
 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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ש,183 פבעג פיקושפע
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 נטלים ג) ע) גדלם מ גטותסס "ת ידעחי "זכי "תר כשיש ייפו י% ""א
 ובגחם וגוס ומכמס במוסר 6ף bh ע)יסס כממסע פח;ס6יס 6חס )כי אטלס 1)6סנויס
 נסגועט תדכרי, מס "סר היסודים מן 1(hSD חמס 6יגי ולע' Dh', יעתס . יפיס כ)כעמים
 ):וינכס o:nh )סחות יוכלו 6יך מכס 061," לחמס 6ך סכועחס סי וכמריסוסו,הפ:י'
 )כרומ יפולחו )" ו5חכתחכס כערנוח:ס ומנס ~or טייטס ונכרו ימכמחס כערמחסארן
 רייסס סכמים עירס חועח "! ו;גסתס )כס ויכר שכס סחו כי 'שמחס ערמחסשחויי
 ו"טג'כס מעכה כמ15ח והינסעו כקולי כמעלס )6 6סר ע) 5כס קרס זס כ5 )סגיהסו;גסחס
 כי 'והאס ה,ס פיוס תעש מ: ואו ג6 דעו 6מי ועחס . o:nb י5הז )6סר 6.,ן תעוו)"
 מטת' 6ק וחמיו ךכרי ע! עכרחט ופחס דברי ע) )עטל ע6 ככדי 6ח !ח,) )גס ;06)"
 "ח בחרופ, ססרסייס טס 6מסעום סק,סר כמ)ממח עמנו מכ;י 6יס קם 6צר ידעחסוסט
 6סל,סי0 "כ'1 מטח ככתמי גכוריס מלסייס וסרגשס)סס סמ3ממס כתני ;:נס "סר ע)כ;1
 ע)פר

 סחו" ס5כ"
 ייס )עלוה ןכל' 6ת וממטיס סי "ת ע,ככיס 61חס 6גוססוס 'ד החת

 הע::נ or )קם גקס hS ופכן חנה )6 וסי" ,ח:תס סדר ככרחי סיס,דיס עם מנחמס וסי
 .,יירכ תסגו 6סר ככ) וח5)יוצ ומנ6וחכס tDltpbn(o )כס סיכן סנו)יכס מוסלכמרסס
 כלסל החכגוס מס כחכגיס )6 %ו ח,כמוח ודברי ליבית וכרי עם. כשגי )דכר שד סע':
 ישקמו דכריו ע) )1 1ייד1 נכירי1 וכ) ועבדיו טריו :! DIT;DS 1'סחמוו )ר,נ1'יס כתנ;.ס6:ר
 עג ~בה' לוחי 6ת וענבו דכרו 6ח מלי 6סר ע) מעסו "סר onfrn 6ח ):עכירממגו

 כן עיסוס ויעם ימכמס סדר כניחי cnSo) CtDסיסודיס
 1'ס"

 ףעד )קם ויס!מ מנבחם 6ח
 נועזי )עטות 1)6 זכר ידכר עיד ס. חוס 1)6 ):ס מסתרו )"תל עיפוס 16כס

 6ס!מ )6 רכלי ע) מכס סעיכל תשי כן )6 ו"ס . חננותי ו3" וחמיו עוד חי מ5 "חחתרו רסייגן:ו)"
 סס )ו ובגמלי סעס כ) שיו ויענו . "מיחץ כי ספמיס )עיף )נו6:) גכ!תי "ח וגחתי עוד)ו

 ק")ס הדכריס במרי וימי . טיח כנסר גקייס וכן גקכ) הן דכלח כקטר ;גו 6ד נעסה כן6מן
 שבכיס )זס ,ס ויר,סכ1 קמיו מע) "'ס יר,ט)יס ";סי היהנדס עס )כ גסס כי GtD'Pוירט
 כל "ח ויסתגר עמ. 6ח וי15 ירים!יס בחומית )סלמס ס עיע ויגפ נ)ממ'ס כרעמו61ים

 עתו )ס)מס טיפס מהמו) סיסודיס ישו )" ס")ס סמעס,ס סיעוס כעטות ויני .סייחתם )"נס' דרך )יסר עסי )ימ63וס !ים ירים סכ.כית סיו "טר וסכורות ר~ממי)ות כ) 61תהסימ.ס
 1lr::e ויקם! )1 טכס ch הפךינ'ס פר יומין 6ת 1)ססמיד יסספח עמסת ויסכעכהידוס סעיד סגגיד ובמעון ) כנדי ר~הדומייס )גיד ויעקכ . עמו נפריס ")סיס חסעת )קמו"זומייס הסייס" סיסודיס מנכורי גטייס "ימס עסרח סמטת rpi כי ממומס תע) 1)דמיחו)סכריש
 ה5ר ! 6 וינרימסו ס6כור טמע ע) עתסס וילך סמ)חמס מגשרי סנכוליס 6)ס כ) 6מסרדין
 וסעור עמעין ייהחכךי גטו ס סי' סי" oa כי מגנך )ו סומך ססרין וכקעור סריגן מוכסימיג סבי ח גכוריס ת"ת ו"רכע '1pih' טמ.;ס ועתו סס,כ) מכיף קעל ע) יומגן ויעמוזססיכ)
 "ו וסרומ,ס . כקמיו 6יס )ס)מס עור ימקו סע.ר יסועח 6ח ויערכו ס6כזר יומק ע)פטלו
 ידיקיס )שור מקומות סס וכונים . גס כר5 סח,מס סכיכוח מח:יהס תקים תיסזיס )עירמהון

 סקל; כין 16 סיו "סל ת:יסודי' c~OI ירוס)יס ע, גסס )ס)מס וסו)ניח סכרזנ 6'!י):וס'כ
 or ?:o כ) ועם יטר6) סרקי ס'1 ס!סחס ":ר ויומנן erplhl סנוע,ן ומס סג,כליססטוים
  ",ע,ר ע) בגרס סנפי"  טמטל ורמח סרסע  סיועין רעת ע) גכרס ס":,ר סנני) ומקרע0
 ס:ס כדקת ר"סוגס כיסל6) 5,ח סל, )מרון תוק) וסו6 )פרי5יס ר6ט סיס 6סר סרסעחסרן
 ;סוס 6ח כקטל אוחס וממיקים כרגהס כסס מכיס ססכיס סיו כי "יכדוח כק"ן גיסם כס,ו
 : קנ ו,ס נורקח וע!יססידו זס נור) כ!סיזי יקם חס ;ס S9'A כיסודי יקח חס )סס)מזק
 ע: וססוינ,' הטרים ומפס: . כשן כיגיעם סד) סעס וימרקו זס מ"גט' 'קנס וזס וספ";עי
 !הש ו' )מנחוס "מד כפיס כנס ישכרו סרומייס תזממנה ע)יסס כסככך 6מר 40 סעסיחר

 p'h 5סנמ0 וימ!ו גרס סס 'סוכו מטקסס ottnna וככרים מע)יסס ויכרישסניותייס

 הדם ינ" 6סר עד סמככיס הסריניס סרי ס)סס כין וקטם נדו)ס מ)חתס 6ז ותסי .כאחיו
 כ"מ) יל,ם)יס פסערי 5" י סרס 6ח סרומייס וייפו מיס עמכוע טבע כגמ) יר,ע)יסמסעיי
 5ח "ז '.סף 1יקינן כמרש עכ טסן ויוסף כגס SD )סס י5ל וינכו כקרכם )נס ויסכלטכע

 קרית ילוס!יס סף י."תר סקי;ה ק.; נוס-י fict1 ייען ' ילוט)יס עSID 5 סי6מסק';ס
 5שו סיטם. 09 ע) ישפ פפך עמס קגס:'ס סא סיס סיט פניך b~b עם פס יגשש
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 פג פרקימיפוןיתז
 מק ת~' יסירס שכך לקרת טפך 1מ) 5דק סמך :hr 61מר קבס כקמך 3סש;סם)
 rb "סר ע) וו: ס!ס מזך 5דק וטסי כחורם ככחונ סוס סדך שד גקל6 וכימיו 5דקנך סמוניי ו:1:נה 5דק יזין וכך )רק סי: וסמך נתיק :!'ך ך ש סיס כי נס 5ד,ק )וזך סיסכ'
 מכס ס,לס נך 1!עעח "יתך תגחי) כך !יסכור ע"ס DPJI 6"6 נשכך העגכן עמך טוןסוס
 . ע"ס 6כיגו )6כלר~ס כהג,וחי כך הבסיס מסכן עוד סכן כן וע) רג.כיספעסיו
 סקדיס סמ,ריס סר וסב מכריך סר רקס ע) ימירו כגי "ת טקד כי מקדמו מקוסונך

 מקדשי מקים 6ח O~v "כיעי 6כרסס )קרי" 'ליס)יס )הקרץ כסס ע,npnul 7משמ79ס
 bo(o'o יל6וס. מקרסך מקוס כ' ס"ס יל6 'יכן יסמך 0)ס ;כר סמך ומיה יר"סס'

 כ, ייום!'ס 'קר6וך טין . הו: ;פיוס כבס כסיותי ממט 0גט ויסחר נוס כ"י oSnכסיוטו
 מקיד( לים סור6וח כס )ס.ר,ח עוטן )מסג, 'קמלו מקדטך מקיס מע"ח בט37יסכיגיס
 "סר סג"יח מן )סייח נס . נדרוך הפח".ס יחה:מי כס 6סר וכיגע שמס לימ כס1)סורוח
 סכ"'ס ויקר"יס כך וסחירס ההנמס ונושכי ים)יו כי נס כב' ך) מחביגס יסוכוסוכג.ך
 כ,גד' ונס סקו 6ו.כיך סוס וס ס ו"ס . ottno גחול 4שי מי) יסע כס כי עירס ס.)'כסס
 טסיך ה' נויד ככחכ ס;) כגוים )ך יקמרו "סר והתסורח יהנ7ו)ס וה!ו3י' סניכוח'ה ס)1כנד

 עד )סג.ס כך 'סכו וכגעגיס כחיכני גסס 6סר ס' סיכן כסכור . וססע"ס )דודססכעו
 ;חסל ממך גלע ויסוסע . נטרן 16 סכגעגי ועוז 5ו שלסיט ויגמ')ך ע"ס D')h 6נלסס%
 גויס הטכעס גגיוכת

~lDbI' ק: ה סו6 יעקכ 6)סי מסים ,דוד ע"ס דוד כ6 עד כגעגיס יסכי 
 הסכע: מכני 6מז )מ:ומ נך הסגיר 1), )עכדיס ויס'),ס סכיתגיס כ) ממך ויגרספ)
 כ:ה )מהכוח מ,טכ כיח וגס עממיס גקר"1 ככס סע3 כה סי;גיס מיוחס ימי כ) עמתיךנוים
 ה.;) כר )כנוח )גי ha Sh ועוי . סקרן ממ)כ' )משך כמוסו היס ס)6 כחוככי דסט"ה)1
 כ! ע! )כנוח סו"') 6סן ס' סיכ) נכר כ' 6רן .רועי מ)ג'ס בו קג,' ט"מ כתמכימסכנו 'ס." 6סר חמס יוראך כי ס' חסן כי )הסריס משוד )לוג יקרס -t?b1 ווסכ ;סף גי ויחןס'

 )ההכיס סנורה 6ח1 כי טוכדיו ט )ירוך הוטכיח ;ע'1 ט5ז סיס מהשגי סיכוך ל5סחוחסי ה." נור" כ' ס' מעטה כו 167 סנויס כ) כ' ע)יסס ככורו ויגד) סקרן מנכי טסיס';)י
 ולס וחכ!ח סגי תו)עח 5נעיס סיגי 6רכעס !כוט סיס סיפך ומסרח - במדרך דרך כידורכו
tmlb1מחס סגכ,ה סמ"ק י"ל סוך כי )רקיע 3ע) מע) 6"ל מבמיס כנמהר ספגי 1ח1)עח 
 )קו:יסס ,ח!')ס מ"0 1)6 "ס פיס וסי( 6ם כסמים סכככיס "סר רכיס ימסכו עדס6ס

 והחן!ח . ופסוס מנסך )ע,'.גיס 61'ן ס6ס:יס הסס,יס כו יסחסקו 61,רו ס6ס כי orממסות
 וישב . י1:5ח1 סממנה סקרן צמוח כסיסיך המטרח ),נס סיס 6סר סכנן וס61יהסס

 מלכס היס כסיכוך לטרח מכסן יככ" ממגי הגכחר יח)קס סיס נון כ' o~O כגנדס6רגמן
 המ.גיס כד' לכ0"ע )פגיך כצתי הגס ס;) 176ן )פגי 6.:נר וסיס סריס סמיג,סכ6רנעס
 סיס !עיד סעו)ס ;) )פגיך כמשט )פגיך גממכ 61;י עוקמך )מ)ק' זש,גות סהסס",ה
 יםר6) סמו גקר6 6סר יעקכ כגי סכמי דעת )סי יתרוח ו6כגיס ים, והב עדי )כנסומעדה
 ;;ה הקרס מרום )ס"5י) ני:ס י:כ,ז ;י ככס ע) )מס וטכ) עציון )))ן,כי )סגי כהס)סיר

 וס6:הגס הגימוד כסאח כך סי,סכ.ס כויתחכמו
~rhl 

 כסיכ!ך ממסרח וממגי ותכעס מנמס
 סגי ע) "סר oTho מ;) שוע )סיגת )כסן ג6ס ;י ער,תן 6ח כסן );מוח כד כמכנסי סהגיל
 סח.5ון סמקזס כי וססגימי סמיכן סס 6סר המקזזים נכ' )סלח יעמוד כי 6ףס"דמס

 )סלח ס;הגיס יוטזו ס:וי5,ן וכמקלם נ' סו6 סקדם'ס קידם והוך מי מסג )הבנקדם 6מדסו"
 )6 סקנסס קולם 6100 מפגימי ונמקכם סכסגיס מסמלות 6ני סנדו) מכהן ע)יהס 5,סכאסר

 )ומות סגי כו 6סר ס' בריס קרין סיס סס כי כסס 6מח סעס )כה סכסן לס כי "דםיכ"
 סס נס חוי ע) עומד ר,כ6טון הדקדק כפיוח כסי;' יטלא, עס סגכרח הכריח ),חותס6כ:,ה
 ומו) . 5ין 5ן סרחי סו3י6 6סר ,lx-h, עמס -rhגרס

 סמקתי
 כהס 6סר 'O15PD יו"ד סיו 6100

 :;'ס מ כי סמדיטת נכג נכרח העל.ס מ;) כדורס יליט)יס עיר ותסי . )מוק'סו ס16חגריס
 מומס כך ויכטה חומותיך 1)לומס )טנכך סמנך סוליוס יוסף . בגוך לכיס ותוניסגדורים
 וריר וסחנ7כ סניי) 6ער טרומי 6גפיוכוס ע"0 6געיכי6 ססו5 סמותס ויקרץ סכינךשמיח
 וממליביך ומסיסיך גויס 1IDO עציך )טל כך וימם)1 עתם םפ)ת 61.ך . לצפושך בזק)מגק
hloמלמס ר.מקוים סיכוך וימי עזך נ16ן סולד כי ,ע חס כ, )גו ג6 16י . כחיכך סםס( 

 עפ0 ט וסחרע)י יון כחך עס ~'sdii:& סנכרפ עתה טסך שתי ס)3יס 4ס 41שס16יייש
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 95עת 8ג פנ פרקהלרמון
 עס עתך 6( חיח0 . ג61)ס עת ם עס )גג,!: כניך וסכו סרוח קן 5ך 51ס ,pff עתף

 ג-~elb כמומס ג:מ עיע,ם ר ויעכ קן "חרי ויה' . וגה:ווח .שעות כיס 3חך עס ,תסח.דיד,ס
 מעיר , ע סעד, )ה)הס יכון דיךשיזם

 סנטו) מכהן יוחנן ק3ל ::פקח מ'ט'ר מקוס וסני ויר"
 המומם ע! סעומדיס העם ג"(;. )דכר טוס ס "יתו ייסע 35"ו פל וגיקג,ל 610 סם.'0'5כ
 תמוחו ג" וקמיו )כס כריח וגררתה );1 )הס חמול כה )ו ויסמר וכרית ס!וסדללי
 נשל יידבר ויסך . סייס ":וכס כריח כירח סו" מנס חרobt 15 ע!יכס ירמס ע'ס,'סאדמי
 ייחריסו ג'ו "7, עיע,ס בסו ניסר ס,וסר1עס

"(1 
 מס.סודיס 6מז וסגם )זכל qott1 ד3ר עגו

 סיעוס ויפי . כריח י)כלוחסייס )סס )דכר )יסודים סילע "סל גיק:יר טתח עי מקד )ו 5:1ר סקוס עמס מזנל ע,זג!וסיב 3ס)יש ~ים סיסידיס ילוח SD )ע'סלס וימר ו'מיחס, חן ויורס 3קסח מסך סמ,מקסע)
 )הכי"

 )ערוך סמימס מסח'חיס וכפיס גר,) ו"י3' סו)מוח
 וינסיסו ו)ססחיחס סמ,5וגס החומס oh )גגם הכר() "י) eh וימסכו נירוס)יסע!ממס
 סע.ל סער 6ת ויסתחי הסרי5יס כרי ג' ס,וס ויעטו ויכהה מ6ד גדו)ה חר7ססיס,דיס ממרזי המוחס 6ח בו )גגמ ס6י) סינס ל ס'היזיס כרקוח ויהי . :ממסע הכטורס SD.'5יכוהו
 t?!pnl כססיט.ס ויטרסוסו 3"ס סרפ! ס"'; "ת וגס . ויסרשס סרס סכ)יס ע5י ככ! "ט1י5.ח, . מס סם, 6ח 3הס )הסמ'ח :;ינו 6סל o'nnro כ"י ;) מע) סרומייס ממס 6ח מןויכל

 וגיוס . נקם ס.הו7יס סרסי ויהרס .נכוריו עיס ס ה5') ממס מעם כי סרסו כן גסססי))יס
 DJh' גחח(קוססו6

 6);סגזרי"
 nhr וע) היס:דיס מ.ז הסויות "ח )סדין ט'עוס עס "סר

  :ונמל עס וירן ויזוהר DID'D רקס rbl . ,ינ5מוס 6)כסגדרי6 בגסי ע) ריס היםסגניר!
 6!כסנדרי" לנסי מע! ס'סיד'ס "ח ו'גלטג13ר'1

 סעו(רימ אדיס מסרי "חד htol O'G מהנן נס! סה'6 3עח ושמונים שישהפרס מ!המס: נכורי ".ס י"כ מהם ויך
 רכל, ומדי עמהס וידבר הרומיים סחוהו כ';יסי7שם

 היס כי יוחנן ע) מסד o~lb די גח ויח"כ)ו . 1ימי0ס. מ6מלי1 חן Tnb עללי ויולסעמסם
 כמעגן מנדודי סרי5,ס ומקוח הס ההוא כוינה ויק'נע . עגיו ד מ" )סס 3ססוימרנכור
 ע)יהס וימס ילוס)'ס סעיכ מימת )סי' עיעוס ~o'p "סר סע5'ס מנעי ג' Sh ויבכוויומגן
D)bס:יכ סל,מייס סרכיסמגכירי( 

 3::ט"
 וי!כו  סי:,דיס יעם. גוס כקרב: יריס)יס ח

 . עיעוס עתגה 6! ויגעש גלמו ויתןס הנוגד)'ס מלטת סג:ע"יס סמת.יס נזיז, 6תויסלגי
 56 ויקרט יתרס סמ)ס ואמרי . ירכו "סר ככ) o~O סמנד)יס ס3יכ,ח "סרמסרימייס סרנם אמרי סיסידיס ו,ח"(רו . ס!י3ס כ) כ3עחון ויטיס גמסתרתס כוסמים ,סע)מסיור ):ס סיו סמגד)יס ס3'כוח "סר הל,מייס כי זבל מגס יזעו )6 סמגד)יס ע, "פןוהרומ"ס
 כס וימיטו . סח"וס )"רן מחש ויסיקו סמגן)יס ינוי 6ח וינרלו ויכרתו 1יק:15סמנד)יס
 נמח:ט יסי" ההם המגד)יס מס,ח טין קו) 06 ס,סוס ויסמם . סרותייס מממגסטיס
 מס ידעו )6 כי O'S7JDO מס!ח עקו) 6מ,ל ויטסי ממשו וב) סי6 מ76 נז,)ס מלזםוימלז
 מומס Sh ויקרכ ממנסו ;) "ת DTS'D ויקם) כנוקר ניסי . סעיר 6) מש וסיס,דיססקו)
 סמפחיח סנרו) S'h 6ח סיסים ע,ז ויקרב סורר 03.ך o'tnS1 סיסידיס 6פר 3ע,זמעיל
 "סל העס וינוסו el'D't ויהרס:ס ויסך5נס כחמוס המשגס רימ,מס 6ח ו.גנמ SID סכין6על
 ;! "ח )כריס ס סיס 5יה ס:י6 וכעת . הכגיח ממומס 3קל3 1'גו6ו הנרמס 3קלכסיו

 יריס!יכו מומוח מס' גדו!ס ס'יחל קומה ה,6 מהי" וסחיתס )ומגסו וקוקס מכסי!נ"כגיס הריסס: תסיס מן )תרחוק עד 6כגי0 "ח 1)סס!יך יסודותיס ערות עד הסי) יטרסח,מ:
h'otכמאות )עסית סרימייס )יתארו סמלך סורווס כנס "סר סמ,מס DID'D עמת "דו:יהח( 
 ויעסו )מרחיק סהריסס "כגי ו)הפ!'ך )~ן עד ו)סלסס ספינו 6סר סמ,מס יסודות6ח
 מע) סיה,ד'ס המיחו )6לן עד 6)ח: והרסס סס'6 סמ,נוס יסוווח ערוחס ומדי .גן

 תימוח מלפס מומ,ח'ס עוד וחס"לנס . נכס ע) ת"ד וימלדו o~nivint ועלסמכסס וכי הח.5וגס מונוס "ח מיסוס );ד כי ס.ה,ד:ס סרי וילאו . מסס רסיס ה0';'גססמומס
 וימריץ רעתו "ח 6.ם הסןי5יסס!וס "ז ויעסו . ככיכר שימי,; מנשת סיו 6סרילוס!יס

 ן חרס "כר h'SIDih-, ממ"ח ססלי5'ס פל יומגן מסתלח ותסי . ינ)ממותס)מטמר01ס

 ו::טמרח . סנזו! הכסן י,חגן ק3ר מס"ת סממן 1ה61 )פרי5יס ס6מר הסל ומסתרס .)י.כי
 ,:! ?.:r י.עמדו ויתרך. ק' ,יהח . )חונו: תע) העיר ע! ")ע(ל לסי6 ,פרי5יס סג'ספר
 מחגם קי . ע"ז ע76 ססי6 (ov סמ)ממה וסככך ~D"Dt %מ עעס יאשר סע)ממסנכשלי

אאר*
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 מד פרטימיפוז788
 נשל רעי ?י כמסממתם מתמסמס . וסשודיס . כנס עד) )מטן לסלמס פ5מזקיססרומיש
 ויגח . יכנ,ד ווהכ כסף כגכורס סיסוךיס ou סוס כיוס סיעכ סלמם "ים !כ) !כס"קן וליבי הסס ג" סחח,נץ )6מר 6!יהס וינמר )מוקם גגוריו )סל TnD יסיסוס . ק5סהרב
 להמר הניס 6ח דך !עיר מהון סג5כי' סיסודיס כח כחוך ו.כ6  תועילו וסמו מגביריוההד
 !ישיט כרם rh . וימיתסו ויזקרהו "מר ויכס ייוסף יימיתסו פיסו ע) מנחמס נקרההוכדה
 גחל !" וסיס'די: כ3כורס סיס,ןיס מגהרי נטרים כ' סרג כי סהנףיס תהגה ")וימאס
 כגכ,לס נטרע תו) 1DID ממעון כי , כקלכם ה:;הס כערס ;' o"nllo עס;' )כריח);קסס
וק7כל

 וקל"
 שת המוהמה תן ימס "כל '.)ים כי ס.וס נגס ח, העיד )"מר נ"ע.סס

 מצלכם ונסתור 1)ס!הש )סח"ור עטו גדנעי ומדכא קיר" וסיסים . יהרסיומתוכ.חו
 6) וירך ונכוריו ממעון )כמ 6חו "סר סמ)ממס מקוס "ת יעו,כ "1 6יס יפו) עןסמ)הנ;ס
 סיפ'ס 5וס ססי6 וכעת . ששר מקיס סיס כי כנלז) Stb תניעו המס 6טל 'ומגן D~pnס6ח
 קנטור וכמו יהנדס מנכורי נכור "הד "ים כיר1ם)יס וסיס . סכרו! ג6י5 ממומס 6ח)עם

 :ס )ה ממע) הסרימס נטרי עס ק;ס,ר ויתענ ס3כורס נמכרת ספרעיס נכורי עסואתמכר
 ,גס' סךימ..ם מממגס לכיס ייך מניס וגרס nIprn מ)השת ,נע) ננולות 6ים סיס6101
 ס' .עס ירוסייס מס"וח 6מח כס"ס ג)מס קגסור פסוח כסיה וסיס . סגרימ ממסרכ,ס
 מחומס )מן) סכרו) "י) 6ח Dln'D מחט כססה גיסי . )עסרס סר ' סיס הכריוגכוריס
 נ" ממו) סימום "7וג' נ' וסנור )עיסוס (ODln מע) קגסול ויקרן .מגח

 סמסו))ק סע'ל ע)
 חטמיחגס 1") כס "סר המקדם כיח ען ג" וממו) חס?תנס ופ) פר1נס ככל סי" "סרס,"ח
 :המב סם מן וימרו נכוריו 6ת וינו ק;עור ועקד "ח סירוס וכלמגע . נו ")סיס מכנןכי

 במומס 6תולזנח
 ויקל"

 יחחיס tSb נ6 !ו וי"נ:ר קנסול 6ת סירס
"(1 

 ר ק:פ ויען , חגעח
 כמרמה ט0ס וסוך , יהד פיך ועטו חכרי ס מגפר תסעח 6ת מפחס סגני )6מל טיסוס6ח

 סרונוייס )עיני חכ.ריו סגמריס תסעח 6)  כרכרו ויפי . מסמ!ממס )מדו! ס פיע' "ח)סחות
 )למוח cn~h מרמס סו" ;י מכיריו וידעו סל,נ;ייס ממגה Sh וגננ)סס ונרזס ג6 )כן)"מל
 6ח "י0 ססס סגשליס חטעח וים!פו . סגלו) כ"י) סמימס "ח מ;3מ ,מדון סרומייס6ח
 ס מלימי )עיגי כמרמס כגסנו ויהי . סיומייס )עיגי למרמס ויפו) )כפיוט ממע) vtr'lמר13
 ס6ע "ח וכמגיע סיסיךס ע) !ס!הס סלומייס מסר )כטחי וכן עטו כמרמס כי ידעו !"האס
 ויקמר ע)יגו מניס מיר'ס 6חס סייס .כריח "מנס בכר ט! עסיחס ג"ח מס !6מר רםנק.! הרומיים 6) קגסור ויזעק . 6מר נכור יך וחך 6פו מעכל רומן ויעטר . קגעור מ)3"ס. ויך כחן C"D,9CD 5' ;מס ויולט ו)סטחיתס גססי)ס סחונוס "ח )גגם נו יקרבו)כ!ת'
 ,יכג' חן עזי עכרך ויורם פיך )טס סכקסה' נמי)י יסיס סוס )"נול )סירוס עודקנס,ר
 מסריס מן "מד 6)י סיח "רוני ועחס סיום ונמתח כריח הכקט יני %ר סומעוס."

 נ,ריון גן )יוסף Qth'l נדכריו הקווין קגסול "ת עיס,ס ועסמוע . מעכריך כ6מ7 )ך1":יס h 1'Sh(b כך וקמר מס"ס .פס יכ )כ כטיכ מידו גהך "מ וקכ!חי שיו נ" ו"רןהס:ככךיס
 כחס ימן כן עכדחיך !כ וכטוכ )ך רפ"חי bS פגי חם!מ;' וס )מס "!יו ויקמר סיס,ס"ח יוסף ,הצו : ימנח 1)6 וימיס שיי סוס ס"י0 6ת 1ס3"ח גת, כ"מ כריח )ו וביות )ךמכסן

 קגעול בלהת 6ת יסף יוזע סיס כי 6)'1 "6מי1 )6 גי ~.ו חס)הג, 1!6 כעיג'ך ק":%"
 . Sb וסגורו וס"מגחיה 6!י ג6 לד !קטור ויקמר סגל ot:h~h "ח ס סיע ייס!מומרמתו

 "ח לך י6ט!יכס מדיך כגפי 61ח מסליך נ6 סרט פיו ך"מר קגסור וישהו מקיסר סמלךכן
 "רוס 6 ויסרוק עמיי ויקמיסו מעיל "גסי ידש מן 1.רדתי "!'ך עגני 6סר ס,סג ג"חסקסף
 גדו)ס 'lsh קגהור שיו וילס קגסור 4 6מר 5סר סוסי יקח סכסף 6ח )קכ) מדיו כף6ח
 סכלי) 6') "ק olbnn ולס . ט נעלס ותמחו מקד סוס סיכל ע! ס D'D 1יק15ף . ויינקרעה, ע) וחסו) יימיפ h3ol מחמחיס ויסר ollh'h פרן ~onht ט) .יסיייה ויס)יכגס ידיונמחי

 יירק )סמ!ס יסכו ט, נס ס"ס ר"ח ק:?סחימסיכנ"וח שגעות "0 וינעירי מיסוס וים מסייח סה,מס גס יחשק ייגגחס ססג'ח חמימת 6לסמסהיח
 מסם וסנסגיח.)םרףבלעי

 OD'1 ויטיס סטריפס חוך 6) ויסו) שריון עזיו שכיד ותמלססו סדם "חליו חן)ק )ב)המדו
 ייתר ססר5ימ ריסס ו'115 ס0ייח סשמס חוך ") גגנו וסרומייט מפייס פ01 כתרי'

 ת6ד סרכם ~ottnts כמהנס ויט סיסודיס יד ותה,ק כמנהווה נרעהי 6ים Erlםננ,ריס
 :ים : ::: ן:ו,  בעש !מליס. מסרסי שרנ!כו:ס ספמס  ס! כבש פ'שס רפשני שעםרנת

שש
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 י16עם פד פג פרקידפון
 ו)" נמנ'ס ס,הת'ס מע ~רש לקמו6ה

 וככן חקיו כעס 0ן ס כאן 6' הן )כסוס גס)
 כי מעיל מן .:ר,מייס גנרסואת

~Prn 

 סד' .כיוס סי' סייס עד הרומיים ע) 0יסיךיס יד
 6נ ~O"Dll )קר6ח סיה,דיס 51"1 סלימייס )ע(לח הטיס כ) ר3 עם Sh DID'Dמקהנו
 כעדם: ויסנר1 ססגיתיח ממינוס עד ,יג.סי ס ס'ס,ד ע) סרושיס 'ד ותמ"ק )מ!מתס )עייפמון
 )מען ofTnb עויס סמ)חגוס "ח 1)הסכיח )עילמפןי % המומס תע) עמו.3סור 6) ע'טיס 5וס מס." נעת ושמונים ארבעהפרמ
 הרומייכויט, עי) גרג.גס יספו 16)י 6י,ר כי טוס סיס.ד.ס כפוגי'קכ6

 זמ,0י ו)"
 מינן כ,

 ימים ממסם המסממה מן ויהד) סכ) הסק.ה )כנחי ה' עס וע! ס' סיכ) וע) סע'ר ע3עיע,0
 כלי עררו עפ ובהגן ססרי5יס סר סמלון יסגס כו16 ,כצח מעיר פעל 6נ כ6 מממיתי:רוס
 "מד כ"כ )ס)הס יהז :!ס י'ועדי ייר,ת.'ס מעסו המסהיחיס כ)י )כ) כ"ס )פרוףמר'פס
 כנו!חנוס כיס pnSY י)החהוק לעתיד גססם ),סרו כי היה,זיס 6ח עיעוס וכלקוח . ר.סכגב
 קמי :) 1):חך.ן עכק: וז3ר' ס"ס זמרי כ,איסס )זכר סמנ 6( נ,והממ'יס כחרי:י

 )כס יהסחל החלמ,ח כחי "ת )כזחי הגס )"מר ס")ס כדנליס מיסוס "נימס ויסמרתרפס
 :,.פיח ס מה הה ( " גס ו)כדח' ערסלם "ח חכם כהקס עגייס תעסו וגוס )כד "מחחימס

 ע) ההורו ו)" ost~ib ס' ס'כ) Ph והגסחי יחד 1"כךחס סולח העזר 6ח.ההלמתי
 הקא גי )קוף ה'ה,ד.ס סץעו )" ו6ח יככ) . כס יכנוס כגיכס ~SDl כסייס וע)גטשוח'כס
 זד.רי חיכחס ידכרי ס"ס דכר' כ"(ג'הס לרכר 6!.הס ייסף 6ת DTD'D ויסלח ער:ס"0
 !ך וי ,יכעחו י6מ'גו )תצן עכריח כטון )הס יידכר יטעו )נוען ט,כ,ח עטה וניענסחמלה
 סח, "סר qalt ידע כי גה הם % )קרוב יר6 כי סמימס סער גכמ ויעמוד ")יססייסף
 גס" 6סר ע) סעס כעיניגחעכ

 המעל גנח נד,) כק.! מכסן עסף ויקרך . וימי סר,מייס עז)
 יח סעס ,ים. )כס ייסע "סר היסוסס כ",גיכס 6דכרס "סר סזכריס כ) 6)י שמעו)"מר
~o':rb

 )סנמ: פההנס );ס סיס :rb . )"גור סעס "3 יסף 1'עןויזכל יוסף ") ,ס?ע
 גס"והש לסר עד ב"ק(ל'וח שחיו ם 6 סג!המחס כי,!מנווחיכס גכילי;ס "גזכם );גיטס א"י ו"ר5:ס עומדות עריכם כסייח ספח הלעס חב" כסרס OnD שממיס "חסכלל
 ע) חמ)חס ו)" סגנק.ס ,סנרן o~iSno תדמי סיכם ו"ת סי נוקזס "ח ולו,התס ממסרמה'

 ש'ס וט( ע"ס ככס מ)הנוה סחגלחס 6כ) וס )כס די 1!6 ד"ת ע) חומי13 ימס:ססיח.;ס
 כנס לוו "כר כני'ס ונס ninlho ככ) הלדו ס"ר5,ת כ) "ח ונכדו מגויס 3כ) מסו"סל

 ו)6 וכציגה כחרמה ו)" כקו"ח עמסם !ממיס ; החס )הס עכד.ס ,כ"ס מוס,יס הנוסמ,סג'ס
 )נרכש eirh onbs (o?'neD וע) מקושו ועג ס' היכ) וע) nhrr העיל ע)החמ!ו

 ,גתן מן 'ר" ";' סקודה ס.כ, וע) ס' כעס רעת הקריך )מען מנחמס עיד CODD!סחגרוח
 וסוכה'ס )וח הע ,ט! יפסס סן "ומי) ס' מקדפ וע) הסרס סן "ניר הנדו)ס סעיר,ע!
b1'hסן "כ;: סחנויז 06 וע) סחמיז מוסל כ"סר ו'יסלו ימנחו סן 

~pan 
 l;hPC 6;ח:ו ש

 נועון היכבו וסיס מקדשו כחוך ג)המי כי מטנגו 5;1 סל כן וע) מענגי הגס הסיב) י"))ה'
 יעתק בקלני !מב )ק' זס onrPct קז,ס'1 וצח כסגיו 6ח והרגחס )סלי5'ס וגוס)רסעיס
 ,ה:0 .גוקזס 6ת !טל,ף ען,קה וה"ס סק'כ) "ת )גחון מי;גיס 0'ס המסה סכ)יס סגה"מי
 "נד י5הס . סממה מקדסו הח )כזחי מקדמו כיח וע) ה' הסיב! ט) מיק!'ס *יכיכססנויס
 סמסמיחיס ס:)יס תע)יכס יסירו )מטן נ:עיקי:ס עג החתם נ6 נמק,רעי

"(1 
 ככס יסמיחו

 )עורח סר ס," כקרככסכי ט 6 כי תדעו ס)" נ")סיגו גכסמ ";מ.1 תצמרו ,:.,~::ח. חס ע) 61"כ pnh לק גס"לס ו)" גהלסו סמימוה ס:' ה)" תעהס c'rc'3 6הס מה,:)
 סר וס וע) מט! כי מעיה ו",מ:1 ממגו ו"ר6ו הנדיי סמי "ח ככדו סס "סר כנ!) 'כ')1ח

 "סל ת מ המק לה הקרנות נ:! וילל, r(ott כב) מסק יעמס נעורחס טיס מערגו")היגו
 גוע 1")סיס חוח)חכס מס )' לנוה ועחס ע!,ו )עכיר דלר )סס ה.ן 6כך כחו) "ו כס!;סגרו
 תמותו 1)6 וחמיו 6תס גס חענז1ס )" כמה )הס שנזיס והמה סטן נויי ככ)שקזס

 הגויס כ) ע) !ס סרס וסד )הס b'o ;17!ס יעת ממכנת ע0 ס תדעו.ק,"
 עמהם וסו"

 61הל , סעויס 3:) .ימסי)ס מפריס "גסי ;: ע,רחו ריח: מחמוס כי ידטחס ו:)36עןלחס
 כןסל ו"מל ועסמ;ככס עמכס והים הגויס כ) וסמסי!קסע) עמכם מע)יהסויסיכןסל
 מ"ככפ  וע) וללילפ תטיס כל  פל  ויעסק :ךס 1 "כור 7 וכ ס הקפד פז סממענס ויתןמעניתם

 )פנים !:,רס :: עם וכום סריפייס עס עלתו 01סי 016ש טוב CnD1 . כנס ידו מעפםפ
יפ9
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 פף פרקשסיפין :*שז
 יפשע w~tEr ש נלפ מש 60מרי ומ מלסייס משלו 6סר o'nw ע *י t~khB ולגסרטה

 תכיש ס)6 . ימל") עם וסול שרן 6חז נוי וקמו וסנו)תו  סעי)ס ע) ו,ו)0ססרימייס
 ח,מרוכיםכמיס וריכס כעיניכם וס ים," כי ומרסס נקנין וחיסרו וס כ"מרכס מזוחב
 חקות ולכס וסייחן ס' טס כגי "חס ;י 61ף . ילים )מליס ירט "פו ו6ת יססי!)הלסי) ירפס "סר ."ח ס"יס,ס ידי מטפס ס"דס כגי כ) 6סר ידעתם מחס כרס ע) חס)"ו סן6חס

 )1 הספחם כי מטויסס ס' 5ל סר סוס . קיי ונרויח כקרי נספט'ס וסגכם כמסמססממס)ס
 ):ס !עוור טיכס סגיו ים6 חגסחוכי 61ך כ:יכ)וונכסגיו.ומע)חס

 וסי"
Q'po~ סגיו 

 )6 כי סמהסכס ,"ח תחסכו 6, סחי גגי . ",סיכם )נין כיגי:ס מכזי)יס ועוג,0יכסמכס
 6סר סט"ס מיסן' ימס סרומ.יס עס )סיחם )כס מס ו6וסנ' 6מי ועהס . סי6נכויס
 סמורם. ירכתי ו;) )סודו מעכר 6סר "יקייגוס יס עד סיס 6יי יכ! נויו גוטנריח סגרמחחי
 כפגתי מסגורה סקוס,ג'6ס 6רן וככ) . Dt)"pth יס ,עז כריסגי6 עז IQh "0סי עדומספו
 ק וקטרי ממגו וריס גויס מלכי געכו7 1)6 ימד וגשחס כ16יכיגו ג3חמס ויקביושמזממות פסיגי ט! ויחיט)ו 6הח )"ג,דס גיסיו ג"ססו כפס היסס ר,מ6 נכ6 סר וכלכס :מנחמס וגבירי קסם והמי נרכב מי) קשי וממס מס ק גניסי ממס כענק'ס גזו) עס ויופניסמיס
tbSחי וטחס . )עכד'ס )מס וסמס וסכג'טוס סרימייס מזכי" ':O~hl נתיחס כ"תךכס 
 ממייס מוח )גו סוכ כי סגויס מלכי "ח גטנ,ד 1)6יהד

"(1 
 )גוך שכנוו וגסס ס' עס חמ"ד סיס וסוף טמו ס' סיס "סר o"Dh יעקב כ6 כייךטחס וס!" גויס סו) ע)יכס סיס 1)6 6דוגיס hSJ חססיס סי'חס מת' ,:ס הל מימי ג6ס"!ו . מקדמינו וכרטח כרטהינו נרפס

 פ,טן מעע כמחי סס וינל מ"ע יו65' כניו י"כ טמו וכס . לכסי כ) ועם to)pno~lכיחו עסי כל פס  מלרייס ייכ" ובייוומסיסו  מו5 ברכנ  'ת"ס לכיח' ס ולד  ירים  כלדפסכמגריס
 "סר 'OPD1 וס!6 . מסי" סכנך כרעכ 'מוח 631  ניסי eJh'  לל  לפס ,6ח נססו 06סמיו0
 ע!יסס ויחנו)) קמיו ע) כמת:כר סף י, קס מריימס 6חע עס יפזסכרדת

 ע)ייס )מנו"
 סיס וטס . כרנונו מפס ויק)) וינדף מסם ,ייסור ענע מעסיסס "ח זכר כי O~'?D)ססגס
 )ו מעמיס 6יף )סוגיתו יכו) וסיס יסודים גקל":ו מנע ע) "סל 'סורגן ככני ס:ככד'הודס
 נכור כי . כי )פגוע ,כו) סיס ולעט לת, כעת עש וגדכלו 'qDI סו6 הסל שירו )6 כילנס
 מסמורים סמים )1 גס ויתיחסו משי כפיס סיסנע )1 סיס ,מס רום ויקר )סט ונ17) סיסחי)

 עוג )סכו) סכתי גסס 6כ) עכס כן )6 וסוף ספו )ס, 3עיג.1 גמסנ סיס חס ע5,ספססל
 ג סס )מטן )עפדחו ויכנע מגרי 6ים 610 6שר עליי וכזככי סדין ויקל6סו 'qot "0ויעשד
 וכייסם וגסיסס 61מיו 61כי1 סי6 כר;נ ימוח )כלתי 6וכ) סכר 'סכור ;' מפקסוממגו
 נזמו ח כדם, מללס ייפלס חקר סיסס יוסף סיס סס וגס . )סס 6סר וכ) קג'גס ,כ! חימסובג

 ס6!היס "שר 6ח 3מ:נו10 )דעו,ו וניגשיו פלעס בית עכדית וכסב) כגפפו וסחוסוהגשן
 כקרן טסיו ס סמ)כ' תל) יותר כעיניו גחסכ rh סיס "סר עor 3 )סרעס י1ר6ס ,כיסיט:
 דרך )כקפ פיו גכ:ע סיס ע;"1 )כיחו ולדון )סרעס 6כ סיס "ס ויוסף . סססלפס
 סיסכידו סב) ו"ס מסף )סי כומס ונדי)יס קעג'ס סחו כגי וקח אכ', 6ת פ מיוחו)מען
 )6רז )סוכ יוסף 'rh המן 1)1 כיקרו ממן כ!1 סעו)ס נמכך )מ' ונמעעס כרכור ונדו)סיקל סו" יטפס )6 ופיך 1:ממס)ס סת)וכס )6,תס 16 סיחת כעמו )פרעם כי )דעתו וסועפס

כגטי
 סג ה כי מטורף )ו6כ שמס! כגימין ונס . 'OnD נס ימפין "פל וכ) כלרן 16 ספ)'ססיס סי כי )1 יכו) אין )הסינו יכו) סיס נוי 71ע0י שכעס ר15ן ג)0י "כיו גיח וכ) 610
 שוע )ו )מס וסקר כ"כ וכע)י)ח כמרמס גיתו SD 6סר סקס '1 ע) כ"כ,ריוח יוסף3כ,ח
 נגימין למרי סרוזף יוסף ניח ט) "סר סייס וס)6 סיס ר,מ .קר סו6 שגס )סמ,הוגו

 ) ועכ"ז רכר לסיס  גורע ו)" וקנריסו סמיתיסו ס63 גלמין 6ש רט 1)1 רדף )נדו 16וטחיו
 6) מגט "חיו עס מטיל סכ ור,נושסו טס!,חו 3ע1,ס סמכיל ססכס יסודם 6מגס עטוכן
 (leh ויודע יורק רחמי גנדורו 5פל עז ורצוח 0מגיגס 6)'1 וי37כ "17:י גי ה3'1 והמריוסף
 eh כסמומו מט6 סש'ק יוסף כי :c'f )כ ע) יעכס 631 הטיח ממשנס (sp כפגושסוף מי ופגי מגע "סך 6ח )סוהח'גו וה כ! )ע ממסרס שקזוסס וסחולס . סיס 6פל 6חוס.ס
 ייסרך "סר 6ח )ענד כהרגש מהכס )6.ס מכסס 6ין כי מתרס מגך 05 )עט7סגתו
 . tlTbt מיץ! יסיס ק' 61ף *יפיס מי יהיסה!.1

 וס!"
 )סלעת ענ7'ס פיו 6פת.:1 כ' חדש

 הט;.ט שם כר,לע 5ה ~סיע שב וסבפריס
 יו~

oht~g) 6ן י; כעד  ויסלם תפסים  
 שג4
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 189פ פד ?-מ,יסיפון
 ייכינ כעזרו סו6 וכי 6הו ס, כי סיס יודע ומרע"ה וכמיש ממכו כס"ס עניו ממששמס

 סומא) מלעס )סגי )דבל ככוס ועכל )לעס עניו הקמים כ) 6ח ו)סכמיי ויססמיז)ססמיח
reיד הית: כידו ו6ס וידין מוס) סו6 כי כו )הכיר ונלכד כרעם % סיס כנרקיס rprn 

 הו" ססו6 היווס! סככיד כי כן 61מרי כסלמס נסויה נריעוכזרוט
 עם ע! עונו "ח . סרעס

 וכזרוע מוקע כיד ממגריס יסר") 6ח ~ויוניך "תו ס,חס 6סר ה' כסרח מרע"ס סחרורס'
 יכמ,סת'ס וה16מ,ת נגע "תר ויגע מכס 6מר מכס ע)יסס כסכם מגריס ע) הנו-דנפויס
 . fO תורח rh סגמי!ס כי ס'נ ג) ויגהי)ס ס")סיס הל Sb ויכי"ס 6דוגיסס מיןיויוסיעס
 עחיס עכרו כס ויסכי  cn~h  יישיהוי )יסרך) סקדיסס הקרן "ח וסגתי) ינוטע כ" כילמרי
 .נס רכים יכיס 6ס.ר SD(' 6ח )עמד גכגעו 6סר עד סגכי6יס כסמרי סגועדיס צמחינוע)
 כמזממים רכים גויס מזכי ענדנו כן וקמר Tbn מחיקת עכודס עכדגו וכסדים פרס נוסי6ח

 כס;וח':ס )כס תסיס מרסה or~h )י צמרו "מי "הס ועחס קמנו וסעס גס)ט סעסגדרות
 חסל חרצו hStt יעכדוס "סל סנויס נערך )ממניס 6תס ומס o"nllo 6ח )ענוזעדן
 )"מכס )כס סיס ג"ס ס!6 יסע"י:ס 6יונ'כס היי 6טר כעמים ולודיט כ"ויכיכס )ים מוסכס
 מ,ו העורס דלכי 6ח סכ) כסכר כ:לחס 1," )סו;"יס ע)'הס גססכחס 6כ) עסיחסכן )" ו"חס גקמחכס ממס ונקמו חמח'כס )לע: כ)יכס סקנויס כ) 6ח סכג'עו 6טר ע163תס
 ס הסריג כי יכר )ע"ח י:,)ח' )" "כ) )מס הכנע כ"חליח כי ידעתי הרימייס עסכני) כהוממי סגי , וכלנכס י;סמדס שמדחס 1)6 וגסוס כ:נ!מס עמוס ומייחס 16חםעכדחם
 ,כב חס 'ודע וטוקדו )גי כימן סס6)סיס תחלי צמרתי 1)ענדס )לוגוייס )סכגע"יענם כי וינויחת כי ימנעו מן יר6 וסייחי 6)י סומעיס סיו ,)6 כבודי 6ח ממטיס סיו 6מיטסיו
 hlh~ וכי )עס,ח "1כ) כ"סר עמסם"!חמס

olpn וכיסר כן ו"עסס "!ימס ממט "מנסס 
 )הס כי ל"וח' קהלי הרומיים 6! עמי )ה:1!ס יענח'ס "טל ע) 1)סמ,ח;י כי )פגוע ינו"סר הסס ס6גטיס מטמיחוח )סמ)ס ]ה החט ונקמח עני )קמת וימ:מ:י כו כסהח. "סרס")סיס רמנוי )1)י גכוגס ענס )קי) מקס.3'ס כ3ח' מסמיהיס מכריס 6יס מ' עס במערסנצתי
 דלכו וגס הגויס כ) ע) כרנונו הכטייס מסר הו" וה6!היס הסס סימיס סממם,סימי

 סחקיף עס )ן11 יוכו ,מי כלדרס ;ןמ: ה מ)כ' וע) כהרוס סמלוס נכ" ע) יסק,ד כי)עסות
 סנו'ס יתר ועסיס והנ,נן,ס :נדים 5ח2 סייחם )כיס "סר וכסך'ס מלס ושכגי"סיר כשי וגס מגריס גס ומים)'ס מגייס !כ:! 5לפח ככ) טי)ס'ס סוס לעס סס ומגסממת
 ענן,ס o.D~nl OOI ס!ויס 6,:,יס 1סרינ1י:ה ימ)קעיס וג,טעיס וקונריס וגורעיםח,רסיס
 גהו נ": הרימייס עכסן כ6ו כי וכתח)ס )ר,מייס ענד'ס והס מסס נכרח: סממס!סכי חרצי ה," הו: וסי,ס סנויס מי,ס!.ח וכ! מוזו 6רן ככ) מטו המס גס מקד,ן")כסגדרום יכ'מי סקרן יוקימיח ככ) ס.)טיס היו מקרין )תו: חסר תקמרו ob 3כס נינו "חי עוד .!סס

'1O'iDוטס )עכן.ס )סס וימיו סלומייס סכגיעוס "סר עד ומגממות ע)המ: כסס ויערכו 
 "סר ס,טת.ס עס וע) . ר,לימייס טו3 חמת למס "ח זיעו (onlh מגלן גכ;עיס סוססיום
 "מסל ,מה ):ס תוכר מס כלגרס ~וסמידיס עמ:ס ג)ממיס וגסס כניגון ,היו גגו:ססיו
hioפתית דוד כימסמלו ,כי מ!ככס ס"1! ,)0! נ:!הס ו)ס;'הס מכס גכ.ריס סט סס!סח.ס 6סר י,דטיס מחס"חס ח,חי)י ומה מ::ס)חס וככ! ס,סח'ס 6ןן נ;! היום מוס) )רומיים חסר מסריס נציר ~csb (סיס 6ן כי )כס ,כרו וס:;'עס ,ססס.!ס וסטמידס הכמזס יכרת 
 כע,לכס סיגרו ora וסייס מ!המיתיכס )ומס סיס יהון נעין עין 6)יכס ימכיס 6!ה'ס ס'עין
 כקמרו ה' סוד "ח ידע מכ]כס נגס ומי . )1 מע"חס 6סר ט) מכס יסועחו סגי "ת המחילכי

 ע3 ויערכם לנלי 6ח יגין . חמרן 16 סככ"יס "סי ננ הנעדה קו) 6ח כטמנך ע"ס)דוד
 וכ,"1 נקווי שעו 6מ' ועכס עסתי "ח (nlcP )נו 6ת ויחן גוכם )6מי ויגידסודס)נו
 מטי עס )עניכם ד :נ )כס רכ כי ,כעצו 61מוגס ככוית ס"ס כ-לך סרימייס "ח)עמיד
 יסע יטתס "ךוניכס כיו קף כי הליווייס כענ,דח )סס ותכריס ל'ע'ס ו)סי,תכססל0
 סיו מחי )' ג6 סילדו עמרתן ו"וכחס ע;;דכס ע) סתינגו 1DP גגי שד . )כסמשליס
o)tnDhכג'כס וסין 6ותס וטכדהס סמ)כיס ויחר ק'ס כן ס"') ע)יכס 1ימ)1ר . מסס.ס 
 61חריו ו)16ש0 1)סנמות )רקחות ס'קלוח וכטקסס )מסיח'ס עכס וסטוניס )ו)ענדיט
 סכניד ס," וגס ס6י) מיח 5מל' ה]כס סנ'נ מסי יגיס ננו'ס שט) %ל טיכס %ס דודמוך
 עכדהם 'ס' ק שן שם ו5נן' )כט ת6:ח )ם)וס עכס רכ.ס n'DO 6של עד עלטפ40כס

שש
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 פה פד פרקשפיפון1%
 יעליז פרוס יקם וכ3גיכ6 היסס ככג' יד וים)ה כגממו ככס ליס 610 עס uffP כס !מס ס5ח
 ומל )לעחכס ע)יכס וקמו עניכם 6רן רטעי מהכיס 163 61מריו . כמסט ונסלחו)סניו

 "מר "סר ננו לכרטס סיס ע"ס ס!מה סחרי מכסס והן,כיס 63לנכם סהסחדססחחי!ס
 מעם כי ע)יכס מחליו תסכו "סר סמ)כיס יתר עסו וכס 1ג1' כסוט'ס "חלס .סר 6ני6)יכס
 כיר"ח ס) ע 6ח7 גס "'ן מהס כ ס עיטם 6ין סתעיכ, הממיתו והלס )ה' ר3ו'ס היומהת
 והגנו כסדים מנכי ג"ו 6טר טד רתח ס:יס מגך 6מר ממקך ככס סממ)כס וגקסרס6!סיס
 סחסוכס )1 וחחסכ )6)היס ג7ו)ס וניד וככוך ועומר ווסכ נכסף 6ס כי 6חכס הסיבליקס ו)" קדמתכם ") סכותכם 6ח והסיכ סרס מנך כורם נ6 5סר עד נכנה 6דמחכס מע)8חכס

כהו"
Opl~i . 1)ס6מד י!סהריס )סטמיד ר1רטעיס יון מוכי ט)יכס קמו כגרס מוח 61מרי 

 ססימ,ס המלמיס כהג'ו לום "ח ה' ויע) קסם ובעו) רכ כקמן 6ח:ס וצמגו ענוכסלגממי
 טייס 6סנחכס ותגו) )רועייס וליעים "מיס סייקס 1"1 ממס גקי,חכס רגקמו מסמוג"יסכגי
 )כס יתכמרו סמכם ויגדירו "חרס סיעו ס "סר הסמוג"יס כלגי כטכס ססעהס כן וטהרירכיח
 תמתיו ,יגעיך הורדוס וימת ע)יכס עונו "ח סכניד "סר סמרך סי5 סורזוס וסמו מעמו5יס

 6ח עוד געכוז )" והעורו כטס כו והססעו ע!יכס עוסו "ח 610 גס ייקסם כגו%קי)"וס
 ותסו כר15גכס סרינ!ייס מנכי "ח )טכיד ,חכקסו סלומייס מטי 6ח נטכ,ד 06 כי יס,דסמנכי

 ככ) והענז,סו )6:,ר !כס היה ו!" ע)יכס חס) סו6 כי המקך לטוסטוס 5ח )עכזס;מ;0
 בגי 6ח' ועתה . ע,כ 'ך נ, rh ועכדתס סיכ )סם )כס ייסי מרסס כ!" "1ח1 ענז1 6סרכנוים
'r:uחממו 1)6 כנרוח הייה 5ה ומהסריס סגויס מב) סכיעריס 6חס כי ס,ס סיום )כס מס 
 ו)" גססוח,;ס ע))6

 וכנסמס נפיס ,ו!חכס כגי: סקרן ננ"נ"י ג6 מגי . קטיכם 3"ג"י ע)
 ושמת כהימס ן 1" כזעיר ימסו) סנדו) כי ור16 סיס דני וכב) הטניס ,כעיף ,גזרןוגמ.ס
 הו"כ 6ס יירקו והכס וא"י! סטרי "ח יילקו וסגדי הסור ;י ממגו הג17) 6ח יעביד כי%3'ר
 סגן מן תילך ויונס סגסר מן ייל" וסגן מגמר מן ייל16 וסע,יס סדוכ Ph יילקו ורם)ופלס
 roo((n הפיוח ען הג17) מסר יחנ"ס "סר חלקו גס וכממוח וכעיסות כחיות o)sוכינו
 וסח,וח סכסמוח ע) חיה מטויס עדר עי יחנ6ס ,מסטיר סנ"ן ט! יחג"ס bol'(פמ:1

 וה63 ומעיסות והמיות סכסמיח מן ס"דס כגי '!מדו )6 וקוס סקט;,ח מוס)וחט)סגז,)וח
Sh7גקסל והכג ככ) ימוס) ס;) כל6 6ח or והכ) ),ס סמעמיז וזס נו: זס והיעומ7 עס 

מעמז
 )כור"

 הכיר" ן כל3 סעסר 6) יס,נ )ג)חוקכ) יסחכמ סע)ס
 ):ט קמו . המו יחע,ס

 הנק 6! יכנע ימ!ק כמ"ק ימםי) מקק 6'ך ורפו כנו לעומס ממקקיימיון
"(1 

 עלסכס חקתו
 וויו סכ!חע החלי כהילחכס וחעסיכו ומקריו סעו)ס סכע מקרה 6ח)"מס

 יקל"
 עס סמהס

 !כס הסלון יפיס וס כי המסכו )" )רומנס תכגע,ס נעיריס כהיותכס עמי כגי ועתם .הכס
 6חכס המועך 6!סיכס "חרי חסכו כי רק )כככס כ:) ה' 6! ותסיט יכ" עתכם כיוק"ן
 ככס רדו "סר מהגו.ס ,יחר חזם "' סס) טי סיוס כבס ירדו 5טר הר,מייס וקין עו,נב)

 וסהיוח מהכסמ,חימם) ולמיון עזות ):ס וקחו כעתיס מוט, )ס,וח הת)יכוסו הם:;'ס ומ"ת סו6 "'חן גוי כיל)סגיס
 סמחג"

 כגי ועחס . וכדלו העו!ס מגע !סי SPct or ,מוס!יס ס
 הכליות ככ) )היוחזר ירך );ס יקחו ענוה )כסועמ'

 ו)"
 מי ום תמורס כע"י חמס !הי, הרש

 גססכם וחמי הל,ננייס ,ענד, 6!י ,סלע, נסוכה )עותי נו ,ס ענה רכלי עמוס קמוגעו)ס
 ~Oif הדנןיס "ח 'ל,ס!יס עס כלגי מכהן ייסף ;דבר ויהי . כחסדם נריח )כס יכלתו3י

 ,יכו וים המומה לוע! ת נמן) ק,),ח ויקי)וסו וימרפוסו ע"ע סי:יהס וימרקו ויכבו קלסויטיבו
 "כו וי" העיכס וחוכמתי ע5חי קיכלי ('Sb1D יה"י ושמונים המשהפרמ : המסל קדכרי עוד )ס,כימ0 וים) גנ17 סגיהם IrtP'1 טלסססקסו )ענחי סמע )" כי qo,t ר"ה כמר וימי )סמיחו ויכקםו סרכי מקס ט)'1 ויורו 6כגיסעניו
 :צ גתג"ו כי )כס מס ה' ע) סוררים : cr וכ 3מרסץ ומןיכס חיכחוח רכלי ח!יססויעמל

 קרוכו. su וגיס קמיו ע) וגיס לעסו ע) "ים ממוחס 1)6 )ר.כ (ot~p זתי כו סםס:חסנספגו עמיחי 6סר עהקס יכוטר כמס )ו מלוד o~hlnl רסיס onbl . מע)יכש סל וס'מסנהכעמו
 ס.ררס )י )6 סניךו ותנעים וכמוערים שכחוח 3מ)מלןחיכס ס' סס 6ח ותרעבביינו ר1רנחס 6סר מג)יכס כמנלי "ותו וסנו6חס ונקזנו ס' נסיכ) סג)ממחס "טמ.ס cnh,5כ)

 והג'ינס נתס,ה מס גי ס)" יט)מעס נה"ת 6י גמלנ ע3שיניסס w~oiab סובכואטרליס
ענש
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 tefפא פה פרקימישן
 ח6מפ )6 כי ח"מיפ כמס ו"חס . עו,רס סיס יסו" 3כנס 3כ) טחת ב' )ל ישו שגג,נ
 כידם ותומן )"ויכיכס עו,ר 6)סיכס ס' מע)יככ שכס סר תעולו )6 כי חוממו משוע)

 ייסיע ובמגית נמרכ )6 כי ס' )וסימ זוד שול מס 1671 עיגיכס מקמו . Ostt )נוגסו ס'ירנס )" 56ר 6ח 16יכיכס פיז גסמ)מ המסכו וכמג'חקס כמרככם 06 . "תכס ו,ס"כיזמסכמיי
 מבריס מטך סרעס "ח גגם כמס 6חכס סו)יד "סר "כעס "כרסס 5ת וכלו פתיים יעתק .ס'
 מרעה רום 6ח ס' ויער וכחמגוגיס נחמס ס' סגי 6ח מטס כי רק סרס "ח מיזי )יקח ":סכי
 "סיס 6כלהס כי . גטמ"ח וג!ח' מחו))ח לחי וססס,רס הקדומם צמגו סןס "ח !ו4סג
 ומהכ"כ מחגגע סיס סגטס) וסרוס . וגכסמ0 3ס!וס וכ:טקפ כמתמס עלסו ע) ס,ככסיס

 מקזים 6גיפ "כלסם "סח סרס דכר ע) ס' גנעו "סר ולעיס נדו)יס וכגגעיסנמ;16כוח
 גכ)ס )ס עסית )מען שיו ויקחגס מנליס מצה סרעס סמום) "יחס ממד 6טר ע)וסכהור
 כמלס 6ח )גנוח כקם 6סר חמגס מסחליס נג)וח בטוייו )1 ס' גחן 1)6 . מסתכיס 6)יווקנסות
 )לשת )רוס"יס ערותו לכלי 61ח מסתריו "ח )סל6וח כסר. "ח ננס מסי,ליס 6ח1);כ)
 יסירסו ממיס ומלירית סירזן מי ירסיסו נעמן 51רעח סח"גי' זכ)ח תרסיסו יסעיסושמין יזע ומי מכעס ידע ומי כייס ס' סיט)מ סממ)ס "ח )רס"ות עב) מי כי )לס"וחו יוכש06
 6) )מחס)) כתחגוגיס ממגו וכקם רכות "דיגו h(oa1 "כרסס ") ונר rh מגס . ס)עגסן

 !ס)כ'מש סלמס סמוס) מלכס וס סמלי . עסת וכן סהס סנגעיס מות 6ח מעויויסמיל
 מרס ומגס . לכיחו יוסב 16 6כרסס וסיס יקלוח וכממגיס aorl ככסף ו)ס)הס חתז0נ:ךי
 )"מל ומס . וקדוסס סס,לס 5גיעיחס ככקרוח וגס מהאדיס מיני 3כ) מעומלת ה!'1ב"ס

 6כיט הנרסס ט) מגיביו 6חו סי1 ס)סחיס מגך "נימיך טיחו כנט כי ע"ס "סיגונלהק
 עכרי עמו סיו ושחס מבכיס ד' כסן ססכס כיחי י)יןי "כיו מגיבי עכל ושנונס ח מ"נ'
 שכימנך עם מ!ממס )עסות ינמק 036 1)6 . כסיסחיס )ס)מס החו סיח: גכורס יגס חוכ
 נס גר סיס 6סל סקרן מנך )לטן )סי17ח ייספ) ויקח עגות כרוכ גממך 6ך פ!:חיסמוך
 סקוס וזמרי סו3יס יכלים )1 מקמלו ויחמגפ 6)יו פ)סחיס כ"1 מקרנס נולם "סלסחרי
 נקמר ונוס . כחולס ככחש עמך ס' סיס כי ר"יגו ר"1 )1 כ"מלס עמו סיס ס' כינר"וחס
 כי כניקם סילק 6ח עגל 3מק)1 06 כי 37ל עמו נס6 )6 "מי1 עסו מסגי סככרמיכ.עקכ
 ס,חס סו6 ונס חפות. סיתס ימי" )3ד )דרך גידם )1 1)המ . סוס הירדן "ח עררתימק"י
 ס.ס "סר "מיו כסו מיד וימ!ס מפס וכסוכ. )כן ") כסכתי ס' עורו ונתס!תו . מגמדותוכ"י
 יוכ) ונוי ענ!1 כס"כקו )ו ייסר )1 ויוכ) עמו 6'ם וי6כק פסיכו גס כי )קחתה גססוטזס
 ו'טקכ וינהק 6כלסס 6כוחיט עס עסס 5סל וגס)"1תי1 חמו )6 6טר ס' ממזי "ח)ספל
 ג ;ח, הסר עז סלעס ממרס יר" "סל ס")סיס "'ס לועיט מטס :) )כן "ומר ומס .ע"ס

 ;,ער פרע: מהרג ויני)סו כעיירו סיס "כי )סי " כי )6מר "!יעור סמו קל6 כיכקורס
 גחס)תו ס)" מיקו וקח סרעס "ח ג5מ כמס משריס 1)סוני6ס נידי התיטל") )סני)נ"

וס)"
 יט וכטס.סס יחגיגיר,ס ומרשמיי מרע? ן ג6 6ח סכגיע )כי עמו Qnb ס6,סיס כמטס

 ים ") קלס וכניסר . וגח'כ,ח קרעים )י"כ סיס "ח קרע ו3ו נוכוח כפסל כמליס "תסיס
 מנעמס 3כ!י ממס ענוסס ג)מס hS ומרסומיס ומכמיס מקריס מי) וכ) יממגסו פיעהס,ף
 )6!ה,גו ומדוח סיר סר ונסס . רכס לתסוס ומיק פרעם ו5))ו יכחמגחו כפסוחוגי"0
 מ~.מעס כב"י וכ'ען6) כנוסס )ס)הס נקטו מס כי ונעכלס ~opr נ"נזו ממיסוגנ,רי

O'DI~JIונלככ OnDI כהס גם6ר י)" וחיט סלעס ף ס 3יס ויס3ש שתפותו גסס נפחס 
 מתפוס "סר יןע hS ומי )ס' ס71,ח ועחגיס ותסרס כסיר מגנזן סיו Shna'1 . 6חדעז

mla(עכל ג6טל כי סיזעחס . ויטועתו ס' עורת תמים שתסקס ט סמ~מס כ"י מכ 
 ,ס 6ח סלם 1)6 6תו סיס גו)מפס ונדורי סיס מ)ח:וס נכור מירדן 6ת ממס מסלחיסוסע
 6טר ותקיעוחיסס ס' כסגי 6כ,ח.גו ונחרועת כחס)חו ס)6 וכמ)ממס כגכילס ילימושננת
 להב ע)נ7 גסמס ;) נהם סמיס )6 16ח: נהמליעו וגס למופלית ותוקעים מלעיסשו

 ו)כ) )ש כליח סכומיו כרחו ;י b('o סגמ)טיס וכ)ס,ונס
 סגנונ"

 . כניחל
 1ס)"

 כי ידעחס
 ,כל ועמ!ק מדין סמון כ) 6ת ויך 6יס מקות נ' עס ככ161 )יסועס )1 טמדס גדעוןחס!ח
 שיו עס י5ק 6סל וכמסי מסך 6סר ססו3 וטימר ס' )סגי ערך 6טר וחחגחו נסוחו 1)ו)יקדס

 ש "סר כמי) 1ע15ס רכ עס סיו "סר קדס וכגי ועמוק מדין נכח 6יס מ16ח נ'תשכיר
 6טת.ש יכר ob ס5פת'ס שש גקךצ %ל ס' כריס 'G'Q~U ab3 יהל . )רוב סיספרת

6פ61
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 פה פרקיושפין752
 סשפ' שיקי ס' )שי ערס 6פי ,כחמגוגיס כחמוס "ס כי ניחמס ש כמוג פירס"גינו

 1יל סגמרכמ!ך ככוס יסגד: מוך מוקיסו כימי 1ר16 . מימו 6! סקרון0:ו6סומכ
 6ולצ ההססי)ו . סיסס) נמס כרעה )נו 171ן "ח והר"מ גנ"יח ס' מקדם "ח ויגדףו,הרף
 . חמס עדי ויעדם קם ח,קיסו כי והחג.;יס כח"ה "0 כי ה!6 נמוהמה ": כ,לכהנ,ת':1
 סחם)ס וחע) ,תמגוגיס תפזות הרכה ס%'ס ותמת "סל הכידע וחמת סק )כס המגן11:הח
 מקס ;ס!1 החס), 6סר "מח וכחס)ס מן שיו יעכס )6 "סר כמקים :ו ה,ק' ההם)!"פך
 כמניע כמ!המס סמח,ס מ)3ז כמגסס וגנסיס ס מ!) סלוגיס ס;קרכ ח') לי מג3 6'ף51"ה
 % ויסכו ימן כהחמכלס לדוס ומ)ך יסרק, ומגך דם יה ומוך . נססיו )ח כי כרענו"יע
 גססם והתעעף )מ)ממס מו"נ"ןן

 כגת"
 כ"י )הס הועיד מס וערכם גיס כ?,דכר-נ"רן

 וגח) גלפכל טיס )הס 'גb~ 16(otn 6'ס סיכה 6)'סע נחס)ח ס)6 גכירתס 6ונו)מנוח0
 6רט ג,,גי יתעמע כמלוס גלמנה לניסע חפ!ח ס)6 גס,מל,ן 5לס וכהקנס .ניסיפזן
 רחף כי 6רס מטס כ) ויהסו נכונס והרועה וסרוס סוסים וקו! רככ מקו) וממיסמשכס
 סיס 6סר סרעכ 6ח ססכס 6)'סע ס! הסותו וגס . לודף 61'ן תסו נזף ע"ס ק,,16ח0
 DSDn1 כי כועריס 6חס החל16 . 6מד ככסף סלח 6.סיח )' סגמכלו עז )סכועכסומרין
 מסם כמלוס וסט ושמר סר6ס עז וגסונ . ודור ומ17ל עורס ועד o)tDn נזרו6כוחיגו
 כהם!חו ויסוס: חס!חו כסכי! p~np עס המון ע! יסרך) גררו ססמימס כסיו 6ת ע"סרכינו
 גהסך הסר בז 6'!ון כענק וס,לח ן 3גכע הלמס וירוס ימל") )עיני )סירת הס-וסהעשו
 :סקס "ח TiltPO כה 5סר חס!ח. ו)ו)' . כחכחו וריסס ע) יסרס, וינכר, )נסליםסטלכ
 המנסיחה כ:ר0 ס)" סגכיר סמס,ן וגס . נלעס וג.ן יסךח) כין ס)י)סמכ7') סיסוסירם
 הס" וכלסר )גשרס )1 יהיחס גסמעחוחפ!ח

 מוך ודיד . מע,'1 ס' סר eDn וכפסל ו,ננורה )ט'1 חס)חו )1 מיחס דלכיו נחס ות,גה ס!" ס?;)ך סח,! וכן . הנדס מכני כ6חז גס)
 המן ו!6 חמיה געור כהפחו 06 כי מנסריו 1:! )6 "מליחו ועד מי)זוחו ע"ס'5ר")
 יד )ס)ומ נתנסו 6סר גריו ע) נכל כן וע) קהליו סקו! גליםי עמו וכשי "מיו ננהי)ס)חס
 יקריח .נ'" ממסר מחי כעס 'סורס מנך "ס" וס)6 . סגו.ס כ) ע) וחהחו נ:ול6ו ס'תסכקמיו
 עי;יט ערך כי געסס מס :דע )6 1";חט יפויי ככמר. 1 ויעתר לגסיו ס' i~DP'1 !6 סהסיסי
 : ע"ח חקה: הגכי"ס ולנגרס . 6)ס'ס qih סכ,סייס מבאגס ו'ך חסותו כקו) סדיייקסכ
 . 'סיעה )מ,מס Shln'i עמדה תס!חן hlo שקג.וח לכיח ota;1 . ניסכן) נ17)סתסועף
 שן סיזעחס סח'יס )יקמלו

~-VP 
 י% שחס מכס כי נ"דוס נ:!המי ליס,זס מסך כמנייע

 ה")י!יס 6ח ויטורד ייים!יס 6נ "ח"כ ויגחן 6!י)יס0 עס גסיסס ג"ח 6תעפס שנסהרכ
 וי6נ,ר )הס וינסך 1Dp't ויוכח הסתח'ס 1)סג'סס )6)ה'ס )ו ויעמידס olTbn )קח6סל

 )מס )ו וקמר ס' Kfwii 6ני1 ג6 וש . אדיס גנמח' ונעטזס:ס "וחי ה,סעחס חתם6)יהס
 6!י1 ויקמל ססו6 סגכ'6 ע) rpp . מידך סע0 6ח שים )6 6סר כעס קהי "חדרפת
 יעי לי פ)כילימ1 סגנית ויהד) גח:וך )מ!ךהן',ען

 ס,מיס כרכרי ככת'כ )הס-'תו :"!ה'0
 י"1 סרס נכית 'סר6) מנך יוטס עס נס)ממ, כסוע) ק "יי1 פכך וע"ן , יהנדס)מ!כ,
 , יוי ועיך ןמיח אנג'ס עלךע)ס

 ופראם מעולס מימיני 6)',1 נ6ס 6סר סלעם וב) ),ר,
 6ויכיס סלעו 1)6 . עמנו עטם 6סר מעטן כ) SD ")סייי ס' סו" גן'ק כי יציגו נ"מלני7יגו
 ממרטיט ממניי כ3' ככב) הנוים )קלן כי חן"ו 1. ס 3;סס,חיט 6גח:1 הלעגו :6פל)ל

 גרס וססיכ) סמקזם מהמלי 6ח unjhl O'h~DD וכקיוסס כעסלס מככ) ")יניויסינוס
 . כמעסינו התירס וסחתנו מס6ח'גו ע) מט"ח .סיטוני הסיכ! כקרב )רוב סם:נו 6סרמנקי
 גמורך 5סר 61ר'סח.3)וס סורקג,ס 06 כ. ל,ם'נה יריפ),ס עיל ע) לומייש סני" עיכי

 ס3י6 ומי , '~o'ial ע) רומ"ס הכי"ג ג"מ'ו מ ח רגסג""ש וככעחס כקמיו 6'םויתנדו
 . ר1חסמונ6יס נג' עס כבקשש סיר~.ס )6 "ס ייח!יס SP השפייס סרי ,סוסי"וס6גע,גיג,ס

 נמק עלזתם )מה ועתך . נתי onh~p 6חס סג" פ)יככ )2טך קיכר גילרון "ח קל6ימי
 כמסספ )סכים )כס סיס ס)6 6חכס !חן ה"ד,מ' סלוגמיס לכ5 סל כ' ח"מלו וחססקסרטת

 קיסר כגיזרון מרדח0 ש גומר כי עמ(0 מ!ממ: ייטסלח כרומ"ט )לירוד ו," מקיסר)סני
 )6 ומש"ס ר-ף'ס :D'f טס,'6 מקיסר נ,0ס0י"יס עתם נ,ריחס )מ: )כס מרע מסרט!
 ש8. פר~רימלגף נ' 5ס כי )סרט גטה ה,ס ;מי ע!';ס מעפש סג ;ען(: "ת0 ~סג" .(כויס ןי. .סמי עיפו ססינ.'ס הגייס כיחר ע!י:ט עילי )ספח כמ עס חס)ימו )6 ואמס )כסהנע
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 8188ב % פה פרקיסיפון
 פס ומוריס עון סורריס 1"ה0 . ממסר )"ין ח))יס ממס 61סונס סרהריס פ85פמרכ'

 11' כסוד יטמן י"יך ס' סיב) גקרג פחיו 6ח "יט סר3חס "חס 'טל6! 6)סי ומנסיכיגב)

 )מפ,, ס' 4"צר ועזתו קרם וכל הצרע) ידעחס h~o )י קמרו . וכעמים סורליסעמכם
 ממם: o~s 6ין כי סרס תיסיס cnh1 . כלנע onlh, ו";!ס ~Phr סעדם מחיה סרומ.יעמי

 סיקרים ר~מ)כיס כגו "סר סקודס כניני ע) סריסס וחכ:הרו גידכס ס' סיכל "חותסרסו
 ו)5 סכ) תאמיתו נידכם onhl יסטר6 סגככד 'סי") "!סי ס' כטס סקד,ס'ס!סנכ'"יס
 ו!" ה' מקדט ! עסחמ)ו

 . 1)סומ,ס )מרס: כסכי ירט מן וטפכם וגסיכם וכגות'כס כרכס ע)
 יקרש 6ס.כחי "אתי סגם עת: כי נמסכתי עמכם "גי כמו רומיים כמהגס 6גי כי,"ף

 הי6 גט,ריס ואסחע.!כס
"(1 

 לפוחס מ6ז 6ס3תיס )' סיו )" ממנם כגיס 061 . נו"סחיס
 סכ6'פ סוקגיס סקחס'ס סעגייס 61נ1י 6כי ctn)h 03. ועם ס' עס וסלבס רימס:;:'טסמח
 מגוש עגי . סגים וממס סמתיס כח וקמי סיום 6 ס, ט:.ס סיס מטס כן "כי כי עמכסכ.מיס
 כדרך ממוח כקמח )נכי) ססנחי )6 ופריין מגס וסככם טטי0 וחוגם נכס ילעיס ולעיסרעע
 . )"מן רמס ופער )"כי 6גכי ככ,ל גס כמירס !חי כ כרנ,ן 1)" רנין כ!ח' ככמ.רס )":טבע
 הקט סך3ריס 6ח נ6וגיכס 6קל6 כמרמס כי תקמרו סן כעיגיכס דכרי י"מגו )6 06טיס

 )ע5ת.ס:ועחס
 סיסת ~וגט מ"ת יגיעכם "סל ססליס ועי מכריח ע) זמרי יגדקי 1)"

 . סקדוסס 6מי ו5ח ס סקד "כי "ח סם: onncl . הקיסר וסוף ממגו סגדו) "דוינוכן
 גס' 6סכע 6גי כי תתיון )6 חוחו כי נס חמיחו ויקרתי 61סוכחי ממודה' nrb' "חוגס
 6)י סלוע טמעו ועלס . כעיגיכס כסוכ )י ועסיחס פירכס )מסי "ח "חמס "סר"!סיגו
 6!י מעיל וקני 1ינ16 עמסם וזפי יערכ,ן )כס 1"טח' 61מי "כי דם ייס'ס גתסכס,תהי

 ממסות סמיס,'ג;) סקיסל "ציי כעגה ע)יגו ספקיך ס.מוכ "דלגו Sh עמהםו"קלכה
 ככעמון כ"מוגס גלית ספר ו"3ת3: כטכס כעד וכיגיכס כינו גלית וסוכלתההלוגמים
 6ת:ס- ו!ש;מי7 "עכס )ס"כיד עחס על ע)יכס ס' סם כ"סר 1"1)' . יקעלכס!נ17)יכס

 )הייחם סוס סיוס ס' רנן "סר סל,מ'יס עו) )סכו) סכמכס חסי ו)" ערפכם סקס'חסכי
 "ת ונלפף )כס צסיסינ וסוקס ~rr ס'וס מן ע)קס ס' יסיט כן סקלן קטי ג;)ג,ס)יס
 ו6ח ,ספ.) )סססי) ירגם 6סר 1"ח הו" פ.1 ע) ,ס סממה כי ,סרקו !ו  חודו כי ;קכטכליכ0
 ס ריחומי "ח חת חי )כ) כרטעחס ממו.קיס "תם 6סר סימיס וכ) . ירים )סרס ירט:"סר
 6ת וחרמיקו נ"ו)תס קן 6ח תיטהרו כי גס ע)יכס ס' "ח עק5יסיס 6חס ע)יכס)מסי)
 ;נוססה טייס גסייחיגו סע,)ס מטך מפי י5" הדבר "סר "מר כי . "חריכתי )ורעכסס,ס,עס
 )שסיט סידוקם וסיט,עס סג"1!ס עח "! סיוס גחקרג כנכס יום עיינו יעכור "סר כ)"סר ומסרזתט נגניותינו ובגיס ימ'ס עכרו וכפר יחן מי Sh'1 06 כי נודע !6 נ,וחגו וקןהע"חיט
 וסימיס . ,נמנמה כסרס ":מגו סנה גור כ"סר מ,ס!'ס )שתג. מםנ1והסייס "!היי )רנון גודס ו)" כיככט העקס,ח ונע 5סך 'מי וכ) . ע,עו כמספע מסחו?'"עה

~ab 
 ט ע! עכרו

 ימי כחסכון ישי)"
~TP 

 !'מ 'ריס טיוח נס כי עפנו יחי,! )" הנטוח כ, ט ):ים "סר מנטוח
 סיס ע"י "מ' ועתם . וממפחס יסר"! )מפוח ר"מ הו" "סי גג)! שילט כידטס!ח

 ,וסף דגרי "ת סעס (Dt:iD ייסי ו*טמובים יתקשהפריץ : ימד! וההד! יכנע .ס"מ: סגכמר ס61 )כס , יכר מב! החר"פ ,;0)ע"ח
~lO/O 

 כטלקס יוסף !הס זכר "סר ססוכיס )שריס )כסי גסס כי מקד ויכוו
 ויסכמו כ'עיס נוס ~b'rs וכעת מקד גרון ככי המס ויכלו גו,!,ח ,כד:,ע!ח יכככיוכהמגוג'ס
 דמי hlO ויחן 'רוסקי ", חסס'ס כנכי )קח. ,"סי קנו "סר סעכדי' סיס,דיס כ! "חסר,מ'יס
 .יחמו) )סס ענחו סיב וע! ס:סן ייסף נכרי ע! ;ימס למניי כיגכמרו lTb(oot 6)סענ'?יס
 61!ע,ר ממעון ויעמס יוסף כע"ח ס!וס עמו ו)עכות מיסוס 36 ג5"ח סד; לעס וח"ו .ע)יסס
 6) מירוס)יס י5" חסר כ) )"מל המער'ס ע) נכורים "גסי ויפקידו י:פרי5יס כליוי,חע

 "ח הפרינ.ס .,הססי כירום!י0 ככד וסרעכ . כ6 ופין יו5, "'ן עד ילוט,יס וחסנר .מיטרק, רליס יסרנו נן,ר,ס,'ס ))"ח סרנס כב) :ן ססר'5יס נכורי ויעסו מרכ )סי ".תו הכוכרונ~יס
 מחסם ר.גיח נע) ך:עס רי ומיה !מהיחס "1ק) )מט6 יריטי'ס )'וסכי 6סר' יהמרריססכח.ס
 וחמס כנס "סר לי 0 יחס; לגסי גכ) הטריניס כן ייעסו ומח וסוכה לכיתו ",כ))סס

 ע0 ומתו גס!ו "סר עד !"כי) וסיכומן הקסבה ))קע ירלט!יס יוסכי וימני . מסעירקרחיה
 ,י גחם ". עכבן "ו ,דק 16 דפ6 לו מעסוי ממיס מנ6 ומסל סרעכ ערוכ יר,ט,יס ט.)מני31
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 % פרקיוסיפון784
 .יק ל* פכחו להום )יותן !":rlh (1: מ651 סיס כי (,pg גיך6 סיס ט6 י5%'ס קצז
 כמדר יכוייס מעים 16כ)יס סיו רכן "וחס ויקש  לפרי5ימ  יווע מן ערעיס -לעת :01ני ו)"ן.ה ))וט קי "ף ן )עת יר6 סיס לוחו ימסוחריס סתת'ס מסיט )ו סיו ולסל .סרענ

 כסהנ"
. 

 וסכן מסכן ימעוף ס6כ מוש זס מיד יז ס6ו;) "ח מוססיס יריסגיס עקירי כגי 6גסיסגסיו
 סלאמס יר6וסו 63 כי יבער ן מם מפס וסיקס . עמגס וכגיס מבגיס cbc1 תס6כיהעיף
 ימ65,סו כי סרומייס ימיתוסו התמיתו )עיר צון עסכ ויוקע 5י)ס סנצמס מע) ירך16

 כמנויח ועד מעככר סקרן רמס כ) "ח העם 6כ) 6סר עד סולח OD-:O ותנד) 16ח1.ויםתידי
 ה'ח: וכי קיכר c~st קין סעד וימותו כעס מסרענ סמגסס ממנח ותרכ ו5נ ומונד גמםושד

 ומחים Sbln'n רכים ;)יהס ס גיחם סיו 3סתס כ3 נקח 16 סוס גכ)ח 'ים כירום)מקת
 lfo כ"סר עיז . רכיש ימים סרעכים כעורכים סמיה גנוח ע) 16 הכסמם גכ)ח ע)כה!ממס
obiltוססס יכיותיסס וכגיסם וגסיסס מסע? "גריס 

 )מ5י"
 והיו )מתייחס )יקעם עסכיס

 'נזקו סן ס"): סקסויס גסמ'ע 61ומריס י!ריהס "ה סומסיס סיו סרונוייס anibם
 הניל מן הי.5".ס סעס זוח 6ח סורניס Ci"D סר היו וככן כ"כ'תס כ;! ינחתו ס.נו.סוזקן
 מסרוגים תססך זיע) יוס יום ר,רותייס כן ויעסו יהס!יס סער גכמ ע,יס ען "וחשתו)ימ
 מ:ר,די )וכדים סיו 6טך )כ) כן עוסיס סיו 1rt~b1 ויוחנן למעין וגס . גס( ח"קסח)ויס
 נסיו "!'סס ))כח )65ח ס,כקס מי )כ) עוסיס סיו וככס . )הס ",רכיס היו כיקר,מ"ס

 6סר סגססוח כתג'ן 6'ס ח"ק י,סר'טס ע"י ~(otsn גנספן ויס' . 6תס סג)כייס היהודיםג, ננסס סרומייס ילחמו "1)י הלומי,ס גכמ )מומס תרע) גכ!,ח'סס "ח וקו!.ס אוחס מעיםס,
 ינית 6שר )6מר מח:סו "%' )כDtD'D 3 1,נ. . מהיחודים סר,מייס cnibקנו

 מסיוג"
 ס

 ע,ס מ חד) )nhr 6 וכב) . יסרר) כ) כ) רתץו מכתרו כי כן עימס וימס ימוחמירוט!יס
 )סס רצע סמימס 6) עוד מנס 6!יסס. ומתמגן עיכיס יכריס יריס)יס לגסי ! "כרכר
 לפס עמכם ע) וממנו תמוחו 631 וחמיו 36יו וקו עסף )ע5ת ג6 המע, )6תר סקסכדנריס
 וזו!חי נכס סרומייס מרטת הסחחח 7)חי כ) ונחסר וכמקוק ,כמנול וננעל נרעבחטחיתו
 )הק:יסו ס,סוס 6ת משסיס ,סי, הף כעש "כון,ס )מיוחס 3כס וכמזק רעם ע) רעה)עסות ייחנןי 6סס מרה מיסוס דגרי 6ת הסר'נ'ס סלי כסמוע וימי . כיזמיו "יס מרככםהממתת
 גויר"חס סעססד) כי הלס כזכליס העם 6! )דגר י,סיףע'ד )6 6סר )מעןו!סכע.סו
 "נרן מרקוח מועעיס מימים זמן מטע !מייח !ט יסים יחתן מס כי ע)יגו סלימייס ע1!"ח גסני! ל6 סיכנו וע) ס' מקוס ע) הטיס יכעס נרעכ )סיח )ט עינ !סס ימלומהסרי5יס

 סעו)ס חיי כ"ול )6ול הניו) )"זל )!כת ~nhr כבלס )מוח )גו סיג ס)6 בנהינוסיכ)
 )גנה סמ.נוס Sh הצחיח ה6י) 6ח )הג.ס יירו כן סירס כלאח ויסי . עדן גןי)מטמת
 ססל'5.ס סר' יסנועון יי,ח.ן שעזר מיד סגחסם'0 "ח )ה5') נגרס "ח ולסרוס"זח?
 ס DD מ"גט' ל,מז נהול סיס ופס )גטם המנגוס 6) ה"נ כהגרס ויקי . ססל.:'סו)המיח
 נעורת וב" סיוגיס ממנכי סיס וסוף סמקדוני "געיתכם כן נס:מג.ן .כמו סרינ,.יסכתחגס
 h'NQh(Dl ,ס." סקרן ממקוח ככ) ס"ס! "כ'1 !יו 6 טסים נספר זס rib טס כיסיסוס
 הנדו)הקימל

 והו"
 ככתור המגך רען . דעת הסר סיס "ך מי3 וככול כרכסיו ק) סיס

 )נוס סקרן נויי כ) "ח )ככיס נכרו 6סר גנ,ריך llrrn וגסס 6ני חמס סיעוס "),יקמל סתו"
 סגם סיס,ס ויפתר עניו וי)ענ סיוגי הנת,ל סננך מדכרי רימוס וינהק . ממון ,:מומסע, נ5ביס סגמ65יס סיה,ן'ס 3כ) נסרוג כננ,רס כיוס זס וסחמזק, סה6זלו 1)6 יתמסמסוזס

 1)מ: דכרח כקר ננסר )עשת תתחנק )6 )מה כס )דנה חך ר ע) סדכריס sb~ ע)1שסר
 ויעיזו . סיהודיס מז) o~nnul 'כקתת'ח נמרס :ari מ ויחגר ויגס הנ,קז,גיס ולגסיועב) ייקר" סייגי סמיך סכמור prro~l . ")יהס גכורחך "ח ותרפה חרכך חס),ף 631 תחמסס
 "ח גס רנס מכס )מימה ממון ניסר היש,ד.ס נסס ויכי O~JITpN ע! ס:יסס ד.ססיט

 נדוק מכס סיחי הנהור המזך יס."גסי כמקד,; )סכ,ח וירכו . סכו מחומס ע)רע'מדיס
 וסמוך . 706 עד סמקזוגים מן גטקל )" סיס,דיס )סגי מ,)'ס כ"ס גסך 6סר עדמ6ן
 ויכ" ויסב כרנ)יו ק) סיס כי )כדי גת)ס סיוגיסנדלר

 סיס סיוגי סכלצל וסמנך . ע,ע'ס ",
 pnb שגיד ס)" טיעוס )סני מקרין 6!כסגירוס נכד היוג' תכחיל )מנך סככןהכףה . ומיס 1) טיס 1JDD ה"לז;1'רעשו ככ) מט) 6טל הניו) הנ"ך מקיין ")כס:דל,סמורע

 3לי )כני עשרי 61ר פ)כסגדדום עזלע ויעשו טענך סע)ס חרסש
. 

 מקף ויע:סי
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 8faנ פו פו פרקשמיפין
 כזג nlyS שי )ד יפ ne(o כר גאה 6סר ס)כ )"כ'רוח מזרעו תוו: כי )"מר "חךא"ת
 )החמסי ימסוז "סר מי וב) . סגכולס )םנ,רוריר

 .; נכת ו)עסוח )6)כסגדרוס 1)הדמוח

 6טר יזענו כי . סמי כגי יסר6) ענגי ע, כעס יוחס 1"( כמיסי נכיר )סיוח )ו )":נבוסו

 ויך סטיר חוך 6) וירד ממומס קיר ") eSo כסמכו )י"ס )כדו %ח כעיר ")כס:7ר,סנ"
 ס הי,ק תגסי 1ים6)1 הוך י 6 מה;הa:h 1' ויסנועו כנקר וימי . ס)י)ס כ) )גרו הע'לנ.)עני
 העין כחיך "!קסגדלוס סמנך כי סדכר יודעי שריכס ויחמלו כעיל ש"ח היעמיס ק,)מ:
 6)כסגדרוס 6ח וינינו PO'1 6) 16 ויג סעיד ד!ח.ח כרימי "ה ויגדעו  ממנסו נכ,ריוימל
 גטלס עטם )נדו 61)כסגךרוס נגס')יס כמ!חמס )כד. ננירס עתם מ!כט דוד וכן .פרכס

 "הו 6כ.ם. וכטמוע סרס"'ס כמהגס )כה סוך המ!ך ודוד . מעיר כחוך ))מס כ'נמ)ממס
 ,ימס "' " ויכ , כגסי)יס מכס סמ!ך דיר והים סגסי)יס כמהגס דוד ג,מס כי טרויה גןיו"כ
 סמכם מכח 5מ ויקח עהכ "מי לגיסי 1.רן )כסתו 'דו כהרימו ויסי )סנטו דודפ"מילי
 "!כסגדחס כי כןידעגו ע! . ויתח הסוך מגסי) "ח ויה מג'ו "ח דוד rh ויס!כ כמגיונדוד

 ההיך הנהן 3נוטן העיל טסי עוטת )נדו כנס )ס)הס כ6 5סר מעיל "גסי מידהנעוהו

 חך " ונס . ויוסב עימד ח-"ד 6קו סיס "סר מקודם לום 6יל הניע מ!כגו )ד,7 כישההי"
 יוסכי שטח היהודים 'ן ע! ילוס)יכ נתוך מנמת 50.!וך כךקד.גי"ס המוסך היוניוכהגר
 1370 יזיס מריון )" כי מיוני סכלצר דע לכן . )מיקס טוו )מס חסים )מעןיר,ס)יס
 )ס'וחס י.רומי'ס סוס סדכל 6ח עש ומעלמס ממכס: 06 כי rhn כיס,ויס )ס)מסהרומיים

 : )סיטך וחססרגס מגכירחו פעי סככת סוס סיום 6סר ונייחן עז כגוימהמיס
 )ד' י,מגסו כ) 6ח סים ס דחוק ~oih ס סיני 16 ונש ושמ שבעהפרק
 כר,) 6י)י "רבע ך ויער . גחימס סכיכ ר3יגסמהגותי
 S'bo"ורך ויהי . 6געייט6ס תפיח )גנם ו'5.טסו 0"מר %י3 6ת ויעככו מסכיכ כלנמס "ח כסס)גנה

 מהו"
 "ח ממסור גנ,ריו cu הסריניס סר יה,נן וינ" סס61 כוייס ויסי . 6מס )'

 עיע,ם o('b "כר הממחיחיס סכר() 6י3י כ) כי 63י) סגוס6וח ~nlSJD ",סגי מהמתסעף
Sh6עי כמסמס קרגיס נעטי ס.1 וסמס סס סכיך 5סר תנג'ס שיניס סגי משכד קרגיסמסם "מי )ר6ס סיס 1)6 . עכ 51ו75 שסוס טסו) ר6ם 1)כ)6 טנפות 5י3י תיו כ"ס יר,ס)יס 

 כ"י) סיזעט כ"טי0ח,לגיס
~SDDS 

 כזפת ס(ו0סוח ען )ומיח ססס otJnlho חמת וים.ש
 סחן כ)וחוי; 6ט 1יס)מ1 עת. כסס ויסימו ונסרים ונסע וסח עוד ע)יסס ויחגו . ונסריחוכגסת
 סניס"יס סענ)ות ע3 יסרס סיו Stbo סימר והרומיים si~o כרנ) rho כערס ספן חומ:)ופ
 "מ סתם ושגסס כמהם בריבו כי רומם ט) טוס 1!6 כסרי5'ס כמע"ס ידעו 1)6)6י)
 )ס)מס עוד טכ3 )" ויקערו סדומיים ממגם כ3 ויכססו . וימותו 0עימריס ויען) סקי)לנסי
 0 0מ,מ כסס )גנמ לחגו סיו 6סר סמסמיחיס כ"י כ) "ח 1D1V כי 'רוס3'ס ס;"ךהעיר
 oh כי )ט נשרו )" סבי"ע "סר כרע 6י)י ממתסיס יעח: . סממ!כוח כ) ככסחגסס
 געת כתה סע)עס onib נס ססרומס יבלסו כ' געשה וטס 0עג3ות ע6עי מםמית'ס ot),bג'
 'פ )6 כלדרגש מגיטי נס . ג)חט "סר ספח סעיר ע) עוד למס ונמס סחומס 06עפ
wnbעלוך טכ) 61'ך טניס רק( oDni" עטו סס 0הלו ס)6 החורגים %יקי סז"ם נסיר 
 מגפגיס יגליסס טמעו 1סטלע'ס . עמסם נס י)המגו 5ער סהולגיס נמירי ,ולפחס נכורי)ט

 סדכליט ע3 ,גהק . כ"ג יעעקוע)יסס ססלעיס ערי )סס lDS'1' )סמומס ומע)מסמימס
 סטחריס סענ3וח S~b' כנסח "ח ויערכו ויק 1קיתס )עגם ע) ע% )מיסוס וימרסקס

 (oninp הסי . ראעמ0 קיל Sb ויעלכוס סמומס קיל ג;מ סיעודים סלפו 6סר סגסלףה",) מקום 5) ס"ס o151ho ס)סח "ח ויניכך ויטרם . מרומס סניו bgo "סר סחמסיסמק"י)'ס
 6ים 1י6מר1 ס' טכ) ע3 קנ6ס 1ימ163 סיס,זיס תזמורי נמולים 6רנעס tb)pll כןהרומייס

 סכמוריס ששח .ו6)ס 0שס כסיום ס,כ סס 5גו ועסית שסיט )ס' ונחג7נס סכה יעםח!
 ומשגי סנפירי חי0חיוח וכנכורס מסתר O,~D סר"סון יסקס מנמורי סיו כ"ס 6סרסרגם

ollbJtJ'סמסחיחיס סגחריס סככז) 5ף)י כם3סת סשמדיס סרומייס ממגס % 1י165 מ)ממחס כגייח %נעחס רחנרו סיל,ם)מי "לי6וס והלכ'ע' סתומלוגי יולמ'טס וסס)'מי  רוהנרוג 
 )כס ושה ישמי 6יע.ס"ס וע) יליפמס מימת 6ח כסס ישמו פיכס 1תחיעגיס המומות6)

 סגגג סחמיס סנשס 6) וירפס עטל ונ63 מגש נ)6 5וכעהס וירט העם לעס וקוקססימם
ששיש תס.1 ס%סיס % 1ש שדק נ6ן ששןTna 19 016 י% שסר. שששיש :oiStbo.ש
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fS8פה פז פרקיצפון 
 משריקם פירם שג"ש וכעוד סכליהו סעס יהל ו6ח נסס סמסמ"ץ"ם סטיהם סניטתפימדיס

 ס0ריפס כסימם ot51ho ע5י 6ת וססומרוני סירוס)מי ופס ס6מריס סכחוייס ג'ויכוץ גב/-,ם ומתמוקיס מק";ריס מבכומייס ורניס וקולס ס6י3יס eb )סתקלנ סר51ס מיננ
 גמל 6רכעחס סח"ת15 ססס וסכלצריס סמסמיחיס סליקי כעני ה"מ ומכער גסס 06וטחו
 1'0)ו ס6')'ס רנ)' סגסלפו עד סeb 06 )ככוח )קךוכ מהרותייס )6' יד גתם 1)6סעמזס
oti'bnיר6י' סין כי )רוכ כמטר מסמים וכפי ו6כני' מלשק מפיס עקירים יוליס ורישומי" )"לן 
 6' ס:יסס יסכי !" 6סר חי) נטרי :ין 6רכעחס 6סל נכורהס עולס )סכירס ooihשטח
מטף

~nDjlhl 
 סיו והרומים )מ"1:ה ס:וכריס סגמ,ליס ד' מפכים 1)6 נטרים ס 6)ס 3' היו )סמולנסס סקי)" ע) עומ7יס פהק סלומייס 1161ע ם 6 6!סיס מ" שימס יסכו )6 ימד

 )מען מגמרם כמקוס ):נלימס הרס )סכמוריס פלמוק מממית כצי )יל01 ,5ת"ע5"מלנול"
 ]כ, ה ו)" ועי )" הכח,ךיס :י:ודי' ' ! ו? מב) מ:סרף oti'ho ו)המ) ס"ס )כנית סםיקרנו

 :ס~ ו)" ס"י5" עזי כ5 )טרוף "סלכם עד ומעמוסכמקומם
 :כחור" סץ כי :כרו) רק מפס

 :.מ,כ ייגמע . סכה מ"פ:. .טסו !6 מהס c~:rf ")ף ירדוף ממס 6ח7 מ!ממס נכוויהכס
 !י2 ס, "ת )ה5.! עהגסו 1כ) כ61 1.רן ::נ.ריס הכחור'סהה: 6רכעס 5רעח כממנסווהם
 :ר' 61)ע,ך ייומ:ן כוזלין 6)יסס י5"ו כי יכוו ו;" סרס סכתיריס 6ח ו5)כ,ד ס6סמן
 מקהי: ע9 כחו :ריעו ויושן וממעין סעיר כסער סעור ויספק עמסם 1נגוריסס 5'סהפר

onh~1i  מ)מ,ח ססס :כאיריס 5רנ:: 6ת ויועיעו סגסרסיס ס6י)יס 6) מנסח ויכריהס
 6! )פוכ יוכר )כ) ,ר.:!,ס סעיר וכין כיג'הס 1ינד)1 מסכיג הקיסוס 6כו סרומייס לינ

 מנכווי רניס ססי6 כי:!ק:ה סם 11פ,י h'~O נמ)חמס ססס הכת'רוס ו' מחו 1)6סחיי
 ממגותהלומיי' גקס)1 "ז . נכ'ר': וח"ק שסיס י' סיו )מיסוס 16 ממפרס גודע וקערהר,מייס
 ויק-בו כ'גיסס י::חווקת וגרס כלגח סמ)חמס וחסי ר~יסשיס ע! ימדיו )ס)מסכגס

 ך6מן. סיסיריס ע! 5.1:קו קמח מן מפיך %י כמעויי ירוס)יס !ח"ח קרובסרלמייס
 : סמוי מם'ך )ס)חס הך5 כי ,ם"סיס עחו7'ס 16 6תס ססליס . ה6)ס כזכרים6)יהס
 ך: ,גכ 6ת2 גכור'ס "ס . )הס סעעוי סגדן נשך וסעדם ספר'ס כסככן יכעיר גת,ך 'כד1)ס
 סמ)מנמח כ"י 6ת מטיגריס O"D:Q3 )סכ,ח ייס 16 )יקה סח",ס ו'D 165(Q נכניסשמריס 2 ; " חכ) נכורטס חסיה מס וגכ6ס כמגיס מגיס ס"ס כמיסר ונחרק ")יט נo:nb 16יט

 וטרמ.2 מ,:5"ן הפלס כמסוף מסס מועסיס ו"תס כמולס פיסים מממנם התכוייס11:מס
 סנט 6חגס נכולס "ס כיעל סו6כיס ככרום סעיל6!

~'1DID 
 "גמז החיקכן סריגו 5"1 0ס

 "ת 5יס מסר סלי וכסמוע . 6מרית:ס חסים מס מלחס כממסר עססר גכמגו onhlגכהכס
 :כ)כ.2 6) )65ת מת.דכ נכס );. כיל,ס)'ס 6מר סע)ממס סכי 6) ויקמלו ס6)ססדכריס
 6! וי5"1 גטר'ס ח"ק מסס 1'חגדכו . ועילו ס' עקזס )כטד נכוינו כס )סל"וחס")ס
 רח גכ ותידע טפיל מהי,נ סרמיקו ,יהרס גכוריס O'Dlb ם' מסס ויגו פת"וס ים מסל

 ".ס חיק וסיס.דיס מבמקס פקי 6)ף מ' סס סיו כי 6מר ססו6 טוס )לותייסהיפסס
 שד סרומייס יכף 1)6 6' גס3 )6 ומהיסידיס סנרימ' ויחלם מפיס מ' כנכירס oanוסלנו
 סמו" כיוס סיסידיס סחמוקו ט כחרת סיס,דיס ממגס כחוך5סח'5כ

 !'רנה מיס סר ויחי5כו
 "כניס ע)יגו מוריס 6הס 6כ! שיגו פקרנו )6 3מס onu1 בפיכס )5סח שחט 6cnb~pחס ס]" "!יט ג" נסו סיש7יס 6)יסס ויבמיו ס מתמים וכ"י ו"כגיס C'5b מלמזק סיס:זיסע3

o'imוח5יכס שטיכס מיייוח גירך כי חמפמל ס!כ!כ.ס מרמוק blo וסט "גשו "גסס 
o~:lshכר )כס" cnh 6מריהס ירדמו כי 6מג'הס מופגי סעכדיס גכבוח מ!שיט כילמ'ס 
 סיס,דס מפגי ממדו כ) כים כי ס'סוס כוסח ייסי וששנימ שמינהפימ : 6דוניסס סיעי ג:מ מסריס- ועכעיהס מל06 )סס גכגשם היוחס וכנב) שכס 6סל ה6דטת יללת גע63ד,ניר(ס

 ויזעק CD עג כמטס סיסודיס ,סגי סר,מייס גסךוכי
 t;rr )גוס i-ro כסיוס וטפס והרס: רימייס s(o %" כהימס ס!" ע)יסס מר וי עמוס)
 נססתכם 06 חו)יכו O;b סממייס ):ס 6יי נתקי נמ5ור'ס 5מ6יס נס סלעגיס דיםסיס
 רכים סמת'ס סי:ודיס פסגי D?.p OnD' 6סר כנטלתכם 1)כדח2 שככלתם סנויס יטמעוכי
 ונ5- כרענ יגסטס

 הומת סע'ל "ס כי )סס גח"ל 1!" "רוס "ת )כד:, וס)6 כ) יכמוסר ,
 פשי י"גפיס מעם וסס נין0 "גר oDnAn וכגי 6' שפס ןק ע0ס גסס ש"כ ו)6פרסו

תפשו
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 ופ4פר פת פרם*וסיפון
 התפסניכ סנויס כ) ולנמנו :tnlrD ג6 מסכ'נ כס ע6 גוי ph והם לכיס י6גמפפם0ר

 היהוד.06 ?גסריס מסגי סגפלי' יטסו כ"סר מסייס' תגיסו כי 6הס )כס מס ועתס)ע,רחיגו
 ח !מ 6חס נס החשכו )6 זס )מס 6)סיהס מקדם וע) ot~h ע) )מת מת:7כ'ס oroהכגס
 ו"!6ורו היהודים ויתמ,קו ססן6 כייס וימי - ונכולס מס )כס )טס,ח עמהסנמ,ממה
 . נזו)ס מכה כל,מייס סכוחס קמרי כנכירס ילוס"ס עיל ע) וי1310 ויתנכלוויח")151

 מרכי וימנו יל,ס)'ס מ,מח Ph כזד נהם )כמ ס דיק )הס ו)כגוח מ5יליס )י.ס 31ס5י3מרימם הכיני הסר סנ:סמ'ח'ס הכטס מכ) 6ו )לומייס ה;ם6ליס החורגים 6י)י סגי 6ח )ערוך סעיס זיגי
 ח )עט ס סיס71 ו'ע:כוס ט'שס )י.ס נוס "סר כל:קוס סמנ1ריס )הניכ )רומיים 6טרסטן
 !ח!יח 06 כי גס"י 1)6 סנו)"כס שמו ושסר סחורגיס כין ה6'!יס קולית העמידעד

oll'b~סך' נ' ויחמתי הכקר ר 6 ערס 6מח וגיבס . כמס וס )קר"תס '5"1 )6 ;י כ'סול,סנבוך י ע גס"ר ם)6 )וס וס ומכסריס מהיסודים כעומ'ס וסרומייס ו)גנמ ח:ר:יהס כין 
 ט: )כס וקגיחס ע6חס ג3יריגו %3רי ד' ג)ממ. 6סר הטנ)וח )יקי סיסס מ)ממחהי6 ר" ה6 כמהממס 5תס 6)טזר )הס ף6מר ככס ע) יעטו OD וממעון ויומגן "!עורספרי5:ס
 , וטל )י ,סגימי מסער "חס נס )י טמרו ועת: . מעיר מעל !כס תמרתי ו"גינגכורח:ס
 ן ,סלע חין י, ויע;הו , כגטקס מס 6ני גס )1 ו"קגה מנכורי "כהר "טר הגניריס עש6ייהס
 רק כיליס!יס "סר ,הסיב) המקדם מהי יעורך כי כגכ:רס סס )ה ,קלח oo'5h )ך5"

 מעזך ויע:ס . ויכסח )מרסס )גו וסייח תמית 6ו וח)כד ממד כשיממה תסס מן )ךהטמר
ויזמר

'c&iK 
 ק' DSh" ויכחל . רסטחי גע7 מגקם' ס6)סיס )סגקס מקים )י ,ס 7 ע גן רטעחיעתה !כי חעשד 1)6 לנכח הגדו) הכסן טגני 6מ עכוזי 5דקח ע) כי יסמרגי ס'

 "י,י וסכ'כ הסול נ)לס מסמר ע)1; כרס Oo'5h ויbP'l 65:1 ע)יכס והיק מגעריוגכיריס
 ך ק ממס )סכרים CD הע,מדיס סרומייס וסד)יקו הנעילו גדו)יח "0 מדיר,חהחירגיס
 :ן ," וכרו! ען nrh~t יודעי וחרסיה סרימייס מנכורי ס נכור "!כיס מיכת וכסס!י)ס
 . 'רים!יס ע! סיכ,ס )כ" ההמעי nllDS כסטיו )מו"ס יום ככ" הים וזה 6'ם וה,!ם.סמטה
 ,יך)ב וננור'ו סי6 וסוך ד!ינ ויזוג נ3וריוו.)ך ק' עב מיריס)יס 6)שר ;ג6תוימי

al~nP(ומהרומי'ס הפיזה מקיר )התחמס ה6ם ));נירוח קרוכ כמקוס היוסניס ים הרים ע 
 ויק כוים סרתו .ה"י)יס ק,ר,ח וקח סס 6סר ס6ס כ:)זירוח סרסו מהס ורכיס OOD"מד הס"ס גגי עד ו"כדן ,קךג מ2-נ סכת ;ר5וגס היסודים כהס ויכי עינודיס ומהםמוככיס
 וסייקיס סמ15ריס ימ!קי חמונס )הס bDO'1 הסחיחועדכ)י קרגיהס 1"ח ה"י!יסכר,!

 גי, ;ז כ6כגיס כ"ס הצמיחי והכייס nlbSni~ol וסמכ)יס והסכעוח יסמטקו)וחו?ק,רגיס
 );דו סס 6סר המטח'ון' המזממה כפי כמ)"כות סיוזעיס ממרסיס ו6ה :,עעד )ססהם"יר
 סיכום וירק 6ור הסקל ויסי vne. ס מ: גם"ר )ת סס 6סר סים כמ7ול,ח onib וטלסומי:ט
 וכלעזר זס. פס ועל  ~ז מ: )רקח ממגעו וכ) hlo ו'רן המחגה "ח והסר'מ' ~on'hjכמרסס ינ3"5" הגסרס.ס ע:; ,כקמח עורס ה:טרת'ס nibol" מהט).ס הערתה עטן והגסמנמוק
 ספלתיחיס  סכל'גו מלזי nbD nhD ייבל כטפר כפלס  מלס :lhS  גשריו ק' פס יזכירססרין
 "ים ,"יטהיטרפי:

~OD  
 והוד? בה)) וסולכיס  שסריסה ס יחח  ממרסיס כרטסי רוס רקס

 ממט "סר ירום)'ס כסער ויכ61י 6רי'הס הרומיים גנז והיתו) ploll  ולעג ort;e5לה'
 1.קגנ1 הה.6 כעת ויהי . כננורס סס 16 הס גס ויקנו כככר וסמעון יומגן ויקכיוסי165
  .סר סקיסרי,ת ממס!וח מכ) הרומיים )ע;רח ירים)יס ע) ו'כ"' רכיס המוגית סג,יסמכ)
 סייסתרימי

-rh 
 !:קג' סיעים ויכמר ס'סוס "גי "כססי"פס סיס  וסקיסר הס)!מס כהוקף

 כל 5ח  להם יעד 'רוסליס על מסלמס כיין  סקיריח כל 5ח לפזריוו קליו נ6ו  "סרמטיס
 עפש ולגסיו וסנפירו  סריי והסי!ידי גדוריי  סכה,י4  וגזיך  גבחו סיסידיס סב% הנכיריחתוקף
 "ח' ס,1ah 1 המ)חמס כגי כ) ו6ח ח המטה כגי כ! 6ח והסמיחו נמ!משחיסס כיס"7
 יכ יעוד n?5h ייכמר מיד vhn מדבריו הגויס הכוטח כ) ויתמהו סהס ס6שיסיס!16
 הר"ח? . סייף מן 6מד צססר כ) 1 )6 גס)6וח מ)ממוח 6חע עמי י"ס גטלס)יסודים
 וכס "ים וח"ק  שפיס עטרם גכמ יפסדו otn)b ד'  יפיכס 3כל  כגוים ספיייס זיי  ז"חס
 הה: ~h(otn 1' "ח )!טד הנטר'ס והח"י הפסיס סעסרח סמון יכף 1)6 מ!חמסנשירי
 ' סר44", רססי כהבין !ס:י?ס ת!)י' מה: ומס')י' ושרני' מכ'כ נתוקם ושמה )סרנש 16פיס

g'j'~g4ל יייסי0י יייסליס פגשרי  גנ4ריש ד' עם )ט קרס כ"על וסכנד'ס ססדיס למכעיס
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 פת פרק4ך4,פ.ן18
 1%6 שה.6 5שא . מטל מ% ככס ע) פיסוס מדגרי )ספ)6 ווקגיסס מניס סמ1ג1חשץ
 מס ע5ס )ט רנו ועמו ריו ונב לסריו )ע,ךתו rh ניו טנ5ע מגויס ;,ח הם )וקני סיספ
 השמע.פ כי סקרן ממיטת כ) סמעגו ;סמיע ולכוסת למרסס נסים 1)6 ,ס ע) ננסספס

 . )הס יחס:. כי סוס )דבל ילעיגו )6 וגנורותיסס היהוזיס "ה מכיריס ספחימלמוק
 1'געיפ ,עסיס הרימייס סגם 6ךוגגו געיגי סוכ "0 יוו י ויימל, סגויס סנווגוח ועיויעט
 1"'ן עהס סכ"'ס hl(1r )נוח )הס ס,יחס ועתס מסיס,דיס "הכס ססככ. סמ!ממותמסני
 רז המון )סני !עמיד הס ימיו מס כ' טמקס כמ!ממס )ס5)ימ ;וכ) 06 נגסס 6ה;ועיעס
 יטהט ע) יגון ף חים כי ככס ע3 3סס ת,זס )" (Dtp'p "מלו סלומייס ,סרי ,כסמוגט
 )פ4 סקיר "ווכי כערך )פ;יהס יסים ערכס ס)6 16תס כמט )" 6קר סם tgut מסממגו "," ירחף נחס וקוזז )סניהם געמ,ז )" מ)מגנוחיסס 71רכי ומנו"יר4ס מו5"יריס גדע"סר "גם% ואס )קלון ,ס נס )ט וסיס סיסודיס DS:' מכי' סם גס יסכו "טל מכ"וכיגו ע)ומכ6וכ
 )נו וגקגס DC3 וג!הס ע)יסס נעמס כי )6 "מרו ססס סגויס סתיגות prt:' . ס)כג,ן"נזי
 )עקה רס"ן )סס ויהן מקד מקז סיעוס נסס ס"ס סנויס ממוטת וקני ויסגרו . בנכורהמס
 "סר ס")ה סגתך ה סמ,ג )סני סיס,ד'ס ים!ו "וגי 6מל כי סס נס כס DnS~)l סיסודסע!

 י!חלמ כס: יגממו כי וסרותייס גכורחס יכירו )" כי ממס מגור ככלתי מהממס onhיעלכו
 מ";ס' הלסיס ועסלח otmb 6!סיס יס' כרעסגי"ה מטסי"!ף ומסריס גיס מקר, "!סיס עסרח "'ם "!ה ס)עניס סהס גויס סהמונוח ויתמכרו . ומגורנעמד

 תסליק"
 ס,ס " ,עסרח

 וכסריס סיס מגבורי ריס גכ לעסיס ותסרח קדר הכגי o'Dib וס' כרעני"ס מקנטיגכוריס
 הגדול יומנן קנל ממ"ח 6סר כמיסור וילכו מסס "מי ריסי 61'ן התסוכו נ"סלויחס)כו
 ען'סס יכ.;': ען כ"י עם ח סו)מ ו)הלכ סחוגוס ע) "סר כיס,דיס כמ)ח:,ס )מתגליתוימנו

 סרס ממעין ")יי ויקטר . גכ,רהי )הס י"ר6ס ה")ס נ)1)'ס נעוכדי י6!ממס "גי hlh"סר נתיניכם סייטינ הכיריו י"יע,ר )למעון 5יס הקל סל עמ;ן ויקמל . סהוגוס ע) כהס)סע)וח
 וי"לל )ועם מח' עס )נדך )הס תוכ! 1)6 הס לכיס כ' הסער ע) יעגנ,ד "מז ,נ"ממגו
 Shl~' 6!יסס )כ: 5"1 ן סלע ")יסס ויקמר יומגן עס blb ותגי גכוגס ס"ת סע5ס"!עור
 כס ומר דרכ,כס )סי סו"ח כעת "חכס ימפ,ס 1)6 כידכם יחוס והס'כ)סמקדס

 ו'5"
 ין)::ן

 מבקל ושדן ועלג חרב מכח סגויס כנמוגות ויש ססר,ניס מגנורי וח"ק ",ף עס,6)ע,ר
 י.ס.)ו ילים;'ס ע) ס,סיס )כו6 סעס'לי סכת )הזט נחספס וס וסיס עלג עד המ!מתסיום
 ")סיס ס!סס O"b מלס וי)כדו "ים מהות וחרס "!ף ומכעס ממם'ס הסס הגויס ח גימ"מ
 סכי16 מ))יסס ו"ת o~nib 1' ססו6 כיוס נפם ומסיסו7יס סגלית: סי,חל וחח שסר

 טס ירוס!יס 36 1")עור יומגן 1יכ161 - יעו"נ כסן יתע))1 מן )הנרם ירוס)יס ")ספל;5,ס
 מ סים ממגם 6) סכי ססס הנוים מסנע;ות ס לח סב והגס"ליס )ס' וחודם oa(3נגוריסס
 ס"גו;הס )6 כי מסטס.כס )סיוח י16ת כן DIC'D 6)יהס ויקמל וקוון וכיסת ומרססנכ)ימה
 ' ס,ה סיום וסס:יס גנוים סג,חריס ושחס 1 וב גמכטס מכס המת'ס סס ק;1 ועחז)רומיים

 עיע ויגקלוס מייס )כדוס "סר הסריס ס ")ס ס"ת "ה ספרי5יס ,יקמו ממחרתוימי
 כעת ויסי ' ו)מלסס )קנין )ו )מיוחס ט.סוס תמרס 6) ס)מיס 1 מנס תחר כ) ויז5ן,7
 ע)יסס otboln סנויס כ3 ועס ר4רונ;"ס עגת כגי יעס ריו וגב טלר עס טוס ס ויועןססי6
 "הו כ) ויתן ססרינ.ס ממ)מנעח סננוליס כנו כי ננורחי SDI יסר") ע) ;עמס מה)6מר
 פיסוע )פגי יווי' כנס ענק וחסי )'ען כמכמתו 6קך "ים ככס ע) סכך )פי Q'D )ט טנ:פלכיו
 )6 וממס מ6ת' יסרק) ע) ס'ע51הסט5ס hr~ )"מר ס")ס כרכ'יס סיסים כיסם וי"לל כעיניו ,סרס )" כי מסס "חד ע,ח קב)1)6

~tDh 
 גתנכס )6 6סר ירקו כי "וסי נס . 6וחס יכנס סכעכ ושוטי onb מכן 61'ן כ)תסממייחס כי ממנוס נ)" n~fe מעיר 6ת ושור מנס

 "גמת גמשן "סר מס כנססם סס ויעטו כרעמו 6ים ט)חמס י4ם יחנכו ענ;סס מבמנוס6גמט
 כמנוסו סעיר ע) ויקורו המליס כ) וכעיני סעס כ) כעיני עיסיס ענת וחימה . כסס)טשח
 סומליס לופייס ויסק'דו סת"ם סיסודיס CO')D ינק סן מסכיכ מעיל כרכי "חהסנרו
 )כ) ~O'D מכו016 נב) וג)')סשוס

 סלענ pmtt ט )מיוח עם: ))קוט מסעיר 6ים י5"
 סט? ~ODp31 )" !יס כירום סרעכ סחחוק 1)1!ו ש"ז מ"7 סמ)ממס תקנטי יתאנשכיוטכי
 ירימוים מיוסכי לכיס וימיתו נכרו ומקריות ק)1 מגסריס יסרק) כטרי כי שעולס ג)כדסו63
989ש TS* ס )קבל סקוס ופץ W1PV גריל טיס טכקסיס 9ע 99יש7י9 כ944 *8כ ש888
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 ~@fפה פפ פח פרקיוכיפון
 הקזכריס מפסו כי ק31ר לרוס וקין מעיל כמצוחוח ומ,ם)כיס פתיס סיו כביס נס .שמתש
 מייט כעתם ע3'סש כס Sh nl~:so OISD~)1 סמתיס 6ת משיכיס סיג מהיס,דיסורמס
 כוס ינ:גסיס היים וסט קכלים )הס ועוסיס הותסס ס'1 עוד מסיס,דיס ולגיס פסלמוחו
 קער כסין יליט)יס lhnr~l כובס 1"'ן קובל כקין כס וים"רו ס)פ 16 עמים כסוסיככיס
 כוכך מסוי ס3טקות וימליסו הקוית וידומו הדמעס CDDbl השכיס כסתה כי כולה,6ין
 וצין כ,כס קוכל'61ין וקין 16סף כקן וממון r'jD מה'ס ירופ)יס רמ,כות כ) מב"ו 1סרעכ
 שכוס כרינות . מחן משף החח )ספל (1nthS "סר עז מ,מגוח רכו סלעכ ,רעותממריד
 ויכה) כ"דנ:ה סגי ,,SD :דומן גחל 6) מייס והס!יכוס כ'ר,פ!'ס כרעכ פרש הדחיס סנרימח

 שהי 0' ויקמר. כרכיו ע) ויכרע השנימס כסת "ח שיעם ויסרור וייר6מע,גס ,ד מע.עיס
 "גי כי )עטותם מספתי )6 כי הכח ס"טמה מן גק;י 'סר") יפליגו כך "סר יה"רזהסריס
 ש0 עלי ימפכ OgD)3 (61 מועמס והמס סרה? "ת עם, והם 157 1!6 מהם פנקספקס

 : )עון .ס ה"היהיז'ס
 מנ' הסר )סמע,ן וימסרו וככזב כפקר הכסן "מחי"חי וסלפינ ירהם)יס מיוסכי SDtsJ כגי מלכו הס" שעה ושמונים תשעה.פרק
 ממש ") !נקח מכקס סוטת כעיר 6) פהכי"ך הנד,) מכסן "מתי מנס 1DhS הסלי5,ספרי

 סעיל מכ,6,ח "ח יודע סו" וכי ההכו)וחיו ועורס מכמת, תוקף "ת ידעת cnh1הרינ!י'כ
 ייטמע' נידו ,1plrn כי מעיר 6) רימייס יכיל ס)י)ס כחני oh יידע ומי קנס יהסיכ)וסמקזס
 עי ויסי )פגיו י)סכי"ס כניו ד' op הכהן "מתי "ח )קהת הפרין כמעון 1,פ)מ .ההסייס. ,. י065 מפרס כחס גס ימ63ו 6פכ סחומס שמרי מקנח "י העיר סערי סומרי מק"ת)עגתו
 הבך Sh ויכף כלועיים ". ייכ6 מכניו "הד ויגס )קמתו הדמיס hl(s' סכ)יע! כגיס!כו
 בניו ס)סס עס מכהן "מתי יינכןהכהן

 5וצ. ע! )6 ויתמגן סננעון )סגי "מתי וכב,"
 ריס כי )חמגחו סקסים 1)6 )כו ויחנק נניו כמוח ירכס נערס )סמיחו )מהר cb כיים'ה

 ויכיס טמע'ן כיד קמחי גס, וסכן )ירוס!יס סמע,ן "ח הכיקי ע) "מתי "ח !סמםה")היס
 ;:ח ההומה עי "מחי "ת 1י3'נ1 הכביט! ועטי הזמיס )"גס' ממעין 1ינ. כס ס החח לעהגו

 -קבה ס מיד, עחס הרימ,יס י5')ך )6 )מס ":,חי סוס 11Sh ויסמר כמעון "!יו ויקלכהר,מייס
 "! "מת' עוד ,יחה:ן 6!יו )התמגן SIP ר5ס כי דגר עגמו ו)6 "מחי ויחס 6)יהס)המ!ס
 "ח סכ"תי "נכי כגי . הסק כךנריס כג'ו 6) 1'"מר כבכי קיקו 6ח "מחי 6, ,ירס)גטקס )הגי ו)" הרםע סמעון וימין מוחו )סגי )כגיו );סק )פרכו Sp'iao ".ס המריןפנסיון
 ג"ח מיחס מידי כי כמוסו )ר1נמ 6גי גס נמתחי וחכן ירוס)יס השח סעיר 6) הגססר,3מ
 ורנה מרין הכצתי כי מות מכסס tsp ג"יח סיס סכ"חיו "סר ההו" סיוס מן כי ונכס3י

 לעורם nhro )עיר יפיס ם",)י 6סר6מרחי ע) סקזיסה ס'כסיר
 זהו"

 נווצת רע,ח כס עכס
 יימען וס61 כקרכם פסיה 6מד ר31מ )גו די P1t11 6!1? )מכסו) )גו ויסי )"כ,י )ימל")ולריסך
 סוס יישפע המעון 06 כמס"ח' "גי סכ"חי "כ) סר"סון ססרין בנעזר ע) כלטאתו3סוסיף
 ולהפמידע ו)"כזגו )כ)וחיגו ממסר "מר ר31מ לגו וסיס כגו וג)מס פו;6'גו ע! סי" גסוגוסה
 ס!מיגי סעס 1כ) ,מסיייס ~Or(Ot כ) כי 16ת1 מקנחי ~hr(l סעיר Sb הכיינותיו )6 ";יו3ס

 הו" עס: מס וע"ס!ירום)'ס )סכיני )ס)ימ !סחהכרי לט מות )מלפס 6גי ממויכ וס כ) עס סגה )ע,לס )גו )סיוח)סכ'16
 ורעיו סו" כסס גיר )עכדיס )ו כעט חססיס פסיו לעס וב)

 סכ)יע) j?bl סוס סדמיס 6יס סמעון 06 סכינינו ושחגו ;ס כלב ויומגן 6)ע,רססריגיס
 ורעס סרן פגי ע) סרן )פרון מוסיף וסול לתגו ססיו סעיל סרי3' "ח )הכ;יע כו)סחחזק

 "סר סכ)יע) 61'פ הרשע ספרון כך שכל )י מס עחס ויטמר "מחי עון וייסף * רעםפ)
 שכ6כניפ )סמק) ממסעי סיס סדכר וס וגג)) )מוכס ו)6 )לעס ספח סעיר ")סכי"וחיך טמני ספח ובעיר ובעמו )שסיס חגי משחי כי 5דק תסע) ,כי חפגס 6סר ככ) לס:חעע)
 ה6ס יכפש) זמיס 6יפ י6נ:ס ס' עס ע) סל )סייחך nhro 6)סעיל סכי6ותיך "סרפ)
 )הס כי :ו רקה סמכקסיס ספלי3יס סלסעיס תידי כגי ו6ס 16תי )ס5') טמעון )ךסיס

 ע) ידך ןןכ סו"..נש מספסי כי מספם )עזתו שסיגו ירסס )" 6כ) ססיטהו תךפרעותי
 סיתם )1 ע פשעיו סגי . )לעסיס הסלחי ככס ע) סגי סגו סעיכ 6) )כ6 הסיכותיך6פל

 עי.1 'ץיחי ו;י ככס ט) סייסי יכו) b~o י,ל,מייס ממיס 36 )כלים )נכי ועצתממסכתי
 6)ק4 ,. . ספיגה פוש 5טג0 פוייט פהק) "חח ס.ית )6 16 כי פס סגיש0יך שערסט0ש

 11ן יש4ך 01י
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 88 8רקופותפז
 ס* 15* פס ךאיס סשה נקי שלתושש%) ששו 91% 5א% שק..ק
IIDDa'נ"2 חככה 16)י למונו . )3ר גססכח ושחס מניגיפ *יט גנכע ש )עולס )ט יפיס 

cfnitx-  ו"חס ססריניס עדת תכריע ;י שמרנו . בסיר )רונה עמסם טספח ומגס מסעיר
 גק,יס דמי ספיח onhl ושיכיס מיד גקייס ת4י) כ' שמלט . ומיס 6'ם )הלין ע)יססתססת
 750 גחוך ע)ממ,ח כוספת onhl מסע'ל סמיממ,ח 6ת תשכיח החס כי שמרט .לניס

 וניבש גכ)מיס סיו כי נסתר יסיגמי הס סירניס סיו מס 613ך סרס 6חט סיו 6סריסרי5יס
 וש )עי:יסס רמרי 3'7 גכ,ליכס 61ח סעס נ317י 6ח וכ"ח מלנת 61תר, סטם מסגי יל6יסנס

ptrn~ס)" סלומייס שיגו ידי 
 ממי( מעם הכו סר,מייס כי העם נדודי 6ת כסית "סר 6תס

 'h,nDS ממנו מנקם סיס וסימום יריס)יס 3קרכ כיסר") מסיס )סרטח ר(כניח ותססגעיל
 6)סיפ עיל וע) וגסינו PDI(1 וכנוחינו כנינו וע3 ס' iQtO וע3 עק7ס;ו וע) עביט ממ3 כישוס
 "ת מטס סיס ס ,ס'כ ומיאס מ)המ,ת עביט ויפרס וגיגיסס כימי ,וט ט )עסות פקסתונחס
 נכ.כ: יד סוחח cnbl יומנן כס סמ)ממס גייס ס' נסי:) יז ים)מו )נבחי ~oos ופע'יפפו
*InhDtnl רנין  היים תקלט 1תסס,ך DID'PI כי ננו ס)הס )כגתי ס' מנ ניגס מערגו הל 
 כג)) טסיחיס 6ני כ"ט ומטסני נמסכות מן ע)' סכ)יט, 61ים סדמיס 6ים 6חס D'DD"פר מלעות וכ) סגקי נ7ס סח:ו.7 06 6ת והננס ס' הנ הפח onht ס )ס) מניכם מט );41מר
 נ% ר*ל31 ויכדון סכג ונקמת ע3י ס' ע6ח סיcnp: 6 ועתה סו"ת סמל 56 סכ'6ותיך"סר
 מידך סקודה כעיר געסתס "סר nbro ר(לער* ג) "סל ע3 סקורה גינון "לד שדך כיסיגתי
 כחומס )יום נקי דם וחססוך ספח כעיר 6) פחך "ססהי ~to?t כרוכ 06ר ו6ס סירסמידי
 סיכלס' פריסס  6ח עימ תל"יגס כמלס הסלתי כי הדמית cth ממעגן OnD1 ממקת-6%
 ע3 תממו) ו63 )ע'ג' כמ "ת )יצמיח )ך OD סזמיס 0,61 רונמ  כמגס . פ5ד כעיניחפינ
 )טיני כגי דם, 6ח hlh~. )6 כן ס' סיכ) סריסם 6ח oe~b )6 וכנסר '0ן ופי ס'כחישגח

 עמס)חו קוס "1כ) )6 "סר ורסע מרין כיסי גתגגי וס' )עסות כזי ים מס "כל מלנסגטם:'ס
 ו)5 ,קנים מממית סיס גי יומגן "ח תעכע ,ס כעכור יר,סויס pr(, 61גם;1 . סס)תפ"מל
 מ"כ? סגך cnbl וכמולים כגעריס מנע סיתס )6 יזו 061 אינס כע"י סני מסדרסיס
 "ת נכ4מ1 ויומק . חמצון )6 קסגיס וע) ושרית חסמיח נסוקס וקת נפרש ומכבסזקגיס
 )ו סיו ומקיטת כקלגס גזו) כנע ומככדס ע)יהס ומת6כ3 קיטת מקתן סיס מעירקני
 וכרווחך . וכסר כגב) כזמירוח וחומר כניגוח חוגן במוריס עם וקנים כרשך ו06סזמיליח
 תמחר יכר כן קמרי . %מוק כסיתי) השריעס מיסר כקו) חריע 6טח עס וכגיס רגש עסמכוח
 )כריה )הניו  וסנרזן למסי 5ח 5סרונ נידו סללנ סיס  6סל ?Iw~a ,I'y עכר 6)מכסן
 llDDn, מילח 6ת ועמס מסר במחי 36יו ויעמר . גניו רפסי05

 מכניס 6ת כנינן והד  ירוויחו
 כצהר כי ,ס כ) פ) )ך ס"מ ודגי גנני מטחך "ושריוח קו) חח %1מע 5oo,)bשגי
 ומסורג ר,מכס "חס כן לנוגיך ככסחי מנס 6ר6ק "ער 6ת ~"ר6ס 6סמע 6סר 6ח "גי"סמע
 W~p'S כ.317 1ר,ר1נמ ססרין במעון :יגיעך יהן ימי חסרונ לסוגך וכוחי 0כס רטנךנסתי
pmi06 6סר שמדי ממדד ג6 ינד) סעוד 5חס ועתס . מייס ימס מי בעודני ו)מכקס כני 
obגכ)ותיס8 4* נכסחי תגסס )מען גנותי מע) ;כנחס "ח חסריך ג6 ") גגי למלי המיתגי 
 "מ ייכרו 1)6 ;נ3ותיסס מע) גכ)הי 6ת ס0מיס ע,ם,ח י"ג)1 כי ססמיס q'DD ע)יסס61נ1
 וטש . )קכירס יגחנו וקווי (oilh יקבו ,hS נבוחי 06 16ג)ס מד' יסיימו כי בגי:כנות
 ו"מ ושסקס ו6הנקס גג)וחיסס ע3 גכ)תי נהם)יכך בני סט ע) 1)סוני סי )מסי)יכולך
 יפריד ס)" נעגין תעמס 6יך ולפס . חי וקני שים ומס )נסקס ס"וינ 'חנו )sb 6 6חלפח
 סרי5פ קמעון ירכס 061 כעיניך וע "מ65 ס וכ נני ;כ)(ס מט) ס6כור סמעון גבוחי6ת

 6ול בעולס ):ממתי awn ס' חסועח כי ~Tnp 1)6 6נעמ סוס ,ס נשטמי ס6שרפמע1ן יני ע3 וס שפפסי 6קכ3 6סר "הרי כי גט:עתיגו 6ת )ססרי7 יוכן )6 סנליט 6ה)ססריד
 מ% עמסס ס,6 נס ויפך זכריו "ח כסנ!עס גד,) כבי ויבכו תונס 6ה כניו 1'ס6ו .סייס
 crl קינוחי קפי 6הכיכס b(bl 61;י עיני סמ6'ריס הס ו"הס )סגי כר לכס )ע תנכייעי) כיסס )נגוח )פ לב )ננכס ילע ולמס חככו )מס גגי סוי ענגיו ויקמל שז ויעןע6ד

 סמירה 163ר )עולס ויעמוס )יון תמסרגס ~,ot)pr (nlvP כי 6תכס 1"סינס משש )ימרי
 וץ48 משמר ככובד יכרזו מגס מנויים סםרדגס ע0 ,-רר סכ; גפסוח כי סכמוליס פגשכםשסר
 זח סזשט טשטש %מש נששש עמס )השרד קק הני; )5 ש שן משש"ס קשם788

**
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ש

 אנן ען ע =וןש שף? השההשיי

 )שט י*0שלדס שש לשןס מפ%
 מהגי

 יחצץ %ין כי עטינכם 6ני לסני חנכו "ס ומן
 )כס נחורים כמ "ס כני cnh1 וי)דוח'כס כס כהורות ע) ירמס ו)6 ס'כח' עד ימוסי6 56י מה irrhn ידי הס קים 6ו:) )6 גיד, ה' גחנני כי דנו )כסוח ידי SbS "ין ועסה .מכס
 כ;סטוחי0ם תדכק ו:סס' "הדס a'rh כי וכ;סס' כענמ' i'?hh והי)דוח הכהרוח כס מן!וממזי
 hsl סגיכם מרקח )סכוע "הה "3:1 )" ו6ס . ")הגי ה' "ח הרייס כפר כ"ג, 'חןיזקור
 כג!עס 6ר6ס נעין עין כי חמונהכס כסקין "ככעס סמה עולס עד )ר")חכס עודאוסיף

 1Dtb וחקגחס מלין )ט 1מ5"תס ולכו כגי ג6 ר,!' . נססי כלעס "חה גס ותרצו;מט,תיכס
 כג3 כי יויט וס6)היס ורכס )' הק:ת'ו ,הכ'ל,ח'ו )כנסס 6גי וה)כח' יחן ונוי 'טס)צירך
 )עפת די כ עוז ים ומס כיס ר5ס )" 1rrhnl היוגין "ח יסכין !סניכם ))כת מנחימאודי
 יטע ההוא המלין פסי o~O החיים )מלין וכתחם מ"ת נדרך )סי' ג" חיכו 6ס בגיועה0
 ו)" ס,נגהת5)ס )מקן מגןס)כס

 . כמים )ה' מפנחס 1)6 נ7יקיס 6קס "המסג' העכו
eblז הכ,".ה כי עניו כלמטכס ;המכיס עמ' שם כלס הרעים ומעסיו ד' 3נ' עד )ס ופרעכ"ח הקדוכט ס' ע.ר 6! הרוצח טמטון "ח הכצתי "סר ע! מעם, רוע )סי יתטנוני מס "גי 
 1 כ עם )"3 סיקלה וס מקרס ע, תחממו 6) כני ."תם ס' ~fa7 וקח!) כרשעי ,עמ6פז
 ש החסר.;" הכהרס כימי ct:o~n ו6ת ;מסחה סכר כעוקם ג"ח " ה מדשה י" כי ויכס)י

 ט נזק ויכינו וינכו 6מס )סגי יטר") תלחורי כהיריס (' הרג "סר הרשע 6;עייכוסכרסעח
 "נ? ור*חס'זה :נדקה מגה הי6 מ"ח oh~l-, 6!הי;ו ה' "ח הת"ס כ16ל l(onh )ר.סמקן
 ויין rnrr סי" ו"מ;ס "מריהן סי" ס)כס כן ,להרי יככ .כ"כ כטממס )מגיס כגיס ו'פ)הס
 ס מה 6מד כ) ,נס ימוח ערס תכניס ופחד "חד כ! ומ;כקח מהלקח היתה כי ס' מ"ח מכד)ס
 עמם ה,ןתו ,ע) כליתו וע3 ס' עס ע) כ"ס וימוש יימח מלס "מי, 6ת ומסק ממכקסיס
 סככה וקמ"ן גכחס וסממהלוקס

 %ו ועסיס מתמס כריכ הנדי) סקור 6) נגיס "הלי ה'"
 )הם כיה וס עס 1"מגס סיוג' מקזון מפך נ"כ:ריוח והרגו והמה . סתמס הכגיס 6סהמסורר
 ת כ"כ:ליי גסרגיס טמע "מנס מוחס סלס "מס 6ח ותסק וה 6ח (ה ו)הכק )נסק ממערפיון
 ":ה:1 ו6ס . וכממידות 3גדקס והנניס כעס כיס מח. כ' מפונס hlo גכנד מקון כיעמסם %י כמיון onbt 6גי ושנמנו גס וס"מ כג'ו יחן ומי מוסט סרם וס 6ח וס )ג0קיגעס0ט ל" רומנו סטכ יח:ט 1!" כבסרו ככרטס וכריח יכך6) גסס יכונס "סר סר51מטמעון
 !הם שכניס :otr כ' מרס סס),ס טיס )6 הגס מנגס "! 6)יהס יכ6 )מעולס )סכיע עכ))6
 ט מ"י. 6! וכו". ונכו ג" מסרו עיני ומהמדי ויקירי כגי גממו גממו )כו . כגו ימנע מוט)כיחי רבע י"כ,ר מוח כמפסס גטסס יכריתו ס' חורת וע) גמ,ח וכע,נוחיט כממחיגו ~w)h גס6סר
 יסנף כדרך כגכתכס וסיס כעויס כגסמוחיט נכס: מן סדה סרסעיס ספלי5יס מעותגכלמ
c)nhו הניד. ע).6וד,חיגו ויס")כס יטרק! מטך 60.) כן יסהחן( nrho 6101 כקרס כמו עמו וע! ע).ס' "כ'1 )סגי ס)נכ,ע כיילי ג:רנ הי" והג: ימי כן וקדד )ס'וסג"סנ הנע.ם יונתן 
 ]ס"ינ 6;י ",מר "סר "ח ס6ו) כן )יהונתן ו"מרחס ס' עס כעגור ויס6!כס יפגעכס .כי)כס

 ס ג ופכעו רועם מסה כימי מ!סגוהס כיף יס מי גכקעו כי יזעה "סר כעס כי ויסיזסיטרק) ימ)כי :רקס כ6.! תדע ידוע המס כדכריס 6!יו מר 6 ככה ע) וימח)גי יפגסניהכירכי
 הרע.סו מהע) "סר והטחק.כ כגסס "כן כמי גמ15)יחי1 "רזו "מרייס לדמו 6טר סעססוף
 'ם יר,נ ושנרסס ס' כעס שמעון עם) י SD פסד י6שם יסרסו סיס כדכריסשששישפש ואש . קוש מוכם SD1 סיכנו כחוך סי )כסגי סלנו טנס 6נ) כאמץ 6ים !ס)חסשעש)יס מ)ום,ח יע19 כנכח כי )סס די )6 הסליק 6)ע(ר והל1נמ סמל3ח ויומא וסדמיס סכ)יע)5יש פינפן כי וש כפכח )ס)חס ר5ו ס)6 ע) החסמוג6י נדו) כסן יומגן 3ן 5חחיס1 כימיסמאו ק.ש )%' ח6מרון כס גס . 1)עמ, )ס' ס16י3יס כסימ6ח )מרסה היוחס )כנחי מקווםוע) :מ ע;. ע) ממייס מוח ויגמרו מפגי !סגיכס !:ו ra ,5דיק'ס לשמרון יצן כ'רוש)יסרעחס גש ת 1'כמיזו יסמ'דו ענויי שהיו Dilb גדוזי כס וממעון ומסיןיס %יקים ויחריבוימחיחו :ס .יס נקי) סריסי עס הנייקי ויומין ה נסס י"רכי ירוס!יס סדי5' כס לגעור וסנסג'דיסס סממזט.,ש וסליר~סנ' והןטעיס סמס"'ס הסרי5יס רעיה כספרת גנ.כיס ש,ס ה.וסהס הגס וסמך 5ער ומחי ס16יכ וסחר מגול כ!ח' כ. )עכיר ישוסע כימי כגכע.ן קטמםוידים ",יכיכס כסס יכ:פי )6 )מען שמיס כעגני יטכסו טמ:ס ואהרן מ0ס הג"מגיכיר,ע'סס ס !מה גסס )סי,ח )כסח מיס )סס סו5'6ו נירים מהסח "סך I1br1 )1%) מן)הס
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 פפ פרקששפון%?
 1)" . סיב) גרוף ונעגלו פפפ ס?זש%ר

 0ש להר 14ח שסי הכלך "כ) י:;,הו כן עסק
 סש?ו עיר ס' סיכ) גמ)ס יכניסו טכנ)) סו 5נק ממעטה יכויסו מע"ס כ ון )סרוס ה'קדם
 ים)מו !" "סר !מקן יגיש הו6 ונטכס נפט נכת ע)'1 קב) 'כניסו כי ומרגן נחר0סמשי

 ס' "ף מרנן גכמ )נו ויסמן סכיעחו וימר ,.)ח, ג המיק ו5דקיסו ' ניר,ס)יס 'דס:סדיס
 מכסן 6מח' 6גי כגי ועתם יכגיסו מירח נרקיסו 5רח וחגר! כנלה וסו)יטהו סורו עיני.ו6ח )סיגיי נביו סכם7יס ויסממו כמכי ויזך ננקדו ס' היק) עחת ם ער )סניו OS((D 6כהו)"

 מוח קוצי 5וקיסו כי '?:יהו ומקרות גדקיסו מקריח קפניח ערתי רכתי כי 6מש363.כס
 כסדים ופיך ו)ככ;ס !ככי ירמוס ופס ע"כס ימד סוסך וסגי וכוסת כמרסס ימיו סיוכויו
 סיס כ 9 ט)% עיניו 6ת וע,ל כלו מחס "סל 6הר, ויככ7סו ויכ)כ)סו 5דק'סו ע! רמס"סל
 16 כי הגרוע 1)6 עגיו למס .'רעתו "ך 6מריסס )מיוח 1)6 ימד נ;יו עם h,*h נס)מוח
 )ס:,עון 8:ן סי6 "סר סמכה ,ע.7 מכסן קמחי "מר כן קמרי . .ניע מענבי נסעוססקיס
 גס וסגם פסר כן ממלי ימוחו סרס )עיגי סגעימיס כני כשז וסוגי ג6 מסר מכס סוילשכול
 גף עיר 6ח מל16ת )פות )גו סו3 כי 6רנעחנו ימד נשח: וקיקי וסמיח מכוח עוד כגי%ח

 חמיח גSh 6 וסנגלל הגדו) ה6! 06ה כממסכו !המשן :8 טסות ממרוס הסוכן סגכגכס' 6ג" ויעמר ס' ") סכסן למחי ענד ועסק . כקרכם יכמע והממס פסנמ כיח כמוופקדפי
 ינמס( otl)1% כמות מינו יהיס ונב, כדד "ס כ' מרעיתך עס כקרכ ,סל,5מ הסריזשוטון
  ררכך כי .תקכ)גצ מוחי סרס "!.ך ויסיג !פגיך מע"ת ע! יודס )6 )מען המיחסותנה!
 פתיה סרכם סונס "כר  בהעירו "כר , חיפ יסו, ל0סינס  נ"ו0 נלאי  סי6 כי מכיסלק3!
 סממן מסריסיך קרשת )מען )גן ועבריך 5דיקיך ד ומכח ו0עהית ו60נ'ז ותס"רחהקזפך
 ממסחת, גגי וכ! וכג.ת'ו וכניו ייסחו hlo~ גססו מכקסי 31:ף 6:'3יו ככף וי)כד הכסרסיבו

 ומס.דיך 75יקיך עס )6 מזק )1 'סיס 1)6 כ' עס עס טר) )גססו תחן %1 . עמו 61tn)rhנם.
 סמעגו כליח וקכרbfprOl מ:" כי שגס וחס" 6י)ך סמכים שילעיס עס 1)6 ' זס )1 י16ס )6 כי מקרסךכהים)

 וסי"
 כצי סי וע) וז,ל דול ככ! יסר36 מבמי ע) מסיך כלותם

 יר6: )6 יסרק) "ת וססמס:6 ל0' מס" "סר n1Dlh מכריח וצת סמעגוס סיכ)יך דתעב
 ס' 6! )סוכ )ט 6) ימן 1)6 !גססו ימ:ס)ח סי6 רס:חו :י סמייס נקרן !עורס ירך 1)6ים
 הלכיר והמעון . מערו וע) ודוגו וע) לסעו ע) )ס' יודס 1)6 ימוח וכחס16 וכעוגו מושסרס
 ימות נס מסייס מ,תס ימוח כן 61מכי . סוכיסס נצי כיחו וקח כניו וסת "סחו 6תיר": כי פלס:יך  פנסיי י:יפ לכן לספפי0 פך יסרבל 05  ושהזיק bcn כי גומע ~1SD כמערסיס

 צניו גידע (p's עיניו ירW)P~ 16 ומדי ש ועודת וינתמ,סו כי יפגעו כאיריסנשתת
 פינך יסדק 141 מגתך מעפש "ת ויכיר ובנוסס )סכי הוטים ":כתו ולגסי מססמחיוכגי
 עוג טכני גי עמעון ויזע לוקיו )כ) ו)ק))ס )6)0 וסיס גפסו ע) סעדך יחמס 1)6עזיו

 וסו" מקדמך כיח מרכן גר"ס 1)6 6)'ך כגי טס נ"סף 6;י 6סרטגור)1
 תשכון כגב) ימוח

'DD)סגפנית )סם6:'יח וס,סועס החיים כקיר מזק )ס יסים 1)6 גפסו תכרח וסיפח )כדי . 
 כמ15ח1 ולונם רימכס )ממעון 6סך סעכsb 7 סכסן למתי ע71 ויקמל סגה  ס7כריס "מרייקי
 כעוד בו ורגני % מסר גס!מ נגי 6ת חסלת כי נעיייך מן 6מ65 )סמיח1 שס %ל)כ!
 ויסק בי נרפ' ד% יחעלנ )שו פמגו שלכו וכפרס הסט ססימ 3רו! פ) גני דמימ)
 ונקמח דמי גקעח ינקמו מס כי הרומ,יס נכח ג6 וסכני . מנומס ובגסותי חרוטה !נכחי )יש
 כי כעעססו ע)' גסס יודע סלמע 11DDS 6טל )עסיס )י וימיו ס6:וכ ן סמר מ6ח כגיימי
 סדפיס.כ"מר 61ש הנקיע) 6ים )סמע11 )שיג צייתי לתמ"ס יחגו ומי . )6וסכ )ססם0%י
 נב6סוגס ה3מעחי יחן ומי . !ו 6וסנ סייעי כנסר 16סכ סייחי 1)סט )ממיץ 6יגספחי
 מע? וסר51מ ר%סרין סמעון ":פיות ומממין מסכית ורויתי שמסיף כמנטי ס%צשכמעון
 ~o.bs כרכר" סמו כרוך סדי 6) )סגי נחמינש 6מר ס6)ס סדטה' "ח דברו קמרי ויסי .ס'
 עיגי 6ת גnpD 6 כמרו' ערום סוכן t~(aac וסגורים סנגור ריעדו) 60) ססמ" Dih'6ת0

 6ח נסרם נעמך רעוש נדרס 6סר 1ר~ל51מ ר~םרין טמעון וכין כיני ומסיס ורקסמלפסיך
 קנסך גסיכ) תמימי 6ח 1'ססיך סמך 06 במו"ס tttDO גמ)סך עסמעיד

 8מעק 151 ס6)ס סיגוי' כ) % )7ככ סכסן קמחי ככבוש הסי . סעס 6פת מכ::'98טיך עי להקיך מלינת שען תתמן ,"! כיס ומדר במעסיו מ%ס לעס כפרשםיסוכיפסו ומגאיי
 גססו י8*ש' 4שש %8 ששרשם מסם ל ףשש עוקשיו 18של % ספו.מ' 9רש8ש%

 שש"שש.
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 8ז,פז צ שם פרקיומיפון
 וש עס סכגש יש תחשמט גניו עט ה61 נס וימס שטרנס שבק נקמתי פע סוףהאצק
 מסמים וזגגי )רסן )1 סיס סו6 6טל ססלין אמעין ענו וילן . 6מי )נם) וימיו ימד5טסס
 5ו מחמק וכאסר מאמו כקם (Vh- כניו נכית ע) יים3יכגס מכסן קמחי ננסח 6ת1יקמ
 ויהרט האטר טמעון ילו . המומה sp מים)כות כלו נ' וגבית אמהי גכ)ח וסיו מיכשוט
 ויסורם כירוס)י' 6סר וסגעימי' ה.קרי' ה:ס:יס ממסימת סיס 6סר הנדן) הכסן למגיס6ח
 מעמז כמקוס ויר,רגוסו סמע,ן ויסו . גיהט)יס 6"ל הסועים מני היה סו6 ונס'סי36 )מככר ססוסר 6לססיוס גסרנ הסי" ונעת . הכעלס ובניו פחי גכ)!ח עי גכ)חו8ח
'nDbסו6 גס וימסה סגד.) סכסן rh גממת 

 סלעיי
 . כקקי ;6נן ואנו וצת) הכאתי סלסול

 "ר0עיום הסופר מוח ע) צעקו "סי ע) ממתחחו מכני 5דיקי' י' ר.ר51מ כמעון עודויסיח
 עסיליס o'V;h ייענלו סקס סטיקים 6ת העלין סמעין נפיח וימי . )ריס רקס סיס%י
 הפה ה5זיק,ס 6ת סל,5ח ממעון הכס 6'ך ויל16 ם,עיי ומסוגי ילום)יס מנדווישועים
 ס6נגרעס 'ר5ס מחי עד רעסו 6) "ים ויאמרו כיו)וס ומי) רעדס וח6מ,ס וגמסווונכסף
 'נקוזם נמק,ס ro-* כמקוס ס' )עס עוסה סו6 6סל 6ת ויל6ס סוס סרו5מ מסייןטמע,ן
 הוה סזככ ויטמע . ממט גקממס ויגקוס מעמו וסמסיד' ה5דיקי' דמי ידרוס 1)6וימאס
n~pDS4ויהל סהו6 כ.וס המה נס ויעיחוס ויחססוס )עכזיו 1י15 ספור )סמע,ן ויוגד ססרע 
 מרעע לעת "ח וילקו ימ0יעיה ילוס)י' מגזורי "סיס '"6 עגלו 6)ס ו"חל' . כילוס)יי"סל סיקלת הנ!ספמוח מיקירי וכ)ס סועים יכסס גכוגיס וכסס  מיפים כ"ס גל'ג ככס SD'הנוהים
 הממיס מכוס ") עיגיסס יים"ו . נכסיהם ממס )6 ע) ס,ייקיס חים מ"ב הלג 706המנור
 וי15 )סמעין הזפ ויינד . לצוגך )עוגמי 6פך תשליך מתי עד sbQnt פסי ס'ויקמרו
 ססריני' ר"עח רנה כי מתלין פסן ענגי כן מעול ויל" . מ"כ 3סי wa 610 ויכסויתפוס
 המסידים 6ח וכ)ס ססמיד ס6כור ספון וכי הקד.סס סעיל כהוך חכיליו זסעעוןיומגן

 וירך 6ג0יו עס כילוס)י' 6טל סמנ1דס מומת 6ח Dlr~ll הקוה שד ושן טע'ר מ!יה~יקיס
 6טל 6ת י,מגזי) שמל יל,ס)י' כעיל 6סל ה")ף סך יהורס וילק )עמלה בס רס53;י:
 6)ף OD ")ימס יסרס ייתפס ויומגן ttDDn מרעת גירוס)י' סגס6רת הק),עס יחל 6תינקו 16)י 6)י1 )ג6 סלומייס ") ויצעק י(מיפס ר6ם ע) ויע) . מעיר )ודיקי סכרין שמעוןעטם
 דבר בכרפס יסר  הסבו כי  סילף 4ר  'ליום זכלי Sb הלומיי' הקמיע 1)6 6תו 6טל6גע'ס

 יס71ש )עורת סרומיי' כ6ו 1)6 36'ס0 5עק 'כ"מוגס )גני כחים כ' 'יען 1!6לסמכלמ
 לגסיו ו6ח סעיף סר יסידס 6ח סרנו 1 הסכול  שמטין וי15 רייסס סגו ו63 שפיו31טורח
 ךק4 . רירומ'4 ג;מ )מומס ממון 6) ה5דיק4 6מיהס פגרי עס פגליסס 6ח ויפיטס6)ף
 פיכס )65מ כקבו 6סר סיסידי' נגס !יסס 6 ויקמר י,רילי' סרי 6נ ה06ר הפריןטמעו(
 ol~hnJS עורו 16 (t~ltfo הוכנו ab )הס ועוה' )עכדי' s(o ויסיו פנריהס 6ח )כסקמו

 : ויתיגו )מוכס תוכנו Dh מכסגע,ל

 כמגו! כרז) וכככ)י כגחוסחיס "סיר ססי6 כעת ה'ס 1)מ,;רח )עזותי )סט )פיית.  ליסרך)  סוס המסל הכותכ הכהן יוסף "גי שהן פריון a~ywnפר"
 י!ל6 קין סמנז) Sh פיו ג6 וילין סג'ס ונ' מיס  כל כיפי'  ב5 וקן וה61 ירוטן" ממנ37י6'

 6פל מכהן גיליון בכיו היה גו "סר המגר) גכמ מרחוק ההים: סו) כג! י!כף כ, bt~o,כעח
rhקלוב יוסף ויסכור ט יעסה ימס "ניו ם)01 6ח )זעת המימה 6) יועע ויגס ממס 

 סני יכלה  "ו3י  ספפ כסיל 6טו כו סיס "תל המנד) 6! נוסות ועיניו הסו6 סמגז))מומת
 36 וידכה וינממסו גמנד, סיו "טל סחטם ירות מקומ!ח כעך 16 המנדן מ)וג.ח 6SD3ני1
  עטיו ר0)יכו ~blo יואגד) ") )מעכס 4פס וסוף עכרו ופד . לר סו6 6סל 1י71יעסו3ט

 . ערככהו מע) )6לן 1יפי3 ותרסו רצם ע3 'דגד31ס 8כן וחכ61סו יייס "בייססר'5'ס
 פטר סרומייס ייעסו שמרימם 16חו יסיגו כעלס )ס5י)1 פיו ))כת גמליו "ח וציפיפס וימיכו  לפיפוס קזכל "4ז, ו.יי )כדה ילט המרככם מע) יוסף גפ) כי רחווספלי4ס

 ימכניכ ממע) טוננוסן , )"ס ויגה)וסו וימ,קיהו ויקימוסו 36י1 ויבכו עיעיס 4on~hס
 סל,מייו ייפוש השערי ניע) ססלי5'ס עציו יורים סיו 6סר וה"כגיס ההפס 1DD'גמביגיסס

 היתם יוסף 061 .  גדו)ס חריעס הריעו :פ! ;י יוכף 6ח ))כת כר5,נס a'sl' . מח1)6
rOסבי).6ס,רס קרוב סיס 6מר ספור סמע,ן ככיח יודפס יסי6 פגיי שפסס טמולס נח( 

ששישו --tSI-A ס: יומה ופס לסלועם ש) 06 ו"נמעס סכם. מש )5"פ שטס )4 כי כגליםככתי
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 צא צ 3רקיומיפון04
 סריש שסה כגס פ5 קשר )6מר )ס תנינו יוסף נסס סישחנ6וגי מסק1)חלועסוהפק)
 גק 'ותגע שריון כן יוסף 06 וחלן סמלככס מע) ונס) סוכה 6טל ט) ))כדו ש16 כיכושרעי'
 "גורס עד משכחכוח כסוג !נגוח יסער,תיס ל"ש "ת )חסרע ר%סע, מתת פגי 6ח וחמס מנס יקי כח הי6 כ6)ו החומס עי וחע) לסורה כי ס'חס 6סרשסיח

 והע"
 קוקס 6ח

 5ממ 3:1 י;):)גי ונסיכתי יקכרגי סו6 כי סיתם וחקיתי תוה)חי h~ol . ו)קכלו )רפותו ::ה5 ו3" )י סנדו! סמ6ור ,ימת עיני מקול יוסף בגי מוח "הר' )מ.וה ק,יח, "סר חקותי היחס סה שמקוי הניע סרעס ומח עז ~oih ;7כליס טומ:,ס כ) ;נד וח6מר . מר 1ק1) ונסיכנכי
 מס ועתה יגסנוני זס "מרתי השרימס ידי ע) ,תחחו שמדו מנסכתי בגי כפיחי 6סרוחנקי
 הסריני' כין )ה' וס"ויניס סמרויס )י הטמיחו כי י)7ה' חסר כגיס מכ) )י ננ;הס וקין6'נע:
otla:-161יככס . כחיים עוד ן "הס )6 לי המוח )סקו) ןק !עטית )י ענן יט ומה כגיס י"ח 
 כרנעכי crinhl טטפתי יחן מי )קכרו ודי 'Sh5 ן ו" כב' מה כי "ר"ה הטל ):נח:.5,כ)
 'חן ומ' 'יכף נ:' שח להוי )ה"מ הפנתי,)"

'obInh1 
 הי6 יסכנ :"סל יהד ככיס ס והיה 6;י והיתו "דם כגי )סגי 6' לגד יכסס כניסרנגר. ע) "טל ככנ7' וטכסנו עמו עהה

 גקו5 ותזעק הסכימת ;סיע יח:רוס המגד) ", כ"ח 6סר עד כהים: ע) יוכף oh עודוחע)
 61ימלחכוי וק,ר"ח מרס מרקח והי" Ti-D מקז (rnc וחמר נעקחה ותגדי) ,מלנדוג
 פומקיס היו )ס 'tintro' והעליני' מנהמני )כי ע) ג" דכר חכה כנ. למסי סער כני נ:,יוסף

 כעמעם )מימם ממון מרמסס 6טל וסרינויי' . ontro ע) ע,ננזוס ,הם: עני:ומ)ע.ניס
 "סר ף'ס,דיס וגס )כס מרילית ע) ויח"נ!ו )קוקס כפו "סו סי" כי יוסף )הס יינך קונה5ח

 בנו ספרי5,ס כנעליכירוט)י'
 )ק-

 r:h' 'ל"-ס מן ככיס 6ת נוסחיד'ס היו כי לק ננ"ך מקד !ס
 הופ "ופ, חסרנג )6 ,ס )מה סמומס ע) "ח: "סר ס !סלט אסף "ס 01"מל . הפגורסמע!ן
 6וח1 סרנתס 6סר כגי סף י 6ח יודתי"גי

  וש )מס ועחס ס' נריקי סער עם "יש כלחס ה' 6ויכי 61קס . וססמסיסו ורכיתיסינד)תיסו %י וס)6 6)ס סדי מסגי סגיקה'הו "גי 1ס)"
  וכמפיס . 3ני 5ח חמס )ן כ! סרגכם 5סר  וניניכם בעי סי יכפופ תמיהתי וי"ממיוני
 כסוננ.  סהכמיס  לנטמוח סמסכיע דברים פעם 5ח  ייסט עסיס  לעכו דבריה 6ת עודספר.5י'

 סלןפ.י' פמיס כ) )מולס 3כו עד לבכיה עיד  ותוכף - ולתוף )סחו) ס0יי0 6יר פיי 5ח פמליות'
 C'j'QDO 6) כרכרה "מו דברי ק') "ת סומע ה"ה ככסן נ,ר'ין כן סגיהן .ויוסף מ:גוח'"מר, )כ? ") נחגו יכי אכריס "ת טמעו כי )קלס נ:, כ'ריכ)י' סיופרי' סמסידי' פסיסידי'ורבים
 המימם ע) עוד b'ol קו)ס 6ת נטמנו ויהי ננ7ס. )כמס הון כפרז )מסע 1ה61 נדו)כקו)
 קוהו מסח.ר,ס נמנ:יהס עביו ס,ככי' הר,נניי' יככילי סח,נוס 6) ע71 ויקרב ויתמר1'ח"מן
 תיר" Sh ,"מ. ויקמר 'וסף ויען . rnino מע) מן 16 6כן מ י.נע מן):סיחו

 גמיעתי כי "מ'
 היכ) מליפת rb~h נסלם הנס היום מיהי יחן מי 6כ) כ,7':ס ס' גחנני 1)6 הסריגייפיזי
 חנ6:ס וכחטר כמסמר "סר כאסירך גהסנוח הן hiO כקרכגו "סר הנססות כי עמי י"כקס'

 )ך מיע5י' סיו "סר סרעי' 1סיוכ5" שסיגו ס' 6ח סמים כ"ל וח"ירגס )".רםנ"ס!ס rb 'jh'p' ח5" )ממסי סגס"רח סגסמס מ),ן נ:ק'ס Sh סכ)ע ורגן סנעע כקס:מחפנויחגו
 וידעכו 6)יס' רגוכהך ,סלעתי דכליס' טמעתי )מנח )6רן החומה לנע) נססך "ת )כסי)יך גהע סלמון 6סר )ך 6.מרי' סיו כי כידך גססך 6ח ו)המיח כעגמך )פגוע הקדוסס5מי
 נסן רסעיס נענת מאח גוריון ואסח יוכף )"ס ומפיוס תסיכחך חסה 1"ת כי טבעיבסרס
 ~pf מקלי עס תגממי וי,1 )הס והכנע;' סט) שכ) כאסל ספן'5" טנת 6ח ג" סכני6מי

 : געמ,7 ו6;חנו י6כ17 והמס )כסרס חואי )"6סר
 מירוס)יס וססס וכגיסם נסרס עס 6;ס.ס 'או יגש ניוט ורששעים שנחד1%ךק

 העיל כפש 6סר הסרי5יס עסמלת שנסי ע) נכריכי
 עס הרעע עוז )סט) יג4 )6 כי ?O"D~9 מהגס Sb 1יכו16 מסעיר 1ש6. הסער 6חושסמו
 מילוס).ס י5"1 וכי מכסן יוסף ,יסרס ניל.ס)'ס ומע"ס רמונה כעני סיו ODOI ספליניסלעת
 6סר יוסף ע(סס סעיד עי 6ף מקד ס6ד וסריו ס'סיס ע)יסס מס) גססס דס ע)ויתמדו
 SrhDI ומנון מה'ס )הס ויחנו ויגסוס וטריו ס.ס ס ויקביס ומטועים ילוס)יס מנדויילכ

 ובכ61 סןעכ ים. מ"כ )ח"סס כחס כי )6ט) סיהס )פתומ יטו )6 עמס ורכיםומשש
 ".תו וגוטכין עזיו גוס)ין סיו סימם "ח cnib~a ש סקס;' וסי)7'ס מתיס סיו ס)חס קכרס36

י8ש כשינגס פהיט סכש בי סזשס ויש" הריסס שטפס ופש ושעץ מס נשסש יכbsll 4ששילסש
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