
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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 וו'רמיהלב
 תלקקי ):דעת ו6ומ . סתתים על ספתס ישט עלים פריס לפיכסמעיר.
 למען . סעיר הסי -ולקער לספמיר .נרי ק ~עש ס6ויכיס 5ופ.פו( יסורספוסרץ
 גיוס . ע'ל סו6 סכתינ . ריוציאו ההיא בעוץ : רלת'ס למס לפתוסיפסרו
 ; : עעיו 6ת חברסס וים"סם4סי

 מעקופות ככל סנס6רס . מפוך נמו . הנשארים הטקומות בבי)נ(
 כי . בטפות סם'פר וכתנם מי1תרת סנס6ריס סמלת וסנטן .)יר"ק(

 סאת סרעס סמספמס נק סןס6ריס 6מת בסטת כתונ סיס לפגיו פסיסכמפר
 ססטס טית לסעת.ק ומתחיל טעם ככלסננקועות סכמנ וקמר . מעקושתנכל
 סרמתיס 6מי וכתב עעותו מכיר ס:ס6ריס מלת סכתכ וצחר . ע3פסססי6
 : ס")!רת כסטך ססי6וט'
 ? לעולס נגננו יקיננו ול6 טעון פיסלו סיתנן . יקומו ולאהיפלו)ר(

- ו  . כתסובס לעולס קונו ול6 סונניס יו סיס סיחכן . ישוב ולא ישובאם 
 ל' מועך ירנניס נילונו וכן ; לסוט עוגו וגו' סובנס ננדוע . עיד פפרםוכן

 יסרבל מסיכס מוכס . וכ"כ( ר' )נ' סובכיס נניס סוכו כלערו . לתסו3ספסונס
 מטוכס סררך ען הרס סיתרמק סיכתכן . פי' נוסיט'ום ולפניו ורוו' ; י"ג()נ'
 מן 6.ני6ס כענין יסוב יאצר hs פ 5ל6 . 6' ומענין ? עוד בליס יטובול6

 anhl( . לסיבוב כגנר גלמת - -ן ננסר3ס סובכם מרוע כסעוךפי' וכפסוקסדרך.
 . נקנס למון סעס 63 רר"ק לדעת . ירו,שלמ הזה העם לגובבה .נמרךע)ס( " יסונ ול6 גננר לסוג ע6136פר

 עם סוס סעס . סוס סעס 6מר סנ1 מלת וממרס . עפך וסע6תנננו
 ז לירוסלס סוור סובכס כי ספן והלעס ז עוסר'ר תלעירי רכרי לי ונרצין .ירוסלס

 ומכנים . ירוסלס סוככם מרוע . לומכ- וכוונתו מוכבס. עדוע סנבו6.'וצפר
 על רבים ל' 3תרננימ סמ~'קו וננייס D~e. סעס ננסת פירום ודךנדברו
 - : סיכרכיעס
 קמור תלעיריעוסר'ר ולרעת ; רגנרפס עולס כלו' , סנכונס מפך . כןלא-)0

 עמויקיס 6גו 6ין . סיט6יס 6נו 5ין כן סדנר 6ין 5ועריס .לולי
 - . : ויסרס טוכרש ררכגו 6ך .נתרגמת

 כמום 3ער~תס סב כלו שפרו לנכסס ססעס*לס 5סר י חמידה נם0(
 ים משפות כי עריכסמות. פסותש ססס קער סוומיף 3עלסמס. סופף.
 ועפיעת:סרס . תפקירס 6ת ימו ול15 לסס נתן חק סק . ונינחם עשבלסס
 ן מן תורת 6ת ירעו ל6 שב6ל1 לבם סיירומ מסרי רק ניעום. שםיל6
 5מר . ונר תאמרו איכה)6(

~ba סו6 . סו מסחם 6ם יטעו א ועעי 
 %6:ט כי . רירת סקר לסונר ערכיס כפרם וסכסניס סעס ג66ענייר
 -סלם ז"0 דח"6 ננוסר'ר נגרעת 115 סתורה. 6מ יורעיס וללט 5גסעמכניס
 ? 6:ח:ו מכנניס תקערו 6יכס . לסכם אופר סנני6יס ו6ל סככניס 6ל סכיוסופך
 י"ס-נ,',1.(4 נ5יוכ .6לס כעו 6ין עי ורכן געו . 5ותס ידעט אתנו. דףההירוד
 וגאפ קשרם. 6ת יורעיס ס6תס שכ 6 עסינ יושם קהלה. לשקר הנהאכן
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לנ תירמיה
 ססופהס עע פעולמו עמס ולסקי . נתגס ולסבל לכנס כי כמ65 %רקס.להוקים
 %ומס מועיל % כי . וסבל סקר עט סו6 סרי ססו6 ~סעע . 5ותססכותניס
 בעפמ6 עט סספריוו ונס"ע סעעסס. bSh מעקר סעררססו6 ל6 כיבפעולתו.

 סקר סופרי סל סעע עסס לסקר ופירפו . סקר מלת כפילת למסיר נהנוונוקולי
 2 טפסעמ( טסרכ סעגיכו . ממרב לסע כמו מופרים. לסקר פלטמרוכומכי
 נ'(. ר נלפעס מרודך טת כל סוביס כנע . כמס ל' סו6 נס י חתו)ע(

 5מר , מאמו % ברבר הנה : ע"0 רנ )6יונ עור ענו ל6סמו
 סכסגהם ועל . נקעת מכעס למס 5ין עעמס ס' רכרי  otb~ln מססכעעסיסס
 : מדבר סו6וסכבי5יס
 : ט"ו ו' למעלם ע' בנפצים. יפלו)יב(
 אסיפם : טרפמי 6ת מלסיס 5סף ען מקור לסוף . אסיפם אסוף)ינ(

 ס'[ נ6ס יסופו שדו . עזרעס יסוף ל6 ךוזכרס סוף ננסרס מפעילעתיר
 עם ' פירם ו5ס"כ . 3'( 5' )5פניס ט6דערי פמ עעל כל 5טף לסוףוכעסו
 ונ"ל ; נורוז'( רד'ק רסני פ" כן . וגו' עננים 6ין . nhro ססנרתסתסיס

b5nSbGאכרית . 6סיפס 6סף לקיווץ יותר נכון סוס סריננוניס ותרנוס סכקור 
 לסס שיו h5~r :-- -- ב6ופןז מסרס. פן ל6מוף לסס ססש ננס אכרית סלמס.ס6מיף
 יעברום. להם ואתן : מסדות סיסמית ס6ויכ ני6מ 5יור חס . ונו' בנפןפנכיס
 לסס ס6נק 6מר 6בל. . עמם 6דעמס פרי לכרית ל6 . סלפמו עס פירועהו6

 ויאכלס ס6רנ יב6 כי . לסס יסע 1ל6 עסס יענרו . וזעמם וסת6ניסכצננכיס
 5רניס לפס 6מן וסנוררי וויניטה כפיהם פי' ורח' ; רפ"ק( לפיוסנקרוב
 Dtb3 2סיעורו
 ותדבר . עמו נערת עכנע עסמף סננא יהומם. אנ"מ מה על)יד(

 יסדכם ננפריס לסתעננ לנו מס מה. על 2 סהעס %ס כנרכקלו
 רומס סט נסכ שם: ונדמה : ס6ויכ עי דגר לרגיל מקוס ס6ע5מר

 כגנר ושפס סיער. מוסיף. 5ינל לליס 45עזר כצפריר ותישדי%נליס.
 . סמנ5ר ערי Sb ננ6 . 6ער . טביתס ס6מיף במכייס D'bDG פסעססמסס
 : (otS3h דומס %נס לק . ולסמום למו"נ ל66ך
 . נ6ל"ף כעו בס-6 מרפס . נעתם וסכס פרפס nDS ונקוס - מרפה לעת)י0

 ל כקליף טו6 כרים6 זז וכדפוס מנול. ול6 ליווי נקורולפיכך
 מהצי כי . ספלנס דיי וקמר . 5"י סל %ון אבול ק * :PDW מיןשז(

 כנבול סכנטס קטרי מכף בירוסלס 3סננעמ סכסרתס כ"כ רכיסס6ויכ
 כמו וחזקים. 6ביריס מומש . אביריו : הגמיריס י כעד נסימס נחרת. :6"י

 כסן לכירי כעו . סזקיס סריס על סכווכס ולפעמוט . 5ביר'1 יגורותמוסרות
 , : ס6ויניס ריפאו. :כתרףכי

 3מזרמ ירוע . להעזז ; כ"ע י"ר ילעיס כמ . צפעונים : ס6ל דברי . הנני)יז(
4

 נזם וף5ריך שמסיס. יזיקו סל6 יעסו כספים סל וסיר ;תר כן,ל ע"י כי
 . ס6סרוכ'ס סעטפר'ס עיברי הוסיף ורוז' . סקדמוכיס הכומניס לבן נשיותנוס6רע

 8~נ
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 חירמירץלר
 ס6ויביס כילת SD מסל סוס וסננקר6 . ו'( )נחהליסנ"ח ברייל יוקל כדגריול6
 : ננרס לריתיננ יסרבל יוכלו ל56סר
 למון ננמכרס פירסו סנצפרסיס . כמבברינירזי מכניך: רנרן - נמבליניתי)ים(

 זז : - חסונות פכים ענין מלסון.עוףכי פ" סולטינם 6ך .מתחזקות
 וסורקות_

 מכליגית' מלת ועדיין . סזס מסרס נכעס כ6 סמקומות.6סר בכל יפס מתיסכוזס
 וניז'(. )ורוז' קנצחי ממס ור' רס"י מסקלה על שלס 6ין כי נרקדוק. מ6דקסס
 סנצקקל וקין . מרכית סס לדונננ6 סנריך ורע"ק . הברגתי כגצו דקר מספי'
 . כיכוכי 6ו החקר סס פירסום ו6כ-ol~r סר6סוכס. . ' ' י - מיו"ד נעכורמכוון
 5יס . לי במקום הככוי פירס ורנז' . ססכיס מיו"ד בענו שכן ל6 זסונס
 מכליניתי לקרוץ 6ונצר וקני חסר. מעקר והכס ? סינון על מכלינית לי5יפו6
 - מקללוכי('( י' ט"ו לנצטס )כמו שר בנין ככוי וסוף ספל. וסוף מלעילכטטס
 . .סינון טלי' ולסחנבר פני לסנסיל מנכשם הייתי 6כי וסטעס סייחי. מבליבפכעו
 " : וי ר לכי כרחי ובעל פלי. מתנכר סינון6ך

 . קותו סונצעיס מרחקים מקרן . למר"וכש נטמע מרחקים. כבארץ)יט(
 מרחקים מקרן יוחק( רון )כרעת 16 טוסיו. נחרת נטמע מיןדוגמת

* בציון אין ובה' : כנלות. .סס מלכו6סר  כי בוטסיס סיו כי נוומיס כס כך 
 זו כי פירסו )ורוז'( רר"ק הכעימוני. נמרןעך : 5לרייס . נשיכה : עילס ס'סיכל
 כי Da 6ין רופף 06 כנלער 6ין סנטני למטס סכחוב ממט 6ך . ס5לחסוכת
 5ין שנכיס 6'( נמ"ט סכתונ . נעמס וכן עסי. בת לרופת hS OnSDמדוע
 סייחי סננדכר לננעלס וכן . נר 5ת ננלככן .ירס DI~D % 6ין יורם 06ליסר6ל
 05 יקומו ול6 סיפלו וכן . ררכו . פמבי . קמרו מרוע מ6פליס 5רן 06ליסר6ל
 לכרנני עור לעסות מס יסעיס על' לן ר סזס. DDO סונכס מדוע יסוכ ול6יסוכ
 סי6 מדוע כי נרפס נ6וסיס.4 ויעם עככיס לעסות' קויתי מרוע כו עסיתיול6
 חסוכת סי6 סכעי0וני מרוע 05 זס וננלבב* .הקורמת.. סס6לס עם קסורסס6לס
 במרסיס סונר כעל ספיר )כלסי ושווע כן מרופ: ול6 למס ססיל"ל נרפסכ6ל.
 לקוחיס.ורנריו

 ככורי כסוף מכיח ונרפסו . חקננ"ח כננ5כשף ברי"ל יוקל ר' נצרכרי
 מפועלת ס0נס לדעת bSh eibn ויכונס וסלבס( ניד עקוד מן תקפשזספתיס

 6ך : סיוט . כו6 ממרמן מרוע ' . ממנכש ינער bS מנוע כמו . סנורמח16
 לענריך. כס חעסס לננס כננו * כתכלית ל5יזס כלו' למס 6ומריס עלעוןכחוכמות

 בנצרת למס , לחס כל6 כסף משסקלו ODS . ס5לס כונריס לדוני יינרלמס
 ים ומרוע ; טוכס תחת , רעס למתם ם למס . 6לי n~So ל6 למס . סי6בסותי

 . וסכוונס . oD'~5h נבל בנוי כטעם ס6ויכיס על במור טכעיסוני ומדוע .יסרבל דברי סכל כי נ"ל כן על . טפסרי כסיס hS כ%6 למדכת נססם ססעכיןנמסמעס
 ער לי יכלו עע"1 ססעמיס סזס כרכתי סיס 6"כ ודיך ? בנית ס' 6יןוכי

 יותר לנסיכו סל כסס נרוץ ככצס רכולי כ6מרס. וסכליסס בפ0יליססססכעימוכי
 :מקלסיך
 ב6דמס 6יס סינטמ כמו סיני%ו נ-שרינו בוטחיס מיינו מנס ג קציר עצר)כ(
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לה ן מ חירמיה
 ינוף כהן ל6 ומדהו וחקין סקסים זננן יעבור ו6ס . נדהו חנוקתל%6ף
 פכר 06 ס6דמס 6יס יכום כ5סר מכטמוננו כוסלו "נמלו כן , תקום עוד לו5ין
 : פריס לו נחכס ל6 ותדממו rtp וכלסקציר
 ר"ננ וסול . מחרות ל' . קדרתי : סככי6 דגרי . עמי בת שבר על)כ6(

 )6יוב סרס כל6 מלכתי קורר וכן . 6ור 1ל6 חסך ויולך כסב 16תיכטעם

 כ6ס יסננפ6ליס קרסת כטכסי . סלרי נדל ננלפר כי בגלעד. _אין רטורי)ככ(

 6יך וסטעס . מסל hSh צינו וכצן ולרי: לכלת נסליק ונמליססמנלעגי
 . ?מי בת אדכת ?לתה לא ? מקכס 6 סטין וסלי סכר לעעי סכ6זס

 תגננה: ננסרס ולרכתך וכן . קננסת,ס כלו עלס וסרס כמו . לננסס כמופלתס
 : נו לוננח סדם ועור . ונמגר ננתייבס כסססכר כערכי גס כקרט כןארכת.

ן
..כם*,

( 

 נו הננכוון 6ין ספמירות סיעות סין ס5ייר נוס כל במדבר. יתננימי)6(
h)h'Slh כוונתו לעיקר. סיור סו6 ו~5ס . סרעיס ננררכיסס יסובו ; 

 ועמס . עמי בת 6רכפ על6ס ל6 מרוע כי כגלעד 6ין מגרי 6מר למפלסוסכס
 * במרבה ייתנמ מי : פסעיטס רכו כי : 6יכתס עלתם ל6 ננדוע לפרםנ6

 יתכט פי . אורחים לנלוז : פנני 6ת . 31rDhn וכלבד . בעוכר ס6סכוןמוטכ
 . ש מסיירות הכסי למס סעוסיס סננלמות 63וחן.ס6לון

( . 
. 

 נו6סריו רד"ק תסקר סכרי סם וסס5יס קסתם. סי6 לטונס וידרכו.)3(
 כעל רפת סטין 6פ"פ 1 מרבך מרסת כמו קשתם. לשחים :'ריור*טי(

 ללסוכס פכו וסטעס . וידבקו כמו . מפעיל וידרכי ועלת ;- כןסטעפיס
 דרך פעל ומנס . מן( כ"ח : --: )תסלים סגיו ידרך .: --: עלסון . סקרסתורך
 מרכי. נריק ס6מרו כמה סליו ידרוך ו6וננריס קסתו(. קדרך הקסת עלעקרו
 לעולס כלו' . סגנונה ספה ססו6 ננס פ'י לאמונה. ולא : רס"י ססעיין

 : מכס ל6 . טוב ל6 כן. ל6 כמו אמונה. לא נקרן: נגרוונפרמס
 ככומן עלמו עומס סו6 רעחס לפכיסס לגייר נוי . השמרו מרעהו איש .)נ(

 לכ3 וסוס6ל . טיפול lolbs . סנרו 3פקב פסיכס יעקוב. : פלסלסס
 . פרמס:ונין

( : 

 . מהם פננם יותר רסעיס פגמם nlnDS פול למעוות . נלאוהעוה)ך(
 ען . סיקור פן נניס לסתות מגריס וכלקו מכיל. נשתי כמו יוכלו.ל6

 : י"6 י"מ ברוסיתרסב"ס
שבתך)ס(

- 
 יוסג 6סס . מרמה בתוך : )רד"ק( סגנים 6ל ס6ל דכרי

 דעת מאנו במרמה : ננרמס עכסי נתוך כלו' . ותככים מרמופנתוך
 לעכודתי סטוסיס ננס בל סו6 ובמרפס . כמרננס נוסניס סס עפי t'bh .חותו
 כלפי גהי כי מענין לססליס רפס ול6 . ונו'( רווח סיכום )כטעסולככודי
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 ישוהמיוןסו
 6סכנזי הי רוי מוסר"ר ומקצירי 16*תי. דעמ מקנו . 6סר מקמר ו5ננר .פעלם
~ffr

 דפם פקנו נננרננס מפרס וסוף לסנינבם סננ6ננר לספריך פרך l'hD 5וננר
 ומנס . קותי הכבריס סם עינים לתר64ס 6בל . קותי דעת ננ5נו נקרכס .טומי
 נערעס סו6 קותי לרעתעי*ונס
 . עמו נס נתרכס נוסניס ססס ס6מר4 5טר . ובחנתים צורפם הנני)0

sh6שרוף רולס סו6 ולכן נקרבס שבנס ויורע רופס ספינו יססבו םל 
 מכ6פיס כלס כי סוער מס 6ענס לכי מכרס מן סקווש ולכער 5ותסולבסון
 סל6 5עסס 6יך . וגו' אעשה אמשיך כי : מסיר( ספלנח דרך bSh קינוונוי

 .ולרפס
~bh 

 לנימם 5יך כי . שרפס סל6 כלשוכל ל6 כלומר עתי כת ססי6
 : נרד"ק( פנני נקר5יס וסםכרעחס
 טן ממיטם. למון רוו( )וכן נכטרסיס וים שוחט. כתע . שחופ חץנו(

 סחוע זסכ מן למדרו סתססזת SD ונננס4א . וחריף טד עפרסיס. ויםמעים.
 . ןחפ מסרס שוסם פירם כלטענם ס 3ן וסולטענס וננרוקע נעמךסמפרסיס
 סמלס ותסיס ומחט( סוף כמס )161לי penetrare ככימס ענינונערני
 ליסופת נמי 5ורכ לך סים עלז. . ארכו ישים : בערכי מידוע שיעיענכין
 ננס: מ6רנ ארבו. : 3'(ט'
 . אשא ההרים על)ט(

 סננ"
 6ס ס' כסומר כי ' . ס6ל מקמר מחמיק

 3ער %ועק נסס שים DD סנ3י6 סכין נפטי תתכקס ל6 כזפ 6סרבנוי
 6מ ונתתי ס6ל דירי ממיש ו6ינבז"כ . וגו' ונסי בכי 5ם6 מסרים עלכפסו
 4 ססרש סרבן על פירנסו )ורוו'( לע"י ההרים. על : ונו'ירושלם

 6ין כי ונק
 4 מפס .כלאריס על נוכיס מסיו סעקו%יגצ נסור ממסמעותס סמלילסלסוליה

 מפייס על קול (he) % %ן קיגס ספיש על ום5י כ"ע( 0' למעלסכננו
 כי ונ"ל ; מסריס על ולנכס יפחם ככת וכן . יסר6ל 3לי תסנפי נכיגסתע
 וכוכים כאליס סיו כן ועל . 5רס נגבי יערדההו סל5  סראזכורדחז מנקםסכוכם
 לככות תסלם 6מר . ועתוקס נקומר* סוס סננקר6 תלילת זס ולפי . ססריספל
 . ובכס מדבר נ6ומ על ונס סוש:ם*ף ולמ"כ . כודר לסיום כני 1 ססריסעל
 ומלחייי עונר. 6יס מנלי נ%5 ישכנלבר נ6ומ גס כי ספרנם. על לעלונו נורךווין
 6ל6 . נורר לסיות בלווגס ססריס על סיסיס נורך סדין  קומר  6נקונ6סכתי
 עקומות . מרבר נאות : ססריס טלק ונס מדבר נ6ומ על גס תוסב גלמובי

 כ"ג( 3' )יו5ל עדור נקות 1607 נבי ירכיתי. דם6 בכוות כננו בנקנס.מרעם
 . נלס סרם וננעכין כנת מסרס .. נ:שורצר : י"ג( מ"מ )תסלים מרבר נקותירעפו
 . , : ט"ו כ"י לעעלסגב

 יסעיס ע' . מגניז : סקודס להגהיק עיין . ס5ל דברי ממסך .ונוזרני)י(
 : כ"כי"ג
 סיפלו 5מר ~OD בלגיון ננרבר 61048 סככי5. רנרי . ההכס האיש מי)י6(

 סלים מי ויעמרו מפלמס פל תפס יתננס41 5ז כי עומר וסו6 נ 6ויבלפכי
 ז6מ:. 6מ ציר ויגירה. : %"מ( מוסר"גך* )מלנגידי כפילתנו סבם מיביןסקכס
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לז מירמיה
 : ס' דגר 6סר ז6מ 6ת יניד פירסו וטכוררער , r~ho 6כדס מס עלסהו6
 : סכוםוסוף
 פסב . לענה : "ילד 6ת ותרססו כמן . הזה העם את מאכילם)יד(

 ננס סו6 סחרנננתי ומס . כלעלס נגרס ולחריתה כננו . )רם"י(מר
 : וס6חרוליס יירונימוםסתרנס
 . . כנוים לכקוד ., לקוי וסיס. סיריעס. מקוסלס"6 כ6ן סיס )6 בגוים.)טו(

 ידפו(. ל6 י 6סר נגויס )והפי5ותיס כזקף וספי5וחיס )הפריד ר6ויוסיס
 בתכ"ך סרבם גמויס כלרעות 16 כעכמס 16 נגויס הפיץ ממחיגת ננפכי6בל
 ממס הנוים בכל סכוונס חנניד 6ך . ידעו )6 6סר ננלומ מס 6ין ננקוםוכסוס
 בס 1aD )פיכך . י"ס( ל"ו . וכ"ו כ"נ )' . י"כ כ"ט ע"ו. כ"כ . כ"נכ' - י"ט י"ג . י"ו י"6 ימ(ק6ל . ח' 6' 3חנניס . מיד כ"מ . כ"( ד' דכריס)עיין
 כס כמלס ל6 סוס כפסוק כי נס . פומה כפכי גנלי5ס 3נויס והפי5ותיסכ6ן
 : ספלנס דרך . אותם נלוטף עד :הענין
(rD)סר  סוף ללי ט'  נסס פרבר  סטו% יפ"פ .  צבאות  ה' אמר כה,  

 ך ועפעפינו עלינו עדכנו נלסון ננדבר טו6 הכה מעתירם( הרעת לונלס

 לסכור מכהנם סיס  כך .  למסולאת :  להלאיט ט4א ונקטו חקרו .התבוננו
 בהי: סריס יירוניננום מעיר וכן : סננחיס פל ול(ננר %לבן ולספוד )בכותנסים
 * ותבאונה ותבואינה. : סננקוכנות . כין מכלנות סיומר . החכמותושיל

  rltp~:P 14- : וחסכן חסוכינס וכן . סע"ין פכחי ננננ6יס סמסק)יםסם
 מע"י נקופן . דמעה :ז ז עינינו ותרדנה : ס6י'ף נסננטס ותשנהיפ0

 על הרכס לככות. )נו ראי  וטפפם . דננעס עינינו תררנסקיכותיסן
  כצלו .  נרפפט .  רמעה עינינו וזמררנה : סו6 ר3 כי . סעתיךטסכם
 . עמים מסריס יטפו וכן נרר"ק( סדננפס מרוב ונתכת  יוררת  פלצטפפין
 : ככס ורבים . עלס נונלת (oih וכן עסיסי ננסס qlD'a מגד ססריסיספו
 כלו' . הקורס זזז סמם) פירום הו6 . מציון מדמע  נהי קול כי~מ(

 ל6 כי יניעס נ)6 . משכנותינו השליכו כי : ותנכו נ6 יוםסכם
 טפס חס . ס6ויכיס ניד %6ל1 משככו 5רן ע(כנו כי וזמו . כס להלהסיכרכו
 ננ)כך . 6ר5נו עזככו כי תיל") כי נ"ל תרכ"6[ נימן ךכ"מ ועתם . ננקדנסכו
 עזנה גי ת") . תסס 6ותס ס51י6ו ס46יביס 5כ) . 6רגט עטו )6 ססכי
r~hמספי) ססמ הומותיך מסנט וננכ5ר דרך נעל )6רן סתרדנס למוננוהיכו הכמכו 
 ס6וי3יס. עיר חוננומס לסנגור יכלו ס)6 נוסס וזסו י"ב(. כ"ס יסעיס לקרן.מניע
 סלופנו .  למזכלוטס מרץ סססליכו כצופן . כרומס  סיפטו לפס הכימו6נל
 :  יטפסבלי
 להכריכה : נזידו תקוננס סכין 6וינ על מסל בחלונינה מות עלה כילט(
 בחולות יסמית 6יך . סמלון בעד 63 ממות 6ס * מחוץ עולל.-

 * סמ51ומ ען סיכרת4 כצופן כנת'ס העול)יס )סגנית טעננו 6ל6 שונרמונות

 . : כמוטת עי ילנוסל6
 .ז:
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 מ ירמיה' .לח
 סי6מפסו. 5רס סט יספן מאפף. ואין  סיב":  6ל Sho  רנרי . דבול%

 יוספו ל6 כ'( )ק' למעלס כננו . הקרס לככלת סוור לפרס ג"כויתכן
 סזס פיוס כעלס ררך SD סו6 וקולי . סטענניס נגד סכות וע"פ . יקכרוול6
 סכרו כ"ח( ל"ד )מס כקרס ו5ת o)b5 6ת . י"ג( ז' )כרוסית נחכ6

 16 . 6ת:ח כל6 מפסוק יסיח סל6 כרי . תרווי מן סייס ננס ננדסטענניס
 : ספסוק כסוף ס6תנח יסיס h~aכרי
 כסיטיבס 6ל, תקב לחס סטין לסוריע . סתוכחס מיום . ה' אמר כה)ככ(

 : גרחס כעת לסס סיעמור דבר 6ין ז6ת וכלערי .ננעל~סס
 כן ירי ועל . לאסרו דבר 'סננכין מסכיל לסיות . אותי וירגע והשכל)כנ(

 ומספט חמר עוסה ס' 5ני כי וירע . ו6נניתית נכונס ידיעס קותיירע
 כני סיסיו חפן סבי סננעסיס סם 6לו * חפצתי באלה כי : כורןולרקס
 עוסה ס' ,6כי כי כקירת סנגנ,סלל יתישב כזוח קומר 6:י לפיכך O'alD.5דס
 כמס"מ ס:תכ:וי ס:ס ועיין ס6לס. כמעסיס סו6 נס לפסות יתעורר 15 כי5לס.
 : וקכ"5 ק"ך עננורתקפ"ט
 כננעמי 5ל6 תקום ס6ין סלמי 5חר . בעררה מור כל על ופקדתי)כר(

~Dno
 סל6 זנן כל ככנילס יכטחו ס6ל כנחס סומיף ומלרקס. סננספט

 . כעולס וסול . תימול גני כל על סיפנ(וך 5ננר ולפיכך . סערן לטכס 6תימולו
 ויכוסו . יותר זה לסס יחכור ולנגען . מעוכות מעוכם חוסיע ל6 לכדםסמילס כי . ויד"ננ( )ק6נעיום רפ"י סלכ. ערלת וסיף . לחרת ערלס נו סיסכלומר

 נתוכס ומזכיר . ניננוליס מס גס נכסיו תחריט עסיס מזכיר . כמילקמכטחוכס
 . לכ ערלי פסס זנכן כל הצוננות. פנל ליסר6ל יתרון l'hG לסוייע . יסורס5ת
 חתסללו Sh כלותר . וגו' ערליס כשגויס כל כי וקמר וסייס . יחסכו כננוססכי

 ..ז..בננילתכס.
 סמרי

 6ס.
 סכלה ויסמע6ל וסן6כ ועמון וקרוס יסורכש סוכי ולח"כ . שכרסס מזרעס6ילס מפני 15 . תחלס ע5ריס וסזכיר .~ ממס יותר לפני חסוכים 5חס וקין . .לכ ערלי יסר5ל בית כל מנס . ערליס מכש סנויס ס6ר

 ס:זנריס סעפים כי מעיך .יירהימום וסנס . ולוט 6כרסס כני 5סמממספחס
 כערלס ננול כל על פירסו )ורוז'( ורר"ק יתחן 5מנס : נננוליס כקמת פיוכ6ן
 כימוליס כלס סמניייס סיו ל6 כי ותוננר דוחק ורוז' . סערליס SD1 סנננוליסעל

סורקכום ספרי . נימולים סיו לol~h 6 כי וקמר . מכסס סכסכיס 5ל6 סירורוט(מכרעת
 סמי

 דרך SD מסיכ. ל6טס הכרסס )ומוסכי"ר לסננול סכריחס
 5ויכ ביד נפלו הדוס גי . עומדיס 00 כמקומם וננו6כ עגנון וכיס6מרו
 כי רוזי הומר וכן . כננקומס( 5חריס וכהו עוכדיס עליסס נכ6 כאסרוככרמו
 : 5ורינינים . בימי נימוליס מסיו אעפ"י נימוליכש סערכייס סיו ל6 ירסיס בימיהולי
 ויירונימום ומומכום ועקילמ וס6לכמנררי יונתן כתרנוס מנכון . פאהקצוצי
 נועמס סערבייס ססיו סירודוט כמכ וכן . מזקן 6ו סרוס פ6ת מקיפיןססיו

 ס6ליל מתנלמ ססיס כמולסתנלח
~iaalus 
 נפות מוקכיס פירסו ורר'ק ורשי .

 נרפס ננ"פ כמימן ירמיס ומדברי . ל'3ב מ"ע . כ"נ כ"ס לגנטס וע' .סמרנר
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לפ- י םירמיה
 ער4ס _סנויס כ3 ננסת .כי קומי ורוז' . ומכור קרר מספמות סיו פ6ס קלסיבי

 שתסיס שכרס 6ין למכס . נימולומ סיו ל6. - כ6ן סכ~כרות סתומות כירסיס
 סכימוליס כל סיעכיס 6ער תחלס 6ל6 . כ6ן הכזכריס ללותן סוכרת סנויסמלת
 ס6ין ליסר6ל וסוריע נבוכרכ6גר( ביד כפלו כ6ן הכןכריס סנויס כל כלנית)כי
 oh שננכס כי . ערליס מגויס ס6ר על Db" יתרוןלהם

~hD 
 ער3יס. סנויס לל

 סיס רישוי כי מוסיף מינסער סי לכרסם ומוסר"ר לב. ערלי יסר6ל ביתסכה
 מס ל6 6ל6 . לכ ערלי וננובב ועמון וירוט ופולריס יסרבל כיח וכלט"ננר
 : יסר6ל 6ת רק לסוכיס סככי6 כווכח 6ין כילס~כירס

יןךח
 כדכריהס סככי6יס וררך .. סקודננת טנכו6ס סכסך . הדבר את שמעו)6(

 . בתוכחמס יקולו ול6 : לרבריסס מפס לכ וטו למען . וסנגרסמ:תוק
 עמס חוזר סעתירס סנלות וכמודעת מננס נתוכמות ירנניס סמייס 6מריסכם

 סכט ויסר5ל בכרטס וסייס : ס6ליליס גנפכודת לסרסיקס רכס כלמוןלסוניסס
 . סגלות 6ת לכייר מוזר ונניד . )ט"ו(נמלחו

 ורו,-

 סננו6ס נתמרס כי 6וננר
oh~nסי6ננר רחוק ת"ל . בגלות 

 ויסרני
 : כנלות ומס נסלתו מנע

 סעס 6ת לסרסיק סככי6 וכווכח . סנויס ררך 6ל ללכת . הגוים דרך אל)ב(
 מיוסדיס לפיות ר51יס onh 6ס יומק דון ויפסכתכ . ס6ליליסננעכורת

 סו6 ר6וי נכסרכס 6סר סננילס נריח 6ות מפני סנויס מסקר וכפרסיסנבדלים
 אל ך;21מים ךכ2אורעדרן : עכ"ל סכלנניס מענוגת תלמדו 6ל ררכם360

 : ר5וכס מוריעיס ססמיס וסכותות . 6לוסות מס ססמ6ורות תחסכו Sh :תחתו
 סכימו 6ך . 5תס תמתו Sh . 6כל עניכו סלילס סומר ני . הגוים יחתוכי

 קומר סיס . onh ול6 ימחו מס . מהמה הגוים יחתו : ממס סיחתולטויס
 מסיו סנויס גנמסכח 3פי גן כקרבו . אותות : סנויס מסט ימחו כי מפורלרך

 וסיו על כנר6סית סכתכתי ננס עיין . לסיום מעתיד לננס סימן סיותסמ6נניכיס
 עוטות נקר6יס עלמם ססכוכגיס בסכו ולסריס ו5כערניק . ולמועריסל6ותות
 zodiaci~ ס6וננריס סנויס לסוכות לחרי ונפתוטסנניס

signa ח5ונניס סור לפלס 
 : לעבדס מסס תמחו 6ל ופירסו . טנלנל לואותוסער
 : לס~וק . כי : בחוקותיסס עונריס ססנויס ס46ל . העמים חקותכי)נ(

 מפמ בעענל סרס נקרם עסיס סרס 4161 נתעכר. עסוי . במעצרהרש ירי מעשה : סיער מן קותו כרם טסכורת ען סו6 1 ברתו מיערעץ
 : י"ב ע"ר יסעיס ע' מעצר. : בננענרממלוכתו
 : זס סומר נננקר6 וכן . רכים כלי ס36יליס מזכיר מעתס . יחוקום)ד(

 יפיקו: וסיקל י"6( כ' )נחוס ניכיס ptb 5 * יפיקולא
 י קומי ל' . מקשה : תנסי כמו ננקסס סס . המה מסשה כתמר)ס(

 תמת יוסכת ום" כננו . תמר כמו . תמר : עננקוננס יזוזו סל6וסכווכס
 למ"ר נמי ר"ל . ינשוא זז : וזקוף י נדול ען לסיומו טתמר וס~כיר .תמר
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%'רמיהש  

 : ביכלחס 6ין אותם. r~w : *הננלס פזרם לטשן הסרסימ ס6ל"ף ונתוספת .ס"6
 לך כננו . מקנין על לפערים מורסות וסם 6ת ונגלת . אתם נפקוס .אותם
 : לו לתכים כירך ים . 6מך וים ז . 6תן וממרוסוכ
 זפ ס6מר נפסוק וכן יתוה: וסלע-אם . כמוך 6ין כננו : כמוךמאיז)ו(

 חמלנו קולי . כממן מאין סו6 סיועם בדול כי ל"ו ולעטס . וניז'()רוזי
 6ל6 . כננוך יכ6 ננ6'ן - - .י . )כמבסו יב6 ננ6ין ס6לס דרך פיט סז6תסמלי5ס
 מאין לכקד ר5ו ל6 .וכקן . כעסוכנעס סננלי5ס סנינו סיוס פל סננדנר מסכי

 6מר"-- קלוס י63 ננרייכן עקר,וםבלס16ל סים ולמסוכ לטעות DIpn לחת סל6כמוך.
 וגדול : מס"ט וכן : 6תס לבדול סור 3ננורס . אתה גדול : כעסוהדול
 סמו וקרוס עד סוכן בוס ריכיו65 . סנדול ס6ל סו6 לך סנ6ס סרך .עממך
 נננסלי סעו YS יסיר זר י"ו( ות"נ בסס סמך עעולס נו56נו ע"ו( נ"ז)יסעיס

 : נ"ר(כק6
 שרננית יאה מנזרת יאחה. : מסנים תירקו Sh נננד ייראך, לאמי)ז(

 ויפס. שמד " סנינו 6וס( )מסרס נקוה ורוגנסכלר,"ק יפס. ועכיכווכר"מ.
 : יומק( נדון סירוס . יאתה : סר5שיי לסורקת נ6עריס הקוס( )י6ס וזס1זס
 כנווך. 6ין סנויס תכנני כל פל ODfI על . מלכותם ובכל הגוים חכמיבנכל
 סי6ננרר ננס כל פס כ6ן 6ף . 1י,ת כל OD סעכינס . ז6ת נכל כמ"ת ככלכי"ח
 סמכננט כל עס כי מפרס ספרי רמכ"מ ומלמידי . כמוך 6ין סנו'סמכעי

 וססלטון.

 מכנני כי 5וננר ו6מ"ננ . קורס כלבורנו 1ל6 כ6לסיכו 6לסיסס 6ץ עכ"ז . לנויםסים
 מעסם ט'( לעמוק לעטם נש6וננר כמו . מפט-ליס פומי ססרסיס סססנויס
 ועם פמיליסס כעסיית עתמכנניס סנויכ:ם מחרסי ננס כל עס כלומר . כלסמכעיס
 פירסו י5מק ודון ורד"ק . כמוך 6'ן ז5 כל עס . לגויס לסם סים סננלכותכל
 ושר . סכמי נכל בעסעעות or סין . כעוך סדין יורשם D'l1D הכעי כלכי
 ממכעיס . מבליס מומר ספירפו כבעו ו6ס ? ויכמלו ינערו זס 6מר 6וננר הו66יך

 נסס ס6ין יודעים עומס וסס . ס6לילשיס סיענרו כדי סעס 6ת עיסריסוסננלכיס
 : רסעיס 6כל כועריס. o)'h 6"כ .ננעם
 : )ניז'( בחרא סורי נלסון וכן . נור11'( רד"ק כלסד נלס ובאחת.נם(

 וענודתס ויר6תס סנויס ננוסר כלצוער . עשו נפכי ננ6ער . הבליםמומר
 על 16 . )סנורריר( סו6 ען עונרייגם ססס ס6ל כי סנפס ננומר סו6סל6
 ססו6מומר ס6פנ כ6, 6ף ימול. פנל סעשס חקות כי לעעלס טפירסשררך

 : מלמ"ע( סו6 ען סלמססנליס
 מבילוין סיו . סזסב פמי 6מ ירפפו ר מן )רס'י( ערודד . מרוקע כסף)ט(

 נקי6יס פיו .נתרמים קולי . מעז על לדבקו טמן PDD מרודרמכסף
 פמי ברקוע בקי6יס מרסיס בכמס ס6ע מקושת כמס ים ועריין . זובמל6כס
 6ל6 נע65 ל6 חופז . מאופו חהב : ספי( יוסף המלמירי וסכמףסזסב
 .Ceylan ססו6 קומר וכוס6רט . 6ופיר כמו ססוot~nlh 6 ויס . ס' י'נתנאל
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 מא., יירמיה
 : Pasi טנקר6 ים למון נס Phasis סנקר6 נסר נוטסיט
 כלומר יומק( ורון )רד'ק 6מת ס6לסיס סי6 ס' . אמת אלהים וה'~(

 ר16י וסיס . ולסיס מס לו רווי כקעת כי נ6ננת. ולסיס . קננתקלסי
 סתקכו תקון סס מלפנינו וסטענניס . כלסיס מהת ומגם . וס' עלססטט6
 יזעם 05 . זעמו גוים ימלו ולא : 5לסיך ס' וסככי על פירוסי פיין .סכנניס
!' : כרנע ילכדו 6בל . לסבול יוכלו ל6פליסס

 סוס סמקר6 כתב ירפיס כי 6וסנר סינמליר . להום תאמרון כדנה~6(
 כי . נסלוס 61 ננקומו SD כי ונ"ל . כלס מכננים ננפסס 6מרלננעלת

 ככחו 5רן עומס -מומר סו6 ולמריו . פכרו לbp~hl 6 סנני6 יי קומר סו6כ6ן
 ס6יןנסמקרbbb 6 נרסס כי הערו ווינימ' ולפכיו ורוז' . סנניס כטסונתכוכתו

 6לסיorin 6 נקנוס ע65נו : מסיב ולני ; המיפו 5סר 5דס רק . לירמיססזס
 * יענדו חקדתס בעת ונו' מננס סבל לננטס ומאגו . ננ6רפ6 ילכדווגו'

 רק ס6ליליט 6נל - שלבלון זכרון עקום כסוס מ65כו ול6 סננקרה כל פלומזרכו
 עלגנו סו6 ג יטיס וסוף, . וכו' סעס סכל סכתכ מי כי כרקס 6'כ . הזםכננקוס
 ודעת * -סינסליר דשת ענר ססזכרמי מרמוי מלנד וזפ . hD~hn ילכדוכמב

 נתון ספרו נגובס זהי ויסר נלס"ק סוס סמקר6 כתב ירסיס כיסויביג6נט
 עד רוקים 51כו כמי לסריו תר3וננו פס פסוק כל סמעתיקיט וכחכו .קרננית
 סענרי מעתיק קיס 6מר טסופר מקרס וקרס . יד כתינת סומסיס נקלתסיום
 ומעתיק סטופר וכסתבס זס. 6חר זס וס6רמן מעכרי בו מסיס ספר מעללכוו

 ימתן נינמ rh)b מ רו6יט 5נו כי . מלוס וזס . סעכרי כננקוס'ס6רעי---
 פרסנן פנס ו5ננר סום,ף לנך רק כי . לרעית כתוכ סזס סננקר6 סיס עוזיאלבן

hn~bh'נכמכ כי ו96 . תרנוט סיס ל6 עוזיאל נן יונתן ולפכי . ונו ? 

 ויוכתן '
 נסבו ורר"ק ורושי יונתן ומכס . פס על קמרו 6ל6 .- תרנועו נתכ ל6פוננו
 יכמס. נכות לקלסי ירעים ססלס צנרת סי6 כי . לרמית סזס ועקרא ככחככי
 ודרסו לסם 5מר בטפך וסו6 . סוניסס 6ת מ5ן 6ותס סינרם מ6ו רסוק011
 ואיך סלוס. לכס יסים בסלומס כי סמם 6תכס סנליתי "6סר מעיר מלוס5ת
 ; כזקת יעסו 6ס סלוס לסס יסיס ואיך . ס6לס נרבריס סיקנוטיס לססי6כנר
 סיביתי ס6ל עונדי יעכס כי 6מר . ופעו עעיס יכילו ול6 ס6ננר 5חר כיול"ג
 ב וכלקונס לב כצוען 5ליסס לדבר לסס רצוי ופונדיסס סטמיליס DDID יירקול6

 להרקות סל6 וללי סקרן מן סי36רו רצוי . ססעט ס6ליליס כי . דכריסססיבינו
 תאטרון כדנם סמלות %ס גרמית בלסון 6מר סגליים מפוכרי כמפמדפגמו
 יסמע~ססו6 5ליליס עוברי מ6ותס קנת סעס בחוך סס יע65ו ס6ס כדילסוס.
 ל6 -ססס 5חר . אלה ' שמיא .': וכזונח כהת לסס טי6ננרו סעס לכלקוער
 וילכו . ס6לס ססנניס וננחתת סקרן מעל ילכדו ס6לס וססעיס סאת סקרןעסו
 סחרם 6לס תלת . נענריט ימיו ופס . 6חריס וסנניס צמרת 6ר? לססויעסו
 כמו 2 6רנמת מלס . אלה : תכיר OD93 מ6רע6 ולפיכך . ננ6רע6 לנזלת03
 : )רד"ק( 6ל קרי ססס Dh~9 ע"0 ס' )ע(ר6ht)hn 6לס
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 יירכתיהמב
י : למאכלס סכזכר ולסיס ס' . ארץ עשה)יב(

 תתו לקוך)יג(
 hih .  ס"הריו עם קמור סוס סיכןוננקר6 ישק יוז אפי' ו? *_

 ננפיס וקני. הנניס. בעכור לסמים וכזו ותפל קולו יתן כמסהרון o~bnססו6
 סעוליס סנםי6יס וכסרוקות נניס סמון נוחן.כסמיס ססו6 ס' קול כססעע)כרם"י(
 . .מבוסרותיו רוס ולסיפוחו הננטר. סכך ממוריס כרקיס ובפסוחו . ס6רז3נק5ה
rhמגבורות כל כר6ומס ' nibo מפסל. 5ורף בל סונים מרפם אקרס כל' נכער 
 : כ"כ( י"ל )למטס מנסשינניס סנויס כסבלי ס6ין יורע-ס הס נסכי

 ' -י נינו י3פרוויכסלו לדון . נבער)יד(
 האון כי ו6ומריס . כעס נוערים -

 ריק כסקר 6דס כל . ריקום ל' סס1י6 ע"נ . )נכמס( בעיר מז)נזר
 ע"ס בעזר תקרע הבממס גס . 3י-1ול גנל' וסכל "' ' ' י ומכמס*מלעת
 י והכליון מכפור ע"ר סו6 כ5ם כנקמר בעיס לסון וגס 6מר. כסרסוכער
 נל"מ "ר כמר וצערוסכם

- 

 : כ=יק סענעו '-י
 ן כננתעחע. כעיניו וסייחי 3מו . שרסמול מסוק מעמס תערזועימ. ;דנמעשה)טו(

 עוכריסס סל פקורתם. בעת ; י-"ו( ל"ו 3' )ד"ס 3)3י"יווננחעתעיס
 : יוסיפוס 1ל6 . ס6ליליס,לבדו
 : מלקס . הוא. הכל יוצר שבי מלקסן ססו6 ס5ל . יעקב חרק)טז(
 : חלקו מס כך . מאס _- ססו6 ונמו נחיתו. שבט וישראל;
 כלרז ולמכוכ לסמור לנסיך עור יוכפלו סל6 שופן נ 3פ5ור לוחך.."Dhl סנני לרוסלס וקמר . סגלות ר53יור כתוכסס ומסייס מוזר . וגו' אספי)י0

 פל פירס ורד"ק . -.מנוכ לסון . וממורס . ממורס לסון כנעתך'ן.; ןכנתחלס
 6ין כי יצמק רון סטיב ויפס כ:שעפיס. כל מכנעת .מסיית ססכנעס אמפי .ככל
 סרודיר ולפניו  ורח' .  ירוסלס  חרכן  פל טנכו6ס וכל . ;.לכבל זכרכ6ן
 וסנה . מ%6ך 651י ממונך קמטיטירמו

 כמקרצי
 על ממננ6 סו6 זס סימר

 מס 5ר לפכי נסכי וסהו~יס .סגלות
. 

 סקנס ומס . ממוכס קנון למס יושביל
 קולס ולבורחך סמורמך ססדס כקצן ibDh מפרס 6'ג ובני רנו. קכסענר
 - , . ' ערך: מווי ס6וי3-סטיכ6ו
 ק5ר. לסון . ימצאו rvD0 : וניקלע כתוך כמו למרסוק 'עמל-ך . קולע)ים(

 וימ65ו כה. ללכת סטו3ס סררך וימה . קננת קלסי סו6 פי ימ165למען
 עור ,נו ל6 סגלות 5חר כי סיס וכן טנויס. כסכלי עור יתעו ול6ס6מת
 .. . . כרז:5מר

 . לי אוי)יט(
 סננ"

 נותן והו6 וסנלוח החרבן. עמן עוה"ד ~6ל1 מצייר
-_ : ירוםלס נפי,סרכריס

 קרובס ססי6 מכין וקני . ססמועס רגליי קול סולע 6ני . שמועה קול)כנ(
 סב6 בדול רעם סוננע 6ני 6נל סוכבנע ; 6ני 5רס ססמועס ול6 . לבול-
 ען . רגנים עו': לסוס סנ6יס בנפך פלך aa5 ,המם וסוף צפון. ;מקרן

O'DG~כ"ס: י"ג . 

 סברס כיר ל6 כי 6ני יורע 5ך * פמקראכ ס6וינ כי חהצע סנני . ידעתי)כנ(

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



מג יא י~לרכולה
 ביתך לסמריכ ה6ויכ ביד כמ 6'ן פיך על ל6 ו5ס . דרכו 6תלס5לימ
 לסכין בירו .6ין חולך כסקוס . ונן' הרלך איש לא : ור11'( )סנוררעררפ"י
 י"ו )מסלי לערו. יכין וס' הרכו 6לס.,יהזשב לכ כטעס ויפול. יכסל h~a)ערו
 . לסלילנו כירה ים . עליכן לכפול .- :'- קרוכ ססהויכ D"th . וסטעס .ט'(
 . - עפליכו: מרפס לסקל6ו

 י
 לטסומ תתנסו Sh . ס6ויכ עלי סי63 גזרת 06 נס כן 06 . ה' יכמרני)כך(

 כהל.: ול6 . כסמפט. 6ך . ויסרני . כלסנו
 תכ6 סל6 סנלות. 5רת פל למתפלל סנכי6 כותת Dh . חמתר שפוך)כס(

 נמרכס כקלו סכר6ס . מסמו נוסו ו6ת וגו' יעקם 6ת "כלו כי הנגר6יך
 ע"מ ממזמור 6לס פמוקיס כסכי למסתמם סככי6 ממכננת מסיס כ"ל ע"כ ?6"י
 ן עליסס כמתפלל סו6 כי עליו. מטס לכ יסרס ל6 זס כל ועם כחוכחס. לסייסכדי

 .רקם

. : ומנס ידעתי ול6 . קמרת ננוסס . והדבר)6(

 כל כלפי hSh . מיוחד D~h כלפי ס5ינס סנוורם עז זס סרי . שמעך33(
 6ל כממס ננרכר ס6ל . נ'( )ל"מ כיסעיס רר"ק סכחכ כמו .ססומעיס

 לו וקומר לירנניס סדכור מימד וש"כ וגו' ורכרתס תו' סעעו ססומעיסכל
 וכן והברתם. שמרע 16 שמע 5"ל המריס ולרעת . )6מ"ננ( 6ליססו6ננרת
 ' קורס - ז מסיס :- נר6ס ותמללינון. חרגם :תתן כי רר"קסעיד

 ז

 סימרר . סרכריס סרס סז6ת סכרית רכרי 6ת סייעו מפרם וסול .ורכרתס
 סרכריס כל 5ח קר6 כתוכ ו' פסוק לננטס גז כי מסייע קיגל ו6"6 סעס. 6לירסיס
 . : סז6ת הכרית דברי 6ת סננעו ונו'ס5לס

 6מ איתי 6טר סברית hSh . מרסס כרית 11 116 כלו' . צויכםקשר)ר(
 נסמעת סהי6 דכרי למלם חוזר onib . אותם רעשיתם :6נותינס

 שחכוי סכול 06 כזר וכיש . בקולי סננעונחנננו
 - - : - רפך ז סלמת:

 Dh מפעל בכח ססו6 .סכול למס חוזר תסיבנו .. לו תסיכנו מסמס כו6בנר
 מס כי . גדולס זרות וזו סכרית.ז ללכרי מוזר ס6וחס 6וננר ורוז' תמכול.סבול
 סז6ת סברית רכרי 6ת יסננע ל6 6סר סטים קרור כי מ6מריס.סני
 סו6 6ותס ועסיתם כקולי סננעו ומ6ננר . דורו לכני סכבי6 סי5מר מטמרסו6
 . מיותרת 6ותס נגלת כי לסוכי תחת אכמר ול6 . מלריס ליו65י ס( שערמס

 מפירם . שרום מל' . וברזל כור : 6חכס 56וס 6סר ככל ועסיתסוסנכק
 : סכרזל לסחיך ס6ס 03 סמכעריס .נקרקע
 כיום : ורכם מלכ עד . מלריס יו65י 6ל ס' דברי סרסך * הקיםלמען)ס(

 סריס קרור ; ס' לו ס6ננר מפני . ה' אמן : ירנניס 6ל ס' דנרי .הזה
 : ססומעט ככף ענננו למכנים כן. ססיDtD' 3. ל66סר
 עס זס קער קמרו כקלו 6מת 3ענס בלס יסורס 6נסי . קשר נמצא)ט(
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 מאירמיהמר
 וססכוונס "מיסו. כימי נקמר סוס פיסו מיסמר ולפניו ורוזי . לסרסיעיסויקיס כינני מזרו יקסימו בימי כמסובה מסנר ס6מר פירסו י5מק ודון ורר"ק .שם
4 ספלך פחד נגפני . בסמככן חוט6יסמסיו  מלי5ס ררך ססו6 נר6ס סיס ולי 
 6מר ל6 ולפיכך . עונומס פל ולסוג סקדמוניס עס כקמר כ6ו ס5מרוגיסגבלו
 . קסר קסרו נ6ל1 ננו65 כשהיסס סרוקם כי . קסר נננhSh 65 . קמרקמרו
 6ממ כטוס מסכימו ירוסליס .ויוסבי יסרס ערי יוסכי כי סכוונס 'h~hולרעת
 : שנוחס מס נס הנניס . והמה,י( ס' 6תלסכעימ
 נקר6 ירוכעל ' וכן . ממכטמו צרום 03 ססנוטמ לע"ז כעי .לבושתע(

 : כ"6( :"6 3ם"ב?שעת
 רחוק כן ושע"פ ; כ"י ספרים כטר4כס נמ65 וגן . רעתם בעת תרנמו. סקרננמיס סעחרנמיס וסקר יהתן - מרפחס ס56ילס כרי : .רעתם בעד)יד(
 : רעתס בעת 6לי קרקס נצנת . נמסוך פפמיס סחי כפת סי6ננרסו6
 . ורסוקיס רחוקיס וכלס . סזס ננתוב ספירוסיס רנו . לידידי מה)סו(

 ננעליך מעברתי ר6ס כמלינת סי6 מעיך יעכרו מלילת כי רו6סוסנני
 ו6תס סקודס מענין סננסך סיס סמקר15 מפרם וסנני . ד'( נ' )(כריספונך
 ס6ומס SD למתפלל סננקדס נים כשוק בביתי ירסיס לידידי מס . ונוי תתפלל6ל

 6ת . slhl סלועה כגנך פניו כצמזיר ועתם . סרנים ומעונות סמזעתטבעסותם
 מעליך יעכרו סזס ככיח סתקריכי סקרכנומ וע"י . קרס נסר ע"י כימוסבת
 ברעתך 6( . כן סדכר יסים 05 .. סתול דרך וסוף . לבזוק . כי :פונזחיך
 פקיר לר' ננ65תי o~nh ימכן. ל6 וזמש . חט6חיך נכל לך יסיס ומלוס .תעלוזי
 : במקות לוס קרוב פירוס6נרניק
 ס' מקרס מנס : וקומר ס6ומס כננות ננרכר סנני6 : ונף רענן זירק)טז(

 פרי מנר יפס 16 . )רד"ק( כזקר ויפס פרי טס רפנן כניח 6וחךעמס
 6ך ; )רוז'( יפס פרי כלוננר נזקר כסכך פרי כו- סיות מ5ר כלו' . כו. סיםת6ר
 06 מרית סו6 . כלזניו פלס כמסמיך סגנון קול כי . נדולס סמולר4 כסעעופחס

 נפן סננ65נו כננו נקכסוכע זכר כל' סזית וסזניר . דקיס לחלגקיס ב6ס יסכר1 וענפיו . סזס מזיתסביבות
 : ותחו עננים רעו כמו ורער. לקרוין מנכון וקולי ז: ..

 . להם עשו אשר : ננדבי ג4ננסל טסזכיר ntro נננל . אותך הנוסע)יז(
 לענין . ענינים לסני ג6ננרח רמכם מלת ומנס . Ot5DS מרע פסוכי
 . יסר6ל( בית רעת הכגלל סרעיס סעעסיס ולענין . רעם( פליך )דכרסורות
 6מר לפיכך מתחלפות סורקות לכמתי 6טת מלס לומר כלס"ק סו6 אותוירך
 כלו' . לסם עסו 5סר 5מר כמסכית. ססור6ט על יסר6ל בית רעת כגללס6מר
 : ('hwh) סר6סונס הסור6ס פל זו ורפס רעס. לפס עסו5סר
 מולדתו נעיר כמסיס ירפיס ולמברו . סו6 6חר ענין . הודיעני וה')ים(

 מ"י ורק . לכעס עלי עירי קנסי ממסנרשןצ מודיעני ס' וסכוונס .כענחות
 )כדברי כי . נ6ן סזס סעכץ 1נכנמ כססן נוטם סייחי מתמלס כי . ידעתיגן
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מה יב יאירשה
 סעס נס 6ב? ובית קמיך נס כי ו'( ~"3 למטס לומר עתיד ססו6 לפיולמ"מ(
 כננט פכיו ממזיזי 16 בו. כנירמס מיחס ננס ולסוויע לסקד'ס ר5ס . כךנגרו
Shoר6יתיס כ46 6ותס סורעתכי . עעלליסס סר6יתגי ככר . לו וקוער : 
 )בום6רע כעליו כנר ממוך סננלומנר צייתי שנס ערכי נל' ת6ר . אלוף)יט(

 סיו נך . וגו' נשחיתה : ידננס כן ל6 וס" . לפתח יובל :ורוז'(
 עומס עורנו _ספן נסחית . סי6 ע4כס בלחמו. עץ נשחיתה :5ועריס
 ומנס . נרוז'( 6כל ס6ילנות לפרי קור6יס וכערבי . פריו סו6 . בלחמו :פרי
 כי סז6מ. יסננלעס ומזכיר . ספרי מן ותוכסותיו וכנו6ומיו . לען ?בסלירסיס
 פרי עוסס 6יס סיס ירמיס וכן . סחורם מן לסוררי פרי סעוסס סעףמסממת
 פריו OD סעף פירם ורוז' . 6מר 6יס ממרינת קסם ומרינתו . לעעוטוב
 עס: מורס ממ"ת וקיןיהדו.
 -6מר- 6יךל ס6"כ . ק 4 6ומריס מסיו ל6 * ונו' תנבא לא לאמר)כ6(

 . סע? סיב6סם' : ננססבותס סיו כך 6ל6 . ונו' עלי כי ידעתיול6
 ולכפוף . נעקכס ירנניס לסננימ לכקס סתמילו ענתות לכסי כי 16מרו6ח"ננ
 נפירום לו ולנרו סזסירס ס' נכ* ממס נסמר סיס כי . לו יוכלו ל6 כיכר6ותס

 וקער וסתמיל ohu)o. ירמיס 6ער ו6ז . נייחו חסות 1ל6 ס' נסס חנאל6
 לפסיוער 6ורביס פסס ס' מודיעני לכן קורס כבר כלוער ., ונו' סודיעכיוס'
 13 נטעמי מססנתס ססוריעני ועסעס . ונו' קלוף ככנס סילוד ססו6הזמן
 על ס' 6ער כס : סרעס עמסכתס נלו מככר עתס 6ך .. נקמתי 6תסילבוס
 תו' עשות5כטי
 : ספלנס דרך להם. תדלה לא ושארית)כנ(

 *יכ,)

 , נ6ם"מ( מודשני וס' קורס סלננעלס לענין מוזר * ונו' אתה בושים)6(

 מצי סוס סעס כעד SSDnn 6ל ו6תס לירמיס ס' ס6מר '6סרוסכם
 2 לנפו בני על מנינווףא, ללננד סממיד סנכרן סתמכס . לכעל לקטר פדונו'
 ננךכ 5סר עטפר עתי D'Dn~b ענים לתרי למס כלו' . וגו' דרך מרוע61מר
 %צ 4 יונכן יסלק enh יריק גי סילעתי b"Db . אותך ארבדמשפמים אך : סרעיס נווכיסס וידבקו מסס ילננדו ס6מריס , גורס- וזס : סי5לימויסר6ל
 מנלעס עיע ; onDn מס לך ולומר . עססטיס 6מך לדבר 6כי רוש .5תך
 : ט' ומב . ס' ל"ט ולמטס . י"ג וע' . י"ו 6' לננעלססז6ת
( ספפל כי . בקל סרסו סר6וי כי קומר כלטיס 6נרסס מוסר"ר . שושו)ב(

 ו- עקרן קסרסף זז סטרסיס עקירת על רק יורס ל6 קניו הפעל כמו
 להפעיל סוס ..י: סקל ויטיס . מ'( ל"6 )6יוכ יסרסו ו6565י ..- כמוסייס(
 6ף כסטוק גס וקולי . ונכון . נ'( ס' רסס עמרים ז טויל רטיתי 6ניכמו
 : סרס סר6וי . כ"ל( מ' )יסעיס  נכעס כהרן סרםגל
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 יבירמיהסו
 מרסיס qhn oh . רסעתס יור לנ "וזר . וגו' בפיהם אתהקוונ
 : כברם חוכם 6ין כלריקיםפלמס
ע ס"כי ננס למכיך נוער 6כי מסכ6ס לכ, כי יודע 6תס . ידעתני ה' אתה)נ(

 נוחן ו6תס קותן רולס 6חס - - י אתן- לבי ובחנת יוראני : לוננר כ5
 ו'( מ' )יסוסע מעיר מן onlh סכעיקנו עד ננו . התקם : 5תך סו6 6יךלני
 . יסר6ל סכטי ' ננכל לרעם ונסכדילס . ס6וננס מכלל הרספיס 6ת וסרוקתפרס
IDD5ל כעעסיסס למעסות 'וסיפו ול5 ויירוו יסננעו סכס6ריס 
 ומס . ס5חריס סכם : ססוט6יס ננטכיס 6תס 6ין כ5ס . וגו' מתיעך)ד(

 רולס ס' 5ין כי . ריין וקין דין 6ין י6ננרו . סללחתס נר5ותס .סרוב
 כה וחתוך . רולס ס' וקין סקרן 6ת ס' עזב . 6מריחכו תסיס מסומסנים
 כל ועשב : ס6רז ח6כל נך וכנמוך ס6ומס. בקרכ ומתרסס סוככתססססחס
 יונס מזכיר "מנס ; "בשהשדה

~nDO 
 ירנניס בינני כי . סנסננס ומיתם .

 בהמות. מפתה : 6' י"ר למטס עיין . זו 5חר זו בלירת סכות ביסורםסיו
 דלה SD ימיר פעל עס מרכס פטמיס כ6 כקבס ל' רסיס מס'

 ל-

 כמו . פרכי
 22 כ"כ( מ"ט )בר6' סור עלי לעוסבכות

 ננצל DShD סמללוח וסתי ס6ל.' תסוגות זו וגו'. רצת רגלים אוז כי)ס(
 . קורס למון וסוף מסל. סו5 נס כוטמ 5מס פלוס וניכרז מןסריוט

 בנלון תפסס ו6יך . רע נך פנע כ2ן ולע"פ בוטח טייח סלוס בקרןועכיכו.
 כפיפים nahn קול סכמונ וכגנו כתרנוכמו. . רעות פיות מקלס וסוף .וירדן
 וכף . נ'( ' י"6 )זכרים סיריכן נ16ן סררבי

 מנס ע"ר( 31' י"ט נמ"ט למטס .
 כקלע טיררן ספת SD כי הרמות עומררי מעידו וכן " מירדן מנגון יפלסנקריס

 6ים ממס ורקחה סירדן ער נ6 נלעיס גוככתוכ פייס ננל5 יער יםסננקומוח
 נלון נקרש עקום וקותו . רעות ית חי כננעל וסס . ב'([ ו' )ננ"כ 6מתקורס
 61"ג4 . סקל כרכר עלת ל6 : סוo5h~ - 6 סמלייות מתי וטעט . )רוז'(סיררן

 קרוב . ונתחרה :י ססננוך ניפמוק מפורסת וסכווכס . סקסת כרכרמתפקר.
 ב ק"ו כ"כ למטס וע' תתחרמן וכשרוק 6פסר וסיס כערעיס. חחחר Sbלענין
 - חנחסוכ 5יך סכוונס . וגו' אחיך נם 2י)0

. . 
 רוכס כי יודע ס6תס י

 ילמלו סל6 . סרוכ סילת בעכור רסעיכ2ם ס6עכיס חחפלל ולכך .זכ6יס
 סם גס ומנס ; נס וננ5מין כסס נוטית סייח בכיך וכיח קמיך פנס ?מסס
 6ין כי ודע . כס תומן 6ל ננפתס ! לנוחס ננכיר סיכך 6יך ר5ס בך.ננהו

 ול6 4 לכליון דיכם מר כמחס ככר לפיכוי רופס. 16 כלס 6כל רסעיס.פעועס
 ספנתי כי סילליחו לסם וכיח 5כל , קלאס לסללת קלתם לסעניס פורוסוס

 )יסעיר רועים מל6 עליו יקר6 5סר מלמון . מלא אחריך קראו :לססמדס
ha5.'עליך סיקכלו 5דס בכי קר5ו . ס'( ד' לננעלס וענן ד : 
 6נצ פוזב סכני רסעיס רובס 16 סכלים ננ6מר לכן . ביתי אתעזבוני)י(

 : ' עו'ביתי
 5"ר וגו'. העימ)ט(

~DhG 
 סימנו 6יה וקמר הוסיף : שרש לר ססיתס
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מו ינירמיה
 רמוי . לעיט כספכם ססי6 והחר ! 5כוע כפיט נמלתי לי טסיתסכזקת
 לחנניסס. b~no סר6סון מעיט . וגו' 6מפו לכו לכן . עלים מכיכ הפיטסיכך
 כסני ומעיט יסמר כי י6וננן ול6 זר סו6 ססענין וסור6חס . פתם כנקרסויפת

h"-hhעיפי : כרים6 י כרפום' ומ"כ ע65תי וכן : לקננן ור6ויס . ליריעס . 
 י הרדיו : לדרום הזקות ס56כעותיו 6נכעות למון ולכוע . סרורמיססעוסות
 ז ' 6תה: מסרםמפעיל

 כעמס כבר כקלו קומו מלייר והוך . ספרכן SD ננסל . רביםרועים)י(
 וכקן . בעירם סלומ ידי פל ומסדות הכרסיס מסחיחיס סרועיסומכס
 : רמיםס עכין כול מסרס פיעל . אוסמו : כבל מלך 5כ6ומ עלסכוונס
 6' כל על וסנוונס (impersonaleT) פעלן מס נזכר סל6 פעל . שמה)י6(

 אבלה : נגל מלך hls~l * מבסס סנניומר 6' פל 16 . סכז:ריסננסרועיס
 עלי בוכם סי6 יכללו כ6כלס לי נרדית h'o סננננס נסיותס . שמטהעלי

 6ל ולטוב * דרכיו 6ת למקור . לב על שם איש אין כ' : '6ליונועקח
 , ס6ל,:: רכרי כ6ן ופר .ס'

 ס6ויכיס נפילת ' SD נופל לסון על. נימס באו. במסבר שפיים כל על)י3(
 61ני6עליהס לננעלס ,כמו . 6רס 16 ננקום 6יזס על וסורות סריות16

 כל'6ח
 ל6 סננוסיס סמקומומ נס כי לוננו שפייס והזכיר . סנרינו דכרי

 לדל חרב : ידיס רמכת 6רן כל 6ל6 . כיננם מרנר ל6 . במדבר :ימלטו
 ס' סרב ממלכת D5p' וער יסורס 6רן ננק5ס 4 וגו' ארץ מהטהאכלה
 '" : סוכליי חרבססי5

 גמלם לסון . יועילו לא נחונך ב ססללחס בעדר פל מסל . 'חמים זרעו)יג(
 ורפו6ס: תםלס למס וין מרכסי ננדוכ6יס הס י"ט(. יו"ר ,למעלסמכתי
 סיס ו6ס לנכם. לסס ודכר כננדס פניו ומפך . לעתיר וסכוונס לווי. .לדוושו
 : יותר נכון סיס וקולי . לכסתרימ לעמיד כיסופך עכר ינוסו סיס מתנו6ותיססכתוכ
 . סככי6 דברי סס .כי טכניו.- סיל"ל . שכני כי. על ה' אמר כה)יר(

 וכן . סנכי6יס דרך כן כי hSh ., נותסס סנני מתמיליס ס6לורכרי
.

 מסיה . וקרוס וננ61ב עתון כגון . לל"י סקרוכות ס6וננות מן . וגו'הרעים הטכני כל על : כסנני הכבליס סנני6ים SD ה' 6ננר_ כס ט"ו( )י"רלמטס
 כי מחונק ס וירנני . ולשחית לבלע יסר6ל בנכול לכ6 ודור דור בכלדרכם
 6לס זען וקמר . מכיבומס 6סר מסמס הנויס נס יגלו ופננסס לבכי יגלויסר6ל
 כקרס יתקיימו סלמס ע"ז יניחו ססס סנכריס 5ס ו6ן . סנלונז מן יסוכווקלס
 בוננן מסיו כננו . לננוקם ליסר6ל ימיו. סל6 כרי : יכריתס ס' ל6ו ו5ס .יסרבל
 . 6ליליס עוכדות סיותן על ס6ומות 6ת ננעכיס סקכ"ס 6ין לעולס וסכס .סביח
 ירנניס כך . לימר6ל למוקם ימיו סל6 נרי ענננניס טבעס טססנניר כדרך6מנס
 6ל ויסליכס גבולם ננעל ירחיקס כלו' ויהנדס ססס סעעיס יתום Shnnמהנר
 : בכעל לססכע יסרבל 6מ מלעדו 4 עסו כמסר לעסות יוסיפו 6ס מחרת6רז
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 יג יבירמיהמח
 661ם 36ס יגח ל6 כי . סנלומ ירי SD . מתונם אתוש יהורה ביתואת

 : 706למקום

 .ין:*

 זס כל סל6 6ועריס ולסריס ורוזי( )4הטיידין רמנ"ס וגו'. וקנית ךןלןף)6(
 וסט"רלין . שנכוסס ohs3 מסיס 6וננר וכאץע3"ס .כפופל

 דרך ננו6חו 6ער ססנני6 6ל6 . כמככו6ס נמרקה אפי' סיס סל6 6ומריסורוז'
 וסייס סרס D'hn וכענין סרכר. סיס כך כקלו (parabola) ומ54ספסל
 ככל כי קומר po51 ורון . נסוסע יונמן ררך וכסו . לדור נמן ס6מרסעסיר
 ויעה כמו . כן ססיס nnho . סרכר נמאיס סכן ספור ררך מעיר ססכתת:פקוס
 כן ססיס קוער עמו כססכמ6 6ענס - כ'( כ' )יסעיס ויסף ערום סלךכן
 וססקיס . 6'( למוסע כפירוטו )ע' סנופבו6ס כפרדס ססיס 6פסר . כן סעסס16

 סדכן סיס סל6 לופר OD9 סוס 6ין נעניננו 6נננס . נדוק עיון הריכססז6ת
 6לODO . 6 כל לפיני סיו bS 41סו65תו ס6ןר סטנננס כי נ"ל 6ך ..נפועל
 מן כי לומר וסכוונס סעס. כלזני ירמביסו ס6מר דנרש כלם מסיעןמתהלמ

 לומר 5וסו ולפיכך . נססתו ככר כנתרי 6כל . 4 סביכים סיו מככר קליו5מר
 בי1 ונ6ננרס סי6 קמרת ננו6ס nblo ספרסט וסוס . יין bSw נכל כללמס
 לא ובמים רוזי: דעת וכן י"ס. טקטוק עיין יחיסוק בן )עמס(שיויכין
 נרפאי( לרקוב וימסר שיעם טיתמל6 כשהי . זען נסוס מכנססו % .רנביאהו

 כלסר כי לעעס מפורס סוס סמסל וטעים דבריו. ע' ינסק. רון כרעת%
 על ושמרנו : שרעל ביס כל 6מ 6לי הדבקתי כן 6יס -מתני 6ל ס6זהאידכק
 סטונס .מתניך

 ממי
 : לנסר

 . סרת נינה וס ס6ע 6ועריס 61ש ווימעג, 61סריו טס6רט . מרתה .-)ך(
 רסוק כי מלפר . סמקר6 כררך . סנדול מנסר 1ל6 נסר % 6מר ל6כי
 06 6ענס . מסל סכל כי . קוסי6 זו ן ס6י עסיב ורה' . סרבם מווםלסס"מ
 פירם ל6 וירסיס . ענין ל6תס רומו וכפרם נסר סיסיט קריך מש . מסל (ססיס
 . מלע כקיק טס ססיס מפני 6ל6 כאצת ע0ר סל6 סיכון ע'כ : מוס דברלנו
 ססזכרתי וס06ריס ונוחרט . פרס כקר6 ס נצקוס לס קרוב 6ו נירוםלס סיסו6ו4

 וסמוך לו מננוך כסר 16 . למס בית היי, . לפרת סו6 פרת קולי כי6ומריס
 :ליוץופלס
 . מלמיס כחקל6לס )רר"ק( טת6ר DG והוך . מאן סחרר . המאמם~(

"'(
 ץ מתהלה. :'- לשת

 יקמו 4( al~S1 )א עסיס וותפשארת.
 סנויס גל על עליון ולמתך כטעם . . ולתפנם1ר6 ולהעלס לסס סיס'ס63ופן

 . ונו' לסס לי ולסיום מרנס 151כפרניק . ולחט6רמ ולטס לחסלס עמס'6סר
 - : לי נר6סוקין
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מם יגשרמיה

"(
 : חרס כלי ס" נבל.

 פ3 לך יסכו וכן : .ד' כ"ס למטס ובן . כסאו על לדור וליושבים)ינ(
 לך לכס6 טסית בטוך פפרי וכן . י'נ( וט"ו ל' " )ננ"כ יסרבלכם6
 כססמפל6 י"ג( )מס לך ho)5 שבו פד עדי בניסס נס . י"6( קל"ב)מסליס
 ננ5ועס 6יס oh 6כל . זקן ס3 להכלתו . 15 יוסג ססו6 6ומריס נכו סו6מקומו
 ססוhSh 6 . לו עסכ ססו6 יעפר ל6 תסתיו. יפלוך קמרת מננספסס 16קמרת
 * שכרק 6יט"י: במרגועי nhD'- סכוונס לפרס יכלמי ול6 . כמלו פליוסב

 פין 1ל6 וסכורת כטפס . עדעתו ויו65 ננסק ס6דס סעסיבוח ללרותמסל
DV)3'6( י6 ס 

SDD מסטרא ,הן . נסתקס סוסנריס "ום אוני' )ק4ו 

 : בוס זס ושתכרו . "רם כנגלי פ5מס סס ימיו סיסכר4 והר .סכרון
 יסרוק D5h' לס' כנור נ6 סיס בני כמו כבור. אלהיכם : : . לה רננו)ע0

 עמל . יחשיך בטרם : מט6תיכט וסתורו לסניו סכנעו . תורס לווחן
 רנ3 . יתנגפו : עעיו ננקור יתנשל ספסור כי . סוכר כסכרון לעניןמתיחם
 . נשף הרי על : כ"כ( נ' כמסלי חנוף ל6 ורנלך כעו . יתכנפו בפסיזכיר 1לSpo * 6 נכין לסורקת ססתפעל נ6 16 . ~כו פיקרס כעו בסכרמס5מת

 כפו . ככי"ח 636 על. במלת נקמר הינו נניפס ~pG . נסף סרי עלב3כמכס
 מעריגן מטייס . פסל * נשף הרי : נודר bwn וכהן . רנלך נקנן תנוףפן
 לענין יסים נאא3 . וכצנחה : ננוס סר סו6 כ36ו מסך. בכי פל ססך , מסךסל
 סיתם FO מ6מ כמו . וענין לצנר רופו כדרכו סנקכס ובכנוי . נלמומכלו

~hr 4 
 דרכיכם יסיס מכרס(. סל6 )6עפ"י דרך לפקם מוזר מכנוי 6מ'מ( )כדעת16

 ניסעים פירוסי עיין ב מלפניו סופן לסורקת סמספס עקור . רשית :בלעות
 פכר SD~b ססהש טעס סים ופלי כננו . 6רמע2 רסון ע"ר סו6 ו6ומ . ו'חן

 : לעתי פסוסך עבר יסיס וכרן . 6מפעיל' כנע כסוררתוהוקרמו
 . נוה, נצפני : מפריר וקין לבכות 6דס סיוכל נפקוס . וכממתרים)יז(

 - : o)nlhaמסם
 רד'נן רשי . גן כ"ט למטס ככתוב סנלו 1Dfi1 יסויכין . כלנבירה למלך.)ינ0

 6מ1 סי6 6ם פורס ו% סנכירס כמוכ לפסס נס כי 5עת מז)ורוז'(.
 6ת ונס י"0 ט"ו - )ננ'6 מ65נו ומכס . קסתו 6ועריס וניז' ירחק ודח . קסמו16

 )ע"ב" טנבירס וכני סננלך בני לפלוס ונרד וכן . מננירס וסירס 6מומעכס
(afftלהזכיר נורך מרי כי . 6עו 6יזכל ובני : . עורס ספלך כני ססכוונס סלולרי 
 מראשותיכם. ירד בי ל בספל סבו . שבו והשפילו ? סננלכס וכני מעלך3ני
 : ולכפול לירד עתיד . ננתנם6 ר6סיכס מסיס . ר6סיכס תפת טסיםמס

 מכומנים פס ל6 . סרוס נציו סנומכיס מס כל על מורס . רנר סס .מראשות
 . הס6רתיכס טטרח DD~D סי6 מר6סומיכס כי סמסכ רוז' כפירום סרוספל
 כיו"וך סו6כתוכ כי ואחריג( רר"ק כדטת ומלטון )ר6סומ הננקרס סס 6יככונס

 4 וצ .י
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 י. .יגירמישונ

 עלררך סו6 מר6סותיכס ונקור . י"כ( כ"ו)ס"6 סקול מרמסות מר6סותיו.כמו
 ננל6כס דרך על -: סו6 נובר6לות'ו וכקוד . ע"נ( סוף )תעליסמלחכותיך

 'ן כמס: ל6 -וכלן ' ס6ל"ף נמס סכולן 6ל6 . מללכות-:
 כ ס6וי ננפמר . סגרו : מירוסלס למעם . מדרוס 6רן ט" . הנגב ערי)יט('

 ף ננוס. זס . יהורה הגלרנ : 6"י לכבר ככר כי 6ות וזס . מגפוןסנ6
 : יסולח 6רן לכסי כל 6ת וסגלו ס6וייכיס כ6ו כקלו ע5ייר והו6 . מקורספל

 סננתם . שלומים הגלת 1 טתבו6ס 6כ-ז ועסת כמו . הגלולה מספטו .הגלת
 . יכיס  בל' סם  סלומיס וגנלת שי'(. 6' זז בעמום -ז טלננס)כננוז.נפת

 - : פל6יס וחנ-יד כמו .ספסל. ח6ר כמקוספומרת-'
 מערר עתם 6יס לס וקומר 6נסיס. מבגלו ירחלס עם ננרבר וגו'. הערר')כ(

 ממךכלודך. ונלס ולקמו סטוים כ6 כי 1 בו ננתפ6רת וסגלית לך.הניחן
 6סר 610 וסקל . ס' עדר )י"ז( למתעלס סקר6ס . יסר36 טכסי ססומעדר
 לירוסלס עררוממר

 סחיי
 . ססירוטלס כפירוס מזכיר ממימן ,-%כסוף. סמלוכס 06

 ס6י ניו"ד - סו6 ססכתיכ וררו עיניכם ס6ו טעם - וזס נ ירוסלס לך16י
 סיס, ורעו ס6ו לקרוץ . ססחקינו ובת"ת ; ירוסלס כננה ומדבור . וררועיניכס
 , : עיניך לקרוץ .סיתקיכורבוי

. 

 . - יפקיד כי)כ6(

-  

 ולדרום לפקור ה6ל( )סו6 ט65ן SDJ כסיבתם : עליך -.
 וו"ק . לראש איופים עליך אווזם למררז ואת : מירך) 65נו6ת

 . סכסריס על 6ותס ופירסו סררס. ןן לס 6לופיס פירסו עיז'( )רוז' ישקיון
 כסריס עלכות 6ין כי ירעמו ומכס לעזרנבי. לסור מי סקרם 6חז עלומענין
 עס מעולס ססתחכרו יסורס לננבטי מ65כו ול6 * קמרת bSh . בסורמלכות
 סכסרוס תיו ולילך מנסס מיש 16 מרודן-א. מלבכי סקנל סזקיס 6ל6 .סכסריס
 כ6ן וכרקותי . קלוף ככבם ולכי למכשנלנש כרקותי וקני ליסר6ל. 6ויכיסתעיר
 על כאותם ססכוונס נ"ל . וה65ן מששרר על מעגין לכ וכסיות. . למדתפועל
 .סייח ככר ) מנס ו6ת וסכוונס. . ונשלוף ככס מענין ו6לופיס מזכר. י -' -ס65ן

 סכבסיס דרך על ' - -י ר6סך. SD לכוץ אותש מלעדת פד . ע6ד 5*נך 6ח6וסנת
 עליך( יסקור כי .פמדך )עלכל זס יכל . לכפליסס הסכיכיס וסמלומריסס6לופיס
 65ן כסתסיעס סרוטס 5ער 5תר וסכנם . נסני יקו כלסר עכ6ונ לךיוסיף
 ממרון SD ע5טער 6מר מ5ה . כאפול לערו יטיס כי . נננננו לזוכרותמרעיתו
 מלסבאו גס י5טער 6מר ומזד . וכוס סם ינקב ומידו ס65ן נע3 יכ6 כי .כימו
 : לו וסנינס משננחתת סיתס 06 ס6וכרת 6ת 6סב6סר
 פכיך על מוליך וגליתי כטעם . כשגורס 'ל6סס כזיון ררך . שוליך נגלו)ככ(

 וכריס פכיך על מוליך מספתי נכ'0 לנצי-טס וכן ס'(. ג, )נ46ס קלוכךונר6ס
 ססוליס נלוי ועליזת . מ"1 יסעיס . ועינין ן מככוב לירידם מימן Of וכל :קלונך
 . מרבי .אריק וכן . ססו3יס בהנבסת יחנלס סכסר כי . ננדוייקת מלילםאינכם
 נססוך ממם ונ"ל . ובד"ק( מכו כגן ויממתה וכן . כנף . נחממו : רם"י ססעיין

 . : הסף כמווכממורס

. 

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



נא,. יף יגירמיה
 מס כ"כ כי ולברו מענין מזק . עונך כרב ס5ער 5סר . וגו' היהפוך)נ0

 : טורו יספוך ל6 ססכוסי כננו . לטוב יוכלו ל5 סכננעט , במטףמסוקעיס
 : )רר"ק( סכורס לכהנני סדונניס נכעיס .חברבורותיו

 סרומ כמו בזק כרוס כלומ' . ננרכי לרום לפיפס : סננקר6 לתסלתסוזר מדבר- לרוח : 1nlSpi לפוקוס ננמקוס .עונר ססו6 כקם עובר. כמש)כד(
 סננרנר ננענר .ב5ס נרולס רום ומנס כמו . הזק יוסר ססו5 סננינר מנדסכ5
 : י"א( 5')5י31
 כמנרו)כס(

. 

 3נר ססו6 בד. נגדו לרון . לך סר6ויס מנמס - כננדתך . מדיר
 : ס5רס 5רךכנגרת

 סמום. קול פל מנסתו תמנת מצהלות. : קלים מלילס וסי6מקיליך. רדיתי נסרס כנעות ועל . ידיתי . זנותך זמת ומצהלותיך . נאופיך)כז(
 לכל ו5ס"כ זכות . .סל סננסס לקול וסום6ל . י"ו( ס' )לננעלס 5ניריומלתלות
 קמרי ו5ננר סעד מקן ולמ"כ . ננסקוליך סתעסרי 5פסר 5י תמלא 5ער :וגו' ר2פהרי לא : ט"ו( ס' )למתר וסננמס נסלם סוסן ומעיר כנון . סננחסנניני
 מקנו . ולסטאר לסוב כירם ים עוד כי בזם רמז ? לסטסר עוד תננתינימתי

 : גנתי עד ס' ו5תס . עתי מלת 5מר מונן סננתנסלמון

: .יד..-

 מסיס )צם ס" וס עמס . ומ"ז עץ לפטם וק דר: דבר וזוז שחצר)6(
 . רתנצרווז לירסיס: ננט6ס סכ6 ננס סו6 זס . ירמיס 5ל ס'דבר

 ביפי זס מסיס קוער ורח' - סע )נסי פורס ול5 . זו 5סר 11 נטרתסתת
 ול6 נ'( )נ' סיס ל6 ומלקוס רביבים וימנעו מז ר6יס מביך וסוך .י6סיסו
 מתי ער כ"ר( נס' ונו' בסס סנופן קלועו ס' 6ת ג6 נירק בלככס5ננרו
 . . : ד'( )י"כ ייבם ססדס כל ועסב סקרןמקבל

 כקלו מעריס סננסיל שכל. ס"וריס לכוסות לקרן ~יוסנות לארץ. קדרו)ב(
 וסולן . סז5ת ~(OhlJ כם6מר סרעכ סיס מככר ונרסס . כפס כעלימן

 : יפסוק ול5 עוד מימסךנכ6
 סיסיכן הו6 זר כי . סליור למגריל טעםיריס סזניר . וגו' ואדיריהם)נ(

 סדרכט- נניס. סמרספסיר
 . באועלנבים : מחיר ובש כסף hSs לסמלץ

 מתט6ריס ו5רוניסס . ל5דוכיסס סים נניס כקרות 6ל כ5ו וסננסרתיססנעיריס
 כסרוגים סעסיריס . ל5ריריס סוור מכנוי . כליהם שנו : נניס סס יעטרו ל5גי

 כלי כלו' ריק 63ופן . מפעל ח5ר . ריקם : וככלמו כוסו ריקס סוזריסכליסס
 : ל'( ט"ו )ס"נ חפוי לו ורקס וכן . 5נלות טימן . ראשם ןוהפו :נניס
 6חר וכבנסקל , י"ו( ג' )ננ"כ נכיס נכיס סזס מכסל עמס וכן כקרות. :גבים
 סעכינו נקרמים ~?א מלמון hle 4151 . י"ר( ל' )יסעיס עננך מיסולמסוף
 : וספירהגוסס
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 ידירמיזונב
 לפריס כוסו . ונוטס סקס bD~ht מפני . חתה האדמה בעבור)ר(

 '-' : ס6רעספוכרי

 י בוום6רט( )ען מ6ד מרכס ילרס לסמירמ זריזס ססי6 * אילת נם כי)ס(
 : דם6 6ין כי ילדים. ועוזכת יולרת סי6נס

 וכן . סספייס על לנכון 6וסביס ססר5שים : שפים על עמדוופראים)ו(
 ועתם . וכס כס לנ81 ספרנן כבררך כי ונ"ל ; פ6ללוס נסס רוז'סכיה
 . מסוס רוב מסני . רוח שאפו : חולסרצס מפני עלספייס דוננס עמדוספר6יס

 טענים ורונמתו . תנין כעו נשל . כתנים : סרעכ עפם ' ונס . נסס phט
 ולסלוף פיסם ולפתוח רחסס לסנביס סחניניס ומנסנ . נ'( כ"ט )יחזק6לסנדול
 ידוש עינים נען %ון . עיניהם נצלו : מס דרך סעובריס מעופות ונסמאויר
 6דס כקלו . 1'( מ"ע )תסלים לקלטי נניסל עיני כלו כרו פננקכס. פוסלתנענין
 : ופ גל סעיפו ער סעקווס סדרר ינ6 6ס וממםיוסכ

 ללת. נטה . כס נר סו6 6סר כלפרז לט"ממ מוסס סלינו . בארץננד)ס(
 2 בלילם ללון עדרכונוטס

 . נדהם בא"ש תדנהלנמה)ט(
~SDnS 

 עריס ססגמתו סמתרח על מתכעס
 hG~ מופיע ועתם . לסם מוסם 6יכענקלו

 ירפס עעו על ימניח 65
 ..ז 16 )ק%יום( רמס מסרם נדכם כצו . נרהם : לסוסיע עכל ל6כ%6

 מול וכן . ונר נסרס וכן נרם עגינו בהתזז ב6רפימ סענ6כו וכמו דוש.מסרם
 ולפפני .י TT סתמיסס.י מפני דוחס ויוסב עסופעס שים ומטעם :ועמל
 ז : לסוסיע יונל ל6 נגורססו6

 כמו . ססמנוננפות 6סבמ סזכיוך ספרתיים ס(כר מפני . לנוע אהבו כן0
 ולסריו : רוס יפר* נפסס כקות עדכן לעור פר6 כיד( )נ'למעלס

 סו6 כ6ן וכן . 6י ו6חריסס - זריכם רסנתי כי ל6 ונוי מיחף רנלךפגעי
 6לנאשועונצ ולסמסנר ומריס 6לסש לסרי וכס כס ולסוט %וע טסנו ססקומר

 6ני לפיכך למעלס סנזכרש ספר6יס כפו . ק בקרן. לסוע חסכו ל6ורנליסס
 : לסשיעס נומי %רקונו 6ונל %1 עמס. לפקודעוכרם
 ומסמס ממאכל סעכוי 5וס למון סור6כצ תסלת 6ין כי נ"3 . יצומו כי)שק(

 6ת ומסינו 5וס קר6ו כטעם ננצסונס לסוג 56סיו לפכי סעס קנון6ל6
 6ופר כ6ן וכן . מלוננו ומלס לריכ מן וגן ט'( כ"6 )מ"6 סעס נרקםמות
 נומת מלסת וסננלס ג .לממס% מתקכ5יס מסיו מסמפ רנחס Sh סוננעליינני
 ר' דעת 6ל'כ משחי וכן וקכון -כרוז ללון נומס נפרכי וכן : ונעלוס .סנידיס
 מלת בסס טכ6ס סעקועות מן בכן5מ רק. כן עפרם ססו6 636 2 קסמייוסף
 . 5וס למון סורקת עקר זס ולרעתי .015

~Sb 
 עלמו: מענוי על סוס6ל ס6ס"כ

 סהעכית לעכס . כ"6( י"ס )ס"כ- 5מכז סי סי% כעכור מלחם. כסלו כרכיכפו
 נניכיכ סקלת ננס בנפך וןס . )נוקנש3 סס סו6 ולוס . כפס ענוי סמופקר

 ס(כירס סל6 מפכי . סכפוריס ופיוס סמענע2 ענין נתורם כהכבר סל66ולנריס
 : נ' נ"מ כיסעיס פירוסי ועיע . 5וסלסון
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 גג- פו ידירמיה
 ונרפים י,(. מן )למעלס נרמס ל6 ורעב וטרנ כמו * חרב תראו לא~נ(
1

 ם'( י"Shptw) 6 ל6תס סרג כ% . הו"ר תיקו נריס6
) 

 ונמם .
 : עיקרסלנו
 וכן . יסק  רון פירוס עם  nhtto  וכרפוס י כע"מ ובתנ"ך נוים6נדפים 6% הין יחיב היל . Dff9 סו6 פקר סבמלמ סעספך . הנביאים שקר)יו(
 - : סי פנסם עיין . כ85ל לכם. : ט142 והרוקי ועיין . דפחמש ונק5מ ערפורע בכ"י פיתויים סייכרו יוצן גסמ65
 : טמוכ ע4סס עומס רעתם כקלו * רעתם את)עז(
 ול6 נגרס עיני וכן . ופקע דופיס D('U . רמס פגרם . תרמינה ואר)יז(

 : בענע ומריס 16 ודמסיקרוכיס רמס רוס. וסרס נתדמם
 סנני6יס נס . ירעו ולא ארץ אל סחרו כהן גם נביא גם כי)יח(

 עתם . ולסורותס ולנממס לסוכיסס סעס נמוך לסכם סמררכםוסכסנש
 : רירתם  יקכעו  ומען ילנו סיכן ירעו 1ל6 . עטם לכקס למרינס ממלינסםובכיס
 לנרן יסודם מחרן hSb יסרבל לזרן מון ול6 . 6רן Sh עקרן . ארקאל
 - : כוס וכי~6בכיננין
 : טוב ריס י8ב דף סמנם מסמרל ע' . אבותינו עוןוכ(
 סוזר . זכור : מפקרס 3ית וסוף . כבורך לכם6 סוור . תנאץ .אלכ6(

 : נרד'ק( לתנו. מגיהך תפר 61ל . התנו כריתך זכור ,;לכריתך
 : מ6לי6ס . השמים ואם)ככ(

פר.-
 פסס כמוב ובן . כקרס וסנינו עמס בער ססמפ%ו . ושמואל משה63(

 מזכיר י6"6( מוסר"ר )כרעץ וקולי ; סמו בקטי וסמוקם נכסניוולסרן
 נל6 מנסס סטShlnWI 6 '. ושלמש מעור D'D סוט6 מסס ט וכמועל.ממס
 אין : יפרש פיו D'bDb וג5ירמ פורת פנת וכקן . ה3( 6' )ממוללעמו
 כטעם . מסס רסוקם .מסטר 6ך . o~'Sh תתקרר ל6 . הזה העם אלנמשי
 סורענס . נוני . %גי פעל שלח . : חן( ו' 3למעלס ממך נפטי תקעפן

 וסיס מסמוך מפסוק ההכור. ססכוונס ומרסיס קרכמס. נפגמי ול6 03סותמתי
 : כ65 6כס 6לז י6ננרוכי
 י65 למרב וסיו65 לפופ י65 למות סית6 . ונוי למוות למותאשר)כ(

 וסי6 ונף לטרכ ינקו עכס וק5מ למות י65ו עכס ק5ת כ4' .לגרב
 טוס Dab נרעע %1י5ת .' ססופע וסמע nySn לס כועס . נלס'קפ4נם
 מעברי סיבור וחין . כלס"ק חיכן סיסיס מתי . סיסיס %י מפת כי וזס .טמעו
 6יסס וסמע לסונומ כם6ר סי6ער כמקוס לפיכך . מוגבל בלתי רכר לופר5וסכ
 פקדי ומוס וכן . טפעו גיוס 6יסס וסמע סעברי יחמר . סיסיס יוסכ6יזס
 ( סגת יומם . מצ למס ינום ל6 וכן .ופק-'"חי

  למעם ס61ת  ס%לעס  ונסלתי
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 סוירמיהנר
 ו6סר לסכי לסבי ו6סר למוח למחן 6סר .פורש 5רן 5ת והכס ונ6 י"(.)פ"נ
 . : להרןלחרכ

 יותר ונגני כוול וסוף פרר. למחום. סערך.: על 5ים נסר לכל מרומות -. קלסי ס' יטקוד כמו . n(rlD וכלצינת מנוי למון : עליהם ונ,קזשרןי)ב(
 ולםכרס לססמימס 16 סננחיס. הפנריס למנול ולהשחית. לאכול וכןמסי6כפס.

 : ומנס מגס פ3עותסולפזר
 כ"מ )יסעיס זועם. רק וסיס מלמון . ל1ועס כמיג . לזעוה "ז ונתתים)ד(

 ג"ס( כ"מ -זז )הכריס וכמורס . וימרד יןוע 6ומס סרוקה סכל .-י"ט(
 בסלמס לזועם כתוב בירמיס 5נל . ת"ו כ"ג ניחוקחל וכן . לזסוה וס:ימכמוג

 : מ' כ"ט ב' נד"ס וכן . fat) ל"ר . י"מ כזע . ט' )כ"ד 5מריסונקומות
 כף 6ל עוד סכו ל6 ולח"כ. . ע"ז לפ13ד יהורס] 6מ ססדימ . מנשהבגלל
 ומנס . למוטב לסחוירס סונמלס ל6 וססמדלותו . י5סיסו 3דקח וכל . לכסבכל
 : מכסס סיס סר6סונס וסמנה . לסוב בידם מסיס מט6מס על-נמנמו
 . סליהס h3S מעתידות הרפות כל ססזכיר 5מר * עליך יחמול מיכי)ס(

 ומולך סעפרס כננו . למעלם ר5וייס 1ט5יכס זס לכל סם ר5וייס כי4מר
 . ירוומלס %כס מדכר וסות . פומנר ע5תר כמו מס וסומריו oro סעקר6וסוס
 .: ספן( נסלמס כמתר כלטון יסר5ל 6ת שיכיר ירפיס OD לדכר חוזרוש"כ

 : כ"נ ל"ו וליסעיס פירוסי עיין : 6כליס לכחס ר6ם ולכוד ענין . לך ינודךםי
 במורס סדנן - 5ת כמזויין לרום . סקס סמפיריס כמו - ננמזרה אזרם3ז(

 מקוס . סננדינות נסטרי הארעי בשערי : כמלמפס ממס רביס מפלתיכן
 * שכלתי : ס'( קכ"ז )תסלים בסטר 6וינש 6מ ידברו כי כמו .סננלמננס

 נרר"ק סכחוב וננס . סכולים יסמרו וסמטת . נמלחמס כניסס סימותועמיחי
 . ככיס נל6 נסמר ס' כי כוונתו בתסיס לפר יסלילס ; פנין לו 6ין סיו כניוכי

 ורד"ק . סעקר6 ככל לוס דונמ6 מנקנו ל6 כי . עוננד מעל סמלםוסכאהיס
 עמי. 5ת לנדתי סכלתי י~6 פעל סו6 ולסר . כתכ סכל( נסרם כמרסיספסעו
 ן זס כל כסס עשתי לכך . שבו לא נמזשושכיהם וכו': מרבך נסים סכלטכבסר
 : הים ככר כקלו סעחיד גיור זסוכל
 פפ* 6ת וכנדתי . רסיס 3לסק למעלס סמנר לפסי . להם הבאתי)מ(

 בחור 6חו גן 636 לס ס6ין SD oh . בחור אם על : מנו hsננדרכיסס
 ג6"י ועטרפולין 6ס ירוסלס SD פירם ורט"י . עמק( )דון 5לננכותס 6תר4פכלכל
 ולמריו וסנוררער כחוריס*- קמלת גל פירם ורד"ק 4 ו6ייכסוק( ד5ס*ר)ו6סריו
 עליס ספלתי למ"כ ובגפרו - - . סודרים כמורש ' aDhD על סכלתי פירסורוזי
 . סיוע נ"ל . ימירנלסון

 סי6 פדנר. פעחרת 6סס SD כי לחק רון לפירוס
 ורון קסמי יוסף רן -. עיר : ססבפס יולדת על מדבר ולמ"כ . ימיר בן06
 )ם"6 פרף וימי פלסף 6ךב ס'רפו- די0 די נולודוב?קום יוחק-
 חנקני " ומשדי .ערבי. pnSn פירסו סרודיר ולפני ורח' י"ו(נים
 וע"ע 1 מ~ונ סענחאש - נ"ך ממלט טיהר סני6 ע"ל ש"ץסרס
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גה מזירמיה
 ססכוונס h~h . ממס עיר עכין נ"ל מיה מחמלס ולכי , עתחלפומ 51' ע'בי

 1 עיר ! עיר סעירס. נטיס ס6ויניט בר6וחס זופקיס 6רס סבכי עירזעקת
ל כי מזכיר . הלמנותיו לי עלמו ס6מר 6"ר . השבעה יולדת אמללה)ט(

 ועחס 6מר. בן רק . לס סבין 6ותס תהלם והזכיר  ייסותו. הלנכות ככי נס
 מנכסס כ6 כקלו נניס כנניתת 5רתס וסננסיל . כניס סנעס לס סיס אוחסמזכיר
 : "Te) לסלמס רכיס בלסון למעלס מנזכר עמי סל ושאריתם. : יומסבערר
 עפת ותקותם . ע"ס( ל"6 )6יונ סכמתי נעליס תפם נעו . נפשהבפחה
 כפירוט 1ל6 אכמס. עכין נפס. מפחת מתורנס נסס ודיונון . כ'( י"6 )מסנפם
 י : לסייס י5י6חרוז'
אוי)י(

 לי'
 סככ61ס ט' ומסיכו . טסו פל תפלמו נתקכלס סל6 6מר . אמי

 ל6 כי עלמו. פל מקוכן ירסיס מממיל יסורס. 'על (~oe לסכב6הקורמת
 . מקללותי : לכריו ועל נכו16חיו על יסכ6וסו עעי ככי כל שפיו ממםעל
 מסמון כפי נוסנת סיתם וקולי . זרם נורם וסי6 . מקללוני סהקרי6סנ"ל
 נפקדים לסורקת מפקדוני 133כוף כן ושקדני סקריך ובעתיד בעכר כמולוננר
 ירוסלהני כתלעור מ65תי וכזפ . סלק מפקדים עגינו מפקרי כי )חמהעולזי
 חוסדיס ר"ל . ףסזדי~ף ד6ינון . רעתך ' ' - י סג - ' - י 1'( פרק)פ6ס
 על כוי"ו עסייס לרפס סכינומ סרנם פענניס מ65כו כנלי וכתלמה ;לקחך
 כמו ומעתיר מעכרדרך

 מרדי
 דננפקך י נצודין נפקוס ע"ב( י"ז - למנינם לסו

 ' - .י ממהין כסיקוס ע"ב( מ )מס ננססד . דעפקין כמקוס ע"כ( כ"כ)פממיס

מללי
 מפייטן 6ננר מקלל4ני ורונננת . יו"ד( ' נסס- מסלו דל6 . מ'( )כרכות

 סמלביםיס עכיכו . פרניס לכוס סעלביסוון סכועוח '- סל רונסון יום ני51ר'-
 סכינתי כ6 . מכננים נלסון ומכריהס ומרומעמז4 ומנענועך כוס וכיו65 .לוחך
 )מבדלת ספפ4ל על עורס טכנוי סיסים כגי )נלכת4( עכר פעלבכנוי
 6ומריס מיינו ס6ס יז- תמת .5וח0

 ענדלמצי
 . סלו מנדלת סנינו סיס .

 . פעל ככס לפפמיס ' י-- כוחו סניטמ כי וזס ייעצתו אוטההיכעו
~'DDbS1 מקללמכי ומרוננעהזו מנדלרז4 . סניניט'ף על מורה כסס ומכנוי ססככח 

 - י- סקוז6טיף - טל מורס בסס ומכינוי . פעל כח כמסטמלביסוף
 וים . ירמיס על פירסו סמפרסיס רוב . למוס שריתיך לא אם)י6(

 פסוק 6ח'כ וסוס . יסרבל על וסופו ירמיס על סמקר6 מחלתמפרסיס
 סוס וסמקר6 . יסרבל טל סכלן ני ונ"ל : יסרבל על מפק %3 סס וי"די"נ
 נו נחר ס' כי על ומקוק מתרפס ירסיס כי וכסיום . אחריו סכOD 6ענק
 5ל6לסובת 6ען סוף סוף ס6לס מרעות כי 166 מן 6ער . לרעם רקלסגלם
 אנופט לoh 6 כלוננר לטוכתך. . לס6רימ לוחך o'ob ל6 06 . אמר :יסר6ל
D)nhוזס . פליעס ס6ריח מחסיו טד o)nh מדרכיכם קחסובו כדי לטובחככנ 
 כך 6פניע ל6 ו6ס . נגור( 6ל 6ל יעקב ס6ר יסוכ ס6ר )וכטפססרעיס
 לob 6 . ה6ויכ 6ת 5רס וכטח ~aDבעת

~SDh 
 וס' )כלסח ה6ויכיס ככס

 הנונע כלוננר * וסנחסת סכרזל סיסנר סיחכן 6ז . כלנו( עון 6ת נוספניע
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 פוירמיהנו
 ועלעס . נרוסס( וננומך פרפך בר31 תמר נקמו כנחל סקסם%נכס
 6סר מס נסס 6סר. כנרס קותי פליעיכס וזכרו ט'( נו' כיסזק6ל ל61תקרוכס
 כמו . ס6רימ נמקוס סהו6 עשרית נע . שריתוך : סענס לכס 6תשכרתי
 hSh . מ6ר זרס פריתו ומלת . - . ל"י( יגב 6' )כ"ס ' יסר6ל סרית גלונס
 2 ססס מן סנטייס כפעמם ורן-.סלמוןסכן

 : כפעל ולסיות גרי למנקד סייד סימם ור6ו'ס . רעע מסרם . הירע)יכ(
 מנקור בעלי 6נל . כרזל כסכט תיופס כמו . יו65 פעל סו6 כקלכי
 סיס כן ס6ס ממס. כרס" ול6 . נרזל 6ת ברזל סיון כרם"י פירסווסטעעיס

 לברזל פירום סו6 . מצפון בורזל : מגפון ברזל כרזל מירע . כך להטעיסלמס
 SD כן סנקרChalybi 6 כמו . קסם נרזל סו6 מגפון ונרכל . D)Onטס,כיר
 : נכום6רם( 6"י צפון יוסבין a.Cbalybes~'1 סנקר6ת 6ומסמס
 Sh~P כי נמכרמס ננס וכן . הון כל6 עעך תעכור כעעס במחיר. לא~נ(

 נקותו. 6סזת ~כור מוכרם סו6 לכנעות גריך וכם6דס . ונס125 ס'מלק
 ספין וסטעס . בעבורס כלוס לו נותנים , שינס זרים ניר שרגל נמן ס'6בל

 . ניגס יסרבל מנמן SD ומורס כנור לו ונותנים ססס 6ת עוכרםס6וימס
 6נל * חפאתוך ובכל ! ל6ליליסס כננורס והמטיס לפניו מכעיכמס סס5כל
 -'- ' נענור ז6ת עומס6ני

 : ננוליך נכל סחט6מ מס וכטנור הטבחיך .
 ס6לכמנררי סמתרנס וכן עוז'6ל. כן יונמן כ6ן נס קורץ סיסוכן. י6ויכו, 6ח וסענרתז כחס ין( )י"ז ' למטס אויביך: אתוהעברתי)י(

 ורוז' ר'ך די ולודוביקה2 . כ"י ספרים בקלח נס נמ65 וכן . סמוריוסעתרנס
 ; לויניך עם 6ו . %ויניך מרולדה . אויביך 6ת למרומיך 6ת וסעכרמיפק-סו
o)thדוגרותי ילכו סיכן לי מס . oh לרמוק ו6ס . קרוב לסקוס . 

~bh 
 סעדו

 סכקור( )ננד פירס 6ולפיר סלמס ממו"ל מוסר"ר ותלמידי ? ידימתנת
 ס"וימס תעכיר כקרן אוימך 6תומעכרתי

 ן פת6וס יסים 011 . ארגך כתי
 ע"ז (e1Dnt חרש ל6 סוקס פספוס עליך 5תנ% י"-י- לתו ידעת.לא
 עס 6סרתיס נננ"ש ירעע % קורס סנמ65ת 6סר ננלת גי ורע ."6(
 6עסטררס( נרפוס נס ונגמלו פיז6רו )רפוס עסק רת פירוס וטס רד"קפירוס
 : ונריס6 רע"" ברמום נ'כנפ65ת
 : וגו' 6מי לי 6וי לפעלה ססתמיל סכני6 מלונומ מסמס . ירעת אתה)סו(
 . 5פך לגרך לעכבו ודיני מסויטי ת"ס Sh . תקחמ אפך לארך אל-
 6פך "רינות לסריגות כדי חקחני 6ל פירם ונוסיגיום נקסמי. "ת חססס 6לכלו'
 כלב כ"ת מתסיס וסלילם ; מקיים ונינך ידי על יסר6ל 6ת מ6יי1(ס6חס
 ועור . תקום גסס מסיס יענו ו6ס סימוכו מוכיהס סיס תשד וסלף .ירעים
 6ננר כלכר רוצפיו על כי וסלמת . עבו נער עתם% משנוסו ויעמיסכמט
 בפעל סר6ס וסכוונס . ופקרני וכרכי כסו . זאע : כלו ~OD על ול6 . ליוסכקס
 : וןורע זוכרס6תס
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ט מן סוירמיה
(rw)נ: ואכלם יבריך נמצאו 

 שמך נקרא כי : לרפ 06 לטוכ 6ס לסנב6. ס5יויחני עס נ3נסננמס קניתי נ6' ס6%תיס. נמו נווייך 6נ~צ-
 : רקוקי לעסומ וספני יסעי וכל ס3ך שני מפני וס וכ3 :עלי
 מלאתני. זעם כי : קותי דוחק 6תס בידף כ36ו . נכו6תך . חזך כגפני)'ז(

 יונמן י"6( ו' מלמעלס מ63תי ס' ממת ו6ת נמו . פורעטתנטעת
 ולכס ונס . ס36 56ל 636 טפל כעס ללון 6ין כי ודע )ורח'(. עתק דון .רם"י
 למונס ODtD חק . שעש יזעמוסו וק . ס' כסס קלוס עכיע יסר6ל_נועמס
 וק . ונדופיסס לסונס כעבור עסיסם סנ6 ס36 נחעס ענינו י"0 י)פוסע
 סר טיסיו נורם תרע למוז רם"י כפי' עגינו כ"נ( כ"ס כמסקי נזעעיסופנים
 : גזעמיסשלב"ס
 לס Phn . אנושה ומכתו : רודפי נסנת . נצח כאבי היה למהנים(

 ט"0. י"כ )ם"נ וימנם וכן 1 סרפן עמס ממפרס וכמו . רפו6סתקות
 . סרפדן כעלת גנקוננו וסיס . לעקומו חון זס נפסוק סלתנה ספסט לפיומנס
 סי6מר מ6ר סרבר קסס כי . מפסועו סכתונ לסבא כס"ט סתמכם כיונ"ל
 תוספת ע"י סלמון 1PO יונתן וסנס . לכזב כמו לי תסיס סיס ס36 כלפיסנכי6
n5_a63 . כרביי 5י מיננרך יס5 ל6 י ותרנם 

. D)Dh כידו סיס ל6 כס"ט 
 ל6 . תסיס מלת סתפוים מתקין ? פסס מס לפיכך הכתוכ. לסון עללמוסיף
 6כוב' כמו 4 תסיס סמכם . סמ:כס וכננר לנסתרת 636 ~ . ס6ל וכנגדלנכס

 כנגד ססי6 תרייס מלת על ולרחרח . תוסכתי נננזכת וסיף . סתרנה מקוססבכי
 ננלי5מ עם רכקס 3י תסיס סיס סננ3י5ת כצופן . הכוסס תמת סבתא נתןסמכס
~)hD

 6ף מעכס כנגר סרחסונס טסמ54ס כמו כי עכין סקורכן ועי"כ . סרפ6
 ננימיו. יתנו 6סר ניס עו65 . אכזב כמו : Sho כננר ול6 סענס כננדססניס
 : (l)Dh ל6 שם סננפרםוכמו
 נעל6כות לסתומו %ו 6ת OIO pf~5 טע6מר כוונת הן. אמר כה לכן)יט(

 תשוב. אם : ונערץ פמר כל6 רעות לכס ולסנכ6 העס 6ת 65וכי0ס'
 לפנינתעמור ופירוסו 6' ר' למעלס כמו . ואשיבך : מירק 1ל6 בששותיללכת
 יקר תוציא ואם : לסכיו עננרתי 5סר 0' סי כטעס . ומסרתי גכי6יתסיס
 רכר תחי6 וננוס זולל דבר וריתוך . 6לי חט6יס להסיכ תסתרל Dbl .ומזולל
 אליך. המה ישובו : וננלי5י נביאי תסיס . לפס לך יהיס סו6 כמו .תהיה כפי : רסעיס סל רב שננון ננתוך תמוכה כע4 ק5ת תו5י6 כ4' וחסוכיקר
 ללכת, חוטרך ול6 ננסס תירק ל66ז

 3סיומ יסופו מס 6כל . - סניסס לחלות.
 : סיס וכן . פניךהכמריס

 -נמן
 ויגיר יטיכס e~o . 161 סים6פ כדי סיעסס לירנניס ה' 5וס1ב1' מלסנ"לממח" .וק וט ל6"'ולו.מל לך.גו,)5(1לאיהע
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 מזירידיה)נח
 וסכה . רר"ק קושיית על ימס סהסיכ יוחק דון p'D . העתירות מרעותלמס
 וננסך נזיקין 6כל . נחלום hS ס6לס סדנריס ננעמות נמכע ירמישו כי סלק6ין
 ?-?- : מרי לבכי ומות לנוטל לסיות סיט מסכל ו6פפ"י . מרכס 4סכיסונניס

 וכלתי זרים חולים מס othl~nn כי נ"ל . ימותו תחלואיםרימותי)ר(
 . tvhllnn ו6ח ססי6 סקרן מכח 6)1 וכמו . 6דס בני ברובנננוייס

srt)1סיט כי . נסותו כנור לו עוסיס סין ל6 כוס נמלי מם מסיס נזי כי 3"כ 
 מיעיס לימים וימי '"ט( כ"6 נ' )ה"ה מפיגו וכן 6לסיס מנס כנועכעיניסס
 ול6 רעיס כתמלו6יס ויגנח חליו OD מעיו י165 מניס לינניס י י rpn 65תוכעת
 1 כסרפח  מרפס עכנו לועסו

 וביחזקאל פט רק למלקת ל% נממות' ומלת %כוחיו. --
 מכוה בפלפ סס טסו6 . ינניס כלכ חלל מעותי ומתל יורירוך לכחת ח'()כ"ח
 יולא יספרו לא : תחלו6יס בגניחת נמו יננותו ' '- . מיחס 1עניכו .מקוס

 קבורס 6כל ככור. לסס עוסיס ס*ו ל6 רעים נתחלו6יס שמתים יקברויי
 : לסס חסים hS קבורס נס 1Shl . לסססיתם
 . מרומיס מרזח וסר ז' ו' נעמום החרת פעם וק נמ65 מ . מרזח בית)ס(
 מרא כיח פירחו סתלננוד ננחכנני :וקלח )נסהסג לסורקת נגנ65ת וכל"ח-
 פירם זס ולפי ; קול מרעת עגינו ושרכי ונלסון מענין. לפי נרקיס וכ! אבל.כית
 ל6כל וכין בעננ)ם( )כמו לסננמס 3ין עפל למק ססו6 קסמי יוסף ' -ר'
 רוז' ו6חריו ויירהימום . מסחט כית פפורס ס6לכמגדרי וכחרנוס ; כ6ןכמו

 56ל 6מת o)th וזס . ס6כל כבית מסתכן לעמית סננכסנ מטיס קערווכמריס
 סככיס סמיו בנוים ול6 . כיסר6ל ננוס רמז ע65כו bS 6ך , וסרועייססיוכיס
 ונעו . לכרס ל6כליס סי6 6ך . ונסרכם טיכס סכר6ס סעורת ולכמס .לכס

 תנ6. ל6 ננסתס ובית למטס עזכיר ירמיים והלס . וגו' לסס יפרמו ל6ממפרס
 ננסתט 6ין 6"כ . וכלס מחן סעחח 356 ומזכירו . סוכלות ענין סססליס6חר
 2 )נ'1'( 5רמ לסרם קרונ רוח וסרם . קמ"' יוסף ר' כרכרי וסגכון .לקבל

 יטיס טל6 . הרחמים ואת והחסד את : מלתי סכ6 מפלוס . שלמיאת
'

 סירות וככל בנננפות ~I)Dk ססו6 כמו קרו13 ופל רעמו על מכמס 6רס
 : רכנני ו6ת למרי 6ת 6מר ל6 כי . נ"ל כן .מנרגלות
 גרפס מתורס, מן למור - סוס DDh"' . להם יקרח ולא ירצנוךרול014(

 : נ~כיבומיסס 6סר סבוייס כנננסנ כן פוסיסססיו
 וספרומס . למגנך לרעכ פרם טל6 כמו . וכ5יעס סנירס ל' . 'פרמו ויא03

 6ת סמ6כיליס הכרקס סעודות טס סחכחונניס וכוםס61ת
 ס6כל_

 כקלו
 למכרות סעס כל ויבק סמ65כו וכמו ברקוחו לסנוור כדי לאכול קותוענרימיס

 ממסב כננו למטתם. רננו כ6ן ולין ל"מ(. נ' )ס1נ סיוס נעוד לחס דול6מ
 6ל חוזרות 1Dh ועל "כיו על .לכתמו ועלות . DD~1 לכלל חוזר . להם :רוז'
 לזרם יפרסו ול6 כתוב כ"י מפריס וכק5כז "בל. טיסיס לו טיקרס גני .מיחיד
 טרנור ויסיט אכל על לנקר ילזכן זס ולפי , 6לכמכדרי כתרנוס וכןבמי"ת
 סמ165 סגקור - ' ונעלי . מת ננל לכחננו 6בל על לחס יפרסו ול6 .מרוייק
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בס - מדירמיה
 צ יפס עולס סיס ל6 אג5 על לפס כי . אבל טל פקד סו3רכו 03"6לריס
 ז . שמרו לא -.' תורתי ואת עובו ואותי .)י6(

 פל נעמר פונו קותי -.
 ל6 תורתי ו6ת . לפקוס 5דס י סכין וכעניכיס כקרננות ס6ל "ענורת

: )) : היכירו 6דס סכין בננס כלו' . התורס 3ס6רסמרו
 פכורת SD הכוונה 5ין נרסכו על - אחרים אלהים את שם ועברתם)ינ(

 לכס 6תן ל6 6סר ומליווח ולילה. יומס נגלות נגפני וזס , ממםה6לי4ס
 סכוג6 כי נ"ל ולפעך ; קסזס ל6רוניס סעכוד 36ל hih ענין לחן r'hnמנילא
 לעג וירה . בעיסס ינלו 6סר מגויס ופס . 41למ יונס קסיס 6רוכיססיפכרו
 6סר פל למס נ6 סוס ססעונס סניור 5מר כי . 6מריס 6לסיס נוחסקר6
 6מריס כלסיס יסתעכרו בנלות כסיותס כי וחמר סומ,ף : 6מריס וכלסיסעכרו
 . חנינה לבם אתן לא אשר : ולילס יוננס לעכדס ו,5טרכו . 6קרמנגין
 תנגיד 610 המן כי ורפ עליכם. .ירחונו ול6 5דוכיכס בעיני מן לכס 6תןל6

 ב'(. בן לעעלס )וע' כנלהב ל6 . נ16סנ 0ו6 והחסד . נ6והכ ל6 .בנ06כ
 . חן כענין hSh . "סד בענין 6סר( כפיקוס נננ63 )סל6 חכינה לפרם נ"ל,ולין
 כעיני חנו ויחן . מן מס פס לב6 סתווי מפעל ססו6 סלפניס 6חו נגלתמטני
 חן. יחן ולענוים ס'. יתן וכבוד מן כעס. מן 6ת נחן וס' המסר. ביתסר
 : נתיכם ל' עקוס כסוס גנ63גו ל6 ממר 6נל 6בל . מן יתן טובסכל
 קותו וקסם גדול יסיס כה גל הטעם . וגו' באים ימים הנה לכן)יד(

 : )רוז'( מוריס נניכי6ת יותר כעיניכם נרולס תסיס מנגנו ססנ6ולסמענוד
 6ינט ככממס מזו D~th וסכם . נסכע 5דס כסיסיס העלה. אשר ה'חי
 . - : סענור לפכיס 6ין 6ס נקולס 5ין כי . ממס תוכחת6ל6

 כקערו בדרךרמז סנ6ולס על מסנט" 6מר , אדמתם על והש'בותים)טו(
hSaמוריס י3י6ת נסכועחס יזכירו . hSh בל6 דבריו פירם לפון י5י6ת 

 . י : 5דמתט SD סיס'כסמסל.
. 

 לאסי ננפל וסרייניס סגלות על נרכר מוזר- רבים. לריבים שולח הנני)טז(
 סדגיס כי . בנלות סיוליכס לסוכיס פסל . וס3יידיס . כסס מיסרנוס5נ6

 וק05 6מ"ננ )כרעם *ו : ורד"ק( )רס"י סמיות כן ולonlh 6 כסילכדועסיס
 סב6יס כ3 . ביחד רכים וניס ס3דיט סדייניס מחלם מזכיר י( נרם" נסמזם

 נמררת לקמח 6ממ סטיות טלוכריס ס3ייריס סזכיר ולמ"כ . כרסתע6ליסס
 0נמ63יס המלס ילכדו הלוידס כך ; ובנקיקים בסריס עמ5טוכיסס לסו3י6סוכלריס
 . ודינום : סויר בעמן (cnlh מלי5ס . הר כל מעל : הנמתריסולמ"כ
 ' י כעו -ז. כלרכס. מיו"ד ונסס . דינ ספעל פסו דיג מן כי .ושנום

 -- : .עיסודס -' מירוסלס 'י-
 לסס 6סלס לכן קורס 6ננר . סנ6ולס ססזניר תפכי . ראשונה ושלמתינים(

 6ל6 - מכפל bS : עונם משנה : בנולס ס5וליכס ע"י . עונםפונס
olaשקוציהם בנבלת : -0ז6ח סתורס מסנס 6ת לו וכ"כ כעו . בסוס . 

 כגכלס: -ומנגיס סמסוק3יס )6ליליסס(סקו3יסס
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 ין פוירמיהס

)י"
 עם סכם 630 גי -. %6ך 6מ סחבו 36ס על 6פך ימי Sb . וע'יבאו גחם אטר " ע% ספל ס' 6ף סרת לססיכ ירעש מטונת . עווי ה'

 : קותך עתכיס 66ם 6ם לך ופס . 36סותך ויגירו ינקו 6מך תגל יומני %3%
 : פנתר ננקוס סו6 וממעת . וסנטרס סכת סו11DO 6 . ומעוזיעוזי
 03600 אלהים. לא והמה : 6% לעתיר סנוט דגרי סמדר לו.היעשה)כ(

 סיעסס וסנ0סטעס. 600ל0. ונלסון כספך ממוכס נעסעעס שסס%יית
 2 6ינס036יס כלפת סיעסס. ו6ומס36סים . ק ל6 ? קלסים 6רס -:-ז.לו

 פכפ0 לסס סנורעתי ויטרלל . . טעוחס ולהכיר 6לי לכ6 עתיריס מסלמס כנלימי סל6 סנוש . 6ער ופנס ; ל16מ יקנס ל6 כי ס6ל תסונמ . לכן)כ6(
 FU1 ננייעס סעי לנן יימוף. למכיר רו5יס 6ינסדורות

- 

 ט סס6תס כי . 53ס לסלומ יוכל ל6 לננס סטעס נ"ר . יהוסהחפאת)6(

 * שפר : פפנס  יסורו  631 . 3כס לום ע3 חקוקם . ס"ס ע"זוסיין

 חרות כמו . חרושה : יירגינעמ תיגס וגן . מאמור כערני נקרץסדי6נננט
SDסמריסס נס כי . מרס מן מהר חרת וקולי בתי'ו. מהן כמלוף נ סכמות 

 3סס 0עסוייס בננזנחות ני סכוונס . מובחותוכם ולקרנות : בקרקעמשקס
 : מזבחווזיהם כתונ מפריס נסרבס . ע"ז 5ורמ חקוקים ס'וס'
 ננזנמותס זוכריס סין כך . כנילוס זוכריס ססס נעו ; בניהם כזכורננ(

 : יומק( ורון רך"ס )רס'י ונוי רענן ען 356 פסס .ו6סריסס
 שנוסות. נבעות ע3 ומסריסם נמכחותם ממזכיר 6חר . בשרההררי)נ(

 רסוק וכסרס נסר יוסכ נטדס. סררי בכלוי יסודם לנפי 3% לענ ררךקר6
 5סר nhpw מפני 3בז "תן נמותיך . וע' בחמאת במותרך : סייסוכנק
 : בס"ט דעת כרקס וכן חפן( סלמס )עוסר'ר נכוליךככל
 סירוסים בס ומרסמי וסילעתי ראיתי . קסם ונך פלח . ובךושמפתה)ר(

 ידך* ובך בננקוס ססניסו וים . עמס נקמר רעתי נתקררט 6% .סרכם
 וספטתס וכ3 מכ3 יידרס ונך ננלמ כי לפרו ו6חריס ; ננןח3חך ידךחסמוט
 ו'(. ו' ב' )סתו36 מנקר טמטו גי וכטעם . מ6ר5ך ומחרמק חנחקמכחכחך.
 . מוכך וספטח מחת. מתמלתס סיתת וספטת0 סכמוף סיתרת ססס"ר יתכןו6ו3י
 מע55ך-בימזק6ל ומוכ . נ'( ט"ו )רכריגם ירו ממס בע3 כל סמוע מ3'וסו6

 רס"י( הכמי וסכוונס . 1'( י"מ )יחזק36 יטיב -עחוכ ירעיס(מכולחו)ססיסבזען
 טבמח ל6 6סר 6ת תסנות ססננס יפי גל סנתותיס 6ת סקרן תרכס rhכעעס

 סו6 מקרקע כעל וסוס . 1ל"ס( ל"ר כ"ו )ויקריך ע3יס בסכתכםכסכתותיכס
 וסכת מגס ככל תכו6ס 3ו 3סלס מייכ ומקרקע . כו הנוסס מוכ כע3כננו

 :ן ונס . ססמטס בחכת כמס נלחים סאו ננ6ותס ידינו סכסגנוט 5וחסוסמורם
 ם ננורי)' וסנבי6 . גן עסו ל6 והס . ססי6 ססנס ידינו כלמוט %טועוס6דמס
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