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 ; עמום דנרי וכן כ6ן כמו נכוסס דגרי .- r:D כל כ% .~ מברי מ(.א
 רר"ק סכתי Ob1 קסדת. רכרי כתו ומכרס. מכמסודברי

 לו מקרס פס ספור נס - סוס כמפר מנכלל מפני ירסיסו הנרי 6מר לכךכי
 למשט וכקהלת בעעום יפש מהוסנ , וסינט מרסיס מתיסכ סו6 עלמו.כעניני
 לופר אוי סים יותר זס לפי כי עלבד למס. סקרס וכננס במפריסם משפרפס
 כל כי ומנכון . יונסדגרי

-6 

 . כעעיו יסר 6סר ond למפרו קר6 עסכבי6יס
 . נבו6ומיסס לקמו hS1 ot~nh . ספריסס וסדרו כתבו ס%'6יס כי רקסועכולן
 לכלס 6סר .כסס (oh~lr סע6ססיס סיו ס6'כ ס6חרוניס. פסמוקריס ק5תכרעת
 Sh סיס 6סר ס' ונר 'רסיסו. דכרי יסעיסו. .יזון ונותכיס פסמס סיו1ל6
 . נחוס בון . עונריס סזון . יפויס Sh . עיכס Sb . יונס Sh . יוקל Sh .סוסת
 ph 5י ah מן מלבכי. ניר *סר6ל 6ל ס' דבר מם6 שכקוק. חזה 6סרסעס6
 כן על 6סר ירנניסו דברי וכפתע סזננניס מדר לפי ממווריס סכבי6יס לנריכל

 נגס סרסר סיה 6מת Dh 6ף למכס 1 רכריסס וסררו לקטו לסריס כי6ננרו
t'hGמס טמררוס פחמו מרי כקותו בירינו ננמורריס סנמ6ש ספרי OWD . 
hShדבריסס סררו 6חריס . hS hY ססמסרריס סהוקרש. כדפפ"::6ותס .' מזם 

 סלמון ושקע וסומיפו נרטווסמ6ספיס
~ah) 

 סגכו6ות למון 6ל6 נעימסס. יסף
 . חלקיהן בן : ע"ס טנמ6יס כתכוס כלסר סיום לתנו סס מספריםוסם
 רחוקם . ירסיסו כעני סנדול מכסן ספן גן מלריסו סזס . קמשי לסף י'רעת
 י ענתות : ? ספן כן כסס 16 סנלול. סכסן כסס קכירסו ל6 למס כי .מ6ר
 כרכרי שין נ' שרוסלס רמוקס . י"ס( כ'6 ניסוסע בנימין ננננטס מלויסננערי

 ריס עסריס 16 .יירוגימום

~staaia) 
 : 3רוז'( סתוויהם יוסף כרביי

 כגפורם מליפותו זמן סתסלת ג6ן מודיע אליו. ה' דבר היה אשר3נ(
 נ' כ"סלמעם

 ויפי פיסו פש6ילים( כ' ק' )ולמריו רס"י . יהויקים בימידיתי)נ(
 פירטו ורוז'( מיכ6'4ם ד' י' 060ריהס י5מק ורון ורר'ק .גני6

 סגלות 06ר נס ננ6 ירסיס הנס כי . יתכן ל6 שה וכל . 6ליו ס' דברויסי
 לסניר סנ4ת עד יכיס סס6ריך כמסמעו. ויסי טעס יל לפיכך מ"ר( מ'נ)מ"כ
 סכם ל6רבעיס קרוב סנפת קודם ירנניהו נכ6 ומה . ככולתו קיום נמייןסרקה
 . : כמה ידענו ל6ו06"כ

. , .. 

 לליה סיסרכ מירע מפמ לירנניס זס וקמר . יצר מסרס . אצרך במרם)ס(
 ל6 ולננסה )ןר"ק( סנטן מן לככובה מוכן סהו6 הודיעו לפיכךכסליחותו

 -alh ל6 יתד לכך,;5מו מוכן כטכעו ושיה ול6 הוביל כן לומר בסטרהיה
 ולבוכנות ליסר6ל לגלים. נביא : ויטיס ,קן 6ל6 כער היה ל6 ו"1 חככי.דכריס
 : סנוניות לקנח ס"ירע ננס יזכיר ליסר6ל ברברו 6ל6 סתימות. 6ל וירכי סיףל6

 1~נ
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 איריה,, ' ,_ב
cv~אשיחה אשר כל על . Sh יסלד % ורוח כמו שסלמך. מקוס גל 

 כי רד'ק( )כדגרי וסטעס י-נ( י"ח 6' )ננלכיס' D~h ל6 6סרעל
 נס למוכיח לירוסלס לסלחו 'Sbn ר5ון' וסיס בתחלס סנכו6ס לו נ6סנענמומ
 . : ומסריססמלך

)ח(
 לנגר הדכר עדיין הזנירס סל6 ולעפרי יסורס כסי מפני כפניהם. '

 ל6 ועריין ונו' 6ותס עספטי ורירתי י'ו( )פסוק למטס וכןננענינו
 : סקרן ולפס לכסכיס לסריס יהורס לננלכי פירס וננסוף מדכר סו6 עי עלפירס
 מכס לו ולמר פיו על ידו ס6נע עס0 ירו. סניפ הפעיל פי. על ויגע)ט(
,. 

' 

 ) , : סעס6ל לרכי לבו 5ת (prn 061%0 כמרקס וסכל כפיך. דכאי גתתי עתרי

 לכר על רסוס נתינת ביתו. פל ויפקירסו נמו הגוימי עלהפקרתיך)י(
 סתדבר מ:ס כל סנט כפיך דגרי סנטתי 6מר' והטעם כרוונו. כולעסות

 כנויס סייט נחתיך כקלו מם0 )ררך זס וסרי לרע סן לטוב מן*מקיים
 כננו מנטיעות מפקירת לקום מסל לנתוזם. : כספנך ככס לפסוקוכממלכות
 1ל6 5תכס מטעתי י'( )ננ"כ לננטס וכן (inD'D עלולנטוע

 6תו"
: 

 ולנתוץ_
 סו6

 : לככות מפך וסו6 הבכינ,סעל.
(hs)הד"ק כרעת 1ל5 )ד11'( ובפרחיו כטלסו סנירו רואה. אני שקד נסקל 

 לו 6מר .כן וספל הכירו ז6ח ונכל גנלס כו סיס סל6 5כפרניק( י"מ)ואחריו
 6ל6 הננקל ומכיר )ל3.ססבחין לו סכם לרקות סיטכת 6ין לר6ות,.'כי סיטנת!

 סנון דכר והנס דברי על ס6סקור יסים כן כי מקד. מקל סר6יתיך יפסכקופר
 : רוניתונודק
 לקייט 6ני עמסר כי סכווכס וקין סלמון* על סיופל למון . אני שוקד כי)יכ(

 כי 6ני. עעסר כי סי"לל ס"'כ פרמי לסו5י5 סעמסר ססקד כמודכרי
 כל6 סרבר על סססנחס על כ"6 כנסר סעסייס על מורס שקד סרם 5יןהמגס

 סעס. 6ל עלרנר יירק ס% לכו 5ח לחזק סוס מענין ונס סכיני ונלךסתרסלית
 . ) : לעסותם כפיו. יפיס 6סר סדבריס 6ח ס' 'alD ל6כי

 נפומ כרוד laD ינ6 ענחייו ודונמחו נהחדחחו עפן ונעלס . נפוח כיר)ינ(
 הסיר הי6 ררך על כמנור סכ6ס "לעיר מסל סו6 ומסיר י'כ( ע'6)6יוכ

 תתפרס ל6 מפני פלח מפניצפונ". ופניו : נ'( '"6 )יחזקאל. הכסרולנמנו
 מעליון סער מררך כננו נספנים כלומר נמפני' כתיב פסיס נ"ל לפיכךכדיוק
 כפירתו נ"ל המליחס פירוט ז:- ולכננין נ'( ט' )יחזקאל נפונס מסיס4סר
 לפון ל5ר הית סטיר תחם ס6ם כו מכניכציס סתיו הנר כי קננמי. ז:ן- יווסףר'
 על לססיכ לירמיסו לו. היס ול6 סונט. הו6 נד ל6יזס ס5ל ל6 רוקה. 6חסמה.. לו כמסקל ומנס שון. מנר י65 ונסרעס סננלחננס 5ס. ססמכעיר מימן סיסוזס
.כרקן. סיתת ירנניסו תבונת נס . הכבוקס נננר6ס סיס פסקן לטיוח למכס ;זס

 : ס6נ
 הס:כ וכתב למזרחה כ'6 6"י ל5פון הינגס בכל והנס מבכל. נ(?פוו.)יד(
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ג ב אירמיה
 ומעם רכלת דרך 5פון דרך ללכת נריכיט סיו hS~' הבבל הנגייס כיבוס6רט
 ס:תוכ מס קםס ועריץ . 61'י ככל סבין סמרבר מפנ4 חס . 6"י לדפוןסמן
 ררך ככחינת ג6ננר ל6 זס כי ויפונס ננמלכות ננספחונג לכל קור6 הנם זה5מר
 פהכ6יס כר6ו0ס יסורס Glh' כ' נ"ל לפינך ; מוסכם מקוס ננמינת 6ל6בולס
 סוקרך ל5"י.וסכחוכ לפתיח 5ר3ס תכונת כלמת כי נפון.חסכו עררך 5ליהס בליסעבכל
 נכל: על ססכוונם מכיגיס סיו ל6 ממזרה לנס קופר סיס ס6ט סעס. כלמוןלדכר
 לספוע נפנן לקנסי קורך ס6ל כקלו ד"ע וגו'. כמאן איש ונתנו ובאו)טו(

 ססופטים כמספם מעיר כסער עוסכס יכינו ומס יסודם 6יס וביןבינו
 : עינ6ילים( י' י' רעת ססי6 למ"כ משתי)וכן
 עס על ו6וכיחס יהודה קנסי עם 6וינ . אותם משפפי ודברתי)ט~(

 ל' כתוב מספט כסה ויעסו ירין 5ת עליהט יגזרו 3פון קנסי ולמ"כ לי.סמט6ו

 יר6ס פנין סר6סון סלמון. על נופל למון אחתך. פן .. . תחת אי)יז(
 : ורוז'( סחיט נםיב5םט' מורי כתרנוס וכן כתרגומו. סכר ל' וספניופמר

 5ננ לחזק 631 . נאותר כטס . קנני . אצוך אנכי אשר כלאת
 : סו6 רככי כי סינוס סו6 מי סתכוכן כלוערלנו

*21. . 

 נ"סכ ה61 וסמן כמוסכי סו6 כחמר . נעוריך חמד יך יכ2ררעינכ(
 זכרתי הכוונס וכהן י"נ( "ו ולכעס כ"6 נ"ט ככר6סית פירוסי)עיץ

 כלולותיך כיעי יומך והסכתי נעוריך כימי נך יכק ססיי0י וסדבקוח סבסדלך
 4 ונו' לם' יסר6ל וקרס ימוס. ל6 מלתך ממדי סנה העניפך. qh 05ולפיכך

 5כותיכס מ165 ננס לכס ולוער טניכס על 6חכס לסוכימ סעימוכרח ננקוםיעכל
 כי ובקומך נעוריך חמר פירסו ו"חריס( )ונ'ז' ורס"י ויונתן . ונו' ונו' פולבי
 6ת סס6וסכ ולעפיי מסד. 0קר6 ל6 כ6ל ס6דס דבקות כי ונ"ל נעוריך.נינני
 מולתס[ חסידיך. כנד טוכ כי "סידי. לי 5מפו חמירך. הלליס חפידו גקר6ס'
 כדורונ? ורק לידס מסקל 15 לידס 6דס כין רק ננננ6 ל6 חמד לסון מקוסננכל

 למקוט 6רס סכין חסידות נקר6רעעסי קולי סימיס(. וכרכרי )ככחמיסס56רוניס
 וסות מחמידות לסורקת ו'( ו' )מוסע חפנתי מסך כי סכין ונ'ז' . חמריםכסס
 מפך כי סעס 6ת עלמר'ס סע סנכי6יס וסנה - רר'ק כשרום ושככון .מכוס
 ומספנו ממר פוסס סו6 כי לרעת bbh אינס 6לסיס ומדפת זכמ ול6 ה6ל,יספן
 6ל6 אינס י"ט( י'ח )כר6סית ס' דרך כי חפן. סו6 וסכ6לס כקרן,וכרקס
 כטשמ ;סר6ל סגנון נפלו סנכי6יס כסכטלו כי ונרסס . וננספט נדקס.לפסוח
 סיתחיל קורס וסנס . לננקוס 5דס סכין לעעסיס וחוקרות חמד וקראווברולס

 אוחס ננסנ6תו זס יסים ל6 יעכיסס ס6ס לסודיפס רכס פליסס ולאייסולסוכימס
 כלוי כמדכר קמרי לפחך לך זכרתי . רכתך : כפיסיו מס מכיכיס עדיין'כי

 ביוסולכת דבקה סייח ס6ת ננס ונס ננמנריס. כסהו63חיך ס6סכתיך עס,זכרתי
 יסמיל OD ס6ל חמר זס נס עלכוב b~hh ננוסר"ר חלעירי ולרעת כננרכר.."חרי
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 ירמיהנ .

 : כמדכר 'קמרי סולכח מסיית כחופן כמדכר. מוסך עוליך ספייתי מס זכרתיכלו'
 וכברומס כקרס לס' מס קים תבואתה ראשית לה' ישראל קדחם)נ(

 סס סנויס וכל כסרס נפל סו6 ס' כללו . מיתם עלים מייחוסמקונוס
 וי6:לעס6ר 6רס יכ6 ו5ס התכונס. ור6סית סתרועס הס ויסר6ל סרסותכולות
 . יאשמו : מיחס טייב  hlD  גשכזיומס מן ינכל ו5ס תסלוםן. לו ' יםסכו"מו
 לס' יסר6ל סיס קרס למעכר. סוס ספפוק פירס ורוז' כ"6. מ"כ נר"סיתסק
 סרנר עתם נס כי מסולע ס' שוס .ספמוק כסוף בקנגרו 5ך . סערכרבדור
 סכווגס כי עליסס. ולרייס לסוכיחס ענזיר ססו5 למס יחננר ל5 ןס וכל סו6.כן
 1ל6 דינו מרת חנזור 6סר בסיעור ורק .ס6ל. נזרת מכלעדי 6רס למס ירעסל6

 : לכפתם ינעלס ול6יעומס
 תחלת כ6ן . טצאוננה)ס(

 מתוכסס_
 סקדמוכיס ב6כותס מקלקלת ותלס

 : דורו כני 6ת לסוכימ 6""כ כמסך ומסם ס' מיסרי לנכוחססתסילו
 כמרס כמספט עול תפסו ל6 וק ננול ויין למונס Sh כדו למונס מפך .עול

 סתיס כי מפרס ולמטס לסיח. רעם זו ההבל. אחרי וילכו וכמסורס:במסקל
רעות

~aD עצי : . 
' 

 ומארץ : וכרוסו 1ל6 %ס קמרי נלומרססליכוסו שנטוסו. 6נס * דו איה)0
 סיל"ל וח"כ ונוננומ. -.ז סומות 3ס סיס פירס רוז' ושוחה.ערבה

 ונננקוס נקנה ~hh כקלו נס ססיוסכ 5רץ ס%6* קבר. 5רן מוחס 6רן ומגבמר.
 . ו5סיבסוסס כממעש ססו6 עריס תחלם מזכיר ומנס . סס 6דס יסים ל56סר

 ללמות ו5ס'כ כננסמעו ניס 5רן תתלם ס(כיר 6מ'כ וכן . מוסמל למוןססו6
 : וממחיר נור6 מקוס כל 9על וסום5ל גדול חסך סעכינו עוס5ל. לסוןססו6
 ן סעכין ואפסק מכרמל. 5רן 6ל לנותכו סמנים סיל"ל . ארזכםואביא0(

 ' מככר סיפוח עס 6תכס. ו6כי5ho 6. בפי סדנור ומס כתוכחס לסתמילכדי

 ונו'[ 1sb 1ל6 וע' 5בותעס מלקו ]ננס נסתר פל' סזכירס ותסילס פרברממו
 סכרעל ע"ס כן נקראת טונס 5רן .% הכריאל ארץ : לנכם עמסם ףמרבר - 'ועתם
 ננזר כללי- סס מתחלתו סיס כרמל כי 6ומריגם וניז' ורוז' ונחמר. טוב סרמסיס
 6וננר וקלי . סכר5ל לסר ביחור נשוגם י6ס"כ טוכס 6רן ענעו וסיס כרסנק
 כטפחך . . שמתם לנחלוזי : ננל6 כר גנן ויש Sh כרס ע! גנדר כרננלכי

 ז.. י ' : )רט"ס(מרש

 ל"6 )כמרנר סננלסננס תופסי כננו ססור6ס. s~.h . הסנורה ורזופשי)ס(
 כקרש ביומרת כננל6כס כ"ח(.סרכקיס )סס סמלסמס בסי ב"כ סגקר6וכ"ז(
 כללו 5לי . לנ סמו ל6 . ידעוני לא : ורוז'( )סגורריר 5ותסתופויס
 לכיר ל6 צמיו ו6ת ר6יתיו ל6 ולצמו לרביו ס"וננר כטעם ידפוכי. ל6מעולס
 וסננדכריס ס~וניסיס והנביאים. : ומסריס סמלכיס הרועים. : ידע ל6 כניוו5ת
 רם"י[ ]כרעת 5ס כי מעתיר סגרת נבא סר" סורית תחלת וצין כעס.5ל
 ' : כעס 5לדכור

 ר'בס 5ת יוןיכ סו5 כמו עוגכם פליכס לסקוס אתכם, אריב עור לכן)ט(
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ה בירוה
 ..סמפרסיס אריב בניכם בני ואת : יונתן חרנס וכן י"6( כ"ג )מסלי6חך
 כעי .רחוק וזס יחט6ו. הס מנס סקדס כרום, ידע כי להולד סעת'דיס עלפירסו
 תרנס ויסתן . מסחיחון מסחת כי מותן אחרי ירפתי כי למותו קרוכסימר נמסס כן ספכין וקין לי. תטמעו ל6 ירעתיעי ~,OD 6ל סי6ננר לסנטךסיתמי3
ohננוד כקמרו כי לי וכרקס . למותר 6ך סמ6ננר יסירו ו6"5 כמעסיכם. יעסו 
 קריב נכינס גני ו6ת 6ננר ולחס ינ4 מחו, מנכר סכנות 6o)nh ODריכ

 6ל6 לסכור 6יננס כניכס בני ו6ת וי'ו ; ירנניס: כינני ספומדיס 6והס פלוככוונה
 : : מרכס וכמוסלפירום

 ממפחס מס וקדר. : 6"י לננערב 6סר D"hj וסקר קפיום 6י כחיים. איי)י6(
 ננ3ת נזבח. ססיתס כזאת. היתה הן : 6"י n~rtS סערכייסננננספמוח

 ככיח יתכקר טנ ננלכSD 6 מן ]וכען 06 3סור6ת יורמית כלי סנורםמן
 וכן כס[ סס מלכח. כרס מן די 6יתי נסן ה לסור6ח ובס י"([ ס' טזר6גכז'6

 יינטילומו ממסון ותלמידי מלריס. חועכח rh נוכם סן לי. יאמינו ל6 ומןכעכרית.
 סוס. סנד31 נרכר סנסיס נמו נמת הנהיתה כחוכ סיס אולי כי 6וננרע"ס

 ס'סיס ל"מ 6ל6 ליקר6ל מדבר קינו ונו' וראו כתייס 6יי עברו כיוב6ננרו
 יסרבל ועל רר"ק( סט )ע' ו וחכר נ'( ל"ס )יסעיפו רפות ירים חזקוכטעם
 : ונו' ענני פסס רעות סתיס כי כבורו. סנניר וענני נמתי. בל'מדבר
 כחבריו תננ-סס נ"ל ומורס "רנה. ל' . חרבו : מערס לסו; . שערו)ינ(

 " ' : ב' 6' 3רal~'D '6' ע' וסקססרס

 סנניס נסגר הכותל ו6ס נככין. עסוים ' ומס ממטר. מי לקכל . בארוען)ינ(
 . : בקרקעבלעיס

 כעברות סנולר ספפחס בן 6ו סו6 ענד קרקל וכי .. יישראל העבד)יר(
 כינני מסיס מס פל זס ס6ננר וכ"ל ? לגז הים ודיך סו6 חורין כןוסלף

 למלך "סר . סנכ6 סרי סכ6ומנסס
~lah 

 : י"6( ל"ג ב' )ר"מ מנסס 6ת וסנלו
 . לשמה ארצו וישיתו : מנ"ל סננך סרי הס כפירים. ישאנו עליו)טו(

 ויעינוסו כנחסתיס סננלך 6ת Dh.a~1 סו6 רחוק מכנן בד"ס. כזכר ל6זס
 חרכם עכין . נצתו עריו : נעם נרץ וסכר מלחננם נס ממהיה נלינסכי.
 להסבות 1'( ד' )למטס תלינם עריך כננו נצה סרס ונענין נצת מסרסוסננלס
 פ3 סו6 נצתה סכתינ 3פי כי 6וננל ורו,' . כ"ו.( ל"ז )'סעיס נניסינליס

 ככוס כמו י : - כקכס רכים ca 6חר יחק בלסון ספוע3 ונ6 נלס מסרםמספטו
 פנחס והם6ח:ו ב'( 6' )יוקל קליך תערונ סרס כממות נס סור. עלילעדת
 וכןסמנסנ 51חריס. ז'( י"כ )6יוכ וחורך כסכנות נ6 ט6ל י"כ( נ"ט )'סעיסכנו
  פוכר 6יס מכלי נוחו כי לקיטס ץ : מלקלו כי סוס. 6יככו זס וכל ערבי.נלי
 לרפפים  תפיו כי  מיורות נווזם  סיין  נ"ל פ"כ  בוי"ו.  כחוב  וסוף ט'(,)ט'
 כ6ס עלת הערר סרפס6ך ענין פירסו )ונ'1'(  ורס"י נלס. סרס לסורקת גלחסרס

 : כתרנומו סננעס 3' ססו6 מוריס יוסג מכלי מלילתוסמיכות
 כמביס סתיסן Sieulphis : Dnlenn . l~elusie Da.phnes בף)ט((
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 נהשכמיהר
 למרוע יכרימוך פירס קעיום . קוקדך על ירט . קדסריעו
 כ% מליחס ררך וב"כ קרסס יסימוך פירסו ולתריס רוז' ליימטי רססך.סער
 רנליכ~ם כפות חסם ..י : לוחך ירנבצסו קרקר ירפוך כך חורסיס, מרטו נכיעל
 זס לפי 6ך ר3י5ה פנין פירסו והכעסרם'ס מרעם. מקוס לכס יסים קרקרךכקלו
 ר3י5ת 5ין ועור רעע. מסרס כרזל נסנבט מרעס כמו ירבוך למנקד ר6ויסיס

 וכעס וננלי3ס. ננסל ררך סחותי השאכנר -- : יתר עס : גזמכיססקרקך
 מלסור כוסת כלסר תכוסי ננמ5ריס ננס ספימן נסוף סננפורס כמו הזעסכתוכ
 כו לנטוח מלריס מלך עס כריח לכרויכז מפ5יס מפס מן ק3ת מסיוואל

 : 3רתס נעתסיוסיעס
 מקור ססו6 לעזכך מוזר נקט למון מפסחם . לך תעשה זאתהנא)ק(

 רוסס מגלון טין 5ל6 ורוז'( )רר"ק במלך מתחחן בעיניכס סנקלסכמו
 כתו כקכס נל' סת6ר וב6 3ננלך כרתמתן סו6 כקל סרבר ס:וונס מס כילר6יס
 סכווכס פס נס כי לייסכ ואפסר נכיף. 16 קטן דבר סעכינו בדוכס 15קטכס
 בעת : ס' 6ת עזכך כלוננר ננוסס ס6ת סוס סדנו לך חעסס ז6תסל6

 ו6ת וסיסרס מטוכס כררך תנניר לרכנך מוליך ססו6 כעת . בררךמוליכך
 : ממפרס וכמו ולאסור למצריכו 5מריס בררכיס ללכת "וסועזכת
 ס' מע3 לכטומ לך נורך ננס .רל . רבר' מצרים לררך לך מה ועתה)ים(

 לכרות מלריס בדרך ללכת לך קורך מס ? ורם ככמר כטחוכךולסיס
 לך סיס נרך וננס . ממס תועלת לכלכל כלומר נילנם. מי לסתות ברןכזעעס
 פרנס טהו6 סנדול מנסר עי לסתות עומסן מרית לכרות לסור בררך. ללכמלסענר
 כי לריכוז לסור מלך עס געזחכרוחס מזכיר ומכס . מפס תועלת לקכלכלומר
 נהפך ולמ"כ סיוס'עט עליו ונטרו לכשור מלך עס כרית כרתו ס"נותיססכננו
 סיכקיר דברי כוטים ולזם כננ3ריס בכטמס עתם לכום יקרס כן לריבלנס
 כי ססיננן וסוף זרם. עבוריך על נ-רך פירסו ורוזי נרועיום' לייסטי5נעס
 יוני כלי וכן גילום נסר יקרץ כן . שיצור :- לפירוסי מסייע נמבטסיך ס'מ6ם

Mela~  ווהסיום נ' )י' מימיו ועברות ססרול:נ עשם סמור סעניט
 לסתה ~o'lb "יגס מ6ה עכוריס נשית עימי נס ניקם מימי נס ומנס .ורוז'(
 גני לסתות לעג ררך כ6ן 6וננר ולפיכך (Harmei) סיטכ 5ותס ימננו ל056
 : מייס מיס מקור גנזכו קותי ' ככנר וסגל נסר. מי לסתותסחור
 סי6 לך. לרע הסור סכטמונך סריית נגע: סל6 נ"ל . רעתך רנימרך)יט(

 וכעו רעתך לך מנרמס ממס ננוסר סתקמ= תיסרך. ע3עס מרעתךרצוי
 . : ונוי ורצי ויעי Dh"(ממפרס

 כי כננ"ם לי עכדיס סתסץ נרי ממטיס ~ססע6תיך עלך. שברתי מעולםכי)כ(
 לסננוע לכיח ל6 זס כל ופס מלריס. ע6רש 5וחס סוטתי. 6סר ססענדי

 לעבור רצוני 5ין מלריס מסעכוי סנב5בלתי 6סר כלומר צעננו ל6 ותקערילי
 6מר ומענין 6עכוד ל6 וכתיכ גמססי.. .6סיס רק 6חר למעטר זסגנסעכור
 זס 6ין 6ננכס כקולך 5סננע 5ך רנליך על עוד אעכול ל6 פירסו~סמפרסיס
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 בירמיה
 ו6מריס מיכ6ילים - ר' י' ולפניו ורו~' . מסטוק טוף עם יפחנקמר
פירסו

 סכרת-

 6ת לעדתי ל4נ פסוק למטס מ% יתרס היו"ד גללו ונתקש
 עומרותיך ונתקת עלך סכרת 6ת ושכוולס ו(ולתס[ סננעתלססי י"ס ד' וכןדרכיך
 ננומרות נחקנד עול סברתי טיל"ל זס לפי כי ונ"ל : )כדל"ת( "עדור ; ל6ותקמרי
 5ו ס'( קרשו ננומרות נתקו עול סכרו יסדו ממס 5ך לננטס כננו ככוי-3ל6
 6ך עכותיננו. עענו ונסליכס מומרותיננו 5ת ננתקס כנע ננוסרותי. נתקת עוליט3רח
 שיקרץ ננועות..עלכס ויסכר כעלילת ננלילס סי6 ננומרוחיך כחקתי ,פולךסכרתי
 יוליוס "נ( 6' )נחוס למק וממרומיך מ'( ל' )ירעים ינתק ומוסרוחז י"ג(ב"ו

 5מריס סי5מ כלס מפנין י"ר( ק14 )תסלים ינתק ועומרוחיסס ונלננותמסטך
 כרכרו ע3עו ססנכי6 יתק ל6 כי מוסיף לולי לסור מוסר"ר ותלננידיפסערשי.
 יפס - זונה צוערו ארז : ועסרות עול כסס ס6ל עבורת 'h-p ס5לכסל
 כריעס נטיס. מענינו פרכי למון פי על סרידיר נ' ג' לעס טרםפירכם
 : ס6ליל-ס פכורת ננל וכנעסל סוכות על כננסל כריעס ל' 5ער ונ5ן סנוףוכזרימת
 םל6 ימסוכ יורעו כל 5סר טוב. זרע כפ 6סר חרס אמת' ירע כלהקכ6(

 15 וסנועע סוורע כתקות עומס כטסנטיערי . נ6וסיס כו טילעמויחנן
nh-p'tjותירום (ית. מעמס כסס כננו תכססת נקראת כספך וקססעכין 6ננח. זרע 
 ובריס מכפיס מורי פירסו עסק ורון כד"ק נכריה. הנפן מורי : כסייכמס

 ד' ויז degenerationes. עפסט מס פ" הח' רעים. לס.וחס onlh~מננסיריס
 נלאי כטיעס עין שתהססו* ערבי ללן ודפס נגריס. נפן מוריה סניםועיכ6ילימ
 סרה קרננית על' מוריס לפרם נ"ל 5ך כעיני. קרובס ומנסתו כלנננוס.;ירועס
 ס'( יסעיס )ע' 53סש 3פן סי6 סייס ופנס . 053 כעכרי נעו פעמנו;סרי
 : מוריס נקרנית ענעס וסנפן כ5וסיס נקר6יס סע:כיסעסנס
 לרוכ תעalcali 65 %88110 מין וס61 נטרון כערכי סנקר6 סו6 בנתר.)ככ(
O~h3לו ' קללו סקדמומס וטלר ופליניום . ונקריס ולסור nitruln ועוסיס 

 D~h' 6י%ק' מ"כ וע' ורוז' עיכ5יממ ד' )יומן סננריס לגנם מורית עמנו,
 ~hnhth ססו5 5ועריס וניו' נניכ6ילים ר' " . בוריהן :נ5ערוס(
 עין מתורנס ,קנים לע' סעיוממ בתרגום וכן עסכ מק ססו6 קוער-ויירת'עום

 וכלתי קסם ככסס לפכי עוננר עוכך מכעיס. ונלסון כקרננית כחס על' . נכתם :עסכ
 גנונך נכתם כי לך יועיל ל5 ננתר 5ס,מככמי ק3ר טעקר6 ומנס בככיפספוכר
 5ס ססכי6( סמררם וכדעת רחק )כרעת כלל קינו סזס ספמוק ועכיןלפכי.
 רון )כפירום סכוונס 6ך ע(ס. ל6ל הפילס לך. יועיל ל6 בתמוכס עלמךמטמרי
 מנס כי ל יועיל ל6 עוניך ענעי ולסמתיר ממסת למנקות כחסכי 6סינסק(
 : לסננ6תי ל6. תקערי 5יך ס6ער וככוו עיני ננרסס
 לננולך נניסס 6ת סס סורפיס פסיו מכוס גן נב" . סמא דרכה ראי)כנ(

 Polyandron סתרנס לע' משוסם סתרנוס גוונת ("Dh וכן וניו')רח'
 : ליעים נעירס נקבס נעל . בכרה : סקכרות( 3ית כלו' 6רס נכי רכוימקוס

 סרס - השרכיה : לזכר תעומס מפכי וכס כס סמועס . דרכיהמשרכת
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 בירנ"יה .ח
 ס6ינס יסטעס )ניז'( סכיך ענין ייסתרנו סרגיס ומפכו שרנ. לסרם קיונשיך
 זס נסככים דרכיס *4ס3ס ולכדן לשן 6ל6 יסרס נדרךמולכת

 כז*
: 

 דרכיס מיסרכם קלס לככרס יסרבל סכסמסיל 6חי . מדבר למור פרה)כד(
 3קכס SD מכויס וכקן סנר חמור סו6 לפר6 סמסילס וכה כס וחועס ..
 )מוסע שרר פר6 סכחוכ כמו סייסו3 . מן רמוק לסכון רניל סו6 ספרךומכס
 בת 'לכקס ננמ3פוכיו יו65 סו6 סלו ימס ערשו ססו6 סמדס כסינים .6נל ט)(מ'
 כקכות על ווירניליום מסורר ננס וכעין זונס. כן לפקס סכקבס ת65 וכן,וגו
 tranEknt(Georg. etflamina Inontes Superiant 111 ימס)250 כפתמסום
 ננ54טוניס ת65 מרס כקותו כי ימ65ו3ס. כמדמם ייעפו ל6 מבקסיס כל טטסזס

 . ל*סנל תקותם כעת . נפשה ר-4ש"1ר2 : ללכרס נקל 61ז ונס כסותתעס
 לנסרם חמימות למון . ומאנתה : סכקכ4כס למימות לקיר . רוח,שאפה
 . : סריריר( נ' )נ' נערניאני

 לכי סל6 מעת עלמך מכעי פ" יימק ורמש רפ"י . מיחף רגלך מנעי)כס(
 "ן לסט(ר רחוקיס כדרכ'ס מלכת כעלמך מנעי פירם ורד"ק ננלוח.ימך
 ר עו חזני 6ל כלומר נקיס לסון ב_וס61 פי' 5וריוויליומ ולפכיו ורוקס6ומוח.

Sbחי;? ססננסיל 6חר כי ול"נ סמסל. מפך מכן רחוק זס וכל . ערותך חנלי 
 כנס תתעי 6ל לך 6ננרחי 6ני פחס. מר 5ך ונס כס מתופם ומיס לכסמסשרכל
 3גי ודנקי ומקוטי סרנעי 6ך סדרך ובבצרוכ נרונך וי5פ:6 רנלך סתחימף כסופןוכס
 חועלח: 6ין "Dlh. י- לסון . נואש ותאמבטי :' יונתן ת' כוונת נר6ית611ת
 ! 6לי סת6מר .מס3כל
 חועכס כי סוכיסו כננו )רד"ק( האינוסו לסם ר6וי סיס . הובישו כן)כו(

 יכס' נסרס סוכיסו ומלת י"ס( וחי ט"ו רקן )למטס יכוסו ל6 כום נסטסו
 : נוס סיסומענין
 ' ל"ר פסוק ומופו יסכתוכ חחלח פס לססוונ-עו קרי. ילדתנו . ,ילדתני)נ((

 - 6תס 6כי 6מר כי יסיד. לסון ילדחכי לומה סנטיו סכיונמ מפק 6'61ך
 וכמסו ניר, 6ו מירק ר16י סו6 )בי זר סו6 סתי"ו וקמן 5חס וכינו 6מרול6

 ויס- 6לי* יאמרו. רעתם ובעת : ין"0 נ' )יסוסע ססכעמנו 6סרמסבועסך
 : כוסיהם לסיות לסס ראוי מסיס ננססו6
 : מיקומו לסס קמור לסוסיעוך נידס יכוכ~ת ים 6ס יושיעוך. אם יקרמך)כח(
 חטפנו ל6 לונצר ע13י מריכו 6ס לנס יועיל מס . אלי תריבו לפה)נט(

 : כי פסעחס כלכס כי סו6 כן וננכש כי 6וננר. ם6חס :ננוכ"כ

 6חר כי סרינס. לסון זו סכ6ס ס6ין י=נ-ל . בניכם את הכיתי ישוא)0
 סילריס 6ח ממכיס כמו מומר מכח סיללה 6ל6 מומר יקמו ל6סימומו

 כ"ס( י"ס )מס יערים ופתי תכס לז י'4(tff~. 4 )מסלי מ6ס כמיל ממנוחכטעס
 אבלה : סמכות לסס מועילו סל6 לילדים נלו מנוי ממפיל כניכס 6תונקמרו
 וסורניס מוניחיכס ננד מחקוממיס ו6תס 6תכס סכות יועיל ואיך . וט'חרבכם
 ' ל נזכאוחס
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 ,; בירמיה
ם .

 כקותו. 6סר עולם נלו כל עס מדני . יל דבר ראו אתם הדור)63(

 המדבר : ס' נדגר לותר hs ססו6 נמס להתכונן לסם וקורץדור
 6רן לסס סיינזי כקלו לסס סוערני " ול6 סטכחי bS וכי ן לישראלהייתי

 Sh: סררי סלסכתיס כתו סמלס במות ס6ל ומס 6פלס I1aS * מאפליה : מצנרן

 ממך נכרלנו פי' ורס"י וסריס ננעכ.ס לכו ים ממסלם ל' פירסו '5מק ויון רד"ק ררנו.'
 ומחריו כריריר נ' נ' פי' וכן 5יטלטלנ6 טרנס ויוכתז סחנור מן פת סרודס לסוןן

 ומחיות סבסמוח על ונופל וכס כס סליכס ראה. ערכי לטון פי על וניז'רוז'
nlD1~oמ6ר רך וסיוס כמו ירידם ל' פירס ונחמס ומנס, מכס ומחפויות בסרס 
 6מר כי נ"ל וין יירונימום וכן סתרמקנו תרנסןק,לם וכן י"6( י"ט)סופטיס
 סוף עמי. לי קמרו מרוע 6מ:ר מ6פליס 6רן 06 סיימי סערנר;סימר

. 

 י65כו סוף
 ממכנס נמלט ססו6 כסעס קומר סברס )כררך ומלפיס מדבר 6רןננחוכך
 סננמ.ס וגממו כך וכל'גרולס(

 פ~

 ני6ס סריריר ולפירום 46ך, לכו6 עוד נפוג סל6 זס
 : סמקר6 ככל זס לסון מ65כו סל6 ננלכד נרקדי עתיר כלמון סמ:לס מחסים רבוימסיס
 . שכחוני ועסי : י"ח מ"ט יסעיס ממלינת לקוח . למקוריה ?כיה.,3לכ(

 לננעלס nnha וכעו לנסיס ננסעדייס יותר ותפ"רחס נגורם שייתי5"ר
 כספך כי כמסננע ש ליסר6ל סייחי סמרבר כ5ננרו כ6ן ונט כנודו. סטירוועמי
 . : ולתפירת ולתסיס ליסועס למס כיס,מוס

 למטס "ומר ססו6 וכמו 6סנתי לנקם לפכי . דרכך תימיבי נגהולנ(
 סכסיס 'כל 6ת חלננרי דרכיך. 6ת למרה nlD~O 6ת נס 16 מנס זס יועילר,6ס * :לכן דייו( וי )יודו1' ננננכי 5פו סג :ז- 6ך נקיתי כיותימרי

nlD~Oכעליסן הם לפתות כרי פינים למרקס ררכן ולסיטים כלועסיך לעסות 
 כעליסן מחמת סכו6פות סרעוח סנסיס על כרעות. וימר להסס יסר6להמסיב
 : ענרס עוכרי ידי ptrnn נמ65תי לחלקלקותיך יתפחס oh סל6~סטעס
 במחתרת לא : שסרנו סימת ככילי . נקיים אביונים נפשות)לך(

 ל6 כלו' עותרת סרינמס מתסיס כדי נמלך למחור ב6ו ל6 .מצאתים
lap3פירסו )ורוז'( רם"י אלה. כל על כ' : כסמי סוכימוך 6ל6 לך לפרע 
 ול"נ רמוק וזס קותך. מוכימיס מסיו ס6לס סדבר,ס כל 6וחסמעל מרנת6ל6
 כוחך נססט סכני 6לס כל על כי ומטפס פירם ולOnD 6 קצר. מקריססו6

 D'-nfll רהטתי סכורריר ודעת , זס סיחר כפסוק ועיץו6עניסך
 מסונר סו6כי

 למקרי
 5ין זס ולפי נקיתי כי 6ננרח הלס כל על כי סלננטס

DDUתהכן ל6 ותימרי וי"ו ונס כל. ועל וסיל"ל כי. לננלח : 
(cs)נספט סנני ילוש כל על כי לומר ססתחיל 6חר . נקיועי כי ולנאמרי 

 כצמרם חטפת מומיפ.ס מס סנס חט"חס מלכד כי לומר ססס.קלוחך
 6 רצוי סט6הס פל לסעניסס לו סר16י ננג'ס יותר כי וצמר. . מטלתיל6

 בליס ססיו ננסעע עננכי. 6פ1 סכ 6ך וב6ננרו rhDn'. ל6 6:נרס עללסעניסט
 "1thg 63 6ומריס וחיו Sb מנזת לססיכ קרבנות מקריכיס וסיו סמקדסלכיח
 6ליליס עוכדיס סיו עכסו ונס עכסו. מוט6'ס ס6ינס 6ל6 למעכר חטיו hSnל6
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 ג נירמיהי
 : לרכך תיטיבי מס ונסו יסר6ל קלסי 6ת מכנרס נ'כ סיו6ך
 ס6ת מס ל יועיל ננס )ויירוכיננום( רם"י sitsr למון . רחלי . מה)6(
 סעפים נעיכי מן למלוין כדי ובכהניך דרכך למנות ע6ר נכבורך מזלזלת.
IDnsבושת כאשר : כסס בוטחת ס6ת ממצרים גם : עמך כריח ערתו 

 עליו כ6 ולמ"כ וקרס מלפרס סיוסיעסו לסור לננלך IDb סקרך .מאשור
 1 : יסורס 5ע מנלס סיס לכו פסיס ס' וללטסכחריכ
 למעלס עיין .ענריס. וסוף שרתו ננכקסת ס6ת סוס ננסעס . תה מארז נם)לז(

 ותסס כחמר כמו ובוסס 5נלות פיסן . רוהטך על ויריך 1 י"חפסוק
 : י"ס( י"ג )ס'3 רוסס עלירס

ג.
 כי 6ננר עיכ6ילים ר' וי' OtO געקוס מ6ר קסס סז6ת סננלס . לאמר)6(

 כתורף כעפורס . אשהו את איש ישלח הן : 5לי ס' רכר וימימסר
 הלא : למסר סוסות 5סר ברופתו לואזיר קטור סכבעל ו'( . . 5' כ"ד)דנריס
 6דס כמ ימיו מותר סזס סענץ יכיס oha . ההיא הארץ תחנףחנוף

 כחורם 6מר וכן סקרן יוסכי כנרות ומחקלקלנס מס לזמן לוס זס נס'ססמחליפיס
 למעם ע' ס6רז מכסות ולענין ס6רז. oh הסטך ול6 ס' לפכי סי6 תועכםכי

 רשום ג ומריס e'oSh לסרי מלכת . רבים רעים זנייה וארג : נןפסוק
 סנו'ס ננחכנר וכמריס ורוז' מרע. לפי ל6 ? פור 6לי סחסובי סיחכן מקור.אלי.
 6יך מ5ד סזס סנמונ bD תמס וסנורריר . מזה סכחונ פכין כלל סכינול6

 ס'סוב קמור כרכי יזכיר 6יך סטאטוס כל SD סעס 5ח מוכיח ססיסירסיס
 OD סננסל ערנכ סככי6 כי ולמר פירנש וע"כ . סלוחים 6חר קסתו לקמת6רס

 תסנף תכוף h)o וסיל"ל DDO פל מסל וסקרן עלס6רן ננסע ס6סססנעסל.כי
 סננפרסיס וסוס יירוכיננום. כלנריסס כח3 סניכם ולפני רוז' עעו והמניס ססי6ס6סס
 סל6 כרקס הקלס וסככרש למתתו. ע3 מענין סבינו ילסק ורון ורר"ק רס"יכלס
 : 8זס סנדול ססכוס והתכסו כלל סזכירוס ל6 כי דבריסססנינו
 : מסריס על 6לסיסס 6ח עונריס מסיו ע"ס נשות וננעות. סריס שפחם.)כ(

 במשבר כערבי : ומתסביך לרעיך - להם : o~s סמתמע . להםישבת
 ולקכות פסס לעכור ררכיס עוכרי יעברו מתי ומלפס סררך על עועךסהו6
 קומר מיכ5ילימ ד' וי' משנס לנזול נדי 5ומריס ו6חריס ורח' ; )רפ"ק(ממס

 לסס יננת עס דבק פיכו יכרכר כערכי לומר ים ועוד . מתו 6ל ליספם כוי'
 קלס. ככרס ס6ננר וכעין כמיכר. כערני וכס כס 5סריסס תועס סייח6ל6
 : מרכר לננורפרס
 סיכר נסיס סעענעו 6ל6 טעמסס סס6ל 5עי ל6 י רכיבים וימנעו00
 פנין עומק זס כי סקודס. בספוק ס6מר 6רן ותמניפי פירוס חח סזס .-
 יסעירו 6מר וכן מטס. פריס ותמנע ליוסכיס דרכס פסחתת ססי6 סקרןמנפוח
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 יא . '., ג הימי
 'יעמס סירוס 6נל וגו' תורות פכרו כי יוסכיס תמת חכפס וסלן ס'()לו
 סו6 סרס כי 3ס 6חס 6סל ס6רץ 6ת ~ המניפו ול5 ענין נ"ב וזס . ומ'נפן
 ך3ערכר סופכו כרס -Dh כי נס מפך ~5סר לר5 יכפר ל6 ולקרל l~honhימניף
 סעכין יחם ל6 ומנס . ל"מ( ק"ו )תעליס כרטיס ס6רז וחחגף וכן ל"ג(ל"מ
 כענין מ6ננינומ שיו סתומות מנס נר6ט כי ל6ו6נננע. רכיכיס. ויעכעו וקמרלט'
 פרעי IS:D ולוע וחפממתס. סקרן תכפות נורעיס סגרומס ססמט6יסעזה

 16 סז6ת ס6עונס נעסכס תעכול מפנין וקולי - . כפרט טעכריס לקלסיסייוממ
 6יזס כמסיס ולפיכך עלכו יענם ול6 פולס יעמס סלo'o5h~ 6 לרקתע6עונת
 חס DDO נקרב נפסס גדול מעtstb 6 י -: וכודקיס מוקרים סיו כעולס רעונקרס
 תטנף חנוף סל6 לננעלס סכחוב מס נס ,זס נלסי סקדמוניס. סנויס 3כלידוע
 ס6ער מס וטנס . יוסכיס דרכי כמסחת עמעם סקרן תססת ענינו ססי6כקרן
 . סלן 5ת ננמניף וחזנות זונם -י.- ב6סס סננדבר סמסל לפי סו6 6רןותהגיפי
 סקרן 6ת מחנפת ס6ליליס עבורת וקין ע"ז  h)h bD סנוור( 6ין מהעת לפי6ך

 ט רכיביס וינענע סל"ל סכמסל ולפי רכיביס. וימנעו סעסל לפי 6ערולפיכך
 : נקומות ונ6 לגרס וניפר6ל יסר6ל hkJh1)ih '&h ס6ליליס עכורת עלסמעגיס
 DnD1 . מעתה הלא)ר(

~Db 
 מס כל

 כמעמס לפתותני חוסבח 6" סעסי~
 וללוף 6ני לי 6וננרת 6ת וסנה לבעלם נענועין סעוסס ענ6פת6סס

 ולכ כלכ ס' ניח 6ל נוטס על וסכוונס סקר. כרכרי פני לכפר uao~nlנעורי
 כקמר ומבס כנוד ל' blo אבי: סחע6ש: עזיבת ונלי מלעס מטוכסוכלן
 וכקן ב6נ. 6לס סתיס כי קותו. 6וסכיס ונס סננכבדיט6ותו גני לכל 6וננריסוכן

 ערכי 3לן וכן וסרבל לצור פעלינו 6לף  נלסון ומיוספי קלופי כמו  ורפעורע - אעוף : לסוכי קרוני לו. 6ומ:רננ כעלס 6ת לפייס סנננקסת סנננ6פתס6סס
 : מננו רגיל ססו6 ועורע חכר פכינו 161ף רניל. סיות ענייו 'אלף
 61לופי 6כי 6לי בקערך כי ומסכת נלכנך 5ננרת נך . לעולםהינסור)ט(

DOnהרעות ותעשי גיברת וקנה : כס ער מעסית ננס כל 5סכמ 
 וקלופי 5מ 6לי )וסו6.6ננרך סמדכרי 6סך מנובר סיתנן חשסס. 5ותוכל.
 ותוכל. 6נסיס ועס קלסים עם סרית כ4 . כטעס לך. ויועל ח5ליחי חמסי6תס(
 וסמפרםיס ד'( י"כ )מוסע ויוכל ננל6ך 6ל ויסר ז'( כ' )למטס וחונלחזקתני
 .:. כנקבם יו"ר ממרס וישוכל. : 6מריס נררכיסהלכו

"" 
 ונס ירסיסו פיפי סיתם סלננעלס ע"ס נס . המלר יאשיהו בימי)ו(
)

 6נמ- לעעלס כי מקודמת סיכסך 5ל6 ויגיס סאת שככומס כי נר6ס
 כמסרר ירעיס כי נר6ס 5ה . לעולס 11ph ל6 קומר ~hls וכקן לעולססי:טור
 6מ ס' ויוער לותר סס1נרך גנפכי כ6ן סאת ססויעס סוטיף נב61ותיו6ם"כ
 ולסכין לטעות אפסר וסיס למעלט כעו כעס 6ל ול6 קליו מומכ ססדכורעפני
 גוערו ומקורמת סז6ת סננו"ס וסכם . 6חנ. נומן כשעורס קמרת נבואסססי6
 סיתס hS וסנס כתורס. כטפר סקר6 .וקודם ס" 5ל לסוכ כססחל יאפיסוכימי
 ול6 מעלך עפמר נננלס ס' 6ל סיוסכיס הטס מן וקלת מלננס תמונחועדיין

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



 גירמיון.ינ
 : מורי ל' פיר נומפח. יו"ד וט ממתרת למון . שם ותזזני : ,לכבסנגל
 : כמעסיס ועסחס מענם זלמדס . יהודה אחותה בנודה ותרמז)ז(
 מסנט ליפרפ נס נמתנלתי סירס יס"י . אודות כל על כי וארא)ח(
(

 מסלמתי 6מר כי ו6ר6 פירס ורר'ק ; יפס מהיסכת כי עלס 6ין זס ולפי ,
 ס6ל כי h~hl וספיר כסקר 06 גי קליי מבס ול6 יסודם ירפס ל6 יסרבל6ת
 6י.כס6רן ולמריו וסכורריר סלמס. חסוכוצס סימס סל6 ר6ס לנוחי בוחןססו6

 יסר6ל 6ת ססלמתי יסודס 6ת שראיתי 6ני מפעיל מנמן שקא סניפווסינזליר
 סמכם חביבי ותלננידי סכוונס. נזונן hS וכלעריס 6ותס הלח חםרס זסולפי
 סעלמתי ול6 יסר6ל ')פסעי ר6יתי' שהכי ו6ו6. מפרס סיס S~5r פ6ררו מי;פקכ
 ומכס . דמוק זס ונס סלמת'ס כטפס 6סר כודות כל פל כמנס כי מסםעימ

 6מל ש"י נ"כ נמ65 וכן ותרא כמרס נ6פ וחות מחורנס סוריכפרנוס
 ככ0כ כי 63ל"ף סתי"ו ונתמלפס סופק 3ל6 סיכון סלמס זס כי ונ"ללקכיגיקיט
 כ15רתן מ6ר קרובות ומחייו "6ל"ף סכו0יס כיר סכס6רכקדמון
 כ"י )ס"6 עליך וסחם לברנר 51,צר סכהוכ מס כי 5וננר 6ני כוסוכיפם
 כל על : כפסי ותמם ולפרם לזיגזוק  קורך. וקין כ5ל"ף  וקמם ננספטוי"6(

 : נרפס 6סר כל n1~lftw על סיעורו . נאפה זזי אשראודות
 סיבם כמקוננות כי slp ננלסון זז היכרו וי"ו ממר ססו6 אעפ"י . כמקל)ט("

 רוכסן 5ננר כי קול לסון מפרם ריצוי נס כי נר6ס וכן חטר ע63נוסו ' --.
 סכחוכ ספירסו 6ל6 וד6טי סנורריר ק1ל1 לסון פירסומו וכן ; קלוח לסוןמרנס
 קלס זנו0ס מיחס מוסר פירסו ורר-ז'( נל"מט' ורד"ק אונחן 6טר'ט3"ירכ,ס
 סי6ער קריך סיס זס לפי ו6ענס . הגו' ותכוף סקרן 6ת לסמכיף סומיסטנעיניס
 זנוחה; למקול ומיה פסר: מפקר כעיגיס ננל0 ובלח כעינים. ונוחסמקל

 פר  לכל  וכלויס מפורסע5 כך לל כ~יתס יסודס סל צותם . הארץ אתותחנף
 )תלפידי תפועל על ונגורס יסרם 5שת ומלת יוסכיס סהדוסתת  עפם  לךסחפני.

 ס6ער לעס כקור תוספת סו6 - העעש ואת -האבן את וכלנאף :לסור(
 כקלקול תכלית ס61 ס6נכיס ועס סע5יים OD סכי6וף סננסל ולפי זכותהמקול
 לפי 6כל . י"ז( '"ו (Sbplw בם ושגבי זכר 5למ:י לך ותעסי דרך עלככסס
 : ואכן ען דלילי מעכרו h)h ס:וונום 6ין כי כלוס מומיך זס 6יןושמסל
 חסוב 6לי 6לס כל .6מ עסותם כקמרי וקמר ררך על - זאוז בכללגם)י(

 וטו( רמכ,ס ויננכעו וכרטחך שבזכות'ך 6רץ מחניפי דרך ועל מכס.ול6
 מלת .  יהודה אחרוזוז :  סכלט לרש ננון ל סיס  קנס  5סט ומ3מ כןו6עפ"י
 6ל6.יסורס יסרבל 6יננס לכן קורס סנזכרשכז ס6חרוכס כי לבורך h)a סי6בטותם
 . וח' ז' פסוק מל'05 עס סמל'5ס לזוונ סי66כל
 גנניה ומנס )ור1ז'( רס"י ללמוד מאצי לס סיס סל6 . נפשהצדקה)"(

 ולפיכך לפניו כלטרקו וסט ססכטיס עמרת עם סתוכמ  ט' כללומעייר
 עכס )תלמידי מגלותם מיסוכו סבקהיס[ נכפסוקיס וכננטיחס 6ותס מנכסטו6

 :קתי6;(
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יג- גירמיה
 סילך סכוונס ויין ומרי כמסור לגלות סטו ססכטיס לעפרת י צטנה)יכ(

 פני. (81יל לא זז : )רר"ק( כעקומו עליסס סיכלת hih מססנכימ
 סז6ת סמלים 6ין נס . ורר'ק רם9י כרעת סכמם על מורס מיס 6יןבכם.
 פני 6ל6 קצינם שפמו רוז' כדעת פיו ויפלו ע6ד לקין ויסר נעילתמענין
 כי"ח סופריו כפל וסרם %6ל ככעס סני ותפיל י"6( י"1 נ' )ס:נו6ל .3קרכ י- סולכיס ופניך סולכיס. פניך 6ין 06 ילכו. פכי כננו סכינתי עלמיכננו
 3סס ככפול וסיס ז'( י"6 )יסוסע כסס ויפלו כמו ופת6וס. 3זעס נלמסטעננו
 2 נוזרתם רכרי לוס וקרוכיס ט'( י"ג )מ"כ3תסלס
 נקז )יסטס יגעת רלכך כרוב כננו ניסכם למון . דרכיך אתותפזרי)ינ(

 נחן שר עעניד כפער למס גתתיו שריס. מפוזר מסככך טיסיו"ר(
 : מ6סכיס לכקס וכס כס סלכת פירס ורוז'ל6כיוכיס
 וכן ונרוסין סרמקס למון ש"ת ס6סריו נטל . בכם כעלתי אנכי כי)יד(

  וכן ' גס כעלתי וחנכי נרימי 6ת ספרו מכנס 6סר ל"ג( )ל"6לעעם
 אחר : וביז'( ולוז' ורפטי סיולריר ונפרע קמסי יוסף ט' עוץספון
 כורם טעי סטלס עליית po1 על זס וכל כפיר. 6חר סעפוזריס הפילו .כמעיר
 שנסלתו חסם 6סר יסר6ל כל 6ת מרסס וסוגן וכלסור כערי נס מוסלמסיס
 - 2 יסורס 6רץ 5ללסוג
 יסורס מי סיינעס ננפמ זס ססזניר נ"ל . כלבי רועים לכם לנתוזי)עו(

 עור למס יקרס סל6 מבסרס סנכי6 ועתס . ס' ואחויי סדיחס 6סרסו6
 : סוסכדרר
 סר6נ מפני כי יל ההמה. בימים כארץ ופריתם תרבו כי ההיה)טז(

 עפני כ"1( י"כ )ננ"6 ס' כמת זכהיס לעסות סעס יעלס 6סירנעס
 קרוס ס' כיס יסיס כלכר ל6 כי 6מר סס O'h3 יסרבל כל מסיו הכיתקרוסת
 יבערו ל6 ומנס . ס' כם6 חקרך כלס ירוסליס נס כי הסכט'ס עמרתכשגי
 מעיר כל כמנס כי סקרסיס קדם ככיח 6ל6 ססכינס 6ין כבלו . ונו' קרוןעוד
 סעסס כמו כעקומו סיעמוד רכר . עור יעשה וצא . קדוסס במזקתתסיס
 . :ירכעס

 ס"ס )כרוסית ננמך יסיס גויס וקתל סי כעו ססנטיס כל . הנוים כל )יז(.
 פרע לבס מרירות שרי עור ילכו ול6 שמר מפני מוכרת וזפי"6(

 : רע ולכ למעלת שועות לם6ר כבסכת ס6ליליס עבורת מתסיס מ65כויל6
 ורר"ק ורמותן ר6יס לסון שור ננסרס פירס ורס"י סרסור תרנומו . שרירות,

 נומה דעתי וקין רע מענינו בערכי סריר מז ומהריס וקייס מריר לנלסון פי'ורוז'
 61סלססו משכו כי מענין לפי סקרוכס ס'6 ורם"י סננתונס מעת נצ6לס.63סת

 6ין 6ך ועלס מססבס פנין סרירות מזת נרכס כננוע5ותיסס ילכו לכסכמרירות
 : סכפוליס ען 6ל6 עי"ן מכחי סרם על נצחיסכ סרירותיסקל
 ל6"י בגל  מלק"מ לסוכ יתסכלו . ישראל בית על יהודה ביתילכו)מ(

 O'bD לסגפך עתיר ססו6 לנכל יסורס נלומ פל רומז ירסיס כקן.וסוס
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 ד גירמיהיד
 לחסור; נניסורס r:5p נלו לכן קורס כנר כי קומר ינמק ודון זס. בטפרנומנע
 : יקבן יהורס ונפתות י"ג י'6 יסעיס וע' בדבריוגדין
 יהודיה בכללה ס5ומס OD ומדכר לנזוכחחו חוור פנסו . אמרתי .ואנכי)'ט(

 לוחך לסוס לי רזוי l'ha בלני קמרתי . נבנים אשיתך זדיך :ויסרם
 כמלקם חלקך סיהיה רזוי 5ין כלומר 6ומדגז ס5ר מס בכי ס6ר כתוךיסרבל
 קומות ס6ר וסנס . )רפ"י( סמדס 5רז לך וכחתי יפס מנס לך כררתיעפ.כך
 נחלת : ואתן סר6וי לך. תתן : ככורי נכי ויסרבל למקום כניסנקרסו
 לכל סי6 נכי י"ט(ז י'נ )יסעיה ממלכות: 5ני נבל כמו גוים. צבאותצבי

 מהכיס קילח כטעם ולכי 5יל מלמון rr קעו וט"ו( 1' כ' )יסזק5לס6רלות
 ננסוררי סררך סגקר6תנ5זיללי סהיס יופי מפני 1(ס י"ט( ס' )מסלי חןויעלת

 כ5הו6 נכי מן סרכוי 610 הכלות ומלת ; "סוקותיסס לליס לכמסילסערכייס
FSלכלות לכי וסנה לכלות. כטכניכות וכקן ססדס. כעילות 16 כלבטוח כמו נקבס 
 כהננרת מיותר ססי6 נחלט וסטעס ננלכיס. מלך קרסיס. קרס ססיריס. סירכננו

 סנויס: נמלות ככלונכבדת
 ומודים ס' 6ל מכיס יסרבל 6מ מלייר סגכיל, . נשמע שפיים על כול)כ6(

 כי לה~כירס כרי זס וכל ; לכס על וכורנר קליפס סכ ושלחט6תיסס.
 : כמפסיסס חלוי סכלפד"ן
 ננסוכתס 6רפ6 וכן פסעיכס לכס פרמו 5סר סרעומ . תשובותיכם)כב(

 נקרע סננסובס עוכס כן וחט6ת .עון נקר6 ססעוכס וכמו ס'( י"ס)מוסע
 כעיכיך מן מלתי ל6 ולננס כמו ומתאנו כלוקוס ל"6 מנחי . אתנו :פסוכס
 . י"6( י"5)3ננדכר
 לוחו הנכעות מן עזרו סינ6 מקוה ס" לסקי . מגבעות לשקר אכן)כנ(

 וקרוכ יונתן תרנס לוס וקרוכ מסריס. על ע"ז עוכר מסיס מוננסמון
 ען לכו עז סיכך מלפיס סייכו לסקר פיכס קונחי יוסף ור' ילחק. דון פירםלזה

 סנורריר פירסו בזם וכ'651 ססריס גנן לנו 'לעוור נוים סמון וסינטהנכעוח
 מסריג( סמון se~k. מנכעות לסקרורוז'

~bh ספירסי. 
 : יסר6ל כזסוטת ססו6 ספמוק סוף עס שין לוס6'ז מני וככסיה פוסר סגנון

 מנעורנר : ה6ליליס ענודת וסוך נו סכוטמ מי סמכים דכר . והבשת)כך(
 : קרס מינני ר"ל ס16ננסמנעורי

ךמ

 כ"1 )תהליס חיי ימי גל ה' ככיח מנתי כנט יסינס. ל' הסכי . תשוב)6(
 כלרקס וסכים וכן יו"ר( ננ"3 )למטס סז5רז בקרן תסכו סו3 5סד'(
 ס' ו6תס נמו וחתקייס כעמור וטעמו תשב מספטו וסיס כ"1( ח')יסעיה
 רד"ק פירס לזם וקרוב תסוכ. ולנגר סלמון SD מכופל למון ל1ננר וגרי תסחלעולס
 05 כננו מתנאי לתמוכת סוי"ו ג תנור ולא . וכחח ממוכס מענין מכוחסענין
 והלכתי: ענניתלכי
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מז דירמיה
 ותיגמר סכסתטכע כליופן סלט נלנ לותו עכודתן נסתסיס 6ף יונשבעת)כ(

 ונמליחיס ננכורגיס נלכס חסיו rh ונמקפט כווננת 6ל6 ח6מר לה ס'מי
 בס(רתו כי י6ננרו Sh3. יתברכו כלם י"0 נ' לעעלס בע' ססנס'ס וטס otibn.6ז
 כויס פירסו כלס וממפרפים ס5ל0תם* לרוכ טימן וזס יתמללו וכו ע5לי0.טהס

 ס"ל SD כו ממפרס מיכ6ילים ר' סי' חון כך כננו כו מפרסיס ורוכסכננסמעו
 מלוי זס עכין 6ין ו6מנס 'סימוך. לקצונת ס"וננות סוכ על העגיןמפרס
 : 'סר"ל:תמוכת
 נירים ולננינר עתורנס י"כ( ח' )ס"6 סריסו ולארוש . נזר רכם בירו)3(

 ממוכו וממירו מלכס סרס המלס חרמו 6ננר מסוס. כל' ידוע נירולסנן
 "0 וסכוונס סקוניס לנין הזרע 6ת חפ(רו 61ל הכעיס העסכיס וסרסיסק51יס
 בריך 6ך . .למרקס 6לי סחתקרב די ל6 תסוכותיכס וס6קכל 6לי לסוכתראו

 וסמסול ננפ:י סקוליך תמיר ואס ס6ננר -וכצו עיכי ננננר ננטלליכס רועמתמירו
 וכפסוק סזריעס. תועיל ל6. כלאליס 6סר לחריסס hwno ועזיכם לזריעססתסוכס
 : סכווגס ונפרסג;סננוך
 ננלי5ת וטעם )רד'ק( לבנכם פרלוח וסמירו לתריו פיווסו * לה'המולומ(

 מ"ר )יסעיס לכותם עססכיל עיניסס מרקות קם כי כמל.5ת סלכערלת
 פרע כזס וכיו65 4 פפולחו מעסומ ומונעו הלכ על סמכמס רכר ים נ6ל1;"ט(

 2 לננכס ככל סתסוכו בריך "לי לסוכ תרבו "ס סנחונ טעס ומנס .סטתיס
 סמג"ס ס6ס מסל מזכיר קו5יס 6ל תזרעו ו6ל סקזכיר נגפני . כאש תצאפק

 : אדיס ו6ונלתקו5יס
 על לסנדק מתחיל חמתי כ6ס 6% פן ס6ננר 6"ר . ביהודההמרו)ס(

 לתסיס 6ינס הקלם ס5וויס סם . השמיעו והגידו : נכוכדנ"5רכי"ח
 רבר סו6 למר כ6 ססו6 מס כי לסודיפ מסיר מלינת דרך "ל6מ'1"ריס
 (ס ולפי . ותקעו כתיב . בארץ שופר ובקעו : לכל נסוודעסר"וי
 תקעו הסכרזס דכרי סת6מרו קודם וקמר. הענין לחוק חזר 61מרו ס6ער"תר
 ו"ח"כ עס סננק וננזפו וקרזלו דכריכס לסמוע רמס _on:h סיתחברו כדיסופר
 ולפי מקעו וקרי סנ:כ5ר. ערי Sb ונכונס ס6ספו h~on ססכרזס רכרי"מרו
 ODO h13S סית6ספו כרי סופר )מקפו ססכרזס סכרי סם נגרז סופר תקעוזס
 דברי סייס ולת"כ וקמרו. מלקו קרזלו ו6ננר סנכי6 מזר ומח"כ סמכנה( ערי6ל

 קראר : בס"ט דעת סי6 וכן סעכנר. ערי 6ל ונכונס ס"מפו סססססכרזה
 ד'( לנח )יסעיס רעים נגל" עליו יקרץ 6מר נלסון נרול קמל "ספו .מלאו
 לבו" זס קכון וקין ורד"ק( )רסני '1"ר( י"ו )6יוכ יתמל6ון עלייחר

 ערי 6ל
 OD מוח 6חר פכק זס לפי כי ס6ננר רו(' וטעס ססכרזס. לסמוע hihטננכ5ר
 נרוץ כקול ננל6 בקול קרגו מלגו קרגו פירס ולפיכך ס6חריו הנוגסס06פו
 פירס וכן ולוט'ר יירונימום חרנמו וכן לסכטיס סמיוסם נסרנוס מתורנםוכז

 : מלגס קרי6ס 16 ננל6 קול ננל'5ת ננ65נו ול6 טעות h~h וגיסוקוניום
 סרכי" 6ך כסכרזס דגרי "יגס . ציונה נם שאו)ז(

 ס6ננר מס ננפרס
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 רירמיהמז
 זס.סמלוק כי . כתוכף סעס היוספו כרי היק נם 160 ו6ננר מסל כדרךלמעלס
 וסו, ~ון . ציונה : טניכושו כלס ויתקפו סעלחעס לרכסי לקות סיסיםננס
 וממטס מפוז כעקום כוצו העיף. : לליון DDO סיעפ כרי כס ס6ו ק5רמקרץ
 : ל"6( י' )יסער מעיזו סנכיס יומני י"ט( ס' )סגנות מקנך 6ת סעו סלחכמו
 )רם"י(4 סיער פנכי בין נעורב ליסכ וריס דרך . ממבכו אריהעלה0(

 וסיס ףבף מן . ססו6 וי"6 כנ"ף ריבוי סיס וסרנם 5בף מן ימסבכו
 פרכס ענין נגנה מסרם תנצינה. : סעסל פירום . נרם ךמשח,ון : ט~וכורצוי
 : כ"ו( ל"ו )יסעיס ג5יס נליסנמו
 לממזר קהשילק ל6 הסוכתיו כי רו5יס לכמנו עתם כי . שב לא כי)ח(

 : סלבס חסונתס "ין עריין כי לסהירס זס וקמר  מעלינו.ממתו
 סקס גי ~OD 6ת מנטימיס סמיו. מסקר נכיוני סכווכס .והנביאים)ט(

 : לסםיסיס
 ידיספי6יס על 6תס 6"כ. לפקתי סוס. סדבר 6ת ס' לי נסדרר . ואמר)ס

nhak~ו6תס ל5ס יסיס מלוס לפס ס"ערו בסקר סעס 6ת 
 כספךן נזרת,

 6ה:),ז נכיתי ססס מקמין כקלו ערמו עומס ירסיס וכקן ; סנפם ער סחרכמתניע
 כמן סקר ברנרי ספמר ספרת סנינו . השיא : נכס ע6מין סיס סססמוןכעו
 ., . : חזקיסו לכס יסיק 6ל ססי6כי.מנחס

 סממתי כי ותערו כמממש רוכז פירסו )ורוזות רייק ש"י . צח רוח)י6(
 סכר' ולכרר מתבוסס לזרות סעועיל כיכוגי רוח ול6 מזק לרוסככונרנ56ר

 מסוק עם נמסך *ס ענין 6ין כי ר6סוגס מ6ר כעיכי רסוק ונס התכן.פן
 וררך עיותרת . מליס לסכר ול6 לזרורי ל6 פליגת זס לפי כי ועורמלמעלס
 כמו יקמרו 5ך' כ6 ס6ויכ כסירתו ססי6 . כעת כן מיקמרו יהכן ול6נמוק
 )כרון ונ"ל 5מ. רוח . עלילת ע65נו ל6 ועור ; מדדנו כי לע 6וי לעטםס6ומר
 כווכח ולענין למות לדגר תעמר מלמון וכרור 05 נכו6ס סל רוח 5מ רוסעמק(
 סכל ערו hleo כפק 6ער לננעלס. בזכר ססקר לנציצי נמסך ססו6 נ"לסנחוכ
 סם )ס6ין נמרכר 6סר סנכוסות הנכעות פל סנוסנ סרוח כמו ונקי 5מ רוחכי

 ענניכלומר כס דרך נוסב מא סיס( ען 16 מנסרות מן סעוליס עיעייטאיריס
 ססנכו6ות כלופר וכרס 5מס סיInhD 6 סכ6ס וססרומ כיסר6ל הלסיס ים כייוודע
 חנן נל6 נר ה5ל hSh פסועך כסן 5ין אסכר, לזרות נסן 5ץ מבתוסכלות
 לזרות ל6 "וער ולהגר לזרות מסמס מסרוח לפי ollpl* וככון 5מת סכלכלוכנר
 הככובס SD 6ל6 סרוח על נתמרח הז6ת סמלי5ס 6ין ובמכס להגר.ול6

 נמקוס עלמו ירמ-ס ס6מר וכעו ולסנר לזרות כס סבין וקמר רומ()סגקר6ת
 : הנר 6ת לחבן ננס כסקל הכובות מקננת כנכוצות כרכרו6מר
 הפורפ:יות ננ6לס לי יל6 כן ומזור סל6 מלס רוון פירם רם"י מלא. רוח)יכ(

 פיצוץ ורח' ורר"ק . כלס"ק איכלס רוון לי יב6 עלעת 5ך ס6ל. רכריוסם
 לי יכ5 פירס ורר"ק ולסכר לזרות ססס ססזכיר פרוסות היקלס יותר מזקרוח
 מפרם ירנניס כי קומר וקני כגזרתי יכ6 ה6ל דברי תסס ורוז' . יסר6ל דבריסהס
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ין רירמיה
 יפר סהם'ף ויסרבל קלסים ים כי ,יוורפ 16 כי כיל ררך סוער "מהלנויו
 רוס כי עיע' הו ו6ננר nrh. שי6 סיס יר,ןש סו6 כי יוודע 6ן מ פרטירך

 רוח כלותר ריק. רומ סריס 6לו סל נבו6תס תרוס יותר hSD רומ סיסנבואתי
 לי יחס לי. יברא : דיק סו6 ומתק פלה ססו6 סנר וכנד ננל6 וקער ;סקר
 כטעם חט בי קיננו עחסכתס DS' עתם כי , לי יכ" 16 וכקלו בי. סריסיכירו
 . וע' אני גם עתה : וס2וז סיבור ל4 כי סוירו סעכיכו ועוז כנור לס'סכו
 6ז וסס!ס ס:כי6.ס. בו_כררך עופר סו6 כהו ס2תיר. 1rID על עתו6עי

 כמו עננסס לסתוכמ 6כי גס אוכל ססק4 ככילי דברי ויתכט!ו רכריכסיתקייננו
 : עעי עתוכמיס הסטעתה
 ; פננקועו כם6,2 נוים ומממית ס2:ין שמלת חוזר יעלה. כעננים הנה)ינ(

 סיר6יס כתוך סו6 נסי וסוף כ6 כאויב עחס כילו נננייר סנכי6 .שוררנו כי לנן .ארי : לנעלס ס26ר מפייס 5מ רוח כלבר וכסופס כעסיסואוער
 . : בולו  פלוס:0:6יס

 כננו לעמסבות מחה- לנסחרת. ימם למון ת4ן בקרבך.  תלע  מתי ערליר(
 פירסו 61מריס . מיכ6ילים( ר' ~' כססו ורכים . סור עלי לערסנכות

 . יונ6 פ2ל יסים 161 . ותוכל מרמות ותשי כננו סיוד. נממרון . תליניכננו
 ילין מוצרו כעו עס כונפכם עם יכר עטרת ע3 ננוס6ל נלסון נ"2רתוסויגת
 נכית כמו נ: סלך 6ון עחמכות . אונך מחשבות : י"ר( מ"6 )6יוכעז

 : 6לי עחפ%יס " סגו בית : סלי תפלס כיח ז'( נ"ו )יסעיסמפלתי
 כבכול ססו6 . נמאן סכ6 ננניר קול ש2ע מכס . מרן מגיר קול כי)טו(

 .  לפון %ר  סס~יך  לפריס  פטר סכ4  לטפע DD~1 4ון ושסייע .לפון
 : לטוב פשריפ"כ
 נותכיט . נוצרים : יסורס ערי וליומני  יסר6ל לנבטי  לנוים. הזכירו4ע0

 ר' וי' . בוצרים קוך6 סיס ויונתן . מורס כפיר כמו . )רס"י(מקר
 סרי כסוננרי זס ס6מר מקש עפי . ננו"ן המפריס כסמת עק.יסעי:6י3יםי

 : נו!ריס עס ערץ לו 61'ן . נו5ריס פירוס ססו6 . ממניב עליםתיו
 5פר סככי6 וקולי הקורס. פ'רום סו6 מסביב. עליה היו שרי כשומרי4ז(

 Sb לליס ירך קסת דרכי כל מב"כ בכל על ערכו כטעס לווי לסוןהי4
 תמלילו '  6ל  פלוס ומס י"ר( נ' )לננטס מטקס לס' כי מן 6ל 'יממנגלו
 . מטקס לס' כי מס ס6מר וכעו 5ווע ררך סו6 סטמ,:נר ספק ב63מוכי"וח
 ונר משכר וכקן : בגל כנר מרבר סם כי 6%6 . ערתם קותי כי כ6ן5ער
 ולפיכך . לסם להרע ס6ויב 6ת מזרז סנכי6 סיסים קסס סדנר היםיסר6ל
 '. . : עכר ל' היונקדו

 ולפי רשי. h~lp סיס וכן נמולס. סו" סעמרס לפי . לך אלה עשו ')ש(
 וארג : יוגנע תיגס וכן עתיר. כננקיס טנר והו6 . בסורק הו6הפרט
 : ער סו6 וספרי * רעתך פרי זס סטעס .רעתך
 16 אתיפה וסר6וי . ורערס מיל לסון . אוחילה : ברעי . מעי ב2ע')'ט(

**1-
 ז
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 רירמיהייח
 . שסי סמעס רמוי סיס . נפויי שחתי שופר קול כי : לכינקירות לבי קירות : מדוייקיס ממפרש סכתינ סו6 וכן * 5רו מולי נפו אחולה.

 תוזמת )סמעס( נפסי . ממטתי סופר קול כי . ממקריס לסני לספרירסונ"ל
 6ל6 סמם hS עדיין כי . לזני ול6 נפסי 6מר כי רך"ק ט6מר ומספלסמס.

 פל תחמס ו6ל . זמן כדוחו עומר כקלו מנייר סנכי6 כי . סו6 טעות . ננבו6ס'
 : נ5רקס )יפדו( וסכים תפרס, נתספט ליון כמו. , תרכס זס דונמת כי . תפלס ס6מר ממעתי על וממך סמעס ולתר ס(ר סל6'
 סכר על סכר ל6ננר ו5ועקיס קור6יס o~h נכי . נקרא שבר על שבר )כ(.

 וכמפר רונע6ות וסכים כמסמעו קרירה למון נניכ6ילים נ' ק' פירסוכן
 יעוערו סכר 5עקח כיסעיס וכן . סכר י5טקו ננסינס סהרסעיס .6לקר6ן.

 מקרס: " לסון פירסו ורך"ק ויונתן . ס'()ע"ו
 כמתרעס סככי6 נס 6ר6ט מתי עד ונקמרו . מלמנגס מימן . נם אראה)כ6(
 : ונו' עמי לויל כי מסמוך לפסוק מסיכו יסלל I~ho. ת6נל עתי עד ס6לעס
 דרך מל ffh'. סממת מתייר h1ol . סנני6 רנרי' הארץ. את ראיתי)כנ(

 : ססמיס 6ל ולניט * השטים ואל מסיר:ספלנת
 כסרס ק"ל וכן ערכי נלסון וכן . ונלכור רעדס IIDS . היתקלקלו)כר(

 וקולי " . .. ורוז'( כ"י ססרסיס כב' תנסוס )ר' ל"ו( (bff ליחזקאלי
 איטלקי בלרון נוס וכיו65 , ססחתס פעמנו . טל"ח קלקול לסון כמ"כ ננזרמשם
:conquassare ל - 

. 
- 

 רברבר רברכל והנה%
 . לל-וק בורנר וקמר . מודר ר6ו' ים : ,

 ב 66"6( מוסר'ר )תלננירי סערכר לו .לקרון סי5דק עד .מזדכר.
 דרך וסכל . ססנניס ויקדרו סבין סת6נל שוי . הארץ יתאבל)כס(

 . . : ססירספלנת

 . בעבים ג 3יס כמט 11GS . כקסת סייס ומסליך רופס קשוע. לרוניה)כט(
 . ובכפים 6נ6: 63רמית וגן . ערני נלסון וכן כתרנומו. יערלסון
 : וכפיס עפר סורי ו'( )ל' 63יונ ונן . תרמית מלה וסי6 . וכמלעיסנ5וריס
 ממנקפת. ס6סס למלילת פוזר . שדוד ואוע)ל(

~Dlh1 
 עול 5ין פחס לס

 הס מי לנמול וקין ; לסרנך ורופט 3ך מקמו מלהביך כי . לסכרךכסס
 סיס מפס סכנמםל נטפיי ולפיכך . לממל hSh כוס מענין 6ין כי .סמ6סניס
 מהסס כי . סדודס ו6ת 6ו . מדוד ו6חס 6מר ל6 . ססורד ס5וינ ע"יסוור
 ויכקסו . סעינניס 3ס 1Dhn 6ך . מדורס 5יננס כמסלו טננס מדברססו6

 כל ממנו כלקחו לסדור סדומס 6ח סדוד. ו5ת טסם ' ' - ומנס ;לסנניתס
 ענינו כ"1( ס' -סרור)ס1פטיס נפל כס וכן דבר. לו סיסיכו חקוס עור לו וקין . לו5סר
 . מרקעי כננו נ"ל . עיניך בפוך תקרעי כי : סרור ימו . חקוס מכלמסולל
 ן י"5( נ"ר ניסעים תכניך כפוך מרכין ~זכי טנ5 סטוק טל רוסי פעיין
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ים ה רירמיה
 : כ"ג 3ימ1"6ל גמ65 וסרבס .. תנוח נכלי למון וסוף , מהכיסעוגבים.
 כי . דגור מורס ולפע1ס . %1מ פזת לערס קרוכ יפמ סרס . וערזיפח)לה(

 : 6נ"ס סעניכו גר"ס וכקן . DnO ספח סקר עדי כיקעו

רן
 מספע 6ים'טוסס מנקמו 06 וסטסס כנר. סלמון יאמרוי ה ח9 ואם)3(

 6ל6 סבופ0ס 6'ן ס' מי 6ומריס ס6ס וידעתי . מנננ6וסו ל6 כיידמחי
 '. : לננר6ה ~hSh חסו03ס 6ין והנס - ,מכריסס לרגזותלסקר

 סלמת 6ל6 6דס סנני מבקם. קינן 6תה . לאמונה הלא עיניךזק')נ(
 )עוסר'ר כסקר לקייט סמך כסוכרת ננסתמסיס כספן ומס .וכ6מזכס

 כמו י חלו ולא : לסוכ מחו ססכיתס מס כל קמרי ומכס רינייס. "יונרכס
 . יו"ד( נ'ן )יסעיס סלינו ל6 כן על . מ'( כ"כ )ס"6 פלי ננכס מולסוקין
 : נווצק( 5%ס קרוב סנ06ס . כליתם : מלרע לסיות ככעס ננספטוסיס
 %ת %ון- . הם דלים ז אך : סככות ר3רי סממך . אמרתוואם)ד(

 , סו6 כך ססרנר מפק 6ין קערתי . סמומיס קנביס כלומר .כעס

 6בל . מן ררך ירעו סל6 מפני נווולו וללך מפס דלח מס לסוכ סממ6ניס6לט
 . : ונו' סבדוליס 6ל לי 6לכס לפיכך . כמוסס ימיו ל6סנדולים

 : ס6ויכיס פל עפל סמיות ומזכיר פתיר. כמקוס סנר אריה, הכס כןעלנו(
 .5 890 דקלוקי שין S~D כ1ן 9ישדדם

 כמו ססו6 מן( י"ו )נר5סית נ6ת מוס 6י נמו . י6ח ל6י לזאת.אי)ז(
 סי6 קיוו וססעס ן ערייכ6 עניכן שהא טורי נלסון הן . 63מ -וטמ6י
 ס61מ סמלילס  ונוסס . לך למלום 6ונל כענורו 6סי סדכר סו6 ו6קסמטכס
 מזס.63מ. 6י וכן . לך 6םלמ בעבורו 6סר סרכר ס61 6יס : סו6 נךסספוכס
eD'h6נ6ת ממט 6סר סמקוס סו : . 

 וכקן . 6זנך על לך תכיס ויתך ומ1% זע. עי מ מיוזמם.ואסיטנח(
 . קסת מסכי למון . מבכיס (Sff . בנשכים : נדול 6כר כעליסכוונס

OD~Dפירסו ורוז' ורפ"ק . ורמתם וכועס וזרמת נטעס . כ0ז יורם otirln 
 סירם וסולטינם oao. לוון מסכיס פ.רסו )יק1נ'יוס( ורחק ורם'י מזון.לסון

 כלש שכה מסרס. פירסו ורו~' הםיננומם . ערכי מלטון וחקיפיס 0זקיסעסכיס
 מפוט5;סכוסית

 ;"נס-
 : הנס

 ולפי סור. 6רלנ ונועליי כמו - קיר סלי. מלסין פירסו נ בשרוהיה3י(
 לפרס נ*ל וכן . . נפכיס סל דלית ול"נ , נעי:וחיס למסירו Tt)D 6יןןס
 . י'6( כ"ל )6'ונ דרנו יקכיס ז. ינסירו סוריחס. בין .וכן סור עלי נעדסבנות
 6ל וכלס פירוס סו6 נפי12ותיה.י: הסירו : רס"י נרנרי סורס מטמיןוסכל
 : הסורות 0כמיחו ו6ל . ס'( י"מ )יסעיס -נ(נט'סות ז המירו .חמסו
 וכן , עני6ומו ססכמיסו סכוונס "ין . ד"א לא ויאמרו בה'  כחשר)יכ(
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). ה'רמיהכ

 ע5י6ומו. סהומשו סרס טיק 06 י'נ( נ"ט למפיס בז' ונמםמשע
 . ט פכיו עינו בש' כמם klh. ? קלסים ע"מר נ יגס wnh( לועך 0פסעם
 זס ונסם פרוע ססדכיקו מקור כעיי עסו ויפי עעו. פינס כ16 פ5עסועש
 גננו ס' עי ע6ער ס'. נר ולערת* וכססתי t3Ch פן L'D ל' )עסמ וקלוס.

 ע3 נקער Rinnegare איטלקי כל' וכן . בו מרירם 6ך . מ615ונשומכססת
 כ, סי6 לא עלת 6ך קיננו כננו סכוונס 6ין . הוא לא ויאמרו :סעיירס
 ס'. עי כטכס מסג סו6 כקין . חס'כין( כל6 3"ב ד' כרני6ל )כעו רנרשם.

 : תרכ"ר( בייר )כ' וכמסתי מלת 6מר ל' במשיס6עור
 רברי ני ס6ועריס . סרסעיס ככרי מעסך לרוח. יהיו וכלנביאים ')ינ(

 . ננסח:כ6 יחדם לרוח יסד סרכריסס ונסירתו . 'תקיימו ל6סכני6יס
 סהס מרעות . להם יעשה כה : סנבו6ס סי6 . סדכר נפיסס עוד יסים1ל6

 : ורוז'( נרוט:ות . '5מק )רון חכ6נס -" ריסס על לכועיעריס
 לרכר ס0מ.ל מככיב. לנכמ וסייס סחוט6יס. לנכם פתם , דברכםיען)יד(

 . . מללת 16 ירך על . סנכי6 עס ורנר מטס פכיו מפך ובמ"כ .עעסס
 ע6ער סו6 כותן סגם רד"ק ולרעת י"ס. סמוק למטס בוס וכיו65 עלסייגועי

.~bDIDנפיך רנרי גוכם סנני )כי סזס כרכר 6ת דנרכס יפן סנחוב. וסיעור 
 ונו': מערסק נוי עליכם : ענים סעי וגו'(ל06
 בו24 סס6ול שלו : גס6ע"ס.יס ננלעס .כטעס פתוח. כקבראשפתו)ש(

 וסלסול מקבר כעו . פתוס כקכר וימר . כתוכו לנפול וננוסכס D~hנס
 וב"ז( טעו ל' )מסי 0סכענס ל6 6סר ננ6ומן הו6 ני . תעיד פתומסט6
 : כמגיס onib ותעית סמייס 6ת 0כלע לספתווכן
 נס מפסק כל לסיורו . ובנוהמך בניך יאבלו ולחמך קצירך ואכלנק(

 מכניס סיזכיר נכון כלתי לסיווגן וגס . וככיתיך כניך יאוכלו גנן מוןיסיר
 ירכל י5סק כרון לפרס ניל . וסכקר וס65ן וסלמס סק5יר כין כלנ"עומבטת
 . לע6כלנניך משוען סלמס כלו' . וכנתיך י6נלוכניך 6סר ולממך ק5ירךסביב
 ; כחרג . ונו' ננכ5ריך ערי יתסס בתערו לבסוף סזכירס 6דס ככי סרינמ6ענס
 ' : ורוק נר,"ט* נס נמכות לכך כיונרכס

 : כל ערוכ %כ ונטיב נסננמס 6ר5גס על כססייחס נלוח . בארצכם~ס(
 עיין . תירש ול6 לכס עעיס 6סר 6תס . יראו והא להם עינים)כ6(

 ול6 נסס D':th ייזלו .ול6 3סס עינים וטעס ; ד' 6' ליסעיספירחי
 וי0נעסו . וכו' ליס נבול מול סעחי 6סר ינגר כ6 ססו6 לעס מוזריספעו
 : יוכלוול6
 לבר כי מתכוננים הינכס ססכועט לים..רל ככול חול שמתיאשר)וב(

 ויספת יכש לכלתי סיס פי עטר 6כי כי' . 06כס לפנוס לי סו6קל
 יו5, סיס רפס ס,י .ן2ן וכל . סמ31 ססו6 סיס גרר למס וסננתי י6ר7

 וזד ; 6-ן ויסככו ויסלסס ט"ו( ני"ב 6.וב ס"ננר וכננו מעריס וסוטףמבכולו
 1כי51י סטרן. כ3 ען יירש תסוסות ב516רות דתן ס.ס עי :נך כו:esP 0ג"כ
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כא הירמיה
WSמנומן 6ל9נו ס' 6ת % נירק נלככס 6מח ל6 לד( )פסיק למטס 
 יסית 1ל6 . סספיס 6ת לעוור נ"כ בידו וים סנוונס בעתו. ומנקים יורםנפס
 הלמורש כנמס . ויתגעשו : nSh ;סטו עתוחינס מיל ס"ננר וכמומטר..
 .ועס %סיס' OD ברית כי ננון .' סבל 6ת יגחו ל6 יוכלו. ולאלמטס:

 '6נם,סומינל:
. 

' 
' ; .- 

 ץ לותי, ירסיס h~(o זס גל עם . ל23ךר1ק מרך לב היה הוה ךלעם)נ0

 : ננמני ורסקו והלכו ממחרי. מרו6ל6.,
 מתכוננים 61.נס. ליכלתי לב נותנים h'(D . וגו' בלבכם אסרו ולא)נד(

 6ת לעוור וכירי . כעתו ממטר סנוטן 6ני כי כידי. ותרע הט]ככי
 זס . בנימן ו5"ום הזריעה. כוננן כמרסכון יורס . ומיקוש יורה :ססמיס
 ס6פ וסנסשס. . ב'( )יפל ברקבון ומלקום כתוב וגן , 63"י כנסמיסמספט
 ככתוב נלסון ד6רע6 כעלס מערק כי . מסככ למון . רכיסס כל"גנקר6וס
 רל . רנו ישמר קציר חקות שבועונם : ו'( )תפנית ותמיההוסולידס
InDDנ6 נירק oh 'חקות מנופות לנו יסנגר . למטן בעתו נסס הנוחן 6לסינו ס 
 חקות שבועות . .: 6לס סטו טולותיכס זס סוחר סמקרODD 6 ונס .קציר
 יסמר . לנו ישמר : מטיס לקפיר סעורים ק5יר סכין סכועעז 5נעס יקציר
 ס6ס , כריקונו סק5'ר לנו יסים סכססלננחן 63ופן כמקונן סככועות לוחןלכו
 ל' . שנועות : הקציר סכועוח 1SDJ כקלו or הרי 13נמו סק5יר יסיעל6

 ; כן6( oan )יס~ק6ל יניס מנועות חג כמו ססנניכוח מטני טו"6 ונקיר .סכדע
 זרע סקרן ימי כל סוד סכלות לננס וחוזר סנועס לסף פי' דייו ריזולודוכיקום

 . ] : סנועס לסון מס נזכר ל6 6ה . lo13cf ל6 ונו'וקציר

 יסמור למען וף 6ת חירקו ל6 ואיך . מספטו על סק5יר לכס יכ6ולח - וסמספט ספק גנן יטו ססכוטותס"לר, כי גרמו, . אלה דלפו עדנותיכם)כס(
 6תלכס

 6לס.
1 

 על ל6 יחי ל' וקער . )ורו,'( רס"י סוררי. כמו מ6ינ. 5 . ישור)כו(
 סו6 יקום יקושים, כשך : וי6רוכ יסור ענני מפס סל 6ל6רסע.ס

 : ס'( 1' )ננםלי יקום .מיד וכ5יפור יקוט מטח י5ילך סו6 כי כננו . מעופות5יי
 וננתנב6 קומתו כופף סס5ייר כנוו סמים ויסכו מן סכך מסרס מקור .כשך
 . ססחתס כלי . משחית הציבו : וניטיעיום( )לקיום מעופות יר6וסוסל6
 נסס ללכוד נרי ילכורו. אנשים . לין( כ64 )?אקש] מסלות מרסיכמו.

 :. ומולך. ממפרם כמו . הננרמס SD מסל זס6שיס.זז,יונל
 : העופות נירת לננעלס ססזכיר מיי סוס סמסל סז:יר . עוף מלא ככלוב)כז(

 רר"ק . '"ט( כ"ז (Shprw עסות כרץ ל' . ומזחי זך בסיס עשתו.)כח(
 דברי עברו נם : ס'( י"ס נ6יוכ כ6:ן לטסחוח לדטתי ומזם ורוז'(. ;)קידום

 ננעליהט יסטו רק , 6ליסס יפנו ל6 ונ6נקיס נ6נמיס 6כזניס כסרו6יס .רע.
 מהורעומ - רע רוטרי : יעכור מסכטי לזסומ6לסי וקרוב . נ"ל כן .כמכורו
 לפנות 51ל6 לסקסיכ סל6 וסעסיריס סם6נניס ררך וזס . רע כל טמניס .קסיס
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 ו ה- 'ירמיהכב

 רק  רכרי Ynh)  מוסרתן )כרפמ sjlh1 ופס. ספריניס ופנ6וכ  פגילצגי
 . וסחפם סעו5 פננעסי עין ע2לימיס סטים וצובר בסופעיס כרכר כי רעיםפעסיס
 . מפת פניהס יסתירו , עיניסס פננר יענירוסו יחוס דת . ויצליחו יתוםדין
 וי? . Oai) י"ס. נס"כ ספלך לפזי סיררן 351חו כמו עכר כמו 5למ נ"ל.ק

 רכורו כפסיק כקלו מענין- לנרולת נס[ וימ6טי וחורת למטם פעוושלימו
 דקרי לי לרצין נעכת תר"ג סכת ועתט . וססליפו מזר מעט הפסקוקמר
 . סתיס ב2קיס ר:ועו:נרות ל6 כלות כי ס6ופר ז"ל( רמ"6 )נוסר"ר)מלהיייי
 26:ס כי לקורס. ולסערו לט31יחו קותו רכו hS . וי45סו דנו ל6 ימוסדין
 ססי6 ענ=ם תריר נגורם 35מ כשרם 6כ3 . בע3ע6 סרמקט עורס עכרסרס
 : עליחר 6עפ"כ פי' ורר"ק . מעוברלטוכת
 כסי"ן מזם 26פ"י . ומצרו ז6ת על ס2ש ס2ו פל' ושערורה. שמה)ס

 : במילוזס
(hSJועתזקיוש ס' 003 סקר רנה סעס 6ל פונויס . בשמר נבאו הנביאים 

 פתקופ2יס D:'h . יריהם על ירדן ב %ס יסים סייס כממרס פרפ.סירי
 6מר . בפיסס ס' רנר D'D'a 15'6 .כי סעס 6ת למודיע מסקר נכיתיונר

 רוריס ומס הנס ננתמכריס ה:ס:יס נאפך 6ך . ננוסס 3רסעיס פוכימיסס6ינס
 לרוס ירי על כפו 56לס . יריהם על : ע2זס 6חת וכלמרס 56לםכעס

 יתק ולולי י"ר(. 6' )6יוכ יד.סס עק רועות וס6חו:וח . ב'( ל"ד)נקרנר
 סכקר ע"ר פסל ורי6 ררי[. וסו6 תרנומר מורס ]וס61 חריושס ל' ירכולפרם
 וס:סכיסמורקיס . נסקר נכבו כשנכי6יט . יריסס על וס6תונותרושת חורסהשסין

 נוס., חפ5יס כן. אהבו נעומס: ו:נמייעיס מרס עומדים כלומר56לס.
 ס2,ורעות כסיכולו . סעכע ל6מר.ת . לאחריתה : תעיר יסיס סנןי6וסניס
 כמתעות לכעס יופכיס נסיות:ס ננת6וס ע3ינס lha1 גי סוס. סעכין מן.סמסת:כיס

 : כשסקר ננהי6תנס

ך.

 נמלת מרש פט וסוף פפרם . ירושים מקרב במנון בס העיב)6(
 לכני צוער ס" וכ16 . מורס וכניר לסיותס מס לססנכ לירוםלס ינוסו*סורס. ער* מסקר כ36ו 5יונס נס 160 : אכנר ו'( )ר' למעלס וסוסל6מריתס.

 חטאות ססזכיר 6מר ונצן . גשעמר ערי 36 נם סעס 161 . יסורס 6רן6ל - ניצו 3תמ3ת ג,6וינ 6ת צייר להיעלס גי וזפ . ירופלס מתוך סינוסוכנימין
 . ל5י6 - 046 פמו פס ס6ויכ נצ5.ל וסו6 . נפרט עמס פטיש סו6ירוסלס
 ג 6ותס ויעזבו לעריסס סינומו כייוכשלס מסיו ונימין לכני קופר סו6עשכ
 נמי"תס 6רו קרכת עפני 6מר כניננין עסכט טרכס 6כסש בירוסלס סיו כיונר6ס
 ורראק . "ר5ס מיסוכו קומר סו6 361יסס , ערצי ררך נחונס שכניסמץ
 כמ"ק כני מעיזו 6פר וסירמיס יכשפו.. ולכמננין ונסורס סיתם ירוסלס כיקומר
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Aah; ויימחץ

עפר
 נניעע/: כקין מענפות טיס סו6 כי . ועיורשו שופטתו 6ש1 טסיו.
 כעכרו כפרע 6ותס וס~כיר 1'( ס' י"6 כ. נד'ס 1סודט למטס שר .יבתכץע
 סנופיסוסון

 נשענה 6ל סעס סי6מף שופר. וטמעו נ סופר תקשת סלסון על
 ונקענו . "ר נ' בנממיס ומכר . לעוסים קיוו נפר מס . הכרם בית :)רד'ק(
 כיעיו כי כתכ "רח:יננופ נס , כ'( rD סוף ):רם במסוס מגרת כרסכיח
 ופסעת ש ; )וניו'( רס'י נם. ס6ו משאת. ) שאו : כרמץ ניח נקר6סיס
 )רקס משקהו מסי6ין כמו 5ס. פנין . פיסו ו6חריס ורך"ק 6מד. סרססמפט
 יסכן ל6 -כי ונול * ננ'( כ' נסופטש סמיה וסננס6ת וכן נ'(.. מסוס כ'פרק
 סורקת; -ווו . e'Shn עולם וססלסכמ . קותו מבעירי_ם ס6ם 6ב3 . פדים6ותו יום*ס- טכס כי . נצם:ס[ ]כתו כטפעיל h~b סקל בפנין ס6ו ס6ס ע3לוננר

 --סספעי3:
. 

. .. . 

 מלם פכלי תפל סו6 וכעס ; מן( ד' )מוסע 6מך ודמיתי. פעו . וממחית- כורת 6ני פירסו )ורו~'( קשי יוסף י' . רמירצי סכמות: נפו . העה3נ(
 . ציון בת מסמים 6ני וס2ע:נט סיקוס rh : סוססרנור

"3SD משות טפל 
 וכן . יתרס וסץ"ר , לנ"מ רמיתי ול"נ . כוס כמפוך כעוסו נשלק ל66סר
oa~n.10פעמן תרמס 1ל6 ננרם עמי כמו ונעול. סתיקס ל' מעלס וענין. יונ 
 בסימת ץנמן מרנס וכן . ס6כלים וגררך . ס'( ט"ו 0סעיס מעען.כותנכרת י יקרמו w1Dln ל6 כי כסריס כת נמסך ש6י רומס סמ DSDjl .דעמס
 וע' רופס סבי 6'( פ"1 )- עפר על וסכי ררי מפרסת ויולי נוסס.ל6ת
 . וענונס וגס כנגר ומעמס ~וס וקמר nh1D סע3יס ירסיס לקץ ס'( -)-
רעיתי

 כננר.
 ' 6כל . ממרכתי פיס ורשי רומס. סכי

 . יוננת תרנה מלות " ו

 נעעותן כתכ ספעתיקיס פן 6מר Slh1' . י165 רס"י ירי מתמת סל6 מפק6ין
 ן סכות רוסי סו6 חי כי ומסכ 6חר וכ6 חיממרבתי
 לותר ותפלס ירוסלס למחריב נ6 1160 6ת נייר . רועים יבאואליה)נ(

 טש6 . לעררץ מרעס מקומות סן כ6* . מעריס ס6ר 6ת עלחמסכל6
 סס 1 מקומו 6ת . ירו את : עמריר 61ין יספון 6סר Sh עקנסו 6תגהמנ

 : סקרן 6ת לסםמחלקים
 ס6רביס רנרי ססס פירסו 0רוז'( יומק רון רפ"ק מוחמה. עליהקידמו)ר(

 על מוכימס וסו6 ס:כי6'*' ,רברי ססס ומג . ~1DD 6ת 04כשרוש
 מסמף סנני6 וכ16 ; נרול סיס נעור עלים מנעלס כרי גיסת .בצדיים לנעלה קוש : למל25ס 6ל6 . נ6תס לרעות ל6 : לסס וקוער .סתעסעסס

1D5Dסיום עימס ממסך ער נעסלכס פנרו כללו ממירסנכי6 י וע' לנו אוי : סננם ס' סלומי כי לסוריע וס וכל ן ס6ויביס עם . b1ol גערט מעייר 
 ו6ע . סיגם נעס כבר כי . נרול סיוס נעור D'~D 6% יג* סל6נר6ותס
 : 3לילס לפוחסרפוי
 בלילה. ונעלהלקמו)ס(

 סנכ"
ptb~ תיר6ו.י 36 . 3סס וקוער 3נס 6ת 

 : 6רמנותיס ולסמיכי גלליה נלילס עריס נעלס 6ס נסכי
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 וירמיהכר
 לימעים נפירוסי. עיץ . סללה : )ורו*'( יס"י הונס V~D .) עצה כרתו)0.
 יתק 1ל6 סעוטח. פקידת 3' פירסו ורוז' סמפיכס ' הפקת : ל"ז.ל"נ~,.
 ל' סכקד וקמר . ס6ויכיס מיד 5רתס לדרום יסה עוד כי רמז .פקדון."זן כ6ננרו 6פם . לס מוסיע 6לסיס כ15ין וריס כיד סנמפרס " . 6תו ספקל"נכש 6סר ספקרון פל' וניל ן רכפעיל חולד-ים hih סלינו . אפעל ' נמן . . ש%
 מסמי פעל לסיוחושכר

~imperson) 
 : סדין 6ח למן כמר

 מינחו נ6ר כי נ6ר ל' ביר קרי . בור : מקור מענין מפעיל *כהקיר)ז(
 על : לזם זס סעוסיס. י ראווה חכם : נוכעין מימיו 6'ן ובור .נוכעין

 D'nlDa . ומכה .זץלי : יכרכך ופניה על ל6 "ס .כמו . ממני ירכס כל6 יפנו
 :..ש.לש
 : כ'ו( מג )כרוסית ימקנ ירך כף ותקע מל' חפרו. תקע:)"(
 יקמו ל6 ס6ס 6מר . מממס בסימך פן פירוס זס . כגפן יומללו עולב)ם(
 6סר כסטרית נס "ז . מוסר.

~han ס' פיכס סר6סונס סמכת 6חר כסס 
 ללקע סמוזריס סנ5יר 3עת בנפן סעוםין כעו . ס6ו.מס 6ותס ימוללונסס

 ירך. ססכ ססוכ6 6תס פירסו )ורוז'( רם"י ירך. השב : סה6רוחסטיללות
 דגרי פירס וימתן . למכרו כן יג"כנר ננה5ויביס 6' כל פ.רם ורר"ק .טל*סס
 ת6ר כמקוט מומרת מלידס ירך והכשכ . מקור סס3 ול"נ ; ה6ל כעךסרכים
 יסר6ל סורית 6ח יעולל ס6ויכ וכלומר . יד נהסנח וטסמו . כו6כס ימו .מפעל
 . מלמיורז : סלסלות ללקט ידו סיסיכ הכולר סיעסס כמו . עליסס ידו סיסייע"י
oojnכמל סענכיס )וחן סכנו3ר סל ל' רכו פ )ויוז'( רד"ק רם"[ ]קכ"ו . 
 . וחכריו וברוממך סלסלתי מפ. נזלו מל' הנכוסיס ל6סכלומ מס סלסילות כיונע
 2 חלאס ענפס )ומן פ" ודהם ; בוססל'

 טקחר חקוס ס6ק 6מר . ירוסלס הוסרי שמר 6חר ~אדברדן. כד~(.על
 eh~no מ - השעיון 2 ס' דכף 5רז לסמוע .o:th מטחם 6עס .ל DID"ע.

 6ת ממזמר גי רוץ נרטת הטעם ו6ק . ס6ש נע מעל מטד נמו .א"סרס
 . אונם ערלה : מזכיר כמו סעיד והנם . זלירס ענין מורי 3ל' ספנעו11הוש מפרס נגזרת סננלס 6ך . לח"כ 13 יכחינש סל6 כרי בפריס לוחו מזמיר .סנרו
 פממרפיס נכוס נרנר . לחרפה קויהם היה : "וחס כמוטס שר טליס יםנ%ו~.

 : יקז( כן )יוקל לחרפס. גולמה תחן ו6ל כמו . עליו ילוסניסקוזזו.
 לסמכע לי h~h יקסיכג. סל6 וחירפתי 6פ'פ מלאה.. ה' חכרו לואוז)י6(

 וכל5ת4 פליהס מנזר מס ססודיעני יר' כמת מלקתי כי .. ont~hמסחככ6
 )כר6' ספהח למ613 וילקו כמו . לדייק 5פחדל . נלאיר2י : כקרבי DIilhלהכיל
 ,ט ולפי . . 6ספוך עמיד כמקוס מוטור פירסו סמפהסיס . שפוך : י"5(י"ס
 הו6 זס סומר סמקר6 ומנס . גפ,ךר מקור . בקמ"ן כלפוך למנקר רצויואס
 י' כדעת )"ל ע"כ . ס' נג'וס נבסייס ומס . סוס הכחוכ ז OD כעניןנקמר
 לדברי ה6ל חסונת וסי6 . ס' וכרי כס ומ' S51D פל נסוך כי עיג6יליסד'

 סמ6מר 6ח"ננ( מוסרשר )כדטת ג"כ ו6סכמר . מכיל ז גל5ת' שמרבנביא
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 כה- - וירמיה
 לן ס,וננר יפיס ונף טס טוש פלסמוך

~D5DS 
 יזרם ס' נ6ס ומללת .

 eton חם5ור Sh . וגו' שפך : סקרן יוסכי על 1י "ת "סח כילמפר
 ם עליסס חמתי לספיך 6מ עתיד כי כקהל הנר כלו' . פוחס נפיך bSb :'בקינך
 לפי . בדיץ עולל עלשפוך

.. 
 ועל סולל על r1o3 ספון פנינו הטעמם

 ; כרחופות הגנם0קיס התינוקות על פפזך לפרס "פכר וסיס . 3חוריססור
 : מוחו פר ננלידתו הנדס זמני גלוסביר
. : ס6ו.כ.ס כס לאחרים'.)ינ(

 . חכרם לסכתך ססגחס כ6ץ ט5עס 0נ6ח 6מר ס רודפ . בצע ביצע)ינ(
 :  כפ,רוס-( מס  ומ' י"1 נ"ז )יסעיס כנעו. כעון כמוי
 י ן  ולסורותט , הפס 4ת לסוכם פליסס  ספותן וסלסליס  ס סרבית  וירפאו*)יך(

 כנע . נקל יכר . נקלה : קל ומולי נקל, רנר מיה נקלו : נקלהעל
 הסעו ח6ר להרככת מסמם . יתל טל ומפלס כנע ועל .. נדוגם 16קט:ס

 שלום. לאק טוכ: וכל ה5לחס שוס וככלל . לכס יסים . שלום :)המטי(
 ' 2 פלוס סיסים נור ל6וס'

. . 

 הנופלתם.  ב"ו(: לכ' למפלס ופ' . למכהת  פליסון כתרג1נמ הובישו.)עו(
 : יסנכי6'ס סכסמס נס יכלו מלליס : - יפלו 6סר סנופליס המחבין
 וסכסכיס': סנמ6יס על oa "פקור הטס. 10ן ס"פקוד בעת . : פקדרעםבעוז
 : ס6מר יפלו כנגד לסת 6תר . יכשלו : סקדחס 3פח כהוכ יינ( נח'ולמטס
 לסס' קומר . ק' לרכר מקסיכיס סחיכס סממי 06ר י ה' אמר בה)טז(
 לכ5 ססוכ 610 מה כדעמכס והקנוכנו . דרככם טל לנבוס ם'מו . טהס . .-

 ומסמכליס דרכיס פרסת  על סעומריס דרכים בהולכי עסו לנס. מרע 610ומם
 לעוכרי יס6ל1 מקליהם. לסכחין יוכלו ל6 061 . כו ללכת יכמר סורך6יזס
 4 סעונ בררך ונמרו . וינדך "נ.ך ס6ל עולס ימות זכור . 6תס עסו יך .דרכיס

 פסו סופך כקלו ה6ל "ח ממיר הנבא וטפס . 'לנפככס ע מרנוע סתמנ16כדי
 פצך דרך י המרב: ררתי הטוב: כדרך נלך ל6 ויקמרו. ל6חריס. וקומרממס
 - : 31DO 6ל המ31יר דרךלטיכ.
 ללכת ר51יס ס6עכס 6מר : מטס 6ל ומכנר חור . (נו' הקימותי)ין(

 6תנס ויזהירו כסוסי סיתקפו 5ופ'ס o)s 6קיס 6כי . 31DO כדרך0טנעינס
oh6רע 'כ O).SD . תעלסו וכוס סופר. קול לבהו סחקסיכו לכס די ו6תס 
 ננסס. פניו וסוסה חוזר ועהס . סגכי6'ס על מסל "מגס זס וכל . נתעכס6ח

 : גקסיכ ל6 1"6מרן . לחחריסואמר
 סיססטו . כלס הנוים לפכי רבריו מלכר ה6ל נ6לן . הגוים שמעו לכן)'0(

 : הסו0ט.ס עדת כלוזיר . סעדם זקני מלכו( . ערה : סמו וכיןכינו
 . טוב דבר כבס ים 06 פס.[. ]נבכי בכס יס מי כפסו בם. אשראת
 : כס ודמיהם כס וסורס . נס מוס נסס מס0תס"ו

 חזר מסט המסק וקמר סרכור הפסיק הטכין להנריל . כה ךיפאפו)'ט(
 : הסכור כוי"ווססנימר
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 וירמיהכן
 : סעעאפת מסובחס פ3 לסוכינשס מזד * לבונה לי זה למה)נ(
 ססוב הרך 6יזס ורעו ריכ.ס על כגנניו למעלס ס6ננר כלפי . מיכשולים)כ"(

 לפכיסס יבע ילכו 6סר כררך כי גצחס קוער . נלך hS ויעמרו בס.ולכו
 נס וסל 6'ס נסכט3 . ורעו עטכן : ס6ויכיס כו6 על פסל וסו6מכפולים
 : ידר ולסמוך לו לעזור יוכל ול6 . ורעוסככו
 מרכס לרזם סין .ס63 יסרבל כי כנפני זס מזכיר . ירכבו. מומים ועל)כנ(

 . סרכט ננסס מפחיריס סיו והתלהמם כסנסנמס כקי6יס סיו 1ל6סוסים
 ערוך ; סומ.סס (ss ' רכנס על וינטעו לפריס למתחבר הפויס סיוולפיכך
 עמס לערוך פלוננריס יסר36 סיו טללי e1b1 . 6חר 6יס מס כקלו .באיש
 : יותר מפחירס סיס זס ונס . פפוזריס h)h . רנקס עערכסלננלחמס
 . שמעו את שמענו)כר(

 סננ"
 ונקמרו ; סווסעקס סונר כקלו פלייר

 - : . עעו פרת ענבו ננסתף סכני6 וגו' יך'מסננענו
 כסיות רעמו 36 6ש סעס יובר כלפר עדנר . השרה תצאו אל)כס(

 : עמי כת נננר . תלכי ; ת65י וככ"כ מניבומיוס6וינ
 5"ל: כ,ה לעטס ע' ניניז'(י ורר'ק רם9י סתנלעי. . באמר יהתפלשי)כ0
 רופס עלז לסעעיר עתמלס נעמס מגרל סו6 בסון . ונו' נחתיך בחון)כז(

 וסנועס . יאנ כאנ ליסעיס פירוסי :'ך . עיין . למרסק ופכחוןללפות
 סס סזס וסעקר6 ונו' פב5ר לעיי סיום כחתיך סוס ולני למעלס ס6תרכמו
 כס. וימקש ותורתי סקסיפ ל6 רנרי SD כי ס6ער מס ככנר לירפיס ס'רכרי
 ותתיחס כעעמיסס -- תסתכל ונזנמר , ירכס 6ת וכינת תרע מכל .עמס לירוקי לך ph1 . וכמן ועפל פב5ל כמו ענני כתוך נמחיך 6ני לו. "וערסן6
 כמון פירסו וניז' ורוז' סוסון על סעפן למון . ובחתל בחון . חט6תסעל
 ערי כת ירעים כסוער ו6ומ זס. ס6תר סגנקר6 עעכין 5ורף כלוזיר בוהןכמו
 ער וגו' כמון 6צר ומ"כ . ולמכותו למרפו ססצק פקיו קננו . וט' סקהנרי

 : ימת ל6 והמפונס יירלש ל6 עקולם גי לסוריפס .ההם'מן
 נחשת : סמורריס עכל ומורריס מריכש סיתר . מוררים מרי כלם(

 יחוס ומנס . ונו31 נמסת מעים hSh . וזסכ נסף 6ינס עוברזל
 סר? . לסינים סיס כמפך יסעיס לכנון בזכרונו מסיס נר"ס סיס סכתוככ6ננרו
 . פסחיתיס כלס 6ער ו"ם'כ כלל. ירך תפריס מרי 6ער ממלם וסנס .ירוסס
 ררך סכל . נמקם וכסף .פינים ביסס וקער חחס ו6ח'כ . כלל ררך סו6נס
 מולכי ו6ננר סרט זס ולננס . נפרט מרעיכם ה:ממסיהס דגר סוס מזכי ול6כלל
- ? למזכיר מזפ יותר רע ננעסם פ סיס ל6 וכי ?רכיל  כסיות כי ג'3 
 למעת ור6ויס פמותיס כלוננר . גפ"ס . וכמף ס'ג'ס ס"ס ע3יסס לומרטובחו
 וגריעות פסימות ב"כ נו ים . נו סיס סחעם סננלכד 6ח" עון פירם ,נכויס
 ומלניס נ16סניס פעם עוסיס כנמס . רכיל מולכי עון וסוף (Lvi1taמכפם
 רגעת למס ונורמיס( עליסס ננלסיכיס וש"כ . וסותעיס ורו6יס . רעיססנמת
 נ כתכלית ורע לנערי נססת 6יס שכינס וזנף נזלת כי ע65גו לז: וקרוב .גרילות
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כן ז וירמיה"
 סספלסין נרסס . ויפטור לעלת מגף פלח תעיד פתרנס 6וינ תכנוסעכעל
 קם וסממורות סעיסינים וכסלפור כפסלס וכן . בת:4ת עתועכ "מססיס
 : oon למספר וקסס כמתר נמיקיס ססס ממי ווט . פתועביסמיותר
 תקוט 6ין כי. ויפר מהגיף . כדניס 3כמף ססמסילם 6מר , משוח נחרי)כע(

 נסר סעשח -סיס 06 6ף כי מיניו מעם ולספריו כסף lo1hלגרוף
 מגס סנריפס כמעת ככסף סננעורביס מעפרת ותתם . כ6ס סופיסט מרוכ,וכחרך
 תם ועכץ יובלי. bSl ולדקי ל6 סמיניס וסרשס.סס - . 5רס 6ותס שרוףלקן6

 : סוימריפיק"ניון עשי עפרת. כלזרת שר יטיס ול6 קורתו סת6כר סכוו:סעופרת
')י(

 כס-

 D')pl לען מפיוסם יוכי וכתרנוס סקור6יס- . להם קראו גמאם
 : רסוק ותענו עיכ6י4מ ר' " רעת וכן . קרתו נווי כל'עתורנס

*

ע ס' כיח בכער עפור סטוי סו6 סרנר . ירמיהו אי היה אישר הדבר;)6(
 לק . יתסיסו כיפי נ6פרס ל6 סאת סנכו6ס ומנס . ונו' סם וקרנת
 h'e1 . לירוסלס פענתות ירעימו סכ6 6מר בלן 1ס11ק.ס טטיכותכר"קית
 עוכריס ססץ ננוכיוך סו6 כ6ן כי 5ט גלו3ס ור6יס . כ"ו במימן עליס נרמז'6סר
 כיש ישן סל6 מס )5( עוננו סעקרס כנית ונס וי"מ( )י"ו בפרסמי6ע":

 : וכמריס( רוו' ו6לטיננ ~iDh- )"ייכסורןיתסיסו
 וברפומש כרעעם סו6 וכן . כפסטל ) לסיוע 5יז . יהודם.כל)כ(

 : מרוייק'ס6חריס
ע 16 4פר רנילעם ס6תס כעם wD3n 6ל נ לע'. לבם תצמחו אל)ר(

 ינזכן hSI . ס' סיכל סו6 סוס ססמקוס וסוף . לופר רניליס שסקי סנכי6י
 : ס6ויניס כיר תפלו 63 6תס פנס כוטתיס "תס כך ומתוך 6וינ כירשיפול
 ס"ס ס' סיכל : 6ער . סוס בפיקוס 6ת:ס ולמנגס פ"מר אפי ניל .יתמה

 כס סעכוק ish לפעלם ס6וורס סוס כעקוס סעלעת 1PDtfJ ס6לסושעקומות
 6מכס וסכנתי ז'( נפסוק לננעם וכגיפורם . 6*י כל על "ל6 . ספק-ס כיחעל

 כנגד ס' סיכל פעמיס נ' ו6ננר . 63כוחיכס[ נחמי 6סר נחרן סוסבפקוס
 די ו3ורוכיקחע . קעתי( יוסף נר' ודביר סיכל קולס , סכעקרם פקועותב'
 פקיר ור' , מסמס סעקועות נ' a5h3 ננוס ירנניס "ולי כי מוסיףפין

 סנס מלת כי סמם וסוף . ס' סיכל סו6 נ6ן סוס כפו סעס פי'5נורניק
 6כי 6ת וסוררתם כננו 3ננקוס פעקוס ow)n על -:ז כססכוונס 636 נקמרתשינס
 וע' כעקום. פעירס על כסס:ווכס נקנית ולעס . סנס חכ6 ל6 .סנס

 - : ס' עחססריסית
 יכנאש t~hS bS כי . nhro נלין . הוה במקום תישפכו אל נקידם)ו(

o~lbלכס ללננ 6ל6 טיכס . 3כס לטוב תסיס ס"יליס טכירתכי מתחסני ננס כי . לנם ורע : סופיו כרס הס כי בס מסך "סר : 
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 וירמיהנח
 . מכפנו ל6 כיל"ל תשפכהאל

-Dhl 

Sh : חק לסוכהס ום5ס כנס דרך 
 ן, לנס 3רננ ננועת ע5ס ולך הוסף o'StSnכפכורת

.. ' 
. 

 נגר פירס ולד"ק ס' כיס . למטס כזין וכיול6 . 5חנס והכנתי Shנעור  וטוי  ~DSl. סו 6ל6- ענינס יין . סילו מלינה . עולם ועד עולם לנדן)ז(
 : קדכניניס מימים ל6כ01ינס נסחי 6סרסכגיכו0
 ל6 סנמט6 מס כל טס כלומר כמס ס' סיכל - ל6מר השרי. דבריעל)ח(

 תכיש סל" 63ופן . הרעיל לבלתי : ס' סיכל Sh נבוoh 6 . רעיבולנו
 ניסנניס מועיל לכלתי נסך ופסל 6ל עה מי ודונמ0ו . תופלת סוסלמ5מכס

 ,לא .אוטר : סטר כיס סי6 עניתכן מ"ק ;. וגו' לננוכ. סיחכן -העוב)ט(
 וג6 . כ"ס נס0ס ל6 כי . לע,לסיס לנס נלעיט ס6ינס .ידעתם

 : פטלסבחנתם
 עשות למען)0

 א~
 התועבותי כר

 קמ"ש לכיח וני5מ:ס . האלה .
on'hולעפןפ ולסומא ננסעתס לסקל נ"ל6 סריס מררלסס לסוכ ככוונס 
 , . : למעלס סכזנרותס0וסנו0

- 

Ch*)כקו * עונם מגל לסמפט כדי כו לנו6 לכס סיטפיק רפס. עופילבל ומיני מהסס משם סו" סוס סי:ימ כי סתטסכו * פריצים המעררה 
 מערה סי6 נעינינס Dh . ראותני הנוה אנכי נם ? לפרי5יס מחטםססננטרס

'O'hb ו6של5ו כמיני. קרוסה עוד לו. צין; ולכן . סו6 ק כי דיתי .הני נס 
 : .ומולך במפרס וכמו . למקפם לכס יהיס ול6 16יכ.טל
 סכזכונכר והכוונס מסיר, מלי05 דרך נך 5מר . והאו י . . .בא יכך כי)יכ(

 סמנורס . שמי שננתי אריי : קדם, כינני מסיס מס פלכדטחכס
 נגף ויסרבל סקרון לסגלות לפטריק סהגמחי לו. עתקתי אשר את :שעי

 נסיותט כווילס ול6 להם. מנגד ל6 ת 0' וסוכל . לכבורי חססמי ול6נמלסמס
 :  ס6רווסס סב  ו5י. כוילו "שגן נטל ססו6 סיוס ומן לי.נעט6'ס
 .: למקריס כננלע)ש חקם. 6מי פפס . ודבר השכם)י0
 ננלפניך תסליכני 6ל דרך מל . מסל דרו . פס מעל אתכם .והשלכתו)סו(

 פני מטל לסליך לסמי סקדפמי 5סר סוס סכים והת "נ(. ג"6)0סל'ס
 זרע : מס לומן hlh "ריתות חהשיס hb ססםלכס ומגס ; כק ,' כ')ד'ס
 ודילך וממס . . oll~hn] סיס ירננבנם ]כי סכלכות ס:מלקס כיוסל6פריס סיגיי ססמלכו0 לפי . on~h o'~bhi וכגס . סנלו ססכס.ס עמרת .אפרהם
 סכע סיס לכן קורס ונס נורון'( .רך"כ[ לפריס כסס ססכטיס טמרתנקרצו
 היך לטריפ D3D1 . כנוהיו נככךזה2ף

 נרוקי
 ויע,ס.כ6סל . סמלצנו כמו ננננ:סס

 , : ס"1( ע"מ )תסלים לפריס ונסכטיוסף

(ru)תתפלל אלואתה . 
 לסין"

 נטחח' מנל קם להרמ ירנניס .ככוונת
 'נ4 ל6) סכ'ס"מ ככנו כי לסודיסס סו5יך4 סחסובס זולת כדברסיכטחו

OWJ. ימי-ר סו6 ע"כ . ס וסידיק ס:כ6יס חפלות 3פדס לסנן 0וכלכס ל5 כן 
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כס ' זירמיה
(

 מלצון . ונשג,-בי ךאט . סוס סעס נער תתפף. 6ל , לו 6ער ס'נ6פ
 כרי ובגוש בזרו נחכרו מפ5יר 60רס ספ3רס ועבינו עיעס מללון סננזרפניעס
 סנן .16 לערותו רצע -ספן כבר ננ"כרו מבקר כ60רס הופל ; נקמתו0יעסס
Dt?D~686 עשר תקפ"ט 3ס"גנ ע"ן לפסותיו ימפוז ל : : . 

 2 מס ענינים ,סני ספיפירומ לרעת . ;וט' עצים מלקמים הכנים)ים(
 למנשר סייס ענסנ סיס סין 6ל6 מי14ם לגפות היכנס ס06ומכערת

 זגג ולסעסיכס סערורס 6מ למגריל ונרי . סרס ר6ס כיוס ניחס לשי05
 %ל . רןwfs 6 טגן סמק וליפת ; סררך על סייס עלקטיס סכ:יס סיןרב
 כלס וחטף נפיס וי ס6:סיס 6.ך מאייר וס:כי6 . .. 6סר ענין סכל סטענניסלפי

 וסיס . סלככס " ה . השמים למלכתן כונים לעשות, . כוסמחממקיס
 כך ן כוננם :. ורכם .מלת מונות סרם ר06 כיוס לפסיס לריקריב עכו"םמנסנ
 . מעלס סבסוד זקכיס לע' סעיוסם סימי וכתרנוס . עונות לקוש קור6.ססיו

Cllawonash'D1 למון נ516רות כתונס 
 עמ, נל' סרס לס וקין . יונית.

 סנקור' -לפי עפרסיס וינץ .. גכר6 לככר ססכניס מלכות לימם סל6 כריטישת פקר ר15 .ל6 : לנהלכת : נרוז'( סיוניס 6ל נורעם וספני5ייס ססורייסמן ולצי
 סכן: וכמכ ?ם?שת פי' ורשי ; רסוק וס61 . ססנניס מכ6 כלו' . לננל6כתגננו
 .8, 1ט46זעפנ מגס. לכוכב נקבס( נכוככ נושךמא קור6יס סורי בל' כיסכיך 11(' ')888 יסעיס כפירוזו וניז' סעי6, לכוכבת 6ל6 כן 6יט וכספחנו יונתן.מרנס
 6פ0ר . מיסר סו6 יונתן כתריס סלפ:ינו סנסמ Db זס ולפי . 11)458
 : נונס לננכ סעחרגס רפתספיתי
 ohh גי ל6 ימטר פון ; 06 סל ננטר סי6 ס' סננת נקלו . נתכת)כ(

 ועל ס0רס. ען ועל סכסמס ועל סורס SD 6ער ולפיכך ל"נ( ט')חננות
 ל6 06 סל מטר נקורת סיוררם סמננס . תכבה ולא ךבערה : ס6רננספרי

 כוערת.. o'cn 6נל . לארז כ0חניע חככם.
 : ומולכת

 וזכסי לס' כליל עולות משיביס סיו לכס"מק סנ6יס ספו. עךלךוזיכם)כ6(
 עעליס ס6תס סכסעות קותן . 6וננר וירנניס . נוכל נסרס מסיסמלעיס

 hS טוממ-כס כי ; כסרס 6ת - ול6כול מלמיס ונסי לע0וחן חוכך לס'גטלס
 SD סע6מ משת נק ספה עסרס 6ו . ררו נמו יסף. מסיס ספו :לרוון

 : )ורוז'( רר"קסטות.
 עוכרסס פמ0כת לפי 6סר מעננם נ6לסי 6ינכי . וגו' דברתי לא כי)ככ(

 5כי 6ך . כהום וכי6% מכביס עוצת . פ5מס ככור רק ס מכקס6.כס
 שנח יעמס 6סר מנותי ויסנורו . לראם לטוכ רנוני סיעפו 6רס כזככימכקס
 עולס רנרי על ל6כותינס מלותי החלת סיתס ל6 כן על ; כסס ופיהקרס
 "DD ומן ph כין סעספטיס ולח"כ סרכרות פררת 5ויתיס תחלם 6ל6 .וזבם
 ומנס . קרבעת לי ויקריכו מקרס לי טיפסו 6ער0י ו6ח'כ . ההכרסלתקין

 טס ל6 כ? 6ננר . ישק ורון . לרגון ל6 זכמ.:ס נס י ננספטי סימריסכס6יככס
 O~lD עתן המי עיר *עכס מ סקר .וזס * כטנל lara 6חר 6לה סקרכ:ותגג!
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 ו'רמייהכ
 הכוספת: וח5וס חרוצת פרסת נו )6ננרו נהה מסם מסיס ר6סוניס יום63רכפיס
 ל6~ סעבל ומעמס . ל"מ( נ"ט ש)םננות סתמידין ומלות וסמזבמ סריסכןמעמס
 כי ממסכן לטסייח וקימור עיכוכ 3רס כססת ."כל . 6לס על לסי5טוו מכססיס

 "ונגס 5וס ול6 . נקרבס סכעתו לסכן רו5כ4 ס' סיס hS לעקום כחופיםכמיוחס
 טעות סם וים . י"6 ל'נ סגנות רס"י .,ע* למס סכתפיימ עד סמסכן מעסספל
 מל6כ)צ על ללוותו וסתמיל וירד 45מיונוח לומוח לו . ומסר : סס כחוב כיסופר
 . ל5וותס לניוח.6ו 51"ל p~o כל6 מסובאה( ללוותו ושלח וכו'. ומסקוסוסמסכן
 ימן דפוס רם" 6למנ5י סר"י וסככון ממסכיל ידידי כיר ומ65חי חפפתילח"כ
 למון בשבילו וסרמכ"ן . בנו"ן רווחן וסח)שיל : כתוכ וסם . וזמן מקוס נלינוסן
 ט'. )רכריס עקב כפרסת ורם"י . )ו"ן וב5ה4 וי"ו כל6 לקוות סתמיל ל כתכרם"י

 כרדמו כי הכפוריס יוס ל06ר פד נו . נמעסקר ל6 מככן מסרי וז"ל כחבכ"ס(
 כזע מורס י5חק דון נס ותקנס . גצכ"ל סמסכן על6כת SD לסס 015 מסרפן
 קורכן נקערו סמ(כח על חעסס 6סר וזה . פכצק OD וחמס תרוננס פרסתכי

 ססקכ"0 כתכ המזנח על חעסס כלסר וזס לפסוק כמירוסו 6ך . סענלמפסס
 ומוכן סו6 נרע גי הפס 6ת כסריס ססנootn 3 ארי 6ל6 נקרכנות 5וסל6

 ומפני נקרכממג סקורך בפת מחלחס לרפ6וכ( סתיופס לפניסס נחן 6ז .למטורן
 סמזכ0 כמעמס סככמף ססתכית לכשביר . סמזכח על תעמס 6סר וזס 6מרא

 . וכערב נכקר סתמידין נו לסקריכ 6נ3 סטונומ. לכפרם קינו סכהניסוענודת
 ססיטיכ מטוכס כל על ית' לקלוס תורכם כ"6 . סעתומ לכפרת סיג ל6ססס
 SD 6ל6 . פונוח פל לכפר כמקרבנות 6ין כי 6' עסינ וסנני . עכ"ללעמו

 . כי 6דס ולכל ל6ל סיס ידוע סענ3 עעסס בלעדי נס כי כ' .מסננות

 כעס,
 6ל6 . ו6סס חטאת כ6ן מזכיר ל6 ירמיכ( כי נ' נסננס. ובפרט לחט61עלוליס
 על 6ל6 . מם6 על סנ6יס כלרבנית על כוכחו סיות פי' ול6 . וזכהעולס

 2 סטנל מעסס קורס לטוו סחמירין כי מודה יימק דון נס ומנס . סתםקרננוח
 ממגי וננתרמקיס סולכיס סיו . לקמור יסב מירדן כמו - לאחור ויהיו)כך(

 . : 46 מתקר3יס1ל6

 בתמימות: נלו' נוקר. נבל סיתם סעלימס ושלוח. דוטכמ יוס: כל 'ום.מס(
 אעפי"כ 1 סנכיSh 6 וקומר . מסס פכיו סופך ס6ל כאלו . שמער ךרא)כו(

 : שנניא עס דכוו-ו ממסיך ולמ"כ "לי. סמעול6
 יטמעו ל6 כן סנבי6יס לסקר שומעו סל6 ונמו אליהם. טרטרת)י0

 : קליךנס
 סרעס לסס מנד 6ל6 עוד. סחוכיחס ולוי 6ין 6"נ . אליהם ואמרת)כח(.

 לסורוגט רכות פפמיס נתמרח זס לנפח . זו(.-הבוי : עליסס לכ6סעחידס
 ננס זס גני כמו 05ות ודרך ומיומרת לרוכ ב6 וסי6 כ6ן. פס סוס, סיקוסעל
 . הנוי 6מס כסו מנוי זס ומכס . מגוי 6תס פס נם 6מר כקלו ומטפס .מיותרת וסי* פס מלת לסור6מ סי6 כ6ן כעף ן ס'( י"א )ע"6 ננל6ך זס וסנס .א

 : טנ' 6תס עגיט נ"ל ט'( 5"ח ורצסליס . ס' מן )סופטיס סיני זס נוסזכיתם
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לא ח 1'רמיה
 נםל6ס כסעסרנו פסט6 נמקוס שעובד רביע נטטס לפיות לויך *שמעו
 כרפופ. סו6 וכן . כן[ לך יולדת קסמך סרס 6נל .כמו זס. 5חר (ס לב6פסטין

 ס6גנוגס . 6' מרמר כלו נ"ל * מפיהם ונכרתה האמונה אבדה :רמ"ח-
 , : מפיסס תכרחס מפיפסלסנרם

 מינלסע וקמר . .רוסו 6ת רם 6ת=מעי6 רחרחי 6עכ רקס כמו . מ')כס(
 נזרך. : סקודס ספמוק פמן חסלוס סו6 סוס ספמוק ומנס הרנסיבמקומות סריי כמו . ל6סס מפס ממסי ס61 ר . זכר טס" כמי כמדנקבס

 וימהה הי 23אם כי : )רד"ק( סערו מנדל ססכזיר ע"ס כן נקיץ מספרנדגל
 קמרתי טעס מס . 61ננר פספס תיו וסמכ מענין מפסיק . עברתו דוראת
 זוור . -טנרתו רור 6ת מטם ס' סמקם מפכי י וגו' נזרך נזי6ליסס
 : ססו6 סדור לקנסי כנוי וסולן . ו'( י' )יסעיס ענרחי עם טל כמוענרחו
 ע"י קותן וטע6 ירסיסו פוחן סמרם 5חר כי נ"ל . התפת במורג ובנו)ל6(

 . הוצפת : וכגו טעס חס . יסויקיס נימי קותן וכח סורו 6דס.ע:מוח
 ממוך )וסו6 סהו6 סניף כקרץ סיס כך . הנום בן ונניא : ל"נ ל' יסעיסע'

 . ו6ס פורסנות לסקוס ניסכס מס ננזר וננכ5ן מקרס. נעליו ע"סלירוסלס(
 כזפ דגר לעסות . צויתי לא אשר : מרפיס סיוסככיס מנוס כן בני6 כןכי

 : ענק( 3רון %ר לקלסי זס טסו ומס .~פודי
 סס סססליך ע"י ממפח 6ת טננ6 "סיפו מנס . וגו' באים ימים הנה3לנ(

 פיו ל6 כי . tffD סס לעכור יוסיפו סל6 כדי זס וטסם o~h.עלמות
 . סחפת נמוח וננו חזרו כי . מועיל % זס וכל * טמ6 כמקהם 6וחספוכדיס

 ע"ד סמפמ 6ת מטמ6 ס' סנס . סועיל ל6 סזס 6מר קומר ירנניס כן על'
 סמקוס סיסים ער יוסלס טנפות ממפיס ספינו וסו6 . יותר סחועיל 6חרח.
 סמתיפ ומרוכ טס נסרניס ימיו 6סר ס6נסיס לרבוי ססרנס ני6 נקרץ ססו6.
 תועיל . לכס מועלת סרפו6ס סדין oh~ נלוי . כתפם סס לקכרס נ"כ ישרנו.

 . למס יספיק לnDnO .6 נס כי סחלליס. ירבו כ"כ נבלת. והיועה : ממכס.לכס
. : קינריס לנס יסיו ל16.6

 ופ" . מממס במעת וננכבניס מזמרים קול . שמחה וקול ששון קול)לד(
 חחי נסמחתכנון

 : וכלס

1ק

 )נ"נ דוחס %מ6 נדי ע"ז מזכמוח על ויסרוף סקכריס מן5דס פלמוני לקם יתסיסו ר . מלמעלס נטמן קמור זס נס . וגף ההיאבעת)6(
 מ מחגנ6 ירנניס לן פל מע"ז. סעס למרחיק סועיל ל6 זס וכל ל"ז(.כ'נ

 . מקנריסס ע~6יס יסיו עע"ז סעס וגל וסכמ6.ס וסכסניס ומסריס ס סמלנעלמות
 לספל כדי זס יעסו ס6ויביס כי יירונימום 6מר סזס סדכר יסיס 6יךוכמנס
 סתכקע קורס סננ13ר כסקריך קי נ"נ ואפסר . עריס נערי פסיו סעתיס6ח
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