהוראת
 והמקרא. הסעילש לו ונתנו עטו. ובהרעו חתם. לי המלך אשר החותם. עם הכתבוהנה
 שנה שם השב חרד. לקראתו הקהל וכל ירר, ביניכינטו וער בפרשה. הושאר להםוהניה

 טטשפהת שבחי. ף בת שמה אסתר אשה טשם ולקה עמה, ישיבתו קבע נ; ואחריתטיטה.
 לבית 641טונח1. חסדו זכר חומלתו* החמיו נכמרו מובתו, כמידת חסר כלפי ומסה אמעזי.ף
 היא שכן חורתו. כישו לא חייהם ימי כל בעבורתו אשר סגולתו, אנשי חננאל וף שפמיהף

 שטחול ף בזקנותו. חנפים בנים והנחילו עזרתו. ולמייבלי ישחיתו, לטצפי להטיבאטונהו.
 באפריקשה. חננאל י עם עלה חסריה והמדיה, ופפוליאת שבתי וף וראהציתו, נוחובכורו
 חצמה אשה נשא השם העירה. בקפוטה בא שמואל וף כמיאה. אחותו בן פלטיאל יצלל

 אסלפי שר מאת פלטשל ל4 ששר המנחה, עם ופפוליאון naw~ ף %ו כן אתריאלבאבירה.
 ונלד שם נעשה ויאטמו בדברים. הספינה קבירמט עם נננטו הנערים, נסנהנ והםשלוויה.
 חיצליכו טרומה, שונן שם והזכירו וכתבו הלילה, בזו אפריקיאה מחח אל ונהיהבבהלה.
 החטנא[ וגרם תנוסה. לנו היות לבל בעצטה. בנו הזהרו למלחים ואמרו הימה. מי בתוךהנתב
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 הספינה ונהפכה המיטת. פני על סקרם והרוח תררמה. שנת עליהם ונפלה ואשמה.העק
 בים ונם ובנרבתא. באיספמיא הספינה הוליך השם וכוח תהומה, בעיסקי האנשיםוירדו

 : המרינה באטלפי שיברה ואחר אנקונא. ים עד לאחור והחזירהקוטמנמינא.
 היצובים והעם והחורש. הסננים טרשות ספרים, מצרים וקני ושלחו מצרים מלרולטת
 התשמם. סלד אלסעח ונבונים. חכמים שליחים נאמנים. צירים ביד ובכפרים.במרעות
 קדמונים, המלכים על בערמתך. וגברת בחכמתך, נלחמת איטר מלחסותיך, וחזק הבורותיהשמעט
 וכל שרעו. בעצת עלינו. מלך ותהיה אלינו. עלה עתה '. סוינים במלכות ראשונים,שהיו
 : טלנינו ואתה עבריך ואנחנו ארצינו,נדולי
 הדרך בי יעשו. טה לדעה נננסו. ובעצה הובא. לפניו פלטיאל וף במחשבה. נכנס4א
 ובית אהלים %א ומזונות. מים הררך בכל ואין וצוקה, צרה וארע ומדבר רחוקה.היתה

 , תגרים בהם והיטיב לינות. ובית שווקים ותיקן מחנות, הקטה לפמו פלטיאל ף תבר%ונות.

 מהמדינות. הבאים לחיילים הנצרך דבר וכל ננוח, וירקי ובשר ורגים ומים לחם בהםוהרטיב
 וכל מלים. שלשה ממצרים רחק  והאהלים. המהנות וקבעו והנדלים, ורוטרים הסלדועלה
 העם דלת וכל והנדיבים והשלימים בעליצה. והפחות והפרתסים ברננה. קנאו  מצריםשועי

 התערובת בני ולקח השביעם. דהם ובחוקי ארצה. אפיים לו וישתחוו לפניו ויבואובדרנה,

 ישמרו והטגדלות. החוסות וערך החיילות, מקצת עם במצרים פלמיאל ף תכנס העם.משיני
 וגל פאתי רום %ילוח. יסים לשמור שומרים והפקיר והיכלות, המלכות ~יתהמדינה
 ונתם אצלו, באו העם וכל השרים ונקבצו חילו. כל עם הטלד נכנס כן ואתרינבלות,
 ושמו וערלו. ותפארתו מלנוחו כסא על בהיכלו, ויטב החצר אל ועלה לו. נשבעושנית
 : נפשו אות ככל הנגב במלכות ומלך בראשו, מלכות וכתר השרביםבידו

 החבורה. כל מלפניו ויעמדו ויקומו בתורה. לקרוא פלטיאל י נקרא. הכיפורימ1 ביוםוהיה
 והילרים. והספים והקמנים והנערים והזקנים. הבחורים בשורה, היושבים והמביניםוהחכמים

 ואם 3. הרובים ויעמדו הסבים. ישבו לכולהם. ואטר אליהם. צעף  או עומרים, היו הקהלבל
 תהלתו. לאלהי נדב קרייתו. שהשלים לאחר מתחשב. בעיני אין כי ואשב. אשובאיק

 לאבילי ואלף ולחכמים, הישיבה לראש אלף ונסורים. שלימים טוב דינרים, אלפיםחורטת
 ואלף ולאביונים. לעניים הקהילות אל ואלף הנאונים. לישיבת לבבל ואלף העולסים.בית

 לבל מקרים, הזרץ במצוה לעולם בי והקדים. השכים ובבקר שסנים, לקנות התורהלכבוד
 ושילחם גדורים, להם ונתן ופרדימי סוסים רוכבי והביא  להחזירו. סובה מררך  שרו.יתקפו
 אדוניהם. פלטיאל ף כצווי ביביהם, הזהובים והוליכו המדברות, ההולכים השיירות.עם

 : ישראל קהילות ולעניי ציון ולאבילי ולכנסיות לרטיבות פלטיאל, ר ככרויותוחילקום
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 ארמים ופמלכת מצתם. במלכות והשליטו באשרותיו. הסלד גדלו אשר נדולותיו,ופרשת
 הטלך נשאו אשר ועישרו. ותוקפו וממשלתה ירושלם. עד ישראל ארץ ובכל נהריים, ארםעד

 : אנסים קי למלכות הימים דברי ספר על רשומים הם הלאוהידרו.
 פלטיאל י ביד אוחו השם בנו את אמליך בו. מת אשר חליו את חלה נשלמעוז

 רגשלד ממת ובנכורה. באומץ המלכות ולנהג לשמירה. לעזרה לעשה לו להיותחביבו.
 בזנחה: בשלום ובבטחה. בשקם ימיו כל ויהיו תחתיו. בנו ותילד אבותיו. עםותזנב
 לסלד ממונים. מצוים טלאכת על אשר השלמונים. והיו מלנוחו כסא על בשבתוויהי
 בסתר עליו עם ובכל שוננש. לשונם ובחרב רינונים. דברו פלטיאל ף על מאזינים,היו

 ההן 'רבריהם כל הנגירי פלמיאל ולק נתר, בם ותמיר בתי* בם חמתו והמלךטלשינים,
 ביתו, אנשי כל עם ושמשתו. היש פלמיאל ף שא להם. לישות טה ביניהם ונתייעצוטניד.
 הסלד לו נהו ומשר ולגינתו. לפרדסו ולנחלתו, לשרהו כמשפחתו, וכל ועבדיוואוהביו
 !במחנהו

 העבדים. לו ועט סודות. סבין פלמיאל ף חמורות. א"ש חלד אנח בחמודות. שאלוהטלך

~WH
 הביהק, מנת אל לטקטקה. ביהן ובני אוהביו עם לשמחה, נפשו יצא עומדים. בחצר

 הסלד* להם ויאמר ~סגניו. לשריו ויקרא לשלטוניו. לקרוא המלד וישלח נתן. לו המלדאשר
 והיקר הנחמר פלטיאל י הוא לפניי. הטשרת הזקן פילוסופום פני ינקביל נלד, ואתםאני

 וכל בחכמה, עשח והמלך איתו. הוליך ורוזניו קציניו וכל במרכבתו, וירכב בעיניי.הנכבר
 לגלנל שומה. היתה הטלך טפי במרטה. היתה פלטיאל ף שיאת בי בערמה. היתההמעשה
 ופניהם שומניו. להלבן אומה9. השרי המוניי כל בפני עצומה. תיבה לו להראותהדבר

 ילך שלא ונזר מתקרב. פלמיאל ף באהל וקרב. הולך והמלד וחרפה. וקלק בושתלהעטותם'
 עד לו. להגידאדם

 שהנקי
 בא. לפנס פלמיאל % המרבבה. מן הטלד וירד באהלו. הטלך

 שים. הם וישבו יחרע. שניהם והלכו ביריו. ואחזו ומנשקו. מגפפו והיה חישקוי מרובוחיבקו
 וישהקו והתופים. הניסרים נידם ויקחו והמתופפים. הטשחקים בבואו בטעמדם. עמדוונולם
 היום פנות ועד מהבוקר טזמרים. עשור בנבל ומצלתים בתוף השירים, ומינים בעוגבלפניהם
 למצרים. וילד וישב המלך וירכב לאחוריים. הצל כנטות הערב עת עד צהריים,לאחר

 ולא נאלמן פיהם היום ובאותו והמשמינים, האויבים ונכלטו השוטנים. פניונתכרכטו
 וברוך הוא ברוך עברע, נפש ומציל הפורה חסדיו, שומר ברוך לעולם, רעה עליולרבר
 : טמקומו ג בבור ברוךשמו.

 אדירים כוכבים שלשה והנה ויתזו החוצה. המלך[ ]עם פלטיאל ף יצא אחר בלילוהיה
 מלנים. שלשה הם החשיכים, הכוכבים פלטיאל ף ויאמר אספו. 6 ננהם אחת ובשעהנאספו.
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 הצפוני, בנדר מלך והסיני העני, 1 חטי האחד המלך , נצמתים הם ובקרוב , מתים זו בשנהאשר
 קדודי. אני כי ארוני. אל למלך וקון תימני, מלך אתה השלישי באוני. להשיבו המעדוימהר
 : אומר שאני כמו באמת השליטי אתה באומר. המלד לו והשיב הספררי. השליטיופטלך

 גבראל. ובארץ במצרים הררים אל, עם לקהילות המננס פלמיאל ר מת השנהובאותה
 ארמים ובמלכות . העברים במלכות רודה הוא כי , ישמעאל מבהטלת ובכל ובאפריקאבפלירמו
 שמורה. בעד! צרורה. בהא נפשו החיים בצרור אוראלים, וארע ישמעאלים ומלכותוהנמצרים,

 : סרורה האבות אצל אצורה, אלהיםבנן
 והעלה אבותני. מקום היה ממלא בדורותיו, ונכבר גדול אנט החתיו. בנו שמואל יויקם
 אשר ועצטות נתונות, שבארון אביו רוב חננאל ר ועצמות בארונות. בירושלם ואסואבע

 אלף עשרים מזהב עננים. רוכב מאת צדקה לו להיות עליונים. והקדיש מתהנות.בבלסמק
 תינוקות ולמלמדי משננים. התורח אשר והררשנים. לחכמים ורטנים, לדליםדרכטתים.
 הרחוקים לקהלות כנסיות ולבתי שבפנים. למזבח מערבי בכותל לטקרש tamוחזנים,

 לתלטירים הישיבה ואל ואבילים. ציון על הענומים הם 3. הכנרכנים ההיכל ולאביליוהשכינים,
 בסער תמוכה. תהא וני[חירתו לברכה יהא וברו הנשיאים. לרטיבת בבל ולחכמי~תנאם,
 : סמוכה אלהים באוצרות עירכה.חים

 בתוך חלי. ג אלהים מילולי, בשיר ארומם למהללי. וגרולה שבח לאלי, צדקאתן
 כבורו גדולת גדולות. עהטה פני לחלות. ומורא באימה תהילות. אביע לשמו. קהילותוועד

 מלכותו נצח המפוארים. טעשיו דרוש אנעימה, וגרון בחיך לקומטה, הוקפו נבורתלרוממה.
 . ורינה בגיל אפציח . ורננה ועוז הלל , דורים לרורי ער לערי . במיוצרים נתיכותיו דרוך ,ארים
 . אפסים בכל הראה . וניסים מופתים ואומך . ועונה עת בכל אזכיר . מעונה אליהדרת
 וצרקות זכות ידיריו. שני ~רע וחסדיו. רחמיו זכר עמוסים. לבניו יישר מעשים. כשרתונאר
 חיבה חיבבם רווקה, טצרה והצילם ועברה. מועם חשכם' עבריו, לבית הטסציאחסיריו.
 עיניו טהור בגרונים, מדבש המתוקה מפנינים. יקרה טיכסם מירה. מרוע מילטם'יתירה.

 ירר יובלים. עשר בשבעה באיולים. באויירי יהטבי במזונים. וכילכלם סיפקםבנאמנים.
 כיבש הטיבר, הרס וקלבריאה נתעבר, ובחרון כעס גבולית, מעל והרחיקם "טמעאלש,סלך
 לארצו ובצוקה. ברוחק והביאה בחזקה. הארץ לחץ גבר. לוננוברריאה ובארץ המעבר,כק

 טצווה עמקים. ומרעיד המביט שהקים, שוכן מרום לשבקה'. לקייתם נפשם בבוקההנלם.
 להמ נזכר . התמימים עבדיו בני . לרחמים בעינינו[ נתן . ארקים ארץ ארני בל . ומקיםואר

 בכונבים סבר בתבונה, ביניהם וראה בבינה. מלד סקר הקרמונים, אבות זכותמטרומים.
 בימיו. היהודים עצמו אסמיו. בירו ומסר חכמיו, על עילו להתבוננה. בחכמות צדעלהבינה.
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 המימם , טחנה מנכסיו פוגלים . משנה הטלך כבית ממונה ונניד פקיד בטיסיו הירץנטלאת
 ולחכמים התכוטת. לרטיבות קדם והמרינות, ירושלם לעניי ממונות. וחילק קידש ותורתו.ג לאוחבי וברכתו. נדבתו צמוח מתנתו, וארכה ורחבה בנרולתו והאריר צלח מענהיוהכופרים
 וסמלם עתר ונדקי. בוגר רומם ובקי* בתורה ממולא נקי. מחלציו רר בינות,וליודעי
 תם כגריבה, חפנה בנפש בחיבה, מצוותיו שטר באהבה, ג לעבור הטובה על שוקראינקי1.
 אהבח לבבות. נרכסי ולחזק הקטנות, תלמידי תמויי בערבות, ועוזו לגאוותו נדבות.ונודב
 ודעת עצה וסברה. והשבל טרע נורא אל יירעה ועצומה, יתירה חיבה וגמורהישלימה
 נהורח, רר בירכם ותפארה. עוטר ריבוץ ותורה. וחכמה בינה אורה. עוטה צמדםוגבורה.
 יותר סחרת, סנסף מ% ברא. עולם ליבבם ישרה. וררך פיקודים טהורה. וענתהיראה

 אימץ הטרדה. ומטשלת חזק הנשארה. קרושים לפליטת ביצרה. עונה איפרם יקרה.טפנינים
 אי נשגבה חומה וסתרה. מק היה חגליהם כשורה. וגיהנם לצאצאימו שפרה, שמיםברוחו
 בירך גבוליהם. והרחיב הירבה להם, נתן טרף ועזרה. ומחסה לבניהם עוז מגרלבצורה.
 באהליהם* הטלות ושקט בבתיהם. %טח הצלום באוצרותיהם, שלח בירכתו יריהם,טעשה
 בקינייניהם: והצלהוריווח

 הטדינח שלמוני והעלו שלמוניהמי לפני לרחמים אלהיהם ג נתנם נינני~הם. בקפואהכשהגיעו
 על * שלהם בטרינה טושל להיות . נינזיהם בית על 1 אותם והפקירו . בארמוניהם שמואלף

 שרו. אבותיט ואלהי ודימומיהם. העיר בנימוסי המטבע על שפקיהם. ומכס הנהרמחוז
 פעמים. פלמיאל י אצל ועלה בעזרו, היהוהוא

 ונהי
 ופעם פעם ובכל טפש. חפצם לו

 הרבה ספרים שטות הצליתו, ובנכסים שימחו, שעשועים ובהורת הניחו. טסביב 41ימים.
 פלטיאל, י עימו ה"מ האל. לו נתן הגון ובן שבחו, לרירת בנה וביניינים כוחו, בכלעסק
 בחכמח ג ביראת והחזק סר. לא אביו טררכי ישראל, נחורת ודובק אל. בדרכיהולר

 הסתרח שירות וכל והשרק המושל בביתו וטינהו חסר. לא טביתו 4 טוב וכלובמוסר,
 היה הוא כלם ועל דבר. בל וננשים קטטרים ושפטים וסבר. ישועי פקיר ועל מסר.בירו
 רהו. ומשפטי שצוותיו ואהב ובתורתו. ג בחוקי ורבק ורבר, ומנהיג ומביא ומוציאמבר,
 מעלת. שוכן לכבור תפילה. לבית וקינו כנסת ותיקן לייחדו. נפשו ובכל לעברו. לבובכל
 כשהן מתים היו שנט ושלש בשתים נולדים. לו שהיו הבנים כי בנים, חסרון לווהיה

 ויהפלל טעונים. שוכ! פני בהיטנים וחינן בעיטנים. ומתעגן בדאבונים דווה והיהקטנים,
 וחסריו וברחטע זבולו, משטי החינתו. והאזין קולו. ושוועת תפילתו וישמע לה ויעתר גאל
 ולה%ת.במקרא בתורה. *רוא שמו. הספר בבית שמו, קרא אחימע'1 וף הנחילו. יתירבן

 לכוננה: פיקוריו נאמנה. בעירות ברה. במצוותו המהורה.ביראתו
 אחר בחרש אל, עבר אמיתיי ביק חננאל ביק שטואל ביק פלטיאל ביק אהימעעואני
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 רזי בסוד לחכותני י מים בשעלו מדד מאת תחינה ביקשתי , שמים למפיחת שניםברבים
 עטרה. בדרך להרריכני קרומה. היתה שנה אלפיים התמימה, בתורתו לאמצני יומיים.שירוע
 אליו קיניי אבותיי. ייחוס למצוא לסעדני בקשותיי. תביעת להאזין לעזרה. לי ולהיות.לחזקני
 אשר שאלתי. את לי ויתן שאלתי וחסדיו ו, ביקשתי וברחמיו בטחתי. קרשו ובשםנשאתי.
 התחזקתי* ובאלי מצאתי. וייחוסי אחזתי, נפשי שאהבה ואת ובינותי, וחיטבתי חסדת',מאתו
 אוירי ונלוח תפארתי, בית וחיבן ירושלם מגלות התחלתי, ומראש תיקנתי, והרז ערכתי,וסדר
 כתבתי. בספר נחתי. בני ובדור חגתי, ובדורי היגעתי, בקפואה אבותיי ביאת ועד חנייתי.קריית
 וגאווה שיבחתי, ולאלי והינחתי, גיליתי מפורש איספתי. אתריי הבאים לרורות ושנרתיע,וקבצתי
 אותו סיון ובחרש קיצבתי. ספר לנמור שעזרני רוטמתי, ושבח  פאר  כבורו  ולפני היררתי.ועזו

 כולו סופו ועד מראשו בבקשתי. בכפל קין תם בעת תורתי. ניתנה שבו תאומים במזלסיימתי.
 מלבותו: נבור ושם שמו ויתעלה תפארתו, כס והדרת שכינתו. כבוד יקר יתברךגמרתי.

 חננאל. וף שפמיה 4 מימי שנותיהם. מידת לדור מרור ימיהם, מספר לדעתאחשבה
 אלפים ארבעת בשנת היה המגונהי במילי שעשה השמר פלטיאל. בי4 אחימעץ רבי ימיוער
 חננאל ף מות ואחרי חיו. הזמן באותו חננאל 1. שפטיה וף הממונה. ועשרים מאותושש
 ארבעת ובשנת חננאל. רבי הוליר פלטיאל וף פלטיאל, ף הוליד חסריה וף חסרייה. רביבנו

 השלים כטמונה ובששים הפלאות, אדון בעזרת בנו שמואל 4 עלה מאות הטבעאלחים
 מאות הטמנה בנו. פלטיאל י נולד כטמונה וארבעים מאות ובשבע צבאות, לאלהייחידתו
 הכרובים ירטב חמורו, אחימעע ף נולד ושבע ושבעים מאות ובשבע לקונו, נפשו מסרדטלש
 הטמונה ועשרים' מאות ובשבע כבורו. כסא למען שנותיו ויאריך ובסעדו. בעזרתויהיה
 האל יחיים שמואל. ף ושמו שיני בן ג לו נתן וארבע מאות ובשמונה פלטיאל, ף בנונולד
 מנחם הוא גואל ויצמח אריאל. הקראוי המקדש ובית ההראל, יבנה ובימיהם ישראל.אלהי
 כל ובימי בימינו בקרוב ולהיגאל, להיקבץ יעקב בית נפשי חסדיאל, בן ונחמיה עמיאל,ב,
 : אמן . ישראלבית

 הבורא. ברא אשר עולם לבריאת עשרה וארבע מאות הטמונה אלפים ארבעתבשנת
 ומתבונה שסביבי, והסכל שבי. מחכמה ולא מנוסי, ג בעזרת יחוסי. ספר זהאספתי
 ארוני: אלהים אל שחינני סמה אם כישבחובי,

 ! פקחקוח אונים ולאין כח. ליעף נותןברוך

 בנימן. ביק מנחם בירנשלםדעת
 : וימין שמאל 13רא,טרם ורוח יהדות לימודיאתר
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