
 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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מא יןירמיה
 ל6 ומלממס . נננמלחס חונם שמטו כרמס כעל 161 . 6דמתס פעל יגלוגי

 6סרתיוכרמו 6רן Sh ננלותס שמס סם וכספך . כסס לסם לתם סודמוכרח
 תר'ך ונקרר זמן. נסוס וננרנוע מכוסס לסס ימכו ל6 6סר 6ויניסס 6מלענוד
 . בנמלמך בך עלענור כלו' ס6דמס. עענודת ותסכות חטעוט תיקון כליפירסתי
 : לויניך 6ח תפכור 6בל . נמלמך פענורתתסננוט
 בארם. יבמת אשר הגברארור)ס(

  רה"י
 מסיס  מירסו  )ורח'( יחס רון

 6ל 1ל6 6רס ופריס 6וננר יסעיס וכן . שלריס על  כוטמיסיסר6ל
 ופר כננו עכלשיס כלתי כעניניו מפך-נרוך. קרור נ'( )ל"6 נסר.ומומיסס

 : סנוף prin ססזרוע כננו . וננכטמו חוקך .  זרועו : י61רמ6ר
  ערום לטפ פלינו  וכין : פרירי  ולן  ופרוס. עריס 5 כערער..!והיה)ו(

 טוכ ננכל פרוס 6רס . מערער תפלח Sh פנס וכן . ופרי עלר,נל6
 . ביער סיחו כמו .  סערכם סל מפרפר  כפו .  בערבה  כערער .נרוז'(
 : תדבר סל וינסיס סרופיס ננקומומ . כמדכר סרריס וכן . כנלכועסרי
 י ירא  לקיווי  וספסר .  יר5 ול5 נסיכ .  חם יבא כי יראהולא)מ(

 -ז מ'וע וים ויירוניפום. וסמורי ס6לכמנררי חרנעו וכן . יירקכלוער

 יב6 כי יר6ס ול6 עם לססוומו ר5ו מנקוד ובעלי . ס6מריו יד6נ ול6שנניות

 הלבשסכל 'עקב)ט(
 ו

 מ לנ נכסס )פ' '5ס'ר% ט 60ס פנ מוני
 s~r סוסן . מלוט ר' במר  זס ונפירוס . מיכ6ילים דור יומן לפרס מסכילכן

 6וטעמ6מער  דוך ר' סירוס לתסלוס סתק"ע נסכת כפיורד6 סכדפם לירמיסנפירוסו
 : עיניו 6מ "לס 61ח'כ . "6 נומן עדסיירם
 . ולתת :  וגו' ס' 6כי נ. ידענו פי י"סוב Sh לב. חוקר דו אני)0

 טוב למ115 תבונם סומר כפו :ז לתם. וקרוב פטר 6ני . לתת61ני
 . 6'( מ' )יסעיס סלל לממר סירסתי וכפו . ח'( י"ט)מסלי
 נoha 4 על. ונקמר : רד'ק וסירוס יונתן נתרנוט * וגו' דגר קורא)י6(

 :  וגו' לרך בל6  גושו נוכס  כוי י"0 )כ"ס  למטס עליו 6ער וכן .ירסיסו
 : כנעלס נמם . נבל יהיה : ס'ו ל"ד ניסעים מירוסי עיין .דגר

 ספפרסיס כל  ומלס ירפיסו.  רברי סס תו7  מראשון כוום  כבוד כמא)יב(
 מרחשן מ65נו ל6 6פכס . rhn כמצך  נכון בפנין  פר5סון  פרוספירסו

 ספסרס כיח פל לפור  קיננו rhn כם6ך נכון כ. מלכר . סז6ת ססור6סעל
  שלנו. פקרם  ססו6 מפסוס  בלופר פקרסכה פקוס  ססו6  כ5ן מחכר סכמךכפו
 סכימ כבור יפיס  ערול  כטפס . סר6סון מן יומר נגרוס : כננסעפו לפרסווכ"ל

 סל בסכמו דבורו התמיל ידפיסו וטוס : ט'( ב'  נמם סר5סון  פן  ס5חרוןס(י
 6רן מ6פמי יבקו נוים חליך למעלס ס6מר כמו סעסימ ימות ובזכרוןסנ,כ"ס
 בס כי . בך יבטח 5סר סוכר  ברוך כי ס' ירפתי 6מר  כ6ן 6ף .וא'
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 "ןירמיהסב
 : סר6סון נון ולתפ6רמ לכבור נגרוס סיסיה פייסי 16 סכי כס"ס סינכס יבלוימיס
 וכל לקוות לקוי כך כ3 ידעתי . כהקרעם זה נס . וגו' ישראל מקוה)ינ(

 כדבר 5פר דברי 6ל לסלוע ומננ6ניס ננמני סמריס כי וידעתי ינוקו.עוזביך
 מיס ננקור - עוזבים הנס . סנכי6 רכרי כעזבס כי . 6ליסס תב6 רעםבסננך
 ורוד טנורלער ותמריו (Grotius) . יכותבו בארץ : לותך עחכיס כלו' .חייס
 6ך . כעפר כתוב סו6 כקילו ממס ימסה כלוננה 4 3פפר נכת3יס ימיופירסו
 ים6רו כ5' . המייס כקרן נכתכיס סיסיו . .כספך ונ"ל . סיל"ל כעפר זסלפי

 : בסס קירע וכך כך ס' 6ת סטזבו ופקני פלולי . י6ננרו מסכל טולסלנזכרת
 כננו . פעול- סיכוכי וסיר . טלי סקמיס קמי כמו . ננעלי O'"DO .וסורי
 : מלמנגס שבי מלליס-
 : מפלתו -לפכיו ערך . ס6ל נסכת ססקייס מס 6חר . וגו' רפאני)יד(

 וסכוונס . הלננס תמוסס ויוסיעסו . כבננת נרפק סיסיס 53ופןסירפ6סו
 : סננסרם וכמו . יזיקוסו סל6 מרודפיוסימלצו
ג מ%65 ל6 וסכיט ימיס הקירת עמרי . אחריך מרועה אצתי לא ואני)טז(

 גרוס תר"ו( )5כט ועתם מדעת. על טכנת"טנ מדוייק פירנס 6לו לעלות
 בנננתב סרבס קרוכות וסמ"ם סכ"ף כי וידוע . ושה 5"ל מרעה כמקוס כילי

 סתקייס בך טפיחתי ל6 6כי וסכוונס . בקדמון מעכרי ' - ססו6סוננרומ
 ;ויקעו כננו אצתו* : סת6ויתי ל6 עלום .רוס' ומולך ממפרס וכמודכליך:
 6סללז וכל' aizzare 6יטלקי כלו כמו . טכעית מלס שי6 : כלוט .סננל6כיס
 ססרועס כננו סענימ ?האה: מלת 3ענול 3ך 6מר ול6 ממריך ולער .11618611
 סתתי ל6 6כי כן . ר31ס סטוץ למקום ללכמ קותן ודוחק ס63ן קמרימולך
 רפס- יחם אנוש. ויום : ירקו למען עעטיך וחמים סתננסר נך; לספיירלמריך
 ע"1( י'כ ב' 3סננו6ל ויונם כמו . ממס לסננלט תקוס סביןנרולנ(

 ; . : י"3 י"מ ולמטס י"מ. 1WUלממליח ועזיי

 יררפוני כי . סכרי מכת '6תס מסיס 6ל 6"כ * למחתה וי תהיה אל3יז(
 טיסים סלילם .-. לעוננו כמסיכ סיביכן ארנה. מהסי - : נכונותי קודותעל
 : רעס כיוס מהמי סו6 נספך כי . טנרי מנתטמן
 ומטוס . מסכס כסף ג ממכס o~s כמו . כפול ספרון * שברון מותנה)"(
 5מר לדבר מננוך כטסו6 6כל . מנול( ננקור מוכרת כססו6 וזס . כסף;
 מסנס : סז6ת מתורס מפנס 6ת צמו לו. רומס 16 לו פוט כלומר לו סכיעמלו
 וכן . לננלך סני : לננלך - מסנס . לס"ד כם6סריו וכן . י"ח( י"ו )לננעלספוכס

 סנים ססי5 . המלך למרככת מסנס ססי6 מ"ג( ע"6 נכר6טית ממטכסמרכנת
 : נרול מברון כסוף סכרון וטפס . במעלסלס
 מסערי 6סי העם. בני נישער : עמרת נכו6ס חמלת . אמר כה)יט(

 מידבר וקומו . נו וסית6יס טנכגפיס רוב עגם כן נקרץ מסיסירוםלס
 : סטעריס כם5ר ו6ח'כ תסלם מס ס5לסבדברים
 : ומסריס סמלך 16 . כמלו על לקנת סעתיויס ובמו סננלן * יהודה נמלכי)כ(
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"סג ין ירמיה,
 סל6 . ירושלם בשערי והבאתם השבת טום משא תשאו ואל)כ6(

 ורכל . טעיר Sh מסרס וגנן טכפריס ען ננכר וכל וסירות תנו6סיבילו
 יב מסרס גנן 5רכיהס לפס טיכי6ו לעבדיהם מלויס היו סמלכיס כי העלכיס6ל
 16 הבסננם על סעס6 יומס 6ס ו6ף . ויגיעס -. עכורס' שללכת גס מלנוכסוזו

 כזכר ל6 נ6ן יסכם . וכסממו עכריו מנימת SD מלווה מיסורי סכה .3עגלס
 הכוונם ירוסלס כסערי נ6ננרו כי ונ"ל . כזכר )י"ג( וכנמנניס . סעמכר ענין י--

 סהיס כרקה כי מיותרת. סערי מל5 כן ל6 ט6ס . לסיכור הרמוכ 6ללהכינן
 בסער ונוי בסקל סלת ס6ס כתונ וכן . טעיר סערי 56ל סננמכר רמוכ56לס
 סער. נגון סער. למטירהתנו6ות קור6יס חכנניס כלטון ומוס 6'(. 1' לע"פסננרון
 )נ"ננ. ספירות סער ד'( פרק סכי )עעסר עקומו סער . הנכוס סער .מזול
 ו5רפתי כ6יטלקי ס6ועריס לננס רוננס זס והנס . תרע6 כקרננית וכן .ע"ר(

marcbe)(mercato. הרסוב. ע3 מעלס סורות ותסלת . הננטיר על 
 לכך כי ג"כ ונרי מסער. ננזריס .כלס וסיעור סיטר ל' ימזס . מססמוכריס
 סול סעיר . למעך מעוך - - מסיס גנפני ירוסלס( קמולות טון סרסוככקרץ

 ו"ץ)רשק קמי. סחי % ~נ, מבת'מם. נו:טשאלגנ("מיייא
 הננקר6 לפירוסנו כי . לעיר טון מנתיכם תו5י6ו 1ל6 כרד"קולפרט-

 ססזכיר ו6ננרו . וסככמה ססו65ס קימור SD הפנין פירסו ורבותיכו .ננרוייק
 גנותר וסיס כלילם ננעלומ רלתותיס היו ירוסלס כי . לעיר מסוןססנ6ה
 תו5י6ו 1ל6. לסחוס לו סיס ל6 . כן מלכר היה ו6ס . נחוכס ולתכניםלסו5י6
 כי וסננתן המם6 מזכיר דרכנו ולפי . )עיר ממוז היזכיר כלי מבחיכםמם6
 עוסקים העם כל מותר וסמלן כסהננס6 כי בפומכי ססכמ קרוסת מלולהו6

 כי כרור ני6ס נסעים מרכרי ו6ף . כ% נכרת טבת קדומת וקין .53רכיסס
 על קנף נסנניס מ לעיר. מסון והכנמס " סו65ס נל6 קמור 1DSDמקנין
 6"כ . יהולם לכני כספת ומוכרים . עכר וכל רנ מכיף-ס היו סה5וריס יי --

 . נסעיס כשני רע סיס וזס . הנמר כחוך סנויס מן קוניס 6ל6 היו ל6טיסודיס
 נזרח מסוס 6ל6 למורס וכיעס מלקנס נלעס a)?h וסקכין סמכירסוסוס
 6ותס עומס - כפספס לנמס . כ"0 פרק סבת הלכוס )רננל'ס 'כתובסמ6

 יסר6ן ב-ן מכריל 5ות היש הסכם ויוס . ננתסללת המכת יום קרוסת:3פומכי.
 טיס סל קטו ממפר 6מר מחוזר סנ סוס לעכו"ם היה סל6 נר6ס כי .לתוניס
 ס' 6ת וסוכחיס לנוים מתדמיס יסרבל היו המכח וכסלול . לוס קרוכ 6וכוס

 : o1YSho עבודת SD מוכיחם סהו6 כננו' ;ס טל הכביץ סוכיטס ע"כ .6להיהס
 בננקוס סו6 כי י נקכס ל' סנמ כי . בה כתיב . בו עשות לברתי)נד(

 nSS שרת. נננקוס 6טת וכן . מהרתת כמקוס מסרת כמו .שבתת
 טו,ר הכנוי ננסל*. טכס סומר כל וכן . ליום "וזר בו וקרי . n~SSכמקוס
 : נכמכ סל6 6טפ"י ז'ליוס
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 יח יןירמיהסר
 לעכוז סעירס חכו6חס לסכיך יחדלו oh . וגו' יהורה מערי ובאו)כן(

 לנע לסניף סיתעוררו עד ידיכם ומעסם . תכו6תס ינרך ס' מסבתגיוס
 : חודס וקרכן ומנמס זנםס'

י
 מעיי *ךן4פכנים)נ(

 - ר6כ כי פרגי נל' סלו נ"י ססרסיס נמן "נס י,
 -.יולר

 עסו ען כלי ע"י ננל6כחו פוסס וסיס סמירמ מלרנות קכ6
 וסול לנפלס. וסי6 קטנת וקמת לעטר וסיף ברולס 6מת רסיס סחיכמין
 מסכליקומר

 Deh~' . הנניס סתי כלוער . אבזמם כלס"ק נקרץ סיס ססו6 -.
 כ למוני תמת 6כמד ול6 רוז'( בס ו6חריו . דבריו וקכל סלו ססרסיסנם' ביי למונו . י י )סעחיק 6נן . ' 1 י סל ממן לרמים דועס לסיוחו ען סלטסו6
 : וכש לפירום ע6ד קסס ס6ל'ף סתמתסקסו
 סמועו מן עוסה מסיס סנני . סו6 עמורם מקרץ . וגו' הכליונשחת)ד(

  מ6ו רביס כ"י כמפריס וכן לורוז'( רס"י . סיו5ר ניר נעורונסמח
 סעירת וכן סי מנחת בעל כממח וגן . בני"ת כחפר ננפץ רעיתובדפוס
 ורן . בעומס תמר מנתנו בס"ט נסחת ססיחס כרור נרסס וכן מסיתניכחמר כי נ6 זכר סו6 ומסני י נ' כמתר ו'( )סמוק למטס ס5יינס סקטנססעמרס
 ויעח , סמלך סססמיט ס6לנםנררי ען מון סקיעוניס סעתרנפיסתרגמו

 סיטר כי נתופר תנוח ס3ם כעיצומו כ6ן נכנסו כי ק6פיללומלודביקום
 ע6ער ססו6 דיוד6טי( וותרנם נכנע 5"ל ככ"ף כספר וקיטמת . ו'מפסוק
 בקף למסחת מחומר דרך ססו6 נככע עומס סו6 6סר ס:5 שמת .כבסנר
 עפורמעת as91 . רניע כטעם לתיורר לריך סנ5 ושחת כ* ורע ;סיער(
 ן יסק דון OD1 רד"ק עס ובפיזורוורס"מ ברשי נרפש ברביע סו6 וק . סכלי bD זקף כסס סיס סספריס בכלסי6
 עיע כלי במבצר לעסות מחכוין סיורר כי סמסל טעם וע/ הזה הניוצר)0

 ממונס 6מר כלי ססו6 סמומד ען שסט סו6 16 . נידו שמתונססכם
 נוזר ס6ל כך ; עכסו בדעתו סעו5עש פס כפי . anDS נלכו ססיסכעס
 : לנעף עתמש ססי6 ס6וערי ומנכנזרתי. סופר ס6ל 6ן . ססימס .עעס ממפכת עדרכיס מוזרם וסי6 , 5וננס SDטובט
 ובריסיך רע"מ ברפוס . pnY) )דון פעס כקמר י זמן כתרנונצו . רנע)0

 ) ' , : ולס6ביד ונערום ולנתון לנסוסכחוב
 טדכרשנ עס פליו דכרתי בענורס 6סר ערעתו . עליו דברתי אשר)5(

 לעלונם חוזר 16 סטעעיס( נעל ועת נר6ס וק . ידחק ודון רד'ק .)רס"י
 )תלמיר4 ערעתו. יסוב נזדכרתי כנם SD'1 דברתי 6סר ססו6 הנוי . סהו6פנוי

 בנלל45 6סר מרעתו סטעס י6"6 ולרפת 6ולמיר( מלננס ממוללמוהר"ר
 לסור456 ססי6 5ל6 מרסתו מלת בכח ,סי6 לעס ופלת . רעס עליודברמי
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מה יחירמיה
 6ו יפן כננו 6סר מפרס S~r 6'נ סחכם וכני . י"ז י"6 למפלס נעו .לחרת
 : זולתו ו6חריס . 6ננר יען . 6ננר 6טר וסעופה כמו . 6סר.פל
 'hff)~ כ"כ )יסעיס מרמוק ויורה כננו ונוזר. "וסב עליכם. יוצר אנכי הנה)י6(

 כננסל ססתחיל 6חר . סלמון SD סגופל למון לסיותו זס כלמוןוכתר
 : לרעם סו6 . על חסכ בל - מחשכה עליכם ךחושכ : יוחק( )דוןסיו5ר
 )עיין וככוסס קנוס לו וקרוכ . כ"ס כ' למעלס כמו . י6וס , ל' . נואש)יכ(

 ירנניס . הרע רבו : תועלת 6ין . חקות Sh והכעס . י"ו( י"זלמעלס
 : י'ט ח' ליספיס פירוסי פיין .:--ץ כן 5וננריס פיו ל6 והם רט.קורעו
 : ענני סכחוכי כי סננפרס כננו . מלסיס נוי מסמיר . כאלה שמע ינ')ינ(

 D'Bh מ6ד חרכו וסערו למון . נרול חיסון הנורם רנר .שערוריות:
 2 3סי"ן ק :-:- סעור מן סכגזר בסי"ן מס6רותס כננו : כסיון6100

 טפמו ננער וסהרורית . וגפרורית( )מלחץ כקכס סחרר סם פקרו .שערורית
 : ננקד נהפכיכר
 מכילי פ(בס על יסרבל 6ת להונית הנוונה . שרי מצור היעזוב)יד(

 ימנו ל6 6סר סטכעייס סדכריס מן מסל וסמסיל . 6כותיסס וקלסיטולס
oh.סיחרל . ו6ננר תפקירס oSJDn כן ל6 ? לבנון טלב סדי 5ור פל לסיות . 
 וכן . לכנון נקרח ססלב סס ספל . סלבכון ר6ס פל סלנ יחרל ל6 מפולסכי

 מן מכופל ססלנ מן רמוק ממקום סכ6יס סזריס סנניס מעולס ויחמרוסיחדלו
 חיליס 6יכס סל6 ? כע"י ונוזליט כננעינות נובעים ססס . לקרן וננרמלכנון
 )ס"ס נחוכ ונן rfacitus). .11181 .טC~Lj1, 5 11 ).6 כתכ וגן . מגסנסוס
 מליות מצור. שיעזוב : לבכון מן וגוזלים חייס מיס 63ר נכיס מעין ט"ו(ד'
 עניכן . שדי צור : נניכ6ילים( כ' )ק' וחמר חרץ כמו בערכי פכיכם מןפזכ
 מית 6ומריס 6כל . גפנר סרס ביחור עניגס 6ין וסרי סרס כי . קסם5ור

 6ים 5יד יודע 6ים וכן . מדברית חים לסורות ז- סדיזיהסדסוחיתו
 6ננור תרוס ו6ס סלככון. טגמו סו6 זס סדי וגור ; יעריי 6ים ODDO .סרס
 כי לזם וסיוע . ננקר נכוס 5ור . Sh סררי כמו . נסי"ן סרי 5ור יוחקכדון
 ינוזשו אם : סדי 15רי . 6רס כן כסס הזקת -- סמליגסמ65נו

- 

 מטוך כננו
 : ורוז'( סכורריר מיכ6ילימ כ' )ק' ה'( י"ס )יסעיס מהים נניס וכסתו גנןיגסתו
 שמפרסים כדעת קרירות למון ל6 . קרים : 6חר ננמקוס סכלים . זריםבנינם
 ל"ו )יסעיס מיס וסתיתי קרתי 5ני 6גל סכחכתי וכמו מקור לפון 6לה .כלס
 זני סתרנס יונתן רעת כר06 וכן , נננפיכות כונעיס סהס וסטעס .כ"ס(
 כקרך מתוך ונוזלים כננו . נכ6רות וספסר כנסרות 6פסר . נוזלים :מכוע
 י : : ט"ו( ס')מסלי
 הקרננוניס. סנננסניס ומס עולס ססכילי נלכס ימו . בדרכיהם ריכשלום)טו(

 רס"י . ולנזק לננכסול לפס סי6 בסס הסליכם כלוננר ויומס. מכסיליםהס
 מוסע( )סוף כס יכסלו וסוסעיס כס ילכו ו5ליקיס ס' דרכי יסריס כי פירסתי~וכן
 ללכיש on~h וע(כו ונזק[ מכסלס דרכי רק . יסריס דרכים ס6יכס.יחסכו

.21.6 
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 יחירמיה וס
 וררך רחכיס כמכיס ונסנאיטת

 סמי
DDD>) קרמת ילכו כחיבות ומלכי 

 במ"טנתס. 6ל6 כתיכות 6עס . כסס ללכת כמרו 6טר ס:תיבות 6נלעקלקלות(.
 : מלולס ל6 דרך h~h 6יכס נחננתכי
 . סדקיס יסרבריס סקס ועמעם קוקס ססי6 קדש רום כעו . קרים כמאוה)יז(

 בפיז6רו ונן נבי"ת ברוס ובריסק רננ"מ וברפוס )רר,ק(. 6וינ לפכי לפיוסכן
 פנים ולא ערף : כרומ וננליון כרום וכרע"ח . י5מק רון ועס רר"קעס

 . והס"ס 6וסיעס 1ל6 טיס ול6 ערף ל6ויכיהס פונים 6ותס 6י6ס .אראם
 וקסס . פכים ול6 עורף  6ליסס ולפלס פסס פלי ולמחיר  פירסו ורוז'ורר"ק
 מסיס 16 6ליסס 6פ:ס וסיל"ל . כעררף רו6יס 6ין כ' . oh~h עליות זסלפי

 : במפעיל 6ר6ססקרי6ס
 תאבד לא כי - : סעס פסעי כמפור ה6ל דברי סננסך -ויאמרו.)ים(

 6ועריס וסיו וכבוא ועלס בתורס מפכים סיו ססס rrDD . hbתורה
 רר"ק )ברעת אריס וככי6יס כסנים לפס ימסרו ל6 ירכניס עות קמרי נסכי

 עור כל כי לומר . מופו בפכור סזכירונשו וסם . סיס סריוט מסל hShורח'(
 סור6ס . כנורה : לסטיתו  קריך  כן ועל מסככו..  יסכות ל6 מי סנכי6סיניה
 יונתן מרע. כלמון * נלשון ונכורו :  ויסור טע6 . ועותר 6סורכעכעי
 סכתה כעס לוס סיוע נס . " נ' לעטם ושין )ומז'(. רר"קרם"

~ffDh 
 מ

 פירם יסק ודון . . לרנלי טענו ופסיס ללכרני מוסס כרו כי . לנפסי מומסכרו
 : למות ע4 ע5תס כל 6ת ירעת ס' ו6תס עמים ירסיס 6נל . לסגו 6חלכרות
 יקער 6סר סדכרים לכל לכנו נסים ו6ל . דבריו כל אל נקשיבהואל
 כי . (h~hh) פוס מספט ננליו ולסנייך עליו לסלטין כסככו6 עלינולסייס
D)Dhיונמ3 ול6 . עדותס לקבל ממזיב כא6 עריס סכי לפמו כסי163 ססופט 
 סעדיס על hS'-ים יכול סיס מלעתו נכס 6בל . פנננו 6ת להסריק ירמיסדברי
 גקסיכי. ו6ל 6ננרו לכך - טעו ינקום ס' כי . מרס ע4ו לככר יזירו ס6לענננס
 . : רכריו גל6ל

 לומעי 6ת לנס יריני 6ח - ס' ריכס כעו . מריב כעלי מס . יריבי)יט(
 כ"ס(: עיט )יסשס 6רצ 6ככי ירינךו6ת

 . ס' לפכי יועיס ססתפלל עמם תפלס זו 6ין ביניהמע. את תן לכן)כ6(
 6ענס כי . רודפיו על ל6ייס רערס קמל לפכי שמי דכריס סס6ך
 : עכתומ לטכסי ססםשכנ o~h ננוקה ממור נלו סוסממימן
 כסף ל' כפרס לטון כל .וכן . -עמו תטפס Sh . עונם על תגפר אל)כ3(

 לננ"ר 0"6 כעקום ועומרת כרמפת וסיויד . תמחה . רומחי :סו6
. כמומפעל. "  . ה2ס כמקוס ססו6 )רר"ק( רפסי ערך 5ור ." 
 oD)n מן ך2ט כעו . והנסס - ' כתסלועו טסו6 . הפסס בסנקוס0עוער
 61ל משכוומנס

 ולפי י' .. -כסגול י"ר( " . י"ג- )למכניס מטדי ממם ' .
 . מפעיל תעמי מנס )ובז'( רר"ק הכצר זס ולפי י-י- י- . מפעיל סו6זס
 כי לוננר יתכן ויותר . כקל 6ל6 נמ65 ל6 סכתכ ממיית ל' כי . קססוזס-
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סו ים יחירקה
 וממסי . קח ססו6 רעפן ממו 5רי לסכקר ~ריך . מוטעט סככמעיסממח

 ךיוהיו : קל 6ל6 סיסש ' - 60"6 הלסי כהו . מסגול OD קל סו6 יו"רכחומפת
 . ח'( כ"ס כ' )ר"מ 6וינ לפני . ' ס6לסיס ישיל כעו . לפניךמכשלים

 עסעלות יר6 ולDDO . 6 כלזני מקללות כל 6ננר ירסיסו. ומנס . נפילסלסף
 סיס ס6ל'כ , פליאותו למימת SD נרולס ר6יס וזו . ורודפץ 6ויכיו מעתעליו
 סנתזך נק תנקם סיס 16 . כסככס עלמו כרזיותו . לרעס עור מסגנךנמכע
 וסו6 . 6ויכיו עמו סי0לימו תסנולס נננקם סיס 6ו . לרוכסו סוננריס לוסימן
 : ערפל לקין עד מממס סעלסכספך

 *ימת

 סעסעיע סקול כרס כן ונקרץ . - נר מפיו סתייס כלי כקראק)6(
 מוסף וניס . וגיז'( )ורוז' רר"ק עמכו 0ופכש 16 נוכססומש

 ססי6 ס6י לנסי וקווך6יס י Bakbyka כקרנן Kalta 6י כלצון כןכי
 ככמוכ מטס מלוך לפועל נוזר . העם וטזקמ : bakbak הנניסלרתימת
 : קומך ססולכיס ס6נסיס לעיני י'( )פשקלננטס
 וכן . סנסבריס סרמיס זורקים פסס ט6ספות סער התרמית.שער)כ(

 6ת יסנור כלסר לוזיר עתיר סריס ננס גגפכי וזס . )רם"( יונתןמרנס
 : )קלינענרנער( עוד לסרפדן יוכל ל6 6סר סיתרכלי
 : %5 מסרס סקל בנין . והצלנה)נ(
 4לסימ לוחו נבר כנע ן  ההריס( (o'o5b )כ%4ר בסריס  לחלומו . וינכרו)ר(

 .- :  1'( כ"ג (baa-בירי

 כן O~a1D וסת . לסנני כן לעסות לויתי ל6 . ונוי צויתם לאאשר)ס(
 : לכעל נטלות וקער חור ולפיכך .לכעל

  )יתפיס בקרבו מוריס רוס ונכקס כננו . וסבל ריק ע5תס וסיס . ובקותו  (;.
:1 

 :  )ורוז'( רס"י כק5וק. לטון על נופל  לחיותו יס כשע ובחר ב,( ,"ע
 כלס . כתפת :  סלפ:יו מזען סורקת עסעס מעקור . ולתן ולר2ר2.)יכ(

 : )ורח'( רפ"י למולך. ילריס ס 6ת 0ס ססורניס מתפת כמו הרסיסננל6ס
  ותסיס :  לנסוק סעננ6יס סיסים יתכן ל6 .  הממאים התפת כממום)יב(

 ; h~a סקוס 6ין 60"כ . רר"ק כדעת . ירוסלס לכתי סחרתהננגס
 ב6ננרו כי וכ"ל ; יסיר ~ון סו6 כי . סתפת לסקוס  תחרת  סחסיס יתכן ל6גס

 . כמיס סם סיו קולי כי . ממפת ננקום כבמי לכנר כקלו הו6 סתפתכננקוס
 0טמ6ו מפני ל6 טע6 סיס סתפת ו6נננס . סתפת מקוס לכתי חוורוהטמ6יס
 6ת סס לטרוף וטסרוסו ססזרו נרמס יתסיסו קמרי כי . רר"ק( )כרעתי6ם'הו
 עקוס ע6ין יקכרו וכמפמ להיעלס סכ6ננר מס מעי טעיו6 היה 6כל .בכינוס

 כ"ס י"ר כטעות רננבמ"ן 0ס(כיר סנללית לננ"ך הברזים. לכללקכור:

 כ
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 .כייפץפח

'גר.
 סמלך כפקר סעו * D'"OhD ועעהס מפקד עמס פיר . נמר כמקרוש)6(

 . כ"ס( ע' )סופנרס פקידו וזכול יר3מצל ' 3ן סל6 .פקידים
 ונס . וסנסנס עסיכס ססו6 כלזרעית כבר מלמון . ומכסינ וכוסל פנינוונניד
 מממס סו6 נניד פקיד ומנס . מקליך[ ען '- ננזר ננלך )נס נניד נקרץסגולך
 : מס דכר סנסנתעג
 י'( י"ו )כ' ונד"ס . ב"ו כ"ט ולמטס כ6ן 6ל* נמ63 ל6 . הטהפכת על)3(

 )וש011ץ(: שקה למון רס"י ופירם כיפתכן. ימתן וחרגם . סמספכמניח
 , לכיפם קותו נננכימיס יין כיח ומנס סלקם מי פ"6.( דף )תנסדריןוכמסנס
 נו ס5ין ונר כמוך ניח כלומר . לצומתו מל6 ? כיפם .גנ6י 3נננר6ופירסו
 . מקרקע גנן לננטס כית סכיפס בקנזס וקולי . 5מר 6רס לנוף hihמקוס
 כ6יטלקי 6ומריס וכן . מעליו פכית כנסק לסכול כיפס סטליו מפכי כןונקרץ
VOltibסיין לכיח fiantina] . 6כל . ס6לכסנדרי סעחרנס כ6ן תרנס רכן 
 . לקרן עתחח סיס סל6 כרקס . ריעלס ל6 ויו65 לח"כ קומר ססו6ממס

 פסיס מדוס. עספכח בנלסון ננספכח --!-י -נקר6 - סקולי קומרונוסיניום
 : לפרכס ורומס . תקרה נל6מקוס
 . שמך ה' קרא פשחור לא : מעלך נמרח 415 . פשחור 1ין?א)נ(

 . צורך וקין . וס35חס נעלס לסון סתלדס . מסמור סם סורקת נקמורניס
 וכן . לנרמס סמך וסיס 6ברס סמך מנור יקרץ ול6 כמו סנכו6וח דרך כןכי
 6ין וסרי 6נרס סמום כי מפק 6ין . סרס סרס כי סרי סעס 6ת תקר6ל6
 פסטר לסס סטין ספסר כ6ן 6ף . נפתע כן סנטכור . מנוגס סור6ס סוסלמס
 6ל6 קינו לך הרצוי סמך כי דע לו קמני ירעים 5כל . גדולס סורקתסוס
 : ננמב,כ נננור .זס
 5ל י,ז( )י"ז לעפלם ימו * אוהביך ולכל יך לכגור נותנך הנני)ד(

 למרפס- לי ס' דכר סיס כי למטס וכן מסתם. מכת , לגנמחס ליתסיס
 סנת ספיית ח* . 5וסניך ולכל לך נצנזר מנת לוחך D'nh כ6ן 6ף .ולקלפ
 בחרב ךנפלן -' : )ורוז'( רד"ק כפירום . כסקר לסס נכסח 6סר ל6וסכיךבטמון

 ן יעותו וסם נבלס סיננו קומר למטס כי . on~p 5ל5 כלס ל6 .אויביהם
 : סריס כל כמות רק ב"רכ פינס מיתםוטתס
 : נרד"ק( כחרס כורכו hSG סכסהריס . אוהביך וכל)ן(
 . לרעם חסיד לסנכרן סםלחו מן טל ומתרכנס חוזר יימיס . ה'פתיתני)1(

 כרה בעל כי קינינו נדי סעס 63,ני ירסיסו 6ער ס5לס סונריסונס
 יתעוררו 16לי ,ס וע"י לרעס. לפנכה עוגרמ מוח סליו סמ6יימיס ננס כלועם

 : הנכי נטר 60מר 6ל סנ5מר נענין . פתירנני ס': 5ל ולסוכ נדכריולס5מין
 : ערומכן חנל כמו . יסס"6 כססמטח פחס ננסרס כפעל .ואפרז
 : כחזקת עלי כ6ת ןחזקתני

.' -
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 כ,ירמיה
 .סם .)

 ואמרתי)ל-
'. 

 וא ס' 6מ 6זמר hS : אזכרע לא :. בש 6וער ונמקני
-  ענינם סקל - ' - בפנין זכירס ס3סק אעפ"י . אוכרע : נטמן פן כונר.

 : כ' ל"6 לעעס וכן . בשמר סזכרס סעניע נ"ל כ6ן נפם. והכרס hS1 בלבוגירס
 לי נוטס חס . עלי רע וסם דבס ~סעוגי6ש . רבים יבוז שמערצכי)י(

פגור
 onD~D 6ס. 'סנירו 06 (ס נ(ס.5ועריום . לנגירע יגירו עמכיכ:.

 אנוש כל : יותר מרע סלמון ונטרמס ננלע וקנסנו . יפיסו SD רערנר
 נרם"י לולע קותי לו6ות' %פיס ויעי תוסכי כל . צלעי שומרישתומי
 סיוכלו כרי . ננברס כרכר '-ז - - ס6כם3 כיער .~ ירסק( ורוןרר"ק
 כי . לו נוכל 161 - . סט6 כלעס יפחס קולי י'- ו6ועריס . ע4 לעזלספית
 ונקעמכו . עענו נקעמכו נקם כן וע"י יי . סקר וננייד סוט6 6י6 ססו6נפרתס
 לסריגות בירם תעלס ו6ס . סט6תס על טמר פגיסס סיס ססו6 עלסי6
 - אחתם: ז6ת ממש רסע. פלעוססו6
 י ייי 6ישסולן . ועום ארור~ר(

 ידיכן ל6 גי בסנו ורוז' הלספר מטללי
 . סנעעלס סעקר6וע שער כזען וס6סרז סוס ספקר6ס6ער.ירעקם

 כל כי . סרבקיס כין לסתריד 5רך 6ין מ והנ . המרס 6סר גזען6ל6
 כי . מן .פתימני סתסיל וס"ס . סעס נקזני יעשו תערס כקלססמקר6ות

 עלכוסו6 ול6 כרמו כע3 כי 3עס לסר6וח הזכרם( ל6 וספרתי- קיבר.נגרי
 שנריע . )ש טרו עד רכיט דבת סעעתי כי 6פר d~hl( . לרעםעתנב6
 על. גערו .~%ער לם'יס חזר ו6ח'כ 6טו. מן כקפת כי עסונ6יו. יר6מקינו
 נעכרםסיותו

 לסננני
 מסרפיס וסס . תונמומיו פקכלש ס6ינס 6דס לכני לרעס

 סעhy 6 סיס hSG: 6פפשי כי : עסייו עוסו ט% כי ער . דנריו SDהיהזו
 כי סמק 6ין וטכס . ולקלם למרפס תעיר סיס מנס ס'. יגיהו כי .ינמתוסו
 . ססועעיס בלב נרולס סתפעלמת לגרוס כרלי כנו ס66ם %סרוניססעקר6ות

 רבים כי יורע וסו6 , סעספכת ק י65 עתם סזס סריס מנס נ יקערוכי
 עגטעי ולש . נפקו 6תפנקסים

 יופו. 4מ פק% ססו4 ער מנכו על כ"כ "
~'esb19 פסמלב4 נמנע .4יוע . hSO ,כי  6ומ וט ~hS פדנר סו6 עלנו .. 
 וס' כנון . נספס כרכרי ו)6 רע סינר לס"ס מנסר עם טnhr 6ולכועס
 סיס 63 סעכוק כי . מרעים %ר קניון (Cb 6ת סלל כי ונר עהן כנבוררותי

 בס' בטמון וכוללים CIS. שס סעתננדיס דנריו כלבול וסנס . 13 רנר ס'רוס כי טעם לכל 5הר6ות 636 ממס ירwhn 6 ונסרקות סואץ SDלסתנ6ות
 6סל ענר כי . סרורות %ריקי סעת6פת קפיתי גיור 610 סוער. . ולב כעםונס
 bSn טפסר 6י 6סר ותר . סרסעיס ענכי ילעיס אינס כס' כוסחשסם

  למרפס 16 . וגרופיס סמ6יס עלעס 7-(-  נר4וסס % וכ"כ גערירניסו
 .. ערסם מותתו ל6 6סר סענסר קמת גנן . סעס קללת עמן - o~hונקלס.
 יקבר.  4יוב ס6!ר כמו .  ומסיר ספינת  ררך סל%4ריס סב4י ר,ברי  סמם מפק6י1
 ננלמע סרי כ"6( 6' נהב דוד 6ער כוס וכיו65 . -ונר ונו' כו קולריוס
Shום' עליכם עטר ו6ל על : - 
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 כא כירמיהע
 ג% כן סנסולר פרם תככי 56ל כן ממנסם עדיין . וגו' בשר אשר)טו(

 : )רוז'( למכמר מחכם כורזן וסוSh .3ho 6 סדכרמכסריס
 )רס"י(. לפועל סע5י6נס קורס מנזרחיו כיסיסונ לוחן מפך . נחם ולא.)ט0

 1 ועעורט מדוס ערי ומן . ולננומן לסוב למ"כ נמס סל166
 nlnDS לו סיס bS כי 6מר . סמ"רר לצים "711 . מרתתני לא אשר)יז(

 מ16 לממיתו לו סיס . לו אפסר נגיס oh . כססך 6כל . פססכלסר
 לעולס מסם י65 סל6 . קברו 6מו לו תתסיס כסופן : 6תו נרמס עדייןכטסים
oh]סרם כנימוקיו כחור הליס פר' ליוס מוזר 16 נפל. אפי' ספסר( זס סיס 
 : ע"ס סרח וחסים 6מי נטן דלתי לשבור לו סימי מלידס פל סמננונס סיוםמוח-1
 יקמר ל6 סרס ת6ר o)nh . ונר לתון ,סו6 רסס_ טס . עולם הרתורחמה
 - -' עולס. סר קומר סיס 06 ונס . נקכה לסון מטבעו סו6 כי זכר:בלסון
 : ונכעס סעי לסון h)h . סרית י מסמע סיס%

 - . * כא.
. 

. 

 ל"ו מיען נק o(h סוס ססינק כסקוס כי נר6ס . היה אשר הדבר)6(
 ל ולדקם[ ננספע תעסו כיב סימן לתחלתדיהר. מספט[ לכקר דינו לרמוסו מפני כ6ן לתנות ולולי . ורוזי( )ווינימ6נל"מ
 - - : סמררבוח כנפקדותיו נפלאהעיו. נכד)נ(
 וסו6 . פעמסס ויעלס יספוך סס6וינ מנקסיס סיו מס - מסב הנני)ן(
 נמוך כסס לחס וסו6 מלסעתס כלי יספוך ס' כספך. כי למס קומר'
 מלמטס 6ועריס מסקר נני6י פסיו מנם כנגד ז6מ כמלידס נמר 61ולי .מעיר
 : מסרס עתם ננכנלס מוסניס ס' ניח נ4 מנס י"0כ"ז
 סטתן סוף עד מכלן כי ורוז' מנוו-רננר רפת * יהודה מלך ולבית)י6(

 6כל . לקודמת סנכו6ס סממך סינט ,ס ס6הר ~ID'D תחלת ונס .סוס
 ת65 פן קומר סו6 סנס כי . לכן קורס 6חר נזמן ס6לס סמקר6ותנקמרו
 נלחם ננוכרר56ר סיס מנכר DnOn ולמעלנו י65ס, ל6 עדיין 6"כ . חמתיכ6ס
 סיסיו יחק וקולי . סכסריס 6ל לנפול 06 כי תסועס לסס סיתם וסלא .עננם
 6ת לפניכס נוחן סנני כס6מר כי . מלמעלם ענין סמסך סללם סמקר6וחנס
 סכסדיס Sh יפול 06 סו6 סנס 2 ככלל סמלך נס . ספות -דרך ו6ת סמייסדרך
 ומיחס כבל מלך סרי Sb ת65 עוoh 6 הו( )ליח למטס לו ס6מר וכמו .יחיס
 וגו' ס61ח נעיר פני מעתי כי ואאמר ; כ6ס חסרף ל6 סז6ת וסעורנפסך
 יסורס מלך למת 5ער כן וקמר ; סכסדיס 6ל יפלו לoh 6 תנקי עליסים
 6חד יטווס פל ימליך ונכוכר563ר וינ5ל4 סכםדיס 6ל יפלו ס6ס 5דקיס()ל6
 כ6ס ח65 פן לחפוץ עסיפו ס63 ננפסותס יסמרו 16 2 5דקיסו חמת דורמכיס
 6ומרש חסיו 4של . עלית יצת מי ס6ומריס לסס ולמר טמרת פעסחממי
 ונוי. וכו' ימורס שלר ס, רנר גמע ספלך 6ל נס 6מר ולח"כ מעבר; כזנת.גן
 וינטל: סכסריס 6ל שול ohישכל
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 ,עא. כב כאיורקיה

 לרנעיס למקריס ותפקדת כ% . תמיר נלומר . יוס יוס ..לבקר)ע(
 . 3נ~א בכל עכינס לנקר nSrJ . 6רן רסעי כל nw5h לכקריס .0כ0נכו

 : ודור דור לכל ללור. לס' יספר . יוס ככל סטנינו ליום סריסכמו
 -. :)ינ(

 סני ססס ומיסור לור לפרם סמפרסיס יתמבע1:ן ונו'. אליך הנני
 סכל סר פירס ורם"י . ירוסלס SD ססכוונס פירסו ונלס .ספכיס

 6ר7 מסקר ונטכס סר כגנקוס סיתם ירוטלם כי קומר ורון' מיסור.מביכותיו
 בלס מ ול"נ . .סטנותיס 6סי מסריס לעומת נניסור ס'תס eDh1'1 .יהדס
 מממיל וסיף . ספלך לכיח 6ל6 . לירוסלס מרכי סנכי6 6ין כי . ברוססמנו

 . נר יוכלו hSb מם6 ננוס כמקוס פומדיס פסס מתפקרים מס נקלו6ותס

 . ונו' עלינו י0מ גני ס6וננריס מפירם וכננו . לקרן ולסוריןס לכס לעלותו6ויכ
 מעמק יוסכת נקנס בלסק למס ולמר . ו6ומס לעדם סמלך ניח סמסילומנס
 ולער ופירם . נעמק %6 6ת" 6ין וכלמת . מסר ברקם Dnha 0וסכיס5תס
 'חרז נ2י : חיסור 636 . 5ור בינגו כלעת 6סי נור כלומר . סמיסור5ור

 ירינ*ס תמיר פלינו 6ין כלס"ק 6כל . ירד כ6רמיח מעניגו נמת מסרם :עלינו
 והידס כססה וענקת קסת יותר סי6 ס6וינ על ססנפילס לפי hSh .ממס

 כמו נכס. ,ולכזו על נפילס כל סל נסת רסון סום"ל לפיכך . למטסננלננעלס
 מ65יו . ולעעק מור סמלך בית סממסיל ~ס מסל ולעכין . בי גחתו ם5יהכי

 ו'(: )כ"כ ונו' סלככון ר6ס 4 6תס נלעד לעטםדונמחו
 סבסוב 5ור סעעק יוסכת 3ו. ססתחיל לממל סויר ביערה* אש והצתי)יד(

 6מ . מור ע3 יוסכה ססי6 מחס6רת ססיתס ססי6 סכת 16מערס
 ,ת ורונממ . סיעריס ימ165 ס5וריס נרסס כי ענר ומזכיר . כיערם 5506ית
epn5י . ז': כ"כ. 

כב.
 :נכוכדנ6לר בו* קורס נקמר 6בל . סקורם סמיען עס דנק ליינו . ה' ,אמר כהל(
 כלנלא כרוא כעו 6רפ-0. ל' ע'ל וסוט . עוסק פמגו * עשום כלך)נ('

 ז ז ז ז סמלך כיח DDD'5 * הלבנון ראש לי אתהנלעד)ו( :-

I1hSן סנלער~( D~'D )ככתוב ויעריס. סריס נעבור סמפורממת ועונ 
 . סלכנק לרקס קותו סמסיל וכן . מכסן ללוני כל ועל . כסן סר ננגוכיססר
 : ל6 06 6מ חי DD13D לי- * לא אם : קרויו בעכור ומנד ונם6 נכוססר
 וסו6 . מעת לוחו SD כך כל תבכו Sh 06ר. פמן . למת תבכואלל(

 מלוס "ת סתככו ראוי יותר כי ג מרכס יסר5ל כל רוחו סככוירסיסו
 י : עולר0ו לקרן עוד יסוב ל6 כי- . מק"י מסלך . לח"כיאזכר

 יפסטר ובני ט"ו( נ' )6' נך'ס 6ל6 מכר ל6 . יאשעץ בן שלום)י6(
 רם"' ודעת . סלוס ושכיעי לקיטי ססליסי יסויקיס סבני ,חקמנכור
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 .שב
 כב'רמיה ,

 תמוש 'גי . 5*י,כן* סרפדו ס:קא6 ומשכ נרק.סו סו6 סייס יי יייהיעים(0ק
 כעס chn ו6טס' . 5רקיסו ולמריו יסועין וממריו יסויקיס וממריו יס"מזפצלן
 53י!פ"י י6טיג4. צגי עס ומזכירו יסויכין. סו6 פלוס כי כמב ורר"ק ;ס"ס[ סרניעי *ו4י* נסם4סי פעמים סחי 6מל 6יס סיסמ נמסר סיזכיר רסוקזס
 ע6ך. רחוק וט ונס דויו. לרקיסו שנחיי מעלך ננפכי יסויקיס( גן 636 סיסס63
 ור6ב"ע . אןויכץ, סו6 ויכניס וגו' ננו יכניס יסרקיס וכגי עומל סוtanb 6 :כי
 קוער. הח' . יסהשחז סו6 סלוס, כי 6ועריס כליקמיקון( וניז' )ורוז' ייסקורון
 לי6סיסו 4%4ך כן מלבו וכרס. סוט סע*64 סכין ל6 כי . עעס ע"ס ספר 3עלכי
 ירסיסו Dbb ס,י4 סס.רפו עפי שעו 6לס כל כי ול'נ . נכר6 ול6 סיססל6
 ררך עי וטוף . לעתך עתיר סטים b~h 6עי א וירעים . עלך סנ6עח6סו
 שריס( וממקנת מממנתו (DS' סעחיי סערנו כםSD .16 'סיוסנ פרעסענכור
 ובפפו4מיו כסנריו ומתפצר בלנו ערשה ס4ס .מסיס וסכוונס ; כם16 עללסגת
 * סעורך לי קור6יס סיו o'~b ונגש . עלמו קורת וסיס . 6עלוך 6כילתמור

 וסיס . וסעו-."3וס נ 3י6סיסו סיט רקיקי גן כי נ"ל ופנס . לתלוך סעתיךכלוננר
 וסנלס . עלך ל6 כצתת גי כנלכש בט' נזכר 1לTSDh . 6 6:י לבערעתנם6
 - :, נענייס DG ועת יטר5טז 6ת כם,קנלס לתריס נכס פרעםהותו
 ,' : יסויקיגם על נצער . ביתו בדנה הוי)י0

,
' . 

 nlblnb מלוכות ,ן הלוני יו וקרע : ערות 6:סי כעו . מיוון בירן)יד(
 מסו* מנקרע כדגר . טרנסורמנונז

 נ"ל * ספון : מרס נ", כפקס ,
 . נסורכן סכיספ ) וכריסק רע"ס ונלתוכש . עקור סניסס ועסומ כננוומפין
 ~aff ניחיק6ל 6ל6 - געש hb . , וכששר : לכיח מתריסומס

 ערמט ורוז' ; )י*י
 : רר'ק פ4 וכן ס6לכמ:לרי ס.2תיצס law.n 4ק קלוס. סעניפ נעלני. לאשררקותו
  עע:ו. יוסר ולסחנרל l~fb לסרכים פנקס- 5חס .  ספופיס 6ת מתפרסן והיך לסת . בארו מתחרה צ סתעל1ך סחחסוכ . התמלוך - -:)ט0
 וכן . יתסיסו לשכיו עמל סו6וסקרן

 כרוש-
I?D1 4הכיננום והצץ  ולן .  יולחן  

 למעלס ס6ער ומפט ונו'. פכיך נגיר ס6ומר עעס ני6ס וכן . ערפיליםוי'ו
 ושתה. אמו : Ton) הלמס כנוסריי נת3ננירי לירז 6כיו 6מ סננסיל נקרןוספון
 כסכמות לטרנטה טפזרם כהלכי וסתנסנ וככור נדולס כעצמו צסנ סו6נס
 וממס "כ3 יינ ונ' ניר נ" כקסטל וק ; הרקס מרפט עמס זס מלבר6כל
 : בסגלות מנרכס פ3נקמר
 אתעי_ הרעת היא הלא)טז(

 וידוע טסנל כעעס . דרכי ירושת סי6 זו -
 נ6רן') פרקט עשפע סמר עוסט ס' 6:י כיקותי

. 

 ופועו . הותי עי ו6ת עסק% ע4 "ת כעו . רמ מסרם . המריצהנק(
 . : לדום ר6ויס מג'רי ומיחסיתרס

 חפירסו . וים . יסויקיס על נופל 6יכע אמות סוי . הג' לו יספדו לא)ים(
 שערו טעם 5י. 6ער וסכורריר ; סנרם ל6 וטא .. יסויקיס- 6סתעל

D~hSh ע3 לנו 6וי כ*ננר . 6חונז %י . רמומנש 6ל והסס 6מי. סוי . קמיו 
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עג כבירמיה
 bD 5ל6 לפרש יתכן ל6 סורו וחוי irh סוי גי . ימנן hS וזד ;"נדחנו
 ננתחיל הנרסיס מטפר למון סיס כן כי קערו סיכמליר ולשיו ורוון .יסויקיס
 . יירק ל6 זס ונס . סורו וסוי קרון סו* חסות וסוי 6מי סוי ס6לסנעלות
 64סו:ס נרפח וסככון . פעעיס סחי לו יספרו ל6 ו6וננר מוזר סיס ל5ס6"כ
 6ומריס היו וססעס . סקרומס לסון סיס סוס קומר ססוblb 6 . ס6ססיעל סריס על מופריס מסיו ססמפר לסון סו6 5סומ וסוי s~h הוי כי רר"קסל
 ססדיוטות על ססמפר לסון סיס טחות וסוי rh' סוי כי ול"נ סורו. וסוי 6דוןהוי

 ויספרו ונו' ולקברו לספור מזקן סנכי6 עיר 6ל ויכף ל'( י"נ נמשככתיב
 ככחוכ . סעלכיס על ססמפר לסון סיס סורו והיי קרון וסוי ; 6חי סויגנליו
 סיו 6סר סר6סוניס סננלכיס לוכוחיך וכ:נסרפות תידוח ס'(-נסלוס )ל"רלננטס
 על יספרו ל6 כי קומר סו6 וכדן . לך ימפרו פרון וסר לך יסרפו כןלפגך
 . 5מי הוי סמם על ס5ומריס . ססריוטוח על ססופריס כלמון ל"יסויקיס

 סוי עליהם ס6ומריס סננלכים על סמופריס כלסון ול6 . דמות סוי ס6סט ועלן
 ל6 . כלכר קרי6ס מקוצות נסדר כמו ע:יגס סוי ומלת . הורו וסויקרון
 : : 5וי כענין'

 מס כי סו6. יקכר ל6 כן יקבר ל6 מסחרור כמו יקבר. חמור קבורת)יט(
 וכן . )רך"ק( ל6ספט ויסליכוהו דותו סיפחנו ך הבעור קנורתסי5

 . כלילס ולקרח ביום לשרב מוסלכת תסיס וככלתו ל'( )ל"ו למטס קומרסו6
 ככל ננלך ככוכרנ"נר עלס' עליו . יסויקיס על. כתוכ ו'( ל"ו )כ' כר"םומנם

 קותו כול'ך כבוכדנ5ר כי רז"ל קמרן כן על . בכלה למוליכו כנחסתיסוי6טרסו
 נבלתו ושיח לררכן סלך ככל וננלך בררך מת 5ל6 . לכבל הגיע ול6 .בסכי
 ורוו' נחומיו. עם יסויקיס ויס:כ כתוכ ו'( כנר )כ' מלכיס וכם' . סדרךע3
 כרס סע6 ד"ה כעל oh חומד והוך . 6כותיו עס סכקכר עורס זס כיקומר
 ענעס 6ין 5כותיו טס ויסככ מלינת כי . סקר זס וכל ; עליו סכתנו עטננלכו
 תפלס 6מר יעקכ כי . סמכות 6נל סקכורס כלל שינס וקין . עיתם6ל6

 ויסנכ כ"ר( ע"ו 3ננ'6 . וכתוכ . מנמרים ו:ס6תכי ו6מ"כ קנותי עסומנכתי
 כ"כ )קם וכן . עכיניס סגי סרס סרי * סכותיו עס ויקכר 5כותיו עס5ע6
 ויסנכ כיר( ח' )ע"ב וגן לנותיו. עס ויקכר 5כותיו עס יסוספט ויסכננ"6(
 DD עזייס ויסנכ rr) ע"1 )מס ובן . לנותיו עס ויקכר לוכוחיו עסיורם
 כ6מז וכן . ב"ח( ט"ו )סס כיוחם וכן . זוכותיו עס שחו ויקכרו6כותיו
 ס;יקכר נרסס וקין . קבותיו עם דור וישב ו'( כ' )מ"6 וכתוכ . כ'( י"ו)סס
 6מת D)Db1 . לחם בכית סיו ומס . רור כעיר נקכר סוה ני . חכותיועס
 6יך ע6ר יקנס . כסני יהויקים 6ת סוליר ככל סגולך כן סרכר סיס ס6םסו6

 וימלוך חכותיו עש יסויקיס ויס:כ 5ל6 יקמר ול6 סכנלכיס ס' בעלימבוס
 ל6 יסויקיס כי נר 6וסכ ככורי ככי דכרי לי נרטין לפיכך . חחחיו כגויסו,:ין
 קבורת סגקכר מס ו6מ:ס . כירוסלס 6כותיו OD סכם 6כל . ננירוסלסהנלא
 6לnhr" . 6 עמס ככוכרמר ל6 . 6דון וסוי 5חי סוי לו ספדו ול6 החוורז:ז
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 כבירמוץער
 וסריו וסות ערין. מלך מסיס מפני למותו מסנ6תס ק לו 1DD עימס יסודהבני
 6מר תס . ססמליכו נכס נפרפס עיכק סיס ויסויקיס סטם 6ת ננרכ6יססין

 קטר סיס תפיד . ז'( כ"ד )מ"3 פרת נסר פר מלריס מנחל נכל מלךסלקם
 יסויקיט. פל מכית נ"נ עלס לכסוף כי ער= . בכל מלך כנד ויסויקיס פרפסנין

 6ת ססליכו והטס . יסויקיס מח ציי-ומלס 3כל מלך פינים סקויס נקרסוקרס
 נ"נ נ6 ססעליכוסו 6חר חדסיס הבפסס . יסויכין 6ת וסמלינו בכ(יוןנכלחו
 לסוליכו ננחסת'ס ויעמיסו ו'( ל"ו )כ' נר"ס סכתונ ער4 5נל . סביוס41כו
 סי6 ליסויקיס 6רכע 16 מלס כסכת לכן קורס 6ל6 . סז6ת כפפס קיננוככלם
 נתפסח 5ך . מוליכו ול6 לסוליכו לוחו 6סר rh כי . לנ"נ סר6סונסססנס
 6ת כידו ס' ויתן רני6ל נתמלת כחוב סעס 6ותס ועל . כעלכוחו ומנימופעו

 . ללטיו ניח מנער 6ין ויניקה סכ,לסיס כ'ת נלי ומקלח יסורס מלןיסויקיס
 וננס . לברם סכליס על hSh . וסכליס יסויקיס על חוזרת 6יכס ויכי6סונגלת
 סיו סל6 סכליס ס6ר סכוונס . oSh'1 516*י כיח סכיה סכליס ו6ת ו6ננרסחור
 : 6לסיו י,ו5ר ניח נתנס לנסיו בית לחסנניסר6וייס
 1פתנ63 . 'סר6ל כנסת עם מדכר וסול . החרת נב51ס . וגו' הלבנון עלי)כ(

 : פ5מו ליסויכין דבריו מסב ולכמוך . יסויכ:ין נלוח על וסכוונס . רפותלס
 : סנטן כסויי . כבסן וכן . וכסי 3כ. מס45 מסריס על כטעס . מלבנקעלי
 לו סיס ומלוס כמו . ערלך נק5וית מעבריכם. : 8 891 דקדוקי ע' .למעקי
 6כי6 שריו ומכל ל"כ( )מים למטס וכך . ד-( ס* )ע"6 ממכיכ עכריומכל
 כיר נפלו . כסן כוטח מסיית סכומות - מאהביך כל נשברו כי : 6o",hת
 שריס מלך עור qsin ול6 1'( כ"ך )ננ"כ יסויקיס כינני ככתוב . 3כלמלך
 יסויקיס, 6ת ססתליך סו6 מגריס וובננלך . וע' כבל ננלך לקם כי -ננצרנול65ת
 מלכי סט מלסכיך רוז' ולרפת נניכלשילים(. ד' וי' )יירונימומ ירק ורוןרר"ק
 : סמלכיס מס וסרועיס . לננ6ככיך רועיך סוכך סו6 נמטס כן כי .יסודם
 מלוס. ימי מלוות. מלוחך. נינם בשלרותיך. ס6ל: ונרי סס . דברתי)נ6(

 . מכסן( סלוס הר' 5דקס מטסי . -נכורכם ממסי . נדקות גכורותוכן
 ean ננינני . ס6ומס מנעורי . סנע1וריך . : זקוניס. . נעורים מפס זסוקולי
 : וטסופסיסויטומע
 : ohnn רוח כ13' סרוח. תנסלס רוח. תרעה)כנ(
 . נוולות סל גנוי . ניננק יושבת)כנ(

 ססיית 8י . (SD דרן נ5ן וס"
 ס6רמנונז על כ% סכוונס ו6ק קנך. 3נ4לננ ופיס עוסכיך טיחן . כיחוככת

 '9קי19ן יולדת כפי ובקיקיי ישועי . 5רזיס כסניסננוייס-
 לסכקר סחווי"ן ומשט 4

 בבוא נפנטז מוט : י"6( י' נסוסע לאיום 4ד,4י . שררני רברזי כמו .החירק
 שם 6ת כננה . (sarcastice) כלעג ררך נ"ל - " . י - חבלים.לך

 . סעסכר על מעומדת לפסס יסר6ל ככמת דפס חכל"ם. לך ננוף חןוכוס06
b*nGסו רעתך אכל ו:נלגנת מבוגד נם6מר 5חר וסנבי6 . רחמנים סבלתיסרו,ס נעיוי מן נוספת וסב . במקנת מחנלס ונסרס . כמנמס מתחלחלת 

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



ל כב'רמיה  
 עה '.

 יפס 6ת כמס )11פ110( פתול דרך עפרם ו""6 . בקרתה נסמם עלמועוסה
 נחנת פירסו וביז'  4יוו' . מכוערת 6ת כעס כספך וסכוונס . מבליס לךככוה

misertndaeris (quam : חק מסרס נפעל . נמכות מטפטו . נחנת . 
 ולררי . ונבלה יזומף - ' כעקוס ונבלה יזמף כמו . מפעל לע"דוסוקלת
 ע"ר 6מייו י 'י י ורנס. חיר"ק 'י'י' כעקוסיי' סו6 סר6סונססנו"ן
 כדי רק 6ות ממרון נמקוס סלqh 6 מדניסיס 16 מ"ן סננותיפ.ן הרעיתלמון

 ססו5 . לרני5ל מנעל כנון . ססלמיס נסרסיס ססיתס כננו ססכרס נורתלסעור
 כננו מורנכח כסברס מיחס ל6 מעל 6וננריס סיו ו5ס . עלל מסרסמפעיל
 ירכם כלס"ק וכן . דקק גנן ספפיל ומרקס- הכלס וכן . )מסחר( כסלנניסססי6
 כרי . תנגס 4י- מן סקלבגין

- 
 - כמו גטרככת ססכרס מתסיס 'י

 כנרי ובנפעל . דשניך ותה"פ . סעס 6ת ולסיס וי0כ וכמפעיל כיפקרססי6
 : נארים 6מס פבננ6רס - - .' כפלוס ס:חנניס --- 6סמ"ע .י 'לפני
 ח"כ ' י - נקר6 ' - ' ן והוך_ . יסויקיס גן . י - יסויכין סו6 . בניהו)כר(

 . כלילם ול6 כיוס ל6 לוחו ממיריס rhn . ימיני יר על חותם :.יכניס
 אפי' וסטננס . )רר"ק( זרועך SD כחוחס לכך על כמוחס סיננמ 'י "כמו
 . ידו נעל מומס ומרחיק וכסליך 6רס ספין כעו פני מעל לספליכך לי קנססיס
 נמשם כי : 6סליכך אעפי"כ . סירקו ען ויחתעו וריס כיד יכh~a 6כרי

 נל' מתחיל .אתקנך
 נמת-
 2 לנכח עעו לדבר וסתח.ל . סדכור וספמק .

 וכמו )רר"ק( ינרככ5ו כנו"ן סי6 ס6חר.סקו"ף וסכו"1 . נחק מסרס .אתקנך
 :יככדנני
 סכוונס ספין ממיר סינ6מט54נום %6ר יפס . ששך דנמב:קשי)כס(

 מביס סיו ס6ס . ולידס מתפול סענקסיס h~h . מיתתךסעכקסיס
 סיו ל6 כי . 5מרמ 6רן SD קותך וסטלתי במ"כ צונזר סיס ל6מיתתו
 וביר : 0פ3ס זס סיס oh נ6"י מתו ננמיחיס - סיו 6ך . בכלם לוחומכי6יס

 : ח' י"ג נר6' וע' . ט' כ' לעעלט כמו לפ.רוס. סוי"ונבובדראצר.
 Sh וסטלוני סלוני . סחכית 5ת סקול ויטל כמו . טול מסים . והמלתי)כן(

 תעמס 6מך שנם 6מ כמו . יתרס סס'6 . אחרת הארץ :סיס
 למס סיתס נפם טנפת . תמותו ושם שם ילדתם לא אשר :בבקר
 סיום וער קדם עיעי סנננסנ נננסך ונמס . מולרחס לררן חון ננתיסכטסיו

 . o55b מכי13חס גנעידיס מס כוס כי . כשי למות ללכת מכקסיסטסחסיד'ס
 . 3חוכס לעות מסהוקקיס ומס . עולדתס T~h סימם כ16 נעיניססססי5
 *. 6נעש 6רן וכמ 6מר ונס כלנו כי . טנולס ככי נין וס05וס ס6מדוה ממזקוזס

 : וסרמכ'ן סכוזרי נעל מלוי יסורס ר' פסווכן
 . כססו 6ת .נים6 סו6 וטפו כמו 3סחו4: ל' . נפלטים אוע נמנהטאים)כז(

 מכטימיס ססס לסורות וכפיעל . נפסי לסוף נס6. ל6 .5ם6. נפטי ס'קליך
 מסע, ל' ננזר סוס סל' ומן . בדבר סנטחם סוס לסס סיסיס כ4 . עלמס5ת

 : )שפמר וראערח סכטחס פנינו . בסיין ססו5 6פפ"י ססי6ני[ופנחס
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 כנ כבירמיהער
 סרכר סיס מדוע כסוקל עלמו גרוס: סנכי6 כי נ"ל . וגו' נבזה העצב)כס(

 )כרעת 16 . ונו' 6רן 6רז 6רן . סי6 ס6ל נזרת כי מסיב ולמ"כ .סוס
 טיס ופכרו ע"ר . בגלות יכניס 6ת סרו6יס מיקמרו ננתן מזכיר סנכי6למ"מ(
 : סעי"ן לפני נפתחס וע"כ לסקנס סס'6 . העצב : ם'( כ' )למעלסרכים
 וקולי ; וגורות פסילים מס גשכ2גניס וכן . ויעסוני ע5כוני יריך מל' .עצב
 6ולפיר מלננס סננו6ל עוסרשר . מ5נתס 5ור 6ל סניטו כננו . חנ3 כמופ5כ
 16 ת:פ5ס יוגר ככלי מלכון . וסכורם נכוית גורס סו6 סוס ס6יס וכי -6מר
 ו6יך . סיס ננכר 6יס כי . כן סדכר 6ין וסלק ? לכלום מופיל ס6יכו כליסו6
 : וגו' סססלךסיס
 סיכל ס' סיכל ר4 1' למפלס כמו לחוק פספס . ארץ ארץ ארץ - י י)כט(

 : hw) 35 וכיחזקאל ל ו'  כיסעיס כוס וכע65 . סעס ס' סיכלס'
 כלוננר . ערירי סיסים סיס סלים ינתכ . ערירי הזה האיש את כתבו)ל(

 . ערירי : זס דין גזר טליכתכ
 כל6 פניכו מקוננות ס3ס6ר 6פפ"י - ' .

 ntho1 ; וזרעו סו6 סובלו מרוע 6מר ככר כי . כן לומר 6"6 וכקן .ככיס
 . ועריס טרום מלסון וסוף . ז'( יץ )למעלס ערפר מלסון סו6 עריריכי

 כלל דרך ענינו וכקן . טוכ מכל נעדר לסיוחו פרירי. כניס בל6 ממת מיונקרץ
 נ"ל וכקן . י"ח( י"ס )סיב סמלך לפכי סיררן וגלמו כמו ענר. פנינוגנצ_עקר - מלרעו יצלח לא בי : כימיו י5ל0 ל6 נכר מפירם וכמו טוב. ננכלכערר
 . י63 כננוענינו

 זרוככל כי ידוע ומנס . ונו' יוסב סיסינו 6יס מזרפו י65 לאץ
 עמס יכניס כי רבותעו 6ננרו כן כנל . יסורס פמת סיס יכניס בן lb'rihaבן

 . דור כם6 פל יסב ל6 זרוככל כי ועל נר 6וסכ כני כרכרי וסככון ;חסיכס

 : פרם משי ממסלע תחת פחת bSb . ביסורס מוסל סיסול"

 .שעיי*

 3ימזק6ל זס ווונמת . יסורס מלכי SD וסטתם . 6מר ענין . רועיםהוי)6(
 : 6וכר כסס וסועות 6ו3רוח 65ן לסיופו ל65ני נורמיס . נמאברים :ל"ר

 סננלכיס כי . סרחוס ססרועיס 6מר oSon . שם אותם הדחתי אשר)נ(
 על : ספניסס ס' ולמ"כ . ס' 6מ - ועזכס סרס מדוח לססמחת מכססיו
 י'( ניס )יסעיס 65ן לכוס ספרון כמו'וסינש . סלמן טוב ננרעס מקוס .נויהן
 : ד65 בנקות ומוס * י"ר( ל"ר (Shprw טוכ ככוס מרכ5נססס
 הנקולס פל 1ל6 : מפנל סנולס ננליימ זננן טל סינר . באים ימיםהנה)ס(

 ומטר 5ממ עור מנוע o'ph . שריק צמח לרוד והקימותי :כעתידם
 : סולר  סרועיס  לפוקס ול6 לריק. 6יססיסיס
 )נ"ב ולמעס . מוסל למונע. ר"ל . סקורך לו יקרך 6סר . יקראו אשרלו(
 יקרך 6סר וזב לנטם תסכון וירוסלס . ירוסלס על זס כענץ 16מי . י"ן(ו
 ומענין . לרקנו ס'לס

~oh 
 : זס בסס לסקרך יוכלו סניסס וסעיר סמוסל כי י
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עז כג ירמיה.
 חסועתנו סנט ס' נלו' : יסופתי קלסי : לדקי קלסי נטעס . צדקנוה'

 טדי לורי 6רס גני כמעות וגן . נסי ס' כמו כ6לס ממות וננ65נווס5למחט.
 5דקיס. ססיס,סמו בימיו. מסיס סמלך לפס נוס ב"כ רמז וקולי . 36י5ור5ורי6ל
 בסננו כוס 1ל6 לרקנו ס' 16 נרקיס זס בסס לסקרך רצוי סנווסל; יפיס 16וקמר
 : 6חו ססס 61ין5דקיס
 למטס כמו סננו6ס ענין סודעח וסיף * פ5מס נפני מלס .לנביאים)ט(

 . לקדר . ולרמנק ל6דוס . עמל לנו* )מ"ט( וכן . לנוו6כ)מ"ח(
 011 וגו'. ס' מפכי טס רכקות לכי כסכר ומלוח . וויכימ6( ד5סליר)6ייכסורן

 וכמו . ומהמוטטיס רועריס עכרי בל . עצמותי כל רחפו : סטעמיסנגל
 ססוטפיס. ממיס מן לקוסס ננלי5ס . יין עברו וננגר סכור כליס סייחיבמפרס
 עלי ונן . סזרוניס ממיס נפסחו פל מבר rb'~ . נפסנו טל פכר נפלסכטטס
 ועכר על. ענר בין חלוק וים . נ6ח"מ( ר6םי עכרו עוניתי כי . חרתיךפכרו
 סס6דס ממיס Shnin 6ת וסנר . qDla מנחל מנסקלת טל עכר מליווח6ח.

 כלו' צתו וסוכרים לרוסו סמניפיס ער מטט מסט מחנם6יס וכסנחונק
o~hannמחנס6יס סטירות וכן סיין וכן מרוסו. לננפלס ער DDD ננפט 
 לבוק: סעחירות ססוריפני 'מרעות מפני . וגו' ה' מפמ : סורס SDוממננריס

 . ומפוסק מנחל 6ת מקמ'ס ומעסוק ססגנזל קללית : אלה כפניגי)י(
 ח' )ננ"6 1נ1' לסולחן 6לס כו ונסה לרעמו 6יס ימטר 6סר 6תכמו
 6רן וכלס 6לס כן על ע"ר . מדבר נאות' יבשו הארץ אבלה :ל"6(
 . ו'(: כ"ל)יסעיס

 . רמס סרס עס נפנין 6חד וסוף . רמח אסרם . ומלפיל 0תח . 'דחו)יכ(
 סמנק סדרך 6ל6 . כרוונו לעמוד יכף ס6דס סבין בדרך ססחלקסוסכינו

 יוזז זמן עליסס h'3b שקודתם: שנת : כרמו כעל --:-זז קותומוסך

 : רוק6 ל6ו וסוס זמן* סכוונס ' ב6ס. נשילי ומנת נטוכס וכן .פורעננתס
 וקומר . סל3י6יס על לרכר סתסיל , תפלה ראיתי שמרון לנננביאי)ינ(

 סתנכ6ו כי . ומכלות תפלס ממרון נככי6י ר6ס סקודנניס כדורות ננקזכי
 קסס ירוםלס נכני6י עמס רולס טסו6 מס 6נל . יסר6ל 6ת ומתפו .בכטל
 מלמון . תפלה : 6מת קלסי כסס סקר ו6ומריס חוענות עוסיס מס כי .יותר
 כו סגין דבר פנינו . ותפל סו6 לך מזו נכי6יך וכן . מלם חפל.מבליסימכן
 : תסו סל דכר יבטס
 סתבס סכמוף כקות עתסלת כססתכס . מ?ב4 סר6וי . שבו לבלהת)יד(

 ולח"כ . כסן מהגותיות 6מת מסנניטין ספופריס סין לפענניססקודננת
 מופריס סיו ולנטוף מממרס סגות מסטות כין מומיפין 6חריס מופריסתיו

 ותימר כנון . ועירס 6ותס עוסיס סיו 6ך י כמקוננם 16הס נותכים6חריס
 כיספיס ועיין י"ח. כ'1 למטס ועיין . מסם Sh ויקרנן . קלתי ינמק 6לרכקס
 וכן מ' ט' 6' מד"ס ו0ן . ימיך lhSD כי י"tfft 6 6' כד"ס וכן . כ"סע"6
 כיד מינן ט' י"ט ס"6 וכן . פיכס 6ת סויר כעל ונגרי כטל עריכיסונחן
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 כנירמיהעת
 6ת טמטי ו' י"ג נעשב וכן . 6רכעיס נמלכו ד' פסוק וספ יסר6ל 6תוסעי_י ג' ס' מ"ב וכן ' . ססו6 5'ל סו6 כילנו פסוק מס וק . נידו 5"ל שולוינתק
 . נמוס וקיסרבל

 ישו לעט למעם וכן . סי6 מימים ננססטו סי6 שעי טן בן
 כ' כיחזקאל וכן . ויבמו ש6 .זעז עריו כ"ס ע"ס ניסעיס וכן רכרי. 6חעני
Otisל"מ ל"ג לננטס וכן . ינאו 5"ל . וידעתם יכ6 ל6 יסרבל 6דעמ ו6ל 
 )מ"כ פסל 6ת וימס לסכעים ס' נסיכי מרע לעסומ וכן . יסורס 6תמסטן
 כל לי נספכו זס וע"י . וגו' כלם לי היו : לסנעיםו מספטו ז'(. ו'כ"6
 כדרך כי קומר וי6"6 . עמורס כעסיי ירוסליס סל ויוסביס . כמרוססעס

 : ספמוק כרקם מנזכר לוסליס ככילי ענינו כלם ק : יוסלם ייני ענינוסיו'2ביה
 : ס' נגפי דכריסס סעעו ל6 . ס' מפי עדבריס אינס . דף מפי לא)מז(
 סו6 ס' ומור . ס' כסור סעעד פסס 6מד 6ין כלוננר . עמך מי כי)י0(

 וירא : כמפו נחר ולמ"כ . מרץ טס נסתר מנוען כמלך . מסלדרך
 וכל (lbD על יוסכ ס' 6ת לרוגז סיוכל כאופן ס' כסול עמר מי .וישמע
 דכרו 6ת לסננוע סיוכל ונאופן - וננסת6לו עיננינו עליו עומרים ססמש5ב6

 לדמוע ספרנור מאסורי ינו נסס סף . וישמע רירו הקשיב מי :ומרתו
  סוי"ו ססמיט וסטופר פנויו כתג ירסיס אולי לברי. רהוטים מי - וסעע?רנרו
 : מזק( רוד מוסרתן )0ל1ירי דברי. ונסקר ס6חריס. ויספעפפכי
 סנרוליס סדבריס כי . וקסם ומשולס נלוננר . עצתו .םלומס . וו מערת)יע(

 חמת סי6 . סז6ת ממפרס . יצאה ונמוש : 56 סררי כעו . אליוייוחמו
 מנס . משיו סטעמש ולפי . ס' חמם b'oD מן למערס חוזר יצאה גס'

 ומער : וכמניסותיו מלפכיו י65ט : ע6ס חמס פנס . ע6ס ס'מערת
 מגין . עתמוללמ סי6 מס" סםעלס . ס' מערת פירום זס נס .מלמהולל
 כלרי"ק וכן . מיכ6ילים( ני"ר 13רבי חול קרם סור6מ ק . כמיכוכחכועס
 יחול' רשעים רששתם על : חאלס חוזר ונל"מ כעמולותלחול

 סנכי6יס דרך *
 עוסר"ר תלשתי .ולדעת . פונות סורפוס לסמי 6חר כסרס 6חד כפפוקלססתעס
 ל6 נ'( )מ"כ יו6ב ר6ס על *מולה וכן . סר6סון מענין נק זס נס OHD.דח"6
 : סכוביח 0נועס עכינס עיקר כלס ו'( ר' נ6יכס ירים כסחלו
 כי יגעתי . לכ על ממש 6ינכס עתם 06 * ונו' הימים באחרית)כ(
 : רכרי כסיתקיימו וזס . לכס 6ו3נר סגני סוס כרכר תתכוננו לעתיד.

 6עפ"י עתיר לזנק 6ל6 רחוק 6ען קיננו כ6ן סנ5מר . הימיםאחרית
 : קרוכמסיס
 טסו6 . סע6ער מן מסני מפא לסויעת וסוי"ו . לווי ל' . וישמיעו)ככ(

 : וס~ש עתי תלם 06 כעו (apodosi) ממגערנזרת
 מקוס בקירוב hSb 6ל לינני רכי . ונו' י אני מקרחךהאלהי)ע(

 כ"ס )יסורס מסר-ים פסיקי מסלכ נננולי וכן : מקרונ 6לסש ענית .מסרוב אלהי ? ממכי ברחוק סלעטיס ממעסים th~h סל6 עקוס כריסוק1ל6
 . . 2 כ'( י"נ )יחזקאל מלכס לנכיוני .ט'(
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עם כר כנירמיה
 יסים פתי על וסעעס פתי עד ס' ו6תס וכעו . קורס קטון * מתיעד)פ(

 גלב סיס . טמעוך נפסוק העכין טוף . הנביאים בלב היש :זס
 : ססוסכיס חימר סור כלברש טס6ריך עתוך hih סעי. ענני 6ת להסכיתסככיהיס
 . סכומ6יס נ3נ . סים 30 למון כפ3 וסוט , מס סו0כיס וכי . 3ס6לסוסה"נ
 זס לפירוט ומנס . ריו די 1דכיקומ סמכם ס35ס סננקר6ות סם לפרם ססכי3כן
 : mnhS 16 לזקף רדוי וסיס . עשו בפכי ע6ננר סו6 עתי ער ראי לפירוקנס
S~hע0ס , כלכסון 5ית 6יננת' עד מרכס יונתן h~o סים מנעלת סתעימס 
 ננוסר"ר נתלמידי נרביע עתי פר מנקדו בעס'ע נס עסו וכן . יתרס סי6נקלו

 לו נר5ה סכומו כי לומר סמלוס לנעל 6ין . כאש דברי כה הלא)כט(
 לעולס מלזעות מסקר וניכר ערל ס' רכר לנמס כי . ס' דגרציותו
 ע' י5חק. ורון רפ"י ממנו. טווסמתפעלות

 דנריו_
 ר'עכ6ילש(: " Dts )וקחכ

 : רפ"ק ע' מסקר נכיתי סל ננעם סלמס עזכיר הנביאים. על הנני לכן)3(
 מלנס. סברו כרנריס כלוננר . סלמס כלמק עסממסיס . לשונם הלוקחים)ל6(

 : ס' נססימתננ6יס
 : כבד ודגר מס6וי 3סון 4 כן לו 6וננרים סיו לעב ררך . ה' משא במה)לנ(

 ירעתי כקער . עס6 נסס קור6יס ס6תס סרכר עם . משא מהאת
 ויירוניעופ ס%6מירי והננתרגס . למס6 לגס ס' רבם כי . כלכככס 6סר5מ

 נוס וממניס . המשא אתם מ60 עס 6ת בסקוס כמוכ כ16תרגמו
 : רם"י וכפירום 5תכס ונססתי OD יפס עתייסב וסוף . ק6פיללופלורכיקום
 לאיש יהיה המשא כי : סספעיל נננקוס סקל נ6 כ6ן . תוכרו לא)1(

 כקור מפנוי 6ך . . מ6ד מסוטו ונ"ל . סעפר0יס,, 3זס נתקסודברו.
 כלומר כנרו. הכי . דברו יהיהלאיש המשא כי סטעמש ונסכוי .סס"6
 רבכו. ל16ס 6ל6 ננט6 קיננו ס' כיירבר האריס כעם5יעויס לקים יסיט ס'.דכר
 לו ס' רבר יסע סוס סריס ; כקמל דברו ולפרסס בטננו לרכר ססלוסלנבייך
 ל6 כי . ס' פס6 ל6ער' לכס ול6 . ויררפוסו סעס יסכ6וסו כי . ככדלננסה
 כי זס לפלוס יקסס 6ך. . 1ני6 6ל6 קינו סמס6וי כי . לכס סו6למסק
 : סנכי6יס על לסורות מ65כוס ל6 דגרו 6י0מ3י5ח
 סזס 6ל6 4 ננס6 לסון SD סכוסל לסון והול . טכמס למון- . ונשירה)לט(

 סעניכו גמיסס לסון לפרט וקין . טזיכס ל' לנפשות. : בסי"ן וזהכמי"ן
 ~Ss ולסט3י5ס מעיר 6ת לעקור יתכן ול6 0רהקס. ענינו סכי תעל כיסקירה.
 מססגסתי: כקמר מעלפם. רסוקיס חרסיו כעופן 6תכס ו6עזוכ וטוס פני. מעלסכיו:

 .כר

 6ת ויסימו 6ל"ף בל6 6כל . (qnih 5סר נעקוס לע65 ל6 .רוראי)6(
 וסלי לו וגרעו . מונניס 8 מועדים : ו'( י' )מ"ב ברודיסר6סיסס

4 .
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 כרירמיהמ
 ולקת ככחוכ- . תוחס המכילן מיד ויקמס מנסן טיכ6 וננמתיניס מונחיםכנורים
 וסיו . לזם זס להננת'ן 5יינ'ן סיו רכים סנוני5יס וכמסיו . ננידך סטנךהנסן
 ואת. החרש את : נ"ל כן . מירס ויקנלס הכהן סינ6 פד מ6הסמכעיס
 . 6חריס מקומות נסלסס לוה זס מננוכיס ס5לס ססמוח סכי ימ65 .המסגר
 המרם וכל . נמלכים מס הכחוכ ומלמון . י"ו י"ר כיר וכמ"כ ב' כ"טלמטס
 וסמרם 5לפיס סכמת סחיי לנטי כל ו6ת סקרן טס דלח זולת נסקר ל6וסממנר
 והמטנר סמרם כי ברור נרפס עלמננס. עוטם נכורים -- הכל 6לףוסממנר

 איפלה תרנס יוכחן 5כל . מכסס ומהנככד,נש המלממס פסי ממני מיןסס
 ה6וננניס חרנס ה6לכמלררי וסמתרנס . ים( וססופ, 15לננות )נטליופשלה

 inclusorem 61 fabrum fet תרנס )ויירונימומ מגוריס 15וסכלו6יס
 ורז"ל ; ברזל מרסי והממנר . ע5יט מרסי 16 מומכות נעלי הרס פירסורו('
 כמרסיכ(: סכל כעסו ספוחמיס בסעס . חרס פ"מ( )נטין קמרו . ס"מפירסו

 סח:מיס פירס ורר"ק . סוהמיס 6ין סו3 סמונרין. פספס מסנר. .)כ5לנניס(
 ומונריס' החומס וסומרי והסופרים ס6וגניס )במלכיס( י3מק ורון .והיופניס
 וכקרסו . סמלהמס לכסי עם ההולכים וס6ונמיס המכנניס מסיו ונ"ל ,פתחיס
 ננסנר ולקראו המומס. ולמפיל לאויב לתיק מסכית כלי עוס,ס ססיו מוחסחרס
 : ה6ויביס כן יכבסו סל6 כדי . וכיונה ננדר סממכס סונרים ססיונוחס
 סס סו6 בכורם )רד"ק(. המנגרות מעלס נת5כי הבכורות.כתאני)נ(

 הקונמות כנורות פירטו. ורוזי וסמיי . ממבכר סמן סס ככורס .ספרי
ODb3-.הח6נימ סיו סכיהורס 15( )8?. פליניומ הכחב מס לפי סר5סונס 
 ובכורם וככורח בכורים פלין זס 5ין כי ונ"ל . נסנס מעמיס סחי פריעוסוח
 -ינקיים 6ונקלוס תרנס ליעקב והנקסוריס ננ65נו הרמית סכלסון 5טפ4יכלס"ק
 : סככורות כשזקני למנניכומ טעם 6ין זס לפי כימלבר
 לכיר . וטעס סטענניס. לפי וכן . )רם"י( לטוכס עס נקמר .) אכירכן)ס(

 כי . בננספט פניס תכירו ל6 כמו .. רומכן וכדיל . סכר למס5עסס
 : לרעם ס' וסכרילו כספך וכן . יכיר ססנו6ס 3ן מנכור6ת
 ס36 סכוגח נרסס מיה 3נ6ח מהלכו 5"י . אתוש ולא . אהרוסולא)ו(

 נ 1ל6 מלח ODW זס ויטעם. יכנס כי הו6 ונהפוך יוחס ולנתוסלסרוס

גידש
 . שכ:ו)

 יסורס ערי כל על ורכרת כ' כ"ו למטס כמו - 6י כמו . יימיהי על)6(
 ס': כיח להסתחוותסב5יס

 : יוסביס כל ו6ל ירוסלימס סנ6ש . יהורה עם כל על)כ(
5חר.. הכתוכם היו"ר 6ן ס"6 בסקוס והקליף . מקור הו6 הכקוד לפר . אשחים)נ(

 . עחיו. לקון אבוכים לומר ירסיס נוונת ססיתס מושת הכ"ף
 : 51בך סיסודיס סרגו דרך עלוס61
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פא כהירמיה
( כעס כבר כי . 5לי ספעתס ל6 06 3ת2וס 6ין . אליכם ה' ושלח)ו(

 : סננעחס 631 3כס מן ס3מ ככי5יס
 ועי"כ . ממסכו נקופן ושבו. : )י6"6( וסלומ לססכס מוזרלאמר.)ס(

 . : ומיס תלותי סמור כננו .תסכו

 : יריכם עעסס o'i'Sb " 'ן בעכרכם ידיכם. במעשה)ו(
 סכט לסור פוי כטעם . עברי : סולח לסתי ימוזר י נכוכדראצר.ואל)ט(

'bh: סכיכ סנויס וכל ויוסכיס סז6ת לגרז סוור 1 וגו' והחרמשים : 
 6ל6 . יסר6ל מטלת על ילקו ססנויס ל6 . מביב האלה הגוים כלועל
 כנויס יבטמו ס63 כרי לסרגל זס מוריפ וסנני6 . ע5עס סטרת על ילקומס
 : נכעס דרך זס סרי . עולם ושרבות 3סס: סיעורו סבינותס5סר
 . נר ואור רמים קול : ל"ר ז' לננעלס ע' * כלה וקול חתןקול)י(

 ער כטפס ג ככיתם טומ:יס מסיו יר סל רסיס סס וסרמיס . ייסוגמיק
 : י'( 3"6 )6יוכ לסתי למחר חטמן וכן' . ארמיס 5מר 6סר סספמסתור
 והעפ"י . לקן 1ל6 לנוי מוזר קותו . עולם לשממות אותו ושמתי)ינ(

 ט'( )פסוק 3עע3רש 5מר כבר סוס . y~fD על עתר גופן ס2ננססלמון
 : עולס 531רכומ וגו' וסננתיסוסחרעתיס

 י הבוים כל על ירמיהו נבא אשר הזה בספר' הכתוב כל את)ינ(
 המ"כ 6ל6 . ירנניסו דכרי 6פ ס6ין ורח' סנורריר וויניע6 הערויפש

 מכתוב כל 6ת ססיhD 6~1 על h'Jh ט36 סי6:נר יתכן ל6 כי . לפירוםכוספו
 כי ג עדוייקות מיכן סנויס כל ע3 עלות ונס' . ירעיפו נכ6 6סר ctOכמפר
 6ת ירסיסו כס6מל כי הופר 6ני לפיכך כפרט. בכל ע3 636 סכווכס 6יןכ6ן
 )יקעיס ככ3 נננס6 יפעים דבר 6סר על כורחו עסיס דנרמי 6סר דגריכל
 rh פירק ררך כגליון טוסיך ירמס כקת סבין ס63 מי זען 5מר 6:נ:ס .י"ס(
 סר6סתס בסכם ע6ז כי כעיכיו קסם סיס רוז' כי ורע . ונו' ס:חובבל

 על וסית:כ6 . ניס כננס ע3 וינכר מינרל עם עג ירסיסו יתככ6ל:כוכרכ6נר
 נסס ירסיסו ככ6 63 כי 6עה -כן ע3 - . ליסר36 למרע סיתמיל קורסתפלתו
 וסהר סיס מכעיס כפלית וס.ס 5נל . י"6 פמוק עד 635 ליסויקיססרמעית
 וסיכור . לפגעו 6סר בספר כולן ירגניס מולות כמחכרו זננן 5חר נוסףסיננין
 olhn~ בוננן r.k~th סיר2יס 6~ר 636 3ירנניס. סאת ch11:b סיותעכמיס
 )וכתו 3ס:מיס י 6*6 כי '3סחנוגן רדוי 0:25 . כבוכרכ56ר הולכותלתמצת
 מרביעית כסא ירסיס 6:נר י"6 פמוק ער כי ס:חיס( ל5 רוז' סו6מנס

 ס:מ ועסריס סלם זס "סנון סוס כי . מוטעת ססעמפר לוננר ו6"6 .3יסויקיס
 ככוכרר6כר פלכות נתחזית oh . פעתס . ליסויק"ם סרכיעית ססלס עסמכוון
 ימלט 6יך . מכינולויסס 6סר סנוט ו6ת יסר6ל 6ת בידו ס' סיחן ירנניסנכ6
 ? עות 6ק ככל ננלך על ס' יפקוד לכמר  עלפוני זמן נהומו ב"כ סירסור :וכיני:
 סכננלת מיו"ר משי יעקרו כנססטו . עברו : למזק כי . בם עברו כי)'י(

כי
 )עיין.

 ומלכיכן רביב נוים יקו בבל 6:סי סס גס . י"ר( כ"ג לעעלס
 6~נ
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 כהירמיהפב
 ז'( )כ"ז לעטס בוס וכיו65 ; 5ותס ננסעבדיס כלומר . כסס פוכדיסגדולים
 : נדומם ומלכיס רביט גויס נו ועברו 6ר3ו עת כו6עד

 * החמה היין 1 )רך"ק( D(bh15 כמרפס , סכל . וגו' כום את קח)טו(

 . אותו והשקיתה : מש h)h יין לחננת טבעו . כלומר . הננס ססו6יק
 ויתכן זכר ל' כ6ן סנ6 ויתכן * זכר סו6 לרעית נל' 6נל 2 נקנס ל' ס"כס
 : ליין מחר סתותוכ"כ
 נירונרי רפאל לפריס ס:וסר"ר ומלעירי המסל. פירום סו6 . החרב מפני)ע0

 מסכל לכרת לסט מגרוס סכנם פתיית כי . מחוכר ססמ6ער קומר1"ל
 מפני ונגלח . סחרנ ננר לססקומס יגלו ול6 כעסועממיס ניפלו בלופןוסכם
 . ': כ"ז פסוק וש ננעט.קסת

 ס6סריר וסמקר6ות מוסגר. עומר כפין סוס סננקר6 י הכום את ואקח)י0
 . 6חריסס יסתם מסך ועלך עתיד: כלמון %5 לננטס כי ס'. דכרי ממסךמס
 . 4 . : 6ליסס וממית 6וננר סו6וסור

 )ירוז'( ים"י * הזה כיום : והשו וססקיתס bh מוזר . ירושלם אתניס(
 6יכס ס6לס המלות וסתי ונ"ע. כן. ירסיסו כתכ מסרנן לקמר כיקערו
 סדנר 6ממוח מורס מלילס סיס כיוס פירם סוסן סקס ור'- ; %6סנדריבתרגוס
 מרדכי וננוסר"ר ' . קרוס כימן פירם ומכפילים ר' וי' ; יתקייס ספקטכל6

 ממזכיר ננלכיות לספר קורס . תחלס לפרכס ירוסלם 6ח לחח קומרפורט6רס
 קודם: לי מכור לי. בכורמך 6ת גיוס מכרס כפירסתי כננו .05"כ
 הנסיט זס 003 מסמכות 5רן ממקרי 3על גרעת רל הערב. כל ואת)כ('

 וכננו . לננקוס ממקהם פדריסס עם . ונומעיס . קנוע דירס לססס6ין
 סככריס בסס עומר ורח' ; בענבר ססרככיס סערם מלכי כל ו6ת למטסס6ומר
 לו סיס זס לפי. כי Sff)1 . 5מס פלט ר3 פרכ ונס כטעס . במכריססיוסכיס
 6סר ספרם כל ו6ל lwS) נג' למטס כמר בחוכס 5סר סערם כל ו6מלוזיר

 . אשדוד שאריים : 6יו3 קקחם . מהב 63רן מקוס . העוץ ארץ :כחוכה.
 - וי פרעה 6כי Psammetichusכי

 נ6סדוד לרוכס מלתפס נלעס גסס .
 סתרנס ומט 4 ורח'( )נרוניום סני כא' סירודוט ששד כן . וססרינסוילכדס

 פירם ורם"י . מומכווח6 פרכ כל ו6תיוגחן-

 ל-

 מנערן. 6ת פרב עבדך מל' מ5ך
 כתרנוס כן כי ז- . סו6 'וגי לסון בולי 6ני קומר ערבוביכן. למון פירםורר"ק

 ,adyentitios mlxUcios - וענינו Symmictoris מתורנס6לכסנררי-
 נסור מנכי 4 בוז : ערמיס סל מספמות סס . תימא ואת דדן את)ננ(

 : מס ט' oSenS ע"ן פשה. ליופי כ"6(: נ"ע)נר6סית
 כתרנוס וכן . קסורס מנלי זמרן סוibih 6 מ קומר רך"ק . זמרי מלכי)כס(

 : כענרי 4 נס נתוב פסיס )נו6דוריטוק( כ"כ וכן . זננרן כתובסורי
 ' . , : פרםעילם.

- 

(' 
 סקרן עלת . הקרץ המקלכות : 471 6תר זס נ"ל . אחיו אל איש)כן(

 . יונפק מרנס וב[ *'bdi) .6 לפ,וש.ס כמפורסן כגל. שישך. :מיותרת
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פג כה'רמיה
 ~Ph לי ונרפס ? ארוניננהם וכן . שתכיס פי על ס3נלס פיסו קלםשמפרסים
 נו מסתפסיס וסיו ן מטעון S~h ידוע סוס ססס . סיט פפק וסבלת כזסלפקפק
 ונק' . כסדים ל6חכ"ס קנני ל3 6'( )ס"6 למטס כוט וכיו65 '. הידסדרך
 לסעס סיחם 5יך ונוי טסן" גלגרס 6יל hwn . נ"5 לננטס סכתוכ ממסמקסם
 מסה, גי %ודם קו6 נט כן נ טעס כלי וקוסייתו , כנויסגבל

 לעיר כנוי 610
 כנוי יסרבל נקרב סיס ססה כי הוער והכי . כ6תכ-ם מורס סלינו 6ל6 .נגל
 טימרו כמו . 56ד כ6)ות וככל מפך וקערו . נרדף ססס סב ולמ"כ .לנגל
 : ענש וכמסו נמר. ל6 תפריס ונינבט יוסף נחסלוימקם
 4161 בערני, סנמ65 חי6 עתרם וסו6 1קי56 16 יסקי16 3מקיס * 1קיי)כ0

(

 ג
 וכיסו [Dlpn פיו קמיו ' ' 6כיו עגך וקי6ף -. כפקוס וקיו סקרי6ס נ"נ י -
 ע"ס 6ר"נ מוסר"ר תלמירי לדעת . תקומו ולא י. ונפלו : פיסו56יסו
 סיסי לכס ח5רוס ססשיס . למטס מסוכר סננינם(,)וננד

 : ס"רכ עפני יקועו ילק
 : 6"י 1סי6 נוהו. :'.על קדמו ננעון מכ וסיף ססננ'ס. מן נמטדום.)ל(

 : נקפו פפיס ירעום יי וגו'. כדורכיםהידד
 * הצאן איירי סמלכיס: מס . הרועים)לר(

 פתורי כטפס סב165. ססזקש,
 056 למון ס6לכםנדרי סמחינס חרנס וכן וסגרוליס מסריס ומס .6רז
 ., - לדירי נס עירסו ומי לח' 6ך ; %ישיים ד' י' דעת וכן)16148~8(.

 סמוק כלומר 6%ן שיר לרועם (hnp ימכן ל6 כי ונ"ל . סרהמס על65ן
 . בצפר . ךוהועפלשו : לטנומ יפיכס מלקו לרועים לוער ימכן hS ונס .4ב65ן
 מלאו כי %'ל(: 'qwo )תלעירי לפת לסרס קרוס וסו6 סחנלנל: עכינוממפלס
 על מס זען כמאס 6ומס' סממסין סכסמות מן לקוס מסל . לטבוחימיכם
 נפו5יס 6תס עד ססיימס -ו6תס : ורנפוצותוכם : לסמיטס רועותסתסיינס
 כ4 סו6 המדה. ככלי : נסמיטס וחפ% סנוטם מסיו לכטם ונס כסורועים
 ' : מקנט 5 סיין רס'ס לנשגריזכוכית

 ס65ן אווירי ונס 5ועקיס. סרועיס ע"כ . מרועש סל . טרעיתם את)6(
 ,) : עומס על יילילו .;'

 : r~D ח6נלכיעס רומש. ימיו כעס. ננסרס ונדמו.)5(
 6רס עלס עליו %מר כמונ%%ר. נ"נ .ן מעל נ"ל מכו. ככפיר ע"כלנ"(

 מפני ? מכו 1ל6 סככו ירפיס כ6ב ל6 כ6ן נס 06 'ורע ופיממנכו.
 רמז ססו6 16מר כ'6( פרת כינס )למרי ע"ע 3על עזייס י' היונה.חרח

 ירוסלס SD סע65נ1 6מי 6נל . יונס ונלס tab "טיפ ונבללפלכ*קל'ושס%
 סמפרסיס לפפירוס סונדל עלפון לזוז phn נ"ל . סענס מעיר 8fa )'6פניס

 . ונר לסון . בזיונה סנכונס. ססקיי6ס ג"כ ת"ל . ועולס עסקשמעגינו
 כתום -"פריס י וקש . 6פו קרנן ונגפני 6ער ועליו ' .' 33לננלך

 מרון 'מפני מורי ובתרטס ; יונמן נומת הן סיננס. "רב ענגי .3סס
 סין מרנ מפני קור6 סיס bipj, 2 סנדולם חרכ מפני 6לנםנדרי ונתרנוסס'.

 ) : כיין מסכרת מל רס"יבסירוס
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 כן ירקה'מר
 .כו

 DS פיט קולי * ה' בית דרששתחוות הבאים יהורה ערי כל על)נ(
 : עסרעכיייך( ממס עוסר"ר- )תלמירי רנליס מטלסכלמר

 ע"ס  ולהטם י"ו. כ"נ למעלס ככנו . bh כמקוס על דברי. עללשמוע)ס(
 להזק למרית מליגס . ושלוח והשכם :י"ס

 כעכיי
 סולם 6כי ונס כלומר .'

 : סננענתס 1ל6 . בתננירות ום6מ סקכס5ותס
 .- : ויו"ר י"ס ז' למעלס פיין כשילה.)ו(

 על כוס ס6ל סי6ער ימכן bS כי ? nbft לסנב6 ינלת 6יך . נבית מרוע)ט(
 וירסיס . ס6לס סדכריס כורס ג,תס מלנבך 5"כ' עירו. ועלמקרסו

 וינסה תסובס לעסות כירם ים סעריין וי"ג[ י"ג לצמוק קליפס נ5ננרומלטרק
ס'

~ahn 
 : מפפט~_עות סוט לנים 6ין ו6ננרו ומסר-ים כעס כו ס6עיכו 6ז . דבר

 . יו"ר( ל"ו למטס )כמו ס' כיח שמער כתוכ רכים נ"י כעפרים . ה'שער)י(
 ה' ניח סער כפתם . וכתג נך 'משתיק רם"י נס סקרמונ.ס. תרננמוכן
 סיתם hSn: בית מלת כפירוזנו גמננג6ו D'1nhl . וכו' יסויכין כסנלס .החרס

 לוננר וכוונתם מביסו" א15מריס כנליוז כרכו . הפסוק כלמוןנספריסס

 כ-

nSb 
 וסכנ-סו ממעתיק-ס ב6ו ו6ם"כ . סוסיכשוס 6מריס 5ל6 . רס"י כמבס bSנית

 : רם"י כפירוס ס6לסמננחת
 דרכיכם סיטיכו ועתס כ6גנרו למוטכ לססזירכר . לטובתנו . אלינו דבר)עז(

 %6חת על רסיס בעיניסס סיתם ז5ת כי וכרקס . וגו'ומעלליכס
 סעהס 1ל6 ננכמר 1ל6 נמס ול5 כרטננו עומל סר5וסו עס וכ"כ .הלימותו
 מנס י"ע זס :-'ן עתכנ6 טיס. ירג2יס יורשסכי היו מסריס ג"כ . וקולי .ועוזנ
 : 6עת לככי6 מומזק וסיס בא( ו6' נ' כ"ס למעלס )עיין י6ס'סובינני
 : י"כנ י כנניכס כמוג כן ונו'. (ניוז)ים(
 קנסנו חננומ. מות לירנניס 6ועריס ססשנס עתם . וגו' עושים ואנחנו)יט(

 הו6 טוס ומעון . קומו ממיתים 6כו Dh נרול h9ol נדולס רעסעוסיס
 : רוססו על יפול כלוננר . נפסוחכועל
 דברי ול6 סזקניס גברי ל6 קיננו נהזה המפור נ מתנבא היה אישוגם)ו(

 סיס 5סר סמככם גורל לסוריע ואמפר סירעיסו מפור b~h . ירסיססג5י
 סנוררער ובמריו . נרועי:מ דעת ססימכ( oh"( פנפנתי )וכן ס' ויגילסו ..נרי

 סיס ל6 כי . מעמי כקותו הזם הכנפור מפר סכן לוננר יתכן ול6 .ורוז'(
 'קרוב 6ו סכם כ6ותס סריס סוס סע6וריננ פרטיי כל כמפור כ"כ מקריךהמניר
 ID'DO ~ro כלמרא יסויקוס מננלכות כר6סית כי .לס

 נבלת ססלכנש ועכין .
 העיר מלילת על תכעס ו6ל . עפורמס רבר סיס ~DD בכי קברי 6להנכיף
 ם5ינו אעפ"י סזס סעס כל ו6ל י"ו( ע"ז למטס ק כי . סז6ת וסגרןסז6ת
 סיס ל6 161ריה . ירמים מעסם ג,מר סזס כמעסה הים רעתי ולפי ספור.5ל6
 עגמו וכסרגם . ירמוס מפי טומע ס מהי מס גומר היס 5ך . בעננת ס'ככיף
 : כרהכטכנס
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פה כז כן ירמיה.
 ל וכ"ח י"ב ל"ו למטס מזנר . ססויס מן 5"ד . עכבור בן אלנת:)נב(
 '"ב( )ננ"בנ"כ בעדו ס' 5ח לדרוס יכמיהו טם)ח הו6 שפן. בן. אחיקםמד(

 סיס זה 6חיקס סל וכנו טס. סנזכל הסופר ספן סל כנו הו6ולזלי
 כי . סיוס 15חו על סכוונס 6'ן . העם ביד אותו תה לביתו :נדליה
 ננסס סלוונס 6ך י מוח מטסט סזס ל6יס 6י! סעס וכל מסריס. קמרונכר

 סעס מסיס פסס ככל לסלילו ירנניסו 6ת ספן גן 6חיקס יד היחסוהלקה
 כתכ למס לתפוס וקין .' ירסיסו 5ת להעיק וננכקס הסקר גכי5י קמרימתפתה
 כי 6תי סיתס 5מר 1ל6 יימיהו 6תסיתס

 מלמר נדך ןס 5חר כן.
 ) : ירנניה Sh מזה הדגרסיס

 .כ"ז

 יהויקים נסחב נטעומ 4 ססק' 5ין . יהויקים ממלכת כראשיתן)5(
 3רקיהו מכיר .וי"ב ג' כסטוק סחרי . נרקיס3ננקוס

 נרקיס ממלכת כרסמית הסיק כטכס וימי כמוב זס שמר סימןובתחלת
 המלס כתוכ הים 6חר וככ"י . ללקיס כתוב קעכיגטנערג סכ1ר כ"י כספרוכן

 נתוב הקיסר כמפרי כוויען ננמך 6חר וככ"י .  o'ptint הגיהו ולח"כנרקיס
 הלעסין כיי ערני . וכתרנוס . טורי כתרנוס נרקיס כמוכ וכן . נרקיס.ננליון
 וסליה . הזם( ספמוק ממר סלפ:ינו 6לכס:ררי )כתרגיס 5לכםנדרי תרגוםמ"פ
 סקודס וכמימן סו6יל נרקיסו כמקוס יסויקיס כ6ן לכתוב למופרים סיסנקל
 המקרש כי רוזי ודטת . 6ולפער( סלמה )מוסר"ר יסויק'ס סרנם פטנניסנזכר
 סיעלוך קודם סוס י"6 כקלו שיראה ירנניס לכבוד הו0יפוסו o'"Dhסזס
 מפסוק מחקו ל6 ולמס ! nhrn ד.'ז לכו וחלילם . סלכו5ס לו ג5מרסמרקיה
 ? נימים מעמס כלס ירנניס הללת מתסיס כדי נמההלמעלס
 .  צוארך על ונךצרזס :  S1DO  טו6 ומוטס . סר13עות מן .מוסרות)כ(

 על יניחס יס6מריס י"ר( כ"ח למטס )ע' 65ורו פל יסקר מהס6חר
 י : ס6ומות למל6כי וימסרם מעליו וימירס . לסעס3ו6רו

 מנכון . צדקיהו אל ירושלם הבאים)נ(
 כרי""

 סכ5ר )ורוז'( י3חק ~דון
 ל6 כי הקומר רוז' לקומית מקוס וקין . ננכוכרג36ר למרוד כרילסווען

 כדקים חם3 ל6 כי . ונרקיס ממלכת כרסמית סלח סנבו5ס ס:6מרסיזעכן
 מניסכת כר5פית מליות לנמס כי . למלכו הרכיעית סטכם ער כגל כמלךלערוד
 המימן כתחלת כמפורם מרביעית כם:ס h~h . ממס . סר5סונס בסכם עניגס5ין

 סרכיעית נאנס יסודם עלך נרקיס ממלכת כר"סית הסי6 כמנס ויסיטלפניגו
 6ין ולכרטס  ולספמיה למנות ענינם סז6ת סמלילס , הנסויה ובזררעיוס(

  סנטויס בזרועי כי 6וננר 5ר"נ ומוסר"ר  סילירה. פל  ספרור כ6ן מקוסלס
  לפחיס  מלטויס  וובורועי לחטטד3ק

~Gh) 
 ס' כי הכוונם ולדעתי 3עינ[. יסר

 . הנטויה 13רועו ונס עלמה. יוברי6ס על וזס . סנדול ככמו סתרן 6חפסס
 מסעדם  ססו6 נעמך וננוס . סרסעיס לענוס סברי5ס ס6חר ססם3קס עלונס
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 נח בזירמיה:פו
 נוס וכיו65 . כעיני יסר ל6סר תמזיס ס:נפרם וכס? . ננלמן ומסקיםפלמן
 : י"ז ל"גלכעס
ל כי כלו' . כמדגרות נס מקלוע סכווגס פולי 1 תו' השרה חירף וגם)ו(

 ל"מ( )כ' כרני6ל פפורס וכן כררכו. לעככו. לפכיו יעערו ל6 סערברות נס
 מפרם ו6ר'ב . כירך יסב סעיף qlDI בר6 מיות bn)h כני דיירין דיובכל

 : כננלמננותיסס כסס ננסתמקיס וכגל תסרר ננלכי מסיו ספיליס על וסכוונסכעסעש.
 ועבדו : ינ' (pff ועיין וכלסהר. ננרוניך 5רל . בנו בן ואת בנוואת)ז(

 ? ועלכותו שרנו כ5ננר . כנ"נ .בו
 6ל,כ5מרת . מפעול למיננן כ6ן פיכס 6ת מלם יותן. לא אשרואת)מ(

  הוטו ורעו . ממעט סל6סר ו6ת סמפוט סלפני 6ת כגוס גש, מפועלעל
 . סקל כמין יוגף תמס סרס 6ין . בירו אותם רצמי עד : סלים לוחוסיום
 3?יס: יחסון ר6עמי ער יוכתן תינס וכז תתין, עד ת"ל ע"ס כ6ן סיסונ"ל
 : סתרו מכס יסיט זס לכס תטמעו סהס . אתכם ארחיק למעןני(
 סומר מס ננמק לנרקיס סוער מס נספרו מסטר יעמיס . צרקיהואל)י(

 :' סנויסלננל6גי
 וע' מקורמת פפני 6ממ מיו"ר טלכרט - יכ6ו סר"וי .' באו לבלהת)יח(

 י : י"ר כ"גלננעלס

כח.
 כערו ערכר 6ננר ריסון סכפסוק 26"ט . הנמא ירמיר? ןי,מכמןש)ס(

 ויימר נסתר נלסון מדכר עכסו עזוב. כן סריס 6לי6מר
 : מטס ס:נקר6ות על זיוף רסס סוסוספין גסתי בל' ענם:ס פל לפכר וסקדמוניס כעכעו םל6 ברורם רהיט וננילן .ירנדס
( ולפ.רוס (ipodo~is)* נזרס לו סגין גרפס סוט מפקרך . וע' הנביאים)ס(

 זרעים( לסרר פירוקו. )בסקרפת וסרמב'גש רם"י( )סכיניו תכמופ6 ר'
 סיס ל6 06 לרעט מ6ו 6פר ס:גי6יס וסוף. ,מסר: ומעקה . קבר מקרץס"ז
 עמרון ס' וסב ערעמו מסוה .מנוי סג כי . סקרגיס סיו hS עמקייסדניס
 . סלמו ס' כי עורע רנרו יתקיים 06 לעלוס יגכ6 6סר סנמ6 6כל6פו;
 פרבר סכלן ינמק דק כיסת יותר ונר6ס ; סקרן סוט סרי יסקייס ל6ו6ס

בנבי"
 סכתוליס סני וסיעור . לטוכס חט לרעגש עמככ6 ;ס . ננילן על ממולק

 וגל כדורו וזס בדורו זס סדורות ככל סיו 6סר סגכי6יס . לרעתי סו6 כךסללו
 6ת לסוכימ סנכי6יס טליסוח פיקר . (יש )כי לרסס עסני" סיס כדורו פסס6'

 סנכי6 רכרי מותר 6מר לכיף סיט 5כש . סרעיס( ננררכיסס יסוכו לננ.עןסעס
 לרפס סעמ:כ6 סיסים ~ גני . ]יסיס סנב*6 רכר כמ6 6ז . עונות ופכסרסנדורו

 ערע ובקמרו . כקמת ט' 1bSn הסר סלכי6 סו6 עסניסס נני יוודע למנוס[16
 יוורע ססכוגס צרור: יסרכר ס' סלמו כי יורע 6ננר ול6 ס' סלמו 6סרסככי6
 ושלס נביה.  פל  מטולי: בנביה לגרבר 85נ וס.  5ו זס . סקרתי סככי6 סו6עי

 סכמב י5טס  רון  bD מ5ס והגי  . היפיס. פס ט:ויס  לפסלונם  ו5יסופנוון ~Orמפגין
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פז ' כחירפה
 . ס', סקסו 6סר מ61 מטניסס עי יבע yh טסכוונס ר6ט ול6 . נ6עמ ט' טסלחו יודע"ז

 כלוער . לסלוס ינב6 6סר זס[ טיס ג6ס סנכי6 י סיפורן לפלוס ינכח 6סר סוניםופלות
 ולדבר: ולרעה למילחמה : לרעם סמתננ6 סנני6 על מתקועם 6מר סיס.*ס

 וק וסדכר וסרעכ החרכ לחבר סנכי6יס ררך וכן . ולרעב כמוכ כ'י מפריסנסלנס
 ערכיססדמים כלמון זרעים לסרר נהקרעתו ססבי6 מס לפי סרמכ'ס נמחתסיתס

Pocolre~כמפרו Mosis (Porta : 
 רפך סלעת ממבול תכול 6ם וכן . עוטם כמו סט6 לעול טד .ו"צברהו)י(

 . נכמכ 1ל6 ס5רעז עבוט 16 חבל למס חוזר מסיכנו לו מסיבנו מספם כו6עד
 סימר מס SD מעך hSh רכר:- לענותו סולרך ל6 . וע' ירמיה וילך)י6(

 )למ"מ(. כקמת ס' סלמו 6סר סנכי6 יוודע סנכי6 רכר 3כו6 בתמלסלו
 כרי לו סלך חפן מלפס ולרפת . עענו יר6 מ ירנניס לו סלך ימק דוןו%עח
 לו וסלך - מלבו *לנר %נר רלס ל6 ולרעמי . עמו וננלס ריב לירי לכו6קל6
 סנכו6ס ס"ין וידע ככעס מסיס נענעו סרנים 4161 , עכו ננענס סיכו6סוננד
 : נעם ננחוךסורס
 כר% ש3 4 לכסנת ירנמס, %טווס ל6 מ לל . וע' תחתיהן ושאירג)ינ(

h~hכך sb' .למניס Dnb לסורות ען עועות סברת SD דף . סע%ד 
 : נסעת tlttDD על תרמת כוס מ ברזל. סועות ועמסעתס
 : ס' 6' יסעיס עיק סקר סרס. בו לענות נמו . סרה)עז(
( כצמרו עקום פק' . מתעלסת ססגס סנתסרי 5ע"*י * הצביעי בחרש)יז(

 יריך סיס ל6 וכט"מ . רד"ק עיין י"ג. כתוך סכוונס עת 6תס מטכס
 סיריך ל6 קי לסורי,ע רפס בטור( )כדגרי 6ך . מם סרס כ6יזסלסודיעע
 כמרס סיס סעוטס סכירת כי . מרסיס סני אפי'ינניס

 סמ"ק-

: 

.. .כגר

 : 6' כ'ר למעלס % והמסבר. יהחרש : י"" י"נ 05SDS עי רףוגכררה.)כ(
  ססלמ סוית  פסל'מופ מנת תמס ננס ידענו ל6 ג וגו' אלעשה ביד)נ(

 תמת 6ותו סע4ך כי.סו6 . מם 16 מטס לו לסלומ קולי לנ*נ. נרקיס)
 .עירוםלס סנכי6 ירסיס nSD 6סר למעלס דכק . לאמר בבלה :עניס
 : לבתרנכלם
 לבניהם פיקחו סנסיס 6ל ונם ננותיסס 6ל מוזר ובנות.' בנים ירצלדנה.)0

 : סטפפים כעל רעת וכן . %"ל( ימ"ף סחכם מביכי)תלעירי
 לסמובר 16 נכבלייס לננרול מ"סמ Sh שלום. לכם יהיה בדקלומהכו.03

 : ספע %ס יסיט כס3ועס ורק חנלימו ל6 כי סונ6'ססעט
 על lrhlol .6על 6101 שלסים עספטו ; מחלנתם אתם אשר .)מ(

 לעמר וכעריו .- סנק1דות נתחל"%ב ל%,=זן 6ומ ונגלל . סילואותרבוי
 )כתפיס למעקי ; י"נ( כ"ו3דנריס

 י-

 -- : כ"0 כ-מ , 3י ני"IDD otnr, 6( .לנט(
.. 
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 כסירמיהפח
 רוב ליעח * אתכם אפקוד בטנה שבעים לבבל מלאת לפי)ס

 6ת ותכנית נבל כמלכד לכרם 6הת בסנטה וסלעו . נכוכד:56ר למלכות;יחסנים; מסיס 6לס מכיס . ס3עיס התחילו סעתיס יודעי וסכמיססמסרסיס
 ונלס56ר מררך מויל 05 כי ג"כ ממנחר כזכר ל6 הקדם נספרי ומנס .נלס56ר
 6חריס. מלכיס ככיהס היו סל6 ר6יס ס 6מכ מגה וקין . מלכוחם סגות נזכרו.יל6
 מלכותם וימי נכל מלכי נמספר ומגס - סמ5ורטוח לקורך 6ל6 5לה סכרו ל6כי
 מסיס שנסרי Berosus מטפר כבל6ויום יוסף סכעתיק דכריס קלת רק לכו6ין
 16 6בדו מכבר מ6ר סיכר וקרוכ . היוכיס ניד פרם מלכות טנפלס6מר

 פרם מלכי נס סם נס ס6רז מן ו נכפיש מככר . נכל מלכי זכרתוחגתק"לו
 נ"כ מנות כננמפר ומכס . 6הריסססכלו

- 
Berosns סקרם ספרי עם ננסכיס . 

 סם: מ"ג סמלך לפיון( גנר הר-"llah כספרו יוסף ססני6 )כתו 6ערבי
 מבית יסויכין ז- הו5י6 מרדך 16יל כבי כתוב מלכיס ונסוף' ירמיס בסוףוסנס
 סנה י"6 5מר גלה יסויכין והכה . יסנייכין לבלות ל"ו סכת הי6 ננלכו כסגתכל6

 סנים ז' נסרקו . ליהויקיס הרביעית כסכור מלך ונכוכדנ56ר . יסויקיסלמלכות
 המלכיס 6ננלט כינתיס. לנלעס 6סת ומגבס ננ"ר. סרי יסויכין. לנלות 'ול"וליסויקיס
 6לס סגזכר( נספר יומף מהכיל כוס )לפי כירוסו לדכרי נ"נ ארי מלכו'6סי

 : מלכותס סכות וקלסממוחס
2EyilmaradrR~ko 
4Neriglissar
%4Labosoarco 

17Nabonnedue3 
 423ל

 כריגלימטר כי קומר טועו נירוסו כבי ורע 67. הרי נבוכרנ56ר מלכוחוטס
 1' כ"ז לננעלה סכתונ מס יורק שס ולפי . נ"נ מזרע סיו ל6ול6כוזו6רקוד

 גבוכדנ56ר. סל כגו בן בלס56ר סהו6 ס נר16 ככונייום וממוס כגו. כן ו6ת בכו61ת
1ffDDh:ים בירומו בדברי נס כי ספק ופין . בירומו מדכרי כן נרסס סחין 
 . לסריס נפרטים וכן . נכל עלך ינ פ המית ל6 כורט כי 6מר כי .יסבוסיס
 . ססס סננלכיס' ממי ססיס לניקל  על לממנך רדוי יותר כי מפק קין.'שוק.
 מנס למכעיס 6הר חסנוז עוד ים כיודע

- 
 להרכוח 6ך . נכוכדמר למלכות ל6

 : כ"ס וכסוף . י"כ 6' כוכריס ורז-שק ב'. ט' כדני6ל ר6כ"ע -שין .)ירוסלס
 כי כמו . V'nD לזמן טוכס כלומר . טונס איית . ותקוה אחרית)י6(

 תכרת ל6 וחקותך 6מרימ ים Dh יי ל'1(ש4 ל"ז )תסלים מלוס ל6שתחרית
 . י"ך( כ"ל )סס תכרם ל6 שרגזקוחך קמרית וים oh nbSn . 1"ס( כ"נ)מסלי
 ויחרית כ'( )י"ו כעכורות רפ"י שעיים וכן . סמקווס סרכר כיתת ענינו.וסקול

 : סקויגו מם ורוקה טוכס החריתנו סחה6 . ותקום'
 2 "יל סלון וילד . כטסכם . והלכתם אורןוקראתם
 סטנורס הזיח כמלילה י.. פכיי, 16 ונט סב מלח . שבותיכם אתושברזו
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פס כסירוה
 וכשנת . קולשום כדעת . לוו מסרס לוות י כמו. . טוב כסרס r'bl 636')ויו,' )קולעעם ורפ"ק יונתן כופת ונפמ' ,סנים פלסון. 6ינלס סקדסנספרי
 66 סב וס' לוס ורסיס . סר6סון למלנו מנוי 6י ס6דס סתרת ס61תהמלילם
 סכות 66 םכותיסן Oh ומכחי וכן . ונלוח למכיס מקוס 6ין ופס 6יוכסכות
 6מת פסס מלרכו וכן . ננלות מלכס ל6 ומדוס נ"0 י"ו (Shprnt וננוחיססרוס
 : סוכ מסרס ממק 3ל6 ססומ . ליון סיבת 6ת ס'בסוכ
 כוטמיס ס6חס סייעתי מפגי לכס 16ננר 5ני וט גל . ונו' אפרתם כי)טן(

 . 6ר5נס 6ל חסונו מעט פור כי 6תכס סנונט'מיס . מלנס כקרננני6'
 : ונוין וגו' וסבו בח,ס בנו לכס: קומר 6כי.לפיכך
 . 011 . סערורס פירסו~מלסון 51סריס( וג'1' טר1,' רד"ק רמזי . השוערים~ן(

 ו' וי' . D1h'D ל6 . וסמר חרדם מכיף סטרורס ססו6 מס כי .רפק
 סיעי וסמתרנם . לסמור מכועס ננר6ס מין . פרכי מל' פירסמיכ5ילים
 כנאבס סמלם נחכתי5ור51י6ון

~oyareiru 
 מס מסיס נרמס כי . נכת וכן

 ספירות כקער חמיי נס6ריס ססס סוערים גהצס ותולי . 6מס מידוע תכניסלננין
 : כקמן סופרים .קמרו לענין עכיןבין- ולסכריל ; נסער מנייד סיוסכ מסוער כמו סס ופנס . תוחס קונס 6יס 5יןכי

 ל כפלוני תסיס קומר במקלל ז סיסים . מאלה)יח(
 : )רד"ק( ול6.6תס סס ל6 . שמעתם ולא)'ט(
 ופיין . נ6ן 6ל6 בנח א . מעשיה בן וצדקיה קוליה בן אחאב)כ6(

 נסקדמתר סיירינימום מעיר כבר סוסנס מעמס ומנס ל'נ.סנסורין
 בותר .כרס יוני 5ים כי ו6ומריס . עליו מלעינים יסרבל מכסי סניולדניאל
 : סס עיין . יק נלסון 636 טפל סלעו סלמון על מנופל ל' נו נ~6מסרי
 סמי"ת על תנופתם וסוטלס מסמכחכ ס6ל-ף סחסרס מפני . וכאחדי)כנ(

 יסמע5ל נמו סמנחכ מן שות ססמטח כל6 6ף . יסו"6 5וחיוח)נמספט
 ז-. . בסגול למתחלף הולרך סר6סונס ס6ל"ף פתח לפינך יסמם6ל(כמקוט

 :.. -נסכור
 סלמת ר' )סמרקלק כמנס כמו קמולס מי"ת ומריו היות

 עזז סטנו(:זליכן

 6חר מס זננן ירעיס סלחנכ6 ננוסס יסי6 . 6סר פרין . שמעיהן ואלמכד(
 סכמכ ננס סמעיס סכמכ 61מר . לככל מפרו ססניע 705 .מקורמת

 מסיס סס על פירס ורר"ק . ורס"י( )ענבן שרו סס ע3 . הנחלמי :'ע14
 חלומות:מולס
 כע1* נ"ב נלננטס סמרכן כזנק סרסרם %6"0ם כסן ססו6 נרפס . צפניה)כס(

 ' : י"מ( כ"ס ב'ומלכיס

 בדול סננו וגייס . יוקם נימי ססיס יסוילע סו6 . הכהן יהוידע וזחת)כ0
 פקירים; להיות עתליס: סיר ימלמל 6ת מיל כי סנדולים. . סכסגיסכין
 2 פקירים תפקיר ס6תס . סקיריס סיסיו כדי לפרם תריך ועכסו . פקירסיל"ל
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) ש .80, ירמיה,%

 קן*תו4 נ%ק . הצינוק : ל ל' לנעלס י .)המהשמע
 מק סרס נמל"

 3תז: ניפרס מן ננזר וסוגי וסעגירמ סםניסלס61ת
 רפא ושהכה.)כמ(

- 
 גדולן 6ו קטנם כוו bio 16 . ורר'מק( )רשי סנלות

 מנלסון ננס SD ל כקנס ל' 6ועריס כי . נדול דגר 16 קכוון רבומענינו

 . דש ע"י נטש י6ס א %6 . נלוחש סל מנס בסנטס ימחז ~btncכי
 ; : nSna ריוצס יגלם סיס וזס שסרבל. סעו יפססכי

 מקוק ;%6נ סכ6ו3יס סם . טיוליך דברתי אשר רו,ברש כלאת)נ(
 ס' סוריעו תטלס כי דגרתי 6ער ו . )ור11'( יפסק דון רד"ק ולילך.ר'
 סיכ6וכ - וטסו . כתוב לו ,6ער ffnhl( מענין6ת

 ,מסי
 ול6 . לעתיי מלבנין

 כי ערס למוכים ד3ס וסנורריר . יששנ ניסעים מכתנתי וכעו . Sh D~Oלדכר
 מסעיעיס. מץ רק . ספר על נכ66ויכזיסס גל לכמוכ רביליס סיו ל6סנבי6יס
wlhסיס ססערש למרך סלעיהן נכיכו16ת כי . כלוס 6ער 1ל6 נכעס. מל 
 סיס וסנכי6 1 ו6ערמ לךמלווי

 סוי
 . נספרו כותב .נ"כ וטיס מעם 6ל ופרימר

 נקמל. lah %כנש סנכי6 סיס .ל6 רסוקים למיס ס6עורות סננו6ות -6כל
 סדכריס סיכ0ונ פ 6לננר סיס שכל, . ahl. ן י לו קושר ס6ל סיסול6
 ) . - ממפר:סל

. .  . 

 זס מינק ס . ובאידס oSIhS . לנ"מ לענד . באים ימים הנה כי)0
 שד יסרם hS1 ינסס % O"pB ל*א, וסיען . סס 6חר עכיןומלחסריו

 ; ' כגל: נטולתעל פירסי גר%יום וקמליה רס"י 6נננס - עתק והון רד"ק יונתן דע0 וכן .לעלס

.' ; ( 
' . .' 

 שמענו. וטרדהקול)ס(
 סננ"

 . 'Sb1D 6ת לנטול ננו6 ס' יוט מניירא
 DOD %ער ורר"ק . ורונזיס כאדיס סעיס 6ת וסועע רולס כ6פועיכר

 . ; : ככל בנלית יסרבל לכרית ססס ורוז' וסמררער ס6וננות.רנרי,

 )יסעיס עעי -עסקו נסנט ררך על .4 פיסעש למי לווי רראו. נא אשארך')0
 oh 6ו סו6 רגיל igr oh אלד אשם סס: סכתכתי מס עיין 6'(.ע'
 ,, . : עלר ni'DS זכריכל

 . ו' י' למענם סיין - ככהי כאין)0
 וברע'ח.

 ועת משין: וגרש* לע"ח
פחד י - עמן . פ6רף5רלו יכצק3 ויירק כטטס ליעדך. היא צרה ;,..

 ; .. .; ;... ' ; . . : ר*2ט תטפסו סל6 יבצע.. הממנהודוחס:
 מא לע"פ %15ך( עע3 ש% וכפרקט במו ס16יכ סל . *לו אשטן)6(
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