
 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

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



 % לו פרסימישוו%8
 שרי כ"מחם5*ם ג0שס Sns 50 06 כעט סכרית דככי 6ח חמר% לוסתם 1 יטש%י
 מם  ישורי פרי סככו כי כרומזן )כליח סנזכליס מסריס עפי וכן . ימד יסורס וסכירום6
 )היוחס נמיסח )זח ע) "גופ כהרס סם גס מנויח דקרי 6ח תמרטו bw ") הרומייםספרי%
 פרט ס' נסיח וסמ)כס סגם ע"נ כן 6י)יפו"'ר,ם מח תסי" 1כפגס . ו)מוכלחכמסמרת
 תפוטר מיחס י7ס וע) סנ(כר מכלית מדכו ופריו סריס עם ו6עיסו6ירוס וסיע5ס)כוחס
 פ:יכ עכול עד )הס הלעו 1)6 יפל"! עס ר"מ" יופכי כריח כרחו כי מוחס "הלי)יפר")
 6!כסנדלק מוח "מרי סהס כימים . עוד גספל כשר קרומיים יד מחמת יפרק) מסעו כילכיח
 כ9 סקסו ו6ליסת,כ)וס סגדו) סורקטס olnho פגי מ)ממס סחנרו מדפיס כמפופסמ!כס
 'לימו הירק ע3 מ6ד ח(קס כיגיסס ~nhr סמ)ממס ותסי סמיכם 61)כסגזרס סעפך6)כסגדר
 ויומי, hlco כיוס ימל") מסמון רכים סגלים ויסקו מיסל6) מספר 6ין עד גספוח דםודפסך

 "ח nbg~t )ס:יהס )עמוד סורקגוס נכורי יכנו 1)6 סולקגוס נכ" 6ת וגכוליו6ריסח,כ)וס
 "ל,סתוכ)וס וירדיף ירופ)'ס דרך וינוסו ערסם 6ח סורקגוס ננולי .ויספט מ)מ%וחיססכוכד
 . ססי6 כקרכ "ריסחוכ)וס וי:נמ ילוס)יס פעלי עד וסכות סכך 6חריסס גכוליועס

 ירוס!יס ע) נרו יסורס עס וכ) hlol %יסחוכ)וס עס ונתמכרו הולהטם מנכלוסנם"ריס
 מעיר "ה ייסגרו . כחוכם סגמנט סולקגוס כעכיל מ,מיתיס 6ח )רופי) ויכקפו עסיסויזממו
 כסר והורקנוס . כמתגיס "סל כ5(,ר )6ליסחוכ)וע "פר סמ)ממס ספי וי"(לוס למסכיד
 golah 6פל ס6סוליס מנית כגין 61ת 6ריסח,כ,וס 6פח 6ת ס%י6 סמ)מפס טמע כבכבד)1

 )מזע )מנמרח עמו )היומס כגיס 1"ח סיפה "ז סורקגום וילכוד . 6מ1 ר~מ!כס8)כסגדלס
 ויזכו מיר,סייס סכסגיס ו(קגי יסרך) (קני יrf6 165 וכניו לפחו כנ)) קמיו ממרב גפפו6ח
 "ר,סחוכ)וס ונסיות "מיג עס כריח וכרוח )1 יתמגר , ויפכו "ריסחוכ)וס Sb יסח סממנה6)
 כגוע הורקג,ס ו)סיוח ס' כסיב) נח) כסן קמיו וס1רקגוס ויסורס יפר36 עס כ) ע)מגך
 e~ht1 הוה הדכר ע) כלית ):רות ס%שריסחוכלס סוקגיס ויכקפו מפנסו 1)סיוח ידוחמת

 . "מע סוןק:וס וכמירוח ויה71ס יפרק) (קגי נסורות סמ)טח "ת ויקנ) העירס%יסחינ)וס ויכ" 1%b "ת )קב) )עיר מהון סורקגוס 6511 . כן ויעפו ס,ס מזכר 6)6ריסחוכיוס
 סעס כ3 וילך !6ח'ו 6'ס ויסכע1 ה' כסיכ! ויטלי 6"יו סורק;יס כריחעס "ליסחוכ,וסהכלוח

 : ס~ט: סמ)ממה ונס הקלן וחסק,ס )6ר5ו וטיפ העילו )דלכו 6יסויזכו
 ס37ייס "חיי יויסי ושלשים שבעהפרק

 6'מ ~סויקגוס "' שסג ייס; ס"~
 ספו" D'bo ,כיס 6;ס'סער נמו6פר

 תזי: עמיר 6,פ
 עמוקת ק כנ ו"יכ )מנחמה מי) נכור סו" וימי מקז רכס וכעכוד' ובמקגס וכזסכ ככסףמ6ך
 ימנה הכל כ:; תמנונה "ים וט6 6גפי' דעת ונוגב ומרמס וערמם מכמס כב) ע5וחטיפ

 הן'. כככר כחכנו כיכר עובד )מס ויפימס לדוס נוי כ) ע) נג'ז סיס "סר 6גס'ססכסו"
 מורע "מה 6גסיססר "P? געל כע171 ")כסנדל סמקך ע)יסס ססקיד סוס "געיפסר06

 "1ר,דוס :ם:' 'ומס פסי"ס ס6מד סס פמוחס ן6)ס 7' כגיס )ו וחקי )0176 6פלממרוכס
 קסד,ן "כחו ODI ס)ומ'ח וסמה )1 סי0ס וכת . יוסף סנ' ופס מזך 6פר סורדוס610

 ;יקי,וס 5כ) "דומי מיה "נס'פטר סוס ס6יפ כי קדמ,גי 6פר ססוסריס קמרוס"דומיח.1)כן
 מ",הס יסודה מסעי מיק כי סו6 וסממת . יהוד' סיס סזס n'ho כי 5מר סנ"מןס1סל

 כהיוה ,ימי . כמוסר הגסן וע(ר6 מכויס כן גממיס בימי ירופ)יס 6) מככ) סמכוסיסוד'ס
 Jclh כליותו ידע כי "גסיססר 06 )הלוג 6ליסחוכ)וס גוען )סורקגוס 6והכ oroס6יפ
 ע) ויזכר 6ליסחוכ),ס מסני מ6ד ויילל סוס ס7כר "ח 6גטיססר ויסמע . )סורקגוסנדו)
 6!י:ס )י סחר  הר )6מר. ס6)ס כ7נריס היסס כרכרו 6וחס ויסחס יסודס ככולי עס5נ

 וגעדל ע"ס DD11 נדון hpnt לכ ועין כמוכס קדופ נכוי ,פיז ממם 6ר6ה גי ס'קלופי
 היגס "ריסתיכ!וס וימ)וך כגדו) ירדס הפטיר מזוע כ' 61ינט מכיגיכס והייטר 1:%קס"מח
 כתר: ע)'הס מ:ך 06 כי עמו (קגי נפנין יo~oSh 6 מסי 1)6 כסקס המ)הוח וליכודסגה

 onbl 5יק וסככו דכרי ע) )כנכס פ'מו 'פר") ועחס . ס' כעס רב זס וכפסךוכמ)ממס
 :דבל מרכה כי זהי . ~דק כממסע יפרש מזכות 3סעמין העפו מס וזעו ,פקל רסעופגלנו
 )ו וסודה עגו כריח סולקגוס כי געפס נמס )1 ויקמלו . יפלpr (6(, זעת ויננוכעתהס
 סכועחו "ח ו)מ)) ע3חיגי 6) )סול סולקנוס 6ת יסתס נם סמלך גחלי י% ועיכבנבטח
 Wtb 6גי )6מל 6;עיספי ויענם . ניכסס סגריפ D"pl ס' גסיכ) Db'1 עס שכע4%*-

ש4
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 לושו__ לו פיקישיפון
 סורקנו 36 מ65כיס 6גס"שפר וים)מ . 6מח )ע5ס טמט )ס'1ח1 מיגו הב" סורקיום4

 "והכך "גסיססן )ענת pnal וסמ)ע מגוסס )ך כמר . ס6)ס כדכריס )י יסמר כסחרוהמהי
 "כר סימיס כ3 )6מר יעגוסו יוע5יו כ' )מלנך )ך מתגהס "חיה "ריסה,נ)יס כיסג6מן
 SP המטוכס ממסע i?D 1(1 גרו) סו6 כי ומבכוחך 6תס )ע"ס תהון )6 מי "מיךסורק:!ס

 יועם כ) ויחיעם ומבטחך 6חס תכון לוחו כסמיחך וסיס יטר") ,קני סי יעי ה'סי
 הקמץ oro 631 מזכל 6ח DllpQIO ויסתיע . )הרגך הע"ה ויקיימו ככס ע) "היך6ריכהיכ!יס

 וד3 1)6 )לתריו Dho'1 )6 סולקגוס כי DJb~-פטר ויר" . מ"7 ועגיו ויסר חס סיעכי
 ויסטר וזסנ כסף 1יhs Ynh' 6'51- וסות ובי"ס ממס השה כדכליס "3יו )דגר6גסיסמר
 wlnbll כטלמחו 6וש כר,סיחו ויסי * גן ויעסו ":טיפסל שכלי סורק:וס 6) )דברחוסנים
 . ומגוס מסמה כו 0מ65 6טר מקוס )ך 1";גס 6)ך עד6כר )ך דוס 6)יו ויקמר)כרים
 ויטמם . מעכב מזך רלכחס סיכ) מקוס 6) מדורס סיע 6) ויקה מירום)יס 5גסיססלי41
 יסניף קניתי )1 רסכע כליח עמו ויכלות olDSn מחמו) "וסכו סיס כי )קר"חו 1י65הלחס
 5זר כ) 6ח 5סורקטס וונד ירוס)יס 6י 6נסיפסר יסכ . נפטו מכקטי כיד סורקגוס"ח
onp. 65מוך סרתם סיכ) ל,) מלפלס ס)ע עז לכיס ימים מסיך ועכו )')ס מירוס)יס עמו 1י 
 ככיתו ימד וימיו נדון ככבוד ויקכ)סו וכסלסיס גרככ הורקנוס )קר"ח סרחם וי65 .סערכ
 ס סולקג OD )ל6 סעלכ מ)ך 6ח )הסיח ")סיפסר 1יו6) כן "חרי וימי . "מדים ימיסוכה'כיו
Shסג סמכגר ערי 6ח מידו ויקם כמהממס 6!כסנדר שהו מעמיס ג' כי סיסו7יס עס)ס)מס )גי" סרתס וימין . )סורקגוס סמ)וכס "ח 1)ססיכ 6ריכשכ)וס עס 1)ס)מס יהס3יס" 

59DS. (1 )ע"ח )כבך ירך ") "נטיפסר 13 ויקמלDD ימל") מגבורי ימס יד תחגו ים גי 
 טרי עסרח 61ת סקרן כ) "ח )י תסיכו 6ס ויקמר הרחם ויען . 6ריסחוכ)וס טס)הנחס
 )ו ויטכס . 16יכיכס עס )הנמס oitb 6גי 6( מיזי 6)כס:דר )קם "סר מעריסמסגגוח
 6ח ויכסוף כוס סלתם )ו ויטוח . ססס העריס עסרח ,6ח סקרן כ) "ח )ו )סטיכסולקנוס

 וע15ס לכ ועם מרסיס 6)ף ג' נמי) ירוס)יס ע) )ס)מס ויסך עמהם DD'1 נכיריו נכ"כ3
 כס ויחנל )קראקס 6ליסחוכ)ום 1~6 . יהידס 6לן 36 ויכיש מ7נרס מם)ע ויסעו .מ76
 . )ע(רחס 6גסיססר וע) סירקטס ע) לנ עס ויסק סמ)חמס כעס ויסי מחד עד גדלהמיממה
 ר~ממגס 6ח 1יע(1כ סילקנוס ע) יהדס ממי) רב סמון (SD כי "ליסחוכיוס ער"וחויסי
 ויסע . 6גסיססר 1ע3 סולקטס ע) גוססו סגכוריס מיקו 6)0י כ) כי כדד יליס)יס 36וינם
 אגמי כ) רק 6ח1 6סר מערג עס וכ3 .סודס עס כ) טס יר,ס)יס ע) וימן סערכ מ)ךהלחס
 כמסממה לממס )יגס מיום ויסי . כלמגיס סמאך "ריסחוכ)וס עס סיו O)~l(Otירים)יס
 ושיקש מסיד,ס לכיס 761 )מזם tf~ns כרלםין ההש עד המזהמה שון ויגד) מ6דוגדפה
 יס,יס סנטרן סמ)משח DD(' המנח הג "ח י!מינ מ5ריכ )גיר וי!כי דה יס "רן "חסיט
 כעס מסתחר 16 וסיס סערכ ועם יס71ס עס cDn1 מפס ייוס)יס 6ח ~lp'p הסיףבגח
 עימד סיס 6101 ם)ס 1גמ65 כוהן 6סר )6)סי1 61סוכ לדיק otOI מוגי וסם. מסיד 6ים"~זה
 מיני סמו 6טר סוס ס6יס הש מטר יסיה 1)6 ססמיס וכרס"ר . מן עכ נסכור ומחס))נפכן
 כס 60)תו מקמר סיס 1)6 כהסקו תמיד עיגמו סיס וס' ס' ODn מסר וטו") מחס))סיס
 מוני 6ח וימקש ר.מ)סמס כייס ויסי . יסודס כקרן כ15רח כסיות לכות טעמים מוניעמס
 ר,ל"סיס נו וי6מל1 עס כחוך ויעמווסו סיסוזיס לנסי )סני ויו)יגוסו יסודס כממגסשחכ6
 ליחך Olu כשר ויענך סננו (IPD ס' יעמס "1)י ))ו קלס 6סר סוס סדכר ע) החס))והעם
 ויקמל מוני onlh ויען . עמו 6סל סכסגיס 61ח 6ריסחונ)וס 6פ כידינו ויחן המער ס")תע)
 6ת 66יר 1)6 "ק)) 1)6 6תס)) כסגיו ע) ונס ט)יכס 6חסנ) 61גי כסגיו וסם ס' עס6חס
 ויס6 )ו כהגר ויסי . תמוח  פיס כי רפ כחס5גו תטפס )6 6ס )ו ויעמלו בו וישלו ס'כסגי
 גסה 6סר כקו סעו)ס מגה הסייס שסי ס' ויקמר ויחס)) כסיג 6ח ויסרס שחימססיגיו
 6]ס ע) "3ס חענס 61) שיך )ככס וסכן וכסגיך עמך 6)ום )כנ ממספח ועל נידך מיכ)

 עס ויסוו ה6)ס כזכרים כסחס)5 ויסי כסגיך 'רוס 61)ס עמך 6)ס כי הרוכס 6ס כי)לעס
 בז "תרי ויאי .  תיגי דם  פל  פיסידס יכ סמון תו וינו ושיחוסו othnp עגיו ,ס,דסיסעי
 "לכוכנו יפרזל ללעסי יד  חיו ס' פס יסר5ל . ל"פר סשס 6ל ספופס  פזל סכסגיסידגרו
 שמש מב וו כמפסס סמנ ונם ת(כמס ו"י3יס 1עח1זיס כנפיס 5כס וקלע פקדנוומגיח
*4ש- חשם 0עסניס 6ח כעס ויטט . 6קס ע3יכס וישים סוטנם ם4 ש06 ששש שיושר**
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שג לה לו שרםימיפתש

 tt1'WD(H י~ וק ככס )ל הן "!ףירמטל(סכ ו*) 6ל חסכנה עסף פו תםריסס
 %ת !סט יחס 1)6 ס,סכ "ח וסכסכם יייסחוכ)וס יחן . כר*גכס מם5כס ס"ת )דש;חן
 גמל ר "ס רכר ע! ס' 5ן ויועקו סכסגיס ויתפ!)1 . סזכמ 6ח סחפ,יס סרסעיס וינקוסזכח
 nD'h סעח עד גרו) נרעכ סעס "ת ויך סנקתס "ת ס' "מר 1)6 ס' וכהי "ח מטס-בע'

 : וסב "חד כילכתוןחעיס

 "לב סי6 6תסג6יר,ס "רמע;י"סויס!ח מזך חיגר6ןע3י ככי כמי! י5" רימי 5כ" סר סגדי3 ס,תפייס סוס ממיס ושלשימ שמנהפר"
 . )"רם 5ס מר !חח עריו ופומככביו

 ת!":יס "ליסח'כיס 6)ע ויפ!מ )ומסק סכ"ייפ ויג"
 ת!":י ר מ סזסכ %ת סכ"ירוס ויקח . )מנמס רב ז:כ !ו ויע!מ כעורחו )סיות!קר"ח1

 יתם )יר,ם!'ס מע) )ר מד) . )"מר )יריס!יס סעלכ מזך סרחם 6) "גרפ 1,ס!מ6ריסתוכ!וס
 מע) וימד! סכ"יריפ m~h "ח סרתס כקרול וימי טויך יכ61ו רומיים כי רע חתך)!"

 ו":עיסמר ס סורקן tsrhl סרתם "מרי וירדוף עתו PDD ומתי ת,ריפ!יס6ריסהוג)וס ע" 1"1 . ר ע( מפ! עיי כפ! כי ענון סוכו ו":מ.פטר י.ו/-קטם וגם י )ו ויזךילוס)יס
 גכ,ריס סוע'ס o'eth כפס c~rh כמיהמס1יפיך ויסח כס י!תס יפות כנכעס ס1ין3יק
 כמהממס ויסריג . ז 6ר5 רכים ס סגר ס"ס סירקג.ס עם "סר תיסלדס ינס סצלכמעט

ס0."
 :זכך,ט "תר 1.סי . יסודם ע) וימסך 6ייסת,ג)וס ו,פכ ":סלסעל 6מי ,וס ק.פ 6ח נט
 כ ס3 "סך סגי'ס כ) ")יו ויפזמו דמפק ") לומי 5כ" פר סגדת סימסיוס נס ויב"ס6!ס
 מסות חרפ מסקנס זסכ ??1 מגמז שיו פ!מ "ן'סשכ)וס וגס . כמ;מ,ח מ!"כיסותסק
 . מכסן גוריון 1' יומה 6ל 6)' "גל"ס מס )ש יון כרסון סרס.,ן ..:htp ת(סכ ט ינסכןס.ס
 6פר ס"ס י6כיס נסיכ) ר"יחי "גי סנן ונס סנטן ז"ח לסףוינומר

 כרום"
 ע) כח.כ וסיס

 "חלי ויסי . לים" "! יס,דס מוך "ריסתוכ)וס פקח "סר סגפן ג"ח . ס"!ס :רגריססנסן
 ..חח:ן שמסיום ", hi'l(Dh1't'pt . "ח:וקימ.ד,ס ס"מ ";מ'פ:רוגס"ריסתוכ~ס"ח 'ס סורק: 1'ס!ח . ימז ות"ריסשכ)וס 0 תסורק: K' DI'CDID'? מ)6כ'ס ויכוינו ס"!ססדלל,ס
 כי שיר כ"סל "::.פנן ,נס . (סג כגרי ח' )ו נחן כי 6ריסחוג),ס !עולס יזה )סי,ת6!יו
 מס )"מר נסחר "!'ו וידגר סוסכ 06 )י גתן כי 'וס "ריסחוכ )ע(לח מקי;)יד"ס "יתוס:ס
 טי :וס וענ1ס רב נוי ע) )מקו) )ך סוכ ס)6 מידו סע,חד 1)יקמ "ריסקוכ)וס )ע(לח)ך

 "ח חעויר כי יגס . כמוסו עסי !6 "פותיך "סל 3די! דכר יהע:ס סם )ך וישישדס
 ויסי . מכדיך יסיד יסודר טס וכ, עכזך יסיס 610 חע(רסו ch כי סמ)וכס ע)סורקגוס
 גס 06 )6נעיססל וי"לל מזד 1.סמנו "נכיסעל רכלי ס"ט סדכריס 6ת תסיוס סכסלוע
c:SDnנכי יר6 כי 6!י ינ, 61עי "דיסחיכ!.ס "ח ס6!ס כדוריס ":חס עד גבס ןומו" 
 ס סעוד כ:ו:כרוס מבממק יערוך מן עתי)ס:גריח

 וסו"
 0016 )תלע "1יכי1 ע) (or טכ!

 סמ)וכס "ח rbt Irb יר,ס)'מס עש h~bl ונרמסו "!י יכ" 1eh עד חכו "כ)מזרנו
 "פר וכ) געפס כן "גסיסטר ויסתר . סגם כב) US DD חטו כי כן תגח ט) רק)סירקנוס
g"ph':" סומסי1ס ויקיר כן 6"רי מסי סוס. סדכר ע) )ו ו.סכע ימו חק זרק:וס b~p 

 )לדוגך וקמור )ך מסר )"מר 6)יו ויינר שיו וי63 . רוחו ופרנוס 6)י ויכ")גוק,שד"ס
 רום" 5נ6 סר סיספעם 1Db כס מום*יסח

 "וסיפסר וסגם . תעמוד 61! 6)י כ6 מסר
 סיסיש נגר כן כי מדך כמוכות 6ח 1"ח(ק 6)י חט6 "סר TD נזמסק פוחך מממס שי'כ'ז'
 Dl'DDtD רו"ח . )6מל  Dll1ino'~h 36 סו;וסי,ס סומ "סר ס"גלח יכךי ו36ס . 'וטרוופ"ר

 . סוס יסרס DD51 ס' )מסג' 6סר י.מ)יכס סרי 61) סת!ד 6ריסחיכ)ו0 6! רומי 5ג6פר
 וע"י גלומס כקלגס "סנח:ס קכ!חי "ג' כי )טס יסיסידיח

~O'tpS 
 . כל5.ג:ס o~pn כ)

 וש סרחתי "וחס וקרומך קכ!חיס 6)י סוחח 6סר וסנן סנפן ס 6ליסחוגנ1ס )ד יסיסוידע
 *חך ויסקו יקלס כסיכ) מגמתך "ח הסימו יו%'1 ג"כ עס נס 610 סמם סיסיפ 6)מגיש
 סוכ 06 ועתם נידך שטיכס 6ת prn5 סיסים 6)י החב . ש-,OlpD1 61 עניך ויחס133 גבסט!

 OJO 610 6,0ת וס"נלח כעיניה ,גימל כסוכ מפנך onphl דמפק 36 46 .ט6 פסכמעייך
 סותסיופ 6) דמסק 6) 5ליסתוכ)וס ויסך ק הנדי ויס' . יופ6 פ)טס oltp פפר ע) ישמש

סנוינ,פי'נג"
 עם סי, 6סל יסשס .זקני 61גסיסער סיקגוס וגס . אטלס לוסל בו)

 סריו ספל ששם פומפיוס "! 'סורס זקני ייפתרו . כזורק מיי 6גסיפפר יעם ,לי*סף
 שז4 *יפסהטס ש *ש דע olbn כשמיס ע:' נין היק 98אע,884 9כסשסאש*

,ששש
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 8זלז לט לה פךמ*ומיפךן
 ~מגנגס תלופמ נמרג ר,מ)ה0 "ת ככד כי עונינו 6ת וסככיז ממט סנח5 6"יו ט)גססך
 סג: "נ) כנס )ו יג )6 ועוז . ממנו סנדו) גחיו "ח )"רן וים! ירידס טס ע! במוקה1ימ)1ך
 סכך . תויל" )מיוחס סככ hlcl סקוס מתתו) 16הכ,;ו ימיו סכגיט מס "סר הכויס כ)6ח
 יבוז-: מוקני עדים ")ף 6;עיססר ויכת . ו)גכליס )עמו "כור סו6 ולגס כ"ר5ס מיס רבדם

 6כ, )חוך6קכח. 1!6 מ!וכס המזחי )6 61גי )מייך )1 גיס ע6 ומע עS~h 610 !5 ממגי גרו)ס'רק:.ס "הי כי ס6וין "מח יי15ור- Dt'tn~D 6ח 6ריכח,כ)ום לשן . ~olh סדכריס עי (csרדידו
 קנ!הי כן כי רקיעי כ"סר ופגי וע"כ עגור הסס סולרת בתף 1.ח;ו סניכ,ח';ו "סרמשנניס %יח.ני כנטו "סל יסודה עכר כ) פססו וכי סעס 'ד 16)ת כי רקיעי

 ";י ""ר מוחו )סגי "כי 15ה כס קי ועוד יסודה יז תחח 16חס והס'כ'תי ,נוהמתיטמ!כ,ח
 . דעתו מסר וקח 6מי ע5!וח "ח ר6ס כי "מי 16:ר'6מ!,ך

 וימ5"
 רניס עזים "ריסחוכ)וס

 טדי' ועייהס ו"רגמן ח;!ח )וכסי כבוריס כ"ס סיו נחן 6סר וסעדיס ס6!ס כדכריסויסידו
 6) ויתמר ויען . יסים Olo וע) ריס הכח סתר ע) סומטיוס ויעמס . יקרס ותכניסז:כ
 שמט ויסרנו יסוזס עם ע) סוס DP3 ימיך "סר סמ!ך "תרי מבכיס כיס סוס סעס0,קג'ס
 סנויס כ) ע) ''SID ומוי"ט ופולגו 4"רן נב) ממט *)ך כישעחס גוס עס עי כמקוך גוי)06
 )רקוח )ירוס)יס ))גח מדמטק סומס.,ס גמע כן וקמרי . סוס רגען ,:נוי 6ח )מכניע טכ)כי
 וסורק-,ס ו"רימשנ,וס ס"חיס מפ:י וסיוסל ס"מת מי עס המנוכס כ"וזוח העס ירמהמה
 סומסעם )סני וס "ח וה וימדפו סמ)וכס 16זוח ע) otn~o פגי ויריתו כדרך אסי .עמו

 סומסיוס 6) נעגץ 6ריסחוכ)וס )כד 6פר סטריס %סי סנויס וגס . ככעס סו6ויחחיקס
 ויקר" . סכגיעס "פר)ו"ריסהוכ)יס

 סעריס Ph )הסיב )1 ויקמל 6ריסחוכ)וס 6) ס:מסיוס
 ")יו ויסיע . )מלממס ט)'סמשד ינ6 )6 כי P:1? )הס לקיים ידו ככחנ י)כחוכ)כע!יסס

 סומסעס "]ימס ויקמר סננ)וכס קודות ע) "ר.סחוכ!וס עס הורק:,ס עיד וירכ .סימסעס ניסי "סר כב) סכת: )0ס לק"ס ידו עכחכ )סס ויכהוכ סעריס 6ח )סס ויסב6ר,סת.כ)1ם
 "ר.סת'כ),ס י.כן . ס,יז)וכס מסרס מי עס ו"דעס נערעס o)np כוני ~SD פריכי ו"!17מ1
 . ממגו :נדו) ,ך סורק;יס Sb ו)חהס ממט סמ)וכס 5ת )מסיר DI'DDln נפם "ח יטכי

 ט") )6 ומיסו ויסך ויסע מ)סגיוויכרם
 ויכ"

 וסעיסו!י .ים , ייל וי!ך ד)יו;ס "ריסהונ)וס
 ס"מ כ) 6ח , ע, ויסנ ה"1 ס'מחיוס "ף ויחר . סס ויסג 6)כס;דרוגס ויש גססומפס

 ויגר כ"!כסגדרוגס וידכיקסו מסיום ס 6מריו יירדיפ . סרס ע) )סכמו מטס 6סרסמ)חמס
 ר.ס כי חר"ס "סר כרימייס )מרוד )ך נוס )"מר חיו 6ריסח,כ)וס חכמי ויקמרו . מעירט)

 ויסמם . ע)יסס טסתו מי DD(1 מכני כמ )גו 6ין כי ככסוחך סעו)ס גכ) רוזים3פעס
 ויטכ סמוכות זכר ע) PnhJ עוד וירכ פקוס ויס6)ס1 ס סימתי sb 1י65 1)עגחס")יסס
 6!כסנדרי;ס סטיר סי6 סעיר מן 6ריססוכ)וס וי65 מממרס וימי . 6!כסנדרוגס ויכףשיד
 וג) עמו רומייס 5י) סורם וכ) טהריו ,סע וסנמשוס . ירוס!יס וירך וימריז כאוסרויתקע
 סטך וינכו מס0 :סעי Oh15שיגד

 יכ6.
 י65 ממט אסר )א( כ)ס6"ס סנקר6 אפרסמון 6י)ן 15ממ סיס ססו6 כמקוס ;י סרימ*יר סעיר סס תקרץ סמם וימנו סרים עיר יר'ש עד

 ;רקס )" סוס מען ג'ר'ון כן יוסף ויקמר . ס;ג סמן וסוך אפרסמון פסן הנקרם סעוננסמן
 )קלט מנליס לכי כל ונס 6לן ממלכי מ)כיט ורכים גילימו oh גי "תר כמקוסמעולס
 . יכס כי סקרן סכע 6ח הען סכ5 ע6 לגיס ממק,מוה כקרנם מסם )עעח וינסו סעןשננועי
 ;עתק 16 מסגי סמקזס כיח גמלכ כמסר וסיס סגי כיח מולכן עד כ.ריהו 6100 סעןוסיס
 עתנו גס סוס היום עז סס וסיס ייוט כמקוס otinh ממקומות מליס 6! מירימו0ען
 קר61יס ס' מזעיי 6טל סילם ממסת )סיות סירם מיל ילימו של ונהלכן . נ"כ כיליוומעם
 סלם סייפיכ ממקומות סהיס כסוס ירפס )6 עדיין כלר יסיס כמולדו כי גס ליסט

 ס"מ ר6ייח SD ישרק) זקני 6) )י%'ד כפיס סיו "סר ס;6מניס ר4עדיס ופכן כיכימומרקוחו
 כע17ש ;מנפת סיחם )O~D 6 הירמ רפיית ט) כסעיד כ6 6סר עד כ) כי . תירימו כליססיו
 : תטכיס נעיותס פוגניס ריוח פעעיס 0יו כי ממששת %ר עלי כן 1)6 וסגנם עטכם8נש

 ונופלט 6) ב עניש פומס'וס חסכם ק 16י י"ל ושלשים תשעהפרק
o~k6וי rh מפ4 שד ויפעפע דוס 061 שים סדכ 61ח פטששס unb~ סטיר סוד 
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 לס ערקיומיפוך4י
 סו"תה!6 סקלוטס סטיר טל נקמת הן יוהס נוי "ו כקלע "כן יקלע מי ס1מסיוס,י":1ר
 מהי . לתוכה היוטכ העם וחסיי החת כעיר ינ1לוך "סר הנחך "סרי עוד 1י"::ר . ידותיבם
 מרך "מר ט) וינהם כ"הנס ויקכ)הו )ם)01 1ים")הו Sh; "ריסתי3)1ם וי5" כו"חרי

 "עמה ")י ת")1ר "סר כ) "רימת1כ)1ס )1 ויחמר ~Ols ע:ו1 יעם 1 )1 ויכמר פו:,פיוס1יקנ)הו
 פ1:1פיוס )1 ויחמר . חניכי )פגי הפיסי ו)" המלגות ע) תעורגי כי רק "תן עלי הסיס "מרוכ5
 . onwh כן ")י1 1'")1ר כן )עסות DllilnD'1h ויולות . ר15נך ג) "עסה וקו י"כיס היכ)"ל רוח" לקרן onSrhl ")י הכיחס מס "סר מיקרות olljhr וחת נהיכ) "סר ה1הכ גלי"ת
 וקח הכליס "ת )קחת רוס" נ1גכורי "תו רמה ויד גנ1ר "'ם נני"ורס "ת Dt'P11IDוים)ה
  פעופיוס Shn "מר "ת )תת והעם הכמגיס 1ימ"גו נ1ירום)יס. "מר ה' נוהיכ) היקרותה"כניס
  כן טל . יריסלס  כהוך כמלהמחס יפלו רמו, ווגכ,רי ורכים סטיר  יון גכי6ירס יתויכריחו

 עליה )ה)הס העיר ") ויגס . כנהסתיס וי"סרהו כנומנור "ריסתוכ)1ס "ת ויתן DI'DntDכ"
  )מון ס"ת גולח יוסרח סרים  יוחס כהר כי ח"ה :1ג) נושן כזורה העיר והגה ויר" רקסכיד
 ה,קס כיר טיני כי.חילי ויה וולה:ותו כלי כל ,ת סיווסיוס סרך וסם . לס מיסור סי6כי
 רולוי היל כל כייו"ד

 . "ר5ס ים רכ סרוגים oon וישליכו ווהכס. טל דילס ג מרולס ויתם ויריעי  סת"1ס סיל1פייסSD ל:ולהיוי ירוסליס ,נסי יינקו . 6ליריסליס ן נקב יערי סרס טל סלם יסר
  "חרי ייסי סטיר. Sun לנטיע ויחמור סכחיריס קלות  וטל ס,נפיס יצירת טל סומסייסויפסל
 רולס ג מלסתס ותסיגן

  תחוי
 cih~ כי סירסמש ,נסי  וכין ס tS~tnDtlb( "נסי  3ין יריסלס עיר

 ר3 טס סתת סחי15יס  מסמלהתס ככס SD~ ססגימיח מתלחמת ויחח1ס . סעיר 6ל לסכיניוtsh ולי וווס מנעום  "ריסתוכלוס 61נסי כסיר DnlD'-ס ולעכל סעיר לפתיח.6ת ימרוסירסיום
 לסלהס ילססער ויגס סוס סרכר 6ת DI'DltlD כסיוע וימי . גתלהמסס61תמיסורם
 סעיר.  כתוך כלחילו  OD פימפיוס 6ת ויקכל. מסטר 6ח יורסטס קנסי סיפורייויפחתו
 סנרו סכסגיס כי . לכד hS סיכלס' 6ח רס  סמלך סיכל ו6ת ירוסליס 6ח פותפיוסוילכוד
 כתרם וישי ככחי 3סס וילחמו ססיכל :נכונות וינכרו לסיגלס'. 6סר סטית סערי6ה

 נהים .הו  הגהגיס ויסריכו המנחס כהטלות ס15ס כיוש ויסי נו י"1 טד סכסגיס יילחמוסרניעי
ntSlp~tת  1יך ססיכל נוגרל לנגח סכרול קיל 6ת סקריה סותפיוס יגס ס' לסנימונח" 
 כהריו קורגי)י"וס המגז) ע) ר"ס1גה 1יע) ההיכל קרני ויפתחו "ר5ס ויסנ1יעסוהמנן5
 כקופות והרכותם nt'D~lD מנכורי ענוס נן1)ה ויד 1פוו'"1ס DtnDthDI פורפי"וםעלס
 )פגי העולת 6ת זנוקריניס הונם "ת ווכהיס 6סרסכהניס ההיכלכעת ") ויכולו .כידם
ro. הכהניס חרדו 1)" ה'. נעכוזת עוכךיס והנוה ה' ככתי והכות הליך סהיכ5 כתוך 1י5עדו 

"(1
 הפגרים )זן רגזו ו)" התכהיקיס הרנ,חיס נון רגו 1)" הצלופות החרכות מן פחדו
 1)1כוה ה' ענודת "ת )ענון הכהגיס ה)כ1 הפנריס ע) "כ) ה' סהיכ) כחוך הנופ)יסה:נהיס
 ונתהסה חוקו רעהו "ל "ים הכמגיס וי"נורז . קרבנותיו ו5הקריכ עושתיו ,)עלותוכהיו

'rjt)o~הסרג SJD) ה' מסתרת "ת געווכ 51" כ:וממרת1 )מות )נו טכ כי ס' מוכח 
"(1 'i'sa)ה' נהגי 1ילגו כן ויעסו ננגנלגו עבודתו "ת hSj וב)" סחי 

 הנו)הנוה צעד כתוך ירחה
 תההיו "הר כהן וכ" זנחו "ת המקריכ הכהן כגסו) 1היס סס4ס O'b Ofi1P3 ילךג"סר
 כל ת1ס עד כנועסהו ויעכס  רססו יג" הו" נס ונהרג . הו" ויקריכהו הקרכן "ת מידוויקח

 ימלוכסיס 3ר יפיר הנורים כולס סכסניס ויסרגו Ollo. כיוס  סכריים מיד ס'טנודח
 כולס ריווחי סודת כרס רמס ייתטר3 ונמיסס סגרי סי סכסייס סגרי וימלו קורס33גדי

 ס,לס סכסגיס על6.רית כספרו סכמן גוריון כן  יוסף עור .ידכר ס: יו31תנקרוס'לסגי
 כמסרי יקרת "סר וכ) . הגדתי הקונת רק כי סקרתי ל" ס' כסגי  ט5 דנרהי 6סר כל .לקמר
 העידו רסיס ס,פריס כי כנווני העיבו "סר "הריס ס1פריס כספרי ויקר" ילך יתמין ו)"וה
 וט) סכפחורי סתר13ן ספר SD י1דיוס? :יקולי"וס כספר כהוד  כן  גס הוס  סמעסס והגס .נן

 יתריס.  סופרים וטלספרי מרומי DI'DnlP מטסס כחי יסר שרומיי ססוסר טיטוסספר
 ס' לטס סספרכת3כוסו וס 1,מגס nir~o ר6וייסלסכתכמטס צלחי סס גי ססכמכנוס לי 6סר ריחי למלכי לזכרון  כחפנו 6סר כספר כהכר רסיס רכריס ~iO)O יוסף  טורהיגור
 16 31סס ממס מלחמס כיסתגרו ס' טס  טל עכרו 6סר nibSno רס פס כתכנו ל6ולכן

 ומס וקרקרי"וס 1נויי"1ס ומרכוס  ו"גס'ות יגיס כ:;ותס י"ל: סס מסבי המסרס  בתוךרוענן יי163.ט'יי ווססיכל הכסייס תמו כבסר ויסי . הנניס ונמוכי שהריס  מלכיס  Ouסתגוע64(מש
פטר
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 %שה מא מ ל% יק פווחטיפת
 פלושו וע) ס' כפגי פ) כעיתו ל"צ הער ע) נסי, וענג ב4ש: 1 )4 סקו ~4ib'"lyל

 נס hs't כן "הכיך,י
~l'DDID 

 "ח'%1,ק וירק . ס' כמקדש ויכלו תסלומ,יס לכיס ועמו
 עגיו וימסו)סקדפ.ס

"(1 
 זה: כ"י סם מלו כי . המקדם ככ) ע"ס כ"סר כליו 'דו ס"מ

 מג" "פל ככ) )נבוע פומסיום 5כס 1)6 ככפיס 6!סיכ וסכ 71רכמוגי מ"7שלכס
 . כסיכ)

 ויזק כן "מטו כמנתסס עובת וכהעקות קלנ;וח 1)סקריב הכיח 6ת )מסר סכסגיס )יחרח%
 )"ריכחלכ,,ס ייסגל 6ריסהוכ)וס רוהבי כ) 6ח ויסרונ שמוטח כ) 6ח3סורקג,ם
 16הס ססיכ כמ)ממ,ח סיפדיס יקהו "סר "רס עלי 1כ) . hrll 6ן "ותו )סחיךונ:הסתיס
 כגועים סיו "סר וכ) )יוטכיס 6וחס סכין ההט:מ;'ס מס' שהליכי 6טר סקרן וכ))"לסייס
 6סר ירוס!יס 6ת וגס יר,ס)יס ענדי מיהיוחס נמאסים סומסטס onlh מוס ירוס!יסהחת
 6) עיכר )מס יחס סתמיות כ) ע) נכרחסיחה

 וס,כס כמפכחו תעכיר יסורס גוי וגס ר"מ"
 ו"ר:סחי3)ום  סויקייס תיו )ט כ6ח זקת ג) וי"לל מכהן נ,רי,ן גן יוסף ויזנר . ע,כד)מס
 רומ". מנכוח "! ,סעכ'ןיגו כירוכ)י' ס,,ח הרע' "ח וסככו חמן' מחגרו יסר סס סס כי"הים
 ס,ל:ס')ס ויפל ויזך כן סחרי וימי . רויון מטוח יד חהח כגוע.ס וסי')ו מגדו!חיגו ירדנוזמם
 כ:1 כי כנוחת סני ועם כזיו סגי עם הר.סהוכ).ס "ח כמו hr'1 מ" ל "י "6157)

 ככ) מוס) סומס.,ס ויעדכ . פס ויחהכ6 מגריס כקרן וימ!פ כרח ה)עס;דל ס,6התניסי
 כ) 6ת )1 ויחן 5נ16 סר סנ"ריס 5" עמהם תעו,כ עמו ו6גע.סער סורקגוס 6ח יסרך)5כן

 : ע"ס מזפ) )סייח מנבים6לן
 6);סגדר ויסמע . עמוס 1";סיססר כעמו )ס,מס מדכרס ס)ע 6! ויזךי סכחיר,ס עס סורקגום נסע רומך ") )דרגו ס סימפי: החר כבפן ך5ן ז5רבנעיכפ קפו
 זיע) 3ערכ )הימס מיכו סמס כי סהוכיוס "ר3ן

 יר,ס)יס מומית 6ח ,יכנס יר,פ,יס 6! סו"
 61:עיססל Ol:pll~1 . עסיס וימסו) סיהיד'ס מן cprn יד ויחס,ף פ ס,מפי מלס%ר

 ו6;ס'פסר )סורקנ,ס 6)כסגדר onStt בערב ג)הס גכ"ר וסכ"וריס גרודם עס 1.סוכויחמוס
 ויכו 6):סנדר עס )סלמס )כו6 ויחמוק סוס סז3ר "ת כמתעו וככ"ורוס . וירססניבר,הט
CCi'1סגיו עמן )" סו" ,נס בו! . rh מס )קמח 5רס 6רן ") רומך ממדיגת נכי6טם ע"ס 
 51:ר 6)כסגיר עכס 6פר כ) "ח ויסתה . )ממס!הס ןימ" מקרח יד חהח היתם עיממנם
 ינה ז6סר "געיסער ופח הורקנוס "ח סכרים וקטו )רי3 רימ'.ס ויסרוב ע-ג"יריס עסנ)הס
 נחיל גכי"וגוס עפו 1'כ6 . מ6ד כע'גי1 ..רט סניו) סומפ'וס סרס "פר ירוס)יסרשמ,ח
 ,הס מ6ז וסקס גדו)ס יד יסוזס ממי) 1DD נוסף ועוז %ס ומי) רומיים תמע מ"71שכד
 מרהיס הו6 "גסגיגים עמהט עוד ייחמכם . וסורקגוס פטר "גס עס סיו 6כר סבכוליסע)

 ה")כ הסל.ס ויכ16 . מהממס SP31 ס ס נריר "'ס כי גנורחו קידוח סי )ו סיו קמוח סגיי
 מחי ועמו )קר6חם 6,כס.7ר וין" . 'רוכ!יס ") 6ריכהונ)וס כן 6)כסגדר ע) )ת)ממסכויס
 ננו)המס ויפזו o~ho כהפריס לנחמס ,יחגר ס.ס רו:כ' משת ולמס רנני רייסים כעמלתמעם
 גכי",נו0 וילדפה1 . טס וימצע ")כסגזרוגס ,יכ" כגסיו יחר עס 1'6למ מגכוליו נוסיו"פס
 )והעיכ )כסמל 6 עוד וי63 16חס וקור Ot:P )ס!הס מעיר Sh ויגס 6)כסגזרוגס עירעד
 למנוגס )פנו 6:ר וסגכוריס רכים סרוגים מהם "ר3ס וימסך גכי"וגוס on(o ע) מר51סחסן

 ";עוג.)וע מלקוס גס) rht נכורים וס' ctp5h הסט מספרם עקה ההוך כיוס ~Otn!Dגני6ונוס
 161 ניגיסס ענומס crnnSn ותסי טסיתבמ)חנוס

~rbno 
 )ה)הס נכ'16ג,ס ע,7 וסתח,ק

 וכמגס ג3וליס 6)ף כ"ס ססי6 נמ)המס עוד גכ'"ונוס מממרס ויסקו ט ויומס%)כסג7ל
 6)כסג7ל מטגני לכיס וגס . כשל ויכ" 6מ,ל 6וח, יפסיע 6!כס;דר 6ח סנר'מ כי 3קרכ%מ
 O'3D וכמס מעיל ע) נכי6וג,ס וער . ממהגסו גסך מהס לניס וגס כפ!חמס צכי6יגוסהכה

 ממגו ותכקס )ו וחחמגן והנך 6ריסתונ)וס "נח ");סנדל "0 36יו וחOD15D . 63נמ!חמס
 "ח נכי16גוס rh וימ)ק . ס!וס עמו ויעם טיס ויסתע נגס 6)כסגדל עס עמוס )עט,חר15ן

nDSD3סיוח גימור )נרקיס יטר36 6רן ct'cl~'j 6מכ מוס) פס וככזילס - הופ) ס,לקגוס . 
 : סהר מוס) סס שירימו . "הר מוס) כנני) 6סר כנסורי ויגס . 6מר מ,פ3 כשחרסס
 SD'1 גט 6;סיגנוס עס כנום "ייסח נ"מ הסג בע" רארבעים אהףנשרק

 וט יעמעו . יסודס לנק כקנס ויכף יסורס 6רן "3רומץ
 ילוחש ע) סשז סנופי סיתייג'ס וגס . יהדס מטס יכ יפק SU'1 ,יפק יס,דס כעסללה.ס
 יח "" %ששניי ייpnhN . 6 כטח ob וש כ (Q'Qg ש %ט g'b %ש יעש'שה5

4:4
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 מב מאי פרקשטשון :י
xgסמול כעס מכ) וינמר מעמו סעס ד"ח 6ח ושד) 6ש *ו 'tSh גכימוטוש )קראת ויק, . ג) מסגי 6מ,ר יסוכו 1)6 סגיסס יסכו )6 "סר מלהמסבגורי שראי מבטוי 6ים 

 ע3 ג5י6וטס עם %ו 6סר יהורס ומי) רותייס מי) עקוד גכ7 כחי) כ" "סר)מלהמה
 מכח מייס רי כסמון ויג נכיריו שסיס כממונח מלממס 6ריסהוכ)1ס כס"ריסח,כ)וס.ויחנר

 רגש )" ;י יגייס ממ') וכלס נכיס o'alx1 5%ה ממס וים)ך 61;פיו סו6 ת716גיו)ס
 כלפיס ;' ההע סריג ;סלו 6ריסחוכ)וס מנכורי וגס . עמו היו "סר יה71ה כמי)!נוע
 מהגס 6ח נטפיי 6!ף עם 6ריסרוכ!וס ויכקע סנטריו ננוריס 61!ף 6ריסתוכ)וסיינקר
 ממי) סגם%'ס למריו ססר~ילדש ככ6ס נמאס 6סר עד והכוח צוך כיגיהס וילךהרימייס
 )סלמס הסריסי כיוס ויהי . נכומייס ויומס סגיו Ph "ריסתונ)וס ויסכ ויסינוסוסוומייס
 כממגס )סטפ סרט "ליסתוכ)וננ"סר נטרי 6)ף גס ויסרו כהר o"ntlo וסחוס"ריסחוכ)
 )6ל? ויסע לקפו ע) הכלו) כובע שחך כי עד נוו)יס כס5עיס רומא נכורי לחס'ויסנעוהו )כ" הלומים ממי) לניס וימת הו6 נס ויומס . )כדו "ליסה,נ)וס 6ך וישר TIPהיומיים
 מן וירס"והו ואו ס61 ויקכ)סו מסססיס נו עסות IDD5 גכי6וגוס 6) 1ים6.ה1וי)כ7יהז
 סס"כ ו") סיסים 6) ויט16סו כגמססיס לסול ממ6 6) ויס)מסו עוד וי"סלסו .המטח
 סמגוויס שיו ויממה סייס קמן כמור סיס )הנויחו.1"ריסחיכ)ום כטנתס סיסים וינויועדיו
:n'DOS(6 כרומא המוס) ה'כים יד ע(סמיחוהו 1 o)nht ויוע5י1 וסיסים והחכי6וסו "סרוסו 
 מסיסים נקעו ותיכף חמחיו 8מר "ים ח)1 והם 1016 )ח"ח נוס ס סיס ט זנל יזעו)6

 כספכ עוד סייע ;"סר ות6 ר כמדיגת ה,סיס ממס)ח סוף עד "ליסחוכ)וס תת 1)6יקנרוה1
 ,פסס אגיס ס"ס יסודס נוי ע) 6ריסה.3)ום מגך "סל ס'.וסימיס מ!ממוח מסל וסיםהסטי

 : מצד וימס עיגיס ימס ידים וימכ ינכול ס ר, יקל "ים מיה וס61הדפיס
 מלושן "ר'סח,כ!וס כגי מח היסים 1'ס)ח כ1 "מיי ייני וארבעים שביםמנרבץ

 ט "מס יומנך 6ריסחוכנוס "סח עג ממג כי ירוס:יס 6ג-
 ) ויס)מ ע)יס חם) onho מכסח 6ח ה'ם'ם ושמוע מבמקס 6ח ויודיטסו ננ'"וגוסכתכ
 ע! ויומס . )א( פלס גריל 6ח ויעכור נכי"1טס וי!ך כן למרי וימי . כגוחיס 61ח כג'ה"ח
 הלך ולכן פפעו מסס סלך וגנוסר הנוו) )ב( ס,מסי,ס 6וחס ככס כי חכגיעס מדי וט)פרס

 ס מסיס סנטי פסעו ססי6 וכעת . טוכד )מס ויסימס ייכגיעס ויעמס טויססנכי"%1ס
 ממסלם ו)הקיס )ו )טנור )ב61 גכי6וטס 6ן סגנני ויס)מ רוס" )מלכוח 'DD טון גיחן )6קמיי
 6) ימד ))גח 6)יו )כו6 6גסיספר %1 הורקנוס 6) נכי6וג!ס ויסים . מגריס 6רן ע)ריסי
 "מר סנויס וממי) יסוזיס ממי) מ6ד כנד כחק מיר,ס)יס 6גס'ספר 1י65 . )1 )טנורתקמי
 וימ5",ס1 נכי"וגוס )עורת המי) עס וילך . וכגינוין יהווה חי) ;) ועמו רומם ") עוכדיססיו

 וצחר הדרך 6ח )סחומ מלריס ));ח )סקדיס נכיהוג,ס וב"ר סרס מקלן כשכוכדמסק
 כמ!;וחו שמי 6ח וי:פכ משימס גכ'6וגוס 1יכ6 . כמנוחו 6:ע,ססר ויעם . למריו ה51יב6

 כן 6!כסגדכ TID ויוסף כמפריס נכי6וג,ס עס 6;סוניג,ס כהיזח ססי6 וכעח .:'עורהו
 מימרח 6ת ויך נריזיס כהר ויפסוס יהודה מכשרי נדונה יד וי"סוף )מרוד"ריסחוכ)וס
 ס נכי",ג כשמוע ויהי . יס,זס מקרן כער סדומיים כ) וגס סם גכי16גוס ע"כ 6סרסרומייס

 ס)וס ויכסימס ויו:יהס סקוס דכרי תרדו 6סר סעס כשגי )דכר 6גטיססר 6ח ויס)מען
 הבמחו 6ח ויפתעו סעס 6ת ויוכח 6גסיססר וילה נכי6וגוס Sh רוץ פמס!ח 6)ולפיכס
 כחור נכור 6לף בסיס )ו ויקם 6!יו )גמוע 6נה )6 6)כסנדר רק גכי6וגוס 6) 6יחסושכ

 ריו מנכ בסיס טסרח ויסף נני6ונוס )קר"ח מ)ממס ויערוך חכור הר 6) וילךמיהרה
 6ת וגס !ס,רקגוס המ))הס 6ח וימדם ירום,יס ") ויכף גכי6תוס ייסכ . 6)ף כטסר'סויגס

 וישמע ססגס )תקמח ויסי . רומץ ") ויסכ מסס וי5" יסיזה עס כ) ע) סמסין6גסיפסר
 . ו6סס 6סו וימר רומץ כממסו ומפי סרס מסעו כי יועציו ש"כ וטס נרותק "סרסיסים
 ירוס)יס 6! חמו 1יכ61 'ס זלך יסו נריס1ס ר ויטב מ"7 ככד כחי) גליסוס "ח כענחסייסרח
 עסיס סס 1ימ65 . ה' כהיכ) "סר והזהב הליונל ;) 6ת )קמח ידו ויס)מ ס' סו) Sbוים6
 %יק 6ים וס61 בעזר וסמי  נדו) כהן סס סיס הסס ונימים . זסכ דככמוגיככרים

 סוסכ כשי ו)געח ס' סו) 6ח )ס)1) ידך חם)ח )מס נריסום 6) סכסן ויקמר . מ6ד מ6דס' וי~
 סי )י הפנעס וע"ס ירוס)יס 6) כ6ו 6סר שמריס וסריס שמסיום ט עע )6 "סר ט6שו
 שיש מפקוס שנ 8) %ש ק4יס ל 5פפ ,עלי הבה ס;)יס 61ח oro ס,הנ 08 פקםש*

 ש"שש . 68ששש816 נב( י שישרתישש(
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 11לש מב פרקעפיפון
 ששה כס כשו 8שר 61מטק שכ"ח כגד כ) ח)ויס היו סהי6 שקורס 6סנ ש% con'14ש
 רוססן 8)ע(ל 610 ססו6 )כסן רק )עין גר"חס 1)6 כ3 מעין הקורה גע)מס שכן הנתסיסקורט
 Gi,r כסיב) 6סכ סוסכ מכ) יקה 1)6 הסיע) כ;)י יגע )6 6סר נכיסוס )1 ויסכע . rh.סנדו)
 ,סוס שמן 'די מעסי סיתם והיק הקולס "ח הכסן 6)ע(ר )ו ויחן . מקולס "ח יקח;י

~lbD 6סרעגם JOts רוסו)ץ סגים והמנס ג"מגה נעדוח 610 מגס ס' הכהן יוסף וי6),ר . מכק)ס 
 המטם ע) יט6) 6על כ3 וסקנס olgn וככן הלוסי)"1 נשם "וגקי6וס יעלס 6סר ה,"וחני
 טטעח% "ח מפיל הקיזס 6ח נליסוס )קם כקער וימי . הכהן נור'ון כן יוסף כעדות עגיויעיז
 6ת ונס זסכ זבכתוני ככלים ירסיס מסקם ס' ככיח סגמ65 ס,סכ כ3 6ח נס ויקהייח))ס
 ו6ס הרסע כוה יה71ה )טי עסו )6 וסעכירוהו וסהריכסו יסורס נוי "ח סגדו "סרושגק. 16,כים רכי' רוכסן נוריון 3ן יוסף עוד ססור.וי"מר והב ככרי o1Dibn יותר ממקרס הזסככ).
 עוטר זכרי ע) )עזותי ססומעיס יתמינו)6

 סגמ5"
 שסל כי ג6מח ידעו 6)וס.ט מקרס כנית

 SD('D ס"ט ממרכי לגיס כי טנך כהס גע65 1)6 הכמלס ,דנבי ה61 ;ן עצייר(צ'זוח'
 ו!כקס ס' סגי 6ח )ככז והכ וגצי כסף כצי כלנס סגם מדי ס' סיב) onm Sh סכמומתנים
 'מי ;) וזה זסכ וכצי כסף כ)י לגס מדי olb'(t )סיכ) מס נחגו רכים טיס נס . ,ענר8מט
 הרנה מסירים סיהודיס סיו סהס וכימים . 6)סיט )ס' מס16 1)6 כספחה ס' עםהיזח
 ע) הע.דו :":::.ס רכ'ס וסופל'ס . סזהכ esl השף )6 )מ16מס ש"ס גמסכ הים 1)46פד
 העיז וכן מדמסף הג"מן מסומר גיקו)י6וס סעיד וכן מגויס מסופרי סם וסם כמוגי(ס

 שסר רנר פ) כלוגי ar ע) ס:יט רכיס 5מריס סופרים ווו)חס נסתרו עכסחול סחרכו"1
 )ףזס מגריס מ"ח ק)ע"ססרס מס סגימס 6טר ס(סכ "ח מפס ויקם . Dh~-"ס "רןמס הי5 "סר כי"ו סגקר6 מעיר 5ל "רפפגי5ס פלך )א( פחרדס סלח סרס בימים .סיסידיס
.oal ס' סיג) ") 16ש )ס"מ סיסודיס סקזיסו "סל סזהכ 6ח "כמטס עיד )קמ 
 סיס,דיס ID'1pO 6סר הזהב מרכז מקות סמונם ככליס ססו6 ס(סכ מסק) ויסי .6)היט
 ה,ס :כ ה( לק 6)כסגדלי6 מזלן 1)6 יסידס משן (סב טס סיס 1)6 . מבי"ס כזרןסיוסכיס
 )מבממס וחך פ'  פיפליבפיכל סוהג 6ת גריסום )קמ 6סר "מרי ויסי . 6סי6ס מיומניהיס
 1'כערוסו 3מרג סרם נגסי עזיו ועניו . 6מי כיוס מיקו וכ) עמו ויסו) ומדי פרםע)

 6רס 1ימ)ס6ח לומן ניתדיגח מי) נכול "יט סיס והו" ק6סי6וס כו" עד נס 1יתס)1יימק מוסס טנסי מיי 6רס 6ח ויקמו ~רן ויכוסו כמרכ סרס שטי עוד נכרו נסויסמידוהו
 6לן ") וינק ק6סי"וס ויסכ . משן סרס מי) וינרימ ל,מ" מניסוח 6) וים'כס סרסמממשח
 ו6ח סורקנום 6ח ויעוול 6נסיסעל וע! סורקנוס ע) ג)מס יהוזס עס 6ת וימנךיסודס

 סרס נהל 6ח ויעכול ויסך ק"סי"וס מסס ויסע . סורקגוס ניז ר,מ:לכס !חסקוע6נסיססר
 )ממסרח 6וחס סטיב ""י עד כהס ע5ומוח מ)ממ,ח 1,עס סרם וע) מדי ע) מרבוילס

 6סה ,חמת סהס OD'1 ויסי כמזרח כסיחשו רומ6 5כ" סר מ,מ0'וס OD')A1 כ"סרויכלעס רום"
 ככסנס סי)ז ויחגטגע כמוחס ויהי . לומן יוענ' וכ' ח מ6 מהס"ס 6מח 6סס כרומךהרס

 6ח ייקל16 וינד) היקד וימי )מינקת ייהגוסו מי סיני 6ח ויזניקו לממה ~ra ויסתמוויחרמן
 קיסלר סמו "ח עוד ויקר15 "מ.. 'DDD~ סיד י65 יו)י16ם סמו 6סר 6כ כמבס כי olh1lvבסתו
 ע) מוט) כו סגקל6 )היוח ססס בוס ממוס) סגקר6 וניקור קיסר רומ6 ושסין יונישסין
 סס מסמס כיס וככל . סקלן תנכי ככ) ירמוס) לק ט blpt, )6 לצמי ובמק כקרן הממכיסכ)

 ממסוה ר4סירוהו "כ) סקדמולס נימים נרומיםקימל
 לום"

 הניע מקיסר ,ס ובימי סס. חמנ"גס זו 1עדיח לים" ויועדי סיסים כיד המנסוס "ח,יסקיזו - הפי.סי כמסל כחנט "סב )סנה
 נודיע שסר ומכוכחס סק,דחס oh31 לומן ממדיגת וסיוע5יס סיסים פמס)ח הסרחיום
 מטת נרים" o'~atw מהיסיטיס יסה כ) סמולי רכלי ויהר . (ס "מל סנ6 סרסינמסר
 היו "סר סיוע5'ס מכחות וכח כת כ) סמולי יחר גס שים כיד רומי ממדח ר4כומיסססק,דו
 גריון כן יוסף 6גי מסלי ע) כהוכיס הס ה)6 ככומר סמוס,יס מסיס.סיס ויסיג 'טיס כ)נזמן
 רום" מדיגת 6ת מ165 "סר סח!"וח כ) 6ח כחגתי הסוט וכמסר . משרו כע"חDDO' הססי מתמי) 6ני 6סל הו" הקיסר יו)י"וס כום, כחנתיו 6ען יוסיתיס ס61 נס הגקכ6מכהן

 וטס
 כ) ט כחכחי נס . ממט חס"רחגו יקר גצה "סר ססגי מכיח מורכן עד סוסים מיוםעתה

 'סר36 מגמי מש קכ)חי כקער ותרמס חמלנ עד מוח' "סרי כה )ט6 ר,מעוחדיח0טחיווח
 וששש מכס שם ורק גמזשחס גלשנים 0יו %ר טיס מכסי מסי גס )גני6ים ושיכיס סיוש%

 שש , שישהאשט0
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 מצ מב פרקיוסיפוןהז
 ס' עם שח פקק 0ט'וס

 וסו"
 46ש הסיט בה' ותי . סיין 9Sht סכמים )קהי סנעס

 : כפרן Tnh כוי .סלח כעתו ומי 6ת1 ור ומן ננומט)תו )כדו מיומך6מד
 החמישי ספרנשלם
 " מלחמות א הנט הששיהם?ר

 לקק עסיפין וסול סכרן נוריון גן ייסף "מי כס וארבעים שלשהפרק

 שת מורכן חשות מסיר כו )היגח ה' מ!חמ,ח קן"תיו "פר הכסך 610 הססך וס .נרומי
 סרס ו"ל3ע וס!ס'ס מ6ס 3סגח . יח;"רחגו IJalp וקרןמקדפגו

 )המ5"
 כעובט הקסריוח חק

 פגים קס"ס וכטגח . הג' כספל כ:ח.3 "גי גו;דחי "מפר6.חי6 כיוני ס;קר6 )המקיהו6
 מהפר ומתנגע ספורו סססי כנה גתם:) "סר הגד:) הקיסר יו!י",ס ;1)7 המק ,ה)המ65
 היקד מ,65 כפגת פנס ג"6 כן סייחי חג' . כומס'

 הנקר"
 מטסה וכסעח . 6מו ממעי י1)י",ס

 תהות ,זה . ויוע5יס יסים ע"ס כרומי י,ממפ)ה עמדה סגה ור"ה . סגה ע' כן הייתיס61ח
 הנדוב סם ייני: otnb סגי רומי ככקעח ה'1 יס,דס מוך !מנקיה מ,יס 1' כס,0 . ר,מ6כנין
 סוס סיום עד עומד וע,דגו הקסלייס מגז) לומי כבקעת ענגו ויונייה מ"יי' ס"!סס"מיס סגי נכלי וכקשר ,כד הדניס מ' היוחס "5! הסגה מדמי סיו 1"1 יוגי.ה מקטן ,פסמפייס
 מדפיס י' O~'D עrhn 3 הכנה )תסי )הס מס )וכרן כסגה מזטיס סני תמס ע)מוסיפו
 סקטן יפס . רומ' )קל"ת סמו וע) רומי!,ס ס")ס ה"מיס מבני מנד.) סס ב"כוזקרן
 מבכיס וסיו "ג,סעוס ז"הר:ו יו)י6וס מחוח ומן כ6 ו5"סר חמ6 נקל"ח סמו וע)חנוי!וס
 )חס"רח )הס סס ו)וכר,ן )ככודס "הליהס ככנה מדס,ס פגי הר,מייס עוד היסימוחכמים

 וימסוך נחוקה לומי עס ע) יו)י6.ס מסיח ,תזון . מדס.ס י"כ פ.הס ע) מ6ו הסגה וחסי.
 הקסריוס כחק כלימה כח,קס ),ס! סגם עשרה חסת נן יו)י"וס הוה סיט כי ככבודטויסס
 6סר מממסיה 6ח )מוכוחו הלמסיגם כס;ס ויסר סר6ס,גיס סק,סריסכנססם

 )לום"
 מהי,חס

 הי)ד גד) כקפל וימי ה,ס סייס עד קמריות כיד מ6, וחדי ויועמס יס'סכ,7
 ס יוק" הגקר"

 מ!בד פ!מיח שנה עשרה חלט כן יהי6 מגממה נניל היה עפר.ס כן נבכו) רודף כמילויחי
 הממסך :מ"פ? יועמס הש"כ כענת כרם, מ,כ! סיר 6סר סיס ה וכס"מ מדר.הידס
1abג:מעלג ))כת טגס י"ע נן והוך זס יו)ילי,ס "ח בס פלח הי,ע5יס הוקגיס וכע5חכסח. רימי 5כ" סר כממסלח מזרח )5ד ס'מס'וס 6ח ויוע5.ס יסיט סי ע, כריסי סוככת היחס 

 הגזמ'יס מי) ע! 5כ" )סר ,ה יו)י":ס וירך . רומי ממסיח ח"ח מערכ כ! "הובהכניע
 נכ" )סר ס,מסי,ס הנך ;"סרכמערב

 מאי כ) ע) 6,ס יו! וינכר . כת,למ הרימייס מי) ע)
 1"ח כדקחיס נוי 61ח פרחקס נוי 6ח ויכנע . ר,:)' ח נוי'פ החח ויעכ'לס ויכגיעססמערנ

 ;י סגה ס ועמר סיס כן כסיוחו ויסי . ונכורם כגנם נא( oub';,h י: עד המערב מאיכ)
 וינכס יכנע 1ה71 וככולה כגח רימ6 6! 1'סכ ויפן המערכ מ)כי עס ג)מס מגיס6רכע
 "כך הם.) גכ,רי 1)כ) הר,ל,י'ס ):ס ויקמר . ככס ט))נו

 ממפיס כ! ע) 6נו)1ך "גי כר"מ"
 61:יר,מח

~trb 
 והס"נ סיס'ס ו;פמוע . הקסלי,ח מ,ק לאי )י כי עזיה וקיסר )קנין

 גנם )1.ה"מח ויקמרו 6מר'1 רפ)מו וכס כס מדגל 'Dlh'!l כ, ;6מר )לומה "סליוע5יס
 "עלס ,מה זנרחי וכה המח הגיד וי: !כס המגיד ויקמר מחס ויען . .כה כס 73כל5בך
6(11'cb מדכרי c51h . ויענ':. ם !ים קרו: סי: והוך rtn'o ע) נחת.) ).)י איו ויקמר 

 . רומץ מניסוח כמק יחמווז תכנ,ד כי מוח !כן כנר ס;סניך ה,6 דעתך מ'ע,ס 1:!עדותך
 גטכעגו וס וע) קסריוח מק )6 נס ע)יגו מזך גסכ') )6 כי 'דעת )6 "ס סמעחוס)6
 ע) ה,סקד "סר קורס היותר סר"סון הקיסר ,ה.6 המזך ח"רכ'ניס מימי כריחוקיימנו
 6יט "סח )קח "סר נממס)חו מסע כ"1:ר והיה . המן';ה !כגין ס עמר כמנח רומיפמפיות
 ;הכעגו מ", גפפה 6ת הרגה ט ,למח כסגה oh ,חזק,ר ;;ה ע) הטסה והחל"כנמוקה
 וק.סו מיך טד יסימי !נ)תי פנועחס "ח "הרייס הכאס כגייס )קיים וקנך סיט6נ

 ע) וימסו) הקלן ממקוח כ! ויכ) מקזזן 6)כס:ירוס כ6 עד כן ויסיט)יסס
 לומ"

 ויגהגס
 חק ככוהי מ)ך 6מר נלך כר,מ" 6חייס ),!:ים כ"1 מוחו Qnht' מזחו יוס עדכראגו

 סר"ט,ן סק,שיוס חק ab 1יפכ שיגסס. 6(שניעס 6מפ'רשסק כ6 עדסקשעיות
8 ' *.ש% :ו~  

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




