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 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
 מחי יוכף עס עתה ויסקרו ר3יס עסת יממ') מייס סר תמי) לכיס מסיס 6100 כיוסויסקו
 ודיק מנור עלז ויסיכו הרומ"ס מי) ויקותו מתמרח ויסי . rnp~v ספיר ויכף ועךמפס
 כ' כי כמטפט ס;יס חלרגיס כין סעמידו כר,! 6,) וגס יוסף פרף 6סר וסמק סמ5ורתחח
 קולך הגדע קילח וגדגיס קט:יס nTSJD 6.)י סנסיס מרימך 6סססי6גוס סהכי6עג),ח S'h' סהס תסהיחיס כרו) "יקי המגס ח,רגיס וקיוי נ,לונו6 "סססי6גוס 6 סכ כלו)6י)י
 ק)עיס. טטליס הפיכו 6סל סו))וח ק,עי גס . ח 6מ עטר קורך סקסן וקורת onh סיסס
 כסעס ע,ד יורסת' עיר ע) מבהמס סרימייס עוד ויערכו . וס"יחיה סעיר סכיניח3כנ
 ו"גטיס יורף נס וים% כמ)ממס כפס נ;!1 כי תגכוריס ס!ו)ס גס"רה יורסח' והע-ר3סעס
 עגן ס ".ס 6'1 כי מ: סם ע) סגס.ס נס וחע)נה מחומס ע) כ)ס ויעבו קהו מנסמחי

cro~ns. ן ;. '_ 'n?h Dl)b'~DDh (6 במו"ס הכן ,חרה פקס מכ) הסו!),ח כקבעי סעיר 
 ס"3ן ,חעסר משמס ע) סע,מד,ח היה,דיס מ6גס' הרס 6סה ע)לכפן וחך : ס,!מקבע
 עיז ויוס.סו . ליס נוה5'ח דרך 6מו מכטן עקרתו כי סיוד 6ח הפכן !יך 'ח כסוסע)

 קים ל"מ וחת"מ יוסף מגכירי 6מד ל6ם ע3 ספנן וחך כקנן יקדש 1)ק)ע סו))ס8)אשך
 : 6מד ריס מסבך עמס סטכןוחוגיכסו

 "ת )ירוח 16כ) 16)י )5מל כוכו חטכ כי יוסף גכמסמ,מסי 3ק? מתחח ויעמיז הר,יךיס תנכילי 6מך נ6 סס" נע" ושבעים אחדפושק
 וימם המוחס מע) רותח סמן עפיו סיסידיס ויטשו יוסף כנרקח )ט מכד כי סאיםויפסח תגנ,תני 'Sh כיגד סוי )6מר סנכול מו) וישק שיו יוסף ויגס . משח כסס סגין כחןיוסף
 טד %,O"t מחגם ככ) וככס ינשה סכך ים סרומ ממגם ככ) כממונע מיסטס וירךעורו
 ממונס מ!6ת עד כיולפח' )סימס כגו ומיסוס 6ספסי6ג,ם TID ייחנרו . ססו6 ה"יס חח6סר

 06 עוד ושתיר )שק71 'כ)1 1)6 ג)16 כי י1לסתס כעיל ~otlhm ס סריו כקו כלסל כןשהרי ויסי . %כדם כמ )סס סיס 1)6 )ס ישו 1)6 מחס )עיל 6סר המומס וחסבכ יוםו"ר3ע.ס
 הסומרים מדך כי עסיס וישו הממס ע) )י"ס הנירש ו"סססי"טם פיסים ויעיו סטיר חחח

 וששש ויסי . nb(oe נדגש תוחעס ויייש סשיי גושך שהתייש סי) ק5 1יי51צייששש )עול "סר סנדו) הסער הרימי 6ת 1ים3ר1 סעיל ך ח, 6) מסשמס סממייס וירדוסריס סרומי.ס מנדיזי 6מריסס ויעה ממותה ע) ט;'הס כעיוח ויסי * סעיל מומת ע) עיד)מפור

ישירי
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 119טה עא שרק -?מישון
 שיזרי'165 'חיט ffth- ויח5סז וגמסויס מרדים וכרס מסגתם ויקעו סרומייס המייתס.ס,דיס
 עיגיר01 ויצ"ו . סמיס כעת נו העיל 6גס' )מתקכן )ס גזו) רמונ כי העיר למוג 6)כגס
 סיסו7יס ויסממו )עיל 6טר הנדו) הסער מג." זרך מעיל בחוך כ6 הרומיים חי) וסגםיר16
 6'ם סיסודיס קמלו כי כרמונ מעמזס . כנק נזדממת: היה'זי' וימיתו סרומייסעם
 גוג3,ליו 6יס סותו"לנעיס הכסן יוסף ויקם . מ.יס גחסס נמ,ח:כמ!הנוהו)6 רעפו6)

 כגס ויחמנ"1 למס וישעו 5מח מערס וינו5"1 היערס ויכלמו מעיר מן "1,5 עמוהגס"ריס
 כס 63מר )יסוזי מרימי וימנע 6)יך 41שול ממייני )6מר כלוח "מד )רומי "חך יהיריס") כי ~C"ntlo נריה 6ח התזויגו )6 כי h'~O כמנמרס חמו כנס סע'ר ,"גסי . h'OOכמערס
 6,1מר סישיי ויען 6!י וכי 51" מכס שרש ועתס 6מיחך ab יוסיף וכס ")הים )ייכסס
Sh'סיסת, 5) סמ5)1 יד סלומי וים3מ . נך ו"נקמס ינניגך יד )י מכס סרומ rloit ין(" 
"101"( rD) כן( nDIS 6) ט%)י ידו 6ת סלומי כחת וימי . גשם) ט חס ה סממו יד "פל 
 וימח-חסויי . סיסו7י "ח וימת ימלו כיד סס)מ "ח סלוני וי"מ,ו היסודי נס ויתנווךהיסודי
 ויסי . ית גן ע) כרומי ס6מין כי מיזי סמ,חנ,ס כ"י 6ח הסקך )כי ס,ח נתו מיה נ"כי

 6סר מיסודי ספיח וכי גחמגס )" וסנ,עחו נריחו 6ח הלומי הק,ס )6 כי היה,ד'סכר"וה
 כלועיים bll((nr ימד כקנו ו,6מרוגמוח: . ימיחסו )כרחי )י גסכע "פר "מל' כוכעם
 גמ)ממש מסלומייס רב עס המיחו וכלנחס יטר"! o~h' הי קזוטת ע) )מוח סיסוזיסויתירו
b~noתרכס (ענד סין "סר"ים ו"רכט.'י ועסף . כן לחרי העיר !כד ות הרקם-מח כמ!חמוחיהס הנויתי "פר מב lban) פ)יליל1ש 1"ח גיקגור.הסל 6ת "סססי"ג,ס ויסוה "הת במעלס כ)ס 

 עש ס"ויס 6) יוסף ויקמר . חמ,ח ו)מ otonl 6)י 5, )"מר יוסף kh ענוו3)י"קגוס
 )נמיט חלנו oh 6גי ;י וגעססו "ספס'"גוס נדברי גפס;ס ח"מר מס סהי" גמערסענו
 כ. a:nh "ייען)ענחי

 )סש שולס כשסר עמנו ס")ס מסריס כריח יקרחו "0 "!יו וגנך גג"
 תיו - 6סר ה"גפיס כריווח ויסי . ע,יט 'לח: סו6 6:ססי"גוס )סג' כסייחיו כי סב מו"גי
 גכמלמ כי יוסף הסל ננמך "נחגו המהים 6)יו וי"מלי סלונוייס ") )3"ת qov )כ גסס כיטמו

 5כ" )פר ותפקד יפר") !הי 6 )ס' )קרוס ומלכוח כסוגם עס עמךפרככוח
 גופך כל"ג נדו)

 ענד )ך ומס ממרסס כעת )מיוח os~nl הו: כיוס 5":ך וכקון עמך מלסח עיניהוחרחיגס
 ",חך )סמי,ח סם כי כ חחס "ולי סנה כסיום ויחס . מהמייס )ך פוג ה הם וה)6 תמ"סהמן
 "נונס ממסכתם המחסנה ,ת ו )6 ",חך .רקס ק הס כ"מריחך )ך )ססינ "י )ךיקריסו

 tjshh',*oPI ,דינ11 רסס וין מי ח0טג,סו מלמנוס מסום סג,: )"מר כך )החס)) מיג)כדך 'קרשי
 סיסיזיסיסגלו למט ג5מ:ו כי ויחסמו ")יסס ת5" מ6:ל )ך ט,נ גססך ob חיויח 06ופריו
 גמריף )נמת )ך פוכ ס)6 ימיחוך ,"0 ימיחוך )6 "0 יעיה ונס וגכורס ג5ח נך וירקוכיזיני
 וקם . ונזיסיסס ooslD~n גסעוע חמ'ס מ6;ר !מוח )ך עוב ונס . כמרכס תמוחמ"פר
 )מפן יומית קסם סי" 6סר יסמרוך )חרפס 6ך )ממז 16 )סינס 'מינך ט ת"מן 6)יהיוה
 6סל למכי )מיות )נך ממח כי )ך מס וסריס ט 6מ ועחס . ס'סס גן כמרסת כך'0ע))ו
 "מיך וקת עמך "ח"כזח

~rthit 
 חע"תס הס" 06 יפר"! ע, ה")ס'ס )סגי - "מ "סר !.ס הפ עגיו ראגו מסת זכר 6'סת"ס גס;)ד ג" ומנס וחמיך עמך ד 6כ קמרי כמ.יס תכמר חסן

 סיכו) !ו "נור 1"ס יסר") טוח "מרי )מיוח ר5ה 1)6 כמכח "סר מספרך ג" ממגי "ין)"ס
 ,גין סנוח,ס כין עמד 6סר "מ'1 מסרן ו6יס . ונו' o~lbl גהס "סי וימר )י סגימס ס:)ע)

 % יעוור )מען עמו ע) )מוח ע5מ1 6ח וימסור כגביר ס:וגף סמקך tjps ויחי5כהמייס
 ועג ה' ע) וימוחו ס' עס כעד גימשו 6סר כגו ויסוגחן סמלך ) ס6, וליס . יסר") מע)סמגפס
עמו

 וס)"
 נס "קר'מת- סמ6 כמממס נומוח כגו גסס oh1 )פסו "ח )סני) יכף סיס ס6ו)

hlrlכמנחמס יסרך) גכפ! כי ל6: כי h'~o 6( מייס ממן s~h כי כר"יחו ממייס מיס נמר 
 הג6הכיס יהונתן כגו גס סו6 נס וכמוחו ס כהי ,מיו מ נפרז )" ו)כן כמ)חמס עמונגף

 'סר6) ע) מרע חוסזכר 3רQth 6 6סר ס' מסח ד,ד גדקח 6ח סרר ג" כור גס .וסגעימיס
 וליס . מט"ו ומה עפו כס סמן ו")ס העויתי וסי חע"תי 6גכי כי "ני ובכית גי 'דך ג6הסי

 סם הקר הח1רס Db ו)מזתט וסורתט 6ח: ומסיס כהן יס)6 כוכך סנפ.גס הקלוסהסחורה
npTSo)'h (ס 'סיס )6 ו6ס . מ16דע וב;) גספע וככ) )ככר נק) מסיגו ס' "ת )~וכ נוי, 
 סגר,רגיס עולזיו עי מקרסי וע! חורח' וע! צריחו ע) וגשת 'Gh( 6פר 6ח וג6סכ געכדמכי
6ש. 5יש כ) כי )וצנר רכ'ת פעמם כג: סע'7ות 6תה וס)6 . יסים גסס סנדול 9ש י)צ7ע3

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



 עא פ=קימיפוןטשו
 ינסח 1יהיןמל 1מ)ק1 ס' כמי) יסים תולתו וע) מקזינו וע) ס' עט על גמוממס .מנה"סו
 סי:קח סכא יוסף bw לתא nInplo . hiot סמח:יך סמומך ר% 1)6 טגדוי "ר ס5!
 "מר :והמס ממסיח מכסן 'וסף blo 5;נ . )6ננר סממ;ס כקרכ ornlnj רכ,ת 0כ:ננ
 .ענת: . עטו וע) "רגו וע3 מקזסו ,ע) ס' עס ען ת )מ ;סעי 6תגהחי

 גניזת-
 % ")יסס

 קער -"מרי כי וכמינותך כסחך חכוסר יכמס חס " חע:ס ומס 6)יסס חימר מס כךויחטפו
 תוחכם עז ה' עס כען סומכי )עס למרת 6:ר סו6 6תס 1ס)6 . פיך rh' כי מסכמקר
 6) יחנכו גפסותיכס ע3 כסרס יסיס מוחכר תורחו וע) ס' מקדם ע) המנחו 06 כי ןגנו-הנו
 לאכת ממית גססך "ח תמטנה מדוע כפיך דכרח "5ל סדנר "מת 06 . סחייס 6ור וס61סקול
 )סמם מגויס כ) ע) עסיין סייח ס.וס ען ומגס . סגז1) סקור 6) סוכו סס 6טל עמךקמלי
 גפסך :vh החן ועחס חגו מחך ומ" רבע מםנועחך ;' כנוחיו: כנכ1ליס וקנין גזו) ופר ךגב,

 הרסחך וס!" . סגמרפ,ח ח סספמ כקמת "ו סמטוחלליס סעכד'ס כ"מד סלומ.יס כין)סוכן
 כככבי י"סר ך כנו, מנחמס וגיד ונום.מ וכסן ונלך סל כי ס' עס מרפת וס גס יסיסוככתך
 'לנורי עניך כ, ועoii1S1 . 71 עובייגר31

 ס)" )"על ולע"ס סוס סוס מן סג,יס כ)
or "ככנותם וימי . ח !ח. )כד ;מסו וימ!ס ))הת עמו ויחר גדוליו 1"ח עגמו "ח מסר 6סלס"'פ סו 

 ס:;ת "!'1 וימולו סנ,ערס כחוך Sh'1 ויגס. מרכו %ט ויסנטו ס6)ס כדכריס 6)יו)זכר
 וגמר כנדון נל"מ "וחך שיח נקוקו )גמוע trhn 06 ענינו "סל מסר יוסףוגמע
 תנו"ן 061 . כככוב וחמות ):זוח חרנס דרך 6'(ס ע) )ך ולכמר וגדי)וסר
 סכמן הסף ויען . )לעס ע!יגו סקמ.ם ;,חד 16חך גמיח כי דע ככגוד)מות
 G'illh 'תן ונוי סוס כסייס כמטס ן ימפ ימי תזכל'ן נזק ש ייעתי 6מי o:nh 6)יססויקמל
 סעורו ס!ר,ח כ) ע) מסמייס סנעח )י ע,כ כי ידעתי כי 6)י1 ויקח;ס גססי "ח ייקל"דבל
 וסו"עלי

 "מסגיר סי6 וסט ר ס.סג, כעד יסתם ונוי סגםמות נוחן יסוך ס)ככוח מנפוגי סיייע
rniek~lכי hlO יפח !גו' ורוח מי כ) גסס כיד. "סר- מייס בעסיס, tJ'PhJ מחס לום ;טמח 
 )סניו otfn )היוחגווימ"ח

 וסו"
 סגוכ) ועחס . כעדם ויסטר כקרכג סחייס רום rb הסק'ן

nlnDSסקזין "חגו "טל סטת סגחס כי ידעחס כ!כס וס,, טסינו כעדו סגר 6סר כעד 
 -עת כ63 ")יו )סימנס וגם Pbro ס;עע "ת );ו עמס ים," ענד'ו ו";ח;ו מ"ש )נוסו6
 ס!" ממנו לחסידללם

 כמקים מנום מג." !כ!ח' ידם-ס'O'tlDt 0 וס"ט . ננו "פו ימך
 nl~bol וסמסיןיס ס5ריקי0 יחר ןעס סמ)'ס 1 ע) חכינו "כרסס עס ס"נומייםסמייס

 ")יו סבכו 1Chl ;קרתו סרס nb(o קמחה נבחי t'?h סבכו )" כי יזעתס ש!6סכ5סולס
 c'hllbe 31כ3 ומם'דיו %יקיו );) עסתוכן

 יס(,"
 עגיו רכיל )לטס קל6 .סייס כי 'דעהס

 עיס tro rb1 נעכרים סר "! ע"ס יטר") 6)סי עטיו 6מר וכנוייו כמיש ניס וסיםסם!יס
 יכו) סיס ס!6 בו "ולך 'יס '"נד כם,מר כ'  מתיכ גן לתוו 6מי  cnh ועתק . מעמותדרפ )" מס כלנוע )")ק,ס ;פעו )תת 6ז0 י!ק) )6 וסכן . מערמו ע"ס )6 נקל6 )"061
 :סבו "ת ם6) כי "מגס "ס קר כ)" ריו )ינסס )הס לנס ו)6 6)סיו )ס' 1.ס)ימ;סמקובו ;עמתי גךרטס "סר עי גי-3יס וננ;ע.ס רע כבחין כסייח. חסו סקריה 6כן ומוחיתסיס כרך לו כס":ורס יסחו בקי) !ם:לע ". וננויח כחרב ענונו ר )דק "1 וישח עלמו)מנוק
 "מנס . עקמו סלח )6 1..מס 1"')גו )מות סנומ:'ס "מר סו6 ס)" מדו 1!" ס' ד מ)מוח
 7,ז השך ונס . חודו ימי וסס!יס ק15 ג" עז עת )" תכן 5מר מיי יכ61ס1 סמנתמכס
 וחץ כגוף סי6 סנורם nDJO "סל 'דע כי גססי ממסגר ס'ני6ס 6מר החסיד שבגוסעגיו
 כר5ין ס;סי!ס סקידח כטח סי" נזו)ס טוכס קמוח ;י ו'דט-(י ס6)סיס כגחי כטדס יסחממי
 וסו ס' נמ)המ,ח 6'ם 'מית 06 6סן ידעתי גס . יח;ס "סל ס6)סיס 6) תעיב ס6דססכע
 ס6זס )נפם כסרס 'דעת. )6 "נ) סמייס כיר ר וי", סנרי) )16ל יזך סי6 וסגס גזו)ככוז
 לזקיף ככרחי 16 עחס ככיחי טמס ") גסטיכס סו" וימסר כעגמו bto~ ויפגע ע5גצ ימיתכי

 הת ורסמית ננססי )מגיע "נמר כי )ס' "סס טעי %6 . "%1גו וסוכנן עמס חרסת6ר6ס כי 3ג" כעכר מכס ";כי ;,ס) )" כס כמ )נכ )י נס "סר דעו ורע' "חי ועת: . זסיעסה
 ירין פי קמרו כמעסס.יגזעח 6!סיכס נס' סינק,ס מסריס 61ח0 . ככס ע) פזיפרמי
 5צ יימרק sswJ ג6י,5צ 1יפ3ש יע- גפשעס פ ~ow 14ג6 5ל י דעת1ל6 פשש נרם עח חכי"סו :1eh עולף ינסס ומילס סורר 1סו5 ורסע ן (ד 1"ים פטר ענד )5יפ"ףס כי 6כר ידע:ס 1ס)6 סחיו 6ח 6'ס יגסרונ כיסותינו גמסOlh 06 6':1 0' )פגינעדש
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 181סו עא פרק'שסיפון
 מטסמו וגס סמיתחסי 6טר ימיט 'ד )מכריח סו6 "ו ססי6 סגנ) מסמס ולוחצשצלי
 "ח ",ם )רימית נעגמגו 6;ח;ו ;כחר 1"יך ססחיח ;מס. rb כי כקכל יקנר )כנתיעניו
 כמות גמות 1)6 "ויכירו שז חוו נו 'חן מי וקונס . )מוח זו כ כעמיו 6'ט )סג,ע5מיו"י
 ממט "דם ימית ו6ס . רעסו "ת 6'ט לנמנו כי )ל1נהיס וכמטכס "מיו 6ח 6'ם )לניםס;כ)יס
ohס))חס6ותו "סר סגו) הנונך עטם כ"סר ביזו עקמו "ח סמסהית ס,6 ויסים גפסו 
 מורך )3ע) יטסט 610 ס"ס וס יעם . יכיסל )6 "ער ישן )הסס )1 יהפכ סמעסס orסגם
 חקות מגססו 6זס ימנע )" 6סר "כגחינו סורנה פכן מס' יסוכם חקות הסר ו )מס וקש)כב
 )1 ס"מר ע"ס ושקיה . גודרו ע) וכנס ס1)כח סהרכ o~cn כי qbt ס")סיס מ"ת עססיט
 מ)סהסן) עקמו 6ח מסך )" סו" סגס וע' cnh מח כי )כיחך נו סטטוס ע)יו סגכי6יכעיס
Shימיו )ו סנריך כ)כנם)ס תגיו יהתוכחו ה' .סועת ") גססו חק,ח מע)ח לפס כייזל") שסי וס' 6!ס'ס )קר"ח ו)חקגס גססו ממן )הס"ס כעוגות מייס עוד )ו )סוכליה ס6!ס,ס 
 ס' כלנון 1)6 כלנתס ch כי 'סל"! ע! גננך )" "סר 6סר ohQ כי ט"ו) ונמרס . עגםס"ו
 מ)6 )6 כי מקמליו ס"!היס סר כן וע) עלינו וימ)וה )ו)ך )גו תגס סגכיSbinnj 6 "מלוכ'

 . כמוקם יסר") ע) מוכיחו )העמוד יס:ס 6סר 3כ) )הכסיע 5הור;יח כנו)כוחו וסלך ס'קמרי
 ממגו נפ,כ ו'כהר ס' לטן קמלי )כו סגך )6 כי מעקיו סר )גנו רוע "ת שיסיגו ס' רקסוכי

 עולו SthVI 'טל6נ ע) וסנו)יכ. עכזי הד 6ח ס' מטם ,ס וכעכול וכחוחו עמו ע))ר(מ)יכו
 ו)" )ססהיחו כיסחו 6תדו7 לדף וס ידע כי וסקו) .הי

 ל6ס וכי עמו סיס ס' כי )6 'כ,)
 לוחכיך דרכיו כב) רוז6ח

 )חקוח סקס )כ )ו סיס 1)6 ומרסיע למטית ענפו 1"ח ונו5)ימ
 1)" ממ"מ מיח כהר נוס'יטוכס

 5זמס ומי . סנ)נ,ע כסלי ,סר") עס כגפו) )חי,ח רגם
 יכייפו מן 6מך וכי )יטוכס כגססו התק'ס ימחסר )נכו מערך 06 כי rh נעגמו הגע )"כי

 16 וימוח ימית עד עמדו ע! עומד סיס ;סט גכירח כו סיס ")ו וידקרוגי r~boסס!סהיס
 סהנו;;ו Dnbt . כניו .ע) נססו ע) קסת מיח כככ "כ) וניטע ס' 5) מ;)עוסכ 6OtOי)י
 ע, יחמי) "יכס גפתו וע) כגו ע) יהש) )" "מל כ' גטהח ולכן הונו) )ו)ך סיס )6 כי1ר"1
 כין "סרן עמז )מס )י "לורו . ע"ס ))"סרן נזכריכס ")י (ntc~o ז:,יח0 ו"סר .שלחו
 סיס )" סו" טנף כי ידע ו")ו ימר") נוע) or'Jno 6ח עניר ):נען סל" O"CO וכיןסמחיס
 ' )פר' ועמד ';גף 1)6  סיוגף סני  יטף ג' נזקתו כקדות כטח "נונס מוגף.. )סניטימן

 מנגיו כקמן 6;י Sah כנסרן וימי ו"גכי . ס' עס לוט) סגגף 6ח )סס'רסממך
~llDDI 

6( 
 עגמי )מנוע כומל כנתי עחס "גי nb(o . ס' עס כעד 6)מס לכותי מסח גפפי 6ת(חסכחי
 כיד )מיח )י סוכ כ' ויזעחי . )יטועחו קוחס )" כי נפטי 1":מס )"!סיס "הע" מןכסי
 המית DlbnD 6ויכי;ו sp, וגסוס 3,"ו 3וס כשריס "חס 1"ס כידי מנמוח כמנחמס6ו'כי
 6ש ים גי וג"נדס "וחס נכס כי כיזעו ס' יחנס "ובי ", )גו ט,כ rbt ס' כשבהמוחוגנ,ות
 ",יש מכ3 עמדקל,ת ;פסי תמת ש תל16;י "ס cnh1 . פעי "1 לב נהי! )קמיע ישנתס'

nhr)נססי פסעת מרוב וכי 6גכי )ככ רך כי חדע,ן onDb 16יכיט כעתי מן )מט" 61ח 
S~hcnh 166חי)כ "סר חל 

~)t)DS 
 ,, )סססמ חוככו 6יך תמית מכ"י 26כ )6 וסגי מי) כפיה

 ט) ענודחי 'ורסחס ורעיל . )עורס )ומ!ממס ס.י ססחרחי )" "סר ~OP'b וס)6 )ככ)נוולך
 3סח'5ני מקד רכס נוכס כסס וסכתי יגס ייס ))))המס ס' ",יני עס כפתי כי עמידתמדי
 מפטנט ס' 6ויכי )כרס 6וכ) 16)י למרחי כי סקסנה מעיר ערסחס SD ימים ל"מ;כמס
 גמלי כ) הן תעל עי עמסם יג)מנותי 6)יס )כח (fnSi ילום)יס עע3 )כס "תופסיל

onniw6(1 כידם גססי 6ת תמסור יכ)חי )6 עמס טור 1)ס)כס עמוס 06 כי גס"לחי 
 מונס 3עחס ממוח כי דעו 6חי ,עחס . כלממי עמכס ~nhr ממערס 61) ס61)תי )6))כדגי
h'oכי . כנעו כעין 61כדין ט16) "! ))כח קמיו ו6ח עקמו 6ח 6יע ר(יוג עוכ )6 6ך מקד 
 % עד ע)יו 'נ" 6סל כ) נסכו) 06 כ' כס' תקיתס יסוכ ס"דס ;סט גכולח ח,דענמס
 כס!המס ימוחו טד י)המ, 6סר סיער מטת וכיתר כ,ריוח ורנו וסחכיגט . גססו פק,דחעת

 6כן סמיוח מ6ח סמוח מן (onp 6ח יערסו )נגען )סמיתס ע)יר(ס י3ו6ו 6טן סממתעס.
 נכומם כסס ימ3)1 )6 1)עס ונסרגיסס טיגיסס סס ס)6 מ)"מתס וכ"י ;ססס 6תי6ל3ו
 איש 6'ן 06 "נמנו OW1 . ימוחו 16 ימיתו עד ו))כזס במרסס ע)יר(ס סכ6יס op יגממו36)
 . שגט כמ!6כח )סס ;עסיס סס ככ)יסס מ)ממותיגו 3כ) )גו יססינץ כסכעגו מברמוסכ"י
שיש ש2,ש 6חע כי ע)יסס 3ט וטסף ספ כש D'prD *ישם 61מ כשביסס שגע ליש אט יששש
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 עב עא פרקימיפון .וע?
 נם וסכמירס כר15ן 11 ס"ויכיס ס"דס מכני כ16יכיג1 כסס נכמס 5יס כמפיכחנעטים
 סיער ממיוח כ"ויכינו כססכמס

~'lho 
 וגח"טן וגח"ור t(prnn )טכעגו ס16'כ נטכעס )גו :

 )גססותיגו "ויכיס מסיס )קדישתו 1)סבו)ס )1 )עס )גו סכ,מל ס' מ"ח "חגו 6סרס"סכס קמי )סחיר ננחר "יך OnDI . 3מייס 1"ש )מוח 06 ")ס ועם oth )ססעס )ס3מסונחגכר
 כקו וכ"מ "מח )גסס "ס כי גמסכ )6 )מס מוגכ) ממסר ",ן ורככות 5)סיס סייגו ו"סכרו סג" כקמיו "ים ג)ממגו כי ח"מרו 1"0 . כיז'גו טגמיגו "ח גמיח "ו נ"מיו "'ם ג)מסכ'
 עיד . ניגס "יס יסיס 6,1 יל"ס "סר עיניו ממרקס מם,גע היפיס )" "ס )כמחס"יצריו כסקר 16 כרגביו 16 כעעיו יזין יפגעו כי 5'ט )כ דעת ע) 'ע"ס 61'ך . "חד בגף היכריסיום
 ע) )ס)מס ויום )י"ס ויחק,טע סיס 1DD "ס יסכון )נוס סמוכן רכ "ח ורם סכיטו 61מילעי
 : יקדמג גססו כמסן וקם . ממות גססו "ח וימוט ספיגתו "ח מבט )נוען bSO ום"יגס סיסגבי

 סכניע3 ס,ס ס"יס כגס סס,מריס י"נולו )מסכר סיס אסה ע) "סר מוריס 16 יס)מסכרי
 ויפיכוס מסם 1,ךלס "וחס מקדו PD עד )ו יסטלוסו ס)6 )ו "סר הסק,דיס ") גוממתוכ"י יסק,ד ob ס"ג,סי. וסמ!ך . ומנווגס וס,מליו ו"גטיו פטיגחי ונוסחיה ומטח.חס גססומות"
 1)" מסמרתי עת כ)" סמקך לפגי ,כ6 "דם 1"ס11כיס כמש "סו ויחר ע)'סס יכעוס ס)6 מידם ידלסס כסרס "ייו יס)'כוס כר15נס סס ופס .3ו

 )מס )"מל סמקך כ1 יגער ס)6 יקרך
 תמס )36סיס Shln'1 "סר סגסטית כ) וסגם נמ"מרי. גקל"ח )6 י"חס ")י כ6חזס

 יכמסדו כלגונוגחין וסו"
 וסו"

 )סוני" "יט יה"רר וקם . ממ'נתס 61) מ:)חחס מקו: "! גפם כ) חבך, 16 )סס זס פק' TP יניע ;י ימסון "סל כעת וכמסד) כראגו יקתס
 העמת 6מגס . חמני )6 מג,מ ובס יסינס )" 61)י1 יקכ);ס ג6 ס6)סיס ס)" כידו קנסטת כ3" מססגרס גפסו

 חטט ימים וכ) מס")סיס גפקדס כוחי קנס עח כ)" נוסגלס המקוס )ברסס כיותקכן
 "ח וגגכם ענמיגו "ה )ספח כירינו "גמע גסנע כי נוס תועיך מס ורעי 6מי ו"חס .ות:ו7
DD)וממס סיס כדכריס 6)'סס כדכר1 נוסד עסף ועך . כעדנויצין ומי )גו יכופר וכמס סוס מעון הלסת "ח טויך "גס . )הס סק71ס ככסחי מגוסוחי;ו חיגו o'hlQ ומתכתגיס מנוכס כו 

 נמסוך יורהט 6חס "כיני פזי Sh החיי ויקערי כמרוס כסו 6ח סכס1 עסף סיס "~יי,סיייי'יק)ס י,מ ושבעים שניםפרק : עניו כנונעיביסנו
 ,לחשך חסועתך מספי ור,כ כ"מוגחך ומגמוע )וגסיגגו ו"חס קרגתגו ממומר סנרו)וכסוכר

 )קחת olh'(t ס' כעיניך עיכ 061 יארגו ומחס סמינר ")מט "חס 5כיגו חסם). יגס )ךיקמר מי ו6ע הע"ס חמסון 6סר כ) rnh1 סגפטיה כ) וע! סכךיוח ק) ע) מוס) ועחס גקר"גומ6, ועמך כסט 6גמגו ידך מעסם : 1 כ3 עם סגס סרמיקוגי מ"חך עוגותינו ohl ממגו כסו)6
 ג" קמם 6)יךגסס,חינו

 "סר מכלי oh1 . נסן "גמע גממן 1)6 נססע 1)6 מפלכיך ידי ע)
 ו"ס לממיך לנקט ועסיס )פגיך )כוי גפסי OJO )פגיך 61ת חפנתי כמנק יכמרו )" ססעעי
 והחס כי גחת 61חס סי" כידך כי כרנונה כס ועטס קלגס כי סגתח סגתם )קמת כעיגיך כס

 פק,ךחס עח ערס ממסנרס 1031ני6 )ססמ.תס כנספי PtDh )6 "גי ו"מנס . כקרבו):סברס
 יוכו 3" כן ממפם כ)" )מיוח olho יוכ) )ו כנסר כי יגעתי כי גפסי כמסח'ח 3סגיךו"הסכ
 ס;מג6יס עבדיך עס המן )עס-ת כסריס סי,טכי עיני 6ח גס"תי ו"3יך . מפסס כ)")מוח
 ימסק )" כי כ:0 ידעה ו6ס כידינו כגססוחיגו ססביעס כמירח כ)ככגו )סרמיק ,סמיסס
 מנו" )עת מסיו כ) ")'ך כסחפ!)ג"ח נעיגיך מן 6מ5" 36סי ס' b)b . פיזתס ב6 עלס סנפם הסמהח כמגע ויכמרו כיוצרכסס

 )מ3פ 6וכ)5;י נס "סר )ענר )סייוע )כס "ח וססכ .
 כ"1נרוח PP? ;מסי 61ח שיזך רימי "ח מסקין מגגי ופגי . גסס,תיסס מטחיחוח גסס'5ח

 ס' )סגי )סחגפ3 סכמן יוסף כלצוח וימי . "יס כסר כ) ורימ מי כ) גסס כירך כיהסידיה
 6 קמרו וסיס . סקס )סס וידכר עמו סיג "סר ס"גסיס ") סגיו ויסג 6)'1וגסתם))
 )ממוט 5ייך )ככנו )ססוח סלצכ) יכעןגו כעזך )סהס)) עמ7ח כי )זכר סריס כי63מר
 כי )מוח תנגב 6יך ולנטל סרוס וזכר ענס סנס פכן . ע71 כמייס גנחי o'otn "(1ירך כ6יוס כרוח נומליס "גם;) כי טחם ג,דיעך נגס כגר ס)16:,דעגוך כחירחגו ככוהי)ענחך
 . ל6טוגס )מוח ול16י ונדו) וסר )פגינו לדיק ר"יטלקווך

 סגוכליט סמרעיס כי יוסף ויל"
 1)" עסיסם סחו )6 1)03 )זבליו מסו )6 ו"עס מגיס כ) ט) במוחנקפו

 כחכמכן qolt 'כו)
 לש ג6 כעטו כן חס כעלטם gilt~b 6,1טר נוס מכמתו פ ostnlo-I דכרי631.1 6) 3נסקששפ

אוו
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 '188סו עב פרקיומיפון .1
 טיב 6מ'גו כקרכ 6ון כקט )מוס וחטו )נויח חכקסו 6סר 6חר סקס ענש פס 61שנס"מי
 לחסמה )מוח סגור) עזיו יס31 6סר ס"ס וסיס IO~':D מרווה 1יסי)1 ססי6 כדג ימיו"מר מסיס ומצמדו )מיחס ר"טוגס י5" זג 6יוס סדגוח ע! נורווח )ס,) ;ן 61מלי . זס 5חים )ממית גכהך "סל ס:יס ם;'ס כ:);ועדגסיס גורזות גס') . סדלך 1ס  ע3 כנול) )מוח)גו
 "מל מסגי סווג וכן סטוי ס,ונ מכני למד )ממיה )ו יבחר ססו6 וסנומיח . "מיו נמרכימוח
 כלדב )מוח סגור) ע"ע יסו) ו"טר גור)וח עוד יפיצו סס:י ספג וסי . 'מיחסו )1יכמר
 וכגי סס)יסי סווג לועגי ירסס "סר "ת )סליתי "'ט )1 ילחן וסממית . ר"טוגס ימוחלחיו
 "חיו נמןכ ל6טונסמ:ס ימוח מי )רקוח ג,ר)וח ע)יסס )כס.) יטוכועיד סס)יטיסווג
וסו"

 tTO ס,יג מכג' נומיח )גססו יכחל וסממיח ר"סוג: ימית

 וסו"
 כ7נריכס יגמות: יוגד כגגיהוצגו עי געסס וכן ימיתסו

"(1 
 גוייס

"(1 
 עמע גזות 1"ת לזכינו מקדם הוסח גר"?

 "ח.ו נמרכ ננ1,ת למטפס סגור) ע)יו י5" ו"סר ג,ל)וח מס גס יסעו 16 . יחדיוימ"כ וימוחו וס ככסן וס ומ"כ וס 3כטן וס מ"כ כמדקר כימר יחחכקו 'סקר "סר ס"הר,ןוסווג
 מ"6 עווי ":הזו "סר ונמען . ימית )" כי )כס יסים יצוע לחרון יס;ם,ל ר"סי;ס?יח
 נוכיגיגו ו;ס'לסו ;י רחם 'מזה תכרו מי ו;ל6ס גור) גסי)' כטוס )ונגוה )מחסר :בו" ו)""'ס
 עניו ינ" "טן סר":ון סזונ מכ;י ימיחסו מי )ו יכער ססו6 וסריס )נגוח גח)ק כןסהר
 כקטל ויעסו ג,ר!וח )סס יתיקו סר"ס,ן ה"נ כגי סס.6 ס".ם מוח ו"מןי )נייח רהסיג:סגר)
'pip,. סיח: מא' כי כ"ס כעיני דכריו וייע13 סכתן יוסף ע5ת צנרי 6ה :":סיס ויסמעו 
 יע5ח כ"סך ועם';1 סוגו "חד נס: כ"ס חיו תחתרו , יוסף חס)ח Sb !סיס " טמע כיס"ת
 ס' כסס כנני ;טכעס 6!יסס ויקמר . ג,ל(ח ע!יסס וקרסי) ס";סיס )הזק סע5ס ממסעוזך

 6ח )ק.יס ס' 3סס כנס . 1.סכעי . גער? וי6מרוכן . סגור) עקפי ס:גס nhr)ק,יס
 סנור) וים) יוסף ויח) . סג.ר) ס. ע) סו"ח סיעוגססעו:

 !ל51י"
 כן )1 6ין 6טר ס"ים "ת

 וסו" סגניתי 6)יקיס כן סרסן יסיידע ע) סגור) ייפו)זוג
 hlol ] מקד מי) גניר "ים סיס

 )ענק ע5נוו כלסצ ההזיק 6תר סיס וסוף סרסן יוסף t~rb ע5: כב) סקרי"יס רקססיס
 מסו" כמערס סס.6 כעתסמ.חס

 . וונ כן )ו סמנ6 ככרחי כנול! במוח ר"סיגס י65 וס61

 וי5" סו,ניח ע) נול)וח ויפ! "ונוח ס"נסיס 6ת ויה!ק ייסף מעריס כןקמרי
 "מרון זוגו נור)

 ויה) . סיס סמרתי: ח גפם מפקיח.ח נפלי "ת ימנע כי ונהסדו כס' ויטמן )יעועסויקו
 סרמטין ס,וג כני עמרו כן לחיי חתו וים חס )מ הר"סין סווג מכי' "מד !ו )יכמריסוידע
 כחכרו מכס ס"הד וימנע ~Trh ע) סגול) ויסו) יוסף 1PS' גורזות ע)יסס ויסיכו הס)מ

 )מיחס סס)יטי סווג מכגי 6מן )סמיחו )ו כמר סס;י סווג מסי וססס"ר סגור) פי ע) חכרו"ח ס"הד וימת גור!וח ע)יסס וססי!ו יוכף )סגי עמדו ,מיחס ססגי סווג וכני . וימיח:ונגור)
 ריע ויקמר . עגו גן וסי" ירעמו עסף lr(fn גוסס גט"ר 1!6 כמרב חמס עד כ)ס כןיישסו
 ויען . "מיס 6) וג"סף ע)יגו טר)וח "גסו גם ו;סי)ס ג6 סנס סכסן )יוסף ,וגו וגןיוסף
 6!ס 06 )י "תור . מעט כקונך 61דכלס שמעגי 6מגס חרנס 6ס געטס כן רעמו "חיוסף

o~bnno6ח כסמים 3ס' מסעו כנסםוח'סס OD~D מנסס )ככס 6ח )בסיח י;)חי 1)6 כיוס( 
 06 כי )ס' כמיסס ונמעט )גססוח.;ו גרע וס !מ: ופחס 6ני 6;ח;ו . גסמוה.סס 6המספק
 ע6 ו6ס מגנוח 1)6 מחריך 6מ)ת 5י)י )רי5מ "מ"כ כן ו"עטס סחך )סלונ סנור) ע"יי55
 )סמ)ע חחט1כ כי Sbl ומרי תמנע % 161)י )רו"ח חקסכ וחסרגגי )סרנגי סנוריעגיך
 6ת: 6סר ס"יס ס6;סיס כ) כי נססוחיר 06 ותחית כי שיסיגו ס' מעם חק'ח'גו 'Dbו;,73
 6;ח;ו 6!יסס גדמם ו));ס מוסר כפתי ונוחו נ;ססוח'סס lbrn סס :גס תחיס "וחסל61ס
 וצנרית וע) גסנעגו 6סר ססכועס ע) נעמס מס ח,מר וכי . וןגםטוחיגו שנסינו !ס'ומעוה
 ס76ס ן יקם )6 כי ימעך )6 יסירנס "סל htwni ססכועס כי )דעת )ך ס,6 קממגי6סר

 1"קיימס גסכעחי ככס ע) 6מר ילוז . ומק ומנוס דח )קיים 06 כי ס6)סיס כרצין3סס3ע
D)nhs1"ג0פ . שיסיע ס' )סגי יכונו )6 )ו5וח הק ו)ססר דיו ן) )ח וססכיעס וספסר סנדר 
 רסס יקיימו 6סר סיני 3סר כעדיו "3,ח.ני גסנעו נכר ספח סטכועס סס ססכעעפרס

 ס0 סיס 6סר 61ח 16 ככס ע) עמסס כריח כרח ע"ס לגיגו ומפס . ס' פולח 6חשגיבס
 סמלית כרת סס סייגו )6 6עכ גייסם פגו ו6ח;1כרס

 ססו"
 )ססכע )כעי ע) יערס 61יך .

 ידוע rh' ):ן חן5מ )" סיס ד3רוחי. מעטרת וסמן רונחיס )סיחנו חורחסטס,ומנוקיושסר
 6,ס'פ ס' כי ופילס כי /DC"i 6תל הנליץ וע) נככע:ו ,נסר ספפעס ע) עצ9 % ם לשיש

ששם
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 עג עב פרקלסיפוך -4ם.
 -למפיגם כ' ישנעו פן ס6)ס המתים מהרסע,ס מיתקתי וסגי ככס ט) י5פימגו 1)6 כסירגה

 ממהיתופ נססי 6ת )גמע כנורמס ננס "קם )מען ,העטעס מטל) חה0)וח )קטתסחכי:גת'
 תם)" )י !סמיע ח"נס "ס רעי "חס OJOI סוס המע"ס כ) סיס וכמסיגסס,חיהס

06 
 6סר וסטכועס הכריח כקיוס "כמר ו)" וכיג'ך כיני נול) ~Ste )" "ג' ונס גססי כסגשמך
 "ת ייס)וף כידו ימרכו "מוללת ויד)נ קפ,ן 1 ס")ס כזכל'ס יוסף 'זכר וימי . גסס'"ח ו)נו!ס )סמייך עמך )ס,מס מ:גד 61ש5כס "טמידס מסמלתי וע) כמסרס )מס קיום6'ן
 יוסף ריע ס"ס וכסמוע . חוכמתו ע) ,סיב ומס לעסו יזכר מס )ר"ח מ,.7 ד ו.טמ,חרכו
 יעס'תי מגגי ")יו ויקמל . !פגיו ולחס ירג) יד )סריס טז ,qQ )" יוכף דכרי "ת ינויכן

 כקרבך 6סל ע"ת ס:סס 6ח )ך עבט "סל יסרקו 6)הי ס' מרוך . 6תס ")סיס 6יס כיכלסגך
 ס' וכרוך . ממית גססך "ח )מנס תחנונה )קנוח ויכו)ח 31יגס מכמס ל,מ כר גחן1"0ל
 נ,ס ם וככן )ליע )ך )הי,חי נ!ול)ך ס1נ,":. 5סל מעמד' מכ17 ע,כ )6 לסל יסלק)"!סי
 נור) sp יישסע סב; 'טמ )6 כי ,משפס נדק נול) רכך !נ פמת ומלזת פ16) מיד גסס.ח:ו)ע

 ייסף כי גחכנו ימיה:ו פן ממגו ,ל6 :, )יוסף המס כזכליס יוסף ר'ע 6מל וע71 .ס75יק'ס
 ימי: )פען וכמרמה כת:לו)ס גמרה נען נ)ת' ויג )כן ")יו נחרו הו6 וגס י,מגו גנ!רהיה
 וג:1)ט ההס הרעעיס ~c'hnt ממרנ גנו!פ כ' לעתי עסף כדי ר3 וטס עגיו מתנכלה61

 ו)" רעעמהרם
 : נסס נסק:

 מסמערס הסר ניקנור ") יוסף 1.קר" סס" נעח תסי ושבעים שלשהפרק
 כדכר,ס 6גיוויקמר

~ShO 
 הסל גי יחמגס כליח :רוח הה

 "כל עד סלונוייס ממי) ,פחס 16 סס סנלונ6יס נו"גסיך 6'ס 1)6 6חס )6 כגו חסגע)6
 "סססי";יס )סגיחכי1:6

 1ה1"
 הגיז ויקמר ייסף "ח ג'ק:!ר מסל ויען . כלסוגו מו יעלס

 "כר hl(c'r 6חס ")י חג" כי 6ר דבלת ;6סל לעסה כן כי יוסיף .כס "!סיס )י יעטסכה
 עמי הים מנסר ומחו מקרס קרס "ס כי מי "חי ונסר ";י "!יך h~h וי"לל יוסף ויען .עמר

 נ6 כ6 "ני )למוהך כי הן,סונ )" יוסף יוסף )"מר ;יקג,ל ויעגמו . 6)יך יטו "יךכמערס
 ו)" ,כי נס' וככה6)י

 "ין 1"ס יסר") 6)סי נס' כרס ע) )י ססנעה יוסף ויקמל . ח'י6
 ח'ל6 )" כי נמכתם העורס "ח '5ל 3"סל )ך גסנע 6גי ויקמר גיקגול ויען . )כס גוזעסמו

 וס"מגם הכריח כ:ו:תנ פכע ו עגון וטפר )יוסף וקלגס שלית ל ג'קג' ויכלות 3י 31עמממגי
 סוסך סר,ממ קמולי נ'17 סלוממ וכל,) כלוממ ממעלס סך 6) המכהכ ,יירס סל,מייסכמק
 6 ה 6)'1 ו'65 מסר 3ג'קגול ויכעמ ויקר"הי וס6מגס סכרת כתב ) הסף ויקה . הנערס6)

 6)יו 63 יוסף 6ח הסל Q,;p'j כלקוח ויסי .ולעסו
 1ה1"

 טסיו )ו טסו וככור מוסכו ע) י,סכ
 נכי) ככי עמו ויכך )ימינו ויוסיכהו ויגסקסו וימכקסו מסגיו מעמוד המערס סחם נכחכיער
 גיקג,ל וים"! . עתו סיו 6פר הסל,ס ,ג5)'ק,ס סי)יל':וס כין והום,כו ככז רעמו 6חוגס
 גלע 1)6 תככדס 6!';ו גס יסו סס "ימס o'h )"מר 6חו סיו "פר 'חל'ס5גס.ס ע) יוסף6ת
 "ומן 6ח קסמוע ,ילעד גיקג,ר וירעם טמסס קלהו "סר כ) "ח )גיקגור יוסף ,יגז .)סס
 רעצו ו6ח יוסף הח ויקח )1 וי!ך מסם סכל גיקגור ויקם . מהככחס ורעת סיהו7יס)כ

 "ח הרומיים ממגם כרתוח ,ימי . סרונוייס סלי מכ) ~sljA הכר "כסס'6טס )סג'ויו)יכס
 ומקנח . סח"ויע "סר ע'גינו לקח: nho ס6מ 16מליס וסין חי ונהסס הנכיר יוסףגנכד עךחסי גדו)ס סמחס otnrn סיו סעס ומקנח ג17)ס חלועס ויליעו מ6ד ויתכס)ויוסף
 סיה1זיס כממגס המסי)) הגביר הטיס וה ס)1Dtb1 6" גסס ומלי ,כמיס מה"כיס סיוסעס

 ספרן כ:) גכ,ריוו פס ופך הליווייס מהגס כ) 6ח מ"ימחו כעתו "כל . הרוננייסוכמהנס
 ג!כד כוס הדס ו6ס . ,כלנוו כקלט וגד1) וסר כמוסו מבמנוס נכור ;חלס ו6יך ג,כד"יך
 ממי) ורטעיס . גכליס 3"רן "גמזו גמ)ס כמה וכמססחחו עמו כגי וכחוך "ל5ונקרש

 תחמו) 1"! וימוח ס"יס כ,ס ופגע 15 "דוגנו ")יו ייקמרו "סססי"גוס ") קלכו6סססי6גיס
 "ס כי 3ס"'ך "וחך וס"ס סח5י ירס 6סר ה61 וסט ססמיח הרונוייס מעם לכיס כיטסיו
 1,סנ:יןך ע)יגו מי) ייקכן יסוכ עוז כ' חר"ס עתה )" ו"ס . מבממס עוז יעלס )6 חסותמ

 . המונס ו6ת )ו היחס נוה' כי "סססי6גוס כן ס סיס כעיני מן מ5, ויוסף .ויסמי7גו
 ח )סם !"כי לעה ענה תעיני נוס מל:.ס הוי ויקמר נגרס ר"סו ומהגיע o~tsv )מחוקו'מ, "'תש ס'סוס ויהס ;מ,ח יוסף ע) "כ'ו סני "ח מח)יס סלסעיס דברי "ח 0יסיסוכסמוע
 גיקגור מסל כי חף מס ו)כע) נריח )ספכ ותסמכו olnbl תכיס ננעמין 5)יט פ%63פ
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 135סח ער עג פרקיסיפוך
 גוס:ט וע!יכס מוח 3מ 5הס ס)6 . כ3ס סרימייס וכעד סקיכר שעז 36י בעז סמו כרשוף0
 לום" מיטת חק הכס) הקסרייח נייח 3ססר יד תטרמוש

 גס ג);ד 316' עוד יידע ומי .
 כעגל nlDnlDO ממנין נד31 וסל oro חי3 "ים מנכור 'וסף ננקד כלסר סיסודיס 6נ3שלגו
 הכהן יוסף ע3 וימנע) כעיניו דכר,1 ;סרו כ11 סיט,ס זמרי "ח "סססי";יס וכטנווע .וכונס
 "גריפס עם )עיר מעיל עמו 1י1)יכס, סריו כחוך וגוו) )מל 'סקידס: ו כקרב מקמיחוימוש
 ,מכס עש סי6 0!נוירס Sb 1י)ך מיק כ) עס "סססי6;וס תסס SD'l כן "חרי וימי .המזך
 "0 קסריס eh' ככ16ח פסי . סירדוס סמקך מבגין נז,)ס עיר סי6 קסליס 6) יינךנסע
 . נ17)1ח מהחמות עגיך יגלש bto )6 וטס סנייחסו )6מל "סססי"נ,ס גכמ יישקו ענוןייסף

 סו)ש2 'סו עיל מגסי מנס )"ספסי6;וס ויוגו . )המיחו 6סססי6ג,ס 1Siltib)%שמ:
 ויט ' עמך 6ח י)"כד ונהרוג כו ו!טז ס)3 !ם!1) ממסרחה טרגי הס"ס 6)נספי;ש

 כי( סככו ;"סר וינכו )סס "לכו כי ויסי . "מרח סעס ינכו "סל עד )מס )6יוכ6ספסי":וס
 גכ,ליס עס 'סי סס.;וח ככס ריסי . .ג3,י,ס טס סע )6 כי תרסס 1 יש 536ססס,"טס
 ג17)ס יום וסגם ס,נסס 6! )ג"ח מכקסיס וסם מעיר גת,ך הרומיים ממוס יימנ"ומה"ייס
 ע) 6טר ס13ריס 1") סס!עיס Sb ,פו nlJ'DD כ) ותסכר ולב נדו) כסער סיס מסתלחמקן
 ניס  ג6כז, ומטס הים מסת סע) וכס)ע'ס כקורס ח הססי; ויחנגסו ממח 6'ן כי ,סו יםטסת

 מסגד ויסי . וימיחיס ויסרג,ס סיקס 6) '5"1 כסרס הרונוייס דקרם סיכסכו 6),הנמ!ט.ס
 גטליס 6יס oteSh "רכעס rh סיס re5 ע) סרומייס סר13 וער כיס ;סלעו "סרזח)!יס

 סל* מלינוס 61ת כ)ילי;,ס 6ח "ספס.":וס 1'ס)מ ושבעים ארבעהפרק : r'b ")ף 6רכעיס חסיו יס:דס מ6גם' כ,ולסחס ;סגו "טל הגטייסמנכד
 סכ5ירוח סער,ס עג וימ.ו וינפו מיסוס גג, עססלומייסי
 1cbl למיס ענו סס),מו "סר ו)":סיהס ססס )עריס ס,סיס ע"ס וכס . וימ0טוס כגבו)6סל
 הנווך )"גרי0ס כנקי) סיו "סר מעריס יכ) המבממס 3קר3 משח עמו עורתוי)ממויקמו
 וחס סריס וקח . הנו)ממס ";סי ~otnjh טמס וקח "וחי סהר'ס כי סילגס נו,כד )1שם'כ
 מכתר סיתר הו6 כי bina חמס גקר6 וע"כ הסל Ch13 "טד גמ)6 סע!ל b'DP. (6(Dt"; מטס אסע 1')ך . )נד סגני) עלי נ,כ) מחלימו מה," והעיר סרימייס כיד מכרוובסף
 סריס 6רן והיק )פויס ס,חס סי)וקיס ועיר . כקוכ כס נגס) סיס 6יס וכ) DD'1Jbערי

O'D11DIיכף מיס וגמזי (אגריפס ויתחזן . סלי ען כ !" nl)h'Dtoh 1)6 וימיי )י יטנועו "1)י )ס,וס סעס נ",;י 1"דנלס ;6 ")כס ס(06 סעיר 6ת גטמיח75ו;גו ג" 6) 6)יו ויקמל 
 onttb וירך . סניה ום"חי 3זה ;ס כי כלכנך ועמס )ך D~lb'ODOb 6)יו .ושנורימוחו
"גליסס

 ויקל"
 ' עסעג7יך ודבל הקוס קזינו ג" גיס )ך ס)6 יסרק) המדת ;) וקמי סמקך "דתנו")יו ייקמרו כמרמס "נ) סקס הס גס ויטג,הו דגליו ")יסס ,ידבר )שוס ")יסס

 סעיר 6) ויקרכ ")יסס גליסס ס6מין כקטלויסי
 1ה1"

 ונודבר עמו המדכריס )רכלי שנוע
 )"רן ויס') וולועו כתפו יתסכל סכמו ע) וחסו) גיו)ס "כן המנמס מע) SD'1 ויסיקעמס
 6ססש";,ס ,יסכע נקמח כו ,יעסו יד נו ויחמי מוכס "ת סי)וקיס קנסי מ))1 ;י"ספ0י"גוס כל16ח ויחי . 6ספם'6נ'ס 6) 1יני"1ה1 נומשח 6( ויע,1ס1 וים16ה1 שיו גמליוויקלש
 ורסקו 1prn הר,מייס והחפ"יס . עמס "ח סנ:לימו ועד rn:b );דו ע1 מפס 'UD!כזהר
 ף ו'ק5 . מסמ,ח וימרס  לשפו טמרי  ויי1רסיו עזיו גסוס 6סל סלכן תפכח כקליפס6ת

Dllh'DD~i6סל עג "ס, במרון כס וידחס 16חס )מר עריס וימן סי)וקיס עיל ע) "סו וימל 
 עיד );ו 6'ן כי 3מ)חמיחיט גתמוקס )"ח.1 "'ם קמרו מעיל סכח,ך וסיס,דיס o)Sn "חמקו
 סל,מיי' מחש עס וי)חמ! העיר גכ,רי יי5"1 . "גריסס כמוך יד ס)מט 6סל "מלי )מיוחחק,ס
 ועמו העיר חיך 6) "גריסת ויכ" . סעיר וחכקע הקלן ע) עוnDS 3 סמימס וחסו) סויעם, ממומס קיר 6) עוד "חס ס'1 "קר סכר,) "')י "ת הרומייס ויעלכו . לכל, מכס גסס)יכו
 הנונס ס,ס ס)י)ס סע,ל כתוך חכוינו ), ),מר מיגו ;) "ח "ספסי";,ס 1י15 . רגוע3וסעס
 ייקומו )י"ס סעיר כחוך ייכוה "סססי6טס "דו;יסס מגויי סמרו י)" 6)יו סמעו )"יסס העיל "ת ת)כדו "יך חל16 נכוקל וסיס סלקל עד )נוסנ,לת )הומס מסניה ס)י)ס כ)עמלו

 ומע)ויוס הע.ר מווכוח )סס ויסגרו סעיר כתנך סס "סר כ6ו כי גיוס ע)יסססיס71יס
 יעשיש סוD9b'D~Qh PQ 6 עס נעיל סכ"יס מנ3 סנפיר גזי עד סעיל נושך 1beשוזרם לכר* מכר, הלומ'יס "ת קיהידיס ויט . מסס "חך ,ג, 3וח 1)נ)תי :מגס :גס פצתשכזחי
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 עמו סיד יימאס סעי נתיך סיסידיס ח')1 כנ סרנו ל ט% נמ!סו "סר6;:יש - עה ער פהקיטיפון135
 גדיליו גערו מס כי גכ"ו טר וכו,'1 עמו סין "סר Q'~jh ועסרס "ססס'6;וס ויגס כעקר1'ה' 3י5יו'טר'635~

 הגכ.ר היה 1ה,6 6.ח1 ייהרגו גכ"1 סר כ51'ו 6ת וידכק1 היהוזיס6מליהס ו,רז:ו .כנב
 טס )סנו)ט סבר'ס "! ייערי ויזעו D:hl'1 6טשסי6;וס מסם פנס . קל,נוייס ממשהכגד,!
 : יסורס 6רן "י עישס ויפייס פךס הרן 6! ))כח עמו"ספסי":וס ם)ס 6סל הלומי'ס מ') 6ח )הכיק )ו )"מר "רם 6לן ") 3;י Q'p'Q ") מ!":יסו'כ!ק
 עד מרב )סי ויכוה סי;וקיס עיר 6ן 61גליסס ה61 וירך 'י מקו נרו) מי) עס "סטסקלוס י'"קין, ~ו "מיי וצי ושבעים המשהפרק
 סגן') מ14י טרי מכן מכנר טיר (oQ~r ' סי6 כ' ממגשו וכ) קו6 כגס")ס י'כ" כן rb~'ויה, מךכ )ס' ויכס וי)גדס הגאי) ערי יסר "! b'wcn(ol כרך גן ועקלי כליד )הס הע"ירנזחי
 ctptn~n היו והכס כסיע) וצי דמ.ס 6:ס' וככז רכ עס נקכ5' מש כי rnle )ניר עניה1.הן
 כעיר 5ש ויהי . יהורס "רן%ה

 מסו"
 6ים

~rb 
 תכין ~bic ס"יס וסיס יסומ:ן יםמו

 )מחוה ויורע רעה ומחסכה ע5ס יכע) ס):.1 %מ )הלע ומכס סכ) ויומין )כב והכסכמעריס
 "ים סיס ;ס ועם . גו כר5 יסגס 6סר כע) ומפסיע ומספין ))כח יל5י מזרך לריסו;סס.ה
c'r~ח כססנו 6ייו ~ח.ס ה; ס!) ,)קרח רט כ) ובכמוה זס )ס[.ך ולסיר ומסג. כסכעו" 
 ")ע ייח)קטו ישג,! סמ:!ס מס.ן מאד 6 הס ה6.ס ו,גדן וכרסע כהירמס הין כ, וכמנגוזרמס
 סר מע ידיהם וינ,)" כמוהו ינווליס ס יסורר וס,דדיס ילונקיס ולעיס וס,מו.ס רקיס"גסים
 * )סר )הס סו6 ויפי pnb "ג71ה עמו ו'הי, )"ח'ס )ו ויאי )ו ויחמורו 1ג1!. מממסונ:ס.ס
 העיר "ח הסיס )גזען סכיו ס"ה, :י סע'ר *! Q'D'p כ6 סהי6וכעת

 סקלו"
 )קבוס 6).ס

 . כמו חס!יס)מען
 יסימנן כר"01 ויסי . וכמגס כריח ו)כהח עצו 'יס ,הס העיר ,קני י.".ח' . ם)וס"הש 1)ז3ר 6)יהס נריח )כלוח יו"ניס ") מפך ויס)מ הע'ר 6! פיפוס ויו"

 "מר "ך הלומייס עס )ד3ל ס :וקג חח )כ"ח, הה,נוה 6ח )סמור עינו המחמכריס "):'י"ה ך ייסק עוס פ Ph )סם!יס מכקטיס הס 6:ר סעיר ,קגי "ח ?כניע! ופס הדגיש חיםהנוכר
 ך ג ,"ד ":;,ר ממר )ה' חג ג"מיל ס ע'ע' מסך "ח הסל'ז יסימ;ן ייען עמהם הו6 יוכלגי

 'הימנן ךכךי 6) ט,סוס וים:1ע . השפה )כס נסיכ קם!'סי וכנס יושם מעקינו ויתז)ליסיס
 ' כייס .ייה הקגיר מג הי" "טל כשצות מג 3ערrr 3 יסיס ימים מע)יסססני ויחד) כןויעם

 ס יר,ס, דלך העיל מן ויכרמו עתו הח!קעו "מר י6;טיו ס.6 )יגה עסמנן ו,קסהסניפי
 וים.ח. העיר r;hco' ,ידכל ס ס ס ויסתי ככקר ויהי ו וקנם יסוס,ן כלם כי ,זע )"וט,סוס
 י,(נ,ר טוס )ט סער יו"כ' י,ם.כו . ד3ר חס'.,יי נפסיח'כס חת ש ננס )6נ,ר מעך6!'סש
 gC~1 )" 3ע לינני 'גע )" כי רק לסגך "ח ,נעסה )ך ענזיס והגג. bl?(n, לליח )גגכשח
 )ג3 וניס 3סממס ה'סודיס 5.חש ויקכיו העיר ט! טרי מי!. ס'מסוכ) ייכ, הסער"ח ס6גטיס ייסחמ' )סס ויחן ו'חהיס כזה ע, !בינוס גל'ח ע'ע,ס )סס ויתרוח . ממון 3ס!)י!6
 61גס'1 יסומגן קמלי לידסיס ס פילי ס"ממ, ייים!י' דרך )יזה ענו ~t'c;h סי" כךמ כי )ו 1'ג'די ";ס'1 וע, יסוח:ן ע) ס P'D ויסק),כגס

"(1 
 לק הסינוס 6,1 )כל,מ מהלו כי חס ח נ;5ן,

 הרוזפיס ס וימיה ו::ס!'ס יוקניס ,טף ס .נס 6.ט.ס עמס )המ!ס י165 6סך העם מקנח גוהס
 ערי "ח טיעוס )כד כן מחכי . "חס הגמז, סקס כ) ויקחו עסה 1"ח נס.הס ,6ח6ר;ס
 הסך הר הו6 חנ'ל הר ") "ססס'"גיס ימס pPD'l . סקידיס ע)יסס ד יפק כנססג!'!
 "ת "ססס'חגיס ויס)מ . סיס ר 'ג כ מיסיר ס:!ך סקר ור"מ . ריס ם!ס.ס גכהו 0:,רוהל
 הסטוייס גם!מו מה ועד . )ו ממע) 6טל העיר ו6ח ההר "ח ויושד פ.!גס,ס נכ"וסר

 הענ!מיס יסתעסיס הלמ01 ,ממנת סם .ויתר הג)י)יח יסרק) יכ6לן כגני) ה.ו 5תר המהמ)המ
olhtl:s~1הרונוייס כמסל וכחכנוס מ!מגות ולדו מש כחכנ,ס )6 סס גטם. 6פל . cnsl 
 כמסטס:ו כ"מוגס ספוליהס ונספר יס הר,מ ע)יה גרו "סר ילוס!יס מנחמות "ח נסקךגימ')
 וס"מזיס רקים כניע) כגי :o~r)h סש 1ימ5( ירוס!יס 6! הגביני יסומגן גגרימ וימי .)הפיח
 ג"כש וירום!יס יסוזס "רן מקהוות מב) כי מנסר )6'ן כנגוס המה ס זמ ,":פיורןנקיס

 ס' נוקדם )ניח )עזר: )סיוח מ!המס 6;סי 1ר1'ס!;ס6)
)cninv 

 הגוו) מכסן עגג' ויקרוס
 הגזי) מהן עגני ממרי סרו ג3ירחו 61ח יסומן "ח הנ;!ח:ו: לגסי וכרשות . 6)יו1'6סש
 מק 'ן זיוע: . הנג'זי יסומגן עס Qr:5P וחסי )1 ויהמרו הנזירי יה,מ:ן "! גרסהתנקטו
יגסגס- ויסי . ועולס סוגש ונקמח נספיחס סעיף כעעילי יךס )ק!ומ ואחמיש סג)יע) ~ifr;hטס
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 ך13סם . עה פרםיוסיפון
 6פר סו6 6חס hSO וחטיו יסימגן )1 (6ומריס מעיו מגחני אים *פ ימששו כישצצם
nnSgספרים Sh כזכרים איו וכדורס . כידם יגעיל 6ח )המניר 6ספסי6גום ו") סו-וסייס 
olhoהעין 3)יענ נזי מכ'6'ס וסיו . זס מעסות )י מאה עומל והום הד) כעס נצוני( 
 סם וממס bilSSI )6גסיפסל כן ויעכז סח,רמ')תוח כמספם יספם )תען סקר עזותפקיו
eta)b61ח כססם 6ח 3ת.סס מון כ3 6ח ויקמו סעיר מגדועי ס סיע וטם.ריס ונככדיס כריס 
 ויס)יכ!ס הגדי)יס סכסג.ס 6ת 1יקח1 . הזג,יס 31:י כרע) )3גי ממ.ס )היש cnTnrtוהכס

 ככהונם מחעחעיס היו כי יכהן ע" וש יכהן מי )"מל נור) ויסיק הקודם מטכוזתפמסמרוהס
 סדם "'פ וסוך סגיך) כן סקי וסמו סכהג'ס מבגי 6מד 6יס ען הנוי) ויפו) .ובמפודחה

 )כסן כפיסו )6יס גסס )6 כי הקוס ענוזח וקח סכסוגס מססט ידע ס)omh 6שנד
 ויחגזכו ימדיו כ"ס ויועדו כלע) גגי יי ע)יהס הנכירס כי כירוט)יס מסיו וס',טלה"מו:ס עסי כרקות רמי . וק,ס ))ענ הכסוגם )הס וחסי נדו) )כסן ,יפקיזוסו . גדו)ס3כסוגס
 ונסוקיס וכמו5וח סעיל נרמו3וח ונדו) סכוך סמ)מגוס ותקך הכסיע) כני וכין :עט כיןנניד המ)ממכ ותחנק כסס ויסממו גגזס ו,הי3נו ")הים )ס' כעס ויק;"ו נגיעת כל עם)יונהס
 סט ס"ין 3ן וקין טוק 61ין למוכ 6.ן כי ומדוקןש ח))יס סעיי מקח עד ונעורס ס'וכהיכ)

 )ימך ע)יסס העס p(nb ר3ס כי סנ)יע) כגי וע, ר.ל1:מיס ע3 העס כ) יד ותכבד !חמסמ
 כ"ס וינוסו )סרגם המתגדכיס העס נכח )סח.5כ יד )מס "ין כי 5יס מסה וירקו .)הכגיעס

 עזת ויחר סנדו) סכמן עתי כרקוח ויה' . סס'כ) בחוך טס ו'ס'1 כעדם ויינרו ס' היכ)6!
 סרסעיס מגס והמפוהר סמק,זס סהיכ) המקו ו") סהיכ) כקרב עמסם ח)המו ו"),כס הזקו )"מל ר,עס 6ת עגני וי13 גססם 6ת )מ"ע הסי:) 6) נקיע) נזי גש כי והעםההסיזיס
 מגנירי סומרים ע)יהס )מעתיד רמיהן ענגי וי15 נוע)יה' העס ויחד) הכ!יע) כג'כממו))י0

 "כל הסימריס מספל וימי . מסהי;) )5"ח חחס )3)חי ססיכ) סער וע) ההיכ) מסכילהמס
 3גס וגוס"י מרכ חוסמי "יט "!סיס טפח וסכיכו ססיכ) סער ע) סכסן ענגי ע)יסס:עזיז
 סגה )"מר ממעכס עגגי וימסוכ . מי) נכורי מ!ממס מגומדי וכפס וכוכע מריון וטוכסייר,נומ
 כי נס סקודט ס' סיכ) 3קרכ יד כהס )ט)ומ רזוי )ט וקין ההיכ) 6) גסנלו סכ)יע)לגסי
 יס,מק ") מ)6כיס עגני ויס)מ . ס' נה.כ) רססו "ח "ים )סמיח ס' כעס תסיס מדופסכתופס
 סויט )עטות tDO'1 יהומגן וימוין . גיגיהס סוס )טסות )1 )"מר וססרי5יס סרו5מיסכגי
 סיו ס 6ד הגסי . )עורחס יר,ס!יס Sb )כoyTb 6 6;ם. 6) יסרי5יס סכמו כי ~OD וכיןנינו
O'tDתם סכם כי יסודם יד המח סיו נקעים "ך ריע!ממס היוחסוג3 מיום וקס'ס," 

 1)י)ס יומס ר )סמ, גז,זיס )סייח עבודה ע,) )גכוריסס . ",חס וים) יס,דס מפךסורקגוס
 i(b'JO ססר'3יס סר יסוחגן כסיום ויסי . ייוס !יסודה כפס היו העס ויחר . יהם)יס ממח6ח
 מנמיו: ככורי 6וט "!ף יס:יס עסר.ס )לס "דים גבירי ויכול ירוט)יס ע) "דוסמי)

 "ן עמו מהיו והמס סגדו) הכהן שני כסמוע ויהי . 5כ" ומ)ן5י גנ)המחס ככ"י osrמגירים
 crnJ ,מהן החס מ' )"מל ם")ס ו המומה ע) סכרן עגגי ויע) )י"ס 63 כי onh ממגהק,)
 ?' "ת )דרוס טיס ":מגו ומ"הס "גמגו "דומייס )6מל טוס געורי ויעגוסו חטוובגס
 (WD 06 כי )הס וחע,רו ועתו ומקד-י ס' "ח )דריט כ"הס )" כי כדכריכס "מסטיס )" ויסמר ",חט הכהן עגגי ויען 61ג1 )עסות כמכססיו עמו שוס )דרוס ונסוהיטו
 נ:עחככס ונקדדו ס' )ע,רח )כ" 3כס סיכ כ"חסיס)6 הכניע) ונוגסי לר,5חיס סלי!ה:ן
 סקדוסס ס' כעיר ויסמכו trDI ה' לח otlnoll  ליויריב יכקסו 6סר ספרי5יס ההע"יס6ח
 תק"ם וחס'דס 5ךוק,סדם

 מחט"
 מקחתן )גו כי ערגו הרונוייס :חמקי לסעהט וסג))

 "סר עד הפיי5יס מרעת נעיל ע)יגו המהממס ,חמ,ק הרומיים טס ומש( הסרי5יס עסמכית
 )עורה: כבתם "חס cbl כמזו יה71'ס כיד טמוחע הרומיים כיז מוחט 'הן מיהמרגו
 כמוסס ה' כעס 5חיס יל ורסע'ס o~hcn )עורת נ"חס כי rlh'(1 )ס' הס"חסהנס

 כי.

 ועת: . רטעיס וטח ר51מיס ן מע ה' סיכ) 6ח וימס. נתוח כדורכי ס' עס ע) כרטעחסדרכו
 )כי" "חכם חח )כיח, סעיר סערי oh מגרלשנייחס )" 1";ח.ו . שכהמס נב)! חגיןיס cnh )מס ;זנריכס ה' oh )זרוט ניחס "60חם

 מגריס רק כסרס כסעס העיר י,
 3:)י ס' "ח )דרס )כי" )"יש י"ס ו)" משמיח כ"י סהc~nh 0 "סר ההחמס כ!'ננס

 "חס ctson "0 ועתה . )ס' :!) . .כמגח" והן,ח כמחג01 "ס כי משמיח ונכפימומאס
 וט15 סע)יכס סט)ממש כ)י Ob לו :ע ~cib טוס ;דכריכס ס' "ת )דרוש סעיי 6))53

 36קם
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 עה פרק'וסיפוןנק!
 וסטושיס וסזקגש ר.כסמס 61) מכסן ענגי Sh לקמרו etnh 6מי .ויט:ו . נטלם ישי5!

 כעיגיע גס,6'ס ודכריכס טס עמך ס;נ3'ס 1DIVI'1 וסוססיו עמו ווקג' ה' כהג' ,שחך:יי,) סכסן 3טיגו ומכמר לדונם ממך 6גחגו חמסים )6מר משמס מע) "תו ס הננה,הסיפר:ס
 )חחעו ont~h 1)6 בעיגיכס ;מסכנו יפיס )" כי ),ד3ריכס גהי 6טר מקדמ"7

 העירס )בו"
 כי ידעחס ס!6 סנלממס 3כ)י חגיריס היותינו ע! 6תרהס ויסר . ס' 6ן  )דרוםכמממסנו

Dl)b'crch1 6! !ני6 סקריו'DO :סק7,ט nhro מ!ממחפ כני חגרנו וס נסמעגו 1"נמגי 

)3ו"
 כי רימכס ע) יעכס ו"יך . רסיס ימיס וס ,סמררו עם.גו :6טל הע'ל .ן ו!0; )ט(רחס

 )טס "תוהים וסמו) הנמינו מיוס 6ח:ס61גמגו "מן ots הרסעיסוהסר )ע(לח גכו56.ח;ן
 )סמויק ס' כחורת נוניס סיס )גו כנורו ועתם 1מנ)חיס סחירס ממוקי :דגו )" יסרי) 6!היס'
 כבע כי וס נועסיח )ל מיינה . יחע6יסכמוסס )עזור '6)יס 6:מ;ו גק.ס כי לטעים7,3

 וטסו כיחו ומ0נורח ה"רת. מסתרח וסימריס ו)עמ. ,ס' ע3דלס 6ד,ס לועטי 1.חר ס:סננ;ג"'ס
 כ) ומ3ס'!יס מלעימיס ו;ול6'ס ק.ס מ ורענ!יס וצרד ונורעיד ,(כ) "ח נ:רעיס נדו)ך_E:P: 0 ויסקס -ימסך מח!קחח 061 יברק ת"ד גז,) ענן. והגה סלה כז,;ריס )ודכריס סס דוע

c:,hl:35.ס ה כ) תלמו נס מסכיל המימם 6ח )סמור מה הם ע) ס:ג3יס העט כ! ו.3רחו 
 סכהן ועגני , עוד עמדם ע) נענען מעמד )סס )סח(יק יכסו 1);1 סנדו) הנהן עפי02

 מס ע) )סס,ס 3)3י ומ"כ ה;ל"יס סגור6יס הסמ,ס כצוחוח 1),:3יט ):מיד ינו "מן:;דו)
 הגיל6י' הסס סקיצות כי מעיק) כמטפט ס .ויט: ע!יהס הגר6י' ,'ס ג הג הטס קלת ה, יורו:ס

 ס5וחית ויחר וה"טנס והמיטך ננת!קמת יה"כ והעגגיס ,הכלן והרעד נהרענ;יס,הנרקיס
O:;וך"'ס ' h 1 : ?  וכעד עתו 3עי )ס)חס ה' נו"ח ע,רס נוסחת סרס כי יורו ע"ס 0ס "( 
 ענו, 6סר שלגיס כ) גס ט:טו היוטסו 11ה . מקרע, ,כעד:'לו

 ו)"
 ס6,חיח כ, כי ,דעו

 "ת )שיר העימזיס העם כ) סככי וסכו 'סך6) לעת וע, !ים ירש רעת ] ע מריס ה'1::;:
 כי ס' גהיכ) קסנוריס והנגיע! הדמ'ס 6;סי יירקו . !שתו "ים ),סכי: ירוס)יסמינות
 סנ3" מסיצרמי

 סטומייש סין הפר סעס כרח. וגס וסכיכי ססיכ) מעל ע) )סס ס:ומריס
 ומס3לקיס סרס הגור6יס מסק.),ח מפמדס )כיהו 6ים )!כח ודחפיי גבהיי כי סמ1מ::)

 ממומס סעל דרך ויסו ננסס ו'ג6י סהיכ) ד!ה:ת "ח ויסחמי הס ויקימו המרשד'ס.:רעסיס
 "ים סיס )" cr כ) OP1 כעיר 16 סריס וה"ס!ס ההוסך מן רעיו 6ח מכ-ר 6יט ויין,טס"! ימין וסריסם ענ)סס ויומנן ההיכ) כהיך הסיע! 1";ט' ctnTo עטי ושיקי . ו6:)ס:חנך
 . ססס ס;ור"יס סלתות נתמד סעף גססנו כ' יריס!'ס שיך כ:) גס סם כלחו הירתיחעג"

 ' סעד )6יסטר-ניס

 ססעל 3ל'מ 6ח רגומו העיר עעל 6) .,כ". כ.יס מג'ליח ויקמי !1 נכ: ו!"
 61ם סמ:ע,) )סכר מחח(ק.ס rh הס סיו הרעס יקו) סריס קי) נוכל מיה וכקיר .מבנג'ס
 וסגרירס הסכר ק,) יוכר )" )נוען ו!גרלס3ר:מ'ו

~lpa 

 סרטם" קינוח ,נסמך) וסרעס מלעס
 )6יס והגלילס סס3ל Slp יסיע )6 )מען ומ!נלר מוסדר גקד!יס הס גס סיו::ךעמ.ס

 סעמ 6ח ויסתמו נלימ'סס ו6ח ססעליס מגעו)י 1יכ3ל61ח ידק גנך:: 06ר עד כן:':0
 יעסו מס )ל16ח blOO ככיוס מעיר 3כ) ויםיעעי העילס החד,'מיס מי) ויכי"ו"תין,ס!יס
 ס"גטיס מטס ויו5י16 ס' כהיכ) עוז 1'כו16 . ו)סכלית )הסמיך עז העיל כיוסכי .)המו".ך

 o~h עס 6)ס 1:סכעו ou o"nll~o (os וי6ססי הדמים ונוגסי ה3!,ע) מחסי,::וכליס
 כמס 6ים p~m עסיס ממוגת ססו6 ככעס ס' 3טס ויכו . ח"ח ו)"גודס 6"ד )טס1'סיו
 6יר סיקר טסי . מ6ד סריס ODO משת הרנו 6סל מ!כד מ!ממ: מ!ת,די מר3 6חוו'ג:.ךיס
 כרחו סס כי מוח מפסס ה6)ס סע0יריס ע! חסססי )) )מס היגויס 61יס סנ)יע)ל.ם סנרי* יסומגן 6)יסס ייקמר כמכסס כנ,קיס ו'טיכוס )סנהךלין "סר סיקניס סלעיםיסח ומוטרם סעס מסי ם 6ח ויקרש וקסיס לעיס כ'סוליס !יסרס העס כעטילי ידיסס 6ח ]חוי.0
 6יש יקמו ססי6 וכעם . סרח סקזוסס העיל 6ח כידס )הסגיר סרומ.יס המנס עסכריח
 מה," ס"ס וסיס וכריסו יסעו מעיל מנדוחינדו)

 ויר6 מ6ו וסיע ומסיד וחמים שיק 6ים
 עס ראועיס ל6ס יסומגן וישמר . מ"ד גדו) עמל וסיס 6;ס,ס ועס ה' עס וס,נ ס' :ו

 גע,רת סיס ס61 כי מוח מססס סו: הקים ע) 1crn )6מל סקניס es~ !6עזחל:סריניס
 ד"א 6ח סטוטסיס וס(קניס ר1כסגיס 1כסמוע . 3יזס סאת סער "ח ר )מס וייען יכובול:

 מ3קט'ס סס כי ויכילו 6תו מסיו הסיע) ,עטי סדנויס לגסי דללי וקח סרונמיס סרברתען
 ט% ,ך י כטקסי: מגט יפכ5צ אסי הס' שס וממטגש נכנע ממס )6 ע) וכריסיחסמים

4ט8ש
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 135ט עה פרקיוסיפול
1"%"1  עמו יריעיו סדמי' וקיט סכ3יעל 6ים יתמגן וירץ עליו. נכו 6טו סטי ת מדן " 
 וי6מג' . ותסיס 5דיק "ים )העתו )סמיחו ילט ת6 וכריסו ע) כוכים וסוקגיכ סכסגיסכי

 גס חסדו )ו מתוח מב) יכ6 סכטרס עניו חככו גבריהו ימות סנסרס יסומנןוליעיו6)יסם
 ל6סוגס ככס ידים גם)מס )6 "ס כמסססיכס )ט חעסס כס ch יוסיף וכס 6!ס.ס )גויעמס
 מניסם 6ח סזמיס 61:סי סכ)יע) לגסי rb 1יעי11 . כלנונו :' עם מלספי "ח )מסוסו6גמגו
 עמהם 1י1)יכוס1 סמססט מנית ייסירוהו סטוססיט otiprol סנסגיס מקר: וכליהי 6ח1יקח1
 )מומס ממע) וכריסו ויסו) )"רן מקס ויס)יכוסו קדעס ססוגס ממומס נ!גד) ל6ס עיויע)וסו

 ונויחך סרט יסוהק נון הסיססיס וסוק:יס סכסניס 1ייר"1 . ויסח ססס יה עמק ירכתי6!
 D'1prol סכסג'ס כ) "sd: סרסע סרו5מ יסומגן 6מל כי . מקד מפס רכסיו תנחו לגטיספריניס
 כן וכליס כמוח כי )כס דעו כהסט )סס,ס tib(o גכי6 "סר כ) "ח חטפנו )" "0סם,פטיס
 סנכיר נוריגיון וממו 'רוס)'ס כגסי )ג) ו"סוכ ועמל גייק 6יס הפסו אז : כנכסחת'י%
 מתססו וסיס יריס!יס עס הג)ממיס הנוים עס גוממו "סר המ!ממיח כ:3 (onSoר"ס,גה סמה;דכ סיס וס61 . וחמ.ס ונדיק ימכם וג13ן .ממית ת ט וThn 6 חי) נכור הגייס הוס

 othitnn ויגסו ופניו וס5עי' מכרכורוח כסרו כ) סיס תכן סיסודי'. מע) ויכריחס רכהמיה כס עכס רב סרנ כסס ויסריכ )קר"חס hw עת )נ!)הנוס סילוד-ס גכמ סנו.ס יקןכוכטסו
 מית כן כי )ה' דס וסח )ניחך 15 הרבע יוה:ן 13 יי"מי 6!יי 3,1'"1סו גיס הקר ",תוייה::. )הפס 5יס עדתו ומבגי ע5חו )61גטי )סייח שוכר 1tlho יימגן כקו) )סיוע חנם )6"סר ועג . 1DD וכען ס' כיח כעד כס גנמס ס.ס "סר המנהמות מרוב ורנוה,ס מרכותכשיח
 חקוס )" )מען סם: )סרגו )עיר 13ח,ן 6! עמו "סר ס ססרי5 ועד[ יימ;ן וי51."הו6חה

 ויסו) גומעיון ע)יסס ויחהגן "וסכיו 1 ס סע.ר י,סני כ) כי גיריגיון מגח עג כעירמכמה-
o~,:rjיטמר נדו! בכי זיכך, to':b ע) )המיתגי רומנס ע! עקה "טר "חרי ס",ס כדכל'ס 

 וס ידעחס cnhl תזח ממנופפי ונכס )ס' נקי 6:י 61: ממוח חמ,ס.;י 1)6 נכסי מי,ס)"
 וכ,ס כעיגיכס יכלר כקיסר ננ!חי 6ח )קבור עמדי חסדכם ויגד) )סניכם תמנחי ג"הקוכ)
 קוכריס היית דבר דנית ו)" הרגג.ך )1 חיו וי"נורו ויעגוסו . 3ע.גיכם כמוחי הן"מ5"
 וי6 גסןוכ "וחך וס משו וספיח זכרת 6סר "הרי עח: 161)0 . כדעח'גו ס.ה כן כי הר8

 וסו" הקלן 1)היח הטמיס )עיף הסרס סגי ע! נסיך גכ)חר וטחגקכול
ssi- הים 1"ח 

 : סעירהויכיס  סקוס מינת 36 גלומו 6ח ויט)יכו . וימיחסו ה"כ.ל לחין ויסנעכו ככס ע! ע)יהסמתמגן
 )כ" סקר,כ הרומיים ממחיאם2סיאנום

 ממיס טס ויחן כק.סריס וימן ירוס)יס 6)
 3כ)_

 רניס ימים ולמנסו סי" מננס ויסכו . )רוכ Jor1 .כסף 51דה ול,,.ןנ,מנהו
 "ן )נו6 נמהר ") היס,ד,ס נין  יר,ס)יס  בהיך  "סל סנויחנוס "ת כדלחו 3ענ;. "מרכי

 רענו "ח ו".ם "ח.ו rh ".ם ויסרגו כשכה יוסכ.ה י!ח:מ עד כ,1!הת: ,ד וס"מין,ם!'ס
 כיעיהם תריה "סר למזממה ימיהו כי יר,. כי  זס ע ן ג" יכנע 3וס ופיזי . קר,כ. "ח ט61

וגרענ
 וכננו"

 ענות ככ) סיס סוכ  ייטן ".ט DlJh'D~Dh1 )מס  מכלירינו  יגיפ,כ,  י,טן
 . רכיס ימיס O'?p3 עמו עס ה-" וים: . ממד וצללנו  לו  nbr כע5הו ,ענות וסעידההחמס
 ח))יס העם מן גסנו "סר עד איו  נקבני  6טר ולגסיו יימגן עס נגממו נירוס!'ס "סרוהעם
 חמח תו " כגדיהסזיסתירו 11ro r?no 6ים "והגיס היו ~o-fcO ניס הסר מקנה כי גיס ספר' הרסעיס סר51חיס כסכיני מדוקרים גסיו ומהם כקרב הרונים )ס), ומטס . מבסר !6.ןלכיס
 טס וימח כמקימו ויס.) )נדיקככייע) 6יס וידקרס1 גע!ס כנויו תהה והסכין הנדיק 6) סח"יס המלין יקרס כיסר סיסמדיי:ס

"(1 
 כאס העת מן 1'ס)1 . סגתו גוי הנדיק יודע סיס

 המ!ממס תוסטי מיריס)'ס מי) otnTo 61יט  סרבלת  יומין ויסרח סהס כימים וימן .מספר מתי "0 כי נוטס גס5ר )6 "סר עד כ,-זמייס נמ)ממוח גססו מקר יותר ורכס רכים1:")ס
  רכוס כ) "ת ויקמו ככס ע3 116יעולס 6הר!הס הו" גס וירך . ס"ס סל ומןהיסידיס מן כעס סגנ1נ6 כ) כסס ויכו וססחיתו' "ס0סי6לס עס מסוימי "סר העריס וי)כדי 6תו6סר

 ילוס!יס ייטכי כ! סכמו ססי6 כעת . ca ויסכו הירדן כסכר ,טר גררו  לכדו 1  רססשעריס
 כעיר ויסשחי טסו 6סר Vih ,SD'ln' סרינהיס ה"גכיס ורטח  יימ;ן רעם רבי כיגשזרתינו )י ידך חגה )6מר "מח וכריח ס!ים דברי "ססס.ונוס 6! ס"ס ויהר והוק:יסהמהגיס
 ,6פר סאה כדנריס 6סססי6טס 6) נבסס סנטי נס וטוש . עססר אין רב עסס5גסיס

5א
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 עה פרקעקיפרן740
rs%131 )ג9%ימ נ6 סמע ששר )6 6כל מיקס ממסוס "רוסניס 'סיזש נסרן כמסיי רטנה 
 "ם 1?(ts גלטעתס ויסחיתוגו ססרי5'ס סלסעיס 61גסיו יומגן מס נחגו ק' תכמור ")6)יגו
 ע)יי' טומדיס וממס )גו 6סל ו3כ) וכגסינו 3ט יימסכו כממס ועד מ"ןס "חגו מ165 6סיק)

 עם 6חס תחמוק 6)יט תגchl 6 . כקרן וסריס סרית )ט סם"יר )סחי 1)כ!והינו)ס"כיזגו
 נסין יריס)'ס % 0)ך ו"מל )גו )"דין יסייח וגסמיתס וגכ)ס מנית מסעו עס ו6נמגוחי!ך
 סלומייס ממטרת תמת טסיות טותך )עכס ל51יס ילוט)יס יורני ;) גס כי דע מגע ,"'ןטסן

 octlh וידך נררס לגסי דברי 6ח b'eDoh(D1 וכסלוע . ככס ע) "הת 3ע5ס והםו";ת:ו
)עזלחס

"(1 
 כי סם סין "סר וכגסיי )'וחגן סוגד ס:~א וכעת יר,סליס Sh ))כת סגם

 6ת ויטימי )ללוח מסעיר ו.ג"י כגלל 6סר סעס ס6ר 6ת ויכו . ע)'סס כ"6כסס,"גוס
 "ס "מליסס ,יס!ח היטלס דלך כורמים סס כי 6ספסי"נוס ויסייע סיעלס )כל,מ9.יהס
 0 הפרין "מרי מנדוף סו)נלוס ויסכ . מ6ד נדו)ס מכס כסס ,יך 1,סיכס מהי) סרסו)גל,ס
 OOI הקלן גוזנת לכ עס סינרן מקת ,SD ,ם נימס דלך וכסכו . קיפול יומגן עסחסל

 עסה ס!סס ממס סגסלייך ") 6וחס ויומן . D,nrl OOnD יליס!יס ") )ע!וחמכקסיס
 3"'1 5"ן וגס וגס.ס סף 6יס 6)ף ,מגיס חסעיס כמיס ויעותו לדן כ גם)1 סעס ויהל6!ף5יס
1eonוי:נ' ויתגחכו . וסנסנ1ס ההדס מגכ)ות כמגריס מלש :ירדן סלף גסחס "מר עד( 
 ססריגיס וגכ)וח המגריס סתמו כי eJo1 סגל ססדוח ו") סכקעות ") מגגי)ס ,5"תסירזן
 סחוס ע! כמיס החגכרו or וניחרי . כמספסי נססף וחיגניו ף מזמט ס'רדן כעז לרכו"ח

 סמרר יס סו" ס17ס ים ") ס%),ת וכ) ססס התגלים ;) וינלס1 וסגכ)יתספגן'ס
 כן "הלי ויקי . וכסם: מדם נכוח מל,כ סירדן ידוח תמחיס תגרי 1.כסו סמ)ח יס כןגס ונקל"

 ,נייס ס"הת סס נטריח עריס סחי טס ו,)כוד "דוס "רן "! ויזך מסס ס "סקסי"),,יס:
 מהם לסר מהמס סמיס מע.טח כס 6סר גדי ממח b'o ו:!כדס נדי ממח 6) ויזךימס ו,כע . .י נם סכ: ,יתרס "יס "!סיס עסלח סקס העריס מייסכי ייך . גסרחיך סמיהוכס
 מסמס )סי סקרן נב) 6סל ההמיס סמטיגוח כ) סרסי ומס טכליס מעיר ממי מעיטת ה 5ח,ק

 ויכ" מטס ויעתק . ס ככוכך וסמ,,יס  ררן טכסייוועי
 ה) כ" ,ננסס . ויהדס סומל,ן ")

 ";סי ו)הח )הס הכר סמ1מוח "ת ו)כ,;ן לכד "סר תעליס כ) 6ח )חוח ויה) . וי!כדס,לימו
 crr העריס 6ח וינן כן רעם 'ר,ס)יס ע) )5יל כ,כתו )עזרה עוד )מיוחס וכומריםמנחמס
 ויכ" מסס ויסע . תיהס מ,)) 6ח וימסכר5וגו

 כ) ehl ה.)ו כ) "ח סס ף )"ס קיכריס ח)
 )נ"עמו

 כי !ו ויתעורו רומת מן 6)יו 3"1 מ)";'ס וסגה . עסיס )5ור )ננ!המס 'לום!'ס ע)
 ע) הקיסר ני"ר,ןמה

 ר,מ"
 3כדס כנ,ךו

~rh 
 ד !) )כח מידי otnno מן SD'1 ס' "ס )סנה

 הטנס וכהיך "חח סגה רילו" ממסלח ע! קיסר ו'סי ג"כ" המהיו וינוסך . וימת טל'ו עס5'ן

מסי"
 כוט!:ן "ח חחחיו וע;)יכו וימיח,סו .מיסכה ע) כו lh)p "סר הר,גוייס סרי הכוסו
 סלי כ) 1':מעו )כהקכל ;י "ף )לקוך ,oh: 1 ו)" וככול ,"כזר לע ?at? r'h itQוניטגן
 ס:,!"כ.ס דכרי "ח ,רומם "סר הממסויה !ככ,ד הסלח "כסכיח:,ס עס ס'1 "סרהר,נו"ס
 "כר והלינוייס ה' כרגע סק'סר גי"רין מת כי וירקו .סהס

 כר,)ו"
 רע "'ס ,סו" כוט!ין "ח סמ,יכו l'1-?hl ;מ!;,תו הרחסוג: הפגר חקי וימ'חוכוויכ,הו ג"כ" "ח "תריו המקילו

 הסריס ,יקמו מפד )וחד COS ויהר . וטמרונקיע)
~co 

 1!קסרי,ה ,מן,כס ~C'lhl סגדו)'ס ססן,ס מהמוטויסס. וי"מרי הלס ס:1!":יס דכרי ע!
 ככיל ",ס שמוכעס כי נ,ל,מ"

 עמנו "5ל ססמח"ח :י1!כהס )" אמה G0~7CO תרודיי: )ונ,ם,ה כחך ,הה הק:ריוח כחק קסרחס ונווהוערגי
 קו"

 :!!יסח ן ומ3 הכס ו"יס ה') יהים נכור ס," "מן "ס:סי"טס
 !ח 1!נ,: הדח הדירים ומ!כיס מיס ::נ' רסיס נגיס וסכגיע 1כ15רות גדו)וח עריס ):7"סר

 בו וטסף מ)(,ח,גו ס נ1ק ,!ההל'כ ה 1!סר3 ממם)חט )סגדי) 3מ)חמוחיגו וסוק.ןקלונ,ייס
 ס:1!הש: ט5ח ככ) )"))ן 'ובן כה'1ח1 "תו הכר ע5ת. טוכ והכמחו תכונתו ,ע! גכ,רתועג

 );ס גחם הי: "סל ההת ועחס . יסים כן 'דמהועירטל
.tT'T' ח'מ "ו "ססס'"לס "ח 

 ה," י"ס;מוסי
 נסת,

 , עטה סס;)תס וטפל ,גכ) כסיע) ם 6 ע)יג1 ס)ו!כהס "תרס גמ5"
o'~ibtסרי כ! עט ו,ח . : )כ13ד הג"ח והמקך סרטי סמגהיג הרומיים )יומס!ח '3הר 

 מבס"ק ע! ובהסעדו b'D~Gb(Dl "ח 1)קסל )המזיך "ססס."גיס עס ס'ו "סר );"סהל
 1,קוךי ),הח כע5: כ"ס וינקו . וכקיסר !:יזךסר,מי'ס

 לוכ" עעענם ונאונס יפחס )ך כי עקשהמקך "ח" "!יו יתחורו יססס'"נוס ע)
 כממסג% :ע0קסר עביט יט)וך כשך שים

4ש
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ונא. עו וןוץ פרק ןייכ~פ
 וש*

 יצת :צוהלל~ולחלןן:, el'1~ponlpDצצת הל,!כיח כהר 6ת )הס.ר ידו ויס,מ . רססו ט) קכריות n1DDI נרוכס כהר ויפים,ה:)]1כה
 'סק-.ליוח ):ח,חקו'קכ! נ:::ג"ן~

 וחנכי
 tnhl(o כריה )הס ויתרוה סמי! כ) )1

 יה'הו
 ויטב ח יקסרי

 ילוי"יתוה וששנ:צ:משמ ששהפרק
 סיס כסס וכימים . ,עם. ס' עיר "ה )הספח כעלס עמו 5סר סזמיס "גסי הסריליסיסרי

 נו1.פ;י 2:לסקימי 1ןוצ, Iral ומג CD :ז)יו:ן2ש,ב:נןן1ג:גן
 :ען,

 ן )!ה ייןע סכם כתי כקו נחמוק כן וקמרי . )טס ויסיעו כילוס!יס )סר הכהןכגג'
ch6( ייס!חיני מיריס..יס יייי !יג יהפ "פל ימכי,רץ מענני )רקס 6.כ! )6 לרן )רטכי 5חחנר 

 וללון עסוק סו6 מי "1 מקדן ;.סמ!ט ינקט "סר )"ן':ססו6 סס .סיס )6ססליס'ג"סר
 16 שגו )כיח 6ו )יסכו 16 ומורס)6כי1 סורר ס:6 מי 16 דרירו יכקס ענד סו" מי 16נ"רר

 וסולרממספן
 סנ,לוכס גל',טסס רם ממ,יכ כןסו6 'ודע' 6סל הו6 מי פ'י. 6י בו כיכליס:סו

 מגועם ו6:ניעגו מפסס ע,) ניטרי מע) מסם 6)י וינ6 נ6 יסור בשו עיע ננוט~ח01

 ימס!י יוסגי ויטמעו . יפנס חסר כב! ו)ר,רסיט )יטר6) )סרט וים! . !פ,-יטיסןסע'ס
:OP; צ )סס וינד " )עם3רירע

חל' סר מ' ))גזו "ו )מכוחו יוסוו "1)י ע)!11סח6וס -lhutl מי,חמרי ,גמ'ן)
 גססיוג1סף

 כני חיל 6לו ויסיחו . )מוקא )גו ויסים ותמון מניח כגו סג)רודס נריגו ע)
  סגלט* 5ח יטיסרי יתידד ושזד סקרן חכ61ח 6ח ,מטמ'ח מורע nivaa מוגם "ווטימנ16

 כיס קסו6ע) כן ותמרי רכס מכס ן1; נסמע.1.ונממגסווט)סטח
 ירוסיס ממחגס סגט6ליס ~oteJb ויסע . מ6ד רכה מגס גסס ויך )י"ס פ)יסס ,cp1ס'

 פוגן מצ"ב שס0 ניפגרססח,חט
 ויריי . מעם מותי 06 גי מסם נסקרו 1ל6 ?ד ף

 6) ולשר ידו פמת onb מלטח "ח ,)העיכ כקזוס מס וילך כןקמלי

oh'~t
קס חיל.6צ onh 6(1 מי) sp ע ' , ס ,)6 כמו

 גני) ע) ויקץ נ6דוס פמפתשהם ויפ לדוס 6ח ))כוד כידי יטרח יט )6 כי ממ"מון
 מחסכות 5ת משג סו6 גיסי מבממס עוד עמסם )ערוך ויחסוכ , פס ויפנ מגנז "זום%ן

מ נע'י_'ו קילש 061 ממעה טמפ 6ח וכסמעו מ)מחחירו3מ וטסמי  גוש 
 5לגצד סר6סונס גמלשחך יפלס )6 6טו- ע3 שיניך ילע Sb 4%'1 יש . 5לי1 י'"שט
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 עז פרקטסיפץ142
 יקרוס תוכו יכף כי עייס חוב) 1)6 לדוס יד מ6ד סי" מיקס י כי פסטד 1ח6מו %וס"ס
 הת מסגיל וגגי )ע5חי חסמע כי רק הרפס oh ח)כדס כי otsh עלי כי 6ח תמרים כינס

 ""מן - :66יכייידך6וןכנייוד %1נ%שיצום%%צב"פלע2גב - גייי סב
 גק,ס 5תי 6פל העם עם ופגי6' ' ומביישייב2
 פת16ס מעיל ונכסס ססער סומלי 6ח ונכס מסער סהמ 6) וגמיס ה16רל מ6רכממקום
 6ח ס6דימייס וכר6,חס . )עיר 6עי מתנד) נע) הריס מרכ )פ' כס ר,נמנ6ים 6חונכס

6פוכנית
 6מ קער 6עקס תג6 מין כתעל כפ,מריס ~b(otn היקפ6)וגי יסיח )י"ס ל

 גי חט 6)יסס ויומלץ סעיל וקני % )י ושכס . ו)ת.'ל )רנ) סככתי 6עי סמע11 מעמגסג"
 ק "חק יפם"

ה ת"כי ג .מ קים
 rs(1 60יינץ 'SpDציד

מג,.1-

 כפסן )כס סגו)כן צי  obI סמ)קמ:!וח כתמבח תקד  פ;,ריס 6י;כסתהם
O)D'כרמו יכרה 061 )כו יסך ופס עמדי שמוז ופס מט 'מגס ופס סעו יסכ ו6ס . יכקכ 

 ק % ממעון מריק כי 1'ר66י,'1
 , SD'l 1ק5'גסגכ,רס וט6 וינרמתסמ)ממס ' י

Ct?bD "'ף פן%י~עליע%)6ינעייי מפס DD'1 י~ת- 'lttfiSD עמ .י""גי ע,ס 6ח וינקני ,יהדס מ6ד רכס תכס ,יכס oo~lnb סו6 יילדוף סנועון מסגי )גוסכ"ס

 ויגר . מ6דז:2]בךץנד):יממגן
 ספ)ימו

 ן : כ'
 6גפי)ס'הסןצג16צ:להתס ויש .

 סגפ6ןיס עכורים כמומתי 15 גס. 6סר 0ר5וחיס ויגדור מכה, עיר 6ח ויכן ."תקמרט

 מגרון נטיי כר61סף מ6דעוז
 ק

 ויקהק יכעיר ויי,ה,סניבוח ירוסהס ;Sb נוכח סגיו ויפח

 מצ ,ינקק סניגותיס -י "נ הסחיח וכי otsu 157ר ילב 6) ממעון נ6 כיססוימס
 וכפצוע . כמגסו מפז וכ כי עמו סיס ירפס oh )סגיו יסו) ;סו) כי כי )ו יום))6

..- ש 6סס שן "' פוטס טס מירוס,.יסי65ס
1ob: ו, סח ו6תפסחו ם סיםעשן!,! 

 יייייםי, ,on~afl ,1bSbct!el1 י:ם Su )מיסס 1ץב%)6יףמיימ'21והו:סזג:םן יומגן מלגסי רנ'ס ר.61 נס י)כוד ! )קמטון סדכר ויגד. כ) 6ח יטפסוננ)%
 גם יל6ס ממט ולגסיו טמנן וייל16 . )חלסס )ר וסת מכלות רגניסס ו6תעימס
 כב.ילתוד-: רן: ססכ) פשן כס כת ולמק .מפייס ?שן C??'1 זל . 5יט *ה )ו91יחן
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 148עב ג% פרקטשסיפון
 דם 1)ט:וף כהס ,qlb1S 'סר") גס' 6ח )"נום מ)1מד'ס סיו יומנן פיסי מ pnf מפסשישם
 . 3ו יככדו "דוס עס.רי "טל ומע :י "ריס 6) )1 וירך מיר,ט)יס מעם rh פגה וממעון -נקי
 . נדון טוסל ויעסו דכו )סם הסטיר מתי עד ויסקס )6זוס "סר העריס "ח ru~t ,דוויטוח
DQ'1ח,) כ) ועמו ממון )ירוס)ים 6! עור ,ינ" מקרוס olTh (.6טו יסוזס ים tDDh) 6)יו 
 6;נ1 6ת )תדו כי טויס ניס לקטיו ורעת הפלינ'ס סר יומון רעת ויחנז) . העיר סעו ע!וימן

 . מעיל כתוך ס,טת וירכ לעהו "ת D'h ו):6,ף קמיו "ת וטיס רעעו 6ח "ים )ר"מווס)יס
 )ונטרם וסיו מגד!יס "o~t>b סער ו6ת ,p(o סער מג)מיס סיו וכח,ריהס העם מק5חונס
 סלח הגןו)ה וסחועכס והלעס 3סס ינטפו נמען סגסיס עם ומחערכיס וסו)כ,ס :סיסכגדי
 סיוג" כי כ6 וטין יו65 וטין סעיר 1!סעלולס.וחסגר !ממס )ירום)יסמיחס

 טבעון כהלכ 'מוח
 יומנן נמרנ ימוח רכל ידגל וכי OJDI ס"ס מכ! 1nDrnl בסחו ירטה נעיר והי,סכססליז
 ויקהל העיל כחנך ה";;ר יומנן לעה גזרם כי העס 1,ל6 . והלו5מיס ה6כ,ליס סלהנג'זי
 ו)ו)ימי) . מ6ך רכ עס ירוס)יס כעס ויפו) עמו וי)מנ)t'DJh1 1 ביומנן )הרמס העיל _י6ג

 סטמיח "ו כי בעמס )עיר )עוור יר,ס)יס tDDh't (6 המעון רעת מסג- כרמו "פרבדוס
 וסכהניס סגדו) סכהן ענר 1.ר6 . תמו עד כ.רוס)'ס סי,סכ העס כ) 6ת 61גסי1יומנן

 רעח גד)ס כי כיר,ס!'ס ה:וחר סעס כ! וסקר וסמ:מס ס6מוגס 61גסי וה;קניסס6חריס
 )הכיקי סמע,ן כיד יס ' ירום 6ח )חח כ"ס וי,ע15 )סנ)ס עוד 'כ)1 1)6 סעיר כקרפ 61גטיויומגן
 "ת מכירו כי יומגן מרעת נקרתם )עורס )סם יסים )מען ע)יהס ו)המ)יכו ")'סםסעילס
 סכלן קמחי 6ח 6!יו ויסכמו . וי6כדסו ויסמיזסו כיומנן 610 יכו! ;י ,יקמרו * ממגו לעיומנן
 סנ"תס "הס כי העירס ")יגס )כ" "מפון )" )"מר כמרמס טתט,ן וימס העירס)סכי16
 הת עוד 1,ס)מו . 03 סי,סכ העס 3ל5ון יל,ס)'ס "! );6 "כס 1)6 . מ"תנס ותט)מוגי"יחי
 סו" )י"ס ויננך נו ויפגל העס מ"ת תמטגיס ")יו ויזנב se'1"תתי

 . ילוס)יס ") חייו 1;)
 )ע,רס cnp )פיוח סעיר )לגטי כרח 6סר בריחו "ח וילל ירוס)יס ") סמע,ן ככוךאסי
 מ!ק ירוס)יס ע) ס"יס ססרי5יס סגי וימוכו . יומין עס ככרית וי0"מן )16י3 )הסויהסך
 גסה 6חד פרין ע,) S13DS )ירוט),ס סממן נ" סרס יכו) סיס )" ולסר כחודם מ,זסנחנק
 כין ום;גס 6ינס ממסרח וחסי "מרוס ימים 6מר כן 61מרי : מגיס ע1) )סכ,) ככ,16סכמו
 ר5ס ן טמע כי )יטר") הר6ס,ן הפרין הגדו) הכהן עגני 3ן מכסן לצעור כנ)) ,ממעיןיומגן
 עם מ,קס ידו ס'תס ויומגן מילוע)יס הנקיט "טל מלכיו נקמה )גק,ס 16מל 6ת!המית
 ע) %ר סר"ס סיס טים כי  והסוו המפס ע) ))מול יוחנן עס ")עול סיח מלקם כי6)עול

  ספועיס ממסיס לממסידי
 ניפוקי

 פ:יס )1 וגסס כימס)יס וחוס)  גריל כסן  ,ביו פסיס
 הוכ,מ. )" "כיו גס . יסרוסו 1)6סוקגיס

"(1 
 "סל סך6ס,ן סיס וס61 . )ו ימיו סיס כי יסרו

 ") תמ"ס נט16 סנפירי )יומגן 6מת.יסו6עול )"ג,דה )סיוהס הממסקרכ"ת"געי
 יסר היפיסכ, כיגיסס הת)ממס ותסי )"ויכיס ויסרו rhn ככס ע) י',מגן סמעין גססמו סכן .ירוס)יס

~CD) 
 : עוד

 וטח "נעוגימס "ת nt)h'DPDb ס"מ הסם ריס רשיעים שבעזךערק
 עס 51ה)חס רומץ5)

 כוססיי
 מק כממסע )סחקסר טס סו6 יל- עמר . עהנוימו 6מדיס ימיס

 הסריס כ' וייכו . מס מעותו ;הר "ח 1)חזס . 3רות6סקסריוח
 כרות"

 3ח;מתס )מס ויקכ5ו
 כחור "יס 6יף סתתים סעי" כנו)ח:5 ויסקו . וימיח,סו כוסכן עס ועממו ת6דחילגדו)
 כ,ע!'ן סוכם כי כן "חר ס h'DCCh;, וייגמע רומץ סגדו!0 העיר כחוך הר,מייסמנכורי
 סקסרי,ת כחק )סהק)ס ר"מ" "ת ))כח אמהר סס סרח 6סר סריו מסיו ,כי מח וכיבמ)ממס
 מסם;במסנור

 עמו כ, וימרק . כידו ג;תס סמ)וכס )סיוח מירוחו כחל 6ח עחדס רום"
 סעס ,מ5י ו)מ)המס )עורס עמו הוגיך סעס חג')מיס

~fD 
 . ירוס)יס ע) )5ול כס סיפוס עס

 כנו מיסוס 6ח ושווכ מסרגו כשר סרומייס )"רן 6ספסי6טס כבכחרמי
 3")כסנדרי"

 וי15
 1)6 העסת מס 6)יך o~D'bl מלומה מכחכ ")יך סומי עד מסס חסור )onh 6 )6מר16ח1
 )ו יזך . מ5יחיך "קיים פגי עיי 15 כדבריך 36י "בסס כן )ו ויקמר . 'לוס)יס suמ15ל

 6)%סס"טס
 ספיה 6גריפט 6ח עמו 1י1)ך סס ת)כוח' 6ת )חזם כפכחו וסיר . לום"

 ברא כשכרי "סור סכסן 'וסף 6וח' IDDI עמסם ייו)ך . כי יטרדו "וצי 6מר כי 3עושינכו
 )יול ). י" Sh" 51י מעס מכן mh טי1סף רסיס )5 הי6 6מח )5מל 'ועליו 4 תמרו1
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 עת פרקיופימוך744
 ל"ע "פ מפס שמגו גכע:ו צמרי יטע מי כמגס 610 ג"מן 6יס ט עונדים עד וושעג
 ק:: נ.1 ויע!'ס ומ:מת' מגכירח. ייסכ'ט ידי 06 וימרק )ירוס)יס ויכרח עמו ע).:מס

 י,נו!,כוהו onrnl 'ר:ם!יס עם "ת כמ)ח:ו:קיהס מכ,6.ס מנוס 6טן נתסס "סל':סרי5יס
 ") נוכחך 6תס גס . )כסו )גו ויהיס ע!יהס ירוס)יסירכי

 )6 שגן ":וריס כוה. "ת. הכי הס וגס וגט סמקך "גרי;ס למכרח כר(! כזכוי"סיר (crr ויי)'כג' גע'ג'ו ;:די י3ך,סס "ח כממש ו6ססס.6גוס . 'גוית יסגף "0ן ,כ) :"מןוייען הו" מ;: כ' ")יו 5ןיך רום"
כיד

"(1 
 !ו ויודו )נכ כ וכע. וכס"מ: נד,) כ:כיד ויקכ)וסו העיל י,סכי כ) )קלע, ו'ג"1)ממי, "ספ:י":יס ;מניע ויס' . ומס ":ה 'כרש hS )מען כסימרי' o'1rrJ מיי כי רק כרנ)

 ו"ח השרר ככיח ",ת. ו.6סרו ויגו סקסריוח כמק ויסחקסר )מצך גיס )ו כי)ומר
~D't:h מנומרה ויהי . )ר5וגס עוכווכף C,'O 6ק:י ;) וי6כפ. ההו, 

 ר.נ:"
 D:)b'CtCh "ת !קמר

 רומ" כמטעע סקסרק0כחק
 כנוסע: ס הקמר יקדרו "':ס )רפיה סקסרוח מקות 30 נס ו)סו)'כ:' פולריס ע)'):ם,ק'ד כר,מ" ":ר מסורך ח כ )מן ו"תח;ג: עמהם וכגו י"גר.סס

 גד,! כעכי. "סין ,ה :קסר ננ);,;; )מ,סכ 1.'כ'"גי כצנן. רעם כעיניו מן h~nhtיונו"
 חק ס ע! :ק:ריוח :נ:סע נ,נכ: 11: . געסס "סר כ) "ח ל"יחי 6סר כמקוס עת דג' עם1

 c3~rlb 1.;0(1 :י;! מכית סצנ: וקנסי הךומ'י: וקני כ) המחקסר "ח יכלו . גן,מ6לכל
 עמו הגייס טד !תג.ו כקנ,נן,ח ימגעגע': ום:,ק ;מל כ!י וגב) וכלגולות ננ,נ!יס ;יםמקם
 המנכות לת כי . קנוס כלפיס המלות )כיח -יכק

 סו"
 ה'ס !נד קרום כמד.ג: "' כנן

 ,ף " ::"ת ן סרקם כעלו יכין קטן מגדם וסיח . כס 7כ,ק הו" ו"ס מעם מסנ,7'נהריק
 'ג'עוסי וכביער . סיסיצגי

 קיוק,ס 6)
 סך ק ט"י מ,כחריס מ!;'ס (' 1 ") 'ק'-כי סמו"

 ט4הס ויח:ס.סו עכו )ר:ונ מוכן !גן סוס י3."י ממס ונגיס ר,מ" ע5ת פ' ע)גכקךיס
 הך,ככ 5ד C~':PI (6 הסיס "1 ריהס "ח ס:יהס lrcn'1 הסוס ע) )רכ,כ 'ע"ה 13"סר מ(ר.נ כגו מדו,ג:ה 3(' ס"ס )ס:ץ יכיס "קר.ס ונג'ס . ט,") וו: 'מ.ן Or ומהנ,3-סגו
 "סר "חרי מסס יכ' hlro הסו!ס דון- הכו: ע) הר,כ3 ילכ: ":ר עד סג,") rr1 ימין(:
 rrn וכרגן כידו :ו:ס ח' ;) ע) הר,כ; ייסוריך מ,: : 11 מ,ס זה הסוס 5.רי כפגי יעמדייו"כ
 "הל CD'~?, ס מס הה הרמסוגיס ס ת!; :כ' ph כסו)יך הלבטח 3יח ") )ו ויזךונוס
 גכוריס qih ו);:יו לדו ס)וס: ,הלב, רגזיו ע, מכסס ל"0ון סו,ך הכלעי והמסךסס.עס
 5מכקק:ס קי!ות גס ף 5ס5 1"'ן דכ,ר וקן קו, 1",ן !יהס רנ ע! סי)כיס כ'דס ס!ו;וח3קר3וח

 קיר" לקטון ה:ר.יך הי ה:1" והמוך :וע
 מגס הקסריוח ;מק כעלס 1)מכ.) hh' יוםכ' "ח )ס;ס,ג עיכס ")סי בו מס "סרה"מ הר5.נם . קלס סזגליס תימל נדו) כקי!

 "נר הרסיס . סנל7 הגיערו vsent הממזלה )ו סיח: מ,:' כ' נד!וסו ;כדיהו הו6 :1
 מסעויס והחמס סעי) ו)סרמיק ,דק כ:,ס;ע .!סםסס יסלה כשך ס :ו0כ ,"ת סקלן מפכי"ת )סגסינ כוכו יחן סו" סוס סייס הקמריות כמעוות nt:PS 4:גדי)1 )כו מ:"'וח "ח ל"מ

 5ח ח ):סק ג"לן יגעש סן הכדוחס 1):סמיים וי6סןס ,סרסע'ס המלעיס כ,117!סג,ר
 ירמס 0;ד!ס ומ!טח. כחסדיו btol ו!ג(.) )עט,ק ו)סחגכר סעי:ס ',מכי ,"חהממ!גוס

 ו)" מפכותמ;!
 "ת ויתמוך 1ימויק 1יעמי7 .קיים כד%:'תס הדלוק ח;וגח עד )כ ".ס ) יכ

 סמקקסל or "דוגנו rb כמרמס ויגהץ וימס ייגס" ,יגו! וים,ן כ: הקסריות ומקהמכוח
 סגס"רס הממכיס ו' ישו  הכריו "ת הקיר" המפך יאפיס וכצנר . 6.,ן ,6ממ סוס :יוםכ

 רו;לס מגיס ,ס וקהלי "נ,ן 6מד סס 'חדת סעס ע) יענו ו6הריסס !כדה 6מן "קלףהנ'ריו
 !מוס נוס נוסס ו6מ7 6מ7 כ) מעמיס (' יסיכו ומוס מוס המחקכר הקיסר מסלחי ססעימד
 יוקוו וממס מסס ,ך.עו סן מ,סומזס מסרוככיס סס,)ךלמוק סד) CP5 מסוך זסנס-חי
 סתקסר במרי )סיי0ס רומו כע"ח ס הנכמר הס הס סמס).כיס נס מעס ohl סלכ:"ם והטלך ידו כהנקת יקבך ותחד "מד ג) סהס הקרחים !יכיס וסמס . !)קיט גיכיחו 06ר ם6

 )רופיתם יס'ס 6טל ה5ק, כ) ע) )טל סמ6)1 6) וסבונך )ו )מס:ס ימינו 6) סש)ךהקיסר
 יקרת וככה . יתכמו גנוסר %) סרות"ס יקומו כלסר העם :ל6ס 5כ"וח סרי ד )סמקוע.'1
 6סר געגץ ייקר" מעמיס ,' לדו rein ומרכו ל6ס,ן לנעיו ע) ססו)ך סילק ססו6המנך
 . ססכיעית ססגס יקי6 ר~מ!ש0 0 כ ט 6סר המנלס מעל 6) סמ0קכל יניע וכתמרכתכתי
שץ .ג* ק וצמרי . מגש זק שגיס כיוו SD'1 ספכעס סם)כיס עניו ך91ישסו נגזו י94ימשנ עפה (bo וסם ססכעס סמ)כיס גהסי ע) מסיס מע) ירד סמנרט עער 6ן סמ0קסרוכהניע
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 ?flעג עת עז פרק?סיפון
 )החרג: פפט ויסיחו נרים" 6מר סנששיוח פטרי ספכ וע-ס תר~יס חמ6 ע? יועףשי
012hSe~ ((ע!יהס החקסרו "סר מסם 706 כריח יסר 1)6 ,ח blrl ומפקסו מספר 6ח 'קח 
 לסיף יענד ט הכשכ ע) יקיים ס-6 כי ויסנט חסו ע) ויסימהו ו7ף 71ף ע"ס ע"הע!),
 לוס" טטגי נטיגי ייסר כניסר 3י הכת,נים החיקים ע) סורס חיק.סה,6

 'לנס ק ותהרי .
 מגן)'ו יע) סנור וס61 המנרם 6))ג6

~sPnjn 
 )הפכע ממנו 1(כקסי המגרם פ.טלי עומדיס

 כן כי )הס וידל ויפגע . שטריו והוקי סמגלס 0,ש יקייס כי )הסגס
~rp, 

rbl 0 הפוער 
 "! סמחקהר ויכף הסגר ויסתם, דגך ונח נסו "ת )סער סקרת סמנד) ע) ייקימוירימו
 מ,ך מ:ס:' רקן ימי וי"נווו rh ומ6 כ o~bin)o כנס המיכיס יקרסו ,סם . המגרסהנר
 גקסרהו כנסר כההקסרו געותו לומה ו)ס.ותו otrnn מן הזה הקיסר 6ת )קמל הנו!כיספרכי
 וסו" רג)יהס עג )סגיו סם ס;מ5"'ס הממכיס כ) עכו וכס . נקרן"גמגו

 רג!יו ע) כן גס
 ילו" ונכ,ח . סלוח סק מומכ כס6 נו "סב שווכוח ניח Sh 6.חו 3.1י"ו"מריסם

 כנ,
 הו6 והכ' DtJp, וסו6 הק'סןיוח מו"נ ,(bD הוPO 6~גפפת

 ככ"
 ט )כגת opn )ם' יעשהו

 ע! יפכ הכית 5) סמתקסר יכ" וכפכר סהקסרו סרססמחקסר
 ההרן "ת יגהקו והם רגלו וילסקו ממוח )6 מכעס lhsD'n וכנכד סס ה7מ5"'ס סמ)כיסג) ,ישחי פעה )סי העסוי הכס"

 ודו עעריס מבס "מז כ) תמת "סל מנכותו פהגמוגי סגמוגיס פכעה 'ג,"1 ו"מל93רו
 1)רכע ס משמם "מד כ) שהת הגמוגיס מרגע עסריס נסס 700 כ) סהנמוג
 סהגמוניס ועסריס (oh!:cl "מד כ) וחץ ס)'סייס הגמיג'ס ועמרים מ"מ סס;ייסר.נמו;יס
 הנרע) StsJn ההנשן עם ינוקו lpb9r('D הנ:,,נים ינו' ל3,עייס הגמו;יס ת"ק *הס)יכ
 רוס" הגמון 1:,"נסס

b,ot ס"עער כרים" וגקר6 כנ,מס!ה העורס סככ! סהג:,ו;.ס "כ 
 SDI הזק כגתי כמק מוסב עב סךכיס היננניה ר,מחקסר כיד יחן וססערון פער-ןיכיונ'ס
 גידו מת %ם מענם עסויה עכעת הקענה 563כעו ויס.ס . עמר מ)" קען כיס תוויל"סו

 כחב 'סיס כן ונמכי . כ"ס הנדס ;דמיין כזולי קפוח ועזיו "רוך והב קים יתןהס:ו")ית
 המש ססערון יד "ח סמ)ב ,'Ei? )נגניך 16חו ה:1)יכי 1"הר' )מזך 3לנסךוימ)יכהוהמוכיח
 )קטר לטסו ע) ו'ס'מה הקיסריוה עסלח "ח הסקרן יקם):וין

~lQYD 
 כ"י, ויקרך

 ה,מ5"וס סעס כ) ויענו הקלן מטי כ) sp )ס וכנדי מפרכה )ס"ס הקימי לדוגנו ימיר6נור גדי
 זע ה; הונהר oJ~nol ),מינו )ו ויסג בסיו הסטון יילקהו ו06ל . 6:,ן 6ח7 סס צידיושם
 ימל )סנוטויפץ

 ה5כ"
 יגור ;ן "חר . כיד. פקסה ומרכו )סגיו )1 שמיד מגווע ס;כ0ר

 וגייס . נו"1נרוחי1 ט הטפס 6ח יסרס וסין מנו,ן sp הסולל ככיח "סור כ! )החילהקיסר
 העלכ סעודת נס סהו6 פיוס הכזקר סע,דח י"כ) -סס ספערון כיח Sb סקיסל י-הר(ס61
 הננתעסקיס סר"סיגיס ססנמוניט ז' ועם כקסריוח o'povnno ר(ל"סו;'ס ס:לכיס ו'פס
 כלט% וקנו-ר )סרס כמנ:ס)ס יסב וסם סס ויסככ סמ!כיח 3יח 6) )1 יזך 1)טרכ כן גסגוס
 מס' . כחדופו החחדסו קמרי ס'לח י,ר6וח פיוס 03,דפ סעי רק המנכוח מפיח י3"1)6
 )6מל יסר") רסעי ס)סיגוסו כי 6גייפס פ) 1יק15ף h'D~Dh(ol סחקסר 06כ' לאדיס מיס)
 ה.ס rrl מרס )סי מ"כ, 1"ת 15חו וישח ככס ע) מכתב )יי,ס)יס ס"מ וכי כו )כגת הססכי
 נדק מלס כנו ,זה יגס וחפשס וע' 6)ף סתעיז כע) ,ה וערס מניח מרגן קולס והני ct;eל

הניח
 )ה,"

 סימנס כרנון 'itD'Ct ";י )וכלי 6ספסי"טס רוס 6חס' -י סע? וטו 6גריסס וטח כהדס הסיק נעת ססי6 יכסגס ושבעים שמונהפרף : סס הכחוכ הסשה חוס עד סח.1,ד הוסר ומ"ח כדג,") סכח'כ
 ויש"ווי כן עבדיי ויעסו )ס;'1 ,)סני6גו הכח מטיפ ר"פי 6ת )65ת ויט ctSaolוסחס3ס
 גימועי% "ח1 וריכן פ!וס סקיסר )י ויקרך וכג%פחיש 3גק) נככב זככי) ר oh 61;ילסגיו
 וכשיתיה  6סלתיך ר"יחךו"ס  5מר מסיום פ"ר מתסכתיך  ידטס סתרי ויקמל סוגים,יכלים
 ש ר,רומייס סרי יתגאו )" )מען 6מנס הוה סךכר 6ת )ב עעיחי )ככי מרוע )6 כלו)שכגגי
 והא כמ!ממ,ת.ג1 )מען סיח 6סר lrr ויקמרו . נשמתך וט5 כנוגחך וע! עימותך וע)בטרקך
 6פ מעקך מסיר סגני כי ויפממ )כך ייסכ ועתם . ונפיפש ט גסגע DDD -כלמדשורך

 . כרומא הגיהך ימי כ) )י 6סר מהסריס נצמד ופגי ושיח סגדו) ככ"י אחסנמוסחיט
a)net':6 1 פ וכיש מיסוס כגי 6) יסודת )%ן סוטךhS 6לל ס61 , - ;י גלמן ו)יוען 

 'ח43%י?' מי נקפ לטפ שנפיס גס . onh ייעץ כנופר )סעיפך יד ;תן ו)"מ%)ע)יך
1St/D#ע91 %י פק;א%%ש קוהתי 13%1*ו% " ,oggw 

*%*4
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f~eפרקעתימיפון - 
 מנכוח ג"מ;יפגי שי 8נר'שט 6ח טרג5 5סר ו6ר6ס נערס תגך אפ;' )סגיך פחנסנ %16 *ד 1%,מי

 לום"
 3עם,ה חסכי "סר 061 ככחלי סטו 6מר 6ת ידעת )6 כי כגו 1)6 "נליפס bS 3סו3)סונר )" ;י ייסף סע 6)י 1Dh'l' סק'סכ ויען . מע"ח 63 וע3 מסע )" ע3

 גע Ohl~ 16ח1 כסיחיו "קי 6ה סידעח . כידר ענמותיהס סולף סייח cnh כמנום)תינלכד
 כטריו שחחי סלומחם מי) ו6ח מגס וכש עכל כ:) )ל6ס ושיתיו ,גז)ח'1 יס,דסכקרן
 ויגמר טקיסר עוד ויעגגי . מקיסר "יוגט ס"מח סו" כדכריך 6סר ידעתי כן קימר .כנ))1
 גומם)ת ע) ו)סחקסר 3ס),ך יסוזס כקרן סלומייס סרי קחי Oolhi כי רע נפוגיוסוג

 . סקסליות מק ונזונח ג",ח סיס )6 וס61 יקיסי גות)ין 6ת כייסרו כשלעססקסרי,ת
 כמשפט 16חי יספסו עד כי סכינו OD1 ככס ע) ל6ו מה כי יקסרוגי )כגחי מיע5ס ס61סיס
 "סר כד הנמגן 6) מסנמון וכגו הו6 סמך סיס מס ככו16 ועוז . )המלגי הקסרייתגנ,ד
 י"כ כ"כ כ. מכרחי "גי 1):ן . עס'חי )6 6סר דכרי' ע"י 1)סניד )ס!סיגגי הטע.'ון ")סככו
 ש' כשסו ספ:חי כגו :6ת . -תספד סמר סרסע מקוס כי מוח כמסמס ,ססע0יו רצעסיס

 ס:רז מורע ;ורע bto נס "ניו מגסס גס"ר כפכו 6סן ע3 כקרן 3מי,ח ישן )6 כונזכן
 כ'7 כגו 6ת pDD'7 "גי וככן olnfo כל  לסגי ולנמן %יק ח' ר6 צוחך ונמרס .וסכגידס
 ו)סח.ר סכר,) ככ"י ו6ח סגמיסחיס rfi מעיי ו)סנ("ה ):מיל 6סססי6טס וינו . :ט,בסע3הך
 ממשח כלי OD כככוד ויגססו רומך ממנוסר ייסף6ח

 רום"
 b~o הסף ויצעי . וי1עגיס

 . תפהחס י6 כרומא "חי "סר יסלח) כגי לי ומקס סכיו) ככ"י 06 מעיי )ס0ומ )י סי"מרסס
 כלותק "חי 6סר ימל") כ) מאסר ג6 סחר מן מג"ח, כי 36י תסמט שמוע 6סועתה

"1 0.: 
 כדבל 6סססי"פס לעס . קורריך "0 51רח' אועך "ח ו"יכחי סימיס ג5 ג"מן )יוען)ך
 6ח ItSDn  מגדע כריתך יוסף "ח סיו "סר יסרק) כגי 6סייי כ) מאסר 06 ויתריוסף

 ייסלמ :פלרימ  "סר  ב5וכסלדרי5 פיפום  6לכגו ויסלעו  סנרך. ככ"י 61חסגחוסתיס
 גלמן וסיוען )"כ )ך טיס וע"ס מכמס 61ת1 המ)ממס ,קז 6 ס, "סר סיסודיס ער qevליק !ך סוגה 6גכ' סגס יקדי נם . )"מר סרסן  יוסף פ) וימסו פיפום  לבנו פכחכ"סססי"גוס

 )ככדו המיד גטן וסיס ' גכוגס יע)ח. 610 מכס 5.ס כי ועיט) שין מטוחו סתור1)6
 מלעיס )דנני )ש"ס ,i'rfin ו)" עמו ")היו וס' ' כנולך סקס וסגךעס סככ,ד כי1))ט"ו
 חסמיחש מין דכא יוסף ען )ך )הנין וסגיה יכ" "טר וכ) . רכל )6 ע) )סגיך י!טיגוסו6סר

 . כ6ורמיחיו יתייסר בטנתו ינסמ 5סר וכ) 6:נוגיס 6יפ סג"מן סיוען יוסף כיוהעמירהו
 36 וע)יח סדיך )ך ן תכ סיס מיניעח למדים ימים סמו "הלי שיך הסר 'וסף כהגיעוס.ס
 גקלbD11 6 ממטקת )סיוח ויומסרו סיסוזיס יעגוך ש"ס "ס וס.ס . עריס )טל סריסיל

 סנסרס,ה עריסס "ת ונגס עמס סכרי 6ח לס" 6מנס נדנך )סכ תרע מן )ך אספרע)יסס
 מ:! מהטיס יידויו 'ח.ט ממס חמס "סב סנויס milh סיט תגסס וסטכיעסכמ)חמותיגו

 , רג כב! כטגס סעמ'ס נ' ילוס)יס מגד! עי סלועייס לח מקס דג) ילימו כי לק . סגס כ'מס
 מגחם קרכן יקמיט זס ועם . קמסהע שהיסס ס' סגי 6ח )ר"ח יסר"! )) יעץ כי1רנ)
 וסמרמח עעך )סס!יס יממנו )" ו"ס . ולג) רג) ככ) נירוס!'ס "כל סקודס מוכח ע)כעדר
 )מ!,ך הסר qol'1, ילק oh נס . )סני )סכי "סר ו"מ )הלב )מרב 6סר ערירים ו6ח6וחס
 ו)עעל,ן )"כ )ך ויהיה תסמוך הפל יוסף ניגנה הניס ג) !!ך.וענ ש ש כעיג'ט כסלע)יר.ס
  נ"!כסנדרי" ייכ" מרומי יוסף ויסע ,ס "חרי וימי . )בן )ו 61o'onהס

 ויסמע . פיסים ")
Dlp'nוכ) סו6 מ6ז ויםממ יוסף נ6 ש 

-C1i~ro 
 ס)6 ס.ס הסף כ' . "חי "סל והמעמיס

 תי3 ,קני 1:) סו6 3קל6תו 1'נ6 . ס' וילקה יפת לומ וגכ,לס ענה  לום ידלה הכפסצוח
 ויקריסו. "כ.1 )ו "סרס)מ המפר 6מ 3עיסיס 'וסף ייתן נדו) גכנוז ויקג),שסר,מ"ס
 כי 6ף סמך ):פוח )נכ' עס סיס ייערי "בי )י דכר 6סר כיה )1 ,יקמל יוסף 6חויען
 וישג . תגמגי ונענחך )נן )ך n~rb ,5גי ihS 4 והים "חי סנה ככ) ע) ע)י לעמד ינגר%'
 כמו להרי 'טיס קידט נ")כסידרי" O:D'D עסהסף

 תרום"
 סיס ממל סער עמס סכ עד

'pp'tסוחס מס' 5פר יוסף ירע כי עריס )%ר יהס!יס גוי  )ע)וח ימדו ;ועט גן ממכי 
 מי% כ3 עס ת6)כס;7לי6 יוכף עס עימס ויסע . "הזר ס' רגר 5ח )הסיג ירע ו)5 )1אח

 . כ6ירקל6ס רב" גמע ומס" . תנוסס ותך ככ0.גה כ" רשס כגיק.)וסו,וס ויחן .אעשש
 ויכ" שטשסם

 ושש . כתדהר "5ר כיס ככע)יג: וינץ סמדכר ויך גסע וממס כפ,יסוס
 ממקל,; ו'סט דיקרון 6) יג6 י גמדככ 1Dh !גיס !יגסטנ!

 )'ג"
 ויש% oan ויפע ע,ס 6]

 1יש36קשוש W'D .ויסע ש ש 1'% מיג'ס De'1 ' שש % ישי lbPvht ותשעשקיע

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



 וזדור עם עתיוםימודמרק
 נשנוש וIt!pnh 86 ו5פ כגוהוס 1"ה : מ "ח )כד סחכלוח נפרעותיו שש יי . שא

 : טיס סכים כ) יסוו6חוקת
 ש' העפיל, כמרס 6ספטי"גוס )מוכות סי6שגס נס:: דשבעימ גךז יששם8אק

 כשר וממיסו ח')1 וטס יוסף עס סיסים כ6)מזפ
 נקסרכ ויפכ . התוך סורד1ס כגס "פר מעיר וסי6 ר61יס )כ5 סגממדפקסל:ס
 תמח היו 6פר מגויס מי) ותיחר סממ'יס ומי) מיק "גסי כ) ")יו ג"ססו 6טרעד

 ס: 6)יו וי"סיף עריס ויטר כיר'פ..ס )ס)מס )ע(רחו ב16 6טר לופףממסח
 ,ימי סןורף 'מי חוס עד נ:חג:ו :! :ס כס ויפכ . מ6י ככ,ד מחגה ממגיו וימי . המי3כ)

 סרועייט ת)כ,ח ע) סוקס "סר 6::0'":'0 )מיכוח "מת כסגה . נ ס"נ ימי כ" ועדמסחו
 ויט מחס כ"כוריות ייסכיס כין ירופ)יס כקרב קפוח מ)ממוח עגמו )קיסר ממ0)תסוט)
 כ) כדרך משלף כ) מניגיהס המ!ממס פקסס )" נס . וס0קע מג1מס כ".ן רעמו "ת6.ע
 כיקירז

 כקיןוגמיוי
 סגסע ומיום . מעזר סיס יקט)י0י ומ.ן 1 )סמע,ן כמ)המחס צמדו

 ם כמק הקסריוח מירח CD )ו )ח7ס רומך 6) יסודסוי)ן ל."לז"סססי6ג,ם
 רום"
. 

 . ממרוקח )פ!0 סקלן עס יו0כיה 1.ה,קו . עועים מם ירוס)יס כקרכ ס' מסך הסיףוכפגם
 קמרי וסכ' . וכקימה במרס: מכשגתו 6( ממיסר סכנן שגי קמלי סוכך ס"'סממ),קח
 6.ס ירופ!'ס כקרכ סיסוד'ס ויפחמו . הרסט ן הסדי ממעת להרי והג' . . ס"כור המריןיומון
 ייגס חת ,כגח. יריפ)יס ot1Din (6 סופטיס וגחון ר,רומייס וג7,7י כרעמו ו6י0נ"מיו
 ועג;' . ממיס זכל )תוכם )סכיך משן 6)יס .כ" וינויד הסגימיח מהנו)המס )סמ)סמעגס
 ויחן ססריניס סי ע) 6סי כי 6'גנס יליס)יס סגסנח כ' יכר16ש וחס.ד חס "'ם מיהמכסן
 . סל"פון ז בסר כגו סעור כ'7 סוומ!1קת מלפיסח כ'17 "פר !'פיח סם6ח

 וסו"
 סככ "סר

 "0 מסית 1כ"סר . הלימיים גניכ ע) קמר כעסתו וירוס!יס ,מן") ע) ק6!ס ר1לע,ק כ!6ח
 גי"רון כיגו' יסר"! נכנעו )ו כי כהס ידם ו)ס),מ נרומייס )ס"סיסר"!

~QD'p "( 
 ג0תא

 )הקר" : סי חסנס סרופייס המ!כ.ס כי . "ריס גמלכםו)"
cc ע) לומד !ח מגע thlfi' . 

 ו"נוסשט ,טיסים DlY~'CDCb כימי כי "ף . ימל") ממזכי ממכיס c~tsP ממ!'כיס סיוי"מגס
 ומנמן יסודם הסרין )")ע(ר 6( ו,ת"כר1 . י0ר6) ע) ורהמ.ס ממז ממי סיו "סל)סגיסס
 5)טזר ייתסס . נירוס1יס סיו  יסר  ויגמריס  ליסורי 5טר  ססועיס  הכחורי ומוןייויסמטין
 "ולכיס מגד1.71 וימס מסכיכ מגרוח'1 כ) ו"ח ססיכ) ו"ח סנוק07 6ח מכיריו עסצפלין
 כ) עס )סע(ר ויח":וז רכ סמון ")יו "סף סג,י)' ר,סרין ויומגן ס' סיכ) ק6ח oh"ימריס
 6ח )1 תסס סיר1ס,מ' ססרין ן .פמע' . סעיר פפ)ח ו"ת ירו0!יס רמ,כוח 6ח ויתפסנדודיו
 6ג0' "ח פמע,ן שסי מסח'ח'ס סיו וסכן ררוס)יס "סר הנכוסיס מקומות ו6ח סעירמרוע
 bh תסס lrrb ענגי 3ן 61!ע(ר . ומק,עיס ע)יסס יוליס סו" גי וכחרס ק)ע :"כגי'וחגן
 ילופ!יס ר הע בשך ימים כנפה המזממה ותסי . מנדדיו וקת מכפיו 1"ת ס' ניח ו"תססיכ)
 'נד,ד'הס הסל.1'ס נין סיחה התנחמה כי )יזה 1)6 יום )6 מנומס ."ין הפקס וקן סקוסכקין
 מטיס יגס נכ) )נ1!ח:,ה וגוססיה כרטש 1"'0 כנימיו "יפ מיס ייס ג!חמיס גסיו עתכב)
 ססיכ) שרי תפחן כסו "סל עד נסס שטף ro כמיכל- ,SDJC, יכהוטח וכרמוניהגפ.קיס סו)] סגסרניס :ודים סי ןס ויחי ס!.ס הג סח!,יס רכ 6ח !סס.ר ס-סל "ין כי 1PDn)6'ן
 ויוחנן . )קכורס ~o(o מי יצן ויהערט "!ס Sh 6)ס ג1ס)'ס סהר וגג)וח סמ,)יסוסגלי
 סיס ממשן ומקוש .מזם מז; השין וסממן ססרין :סטיר בתיך סיס ס6כזכסג)')י
 היונע עס כיכ)חו .ממשן ),ה? ה'ס ,6!ע(ר . ")עזר "ח 8ט יוחק "ה וקמן השרכמיפנ
 כי ט!יר~ס יכת hSt~ 0:.הס "ח !,ומן מחעכק היה ויוחנן כל.,ך סיס כי )יומגן מקדנומן
 כססנה סיו 6פר יומגן "גפי ע) ק)ע נ"נג, מק)עיס סיו הע.? נמר,ס סיו "סר ממעוןהגפי
 נס uipl צמגן ";סי רונים היו וכנסר 16חס ת.ה ינתק נמנ'ס עסיסם יורים וגס .סעיר
 סיו 6סל 6כניסס ע!יהס ,יס ם היו העיל נמרים סיו 6פל במעון ")סי ") ק,ע כ6כגיסס

o~P:pnומ0מ,תיס כמעזן 6;0' כנגז גס on~h סנו)ממס ותהי . כהס :סהח; ,מ,כ.ק,ס 
O)u)עס ססיכ! ") 1יקס)1 , ע"ד פי. ומהכ"ח ומחח(קח סו)כח 1-וס ויום )0!0הס וח(קס 
 ע )מט הכיסס ונוחמ;גיס הג!ממיס )סני ומחג0י'ן היסודים מן וס(ק;'ס סכהגיס מן וענ1סלכ
 מהי" כעת סמ)חמס h(a' וירט . ססיכ) מן ~50h9SDפ

 מהט סס6יר כ"י עז כסס )משח
 יסליד38ש

 וכיוס,סש"
  ופף סכסגיס סרי פסיו רזיהן 'סולע ופת סכי- עמ, 6ת סלנו

 :.:ר י 11DPO תוש) שיס ע"ד ונ;5; . כ"שגש קשי מסי כפש יג8י5 וזכל"סושש"ש
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 פ עטזסיפו~שרק148
 הכשסט כט41ח וסיף % עו)ס מקריכיס "מוגה שסי ממסיים סיו ער( קיש. )ש%ז
 יקריס "כר הקרכן "ת הקריב: מד "וחס סורניס סר,5יס סיו סמ,נמ ט) סעו)וח08
 ה;קס)יס מיתר וגס . מקך.כיס סיו "סר הכספוח :כנוח ט! הכהניס גכנמ סגרי ~Vithiוסו
 מטחיחיס 5'ס הסר היו מקמלה יט)י גנחי ";פיס וגס ה' סיג) ") )הסחמ,ות ירוט!יסכעס

 . סיטג כחנך ;ם):ס ס"דס גכנח וחכי . כס וסריס סריך הפקיר כ"י עד ומס::'ד:ומנטלים

 כי סקריכס עוסו ען נוסרח סמקריכ מכסן גכ)ח וג'ווה מספר )6'ן ממזרך )מזרםכ'
 סכהניס כדעי סקרכנ,ח זמי ויחער3ו ויסרנסו נו וימנע עגיו המרין יכ" יקריבכדי

 סמר51סמ ספית כר5סח ))כח יכו) "ים סיס )6 6מר עז כמ!כיסס מס ומ"כהמקליכיס
 יך-ן וידי .כדמיסן ח הקרני וכברכי וכזמ'סן ססלוגיס כמוכי ס"כג'ס חקקו כי סיס3"כגי
 גכ;יח ויחטרכו ע)יו ג,ס)ח ור גכ)ח מיחס סרונ ה61 וסגם כעו)חו מה(יקוח הס סי,מדי

 י.רו5מ ונכוח ס5ד,ק גכ)ח ע) היטע וגכ)ח IhDDO גכ)ת ע) סססור גכ)0 והש) .סהלוגיס
SDינכוח זס 1.ת.!רכ ה:יכ) "4ח ה, סססף עד ה' סיכ) כחוך דמיסנ סחס'ד.ו'חערכו גכ)ת 
 )תסור קרט )סוכ סדם ויתערב ס5זיק כדם ס/-סע ודס סגככד דםשם

 ו)כמ"
 )5דיקו,לטט.

 כה'כ) ססי6 הלעס המלממר ותככד ס' כהיכ) יסוו 6סר סמדוקליס הם)) וקלפיס"דס ומעי "7ס ;כ"ח מ"כ oh כי ה' נסיכ) סס סיס )" ונס מיס כבגס ס' סיכ) כתוך סדסועסי
 הגד:)'ס כלחי ותנער ה6ס י5": ומוס כ"ס 'מרסס. מכס. ט) 'נכר 6סר מרין וכ) .וכע.ר
 )הי,ח' ייטהר ותילום מדגן נוס מ)6וס והמס )מ5,ר !"בריח )מקדם קלוכ כילוס)יס היוחסר
 כסס וימ5"י ססס ה516ליח סער 6ח 3'רוס)יס 6ז היו 6סר ה6מ,)ה bl(D' הנקריססערי סנריי עלי 36 6ססס'6גוס סב" ו3עח . מטל )עת מחיס ממזונית o'hin וכגס 5ר "כת. מקוה 61רכע 6)ף כילוט)יס הסס ס".5רוח ממסר וימי מ5,ר. פיוס )טורה ירום)יס)ייטבי
 ויח: כגס בסרסו ס6!ס הסרי5יס גמ)ממוח ו6ז . מנס עסריס :סס "יף )מ06'ס ונעמיסענון
 מרד: כיח כ) תהסי) ס כהן כילוס)יס ידיהם 6ח הכליפים )תו כ ועוד . כירום)יססרעכ
 'יסב, 6ת ק' ויססיס . ירוס!יס מ6;ס' וס6ריח סס )6ים 'מ"ר )" )מטן יקר מיסכ כיחוכ!

 חס כ וסמס!ס יסריסס ילעג ודבל רי3 ס6)ן ס הססם כ"רכעה ההיק כעתירוס)יס
 61'ן מנומס מקוס "ין . מס OD1 וסעלולס סע.: סיחס ירוקים פקת וככן . ממיס.תמהומה
CeuDבב) קי ע,לס ופין CbD המח . וסף עגפיס ופכי ועזי 51עקס ינגס פיליפניס ו5י; 
 נרוח לעכיס וטו))ש געריס 3כי ומגוגעיס מוכים Pf(t-? יקח מחו )6 עד'ע "סרמדיקריס
 מח "סל )כ) "סלי קומר ק,) כירוס)'0 ינויח קלן וככ! . הסלעים כמ)העוח :)ה!.סמייס
 ע) ליס ומשי 61נג אמתי "סר ל6סי וע) מרמח, כירי זקני 6ת . כילום)יס "5רס"ה ע5ומוח : ר,לעוח 06 יוסף "גי וכמתעי . ס"מח כרעם )לקוח הנס כסי,ס מי )גכ"ר י 1"י)סיס

 : קוג;0י ויוטכיס ילוס)יס י:) 'טכחהקרן
 כס ימסו נס 6מ' )אגסי מ;ומ סיחה 6סל וחמת סס)ס יוסגיה כעוטם סיום היה:סנטהה :עיי איכה . ר.מדיגוח מב) ימהו))ה מ16כרה הית: 6כר הק,דסי העיל .תמתה b'(1Db'l O יליע5יס ע) השת הקיגס ייסף ניקוק שמוניםפרק
 ;: העניי הסכיגס 6ור וכמקוס . ל51מס ויסמידוס ס' ע6הרי (וגיס ויזעס 6) מלניניהיו:
 והגחים מנס סיוס ים הסנ,מ: ונמקוס . מירס מנלי גכ)וס מסיס זס ונס סגיגס היוםיס

 סהה;יס סיו 6סר וכמקוס . ,יכ, )כ ככל מכ! כעגור סרגון וכמקוס יגון ן הדם סוכמק
 . :מ ז ,,כמיס הינוגס ושסי מסד עתגס' סיוס ססכימס ונם. ע)יו ועגמ'ס ס' עטף ס גדע

ישל") שהי ס' . 1יל51חיס )לנעים משן סיוס סי6 . 1)סקמיס )מכמיס מעין עיל הימה "טלותהה
 גגי יגס . מ)ממוהיך 6ח )ס)הס כאלן יורדים סיו מרוס מנכי מ,סגיס וסג"

 הקריס 06 הכקיד וסמה . מגה5.ך "ה ח:עה וסקלן . נרו7סיך מ"ג וגוממו לידפ'ס ..הסיס
 ליח מס ועתס - 163י3יך גיממו ממם,וחס וכוככיסס %יך הסמיחו הפמים רענני ונסעגיך

 ו6ה עמך 6פ ורקס w~)h ס' ג6 :3פ . מלע'חך 65ן פרית מ' 31'ד ממגו סגיךי?סחיל
 הי: סייס עי יחגס)ס ומוסחים וכמישח מוקה וניד נדו) ככמ ממפייס סיפח 6מלכמנחך
 עמרש כך מפס % עולס . עשקי 6ח כפף חס 61! כממדך ע)יסס ורמס %וגחךשיפר
 ס' נעם ג6 סנס . ;16 תסס וממרניסש ומהר,סיסס )גססיחיסס %ימס יפלא)ששטפכו . אליות ol~r ט סולסיס h'(o כמכמסך ימיך כ) לעט 6סל שכן עקל ?nh עמך 6חש6ה

 ,hb'O קשרה. ש ויששה ושות' ופפיעש 1תנקעשו ימ"שש שש 58 פשך "תשהשה
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 148עה ש 8רקיומיברן
 מסמים מן 3מ0 3ר,יריפם לעטנה געת נחמ:חך ")ח אי 6ח נשד לשם שםפש
 ס' קדחם נסרן ג" עילס . 0מ)מיפ מנור מיס )מס ס651ת גספס נר,שעעף 5מ6וגסשעח
 ומנע הש ר.עס )פני ועכרת ,'Sh1S מע) התנסס וענרח סמייס וכין סמשס כין עמדת6פר

 סגמס )ועסרך נ" 09 . מעליס הכקהי סחייס Sh )קרוב תחו )כנתינמפמיח
 ה.:ק:"

 )כבוז
 יסרך) ")סיס'

 נ? סק . כמג'ו וקת ה' ע0 "ח סמסמיח.ס ה")ס 5'ס סמר נמרוגך וזקור וב"

 המקודסיס ס' :כגן ידי ט) סוסלש חרוע,ח נקו)וח יריחו חומת "ח סממת "סר טע 'סג"
baמסח'חיס 6):יהס ועץ ע5ומיס ומסיס רסיס נניס ממסגיו ס:ורסח סעס "ח ג16ר"ס 
 )ך מס סמיך דוד rnbl . )יסר") פסגמ3ת סק17סס נקרן גממו) נ)ו)יס )ע,כזי ידויחנו
 וירוסג6 . סק,דס כנמירית )טירל וכגוריך גכ)'ך סמייח כרוץ וכ6 וסק'5ס עורסגרדס
 גססה "סר סריהס "ח Ob11 רעחס מרוב סוס כעס DD' סמנם 6פר :עימותיה דגרי5ח
 חעסס מס ,לטה ~hloll מן ה )::: פיסע . ם !הפח תשה עמך)6 וע) "גי ננ,תיזגיכ' ג" חסו ו"נ,רה נססה תחח נשך "ח נתח "סר 717 כמוך עפו 1)6 ע6ויניס )מטחיח'סירכס
 כן ) וחמס כר5וגך תנגר עיל ") ,חכי6סו 6רס למג:מ', 6ח נהק!חך prnn "טר הנח "הס !" 3ס)יסהוס )הס )המיו' ת,סר6! פטרית s~ias חוכן06

 ,ח"כ וח:ניעהו ומסחוס הרכ נ)"
 6סל סי6 וקח: )"הכס יסר"! ע! "'נת0 "ת וחהסוך עיגיסס 6ול "ת ,fi?a'1גכגור'ס
 מסג' וגדודיו "רם ממ:ס ויגס ,סוסיס סוס 1ק1) רכב בקו) o~h ממנס ע) כמסגפךג)ממח
 !טמע, כ]כ0 71חקכ1 ")י ס",.ע יפר") לועי ועתם . עמך כעז סס:ח 6סר חפ)סךפימ
 מ!":י ומס!מח "ף ומרון 1נרס וועס טלרה מע)יסס )הפיג 'ih1D עם כעז ססכח0"סר סת,כ ו:'הכ0 ,חמ;ח:ס חס!חכס "ים )י קמרו . סו: סיום ~o)t;fh "דבר 6טר וכלי"ח
 נוס,'0 סק71ס כסגי ומטי ימים )נוססם הקורס מעין גהסך 6סר תניסו )6 6יך .רעים
 7ט הק וכהיכ) כס ס' OD סיס )6 כקינו )שריס גססכם סק17סס מעיל ירוס!יס .נחנכו
 "כגריס ומסרן פרי5יס וטס רו5מיס מטון )סיוח קרס סיס) ונהסה ספכיגס סכגס כ"ס,ה6סר
 1"ח סכנן עגני "ח כחוכס ססרי5יס סרגו 6סר כחוכס נהרגים כו )מיוח ")יו סגמ)טיסוכ)
 1)6ומיס ערכיי ונוס ס' כעס וגככד'ס יק'דס סרי תיו סס "פר סכסניס פל' סגי סכסןיסיסע
 jprt' יל,פ)יס ופרי ססיכ) כחוך פ;ליסס קפ,)1 יעתס . כעיג'הט מן )מט5 מ)1פגיס0
 כשך מחיט סנרייס גס)' ס)ומס דורס'ס סיו 1)מומיס מנכים 6סר יפרק! ומכסישוזס
 . סמיעחיס יסל36 כגי "ת סוכיהס ע) ch ;, מעס.0 ע ל, ע) גסנו 1)6 שלנו 1)6 קוכםיין 1)ע,רני0 )כבכיס ונווון שרן 1)מיוח ח י)כ:מ, הסריס )עוף )מ"כ) ויסו סקודפ סיר !'סילוס
 וסהי7יס ס~יקיס סקרן סגות גק) המ:1!)ס סק,דס עיר ירוס)'סי כקרצך גסךך

 סרעיח כ) 6ח עניך 1יני16 ע).סס הממיס ולגפי מכניע) "נסי וססליגיס  מרסמיתוינכרו
 סגכי6 שליס גפמע כתוכם 5פר סקודפ היכ) וקפל ונג'מיו ס' כסני גפף כתוכם ופיךכחוס
 ומ5ס5ף עו!ס סו" עדיין "כ, דנו "ח הקרן "ח כסתר י!" קכר כ,6 1,פ:כ וממסידס5דיק
 נמרט כי . סק,דס כ:הגח הפך יסוסע ודם סגזו) סכסן טעי ךס "דנך ככתה מיס .גחיכך
 דחיס )גקנה0 נססת "סך ססע,ך זס נקמח 1ע3 ו6כ,ליס ר1נח'0 כהרנ סיכוך כחוךס;'ה0
 )תי:חוח יסלעו 1)6 "מור ויסוכו לנסיר )כ,ח גהקנו 6יך - וגכוליך נמ,ריך תרמי מיסכטסף
 יר16 )6 "סל ממכס כפסיגי cJa 6כ) .מסין

"(1 
 וכ). המ.ות כ) כי יכינו 1)6 יסתעו

 "ויכיסס ממרב ימ"ש 6פר )מען ע)יסס סקתיס )נז כמ)משתיסס נגמעים 5565IQboי
 עוזך נצון o'ht . 6מ.ו נמרכ 6'פ )גסו) כיס )6ו כך כח גהס:ו וכניך פיג"יססוממקוח
 51רס ס וסופח מליס עו) וחגזטי ג!1)יס עוכזי ש) 6ח )סט) ככתך 6ח מסיח )66סר
 כתוכך נכרו 6סר מסמו;"יס )גגי גחן 6סר ס6) נטויח 6'ס . ומדי יסןס O'1D)tוסטיר
CP3ויהרנו סרס ) מ 6ח ויכעס כב) נכורי 6ח 1יסמיד1 יון מם.) ע15ס מי) ע) מספר מחי 
 "ת 1ימ)16 . מצד ניוחס מקס כס ויכו גד1דיסס למרי וירדפו 6גסיוכ1ס וצח קמיעי"רוס6ח
 1)" מהי.ס מוח כמרו קי cl~lsa עוכרי חנ)' מסנריהטרו

 (orr "ח יימכרו )מסריס סיעו
 5י כגק :עץ6 ,כלי סיכלו וע! ה' רקדם ע! 06 כי ט,ח'סס SP1 נרסס ע, ע6)ת.ח
 . פמחחך כעגי סרם 6סי סשדס מעס ה6)היס מעם "יס . ודעכוחיסס 1כ;)1)י לולסעונזי
 ח1וס r~rbt . ";איך מוכוח ס"מינס מעס מרגו כי . סמעס וייכפ סמסס פרפי מלכיוטח:

 ססקימ3יס ס";סי . מסם 6יפ )ס16נ )'דע bS ס ספמ לחמי מי ומהום . מס0הקדמת
 83 63כירי0 עפש שכששפט PWp 61מי0ששןנעיס פ3בישסס*פע)סונרפשוש

ש44י
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 פא פ פרקיסימיוש
 6ח רמו ופתיסס מ)5יר1ס ועחס . גככוד מחיסס קושים 1% 6סר חמים נהל *ס .?התו
 יקכנץ סרס ייסרנוס 6מריסס ינוצו כי גקיכריסס שגוס יצין ק,נריס )סם 61י1 סקרןשוי
 שיום נך מק ויסי . :סד0 סני ע! )דומן תוס,גיס וימיו .קכורס כ)" נס וימותו ססלונש6ת
rroע! מטרוח עמ' ססרי5יס "מגס "כיו 6ח 'קטר )" וסכו כגו "ח יקבור !6 ס"כ גי 

 קיכרס 61.ן סכזס סגי עג ויומס סו6 נס ) ים 5קכיר י)- ויסך סקכר )כ)ח'סמחיס
 כסמיו סיו "סר עקכ נך 1ah ס' נוקדם וסיכ) חס כוסס סמע6'ס ספן'5יסיסלגוגע
 ס"רן כב) מ"מ סמןתיקח וכלס . )מלמוק הכך סקעךח ולים . ממע)מלעיסים
 י6יך סמכים ימד)י ססגריס מנכפים כפסי יעמס 5מ::1 יסצ) 1'כ"ס ג:ק:1 עמס6יך

למוגוחיך
 ג;!"

ollpiln סגפ"ליס וטחייס רעכ ומפי דחיס ת)"1 ,וחיך וח מרכ ,מ"י 
 . ממס סעו)ס מ'סרימ ינוח. ורכים סמח'ס גכ)1ס ח מר ;ס"ס )קט0 כי :מחיס גמטכ.סכעיר
 דגדגת ורבית ספוח נ!ו)הס ע'כדי וכי קרסך :!כ) "ת ע:ו"' כ:ח!תך נוים כקו ")סיסיסר") תתירוח ונע'ס יעקב "!סי נום'מ ןיד "מר 6סר ,ר ;ftr " ס מרסו בין עד יחקורבם
 ספח הרעס ז ,ס.ח יתן ומי כחידה "פן סקודה :י:) ן " !ענו, " ו!חע נך ע )סרסולוממח
 6ח 61,ס 6חי1 "ים כאריג כיןיסם סס ורותמת !ת וגד ורכיה ע[חן "סר כניך כי נממס5יס יסג" )6 סוו:כ )רעת 6כ) . (orn ח5' 6(ס 'ת5ו ספיג, כדעת חמר נ!1!יס עוכריפיד
 מגעו כי מ!קכור מד4 "סר עד !כיסס מ סנרי :נזח מ: כך "סו ס' סיכ) "ת מ)16לעסו

 סכסמ,ח מנלי כג3),ח מ'ס!כיס ססדס סגי ע) :ניגס יסקרו "מך עד רעסו מ)) ע)ויפייסו וימיססו !יגש ססריז יכ" מסמ))יס מן) )קכיר 'כקץ "סך הרס וסיס . )קבולספרי5יס
 תמ"ס כו וחךכק סח' ע) מתח ריח ינכר ו"ז . כו ס;"חו נקמח '(clp )תען לטרי כוית"ת ינתח מיכ מ!) ": מת כרעמו "'ם ימנע כי גס וסס,תמיס סלבכיס נמקימות ימ5"ון6סל
 תרס")"'ן

 4סל כריח. 6ח ספרס וע) ס' תזרח rh עוכס ע) )כניך כ"ס סרעס זקת וב! .
 כסיכ) ונקיים 75יקיס זס ויסס:ו "כוחס בסי כס' מענו "סר סתע! וע) "כוחס עסכדת
 עסית ""ר מלעיס )תעס'ס מספר ו".ן ל"סיגו ענרו עהותיג, בסיגו ס' . )ס ph rpטד סו"ח סרעס כ) "ח ע)יגו )סכיך כחייגו עע ויגן) 6גמח.:. לכס 6!ס כ) ע) . כך ":ר:'

 סו" סדיק 6!ס'נו ס' .'ך
 עוז וכ) . מסרגו וכריתו מ"ע ות.רחו מריס פסו ובה:.

 מון ענגו מסך כי וסתספע ס5ןקס )1 כן ועג כו מע) )מ:,) '00;1 "גחה כ;1 "פוס"ךין
 ג) 'ס כעזויות וים!עי עו:וחעו יככיע , ויחיו ו'כוכ ס,ס ::עס ספ:'ס כנטת יקוו(['

 : "תןהכסחיט
 כמי15 קסריס ככקעח nw's 1'נ6 ס"א סדכייס :ו " 1'י ושמינים אתיפוק

 סר"סוגס שגס )חרס ג' כיוס סר"סין כמ71סוננז,זיו
nl)SDSמרי ומטפלם מגינם )וצח ויחחזת וימקרס דיו נגה כמיקו ויחכיע . מ6 כר 36יו" 
 רומו 6) "כיו)כח

 וימן"
 . רפיו :! ps~(t סקרן Pb תכסס סו6 וס;ס ת"ד )ליכ חי) 6ת1

 וככורז )ככ וכס.כ כסמם: מעיר "גסי ויקכ)וס. מרוג: ם ככד כחיי ויכ6 מקסריסאסע
 . ריס י' ורו:)יס וכין כיגע 6:ר 6י)ייז ויכו ממם ויסע . כדרר 3סס 0רע ו)" !וסוכס
 )כד וךס.ס מ16ח כס ענט ויקח סס כמגסו "ת כ ע, 1 ססוימן

 מרחוק )רנ)ס יריפ)יס ויכ"
 "על הסר5יס כמ המקול CDO כס 1)קכיר )עיר ,פר סחות: ג,כס .)דעת otpto "חוכחור
 . עמו סממומיס כ) ע) ~ols 1יקר61 סיין נ:! סוגך וסמעס כמעמס מח0!)יססס

 )ו "רט כי סחימ.ס ,סתם יכוס)'ס כסערי נ" ,"'ן י51" "ין יסגס וירק סקומס ")ויקלכ וע"
 מעט מת. עס עכר וסו6 "תריו סו)גיס סיו )ו "פר כעס וכ) מכולו כצרך )עיל מהוןססדי5יס
 סיס וסמ,רכ 6100 סמ"רר מתקיס ססרעיס ייקומו נוכסם )חקור משמס 6) ויקרבלס:יס
 י5"1 כיריט!,ס "סר וססרי5'ס ר ת"ת מיסוס ממגם 6ח 1יכ1 ספרעיס 1'ק,כצ . )"נוגסקרוב
 6יש סו ויק נכוריו ונין ניע ויכדי13 טיס ס )פזי תעכרו ססרי5יס ייר151 כשך מיסוס ייסיעליי
 ס פ ע כיסח ויסי . 3סמ,הע ר% 1!6 מי סימום "ח ))טד 1ינקסו . פסיס מגטריו סםויסכו
 )מ!: )ו דרך 6ין וכי מ' ))קדו רת )רגלנו ר5וגס סיס 63 וכי סכיכ 0סרי5יס עס סקיפוסוכ'
 ססלי5.ס 6נוךוח סחר דלך 06 כי מחנסו 6) )ם'כ )עכול 'וכ! )6 וכי . מסס )פסו4ה

 , ככס עי יוכיו )" אסר חסכו כי כו !עטר )כס ") נחס 1)6 ע,טש נכוריו וכ) כוח)ודך וסו"
 ")יו סקרכ כ) 06 שיכותו ,ית,ס כחמס י'עכור 0פר,5יס הסר ייכקע מסי יירן :י6י.חה:ק

 כ,מס )סגרי רנן 65 1ס' . ס. )פשגב לניו סקרנ של ששט ס'ש ג5 עג סי נעשש שם'ששששו
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 flfעו פא פרקימישן
 oe 1י1%ר1 כאעו10 65 6'ך ס0רי5,ס ויתגממו מתוכחי ניגפו ויפ . טש5שו6)
 חמריו וירינו ויתנזרו שס )עסות סיס נ,זיט 6סל )ממיתו נו ש ס!מגו 65כי

 וילך .  ג'11 ירוס!יס 06 )חח Q'.~lho גורו כי נוסו מס 1)6 מסלדת'ס כב,) כ"י טסיומולקו
 עם עיפ,ס ויכ" כנוקר תסי 5'. כיד סמ!כיס )כיח כי וידע ממנסו 6י O)1Sib ויטכעיסוס
 נטליו lSht סריו 6) ויקמר ס,י0יס כסר )מ:ומ )3כח Sbl'i ירוס)יס ע*ך 6) ויקרכ מיקכ)

 וק!יס כגמריס ועכס כלפיוס גנוליס ס 6גס עלס נוי טס )מ,המס סיום קרכיס6חס
 )מ!ממס ערתחס ו6ח ננ,לחס 6ק וי7עהי טויסס מקלתי 6גכי כי שטיס מתש)עמכם 6"ר;עגי כנוים o:th1 . )ס)מס נ"חט מנחמס ונטלי ollPI ע, גגון כי ומוקו )כככס"מ5, .,עתם עניו סמככיס לתרסיס 6ח 1)הפי) סרכם 6ח 1)טקר )מסר ההך.ס נמסי ינכוכ5כ"'ס
1611pe דכוקיס מערכם מו) מעלכס ויער;ס מיקו 5כ6 כגי "ח Osb כ!וצ כמתכת )6)ס( 

 מגו . מעלכות'סס קוק) 1)3)ת' כמסי)1חיר1ס החטרכם וככוחי מכח ;חהזרד
~ch) 

 סיו
 י נסף מיה כי כילך 6"ל סס'מ,ס כ"מד 16 סכור01 ג"מד OOD 5חז יכס! מן )הטמר)סגים
 כור,ח סמים1ר משח ירוס)יס חימות סכיכ מסרו !'ס יר,ס ע) יכ6 סיס.ס כי כטמעסו3ל'י
 קדלון )גם) פעור ירוט)יס סגי ע) סס וימן סויחיס 3סר ע,פ,ס 1'נ, ' טיח ו)" כ'ר )"ט )רס.י ס פר סח )כ ע) ע"ס )6 6סר סוחיס ל.ר ירך )ו סגך rrn )'ר"ח ,עיעיס -וסיחיס
 !'ס יר,ס עיר 6) קייכ סיפוס ממגס ויסי . תתיד לעס מיס 13 ו".ן העיר 3ין עוכר סגם)כי
 'ח'ס ס, כר ע) הלומייס מהגס וסגה הל"ו עיניו 6ת העם ויעל קר בש ויהי . ריסס 1'דרך

,ee'ii'lמען רעש 6ח 6יס סקוס ויעסו כיס ססרעיס "גטי 6ת ויקכ5י ויעי הסרי5יס סרי( 
 ככס ע! קמיו 6) 6יס ססוי5יס הטועו גכולהס 6ח )הר"וחס סרומייס 6) לעחסמסוך
 מעיל טללי 6ח ויסתמו 6מד )6'ס סממ)וקיח פיסח "גסי ויסי . 6,ס עס olhויםנ'מו
 גד041 חרועוח ויליש חנכו מעיר מן 3יר,ס!ים 6סל ר.מ)ממס עסי ו;) ס ססר'5 סליו'5"1
 ססל,5יס ממח:ס ר.רומעס מחנת ויגס מקז פD"DIIS 76 6סר כנוהגה לח וימרידוויכסי!ו
 תטש ס)6 )6מל וממנסו עמו ע) סיסים ויועק O~tsD הסלי5יס ע"1 סח"יס כי טמירייסג
 ס'ע,ט דגלי ע) סרומייס ויחמוקי מתניסס גס.ס ו6הס סיסידיס כערך 6מז ע) מקס "חסכי

 סמ,יקו ו)6 לכיס הפיס ומ36ס מ"מ ויפויו )מ)חמ: היס,דיס עס גכח נכמ ויעפרו"ז,גיסס
Q"tnoעמיי עמו הסר וה"גטיס וסגכוליס והסריס סיפים "ך היסודים )סגי מעמד עוז 

 )6! 5ר,ס 61ין טיפוס "ח מעוול נ,טיס וס"ס )הפיכס ע)'סס מיסוס עיד 1'5עק . עמדםע)
 ור1ת6מט ר1חה~קו 6חו 6סר יהסריס וסיטים . יעסו מס ירעו 1!6 דים ס.ס, )סגי )עמיד.דם
 ויטלו סמ)חמס לגסי וכ) סישד'ס וים,כי מחנהו 6ח )לחף סס וימדדו היה,7יס כנגד :מוז!

 DD(1 גכ:חי 6סר ע) גויליו ע) ויקלף כמהגס ס'שס 5ף וימר . !חומס ממוז )עירקרוס
 וכ'לחיס טחול גסוגיס 61חס עמדי ע) עומד 6גי כי qh )סגיסס ד )עם ידינו נ"),".ן יכלימוט מעע מח. כי גססי תתגקס )6 ס מיהוד 6,ה סע) עוע.ס 6!.סס וי"לל ,היהוסס
 מכד ממגו ;) "ח פיסוס ויכסוף הסגי כיוס ויסי . וכטויס כהוכם VnlD ושייוהמ!ממס

otr)i;יסרק, עס )ערור ס,יחיס מהל וילד סכ)יס 6ח )ממיל הויהיס נתר פוט כי מעע 
 מס;'סס חירש 61) 6)יסס ברדס )כו )6מר ממוסו שסי סיטם ינעים . הסטר סתתחממה
 הרימייס ויטמעו . יסלק) גזודי וכין כסר גו מגדוד סנפיר כ'1 מכדי) קדרין גמ! סגהכי
!lpSDtn?D הקמט ));ח ס:יסס י'ס'נ!ו( קרוכ כילידים Sb סיימם ')DS רכס סעיר סער 
ה5, 6ח 1:ס)מolnSno 1 שסי 6ח וימסקו כעלמם הס נס עעו ססר,ניס שיי . ן קדר, כגח)טסת
 גריל )רומיים הגס"ל ממוס ע) 1)כ6 קדלון 3גמ) ץו)עניל וגהק )ס,כ הננוריס 5נ"
 ושיטוש con כ:ס6ר,ס מ!מנ,ס ויתנלו הסל 6ן וינכו ויסוכו הגכוריס ה'ס,ד.ס כןרעם סייחים 3הר )סמ)ס מהלומייס יחסו כ"סר כמנמרס 1)החגרוח "ותו ,rl~S סח"יס סהזח

 6סל והמ!מתס סל הס וקו) המ!ממס חלועח קע ומגס ויר" למריו סיסיס וימןממק'מס
 סגם% סר,מייס מחגה 6) הס!וחיס הסרי5יס עס סניעו כי 3,דעס ססרי5יס וסרי .,"מור מגיש סת!חמה ט הקיסם כי סמ!ממס )קו) ויכה) ס סו.ח גלל וסחר מעכל סיסידיסכקו
 ;נך"עעיז OIJS סגיסס סתו )" ר1רומ"ס כי ת"ד וגדידה ר3ה פכה כלימייס 6ו ייה,דיסי'יו נכש נ,סל") )ס)מס acn הסל ססעל :כמ מערכתו כמקוס כמגסו 61! סינוס "!",,ץ". סעיר מן כעיר 6סר השהמה טסי וכ) הס 1,ג"1 . יליס!יס שלי 6ח ויסתם, הזיחיסנהל

*ש(ש ומלני כמוחמה )שס ננסיסש ;סשת.סס % ייסיש (ee )סט0 סש"מ* טה0,ש."*ששרפ
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 פב פא פ=קששפוןש9
 ששש רפם שתריסם וילעט סויתיס רגל 6) סנרימוס מ% עז םהמ"ם סירידיסהכוסם
 פגיס סמ)מטס ל16 כי סיסוזיס %ח פסיו ו)6 כרמו ע,ס ע מנטרי ולכיס . רניסמסיס
11bhlר,מ)טמ עדון "דיגל "חס כי . ג))1 1"כדגו סיסודיס כחרב חס, מן גססך ט) עמנוהגרס ג" סנאט לדוגל סוי 6!ע ויקמלו ט ויסכרו נכוריו עניו ויועקו )כזו מיסוס טסי 
 מיסויים כמרצ כגוס!ח ועתס . סקלן כ) ע) "כיך 6ןיגגו סקיסל כמנסוח ~o'c5hויג:ס)ך
 כ"ס 5תס גס ח תם כי כדמיך )ך כנע ומה כקו גמות ס,6 ווכחך עמך יפ31 ,6 06וקף
 כלטד מוח הנהרס "מל כי "מול 0;'ו 6ת ססנ DID'D 6(1 6)יהס גמע 1)6 . ממגו"הד
 מג"ח וינריחס כננולתו מעקיו ויניסס כמוחס ע)יו סכ"יס ס'סו7יס 6) וימן כמלפתמהיים
 )מסמס נכמס )עמ71 הלומייס מח"ח גסנו "סר סנ!)מ:)ה לגסי סיהוד'ס וככ15תפגע
 ככמס וכהחמיק )התטר כמס ג) ויו5י6ו סיס,ס ע) נפסס 6ח וינתכו הרומיים מע3ויסו

 מנטלי גפנו הסי" יני,ס ומפס )ס מ6 רכ עם ויסגו 1hD נדו)ס מהממס טס rh וחסי)הפיתו
 גכוליו יחל וזוזי הטת 3מ!מחס סיסים נס! )6 "סר וכמעם כגו!ממס ורכיס רכים ה עס
 "חליהם )רחף מת"יריס ט:רינ;.יס סיס!דס וכלקוח "מריסם סרול!ייס וירמסו !רוט)יס"נ ו)חיכ קדרון גמ) "ח יערר הזיתים כסר 6סל וירדו סמימס )5ד מקומם Sh :וניס פ,ים,כו הס," ס כי ס ט ט "3ד "1 סהי6 כמממס מ)סמיש היס71יס מיד יגי)יסי 11Sh סדו"טר

 : סעגרס נ' סיסודיס )סני סרומייס מוכת וחסי ויכרימיס וריסס SIDI סםוישי
 וךחשלל סמינהס סס)חמס ותסרוע סס" נעת ייסי ושמונים שניםפרם

 6'ש ספר'נ'ם כין רעיל כחוך 3ירוט)יס סגימסמ)ממס
 סיב) ", ססריניס סל הנ)י)' יומין רב" הפסם )הב :ר"ק!ן כייס וימי . נלעסו טיטכ"היו
 ה' ! הים . 6 ככי16 ויסי כככוד סעס סחר D'1pr~l הכהג'ס חי ": ויקכ)ו עמו ונטלע סו6ה'

 כ:ות:יסס 01רכוהיהס סרעגיס מרייסס מהמת )כיס.ס חמס כגדיסס 6ח ttr:hl ה61)יסטו
 )3ס ויקבך יככסגיס 3עס )סלוח 1,מ!ו ססיכ) דותי "ח ויתפסו ככסגיס י7יהס "חויס.מו
 ע!יהס סמחחגגיס חמץ 6) )סמוע ~wb O'Dnl י)" וש פגי כ"ח )כלתי )"כור "מיססע)

ו)"
 ,גס ע:גי 3ן ")עור SDI כלעין ע) כי ו6ף וסף גריס ע) 1)6 ויוגקיס lD(('SD O )ממו)

 ,עדי כ )טן ס,ס 173ל יסער 6ל 6מל 6על יימגן דנת מ6ן מכס ספרעיס סרי יחר כ)ע3
 ויקוש הקבס כ! כס ס' כעס יוחנן עמס "טר סרעס "ח ססריג.ס פלי 61!עור שמעוןוכשמוע
 ,טיס c~co יסר", גגי היו ")ס וכין olb וכין ולכיס רסיס )יימין 6סר מסעס ויכו ססנס

 ,סעס כיגיהס וקלס ולעס בדרס סיסיייס.מ)0מס קצרו סגם כי )פ'סוס ויונן תקום.כפסס
 נון יימ:" סע:ר 6) ממוסו כי טס ם עיס ויקרכ ע"ד ויסמם העיר כחוך ים עס ו:עחמיס
 ויצריו ויר6וסו עיגיסש "ח ויסוגו כעיר אטר סמ!ממס מא"ע o'nlu )עיר raסיהודיס

?')hג6 וה3י!גו כעיר 6טר נ.ס הסר מרעק )מייה גוב) )" כי )עיר ונצת עביט ג6 נפם 
 סי:וךיס )דברי ס סיס :"מין !" ו6ה ונ:) . C~:o עד חרכ גנעס כי )ענדים )ך עסיסמיךס
c~Oכ"ס והיי 6מד וכ"כ יד כמו,ק 6חו ג)מ:ניס ס)סוס עתש) סישדיס 6ח רקס כאסר כי 
 . )עכדיס )ך והאט הפרי5יס ס"!ס הרטעיס מיד וסנ');ו כ" )"מר "!יו כךכרס )הסס"מין )" הדץ וס כעכור כמ.המס רעמי "ח "'ס )ה5י! וממרסיס !.:)ממת 6מח )6נודסע)יו
 ol~n.b קו! ויסמם סעיר עחוך המבהמס יועקח מעיר טבון קו) ומנס עם: מדכריס1ע71;ו

 oltnna יגופו סן הסער סגרו עוד "ינג'ס וקו! סעיר 6ת ועכוז עוס ע יי" מסערפחמי
 ויקערו נעיר סלומייס 'כויו סן המעריס סנרו ס"ומר.ס ש) ~rh סרומיי0 וכפשע .כעיר

 ס6)ס גיס סתר מיד )ס5'!ג1 שכיו "1)י העיר 6! 1תכ61, מלעריס כ) ושתמס העירי) וקרס ריס כעיל "סר המלממס סלון חח .תסמל, סמעחס ס)6 )רומיים משמס ע3סשמ7,ס
 וסמל סעיר סער 6) סרומייס וירוו . וה6:וריס סמס"יס ססיי5יס כח"כ כקו גמש1)6

 מירס ויפנו הכס ע)יסס ויורו המומס נעי "נג'ס סיסודיס ע)יהס ויסעו ממומס Sbקרכיס
 ר,0ריניס מיד )מיקס )מיסוס מתמגגיס מסיו נעיר ממון סגטיס יסעס ס,פ7י' גסרניס
1)Deומרייס וירישו כרומיים ס סיה,ד ניט הממס "3 נ6ו 6סר כריסי" )המס היסס 
 רדש "טר ר~רומייס לגטי ו)ס)עינ )סמוק סיהדיס ימק קל,3)מיטגס עד o'nluוהמס

 נצג'כס ע! מסמ'ק'ס והיו כגנ)ממס טמ,ק lbc )" 6פר רי6וי)יס ט) ססיחקי' כדרךח)(ריסס
 )תמי !לעיג'ס סיסודיס "ח ר,המין' גבורי 1יר16 ע)יסמ וקנח ))עג הרומייס,פסח

vt~e. )הס 1ימנ'
 פגש כ! "ח פיפוס SDp'1' . %ימס !טgJD~ 6 1)6 עישם ויתועש 36יסס )3סש
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