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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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88. 4  י פרקמושסיפון4

 ו3ש% פ% י"ז כמ5ריס ס1)6סופ סגקו6 6סעו)מוס מיך 55ימפו6,ס ימ יכעג8 .סיס,ד,ס
 וי)גוז סלק,כעס 6ת נימריכו 6יסולמיפ ו5ה מרק')"ופ ר,ג63ת קיפר 6'מסר16פ ס)מססי6
 וכססם . כהס עמס כנדו כי הרומייס יל תמח th'~pD'b כ) 6ח ע,ז וקגיע קש""ס6ח

 1%1 רומי קיסר elb~etth כמ5וח "גס,כי6 ט) סנדו) 6נסיוכוס 'ך מ קיסכ !6ימסר"וסקפ"ד
 Yh qh 1'ע! 6ר3. 6ח וי)כיד 6לס ט) כ6 3מ)כיחו  יריפילפ וכס;ס ס;יס )"1 מ!טחו'מי

 כס וי!מס רי'פ!ייפע
 ו'31"

 הג7י3 המ,ך כיס 6;עי' סי6 . חי וי)כדוסו מ)כה סי)6ססורי 6ח
 )פמופ 6כו .,6 סעג,ס כ"מיגח ו!ה"מין מ"מיגחם );.נ'"ס ?יה,דיס "ח ו0חס הס'ח6טר
 השןפ עיר יר,ס!יס 6ח וימריב רכיס יהוזיס וימת נדי) נמ') ע,יהס ויכ6 ע!יהס ייקנוף)ו

 ונ"מרוגס ו?סמיד סמריכ ס' "ו5רוח וית ססיכ) שור "ח ויקמ הם!'סי ילוס)'ס ב!ותוה61
 . גכ,ריס 6)ף ס"ה מהס סיה71יס ויסלגו וי,5הוס הכסן מטמו)6' כג' הגס'1 וע) ע!יועמדו

 ע) ה"י יוסכי עכדי עמדו כי סי5י!י6' ג6י גדו)ס מ)ממה 'סיחס ;"')ופר"וט ק"3ונסנח
 הלע סדכל "ח סר,מ"ס ויסמעו )רומייס ,רחס )ס,דיע ויס!ש רניס נה1ס ויהרנו6דולסס
IS1hnllההיו וכט;ס . סמ)חמה וחפכח ויככפס ר,מי מ)כ,ח 3כ6 סל )וק;יס ,יס!מו6ח 
 מק,ס נפרף 161 סכוסס'ח סמס t(ihlp הולךים ט"י ע,ד גנ;תה כן 61מלי היסיד עדוימריכה  ו'!כו.י כיניסס,ן .וג'ס כ!טין ס:קר6 סינורון עיר ע) ג)מס סנזי) הכהן ה,לקנ,סהיס

 )6סס מסרידיס נח Ph 6רמגיק,ס נ,יך סנלגיס !קמ י"1 לומי כעיל מכ5ל וסו6קססי)ו6יס
 כ6רס סמי)ך הגיו) 6;טיוכיס עס יי!מס סיס ספח ע) 6סר כמו) גדו) נחי) כ5כ5,16ג6
 סגקר6 ס)סחיס עד%ן ההי" ס6רן כ) 6ת ידו חמח ויכגע מנ,)כוחו ויענ,רהנייג5ח:ו
 וכפ;ת - )רומייס מס ו)חח נהכ;ע ס"רמ1;'יס התמי)ו h'oo ימהם;ס ס!יסטין ערננ!סין
 הה'6 וכסגס סמ)ך nlb'enlD יזי ע) סומכי6 עיל )נ;חה ר~,י ק'סל )6ימסרח,טקע"ו
 חהה': כ)ס עלנ נגי 61ח ק,)יסי' ו""6. 6נילי6' 61"6 6)"כ6גי' 6לן 6ח הרוגוייססעכירו

 ס?)6 וכסגס . קסס נעכודס יסר"! 6ח ויעכוד 'לוס)יס ע) מי)ך ס,מסיוס הנ,)ך סיה761
 )6 6סר ע) ויהרנוהו וי)כזוהו עמו וג!ממו סימס,,ס sp ע)1 כי )יר,טייס כר,)ו"ס)כדו
 סומס',ס יד חמח כילום)יס מו!ך rb סיה סר6סון סורקגוט 3ן ו"ר!סח,כ)ום היה71יס ע)ממ)

 ,ס וע) 6כיו מ01 6חרי נסלמסי,ס ונסמ כרומייס מרד 6סר ע) )סכי סר,מייסויקמיסו
 מ"ות ו6לנע 6)סיס 7' וכפ;ח . הלניעי יליס)יס ח נ) וסו6 6ליסחיכ)1ס מ)כיתפנתס
 ק,י6וסטרס מ)כה רומי קיסל )6'מפל6!ס קס"1 גפגת סעמיס 1)מסטן עו)ס )נרי6תופנשס
 היהן7יס 1ע) ילים)יס ט) גס וחמ)וך . טגס כ"כ כמ3ריס סמ!ך 6רס מ)ך סג17) 6:סיוכוסכת
 ס כ ק6ס כ סמר )מ)כוחס כ"כ וכסגח 6ניסמסס. גקמח ;קמס 1)6 ע)יהס חמ)ס%)
 יי)כ7ס סיהו7יס עס 1)מס ירוס)'ס ט) נס ייט) . "ס'"ס עיר 6ח רומי קיסר גמ5,חסמנך
 ו6י' לוזיס סגקר6 ס6י 6ת עוז סמליכ ,הו6 . הממים' !יס ירום גיח 61:1 הס,כ) 6ח1,ס)1)
 . סלומייס גיד מ)טתו ob מסל לוד,ס מ)ך רו17ן מת כ"סן גי סכיכ, ח לנ יעליססיס
 ק)י6ו0ערס 6ח וקיסריס ר,גוי מ)כי מגד,)י ג'גוס 6:ע מטק )6.מסר6.ס קס"סונסגת
 6נס ומסס ע!יס ךמ),ך וי)כ7ה סרס כ6רן וי)ך מלומי 63 1 - 6]יו 6וחה ס))ו כיסמנכס
 י65ס סמעו 6ח ק)י6,סטלס וכסמוע 16 ק)י16סערס סיחה סס גי עיסיס 6ר1 6)))כת

 י170 ס;יהס וי)כו סמ7יגה trhtint (6 כסממה וחקנ!סו )קל6חו סנדו)ס סךס'סממדיגח
 לונמ Sb עמו סו)יכס ומפס )6סס ק)י6וססל6 6ח 6געו"גוס גס6 וסס המדיגסב6)כסגדרי6

 ומיכי מכיתו כגיה עס 5וקעכי6וס הת)ך קיסך ל,מית קל6ק,גה 5קטל6ס 6טתו Pbו1גלפ
 6ח,ח ע) 6סס גס6 כי קסלס 6גסתיגוס עסס 6סר והמרסס סרעס 6ח סמש כ6סר יססרימ
 ק3 ע) )ק'סר וימ)יכו כן רעסו ממגו סקיסריח כחר 6ח )ססיי ויס;ימו 6יקסכי6.ססמ,ך
 )גד מ)ך 6געו;יגוס ויס"ר 6קסני6ס ו"מי 6וקעגי"וס 6מי ס rh rolael סרימייסמ)כי
 גרט 6סר Sp יומ!ך 6)ע,גיגוס וכין סקיסל "גוסעיס כ,ן עלמס מ)ממי וח:י קיסל1)6

 ו6ת ק)י6.ססרס 6ח ויר.ר,ג רר1לנסו המ,ך ":עוגיגוס ע) "נ,סט,ס סקיסר ויגנל6חו10
 מ)כוח וחסי )מ)ך קלסי)י6יס "ת כמ5ליס הק'סל "נ,סטס ,יפקין כג'ה ועסלישסגי5וס
 מכ) סבדו) ס6י ס" p(O"b7 כ6, סרומי,ס ג]ממו 61, . כ;ס ר5"ה )רומ"ס מ6ןמ3ליס
 נככד עחל 6י 16 לומי )מ)סח סיה י)6 נגכ1,ו 6ייס סנעיס המס "סל ]'1 " הקלוניסכ6ייש
 הי?.י.ה ע, החסק)!,' 6ג:'ס:רוס ק ה,לדו: מ!ך )6ימפר16ס ס:ס ק0"ס וכס;ת .*פש
 כר ו.חטטהל וי;3מה. סקיסר הבס;,פ ענ.1 ווג) לומי בע)סח ויבםד וימלוי o'jglyא%

51פרש1
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ל"צ%~עג:1
 קימל וכטורו 6ימסיר",ס כ)ע,גוס קל6יסו 6סל הרקבוןוסמקך

 ותו"
 הס סר,סין מקיסר

 101" 6ניר6יחיי
 נמוק, ע)יסס מזך כי ג'ומי כשצינח ס!יסיח מטס סקיסר'ח מק סטיר 6סר

 ן וים) . ממוכח גכרח )סיות מבכוחו prrnpl כחוקם כלימי נוזך 6טר ט)י6.ס סמקךוהו"
 נכרו ירו SDI כסמי ט)י"וס סמדס מס קל6 סכן )ד גו כן נס ו63כ 6כ מדם כללס רומיע!
 וגה, . זה ממסרג. הסס' החזק והוך ס' ט)ממוח סיקר" סטס' 3ססר נ6מגס כמזיח פיזוס עי נעיד כ"סר קיסרים ס6מסלוס,ס רומי מנכי נקדניו 61מרי1 סממ)כוח כ) ע) לגנוי נכוחמ

 והם )סניי כר,מי מסכו "טל ר(מ,כיס מכ) יוחל וסמססר התכונס 3מכמח סןכססמ!ך
 וסק.סל . חזמיס וס' סרס ד, כמוכיחו וימי ו)יוג'ס );ומליס סט;'ס עבור חסכוןעמס

סגזוי
 סיס כניו ומכני וכגנולס כחכמם י1)י6יס 6) זמם סי" וכלנוסו 6סר 6גוספוס וס61
 סיס סגדו).)"ו "גוסשס סי ע) סולד,ס וימ)וך טוס ג"1 כמנכותי סקיסל 6גוססוס1'מ)יר
 6:וס:,ס סחוס טס 6ח ויקלח 6)31 ל"מ סיס תמ)חמ):וחי ויום )'סר6) סמן ",הבחסי
 טפס ס1 סולזוס ויכנסו 6גסיוכוס וכמריכו 6סר קנס כיל, 6סר סס.כ) "ח כגס htot סמוע)

 סניסין פנו: ויקרב oSnn סומרון עיל 6ח כגס סו6 גס . וגיכס ורימכ כקולך . 51ן)1לטסיי
 "!כסגדרוס גנח 6מר כי . 1DIDJ הסוי כמסר )מע"ס כחרגו 6סן . ניורי6ס ססס וסומחרון

 הידעיוס "סל ממיחס ומח )מוח ימיו וקרנו העו)ס כי ש) מסיו ,"מרי דרדסמוקדי~"ח
 סיס מהם ס"חז סריס וכי ממטסחחו גזיניס ל"סיס )ד' מנכוש גמ!קס מזחו ,קמריסס

 טמס וגס קסתו לשק עס מקדוגי6ס עם כ) ע) מס) 6קל מיקדוגי6ס מוקני הזיקןנל"זק,ס
 הקמרים סר"סיס )סולח סגיע 6סר ס6חריס סח!קיס ובכנס . קנחו ממס!ח מקימות3כ, לסייס ימל") סיו "סר )ווקזוגי"ס IPr כרד"קוס גמד ס,ס סגיו) סקיסר otPo')hדוסקין.

 )יקי ויכ)1ס1 1,ר,ס!יס יס,דס עס 6ח 6כ)ו 6סר סמה סס מוחו קמרי ")כסגזרוסממישח
 כי עמו נקנות )גקיס סהממוג".ס כסניו רום 06 ורעיל סל5,תיגו )נזור עמו 6סרשסי;)

 : רצין כמסל נכה,כ כ"סר וירוס)יס יסודם טס וכר "כדכמטס
 ממסיד סקיסר 6;.ססוס 6ני חחחץ כגו ס)יקוס יילו)וך)'טר6, ס6וסכ מקזוני6ס su הגע)ך ס,קן נלד6קוס טח 6סוי ושי עשר ששהפרה
 מקדוגי"ס ע3 גס וימסונ ס רהמ מ,6 %ם קוס ס) TID ,סמו ס)יק,ם מסי . וכלגוסו6סל
ועמס

 וינוסוי
 עס וכרממלס 3יהח מממנחו וחי . יסוזס עס וע) עמס וט) יהס)יס ע) גס

 קן 6'ן כי כ,לוס)יס 6מל המקזט עיטר 6!יך )הגיד 63נו סגס )ו :יקמרו S('SD כגילסעיס עמי מגגי סריניס 6)יו סוכו 161 נפרך הענידיס bst 16חס )מן 1)6 וירוט)יסגיזם
 מסיכוך )כיוח גלוח וס וב) מסמל "ין כי בו "סר סיקלוח )ננג'ס וקלם סכסף)סמון
 מסריו "מז )ירוס)ימס סנונך ויס)מ זס ע) ויסח,סו . 3ו סמקיס 'OnD ומס סמוךלדיגנו
 במקזה "סר סיקלוח ה"נ;יס 61ת ס,סנ וקח לכסף 6ח )קמת 6)י716וס וסמו מספהסומכני
 ויכ" .ס'

 . ויקמל ")יו סכמן 1יrh . 63 סיס "טל הגזי) מכהן "הרי ויס)מ סח"וס ילוס)'ס 6)
 o(qo ז3ר ע) נ"חי ויעגהו . סיס כסך יהי פח".ס ג"ח במה מנכדו מגקס בדוגימס

 6דוגגonlh (" 1 )"סח סמקך )6דוגגו סוגד "סר כמקדס:ס "סר סיקרוח וס6כג'סוהוסב
 לידו "טל סגנו) טוה ככיח 6סר סוסכ )סטו) המנך יכקס )מס וינוול הכהן ויעוסוסמקך
 "חריס וממכיס כימיסס ופרס מדי מנכי תחגו גדרו הסר oh כי ממס 6-ין וה)6 חי כ)גסם

 תזוגגו ונס . 61)מטת יחומים )ממית נזקה )חת כס כיחי )ג7ק 6)סיגו )4%16מל,סס
-, ,  6טל מקדום נניח 6)סי;ו ס' se )ותס))יס 1"גמגו כן עסס ס,יקוססמיך 

 נקל"
 ככ) כו סמו

 סומליט וימס מכהן רכלי 6) ")י16דוס )נו סח ו)" . ומסכיו וכמו סמוך 6דיגגו )מיי ,יוסיוס
 1)עקס רכה ככיס כס וחסי סהו6 כגיוס העיר כ) cicnl . מממרת עז)יוס ססיכ)סכיכ
 וכח,ליח נמולים ו,קנות ;סיס כעס כ) "ח thQp'f סכסניס ויטרמו מקז עז ומלסגדו)ס
 ר"סיר,ס ע) סעס כ) עמר ויזרקו ס' Sh !נע,ק עזיהם ויגולו וסרות טריפ ויידוחיקביס
 3עד ססשמס ידיסס פורסת 6כותיסס כניח הייטפח סכחו)וח ונס ס16יכ 3ידסביח כסוי י63 1)6 33יתו 1pDO 6טר וסקדוגו יכונרו )סמור משו וילקטו 6)י1 1'תס))ו ס'6) וכזעקי . מ)נ D(otpJtt~n 1P ועד tnStrl נום נלללימי  טניס  סי)דיס עס (OgD 6תויעט

 סק )סט ננסר פתש)ס עועי סגדו) סכהן ומגנים . ס' 6) וטעשח lo'a 4טלמעלטת
1581
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 5ו.י ט' sbstnan ?טרש סרוסיח וכשי )מקרפ %ר סכ:גיס שב קריעיסעסשדו טוי י; 'ואטל
 גחה ,שוך ועיד - ויזעי ע:מ גדודיו סרי וכ, ")י",דוס ויכ6 מממלת רמי . וירמסמבנס
 עד ייכ, ס'מקדו

~cipn' 
 נדו) ורעה רעם קי) עש הנפיס וכבני כ",ן.ו ס(לע 1:' . ??-פ

1er 1:) גדודיו כ) ,יכרחו מקד t'h:r מדו כשר 1'תחכ"י יסועף סרעס סח7 מק,! עמי 
 יגוע וסג כ!כ'ק מקד גורן ומרפסו כקרפ פ 6 וירק עציו ויסך )כדו 6!י6ודוסיוסתר
 וכ"' סוגך ס ומס וע"ס "דיל סוס ע) לוככ וסוך תוסכ )(ל3 כ"י ותנול יקעתכ,כ;'ס

 ויסי)סו הלנסיו Q1DO וישו מסוס nlllb'Sbhlp': Sh . מ7!גלתקסןנ%*(6)"1ד,ס
 פוסים וכידיסס כריס )טפ' 6ת. סיו 6פר 3חיריס )סגי סרו:כ וי5' . עזיו 1יענ,71"ר5ס
 נמרנ D(O כסועים "מד ומוס "הר מוס "!י6.דוס "ח ויכו . ס"ויג "ח ח:1 גס סכו)"מר
 ע! 1יפ16ה1 סכ:ג'ס כמ.רי ויקרט . ויעמיסו )מייס מוח כין וימי D'hc ייקנס ממוס כ)יעד

 D~h ויסככ מטתו ע) 1'ס,') כ6:)1 ויו)'כוסו )"נפיו כוחו ויחס מסמקךפ וי1נ'יוסוככנוס

ו)"
CPD 1'פ 

"(1 
 6)י"ודוס עכסך 3ען פחס!) "דוגט כי )1 ויסמרו )סניו ויכט ויחחגגו מכסן מגג.ס 6!עם, נ16 6פר וספרים מלדון וקני סוכו ו6ו . תעומס כ) 6( )66;) גס זכר

 ככ) 5)ס:ס 6'ן 6סר ידענו ל . גמיח 631 תמיס עמו נ"ט "סר מסריס עכד,ך כ)וכעד
 6)סי;ס ווכחיסקרן

 כיסו"
OVD סעו3ך'וג)ו)יס ולסי כידו מי כ) וגננות סעויס כ) 6ח 

 סכחיר,ס פני וי1613 . 6!י1716ס כעד ו(כחיס עי)וח ויע! ס' 6) סטן ויחס,) . וסב)חוסו
 6האתם)ח ס6)שיס ,הי 6 פנ!4 6)יו ויקמרו ס)'!ס 3ח!1ס Dllt':h 6, 3ס'ע'ס וו 16:טיס
 ויקם . ,יזכר )פוח "ת -DITlh'Sb ו.גסס ננקב 1.:י . תדכר סיום ,6וי ;,סר ;י מסקחר"ס וסגר ס' רמסן געכ,רו כי 6ר5ס )פניי ו:טתהוס סוסן מנג'ס 6! ס ק ,;ת: . כעדך -ןה:
 ויה יטר") 6):י ס' 6ח ויכרך . "ר5ס o~tb ו )ס; ויסתמו סכסן מגיס 6) ,ירך רג!'1ע)
 מרככתו )"סיר וימסר ויקס ח  ממח_ וימי . אכסן ס' 3יח )%.נר -)מגח: rl?( ;סף ויחןטסן
 cl~a 6)יו סמ!ך ייקמר . ם!יקיס סמוך ") מקלועי": 6) תגך וירכב )קחלעש ע:1'6ח
 גססו 6ח יכקסו "סר 6,י3יס סמ!ך )כדוני ים 06 ,יעגב. רכיס ימ'ס וס כ,ר,ס!יס )ךוס
 ס: 6)יו ,3י16 נ6 06 כי כו 6סר סס'כ) 61! מקדטס Sb וי6.3. ירוס)'ס Sb "יחספקח
 כשסו )נווך סירו 6ת, סס,)כ,ס סבר'ס ונס ר6ס 6סר כ) rht ק-סו ""ר כ,,ח )מוך וימסר . !'ס וירום יסידס 5רי "ח יסחיח 6 וס טסיו h:O ויגדיר נזו) et~b כ'שחו

 )פ)ומכיריס,ים ס!יק,ס יסףע'ד 1!" . )" כסרו מססויסרנס ידו חמת כפו "סריכ) ק )עפ,ח סתומו 6סי יטר6) עם סריגי "ת ויחפר . 'niptiD סלך נעיגי וס!" מס!"לכר 1יס)"
 : כילוס!יס 6פר ס:יכ) 6ח )ככי מ:מ: )פ(מ סקרן מ"י כ,וי":כ. מייו ימי כ) נ,רוש)'ס )ק' 6סר מס':) )ככור מגח: פ!מ נס:? ס:: מד' c~lhlקרע
 6'פ סיס ";;ס:דל,ס כמוה n~Dlht, מליס מליח ע; ס,מ!ךי 6טל מיקרון 6!כס;דלוס סמ"ר מהגס סמקי1גי י"!מי עשר שבעהסורק
 )קרו" ונכוןמכס

 גססו וחפת) . ימיו ע: (ס ומפי דת rr ומ"' ימי, מ:מ: וס מ6' כססר,ס
~fTV "סל ככ) סעופם C~h' דלוח 3:ס ן )3ח ת מ!כ ככח )מנ,6 יוכ) "סר ססןיסד,רוח)קנן

 מסריס ויקנס ייסכו ס  "נדלי" :סגי סם , "ןי:ע'"יס ס"חז סם c'V:h פ:' 1'פ!מ )קכז
 כמס סמוך )סס 1'"נוך . סמוך 6) 1י3'"ו ס!סוג,ח פ6ר וממכי ,סלם מדי ממסריסרב:
 מכס ויעמר pna'l מפד עז סנונך ויצמח וממפם וחסע'ס מ"ח תצע ייעגו:ו כי7כסכלליס
 )ס כ כי ",יך סל'"וט 6פר ר,ססריס רוכ "ח תקנן סטו)ס רוכ 6ח )סנוכ ))כת ויגעגועמ!נו )פ'" כי ל6ס ,זמנך 76תט ומ:נו'1 וסליו 6גדל'6.ס ומכירו 6ילססו6וס )1 1י6מי .סעו!6 מגגי ריס;מות 161ף דעות 6)ף כאס עגמן סעכיס 6!ף כידינו וימיו חננפס עלייטשף
 )ך יערו ור"מ: טנ'ן )סין סיודעיס לריפ!יס "מן סיסודיס כמעמי שיך יפוח וסוךעגיו) ס;:ן 6! .ליס)יס 6! יכחוי עוג סן:!ך ע) ו"ס . מועי) בס וקין סב) מסרי ססג6פר
 . סרס וסכ) ח.הז ספר כ)תס ס7ת,ח נ6ות,ת כעו)ס סנמנ"יס י.כפליס 1;) כפתתסעזפ ססרי סס הסם סססריס כי עמסם סגמנ",ס סגני"יס ססרי וסקר 6חס "סן סשרס מסך6ח
 ויכקפ סרס כ.מ.ס כירופ),ס סיס "פר סג,-1) סכסן ") ,ומגחות ססןיס ויפוג: כן סמ!ךרעס
 נר6סס סכסן 6!ע(ר ו6ת מבמיס כמגיס (קגיס פ3עיס סגסן ItSh ויפצח סוס סדכרצמט
 כימי יישסע שביסוס ידי ע) :מ"ח 3וסיוגוק וגוסס כוחן 6סד סחוס רוכסן 6)ע(ר6%

 סרקן כלעזר נט6 ויסי . סכניש כסטן כעחונ ס' תולת קרוסת ע) ומת"נ סלסול8להעפ
שששי
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 . נזחי שכיד סמיך 1יקכ3ס כמגריס סע)'מס ר,מכמיס יוכסג'ס וקמט סטנעיס מסמ"ר 1*טא יח יז 2רקזםיפון
 יוגש סוסריס מסם 5מד )כ) ויחן מלטסו 6יס וינק) נחים סנע"4 סנונך תנעי )ססיחן

 יזלו 4של ג) כבעריס כחכו )4מל מוס . כמסססס ומכמחס ומכחכם יטיח גסוןיכעיס
 ספלי 06 סכסגיס ויכונרו . Sennl ימין דנריהס ממריית פסוח תסע 61) סכסגיס6תכס
ollnoממקר" מסלי ס% וקת 

 ויכרום יונית ))סין סק71ס מהון וימ)יטס מסריס כ"ד
 'Sh וטמר וס su מקד סמנך 1'סממ .. )כנס Tnh וניקור 6חת ודעם 6מת מזינה וסגםIt~DO "סי 6ח מסס 6מד 6חד סמ)י5ו 6סר "ת כשע )קלוח היוזך 15,1 נרמס Sht~)1 רומזך)סגי

 6מת ט) קותי 'CnlD "ער כעורכם ס6)סיס ימי 61;דרי6וס ם6ריססי6
 עחס כי הטי

 מכ.ג.כם יכ!כ סדת,ח 6וחוח ססרי מג) ס"מס ססרי סס כזתיסס סיסו7יס מסרי 6סלידעתי
 גט ו".ן וסי" וחוסו ר,כ) סמה ס)6 נ)31'ס )טוכדי 6סר סדתוק סקלי ויתך . מכמסחמם
 סר6ס מכהן 3")עור וממן ווסכ t(T_t: מ"ו~וחיו י51י"ו ויקו וחס) סו6 מ,י וגנ,ה'הסמוע')
 וכנןי יוסכ מכסף מחנוח גחן 6יג4ל 6ח סנ6יס סכסגיס )עם ינס %יו הלגייס1)כסגיס
 כיוס מלטיס ס)מ ועוד ;סכ דרכמוג'ס ק' מסס vnhl "' )כ) ויחן ירוס)ימס cnla~1ט)כוח
 סיס 6סך סנר! )כסן ונס . ג;ישדס 5יס "יף ק") )"וטווקיו מקס ספחריס מסיסודיססהו6

 ו3כךק )36סינו מגמה וים)מ - ח מ"כ וסני!ת וז:כ מכסף שמס ס"מ ססס כימיםכירוט)יס
 כבליס 6!ף כנס 1:כ ומסק) מנכוח כיי וממס כסול והב :)י עס מסור שהכ ס)הןכיחו
 טימ,ל גער ח וחכג מסריס "רן כ) ח חכג ס"מ "סר היסכ נסמן וימרהם . עררזהכ

 וימריח ככיכ מסנרה !סחן ויעם . מ5ליס 6לן כ! "ה ימסקה ענ6 ו"יך משש י"ולוחגגה
 6)ש "ימינו 6101 סירן olh' כ! עי יסגור6 סגנור סגדו) ס6)יס )נ,0 מגהסירים)ימס סמנך ח)עי ויס!מהו סירן ככ) סוס כם!הן גל6ס 1)6 וילוס,יס יס,דס עלי כ! חכ;'קכה
 1ימ)1ך עם. 36 ג6סף מקריס לוך ס.6 ממכס סמקך .חזנני רכ'ס ימים לחרי ויסי . ס'טווס
 . 6רו מח כי כסמעו סלסע "גסיוכום סהלידו כי רדו הנ;מ!כס גכוגה 1)6 חחחיו גגו0)מ'
 "רז :) 5ה וירכיי מידו קרנו כ) 6ח ויקח וימ'חסו ויכסו מוקד,ן מזך "נעיוכוס עזיווש3
 : ,סלם ומדי יון ססריע) כת:ככ' סס ס)6 עטם 6טל וב) וגכ'ר,תיו ומכמתו תינוי דנל' ויו"כ עסיס ויענךפנריס

 תרביעיהספר
 התחיך תגריס "רן ע3 6:פיוכום מזר נו6טיח סקס טמיס עשר שטונהכנרכ;

 6;עיוכוה כי יהויק נעם וגול"וח בדו:וח מ:מ:ו,ח)ג:נומ
 גח:עגח, נדו) ננס ויעם . מ"ד עי )נו ככס D('O וימ)וך e'9SD 6לן מזך "ח כהכותוסלסע
 הה," )נגס )כטחק,,ת עס )כ) ממט)וצ מקומות נכ) ויע3מ 6ומל ,ינוזר )6)וסשוסנ

 ייטוח,
 מ5ד'כ T~h "! וחכיריו 6)קימוס כזוו ענוי כגי מפריטי חש"ו . )1 1יטתמ11 "!יו סנויסג)
 כ'לוס)'ס מס"!סיס מוסח גל6ס rhl . )'סל") )סלע יימסך 6ח ויעוללו )ננס ויסתה,61)יו
 כ גוסו ורוככ'סש "ס סוסי דמות סולן וכין ססמיס כין יום פ' שם 167 כי סק.;סעיר
 );חפה ו"ס: ,גרו) )כרי) 61סל qo)5 נכסף וסל 3יסכ "סג תטל מנחמש כנ'נידת
 ש )6מר ~nDID מחלון 6ח יטר") הכמי ויפתרו . ייס מ' 6!ס גמןג sh~ וגגממיס)גהסח
 . במלים וממגו "וינ.ע עס פחמו סטמיס ומן יכרתו ויטרח! ופיוס טללי 6טל ".תוט

Dlll'~:htמסלס סלסע SID' חמס בו עגוס ויטממי וכס כס נירוס)יס שפחגריס !"מי סוקס כדכליס 6!ע ייקמש 6גע'יכיס הנויך 6) ע:נ;1 מפריני יסרק) מרסעו,כ.6. . מ:ו:1 יסר") גקנ)ח 6ח וינקמו ערגו מכני יסרננו כי נחרכ, otlnlh סמיך 6)סייכיס כי מכמר וס 
 "! ויכר מקד סקלך ויקטף . רומסך 6דוגגו גבסות ע) יסנומו ,סס מגדו)ש וילו ימותמהלה
 כגסס ו'651 כ'ר,ס)יס וגדיך רנ סרג ויר,ר,ג מרב !סי עמס 6ת ס 1.כ .י!כדס ס60וטילום)'ס
 טס ויטש מערס וימסו כתוכם 6סר וסמכמיס ההס'ןיס עזת ג) 06 ,יפזר ג17! לבעס

 ושק: . יס71ס עס 6ת ui(m מסריו כס ע"נ ,הדס מקל; כגנחו 6כ) .העכיל וסג):יטע 6סג )ו לב )6 6גסיוכיס oro הלסט והמזך . כיעל גח'וח ויתפגש כנהמות עסכ'סה%)1
 ל. זד תטל 6יס 1סו6 ויסודם יסל6) עס "ח )]מיז וייס'לסו ע)יסס הלסע DID')lD' 6חסמקך

 ננ נ,םר61הא
 ש~

"ךך כהב וי3% סר,טחי פושר תפוטמי גבס 0) ויפגצעס (egt' .( מ יונות

----יי-י-- - -

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




