
 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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 ו פרקמסיפון24
 ה"ננ ורך ה,כ "יפ סSb '1'1 ויקמרו יזדכרו כמזך ייצמק . 'כסס יכדרך 'ס ג:כ ערךגקנני סמוי ה"יס נחיילוח עניך (hS i1rho "סר סודו 6רן מכ) ממס פסטרם רומם 5גס ::brקשח
 "'ן כי ידעת )" "ס סמעח וסט הטס כדכריס 3"1:י ד3רח יגולה כי ,הצה ירקה :יטקנ
 , )כ 1ח1,ק ננכר: )" "ם הי) כןיכ ןה-,ך

 ו:)"
 ע,יש ;דיי ח ויסח יממיד "חד "ריה

 כ. כניחך ,מכ !ך )ך וכתב . מטר ,,'ןי:,",ס
 קם נקה:'טר המוך . "ת: מי! "ים )"

 מדיש ,מרסיס רככ תמונות ויעם . "נצ ס ה הכך סקסם שמה כמקוס ויככ מ;:,תומ:סנ,
 ויתח:ס המריס תסיח כידו rnh~t . כטס ע) "תו הגמ5"'ס נקכס ס המהיכם גמ'סייכימ:
 שדידה חיי)וחיו קמי תמונח 6)ת וירקו . הס 'ג5שסו 16 עגיו הקנו.ס "ח סיפח)דעה
 )קר"חש )5"ח מספרור ו.ח."ס . עגיו סעו)יס סרס נחזי קמי p;lrn )ס;. ,כהכגעסנמאיס
 עי;'1 גכ,ח וקת תקנו ו6ח ר"סו 6ח וינ)מ . גססו "ח )י.)ס יוכ! ניכסס ויחמוסו'ככ

 טחו פ" י )יגס מסיר. מתנכר ממגריס סמקך גקתניכור ויכרם . "ים 5: כנדים ויקםויחה:כ
 . ה0ן ו6כגי ומוסכ 'קרוח מ"כ;יס 'ט! "כןנכ!

 גיס"
 המהממלח ס5יריח כ, 6ה עיז עמו

 י,דט היה C~'D ע) "מר וקסמים סכוגטס 3מכמח (P1'tD ,ה'1 "הו ס'ו "כרההמנות
ntlnc:aככן הכמווי כעסספ עיוזגיססיו ":י ככנן,ס ,מפי כון !כיס כגרס כס וינככ סהר כיגניס . יון מ!;,ת מזי;ח ר6שחוסי6 "נמכ." מדינה 6! מהסגילך ויסע . כיוסי" נעזי;ח 6) ממ:ר,ס וילך סעשד,ח 

~tiOPI 
 נ,קדיני"ה נח ומד , מקזזי": מדיח ", מסם ויסע

h'oי'סג ייחס כז!כוח פיו "פר כמדיווח כ) ט! ממכעס "ס סיחה יעי" המסורס סטיר 
 סיס וסי ח:מה' הכילו כי קמד'נס מעמי ו,:נד,ס.מס

 נ':פ ההד !:! הנניד כ':'סס כמ:כ"
 ,י!ט "דו;יהס ;סקר כי כרקוח: מקריס 1"נ0' . )מע"ס ,י;נק,סי כעעיהס ויקר",דוהם

 1ים")וסו קרכג,ה )סניו .יקריבו ונמ,ס )1 ויוכחו כר"סיפ וכמו חועניסס מקמי 5)ס6!
 סמ!ד גקחגיכ,ר כי דעו )מס ויקמר )6מר דבר הטס ויסיכס . פ):ס סגם 6נס )"מלמכהיו
 וכמ5רייס . )ו עכד,ס ו6ו.כיגס "חס וסייתס סקרן כ) ע) וישלך גקתגיטל כן ט6טד " רכ ם;יס ע)יכס ימנך הו" כי )רעתי ע).כס סעו)ס סרס מדך 6לחמססת6 מסגיכוח

 "0 כה 1';חכו מוכס גקת;יכיר כתמי;ח םמ,רס מ"כן הננוגס ושסו ס5)ס רכלי 6חכבכעס
 . המדיגה '.ט5. ננסח ככ'ת ,יסמרוס "הרפס ומלעס )הס ן ),כר )סיותס סנ)סקפוכה

 מלוכד "מנס הו" עם ,מקייה סו" מי טד: ו)" 73DD מקדוגי6 כמדינח ייסר היםוגקחגיכור
 כנו "סר 6ייכיו עס )ס)הס מקדו:י"ס מ)ך שרישם ויט הימים וירכו . מקד ניניססגיס
 כס הכיע וכנסר "סחו ק:ו)כ': גכי"רם הת )נקל DID1b כיח "! נקחני3ול ויזך ע!יו)נור
 מ)כ0 כעורה יסיס ")סיס ויעמל ידס 06 ויסק 6ר5ס עסיס גה ויסתמו מ6ד .י6:כ:ם8קס

 ")יו הי" והב; . ויסכ ויסר )ימיני מכס כלויס מכס שסיס יכרך )"מר יחכ;הומקדוגי6
 מ!:.ח;ו ! ה כ"ח "סר וער,ת:ס ס";סיס "ודים שמניד 1Pm סו" כ"הס ריו והיתרכניה
 יס כ) :! )למכנס חכמתי וגס 610 6גי ס161י6מר ויען . )י סעד כן כי ז5מעסמככ)
 מ5:.ס מחכמי כי מקמחך כרכרי תעיד סן 6)יו ותאמך nmb b-siro סהריני )3ךו )")ס'סכי

 כי 6ני מריס מרמי גי ),מר ר,נו!חגי וכהמדך ככדחגי סמ!כס גכורתי סן ויערס .לאגס
 העי מסס 6גי ו6ס מסתרות 71,1עי סגע)מיס ממרומות ומחלי המה,גמ.ס סמ)י5יססם
 כי קלוכח, הכסלך נס קלוכיס סס ט)6 המכמיס כ5 גו ממעמס ניחס מכסס 6OD'nDימ
 סס.ס !" ")יה כזכרו ו;קחייכיר . כעתידות וכידיעת פרדס כגנוי מסס 6גכי (SDIל"

 תטיב מה ריו יתאמר . ם:'ס ש6ר וסדר ימס סוד מרוע ra וממטע ממש עיטועפעפי
 ט הרויס כשמח ידעתי 6סר ע) מוכירגי חמונחך יוס' סוד כי עקכ ויעזה ככר 6)י)מכיס
 והטעע . סיו 6ח 6ס יודע ומי )עכדס גט!ס כמוכס יברוק מזרים "נטי מלנסוח נולרוס
 נקת:ינול וי%'6 כמטיס 6!י)יס שכדי rh היו סיוגים גס ג' כס והאמן דבריו 6חזמנכם
 ההם וכאכן "ומן מעסה כמחוני עחו6ר מרנגיוח מעי 3מטכיוח מרסס 'קלס 6נןמ-,יקו
 הכעת חמו;ח הסריח .ע: כסר תגיס ר1מ,גוח חמוגו0 סוכמם עג ממוח מעונ)1ח סוסשמינח

 "לנסס מחיקו ז ע " ויונ . סמ)כי,ת כמוקדות סמכות גיווני "וחות סם!'סיח וע)סמסרח'ס
 ייהר . ה:סהר,ק הטה,ד,ת מהנדח סכדס כחכמת מהוט,.ח כה:.;וח משקקוח 'קמתלפגים
 שג פי:7'? :-' ש %ף נ* מאן PSD 0עשס 9קחה שם %C'U 5םא4"טי6יק פזמם "ח סמ)כס וכיקרם cnb1 וכקר . גמ!כסגכ'"רס )מגהס מסמס שגריס6ת
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 8פו 1 פרקיוסיפון
 וחיסם סמגמס 6ח ממגו קכ,ס רק ככס ע) ממס מקרה )6 כמגס . מבכיס מ"ו5רוח ס,סחמ

 ם ג1)7 6סר והמנע והיכעס שיונ( חסד ס)6 מכנוס ~Sh סנמי)ך הן ")יי ותזמרכט,נ.ה
 )ס ויגד . הכמגה וכוס וס יוזטח ככל מגי כחכמתך 6בסמס הנידפי ;ש "ס . 1:מ,ך ס םס,!

 הסר "הנסה:
~ifD 

 וקמר . נכון ע! ג,מגו
'ol~K 

 ;ספ5 מכ3עךי )סכי367יך חם6)גי 86
 ,~us ים סמנך סו)יס,ס כי רעסו ,Sh 5יט מססדיס סמ7יגה מס' 6ב3 )1 וחזאל . הג'ד7נל

 כו גבננלסגי
~bfn 

 יסנורו תקר )6מל גקתגיטל משיגס נגיח. )ו ירדתי )6 כי סנ;)ממס
 )כקם נכנע יסיכ 1"%'כ ממח וההסמרי מקרס מיה "הר מוו ")יך יקרס ollhl .דברווכ,ג
 )מנסס נמכמחו 01rDS !ס ו!סיוח סוסו עד כשי" סמקרס )הודיטס כו והמגע ."הנחך
 סו6 מי ותקמל . חלקי "סר ככ) 'סורך וכו6 שיו )ס)וות וי7לסך כך ימם,ק ,-hsכמיכל יחשוק כי )ך 1mnb "סר סג7ו!וה ס")וס,ת מן 6' כי דעי ")יס ויזמר . oa'hמסו)יס,ם
 סהוק "מון כשוס סתו QDb'l . חקרו )מש מגסס"!ס,ס

 ונקר"
 ויערר ימזק סו6 כי or כחס

 סוס ס6)היס מיס וילמד . יגול כי וקלש טמוגחו סודיעגי ותקמל . עזיו הגעעלסכ)
 יו)7 וממגו כ"כ כזקן ונקזו קטול קלגיס וכמנוחו כמור 1)6 ;קן 3" בקומם כיגוני 6'ס69
 סקוום ")סיס 6יס "ס כי מח"כ" עיד סמי 6ח 6קר6 )6 "מח or 06 וח"מר . גן3ך
 )קסום סעסכ מלסי כ"ס,ף )החחכס פס סיערס וירך מוסמס גקחגיכור וי5" כן קמלי-שי
 כיוס עסי . )ס 7כר 6סל כ) "ח ))מחס ע) ט'ככח וסים בבי"ס המוכס תר"ס )מעןגהס
 כ6 ס)י)ס כי "מח mnh 6סר כ) )ו ,חומל מיס ויכף מדוגה )1 )מסר "מריו וחה"ממסגי
 סו6 סגס 36יס .1Db't . )עולתי יסים b:o כי ,ככלל ם!ומ. סנ6 כי וישעל מו"ר כח61לח),
 וככ,16 "חת כס"ס כ1 36ין כ6רמוגך מקוס "חך יט 06 גמם גדמות 6)יך )ב6 עודיסוכ
 יקמט יסלסל כלזווגך ס6ס )ך נחל )סגיך ס"למון הגס 6)יו 1ח6מל . 1DPn מס "וזיעך")יך
 נספך וסק ס:61 ונגיסה מש )סכ3 כ"רנעגס )ו ,יכנו וחנו . יו"ד "סל )כן )6נ יה ,סדכריך
 hatl ערסס 6) הה61 ר: כנ ויזך כס יהסנו "סר תמוגס )כ) יימלו כי סקוסמיס כמסלע)נמם
 . )סגיו סיו "סר מב! וגבורה כמ כע) כן !ה יסיס סוס ס,רע מן ככגוחו )ס ומנור")'ש
 הניגס גכ'6רם והממס סימיס וכרכ,ח . מ!וגו כיח 6, ויזך מטס נקתניכ,ר וינץ ככוקרגיסי
 והכמסו כרגבי מהר31ן הי)7 סנס )1 )"מר !גקחגיכיר והקרץ יחס,מ כקלכס מחריטןסי)7

 ")יס וייקמל מכסעס יסיס ומס "'סם פ,)'קלס עם ככס ע) )ס יקרס מס כחגמח,)סוזיעה
 מטס וי5" . כעגך ש)יפ,ס עס ",דוחיך ויהקן ככס ע) יעורך ס61 "מון ס6)וה כי חילויי6)

 כמססטו סכיככ" כמיח כהס רי7 )ס היגהנו "כר 3מה.ס וסרסי טסכיס וינקט מערכגקחגיכול
 ,החהכס nlh1S ר5וגו Ph כה,ומו "הד )כ) מרמסיטיס

~lOp) 
 כמיזומו סו3יסוס ירכס )מען

 כפורת סכעח כמוחס רחמס סי מחס כך טמר פכחי עס סכם "מין ~.ollh כי סו"נ"סר
 והמעט וייקן כן הים כ"םר )'טוה ס וילך . ייי ע ".רז מעם ,הפסס מ"כ!ח לטסו ,ע)גן:ס
 יורם 1ehi מקים 3כ! מוכוחו DICDnI הגמם וערמת סכסיר 5ולח )ו ויסים ת מהקזוס",יס מלום כן ת)7 סמ)כס גי )5מל )ו ו,פחמסו חתמו )הס ויסקל ,מ;סשז )הלסמיו זיקל6לוה,
 הנ;זיגס "ח סי)יס,ס )כד יכרכר תה ומת "תו סג)המיס המדיגה כגי כ) "ח ומ6י.סידי, כין כעדי ג)הס )מם ק6!ו )ו גרטיס סמ)ממס ך וגח ע!יס 5ר סיס 6סל סעיף "חפ1!יסיס )כי סוס המרכס "הלי . ספכעח במוחס הקיק סיס "סר ן וסתר סגהס קרח וזס מכמסכו
 brrl )קר"חו יונקה סמ!כס וסגם 3"רמוג. וככוך מקדוגי"ס 6ר5ו 6י ,יסב סגיו 5חויסב

 רשתי סגי "!'ך גסס ol!h כי ונך מה שגרז' Sb 6).ה ועסקסו"ער  ויהכקסקכעיגיו
u15da3כ QDb המעסה ע3 1)ס"ם.:!ך )המסיטך כסר ) )כ 1)6 3י 61ין )ך קרס Oto . כימים 
 :ימ.ט י,סכק והמוכס )פגל ועכדיו וסריו סמסחס כניח גס16 ע) יוטכ ופו)'סיס,:סס

 וים" )גמס וימסך סקסם במדמה גקחג'כולויחמכם
 המקה הדו "! ס:');ה המזך טרללן "ן

 כ,כד הוה יועמס "ח ר"ח. ר6ס טויסס סמוך ויקמר וסטליס סמוך ככס ע) וימלדוייכטקס
 . כעיף )" וים משגי גסים וסיו עמי סג)ממי' "ויכי 6ח )סגי סורנ 6101 %גוס 1Cb סמדיגס"ו(
 3י5ס ,ח;ריח 5ס,ר נהיקו וחסו) כחסמו ,סגס וירדם כס16 ע) יוסכ וסו)יפוס )יטיסויסי
 % )סוכ 1כר15חו כמרינת גווונו ע! וינה קטן גרס עמגס וי65 והסכר ממיקו הכיססיחפו!

 (ס מס )דעת ו)מךסינמו )מסמיו סמקך ו,"ס,ף יחמס . טיס מניעו סרס מחפסותלחו
 ס,לסיש פ6ס טי6 גטקס כגין (nhr המרנה כי דע )1 1'%רו מכתיו זס )ו ויסחכז וס מסזפ)
 1. ס.ט יסרן ספפ)טט י) ויקיונ סקרן כגסות kq, ט3 ימטיר )1 יו"ד 5א(ר סק סינסגוד

 *"נימי
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 ו פרקיצפוןש
pbש סש .חקיים הע,!: יימכך ):סכר :! וח"כ קדח היטכס ית' 1'%י6ו . "ןח  ט!וש, 

 .מקדיגי"ס כ"ויל ג,ל16ח ת-ח " )סרוח וככעסיו כקסמיו גקח:יכ,ל סהמ:ס כי וכרכממזיע
 גהגעסס ססי6 ונתח . ספד 6ח לנמול ו)יר"1 סי)ישס "ח )תכסי) סהו6 כיוס , 'ל

~I,QnO ויוגש 
trDln(נוזפ ), "סר מקדוגי6ס כמפיגת ם כנ קיל וינכל רעמים יילעמו כרקיס ויככקי תכ 
 ככה ע) המיך ויחכסר סייד וינ" כג11ס51יוטכיס

 ויכ"
 סייש 6גי 6)יס ויקמר סמ!כס "!

 )ורקס nwlh טחם נל16חי 1"1)0 . מחיצי שגגו הצן ייצן כי סוס כי)7 6טסס מסכגוען
 . 6)ככנדריס סמו ויקלס עציו עיני ont~hl מקיימו וסגני ס6)וסוח מכני סו" כי 6דענמ1)ד1
 כחקרו לנוס )" 61!כסנדר יגנו) עד )כדצו 1)6מט )סמרו כיחו ע) ססקיזיס )6מסוחיו(י5ו
 ה:3ו כמרקס וס6מרח במורס bo' נדו)וח ועיניו כשי לערו כי )6מו )6 וגס )פכיו)6

 ככ, ומכין מסכי) וימי סססר ככיח ויטב ו!נמ) סיפי ויגד! סטיר כקון 1ק1)1 גזו)וחופיג'ו
 1)!,ס, הכמס 6)כסנךרום 6ח סו6 גס ))מד גקחגיכול ע) סי)'ס,ס ויגוור ומוסרמכמס
 "ז כלקוח. ופו!יסוס . ועגמו )".נו סרס )ס;ע עמד ו!" סוסי' ק! רכב סגה י"כ כןוכסיוחו
 כס "'1 "כ) כגפפי קם,רס וגססך ",סכך "גי ")כסגור סוי גי ויליגר עציו (hSPגנולחו
 עמך ס3ם )כפו כי רע מחומס "יסך פי!יסיס ע) החככ ") 1'סינס !נקחגיכיר וס ע)והם") עמר גכ,ן )6 )נכו כי וההסיכ )ס ויהר ס,נועח והמוכס מחכניחי נכוי תכג'חך )ר6יחסקס
 חוכ) bl':(o החת סמכמס )ך מלן ")יו ויקמר נקה.ינ,ר זנוי 6ת 6)כסיזרוס כסמועויסי
 הגוסוח כחוח סכ,ככיס כשמת "!יו הזס יגיט סנ,,כ:! or וינוגסו . סמקך )נ "ח)דעת

 )דעח מפז חהכ "גי 6!כסגדרוס הסיכ. "!:ס;דרוס עמ)מזי 6' נקחגיכור וסיס . כע)יוגוחי
 תמס רו"ח סמכמס )גוכם )מ7חגי "סי ההנמוח כן )מלמס ח,טכ ונציגי סולחכמכמס
mnhוכמדכרוח כיעריס )סחימד מכקסס כ3 ייפרך כי עקב ויעגמו . 6וחס 3))וזגי כס עד 
 . כדב oh כי יסד כוחי העסה )6 "סר רכות ת1")1ה ו)עסוח 0כוככיס Shונסכים
 משמתי ויעגסו . ומוחך "מריחך OD )דעת סולח כחכמה סחוכ) )"מל 6!כטגדרוסויסקס%
 "ת סקכעח מ6ד ")כסנדר,ס "!יו ויקמר . יסרגגי מהע, 1סיונ6 ק,ריס היי כי -"יעו6ח

 וסם סיעלס עמי בנוגהך )ך "מרתי ס)" ,יעגמו . !דעחס 6וכ) טיכס 6זע 1)6 כסכיסמכמס
 וכעכרם . כן ,יעסו היער ח) ס)י3וח כצמד מעיר מן !נקח יהדיי ויועדו כרסך העגיןשמוד
 יסגו נ,יכס ונוכס נדק כוככ וליס וסכע )קילוח גוסס 6יך קולי וטיפ סכת6י כוככולקם כי סכפ גקתגיטל ויקמר DO'1 לשמות נץונ סטקכ-ס 6! מניעים סיו 6סר ספההיסע)
 )ממח )ך )1 ויקמר שפמת תוך 6! 6)כס,7ר,ס 1ידימסו הס 6) 3סק6והי ס:וככיס 6י עיניוגס, כ"סנ' גקחגיכור ימיו ויקלכ . סרב 6תס 16מס הר"גי 6)כסגדרוס Sh'1 1'"מר . ונסרס"1רס
 ג)יח 6מר ע) וס ג6 11כור וחע)ומוחיו סמקך סידות )מגצה )עסות ג"ס רן כיס")סיס
 ינ"חס כי יזעת, עחס ויימל זינך ססהת מן קו) 6ח גקחגיכיר וירס . )"מי "כיש,ר,ח
 6)כסגדלוס ספיכו . חסרנגי כי מגיחי 6טר 6)כסגדלוס כגי סו" 6תס כי ס"מת. )6,רשמחי

 6)כסג7רוס "ף ימר . h'(o חם6)גי 631 כקמת כגי 6תס ויעגסו ן וס '1Db ומי כנך "גי ה1"
 סיס 6מת 16)י ויתפר עניו 6)כסגדריס )כ מכס כן ותחלי . ויכח ט וישע "בן שיוויסוך
 ע) יס6גס .ור גקחגי נוית מננס ויו6,5 ססמח חוך "ן וירד "וח1 הרג 6סר ע) onPIדברו

 6!יס ויקמר ויען . כגי סיס מס 36י1 )ח"מר ,ט 6מ1 גכי"רס וכרקוח הנ"ך "רמוןכהסופז
 "כיך סיס סו6 וסע ס61ת סגכ)ס עם'ח תנוס 6)י1 ותקמר נדנודי גקח:יכור גויה שגויסו6ח
 )נבך וגמולך )ך יניע וס כ) 6)כסגדרוס )ס ויימל עוכר תמת רעם ס)מיצ ע )71, כמקומו16

 : כ"רמיגס גקחניכול גויח 6ח )קנור סמ)קס טתס ולמ"כ . זעתךושפצוח
 ככ) כשסו גר": )6 וב"ס עלוס סיס מגסס "גיר -מ גיס כריסוועלס. פי)יפוס מלסכי סיס )מק17גי6ס ססמ,כ,ת מהמדיטח סוס" ")ד שביעיפרמ
 ומרוע עגמו ומרוב ומרון OD~D נע) סיס ור.םיס . כונסם"") סנף 6ח רכגס מקדוגי66רן
 1יגי6,ס1 כלו) כ,וכ )1 ויעסו המנך וינו . כ,רנ סיס חיו כקבב כ) כי )רכנו סרם יוכ))6
 כעסוהם 1יסי 6)י1 )סמיך המצך נוס מוח מסעפ 6יס וב) כו ויכ)כ5וסו סם רעעיווהו6)יו
 ך כ: 6סר מסוס הסי כסרו. "ח ו",כ! כרנע עגמיח.ו מקחת מעמיסו סיס ומסוסק

 חועטתט סנ)מי 6מן 6! סכך וסי)יסוס . שיו )קרכ 'וכ; ,י 61ים רגיס ימיםסכ)וכ
 כמנונם ויי6 . 6מר'1 כסאו ע) יסכ מי פמגו )דרס ועכנסיו חרלמיי יה ע) כהכמסושבסיס
 ואון 610 )ר 6פל 60של sp, 9100 ירכל "סר snbtl D'bo פ3'1 ש4 פ0נגפיס פ'שאס

קפוי
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 21אל ז ערקיסופת:,)
 סגה ט"ו 6)מוס כמניע זימי . -מלכדיו י.6מד סוור טב)ס 1)6 כ)3ו הדץ 6ח ט,היס י4~1 - ----'

 והו"
 מק)ס-תקנם סמוסל מכמת כמד מכסס 3כ) ונחן ;ט6 ככן

 "גל וינו) סג3ור מהטכ6;ס וסנכורס סנון ומלמח S'D1"DO מ"ריססו סס!וסוס'סושכמח
 ס סם :;"סר מחח ע) עוכל וס,6 6מד יגס והגס . ווילס כמוכיח כטכסיסי וינגר מסריסכין

 ויר" ")יו ויסן סגוכרבמוסבל
 . מ6ד )1 וימל רוח ס3 וגו)נויוח לבסיו בין "וסיס מנמות יסגס

 . כ)סיט יןו 6ח ויסמוך הס,ס וימן ריסוס נ"ל "ח וימאס סכ)וכ מסוגי מחוך ייומוסס
 וירץ: .מנס ~OJh הסוס פרס ו)6 נ61לו ע) 'וו ויסנוט סכ)וכ 6ח ויסתמו ")כסגדרוסר1$
ttsuורסן 6ססר מ3)י 6!כסגזלוס . 

 וכר"
 עריו ויטממ ויגססו t'Sh הנידו כי ,ס פי)יסוס ח

 6ח )1 ספל 161 ט)ומיו ה"!סוח דגלי עניך .מוו ג כי %)הים )")סי סחס!ס ויסמל .מ6ד
 )ג"ח otD~el ורככ מי) )י )סח )י 6)כסגדלוס ויטוסו . הכינס נח"ס )1 ;ל6ס6טל

 כעיגוך כסוג כגי עם: סמנך וי0.נהו כמוי,;ך הסמגחי "ז כ1 )הכמס רכייך כקטרו5ס)הס
 . )דרך הדס זסו3יס D~b' מ' מקומי )ך )חח גויח' "גי ומנס גרזינך מגכ,רי )ךוכמר
 כפסס"") מסוס "ה ימינו ע) )סוסיך וינו וסריו המוך מנכורי גכיריס סרם'ס מקס )ואנחל
 מגך גיקו)06 "ח גזרך ויסגע . )יזען המלסר סס"חעס וטס הנדוד עס 6)כסנדר"55

 : כג16 ויענהו "חס מי )"מר [ים",סי ")כסנדר גיקו!"ס יכר"1ח כ3ך כחי) כ"6.דרי"ח
 י')נך וגגם ו6ן %6לי6ע מלך ייקול5ס "חס כי "יי  מכירך ויעגהו . ובה הנניס !ע"חגמ,)י p~p- תריס ו6יכס 6ני ט' סלעת וסי ")'1 1'":1ר סמ!ך סי)'ס)ס כן 6!כסנזל,ס )וג'ובו,
 ס"דיר סמקך "כי )"דוגי נ;ס:ס 6גי גס כי ססרלס )כדך !ך כ, )מס31 כסררה ,חךנס

 גפס עטיו כמסמק 6)כס;דלום ויעגמו . )ך ע"כ סיס מפני )גוס תמחור )1 גיקיל"ס )1ויטמר
 . 6גי ומי "חס ומי "דם כן 6תס Ob!o גסס ע)'1 כלסמק 6)כסגדל ויע;הו . )ך סוכסיס מפני )כרים חמחור )1 טויח irhilp'l )ו ויקמל . "גי ומי 6חס ומי מזם 3ן 6חסס)6ס
 כסי) סוי 6)'1 ויקמל ל;!ך כטס קללו )" כי מקד עז )ו ויהר זנריו 6ח גיקו)6ס כגמועגיסי
 חגכע ס)6 ע)יך )ריק )עכרי ליית' 1)1 המלכיס ככוו סיע 1)" כעלמך מתנ"ס onbוכער
 וקמל כסגיו :ילק מלוז עד ע)יו ף 1'ק5, 6תס וכעל )ער כי ך סו),!ח ע) "תמו) 6מ;סנרוקס

 וי"לל גיטן )ג1עס:1 גב, טת )6 61)כסנזר . כוסח )rh 1, 6סר כמוך )כפי) יעטס ככס)1.
 6סל 6"ד יוס בי כעיזות 06 קולס כמוסו 6מני6ך 1)6 עסית גכ) כמו 'O~DD רך 3מעגס)ו

 ימד )סקרן הריסס ויועדו הקריס ומי סכלכ עי  יורט rb טגיט כגדדנו )ס)מש פגים:חל"ס
 הכס" גיוס . )טילו מיס 6הד כ) ויסכ מוען)יוס

 ויסממו זטקתס וחע) הגרוזים ס:' ג"ססו
 עד "%כגןרוס ,lcb~1 וירדיף 6!כס;דר הי) מפגי גיקו)"ס מי) נס 6סר עד 6מר יוסמקנח
 תזך 6) כ6ו עד S'no "מר ירדוף ו כמערכס 1יסלג1 1ידכק1 "מיין ף וילד, כמעלכםסזכיקו
 מו)דוצ "רן 6) )טיכ לחסדיו  ו,מס ,עכוזיו סליו סם 1,סקוד ע!יס וימייך chi1Q'Jמד.גח
 גכי"לם ע) כמרס "טס ;ס" סכיו סו)יפוס מ5" מקדוגי"ס )"157 ו3כו"1 כרפסו סמ)5ו'וכהר
 )סגיו ממוכין ,עכזיו וסליו נדו) מטחם ויעץ h9CDIP~i ק טסה , כמקולס "מ1סמ!כס

 ויר"6!כס:דר וכש"
 )י גתן "סר וסגכולס סג15מ ככתר "ד,;' מכמרך הגס 1'6מר ס"ס ממסח:

 )טיוח 6קר6ך oifi'nh 1( 6(1 6סל 'ך מ ":גי alb,)li מרקס י"ג' מ!חמחי כר"סיחס,!ס'ס
 סמכך ויקמר סס מיסכו סיס 6טר סו!יסוס נב" סר ס)ינ16ס ויסקסו . סוס ממסחהכרית
  להרי.  מלכוסי כס% פל  1ייסיכ:ו  כחקרי  לו  ידמע מפר בן )ו סת!ד "סס גם6 !יפוספו

 זנר' "ת  6!כס:דרכספים
~lhJ'iD 

 ר6ס ט) נידו 6סר כמעץ ויכסו מ% ען )1 מרס
 6)כסגדל פגי ע) י'קס ממחו כן כעלס מח $נ". סר ס.יג16ם כי סו)יסוס וכלמח .יוימח

 %6ש סגיו ט) ויפו) לעס לום ו3י:תחסו ספוח שמותנו ובקומו תו )סכ מדו 5סרונמ%)ח
 סס)יפי גייס 6)כסגדל 1י3קלס1 חומס פו)יסיס והחר המסרס 1י13)ע 6ף נמרי ")כס:דרוי65
 )6כי1 כן ככנוי שכנך )6 ובס גסס )י )קל61 )ך נכון סיס )6 סו)יסוס 6!כסגדר )וניקמל
o)nbכגר nho יתלעס ס)6 16(ך % וססיגה 6י:5ך בק31י תמת ועחס )קמיו o~si-Pn 
 $כ"ך פל ס)ינ16ס כסלגי סמעי6גי ו") . כ)עדיס במרח. 6פה )קחת );עיפך קלעותאחה
 )סנפם ע4 כקוס )ך סיס 1)6 גיך כ6 ס6)ה כלכייס 6)י 3דנרו מות כן סיס לסרקטורי
 וישך בזו) כבי 3כס שכסנדר 37יי פו)יפוס כסמוע . כו כמגעי עסית' כן כי ס)ינ"וספיתח

 מעפס כג)) 6ק4 ימר o*5h (6 ויפכר 6ש )כ',לס "! ו'כ, 'hS כן yxhl עמו6)ססנ7ר
 ש 3נם סו6 מקד ושע 4נםי פמ ע4ס שמתר עע'9 6פר סמע" כי :הך YDahש5'4'כ
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 התפ ממגו )נקט פו)יסוס ! cvhln 6 סרס מזך דליוס ויס!ה )ש.ס ישי ?מיניפרה : עריס )קח "סל ס"סס 6ח ויגרס כסקס עי כס ויום נסקהו וימכקס "5)1 1.קרכהכעיג'. גש נס,? ,:חס כר ויסי פו)יסוס )סגי ויכיף נידב גני6רש6ש 06 ויסת כעמסם עו5ימה, ש ח י פרקיומיפט%
 )מס מ)חח ")כסגדרוס ויחסך כמגס מגס מדי )1 מ0'כ.ס סיו6טל

 ס'ווע נעת פו)יסוס כי 7לי,ס )%,ניגס "תרו לכו (ctrhin 6)כסנ7ל 1'"תל .מהת:
 מנדח קהרגגו)ק :יוד? כן ,ו נוקד וכיוסך וס3 3'5ת מס"ה הרננויח )ו היחס כניםמכ"י

 ונס,כ . )דרכם וינכו !ס ס6 כסבר'ס )737 )ם מ,"1 "יך רעמו 6) "ים סמ)6כיסתחמסו
'rhinרמ:'": כי )ש).פיס 1יני17 כ"1 מג'זיס וס"ס דרי,ס" 

 סייעלג מ"ר5יח וג"רסג"
 ,יקמר . כתססטס מס )ו )הה וימ";י 3ו מרדו nsrStP ממסית תה0 סיו "סר נ."ס)מקד
 ככן כס.! 6)כסגדרוס וע6 . )מ)המס ע)יסס וע"ס .כס המי "סור )"!;סג7רוס ססריס
 ;;סעו ודה . טתטסען מס )ו ויחט ,יט.כו )סגיו יגגיעס 1.35 ע) סק,טלות ח סיל7'ג ! ע,ינן
 ":סי !יס,ס פ, ע! קסיו ההן ה:דג,חע!

 3ריטג'"
 כ3ד כחי) כליסגי6 מ!ך כל"כגגס 6511

 6)כסגדרוס 6ס סיו)כס גכי6רט 6ח )קקה ר )כע3 ע!יס ו)מ!,ך מקזיגי6ס נ;ן.,ה ע!)ע)יח
 טמע "ח ס סיי,ס יכטמ,ע )תקד.;י"ס הקרו3ס יללי.י  לי:ףלס וימן . ,otr 1: מסק:כי
 "הריו ף וילך, סוייסוס ;ס כי ;:רסיס ?VJ'D קניינה pvb כ":1 ' "ל" עמו ה,הסויכוח, )מקיוני6 )סיכ ס:יו "ה הכב מ"י רב כי וכרוויתו ד.1 גז, נך"ס'ח "!יו .5" ממ:':01ש)

 כירם 6, וי63 מעיל מער עד סו)יסוס ה.) "ח ויכלים . כ::0 "ןנ: מרככתי מע)י10) ל"ש ,..תסו)יקוסע3 י,טג'ס ויך כ';':ס המ)המ: והתכל מקזיל6ק עיד סו) ",ה.דן3ק
 סיו "כך סמכנרס 63חד ע)חס כי יכו) 1)6 )קהה: גכ'"רס "ח ו'כקט ויככםסמקדוגי"ס

 כ:,", ',ס;.ס ,ידע".חס :כש "הרי מ"למ:י"ה פסיכו ",גס.דל,ס מי) הגיע ;',: מקד כירה "! יוט:.ס ~h3r .מ2
"5,1 

 ויה"יר טיס סקרוגס יומים מדיגת sh וינ" נ:;!ק7,גי"ס
 )קר6ח. ויסך עסה 6הר כ) "ת מ!כסגילוס  ויסע "!:סדרים מי! ~nbr)5"ח

 1'כ"
 חרך "!

 גנג כי 6סר :מעלגם מקוס 6) וירך היק ויגס וימיח:1 ייסגיס רקם ע) כהרה ,יכסמחגסו
 וס יך סקי 1י6נול 1יעגס1 כו גסוס סיתם 7 : ס וסיני: . ויגך רלליק ויקרקר, "3יוסי)'פ,ס

 ו,מם נדו): 6גחס וייגח )נל' נקם חסינ :י "ד: כי מוה' ט) "ר"ג )" עהס ",:סנזרוט3:י
 . סס ו'קכלוסו סמ)כיס כממסע הו ויח:כ ויני וילך ס,)יסוס סני ע) 6)כסגדל ויפו) .סס

 ע5 1'מ,וך סנו)כוח ים" ט) ה,כס;די ,יסכ כעכלס וסיס ככייחו 'מי עכול עד עביוויח6כ)
 וים)מ 'ין 6רןכ)

 ויקר"
 ע"ס מקד, 0ר' קננע61יי "!':ס. !!ך ,יה )פצו ועכךיוויכוהו סרך )כ)

 שטחו ו") ניחוחי )כלכס והנץ כי ול"ו וסלעו סיוגים פמ,ח וב) "1h'tirת"רס'6
 ולוע כע"י י6חס ג. -.תהמו ח3' פו)יסיס כת,ח )כככס ?ך ו", )סגיכם ח!)יס6.יכיכס "0 יק.) ע)י.ס סקמיס כי תכף יוסיע:ס 6101  )כדו יחשיך כס2 כגחי הדסלרכולת
 מזפ "5י "טכיל "גי :' )ו ק;ס קךכ כ"י 6ש 6.ן 6סל וכטיס חוויתו וטיס שכי 6'ס)עסו

 phl "כיך כיתי וניקינו יגעם ?גן ויחרר: גדודיו וקני ויענו . "גום 1)6 "סקס ,),5ויכיכס
 ריס ויכה )י)ךיס גכוגיס !המס ,:ץ וסחרן וקנה ע)ימ קס5ס קי קרם כ"י עחס )סיח כמכגו

 סיידים כי ס והיוד מסגעליס ינהר ס'ם'ס'ס 1") סוקגש 6) 5ריכיס ";ה;1 ס,6ויעגם
 . וח:הס חגסיס סוקגיס וע"ח ממוח בסבי" גס?ס 5ח 1יכיc;~lvst 16 גכ,רח ע)3,סחיס
 הדגר סיכ ויטינוסו )1 1יטחמו1 1'קז1 מ6ד נעי;'ר,ס יטלו "יגס,דל ד3ר' 6ת כרמיןיכ:ת,ע
 סיסס ע! )עסית סיס וים ס ,קג סרס ע) ד ויסק רברס כחסר ועסתו הגגו מ5ד דכרח5סך
 יס'ס "3יו המת תתוכו סגן ס עטר כן 6101 "כיו קמת 6)כס;7ר וימוך . כן רעטי ינלבג

 גן כסיוחו והנגרו . ממכס 6ריסט,סע!יס גס1עיכ ס:1)מדו ופסרט ומכס מחמסנטר
 ס% כ15רה ל( ג וחג' כן :יס ".חי סולח פיוס ונס )6ש ו)6 )6מו לי  חיש )6עפכ'ט
 (o;a סיחה וט_פ5),ק נםשס ומכעח טחורס ס'מגיח עיגן ומעורניח טטלוח ועימו%יס

 :מס פ) 05י וירסס לגיס sjb' 6)0'0 וממסח 6 לe~D 3 מקדוקיסי bSnt 1*די;' "ניו anb "גס' ומקד תסג ?;ממ'ח.1 0 ני6ס רלימיעיp-e : טי)17חי גיוסי שייר יומס סכ)נ גסיי ה7,7ות וסגיו )מע"ס ורכתח 0ת1)העק
 ו' לטש ג' פ!וצד: תדעי סעכ א"ר וב"ק רכוש טניס מרב 61;:י ת מ", ח' "!סיס ס'כהמם
 שאשש מציץ )נע; זסכו'והם 6)שסכ:וי ממטס מ*%.חיי b~m משח.6'יקו

 שגש"שש4ש*ש Vc'S'ai'iiשאםאסם"שק*שהאך
*
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 פ 18- פ,ופפוןפרק
 י"ץ.קח--?%6"י"ס נסציהבבש צ גשובהצי%בצ
 ידעו וןב1ינ6י(מ'ןסמ1'כ36 יןצצ11::טסןי:,:,צ'ם11צצובךב %*ההע "4הבבקצ ייbpt1Dh 65 6יז Sh יעי . 4:מ%יינשן%ני:(צין%יצ

 :בגציהן ישן) ים2ן גי י צין'צז 'כץ% כרמץןי'צ:: נזין 1:ש2עינב%:יצ
 קם; שצל: ,מ%2בqhl 4 )עטק2:בן נ:צ%76היני%ם6ח2,6םב2-:ן::ן

 לני,ייי'כוץ: hlint~bohl.I 6ןמןסס:ד:ן ן:הו olrn'D שיב01זדיסים11שרציה)
 nl'raJI יץ',ט מס' בהמס ו,בצ 'ןצםב בלז ק2ץטבה%ן פצצים2102

 ?פרסייס ויכרחו 0וק רכס גיסי ס?ו6 כיוס מסמס וחמסך . לכיס olhl 6)ס ויסך כ*)ס6)ס
 מן וב2ייצשס עצ%בנלום זעהננסש2ן"ע4ףס%זןןו :וצם2יו% מסך 6)כס;זו וירדססו יכרם ן סוס ע) וירככ גטק ככ"י מרכנתי 6ח 3rD ודריוס סרעסמש!

 ומשניס ת"ס מייס ויתססו סגם ולוככי רנני כין מקוח וחמס :otPSb וחטעס ohnסמקדוניס
 צ;1בצ זבשנבן%4ן , -וזב nlob'l ש: %קוב% םנ2בןבהן בצ .דצב 6רנע ח"ס מסם ויתסס. . סיס ורובכי רגעי נין לט6 "'כ מססרסייס הסרוניס ומספר6יס

 מקד. מקד נדי; נמי). ו'כ6161)יו ויסכו ממ.,כחו מ"ל3וח מע )יסיף צתגזמן רוס6;כהכ

 'ויסעיןי)וך 6חוסוסי0סץ א2"ייר3כ":נסס ,בגצדצבם כקלייז:צבךצ:ב
 2 0ס נ"ין

 6קרק;סים 6רן 6) ענר ומסם . ויככסס )יקיוס מויכוח )כ61 עד ממ)כס 6) ממוכס31גוד
 'יפוס 6פ1 סיכ) 6) ויכף ,יככססנסיק)י6

 ויטוח יתכסס מ5ליס 6רן עד ויעכול סם )סחפני

זק
 קמש )א(וי:ס

 עיי עד ונסיע סריך .ייקר כי כענגיי סדיפי)י יוסכי 6ז:)
 ס'נריס נכר "ח 1.עכול מסס ויזך רנ, גפ,ת ,כמונס מ16ח ,פנס מע ו6לכע ס עפרמעיר

:.ייו ,יכתבו צ,ס סרי כ) ססמ,עס1 6.ןס.-סב")כ,ק6!

 וענפי ססדסהיי כסכיכ ה1ר4.ר רב 5"ן )ק0ח 5וס מיה הכיר.,ח רוח כ3סמדיגוח
 ויגורו כקרכם )נס 1.מס סיס ס ח מלס ו."נק וימס'כוסו ק ס"נק 6ח הכלסייסיל15
 6יפ 616ימ,1ן וסמו 6' סגן 6)כספליס ,יקם וס ויוד'עוסו זליוס 6) מלכיס ויהמומקן

 6פר%ן2כפור1:ן
 מן גקסס וסגסל "ומסרגן כנסר ויעכול עכזו ויזר . ס:ס'ס ס'סס

 סגלי ,יככור מקדוי'ס ס) כמגכעוח רססו ע) ומגכעת מקזין סרינ3ד
 מי) ורמכן

 ויכ"
 ען

 סמיך Sb ממ!כסנדלוס ייומ צע:טך ש ן יוסנן ןיכ16.הו מדמשססער
 ויטפסו )לפיו ויטחמו . פ:'1 נוסוז 6!;סץר hiD'l כידו סת)כוח שנס ר6ש ט!וכתרו

 ,יקונן . )ך ש )כ ממקת עתו ח)0ס )6 עת,דו"ס יחימס ס ס: עוד פן חחר6ס כי)6מי
 ויענ?. "4 ט)1ח1 כי )6 ויקמר נזדין ")י חדכר כי 6חס 6)גם:דר )~)י )ו .'6תרוריס
 כן לחרי ' :עריס עם "סח: ט5מני SD: "ט!נמהר

~'ah 
 01כ כ"י וכי ויפת וי6כ) ויפכ מ).ן
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 יספר . ץ פקשש ום מס ופיוס וים6)הו . לחיקו ממכיסו סיס o'i~an en~h ה.ו 13"קן י פ פרקלסיפון0ש
 וכתף זסכ כ"י כ) כמסך ע06 6)יו הנ6 ס"מ )כ) )עטות 6)כסנדלוס לדוגי מטפס כה"ניו
 כה כי 6גי 61מסוג )ק)ימ וסיס סתומן 6) ענד יטיב )6 ט!חגי נ6,כ)' י6כ) כי ט יסקיהוכי

 . תדורך  6)כסגדרוס כ,ס שנטוח סנזי) )6מר דריוס ויענהו . סמקך תדוני "הה גספסססיך
 ס,ש כי ללסו ככר וס61 6)כסגזרוס הו) 6ח )סגיו ר.עומזיס דכיום ממלי 6' המע כ"סרעסי
 ונמס סמוך  36כסגירוס סו6 וס וס)6 )מוך סטסכיס 6) ויקמר ויכוססו )ס)ימ ")'ויריוס

 6יכה.חמפ,כ סו))וח זכרי )סוכיר )" כי הס סיוסניס )ו 1'6מר1 . רשמתך יזוגגו יתססהו)"
 ויסמר ניכרים ויסתם פדכליס סיו )מע% כי ")כסגזרוס ינליהס פס.ויכן יכ" 6)כסגדרוסכי
 וכ"י מסגיהם סת16ס ויכרם יקם . קים )ו ויינזרו 61:וכ ot~h, לי  5גס'ם זלך )מוך סריס)י,

 ~hlwl ס מת" מעיר מיעל 6) ויסך )בחח. )ו ויסחס כנוחגס סכילס )טועל ו'חנס קו נםסוהכ
 סטיכם 6ת כללוחו ויס' . יכר ))6 ויעגמו וס OD יקמר עטיו hiD'1 י,סנ העיר "יער6ח
 סעיל )סער מון סיס מומו עם 1י65.ומטרת1 וימיחס1 ויכהו מהטעל מ)65ח "זחו )מטוך :קטמ

 יזה ,הנוסך ויכלם מיסו ע) 6)כסגדלום 1'לככ . נידו 6)כס%לוס וסוס סוס ע) ריכלוה61
 )עכיכ 6סחלגן כגמל ויכל סזכיקיהו 1)6 6מייו הפלסייס יילזפו "מריו לנדיף 1י15הדכר
 6)כסנדר נוטע וכי )עכלו יכר 1)6 הגהר )מס כי הסרסייס וילכו . סגסר גסס עכרוכטמר
 יגהר כערל ויסך . ימת כנכלו נגהר עכע סוסו כי לנקי ס61 ויזך נקמים הפרס'יסייטיכי
 ויככמ )פגיו מסיס ססרסייס ויפק ומיקו ירית OD ויכמס מיקו 06 עוד וישסוף .קרה. "סר כ) 6ת )גדוזיו ויגד ויזכו סג'הס וילככי סיעים סגי עס סג'מו כ"סל סתו 6תינ;65
 וימכם כגהר )עטר 5כ6יו סקל המו כמסר וימי סגסר 6ת ויענור . ממסר מחי עסררים
 גט1טן "חי "סר מבכיס כנוח ס!גסיס וכנעיס )כ,ח' נ: ומנמוגי )כוכ וסכ )ך 61חן 6ל5י"ח המרע י") כתי 1"ח כוי ו6ח לסחי 6ח )י ,הטנ חג' נטמר 6!כס;זמס ") מסל ויכ0וכנדי) כגי וינך הקרן ע) ויסו) מוכוחו כיח "! דריוט ויכ" הקלם ע) כי:נרס כ"ס וינרססמ.מיו

 ויקר"הכילה.
 "ין יננחגי ob ויטמר עטיו ויסמק טריו כ) 3",;' הסמר 6ח 6)כסגדרוס

 וימם,כ מסחיו כ! סרס כקלן ויעמוז נרוו והכו כ) שטמנו cb "כ) כטס )י סוסוה3
 ") ,קרב הסך ו6)כם%ר )עורו הודו מסך סרוס Sb ,יס)מ מגמעה קהו )עריך זכיוןע71

 'לחריג וירדוף כ"ט)ון "רן 6) דרי,ט סטך כי טמע כי מדי "רן ") ויסך סמ)כוחמדיגת
 16ת1 כהרגם וימי זליוס "ח ויסללו ",כסנדל הניע כי כסמעס דריוט וסרי .6,כסגזר
 עניו ,יכך מיס לום כו ,עוד דלים 6ת וימגין at~h ויכף ח המ"כ, יגח מ; 06 6!כסנדלוי)כ,ד
 וש יטריו סו" קונגסו 1 וימגע,סו ס ~hDll "ח נול 61);סגדר . נמיקו גססו 1ת65 נדוןנכי

 6חויסרנו
~)ho 

 : המיחוהו 6טר ס
 עדי מקלן ויעפל תחחיו הקרן כ) "ח ")כס;דל העכיר כטסי ויסי עשיריפרמ

 כקעת עד ויכילו תסי" ,רן ה מייסכ, לכיס עס הגדו) המרכלדלך
 שסים סם 1ימ165 רמח :כירות מטורח מ,וח טס יימ5"ו ימים ס' 3ה וירכו )ל,נפמיקה
 מהם 6;ט'ו 1ימ'ח1 -'3למ1 מ"ס )חס,סס וינקט ס גגכ והם יון כרסנן פ'0'קוטהגקל"'ס
 המקוס oll~pn וי"כ) ";טיס סקסה משסיו סמיחו והס ועסליסמ"ר

 כקיטס טס ויגן ההו"
 ויסרנו מ,חמס onbllhl((1 עור נ"ו,ר,ח כמחגיהם חו!ריס גכורימי) הסכ6לי,חיה; )עגקיס ד,שס כיעריס ם,כגיס סרמ'ס בגטים oa וימttPtil~o 65 6) מסם ויסך .הה61
 משי הסר"יס ויכלמו כיער "ם ,יצעירו 6)ככגדלוס וי15 6'ט ק"ג וכע"ס שכגיסמ"גסיו
~ho

 מעקדות עיגיט נ' נערי "מ,ח ז' ק,מחס טלר גדו),ח מגת וימ3"1 עוד ,ינכו
 נמקוס מטס אעטר . 'וגה כגי ימס h'Jllfn כמו גד,)יס סרעוטיס עוז 1ימ165כמנלכ,ר,ח

 046 6סס ויסמיכו וינו )1 יכו) 1)6 )חמסו וימתור גח) סער כע) "מז נקים ויסגע6מר
 . וי6כ)גס הבסס "ח הו6 ויקח . וגחפסהו יסרו )ח"ח יסגה 6ו)י 6מר כי 6)יו:יו)יכוס
 מספר כ)6 כמוסו 6גטיס היעל מן וינקי ג)טוגו 737,1 יער עד ויכף )חמסו 11%h,ירדמו
 מהם "6 . 6,ס ח"ק מסס ויחסטו ס"ס מסני ועימו נ"מ היעל 6ח יי3עייו ח)כסגדריסו,ט
 הפרן מן יימלק 6עג01 וימן" מטס ויעכור . ,יע,טס ככ)כיס גוכמיס וסיג 6זס כשגי וטח)ר.ס
 סוכ מלס מרף וגוו! )6רן גכגסיס סיו 1)מסס טע'ח ומטס מהיום פערם 1' עי הסיטמורומ
 ספלך 151 הממוכמיס ootnis "ת כ, מקצרין סרכ ומכג;' 6'סכוקעין יבמו מ6יסר,ח

- גוישש ס.ו 1)6 נטועים סוט לתשן סרט "פר g;nJeel פפופייש )שפוף נם פסס*
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8ד81 הש י פהקעסיפון
%ספכיס  פס וופwwn 65 כי mattw ח!קסו 561 פסס המחכו )6 לקמר קל סהשרן ש 
 סם ושש . ויסלסוסו מגוסס )סכס 6ט ט)י1 יסריכו )חספס סקרכ 6יס וכ) לחגוכגמ5"יס כרעיון חרפו)ש ע% כו ופיו . חיים כמיס 6ם כי יכוססו ו)6 ודניס ג17)יס חגיגיס וכושזר
 כשר גד1)ו0 מעת עוד סס biwl . קומתם קמוח 1" עי:יס ונ' הגויס ס' נעני מייחטד
 וישק . ntDb ה' וקומחס מבס כפת'ס 6ס כי ירקו 1)6 עיגיס טס כע"י ששי סו6יעל
 וירק  דניס ומלכסס כ)ס,גס ומינריס 3מן'סס סיסס עם וטינ.סם ר6ס כנחי 6גטיס פסעוד
 "ס כי סס מ65 1)6 6מר מנכר 6) מסם ויעכיל . קעעח כספיגות גדו)יס סרש;יס עודסס
 וימן" " סס, סיס מפי 6י 6) כסט'גס ויכ" וקלן o'Dntיס

 יון כופן מן3ליס 6גסיס נו
oJ~)hl5"ד סרסן ע)יטס וידרג סקי ") מהסיי ויט!מ ר6ס 65 ויוחס )קונס ס,מין סיס 
 ופס חופך ירכי עז ויכף יטיס פגי זרך מסס וירך . מסס מ16 ויירק 6ים ממסיס O~Dייגזר
  סיר,ס ססכסים וקפת נ1רככ ,1)זנ גגי olpn עז )5כ0 ו'מסון עמס )6ור הסמם '6'ל)6
 ויקח . וגמוע היך ויסך נכורים מ"יח וסיס 6יף מגד,דיו ו,קר6 . מוסך רגלי קמורייהד
 כגס סעיר 6ח 11Dh't עיל מיגקח "חוןעמו

 כמכו"
 DI~DO קיל ויה" סס וינ" סמקוס

 חוג; )6 ;י )ך סונ ")י61)כס%רוס ויקמרו . יוני כחסון ומדנריס 6זס סני DI('~Cגדי)יס נעושת ויסנטו יכעיס מלמקמח ססי6 ושרן קמיו 6ח 6יט יש וא %1 כעלסס):עוגן
 חוב )6 כי )ה טוכ עכייי כיח ")היש כיח לכ6 יכי) 6.גך 6)1)'ס עונדי נקרן)ערוך
 כמריס לסלוח תתמר ו6) עכר. "כרסס ו,רע 6לסיס ק17פי עס סייסכיס כפייס)ךר,ך
 "ח וח0רונ סו17 מקטת חכנ,ס כי סחכטר 6מר טוף איו וי56ר )עקות נסיח "סרסטמיס
 na(pl נ"כגיס ויכחונ סמקיס מט6 "ח ויסגור ענוס נלין סס ויכן . עזי "סל עמ;הו6ס וימו" יום עטליס דלך "לער גמוע 1יסכ סעוש0 מסגי 6)כס,7רום וילעד . סידו מ:ךסורוס

 : ר6ה "פרכ)
 6)כס;דלוס 6כס 1)6 גנצג 6מיתך מן מקלני נך גרה צערכסל שיי ושקם סמעו 6ח רקמתך שמוס 1'סמע הו17 "יז 6) י"ס יי!ו עשו, אהדפרמ
 סודו 06 )לג) עקמו סו6 ויסך . מינח עס )ס)הס (OD )6 כי סמיוח מסגי מ"ר ס6)כסג7ל, וינל סיוגים עס ))מוס לעש ומיוח מגסג'ס 6סף עס מיל 6ח ס,לוס זיקכן כן.)עטיח
 6חס פי )6מר 1י"6)ס1 סודו מיה DIQW ") ויו)יכיהו 1ימ65וס1 קונס כסיגר ע5מו 6חויעם
 obubt מ6לצ ויס)מגי ל5י 186 יימר "ך ג6!גסגדריס "סל 5כ6 מיו65' 6)יווהממר

~'se 
 )6מר )לגסיו "Sha ")כסגדריס עס סס להימס סיןי מלך סכין "סר סמעח 6ת וירט .כמכי' גדע מאך טס )ס)מס )ט ימאיסו 61יך ע,סס מה )6מר 6)כס;זר,ס ע) ייט")הו .יסרהך
 "ח כוכם סיס 6)כסג7ל וס יזע 61)ו ע6פ "כ ק' יברש )6 )ו ויטמרו סמ,ות '3בשממס

 מחס מגרה והים קגח)יס סרס'ס ימיו "סר עז כ6ם 1י7)יקום מדוריס וממש 6זסגוי כחיקי גמוסח נ14י ה"ומגיס ויעטי ויט מה:סו  ") לדרכי 5)כסגדרום  ויסב ויעוכסממלכחע
 ויגדש זים הגד 9גי וילחמו . נוהמי) ויכלמו ס6ס ערגי ומ0והיסס 0יותיסס גערפיסוסין )גסככ o~tsP וירוט מחגועעיס כלח. ס5)מיס "ח ר6ו כי וסה'וח כהדס ויסורסגרטיס "ח 1יו5י"oos~s 1 כנזודיהס סמ!כ'ס סגי קרצו וקער סמ'וח ע) כרי) כקרינ16מגוס
 6)כס;7רוכ ס, סוסו ,סו6 כוגעס)"ס ג0ל המלממס ,כתיך . סס,7,יס )נ17די סיוגיםנז,די
 ותס' . מחד סוסו ע) 6)כס:ור ויחע)כ ס1וו מוך כערמת טור )ל"ס רומס לעסו סיס6מל

 הכין 61)כסג7לים הואו סמקך גיד )מסלו bh(D(DIQ7 חי) ויח'ע5ו יגס נ' כי;יהסר,מ)המה
 וסממי סגינו וג)ממס כ" נדידיע יגעי 6ח :סמיח )מה )6מל סודו מנך 6) ויסרח .58חס
 סיחה )" 6!כסנדרוס קימח כי סוס סדנר ע) ויטממ ס,ליס כעיני רלריו ויטרו '1פ)1ך
 ס:.הכ תגממו . "מוח נ' ")כסגדריס ,קומח קמוח חמס 6לכו )היות )כקוס כעיזיוממוכס
 קו, מה )ר16ח )עלעהו סגיו 6ח ס,רוס ייסכ סילו מטס כחגך גדורם זעקס ותסי)נ7ס
 כ מוריס "nDS ע) 6)כסגזרוס רפטך . 1ימיח:1 השקים 6) "!כסגדרוס ויכסוס5טקס
 הכמל )לשת ויכקס ה~נדעיין סס 16קסלדק,ס 6לן 6ן מסס ועה . "לט כ) "ח ויתךגטן
o'a)hמפיפס כ) 6.ןכי משפוי וה )ך יועי) )6 נחגו )ס)מס תכ" "ס . )6מר ססר'ס עס חכמים 6)*1 1'ס)ח1כמעו 6י וכסמעס ע0ר ולממצות כסוכות עלומים יוסניס וסד מ6ד עז חכנויס ס.ו כי wnb !6)יג חג6 כ6 עכר )חי) ;ך מה חכמהיגי )לשת תמהון 1": תסק 
 ן טש וי )ך ישש וסקפסס סמ)הפס 9 תיתפס 46ך עש 63 51נפע לצ'יפ ונשרשקרקש

שקששי
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 יש פרקקששןש
 ומלם עריפיס 1?06 נביש נ' עם 6)כסשכיס 0046 יל . וששרי (Ob גטש;שס
 י.ע::ו קברות c:Ph כיפ 1"מי מהם )6מד ויש% :גסן ססזה סגי כ) ויבססו"גסיס
 :מת.ש :רכ'ס ה: מ. )"מר )6מל ויס% . גמיס לנויתיט :כמתיגו ,כהסכל קכרוחעוטסוחיגו

 ג:5 מטד רכ.: c~ntol העגייס כי גס מייס כ)גו וח:מ:1 המח'ס "טכס סמייטוויענסו16
 גו 6.1מכ הכדה וחיות 0760 כין ומכס עלוס הו6 מ' )"חל 1'כ6) . ומיס פעטיר'סיזר
 . %מת שיודע ס6מח ס% ויקמר יכוכ )6 6סר ה61 מי )1 וייגמל !6מר 1'ט") .14יס
bbt1(1 ויענס1 ספמ6) 16 סימ.ן עוב יותר מסתקס 5ד זס 6י !"מר )6מיSSb ("1"5!כס. ס"מ 
 והיסס . ס6טסייס )מ"מ פולס פהי" ),כ מסכן ה61 כי גככן סכי הסת") ;י נס .מימין
 חם)כי

~f)os 
 ויש . סמ") גיד המוכיח תנע "ת ים", והמ)כיס . סם") מ75 חמ) נגס חח

 )מס op'b כן oht 6)יו וסמרו ))תסי ויכ!תי יחן ומי וס עי 16כ) )6 6)יהס ויקמל .ש"ס מיי )גו חגת ויקמר, :]ס ויזעקו ):ס ן " מה ס")ו 6)יסס ויקמר לכוח ח ס"! cnihכפ6)1
 :נמך 6ת 'גם) מי ח7ע 1)6 ההחיך עורס "הה 1)סכ;יע נו נוו 1) פ% )ס,1) )ס!הסתיבע
 הכפס )6חריס מסרהיס הנחגו )סיוחגו יתענה כ6) נור כס )מס Qnh'l . מוחך"מל'
 ובן רום hS3 'נועו )6 .ה6')גוח וסיס נ51רט )כך כי 6מריסס )%יס 6מריגו והכססימריט
 "כר הכ) וקדו; )פקוע "מסון וסגי . עניון לסנן מנ!י '5)מ 1)6 יטמ 1)6 יסקיס )6ס6דס
 מהט זיפר7 )סקס 6)יכס 5,כס:7לוס קר6 ה6)ס הדכריס ושמר . ינימגי )6 מי כ) גספכייו
 כנרן קלהו 6סר 6ח )ו ויגן הנדו) ומגמדו רנו לרססו 6) רכות שגלוח ויכלעכ . )דלכוויזך
 נסס סיס נשי סודו 6ין fln(e ה,6 פרסי"ק'ן כ"רז כ"תי ג6סל .)6מר כלי ויכחוכהויו
 יוג'פ כטון 6דס נגי כקון ומזנריס מייס לניס lhl(o'i )נפיס דומים 6ןס גגימ65חי
 סמטo7lp 5 מסיס שגוס כן חינן וסמי קדמון מיך קכל ה6י זס כחוך כי רקס )יויקמרו
 הפס וסיס סש)סכ)ו כ) עןמסך

 מסו"
crn וכסריס כלושם ומיס) המנמוח כ;) וביכין 

 המהיד "ח ויכת,כ גמ כימ' ספרן ע) מכו) יכיל יתכרך ססס כי כמכמתו מבן1במויקיס
 כימיו כ' ההול ככחנ עוד ייכח,כ עכרי כחג וסכחכ סס וסגם 6נן )ומזה ש סוס)סיוח
 הס'" כ"' חכן . "רס"ר גן סח כן טופ כימי עמס וכן -oslJ- ס) סקסו Dl)hD51bס5יפ

 )71'גס
 ומרג)ייפ עוכ,ח "נגיס גו 15ל ו' סיס מבפגי ג17) מנלפ כה DP'1 מומה מוקפת מ6דניוגס
 )ו )היגחו קבלו ע) מנד) כגס הו" ונס מ6ד )רונ וכסף זהנ1"51רוח

'1llrrj 
 יט3 6'ס וקין

 ימות ח,מתיס ' CD 6 וסנף הקסם מכמות וע"ס סנוסיחיס סנעס גל'פ כסי סו6 כי פס)בו6
 . "ניוח י"ס )י 6גייחיסס ויביימו )ר.ס ס)כי or )י מסרו וכקפל .כרגע

 וקר"
 נדונות ח"ח סס

 ח' סס חי סי מוס )י סגיה סד"גה ומנ"נ כיס 1יסקיעוס עמוסי ומעטו כהס ונועקניס
 ייפנת זהי6 כהודו "חח מזי;: 6) סככתי 11ho כ) "ח והכנעתי זרטס 6ח %מי ו6מכימים
 ומי . סקגיס ע) המזיגה ו,ס,דיה שמוח ג' עכס ללווח מס' 6לוכ,ס קגיס וכו מגהרכחוך
 "סיסעמי חיות סגהר מן 1ינ"1 המדינם ") )י!ך ה:הל כחוך מקלסי וכס כ)עגס מחיםסגסר
 ומ5"ח' "מר מק,ס ", נ6ח, ערכ ויסרח הסס וסלחי . ויהרג,ס 6גסיס מיד תקנסיהמעסו

 היער מן החי,ח נקו כי טפי וירעדו . מסי" כבי"ס טס 61)'נה כזכס מחוקים O'D מעיןנו
 קרגיט כע"י ונחסית וחגיניס קרגיס וכעטי י176מיס )כגיס עקלכיס ועמהם פיס)סת,ח
 מעסי וימיתו יכיס סס נעטי 6)טיס עוד ועמהס ,סגהכיס וכמריס וחויליס ושלמיסו6ליוח
 וכ"כל כ"ט הטמ,1:17 הס כמעט ורצח נדו).ח כמדורות ניעל 6ס סכערט כי 1)1לילכיס

 ותנך . )מוקש )גו סרהונס והיה ולרסיס נ"מ עוס).ס רנ'ס כפלטם סיו ה6פככערנו
 ו"הדיס מלקנחה מפחדס ג3.ליס o~al חמס'ס מגמרי וימוחו ממיס וחס"נ נדו)ס מיסע)יגו
 המיס 6ח ויגללו נכיליס ס' מסס המיהה "סר טהרי המיס 6ח וספיחו סת6ורומגבורי
 כח~יס ועע)סיס כייחס סרע,סיס מ5":ו ,סס . גכ'ריס ס' רוממנה etpn עז מחסשששמס
 כפט ntDID,1 5וד'ס סייגו כי וסתי מבון סוס )% סיס 1)6 6זס כטיני סיגים o~slעדו!'ס
 )יגס התסיעיח וכסעס ק6סס'6קי6 )6רז ס)כט ומפס . )ממ.יחט וסעורניס והלקטהרקה
 כח סיס 1)6 נדו)ס רופשנה

~'es 
 'fiDpn 6סר עז "רנה סגינו ע) 1נס)ג1 רנ3י1 ע) יעמיד פמט

 1ph'DDhp סמה 6סר המדיגם וסיף ק"פס,"ק,ן מקרן סמפטת מדיגת 6ת w1)Shl .ל,רומ
 ויי)יכיגי . "יה'ס )סקלות תר6ס סס כי סקלן יוסכי )י ויקמרו . סולו )משטח רישא:י6
 ח "י);, סגי ומהם . וסירם כמתש רסמי ונהס 6דס ככני מזנריס 6י)נוח כ1 ו6ר6 "מי הן55
 תיתש לתיגר ודעתי ותזרו יכר סיס :סחט ועיט עירס טרפ 1nbo וק) הפקס טכס מסד"גנ

יעצן
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.קג"הש

c?pmei~i:"a-  נל" 1'ש! ניש, :;ן;ין'י:נ;.ן
 ש 1;ע

 )כ,"לש סודו 6;ס' ר5. ל6 דכ,-יס וידנר סודו ג)פון טמס iS'hoID bl~:r, קי) '65 סממס%
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 ש פרקימיש,ג
 הש )כ"מ סמיך רנס )6 כי ספר למלי ממתיגו סו6 6סל ר.מ)ך מסגם Sb 'עיכס סו6כ. ישיל %"ו יתקהו גמכ*. ")כסנורים , מס סיס "סו סמק,ס 6) הכינוס ס"ס0 6ח !1יל.ן
 )סל ר~הי6ס כקטר וסיס . נדנריו וחטמן ס"ט: ותטמע מסוסו סכר 06 כי סהרמכתו

 סגיך ע) מפני 61) קועי ")יס 1'6מל . "לנס "פ'ם ותסתמו לנ)יס ע) ותסו)4);סגזלוס
 Y'b ופס רותחך )סגי חכוכיי כסקר והים )מ!ך "0 כי געסס י6 6נ!ג1 ס,ס סככוד כי)סגי
 סמוכות כס6 ע) סיוטנ tt:h(:Ol 6) ויכעס חג' כעס גיסי סוס סככ,ד כ) Ph )סגיווטסית
 h(ln(e ססר המקך "דוגי 6גסינגיס ח) 6)כסגדרוס ויקמר . ויטמח "סתו "ת קגד)יסוירץ

 קגדק)יס כ6 סיס T~h כי יזע ווו ונמטרת )עכר )ך 610 וסגם סכומך ם " סו" כיכ%דיטך
 תס,",ח 4)יו וח"מר ol11'Dih ום:י מניס ט) ,חפו) ס"סס וחסחהו )לקותו ט'גיו ")ין יס%6
 סיס 6ער ")כסמלוס "ת מנק וק%ק)'0 . "ויכ מיד נפש 6ת סני) כי יימוך )"זיג'י8

 6) עמ' 1כ6 )י dh,- 1nho כדכר'ס לחיו וקמל 15"ליו ע) וים.) ויגסקסו סמסגסכעיניו
 ממש "יחי ס"! סמוך רסי,ן כוהי ))כח "וב) "יך ויעגמו . גדועת מחגות )ה 6תן סני"מי

 ק;זק)יס ,יכף כנוך %ת רקוח מת"ס "גי וגס 6גיסמה ככס ע) רסיח )י יחןו6טסמ)ך
 סמוך "זיגי 6)י, וקמר . "057 )סגיו ויס,) 6)כסגדרוס כעיניו וסף סמסגס*!

 5מ5"
 נק

 זס ע! גס קגדק)יס רקס 6)'1 ויקמר . 1DD 61טיכס "מי 36 כוהי עז עמי מסגיך ותךכעיג'ך

 סקוס 6)י תטיכס. ו"תס נמסר "מך 6) עמך 6ט)הסו 6ני סוס . כע*ג' מן ניגפת כי פרך%"
 Sl(lbe );כדו סנפך "דוני טסי קנדקגיס ויקמר . ס!וס פסחה עם 6מך 6) 610 מט.כךכ"סל
r~Dbסכ ח סיס ,ק;דק)יס )כס;דל ו" קגדק!יס ימ1.7 סגיסס יולכו מפס ויקומו . סמוך כדבר 
 . רומזך כטס ";עיגגופ ")יו גודע טשו וס,ה 6)כסגדלוס סערך O)#D ס," עמו גהוקךכי
 ג,סע "סחו טס כ" קגדק)יס הגס )"מל סטיר כ) ותסיס 6מו sno(o ר5ר ") כ3'הסויס'
 וסקו כנדו 6)יסס ויקמר . סלמו כעד )"):ים 1)ס)) גגטק1 )הנקו 1"סי1 "סו ויהסו .כם!וס
 ,מס ס)1: ס"ט מי ויס6!1ס1 . סהוינ מיד שטחי ו6ת "וחי סיע ס סו6 כ, סקס 6חימכקי
 מטגס וסוף 6)כסגילום סנט! )מ!ך 6סר סמ)"ך וסוף 6גס'3גוס סמו ויעגם . היע ג'שמו
 ויפקיסו . קורותיו "וזות )הס ויסגל במטפס )סס וינד סו*. סוסיעך 61יך ויס6)וסו .)ו

 6)כסגילום 610 כי סכיגס וק;דקי . גערנ ו)טתיח (IDD SDh ו,עכו וקמו t'?hממכקיהו
 ומדרס סהדרס ")כסגדרוס 6ח 1חכי"1 מ!כוח כגדי קגדקי וחקנם גכקר וימי . ,חדוסגג:נמו
 וממס סער כ"דרח נויתן טסייח מי5:.ח מעות ,סס . ~סכ וקולותיו ,רעמיו והכ מ"כג.כמי
 "t'C'D מרככות 51ור,ח סורפ,ליס, יקרות 61נג,ס טסיסס חגיג'ס לרוח וננס ויהרסמגוסך
 1orn גמר הנזם 'קרוח מ"נני' עסוייח ")ס;טיס נולות סין ססוסיס ונרנ)י מ)ממ: כ"יטס
 קגזק!.ס כגי עס 6100 ניגס נס ,יסעדו מו"נ סירוחיסס ov ,סב "י)גי וסנ'כישסס)11כ,
 נגוייס נדו)יס מדלים זתר"סו "!כסגזלוס 6ח סמ)כס קגזקי )קחס מי,הלח ,י0י .וקוהיו
 ג,ם"'הס הפ5' )מסות ,סני)תס יון כנסין ""יל"עוס סגקר"יס ס"כגיס ופס הפןמפלגי
 ס.ט ,ס כ) 6)קסגדל,ס )0 ויוגמל . סהזל,ס ת) שנג'ס עובר 61ולו סטמס גג: וסיס .5סונ
 ומס )דבר סמכות ")כסגזרוס סגי כממס והעלסו . כן "הם כעס. מס );ס 1)ה )יומסרמוי
 ס ס" וימרד נ"מ, קל"חו גי ;שמש ושי . ס,כ מכ) הסריס כלכם וס,6 )כס ל6יי ומ:6חס
 6;סינגוס ioh גי סמי "3כס%לוס )6 סמ)ג0 נצלחי . ")י0 ויקמל )כו rrnft גד,)0מלדם
 הס)ומ מ)6כ1 6גי ס)6 . 5מ)ך לאסי 6ח וחמייכ סמקך כסס Jblpn' ורמס 6):סגזרמ)"ך
 . סמאך כסס )סקרך שסכו) כי )נתז חחטכגי ואיך "סחו ועס פגך cul ספלו עס)סחן
 0חזלס עמס וינק )להצמיקם חוג) 1)6 וכלי ~SD עזים ו6עיזס 6מ כ" עלמם 6'ס סגיוחעג0ו
 חמוגסך סי6 זו כי תכיל ס)6 6)י1 וח"מל . כקיר תגויס )ומ ע) מקוקס אולתו חמתתהן6ג%
 וממסכית וסודו סרס 6רן וסמרכיס סמרניו מא 6ח0 וס)" מדגרי חכס) ואמס 61610חי
 ונ)6 נד2 כ)6 "סס זיז גלגלת ;י בכורחך מנמתך 6יס ועתם . הגויס וכ) מזי חפ)חמ
 "מר ולעס דנה ימסוכ סחכם חדע כי נס כחכם: ס!מח hs כי תדע )מטן מ)מעס וכשכניח
 סירו &,r ויגשוק שסי ע) %;ס%רוס .)יקטף עמע יוהב ויהמכס כשסו וסיס )066

 תהרוג ועס סיגיך חמריק כעס סמוכת קיוקי Plb ותקמר .  w1h1 עשש 6ת )מעיםהמקק
 כי חחס י") חירך 6) . עשח חוכ) ועס .יב עס %ספיח גססך ומסחיח יועי)ך 1)6 תרוס ס)6 61ותך 16חי סקיי כי מכעחך 61יסכטסות

~DS 
 .ית ו5ס5'! ממי !עסוח )גנך עש סיס

 ; ה; נג' ש" סוף ענר שחפ ישן סססכרכוון . רע *ג'עשכ)קנע שש%6 8%כ5ש 41.
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 קץ88- ס4'ב פיק ים'שן.-ז.
'emש כמרכך סכיח 6חס כי ידעת והחס . מגס מט נמ)כוחו סיום 151 מק3% סיס %י, 
 מתר. עד ינבח 1)6 גססך יקם 6)כסגזרוס 610 "חס כי ידע 61!1 מות מנה סוליםמותגו
S1hקם/? וחנק . 1)סגיו גגי )סג' 6גסיגגוס סמך "ת 61קל6 )6דס סודך 6נ)ס )6 6יי 

 ממך מתן כרברון OODDI קגדק!יס 6סח כמחס 61) "מי, עם כגס חגדק)'ס Sb עמומסמרר
 ניקח מפ3' ועמס . מסמס סד"כ י,כף בטחך 51ת ניס ק;דק בתך 0נ'3 יי נמקי "סרהמז, 6ח ידעחס ו"חס "דיגיו ") ))כח יחסון "גסעגוס סוס ס"יס מנס ")ימס וחלימי .סודו
 טס רופס סייחי )6 סו6 )וגי h~o1 )ו )עטות ח"מרו ננס 6!כסגדלים רומצך "דוגיו)כשד

 סמ)כס גנרח' סקלן כגס כרכר,ן וינגס . )ו 6חן מחגות ומס )ע"ס וסגי.6סתוקגדק!יס

 "ות
 נדק

 ויטן כ מ!כו 6ח סח%הו סו6 ימנח כי )כס יועל ומס 1 . סודי )ך
 סוכ גיוון 06 כי )1- גם!ס ו)6 )ם!וס מנכו 6) ים,ג סס)ימ ויקמלו ס"חויס 61מי1קגדק)'ס

 ,מות 6כ) )6 כרנרון ויעגמו . סקרן וחסקום גסיחסו ג"מל סו" "!כסגךרוס כי ירעל151

וקג*
 מרבו 6ח כלכרון גס ויסי.וף ויענבל חרכו 1'ט!ופ ' גמש "ח ינקז 6טל מי 6מל

 "ס כעגח' לרקס 6סר עז כג' זוגגו הריסס וח"מר ' מ)ס;יס וילכו ע)יסס סמ)כס1%1
 כחסום גמיח,סו ופס )ס,י' )ספחו קגדק!'ס ע5ח תכון ch "ן n'ho )ממית כר3רון ע"חתשן
 )ו ,ח"מר מהדרס tcht~nl ",הס;זלום 6ת ק:דקי ותקח . כן "מרי ע3ס )ט תועי)מס

 6)יס ניקמר ' )וס וס )סרוב e':eD נגי בעכולך כ" ר".ח כי סקוס ודבר ט3ס ג6 מכסכסחר
 סמעו )סם ותקמר ע)יסס ,חוני"סו . כחפנך עמס 1ת6מר . עמסם ו"זנרס 6)יסססומ6גי
 גסכע "סר ~מסכועחיגו מדמי 6גמגו ,גקייס כירכם ",יכיכס 6ח ימסור סו" כי סקסדבלי

 ויקמל rnh חקניי מס 6)יו ,יקמרו . ,דס 1 ")סיס נעיגי מט"יס גסים 1)6 )מנכוק;דק)יס
 רכים פריס "חי כי )"דו;' יגר )" ח:לנ.גי 6ש ";,;ס חרט 06 סלנוגי 3,ד:ס מגגי6)יסס
 (elib חס!חוגי 1"ס . "רנכ0 וימליל סקסה נמרכ ע)'כס יערס )1 י3ר ו"ס ממגיוגככזיס
 רק lothlnt Gi';Dl ס,ס 3מק,ס יכ" עד ")יכס ו"כי,גו היסחט )' 6)כס מחטת )יותחגו
 טיח לגהקי וחירור . ויע,נוסו נו l),rht1 דבריו "ח ס,;טיס ויסלע, . (CD' 6ת תסמרוכי

 ותיכנסו "ךליכסי עוד וסי . מסהדו הקלן ותקק'ס ",יכ.גו "ח גכגיע וכ,ס נכונס מזםסנים
'nlDSמיכ,חיט 3כ" סר יסיר מעמסו יסרס שי ס וס עמו 6)'גו )כו6 יקלד כי יעמס ומס 
 נענתך )רקוח סטנת וזגוגו סמ)כס גכלחט 3"מל כגיס ויעגוסו . יפקטיס טייס. עמווגסים
 onh מכס כי  יזעפו עחס )ו וחשמל סמייס עוז סמ,כס ק;דקי וחכי"סו כעיניך כסוכעטם

 1יכ" .ol'nb' ס ס ה !)ך י,מ-.ו "חס ,סכ כרקמת מלוקס "רגון ,בע') כגי)י6ון נס" יס)וס .מ"3ןחוג"ון
 כרטטן גו!כוח כקל ויס.:מ ממהךח וירי . "ט ס): "סר ה":ט.ס עס ממנסו ",

 ע) י30 כי e~h )4יק' 5גםי יהוסו כססו ע) ויסג מקוח כגזיהככיסוסו
 ייתממו ot)!no כס"

e'r)h~סש ויקמר . מ"י מ6ד'(ויקמר סי וי, 36י נ" נפו 6 ocf)h כסגדריס סו" "גי(" 
 %ק17,זץסץ%:ת::לז:ןם%7כש11:,צן קילה7אושע:1נ1

 )סוזשר ומגמדי tvb(' )כי 6! ולחין ר"יח: ,ס כ) "ח - )כס 6רע )שתי)נכ,רח:ס
nl)nhuס' 6) כעדי וסרס)) סעו)ס כגס)"ות העניגן ;ועג: ע)י.)עסוח כלפר 

 סם i11)DISh Sh' Wb O'D)O :ער יקלס ~~ח %ף ייס עשר שנים5רק
 סעליון ;o~r ס";  5ל  DtSn' נער 1SSooo כי "נידחי ' 5פק ולפגיע עטיכן )כ6 ורטניסממ)כות

 סל5 :5מר בססי  "ליו וחסיננס ' "רלכן י5ח 4לן י4נינ 5לך כן למטוח חרקו )6ו6ס

סגרי
 ד 11"ץ ש 6ח מ0ככ וסגסר ח טגס מפך ס6' סכימות 6יצרוווייווי

 ינ6 )נ) "מר ס )מק )סט'כו %ס "ין סס61 ו)גסר - 5מד במסעו)- 6פ יי w'lh)עפל
 כמקוס ט6י פסח ע) וסכעו)וק ס6י נגשמנע כנן יוסכוח סכתו)יח וסגסיס . 6)יגו)סלוח
 וסמקנו 6%ן עס סגסר מעשר .ומכיס %נסים כי אפויס 086 וסק ומטיפ %י ט3ש
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 יג יב פרקיומיפוןמש
 חגמ61ש סירסר וזס . כל%גפ מהם ממסו מתי 06 כי וסיגי )כ6 יכש וא רוטיס והםספקי
 . wilb וחמריכ חחליכע נס (1Dh ט)יגו חסחרל כי גס כחיקס שיגו )נ6 יורתך )כ ע),ו 'יתך ע) יעיס ושיך . 5ילכס ס,כריס יסוכו קגסיס ח?רין ,כיסר מוכחיו כמניח מסר"!יסס חס)מנס כי )גד כע)השן יגיסו ינוקו 161 סג'ס 1' גגי ס'וח עד יקריין "ח המגיקוח:גם'ס
 מגס גב) יגס סיסים סוריג,ס 61!הי D'h'r ")סי דח !עכ הגס ככ) ס,סיס ג"ח מגמזו כיתש
 )מבממס ומזך וקוים 5ל עטיני יכ6 כ"סר "נהגו כי נס . ו6ויכ 5ר מב) יט,רונו סםהנס
 מסעו) 6ח סיננלות הגטים וט"ל מזהמה "תו ונערוך גכור,ח רכו"וח י"כ סוס'ס ע)גרככ
 )סני" הגהר כעגל גסיה כיסר רנ)יס החריגו "1 רודס'ס וזכרינו וטכי)1 ס6ימכוס

t'Sh 
 ע3 ע"ס 6סר מ' כ) ;or4- OP ס-ס עד ח )עם וכנוטסס:1 כממנגו "גמט גג5מ וטס . ומזון5ד:
 יתם!) ומי מ)ממס "גט' וסם (o?n "נחגו כי נוס ,סכמ סס )הס יסים )" or עיין גהיס )""סר 16ינ'% יקומי טמעגו.1"ס "ח יסמעו 6סר ר1מ)כיס כ) 6) כדו) סכם ן מס ))1 י5" עיתי )715)נו

 "ת הרנה ehl ע:יגינו כ) ע) סודעגוך h(un כי )ך דע ועחס . 6קס גזמתי 6גי )6מרנגכורס
 מנמאס עמך )ערוך כסריס מוימגוח חמ5":ו סגך )"1 וטס . ס)ומר 6ח ר~יס "גמג1ס)ת,יג'
 wnbl כרוגניך במס )עבדך כבידך )סמור ססכמגו b(wn ,ס כ) עס ושמנס . חסכע 6סרטד
 . טעם ,ס וסיס ע5חך כמסכמת המוכס )גוססכ

 ויקר"
 מקד וי5מק המסר 06 6)יס:זרוס

 עמזו שסכן ס"מריכ חן5י 05 ועחס )נכר הרכיחן )"מל קניהן ו)ס)ומ ססר )כחונוקו
 );ס %ש Sh 6(1' 1חכו16 הגהר עכרו ממגו לממיס חהסנ1 ו"ס . )מנהנות מוונוגוחכהרים
 ממן "מח )כ) סכל 6חן ו"נ' מ!המס מ!ומדיח ס ola ט) רוככוח נסים 6!י מכן ממוגס

 ה:י1 ועטר סמעע )ו rnh 6ס "ך )6מל ססר עוז איו יתס)הגס . ,הכ "1 כסףכר5יגס
 1"ם )ס)גטיס יסח גערות ח"ק !ך גחן גס וסכ ככרים מ6ח )ך וגחן "מל "ח וי6סווא

 סן-סל5גס
 )הנט"

 מוקיס סוסים ק"ך )ך גחן גס ' חמח'סן כמרוח )ך גחן 6גמגו אנסיך 6)
 מסו" ס6י") ויענ,ל 6)כסנדר,ס ויזך ' טבע, "ח סמעפ 61נמ% m~b "סל 3ו5עס,") כסיסיךתכולים

 מס מהן ויקח סיוגיח כבגדי וכגדיסן מ6ן הו"ל יס,ח וסגן סגסיס 6ח וירק
 מסוגות וכרי,ח גויס סגסר מעכר וימ65 ")ס)גס6 געל 6) הזך ומטס ' גדרו כאטר )1ויהגו
 וימ65 - הכטכוס כרכסי הס ,ל"מ )א( ק,גיקס")יס -ן ן כנס סגקל"'ס ס"גסיס מ65וטס

 ך כח ססי6 והקלן mnh 6לן 6) סטך וממס נמויהס ועי;,הס ,סיהס ל"סיס כיתישמליס
 ק"כ סכיכס מעיל מומת ומזח מסמס עיר סי6 6יי6וס עיל ת"נ" )סס וכ" נוי)יס סכעהים

 סי6 יקלס ומטכן מוהכ מקוסטיס ימגד)וחיסי,')'ס
 6סנו'ר!ן"

 .יכ) 1 נדחיס מכמיס וכ:
 ויוכמ טכוזחס 6ח "!כסגדרוס טש ויעכור )ממס עכודס ילכדו ינו כוסי ההיכ) וכסןגרו)
 1)" הסך וימ65 ימים סלח דרך מטס ויזך !סמס31מ.ס

 כולס מחגם 6) סטך ומטס "ור
 . סעו)ס )0שם ~עכסגדל עוד סועף הסס הדכריס 6מר 'ימי עשר שלשהפרק : ממודים ונכריס וכסף עזהכ o'hln ועריס רסיס כח,ס לחס ויקח סרס מ!ייוקריקסס

 נענות לולו SD ויענ וסימיס והמדנריס הטלן קפח עזףגו
 יסימים ו:מדכלוח ס"לז )קמח ומך ri(slti סיס )קלקע'ח ו)לדח ססמיס נ"ויל)מרוס
 ככפר ככח,כ גס)"יח וחכמות גור"1ח nl)hSn סי כןע! ויעם כאס ויכ" סגיו 6חייהם

 ס 6)כס:דר, עוז ויכחוכ ימכתיס מ5ר.ס הלעו!, הכלוס, 6כל וק1רוחיו 6!כס:דרוסחי)דות
 5כ,1 סר 6גסיסריס כ)כ1 מסכ כן הנירי וימי . "כססו )סועי) ))מדו וס כ) 6ת ,י,דיע"גרת
 כי ע,סרח ככני ויס'מסו יצמיח ממס שמסקס "ח וילק . נככ) המוח סס כמסקה)המיחו
 וא' ויחוטח כלז) ככ"י ויגמהי עוסרח. כ)י לק יסכר 1!6 כו יסימסו 6סל כ"י מג" )6)שקו
 6!יו,ויגי )קמיו 6100 ממסקה ויסיח . מריס,חו מרוכ גכקע )6 6סל כ)י סיו )6 ווכ,כיחמרס
 ע) סמנך ויקטף ומיס מ כי,ט ויסי . )6)כסגדר,ס המסקים סרוסוך

~b'ib 
 ס 6הו ו)ימיס . כסכו ס"יכו 6ח וינטור נסכו המיך "ה ס"יס ויסטיס . ריסו ע) כפנסויכהו המסק'5- סר

 . הודו ממקשת )5"ח tnutDn מסחם "ח ויוע5י  סריו צלל גומל פכתז  יולסלרר המצךמפס

 CQo ממסקס ויסקסו לנסו ע) הכסו "סר 61ח עגיו ק5ף "סר 6ח וכר )1 "סר המסקי:וסר
 ונפילה וכנד נדו) ג6נ "מ,תו פעה וכעגור "כיי 1)6 סיין "ח המרך ויסח כ"ןסממית
 . 3ככ) ויסח כיחו ") וי15 )כו ע) ידו וימס  נצלו סלע  נפו ללילו  גרולפ  בעקה 5עקסת"וס
 1.ו!י:י:ז ענבות ע! ויש-ת.הי ויה:עי:1 חומ' והו6  סיולפפיים  וספי מפגהו סמכםי1$

  פין94 )"נ 6)כסגדחס מי' וסגי .  כמי ע) כנה 5כך "ין?:דך.. כניר ויקנרוסופ5ריפס
 יש יע419459%ש(
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 ד,*פ כן יד פרקהשיפון
 סחחיי סמםים

 ' . ויסע . חחתץ והתנין? מ!כיס כ"ג גנם סגה כ"ג כן וכסיותו )סלחם
 כ-דם היס 6!כס;7רוס מונד ויוס . )עמדתו ננס מגייסכנ

 סגקל"
 מנוי כנסין ס.חוח

 1, מקד. מסמס "ח כקמח 6כיו סיס 6טר גקח;'3יר ממכחל מ5" ומrD 6 הסמםבכו, רכי. נוס 13 כרכיעי " מס ונחודס . ססמס קור,מ רביעי כיוס 13 כלכיסי 6ייל הודם6101
ov)קנו 6ת לק וסךגע 1ססעס סי,ס hS 1 סכ'ז( O;D" 7.מיה ימות )6 כ' )6מל )1 קג 
rmהה: הנ"ך )כס:7לוס 6 יללי ויתר . היס 1:ן ולס 1),יחס וחסון כס"ס מיתת 36) ר1מ 

 וסי? גיקו)6ום סכר SD וסוס מדי מסר, ע, כחוכיס סגם טטס 6סר וכ)1כ13ר1תיו
 כב וחכמיס מוריס ),י הזפ כחכוהו "כר וקולותיו  6)קס;ךל חו!דוח מסל וע3וסערכ'ן
 ,נ שחשם כממח סיס כ' וכ1 מנך לי כן כי סגס י"כ מוכוחו ו,סי סמוך.. 6)כסגדרוסמיס

 : מ!טחו כס6 י,ס3ע) 6ו0ו לו016 ועיניו1ומ)יטסו

 תשלישיהנפי
 ארבעהפיק

 עש-

 !נו!ק' מנכור, ו0תמ!ק מיקית "!כסנימס מות "סי' ייס'
 כ": כ"י!יוי6 ר6ס ננס 6;ט,ם6טר!ססל ויזךרניס1
 עזיה וימי סמו ע! סטר,ס ויקר6ס פכיו ממסח חמת מיחס 6טר ססל,ס כממוכחסיוגים
 סנדו) מסגסג וססו!מע6וס .)מזך

 כמס מיך הינג'ס גקר6 גס 6נסינגוס סיקר" וסו"
 ",:ס:דר 6טח סים: וסק דלעס 3ח וסק מסקן עיד orn וגקל6 ן ודוקם . וסרסמדי יי ככ) עי מוכוחו וח0ססע 6רס כקרן מזך 6י)יקטר DlptS,DI וכננוח'סןונ6!כסגךל'6

 כ היס "סר סוקן כר6דקיס כענת מקדוגי6ס ע) Sn(o ס1זו 6לן 6) כנכחו רברסוחמ"ל
cnmb)העקרו; טסו "ת ויקלקו גן 6)כסג7לוס 6סת לוס"ק סי6 רלייף נח 17קסין ות"ז 

 וימת . ממח סכיו טס 6SD!כסג7לוס
 כשנגוע"
 כ; ניקור ס דימע:רי6 וימת . ס,מרון עיר "ח ויוטו ש)י6,קריט'סדימעסוי6וס חמי וימלך 5גס'גגוס גקר6 נס 6ו)גוס ס

 6יסס1)ימי6 חמחיי וימ!וך 6ד,ס כקרן כנע ע, כגס 6סרך'מעסרי6ס
 סגקר"

 ש!יהד!ה
 !ג ממלמק חכו".ס מניוח *י לניס כ) כס 'כירו מרקס 3ו כי ח נסס ס'וס עז גו'ן16 " 5!כסג7לוס כגס! 6סר סקרון מגרו) 6ח כגס וסוס נגס )"מ 16)ג.ם פסו)מע"וסגן
 ו)" קניו סטו)מע"וס ולמריו )הגותו Dl')1:DSSh סתמיDnh 3 ממגד! והוך ן5מ

 הס!'נ1
 ויכ ימכי;'ס כו 1יתכ1גג1 סכככיס כחוח ושדד ?DP~, מכמת סי ע) נכנס 6 סםוסמכו!

 סנכ ע!1 סם? 6י)ירttbD '6, סיס71י' מסרי "ת תמק סכר וסק גור"'ס ntnro "והתכו
 ע3ריח מסון ויחרנמס )ריעלויקס ויננן 6ס ג")כסניר כ3.6רוח ניתם רסס ן )ס:. סרכ
 ה !מ ס וו. ויסת !קס ס ג:ע1) ויטקט: otnen ס נכנר 6סל סיסי7יס יגוש ,נימיו וגיח;מון
 קיה,ז מסכי ק! 6ח )ג ל ויסח ללכסן טמט,ן "ח סניהן קעור 06 נוטס מקח יל,ס!'ס6)

 ר ע) קימל וסוף 6ימסר"ום תמחיו וימ)וך הו" וימח . יוגיח ;סנן ח) nfTl~tמ!ס,ן
 : וסרס ומדי ככ! וע! מקדו:י06 וע) ירוס)יס .ע) מלריסוע)

 רכיעיח נגוח ונס מעסיג"6 מדינת"ח "), ק,!5כליא 6ת רגועחס ס:גיע1 אילקן6,ס ש נהגת עשר לאמשהפנרק
 !)21ס'ג"

 ס; 1כסנס
 סח  5רמט,מטליס תיל oro  וכיתים סלומיס תמת ".סק)י"ס 6ח DIDDb 6יילנוסמכניע
 גרן ערך עד כרומי וטחנ'ן ג,ס"'ן סיWSnnD 6( 1 כי כרמי גשסק ווי )עטות ויען3לומ'
DDכי ליס oh קכ"ד ו3סגח כסף וגמעגט כסף כז.זי Olh1DD'b) גסרק,ס' ר.ממייס גממי 

 ק' 6.עפל6יס סמ!יך ~h'c וכנגס . סרומייס ויגנחו ערס וי!ח:11 נסריק,נמ!כיח " קרנרוגי6ס מקרן כסק!י6ס ר,לומייס ע) קלקכלוג'ן- נויי נקו מסי, וכסגם1.):דוס
 סי6.ה. גק17)ויג"ס 6ח גק71'מין 3ג0 161 סגים כץו עריס 1ימ!.ך נמ)ריס לעריס6ת

rlnu161 OtJO " 06 6סיגס מלך הקפן ע.לס ou ל קרפג'גס עיר 6ת וינגע "סיגק 
 : רומי ק'סל ם 6ימסר6 כמנות 6יליגגטוןכגהר

 ס;ק יוסף 6 ס ו6מ הכהן קריון בן סדן  יוסף ,לי  יוצרתי )ינוסר"1ס ק!?ושנשיית
 וכמ"ק סססר מז:סטט. הו וסוף ס' מ)חע01 נמסר כחיב כן נעונס עליו סם,ט.ר 6סר מיסוד כיסוסי,

 וכיו . or otbJ ע) עזותי ע,7 הרקס סטש האר והי" הס'"
 ינוו) סי ששך כו יששט סיס ססי5 וכבגס "יפ ]6;' נ6 רט6 5לכשס ושלטייס סלטשגשם

9קימ8
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