
 . 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-- - -
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 יפ הה פרקימיפין42
 6ח שא )"מי עוד %ה . ממקס כ"י 'י(רנ כ,ס ממקן וב) ימ'ס מלס תירס מית וינקחור
 ויסקר . כרטגר חכגיעס וכוס כגיסם "ח ומקמו) מג'סס "ח ומ)מונ סנח,ת'ר(ס מיסמורהכס

DID'~lDוסי)יסוס . מקדתי"ס )דלכו ))כת ס61י) "גסיוכיס וסמיך יסר") "לן כ) ע) מקיד 
 עוטו ו6גסיוכ,ס . סגורך כדבר ויעם וילוס!יס יסודם "רן כ) "ת ייסטכ וגבול חיי6ים

 עמגו למעי 6ח יימיס 6)סע1 ומכמרת סח,רס מנוח 6ת מהסמול סעס 6ח וישגעכיריס)יס
 06 מ)1 6מר גסים כ' גמנ"ו סהס 3ימיס . סמסיד'ס מע"ח לכיס ייהרוג ססריניסאח
 6ח וישי DID'~lD וינו עמס מפליגי "גסים פו)יפוס 6) 16חן יי)סיגו ינדו "סר טסבג

 מכסן ~1rDl גחסס ו6ו . וינוותו י)דיסן ו5ת קותן מסמסו עמסן וילדיהן כזדיסן סמןהיי!דוח
 תנעי שנוי מנליס 6) סגך כי סג' כמסר גכתכ 6סל סכסן ")עול והון ס;ס:יס 5למהכס
 "3יו ויקמר פ.)יס,ס )סגי הכסן שעור 6ח 1יכ'16 . מס ככח,כ בקודם מסלי "ה 6)יו)סמ)ין
 )י מכיוס ויקצור 6!'1 ויטן . תוו,ח 1)" וחח.ס וכחו מכמר ינכו) נקמו עשר סמנך"דיגל P15D 6ח תעכול נ" "! 6חס וגנון מכס 6'ס ה!O 6(IO 6,ע,ל . ס"!ס כהכריסמו)"שס
 הגס סעפם o5b' סהו6 ")סי מ15ח "ת)חסר

"361 
 ימיו "סר ")מיתוס מנוח "ת ח )עם

 ימים )י וס וכנדחיך "סכחיך כ' ידעת ס)" )1 ויקמר כסחר שכיסוס ויקחסו . שכלכ!)
 וגכי":ס תורתכס מסרי 6ח )1 )המיין ")יו כ"ח כ' סמיך )ח)מ' מסלח סיות. שמןרניס
 מכסם נסר מעע גnpv 6 . שיה )סרת נססי חסנוי 1!" סכיהך וע) )סכך ע) ממ"ת,,כחס
 6כ)ח סנ)ט מצנמי ושמרו ,ת";)הו כעס )פגי 1.,חן מחס ",כיס "חס "סרונח'כס
 וכתס"יח כהוגתו כקד,עח )ית3יגן דגריו "ת מכהן ")עור כסמ,ע וימי - תמת 1)6,דחיס
 5תה סיום סמעגי )ו וקמר ס.)יס,ס דגרי ע) ויועג ע713ת. וכרוז 'הדוח. וכגן.)חהכמחי
 ra "ח )יר"ס rhn גססי ;חךכק סייס "נכי סגם הלעיס גן . ")טי,כוס סמך סק'ד סשניס
 "רמס כי כריתו ו)ססר כנרמס ",ת: )'רקס סיוכ "כ" חיך כ"מוגס הימים , כ יסר"!")הי
 "עע: "ס כי גססיחיהס ~TJh "דםכגי

~tpnh 
 סכסן ")עור סגס סכמוריס ויקללו יסר") 6ח

 6געיוכוס 5)ס חעחיעי כחורת גססו )חיזק כריחו ,ססר ח,רח6)היס "ח עוג סגס נ'כן
 חורתו IJrD'l Ph 6)ס'ס כטורח הס גט ויפרו ס' נח,רח וגמ!ס מ"ק עוז )גו מסועחס
 ו)סמ" קיוויתי "ח )סוף )י oSt~n ועחס . לכס 1)מה,מ: ן )"כד, )סטוחיססוינכו

 סימל 6ח
 סגס יקמרו כי ס' ח,רח כ"מ,גת יייס רס.,ן 6ש "סר הטס )כמוריס נמרקה ונתחסיגתי
 a(o1Sl סע,כ7י )סכני עוכז )סולת )ו ,נקר "!סיו יר' נ)חמח מסע סגה נ' כן הכסןלנעזר
 סמייס )סמיה יטרח );ס 5חס וטס . "מריו 1גרדפט כמוסו "גמם נס וגעתה כי16וטחם

 ס:וקיס על יכסח נידרס "ין "כ) ח.ן'ח,ס וכי ההרג'ס כי סוס הע"ס י ח מהס1)סטדיר
 כי להש'דכס הי גססי oh כ:נ:),טי 1"ג' . !סח'וקס כי "ף ס"כד,ן מן "'חס !ס5'! "ו)ססכס
 . מח 1)" חי )6 מידו Sb'1 ס "ג מגיס )י ימן 1"נ,!ס h(~S ")סי מ'7 "יך ר5"גכס5טסס
 לנוכס , ס,ס סנטת "ח ססעס "הח' )סמי,ח המח'ס ו"! ):מ'ח הרייס ע, :הו מ"כ ה,"וס)"
 יקר (IDD מיחחס )טווכ סס כס י"כו ס' כריח )מסל 6ר5ס )6 כי ידרס ע, מה מוח'"ח כר"ותס וסכמוליס . סס ימ,יגו 'סר") 1"!הי פס חמ'היג' בחס 1)כקור' )עמי לס נבלהרי
 )ו וימסך ס6!ס הדכריס 6ת שאיפוס 1:סנ11ע . היים כצגו ,הס ":י ו:היס נקהינוח,רח
 ויט . כמסיז כ) hDD~I ו)ט:ף וים)) ו)הכ,ח )'כר ו'נ1 מ"171 3כ) יסר") )כ) ,ירע)6;:ר
 צוחו כסכוחס ויסי טומ6ס ככ) ,)סמקו ,!שסו ו,מי!1 הכסן Q(Dib "ח 1)סכוח )ים,,עוד
 כי ידלח "חס סוף ססיכס עד הכבחגי 5סר 5!ה' ר "י 1 וי"גמ ממוס כ"י מכוח ))יניכחג
 נמרטת מכוח ייצוגי סס ,סגס "סכחיך כי משחי )" ":! ש"ח כמיח מן גפס' )ה5י)יכו)חי
 ;6ץ וגמסגוח כעיני נווי,ח סן ס)6 ר"חס::ך 1 )"קנחך S1h . ",חן ,כ"ח קח 6ין6טר

 ))כח סרמיק )6 עוד כי ס6כזר ":טיוכ,ס סמנך Sh ,יכי"וסי עפט וגהססו מגס ~oh וטס 6חח 6ס נ;' "מיס י :יקדי ,": עשר תשעהפוק : וכמזליו )עמו ,כח נכולס p~nh ויעווכ כעקמו חקו "ח ייקי גקסל והם)יס ויכחניהלו מיי פסם ויסטל ו)סתסנ) ס' 6! )ו3ל ככ!,ת ויסי . )ענוך הרע: ע! והגהס "פך מחרון,ס.3 יטוג6 6ויכ כ! מכף והני!ס יסר") nrp קם! למס רמנויך )מען וטחה ונגורס נכמ61כנ)ס
 וכיסודם יסר") עם כמטפס סקידו סו)יסוס יכסס מס יר"ס )מען לב פרסקמיר,ס)יס
 .וכ,ריכ:יס

 ללס זכרים המסך "!יו 1'דכר סמוך )סגי הנד.! .ה." מ"ה.ס Tnhr ו'3,
 )קלטם ;ך מס ועמל סם)ך "ם ייטן עמו. ישיח "ה 1)גסיס ם' D'U הה ששרנפחסו

61ויף
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 3כב יכו כיקימימוו
 ,:'! . ה' ח שג 6מ %וחיגי כ4ל:דוט מפשעיך ח"ח 1))))דמ כ6וג'גו ולד"אננלים
 ע )ככר )ך ומס )"נ,חיגו ערכט כן כי . תורחו וע) ס' ע) ממוח 6ת גקנ) כי ס' bhוע)יגו
 )הג' ו,ג1 ע6ד ויקגוף ככריו 6ת המזך רפמע . חמיחגו כי ")ס')1 ס' 5) )ע)וח !מסרסדק

 רגן ו6ח ידיו ו6ס )פונו 6ח )כרוח וסמל ס"ט ע) ויסימוס וי% "וחס 3ר()ייכ'16מהנח
 ר61':( OD01 6ש תעיני ימיו )עעי ס6ם ע) "סל מממנח ע) onnSI לטסו סירומוו?
 ו:( כ' ס'0: 1דעת1 כמסרס ימוס )6 5י סס'ל מחח0 ס"ט 6ק )ססיר )6מר סוג'סיסל,ה ס:י ו'13 )מוס הכמיר ככ61 וימי נקריס ע) מגחסח גוו) כסיר ויסימוסו 5וס סגו)ס,ם.,ר
 מקלוי ס'1 ס' עoo~rb 3 מת כי כל6וחס rb וממס 13 ויוד, 6מ'ו 61ת "מן 6ח'סעד

 ',ס סגט"ס סיס ז6ח מגס קמיו 6) "ים וי"מרי 6חיסס מח כי כר6וחס (ס 6ת וסונוחוקיס
 ערן וע) עמי ס' 'דין כי )6מר כסירתו ס' עכן מסס רכל "סר עבדו מסם כיז ס'רכל
 ס ה 5ת נס ויבלש . פק"חיס סר"פין . וימת טליסס 1ירהם  לכי11 )ע"ח דבל "סרסרעס י ע, עתם נג1 י0גמס גי 5ף . ענדי נסים כי ,קרס ומס ס' נעיגי גפס:ו 1.ס,"יחגחס
 שוט נדו!יש כיסוליס תמוח למס רומ!ך מ"ח 6ח ג6 טמע ומסלתיו סמקך סרי !וויקמרו
 : ")ס וכיר6ח היסס יבפפרס בהסיךוה  פפלי  פגלי )וס) )6 כי !6מי טס.חס "סר מ;!ינר תגרעי 61) כר%גכס בי ועש סחרכ ומסלו ס"ס מסרו ויטמר 6!יסס ויטו . "מ'רמח
 גפןל %  ולפסוס ס6ס ע) "טל סמחכח ! ע 16חס עסס'ס 6יכריו כ! "ח  )כחח סמכך1511
 ; סתתסוג געטותיט SP %ול עגיך וש' הו' סמקך % וייזמי bto ייען  בחמיי פסי"כר
 מילי::,  יל  סילליס סלח  מן .  כהפלגן  בסן  ליפית נכנזיך פוחן ותקרור גפסותיט 6תחקם
 ::י' ' )" "סר 6רוכ.ס ת"ס גחים ועוד . ס' עס "סר סגדו, סקר מקוס 61)  יסלןיסר
CO)ם סו, !דרשן חוליך מטך ו6ח עכזיו הרוגי עמ11"ח מחי 6ח מסיגו כסק'15 וקן סוף 
 מז! ": הו6 ויפן . ט )הגיס סמיך 6)יו ,ים; כסריסי 6ח 1'נ."ctohon . 1 הסני כסוימח
 )נג,'1 ירע 1)6 נד"ג )6 (6ת ככ) ערסמידי )ך מס 161יכ 5ר לויסוי ויקמר )מולו 'מינוחס
 '1 וכקין נעיגיע מקלס נטי onh ועת: כ"סנס וגקכ) נקח סכ) 6ח וגס סוס סמספ?כ)  עי  4ג ומקס  לגי בי  ססמ.ס ומן 'סר6) עמו ט) כגו )כסר כגו ק"יסיס ריין זס סכי ,זענוכי

 סערת: סכר Ph לגי יחן ור61 ומן כבוד גקכ) ")סיט ת"ס כי ומלסטיך יסורקי כ)גגדגו
 ק! ו O~o מכחול יירפס 6סל מגסס נוד) ע3 סליו 1כ) סמלך ויחמס . תסיס !ממסו"תס

  שצ 6) יימלך ") ויקמר המלך )סגי סרכיעי ויוכל , מס"ח'ס סט)'ט' נס י'מחכעיג'הס
 ק,:' כדכריס 6!י חפריך כליעל)" 6י" מממנחך ח5)יח ון6 חיטי) )" רי 1rrh רברסלי
 ח' ל י6יי "יס וגי . )גד!ך 6)י:יס כידך ממרע כ, נגנך חומר 6! המ!ך ' Sh ויקמרהמפך ,עי רוחמיסי וט5 מס"חיס הרגיעי גס וימח . ומייס חקומס חסיס !6 ופך 1un~pt,*.י1 יי ירי 'סוג ושסיט ס' סורה  פל גמ,ח 61גמט  ססופסי Sb '~Sh חלך וגטמחי ככויי0יעונך
orS. מנהגו נק . ס(ס  כי:.וס  לסייי  למסספ )עשו כגו ירפס "וחנו מט;106 )6 גס 
 "מים )טייס י(יכ) גוס !"מר מכנך חהסונ )ט61 ו"חס . ס(ס סככוד TP סכי6גו6ו1:0
 נימי כגי ,נכ) נך 'p(gh ס' "ף ויעטן ר,ע,)ם מב) ורעך וסם פמך ימחס קמעןעמך
  וע' גקעס יעמס ינורקך  יגו  סעסס 6על כ) "ת עמס געסו0 6ו0ך ומשל עמנו )ס'כ!נ
 ייוכ" . otnh~n הממיט'נס

 שו), ") 1,"מל רכל 6גט סם! יכרו ומלס סמיך )סו' הפס'
 ע  לנפרס כמיתגו  פזרים ילסיי  וצחי . (util~h מספגי כי 6כותיט ועזן רסעט 'דעגו"נהגו
1)DD1 יחס גמי0  6גמגו וסיסart מלסיגו  נעגר, ס")ס כתססס,ג( בנסוח !נך מאך  ;rli~sl  
 ש ,יי o~bon  צפפי :ס יפי , ש שי מקרן וסלפך נך ירמס bis~l  לרפס arDnלפידו
 וסו" סמ)ך )פגיסס3,ש

 ", ר6חס ממסיס לגס ייrbripc~ 6 ר4נגיס ו6ס VP גסן
 ס'(ן ע6 נגסס'( לנוס י)6 )כס טחד 6% 6חד גיוס פמיגס ניסוג גפססיס כניסשישת
 ן וחש ס))1יס ססחס סכגימ oh ושמיה מטוללה ס'חס תמם "מד ככ) 6כ) )ו6ח)נס
 ס"מ:( פסילם יחסו ההלן גו! סמוס)כיס oo'1jb וע) 'ס הנהרג הכהניס כגיס ע) )כנטומן
 ננ.בגי

 !, יגסס ו," וגס כלהר, טעתיגס 6ת לקמה )" 61גי כגלני onhJ 6.גס ידעתי !"
 xinD '% סו" יסר% 1oth ,:ואהום "מגט , 6חכס רוססתי 631 נדוחי )" נסגפחי'גכס

וסו"
 ע5מוחיכס כנה

 והן"
 ,:ג פ!מע)ס נתקלס 06 ע,יכט סע)ס נףו" ג'זיכס 06 %נ

 מיע פשלם נ6סכס ייסח  פטיוהילמ 1)יו 1ס3מ,5 כעור olpnin נסרכם יזח כססכ61
ג4.ש עיו* )שק סקדש" טגיOPP 4 שפפגש גפפם "0 ועתם ויעירו סשלס גשר  5הנפ:ס31י6
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 יש פרקזן4ן
 תיאש רחש עליכם וי3י6 ככס נספ.תי:ס "ח עוד יסיג ס81 קלים מסייס 84צזק5יס
 )סעו)חכש יחן סכר גגי nbr ג) SDI ה"רוכיס סמיוס ויגהי)כס ס6רוך מסמויוי5ילכס
 . otnwb עם סיס לפר עיכס ס' כן יסי ויו)דח:ס יגדיגס וג'פרי ככס 84SDמשסס
 s~bll . "מח 6עם ג5חחס כי מקד גכ)ס ס:)יס,ס נס ססיitah~ 6 !כ IpthD סמקךוכחמס
 רטני )עסות כדכריס )מחוחו 16כ) 61,)י קען גער 610 נמסר הפכרני 6ה tSh סניפוסמלך
 מ"פ: ע"י חחם"ר1!6

~hro 
 Rh'l 16ח1 ושן סגער וסוף )מסך ספנ.עי 6ח ויגיטי . לסיגו חולת תע)ים כי 6ח ו6מ5י נתוקי סמיך 6גסעכוס "ח טחתי כי )"מר

~DDV%' 'ויסכ ככסף טמיר ותסיס מפכותי ככ) ו)סמסי)ך )י )מס;ס )המקיזך )ך גפכע 1"ג'ר15ג 
 6גס וכסי) זקן מ"ר ביי )1 ויחמי סמוך דגר "ח סגעל וי3, . מ6ד נכסו3עכ,דרי

 עגמו 1"ז . ממלחך 'סיס ומס כך סוס 'וס יוקיד OD ח7ע )6 (onh סקל כמחחוחמס,) 5חס~
 . ר15ע )עסוח יטכס לO'VDDD 06 6 כו 'OnD וכס כס כי )"מר ויסק,דסו קהוהסנונך
 61) כי כדררך ומטס מריך סיום כ) 6) הסד סגנני כרעס חחי)) מס סנער עודויעגסו
 כעיגע וים)" סקלן סגער זבלי 6ח המך ויסמע . ")יו ))כח דלכי כסיה וסךח"חרגי
מקד

 ויקה"
 ,חיו )גי" 6מ1 "ח

 וחג"
 "סם סמ)ך ~יס ייקמר . 6ס,ר,ח וידים 1ח:נווד 6)י1

 ,ס וסיס רטוני )עפש כדבליך 16חו ופחי כעגך סרי "ת ,רחנוי מזה סיוד SD נ6 הס)שכס
 כוסח SD וחפמק )סגיסס "זחו והפק מעג,הס מעע וחו)יכו "ננו 6) ויתעסו . תו )סחלעכ) 6י)י 61ר"ס תעם orn ונרחיק )י חגוסו h?'1 וח"י,ר . ח"נדי 1)6 תחיי "ח וגס )ס"ס:)ך

 נפ"ח,ך 5גי "פר ז6ח כ) עדם ,תכעס !דברי !כך סיס נגי בג: "! ותקמי כ)ימח. וע)סמ)ך
t)pja'וכס חדס'ס ע C':C מירקת וגס . כחכוחיך ס'וס טד ומזון וכה!כ סגיק,ח'ך מסכי 
 וסקרן ססלויס ול"ס עיניך סהח כגי ועתס . ך )מדח פגיך וכש יכ)הך כס' לחו ,חשהי
 ו"סר יעסו ס' לדהרי כי !דעת 3סס גן וסה3 ס:3ר"יס ויתר מ וסר, וס"פ הבמיס ירכס:סיס
 ירקחו "ח כפכו 1)ח3וע "חליו ו)דנקס )עכ71ת1 תמ,ס )סיוהו oleo 6ח ס,)סיסיגר
 סעו)ס ננד וסכ) ח5)ימ hSI תועי) )" ותוהו הב) ס"דס וסכעהת . )סעודתו פכר גוחן6101
 כי סע ריס ע) חפען י", פקל נדכרי סוס ס~,ר "וחך 'נסם 6) כגי וטחם . כקןסקייס
 )")סיס מלסיע כי ל": "כ) כגוסו )1 ממסרס 61'ן כגססי יפ,וס )" "סר 6יפ )ך יחןמס

 סעס )פי חג5) "ס כגי יעחס . עפך למס כי 3ע.;ו )סיס ס6 )סגי יפסח !" ס."חננ,ח ו!" כדבריו חסיחס 06 ושסככי ע,גו )1 יכומר 16)י ע)י!ס )מ5." מחגו)) "היך 6חכהרגו
 כר1הך המזפ) 610 6101 כסעסי:ו שכח. תמיד כי ס4)כיס ממפסס ח;5) "יךממסלתו
 )ך מקילם כרגע כלס סגכל"יס כ) עס "וחך יכנס ירש ואס יאסף 6)יו תו 3רנהממחך
 נדווח עתם וראיתי 3גי יחן ומי "מיך עס ו,ך ס' ע) ומוח כקולי כמע "ך וסמע"ח
 פסס "!יכס 6ט6 כגי ופגי . כו יהיו וגפממס גגי)ס ס' כ16ר כלע ,גדור הפ"רחכסמקוס
 מדכרח סי" עוד . 51ןקח:ס כקדוסחכס מלק לי וימי מחוגתכם יום רקחי :"!1 נגס1"סמח
 6מי DD'5 (6 חעזכגי ו65 ))כס ח"מרגי )מס ויקער סגער ויען ")יו )דגר ומרכ:עמו

 גנד כ,.ן סיס וכסמום. כ"ס וסגריי מע פ ו"יגגי רוממך ") !סלוע כזכי 6ין כיסקד,סיס
 . סקידס עס '(Sb ShQ סגתוגסכידמרע"ס ")סהצ )חורט ו"כגע "סמע c)nh .דעתי

 ויקמל סמיך SID ויוסף . )סתותו יכו)חי )6 כידך סגו 6)יו ותקמל סמ!ך ,) סי.פסוקס.כהו
 סגער שיו ויקמר . חמות זל" ר15גי OnDnl )עגתי תסמע )6 )מס יכעל געל סוי)גער
 תתגס" מי ע) )ס' ואויב וכסי) וקן מזך יס,

 וסכלך. )חעתיעיך "מיפ 1)6 ך ,מעם נדכריך וגדסח מרסת "פר שסיגו ה' גח,לחמאמין "גי . סכלותך וכסתוי ך כסכר תמחו כי )"מר
 וזך עד ועוקמי ליסוחיע "ח )ג5מ ויפיס )~מ ויגד) וירונוס '9bD 6ותפ 6 ס נגסיכניע! 5יפ 1"ויכ נר 6י0 חכרם מפגיו ואגס חזך שסיע מלום 6גס )ך 16י הסכ) .ך כמ61תס
 כער עדם 6סר 6מך ס"ו)ח מנוף מנקנס ע"ח ס)6 עוכ סיס כעכדיו יז )ס"מ ודח8סר
 ס6)ס מספסיך מ:"וכי סנון פה י6ס סטיטח וקו )גספך ח )עס הרעית החס כמיךוש;!
 ן 6 6סר סנדיס כמקוס הסך כי 6ין 6סר ה"וכ וכמקוס עי )מיי סי)גיס סעו הגסכעולס

 Owt כי )6,ה.ט ומרומק ומחועכ סכריות כ) ע) SUD תסטר ו"חס מית3ו

 כ-
 . גקעס

 חרד חמחיוח גס"ג סכר'וח סטח,ח מפוגם כמיתם המית קפיס ועכ16כיס רכיםיכגגטיס
 ::רגוע )גססך חמ65 י!" 51!מיח הסך מקים כו6 "כ) מייס 1)6 ר )66 3י 6ין 6פרגרטיס
 טרפך וזה ")סי מ"ת מקו וט כי יקישך ונוצים 061 יסונכיך ,טקס גבס GJDb סטתםוג5
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 וידלג( עעו ע) ירמס tolb(t 1ס' . סכ)יע) 61.פ סדם.: 6יפ כמסמס וכלסיט כףמ"ח 4יכנ ל ים פרקזמירון
 עם, su גרד )קלוף יוסיף )6 ומטח: עביט מזתו קנף סיחה סגם ועד הסידיופ!
 שג 1ס'6 )שגת סטת ס י":ת:י וכנדהה כלח עכס ;י עמס 6סי :) ע) גנו ייפחסינ'

 גסמ1ת,ג, י"ת ,סר") כ) ע) )כסר: מססזיגו ויקכ) כמי )יען עו),ת'גו ויכ13סשממט
 גמרטפ מטת זס ע) ,qo,t ראגו טסה )" "סר ע! :sbl המיך ויקצף עולס. )מייימיה

 וההס'דה וססה,רה סקדוס: "?,ס הגה וגז ספכיטי, גס וינוח !,חיו עפה "סר מב)ואכזריות
 ססמ.מה כליס ותסרוט "ר5: ח סריס!: יחיעם ג. קמי ע) עמדה כיסרך) כ5דקחסס'הידס
 ו)הי,ח: ככני טמו ע) )התגהס רוס כי כ"!הי קעי רמס בה' )כי עזן וח"מר הגהותגס!)

 חעח,עיס מעסה "י )סגות מכני "חך )סחות יכסו )6 כי 16י3י ע) רמ3פי . !עגדיס)ו
 ~otDln )יפסוח ע מנט כסחו 1"'ן כהי קד,ס 6ין . סמם ח,?1 כי 'ו י5י 1)6 יועצו )66סל
 ,יסר", יהיזה רכי 51 ס' "ו.כי ה? נב חדכרו תרנו 6, .13

 כעינוחיגו לסגו וכקר ע!י)וח גחתו 1)1 ס' nirv ") "מגס ,6,היכס וסנמ כבהמסג5ההס כי צנור מפסס עהק י5" 1!"
 הנפגב 6o'~ibo,ה, עוד ותקמר . יכרחו ויסרך) יהודה וגוררי חס,עחגו 6!הי ירהמני יסוכ כן חיט "כ ;.חוע

 )"מחך נ" הציה? ס' 6ג6 ג" סועיעס ס' .ג6 ס' עיכס o!h' והגיר"
 המק,ס "ח וסר"גי יסמ6וגי hst 3י יחע))ו 61! 6ויכי כי יפגעו ו6! ")'ך וסמח' :"סוףה:?
 ויסמוך סם עמסם מעע .?~P וסגמי!גו חירחך קדוסח ע, הדחיס כגי )עכדיך הניגוחמסר
 ה' 6! סימם ו!ססוך !סחט)) ככ),תס ויסי עמסם. 6ג. וגס יכרכ'ך ומסידיך מ::.ךכ!
 ! עמהם 63רן סיט גס ,חוסכך כניה נויח ,fnSa ע! יחפ,) רימ: ,חל" עוד נ7נלה גססםי65:
 כ"רן ע,נ "סר הטך'ס ו")  לפקיך ש)ישס 6) ויט )דרכו !מקדוגי"סי ))כח  יליךיוסיט  פסס  ,וטיולים מלך ויסע הטס סדככיס ""ך, ייסי עשרינםמנרק
 שידי סמו יזכיר ו"סר ~'rg ע) מע! 1.ה,דס יסע) וזר 6ת תו:מ: תהה )"מריסודה
 "סר והסריס OIPtile כן ויעסו . ח"הו יוג' סמו ויוכור מעמי .)סעח יטוח ואסרסרגהו
 לק . מהם סת1לס פומל מ5" "סל ;) וימת Sbln'1 יס1דס מעם מ5* 6פל כ) ויסמיתוענץ
 סכהן יוחגן 3ן מחחיסו כי עמ, מס סמודעיחגמ!ע! 3הר יוחנן כרחועסמחחיסו3ןסר
 ו6ח יסר6) פכר 6ת ;לקוקו ויסי . מפ;'הס )כלום פגע 6ח ,יפ" גס6 )6 סנויס מלפתנדו)
 וגסותי עמי סכל 6ח )רצוח יידחני כי "מ' 4 6וי וצמר ויכך יסלק) 6)סי )ס' "5h)O-תו
 מחח'ט )סס 1"מר . ~יו מקהיש 6) טמו ויכו16 קוקס כיד ")יו החסידים עדח וי"ססו6,' )ס' ומי ס' יל6 3כס מי )"מר כמסר יס,זה ערי ככ) 3גו יסוזס "ח ויס)מ . ק,ס 6ו;)1)6
 )ס,סיע )לסיגו )סרס)) 06 כי נסס 61ין וע3וח דבלים )רולטת עוד )גו מס נ61;סקוס
Phע3ם כ65ן גמיח 61) ג6גסיס כע)המס המוח כמ)חמ: וגחמזקס מומו ועחס . ס"ריחנו( 
 מוט) כי יהדס ")היך 6יס רעהSh 1 6'ס ויקמלו מתחימו דכרי ס) ;!ס ויתמוקו .יו3)
 ח5י) "יך ורקס יסודס כס נך ח מדם כוס גרס !ך רכ DISI'DJh ומל מקדון גויכירטך
 פקדון 3וי עו) נסרוק obb~t הה61 הע"ס מיום . ט"רג מעי שיו וכרקח מקינן מנויגססך
 סוניסוס כסעוע גיסי . מדו חמס סיע סם ":סיס מגסנ16ח תרץ ג6סר יהנדס עםמע!
 מ)כ01 ע) קתל וכגין to~non קדר )קמר )?ס הגידן י04ר'נ'ס וכי סוס סדכר סמיךיסרי
 ויסש . ככס ע) o~rhnn והגס עסס )ס!הס )ההחוק יסידס עס 6ח ויסחו מקדק3וי

?nhnכמטר: נדלךמניו וכ)נחס סו)כיס סס ויסי . ד מ" י.7 נס! סרגל 6) )ע)וח 6)יהס וימו סס סין wh מיסוזס עס 
"Sb1 

 ~b'w כמעלס :סמס )ל,נ וסף וגסים ם 6
 הס"ס 6ח 1ח))1 ס: 165 )ר.ס ויזמיי fit~O ממערס סי ע) ויכ16 . המכח יגס "0סימר,ס
  עליט ע,-ים כי הסכס h)fh5) nbi)e ל5  ויטגוסו . תמוש hsl ימיו סמנך מטת "תועסו
 המטרם סי  5ל ייני5וס מסמר  עלית  ויכרחי  פוליסוס יתו .  מלככם מ4ת )כטס )5 כיחמיחגו  לספיתי )ססכס "ת יס 'eb ועחס  תולחץ שות לקיים בסיגי  קילל שסר וסקרן ססמיססיום
 המנך ,סרי פו)ישס מפס ויסך . כערן כנס וימוחו סגימס המעכס )העען "פ כהסויחגו
~Shמעדפ מעע ומהי עמו וכגיו וקמיו קוכ כני מנור וימ165סו סמודעיח בסר סרסן מתתיסו 
 1)סתמוק  ימוחייס כהר O~DI גסיכם 6ח )ככיף 6מיסס ס6ר סככו כי סמסידיסימר")
 6גמיוכופ סמנך וסרי סו)שוס ססק'ד הכהן מבפיסו 06 ייקדש . )מבממס י)ס60זרפס

 "געיוטפ מטח "ח ססס כעמר )?כד 'יט "ה? סככן מחהיהו נ6 :מע )6מר סקסגךכר'
 %ו '[ח: שט? tkb עטי' עפ0 פס פגי יישם 3ט פטגס תפייסו 1'ק פשת 531יתסיס
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 כ פרקיוסיפוןא
 וי6 0046 ויבעט ושחוץ ד3רט "ח סמ)ד סרי ויכה.)ו . 6פכס טפ סניטר מפיכס מ15ת6ח

 . סמם'דס ט6ר מלגו כ"סר ויסלגוסו ייטווסו "יה ומסח"יס מופכיס סע כ"6 דברפססו
 מקו "גי חמס ויקמר 0מ)ך סר, עס סיו "סר סכ!יע) ינני י.פרי5'ס מסיסידס 6מדיען
 הכקיר סגיו מעיו 6טר כו גקמס תעסו 1)6 )מחח'סי תהר'סו מחי עז וממיץ המוךמם-י
 6) יינך ויקמל 6' הזל רקס ויח, מרכו 6ח ו'ס!וף ספלין כן וכדגרו . סמוך תבותשגיח
 ויקטר המוכם סמויר,ע) ל6ס מטס עגיו :,ס')וכומ p:n? המיך )הנקי כל 6סרסמוכם
 סיו 6פר העונות כמססט ויכהטהו סש6 סמ,כמ ע) ויע)סי ו)5!גויו 6)עי,כ,ס )' 6ODiוחו

 . rbtil מסכר 15סס ומחחיס. סשדס סתיכמגקלשחע)
 ססלין מעסם 6ה ס, מחח ,יל"

 סמ,כח ע! ייך!נ כו ה. 1יס,1ף ממחו כו ,הכעל ו'ק5,ף ))1ה'1ויקי"
 הרו"

 ס:ל.ן 6ח ויכס
 כליס ויסלוף )סקסיר עליו עומן סיס "סל סמ:כמ ע) גסי וגוסו מתח'סו עס !זכרגנם 6פי סס)ך )סגיסל סר"ס ייסף )מע"ס הסמ,ס )ע,ף ר"סו 6ח 1'גכס ליקרי ע)נהלכו
 טריו סטל'ס 'חך וקח כחרכו מחת'סו מסע סס סעומן הסוף מסר ופח ?מגיר גיף עסקותו
 י?ו7: עס 6ח ויועק כמסר מחתימו ויתקע . מס') פס 5סר מהמוגים ורכים סכרים6ח1
 סו" רם ינכ מוסמס o,h ו'הן חיו)כי6

 כמקוה חמוס 'ד הר.ס "כר סגד:) מכהן מתתיהו
 ע !ה1ס עמד "סר וסו" )מקן ,:ו יע-יד וס," ~nsa !הפחס יטל") "ח י? "סר וסו"יון
 הכס. כמסר עSIP 3 כחיכ וסו" . ?~o כימים ן מקל'מגוי

 י. סם,י' ה-"
 סיסיי

 כקמח
 עדם וענוהס עמו המסה וכניו ממ53ר'1 נ:תח'סו ויג" . הקן גוריון כן הכהן ייסףכסס הנקל"

 Oh ר,ממס,6יס ההטקס ו6ח ססרי~ס "מלי ויל7סי מספל 1.ל7י ע"71 נז,)סמההכ.7'ס
 סגמ5"'ס סי)וךיס כ) וימונו . כקרן וסריס גריד )הס סס",ר בקי עד ,יכשס ויכוסיסרק!
rhויטר") כעס.'סודס rutl 'נזו!ס הסיעה ס ibQ~'S (מות מחחים. 'מי אקלט . 'דו ע( 

ויקל"
 יחגרו עתס כי ידטתי "גי כגי )סס ויקמר גדכריו וי"יונס ויה,קס צגיו ח:,סס 6!
 ונכד ס!יסחי:ו יהל וכעד ממגו כעד )ס)מס יגהעולל קמל "סר ע! כיג,כס  לרילוסמיחמוח
 "ס כי הסוה מן הנולו ,!" מקדמי o),o5b nb)pl קג"ח קחו כגי ועתה . 6!סיגוערי

 מקק ח:מ)1 כ' גס "כיחדו עס סמייס כ~ן וס"חס ס:ל;ס תקכ!1 ה' כמקמוחחמותו
 כ' IDTn וה)6 ,ככ'ד הן "!היגו )הס יחן )ס' p(1h 6נוח.גו כ, ;י מ,קס כגור)וגמ)ס
 עקם מקח כריח קג! המך.נ'ת :ס ומלי "ח כגרנו 'סר") )")סי קג"חו ע3 "כינוסגמס
 וא' יסר") כגי ע) )ינפל ,"!ס'1 ק:" Inh_onn עורס כליח "מליו קורעו )ו ;מונחוומיחס
 הטרו. ו") 1:61,י ח,קו כגי יעח: . ה' כעגי חן וימ65ו סכרם ")סיס גחן )6)סיגו הגש"סר "כוחיט ;) oai סקס כריתי 6ח )ו יחן הריסון Wh(' חסרן 3גי ע, (thV ;;ס ע)היסיגו
 חשש ,"הם סכסך יכגנ,רתס ס"ס ככסס יכשו סס כי . ה")ס מסמלים הנגיסמסיי
 גזודיסס כלוב יכעהו הס כי גס . ח"כף ;ה "כר גכורחו ונעוג יכנה " 6שך היסיגו ס'כלה
 הכה ;מ וסקר . כלעס "ו כרך !שסיע יכה ",מז 6תו "סר כס' חכ:חי י"חס .,חי!ס
 כהמל יטל") )")סי ,קג6ו 6הד ,כ"כ "מז .ס כ וסיו כנ' התקכנו . הקס.ע? )ס' כ.)חפיעה
 . 6ו,כ,כס ע) ומיר"כס o~vnp יחן ל," מכוזכס ")סי וס' ההס.דיס or~nl)hכסי

 ועלס 3)כך .דעת הכמס ה' גחן כי 'דעתי ":י נ:: Sb'1 ויקמל 1.גיסו סגדו) כגו)פמעון ויקר"
 רמס מ"ח ועויתך עקמך חמסך ג" 61) הקןדט ו)עס )ע5מך ע5חה "ח טיס נרסיןססינס
 . "יסיט ס' כך יתן ונכוסס והכיוס ע5ס כי דגל )ע) וסיועי 61)יך )"נ )"מיך ,סייחס,ק
 נזי )1 ולמל . )סגיו ייעמיד שיו ויקר6וסו כגי יס,דז 6ח )י קללי טודמחחיהווכימר
!הנדס

 יזעחי 6גי 1ח5)יח חסכי) חסנם "כר יככ) )ענח' נתע גנ,רחך ע) מ;כ6' סמך הנקר"
 . יגור ו)6 ימס )6 "סר ס"ריס כ"כ ובכך וגכולס כמ כך גחן וס6)סיס 6חס מבמקס ",םכי

 DSSD כבתי מ!ממוחיו 6ח עמוס 651 סכ) ממס כי )ך גחן 6סר מכחך ס' 6ח ;גזוטחה
 )קמפ הקדת: כ':רן וכדרוס כ5סון 1כנ1ערכ כמ,למ ס": ,ככ) ריח כב) ))כח חחע5)61!
~rp)

 . לממס ו)מסוח 635 )סכ סקודפ )עס וסיס מ: 6 סמפמ6יס ג)1)יס lPO~1' מיד
 6פ שיו 1יל16 1'15 . 15.חגי 6סל ככ3 ועפיתי 6ני לזוגי מגגי ויקמל פכיו 6ח יהדסויען
 גזו)ס תלועס סעס כ) ויליטו מבממס י)נוטומ )נגיד וימסמסו ללסו ט) יסס,ך , הסמןפך

 כגיו 6ח )5חח סכר, מחחיסו ככסוח ,ימי . סמסומ ימי נס סגגיד ימי ויעמלן נשסלויתקעו
 מכלו תמחיו נגורש פס ס3 מככבי סנקל6 כגו יסודם ויחס * t'nPSh ויכסף וימתויטע
 . נווט ככבוד סכיו 06 תקופל ספסידיס פוח ת3 ~ין כיס 1;) "מי1 1.עיוש וישח13ו

"4שש

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



5דג: כ פרק-.ם.%,
 ט5 יירד שסניי פWSn 3 כ4 6ת וימניר כנכור קטקפיס פרי,ן דם ים 3כפ קאמה
 ענשריתס גכוריס etnhnl לעסיס מ' כסס ויך ))כדו עפיו כקו 6סר ההר סכיכיההמנג'ס
 כקוף קווו וימי 'pDS גי וסיס טמור"ו עע alp' כ) ויחכס)ו מסמדו ההפטים גיהימטויסר"! נכור כ;) "סר סודיס )"רן וירמוס ויכסס הסלי5יס ללס ויברור בחרכו יסר"! "חמפסוע
 ויכס) כמעסיי ויסיפו כסעף יסר") כ) 1'פמש טרף )סרוף יפ"נ "סר כיוס "ריס0:60
 ' גכולו0ע. וגיר6וח ומ)ממוחיו גס)"'חיו מסורי ויגיעו . הקרן כ) סוף ען כגוים סמוויג" רעי קמומו ימ)כיס סקלו וקיטי ממגו ו"דןש נדפיס מכיס יכהנו 16 . משעוסעודת

 ס' רוח )6מר י'"מרו יטר6י ירט כ) ו5כדוסו העוסו עמר ") ג"ס5 וכפכר היורן קפחעד
 כ) 6ח ויכלוג PS'1 מעיל ויזך . סמייס ען יח1גןחמח סדי וכל עטיין כהתר וישחגיממ
O'DG1~עם "ח סמכלס יס,זס כעס 5טר (ויפמע . יפש Qt)h'itch 5ש מקהן 635 סל 
 המקך 6ז,'גט su )מרוד )כו מלו 5סל זה 610 מי ויקמר געינ,ו ייסי" ס")סהןכריס
Dl1l1D)hוינק סמסיזיס ועית כיס71ס )ס)מס עמהם ייג6 מקרין ל:גכ,רי ר3 עס ולסוף 
 וילק כס!ממס ויסי המסידים ועדת מקדון גוי כין גדי)ס מ!חמס ויחגר )קר"חויסרס
 עמק כחיך כמו כממח 6)יו וירן ודחיס מקשן )ס טסיי ך כח עימד Dllh'SIDh- "תיהסה

 סק.נר-Db ימי) כיסר j1Tpn נכ,לי "ח וים! ו)ס.יו ימסמ6יו מימינו כמקדוג"ס ו,ךהמ)ממ:
 וינ" קנילו עמרי 61ח6)ומוחיו

 הרכ "ח יסודה ויקם . טיס כ) 6ח לכהויקחו מיס ויכנס וע:11 יהורס וירדססייג,סו ייסוד* ערף סימיס וימס . ועש כחרגו 1,כ:י "ס,)י"טס ען
 ויקמל יסוזס סמע 6ח מקדון נכ" סר סלון SID וידמע . סייו ימי כ) כס ויקמט6סו)י"נוס
 bt((a סם )י6עפס

~nSbl 
 . מולון ניס עד וינ6 ומקו עמו כ3 5ח qloh'l, ל לגב כיסודם

 סמסיך'ס מעדת 6מיגו סוכו כי ותף ")ימס גנו, )החימר )גו 6ין יהודס Qnhtl )יסודםויונד
 )כ,5 יסידס ויאר . מסם ירסיס "גהט כי אריגו יקמרו טחה הגס ~oht עז גקוס ו6סממ4
 6) וי6מר1 . גדי) וסנרן ועמוס רב עס )פניסס 1'ר"1 סכ'קר )6ור וידי הניאה כ,6)יהס
 op'nl~ Scsn'1 ס' 6) ממגיהסוינעק כחגך וי63 מ!ממ; נס ויחגר פח"וס ע!יהסיידיג הכמנס מנד :פודם ויכ" . והחסיעס המנוכה )ס' כי וח,סעו ס' 5ן קר16 דס יה")יהס ויקמר . מצע מתי 61גהט ס,ס הרכ בהמון )ס)מס' גוכ). עירכה 6ח. ססו)כ;ס עטיויהידס
 ויפן ממגהי לנירי bnb סקס נס ויכרע ו,37יקסו "מריו יהסס ויר17ף . ויגס עמו וב)כרון

 6ס סמאה 5גסיוכוס סגויס.ויסמע כ) סמזיסוזסע) מחיסלכיס.ייסו)מהססגליס
 סמיי ו6ח עמו כ) 6ח ויאסוף מקד siiP:l הליסהזנריס

 י17 ממסלח תמת 6סר סג,יס כ)
 16 כי פלס 6רן 5! ויסך המי) מגי 6ת )ו ויקם ומיגו ענד כ) "ה )ימסק מהש ועגוב לכעס
 "חס )1 ויקמר וינוסו המקזוגיס D9rn סמאך ממפפמח גזn?h 31 סיס htol )יסי"ס.") גחן S'no ה3י 61ת . כ"גטיוכוס יהוזה OD ספע כי ;סמעס נ,קד,ן 'ד מחהח פלס 3ייספע
 ג;) )י סיו "סל סנדו)יס פרי וסגי עפם וגפר מתתיסו 3ן יסוזס )י OnD 6פר כ) "חידלח
 יה,דס "רן כ! "ח והכיח )ך ועחס . )גכ",חיהס onu 61סר מלממס נכ) ופסועי) )עוללרני

 פרם גוי "ח 1"גלפ סרס 5לן 6) ובך כג' 6"וססר מאך עמך וסגם . עריסס "חוסובמח
 ",מן )יסי6ה 6ח הנויך ויעויכ . גס )האמס סרס המ!ך "געיוכוס יינך . כי פסע "סרחמת
 גליג,רי"וס 1"ח ג.קגול 1"ח סי)מ1",ס "ח )יסי"ה ויכמל . יסודס כקרן )הומס ))כת)כגו
 ה.וכריס סגכ,ריס הפריס ג' נס ממקזוגי6ה )יסי6ס ויסע גטריס 6גטיס וסמם ענגו))כת
 סקרן 6) כקרנס ויהי . יה,זס "רז נכו) Sh טקס עז ושוט התך)נכח

 הס'"
 O~?D'5 ויסיח

 6יס ",ף ומ' . יהודס "רן גכו) ") Ob13 טד ,וסיע סכוך ))כח סגוכריס הגכוריס נ'5ת
o~9msויניס גיקגור סער 6ח ע)יהס וי,ק,7 . סרעיס -"!סיס ,הכעת מ)ממס עיפי רג)יס 
 !וע"י 'סורס 6רן עפר יספיק )6 שנור כי )יוקזת'6ס סכ וסוף יסיןס. עס )ס)חס))כח
 הגס הדגר 6ח עמו יסרק) וקני וכ) יס,דס ויפמע . )ששמיחה יסידס 6רן 6) כ"סיכ16 ס-פת חי) וכ) 6רס ח.) כ) עוד שריסס 1'תמ3רו . סס 5פכ 31מס נצמחי 6סר סח')שוסי

IS)bn~lh1p'1 וי)כפו 3וס o'pn הנוס קמרי רמי . סו ") 5.1עקו לגסס ע! עמל ויפ.מו 
 טפלות. ופלי ממפיס וסרי מקוח וסרי o'Dih סרי ט)יהס וימס עמו כן 5ת יסידסויפק,ד

 פי (1Db כמהגס קי) ויעכילו ויט מקד,ן גיי ממגה )קלית ));ח ס3כ6 עס ההדסוע"
 יאייש יל ס!כג לך סו" 16 1סיר6. "סס "לע מדם-בסל כיח כיה ייסר כרס גמע "פר פ?*
ויגששו :ןוגיש* ?מ עס י*כ" ר~לכ סהמע ק:! )פטיע )ככס לך כי מלנס שעם פש וישפי .לכישש
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 כ פרק'דמיפון48
 סל ופ:' גת5ה 5לש מנרמס נטל' כ"ס יסך") מבמולי ר כח 6'ס owlh י יסרס מש.60ל1

 סני" ,ג'ק:ור ג'קגיר )קר"ח 'סודה ,יזך מפס ויסעו . חי) כ) מסגי יסיגו!"
 ממקיק עם.

 מסרן רנס בכיס ):נוח מסג כי נויהודס וגערות נעלט )הס ל !מכ .ימסין כרכהסומרים
 מונד ונרעדה נסס!וח )קר"חי הוזך ויהורס . יהירה )קכ"ח גן,! נטוח ויכיח .'כויס
 יהסס ויק" . )סולחי יהיס זהו, חס,עחי olh' סו" "מר כי יסרק! קהי כא' נ,סמ ה הכי

 ויסמל ה' pPi'1 (6 . 5רגס סגיו ע) ויסו) )ותסנהו "מד )5ד עמי "סר המסידים עדתמנין
 ה61 עתה חמסו) OnD ועד ומ", קנס מימי מס!ח 6סר והגורף הגכנכ ס6)סיס")סי-

 סרנים כלחמיך )כן 1)סססי) )לומס וגכורה כ9 וכסך מ!מגווח יהממכיח ח מזהן:,ר.מע1רר-
 "כר הו" 6תס כ' הגדע כמסלך הטסח סרס) עמך )פגי הגס הנ6ס "ח והכנע ")'גוסנה
 סכ:ג.ס ויהקעו י5עקחו יסורס nSen 6מר ויסי . רג!י:ו חמת וסוג6יגו חקחיגו יכינו "חדכל
 גיקג,ר במהגה יהודה ויך )מהממס יסודס ויז)נ נדי)ס חרועס העם ויריעו סק,דם חנמ5ונל,
 כטרכ 1":סיו הו" ייססיך והכוח סגיך oat9nb יעד: ף וירד, מפזיו נדודיו וינוסו רכסמכס
bl~cקח ס"ס 6ח ייקמו ויסוכו . סח וס 6רס וכגי ממקדוג'ס ג3'ר,ס שסיס חסע0 דם, 
 הם!) ויתיקו מיסרם! ושרוח גערש )קנוח עמס סס,מר'ס 16 הכ 6כרהזהנ

 מהו"
 . .מ ,ע:

 יהורס מסע ויעכול . העת המגממם חס ס הססי גיוס קי סמ!ממי: כמקוס מסויסגתו
 ותמח."וט כנרם וסם סיריל 6רן ע) סעדם סיו "סר )(קוון מגכ.רי גכיר,ס כ' )קר"ח,י)ך
 1'00 6)ט יה,דה קרג כ"סר ויסי בעסתלוח ב6ו כי מוחס 7כק ו)" יס,דס 6מריהסויפרוף
 1.סדש כ"ס הכיח 6ח יהודם ויגח :0710 נוחריו הב6 6הד ככיח ויכף הררך מןס1)יס1ס
 כמקוס".חי

"100 
 3"רן מסך "סל החס'7'ס 7גמ גקמח וקח הכהן שעזר נקמח "ח ויגקיס

 :עגיי גמ.קו ,י5ו .'מס ילוס :וס ס 6ח י,כ!ה המביס "ח ,יסטופ מסס יסודה והמכ .'הורס
 כגפי וינכס עזיו ה'1 "סר החרנמן כנדי "ח סס; כי וימ!ס כרם וגיקגיר . ו)"כיוגיסרום!'ס
 . יסורס ככילו !" גס .הסס חי! "גס' סכילוכו )" כן וע)עגי

 1יכ"
 Sb וימסר מקדוג'6ס 6)

 כי שמרנה סרס-ככ)ימס מקרן המזך תגטיוכוס סכ ההיק כעת . יגרסו Qnh כ) "ח)יס'":
 וזעמו )סריו יהדס onu 6סר כ) "ח )ו וינידו פרס מקרן "1 ננ ויה' . פרס "גס'סכרימוהו
 . והתיחס הכס "מלו"ס

 ו'מ!"
al)ltDJh 1 . )")וס יינדף וימר" חמסDb't הטקס טכס, 

 הרכב 5ח עעו כ) וי"סוף . מסיס )הנלי 6ן,)6נס כי מח,ס קכר,ח ו"עפ;ה 'ר,ס)יסח)
 עמו ע) זיממו) )טילו ס' ו'קג6 . מרוב 'ספכ )" "סר מקד o5PI רנ עם המרסיסוקח

 nhr וכב) מעים וכמוגי לע כסמן מסיגו ס' ויכסו "גסיוכ,ס מיד דים החס דמי "הוידרופ

 . כח: on'Dht ירים)יס 6ת ו5מליכ 6)ך )6מר גשיס 'די וע71 ::גע ו!" ממג "פו פכ)"
 מ' ד3ר ונסר ללוגי מת בטטה כי יליס)'ס )*.t1Sbt (6 והמ') והפרס'ס הלט מסרויעמל
 כריחס )המ.ל יגד) כס 1)י המס )י וכ,כסס היט )סי' יעמיד ימי )סגי יעמ71 מי 61יןיקום
 )ו "' עס ויזך וירככ )וכר הכזוחו ייסי . "מסגן כקטר ים ומקרן "רן olon נעסה כיכסוגי
 הל;כ ר 1שכ כדלך ויסי . -7 מ כבז וממגס מבממס יידעי רכים ס'!'ס ,טמ, מ"י נרו!ה'!
 מערו 6גטיוכוס ,יסו) 0רככ 6ח תמסכו ויקסמו 7,1)גו ססוס'ס וירגזו הסי) וערק הסי!מלוו!

 כ3 ויכנס מכתו ע) מכס ס' ויוסף וככד סוע כליק עכ "יט סיס כ. ענמוח'1 כ)וחס3ר;ס
 ס:מס ע) עבדיו כסקוסו סלמס )חוס הקין כימי הסדה סגי ע) 0מים)ך הם)) כסר גריםכסרו
 הל'מ מסי ")יו )גסת יכ13 63 כי מצבע וינוסו "רקס ויס)יכ,סו . )רכוב יכו) )6 כימעם
 החי! b(a' כ) ג)16 כלסר ויהי . 0סמ5ם )שסי 16יב תהי כ) קהי "ח ממרף סיס hlcכי הו" )"ים ש"ח המכס נ6ס כמטע ס)6 שסיס ",ס ויתמר . סגלתם מכפרו סיו65תרע

 ה'ונ" רע מריםמ6גס'וטס
 ה' סו" נדק ויקמר ויכ,ע ויספ) ט גגעס ס' יד וירע מכמרו

i~ennoנ17!ופ רמח עמיחי "פר ח"ח 0וה סיקס כמוגי כמע ו0גגיעגי הססי!גי 6כר ננוסיס 
 מגי ס' ילס6ני 6ס ~'Qrh )ה' גדר וידר הגס ר1לעוח כ) 6ח עני 0' ר,גי6 ויססידיו)עמו
 )ס גחן . רמוכותיה כ;) "ניע הלנזק יננדי וזסכ תכסף ו6ת)"ג0 'ליסיס ") "כולס,ה

;rtb(516רוח כ 'nub 

~ttJ1?1POI 

 61ש! . סוס ומקדום רועדו: ס8)0יס מקוס 6) המקזוניס
 כב) יטל"! ")סי כס' 6ין 61ימר מכריו הטלן תמ)כ,ק כ) "! )י 61)כס עי)חי נסי6ח

 אגס ס' עס ס"ס ס"כ,ר w~s סיס )" כ' 6!'1 ס"ו'ן 1)6 )תסרחו ס' סמע 6% .יסקס
 שש נכ רמח שא. טעה גפ13 ימ"ש ונקן ענשת'ו נכ) כסל שלשש ע61עלשש3. עששיו עע) כסלו נקלט מת: פקיו פסי )נקח מ6ז "שיבוס סנתזו סוך 6קר IQh1 5כן3רנ

 יגנ.'ש(1
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 8פה כש כ פרקימיפון
שעיפש

 נ6"
 עזה 1כ) סגדו) סכמן מקחיסו כן ויסוזה . חהשץ כט לטפסר המנך פמס

 ויססךו מעמיס כגו 6טר ממוכהות כ) 6ח ויסרסו יריס)יס 6) כIDD 16 סיו 6סרסהסידיס
 ו5 קדוסס ו6ס עמס ויצרכו עניו וכח כסר ויתם מדב מוכם מגגו מטיס מגלוני מכית6ח
 ע"מ עריס ויערס סמזכמ ע) "סר ס"כ;יס מן "פ ו6% 6)יו 1h~ptl ס' 6) ו'נעקומג16
 כסניו כמזפ ממזנה שוכת ויעסו . הס)יס.ס סגו)ס עד סמונם ע) ס6ע וימי וכמס 6ח1יקסר1
 ויעלו ס' מטרת ע) סמעלעס נרוח "ת ויריעו ס' עמן ע) ספגיס )מס 6ח ויסימו . בוככעס

 : ,מיס ח' סם!) כמקרץ ס'6ת
 וירחף מסיו וינוסו חקו .:; עיי יסורס ויתנכר גרינורי6וסי )קל"ב פיוס %ו ") .:ידס יטי6)1י)ה מלכח 6מך, ,ימי ועשרים אהדפרם
 נכורים 6יף כ' גויות '-לס ו וכחוליו יסידס סהו6 גיוס וכיס ונלצריו יסורס6הרי0ס
 Sb וילך גס' עריגולי6וס מס טויסס וימס לדוס "לן 6ה סו" וילכוד מסמרו נסווס;ס"ריס
 )קרקסו חמחי"וס וי65 סטרכ 6רן כ) ע) סמלך ססקידו הו6 כי סערנ כקרןהמחי16ס
 יסורס תעה ככיס סנ)עד נקרן ויסרונ טרכ וממ') מקפן שקי) מלממס ";סי 6)ףנק"כ
ר3,-

 כטיפ כי וסוסיע;ו עלינו 1!ס )6מר וכחח%ניס גככי .סורס 6) בגרת ויסלמו . ע)יסס
 כי וסוסיעט עלינו עלס 1DhS "ליו ס)ש סג)ג) "נסי וגס ר.עלג נלך 61;סי חמתי6וסשסי
 סיס סדכר.ס 6ח יסורס ככמוע וסי . כס סיוסכיס מקזת 61;ט' ונידון סר D)h'כלוגו
 נכורי מב! יסו07 )1 ויכמר . שנלעיס 6)ך וקני סנ)ג,ס 6תס )ך )סתינון6מיוויקמר
 גס 6חיו וממעון . נלעיס 5עח סירכן ויעכיר,הח וי)ך יימהר נכורים 6)סיס ס' ריסמחס
 51יזון נור כמגס. גדו)ס מלחרס ויחגר ג!נ)ס ויין 'הוזה מננסי "!סיס נ' עמו )קחסו6
 "היו "ה 1י1סע . גטריס ")סיס מסו" כיוס ממס "ר3ס ,יסרך ניכסס ס'וטכ'ס תקי,ןועסי
 ס'לרן 6ח ענר תלממס תפוח ויסודר . ילוס)יס 6! ויכי6סו ס"ויכיס ס)) 6ח ויקחכנבג)
 מממס כי ויחגל סג)עך כסר "סר מעיר ע) סייס והול 1ינו5"סו חמתי"וס ") נ,עדסויכל
 רב עס חמחי6וס עם יסי "!ס )לכח ")ס עמנו 1 כעיסה )ו",ן נזו)ס ")ממס ססוחסי
 חקך" . מפס מחי יסוזס ועם מקידוע"ס

 ויקמר ו'נעק סמיהמס עומק מחוך ס' 6) 'הדה
 . סיס ס גי ס,: סע3יס מנלי כיד' וחן 'כר") ע"ך'נ; חח ה' מוטע עוד ך6מל ג6 ס,טיעס0'
 וכ) 6ט סוסי רוככיס גכוריס גשןיס ס' יין" עיניו י.ס6 ס' pDl~l 36 שר6 סו6?3י

 . כמניגיסס ",הו ומנינים "הד rrnl 6חן מוס 'סוזס מו) עומז,ס מסס וטיס . 1:כוכוס,סס
 "ת וינסר יהדה "וחס כרקוחו ויסי חמהי",ס מחס )מוcltnSJ 3 ומגס ל6ס מ0סס)סס
r)7Dושמל ויען 6תו 6סר סהסידיס bS~ מן c'tD~ עורגו וכס סחסיד,ס )עוית סלמו( . 
 ויכס חמח'6וס 5כ" "ח ונכוריו סו6 1ו)הן . סנכוריס כדיריו )כ 6ח כלסולתו ,,rtbוימ,ק
 קמליו רדף ויפויס סירק דרך מרס המח'"יס ויגס . p"ol 6יס 6)ף כ' כיוס ממנצויסוזס
 ססו6 כמקוס המתי6וס ),עזן ויסק מוח: "ג, ה,ס חיף דרך כרמ ומטס ומכוח ךס)

 גמקיס יסידס ויקרכ .  סנס"רס ס!סח חי! גרד. :) ")יי ;לספי :י יס,זס עס מ)חמסויעלוך
 ויפכו לטס 1P1D 6ח  0ו,חי6ו0 ייססיך  נגן :דרי טל 0"רי0 כקם,ן  פיוסילהתסויקסין

 ויכל )ענה "סר ממומס עד ויכשס  ייכוס ם הסמונן 5נcnib 6  ויררסי . מילו כליובליי
 כהוריו 1כ3 ויס71ס י0וד0  כס 0ימ0 מע) ויוחס נערו כסער ייסנרו כעוסחמחי6וס
 g;h ויעץ הממיסי כייס ויסי )ס יקו 1)6 ימים ס' ע"ס ובממו סעיר 6ל  יגסוסמסמוג"יס
olh'ern(ע3  וגרופיס נהרוסיס  וידברו ר,פלחפ0  מסוה "ח וימרס. רקקו סגדו) המנד) ע 
 מחרסית דבר ע!  סחטמונ%'ס מכחור' כחולים כ' lh;p 16 . כס עתר יקח )6 6טר6)סיט
 סמיפס לפול יירו% נימינס חרכוס'0ס ו6ח כסמ6לס פגיייסס 06 ויסנט  סממרסיס  חרמו6:ר
 וידקו סמיפ0 6ל  סולם  ol~np הריפו כי 6מר ltxbt~ פירנוס %ל פירס 6מד ויעלשתסיס
 ססטרפ ויכיילו כילם  ויטלו לחכרי0ס מקוס כו  ערי . סמומס פל סעומדיס פס  וילטפוטויס
 glpln'1i  5100 ספר 6ל נגפו פמון 0חכ:11ג6ים יכה וכי . ופחון מכית  תפטר פלוילממצ

Dh31 וישלPDO טז0 06 יילכדו , fnDot1 מרש גי  תודו 6סר סם וסם מייד סמהרפיס %ח 
  וכורם כ! 06  ויחרט מרב לסי פנס 5מ ויש נ6ם 1'סרסיס ימ)חמס מפוח ושח 6ל0יגו%ת
 ול% סכורוס בלמד ויסחנ6 0פס"יס וינוט נסס סיס  ר3 עס ס )סרונ מזתו )6 ינגסוטס
bSnw. גרוי י0ס %חי 0% ויפלסו onbtSIDb) וי%  סייס יפורש של ו'גץל4ש 

~sto1 
 ויגהיץ

 ד נא וססג3'ס שגצטפ 2oa1 ישי  יכופ)"4י דכותו סעיר שלל ש  5ש ויקש . כקשש*8

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



 כב כא פרק'וסיפון80
 מי זוד סירע"י

 ע"ס יפר16
"101 

 מששי ל0618 גי ט31 כי )ס' סודו פיר
. 

 מח סרג 6פר ויסודם 3ילוס)יס סגדו)ס סלעם עמס 6סרי 6;סיוכוס )610 . סרפע 6;עיוכוס כן 6"יססר כפמוע גיסי ועשרים שניםשאמ
 כמקדיניס נכר יסודם כי . סוס( כספר )מע"ס סוזענו נחסר בדוריס כגבעים וימתסמסיזיס

 ס' 3מי) יו17 13 )יתי"ט "ת ויס)מ סקדוכס מהקלן סמקייגיס 6ת הפמי17 סמס:נוגיסוכי
 ובילוס)יס גיס,זס וינו16 . ולעד כרעפ מבהמס יוזע' עמהם פילס וס' סרפיסלרסיס
 כל:) כקיני סעיר "ח ויגף )סכות וימנו סכינ דיק עסיס וינץ כיתר ע) נר6פננסויזהמו
 1כ) ויסוזס . סלבסוכ"כגי

 ממזם מסגי ומתמכ"יכו יכהריס כשרוח ייסכיס סמפמוגיס )נ"
 . כמפחיך ועסינו סעו ויע:וסו ככיתר ס;)ממיס יון 5כ6 עזונרכס וכתמנת" כטס ")סיגו ס' פגי "ח נקזמס סנף נצוליו 6) יסוזס ך6מי - סענו' י11 מ')מסגי

 וי3"
 כמוריג עם יסודס

 וקס:יס גד:)יס 6)יו ויועקו ס' 6) ויקרירו ס)מיס ויוכחו עו)יח ויעץ טס ויקרבו3מקדס
 סח"'ס כפוסר יסודס ויתקע ה15ס ?1nh ויחי יפל") פ6ריח rh עמך 6ח ס' הופע)6מר
 סו" וירך מפמפס "ותויחן

 מילופ)'ס כשחס ויסי . ככיתר 6מיסם )טובת עמו כמיליו וב)
 ובעז ס' עס 3עד תתפקע מ,קו כמוריו 6) יסודה 1'"נ:ל . 'ון בממגס 1)ס)מס 6)יסס));ת
 כגטך עעהס ימל ונמ,תס אפסיעערי

"(1 
 "פר כרעה גרץ

 חמן"
 כזכרו ויסי . 11DD 5ת

 ורו;כ וסב כ)כופ )כ,פ "ים סקרן יבין הכמיס כין וירק עיניו "ח ויפ" ס")ס כז3ריס6)יסס
 וסגיו סמסמו;"יס 5כ6 נגד ולמגליו רומם ס6יפ וכיד . )סב כמרקס DI~O וזמוח סוסע)

 6) ממוריו 6) יסוזס ויקמר . יון ככמנה )סרוח נסייף ויזו ר~מק7וטס- יון ממגס ננדעסכו
 משט ס"ס כעדם עמסס nslo~ ס.6 ")ענו ס' . ס6)ס ססמ6יס מסגי תערקו 1")חירט
 ורפטת 1DD "ת )ונופיע מסכו מ"מ 6סר יסר"! טסי ס' צרוך יסולס עיז ויאמר .טחנו
 "חריו וירונ1 . ס' תפ,עת 6ת;ו כ "מרי ל151 )נשליו יסוזס עוז Qnh't- . שיבוססכמחזר,
 נמס מסיס ייפ)יכו סממגס 6ח וי3סי)1 מקרון ממגה כשך סת6וס וידוגו כיחר 6)1יכ.16

 כנוסס מהוטו יכ) )יסי"ס ויגס מום רוכבי ת מ6 וג' ו"!ף לגני 6)ף י"6 עליון מפגכי0הו"
 )יסי"ס פוכ סרס ויסי . יכ,דס עס כרית ויכלות )'פר6) נומס ס' כי )יסי6ס וידעוכלימך
!6

 6ר~
 )6מר )יסוזס גזר וידר וסקוס נריח 17DD )3קס יסודס ל,) 6נרת ויפ)מ מקדוגי6ט

 )מסחי' פכיו וקם . ס'סודיס עס DD1'D1h כן 6"וסטר %" מקזוגי6ס סמרך 6ח יפרש סו6כי
 ע) פיוס 6נרח יסודס ויפש . 61,סכ )עוור )מס 'סיס סו" סיס סיס )יסודים1)הסמיד
 מכקס 610 וכי )ו גדרו וכפסעו לגרתו 6ח כראותו )'סיקס 6) מ:6מ;יו לנפיו פג'סידי

 יסודס מפרי oliDJh1 יסומגן הס ס)6 6)'1 פ)מ "פר וס6נסיס . וכריח פסוסנמסודיס
 ))יסי"ס ופקוס )ככיח יס71ס ס"מ "פר לצנרת זבלי 61)0 . מפלתיס המריס יס,דיסועמסם
 וסכי;וחי nblp' "גרתך ;י הגכ6 פר )'סיגה )ך יסים יזוע . ,מפנסו 6".פטר גכ"פר

 וצמגם סייס עמך כריח כורח "גדי "סר מודיעך וסנני . ונריח ס!יס מכקס "חס כימזכריך
 6) ס")ס ~b(oln ככ61 ויסי . סקס פ)ומגו יסיס נזרך 6ת תקייםכי

~b'D'S 
 יסודס 1"גרח

 קר"ניזם
 ויפו סריו ע) וינס"ס ס"מ 6סר יסוזס ,ש מ) "ת ויככז עזוז כרי יסמם ס%6ח

 o~fcinl סיסוזיס סל יס,זס . מ)ממס מ מט, 6) ומשסו מקדתי6 מטך 6;סיושס 3ן6",פסל 5כ" פר )יסקס מ"ח ס"נרמ זכרי וטס . ו)יסו7'ס )'ס,דס חפ,כס 6גרח )כחוב)ס,פלו
Shtנרתכס ש גבס יסיס 'רוע . סקוס עמו" trkj~ 46 ס!התס "סר ו"כס!יס יה,מ;ן טד 
 כג))כס וימלך מסחי בס ס;חוכ וכ) קרחתי כיסכה ס6גרח 1"ח עפיחי 46 דכרו 6פרה)

 "ת פס עי )כס ינידו וסמם ו"כפ)'ס )יס,חנן הס.3וחי דכריס 6)יו פ!החס 6כר כ)כתנתי
 );ס יגיזי ומס וקמח מלוס דגרי ונרים פסחי D~'ib סולם "נכי "סר  מלצ'כי כסי ונסס;)
 לארכי 6יך ו)" מארקס ":" )6 כי 6,ס'כס )ס' גזרתי ":י ומנס . שוס ויחס רזוננס6ח
 פלס 5פר משכרס דגרי וולס . כטדכס ממגו סולמי Tnh כל לצ'ייס סמלך o1)b כ"מד

 יסיס ידוע . שיסורים נטר דורו  וגן  ותפוזיו מלכו D1bb~9 ") "וופער מלך %5 סרליסי"ס
 וכי מ)ממס ככ) החפיעס הי" פסס מנחמס נכ) מצוד טד טכריס סיסודיס ;י סטך)"זהי
 6ר כי חעסס מס תדע פסס סמ)ך כעז וכריח פ)וס O~D 6כקפ mnb' וס 6:ייפיתי
 35יך נעון תססה מן נפקס ונמר )6 סי6: ועחס וככיח פ)וס סיוס עד כעזךכלימתי
 ?h/. )~רח תפונס ~וסער סמ)ך .יקה "מד'ס )ימים ויסי . )מוקפ )ך וסיופמסס

 תיש . לוש 61טי ד1ד1 ק . ליסי6ס 6: 6טסתר סס)ך ס6נכתק 61נסישה .קיטש
ש
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 51בו כנ כב פרקימשון
 בני תכ) סיס מבקם פגי 6גסיס עם )ציות ימד) סקרן כי נדרה סיר %י כישוייסך י"גי . . לכס 3*3ס קל6)וס קכ)טס סיסוד'ס כעוור 11tsh ימם *ו 'mfle ש *יסיס
 סתום 6כו )6 סי0וז[ן כ' וטנ!עחי . ס"ס כ) ottp~l מנהמת כ) )ספכיח ול13גיפסותי
 מן ועתה . ונ:3דיו*גכוריו "כי )סלי והרנ1 3הרכ ט!יגו גברו פכן חורחס )ספר "3י)ד3ר'
 )33י ומסיב מדלחי כי וסודטס ס!וס מתסס וקיים כטדי עמהם כריפ וכרוח )0סימעך

 חולהס )סנוור ontSDh מ7עחי כי ו33ריתס כם)ומס וכומר לו5: "גי וערמם 'למרמס1)"
 "נ המקדו;יס מנך ";טיוכום כן ל"ים3ר סמקך מ"ח . מבהמס ומסום סיסוזיס סר)יסורס 0מ!ה 6;סיוכום כן QtDlhhI סרח "סר !'ס ,0כ אכריח דכרי 61)0 . סקוס ומס וחחסכלכונס
 כגלחי כי )כס יכיס 'דוע * )סרס סיהו7'סלריח עס ו)כ) מ!המס מסות יס71ס סיסוךיסנניז
 )ס(סיר סי0יד,ס ע) ידי :)ח מם aDI עס וב:) מממחי ממד'ג1ח ומדיגם מדיגם כב)נגרס
 "סר ו:) . חופתיכם מסמרת "ח )סמור 6ח:ס וכע"כ "הסס )מת )מחי ממוכחי כגי6מ
 ע) )ו כסרו פחס עלס כסגנך כחמץ 36יעמס

 כסרו גגדכס סגף ";הנו חס גס :גנוחי
 ,7כל וסוך "גרח' עס קרוכ' מג')"ס רייס סרחי וס"ס כעזנו 6)סי0ס )ס' ו0חס))ו)גו
 ויקר": cDibb~, המוך "גרע )1 ויכ" !יסוד: מנ')6ס 1'כו6 . 6מח וכריח ס)וס זכל')כס
 מקדמי" לקרוי ('Oh'D וילך !וס וסס סכרת ומני)"ס 1)יס"ס י0וז0 ס)סחסויקימו

 ויסע
 "ויכ עסכ) המלכיס ג)ה:,יס 0סמלס מן כי )1 וינד קרסו "פר SID OD (6 ce)שפטר

 : מ6ד מ6ד )ו ויער תקדוגי"ס מ)ך ""ופטר ויירקיטרק!

 )גד) הי 0מ) כהס נ'מ'ס מס' ועשרים שלשהפר"
 תגס"

 )לכיח יסודס
 6סר רומי פכות סו6 ס.יפיח מלטח ע!רכיעיח

 סרכם מי) תכרו )מע"ס ע:1 0רומייס כי סמ)כי,ת כ) ע3 במס ויגד) יט לכוח ע;;תעוררו
71heנסטכוס 6ת ;5ת1 "סר סס ע"ח המלטה ופי מוכיות כ) 6ת וסד'קו "כלו 6פר עד" 
 (זון 6ת ס:גיעו "סר 0ס וסס . מס ;סס )תת ויכגיעוכו ומחממה ויסכרי0ו יון מ)ךהנדו)
י(;יכ)

 מ)ך"פריק"
 ע) מסר :מו) ,ריכ :כר כעס שיכן כ6 כי קרעניג"ס כעיר תלך "סר

 וי3" ספרד וכין hp'~th כין "סר 0קנר סיס"ח ויעכור . רכים "הרס גויס ומי) ,סוס כוס מי) וכ) כ"רכר"י הי) כ) ועמו )רוס סיסמסת
 ייכע חינים נוי ג"ון "ח ויטע כססרד

 "יקי"ג,ס. ים ע) סיוסכ'ס סכרה,ג'ס "ח ויכנע מערכ "ר( 0י6 גימניי6 6רז ככ) וילךמסם
 גדולת מלחמס וחצי )קר"חו רומיים 165,1 כרומיים ויומס " 6'ס)י "רן ") וילך מפסויסע
 כעפל 6גיכ! OD סרומייס עוד ייגממו . ממסר )"ין O"nll~D 6100 כיוס ויסקוכיניסס
o')Dמלהמוח י"מ עמו ויערכו 

 "גיכ) )סגי חקימס )סס מיחס 1)"
~Cb3 

 וכמ)ממס . מסס
 0) המי משכות 0thUlo"מרוגס

 0גז,),ס ר~סרי5יס סגי 6ת כר"פ'0ס ויפק'17 סגכוריס ננ"
 כבג'ל) )0)הס ויכש ויוכו הט;'3ל,ס ופס 6'מ)י"וס ~1nhco לומי כמנכוחמסרסיו
 ע! ג)הס1ימ5"וס1

 ק;יכ0'"
h'o ה,סר,ס ג0ר ע) נו)ח:וס"חו סס ויעלגו 0גדו)0 מעיר" 

 קוס ויפק . מ"7 מקז כינ'ס: ,ענימס נגונה מנהמה ססוחסי
"100 

 נ' לומייס מנכור'
 0רומייס ל6ס "ימ)'"וס 0וכrbt 0")ף

 וסו"
 סמ)הנוס כקרפ וימה מי) גכ,ר "יס 0'ס

 מי) 6גיכ) וילד,ף . מטיס 6'פ 6)ף מ' 0סי6 כעיחמ0 גסנו 6גיכ) מטפי ונס . הככונמו, וחמס'ס מיסיר ודלן 0ר,ס כין 0יוסכת סעיר וסיף O~b'DQ3 ") וינן וימרס נרום1,נרח
 3ס ויטמנו ל,מ: סערי )סגי כתים ויכן פוס י"מ העיר ע) ויומס לומה סערי עזלומייס
 1PDO'0 געחהס 0כ0 רעהו 6! 6'ס PO'1 יוע5' וסמלו מהו Tbn ר,טיר ע! וינגרונשריו
 1rJb גער ויקס . כן )עסות כגס ויקמלו גמות 1!" ו;ח'0 כר.ח )גו ,יתרוח "ג'כ) "חויעבוד
 סיום )סגיו תקומם )נו 6ין כי )עסס ומס ")יו ,יקמרו . כן מעשת !גו ח),)0 "ינכ)"ת געכוד כי סי6 ע5חכס 6מח סעיר 'וע"י ,עסריס מ16ח !פלס ייקמר llh'p'n וסמו צעירמחוך
 Sh )י bl((o ננוליס )א( )עגיי6)6 ממסח )י וחנו ,מד מנס הט "!'0ס ויקמר . פנסי"ח
 6פ )ס5') 6)י 1יכ61 מע)יכס ילך "ולי onlh !הספח ע,יס 1")ממס "פריק6 6רן ","157
 רעליו eD'1 סרומייס מגכ,רי נכורים 6!ף פ)כיס !ו ויחג, כן ויעסו . !גס יג'מ rht מידי"157
 6)ופך

 סחוטים .,Sp ויע) לומסו) קוהי ויכל ל"סו 6ח ויקם כמהממס "מ'ו "ס7ר,נ) 6ח ויהל,נ 6;'כ) 6רן "פריה"
 ויקל"

 )ס5י) כ6ח 1)6 6ר5גו 6ת חמדת משע )1 ויקמר 6לכ! 6ח
ohססחחי כי מיזי ~3ך onlh מע) קמיו ל6פ 6ח 6)'1 וישך )עד "מיך לפס )ך וטס 

 ויכל)שמס
 6ני3י

 מט) למרן )6 תטמר ויפכע VIDP'A ונמוק לוות "ח ויקם: . "מיו רקם 6ת
 ן ששי כלשי 19שגש * 19 8 ישעשר יש 1*8 י8ש )שויי* 6ש*ש*ן8
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 כנ פרקיוםיפין
1 פ%שש  5ש"י.Sh 4 מיפי6ין טור ויל . רכים ימים רומס עיר ע) עוד ויגר *חס יכף 
Drtt(ויזך ויסריק" קרן כ Sb 

 קרעניג"
 קרעגיג" "גפי וישמו . עקה ,יגר

 %'5 ") פגרה

 p'rln 1".ן תידך ג)קחח וסי" כקרנך ומנסח גכליה 6רן חמדת 5דוע )"מנ כרומס!ס"
 העל "ח כידי אחן סטטר יסההס ~lllb'et מיד )סוס'טגו )כ61 תמהר hltb זע ופחס '5ס
 וינ" - רונה מע) וימו) hlptY 6גי3) 6) ק"ת הפיגרת כהגיע וימי . כיתך "%1ות!כ)

(6 
 וגס.ס "גסיס ממסר ",ן עז 0רומייס סס ויסרוג רום: ספיגות עומסים ניו מס כיממוס.רוס

 )קר"חו Ilh'D'n ויזך הייו עם 6גיכ) ויזך נסס.גס י63 ' ענו onto "סר סטכיס מן:סף
 6100 כיוס רכות שפיס ויהרוג ויכלימסו )"לכ) שישמן ויגנמ נדו)ס מגממה כיגיססותסי
 תקמי 6י מגרימם וי)ך סיפי"'ן מסני "ניכ) ויגרת כמ)המס שסו מעמיס סיס ועזממיקו
 סיס'"ון בעד ממר "גיכ) 6ת וים") 0מ)ך )חלמי וסר מטרח הים סיפי6ין 61מי .סמנך
 כי רק כי17 6סכילהו 1":י פה ")י ויג" )6מ.ך rntb וט"מ לגלת כשכ ")יו ויקמל 'קמיו
 'ככדנו וכי )ו ירע )כ)חי ויסכיעסו סיסי6ון כיד 6;יכ) 6ת ממגך חרמי ויחן מקריסיינך סוס סדכר 6ח סיפי"ון וירע . )1 ס המפ: מסריו כלהן יככזסו "ה יסרנהו )כזחי )ייסכע
 כ) סיסי16ן וי)כוד . מבטחו ככיח סס ויקבר בו וימת ממוח סס ויסת 6רנ1 ") 6:יכ)ככוך ויסי . גזי) ככחד מתריס "פריקת כקלן b('b 6ח It~tPtV ויבל - הגס הזכר ע) )1ויסכע
6רן

 לפריק"
 1מ,נ6 סכסף מקול מסריק" כקרן כי וסוסנ מכסף מקוס 3ו "סר מקוס וכ)

 יהידס עס וכגו סמכנו סרועייס סס ופס ס,לז גויי בג עג הלומייס נוי 6, וינדנ -סזס3
 ולענד לי0ודס ס' גחן "סר הגבירה 6ח וזהגיס רומס יועדי כסמוע ויסי ' ירוט,יסוממריבו
 61)0 . כן ויעסו כריח י"נרח טווס 6נרח )ו ו)כחיב עמו ועס יסודה עס )סחהכריועקו
 סיהודיס ע) וסר גכיד מכהן מתשש כן הנהן יהורס 6) הר,מייס טחו "סל ס"גרחרנרי
 יסודת "י רומי סרי ומגי)י6וס ~ohtetnt ומו)י6וס מימי6וס הי;5'וס מ"ת מ)ממ:' מטוחוכסן
 ממש 6ח סמטגו לגמנו כי לכס יפיס ידוע . סריס יטרף) ,קקי כ) 61) מלממס ותסומהנניד

 )כ) ומודיעו וכחכו עמנו כליח כרחו ועחס . תשד מ"וד וסממנו ומ)המוחיכסנכורתכס
 !כס ~oh ב"ר15חיגו ב"כ גכחוכ 6:ח:ו וגס . וסיגיכם כיגעו ע"ס כרית כי סס שסרסיס,דיס
 נ"גסיוכ6 עסיס "נחגו וסגה . 6חכס ענו "סר )יטיס 1)6 )יו סורס ור'טיס מכריס)ס'וחכס
 כרתו "סר הכריח דברי 61)0 . 6וסכיכס ומי מי )הודיענו שלת );ו )ס"מ מהרו וסכן)מ)ממס
 חעתו7 ומס )עירס וכיכסס ביס )זor 0 ועוזרים "01כיס )סיוחס וקיימו יהודה עסר.ר1מייס
 חעיס 631 מ)ממס כני )" 0רומייס )16'כ! ישו 1)6 כמס כסי יעזרוס הרומי,ס כנוימ)ממס

ו)"
 ושנסר יועדיו וכ' ת"וח וסוס סיסים וכקם גור כנסר ז0 כ) 0יסוזיס וקיימו . מהיה כ)
 0רומייס Qr~a יע,רוס ישדס כמי מבמנוס חטמם 061 . ויועפו סריו ועם יסודה עריהםנור
 כ) יקחו )" וגס . מחיה כ) 1)6 מסיס 1)6 מנחמס כ)י )" 0יסודיס )16יכי יחגו 1)6 כמסכסי
 סר,מייס יט16 טסן ו"מנס . )יסודים חסיד "סר כנרת כעורתס יכו16 כי מסיהודיסממיס
 )יסודים 'סגו הרומים )עבר סיסוזיס יפכו ושסר עמהס ממיוחס יכיפו ממס סיסודיס)עזור
 ויועניו יסודת וכקט גזל כפסל וס כ3 הרומיים ויקייתו . 5לכס כ) יסיו וע)יסס תמיחסכ)

 גול וכפסל טענו וכ' מקוח ונ' 0יסיס נזר כפקר ינלעו ו)" ")ס ע) OSb יוסיסו )" כי61תלו
 o~o כימים . מיסים כסיוו;ס סקרן וחסקיס כן קמרי ויסי . ויוטניסס סיס.דיס טרי עסיסודס
 עמכם )פתוק וננכח וכטחיסס 31:יסס גסיסס עס ססיגוחיהס ") )עפות ר5ו עמסםניס סי!טכ" ויכנס יפו ושסי ימד מקדתיס עס יהוד'ס טסכיס סיו עכו עד ממס סיס וכמוף דםיה, עלי ככ5 ססי6 3עת ךסי . עמו מקרב סרסעיס "ס ו)הסמ.ח )0טמיד מככ6' יהדססח)
 ,יסכסך כיס pinp מקוס 6) ככונס ויסי כספי:וח'הס עתסס ויטוו כסס סי0ודיס ויקמיטניס
o~eOIDD) ולך ס' סוסיעס לממר ס' 6י ויקר" 015 ויקרך 5.1עק ויכך )יס'דס .יוגד מ6חיס 
 תיקים מרב )סי מעיר כ) ויך סיסודיס 6ח מחומס ויכד) כידו otoSb ויחוס I~'SD ויגל יש6)
 כיסו סנ62 י~ספיעח ויפרוף . )יכנס עטם וככס DO'1 "ח ושסף יונק ועד סעו)) 6שסועד
 6סר וסגסיס סי)דיס כ) כססינוח לרף כי כיס עכעו "סר יס;סיס הילדים דמי יסודס6, והקוס ריס ר"מ וס)סכס וססריפס סעפן כח וי)ך יריס)יס עי רמוסן ויכף כירטס 6%ו"סל
 ויך ערב מדני hs'1 (6 מקס יזך . 'כ)1 1!6 י0ו7ס מיד )מנסס ריסס מקזוגיסמכריש
 עיל ע) ויעכור . יסודס )6רן שוב ויחן מס ע)יסס תסס 6כיליסס כ) וס)ס הערכ טי6פ
7884aa' סב) כי מלוד תפוז וח"קק דוגה ו משר עיכ וסולל . שמפי, סעיר ומס n'laD 56ר 
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 88בו כד כנ פרקימיפון
 .1611 )6 יסויט 11פ כ5 וע5 וסירי6ס דיסק מותוה וע) ספרכ ששחם כ5 פ3 פיזשאש
 יק63 מכעס ע) כעש ססיכ ויוסכי ,עיכר סוגך סו6 וימי . ע)יסס )5ור טי )כ ע) ע5םג6
 סיגיו "ה יסודם ויפק . כס )7נר י16ח )6 "סר 6)סי:י ס' עם סי  דכריס וידברו יסודם6ם
 גחת 6שר סד 6) וישמר ס' 6) יסודם ויקרע )מקז עד כשלס ור1עיר מרמוק מעיל 6חהל6
 תרועות כקו)וח עכרך יסופע כיד .רימ:6פ

~yp, 

 סולח ר1עיל "ח סוס סיום כידינו תגס
 . גלמנו כך י6:מגו כ:וכ5רס ניחו כי 1")סיו עמך 6ח מרפו 6סר סמלסית SD ממסאגקמס
 כחילי כ3 "מריו וירוש מעיר סער ") וירן וידינ מרגו 6ח ויפיוף כטישיו מגיס יסידסויקם

 ססעל ויסלפו "ס כסס ויתנו מדכן קשי מעולכיס וגו כוסח סטער 6ח ויסימוסהסמו:"יס
 ניזם סעיר 6ת סקסים ויחן . יעסי סמעפ? וס כי סעיר יופני חטפו מלס )6רןרפו)
 ליסיס סגי ,מהנך נערך י'ק.ס 3' מספך כי קרס מימי נסים )6 6סל רג י1לנ כסויסוגו
 מחוק סכע ויזך מסח ויסע . נ'ס כקנס וימי קמיל מן י65 "סל הדס "נס סוךכלומכ
 סרסיכ "!ף וממסיס רגזי q~h נס"? )קראת. עמע"וס וי65 סמעי"וס עיל עד לטולשפים
 פ:ועיה,0 ממיי יהודה סבך 1 עיג'הס נדו)ס מסומם ופסי . מבממרו כו ויהגר שסודםכמוץ "י" ")פיס געסלח עמס'":ס )קר"ח ויתך ס' סוסיכם ויאמר וי3עק ס' 6) יסרסמחפת
 ".ס עמכ גדודי ויסט . 5כ"ו סי סנס'סמר נכ ויסרם נכורים גויות 6)ף טכסיס כארןתגריס
 1)כרימ )גוסעורף

 וה1"
 ויכ'"וסו מי ועכדוסו ממי"יס פ "חרי יסר"! כמורי וייךסו . עתסס

Shויקמר יה71ס )סגינדו) כשי ייחסן . שיו ע) וים:) פמעי"וס ויכך מעקיו ר"טו 6ח )ססיל יס71ס וי15 . :סידה Sh "נססות תסיס )6 !)מ: כקרסי יוטכיס רכים יסידיס כי תסרסי ג 
 ההרנני :6 ו6ס . עם" 6' נטפס קדמות יסודייח רנ01 גפפו0 חספס כי "ף "הת כגססככוח
 ו)" חיי ימי כ) סיסו7יס כ) עס 6יסיכ ס,סיכ כי )ךמסכע

 סכגקמ( ויסמך . )עורס )סכ "ינ.ע
 טסיו וימסו) סוס ס37ר ט) סמסי"וס )ו וישע פכועחך 06 חם)) פן מקד גססך יפמור)י

 מייו ימי כ! )יסודים )מרע סמסיחוס ד ע, יסף 1)" "י15 6) )1 ויקר 1i-nSel סרנו 1)"הץי,דס
 מזך לחי) וימנע נערג )נדנר דרך וי)ך יסורס מסס ויסע . גסכע כ"סר ססכועס "חיסמיר
 . ננ'ריס "!ף כ"מ )6לן מסיס מסס וימלך ויכלימס ויכס )עולחס נעלכ ג" סיס "פרטק7,ן
 עטיים כקרכם וס"ס כידו שסיס ויהגס עריס ויאר הגדו)ס סעיל עסרוח 6: וי!ך מפסויסע
 סעופ!יס עיר ":סי מ16ד ויירקו ססופ)ים עיר עז ריס מקוח סט וי)ך מסס ויסע גכוליס.")ף

 סיסוזים ונגיד מלממס מסום "דוגנו Sh'1 ויקמרו ותמגוגיס כככי )קרחתו וי5"1מילוזס
 ס"כזר "גסטכיס נימי )סם ססישגו כי עמוס מכפנו מ? עזנו העככיס -יפדיס "ה ק"סח!
 עמסם "סר סיסידיס ויניסו . "'חס המייל 1":הו רגיס יסידיס מכינו ונמרסו גרמו%ר
 "0 )חוג )ירופ)יס )נ61 יס,זס וישן . מע)יסס וימד) יסורס ויפרכס ס6מח כן כי)יהידס
 ממג קמרי ויסי . הסכ,עותמג

 וי5"
 רנני ")ף כ)' "!ין ורך "דוס 3כ" סל גרינורי"ום ע)

 ססו6 ני,ס גכיריס ג' ס,-גמיג"יס מנכורי .יסגו מנחמס כס וסגר סלפ'ס mbnוחרנע
 ,:נ:עכ קמפמונמלס ,ה )?דוף וס ננס יי-"י:. ;? ש ,נריגולי6וס 1ah 5כ6 פר ליססי"וס61,

 וינהק ס' שיששס ;astt וי5עק ל4 "נ 1הושנ) כחולן מסת 6ח יפוזם וירך ימילהפינס
rteויקר* גי? . סלויש 6ן5ס )!סס ויסכך גריגורי6וס כממ:ס ויך )סגיסס וידלג כהוריו )כ 
נקוי

 "חול :וריהוט גל 1,ססיך )מכוחו .מיס 6ת ויל עליו 7,1)נ נליגורי"1ס 6),ך ויעמר גין)
 ויגס~לומ

'ogtot~tJen 
 חי )6 ע.1 גדע ו)" וימ)ס ויכרמ שימתחו כ"י "ח ,יס!ךמע)יו .

 יסודס ככורי נטר יד :) כמהחרס פכrh' 0 כי לדוס מעט )יס,דס טכסיס-מנידו . 100)6
 "דוס "רן כ) "ח יין יסודה גיסן . סס וימת 0116 כבפכר "סר סרטם מדכר 6) פיכסתיגס

 יהודש ") ייכי6וס נליגורי16ס כמ)ממח יג0)1 הוכו 6סר יסידס עס סנכוריס כמורי'כגדי תכלי" מוסב בתוניס עינ7י כסי מססי)י גמ5"ו 1"1 עונד )מס cntv'1 עכיסס כ) 6ת ףסלום'
 הלוך ויקמר הסמימס כסין 6ח ויפרופ לרכיו ע) ויכרע נחזו סוס ר.עוו aa(( כי יס71סרטט
 ס' 6ת 3עט7 סעס )כ 6ת יסרס "ז 'יסוק . מריוס ממט ישעלו סל מספיר גי גחפוניכ) עמי גסס וקח גססי 6ח )גהס סקס אסחרוח נגס 6פר ם עסתל סמנ5ס יסר6) שסיס'

 : יריס)יס 6) ייש וכמסרסכקד,סס
 W*hnetJO כ) 6ת 6גסיוגוס כן לשס0ר כסשע ,"ן ועשרים ארבעה8=ק

 יכש השר סכינה וימל טסכס עריס ופ יה'דססעפה
 יתקן ושביס 81רשס לעב ועש *ים פעם ע) :Qtf ) גפ שוזה ויון ש14 "3מ יק91ש 88*

אגמיש
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seכו כה כד פרקיוטיפון 
 :ייה התחניק יקרס יוכן r~r וימנ6ו סמ))יס 6ח )תסוס 1י1613 . 6חד עד פסס :לפ,
 קול כן עג ספעלס טד 6וחס ויחתו מסי:! Sh גסס 06כ סורוטוח 61ח ניקנור ר6ס זח,יני

 8יר יד ע) ס' 6ח 1י0))1 %ד כעס ויסנומ . סוס סיום עד גילגול סער ססו6 הפערנט
 הסוף ~'?D "ח עפו וס)6ס ססו6 ומסיום * מסדו ,עורס כי טופ כי )ס' כסויו .סר") מתך דד
 סמו" וסיום ומממס סיין ומסתס וירעמנ

 . "ל1 יום ר~שריס )סגי 6דל )ח07 י"ג 'וס סו6
 : ונ7קס מפסס ויעם סימיס כ) וכחמים כקמח עמו כ) 6ח יסוןסויפסוס

 פל ס' 1,נ1 )ננוח יסורס ימי 1יקר13 מפיס )חפיסת פסי ועשרים המשהכנרמ
 סמסיד'ס עמיו 6) 16חו :~Stl?b, יומו 6ת כסגור יסודסי
 ף " וס)פ'ס מקווגיס ע) נונך "1 סיס 6פר)6 כקירוס חיו ויגבן . סמו קךוסח ע)1)ל_ויחו
 וסו" יסודס ע) olhnn ויכף . עמו מקשן גור',-

 6יט ",סיס כסוכת ועמו )פס כעיר ייסכ
 ענץ כהול מ",ח 1סמ.גס t~rbl סו" ךס6ר מלחו יסודס עם כ) וינוסו .הדס מעם*המס
 5פל מס מס תכהוריס ו6)ה . 6)ס מכ) )טס עולף נחגו 1)" פגיסס מסכו 1)6 יבודהלמורי
 חלף ע"ז העם יחר "ח מטמינו ויחסוך . יסודס )ימין מלהנדס ויערוך "יפ "יף כע"י_גו'לוס ויכ" ס כגי מטס rnb יסודה מ)ממהת נכ) ונריס'ס כמכיס סיו סמם ומס יהורס,הכירי
 1'"נור מקד ככד: כי והה,ר סנים סמ)ממס יהודה ,יל6 ,מפמוטו מימי:ו יסורס ע)ויריעו
oninbי! יסווה ויכר . ס")ס סעמ".ס מ7ס מני ."מכיל הרכי "ח ססכיעי קמרי ססעס" 
 וי;הכרו כקרב ויד)נ יסודס ויריע . טרו סימנית וקרן ננ,ריו סיו פס כי מימינו עומדבקילוס
 31ר,:'ת מ"71 ועגומה נ17)ס מ)המס 13 ויחנל כקירוס ע) ויגר כמסמוגחיס נכורי מקנחעמו

 ויר" סנו!חתס כעומק וימי . פגליס "!סיס סגי 6ר3ס מנכוריו סקסי:מ)ימה
 ~Fh יסטה

 . סכ'13 ככגזיס מעומל וילקהו ממתו ככח ")י1 ו'רן העס "נ! סמ)המס כהנה שמדכקיטס
 ומ:);"( מימינו )סגיו oen סכ6 כ) "ח וס"ס רסיס סרוגים מהם 6ל3ס ויסתה גבוריו "חויך
 )סה,יק ריק otpn, 6'ן עז ריסוק כיוס סרוגים )6לן כפי) "פר יסודס מעי וירכו מכפרעין
 מקס ס!וסס כמככן מי)כקיריס ויגס . וכ" סוסך נעד וע)יסס 'סודס דכה ע) סרעיסכי
 ירמז on'ht מרפו )פגי עמדו כיוס ס6ריס כסני סניו וס:ס יסוזס סני 5ח כקילוס bQ'l .דם
 "ה מרב )חי ייך יסודס וילךפסו . 6פךוד דלך ויגס )גוס ערפו "ת כסירוס ויסמיך .כפגיו
 ג"סדוד וימנע כקירוס ויכרם מגיעו כערש סנרים q~b ס"1 )"רז גסתך עתו סיו "סרכ)

 ;יגעי' עייס.ס עמו 1"גסי1 ויגע עיף יסודס oh וימנ16 "מרב קרסו יסודס קמרי סיו "סלסחי)
 מגדודי רכים מפיס ע71 1.ס!ו נפך ךסדס עכר נ)כ) תגס orn o5b1 6)ס פ)המסגיס,דס ויהגרי . כ"ס סס יס,זס "מרי "סר ידע כי לנפיו )קריזת סע,ר מן י65 סו6 גסכק'ריס
 חח )"רן ,ספ,.ך ס0י) הסר הרסיס רהו ג3 מ))י ע) מחתימי כן יס,זס נס יש) 1כקירוס
 זעם הת כסר "כ.היו עס ויקכרוסו מהן ויוגחן מתעין 16ח1 ויקמו . מתיח 6פרססלוניס

 : רכ,ס ימיס יסר"! כ! "1ח1 זיככו ! נדכככ,ד
 מלהוך ס' עס ע) "ויכיס וירכו יסודס מוח להרי ,ימי ועשרים ששהפרה

 ו.0, סגים ז' ,ילדן "ויו סורח "ח יוגחן ר וים,ומקזס
 מרע כנוחי ,יזך יסו,.,ן :מז "ח ויקלט 'ר.ס!יס זקני פי ט) קמיו מפרח 6ח ויקכ)ילופ)ימס

shיכר5)ת מירדן ע) וי)הנסו מפכח כיוס עניו ויכף ככד כמי) נקירוס לוחו ויל17ף סירדן 
 .:! כקיריס "מריי ויעכור ולגסיו סו6 במיס ויעטור ממיס 6) כקירוס 16חו )מן כייסוגחן
 .ירהב כק,רוס "ח )סכות ימינו "ח יסוגחן ויה . עכר ככ) כס ייתגרו לנפיו עס ויפינוסומיקו
 ר~ציל מקונח "ח ויכנס כמדבר "פר טבע ככ"ל ,יזך יסוגהן וינרמ ו)כרומ )עבור מקוס)ו
 וינגס רם: כיד בקיר,ס O'5D .יכ" "ח1 "סר סהסמ:"יס כגי עס "מיו ltDD~1. 610 כסויפכ
 מחו עד frh )יסונחן פמעון ויזמר ת"ד )סס ויינך רכיס 'O'D מעיר ע) וער ייק העילע)

 %1" מות גגו נכמרס ס)6 ס6)ס ר~לטיס כמייסגבמרס
 סע,כ'ס . גמות מוח וכי יזליגו 6)

t)abשסינו ס' קדופח ט, כמהממס פמח קמיט מיסודם . hS'1 כגיוס יתגחן ht~O ויך 
 ויד מהער 6ח פמעון ויסתם . רוס כק עס פסיו ו6מ'1 6דיריסס 6ח ויסרונ כקירום "ס,6ח
 ס",!'ט "0 ויפרוף . לגס מכס סו6 נס כקיריס כממגס ויך וי63 סחסמוג"יס מכמורי עמומרקס
 יכינחן וירדסוסו נמזכר וימוט כקיר.ס ויכרמ רעיל. מ1) כגו 6סר סדיק כ"י 1כ) י:0ו!)01יכ)

 פכס "סך ססכיס כ) 6ת ):סיב ויקמר יסרגוסו )נזחי כקיר,ס oo'lh 1יחחגן 1יפיגוס611~1
% ש )ספ ויפכע )הנ .ע3 6נסיס יסודםששכן % טיט כקמם ולך . שזיו פד4 161 09 
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 י,טליס גהמוקה ססי5 וכעת . ס"כיס כ) 6ח ויטב יסרס 8רן hJS (6 עוד יסף 631לקרפ
 גס6ר 6סר סוhI 6(l'D(Dt . "ויכה כב) מסכ'כ וירמס )כסם ,יסכ עמו 6ח pw'1 'מהחןטד
 )עס.יהודס מכ"וכ )קון מקיזןפפסי

 ויהגם"
 ממסר )"ין הסר Dlll'D,h )עורת מהם 1'כ"ו 'סודת )"רן "געיוכוס ויכ" . כקרן'סחוס "הי 1)6 'סויה עם "ה ו"סמ'ד ")ך )6מר

 כדכר"ם פיו סנור כי 610 כיסר נ"גסיוכוס )ס)מס כניו וקת "חיו ממעין "ח יסוגתןויסיח
o!ho. ס)6 ממעון ג6 סנוט onh צהרי שסר") תכמן 6סר onbt זילף . הללחי 6ת חגסנ 
 מהסרוס ונגיז ס"מת מסס"ס סו" ותך ענו כניו וב) 6;סיוכוס )קר"ח ימ)ממס ןפתע

 פגע עס וירכו . מהם "'ס ימרס ע" כתוך ניגיסס גדודיו עס "גסיוכוס ,סיס )מעןס%מרח
 ס"מח מסס"ס גכוריס ote)h ע' סמפ:וונ"יס רימנכ

 העם כיהר ס"מרת מסס"ס סרך וסו"
 ינ16 וכניו טמעון כפצח )מלממס סמע,ן ע) ,עמו "נעיוכוס טרי וסריו.וינ"ו "געי,כוס ע!וים,כ
 ויצו ו בג וכין סירטון כין כהוך וסריו "גס.וכוס וימיו סגכוריס oteSh עסס' ס6מרחמסס"ה
 מקק )מרס י)6 עריו ;נ" 6גט":,ס מי) כ) במעון 1'ך . כחיך יהס "or 61!0 מ,ס 6!סנהם
 קמיו יסוגחן 'Sb כמעזן ויכ" .  רוכנים כ'  פס  לבדו ברם  %פר  ייפיו:וס נילכד "הדעד

 ולכניו )םמע,ן וחסי ט)',ן ו;ה,גי ומסידים יכר"! וקני עס )קרטעו '!" ו'הו:חן !"!הים,קדה כר.~
al1,-P

 הסו"
 יסרה) ויטכ . סלה פענחו כי "מיו יסוגחן )י דבר כ"סר כיסר"! גסס יד 1ה)6ה

 ,סכט i1pr טעו 6) וי"כף יתגחן רמח . ח"גמו תמה 61'ס גסנו חמת "'ס יהוג0ן ימי כ))סם
 יסר"לסו6 ע! סטרלס "ח וינהג "מיו ממשן ומהן יתגחן מוח "הרי ויהי . ומונה?1ון
 וי"סול כניו סגי וצח "סחו "ח ויקם סיין כ,סתס סמע,ן הת סרג סמעון מחן וחומי .יכניו
onlkוי"מף וימת סריס סמונה 0' כיס פצעון מס! "סר וסימ,ס . כגהסחיס Sb ויחר , ענויו 
 ספר SDI הכסן נורכן כן יסף כפר ע! ;תיכיס הס h~o "היו ומ)ממוח מ!ממיחיונכלי

 פלס טי 61) סרישיס 6) כמסמ,ניס סרח, סי ) ס"גלוח נס . רגנני מטי ספלי 1ע3נמסנו,גיס
 : ססלסייס ספרי וע) הר,נוייס ספרי ע) כח,ניס ואגס ס0 גחננוס )6 "!יהסוהס
 וסו" ס"חד מס סיס סני מתהית 13 עסמט.1 ועשרים שכע"במטו"מ

 סגדו)

 ויסרוג כמוחס 3ע! חסמי גיד"מוריס
Dl)p: 

 יומגן "ח )ר(רוג יז וים,מ סמעון כן ס הורקג הת
 מכניו סגדו! ממשן 3ן ס,לק:)ס ס." גס שקר" יומנן סו" . וימיט מסגיו ויכרח סמעוןכן

 . ו!גכורחו );מז ) הגד, "פו סס ען רקגוס ס סקסן הסגי ממעין כן "ח יסרר) וקני.יקרינו
 הורקנוס כסייועויהי

 ח)מי ייר7פ:ו . ע"ח: ויגס סגדו) 6ה'1 נסרג עי ,וחג; וסו"
~rpJ לגסי ייסנלו ערס סער )סגיוינק ~rp 

 )ס,לקג,ס )סלע רם סע )כ" תנמי "0 ;חגו 1)6 הסע' 6ח
 מעיר עד ויזך OrDnויכרמ

 ס:קל"
 "ח סורקגוס ייהכ3 כן "הג.י ויס' ס0. וי:כ רגמם סמם

 כגב" ויג" . הגהיס עו)וח זיע) וסכסניס סוקגיס DD"' "כין כמעוןסךךת
 "מותו כע) תקמי ע;

 ר,מסתלל סכמול 0,רקג.ס "נפ . לגוג0 סמה סגקר6 לעיל תינוי ייפגר 3קר3 תו "ויסח
 כ"י ו3כ) וכסו))ס הכרו! כ"י) מנחמס כני כב! העיר ע) ייבר ונחמס שמת יסג")ע)

 "סל סמומה SP "חותו ,6ח ס סורקג ob 6ח מקמי ר,ע)ס "ו נדו! 3מנ1ל י יגע ,חסימדחית
 כר"ונץ סירקגוס והצמור . ,ריס קס'ס וניסויי' כסוסים ויסרס )עיניו יי"סר0 וימסמס)תכו)
 ככבי ויזעק כדק כבי זיכך ע)יסס רחמיו ויכמןו ידו ט! ."הזהו "מימיכר

t/y'xs~ 
 הזחיחי קנוי

 ויסקס חמדנה וקימתו בכורחו כי כזנו ס"ויכ יקמל Sb1 כעיר onlon "הד)נ;כור;ן
 סג;;דח סולקגוס ו"ס . כעיל )הכמס וימו) תבעלת0 5ח ויהרס המבממס )כ 5תהולקנוס
 1)" מפנה ט) )6 סולקגוס גגי )ו ,ההמר סניו וחח) סורקגוס )עז) כסיס מלפסוסיקלס

 ע)
 . "כיך וכורע ובי כנסחו מנוגד 16יגה oh ))נם 1)סת"זר )סחגכר "0 כי סס 63חרהנויס

 מנתש גססך "ת פרס הכמיס ו")הי קמיך גפפ )קם כבסל )קמתם גססך "ת %ה כי ידעתס)"
 )שם ומחגתו כנסחו יעמס ומס וכ!ימחו מהו מ. חר"ס וה!6 כרסעתו ממדק עי1:7וסוך
 %ס  גהקן יוכל 5י מי הפיח "כר גגי 5ת )כטיפ סיוכל 3ל תקלס עוד ים ופס  ומסריססעס
 ולן חז)0 על ל6 כגי וטתס . ולסרך יהמריס c~o לתיגי גחי 61ן כנודי 5ח גמרו טיס6פר
 5פ ,לסכט.ר גקמס לרסיס 0% סי יפר6ל טרי עמריך כקו זס טל ול5 סס ג5נ 6חס רחמיםעל

 הס.!!ק "ח ויסקיס סמגנח ~Sth "ח ו)ססינ וגורלות 6יומוח וחרועוח חרועס1)ססמ.ע
nuloS1קכתוח וידרך קנביס ק)יעח תנכר שכגיס ספ)כת 

 ו)ירו%0יס.
 ס:ע"ר,ם וכ) נקפם ט ונעקיב "שיכ 6ח ושנוד סעיר 6ח תססי) רא? nnwsI סניטתו)סשל גפם" )ממית
פטיש
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 ח כ כז פרקטמיפון53
fJ~lhn'סמו 1ח1"י ס tP~V' כענשה קמוח 5גי ו5ס . עזי יוילין וג5 ויירקו בו גקמחך' מעסם 

ששיי:ש51!ןן",ןן":'ייי',
 כ)6 וידך יכיו נמני וי)יכסו סט סייג סגל מחט מקת סקי,ט8ךר

 .י':.ןןש".'ן'י,יי,'[,";ןןןייין,1 .ון.ן';'יול, ';,,צין.וי'ייי:ןי:)גוייןו,;.-, ו5ז2ן 5מד "ס 5מ1 "ע 1עטךדו27%ן1%מעיס חגםחליחיךנ"
 th~SDO1)tt'SI11b1 י.::;ך,;י"י.י","1,ן=1,ן,::'אפש

 י: "%;עז!ין):;אךן,1,ןע::צ2: צן :שישנ;. % ";"'ג;ג(;":':;י%ייי(4.ן%פל'ע%יןי%'ק'י
 משר 1%6ג)הס.עז סמ)ממס שךנדמן כדגו יסגמ,ל מדממת וחננל . וימחו))נו

 שעפן "%ון;";:'.קי::(,יזג יש:שז"::פבן'ןל"ן;'"',;ןמייייי:
 ילטגי?וחו 6סלנס3

אאששיא, )6 כי )כס חוס "ח יידע  ר.חגס'ס nh(o 1)6ח,חי )6ת2
 מ' '" י"'ע' "p- 1(1aDDl או:יון)ן; ונו,.,11מ',:ש

SD 

'atlh1gtcP)nh,2ן:2ו:יגןניגנישנן שיטל עבגביהה מ2ג 
מ ט ע ,'תמי ,נש";י:י:וז:ונ  Sh 

-" 
 ";מ '",י

 5ח מחס סתקדוגי 61נסיוכ,ס ס"ס סדכרש תמוי ייס ועשרים שמתהפוק

 'ו",ענשש'ךשש"ה~)י.
 '."'"י

 55 מ'ן'12%ש"יע"י[7%ביי";,שי
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 אלל ' נק פרקיומיפון

 סגכיריס כךסחץס ושלזרו . )עיל מחון )'ס ירוכ נטרי 1י16$ סמומם נסעת פ5ליפס
)קר"ח

~tll'pib 
 )כו" )כס מטס "סר מקד.ן גכ,ר כ) "ח ויכו כו וילחמו

 וירחיקו שפירס
 ויסיגו . בו ותחמו 1י):ו מרחוק מנרד סעומ,- 6ג:י,כיס הי) nb~pl ));ת מחומסממסו!ח
 "ח ויסרסו ויפיקו . ס:וה:ס מן סמיך . ~.clrl'r ל "ח ויבריחו "גסיוכוס ממהנת רכיםמגריס

 "גסיוכיס וינמק . ע)יסס סקיס "סר מרחרחו ;)י "ח ו,סרפו מעיל סכינ כנה ..פרהמגז)יס
 סרס כימים וימי . סם סכותה כעחגסו וימן ליס ג' סעיףמן

 וי3"
 חק סו6 3ו "סל מסיטת מג

 ויסוה . עסיס סיגי כד' ס' "ח וגס)) וכהיס 1)1)..מ קרכגוח 1)סקליכ עו)וח )הע)יח ה' עםע)
 ה' מוסתי "ח ר"ית "חס . סייס כדכר'ס !ו !המר המיך 6ג:יוכוס ") מבהניס סס,רקג
 וי?סת'! ו!סחטח )סמיח וכידו ")סיס כ) :! נדו! "!,ק ס." כי וס"מ:ח 1"והוחיו6,סי;ו
 ה מ: 6ח ונהוג כמגממה המרידנו )6 כי סמיך ימיל "ריתח )גו וטס ג" ככדךוסבר'ס
 מ!;:כ רקן "מ!" ונבגי ~orhi סקס :ולקנוס )ע)";י olrt'r)h ויישתל ויען . פהקכמםפפ
 כעממת:כ וסממו חביכם חגו )"מל מ)6;יו יד ע) )ה,רק;,ס ת;תכ ויס,מ ")זיכס ס'שכנוד
 לר מסכיו 'ד ע, )ס' מנה? "נ:תכיס ויס)ח עמוס חוק )י 'סיס דק o)tcih ס' obוככפו
 כ"כ;': זסכ ורכ'ד גדו)ס 1:כ עערח וכרהם' ז?כ מ,וכסוח וקרניו "מז פר 17רקנוסמכ"מי
 )סי;) )מ:ח' כסריס מ)"י' ר3.ס וסב וסי כסף כ"י עוד וים!מ 15"רו ט!ייקרות

 ס'.וחכ"
 סמך

 ?מגהה "ח סטועריס ויקח. סנ!קדם )סער מ)"כי6גס-כ'ס סמ)ךעס ויכי6ס סמלךלסגי
 . הכנוד )רמן כמקוס "וחס סניפו ור4כסניס ס סכסנ 6) .יט6,ס "נפיוכוס מ)";י נוידססי6
 "ה הורקנוס יסמוך היסוזיס קכ,ו כ' )1 ויגידו וככול וכם)וס כסמהס "גסיוכוס מ)חכ'ויסתו
 . מטד ":סי,כ,ס סמנך ויסמם לככוד )רטן כמקדם ס' )סני וסניסוס כבדוס יאיסגהחו

 יכרך) "!ס' ס' "ת ויה))1 לכה כמחס ססו6 לסופות כמג סממו יסלק) כ) :סוהילקטס
 סעיכ יפר6לגס עס וסל,? ספין פסיוס  לטסות כ סע "גטיוכוס סוס ,סמנך . ,כי:ק כמספםק

 למעלס עד יסרבל "לסי ס' כככוד יסהזיק ,סלית ס5דיק גס מקד עד ס' ח כ גי':ידלטס,ח

 כ?יכ) נכנס כ' 'רוס)'ס "ת נ)כדו "ססס'"גוס כסס עוז סגקר6 סרסע ";ט'וכוס עמס ;ןו)"
 וסגף ס' נסיע) סמע המ,יר כי ה,יר ככסל המ,כה "ת ויעמק ויענף ויעמ"סו ייסנפ,:1ס'
 ס' ויגגע?1 רכדוסו ו!6 סיס'דיס כ. מרדו תכן ספי;) סגות כ;) ממגו ייס)מ המכח6ח

 . כערו ס,דעגו כלסר וכוו וכנ'מ: נהרסת כלס ויסח ונ"נוגיס רעים וכסייס גדי!,סכנגעים

 סיכלו 1"ת ס' כיח "ת וכפד למסיס "ים הים פי"וס ככס עוז סגק?מ תגעיו:וס ה,הוסנונך
 ויל" . יפרח);רפן

 )כו 6) גחן וכי Oul IDDi ס' עס ם,ס סיס ;י "געיוכוס )3 תת הולקג'ס
 כי ";סיוכוס ממך סנל6ס bio )"מל טחו כריח )כלות מ)"כיס ")יו ייסלח ן' הה)עכו,-
 מעכודחו וחפכיחס כמרחרוח ויריביו tnrs חוחן )מס ס")סיס 16ס' סי6 .כי ס' נגג,ל"ההמין
 )עמך י5כ )" ועמ' כלמיס פגיע וסייט ו"תס ";י ביית סלתה ס' עס טקס )ככך "ת 'ס"0
 6גסיוכוס 1'קכ) . סרוס כינינו וס יסיס "ויכ' "ת ותרן,ף חניכיך Pb והרדוף )עמי יגר !"ועמך
 וזרית ;סנ,ס קיום מכתב ויכתות . מקן ו'פממ ויקל6הו מסמכיו מין הורקנוס מכחן6ה

 כריח ויכרות . מלוחו ימי כ) כער וס,ימכס_י.מ;גו ככריח;ס "רנה )חמר ה,רקגיס ,)1'ט)מ:ן
oli1'r)bו ויעט ירוס)'מה ויכי"סו ויקכ)סו )קרחה. רק:'ס ה וי5" . .יקיימסו ?,רקיס טס( 
 ייקדיסס s~r כררי ס' שכונרו )מנחה )ו ויהן . מקד נד,) מסח:1)עכדיו

 ס' )מקדם ?ו"
 מענווג' "ח ,ירס ס") המזך וסורק:וס . 6ר5ו 6) )ו יתך 3יי11הכדק

~Oro 
 כ'ר,ס,'ט ס'ו "סר

 6סר "ח ממס )קהת וסכה דודמימי
"'51' 

 ו'סחמ . וכיתו ס' עס )עורת ס;)ממ,ס hjSo ע)
 יוסך ויקמר . )רוב וסכ כד כו נ ויעז וסכ ככרי ")סיס נ' ממגו ויקם 'כר") מנך ד,7מטנווג'
 הסופר נס . ג"מ:יס מסריס כחכו "סר "הדים מס.סריס עדות מגיחי סד3ל or ע) גוריוןבן

 כ"סר "גסי.כוס וסמיך , כמוגי סעיד סדמסקי ניקי)י"יססג"מן
"$' 

 6ר5ו ") ))כח מיר,ט!יס
 מנס . 6חי וכריחך "תך כליח' כי )עורתי סיס "חי . ס")ס קזכריס סמכך )סירקנ,סזי"מר
 מקן ממנו )י נר כ' "עסת מס "דע cv "(1 יום עמי וקח "וחי ומוחן )ומ; פרס מנךנמרק
 . מקדט:ס 6,סי 3ס' קים וזככה כססס וסיס מעליו ג)כ,ד וקמר עמו ובממס "חי)כס

 !יכ"1 ס,רק:'ס ויחן . כמוג' חשמול כר.חך 6ח רק כדכריך ו6עסס סנני סורקגוס ")יוי"נור
 מיריס)יס ויסעו )מרחו 6נעיוכוס טס פכח מיוס)יס ויסח מיק 6ח יירק )רוכ זסכוסריו
 מוך נסרק 635 טר "גדלכו עט ויוחמו )וקו נחר עד ויכנו ו"נסי,כוס הורקנוס סמ)כיססגי
 ט מבעו עיפרס

~'oa 
 "מ5 יהנ סרס גנן 6% סל 6ג7רנו 6ח ויבלימו 6געיוכוס )קכ6ם נ6

יר0
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 כה פרק פון'וסימ
 כהמכ" כתכ פרס מנך "טרק ויסח . גיירה כגין סמו oh ויקר" סרס נעםה",0 סטלכ*ס שגי עטו 6סר המרולס מס ע) )מר"ת נדו) לנין 6נסיוכוס מס יק . כצ טס%:

 הורקטס ")
 )ננס ועהס חס"רחכס (tptrn~l rtPt מקיטס "ת כגו ססלסייס כי ידעת ס)" !"מרהמקך
 מדקל ועחס . וככריחס כהס );ס ים הקוה ומס עתם ועד מ"י מקזסכס וטח 6ל5כס"ק ושמכים עמ"ו ססמ6יס סיוניס ;י 'דעחס . ו0!6 . )כס othvn כטחי ולגו כ;3ורחכס )נותלעו
 עד )גו הרעוחס 1Vh1 יון ת6:כח סרס כס;"ח )כס סוכ כי וגממיוס כ"ויכיכס וגוחנותספגו
 וס ע) ע)יכס )כ נם'ח )% יסכן מ160יכ מסחדכס רק כן עטיתם מר5ינ;ס )" כי ידענועתה
 וגסמין:1 מעקיו 5)1 ימול עמו onh תהיו )" כי הנס ו0"ויכ . "תכס נקיים 31ריחגו)הרע
 ו"גס'וכ,ס הולקגום מטס ויסעו )ךכריו ויודר )"סרק הורקנוס ויס)מ . ו"תס "גמע )כסחוגסך
 מחגת עם )כזך 6ח0 )כס )6נסיוכ,ס 0ורקגוס ,יקמל 0ג' כיוס וימי . ימים סגי ת0)ך1י):1
 הדנכ וייעכ . 'זע )6 וס61 ממנהו ג"ח אותו רכה קמליך "כ61 ו"גי סרס כממנת ,מנעהיוני:
 ע) נכורן )ו תמסכ )3)חי יה,ד0 מגך ה,רקגיס 6ח orn ע" מחנסו עס )כזו וילךכעיניו
 גס"ר !" סיוגים מי) כ) el~o כיוס כקרב ויסר) נו וירמס סרס מגך כנסרק ויפגע . סרסמוך
 וירק . 6100 כקלכ 0ו6 נס ויננת הס," כיוס ויומו ק15 מחס "נעיוכ,ס וטמנך . 6חן עדמסם

 "חרי ויש . סייס cr וסיע עמו כריח ויכרות O?:b ") ))כח ויפז) "געייכוס מח כיסורקגוס
 ו,ת;ט מזסיס כסה ע)י0 ויגר נ1יד;ת0 ויכל 15כ6 נטלן סולקגוס סגיו וים" 67)0סדכריס
otrih17טכמס ו,כ6 ,יס3 וי)כד0 ממבר עיר 6י ויסך מסס ויסע . עוכר )מס ויסינו0 ני 
 כמורל שגכ)ס עס0 5סר ס0יכ) "ת וימריכ גרי,יס הר "ת ויך )ו סחמ0 )6 כי "וחסויכח
 )כנינו סיס מ"חיס "מרי סורק ויכרסמו . וגדו)ס ר~כ0ניס סר ITD "מי מכהן מנססמוחן
 מנכד םומרון מהר ו,סמירס סס הנמ5"יש 0;ע;יס 6ח ,יך 'סורחיו עד ס,רקגוס המקךוי0פכ1
 ויככ)ס ויקטרס סורקנוס המקך וי6סרס . הנחס עד עוכד )מס ויימס onh נ"ון 6חויכנע * )"דוס 6סר נ:רס0 וקח ז3,ר0 "ת ויך 6דזס )6כן וידך מטס ויסע . וגמ)סי גסו "טד מבסמתי
 חולת מהמרח 6ח ,סומי'ס מו)יס ."0 וס 0סו6 ומסיום ער)חס 3סל "ח וימן מיקסכככ!י
 . ע)יהס ונכל וסד ככס "סר 0נויס )כ) 0לרקג,ס המקך עס0 וכן הכוום עד Se~c'1יסודה
 מות 6מר רומך סלי עס הכרית 6ח )מזפ )לומ"' ת)6כיס ויס)מ דרכו 6ת ס' כה5!ימויסי

 יטוס )"לן 6133ו עמו הרומיי: יד סיס 6נעיוכ,ס ;י מלס מוך Crn,hl כמנהנות5ג;ןוכוס
 סס!מ סיגלת דכרי 61)0 . מקד1גי כעס ויופיכם נימיו )יסרטן הפיכס 631 לטח סריסוינצו)

 המיס) סיסים 6) ימדד מצךסורקגוס
 כרוע"

 כרומש המוטי ס.ס'ט 6) . )6מר עמסיו ס' עס
 ו"ודיעכס ס!ומכס הדורס rtlot מנך סמע,ן 3ן הולק:וס מן . ס)וס ר,מ" CD וכ) יועמו ס'61!
 למלחי 1הו6 ג:ורח1 )הינהי 6חי כרית כרח 6נסיוכוס)5מר

~)Shl 
 מלך לסרק גנז עמו )י

 כ"טרק .מס )ס ))כח וכל5וחגו )נמטרו כן .גוממה רב חי) עס 5כ"ו סר נ6גדלכו ונפגעכוס
 0)ך גוסעיס צגו סרסמנך

~'rltp)h 
 כמנחמה נטרק ויג5ח0ו "וחי הרס ו)" "סרק עש )ס!מס

 )סיס סכרית Ob )קיים ל5ת;ס 06 ועחס )סמרה )"לני סכתי סע15ס והרק ממ') )תולניחג'
 )י הפדו )6 061 ס"מח )י הגיזו כינינוו)"נ4ת

~jDbl 
 ורוסחי6וס ~Shn ע) 16 ימין ע)

 מכתכ כ3ו6 ויס' . סקוס ונחס כמכס ורכי .מס "רנ' ענין )כס יודיעו והוירוסו6פ)יגנ"וס
 3ן סלמסדיגי"וס ימן סקסו מיסו;י",ס בן Dlb'~t ומן מסיחו סריק,ס 3ן סג'"וס מן)רוה, כרטט סמים, סיטים מן . סקוס 'הלדה מנך ממעון כן )סורקג,ס רומץ וקג' כ) מסעם")יו ויס)מ,ס צריח "גרת )1 ויכחכו ם)ומיו 6ח וח"ו ככדו יוענק ו") 3רומ6 "סל סים'ם 6)ס1רקגוס
ס!ד6גוס

 ויש,-
 קנוס סוג ") יוע5יס מ"כ ועמו עמנו "סר ה'סיס גה ויועני0ס סרומייס פרי

 nKK 60)ג1 וסכומך כ"סכס 1קר"גו ק3)ג1 "נרחף כי )ך יפיס ידוע . סקוס ,סורס מוךנגסתעון
 סיסים )סגי עמס ויסכו "יחס וכנדנו סג6מגיס ס סמכנ, וחוזרוס 61ס)יגי6וס רוסחי6וסע)וס'ך
 . מפלס מ)6 עמו וכגחנו סיסים מ"ת ט"מ 6סר ,;! נמנמה )פניו דכרי0ס וערכי כרססנו6טר
 מסך גז) "סי ומעריס ק"ל15ח כ) "סר );ס ,מוזים o)1thl כרית עמכם כורתים 6;סגווטח:

 6גסיו:וס חיים מסל . )כס יסיג מ"ר5:ס עמו ידיט 0'ת0 "מן מקדוגי"ס ת3ך6געיוכוס
 דבריו ייפרו תקנון )לעס גור: ע)יכס נור 061 מננס יק,ייס )ע,3 עמעם כלת 6סרכגלית
 ~יע ערס רומי ועם עסמקדוגי ע)'הס נטס)יס סיו כמ)ממס"סר )ג~חס 6סרומערים
 וסלך . סנוט 61חס ונריחכס כסי,מכס נר05 ':': יכת כצמח 6נחגו כי )כס יסיו 6)י36%רחכס
 יקרסם ועזרה וסקס בכטד )קכ3 ע)יסס נמסו) . ק: .: ::ג וא' טי )כ3 בנרוח ":חנטנ,ךמ
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 אלא בם כח פרקלאיפון
ehפנפ מ:, )פפרס כומאיס וסמי ס)1הג1 ע.)סס פ!הגו ,עוד "ויגו פלחהס 6סו ספ4ה"ם 
 ונס "חלס וכפזומך עתכם ככריתנו סנויס :) "ח עכרו מדי )הודיע )1 יקגגו "גרת נס 'רע

 פ"ר עם יפלגו נור כמסר וקמח סיס כריח דכר' ומס !כס )דבר מס ע) הריר )ולטרגי
 גמע סורקגוס וסמנך - כקמיו "ים תקדון !כי מ ג)מו)'ס סיו סהס כ'מיס - ol)a וס וסיסיוע1,5
 ,פר עד נפ,מרון נדו) לעכ וימי ' סכ,כס דיק ויכן עסיס ויזר סימרו ע) וימן ממגעו כ)עס
 ויזך CDn "1 גסע ס,רק:גס וסירך כדגך סו,וס):,ח הגכ)יח "ת והכ,חייס הס,מרוגיס"כ)1

 ע)כניו סגי "ח ויע,וכ - סיס נ17! וכסן מזך כי ס' עס נער ):פן ה;ס'ריס 5.ס יום כטכיליר,ט)יגוס
 ער' סורק:)ס כני מיד פורומן 6ח !ס5'! "מר כי פיסלון עיר כעורה וי3" מקד,ן מוך"נע.וכ,ס "חי ע)יסס ויע) 6ריסחיכ).ס סטני וטס ";ע'ג;,ס :"הד כ: כטימרון "סר ה5כ"

 ך מ "גסתכ,ס "חי ויגס גדו)ס מימיו: כס ,יחגר עמהם וי)הס ע,יס%ו
 מקדי

 הגטריס מסגי
 ,גיוס . סע,סו!י כעיר וימ)ע סירק:וסבגי

 ס0ו"
 מקרון כחרכ.מ)ך יסק מן 7"נ קי כתט)חו 3ג'1 6ח ה-:יר כך ו"הר 'סר"י לס 3עדויחס,) סקדפ.ס ק'ךפ ככיח ניר.ס)יס ס.רקגוס סי:

 ק,! הקדסיס קודם כליחתגמע
 קור"

 ") 1",מר
 כרן כניך ע) חד"ג 61) הע"כ ו"! ח.ר"

 יח עכ מ)"כח "ח סורקגוס ויס,יס . כטקס ,חג" כסקוס כ"ח כי היום דתך עב גמרהירקג,ס
 ויט!מו סעס )1 מקמין 1)6 . ק",ס הדכליס כ, "ח סעס כפגי וימסר סק'דס )'ן וינ"הקוזז
 סר ס קלס ופס נ)ימ.גזרי YI:DI הנניס מרה ק,י".ססרס )3ן סכוחייס ויסגלו . יסר")6)ה, 3ס' ויודו 7נל "שר כ:! וג"מגין כג.ס סורק:וס דברי וימ5"ו ממהגה ") )ס'מרון ס,סיסלסכי
 סנרים מסס וס"ס רנסמ"ך מכס ויך3סס מקריס 5כ6 )קל6ח מ'לופ,'ס וינ, סוס סדכר"ח שרקתם ייסמע סולק:,ס כגי מד כמהן 6ה )ס5.! 0טחיי0 !עוית )כי" ס:יהס "ה ויחיומקד,ן
 31" וינוגסו הגס"ריס וינוס, . פס וימת מכס הסל ;דרי נ,ימ וגסרכים

IDD' מקצין מפכי עוד 
 ויכ" סנונך ,יסכ . יסר") נגז o(o~tnl ו6ח ס,מרון "ת )ס5') מקריס כ,ומ

 וער ששמרון ")
 הכוח'יס מ'פכוח כ) "ח ויסס,ך הרב !סי ומרה כ) "" ויה כידו ")סיס ויחגס "מת סגהטניס
 כן !סירו כס2 הסס כ'נו.ס . סרג כסוג,לון עמסם סיו "סר e35o כ) 1"ק הלג עמו"פל מ5ר.ס סר ohl ממט!הו ס סורקג חז הסיר ס מ5ר מנכח ק)'6וסערס סר ס." 6100 הפר"ת וגס . .ס כג) מ,פ! סל וכסומקן מגריס נווכח )ק)'",סערס עוכךיס סיו 16 והטח'יס ס'סודען

 נגס רן !ע עס 'דם והס' סמיכס "ח סמ5רייס ויע-כו מפריס %) ר,תוס!ת המנכסק!י",סערס
 ע) דס ויסק יסרס מסרי בדוריס o'~a פגי ח!קיה 1"ח הגיס "ח ,ילק סוס סדנל"ח ס,רקגיס ייטמע . סימפון סעיר "וצוח ע) נסנרקג,ס )ס)הס יסודם "רן ") !ענות רו )טויה"1ר

 וי)ה:וו יסרס 5כ" עס והבקיה מ:גיס הטרים ויפ"כ . ונדוזיו כפסילו )הנמס nb1S יסודסכס 5כ"
 1,טכ קסדיס וסם. סיס מ"יי "' ") וי!ך )סירו ויכרח . כקרט ויסי!.ס ויכגיע,ס ומ.,וכסירו
 נימי )כעה יסר") ו,סכ . ויסי)ס ויכגיעס מסכינ "1יכיו כב) סמקך סולקג,ס עוז ויכמס .סס

 : מקד כמהד ויעקמו ,ילבו תיגחו חהת נס:ר61'פ ההת "'ס הנפיך רקג,סה
 . ועכדיו טריו גכ) נדוו מטח: הגרך וקט וככסה: כמסקסי סקוזס ע.ר כ.ר,ס!'ס סמ!דיסורק;,ס כסכת ססס נימים ועשרים תשעהלברק
 "ת סמסרפיס ססן,סיס ועמס יטר") חרמי עס סכומן ע) המקך ויסע . וכגימין יסנן:ח')

 ויקמל ביין ס!לקגוס סמ!ך )כ כעוב ויסי . תח,תידיסס ח)מיד סיס סירקנוס כיסשרס
 מרס "ס ועץ . )מפמעת:ס וסר ת!תידכס 6גי כי ידעחס cnh ססריסיס סמ0)ושנניס

 ג6: ונכס )עפית ג6ס כן כי סיפרת סררך ") וספיכיגי סוכימתי סעוכס מ:ןרר "סיר כי הי6
 עךיס כי הנס עמדכן )ך ח)י)ס )ו ויקמרו שיו ססרופיס ויענו . )קכ) ג6ס ווי)סו:ימ
 ומסיז נדו) וכסן ויפר ג":,ן ותפך סופך 6תס יפלס וכלרך onb 5ןיק כי כ,ס oltOשהגו
 לפתול 6גי 6)יסס תחמל דכרירוס ע) סורקגוס ויפממ . וססוד י,ככוד )6ס ילך "תס ס'ועכד
 שעזר ופמו ססרופיס מן 6הד יופכ סיס וסס ; סימיס כ) ומסתרח:ם ס' מסמרת6ח

 )ציוח "סלח 06 . )ש"מ ס,רקנוס סתרך ימי ויטמר ויען וכ!יע) רע וטיפ מדגים סו)מ6ט וקו"
 :סן )ך ורב סכיוגס (ED מן רד )ך סכמעח כטפר 6,ח חוכמות ו)קכ) דכרח כשר%'ח

 . סקדפיס כקודפ )כ6 )ך ג6ס 63 ~כן חלס סיחם וסיף מקדון מלך 6ספסי6שס6נסיוטס כימי 6מך ס)כס כפש כי 6)יו ויקמר . )י חני7 )" ונמס 1rDSh 6) סמוך הקמל .שפלכ1ח
 !ך

-' 

 :יט וב: כפיכס crirbt ו!מך.כס !6גמ: יסמ"חם )6כי טפויס וירידיך תקוד שלך
 פל 6ג'ך תפרפר bbg' )40ך 1יפמכ . ,סוגנע יבעו ספוקי: סע וכש6 1בז1נ פד פפיכ 6יפ411ב
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 ל כס פרקלסיפון82
 31מוחך 15חד "35 יסעור Sh 3ת "סר סס מס ועתר . הביסס מכיס ס 13נויססאק

 כגמרא סז6ח סק!)ס ע) כי ססעחס 6חס )סרוסיס המקך ויסנור ויען . ואריס סעסבעיני.
 סיכל 6ח פססו )פרוסים סמנך ויקמר . נ7רוחיכס "ת קמרון "גי נס סחקתס סמטחס כינס
 כי )ך ורב ומרקוח מכס עזיו ים ויקמרו ויענו . לנעזר 16חי ק)) 5סר סקנס ע)סוס

 on'o ומחס5ס תדטחס כי )ך קמרתי ס)6 ויאר 'הוגתן ,יען . מוח 'קטו )6ססר,ס'ס
 ה5ד,ק'ס עכ ויחמוק הסרוסים נדכרי פורקנים מטע '~oeio ההוך מהיום ס,,ת.ויס'סק3)כ
 יגמוד "סר כמנמד כ) )"מר יסר") "רן וכב! כמחזם קו! ויסכילו המזך וי15 . נזוקיעסי
 כיוס מהפר,ס.ס סולק:יס )יהרוג . ,מות מוח הסרוסים מחורת כ;'61ח

 ההו"
 "ת ,גס רכ.ס

1tDSb('נון)ת ונס כ"ס פרף כככ,די המק ODO וע) רכס הלנ הפרונים עם סחה "סר 
 ויקמל . o~O מהימים ורעו וקח "יחו 'סר") ויס;"והו כניו וע) עניו מסג"מ ;חעוללהכן

 ה-ק כימם וסנ:רינס הממ!,קח גטה 7כל "',ס ע) )ספר סער "פחח עחס גוריון כןיוסף
 כי מפרכת כידינו תשתיל נוכרו תסי סחורת יט,1,ר 6.מר,ס פיו מפרוטים הגס . מזכעס
 !:, גמם: ו)" נטמין )" ",מריס ה175ק'ס ומגס .ה )קכ סחורם 6ח סרסו 6סר שמכניססי

 כי:רק) ,o~p הנד, "מרי הימית כקותם ס.1 ,סכוחיס )נד מסה )תורח Oh גי סירוס ו)כ)בסלח
 ,עמהם ויהיו הסר,ם'ס עס ,7ס סירס כעס ד:ח כי ס' 3עס רכים דמים ו:ספכושממוח גכךי ה המשוק ")ה וע) . "הר OinS "מריהם ההויך סעס עס )כדם וסרסי7יס 6מד)מיק

 : טיזרים היו COsl ונמיך והסדיקים המיך עס סיו כי וגכיריו עסיריומונד
 כי "ת הורקנוס המיך ס") ההש כ'נ,יס בכהן מריין כון ,וסד אמי שלשיםפרמ
 .מ!,ד 1:;י "מויו כסס ען יסכ "סר מי כניו מ171ח ע: וידרמו ס'י

 '. "!ככודר הם!'ס' CDI 6נסיגג:ס סמי ,טס "ר'כתוכי,ס אחד סס כגיס ג' )ו גסיו)ו
 )ו וידבר זה עי תו " וכזרטו ה")היס 6ח סורקנוס כס".! ויפי 6כיו פגי 6ח ר6ס 1)6סגיי) "! וידיההו כטי;'1 1" ס סיס 1")כסנדר . סמיך נעם ג"הכ'ס סיו 61:סיגנ,סו6ר'סחוכ)ום

 ט,מך ך "חר ימ)וך "מר נזך "ח ולעס עיניך ג" 0" ")יו ויסנור סגינה כמנוססקנסס
 הורק:וס וייקן עזיו עומד כגו 6)גסג7ר וסגס ויר" עיניו ha'1 כס"ך ען יסכ !הו6עזיך
 וימת ייגוע יומו .ינ" זה ע) עוז עגתו 1)6 כמסיס עוד ויס") . זינך ח)וס והגסמסגתו
 ,מבמנוותיו זנריו ויוהר מגס )"6 1יס71ס 'Sh1C ע) ה,לק;,ס מזך "סל עמיו.והינויס 6)ויחפף

 וקר ן כמקד, עסה "סל וגכומחו מ"ד,ס )קם חסל והעריס נמ!ממ,ח,ו עסה 6סרוגגורותיו
P')?Oמ) וקר "דוס 6ח onib "(ססר ע) כחותים סס ס qo,1 מיכי ספר וע) גוריון כן 
 תפוד יטר") נכו) 6ח הרמיכ "סר וה61 סנדו) הנלך הגקר6 המזך סחוכ)וס6ר הו" המתיו כגו "ריסת!כ)וס 6ח וימוך ס6)סיס סי "ח ייעכול מוחו )סנ' ייהי .סר,מייס

 "סר גהו"
 ויג;יעס ער)חס כסר 6ח וים) ממסר 6ין עד מהם גסס,ח 7ס וינאק,- נידין וע) סר ע,)חס
 "ת ח)) "סר 6ליסחונ),ס וסוט . לומ6 גב" סל שמפיוס כ5 "טל TP יהוזס .-תמה

 ייסי . מ,כ,ח ככתר )י רכ ויאזר כרקמו מנכוח בחר וימס מאחו ויס,לס טנמו ע)סכהוגס
lorns(הים כי כגמסח'ס "מיו 1"ח "מו 6ח יי"סול כ%,רי,ח ויחעולר מוכוחו כס6 ע 

מק;"
 )כזו הקמן "סו ")סיננוס "ת ,י"הכ . כי יכנרו "ואי )"מר המנוכס דכר ע) ע~הס

 3נ" סל ויט!מסו . נזו) כלכוד ויכנזהו "רגמן "ותוויסכם
 כ) וע) גדודיו ע)

 גכ,ריו נכ"
 "רי0ה,כ,וס כמטך יד והלימו מרדו "סר כ) ע) ";סיגג,ס וידך . כו מסעו "סר נוי ע!)ה)הס
 )כ6 סגיו ויסג ,יסכ :ל חס )"ין תהס נססות דם ,טסה D'~D פגליס תהם וס"ק :תמסוי)הס

 מיד. סמיכי עגיו ויככ7 כו ימוח "טר מטיו 6ח הטס "ר'סחוכ)וס וסמוך . כגנולסילוס)ימה
 ויכ6 וימהר מאז )ו וילע ע)'1 כנד מאיו וכי )ס ח סמיך ו 6ה כי כדרך 6;סינגוסיישמע
 )התסו) ס' סיכ) Sh וייך המיך 3יח 6) סטך מעיל ח) מכמור כ6 כאסר ויס' . ילוס)יס6!
 המוכוח חג הסול סיום ויסי . קמיו כעם) נססו קטרה כי 1לסו"ח1 6מ'1 עת יס'ע)

 סיוס וסו"
 המון סיס וטס . וקרכן וחודה כה)) ע"ס מיני כד' 1)ה))ו כנכור )קכ)1 )יהורס מק6סר
 קרי מנול וה61 סקס המון כחוה ההיק) נמנע נ7ו7יו עס 6;סיגגיס ,יעכיל יטלל) מהמוןלב
 6מד "יט סיס 'וסם . ימיו וע3 מלווהו ע) העס כ) ויתמנו ו,הכ וככף טלי,ן כס ,מ!קלכ
 ר,חכס יהודהוסמו

 עיכר 6גס'ג:יס "ח וילק עיגיו "ח ha'l סכהס'ז'ס החסוניס מן והן"
 מרס הוה ס'יכ חי מי יחן מי יסר") מהמן "הריס )"גריס עס !ת!מ,ייו ,קמר כ! ההג-גר
 6:כ:נוס סייס ישם 6סר כמכפתי לפס סגני כי 6;עינטס סוס לבשל כשח ~Ob*9נ

שש"
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 צשלב ל פרקהטיפין
 "ירךל%1%1

 ס%שמ"
 כוס ה)6 רכינו רכים 8גסיס מעט מהמון נס 0)מ,דיו )1 וקמרו .

 וככר ר,סיס ח"ק דרך מיר,ס)יס רחוק דכרח %6 ס'0עכו"ן מנד) מנס כי כוס :סיךלה

 6סר הסד6 עעיף  ויששזיז
 cstl כן קמרי וימי ' ז

 קותו 1)6סוף סתי"וס עלך ' '. נ)מתס עדי ועדיו קרבשגזי

ג ) רי 1יצ
 "תת 6ס ממטחי 6סר הסמ,עס ע) ו6חקרהו ו6ס6)ה1 6)י יכ6 )כדו הו6 6מי6געיגגוס
 )6מל 1.1.4 ' )6ג.סיג )סחיו )קרוס סמנך ויס)מ ק .צ' התכך וגהמגימהממס

 ע: )6כזרי,חס המקך מקמר 6ח הסכו )ס ר(,1 "סב סרסעים הועניס סי66ריסת,כ)וס

 וס6גסיס קרכ כי.י ומנרח המנחמס  עדיי ננסח כי ע מעי 1rnb? )גי 6)'1 רנרסמקך

יעגיז2צבעצ%221:בלנף2" )י6ו0דצ:י%" י"14.טש !י ע'יד 6)י1:י26 )62,6"סר'נייוקש
 ייבזו-

 סס!:ץ זק?ן3י יי6מו
 מ)חמס כעדיי )כוס וסוך סס)'ח מקמר ע"ס גחון סמקך דבר סיס כי 6)יו )כו6 מנוהלכו6

 ר.מ)ך.ויר,1 כן.ס סיס 0ה61 והמנד) ריס ח"ח דרךלררוס)יס
 נבם

 ך 6גע'נג

5hDn ' " יי 
tSnta: 

 יוני ":י !שי"ען'%ן"י'
rlrps ,1 י,ן:יייchtpJrot1: 

 bnilo עי )הכיף הדה עם, סכ..י 6ח הייער וים" !יגו מ 5ר6יח סמלך bD11 ) 6צ ויסי . מ0'1 הדס המלך t?rr:.i h'p't "סר סדם מקורי 6ה ויפחמו נקרנו 6ס;-ביה"ס
 "כל הס.ס ריפה ע) נססן 6טר דש גמרי כו עוד וכגס סמלך %6 נר(רנ 6סר כמקוס1יע3ול
 דם ויחערכ ההמג קמיו דם SD סערך דם ויסרך כידו 6סר לצן ..יכסך י.סhtoo 51כלנסס

 ו6ת עטיתי מרנוני )6 הנכר לען . הנהרג 'מיו ע) ':ת!ן דסו-שך ו6ח מסלנע

 וסריסיו וסרני ננורע ותשויפו .  שפע 6גכי  6סר י,*ליפ ופי יזפתפלכיס Stp  סלערושילב tsf~no-ץ3יפ npDS יזל ק ו-ל , 1. חי0סחסל

%'ס%לונישיעוס
 6מב%ע5 ס0ך 6סר עסהצסו טפסר )מזך וי%רור;'דו תששי טס כי

 ס'נכור
 ן

 וגזייך ג6פ0 ציץ הסיסס
 טמרת

 סגק' כית.צן
 6:בגח
 וגס%זב%ב2 יב רם

 ב2ננבינצהם:1צ2י?סר:ןש ?C1"-,:" ו"%ספית:, שז ייסצנצ2במיסייס 2ש נ:2ש בט ו1DDi~ (6 יי:וןיצו2בב% גייס 5סי צ4:טוטביביי
*
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 לא /' 2יקטמןפון84
 פל 6פר והימים . עמיו 6) ויקטוף וירח גפם וחס ס"א אכויס כדאו ויש .אי

 כי היהודים "סכומו כי מפר ויסוים יסך", :4 "וש וינכי . המימם -ח 6 סנף%יכח,כ),ס
 ען)0ם כסל 6ת SD'l 6יסולי16ה מקר, הגדו! סג,י 6ת גנם כי גוגמ 1"'0 ידים רהבפיס

 גככו סיס :י ל% )"מב %פ6)"י )"ריסהינ!וס ct)l'a ויקלחו . יס,דס 'ד המחויכג'טס
 מכהן נוריון כן יוסישן ספר ע) כשטס מס ס)6 וגכ,מתיו דכריו ויתן . !.וגיס61ה31
 וימעך . סירופנמי שמניג' ספל וע) ככפטל' סהרנ,"ן ספר ,ע) סרימייס מנכי ספרו::

 "ר'סחוכ,ום סמנך "סכו 6סל מבמנסר יה,דה נכ,רי סתירוסו כי המתיו 6ח'61)כסגדל
 )ס:ו)יט ר3ס 1)6 ס,רקעס "כיו r(1h "סר 6)כס;זר סו" . הממוכס ע) עניו b:p כינהיו
 )סולקגום ס)י)ס כמנוס  כלעסיס רלר כקן ");מגדל וימסוך ס' סי 6ח מלס 6כ)כרנונו

 ע) 1יפכ6כי1
 : סממית כס"

 כס" ע3 6,כס:ןל רימזר :סנה סרס כימים ושלשים אהדפרק
 b'St'l הככוחו

h_'5(ניסוזס שפילס 6גפי פכעו כי עדו הי6 ת)נ)ירס ע 
 וי% )מנהרס ח)תירס ") המנך "יכסגדל וידך . ניסודס עזם גס ספעס ו6ז ~COכימיס
 מיז וסוסיעגו עכס )"מר מגריס מפכח ק)י"ו:ערס כן )סילו ") מעיל "גסי ,יקמוע)יס

 )סלמס יר6 כי )עורתם )כ6 )סילו ויענין . עבדיך וגסים ענגו סנ)מס יסוךס מיך"!כסנדר
 )עורת נוכחו כמ)המס 'סודה מלך סילקגוס מכס. "סי המכס "ח וכל כי סיהוזיסעס

 עוד ויסלמו . o~tih )כ61 "גה 1)6 )עו,-לס )כן" :בכי מלד כן וע) כממרין "טלסכות"ס
 ו0)ך וכח מרשל nh(o ענזיך 6ת )הופיע )כ61 )כנך 'לך 6) 6)יו ויקמלו ח)מירסלגסי

 וימי . יע,לוגו לפייס ומבכיס נידון מרך וי6ו!וס וכמריס מבכיס )עורחט עוד ומסף עמנו.
 וינ" ענדיו )סי,ח ח!מ.לס מסמי קותו סכעימו וכי ס6)ס הדכריס 6ח )סירוכפשע

 כסגיו
 ויכף ח)מילס מע) 6)כסגזכ וימד) מ)מ:וס a'h 6)ף ע)פיס מיקו כ) ויס' . "!'הסוידך
 רסס כחג' וידכר lral Dlb'~hnll הכס ם 6 סס נ6 כי "ס. קב ו!6 ח)מ'רס 6))עירו
 . נכרי D'h עייכס מבחח יסודי סו" סר י 6)כסנדל עו) ),פ6 לגס סוכ ה!" )"מרח!מירכ
 1)" כ!סירו 0ט:ו ס")ס כזגריס עמסםונדברו

 עסיסם "נכסגדר "ח )ק3י וי"נ:ר1 קנבוס
 )כס גימר נידון מיה י"1,ום "! ויסוה )סירו מקד ויהב?) . נ2 !י פחח ו!מיס))6ד,ן

 הווחמה )ערוך י"ויוס 6כס ו)6 . יסידס מוך  ",כסגדר ע) ))כהמס וגגך יחד,גחחכרס
 )"!כסגדר מ)"כיס )סירו עוד וים,מ . )טרו כקי) )פתע וימגין 'הידס מ!ך "!כמגילננד
 י"1)01 )עורת יד- תזי 1") וכינה כיני יס.ס וסכום כליח . ידע bS י"1)יס וסמקך)6מר
 )מגחה יסיזס מ3ך 6יכסגדל 's'b )טירד nSatl כינינו ו"הכה ננוס וס וסיס אויבי נידוןסגך
 )מבממס נידון מוך י"י!,ס ט, וי!ך וו ): לטח ",:כנדך 1.קכ! . וסכ ככרי "!סיסד'

 ")כסגדר ויקח . מסגיו י6ו)וס אגס י"ו!,ס :1ןה;ס רניס פגר.ס ")כסגדר וים) . עמיויכמס
 . וכ;13ח כגכ'רס 'רוס!'ס Sh ויכף ייככ כה ימ,ס!'ס ניקדה ,יוסיכס מידו 6רןי"ו)יסכ)
 !"מר כסהר משכיס )סירו ce ק)י6יפסרס "! "!כשדך יי0!מ סטה סזכריס "הר'גיסי
 וכי"' יןר' מ:::' גקמהך )וקוס כעיור כ ע "ס ממלי יוסב והע נך ס0ע גגך !עירוס:ס
 הוה קטו "ח )סירו ויסנ,ע . גססך חמס :6סר וג,כדס מיסי כ! עס "5" וחג' 3כ"ךעם
 כנ"נ הנך כעיל סנכח"ן וי)כוד . ססנח נ'וס כגני! כמ')Da~'l 1 !ו ושל מ"רייקלף
 "נ יינך גב: ומסם . ;פס 6יף כעפלים כפכי גהנ "סר נהגכם סע חסר aDO מכהלייסי
 ויינך יגס וימן . ע)יסס 'כ.) 1)6 ססו6 כמקוס !ט,מ ממ') יכיס סני 5'כר' ונגפיניסרי
 . ה.לדן ע! 6101 )סילו "ח ויסגס רמס יכין כגליה מיר,ס)וס סש" כרס "!כסודרסמלך נ" י !י:,; ההד מכיס )מוסח כמגעי גכ,ר,ס "!:'ס ו' מגס ,יגמר "!ף ג' יסוזסנגיר. ,ח ו.":,ף )מבהמה 6)יו כ6 )סילו כי 6!כסגדך כפה,: ויסי . )מבממס ")כסגדר)קך,ה
 . ,""דירס סיס סו6 וסגסרסגס סנטוס ע)'סס הס') הכה גדודיו סר. ", "יכס:דרויקמר
 כג'יפ ::: .ימה. לקונוס )הס תסיס ו)6 מזרך )פלהס יסגור סנגל סג? ,סניה יטבו1"ס
 סד' ") כס שכיר 1)6 סכותיו t~Sh ס' ע) כסח 1)6 כבטרחו 6)כסנזר ו'כסה .6חד

onrr:tt"יסיכו ויר l'G;b1 המ"ח הד: מוס 6יס 6חו ויאי וחייו שכסנדל מסגי נוקד!:( 
 )סירי ע) נומגסו עס 6)כסנדכ ככוך ויסי ס41סחי0נוס ומש גה!חכזלה!

 מחגת. וע,
 .כקל 2 עמהם 1י)0מו 61מול ~otJP כיהודים מגממה תחגר )יסירו הנד71יס5פר "חימ!ק
 רג סמון י0!י סיסויש י5נצ משניסז

~JiDD 
 40ש י.סל סח;הי %י 6פ 1יט נעיט

)שמסך
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 65רנ לנ לב לא פ-קיסיפרן

 )6 ם %ו שכמגם מ4 טס סו)יסתיסטס 6ך מלמרייה 6טי )ממי כ נ)ממס Shננסו

 ההום כיוס וסוס מ6ד לנה מכס כסס ויך עייסיס oh~wl, וממנהו 6)כסג7ל ט) 1'כ6סיסודיס

 נסחו י מ6ד  גדו)ס ההוי כיוס :יהודים ןי ירום)ה וימוסק)מהמ)ממס
 ומסעזיס ס מסמן nn~SIwlh ):ן ןג ,נוגג:ם:ב:ייים :בן:ב65ש שחי )סירו ויכ6 3ערנ ויהי . לכותם מהי בה' כמהו 1)6 רמס וכיז Olh~s גנויחסע)

 עם )ס)מס ממנמס ק)י6וססרס סמיכה עזם מס" 1ת ושלשים שנימיפרק
ין'ין 6י 6) וימרס כבגיס וי63 מסגיסס ויכרם )סילו ךסמע כמהממס )סיוו ~SD סניססיתמכרו
 ש" וןי

 ייליובן , י(פחו"יי. ייוי":יץץ:
 1ת,6זרוס

 ך
 ]ק כמיסביס ")סיס עטרם . ( ויסריכו. י -ו

 מ'דרום 6וד
 ק

 61ת ממח 6ת 6;וכסגדר )ך וי)

 המגךוי5" )0קוסח וימי ירופ)'ס יכ6 ויטכ נגו0יס 11 וין.כדס ע"סרגנך
OtDוה י"ג ויי.," ו ::"":יינני (נ(5שןינאשטם . סכונןר 6ור עד סיסודיס נכילי ה) סס וי!ימ ך' 1: 6סל:: 
 ו~נ114בשןןלניב:עמגוץ,ב -י::6:ל22ב6צ:ןיב ::שבב

 ן ,טן ~orpn ) :ין'ן"ן ;'י,י.ן11ויי'(ן"ייין:וןן

 ג ;1P'ttht :~:י
 הסער עד וירדסוסו סימינהיס )הרונ העיר לגסי ויקימו . OtD גנ'ד פי)")יסוס %ר6מו

 וככסוס מעיל Sh יכולומרגלו
 . העיר 6ח וי)כדו י.סער 6)ונו :יק cru ויען 6

 ס !ק מ"י י"נ ויועם יי 1 6)כסיסען ויר . כןויעסו
 )כדו יזיחו שסי יי' י) 6ח

 חמ)ס

 ויסב הסרק מן ה,ס3 )קטו ימ,ס )"רי רק )5,ס י)ק).ן )חרמה סמקך כמ015 ס5סנחוך

 כחק י,מ,זכמ ע) המקד ויע) הס"ת חנ ,ח 3ה וז ושלשים שלשהפרק

)סמוק
 מנ)יר/וץ;דיט כי )ככ וכסוכ כסממם ,כ:ס,חיהס וכסר3'שהס סחמליס כמנ31מק)וח

):סו
 וס

 .ן,'י )בסיר ע)סמיך ח61יס)ד
 יע:מי1 ססי,ט'.רי 05ל:נ:נע)

 5.סיס
 :נ11פ"ש נ"ת 10 סונר סרכם כי גיסי גן. .)נפט 5ט 610 כצק כי פל) ש 6עששרו
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 לניומי?דן'2-קנ(
 הכיתש ושברל מהגבס נמס הממ1)ל01 גן סוי )ו ויישרי . ספלה 6ת ספרדיםויכסו
 06 סמקך נדויי וים)סו . ר,סרוסיס ע) מרכ הרב ויקמר סמזכמ פע) ימינו וים . ממחוגי ותעטי מקד סמקך ויקטף ס"ס מקס הידמך הכסוגם ג6ס )6עד מקס גן rnhlנחוס
 נץ תטיס מעני קול ויכנו המנך וי15 . ססיכ) מ5ל כחוך שסיס 1' "ר3ס ויכריכומרכיסס
 סעס ויעמוד ספיח 6) מ)ט6 סעס 6ח מגעו וסוקס ססו6 ומהיום הכיח סתר .כיןכמוכה
 6ח וי)כ,ד ערב גוי 6ת ויך )עלב "סר סמדכר ס,ע 6) ויסך ועמו מייו כ) 6ח")כסוודר המל וייסוף ס36ס סדכריס "מרי וימי . כמספם סכיח 6) כ16 סכסגיס לק ססיכ)נמגר
 )חס שחו וימס מו6כ "ח ויך וי)כדס מידכתס ויכל גכע ומטס )טרכ 6סר סנ3ולוחסטליס
 תי"דר,ס rh ונס ויהלסה מתח 6) 16 כמזך ויזך יהודם יד מהמח המח סטעס 1"ז .טונד
 נדווה ומריכם מ,קס מ)ממס וחסי ילוס)יס Sb ייכ" סתרך ממס ויסכ סרב כממח6סר
 olba כסגים 6)כסגדר ויהרונ . סנים 1' סמ)ממס והקרך ספרוטיס וכין 6)כסגדרכין

 6)כסגדר ויקלק . כמ)ממס מהם המית 6סל מנכד 6!ף 1' ססרוסיס טס 6סלמסיסודיס
 וכ) לוחו w(1b ו") מקרככס כמגסס והט)יכו ושככס מסרו לפיכס ויקמר סעס כ)6ח

 )ככש 6ח גססר 6ז חמיח מזה 6ס שיו ויקמלו סעס ויענו . "עטש 6)י חימרו 6סרמפסס
 . ססרוטיס כעדת וסטעח ממך ס,כיס "גסים טסרגח עליך תזח ומטסה 6חס מוח 6'םכי

 סיסודיס1'סטטו
 נתי

 ע3וס הי) וחיקו נקיון רי מגב סרכים "יף ת' חל)די%כרי"וס ויסי . במכס CD וימן ויכל זימיטלי"וח Sb ויוכו 6יכסנדר
 מור"

 ויר" . מקד
 ",כסנדקי

 שסיס ")פיס פסח ויסכור יעסה מס ידע ו)6 6!'1 )שיגס 17) ו!5 סיסודיס 13 מסעוכי
 "ח )שיח ם)מ ")כשדר וכס ")כלדר עם 6פר היהודים 5ח ח יסה דימיסרי6וסויסים דימיסרי16ס )קר6ח 1')ך עמו סיו 6סר יסודם מגבירי "ים 6ל עסריס ויקח מקדוןפנכורי
o~llotaהעוור זימיטרי"וס וכין 6!כסגדר כין נדרס תימתה וחחגר רימיטרי"יס "מלעס 
  גד,ייו לסלו כי עי 6!כס;זר מגדיזי רכים כמזהמה ויפלו ג"לכסגדר ססוטעיס)יסודים
 סגיסס הסכי 1)6 עמדו מות עד כי גסנו ן,מיסרי"וס מנדודי רכיס וגס . )נדו 610חשר
 מהיה,דס וגיס ה")ה היתריס 6מל . עוד זימיסרי16ס עם )ס)חס 6)כסגדר וייכףיפרק) מנכורי גכוריס o~Dih כטסת שיו וירססו ועמס 773 מסרס "לכסגדר וימרס כולסימוחו
 ויכרח 7ינויסרי6.ם עס )ס)הס ויל) )עורחו 6יככ:ור ") גסנו דימיסרי6וס עס6סר

 מ!ממס עיד ויסי . מהיה,דיס רב סמון )עזרתו גסי. כי ר6ה כי "לכסגדר מסגידימיפרי16ס
נדו)ס

~prnl רסס מהס סקס ורכים הסר,סיס עס "סר סיהודיס וכין ")כסנדר כין" 
 טמוגס ויתפוס DO'1 6ח ויימד 6הר,הס וירדף טפס ככיח ~(ollhn ,יננם.כמ)ממוחיו
 ס,גם'ו ועם נסיו עס נכוס גמקוס למסחה וי3כ . ירוט,ימס ויכייס ססריטיס דגדוגימ"ח
 6)כס%ל ט% "ת סיהו7יס קל16 כן ע, הסר,סיס שגי ח"ח קי ot~w ע) onth )ת!ימוי15

 ויש עתו כ) "ח ויוחטף כן "מרי ויסי . בהוקס סיה,ךיס עי יית)וך מרב נמדקרוחהזקר
 וע) נ!ו6ס ע) ונר מטס .יסע . רמה ג.ד .י!כד: מטמע: ;סע ל!ט: , .י!כדה ריס:!

 הגוו)ס DO'1 הי6 "::'לוס נ3: 1,: נ!כ: "ח ו.!::ן יילד: עזיהם ,יזרס!י"ופוח,ס
 )מלממס סלך "סר מגיס ג' מקז ירוס!יס ויסכ . 6 סס בסקוס 7יל,,פרי"וס "ח נסויסרינ

 1'רךו סס'6 כעת בכורחו ע) סי,ניס כמק לוחו ויסתו ניו) כככוד סיה,ךיס כ)תקג!וסו
 וככע nnSP 6ר; וכב, ועמי; מו6כ "רן זג;) "דוס "רן ככל וימעלו ה6ל( כב)סיהיזיס
 enib כלכזו 6)כהנדל המלך הרס ,6 "כר העליב טמנת וקלה מדכרס. סלע עד הטלכ6רז

 ורפ"יט ו"גס,רעס וע"ס 61סזוי ו"ס)יג:' סת'רסון מגדל הים כה,ף מהס ייסיכממחמס
 061 גרלס 061 )קזוס "סר מעיסוקי 61ח !6ד,ס "סר מרמה ו5ח הכרוןודמ,קלה_והח

 קוסקוס ו6ת זורם עין 61ח מיגן 61ה כמירות 1"ה מידכם יסח הסנט וטת סיי16ס" וטחנוין
 עתו ככריה כקו כי ז5)כסנךר המ)ך הרס )6 "מר סעריס סס ")ס כ) . 1S'P יקח לייןו6ח
 שומת עלים עפר )יסר") קיים 6רס מזך 1DD' גס . כעריהם ויבכו ער!הס כטל 6חימפו
 לכיפי0 קדהה הזיו ויסי כמוני סמ)ך )כסנרי 6 ,יפו! ההיק כעח 1'ס. . "רם המוך עריויהר
 "סר לנכס ע) 635 1י6,51 המנחמס מן כר )" טניס נ' סקדחח מ"י עניו הקריך כייזוף

 כמניע חסי . ס)גסיו ונ,ס "סחו עס כ:,הגהו ,נ, כי לכיס ימים כדה ויגר המק7וגי,תכל'ס
 ס6יכס 6ח יךעח "תס )1 וח"מר  המלך  ולרילדר הכח  "ולכ:ררכ המחה וחוך שהועס
 נף וגוץ חעוכג' פי 36 5:ס 61מ קטגיס סס כניך פ;' ועחס ספכ.'טיט עס )ו סישס*4ר
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 שלד לר ינ פרק?סיפון
 %ס % ריעע the3 רשמיך )0 ויקמל . השך )סגי ב"ז סמיקה 5)כסגזלסוחנךא.

 ומגסי סוס סקס מב) נופי "ח בסתורי כמוחי וסיס . לחלי ויצגי )ך וייסכ ממגסור
 מעיר 6ח )כדך עז 1016 ונמי יכ% )כ)0י גכסמיס טוחו ומסחת )חנוסיס יסטס כ"סר"וחן
IflC. העיר 6ק כלכדך וסיס nbro . '"כי סורך חנ)ס 61יחייס סו6 6סר כטים ירים)יס 36 עמך גוסי 6ח חפ oh' ססרוסיס קר6י ירום)יס ככולך וסיס לך סג"מגיס )סרסיך 
 6)כסנדל סנס . הלס כלעריס הריסס וזנר0 נופי )סס ומסלי הס,ד )מס ונקי18יגי

 6)'סס בתנורי נרן 6ס כי כעימכס כטוכ סמט:ס ט leu נופו "ח )גס ומגס מת16י3יכס
 6יכס הסוככי  ילס 06  ירט0י לנכי כי . כ:כ,ן יקברו ולוחי ",חך יכבדו כ'וחר הסהנס

 תסס )דכריסס יסמע סעס כ) כי סמ)כוח ע) לוחך '1YD והם רממג'ס סס S~b עעירו)"
 ר,סוכ ועטי כע5חס ולכי רוס  16חך ימו "סר כל עסי  ו6ח כיגוגס )עבית ס' עס ט)ממקה
 05 יחלכוד  כן סטליס ומטס . סיטריס  יגדלו "סך עד סעס וטל סע1ר sp ימ!כי ס .כעעי
 .וידכרו  גדול וכציד סמוך "ח ויקנר1 סטט "ח ססרוס.ס ויקריו . להם לסמר  "לכס:דר"יחס 5יס "סר לכל  ו0"מרלסס  ססריסיס Sb יחקר" ירוסייס 6!  וחיך ויחס לכרס ויהריסטיר
 ויסרבל יסידס טרי כל טל  סמלך 6לכסגור 6סח  סמלכס "וכסגויס "ת וימליכו סמכנוזלי
 יטרלל טס כ!  טל סמיך 6לכסגדר  פלך "סר וסימיס . "ריס 5!כס:דר מדברי ד3ר לס!וגי

 כהלעיס סס סל6 מטס "סר יכל וגכורוחיו וגרי ויחר . עמיו "ל וייוסף ויפח סוס כ"זויסרס
 עס סמקך ויסככ . סרומייס מסכי מסר וע) הרונוייס 56י יטר גוריון כן  יוסף כסרכל

 : 0מחי1 6סח1 6,כס;7רס וחשוך36וחי1
 . נעכס "!כסגךל ומסגי סורקנוס ממיס מעי "!יהס כרחו "כר סנוק,מוח מכ) הסרוס-ס"ה וחגב וחס)מ סעס כ) ע) ממפנס )הס ותחןוכריסם'י ססליטש רכי וירק מ)כ01ס כס6 ע) כפנחס ייס' ושלשים ארבעהפרק
 כויס סגי סמנו גי סמיכםוחלק

 )גו"
 סנדו) כגס )כולקגוס והתן נחנסיס

 סולקג,ס סו"
 "ריסהו~וס ו6ת . ועניו ויטל חס "ים סיס כי סגזו)ה סכסוגס 6ח סורקגוס )סםסכ)יסי
 וסו" סקסןנגה

 )סר הסקידס "ליסחוכ),ס )כס הסגי "ריסחוכ!וס
 כחול סיס כי ס5כ"

 סיחם ועוד . ה5כ" )טל עסי,חו ס5זוקיס כרקס וחסקדסו . כרגעיו וק) מל": ,ימס תמריפ:
 המיס הסרו "סר ההורס כ) ,תקיים וקיטס ממיס ס"כר ססרוסיס כ, ס"ס,ר,ס מכיחוהי6,5

 גגיסס "ח !ס )חח "'פס ו")כסדל חמיה ס,רקג,ס לכרסו סמ)כיס )כ) סמ!כסונע)ס.ותס)ח
 פסן וקין Ol~Dil כהלקט כטח ויסרס יסר") ע! המנכה ותמעך י7ס מתהה הפססישעו )" )נוען )ערכון)ה )היות ph~, וה~ג3ס 3גיססוהקהס,ההססס חח )ס ויכילו)ערבין
 לנס מדי זהב הסף מנמוח o'Sh סניכוהיס "סר כמהכיס כ) ויטרמו . כימים לע מנעוקין
 העירו כן "חרי הסרוסים רכי רק . כימיס וקמת טקס ויהודה היסר") וימי ימים כ)כפנה
 כן כנדי! הכהן ה,רק:וס וטרנס הפר,שס טרי 1.נ"1 סנ17קיס טרי עס ומ)ממוחמרי3,ח
 . ה' כס ",יכי ע, וההתר חתי )ע"ס הו,!כס גכירה:ו )"מר טיס ויקמרוסמוכך

 כ5ס )ו ויחג. ".חגו !"ויכ ".סך ")כס;דר המוך "ח 'ע!, "כר ה!דוק.ס סרי "חגידיה ;" ת."
 ,:ח'רס. עכסי l(oc~n "יסך סמ)ך6)גסנ7ר חוס ":ר )ח!,ח"תת"חהסר,סיסרעם
 ר,"וי'ס "ח ויסרגו ספרוס'ס ר3י ויסכו כעיגיכס. כסוכ עסו )טיכס הנס סנלכה )הסותקמר
 גן "ריסה,3,,ס ,ענוהס הנ7וק.ס סרי ויכול . רכ,ס "הריס נדוקיס .ועמו הנד,ק'ססר

 ",'כי ) ע oP1IC1 תהיי )עורס סמ)כס 6ךהתיגו )"מל המטכס ") ויזעו . DhJ5 סרהמוכס
 "סל סח)ח,ת כ) "ה וסקד,טס כסס,רס סמוכה גכירח:ו השמי ו") . סימיס ג) המיי ס'עס
 ונורקת גדו)וח כמ!מ:ווח עמו ר6.גו "סר ושרוח וע) 6יסך 6):ס:דר עס ר"סגו ע)ענרו
 "171 1;5ינ מ)המוהיו 6ת וג)המס מייו כעצור מגנז הכסט גפט;ו "ח )סמל עמו עסינוהסל
 hcn כ)" יוכ! )סכה כשן נמוח )מס ועחס גססו מנקמי כ)מכף

 וג)"
 oen )" וע) עי;

 ; עה כי בכיו ", היינו 6סל פוחזו ולספירי עביט פיסך ")כסנדל _J'lb' "ת כר.לימך3כקיט
 הזם :רכל "ת 16יכיך ,יהל הלעכ מנך הלחס יפסע וכי 6ויכיך כ) יכממו 6י0;1 .סש)ךג

 !:י. טסו הת 6ים כס,כ.ר כי מ,חמותיט 61ח נ3ור,חינו 6ח ר6ו כי מ16ן ויסממויסיגו
 מיורני: כי "ף נויככ,ת.הס כמקוס .רועד'ס וח,יס רינ,יס סיו ס' "ויכי יותר ובסניסכחס
 מלכה כי נך כמלוז משתיך ע) )עמל ;:.ישי );, והויזה ומנכולת';ו ממ)ממיסיט 16פגית
 ס0ר,כ.ש רכי סצ) עוד נ60 )6 6;הט ג' נ3'להט סמ)כס דעי. ועסש עבדיך %1מט5הס
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 לה לד פרקיטיפון8
 ש% % %י8481 ג65 משגיך ייסכ "ס : . כיעס יוכ) )עכמ כלרן %ס ו)6 %שרגו 4i?rהכיט
 סי6 וגס ויבכו כנכי קלס 6ח יחגו . עוד עמס כלעת נר"ס 1)6 נשפלות ונשםושוה
 6ת סלבס כי וק!5,ת מקרוח דכרי 1thS וידלל 6ריסת,ג)ום 1 פ סחם er::s . )"1נכח?
 ענס 6חס סייס ו)" הסיס כמגק עסת? וסמ)כס . ככסי) לומו כ) "ח והביתמועכתו
 חסט ו6) כסס וסכו יסיד? מערי כריס )כס וכחלו מיר,ס)יס cotSb 1"5 o)s ,ח,י:רוהע

 וישיש ר51דיקים טרי כ!.? מיי ועב כן ויעטו . "ויכיכס סם כי ?גרופיס רכי עסכירוכן'?
 עיר ססעס ה?י6 ושח י ס:דוקיס נהם ויככו סריס )הס ויתפסו ;היי)יס כרןמהם

  6!ג:ג7כי,( ימ)כ? מם חת )כנהי כח,כס מסע olh'StJn סגירת חגתי כי ויס,דס יסע)ש)  רפפי
 רכי עס 6סל סעס ינ,וח עס נגס בוס 6ריסח 6ח סמ)כס וחס,ח . כטיס סיססמק

 מעט 5כ6ות עס 6):סנדרס המוכס מי) 5כ6 סר "ריסחינ)וס וי65  ליס.  ספפי "סריסי7ס כערי ויסכו פירוס)יס ישו כי ס5דוקיס טס "סר לעס נכ"וח עמרים ?יו )6 כיססרוסיס
 גכוכח כך 6מר .ישם כ? ויכ."ו דמ"ק ויזכו פירוס)'ס ס5דיק'ס ססריס.ס"ג)חי עס%ר

 רכ עס סריוגוח ),כגי "!ף ח מ6, כע"ס 6רתעגי6ס מזך תינר"ן י5" 'סהי6 וכעת .וכ!ימס
 סנל:ה וחסמד הוה הדגר 6ת המנכס ותגמע . CTlct 6דז ") )נו6 סגיו וימסועמוס

 תינר"ן ויס)מ ממגו ממדו כי כמנס )סס )ס,ומ חינפתן "! המ)כ?ם,הו ומ)6;י .תיפורם סי" כעט ג)מס וימ5"::ו )קר6חו ומגמם משכיס .הס"מ . חיגר"ן מסגיוהטסמל~ד
 סדכל "ת הינר"ן וכטבוע . 6רמעני"ס כקלן נדוד ושסע סכ ועהס פלס כתרי :מנס?ס'נ ו)" )ויסלי67ע "מ כלדמו לומי סר DhS'SIS: כי )סינר"ן)"מל סעד ~bic נעם .מ,":י? עס כריח ,סרוח ויכר:? ויסקס המנכס יסקס )סס וים") המנמה 1") המבכיס 6)ידו
 סיגר"; ויקמר . )וכיעס מל י)ה5י)ס 15% 6ח )הוסיע "!6רמעני"ס ויזה וימטר:,:

 "סר ח)יס 6ת ס "):מוו סמעס חגת? :ס ה רם: ך*85לשים דזמ:פהפרק : ידטגוס )6 6סר נכריס 6רן ממ)המח ידעגוס 6סכ 6ר5ג1 "ח )כמור )גוסוג
~-ODר,ח "סו ימי קרבו כי "ר,סח,כנ:ס יירק . גו( 

strDnסעיר מן 3עורס !1 )סעח? מספם? כס כימס)יס כניו 61ת לסחו 6ח . 
 וסו"

 עתו )קח
 לחוסכיו6מך

 ו'5"
 "וןס ה5דוקיס יגורו כ"סר )גור דס ים, ערי "! )כ" ויסך )יחס תילוס!יס

 הניוקיס נכור חונכו ס נכסס בו יטב "סר מקוס ננעחס וינ" מנוסתו ונתמכתרכיו
 נרה כי )סמ)כס ויגידו כן ":וי ויפי ס5חקיס חי) 6ח !":11 ))כח סגנטס מןעמו 1,נ"

 "ריסתוכ)וס סגס כי )6מר )ס ויניןו ה5דוקיס מי) 6ת מיסוף המך סו6 וכי כגס"רימחוכ)יס
 יוטכי יחר כי וסמר ניר"ס )סיס 1Sno יהדס טס וכ; המזכל 61( . עיר כ"כ )כד יגסכקו

 כ) ו6ת נדיו 1"ס 6ריכחיכ!וס "כח 6ח )3כ,ד סמ!כס 1ח15 )ט(רחו 6)יו כסריסכעריס
 )כנחי ה:יכ! שגד 6סר מסמסמרוח כמסמר 16ח: ויתנו עוד וחגו ומשדוס תסחופלסמת
th~p'כן קמרי מהי . כנוסם (מגק? וחשי קיש הנד, גכיכי יד .חגר Th:) נכור. מיד CD יס,דס 

 Sh'1 )"כף גי מנחמס ",ח ויחיו כט,סר ויתקע, המזה 1.כו"1 6ריסתוכ)וס עסויתמכרו
 סג)') ומריל ס)כגון פער רכספין

 "ש גדיעה רעד? 6מ(ס 16 . 'סל36 ממם)ח 6רן ומני
 . כוס %יסחוכ!!ס מסך פ6ן סמר? ?מוכס וגס ססרוסיס (קני ו6ח סגדו) כגסהולקגוס
 הקרוסים סרי כ6ו 6( . כו תחת 5סר tier וגר"נת לגס נ57נח עיזוז מם)כסוחחח)ח)
 ס,6 כהיים ו6ח  -פיסך  כלי רכר ליפן כי  )גו ימסכ שן סג? דכריגו שיה )דכר כינט ממעי הקד,סס מנכס מיס וסמרו !מגיס ויסהממ הגדו) נגס ס,רקי,ס oon~l רומלכס)סגי
ODPהקמן כנך 6ריסחונ)וס כי oltbn כ'6 רמס כיי מוכן סו6 כי כדו) מחד )ט ומרקס( 
U'iDוכמכמש סקדוסס מבכסף ועחס . ויסר ההם רפד,) גגך )"מיו נ וגרור, סמנו 6ח )פ,זס 
 )כ"ס מסחד)ח ניכרות עומוח 6גי וסגה המייס כגגו) ו"יגנ, מגד ;סמי עימס כי מע"י7101. סעו מגי טעו )סס ~9Db המפס ותגע . כרמיוגך לעט: מ? ,ניעס יעירקך ע5חהסגי
 טס )6 סז6ח כ6ס ס6)ס גדנריס Dh' 3דכר היקו ol~'h1 שגס "סר )מזך :סניש;
 עלס pDD' 5) סכים עת מש "נ! סלח סעח b'o סוס סעו!ס עסקי 6! יחמי*;זה

aa)~כעיגיכס כסוכ עסו י6חס . וסקס פיחס 6חך )תזר 'pDP~ 46חכס סגס ספ)1כר 
 )ר? וסגת ימס %ו 6סר סמ);יס מש5ריס רכית נ16לרוח וגס נ16נרוסי )רוכ חסככשף
 rhtn גי יכעס 6ין %י גי ושמעכס ;הס"ס טסי rnht . גסיכ)י 6כר ס סג:'רגג,6
 ססנ( ג(. שכשמסנן 8מ סי ומשכס סנוש) סש סש)ס כלעש רכבי ש) נענד עמעם514

%88
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 99לה % לה פרקשמיפלן
 o~lih כדורס ךסי . גהגס 6סר הלעסיס 'Sh רוסי 6פקיז "יכס לחספס סיום ס1מושעלי

 ק5ה ויחס -,oihנו'נריס
 וי3"

 5עך והית'ס . עמה 6) וחפיסה וח"ח יומה ויסגר עחס
 ס!ח ומ Tbn מי) "סח והקנה כגיס )"ו ימים כ) מהיו סרס הכע המקה "!כסודרהמנכה
 נ6!ה'ס פכעס ו)" מע"ה ו)" )יגרס כיכטתברימס

 היה יזעם הננוה כי ממניחיו סרה 1)"
 העה.17ת הגדת )נכו) הניעה סכנה 31,דן כמחה , 1)ר,כ 3קרכס היתה )סוכ ,ערמס5הה

 וקח "ויכיס 6ת ומכס,)ס o'1'lb "ח כימים מלימם סירס לכס כיוכחכמהס
~'hJID 

 ומסי
 ומ)ממו0 ה,קוח ~רות רכוה ח)6וח מנה: "הרי כן וע! . ימיס כ) )יכר6) כדרסהכועס
 הנויח מ013% להרת "דן בימיה והל . הלן לקטה נימית 6קר עק3 מ)ג,חה נסחלממו
 61מלע ממיס הורקנוס וסכה )כד 6טר הגויס 6ר15ח רק ~-Ots )715 ג)כח ממרס)6

 יוס עד מלס וחמ!עס מהד סמ)כס טמרו סן הגס יסר") "רן 6) ויסיכי; "יטה"!:סנדר
  המקס  "ל:סידרס דכרי המו פס עז . מ!זס "הריח עד והיסר הידק ):רי מכסוחסרה 1)" ושזנחה כסכ)ס ס"מ: פקידתה עת ועד מיחס יי: ען סמוכה "!כסודרה יחסימוחס

 ,יסדם סגס;וחיס ,סיג דכריס תר 1 . ,יטוס הכרכס )'סועה )יסן6, וגר: ויה'סקווסס
 יעך5) ו:ט7 עמה מ):,הה o~SD1' הגייס מ"ט כ) ע) טס הג' ועסקיה ,הגמחס ודעתה5זקס

 רוס" ,מ)";י :חב "סר ?כהן יוסף מסר ע) כשכיס מס 0)6 מיס :ינטרש
: 

 החמישיהספר
 ה הר "ה סס,5ר סכתן נורמן כן ייכף,:כהן 6מי כס ושלש.ם ששהפרק

 )גב': ו!:מ:) ,מיכר וגרס )פיוח ח,",תיו 51תיסדה)
 התכסיס "ה )כסר 3עיג' ייסר onu . הי כמכדי .חסך וממס נססריו .חנקנו כיקריו
 "כ,ה';ו "ח מ5"1 6סר הח)16ח 1-) המ,!כה "):סגדרס מ!כ,ח להרי ~'Sbln געס,5סר
 עה.ק,ס לליס יכ'7 ו"תר סקליס יכה,נ "סל כוהכ גג כי וח,מ: מ)כ01ה עח עטרתהלי
 געש 6סר סמעסיס "ח שכם )כותי רעה ויסוכ יסגחס סדר ע) )כחוב עזיו עסיסםוילד
  מסל "ח ככחכו 6טר הרומיי המוסר סיןוס כמעסה "עמס וי6 . שמריו ככ6 עוכר)סמ,ר

 ט כחב 3ס . מסדר וממיר "כיו "גסי,כוס כן 66,ס:ר וכהנ גה3 סלומייס )מנכיהוכר,גות
 06 )סה5 נימי רומי ,קג' ניענו %ר עד ג6מגיס ס,פליס מס' 13 גח6מחו )6 "סרוגריס
 ו)כ!ש 6מח וכלי )קחיכ ססוריס ) ע כהס )מעיך מסריס יחבל 6טר "ים )ג) ר"וי תכן .כצרו

סמ5"
 וסן6ס מסיום וס ויסי . מסגה כיכריו

 )יסר6י
 שמרי יכו"י "טר ססוסריס )כן )עדיה

 6סר ססוסריס רקס סיס "סל סכסן יוסף 015 וככס ככס יקמרו כי 1)סעין )כחוכויר15
 סיו 6סל סקדוסיס ספרים ו6רכע סעסריס 1DD' מיכר כיסרך) הנמנ"יס סססליסכחכו

 ע"ס סמקך כלמס מכמת מסרי מוחלי ומ!כד ומג' מלס סיו ומס ס' סי נ"תגיסע)0,סריס
 כרס סיו הס הס סק,דס לזם סי ע) (ct;nb סוסליס סיו 5טי ,Shtn מכמי מסליותוסרי
 רכזם  רנריס 4סר6) )עדיח י )זכר,ן עסיתי %ר כמסרי )קעת' סכסן יוסף 6גי והגס .ומגי

 ונחכחיס cmb  הכדגו  "כותינו פפסן  תישח  כמכו  יטר נ"פייס  ot~nb סיפריסכספרי
  סגדוי בפפרי  וגם  ליסר"ל.כססני

  לעדים כחכחי כי עמיחי כן רומ" )וקני כחכחי 6סר
 רנרי  לכתיב ספרים יתסס "סו 5'ס לכל  רבוי  וזח ככזב ידכרו 1)6 5מס  יפירו כייסר") סופרי לב! לפוסס  לסיומו פס יס  זהרתי כן ע) . ג"מניס רכים סוסריס DD'  רכיםרכרינו
 ססר  כל  טיסוכ 610 ומגון רזוי כי ה"הרוגיס וקננו  וקיפו  סר"סוייס  בסופרים  4ו ט כי5פת

 כי והנדק ס6מח שאס סנכו6ס סברי ומ"ר החמימס סקד,סס התורס קוסט  פןכשהרב
 כיס) (o1b )1 כימס רומ יכ!ירפוס  סכל  ז: ונויח 6דס %דם וכסס כס סעו)סע)יסס
  זס כמסרו ס6)ס סדכריס 6ח הכסן יוסף ךדכר יגון )6 סקן'ס דוכר כי . -,iPP' אזכרחכיגס
  ien'hlo' "בר ל"י)יפותינץסייסים נ"נבסגת

 . יופליס פ"כ כט%  3רופ5
 חך"

 פ' יגס
 ססי6 כטס וכהפיס. בקמח ויסודם יסרתן פל פלבס 5סר  פוווספ ספלכס "ללסגדהמלפרכוס
 ש0 סג-ס רומץ סרי ' וסי)6וס 161כחעעי5ים 3יגדי6וס כימי סיטים 6ליסו6ירוסכמי

 06 הופ" יפל סעצפולל כשיח  חדפיססריססבברים  כ"1,פדפיס ספינכס6!כסנדרס
 6[י0נדר מנוך פכם 0יו 06נ7 יסודם OP סרי וכין ,כטויסס ריפ, סרי בין onto 5פרסכרית

 av ויייעוש ששצב ששניך 6ת 0בופייס GW ולטיש uawtt . ונהג ע)בע!ך'שש)'ס
שה
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