
 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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 שדו8ח צא פרקיסיפון
 Qah'1 עש סהר מכס ע) )ו ויש עלהס וימעו) נמם 6:)ו )" ימים מחב נפל הלהם*ח
 ףעשצ . סימון אח אמס 6ת כ"כגס מחים ממס 1ab נעמך 6מסס מס יוסף ת! :,:ע

 וימר כשש ימ'ס 6דס י"ס כנפר 6סר לניחי כס מלוגי )6מר 6)יlt'?'a 1 כן יוסףייקמל
 יריקו כי המדכרש סובכי יעסו וכס . )מס )"קו) ימס וטמר )גציו יחמיקו נוס ישרים, כמיכ מכ,ס) סלח ש פטם! חעיס עמ3כ תעפ )מחוחו תתרה רח,, מנס אכו) olpn 6)יכח

 רט כר5.:ס : )":. יוכרו שסר סגוסכ'ס pr:iro ") יסוכו כשר ס6וכ) נמיעוסמעיסס
 מעים תמליסח משסממי ורסיס מסיס1ריס ןניס  ויחיו יוסף כ7גכ יעסו עכךיו 6חסיעוס

 וכסף והב כו3עיס סיו פססרי5יס מיר"תס סרומייס מחגס 6! מירוס!יס י165 6סרוסיהו7יס
 )3 סרימייס ממ:ס כס כסכחס וימי ססרי5ים מסגי )סמכ'"ס יקרות ו6כג;ם,מרג!יוח
 )מ0ן שרן כ) ;דרך מין )65ח סו)כיס סיו בסל וכוכחם כמען וסניו מייס ננססהגם"ריס
 שסו מחש וסיס נדד ענעי )ממז מין )סכת יו65 מהם 6יס "'ס סיס הנוים )גק,חסהכע
 כי ויסי . הרומיים עם והע: פוס תם כן o'nw ס,סודיס ופיו ועמני6ו ובוקשכזיתו יו65 כזע 6מר "ח ש5" ומיס כזע 6סר יסו j~O(obl ot ס,הכ 6ח יגו65 "סר)מען

 הבטיט ויחיעם )רעהו "ים שדגר וינידו וס יעסו כי סערכחס ומקוח ~D"nth מקוח",חס ר5~
 יקרוס ולכביס זהכ מעיסס כתיך ויהיו מעיסס 6ת ויבקש כסחר ctrDn'l )מס יי"רט2:ס
 ממסר מסיו . רכים מסס ייכקעו )יסידיס nhrc הרעה "ת )עסית וס"רמי'ס סערנייסויחנרו

 6רש שגסי טסו "סר סלע סדכר 6ח עיסוס וטמע ;:ע "!סיס ועלג 6רס 'די ע)המ:,קעיס
 רשע סמעסס סעוטיס כ3 6ת :יתפס ויק ע6ד 1:6 וימל ויקטף ססס כיהודים ערכוטגני

סתו"
 הפוסס ע) סמתיס גיסיו סעתיס גרסי סחייס )יסודים )ר(0 6פכ כ) 6ת ייתם ויעמת,ס

סתו"
 ויקליף סימום טס כן 61מלי . גטריס o'~Sh סט: וערכ'יס 6רמייס כין :יתיס נמרח

 ויל" . 3ע5ס וי"ספו.36י1 מחסו סרי ;!06
 ומשחס ior OD15D מ!ממתס ;)י ע) והב:

 co'~h ויקמר שם: מיסוס ויט יקלות "נגיס כר6סיסס וע)יסס כיזיהס סרכיע'סיקמו
 יגמע )6 61סר יקרות כ"כ;יס סלכימכס סמכו 361 מ3חפתכס כ"י מע) ס,סכ "חממירו
 )עסות ר(רעכ שפי ו"0 6רס DJh' 06 מסיחו סממזה ו"נל סוסכ כי יומת מכס)ממחי
 עש 6סר DO("D'iltlho O כיסודים עסו "כר סמסוק5ס סת,עכס 1"ת הנדו)ס מרעה6ה

 כעספס ו:ספעס מסס נקמתם )גקיס רופו 6ת העיר ס5כ6וח 6)סי וה' ;;פט תחח!מס,ח
 יוכל ופי פ6ד ~hw וטלל PDICal pTb 3; DPSn וסה6ךן ספמ' 6)סי סו6 6)היהס כימות
 מסיס מוסג 6ח יסירו 5וס כלסר מעסו סוס ס עמ;ה סלי כ3 ממנו ויסתעו מסחו!גוס
 סיטום טס י(סי6 וכעח . סרלתס סרכיסי כרגמי מסיו סיקלות לכביס 61ת מ!המתס כ3'ע!

 גיסוייס סוס רבע עוד )עסו0 עי וגין מהביסו מקרב סטחריס סעלכ וקת הגרס 6חויבלסו
 מרמוק )ממיס מרצן יהו7יס ו"דס ערכ 6נם' ימ65ו 06 6ך מערג ע" ע"רס )6גמעה
 מעיסס כקינ היס 6סר ?,הב 6ק ויסימו ימיח,הו סג: יר1:6 מי 61ין )נדו מיהודייסים
Q$1מךסע' עקש 6ך גע0גס ה.הוזיס עס לע עי )נס:נ ע7כל עהס 6': :יה )6 סלומייס 

 61ין )כדו וסיסמי 3ממגס מרלצק שידי ימ165 עס וה.: ,ס6למייס מערכי'ס )מדוסממייס
 יצלע ס7כר ויונד . זסכ כסס )מסס מעי, 6ח Dp~'l :ר,מי סלםע יחספסו )ו 3ה5, ילקהועי
 עש "סר סוס כמעמס סיודע ס) )6מל כנמרס קו) )העכיר ו'15 סיעום ו'כקס )ס'ס,ססוס

 eh יעמס 6ו ייע 16 ל6ס 16 עד ,הו" כגסנו חחח )הסות סכ16 כיהודית הלפעיךסרומייס
 יניז )6 י"ס ;ו ש )ו 'כיסלציד

 סש6 רשע המעטה סעוטיס סרומייס ויילקו עוט ממסע וגס"
 הדכה ייכופ כמגעש blo סיס הקמת ל ץ יט ;6 6ה 1Db'l: סיעוס עע:' געועיסיקי71ע'ס

 b(ODID~ w כ) )1 ויגידו ייכו"1 .מקמר, ויכסה . וימ'חה המ,ע"'ה "ח ינו65 6סכעד
 סי9 ויששס סשסי' כין hln:o" מספג ושי )ך מנדט ו)6 ידענו 6גהט סי71עיס )כ)עסינו
 מלק סיסורט ייסיו 6)צ כור כת.ך ;,ס ויסרסו. )עגדיו עיתוס ויסו 6'ס ,עפליםט",ח
 11rD גטך 6' ישמי 6ח 6' רומי 'b5D כנפי רק רט מגע 61,ן מען וקין מיתוס כמחגריטטמי'
 . פוג וגכסמון וכמסקס כסקוס המחזה 6: 6ה1 יכ :7 ועהנש )6ת יגססו מלנעק:ממגה
 ששר סיג וס61 ירוס)יס כפערי rb;c(" ומכ'מריס יר,ת!יס מסוסך 6מד ספר סהסלמ.ס
 כאש"ל סרוק כן פגמם וסמו כמן 6ים מיה זהי" קזרון גם, מפקח סכירוס)יס IDPOנפער
 ו16 שג- סמחיס מסמל "ח ויפקוד Qltott . ! כככ ע"ס סס.סר ;עול6 ס מסלח "כח'וסניו
 (ahY 56ך סטליפ ו6ג  כעיר לשנ ש סומ)כף עקש 3גךו 0ש6 סעסב כע קשיכש8

F*e
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ftAiש פרקימק 
 כפ*פ להרת 4% נפר וש35ר טסהש ספ6ס מפת icrJ יוון 'Sm % כמש"ס ש5פש5
6 )סק )גיהעיבמס סוגפו 6סר 1'מ65 . מס" ס%: fnw סע וסם %ממס כמפריס סומקו 6פר ופכיסרי*
 מסגו" )עוסו'  6כ)  ריוווזיגוי .1 גח ה6ר-ןו6פר סג' ע) יגם3כף סעס יחר עה מונדססוי5ח

 מרטת )סמ)ע סימום 6] י6165טר ריסי ייטנו סוס סיום עד ירוס)יס ע))נור

 לש!;טכלק 6י%גש טטס6מ6וח 6תי?ססר י,ק וכ6ונמ)0מס?מ:
 ר '

 ס' כסיכ) ר,מחיס ומן.3ד )סס קובר ססר:ם'ן רעות יף ע) וככח,כוח כדחיססתתים

 ויען' ופיס 6סר עם ע) מ6ד :ישס 1ק6:1 . 6דמס פמ ע) כןומן )סקנלויסעספריניס
 ליתום tSb(o 3"ח' 6ני כי "כמס )6 כ' 6'ן 61ח %3 שצ o'llna 46שי )ס, גודעויקמר
 צמשובבג6סי 6"ין:גוצבטצ 6יס מב) ס6וכ) מומסים סיו כי ססו6 סיום עד רעב oa ס.ס )6 6סר מסריי כסריכרם ייחי כיהס!יס ככד רעב סיס ססס ניתיס . ת)מעס ילקו הסרי5יט 6ך 0130 6דכרוכ'

 שסבסככשיב. :בויבצ צן כ:ן,י:7::ם lh5D בי2::ק%מצ%2געו סל~%:ויצ:בנ:ן"
 ריס ' עמו ונגוח  וסריסי% סרי י2) ' קי ען מטפ!6.ס

 כס עכל )6 כקלן וטממס 5יס כקרן מסכיכ ילוס)יס 6רן כ) וחרוז סכ) שמיחום

 ויסי עסנ 61ין סמ6) ") וימן ען 61ין ימין 36 ויגס הולך וימי וסרדסיס נגיתיסוכ.גוח
 12ר6 נף;):טחיח 6י3 ויטסו סרומייס שדתחקרו

1rh.otSnl" מלממס משמס 6) :נסו( 

 )מ)ממס עדסס עס ססרי5יס סר' 6)יסס וינ16 כעיר .יייס ג ס יץיד ט,ד n,obluצמכיס

 לתמס hib )עירס 6ין כי שמוחים 6ח ג;גמ לק 6גסיס עס 6גסיס מ)חתס עמהם עידמבלוך
 ן ם:קבצ ם:ב:"ב%ם ם:, ב ביםג: ומסמס סיוס סמכקסיס סד) סעס ויחר ספלי5יס 6ת ונעתיר מעיר נסוך מתיגע כ) ויכ66'
 יפיס)" )עיר pn(ant הדם הופ וישו ת16 סס וימס . )ססי)ס סגט4ח ירוס)יס 'חיש96

.
 שןם!2ם שצצתי ב4צ עמס כמוש1ט)יס גן )עמ ?:תו וילבןבם סכר?ושש:-,יפפ26.

 ,רצעי
 "קם י שסמצ)יס

 עד ם 706 כפרנס ,OtlPSD ששח ,נגוח ס6') יסכם 1יתע15 ססגימ.ח9שסס

שנרע
 סמסמצגס6י)

 1.63 סו6:ייא)יס כ6סך:ב:)ממס גצס' מסיי
 )5ול שד יוסיסו 1)6 סרועייס סעועח י)6ך עתס ספלי5יס ר6מרו שכיסס מלניס גשומללס

 יעסבם 6) ";ס נםגביצןןבמבןםםיצם: בב ייבר,%:י1גק':ב
 *1 כשנם o'5a 5קש*. הרסם 9שר ויכת ש8 יפר סרסת שהק מש% ,88ae W~Dר

-י,
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 " ו08% צא פרקלשיפון
otw"אכ) )"יש ש% גני רפט )6שו כ~,ליוחס סד3 נעם )סממית עוז סרט ושנשזס כפם ob וכגוחיכס כפיכס כפר ו6ת כפרכס rhl וישרולו סלומייס גרוזי נ5ע 
 ,חש)'מדל סמררת סגלו) כ6') סח6יס ירופ)יס עיר סומות 6ה ויננמו ויחגכלורהמזקו
 ויאפרו נךגס חרועס סלימייס סמ,ן ויליעו )שן כעיר mhg)o ר.סגימיח 5oninonמח
 ראעפס ג,מ 6לבח מונוס והגס וירקו עוד סר,מייס עיגיסס ייפקו ירוס)יס 6ח)כךן

 למגולל והחר  הנדן) הסמן יומגן מנמרח סיתם ס"ס מכסן יומגן קכר מיסור מספחש:הלסח
 יהגס 1(cnlht )עיל מכיח ס'שזיס חלועח קו) 6ח הרומיים וכשמוע . סחימס סר15חוכח
 סברג נ6י) סגסוגת ע) טמדיס סיג 5סר עסיס יסף מדסס 6)יח חומס סיסידיסגנו

 1)" ן וינ )"נמס פממחס וחהסך מ"ר הלימיים ייכס)ו וסגימימ חיכאס מינ1)ססמסמיח
 'דעו

 מהמומת ורככיח אפיס ;)ו 6סר י)כדוהו ו6יך כילופ)יס 6סר סעו מנוי OP יעסופה
 "ח ))קוד 61סו כי )מהמנוס עוד סרומ,יס יד וחסמך )עשךתס סכ16 הנוים ויחרסרומייס
 )יי71יס 6פל החדסס סחונוה הגה ס,ע,ס 36יסס ויקמר מפחית Srla "') כגנימתסער
 ונגנמגס הכיז) 6י) "ת b('o ג6 סכיטו ועתם גכגתס מקרוב כי יכסס ו)6 סי6 )מסעת:
 רימומי,.,. וסרי נמ5:דס נערב ויחס מסנ'ט כס ועסינו מעיר 06 ו)כדט סי6 03 חסו) :ס,)ר
 עומיי4' ס!1 וסיס,7יס - מסרסו ר4שמס ע) נחד'סס עס ויעסו סת"ורו bh )ע5חו שעו)ח
 י סהומ1ת 3' 3ין טס וינחמו מטס 6!ס קרוכיס ויסים שמס כגו "סר סמדסס החומספ)

 )' מסע'ר' )מלמוק עד ו'כליהוס הסרקה המומס מע! סתמיים 6ח ,יגרסו כיס71יסוינכלו

 ' שד ג)מס )6 ויקמרו ע71 מיס)מס ייתססו הרומייס ידי וילדפו העיר ") ססרטיכו

 מעה ;י פס כפגו נססס מלס ממס וג)כה )סעס ועתס ימינו כ) ;3כדס )6 כי הטתכעיל
 P5?1 5מד סם  כ1מ כי  סרימייס  סטין ט1 סזס  סדרר סקסם כי עיסוס וכל16ת .וה;זגו
 . האס כדכליסוקמרו

 ויקר"
 ידעהס ס), רומך פיי )' קמלו 6)יהס 1Dh'l סי'1 כ) 6)

 יר7פ,' סמ)"כס כ"מריח ו"ס מר6סיהו קפס למריתי זכר וכ) מיממה כ! וגס מ)6;ה כ)כי
 יר,סייט ע) גרנו "סר ס,ס והמטר סמ)ממס "ח 6תס וכן )ריק יבעו ה)6 המטכס עופי'די
 אטר 6סר הים דרך כ) ,תעכור כיס ה!ך 6סר הלגיס מן ור"י והכיסו . !ריק ינעחססוס
 1Cb :ס!עיס מ כלמח "1 עה3וריס כ"הן וחחנגמ הגהנס ממבכת יגימוס "1 י7יהס"ק ילסו קמ,מיס הס היס ספת ע) סערה ר,מ כ"ס הממוג 6) סגיעס ,כלסל )גומוו ט6ס;ן

 ס:הגה כמבכת ידיסס חמוקגס Dtst 061 מלסיין יניעס יגס 6)יו חקוחס "סר הח,ע)חיכיגו י)" הלס סמ,מ,ס שחקת 1);וכס כה "סר כנ יי"כן DDO'(O תסכר ה)6 כמחוונפקח
 ,הס .ח,מ ח: וכר;, כמרגוע 6ז ימיו ס)6 הפלס מם,: יפיס כי ט ויכ16 הממט ") ויגיעואיה
 בהה ס)6 ידיס מבג'ון ויגימוס כס  סלולפמ יסלמו )" 06 כגייניס סטגיס וכן )טוכתם)ס
 06 6דנ,ה )ונדי וכ) ו)הכ) )ריק עמוס ויהיה מכרס 6ה ילכדו ומס כהס מסמוסכ)

 , קורס מועד יכבו" סטיו מטח עד n1DO ,רע 6פ ,יפמרו וי,לעוהו ה"זמס oTnיבג'סי
 ' ממייחס "ת ויסחיתי יגיעם 6ח יאדו ס)" הס61 המזה קנ'ל 6ח יקטרו ,hS 'ד'הסי;.ס:

 ' וסמונך נ:כד'ס י כניס לריס מכס ויסב יתיחס שיניס ה61ח הע'ר 6ח ג)ממחס "סרי";:ס

 שנגוחיה הג: ועהס . סזס סייס עד כה )ס)מס עוז ידיכ: וחמוקגס ;ןס מספר "'ןנכורי:
 ימ.הי נס וה;סקר.ס יכדרר וכרעב כמהממס ;)1 ויוסניס )6רן ,):::!כיח סר,נ1חסכנולוח
 ותסגירכמרכ

~rtrn 
 ננ)הס!יס עת: יתיחס ירסן 06 עסיחס 6סר כ) יועי) מק השח הרכה

 )ט," ה3"עס'חס "סי כ) )כס יועי) מס ממגם or~pn וקח מקזטכס 6ת )הפיכ כה וה:)ממס המ15רמשכת
 מפוחס "סר סס)ס סר"ס,ג,ח ~nlorn סכטרות סמ,מ,ח נגד נוט ומנוסס רסס h'?l)ספי)ס תחשרי 1)6 סמזס שעתם olnh חב:,) ונמס onpaf תריק עמ)תס

 )עט,ח נקסהס )6 )מה סנטר 6ת 1)כע) ו)גסוע גומגס סמ)חמס 6ח עתה )עווכ חיקנווכי
 סמ)ממס 1)עויכ וס )עסית )כס סיס גיס וסט מר"צ המטר ,6ח למסממה ו)עז,כ"ס

 נדודיכם יס)ו וכסרס נכוריכם יסדו 31סוס מססלכס ימעס כסרס מטס 1)גסועוסמ5יל
 תגש) נכיריכס ככ"ח מסתרכם כלתירס כסיועם עלס המגס . סמי;יכס שמדונערס
 סשס  )קם  9ינ מ1,  ליייפ  מפן עיד ):ס ערי סגלממס וחטוט יזכס תלשגסנ:ו7';ס

 : :י.. !כ ירוו קיסר מגי"רון רבוך ,יחר תס61 מכי "סססי"נוס כמניך ועחס . חרס: ,ת, ס6ח ):!ה' סמל ע) )ס)מס סקיסל גילרון כיתי n~ro סעיר ") ניחס 6סל סonb 0,ס:"
 נ:: : ,: ל, ,, )כפש גכ)ס 0ג5 ידיהם סרפיס( ממט קריש פטרלו מסקיסכיסושר

א

*
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 צא פרקיוסיפת1ד*
 לעיח כמיוח טמנו נ)ממיס מס ושכס חכןסשצין תץעצ וד.ללכ ממרצ ce'b סכ)ס O~hO מהיסודש נצnBbn 0% 4 אשש פ8כשיש

 וס)"
 תגשם 'ט; יוט כ;) "סל חלס

 נ8 יתוחו ,6מר ממחנה מן רכים וימיחי הלומייס מחוס ע) (onp וינפטפגים
 ונשרג סס )טסית nlDS 16 )הם): נסקס מינת )מען oh כי ה,ס  סדכל יעסו )" 'סס .סס

 ופש מנכ,מו 6מד וסוס עמס מזכר עודט olbc . 6101 )י.סכדנר,ס )זנב סיפיםמלנס
 מכ, ככס מי )רומיים ויקמר ננטליס וקמין מגשרו מ)נשות 6יס סיס וסרפכי6גיס
ef'nl%3%וגסוס עמי ית SD סנ,6;,ס ,יקם 76וגע סק'סר גן מנוח 06 תעמס סיס סעס 

 !יתמה כלוריס גטליס עמל 6מד סנטריו ענת וי)ט ימיט גיד פ)ונס ומרט סדו מגינו6ח
 ע) ;נניס והיה,דיס . כן )עסות )גו מ)16 "סר גססו נוד) וע5 סכי";וס נטלת ע5פיסוס
 כפיס וכעין סני";וס 6ח ?.ס,דס וכר"ח מס0 סלושיס סגגרסי 3משס סמומםפכרת
o.~tShהפ)'ך טיס )ילוח ויחק(גנזם 1 ot)1h (לח ונב "( TnD מס;יסס ס3י"ניס 

 סיהוז,ט 6) כגסתו ייסי סמומס סל5ת כמקוס גאסודיס 6מר וידבק סני6טס וינק )3וסרך 1)"
 ,ימרק מלחוק ק"ו ;סם: כי מסרחו ותפתע %נס סגיו ע5 ויש) המרכו פסיטד'ס 6ה7הכסו

 וע,דט ו,מח ויטסו יפל") מנמולי שיו ח6ם גומם שבגו וסני6טס ברכיו ע)שדושנך
 נ' עם. וימיחי מבהדחס מעש ;מסו 6ח )עעכ יבמל מגספו כעעיו מבממש יקרס כיג)מס

 "ו ס )1)י מחו סס נס כי כמחים ומס מיס )מיסוס סט ממס וססמו;ס עש אסר8סנטליס
 סהו6 כיוס מממלח ויהי סירוס )ממנה וי3י"וס וי5י)וס הכיסס וילוט רעחס 6חסכומ"ס
 כי סנגור סרוסי סכי"נוס עסה 6סר ע) ויקב. הלימיים גכולי עוד ויוסיסו . הס oaויפיחו
 סיע,נ מגמ,ךי ";סיס עסך'ס ויועזו הסי6 כפיוס ניסי C"D1%1 בין בטלה פס )1קנס
 הרכל ויניזו . ניגס מחומס סלוח דרך סביל Sb וגטקס סט ויקמרו וגכולס פס )הס)עפיח
 ורך ויענו . סנכור'ס מנ7וז' רסס IDD ויפכו עמוס 610 נס ויפה (DID'D "סל הש5טס6
 וים. . כלעל ועס,ס'ס יגע'ס 'פרס פוכ3'ס מץ כי דנכ 'זעו )6 וסיס71יס )יגס העילפכנת
 תכסס 1 ופממוח מ]ממוח )6וחוח נדו)וח חלוטת ויביעו סמומס ען וצעקו ~O"Dllגכ4

 ייסמא . ככס ע) )ר.ס הים מה ידעו 1)6 כלותיייס ע)יסס 163 סח6יס סין כשרסיסוזיס
 כר,ריכ נכורים בחוליו מכ) ויקם סד3ר )ו רנייו ]רותייס "פר סחרועס קו) 6תפיכוס
 ע ס'ת.ס נס ומגס הטקר ר י6 סיסוזיס ויפכיתו מלעמס 6)פרנח ה61 גס ו')הובתירס
 6) כפו וממס OD~O ע) ויעץ סיעוס 6) ;קה)ו ור.ל1מ"ס מקד מ% כע'גיר.ס h)D'lשיימס
 תחח היס71יס יפכו 3ס 6פל דלך היה פס ;' סעיל חוך 6) ששמה סיתם 6סר רימומהשך
 ה5ל סיח הפר סע,לס נקרב הל,מייס :ס מנחמס סיסודיס חעלכו ר*עיל 6) 1)נ6 )65ח)%ן
 כמלקוח וכמיליהם הלומייס כמורי ,כ) עיסוס ננ,לי כי סיס,דיס ע) יל17 ופס ס'סיט
 עפי כן סיהוד'ס ונס מ)חמחס כסי מכ) מכטחיהס 6)6 עמס גס* )6 כיפגושת

 ויחידי,
 לחיך כמוס נסייתה )6 6סר מגהה מנחמס סס ותהי גגי3 6)ס עם 6)ס גמ)ממסיחד

 הלומים מן 6' סיו 1)6 לגריס ;;ס וה'סוזיס י.חמ.'ס כרעמו 6יס דנקו כי מע"סילוס)יט
 ?1nh מגוס 61ין or "ח or תגיס וסי, וכחרטת כח5': וכגס סיס ע) למכיס סיסודיסומן
OTD6'" )סול וקין D'hD ע) ומזוקליס מנג'ס מפופ סס וחמי גלעה. זנק 6'פ כ) כי 

 וק,) ,ינעקו ";מט וסמיכים יליעו הנפיס כי )מלשק VD (us סיס הסיכון וקו)מדיקליס
 Q7h כגי עמשח ע) מכ,ת קו) ונס חרכ סג מר3 ,ידפיקו יזנקו כי כויס מפיקוחששיטח
 ו?לומייס . ומלשק עד כמכוח קו) יזך 6פר נמככות יוט כי וספכיולס ל*טכעיסוע)

 ODn5DO 9 תעמד ע) tprono וסיהתיס רהיט מ65ט פקויטסו סיום זס )6מר8ח6מ5יס
 וטונוס )קרכגוח וגמפנ ועקצנו סיגפו וע) שסיע ס' ע) )מוח לק מולס )גום 6יןסמרו
 ומזפי י*רומי,ס תדמי סיום ר3יעיח ועד מטוך קעת דם ר~צורס מ5ר 01פ)6 סוסגסיוס
 ,רוכ ממסר טין גו מופ)כיס :otSSn ט,)יס מיס כטס סמ% פגי ע) הדס ויסךסיסודיס
 וסו" ג1)יטס וסמו שעוס מנטלי 6ים וירק . סרומייס פסמין ob גי סיו )6שמטיס

 3טר
 גניונופ hSD'l מהמ;ממס סרימ!יס וימדרו סרוסייס ע) סיסוזיס ש בגר ט שיש נטףשכ)
 וירק . מסתר תתי גשרו גי סיהוזיס פסגי מסע,לס סוופייס מצ כי owl *1613שפס
 עצ )רג"חס וירן )עולס משן 6) סרומייס קפוי סו%פיס גץס%יס נגשי )קרעתט)יש
 ו)" כסניפם ויעמוד 44h'rnfה

 4י .'פוט 6חליהס עלדיף סרימייס "מיי נכור נח;?
י מציי ענ גגצט פפפדש 4פצ ט 71 סישדס 4שה akw בשן שעופש הש4הששש
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 179ש צב צא פרקיסיפון
 ,ntmAn כלק סקלן מן )ופת וישתק היסודי סרסו כי 3גינש ,nes יפן . 3י יןין
 סף?י ויהי כמיממה זס ע) וס יד חננר )מען זה ע) וס ויד,ט ,ס עם "ו ס~לשיס ,רשפוכ

 לנפיו היו געוניס כי )%ן יחסו) .תתעד כעור: מסיו הלפסה "כגי ע) רביוסשלווחדח
 6 ס' נס ית:ת סן )הטנור הו" רפוי ו)ממ,ח סי6 גס .וכה מן )מכמר סו6 ל"י וימכרממגו )הסיני )1 יקח רעהו "ח )הרוג הנכור יכקם ch כי סגנור מק זס וקין וימת ויסו)כמי:)יס

 כנטל )הממס ימך )6 חסר כ"ס נת)ח:)ס סגך נו:יגיס כי חסנכהו סגטרת' נגננוילומל ו)"
 1)6 נכורים עס יוחס כי )כי סח bSI וסהחו! הסלוק 6) מיסך Tnb כהים כמהממס3נ",חו סגד CJDht סמ)ממס חעלוך סט וכלועס המ!מ:,ס מנדיי 5ד ככ) ימסוכ "פר עדכנניסו
 נו)עיס גפ3 געח וימי סיהוד'ס עס )ה)הס סוגך הים פט סמקוס חומר )מסוכ )כופח
 היסדוס מן 6' ויכהו כגכיס מעם ויכמס כבכיו ע) ויכרך קפוליו ונסו הרסקיו סעדוגי

 וכסלוע . ומח טס גס) כי ובינגו ננכירה גו)יג,ס מיכול מים) ס וסיס . רמח )נכולסס3ב,ריס
 יעץ סן ילקו כי נגורי עוכ.סו ו)6 ):גרס )כ6 סו" גס יינקם פת וכי ט)'טס %! כייטוס
 חלי מס יירנו 6100 כיוס )ע,רס ס3"1 ר1כומייס סמוגוח ע) סיס,דיס 'ז prnnl ה61גס

 - מידיסס כבסס כ) וימקי הלומייס מבי וכ) )גו)'ג.ס סיהוזיס ויסס,סי נוספל )6י1רומיים
 ה5כ" טר' ממוח61!1

 כיוס ~rhr לס ס:כ י6ת המנחמה "ת סעס1 )יס71יס Q~b הנכוליס
hleo(סלי5יס הנדו) מסר יוחק מנור( (" 

 הסר הארין ס":,ר ממעון ומנור) ויסחח עם"
 הנדו) הסר הג' ומגור) o~tnilho נג'ז ההדומי "טקט מזכיהגןטגי

 1הו"
 כן ,.סרי: ")עור

 הל.מייכ "ח )קשח הלכו "סר הס "מיהס יחר ע0 הגכיריס OSh . ו,סוזס "לם'מ,ןעוגי
 מבס )כ"ח וימגעיס 6;סי;י" כתיך ויסנירוס ויכרימ!ס סעזלס נתיך הסו"סיס

 1)ג"
 מזנו והיה . 6,תס ויהלכו ס'ס.ס ויש )מ,קס O"DIIS סיחם lt)h('h "סר סיעיםיי6 );הס

 עיכס )כ6 עטל al~nc ODJQbo 6%1 סכועיח מג נערכ הסייסי כמודם נסיון גמגומהסוס
 : יריס"ס ע!)713

 סנינ"יי סיסי?י' וימינו הסכועוח מג כי,ט סיום ממחית יעי ותשעימ שניםפימ
 המקדה כיח DID'D :6 ויגס הסכועוח וס.6 מנס 6תכילוס:י'

 סוס ע' ויקלק עמו מכסן גוליון גן וייסף סיהודי' ונכורי הסרי5י' הת"ססו טס כי )סיכ)קריב
 :ים סכתן נוהן כן וייסף ס ס" כדכלי' "!יס' וייכמר גדי) כקי) ספלי3י' פלי וייחלהיומגן
 הפז; 6) וננוליך נכוריך עס ג" 5" תתס)) וגכ,רס ככח 06 )הרסו סנה)ס nhreר,לעס 1 " ע)י1 טחגרס סוס הסיכ) יך חס" מס הסיין )יומגן ויוגמל סיסים דכרי oh )ססתכלר
 גגחמי' 6חס מדוע );ס טכ ויום מניכ' יום הו6 כוס היגס ס)6 ועתם 3ר15גך ססוגוממה
 ":ו 6ין ופגו סמו וקח 6)סיכ' מקדם 6ח ממ))י' 61חס וסעו)ה הוכח הקריגכ'3מקיס
 גולף "!סי' כיח כי OP btaotגגממי'

 ערסכ' חקטו "סל מנס עמכ' מ!ממ,חיגו "ך הו"
 ערסני הכג'עו ):)ח' עוד עב) )" ח"מלו Pbro 061 כעיר )1 "סר ססיכ) עס OmSDדבל 1 " וגגו ר15ג1 6ח )כס) ,תתערו כיוו סממס)ס )חח ה6)הי' ר15ן 6סר )מי סכ;ע)טחי
 מ)המחי:ו 6ח נערוך ומס ססדס 1ג63 ג6 )ט ת)חתס הנס תקמרו ופס . ומיו עורגו1681
 וס'סוזי' מיסוס כין וסמ)'ז . 6!היכ' עכ,זת וכח יחסכיחון מקדפכ' "ח חמקו וסוכמס

 ף .ייס עכרי. !)סין מרומי ול"ל' )יה,זי' ס'סוס צנרי סגן כי הכסן יוסף ה'ססם,מעי'
 :.ו 1rDn'l מקדס' 6ח עמס 6סר ע: ויוכיח' :מומ'ס 7גרי' סיסוזי' 6! וידכר ט:עוסעוד
 ) , . t~lop ,חסכת סיכתן ויערף מקזס' וימלל OD1h,1 סגי SD )דומן גכ)ת' ויהיוכ"ס .1 ס'מוו עד ע)יס' הג6 הככד סממגס עס מבממס כסחגרח' יח))1ס1 הס ועוד גקייסלמיס
 ( ל כמהכין qDI'1 ונכמס סיסודי' מו) דגל "מר זכר סיסיס מסי י651י' היו סדכליס6)ס

 ספלעי' וסר המרין יומגן מניח כי דבר עגוסו 1)6 העם כ) סמריסו )יסידי' קיסוסוכלי
 )1 וישכר ספייני, סר יומגן עגהו rh . סגד) הסר )י,מגן כבוז וית:ו זקר )1 הט.כ35)תי
 ם כג (:PiQ 61ין מכסליט גככד ייתר )עו)ס עכמ יענ,מ סיכ) כחנך )ס' ונח ),גום )ט6ין

 ע )לנין וככסי' כעי)יח )סגיו וגמסכ ונ)ממט ממח 6יס'גו SD מדמינו פוכ וכסיכהפקדתי
 'ן י"מ , ויו 1'6מר )יומגן עיעוס ויען . כיזי;' ענדים "" סקודס של נתוך מפסיושעתה
 1 פ מורק סו6 סשזש סיכ) וסס'כ) ס,6 סןןדם עיר מעיר 6מל וישמר סכהן יוסף3שת'
 4 ייה' עע"ין כי מע"ש 6תס 6כן . דעת ומד) %,ס 06 כי Tun לכותי ט וכר%1

 ז שי. מת %שקש שן3 ששל וסכנ0' שןי' DT' נבעט פפכפ' ט ועיט ומקדשפ3סיג'
1
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 צב פרהיום"שוןפזז
 ~*eeF hw חמשו עיכס נכפס המס )" ע3 כקידת *ש סיעד" כשיו וא שירו,א
 ', ומשקך ו,וסיס )ו וסג;' כעציו מ,כ"ט" onhl רגיגי' ווגמי' גלטח כש"ח )פגיו ?1JWכי

b!ol';חמש כי תקמלו 61'ך )סגיו יר5: )6 מוס ט יפיס 6סר ווכמ ;) 6סר הירס תירח 
cnf:'מיש )6יפ סיס )י במרו . ועון ואמס ומסב חוס כ) ת)6י' ובחס )שיו ורטי' גרני 
 enbl פסו 6סר ומטחו אחו 6ת נחסרי 06 כי 6)סי1 )סגי 6יס סיחוענ lhpnl מעוגונזו)

 עוטר D~D' תכל'ס 6חס קדקדי;' ועד רג)';' מכף כי דלכיס' וס 6)סי;' מס'סימוקי'
 )מכפ* מכיוס "כ) פ)מיס חכמי' סיו כי ,"ף nlho" )גסמוח ימערירוח מכליח,ח"מתיח
 סחייס ומעסי )כ עורי סעפי סס מעסיכ' כי מעס';' )ע"ח כדעותיס' סחוניתי':ם)מי'
 סזנש ח)6וח )קכ) ויסס!ו יטוו סס crh ומכמס כיה "סל 6מגס . a(tts וגכ)י'ומסנ:,'
 . יוס יום ויקדי ות!6וחיו סעי!' נק,ר,ח מכירי' סס עי ס' דלך )סס תתז כ"סר ,.חסכהרוח
 כע5 בגוס 6חס ס!6 עמך "סר ס6כורי' ורססי 6חך "סר ספרי5י' וסרי י!הגו "חס)י "מוי . h(wn וכי' )"תר מח:ס"י' onhl ווכמי' כעי)וח )סגיו תתפנו כי bPD" ח"מלוועכס
 כעיג'ך סייפכ . כתיך 61;חגי תגחך בחרי כי ו6ף מי כעיזך חסוככך וח.!עה ירמסתכ"!י.ח

 סדכר- כעיניך ירע ס3" )ככוי )סגיך ערוך ס יס כי ע)פ;'ך סיחגך ,ת )העף "'ס י 'ש06
 וחפ" וממסמס נוחיל "ח ,ת"ס"סזס

 מיסיך "ימי וכחי "ח הססת )מס onhl . ח:קש )6
 ס:קיומפיך

 וחנון"
pb כיחו 'Q~D ו)מרסס למרמ' מקף l'iPSt יגכ0 1)6 יסמע מ, וניו 

 עלתו כי ו)רעס ורעיך הגיריך ושעור ממעון ובג)) כנבך מיסרי) גת% "סר הח!).')סמון
 ug,* 6חס כי וש"כ" כעוורך יסיס 36סף כי 61ומר ומדבר כ"כוריוחך גפסך רעתנס,מ"ת ממגיי ושדך . nlllp~(c )פ' );ס ';ון גודע חספס "חי סין ,6ם"וחיכס רע,הי;ס:ספר
 סרי וכנדרות כרו) כמומ,ח סמכיגי' כין ממס "פר עוגוחיכ' תכדיוי' וכגיכ' וכינו!ס;'1
 כ"תי )6 ו"גי . סקוךם עיר כעד )ס)ח' כמיכ' )גנירי' גסס מסר סוס ס"מח ו"מג' .:מונח
 )סיום "1 )ססמ,ז;' ו,6 ו"זתתכ' "ר5;' ו)ס6ניז מתורחכ' )ס.5'6כ' 1)"  6חכ'!סכ)י'
 )קרו" Ph5' רקעריכ'

 סקיצת )משח עיט תפמעו 6ש 6תכ' כרית ו)ככוח )פלו' ):ס
 וירמוס 6רנגו "ת וירמ,ם כ" מקו יכ! קיסנגי6ס מנך 6גינ) 0;? . כטוכוחיט )עמי'יסיט כחמשיי ע)יכ' סיחתנו סנויס נ;) חי כי סרונויי' עם מפרי מיי* מסר עוגויוסכם
 שמן );ס עפיט כשר עביט רכי' ימס ויש ועמו ה:" ג"לכ נ,-ידיט ממין וי;):עמריט
 וסכ) גכגע כי עמו ע) י)קנ'ן )סר וסמג,סו )ו ונעיב חיי וגחנו) 6,ת: )כדגו כךיומר
 16מלי' "חס וס)6 . )כדט 6סר וטריס' סנוי' מ!כי חיתר מקדו )"גס'וך ע:יגי וכן .עונגו
 ממקס 6סר מ!כ;' יטיס עם: אסר חמס, )6 )מס ח.'סיס' ס' מארח "ת סומרי' 6חסכי
 יתום 16 כסני יסך )כגתי עמכ' וע) טממס משמות )כולי "!:ינ' מקדט ס.כ! ע):פסי
 וס )מס ולחס נוי' מיד ornh חסיך )מען ע-ךלפדי' גץ כיתו וצח :פכו 6ח יסנור:הרב
 כריס )כס כורח והגג' )כס טי!ע1 1עחס -וקדסכ' . ועריל ::!:' ועי )פסז' ע) ממ)ח'!6
 "פופ וסגי 3יגותיגו סומע עד סו" ;י וכיגיכ' ניני )עד סו" ומיש סוס מכיח 6)סי!פגי

 1!ן rnb' "כרוח ":ו כריחי "פ.ר ו!6 "מיר )" "סר:6!סי'
~tDh 

 6ס)ו) 1)6 רעם );'

 ע,יכ' פל יסיס ,חי 6סל מכהן יוסף מגז'י)יכ'.וסגס 6יס ch כי !יך "מ ו)" 6חק' "סכםי)"
 כ6ר5;' ויסכי יפ1כו ס"מוגס מנגסי 6חי 6סר .ל) ע)י;' "לו!י;סו :סס;' "ח יס :or גס:כרקס
t~rhl5 6)היכ' מקדס )עכידח תמוחו 1)6 ומיו כילי מי "ח ".ס וסחי גפני פרי "ח "יס( 

  וזיקנת יוסףפר;' 6ח tnb~(o 1פ13' מ"' עם r.nb כריחי !'מי סס עד כ' הנכרוקסכ,תו.1)מע;
 פכמכ' 05 ור.סיס' כמגו וספימת'- וי5"ס'  לערכ.ן כידכ' ייסיו :רימיי' וסוטי סי:כרי'ירי

 iDSr ~bb" "תם oa עפיח' ושפר הנוי, ;כ) "שגו )עכ,ד ערס;' 6תאשכגעח'
 "0 ענדת'

 'וסף וים" . תפכיחו )" ")סיכ' מקןט ועכודח המוסו 1)6 וחמיו קיסר גי6רון נימי:כ,תיי'
 עלילה מתן צהר ועל מיסוס דירי עי נזו! כני סכריני: פרי )עיני זיכך כככי קולו 6ח:כעז
 סס)g~nro (6 '1' )כ ח )ר.ע טיסוס יקו) )6 כי .וסף ריס וכנסר . )וס )נ מתי )",סמס
 סממה )ס.וח סו)כח סי" "סי ס"ת מסעיר חמס בגגי ססריני' סרי 6! ויקמר ייסףיינק
 תקריו כי מכס חתס 6גי "גוגס ק5ס כ" ;י 'דט,י ;יישנס

"(1 
 דגי% ן מ, ספר 6ת חנינו

 ך3ר' כ) וטמרו סמסימ סכמן וצלח מחמיד מנח מגס ;י תרס מנין 61ין ב"ו יצריי כי4סר
 ודושן סוכי' זכר" יוסף עוד וידכר '6ת'ן )6 ו)גכ' רו6ו0 ועיגיכ' ת"תת נמעכתישי6)

 ש ותך ייסף ככר"ם ישי . שנט 6ח ספו 631 ספויני' tgng 1)6 יסוד' % לניסןשו5רס
ש א
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 f_Eiשהע צב פרקשטרפון
 6פל יי מירס פילש3יי י5ם elnyn וימן . )דנריו )כ טרו ,hS: ערסם סחט האשיש".%ילהג
 ויפחימו י6רנוהו מן מססרי5י' סמן כי גס כמכר"שיה ילוס)י' מעד חמן מעיל כעון .טסהש
 ס"מיגס מרטי לכיס 6100 גיוס וימ;מו ו0לכי' 0ענתי' סעיל כמכ61יח מיק 61ת,יגע
 עסיסן וירמי ג,דס וירו סיפוס 6) וער כירים3" סגס6ר" יססוע" סנזו)" מכס;"תרי
GID'g'(ו'15 . וכככוד כס)ו' ויקכ DID'~ 6ער גוסן "רן עד )ס!ח' "הו 6סר ססר' מכחל "ח 
 or'nSr תנרי' 6ר7 עי 00!'ע הנדיק יוסף יכימי ע"ס "כיס' יעקנ כינני )'טל6) טכ נםסלה

 . סס וימיו כס ולהוו )"מון: )מס ויתל גוטגס ויכי16' ייט)מי' 0כטדי' וינכו )ריס),תווס
 1)כ3כל נומן כקרן סג5כי' סיהוזי' ע) )ממו) נו!רי' כקלן "סל ימיי' סר ג"כ 6ת עימסדט
 כעיל ):ס(וח 0ס נס עוגם ג0קן 6,)י 6ס יודע ומי )65ח 0סר'5" ע,כו' ו)" נירום)"!5"ס וכקשי סכריני ד ע תסיסיז,' ורכים . סרומיי' מגרויי 6מז )סס ירע )נותי 6וח5 .!סמורסס
 6ח 0סלי5י' ויסגרו nl'sr:hl הלעס כתע) סיו יזיהס סס נס כי ספר'גי' 6מיס' יחרע:

~hllr(סיסוד.' גו;) ".ט חח )כוחי סס'כ ',hSG~ 'ם ט )ס וידוע :ים "גפ )65ת כילום3י 
 ויקרב - ם ח ח, ת:געיס וססרי5יס הייו 1)סמ!ס מילוט)יס י5"ק מנקסיס מסיסודיס לכיסכי
 ,"סך חיוו "כ עוגות וקח עוגוח')י "ח ":ה:י יודעים o/ho כךכליס 6ייו ייקהלו נד.)ככ. ויכש :וס ס ע: הסף ": מז! סעס וכר"ח עמו סכה1 ויוסת ססרי5י' מקים sh עיסוסעוד
 ע"מ ,ר5ו! ":ר המגך כן ס סיס, חנו)ח 6ח 6;חט דעיס י 03 6)וסיע )ס' ומ:6)ומעוגו
 לחמנו "! ,!סח!: "!.י !גנת ומס גב ,:מ:ו כי נעמס מס וננגס 5רוסי;ו'ורעיחי;ו ע)וירמס
 פסיו ד3ר,סס c'S':rr י::::': ' "תני תו;:'9 ססרי5יס כי ידיגו !6) 61'ן כ0לי5יספרעת
 ,ק.ר"'ס "לו "ס00,"ג,ס וסקוסך !?סיס מכנ7י0 סיו 61"ר כפ;ייפיסוס )יוסףמדנריס
 ויריט "דיגע ס,טיעגו )"מר סיעוס ") וינתק, )ממיחס כחרכוח הביסס וילו15 . לדון16ח1

 כיס.זיס ,כין 0ר,נ:יוס כין ססיכ) כקרכ ר,מ,המס עיד וחחנרס מירס )ס5י)ססר,גני'ם
 ",חס ויסרגו "מריסם סיעודי: וילזסו טתס 03מ!ע סקיסיס קודש כיח o"tle~l (6וי)מ15
 . סק,דם כחוךטמס

 ויקר"
 נך1, כק31 ססרי5'ס טל )יומגן )סיכ) מחון 1DID 6101 עיס.ס

 כטד 6י0 )עוג.חיך קן סין רנס ר_תך 0)" יומגן סיי 6)'י ייטל ססיכ) כתוך סיס:ייהדן
 קיצם מקוס ס:61 הגס 0קדיס המקוס נעכיר 6)0יכ0 כתולת כהוכ ה!1n~hwI . 6ננסיך
 ?' ns(c 6מח סעס )נדו סנרו) רק.ר~כסן כו )כ" יקרב )" כי יומת סקרכ וס,רסקוסים

 ספ 6סר נפוייס עוכדי דם כו חטסכו לק חמ'ון )OPD 1'Sh 6 0גמ)ס י6יך סו6 קדסיסקודם
 "):יכ' ס' . כחיכו נכוייס סעיכךי צתי 6ח תערנו ס'סודיס "חימס דני ODI )כס%ח,עג'ס
 :ס סלע'ס ומעסיכ' ידיכ' כמגס )סכמו וי6 ס,ס מכיח 6ח )גחן w5h' )6 כי )עד )ייהיס
 סמקדט כיח 6ח מככדיס וסייגו עתט )הטיס )ע נ6.חיס וסלבס יתן וא' , טסר16ס1 סויה5
 כ.-1! ונס ככרו! !נכסס prn 6ך מע)יכס יס)כט מכפן יגסעגו כו טכח ס' סיכ) ."חהו:

 יירט . ס.,ס סס עזיס יתקדש סיכנו ונגד ס' ;נד מוחכם hwnt מ"סמחכם גק'יס"כ' .כיח י"ני חמוש סר,מי'ס וכ"ר5וח תקש ע.גכס cnhl )רעחכס גמיסס ית5מ:סעדס:ס
 ") מ0סריטס תקסיכ "ין כי סוסט

 0ר,מייס נטלי מכ) 3,1מל "!ין מ:ס שומע וקין זכרי
 סו6 נס ויכקס . סקוזס חנל 0י6 "סר סע,רס "3 ))כת ויטס )תכמוס 3יוריס 6)ףשטיס
 וסכיפס ננוס כמקוס 6חס )ך עעוז סקס כדכריס 6,1נול1 סוך ",חו וימנעו עתסס))כת

 ויסמע . כ)ןו ויכדנו מפסע כי6 סס סגספיס עם חססס סן מקיזם ח5ר b'ot סעזךסsb חיך ו)6 עיי כי; כר5יגך וייחמו יחוקו מלמזק נכוריך 'לסוך כ"סל וסיס גכוליךכמ)הננח
 !ע5חי'סלס

 כרי11)"
 "ח סיעוס 1.סקד . ססי6 כסעס !ת)ממס סרס סנכוליס עס סטך

 ע) יכו6. "טל )"מל סיסים onlh ויני ס סיעד עס פס )ספחם בכניו עס )ג" סקודהמנר סי" 6טל סעורם 6! פ)מ 6קר הנ3'ל'ס ".ף כבסיס ע) ס פ ס! רוסעי16ס 61תקדי6ו(ס
 וסיסידיס entr,-Sl כמס, )סלמס ויחח,קו ויחקרו פי, יע סוככים כלידס )י"ססיסיזיס
 כ3 סלומיי' )קרנת -ויח"ולו ויחישו )'!ס 6!יה' כניס רולומייס כי וידעו עטמרוחפסלי
 1)"ס)לס

 )ממכייס סיס71יס 1'מ)ק1 6ול 0כוקר כסוח מס' . )לעסו תכיל 076 6ין ,סר כעתיתפוס ניגס כמסון כגסף .)שלחס יתקר מי כי ממס סמז1 כי עמסס סרי)וי" תחמו
 כסגים וליסעישם קלי16)1ס ויסב נדו)ס מבממס ססעלי' עג וי!מש סעורך טעל'פ)

 הסתתה ותשק מסע 3סת)ע תסישדיס "יס חת )כלחי סמרורים ")ף ס טום עסמתקזז
 סיריי. פ) שצזסה' יי פחגצשפ סירס (QGh ויש . יפיס שנעם יסמש4 שישריםשן

6שש41 ושי
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 צפ פרקשסיפון181
 -"א ט9 שרופית %גי ורודפים מח6וריס סשודיס ש1 ששים שה % 6השס""מס
 )שכשם 6ט 1)6 כיסודים תע) סהלויי' סרו כן ו6מר' סימיס סכעח כ) כן ויעש";שכיחס

 טיפ כ) )5"ח סמנו ' וסיסיה . ממיס ולין תזון ואן כירוסייס 1bD ככד וסרעכ . כן"שיו רעש ממנסו )כ) סקוס )סרמיכ 6געוכי"ס חוזות 6ח )גחון מיסוס 015 כי סם עמוס'שד
1ahי"ס ומפיקס )יום סייס הן סיסודי' כעסיח וימי גססם 6ת )ח.יח )תמיס ו)סיוח3"ס) כהתם וכ) וממירי' סוסים סרומיי' ממח;ס )י"ס למסוף ו)ג;וכ )65ח ))כת )כו ימוק(( 
 סרוסים ממשנס ומ,ע0יס וטגכי' )י"ס ),יריס)י' 1ט5,י' תחג:כי' סיסוןיס "סר סרותיי'ויכינו
 מחגיסש סכ'כות משנגלית 1,פימו "סם ייתר מ6ן ככס ע) סרומיי' ויכעש )תתיחסנשתות
 מנורים סיסוזי' י163 מסי" כעת . עיד )גנוכ פסיסודי' יוכר מי וקין סיס!ד,ס סיזןימסני
 ססו6 ספסר %מ ססליבי' כנ!) מימם סיעוסכנ: כי . ויסח:ווסו סיסים 6וח. כנס "סר סח.ל 6ח ויסרסו מקדים סער Sh ויכ,16 מ!חננתסגכ)י

 )תעי
 ויכו עדו סת"!ס סיסודי' ינקו )6

 המקה מן ססס ס.סיךיס מנמולי ברולי' כמורי' וישו . 'OD'D נוימי' עסו כפסלנעמנסו
 שסי' cr וימoln~g 1"5 סר ") סח"וס מכס ויענו סקדיס מעל ;כח 6סר כקיר מלסו4תל

 יכינו 6פר כ) "ח ותסגו חרב )סי סומריסס 6ת יכו תקוו רפם וכהמס וממולי'ושרדים
 כי סוס הזכר "ח סרומייס ויכינו נדו)יח פרועות סמן )נסמוס ס;סיגס עדי ויליעוהרסס
 ימ!ממס o~tirh וירוט ויקיתי . כסמוחיע' 6ת סישיי' נסני כי וירקו החריעיח קו"חכלעו

 ה"חר סמ"ק ושי סכסמ,ח ibb  עבו ס"חד סמ"ק גגי ס חנק ]קח' נחוש ססנוסוסנלצלי'
 ע3 די' סיס ויגברו . ועגומת נדו)ס מ!ממס כס וינמש קלותיי' ))כח סדרך ע)פונדו

 סדימק מרוד מירוסני' יונ"יס סיו דים סיס גי ירוס)י' "! ס!יrh 0 1.כי"ו וי;נמףסרומייס
 כמ!ממ: מח6,רי' והיו ממס געדל 6ער ור4מ,ון סממיס כריעוע לוכם ומקתל הלעבותלוכד
 tnloto כי ל"ו 6סל חלסחס ע) לק ג)ממי' תיו )6 והר!מייס . )מם" ?11r )סס ה5י))מען
 ו!ת סלומי" גבורי 6חריס'  1יר7ע1 השלם ויתגעו פסרותיי' ח))1 5סר ר,כהמוח יחריקח :גח 6ח גסנו וסי:ידי' לניס מכיס ססס סכמיךיס תמכי לדמו "על מהר.נ:י,' "1יסק כיסיוי' סמיח עד )סכמם ככסותיס' :סע'תיס' "ח מפימיס סיו 1;6 )סךס' כסמיחיה'גסנו
 גוכר'ס סי1 סירס וסכשלי' . יריס)י' 6) לסנ,ס' סקס 06 סכינו 6סר רש כי רק)כדוס
 בקלי )רדוף )כס ותוקף עלסס לקי 61ח סהס סכשלי' נטרח 6ח כלויס סמ,טח כ3ל"ו כי ויאי . סיעוס כממגה קלוב SD 6נביס' וילוש וספח סבך נרום ומכים ססס הרותש'פ)

 סכמולי' 6) )נ6 סרומייס כממגם *ור נפויס סמוגוח כ) ויקותו סג7ו)ס סממגס עזסרוממס
 סעירסי וימרסו ע)יסס סעס לוכ 6טך לש כי ססס וסכנצליס י ))כום 16 )השחסססס
 ויחגכרו סילי6;וס סס:6 מגער "ח )כד 6פל ק"יס וטס עיעום "! וינ'6,'סו חי מגעריהם"מד )כדו כי לק מסס נויפ מגעו 1)6 יטווס ו!6 ססס ר,גויס ממוטח נכורי 6מריססהרדש
 סירי";,ם 6ח ויסקסו לומיי' נכורי ויחנ16 36יס' עיכ )".ח זס ויחעכו ככס ע3 הלומייסנכירי
 ויככרסו ה)כיפסו ותעש מיסודי סלל 6ת )קת יעיעוס וסליו עיעום כעיני סיס גרגכי

lr)ff~1ויסי )כדת 6תי 6סל מכהן )לסף )מסתרח c'b גער 6מ ססס סכמור4 מן 6מד( 
 ויסוכ יונתן וסמו סקימס וקש כתקל 6יסיס יחד) נבז: 6יס וסו6 ס'רי6;:ם ין עג מיסלכן
 ע) מימס esnti 1'SD % קמיו מגער "ח לכן ספר ס סיריל; וסגס וילל "חול וימןפגיו
 6) ויקלף . סלימיי' orn גכמ )עיל פשן הנזף רציהן יומגן קכר 6נ) ויעמוז ויזךנכר
 6)י וינפ נ6 ינ6 כתיממס נטל כנס מי ס6)ס כךכרי' 6)יס' ויקמל ממכסו כ) 1") ם עט
 )פי סוס כסיום ויונע ענר 61.קמס 6)י כ1"1 ען פסס מולס )כיחי 6קיס דריי 6תכי

 ונס כעיגיס' ויכחש סלומייס כעיגי כגסעכ סו" ס6'ת הסי . )יסודי' 16 )רותי" 06כנכירס
 610 יסיח ו6ס 610 פ,ס כי )נדפס )ט תמעכ 63 המילט ob פערו כי פיו לגסתירש
 נטלת חחסכ מס סרופייס Sh ויפתל וגחן ויצן . גק!ון )נבסס מעפסו )ט וסיסעשו
 ותטו כט0מותיגו 6חכס ונך 3סמט גנסתס ה63 מ)מתית':1 מקומוח נכ) )סיטכרומי"
 נססיו סס "פר סקס סנויס רטיטת יוני כעיניט גמפכי' 5וס מ: ועהס . משייו 1וסכורף
 מסחב 6.:ס ייסיום

~'1flDI 
 קינו כי מרני 'h(s:ol 61נמנו )ט )מ"כ) סי'הס מ"י כי )כס

 יכרע נטרחכ' ומס onb תם onh1 מעע תת. 06 כי נפאלם ק ס) 3רעה'ט רעע "חאי:
 36י ג6 ינ6 נכולס )עעות OSIDD )כו נוטו "פר מ;טל':' ת' ועש . כ:':יי גהקנ"מה:
 שק סהם"' 1US' :ורם גנ ::כסר alh ,:ס כגגו ני:ווי' ששנ -ב4ם חגי (1ינכש

שש
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 ש.וצב צב פרקיומיפון
 שרמס שמו סישס מנכורי VDb~ שיו )פ6 ויפ"כ . )כס 1)6 פ3לס :ese 58 פ ט1.8
 0ירי":יע 1lp 610(D1 כגנחו וימי חיסום 6) מי ויו)יכסו חי וס יוגחן "חי מנעל 6ח נכו5מל
 ומלוזר" כמוש גכילס יוגחן "ח סורטס סגחע כן ט) וימיחסו 0ח16ס יוגמע ט ויסגע יינתן6)

S'G~ת שכוחו וס ויונוץ ונוסח מרסס" Dllh'1'D ישגקן כמו 6ת סיס71י' המנו סגכול 
 סרופ%ל )סגי )לקו עוד וים) ככס ע) תתג6ס כגטרס 3סמ Dh(o קל6) ahi'נשדות שוי יוק ל%  שירסס %ח  לסרוסו זס  יסוגנן ויהי )0לרס 0לכיע כידו ו,0ט ,)נדו)סלטד

 )הנ מלחס ו%(חסו מגכוריכ' 6' נטר SID )י ג6 סניס1 6!יהס טמר ו)סוכימ'וכהרפס
 סרום' סוריין יסמו מהרומיי' 6מ1 נכיר וסגל )לימיי' וממרף מרקד שדם hlolנכורהי
 מ' כי יסמם )נסחי שיט 6ח ריתמית (olb ע"ס . וימיחסו בו וימנע פוקוס מן עגיוימס

 מומיה ונ' ססיכ3 שמח נס גסר5ס כי היהוזיס וילך, כן קמלי ייסי . כ"מרוגס יסים מסיודע
 וזיוה כוס )עטות סס ימדיו ו'1ע15 הרימיי' נויד )סנלס תקום )סם עוד 6ין כי  וידעומעיל
 מ"71 גנ1סס נירכס והיך ס)מס רומזך סכגס 5חת בירגה- ססיכ) ננד ותהי כס ידרכויכך
 וסיח: כרות" נעני 1)כסוחס *atr~i ככ? ק,ר,תיס "ח )0ג3יס סגי כיח מסכי ע1ןיגמיש
 טריפ: מס'חח )נילגס 06ר י,לזיס עיי 6ת וימיש 0יסו7יס וירט מ6ד נדו)ססכירגס
 ססיכ) 6) סיסוויס ע) )% סלומיי' עוד ויזכו . 6ותס )סעימ סרגו יגסס ונסריחוסת

 ככילג: "מריסם ויכ161 ריסו יסלומיי' סכירנס ס6ת sb ר,רומיי' )סגי גרזש והם)מ)ממס
 י165וסט

 ממ51"
 0ר1סויט יחל ונס )מערס סכ'רגס ננ ע) עגו וסלומי,' מסנילגה "הרח

 וע) סכירנס קיל ע) ויעץ ממין סכילגס ק17ח 6! ויסמכ,ס סו)מוח סכי16 6מליס'סרזסו
 )יסחר; 61'ן סנילגס ג)כזס קמרו כי )לממס גדרות חליעות ויליעו הלימיי' ויסוימוגטת'ה
SIUמוחיה וע) ומסע) מניח סרומיי' 1ימ!"1 סנליגס כמקוס 6)יו )סמ)ע כעיל מכור מקוס 

 "ח מסיח מכמון רסנירס )י"ס הכירנו סער 36 וי!ך סיסודיס מכשרי 6מךויהנדכ
 ויסוה מסכיכ סכילגס קירות נב) 6ם שז ויכער . "ם נהס ויכטר סריסס כסיחתז)הצחיו

 נ"מ מסכינ )כ,לגס 6סר הקירית כ) וי)הס, הסלים: כסימו' סמועמוח o'rlh נטעי06
 גנו)ס ומיהודי וממע! מכית סלרגס נשך מסרוי,,יס hSD10" סעס כ) 6ח 060וי)ספ
 ר.לומייו ויכיסו ,ממיס עז ס6ס גהס נדו) כי VD קשט ס)וה 1")ך ס6ם וחורש מביליו%
 ,סגה גטתיס 6) ויעצו גו ג"כ ס"ס )הע וסגרי 00על מ) ויסכו ס"ס שסע ככ'לגס6פל
 יס.סידי' ככ'רגה סנזו)ס ה"מ ע)יס' סק'פה :י מפס מגום )רומיי' טין טסיכם ה6ס3סס
 מהל,שי' כנירנס עהמר "מד חח )כזחי :כמגוה כ"י ככ) מסניכ )כילגס משן עומדיםשד

 נד,) מי) סס סגסרס,' וסיו תמס עד מ:רומיי' סס כ6ו 706 כ) 5מס 1יסלש .)כטס
 הגטיש' צעקת 6ח סיסים וידמע . מחמה "גסי ".ב 6)ף כ"3 ממסר  כסודעח תססוכגידעים

 . מזד מ76 ס3יכס aho חכעלת נ7!ס כי )הכיעס יכבו 1)" )הס )ע,ור ונטמן 71610ן
 כר"ח: הנירגן )גג SDDD פכיי ופגזיו 6תו ":ל כ3 עש וינכו ינדו) נכי וינך עיכס !וים

 ה6:סי' 1'ס!1 ס'עום וטן סכ'רגס נין :ודיקה וס"ס טוכס גכמם ע,מז ס'סוס)"זוגיס'
oc~ייהיה סינוס !סגי נמוח קמלו כי )סגיו הס נס וימוהו הנירנס )גנ מלוע) עיסום )סגי 
 "~כ)ח מ"7 נזו)ס סכיכם ס;יססח ,ה"מ ילדת 61ין סכירגס גג מפד נכוס כי בש סם)גי
 סנילגס 1Da' ס"מ עומדים 16 סיו סנכורי' וסיסודי' . המנס )6יס מטס 61'1 סע5'ס6ח
 המעלש (oM ואת 0גנ SDn וכלפח מ:סרי0ס ,כרום יי1") ימנע כי 6ים 167 כבסראים
 . הכמד ועד נקע עז סרט הר,מיי' סריסי )כ) 5י היסורס עסו כן גמלג וימישסו טיתנעו
 1'קל"ו ).גניגיס ונמו מ)כיס' OnDDDD ריעיי' מגזעי "מד 6ים ססריסס כחוך ססגיסי
 מסעב )5"ת פנקס תמוח 1)6 וחמים טיט ג6 סמ)ס )6מר כ)ענ סיסויי'וי6מרו16ח1
 1)6 )ו 63 ימיו )" כי ס,ס71י'  י"יוהו סל6 יר" כי ל%5ס ימסו  ימיו ול5 סייס פסטרי6מ7
 ססריסס גחוך ט,ז סם מסי . וימת נגסת ו'תקעגה )עיניסס מרכו 6ח ויסנוף -t~tbb גמ)סכ)

 רעה, עומד סימום )סגי )מסס ,סיס וירק רקס 6רע' וסמו הר1מיי' מנדוני 6מן "יםססו6
 ממע) 6רטורי6וס tob~'t 3,קעס הסק ה"יס ומס )נירש ממין )מוט )מרשק פס6סונ
 % ונסקה ג6 ועשז סת6ור ולעי )וק'וס 6מי ס"ס כדנכי' איו ייטל )כילנס 6טימנב
 חמוק ולחס למיס 6ני 061 גמאי 6ח שליס 6חס קמוח ob נגפני וסיס וקנ)חגי8)?
 L?~l-* %שר"1ס ונין ניט היסס "8כ ס"הנה )וצק (Dl'p1 וילק )מדתי 6ת נס נגירקרש

 ותמשי וסכם יי% . גניתם מש וצנס)וע)יו 3גירגס 6ער סוט68ששע)
iDb 'שהשש- *ש , סטעח
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 צצ צב פרקיומיפון.114
 וששש עישוס פי יש 5ק"0ש )לומייי וס )סיוח מלכ ע) נדם מוחס ו )9 מרש *צגוידה
 ס6וסשיש )כ) )עדם "סכח' חסים )מען סרומיי' )קמרי "סר סוכרוגית כסמר orri'חק

 יתך ס סיס,ן כעלמת סלועיי' כגכור' גקמס 16 וחסי . נכינו 6ן עז ה"סכס הק)הכינ
 קרום סיס 5סר עד יסורס סגך ק:סו ח ניח עד סג.רגס כ) וההרף וסר,ף ירסיס ס!וךסרס
 tOtb ויכח סמו;ס טופעס כי מהג'סס 6) ויסכו ימ0ע'ל מהסיק) גסו וסרומיי' ס')סיכ!
 כח"כ ירוח)" 5ח גרד )IeSl' טכ) )" קמרו כי )ילום)י' סכיכ סרומיי' "מנו ' יר,ם!שכ'

 : מ,ין וב) ממיה כ! יליס).ס כקךכ 61ין מסה"כ ערס ויסרי כךעכ rhי'
 וספועיס סגז'כיס תכסח 6מח 6סס ג'רום)'ס וחג' רתשעימ שקלשה ק18

 חלס יתייחס סיר17 מעכר onto וסק מריסוסרס
 ממס 16 סעי)יס עם ירופ)'ס Sh ע)חס 6ס;סי6ג:ם כימי סמיממס וכהחמ,ק . מ6דעפירס
 ויהססו טלו")יס כנד י,כעכ גסיופ ניסי . עמה רכ עפר ופס וספחותיס ענךיס עסוחע)

 6פך כ) 6ת ויקש b'~o שפס טח "! ויכוינו !כיח מלח ומון ממיה )מס )מל6ס:רי),ס
 1!" מריס וכ) ומון מ"כ),:

 כסכנך ויסי . ODD 6סר תכ) )ממיס משמס )ס סס6ירו
 קפ וכ) חכן כ) הקרן מן ))קוע ס"סס והם) קנס כ" ו)6 )נצח (o~e 6ח ס"!ס עריס:ךענ
 כי ר6חס כלסר וסיס "מד כן )ס ויסי . כ) 61'1 הבהמוח כדומן חמנה 6פר וכ).":,)
 ס"סס וכגימוע . רממ'ס כ) !":,ריוה ויסס;י OJPJ מילי 6! סלעכ וירד הרעב :)ים.:;ק

-iip'Pliילופ)יס מסכיכ כי כגי )ך 6עסס מ: שיו והגימל 1".ן )!מס נכמס כוכס כגס( 
 כמס סנכ'לו ססר'5י' נס "'מס ומהירים מרס חסכ! ,ממון רעכ O;D וננכ) ס' י6ףהחן
 ומגס מעיר כחוך פריסס OJOI )כ)וח'ג1 הע גנם משה ו6ויכיגו ויסמיזוט מניחענגו
 קמוח 06 כגי ועתה * כני )ס6:י)ך 'די )"י וקן מממית וסגס ךכר וסט רעכ וסגסמשיח
 וח"כי))י סיכתי 6ח וחכ)כ) חנד) 6פר ע!יך מייה!ך ס.יחי .":י קטן ו6תס מעוכך )מינרעב
 סייפי כעוכס )פני מח סייח )1 נס . חקכרגי וסוד נכטד מוח' וכגס וח!כיפגיוחטקגי
 ממיש כגי ועתם . כמגס )כן (niru ס06 ע! .התשקק סגפסע ;חק וקיגס כככידקונרך
 ו5ס וממון מכיח נוכלים וס6ויניס בכד והרעב !ה"כ')ך מדן )י 6ין כי ;מח גהסכ סגר:'ג'
 "גש;,ש 6מרת' )כן וכרנ.ג' כנספי כרטן ",חך !ק;,1 :יג קרך 6ין סרעכ מחי כספלקננת
 4 תסיס onhl )קככ )ך ";י ותריס כמטת ס;)לס וי":)וך תמוח מן כסט 5ח קרר)ך

 ס"כי)מ ונדות ורכיח מייח )1 ו)כ)כ!גי )ככדני עפיך מכ סיס 6סר וחמס וממס:מגון
 )י ותפיח ויכ"יפסו נוסך ויכנס סרעכ י"כ,ך 3:רס מכהי "ח בי וכ"כ) נפרה 6ת עמסנח

 המיר Sh1b'jhl חכ, וסתה יגיח ממגם כי !ך גהגס "כר 6ח )6מך ופקס כממיס)מון
 'כי כ) 6:כת'ך "עי עיר מחמד יחידי כגי hlo "תה כי כעסך רייס גפתת ;וסח: ט5פל

 06 )קמו 6סר עין י,טכד ,מללס יפרק" תהיה ונס o:rhi )"מך והיה: ת6וד'3כי
 )מרסס ו)סריני' !פוכע !מוין )י .סייח כדן כגן גור,ך ויס,ס 'וי ע) )ך סנחון )קןשקך . ומ,ון )תחיס )י ומיש היי rh יתמרח )ספי חת וסחרת "מך  כקו! פמט גגי יעתס .הטייחת

 "0 וחקם כעס כדכריס כגס ] 6 ;ז3ךס ויה' . 61כ)ח?1 סרנתס1 6ת1 וס יצרו)מען
 סיעד גכ)ת 6ת 167 )6 ועיגיס נחול ,סגים n~rhnl חסו וחם נמור ותמןנין'ס
 פסע וסטחל תמס 1ח";! נעי 3ס)ס י.חלי ה6ס ע! ממגו וחוס מכסלו ותקם .יה:תמ:ו
 % 6'פ ויעמלו סקס 6וח, יירימו סעיל כרחוב סי)ד כסר ריח ויסך . )מממרח )סומרה
 . סרים "מרי וי,ט כו ויחוה הסריני' פרי 6! סרית ויזך ג!' כפר כרים וס רימ לחסועסו
 נמוח ו6גחגו וחמיי ח";)י 6ח מדוע זס מה "!ים ויעוולו 6פ כחרין ס6סס 3יח 6))יבעו
 לנגחי 6סר מ,קכס מגס כי )"מחכם וס ע) 6סכס .הר ג6 6) 6)יס0 וח"מל וחען .כרטב
 סי)ז יד סגס כי 6ג!י "!.סס ותצר . מכוס) הקן מצר )ס:'סס וקנס סימן )ססושערוך סו" סוכ נפל כי וח"כ(סו )פג'כס ח!קיכס 1"ערכה cnb נס נוס נ" פכו ועתס "חי!;ס
 יחידי נזי 610 6כ) סי" "ארח r~h ינד כי חצרו ו") )ס:יכ: גציו יסר וסגס רגזיוהגס
 חס כנוחך ועחס . ח' כנודך )י סייח מחוק מס כני נגי וח6מל וחגר ש"ס 6תסנפם ותם" ח)קכס )כס סמלתי 6גי וגס 6כ)חיו ymi~ 'r)hl 6גכי עמי ור1כרתס ידעחט6מר
 נסרך ריח עי שיכה נחימס עפי 163 "פר סיס סר51חיס הסליניס 05 ממריןשייצגי וגש כפיסחי מגון וחסריסגי סמיית נספי כרענ onhl ככפלך ג)כ,ח;' כ' פיכפ )י*לטש
 ס6שס 1Dbnl . פרפרך שהפס )פגיסם ועלכחי פסיגי ע5 יפט גי נישצישס ני שייששש

נשתמש
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 188צג צד צג פרקימיפון
 8151ש פפפ שכסחי 45הי )שגיסם צמחי 706 מפכוי "ח חחעכו 51מס 1טכט1 6טל1השימם
 יש5 לכס יערג כי כגי כסר מתוק מס ור"ג ג" מעמי גגי מכטר וחס3עו ח"כ)ו )6 וסלפס
 ס)6 ממגו "כ)ת' 61)י כגי מוכם )6כו3 חמקו ופס "סם מ"כ ימר עניו ע"ס רממיכסיעמרו
 וסט . ח6כ)וסו )6 6כו) ,ס חמס כמוכס ת)ממ: נכורי 6גסיס )סגי סוס סמ"ס)6ת ערערי ג6ה כסלמן והגס )כככס מכנורח נזו)ס )בכי גבורת כי סוס כסיום )כס חסיםמרשס
 4 ססטתס 61תס סכיגוחיס OQJDDil על:חיה 6גכי הטח וס6רוהס הי6 סוגהולרומס
ייתר. נם ע) כממיס )כתיר גיס סיס 31י הקת ס"רומס )סגיכס ולמזר הסימן 6ת )ס:יכס!ערור

 וי6 כיחי 6ח ס))חס "סך 6חס נס)6 . מרמסי יותר עגיו רממיכס יכמרו וימה מכס
 ס"רומס 6ח )כס mhil )6רומ )י מייכחס פחס 1מ11ן )וננמ'ס מלוקס ו)כגי )יסט6לחס
 תסכנו )6 )מס ופחס "חי "סר סרעכ כוץ מסגיסוטת

~:DD 
 6מ )עסות )י עורחס ולחס

 יסעו הסייניס טרי וכס מ6ד מ6ד וית"3!ו oro הזכל "ח סיהנד.ט ויסווגו . הנסר,מעטס
 )נגס ותכו תירוס)'ס (Ost )סס 6סר כ) עם הז) ניכעס רכים ויסעו . נסס סיס"סר הרעם מסגי גכס)ו כי )מוח גמש "ת V'h סעס IShn'1 כעיג'הס קרס גד) כי סוס  סיכרע)

 כעיניו הדקל וירע כגס ע) סיאנס ויכך כגס ון3ר נסס זכר "ת )עמוס ויגיזוסלומייס
 )בי חעיומוח ויךעח )כ מכ) סחפ)ומומ  יורט ו"חס )ך גסויות סגסחלוח סוס ספיח6יסי ס' עו)ס 6)סי ויצמר ססמיס כסיו ייסליס ס,ס הרכל 6ח מיסוס כסמוע וימי . פ6דמ4
 והרגישו יוסכיס "כו 1)6 )סקוס 6)יס )קרי" 6ס כי )תימתס השת מעיר 6) כצחי )"כי

 ככס ען )הס)ר1המ:ן
"(1 

 1)" )6היהס המס 6:,ליס לעות כסיות ונ%"חיס 3ס3')ס רנתיכלתהו 'ם " גוממו וג"כר ימיון "וגי ע)יסס )המו) וכקטתי o)rh 6ח הפו
 ,ת , כ) וע) ילממו

 ונס * עמה onP1 גנוז) נגה "ח ס"ת סלטה %)ס 6טל עז 1נד31 סלך וחוך CnD1נג'וס
 סמך וחטף מקוס l(o~s oosl5h סעט.ח סגכ,רוח כ) 6ח )י 1w~D ושטחי סמעחי6גי

 עכדיס מכית ממגריס 6וחס ה651ח כי גס המהימס 6)יך ותעכס מ0ידיס מרוס ותנמרמטוכס
 וחס.זיס סגויס )ע) גוזעו "סר ונמיסחיס וכלחוח נדי)יס וכמור"יס ים גע, וכגלוע חוקםכיז
 קע"ס סגמרנ כממנס קטור ממנס "ח כסכ,ח מסככוחס ע) טיככיס וס: )5ליהס כס וחךטלך מבמי הורדת 06 וסוסי 06 ורכב ס0מימס כסערי: 6ט כרכב "וחט והע"ח תסס Sh'1מטבת
 ועתה . יזעתי כהס והנר המכס מכהן יוסף ע"ס תסס ידעתי 05ר)ריב סוזיעוגי מכמיסס מהם ומק"מ )י ספלו "כיחי עמהם החהסדת "סל ממסזיך ורעע6)ף

~DO 
 "סר הוה

 ניסועחך יכסח, )6 הס כי לוקס וסגך כוטמיס סס עטיך "מלחי עמסם גוממתי "טרכילי40ס
 אחם והמס . 6ותס )סכות 1rDnl(t )י אסיח גור6,ס 6.ח,ת כי יועג ו)6 כרסעתסיניעוס כי ותוסח'ך 6ות:חיך ט) ויחנקו יחגט"ו וכגכורחס יכסמו וכמ)ממוחיהס כמרכס 6סכי
 כעכילע OD1 וממס ממיס ות15רוח )ע ה51י6 סמ!גויס לינור ומיס כנהגו סורינסטמיס נע ונמס ,נו קרע סיס כי רסעיס ":חגו ונס יעורנו 6)סיפ כי )סכג'עגו מוס) יוכ))6

 כחקתם )"כותיר1ם עסית ה6והוח  eSh, רי  ירלי )6 ומס 4,רתיט גוממו מממ!וחסוטככיס
o)hStSD רגל ע) תדכה ועריסס כממס שלנס 6ת חח )מען גת)ממוחינו מכית רעהס 

 געגע, )nbr 6 ותג) וכגוחיהס כגיהס כסר 6כ)ו 5סר עד וכןכר כמרע onib וכגיסעונוחיסס
 )6 ו6ס מעע כהס למס הגגי וצגי מע)!יסס רוע מסגי כס סיחת ידך כי ידעו 1)6)פסך
 ~oco מן גססי hh ו"ת)עה מנוסס סר0ע'ס %)ס ס6גסיס מט) )י 6סולס כיריההגס
 ממהל המי וסכן . עמילס ו6ת סזוס 6ת סס:ח כנסר 6ל5ס 6ח חססיך 06 מט"חיססכ:)
 וסמס . גלפכל "טרכ:כי)ס סרוס הת מ לו6 עיג'גו כי כלפחס גספס סן 6ר5ס מקרב)נקח
 יק ייכיש ויו סקס כלפריס )ד3ר ככסוחו ייס' . מכסס כ)6 (ODD נניס )סיוח"רנס 3" כי עוז ע)יהס מ)ס)חס S~nh מהלס כידי חת;ס )6 6ס תכן מ6ד )ה ומע"יסרעים
stb(ר4יגס 36יו ~16 161 1)ססי)ס )כנמס ויצמר ססרי5'ס עטו "פר סהדטס סמומם 6) סכלו 

 מטופס סיס והזנח סגור ססיכ) מסערי 6חד סער 1:נ ותשעים 54רננעהערק : בזוזיו כעסי ויקכ)ס סמו וים)ימו ססרי5'סמטרי
 כסער "ם סרימייסייניתו 3,1!16ככסף

 ויכער סמו"
 ויסו) סז)חוח טסי ויפרפו %סוצ

~o)O 

 1,ר"1 מסער כהפתמ ויסי הסער ויסתם )6רן
 כל16ח ויסי . סקדסיס קוים Sh סו)כח סדרךהשמש

~lD'D 
 1י%י g~'pj 'fns~o תזוע עסי ,14 ע !:: כ-ב.: ט וויעניש עניו ויהסו) סקזסיס 6ח

y"*?re* 

שו*08 )כס1ש חדקו

,,,:,,;.,.
.

, .,.,1,1: .,., , -- --.- 4"__4---
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 צר פרקיוכרפוןפזז
 וסיעופ ימוקו )מענו כי סזס סעס 6ח )ככום חוכ) )6 סוס הטח יסרף )6 06 )6מרס,)ה כדילים 6)יו ויימלו )סיסוס 6סר ~'ctlpl 1נ17)י סלומיי' סף ויעע . נו 6,1 טסיומב) Re יחמסו )כ) )סמר. מגפר גגוריס עזיו ויסקי יומת סלם סידם 6) קלנ 6סו~מ. שב 65מר כמחגוו גצ5 ויפגהץ רט בו ;עמס מס סע5ס 06 5ט סכן 6טו כד 0ה0נק
 "סל סישדיס מגמולי מקנח גס מנכוליו מקנת מס סעמי7 רק כוס )עגתס )גמוע "בה)6

 יסיסוזי' . עולס עד 6ים 6'ס ימ))1סו )כגי מקדם" ק!ךם "ח לסמור הס 6 ייט עעוסם),מו
 ר4רומיי' חי3 מסם סרו כי 'onibu סרומיי' עם סס)ימו ס)6 נילוס)י' עזי סגס"לי'ששליני'
 וכסמוע . ויסמייו' מרב 3ס' רכוס נמרכוחס ע)יסכ וילוט סקזט" קסם סומרי מסכנימו
 לכיס מהם ויך 6ן,סס ויזך נכוריו כ) 6ת ויגסג ססס היסודים עסו 6סר כ) "תפיעוס
 . -eSo 06 כרכס ויגיחו סקדסיס )קידם "סר סזסכ סערי ע) ויע:וידוס קולות ויקמומסכיכ סקוס" mw3 6ס ויריחו סלומיי' ויקסמו מפמרח פסי . גטן סל 6! כרחו מאס~יגם6רי'
 כמודם סכ) )עיני סקדסיס קודפ כיח ויפתמ )6רן ויסקו הד)חוח עני ויסכמו סיסיוויהס

 )סטמס מ6ד נד31ס תלועס .עז ויג וי)כדוהו הקדסי' )קידם 5מן הסער 6ת הלומיי'גשחהס וימי . הכסריס כימי סקדסף קיום כיח גסחמ ט 6סל סיום 6101 )מ71ס כחטעה:המיטי
 "סר )מען כמו ככ) ע.עיס וימן . והכוך סרוק סכיכוח.1 כ;3 גסןף הים סקךטי' קורסניח
 ו)" סקדסיס ק,דס מע) ס6ס 5חיכבה

 ססורפי' סעס רכ ;י הטס 6ת );כוח יכת סיס
 שיו מנועו "עסו)" 6ח מסו 1)6 כן עסות לכוחי DO'iD עיסוס ויזעק . מקדוסמכמ,תי'

 . 1נ17) סטך סיס ססריכס 1עסן )לו3 סנויס מהמוגות מסהיתי' נקו ;ן )רוב מיס כסלףס
 קיר"וסיסים

 מע) סרס 6ת )נרם יכו) )6 כי ס'ס:ס ער".ח ניסי . פיו סימע ."ין וגהק
 פויס יחר וממונות ויקרס וימר;ס עמו כסלי וינער וימן מרט "ת ף ו,ס! סקדס"קידם
 1)" ממס 'גרסם )מטן כהרג הנה מהר,מיי' )6 "קלסגכרי'

 לכיס מסס וימת )נרסס יכו)
 )מסס נוהרית"' יותר ומסמייי' מסחיתי' סין הרימיי' )עולת סס %ו 6סל o~l:o המונות1;)
 עגי כהס DID'D ויגעק וגד) סוסך והעם מפס גגרסס יט) )" ,ס ועם לכיס ס'עוםסמ'ח
 סקום" נקודם סיו 6סל וסכסגי' )קוק טמעו )6 ומס סיד )נעוק יכו) 1)6 . נרוטס.גמל
 כי סכסגיס כרקוח ויסי . כס )ס)מס יד :וד )סריס נסס יטוח כוח: עד כרומיי' נלהה"ס'1
 סכסגיש עס הקודם כ6ם נס13 הלימיי' מסג' נם53" כס סיו "סר סיסודי' מנבוליוככיס סקדם" כקידס טורמה 6סר ס6ם ") טשהיהס 6ת ויסיקו ויד!ט עוז יסועה )ססחין
 )מגוע כעס מרה ה.ה עין וטיכוס . חיים ס' ניח ירפה 6מל 6.ו קמלי כי וגסטפוסקס
 וסמטמידי' המם"ייצ' סנויס רבו כי )ו טומע וקין הק7פי' כקורס :וד מחמץ "ותםונמסוך
 מע11 6ח )הני) ';ו) )6 ;י כר16חו ויסי ;מ מכני )6לז ויפו) qD"l גע וי כסה עזוהס,רס,'
 סקסתי, קודם כיח מטרף קמרי ויס' וממנוע ך ומהם מגעיק ויחיג המרף )כגחי הקדסיסק71ס
 סיסוסויקס

 ויכ"
 כיח כי ~'pb מדלו 61ת סודו ו6ח הכיח חכ,רח וילק הקזוס קידס ":

6!הי'
 5פ6רון כיוסי ימ14 )מען מהסרף סגי) ריכז יכ' סכ'ת כ) נטרף !" עויין כי סו"
 מכעיס מעון6!סי ונס 6,סי' כיח "ס כי וס 6ין כי יגעתי עתה עיעוס ויקמר .יה7יככודו

 כנה עד עניו ס'סירי' .)מ:1 לפס ו)6ומעתו
 . כעיגיסיעיס מכיס ;כיד הדר עיד וים!"

 חמדס יכלתי וכוסכ ככסף 6ןן מקסמי נסס סיו "מן הגרס 6כר עוד ידעתי נסיינתך
 סדר ונדו) הנס סרח כנון נ7ו3 כי כ"ס סיו מגס ע3 )6 הזה מכיח )")סילססתמיוח

 b(hto 'o 6סר ~Dh" וטסי ל6יח' "סר מנויה סש!י ומכן סרימיי' מסיב) סיכנוככון
 סנדו)ס סרעס כ) 6ח כרסעחס עטיו סבכו 6פר הסל'5י' :!"ת כיחי נקמח עקיס הזםהכיח
rnto. הק7סי' קודם 6ת ))סס הנכילס והטס nlhlrl הס נס סלעו י:ק7ם'ס קודם נהדף :י כילוסיסעת' ס:ס6ריי הסליגי' עט ססליגי' סלי rh כ) 6ת וגס המקלם כ,ת ס6ריח 
 גירוט)ים "סל נדון ה ג כי ויפרפו חמדס יקרותי מון כ) עסיס כעיר סגפ"רי'במיס
 ונס )רועיי' ממס!ס נס חס.ס )6 )מען ממיס ו;) וככור עות כו כי ייפו 6סר כיח%)
 ל4 כמיס טת חסן מס סקדמי' קידם כיח גסרף "סר "הרי קמרי כי טרמו סשיכ! נניןקר

 ויע( כהיכ) כ) ויעמידי סטריסס "ת יבכו מרימי" כן קמרי ייקימו 6וגג'ן כיסיסטח'ר
 מהיהודים "הו עמד סס'6 געת . סכ) )סגי חילתם 1"ח  היהידי'  ים וימלסי . עו)וחגהת
 סי שחמס נ;)י 11DDI ו:ח"מט התחוקו עוז ם)" ניל )סך'ג"סגותרי' ו'6:ל כסקל"גלח
יישדף 9ל '0ג"1 כי נשלש tbs, 06 9% סר)עש בעטן "דם מתץ 631 ע35'1 סנים י022פשש

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



 ל18עד צח פרקדתהמישן
 סכיה יכנס סיום יכ3חכס ככ1 נלומי4 וחיממו חח"מט 06 מטס . %מום 1ליעשיש
 ויכ' לכיס פספרעי' ;פ)1 ונס רכים ממס ויכו כרימיי' )ס)מס ססויניס וייצלו .פ38יו
 זבלי 6) טמעו כי חמ3ס .כסס תהרונ ממקו "סרי למלי )מנח כשן סעס מדוח 16סרומי4
 )עזב סגכי6 סקרממורס

"(1 
 מוחית סיו "סר כירוסגש סגקרימ ס6.תוח דכרי 6) )כ סמו

 6יכ כש גתן 6מד כיככ ססיכ3 ע3 גר"ס המת סגם "סססי6גוס כו6 )סל כי . מ"דטך"'ס
 )יוכ 6סכ שגיוס וב) סיס סססמ )צ נימי סוס סקוס ס יי ססס וכינרס . סגופות הלכוחכ'די

 מיס כ ונס מסיח כעת נס . סי" סיכס 16ת כי קמרו סעס ויתל סי5 רעס נקה כיקפר5ל מלפי כ)  ויושי . סססמ ימי טכעח כ) כן וימי . יום כ"1ל ס ומני מקיר ססיכ) סיססעו"
 ויקמרו ככס י)דס סי" וסוס )כחעס )6רז 6ותס נספי)ס ויסי )עורס כקל ענקת הכילוססס
 נד31 סער סיס קדיט מעל כי סקך" כסער 6חד 16ת 16 עוד0ס וילקו ס'6 16ח וס גסכי

 '7 כ)" מיניו נפתח קי מנ"וסו ס"ס ,ניטים )מרמיק עז נסתיע ס0ער ניל !וק, . )סגרו עסרי' כהו עז 'סנר )6 וכן )סהחו ";ט4 עטלף lhlat עד יפהמ 1)6 ת"דוככד
"(1 

 יכנו
 6ממ עסי . סי6 עוכס 6וח כי 6ומרי' סיו I?bo, עם ויחל הי6 רעס 6וח כי ,סגס:'סיסר"! חכמי 6ומליס סי1 סוס סטות ע) ונס וסגרוסו ";סיס סרכי גקס)ו "סר ער "ותו)סגור
 סגי כהכפת ס)')ס כ! ת)מע)ס סקדס" קודם כיח ע! ;רקסכן

~Th 
 כי1פ11 נרכס 63 06ר

 נדו) ומין ע)יסס trel' 06 רככי ;ל6ו הסס ועידכימיס . מ6ך גורן ,מר"הו 11brנ;!
 כקו) ססיכ) כתוך הכסייס סיועו ססכיעוח רג גיוס עוז סהס כימיס ויסי . הע ,לובני"ס סוס' וכרס יהידס "רן כ) 1ע3 יל,ס)'ס ע) כ"ס ליס קרוכ מרקיע סגי ע! משסעיס :,דמ

 גזו) ק.) ויסממו )לוכ ססיכ) גקרכ סוככים "דס כגי לב"י מ5עו,ח וקו) "דס נזי)כה

 קמרו כ"ס ירוט3י' ומכסי . )ט 1;סעס הכיח מן וגסס )כו וקימר וקירץ מדגר מקדתיר"
 מג כיוס נדו) כקו) )קלוץ וים) הנגיס כן -וסע י וסמו סקרן מטס 6יס כירוס)י' סיס"רגע סיס ס")ס ס6ות,ח עפני . סי6 עוכל 16ח כי שמריס סיי סעס ויחר ס'6 רעה ת 6 זס6סר

 ע) וקון ירוס)י' עג קו) ססמי' ר1מוח ת6כגע ק,) ממערכ קו) ממורם קי) )"גורמסיכות
 )מס 3ו t1Dh'1 העיר 6ג0י כ, ויטג"והו . העם כ) ע) וקו) ))ס ע) ק,) התן ע) קו)סהיכ)
ח!עק

 )קרו"
 . כמצונע כעיניו גמקכ ;י דגל 13 יבערו )ב) )עיר 6סל סמר וי15 . הגס סדכר

 סבוך n'bo עודוטה
 ייש עד סיכ3ו ע) 161י מקדטס ע) קוי 'לום5" ע) 6וי וקלו"

 ותכסוסך נדו)ס יד 6נן ותכו"סי (hl~O סם) הר6ט,נס המנמס נסיוה ויקי .סמ3ממס
 thE, w~b הל"סו;4 מימים השר ע) כחוב מכהכ גנו65 סקס כימיס . וחפיתתולטסו
 נ)כדס וכלסר יסרם 16 מרובע ויסים ססיכ) כגין ימ63 "סר כעת )6מל ש כחיכוסנס

 מ"ח סרנח 6ח )נגוס סיסידיס כמקרו ססיכ) ס"ת וסרנו סרותיי' מי) ויסרסוה6גשוכי6ס
,
 גמש וכס ססו6 סמ:חכ דנכי 6ת )לנכרו גסס מרובע ססיכ) וסגם )כגת ונכ)ותס ססיכ) .

 יער") ע) מנך ימ)וך 16 נורונע סכרין יסיס כקטל )"מר ' הקדט קירס כיח כקירכחוכ
 יסל36 מ)ך סו6 ;י "מרי cnipn סקלן ועם יסר") "רן נכ) 1מו0) סמקך מ)ךוימ!וך

 : סלומייס מנך 610 כי יטרווסכהני'
 סיסתיש ויטסו הס,כ)  6!  ייייייי ש-'ימ') ככיל יין' די(שעים ו ד(~שוערק

 נעי;יו מן מג6 כי מגעל ע) ספתם וימש) . ו06תס 'O'D )' חנה )6מל ססיכ) ע3 סיס"טד סרומיי' פמח 6) וי6תל שיון מסל סכסנ4 מן קען גער הרימייס 6) ילד סס'6 כעת .מקז מ"י 6!ס'סס 1"ח יסרק) "ח ויגדש וינבט גיס),,% גרטיס )1 וינסכו ס וכמ 3הס וישמוס'
 6) ויגלם עמו )קם וס;וחל ויסת ממיס ט סיו 6טר סכמי 6ת מנעך ויקם מיס 13 ,יחל1'ט

 %6 ען 4ממ כי ))כדו rrn 6% עמו גגי )שגי סגעל "מרי ספמת וירזוף . ויסקססכסגיס
 ע'סוט 6!'סס ויטמן . ימיתס ו)6 ימ"ס 6סר )מען 36עיס:ם ססיכ)סתמננוגככיו6) "סג ' ~סכם; מקנז ומנס ס.ע,ס "דוגיסם )סל סרומיי' כגסך חסן . וימ)ס תחגו וירףלפס
stvnסריספ עס ,יסןסו סכיח 36סי ע) מתו 6סל 6מ.כס עס תמוחי ו3" כמייס לנמרו 6תם 
 ס)וט ונרי פ'ע,ס א) פ!מ1 ויומגן וכמעון . כ)ס וימותו 16 נס וינעו סיתיס וילסכיה
  סדנו 6ח )ט"ו) "מרחם "תם רייסס ויקמל ס עיע תען ימיוי )מען גססם ע) )כקםוכמגס
 לק עמכס ספגן מע) סס"רהס )6 "0ר כמרי וס חכקסו מס ע) )היות נכקסכס ועחססוס
 לעוטש פלוג פפס 6פ ce-Dh~1 כאפס ,ולניס OblI ספמותס ס81פ לעז ספדפ וזפופפ
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 צח מרקיום'פון788
 לכוס מעמיס סי6 . הם)1' "ח תכקשן nhr כ) ,להוי . ומט,קל:' brP "trlb1" הייחסכי

 ע)יכס גפסי ממקס כי כעס "מר פעם ס"ס ")יכס ו"קן" "ניחס 631 טווס נוכס 6גיכמפחי
 הקם'חס ו6חס . קכורס כ)ת' )עיר ממון והמום!כיס כרעג סעטופיס סקרן טס דלחוע)

 ,כס יסים יחר,ן מס ועחס ונ"כד. ונסמך סעס כ) גסחח "סר עד )סוס ר3'הס ו)"ערסכם
tnllnosornb . 1יגדסס עיעוס וימרסס shn כהכגוס )6 "סר גנור5וח כקפוח ויקבס 
 הפר'ג'ס )י "מרו )כנור ס")ס קדכריס o~'Sh ,יגמר ויוכיחס מיסוס עוד אוסףהגס

 לחם פיתו 6ת סרסחס ו6הס ה' עם 6ח ממיחס "חס ה)6 . כנפם,חיכס סמע"'ססרסעיס
 הנדיקיס התכריס מב) )היות עחס "חס תכמרו 'מס 1 ויוחגו חמים 63מר ר,ח:ס ע!עלס ך ו" . עסיס כ6ס 6טר החנ"ה כ) וקח הז"ח הרעם כ) 6ת he-h" מעיר ע) סכ"חס1"חס

 "וב) ו6יככס . חמס וכלחי רממ;וח ככוחי הרגתם חסר סטיון קרוסי והקדום'סוסגקייס
 "סר כלעסיר6יחי

 חמ5"
 חחס הנס סיום סגה .ט,ד נוכס. גקמהס "גק,ס )" cb "1חי'

 חגורים ו"חס כ'ד;ס הסנה עיד :י כרטעתס ממ,יקיס 6תס ועודכס ים ח וסוח!יסמכקסיס
 . מיינו )"מר ";י ,מחמג;יס סמ)הנוהככ"י

 וס)"
 "ח וגס הסיב) "ח ,גס העיר "ת )כזנו

 "ח מידכס הם!יכו ו"תס . הקוס )כס ים העוז עוז תוהינו ולוה כקם מרפנו הקדס'ס.קודם
 "והם "גי וקובי !כס לעסה מה ו"דעס תחמגגו וכן המבממס כ"י "ת מע)יכס והסילוסם)מ
 ")הנו . )"מר חיו ויקמרו )סחוס וטמשן יומגן ססרי5'ס סרי ויער . והייחסע)יכס
 נעכדך ,)" עובך "ת גם" )6 "סר סקרן 1")סי הממיס מסי ס61 "סר שסיגו כס'נסכטנו
 1)" "וחך נסרח1)6

 כ"סר )עמיד סין cbl . נעיגיך מן מנ"נ, כ' )"נור המדכר 6) והבכנו סעיר מן )5"ח"וחיו ו)עו,כ עמא מסדך )כגזי) כעיניך ט,כ ob ,עמס )כדך עמך ;ס"ס
 יתן ה:ו7 6)'הס ויסמר Tbn )טיט,ס וימר . נמוח דרך פיוס onp) SD1 מס וגר"סגעמ,ז
 )6),ר נודכר.ס 6חס ועוד . כידנו עתה ג,:דיס והגבס 6תכס ערסכס epl' עמקם)ככבס
 "ה סמחס "חס הגה ועכס . תמוחו "סר "חס יסכעהס וס)6 . טורך ספח )כיחיגסכעגו
 קין גסרף סקדס'ס וקורס הככס? סעיר וס)6 כמייס מ"סחס כי )מוח )מסמרתסכיעחכס

 וכ)ימחכס ornc~l חרסהכס חו)יכו 6גס )עורס "ותך געכ1ד )6 "ומריס 61חס מנוס)כס
 כעת . ח,ה)חכס ונוס תק,חכס מסוע)

 הסרי5י' סלי כס )ההגר,ח )לומייס טיעוס גוס הסי"
 : ככס ע) יוכה 6ס יוחס ו)סלוג יה,1 בשר מהממס יסמעוןיומגן

 הלנוכס זרע כגי כ) ,עס קמיו עס 5',ן :הל המפך מכני ,סי6 ולח קם סהי6ובעת
 וימי . ויגסוס ויגט6ס וכם,וס כככ,ז ויקכ)ס ע,ע,ס ") ויכיפו 6ח1 חסר סמנךולכי

 סנו),כס ורע כ) ועס המגך כגי יהר עס ,למ סוך כי c'l'"eo טרי וסממן עמגןכרקוח
 ,יסןסו סמיך ככ.ח סיס "טר כ) "ח ויסרסו הס גס ויבכו . )ו וימסרו מיטוס Shויכובו
 המקיד ":ל והסמוח מסריס סם וימנח סה'כ) ") ילדו ומטס . כנס ועד (:QPh הפקךכניח סכי .יסמילו סלומי.ס "וחס יקמו )6 "סר )נוען כ"ס "לסו 16נרוחי1 וכ) ויסרסוסוסכיה
 ספלט'ס ע) פקיד היה "הן כ"ס ע) ספחת פכ3יסי ס3ימיס וסגי הס,כ) ע)מיסוס

 1ה1"
 כב

 . מ' תססו רעמו וטח וילויתוסי סרכ)יס טר 6ה ויכו . סרג)יס ע) סקיי סיס ונמדסרככ
 ממעין 6) 16חו כסני6ס ויסי ממעון ") ויכ,6'סו כן ויעסו . געיניכס מן 6מנ" וכוסכלנוזו כי ויעם: ע)יכס הסר ממעון Sh; ג6 סו)יכוגי )"מר ")יהס ויטמר טוחו סחוסם,ס 6)ויממנן
 ע) סהו6 חסר ויקגוף ו)סמיחו )מכוחו המכס ויהמהמה כן )מגוע ;עליו 6ת סממן1ינ1
 סיטוס עגיו ף ויקז טימוס ") )1 וירך וינווט ,יכרם הסל מורל 6) ויסו) 1'7)נ ויקטפככס

 6:ר עוד ס,סוס "ף חי.וימר )סחסס 1)6 )מוח ג)חס )" "טר ע) כו 6קו וימר נלסג'1ויגלכסו
spסיסו7יס עסו "סר o~O יריט)יס כמוטח סגנו5"יס סיסוךיס ;) "ח )הרוג ויני )")פיו 
 מסיס,די'.ויפ)ו רכ עס rh סמיחס.וינוח )כנחי עזיהם )חמו) כממגש קו) )מעכיר 6נל6סר

 גדודי כרמח ויסי . מו)יס ,ההנזיה הדחיס וימרקו מסיס ססי6 כעח סרונוייס מסגיהיס'7יס
 ייינד (cnvno יסקס ע) )כקט סיטים 6) וימנחו סוס סינר 6ח ה"זומייס וגכוליוארועון
 עס מן)ה ס6דומייכ ויחר נ717.הס ו6ח סליסס "ת ויך 6)יסס וירן וימסר )סמעוןהרכל
ollh1י15 6)יו וימסכו ס טיט 6) גסו טמעון מסרג סגוחריס rh DID'D כעס ממכיס וימנעו 
 ויתמג6ו עמו ויומגן אמעין ויגס סהי6 כעח ויסי . כיה71יס מססמיח וימדף כהס עודמהכוח
 טליסס כ), יריו 16 ויחמכ6ו ססר1נף ויומ;ן למעון גש כי ל15 עמס סו)גיס סיו "סריסוקס וטעי ירוס)יס וסרי 6חס סיו "סר ס"גסיס ויחר סכסוכו כשר ויתסבכו סמחכ"וחשמד
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 188צ" צח פרקיצופף
 ") כ" הסי" געה . כמהממס חומס עד גוממו ויומגן מתעין עם סיו "סר כ"סהס,-.:.ס כי ספד'5יס מלכד וימיו ע)'הס וירחם ע'ס(ה ויקכ'ס "רנה )פניו ויפלו טיפתם 6י135*
 ,גס וסקטווח וכמנקיות וסיעים והכסיל ו:מ,רקיח בו סיו "סל סו?נ ס)ה;ות כ) ע71יענו. כמקדם ?יו "כר סוסכ מבגילוח מגורות סחי ועש סגדו! מכסן סכח6י כן ,I~?o ישוסעע'שס
 ל,כ עם יקרות כ":;'ס ומעוערי: והנוו:חריס כוהכ הנו15פיס ?קוום וכטדי הכרןכנדי
 חהח ס סנם"ן ה' כה.י ע) )סר )ו וימי ויקכ)סו )ע.:וס oih :, "ח ויחן מוכוח"כיס
 יטר,! נעם כוס ,סך") וקנ':' זעי :! ע! ! נך, )קנן עס: סכהן יוסף rh כי המןישף

 הנס הססכ )ספור' ספסר ס:הן יוסף "כ' סמן גוריון ע" ססי6 וכעת . וכ!ויסנכעיס
 מקטו ס:הן יוסף 6חי ho כתין כ;cul 1 "כהו עס ספרין ממעון כיח ממנד)ממ"סרו
 'ח כ! גדי)וח חסועוח )יסר") ה"!היס יעט? ד מס וכסן גרו) מכס ?ים וס כוגין וגסממנו

 יוסף 6כי וימי )יוסף עמס כמר 1DD הופכו 1)" ניר,ס)יס סיסים רז הב" כישר,טניס
 ;ן ג: סטי" כעת . וימת חדסיס כ' כגו יוסף 6ח לשתו מהרי ין,ס!יס הנכד "הריסכהן
 הקד,כ.: שהגיס ונגדי סכה;יס )ונרוח כ) "ה )הס וינ) ס)ס:וח סומר הכתן סלח:ג)כד
 סממן 7516 "ת !:'טוסויחן

~lDO 
 כ"י כ) וקת סני כיח מפכי סמקדס ") סקדיסו "סר "רמ'ןכנד. וקח כמקש הסר הב,:: עך,נח ו"תכ) הכסריס 1"ח

~rro 
 מלי 6ש סיו "סר

 מ"מ כי )ס' וה:"' כרית ?סרו חק עברו עמו לכלונס סגו:ר סע יס גס וס ,ט;הס ה'כיח
 ל !מוחע)עס הס )עסוחכןכי ג"ס )?ש הי: .)" ס' )עס 61ויכ מלר כיד ס'6תמההדי

 )מנע 157 וכי סמקדס כיח כסריסת וגסרסו ס' עס ע) מח, 6סר סכסגיס Dt~nb יהרעס
 כניו "ח ויחע וימסרו ס' כיח הנרוח מטמיעי "ח נקו )מה 6מיהס קמרי ונמיות נססם6ח

 סיתום ויע) מהאדיס כ) עס ירוס)יס ג)כוס ססי6 ,כגח ככ? SD )מס "וגס 61ק)עיטורן
 'יהון גסס ,תתעיף ימים סקסה TPD ויעי - יון עיר מימת 6ת ויסךס, 1'15 וי)כדס סיון יי6)
 .יקס כרעכ הטךיניססר

 גמכ" :יס 6סר המקוס מן וי5"
 מקד ככזיח כרו) כסכוי ויככ),סי ס':,ס ויט . המוך "דוגי עס סיס ")יו ויסמר ךג)'ו"ח וינסק !סגיו ויפ.) סחוס 6, ויקה כ.

 כו ויחק!סו ממיהו נכ) כו ויכוסעיויו)י:?1
 1ה1"

 ונח כחלסס וכגמוסחיס כרו) כלכ"י "סנר
 ו'הי . IDPlt )סי ו"ויכ 5כזל כ) כמפסע מסוגם ושחס כחנק וימם ימיס בכעס עקןניסי
 כןקמרי

"5,1 
 ויקם כרעכ עגיו סככיד כי ממנולו מסקוס הרטע סרו5מ ססרין סנועון גס

 כר16סם ויסי 3חוכס ויכל סרומייס מי) 6) ויהר6ס "תו סיו 6סר ו"רגמן מנכוח כגדיוינכס
 הוסקד 6סר ססהת 6ת )י 1קר16 )כו )סס ויקמר מרמ,ק וינסליסי 6)וו מגסת ו"ר6וקחו
 1!6 ס,מח )י סגין: "תה עי ")יו ,יקמר סמעון 6) ההו5 ססמח וידבר %o"nt ע)rb סקיי סיס 6סר ער6גי מעיר 6סר הפמח רוכך "ת !ו ויקר16 וינכו . 6)יו 1a:bt )סרע)יכט
 crnb סלעעחי 6על היה,7ייס ע) "סר ס0לין עעעון 6;י שיו Qnhtt ויעגמו . הי ע)תמות

 כן ססמח ויעם 6דוגיך עיעוס 6) וחו)יכגי כעיניך מן hlnh ועחס . לוח וגככמ)חמ,ח
 ויטוסעוסו כיומנן סו6 נס וי6סרוהו 1'15 סמעון 6ח סימום כלשח מסי . עיעיס 6),יו)י:הו
 סיפוס ופו . כגמיסהיס "סור וסוף יומגן עסו כ"סר עביו ויועגו כו ויתקנסו ממנהוגב)

tolpln11וימת )כבכיס נכ!תו נתחי 6ח וים)יכו ונחמוסו ימוח פרס רפסו 6ח ויכרחו ניסורון 
 כיד כמרכ 'rh גסנו 6סר סגודעיס ססרוניס סעס כ) מססכ סיסי . )חרסים ססריןק":ור
 % ח3 6ת )נע3 טס ג6ו "על והלמ,קיס הקלו3'ס ס,ס71יס סעס ספלי3יס וטדסרימייס
 מרכז שסיס 6)פיסומ6ת 6)ף ויסימ:סרס כחרכ ויפק כמטל סס ייעמדוכ?ום)יס
 )6 גורעו )6 סכן ונתעו נספרו סנקנליס הסל,גיס כי . )סססר גידעו )6 6סרסר,לונ1ס

 ספלעיס וטמעון יוחנן מוח קמלי הכסן עגי גן 1rD1h עס ג"כ otnno ומיונן מהסר 6)נקו
 ססס רומך Sb ויכי"ס כסכי סיסים עס היא. 6סר מהיהוד'ס סעס ממסר ויס' .וה56,ר'ס

 ע5 )קנין סנפיר "מיו כמין 1"ח סכסן יוסף "ח רימון 6! סיעוס 1י1)ך נססות בכפיסעפר
 והפליניס . כן ויעס סגיו ויפ" ככס ע3 נחיו יוסף )ו ההחגן כי כירוסניס הגס"ריססכהגיס
 ע3 )מוח )הח6זר עוכ יכר כסס גמ65 כי ויען מקדמו וע) ס' עס ע) כס)חמס מחוכ!:

 "מגס ממיס )6 מסס 6מ7 מ"מ ורוס ממס מיסוס )כד 6סר יתרס 03 כי כסח"ורסכקדמו
 ומהש . ילוס)יס וטו מרסס געישת סיסוס סמים מסס ככדו 6סר ס סנס"מ סתרי5'ס%

 שריעוד סיסיס וכסוט וי% רומך 36 ))כת עכרו לוה ועיר עיר ככ) כסס )סחק)ס עמי,;פ16ר
 הפן פול פש3 כמטש ויסי o's'aD פסיסוזיס פכפ 5פכ ספני יפנ עס ויי"'ככיקףס
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 % צח פרקי%%ן18
 : 6ח1 "סי ססלי5יס כזו "סר עד )6כ)ס רעות 1]חיוח,"ריוח '-ש5?ץ ופשש סרוס מספריתך מז61 ריס מהס %ס של עיל ככ) רש6 36 %ח %מ%ד

 הטו 6רלס סרי 6וז opn "מד עם וימי c~O נימיט עסי נימ ותש ששהפ*ק
 ט מסריס להרי מסכים סגורים סיו והם 6)6ן elooסנוי

 "ח סמקיסיס מליס נתכprn: 61 וככגין כל,! נכךימי אגדו) מוקדון 6]כסגדרוס ע)יהססגר
 Ph~ 6'ן ו"מגס גדו)ש נכורים היו "סל מנגורתס מ6ד 6)כס;דרום יל6 כי יכמגי"ס5:גס
 כקלנ סטריס 6100 סנוי "גסי וימיו ויסמיחס ויממ,זס ימכרס עז גמ"ח וככ)'נר,! לפי תעו)יס :O'DI~D מנחמס ככ"י מגורים גכיריס מ6ס ורןוף כים מעע מיוהסח "מדען כקור" ממס "מד 6יס 6סר גכירחס מסנט וכס onlnpl יודעו )6 גס עכר,) מ)ממ;:ל

 ") סרס ס"גסיס ויס)הו . 6י"ן כקרן נד.) רעכ מנח מיחס 6סר b'GO סטנה עד6ר)ס
 מסגלות "ח )הס )פתומ ")יסס ויהממו 16רקטס 0גקל6 עהנוי ")ימס סקלוגיססן;יסס
 ימותו 1)6 ועמס ;כיסס עס כה )מיות דרך )כקם מטס 1י5"1 ומט6'הס ההם ההליסשנקי
 מהו" סרעכ סגת עגור 61מרי . נרעכמס

 oljp~lb גוי 0)יהס ויסלע . כרעב מקמיח כמוסס וע5וס נדו) טי יפיפו כי ככס ע) ס'מ"צ כדקה הסיס יכסס o~tb וקן מקומם ") יסיכו
 וטה סגם ויפסעו . oan ויטו כרז! ככריתי ססגוריס ססס סמט"וח מטוח 06 3ססדסתמו
 ויקחו סוסים סס וימשו מדי כקרן "סר ססריס 6) פ:יסס ויסיתו )מיוח כו תכו, ס! ,וי)כ
 מדהר סו6 ססו6 כמזכר 6סר סערם עס מ6ח הכיס סוסים עוד וים))ו ע)יסס UIQ'lשיתם
 Dl;hSh נוי כ"ו כי מדי מזך סקידו כסמום ויסי . מדי "ל5ו0 חפש ע)יסס וירכס .פדי
 ת6ד יר6 כי פפגיהס )נכד גמע, כי ג6רט ופורפיו ומטתו דגיו רטטו כ) 6חויעלג מזי כקרן 6טר סנכופס מהריס ע3 1יע) מסגיסס ויכרם ויגס נכורחס מכיר ככר וס61ג6רט
 מזך פקידו 6)יהס טיח סדן "ח הסמיתס וערס . מדי 6רן ~ol)bib Sh~ טי יט6י .מסגיהם

 המהת רק )מ:,ן1)ממיס חכו6ס )סס יחן וכי עמהם יטיס 6)יכסכי )6מרמדמ)6כ.ס
 6יח חב ,הכסנו "ס יעד ימים לשט יכ)כ)ס כי )"מר 16ח1 רענו . 6לט 6ח יקמיחו)6

 סקידו )הס ויייה )כן ממיס רק מכקסיס ומגס ספן מדרכי סס סר,סיס כי Itnalelושג'ו כניי ") 1!6 וסגי 6) ו!6 כססו 6) )6 יסט 1!6 6ל5ס 6) וינכו ממגו יסגו 61מר5ל5וחיסס
 כסר עס ם) מב, דומן סיס שנוגס ורכ וממיס כמזון ימים שדם ויכ)כ!ס כן ויעם ככסעג
 "ז כסג) 6סר סעס מספל ויסי . נסר סיסים לק עככריס 16 ממולים 16 כנג'ס כסריסיס
 7ס הם כטנור ויסי . גפם וק"ת גסס 6!ף ,"מיסים מחוח סכע ימיס חוים כקרנוסק.17

 )סקידו גסכעו כלסך כן הס נס ויעסו "ר5ס חכו%ח כיסחכס!1 הכירו "3"גוס וכגימסו"
 . "ר5ס Sh ונסוד ))כח )סיWD'1 4 6ר5ו מע) ויסעו ויעתיקו מדיתנך

 וי5"
 מזך מחרין6ט

 . )לעה עמו 1כ) 610 )קר"חס ותה דח ע"ס סתחגסג סקלן יםיכ מסלח סג51כת "ללסמרן
 "ס כג ויס' . 6ר5י הת )סכחיח ררו יחל כמכס גכו)י מען )נרסס 6וכ) Stb' 5מלכי

 מחרי7חס ויחקר )הס 56ר ססליס מנ,",ה מסנליח ob יוקמח 1576 דכך 5%ס 6))עטר
 ע;יהט נטר 6יס כיר,ך כקרן סגנו)יס כגפו) 6ר5ס !סג'הס מגסיו כ) ייסרו עמהם)ס)מס
 . 6לרס "רן מיך מתלי61ע 15"ר ע) ממנק הב) יעג דלך 6)"ג,ם מכמולי 1,ם!יכו .כמ,קס
 . כהג) 6חל,הס גמדך וס61 כחררה oo'1nb ,ירטהו וינגד ויחזה 5ו6רו ע) סמכ),שו)
 1,נ,)ט בהלי מע) סמכ! "ת ויכרות כמחגיו חגור "סר מלכו "ח ויסנוף מתרי7"סוימרכז
 "לנך חח )הסמ.ח כמט )1 כי מנמאס כגו חחגל סוכ)ךסתיSb 631'1 .ושמרוויכרה

 כי ימימס מימים ,ס עס,ט ככר דק 3"כק גמין' י ע5מוח 1"ח ע5מוחיך 6ח ו)כחח1)הטמידס
 ספרן ;) 6ח );גוס סח"ול 6סר ",כסגדרוס כי וסחכוגן OnD ולפה . גמיחס גינהרג י"סמיי ממגו כפגמי גסנס כי 3ג. גהסכ עזן 6כ) . "ליפ רשלי לק וגיגיגו כיניככ יסדי)אין

nibsilוהגס"יס הלמס סר,ריס כק15ח מוי"יס 1"ח 6ר!גו מטפוח 6ח סגר עריס ספחו מ 
 6ח סגרו בז' עפיו )וענ'ס סייט 61גמ:ו "!יו גג" גכ)תי ממגו יל6 כי פרמו 6חהמק'סיס
 'נחר IQb "'ן כ' למרח גכקס 1)6 כ6ר5גו )עמין דרכנו וס כי מעסע Sb עגיג1 )""כ) ),כ,קסי )'ס )הכ גחגגהו 1)6 מסנור מסכגוסו ר5'גו 1!1 . נמסגלו0יו ותו5"יס 6רנגומכ161ח
 ר.רע1ס וסכ!כיס :רעות סהיוח יוכנו )כנחי מסגריח'ו נעיגיי ושן . ממגה )טטיכס

 סריה ככ ס; כ,נ7 מיני מיה 6רנ;ו מ מון '65גו rnpt ch . שיט )עפל %רם כסרי:;מ5"'ס
 סם[ נ"נששכפ 3מש) למט זפ ~g'g שמט כמפר ופצגס שנ'"וסיט סתכש3 עדששי

884ך8
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 191צו צו צו פרקיוסיפון
 ו)" ככס )" חסרו 6'ן 6כ) . ככס ומסיגו 6חטסהטמדג1

 וטכטגי מגהגגו כי כ6ר15חיכס
 עז מ"ר15 הסמת;1 1)6 )1 "סר ככ) גגעגו )6 "סר : קיק תס.ס עגו , ימים מירסנקרנו "וסי וכ"כ) עמנו הם)'ס "טל מדי מנך סקידו "ח ורע . וסכעכס ממנהניכסרמוקים
 חת ,ה חסריה. "נ) מם-)ס חסכנו )6 "סר כמוכס מרעים "נמנו "'ן כי . רג) כףפזרך
 סרכי: ו"נמ:1 "רנכ0 36 ומינו )כס )בו וטתס . לעסו גח)ח "ח ככס "מז )ממוס,ס
Sh6 )כס )הרע נ)ככגו 6ין כי 6ר5גו(תנורו 1 orn . נוי וירך Dl)bib (6 157" 6רן ימנך 
 עמו כ) עם סב דפומק סי ט) סנוטכתלליס

 ו'כ"
 מפיה סג,ס)יס ממסר ניסי . "רגו ")

 . לחד עד :פ) ג" b(h(Dl ומטי מנרמס 6,ם מ"ת ג' ")טוס י ג זמ)ממח מחרידיםכעס
 ו)" 6)"גוס כנוי גכ.רחו ונסרקות ")ימס )!כח ויכקס הגס סדכר 6תווסמעע,טוס

 יכו)
 . מ(קס ניד !" "ס ")יהס נווכח ויירק ירום)י0 נת!חמח וגסמתו נשריו גסמדו כי כן)עסות
 ") ו)טוכ )!כח פגיוויסב

 סגס"ריס גןוליו "ת מחקן סיס וכנס ,~otSnl 6ח ):דו "מרי רום"
 מה,הוזיס לכ עס גקס!ו כי מיסוס עוד "( ויסמע . "נ:.כי"ס נפקת כילוס)יס מוגםוסוט
 נוכחל 6) וי)ך המסממה כימי כרח "סל והו" כילוס)'ס "סר ככסן ענגי כן 6)ע(רועמסם
 גקה)י מס :י מיטוס קסמוע וימי . מסיהו7יס לנ עס ")יו :ק:)1 כן sul נס )כמנטמווילס
 "סר העס עס 1rp!b מסם ,נ6 )" 6סר מקד ויירק מכהן עגגי כן ")עול ") לכיסיסודים
 ה61 )כדו "מכי6חו

 כרום"
 ויסיר כה ימן" 6סר סרומייס "ח ויכה ילוס)יס "ת וי)כוד

 וי)ך עמו )ס)מס סרומייס סחת h~i'e "ח שיו יימוח הרימייס )ממם)ה )מוקם סו6 נסעוד
 !סיסות ויס!מ . ))כזו יכו) 1)6 מנילס מכנר SD ויגר ונך סרונוייס מהמון ככד נמי)שיו
 היהו7י' ר"ו כי 1יס' המכול וילכד ויסרנוה הכרך כ"') מנירה )מג% "ער המומס 6חגכוליו ויגגהי סיטכם וקו . ")יו סיסוס ויס)ח:ו החומות "ח סמטלדח סכר(ג 6י3 טס )1)סרוח
 6כ כה סדומייכ 1'ט3מו . ג7ו)ס ען מולח )חומה חכית עוד ויכנו נסרנס מומחס"סר

 כיוס ויוחסויסרסוס
 ההו"

 ויסי . הערכ עד מסכוקל הנוכנל כחוך סיסודיס עס הרותייס
 מלה 6)ה המבהטוס לסי וירמקו מסיהודיס וסלומייס מסר.מייס היהו7יס ויפרדנערב

 : דבל סמכני כמכו6וח ייעו 1)6 ס)י!ס 6פ! כי )מון מהמכנר הלונוייסו'3"1
 וידכר . ירוסגיס מסרי עמו 6סר הסריס .::נ %סו 'י  "סרסי  סי:וריס רפסי לכל  סכמן לעגו ', יייקי" ותששם שנעהפוק
'.1tlrhjע3 גכרח' 6טר ס כסג ומהוכוח %ברס' זרת קלי  סרכי ל%%ר סייס פדלרי' %ס 
 ועינינו )ססמידט סח"ו' ע)יגו סכ" הזס רנ כסמין געס' מס ע5ס ועוסו פס'  ועד מrf6 ס'16'כי
 )סכ O~tO 6סר גכורח' ו6ח "כוחיגו מח )טול )גו ג6ס "סל b'O ס' ענת כירו6וח
D'JDSDופעם . ומערכם מבהמס )כ) ועת ובכו) קן דכר )כ) כי והטכי)1 ג6 וכינו קדט מימי 
 יק . יגנו) קן 7נכ )כ) גי )~גע טסה ז6ק ישע ופעס 'ענר, ,סעס יגיס ,פעם %סילדוף
 ] )נכור  יחסכ 161 כסככו מורך חח )כוחי ימ,ק כגכיליס )כו המין hlo 6סר נכנ הגויןכ)

 ס? )כס ויסים מי)  61גסי גכור'ס חחסכין כיוס ממוח מן סכעח )כסחי חמ(קין 06ועחס
 "ה כידו )קם כי 6סרעעטק המע"ס 1"ח "כיכס 6כרס' )נ גומז 6ח 6מי ג" וסיגו .כקרן
 וימהר , 6הר גן )1 מ)הו)ין ט6ם כמו  היותו %סר תפיי  ועלסי )עת )1 ענד "טד ימי17גגו

 6ור 61) ימייה סו6 6סר ויצע מסכ "מגס ימיחגו כי נפו הסב ו)6 )6)סי' ע"ס)סערותי
 מס הנדיק רומסך יקטירו "ת ג" הסרי . יסה:הו ,פוט ה' מהכת ע) קמרי יס)מהוסמייס
 מ 3סיות מקן )" כי השק כע"ס ):נח מי )היית ויכמר סוס כעו)ס (mto מקס "סרעמס
 כרח. עד h~al': עוגות רוכ 6ח ר"ה כי כנדי) סקור 6) ))כח מסן רק סגוד) סוסכע1)ס
 . סלוח מן גססו )ס5י) יכו) סיס כי 6ףיטבח

 וס)"
CD~D כך )ה)מ' כקהי )" כ' ר "י גכס 

 היה הזה סעו)ס כי עזן 3מיוח מ0ן )6 כי ")יו סלע י6 כסריס מזך ע) כמהממס לקוכפסך
  יפסיעו התפל ופן . י6סיהו גור) הי6 הודק עורס סו6 6טר סכ6 וסעו)ס סרעסגורע

  סדן  לגן ס!ריסיס גורל וסו% דיל סג .וקור %ל  וילך ב?למ?ז  וימול סרטם  טס וילמ'כפלפפי
 הוה סעו)מ ימי 'עכור כ"סך "ך סוס כעו)' ו3דקחו סעודתו סכר )"דם יסוקס )" כיויושגו
 ד )1 וגכגז ונסמן  סייחיו  ולרעפי פטילסו  סכר )1 יסקס rh סידק ע"ס '1Sh')ך

- 

 שדנן כעולס
 חכ."ח "ת 076 י"ס,ה .כש מרגוע נס ננודה הידק טויס hto 6סר )מיה"כ "דס ימס1ט0
 . 6,היס 3ע'גי מן  ימ5" כי טזנ  יפיס בתרן כפלומי  וי%כללי ~or  ללילפ  זרי "סר%קחו
מ.י: לו"סי)ס ויוני";ס  בו  לסתו יס!י'  פסטל יטסס  ל%  6ש סוס ' בעו) סמייס "ילך )6דס  יועיל31ן
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 צו פרקיוסיפוןשא
 סאעץך 6תכrr91 3 סע3 6פל יסיס*ס כי רק סמייסס6)ה קוק ילפת 63 גס .;פייס
 ק.ן הרנו ס רכים יומס ס"ך'ך )" סכ) ר . ;טד עימךק כנדק נעו)' 3הם"ר ;;בו)ס)מ,ח
lfnhוק.( . נעי!: 'שנו ;6 6סר ו;גמ,)חייסעד גמעקס סו" ג"סף סרגה והמ"כ irh 
 "3 הממך "הרשו והסי כ"רז וגן גע סי' החיו הב; "הר ה,כן) כעיגס יכ.ס יהמר.ךמיס

 משו 'ס'י רע'ס חייט נחים "ס ";חגו ועחס . );נס כבון ו") ההנדוןמהכ.י

 ודי
 ?.,ק: 'מ. וכ! . הר"ג .!" הכיה מהנוף ה!" וע"סר כנרם העמוז כגוף כשזס i$;rlיעמס ?נ3 'מ.:,

 ח ינעגר כגיד.ם "חו(ס rtrl כסף וסנורם סי6 חרס רום גי וינון ונס' ככי ההסר גםכגוס:
 6סר ?כגר חמ'ס ":ר ה'" והרים וכו.ק.ס כנהוכה'ס "סירס כסייחה הגוף 6.גיוכיהר
 והבק הנמר 6ח תפך)7 "טד ה'6 קרים וגס . סלומ 6ח 'ח'ס סככך 1)6 סתרן מעמרכו"
 rl~c "ת יר"ם )6 ס;כד כגיף הלום סיוח יפי 1כ) . כנוף ס"מ סיוח ימי כ) מטפיי6ת

 1)6 . !רקוח טיניס ):סל 5'ן כ' הגוף מככר סריס סי6 גט)מח כי סכסר "ח הלפסוסלומ
 סי6 ":ר ס"ול מ ן, כי מרככך הרום ה!" גהי 16 גג0ר סרימ תכי" מחי ירפו !6סג.ף עיני . משה גע!: 1 מלהגך כר , סין כג,פה "כר סכסר כע) רי"ס סרומ גי סרומ עניןכן
 סי" ססתיס מןוששי

 הגויס מכ,ה' חסה ה:פפ כ' נס . hto סקרן יון כו 6פר סכסר וכ)
 ר:הו "ה "'ם 'נקר ;5:ר הכקדי, ?כיר ") הן,מ וננ" . הרומ מכ"ש חקיה )",הנויה
 7כ:ל ,ת"וח ,כמנע c~rn "0 והדפס . :;כר ימיה תסכסר הרומ ת!ך ,:"כרותח.יסו
nlcPS?15;יו !כלוע ה"נק !, 1.ס מגסס מיהח סי6 מגס ה(" hrr~1 ה!ך "ו ir;o 3" 
 נוכית ינ" "סר ;"מר :געל מן גנ"חה הגע: המה ולגן . ימ01 וסנפן סמייס ר כ"סקי

 קסק' 6ד,ן כיד ;סנר "כך כעכך ההטכ כככר סגירה rv;o 6כר סימיס גל כיס"סוריס
 1ג1( נ"ע "! חוד כי ה:ממ משגוף ה!6 וכעכר . קבס כככ.זס ויעכ.זהו lib:?1 עפיויככ'ך
 ודכר' תוכחות זכרי רכיס ונך" 6)'סס ויוכר הכהן 6)ע,ר כוך וירכה . !:כד דומי דכר,

 : סקס הזכלי' כ) 6)יס' )דכר ככ)וחו וימי מס כקובי' )" "סר ס;עכ מחכנ,חמנמס
 )כ) מסיס יורי ג)י)ח 'לופנ'ס סק,זס ועיף העריס יסח ניון עיר ,6יה טס רנתי יי ס;דייס ירופ)יס העיר "'ה . )"מר הסח הקיגס "ח יריכ)י: ע! ס:הן "!ט,יךיקךבן
 והעמיס ,ק;יס ו"י? כפערים ס)ימס be ,דר1פ הכסם המלכיס ו"יס וסריס מלכיס6.ה י פון כח הדרי וקיק יר1פ)': סוד 6יס . ככווך "יס 1מכיכ:1 )נכו ו;כ'ד יכר") תס~ח .~רן
 הג17) הבהן רגלי רק 6דס רגלי כו דרכו )6 6פר הקוזס ונכון הקדמיס קורס כיח61'ס י ot~ib ?,עון העכז המקד: "יס . וכמוטדיס "נוהים כ סטממיס ונכוריה כמוריהו6יה
 )כ) ומסיךרח עם מהת ה'תס "סר יר,ס)'ס ועהס . כסגה "מח כעס וןור דור ככ!06ר

 נוחיך ומ סוק'ך מיי "סר וכמכסס כנדק סמנ:: :ס" ':ין ונך )")הים ו"ן:כ?סם!;.:
 נו!וסיס פעריך וכ! גננן פיס כרכני ;,5נ'0 התיר ק ונן יקחת פיס "כג' כרתחמלוגס.ס
 ))קדמך גחוך וכסגיך . ו)ח0"רח )עכוז ;דו"ח כ"נגיס מיוסן'ס וכות).ך יככסףכוסכ
 עתם "יך . ")סיך ס' !סגי ר15יוח ך15ן כע'13ח עמך כזד יקרים קיד: כרי 6)סיסכמנפכי
 6!יך סכ"יס נס חגיך ומוגגים כהוזך ש',:קכ .כרך יעכ ל;ל~יק)3י והא' סרונ.סגמ)6ח
 עד ונח5ח גסלסח יסך גישתך ol1rn ימת "'ך כתתך עתס ג51ויס "לן ומקסתימרמיק
 ככרך prn ימס כן )ר"ת תוגן 6טר העין קסת מה . כדז ויוסכי: סממה ותצפרייסודותיך

 מן רקיס ומ,טתיך ימוכוחיך וכ) וכרעב כקךכ סמהיס !מלניס קכך ה"ת "'ך רו"יכי. כ))ג
o~tnoכתוכך 6סר ססליפס עקר ויכס . ח,יס מסיס היו 6סר טקכ מסיס יהז גממי כי 
 כטסכ כקרבך י,סכיס סיג 6סר וקניך ו"יך . כחוככי ססמס ה סר" ,כלחי הסמל עין6ה

 הסמ'ס עוסוה "ח מע,יהס )ךמוח כגיסם סגר' נוכח כקרכך עהס יוסכיס נדק ותססעמכמס
 . הנפיט מן גס6רו 61סר - וסוד ככון חמת י"סר עמל י:!ח,ת :ה: : וסערות סקלן מ'ות61ת
 כקרכך 1)ענו"ן )מקן רק מיות )תען )" תחרינ'ך כתי כח.ך גרגרות סיקרוח נגופךמעם
 יירעש 6חך פסיחס נהס6כח יתנוגן מי ת מ .כתר ,)ct'r 6 ייכהה כך 6)ה ג) ילעספי

 כך רבינו 1)6 מ,פגיס נשחט יתן ותי . מח-יס מוח מוח 'כהר ו3" ומרפהך בסחך סוססיום
 כקרכ "סר ס6)ס :לעוח 5כ כתוכך גר"ה !" 1 עיגיס ככ,ה' ית;ט מי 16 . הכח המרפס06
 ע3יס' ידו 5ןיגו ספגו מי:ס נעורס ונמחינו וכגיח סנה כהי.ס ועיכ כמ-.ה מייס 6גמגוהאס

~pkib.hu
 סג1 36 וזכו סקינס ,8 36עש סס)יס כ"סר יירו - 1)ססמוח )עשים גמש

יי-מ iObg כדוריס *ש86כ
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 198צז צו פרקיומיפון
 כסכי יסכו 1ל6 עמכם 6טל יהוק;יס וטפכם גסיכס ע) )מנוו) ג6 סתכו;;ו ורעי ממיזעתה

 המקו:וו' כ) ה"3דון "נד העשן כה "0 כי מומיע וסין סיניהס כיז וילקו מדוכסכ)6
'tsinoמנתו 6ך הח"ס 3".ל גור) )כס יס'? )ח כי סחי" דרך וה"נדו ס"לוך 3ט1)' !כס 
 ")תינו !ה' )לגין ועונות )קר3נוח ורסיס גמסכיס ויסף 3'דכס "וחס והרכועגיהם

 r~olh' )ס' מס"ס וגפסוה.כס 6חס ותייחס גרופיס עוכרי גגדכח הקורס חרימוח "תתמ))1 1)"
 שסר 1)6 כג3ורחיט ה' ע! ונדח ונ)חמ;י גרית sp וי)")ו הוה הוכר עטוחיג, "הריוסיס
 ג)1)יס עינדי 7.3 כע3דיס נרן) וככסליכויקיס

"(1 
 כוקגס גמםכים ודנו 6ח SID ;ר6ה

 וכעג יק!ס !3יז )היוח.גו מקדט'גו כיח יחרבן "ר)גו טמאים טמרי כח"ס )גו עוז כנעמה כי )ה,ס,ע' 'דגו !6! 61'ן )מוזגו )1עק.ס וגזירי )פגרו nto;lhn וכגושנו וגס,ג,גע'גינו
 מ"סר' 1יככי17 עו!ס יקם, נגיגו וע) !עיגלו הרומיי' a1(la ונסיט ונגוחנו גזו)"כעוגן'
 יוכחי' עו)וח כדמי דמיהם "ח 6)היגו ירזה ו"1)י והסף סנס" כ) "ח )הלוג )גו סו3יעחה
 ם ויקומו ס' ע) ונמוח )המית כקונו מהם ו;מיח הרומיי' עם 1;)מס גג" כן1"חרי
 6סר כעיגיכס הסוג 6)יהס ויקמרו ו'חכק,ס oolh ויגהקו נ;ותיהס ו"ה )פיפס "תויקהי)ו
 עוקרי ערני )סי' וחתותו "ויכיכס ;"רן וכחרפה 3סכ' ,-פכח ו3ככוז 3קדופה כ"ל)כסתנוחי
 וכוכים ונק'גה ונגסי וכמסס7 כככי סהי6 נ)י)ס המס יי'ייי 1ק),1 והרסה 3עונו"סג)ו)יס
 מכהן ")עזר דכרי "ח סלעו כי 6מן סט הסיכו כנס "כן . יהסף ותגס" ho(c" נ17)קבכיה
 מפס 1"ח כ;.ח.הס ו6ת כגיהס 1"ח גסיהם 6ת 1.קהו כביקר ויה, . מסייס :נוה יכהרוכי

 ויסחמוס ועו)6וס עמל ע!יסס ו.ס)'כו 3מלירס "סר נכיריח שחס ויסימו "רנסויפחטיס
 ויהגרו סע'ל מן 6ח1 "סר סנו!המ? "גס' מהגס" כ) :ס סכרן לגעור יג" כן קמליונהי

 ע) סיהו7י' ויומניו . מסבר "ין עד רניס תהם ויהלגו .ים הרו:, ממוס כהמון נפייסמזמתה
 כבמנוית הגס ועד . וע)מקדסו ס' SD וימוחו ההיל כ.:)ממס כ"ס חגוו "סל עדגפסוחיסס

 ר-י:כיח
 עיר חרכם כי )גו ג6 6וי . )"מר )עוב יעיד ופסיפס הסח הקיגס יובף6ת rbוידיהן

 ונטרף . )כיחיגו מקויי וכ) חקוחיגו ה.חס בו 6טר . מקדט:ו בית ונסרסהפ6רחנו
 וקן יוס ,3" ועש . ססעי;ו ר"סיגי )"רן והססי)1 . 6:וק'ג1 1מ:ח)ח מ"רנ;1 וג)יגו .היכ)גו
 ויקבן . היכ)גו ויסר)) . עירנו 6ח וינגש . )6כוה';1 סכועהו "ח )וכור 6)היגו וילגהפרות
 פכחוכ מקלק עזינו otlott . כנר"סוגס יקים ו"ות;ו .סו,לגו

 וג~
 ומסה קנוממו וכירוק)יס "גממכם 6גכי כן חגממגו 6מו 6סר a'h1 ;כיסו עוד וקמר .יטרק) גלמי Soh1 )כויס גס

 ו7סמע"ה . רקחך ומפס שהיך ס' יקכ)ך ממס הסנויס בקלס גדמך יסיק 06 סנוררכינו
 : ירוס)יס חומית חכגס גתן 6ת כרנתך הטיכס"מר

 יכנגוחיה לתר ונע.ר וככגוחיס ינגס נעיר יסרק) כקרל ט6ריח ('olO~t Shlnיישאיר
 "הי -*ior כו:ין 1"ח . קטר )ל6פ וכ"י כן יוחנן רכן סס ויהי ונכ;ותיס31"ופס

 00 הסטיר "מר ה'הודיס כ) ע) כ,ריס!יס )ק"ן סיעות הסטיר ממגו סקסן רמיהןיוסף
)כ3ו7

~qol, 
 (hfa רסנ"נ גהלנ סס'6 וקעת "היו הכהן

 יסר~
 הכהן בניסע גן ויטמע")

 )כבחי וכ"י כן יומגן רכן חיי ויתמגן רפ3"ג "3י נמכי") רכן 6ח )סרוג עיכס 1)6י .הגרו)
 "כי DIJh'DDDe ע)וח כינוי מיחס)'ס ינ" "מל הו6 זחי כן 'ומגן וכגן הרגו 1)" כן חעס

 כאסר )רימי "ססס.6גוס י3)כח גרו) הכיד 6ססכי"נוס המקך ויככךהו ירוס)יס ע)טיטוס
 ושעוס . ויצח ירום)יס 6ח )כח "חלי יגויס סגח'ס סיסוס וימ!וך גד31 מכס סיס"סר כו מכיר כי lenJsl Tbn !ככדו וי),הי כגו DID'D כיד, וכ"י כן יוחגן לכן "ת הפקידמסרגו
 כהכמס רכים מסריס ויחכר - רומי וכנסין יון כישן היורט" נהכמח גד1) חכת היהסמנך
 סמריכ 6ו;ס דרך וע) . 3נ7ק היו מבססיי יכ) ויסר )דיק "'ס עיפוס וסיס - וכרונויביוני

 )6 יליס)יס ע) הב"ס סרח הגדו)ס סרעס כ) כי והמריב הסמ,ח 6סר 6ח כירוס)יסוססהית
 : וכלט כ"סר יטעהס ".דוח וע) כיסר") היו "סר ססר'5" בכרח ע) רקכ6ה
 ויומר . סלח הגנות הורח כס "סר הגכי"יס דכרי מנינוח 6ח ויכונר הכהן יוסף עידזיוסף

 ויומר זרוככנ נימי טל הכיה כרן ע) ההרגם )"ן "ח רעם וכריס מייזריוסף
 1DD התרתחת ונחמיה ורוכב) 1ה61 (ODI ס6מ7 טס ויקר" nlSpn סגי )קח כי TID"י

 . )סתיו הכית סבח
 ויקר"

 נמר גיח סכנו הטס;'ס וסרס חו3י'ס ססנ. סס
 מספריוין סר"כון נססה כמתוג 1")'סט מגסס וסירס החוררי סגכ)ס כימי מקרת'קר"1ס1

,,שג.
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 צו פרקיומיפון194
 ו"יכס:דרו סו6 ויטמיחי כהכ.ו" טגע "סל סגדו) מכסן הירק;וס ;וכל ועתסס . וסי,כסלגו

 1 "וור כס ,כריס עוד וי"וור ,ק תססרנו סרכיעי למסר כהחוכ כגו כן 1"ריסח31)1ס3מ

 מב הססי נספד ה:ח,כיס מעטיהם וע, כנע וסג' סוכזוס ע) 6וי . רועם כגי )ך קח6)י

 )כ) וסנוזע . וס מסמל סאחלין ססטדס,"
 עכדיס היו וכניו סורדוס "סר הו"

 ק כעיגי פרע עוטה וכריס קר" "סר hlO סורדוס כן op'1lht 6הד ירמ )ינוי חסכם"סר ע וכר'ס כעיני "הדי' )יניס ;חסכו כאס ספג, מניח וימי . "הד נירת כרועים ס)סח"ח ונוכחי שריס עוז "מך עכדייס וכניו סירדום סחסתונ"יס גגי וסררת זוד כגי טררחוע) )חטם,;"

 החק) ונזוע . ה' מ:תמ,ח גססר ככחונ מכיח המר'כ 'יו SDI ניניוכי
 סוקר"

 ס נועס
 הנקר" הס' סמק; וגדוע . וגחנויס ,רוכב) מוחין;

 מוכעס
 מסמו;; כגי עקירת קז סו"

 ג וע) ורועו ע) חרך הק"ן עווכי השי) רועי סוי וכריס עור וינומר . יסוןס וכיןימר") נ ואחוס ס"סכס כריח היפר .16 המכנוונ6יס ו"ריסתיכ)ום סורק;וס כימי נו)כוחס,"כדן
 ) h'JO "סר סנונה "גךיסס :) ,ס וסיס תכהה ייכ שיגו ועין חיכם יכיס ו,רועוימינו

 מסרה סרי 1")ע,ר וממעון יומגן ע) or "מר יעזי . ירום)י' ע) כזו DID'D ואס6סססי"נוס
 ג עסיס ופקססו ,כריס עוד ויקמר כירוכ)יס סנעמוח סנדו)ות מרעות כ) "ת סככו"סר
 סריו עוד ויאמר . סרותייי )עורת 'רוכ)יס 6! כקו 6טר סנויס המוגות ע) סקרןנייי

 מסו" כיוס ךנ)יו1עמ17
 )י): וי8 יוס )" )סי י71ט ק." "חד יום וסיס ",oih ס37ריס "ח עוד וכריס לנולפעריו סעי er hlr1 עוז מחנות otnhlJ )יסר") ימיו "סל מקן )עת כגיג61מליג1 יר6וסו"סר סס)יס ככיח נירוס)י' )סכון עיד ס' ככוך סוTD 3 ס,יחיס סר ע)

 "מן כס יכן ס6)ס סוכר" "ח יחזק") עוד "מר htot העת וע) . "ור יסים ערב )עחוסיס
 וקכיח סעמי' מן "וחס ככוככי ממריר וקין )כסם 5דמח' ע5 כטכח' כי מעגו אסר מע"סכ) ו6י כ)ימתס "ת וגם"ו קרסי )עם יק:,חי יסרק) כיח כ) וגו' "ח "סי3 עתם ")סיסס'

 ". "וחס כסג)וחי 6)סיסס ס' 6)י גי וייעו ןניס מגויס )עיני 3ס ונקרסתי וגו'פוחס
 : שסיס ס' (oth ימל") כיח ע) לומי"ח "סר.ססכה מאס פני עוד לסחיר 1)6 סם מפס עוד "וחיך 1)6 "7מחס ,) תגסי.סטוים

 ונשלםתםי

ששולו~
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