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 6יס ויקמרו . ונו' כקעס 1ימ5"1 מקרס כגסעס וימי . "מדים ומעריס 6מת מפס כסרן כ)ימי
 6הד עם מן ס' ויקער . סמנד3 ו06 מעיר 06 )ר6יס ס' וירד . עיר 5ט נכנס מכס רעמו6)
 . ככ3 פמס קר6 כן ע3 סקרן כ) ע)סגי מפס "וחס ה' ומסין ססחס סם האס גרדם סכסונוי
oih1טמר כגי . 5נוייסס )"ר4חס ))סוגוחס מפס גפו15 "סל כ"רנוח יפח כגי מטפחות 
 סרג" כקרן ognl'o )א( סרגשססס

 סכ ריסס . )נ( סינף גיור על סרגלם גהרי ע) . )ב(
 כרעני" נזרז סיוסניס . ור(נרעו;יס

 כיש וליינן b1'D מי 1סיס:יס 3יכ6 יסר ע) )ה(
Dl)"pUb)1( . 661)יקטס ופסיגך טור מיאס מספמוח טפר סס סס חונרמס . י.וג17) סיס סו 
 . )ז(וכוותר

 מונים 6)ס כ3 . )י( וסיופן . )פ( ו"וגנר חטך וכ,( . )ח( ועורקי ורגכיג"
 וככנר 16גגר 6ך . 6ס)"ך 610 סית5 גמרי ע) מוגים ורפס סעותס ע) 6ר)1תס ופמותבנסון

 הנזו) סגסר ע) חוגיםוסורניגך
 דוכני" סגקר"

 כקרן סיוסטס יוגיס סס יון כגי . )יא(
 העסקנך :Oh3 סיוסכים 0ס חוכן . טרשי כקרן סייתכיס "ולנוס הס מדי . )יב(מקדוג"ס

 ו6גנ)'ש . )מז( שסגי . נפ01 רוסופ :ס חירם . סכוסגי סס מסך . )יר( סיס"ח גמר ע, .)יג(.
 6)מגיי6 סס 046ס . טרג6 כיס הסוסך גיר" גרגר ע) חוגיס רוסי . 51 , סג סיס ע5עפכיס
 י81 )נסרי מענר 6סר . )ים( )ומטרדי ומסם . )יח( וסיכחמו יוכ סרי כין סי1סכיס .)3יז(

 ושי . וחופיגס . )כ( סו16י גרגרי ע5 סעס פר כס ויסכו oh')D'h "רן חיככנו .וסיכחמו
 . )כנ(  יודני סנדו) סגסל ע) סיוסניס . וכב( טרנוגיי6 . )כא( טגדק'6ס ניס סוסכיספוקו
 כרדי",מסס

 פקדוני6ס עס כ16 סס 0כפיפ. סנה) כיס מסוסך (. )כד רעום גסר ע) סיוסכיס
 עסכ'ס כרש מלסיס "רן 6ח 'סמע6)'ס !ניו 65סל ויסי . )כה( חרסים מהם . "מתנדת
 כנקעם סמתיס רומים סס כתים . נפלסים 6"ר ס'סנעא)יס עס גוממו סס יון כניכנכו)

h":Pij)ים )סוגי" ערי 10ך סיוסכיס לניסכי עס סס  לויני" . שז( תיכרה גמל ע) . )כוDue'plb ייג6 כקרן 
 מב"

 )רומיים יעכרו )נ)0י ;מנעו 6פר סנזו3 יס נתוך וכ6ל6ג6
 . סיס 6יי 6שיס עד ריפי סמפט סס .רקיע כי יכלו 1ל6 16קי6נוס יס גלי כחוך1יתחנ16
 מכ"י ומסע וכומש ינרכ"ר ועיתי )יבשיי )ל( וסיקיי . )כפ( וקרוו6עי . )כת(ת)ית)י"1
 עד סופכיס ומ"ש . נלא( טגיינ("ס ען כו)גרי מנכו) סיס נה,ף מוג'ס ומס ימסכודודג'ס
 . ושיניס לגני פסימסיס סרוס 6מריס 161מריס סק)כי ס)קר6יס סס סגדת סיס עןכככ1)
 5"טדכ סריס כגי פסיו etpinl, ויחמיקו כקרן כ) פגי ע5 ס6דס כגי 6ח ס' נססיןויסי
 ככקעח 1,"61מח

 כהגיי"
 נטוס ויסי כשסכגס מוו הוכ) וכני חיכיל"ו גרור ע) סט ויסכו

 וגני . 004 כגס "כר ת,יפ סס ע3 השיגס שמס וקרעו עיר )סס ויכין חיכיל6ו גסיטל
 יתמחע )6 )"מל חונף נגי כת'ס גמ ע) רתג"ו ס.)ימיס ממס ויקרחו עיר )סס כע)כחים
 פיר 6י ויש ליספו כה.ס כגי וכהורי . or?nllg 6) תוכ) כגי ועכו סקגיר בע' ויסי .הגו

 למ)מפס ע)יר,ס ויכילו חיכ) כני ייחממו קפ"עוטי"י כיר 56 ושלו כגוח.סס 6ח יינ41שכיגע
 ספגם )0קוסח ויסי כחית גגי נת'רי כ) מסר 6) 1'"ספו סרגל מסס סננ כי )סס יכ)ו1)6
 כס "סר תחימה ע) עגטת'סס סי)וזיס סעי כחיס וכגי )מלממס עליסס תוכל כני עוזייכ16
 מטחם ":מנו יתפרכס עימכם סנ6 כיוחיכס ועם הגיבס טס )מלממס סנ6חס 6)יססיקמרו
 עת ףכיו מירש סם: ויקרש סיס 56) עיל ויצגו כתיס כגי עוד ויוסיש כס מס)חסויומקו

 כפלוחו יוסף )כדו 6פר ממלרש עש נן 6)שז גן 5ע. כום ימס בשים בשרק : 6לינס ספץ ויקרך6מכ0
 ז )וותנגר )סטן גקר"חו עש כגי 1י5"1 כמכרין "כיו Pb )קכול1

עסה
 הקלפטס ,1( ע;נ433ד זהי טש3ט;זפר 5דטר טריפ! )ר( מ'יגפ ד,1 )ג( שר6גקוייך יב( שר6ו4ןשם
 ),ט נזיק 4פר מ5לעד6ל.פן )יב( ד,גף ר6 יאי ת%%טוי ,'( 'כהצרן )פ( פריקן )ח( יי)נ6רפרה(
 ותטריף לפ( ס3ם ד'6 3יח( 3'"גך וניסם י.ז( כתפריטן יטו( חס63גו יפו( 5ת6 ויר( ס..יי"י6ןע(
 ?Nch שים רסס ,כנ( גיוגוגדעל ,כב( מטעו( להיסטר 'ההי6.6דטל 'י6 נ%פ6 ;בג( פקום
 נוצ.4ש גרוש סוסו דשו יכזי ס6וס6ג..ע יקי( iSh קצין ,ץ סטחפ p'b נגוש כיק דושואבר(

aak86 ש481'ג( btt~,h* )ווטגעדינ: נלה 
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 ב פרק ידמיפקי ,'9
% % לנד ל.הםיכ;(  FB~r שש ייפשל . 4ציפ0 1'כי"ס עסח:ריו שיחו ק 

 תקבץ% . פ)ךקרט,נגי6נב( h(:'Db 6) . )א( "סריק6 5יםי11יב"ו עט,;ועה%'ס
Dh'shפעיפ;יפ כעיר 6'פ כגסס שרן כיס סיס כימים . 5כ"ו כר 1'2ימסו נדו) כרכוז 
 ופפה nob כת 06 גי 4 "ין וכן סייס ויסח העהוט'ס )"נוה למיס )כ.י וימי עוניוסמו
 כי )ך )תתם ג"כ) )6 כתים אגסי )1 ויסמרו סקס כיגכיתו תנך עורטס וגס )"עם 4)קמח לפריק" מנך ;ob~h ס6רן.1ש6)ס כב) כיסים גל6ס 1)6 יחכמס מ6ד ען שם וסגעלסיפגים
Db'b)hאפריש מאך V~3D מ)המס ע!יגו יכ" מן ממגו 'ר"יס 1"נהט "וחס( cnb1 6( (הוכ 
 "ש ויאסוף ס")ס כדכריס h~'QDh מ!ך )06ני6ס אגלח סונימג6 יופכי ויס)ש . פייו)ס5י)ג1

 )יבש . כן 6גנן6ס ויעם 5כ"1 סר )כס.מגי מתי סקי ג65חו )ולט 6כי מעם סרוסכליך )1 66,1ר )קל"חו אחיו כן גכ)ש 65,1 "מיו גוק)וס סכדור6 ורך סיס כאיי ויגען מיקוכ)
 המ!ממס יהרי )סמרימס כי:גיסו מגך סורנוס יינ" חירגוס שהורח כגמוז מעכרוכססי;וח
 דולו "%י"ס וימסוך סתו" כווון "הי. כן גכ)1ס כמהממס ויסו) כגסמ6 כבקעת מאד%ומס
 מ)ך עורנוס )קר"ח מ)ממ: ":גירס ד ט ויערוך . כחוט ויחגסו וסכ טכס סמקך )1ויעם

 06 ע) נכוס מגד! עגיו ויגן כחמו וירמסו גמוסח קרון )1 ויעפ 6גנ'6מ ויסלגסוכיגכיסו
 מ,0 קוסכ!וס סעס ,יקרך סדרך 6ס ע! נכוס ענד) כגס קמיו כן גכ)וט ע) וגססדרך

 . רומס וכין לכנו כין סוס ם סי: עד כיגיסס וריסס סדרך oh 35 וסיס מוסוקוכסורגוס
 ויכף כז 1)ט1 ס)3 )ט)1) :חים כארן 6סריק6 מ)ך נדודי )כ" כמקו וסקס 6100ומסיום
 נס 5סו ויברח ביסו כן %ו oanpחסיד

 ויכ" ת6סריק"
 כעכוז כתיס ויקכ)וסי כיוס ן . מל

 .WQb't כתיס. כבן ס,ססיס ," לסרי; וגדודי מ6ד ויחעסל מ)מפוחיסס )במס 16שויסכרו
 כקר כן סר )נסו וי"כד סיום ויס' . גונד)י גדידי מסגי . )ג( קוסעייי6ס , סו 6) כתיסגני
 כחהחיח ומגס ר6 1 5סו וירך סמך סכיכוח ר.סר נעייח "ת ויסמע ספר 6ח )כקאויסך
 ונ.ח5'ס סטור זוכרה גדול ה.ס וסרס סטכן 6ח וינסן סיס ע) פסס נדפס 61כן מערסמסר
 מ: כסס 'וסכי ויאמרו ממיס "ת %ו יסרונ  olb דמע 1!מסס ot~na חיא כדלחומבס
 יגס כסס "מד יגס )1 )עטש כ"ס ויועדו בממחנו שחס 756 רסיס סרנ 6פר )6יסנהסס
7D1D16מנסוס )ו 1יכי6ו ססו6 גיוס שכיס )ו טמוויגסכו ע) 5סו 6100 סי,ס סם "ח 1יקל 
 (o~P כקרן )נ6 נונד)י נדודי עול ויוסיפו ר.כנ. 6פר סחים פס ע) יוגף סיוס סם 6חויקכ"ו
 הקלן ועי) ויבריהס )סניו ויפסו )קר"חס b' 105(Dt 1ש6 נסעם כסעס כז ו)טז ס%)8נ1)

 י6;1ס %ו טס עוד )1 ויקריא ויככסס כר"פס מטכס 105 י6טס וע" סכיבוחיסס "סרסיס 61יי חוג) גגי לכבוס ויזכו . ע)יסס 5סו יאנוס 6ח וימ)יכו כחים כגי עוד ויוסיסו .ממר51תס
 חייכם גסס 0סס כימים )1 עוכדיס סיג 6סר :כוץ פס sp )ד( וססורגוס סמיי פספ)

 ככקעח חלס מ)ך זססנתזי.
 ג;כ:."

 כ) ע3 וימסך מפד נדו) סיג) )1 וכגס כחס כפרן
 ויקרר ו,מח ס;: ממסיס טסולנוס יבוס ת)ך "סר וסימיס . 6יע)י6ס "לן כ) זע) כחיס%ן
 : מט ,מז ע15: סי:) כגסיך ככקעח 610 גס ויכנס פנס ג' 6הר י6טס תחתיו וימסוך גכג6נעיר
 )סיגו )עז ונסין ליעז ס)פין 6ח כי"ר or )סי6גוס וימ)והחמסיו י6טס ךיכמי2 בפרק

 מסיגות ועמס מ"י גדת מוסכו מנד) כגס ס61 תם . סמו עגכ16תיוחי1
 )מזך ויסי כחיים עס כמ)ממס ממס יפיס )קח "סר הגניזם כן 6ודלוכ) 6) יזךתרכס
 יסיס מריכ 3כיפיסס ע) דורס לסי 5)תס "ח וירקתו ת"ד שס 16סעיזגס וימס כח7,6רוכ)
 הסס וילטף כתייס מ)ך )שטס ונין קכקונגי6 פקך 6זדלוכ) כין פש גיו)ס ר.פן.מעסוחסי
 מדגת "! "גניזת ויכי5ס .6נ'ס "ח כקמחו 6גני6ס סכיך 6סכ טמיס חע!ח 6ח)סינוס

קלסונגי"
 וכימ' .

~btsb 
 לחמעע סמלך נני6ס 6 ויאמר סריו וע) מניס ויקסם י6גיס מלחס

 כנויתס מץ:י;ו ו)" .ס - ר "רן ג"ו,ל "רנג1 אויר )6 מכסיו )1 ויזמרו יעמס מוני 6רס"נמס
 ט י מן "ס כי ותתס )6 כ"ר5ס ונס וממיס ספייר עסיס נססחגות סמ)כס מ)חס קע)

 מיפי ויכיפו סריו 6ח ~(Dhta .ינו סנפריס ע) 6כ'סיס onib סעף 6סר ס,רמס מןסמוכ6יס
 לעריק" ת'מי כ) עס ססס סמיס הפקק ככפיס )כתייס 6פרשלעס

 נליס מימיסס ויצאו
 ;6ין 6כגיט וימוכו פלנטת )6!סיס לכייס מ51כי )לסיף סריו כ) 6ת 6גנ"ס ויטכפלס
 מיגש עד a'w פעין ויכי16 ת"ד עמס נסר ויכני ספד סרכס וכוייס פססכ ואיןטע%ר

 "טפם ואסית )פשס 16דיתיס ו)כ) 5רכיס )כ) סמ)כס )יפייס מסמס שפיס השישלשנני*
 יי888ם שוי 4שש"4ש *ט שישעמם שםויש41ם8ש

 ש שן
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 5 ה __- ט פרק?מישן
 רנות "ניוח מכחייס סנינו ס6דמ0 מן וגס נומט "וכלה ס'6 %ר זרט כ5 51ססקוחוכרמין
 ככספים סעס ויגהסו . כס "ספתם מרוה ]ס עש 1"ח וכן כרוס ס'כ)וה )ס ,יכנו )סגותלהכניס
 כן ",דריג! עס )מינוס ג)מס כ"סר וימי . ))יזיח י"גיס סמוכם )סם ותסי נסייחכרכו
 ]3ס וימלוך קנ"ס כוגד)י יוסכי גחמ)rh 16 מקוד רכס מכס ויכ,: הנסר מק"ת וסרס6גני"ס
 סרי" כמהממס סמלך "(דרוכ3 ויסו) )נוות נפסס "ח ו,ספ:וע)יסס

 "וסס.,נס )טיגוס ויקח
 וימ,וך !פיגור ,ימס טגש נלך Dl:'DS מלך 6סר יסינניס . נחוקס )סיג,ס וימעך orh5כלו
 ? )סיטם התחיו ,ימסך "סכי"נ,ס וימת נדו) סיב) כגס ס," עם ס:ס 5"ח ":כ."גוסתמתה
 6)נוגי".)א( יעני עס ;)הס !סירס זסתגס

 ויק עוכד )מס ויסינוס קיטס סי ומרכוז"
 וסעכ'ר סנח"י כוכב 610 ססורג,ס ס'כ) ויסנור . סגיגס כוככ סיכ) וס61 )51'סר סיכ) )וויען
 ויכן תניס )"ו סרוי6גוס 6;'"ם חחחיו 1.מ)וך )סיגים ,ימת . ),5יפר מ(כמ ע) כ"ס כסגיו6ח
 וימת סריס )"ע 16,ינ6 חחחיו וימ)וך סרו'"טם פניקס וימח . )סכת6' טיכ) hloגס

hi'Stbחמחיו ויממה 6כימ,ס ו'ילנת )ס3ת6י. סין) )1 ויכן ס:ס ;"ד 6כ,5יוס תמוצו וימקד 
 . )סכח6י סיכ) וינן ס"ס י"נ קלסינס, תחתיו ויערוך :"סים וימח . )סכח6! ס:כ) יישןכעסיס
 וימיך ס3י"נ,ס וימת . )סכח"י סיכ) ויכן סגס ס' סכ'":,ס תחתיו וימייך קרס';סווימח
 ויכן :)ק "'ס לוג!)'ס חחחיו וימעך "נריסס וימח . )ס3ה6י סיכ) ויכן סגס ת' 6גריפסתמשו
 סיוסכיס ריפת כגי עס ג)הס סגס )"ז "כהסיגו חקתיו תמסוך רומבוס קמח , )סכח"יסיכך
 מכני "טרכלחו סס נס )יר6 נסר ע) כסידקי6' סי,ס3יס נב( שרט כגי ועי )יר6 גסיע)

 סיכ) )ו "כיגע'ניויכן ויכניעס קעוך י6ת 6גכ,ש )6ת שרע 6ת ויננו b~'1ch מסך6)גי"ס
 סרים )'יה . )סכח5י סיכ) )1 ויכן ס:ס כ"ג פרוה6ס תהחיו וימסוך "כעסיס וימח .)סכח"י
 רומים זיו ' ה 1.מ!ר "ימ)י6וס PD'1 . )סנתוזי סיכ) ויכן סיס מ"ג 6ימ)(16ס תמחיזוימסוך
 למוכ כן . ; :י ויכרה לדוס וקח "רס 6ח דוד מכס נימיו . חמ)חרומ6 כגס וזס סגס)"ס
 סיס גמוף , המקך רומ)ום )רכס ויחן כחים כקרן כגו וקיר סדרעול ויכף . דוןמ)פג'
 סדרעזר ממפפ:ות 5יל דוד פסיי סכולח ס"יס )סס דרגתו סמר ויקר16 עיר סס ויכנו3סר
 טר,חו סיכ ו"1 . סוס סיום עד כס ויסרו סקהעס "!כקנו 16חס ויקרה 6הרח עיר )ססוכגו
 וכין גוסני כין גר"יח סי6 ומגס עריס סיס ויכס פעיל יפקס רכות 1)פג'ס מעין כחוכםנקבע
 כטבע סעונ וסלמן 1ע1)ס גוכע סו6 עתרי כי ססו6 ן יגמע גססק )6 כוס נס סחדססהיגחו
 מפזי  גדו)ס ילעיס רומבוס 6כיגסי ויילד . המד )ג( ג6סון' יוסכ' י)קעוסו סיס מי ט)ממגם
 ונכעות כדו)ס מומס ססיכ)וח ע) ויטס )סגיו מנכו "סר סמ!כיס כגיגי כ) ע) חומס ויכן .זוד
 רומ)ום ע"ס ל"מ" סעיל טס 6ח ויקרעו מינין מ"מ סהומס וי6ליכו ממומס כתוה מסכיכ"סר
 רומ:י6 כקרן סס 6ח ויקר16 כחייי 3ני כ) סס מנד,) רומנס דוד.,ס ינוי ג7ו)'כ) יל6ס1ייל16
 )חיסל סיכ) ויסכור 6' יום מועד )ו וימס 5יק כוגכ סו6 )יוכיס ע15ס סיכ) ויכז סוס סיוסטד
rD'lטפי)יס טמ36ו תמוינו ויערוך רוע),ס וימח דוד וכין 3יע פליח )1 נדומויסי מ)ח' רומבוס 
 חו)י6זס וימח סגס ג"כ 6סח)י6וס תו)י6וס חמחיו ויתווך גוסי)יס גומ6כו וימח . ":סמ"6

Dle'~nahההתיו וימ)וך חרכיגום סליסקו וימח . )"זק:ס חדכ,נוס סר'סקו חמחיו ויכרוך 
 "סס ממד חרכיג,ס עגך וס . סגס )"ס תרכיגוס תחתיו וימ,וך סירטיס וימח סיס. )"7ט'רפיס
 רומךמקנסי

 וחמת.,יקומו כנמגס הרב ו0חקע ס6סס וחתע5כ כה(קס ויקהס נע) כעו)ח ,סי"
 יונס כסיכ) )ו י6רט ;oiDalלמיס

 וינ"
 olhno עטיו וידעו יוכיע כסיכ) )סטתמוות חרכיגוס

 כיום לועי,ס ויטבעו וימיחוסו ויכולו 3יזס ~DlS-, והרב טס )ססחמ,ית ננהו עמס3ר,יכ)
 3רומ" מזך ע)יסס ימסך )6 גיססו6

 C'1VDI מטוח נ' ועסו יסים לומן ,קני )סס ויגמרו
 מ"ותוכ' וג' סיסים וימסו) ממוחס והסוג 3סס )מסו) ע)יסס שחס וירדמו עמויוע5יס
 נדונות מ,השח 1יתעורלו סגה וס' מ"ח'ס מקן ויסי . ר~מער3 כ) 6ת ויככטו עמויועדיו

 ססי6 3עח . ככן מן ג::המו יין "ח ע,לו "סר יטן וכיכסס כיס יומאס וכין )כ) נין1ע15מ,ח
 )סער מסער מנסר קרקע "ח וירססו "מרוח מקומות 6) תיכרו נסר "ת ויסוגו מריו"סל

 רפוף טפ ))ל י"מ סיס עז מצעיר 65ת1 ומסמל סעיל ען 5,חו טעל ועד לומדן לעילסמכו6ו
 רומס וממעלגמטח

 סי51"
Sh oto מוס העיל מזקי ס)סס כי עינין 1' סמים מט" סער עז 

 רומש יוככי לגסי ויר5סו ר~מזיגס כחזך 1:נר.ר מוס סגסכ מעכר ר~רכיעי וסחטך )גסהראנר
 מורת כ6' כ) ורנזו פמדו כי לב) ממזי פ: טייס "דוח יכש )6 )מען סגסר קרקע6ח

 ויכבוס למנוסס טל עגמ' 6)יו ייפטמו סקודה עיר יריפ)יס %,כדגנם )כד כי :גירסזל";-ג
06
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 נ פרקיום"נון18
 'WbS שד ויחכ,ררו רשלך דריוס מקוך עד ה1))חמה ושקוס 0מ)ממ0 קמלי נמסמס
 ירמיסק ין, וע) סגניך סמון גן יסעיסו יזי ע) רכל 5סר כ) כנ) ע) 6)היס כפקידוימי

 מד מכך זריוס 6ח %1?יס גדו)יס כויס מוכי כ' 6ח ט)יהס ס' מעיר 6ודוח.ס ע)מ)קיסו
 נגנו סמ)ממס 3חמ)ח כדפס מהממס מחגרו rh . ימוך 3)ס5ר ע) ויפלדו כאדיסנמיך וי,סש יי,ן סגיהם ויחמכה' )6סס )ו כיוו 6ח ויקם ס כדרי, כולס ויחמתן מלס מצך ;ורם61ת

 מעתדם "ח %)0 0ת)כיס 3' עוז ויחשקו . הצלם כיי  כנדויי לכיס .מסיס ויפלוסככייס
 זס ויספכו לכיס ומקוס hn(o ויסקו ניגי0ס ועימס נדי)ס מהממס עיז ו0חגל:מ)ממחס
 עד ויכהוס ויכיס ומי)יסס ,מריוס כ,לט וירדסוס שכאדיס וינוסו מסמל )"'ן ות ל3גססיח
 אוסגל כר16ח רהי מהגיהם וכ) ודרי,ס כירם סס וימ:ו 6מד יום מסלך מ33) קלועמקוס
 כהיכ) "סר ססלי5יס "נוזח ,עמהם ;סייס סרי מן סליו 61)ף הגנורים גכ6 כ) 6חלים)מ
 החיו הכקר כ"סמורח ויהי הקיזה ;) ויטו סיום נסלח מנב) ויאנו מ% ועומס רכס0מ)ך
 גקמ פמגהו וכג שלם )יעמוז מו-י פמגס ויגס הכמגס ויתנס; וזליום כולס כממגהשטת
 סמ)חמס )סרדס ס)עס כסיות ויסי . מזי אחרי מרזוף 6וחס ויסב עמסם ועמסמאדיס
 ממתם הכסנר סמנך )סס ויעם סנכוליס כסטור סרי פחוס כי וסרס מזי ממפי )גסו)וירכו
 )";1) עמישס ויסכ סריו 6)ף טס מאד כ)םנר ויס:נמ וזסכ כסף כמסחם )סס ויחןנדו)
 1.הי סליו ;ננד מקד כ)כנר סיין מן ויסח ס)עס וכ) 6100 סיוס כג )סכת וי"ריכוי)סחוח
 ;פ כסרס מצך שוכד5ר הטס "סר והוהכ מכסף כ"י 6פ )0כי6 ויעמר כיין סמקך )כספוט
 ויסח הקוזזו ;)י "ח trDO וים)) )י3) מילוס)יס סגנם 1Vbסנו)ס

 סריו וכ) 0ו6 יין גהי
 מ6ד ויק15ף 6)0יט ויל6 .ופרנסיו

 ויקז"
 המגך כיח קיר ע) )כתוב ויס)מ הקזס כני );)יו

 ,י;הךנ התנה ייכף ממנחו ,SD 6)סיגו ס' עניו גור 6סר הנגרס 6ת )סוייעו onpמכחג
 וסרסי, חק) מגס י"ס והסריס סק) הסכ ;חכ 6סר סזכריס 1")ס המנך פגומת נכמ ?ntp)ו
 כורנים החנכעות 6ח נסגל סמנך גיר" "רמית )סין ,סמכחנ קיא )פון סיו 6mtn~hoכ)
 וירעדו מ6י וימד כ,ס5ר סננך נכה) ע"כ מ6ד טרoh~no 6 היה ;י ר6ו )6 סגו)סוסגר
 "0 ר"bS 1 עמו סיו "סר והסריס פגיו זמיח מסחגס ע$מוחיו ק) ויטסרדו )נכו ועע אכריוכ)

 ויקל" הגועך )סגי יג6 )דגיך) ויקרין המאך ס"מ 16סמר6ס
 "ת ), וסירם סתכחכ )ר"ח

 :,ח e~!o 6סר ע) TnD גכ;)ת הנ"ך 6) דגה) ויקמר סיסכ כ6ר )ו "וחס וכיקרושכליס
 "0 ,יס)מ מקדמו 3יח );)י יכלא) ",סי ה' קג6 כן SD1 כירוס)יס 5סל יסרק) 6)הי כיסכ"י

 ו? והסרים סק) מסכ כמ;חכ "כר הזכרים 61)ס כ6)ס סדכריס "ת )ך )כחובמ)6כ10
 1גמנ11 כממגיס 6ויכו סק) פק! . "וחס ,ק5ן 16ינו ימ' מגין 6ח יטלא) 6)סי ספל מ"כפילושה
 מדי מנכי ,)כולס )דריום ונחגה 16יכו מיד הממרכס "ח יסר") 6)סי מסלים וספלים .ממר
 מסי הוה ס:הר,ן 6ח וסליו :מגך כי:!,; ויהי . כיגיהס ממוכחך )סייח עמך סנ)ממיטוסרס
 המגך ייצל )כיחו 6יס ,יצו ויקומו ג17)ה זורזה ה"גסיכ ויהלו, ס' ע3ז ממוזח 6יס7גי6)
 פרד"ס עניו ותסו) ס)טח ותכספו ונכה) גרג, h:c ויהי . כיחו el(e' סריסיו עס )גהנ)סצ
 )כוכדג5ר מוקני 6מד סרים המ!ך כיח כקלוין כה ויהי מגורתו )סמך המת'ס כ"הןסיבן

  ה'6) וה ה," )"מר כרככי וימם1כ . סגים יסו" ג:כדמערריו
 ",הי כסס 15DSS סתו סיקר"

 מ)ומוחי1 6ח )ו סחר חסל גכו;דגנל"דוגי
"(1 

 ועדקו'כ) o~O )6 "סר 6ר5ס דבריו מ:) גס)
 Sh נו 5%1ס רססי 6ח "כרוח ועחס ס,)ה כןכריס המיך לסגר 6ךוגי 6) זבל ועחסוכליו
 סמנך 6ת ויך ויקסר,סליס פסיל ע3 נשגל המנך כס;כ ססו6 נאינה ויסי .  תרס מדמאל

 ויחן ומלס מדי t)SD ודלעס כילם מהגס 36 ענג 1.כרמ whnt1 מעניו ריכסו 06 ויסףשימיחש
 כירוס)יס 6סל 6)סיס כיח כני );) כנסגל י,סס כ) 6ח )סס ויסמל כבסנר ל6ם 6ת5סס
 דני6נ סמכח3 6ת ט ויסרם סמכ0נ כסו ויגח מסכו ה' ס"מ וכסטי סיין 3ממתס מטסכלוסל
 סזנר,ט 6ח ודריוס כולם כגימוע ויהי . סייס שג'כס חר6יגה 6סר סקס השלעס 06 ס'עניו יכ" ו ס' כיח כ"י כ) )מ)) )כן מ)% "סר כפנל עטה 6סר שדכרי' ש ויוכימסו מתויו'6ים
 האנס הכניס טסי ס' כלוך כולס ופער העמיס 6)סי מס' ויסתשו ייקיו ריפריפ ינל8טל
 כיס כ"י 6ח חם)) "סר כחים ;קמם עמס 6סר : וכיהוד כירוס)יס סיס 6טר ססיכ)אפסי
 סעו)ש כ) ויו"ר סנריוח כ) 1"5סי סקלן ;) אדון הו" 6חה ;י סמעגו ospnl מ6ז כיפקדסו
 מבכיס, עסקים מסיס )השר סממס)ס וכיד. "!סיס מכ) ס' נט5 כי ידעוני עססוכפש
%יקש- ענשי הניקה 6ח 1)9;ם נילום)יס 84ר 6)היט ס' סיס 6פ יכשפ שמוש שש% ששיש4
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 שז1 ג פרקימישן
 5צ'ם ויגממו כב) ע) וימס כסן'ס "רן ;) "ח ויסמיתו מקן ככד כהי) מןי מלך ודריוםסרם ויקןפי ס6)ש הבכריש 4יי הסי . ]ים נירוט 6מר ססינל 6) סקווש כ4 5ש 1לסש45הש4ש
 ונתו),תיט כרמונוחיס סרנו וכמוריס "' כקים יונק יעד מעז)) "מס יעד מגיס חרב )סי:ינוס
 (bD עו))יס וכ) כקעו הרות.ס וכ) כמכויס מנקו .וזקגיס סריס יכ) הסוסים כסרסידרש
 "מר טסי . ועמו יעירו היכף נקנח וקח הכסוך ענניו דם "ח מכנ) ס' ויגקוס כס)עע)
 .. כסדיט )מלכית מקן כ" סגה עד . )ככב :ומ51ה :טד'ס נוסכות כ) "ת סמיכים סגי 1'מ)קוכן

 . כככ) וימלוך סמלך כלכיר (hD ע) ויככ סמלך היכ) ו6ת כנוחיס וקת ככ) "ת יריוסויקם
 ויעבץ . כאדיס מלכי זכרי הגס על )ככ) מח51ס ;סז,ס מלכות כ) 6ח )קח כורםיהמ!ך
 ככ). כמדיגת וימלוך וקגתו )עת כסדים מלכוח "ח קב) המזי וזריית . ומדי פרספ!כוח
 ע) דיי,ס גסכח11סי

 כס6 )ו ויוסת 6!יו 1.כי6והו ויכ)מ דגי") על וים") ככנל מלכיתו כס"
 te'-h רימ ;י nDht(o ע5ה )י חנם )ו ויאזור "גי ויאמר דגי") זה ה"הס )1 ויאמר )סגיוויסב

 מ)חר,,0 ז וחס גיער דרכי כמי,ויגיעוגי o~bl וק:חי כי ממגי עלמך חמם!ך ג" ") נךקסמים
 )5"ח 16כ) 1)6 )גומ )וק:חי ואחפוןבככיגי

 4,יש "ים כין )מסוע עמי מורח כמם" ו)כ"
 סתרך ג6 יסק71 )"מל דריוס המלך "ח דגי") ויטן הזכר ממני כנד כי 1!הלטיע)הלזיק
 כ,רמ "ה )סלח יקמח ) ח מסי פקידיםס:פס

 כס"
 ממך )הק) )"יס "ים נין וכסטו העם

 יקרינו מפס ס יקם "סר סגר,) הדכר גסיה כשתו יגומ וסמיך העס מס" סורם כוכד06
 ,יסקס כן דחוס הגווך ויעם העס כסולם עוד 'rhj ו)" נקי וכסס סמ!ך וסיה סמקך6)
 כס,;)ו הנגנך וילניע העס "ח !סלע ס:יה' ע! הפקיד דג'") וקת 5כ"יח סרי סגי סעסעי

 ה"רן ממ)כ,ח כ! 6ח טרי גחן הסמיה ")הי כי יסמר ממסיחו "רן ככ) עכחכ דריוסויט)מ
 ו"סמעס "מח ענת ויענגי ע5ס מדני"! ו"ט,5ה מ,וקן נססי ק5ה כי מס"ס טולמ ע3יויככז
)ע5ח~

 סורמ ממגי ויה, כ,תי נחיך ו"לגיע וניגוח
 המס"

 ד;י6) )")סי בטד חע ועהה
 clih כי 1iSb ופרסו תמיך וממרוהו טוה"מיגו

 גרוי
 ":סי )כ! יסים ויריע 6יסיס כ! ען הו5

 יממעו )הס 5כ6וח סרי סגי מפסוחי "רז כ) ע) 61פק,ד עסיתי כן דגי") כעקת כימוכוחי
 ו)כ! )מטפס סעסכ)

 נוס"
 מעריס אג' ע) מניחי ז,י6; 61ח o~o סורח !' מע והק) וסירם

 )כ3 י5וס 6סר כ) 1!טס]ת דכריו סמל )כנחי הטס )מעסט יורם 6סר )כ) )ו )משעס")ס
 - ימים )" סמ)ך זח ומפיר .דו חהח גחת, סטי) סרי ואח )מסגה )י סמ0.סו 6:י כיזכר

 סק) "סר 1"ח סמנך מנוח "ח העס וכ) סמזיגוח. סריויממשו
 סמ)ך וירניע SDD'1 סמם"

 וסכblt'ol 6 )מגך מחס hlb חמ,יוח "יס ודני") . מזכר נעיגיהס וייעכ ס"למוןנשוך
 ארסיס רום כי )דגי6) כנגז נוח:יס הממטח וטרי יהסרחמיס והסמ,ת והסריס סיוגך)שני
 וספמוח ]השנגיס הסריס יתל עם המי) סרי סג, כדג'"! ו:ק:"ו הכה הזכרים "מר וימי 'כן

 )מ5ו6 )סויקסו זני") ע3 )"מר כריח ו)כרוח מק )הרוח יהד כונס ויועזו ר~ממ)כסוגיו3י
 קטן "יס כ) כי )"מל כריח רכלת, כולס 1יוע15 וססליס המלך )פגי 677) 6ת )סרסי)כלידס
 1)החמק לכקע "1 )0"1) ")וט כ) סגי ימאס "סר סחי)יס רכי מכ) "י ומוס! סר גרו)16
 ידי ע) ינ6! 1)6 6ריוח )ע"כ) יסיס )כדי סמ)ך מן כוחי תם סוסים עד ollo )מן דגל כ)ע)

 6יו דניה) ידע )or 6 וככ) החלה "סר ית )קיוס עלט ,קר הון ככ) ,ס7ס ו)"שמלך
 )6 ומס )סכטילו גוכ) )t'oih 6 כזח ג)כדגו !6 "ס "מרו כי סוזס העלימו עליו כימוימחס
 סססל דת (prn גחוחמו סיס "'ם וימחמו יין ככחכ a'h כ) ירסס מסל SD קיימו"סר 05bo סזכריס 6ת ס"גסיס רכתכו . )1 ג"מן oih'1 כו )6!סיו גלמן 7גי6) כלסר שהכיס
 1)6 כתומו ויקריסו ויקמסו ידו 6ח סמלך ויסלח ניזם המלר ") ר,ספל דח ה6גם'ס,ינ'18
 ויש . סקוזחו )טס )מממלח סמוך !כוסלי ו'ת.סו 0ססר 6ח סמ)ך גס וימהוס טסכתוג ככי המסר דח 6ח סמ)ך )הס ויקיים !הכפ')1 דני") ע) מערימו 6סר )ערמחס )כיסס

 ט4)ס מonp~ I?D5 615 6;ןר "ח np1S 6) ו'ג כיח טשטש )חור ה"גסיס ויסוסעולימים
 זגים) ע) כממסכחס)סתמו))

ל  
 עומס 1ימ5"1 דנ'") ל.ח סכיכו,( וכס כס נלכחס ו,ן

?)D~ומען עיטס 610 ימס דגיך) 6,ס )"מר 1'ס"לס )7ני6) 6סר ססעכ סחם גבח מסמקת 
 כיח )גד המונה סמלון )כס ,מחס)) לטסיו והס"ס מנח גוחן נע)יי10 610 תגס )"מל5הס

oto~bשמס מכס!) 610 6סר יעליס 56 36יו )ע"ח יימסו ס"ט" יקמיט נירוש3יס 6סר 
 Sb'Jv סיס כיוס מעמיס סטה ט משמיס סריסות טסיו 6ר5ס כרכ'ו SD טכסימ155ס1
 ל, 891%)5

 מןכר ס' סרי שרברס כ88ר 1קןכ6 כדהר bD ש' פ! ~S;WD' ש 4%שע 1181ש
-8
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 ג פרקיומיפת12
 עעלש מששגם וסוws: Sbn1 6 ה"גם'ס כנ6 וימי סימיס כ5 מסמסו וכר זגים) סשה וקסמו
 שמאס ט"ו ויענו חס)חו 6ח אוחו עד שייגס )קו) ;בכו נמרד 1;6 מסגיסס גמתתת

 sE תש עם ג"ח מס )סריס המקך וקמר הדת "ח וקיימו lcp )מעגו כי וידע מ6דימרס יימנה וימרר הסריס כיד tirb דני") "ח המוך כר"ח ויסי כמוך Sb ויייכ:סווי"הדהז
 ממדק ימי כ) 6)וס );) יצרום ". ים"! "סר קלן 5י נדו) סר 6'ם ה) כי )ספד טיןיסמיר rc וסרט'"סר מדי בדח וגס והתנצי כחכנו !שיך ס)" )"מר סמקך "ח ס",טיס ,ירטדניך)
 7:י") וה:נ "ריוח )מ"כ! יגחן )כדו למזך מן לקסיס

 ,מחט,, ומס0מ,ס ;ורע כיחו כהוך גס)"
 );1 י)ענ 6) )עחס )המיר "ין "סר ו;ןס מזי דה. 1,ח המגך מקח הה סטר )מען)6יהי1
 )סהר "מל עוד 'JDS )6 )מטן )"ריוח מכיר "! 1:ט)יכהו 3.ד,;1 6יתו מגס דחגו "ח)הסר
 סערמחס )"מר הסריס "ח המנך ויען - ופרס מדיזח'

 )סו"
 )כס "3 דני") ע! cro ססו7

o1%n~bה'" יספי ;י מוגו תגס מדקו ט 
 . חכם ויסמ ככס יסרון מן rirpl מ76 גורף ,"'ם

 גוע. וסיוגך ס"ריוח כור "! ו!הפי!סו )כ!ע?1 כדני"! 'ד'הס "0 סחויקו כ")סוכסריס
nnlatS!"מוך עוור "סר "מד ממס וקין דגי( כ"ס כי דגי"! !'סועת o15h סמיךימין 1!הכהידו  !מפקחו DtDn) מסמס כ6 עד דגי") ע) כמליס וסמיך כמוך הסריס ויליכו ")ימס . 
 0סנירסו )" ob ,רהס ג" דע יהזיו 6חך מס )מ!ך ":רן עמו סמקך יי כי כר6וחסויסי
 מפי כיסיו ינ')הו ,ם )' ג" מגידו התגך ")יסס ויקמל כידם ויסנילהו ממט ,דו ו'רףיני") כגינ עטיו 3החקטר כיס מעדו כי ר.מ)ך וירץ ופרס מזי זחי חפר כי ידטגו מחך גס3ידיגו
 וילון, )":)ס )"ריוח חמחיו כעס חגונו ס)" וכ)ימהכס מרסחכס חסחירו "גטס6ייות
 סקנס רוח כך גחן "פר הסמים ")סי ו")היס ס6ריוח כור ") )ספיחך ה6)ס כויסot-J~o גוט7י סגס דגי") ", המ!ך ,יל,%ר מסמס כ" עת עד הסריס עם המקך וילכ כן ימיכונס
htoוסילסיס "וכעס הקם יגס בו סגורים שריוח עטלס וככור הנור "י ויס)י:והו דני")"ח ה"גכיס וימסכו . יכ!חי י!" )ה3י) כקסתי כי ")ביס )פגי גק' ו"גי ממך פיסם 6ח ימתוס 
olnp1)" ערף משי ססי6 פיוס וירע'כ,ס הדס נ,יומ וטכך נפן 

 קמען מסמס ה"כי),ס
 וי)הכוש O(,o 6)יו ויסבירו ס"ריוח נור 6) דגי"! כרדת ויסי דגי") "ח (Stlh'ימיש
 . ססדס מן ככו"ס 6דו;יהס ") הכייס ימיסו כ"5י !קר"חו ויכיס. onl~)r "ה 6ייוייגיע1
 וכעכעת כ:כעתו הכול פי ע) סמוך ויהסס הכ,: לת ויסגירו נזו)ס "כן הפזווהסריס

 כ) וחה)ס ,הידס רגם לקו) "!היו ס: "ה מה)) וזג'"ן )כיתו 6יס ויקו מסריסכ)
 עד הקיוי

?P3_?הסך וסמוך לגמו );ן,) ומקטיכם סכיכוחיו רוכ5יס וס"לי,ח Sb גסס ומל "כ) כיתו 
 כי מע!יו כדיו גמ151 631 )פ:י1 )סם: )" כנ,ספעס מחוק כ) וגס טחה hs ומיס b(S )6)מס
 סנו!ה ויתמרמר דגם) ע) הסלים קטר ע) מחד געגנ קי מעיזיו טגחו ותדד זגהק) ע) מ6ד;6כ)

כלגלבע
 סע) ומס כדג,") )עמ' מה ור"יהי נקל וסי' 'חן מי ויקמל ויען צדדיו ט) מחהסך 101"

 מכק,ק )סגף הגולעת כול "! דגי") הירד עח ההוך פיוס ויהי . כוה'
 יהורס T1bJ ס;כי"

 כידו 6רוחחס חח גט" והגח )קונריס כרס ויכרס הסמם כ, עח מעלבכ6ממ5ירו)פנ,ח
 ענדי דגי") Sh הטח ס"לומה "ח וסו)כח )ך )"מר ")'ו ה' דכר יהגס )"כו) )פגיהם)סנים
 סז6ח כעת סמ: יו)יכני ")הימי "הה וטנור כס: חרד "סן ח האי כור Sh כסדיםכקרן
 6) ל סכ חוה Sh וינימ:1 כידו וס"רוהה לאו וו כנק ;כקו מ!הך והגס הדרך מאי,לחוק
 סק,5ליס כ) כסרס נוסס גס". "טר מקומי ") ייכיכהו התנ"ך וי1נ'"ה1 טמו ויסח S~htlדגי")
 טסיו OD סמחס)) כי כיסועחו כסם כ' )ס' .מה!) ומשה ומסנר מרגן 71ני") .)"ט)
"10

 מדכר
 והקור"

 כס ועד כס עד ויהי מהסזיו גו"ס )" ,דג'") Cih'1 עס מבכר ")ה'1 כ07
 ועעס 7ני6) לגח קו) "ח .יסמע סכול ") )!כה ,ימהל סמנך ויקם הכקל ".רר6יר

 חס)תו'

"(1
 6)סיס סס5י)ך דגיך) דגי") ויקלק )קו 1,קמ(ק הכא' מן קיקן נפלז כי ), )ךכר ,כו)
 וימחוס ס6ריוח מסי ס6)סיס מסכני כ' "מגס המזך ") ד;'", ן וי. - ):לסת ו!"מה"ריוח

 הרימס ונס כו כעמתי 6:ר ")סי 5וה כן כי טחי כגי :מסוס יקר"חי ויפיפי ממני סיהס06
 טו) וכ) )ך הן"תי )" סמ)ך מדוגי "ך . טסי נריה הזכיה מדקיק יד ע) "מס ")יטרמה
 ויקל" המ)ך ויסה . כי מל"ח !" ,מסע ההכפה וכ! !סגיך כי ימנ"!6

 רגמי הטלים 6ח
 מותם 6ח וכקו ;" דעו )הס ויקמר סכור "י ננכ וסי" המיך ") כ"ס דר156יכ6ומסגת

o)~maעל סטן 6ח 1יגו)1 סמ)ך ויגו . גמנ" כן ההמנו כאסר ""מה הטל 6) סמתיס 
 סטר טכסך דגים) 06 הטרויליט1

 מרע"
 י.-ייך?54 כי נר"ה- )6 הכס ,;! הטס חס
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 %יש ג פרקיוסיפון

 ויסתו כ"הר ;1!ס יחדיו מסון עניו הערימו ו%ר דגי") 6ת ס!סיג. 6סר הסריס "חיכססו ענדי 6ח סמלך ויקלק 36סיס מכ) דגיך) 6)ה. גרו) וקמרי דג") 6)סי 01ל16חי6שיס
 מלש )6 כי )קד6חס קמנו eltlh~t סכוך קיקע 6) ,ג'עו ,גסלס ה6ל'יח כוך נחיך",חס
 ה"ל'וח Qk1':D ויתקנו וסדיק' ;לסחו עג:מתיסס וקח ס)ם!סי'כ)עוסכ)כיכ,ח מחמו)טרף
 . סכור מן ס6ל'וח ינ16 קמלו כי העם כ) )ס )ק מחרדו )מרחוק שיגס קי) 11)ך הכורמחוך
 העס. ו;) המנך כעיני וחסר ,ג7.)ס כנול )7:'"! ס' וי,סף . 1דנ'6) סו6 כיירו 6) סמקךו,0נ
 טל6 דגים) כ6)ס' ")סיס כ;) "ין 1DhS מ);1ח1 כע) קו) )הענ'ר המ)ך נזה סה.6נעת

)כפ!,"
nlhSD היל 3יה 6ת ויכנס ויע) עמו 6)ס,1 ימי גח!חו עס מכ) כקם מ' וחע15מוח(" 

 מסריס וישח . ;)וחס fp המ)6;ה נדק );) ,ז:כ ;סף מ".נל,תי 6חן סגי לס,דס"סר
 אסל ס' גיח fik וכנגוח (nlSD הי:ו7יס 6ח )ס"מ מוכוחי כ;) יעיל עיל ;) 6) הלגיסניד

 סרי כ) 6) מנרות המנך ם)מ "1 . כסריס מלוח ע) )מעכו )סרם "חת ס:ס סי6כירוס)יס
 ס )עג )כגין "cllDn די וכחח היהון'ס )עולת יחדיו ג;וגיס )הי'ח הסמ,ח 6) סגהלעגל

 וקנביס 61י)יס פריס וגס )נצח ;),חס עי הנג.ן ממן ו)כ) וכחירום לסמן ו)חעיסי!"כגיס
 כ'ת 6! )ע"ח ,כ יד'כ ;) סיהודיס קומו 1 מ,6כחס )כ) יזיק )6 ו3מיהסו"יס  דבר!כ)

 ום"ן ומלזכי 1.ס'ע הגע) הבהן ו6)יק.ס סיפר ע,ר6 כלפסס os~nul רכס "רגעה6)היס
'Vh:סדך וינכו וכגימין יסורס הלניח SD ג'ה 6ה )ימן יימק ילוס!יס ,יכש סגהל עכר 

 ג!י,יס  סעוכזי מס"ריח כקט) כ,י e;h' ויקימו סמ)6כס )יגס יחסן כיסדם ויסי .ס")היס
 'הורס מניללי לכיס עס העלגי וגסס סעמהי וס,כיס המולגי סגכ)ט וכג'מ'ן 'הפסנלי
  למלך המגחם "ח ויסלמו  ססמיס "3סי ע73י וילום)יס יס,דס יושני ע) סטנם וי;ח13 ןונגיס
 יקטר רב ולפסע  לפוסט תסיס לכס ירוסלי( קרית חכגס oh כי  o~s יסים ידופ לנופרסרם
 ה% כן ע) סתרן וגת) 3ר11גיס ושנניס נקעים ע,יס יוסכיה סיו ק7ס מימ' כי 3כסגרו)
 וילג'עו המ!;.0 גם. rh ס"ל5וח ;) 6) עמס "ת וינסס ויסמימס ;טד'ס מעך גנ,;7ג"נלעציה
 סמ!":ס וחםבח  רעולך 5ל הספר כפו" ויסי .  המלוכם ככסלין לר"יח ליו ימלילס"כליו ש)הןסמ!ך  )חס כי  "ווויסעו  לרפסודת nhr כ) )מ)ך5ח )היריע כפגו עיע כמקימו6יס
 a~b דגי"ל על  והיקל  המלוכס כסי  על  סמלך  דרדס כסרח ויסי . סמלך לררייט כ' סוסער
 כו 1.כן ויגססו וימקרסו  למיי  דגיגך  לח ויכ'16 פלחי  ולרפת מכפתי  לרקוח ס' ע3ד ה דןסו:

 הים ;"סו ו)מסגס )יזען )ו ויסימסו מ"ד יי"ה3הו ויסמם טליי סמפ "סר :סמפנ3פחיס
 וזה כ) ") הקריכ המגחה 6ת המ)ך ויכן ככ) שסי נ) מג בריום ויחג היים ייהי .)פ;.ס
 )מס JWD מר מכעיס ס כנט ומק ימס כגי ומה היפיס O~nDI 6מ7 פכ ממתומפט
 ,::י סממן ויערכו סיום ויסי . )יום מסמסי היס כס ם!מג1 )מערכת יין ;די ועצלהם!ה:ו
 3מכר:0 י"כל "סר  לגו "סר ס5לוססבדול  3ל כדת וסלמות  יתן מי )דגי") המ)ך ויקמלכ!

 מעסס' כ, כו 6ין ורום סו6 חוסו הכ) כינכ, סוס כךכר המ)ך )כ 'OnD ג6 61)  יסיהך  ,לן" לקמר  סמלך "ל  דני"ל  ויטן . סזסספוחן
 'S)b "יכבס סו" 16מן ,זי

~P)'ht 
 רק יטחה

 כסגין "ח ')הכגיר )י חסמע oh ו"תה 1ע1)וחי1 ם)מגו מעלכח 6ת ה6ו;)יס הסכהיו
 . וחזהו )הכי )הסחחתח ועמך חך " מסתים "כר עטייחס 61ח ערמתם 6ח לגיד סגינידי
 שריו וקח )כ) "סר הסי;) ד,חוח "ח תסגרו 6) דג וינו . כהרך יסי )1 המנך )וולמר
 הרשי סגי ע! ה"סר 6ח ייסרם היסר Sh' הנ'טו דגיך! 6מר 6ז המיך 3" 6סר הכברכנחי
 ודגי") המ)ך ויג" כן )עטית כלדוחס ויסי עוסה דג") מה '1DT )% והכה:יס כ) )היכ)%ר
  בפבטסו  ססער 6ח סמ)ך ויחהס מסער "ח ויסנול ויזו . וגעליסס סמי בי  כקו  "סר הסערמן

 )לקח )דגי") )קר6 יימסך ויסרח כלקר ויסי ויציגו סמיך ביס "ל וילדי דיי,לו3פבעח
 סמ)ך ויקמר מתמו  6סר המותמות 6ח וימשו סמיכן סערי עד 1')כו בל ספל פסולדטח
 6ס וייזנו ססעל 6ח ויסתמו 1.ס,רו )ססיל ותו . )6 וקן ה")ס כמיחמות עז) הים"דגי")
 סמנה כרצוח ויסי . גסחס כי  יין  ופד כסר יעד מנחס ע)יו ערכו 6סר ק) גחכן ומגססס)~ן
 דגי% 1'עגסו בגבירם  מגויס "לסי כגל  כמיך ומי כל טפך גדול ויתמר בל  גיכמ "רלזושוג
 5שש עקכוח וסגס רומצך ויכס כ) !הן ם "וכ"י הס כי ס י )מי OSbo סעקכוח מ7רכוח"ח 'Cbll.  סטלמן סביכות סבים ר5פsp 0~  סרסני  "סר היסר 6) ג" הנס כן ח"מר ג6 6))6מל

 !ם "0 המוך )הס ,ים3ט כ) למרחי י?::.כ סכעח "ח ויחססי וים)מ יכףהסיכיו:עריס
 שר ס"פילו0 ספגו"ו0 "0 וירשתי סהפ0 לי ויג.ת  ~sino 3מ0 שי רש ס"פס  )ישבייו
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י ג פרקיסיפודקו  

 (1hD ו,י TD זלו,ג1
otSnlhl ן%ןבנ;11נ:ו:וןנן2:,ןר; :.י4העוהןש :ן י; ןג:;ענ  ')ל " ot~Sb( ;' 'יי 

 ןבנ:ין""!ש:ע 'וןי,ג ;)]עגען"-!,הן, htoSbot" Q'o5hמך
prnttnlpr ן;, "יןןפ711114ןנ":ינ ..ן.יויה.;"": ;,'. 

 והל..., , . יין "ו,ך 1nbo "ג "נ.':;;י"נ נק;7' ;הי
ה ן )ים;ו,;וךנ ע י,  ל  )ו:י,.נק" י,'קה,ילנז:ן ל 

 )ה, ');י)נ ,ין 7;:, יד י1;71
~lpSpn 

 ילו ,עול
.IwwJ יה,ןזה, 

 וים ממערס מן בסכ"ס מח כי 1"יגגו יום כיוס סקגישמס ל4רוס'"תוסככ1יס

 ן:,,1.ן;,ןן י ,.יי,..ון יי:.ן,יןן; ךינם
 וי וי ,:ו; .; י,ןן,,

 ;1.. .ריי י.,לי:.י,
 1)4( ,ןי"י'.י'" וג

 ש" י,],;שוי'1ש
 ייד-

 1:1.]'ו"1הנ
 ם וו"גנ1לויעלצ

ש ש
א
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 15מ נ פרקים4פון
 "סר סנ1)ס טרח שמיו כקרכ מותו יגס עד ")סין ס' 6פ סם וקנת שמגס שפשי
 . עזיו ידיו "ת ןגי6) סמך כי מכמס רום !6 מ ומכס נכון מ5)ימ 61יס מע 6יט וורוככ) *שם

 ע) ולטס ססריס כ) ע) )גבין ויסימסו דגי") שהכח מ6ד וייסכלו סמיך כעיזי מן1ש65
 כמכססם סמיך )פגי )הח"כ הסריס כ) ויתבוססו סיום וימי . המיך ר6ס סומרי 5כ" ה סרישגי
 ,עגו דגי6נ כרום ומכס גנון "ים ורוכס) הוה (e'h ס6רן 3כ) הלפחס סמיך )ססויימר
 ויטלל 6ק,ו הנבי מטקט sp סמלך :טכ3 6;ל עת ר1נל4-'ס 3עח ייהי . רומסך ד% ג;,ןבנולו
 כר"כס O~DD .ורוכב )סמול כמססעס ל"סו סונולי הסריס סגי ו'ח'135 ו"טן מעלגע)

 סח ס וי)ל,ו . כיין גסחכר כי מטגחו ככד המוך וע) הק"ו טח ען הבך סניכוחויעמזו
 )סי וליס 6יס מכמיס זכרי חיווה )גו l(olfn סכו לעסי Sb 6'ס ויקמלו )עמודסגמוליס
 ס) מלגיסותיו חמת סמכחכ 6ח וגס(מ: כסר מנסח ע) מידוחיפ דברי 6ח וגכחוכערגולו
 ממוכמיס דבריי יר16 6טר הקיט והיס דכריס נפטר ויכין סמג)ס וירסס מסגתו ייקן עזסמנך
 גס סוסו )היי ע) יגחן ,סכ ורסן וסכ ימיו סנפנו כ"י וב) סנדו) הנונך tles ו)כ6 ח )5:"ף ור.מל;כר* הכסף גמוטכ וגס למסיס  )מלך יפיס 6מץ מירים על מעור3ח וממחו רעיומהגי
 )מ)ך וריע המ)ך יחן יכר )כ) 1ס6)תו המ)ך מ"ח יקה גוסגס ומתגת כן6סו יגחן הנוט;:;תר
 "ח 1יכי"1 )המיר 6ין "סר וסלם מדי ;דת ויקימו: כלית וערש כן יקי כיס ויטמרויסים
 6ין )6מר המניס ע5 ויכחוכ )"הד הגור) ,יה,) )ס)טחס גול) ויפיגו והמגיס סכ,סרקסת
 (bnh "ין כתב ,רונכ) סו6 והט)יס' . כקרן מנק כיין "'ן ;חב והסגי . כקרן הנקכחיך
 תמת סמג)ס 6ת כתחס ויסי דכריהס )מס ת ל מקסיכ וה61 ע5ונו,ס ועיניו ער והמקךהלסך תמתמר6שהי סבת סמנ)ס "ת ויטיסו מיזוהיהס "ת )כת,נ כקלתם ויהי . גשרן"וקם

 ויכקס עיניו ע) ידיו סחי "ח ויעכיר מסגתו כמק,; המ)ך ויקם המ)ך ס) מלניסוחיוהכסחות
 מר"סוח,וחמת

 וימן"
 עז 3ה ויעטר ויקרך ויסתם הכמורים ס)סח כמג" "סר סססר מנקת

 ת ממדיג ,סרי וססרתמיס וססמוח נעליס כ)כ"
 ויקל"

 לסכו 1Db't סכמוליס'ר~")ס )בסח
 ס;חונ כן "ת 6מ)6 מס)סחכס ומיסך ,הסוכ מי7וחיכס דכלי מטל יהטמיעו מסרו "יט)'

 ויקר" הל"ס,ן ויקרם י)גס"ו )כ3?וכמנסס
 ~Sh ,ר~טריס המ)ך ג" סמעו וי"מר תרתכו "ת

 ה,6 והסחיטי . כ"רז prn כיין "ין ויסמר הצגי ויגס . כקרן prn כמסך "ין 6ךכר 6טרדכרי
 חמציץ "ך )(ידות'כס 37רי סנועע והסריס המגך ,יען . כגרן oprn כגסס "ין 6מרזרוכ3)
 ידעחס b)o סנכוליס וססליס סמנך "דוגי 3י וי"נור הר6סון ויען . וגסמע דגריכססכר
Phע) מוכיחו יח,קח סמקך כמ I?ho ו)החיוח )ממית וסרוגות הגויס כ) ,עג והרייס והיס 
 י13ס06

 יקמל ו6ס המוח 6) יקדמו כי סגיסס ינוני 31" כ)ס )מ151ת 1י165 5כ" )סו5י"
 סמ)ך חרוסת הה ילימו סקלן תנו"מ "ח ויקץ. ויורעו יחרמו 061 יהלמו מומוח)מלוס
 וגכ,ל "זון סו6 "ט: מ6ימחו ילעדו וכגס המצך מן סס יר"יס כי החנו"ס מן י6כ)ושרם
 כ"רז חזק ;מ)ך "ין כי דכלי י"מגו כן ע) מ!וה'1 ךכרי611ח "ה )?סך מביס 61'ן כ)סע)

 סממו;מיט והסריס סמ)ך "זוגי גי ויקמר הס!. ויען . ס,ס מזכר ע) הג!כ'ס כ)ויחמסו
 כן היין nprn כי ידעחס ס!6 חוק היין .קף כ".ני;ס סנועהס כקר "דם כני כ, ע)יזמיו 1".מחו כפרן ומוס) ל,דס 610 "טל נ,!:ט)חו ותוקף המ)ך חוקת "ח 'דעתן שכס"מגס

 סחים ומעט: ינסס סתר וסוד יליע )נמריט ,ו,'ס רגגוח יהנס ססר )מן כ) "יט 'סחה bhסו"
 ייניק יטיסו ממנו יסחו ob חח חם ו"גסי ;er ודקני "כויס הין יפסח ע35ון ו"גטי הוןק5י6
 יבהיק לעשו ע) )מלב תחקו יין יטתו "ס )תוה )קומי כב; ulunl ינולו זגגה ו"גטיט

 יכינו ד ע עס11)6 כ63סר 6ת שחו ו,קלכס סיין כשח נסיה פגים יעיו ניסה 1)6גסישור
 כעת מזק סיין כי ו6ח ככ) ירין )" ומי (Ol:~hl עסינו )6 ויקמרו מסם סיין. ענר כיויוכרו
 כ) ס"מ יסגף וסיו נכון )6 "סר ל1",ח :'ניו , מסח יצק) ס"ךס רנני "ח כי כו ימסו)6טך
 h~pil . מקד הסומעיס כ) ויהממו עוסה 6 ה, ;כס "סר היין חזק כי )דעת )כס ס)6 .)מז
 ~ען . לעיך מסרו כ"סר הייתך פסר "חה ג: ספךס )1 ויזומר סס)יסי 610 זלוככ) 6)סמ)ך
 סג5כיס סעס וכ) והתיחוח והפרחחים :סריס וגס המ)ך וכלי  ומפזיל הקטינו ויקמל .מספל
o)nh91מס וקין ממניס  וסיין מכ) ספלך  וגדול מ;( tnprna  סיין כמזקת ונס S1b 6 פיך יין ננהם יו5" "סר סכומים גמעי ומב) פין פןמיקס ס6סס( prnn גסתו וריס nloh) 
 ורהיט ס6ו)ס גיטן וילדו כגבס גהרנו ,רסיס כה יטנו כי )מעגם וגסנעו גסכ)ו ולניסס6סס
 ו16ס3יש טדלס סעיף למיס ,נין סבה הרכ נמ;ערח gpg הטיס נחספס פנשץששנפיש

ששרש
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 ל18
 ג %רק ?סיפון ,, ,
 גום6 יכאב 5ום %מ ת61ל שח onh תעכור 06 )לעת )כס של6 .כעמיו 6ים ויכנרותסליד
 סיע דבר lpp כ' ו6ף "ליס גוסס )כנו כי עסיס )רקות o'5e ספית עיגע ס)" ממזם כביכ)

 וי71י nhr ע) )ייימין )6 ומי קייה )כו )מעוך מסח. כי 6)יס ומכיס פתוח יסימו יע(וכ כירו "סל כן 6תמפיס
 ,חס)מ נגדו יומנת פ)גס. הפקדוני "כס'"ו"ס 3ת וחסוגי"ס לטסו ע) חפ6לתו וגורככ16 עי ייסק סמיך "ת ר"יח' "נכי 1רי)6 . הגם'ס בחוקת ס6פח ע)

 "ין ;עמס ומלכר )מולס ט1מק והמקך ר"סס ע) ותמייהו ריסו מע) המלך גזר 6ת ותמריזה
 orho כי ויודם )כנרי יטמין )" ומי . כעסה "ת הסר למען ממחה 1)םכך )סרסה יכולרעמיך
i~r?(ק.ס מכ)ה)6 %רן "סר סה, ph וטח מסחה סי6 דוד ו6ה הכסי!ה ה'" סמס,ן כה 
 חקי:. ועלמו ורכו )סרוגיס מספר וטין כס !כדו : רכים יס)6 וחיכ) ותפחסו הסתס פ)מס)כ
 ס' פי ob )עכור קסת: "סתו השן ',סכי כ) "כי 076 גס כי זעת ))מוז 1"ח')כסו6ף
 ידומין )6 ומי . ה"סס ממקח bsll "'ך ר"ועחס . "מריו 5"נ"יו עם )מות וחסנירשלנסיו
 כי ומ)7עח הוה הכנר מלהכין נעדר bS 6ים 6הר,תו ועד העולס מרפטים כי סוס)ד%
 ס"מח כי ססומעי0 הגככייס הסריס ו!כ) )נלך ",דיע עתה ס0: זה כ) ועם . "זכר6מח
 )6 הסמק כמכון כי ו"7ס otoSb נגד ס"מח P'Gnl ונתסומות כימים וכפרן כממיסטוסות
 כסס "סר וכ) וסימיס וסקרן ססמיס גנרלי ונקמץ ממזוגו הסקר חס'ל וסלמת מסקריכון
 והסמיל ססרחמ,ס עס המ)ך )סגי הנניס העט כ) ויענו . ועד )עומס 6.היגו ס'ממת
 6) המ)ך 6מל nnho 161 ורונכ) המחוכם עס "תת פה סמנך Sh ייקטרו המ7יג,חוסרי
 הסריס ננד ויגסקסו וימ3קסו ")יו ויקרכסו 'דו "ח סמיך ויסיח . ויגס 6)י ג6 נמסזר1ככ)
 6)ס'ס ש . 6מת לום כו נחן 6סר ורוכב) ")ה' ס' כלוך סמ)ך וייגמר . סג%'ס סעסוכ)
 )כ) וה0לתמיס והסגגיס ססריס כ) ויענו . הכ) הכ) ועגל . ה"מח ע) כסלו ויכון הו"6מת
 כי )מונס )החי35 כח גמ65 )כל 61'ן . גמגם מכ! נדונה ס"מח כי "מח "מגס . )"מרסעס
 רימ גחן 6סל ,רוככ) bto 'oSh וקמח . עריס ועונות גכ,ן יסכ) וכלירז כסמיס מוסותסי6
 )מ)" המ)ך וי15 . 1"דס ")סיס ונד ס"ווח "ח ויה)) )סנמ כסיו6מח

 כחוכ bln:o הלכוד כ)
 סמיה י3טי:י ")הים כעיני סיב וסב) מן מ5" כי ),ר,ככ) זס כ! וימ)"1 . מסרבמגיח
 ורוכב) ויען . )ך ו"עסס גססך שמר 6סר כ) Shn (לוככ! ") סמ)ך ,יקמר רעיו מסגיוססליס
 המ)ך וכגרס 6חה otnno ")סי )סי גדרת 6סר הסר rb שמוך תדוני 'וכור )מסךויקמר
 )לנמו הסריס ")סי עס כלוח 1"ח מקומם ") מקרסו כ"י כ) 6" ו!הטיכ כיחו 6ת )נגוחרעך
oii~sסל מקדסו נריח )עכסו" 

 עקל"
 המלה כעד otnno שהי ") 'tS~Dn )נוען !יו ע כמו

 ככ) )כחוכ המלה ס,סרי )ינוהלו המ)ך 1י15 . הסמיס )")הי הגדר )"הר 6ין כ' ממותווכעז
 נונך כולס ") דריום המ)ך ויס!מ . ירוסייס מרכות כ) )כגנח המנך מ6ת ור,ננ) ס6)%ר
 העכיר 61( . כילוס)יס "סל ה' כיח 6ח )כונן )דרס "ח )ס"ס הגה כרכר ידו )סיוחסרס
 ניסד לעקות )כו (1hD "סר הסמיס "יסי טס מ;) ככס מ' )"מר מוכוחו ככ) קו)כילם
 . )כנוח כלחס עד סעוכדיס עכו7ח נדק "ח מ"51רותי "הן ו"גי יענה ס' כיח 6ח1)כנוח
 ולסחות. )סריס DID מ)ך וכורם מדי גלך דרייס הנלך )פגי סע!כיס ס,סרי ס שסופרויכחכו
 "דעה )סיד6;יער 1)5ד1גיס )סיריער( ו!15ריס נ"יחמעג"ר( )"דוחיים חסר כעכרסמ,ס)יס
 העיר כי );ס יסים ידוע ס)כטן סרדס סומר 1)"סף )ס"מ"ר'כר( וגסמרוגיססעני5'ער(

'o5b6ח )6י ו)ססיכ ככל מ)ך ~כוכוגלר סג)ס "סר עמו נזית "ח !וה !ס !ככזו "ח ס המח 
 "ת ונרסיס מקדטו "ח ,כגוח עניו ססמיס 6!סי סם נקר" "סר וסקדיס הגדו) מכית,כני

 ס"רמון י)כוגן סקדסיס ק71ס סיס) 1)כגוח כיומו יום כר ; תמיד עו)וח עניו וכהענותמזמש
 )חח הח"מ15 לפיכס מ"חגו המכחכיס ככ61 ועחס . ילוס)יס ס5נ1ת ob וניגוח מסקסוע)

 ו)6כגיס ונעמיס ולכרז) ו)גמוסח )וסכ )כסף ממסורס כי 6ח גסס 1)מ!"וח )ע(רמסקריכם
 כפיהם 'IShD "סל זג) הממטכס 3דק כ) )סס וקחת )כגזת עגו "ס עד ו)35,4ש1)%3יס

 כקר כגי מלש !תת המנ"מ )כדק וגס סמ!,כס )כדק :ור מס וכ! ויין וכמן ,טע,ריס מעיםבס
 סעכודס מחהעח מוכח דכר וכ) ומנך ,סמן וסיח .נ:ייוגה יחורים ס ,ככס ועקידישונלוש
 כעורת סין כי חהח ס' כיח כעכורת מכמס )חח 5נ!)כיס ספגי סו ס"יומיס 61! . כסיתךטל

 6ת )מזק וסם ככרי ממסת כסגה הגס דכר  )יניר מם )חח גכוגיס ונסיות )%ססשאהדס

 )יול'ס סמיי 5וס וגס . יק,דס עיר ו6ח ר,נ,ח 6ח לנוית ג)1הס עד הניח ידלליגל"
 מן ?יידם ן:י : 6:ך  יד תמת סס 6סר נ)כ;,ן 6סל סמ)ך עכזי %כנ ול%%נים%יהג*ם

4י
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 תפ נ פרקיסיפון
 mh5D5 לפ6( יטש ייססע )ס6למ6:)ס יסו ועד ס)גנת כוס ממטכס p:55OD ש'סשמח
 . סמ!";ס ;) 12חם עד שחס יגיל ") 6יס )"מר סמ)כיס סגי ויקו . ס,)סיס 3יחעכוזם
 )(רוכגנ ךפע וימתמו ה5)ס סמ)כ,ס סגי נ11 ר 6 ככן ס")ס סדכריס כ) 6ת ס הס,סרויכחכו
 1'ט!מ :::,ח וה2 קרסי כי ויסי )מוח נדי נוה דר'וס "ה!ס כ:תס'.'ן וימי . מכמס 3ן וכממיס פקוחי")ק

 ההחיו וימ)יכסו ויכ" . "ליו לכ, כתו כע! מחנו סרס מלך )כורם ויקר"
 כמטמר ומדי סרס סרי ויתויכו עמיו 6! נוסף המדי וזלי,ם ופרם !מדי 6מת התמ!כס ןוה:
 טחי הי. וסוקס ססו6 וס ומס . וסרס מדי מנכוח ע) דרי,ס מחן כורס 6ח דריופסמוך
 .ר ה: ויזכיר . ה' )עם )ע,יר ייהמ(ק סרס מלך כולס רום 6ח יסרת) otb' ס' מעירתסיכו "הה וכסנה . )כסן.ס 6סר כנ) מוכוח גס" ע! כורס ,יענ 6מח ת)כוח ופכם מדמ)כיוח
 דל.ופ סמך ,נס . )'יוס)יס מככ) סקודס כלי 61ח סגו)ס 6ח )ס"מ גזל 6סר גדרי4ח
 )סני ויכוינו לנוסס זקני כל "ח 15 ושר" ויפ!מ nbr ע! ויסכ.ט:ו ככס ע) מיחו )פגיכוסו
 ספמ,ס טסי עס מ;) ככס מי סטך 6!יםס ויקמר . )סרוס סמקך 1יקל66)יסס חרפסמך
 טכסו וטח גיתו "ח )ננוח הגד,) סינוס רגני נקים 6) )ירוס)יס )ענוה )בו 'זנב%ר
 6)יג6 ינ" 3ק;'ו סע "מן המ!כ,ס מל) רע עתכס ה !עט ע והרס 3נ) מכך גכוכד:)ר הרם6טן

~SD'l 
 ומסימו 6)סיכס עבד כורס וחי . ob 'זחו כיכר טפו חסיו ויסי ויכנס

 כן 61,ע;1 . ככדיס)סטמיחס ת!נות פ! ט(רג' ופכן וסרס מדי מנגוח ע! כני סם)"סר הממיס ab' 6)סיכס סגה) o'ih כ.ח כדק כ! ,הי ומ"כ: מהוגי 6תן מסיו ס,מ)כחי5טר
,)pr:גר"פס ם6!תי"י 3ן ו(רוכנ! ו'כיע ומרד:' ס;י'ס כן וגהמיס סה,;ר וטורך )ס ה 
 גחן "סר כהדס ה' היכ) 6ח 1ינג1 סקודה עיל ,יצגו ימס,ימס ויכינו הנויש ר"ס' סקלטס
 ע! טבע כזוח סק. 3סר 61ח כמ"מ ע) ע"ס ויערפו כמסמסו הנו(כמ "ה ייכני סנונך)הס
 ויתססו . מ5"1 )" הקדם וטססעניס

 עזר"
 ו(ר,3כ) ויטוע ומלדכי מכניס כן וגהמיה ההסך

 (3וך 6ח )וטס וכסגיך עמך עגיי ו)ט)ומ כ.חך אח )הגות 3)כו נתח cnbl פרס מנךרימ "ח nl~'DO החרי סעו)ס כנ 6דון ויקמרו ס' ") וינעקו הגובס ר"ס' וב"ר ס")ח."!גן
 סוס c~pa 6) 63;ו ך עכד 6נמגו ומגס ,סניך סמס?יס "כוח.גו עטו כ"סר טלפיך61ח
 יכו)ח זל" ממסוס )נו אין סעו)ס ע) ע"ס ,ערכנו (נח ו(כה:ו כמחכונחו מ(כמך 6חושוגן

 מסחיר ירמיס סגניי כי 6חע חגגה סקךוסה וס6: (רה '"ס )סגיך )סקריכ מלסגיך ן רס'1)"
 ח )עפ )גו מ: סטמיס 6)הי יעתס כן:גר גב כימי כנונה סככו 6טר כסגיך רעי ,סטראוחס
 כדכר,ס נסתס)יס ויסי )עבדיך. ו)ע(ור וכמזק )גז) וכידך כידך סממס)' גי ועורס ענג )גוהן

 6סר סמקוס "ח ויזכור נוהכסלס 6מז (קן סיס וטסס")ס
 מהכי"

 ירמיסו מס
 סנפי"

 "ח
 ריחה סו6 וסגס ה(חנ,ס כ) "מריו ואכו )ממגם ממון ח) הה61 ס(קן וי5" . הק17טסס6פ
 "חססיח ויהלו סיד ס) כטימס עוהס היחס זהי" עריס גזו)ס )"כן "הד 3יר ההומהתחח
 לה !ע ויגידו ,יסוכו וכ7כט עג כטמן ס מ כו ויל16 הנור 0 מע) ה"נ' "פוינוקו

 מסנויס וקהו הכור Sh לוהס לדו הכסייס ") 1י":)ר הפ!" )ר"ות הסו" מכיר ")כ(ל6 ויכו"
 יו סי" הקדוטס ס"ס כי 6:רן מרע "סר ה;::,ס "ס כי סס יגע ;" rr פיסכממגייס
 הנ)(:ה ע) C'ttC ויורקו ההחג מן ויגדו כה;;'כס המיס מן ויסקו סרור ") הכמגיסוילזו
 ס)הג הנהם , 1"ד,ל גור" (3CS "ס פח,,ס והכער כן (cn~rr ויהי . סע:יס וע) סש)סוע)
 ה"ט מס' (Tlnp, יכוו )" כי :כיח מ C1;cQO וינוסו מקז ומנק: וסו!כח כיח 6. סח מקז,ו6ט
 ססלס סמרי . ססיכ) ו6ת סייס הה ומעסלח הגית כנ 6ת וס.נכת המוכה ע) "סר כי.ו"ת כסייס ויק )ס סע חח oralY נם סנ:(כח 6ח ומטמרת תהד עז oprnt סככת ה"מ היה:כי
 גגרעס סמ(כח כ) "סר כ) ויו( הענים ו6ח מעלס "ת "כנס עמרי סכ!יס 61ח ח ?כ6ק

 ססו" ומ:יוס  ללווין. גס"לס המוכם ע) רקמסכ.ה
oh~al ע"ס ועלס ע1יס עגים :הזו 

 ויעכס כמרכל ס' עכד מסה עסת הסר היריעות כ) עס ע"ס 6 הגב ירלויהו )קמו כיפיס וס~,ן סט:י סגנות עד חמ"ד כו ההא ות:' שכס )6 עגיו תעיד ייקדח 6פ )העת הנמנםע)
 ררפ1 ירל:.שו 3ע:י ::ס 3ימיס ס.ו לסר ו:::גיס . כתוכך ויח:ם מערס כס ומגן 3ונר4ר

 )ל""חות
 v~ne סנ3י6 ,רסיסו 1ו3ע . ס סמק 6ח מכיל )מען וכיריע,ח 63רון יעטו מס ה

1,ר"
colh יודע !" כי ס' מי )"מר ויפתע ,יק5וף 

~lpno 
 ע3ד טיסו 3ו" טז מהם )"חד

 פ14פ1קניין ו6פ (נח.:ס ,6ח שפ0יסס 061 קכג.ע0יסס 6ת "נ,מ.גו יישים ו550ס 6100 ?0עסיקף ס:רונ" כגסי החח חי ~t'Cip ק,דפ 6! מקומו ", סקרון "ת יפק וסוף ,הווגי' ס ס 3ימ0'
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 נ פרקששיפון8ז
 וטמן ומסיס וזהג ככסף וסרס מדי מ"כ. כגרוס כי ניזמו  יום  דבל חמ,דיהס .5חס)מיהס
 ו6ח בבסיס )סיב)  וסרס פרי  פלבי  %סבו כי  בטלת סנה זכר וכבסים וטניס ונסריםוכיין
  כרז) סערי )פגיו הככוס ימינו כטס ויחזק הגרן ממ)כוח כ) מ) מנך כורם ורומסךמקדמו
 סג3'6 יסעיהו עכךו כי7 ד3ר כנסר 6)'1 :חן ".נרוח תוסמוג. )סמו ס3ר גה,כחויזחיח
 "רן מעכרות כ) וי)כוד6ח  במורפ כורט ויכמס  בחרבי. 4פר  ויטרק! ענדו יעקכ)מען
  וגמערכ ס7לוס ג"פסי היועמס כ) ו6ח ;,ט "לן ;) "ח Tlrstl ממאחי ג3ל: ונדרוס0!17

 6רן כ) "ח וי)כ,ד 6)היגו ס: מ,קו כי כגררה )עסות סנזי) 31נס'ן . ספרד 91T~bי
 סרס n"Sh or1 והרי ואימא"ר( נאיח"ן 6רן וכ) ת6דר"ע . כסתור "רן כ) ו6חמוקדון
 דעכי, ויחר )עכרס (oTh יכובס 6ין "סר ומש הנך המטך וסרי  סרקיבלנ עד )כד6סר
 6טר הכסן גריון כן הכהן יוסף 6;י מסרי וש ופרס פדי מלכי  בסר  פן כח,ניס הסס)6

 )רומייםכחכחיו
 וסו"

 טיסום. תו 6 הנק 6כר גוריון גן ייסף סי6 סגי 'DID'~I סנקר6 הססן

ell'oDoht4ז ושלס  סרופייס. מלכי ססרי כוךעל  כהוביש  יירט זכרי גס . תירוט)יס 
1DDOוכי"רחי "וחס מסרחי 6גי 3ו "סב וסכסיריס )יסרק) כחכהיו מכהן גוליין ן'  יוסף סבי 
 עסיתי וגס מסר :קר" וס ר"סין נ")ק 011 כו ס:וכרוח והמרזח וס6ומוח סמססמ,ח כ)בו

 . פוליפום !' א:כסנדרום משוה משר, )ססר 13 סמיקתי "סר המסר וס61 )י סגי3ססר
 מ)כ' עם קורותיו מפולי וכ) עכ,רותיו ומלמחו תקדחו כזוח ספוחי וכן . ונכו"רסמקרון
 . פוליפום ן' אלכסנדרום מניסק כ6 עז כימיו ")היגו )עס קרו "סך הקיר,ה וכ) .סקרן
 תמהיו  5נ6ו  סר אנם,פרומ וימסך אלכסנדרום מות 6).לי ויהי ספרי הסלעיונסחר
 סקדיס cp "כוח.גו "ח ניננו "פך הקמיח כ) 6ח וכהכהי מוכוחו )ק ות ס סחרכקרן
 "געיסרוס מכוח מומן יסר,) מלי וע"י ol~nh נוים יוןימ)כי ומלכי רוני מנכי יזיע)

 מוכוח ומן עד מנוכחו גהוקי כי אלכמנדרום מוח 6מר' נ:);י 6סר המבכיס וסקרהנוכר
 מהח"ח 6נותיע ( " 5",ה הג;, הקורות כ) 6ח ;תכהי סררעי וכמסר . סכהגיס הטמוג6יכגי
 מלכות  סונז  פר "מריס גויס ומסי יון מנכי ור וע) רומי נו)כי יד ע) מסמוג6יסכגן

 וכספר . עמס 6) ואיסף ,תמת ה,רקמס ן' ")כסדר "מח הורקנוס כ"חאלכסנדרה
 סיכרת  איבמבררה  פלהמוס  סור  פזמן  ,בותילו %ת  ימול%יח  סעורות  לירות כתכסימשטי
 וסם יכרך) ע) כויס פגי וימוכו עמה ") והכסף וחמם ס,רק:יס כן  שלבסברר4סת

 'עד ורעי ,בי ס'. מלהליוש  לסלמס  ומזי נ" עד 6)כס:דר כגי ואריסתובלוסהורקנום
p'a~וסעיזיחי כמגי ר"יחי ולסר . סמנך %ריסס כימי סמסמיחס הרעה הנולה קן עת 
 CGV'1 סמו גקר6  הססי ,הסער . סרי כססה כחכתי כיכ)חי ה' מ)ממוח 6ח תומתקיכעיני

'(3ntTlr, נקר" יוני ו3)' ס' מ)ממוח גקך6 גס 
 נו מסרתי ג6סל כי oa כן ה:ו))ן הסנן מס )סיוח טמס SD ה61 גקל6 וכמגס ."ננס טסי כן כי יוסי0,ס סכועייס ו3)' יוסי0,ס

 מידי כחס 3מו65י ססרחי1 סיע 13 הרחסוג'ס נספרים מסרתי 61סר כעיני והעידותירקיעי
 וכמו ר6יחיו ובגי  דפסן ממדיגת 6סר הרומי המוסר גיקו)16ס כמו ככחנס גתמניססוסריס
 .:לומי הס,סר וכעוס ה:פח,ריסה"ר,ן

~ritDI 
 ע)חס וסוסריס הרומי וס,רס.וס סיר,ט)מי

 סנדו)'ס הכמגיס הקדוסיס בכוחי ע"ס דור 6מל מדול ויזעחי פמעחי 6טר ס' ע) גס .רניס
 יוסף ססרי הס וססחס  ישירית בל' בתבתי טלי  בבתם ו6מגס . כתורה המוריס סרסוהס
 נ3ורוח תע5ושס )ססר טרד מוסיף ,עחס . 'וסימון מקנגסס סכתם ו6ח בוליון כןס:הן
  מסור  סופי עד  עליכם לנגיד  1%antl  סטרן מלי.כלת כל על %:סעו המזיכו %סר כורסמזך
 דריוטנ 6ח ג5מ "סר סי)וסוס ן' ")קסג7רוס מימי כו רני מה סגכ)ס ומטע הסגי הנוקלטס",-
 יד היים "סר ע) ס:ימס לנך מסיס כמזך כגרס עוז ויוחס . מממחו ;) 6ת ויטמחהסני
 כע"י גנדוויננסו מ)חמהנדו)ס )קר"חוויעלכו סרס "נסי ו'נ16 כו ,ימרזו טעיםכמגך
  סט)יך עמגיסס נדודי כ) ונס סהי6 כמ)העס מנכס ויפו) ס )ג עורף ויחע )סגימטס
 ח)מיר"ס עס וגטכ5ליהס 3עליסס ויכ16 ה:ס6ליס "מרי 1יל17ף . 6ל5ס סרוניססרס
 ו6ץ  יונק  ועין בעריסס  סריס ירטי כעי כי כילם וילק כנה ועם טמיס מטך 6סחשמננס

 ססיס ממוכח  "גטי ועטו . וי3למ כ3,למ ממגפו "ח ויעוור ויקח כעלפך שלס וקם .נ"
 כי כ,רט ידע כלסר וימי  3"מח  פו%  סבירמ  ריפי בי כוסס 6מר ,נזוף מטכס כן עסמעריסס
 מ6ופ טיט oon ויך o'Dn לגסי וידבק  סייו ,ת  ספלך ייסיב .  במיפיל  טניס "געייג"י

 הפכוי מסל 6) סמיכם ח)מ'ר"ס תס  שסריס ",כ' ויעם, :מנס היך גן נס ויסו)6גט'ס
ספי

 4ט % ויפפ 3כד 6סכ נפןיע0 שניס ערפ :'עס ויסרתן טג5ריסס פרי 06 טרס
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 fw'י ד נ p-Dטמיפון
 הוח6כיז ספדכם saw~n, . 3גס פס כי ת!מיר"ס סמ)כס "חס בשו יייי . hbo ש8א
 : כ," המי . (OnfDn 86כ סייס מענרוח 6ח ולכוד וח"רוכ וחזר )כיח שכשרש 6םורסס
כיס

 סמי
 ! ותס' ססו6 כטייס עסי . סס61 כמקוס ויסכר אריס סגי כין ויזך מעם מתי עמוtQh~'l מהסי כ) 06 ויעכור . 63ורכ )כ1 גחן )6 כי וכהכסמס כהטקע ההסיס פקרן

 מ: ויהחנ סכם ננתץ 6יף מ6תיס כממגגו ובך פספוס גולם ממגם ע) סמ)כסח!מיל"ס
 . 6פ וגכוכה לעס כמיס כורם סנר ע) וחנך סמ)כס וחת6כור ססי6 כמהממס כורםהמיך

ג'"
 ITD: טותו מ)6ס 6סר סכור כחוך t~D'rnl ל"צ 6ח נידיס וחכלוח סכו) גדוכ סכו)ס

 ם)סט, ש: שכדת 6סר סדם מן גססך ולוס וסכע סמנך כילם טחס ח)מיר"ס יחפור .הטיס
 גלו! 6ח הסעים 63רן ג)מס 6סר כמסממם מ65 כורה והמזך . מסטל )6ין ים ס0כ0גגה
מיין

 סוטנרי יפיג ס' משמ מש) גס כי )כדו ככס כוס "Sua'n 6ח המנך כירם מג" 31"
 6! ג6סף כולם והמיך * נמ!ממה מייו נט) מנ6 סנןיק י6טיס ונס . כס קנכו וימיונמ)ממס
 ח!מיר"נ( ו06 טעים ממוכח "ח וי)כיז גמכיסס ועך . במתיו כגו כמכיסם וימסוך .סמו

 ך)כדס וסרם מדי ממצטוח 6) כמשסה וי)ך . ממ)ג0ס ורע 6ח וכער כמלכ סרנסמ)כס
  6לפיגי6"נ1. 36 וי)ך . בו מרד "מר sp 'כמרכ ר,לנ סריס וקח דמסק "0 כשכיססוי)כוד
 ע', וימסוך . )ערכ,ן גניסס 6ח ויקח ממנכת. חמת ,יכגיעס ותעכס יוסכיס 6) ועך)א(
 כחוק; ע!יהס וימסו) מס 1)עתגי )1 )עכדיס ויסימס יוטניס כ) "ח ויכנע וי!כדסמגריס
 )מצן טכדו ו"טחיגו . מ6ד )נקד ממוכנע כ) פ) גס) וסהזו מעמיס ג) ע) סלשיניסי)
 עורון ו"מגס "וחס )מנו 1)6 )סם מרע, )6 כי משקם עכודס למריו סרס מסכי וסכיכירם

 : כסג: סגם דכר וכעתודיס וכ6י3יס וניין וכסמן וכסעורים וכהסיס נוההכשן
 כפיכס סרס ממגות מכ) ויסורס  יסלק) ורר 6כז כמעל 6מס,רוס כימי רק רפרק

 המצי 16ח1 גז) כי ס"נמ המדתם כן המן טמו סיס 6סל עמ!ק' 6ים ' ~ י.
 יסיקו ,כל 6ח )ססמיד ויהם,כ מוכוחו כב) רנ1ג1 ויעם סריו כ) ע) 1'גם"הי כמפיטוםהגז31
 6פש הסרחמיס סבר'ס מן סיס,זי מלזכי מסגיו קס )6 "סר ע) סרס ממספח מכ)ויסודס
 חט עמוקי כהדס ס"31 סמקך טס כפו "סר 3גימין נבוכי יס סם ממס הן כגימין)טבע
  וים)'ט לכיס יעים מרעך סול  כועס פר תמיי)ס וסניהו מהד עז ,עגומיי לכס מכס16ח1
 כמיממות מסענו,ק' )ס!1 6)ס כ) מחים סנליס a'b 6יף  מפות מממס עתר עמוקפלס
 1מ0 וגסים ס 6גם גסס,ח זס וסטך 60.) כ"ס עמנק לכירי 6ח כי עמוק כעס Slha'סמיך
  ס6ע ג)מס 6סל המומשח רכלי כ) ע) כן ע) . )הס ממסר ".ן "סר ע:1)ק הלןקב)
 סכס כ) 06 ,יסעוס ויס,דס יפל"! )עם איכס סמן טמר סדכר  וי SD . עמוק כעסספקך
 6חם,רוס סמוך סריסי האעליס עס סמוך כסער מרדכי כפכח ההם ונ,מיס .כרמין
 יון מוכוח 3ין נדונות מ!ממוח סחעורלו  יו כי יון גמ)כי הס 'יחו )חטן יון )מצךישחו ו)ם"ת מעתו ע3 ושככו רקמו %ס י)התי, כמצך יז )מליס ימו יישאה פ:ימ לפיפספייר
 הסימיס ומיוע5ץ הנ6מייס 1מ6,הכי1 המן מקרוכ' היו הטס וכסר"סיס . סרסופ)כוח
 רמויססול5ותיהס ויכן הסריסים )מיסית סמע ומלדכי תרס שגי ומס כגחן Tnho סס6ח1
 הדבר ויכוקם מרדכי כסס )מנך לסחר יח"מל 1717 כת סמיכס )"סחר סדכר יולדכימגד

1ימנ"
 "מזגת וחגחכ . יכו) 1)6 מסמוח )סני)ס יכרחו כ) cnp והמן ען ע) סגיהם ויחף

 גת6 6טר ע) פקד )סמן וימר D01rnb )מטך 6מר ה,כלוגות כסכר המטך עס ומעטתפל7כי
  פיייש 6ח מרדכי וידע . היסודים כ) 6ת )ססמיד סמן ויכקס 6ח1 סם)מיס ולסכיורעיו
 יעפ ומגס ר6ס כמ)1מ1 כי . 6מטור,ס )מטך ססניח כעגה רקס "סר סמ)וס "ח ויזכוררגמן
 טפ 6ז ויריעו . 'ומכיס כ) ע) ונעם ורעס סקרן כ;) כסקס וחס' ס ועג הגק ורעםנזו)
 וילי סבורן כ) מע) פרו ו!מידת טמו )"כד הנס הקמן ספי ע) סנויס כ) ויקומוקמן 6מי טי כיגיהס וסגס . סקלן נויי כ) )קנס ויריש )מבממס וס )קר"ח וס נוי)יסחגיגיס
 והחניגיס ס' 6) לעקיס וזיו מ"י מטד סקסן )ג,י וילה סעו!ס ככ) ו"ס)ס ופשי ססו6גיוס
 . נ,ניספ נוסריך 61'ן ונהסס כשייווןימאיס

 ויל"
 מעין וס:ס כמיומו מגיח מרדכי עוד

 וכמעץ כיג,הס cnto "סר סגו)חמס מן הימשש וימריד ס6)ס סחניגיס סגי כין עוכלקק
 ככל ,שטף הוזך ויסי ידים ורמכ נזו) יס כלסף ם,תף )געל ויסי '1bD עד נד) הקסןסה61
 סנט ויתגדל ויחר,מס . העורס כ) ט) %ר ויפי סקרן ע) ספמס  וכפס וסגס ויר6קשת
 ססיוס ויסי . סעו)ס כב) 61מח פנס הסי הופסק וסננוסש ספ6קו

 וענש הס"
9פפ4 1 משפלופ*
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 ד פרקיום"פון .8
 ומשששו ראדיום 6ת מלדכי כרקוח 16 תסי . י6ס 6סי שעש % נשו מישושפי
 בם סמ!כס )"סחר מרדכי ויקמר סמן )1 סטיר כקטר וימי . כחיקו קענס יעלס וסיט0065ר
 שדון ת"ת רממיס ,כקטי קומי ועתס געוריר כימי )ד מסרחי 6טל סמ)וס נ6 )6מלדורו

 !)- ויתם . מוכיחך וע) עמך ע) מ"תו הכעס וכקס' 1sno DlllDnb )סגי ג6 וכושיר,לממיס

 הי6 סטטוס כ) לדון * ככויך כס" DS;' וידוע גרוי ויקמר יסר") 6יהי ס' 6) מיסודימרדכי
DIWהנק )עמלקי ססחחוי0י )6 "סר ג"ח ע:'ח' )נ' מנונרי 1)6 שני נ:ר,ס )6 כי )סגיך 
 . )ו ססתמויחי ו)" בו סחנרחי מיר"חך nh(o ותס"רחך קרסך )עם שור ס% סוססלע
 1)6 ודץ )כסר וחם"רחך )6מןיס דך ככ "ח )חח לכיחי 631 6)סי ס' מסגיך יל"חיכי

 "הסירס וספיר 1)1;1 גססו "סר )?מן "סחה:ס )6 "סר 6:' מי כי )זונחך )הסחהוחלפתי
נדך

 1ס)"
 ועת: ")הך ידרוך "סר מלרן .עזך כןג)'1 "סר גע"ו 'טר6) עמך חטועח ע)

 סמן כרסח"טר ויסד כרס "סר וככור טנ,ן "סר כממח סי6 ויסי) מידו ג6 ס5')ט6)סיפ
 )"נוחינו גס;עת "סל עם הסב eh שחח )6 כי נעמיס כ) ויפש הסידיך)לנקי

 ו)"
 הסיר

cnthו ה "כ כעונות "ס כי !?וטיעם יכוסח )" גי ידך מק51ל ננ)וח גחחגו )6 כי יזעו נס; 
 . )ך מע"ע כי מ6ר5נו סכ)יט ובהס"חיטגמכרגו

~PDI 
l).c~h לכ ptal~l מתיש ר.ממיס 

 כחיט עזיך ו":מפ מקד נ,מ;. 5ר כי ?מן מיד וסוסיעגו נקמ0,ט 6ח וגק'ס רכינו 6חרינה
 כ3 ע) ו)ססופ מ)המוחיגו 6ח )ס)מס כקלכנו ובנימת כעדנו )מגן )ס'וחך גכרמזעייך
~e'npoע)יוןוכספרידך כהגהיקך ומ"( . ס6דס ככוי "גמגו הדקך כי 36סיע סי וזכלש עלגו 

 סקד,ם עם 6ת ה)קך "ח )3)1ע סיסס ויסתתו )יסלקו שסיס 6ין כי פריט יכמרו )חס")היגו ועתי* . ס' נול) ע) סש).ס ונקי c7h )גגי סם):ח "טל ננור)ך 6גהט וגראס 6דסגל
 !מס יד ויסיתו ))הק,חס וימסו מירס ג6 ס3%ט ")סיגו 6ג" . וסכ)יסס ע5כיסס 6חונס))

 וכקל ערכ מסעיך pl'D הסח,ס 61) גחנתך SDI עמך ע) ורמס עמנו ס' יסועח "חכר6וחס
ow~lיכירס כסיטן כעמ!"יס יסר") וב) . 1י1"ס )סממה 61כ)נו )סס,1 ינוננו וימסך תמיד 
 דכר ע) )עלו עזיו סתובס לגסיו כ.ד ניכרם) וט") סמ,סיע סטר מלדכי עס ס' 6)זעקו
 "הס,הם סמ)ך מד'טח נב) נס . סעמ,ק' המדתנו כן סין סיקס 61טר )הס ס% 6פלס%
 נס ,חכקס . כמעמסו a'h ק) )עסות ככתכ מלדכי %ס סמדיגוח טעלי ועיל עילוכב)

 כניי יח ותססוע . עמס ע) 5)וחס "סל סרעס מן נ"כ סמדר כי גסס לממי 6סחלסמ)כס
 ואסר (ק וח)כס תס"רחס עדיי ו6חמשחס

~rpnl 
 עמל לפס: "ח והמ)6 רפט: כשוח

 סי 6 ס' וח6מר SlDnnl וחגך D(~O עג ותף,) ויום )')ס ימים ג' גסס: כסוס וחע:ס61סר
ib9Pקדס נימי מספח 6סר 

 וכור"
 "וחך "0 כי עוור )ס 6ין 6סר )אמתך ג6 עזור סעי)ס

 ו6ס 61כ סמ)ך כניח סוס 'וסכח 6ג' כדד כי פוחס ספרר ס5ל מיד עמי 61ח פוחיוהדס
 ככיח וימידס כוזדח מעסיך כ) ע) סמך ,"נדרס סמיך 6ר6ס כי )מיון ממקן רממיך"ח ס.,!ח 6~כי כן )ניח מכיח סוסת עמס וכיחומה הומות 1 ישמים 6כי סו6 ופחס )י6ין

 teri גסס' נ" סגס otoSb ועחס סוס סיוס ועד תגס )וקחתי 6סל סיום לן Dt1I~obהמנך
 כמך "ח )סוד,ח )סמייחף ואעכס )קמחם חרנס )6 1"ס כשיך כעיני ייסכ 06 מ.דיקמגס
 ע!יהס קמו "סר ס6)ס nt~lho מן מרזחך 5"ן 6ח ג6 רעי)ס חסדך כקבל יסומל ג6כי

 ס651פ 6סר ,"מר כהוכ ובחורתך וכמדגי מורני ענזך ומלוש )י ספרו 61מי 6נ, כינתרסס
 ונגלום מ(קס כיז מחמס ' סו65ח מקדום ועמך ליסס נכ "ח וסרגת ממוריס 6כותיגו6ח

 )הס )סס ותחן כמצנר וסו)כחס ככקעס מעוכר כסוס סוף כיס סעכלחס כן וקמריגמויה.
 לטביפ בפר  ובס  ירעו )6 מטססיר כי עסית )6 גוי )כ) ימן סה)מ,ס מסור ומיס ססמיסש
 ס:ח!ת וסססורס סקיוסס סע,כס 6ר5ך 1"ת ,"ד.ריס נדו)יס מבכיס !פניסס וחך לסםאח
 כנסס 6גמט ומגס כסכי ו",ח:ו שחס גחת ו6יגס  תגדול )סמך ויכוחינו חסם וכלסר .שחס
ct'o)יתכרך ס' 1"ח: . סכ)גו עוטחיר,ס כי ס,ס rhn סי וחססעט פגועינו ע) נכרו כממיך( 
 כ5ר כיחך נפגע עבדך מסם ד כ דכרח וכס 5רס כעח 6)'ך נזעק כי ס)ימס יחיעדטמסי
 בפסקך סכפסס מפס ירי על ונו'  ")סיך ס' רה-ס 6) כי ונק סקס סזנכיס כ) ,קי ימי)ך

 ט* כשב וק )6)ש' )ט )סיוטה ר6סוג'ס ככיח )נו ופכור לתגו כריתך סמר וניסיסמול
 5סר רושוגיס בריס  לסם חשרפי  וגו'  "ויביכס כלנץ בסעספ זום  גס 61ף מכדךמסס
 יעכסו כי 60)ס כשלליס 43הש כב שסיגו fo שחס . ינו'  %ייס  מקרן 5יסססי55סי
 יםפמף כסס 3485ישס החץ כידם 6תס נ00ט )6 0' 8%5ך'0 מפס כי נס בפכך016פ
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 21שש ר פרם?סיפון
 ,:;החי ה"נה' מנד.) נושסקי ססמחך ";י כן 1ע3 . ניזח a'1lo'o 6ח נשתה יב%%
 , כחסר נזינה כגת:ה,ת:

 ר)1:)ך כגז מחיכת פניו ע) ;מעכיר סעו)ס טכע דט ה.ו ההב ס;"
 "מל טת הם כהר 61ח תס"רחי כגדי "ח h)rh ";י נס כן . נדה "כה כו בהמם6טר
 )p 6;?. הני":י 1ah ותרמוס עתהס .כורה גינה הד ,גס כיגיהס ניב עמי וק ):נלהס'
 עומד יח,נויס "גי 6)היגו ועחס . יכנס ;ח הסר הרע ,כעכך מנד,) נהמתך "ס כי()החי
 ;"סר יר"חיו כי לנקורים סמנך סוס הבס נעיי. רממיס !י חן 1 כך סטעמס היחמס!'מין
 כ) cp וה;;יע5י יהכפ,)הו ס%יס מטי סעורם כדי.ל"

 )פני ,כטס' לוע ויהיס יורקיי
 מוך )כ כי הטהורה תחוחך הקדום רמך יכר"י כגי ממס ככדיך "ה ו!"הוכ "רכיך"ח ~hfJa )ט 6ח יהסה עמי ע)  מיסריו !נקם ")י, "נח עת לסי )י החן 6פל וגייסי כמןנקפתי
 "טד ימהמנור מהיללה סגה ?ctt ;ח !ג' הג' ונפגכ נ" זג "ן'ר ") לדך המבכיס ו)כ ה'כ,ד
 ,ח,כק הסיסי גיוס וימי . כטקס הסגי, hlbl סמך כמכר )סגיו והנסס ויג,רתייך"חי
 .ד .הכס ג:רוח'ה נהי "ח עמה ,חקם הכהרחץ עדי, וקח יפיה כגדי "ה ל,ןכיח5:הר
  ,:געו-ס . ה;ערוח מסע:ק ע! ;);ת סמ);.ח ;חק ע"ה ותטען ה"הח ;עןה ע! נקים

 ככגייס "פר כוסכ "רנה ינעו )כ) כנריה סחי 5ח ומנכתת מהריס סו)כח היתהטו:הלת
 שדי 'קר: "כן כ) רהטה ט) ,הסס כ!נ,כ.הס ברנה יגעו )6 הסר המקוח 3ח,ק היהונס
 גגססס "סל סדקנה 6ח והכס פגים ותש! המסותכהי

 וחג'"
 פגי גוקמ הס:ימיח גהנר

 מגיסו "סר סה:"רת 6כגי וב) מח)סדיס יסגוסד וס"ידס וסכרקח גולן עליו "סליהפו 1:כ כ"פ71 6ס,ד מלכות כ)כופ ;סקו ע) יסב "חשרופ וסמלך . סגיו )מ1) ,חכשזהמלך
 6טר ע) מקד המתו כו ותכער פגיו )מו) עומןה מסחר 6ח וירק עיניו וים" .מכר'ק'ס
 יקר" 1)6 סמיך 6י יכ" "סר !6מר הק. 1"ח דחו 6ח סמ)כססקרה

 עיגיס "ח מסהר bWt נקריח כיחינ"ל h'olI )סמיה דחו 6מת
 :הר"

 ;סידי כועמח טי:יו ומנס סמיך סגי 6ח
 וירק . ימיגס כיד עסיס סגסע0ם סגערס ע) ריס: 6ת וחמס )כס ויסג מ6ד מ6דההסס ותכסי מרתו 61ח סע!ך קש 6ח "סחב ותכל . כוכו וכערס גד)ס "סר מחמס מגודדלס

 ויקם . מדרס ע) ומזר יוסיס SD יוסי ותוסיף סמיך לסר ק )ס ויתן . ע)יהס בסחס"סר רהמיו 0סו6!ח סעניס נ%ת יטור: ויסי יחו יה עמן וע) עמי )מז ע) וילהס עמ)ט")היגו
 מס סמלך 3ס ויקמר . כזריעו ויסמכס ויגסקס וימכקס לסחר 6ל וירן מכססו נכסוססמלה
 6כר סד סרח OJO כי נסוכתי מדכר שר"י 1ח) )מסך מזקי ר(מ!כס לסהר כוס )ממד)ך

 ע) ויטס סזסכ סרכים 6מ ויקם . ירעיחי D((O 6ח כיסר עליך ממסוס )0 6'ןמקקנו
 %זני לוחך לליחי כי 1nDb וחימר . סמ!:ס "סחר )י חדכרי )6 מדיע )ס ויקמרר"פס
 . 6דוגיסס 5רח בר6וחס גפפו 3סיטי63ח סמנך 6) לדבר )מלכס מחמיג'ס סמלך מסרחית, סמ)כס יסחר סגי ע) מ6דויכך ממגך ייחכ0) וכיטג וכנרה כנוס גססס עימס כי סגערסע, לתפס עוד והסס 6)יו כזכרם ויסי . תפ"רחך נדלח ומסגי כנורך מסוך גססי וננסוססמלך
 6ידיע10 גסס ממר )1 5עס0 מסחס סוט סמנך ע, 06 וחימר )מנד סמ!כס "סחרוחדכר
 עמס ויסמם מממית ויסי . חעטס כן סמנך )ס ויקמר גקר"חי טחי ")יו )כו6 )י סיספס

 )6מר )מנך סמ)כס "סחכ למרס 6100 כייס ונס . עמו המקך ככיח סנ17) וסמןנמסחס
 כדבר עטס וסמנך סס61 ס'וס מממרח ויסי . גססי גלח 6חבידייך 161 !ך 6עסס 6סר כמסחס פממ ו0.ס סיום כרח הסד עמי עכס ממר נס סמיך"דוגי

~noh 
 סמם והוך המנכס

 סמ);וח חני 6ח )קמה פלוחך ob )ככך ירע )מס 6טחר ג4 קמור טיס ויקער !כופוג
 )":,ר ,תרס נדו)ס נעקר וחנעק כבכי קלס "ח גתה הקיזה ו6כהר . וחמס )יסוד'כס
 כיד עמי 61ח שחי מכרח כי ממס)חך וכהס,רמ מזכותך כ;) סמנך "זתי עת )' יפומס
 נט ע) ע"ס "כר סו6 זס וסטיכי סו6 מי "ף כחרי סמיך ויקמר )הכהיחגו י"ויכ נר5יס
 ") הנוזך 5מר 1 . רומזך 5) וינוק . וס מס וע) (ס מס (nPT מרטני קמלי המלךהסיח . ממוח נססך "ח והיי) כך יד )ט)ומ כקרו 6כן ך מריס סוד גסס קי עמך מרדכי מטפ:"מ ~Wv ופחה הסריס כ) ע, נפצתו 6סר מרע המן הו" סנ,רר וסנר מנסחך כפעלשיו"כ סיה,די מרדכי כזח 6גי 'סידים סמוך לדוגי 6!יו ,חימר "ח עס ar ortbnl ממגי)כקם
 ס'וס ,ח' נ ממגה סמעחי )6 6גכי וגס )י הגזת )" 1"תס הנומס 6סחל 6)י אכלס כו:מלזני
 5ה:י כיס: ה :מנך "! מרדמי ויקמר כסה מס וסידיע:י סלירר ס5ר רעת 6ח )י ג6סברס
 שפקך עחג וכס עem 08 0שש כששתגך

~'Qgg 
 אשכב )הרע נסנע:7 ששטך שמעש 6נ
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 ח ר פרקהשופע%ש
 , ifJannI 6ח 4שר 3noh משש "ס )מעניו שב) וינכס %ס השה . 9סחףס %%

 61פ סמן 6ת ימיטו עז ען ע) )חקותו ויט 6ף למלי סיין ממפפס ויקם ט סמקך מעתחשכעי
 סישפ מרדכי וע"י סמלכם לסחר ע"' נדולס ססועס  מן ויעם ס6)ס שיכריס 6מר וימי .נלו
 3בש פרוכי וינו) וימותו "מד ען ט) דגיו 061 ראפ 06 התק סמקך כפער סיוסג ימיני6ים
 ושד) 6הסירופ מקטת 3כימ 1ס)6ס ססו6 מסיום מרדכי ויסרומס יפיץ). רעת מכקסי כ)"ח מרי )סי ויכו 1$רריסס כ) 06 )736 *סודיס רפיון סמקך עוד וי0ן וגרו) סלך וילךכשך
 מ)1ך עד ויכניעס מנחמס 3חנכח 3ס ויתנל מקרון כגוי כסרך וירדי מ% לנס מכס נהם ויך מקד,ן נטי עימס מיממה ו'תנר למסכו ו'סי דן23יששיפ!רק : ססמ דליות מנך 6סל עז וכססקפ כגמת סרס מנכי כ) 06 36ופיט 1יע3י1 1יחגס6יסר")

 ממקדוניה 6)כסגדרום ויש סרס מסכות ע) מקוון גו' כססעורר ויסי . סמתס3' ס6ר( כיסיף עי _nlrD "לן 6ת מכס חסל מקדן נוי 6ח סגדי) "סר סו)יפום בן ממנידוני6")כסנ7רוס
 6ח ויר מריוס כנרית סיו 6פכ סנוש כ) "ת ויך . המהממס  דליוס ט) וי63 %ד ככד )נמי
 פניו וסם ע"ס 1"ח לטקטק 1"ת עכו 6ח ויך סיס 3מוף ויכonh 61 "ךן ו6ח סבר'ס6רז.
 ס4ר ממנסו כ) עס מעזם ויסע זליוט עם ככרים סיחם 6פר חמת :::ותה )ירום)יס)ע"ח
ובו"

 0וכ3 ה" וסגם סהו6 3)י)ס ייסי . ומחגם. 610 מס ויחן כמנון בזיך 63 "סל חד
 וכידו כידו פ)ו50 ומרכו הכריס !כ,כ ר"0. ע) עומד "יפ והגה ויל6 ס6ס) 3חך מסחוע)

 מפד סמוך וייר6 ר4מ)ך לפס ע) הרכו וירס הככס כיוס יטריק 6סר סנלק כמרקססמרכ
 גדו)יס מ)כיס )פגיך ):נוס 6)היס ס)מג' כ' "ניו יילדך עכד' 6ח יכס 11IVh~ )מה ).ויפתר

 ,עחס שחך ולנזור )תניך סהו)ך סמולך ה61 61גי ענימ.ס נוים ממחיך י):כג'ע764יך'ס
 המנך ויתמר לעמו ה' )כאי )רשע )ירוס)יס )ע)01 )כך מ)6ך 6סר ע) תמוח מוחכי
hJb60 6נ D~D כי חירך 6) סים ")יו וידוור )ן 6ס,ג: כעיגול רע 061 תדאי כי טנזך 
 כמווי אדיס )3וס "ים ור"ח ירוסניס kth ככ61ך וסיס 'רוס)'מס  )זרגך )ך )ך סניךדו"חי
 )דרש יינך מהמקן סמקך ויקס . 1% 6ח עכרך טוס חנוומ מוח כי סיו 6ת קטטר ו")פפס יני '6מר "סר וכ) )ו וססתמוס 6ר$: צגיך ע) נסו) מהר פיחו וכלגהקך 1כדמ01יספסרי
 כממחוי מננד סרמק מהדקו טס סעיף כגני ,רוס)יס מו) כקלנו ויסי 6ף נמר' יליפ)יס6)
 ויסי טס 1יקר"1 הס"' ") וילעקו 6)כסנדרוס חפעועה סעס וכ) סככן מגגיס ויירקקפ0
 מכהן ומנגיס סעיד "ח סטת )נותי 1)החחנן  )כנדו )קרקוע סיהודיס ועפו סרוסקמרי
 עומד סנ517 סכמו ,מסיס ס"מריס וסכסניס העם יכ) ס61 מסער קן IO)O וי% .עמסם
 ויש) סרככ JDD ויש וימהר הנסן מגגיס 6פ 6)כסנדרוכ סמ)ך וירט סכזיס )כיס1הניסס

 6סל כוס )6יס ססחמ,י0 מזוע נו ויקמרו ככס ע) סמ)כיס וירחו . )כסן ויפהפה פגיוט3
 ג:) )סגי ססו)ך המלויך כי נכס ע) כמגוו Sb סמ)כיס עכזיו ") וישר )מלממס כפ יו6'ן

 סכסן וי% כן "מרי ו,מ . )1 שסחמייתי 1ae סיס כנהם יחדילו ושש )ע,יגיהגויס
 סמ(כח ס מק וטה הקךטיס קדס' מקוס 6ת ob~n 61עמי1 נגניו וקח סמקזס חשוב(י6ח סי היכ) "ח ::סן Irblt1 6,:ימ מקים ח! סכסן 1'ני6סו ירופ)יס 6) סמ)ך61)כס:דרוס

 6תס ו"סר,כס ק(ס מכיח אגסי יפכר) שסי ס' סכוך סמ)ך ועמל . סעעס מקוסוטח
 שוס 3יק ס,ס ככיח ,י ג,:ר.ן $)מי ויסי o'n7po קו7פ וכין לליס נין wlb ויקימו 4$וי"מ ויכת )ממגיס )רוכ 'סב וסתן מגס שסר )' "עסת ועתס סוס כמקוס )סגיו סמ0רח.ספרדיו
 עש ובמריח ס' :סגי )ממית חיסו פסחיך נדדו 6סל יחסכ ר1פ15 6) סכסן וינוסר .סנדו)
 כגיח ,יום  לסטתשכטיס

~fO: 
 ומס רומסך וייגמר "חס מ6ס*ס6)ת סוכ פס שסר )ך 6עסס  4ממ

 סז"0 3סגס יולדו "פר סכס:יס יסדי כ5 ט שם יסיס (כרה IOA~ -1Db'l ויען סהר  סוכליס'ה
 "0 ..יעטר יכ16 :"כר )(כרון (ס )ך otot1 ")כסגדיוס פמך ע) יקלש ,ים ס ויר, יסוזסנכ!
 וכ5 סס) )קכ) אסיט סי ט61 סוס ר1כ'ח שסי פ6ס רפיון )ט 6'ן כי ors1 ככיח ס'פידח
 )3דק )ריכ (:כ סמ)ך ויחן . כן DD'1 כעיניו יכפרו רוכסן דכרי Sb רוכלך ויתמת .פמ')ס
 ס"וריס ע"פ כערו ")סיס ס' 06 )דכופ ממכהן סמ)ך י'כקס 1י6$ שסיט )ס' ויסתגעשבית

 סזס ספיח וות נ כיור )6מר סכסן והצגסו ימך) 061 דריום ע) )מ)חפס ירך 6םוהתומיפ
 נספרישר gg יס' סע)ך כעד ה' 06 ספק ושריס . פעטס 6פר 6פ )סירותיך ויודיעגי -efסגת יל)6מ ,ס)מ וש" גחס!חי ס' 06 %רסס "מגס וס0ופיס ס16רים ממט נערפו 3ג)ז:,וח

 4ני
 אy? 18 יטש aK 9 IWG' זסנ גן י fg %4ן שגשש :ך ויל .
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 צגיב ו ה פרקימיפון
 ה6י3נ:, ד% ע) ט כחוב 6סו סש3 6ח וירססו ט יאב"ויקו" 0צדמ* *43ה
 י',הר . "רנה וירמססו מ"י) 6) רן 6סר סשיס נכיר יבל וע) לום 3כ) ממשםשים
Shסשה hloonb 0"  הגמיסושיש %י 

)'ho תרמסהו 6סס ohh 1)קהח Ob 
 ויעטר )ג יסוכ טממ פילוס)יס 6)כסנדרוס ויפי סמנך )כ 6ח מכסן וילתק . WDממ)5ת1
 6 ויתחמו )קרינתו ממורני סגכ)ש 1ינ6 ענין בל ע) ויטנור . 5מ)מפס כלי"ש ע)הכח
 מה% וים") !רוב ו,רוכ כסף )ו ויחן גדא עסתס טליה 1);) )ו ויעם ככיסו יקכ6%4רשס
 סנדו) סכסן עד61 6מי והוך כחי כע) מחט הכהן טסה כנ)) נריויס כסר מקים)כטח
 עזרך סמי סכסגיס 1%6 עסו ;"הן Ineb 6ח !נלם מגסה 6נה )" כי כילוס)יס סיס6על
 כירוס)'ס. מנכסן וסחמימיס המסידים סכסניס נימוסו ו);ן סגכרטח סגעיס נלאו 56למכסו
 5)כס:דרום מ6ח 0ג3)ס כקם ע"כ . עמו ויסב מוחת סחורגי סגכ!ס 6) "סחו עםויסד
 היך )ו ויפתל . עמו סכסן 61!ים'כ ס61 מתט מס )כסן נריויס כריר מקדם )בטחסקלך
 מגגיס סנדו) )כסן )מוקם תה.ה מן )ך מסמר לק נכיתם כהל ס6)ח 6טר סמקיפכנס
 ע3 )מ!ממס )דלכו המקך ,יזך . המחן );הן "מליו יכ6 "סר כסן )כ) ונס כירוסיס"סר
 6נ,ת מקדס )ך מגס מחץ מגסס 6ג .'"מל נרתיס כהן מקרס ההורני ס%)ס כגס 161 .זליום
 תכסוס ועול )נף )6כן ססו6 המקדם וימי . נלי"ס סר סנרכסע) 6ח מחח נלגילחכסככחוכ
 ס1)כיס סיו עתנו תסריט רכים כי כירוס)י0 6טר ממקדם כירוס)יס "סר ס'  )כסגיונסתקס

 והמס וגס3מיסס ונגרכוחיהס כמססרוחיסס הגס "ח )הזג כבגס אנס מזי נריויס סר6)
 מהו" המקדם ויחעסר כירום!'ס 6טר שנסיט ס' מקים "חעווכיס

 רכיכ ימים ויטמור תוזזן
 מקרש ") כחמימוח העכודס וחסכ ויסרסרו חסמו;"יס תכני ממעון כן הורקטס4מ)וך
 כסטז' ח6סרס נבליח ,יני6סו o17h 6ח מ) "סר הורקנוס זס ו0ולקטס כירום)יס.6טר
 88 יוסף ממסר ס6מד ספסר גם)ס . ,נגורחו תקש מעמס ג0פכ *אצ %ששר03

 : סכסןטרי,ן

 השניהמפר
 יימוך 6)כ0נדרוס 0טח ימען ססרי1 )וורה tr:jo ממון ט 'ם גלמי שצדפרק
 מרכלי *6חי 65סל עניו 61עידס מזעיר מעם מו)זחו מרקיית מוסדותיו מסס,לי !ססכ3)ג'

 חו)ויח כמסל מנגחי כ"סי נס סלומיי המוסל ומיסוס סדמסקי מיקו63וס הכסתורססכפרן
 סקול, וכסכעי ברקיע כמכמוק סמחעסקיס ומבמיס מ%'ס מרמומי מגכוהו "תר6)כסגדלום
 תע)ותות )*י כיראו 6סל וסהנווטח הח,יס ,בע"י ס3ממיס ומעסם חכוטח 1סו17חוס;וככ"ס
 וש6 0קפגיטר חשש טיס משיוך מ5ליס כקרן סיס 6'ס . ססשר פחח ונס סבע4צתממכנפת
 610 מעמיס )כ) וסטדע רדופי כמו 6מגס . 16זוחיו טדט שטל כקמח 6)כסגדלוס 1$bסיס

 נקח:'כור סמקך 610 6100 סריס וסיס . ג6מח סו)יסוס בן סיע 1!6 ס W('D כן6)כסגדכוס
 ויוזז? ר~כוככ'ס כמהם ומוריי! סמכס0,ס ויכיר מכויס מרמומי ג) ע) ורקם ומכסמצגי)

סעחידוח
 610 סרס מגך כי )1 ולגד נדו,ס ועד מקעגס )סס ותחר5ס עמו כעיני לע ונוסקי
 . פיו מנכוחה 6ח 1)סכגיע פריס מיינת 6ח 1)סכקש )המס יוטן סם)ך6רתמם"ח6
 טח סקל, עדיגות'ו קנס 6) ))כח קשיו ומסוכי סריו מג":מי ויסה סוס סדנר 6חשכמש
 סחטדד כך המי . ע6 06 סי6 ס6מח אדע0 ספמועס "מחית ע) המשר )חיל פניםומעגי
 סגסחרו' ע3 )עשר כמנססו ס"מח מיטת 0כוככ" כשת לירי !מ נהכמתו )ססק'ף כבינם610

 נייו רקה . סקסם תקדס,)ת)"כח 6ח1 מכניס סמיו מסר ממי ;חוסת מורק יפ65 .וסעת'דוח
 סבחדס טיול איו גר16 6סר סתיס עם כפס ויתמכם ,ד1ע כומן ערת "סר המריסכשת
 מחמכם ועידה . )6 06 ע)יהס סינגור 1)דעח )סתה:ס סג ככס ע) עמד האסר ע4ו0ע1)י'
 יגשור שיו % רומזך "רהמססה" 6ודוס su )תור ס"ס "סר סנ6מניס תמ)6כיו אמד3!ס
 6מ 1))כוד עזיך )ע)וח 1rhnD סטך "רחחססח6 כי כשמגס ספנך גקח;ינול דעת .4

 186 ודרס חדי מ6גס' סחר 1)6 שיך הקמים 6ויכיה ננדודי פפ)כחך 6פ ו)כטפ8נ8רקי
 וטלניש ס כוס ישנלת.ס )וד0 וכר6סלס כבמיס חרכמוגיס 00פתש )עצהש )ט שח*

 ד:שש הרז שנף "ים בסס עמד נ6 ע3יך e'eal יסדיו יקכט abl 101שיי848שקך88ציש
קצע
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