
) 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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 צא. ל ירמיה.
 נסמר. כלמון וככיס לנכם וטחם כיעקני . בו יעברו ולא ס6ויכ: כ6ןשנר
 ומוש לנכמ תמלנצ ס63מריו וסמקר6 . לנסתר זס סוחר הפסוקוממ"כ
 סילשל כי . ע6ד רחוק וזס . ליעקב חוזר עלך פירסו ורוז' וסנוררער ;ילכמחר
 י. : 5ו5רו 5DDיעלו
 כ"ג ל"ר .כיסזק6ל וכן . כמסו סנון מלך מלכם. דלה יסר6ל: ועברו.וט(

ta.,ttrk~. כן"עז ס6ומריס וכננו . ס' נ') וכמוסע Hentore גנלמד לכל 
 מלין לכל Ciceroue ול6וגנניס. למעמיס מיט.כ לכל 2teeenateלמועיל,
 לפירוס.ר6סון מם"יס ורוז' זרונכל. על נקער זס רוד נרוניום ולרעת ןמופלה
 סנן סכיה כ"נ 3שד וכעאק6ל . מעפרו סיקוס כענננו דור ססו6 . רך"ק.סל

 כפיזור מסייעו שסיס זורו5סטו מעי מסיס ;Iwnwe כי . ספרסייס 6עגמסיתם
 . לקדמוחרש סרם משות ולמחזיר . סינניס נבחרינו לכ6 עתיד .המונתו
 כין רוז' לרעת סנננ65 מסווי 6ענס . סקרן כל פני. על וססלוס ססבעולסכיך
 כעלמו( רור סו6 מלכס די נפרס Dh נ%6' נכי6:ו ודכרי פרם 6:סי:6נמנח
 סכתכ 811-6פז811 88 8807 סחכם רברי מני6 ענעו סו6 כי . כלוס"ינו
 וקיים. חי ססו6 . 636 מעפרו. יקום פרצופן ססעלך ספרמייס השנת 6ין.בי

 ppn5 הין 6'כ . רכותיו עט סנכ מור כי מפורס כתוב מקרס נספרי.ומנס
 . : מלילם ספרסייס ל6ננונת סנכי6יס'"נמנח

 ל6 ולנכי תסכח:ס 6לס נס כמו . וע' המים בכל כלה nWpN כי)י6(
 יעוס למ עצמך וחמרי תעוטייס וסנכעות ימוכו מסריס כי וכן .6סכחך

 זס יסים סל6 6ל6 סקס. סרכריס סיסיו לותר סכוונס סחין י'( נ"ר)יסעיס
 oash ל6 וסכוונס . זס מסיסיס זס סיסים טפסר ומיותר . זס יסיס סל6געו
 ומולך סעפרס ובננו . כננסמעו . אנקך לא רנקה : בנלות כלס6תך

 %ן לך קריו נרמס כי מסייס לננטס כי . סכקכס ככנוי ועכתךסכרך ,נקיי ., תנ"כי" "יי ''"י יי א"ת. יני עיגל14י"1~1"ר'(.
.h'e.'בל - וכריס סם סננ6סכיס כי . ס:חוך ננ6סניך ע3' רייס - ונס - ומ" 

 רסוק וקיננו . זכר 'ilasJ תזעק מס כנפורס כתוכ ט"ו בפסוק ס5ס 6מרננקד
 נקבס ל' סוט ססמיוס אעפ"י . ויסרבל יעקכ על זכר רסון ספרסס כלשתסיס

 6סר ו'( )י"ג כזכרים ננקטנו כי . נננורס רייס היכנס .ע6סכז ומלת . ליוןכצל
 על יתכן סכסוך מיפניך כל ונס . זכר סו6 וסערבר ' . ננ6סכי ביתמכיתי
 למטס: עיין קמחי. יוסף ר' וכפירים . ורעות יחוס דרך- לוס זס סהכסיסאסכת

 יומר ויני . בסכרך ים טכוס רבא פירס '- ורוזי . יתרס כלע"ר .'מהצברך
 6חס . יפס עולס הלמ"ר . יעקכ על זכר כלסון .סקס סכנויס כקריס6ס
 ] , : סכרך מפני al:hיעקכ

 לזור לססתד5 . למזור : תספטך וסופם ריכך ר3 6ע. ., רינך ק אין,)ינ(
 . : שעילות הטבות - תעלה רפואות : סברך 6מ .ולחבוס
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 לירמיהצב
 עלמם ל6 ננרוע כי כטעם עלס. מסרם hib חועלח. לטון ממט רענותעלה.
 . כ"כ( מ' )למעלס DD' כחכרוכת
 מנקריס המ6סניס גי . החקי ממל פל חוזר . שכחוך מאהביך כל)יד(

 מסיס מי הכיתיך. אויב מכת כ4 )ורו('(: קמחי יוסף י' סחולס06
 : נ"נ יסעיס ע' . קומו טוזניס סיו מלסיס ננכוסננוע
 ',. מכ6וכך'. לכוס ומכס כי . לך ~S'Dl ל6 סל6 . שברך על תזעק פה 1)ט0

 זיור לסככיד זס וכל נ עונך רוב על לך 6לס מפסיחי סו6 -6כי כי
 : סנ6ולס ציור לח"כ לכגרילסורות
 כלס 6עסס כי סיסים ר6יס מזס לסכים 6יו . וגו' יאכלו אוכליך כל)טז(

 וכל מקמיך כל לריך כל סוכליך כל 6וננר כ6ן כי , כמסעעו שגויס3כל
 : סט הטיווחיך 6סר מגרס ככל כלמנצרו לנו מרפו ל6 6סר בס כולל וכספוזזיך.
 *,וטאטיך

'"wjhn זסם' כמקוס מיס. כננו ימרסו כמו סכפל 6ות כמקוס . 
 מכיחו שכקור בטלי 6בל . עמ(שגםיך ננםפטו וסיס . בזף כננקוס נסרים.16,3

 ;- : ל"מ מכחי סחנה - וטמון כחס66ל"ף
.- 

 6ת נמו לזונדת. נדחה. נ"נ: ח' למעלס ע' לך. ארוכה אעלה כי)יז(
 וסם ניס. למון פירם רוו' . וגו' צירן 15נר: סס נינו טסו6 גדקיס.סיו
 ניון . סנועק ., סנכי6 רנרי סס ולרכנכני . סכנינות לפי ונכון . ס"ויכיס -לברי
 יורם . סי6 ניון להטפיס וריצוי . לט 6ין רורס בעמס סיnhro 6 ממסוללהמעיר
niklth6גרפו עו' ( וגו' ועעכ עטור ורפם יד לזלת כי ירפס כי ררך על )וטו 
 כרפת סמור כפרס שכס לסון לס 6ין רורס כי ונ"ל ן סו6(' 6ני חכי ניפתס'
 סככי כפי וילהק . לענ לסון O)ih1 .מברו

 סכלות סיסיס ססננון ללזני למדמיע . סל6 כדי כל מלסטעיס כרמוסטטמ,ס ספלי כי ונר6ס ; ס6ויכיט כפי ול6
 : ס6וינ דכרי סהס כיניר( .סיסיס ובחרו : לס 6ין דורס ניון5וננר

 כקול מ"ר נ!. מו3 מס' "ים של 1מ71","שג וא3"
 : זננרס וקול הורס ע"ר . עננניס . . .משחקים : לך 5זנחסתורס
 1DS יכין ול6 וינערו ידע 1ל6 בניו יננם נ6יונ ובן יצערו. ולאוהכבדתים

 ריו די ולירוכיקום . כמספר וננעוע רכוי ל' פירסו ורד"ק רה"י . כ"6()י"ר
 פשק 6ין וסוס . ומולסס מוקף ל' תרנס ויוכתן , וכזיון כבור ל' פירסוורוז'
 . שננד כפעל יקמר נכור O"aD למנם )כי ככד סיסיס עמס פכינו סכנירכי
hS)ו6חעכ .-' קטון סנינו ונעיר נעיר. סיסי- פנינו ולער . מכפיל - 

 יורט ככר( )עס עם על נסמר כסטות וככד . וכנזם פחות י- כל עלקום6ל
 ז יורם ל6 סיחיר SD 6כל .בנוי

- h~h וככוי סריס זקן )כי סכסר כובד 
hnG'ס)(ינו לי נרחט וכ6! . מ6ד( כ3ך )ו6נרס סנכמים כוכר 16 . י"ח( ד 

 6ל6 זס 61'ן ככד. ותחוי 6סד כל טיטיס על.ספרטיס. hih מכלל. SD יומר'
 _עטיט 3לו קגכטיי הוי . י"ח( )סופכו'כם לפניסס סככודס )6ח וכן .ננככמס

 : ונביסנעיר גלוי
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צג . לא לירמיה
 ) : לפניך ימיס יספע6ל לו נעו תכון. לפי)נ(
 : זרים כו ימסלו ול6 . מנמו יסים . עומלו כלו' . 56לו הנרול , אדירן)כ6(

 : ורוז'( )וסנוררער סני. פפירוס רר"ק יתתן יסר6ל. 6ת .והקלבהוו

 לגשום : יפסר ול6 6לי סיגם לכו 6ת סכטיח . ערכון למון . לבו את?רבי
 : רשי כפירום כידי ולננסות למלמננס 6לי לנסת קוערוענסו, חכס דרך 6לי וננס 6פר תמלט . סורגה בסכוי סמלי5ס כפל 5סומ דרך .אלי
 סני כפרו ססס ODh1"' . י"ט כ"נ למעלס ע' . ה' סערוז הנה)כנ(

 כ6ן כסס נסחמס . לב6 קרוב מטיס לנפת בפנין ס6לססעקר6ות
 : סננעפ חררם קול סכבו6ס תחלת עם מטכיעיס ומס . סעחירס סנ6ולסלענין

 . סכל 6ת נורר ססו6 . סקל כגין וכסורקת גרר ננסרס ניו" פירם .מוזגררר
 יונתן כתרנוס וסככון . גנתנלנל וקוניים . ורר חונם פירסו ורוז' רר"קורפ"י
 וסעכיס ומזק מולך סמער ננודיכס( מלוס תלמדי )כרכרי וסטעס .תתכנס
 : סרסעיס ר6ס על סמער ימול רעע ושר . זס 56ל זסממקכ5יס
 סז6ת הפליקס . הימים באחרית : כ' כ"נ לננעלס ע' . ישוב יא)כר(

 רסוק עתיר על ונס ב'( כ"ג למעלס נכננו קרוכ עתיד Da SDנפרס
 : כ6ןכעו

 .לאש

04NSD על כ6ן מרבר ס6יכו ורו,' סנורריר כדעת סגנון . במדבר חן 
 כמקוס להרכס סנלות ממטיל 6ל6 . סעדכר פור ועל מלריסי5י6ח

 מן להו5'16 . להרגיעך : סקלך לי רדוי . %ת רדוי . מקור * הלוה :מדבר
 : ססזכיי הזס סעס הו6 מיי פירס ב ישראל : המנוסס 5ל ולסכינוסננרכר
 6וננריס ורוזי( )וסנורריר עחק' ורון ורר"ק יוכתן לי. נראה ה' מרחוקקש(

 י סככי6 רכרי ססס רס"י וכרכרי ול"נ . יסר6ל לנמת 16 ירוסלס דהריססס
 וסיס . כל"י סיס סכמ6 כי . רחוק מננקוס נ6 ס' 6ת רולס 5כי .וסטעס
 מן 6ח ננ5ייר והככי6 . ל6ר5ס יטרלל לסמיכ סנלות ננ6ר5ות כ6 ס' 6תרולס

 פולס ופכח לס קומר דכריו ובכלל 5סכס דברי 6סכ 6סר ס6ומס עסמדבר
 מ6מריס כמס כי 03 נרים כי . הדבור ס3תחלם כוי"ו ומסתכל . ונו'ההיתיך
 ססנכי6 6ל6 . כ6ן סכחוביס מלכד לטועתו ס' רכר וחסר 6סבס סלכמריס
 להר5ס הפיס ,.ויטרלל ס' פיו ס:תקרכו 6מי . הדכריס סוף רק סננעל6

 ליודעיך חסדך מסוך כמו . .הטד לך מסכתי . חמד משכרמך : רמוקסע6רז
 הלני כלו' . קוהך מסכמי כתרנוננו מסרם סייחי ותחלס : י"6( . ל"ו .)מהליס
 5ננסכס 6רס כחנלי ד'( י"6 )הוסע. רונננת .. כחסר 6לי קותךננוסך

 - י ' ' : 6הכסכעכותות
 נס גננו קיימת. הכלמס לך 6תן ונבנית. אבנך זנני: ינ6 עוד .,עוד)מ(

 : ט"ו( נ' )ונלחכי רסעס עוסיכנכו
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 לאירנוירןצר
 יחללר עימס מס hSh , "גל וקימר יטמו ל6 . וחללו יטעים גמעוש(

 החילול וענין ו'(. כ' )דכריס מללו - ול5 כרס גמע 6סר נלסון .כטיעמס
 : ו' כ' כרכרים פירוסי ע' . כירוסלכם מרביעית ססכס פירות לכילתסו6
 וסעור נמ5י6ות סו6 ססו6 סיוס וכלטלר . יום סיכ6 כנזר יך - יים יש כי00

 וקין; סתכו6ס "סיפת ולחרי . שבסדות סוננרי . נוצרים : סססנמסנ6ו5רוח
 : ס6סיף SD לס' לסורות ליון מנצלם קועו יקמרו פסדות לסמור עורקורך

 ורוזי . מ'( וי"ח ט' י"ז )ננ"כ מבבור עיר עד גו5ריס המנדל כתו .נוצרים
 מנסנ ססו6 כמו . bnD ימי נצתי ומכריזים סמנרליס SD סעוליס אופיספירם

 :סיסמפ6ליס
 כעעש . יעקכ בטוכת סממו כלו. מעולכם כלפי "ומר שמחה. ליעקב רנו)0

 נ"6 ולמטס וערן ס1ס בכל על ורכס וכספך . שקי חפני ויסעחוירזו
 ברקס כתו - סננויס ונלוייס נפבוסיס מיותר במקומות . גוים בראש :)נ"ח(
 6תס פסלו ורון' סנורריר כמירום ול6 ; י"כ פסוק למטס ועיין . מלוחכל

 -רס.. כקול . נסמם בקול סללו . 'הלהיו השמיעו : סננוסיס גמקומוחמגויס
 : סלמס קול ססמעת 6ל6 . כש'יגבקכ ול6 ל6ל ל6 . חספס ענינו 6ין זסוסלול
 מכל סי5ילס סתפללו סכלות מן מוזו-יס יסרבל 6ת בר6ותכס . וגו' ה'הוקיע
 : סוספהן וסכוונס . מקור מוסע לפרס נרחק ורוז' . בררך5רס
 רע מנע מכל ' וי5ילס יסר נחררך ינסלס סי . ונו' ופסח עורבם)4(

 . קעתי( יוסף )ר' בסלומס סכש5ס למפוז יניעו 5לו ס6פילו .כדרך
 1 ! ! פסח כמועד ופממ עור- בס בננקוס חרנס ס5לכמנדריוסננחרנס
 וברזחנומננ - ' ן ורוז'( *רוניננום )י רדשק סמחס. סל גני . יבאובבבי)ה(

 ר5ו כי כטעם . ליסר6ל יגזכזפנוניס נס וצל (bih .Sb . למס ל6וסתחנוניס - ליטר6ל סככי סיסים. רסוק וזס ממדי. 5 פירסו )ורוז'( יר"קאובילם.
 וסיס 6ז . לאב לישראל 1-ויירזו כי : ימעלו עפרת ו6ת הנניס 6תונכריך
 ( : נכפו למטס וימי דרך על . ל6בלסס
 : ס' סו6 . ישראל מזרה)4(
 גננו , . סעס קטן מקומות . יוהדר סנלויס נמקונטת .. ציון במרום ,()?;

)

 נרסס . נ'( ט' )לסלי קרח כצרועי נפי על וכן . סנויס ברקם ספירסתי
 עכיו:ר י"ס( ס' )סופמיס סרס מרתומי על וכן , כ'( מ' פסס דרך עליוצרומים
apert~hCampagna 18 : וכד . מרעית נלסון וסמחס יקולס ל' * ךמקרך 
 : מסרת תרעי 5ז ונסרו. קליונ:כיטו
 ומעולם סמ6מ. לסנר רבוי ק כי .רל . מיגונם ושמחתום ונחמתיםניר(

 (: ינוגס ג6חריענית
 והינסר וסתירוס סדנן ונוי שכיר ס 6"ר . דשן הכהמם נפש ורויתיניד(

 ומייזר . לסס סימנו סמתנומ והרבוי ומניס ימיו סכסניס נס כי "ערוכו'
 לכסכיס. מעזנו מס על ינטערו ODn 615 נס כ6' ימנעו טוני 6מ ועמיוקמר
 : ספן( )סלמס וסוחר אכול לסס יסקרכי
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 לאירמיהצה
 ..רמה

 נ"ל"
 וקמר כרמס. יוסכ מהש סמו6ל כי . רסל לקנורת קרונ נניעין,

 : רמ3 קכורת עם 6נסיס סני ומ65ת מפמרי סיוס כלכחך כ'( י' )ס'6לם6ל
 וכטלר . כמלקו סנקברס כניעין על חוה נ"כ b1hl' . עכס "מר "ין . איננוכי

 : פותו ~OM1 פינס ועתס . כנס בנימין 6ת רופס סיתם ממסקמרי
 נורוו'( יומק דת כניס. על סעסתס וסנטי סככי סי6 ספעולס פעולתך.)טז(

 פקוכלת סנפם סם6רות 6ננונת סיות על ר6יס ס6לס סמקר6ות נסומכס
 . ס6ומס 56ל קרסכימי
 סי6 וסטובס . מעתיד בזמן טוכס לקוות לך ים לאחריתך. תקוה ויש)יז(

 :- לנכולס כניס וסכו ממפרס וכננו 56לך. מיסכנו כניך DD- לססהעסעממסוכי
 : ע5עס מכניס מנייר כניס. וסכו ססזכיר 6חר אפרים. שמעועי שמוע)יח(

 . ננוסר קכלתי . ואומר : לו .למד מלמון . פגמו פל נד .מתנודד
 . "ליך קינני . ואשובה השיבני : מתלננר מכות מע"י .' למר לאכעגל
 -ז"--. : קליך 6סונ וקני . וקכלני לינ[ץ6

 . עלמי 6ת ירעתי נע5נני. נודעתי פירסו נורוו'( רך"ק . הודעי ר4שזקריניט(
 יונתן כתרנוס וניל י 61ת לסור6ס נורע מ65נו 1ל6 - מעסי רופוכנרתי

 : לי מודע כגנו -הודעי
( למננ. לי ר6וי סיס. ל6 סל6 וסטעס . ס6ל חסוכת . ינו' .ז-. יקיר והבן)כ(

 ומן וכל . נגעי סמו כן אעפ"י o)nb : לי 0ט6 סרנס כי הפריס 6ת
 רסס, ע"כ . יקיר ככן 6סכתיו כי קותו . ננונשיףילסזכיר 5ני נו מרמרסוני

 כו לרנר מוסיף 6מ מעט כו רנרתי ם6ני 6חר . עור אזכרנו שכור :5רחנעו
 כא' למעלס )הן"מזכיו.
 רמכן לו מעי ספו כן על ס6פר 6חר . וגו' ציונים לך הצ'רלי3כ6(

 לגסתו סקורה ככעל . מבס נלסון ס6ומס עס לדבר סחמיל .קרסמנו
 הנמס . ציומם לך זקציבי . : מהסו סרגכם 06ר 146 סתסוכ 6סכ6סר

 א"י,. הכניס להותן וקור6יס . סדרמס לידע כמדכרות מקימיס .ססערכייס
(Eocokius): מעלס סל 3ו6ותר תמר מסרס . ך2מררריבם plDn 610 ט"ו 

 כמו . זקופים מיוחס ע"ס כן ונקר6יס עמודיס. עין ומס . מרר(מסרם
 ר'מיכי6לינו ני' ועולס מתער נל*ס וכן . י( נ' ['Shl עמן תמרותס6ועריס
 ו6וננר עור ופירס . ספת דרר למסלס לנך סיחי והמר סמסל ופירס .ורוז'(
 Dh) המכס כי * נפסל פרין לו pb גיוניס לך סגיני וסנט . תו'סוני

 . כמזרתס תננ65 ל6 - 5יוניס לס סגיכם ל6 סנלות ל6ר5וח עפיבסליכתס

 כרי נלכחך טתס 5יוניס לך פיני ססכוונס לוער וגין ; סררך סיורוסגיתיס
 . סנ6ולט כסער תועד כקלו מזדכר עתם מנס גי . כסוכך סררכיסממרעי
 וסכס . נלו נגר ססבעיס -עמרת ירסיס כימי כי מלכד . סנלות במעתל6
 מלילת. דרך 6ל6 6יק תמרורים לך סיעי 5יוניס לך סליתי ס6לס סמלי5וחסחי
 כמך לנך ומיתי . להזור כדי * סלכם 6סר סורכיס. על לנך סיחי וענינן .מסיר
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 לאירכאיהצו
 ררך למסלה : ררך מצי יתעו bia ל5יוגיס לנס סנותניס עדנלומעונרי
 : מלכת כס 6סר כגיוננר . סלכם כררכם 6טר לעמלם .הלכת
 וס36 )רר"ק(. פכר חננק ורורי גצן . וסוס מנס תסונני . וזתחמקק)ככ(

 מחי פר לס וקומי . ננחת לסחו 6וש כבעל-סננוכימ יטר6ל עטמדבר
 עור 6ד6ב 63 ו6ז . 6לי תסוכי נ6נכח . . וגו' ברא כי : ננמכי רמוקתסעי
 סלים יסים סל6 וסו6 . וזר מרם רנר= יעמס ס' כי . מעלי לסתרמקטתסוכי
 כקודר . מזכר 6מר תחזר מבקבס 636 . 6מריס ומחזר קסתו 6תננסוככ
 ססכקכס פי' ינמק ורון * ורר"ק( י )רמש מלחרי פור חסורי ול6 . כיחרבקי
 ס5קכס פירסו ורוז' וסכורריר . נסנור יסוב מסלם כלוי . זכר להיותחטחנס
 סכיכ ס' פלולך חוגם . ערכינו יכוננכשו יסוככנסו )מלמון סזכר 6תוכסמור
 מפחד וסכתיס מעיר לסניור חיל למגבסי יוערכו סל6 וסכווכס . וימל5ס(3יר6יו
 לרוב 6ות וזפ . מסיס סחסננורנס סננירס למס תספיק כי . וס"ויניסמחיות
 : כקרןהמלוס
 . יסורס כננל מרכר וננעתס יפר36: ככנר דכא כ6ן פר . וגו' אמר כזה)כנ(

 מ6וסרמ יסורס 6רן הסיס עור כי 6ומכא וכע לסניסס. חסים הנקולסכי
 4 יסורס סל * ובעריו : וגו' ס' יכרכך וליס כ3ככ6יס ככנרת סי6ננרו .ומו5לחת
 : ס6רמס SD כסכשכווגס ונקכס . SD Otb כטסכווגס זכרוסוף
 . אכרים עריו: כל וקנסי יסורס הכשי . עריו וכל יהורה בה וקטבו)כר(

 ייסוכ לרוב כי . ערעס לכקם י-יימר יסעו וסרועיס . 3ה ימנוותכריס
 : סמרעס ננקומוח בס יפו ל6סקרן
( סכיעמ סי6 וסרויס . 5מ6 בבי"ס סעיפומ . עיפה נפש הרויתי כי)כס(

opnn . מ63חי שכס כפס וכ3 ופירוסו . מסל סו6 וכקן : 
 ניטלל סקעס קמרי . יסר6ל רננרי מס . וגו' הקיצותי זאת על)כו(

 גילים יסר36 ו%סר"ר . רינייו מי רברסס מוטר"ר רפת כן -סגלות
D'Vpsff~r כ6דס . ססנס כעת נ6ס סנ6ו3ס נ36י מנייר ירעים כי וקמר תקן 
חולם

 י ונמקינו . ירפק סגתו קצען יקרס ולפעעיס . סיסי
 %% מו65 -

 מסכת כסק'5ס יפר36 י6נניו וכן - .'-' לי ערבם סנאי מגס הומר . מרססגוי6ס
 נמסך סנ3ות סיסיס סכוונס וקין . ברולס נס5למס %מס וימ65ו .מגלוח
 מיחס ל6 סגלות 5י ערכס. כשפסס ססיתס פי6מרו יתכן ל6 סד"כ .לסנס
 ס' סיג6לס נזמן סג"מ בסוף ולרגשן כ6פ מ5ייר סנכי6 6ך לסס. עככס-
 סנ6ו3ס חסיס ס63 לסוריפ למכס חכר ; ננ6ליס יסיו פנחס וכמוך . יםניסימיו
 6ת כסוכי וכעעס . נס דיך נש' נרגון 05 כי . לכוסי ככמ ול6 כחילל6

 . 6תס סתפע3ו מעולס סוס כל6 טפירוסו כ'( נ' )ופסיס לעיניכםטכוחיכס
 'סיוע - טוס מסייעיס סוסיו כ3י ס6עסטש ננס מרקו ולמס לכס ילמס ס'5ל6
 סנריי דברי סהט פירסו והעפרטיס .כשר

 רד"ק גדעת שיכו. וסקירותי .
 סקעותי פי' רר"ק . סר6ס והככ61ס מהנום 5חר 6כערכיק מקיר ור' ינפקורון
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צו לאירמיה
 פירם י5חק ודון . לי פרכס סכתי כך 5מר וכסיטנתי . סוליתי מב5"י

 על לי ערכם וסנחי . 5מרמ מרקס רקמי ופור ססזכרחי סככו5ס מןהקינותי
 סקי5ומי וכקטר כמממפו פירם 5בערניק ננ6יר ור' . למ"כ קוער ססו6סנכו6ס

rhכנכו6מ נררס מהייתי מננס סקי5וחי פירם ורסעי . ו0עחתי מכתי לי פרכס 
 כיסן ויקן כטעס . Sho דברי סהס פירסו ורוז' וכנו 5נ ונניכ5ילים .הפורסנוח

 ו6ייכה6רן . סרעס ננררכס המזרו כני ע65תי כי לי. ערבס וטנסי וטעםס'.
 והטפס t'ph1. יתן עי הקינוחי -ופירסו סנבי5 דברי ססס פירסו ד6סלירולמריו
 עולס סכת לימון 06ונ 6ס"כ Dh ו6ף . סג6ולס 3זננן מעפרי ולקוס ימןמי

 מ65נו ל5 כי רוז' ססיכ ויפס . הנקולס 6מ סר6יתי oh~ .לי ערנס מנתיתסיס
 : התרוס על מורס פגר ~ון סיסיה ננקוםבסוס
 טוליס.ונרעין זרעים נניני 13 סזורעיס לסדה טעם סמסיל . וע' וזרעתי)כז(

 : וסכסמס סורס בסס 6רבס וסכווכס . נרעינין לכמס מתרכס זרעסל
 3ימזפ6ל נס )תזכר סהס 3יעיס מסיס סריוט מטל . בוסר אכלו אבות)נט(

 תכ6 כי 5וננריס סנכי6יס מהיו מפכי . סוס ספסל נולו וקולי 3'(.י"מ
 : נננ0ס nfipn נעכור רעםעליהס
 : ילקס ימות.)ל(

 ועיין - ילחק ורון רד"ק ועיין . והולך המפרס גננו . חרשה ברית)ל6(.
- ל"ז ל"כלמטס  : ננ"6 . 

 : י"ר נ' לעעלס ע' בם. בעלתי)לכ(
 . קותה סיפרו יקרה ' ל6 כלון . הנרים מסיס את . הברית זאת בי )לנ(;

 6ת קלפיך י- ס' ' וניל כטעס . ונו' בקרבם תורתי 6תן כי . העסוכעו
 . עדיין נמקייס ל6 זס וסכר . תרסס תורס ל6 . חורתי 6מר והנס ;לסכך
 ניניהם ימיו 0ל6 עד. . לנס SD כתוכם תמורס וקין . 6דס נכי כתקנו ל6כי

 :  ושעריסרעים
 קומי וידוע מסכל וכטעם בסס. ללכת דרכיו דעמ סי6 ,. ה' את דעו)לר(

 כל . תו' אסלח כי : ונו' בקרן ו5דקס מספט ממד עומס סג 5כיכי
 יסיםזס

~Dh 
nSDhn ל6ר5ס ו6סינס לעונם : 

 וסמלי5ה )רר"ק(. טוף ים קריפת על כקמר וסוך בקיעס. ל' . רוגע)לה(
 יס קריעת י'[ לשמוק לכן קורס הזכיר ומס . ט"ו נ"6 מיסעיסלקומס

  סורס יסעיס סל סני מלק כבו6ומ ככמכו כי רסיס ,ו ונס . נ5וליס לעבורסוף
 טפפי הים כי 6עת מן . בבל נסולת דור קונס לוננר קריך ומין הנלוחרוה
 רננ,ה י כי ידוע מגס 5בל . מירנניס מעתיק נני0עיס הסני המלק נעל כילוננר

 ולה הר05ון במלק ל6 . יסעיס כן ל6 . זולתו נננלי5ות מסתננ0 תננירמ65כוהו
 : ננוער ננעט רק לפכיו ננ06ר לוקס קימו המכיבמלק
 י לפי  גוי מהיות : 16תס הננקייס הו6 ס6ני . לפכי מסיות . מלפני)לו(

 6מר כי וסתכוכן : לפניך יחיה י0ננע6ל לו כמו . מקייננו וקני . ליחביב
 : "תרח בחומס  לוחכו יחליף סל6  המביחס נגיד סמך סחד0ס הכרית0סזכיר

 ד~נ
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 לב לאירמיוהצח
 . נומאס סיריעס פל וסוסה . מלהסס על נקמר סקר סרס .ויחקרו)לו(

 6ין עליקת ופרס . (aa) מ'ו )למעם מלרכס רכו כי יסקר ל6 כיככנו
 . שורות לירן סדין יודעים תיו רורו עכסי כל ונס ירסיס בס ולרעתי סקרן.במרכ, עס לרעת o~h לבס b"hl . סננרכז על מוסדי פירס -'- ילק ודון .הקר
 מומרי ויסקרו 6ננר סטיר נגלעת ודרך זן( כ"ו )6יוב בליעם ע3 תלויםדנ(סי6
 סיסיס נ"ב ויתכן . כ'6 ננ' ניסעים סכתכובי עם וע' מ5י6ות למס סטין6רן
 : ססס סרורות ממסכת לפי רכר סנני6 כי ולזמר  כמגומעו.מוסרי
 ותטיס תנכס . לה' העיר : כבבחולם נעת ותכלס חסוכ ונבנתה.)לס(

 יהרת 1ל6 יכמס ל6 לס' קרם סערן( כסוף )כקעור כלו' - לס'קדוסס
 כוה וכיו65 . סתתרחכ פסנוונס יר-6ס . וכו' הנגאל כבמגרל : לעולסשר

 נזכר מלהל ומנחל ספיניס. וסער לשנה"ל מגרל ב"כ כזכר ומס 4 י' י"רכ,כריט
 . ס6לס סמקומוח קודות פל ירענו ל6 מוס ויותר ל"ע. וי"כ 6' נ' כנחמיםנס

 ננלס סי6 קולי כי מיכ6ילים כ' ק' וככינר . פקוס ננני3 סכנ36 מנדל תרנסויוגחן
 : lb:o לסער קרוב מסיס נר6ס' מנחננים כי pecus.רומית
 נקו עדו . ורג6ס עמס עוד ימסך סעיפך ערם קו . ונו' עוד ויצא)לט(

 נרכ כי טיננוכיט ורעת . דכר ממס ירענו ל6 ונעתה. גרב :יסר
 ובל' . וכסרם ננרנ מלסנן . מס מע1לחיס סמ5ורפיס ' ' מסיו '- פ"ם כןנקר6
 כקרץ סיס סכן (~eh . ענ63 כרנמ נעתיק תרנס ויונתן . 5רעח נרב6מורי
 ע"ס גועם ונקרץ . סכסמות נפסקות " מיס כריכת מקוס ומסיס -:. .העגו
 : סנסננוחגעיית
 ויונתן . ספגריס עננק כקרנן פסיס סטנבק . והדיצן הפגרים העמק3ע(

 מסיס סס מנמלתרנס
~lah 
 ע"ס סרסן עעק כקרבן ססיס מעשק וכ? .

 וימיו . לעיר סין מקומות סיו ffnh( וסכזכריום 5לס וכל . סרסן מפך ססססיס
 וכן ברי"ס. כתיכ ססרמות חשרמותנ : סעיר כקיוסח וקרוסיס מעיר. מןלעתיד
 סרס. אמת טפירטו 6רית6 יונתן ותרנכם Aseremoth. 36כסנדריכתרנוס

 . -חלסדלת - כמורי שימכו סורקת מך סו6 קולי כי קומר מיכ6ילימ ד'וי'
 י ' - : קרוכ וזס . קדרון נפסל 6ל סעיר מן מזכל מוש סיסום6ולי

 .לבת
 נכית סיס וסמדר . ננסמר ס3 כתרנוס וסוף . נטר מסרם . המפרה)נ(

 53ער. ול6 נריומ סס יוסכיס וסיו . נננור סל מסנגר ססיס נר6ס .סמלך
 טמשסר נעעמס ססיס כננו . עמסס ולדבר= סס לט6 יכולים קרוכיסס סיונס
 יסונמן כנית ימחטו bSG סמלך מ6ת כ'( נלד ירמיט כסכיקם ולפינך .נ6ן

 : ממערס כשר וספקיוסו סמלך 5וס 6ז . 'סס יננומ פן .מסופר
 וכן ויריק( )יס"י סמיתס סי6 . יתערס כל פקורח . אותו פקדי עד)ס(

 : מותו יום על "6( )ג"כ ל'עעסעפרם
 : י"ב בסמוק סנזכריט . סננערס כסגר ימיו 6סר סיסוריס 6ל . ירמיחו ויאמר)0
 סג6ולס משט לן סיס מכרתיסו 6ם ? לקנורצ הגאולה םשפפ לך כי0(
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צם כבירמיה
 פיכר 6ת Shal קליו סקרוכ bh~b וכ6 סנ6מר עוסו מקונס סרלקמתו
vnhלך כי , קנסו ., 65מריס ס6פכרנו קורס הבכסו . כ"ס( כ"ס )ויקרץ 
 : )רד"ק(יעמס
 Eloras סטופר מס כ6ן סכר, Grotins . דהררה אתואקנה)ט(

 ססהם . רופי SD 5ר ס6ניכ6ל כמסיס ס6יע .125 2 .ע608

 ע-

 סקנס
 וכ16 . ממנו ירסיס ט6ינס לסר6ומ סיס o)1bh וזס . ס6ויכ כו מסיסססדס
 אסרים רח' . וע' שקלים שנעה : בכל נוולת על סעס 6ח לסכטימסיס
 ויונמן עמר. מכעס נפקוס ועסרס סנעס מ65נו ל6 6ך . כפף סקל י'זפיסו
 מקלש ז' ולשנ . סקל נקרץ ספנם סיסים רמוק חס , מלעיס וי' פכיס ז'פי'

 .כמספעו'
 כסף ועסרס וסיל"ל . וכיו65 גרס . מסקל מן סלקיס eD כסף וי' .
 סיס לו מכסתי סכסך -יסטעעיס( 0גר ססכוונס נר6ס סכמף ועסרסוכקמרו
 5ר5ות בקות סיום ער נוסניס וכך נוסניס סיו , וכך . ועסרס סקליסמכעס
 . ועסרס ליטרק סכעס כנון . סמן לסזכיר נלי מפרשות עספר לפענניסלמזכיר

 י : סולדי עסרסר"ל
 : פיט דרך פירס וכקן . כל3 ררך 6ננר למעלס '-הכמף. יאשקיי)י(

 6ל6 סיו סGat~eker 63 סמכם כרכרי נר6ס המקנה. מפר את ואקח65(.
 סיו ונחתוס . ופתומ גלף ולמד . סתום אמד )סמרומ( מפריסמכי'
 ריו די ולורומקום . וסחקיס סנטוס סכקר6יס וסם . סעכירס חנקיכתוניס
 כתרגוס פ" ורוז' . כשם( )ויקרזל סנ6ולם בדיני כחורר. סנתונס סמ5וספי'
 פקוס רו6ס ואינני ממורס. כמספע ממוס ססיס כא' . וסחקיס כההםיונמן
 : סססר סתימת כעניןלמנוס
 . גמח6ות בקלת נמ65ת וסינן . בן עלת סחמרס נרסס . . דודי הנמאל)ש(

- 6מ )כמו לחכי תרנס כי . ספרינו כגממם יונתןהססת  6ל6 . 6ני( 
 פלס ססנניטו וממופרש לחכי כר כמרנוס כתוב טסיס טפסר כי . רסיס זוסטין
 תרנועיס כסני כי ודע ; הרירי רוסי מפרסיס וים . נעכרי ע65וס סל6 מפניכר
 רגותבים. 6מך: ו6מ 6מ 6ב 3סס כתוכ מלמפלס לעפיי נרדוינ ע65תיכ"י

 . 6תנס סעומ6 כמו . מענר מס על כ6ן פיס וממנוני . ממססכמנו
 סלנו ונמס . יוכתן חרנס וכן . רנוצוכים כמוג ונריס6 רעשת ונדפים .ספריס ונסרתי

 : עיקרמל
 ינמק ורק ולרפ"ק . אערס וט"ו . סמס 636 סיו ל6 החתום. ואת0ד(

 : ספריס סלמססי
 כי ידעתי כא' . נרוז'( פכפך לפעלם דגר 6ין . קסס ל6 י יפלא לא)י0

 רקס 6תם oh . ספסרים כיר לכפול קרוצם מסעיר 61עפ"י . כירךסכל
 מעמס וכעו . ס' על סיתרעס קנס סתםות דרך וגס * תפול hS תפול630

 סירוס רוח סיועי ונתמקם קליך. 6רינ כי ס' 6תס י חיק 6'( )י"3לפפתן
 יח:סס נ6 מפלסו . יחק יון ורד"ק . רם'י עגתן בפירום כומר וסייחיכגס
 6ל6 . ספל כיכלת סכ3 כי 6פר סע6ורע פערן ס6ינע ג'ל סיס כי :ויעלס
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 לבירמיהק
 פתידס מהעיר 6מר כמפו לסמליך לבוסו 6"כ ולמס, לפניו. נלוי .סכל כילומר
 %ד נככם לענו ירסיס כי וקער עסכתי רמס רמ"א ותלננידי ג. ס6ויכ כיד.לכשל
 וגפסוקיס זס נפסוק ס6ל נדוקק הכמפור סקריך 6כל . יוס סל מעכינולדבר
 : ס6ל יכולת פולס SD נקער יפילו ל6 סיסים סו6 נכון 61"כ .ס6מריו
 נטעם במיקס: קותו כוס6יס מסיו סוכמך מן לקוחה גנלינס . חיק אל)יח(

 : י'ד( כ"ס, )שלי פוס ממס כמיקומסר
 אותותי סיחי לנגען וכן . וכנטפתיס כסועות ענוי סיעם לן שמת.אשר)כ(

 מוזרת ומבי"ח . נקומות גס מסרבל נס - ובאדם ובישראל : נקרנו5לס
 : נס סכנתי 5סר לוחותי ו6ח כמו . סמםלפעל
 . סרעס 6תכס וקררת ככנו . ופגע ננקכ*ס למון . אותם והוקרא ' י -)כ0

 תיליל קרי6ס ל' סיס ו6ס סימיס. כלמהרית 6חכס 6סריקר6. - ' - -6ת
 סז6ת סרעס כי 6וננר קלינענערנער י5מכ[ וחלמירי . פליסס 16 קליפסוחקרך
 6וחס ותקרץ מפרס וס61 . לכ6 נסחדס סיתם טעדיין . סר5טוכיס על ג6סל6

 : 51"ע סז6מ לרפס ומנס גרמך ימיו סססעסית
 : כ"נ ל"ז 3יסעיס ופ' רד"ק. נפירום . הסוללות)כד(
 . מפי'. 651 5סר רבר כל לקיים לי יפקסס ל6 . דבר כל יפלא הממני)גל

 ססדס ונקנס . ס6רלות מגל מקלס סגכ* סנכו6ס סוף עם דבקחס
 . : יקכו בכסף סלומ . סז6תבקרן

 נענורת . ידיהם במעשה : ס6וננס סויית ננסחסלח . נמנעורוחוהם)ל(
 1 ידיסס מפסס טסטס6ליליס

 ל6לס,ס מז3מוח לוכוח סמל מלננס כי . אותה בנו אשר היום למן)ל6(
 ' :לתריס

 החמיא למען : ~נורי אפי' סוס כרס"ר לעסות . צויתים לא ששר)לס(
 יסורס סכל נ nbto סתועבס נדפס כ"כ . למייננן נתרנועו * יהודהאת
 . מימו סל6 מפכי 6ל6 . כן עסו כנכשו סל6. ו6עפ"י . עלית עוכסחייכיס
 יעלימו מעלס )ו6ס סכתונכרו

 עס.
 בעכור זס וכל . ונוי פיניסס 5ת ס*ויז

 וגו'.ולסון יכופר ל6 ולקרו- סקרן 5ת יחנ'2:ש סו6 סרס כי ככתוב * מנקיסרס
 סקרן 6ת ממניף נלסון עס כענין 5חד סוT~ho 6 6תסחטם

 1ל6 ע65נו כי י.
 סטע6ס 5סר קטלי נרוטתו נבננמזיר ד'( כ"ד שיכריס שרן 6תתמטי5
 : ססי6 סקרן תמת מנוף סל6 זס על נ6ננרובירנניס

.1 

 מיד לסנגל מקווים סיו ומסריס ההסבלך לע"פ . אומרים אתם אשר)לו(
 : מרפס 6ליסס כלחס כי משיניס סיו סעס רונ מכס .סכסריס

 סנוליס כי ננקכ5כס. 5ננר ול6 . אהז5מ מעיר קנסי 5ת . )מקבצם .הנני)לז(
 : יסוכו נניסס ורק . ו:3לומ סכי ע' בנגסך רוכס ימותוע5ננס

 : לתריס ודבריס 6חת מפס דרך על בכלום. סוס אחד. ודרך אחר לנ:)לט(
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 -קא לג ירמיה'.

 וסטעס . מכר ל6 סעדיין ועטפי ל סככו6ס לעמן מודל טככף *, עושה3נ(
 וצענך 6לי קר6 קליך קומר סו6 " סוס סיבר לעסות עתיד ססו6ס'
 ((DStn רעס עליכם ירי סככי כסו נוזר. ] אותה יוצר : נרולות לךו6נירס
 כעין סו6 סמו 5' לסכינם 6ותס יער ס' .. ועכינ6 . להכעסן . 1"6(1"ח

. מוסנו:פ6ננר

-.

': '

 קור6 "סיס 'רד"ק( )כרכרי גרפס . וכטירן 1וכ0ן תרנס . ובצורוו2)נ(
 ת15רות ו' b~D מסעיס כגנו . נסורותן

 ססיתס נר6ט וכן . ירעתס ול6.
 לעכס. . כ"י טפרים בסכי קעניקוט מ65 וכן : פ"ם ע' . רס"י כמסתגעכ

 : ככי'ת תורות קור6יס סיו ויירגימום וסמורי ס6לכםנרריכשתרגם
 אל :' שתוניס 05וכ 6סר ונסמר כמו5יס. לפיות סקרוכיס ג הנתוצים)ר(

 ] המוללות -.
 . ססו3לות ~ff' סמוללוח. ע3 *

 כלוננר . מתני פעל :olhi . הכשדים את להלחם באים-)ס(
 ינרמו' ומס . סכסריס כנר לסלבס ב6יס ירוסלס 6כםימנס

 סוס וספמוק . רר'ק( רנרי לוס )וקרוכיס ס6רס סנרי נתיססלפל6
 . לטוכס סו6 "מנס סננו6ס' ופיקר . לרעם נבוסס וס61 ננומנר shnסו6
 : ונו' הדוכס 3טן פעלס סמי וכו' .ט61ת מעיר בתי SD ס' 6ננרכס
 טירם ורוז' . ויסורס ירוס3ס הכסי . ורפאתים : לירוסלס . להננעלה)ו(

 .מ65כו ול6 עומר ל' פי' ורוז' רבוי. מברסיס .ם : עתרת : ~חיסנוזר
 טורי כל' עטר מלמון . ננזר עתר למון כל ול"נ . ננום6לת לסור6ס שסרל'

 לסם oSah סכווכס וכהן . כ"6 כ"ס נתעסית פרוסי ועיין . מעסן עלייתסעכעו
 . מסם ועולס הומס ספסלים עקום . שלוס מקוס לסס 6נלס ססלוס עלייתמקוס
 : ותתמיד קשס D15D . 6ממ וכלוס ואמת. : הרוכס צם ננעלס סניי סומרכמן
 ננטרל וטון . טפשי ננמן ט61 כ6ן . יהודה שבות אתורושיבותו)ן(

 6סיכ כי י"6 פסוק לעטס וכן . מקרס מסיס כמו סעכין ססזרתססכוונס
 : כבר6סונס סקרן סכות6ת
 . ששון רשם ס'(: ר' )פסוק לפעלם .ססזמר ירוסלס . ליישתהש(

 פנוים: . ורמו ופחדו לנעמו: מסון סננני6סם
 . נדפס ומקין 5ענניס כפס 6פר כי . נפשעו נ"ל . הצאן תעכורנה13נ(

 רכי. כיוצת קיננו סמקכם ורבוי . לרוב כסיס סס מתסיס 6פרועתם
 : סעעסר מפן יטול 6ו פסן 6' לסרם 06 *לע . מונה ירי על :מוסכיס'
 - : 1' ס' כ"נ 'לעעלס 41 . צדקה צמח'נ-עו(
 : לירחלס' . לה יקרא : ו' כ"ג למעלס ע' ן ההם בימים)סז(
 קריהםאת)כ(

 היוסי
 כחו סיריםעליכם וסיס * )יס"י( סיוס עס נף6י .]:

 * בעתי תמי סיסיו וסלילפ סיוס עס גרית כבתס'

 ס'( נסופעיס ררך על ומולכי פרק על *וסמל ררך על ~ . אוהל נעשרתם)ככ(
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 לר עגירמטהמכ
 לספקסינרי

 ענג"
 : ג'ו( )סר,)יס

 כי 16פהס רוז' ף6סן . ק 6ופהס סץ OD~D סיסהיס דחה. העם כד()

 ינאצק. עמי השז י 11ר6ל ימרס פירים ורוזי . יר"-.עמק( יי*ק )יס"יייי
 סנינו סקל נבנץ נ6ן ץסגעיסרס . - זלחק:( )דון סמ6סתיס ס6ופריסנדנריסס
 תיסר56 ס6לס ס6נטיס בכועס ' וכח * % נ6ן אוכס0 כפו . ופחוםטרסקה
 פחמק ס. -OD: מ ע"כ ו6ופריס . 6כםרז ומת דור נניס ת6פ ס. כי6ותריס
 ס' מ -6ומריס דגר טל נל6 . סכפלס ולסגי וכצלך לפכי מי תסיותונפטם
 ינאצה* פכרי: ודוד קצקכ זרע שיפקס 6פר זס וכער . ונפנסינע כעסמ6ם

 61פר סוס סעס ס6פר 00פס ו6ל . סכם? 1עפ16 . סכנן ועמרו*ברגויה',.,טצו
 6עפ"י ס' עס 6ינס כן %שרש נ15פ0 מ . שרחל % תגרך וסימנס .עפי

 - . יסר6לן מזרע-.ססס

 שבעזי. 5א : מתנצל Ofi . פסימי פקוס ל6 6ס בייעצי. לא אם)נס(
oh65קכיעות. חקיים ל ~Slhl פל*ש' hS 6מ lha דרך )סל . דכר מס 

 סס פלמי ל6ל וימס . כש6 ר 31%h 65 סייתס . ע'3 ד' רני6ל מסיומןכל6
 eDb :6% וחרו סמים "קות ו6ט ללשן. תהפך ולילם d~bv הרושי 6ס כ"ס(רד
 עור פס"ום ינ56ה פסי 061 כפד יעקיב מזמר . יוד יעקב שגע נם)ם(

 והספיפ . ומלכות כסולם . כשפספסם מת* כעד וזד זרע וכעכיר .נו*
 כי 6פר סמרקוק ענס וי . מפלטת סש6 כעיקר לס"ס לדי . כסונרמטפסת
 : )כיר( סלפעלס %קרtsJe 6 ס1ל6 פפר חס . 56ק 51"ל . טעותשקב

 פס6ר5ונז 61*1 * בז ולכת סלל לסלול נ0קותס כר%גס עסולסלדם סב* ela~D %טש נע 6תו סעגסע a~h' שצ* * עה ממלנחז יכמן)6(
 ; . : 0רכ-ס( נצרססון )4 06ר-ס פעפיס ונס מפסלתוסתמת

 לפהמהם סד% 6ופר כסתריי מ . כקסטל ע6 . נימי . אלל ואמרת)כ(
 6ל סרגי ס' ר5ס ילפעך נפ6מר* סוסכם ולפיכך סנל*יס יף פרפםסגם
 661 -6וקו מסנ6ש. רעוק עלו נעכנ6 מסקם פלכו למאייר כדי כאורדספלך
 יאק(: לרה לרעם עוד נכ6 לא' נמ6סר ס%סס 6מר כן ומעל . נףמפי
 . ככון וכן . וכפסוקות בכשף כתוב כאי מרכס במפריס -ובמשיפתם)ס(

 כפו . %נודם oDnO~n כס סיצנזש על סורסיס מסיו . ממרשתוצעק
 . ~hff) זרם נעמים 5ור* פנס כני 3פרו1 נמלי6ל רכן SD רגל 6נקלהםמסיף
 סמאן רנוננש וקמרו וככטדי נסלוס יפוכש כנכל. סימות ס6פפ" נטרוומכס

 ש"כ הס , פותו כפמרת מח פרנוסו כי וצפרו . קרום חס . כיפנו ' .נבוכד%ר
 . יכמס ~bh. . סספי6 כמו גל6 טניס פרוצי 6ול ; סרי5או מכר ול6 מואיל "קרוב
 וי . aD~h bSus::paa* . ;כימת יטכבכל,.)נסנו..גכוד-גסצכס .;,וטרלל.)גשם
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 לרנימקהחג
 יגלע א ס16 . ס' נקול יסמם Oh סוכ נייטוך ,ס פייסו ךדממ6ופה
 : יתכן ל6 011 . מרוסלם נסלוס וימות נגל מלךמר
 . ללדקיס מנע בסגת זס מסיס מולס נסדר Dh~1 * ונוי כרות אחרי)ם(

 רון כיפת ומנכון . גלל רסיס DDb וקין . 6' כ' פיסזק6ל טפךוסכיניו
 ברית וא' כרות : סעסירית נסנט nhro סנם6ס נס ססיחס )ורוזי(עמק
 שור למס פירסו )ורוז'( רפ"ק . .דרור דהם יקרוא וא' העם כלאת

 כין כ6ן פגיכם . . . 6ת כרית כרות מלילת כי וחל מכרו. ל6 סעדייןלקנכרים
 לסט  ולעווי . 6כותיכס 6ת כרית כרתי לנכי )י"ל( לממס כמו . ככרעןסכיכן
 ' : לוס זס לתר סיקרנו ענינוערול

 טל יומר סכיט כפס 6ותס מעכרו מכנר * עבדו את א"שלנמלח)ט(
 נסעת וסרופחס תוניס עוסיס מסיו כררך זס עסו כי עינימ6 וקמרמס.

 ; פלס נלכ כעוס סעמעו .-נרי סענדיס מסמררים סיו . 6ויכ מפרדסרחק
 . לענדס שנסוס מזיו ססינק( נסוף )כלפור כיירש לסס סרגהונסרקו
 1ffD: כפסוק למטס ירסיס ם6פר וכת ס/ Sh .לסוכ 6ל1GD 6. לכך ל6 ויוסטן

 נתיג כ"ל ועכר . מן לפני נריע כרת סמלך . לפני ברית יתכרתו)טו(
 )לעסם ס6ת עס וכל .וסכסכיס ססויס נשותו עברו ולמריו .מפנל

 כק פכרו במלוחו כלס כי 'Sh~D. לכל פיתו לווי סברית סייס ומנס .י"א(
 עכרו סעס פנס 6חר 5מנס . כצרית וביאס סו6 כי לופר יתק ע"כ .סכתריס.

 ננירהי י6ס סאת ספרסס נק וסח . כרלונס סכרית כרתו פסס לותריתכן
 סו מ"מ סמחיינ כל 6ל6 . לזס נמס נסולס סתמ"נות כומת נר(ת כלמין
 : כרית כורת יקרע פס ענר ומריס6ח
 נכריתם סנתריס כין לסבור דרכם סיס גן . ער ברתו אשר העגל)ימ(

 גמר נריח פלח נס . כריח כרת מלילת וננוס . פ6ברסס כנרמס .נריח
 ת"ת כי לסחוס 6ע וסכמ . פפ4ס רכ נעל 61רק qDlt ר ~עת כתרספל
 ו0 ולפי . 06 וזס 06 ש מממיינ:יס מכש כססץ ססיס 5פסר כרעןכרימת
 פריט נעל טרתיס ססיו ע"ס( פרק ד' )פ6פר סשקריס כף ספל כזועתאפסר
 המר סף מץ ססס סנתריס מסני נעו מ "ות . סכתריס כק ושכריסלסנים
 כל וסיס . חי כרקוחו ססו6 חיםנכעל

 ח"
 ער . מכרו מעי מרמס ממש

 סמק 5ע נטלי פרניס מנרו סיס שחד נחלק סק 16 חו4 עניע סיססכ6סר
 נצתי ס6נסיס סם כן . טפוס רק סמלקיס 6לו סכי נין מפריר ול6 ,ססו6
 הר( ב"ו )האסית כנתס'ס כמכלר כדברי 16 . וכף 6מר כסף יסיוסכרית
 וכמו . סכרית ככורחי וסרלק  סכוונט לטווס פל פה=ס  ומוריס כיןסספנרס
 מפס 6חר ריין 6ין כן . סכננדו סמני פס ערוף גלתי oSn ס6מד סמלימהין
 3נר%~ית ורת' . וכו' סכ*מסס סססכפס . מל פירס וזס . מנרו הון כליסלם
 ר6נר יכיר סגרני דברי Sb סיפרור ספי לסורחן סנדיס נין שגריס ססיונחכ
 נס כי וכחכ י כ6ן( רם'י דעת )וכן o~)OS כרתו 6סר סט6 כעסכנעל
 פקייפש.ססמעם ססיו פפר סנועס. כרת בלועס 6ומריס סע טקדנטניסחיוגי
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 לה גר'רמיהקר
 ולדעת . ש111 2 . 124 שלעירום עיין . לכתרים ננכתדיס פסיו וכמיסע"י

 . לסנריה( קרוכ .ס5מית לכי ל5מכיתות כענין כ6ן סו6 כריחם לצוןנוסי5יום
 ,decretnm . ערומי ם6ומריס וכמו וקיימת. עוחלטת נזרסלקורות

precisam.. perentorjum . ססו6 ו'( ו' הלמעלס ע5ס כרת 6וננריס ובן 
 קמרי ללעס . עננו ננמכננת דעתי 6ין וטס . ען לסון ל6 . ע5ס ל'עפרם
 לריחם סל לסוממ ע65כו כרועי וגס כלס"ק נס נאמת כי לסתנונן יםסנריו
 כ"ח( כ"5 )6יוכ 6מי ותנזר רזר6ס ה63 . וסעספט  סר5ון מחליה עלנישלש
 וכרועי . .פסק ובתרמיתי . ל5מננימות וכן . כ"ר( ע' )רני6ל פמך עלנמתך

.aeciaereפסיק :-הקנס נל6 מיתתו נורם סייס נפל כריתת לסיות 161לי( 
 ממוריס  בשולות נשתנס כלתי ID1bQS ענין כ3 למסלעת קר6ו ןעומ( ול6רסיס
 מס פל כריתם .בל' נקרץ דין פמק כי יומר למ"מ מוסר"ר ותלמדי 1לריחס
 ומריין . סדין כעלי כויכוח : ימד מעורנניס ומסקר הקננת וסל16 טסןסכתמלס
 לשנים נטתו ששר העגל ': הסיקר מן n~ho ומכדיל ; לזם זס כיןכורת,
 .- 2 לפף כרחו 6סר סכרית פיוס bloוגו'.

, 
., 

 נמלעיף כריתי לעז גאצובריס הלשנסיס פלופ סו6 . 1ז1' ייודזת -%ר')יץ(
 :. מסל( DDSn צהשר"רן

' . , 

- 
. . 

 פרפם והל ס'( נמו .למעם ששכתוב סו6 סוס לרקס . טס ננעלי ' ם וץעילי3כ6(
 עעל ויעלו סעעס 6ת יוןוסלס ננל סייס טכסריס ויסעעו עמ5ריס י65 -.

-
--' : נורוז'( יסמק רון ררעק רס"י ירוסלס.

-

יתן. , ,-,,
 וטיו . ננסס מותן קיני ססספנני סמפרסיס .כל רעת הרנכים. בנירז)ב(.

 מננספמוכניסס 6חת סיתם מלכנים וטת ץ יסלסל כקרכגריס
 :כים 6ני פחמת סכ6יס סקיניס הכצגן נ"מ כ' th? נר"ס סכחצ ננססור"ייתס
 . רככ מזרע ססס. עמסס *נגר יעזכן ל" סקעיס כי . נוס מסופק ולכי .רככ
 ע6ז סיתם קין ננספמח כי מקינים. ממטפסות מספקת סס סרככיס נספך6ל6
כיסו

~DD 
 טן ויסגרכ י קין( לכער יסיט האס כי . סקיכי 6מ דוירה 31לעס

 סכקוד כעלי נס כאב(. ע'ו יו"ר ולנ"ב יסו6 ביעי וסיס מקומר. סיס.רכב
 המג'ק טירק נקורם. סקו'ף כמכד"ס טקעיס' כי . לממסמס ננספסס כץסנרי*
 ' כתבנרפס

 Dbl . בחירק( מפרוס ונסקר . כלרשי קינים מרוייק בם' מ65 כי
 סיס וטעם מתעת. 636 . רככ מטבת י165 ל6 ססקיגיס רד'ק כחירוםתפרם

 ססו6 חמת מזכיר למס קעסס ננריין רכנ. כיח גס עמנו סי65ו נענורמפורמם
 בך"ה מקוס 0:ר% 36ם מכל ושרולס ? חוככ 16 ימרו סזכיר ול6 ידוע בלתי.

 סרכניס כית כי 6לי -וסקרוכ  ? ויגרס יסר36 תבני ל6 ,6סר סקיניס יסמי'לסזכיר
 )כ)ע וס כסס  lb1p)1 . ס3ר"ת -טקיגיגם' וסט סיו. יסורס ומסכט סיו .מיסר"ל
 מפני כי . 5ורף נ6רמית מענינו קיננ,ס מעעס לתריס( בסס רר'ק ססססזכיר

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



קה להירמיה
hSnועמס מלרכס. . כל עשי 6ועניס סיו גרס. גוטעיס ול6 זרע זורעים סיו 
 לעטם מוש 6חימ ומססכס . מופריס ומספמת . מס ככתוכ ושכטס מופריםנשג
 : 6' י"ס נסעות פירוסי ועיין ז'פסוק
 2 סכסנש סרי קולי . השרים : ככיל . סיס סין קולי . האלהים איש)ו(

 . ן מפתח סומר הסף.שומר

 נמס עעל6ין סכום וען מכוס. מן קטון סנניע וכוסות..גביעים)ס(
 : י"ז כ"6 יסעיס ועייןוביסס.

 מעולס על ססנוונס נ"ל . . שם .גרים אתם אשר האדמה פניעו)ז(
 טסיו כמו . הס מנורים חיי סוס מעולס ריי כי וסוריעס . בכללסזס
 . בכלל סעס"ז על סו6- סננוסס רוב סלאמס פני ע54ת וכן . "ועריסס6כוח
 סערבייס. ען ק5ת S~h סיו נוסגיס ס6לס סכעסגיס ופנס . מיוסדת 6רן 1SDל6
 וכן Bilbl. siculust Diodorus ,181ל .פ11 .19 % 694 סכמככפו
 .ל11 14 .40

~larcellinus 
Ammianus עבני מקיני עניוני סיו סכן ויל 

 רכב כן סיוכרכ מתי וקולי כפסל. יוסכ מסיס סקיני מנר סע65נו וכמו .יתרו
 מרע סיו סל6 6עפ"1 . קעיס זס ע"ס כניו כקרזלו . סקלם 3ענסניס לו3סר
 . : מיטורס 6ל6יתרו.

 6מר סרכניס 36 סומר מס כי נו6ס יהורה. לאיש ואמרת הלוך)ינ(
 . ס' ככיח 6סר סעס 36 ודבר עננסס מסם י65 ולמ"כ . כמתרברוכס

 : ונלסכס מן יכינו לסבי6ס מעווסולפ"כך
 * לפמך יכיס יסננע6ל לו כתו . לסכתי כנפי תפת עתקייס . לפני עומר)יט(

 *לי
 ירעימו סננלb% 6:1 1ל6 . סכלך כמת פירסו ורס"י יונתן . עצור אני)ס(

 צ %עו נרסוח ירסיסו מסוס ככמהך נרסס י"ע ומפסוק ג יסויקיסכימי
 : n~Dh מכס ויזו תפכי ננננע ססיס רוזי כרכריוסככון
 . סניריס לועפ  מממן  סכון. ל' קלוסי יוסף ר' פירם שם . צוםביום)ו(

 תעמת סו6 5וס ומכס . סעס כרקס ככות 6ת וסוסיכו 5וס קר6וכעו

 עניני על לססניס ססו6 כיוס מתקכ5יס ססיו .סקכון מל מנחתו וחמלת .5ני
 COfitYECtIS1QnJs1 על כנקודם . 5עס וכערני סננעוות; 5lPnS1בור.ולסוככתסוכרש

 . : 5מ5וסומס

 לסכי מח:תס יפילו 6ו4 6ננר נ6פ . ה' לפני תחנתם תפולאולי)0
 למפיל . ג"ו( )3"ס. סמלך לפני תשתי "כי מפיל לננטס כעוס'.
 . '"ח( .ט' שניפל לפניך תחנונינו ננפיפס הנחזו ט'(. ננ"נ )סס לפניממ:תכס
 )ל"ז לעטס תרנס כוס וכיו65 . ס' קרס לכפונזסון תמקכל מהש חרנסויונתן
 כי וכ"ל 1 לפכיך תחנחכו נ6 תפל כ'( כנ"ב למס לפ:יך.וכן נ6.חח:תי חפיג~(
 . לפמך תמתי למפיל רפות לי תן סו6 .לפניך תמנתי :6 תפל סוך6תעקר
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 לו לו ירמיה.קי
hblחפל0ס. סחקינל פממ וין סיפסר עמנו תחנ0ס ספל . % שת 

 : תרמוס( .)פרשון
 רעש)ח(

 ברי
 מתי טענין "רט 61חו? גלל, סו6 טוס 0פמק נ וגו'

 : סיס61יך
 : פפלכונצ לכבסו פתחיל ססיוש . יכ מ6ימחש זס פסו עולי צום* קראו)ט(
 לשי כמנר ופירם . כסנים n~rD ססיעש קופר רוזי . העלק בחצר3י(

 דן וי' . נתוכס ול6סמור
 י-לפפלס. סיתס' סלסכ0 כי כתג נרכ6'3יכ*

 . ונכון . נלסכס סעס כל טסיס 'רצכן ל6 כי . וקרIISno 6 על פפרוגרור
 : ח5ר לעותר. פמנוחס סלמכם ססיתס פירוזנו כחקר זסולפי
 : 15ן phl % שונ קר145 ויונתן ס6לנמנררי נא. שב)סו(
 פדעתך. סמאת נתנת DDhI נ% לדרשך 6ס6פוס י וע' כהבת איה)יל

 : עסק דון עין ל16.6
 . למ"ג לכחכם גלבי סדכהס טופר מייגעי . ל6 . בהי הספר ער 13רצב)יח(

hSbננפיו כונזכס פייתי נרד SD לקריעתו תכף כלונוס . כדיו ממפר 
 : לכר לנאהליף פ לנחסר סיס ול6 %וטל. יעלס כתובעסיתם
 מננעל עופדיס סרפיס נ'( י )5סמיס כש . המרך מעל העומדיםנכ6(

לו
- 

 : מס ועיין
 : ספלך נפנות יסורי 16 ינתק( ויון )רם"י טנפו סמלך . יקרעה)ננ(

 ד' "ו נ' קריבת 6חר מ . קורע סיכש וסורקתו עתיד למון .יקרעה
 : סקו פד וק . רחרוח דלתות נ' 6חר וכן . קורם .משדלתות
 כי נרוי 3! לוו כוס ל6, גי יסויקיס. גן לסיות יתק ל6. המלך.בן)מ(

 נטן וק . _6לס מס ספלך חרנס ויירוגיועוס . מנס כאם כן. 6ז סו6סיס
 לסחוייס וסיס6רו . יפ65וס סלeGD 6 * ה' דיסרדרם : ורוזי( סונטיכם ד')יי

 :פמכקסיסס
 ותלמיד . )6בעדניע( למס הנומש רניס דברים . כדגשה רבים דברים)לנ(

 . : נסוס שועת נ*כ 11ת ני פומיף פתינוסקוס

 טסמליך פנ6מ ל6 6ך . יכניס על ממונס סטפפ-ס לפי . הסליך אנזיר- : לפפלט ופשמס . לפקופס מון סז6ח וספיוכש . 6חר מי . מי יימלך)6(
 לומוי 6פסר וסיס . נרקיס על טמשכהנס ונרמס . יסוינין( )610 יכמס 6תנ"נ

 3סזכיר מרך מס ני רקוק. זס גס %ך . פסויקיס חוזר ססמ6פר נשם.מדעת
 ? נ"נ מ:6ת למלך סוקס יסויקיס כיכ6ן
 צפניה ? 6' ל"ת לפטלי ותגר . תתריס מן 6חד . שלס"ה בן נסוכל)נ(

 : 'נסס וב"ס 6ז כ'6 לפפלס מכר .  מעלוהבן
 נתערף: ועכסו ננל6 פשלך מוסס לp'"D 6 . הנלוש בית אותו נתע ולא)ר(
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קו לח הוירמיה
 ומלכר . 166 מסתפק לנ6יס ג61ת קסם חסונם יםינ yh יקטם כןט6ס 66* . ועזו גד דפסו כמו . 6לי למתפלל לפרס נמטר סיס .6זשמ)י(
 וע SD1 . ס' Sh לולסוכ ועבריו סו6 3סמפלל נרקיס מתחיל ל6 3פס יקסם,ס

 נרהב . . . * נ דרס 15 . 0' 6ת דרם מלעת נענק פנינו לדרסני כיכרקס
 שפר ופס . ס' 6ת לדרוס ותק כפו . מעתיר nshn סענינס .סמקופות
 . סרסר יפול 6יך ס6ל . ענינו נר6ס 6לטימ ס' Sh נערנו נ6 סתפמלפעלס
 ט' 36 לסתפ53 ועבריו סוכלך נכנע ל6 6פש לטוכס. סנני6ס מתסיסהסתפח
 : 6פוולסוכ
 וי'ק פיריו חק . מפשל כמן סו6 מנקוד 6מ - ונוי כהחם לחריק)ינ(

 רנלץ( לסחבק )6ו עלמו 5סםליק "אלקוק. פס קלפטס פמןורוזי
 ונס ; סענה סע סיש*ס סעס כחוך פיוזסלס ולרעולנו נסמכת לנוםכלוער
 מיל סעס ונ6ותס נ6ם. חסרך סעי סימר על מסרס עליו סיקלפו מידעמפמ

 . לגאצזנצו יתשר כסקר נכיוני וכל ס6וימו סדכר קרוכ וסיס לו סיטנסדיס
 אלימותו טע0ס 6מר "ך . %61נס נ6פפ ס' דגר לססמיע חדל ל6וירמיש
 לסוג 6ח*כ סעכ3 כדי . זעס יעכור עי פס זפי שרוסלס לסחימקהמב

 . לקלגס פז ו6ס נטרלם 6ם ענר לנהי ולמועיל ס' נסס ולסכננולייוסלס
 וקטם : גסלס למלוק מרסו וכמריס ויונתן . תרוסס( מרסטון 4*ו טסים.וכמו
 : ופס יתיסנ bS סעס נתקי נס . מס למלוק וסיל"ל . עמס מ3ת זסלביום
 DG inearisare fle(:Q~re(?D כערבי מכ6 עמרם עפרם יוי החנויווז.)טז(

 ונס כקרמי נם מעת סס 6מש ודה בכס יעל DnS עתמתמקופות
 מרסנם מסיס וספסר . מעעם ט סעוכריס וניח . taberna פכינו.במרכי
 : כצנרנו נס טסניס סיס כנע . לירז מתחת בנמס ופספס פ6כללפכור

 -ליק
 למעלה מלכיה. ב! פן2חר : מ ל:1 לעעלס מכר * שימיה בן יןכנכ)6(

 : ר( סמוק .(OUDS סריס סיו יכלם . 6'כ"6
 ינול סמלך ph מ פישטו סיס . דבר אתכם יוכל המלך שין גי)ס(

 כלתי וסר6כענס . מלקוום פסתי מורכבת מלידס סי6 וסנס ן דכר6תכס
 6ין פינס ודיקק . יגר olnb יו5 ל6 סננלך ," . . סמלך 6י1 כי .שלפת
 : וכלכיסו בור טנקר6 נטר י מלבעע הבור אל י4 תרנמחי וכן . סיוכלספלך
 : ספלך גן עיסע6ל כ"ו( )ל"ו לפעלס כמו . 6רס סט . המדךבז

"(
 6וזיפל כמו . 6דס סס , מלך עבד

'. 

 לבימי
 ענד סילף 61ל"כ .

 סעס סר כי פותר יוי . מרים 24"ש הכושי : )ורח'( רר"קובפלך
 ששב חהב2לך : גשמרמ מלכי ככתי ומסרתיס פ6ד ננכריס סכוסיס,סטרינמס

 העיד: מסערי כחסר 6ל, כגיתו 16 סיס ל6 . בניסקבשקעי
 )כמל;י נפקומן חוחו סכמו , cb גס וסל6 . הרעב טפם תחתיו רמת04
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 לחירמיהטח
 )רם"ס. פיטמו 3קרכ מרעו ומס * סרעכ מפני מקפו פת משסעערס(

 עסו חס . סם סיפומ כקוק סכור . 36 קותו מסמכו פפרם סייחי עתמ3ס%1
 ונס . ויפמ 3קרו6 רמוי סיס זס ולפי כעיר. עוד ס3סס 6ין כי . סיעכמפס
 " : סטעמיס לסמל-ף קריךסיס
 סכ63ות סס מתנים מסיו ס6ו5ר תחם סיס מקים . האוצר תחת אל)י(
.(Tympe) : ו'( ל*6 )יסעיס נמלמו כעסן מפיס כי 3סון . מלחים . 
 3פפעיס נפם ססמ3מ סס על . מ3ם מן ננזר ס3סון סיסים ויתכן . כליוןלסו;
 . למיס ונססךפטליו
 כערני ססו6 1356ן נק כן סכקר6 ונר6ס . ססמי בית . ידיך אצילות)יב(
 סכחכתי פס ועיין :- רוז'( דעת )וכן מזרוע 16 סיר סורם סס כי :סורס..
 לכמר קרוביס סנ3ו6יס סיסיו . ננתחתלחבלים : 40 עננור ז' תערבכרס
 למעלס ועולים 6רוכיס סיו סססכליס מפר ננתחת וקמר . סחבליס פןיואר
 ל . : ירעים סל ונננופו סנלו6יסנק
 6ו3י כי קוער סכמן . סקוס ור' . סו6 מס ידעכו ל6 . דזישליעטי מבוא)יד(

 : לפלך ולמד 3עס. 6מר . לכסכיס 6חד מעריס. ס3סס ס' לכיחסיו
 דבר מס לי סנירס וקומר ככורו 3ססליס 3ו סיס . וגו' דבר אותך אניואואל

 ע6ננרו: סיסליס קורס 3ססיכ וננסר טעתין ל6 סירעיס hih בוס. 1כיו65 ע3י%
 SD . תתק לnhu" 6 מלת - . . הזאת הנפש את לנו עשה אשר)טז(

 : י"ר( ננה נ6יונ תלסע נמאס נססו כענין . סשיעס SD 636 .סנסמס
 וסיסוריס . סיסוריס כיד קותי יתנו סכסדיס . בידם אווי יתנו פן)יט(

1SIDn1עסק( ורון רך'ק נרס"י כי : 
 כסי3כרוהו נס מ 6 6פר ככר 6ענס כי . רע ננכל תגע * נפשךווזירי)כ(

 : יננות ונס3וס 2 יעיתוסו 63ססטדיס
 ממרפות רו6נ 5רקיסו מסיס מפני . וע' .המיתוך אומרות והנה)ככ(

 ימרפוסו יותר כי 3ו לסר6ומ ירנניס סתהכס . נו יתעללו סע6 סיהודיס)
 : סנסיס Sh סדכור ביהמו סחרפס גיור וסנייך . סוויפ לניד כרמו נעלכסיפיל
 המבעו : בסס כועס מסיית ויועדך ו"וסניך מסקר נני6י . שלומךאנשי
 : כטיט ירסיסו 6ת סססליכו ספ6ורע סס ע3 זס מסל סזניר . רגליךבבוץ
 : ויכלמו שור ימינו . ססמית1 סלועך לכסי . אחוהנסבו
 : הכסריס 36 16תס מ51י6יס סחיו סרקני מוצאים. וא' נשיך כל ואת)ננ(

 הת- ס' סר6כי . מיוצאים ססקרי6ס ס5ר8י 6חר יו"ר סחן 6מרו3'כ
 : ככ3 מ3ך פרי 36י ננוחות למעלס סוער כפו סננו65יס ככיך ו6תנסיך
 דעדו סרפתקי כל ממפר 6מר . ירושלם נלכדה ז. כאוטר ולזיה)כה(
 ס51רך ד- - -: סננטרס נמגר עגור כסקר סכור זנן 6הרססעפסו ומנס ירמיה. על-

 הזם סמקר6 ומנס . 6תו ס' סיתם וסעס סע3ך 5רת בקרב 6יך למזכירעתה
 ר5ס זס סיזמר D~lpl , מענין וס% י68( )ל"ט נכ3 מלך נ"נ וים עסרסק
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סם . ם נם לחירם'ה
 וקרס , ירסיסו דכר4 גל כתקייננו ו6יך . ולעס למלך סתירה מס  לטלורלסמו

 ככר' ססמלור אעפ"י .. למגור סחחיל מתי כמלס מזכיר סטיי נקיעת טתכינ"'
 ' : למפלה ס6מוריט; סעכיל,ס קורסלחמ"ל

- 

 נות hlo . מג רב שראצר נרד)0
 סו56ר.

 כין ונמול ;סר ומיה 4 סני
 מלה שרי שארית וכל : מנ פרסי כל' סכקר6יס ס6ס וכהניההרטונניס

 סו6 רחוק כי . העקרה נכל סור6תס פל סל6 כדן הי6 סדרית מלת .בבל
 סדרית נתכו ולסר ע"ב ח' וכממיס פלכו וכעוטן . כעלמעס ננהס קלתטעמו
 . קרננית למון ורך על טהור ונר6ס . ימר וכל סיל"ל SO' עקר ולפי ןסעס
 וטלר . 5נני6 וטלר י'( בר' בעזרכן וכן . ס5ר וכל יונתז תרנס כ6ן כןכי

 ' . : יתר סרס "רננית כלמון 5ין כי .עבר.כסר6

 כין 6'י SD למוגי כלכול עגולכם ס" חמת . חמת בארץרכילתה)ס(
 gEn~ral quartier קכע כבוכדכ56ר כי .ונריש . דננסק וניןסיס

 5סר בו 'סמרר על . משפפים אתו וידבר : סמם y~h3 רכלס בעירטלו
 : ט"ו sfft יסזק6ל גנ' לו, נסכע ונרקיסו . קומו סגניךססו6
 'העם כו נ6מפיס היו קולי ( כך לקר6 מסיס לרמון . העם ביתואת)מ(

 6ל6 . מוש היחס ל6 סז6ת סלתעט ו5נעט . olnnh לדכריס 16למטפע
 טסים  סננלר פות כו6 עד סעחילו וקולי ; ממפר כסוף ככתוב -6בכחרס
 ' . . : ור11'( משננידברנלס

' 
: . 

 סרס כ3 כן ונקרך . ספירה גינינו 3י1'( )ולן רס"י כפירום יננ . ו'גבים)0
' ' . . כקרקע: חפירס יקב DrD1 .נענד

' .' 

 *למיהו מפיס למס סודיפו סכטדיס Sh נפלו 6קר סלופליס . ירמיה על)י6(
 ימרדו 1ל6 מלוס ' מאדיס כיה טיפלו והעם המלך 6ת ומזעירננמכ63

 . : לננוכרג56ר סרנר ונודענהם.

 ? מענין פרק/ ' מלפכיו ובטיסן . כלל ירך זס . וגו' ויקוקו ובטיחו)יד(
 : כענפם יוסכ הים ונדלים . גדלים ניח . הבית אללהוציאהו

 וכרקס  וירחי 6ל6 : עלול :סיס כ4 . עעט טילך ל6 .. ואמרת המר)ע0
 . לפניךי והיו : הזפ סדור לו 1Dh 151 לבקרו קליו כ6 עלך עבדכי
 ' : הכזק hS ו6תס מתקייגניס דכוייחר6ס

. 

'. 

.
 ז-

( .רי ש

 6מר ירנניסו לנכוצות כולל סם ה" . ירמיהו אל היה אשר דקרכר)6(
 וון1'(: ושכציד ירוטלס גלות כמרעד הטפר בתהלת כיההרגן.

 וסקר . כרמס הכסקר וכרטס . 3' ל"ט לעעלס כזכר ל5 נבוזי5דן " "r-SD~iכנן
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 מא מירמיהמי
 טנוליס ס6ר עם נזיקש וסו*כוסו * ירניסו על 5עוו % ניעלס סענסומסרס
 כלמון סייוע רקק עירס . נ:אזקים סזקיס: מן ימחו וסונן . נכוזר6רןלפר

 : 5כס זקוקם ואל"מ זקיקין( הונענו נסוניס )ותלכיססארתית
 56ל6 רטש סיס ל6 סרכט  כ,לסומ סננ6מילנש סריס . להל חמאתם כי)נ(

 . 63"י לסכת לבחוריו מוזר מש ל* עדיין יועיס . ישוב לא ועורנו3ס(
 6יכמ כ6* . עעו הכת 'ob lhD נכתר6דן ינעם סמ6 יר6 סיסכי
 וסוכם כפירוד לו וטינר מבסבתו מנין ונכוזר6ק לו. דגר 6סר נדנתופסח
 ל6 עיר . שיכ ל6 כמו יסע % פירס עיכ6שם רן- ו" . וגו' נדלים%
 ורוז' וסכורריר . דנר פ5ם כ5* במקרה חסוכס ph 6ך ; חסונם תסיגסיס
 ללכת חפן ינססו סיס oh כי . יתכע ל6 וזס . לנכל ללכת יסוכ ל6פירסו
 . עמו ללכת לכטזר6רן לסתתין לריך ס'כש 6ן . ע56ו לילך כיו סיס ל6נבלס
 כי מלכד ; עקביו סם ללכמ לסוכ נערו סיס' בהי לסכת חפן סיס 06וכספך
 ל6 נדליס Sb סמכחו נס כי קוער וסנורריר ? סרס לככל סליכתו תקרך6יך
 יקר6 סב כי . כ4ס פיכו וזס ; לכן קבס עמו .' סיס ל6 כי סיכם.כיחס
 מסיס ענבחכשלשרן ונספררו . ולעלפם לירוסלסנסוכו

 סוי
 . ארוחה : לנבל

 סנה % . ס6רומס פ מנתן כרקס כן נ מיד לו לחכם סטמס*ת לתו כי*.  וימן פעל וקסם . ספיר קרמת  ו6רימחו כעו . קטב מזון פירסו ורוו' ינמקוק
  נדליס 6עש כי . לו מתנתז כדי  ענש 5צי סיפרר  ר6וי  ססיס עלנד . לולתת
%WD .סנטמי.  וטםלת . קורם נק נמר *למס כי ממעיומ כהפח ונרמס  סס 
adbפין כל לשחהומ סהע6ל סיסשכ *)11 .  כין סור*סו וו . לרקך חרפ 
 : סס oD~h יק ערפם טוס .  מפו *רטת וקרסמו כמו . אירססלינו
 : ס' י( נר*סית פ'  *ירום)04%%1. פנים  ססו"ו לשל . והימעאי)ק(

 המעכחי. בנן ועניהן : כ"כ נ' נפצי* מכ"מ נעופס עירוצפצפתי.
 . : 6'( מ*3 )למטס סוסעיס  6ווס0

 וסטונס למרמס. סעיס 6צי . ולכצמנוד נמו רבבתם. לפסלעמוד)0
 סירודוט( )ללירי סירס כגל 6רן כי פס. למס ולתם פטמס.למשת

 ים"' יונתן כרעת וכרקס . מקין פיתיונו . קק : )רח'( וסלמס שנק כיקמסרס.
  ססגעכס%טמ .Ner %. 2  ורכסת ממתסיס. כשלניס על בפרסססטונס
 וסים? למ"כ ונספרו * שק יין בין קין נזמיו כי ספק ולין . י?קךםסחמ
 6ל6 6עס 86כ . למעתו  סוכל %  סכסער. אוכל סrp 14 כי מגמע .כנליכס
 : 1xvnv לDb 6 לעס  מיוסי fnas ל11  ס*לש סס 06 וכפרע . מענפיםפירות

וצאי

"(
 יצק.גס61ת שר כס1 מק. ו6ם ה"קסם6 מאסמצף בחרש.
 עוע פס יםש%ל י המלר  ורבץ : סחט סחם שתקרס.יארס
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היא מאירמיה
 6ם'כ כי 1"י4ם( לן ה;' )ספיר לרקיס מסרי כלומר . סמל ועוניספלונם
 : הכסיס עסרס 6ל6 עמו קסיו נזכר5ת
 מיכ6עיס(* נ' פק' י'ו פסוק לעעס ככתוכ 6ותס. סכם וסס6רסעלחפס. 6שי 636 סרג ל6 כלי . מקורס פילוח ס" . המלחמה אמצי את)נ(
 כל 6ת ונפיס געסרס סרנ. rhl . סנסריס סכת 4סק סאו ס6כילס 6מר16*

 1 פסס וסנסריססיסוריס
 : לעיר טון סרסר כורע א סעריין ירע. לא ואיש)ר(
 ירפו ל6 תמרי ער נ6כ עתסעס כי לומר אפסר 6י . % בית להביא)ס(

 נכיס  ולכונס ענמס לסקרו חסכו hSh . מכית נסרק כי סססס6כסיס
 וענס כעמס , סכסרכ 6מר נס ס' כיח ונסרי ילחק(י קרע סרסרם יפפ"יס'
 כתי על קמרו וכן . כ"כ( י"נ )יסעים ענג בסינלי ותכיס נ6לנננוחיופייס

 . פופיכי%6ם נסס נרדית. סכיך וגן . עומרים מס סכקרוסתס סמרנוסככסיות
 : סצפתס סכי6ס ויסננע6ל . לננלסס 63 . לירוםלס סולכיט סיו ססומנס
 והמתיר קולי . סכקרקע בחפירות טננתיס פירות . בשדה מסמומם)מ(

 ככרכר( נכעו ערבי ונלסון . כפסנו לפדיון לך נחן ו6ותס . ס6ויכיסמפמ
 ' סעוסין ספיית מטמויסנקרץ

 וכן 2 ססטיס סס וטתגיס סערכייס נק קנת -
 : )רוז'( mattamoren 5סן וקור6ץ . כ6פריק6 מקומות בקלת ז : -כוסגיס
ע וכן . lb5h נ'( י"ט )ס'6 6בי ליר וכן . ונעירו בעקוננו . נרליהו ביף)ט(

 . ירסס על רעות וס6תונות וכן . שלי ל'( י"ר (1ea ידי 36 יו6כ סלקת
 כפו . גר4ס עס יתר פירטו ורוז' ריו די ולודוכיקומ . ידי עם עמדיומוס
עגלת

 נקעת וגס . עמו . -- טרנס ל6 כי . נכון וחינכו . בירך מקח בקר . ' .
 : עס שר ממם עניכם ph1 . נזדוע סורחת נס יק בירךתקם
 נלחמות 636 גדלים 5ח ס1מ ל6 יסגנע6ל * עמון בם אללעבור)י(

 למביל סל וסים . כעוכתס ועלב Sb~r5 רע סק ססש עמק גגיעלך
 . : ועתרת- סכר עידו - אנ3 כדי . ססכיס כל36יו

 "ג( נ' )מ"כ נכעק כרכס וסי6 . כמרגוש נוכס ס" רבימז מים אל)ינ(
 : רביס נמס נקרחתוסיתס

 בנ"ע כסחוסו לע"ד ספצמ. וטס סו6 פסיו יל . אנשים ומשמינה)ע0
 : עס סיחת מורס סכי"מ ph כי מכעס. וזולתוכסכים(

( מן : סרכום יכל 6ת ויסכ כמו . סס31ס ס6ויב עיד סליל . השרב)עז(

 גי פירמו. lffJ . פננעון -" ססיכ ' - 6סר חומר 61ק'כ . המצפה
 ויוסנן . כעלסם גדליס עס יוטבע תיו כי . סצפס נט סע סססשלסיס
 : Dn~h מנ6 קט כי . נגבתןועילס
 ררך לעוכרי פלץ מקוס מסיס . רח' כזכרי סככון כמהם. בנרות)יז(

 כעוכר ברזלי כ! יולי . כנסס מסמו עמיר 6יס לוחוועמס
 כטמואי

 כן

 מלון נתי הנהן סמזרמ כ6רלומ סעסיריס ררך וכן . ונ"ט ל"מ p1Dbי"ס
 נפטון הקרקש . 1, מקוס 6ל6 מוונוס סס pb1 , סלילם קם היינולכורמים
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 מג מב כמאבנכויהסיב
- (Sarai שראי כארואןפגם  (Cara~n . thnh~ סאלי . סירס עכינו 
י : כיהענינו

 .כ4הכ

 כדרכיו.63כמטמעו: ומלכת כמו ררצימסל. בה. נלך אשי אתהררך)נ(
 וסו66ננר . לנכים כנוד דרך . 6לסיך נ:ם' 3ו 6ננרו טס , אלהיכם דך)ך(

 : ס' Sh לחוב %ס כעת להק ונס סלמת לפי6לסיכס
 כנמיכח 6לסינו 6ננרו 4 אלהינו וק' - : ופיכינו רע. ואם מובאם)ו(

 פליסס צוחו ננקכליס כינס כקלו נכרטס סיס ס5ל"כ . כקולוכמפיפס
 ככור דרך b1o1 . עכרו ס6תס סכוונס . לירנניס אלהיך ב6ננרס S~h .לשון
 ורכיט 36סיך לא' וססתסויתי . מלהיך לפ,' ונוס (IDD לסמו36 סקול 6מרוכן
 ס5למנס וכן . 6לסיך ס' טמע 6טר כדכריינש וסוכיס ליספיס טזקיס וכן .כן

 : ל36יסו י'(4 י"ס )סם ועוביים כ'( י"ז)מ"6
 כפו יטב סרס 3סור6ת O'DDbS נפ63 סוכ סרם תשבו. שובאם)י(

 נחמותי כי : ומקריס ויטב טוב וכן . בנדקס ומניס . ס' בכית 'וסכתי
 י .' . : לכס, לסרפ טהוכרטכבזי SD כביכול מוסער 6י".' .וגו'

 מתקונו 3כס עימ 636 לנכל. 6חכס ינלןס bSn וגו'. אתכם והשנק)י3(
 . : כקרס נ"רמתכס (D't~hלסיות

 636 לססתקע מריימס לררם כדפתס סיס ס63 נר6ס . תמותו ושם)טז(
 סקודס 6ננרבכתוכ וכן נכוכדנ56ר. סיטונות פד צולי . ננס ופן טסלנור
 מסיס פפורס י"ר( )ננ"ר למטס וכן . יש ו ס"טר כמקרת וכן . סס לנורושתם
 . , : יסודם 6ר7 6ל לסוכברעחס

 . יליקס 1YSD . 6ר5ס כתך ל6 רמטר כפו כחך: מטרם')ימ("נתך*'נפעל
 לסמם לרמית לטון כררך . לרמית לימון נתך כי ונר6ס נטך. כננווסוף

 ' : מתכת 1-ב3"ס ממכה כלס"ק וכן '-תי"יכמקופסי"ן.

 מפנין מיכ6ימם נ' ק' כלעת-יי נ"3 ' - - בנפשורמכם. התעיתם)נ(
 כי . ושכקו נס' פתעמעיס onh וסנוונכא - כמתעתפ כעיניו,וסייחי
 . לרפתכס יסים סוס מתעתוע 6ך ;לו. תספסרו 63 ועתס כקולו. לסמופ6מרתס
 . ;טעל בנין טו6 מתעתע : לקמנו נכבית בכפפנו . 6דניסו דכר' ' כנפטוכעמס

 ,6סרורך o~h על סור6תס וחסיית ככונים, וסניסס ספעילוץוהתפיתס
... 

 י. , :. גזהנס לסיתז 4תנירו יגרוסשוק

 ככמסה טנק . 6נל . זקר 6או עפ לי פרק . ונף עממעתם גיא3כ6(
 . , . : קסמות כרעתם ס6יןוכתנהנותיסס

' '. ימב

 וכן : נזיד יעקב ויוד מן * רתיטס לסון ,שו6 זדון 3סון כ3 : הזרים)נ(
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קע מגורשיה
 : טג6וס ועל סרתיהס על המר 10שסש1ז 6יטלקינלסון
 ככר כי . כ% ררך ירסיס בנכו6מ כססו ל6 . וגו' נריה בן ברוך כי)0

 סירמיסו לסבו ל6 נס . כערס ס' סי 6מ סידרוס % כסגנננו כסס5מיכו
 ת% 5בל להעכר. לו ססרעו מס על מסם לסכקט כרי טז6ת טפעסיסקר
 6ון נקלה פסיפס . pelusiaea Tophna עיר סי6 .וזחמנחם),( : ככרוךמדבר

 : ועלב o~h %למפריט
 וכן malta מלע פירסו ורוז' ובוח6רט סמפרסיס . במלבו במלם)ט(

 . לוט מסרם פירם רס"י רק עפיל. יונתן תרגם וכן . ערכי נלסוןסו6
(enyeloppement). פינסו י"ל( נ' ולחוס ל"6 י"3 3ס"נ ג"כ )סללכם ומלנן 

 נוםי5עם ורעת . סננלך בית 55ל ככסן סיס 6יך וקטה . סלכניס מרפתננקום
 כמגם . 5ל ופוסימ . )0נועס1ש לכנס הכקר5יס ע5יס סל פררם סו5 מלכןגי

 bS (ה ונס . י"נ( ד' )הוסע -:ץ גלם טוב כי וקלס ולכנס קלוןהסם
 צנין ננלכן סמפרם גני ויל נכינה. בטפיל תרגם ויונתן ..זי"ע. גן כנהוסיתיסב
 5ו5ר טו6 סהמלנן פ6ררו .:זזיכסק מוסר"ר תלמ:ירי לנרי לי וכר6ין %מס.סל
 כוה 6ו5ר פרפם בית 55ל ' הים וסנט . %מן ס5ריכיס עכיגיס ושר לכביססל
 5ו5ר וכקומו . ככל מלך מפסד סמלך וכיה ס"ומס לכנר כרי 15 עסוסו5ו
 ס6כנש 6ה ירמיס עמן ססו6 וכננוע . הכנילוס נורך לכל סרבה מלט ב"כסיב
 עכולת כל "ת לעכור עכנון קנסי 5ת מסופך הכועס (hff י"ב כ' כסמו5לוכן

 סס~יקי . מלנן סהויקי בנסוס וכן . קסס עבורס ובכל ובלנכיס נסומרסננתן
 , בתחפנחם פרעה בית : טמ5ור חורך סחיך ממרי בו כל ינמר טל6ה6רטינ5ל

 המלך סיס 1ל6 . כתקפנסמ בית לו וסיט מרכס. בעריס נתיס לו סיופוחס

ל(

שפויח-

D'1D1h "ש Sbh ע:'1 "1 , ניוחס ימו המ עט Soh 
 : רפ"י שעת י"ג( כ"ז נ6יונ יפרס תוניס ברומו כמו .ממס
 על סימנס. מי 'ושנס 2 הימית. מי ימית :ז ' ונו'. למות למותאשר)ש(

 ולמר. ססוגנע וסמע ופקרתי. פקרי וכיוס : טמעו כיוס 6יסס וסמעדרר
 נ ט"ו למעלס עזן . גט לסם ינוסל5
 סענייס ארן. מלרן נלסון סמה שסיס לשר ענרי טס ס" : שמש בית)יג(

 : )רו('( ב6"י שננס ביס ים כי . מלריס בקרן 5סר וסומיף .סרס
 . ס5לס כחריט עליכן כחכ מכריסן סר5ס ספורי שאים שמש. ביתטצבהז
aolisproceritatis 61ם%ז statuae %8110ם1 88 )011ע Insignes 
 cnbitos sex~ginta 84 qul1)pe siugal~e aamir~naae; 400-זפ888
cabi.den~rum 5%818 884 S~lIUEi) pedibus Snberat gebant. 
 .ca?iti Supereminebat torum %ז411ע metallo, candiao ex-פסע
figurseornabant omnes Eart~s amplius. 6* 1116ש libraruln, dO 
 te~aporis-ם88

~08 

quae 80161 ,811010ש hoinminaa imagines 61 
18 
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 מר מגירמיהמ"ר
characteres,hieroglyphici 2kdjecti ftlerunt. nnmina 1111שעפ 

pag.11 Tom. syrus, (Epbraem indiees arcaonorus~ talium 
 obelischi מניס מזכיר .1%ע1( .capi 21 ).111 סירודוט נס.145
 . מסם 6הת נתפרס סיוס ועד . הילי6ופופמ כעיר טסיונרוליס
 סעוסס נבונדנ6נר סיסים מתנכל ירנניום ומנס . סי6 סכורם6ן
 ל% סיוניס כי וקמת . כורם כן לקננכיזים זס כל נניסם וסטר6נון . 6לסכל
 מס ויקפילו . כורם קורס סקדס כלנינוח ס6ירע ממס כרור דברירעו

 ס'-- נסס כי 6ומריס ושמריס. . 56לנו סכמ65ים נמפריסס נזכר ל6נבוכדנ56ר
 : )רוז'( סרעסעל

 .מד8
 . נ' י"ר נססות ממכר ןסו6 : סוף ליס קרוב ס61 . מנרול)6(
 המהי : יוסכ כסס וקין ב6ננרו נזכזכריס סטריס. יוסכי סל . רעתם נמשני)נ(

 : )רד"ק( סגלו 16 במלממס ממתו6ותס
 : סיסודיס מתוך יסורס. פס ממוך . יהורה מתוך)0
 6יס לכס לסכרית למעלס ט6מר כננו ועסין 6ים 16 . ס6ריח לכסהותיר לכלתי למעלס סומר כמו . סולרית מללז המרס . לכם הכריתלמען)מ(
 ל6 6ס לפחות 16 ו ולחרפה רקלמה היותכם ולמען : ויוכק פוללוהסס
 : ולסרסם לקללס נס6ריס חסיו כלכסתרתו
 : נדרוס סו6 . ס6חרון סמלך סל . נשיו רעולו)ט(
ל מהם יסוכו כי 6ננר *ולמ"כ . נוזמ6 דוך . ושריר פל'ם יהיה. ולא)'ך(

 6רן 6ל 6""כ לסוכ. בכוונם כמהריס לנור סולכיס . ולשוב : פלטים
 : כ"ס למטס עיין . ממפר ומתי מח"כ נטיס . פלסים אם כי :יסורס
 . י"ס ז' לננעלס עיין . השמים למלכת.)יז(
) סיו כי מקטרות קמרו ול6 . זס %לניו סכסיס . מקמרים אנחנו וכי)יט(

 לבנם כנורת עונות טסן 6ומריס . ננומם ן וכעמסן בניסן עט - זס עוטות
 :זז כלטון וכן . סכומות ק5מ 56ל -=- סמנסנ היס וכן הממיס מלכתססי6

 קרכיס: וכעלות רסכע2 לעונות טס סיס Ianae מענינו *aet/va'ומ
 הכוונים ))4ר"כן( ככוי דרך יהעצבח. : (C'f1% )8-ח28)1( ללבנם מקריניםססיו
 לסעליכס. ו6ננר לצב דדך סלוע הפך ותככיך . פלית לנו סת6יר כרילפיימס
 לספ5ינט לפרט יתכן כנוי כל6 נס כי קומר פוררו ינסק מוסר"רותלמידי
 לננפיק ר6ויס סם"6 סימס * למעציבה : לנו b'Bn ויהמו פלינו נפרכתסחהיס
 מיזם לייסס ר5ו hS סקיי6ס( ממקכי סז"ל )ולפכיהס סכקוד נעלי כיוכרקס
 . יתרס ~nha סס"6 ועסו . זרם עטדס לטוס 16 לכוכניס ועדכוןוהרנסס
 : תרכ"ס( מרונסון )כ"מ לקכ"ס לסכסימ הכווכסוהפיה
 טסקטרות גלל על 16תס 6מר . לבו על ותעיה ה' זכר אותם)נפק
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קמץ מה מרירמיה

 סכזכריס: שכסיס 6SDוחס פירי ינ"ק ומוסרה ; ספעולס פל ותעלס וקמר נ סקורנניסס"קטייי
 רנר ונטיכם. 6חס ססתמיל אעפ"י תעשינה. : . תקימנה . . והרהרנה)כס(

 2 מס6נסיס יותר לע"ז הרוקות מסיו נר6ס . סכטיס כלבד כקכסכלטון
 סוס מלריס כקרן יסקר סל6 ס:וונס . וגו' נקרא שכע עור יהיה אם)כו(

 יסיס ל6 . נקר6 סוני עור יסיס 6ס סירוס סו6 -י ה' חי ארמר :יסודי
 : ס' חי סי6ננר יסודם 6יס סוס בפי נקרץ סנניעוד
 2 יקום ומפס( )ממני גני דגר . סיעורו . ומהם ממני יקום מי דבר)כס(
 ולדעת . Apries ורי6ודורום סירורוט כפי נקרץ . חפרע פרעה)ל(

 . Eeb.-.fre מן מורכב . מסננם כסן נמרי כלסון פכיתי6כלונמקיומ
 סו6 . אוייביו נגיד : )רוזי( ~Bafr מתורגם . 6לכמכדרי כתרנוסוכן

Amasisקנסי מסמרת ושין . )רוז'( וינניתסו וילכדסו . כו מרר 6סר 
 סרעיס מננעסיסס סכו 06 6ו . נתקיימס 06 ידענו ל6 כמלריס 6סריסורס
 סיסוכ 6ל6 תכליתן 6ין לרעט הככורות כל 6לנלט כי . מרפס על ס'וינמס
 : ופיס ננדרכיו כפונו oh כי סעח בננות ס' יחפון ל6 כי . ננררכוסמוט6

 * יכיןאפץ

 ו06"כ . ס5כור פניני כל תחלס טייס . ליהויקים הרביעית בשנהנ6(
 : )נר~יום( כזננן פקרס 6ע"פי . סי0יד פכיןמזכיר

 ורן"ל . וננכופל כפול ננכ6וכ עלי סנף . מכאובי על ינון וו יסף כי)0
 נרדף ססיס על מצטער סיס ספסט ולפי . ככיף לטיוח פכקס פסיספירסו
 ז6ת נס ו6ף וינע. עיף 6ני 6נ0חי מרוכ . וגו' באנחתי יגעתו לכירנניסו
 : מ6ג0תי לנוט דרך מו65לימי
 . סנוס6 על נקמר 6מ . סקודס פירוס סו6 . היא האר'ן כלואת)ד(

 : יסורס 6רן כל( סי6 כטעתי  ורר כניתי 6טר ס6מרתי זסוסעעס
 : ' ומינון ממכ6ונ לסמלע ספסט לפי , גדולורנ)ס(

 .סו

 סלכו6ות תזכיר . עמו נלי פל ננו6ותיו סמייס 6חר . הגוים על)6(
 : ס6ומות ס6ר על סונים בזמכיסססחנב6

 פל ל6 6ך מלריס פל סי6 סגבו6ס . וגו' פרעה חיל על למצרים)3(
 נפני בלפור מלחס ננ6ר5ו סי65 נכו פרטס מיל טל 636 . מלריס6רן
 מלריס גילך עור סומיף ול6 ז'( כ"כ )ננ"כ ככתוב . פליו גכר ת"נ . נכופרפס י5י סליו ונס . כנכל נבוכינ56ר מלך ~מן ו06ר . ננ6ר5ו ק5מ ולקיי6סיסו
 : ונו' פית גער טד )נלריט וננכל ככל ננלך לק0 כי ננצרנוללקת
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 סוירמיהקשי
 : פרת נסר על מנור עיר Cerceksium 6ו Circesium נרומי .כרכמיש

 ד3ר SD נווי בלסון לדכר סככו6ות ילנדרן , עוסיס 6וחס סרו"ס ננס- וממפר . לננלמננס כנס פרעס סין כדמיונו רוסס סכני6 וגו'. מגן ערכו)נ(
 : לעסות לנבם ראוי כן כי עסו כ6וננר . עתםסנעסס
 סמום'ס 6ומריס קלמס סמ5ריט כ%6 מרמס הו6 . וגוי : המוסים אמרו)ד(

Sh.סרננחיס ממקריס וק5תס . ססגומיס על עולים וקלחס המרכנס : 
 : סטריוטת לובסיסוקורס
 נק . יכרכו : לסור נמוניס ססס 3דמיונל רו"ה עתס . ראיתןמדוע)ס(

 הפעל, כנין סו6 סרקרוק ולפי . כוכזכז מסרס , ממרמס עד ויכתוסויבוס
 - : ז "תר . הפנו ולא : יכתתף וממפעו . פעל הו6 סעכין ולפי יעתיולפי

 : פמרס נגרוב וזת כ6ויכיס. ז :ן לסממכל ן עוד פכו ל6 לכוםססחחינו
 רדוי שמת כי לראות מיענת . סכנייSh 4 מסיב ס' נגלו . טסטיםמגור
 : סכינוחס ננכל יר"יס לסיותלמס
 . ינומו סל6 לסס 6וס:ר רסוסן . סכ,ל . דגרי 6לס נס , הקל ינוםאל)י(

 פרת. נהר יד על ויפלו סיכסלו סללסס ננזר ככר כי . לסס יועיל ל"כי
 לפונ'ת כרכמים כי . צפונה : %ווי ונפלל כשלל סנכוכס סקרי6סוקולי
 - .' ' :למוריס

 6מ ומכמס מעולס מלריס וליקור ז'[4 ח' ניסעים סוטף)כמו לנסן "ומו- ומרמס . למלחמס בנסחו מ,ותפרעס %ייי סוד . יעלה כיאור זה מי)1(
 ב כ'נ ס' למעלס עיין . 'ומגעשו :סקרן
 6133 לפעמים . ומולס י ישזגעשו : לס6למו מסה סנכי6 . מצרים .)ח(

 . יחאיסו וכממונס נמרד יכזאלסו 6ס וקרוע סכלתי. סכלתי . וקנס"נס כנון . ננקורס מנוי ק"מ עקנלמ סילת ע "5ל זו פענניס פחי 6סתפינס
 סוגרות עמרת וקזע

- 
 נהורס :- - ס% ננס וגל

 מת-

 ט :ן נ6ו פעשס
 וכלן . ספנמל %ורם סו6 כי 4 זר וסו6 . נפתח אעלה. : ח6פיס.*ת
 וסוף . יכר מסרם סיס כ%6 . *3ר מסרס מפעיל -אובידה. : קל hSbקינו
 עררם ספסל ססו6 "6( 1' כרני6ל נסעם וסיבר כעו . "רננית לרון דרךעל
 "- ' ל -:ז6תס - מטרם מפעיל סיכוי וכן .6בר

 סלון קול שמעת הרכב. ושתשוללו לעג: דרן המומים. :. עלו)ט(
 ופוע. ונכוס ונפיס מלריס סי. בחיילות סיו ותום. כוש : וסעסס]לגסוס

 Fut נקרא נסר ופס מרוקקי יהרן נקררת וסיום ליבי6ס ססי6 6וננריסופוט
 בי . טקטנס 3"זט 4רי"ס 6שי' מס . ילודים : ס4גיום ונס יוסףנעוות

Psamentiehus81 מ%6ומ סקנס, "שט נ%6ו סני6 מלריס מי Caria 
 : 3ענייס וכרס סרס nrcb לסס נתן ונס ללירי"ס סקרוכותש1מ70
 : 6"י על מם ונתן י"סיטו 6ת ססרנ רכס . נוצריו)0

11,411,,"י-
4 4 ש  
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סעו סוירמיה
 מרכ. תכלס כבר כי . לנלחמת ט5מך וסנן עמוד . לך והנן התיצב)יו(

 פתול דרך ומנס . ומואב ועמת יסורס סמן סנינהזיך "סר ספקיות6מ
 . ננוריו עננרו ל6 6יך מתפיס סו6 ולח"כ . נססו פל סיעתוד לו 6וגנרסו6
 : מרפו ס' כי פסד ל6 מסיב ולח"כ . נתמסו6כל
 וקער . מחב סרס עוננם . סוחף עטר עלסון לערן. נפ3 . נסחף)טו(

 . סתסונס נץ6 . עמד לא : ולחד 6מר גל על יחיד נלפתנמסף
 גם עיוע 6לכסנדריובתרנוס

~pis 
 לנירי מן לכיריך פירסו . בסירך עגל

 פעל ל6 כי ונ"ל . טכ6יליפ ד' ע . : -.יוי' Eenicot כמרו nfiIO ונקרי6ס .כסן
 מורס רעמו( 36 6יס נפל )נס מענין סריסך נס . סרפוסו ל6 וערחן .סירוס נגפני כס סכם כי נם מרוע סמלת טל מתיסכת ממונס 6יננס מדפו ס'כי

 : יונתן תרנס וכן . רסיס נכורים פל (Dh" סטנין כיב56כע
 למתפזר 6ומריס סננלסנצס חסי . _ךיאמרו : נסס כוסלים ס' . הרבה)טז(

 במקור עזרים ר' . היונה חרב נשפני : לכתיסס ולסוס סכצערכסמן
 ; ;ונס דנלס 6ות מסיס ופנל לסור למלכות רכנו ססו6 לנצר כ"6( פרקטיגיס
 מלפרכו לזוז 6ין . סיונס מעיר 6'( נ' )5פניס ירוסלס על סע65נו 6חר6כל
 161לי . ועוסק חרס מעמנו ונין'( ר11' )נס . סמפרם'ס כדעת סוג6סטנין
 וסכוונס . זכר למון סיונס חרכ ל"ש( כ"ס לעע3ס ובס כ6ן )נס לקרוץרפוי
 iDh מרון ולנפני 'ל"מ( כ"ס שלמעלס עמייס ססכתוכ וכעו . ככל מלךעל

 מן . לכקכס ת6ר סיונס הרב . מ65תי כ"י ככפיס כעל ובמפר : זכרכלטון
 שפתי סכ~6ת פזר6 כן עסה לר' מליחם על וסכוונס . כנפיס בעלעכ"ל יוניס- נ'ר' יונ'ס סמסזרר 6ער ועזם . ידניס ומגריס יופת ולרכות . חונול6

 רואם. לכל נפזרו 6טר יוכיס ניד* יוניס מ"ו( בדף סי6 מכירי )כדפוסרננות
 : מנוס 636 ו6יכו . יךנים נירי ונקרו סכינו. ל6וסמדפיסיס

 . פירם רפ"י . לסולמם קבס וטל6הריו .ז זס מקש . וגך' שם קראך)י0
 לרותסלל. תמולות קו3 מנכים סריס DD~D . לננו סל עמל מכריזןננננסעס

 ננוער פיוס כ6ן p:D עט 6בל . י65 ול6 ולסלמס מ6ת טייער ממוערספכיר
 . זמון כ6ן וקין . לקרינתו ל65ת לו סיס כ6ר5ו ס6וינ ככו6 וסל6 2ופזומן
 הפירס h)b . פעו לסלמם ל65ת כבל לננלך מנתן ממועד סו6 נס פירםורד'ק
 מס קרגו . נזם כי651 פיס ירסק רוז נם ש רנ ומעת טגון מלך מסיססלון

 apportunitatenl transmisit פירס נר~יום . 6מס י65 ול6 לסלאמס נועךמסיס סמועי מעכיר פרעס כי . נרול ופסימית כוסס כלומר . ס6ת נמ5ריסונתפרסם
pugnandi . rh1 ממועל 6ת ס' סכים . פירס ד6עי . מוער מלת ענין זס 
 ס6ל . פירם ד6סליר . סעכיר מלת עמן זס וגין ; גבוכדג56ר סו6ושמזונק
 סורקת ול6 סעניר סורקת לעכו זס ונס . פרעס למיתת ממזוען מזתןמקריס
 סכוונס סס כי כ"נ( י"מ כ' נסמו6ל סכומי 6ת ויעבור מן ר6יס )וקיןממועד
 סם6ון . פירם דעדערפין . ס' סס ג6ן נזכר ל6 כי מלבד . פסס( לפניוענר.

 מועד מקוס לסם סיס כי . טננוטד משם לעגור ס5כ6 לקשי גרמווסכסלס
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 נמוירמיהריח
 ל: סמקומומ ל6ומס תסוקס יתנכרו סנסלס מרור 6ך . ינחמו Dh מסהכמנב

 ועפלתו סילונו מנס . ננוער קרייני כמות . ערס עמנו מועד "ולי כי קומרזרחי
 סמתפ(ר . המריס ננעעיס עכנו סנ6נבבשפיס סמלסננס קנסי לערת נרמו פרעםסל
 קראו . %6סנררי ובחינוס . מלפשלם 63סר מתישנת סדעמ וקין * וסנסמכס
 סמלות וסנ48סו . המוער העביר שאון . פרעטישם

~5ho 
 ממועד סעניר שון סתרנס 5שויל6 * סס קיקו סו5 נס קר5 ויירונשומן. ; ככמרן

tempus~aaaaxit tumultam . סעועה סורקת ול6 מעכי הורת % .-ן5ין 
 שך פרעס . ו6ננרו קרתו . -53 ה6ויכ סרו"יס הנפיס . לפרם יתק4151
 מסיס סמלך ועיר . נעמך סנון קול . סננענו סרדס קול . טגון !מלריס
 : 5הר ליום סננוכשנר מעכיר . טור להמתיק מסריסנעדח
 כלפכור כי : נקריס ננלך פרעס לננעמךס סגנני מס כנגר . המלך נאם)יח(

.. 
 וס5 כסרים קכוע מתנור סו6 יששממ סדכר כננו פיטו ורשי יונתן . וגו'
 כמו פירס ילמק ורון . ננלריס טל מש מדבר י63 63מת כן . סיס עלמכרמל
 סיס SD נעוע פסוק וככרמל , . ממכמעשומו ידו סל6 קיים רכר סו5 כסריסממכור
 חכור מסר כעו פיס קמסי י4וכ1ף ור' . כבל מי י63 גן . מטס ימיםול6
 ילודו כן מבור( SD פרוסס ורמת )כננ"ס רסוסות ולפרום סס %ור מועדסו6
oab. לודוביקום בטמס. "וחס יכיילו כן . כיס סמכי6יס מכרמל ע5י 'וכמו 
 גכוסיס. כריס ככס וככרמל. כחכור בגניוס בבל מלך יכ" פירסו וסכורריר דיולי
fpי63 ככרמל סכס . בסריס כחכור נכוס מקריס יסיס 6ס פירם סט6רק ל 
 רוזי ו6חריהס וד"הליר נ55כיומ . יכמסר סיס וקולי ליס. קרוב סו6 כי .שביס
 distiguais 10 18 81 ר-שאכליר מרנוס וזפ ; סל6מריו עם ספמוקעשברו

Carmel10 comme moutagnes, -888ן entre Thabor 10 comine 
dipart10 7ם0ע prepareras 10 *8 ; mer 18 daus 8-'avance וטף 

l'Egyptetסט habitante 8110, eaEnetiviti, 16 dans לפיס יתכן וקולי * 
 . סדכר יסיס סל6כתו

 13 ימלו ל6 כי . כיס יבקו וכבנרמל סתנור יב" 1ל"
 וכמוכס לכו סמלממס אנסי ששפרו מס יסית ל6 כן . Sh'1 קרוכיס סססנשעפ"י
Sb6ל6 מלדתנו. 6רל ו6ל עמכו SD בולס כלי לכן . מ5רלס רמוץ ילכו כרמס 
 : .מוטנר תקמר כמו וגו' סס קרונו יסקל זס ולפי לר;כנסי
 כמ"מ : רחוקס לררך nbSS סיקר - ממוכס 3סט nhDS כליס . גרלה כלי*~ט(

 בת ג"כ וסיף . מלריס יוסבת , מצרים בר2 יןשבר2 : י"ב.ביסזק6ל
 ברים ל6 כקרן. נולייס לסיות סקרמוני-אם 6נל סיס ו030 . סס סנולדסמלריס
 . ירוסלס כת . יסורס כת . כ3ל בת . בת סכומות נקרצו ולפיכך .רנעסניס
 יורט תופסי לעעלס כמו 6"ת. לעלס טתוכות נגלות .מתי ובלו . קרוסכת
 . :הסח
 : ירקרק . 6רמרס '. עקלקל . סמרמפכ= בפקם 6סמ. bSn יפהשפיה.)ל(

 6ת סלרכןסמנסינ .וסו6 : : : עקעס*: טוו ערט נלקח.קרץ.
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קים . מו סוהשמיה
 25ם% סררנן לס ינ6 שפון י כ 6מר לעננך. נננריס ססעסיל וקמר גהככמות

 על לסורות מכפל : בא בא : )רוזי( Stimulator יירונימום מרנס וכן .3ט
 סיגנל סד"כ . נכון וקינו . כס ב6 בנס כתוכ מפריס וים . סכי6סעסירות
 : לסב6
 ולפר : נמו מס נס . פרנק כעני ססס ג נקרנט 5סר . שכיריה גםנכ6(

 ע6ר מכוכריס סנכריס פיו וכקמת . פיס יפס ענלס כנה ערנקכעגלי
 ע6ר. 3סס נועם מסיס סמלך ilnasis( תמת וכפרע . ססס כינניסנמנריס
 : לעלוכס ~bS ידם SDכי

 בערירות ומנזוק תנעס . ילך כנחש : מלריס סי6 . סענלה ס3 . קולה)כ3(
 נררנן ול6 . ובקררומות : ס6ויכיס ג ילכו בחיל כי : נמסכקול

 :בלכד
 ליער 6ותס וסעסיל * נתריס סל יערס כורסיס ס6ויביס . יערה כרתו)כ0

 : ס6ויביס עמפר . יחקר לא כי : %יס כמועכי נשכירמפכי
 ניסור גענר וסיס מלריס. ננ6לסי 6חר סו6 6שן : מנא אמון אל)כס(

 שליל עיר כלומר Diospolis. כן נם סנקר6מ Thebe סי6 .כנ6
 כמ6: על יוקכ כסור בנורת סיוס ער נננ65ת 6ננון טוס ס6ליל ורננות ;יופיטיר

 כל לדון מס לו סמיוסמיס וסת6ריס . איל בנורת כלו 16 . איל כרסס16
 . .ט6רן

 כעיר סמפ61ריס סיכלות % וסיו . שלסיס -. ננלך 16 . עליון לרון
Meroe

~ah 
libyca Oasi 2בעיר סעיוסר ומנכנו . מ Thebe נקרוס 6סר 

 ~ר~ר צור פד מספח י6 )לס חקג נ6 נמו נושנת. תטש .D~wn)מ(
 : כ'( י"ג)יסעיס

 י' )ל' למעלס נ6ננרו כבר ומשחריו טזס סננקר6 . המרא אי ואתה)י0
 מדבר ובין . יסרבל 6ת לנמס טומיפס ממעתיק כי רוזי ו6ננר .וי"ל(

 דרך על ונס . קלס למון כמינוי 6ל6 . וכלרוכס ככתנס הועמקו ל6 כי .כן
 : ו' פסוק למעלס עיין . סנכפלהם סע6מריס נגללס"ק

 *כמזי

 עזם 6ת מכס ככס פרעת כי (~Ob . עוה את פרעה ינה במרם)6(
 כ' נמלכיס לסור ננלך על להלחמם פעורים שתו קורס י6סיסו.כיעי

 לסורענ טו6 עזס( 6ת פרעס יכס נבערס ס61ת נסורפס וממכוון , כ"ט(לגני
 . נ"נ ננלסננות מתחלת קורט מ16 פלס1ס על נ"נ ניצת על ככ6 ירנניסכי
 נק פלסתיס ע3 6ויכים סיבינו 6רס טוס דעת על עולס סיס סל6כזנק
 : נרוז'(שפון
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