
 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~  
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- --  - - 190 יוסיפקפרקמג 
 ע"א

 גחח הול גס ויססע מלריס למיכת ההוסק ")טוניגוס זמן כו6 עד כן ,יהי רומץכמדיגת

 עוןי קיסר התת 5נ5ת' 5ן:שרנוית:]:ב
 כ"כותיהוס :,י ויהי גרום"

 :ו"ירג'ןע5היק
 ע5

 ולננס aho כרנרימ מריר  לי  סכיומזילןרכ  הוי רומץ כריחגנ;ס)ת להפר עתם)כך

 כהוקס hsl );5כו ר1נוי יועדי מ"כ כעגת r)o מקיסר הרונסון ננ"נוסע1ס מעטים קימריסנדכו
nhiSnnonfl1 יגכס)כך כי הסר כרזתם וקת מגות"נ1תיגוnhS נ;)וךו"ני"כיכ ":י" 

 רום" כנוסרת תצרוד כי "תם מות כbSo 1 הרונסון )המסטו הקיסריותמק
 ימיס'ס וכמררת

 ע5 ונכר וגח כמורח גד51ות עסה הו" גם 6סר הכרך' סומפי1ס "ת ר"ה זה)" .וי1ע,יס

 .ייhlo 4 "סי נ%):::,קה:::ג ,:12כ(עשג:ן:יל:ןבךומ:השסת:
 5ך ימיה ייוע ו"תס ומהסט, tl'1c'ro חוח תסיכ כי )"מר 5כך וינכה ntsslo וקתרוחה
 צולחך 51" "תס 65 ע)יג1 תמלוך ו5" 5:;!ך 1)" לקיסר זו)הך "ת זן" "ותך )" שכן )"כי

 גיוס עניך נספוט מות נ;ספט כי ה")ה כדכריס ע1ך תדכר מן ח"ן נפרך וממזר 5ךוהסנר
 :b1'SP cnhl "מקוך 6גי כי תוכ15 "סר "ת tcu ויקמר עוד ויטן . ה")ס כדכריס עודדכרך

 ויקבר וממגע ונוטס לסתי ot)p~n וימטכ1הו "ף כחרי מסניהם ויל" . מ5ככס וקניענדי
 ויתגיס העגה בית מ5סגי י5" ויו)י"וס . קרונו כן היה כי נוה מגעוהו וסוקגיס והמיתוהיטיס
 . ריל6 חי5 נכורי כ) "הריו 1י5גו כרפסו הקמריות ח5כוח כתר ויפס קיסר ויתרונהבסתרר
 נדוגס מבהנצהויתגר

 כרונ;"
 "חריו ויעסו כהזקה וינ;יוך נספר )"ין רכות nlCD)i ים ויהפוך

 tclSt'1' יעסו מס נ;תיע5יס והי1טגיס היסים ונס העקה בית Sb הרומייס.וי)ך OPכ5
 ויגו מעסיו. ר"סו 6ת וים'רו וי15 היסים "ת ויוגי"ו פתגום העגה כית וינו"5561גכ1ריו
 ויגעקו ככו וסגס"ריס oen כגדו)יס כן ויטסו מע)יהס היועגיס כ5 ריסי להסירעזך

 לסניויתחגגו
~lhtSll 

 מוןיס ו"גהגו קיסר :ntsol, גרס יך 5ע51ס החיסר 6דוגגו יחי 5ו ויינצרו
 וי1עגי0 יסים מננסות הק "ת hlon כיוס ויסר מיד סעגס כית חת ויהרסו ויגוהרומיים גככךי פגיו ח15 כי "ז ויקכ)ס . וכקיסר )נחך )גו ו6תס )עכדיס )ך והנגז קסריותךכממסגת
ממדיגת

 רונ;"
 "סר מסמ5כיס מנך ז)כ5 כחוקה "tlh'S,~ 1 סמו "תר וסו" קיסר וינ:),ך .

 קיסר מיך כי כפתור (T~h סו:;פיוס כסמוע ויהי . סמו ע) קיסר קרס "חריולפכו
 חס)ס רכיס הרנ וכי החמת הו" כחסר הרנו כי )1 מסרו ההריס היסים "ת הכריחוכי כרונה"

 וסיוטגיס היטיס מסרוס "סר הקרן nisSnn כן "ת DI'DnlD וי6ס1ף . יועציו ועסריסנוקית
 ידו ממסגתתחת

 5נו"
 ,DISJtID'1h "ת ויוני" כן הקיסר כסמ,ע ויהי . 'olh'Sl כקיסר והפחס

 יפיו ע) חנונו כי החני"1הו רק 1oinlno  ולי  למוססו 5גךוד1 היסיס גוס "סר ה"סזריסנוכית
 )הסתיד "רם כקרן )5כת עליו 1.גו "יס ליף י"כ הס "סר )ניוגיס סגי 5כ" )ו ויחן נכורתווע5

 פונ;סי1ס עס ))חוס "ריסתוכ)וס עס )ההחכר יס1דס )עס הקיסר עזן וים)ח .ונהנית
 מקוך וייר" OtO היכר 6ת ס1נ;סיוס ויינוע נ;"רס eln(ot )הגה1 "ריסתו3)1ס כימיהור
  ירוסלימ  ייני  ויסלסי  סרלר.  וי1דיעס כיו1ס)יס "סו ~כרו "גרת ויסח "ריסת1כ5וסמסני

 וימיתזהו המות סם ויסףוסו ענו ויסתו ויתכנו סקוס כרכרי כחרס  "ריסת1כ5וסילסיסלסרית
ccכ?ימר  ופסן כתירס  פיוזפיפ  ויסכור  ISD'l otsin  ממיל  רליפ DI'Dn1D  פ1מפי1ס וילס  
 ממסקת כ) ע5 יו)י"וס הקיסר וימסוך וי:;יתוסו ויךניה1ה1 וירךס1קו הקיחרמסגי

 ויעכור רום"
 פומפיוס יריפרי עיר כי  פלריס  "גסי קכ)והו ו)" מגריס Sh 5כ" ויכקס לסריס 5מגכוחהקיסר

שיהדה5כזיש% 4  ע"ג וקך 
 ס5וס'"1

i1S~to: 
  ייירזויכו ולכירי מות ויכיילסטיר 6תיסטר "גטיסטר וי5כוד . כסער (enSי";טיסטר סעי* מתרלתוכחומת וייוחס . עסיס

 יוני טיר  מלירי  פייס טד וילכי  ocn יסטו  סילו.  כל חרנוי?תוית סטירלפי,ת
 מקוד גוו) חי) וכי יסודיס הס כי Intbu ו6געיפ:ר . מגריס PSi(11  טוכס לכלתיוינייפיר מתררח  לירית וילקו מקור  דיל ג  תיל  כשלריס  סיטכימ  מסיייריס  מעריס יסודים  סםויוריי
 )ניוח יסוסופלימ  ברברי  ימלך ייר?לומ  לזם  סכחכ הכתכ "ת )הס וזריה טויססוסך
 מתרךח "ת ויקכ5ו סמגרייס סיסודיס כן ויעסו כקננה. מחרלת "ח ו5קכ) הקיסר עסידם

 כ" מגריס חי5 וסנר. ייפפ* סמו סגקרol~no 6 עד ויכ16וי9שי81ןמ92יפער
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 מר מג פרקוששון8
 ו0")י,הס

 חו"שש נהגיו ללשיו DSS1 תכרם סגיו ויפכ מחרדת ומס) . פ6ת נט) ז)
 מ%'ס מי) כ) 6מ המול ויסג  רומות  פן  יחרדס 6ח וימרס 'micfn כמור "ים ")פיס כנ'וילן שהי מסיח 61ח מחרזת ממסח "ח 6גס'ס:ר וילה . )1 6סר סימלת קרן "ח ו'כג'עועמו
 ע) כמרב סמנריס ויסקו סי16ל סס0 ע) וי)מנס - 1lhD ומנומס רכס מכס ויכס מסגיווינוסו
 מגריס מוטח כ) 6ח 6גסיסער ויכטה ויעוד . ש16ר מת מסמרכ וס;מ)ס סי16יפסת

 6:סיפער עפר, 5סר מ וס5 סרבול: כ) r/b )ו וינד מקיסר 36 מתעזת ויס3מ . עמוומחלזת
 לסר כמהממס )קם 61סר קימי )פמס3ח ססיכס למר מגריס ניון 6ח 0כגיע ויסר סכמנר'
 ונדו)יס ללס נסנעיסס,פנע

 וגרס"
 6;ס'סטר 6ת וי06כ סוס מזכר 6ח סקיסר ויגמע .

 כזמסק סקיסר 6) ומתרדח 6גסיססר ועט כגכוד שיו )סכי16 ממכיס יס)מ ויסקסומ6ד
 סת)"ס כ) "ת טמעתי סקיסר )ו ך6מל )סגיו ויצמוד ")יו "גסיססר כס" ו-סי . כססויסמם
 מגריס. 06 ססיכוח 61סר בלטרע כמטיס עסית "טל וסג"מ סגטרס 1"ח "ותך מג66כן
 wnibt חר5: 6סר 6ח ממגו ;3 ס' ונטרלך כמך זככ Sp )ככזך ערגו מעתרן ממערתנו36

 סק'סר )כגי ויזעק סקסן "ריסחוכ)וס גן "גסינטם ba 161 .געסס
 עקר"

 "דור סוסיעס
 סורקגוס כלנח פומסיוס מכרי ת סם, סם ירוס)יס לגסי מסקוסו מסר 6כ'1 ע) )1 וימסרסעסר

 סקיסר ") ויקמר 6ריסחוכ)וס נ: "נסיג;ום ע71 ויוסף . ויועדיו סומס'וס 6ו0גי61גסיססר
 גפני 6;סיפעל ויען . לויניך ,סס סיו סומפיוס נמסכי 61:סיססר זוזי ס,רקגוס כי ,דעת6תס
 רומן ממס)ח כ) ידו תמת וסיחם סוכם נמוגי כי )פומסיוס "וסב סייחי "גי ויקמרסקיסר
 גוממך 6סר סאת סמ)מתס 6כ3 . מ)ממוחיו 6ת rh גוממתי ו6ל סררם נטיס אלן6על
וכממח, טסי וע) סקיסר 6סכח ע) סקיסר )ממסרח אריס נ16ן כ) 6ח ,רוכגעתי נכס' ;פסיוממח.

 ו:"
 וע) . מח סומסייס "סר כמהעמיס ככרפס ידעתי כי 1"סכחו שמסייס סס ע)

 וקח ר"סו סלעי 6ח וירקע כנדיו 6ח ויססוס . סיום לו16ח עיג'כס 6סר כהכעיס סופגעחימי
 )ו ויקמר סקיסר ויען . כס סוסנעתי סמו וט) סקיסל לזוגי כלסכת סג)ממחיכמ3ממס ")" סימסיוס כמיי 6חי סיו )6 כי כעריס פגעי כי יענו ויקמר ויען . ככברו סיו 6סרסמכות
 ע3 ס5עך סעיד כי וסונחך ס)ומך סמנקסיס ו)כ3 )ך וסקוס יסוזס נטר )ך סקוס6געיפער
 עם 6,מ: 6סר עד )י 6סר סמ)ממס "גסי ע3 מרקידך ועחס כמך ע3 סעיד ?lntrr'-נטלתר
 הסל 6נע 6ח סקיסל וימס * געירה 63נטיך חטוכ 161 ו6כגיעס מלס )גמל מעכל "סלר,ט'
 . ס:דו %ן כ) ו6ח מ"מ גטן ;) 6ח סכגיע 6שכ עז וס"ס סס61 מסיום 3סר לומי :ג"ע)

 . רומם 6) סגך קיסר ויו)י6וס סק,דם עיר ייות)יס 6) תעירו )קרנו שסיפסר סג גןוקמרי
 6;סיססר נכולוח דשי ע) כסווגי מעידו "מריס סוסריס 6ף סקסן נוריון כן יוסףויקמל
 וגס . נספרו ס:סשרי סתרכם זכר וכס . כמסרו מנמתק ג'קו)י16ס דכר וכס ססי6כעת

 : רסיס 6מריס סוסריססעייו
 "וחן ס,מ 6סר ר.מ)ממס מי"כח סט)ימו קמלי יסורס , 'י מנך )סורק:וס )ירוס),ס הסיך נעת 6גסיפער ייסב וארבעים ארבעהפרמ
 סולקגום 6כ) . )כסם וימסוך סומסעס סרס 6סר ילוס)יס מומת 6ח סולקטס כגס 161 .עריס
 ויסס 6נ)1תו 6ח 6נסיפסל וילק . כמנמשת עב" )נ"ת ShD עג) וסיס יימל תם "יססיס
 פז יסימסו סנזו) כע ססו)1 6ת ויס3מ . סורקגיס ש ט) יסודס כ) SD סקידיס כניו6ח
 סנני) 6רן ט3 נניד "וחו ויסס סולדוס סמו 6סי מסני כגו "ח רקח יל,ס)יס.ט3

"%1 
 געל

.iDpכעת וימי . )נד מגס סרו כן h',noI "דם כ) מרעיד סיס נמל51ח1 6סר וסכין סודו סיסומוח ססלינ" סר מתקים יסמו גמול כזד 6יס מילוס)יס ויג" 
 וסו"

 "לז כ3 ססמיח "סר סיס
alhמכנר":ס ו6ח עריסס 6ח ויסרוס כמרב 6רס מזכי נמולי 6ת חשד ויסלוג cmnt1 
 וסג: דכר ירש )" ומס 6רס מ) בו סיס "סר מקוס וגכ) ממקס כ3י עי קלגס 6תתמיד
 ו,6 מר1נח* ~ימת "לס נגסי כ) ויתכס)י ססריניס מכמורי עמו ולכיס ע)'סס ן ספרנרקיס
 %רן שיו ויס)מ כגני) ונניד סר "געיססר כן סורדוס וכסיות . )שיו תקולס (OOמיחס

 דודו כן ס,קהוס מן . )6מל 6רס %ן גב) סק,סכ סי,פק'י סמיך קימל ע3 חזו נ!שוקתוס
 כנ)'! גניד ססוסקזת טמעת כי ,ך יסים ידוע . קוס 6גסיססר כן )סור7וס )קיסר5סר

 מזממן תמס כנדו יסר קניך 6סכ 6סר סקיסר "מכח ג" וטל ,עמס . קי מ76וסממט
 "ן: "רז ) כ 06 יסחיט כירטס 6סר ספריניס סר מוקיסו סגס כי . נעיגיו ק ותמקסקיסל
 1קק4ל 016י nalm ט ונ3טש0 י וקתס . )שיו שלסייס משפס אץ טניס גני 784%6

ששש
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 81מא מר פרקאתנפש
 כ6 וב," מנקשו השפ ויק" סיקחוס Sh סורד,ס tnbm . Dn~ft סקירת פא נח"א%
 סש סדנר 6ח סיקוס ויסמע . סרג ססרעיס מגיריו כ) 061 ויסלגסו והמסו SU'31כעמ
 ככדרם כן ועי יינויחסו ח,קיסו נוסי ג)מס 6פר ע) יקרס ופכן חסכ כסף מגמת )1ים)מ
vew. 06 סרג 6סר ען מייס סר, סעסיריסו כי ונוסב נכסף מ6ד סורדוס מכמור ושויר 
 6) יייננו מ"ר ה"נס'ס 1'חטנכ1 )מוקיהו סולדים סעפם מס יסורס סרי ויגמעו .מ,קיסו
 "סר ג) ,גס נידם סמ):וח כ) סגם כי וכגת 6גסיפסל סורם "ת עלך תס6 מת' עזס,רקגיס

 פסינו Olo וגס רומך )נו!ק' יחר3ס ומסוך ת"ו!רותיך 6נע'ססל גי יעפו )עט,ח תגקסיססם
 "ת סלג וסוך סגדי) ע) נניד ניו סולדיס סגס גס . כידם סמ)כוח ס) כי )כר הטס לקמ"ק יהדס כנו!כ:ח )ה 1",ן יעסה כירוס)יס ;ע"ח ענקם סו6 "סל וכ) . סייס כיר, גניו ס'וסכגו

 )נו המלניס ס"ויכיס כ) ורעדו מגויס כ) גכס)ו ומפגתו מ"ימהו 6סר סגכול סריסמוק.סו
 סכ6 ועקה . מעמיס כ3 6ח ומכמיד וממליד ומכסי) ומסמיד )סס ו6וסג (IDD "סוכומיה
 ונך נ!!ך 6הס כי סקדיסיס הסנהדרין מכס! )סני כמפסע 1DD'DJb גן ה,לדוס "חג6
 "סל הנחוי'ס ס) 6מוחיסן כי יעוד ס6)ס כדככיס ויום יום שיו ג6מרס וימי . מנכוחדתן
 :ירןוס הרג הסר דבר ע) ס' כסיכון חמין כגוונו סולקג'ס )0גי 3ועק'ס ס'ו gfpfn טסכיו
 פסיו סוקגיס )סגי 1)סעמידו כמפסס סולדוס 6ח )סכיך )ס)וח סולקגוס ת וי" כגיתןיה

 ס,רק;וט כקרויך )6מר מכחכ סולןוס )כגו ויסיח 6גסיפסל כן כסמיע ויס' . סססכיתיס

 כו" "מגס ימיד חכ6 מן )ך מסמל לק חעמ,ז 61) מסל נ" Sb'1)כ"
 וככוויך וכנזוייס כחי)

 קמלי סולקגוס וכס)ומ סגכוריס מעם נמתי "ס כי עם כרכ חכ6 )6 ירוס)'ס 6)סע'רס
 )סגי ושמוד נכור(ס וכוס )ירוס3יס לעס כמהי ויכה "כיו 5וס כ"סל סורד,ס ויעםסורדוס
 מיסרקול"ס, כ"רגמן ומיונם )סגיסס כעמזו ויסי . תוסרק ורשו שלנמן מרכס וס61 הסגהזריןוקני

 גהו"
 סס;הדרין ו(קגי ססיסעיס ויחכס)1 . מלכ לניל כמו עתי גכוריס עס

 כו"( ערס שחו ס)סי;1 "סר נס סכל עגומו 1)6 סמריסו Tnh~l Shn DDISCJ . נסוחולסגי
 מס )סי הדקן ס)) ח)מידי ומנמס סמקי היס 61( )דכה סיסס מחמו 1)6 וימליחו פסהיו

 כדכריס וססגהדדין סוק;יס )סגי ויקמר brn' ויען ג6מגס כעדות נוריון כן יוסף 6גיפיזעחי
 מעויי 'סו ' ל6'ה' )6 6סר כיגיכס מוט וכר סיום כשיחי כי ס' קרוסי 5]'כס )י זולס")ס
 "ונמן .ים )סג יעהוו סולד,ס מכשל or י"מ;ס . hpn "סר 1hrn ע) למסיס3כקט עסי ,ות וכב.'יי' סמור כנכוס )עמוד ע)יו ימססע סעומז ממיסך כ) סגס כי )כסמסרח
 וסו" p1Dln.ולחטו

 קעוגסיס יג גה; יתנכל כמשפע יעגט "0 עי גכוליס יסכיכיו מלב מנול
 )פש )תקע ,ה כ) יערס סו" כי ערי,לדוס 5ס)" )6 61גי כיגיגס סו6 מךפ ,ס ל6ו .16תו
 סוכתת ":ר עקל הו: כדכא סגיו ;ס"חס כי )ה' מ:"חס onh "סר מכס "נ) . טכ) 6סממוס
 במטפס פגיו גס"תס "סל זס וסורדוס ~יס ימים סגס ואכן ס")ס כדנריס ninPS"זחו
 חע: "סל התזך הולקג,ס ועוז . נמפעע פרכס 'פ6 1)6 )וקג'כס ויהלונ ע)יכס )עסו)ימסוך
 וקת כפת,ע ויסי . מוכוח. ויקכ) יהרנסו 510 רק rb ע)יו יממת )" 610 סגס ככס ע)ע14

 "על 6ח hnD' העיב לעהו ") r'h ,י"מרי סמקי 37רי "ח סס 6טל וסע,סעיסססגהזלין
 (ט כפגי וס מ3'עיס כס 6סל וס,קיס והמכעיס ס")ס כדנכיס עמס כקמרו ויסי .יכל

 וססנהדרי! ~1Dh'l ':DS ot)pr נסמ6י סמכה מ;חס כן נס ויען סומע סמקךוסשקטס
 כ( 'CPST 51חס 6'ס מסני הגולו )מס לעסו כס:י ".ס חטיפו כי )כס נוס ס6)סכדכליס
 עמכם הס: ימיה 5דק עטפת ותפתו רטהו "ח "יע מ)סמניף 3כס מדוו קוoto5bl 6סמעפס
 "פר וסמכמיס ססגסךרין וקני סל חח ס,רקנוס ויגס דכר. 6סל כ) "ת סעיכ כיעי סמקיכי
 "יע סיוס וגטך הסגסדריןגסגס סכמי 5) הורק;,ס ויקמר . סורדוס ע) )רע נטחנו כי טסהיו
 ג"כ לממר סי,ס פנס פכככקניתו

 ונכו"
 הממסע. דקזיק ו)זעח ומהקור סתססס ))נק,ס

 מככר "ח ר6ס כי סמססע מן סורדוס )נלס רק oro הרכל "0 דגל " ) סמקך ס,סולקג
 ובש וילך הורקנוס ויקם ח מ כמססט ס,רד,ס "ח )פסיס ימז כיס גחחכלו 6סל0:,ססיס

 36 וי!ך גכוליו עס מילוט)יס סורדוס סה."1י)" כפיקס ויסי . )כיתו "'פ סעו ססוסעיסכ)
tajhס.קח.ס 6) למסק כקרס ון)ך עתהס ויגס גדודו 

~Dh 
 6רן כ) עס הקיסר מפי סוסקד

 ויסי . "רס 5רן ע) גניד ס'קחוס מסעדו 61( ניווכ!'ס קרסו "טל כ) 6ח ,ו 1'ס:רליס
 !3, :] "ח הורדוס וי"סוף הס;סגחקוסח

 "רסויכ"
 יקר6סי רשו )תומאס הורקנוס ע)

 הורק::* נמקך 6פר הנעוף 1urn ו)" לע ו5וינ ללע 3ו 61שרו , 00 ופסיגו עצל 6,עפקיו
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 מח מד פרקהסמוןה
 פלש פס כי חהש סטוכ נמולו ע) onbl l~SImn במקס הנ"ך 6% ישח ק ס4!רי

 מד) ועחס - )ו bpln ו"תס ככנו "וסכך סי" ומגס . עומס cnh רט'ט '1ענ.ס כענתטוסם
 'ד נההק ג)חמח כי כוככן חקר "5 חחז) )6 061 ' )")סיס nbcnl 6סמח מן מ;3'ונך

 ויכ, . נכורם יחן ot~lbn ימפוז "סר יתמי ממס שסיס פתח סמ)ממוח גכולוח כ) כידג5מח
 : 16חס וססמיע נפולש 6ח סר6ס "סר "מר )6רס ייסע ף)ך סוריוס כןכפמוט

 צק גט!ס "1 כי קימל יו!י6וס עם סכרית DTni )ר.:-,י "ogbS הורקגום וק"מ ~Oib שיכייס להיי וייסי, וארבעים ותחמשהמושק
 כלכוחשו )מס מיחס "סר סליפיי' "סכת )ספר )ט ג"ס ופחס . כילר.ס מסיס ולטסשכריח
 6כות'ט תיו ינ"מ;'ס נכ,ליס כ' "מו;תס ומכיר כמס כעכול 6כוחיגו 6ח "מנו כ"סכי
 ") ומדי סןם מנכי תימו 1)כטז )פיוס כלגס %1מת . מנמות )סס פגש ,מזי פרסמ!:, וגס 61מוגחס כמס זבל ע3 עמ:ס גרית )כלוה לסכו סרס גימיס סקלן מפכי כ! :ןהצ)
 1"גלוס . לק,!עס 6גר,חיסס מ:) :חכתי )" מכסן גוליון כן יוסף 6גי 6כ) ' ,'ס,רוס

 סוס כמסל ו"מגס 1",דתיסס לומן נמוכי ),כרון סעס.תי כמסר כ"ס כחכתיסלו!נייס
 סיח "סר ס6נרח דכרי 61)0 . מעם רק מ"גר,ת'סס כחגהי )" סוקגיט )כ) כחכתי8סר
 קיסר יו)י16ס מן . )"מר 11ho !תשר וגעור כנידון יטט 6סר רופי סרי 6) קיסרי)י6יס
 !ך מ סורקים , לגרות קלתי כי )כס יסיס ,דוע . )6מל o15a וכמדון כקר "סר רומ6):רי
 כח,לס סכךית זככי ):ס וע)מת' . עש גכ'ח ומיעת' s-c-ht כ"גרוח'1 וסממתייסוזס
 "סר 6חכס מנוס "גי וסכן . 6)י סס)מ סיןק;וס כ"גרח כתוכים סיו "סר ככnOr~ 5כ"נרח
 כסיכנ סוסו יתססו גמלת כסוח- לגי ג)סון "ו לופי כנסין ס61ח סכרית דגלי 6חשכחכו
 nhro מכריח זכרי יתכמו )6 )מען כן ועט ומסקלך )סרקת גסס נמקוס ?ע סגניפלס
 סיו ODO יסודם גני 1DD1 סמוך ס,כק:'ס כי . יסוזס נוי עס סלו:,ייס 6סכח )כ: י,דיגוחס
rbnס,רקגום ח!מ כעגלים י)ממ;ו כנסר כי כגויס' !מסו) "וחס ע,לו וסמם )רומיים ורוס 
 וסו" %ליס ט) מחלדת 6ת )טול יס,יס נטר 6נעיסעל6ח

 מהרדת "ח ס5י) "סר ס'6
 מס"ט VD כע!ממוחי;ו 16ח;. עורו וסיסודיס )ט 1'ענידס %ריס נ16ן כ) 06 ויך משחפף

 גיסן ועז orvn ס.ס כמנף סיוסכיס 5;) מטס קיסר י1)י16ס 6גי כן ע) . מויונקרן
 )כבוז י5ידון עוס כין סיוטכיס יחנו 6סר ונס . סכירוס)יס סגדי) טיס כסיכ) מס)חח
 טוס מדי ולהסס מ"ת וממם 6)ף ך' קיפוח D'Dn טרוס)יס 6טר סגיו) ס6)וססיב)
 6סר סגדו) ס"!וס כ) )ס יחוו וירוכס (oprn, ;ים סגין, כי 4ןון יוסכי סיתפ מרכזנסוס

 סומסעס כימי רומי וסר( ollat סיחס)ממם!0 6סר )1לי16ס 6רן 61ח . )כדם מםנ'רוס)יס
 ")כסנדר כן (~DIJpll גסס.כס "רס עיד )קחתני ע"ס ולגי "רם )מרכי גתטססגדו)
 וס,חס סח:מוניס מגני נמ)מעס )קמו 1Ch סרת ונעכל סרח עז סטכן 1כ3 . יסייםמוך

 ס6רטת כ) "ת )סס'כ מגול קיסר יאי6יס ושי !כעוס ססיכס וס,מפעס יסוזס)מגוס)ח
 )סם חסים תכן . כמרכס )קמום 6טחיסס כי סנירוס!יס יסודס עס וטרי )סוסקלססוס
 ויקח0ו רונדו סלי וישו כשממס יכדו 6סר ס;,:רוח נערגות ווכח "רן כ) גס . ויליסס);מיס
 מ55 טר וכ) מנך וכ) . יסודס לסרי )סורקגוס )ססיכס מטס 6נ' )כעסיס ויס'טסומוס
 )כנתי יגיז עטר כריתי 6ח יסר "סר מסכותי ממאת תמת 6סר ומירס מזינם ועס עס)10ן
 תסו" פי ש רגמנה 6ו סמנך ע"חעמא

 D7b יוסב פכלי  טפמס תעונ' 61לנו גמלני יסלנ
 סיס סקסליוח ממק )1 )דבר סק.סר )סגי גסס סליו  סטים פ%כי כל ססם  ניפיס ..שספם

 כמקוס מקיסר י,)ו6וס Og' OD סורקגוס rhi ס"מ "סר 1י4מ)"כ'ס . 'סט 1)6 עומזיס ייכרול
 עמו מהריס סיו כ)ס סריס ומהכי יו).16ס rh (6 געו 6סר סגויס מהכי כ) )סנימואו
OTD~s(ימס וסם . כיסנס כמ)6:יתס )ו וזכרו עמו ס,תיכ סורק;וס מ)6כי רק רנ)יסס ע 
 נוי עס סקירת )סגי סג)ממ,ת סמיות וכמ!ממוח כענ!וח ססוס.ס נמרונת )ר16ת טנדועמי
Olbס:ומ סקיסל )פגי עועים סיו ססי,)ג"פל מ)":ת כב) מני:יס סיו נס עלומים נטלים( 
 6) סורק;וס סס)מ רימ)6:יס תמוח 561ס . גיSU11 51 כשסט עמו יוסגיס ויומס גמש06
 pDlbl(en סיליוס כן 6)כסגזל כמדלנס השמליו . DI'DI~P כן !סימשיס ס)מ כר6סס .קיסר
 כשבע ו)6 ר,ל,מייש כשסר כתכט סרנם 6גרוח 0כוק '.כף 6מר . מנגיס ק וינוטע שקילסש8

 ו נסס ים)סושר שאנש כי 9סועושם
484%
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 מז סו פלה'ומיפו*
.

 58 מב

 31התס))1 ,נסלוה כהמקט קימי ',ליצם נהגת היי" 3עת וארבעים ששהפרק
 נולה:;ה יוצעי כ5ס כ"תגכוריס וענ;הס וכייתו"ס ק"סי"ס הרג1ה1 "סר ה"גם'ס סנפתו")ה . ההיכל כחוך ויהרג1הו יחד חגית,ת ס5:יס 1ככטנו כנחו ויתקעו ס,מפי1ס מההכי )סקרו "סר; "סרסג"1הו "ויניס ע)י1 ויקננו :כר,ננ". יקניטנסיכ)

 נ;נ;ןיגת ק"סי"וס י5" וקו .כהגית
 רונ;"

 ; 1יסהיתק "סי"ס "רן Sh ויכ" נ;"וד ככז כהי)
DD'lוהכ ככר ע' הקרן "ת ויעגן יהורה ,רל "ן וילה מכס . 

 יו)י"וס מת כי "גטיפטר 1יר"
 נכולה יד ק"סי"וס עם היתה כי יכו) וצ" Dlh'Dh~1 1צהצחס גקנ;תו ויכקסשקוםמקיסר
 כגי1 )סגי יהומה "רן כ5 "ת "גטיסטר הצק "ו . e'lJc מג)וחוקה

 לס51י"
5ק"סי",ס ויכי"הו יהוזה מ"רז נגס "סר "כיו 15 גתן "מר הרס "ת הורןוס ויוסי" .5ק"סי",ס וצתתו ממס "ת

  1ינ;5"
 rh ק"סי,יס ויקח . כיפפו ייבכו  הן כעיגון

~OIO 
T~bn טיב  יילך יסירס 

ל ויסיט 6יטייטר נוסני מ"ר וולכיס וייר, . תמלכי? לסלחם גרידיו יקח גביריי כל "תוי"סיף ל,גטיפטר ?רכר .יורע כ,נטיסטר יר  לסל,מ  וידחס מלכי?  ויקס 6גטיפיר ית ל?רוניסורס :רי מע5. 1,1 יקיסר יולי,ום תת ?רג ":ר ד3ר על ~Sh hlyl לסוט ירי ריס כימקרוני,?  

  lyh't~ . סוי כרכר על י1לכיסלו
 סניסס ויקרתו . מליס עמי .יטם י'ל:יה לרכרי 6יטיסטר

on~ejלמגן ??י6 ?"יכ ימי?  הייו נכיל וסגיט יומו כס63 וסריסורס מסועי וגבור ייכנך רול ג חיי ,גט'סיר ויזות וישרגנו; ויסחרו ל,יייפיר ככוס ?ווות סםייתן סר3? לוי1?3  ויחן ל?ירקגוס ,סר המסייס סר יח מלכיס ויסטר סור9מס לסגי  ?יין  ctS ?הקודה ולסיר ייור  
  מלהמ' תסיס מן סיור כי li'DD~ "תיו וימגטיו 6כיו ולווח לנקום ריוס 3יך עליוויכף  לסביו וילכי? טס? יסר כל יירד,ס .ישמע מזיוות. וגורלו  ס3לחלסו כן וצהר 'לויו כ)כחרכו
 JI~Osl למתחור "כליע15 . נקיים רכיס ויומחו כתרכ ר3  רם  יימסך ככס ע) ניר1ס)יסגך1)ס
 עיר 6ל כדויי וריס . לכס ?חון, מלכי? ווכח  36יך )9מת וקוס לקמר ל?וררוסק"סייים ושלה ל,3י. מלכי? עס? יסר כל ויודיט?ו סורדוסלק,סי"וס ויסלח מלכיז3טרמ?.6ת
 סס תלי הכך  ובהיך הת?  יגס . מלי ימלכי? ?ירקגוס יכת5ור

- 

 קנננו סס  "לי ((O)hl :י?
 לו  וילך 715 סיר תל ס,סי6וס דכוי .יסי . סיררוס  כן ויען מלכי? ווזת י3יכס (r~tDוחנסיוו
 ' מלכי? ויסתם . קתסי16ס עס סיום והורדוס יסכילו מלכיו ועמ?ס  ירוד? סרי וכלסורק;יס

 כרות יר לי כי עלי תינסכו 6ל elbo, כר3ריס ילי?ס ויריר טסו סוררוס 61ת פסילו"ת
 גס3ע כי עסי סייחי ל5 ווותו וכטבת "ניכס מרט נקי 6גי כי הילעיס לכס עגי גס3טבכיכם
 ידקו גס גס3ט נסער כי ירעו כי לסרגו מע15 כסקר המנס לעיניו ס3הוריס לו יי"נויגולסם
- קליי סמעו סורדוס  יימרילכס 1cfi  כל לזוור לגדודיו קיסי6וס 1עו גנורי1 וטס "oon.יסי;ח סטיי סמסחס Sb קר6 הגסיו יצת סירקטס יח עס דיל ג מסת? Dlh'Dbo לסס ויטסרוס, גנורי IDth'ehp 6ל פנויי ?ורברס טס 7153 ממיוחס וימי oo'1h יח ?רג סוולכי?חתמת  מסככ "חרי ויסי . ס5?ריס יוסכם ויסכנו סיוסח? לצחר ויסי תמותו.  סן סיו "חו6לןתמרו
 ה5) כגעותהלפריס

 והורדים ופסיק מלגיס ועמו היגס )רוח הסער "5 כעיר הורקנוס י5"
 ?רמוייס גרורי 6ל סיררוס וירמון לפייו ויסכו 5ו? והורדוס לפסילו וגס  לפגיו ויסד למלכיסוי15
 יתפיס סיו כבסר יר3טתס רקס על וירע1וס מליפות כהרעות נולכיס  על וידלגו מלכייטל

 רטתו וחסר סירקג1ס ויחשיל . נגסו ל, סריו יתר וזת ?ירקנ,ס יצת לנרו. מלכי?ויסרנו
 מקו1גי": ~Dth'Dt ~ילר ויסע התלה הדכריס "חוי ייהי וארבעים שבעהפרק : נ,יר"ס  "ס כי סקל? יר3רים ?ורקיוס רכר ול, יי;י1 כן יולגי? ?י? ובליעלתיסרט כי o)nb ויימר  יירסט: ויטן . סנרך? כפי לסרגו Dlh'~hp ?.5 ינ5 ידעתי ל,סיררום ויזמר ,of)Sn נסרג 1? נו? ועל er גוס להורדוס Sh~fl "לי1 דטת1 סכ ,כמעט ג3הל כיממגו

 ממי ומיוחס היל גכורתגט,גיגוס
 ק

 רוני"
 ק

 קם,ס עonio) 0 ניהנה" סכ"ו ו
 גדולס יולחמס סתגכר מזי, 31טה . סרגו 6סר עס3 צמג. קיסר י1לי"וס  גקתתו)גקוס
 ויצמר . יסורס כירן למסול ריויייס יבהיל יו"ד כגד כחיל מרמסס שלום 3י כי יסור?63רן
 סיסייוס  סניחך ציר Sh otrno רמסס "ל ול לה סו3 סרותי לסיקוס יגטיפער  3ןססילו
 חלק לך "ין כיכו

cr'' 
 6נ;גם הסי" כמ)המס DIS'D גס גפ5 וכמעט "ר5ה הרוניס רכיס מחינו וימלך סיקסע) וי)הס מלהמה כ1 ויתגר פסיק  ") סיליס סמע .לי . יסודם כצרן

 ויסלהסי הי  פילוט 6ת גפ ויעשר משריס ית ססילו יזכיר קטגס קאש סריס יל ~מלי3רס
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 ז מ פ-קיסיפוךא
 ast%ht הגהיר כ6ור,נזני6עם נוחס וק"סי6וס . יסלגסו ונצחי 4 וסמ"ק יס19 נעה3י
 q:h מק' יופג- הה61 גיוס ויסף מ"7 1ענ1מה גחנה מ)ממס כיגיסס ,חסי סרומייסנכיר
 תכיסו ו"גטוגעוס 16קתכי6טס וירןסו מסגיהם ~olhtnh ויגס הסיק גע!ממס מחיסמוריס
 ירש היה קמיו כן כי הר"פ,ן הקיסר ,016,31 חמת )קיסר ס "וקחכי6; וימ)וך .י'מ.חוסו
 הנקר"הנווך

 הרח "וקתכ'"גוס
 הנקל"

 כ3 ע) ממסקס סהו0יף זכר ע) 6נוסס:ס עיז סמו
 מחכי 6מ,- ג) 6 נקר ול'כ . ,ח;0 מקן רומי כרסון "נוסע,ס כי כמכמתו )סגיו היו6פר
 גנם כפכר חסי . 17יו יו)י6וס סס עג וקיכר 6וקחכי";וס מס ע) 6ג,סע,ס 6מל'1לגמי

 וננרלגש עקשן כחן וימפו) ונריתוס ק6סי16ס "ח 61געיניגום 6גוסעוס16קחכי6טס
 )"מר )1 ויגדו יסידה מגך !ה,רקגוס נדו)וח 3מנהוח פסיקה מקרן יסודים נ"נ "1סו)יסוס
 הכגיס מנכוח כתל יכיזס מ)חכיס הולקטס ויפ)מ . 6סי6 כקרן 6גוסעוס סהיסרמנס
 סגה "סר הסכ' 6ת )הפיכ 6ניססוס ת"ח ויס6)ו . דודייוגי",ס כ'al:~llo 1 כין סיס כ"פר "גוכס,ס עם הכרית )מדם מכרו ו)"געוגיטס )"גוסקוסיקריח

~lh'Dhp 
 יהודס מקרן

1ltDSIכקרן יון כקרן סיוסכיס סיסודיס, Q'Dh ק"סי6וס כימי נעכרו 6סר bns~)t הפסיס 
 "כר כ) ל.ח ו"גסוגיגוס 6נוסעוס ויפמעו . ינס),ה נהסקע כס ו)יסכ ירוס)'ס 3Shכ61
5hc8)יו וים)ש מקד כו ויסממו יהיזס מ)ך סירקטס nlah . 

~Sbl ס)% "פר הלנרח דכאי 
 h'Jo~th(Dl מן . 63מר יהוזס מ)ך סורק:וס ") 1";עו;י;ום6טסע,ס

~lDDIJh 
 הקיסר

 קנ)ט כי )כס יהיס '17ע . וקנות כסרוס יסוזס מ)ך הורקנוס 6) מנרו "נעוגיגוסומרקים
 סודרים כן ו6)כסגזר מגימום כן ויוסף מקוסינוס גן )יסימכוס מיד ומגחיחיכס"נרחכס
 ננ))כס עמהם נליח כרחנו והגה עמכס נריח )כרוח "סקס 6)יג1 פ)מחס 6פלע63כיס
 נ7ו)ופ מ)ממוח ק5סי6וס עס ;)ממץ עקה עז כי וזעו וניסועתכס כפ)ומכס ,ממחווכמפנס
 כנקעה לסעיף וקמט עפיו למעתו 6ח וספינוגו קימי יו)י"וס )כיונ סרסיע "סרועקמות
 חמ)ע כ"פר מידו ob'ob "רן "ח וגמ)פס . מכלו כביחוס וקח 6וש והלננושי)יסוס
 ',ם והיודע המסיר הלוסת ימצע וכנוסר . ח"ז "סל כיוס מ5יליס nTS1to ס6עס 6תסמי3ךת
 6לן כ) "ת סג,כליס סרכט'ס אג' גחט כי . מסיו מטכד ממניו נרקיס )מעם סעח.דההונס
~-b'ohע) )6 ממק י)6 מ31,ת כסיע )מלמס 

~ottp) "(ו Sp סמרו 1)6 . עיר ע) ו)6 סיכן 
 )1 נסכעו "סל )"07פטעס

"(1 
 6דמס וגילולה ג!ק17ן "רן SD ונעו) כרסע ויגעינו . lDi(O "ת וגסינו ילד מממס קדקדםיע) כל"סכ סכ עמוס והנס כריח )ו כרחו 6סר )נוי נריח קיימו

 תמכיכן כ"פר עסרס כין רעחס "ח המלפה ופסל החני"תס וקפל "וחס קכ)ס "סרמקטן
 לעם כ) "ח נתוכס מקרון %ן המכסס כן כי . סמ)וחיה תחח עעה נ)1)יס Pb הרעםסווגה

 "סוכיט 6חס כי ננריתע ותנעמו כס),מ;ו וגיס ממחו היהוייס ופחס . ינליהוסק6סי"וס
 פלי 61) הורקנוס 6) אגלת ס3חו "סי6ה ~rlh "סר 7'ס והים, . פ!ומיוו מגפי ג) ע)ור6פיס
 המחיתו 6סר והמסמיחיס הרסעיס )הרגי כי )כס יהיה ינוע . ס6גלח רכלי o5h1 .יסווה
 'רוס)יס הקאדט עיר וחפממ יהוזס OP ,ק) הורקג!ס הנווך יסמם ועתה סקלן כ) ו6חויוחגו

 טמן ה;קו6 1ה76יר והטלא סגנור הנ17) הקווה הו" 6סר אלהינו כסגי )יפממוסמסו))ס
 !אסוף כעוץ יהתם))ו 6)והיט )ככוד כפיכס סומנו 6פל המנמס "ח לקחו . ימט)יסכהיכ)
utol)hונמיי לומ6 מ)ך הקיפל )נוסעים 76,מץ מיי בעז והחסנו ")יכס ס,וליגו 6ח 

 ממקוחו "ל15ח ככ) מכרו 6;סמיג,ס כעכה קיסר DInD1th סרח כי ידעו מכרו6נסוגיגוס
 מקוס כ! 6ח ויצו . "וקי"טס יס "רן והים כריטחני"ה "רן מעכר ועד הודו )ים מעכרטד
 הקיסר כמנוח מזיון כ)6 חסטש )ס;)י( 6מה "1 עכז סיהיזיס מירע 6סס "1 "יפ כו6פל

 העבד ממיר )1 יסרעו העבריה הקמה נע) 16 עגלי העכז יגע) . מנרו ו6געוגיגוסשוסעות
 והשי% וספחו פיסו ועחס aa-ן 6רג גב) סגמנ"יס "טסט,ס מקיסר מ"י5רום ס"מס6ו
 ייסגר כסיסי6ו סו6 "ך עדיין סג )6 ימסמסו חכרו 1"ג%:יטס כססו ט) ויסב רומח עיר") ויינך הקיסר 6נוסטוס ויסכ כן ישתך. י'הי - DJb llnlSD' )הגרי הקיסר ש הקזוסס I9hoעס
 )קחהם "סר ה"רז 6ח ר,סיכוה0 !" מדוע . )"מר כציר היוככ.ס רומך מי) )סרי מנבח 1צ,

 )6 "0 כמהרה ע)יכס מרכ גי )כס ?עי עתה . כסיע) Dlb'Dh~ p'b כימי יסורהמ5ל[
 "גי וה וע) עמהס )הפייס ותכהרו פ)ונ!ט פנסי הס 6פל סיהוזיס 6) ססס"ר:תסיכו
 כצפר כ"ס 1'ע% 6נסוגיטס מניט 6ח הסריס .יסלעו . "סיר 1)6 נסכע 6גסוניטספרקוס
 חלס 5געו;י;וס 'שויתם %צי ויריטס.

 ,חי
 ייחפקש מביס nOSD ק)ע6פעלס 6),1

חע
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 88 מג- מח מז פרקעשירון
 סרגם מריוס :n$pl ככספתן 6גסוגיגוס 6ח ק)ע6ססלס וחס 1י6הכס 6גסוגיטס עמסרס:כ
 06 כלפיט 6;עוגיגו0 6) יסודם מנדורי וקגיס ק'  נ6ו  ועז . כפסיה הטחו כי כר5,גההטס
 פיד ר,ממ)כס )קש 6גסיפכר נלי 6)ה הגס . )6מר )1 וטמרו vnb ספינו ו6תהורדוס
 ויסק) וסמט6ש המ51'6'ס הס הס כי הסס נזחי )הורקגום גס% 1)6 כבוקסשלקטם
 סורדום כי תזס )הס מפיקס ,יקמל רק;,ס כ ויען . הדלל onb 6ם סולקגוס 6ח";סוג'גוס
 דגרי ע) 6;פ1ניטס ת"ד ויעמם מ6ד הלנה לוחו 1"וסניס )ה' הס ג"מגיס ענניםוססי)1

 6גסוגיג,ט C'b נדו) "וסכ כץ 36יהס 6גסיססל כעכור הבמוריס ,ח "ה3 כי לקטםה
 פיס סכת ע! 6סר 715 מגני 6) "גסוניטס עוד כנ,6 וימי . סלמו קים 6כיהס)"נסיסער
 ע)יהס ויקנ'ף הגוככיס )כחולים )ס!ס'ן יהנדס מנכורי רכ'ס ")יו ))כח עודויוסיפו

 מן וגס ופסיק סולדוס ע) זעקו 6סר "גסים כ'1 ה"סור'ס נכית מהס ויחן6גסוג';,ס
 ירוס)'):ס ויעמס t1(o~a ויככדס )מס D('O נט" כי הלב ססי)1 וע) הולד,ס ע)הגועקיס
 : סרס ממ)כוח "לן )כ) ככס "סר "מרי רימSh' 6 ,יזך t:le;h(ol ויככ . גזו)כככוד
 ה "געיג;!ם 1י65 הבס הונויס "חרי ייסי וארבעים ושמונהפרמ
 "!ף :ו יחן כי . )"מר סלס מזך פטלוס 6) ויזך 'הידס מטועי עמו גדו)ס 1י7 מלס "רן") .י:ך ד'דו נהורקגוס וימריד מיריס)יס 6ריסח,כ:יסי
 )ע,רחו עמו ידו חהיס רק כיסודה 6סר והיקרות הסועות הגס'ס מן (ofn וח'ימ ,סבככר'
 6) סגומס ויסמע . לחיו ססי)1 י"ח הולדם "ח להרוג סורק;,ס דיך המוכוח)קהת

 הטלן "ח וי)כדו כסרס יינקו ומרי D~D מי) )רוב מי) q,oh't 6ליכחוכ)1ס גן6גסימוס
 כר "ח ס פגור ךס)מ . רומת 5כ" סר ";סויייוס מנוגסי כס מ165 "סל ר,רומייס )כ)רכו

 כס )"מר "וחס וי15 . "ריסחיכ)ום כן 6גסיגגוס ועמו )ילוס)יס כגז כמי) )ו 6סרממסקס
 תחגרו העירי וככו6כס סטירה חכו"1 "סר סרס סעיף )ס"ס קל16 )ירוט)יס כנ61כסתעסו
 כן )"נ:יג:וס סמ!כ,ח תחחם פסעו ו6ח סורווס ו6ח סולקגוס 6ח וכמלגומהממס

 גטך כשרקגוס מבממס ויחגרו העירה ויכ161 העם טווס ו6ח מעיל ס!וס 6חויקרש . 6ריסח,כ)יס כן 1"געיגנום סלס )מאך 6סל סאסקס סר )ירום)יס וי~1 .%יסחונ)וס
 "ח וחוו נעס )שות הח"ו 61;סיגגוס כלס 61גסי . סמימס ע)יח 6ח )סמור המומהע, הגנ,ר.ס עם וכ) "מין וססי)ו וסול7וט סמקומוח מעגלי )סמור נטרים הניר 161 .העיל
 כרהוב מ!ממס כס 1.חנר סולקגוס מכך מס'כ) כמוריו עס ס,ל7וס 6)'הס 7 וי. .רעיל
 וכ:כ'רס ככמ וינהמו "גכינ;,ס ונ"גסי סרס כ"נס' ופסיקו הולחם ס6מיס סגי ויגממו)גנז, העומ7יס כ) 6ח ויך ההומה מן ילד "מיי פסיגו וגס . ל3ס מכה כהס ויך וי3ליחסהעיר
 ססי!ו 61ח הול17ס 6ח פרס )מ!ך "סר לנוסקה סל ויקלל, ימים ו' מקן ויהי . "וחסויגרמו
 מהמ!ממס )כס מ7!1 הקודם כעיל הסח המגממה חסים מתי עז "!יהס ויקמל ."חיו
 . ג13רתכס )סגי 737 סגה זיגגו 5טר 6גכ'נג,ס מנרי תסיט גכוריס 6חס נ"סר שהניו"חם כניוחכם )ו סוג כי עמוס י17 וחהיס נמו והתמנלו לזוני פרס מטך סג,ר,ס )קל"חעכו
 וי,ט )סכ ךכל כיסר ויטסו )1 ה6מיגי ופסיקו סיל7וס 6כ) )דכריו הולקגוס הקמיןו)"

 "כ) )עיגיסס ניו) כ-כיד ויקכ)ס ;מסק 3"רס 16חו וימנ16 פלס מ!ך סגורוס)קל"ח
 ו0ס.)ו סולד,ס ויקימו . נגמסחיס ",הס )6ס,ל 3)י)ה "ולכיס ע)יהס ו'סס )חספס יעןנמהר
 e'1DIP . rh הס געכ,לס הי ידעו 1)6 מ!ממחס ככני הריח סכיכיח "1רניס והגה2)י)ס
 "סל סרס מסך סנולוס עלמת כ) 6ח טסינו 6) )1 ,ינידו עס מעטירי 1"רמי)ה "פ!'6וסנ6ו

 יה,דס מסיעות גסיס ח"מ )חח )1 דגר ו"סל וסב ככלי 3"!ף )בו 6ת פעה6גסינגוס
 56 1)ך כס ר~ם)ס )דרכס ))כת כיס עלוכה ססיגס )ך הגס פסינו ") "לס פסיליויסמרו
 סורךוס "ח ו)עינ )כלום ססי)ו ,ימ"ן ססס נימים פגורוס מיה היס כמ,ף כי יהודה%ן
 טוים יענם 6סל סע5ס ע) כעיגיט לסייגו oa ממעט "סר "מח "ס סרס נעס "מונס".ן 6סל ידעט עחס כי עמנו כליחך מסלח הסמה )1 וייגמר סרס מגך סנור,ס ") י'נס .)כדו
 סנ6 ,סכ עמך אין 6חס ממין מהסר "ים obl . ו"מוגס הנסמא נכליח 6)'ך כ"גו61:חג1
 נ6גסיס ידך !0 0ס Sb רק 6;עיגגוס )ך רכל "כר ככ) כסיס )ך )חח 'דו )6) יםסורקגוס
 ממוטע )6מל כיכריס ויכסימס ויכמס ,יסכע כן פגולוס וכסתוע . עמהם נריח כלתה6סל
 ר(ךפס 06 כנסוח ~nbe סמנשכס )כי ט) סחה 1)6 ו6ח מפכחי )" כי עסי סמע0ס וכוכסגך

 "פכם ויורט סללה כבטץס וינעימס c~mil 061רס NISP *שי *0 )5פת שולסשנזו05
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 מחימם פרקיפיפין%
 כגיםת'ם ם י'6בר ottDn'1 סת6יס סרס גחךי ע!.הס ויפ), ככככס ויהי . )כסחרנטוע
 כ-.ף י.כקע 1כסוי1)כ כה כסיף קמן ו"( "ס,לוחככר() 'ניו יהזה משהי פס')'ו"קן
חרכו

";1 
 י'ד:נ הסכן ": וירן נדו)ס "תת Ph ,הנה וירק עיזיו ויכ" nlllDh ידיו סיו כי 'בו)

 ע) "מס )י ,קנז מותו ,עלס . וימת המה, נזח היכן ע) ג"מו "ה ואסן הקרן ע)))כס
 זנוק: זמי כ61) ע(כחי "סר ידעתי כי כניתחי כמהת. ויקמר סמיי ייסמח . גמה כיסירדוס
 ויקחו כגחסת'ס "סוי סורקנוס ויסקר עמיו ") וייסף וימת הטס כדכריס וכזנרונקמתי

 ככיס "ותו וינגס מוס ט יהיה כי עוד 'כהן )" )מען "(רז "ה ,יקטן הדו "ח5גטינמס
 מנך ו!הורק;וס לחיו )סס')ו סרס מוך עמס אטי כ) "נ( ס,ר7,ס ויסמע . סיס:דיסכהוך
 ויכ"יסורס

 5!כסנדר נח וסיף "לנטתו מריס ו05 מ!חגחו ו6ח 6מו 6ח ויקח 'ר,ס)יס 6)
 ניתח ת51ל יפח וסגטלס )מע"ס ס(כרגו "סל הול;;טס כס ")כסגזלס עמס "ליסח,נ),סכן

 ועורל( )יקה מירוס)יס וינקו הפרדס SD1 השיסים ע) סגסיס ס,רדוס ויכס . מ6דמר"ת
g'D:hו0הט,ך וסי)ד'ס ס:סיס וחרדנה כדלך ויה' . "זום 6רן פגיו וימס עמו יס,דס מגכילי 
 גוהק ו)6 סק,זס עיל כ,רומ)יס גי גמ,תה הנכיס קמרי כי ותעמוד )ס "כר הלככ "0"מו
 ס6.יכ,: יכ61 מן )"נור יר6 כי גססי 6ת )הלוג ,ינקם מרכו 5ת ~DIT:l 1'0!.ף .ממכס
 )"'ס nhr " ס חרפם ס)" ויקרו ידיו 6ח ויחקו כמיריו 1יר1נ1 . סגסיס 1"ח cnthתסיגו
 עמ' מה געמ71 ו5נמגו )פ;.ג, הגס.ס הענ,ל;ן ,bh . ;נוד 2)" נסעך "0 )הלוג כמוךחלס

 6סר ,כן לדום ה ויעמ,7 "דוס 6! וינכו הסיסיחעכור;ס ;דכי -גנוחת יי?- . רוזס'נ הס מי 6ח וידעו לוהגו )רדוף ינ16 "סר סרס ח.ןכ"
 עם-

 עמ, ושקה ג7,)ס יד פלס כ17די ועמי פלס גמדך 6סר ?מסקס סל ע)יהס וס;ס ,כס;ה עי ויה' . a'h "ישיל כעסרח
 )'רוס!יס ויגס המסקס סר "ח ,יכריח "רגו 1ינ'טיס ויכוס ו";ם'ו סי6 סולדוס כס ויימסמקד
 וי0)1 עמו וייחמו ו'5ינ,סו לוחו רדפו ס 6;ס'גג משסי לכיס יס,דיס וגס . כירד,סמסגי
 וסיכ) ע.ר כגת סיסוי.ס 6ח ס מורד מגס 6סר סהו6 וכמקוס . מ16ד גדויס מכס ויכסמיצו
 הר"סונס ככ;הנדי)

 )מ)כ11'קר"
 : ריס ס' מיריס!'ס רמ,קה ,ס'" ל,"ס "י סעיד סס 6ה

 הס; נמנו7ס ושפיס "ת ו,ג'"ו עגו ,י,ען לשט 'י "מז יוסף 1ימ קזוס 6ון ") )זום סווז,ס יי)ו וארבעים תשעהפרמ
 סעס )יחר ויני . vnb conp ,וסף 1"ף סמ)מננס l(a;f' וענים olm חע'ס נעיר ויחנו)לדוס
 "דוס "רן ככ)))כח

 )מ5ו"
col ענר וסו" ממסורס כד. (סכ דרכמוגי )הס ויחן מתים 

 )ס,רקנ,כ "וריס סיס מ,וק כי הערג מנך מ:וק 6) מדנרס ס!ע 6) )דרכו מעענמתי
 סורקטס עמו עסס 6סר "0סמסד הערנ מוך מרוק 'OnD (כר ו)" . ס!סוס מחמו)גטלדיס
 רכ מסר סנ:ס'ר hlon ונ)')ס 6גע'נגוס כיד ס,רד,ס 6ח JDOi'1 יערכ מנך מדוקויו6)
 כסייס המעיר 6סר סרל סמים כב)) סורדוס יכרח )" כי מיוק ,יהסוכ מיס ככ,רוחוימשו
 . עטן )ו ויגר מ165 531 מקק "הריו ,ימכם כנקר ויהי סס," כאיקס כרח וסולד,ס . "סס,

 גדי) כדכוד סמ!כס והקכ)סו מגריס כח מ ק)ע"סערכ 6) מנליס מסם 1כ6 גמעוכ:רזום
 Sh ))כח מסר כי סורד,ס וימגין נכסס סל )עס,חווחכקס

 עוטר )1 המ!עס והחן לום"
 . 6'ס)י"6 סי6 התימס שתו )כ"ח eol,(nlנדו)

 וי3"
 מעמיס ,::!ריס 1.סכ ;שסיפח ס,רחס

 ויכ" היס "ח ויעכיר סליה נחיסכה סנ' ס וכס . עגיו סלומ,ח ויחמוק, סיס חורףכי
 )מחו(

 ט) הם קיסר )"ג,סעון 6חד סק.7 סיס ומס . ליקרי"" 6לן 3ק!ס "סר כ".עלגען'6טנזו)

3רומ"
 ויו)יכסו bl(~'o סיסים )ו ויחן נדו, ככבוד ויקכ)סו

 )רוס"
 י'כ" ו.)(

(, 
 ו.הן רונ;"

 כ) "ח )1 ויספל . ר,מ6 גנור מלקים עוד סגקר6 וסו6 6והכו סו6 כרומך "געוג'נוסככיח
 )כנהי שלי r)p~ 06 כגחטחיס וי"סרסו חזו ~Dt)pQt ע! 5געינ:,ס מלר וכי קרסו5טל
 ntrt::o 4 ויש) סרס גלך פסיפס עם מתמכר וכי 6מע סס')ו "ח וססרנ עוד כסןסיו'ח
 סחתו כיומך 6סר ס וה.ס.סי ו"ג,כע:ס 6געוגיטס כדמוע וימי . סרס כמנך וימעןרומץ
 כע!הס סיכר "מר י," ימדי, ויועץ ליס" מלוח 6ח יהידס מנך ו"גסיננ,ס סרס מנךפנורוס
 . כסופרית )הקע העם "ח ":וסעוס .,15 כרקמו מקלה כחל 1,ס.מו סיר7וס "חחקל16
 ונירוכ!יס ניכ:ן'( הילד,ס מוך ויקמרו כמוה ההעת ויריעו קו) ויריעו נס,סןיתויתקעו
 ער, כ' 6ג%גיגוס כ.ה lilb?'1 (6 כחמס .סולד-ס ו6;סו;'גיס oltGIJb 1.!,1 הקיזםפיל
 גדי) כ-תה5סס

 ויקר"
 ממך ויפחני עשן ,יםש "6:ט רימס וקני ן, יקה היסים "ח "גוססוס

 .יגשם דומעי% שלמה ;סקס סקופ סיום הה ויכתט עט נליט וימדש פקן ספר ,ginvשנ
לן

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



 7*מד מח פרקיוהיפון
 כס )קכוח שרומי %5 וסקסריות סמיכות גסיכ) 16חס ויפימו מנשם נ11ל; יכ"ים6ת

 גנ6 כסס,עח וס,רז1ס 6געי;יעס 1יגoib~ 14 סזנליס "חלי ויקי סימיס כ)סנטים
 לנום ו"גי,ח ססינוח ועמהס . יסוזס מוך DiiJ:DJh ועם פלס מיך פנוליס עםנס)מס

ומיי
 גפך כסגולוס )הומס מס ויעכור כח:ס,כיה "נסל;,לס וינ" . מ6ז וכגז 61ךיר מן)

 סיס rbt עמו ומוקס נסוקס יז לימ'יס מ') ועמו עכו הי" ת)י,ירס 6) ינ" 1סול17ספרם
 ויוסף 1"רוסחו יהותגחו וקמי סילז,ס כיין כ). ה', כס ט !6ד,ס 6כר הצטדה ע)שפס מיני וכ; "נסינטס סס,6 כעת . DIDDllb ס"מ חסר ל,ננייס בכולי 6Oi~OIנסחרי6וס

 7 סעירס סכנות המיס ח,ע!וח בג 06 הרס "נפיג;,ס גי העיל ";סי )מיס וינמ16להיו
 )כרום מפג סולדוס 6מי ויוקף העיר ob )סשמ ויפכו מסמ)המה ככר ג3"1 מעיר h(e'וב)
 !ס,רד,ס קכ! ם)6 דכר ע) הערב )י מ ;מס "פי גמע כי 6)'1 )כרים "כס ו)6 . סערכ)מנך
 ע3 מפל גחן שסיס כי )"נס'נ;וס וימסרו 'כרים מ o'~lh וימ:עהו 6נסיג;וס מסגיננןרי
Ig~gכקיטס 

 סירדוס ימד? ,ס ט) כי סערכ מ!ך 1'הס,כ D'r הכורות כ) 6ח ,ע,)6י מהו"
 עש )עורחו מי י טלי עס ";טוגיטס פ!מ יימל הגזוז וכ) מעכי סולדוס י65 161 .מ)כלומ
 . נטיס סרס כי סרסכ61ס "מיו qoit "ח וי,דיעו 6גסינ;וס ממגה ע3 המנ71ק 6)ויכ161
 6) "גסינגוס ויגס ממנסו "ח ויכי כ";ע'גג,ס וינהמו עמהם 0.1הנר העיל מן "מיו יוסףו'65

 bel1 חי) ועמהס 6;עיג;,ס ע3 )ה!הס כ'ס.6:ס עס סורד,ס ויסך כן אחלי ויסי .יחפ)יס
 "וסו הרנ קי נמ)חמה מח "פר "היו יוסף שזית ע) רסס 3ה כדלך ויונז . %ס גב"וגג
,PDס obl (ויעמת כריהם "ת וינרימ הורדוס עס חמוס פכן ניהוזה 6סל הרומיים %5ן כ 
 הס.6 ני,ס ויסף כמ)ממס וימת יוסף ויפו) נתפנם יי)הס )גוס 6כה 631 הורזוס 6מייוסף
 ג"1 רומאמ)נ6

~Sh 
 כקכלות ויקכרסו ,סכ ככרי כלמסיס הקזוס "מי סרסה ולקוהו ילופ3יס JSD 6נעינטסמ) ירוס!יס 36 16תו וישח סולזום "הי עסף לקט הת ח ויכרו ספ,ס י1נ 6סר

 . נקרס )עמית 6מל ו63 מעם ויה"כ! :מוך ,יהנס) . )קמיו קרס 6סר כ) 6ת ר6הכמקוט כי סשה הדנריס 6ח ג"כ ידע ככר וסיף ה"3ס סדנרלס "0 סולזוס 5מ)ך וינידו .%,חיו
 כ) עס Dlh'DID 6חויעו,כ

 ס3כ"
 1.כ6 'השה 6ים 6)ף וכ' ר~)ייס Sih עפל כגיס ויקם

 ע, 3ס)הס וילך ממס pnuyt ויעכורנוכוון
 ה5כ"

istsan נ'רגסי ויל!נ6ס )קך"הס ס"ס כנה "מר
 נחליו ג) ") סמוך 1,נ1 כעלב ייהי . מ"7 לכה סעלנמגה ועז סי,ס י.;מנ' ויכס

St)b)כ"כו) ויס' . סס סיס "סר גרו) "הד כיח היך 6) כקו כיח. ";מי עס והא 1!סחוח 
 נענע הופקע 1)" סמוך מח 1)6 כיחו 6:סי וע! סנונך ע) h1c0 סכ'ח כ! פת",ס ויפתסמקך
 הו6)"

"(1 
 וי"נור . )6)סיס 6הוכ מנך ה61 כי סעס כ) האמינו כן וע) כיחו נו"גפי "הו

 סורד,מ המ!ך כי סנויס ממוסרי 6מך,ס סוסליס גן גס הע'17 כי סקסן גליון כן הכהןיוסף
 מממרח מסי . ס (-osh 6סוכסיע

 העומרים סקס וע) 6גסיגוס ע) )ס)מס הרדום 1י5"
 וקשס ילוכלס ") ";עיכנוס ויגס . שלמס גדודה מנהנה ,תתכם . מ% ככד- כעמגס)גנזו
 הוכה ירים)יס נכיר סס'ס ונס רסיס סגלים הה," כיוס ויסך נסולזוס וירמס ססעתד

 ייט l'rih ה,לז,ס סמנך )סגי ויכי6הו רפטו 06 סרוזס ויכלןח . סהי6 נמ)חמסוסוסנע
 . "מ'ו נקמח "ח יינקוס וינחתו ע)יהס הכסיס 06 ויהלמו סורזוס המיך ס 1נ הס,"סמקיס נכהי ויחהכ"1 כ6ו מהנו)ממס גסו "סר והנח:ריס סיס גככז פר כאם כי ויקכרוהיס:;)ך
 .פס קנביס געלים סני עס נמנמן כ6 והן כפתוח (SDh )נכדיו סמוך וי15 כעלבויסי

 "מ עעו 631 כ'זיסס פרופות תם והלב, מסמ)ממס גסו 5כל %6'ס נ' DIDD מגמלימתמנתו
 ילופ!יס 6) וי)ך הורדים נוסס ויסע . המוך היה ס6!ס.ס מן כ' cpn עוד וירעו .סמקך
 "נטוניטט 6יוצ סיס כי Sh'1 ס,כ'"וס עיד .ע" יה.זס מסועי "!ף )' סמו ממנסוסו16כ)
 חמות עד ילוט)'ס ט) ויזממו כלומד ה,מ!ך 6סר סור7,ס )מוכיח נ' כסגת ילוס)יס ע)ימנו 6רס ממסגי מ!כיס וא' לימיים מי) ,עמו ה,קה וכיד ככז כעס שיו וין" סולזיס14לח
 כלס ומכיס )מבממס ע)יסס יו63'ס ה.1 פסס כי רשת מ)גהוח WD'1 )מזכותו סד'ססגס
 ר*ש))ופ 6ת ופולסים יוג6יס סיו וסעס . י:וס!יס מע) )סגכימס יכו3יס סיו 1)6 רכספכם
 6גסינגוט מע ע) סולדוס ויחגכלמי3 ק "שיי רמי . זעיר מלצן תפרס ג%מ ועוסיס%ע

 . כפ)מפס נכוריו גפף ש "גפ'נ;וס עס גט6לו מעס מחי כי רברסס שך ;Sb סעירריףככלצ
 מששמש eb ויש נעשיש אסי . D'P'D פכם משפר* שפרי ש Dlhta חטף*%%יסס ראצט10יע6 ע) סו)תיח ירימו הורדוס מגנירי נכורים עשרים נ)י)ס יישמו ק %6י ה%,

*ש*8
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 נ לסעסישוךפיקם
 שול יריס)יס ות)כז מעיל ":סי ויכסף הכער ויסכרו הורדוס טס 6כל כמהממס 6:טתדונו
 וענ!מה לנס מכס מעיר נשסי 0,ס."01 כרי ויכו העילס וסוס."וס הורדוס רכ"והקידם
-Thn"!ו 

 ויוכמן סריסומי"וס ע) הורשם 1'קנ1ף . ו"כה ,קן וע) גהורה וע) כמ,ל השיוע)
 ויעכב כ,%"וס ;כמגע ויה' . 5מ),ך o;h' ה:. הלב ה";) העם כ) "ח 6ש %סי6.ס סרי6ן
 )סהיח 1.כקס' כסיכ) ") ס,ס'"וס סרי ו'ר,גו . יומת מוח onh נסס ההורג כ) )"מרקו)
 !סני ויעמוד הלכו "ח סיף הירדים סמנך כי יכנו 1נ" הקדסיס ק:דט ו)ר",ת סהיכ)6ת
 )מ שב סמיך "נור ט הקים'ס דם ק חח מ!ל"וח מייס הר, ויכליהו עמו וכחוריו הס'כ)עעל
 נעל נ)הס 6סר ע) ה' מ"ח 7כל יקרש מן מקד ,ר6 כ' נדו)ס (הב עסלח )מגמה ס' סי:)"! Cth'DIQ ;חן ~hiO כעת . הני) הער ט)! כ) "ח ונס ס' 0תר' ג'ונ'ס עוכן' 1ר"1 1"))שח
 "נרייק 6;סוגיגוס מרקום רומ.יס כר, ג,י:' הק,דכ עיר )ירוס),ס סכ"ס ר~לעס סיnbr1 6ס'

h'7XRממפ כסגת וננוס c,:lrnl כן "0ל' וימי . הנט 3טס הר' 3סדס )"וס,,ןיס ומפה 
 י(ה3 כסף הולןוס ויסרח כ;הסחיס "סיר ו";טיגגוס )מגריס "גסהיגוס ") טסיהם,עד
 יסוג פן סור7וס יל6 כי הולזוס פענח )הרגו ויכקס h(olwn "ח )הלת סיס'"וס Sh)ר,כ
 : יה71ס ע! )כסח הורדוס מנך 6( חוס ")ס ג:לנ כיסר חסי . ויהרנסו ע71 הממוחח!יו
 סיחה "סר סיסו7יס כ) 6ח ויככ7 גפסו "וק נכ) מנה כ"ש ויסי חמשיםשרמ

 מיס הפר, סר וסו" כ"ז סזקן ס3! "ח וי;73 )ע,רחי עניו י7סחמי)ח
 הולדיס "ח )סמ)יך סעס 6ת יט5ו "סר בענה תמ"ס סיו סם כי ח)מידו טמ6' 6ח כגינס
 )רוכ דס סיחפה פרס סימ)וך וסוכ כטס טון כעכ,ל וס סו6 ס' מ6ח ססרוסיס למרוכי

 כ, חם) )6 6ויכיו ע) 6נ) ונוסכיו כ3 י6ת הסל,פיס "ח כגד כורזים כן ע) ירוס)יסכקרב

 סמק ועוד . )לוב כ"ונלוחיו וכסף ,סג וי"סוף וכססם (הכס 6ת ו)קמ מלב )פי cnlhסרנ
 סומריס ,יגס כניחו ויח;ס כססס 61ת והנס "ח ה ויק ויגנמס חיו סריג 6פל הנויםנכ)

 כ) )תסוסכמעליס
 טימן" .!מי )ים מירוס סיוג"

 ויכ'6,'ה כסומליס יקח,סו זסכ "1 כסף 5חו
 6ותס כנפלס כעליסיתיסס (סכ ס";סיס יסה'לו סן הפימריס מפסו כמחים "ח נס סמנך6)
 ההכ כימים . סגי ככיח )סגיו סיו 6סר הכלכיס מכ) סורד,ס ויתעפר . קנלוחיסס6ג

 ה 6גסיג:,ס "ותו סכרה "סר D~e נקרן כגווה הים יס,דס מגך 6)כסגדר כןושלקטם
 סי,ככ'ט סיסו7יס סמ,ן כתיך נכסה ,ין)ינהו . שקנו פלס תסך סגול,0 ") 6מיו%יסתוכ)וס

 1)" ס' כמסיח ויככדיסו )מנך הנהל נענר 6סר היסידיס ויקכ!וסו כה:כס יפכסס
 ססיר

 הורקג,ס כסמו סי 1 . ה' סיב! "ח ערה )" 6סי ע) רק כירופ)יס מנך 6סל סע)כות מןדכר
 גדי) 3ככ,ד הורקנוס כי סול17ס ויממע ~ff. ח6וסנדי)ס")נוקדס "מוסו כי)יריפ)יס !כ" סורקנוס ויחקו . ככט וי6סכהו גדמו hg "סר "וסכו "געיפער 3ן סול7וס מנךכי

 סרס )מוך משכיס ויפוח . י:ה'ס מנוסח Sh'1 וחפכ 3ע)י)ות יכ" פן מ6ד וייר6ג3נ)

 וסח מסין נהי" כזוכי כעצי מפ:כ וס61 ג7);' סו" כחלנך עתך סו6 פסל ס הולקג :61תי
 מיך "סר סגורוס המיך עם "ח'1 "ר,סחיכ)וס כן 6;ט.ננ,ס לוחו סג!ס "סן כג"חפיוס
 וסנג' עמי פעסס סוכתו יפח ITDn "ח (:רח' כ'ס,דס "נ. ס,מ)כחי כי ועת: . גפרם)סגיך
 חמגעס. 61) ווסכ ;כף מגמה )ךסו,מ

 1"ס)ס "ככךס1 ככד כי ",י יכ." וכ" . Sh' נו!כ"
 מימרח כי זע )ס)הו ח,כס )" וקם . "כי ועם עתי עסת 6סר שכוח ו"נמ)סו נמקופ

 )"מר ככנס ס,רקגוס ") ייטוה סרכ גפך :ן ככ"ט ויהי . ורימ,יס יה,זיס מ"כ" עייךרכ,ח
ohמפעך ";' ן 6 יל,פ)'ס ));ת "הכת ~bb (' והפזל תוך כ)" "יענךDD ,6.ס כי ס הורן 
 . יריס!יס "! הולקטס ויזך )1 )סמוע סורק:וס 6כס 1p?'a hSI. 6ח יסמיל סן ה61דמ.ס

וי5"
 מ6ד ויככדהי כיתו 1Th'st1 (6 וינסק:ו ויהכקהו "תו פליו וכ) ומ6 )קרינתו סולדוס

 .פפו "ח )קמח נוס וכסהר העס כ) )סיגי "כי ייקר"יסו מסחה תמיד )סניו ויעם סכ)3עיגי
 "סל "!;ס;דרס כח הלחס "כח מרימי %" מלי)!' 05 ה.רקג,ס כח ")יס.7ר: יע שוי

:7:'1T)orh? כקוס "ל'סת כן oh כס:דרס ותקמר . 5כ'ס ה,לקנוס(" Sh כיס סורקגוס" 
 ונרם ו!ך כקוני Dng 6כ) . )סרגך רק ו: כ) !ה יעסה )6 כי ה,לד.ס מפ;' 6ני )ךהכמל
 הורקנוס "כס 1)5 סוס. הלמיס "'ס כיכחך "ח כמרב יסמיח סן העלכ מזך מקוק Sh!ך
 יסורס מטועי 6מד 6101 רוסעי6.ס 6ח 'lh~p1 וחניקסי Tbn ט 1ח%ר )ס )סמועטיס
 ס) )סורדוס 16יכ סיס 6101 יסודס מסועי ליסעי16ס %ס גי סועד 6ת )1 1ינ)1 טויהמיט
 שוק Sh כחב סורקטס ויערוג . צומי גו וים% משד 06 6 נ6 31ק קמיו 06 ששללשר
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 88פזה נא נ פרקיחמיפון

 סז"ח הנקרח ריססי6וס קג) כ"סל ויסי . הול7וס מפגי )כרום סעלכ מלך מלוק 6)8ילקניס eb )ס6ס משמר %ס כפוקוס ולעמור כסתר וסוס.ס o'ae פקק 146 )פ4מ פעוכ%י
סדו

 וימל"
 'tDSN1 סיח' כקפל סוררום כיד ס6נלת 6ח ויחן שררום ימלך 6סוכ להיזחו עריס

 ,ריס נדו)ס )ו.מגמס ויחן ויככדסו 6וה11'3ככהו וים!) רוסט'"וס מיד הקנוח 5תבהמיך כניסר ויסי . כתו 61)כסנדלס סורקעס )1 צנר 6כר 11DO כ) 6ח )1 וינסס הולקגוסנחוהס
  רריהן כילך ~m:h ,קח ס-רקג01 סומך 6סר )מקוס )ורכך )ך רומיך Sh'1 ויקמר __,-

 5, וי0כ סערכ פלך ?ptl 6) 1י!ך סבך )1 דגר 6סר גכ) רוססי16ס ויעפ .61יגדס 16.י סל6ס לש:םסס ססוסא 61ח o'n)ho ו6תסכי6:סז
 6ח סמנך י'יקנ! שיו 5נ6 סורקטס 6) מקק ס"מ 6סר %נרח "ת )ו ויתן כמגך0ור7וס
 הערב מנך ס"מ 6פר וססוס.ס be(o'n 6ת וינכש סמומל 6גס 6) נד71יס ויס)מס6נרח
 חכם. כי נו ויהי ))ועמדכם לכפו )6מר סוקגיס ע' 6) סמיך יפ)מ - סורקטס 6ח3ט6ח

 סס:הדרין מכמי כ) 1יחקכנ1 . סעס מגדי)י 5מד עם 5)יכס )י מתג מפסע רכל כיססגסדרין
 סמפסס כמו0נ ימד כצגו מגגו )"מר סמ!ך 6ח ויציעו )סגסדרין "פן המוטננמשם
 הסגסזרין כ) )סגי סמיך ויקמר . כנ))DD~DS 1 סקיכון ש מסכ )6 הורקנוס יגססמיה )כ 6ת ידע )6 61'פ סם כיס תיו כי ויסי . עם וסורקגוס ססגס7רין ע"נ 6) המצךהצה

 ישוה פ)ימ זיו שמח ob1 ריערכ מצך וכ.ן כיגך כריח ים 6ם סורקגיס והו7יטגי6פ~ך
 yih 0!הח' %" וגייו כילי גריסי 6ין הורקגיס ויקמר . t'?h כך !סו! זוע נמקיםכיסים
 . mJb 6)' ל6 1)6פ)ימ

 "בג. מצוק ו"ג0, ס6גלח ו6ח סס)יח "וס רוסס 6ח סתרך ויוני"
 ת מ, מלסט הים הכממיס ג" פססו o~'Sb ויקמר . ,קגיס סע' )סגי וירפס ססוסיס ו6תגכז
 . כרגיגך כו עלס יי0 ים לקמר 1'עגוסו . "תו )כ"מ 'וסג וסOD1' 61 )מוך 'מלוס כ' ה,סג"יס
 וימת ללסו 06 ויחו מנכול ויכסו מעציי סולקטס ל6ס 6ח )ר,סיל מגכוליו )6מד151

 ותטוח יריח ע"ע ויעכלו )"יס לעס עמס )" כמרכותו ומע,17 וזקן pt1S "יססולקגוס
 .י!הס חד0יס נ' 6ז וימ!וך- . סמיטח "0 ס,6 ויקב) "מז מהם "כר מיום מנטוליורכות

~rhכנו)כ,חו עוז היסב סגים פקן כמ,קס ח סמ)כ, "ח תידו ויקם עמו "מיו 6ליסתוכ)ום 
 ~t'Jrbe ,יקנן וי)כזסו קמיו כן 6געינגום כו ג)מס כן וקמר . ס:ס מ' י0ר6) ע)1ימ!,ך
 כעת גן!1 הו" "סר ס סולל גווך 0;יס נ' תקן . כפ7ימס י'נ)הו )ע"ס כהן סיוהוכוחי
 . מוקיסו 6ח כסרגו מוח ממקס סו6 הזיכו 6סר עקכ מוכס חמה רעה ויסרס ויהלגסוכגו
ו)6

 גמ3"
 ש גק' דם נקסם הולןוס 6ח ממגיף כי לק הי כעיני לע עפ: כ' ס,רקגוס ימי כ)
 : ומגחם tbna דכל סו6 כו ויעץ נידו הנ'"1 וה' ממוח נסבו "ח וימ!כ )ה,קיסהרנ
 "טח מלימ' סגס'ס ,חתע3כגס הצה הזכליס 6"רי חסי והמשים אהדנשרק

 ותס:6גה סורדוס עג o)~prnl "חס י6נכסג7לססובז,ס
 גץ )ממד הכנוגס "ת ;הן ס,רד,ס והמלך . "כיסס סוקן סורקגוס הרנ 6כר עג מקל6,ה,

 ק)ע"סעכס 6) 6!כסגדלס וחה"מ . מגח"ל וסמו ה0מוג6,ס עולע סיכ )6 כי ננוליסהכמגיס
 "! יס!ומ "גשג,לס "יסף !סגי )סתמן רומי נכול 6)סוגיג,ם "סח רעוחס מ3ליסמהת
 . נגה )"ריסתוכ!וס 16חס וחת ח:גnbD (6 סכסוגה "ח )קמת )1 1)113ח נו)"כיס לדוסס

 נמנ" )" וממיו מרקה ויפס ח61ר יסה סגם ע"ו כן סיס כגסו"ריכחוכ)וס
 כיסיו העוסו

 וכהצרוכמרצדו
 וסו"

 עדמ וסל 6)כסגדר,ז וגן סמקך סולדים 6טת המנכס עלימי 6מ.
 רעיחט 6)כס:דיס סמ)כס כרכל ק)ע"טעלס סמ!כס וחעע . 6ליסחוכ!וס בז)6)כסג7ר
 מ"ח הכהמס 6ת נקמח ושוחו סור17ס מ) מ)6כיס )ס)ומ גע)ס 6גסוגיגיס 6!וכשחגן
 יקמו :סריו 6חד "געוגיגוס ויס)מ . נדו) כסן )סתת מגעל )"ריסתוכיס onib וקחתלגגך!
olh'Si'ל1% ק)ע"סערה "סחו רנה )עסות סמיך סוכ7וס פגי זה )היות 'רוס!'נוס, 

 "ח הוני" סורדוס לסמיה . ממוחושכמגדלה
 מגהקי

 נגיס )"ריסה ויחוס גרטיס מכסיגס
 ה_יו! סכתו !סלת סיס גדו)ס ככהונה סחולס %ק olcntl . ;"1 כן נער והול "סתו6מי
 מכהן 6ת כסו16-5 ס;הוגס מן) "סל סר6פין סיס 6ס.ס";וס h(oe:ft "כ) מותו 'וסעז

 סמה,) וספגי  מזליגן ob כבקועו ויעמד כימיו סיס "סלכבדו)
 ר.סיר 6פר 6ריסחוכ)וס סו"

 סענה סירדוס ,ס חהח.ו 6הר ס 1)הס  נדו) כנן כהעכיר ייו פ0!ח וספ)שי סילשוס לחיו08
 הירזום וצמג? %יסחוג)וס 6עש )*מ' תגס oS17ao 1 סכם-גפ 0ן ה;;*) 06 שפנןב%2

 18חוש
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 נא פרקיהץפון80
 שסר רומת נכור "גטוגיגוס מת1עכות הגער "ח למלט רק שכהוגה SSnS א עסה מסמלר
 וכדי וחותנתו מקמתו tlsP מכיתו מהיו המריכות כג)) זה עסה נס . )העכו נוכקסהיה

 ככיתו גח bs הנס הנועמה "ת עדה כי זה כ) ועם זה. עמה כיחו מחקוקת "ת)הסריס
 ויגתהורדוס "כיהס. הולקגוס IO~O הרג "סר ו"סתוע) הו~ת1 כיסג"וסוו)"סקע
 "ת לסנוור ויורהו )1 סהיו המהפסיס הסודות ממגלי "חן קר"ו כי O)lsl:O מוסבמנ1ק1ס
 הריר ית גלדו  סמלך וימס העם "ת עליו תגרה מן כסתר רע1ח עליו התרסת כיה1תגת1
 לכרית סלע,סטרס ,ל "לכסיררס ותפלח כן לחרי "לכסנדרה..ויסי 6ח לסיניר י15סוס

t)DnO'Shתיכוח כרמות תיבות סחי ין:סנדרס 05 ותעם למתריס.  המיך,יכ6  היררוס 
 תחח נחי3ס הי, וחסככ . "הר כמקוס יו  3תכרין יסתכר ללכת מירוסליס הי1),יססי1תיס
 6:ר מטיס יסו עריס 3ס  ,יסוליכס  מירו:ליס יוחס לסי5י, ותמסר "תרת כחיכסוכנס
 ולהני"ס 3גה וקת  ")כסנדרה ית לסיח 6תס 6סר המסיגות rh  קלע,סטרססלהס

~'Sh 
. 

 )"נזר ")יו המלך ויקטור . הנולך Sh הדקר ויספר ")גסנורס מיועלי "חד hlOI מכיוןוילך
 "וחס כגט"כס ויהי . הי" )כס דכרה כאר וכנה "הכסנדרה כתוכם התיכ1ת"סרס"ת

olht~O~JDS o~Dnhl 1 התיכות. כתוךCDtt 1י3י616ת סניין 5,ס כיסר כן  יגו:ייס 
nt)tr?n6ל  המלך  3הוכמיי"מר הלכסגררהיכנס סתיכותוסנס  לסייזי1לךויפתהית 

 הקלס כר3ריס לעמות תכוסי ל, וותי עד פוס התם  מססטך יהיה כי תקמרי י1ז"לכסידרה
 sstj הוה העתן נס הנ"ך )הס 1.:לה כד3ריס 1ייכיתס סיר נער O'SDt גער O)JSPוגס

 המוכת טל יגדיל  הכסן "ריסן,כי.ס ויטל המכיח כחג 6הת מנס יוקן ויעי .  trnbנורימי
 כטכוד,י גך:ל  לסין ,סרלזקטירכ:גריטרר

 טויידי על עענר יכתיר ית הטס ויר,
 סמה? העס ילסיס.ויסמח  כתליך ,שדחי יסיופיו 3ת,ר. יסוי הגורנו."פ,רכווריי

 סמלרנו,ד ויחרר הגדול. הכהן וקח ה' ית כשרכו הסמהס מריב נכו יסר טדנחלס
 יסר") כ) )כ כי התסכות איו ת"נ )והרה נ1לסגי הוה הגער 6ת oh  6( 1'Dh כלצוויקמר
 הו" נוירום)יס הנולך וין" החג "חרי ויהי להמליכועליו

 כבסמקן הו" ה"סרס:ן,ן טן מס "סר otpn הגדומהקעיר הי" כירימ1 וילך כיתו וכ)
 DO~ 1הו"

 הסיון י5" מנונו "סר
 6סר הירח סס ע) כן יסרי תם זריה ר3ר  טל יריחו עיר העיר גקר"ת סמו ע) "מרהטוכ
  הסייס לכל גדול מסחס ייטם לגבו "ח ירע ל, וליס oa  המלך כלכת וימי למעלס.סורעגו
 6ה:ו סכ הגדר סכסך  יריסתיכלוס ") הננמך וי"נ1ר כננטתס. הנלך ויסכ מס עניוהנגייס
הו,  היולך ויממה ומטלתו גוידו לסי 61ים 6יס יפניו ויסכו וטכריו סריי וכל סמלך 56ל  יכזןוי5כ
  המטך י5י הלסריס ליהר המפחס יהרי ויהי מיד. מ"ר הסו, כמטחס ועפריו סריי וכי
 3מ'ס  יסיטו hth1S'1 הניס מעינות Shl קג;ות ") הנ"ך וסרי הכהגר הגלו)והכהן

 . המעינות נוימי  'o)hSnP 6פר מיד ועי1וקוק חלית ג ווים כריכית כס כי המלך רי  עבהבהירים
 ומתגכריס ומטתקיס  כמים יסטיס עבריי "ת וירי טמוקז יהח הריכז טן  הוויךויטמיר

 3ט5ק  יריסתיכייס יל otltnJo ייקר". .  ~C'lY רעמו ,ח c'h למרכיש יכחיל 5ח,תדרי
  סמלך  6ריסתיכל1ס"ל ויימר וטויס. יהגו ולמחוק לסוט קלינו גי רר לוהיילך1י6מרו

 על 3. נוכר סיס הגערות כי הגער 3ו ויסור  ומזחלים  יוטהקיס עם גרוללןחערכ לכהוןיין מס 6תז חרר Of למס המיך וייקור .  טמאם  1,טהח ה3היריס טס כנוים ..סנט גי"ררס
 לם,ט היער ירד  כחפ5ך. טסם היולך  לו ויימר . מה ויסי ,רד  לחיך ויימר זכסונסככיך
 שחקו  סמלך ועפרי  תקום עיתו 6סר ירע כי שכיחה ויכף  המיך וילך הכהורים טסבמיס
 עמיתינו 6סר ער כמיס 6ריסת31לוס 6ת .יטכיטו הים סוית טר "ריסחינלוס 3CDיויס
 ועבדיו  סמלך סרי כל עם חככי קולס 6ח ויס16 יריסחוכים מת כי הטס ויסיוע  רחלך3ט5ת
 ~Sh מרימי היולכס ותקמר ותככינס.  סלן וחסי:ס ומרימי חלכסנררז ינסיס ות5טקנה3כ1

  )ה די מססחתיולת מכל 3רר 6יכהגס,רתי ןרתיס הכוגר."ין ריוהמלך3"1:יכלסטס
 ,כל תמי  סירת ע) חמתת ו)" כהרכך הממזכה "ת לקהת הנדיק הנלך ס,רק;1ס "ת הרכתגי
 1ח5טס . ממח הבוגד ייחס ווססהתי מכל onnla סנני קליעו חיולת ילק הרנת "הי הילרגם

 קפחו 5רח. על רחמי נכמרו כי כגז סוררוס 1s"o וגס מקד הטס כל לעיני הויןכהוחככי
 המיחס 1ז היחס מ"תו כי סיס כל וירט. רכר ט:? יל,  כחכן וירוס הגפר 'ופי ככרווגס

 .  המלכיס 6ת כסקור ויסכרהו כקכרו 1:כיך גדיל וסק? ויטו  הכה"רל,ריסקינליס
 עלילס חמתי  למען כתייס כחרס omhl נסרס  "ח :r'l1T כק:: הכהור chיוינ:;דיס

נקית
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 גג נב נא פרקיוסיפךן

מ"  יומנך "ט קסרין עס סמ)כס מכימי ךכרס bs והלעס 6100 ומסיום . 3לול17ס גקמסלשש".
 מסממתם 6ח גס ותמלף ותמלפגס חמ'ד 16חן ותק)) 16חן מסג"חס קמוחו1טס.ס)1מיח
 )מיך סגידת סמקך "ס וקפרון .' יוועס מטסמס 1"'נס מעולבת סמקך 6ם מסממת כי ,שנמרס
 11,סכש כיה ע3 "סחו מרימי 6ח הי:ימ 631 )דנריס סמקך )ס ס"ו'ן 1)6 הטחו דברי6ח

 "יחה 6הכ כיוחל כי"וחס
 : 0מ)ך מסימת 6ת ענד ותק)) ותמלף כ6סנחו ככיס ג"כ והי"

 ססש כע 31סרם כקרס מזממות סחעורלו סהי6 נעת וחמשים שנששרק
 נכוי ":עוג')וס מרקום יוחס גחן כי ,ס וסיס יימי3מנטח

 ק!ע"ססרה ח"מר 6סר כ) ופיס Inrb ק)ע6סערס 36 מחגם כ ויתגס כמסריס סיוטברום"
 ו)קחח )ס )תתם ~5ס 6ח nnpS סרס סמ)כיס ע) וחס'חסו לנוגס עומס סיס)"גסוניטם

 וכ) o~crl כססם )ס ויחן כננס "דירס משכיס ויהלונ . עשס וכן )ס )תמס ווסכס כמפס6ח
 סמסנש דלח חס,כ כיפר 6)ע דעהו כנס כי "גסמיגיס 6)י0 סלע )" הגס ונהר .כייס וקח "יגס "ת )ס ונתח הערב מנך ו6ח יסורס מנך 6ת )סרוג עוד וחס'חסו )סס6סר
 כי OIbG נדו)יס מבכיס )סרונ מדבר נ ט )o'ih 6 6גת:יטס ויתמי ממ!יו נ0חרס"ו6)יו
 מנך סורזוס כי . וממס :מ,קסטמגי רג'כ C'D1 כספיחת )" ob נמכסס cr ע) גיכ))"

 61ח פ))ו "ת ויחן 1'סלנהו ",סוגיגוס מם) )6 הערג מ)ך וע) . כריתך 6עסס כו כ) ""ס סערנ מ,1 6כ) וסמיכות סכנוז מעם יסודי 610 "פר ויומס מגך ס.6 כי גס כריחוינסר כן )עסות (Ob 1)6 סומרר וע5יס 1 ממן ויפ'פי שקיסר "גוסעוס וכע"ח סו6 ונוסכייסוןס
 ). 6ר3ס וקת ס"ס 6ח )ס ויחן לביס 6חייס מבכיס עור ויסרוג "סתו ק)ע6ס:יר0 6) "157כ)
 ":קעבי"גוס עם )סימם )6גסוגיגוס כדכריס המחו וק)ע"סערה ס6)0 סדשליס "מריוישי

 כמעלב. ",קי"ג,ן יס ע) "סר בלס"גיס ועד הודו מקרן )עכר ימוס) כרומן העוולך6ג,סטוס
 וטקס ידיר כנד מין )ק3ן )הג!.ס"י,ס סכ,עית כסג: עמו )ס)מס היייו "גטת')יס.יעריך
 סורדיס וסמל . 106 ))כח הורדוס מ"ח וילקט יסחו קיע"סטרס )דירי במט כימקד
 מוריס מנך ונס . מ"י ומוקץ למס ניד כנט "סל הגויס יכ) יהודה מי) )רוכ מי)קנן
 . סעיס "ג כ"יקס3י"ג,ס ו)סימס גח'מס עמו ))כת 6נסוגיגיס )מזרח רכות "ניוחמרכס
 ככו"דהי

 סממ)כוח כ) יסככו פן עמנו 6חס תג" )" 6גתוגיטס )ו ויקמר מפרימר סור7,ס
 )מכוח ותך ,ס כענר )עורס )נו חסים 6סר סוב 36) . כ"נוסס,ס )ס)מס כחימסכ)כתי
 60!ס הנכריס "ח ס,ררוס כפמוע וימי . סערכ מ)ך כרימת מסע 16 כי סערכ מ)ך6ח

 וחס!ח . וכפס כמרב ,יבמיהם סעלכ "רן 6) ויתך מרסיס וייסוף מ6ד כינוויסמם
 טס ט5חך סטי כסתר Sb'1 וחימר . ס,ר7יס נטורת 5כ"ס :ר 6:סי",ס 6חקיע6ססרס

 ומנך נו"מ,ר ומכס סיס71יס OJIDS משמור עמ71 המלמנוס 6) כקרב:ס וסיס הערכ.מ)ך
 עס טס יסיןס גבורי ויפנו מ,ס orn 0(61 6יס כשך סיה,ד,ס ויב,16 נ!)סגיס יכססטרכ
 ועג!1 סערכ )"רן ס,רדוס 1יע) ט)'ס'. 1"נ!!1ך (אידס "רן 6ח "ג' ו"קמ מקססורדוס
 ק!ע"סטרס דנרי.ס:נ)כ0 6ח כמהי ".טי16ס וי:)מ . ק)ע":סר0 נכ" סר סריסי6:עי6וס
 ילוט)יס נמחגס סמנך ויעמוד מ"7 ע5וס כטס )קר"ח: ער3 מ)ך וי3" . הערב)מנך
 וינכל! Thn ב17)ס מבמקס כיגי0ס r:nol סטרנ מ)ך )קרית O)l~h1 ינוזר נכ" 6תויסרח

 h(~'Dlb ויך . מפגיהם הערכ נטרי וינוסו רכס מכה נערכ .עו המבממש נחמ)ח0יס,7יס
 סיס,דיס ויפגן ק)ע"סטרס סגנ)כס קניו טח1DhQ' 0 1,1:כס נקמיר סיס,זלס ממגש חנות6ת
 מקמור וכשליס נ"גסי6וס )ס)מס סג'הס ויסכו 61מור סייס סמ)ממס )הס ומגסויכסו
 ועם 0עלנ תנך עס ויזמתי הנ;1רייס וכחוך העלכ,יס כתוך 0יהידיס וינוכו מ)סגיסוכערכ
 רכיכ ויסעו )יסידיס נדחס מס)0 כס ות:' כשך וסישןיס עלס 61)0 נוס 6)ס6יטי6וס
נמסמס

 מסי"
 רנ" סילזוס סת)ך וימסר .

 לד3 6ח ויך ונלככו כמוסע נממ:סו מה"ס)
 מסשגס וסני גדו)ס מכס 0כס 0עלכ מי) 6ח וגס . מפגן DthtJh ויגס מוסמגתל6יס

 : ייוס)יס ויסב מכ5ליסס ויגוסו יירןפס 6ר5ס רכים סנרים,

 ניון לעס ויסי יסווה "רן כ) וחרעפ הסס היניס ויסי מ וחמש 2שה ש/פר"
 יס,ךס מ)ך עוויה נו'מ' כס כפוסו סיס )6 "פר'6ד,י

 נ!קגח גס . ,מהסחט והכסס העליס ממספח י0,ז0 כקרן רכיס וימוחו הס61 סיוםועז
 הסו" כרעט הסס טמ,ס מח,רב

 גאפ o'e~b כמפרח כירוס)'ס ג,חי ,סף c'r;l "גסים ונס
 רגש) . יסידס נשי פתו 85לתנבר

 סמי
 כעס ו)נ יבמות ]נ וי..י7 '0!07 עס וכ) שלדוס

גז
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 ננ פרקשסיפון82
 שילוש וווים . למכיש פ13ס עמסם ויעשו סניכוחיסס "סל יתגיס % hm 'etbbn~מ6ד

otnhhחפתיהם סולדוס פורכי 6ח מעלג מור ויחסופ פ)וס עמו נעפוח סערכ 3מ)ד 
 טויס נזק סערנ חי3 מיה כ) 6ת וי6ס,ף . מלכוחו עיר סדגלס סלע סגקל6 העירשמק
 ו)סשמי0ס יסודם כקלן )כ" ויוטן )ליכ סיס מסח ט) "סי כמו) רב ועם 3רכל"ישמריס
 06 סערכ מפך ממס כי סולז,ס סמ!ה 1'פמע יסודם כקון כ) כלעס 6כד גי D::Dכי

  כדכוים נ"עיסס ויזנר סעס כ) 61) גסריו Sbt )דליו ויקרש מהד )בו ויחעגכמ!6:יו
 %ס כי ידטחי . סעס נ"וגיכס דוגר 6גי "פר "ת ולעי "מי הטס קד,סי סמעו .ס")ס
 שן פיוס "דכר מניסר דככ כ"1ג.כס )דכר 'רקתי כן וע) ספח כסגם סריגו כ"ס )סנדי
 נעם) ;פפ;ס וקירס 6חס גסס מלי כי' ,ס,רמ י0)6ס )דגר: רככי )כס'פיו

 ומ)הניז חוגח' רכלי 6ח )כס מ)ימר )סכו) "-כ) )6 6כ) 6רט 061 ס' עם 6ת)פצול גמ)ממ,"
 רנר "תו 1Dbl סי )קמרי )כבכס עם 6וגיכס ובס. ו טמ; וטחם . )כי עדכון r~b)כס
  ךכלז יסים )6 וכי וכגזטסו כנט כע"ח מיוסר דגרו יכ6 וכי דכלו "ת Sh' ינ'ך ~clsט3ס
 )ככו וימסך מצפנתו 6ת מנכו נסיר עד כמסוס דגרו ע) תפיכה Sh'1 ור,פיטט ע3סדאב
 עחס עז סריס OD ג)ממע 6ס-ריס ענגי כ"ס,ריס כי יתעכס 6חס . סגכונס סענס6)

 קמג, ap~l גססי ופעם שמגו ולעס כן תכוו ספג 1)פ)ו) ונשלתט גמת3סל6ות
 עלט סג)המיס המיס 6ח;1 "!סיגו עזרת נסיות "גמגו כי 6ף . ססו)ס נדויי כ)כדלך וגחע,די

 סגם ועתם . לכסס ו6ח "ל5ס 6ח כקמנו וג3מ;וס וגח:וזן קמט ו6גמט וגססוכרש
 1ס6)סיס . נונס ומלמס )כ ןיע נסתמת "וחט וסוסמיס נרו המרגלים ס6!סהעיכייס

 מרמתם )דלח כסוזס וכ"ט o~s) ut~b לוע oh וינ3 עוגם "תשוד
 ה~

 סיס ונווי ככסיסס סמס )" ע) גקייס גספ,ח דם ייפסח פנס יכר ע) 6)יהס ס!מטס"טר t')hSn סרגו
 61'ס מ!6כיע יסרח מדוע nu(? )סלמס )סודותננוגס

 מ)6כיס חסרונ שמס כע"ס גמ5"
 סמ!6כיס 6יס כי qh . כליח ומסלח וכעס ג"נס נסכרי טיס יכפו כי 6ף 6)י0 .סוכמו'6סל
 סערכ קומות כ,ס ססעס )6 6)י 60מר1 וכי . כריח וקיום פנס כדברי ootib סיט6סר
 סקוס יסודס עס ינקפו כי עהס )ו למרו כי מ)6כיט 6ת סערכ מ)ך פמס מערגממפכח יוחמי כ) כע"ח כי שמגיס סערכ לגסי סי ע) )י סוגד סנד כלמונס "כ) . וכגססוכ"ט כעמו יעמס פגך כ) כי תגמרו "מת הגס . כרטט יעמס שמס נג3 למנך ט מטס1ק

 631 חעזכס ע"ס 6תס ohl )ס:ז יעמדו 1)6 ננוגס נס) עכס כי on~St)כלפייס ור~תנככ סחיר 6מגס ע:וסס חפ(ס ס, )ך מסמר ופכן נטרם )מס :O~hD )6מעמך
 סערכייס ע) וגגם וקימו ולמגי מזקו נעחס . ס והגיג )ככיס )ה פסיו נכלו ויפיספפמיזס
olb~ורכס וכריח פייס נמזלס ידיגו ע) ס"!סיס מנמס "סל מ)6:'גו נקמח )גקוח )ס)מס 
 יפ )המהחס מטח 6ש כי מהממחל כמלח כמכס 16 יזדכר כס גקמס סו6 יעפס מלסישרט וס," ס' ר13ן 6ח ש"ס :IDD )מבמנוס וכנזח or )עסות ונמהל . ממס )" ע) דמםשפכו
 שסיס ס' סגס פ!חט 6טר סמן"כיס דס גקמח )גקוס aal ו6מהס )פקוס סכות "ח631סר
 ו!ססמ.ד סססוך מ!"כיגו דס נקמח )גקיס ויעולנו מ)ממותיגו ויומס )פנינו מ)6כ1יס)מ
 6ח:ס ים ו6ס כענפי עסו מחוס נזככ' חמש 6ס ורעי מכרי ,6חס . מסגיה 6ויכיגו6ח
 תשריט "ח מיסודיה כסילוע ניסי . סוס onhl וגסמעגס 16חס מו6חהכו נכונסע3ס
 "תר ס.ע51ס סע5ס ו6ח "חן סס כנס סמנך Qnhtt (5 )מבממס כונס ויחשללושטס
 כנס הס ומגס העם )כ 6ח סמנך שלדוס bQ't שמליס. ע3ס SID 61ין ס' עשת סיםוענת
 6ח ף וי"ס . שסיט )ס' שנמים עוגופ יע) ככס ס' 6ת הס)) נערכ )ס)מס "חז5יפ
 כ)ט וכג,מין' יסודס מי) מנן מס 1עoprn 5, )יד לכיס פלסים 1DD1 מילדן 6ת ויעטרסולו

 מי) '1DDI )קריבתו סעלנ מכך וירך ערכ 6ר3ס ילך . טי מב) סגיסס יסוכו )6 6פרגכוליס
 שד ויפנו עמסס עיד ינהמו כמנחמס מעמד עת prn~ll . 6יפ !סיס 6 ממפחסו"שגס כמושש 1'ס)ו סערכייס עס סיסודש מבממס ויערכו סיס ססח ע) 6פר כש) מפדככד

 פקוס עי סיסודיס הכרסיס מיסודים שסגי סעלנייס מגוסו 6יס "!סיס "רכעחג:הערכייס
 )6מר ממגיסם כתוך כוס זס ג!מפו וסעלכייס תמגוחס כמק'ס סערגייס ויגולו .0מ:וחס

 סקס מדרפ ע! כ16 "פל יס,דס מסכי 6ח הרנו כי נמססט עמסס סג)מס 610 6!סיסבי
 ו!5 סערניש פמנס DS:' ס'סוד'ס ממגם 6ת ס,לד,ס סמוך רסס . נקשיתן ממס )"ע!
 שאש --- 3ששש פ)6:ים שם פיהם ספל 35 פיוס ויפגש . %ש 31קנש פספפנס )~ת ש0סששו
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 ו"מו רומו 6ח סורזיס סמקך סקסה כי . "דו:יסס Sh כסקוס )כחס עד 1!ס)מס )רעס"ק כנם יגע )כ) טס %) מגע 6ח מ)6כי1 167 1)6 6תמ;חחס סמקך קכ) 6% פפשפ4ס
 מון טד רעמו Sh 6יפ הערכיים ויקמרו . ר 6מ יסוכ 1!6 כערכ"ס נקמה )עסוק )סכו6ח
 קומו hnlo עו! וגסנה כמחגהג"כ

"3;1 
 כמ!ממס מוחט סוכ כי ומהממס כיסודים ע)

ממוקץ
 מ6ד נזו)ס מגממה היסיזיס עם ויעלט מהממותי הערג'יס וי163 . כנע"

 הכלכיס מהפכו . נטרים 6)סי0 סנעח מסם ויסרנו הערכיים )קר"ת סלסולווסיהודיס
 מכס גהס ויך מכ3ריסס עלי עד עמו ג) :ס כורךוס כטה וילדפ0 ויעמו )גוסעורף
 מכ3ריהס ערי "ח סול17ס סמיך וי!כיד . מר,כ חסוסר ו)" תסוער )6 חפר ,ע3ותסרכה
 ויחגו 6יפ הסס נעדר 1)6 וככ713 כסוס 1DD היהדס ממגם וכ) יר,ט)ימס הטהויק . חייו 'מי ג) סוכדוס )מגך עכזיס סגמ!סיס סעלביי0 וימיו עריסס כ) ו6ח מלכרס ס!עו6ת
 ומעם סעלכ עעס )קמו 5סל עמסם סליקו רכ ס)) כי ס' כהית ועמות )ס' וס))הוזות

 : ממד גדונ עוטןהכלכר
 eytelah נ6וקסכי"גיס (onS 61)עוגיגוס הסס נימיס וחמשים ארבעהפרק

 1ינכיד וינ5חהDU')lD)h 1 מג "גוססוס ויעכורוימ,ק
 נלכד כי )סורז,ס ויונד כרימה h3S ר171ס ", כיגיל ויכף כ"ס סממס!ס 6חשוססוס
 נמגמ: פנן )קוס )נו 6) ויחן ככפו כפ, 6ת וימס סיס "1הכ1 כי מ6ז )ו ויקר"גסו;';וס
 ))כת שען . %יו ויסךלספוגה

~eouh) 
 בהגהתו .קדם 6פכ 06גי סיולס 6י רוי,ס 6)

 עגיו וע1 קמיו )פרודס למותו ס)1מיח ו6ת 6מIt~DP 1 6ת ויחן . מפן יל6 כי )ניחוך13
 נע) )יוסף גחן קנוס  6)כסגדלס ו6ח "סחו מלימי 61ת . )כדוס 6סר כנקודה "וחס)ט6ח
 . ננו5ליס 6פר 6)כסנזרי6ס )עיל r-rsih )ספח onib ר3ו פולי 6יס בפומי במותופ)ומיח

 חסתי 6ח סרנו בסון ממגי חרמש 06 )6מר ויסניעס . וזס ניס 6סר 6)כסגדרוגס )עיר16
 מ!ך 6גוססום 6) ותך כבגיס כ6 יסו" . "מס 6)כס;7רס 6ח וסרנו זונחי כס יסמח61)
 כש )ו סיחם 6סר ס6סכס ע! סורדוס 6ח )סרונ מ"כ 6נוסעוס כי משו מקד גייר"רוסי

 גיסי . עמו )כת מ "נעוגיגוס מגש "סר )1)י עמו כ6 סיס 610 גס כי טמע כי6גסיגיגוס
 )בפיו ויספחו ויגב )כזו סמר 06 כי רומ)כות עדיי מעקיו ססיל )6 ס בנוסס )סגיככו16
ohb. מקנסך ושמקס 6כלמ ו6ומל טסי קיפח כי טמעתי 6גי . סקיסל 176גי סוסיעס וישמר 
 כנ)) ע"י ק3סס 06 * 6)יך י'6מג1 )לנלי ס6;'1 ס")ה'ס כמקזה מכק 61חס רממיך6)

 סייחי 6סר סו6 6מח כי זכר ממך 6סתיל )6 6גי 6גסוגיגוס עס )י סיחם "סרס"סכס
 נמוטתי -חי ממס ט) עורגי 610 כי כמשחך )נ17)ח 61וסכ כמייס כסיוגם )";סוגיגוס16הכ

 b(,s 6סר וכ! נוסכו 6ני עודט כמייס 061 . ")יך ;6מן כעכז 6ש גרייך וקייםכמרותיך
 6ני כמייס סו" עדיין 06 סקיסל 76וגי תכן . תזק 1DD 6חי סיחס 6סר ס6הכה 6ודוח)ך

 )6 עג ממטבחך מ6ח סניעוסו וממס ועגן ורסס כוגד 3)חי סו6 ו6ס סוכתו 1מכקסונוהנו
 סנר נוגד סו6 061 . 16סכי מס 61וסכי1 16יכי כס לויניו 1כ) כך )ס)מס מוכן סגנימסע
 גר6ס כ"סר נוגה וסיס פמעחי %פר ג6כד 061 . סנ"מגיס מטכדיך כ"ח7 כו )מטעכבסון
 עחס שי וסוס . סקוס מבכוחך 1)עחר ובך וסכוגדיס 6דוגיסס 16יכי כ) ילוכדו כן נו עלגיגי

  פספ גלקוס גהטס כי  ידעו ו6ויכיט 16יכיך וכן )גו רליס 61וסביס עומד ")ישמסעיך
 כל גרס כיוס כפ יסטנו 1'נסחו 6ר.3חס טל גמיח כי ידפו  וקוסמינו  יפלפו )5 ימיסנמסמס
 מקיסר 6נוסעוס ויען ~oih כדכריס סולד!ס כדכלו ויסי . 6מח וכמכסם 3"מוגס16סכיגו
 סקך כי . פוח )מפפע obl 1eDn )גנוח חכם ו)6 תפשר on~oh 61ח ))וסכיך 6תסגלמן 6סי עחס יצעתי כי . )רעס עניך יוקר ק) סח ויסכר )מסוך כלמח נמס )ך 6)'1וישיר
 6;סורגום טס )ך סיחס 6סר ס6סנס עולס )נזוח חטם 1)6 )סמיחך וכיויט )סגיטסייס
 ו;כעמ 16הכיגו תסיס כי לזמין ומעחס , %היסס ע3 סנונדיס מוח כמססט מת ":ר6וי3יט
 לסניך סכל )ך שחן 6;סולטס ססיס,3 ממס כפסס ל נע:כ 61;מ;1 . סג"ס;סנ"סנתך

 סטתן ומגגי ידים וכרחב כגדיכוח 5מגו ו"חס כמ)ממס כמייו לוחו 1.נמט י גחן "סר כ)פ)
 מגס )6גסמיגוס ג"מן 6וסכ סייח 6תס ו6ס . תעמי חפ") "סר כ:! סייחך)המיס

 סוס

 וכהר )טרחך גמע 1)6 ק)ע6ססלס )ע3ת סמע כי )1 עמס כנמו)ך 1)6 עמך טסה כמגסס)6
 כנ)) עס: )ךק ע"ס כיל ש וס ע) bien ע6 . אריר ס"מין כסער וס6מיןנספפיס
 ספגג'ס גי % DWQIbi ויש . נכפי פפם א ע5 שיט 4 ונסקך %גש ע"כ "פסיסש

ש
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 נף פרקיהפיפון 49
 סיס קער פ3 כשליס ופמס3ס פרכים )1 ויוסף סמאך שהטס כראפ כקם *תהרפס

-1 

 ץ5
 ;ירט טפי גחן 1gh ור,ממס)ס סמ)כוח כ) 6ח 6נוסעוס ויקח מגלים 6רן עד כוכד,סלגט
 נכיריס מקוח י' עוד )1 ויחן סולדים 6ח 6נוסעוס סם וימסך )סולדוס רחגס ק)ע"פערס*)

 כיסו כ) 6ח וימג" ירוס)יס 6) הורדוס ויפל . מקד ויככדסו נ)."ס סגקל"יס מנויכמנ,גיס
 מסתורי 6ח נ!ו קסתו מלימי "ח !מנעל המנך מחס פקד ""נ נלי 6'ט ופומי יוסף כיככסוס
 ת6 "סין יקרס, 6פר יפתעו כי פסחו מרימי 6ת )סךונ (OO גוס ד,חי1"סר ס 1"חסמנך
 סמקך טיס דבר וכקפל מ6ך ותחענכ nhr ס"סס כסלוע וימי . מותו "חלי כנתי כסשמם
 רק  רלריו 6) ס16יגס 1)6 כממס )" )1 סיחם "סר וסגדו)ס סיקל כ) 6ח )ס וסגתחזיז
 המגך 6סכס כי ככס ע) מ"ר )ו ויגר "(חי מג"ח 6ת סורד,ס יילל מטסחחו וטח שחוקלס
 . מלימי סנו)כס וכין יוסף "סח סמוך קמוח ס,ימ'ח כין מריכס והסי סיום ויסי .פגז

 "כ ותפסן נשקר הגומית וח"ד . מספחת: "ח ,תטרף ותמרסס כגומית ע)צסמ)כס
Sb:  cnhl סמיכם מרימי aD כעיי יסף סככ "נוסס,ס עם כסיוחך כי דע )6מל סמיך

 6כ) . ס)סוס מחמו) כועס 6סת1 6ח ידע כי כלכריה סמ!ך ס"מ,ן ו!" . תרסס מסלפס
 hlp'l . )כו ") הטס סיכריס "ת סמנך פס כמעע "ותו סונ"ח "סל'סיחס הפנקסכנ))
 ממדם קותי תתגאי 6סר סטת כם;"ס מס )י ג" 5)ור" )ס וי"לל ייס")גס קסתו "חסמאך
 "סר מיום "סל )ך גפכע וסתי . תסיס מב) "והנך ופגי CIDifi כתם,) "הכחיגו 1)6חנם
 ח ח" 1)6 אסכסך cb כי "פס 6הנת oh' 61'ן קפחך מפסס תשק "3י נ"צ )" Sh'1נ"חי
 "ויכ )י היית )6 דנלח כלסר "הנחני 06 )1 וח"מל מלימי חיו וחען . הך ת" ch כי"סס
 "סר וסורגו הכרו )"זס 16סכ "דס )סיוח כטס ל6ס. ומי כ"ת פמט מי . ממעתיכאפר
 "ח סמנך כטבוע ויסי . רומא קימל 6נוסכוס "ן ספח 6נר כייס !הרגני יוסף 6)אפלח
 רנעק כסעס כסעס 1);סקס גחכקס סגם 1)6 מטד עד גדו)ס or9n וימלד סנו!כסנכלי
 סמי "ח יוסף ננס )6 כי עפיו ספוח סגה טמעתי 6טר הזכר 6מת 6מ;ס כפכוויאמר
 "הות ס)ימיח וחרא . 6מל ככיח ויפככ סמוכת מכיח סמיך וי3" . עמס סכנ 06 כיטיס
 המסייס מן סמנך מסריסי 6מד וחק" . מפסחו )1 אמרס "סר )7כריס סנונך האווין כירומיך
 ~oe 6ח כיזך קם ")יו ותינגר ביזו המוח וסם ווהכ ככף ס'מד )1 והחן"יחו

~ro 
 ואעכס

 !ך 6!י וחימר ס,ס ססס "ח )י .גח:ס ו,הנ כסף )י ;תגס פסחך מרימי 6ייו 61מרת סמיך6)
 'ך סגו זעת 'פ,כ וקויי סו6 )"ס3: מסקס ג' 'ioh:' )נוען ס,ס המסקס 6ח סמיךוהפקס
 הסריס עוז ויסגור . nfnlSn עגיו פחס 6סר כב! הכרים ויעפ . )ך 6'ס'נ ו"ג' ככל"פו;ס6)י
sbע) סמוך וימרו . )נווך )הסק,תו הכיחי ו)6 רע מפקס הו6 16)י 8נונ'ת' 61גי המיך 
 עניו ס.ס 6טך )6'ס ויחגסו DS('l ויכי"סו . ".י הכי16 המסקס othl )סריס ויקמרככס
 טרי "ים פוניי וקח טסף וקת מרימי "ח ))כור המנך 1י15 . מיד וישח י,מגו ייסח מוחמספע
 וכמוסר כז.)יס כיסורים )'סרו 1י15 מרימי ומסריסי 6סר "חד מליס וי)כ,דגס .וי)כדס
 . פ!ונויח נופת סיס סקר כי מנמס ס,זס 1)6 סמ"ק: דכר ע) יוזם )מען רעיםכנעיס
 סמנך סלד ct~:no )סגים וסמי ף יו- ים ז-די מסל סיכר ע) tnh:a לפחו כי הלדה"נמס
 1נ1 . ינויהכו פסס חפץ כי "גוססוס Sh כנכחו מסון ימ3"גו "ס כעיגיס מן ינל6)מען
 5וס סמ!כ: מרימ' ו6ח . נורי סוני ג"ח "מותו כע) יוסף 6ת ויחלנו מיד ס,לזוססמנך
 )ס;יטס )סענויד: סדם 3ימ'ס סין 6סר ססגסדלין ,קוי ~qQh עז כמסמר )ממרסרומסך
 יסים ידוע המקר 6) ויטמרו רפע ייעדי סיו "פר ויועניס ס)ומ'ח ,ח:וסר . סת.לסנמסמס
 מב) המנכס מסרתי  י6ספ, כי העם עפך יקטרו עח': 6' יום SID מי מר המי: 6ס' כי)ך

 hSJ תמית הי" הנס ממיחס עתם וטס ,מבמנוס כבס"ס )" oh )סמ'חס יח:וך 1)6ר,מק,מ,ח
 . )סנויתס )עיר ממ,ן )י"ס ויהיכוס מהמפמר ויוני6וס . כרנ1;כס כס עסוכמסמר סי" הגס המנך ויטמר . מנוגס גקמס 1)3קפ otpi "'ס )כ ע) 'C:D 1)5 ומגממהכסקס

 ,חקר" וחנעק h5PI סהר יזע: 6מס61)כסנזרס
 . ס")ס כ37ריס o'5h ,ח"מר ס),מיח 6)

 סחמסיכי )6מר רם כקו) וחק)) וכ,גוניך ככוכיך פיחי וחמיחי כפיסך סוררת "סר תוללת16י
 ע)י!ס עוד הנונתי 5ס רפס . ממך גקמס יגקיט לסיס נחי טמרי רכים ימים 6חכ4'ת"יי
 ומרסוס קלוס והמרכים סמ)וגוח 3עד רסק נסים OAI . תמיך סורדול סנונך 6חלסרוג
 עס עכרן וגו,-י כיזיס סלע )" ע) כמכנוס מרימי 6ת )~ונ ס1)כח סיח" 6סר ע):נזס,ס
 "וסס )מנזפות ועמכשת עריס טעמת סי, ס:ס.ס כ3 ייפרך נתקמר )ס ססיןנ'ס עסשיפי

ושל.ש
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 - שמם :ה נר פוקטסישן
 כנתי ספוח פקוס 6) וסו!כח טעדח סיחס "ס כי דבר עגתם 1)6 פאקס ששהטלר
 גן גס ס:יס "ת סתות וכרון סיגס ו)6 ססממס כיח 'Sh "מס חזך כנסך יל"ס ,כנתיפרד
 כר מסטחח: כגי כ) עסו כיסר 0מ!כסכמיס וחכו . סמ!כחממ:ס נעדס!יכחענה

 טכרס ומדי ";וחיס נדונת וקח מססמתס יקר והי6:)כ!"ח סנססוחסהט.'וגיסנדו!י
 )מבב ט6רס 6ת ותפסים סמיח מקוס DtP'1~ Sb כי ויחי . יסממס נזעקת 0יתסומבגח
 כ) ע) ע)חס סת)כס ומלימי . עסיס 6) וח"סף וחמת סמיך סתיךגמנוח עכרויטהעס
 ': . 6סר ס' וכיר6ח ועיעלתס cnlleh))l וכקדוסח: וכמרקס כיס'ס כדורס סין "סרסגט'ס
 גדו)ס וגכ)ס עריס כרסעס ס!ומית ךכרל וסקל מעונק כס גמ65 )6 וזנרערוסכקרכם
 יפל מרימי ונס cn~h יוסף "ח 1)סמיח )ספיח: )סקל *חס כס!סיגס כ6רורספסח:
 כתכט "סר יוסיפון כמער כ:תוכ יסים הכ "ת 6דסעססר יוכ) )6 "סר וכמרקסכחוטר
 . (cnp 6ת ילנס וה' ומס'זס ושקת )כע"ס הנוגס c~h כ) "ס סיחת סי6 מגס)לומייס
 יספכ כיסר 6הריס גק:ח: )גק,ס 6מל )6 כי מעסיס "ח רנס ol~5hc כי )כ) גוזעופכר
 לצ מזח )י,ססס ר"פס "ת ימייכ 6סר דכי ערות כמןינוי גמר" כי c7b '"מר ו6יך פסכזז
 כרקוח: עביו 51ועקח יוס יום סורד,ס סמקך "ת מקפח סיח: וסיף וקיון Tnrlii )0יהיכ
 h'~o 0גספ ויכמס ת6סימס "סר הגסס 6כ, . כרכל ויפסס hbnt~קוהו

 וחס"
 . CJID 6ח

 סעס ויחפ)) סמסידס מלימי פות כסגת ככיס ימ'ס נרכל )קו יבוזס ערי כ: עם1ר11:י1 ופריי סמוך תמסרתי רכים יימוחו דכר כמכח סמיך כיח "ת ,יך גקנוחס 5ח ס' 6מרו!"
 נקמח יס63 סקדוס עמך 6ת ח6כד 6הח גסס ט! יטרף) 6!סי שיו ויקמרו יי5עקו ס'6)

 )מגס כי יסר") כ) וייש. ר24)כס תרימי מוח נב)) מעמך רכות גססיח מחו כיגקמחס
 ו6ס מזכר מכת 6ח מעקינו .סמר עודיך Q~cn "ח פסע t)to)h ס' זעה: . ממיחיססמיח,ס

 6!ס' ס' ויהמר ס' 36 דחס)) 1'ג:ס הטקס 1'5עק ס' 6) סתידס :נוצך וגס . תחיט כצגו)"
 6כ כיח 1"ת שחי מכס ועחס כיסרך) rhro סמגסס 5ער .כעכי)י ס,ס טעון כייסרק)

 וירפ" וכססע' כעוגי יסך") ב.ח עמך עטי ,מסכדבר
rh ממנסס והענר כעס "ח : 

 6מ ריתוך ייחס )תניס סמ:ך מתת וגססכם"סחו מלימי סרג 1vh! עג סתור ס,רדוס ויגמם כן קהוי ישי והמשים ושכמשהמנרק
 מסקס כיח )0 )עסק )מסרחיס ויש כמ.יס סי" כקו תמיד סם: 6ח יישור "פחומרימי
 סמרך ויסו) . כמייס )עסות כמג'ינס סע!ה כ5ו )מ,סכ כס" )ס 1!ס:ס עלוה גסיהןחמיי
 )סח;הס ,ימ"ן עסיס 6כ)ו 6ח )סכו) יכ,! )6 כי ח",חס SD1 מרימי שככח ע) נדו)נמורי
 מנס כי מלימי 6ס 6)כסגזרס brnl וכמלח: כחרס job~l' סח6ו' מריב מח )6 6סרוכמעם
 מסכ: כי כממסע ותסרג )ס,רנס וינו )מצך ויוגד נסס ו6ס כמ"כ 6ם )סירנו וחיען0מ)ך
 סנדו, סם "סחו 0מ):ס מריפי )1 ')דם "פך כניס סגי סירדיס. ו!מ!ך . כמוך יד)כיח
 ":וס כלי. סת!ך 11S)Sh  cnSPI  מסגי וסם כיוס6ר.סח

 !רוני
 רומח ממוכי מוסר ))תיר

 ס:עליס כסלוע ויס' . )סוגם ו6ח מקהכם "ת ),תגדנס
 כרות"

 "עם מחס וכי :זס סדכר "ת
ulDn'1סרב ע) מ6ד !הס ויהד סגערס cnb כריבוי 6ודיחיסס גססר מעע וס "תר ועוד 
 ~rrh סשו:' 0מ)ך כן כיסשנך)ס "! "קוש ס!ומיח "ח ויחן ממציו סמרך hDQ'1 .)סס

 "סר פמעון כן סורק:וס מימי "דוס בגי כ3 סיו פו)יס כי "דוס "רן כ) ע) פיד1'טימסו
 ~rr ס "ז "ח )סגי" פנקס כקזוס כוסח,כרוס כמ!וך וימי . מי!ס כלכ"י ו"סרס 6וחסמ!
 ר"ג ,סטון מגריס 6! ,יס.מ )"דוס געכד סיס 6סר סקדמוגי הנס rh ויקם יה,דסיד

 חי וקח 6מו "!יו וחתח:ן !ס,רנ. ויכקס )מרד,ס סזכר ויונד . כ0,לדוט )וורודיסדסיס
 .חסו) כן שרי ויס' ' סלח כפאס סחוכרוס )כ המצך ו'ממ31 הס61 כסעס כן עפות)כותי
 ותחמנן ועכר 0ורזוס סמרך "! "סח. ות,סיגסו "עהי ס!ותיח וכין כוסתונרוס לןמרינס

 )כתי כוסחוכריס 6, )דכר15
 נ:5ו0 ק :דח ססר )0 ויחן המצך כמניח כריהוט ססר )0

 6ת )ע,,נ יוכן 0"'פ "כ! ליסה 6ח )ע,וכ ס6סס חוב) )6 כי לע"ס מחס כחורת 631 ,ךסמ
 36 ס!ומית ידכר כן "חרי ויטי . נמסרו מכסן טליון כן יוסף דכי וכן . ימג6ס כי רקלסתו
 6סר ס6גסיט *דוח עגסנוטך

 מחכי"
 רצת)1גרי מזרע ורמס )ו 6סר כססכ טסחוכרוס שחס

9ן.הה::ש"
 טגס. ,u$ סיום קן ירוס)יס "" 0ולייס וכד 6סר מיאס 6יצ ofe:jn וסין ס

 ט"גס:? 6ת ויסרנו . כוטהלכריס 61ח 6יחס יהריג טס 0מ!ך 6) זס שיומס סנידטהי
 לי פסשסמיס *ס הצ5 גמסה'*פ :גפ )פ'מטס שם ששלו וש .ששבס

?שזע
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 גה פרקתשפוןש
 0~ סם6י bh .טהשס

 כורנים עסה !סו6 הפורס 6ת ח)) 6כ! טועמיו כפגי יעמוד 6פר
 ככקעס ויעם . ככס "סר סנויס תמונם 6ח ע)יהס וימקוק )נגס 61כן פסיס כירוס),סשזונח
 הלידס ינכר וסעס . כסעף סעס סמייח עם החנר 6דס כגי וגס . מלחמס כיגיסס )עוררוכקר 5* 3סס ויכ!ך ומויריס מלכיס וגמכיס  1דוכיס סמסנראריוח כחוך וגחן נדו) מסנרמסטה
 71כב !מחנכריס רב רכופ המלך ויחן )וס  וס ויהריג הבהמה תגכם ופעם  המיה תנ,:כוכעס
 ממוזלי נחורים עכרה כו ויקג"ו . 5רס היס o~O מך,ח דים ביה כממס )נכריס הים"ם

 הונו גי הוה היכר 6ת המזך ידע ,ככל וחוח ס כמרתח עניו וודינו וחבריו סמק כפו,מזם
 . וימיחוס סמוך גדודי סככ,ס כי עפיו ד.נו 6סר )הלגו יוכה )" )כן "חד יוס מק,דס15
 כסרו "ח וימחכו ויט )מוך מת" )מוחס הט)יפי וכיוס ממס סיס הרכל סו7יע 6סר ה"יסגס

 כזה רכיח ועלים ככס רניח ועריס ה,לן,ס טסה כפס רכ'ס ודנריס . )כדניסיס)יכו:ו
 סיכ) כה כח ויכן סכסחי6ה ויקולס הל"שגס כעלס )כרומכ כקולך פ1תרין 6ח כנהוס61
 "רמן ,יכן . מקד מ"7 כס העיל וחתייסס סיב מ"כ:י כה קיסרי6ס ויכן המקך )"גוסעוסנדו)
 כ) וכ"רטח יהדס כקרן וכגד ג17) רעב וימי . )מנכותו י"נ כאח וימי . מרובתססרגס ו)" "3ה וקח רכות עריס ועוד כדו) מעתה מעיר 6ת ויכש פס הכסות )"גלחוממוז
 ווסכ כסף סמנך 1י1נ'6 נדו! סכע היה וכמ3ריכ . ממספחו תמס ומיי הורדים כנס "סרמטיס

 סמך ויס!מ . הרעב מפני מ"7 סעס דנו כ' העם 6ח כס )עוול )לוכ יקרס ו"כגי5161רוחיו
 )שליס וים3מ 13 6פל סממ)טת כ)6)

~lDh't 
 יס ו"3 יתו ים ") ויכי"סו . )רוכ חעיס

 "סר ססרוני"יס 6) 6גרח ס"מ כלומר ממוס! סמיך "נוסעוס כי נדו) סכע ויסיקסרי"ס
 מעכז יהודה כתלן )מכול מעים גוס"ות מ"ר הרכס נ17)וח 61גיוח מסיגות )ם)ומנמנריס
 לכוח כ"ניוח סערוגי"וס ועך . סמוך )סולדוס מנמס "נוסעוס ס)ח 6פר סמבותסחטת

 עטר כה . ממיס גתן סנמיריס כעס וניתר 1)כרי6יס . וכשגיס )וקגיס )מס )תת )"01'ס1י5, יסורס 6לן כ) 6ח סורךוס ויפכע 6נוסוס טס כ"סל כוו) המגיס ויתעלז כקרן וו)ימ5"
 סרעכ מסגי 36ט כקו חטר גכריס 6)ף נ' ונס . הרעכ ימי כ) ויכ):3ס סרעכ ימי כ)סמ!ה
 "שר סלעוח כDb 3 סעס 1'פכמו 1ס63ס ראש6 מסייס )מוך יסוזס עס ויחסכו .איפוס עסי ומממל מממס 6)ף ם' 6מליס )גכריס המוך ויחן . ומ"ו%וחיו מכיחו סמךכ"ג
 . כס ס,6 "סר )מי 5לס כיוס עוזי כטר6וסו 1יס))וסו רפוס מחמו)עמס

 ת"ז סוכירוסו 1)"
 וסגך שגי ))כוס גסנ תתיד כי ומיל6ס מסמז רעה עניו רכלו )6 161יטו )סוכ ob כי)רע
 ס61 וחי מסס יוסכו סו6 מי ו)כחון סעס עס ו)דכר יכרוסו 0)6 עגיוח וכנדי סעסביצך
 "ויט מ5" וכי וסעסייו רכיו "והנו ;סמ65 .פויט

~'DO 
 העס "ח ויסכיע . לעיס פיסולים

 כצח מהם וימת . נר5וגס )ססכיע רט )6 ולכיס . )ו ג6מניס )היוחס נפכועסי5ששס
 הס ו"נסי:יג,ס סורךוס ילוס)יס ע) 1% "סר כיוס "והכיו.נס סיו כי כלכועס סכי6 )6יחס ש חכריהס ו;) קמ"י ס3) נעו כסיוסיס Xh הכקלס ע)נז )יתנע לנה )6 6סל ;)ססי6
 כי יהמ)יכו סעיר 6) ו)ר.כי6ו סורדוס 6ת )קכ) סעס "ח מסיתו "סר כנס הסרוסך ע)תפס
 "פר )מסריס וגס כסטעס סמקך סט"ס י6 ופכן . ,ט ימסוך מקוך עס מוקפי נעטרקמרו

 סדיק "יס ווכחו "מר מנמס כי )פמ6י ממכר מגחם ספל וגס גדת כטז ככד וסמכמי')מסיזי'
 תמכמת מס );חוכ )גו יס לכי' 7כלף )"מל כמסרו נוריין כן יוסף הסס.וי7כר כימי' סףומכס
 ט הרומיים כס0כ ",ש עביט סמעפס ,ס 6כ3 ס' כעס נשנס אעמיס היו )6 כי ס'עס
 כי )וס כו תסרך )6 )יסרך) כחנגוסו 6פר הספר ,ס "כ) . וס )כתוב תסרך המסרגש
nSDDממגחך סגססר וכמס . ע"ס שיגו מסס תורת מ5ד )יסק) סו6 ידוע סי עס מכמת 
 6פר ניסר") סינוס 6פר כמכמס סי6 מס סנויס ימה) מיסרך) סכ6יס וידעו יכירו וססמדר
 גורית גן .i_ol, ייסיסון מסר ט) כתוכים סס ס)6 כ,ס סדכריס ויחר . סגמס מניריסיו
 סגקכ"סכהן

 זכר רק מיממה olp עיון יוסיס,ן כחב )" סספל וכלוחו יוסף מגסס ספר
 כיס'נפ יומכ DnJDI )3מ[1 סמכמ'ס % וסופך גער סול7וס כידיות ויסי . ג)נס מכעסופלוגות
 ימי שיו ויקמר )ו ויסתמוס סקס האטר 6ח מ:מס רר6 סודק וגמכולוח וסמכמיססוקגיס
 ויחספסו . ממכס 6ת סוריוס ויקב) מבמס 5מק כי סוכ17ס סגטר חפשם . ספקך ימיסמקך
 כשפב חמ)וך מבוך 6)יו ויקמר סגעריס "ח יכו כפשר סופיו 6) ויש ושסו סמכסמנמס

 תוטל וכוי עוטתך כס6 ע3 כסכתך וסיס . vbn vbn ס' כעס כלכוחך 01ב37שסטזגדו)
 ו6תס . 5גשzbl 6 מכעס 6פר ומעוצם נבטם ע3 י bgi *ם ט סכישך 56ר ??נב*ט

ז ש
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 ש.מם גה פרקשפיפון
 6ת וע"כ ססוכ1ח 6ש וחמוס נקוט סמי 6כ) . סונוה חעסס וגס הלכה לעותשטמם
 SJhשלעות

 )עו"
 ויחף . הלע,ח "0 תעדכ !6 "טל כעתיד "ג' Ob11 כי כדכליס "יסרך

co;rג"מגו )ו ויטמר ממכר )מגוס ויקלף ה6)ס ה7נריס "ת ר וזה הם:: ז3ל כ"סלמרד,ס מ"י כחסי גיסי . )דרכו ויסך הגער ,יכך פו),1 ע) ויכהו עוז ויתפסהו גרו) 3כי 
 "סר סטגיס 6ח וס,דיעגי 6תה ")י ג6 7ככ כך ה")היס הגננת כי 61ף . כגלח הסרדגליך
 מטד המיך זיכה) 7כל ע;הו 1)6 סמ:ס וירוס . למגיך סמה o'nh כמס נס t/Dh'61נ'

 ויטמר המטך עיד ויפ")הו . הומס ע"כ ימי קלכו כי סוס o:np יר6 כי o:nb כ!3וויקמל
 . ועוד ס)סיס גס עסליס גס עמל ויסור מנמס מענשו . מגיס י' ס6גו!1ך )י נ6 "מול6

 ויכסח ס6י 6"ל ע) 7כל עוז עגמו 1)6 המכס ימס . ועוד סו" וכמס סמיך )וזי"מר
 סיס "סר סדכר וזע .  גדיל  עופל )ו ויחן "ות. ויככב )1 וייזמן מגמס 37לי ע) מ"דסמ!ך
 ססמייי0- גסיס ספין בע0 ס'כטס

  למלי
  סמ!כיס כל "0 סכיניו "מרי סורדוס

  יטר") 6)סי ס' כסגים כנה מסר ח והכמר, כגךו)וח שעריס כ) בנוחו וקמלי עמהם נימס6:ר
 וי6סיף . מסכים  6ייכיו מכלליחו

 סמי
 ::ס דלח יחר 1"ס וגבוריו וסריו :' עם כל "ס

 בו כהר 5סר  סכם . לדירי thel'(1 "לי כמעז . לקמר סקל:  סדכריס יח  כ,זניססוידבר
 ומהכיס לכיס טיס )סמנו ויכמוס ג7ו!וח מבהמוח פתנו ה5') ע"כ הנריח 1"ת :ס13עס"ח ויטמע )סם גסנע "סר המכועס ונעכור 6נותיגו "הכת כעבור סגו)ס לטס  לו  לסיוטס'

o'1tlh5מי ועמס .  סממללי0 )כ) 761.ג'ס והבלעו "1ה3,ג1 הס "פל סרופי,ם מ!כי זרחי 
  סזס סיום עיגיכס חר6יגס כנוסר )גו ס' וסרמיכ מסגיכ לגו ס' סלים סיס ס' קדומיורעי
 נחע5) ומנוע  לס טסם ו"סר גמלי 6:ר  סמיכים  וכמטסץ העוכ נמולו )ו גסוס )6ימ17ע

 1)6 %  טותו 3מ מסגולם  סכו 6סר "כותיגו כי הר"ס1ן וכגין כיתי ו"ת סיחו 6ת גנגסו)"

~Tns
 1ל" . סל"סונס

 מזי גמ)כי סיו עכויס כי ימס כדגר 36וחיגו "ח לס"סיס )גו )6ה
 "נהה 1יכגווסרס

~TD3 
 1)מ)כי סרס )מתכי עכייס סיו כן ו"מר' . פרס מרכי )הס גתנו "כר

  סמלכוח "0  ויקחו . להירום ויקי  קמו סהסמיג"יס כגי סמו יכדרר  ההסמיי"יס ומן עןתן
 מסגי סיום )כגתו כר15גי כשמוש הניה 6ח )כגח יכר )6 6נ)  שחס סמינו י סיוג'ספיד

 מנע וקין סאן וקין 63רן מס3ינ  "ויחגו מכל לגו ס' סי'מ ועחס . מכנוס  "סר ו;סמ!ממ
 6מד 6ג' כי "וחס גניתי סנני ע) 1)6 6ח:ס )גז) סמ:ס ע) נפוקח עריס כנית. וזג: .רע

 tsu(~ סי יוסף וע15ס רכ עס רניסלחם
 . )כס דככ כחסר "תכס ויככך פעמים 6!ף ככס

 סו6 )"זס bS כי כמוגי ס' כיח "ח )כנוח נירי )כמזיק חח:ל)ו ") ישר"י קדמיזעה:
  טגוסו 1ל6 סעס כל  ויחריטו . וג3)ימ וגעפס וננהו ורמכו 63רכו  ~11Vbl הכגין ס' בית"ת הכגס ידי "0 וסמז1קו ורעי "מי ו"מ15 ס,קו כולו סעו)ס "דון סי )מיך ch כי 1:כ.רסהכרן
 06 ך6חר )מסייעו יוכ) )6 וטויי כר3וגו "1חו יכנס 6סר סרס הכיח יסכ,ס מן  ירקו כיבכר
 "סל ע) דלל חעגוגי ו)" חנד,פו מיוע וכסריס )עס המקך 1י6:)ל . הלוס הכיח 1'ס6ר :גיןס

 זסכ "סי לס' וסלל סווינג .  סז5ס כמ!"כס ועיכן,ס וכסף ,הכ מכס 36קט ס6ס )כס7גלהי
 ועיבר כס לי  נסן וסי סללן  מלכי ומסגולות המן מ:ל'"כגי מלפיס ובפרוסי לסרסם ערוכסף
r"Dוכי בפ4,כס שבדן רסיס  טבריס 05י ככפתי ממגויס גס  כלכי  ברלין ' וגר %ס סופי  :רם 
 מכיירי

 וסיו  כרופס סברס 06 6חן 6גי הזס סקדיט  סכגין בטכוד0  לעתיד  לעלוס עמס '
  רומסך לזיגי . ל"מר דבר סמלך "ת עגס יסורס וסני פהקתי 5'  ושן . סקוס כגוס ~"גמגוסס
 סגר"ס "ה . 15חיס 6ח )קיים סחורס כחיקי יחכך otoiha רלן חעסס :' )ע"סהמי:
 ענו7ס ע) ,bS1 זסכ עי 1)" כסף ע, )6 כו6כ סעס גכ 6ין מסיכך )ככי עס וכלסר )ך "ניד6)י

 עומד עפנו יסטפס "סר 5ח יס:6) שסי, ס' גסס קר1".ס 6גחגו כלסר כקט כי'פ!"כס
 שידו וגססוחיגו נויחט ווסכגו כספגו לו . tOS עכדיס עפו סס בינגו 6סר .6חנוס

~pg) ג 6נ) .לומוחיט( or~ יתסס מס לפקי בפריס 1)6 יסנעגט ופנע מכיח ירפוס "ס ט6נ  
 כגין מדק כ) ככנריך ו6ס . 'מלס ל5  בסעודתו ן 0מ לעזי יסכיש סרוס יסים ש' וכיסישרוול
 36נל 06 וחקתם סל"פון ריניח "ח 1fDn 1"חל כל15גך סכיכ וחכגס וכגוש סר15ק-ספיח
 ועמס עמך ס' ימי כר5וגך תכנס 6סר סנדו) הכית כמן )ק17סח 3גיט מקקי י6פורעמיו
 קו) כסנרים 6' פס סעס כ) ויעע )דכר הזק o'ltio כנעו ויסי . עלים ונטפס וסריס,ננס
 סמלך ויעמר מהם. וטרוט bST003 )מוסיף )וטו )6 ממסם סרקן דגרי ע"ו פס' )למורשי
 רששששן ק כפע ויעפ סניפ 6פ כנטש סכשן פק כ) ו6ח סנג'ן שנ משקי תפר שי פסר81ל6
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 נה פרקפמיפון88
  יוזעיס ו6יתגיס מלסיס . זסכ מעמס וכ) יקלוח 36גיס )לון וכסף ,סב . סמר" גהמ,חוט"ר וסייס וממוריס סוסים כרחרוח מרמוק 1)הני6ס ס6נניס 6ח )מ"ח וענ)וח ו"כגיס סועג ומ%6טש פלופ מ63כלצ )עכ,ד0 סטיך .כ) הטח נדק כ) "ח 35גין מיקי כ) 6חישוור
 6.ס 6)פ 5' . מהגוים כ'טר עוכדיס עכן'ס 6יס ~O'DS י' ] הכית )כמן הנריכס המ)6כסנכ)

 כמ!6;ה סונזיס סכיריס יהודים 6'ס 6)ף )' . ס36ג'ס כממסג מסנויס עוכדיסעכדיס
 6סר כתקוס סקדסיס כקוטם )כ6 לטויס תמימים כמגיס 6ים 6)ף . 3ר5וגס כסכרנירוס)'ס

 הכ! 6ח ויערוך . 6יס ח"ק ככיח תסרח . בסיר ילעיס 15יס 6יט *)ף * זר "ים יקרב)6
 סע3ודה מעלכם )ר16ח מסריס וכ) סעס כ) ויקנן כגססו הניח 73ק חקיני כ) ויתקןגל15גו
 )כ כי רעפיך וכרקוח . וג5)'ח געסס )ק' )עסות עת עחס )מפך ויקמרו כיס ויסממווסכגין
 ה י34 יסודות כמפיכח רדו סו6 וים) ינ' 3יח 1)כג,ח המ)6;ס )עסות 6' ;"ים סעסג)

 ספגך ויעכוז * סעס ויחר סמכמיס ס,קגש וכ) ססרתמיס יסורס סרי ;) ת)6כת )קמוולמריו
 כיסוד: 6סר סג;כדיס 1כ) ססריס כ) עסו וכן יום כסמל מכיח נעכודח סס61 גיוס.נשסו

 . ע)יסס סכיח כגין 6ח ויכנס Ishn נדוכה מ6כגיס ח.1 'סופן VD'l סמנך עם 3יד ידוכירוט)יס
 נכהו קמוח 1;' ומטה רחנו שמה ומקס 6לכו כ"מס מ"ה סמנך סורדוס כגס 6טרזסכיח
ל 6מס כ' נוכס סכיח ננ כתוך 6סר סגוכס )כגין 6סר נכסו כחוךרק  סיסודוה ו6ח ע) ועוד 
 ;סוג )כזוח סכיח סמ)ך.6ת בהן כגס 6טר וה6כל'ס סקומס ממסמל וגס מחמת 6מסך'

 )כ! 6הח מרס , סיס 6כ:י onnip קמוח ומ' רמכס ,onb וי'צ כקמח .כ"ס סיפתח161רך
 , )מלמיק סכיח יירקה העיל כחוך מ6ד מניח וינכס ספיח ק015 ועד הכיח מיסת%נגיס

 ס0מיסס ומקקי ומפחמוחיסס ומסקופיהס לו111.חיסס 3ע5וע'ט מעמס ס7)חוח 6חויעם
 מעסה וססרוכת ספרוכח עטס ס7)ח ;מדח סןוכת ע"ס מסד)תיס ד)0 1)כ) ;סףתמס
 ססרו;ח 6ח י0ס וח;)ח ,סב כ:ק,דח יקרות וננ"3גיס סגי וחו)עח ולרגמן וחכ)ח מוסכ6ולנ
 כמדה וכרחש כקרגו הקזם'ס קודם "ח ויעה . ס טרם מעטם זסכ ור סרוחת ;) ע) ויחן .כקו

 1"ח כסף 61דגיסס ,סכ עמ71י סמוך ויעם . כנוססם ספיח ליהכ פגי ע) ויתנסוסל6סוגה
 וסכ ככרי 6יף נסן מבמערס סעמ,דיס ל"ט ע) ויתן מסור וסב נסן ויטם . וסב עססווילס
 ורסיס סגור וס5 גלו ריס ו,סכ מיס סמכיפיס )כ) )3 סממת ר1"'ס כ) )עיניס),6ס מנסן ontot נקוד ומעמס מ,סכ מעסס וכבס ;O~p ענגי o~arl ומר5:'ס ועגטסכלירקרק ו"עכ)ותיס גטן זה3 ומלמיס ועסיס סליניס סיתר, מרס מלם תבסס וסגנן . מעומססרבל
 סכין גוליון כן יוסף 6גי nlstpo' וכן הכית כשלכן 16הס 167 כי העידו רומםמסוסם
 סניח רומכ סגי ע) ויחס העימי ס"ולס "ת ויעס . ס,סריסס ע"ס )מס 6סקכתגחי3ססר
 סעסיכ כל 05 ויעם . סעקונ ;) וימ)"."ח )3ית סכים מיסור רומסך ויעם . סוס סיוםעז.  מהוה מפעפע פתלכם  "רם  ירע 1)6 ממין 3כר,) ויקטרס הוטכ מעטה קירורי כ' )פגיווינן
 ק"ך ונכהו סכיח כמדח כלמס ת6ס ורמכו נקרוס ל": 61לכ1 סניח sb וסגיו כתורמ6חיריו וסלבס . קךמס הכיה פני ע) ויח:הו מורמי שוס ויעס otn)lh כד' סכיח 06 ויסוכ .פיפור
 ת6ז  ויתם .  פיס כ%:י ר5פס מעסס ויכנסו . ר4מורמי ps oi1h(, ריחש 6ת כעס .נחמס
otna1מ' הג' ומסור עמודים ינ' סכ' וסעור ס"תד  ספור  פפירים פ' . ר' וסורים עפוךיס 
 במזרע ראפר  ושלך ר1עמוייס כגין כ) חוס TD יכן "מה ס"ו )עמוד עמוד וצין עמוד'סופסיס )מ6ס 6' ותדס עכיו קמוח  31' כ"מס ' : סוהר  '11DDO  ושיך .  פפודיס מ' סד' ומעירעמודים
 וכ"כ 3עתומיס סמרם ע) ,יגחו3 פטקלס זיר פ ~יב כלר חרם סדל0 על ייקס  סחיפ וסגיגח ויעם סייח וכין ס6ו)ס נין מכסף קיל 6ח סטך וינן . סנמ) עמק גרפס 1)6 מחמחורצה החטך גי %גין "סר סגוכס תרוכ הנם) עמק Sh )מכיס יט) סיס )6 ע!תע)ה סג' סנגע) סהס כימית עתר 6:ר כ) מכהן נורי,ן כן י,הף ויקמר . גויס ' ננ ויעכזו סריס סני  פילsb מנה: נביס ל% "סר  עד מ6ד וינ3הו סכלן ob ויזכק ע)יסס ס3גין % ויכן 36גיסורישת נסרים כגס הנסוח וע) לתל  על ;סגת ויעס .  קדלון  %שבכייוערימן  פסך לי  ופיסכ"1

 )סמו ויחן 53?ס  שיך  וגרסו סכים  כהדס כקמה ק' ורמכו 6רט נקמה ר"ן הכיח 5)ום:יו וכמגס קמוריו וס6ו)ס גגכן סכיח סגי ע! ויתנעו סחימ:י o51bo "0 ויעס . עמתסקוס
 . סמזרלד משר 6) מיכקס1 סמ5ר 6ח ויסנור סמ:ר מע! (ou ה5צ5ס "ת ויעס . ההנר6ת
 04 מ89 . סנש גמדם '~otb קי ומשט %ט ג5עס ל, הגש 5)  ישעששערנ "מהףי הטקס פכ6 03גשרכ ס6ו)ס 06 ויעס ממזרמי כהל עטה נ56ר והן!ח,ח ס::ך'סאנט

~:rc 
 6של

ששולש
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 שש נו נה %רקטמיפון
 ס~כ'ס COD 30' . רלכיסנ' ט יסר 3פך וסירך סורחם סמנך 3יח ע) ממקיףשחמד מסכי טעריס ל' בו יכש . הכמט מכ" קונס 6) 6סוליו ollhol יגיח סם סי רשהלששה
 כתעזות ויירי סמך והמד שעיר ממון6)

'sd 
pnpo וע"ס סונכ ומסם sh משפיר כי מעיל 

 'Sh 1פגי1 סינון Sh קמוריו 601,)ם !סוים סניו: פג' ע) ייחגסו )פון 6סר oilbo 6ח1שס סיני כחזר עס0 וכן ספון כמנר עס0 וכן . נדו) עתק סכינם הדירס גל6סעססמקדס
 כמנר 6ת 1,עס . נכסו כ"מס יק"ך הכיח כמדח כ6תס ק' ולסכו כ"מ0 ל"ן 61רכ1סכיה
 והרך סמורמ' סמנר וכרימנ כשלך ורחבו כשמס כ"ג "רכו 5פ1:ה כיו"ט ס;' ע)וישסו
. סמשיס )כ) 6' מדם ג0ח!רים 161)0 ,ולס יכל 6הח מד0 ו60ו)מיס . סחימגי 0ה5רו3רוה3
 שותו סטיך )6 ובכן 15?יס מק,ס מקימו כי מבריס סי' כמדח מרחו היחס )" סן' ה/קנררם

 גגנ: ר,הימן %3ל גחן מעריס 71' נצנר המעלכ )פ6ח טעליס 7' המוך כי ויש .,:%)ך
 נדו! 6' סטר ט וגתן מעריס י"ס גחן מזרמם קימת וכחזר . סיסין כהר גחן טעליסוד'
?hn. רק יכספינו כגסינו בו כסיס סייגו )" 010 כסער סכתן גיליין כן הכהן יוסף ויסמל 

 6טן סרנפ0 ע) ו0ו)כיס כפיס סייט 161 0הס כ,מיס כו 3,:1 "סל סעס ;! וכס0ר0כקדוסס
 ולגהת היו נ6ה( סיו )6 סגסיס רק . הקוים כד וגכn~so 6 פגי ע) "סי 60ויס )פגיגח,ר
 0קדס,ם קודם 6) נגסו )6 סכהגי0 ונס . סם 0וn 6(otJo נב.) כי נגסנו !" הכית 6!ס6:סיס

 כחוך כעמדנו לתיגו ככיח 6טן :) ו6מגס . כאגס "הה oDn ס0 כ" סיס סגדו) סכרן ohכי
 סי: 0ח5ר עד פחות מכיח פער כטיוח בכיח "סר 0וה3 מעץ וכ! . ס0ס !ס3ימיססטי
 6כר סז:כ עדיי וכ) ח כב הסך סמעסיס וכ) נס 6סר המעסיס וכ! 3ו0כ 6סר וכנסןגראס
 -"י4 "ס ספרנו 6סר כ) !6:ור 0כ:ן נוריון כן סכתן יוסל וידבר . ממון סכים רוחכק סמ)ד ;ע ח סכ) oon יסרג) 6ח תוטע ס,לדוס 0מ!ך כיד ס' גחן 6סר D'lJO מס))0יו

 ועל ),נוו מעט )מסר גוכ) )6 "מן סכיח כחורכן נדו) חב) סניעגו ואחר גו וכממגוכעינינו
 חכן ס ססנ וכמ' . כגיס מ' מקן סמ)6כס כ3 והם)ס )ו כרפוי ";הינו )0' וס)) תודותכ)

 כניגש רק יליס)יס ע) כיוס ס' ממסיר )6 הכגין סיף עד סכגץ מתמ)ח סכיח 3o:asהס
 ע" המעיד הכהן גוריון כן סכלן 'qDI וכל כלסל 0סיכ) כנין 6ח 'PIID)כזחי

~DUD קכ)חו 
 וסכמים חכחיס )ס' עוגות 0ול17ס סמנך ויע) . ס:6מלס 0נויס מוסרי וע"ס יסרק!י4מה;מי
 6ת וימנך 0קןיכ )ל31 6%ן 6100 כיוס הקליכ סריס מ16ח ונ' . ע)יו 'ססוכס פסיוכיד
 otns ו);) 'לידס מדיגת pr,, ו)כ) ועכ7יו טריו )כ) גדו) מעת? ויעט נרוסס כסממםסכיח
 סוס מדי משנו ופס סמלכוח קב) 13 6סל ייס סיס וסוך רננית פ)6כח סט)יששיום
 6100 31'וס וח:;וי0ן  סמריגוס זקני לל  OD  ילספומ  ססריס לכל מסמס 13 לפסוח ס3ט

 סמד'לו: סלי )כ) טס וכס . יס;ס מנס )כ) כן מ16 סמנך ויש ס' כיח מבפכח כ)גס)תס
 !מ: גס כו 6סר כיוס יסגס מגס ככ) כן )עט.ח 1)4וחס סעס )3 6ח )ססש כיסודס4טר
 מיחס ס6,0 0:00 ,:! חי.מ" 6חח סג: ס' כיח כממח 3יר,ס)יס סתרך ויעט . ס'ניח
 כמממר ס' 6ח 1'ה)!ו ,י _. מפן ס' ככיח 0עס ויטפח . יסורס ערי ג:) וסנוחס מסחםמנח
 ;תכנו ו"סר . 6מן )עורס ס' 1יכ1:נ:1 1)חפ"רח ובטס )ח:)ס מניטית יכנס ועוד .טמסנגו' עי ר6 "סר 0' כיח כנין ע) חרועס ונקי)וח וכנ]נ!'ס וכק515רוס וככגוווח סיר וככ"יוכס))
 כתכט 1)6 מ)6כחו סיתם נדוקק תעכס כי מסלכס מעע ה61 ומ)"כותיו סכיח כגיןממתסס
 . 0מ)6כס כ) כהנע )רומיים כחכם 6סר וכמסר ס)יסיס סמר 1)6 מ5י0 סער )6ס:
 0גס כי מניח כנין מעתר 6ח כחב נכד 6' מפל ע) ט)6 משד הכסן גוריון כן הכסןויוסף
 רבים ספרים גי . )1 "סל cnrno כסר ע) כחנם נס cr וסיט ס' מזמתית ססר ע)."גחכם
 סוכימ ט 6סר ומריכות נצכמיח ססר כ"כ נס . וסיוניס הרימייס נין וסוס הכמס וספריכחס
 חמושת ע)יסס ט וסטיב יסרק) ע) לע דכלו 6טר סנויס סופרי 6ח ססוסל סכסןיוסף
 כ3  )שגי 5דככ sw ג6סר מקסמתו וע) עמו ע) כו סיכ וידכר ויגנמס ע)יסס וינכרדנריס

 : ודין דתמדעי
 דום סו; כגי סגי רימת סשה ויג16 סיס סינרם 6"י י:1 דחמשים 4 ששום!רק

 0שמ גסס 6)כסג7ר ס6ת7 פס 6פנצ עריע! )ו יהדס6טר:
 סמכריס3מפס שכמיחס ושקו%יסתוכ4ס

 ונכעס'כנ~
 וכת ורוס )סם 1שס סוג6מס

 הסס )1 5קמ ו6ריסהונ)וס כסתורי מנך כח "סס )ו )קם !כמשר 6 כי גסיהם ממספסרי0124
 סוכדלמ 4מסש % ככוץ כפט )abaa1 aDt)al" 6 . סמנך שרדיס לודז שמת8ט
ס;1*
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99*ש*
 לשניתך טרדים סש)ר הסר . onh מוח ",דות ע! סנים פ %סו hS1 tsba 4סמקך
 ויזמיי כניו מפגי )מסמר סמקך הרן "ח גנו ורכי!יס לכיס מנידים וגס . )ככס רעת6ח
 כממוש פסי . ו)גקוס )עס,ח נוכקס'ם "מס נקמת כי מכניך )ך ססמכ סמנך "ז,,;1נו

 הסר בג. "געיספר "ח סכיחס ח!יו 1'מס,ף גדים ההדס סמנך ,יחלד דכר,כס "חסמנך
 היתם הסוה וסה"ת 'ibrD ע) מ"כ. סרס !":ס ,1 היחס "סו סר"ס,גה ן,סתי"1ס )וי)7ס

 ה:גפ כעכור ")יס קרב 1!ה ס!ס,ס מהמו) כגס ו"ת ה,תס רד,ס ס ויטה נעירסשממסקס
 פצר "נ: וקת 16תס )כיה, ויסיכס כג6,ס. מי מר כגי כי סמיך רקס ופרפר . tnChמרימי
 1.'מ)יכס, כיחו כי 5ח מכסל 6ג:יפ:ל כיד ויחןנס

 כפר ")ט כי "הריו מזך תו ,סי חהחיי
 ט:חח מ1 "נ' )6כל )ו ומהמגן תמיד )מזך ";:יפסר "ומל וסיס סנו!ך "הרי חמיך סורךסיס
 חעסס מס 71ע וקותי נוחך )סרונ מכקס'ס ומס יקרס ממכפהס מס וקמי 1נ:'ריסדרס
 מרפס ונע) מ6ד )לע עלוס סיס ו"נס'פטל . .ממג' ממך המס נקמח ,נקנס 'כקמו מסכי

 מה;המיט סס lPQ'1bl(!Dl 5)כסג7ל כי )6מר ,ך סם "ח ויפחו: לסע טעני עםויוען
 ר6טו 6ה 61סיר סוO'b 6 "וסכיו )"נסים ויקמר 6ריסח,כ)יס "ת 16סיס:נ' ויכקכ)רבכנו
 יחמו) 6יך 6כיו עג ימסו) )6 06 כי )י סו" 16ינ ג"כ ו"גי )5כיו כ,6 16יכ כי נירימעזיו
 נפפ 6ת )קהת Dp~n 6ריסהוכ)וס התגך מנס דודת. )ס)ומיח 6גסיססר מניד נס .פגי
 גי סר" 610 61יס ס)ופיח ותקמר . נשונס "מו נקמת וינקום כ ,ס כן ו"הר דמיך6נ.ו
 ע:חס 061 ע)יגו עותם 63 "0 6מר (a'b כחי "ח 61הן כיד מעיו כגי "ח ותקח"ותו
 סךנןיס 6ח )1 ותגד סמקך Sh סכומים ותכף . ר1נמ )ע~ח נחח'ס !6 כי ענ!1 סי6 נסהמנת
 ".ך ,נס!מה. ממך 5:' חמס סמקך "דוגי ועהס ";סיפסל דיכר ,כס כס 1 6! ותקמרס")ס
 1)" )רע יזעןהסיס

 סי:ניד כ) 'o~iK ויקמר ע)יס מ6ד סמקך 1.קנ.ף מעדך סרסע תסיר
 ע) תון מעד סמכך ויקצוף . ככני יעמס 'ווע'מס 61ג' )י סג'ש יומת מנח כני ע) רכל)י

 כסיחו ו,סי סנ17) כגו 6)כסגיר "ח  עמו ויסך רומך 6) ויזך "געיססל וע) "מוחוס)ימיח

כל,מ"
 . סו" מוח כן 06 מוח כמםפע )פגיו )טיס: רימ" מזך DICal~h )סגי "ותו ייעמד

 "ח 6)כסנ7ר וידכן . ממך מרס "כיך צעק וס מס וע) זס מס 6גוסשס סמקךויס6)סו
 "מגס . !6מר 6)יסס ויקמר ימר  סייפייס  "ניו ולפיי ספלה  5גיסיים לפג.  כמכפסדבריו
 !כ) ענון ס"דס )כ 6ין כי or "עריס )6 סלע )6 ע3 נסרגס 6סר 6:ני ע) )י נר יכ

 וע) קלוכיסס ע) לממיכם יכמרו והנסמ,ח המיית נס כי 6נוחע )מסרח ויכפף1ד"ג
 הסר 6מי "ח ככרי Stenb 1)6 "ן,ג ו)" )כי יכ6כ )6 6גי ומך כסרס SDI הססור
 כי )לנור כעמי יזכו לכפיס כי ו6מ;ס ים סיוחי עד יס מ)" ;,ירחי וכרחמה ממנםינהה.
iSnb( . "כי ככרז 610 6מי ככו7 כי 6מ)! )6 חמי מיחה כעמל 6כי ככור "חUOb1 (חיו 
 סעס הכן יסיח ס"ס חזו) "ס וס)" . 6כי 6ח )מ,) )כי ע, יע!ס 6יך וכולס טכס יני6מי
 (Oh "ג': כעד 6ח )מ)! יסכים כן כי יקמר ומי . לסכו ניספר 5ין  סטמיס  ימ.חסו מ"כמנו)
 ו6ס . כסדו 6ח ו)מ)) )6כיגו נכנס מע"ח 1)5מי )י שלס . "מרס ככוחי כן 'ה,ס כי)6
 1"מ, 5;' כי מחס גקמתס ויגק,ס נכסים המס )6 ע) "תרו7תיס יניף ס"!סיס מחס6מט
 ר .כע 6סל סו6 ממט' סנדו) קמיט 6גסיססר 6כ3 . ליבט ו6ח ריבה "ת נציגו 6)יונגיה
 מס 1"גמגו "מע 6ח סרג כ"סר Dnlh )סרונ 1'קניפר,1 עביט סכינו סמנך "דמנו המה6ה

 ;סטו "ח יס ונס . וכראגו כמפנו כס ויעמס "כ'גו כיד סננו יכסח כיד'גו ומס ע":נכסס
 השש )ו יכמר ס' )סהיוחינו נססו 6ח יס ו6ס ע)יגו )ו וממסקס ,לסיון 6גהנו כגיוקסמיה;,
 !סגין נ5דק ומרי ע)יגו מינם סו" סגף כנודו סנדו) "מיגו ו"גס'פסן . יגפסוט;ו גפסוכעד
 גסי. ,כקו) כבי 51rha עוד דככיו וילכס רנ)יו כסוח )מזרך ונסים ע,יט ויעגול גסחסלק
 סמיך הורדוס 6כיו פני 6ח "ג,סעוס וים) 6!:ס:דר רכלי ע) נרו סריי וכ) osol:hונס
 מכיר סו" 6סל ע) וינס'הט )~ן )סס OtOt 1)6 ;!יהס כרמס כגיו ע) )מם,) יס21םשסך
 ויס)יכסו כט DiSh:11 6ח ויחשס . ענב ס!מיס ס0 סנגיו דרכו סיולס סכמת %דךו7ע
 6ש וחצר סעס כ) 6ח יץ6% ,ריס)ימס כ", י הי והמשא שבעהששרק ירוס3"סש ויגח סמקך ויסב ומוסב מכסף ניו)ס מנמס"ש": 1)ך סולדש ע bntQ מזך "נוססיס ויהן המיך ~DIC ": כרמז וילוקט הנקט שש סורדוש ספנך ויתכנס . )סקוס t~sJp!t ו)נסקס1 )מכקו סיד,ס פגי 6ח וימ) %יוקרנני
ש שיש שםששיםי ש * ש  ש 9   
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 101נא 3ז פרקיומישן
 פסם מי 61ח שרגי שקור מבגי מי )רקוח כמוכיח כמבסט %שפיס שניושלמשצ

 1)סייתם גגי ס)סח "ח )שמפיך סמססע נענת עמו ופגי כע!הו סו6 ויססופ . הריכסק.ד
 ממשסחס ס.סס )6 "מ1 "כ) גכ,ר סו" 6געיססר :י שחרי יללה) ע) כמהמוחס מכליםם!סחס
יקלה

~1Q)lbl 
 כ) רק Su o~b ")ס שס4 ו!" "מס סיחם יקרס ממספהס ו"רימחוכ)וס

 וס' ס'6 ידים למנח )ו וס)) )ס' סודות מ)כוח:1 "לן כי מסמ3כות מנקי ע) ימסו)6הז
 ס' עם סיום "חס עדים ועחס . רכ'ס מ)כיס ככנוז ימיו כס 6סל נ17)ס ממוכס )גוגחן
 ממפלס )כקט ממס )"הו ג6ס )5 כחיי 6כ) כגי )ס)טח מלכוחי ממט"ח גוחן 6גי מיתי "מריכי

 כמ" כי "ף מוחי קמרי נגי 6ח ככדו עלון קרוסי ו"חס . רסיוגי חהמ יסיו כי רקומלכוח
 כמעשסו סיס "ים );) )טוס מוכן מגגי ו"גי מס מעי נ"5"י ט)טתס כי מסס כגככדכגק)ה
 )כס ,מטמרו . כגי ע) לכיס דכריס )כס יסיו ו") ראוה ומענות מרע מקון )כסססמרו
 סמכי"'ס )כדכייס רעם נענה ~Q7h .כקו סמטחס מקומית כי סמסחס מקומות מיטיכת.עמי
 סיס "ח מסער סרומ וכליסר . רע1ח )ממטכ,ח ס"דס יכ6 מכעס ומחוך ס6יס נ)ככעס

 תכרי סרי elh~ . cnb1 !כ 6ח מסערים נכונים וסכ!הי סרעיס סוכרים כן מוקענההחו
 !כלי כ"1:יכס טוכס שגריס ודברו וגמועם עיכס כע"ח כגי 6ח טות ונחרקו ס'עס

Dlh'S'מיס הקרימו )מען "כובס "ה ככזו נגי ושחס 1יהס"1 כ6כיסס )סס,ס זככיכס, 
 :,הנן: י."כרס העס )פגי ט!בהס 5ח וימכק טד ויגהק כקעו1כגדו) שמיו 6ח 6ים1"סכו
 כקפ? )" cr כ) ועם . )7לכו 6ים ויוכו ODO "ת ויע,ונ )עס וסקוס כרכס ויחן "מתכ":כה
O~ipJהמו ;י כמ)כ01 חנרגו )סיגת )6גסיסער ג6ס )" "מרו מרימי כגי כי סורזוס מכיח 
 גמנ'הס "מין "ח ויחנף מקד מ5ד )לע עריס סיס 5געיפכר ונס סי6 כ,ויסמממסמס
 ") 1)סנ'7 המיו ידכרו מס )סנ:,ע עורכים מכיס מיה ו"מליסס סרוס זכרי עמ?סוידבר
 סיו )6 "סר ונס סכחוריס מדכריס סיו 6סר כ) 6ח )סוכדוס מניזיס סיו o~jilbal"ניו

 ייכ.ר l'DDn סיו )" וס ו6געיפטר . ככס ע) סברס "ח )סס גוחן סיס 6נעיפסל כימדכריפ
 ה:"יכ דרך ידרם מגסים לניס מוסכ ויסינתו OtDfi9 ע~' יוענ'ו אכעיס הכלח הכרחוכי

D~DDIככ ;י )6מר "ה.ו ע! סקר )סעיד סוכר סיס מוחס . ו)טק,ח )"בו) חמיז יוטל סיס 
 סורס כקטר הורדוס )מגך וינידו ויכנו . "כיסס סמה "ת )סרוב יד )ס)וממנקט.ס
 ה",ס )דנדים הקמן ") סנ;)ך מדיגי )6מר כסלמס ויחמל 6כי1 )סגי 6גסיפער ויען6געיסטר

 6טר "לב )1 )מני7יס וס"מין סמנה 6ח "גע,פסר למ: ע"כ . לע יגר %, כ)כ 6יןשי
 סיס כ' עגמו הת מרקס סיס והקו רע onibn "מיו ע) כוכו "ין מטר 6:סיפסר מל6ססיס

מקז"
 "::יפער כע"ח 6ס גי יגידו hS המני7,ס )1 יניזו הסר כ3 כי סמלך מ!סכ סיס נהם
tDD'C;htע) עוד 1,ס:,ר ערמות ונלפת תמכו)חו כנ)5)דח יום טס סמנך )כ "ח גז סיס 

 ו!6 מ"7 )עגהס ט,מ: סיס המיך כי "הותו ,.מית ט יקה יך הה "סי פרוזם "ה )השיגסקמיו
 ו:כ ככל.ס ממס נסה סיס מדי )מנך ס'ס'ג:חן לרודה כי ענחס כוחי זכר שח?ס,ה

 "סתו 6ה,ה "ח )"מה )ו ייהן מהו ניהד המיה ויההכ:ו סרת )גהר גנענל מטלמרימ7י:וח
 . טחיו ע! מקן סמנך ויקטף פ!גסו רכל ע) 0רו7ס ויעגם . )6סס כחו נחן מוחסוקהלי
 ט!ומים וגס ממות סס )עגך )הסעת גקס 6טל ")I1Dh'1 11 סמנך 6) "ותו סיסים. כי1"ף

 . עמס !יעה סמוך 6ויכ סו)י"ון ") שגרת ם)מס כי )6נ,ל סמרך 6) 6ותס סלטיםלמות.
 ע) ספוכה כיח: סוך ממת "כ) ")יו דגרו כי סמלך 6) מיד סתרט ,ס,ומיס סרודס"כ!

 סלמס והלכו עומי 6)כסגדר ר"1 כי 3מ!ה שמרו 6סר ללעיס סכר 6;עיססר קי36כסגדל
  שדוגי ויקמל סמרך )פגי 1נעק 5געיפטר קר6 161 . )ר~לגו 6געיססר שמיו "ת ו"ולנכידו
 ועחס . )סגיך עוב ע)יסס ודגרה' 6מי נעורת עתדתי עחס עז כי ועת 6תס סמ!ך%י
 וס"הז סנונך מסריס' סליסיס נ' עוד ויכח . )סרנגי 6)י קס 6מי 6!כסגיל 6סר טמעתיס:ס
 "טר סו6 וס"הד ס6וכ) כעה סנו!ך )פגי קערות יכיש "סר סו" וספרד )עטך מסקססו6
 . נ"גסיסער )מנוע רכלכן וסב טוהז )הס גיר 36כסג7' כי )מטך יקמלו . ספגך מעת 6תיממול
 ככר ":ר סורד,ס סוס סרקן ע) הכעמו מתי עז 6)כסנדל )% 6מר כס )ם)ך 11Dbועוז
 כממפרס עע)ח;ס תריס 161 16חו וסרנו רנוני ועמו כי כעמו מסוקגס לחש שטרוםנם)1
 חמלך "כי 6ת 6סלונ מכרס 6ני סגם כן תעסו )6 1"0 שמקוך כחסל ניח 1mp )כסולנע
 סדכרש כ) סוכ17ס כסמוע הגד . ככס ע) יעילוגי 6טר זס יס מנטרי OD1' ,~lprnt 'ז 6חיכי
 )ש כע 5,כלידר 6; עס . פסס רבים ייסרוג מענפי ענש ילשן 0שש וו ושששןשש"ש

~Wb9
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 נו פרקיחמיפון1פ1
 שש יצע 5ש1 פשמהי רכש לע ויסכת . נתסמר וקנסו כמ3 שעי טשפיכהעלם
 הסת ועצו שמח 'גידו )מען כ6כ,ריות י)קרס )סכוחס וצו כנו 6)כסגדר 16סכי מס6סר
 )6 6)ככנזר עס ע5ס )סס on'o "סר בסס ורניס 6)כסגדר עם )סס מיחס 6סרוסע5ס
 סיס,ליס לסכו) יכו) )6 "סר תסס "מך ת)כד נדונים וכיסורים כגנעיס מחו  Sbh הצרסודו
 כחרכם עציו גד)נ rb אגס לתרו כי )נעה וים ~th(S 6) דעכו סטר יפיס כ"שה*כ) כזפ המיך 6ת )סמנ ע5ס 1%1 "מ.ו ו"ר,סתונ)וס ")כסנדר כי כמגס וכמר ס"מססרס
 36 ונכרח תסרנסופ,יפוח

 מוך 6נוססוס כעיני מן גמר" 161)י :ספיחינו "ת ונמ)ס רום"
 סממ)כס ותסיס וגסלנגו משנו שיגו 6גסיפסר עס )ס)הס ונכף מי3 ממגו )ס6ו)לוש
 וי"סרסו "ליסחוכ)וס 6ח י')טד )י ס"ת'1 דכריו 6ח סמנך כסמוא וימי . ניזיגינטנס

o'nrnllכדברי מנרוח ד' ויכחיכ סכיו כעיני גכ"ס כי  6!:סנדר וירץ . "תיו ")כסט עס 
 סנונך "דוגי ויצמר . !:סיח יס פרודס ו6ח "מיו 6גסיסטר יועני "ח סו" גס )ס!סין מרע)צון
 e~bo סיענית  ט!  הסיחתי "סר סס וסדומית סר,דס o)Dh סnrh 61 מ:"תי 6ני כי"ע:ס
 "פר ס!כש כעכור מתנך נח ".תו עס מריכם )1 הית? 1Ch כיוס )מנך  16יכ סרודסכי

 דכריס עציו עוד כ נכת . )תסך "ויכ סו" סגס וסקס ססוC1'DI 6 מגיה. )ססירס נוססמנך
otv16) ס)פין ס).מיח ונס וקסיס 

~SDO 

 כעת . סנונך 6) ויס!חס יוט3יו 'ע) המיך סרי ט) שד כתכ ירסיס קסיס ו7נריס .חסקח. "סר כחור CD דחס הסר יזע סו6 כי )6מר
 כ")ס'ר" 6כי כסחור מנך 6רכ1)י16ס 3"ססי6

 הורדוס מ:7 16ח1 עמוס מוחט "!כטמר 6סח
 ס סוןן )ס;' כט"ו ויסי . כחמגוניס ל'ק )סליקו יוכ! )6 כי 'יע כי יכמןמ? כמכח?קניו
 מעקיו רהט. מסיר סו6 6יס ימים סר31מ מי 6)כסנדל מתגי העיד ויקיר "ף נחן,ןד5:ק
 עטש 061 עותם )6 06 6מר )6יפ נחי "ח ו"סן 'כידי נעיו בגי "ח ו"קמ .,זהו ין".גי .:). יחמך ח'ך "3יו ע) מם) )6 ו"ס 6ייכי הו6 כי oa )"כיו "וי3 סו" הפר ט:,עחי כ'נידי
 6).ך )סכי6גי סיס עמ' "נ) . יום 6) מיום (tonp !"תר )ך ;6ס )" ס)6 ",:סדר הי:61 עיי 06 סמקה פסך 6ני חתם )מפך ויפתר . )לולח )עוור נחחיס )6 כי עמו h'o גסתמוח

 כירך כי נתי 6ח 6ר נס "סלונ כנך 6ת סרגך כיוס כי ס61ח סגקתס ע) עמך]סהחכר
 ,נח )ך !?ייחס;:הים

 וסי"
 )כן רבועות בנך עטם וססחירס כך ועיח? סרסט "ח "סכ?

 ת' ו)" כזך עי onh הרהס 1"ס ענ'סס )למס:5 )" כי סגיסס 6ח הר(רונ גתסל .עתן סלסע 3גך ע"ח "ת !ך ?נ'ןס )" כי מגת מספע יסעסיס
 6ח סרונ ע)יו רממיה יכתלו כי )?,רנו כ,

 )ו ויקמר )דבליו ויוזמן "רכו)י6וס דכרי 6ח סמקך ויסמע . הר.נח כגך "ת "?ר,ג סני:::י
cat:מהקר משחי יכרי ע) )הודות חוכ! "'ך ?,רןוס סמנך היי שיו 1,"מל . כלגריך 
 וקו פסיגו כמסק)וח וגסק)סו סיסכ סדכר ט! נחקור הנגס גטסס :ן )" ס"מח ע)::דלם
 מע) מממו מ"מ ותפרך ן3ריו "ת המיך ויסייע . o)tnrol השג ס,נ יסחר הסר הת.ירט?
 דעה "ח 6רכו)י"וס ויכנוכ . כ"סכס עמי ו)סח,ח )"כ1! ויו") הר:ו!יחוס n:ch ו'קכ)ג;.ו
 ס,ר17ס כעיגי מן מ5" כי "רכ,)י"וס ויר" . פחיו סי" :"נו נ7כךיו סמוך וייטמן קורדים,:נ;)ך
 מס ע) כסכסך וסקו) מפ31 ")ימס )כך וסיס סור7ום סת,ך דכרי 'סלע )"מר :t':rhרזנר
 וסב 1)6 כסף )6 ממך מסרו )6 כי ידעת וס)6 תעמך מסרו ומס כה 'דם )ט)ומ כניהיגקסו

 6יסס 61"כ !סס גחת משוח וכס ככ,ד ,)" נדוייק ינ" ממסרסו5"
tOitb- 

 ר,הך ע) יעי
1Dh?? רעם עגיך יהסכי . hS? oSb כניך 6ח )סממית יפת,ך 6סר ומע"יס רסעיס דכרי . 
 זקן סיוחך )תען ויסתוך דעתך ינגכו וסחס6יס ור(כטעיס . ומס "חס חסחח )מכן לעס.יך סס )עסות כניך תסית6ת 610 )נגיךכן בעה )עםוח "ותך מסיח "היך:"סר מרוד,?וט.?
 כ?טקע )יפכ חוכ) 1)6 גניך וכין כילך ככיחך מסיס ויסנמו וכטכוס כלטקס ;'סכ1ר5'גך

 סגף "יכרי ו:) סס כחיכריך כ;.ר :, )דנר,ס? ח"מן 6) סה:ס סתרך ופחס . כגיך,ת 1)הסמיח פ6ו)' כיגון פיכחך "ח ו)?,ןיד לוחך )רמית יללו סס "סר סרפע יומניוכם,ו'מקני
 ס:מנ" )נוף 161סכיס )זס וס16?כיס

? 1:?e . ,,מש חתתו וחסנך )דכליו סמ!ך )1 י 
 סמכך 6מי סרודס וירך . )1"ז מ"ר "מיו ו(רון'ס ! : המה, ותכער כזיו ו"ר.סחיכ)וס")כסנדל

 "ך:.!'"!ס פר' "ח וים) . 6לכו)י6.ס )ע5ח סחט סמלך כי ורפס סמכך המת ם כערסכי
 כ"ח 6ן יימלך ") עפך "דכר "ג' D'h'5trrb ויעשו . עע)יו חרוט י)ססיר סמלך 5)%כ,-
Pfbהב," כי ע"ז יך 

 כ5 י"מ,ל עס,ם ,סך כ) ע) סת:זס "כ) מסעיך rcrn 6) סמלך ")
  ויסנדל !רגזיו 5ר5': ופגיו וישג ע:ע. גסתי :רסיס ויכ" . כניו ונין ניע ס)מח יסרשבדקים
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 108נב נח גז פרקסמפון
 ר,פריד "סר סינגל עסיחי"כעטר זה "חכ) קיר ~ih1Dh . שס %שי*%

 פמנשש נהיך ג,ן ה פ" רועדך %טנימוסי5) ויקמל . ו6ח כ) ועפיתי כעסישמרוכנ!)ס המי
 6כ) )י ומסע 6ה )י ים "גי ונס טניכס ~6orbiה7

~WSD 
 וכפרו )עגמו הדס יעמס פס כי 6

 . 1)מיקס "יכריו סנר 06 5לס6 4 סל6ף ס)פ מענשחיו 6מד 16 רנה 16 ידו חכ6ג,אס
 16 כריו יפגעו כי )1 רפיי %ס וכן . 3ו יכ5יכ כי ונסרו 1nSD 6ת )קס 117 ע) יע)סומי
 עז ע)'כס ממדע )תכעיר 1)6 הסכמו נריח נמסורח יני6ס 6סר עד )6ע onlh )גס63מיו

 סמקך ויקמר . 36יו ויחרש )אכוו ויפ3מ 6רכו)י6וס לכרי "ח סורדוס ר(פ)ך ויסמם .שמידם
 יכ" כנסר "!י;, כ6ח "מר מעלס )שינו סכר "ח nhe1 6סס כגס )6כגו)'16ססורזוס
מלוס"

 ושככח קטפנו מ:"1ג רפ"ס כי "חס עסית וכן . מם)יו וירס6סו  שמולס 05  סידם
 כני )6!כסגזר חס)מ כי סניך oSnb 6גי וכן . 6מי וע) נזי ע) כוכי מיחס "סר המחי6ח
 וכחך ודון "ים 6)כסגדר כגי ומנס ככתי מסכתים 6;י כי נ6)סיר6 כחך "0 מעמו תקח1)6

~ch
 "קחגס ~Sah "ס"מ )6 6רט)י"וס ויקמר . ימסק 1)6 )ס יטמע חיסרסו ונדנריס מכמס

 כי כס מיס) סו6 יסיס 6% 6)כסגדר 6) 6גיסגס 1)6 סקעגיס מענדיך )"מד onnht:מעמו
 6ך סוס כיוס )עוט ג6 1ם" עטם כמעגי )6לכו)י6וס סמלך ,יטמר . סנ"חיו ס"סחכ)'ח
 )כמגזר ה ויכוירו כן "הלי וימי . סמנך כדגל 6עטס וגי %כו)ל,ס ויקמר . )ו ,ס"ממפעה

 )טממס סגלם והססך וכסקס חכקס 6רט)י6וס תם .י;סקס ויחכקס סמנך )פגי61ריסח,כ)וס
 ");סנדל 6ה "רכו)י"וס סני) וסמכמס וסתרמס סהמכ~ס כשח ומגס . סוכ )יוםומ"כ)
 !מנמה Jori ככרים ע' )6רכו)י"וס ויחן נדו) מפחס סמקך ויעם . "כיעס מיד "מיו 1"חמהו
 Petl חפר שח 6הח וס!נס יסיס סריסים )1 ויחן יקלש הכגיס כס 6טר סיסכ עלט61ח
 עש סמיך וילך גזו! עוסכ )1 ויחגו מנמס )ו )חח )כלסליו 15,1 סגיכוס סמק 6טרפריס

 : )ם)וס כיחו 6) סכ וסמיה )דלם 6רט)י6יס וילך כי"ס "::, עד,ים)מו
 DIID 6יח )ירוט)יס 6311 ס")ס .סיביים "מיי ייסי וחמשים שמונהפרק

 otb( כנע שגט 6יס OtO 6101 6י"רכונוס 1DDIלחץ
 כ) ע) מוז ככדו 6ך זס )ו סוס 1)6 כמנהלו כסציס רעולך לו ויחן מנמס )מלה וי%והב
 וילך . סיועניס כין סמכך ושכנסו סמנך בעיני מן 1ימ65 ,יטרחסו סמנך )סגי ויעמוד .סריו

 סו6 ויסי ו"ריסתוכ)לס 6,:סגדר ונין ממגך בן 6גסיפער כין 1rb הטא"ס "ת0י6רנו)וס
 6)כסגדר 6ח "י6רב1)1ס ויססס )"מיו )כרע "נסיססר ויטכרהו . )6גסיססר 1"וסכמחניף
 ומממסמס ונכור נמור 6חס כי ישנס ערי כ) ע) )כדך )מגוך נ": )ך ס)6 )צנורגדכריס
 "מ1 מגד סס)ס מעספחס 6יס 6101 כמנכוח עמך חכר 6גמיססר )סיוח )ך ג"ס 1)6יקרס
 כדכריס סוער 6חויסתה

~5bo 
 לעו 6כר מלע 6רכו)י"וס ערמת "ח ",כסנדר )ו ויגד

 "דוגי )6מר הורדוס )מצך וינד "י"רכו)וס ייכ" "כיו ע) ~O'D יס דכר שיו ויקמר "כיומיד
 ענין יועצים כגיך ל בכיחך לטס ":י "סל הלעות :) 6ת ו)סתון ):כות 4 ג6ס )"כלך
 61פ 6מן "0 סרן 6סר ג"ש oto~h; סקוס )6 מתי עד 6);סנדר כנך ")י דגל כי רעותכנוח
 )6 "סר )מטך דבלים עיד וירכל "כיו סרגם 6טר 31וקנו 63ע1 סדם Shta 610 כי "כיו"ח )סרג ע"ס )1 יען סמיו 6רכו)המוס כי )י מניד ונס סמ!כוח כ) "ח וסטמ,ח מפפמתסכ!
 (flD1 כגיך כי סתרך עיתי )ך 'סיס 'דוע 6ר'סת31)1ס טד ך6מר . מעומס ממס סיכרוכר
 סדכל רקמתך ויכקס . ויסלנוך ,קועו כטקט שכחך )ך "סר סמיי)ימ טריעם

 ו,מ5"
 חנרח

 "כיע 6ח כהלגט . )6מר 6חד פכ 6) סכומם ו"ר'סשכ)וס 5)כס;יר טס ע) כהוכם"מת
 ולטד עורחיע. "נט' "ת ג"סוף ע61סר סקר'ס כחוך ותקנסו וגנ"")'ך גנרמ6גהט
 זכר גמ65 1)6 דכ4 סבר סח71ס ,bS ):הודית כ";וריוח וי6סלהו מקריס סר "חסמיך
 )6סור 3ו: ממחו ומרוב כעסו מר,כ סמנך 6כ3 עניו סימרו מס סקר סכ) סיס כירע

 ויזך Jpr ככרי ממסיס 6י"רכו),ס 6! גחך כזל 6ריסה:כיוס 61ח 6)כסגדר 6חכ:מסחיס
 וגק'ש קיסרים 6) נ" ומטס סיס ע) 6סר נור 6) כמגך סונדוס סכך כסס בימים .)דרט
 )6 6101 טויסס ממנסו וג) מיק כ) וירמש כגמסת'ס "מוריס 1DD כגיו 6ח סוסיך סגך"סר
 "סכ )מ)0פס מי) גבור 6ים )מנך 6טר סמ)ממס גג" לתוך ויסי כניו סנעליס ע3מם)

 16ר.כ וסיס נן )1 ויסי חור"1 וסמו וכמיממות נגכורס ומזקין מ!ממס מיומן סיסמנעוריו
 סורדומ סמיך בן ")כסגרם ע) ממ! בס 6הכח ונעכור ומנרו רומיך כן )6)כס:דדפ6ד

 ישתנס וחיה סרטנם 6נד נזו) בש! ,יתפר "קר6 . גרזי ניכוי "כוכ גנחוצכ16ס1
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