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 סיגדיס הגס כי ועוז . ה61 061 "י' "ס קודם ימוח מי י11ט ומי כרשי גממו )כנוחוסערות
 וימים סגמס רקס "ח 6דס יהחוך כקר עמס ומקנו . )התנד) סחמי)ו סשעחיס "מיכגי
 ,קכמ )" 6סר 61סוכחו קטתו מרימי )1 י)דס "סר סורדוס הקען כגו גס . מגסיךעון

 סמוכות "ח יחן )י )6 כי ידעח' 6ני ומיה 6גי "עטס מס 'Thn כעיניו 6סוכ 610 מנס"סכחס
 ו)ס3 ומחיו גסיו ו)כ) כג'ו )כ) "ויכ סו6 כגס כי רע רק ס,כ עבי יכקס bst טוחי ירנוסרק

 בויש וס61 סוג" הו" מגס מסלחו 6תס ימגעורך 1%6 6חס 6פל סכ,דס "וחך ונסשספמחו
 ענו ח7נכ 361 דודך עס 6הכס )ך תסיס ג6 6) 6)י לכוח מעמיס כמסר דבר ,bS .)ך
 6ח סכ)ח, 1"יך . )גו סו6 "ויג כי )מלגט )לטעים סגל וסוף וסכ ככלי מקס )ך 6חןופגי
 . זכר מוס 6ר6ס )6 ולגי כססו ע) והסב ומליו "מנך ";' כי )"מל סוס והכי( סג)וחעו)

 יכר הכהמוח לע,ח )מינח תססכגו o(hl' . עהסכ,תיו רעת 6ח לסכי) יום) עי 6מלומרולס
 %) . "חיו SD ימסו) "יך נגיו וע) שחו ע) ממ3 )6 6טר 6ים כי מיצו גפשחיט "ת)מ)ס
 סרס )הלגו ונתמוקס הנק )כן ומרכס ימיגט ניד oe כי ו6ת כ) 6מר וסנ)ס ליום עה"'ן

 (mne ו6ח גססם "ח והני)ס סמ)ך 5) סססמס דכרס ס6)ו סןכריס כ3 . 16הג1יהרוג
 5סל' ,סנ כבריס מקס 15דוח סג )תגריס סמיך הקמין . כי ס6כ,ריוח וממנוס טמורחכרוחיס
 כן 'SD1 ו6גסיססר  סתלה  וולסי  כטולס  5רפ ~or  סדור  טמא ל5 כי  1D'D)b  לכיו להםדגר
 גלמן כגו גסיפער )6 "סר ססקיז 6ת ו,ה:וס סמ)ך ויט)מ סרודס. ססמח ופכרי סורדוסס6מין
 ס"מ ממפיס כי קנוח 1'6מר ס71ס )סכו) יכ31 )6 לסר ויני 6כוריוח כלוע וימכססוכיחו

 סמנת סס פ)6 קון 6מ7 כ3י סמק 6דוגי;1 כן 1PD'D;hi גדוף לוהג סו6 6סר16רי6ון
 )5חל שיו .וידבר רוזי סר71ס % 16תו ויחן הכוי 6ח 6;ס-סטר ויקח סמ)ך 6ח)סטקוח
 מ? ח וימ )%י סוס ססס מסקס סס 6ני יס)חגי 6כר כענין "עכס כי רומך ") 6גיככחי
 ו)" וכר4גי כצפקי יחד לגמישמרך

ש סרני 6;' כי פ4 יקריו ק ט tab )ססשש 6וכ)
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 ס נש פרקיומיפון2פז
 % * ושלם . למתמרח לסמלו "סחו "ן התגס סכלי "ח סמ)ד ין סרהס דקה "3י%
 )סמוק %י סרידס )ך גתן "סר סמ,ח מס כי "פל הכ"י "ח נידך קחי )6מר מהד,:5שח

 ומסלוכמכמרה
 )סני"

 ))"מכ 5ח )ה הגידו "סר ההסיס זכר 6ת ס6סס DD~PI . 36י 1016
 ו"3ו6ס מכקס המה 6פר סכני 61קח כע)יימי "ע"ס עי סס מכווי היסס יחקירסמכך
 ") )נ6 ,תסהד הכ"י 6ח )סכי" סגנ נהרוס כיחס נע)ייח ס"סס וחט) . סתרך Shטמכס
 כנ7ס ) יהד לנסס ע) גסוס 1)6 "לנס סננ מרס ממע) on5P "ח וחטמםסמנך

 מהה 1)"
 DS;' ס6סס "ח ויכיש )"היו טפס "סר סגיו ע) )";עיססר ימס )מען סיס סה)סיס מ"חכי

 "ח פכרה( מן ס"מח )י גמרי סמנה 6)יס וייגמר . נסויו כממס שח' ויסימו ,יסי)והסמנך
 ת;) )ך ס)מחי הגה ה"))ח 6ח )' יהוזיע הסיד ob )י חג)' ו6ס . )כבכיס ו"ס)'כסושיך
 "גי כחיים כעודט יסיס מת 6יסי ופרודס "מוגה סימרי( "סיס )מי כי ממך עחס דבל%סס )" )דכריכ' rh(1 .העם ס6)סיס נמר 3י "סר ה"ים סלע וח"מר ס"סס .חען כיחךלגסי
 6ל ויגך  מידך )מלט וסי"  מח ;' ועהס . )חלב נ,"ן' גתק' סרס כי 1"ף מוזו "ח נטיתי)6

 1DD'D)bi 5כ3ח על ,ס 5עסס "ו ITID  ממך "כעיר !מ: פ"דו:'ו תפסי סעכד ט 5סרספסוס
 יום סערך "דיגי ג" זכור סמיך ") הטסה :יד ,חימר סולח סטמח 6) ססכי6גי סרסטכנך
 כנכי עזיו ,חנך )פגיו והסב נו למח מ)י1 6ח סקוס גיוס עמיך 0רו7ס ") נחס6של

 כערכ "ז "חס סיכת. כמסר וימי . תקמרי "מח כי סכור סמ)ך ויקמר . ס6מיס כמחדמעות
 סמ!ך "הי סר,דס "דוגי 6ח )סרח נם"רגו ו"גחגו הכוקר 716 עד )פכ3 מוכוחך 3י60)

 "דנני rnhl קמחך סגנו ו6:;הו ")י 13"י ab~' הוי ויהמר 6מ'ך סל71ס קד6גי הסוס3)י)ס
 המך ו"דוגי ר6יח: י"עגסו . עגי סמ)ך "הי לדוגי סדמיט הסר סדמעות ר(י6י0 6)יויקמל
 כי סרסט 1D~'tlh מרמ,ח כמנודות ג)כדחי חשמל . )עסות סג"מגיס ~otnh נמקעמס
 ו)ס;ס)1 5חי סמ)ך 6ח )הריב ממנחי ;י סנפליסמכםזס סש6ת כ"7ס ומלנהם)כזני
 "סר סכוי 6ח )י הניניי )כי ועתם מ"כי יותר )י סעינ מסר נדוני "סר ע,כס חמתלעס
 )סגיו סכני "ח oh'Jhl . סנונך "מי rb )סלונ סרסע 6גע'פ?ר )ך גחן "סר ממות ססבו

 5מ:ס . )עיניו שנה )שיו ו"מפכסו )עיניו שנס )ספרו עני וינו  6ג0י0סל כשחסהתיס
 )"דוג' "ר"סו )מטן ":עיסער חוחס עם ססו6 גמי 3מסמרח ממרחיו ממנו נו ס1חר0י"סל
 הכ'" )" יומס סמ)ך יקמר 1"ס . נפט: "0 )סני) 16;ג 6סר כיוססמנך

 ע!יהי "3) היו
 עהס 13 ";י הסר ה,ס פיוס "ה ירקני מ :פסי "ח גרמים ממגו tSD' 6ח ,5סמפ הגג5)

'mnhtוהרס סנכ),ח. כ"ה' ננויסדהו ויסרני )לכרי 6מוגס )חח סמ)ך יקנס )6 16)י 
 חתר ס"מה כי ויר, נ,,דס סכ!' "ת סמ)ך npfl . סנונך ") סככי "ח לחוכם ידם 6חסלמס
 5גרח הורדוס יימכך ס"מ סעי" כעת . חס כ ") ויט)מס )רפ"יחס )רוס"יס יט . )סרס"מ
 עס כר,מ" סיו הנלך 3ני יס,)יתוס כניך 6)ס גס ססס עימיס . עמי פס ",נך."ה: זקנח' ג' סמ)כוח "ח )יסג עוד ",כ) !" כי חע:ווד ו") 6)' כ" נוסר )6מר כס "גטיססר6)

 ע)יסס ויכח,כ "גפיסער )סס נס קג" ו . ומוסר מכמס ))מוז סנרו) בגו5ג:יססן

נ'"
 6:,סס,ש )סני רעים עליך ידגרו ט הס ".ילך כלך 6)ה גס כגס . )"מל 3מ)ך 6נלח

 : כריו לסניסעסר
 cb 1'qh והנך 0עמ,7 61) "חס ha 'Sh מה'ל ופן הס ",'מ ססנסי כי ירכתי כגי ידטחי olnh )6מר כגו ":מיסחר ") סטנך עוז ייכ"וכ ששים8רמ
 "סר מלסיס TPD '1 ויסי . מותי )פנ' )כדך "וחך ו")ן!'ך גקמס כס ו"עסס עמךסמכליס
 רומץ 36 ה5גרפ חת ך ר"מס"מ

 ייסמ; הכגחי סממם 'T~h עד וי5 רימס מט'ר ":סיפסר וי3"
 גשר כי )מען לכ) ככה סל71ס מ"סנח ו)6 מ6ד וית"כ) עציו חנך 7ו7ו סלו7ס מח כיסס
 6) כ6 ומאס כסרודס כממוכס יד )1 וים" "ניו "0 ללוג 'ttlrD 6סל מי עסי וקין)נדו
 וימלד . גכל0 מ)סיוח 5ש Ph סמוך הסקך כי מס ויכמ: קסליס Sb כמחו, ויכתלגיס

1PD'DJhסודו כ) )גסס ;י יזע כי מעד ";עיעמר וינך . מלר סר  גרולס הנ-רפ פליכפ 
 sh לסד  כל סיע  סם  לסי  סי 5סר וסריס.ו  וסריו ענדיו 6מנס . ססי6 כלגיס )נרוםדמס,כ
 עציר 6יכיך יטמרו כחה חגרה 6ס ;י 30רמ 61) כקליט טמע )ו ויקמרו . )כי10 )סוכשנעי
 מקוס )0ת פו3 )" ופן . כרמת "פל ישמע כי )סס יסמין וסוס כמטך 63,גי הלנס-שח
 'y~h 1)6 'טמע )"  "ויניך  .לדברי J(To יקכ)ך 610 סגה 6טן )ש 1bu3 כישיניך
שש"שש היפש 6) הנך 06 ט 0ו6ס anbl . 0ת 6פב נכהן שיו *קך ~ספנסימ8 שיפז ע3דשו
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 101בר ם פרק4מיפין
 וישג )ענחס  5שיססר ץ6מן . )פגיך ,יפקו שהשיה כ3 יפש) ו שלסיס (Sen תסבוךשהשמך
 61ןס בלנ)יו ויזך . "דם 'מורהו )" )מען סנגרן ע3 בכג)יו ))כח וישמר ה"גיס מן65רן
 "ת יכבדו 00 "סר ,DDn כי כהס המוך 'D:D מן יר"יס סיו 6סל סהס כי )קרינתו ינ"65

 וככן סג"וסו "סר )סג"מ )קר"חו יסו )6 ,ממס )מזך 6,יכ ס61 כי )כ5 וגודע6גסיססר
 ויר" . )כני )קישתו "ים י)6)"

 מזג י)כד כ"סר ע,גיתיו 3סהיחיח נ)כד כי "נטיססר
 מיז )המנס יוכ) 5יככס וכלחוח נפיעס ;סעס )מעליס )3ו % ויחן )1 יעלכו 6כלנלקה
 יזדנב 6סל 73לך נס פגע "סר ה6;סיס מכ) "יס מנ6 ו)" )ילוס)יס וינ" יסך ,יסע~ין
 יל"וסו כהטל עמו )נ" המקך נוס כ"סר עמו 3"י הכיריהן 6סר סמקך סומלי .גסעמי
 . יהכSlb 6' 6.לרו כי )כיהו ))כח סמנך סומרי גתגוסו )6ילוסייס העירס 6! קרשו וכווסל . העירס 'כ" ו)" סודו 'דע המיה כסמעו,כי יכרם )3)תיכדניה

 המק" כיח ") ויעף
 ט סכים 1)כ!הי "זהו רל~ח )כיתי סגיו סמ)ך ויסחר סמיך )לניי SID'1 ,סרו ויכףשת"ס
 ,יכך * קננו ו)" מעניו מסקו 6ת סמ)ך ויהדוף ,)נסקו )":יו )מנק ויבקש 6גט'פסרויקם
 r,b נ!ע!יך תכן ק,כ! ": 3:ק..ן ק71ס דס מקוות ידך רחון . 3כסיהס "DD )6 ע!תם סהסהח;י ":מס )" ע) "היך "ח רנמח כי דס סמ)"ות ידיך חוטנוח ועדן בידיהב- תנם )יסרוג 3ק"ה "סר "ה )הנק תלנ: כי כספיך תטה ג6 רנת סוי 6)יו וקמלהקווך

 הס)ימ וזרו "ח: )מחר )סגי יכ" כמ ככס פכ)ךט) )6) יס oh עפיךססמועי:ססמעתי
 דבריך הוכר hnl1D 161 6ניססוס סקיסר ס)מ6טל

 ודי
 )ח)( ר16י סיס )" רונח OPh :י

 "סר כנ)) נצמח זכריה הת והסמע )ד3ל מחוס !ך נהחי )מנר כ"ג עם הגס )ד3ר )ךפקוס
 ידע 1)6 !נ,הו וירך ו3פהד כרעד המ)ך מוסבי י63 ו6גסיסער . )סגי 63ח o)nbt הכמח1"
r(e;1"סחו "סו 6)יו והכהה . מקן !כ. ,יסער ע"ג וימרד עניו המ)ך 6ח סמק5יף ס37ר 

 "ה )מקס יוכ) "יככה כסככו ויע/-יס ויסלע סוף ועז מל"פ )6גפיפמר הדככ "ת,התנגס
 ~qtDbl: המוך ויט)מ מצהלת ייהי . בה גפ) 6על מהמנמס 3דנליושסו

 יסח קליו 6ת
 ויט!מ ")יו )6,3  6:סיפפל 5ח כלסיני 5סר סכלסיייס 5ת סיד רישוף6יכביל

 ויקל"
 4.ה

 הלוס; "גוססיכ 1a'i)o מיהו 6סר סןומיכסר
 יס,דן מ)ך ס)וססורדוס 6ח )פרוס כרומטי

 6גט';:ך כגי כקש :ירו ססמעה ")יו ויקמר . גרו) כדכוד יתיגו ע) סמוך )סגי 1711ויכ"
 )מגך זולו וקמר . כסקי ע) ו)היסיכו החחי ):מזיכו )3כי עס 61גי . )סרגג' ויסקסע"י

 . 6כ נרהמי 3:ו ע) מלפסו "ת סמ)ךשפוט
 כוסחי"1פ ט)מס "טר ה"נרח 6ת המ)ך ויקר"

 גזו! וכגמ כנ,- כח') Db כי פה ה% פן )ך מסמר OnDI .6)יו נסוי קרה וסודך )סורנו עניו יעגת 6סל כ) 6ק 6כיך סמע הגה . )6מר כגס 6) "גסיפסל06
~hrl 

 "ג,ססוסנונ ע"ת )ך
 6,1תר . וססהחס מזח !"ob! 1 ומהממס רמס יז eh כי והנה רייס מס )ך 6ין כי עמו,נו6
 . )פגיו 6,ס.פסר "ת ויכילוסנייך ויפ)מ . כיחו "גס' "'ס 6ויכי 6מר "טר נוזק הטי" מטנור כ: 6 גרי ר"ה זורו 6)סמ)ך

 )יט"
 . מלב פסקת 075 כנסו) כלוכד t'ah לנ)י )פגי ויפו)

 גופי ו6נסיפטרכיס ויהריפו . )דכרי ,טמעו י,כס "מד ידשר 61) כנכס כמריסו )סגיו העומייס ") סמ)ךוינומר
 6ת יסגו) QDh נ"ר: נדיק היט המ)ך ולקרל . המנך )רנני סניו ע)

 ".עיפען ") "פו י"ליך 6סן לפיס ירן' וסיס . )י )עבות 3גי מסכ 6טן n~rrסרעס
 סיקרים כני כגי "ח והלגת' מרמ,הט דכרי סס.ח.:' הסר מיוס "0 כי ודוגו ")י גתג)סטחס ו)"

 כגסס "סר ספתו וע) גה:ס ע)יהס ל:'!והו )דכר' סיע )סוט כנ)) מעון ;קיים :תו6סכ
o:cסר ן)ת ", ע) ע!יהס קג" 6סר כקג"חו עורלני" Gn'O נסס וג"ס וגכנןת יקלה 6מס 

 . ו)6מ'ו )16'3 )י וגססך הקינח בו or ו.:נו)כסי ,כגעל גט וכמס כליי) נס ועסיה'המוכוח
 )6וי3 ע)י גפפך 6כנ onib ו"הר): גר ע) ",חי נרם כי )6 די 1)6 ע"ג ו"וכ) גקמחס)גקוס מוחי סרס יע,ללגי ס6)סיס מ:הם ע) סממ hlol ומח"כ)ע)יסס כוכם פיוס עודוהעם
ונסקס

t-ftt/r 

 חמין 1"ר"ס 6ק6נ) )6 ו6יך כרו הסר "נכה )6 61'ך עמי שסיס מסד )1)י
 "סב הרטע "נסיססל 6ח 1"ר6: מ"נוחס ישמים כגי .כגי כביתי 6)מג,ת היקליס 3גיגסי

 הלסע )וט מקוס גתתי 6גי כי וסימת )סגי מי עודנו ככסם המס )6 ע) )?מיחסעוררני
 wDntij טסיס ו6ף כל כ, ע) גס6תיו כי גס )ע5חו מ6ז טמעתי כי OSh כ) 6ח)עסות
 יל;. מוחי טס אח מכס )6 6101 . "מרי )נ"ך והמ!כת'ו 6וי' ר"טיח מסיס ,'1YD_ספ)ס
 ",חי a(h כ":כקיו עק3 שכה תמת רע: !י !ס"ס זמי "ח כפפם )מחה מיסל 6כ)סחוסים
 כנטן מי מעודני ato סששענ )ל"ע גלח, ט נש ומדם 4גסיש נעיגי ופשענ משי684

4ששש84
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 ם פרקששפון . 1ם
 ל85שת "גוסשוס עם 5סחה3ר ר1ט6 6) יס)מת'1 ::נ ככו' וממסיט מ*פ נ' )rh, 1מם,:
 שים) 6נ,ססוס 6ס3ח  כחררי ו)ג6 ,נכ,רס עמן 1)קטח oiann~l הנרוכס ורלישם

 תנעץ הלגייס סכן כמוסו ע"י קמו הלגחו 6סך קמיי תקמלו ו"ס . 6ני נסתי כקרכ"מ"
 כי שכס ע) ctoiho )פגי מסמס )חח סקדוסיח )גסשתיסס וממיקס כגסס מ(6ת005
 הגה";יק:יס

~bpn 
o~oih5 הזה הלמע 36) ו)הס nfb נכזט למוגי 610 ומרמס ימים 

 3)ש סו6 כי כממסקס ""ע ילקה ,bS כ6)היס יתיחמו מגס )סמיתס ויסתגי ככוניוט).סם
 )ט ח )תועכ, orn 1'rh ") ק.)1 יחן וגי )דכריו ח6מ'ן 1)6 )ה הסמר רו וי ו6תס . )סריצויה
 רמוני וכנס הלעות נערמוהיו דעת' 1,ג:ו3 )רמות מסמסו כס כי דמוייו ע) הרחםו6!
 ע) מלמס סטתי מק 6) וה3י"גי הלמגיס משליו עם מעוררני טד רסיס ,דעת טחיוננכ
 כמרנותיו ומסנר כזג 3דכרי רעות מהם עססר סיס יום יום כי מנס כגי 6ח והרנחיבג'ו

 . זכריו ע) מסעיד ככוכיו ";פיס 6)י)ג"
 וה1"

 מרץ סיע כ"6 תעיני כמרמה )י סמר סיס
 וגופי גססי )ו ה"מגחי י"גי . ע"י וקם )' 6ול3 סיס ואסחר ~ODIO כניכי יי ס61 6כר)י

 ,עפ'חי לפכחי 6סר (ס ע)י יקום כי י6מין ומי )סמיחני רעוח ע"י מופכ והול ע"יוסמ)כחיו
 סכגז סודו )כ3וו"ח רוע "ת )י גרס 5פי )1 ,ה)) )ס' סרוח . 3גי כ) וגךו)הע) יהר5ו

 לקיתי כי 6נרח וטה 1םימס 3דד נט6לחי כי 6ר6ה כי "ככס מסר זורו זנכן . מידווימ):גי
 הגכ) וחח . הרנתי גסס גדודי מספהח גני היו "סר וכגי סס)ס ממעמה מכן ע)י רצוח~,ח
 דס )סח,ח הנמרס הכבכיס עג )נקם "ס כי עוז )י מס עחס סחייח' הנדים) ",פסגה

 6ח המזך דבר כלסר ויהי . וממגו ממגי המסידיס . ממגו 3גי נקמח ol~)hl( דמו הת)הסק,חס
 מע) מעם רקס 6ח 6גסיסכר ויפק . וידים 6סו כהלון קווו "ח וילס גזו) 33כייכרת
 ויעמוד סיו 5ח כסתח רפסו 6ח למרב סמוכה ס"דס 'ס6 כחטר סמיך לגדי מכיןס,,רן
 ,כתפר  )תגיך יוסר )מוין ,י ויהי יעולו;י הן!ה וח:כהותיך ליכוח,ך דבלי סמיך "דוגי .יסמל
 ופוקד סומרך מסייחי ןנלח 6טר ו"מנס . כהס חנז,קג: כן גד3ריך )קלס.עניגקסח
 יידעכי הלעסיס . !ך "רבת' ,נסתר לעס )עיר וגה משיכיך 16י3 כך נגוע )כגתינערך
 6ש1 ע) רע ,נקפ יסר כ"ס נקמה יעפה 6)היס כי יזע )6 ומי רומי ע5 (ס ע"ס 63לעלס
 כן כי 'דעתי לנכי גס נקרבי 6)סיס 'Ob1 )6 גס )י "דס כינת 1)" מ".ס "נכי נערוטס

 מלגתי 6טל Dbl' קרס כלסר )י יקלס פן )יכ6 )י יפ ה)" מה36היס 'ן6ת' )" ו5סס"
 היותי ענ עסיסם כנו)נתגי כי )הרגך 1.כקסו 3י קג"ו "סל הקג"ה כג)) (ה והיהכדכריך
 )רעם עזיך עמדו ע"כ הנו)כהגי כי ר6ו וכיכר . יקרה ממססהה תיו 061 טסנה::מפנהה

 מס יע) ע)י המוכוח מי7ךסיתס ו"מגס )מקוך )י גיס )" יזעחיכי וקניץמיחו3עונס.
 כנר hSO ככוד נב!) 1"0 הממתגי ככב ה!6 מנכוס )קכ) 06 . )הרגך יעגח' גחימר
 )מץ גפם )הרוג הינדס ים,ח העיזי כי וחלנך כסיחגי הטון. כי )3 ע) יערס וכי .כמדאגי
 . נדו) כככ,ד ר,מ6 6) ,:)מתני והעכרת;י ג17) עוכל )י ;תה 6חה כנר ס)6 עוכל'קר
 3מ הסמ)כיס וסגם קיסר "גו::וס פקס "ח )סקי) כ"1 מ)כיססס"סר ר6יחייככר
 וקף כך הג)מ: סביבון ידיעת כטחי כ3י6סיגס "והצה והס.כיתיו עמה יהפ)מחיוהפכתיו 6י עליך )3ו 6ח רשע 6טר 6גוסעוס כי 61ף סיו )" מכמוני עסיריס "נ) סיו כמוניעסיס
 1)" כך )הנמס חי) )ו )הח )ליב (הב ס)י6ון )ו גחןכי

 לס "גי כנכת, )1 )סמוע 610 6כה
 ה"ויכ,ס סוד 6ח נגס ומי . )"וינ 1)ס)'16ן )6.ה3 )ך כגסי  הקיסנ' פסתך . סגי גס"כי

 חפכ סו" וצגי רו"ח מהסרח עצך 6חי כי ע)י ח"מר 1"'ך ";' 5ס כי כך יד ;ס5ומסכקסו
 )רועך ))כח ר5.חי !" כי 6גי ,,כר עחה והנס וסלנח'1 )הלנך 3קס כ"סל קורנתי "חתפסחי
 סמג"חני o~jno קשחי 6כ) )רגבי פחח כורים 'היו 6מר' מקג6י "סר ר"יחי כי 5וח'כפגמך
 יסיילגי onp דברי 6) יסמע )6 6סר הקיכר ") "קר" OJOI . פג6ת.ס 1)6 רך 3עככללך
 , ו6עידס . מגס והגני )סגיך )63 ומסרחי גסעח. 6:י והא' . הגס מהעין כ5נלוחיו ת36ה06

 1!" עפך !3' יוסר ע) :"מניס 'ctTu)י
 )העיד סם ירסס 3"6 כי מב"" :ן,ס ע"י( סעיד

 ט) יעני יקפל כי יע'17 "סל האדיס %) . הקמה רע)ימו מימד (o~npl ומהם הקמחמת
 כ) כי כ3"" וכש סקר )הע"ד ממ:' ס,ה7 'קש )6 נס מסייך יכעיס כבחי 00 הגס)3י

 וסוסתם . )6מח מסמסי דני 'קוס ס.הס וע) אדוניס עריס נ' ?הס וסע7יס . טזכס6דס
 יש ע! ,ק'ס י' 5יס ע) ימפו)ו )" 6סר וה,ס .הקרן ס ?סם .?ס . וגנדך ס' גנד 3ייעט
*ג שני הלעיס !" מ: וע) מס ע) ספמ'ס פמח סול נ6ח' 6)' ,מגס כירו דס ע; ו'עש"דגניי
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 1%גה ם פאקיומיפון
 לשם כיס טכרחי סגם וטוי . )ך מס"ח' "ס וסמית;' 3רק כ"י ,הכריק הטמיכ מן שיימסק)
 ועוז . ה"!היס מסגי 3כרהו כיוגה סיס "ף מרס היסר )הסגיעגי עיי הסטלה עמדה)"
 קם: "סר 1"3ירס )לחן מחמס כקטר )מועגי סיס 6ח סההה )6 )מס סיון ע) הסתיסנה
ט)

 מרן'"
 . ו)מוקיח )"נ )הס וסיע )יכר"י הרע )6 "סר

 וס)"
 "נסקס

 ההנס"
.'56( 

 ל: לוחו והגס רמסו נכטלף ייחפ:ס, ס 5 הקרן ממיסגי "' נססו 6ח )ר4ת)מ 3מ)מתסשכלש
 ס1;' ופל . גמ!ט "כיו "! כ" 61)י "כין ") )סניפו )ההכס 3fDJ )6 כי והרנן הה,רכק6

 : )מ ו";י ההורג "ת )?ל,נ ומס כ;ו קלינה ט) נקמה עסה וד,ז . מח 6גי וכמס כלתייפג'ך

 סלי 6ח נ6 וס" פיך olnh "חד נדכר "3) . מנס יס;"וג' "פך מ16יני גקמס "מכס)"
 ומוג" )סניך "ס:ן,ח ידי יהיו כידך 6תה סרכגי רק )הרגני o'nh כיד חח;גי)נ)

 ה:, "ח

 . רצה מהסכה עזך ח"כ "ס דרס , קי:כ בו ,מקור )קרעום וכןתסו )ככי 6ח וקרעפעי

 ו5ס מקסמה מהרגי כנך ע! ההא.! 06 ממפטי וחיליך תחכה זה מה ע) 6כי שדוגיועחס
 עננ:' כי נכגי ידי "")מ )" כוכך וחח . ולנוייך כהחנך ונקנו: מ:0: 3י עטם חממו))6

 "ת יכקס 6סר הטיס כי זע ה,"ונטרי
 נססי

 . וכעלך עננ,ך מגגו נ"::לי,ת כך .ח 0 !:ר

 .ח.: וכת rD כחכתי )" ":ר רכ'ס ,דכר,ס ה6]ס הדנר,0 6ח !דגל כיה כנסרימי
 : ,נ . כבה )ה ,נזו יבמיך לק המ'ך )ס:' העומ7:ס כ) ויכנו קרס וימק הל,מ"סלסגר

 ' כי כבה ו!" סחה סדנליס וסמע כס סיס סנ"נון הסמןג:שי,",ס

 , נד, "והב היה ה,"
 ע! )כוכים ,י"מל לצנור המגך ן כלס' הכוסל ג'קו)'6וס ויטן . מרימי כגי ס המ,),תגגעריס
 חרמנו, מה וע! חרמתו נוי 51ת . תלקו ו 1;,כ 1DD:D;h נוערמת . חנכו וממס ה1:3שם
 כ)ה'יל סמקך 6ותס הלנ ":ר מגס "סל(נוח! O'~p'D סנגיס ע) למתו רמנויס נ!ככ:ס1"0
 "ח מוח ממססע ,ס 'מקס "ס הסר הרסע ונערי,ח 3)ס"ל סוס סרפע ע)יסס העליס6פר
 חם, 6כיו!6 וע) t'rbnh רנח "סל "ים מוח ימ)סוסממספס עמס 'ממח. 6כ'ו כיחג)
 ע) ויקורן המח ע) יכפדי כ"סל ייססוד ל"סו 6ת וינוו קיגס 3סעס קוקו "ת גיקו)י"וסים"

 6ויכיכט ורש קימו "ר,סחוכ,וס וסקנה עירס 6)כסגיר עורס ויקמל מלימי נג'הגסרכ'ס
 ככה"ר ע)יכס )העיד סקר ען הכף כי )קי,ס מייחס ופחס 3דכריו o)nh הרג6:ר

 !כדוהו שגוחן cnvl ע)יכס סי6 יכ31 כי מככ )" המוך :יכס 51)"כיכס
 ממסת כטון וב"

 העת,דימ 6תס ,עקה ירסיע מי וקח במספת הנתך י3ןיק מי 6ח וטפס המנך )פני ח.כסט"מ ,ערגי עורו ערו ,ממריוס 3כ:כ מח,ע3'ס הס 6סן 73נר'ס ענוגו )הגגן והיססמות
 מג:;. רהיק ו)הלנס מרסניו כ:יו "ה )הרחיק 6כי, ע) יען 6סר הכניע) C'h1 הלמיס"'ס ,ונוח מנח רק ":נרי הו" סנה רסע ע) מרמס ט! ג' ":ין ע3 תרמסי ") הקדתה ס:זספה
1D?5"( Ob1' "(ממוח 'גורס הגס הער'ן ו6ס ע)'הס ו'חמ,) כמוחס יטמע ו (3כ!ס כי יסיחכיס המרך כגי כ b)p' 6(1 הרוג חספסו וכס . כוחו המנך )הור17ס 3ן )תסקיר ירוה( 

 סווגך "מי פרודת כי 6דס כגי )כות ו)רמ,ח השריוח זעת ו!ננוכ תות כמי ונפקסגהסקהח
 ויוסף . )תזך )6וי3 וגהסך דיהו "ח כגב ס,ס הפכור 6כ) ת"ד ו6והכ )מגך סיסגולמן
 פעפס הרעות כ) 6ח 6נסיססל ע) לנו)) לסיס זכרים )7גל ססוסל גיק1)י15ס9וי

 המ)ך ויקמל . וידוס )דבר הסימל גיק,)י"יס ויכ) עמס 6בר ונוהמ)סיגוח מהרגימ,חעזיו 1)ס3י"
 ויס")סו . ככ:כיס להוסיף עוד )ן3ר ,ו סיפ הנס סרכם Sba Pb זירו הסר 6תס ,ולו6)
 . nbr מב) נק' ";י כי )טד ע)י 'היס ס",ס.ס הנה 6מר כי רק דכר עוז 6גסיכסר עגם1)6
 ויר"ם סמ)ך 5מי סר71ס 6) 5;סיפטר גחן "סר סכ)י 5ח הפומריס ויכילו . מכסשקסם, עי )י )סולו )כס ונתחי המוח כמי כי 6פר סכני 6ת )י סכיניו )ג"מגיו המ)ךח"מל

 6נעיססר ויז,ס . וכפיך הוחמך זמו 5קר החכיר ורקע עלין סוי 6)יו ויצמר .)5;סיפסר
 ט ונגסס מנת מפסס )1 6פר 6'פ )הני ס3י6ו סמ)ך סורדוס ויקמר כ36ן סכ)י 6חגכ6ווש
 מו9 תססם מציו סיס 6סר "יפ המ)ך )פני ייוכ6 )המקותו 3גי ר3ס "סר סלסו"יי סוסססס
 לטת ו)ה,7,עו )ו nlh~S1 הקיסרשגיסס,ס )פני עמו )סופגו גולו ספל 6) ויחוסו מממסקה כמנך ויקם . מיד הסיס וימת מסקוסוויש

~ r D ' D i b ,  
 סטו ";ע "ח slobi 16 המוך ויל

 כג'ז ס.ס כי 6ף ו6נסיססר . המ)ך כמנוח ס6סוריס כיח gm'1 (5 כרו) ונסככיכגחסחיס
 לשתה. הקיכר "כת Sh .tntph כמצך שחוח כ,וגלח מצה סכמה סמ)ך ע) ומלסיחקיקה מ63ס סקיסל "פח שקימי מס Sh 6כלח ויכחוכ D~O ומבסוגו מעלמתו הז) )6ס6ס,ריס
~eb9- לקרי g'sr . -biw1 ah~ nho פנטיפ obn סמ"ר ש א~זס ק)6פוש409פס
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11ח כזףגñזג ÷¢ף לקדי
סלק,כ;  ;,פ%;,כ╨ = ל:ז ;,ה;ז ;1) גג,זזג
Σג:"':,  "1 פ╨ ךג 'ג╞ '-ג

,í
 ג;ם'╨כגטזכ,╨;%%1:,וכ,% :;' "' " ג '"

ט:  גץ'ט-1":╨ד. ÷':ג
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 כ:ץ !גúלג;זגז:.ס,;
,,;,ג'ג'ג╨ככג:,ככגכ╨ככá╞;:כ╨זז,:.!כ,כ:ג,דק,:ג %11 

1;:áם:'  ";"ז!:ז :7'גכ',טז";'גגגכ'ג :גג':;'קם;áף :ץ"╞;:ט
":ה╨%גץ  ,,כזג:ג,ג, ככס:;:ג '1"%זגזץםזגכ.(קז:,:

,דה:;ג';כה  '.ז'".",'כ:'ט:גגזג;,ץ ':ג.טס'╨',זג"כז :,;1'כקזז
2ה:,גץ:כק%[1%ף!1[ג::  1: "גם

"גגג"ץכג%  זכ÷ז כ.╨; זככ""'.÷ ,ככ גכ'"" "".כזג÷

ג.'ה:כ!גג  ":1%:פכםגג כ: ÷ג::╨,
ה  ג51:ג 24

 !2קק6╨
ףל"  =,íך ג = -:,, כ;":,ג

6ם÷גז  ל, ל",". %1ג ñהילי ñג╞ץ úñל ñגגñ , חחñגז ú" לחףל דúיל חגם╨ñ ñיזם45גל

-  ל'╨ם
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 51(13 מא פרקיומיפון
 ילו והמלו )"מל חי פס כ"ס לעס ו,לינוו 'מז סגדודיס 9 ושה* ששמש ש םמי

 ע: ו:! סמקך "רקי)",ס וירך "כנחיו. מקנס "ח 5טן.וומ)6 ד")ן'6כקי)6וס4ד.ייל
 רוס!יס מ רמוקס וסיס 6יל6ון סתס "סר נעיל סוכדוס סמקך 06 )קבול למריו"שןס
Otlv~סרור מו"נ המסה ושי . מח המקך ע"ה ככב "סר סמקך מסח "ח וים"ו . ליס 
 ועגיהן 3ע0י!יס !קס,ל כ,סכ 6רצ התסה ,מכסס מסנים כמסגלתה עריס יקלוחשנגיס
 ככ"כיגס . גסדל ;פגיו סנ17י,ס וכחות . נחייס בס'וחו כ"סל המעה ען נמסכהיוסכ 1ה." הימינו ומק"ו מ~טח וכתך נדפס וסכ ע:רח סמנך ר6ס וע) . יקר,ח מהניסקרסיס
 כח נזורי oct~rhl יהווה נדווינטרי

 נתוייג"
 הרכ מנורי וכגס . סל"נקוס מס ונגוש

 )מב: קרט סטך המקך ו6רקי)6וס הרסס "הר, הלטס סעס ויחכ ויגן ונכסהיך TJ;D לחוק סו5כיס וסמקתלס והמח"3)יס וה3וכ'ס . סמ;ממס ועזיי סליוג,חומגוכס'
 נכוי מתריס וגבס . יקרות ו"כגיס מ,סכ עגיו עזיו 6'ם סגיט סו)כיס 'סודםוסגי

 ערכ CDU יכ) י"ה!,ח מור סדרך כ?! מסו,ריס סמטה !פגי סו)כיס מענזיו ונ' .מבהבוס
 ntD'DD להרי נססיעוחיסס ופוסעים )מסרי קרוכ,ס 6רקי!",ס עם סיו סמנך 3גי .נריח
 מירוסליס רהיקה ומעיל סמלך 3,ס כ"סר ",רען כעיר הורדוס סמלך רקכר . %6הסכעך
 . מטתו "הרי נ)כחס סדרך נכ) 3דע ככון הסריס ,כ, העס ג! )1 ויעם . ליס ת"חיככמ,'
 כ"י3הס כננס מום3יס סיו מגס כסין !דכר יט3'ס היו )6 ו6ס כניו וע)  הורדוס ע)פינס "יכה היחד העס מן רסיס כי . יר6ס מסג' "מגס מ"הנט סכ3,ד גיס עסיס סיו )66נ!
 יל5ה "סר 6ת כ"ט ו)הטוכ "דס מכג' "יכתו )הסחיר )"דם ממם)ס כמים העו)ס מנעכי
 . מ)כיהו כגזי כ) עס נד,) ככנון סנוככ נעיר המסך סורזוס חקכר . רע obt עוג6ס
 )מסך סגיו "כר הס:"ס וקח ח51ה !ככס מחסכת "ת OPO 1'51'"1 ה")ס 0זנריס4מר
 המקך סיס רע ו"יס סירם "ים )6מר כנקוי עלו ויזכרו הוזיעו לקסוס מהע,)ס,יד,ס
 מ!ך כי עם. ע! וגור )ט כסה 5סר כ"כוייוח ת"ד ע)יגו הכנין זעו!, סלמו חכך סעולז,
 עטר )חזם הגיח 1)" כסוחט "ח ססטיס וקטר הסיר 6סר עד מלך 1)" הים 61כזרנ"?
 על חויכ.ס והכי" ד,ס היה "ת י) 1 סגכליס "ה נימיי יסעסיר ע!יגו סכניד 6סרגסס
 כנסס )והיותגו טכ%,ח לחיגו 6סר ע) כגלו עריקי tntt~chi ק,ל17ס ונכוה מ)עוחו3עת, רקס ו)" סורדיס כ"כ,ר,וח )וקח 1)6 סורחם מוכוח סרס סיס הכר וקסתי והמקחמקיזם
 (su~ מ"ר5גו נוהגו ס)חו "סר 33י מסכי ע"ע מנכו כיסר "ויניבו3"ןן

. SJh or ה,לןים 
 מדריים ";'ור היה ס1לד,ס ורומסך . נמס ויהרס מקראט רמס סג!: ,הוןדוס "ל5ט"! !כ" מהנכס מפהיס סכמות 3כ! תנכי כי גנו)ס שגויס ס;ר'חוגו מ6םר יוער "ות;,הען'מ
 עד וסוס הסייס nbSi מוחו עס "ה מכיש Dn)hl מדי ממקך נ: ,נ מהלתססחח ודנן31ע:
 ומגס 1DlplYJ גגו 6רק'3חיס 6ח ע!'ט סטיך כי געטדס עןהע וה," עו).נו יכבידכה

 ומיי . סכין עס"ס ל" חס מרסות ע)יהס  עסיף ועור "ניו עמס  חפי גרסות יעמס6לקי)016
 "סר "רקי)".ס ענייו נמסוך מגך 3)6 )סי01 )ט יסוכ בונעמל ו)" גר3סו )6 "סר טיט סבך הו" כי 6רק,)16ס עביו ימסוך 4סכ העס ע) י6נוי61וי

 סו6 כי )6מי מתגם"
 !כד סיס,ריס גס מדכןיס ג'ו כיעד: )" הדכריס ו")7 ש" כן :הורזוס ענינו,נוזך
 נסט3)

 כרוס"
 ס!ס.ם'ס ונסני 1Q'po )סגי ממו clnl:al ככס ע) "ןק')"וכ 5ת ס)סיט

3ר
 ו)"

 )נ סיס 6מר %קי)"1ס כר"יח וימי . סק,סר לקוסקוס כג: "סר 6פ1)יטס 3:יכ)
 ר,מ" % פ וילך עליו0עס

 יס71ס OD כי סמפטת ע) )ערכו מדיגו ;גקע סקירת : "נ,:י ")
 ההרוס וסקיהר ככס ע) 1DD עדכר והוט סק'סל :פ;, טס כהיות! חסי . בו טמרגלחי
 כדגריס )קיסר Qnh't טס מיה "מר הורדים המקך "מוח ס)ומיח בן הגטינטס וינן .6)יו
 )1 01הנע 6רק')5וס דנר' "ת הקב) ".ך ממך המקך הקיסר לדני ת"ז ,;, 0עה .60)ס
 )QD'pO 6 פיך ו6ת מ)ך גע6 ככר וה)" יהסס ע) ולטוך ע,לנ! )ך כקמרו ק"ו ימגןגי
 ע) '5כ סגה . !מנין ו)דנר ),עיק עוד !1 ים ונוס60)

 1)6 3יסודס 6סר סמוכות כס"
 וסב כבה מלכוס ע) )רכונו )ו חס כי . עוז יכקכ ימס נמ6מלך ,3" סעס כ3 ופפעגמספמך

 )סם; )ט עקש ואמס כימנך )6 "ס כן"פו מוכוח כסר )0ת ומסע מ)ך גו4ס)"
 מ)ך ט ob 65 ר(מ)כיס כמק וני1זי1 הטס "ת )כרך רוכסך ופע) גילוס)יס ר.כס6במרוס
שש שפירש 6כ1 שי פציך %קי)6וס יפתר וכי . וניניסס ביגיט וששר קשקוש ~ggשנושב פני קיסר ימ6מרך 3מססכיה "כיו ה :!רז, Kio1 . ימ"מרך ממפעיך מכס 651שעמם
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 מא פרקיסיפון711
 "6 סמ!יך כדעתו כחכמתו 3מייס 3סיותו הורדוס סמקך כי סמקך קלוג' זע מ)טחוקיים 5יז % מוחג האקש 1136 מ4ח 6ח יקמס וק סמיכן א) )6 יף פ"ר מגלמתל,

 ה-:צ דעת, יתרס סמוקי ערו וסככין והרנו )פרו לס:'ס ס!סיגוסו וכלסר כגו6;סיפסר
 סממפ כננ ס' כסיכ) 63 כי יזם סמכתטיס כחק מזה סרקנו;: 3ט;ה מיכוהונהה)ה כי 0י6ס ס)" . עיג'ו ממרקס וממונע כזעתו ם!ם 3)הי הו" סוס ויריס)יס יסודםכס שי ע"1 והמוסת . יעמס מס ידע )6 6סר כנוסונע דעתו ככסחי ה61 "רקי!",ס 06סמ!יך
h סם וזחן גדודיוטס k  סזכמ סו6 ,ס מנס . )מוכוחו סל"ס!ן ממטח כמב הסיכ! כתוך "רנס מתים מגריס")ט.ס ע' %ע ס' כעס וימקו מרפותם 6ח ויספו דיו פד וים סעס 
 )מלוך ג"ס )6 כי סוס ~1rlh סמלך "ת מעלינו 1הסיל1 ע5.;1 לחמו סענה .סיטי י"הס סרסק, 6ד1גנו ועתם ויסורס יסלק) ע) )כחל מפכיהן כהסח )סניך סע,מד 6רקי)16ם וכממסר

 "לק')חיס "3) . סמ)וכס מגלע "סר ססרחמיס ii?T ונוסס מ6כ יסודס מ,רע ")הגירודה
 מ)1 3גו וסורךוס . )1 ג6ס סיס )6 כי ידע כי מוכיח ט"! )oi1P:1 6 סרומייס וכעיניסקיסר כעיני גככד סיס סר6סון מקיסר מ)ממוח :ג)חס סורך,ס "כי סנרי) 6נעיססר כיניה,דה ללוליך סו6 4 ומ"ע )סכיו ממיקס "דימית ס.ה: "סו סווגך סורדוס 3ן סו6 חס סנסזס

 סו" מיך "כר )ו רב .)6 סרוסיו ס' עםמנווקטי
 ) סו6 6סר )3:ו מלכוח נייכ גחן 6כ)

 נומלגך ל"סיס )גו וחנכ מסכיתך רמני Sh ";,ר מקיף מטרח מטס ע) רמס סק'סר"ךי;גו ומחס הק,סל )6נוסעיס 6מל 37ריו 31כוף . סלומי,ס לספר והקקטס OD :הבגוסגא "סר 6רקי)6וס סמלך 6ח ו!ס)טין רכים ד3ריס )ד3ר טיינויח כן עוד ויוסף . מלכיוקכ)
 סד3ליס כמעמד טס היס סס,פר )ג'קו!י"וס . ד ;נול, oo~5h 6(1 ונטמע כקלס גחתכבסל
 , דגרת "סר ס6)ס כזיריס )דבר מדעהך ססי:ך סיכר 6רקי)"1ס ע) סקנסס )עוררבעמך כי ד3רין' כ) ד3רח גנו,סר ו)6 נזנליה עסית הסר nhro סגדו!ס ססטס מס ס)ומיחגן סוי וי"לל ויען ענס קלוג'' גרהם 31ךכליו )ענחו טומע ומקיסר תנון מכס 6ים וסוףס6)ס

 , וקבת: מ)חמוח ו)ע!רל וכרית סקוס ]ה"ה'ח "c~'DDr ימס תהגתכס וס סיסיךיסולחס.
obtח )קופין )כס מס כליפיים מלכוח ע! 'ד 1)הךיס מ1המ!ח אעורר גסטכס 6ח ים" 

Qth)'~gb(קטול בינגו 6לקי)",ס וכי וניגיגס כיגיעו "מן סכרית כקומית תחמס עס וע 
 "געיט:ל 6ת סמקך סמקך סולזוס כי מ"ן!ר'ך מס ועיד . מכס %מר עמס3)וחותססן

It~h?ין: ימלך סקיסר וס," . כעיניו ייסר כקטר ך"ס,ן סלמכן יטה בחרון סר6סון 6תנתמיר מכניי ירנס כיוס )סנוניך )מטך נ"מ )" כי "הרן "לקי)"1ם 6ח וכמביך י% 61מר" 
 סי,מט)ס כי טסת רכות מעמיס ר"ת  כרלוגס מ::':ן  ים יכהוי  יפלכיסילכ  יבהרמכיי6סל
 סורדום בו כהר "סר 61:טיססר . סקיסר ;" )..ס סמ)'כו לוי סמקך וסורדוס . )קיסרשי6
 סק'סר בדוגנו כו טה: oto 1)6 סיום ען חי וסיס יסרנו לכעי ע) סמנך בכיו קנף15)י

 )ו 05 יתקוה ]6 "הרין "רקי)"וס "ת נהל כי .עהה . סילדוס 6ט1 כמלח )1 מועי)סססיהס
 6בר סמרך סירדום ךכרי "ו ככריך ייצמגו נוי ך3רי סקיסר 76וגגו וכסגי הקימליכרטסו
 כמנוכס מפוספס )ך סיס פומית כן עקה . ;מנוכס כעיניו ס;כמל כנו "רקי)6וס "תסמויה

 6סר 6) )סרת עגמך 6ח וסכן קנונך :כסס 7,ס . סמ)טח מטפ; ע"פ תם וגמ)ס הגק15
 )ך ,מסמוך

~Ph 
 עלת 6ת ויל6 ס6גס ס37ליס כ) 5ח הקיסר 1,סמע . המבכס )מסרטי

 יס'סי עס וי,ען ס6נוח עס סקס )כ, פיס כי !ט ,"ח סחוס הסיפרג,ק,)י"1ס
~lPO 

 "ח ויחן
 כתר )ו יתן כי ויגסמסו . מנכוח כתל )ו גחן ו)6 )6לק,)6וס היהנדס הכך המוכוחמרלק
 ט' סמ)כ,ח כסררח ויסחרר רנות נכוית ויעם מהוסס 16 6לקי)16ם וי53 . גרומייסיסודס בגטי חת )מרוי סיסודיס סתעוללו כעת כי סר )ק הנני 16 כי )י נחמן יסיס ahפ:ביח
 Pb )6סס )1 )קם 6טר 6רקי)",ס "מי סמקך יו"כ סוף )וב מגך עת כי כן "הרי ויסמעפגים

 יגמחו סי6 ומגס נ"כ ס 6לקי)6, סיסע וס חחי סולדוס כן סגסלנ ")כסיךל 6טתנ)סילס
 מח יוככ קמיו כי מסססס סי6אריו

"(1 
 וסים )6טס )ו ייקמש )מ .ים ניסרק) סס סקיס

 6ח 6רש)שס כ6סר!קח וימי . "רקי)6וה לחי הל"כין כעלס מ6)ככנדר נגיס )ס סיוכ3ר
 ", יר,ס)ימ: '3מיע.ו.ג.":ג)פירס

 סר6סת כעלס 6)כסנזר ינגס הלה יהלי: . ניהי
 ),ע) ל מדקי מ)יס ויאמר . ")תו נושכל: : הד: ו")כסגדר )חכקו הי6 ותהמ,ד )גגזסעומד
 "ננ "," )ך רב 1!6 פג מלך )יוגב .3ע)ה 1"ה )חכק;י חנ6 כי חג)מי וס)6 ג' DJP'4ל

 ס ש' מי וינחר וישבע . )סם פגע) כי גביתי מרשש. 5ם tatm 4י פצקןנ5צששכשגח
%
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 118מ סב מא פרקעמיפון
 סו6 כי גקמס פסך 6של 6מי וכ"רקי)16ם כך "עטם "סל עד n~ro ממרפס "ח 6ט6 %65י
 "ת וחוזר on~o וחיקן . כדת )" "סר נדפס נכוה ועמס ס)ילס כפח )פני עמךטככ
 ימ.ם סגים מקן ענוס 6) ותיסף ,ח"ח כמיס ה"מ: 6הן נ)פירס ותמי . )גערוחיסחספס
 מ!":ח סכ)יס ס' וכגס 3ח!וגוו Offll מוחס לחרי "לקיויים וגס . סמ)וס 6ח ר6חס%ר

 הסקים כגנך עומי נדו) 6' סור ומגס ויכף 6רק')6וס עיניו ךט6 6מד כקנס עומדותוטונות

וי51'"
 ג"מד מקמו "ח וסמן מח!ומו "רקי)"יס .יקז . הסכ)יס 6ח ויזמך )סעו "ח סטור
 ., מוכח "סר סכ;.ס גסס מגס מגיס ע' מגויס סע' סמ:ס )ו וי"ל,- . )1 )שרומסמכמיס
 6טר מקיסר סו" )סנ3'ס 131)ע )ומך ר6יתס נסרוססש

 נרום"
 כסוס מקוחך "ת מיקח

nefa. כגחטחיס סמי) סר וי"סרסו סרומייס מי) 6רק')16ס ע) ע"ס ימים ממעס מקן ויסי 
 : שכדוס סנט ויסכ "רקי!6וס קמרי "נעיסער וימסוך סם וימת רומץ 6)ויט)הסו
 מזך מהריו סחס'ד סקיסר "נוסעים מת ססס יגישס וששים שנימפרמ

 רס)ח ורסע רע 6יט ח.כבי16ס וסיס סקיסרחינרי6וס
 ויכקס . כידו קימל חיכרי",ס ימוח 51)0 )יר,פ)'ס 5כ16 סרס')"עוס

 )סכי"
 מעילו סקס

 כעיר "דם גוס יכ6 )כ ")ין לעס פזורו הי .:עיר Sh נו מ)% כעסוימג:וסו
 מקוד"
 $~h טר סי)"עוםייקטף .

 רום"
 גט כמרב ממית ע'רירוס)יס מ".סי ורכ.ס 'ס,דס עם ע)

 ,כ7ענ::ו כ'ס'דס )" סקיסר חיכל6'ס וכימי . )כנס ס מח סנרים ס5יש מנדחיו סר3
 ., וסמססחיח ס כ,ו)' עלזי מנכיי סרך וניוח עסו נונוס)חו "ר"ח ופז) נרומת כס כיגכ)וח

 "' "סס מיחס כימיו סק,סר. יכרי"וס ח כיעי כרוננה געסו "סר ה;3)וח מן "מת נספרועתר
 ס'ו רי6יס וכ) ~:cta כ) ע! ויוסי מן מסה ומיחס מ% עד מרקס ויסת ת"ר יפהגר,מ"
 סיח: ס .:יקו ו)" .נדפיס פריס עם: )ס:כ tthto ורסס . ")'ס ומפסיס מ)":חסעיוכיס
 מימים יים גיס, . ח"ח: )כיח מתמך ה"סס וסיחם פ"ו)יגס ממס וכעו)ח3ע)1],עס
 סכ,ח 3סחמ ס"טסוסיחרו

 ויל"
 מוגק)וס וסמו 6מד כמל 6ותס

 וסו"
 סק'סל ס) סר:כ סר

 "0 כי )ס )6מר שיח ")יס ויטבי ממדחס SDI יסית ע, כ"ט "סנתס כי ותכערהיכרי"וס
 -.ג וחנה )סמוע ס"סס והמקן . זהב דלכמתי ")ף כ' סכלם יחן סכמור עמס )סככתחר5ס
 )6 כי מוגק!יס 1,י6 מכיחו מק"ת תימרס מ", 610 ויסי . )כע"ס lpDnI~1מסוד
 ס:יס ססיכ) ע) סיס "סר מכסן ") ויזך :.נס !. , 6היח גדרך t'Sb ornntl ס"1)יגסהשיגס
 1";,כ . "גוב סכ' גסס "סריס ho' סס 5))ויס סגי היי ססו6 וכסיב) . ססס כימיםכהמך
 ןרכמור ")ף ). ויחן סגיהן Sb סכחור ויזך ייחל )סתעיותס 6%מר.ם העם געיגי נ,-ו)סיס
 עמן גפפו ה"ה "ח סו6 עמס )טסיה )ינה ההי:) ") ~מבי"ס ס"סס 6ח )מסיחוסד
 וס:כ ססיכ) 5) ט"' הנדו) סיקוס 6ג,3 דגל כס )";,ך Sb onho וי37ר כערמם מכהן1:)ך
 ס6יה'ס .ט"! ;עכר ,מגוע יוכ) ומי "'סס ): ויקדך ס6)ס סדבריס )כע"ה .תססךכיסס מ"ד וחסמה ;:'"חי תם-ס "סר "ס3ת'ך כי כסהר )ך 1"7נר כסייס ופקוס סוכמי%ה
ניינס -,cDC סס והכ;כ קונדס מעם המוכם )::ה :עך,ת'ס סיס ויפרסו הסי:) 6) סקסהוחזך

"100 
 מ"הךי סכמ,ר ,cpt כטכ3ס ויסי סרסן 5וס כן כ, ססיכ) מן גערוחיס וחוקן

 ותקמר ,חט",סו הבסס וחיקן קם כנס עסיס ייסו) כגד'ס החח ויש "נוכ כדמיתסנווכמ
 "! הת"וס )מק ")וס "ת': "0 ה"טס יח":)ר כ"סנחך trhJ "נ,כ הני ויוגמל חהספי

 "סח ,נס כמנחך 'OP 6סס עס י.:) סכמ,ר )ס ויקמר 6"ס עם )מהערג ")יס סיו;)סמסס
 והבל: כמני 6)יס יוודו סלכם נס'ס נס כמהי 6)1: )וכים "ח )ו ונוגד כן עסחס8הרח
 י6הנג' "0 כננוח מ",סרה "גי ושנורסחטם

~lSb 
 וים: מלכפור :5מס מלעס )6 וע"כ .

 ~ה,כ! )ס קרס "סר "ת )נעכס והספר מקד סלמס )כיחס ,חזך גכקר ויסי מנקר עדפסס
 "זה: מ5סר,ח ctr;ho נ) וכס ':'ס " "וחגו סקר כי "סרנו וינסר ס"ס מחדויפמה
 מו:ק!,ס ,- יי כן "מרי ויהי . ";י3 ס"!,ס כס ססחמכלח ס"ו)ינ: "סליך )סמשמלוח
 משח )" כהסך מעחס ג6 )מך. הנדו! סה!,ס )6גונ סתמכלח מפר )6מל פ6ו)יגס 6)%ידגל
 ך מידי ו)קחח 3ר15ן הפי ~nlap ותמ"נ' . חפש עמך )עפות ")י ונחנך גסיכ)8צהך סגי" סו" כי הף ממגי יגעה "כר "ח )י נחן סו6 כנדו) ס6)1ס כי בהרתו )הדספהשך )" מעתם כן מפסיס מסח,רך השח !6 וכבסל "7ס )כ) תפגעי )" ;ן כפתו rh)")וס
 ט")ח' כמנס עמס וס")וס )ג סנפתי "פכ aGI ד:רשקי8)4

 כ]"
 היטש ה,י)ייס %,די מספי כי עפים 6טג פסי nD'Do' וכחטר מס' ,ספוח %יק "טאאייס פהף וכסייח ו,סכ כסך

 יא86ור
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 סג 30 פרק'וסיפון114
 )6ים ~OSSDP גי נמד וחחענ3 ,ה ס6סס יכסמוע כשים )עטותי:)"ה

~em 
 %* )3ע)

 סמלך ישמע . סהיכ) 6) ))כת עסיס 5וס וסי" ס)כס כרנונו כי עליה )קערנ יכו),)6
 1)6 חינרי6וס כגהר ססכיע וסנ)מיס ההי:) "ח ויהרוס להן "ח ויהרונ קיסרה.כרי".ס
 : )מרמוק 16תו ה7,מ 6ך ט כערס החסה n~obl עליו גבר ,נר! "מר כי הכמורהרג
 6מי 6געיסער וימלוך המלך סוליוס כן 6יק')6וס וימת וששים שלשהמרק
 ר,לסיע סו" גס 01716 טמן 6ת ססיכ 6סר 6רק')16ס1
 )קה והוך ימל") ע) סגה י"6 וימסוך עמס ס)6 תוענס עוכ 1)6 )סגיו סין 6סר מב)!עסית
 רכיס ויסרוג . )"סס )1 ךקמס מקמיו כניס )ה וסיו (onh מי נעוור קמיו ס.)יסוס"טת
 olh )קמח )ך 6ס!ר )ו ויקמר 7נר "סר ע) גזו) כהן יוחנן 06 סרב הו6 וגס יסרק)ממכסי
 ססרIrhi 7 6,ך7!ח 6ח רימ6 מגך קיכר חינרי6,ס וינגס ,יהרגסו )6סס פ,)יס.סוימיך
 ונימד סגה כ"ג וימלוך סגדו) סורדוס 3ן חריסתיכ),ס כן "נריפס ממחיו וימלוך . ססוימת
 . ot~b טמו וקכ6 לפגיו היו 6סר מכ) הרציע "סר ניגס תמתיו  וינסיך קיסר שכבסוס8ה

 וי6ותו 6ךס כ) כסמו ו)יטכע 6)וס סמו וכהזכיר הקרן כב) מזנמוח לי ו)כגוח )ע"חי15
 )סמוע 6כו )6 סשייס רק (olih וי,:ירוה! נסעו ויצבעו מ,נהוח )ו ויכנו נוים כ))קולו
 . )ו געכוד 1)6 לקולו נסמע 1)6 גמיח ימד סיהידיס ויקמרו מלהמות זה ע) ויחע,ררונקוץ
 כמו ס)מו סיסודיס וגס "פיון וסם. רימ6 מ)ך ניוס ") ס)ימ ם מגר "נסי סלמו ההםנ.)ויס
 )סגי 6סי,ן גיסן . מלכס כסריס עסה "סר מ"7 מכס 6יס פוקו יסמו כתגך גיוס ") ס)ימכן
 כסס לעמך ויע3עו סוכמת )ך 1'כגו 6)יהס טמר יזכירו סנויס כ)  ויקמר ר"מ" מ)ךניגס
 6גמגו כי 6מגס ויקמר היה,7יס nflo סקו 6)יו ויען . )נדס היפד'ס 6)ס רק6)היס

 עג ס ני 1יקנ1ף . )7כר':ס נסמע 1)6 )חית גסס,חי:ו )מסול ו"גמגו )כדו בה' ו,)0ישנע ו)" 6מריס 6)היס גוכירסס ו)" 6!היגו )ס' רק מוכם ג3נס 1)6 יסרק) כ")היגלמיי
 6וחו מקיים היו "סר היהודים 6) וידבר )מון 1.נ" נכויון מלסגיו ויט)יכהו הט)ימפולו
 סי6 5רס עת כי )ננכס נב) ס' 6) יס,כו 37ל'כס הפי13 ")'הס 3nts~no 1Wh'lה%
 רומס מגך ניוס קלף כי Sbln'S ס" %ס עת כי ole תסח )6 )טחיו 6יס סיהודי'ויקמרו
 סו6 6נוחיגו סרח סיטגס הל"טונס )"ולה ו:טונ נ161 . קורס )7נל O~lDQ ים 6כ)מ%
 oSh' ה' 6) ויקלקו ימים נ' עזרה ויקרחו טס ויקזסו החסלה )כיח וילכו . t)'oibס'

 6ת ניוס ע) ס' ויגעל הסריסי כיוס ויחי ונתפלה כנס יסר"! ")הי ה' ויסגס כמ,קסיטר")
 ניוס מ"ח סיסי7יס נקמח 6ת ס' וינקום כסרו הת הכלכיס ויתכלו )יקככ גחן )66סן עי מחיכות מהישים ךקנגוהו ךכלהיהו וומיתוהו ס),פ,ח כמרכות ע)יו וידוגו ג7,7יורימ
 Sb סיסודיס ו5ת ממכס סוני 6ח כ)"וריט ויס!מ . קיסר כ)"1ריס ההחיו וימ!יךקיבר
 ססניוס ע) סו 6סר סמוכח,ח 6ח הלסו סנרן עם וכ) )ילוס).ס ויגרו נדו) כככוב"רוס
 1ימח מ76 לופל תסך קיסר נ)"יריס נעיני גככז יטר") מ)ך "גר,פס .יהי . 'סר") "רןמ:!

 . סגה כ' וימסוך ננו "נריפס המתיו 1,מ,וך . סנים כ"נ יסר") ע) מוך 6סר והימיםאגריפס
 וכ3 6גריפס כן "נל'פם כימי קיסר )א( ג'רון l~nrp וינ,)וך מח רימת מזך כ!",ריסונס
 הו6 )רומן יהידה ג"ח עד רומיים כס מיסר") מלו)המוח ho~1 סקרה )6 מ):,חועמ'
 . )ח7ס 3ס' "כ מודם סו6 מממיסי כמוט 6גריסס )מ)ך כ' כס;ח הסי כהמ"ק מלכןננוח
 6רס 6רן וכ:) 'הורס 6רז 3כ) גךו)ות ע)מנעת והתעוללי מכיח נהרכ ,,. 6גריססוכינו'

 ג:3 ויקע נפסיח ו)הרונ בו קנח ט)) )ט)ו3 "נדיפס מד) )" סג: וכ' . ויהנדס1.סחיחס
 סעוס ע)יו ע"ס כי עד רכיס פנריס כזה כיהידס ונס מה.ס סנר'ס גרוזה מנע "רם6רן
 ר"מ" גכ"סל

 ") ויו)יכסו כגמסחיס וי"סרסו ויוכעסו סרינ'1 6ת וין מוקה וכיר ככד נחי)
 נדווש כי מדמים r?bo חת עהל )6 ]ימ6 ") הפרין 6)ע,ר 6ח OltD ס"מ כי וטףלומן
 31ע) 3מ~וחיס יריט)יס עקרב נ17)ס רעה וממס 6ו . ו)הלונ )סגול כקמיו 6יט העסמג"ח
 גשוש ושדו ססריניס מן רונמ ע)יו וישור )רעמו 6יס סוג" otc1 oh ס' וכהי:)ש,קיס
 מעת כשך ויכף נגריו ממס  יספין לס  ססרין וימהר  סין  יגור" פ';'ות כע) ק:;:גדה
 וימן" ס" כהי:) "י נסקסעס

 כלם וינט העס כחיך ")יך ויקרב )הרונ יכקס "סר הסיס "ח
 1)" וימ'י,הו נסכין .,;:וש"כ

 גופני יליס,יס לוך ייס ככ) פע'1 עסו כה סרס. מ' נודדו
 כתוך:שיגיס

~DO 
 )6 והממיפ ממוח 06 3עיניסס חמת cihlll מ))'ר( ,הת ר הנם ויסה

 .41 ספליט מסג' 4,ד ק-) .~ירש ס נ ע )ס נדן 6סך יןל'ת למק ססי5 )יזיר קרס :; ע)אש
 שש4 * קשרןנ*(
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 118.נח מד [-ק,סניוסיפון
 נפט )סרונ השורטס נמי6כחס שמסריס ססגיגיס כעגיי סיו ק)יס מ שמכינםשש4

 ר עד 6דס )1 ס6תע כי עד עמים 6ו יגס osb בגי טס וממכ"ם מסמכריס ויסעגטרתחס
 כמוהו מכהו גוי גווע 631 סעס )עיני ויכמסו וימיחסו כסכין ויכסו טעם כתיך כמוסלך
 יתש וממד שיק 6'ט הכהן :הן גהרנ 161 . ס"ה סרסע ומערמת סוס סמעסס נק)וחבכיס
 כימים גמרנו ומכמיס ומסיךיס סדיקים כמוהו ורכים מכסו מי גווע 6% מעורס כחיךוימה
 כני 6יס 6יס ירוס)יס כקרכ סעס וילכו סמ)מתס מקינוח סס:יגיס כעלי קימח ותגד)סרס

 'ל16 סריויוה )סם va ט!DD~ 6 מדלה "כל ססכיגיס כעיי מפגי סרנן מ,וכס כידומעמתו
 )לכה הלכו . )סם 6סר וב) ומסם גטיסס עס מירוס5יס ועש הסכיגיס כעלי מרכותמה;'
 6גס.ם כגס כי סרותיים נב" סר )סקוס ספרעיס וייתרי . הל,!מ'ס מסגי לנור ינגססג:
 ועד מקיט רי3 )סי ויכס סי) "מריסם פי)יס ויס)מ רומיים כת!גיח )מרין עעווס)יסינ,:

 : 6חן טד ממס גער )6 יונק ועד 6islrnס:
 רומישן 5כ" סר סיקוס כעכוב כלימיים סיסודיס מרדוי כי ורומיים יסודים כין מ)ממס נושעולרה סםי6- 3עח וששים שנרבעהפךאעק
 ולעגות נטיס 1)נ6וף נקי דס )כסוך כירוס)ים רכות נכ!וח ויעט סיסודיס ע) עזיו הקסתכי

 6נריסס קמוח נב( כירמקי נ6ס הפיח וכעס . וזיכוי וסידר וכובע יסודה נעריכתו)וח
 כירוסליס )ס' )הטתמווחה::)ך

 ותר"
 ממס וכר ע) גמזקס יסר") Ph )וחן סיקס וסגה

 כעורה רניס מהם,סלג
 נכמרו כי om סי )מש3 פילס 36 ולהתמגן )כצוח כירונקי ותג"

 וי)ענ ס' כסיב) ימסס כ!כחס המלך נ6הוח כמנמק ויהי . כ)יהס הס) 6% ע)יססשבמיס
 ,טס .כליה

 :ל:!"
 טנגי בסיוח ויסי  נדול כהן "כ'ו כהי: ע;:. כן "!עור וסניו מיי גכ,ר נמור

lo)o1rD~bt כמיר 6ים כגו prn סיקוס עמס 6טר כ) 6ח הבחיר ויר" מ6י !ככ ו"תין 
 h:pt, ~btp,)יטרלל)

 מפמפס "וסי וסרעיס כמוריס "נ'ד,ה "ליו 1'6ס:: כמוסר ויתקע נד.)?
 ע) 6)עור ויגפר . גדו)ס מכה כמס 1 וי. כסס וייחמו רונ,ייס די נד ועם סירוס עסויחגר
 נגמיע ויסי מלריס %ן ") ס.4ס וילך מיגיס)יס סינוס ויגרה "רנה סוס גדוזיו וגיס'!,ם
 כ3 6ח לו וימסר יסורס "רן )כ" קיסר גי6ר,"ן ת6ח מרימי נ" כמנך 6נריפס כדרךמ)"
 "מיחו וחס!ח )ירוס)יס מתנריס אגריפס סמנך כ" 16 כי סיס,ויס כמורי עס קרהו6סר

 מירוס)'ס ינקו העם כי ונס ס'סוד'ס כסרח )ריוח "נריסס סתרה Sb otnh 6נרחמרוקני
 ויזרום . DP'~bb סמלך 6ד,גיגו ימי ויקמרו )1 ויטחחוו ריס ס' דרך %ריסס סמלך)קר"ח
 רותייס טרי כ' ועש כירוסליס המלך ויכ" העם סרוס י6ס העיר סרוס 6ח אגריפססמלך
 ויגב . סוד ר~לומייס געכיך )6 כי )עורחט עמת ידך וחסי סת!ך כוסיעפ ויימרוגדו)ס * נעקם סמלך ~Sb סעס כ) ,יזעקו ירוס)יס כחוך סמלך 6נריפס ככי" ויסי . נדו)יסכשמגסו
 "גריפם סמלך כעיני הרע 6נ! ע)יס' וימסו) העס ע) התלך וירמס סדכליס "ח סמיךכסלוע
 כמנכוח )מרוך העס ןכרו 6סר דכריסס "ת כמתעומקז

 גמש כעזרם סעס ,יאסוף לום"
  הנדוי ומכהן טכסם סס,ניס 'טר6) זק:י וכ)ססיכ)

 הרומיים נטלת כ! ית )הס ויספך עגג'
 ,יתמן וסריס טריד הם6יל כלי עד סכינ הנחיש "סר מטיס כ) ו6ח ממ)כחס ע51ס61ח

 עיד הסך Qo'Sh ידכה יסרך! פלטת "ח הסח.ח ולכלתי כרומיים ההנרוח !כלחי6)יהס
 6ני וגס כ!כככס וע"כ נדו) מכשב כי 'דעתי "מי וס"ויע סמעו ;"מר ס6!הכדכריס
 3:ס סוג 6ו )ענחי תטמעו 06 6כ) כרומיים )הלמס ידינו 6זיס כי טוכס ואדאג6חע%
  ולרי "גרת 6ם)מ 6סר עז רותק סרי ע.! "ח מצע עיכס כקו החסוכה סס הענה במק,סכי

 רכיס גי )מירוח )65ת המרזו Oiho Sh מסריס "ח מע)'כס QD'1 קיסר ג'"רון 6)פלוס
 מכקסיס כסיע! וכגי O'U1 מעמיס ורכים קסם כעכ,דס יסק הירוח ככקסהס 6דסמכני
 דכאי סיועו כן ע) . נרעחס ססוכיס ויסקו תעסיהס וס כי כמהמנוח ויסממו מלחמות)גרות
 סמו" וחי מעקמו יכין מלס טהורומי

 טוב 1"1 דתמס )כס y'D o'on . מדברי יגמוד כסי)
 )סריכ קונדס ותחע תמריטו )6 וטס וחכינו חטמעו 61חס כגמת 6דכל שי כי 31כס)י

 לשיש כי וקף חהרס51וחס 6% שסיס "ירח לפס תכיס ,עחס . ענוים שכריס )כס.יס)מ הרע.ס סרס סכרים מע)'כס ויסר הקיסר Sb"11h היפסלה  5פרן הי,ריכו 6ג! .סכרי .חסמעי %" סתוע תכריחו ת6וגיכס ונס הךטר תסי שליחי כי מעסו רשם סחים%ס,כ,מ
 התם? י", ישיניס שים !היוש יהסךו ומעליס o~etg קם ומתער בנווי רעהיז( פ:יסם יטיזו מוחס חחרסו 061 לעה יעש כעתד 6נן כנמי רעם nl~DS )סס יט כונסשם

 שושי*8נ"
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 מד פרק סיפוןיו178
 ענש Sr~o 'm~h גחכי ,דם לדם מי יוי המת סס 6סר סיער wna הפרעו שט .כעס
 )מקומוקש חקר ו6ס ימחיש ו)6 ירעו 1)6 ויטש נר יתגלו )6 גסס חחנר )6 06ונמויס
 סקזהש כתחוח "ס סקדמח מן וזעו כינו . רכופ וגסס,ח "וחך ויסרנו נך יחגלו כססותתגר
 יכקפ )" סק'סר כי )מ)המס ר,נוייס מוטח וב) סירסר ע)יכס יתעוררו פן 6פכסח"ריכו ,עחט . ,חסזס מעקמה ממחם הזך מעע חעסס ו6ס קבס סי6 כיוצר רסו"ס )סחעפס
רעתכם

"(1 
 :פוערים פנה

~tho 
 הגיע hSI )מ,רמ ממערס עיניו 'ר"1 )" 6כ) )כס )הרע

 ונקהלי כר סק ", ת)6כיס וקפוח חמכוני 6ם "כ) ס.6 וךס כסר כי סנף וער מרומךידו
 )הנהם תעיד 1"ס דניס מסיכות וכ65 מלממס. כ)6 נבוס סבה ססיעריס 6תמע)יכס
 ,;) )'ס מים סעו!ס קלס ,עד מטס: סקרן 3כ) עורס o'o5b כי חוע)ו )6 רומ.יסכמלכות
 . כס cniol עמכס וטס ומפכו רומיים עוכוי ר~נויס וכ) קנס גס כן ער לסם יעכןויבוים
 נף . רומ,יס )עטו ג)ימס )הס 61ין רומייס כנסו 6פר לגייס פסוח וסריגו טמעוועחס
 ירדת )כסחי ועריסס כחיהס סרסו 6טר 61זיר עז נוי יון גפרן היוסכיס )א( "יחנ'סגקך6
 1)6 )מינו ממסר ופין מ"ר וככד 61ןיר ע15ס נמי) עייסס כ6 כי D'1D מנך )ב( סרסןכהס
 הקרון 6ת וקורס טיוחיו סמון )סכין כעיניו הס וקמן מיק סמון )סכי) 6סי6"ס 6רןקנס
r~cSועסש ליס 6ח ח"י סנ:ון עם מעמי כעף 6מריכ סלם מ)ך סרסן 6תל כי היק המון 
 מע!יסס כרם וסוף רכים סנרים סרס .ך נו סרסן שנוין וסגו ימד ויפחתו )קר"חו 6.חני65,1, . מיקו כתמון )בו ינכס ים סקרן 6ח ונעטה ספרן כחוך "ניוחי בסמון 6)ך מס .יכפה

 גזו)'ט גיס ויככסו סרס מ)ך סגכן ע, נכלו הסר ס,ית:' ועתם ממס. ויתקע קס;סנס:';:
 לועיים מסרי 6מך סרגם ג;וריח עפה ה"נ מקדין סי )ר,מייס.וגס עגדיס עתס סס מיס1ע5,
 "דוניסס סרועייס )עטר ס 16הכ וסם ססו5 כנוי רוסס 6101 6טסיל'ס וסנר סיום כסספיקע
 )רומייס  למריל כקמו סס )מגיס כי )לומייס ענדים (nPo כפיפס )רכס 6ין עחסויכגיעוס הלרז טיי כ) ככסו 6טר 1ענ1מיס "זיריס מלכיס סגי סס 6סר הסריקי ונוי מקרוןונוי
 עסת )סו)יס,ס סועי) 1)5 )רועייס סנדיס סס נגיס סגי ")סועלס

 כי גכורחו )")כסנדר 1)"
 ע,כד אייו יסוג סרי עד גסון כסאח סיוסכ.ס מיס סמון זג) גטן nbpl מקד,ן מקרןויכף עמסם )ס)חס יוכ) )6 כי ")כמגדר וידע )רומיי' )עכור 6כ1 )6 סגדת 61)כסגןרוםסו)יסוס
 וכ) . O"D11i רק "דם)פוס

~hD 
 וע) ק5יריסס. יקררו ורוסיים יורעו הס סמו) סרי עד תימן

 נכורת ועד סמ,פך סרי ועד מעכרות וכ) o"lh"j)t ממרו"ס נו' 1כ3 עדן וסרי כוס"רן
 סד סורו 6רן וג) )"דס מענר סס כ63.ן )עגור יכף 1)6 רומך ממט"ח מניט סמבעיוןגסס
 6רן 1ע7 מערב 6רן וכ) סיום סעי נינים 5רן כקרה סמם מתרם בכורח 1ע7 ויניס6רן
 אגיס סס )ש"ס כ6ס )6 6פר ונמקוס הזסיס דרכים עוכר רימייס מנכוח קכ)ס 6פרקריתן
 ונף 61דיר סו נוי סכגקי"ס גוי וגס . )רומייס מס ויחע ממורס ויעסו וחימס כקני ינ1"1הגס

 שלן :ollttp,f יס ועז נרתנ)י'6 6רן וכ) ענ1ס עםטרנ,גיי"6
 כרסניי""

olp ונט סקרן 
 נקרן סי,טכיסדניסכ'יי

 סומרם""
 יטכדו !כטחי otjhlplb סיס נוי 3שך 11 סחהכ 6סר

 nhJithl 6יגנ)יטיס שוי )רונ:ייס פיוס עכדיס גסס רותק ממסת ע)יסס מניע סגם)רומייס
 בטי סחרוס ונס . )רומייס עכדיס סיוס נ6ייס ~('Dllh'ptr יס כשך כ"ור)גד"6סיוסניס
 סם רות'ס כי כ)גככס ח"מרו ו6) . ע)יסס עורס סככידו לומייס גי )כס יעולו )6כריחכם
 ס עס ,לוב מ)ממתס גכ)י מסיגים סס כי כהס )ס)חס נסוניס 6חס "סר יכטרככמגריס
 ירופ)יס במומית 6חכס יכסמו 61) . הנוים כ) עומר )קמו סס כי מגויס כ) עיפרמר,כ
 )כס סוכ 16סכי )כס סוכ )6מר "נןיסס עוד ויוסף . ככס Q1)'plb יס מומת רומייסכי

 6ין סיס כס)נ תכ6 כפסל כי ססערס מן גססכם )פשל טומויס קסריס כממיז ביותועוד
 . ספוח יסמר סעיוח 6ס כי )טס ממו 6'ן כי )ס)נ 6סר סיס מנקי הסערם מן)מסמר
 מרשפכם ו6סכח וספכס תסיכס כגיכס ופסכם 6רגכס 6:כת ") )ככסס סימו עודויקמר
 כי דכרי ע) )כבכס ופיסו יזיכס נמעסס סב) חסמ.חון פן ע)יסס וחמלו כסגיכם61:כת
 חסתעו 06 נכס. זכרני סרומי'ס עס )י כהרח' "פר סס!יס כשלכס ;O)'aD חשעחונרחי
 וטפס 6יי סטטוס Oh . עש לנרכס 6תס תכמרו ת,מ!: ו"ס ימך עמכם 6גי פלוסוסעפו
 ויפ" . ממי מין מלחמסופס

 טוקש וסחכפיס סיקגיס כל עמו ויגש ויכך "גריסס קו),
 מ6ר pfnI~, רמס יד וסתו סנטר כפ 6)טזר 6כ) ככס סנזו) מכסן ענגי ונס סתוכיסשר6)
 שיש 10ט;0 *01 רדש )סס tb(o סעו 1)6 ממעי 651 3כו ל, הבייליסלבמתי

 * מששש* 4( *1יש.%

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



 וזזנם סר פרקיוטיפץ
 C'l~x 6גסיהס כל %1 ויכלטס רומת טן המנך "גריפס עם נ". 5תר שהפיט שהע

  לומיי0  %:וריפ ימן קיסר מג'"ןון יר"יס סיו כי מירוס!'ס כרמו ככבס והכידיס סמכמיס.כ)  ו: רגע- יהודם וקני וגר",תס וגיה,דס גיכוס)יס הנוסד "גריפס עם 6כר המוגם ונ!כעס
 4מת 3ענס )סיות  וכמסידים ,סמ:תיס הוק:יס 157 )6  פסלי  פלירפליוייפפ %פולוכדו
 ויעעעו . ה' סיכ) 6ת הככיני: )כ17 וי המכעיס וכין ר,פריניס כין המבממס והנד) סרועייסעס

 "!יגס וירט 5טן כסר מס וגי ור"סיסס סעס וקני גסו כי 146 סג)1יס מכיכיו וכ)")עזם
 כי 5גריפס סעדך ויר6 .  ופ1יליפ היכעיס ע) ייס יחגככ . ע"ד רב עש תהםויממיתו
  טס ננוריס סיסים סגי ויפ)מ . )עיר מחון sb כממגה והע מהם Tbt~ הפרימוס ידגז!ס
 וסמכתיס סוקגיס 6ח )עזור מי) "גסי clp5b כסח ועמהם סו)יסוס הסגי ופס דריםס"מד
 נדו)ס מכס כסס ויכו מציליו ססלי3יס כמולי וע) ")עור ע) ייגכרי הטפוס עכקעי כ)1"ם

 ח,קס  פלמפי וחסי סהיכ) עד וסכות מנוך ויכריחיס הסריניס עג ויגברו ימים סכעחויגממו
 וסמכמ'ס tDI~('O וחינו המנך OD'1ab וכין ססר'5יס ")ט,רוהכיריו כין זה)": עסמדחו
 ע4ס0 ויזונו סמוך נדדי  יפפימ 3סיכ) "נריפס המנך פרי ויכוינו . "הס "סרוהפריס
 כסכינים ויכו ס' כסיכ) 6סר המלך "כ71ת כתיך lbD'l )פלינ'ס 6פר הס:יגיס נוסעימניהור
 סמ)ממס כמק סמלך נכורי כיד סיפוח הע נד.)וח ומרכוה מניחוח כי סמלך כמי) והנסמגס

 רכיב ויפעו סכיוגס תמה יידקרוס תמה'הס נ,1 קכלס סיו כלען הככינים5כ).נוכ"י
 וב) וסמכמיס סוקניס וטמנם סמקך סרי ופו),סוס דרלס וסמסס מיהט!'ס ימנךוי%ג"ין י.גבש  1bD  רכס מכס כהס ניט ספרי5יס ין עוד וחגכר ס' נהיכ) הכעיסממל,הת!ך

 ירום!יס ע) עע)1 : הסר'נ וכמורי ענגי בן ו")עזך . המקך "גריפס ") וירט הפ!וסמכקעי
 "ח ויטרפ, "טחיו "5רו "סר כ) 1"ח )סם כנד ומממדיו גנויו בחי וכ) ג'ו סנר, כ)ג"ח גיר,ם!,ס 6פר "נרסס סמלך כיח "ת וימלט יל,ם),ס 3נךג סג3'5יס רעת SDnl ,)רכיהם
 . כילוע)יס פמס!תס והגד) הטמינצ גחלך 6פר סע)"כה עוטי "1מגי' ;ל ופח סמלך"מה נילוגקי כיח "0 ויפרפו "נר,סס סמלך נכית "פר הגווית טפכי כ) 1"ח ממונותכתכתני
 ויהרנו ;OO'iD סעירה רימייס מי) הכיונו )א( ~b"s "גמי ונס "רס עלי ככ) %סייסתז, סיסוזיס כין מבממס ותחגר ימו יוסכיס ו"רמיייס יסודים "רם ערי כב! היו סהסכימים
 1ab סיסוזיס כ) "ת )סלונ ימדיו )כ טע% והעק ";סי כעילן.-ונס מב"ו 5טר ההאדיסכ)

 ומונן סיסוויס שלח "ח עופריס סיו רונס כי )נסיהם נבוסו 1)6 סוזט "ח ויכהוכחזכם
5hlpמכי"1ח 61ח סךככיס "ח יי)כדו ס"רמייס ויקומו מהי" כפיקס וימי . נו5ריס סיו 
 כידו מ,ממחי כני 6יע ס"למייס כי יס,7יס יכעיס כעסרת מרס ויסלנו סכתיס ופססע'ר

 סיו 6טל סיפדיס ויפמעו .  סיכר 6ח ידעו 1)6 עלומ'ס מפחס ע) סוככיםוסיסודיס
 מגממתם כ)י "ח ויוצלו כטרנס סיסודיס יכ) ס"רמייס עסי "סר סרעס כ) 6חנירוס)יס

 ויט כקם מירוחם ויסרסו נדו) וכקלף 6ף נמרי טכגיס וכדונים כטיוח pnm ") %ויר
 . ממור ועד מנפ) סס ועד מחן יונק וטד Siwn "טס יעד מקים מרב )חי דמסק "נסי6ח
 1)6 "סס וע) זקן ע) מפקו ו)" מרכ )סי תוחס סט כי ס"רמייס מערי כרכים סטווכס
 נדו)ס כמסע עריהם כחוך מה"רעייס וססי)ו כ6כזריוח סרנו נוגס 6ס גי וקמן יקד SDממק
 6רס 6רן וחכתם הרגו 6מס מפדי סיוגקיס 6סר עד סרט וימקיהס וטע)יסס וק:יססס

 1)1)י . ויפמידיס "רס 6רן כ) "ח סיסודיס ססמיחו כי ק,כר תסס 6ין כי ךרוניסשרים
 ממסיח נכ" סרככחי16

 ph וכר כ) 6נד "1 סיסיזיס מיד "רס 6רן 6ח St5e "סר רוע"
 תקלס יסורס עס כ) ויסעו . נוב" 6רן וכ)6רס

 )כו"
 ססיחו5י עיל Sb 1:ג"י יסודם 6לן 6)

 יהוךיס ססי6 וכעת . מכ% עיר סי6 כי 3"רס נסתרס הי6 כי עקה )ס)חס )"רס6מר
 כיג'סס היוסכיס סיסידיס lhlpil (6 העיל )סגי יסודס חי) ויטלו  ימד  יפ יוסכיסו"רמייס
 ומרסות נמרנוח P1ilp 6מגס o~tnbb olsg עפ )6 סוני טע יוסכי וסיה,דיס .)סרוס
 היו )וי מסכע ורוגס כלמיס יהן יוטכיס ס"רמ%ס טס מס סיו "סר סיסודיס כיונדוסוח
 6סר סיכויים ויענו ו)עורחכס ג6גו )ס),עכס יסודס מי) )סס ויקמר . )הס סיס גשםוגודף

  )ירוס)יס 1))כת )גמוע ויטפלו יסורס מי) כן 1יל"1 . עזרחכס 1)6 סימכם )קכ) )36ססיס1)י
 וס%עייס . מוולס סכי16 6מר פ ממסר "ין "טר 3Dr1 כסף "חס טס סיס כי סרתשכח
 סיוסכיט סיסידיס ו6)ס גגו )הומס יסוכו סיסודיס ס:ס רעץ Sb 6יס למרו טעיס1)יעסכי
 aso )יחר שעש שש פקשש גם וישש טיס סעיכ 06 1"שע שלס e~DD יעטו 6ו)יש118

 ששה שש*ו*'.נא(
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ן-

 מה סד פרקינופתשז
 ש1 4שש התץ שהש סמ5 למעט כחוכם סיוסניס יסודים YID~1 56 . %ששר
 יפה עז nhro )עיר סקלוכ  כיער 01עט וססכס ופיכס :טיכס עם )כסימסעיר 5"1וטחם
 וישכו מסעיר 1י14  סיסוייס כן תעטו פיט וסכתם נוו )ס)מס הנ6 מע~תידסמע)יט
 כה וטיס ורום כע) )כ ורומכ קומם נטם ועלין מרין למעון וסמו 6' כחור סיס וטס .ציער
 יהדס מעם רכים סססהית )כבוקמין

 )מנו"
 רכים ממס וסורג יסוזס מי) פד חם? יון" פיס וס ממעון .)הסחיחה ססיסו)י עי יסודסמי) ובכי" ס' מעס רסיס וימכור סטים נעיגי חן

 ונסרוג 5סיפ.!י )עיר )סממית מע"ס יסורס עס )ד) "ח מיעון טזכ 1)6 )"חורומפיכס
 עמו 6כיווט"ו! ססיסו)י מיוטכי עמו טס סמיו סיס,דיס יחר עס )כסח כיער ממעון יסב וכמסר .נתסיס

 וסו"
 עמסם מקד )לוכ ומי) מסיסו)י יוסכי וקגיס ורסיס ווקן ס,ע "'ס

 כנמג"יס סיס,דיס כ) וירצינו כיער ויסכו ככד מי) וימיו ימד וס"למייס סרומייסויח"ססו
 ,עס מהפסחו ,עס "כיו כיח עס ,כמעון ופסוח 6)ף י"נ פסיו ססיפ41 מיופני תיו 6טלשם
 וטח )סמטין )סרוב סיער כחוך ויכוה גכמרח מיס עין ט) מונס סיער מי נסני סיס 6כיוסזקן
 הערכיים וח') סלומייס חי) 1ס:? כמטון טריד.ויר8 )סם הסטיר כגתי עד מססהח. 1כ)36יו
 ע'ד וייכססו )עמול ויפייס מ6י רכס מכס כרס ויך ע)יסס וירן חרכו ויטרוף עגיוכ16
 )?מנס יוכ) 1)6 גס6ר קליו וסוס YSD שסף רב סמון כי וכלצוחו . 66ד לב סמוןע)'1
 ססיס1)י ויוסכי o"mlt כלפייס סגי וי"לל כזו הוסס ומרכו 6מד ח) ע) ויעפיממט
 ונמסמס שכשק ייעצי עתרן "מגס )כ ,כ"ג פגה ונרי מעס דנריס )כס ז%נדססמעו
 ו)סהריכ )סרגם otn~rp 1)6 'סרס הי) מיד "הנס הנ!ח' 6סר עני תמהו 1)6 שממיס6חס
 . 6רס ערי )יחר מטסו כמו כחרס וכגו0יכס טיכס 61ח פיכס 1"ח 6חכס לסרוג עריכם6ח
 דמם omht כעיגיכס ק )מ5ו6 וממטסמחי מעמי רניס וסרנ0י מ)ממוחיכם ג)המחי%)
 5ג'ס ע) m~b לעפי סרנחי וכבעכס )עמי פיכס )פריס "מכס ,ממרחי 5כס )טרפזתמי
 נודק כי סלמס . סוכ שכס סע)' sp רע נמו) עתס תנמ)וג' cnht . לכוח ע)שגיס

 יעחס . nb(a ס5)הי "סר חמת )סמיחגי סוס HDJ3 16חי )נמו) הפסיס יעורלכסוכהסס
 "מ מרנתי "סר ע) נקמם גי 061גס וכי ממגי נדת ונקלף "ף כחרון "מגס "מוססגי
 6:י כי משו סס:ח' "סר "ה, נקמח דם )נקום גידי (1ge 6ח 61סרנס לישני  וקתמכירי
 ("opnS )סגיכם כנפקי עלי חהנ"ו מן )כס ונכורחי כמי 1)הר16ח דס 613) )סס610

 נידי גססי 6ח )סרוג "כהר וסג? יסודס נגור ממעון 6ח סלנגו 6גחפ מנס כיותקמלו
 חמיחסו "סר כרו"ח המי "ת ויקמיח 6חי מדמי לנ דס מסכי ע) כי גקמס 8עסס כי3מטסע

 סיס כס "סר כסעס יסעס ק5ף ומיסו דס עיזיו 1ימ)16 ס6)ס סזכליס גדנלו וימי . ד? מס
 "ח ויקח הממטס 6ח ,יעז מננד רממיו ויסדך ממחו נו ותנער )נכורם 'חשלר כימסמסו
ltabמחוך יו5י"סו gp'~ י!דו סל יחח:גו )6 6סר )מען 6מו 06 הרנ 61מרי1 יסלנסו 
 )כ סמרכ תחח ט6ריסס 6ח ויחגו סמעון כגי סעד,ס וירוטו כגיס כמיח חרה )""סר )גוען )מרכ 64רס 6ח וחססיע וכר5תס שמב"ס לסחו וסרן ע)יסס )כס 'כ6כ )6 6סרקמען
 מטסחחו "גסי כ) סרנ 61מריסס )סס סטרריס שריס כיד ישרו 1)כ)חי 6כיסס כמשירש
 "הו 'רסס ס)6 )מען כמהמס רו5מ כקם 6מד )מקוס סגר'הס כ) 6ח 1'"ס,ף כימו כגיוכ)
 חח ויסרוג יחיגו 6ח סריס כן 61מרי . כ"ס ר,לגס סו6 כ' 6ייכיו כיז רססחתו הסיסכ)
 )"מר ע)יו יחס"ר כי נכורינו 06 )מ)) נכרי 6יס יקרכ ס)6 ;מטן וכגכורס )סם כגור)גםס1
 "עכס סמר "סר על  כערמי נקפס  olp,t למען ושכור  ספעון עפס  כליס "ח . סרנח'61;י

 (nhr מסוגם ומוס "ךס פיחס יפ0 גפרהו ו05 כהו 06 סר6ומ ולפסן  לעמו וסקנסלדוריס
 : וכרפס 6סר ~DDJ נוד) גריוסר

 כרומיים סיסודיס עו17 כעסו שגס שנניס 6ן יי וששים ועקושהשששק
 6גרסס ויסך מי)ס כ) 061 ר,ל1מייט סרי 6ח סרנווכבסר

 6!סמקך
 לוס"

 "ח גי"רון ויס)מ ס6)ס הדכריס כ) 06 רועץ מנך מקיסר )גי6רין וינד
 סרס מנך טס במס כי ר(כומייס מחי) עמי לעס ויד נקלס סיוסנ לומד נכ6 סלשלתיש
 כיי,דס )ע04 סקיסר גילרון ע)יו וי4 רומץ יד חמח סרס מם)כח וססיכ 1יסמידס1הכש
 כיסודה כסח'16 ויע) וכסקס ככרית )סס'כס סעס ט) יזדכר טקס דכר' סעס 6)1)דנכ
 ש4 עמסם דגר ואיך ססרי5יס סיס,דיס עס 6סר.קרסו Sp 06 4 ינד )קר6חו "נרשסףנ6
4סנ ?י יל )?ס יכתו עשושו 061 סיכ13 "ח סרסי ורך לקונו )טחיי: יכו ו!" סש4סש~ן)0
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 119ם מה פרקימיפון

 )עעוס ע)י)ס מ6$ ש מ% דבליו ע) יסמם ";פסס ן:די "ח :%0"1 העש . %4י
 6רס ומיופכי סרומייס פמי) )רוב דם טשו "סר נעכוך ניסודיס*קמץ

~tohtl 

 :סתירת
 גנינס יסה ;י 1ל6 קסליס עיר Sh כסחי6ו וינק )רינ סיס מסח ע) "סר כש) נדו)56
 כיס כס וירסס ע6ד ככד כמע יש לל 6) מסם וירך . ויסרתיס סקס 5סרוף כסהי6ות14

 נסורי לגפי )קריו 1י16$ )עיר מחון סנמ5"יס כ) 6ת יסוונ ר סע סכיכוח כ) "תכ": ויפרוף )ינגס ויכף נסע ומפס . 6ש מפיח וע' otDih מ' ברחוכוחיס ויסרונ וי)כזסוביכסס
 1)5 עירס 6) קרכ O~DD 6(1 נמס ו)" ויקכ)ס רייסס ויממו) סרוס נדכריכהה:ונש

 "מ עם נכוליס 6יט ר' מסמוגס ויסק כמרקה כמחיש מי) ע) וידפנו $שרי DD'1נ5"חס וימי . כ6 כסקי16 כי כסמעס מהלס נכו גפורי כעיר סיו 6סר וססרי$יס 6יס עמס)(רנ
 06 הסרימס ויסוכו . גמ!ס כי מה )" "כ) . e'~o סכוכנו!ממה כסהי"ו $כ6 סרנ6)0ירה
 )%ן יתניע הסיג תסס ורכים וסלוניו מיק כ) עס סו" ו.ר7סס :סחטו מס' ויטסוסניסס

 )רותייס ככר כיחס כי קיסליס )עיר סטך כס0י6ו 5כ" סר ,נ"!פירה . נסו סרסוסנט"ריס

כחרס"
 עמס סיס 6סר עיר 6) ויסך תסס ויסע . יסורס פריני סרוסי 6סר מהמכרח סם
 )סרחם ויו")6גסיפרים

~'SD 
 גכולי ועספריניס מסיסו7יס נדו) ומהגס רג עס מ5" וסם

 יסודס ממגם ויל6 . עפו )ס)מס 3קר"חו 1י16$ כ6 כסת."ו כי הסרינ,ס וכגמוע .יסודה
 :1" רג כי (lh'nD מהנס 6חמימוק

 ויצנחו );סעס סרטי כיוס ליס ג' מילוס)יס לגהק h'G יוסר גכ;וגס יסידס גכולי כ)ויכ", נכעתכ יסוד: עס ויזך ככולת ע5מו "ת יסודס מהגס הדחס ו"ז ריס נ' מילופ,יסרחוקם סי" 6סל נגשן בכקעח dYD' מזהה: nK-DS )1 וסחך
 !"הר ויהי . עסיס ויזמתו מעיל )פגי וימס נכעון עד מפסו כן טס כסחפו וילדסס .טס

 מנהרס כ16ח ויריעו סעיל מן 1י5"1 מבממש כב' הה D'b ויהגרו סכוקר כשמורחסככת
 גסנו :)ס וסרוככיס 6יפ הקס"ו ססלעיס גפורי ויציעו שהי,. ממזה עס מ)חתסויערס
 כמנחמס ושק 6יס פסי כ"ז ס)1 6ר5ס ססו)כיס :סהי"1 טס "סר ומהפס . ירשסךוניס
מהו"

 פס יסר  סיסודיס מיל ר5ט ומלכי גבירם יר"סס ססי5  ונמוהמה . C'h כ"ג מה'הידיס
 נמצור סרותייס כעמגס )סכ,ח חח)ס יסו סיח "סל הפין כגדי"וס נכורה נרצח 6ונס

 מגישחיסס 6ת עוללו כי יסוז0 נטלי סם ק"ו htc,1 גמ)הערי נס ססלימס רקס ר,ג:ן6)ע,ר
 כירוס)יס מ)6כ'ס מטס נסעו כי 61גריפס :סחי"1 עוד ו'ס)חו נגכירס .יומיים %).ע)
 עס a(ol )עסות 1'כקסו ובירוט)יס סכיסודרי סתיי5יס ר"ט מכהן ענגי כן 6,ע,ר6)

~tDbb 
 סרכם כי ו6נכיפס :סת,16 ע6ח פיו שכו 6פר מהמ)"כיס "חד סךג 6ג) ס")סידנריס )פשע "3ע,ר 6כס 1)6 סמפמיחיס O"D1D נקעת יסוקס טס 'סרח מן עמוס ככליתו)כ"
 וי"סוף - וכרש סרוס רכלי עמי)ךכר

~rrih 
 )מהממס )נקח סעס וקח סכסגיס 6ח הפץ

 כקטל גקקל ;, ימו עש סעס 3כ ו6פ leoo ")עור 3כ 5ל (th~no ככיסות וינו . (thtPDע)
 והנכ,ר,ס סהויניס נכירח ~ODD סעס ככר 6101 1)ססמיזס D"Dl~1 06 )סממיתקמין
 וכי ר~שרעיס עס )ס)חס יוכן )6 כי ר6ס כ' )רימ6 ))כח היו OD'1 ובגבעון כ'סוךה5סי
 'ItQb יחן ע5ס ומס ,ס 6מרי0 יסים מס oh~b ויפתר . )ס:'ר%ס נניס )מיק 1)6 )ו6'ן

 יסו ד ויד . ככרי ע)סק'סר
 1ית5"

 מיק עס כסס וינ" מיקס פס כ6 6טר הריתייס mt:h מס
ויכ"

(6 bDI1 כסמעס רויומ"ס עס וכ) סו6 ויכס) קלסו "סל כ) 6ח סקיסן )גישרון וינד 
 )%ן גדו)ס חעיטס וחג' ססי6 ננגס מר,ת)חעס ס%ן והטק,ע . יסודס עס נטרח6ח

 עיך:סחי"ו cwn~o 6סד סגדו) ססס1ססרין העור נטרת ידי עb'~o 3 נשנסיסודס
 "0 ,כמיד :י )":ר ויק%ף"ויסכע מסיס71ש )רותייס נקמה )גשם 6ז גטכע "סרסרסע
 טעי ככיח יסר") "ח סוסיעי 6סר רכס ..61)ס סריך )הס מסטיר נ)0י עד סיס,ן'סג)
 . לפרת) פרוח ויברזו "ר:ס וע) סיסודיס ע) מ)חמוח כששוררי 6פר מיום 6!יכיסספיד

 jDO סרפע "גסי.:,ס ערץ סי" 16 יטר") הוסר$ס 6פר סרעס הר6פונסומסרוס
 סנדול מוסע כירו) ת )עט :רסיע וכי שרן OD'5D )סמי01 שנעתי מ"כ "סרסחקחני
 ופויס יסר"3יס ,ק:;'ס גדי)יס ו:עריס נמור.ס o'1a oT)pn וריימס מסריס ס' ממסהיסריג
 "סר ר%טצ7עית כ"כ ) נד, כדן יומנן בן פחתיסו 36 ויזכו יס71ס פרי כ) ייתקפו .תתגיס
 6ת וסתך עמך 6ח ותמריכ מסתיר ס16יכ וסנר גססך 6ח )פופ חהשכ 361 0,סיי.ס ס' עס 6ח סולע )6מל ")ין ויצעקו . וסליו ר,מקדוני 6נסיוכוס רע0 פסד סס ?ש6היה

ש5י
 )סם )ריוח סו06 ננסס עפסס )עפו7 עציך ~sbln כ) ועיני bw זון- ושר35 % ד9 ש' .

קפודת
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 סו מה פרקישע%ז
 w~tth 1* ftwe ויקרך נדו) שכי ויכך דנך'סס "ק ", שסחיט יטמע . יך ט);.(יעם
 סמקדו;יס מסני תערגוי6)

~ShO 3ן מהתיס1 ייחעורר . תעריפון ו"חס )כס ;)חס ס' כי 
 כסן יוחנן כן מהח,סו ויכמן סמק7וגי 6גפ',ג,ס מיד יטל") חח rf6 ויוסע נדו) כהןיומגן
 וימת ס:יס (' כנו יסקס תמתי ויכהן . וימת "מח מנס ס:,קיוג'ס "ת מכותו יהלינדוו

 חמה'ו ויכסן . כע)חמס סו" נס וימת . מ.ס מ' קמיו יסומן תמחץ וימן .ומהממס
 ויכהן וימת פגת כ"6 וימלך . הן"ס.ן ס.רק:וס וסול סכה( )חסר הילק;וס סמו ;1fibiQp הו" , כנ יהוה:ן תמהיו ויכסן . סיין מטהס כחיך מוחיו ח)עי .ימיהסו סוס י"מ "חץלמעון
 r:a onh כוו ליס "ר,סתהחסיו

 )קח התהי; 6סר ה61 כי הגדו) הנלך סגקן" וסו"
 . פייס נ' כגס "ריכתוכ!יס וכמריס ימיך . וחמת סגים ס' 6סהו ",כס:דרס חהחע.חמייך ")כסיל ומח . ממח בגי' כ"ג 6ה.ו 6)כסגדכ תחתיו ויתווך 6ריכחוכ),ס רמת . מככ)יפר"! )עקת הדפיס ונ' תגס ת"ס נ,קן )מוכוח ויחמס ס:סגס "ח ויססוה ר"קג ע) מוכיחכמרח
 5כ" סר סימעיוס ע!;עימס

 וי"סרהו 6ריכתוכ),ם "ת ויקה וי)כדס ירוסייס ע) רומץ
 ":טינ:,ס מרד ונימי . ס:ס מ' 6מט סולק:וס ובמתיו ויעזך לומן ח) ויו)יכסוכ:חכח,ס

 ולפיכס, כ:םפ:יס וי"סרסו ויהפכהו פיס מל פס כהירקייס יד יירס קמיו 5ריסח,כ!יס)ן
 גרם ,כשיו כגיס ג' נ,;סיג:וס וימייך . ומזך כהן עיד ס.וח )כיחי 16ע "ת ויקזזככזה
 ויכ" הרוננ..ס מי) כ) "ח וייסוףס,ל17ס

 וימסך . !מ)כ1 נ' כסות ו)ט'ג:ום "ת וסרוג
  יולך )כדו כן סהר c~:a ס' מז "ךקי)",ס הההיו וימיך . יימח סנס )"( ttonoהורדוס
 ויסב "היו ";ס'פכך קהח'ו וימ!יך . חס יימה )רומה ויו)יכסו 3;חסתיס 1י"סלה1לרומייס

 "סר ע! ו,ם::,דק כללז "רן "ת ויעוד ויסך סריס י' היימס מ);!ה. ,חסי olillh כמו6ח
 OnD 6נחע הבר (ס "גריפס וסע פיס כ' כס "נריסם חהחיי וימיך . ויסח כגסג"כ 6מי כן "ל'סשכ!וס כן 6גריפס חהפיו יימ!וך . כס ו.מח "היו nch 6ח ססרד מנך:קח

 מיטרק) סמ)המס סקעס )" מ!כ!תו ,מי וב) כ.מיו !,סל") קוו 6סר סלעוה וכמסורנסס,לו
 )מדיח יס,זי טס נסוח עז סייס סר :;

 סמקדע ,ימרכ רום"
 1ה1"

 סמק87 כיח ח,רכן
 )יסרוק חסתם (מן סיסיה מה," סלען עד ימ'ס' )"ל,ך כי ,ס,כ כר"סיח סירי עפנו 'סעוה.ך תה כגוי עוד )הלפוח "!יע ")סיס מהסד 1היס יחן ומי . ומלב כנו' עינינו ר"1 חלל..כגי
 ר"ת סהס7 (ס )גו 'ניע כנ))1 6פר בכו) ") %ק,חיגו הניע ג" ))"רפס 1ג,:5!חה::וכ

 מיטרה) 1!פ"ריח )ס)יסס ויסים ימרס "סר סדור ,ברי -"מר רק . הנהגו מטמיס כיכ6)סיס
 יטם. מס כס גהכי3 כי ונמים 1נסממ h'oo ניוייח.הה:,מץ גשור :. )ל:. וככלכפינו מהן גרפך (6ח כ3רתיגו כמכיס כסיותגו "גמט CnDI . ססס נימים )יסך6! יסיח"סר חסדו כלועס 31הןח ס' כ:וכ לראוה ויניע ס::הכס וזוכרי נ' ~Qp סכיה כזין :מן ר,ביעכד

 כ:ךיה ונסייע וירוס)'ס זיון סכן( "ה ס' נסוג 'tbQ נעין עין "כל ככוןס "ה ססל61
 1Ch' . )כ ע) יעה 1)6 יסקרו 1)6 ,(כרו )" 61)ס העוכלות נוהסר6פ

 ללקיט ס' "פר סתר-
 נעיגיו והסוך סעהי7וח שודע ה,6 וססס כימיו יטר") 6ח )הסיע ההם נימ'ס )ו,נמר

 )הס ו)פ.ס )מס )סחיוח )עמו 'עודו "ת (Qep, סי6 ")'1 חח;הי;ו Cf;1 סייס כייעססרק
 ממיס כ) לסרןנטריח

 ,מסו" יכנס כי onh כריחו יסר 1)"
 יקימגכ ו)" ודבר ו)6ועסס 6מר

 ננכ עוב. כ"סר סגס וגו' יפת גס 1"ף כי10 ככ) וגשמן עכזו מסה כיד עמו ע) "מרכי
 נהמו !כן מימים כ) יסיס כיסר יסיס )יפר") מטריח )סוס ;נב ס.מיס כ) .סיס כ"סרכעוגמי
 הסומעיס שד ויגממו כפרן סל,דיס יסיו וכ:יכס נ6 עק כי כגרס סו: סיום הרוהיסנממ1

 היתם עחס כ6ס וסקו7חו ומך3 נעי ליטסו %ל מקדפגו לח מזלכן עתם לספל כי",מקק מע' ומעי . ס' )עם 6חריס 5רס עוד חכוך 1)6 יערך) )כ)-נרות קן סו6 כי :חחכ:ר,ת'ט
 6ח ס' סכ'ר כי )גו סנ1רליס ס5ריס OD מעם-ס' עיגיט ר"1 6פר סמ)ממוח וע) כחומכ

 !מע"ס כי כס . ס' מ)חמוח cr )מסרט כס וקנקנו 11DD שרתו הזו) pnpl 3גק"םרוחם
 נוקזמו "ח ס6ויכיס )מ)) סורו ו)" גפ::,חיסס כק7ופת )טח סיסקדו ס' מעם תכיסלכיס
 כ כ"ס וגססם ממות אמוסס מתוח ע) ס' סיע) 6ח ootP1h) b'!DS יי קחתנר5ונס
 סו סי ע)כט

 ויסר נסגלו מגיס ph:f51 "ו נקכר1 5ס ה; ס"ילו לויס מזך 0ג' כשי
 ניסכק מענם . 0פשסאננצזע ניווטש % שזש כע6 סממיעי נשדס %ושת )יר מה כ' סי" הששים ששהשרק :%יק"~גכלעס

~ya 
 טטש רומץ ע)
=... 
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n~SseSט41ח 

~DSff, 
 ווקגי יסרס מחכמי ח 31כר )שוס ויבוס כירוס)יס ס' 3ית 56

 כ"סר כעג71חו וממ"כ: רנון )י כי ")סיגם ה' )פגי שמתי 06 ג6 הג'ונו )"מר'ויסקס
 06 סמעת' הגה ו6ג, . מ6 ר, כממסקת ומוע)יס מ)פג' מ!כ'ס היו "סר לומ6 )סכיכס.הס

 "מנס 3ר'ה )כס מקיים מכי הגס וסכן מקד כשגי וילע . גבהי סר ככחי"ו ,כס כטה "כרכ)
 עיכס וסוקס -~hlO מפיוס רמו 61ח ייו 6מ "ים 'ך'ס )6 5סר ו:קגיס ר,מ6 יוט5יכטנף
 נו)גכס 1"נליפס יימס!'ס יסודם ולוקש, ים כ)5 וס,טעיכס סריכם 5כ כי ר,מ" 5כ"סר
 ממסרח סם רק tcrn )כס י"לור "כר וה0 ס) 1!מ )הדגן כךיכס כנ ע!יה.:

 מכסן ענגי )פגי ויכולו 'רוס)יס Sh ושלטל "רון ; ס"מ "סר המ)"כיס כנ" וסי .ע!יכס הל,מייסיקל"
 סר סמ:חס ותסי . )סניו lolT'nJfl הקיבל מ,מס r?h )ו וירק ס6)ס כהכריס חגיוי'7כרו
 כ"נניס 6רנמן נגז מככם ועגיו ,הב מרסיס נזו!ס14קלגיו וסב כעטות מטמר !עוגהמהד
 6,ע,ר כסלוע וימי * )ס)מיס )רוכ 5"ן ונוהריו וה3 ככרים עטךה סג, ג,ט"י 1)ס:יויקר,ח
 גמלון מנמת סי" המגמז 6ת יסיך ויעמס ההם המ)"כ'ס זבלי "ח מכהן עגגי גןככסן
 ימסוז 1)" נכל גגי כמגמ,0 מסיגו ס' יוקדם 6ח גם,) )6 "מל כי ס' מכיחהה.סל

 ס,
 הר,מחס מי) מו) מ)ממס ויעריר כסיפר ויתקע ס!מיכס )וכח' 1)6 )עו!וח.כס hk"נסינו
 כ.י מן הסו" וס כ לכיס ח))יס ויפה ימס)יס 6ה )סמור הס כנ:כמל, ctbnli סי'"כר

 גחכם 6סי והשי . מ. גחפס ל,הטר'ס וח' מח 5כ"ס עג סיו "כר .כל'ס נ; וההדהל,מייס
 ויסמל היס71יס מנויממת הרעם פיו כיחה כי רהס כי ויסי מ"7 מליד כנהמה גפרס.ס

 עתו 6חסכ "!עור וימר . 'סודה מגכור' רכים ס"ס "טר "הרי מי דו כ )'מכן גכ,רחוט, ימס,) וכי 'מיתריו )" כי מפרין TrPSh )ו וימנע . קעי הם 1)" מי )כס ממכר "ושכהלן-ו
 וי15 . "מך מסיס חםכ) ין חרכך )סיס סכ)ס כ"סר הו 6 המ,חל סרס )1 י'"מרוינ;,הסו
 ק5כ המע 6סר "ת וכממעי רקס 6סר 6ח כר6ות1 המוך ו6גר'סס . וינוח כ. ,יסגע):ערו
 חכככ 6סר הרעם כ"ס )ו הפרין 1tDSb הוי ויקמר ויועק 1ah, כרהוב ייענ')ז מ"ז)ו

 ה%:נ6'ס cntinol ס י' הס י 3מ3ק 6וי 6כ) . ננכה ע" )ד6ג )6 "3,ך כ.ת ,ען עניךנלועסיך
 וסוג" ה' "1.נ )סוקס ))1 תהיה מחי עד . וחי,יתס רעתך ה;כקס "סר ך:י:1

 )מס עמו
 ו'"נ,ר עגמו 6נריסס לגרי 6ח' 6!ע,ר כסשע ויסי . תסו יחסה ח 5נ6, ה' כרס "ת ;1)הה
 כדכליסשיי

~Sho 
 י'ך גב 61'ה ,יסרגו חטה )6 ,מס מוך 6תה oht מנך וגסס )ך מס .

 מגנד חעליוד "כ) כסקל 6י כקמח מסך ההה "ס וגלהה סמ!כר 3. והלכם עמהם ")יקרב
 מנגד הג)כ כעמוד )3ל,ה ע,מז,ת ורג)יךושלכר

 !;גנח )סוט ,חולן מ)ממס כ"י )ג,ג"
 )סמ,ע סו" עמדו מזי סמוך "גריפס "ח וי!כדו ילו15 הכל מכיליו !פל,5יס ")עולוילמד
 פוגגו ק לה 0) ע! סענוי7ו 6סל המנך הגריפה מעבדי ק' ועש עמו bla לכרו ומלידנל'1
 ייתן ר"םו ע! יזו oh ;טכד ויוחס . or ו)הו7';ו "!'י )קלוב ,תעוללו הפריגיס 6ס:רח,ח
 שם 0עמ:7 מעם עוד 6ס כי מטס )והלס )ך כרם )המר כוה המנך )6נלי;ס נלימרי6!ת
 016 "ח 6גריסס וכר",ת . מע"יס ,"כמגו 6תס ,היית י!ע)'ך רלסך "ח יס"ו הפליניסקנס
 הסרינ,כ "הריו ויר,נ1 מהלס נוטס ויכרם !ו הגדומןעבדו

"(1 
 xhlp1 וי)ה)61) )הסיגו יקו

 רומא 6)גודיגח ויכ" מכס המלך אגריפס כרמ גן "מרי . כס וימרס ,O"D הר, גממט,ת 0סס.
 הסריק לצעור cp-, "טר כ) וקח ם,'ס נירי געכתק 6סר ר,רעס כ) 6ה מקיסר )גי%,ןוינן

 טר )א( כסחיטה 6ח סקיסר עמו ע,ן ויסח . פע! ננ,15הו ,נ" עבה כראגו )6 וכי)מגמתו
 "סך סכנודו0 העריס מקנך ילכד, סגיהם יה71ה 6רן 6) ,יכ161 נקד כנד כמי)5נ"ו

 !סו, יט ." "5ר מ"7 הל,מי,ס ויירהו יסו ע, ס ספר,5, יד נכרה. כ' הרסו יסו "ח וגסביסוזס
 1סומ ית' נעיר ס'הוריס ויתגגרו יהל,,רו כי )מ,קס !ר,מייס יפו עיר וימיה נ,פ,הפרי5יס
 De'1ih כן "הרי ויעץ . יה:זס T~h ואן 'רוט)יכ 6) חכמה 6סר הרומיים )6גיוח ממו,מקום
 וצחר. הכהן עגני כן העזר )קר6חס 5.1" ו)הכמידס כפר,ניס )המס ימס)ימסוכסחיט
 ,י"!1 מ)ממonib 5 ויטרכ1 יפו וכין ירוס).ס כן הוגים onlh 1ימ5"1 סעס 1'ל3 .טגסגים
 סם QahJ כלתילך חרגיהס 1'כזסו ייוט)יס 6) גס, יהכה;יס . סיונליס )ם;י טסיזיסח"י
 ויחר שכסייס י3"1 סרניע' כיוס ויסי . יניס סקס 'רוס)יס סער' עי ייכומי'ס מי)סחר
 רוזתי 61!ף !י רג 6ים לעסיס ממסח ננהם וימיתו מ"מ סל: כממיס ייט מ60,ס מירוס)יססעס
O'Cg3נו:ר סיסודיס ;;שני )גוס 6ין כי וזמו כסת'חו כרזת ויסי . לומ"ס ממגם רנס,, 
 ששך% י4ש סייסיך. 5 ש9 אא 0ינו5) שוילון *ז . ש99וו449 ?פיז* ,י5י 3מסגיסס סכסגיס ממכס כין ויען'ז,ס 6ש 6)ף "רכעיס סרומייסשששיי
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 מז סו פרקיומיפון22*
 כ5ר5מ סמל ו6גליסס 6מ tSnb )מען י"ס r/h ונערו סופרות תוקעי ס54ס כ! שמחג"מו
 ;)ש החקכם זס 6ח ומי)יהס סיס71יס כלקוח ויסי . סכיקר עד מסגה חמומו bSי,הס
 ויסממו . סלומייס תחלי מרדוף ויעמדו וס יע) זס מס )זעת ססוסרוח קו) )סמוע "מחפנטזה
 חהריהס ct:~rn וירכסו ימים נ' מסך קיסמיך: דרך )יוק הר,מ,יס גסו oiol וירטו קרגכ

 וס:ן:יד לטס. מעליסם לסקל  סמח:ס "גסי ה;'.י:וס חסר כדרך ס);י' מ, כ)יהס כ) "חוימ5"1
 . קיכרי6ס סערי עז 6הריסס סעס כ) עם 1rD~h רדף כי סנט)כיס סכ)יס "ת )קעיל6

 ") סג'סס ויגרש עסוי"? מחוי 6) גמועו 61נריססיכסתי6ו
 הקיסר "! ויכונו ר,מ"

lIQh'1ס")ס כהכריס עמי מהכריס הס והג? . כניס ,ר כעיר )סם קרס "סר כ) "ת )1 ו.גידו 
 סק.כר ויחכם) סריתייס )כותי ועם, סרס מזך מרדו כי פרס "רן מן נ6 "מז עטךומגס

 : ענויו כ) מסכיכ טויו מרדו הכר ר"ה כי נוחן מ6ד )מזךשמוע
 ס?." כעת וששימ שבעהפרמ

 ן גי"ך ס"מ. "סו ) קח כר )ב( h~ccah;1 כן
 rb((r "רן 1") סמערכ 6רןח:

 וכרענ'"
 וכתקוס'"ס

 "סססי";וס ככו" ויסי . הקיסר )גי"רון וכענוד סרומחס כו) )סט) ס:מס )סס,חויכניעס
 ,"סך 'סידם נקרן הרומי'ס )חי) סכהגיס עסו 1Ch הרע: כ) גי"ל'ן"ת סמכך )1ויגד

 ?ן,מי ככח'"ו !ו הגידו "מן ?דכן'ס :) "ת !ו ויגד גד,ד,סס 1"ח סר,מי,ס עס 6ח:מקו
 ?"!ס ההכריס "דרי ,יהי . מרד מקד כ:? ע! כע'ג'1 ארע '?'זה מכך סיהידיו"נריפס
 נקנות )גק,ס )):ח ענו כזו ס ע ט 1"ח מה.) סר DI;h'cr~h 6ת גי"ר,ן סר הקויס)מ

 ערי חעס~והרסהס כ? !"י:ל גי"ר,ן סמנך וי;. 1'רוס)'ס יסנדל ומ"ח סרס מ6חסרומייס
 irrT ,ינק ,עז)) טף "ס? נו ו)".ס יד הסכו ", ת::5"1 "כך כ) "ח והחרמתםמכ5ריסכ
 נדוד'?: ומבהר ?יומיים חי) כ; ועמוס ניס ויעכר. :,ס ים h'DD~h(Ql ויזך .)?הרימס
 "כך הכריס לון ויכהרי !ס ס" האכריס 6ת סיס,7'ס כסמוע ויסי 6נעו;י"ס מחנם עד1יכ"ו
 ס' כטרה )לו!המס כגכ'ר ?:סן ',כף ח,תי מ;המ? גבירי כריס טסה ויר,ס)יסשיסודם
 כגוך] יסד? "רן !?ס ויהדקו ספרן ע, ס ,יסקיד גגו הכהן 6!ע,ר iO)O oht ענני61נ:
 ?גדי) "רן ;) סר"ס.ן כנור) סקרן ס)יכ וחס.! . !מהממס היס71יס ג'ז עורס )הס וגיח
phntirp: תו 1'קל6ו י)תפ,לת )ככ,ז ק;הן גוריון גן )ייסף יסטה," c'cif מעש נכס ן 
 וכ) ימס)יס מנדי) מכהן )עתי י5" הכגי וסגור) . מלהמס )מס'מ גתסמ rh כי01ס)ה

 T~h כב) יס71ס סרי כ) עס הכר יסלע ענו המן עה' נן )")ט,ך י5" כס)ישי ורוטר) .סס ינ" ": "כססי"גוס מו) מהממס בערוך ק מהון 6ח !הזק ושקן עתיד )סיוטוסכיטת'ס
 מיר,מו יסרס מפרי סר וסוס )מגסס כנול) '5"ס ס"רן ,ויחד סוף יס עד ")יח עד76וס
 והכה;יס יסוךס טרי י)יחר . גסריס "רם "רן וכ) !גסר ממכל סרח נסר 6) נעכסעד

ot7s)aסססי"גוס ויסע . מ5רימ: ":ס כ עד 'ר,ס!'ס סככו) ?53,רוה מעליס 6ת סמקידו" 
 15כ" כסרס וימנו ויכפו מ"נסוכי"ס ענוו כ)עס

 .:עלס ג)כס )"מר וסריו hla יחדיו 1יןע15
 חסר )"נון IO?O נורי,ן כן יוסף כ0מיע עסי . יסורס כקרן געס? מס ונלקח כגלי)ל"סיגס
TD,Dl)h'Dt~b הנ)')ס זיע) מ'ר,ס!יס טסן גזרכן נן השן יוצף ,י5ה הנדי) ") )עדות 

ויכי
 D1'Str)tl וכריחים 7,ח:חי?0 1"ח נער'ס "כר מהומות "ח ויהדק סגהלסית מעריס "ת

 ת וכעכל. וכממסיס 1)מ".ח ctn~hi סעס כר"ם )מקהנו? 5כ",ח סןי ויסק,ד .1"רמטתיסס
 סתר,עו0 1,,ק הסוסך,ה קו)יח תזה ה הה סעס "ח ,יכמן מוקץ: :!י כ:) העב ידיוימ)6

 ויידיטם )הס אגד 'סרד1 קו! ו? וכ" 'הק53י קי) וכ"מ? מהממס יעןכו קו) כפיוסכח5,5לוח
 סייס קרכיס "ת: יסר") rrQ )"זול סעס חת וים סמ)ףמוח תר,עוח מחוח קו)"ח

 כפז !ס)ה0 )גככס ויטמן תקי מנלעס חמשו. ו"! )כטס :ך ", "י.נ.כס ע))מ!ממס
 3עך cnlril סקודה ע,ל rh )סמור ,"לוטו מ,קו "0 כי מתמוה חגורו ו)" . nTfpoעיר

,a~PDויכיכס ע) ?;ניחמס "! כקרנכ: וסיס . סי" CP'bll ויחע.רל מנכוריסס מ)) יסוו כי 
 )קום יתעורר כי ילקחו מסר עמי ס' עס נקמח )גק.ס ctrib )ס' cnb:p1 )קיםעוד
 )מ.ש טסינו )ס' וקג"תס מנכוריכם :sir יסו, :' תריו יכי . קוס יוכ) 1)6 יפו! עדיכסו
 כידו גכמכס י13י . 'ih~g כקכרי 1קכרו מח ,ה: )ו ונעוול )רסס חי 06 . ס6ויכיסמיד
 ויל Sh 6)יו נפסע וגעגע כריחו וע! ס' ע! )טח נכמה כי כמ)ממוחי:ו %1)יח ממייסמוח
גשש ( "י . נ-.: ה, כ5 6ס )דכר ככמהו ויסי . סנדו) סמל 'Sb פיט כי bwl תעמיססוז'ס

 ע8469418*4(
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 שיו ש,שןש"(

 עסןס )עסרס 6מד )גכ,רס מעתד 0:61' )מבממס מי) גנורי 6'ס מסחתק ויכהי ממסר מתי ס,סיס ורוכבי רגזי 6'ם 6)ף מסיס מיס1דס 4חל156יבמלפ
 יהורס כקרן "סר חגריסס )ערי הכהן נוליון כן ייסף ויזך . )לככס qSb)6;יף

 )טיי"ל:ת ל"טו;ס ויטה . כרסס uht כנרק 5ס סלומייס CD סיחם 6גריסס יד כי)חספס
 )ו 6סל המיחוס וכ"י וס,סכ מכסף 6ונרוח טס "סל )"נליסס 6סר סגד.)ס מעירסי6

 ~t;rh1 ס!וס זכרי וידכר סטער )ם;י ויעמוד סעיר 6! 'וסף זכו" וימי . הנכיס)עוממות
 תעריפם סנורך "ינרוח ;) "ק כידי ומסרחס הסמל )' סתמו . )6מר תם סם ע3 6סלסעס
 יתמיך פממיע כ)061

"(1 
 מנייח .כ:ח)ח, ס' מקדט נער! )פוח )כס ע"כ וסך תמותו

 )ס)ח0 סונ"י;ו 'ן' "ח ימחק כגי ונפחס סו;"יג1 ע) סו6 גס נוסף 6סר מס 6גרכעולת
 : סמ ו'כ, מעיל טעל "ק )ו ויפחמו יוסף 6! סטיר ";מי יטמעו י . ונעפגמ!חו ס'למקזת
 וישתו כעי:יסס יוסף דכרי סע,כי כי -j~DO "נייסס "01751 כ) 6ח נידי ויסגילו עמוויסלימו
 ";סי מרדו נסר לקמר )1 מני כי נהקך )יוסף סול סשי6 נעת . כגורש )סי,תס ~,ODגס

 עכדיס )מיוחס lrp~tl יוסף טר3 "ח 1.מירו ,כיל,ס!יס סעסכ סעס מן וינדףמכריס
 סדכריס "ח יוסף כסלוע ויסי . סר,ננייס מפלי סר "ססס.":וס ע!,סס וימקד)"סססי6:וס

 . ס מת" ע)יהס וינק עכריס ))כח נמיליס ת"ח ספ עמו ייקח כס""ךנס מהגי "ח ע"נס6!ס
 )גיג'סר "מן סיס מסת ע) כנושוויסי

 ויר"
 "ססס'5:,ס )עורת מיכנוי: מרכס מס-סס'ניח

 "ח עכריס ":סי כר"יח . וחס סוס כים ויס.רס "חהן ויסכלו יוסף יינו ונפולס רימ6כל
 יוסף מי) הס ס!" ס"!ס )סס,נוח וס:וסור,ס וס סשס,ס סגס ויקמלו ניס משזלותהספיטמ
 36 יומן וינט . סעיר סער "ת נערס תסגרו סכרים סעילש לומ6 גחיי כלמג 161 .מכהן
 Oh כי קטרחס כי י)" כי קסןחס 6:ר מזם סקסך מס !"תך סעס כ6ומ רקל6 סעילסער
 יכר"3 כחמסי גטכעהס "מר ס"כ,עס rh ושוירו )ו כרחנו 6סר ש' ככלים וחס"עוכב'
 סיע 6דו;;ו כי )6מל סמותס מע) עסף "ח סעס ויעט . ו;;גיעס כ6ויכיגו יתד ג)מס%כ
 יסר"! ")סי ס' עס כע"ח "ס כי סרומייס כעזרת )סייח )יו oS'Sn עכ7יך דבלי "חג"

 "סססי";יס עס כריס כרתו 6סר כניע! כגי וריס "נסי כקרכגו ים 6ה גמ)חו ועםועקד"ו
 %ת ים 5פ  %רגלנו יפחז . סעירן מסריו 5מרוסמסכי"י

  נפטי
 גנוליך עס סעירס "! )כ,

 ו)" עמך וגמיס 6)יגוכ6
 סע.ר סעיר 6ח ~ctn)h מחמו ו היגלינה. כיד ג:וונ(

 יוסף ויכ"
 סס סיו 6סר סכ!יע! כל "ח ס )תס ירו חק qolt וימנח . "ותם ויככיס סעיל חוך Sbו6נס'1
 6מר ע) סכ! ";סי ויחל )קח 6סר סעיל nhl~r(o 6! ויס)חס c'e מ"ח כסס ממסחיסול
 )שר TtnR 1.1נ'6?1 מי )כז )ו "סי סעיר סל "ח נס מרב )סי סיס 6סטסי6טס )סו)עורו
 מסר יקמל יוסף "! ססו6 מסל ויממ:ן . מסלס תסרס נסיו "ח )קנן מגטלע )6מ7ולו
 יוסף כעיני ))עג תנטלו ויסיו . סלמות )י  ו)סט"'ל סימת .~?_lfl' )קנן %וט כעיטךג6

 סנטר 6) וייתר יוסף ויען . נכולס גסס כעי ויכוחי גכ,ר )נטתי totannt1 נכוריווכעיני
 כסוחיו יוסח, יכהן "סר 6ח )ו ויסייר )ו יבהר Dh.' כסו 6ח ייכריח מרכך )1 תגס )ו6סל
 "ת ויכרות הגכיר חיך סמלכ סבל ויקח יסטר חרכו "ח ויחן יוסף )ו נוס כנסר סגכורויעם
 "ת )סל"וח 6סססי6נוס ממגם "! וירך ,יסיחסו סימני% כסו "ח )ו וים"ל ססמ6לתכמו

 1יכל10 מכסן עסף ט) ויקברו נסורי 6;סי גס וימררו כן "מרי ויסי . סרומייס בממ;סמיס10
 )מת( מ ממנסו כ) עס וירך )ייסף ברנר וצדע )ל,מייס  ,סר החי) ועס "ספסי"ג.ס עסכלית
 מנד)יס 6ת sprntl כן מספגי נו76 עד מומיחיס סגכיסו כי )ס 'כו) DD 6(1(1 סעילותסננ

 : רכים ימים עסיס וינה מחסו כ! עס קיר ע) 'qol.וימן
 6ק, כן Qa ערם כי יל,ס)יס חסי גמעו ססס כיתים וששים שמונהפרק

 )סס ויסחו סלומייס עס כליח )כרוח יד ויחנובסקרון
  לנים o'nkh עס 'לוט)יס מנכורי ע:וסס יסוח;ן 061 סנגרי  טקס 61ח %חמי גנל6ח

 ויסי . (OtnSD ומזק ת"ב מ'3 נכור rtb לבס r:h וסמי סלומייס חסלי 6מד 6.סססו6 סשי נתוך סיס ססי6 כעת ויסי . רניס יתיס ע)יס ויהורו o)l)pnh 1יכו16  עמ,מירןמדלם
 פמקימס )שגו )" וסגע6ליס 6י" 6)ם'ס טסות סכוקל 16ר עד ~hto כעח מסיסודיסיסף מ6ד לכק מכס כסס ויך סעיר ע) מעמרוחס ע! סנרים סיסוזיס תמרס 36 מסעיר "תוסיו 5טי סצנוריס  מבירל  עם סמר  ילפולייוס ויל,  ריסו %ס סים יכיר  סבוזרגמךסבפספורט
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 מח פרק ימיפוד.אם

~?Et1

 מןמפש שיסוליס מן סגט6ריס ויערכו ממקר נסיות פסי . של4 46 3ל וישש
 מתי מסיסודיס b'~o כמ)ממס נוחו כי עם לכיס ל~לומייס טממגס וימיתו 6נעוגי16סטס

 מן סגסלניס ממסר וימי . ס,לוס)נוי יסומ:ן 61ח הנכוי טיפס י,0 סרימ'יס סלנו גספססר
 1.סוח:ן סכוני פייס סריס ונןיי_ס מ.) h(v~ 6)ס'ס פמוגס סמי" כמ)מתססיסוזיס
 גמכ" כי )ג17 ס5זומי נגל "ך ספל,ס מסיסוזיס ;מ)ע 1)6כילופ)ת'

 סיס 6כר "מד כקכל
 1)" סרומייס גכורי ויל7סוסו ססי6ככקעס

 6ע 1י5,מו כקכל מעיגיהס גע,ס כי מ165ס1
 6טר סקכל סני13חמער

 גחכ"
 obl סע5יס "ח ס"ס וח"כ) מעיניהם גע)ס 6סל כמקוס סם

 מין )הניני )3כו ככ) ס' sh נגר 3עק כי גגעס )6 סקנכ sel סקכל סכיכוח 6פרסק1נ'ס
 ססי" כסעסס6ויגיס

 כמ!מ:ותס' כס)ח:11 רחרח סעס ימוח ומוסס כלנוגס בו יחע))1 )כ)
 לחלי ויסי . כו כעח 6טר יסלק) מסי סנים כי סרומייס מיד סגכול )גל ישנע .כגבור
 מסיהוד'ס נסנו 6כר סמ))יס "ת )קכ,ר 6פק,וגס )כ6 לכ עס מילוט)'ס סיסו7יס ויפטמובן

 גפה "סר סיסודיס ממי 6ח ויקכרו 6טק)ון עיר 6) ילוס)יס ס)ימי סיה71יסוינוקו
 ויחסמו סמ)ממוה טחי 3ין מי) 6וס 6)ף עטר סמוגס Dlh';l1ieכמ)חמיפ

 )מנו"
 סנר 6ת

 ממסס'ס כעוזט ומס . . משוסו 1)6 ס"דומיהנר
 ויקר"

o~lih סר סקכר מחוך גגל" 
 כנ!!מ::ח גקמס עני כרס )נקים ס"ויכיט מיד ס"!ס,ס סייעני כי מגגי 6)יסס ויקמרפס גמכ"

 כפמעפ נס מי 16תו כמ65ס פ6ד סיהודיס ויפממו קרסו "פל כ) "ח )יסודים גנר ויגד .ס'
 )הס ,תש )ע,לתס 16 יסים. כי כא' ויבעמו ס' סמקו כי כו התרסס "ער סגה דכליו05
 גכה)ו כי העיל כחוך נסגלו !סלומייס . ככס ע) )"ות מי "ותו ומקס סגריר נגלס5)ח
 סיסוזיס היי כ) 6ח סיסידיס ייקכלו . סמ))יס 6ח ,קכיר נקו "פר סיסידיס מרוכפ76

 מוס 16תס )מטע llipSh. יעיר גכנלו "סל ר,לומייס י:)1 ו)" סרס ח מ)מפ נסיעסג!ס)יס
 ה5י,1 6פי )ס' והויות ס)) טס )חח ילוט)ימס ויו)יכוהו מי עמסם מנכור גנל 6חויפקו
 ע"ס וינטר נ"סח)ין ויומס מיק ou ויע) מכסו יוסף ויחמוק . ססי6 כעח סל,תייסגרן

 סחי טד מזג )סי נשריו כ) ו"ס עמו סגמ5"יס לעס כ) ו6ח 6געוג'"וס 6ח ויכס .ויהנדס
 יוסף טרף סכינוח'ס 6טל סמקומות כ) ו6ח מחון 6סר הכסריס ו6ת . פליז )מססס"'ל
 ~VG3 סי:סנ וסעס הל,נ,.יס עס כליח כלחו 6"ר סכסריס ו)כ) העריס 3כ) עפם יכן .כ6ס
 "מרי ויסי . נ:כ סרת כחיסס ופח מרנ סכס.)סי כעיר עמהם סגמ65.ס סלומייס נכוריונס
 כרחו 6סר סעס תנג לב דם ייססוך ע)יסס ויגפר פסולי לגפי עס היסן S01f ויכמסשע

 גסס 1"ח כזפ וכסריסם עריסס 6ח ויסלוף bp~n )"ין "וחס ויסמח סלומייס עסכלית
 'ר :ו הרי מניוד פס הגמ5"יס כ) ו6ת ירופ)ימרן נסכי סופיך וכגותיסס וכגיסם גפיססו6ח
 )רונוייס ייסף עמס 6סר סרעס כ) 6ח כנו ,עיע,ס 6סס0'"גוס כטמ,ע ויהי . מלב )סימכס
 ~el;h'otoh עט ס,1 6סל סיסוזיס כ) 6ח ובסגוחו בגני) )סס סין 6פל נ7ו7יסס "תכמגיש
 עט סי6 6:יחעמ6 ויכפן ויסעו . ממחם כס 1DJPIThn )הס וימר כנליח כעועיתוס
 ינוסף קפס ורומי מנחמס נבולי g'h ")ף 6רכעיס ועמו יסורס מגך "נליסס rb סיסואס
 עעסט וגוססי . מכד נדו) משסו עס רומיים מטס ויסי 6סססי6גוס כמי) מיה וב) סו6גס
 כ6ו ושוד . מסמל "ין עז מי) גשרי יסקס "רן סכיכ,ח 6פר סין מעמי סטים עיתרשד

 ומבסריס ומסרס ימסנער ומאסור 15כס "ים ומן גסריס "רם מן מי) גכ,רי )ע(רחס6)יסס
 ורורמוקופ ר,קלוכות ממדיגות וכ) יסכ" עזן 1)וכ ממקריס ,נס . קזס בל ופתזימתוממקתן
 ירוס)יס נומס)ח ע) וימרדו 5והךס נוע) ה'ה,דיס עע סרקו כ"ס סיס,ד,ס יד תמת סיו6סר
 עכדיס )יסודיס סיו כי )עורס וסיריוס הססס'":וס ,עס סרומייס מי) עס יזם tom תרכסוע3
 עמסס כלס )סלמס סרומייס !עזרת נאו ולכן ~cotj עולס "ח רוככידו וסיסו7יס (ספרס
 ועס עיסוס עס 16 ידם סיחף )6 בדוס ן "ו י,סכי לק . יס:דס ועם ירופ)יס יופכי עטימד

 ק פ)פגי כרומייסכי n~DS 6יס תסס א5 יל" )יסתם עכדיס סיו כי פיו6סססי6ג1ס
 וי)כדוס 6השס נכפפו ע)יסס סישד'ס ויגעיו .ש יכבו 631 ילופ)יס ע3 בדוס 6;8יגוממך
 ס' כ"ש מסמרת 4ה OWb "גסי סמרו כן ע) . יסודה מוך סר"ס:ן סורקגום 0016וים)
 6יף ופ)פיס . נחוכס ויש ירוס)'ס 6) 1,כו"1 ירוס)יס ,כ'וסכי כיס71ס מלנו %1וכריתו
 6ם פומריס סיו וכסס מומוחיס "ח !סידר כ.רוס!,ס rh ס'1 מלממס נכולי "7ופייס6,ס

4טמל"
 84ץ ויסי . כמהמרוחש כגור) מעיר ע, כעמדם ירוס)יס מומוח 6ת גסמלס ה' לת
 שג ויתל* stiw 5) 1יD~g *9 ישפו יער' wJns עפש ני שישם 0שטס',ישע84*

ששו
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 125סג סם מה שרקיופיפון
 "ססס'6טס וסג"מ סגיי! 3סר מנגס  סרומייס ממגס סיס לספר יוסך  ש.אגו 4שש%
 סלככ.ס 1)ס0י) מטרם דוכני 0ירכ,ס "ח )ל5ף מיקס וינו סרומייס מחי) מ6ד נדע מי!לפגיו
 סיסוזיס ע) 106 מרס כי )עמו מסקס )עסות סנחיכיח 6ת ונססיך כמעוקסיס הזרכיסתיפר
 וימרינ,ס ייכס ממנסו וכ) סי6 מנפיק ")ימס וע" סוס מזכר 6ת עסף וכסנווע . ת"זטז
 h'DDDh~' וכפשט . עמו קרסיו סיס כ' עיד כעסו ;מיחס )" 6טר גקמס כסס ויעם מלבגסי

 ' )פניסס סמיכים נפל ס)מ,ס 6סל קל,תייס )מי) יוסף עפץ 6סל כ) 6ת גגו1פיפום

 ס:ירכ.ס כ! "ח 1)שמ,ר )מ!ממס יוסף ") "חס 6סל ריס סיס, כ) טס סח"וס )ענותויקמרו
 ם סיס ,נזו "סעם'";וס קי3 כי אסף כפשע ויהי . ,)כרוס )סמפט ייסף 6) דרך חחלכרתי
 )נו)חמס מנונכ)

 )כו"
 סו" וילך מהריס 6) סלך וכי מנסורייוסף ינ" כי "ססס'";וס ,כסייוע מכריס ") וילך נסורי מט) סי" ויסג ")ין

 כי יוסף נ'"0 כימר וימי ' טכרייח? ממזרו יכ)
 יוראת: "! ct~:en יוסק תגס )מדחוס היו ,כ) ט,טיס כ6 ועמוג6אספסי6גוס

 מעיל ס."
 הי) כר s;blcreb "מר כס )"),ן יוסף ")ויקריסי יגככדס גדוייס מהכיס וססטי"טס פ!מ ספי" 3עח וששים תשעהפרמ : כקלכם ח,)1 וכ, יוסף ויסגל כנני) "סרכנדוד

 יוסף היי וישח "חך. פחך lonh ODO(i חנווח ו)" סקיסרמ)ךסהמייסותח'ס"ח :כדת ו עסה נריח ו;רת;ו עמו !יזח ומס ")י 5" מטיל מינוח יהוך כהסגלך כנע ODלומייס
 וקוון "!י ס!הס "כר כדבריך עמי כגי נפוגי ו6דנלס "הדית ימ.ס מהכס )י ח;ס)"נול
  מ.וסף וס?סין:.ס  ייכף . סר~ריס ממפוח עם גריח יגכר,ח עתך  ,גפ)יס כקונייעתעו
 .ן) סכריס ו") סכ:)'ס ") כ'רוס!'ם "פך סטם כ3 ") מ,":.ס יוסף יס!ח , . "רוכס )1דחן

ct:JOO("1 ס סר,מ, סר "ססס,":וס ")י פגה כי ורה "מי יע1 . "!'סם )"מר סעס יחר 
 !כס וגכרחס טמכס ונסקס "!יגו תנה ," )שדגו טרמכם 6ח הקפי כי כ5ע נוס)":זל
 וה;ס,ריס כהרכ כ"ס ונס!חס כנוחיכם וקח עיכס וקח :סיקס 1"ס)ססמיו6חגפפיכס הרני 1))1ס המוחו ו!" וסמיו ריס" מנופ)ח ע) לקיסר סרומ.יס מגך "ח 1תע173כריח
 )טו;יחס "מר גוי ו") יזטחס )" "סר עסיס ") כסכי ))כח "דמחכס תע) יגעמכס
 החיו עץ:1 יספ!נ1חם ersr 6גיט 1,נ"תס נעני פקעו רק ס;נו;יססגנורוס חע:י כן )" . "דס מסין הוכ ומקדסכס ייפכ מקין פנננ,ס "רוכס ותנ"ך ת:מט11)"

 הו חס ו)"
 כ ויסקי . וג!וח מלזוח m(cnl מייס סוכ כי 6זנוחכס ע! וסיחו o:S1h טוכ 6ח61כ)1
 ") 3יריס!יס "סר סעס ויחר יס,דס מולי וכ) וססגגיס ,מסריס סכס:יס ירוס,יסיומני
 ",חס כמהך עז !החס המן חוק רק טמסס )לסריס ח,כס 61! )ך ספחן . )"מרעסף
 טנוו 3עד ס' נ,)המ,ח ותמס טחך "סר o~O כ) .גס כמ!מנ,ה חת0 גס חנטת "פר עד16

 יוסט כס.:וע וים. . מגויס טס ידך חס, ."ן פסיס נ!: ויכיס ")סיגו ער. וכעד נוקבתווכעד
 סעס ,יחד יפז: זח:רי ,הסג;יס ,הסריס כ;ה:,ס דנני 1"ח ילופ).ס יופם הגס. ז3ל,6ח
 . כו כעלס ומ:,:ו מקד sh ויהל ~O:b כדכריס "חד OD )"קר סמ!"כיס כיד פ)מ,6סר
 והקו"ח "ססס.";וס )קל"ח מהמס ויערה "תו "מן סעס וכנ נו:,רטחס סכמן 'וסף1'5"
 )ס)הס "סססי";,ס ו,מ! . פסי" כלחמס סרומייס )סגי סיפורית 1'ס!1 סרונוייסמטס

 תסיוסניס,ז'ס
 ס0ו"

 el:b1DnDb מפס יסודס.ויסע כפרן סיס71יס מכיס "פר ,סריסם סרומייס גרוזי  נקמח)גקיס סח!ותי סיום Dl:h'~_?Dh ויקמל . וס)יפ  פליז )0ס סס"'ר כגתי עי מחול ועד מגפ)פס ועי מפיר יוזק ,עד מעי)ן 6פ0 ועד ננ"יפ חרב )סי טס: "ח ויכס ייסלסס ר~ע)י,ןנגעי) נדפס ט'ר ימי" ,יהדס 05 ולמס גרלסס עיר ") וירך כגשרם וסוקס

 ויכ" מיקו יכ)ס,"
(" OPP~1' Sb הגיתו סר"סון כיוס ויס' . כס יוסף סוס "סר מעיר( 

 ויס' . מבממס כ"י וימגרס crnrtl נרוכ ימסחס מנו":) ממיס עמו )כ) ,יתןכ.ורטתס
 כסופר יוסף ויחקע . TnD נדו) ממוס ס." וס:0 סר,)וי"ס גממנס ולוקס מכ'ט המדמנינ ע5 שסף ויתי5כ מם3יכ סטיר "ח ויסננו !חנוס )נו חר,עס סרונוייס מינ כ) י'ריעומ:,ןלח
 סי" 1%!חנוס ו'נ6 מ!ממס o'h)יחן

 סר,עייס נממ;ס וי)תס עמו ס.1 6על ס.ס,ד,ס ננ"י ,כ,
 גש יסים 1)6 ס,ס מקפן רטטי Db מסרס גכגיע ויקמלו סישדיס ע) שפעורושנשפם סלוניים כ. . גדי) מ') rb ;ס) מסרותי,ס .גס ~c'1lrtc מ"ד גד.) ) מ סס:6כמו"מ: ויפכו "ס!יסס ו6) פמגיסס 6) פכו ,סרומייס סע.לס ויכש סר,מי'ס ממס נגע)סיסיזיס 1'0לד1 מר(ת!חנ1ס וימדדו סערכ כפיוח ממחרת ויסי . סערכ עד סכקר מן מסלכתמהת

נשקש
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 ספ סח פרקיומיפון119
 פגהש שעיט הןשדיס . מנומס נמ65 61ן )כוט 6סר סנויס ט) "ח ששינו כצפר)מודף
 )טפתו )סמ6יס יד גחן 1)6 היסיגו מקרס כקניה יהד כצגו הסעס נמלחה ויקמרו)עקם
 כס ן ג: "1 סיסודיס סני SD1 nirp סרומייס נקות sp כן וע! . מגים יוחס ססמז;1וצחרי
 סנן וגיוס סנ' גיוס כיניסס כמנחמס עוד וחמ,ק ומאקס מסיס .י6 ה כמ!ממס ר3טס
 מחגם "! כסס גסו ערסחס סכיכוח אסר סיסודיס 1כ) . סמ!ממס וחמוק ס7'גניוס

 יוסף 6סר עת ונכ) . )עורתם סיומייס ננמ:ס עם כגס יד וההי ע)יהס וטססו6ספ2י"נוס
 סרומ"ס מבדידי מהגה "ספס.6;וס סו,מ חיה יורפחס )עיר מחנן סלומייס ממגם עסג!הס
 ע,,סס סכ"יס ס סרינוי בזודי עס ג,המ'ס סיו 6חו 6סר מטס עס ויוסף . לעילגה)מס
 עז ל ומס ס)וה לסיר  ילטירימ ס'ס,דיס וינכו )מומס מס) נדו) ממנגס גבן) קטןמח:ס
 כנו)מנוס כ"ס נפח )עיל ממין ג)ממיס דיו "סר יכמ,ריו עסף ונדורי מעם מחי גירו"סו
 : ונעדס כעדו מעיר סערי "ח יוסף ויסגיר נעיר יימך עמסים נם "סר מרט מח.מקז
 ויסכ . רכים יטיס יורפחס עיל חח מה::1 וב) סו6 "ספס'ס:וס יום שבעיםכ~ךק
 . סעיר עג DS'1 ממון כ"ס היחס הכר סמ'ס n~Po חסססי";,ס"חי
 ספ": ווסססי"נוס מ6ל מקד ערכים ?,ים מימית היו כי העיר יינני כ) ס כיה סיווממיס
 "ח ממסקס סתע)ס ממ' סעיר נתוך מיס "ין כי מסף 1,ר6 כ,ר,ה לוי רק כשר )הסה'1 )" כי מקד מעיל יושני ו'ננו"ו יירסחס ס מוו יכי"י )כ) סעיר );גד חכר ס": 6)הוחס
 גורדם onp )6מר ויח:))ו ע)עו סן,מייס יתגנז טס: כונו .,"מר הימיי 2) סלילי.ס3י
 הכורות כמי ,יסכ)ס כגריס ויקח . סעיר בחוך כ"מ" גמיחס "י נגס )הס "ין כיכלגוניג
 כי הלסייס )ממ:ס )סר6,ח )עיר סכיכ סמימוח קורות ע! ",'חס ס טפל כעיר ג'ו5סר
 "ין ק' 6חהס גחןס עתה )6מר ס,סוזיס SD~ סרומייס יו יה:) )" )מטן סע'ר כהיך ים סמ

 סמסחית סנרן! "') ועטיו וליק מנור )עיר קריכ ויכן "ספסי"ךס ויגו . העיר 3ה,ך מיס)הס
r/hסעיר ע) מגס ומסיקן העיר מ'מוח rh s:K (סל סח,:,ס כק.ל כ"') )גמם וימן הכלז" 

 ויקמו . ויסחיח,ס סעיר מנמוח 6ח יס.)1 כו 6סר סנרו! 6י) מעמס 011 . )סס')ס)י,רסתה
 ס סקס 3ע) "י) כחנ;'ח ומ,ק נדו) כוכט : כרקס וסימו ועכה "ריכס נדורה רם קלנמינס
 יסנ,עו 1"1 מניה טז כי מ!ונסת סק,רס וגס סק'רס כה)' סכ,כע ,מסק) prn ;כברמזר,)
flhJסק,לס "ת ייחרו ג7,)יס ס תזלג סגי )ע,נותס ntitho ה,ק'ס 3חנ!יס סניסס נין 
 !ה,מס קרונ תסיח כיסן סחירגיס סגי כין תנייח: ומק,ס כר,! סי ,מ מ,ק הק';3,סכסייס
 טנעות )חיווה מונד 6סר כקנס הקירה וכקמור . כקרנים סהומ: Pb )גגם המהולסכרנית
 כי וסיס נהם קטורים כר,! ,מוט' מק;כיס טטייס וחכ!'ס סיסכ כס מסומריח מכרי)הירקיח
 1'ח'מגו קען למח ח כיר ס"'! קילוח "ח כהדק ערו סח,מס "ח S1DOS הג)ממיסיגקסי
 ג"חורי 6סל ג:כעוח נדו)וח מסקי)וח יחן ו"1 )מ,מס "סר ה"כ;'ס כ,ג,ח ~otprnקרני,
 נט3עוח ס:יכליס קהכ)'ס )מסוך ויתחורו יתחקו לכיס ס וקט מלמזק לכ ועםגקוךס
 התרע: ככ: ע) ייכ!י ,כרס !"רן כ"ה:ריס "סר הקורס קנס "ח )ססס') מיחור רססק

 'סימו "סר וים . )"רן מחומס וחפו) ס רב ממקומ,ק 3;יןס "כגי ויסקרו והת;וע:סממה
 ונו,סי,ל:ך 33לו) מכולו!יס נוטן גד,)יס o~:D,h 6רכט ע! סו)כח עג)ס ע) הכלן! 6י)6ח

 והיי) . o~tnronנמסמלרוח
 נו"רכע יוחל 6י ס6.) רג)' כדמ,ח רנ)יס ד' )ו 'עסו מסו"

 r~'p o'nic .vhh סעג)ס )6י) גדו)ס ?יותר סקירס "סר )6') "כל סקירס נוך) )פירנ!יס

 כי האגויס כמסם העכ)ס 16סגי מספל ימיו כי לק . ימית ע"כ קט;ס היותר קולהקלך
 )סרי) ירכו כי וסיס . סעכ)ס מיוסי "ופן גנח 1,הקעוסו ,ניכ,סו ה6'! מרגני ,רנ) רנ)כ!

 מ"ה,ר לכ סמון החס כל6וחס מרתק itha עסיס "סר סעג,ס "ח יסיןו 6נסיסההומס
 "ת ע!יס 6סך נ6י) ויגגמו ג17)ס כמריגה מסמור )ה 6סר ס ע: קירור צנוחנ6רכטס
 מגסי" סחומס סמסמ,ח סכרו) "') ורם . )הסקס ירני 6סר העילמוסח

 כ!ה' כגגה ע)

 סו" רק קרנים3טי
 ;סנר ועוז . ?נ,7 עכ הר6: )ג,,6ר Tbn חוק מכר,) ועי' ונסוס גה)

 ה: ת הד,משס כעד )הגן ה:גנס עג יס ,מנס מ,ה רחגס ען ומומת . )פגים rrענין
 : ה הנשח הכוו) "'נ' ,כ, . ,"סיס הניס המ!מ: מע) ע)יסס יורו מן הנולך )טחמ"מוליס
 רק ח,רגיס o'i.h מס )ו סיו 1)6 עג)וח "'!י :'1 ריכס כירוס)'ס cnS) DtD'D נס"סר
 : ,"ך; עכ.ה שסיס י' מקוק ע;';ס ס:ן;ו "סר ס,.!,ח רס וסק . סס עוד גססר סטרכגיס
 פר,נ, משל ומו"ס ס JP)D סי5 ימסמס 5מסממסיס

 וסיר; נלעט סתכס!ס קמרי ופתי ככף-
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 1%1:סר ע פרקיופיפון ---- ---ן-

 paoat 3עכעי"תיס .דך %: שיןצ% o)lnw צן0ס%%דיו:ן סבןצג

 6ת 1,טשל הען ע! סכרו, ועגין ו)ס5יכה סחמוגס )מעמיד ממון מעש וע;'1 )י,טפ')הנמכ)יס

 בי" רימסתם ו.ר,ין'סקרגיס nibe מ5ס וסקויס רירגיס מ;' יותר ון6 6מספר
 6דס כסחן מעו3דיסעג6יס ק)י ם קולי

 מטם קשםזבס צנעתי צךו"בנ: לגם4נצשוג 2ךעיגן סיס 6חד ם 6 ומכ,ק עכס סיס 6גסיס עפרה 1מכ1ק ~Ost כסוכע סיו קל;יס ,כ"ס סמנט
 וק"ג החימס 6ח כס ))גם 6כססי5גוס מלוח סיס כי )גגם כמס מהטסקיס היו מ')נשכי

קתי5 16יי"0שךנ%%יס  המי 13 יטמת מיינד" מש ייכעית ביי) ס) 'plhia)n עי"דינמ31יסג"י3ךיס
 עמזס ע) יעטידוס קי מהריס 3ר6סי 6סר סכ),רית כעריס כס לס)מס הסריס3מקומוח

 3חכ)יס הכ,טיס 1ינו!5,ס ~qot 15 1 גדו)יס טקיס ה,מ ו)ה0; )סהרכט"צם
 סקרגיש 6ח חסך וככן רך מהכן סיס כי יויס סח ס כדק % יכס )מען רומומס קיר:!ע)

 הכעח 'יןו:ךסעיר

 ריפר,י-

Hno o'h ומ כחכן, 
~ 

 מס

 נסב:שע בב :זמלמידברו) סלט:),ירסרךיי,ןגנג%צ י-ם: ע"צין )עם ב ,ם ::ןןז2 נירגע סמומסןן ל ננמ )7 דצ
,SDn"nhiih  :ע5 "וןיי.'ויפ ~גשר] יו,1.ייי'י.;,,ןין%,

 )ק :נתי ב4%:%,ת%ע]מ!עיעצ
 ם 4 '

 %)פ:ין'י שסוגפו י י ןנ ן%:נ%:יי"סי"יב וין2ן
 ם 1 : "6סי IDO "ח

1"3 
 עוד זיע) . מ5ל 13 ויסתמו ה6י) קירח ורך )יהס ה הער י,סכי IGI?G"'l העיר 6)

 יגש סכרון הים כ' מהרפס גרו) וחלק קרגיו:"רז ו,ס,1 ספי! לקם ע) כדו) ככמהעגך)

,ל:;:;י
 ו:: % י'ל;2!:(ןיל; 'לויל5"'י"ל, ז,.ן י;ן'ן

QIP:h6הע ו.מטט ,)טייפבי::;הס ויסי.)ע כפרס יון י'ב כ: ויתושי סגכיר 

י הסנרו: ="1,1%7 ששש :1ו','"!העע";וןייולו%ל
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 עא ע פרק'וסיפון118
 5ס:

 5מ1ק*ש שקורס 06 וימע וירדו מנכור שעור נכור; ר"ו כ. יורסח: מגכ,רי רב"
 הה61 כיוס מעיל 6) )קמוויכ'"יס ס,ר;יס 61ת סכעו0יס 1"ח מטק3וחיס ו6ח דוהוקר
 עתו וכעז ס' מקנס כעד (cnS כי שג כטס סהו6 כיוס סמ5יס ממכת מח סיכול")ע,ל
 כ3 ויככדיסו כטיל ויקכרוסו מקן מ6ד סעס כ) ויח6כ)ו )ה' ;6מן כנכור יסר6) "רן!נעז
Se~a,גכורחו וע) 6סיס10 ע) גד1) כככוד SDI כי ח,רהו וע) ס' )מס מ)ממחו וע) ;"מנוחו 
 ")ע,ל "סל 6ח יסוזס כמולי ;ן"וק פק' . )כבכרי ,כר י"ר") כ) עסו ס' נ"ויגי;)מס
 עסו כי מסככוד 'lhg כ) )1 עסו ו"כר סלומיש עם ג)מס 6סר סמ)מתח מן מחמכסן
 מ3גיג'ס יהדס מנפצרי כמולים ס בג 'סן"ן 9% )ס' ויקג6ו . סו3 ונסס )כרכס ,כר)ו

 סער 6ח )יסתש 16)יפים סקי cal " גח. ס6הז שש כלממס ונכורי חכמם נכ)מסכי)יס
 מרסס גס וימוחו מקד הלצה הלומי'ס כחי) הו יסע ויכו סרומייס עה ויסממו 1י5"ומעיר

 כי המלחמס 5ח יוכף כרקח ויהי . o51h ,ע, יסר"; וע) 6)סיסס מקרס ע)גמגמתם
 ויל" מ6י;חח(קס.וכנזס

 כ4 ו6ת המניל ו"ח מל,ז לנס מכס הל,שיס כמחג: ויך מסעיר
 המ!המס )חה,ק כ": ף כ)יסמ!מתסם יחר שדו"ח סורתיס מ"ח ;ם6רו 6סרסכרם
 סס sp !ן:,ח (~ce יהנדס סי 6 גחט כי ר6ו כי יוסף מסגי )נוס סרומ'יס וימק Thnמקד

h,,-kh(סתו )כ "ח וימוק "סססי"נוס ויחעכ . ,מו"ס סרימייס מי) עמד 1)6 "%ס וע 
o~nb'tcnetl ריס ,והע כסף )הס ויחן סוכ,ס כדכריס( Thn ונוסח: 1)1":) מחיה )סס ויחן 
 התנמנה כסחחוק וימי . הסמם כ6 עז ססו6 כיוס יסורס טסי ו6ס יוסף עס וי)ממוויעמדו
  לש ט סרות,יס גבורי כ) וכסגו סיטי כזנקו ס "; "ס"ס "ת ניט נמנ,ס סי0,זיסויולו
 וכין ה.סודיס כין מקד מ,ק: הסוך כלס סמ!ממס וחצי 6סססי6נוס מסוק וכ הדס6ת

 כי כגי )ך מה 6כ.ו !ו ויקמל !ע,רחו ככסיה וירן "כיו סוכה כי מיסוס וילק .סרומייס
 טוז וינמתו . )תוסט החהוקו "סל ס")ה )):.ה,זיס 5 "כ נקמת וגקוס 61מן מנק גכס)חכי

 . מקן ומיקס ועטמס נד,)ס מגממה מה," כייס מיגים: כ) עס ו"ססס."נוס D:D'Dסניסס
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