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חכג

 א.יחזקאל
 עיין . מונם טו6 מכין ל6יזס nB~S ממפיס ימלקו . שנה בשלשיםלידני

 1698 נסכת Shptw מ' ספירס פר6דום ויירוכימום . ורר'קרם"י
 הכקינן המסנון וסו6 י ננוכרנ56ל סל קניו כנופול56ר לכנלכוס סו6 מהמכיןחסם

Nebopolassaris.aera 656ל ססו6 ממכין לעליצות ר6יס סוס 6ין סנ6ננת 6ל 
 טכסיס לפרס סריס עי סיס כן על 6סר . ננכונן 6יעו המסבוז ונס .סכטדיס
 הקוס., נסוס כזפ מ65:ו ל6 מסרי . סו6 גס הכילי וסכל . יס(ק6ל לחיימנס

 זעתו 6דס לסוס ירוע סלינו כעכין ססכס עמפר 6ת סנתוכטירסוס
- 

 וענ"פ
 יכוץ סיס ולח"כ . יויכין לנלומ , החנניס"2 ססכס תחוס למזכיר ליסזק6ל לוסיס

 ר6יגו מנס כי 6וננר נר 6וסכ בכורי וככי . מ" לינני מלסיס סכת סי6לסומיף
 סכו~הס מונים מסיו . סהו6 נדור סכומכ*ס . וזולמס ורויטל וימזק6לירנניה
 הר5סתית הם:ס סי6 ליסויקיס סרכיעית הסם ומכס נינניסס. סמיולמלכיס

 יטויכין עלה נניד ולמריו מכס י"6 ננלך ויסויקיס . כ"ס( )ירסיסלנבוכרר56ר
 יויכין סמלך לגלות סמנניסית ססכס 6"כ . מנע סנלס ומיד מרסיסטלסס
 צריך. שכ': כסלסיס נננקוס כמכרח 6"כ לנ"נ עסרס סכתיסלם סי6 כ6ןמנזכרת
 " בשלש כחג ססופריס מן 6מר כי לי וכיסס . סכס עסרס כפלסלקרוץ
 מימים נרנרי הנ"ל נכי ת65 טס וני651 . בנשלשים ש"כ כעסםועזס
 כי וירוע . סכה סלסיס ננלך 6לכס:רר מרונני ססקיסר להר6כ"ר רוזנילננלכי
 לכו י' סכם גמנ טמעתיקיס ען 6חד כי לוער 51ריך . טכס הנ רק ננלךל6
 ט"ו נ' )כועס נס נזנר כבר. נהר על : סלסיס התג 6מר ונ6 ויכי5י6ס( כדפוסהו6
 מססריס 'ורר וסוltesopotamia 6 כסריס נקרס ססו6 ו6וננריס כ"כ. ט"ו י'כ"נ

 Chaboras לו קור6 וחלפי כרכעיס. 56ל פרס בנסר ונספך 16821בסנקר6יס
 י"ס ה. י"ז כ' רננלכיס חכור עגננו סו6 ניז' ולדעת . מלכור כקרץ ערכוכלן
 יחזקאל נו טהיס כנר מנסר מקוס ולוותו . סכטדיס יד תמת הימהימזק6ל וכיפי נסריס 6רס גנון נקש סי6 כרכעיס וסכס . ח"ו ס' 6' וד"סי"6
 כסדים כצרן ג'( )פסוק למעם קומר סו6 ולפיכך . יויהס תחת הו6 נססנט
 : נבו6מו נרוח לנביך נרננס כן . דהומים נפתחו : ככר נסרעל
 וסיעורו ק5ר למון ס"1 * החמישית השנה היא לחרשבחמשה)נ(

 .סמלך )נלוח המפיסית הסנט הי6 שזכרת 3סכס סכז:ר למרסכחמסה
 הנביץ רכרי ננפנמקיס מס וסל6"ריו זס פסוק כי רם"י מעיר יפס ומגס .יויכין
 ונדבר וכצן מלסיס( ננר6ות oh-hl ג סנולס בנעך לו6כי כעדו נזדכרמפתח
 סטני לוער נרמס סיס וסכס . hptw() 6ל ס' דבר סיב )סיס נסתרנלסון

 טו6 ענין ול6יזס סנכי6 הו6 גני לסוריע 6מריס סהומיפו חומפת סללומקר6וח
 הכנקרצות סני נס ר6סון פשק. נס כמב טגננו יסןק6ל hih לוס צורך l'ha ונ"לננוגס.

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



 איחזכקאלמכר
 סוקרך. ל6 כנולם עמו 6סר סיסוריס 6ל סנכו6ס סכס6מר 6ל6 .ם6מריו

 לפלס
 נצולתו לכחוכ כסכל ולמ"כ ; כאדיס נחריץ פסיס נומר ול6 . חומו פיויודעיס כי חביו וטס סמו לסם לומר, hS1 . בו רני1ס סיו כי בנס טלסיס מסנוןל6
 ויקמר סיכפיל לו סיס רווי וסיס . סללו סמקר6ומ סני מוסיף . מפרפל

 סל6 וכרי . סמנניסית ססנס סי6 נפרם נדי למרס במננסס ברניעי סנסכשלסיס
 : לבדן ס6"רושנוח ווסתים כפל . מלות כך כליכפול
 : רפ"י ע' . ה' יד)4(
 נרמזת ססכעס ננוד נם6 מוכנת ~פי6 . ונוי מערה רוח והנהואדא)י(

 ומחיות . כרוב על וירננ ע"ר . סעוכבס 6ת וסגסנחו ס6ל שסננתבר4
 rD באה : כרונים נסס יו"ר( אוימן )למטסם סני נמזיון נקרניות כ6ןט6מורות
 טכירכתי עזרם קנסי למונת כלקי כאלפון מן סברס פ נרמס רוזי לרעת .הצפון
 סו6 ר-מוק ומנס . ס6לסיס מהנד סר סו6ופון

 סטתי
 6מתת על ונביה

 )עוסר"ר וקרס קסם ס5פוכית ססרום מפני ופון ססזכיר סדכר וקרוב .סנוט
 לן. לנגה : כ"ד ט' טעות עו . כמתללראקרע ויפש : ז"ל( ים"ף ועוסר'רדח'ו
 הלויס עמוכס ומלת . למ"כ סמשרס כמו . ס6ם ממוך . ומתוכה :לענן
 דרך (Ss כבסון יוע טבעי נוף סו6 ססמסעל נר6ס . הלחשמל כעין :ותביר
 6100 הלחרוכים וכעת . 6ר"נ( תלנביר* . מספיר %כת כתעסס רגליוותמם
 מלל )נמדת( נדהר מן מורכנת טט6רט לדעת ומהלס . קלל כחסתכעק
 . . . מכחוכומ כשנסוך ססכי6 )כעו מזוקק כלתי זסבמפכים

 ק% נחסם 16 כזסנ מעורכ כחסת סכווכס ממסיס כין ב'( מלל נערךפ"
 : נזסכיפר,
 מץ 6מנס זקופט. ונקומת 6דס נלוית נ* סיו . להנה אדםדמות)ס(

 : D~h סני עלכד פכיס סלמס 6מרלכל
 6סס שרוח ככפיסס כטעם סוס נכמטמ זו 56ל זו כלות כ* - תשרה רגל0

bhכי גזל כ6ן 6ף . 16 זו מוות טעניגו כיב( פתוק נלמטס למותם 
 שגיס תעיניס ינליסן סיו סל6 ג6ן סגתך . פכיס 6רכעס לרזן מסיו ס6ערלפי
 רנלק י"נז . עגל רנת : SaD רגל ככחש סלטן כף סיתם וכלן . סוות כלן6ל6

 וטס מגולם רנליסס וכף סי6ננר די סיס )ס6'כ ענל קורץ מטיס ל6 .סנלנלק
ODUסענק יטיס סל6 ססרישחן כעכוזי מענין טיכס 6ל6 ( ? עגול רגל ככף 
 לדרוס כ"כ וכתמכם ; פנל כורבל סטיות סרגלי צסלנעס נעיניססמתכזבי
 געו וירקירס ררך על כמילוכן כשעולס פתטזעות פסיו וסמר כתסמעס ענלמלח
 : "( " )קסלפ קלקל פנים 1 . מעורה . עיי : ניוח 1 . מנוצצים :מנל
 סיט 5ד נוכל כלו' רכעיסס למרבעת נ"ל * לארבעתם ובנפיהםומניהם)ם(

 %ד כלם לקחת פכיס 6רבעס סיסיו אפסר סיס נס כי . וכנף פמסלסס
 : זס 56ל זס6מל
 6מותס bh 6סס מוגרות חמ"ן סיר=יעוח ממס כמו . מחוברות * חוברות)ט(

 נסן ph סילכו 5ר לנל . תו' כלשטען יסבו לא : נ'( ט"ו)ממות
 י רוח לכל מכיס 3סן ים כי פניסןלטסב

---
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הכה איחזקאל
 ננסמיומ. 6חת לכל סמיו פכים ס6רבער4 פירס כ5ן . וגו' פניהם רמות)ס

 . כ"ס בקורות וסת5ריס ממכונות ע5ייריס פיו סקדננוניס כי ידועוסגם
 %מ  וסלסלתו  Sho ססגטס כי נילני שכבור לס, סליס%וס  סטיות  בילו כיונרסס
  ולפעמים es~h) 3פ:י  יפת ובננורס 6דס( )פגי ובתנתס במכסס סי%ספותך
 : נסר( )פני הננסירות גמכלינז ולפענלס סור( )סגי כמכלרותב"כ
 רם"י ולפי . עתוס ננקר5 כ"ז : מלמעלה פרודות וכנפיהם לפניהם)י6(

 וקני * סד0 ענין סוס 3ס ככלל ל6 כי ככניותרת ופסיפס מלתורד"ק
 לפס היו ופכיהם סמכותם כ"ל ננדוייק וכלתי מנותנם Shprnt למון כיברקותי
 וכן . מפכים מן לננעלים פרוסות סיו  טטככפיס כלומר . פרורומ ככפיהםמלננעלת
 מרקיע וחפת רקיע סיס  סמיוס ר5סי פל כי ו:"4( כיב  3פמוס  לפרסנר6ס
 : הרקיע וכואבות מפייס מן להעלס פרוסות היו סהכגפיס מסננע יחרותככפיסס
 : סלם, %מ לסלת  יו ב5ר ין ינקות . חוברותשרמם
 נהלי Sb חוורת נוערות 0ננלח נ"ל * בוערות אש כגחכי  ביראיהם3ע(

  סוורות סלפיריס כננר6ס ומלות . כמ"ע ועם כן l'ho אעפ"י .:06
 וכן . 06 סיס החיות ענין המקוס . החיות בין פתהלכת היא :למי5יסס
 6ער וכן . סכרוביס כילות 5טר סלם לזכר י'( סי'  3לפעס ס6סרבסזיון
 : חיומ %רנפ  רתוח  060( )ננתוך וננתוכסלננעלס
 ותרן מכ ר6יח 06 כננו .  רון סרס  ומתלין . רל% מסרם י  רצוא3יר(

 הכוככ ססו6 אפריס נגר ופירס . (יקת6 סורי כתרג1ס . הבזק :עמו
 נננסנס היכריס סז'קין והס . דרהט( שוכנך לסקוס מננקוס ורן כנופלסכר6ס
  ואולי  רלור.  Itpip111 1יסוס "משרי  לוס וקרוכ . כ'( נ"מ דף ע' פרק)נרכות

 מפקוס מספלים וסבא  ססלילולוח  מבסן(  פן ניוחס 1:ס  תסרס כבר זסכל
 : מליס ירט פלילו 1:ק מורי  ובלגיון .לפעוט
 lelh  ~ob החיות. אצל3עו(

 . פניו לארבעת : הסות מן 6הת כלנ 6נל
 : סעופן כתוך סעופן סיס כי פכיס ורבעת לו סיו זלופןכל
 כלל לרך הזכיר מתעלס 6ל6 . מיותר גרוס סר5סון .ומעשיהם3ע1(

 כאשר : סעע0ס ו56"כ סננר6ס פירס ו6ח"כ . ומעסיססננר6יסס
 רפ"י. ע' . וערב פתי עופן נתוך קבוע סופן . האופן בתוך האופןיהיה
 נהם סיס ול6 מרככם 16 עגלם כסיס קנועיס סיו ל6 ס~ה ה5ופכיסומנס
 סיס ל5 כננרככס קנועיס סיו 5ס 6ננכס כי , ההיום רגלן 56ל סיו רקקוטר
 1 נר מכל להמנלנל לפס6פסר
 כרי : עופן כתוך גופן ס5ופכיס סיו לכך . וגו' רבעיהן  ארבעת על)י0

 .: ססיות ננסלך לפי גד ננכל לסתנלנלסיוכלו

 : ההיות על נ6ננר ססו6 ונ"ל . ס6ופכיס על פירסו המפל0יס . ונביהן)יח(
 מלליס וס6ופגיס וכנפיסס .ויריסס ונכיהס כסרס וכל י"ג( )י' למעסוכן
 ס6ופכיס( מ60"כ וכנפים וירים 703 לסס )מסיס סמיומ מגס סרי . מניכעיניס
 פסיו נ"ל . עיניס מלפיס היו ס6ופניס גס צענם ו5ס ; עיכיס מל6ומסיו
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-,י

 ב איחזקאלמכי
 . מוסגר ננומר . להם ויראה להם וגובה : בנכיסס bS מכפניםעיליתם
 כננ6מר סעכין סספם'ק לסי . וגאוותם : ונור6ס ננוסס קומם כטלי סיוסטיות
 מכפל ומפלי . הפסוק סכר06 נכיסן מ5מו וסול ונכותס וקמר חזרסננחיס
 סלסכס סננ6ננר בתנ"ך מקוס בכל וכן . רר"ק 0כמכ כמו חוהס מנססמלס
 :ע . : ננסוכס לסעגז יזדרכו

 nDw : ס16פמס . ילכו : סחעת סל . וקרוק יטכשק קעק י *~סיעל)כ(
 סחעת וכס:60 . ק5ר מקרם . ימחאו רהאופמם : ot:elho סל .וקרוח

 למטס כמו . רסיס כמקוס ימיר . דןקעק רוח כי : לעמנזס ס6ופמסעסקו
 כמזפררות 1 ס 0ל6 מפזי כל" תקרמו . ות סם מיצורו . ממיס ר06י יצלודמון
 : לכל 6חר ורום זו 6בל זו למציר פתנרוכז 6לח . כמוזו

 טפיריי סיס וס0טח . סכם, סיס מעליס רלפס כעין מטח . רקיע)כב(
 : מקרח כעין טעס וזס כחוכו. כוכרתססר16ת

 סוס 6חר כמטח עומדות ריו ס:כפ'ס כל . אחותה אל אשה ישרות)כנ(
 ימרות. קומר קלינעכערגער ילחק וחלננידי . כרווי hD~n לסלתכדי
 לתעלם )כמו לוו 11 חוכרות טניכו Sh oninh ו06ס . סכם6 6ת nhabזקופות
 0תי ח'ס לגל סיו סכס6 הכו60ות o'e::o גזלנך ' וגו' שתים נאיש ןט'(
 : גופך 6ת סמנסזתככפיס
 . המיה : בדברו סרי 6ל כקול מפורס ס'( )י' לננטה . 'טרי כקול)כר(

 כרולס. סמולך לקול י"ו( )י"6 כירנניס וכן . נדול קול מקוננו לפיענינו
 : הננולס 6ננרו סגנון גנן רטל3"ת . כמלוףוקלי
 היה . הנסיגה דמות וסו6 . ססזכיר 6רס רננות חשמל. כעין וארא)כז(

 כ"ת כמו סיה ה6ס . לה בית : 06 וכננר6ס מסמל כעין לסמכיכ
 סיקסת גיכ סימה ולמטס מחניו וכנננר6ס . מביכ ננס כל6 6ס מוקפת~.Sh דמות היתך ולננעלס ננתניו ממרקס והכס . )רי"6( ס' ככור רננותסכיכות

 למעלס כ' מ' לננטס . סקרת כננר6ס וסוף מננס סיס ס06 סניכות 6ך .06
 . טס 6י כ6ן נפלס טעות כי נרפס . למעלס כננקוס ולננטס . לקיטסנפקוס
 : חרכ"ה( )שרי זס כפסוק לתחכומן קמור רפ"י( )טיין ו0ס כ6ן 6ננרוורז"ל
 6לת . מניכ סננה למתה "וזר 6ייו . ה' כבור דמות מראה דודא)כמ(

 מוקף וסס,ה 6רס כמרקס מסיס ס' כבור רמות מרקס ליור וססליססו6יל
 : ס' כבוד דמות מרקס הו6 זס וקמר חחס וכוו06

בי
 קרננית ל' ע"ד וסיף . לכרס וכרני6ל בימוק6ל נהוגם מלילם ': אדם בן)6(

 0נס . לס6 כר ל6 הרצון( 6רס סל )כלו 6דס כר וי"ח . ל60כר
 : יוהר נככדח מורנלת סכלתי סמלילס כי . ככוך דרךסלמון
 איו כנצר קיל וישמע כוס וכיו65 . ס'ר0"י וע' . סחפעל . נמייבר)כ(

 : פ"ט( 1')ככרכר
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חכו ג ביחזקאל
 מס 5סר מבליס . פנים קשי : ססזכיר 5כותס נננר בן 6מו : והבנים)ו(

 י : פניסקמי

 ל6 ו6ס ירלו 06 יסננעו סירנו מס יעסו . יחרלו ואם ישמעו אם)ס(
 מרעות עליסס תכ5כס 16 קליך יסמעו לoh 6 6כל Dltnb. יהדנוירכו

 5נ1' פירם ורוס . סלסתיך 6ני כי ויודו במוכס סיס קננת ככיף כי יכירוו5ז
 מתייסכ זס פירום וטין . נתוכח סיס נבי6 כי ירפו יסדלו ו5ס ננוטכיסלעו

 מעניך . מלונים : מרבן וממנו . מרי עכין כחרמי מרב סרט .מרבים
 : קסיס 6כסיס כלוננר . קולים מין ססו6סלון
 סברית וכקנת . 6תס סמורות כי כמו . מרי קנסי . המה מריכי

 ברי"ס6'ונרפוס
 : מרי בית כ6ן נס כתוב

 : כסלימותי ללכמ למחן . מרי תהיאל
 : י"כ( י"1 קסמות נכריס תסס וירי כננו . בווהנה
 מורס' מפר כמו 6מד ננכר 6ל6 כתוכ'ס סין ל6 מפריסם . ואחורפנים
 סקיניס רוכ על לקות ואסור פכיס כתונס סאת סמנלס וסיתס .פלכו
 כמב. זס וכעין . מסכיל סיריטס קורס כללו . עליהם למנכךעתיד

Juvenalisמפרו נתפלת : 

 רומס. 6כל ל6 עדיין 6ך . סכרו בפי מלכל הכומן (o~h . ויאכילני)3(
 : ותכלס 6ער 161 ממלל ומעיך תאכל בטנך לו ס6מר ער .ממס

 לממונך כפי ותסי סטעמיס( )לנר נ"ל למתוק. כדבש בפיותחי)3(
 למתוק, וקמר . .למטס וימי ע"ר סיס. לפועל סוורת למתוק לננ"ר :כרבם

 : מתוק לרכר וסטעס . זכרל'
 קטע כלו' . עמוקם סטפתס . לשון וכברי שפה עמקי עם אל לא)ס(

 : למונך עכיניס וסם לסוכט מכין 6תס אל6 . לך מובנתוגלתי
 סמקר6 ס5ין 1(Sa . רס"י ע' . סכופס ל' * שלרגעיך אליהם לאאם)ו(

 06 6ל6 המר."
- 

oh 6ל oh ונגלת, . קליך יסולעו סננת סלסתיך 6ליסס 
ohסרבם במקומות נסנוטת : 
 6נניפ, גנס,ר הזק וסוף- : 6כן סו6 סססמיר כמו . מצור חזק כשמיר)ט(

 ממלמם: יותר הזק מלסך 6ת 6תןכן
 6הר. מקוס Sh ממקומו לס6תהו ס' רוס נ5פ פ נדמת * רוח ותשאני)י3(

 סמיות ככפי קול כי . גדול רעם קול טמע לכך . סננרכבט גס עמוונמעט
 נוספת סיתס ססטכילה מפכי סיס וכמנס זס וכל ; רכיס מיס כקול היםכלכמן
 ממקומה ה' כבוד ברוך גרול רעש קול 6הר: למקום ססו6 ממקוםמן
 .. כלכחן סטיות כנפי קול על h~h . דבור סל קול מל מתייסב קינו רפסקול
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 ניחזמאלפכח
 סרי . גדול רעם וקול ונו' מסיקות החיות כנפי וקול ומפרס חוור סגניךוק

 בכל ועור . רכש סל קול ל6 . סכנפיס קול סו6 סנדול טרעס קול כיננפורס
 טי6 קעקועו ונגלת . דבור סוס סמיות Sh עיוחם מ65כו hS סערככסספור
 תקמרו ו6תס רונעתס סכיך ורוז' . רונמתס ננ65נו ל6 . מ6ר ומתוננסקסם
 כפיתום סו6 סכתוכ פסס סם 6ך . ס'( 6' יסר6ל)מ:ל6כי לנכול עעל ס'ינרל
 ; ס' יניע תקמרו Dtth על בסיותכס כלו' . יסר6ל לבכול מעל ולמסרד"ק.
 יגדל למורך בין ים נרול ספרם עדיין יסר6ל לנכול ננעל ס' יגדל יפורם 6סונס
 ; ברוך ל6 . ס' כבור יתכרך סי"לל ועכ"פ ; ס' ככור כרוך קמרך וביןס'

 ; טעקדט ננכית כסתרמקו כלוננר . ננמקועו כחמר ס' ככור ימומנו פירסורר"ק
 סו6 עעקוננו סמר אעפ"י ס' ככור יטיס חנניר ועסולל כרוך . פי' עתקודון

 פרק ח"6 כעורה ורננכ"ס ! הקלס ספירוסיס ורחוקים רסוקים וכננס ;בסננ"ק
 דעת סכיטל סננורס על יומק דון פירום )ועיין מעלתו כפי ממקומו פי'ה'

 עקוס עלת סתטיס ברורס ר6יס סוס 6ין 6ך סרעכ"ס( רכרי כהכסחסופותי
 מסעחת הע"ס מתסיס רייס חכי סוס ווין וסננררנס.. לסור6תסננעלסנ6ננרת
 ס' כנור ויגס ככעס סז6ת סעלינס טעם כי כרור נ"ל לפיכך . וסילסורקת
 ירומו וברועס יעננרו בעעלס . ט"ו( )סס סכרוכיט וירועו . ד'( יו"ר)למטס
 מעכרי טהו6 סננרתי כננכתנ ננקר קרוכות ושנניס ססכ"ף ננפ:י וזס י"1(נסס

 מלת י"ט י"ו למטס זס ורוגמת . מפריהס 6ת סנבי6יס כמכו כו 6סרסקרמון
 טיס מפריס בקלת כי ג"כ כננסך ומוס 1 פירוטי סס עיין . כמסלתיך ודכםיהירו
 ע"0 מיננו מוץ )מופטיס סיס 6רבעיס פלסתיס סיעי יסר6ל 6ת ויטפוטעגוכ
 ממופרש מן סקלת משי וזס דמוטס. פ"ק כירוסלנני כננוסנזכר עסריס.כננקוס
 בן טיט 6ביו יסורס מסרי . נזוור סכום וסוף . כעלכו 6חזיסו סנהוסייס 6יבעיס בן כ'( כ"כ לכ' בר"מ טכתוכ ננס נ"כ נננסך ונמס . כ כננקיס נ2כחכו
 : סכט למכעיס רק חי .ל6 6"כ . מלך שכיס וסנננס בעלכו סנס וסתיסמלסיס
 נין לכיס יפיס מעברו כזכר ול6 ? סכיו תחת נמלנו מ"ב 3ן נכו יסיטוהיך
 וסתיס עסריט בן כחוכ כ"ו( ח' )כ' מלריס ובמ' . 3נו לננלכות ס6כמיתת
 %ן . ומילט 51"ל . וחילך לרוד בי י"6 כ"1 לננסה וכן : כעלכו 6חדטוסנס

 . סעויוני כעכתכ דוננות וטת"ו ס6ל"ף כי . ותר6 וסר6וי . ו6ר6 ח' נ'בירנניס
 . ו6חמ ממפטו . עליך ותחם לסרנך וקננך י"6 כ"ר 6' בסננו6ל סרסרומפך
 קרוכות וס5ך"י סיו'ד כי רוחו כמנס מספטו רוסו בעיט ט"ו י"6 ניסעיסוכן

 ולננטס ומוט טננרוכי. 3עכתכ קרונות וספ"6 סנו"ן נס . ססערוניס3עכת3
 והלץ ו6"ת . ומפסתי יח"ף( )לדעת מספטו . 6תכס ומתכתי וסנחתי כ((כ"כ
 סקסית( )33רכנ1 וסט כרכות י"ח ליס(ק6לתקע כזען קרובים סתיו כנס"בלכסי
- מעקוננו ס' ככור ברוך פסוקנזכר  מרכס כתמלף סתפלס נוסם כי רע 
 מסרי רכ זננן מנוסף יתכן סמל6כיס ס6וננריס סקרוסס וענין . סדורותכמסך
 קדום . יום 3כל 6ומריס סמיו נ65נו הברכס( וקת )פרסת ושספרי .כנס"ב
 )טהי6 רומס כני מנסנ 16 ס6יעלי6כי במכהנ כיוס וער וכו' סמך ונורץ6תה
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הכס גוחיאל
 ודו ~ור ישומר סיחיי סכ6יכנאופ6( קדמונית מיותר סקסלס4-~ר6ס

 לעולס ימוס ל6 מפינו לנסינו מכחך וקדום נגרוס לכדו סו6 כי ל6לננ?לין
 למל6כיס זכרת מס phl . הקרוס ס6ל כת"י 6תס וקרוס גדול נזלך 6ל כיוער

 סקדוסס למזכיר סתקעו גגס"נ קנסי כי לוננר תמ65 6ס ו6ף .וגקדוסיס
 סכתוכ קרוס קרוס קרוס 6ל6 קילו סקרוסס עיקר מנס . המלמכיסק6ומריס
 . לעולס ס' יעלוך ופסוק . מלנקומו ס' כבוד כרוך הום'פו זנק ותחר .ביפעיס
 לקרוון יסרבל 6ת מנימין סיו ול6 ס6ויניס כסעננרו דורות כננס קלמר דרךעל

 : 6לסיכס ס' 6ני ומלות ישרול סמע פסוק דמומף כקדוסס הוסיפו . סננתסר'05
 כמנס וסנצלס . 3נקיסות רס"י ויפ" . וחבטת נסיקס ענין . משיקות),נ(

 . סק סק קול ססמעת SD הכמתו חמילת נסק סרס ונס . נסקמסרס
 סכידי( כ"י כתרנוס )וכן סלפניגו כתרנוס וסנט . 184 טמוך תקפ"ז כש"עע'

 הנסת hih קינו 6נוירס6 נוסח 161לי . נסקן 5נוירס6 כר' 6כל - נקמןמתורגם
 קול מסמיע סיס זס כל . הסרעיס סומר ניל . גדול רעש וקול :ס55רוניס

 : נדוץרפט
 ססוליכני לסקוס מלכתי כ"ל . רוחי בהכלת : נפם נמר . מר ואלך)'ו(

 : ~Opt סירס עלי פסיחה ס' יר . ס' ליד עלי והדכיקו הקכו סטעמיסבטל 6כל . כמזקס מכריסתני . חזקה עלי הן ויד : ובסממו בתקפוסרוח
 נ"ט 3' (h~iD מרסק תל מלח תל רונמפ . מקוס סס . אביב וזל)טס

 סרכנש וכן . b~D) ז'ונחליט
.- 

 נסריסו6סור ע-3צקוננוח-:זכ6רס
 לפי . שם יושבים המה ואשר : )רוז'( ונבעט הר סעניכו טלהנקרצים
 ו6סר סל וסוי"ו . סס יוסכיס נהיו הננקום סמיה 6כיכ לתל מוזר סו6הכמיג
 :יתרס
 מיוחס ססדנר h(h . עבירס נדנוי יכסל נ"3 . לפניו מכשול ונתתי)כ(

 מן מבס 6ל6 לסטורן יכקס ל6 ס5ריק כי לידו. 6נס וס6לסיט ע"דל5ל
 וכסיע. ; רקונו ננד כמפט וימטר . דבתנו על סתעבירסו לפניו תזדמןסחון
 וזיוכן כדי . ימוח סו6 עס לפניו מכשול ונמתי ומדביקו . זס מפירוסרחקו

 )כפירוס- ימות נו 6סר סיעניססו סעוכס 6ל6 חינו לפניו ינ' מיתןססמכסול
 . כמתר חוטף פסיס 6חר גלוי כקטל יכסילסו סס6ל 16 . וד'"6(רד"ק

 :כפי',.רק"י

 . נרולס 3ספמקס ורצוי שחריו מנוס וכדל ענין ססו6 6ל6 בינוכיססו6 לי . בקמש . נזהר כי : לחטוף נצכפול )ו כסמומן . סמוא )שנדל"ני)כ6(
 : יחדל והחיל )כ'1( למטסנעו
 ייסוכ כל6 מקוס , מסנר 16 טוס ומכוונם . נ3"ח כננו . הבקעה אל)ככ(

 : 6דסכני
 נחמרת כללו לפיות איך 5תס ענפו עבותים. עליף נתנו הנה)כה(

 סס ולמרוך נמנו ומלות . ורס"י( )יונתן כתוכס ת65 ול6 .נטכותיס
 : (Dicllnt) כבוכרנ56ר למרין לך כתו סחורי פעל גר( חוהכ נכי)כרנרי
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 ר ג'חזקאלקל
 כן פוער סקרם רומ 6ל6 . סספשת ק זס 6ין . השומעישמע)מ(

 : רסני ע' .לנביך

 *י

 מסיו מס סל3ניס על לכתוב נוסניס סיו הכסריס . יבנהיך קח)6(
 תסלוכומ 56לס סיו כי פלעיום ומזכיר . סרבס זנק סיתקייסר51יס

 בהרגות ננו5,יס סיוס ועל . סלבניס SD כחוכות מנס חם"ך זנק נמסךסכוכביס
 : cuneiforme ככתיכם כחוכות סלכם לכניםכבל
 י דיק : ורוזי( תרי"ג סן*בנס על סקס וט גל . ונרי עליה ונרצית .)ב(

 36ניס 13 סננסליכיס כלי : מללה : ממקור SD 'o)h'1 לעמור עפרמלוי
 ע? כלי ואס . לליס . כרים : ל"כ( י"ט כננה נרלב'נ סטומס לטפילנרולות
 : קסמי( יוסף )ר' סמומם לננמונרזל
 ופן נלננעלם 6ותס ותרמס מלננס על 6ותמ 6יכפס . בר,ל למחבת)ג(

 מולי סיסיו . סעסבת כחוך סלנלס טיחן תומר ו6ר'נ . )י6"6(ס5רריס
 לרעו . ברזל קיר : נר6ית וכלתי ענוסס מעיר חסיה ול6 למטססימכת
 קכותס ע"ד . יוסכיס מפלת יטננע ול6 ירוסלס על יהננול ול6 ה' יקוםסל6
 : תפלס מעכור לךכענן
 כנננין ינמס מנין ויסורין 5עי למנול דה2מאיי. צרך על שכב ואתה)ר(

 עגן ארב ושנ"צ : )רם"י( לפני טסכעימו על רומי ה5יקתני 6סרסנים
 2 וכו6כ מ5עער סו6 תעיר עליו סשככ ססו6 ס5ר . עליו ישראלבירג
 ססו6 ה5ר וכ6י4 שר6ל. כיח עון כונר סו6 5ר תותו סיטכול ססו6והבער
 6פו ה' טס6ריך סזננז 16רך על ננטל זס ומנס ; )י6"6( פונס עס6 6תנוטף
 כפועל סנכי6 קותו סעסס ימכן זס כל O:D1 ויסורס. יסר6ל סל עגותסומכל

 .ן

 סיס טוכביס סכ"6 בזנק מכלילם 6ל6 : מלכנס 56ל ולילם יום סוככ מסיסל6
 ~טש ררןק ולדעמ . ינגין 5ר על יוס פ' ולמ"כ סננ6ל 5ר על תרסיס י"גסוכם
 : סנכו6ס כננר6ס הסכינם עביןכל
 סנמ6קס מסמס מעכרו סטכיס עממר נער יום. ותשעים מאות שלש)ס(

 וזס . ורוז'( סטני כפירוטו )רי"6 טכית מרנן עד רמכעס ניעיהמלנות
 מכיס קל"ג נלו כבר סס3עיס סי' ו6עפ"י ההכעיס. י' עון ס' ממכל סמןוכגר

 1 וננימין יפולס עם ונתחברו בל"י נסקרו ננסס רכים סגה סבים סרבןקורס.
 הזם ממכין ולהיות ירוסלס. כחרבן הס גס וכענטו כמרבן ער לטעונןוהוסיפו
 סני מלת וסו5י6 הננתרנס החמכם . לבררו קמה סוחריו( ס6רכטיס מנין)וכן

 ! כמוכסון תרין סר פל וקמר . סכיס מענין 6וחס ופירס .עמסמעותס
 סמט6 נננוססניס מס רך"ק ולרעת . מ6ר מסופק הענין . יוםארבעים)ו(

 יורעיס 6כו וקין . תסוכם עמס ובסלמס . טנס נעם מלך וסוף .מנסס
 מ~ומ זמן' ככגר סס ירחק דון ולרעם . סנס ע' סיו וקולי * מט6 זננןכמה
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מלא ד'חומא'ל
 "נ פממ ס% 10 כפד רגם רח' ושוע Frank 51רפמ . הי קסלמס
 וטפמימס ומלסריס סכמות פן וירוסים ימרס 6ת לעמר סמ3 ס6ז .*6פסו
 ול6 . לכן קורס סטט6ו פס לסט נממפ 161 . מ( מד י )ד"סאממנות
 המוי וסעפו טסזרו מס 636 פסס נמנו ול6 . לק קורס סמט6ו מס לטסנמנו
 נס עכלו ל6 ועדין מלביס ס' כמנת סימם סננו6ס כי וקסס . ססו6טזכק
 : מניס ל"ו 636 . לי6סיסו י"ג ממנתס"ס
 הללם ספעטש עעי . עליה לנבאת : נומס כאויב . תצופהוזרועך)ז(

 : לס לעסות עמיד ס6מ מסתרמוז
 נסטרת נ6פ עפך ממורס מס6 מצותי נזרת . עבותים עליך נתהד)ם(

 : לרפ"י( 5רך Sh מלרך חספך סלםנעבותיס
 לעס ויצנף ספ5ור נימי 3סס סיסיס סוענ טימן . ונוי לר קחואתה)ע(

 ט5ריס ס6ויניס דונפמ 6סר מ5ר טיס סככי6 והכס * צים"י(תערוכת
 : בפור טיוסכיס רותת סיס 6מד ופר . סעירפ3
 Sh מעת כ"ס( ט' )6' ונר"ס . נל"מ לעת מעת נמו . עת ערnva)ס

 ; סעור נ"ך 30 יוס בקר. עד מנקר 16 . ערג ער מערכ כלו'עת.
 : סוס כסיעור 6ל6 י6כל ל6 סעומ כ"ל כעסךומנם
 כי . 3י5יס י"ג . ההין 'ששית : סלם למרות כולל טס . במשורה)י6(

 ono וספג . לובי! 6רנע וסקכ . קנין ססס וסמ6ס , מ6ס ס5ימסין
 :ני5יס
 סיו מסעוריס סעסויות סערות כי נר6ט . תאכלנה שעורים מעגורן)י3(

 ו6ו3י . מעין עונות כקורת האיוררת נ3תי מיומרת נתנכית 16תןעוחין
 סיסיו קותו ולוס . נסליס בבי פל גרפית טימס עונת כל וסנט . רם"י דעתכן

 תסיס סעונס וסנס . סע5יס בטערר סעוסיס כררך נניוכסיס מנלליסטנמ3יס
 : ינסס 5ו6ס ע"נמונמת
 נפצור מס זמן יהיו כלבר סל6 רמז כ6ן , שם אריחם אשר בעים)ינ(

 : כ3 וכסומר כעגי יוניו סט ובס , 3נלומ וילכו ס6ויב כיר יפלו636
 ברכילת כפסי 6מ פקרתי ל6 סדני לחרי . ממומאה לא נפשי הנה)יר(

 ו מקום דגר לעכול תעניסני למס וסור רברסוס
 קינם שכקר 5פיעי וסנס טנרוליס. לרכיו עסת נערכי בעי צפיעי.)סו(

 וקינו עסכ 6וכל טכקר כי ס6רס. כ65ת לע ריסס 61'ן נ"נמ6ומיס
 וכרוכ כעסכיס ס6ינכו 8ע1%01 טנקר6 רננ תויר כולל והנסר . 3סרתוכל
 : ס6רמס5ממי
 6חר כל כקילו . כמסויימים זס 6ת זס יניעו . באחיו איש ונשמו)יו(

 לננס ע"ר וסו6 . לסכרו לעזור ננסס 6מר יוכל ול6 ננמכירו עזריקוט
 ןתוזרקו
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מלב
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 ה'הזסאל
 .ה

הנלבים
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 חלק טפמנו glaber נרומי לוס וקרוס ושרי. ג6ו1 מנרקיס
 מתער. כמקוום מסרב מקח לךי תקחנה הגלבים ונער 2 סער ובלי . -.-
 : מסערות וחלקתם, : ס16ינ לסרב fnns . : למער לך מסיסוסיף
 על מרנו למריק ליסזק6ל אפסר סיס ל6 . אחריהם אריק ךהרב)ב(

 "חריסס. מרכו יריק 1D~D ס6ל כי 6מר לפיכך נאויר.ססערותספורמות
 : סמרתי נכמכ רופות ות' "' כי . תריק לקרונן עומר מתלמידיומחד
: י כממפר עעט ממס ואמתי דעתי לפי :ממפעו . בטמפר מעם .)נ(

 י י ג ע : קען מלפר על רומזת כממפר ומלינם
( י אש תצא טפנו :. )ליי( מעט עט מדוחס - ונקח עוד וננהם)ר(

 טו6 כ6' יקר6ל. בית לכל 06 650 ספיר בתוך סחנעיר סוס ahe מן
 : יסר6ל נכל ותססית סח0פסט nhSרפש
 בנצר עתיר ססו6 מס כלפי זס מקריס . שמתיה הנוים 2נר2וך)ס(
 - ז': בפסוק;
 רום 6ת וסמר סכפסס סור6מו ממילת מרס. מסרס מפעיל .ותמר)י(

 . ותמר עס רכק לרספס סטעמיס לפי . הגוים rD מרשעהכ11פמי-:-ע אר2 ךר2מר ז.. : ס5ווי ננד ססו6 מטסם לכל למ"כ וסוס6ל . יסמ5וס'
 6ת מרתס וכן . סנויס גנן יומר מרתם . וממר Sh סוור סנויסומן

 סקומ-

 יותר
 מ5ומ 6ת מסריס ססנויס לומר ררךסנבי6יס סגין ס*קסס 6ל6 ן 6ר5ותמשר
 . סנויס מן Sh דבק %סעס כי סו6 וסלמת ן פלוח למס נמן ס' כ66ס'

 ס6רנומ. מן לרספס נקותי 6ת וממר . סיפורו ס6ר5ומ ננן מקומי ו6מותומר
 רססים יסרבל ימיו 6יך OntSD קסס וסיס . כן סכינו סקדמונש וסקי רם"יוגס
 סנויס. נק רע 25סות ט' ל"נ נ' בדשם סר ננס סניף וכסא סנויס. מןיותר
 ל6 סכומות כי . ממגויס יותר ססרסיעו 6ער מלכך פותריס ש סכינןו"משכ
 כי ונר6ס יותר. נרולס חט6מס סרי ע"ס ופגרו סקכלווש ויסרבל מהורסקבלו
 מסנויס יומר כשיסיעו ויסרבל לסמון לססמיפ לסס סוקסס מנקוד בעליב:
. : לרסעס על פסטל נסנוולפ"

 יומנכם ססקרי"ס ול"נ סמפרסיס. כס נממבטו זרט מלס . המנכםיען)י(
 :ץ ז . וכלחס יען כלו' מנס מסרס כפטל המנותכם נמקוסוסו6

 הנוים ךככה1פמי : סנויס עצן כ6' לסיות 6ומומ י י ז . ס6ר געספרטנתכס
 . bb כתוב 6ין בריסק ונרי כ"י לסרבם . עשיתם לא סביבותיכםאיטר
 מספטי מעזנו 6ננר ומנס . י'כ( )י"6 למטס מפולט וכן  סורי כתרנוס סו6וין
 - ל בנננינס ונככמו סנויס כמנופטי ודבקוס'
 כעטומכס הטיס בעיכי לסתכבל נקסמס 6תס , אני גם עליך וענני)מ(

 סרעוה ע"י סנויס כעיני וספליס ננזיס המכס 6חן 61ני .כננספטיסס
 : כלסב"כלח
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.]טלג ו ה יהזקאע

 כל-,נרי צרם כקלת וגן . בר3'מ אגרע טר6 %ס עאן . אצע)י6(
 * hbJW1~ כערכתי ספין הכשפיס נק 1ש6נרי"סמ.

 רני )ססס 3פערנ6י]
 כהים .נרע כי ~ab . קרי .הנוע כ%נ הנוע ולפרנסתי . קרי כפג הנרע"ק(
 י"ו נסופעש ר6סו פמ3מות סכע 6ת ותנוע . נענשת %א כסן כערמיעכינו
(uwtקופר . מסער כנ"מ סו6 סספט3 צמר רסוק ואינס . ונרעה תרנוננו 
 : ססכירס( כתער ס' יגזם שעש צפר אוכש 6נ3מ 6מנס
 מפכות ' לוב עיי ספתי ומסקוע סמנומ baDb . בם חמתי והנחותי)ינ(

 סו6 נמס וכ3 . %מ סרם פפנין נמס גרס נם . והנחמתי : נססס6כס
 . . מועם פסיס כעש 16 פת6ב3 סיס 6סר 6נ% 6ו יפן 5סר ע5מו' וע"בנם
 : סלרי 5אס פוי וכמרן * כ6ןוכן

' 

 סל %ר.עפתס כלו' סזס סרנר עכעו וטיתס ונ"ל . כקמר 3ככמוס63 3נכ" 3ר5ר סנכי6יס דרך כן כי ירוסלס. ע3 פייסו סמפרסיס . והטעה)עו(
 מצמר ולקסת 6העס ולגרף 3סרף מנוותיסס(ימנס 6טי נכויס מסיסיסרבל

 כמייק עייפה סכידי ק3ף ע3 נכ"י . ונרגשה : ונו' נך נעסותיולמסתותס
 . : ?יופה מ5' . וכנקיון .ודנם

 כסס רועש מרעל- מ% Dh כסלמי אפר 5מר . עליכם אסףורעב)ש(
 סמ6 5מריס ורסיי.'-נסס ; עפכם 6הם'ף חךעכ ויתפר מימזור סו6קסם

 כרפותי מלולס ן וקיבה פסיפס ל וקרנפתי ו5מ . ספסל לפי ס6ינכונגרוס
 בסמלת )עש סוף 3סק . אסף (hl%p נ*3 יו'ד ונ63 ויו נ63 כחונםסמ%ש
 כעעס . סרעכ לפיכס י. 6ממ0ז 5מר סרעכ חלי מסוייר 6מר כילפנים(
obDhנס 6כ3ס %י רשמ עימו : .- 

. , 
. 

 ..ו

 וכיתך . מנכיו שמטס כ36ו 6מסס מידבר וסנחנס . ~hSפי4 כלרך %h . מסריס %ר פעס' פניו מששך צט" א * וז שים)ל(
 עוכרים מסיו bS' . ישראל היי אר : ב'( )3'מ נונ 36 פניך סיס 3עטסטס

 . פיס אפיקי 561ל כנקיות סכע65יס רעק עו כל ומסת ססיש. ע3ס36י3יס
 . )רר"ק(:. י"גסמוק מפעיי כספורט סמרכן ע3יסס ולכ6 כסס טמקומווז נגר סרסר משבלפיכך

, , 

 . : סרים .סני נין ~BEfil ס" קמנענערנער nD~S . לאפיחים)ב(

- 

 . נס סנונע גל ננעמ6יס ספתיס . גלוליכם לפני חלליכםוהפלוש)ר(
 מכיבות - ימפזרו סעתיס וסולפות עלזח%יס ט36ילים סיסיו ככ6וטנף
 : 3מונריסס רב סיג נ"כ 6%1 . י"ו( כ"נ פ"כ )פ' נרול מפג ססו6סננזנטות

 עספעו 1י6סנמ וכן . לרגם ר6רס סיתם וסטיק יתרס מע"ד . תישמנה)ו(
 : מפס נמקוס ואס ימס ונקורקמו
 סר6סון 6סר ננ6מרים מטני פורככ פרפר זס סרי . וא' והותרותי)מ(
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 ויח1מאל-;קמר
- 
 ו

 ח,1 מרכ. פיטי לכס ופארתי . סו6 כך סנסוכ וסיעור . 4סלס בלתיפסס
 . קותי פיטינס יזכרו rh נ6ר3ות 1נס1ר%1כס כנדם מרב פקעי לכסבסיום
 לעיניו ס'.ב6 6ני כי ויעמס סקתכ 6סר ומסופר יתרס נסיומ פלח מכ161ל(
 סעמוד( נרעם_ סניסס סיו נלוני סלליסס נסיות מן 6ני גי וייעתס הגמסוק
ולמ"כ
 ססעס כרקס בהיות סכמכ ננקרס וקרט לננקווצו וחזי הטפס מכיר .
 2 כזפ כסיומ. וסותרתי מעתיקו וסמעתיקיס וסותרתי ננוון וכתג עלים טיק .ועמס

 יי אני ביוידעתם
 .-ס0

 . . . פלשי לכם בריחזוד1הודע
 . b~S) "ו )למעה גבך כמותיר דרך bD סרכם מףר .ברמרורמכם

 ומלס ; תרכס נסכר לנס פסיס - עסיש יט-ם* אקז מטכסתי *ףטי)ין(
 בפניהם. ובקמו לכנסיהן מלינם SD לרמוז שנומי ולעך פנרמיסיל"ל

 וקוץ קוע כסיס ועמנו י קטט ננסרס . בפמכס ונקטומס ננט( )כ' לננססוכז
 עונותיסס על טרטמס עהונ לטופס מכ6יב כקנן vw . נפניסס יקפו קון.כסרם
 ' : סמן מרעות נססטנרעו

 . )רפק( נמקי'ס מדבורי ירקו . דברתו חנם אל לא ה' אני כי וידעונס
 לקנס ע6 עפרם ו6ר"נ . מעלליסס רוע מפני 6ל6 למכס ל6 פי' עמק .ודון)

 חוק וסור . ממחצנומיסס ויחסרסו ונקוטו נסגר יסים ופס משובו כרי656
 חלס Sb ל6 6ל6 לעסות. דגרתי כנס 6ל ל6 !לומר לו bS oto ח"כפקסס
 -: ס61ת סרעס חספסימי
 ו' 6' .בנר6סימ סירוסי ג4 . סקס ענז . ירקע)"(
 כקנס ססו6 דכלס עד 6"י לדרוס ססו6 סערבר ק , רביתה ממדבר3יי( . )רם"י( פרסמן מעטיו . ענות yD אנף 110 * עבתהחנ(

 : רך"ק ברי"ם. רנלתס בעו דבלתה : סמננס יסיס סכל hS*~ספוני
 ן וניל( עיכ6עלים 1מ~'

- ..-י

 : sffh מא . דששרץ )טצאיז : ונף מקן כ6 פירט ו6סעכ . קרי6סירך ישמש . -וקץ : 6" לכל ספרכן נכ6 . לסרס המרק סככ6 6סר .קץ)כ(
 טכסט סורס מרסיס סתעסי5 כצלו . רם"ם2חקיך כל לוז ןי~ך ,צהעזי33(

 4שס וזמ-ממש וסם- מועכוזס עליסס יחן וממש . לותו עוציס פ5מסמס
 ועל ן רפמס 6מ עמסם ומפכתי י"ו( ני"ו. כירפיס כזס 1כיו65 . ועונםרע

 )יטפיס פסעס עליס וככד . חט6ו וש6 9 מלסוף עולי נרול התרו סוסהדרך
 ויגדל כנון . חצ5וקס וקרס מונס לסור6מ ומטויח עון קמרו וסה"כ . כ'(כ"ר
 : מרום מחטאת פעי כחעק
 ינכסו סל6 והמר ססויעעת פני6יס סרעיס סתעגיס . תזוייןבתוכך)ד(

 : כעקנס מכרוך טעונה ו-כיהו .עחוכס
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 'כחה ויחזקאל

 נ5ש וכן יונמן מרנס וגן . ועס אחר רעם שנכון . ' רעה אחתרעה)ש(
 סיודי קלף על כ"י חןם"י מרטס .עם במעליס נס . כשי מפריסנקלת
 סמוף תנוס סחי כל כי ירוע ומנס . רננ"מ מנת נדול וכתנ"ך בריסקובדפוס
 חשפטק סרי"ם מן כי סדנר וקרוב . ניגשן פסק ינ6 ס6סרמ כתחלת~מח
 רצן וכם"ם במקרספלדה
 ך rp ל' SD ספסל לטק וסחט 46ך. לב6 סקע מרדס מסיס דאת"~מיו(
 יטף . לסססנאש רמו 1שפדון לקיטת ,מן 6101 : נאץ סקרי6ס 61עי-

 6י( )ח' בעמום ק מ . שוקלל לקמם ממפות כי 1ד6ס. ef. ס6סרבפסוק
 : יסרבל סמי 6ל מקז נ6 כתוכ ו6יכ קק. כפכתצס
 ש לפטרת כטעם 0ני,'( יונם ר' כדעת 0טנ עמן . הצפירה באה)ש(

 וני,' יונס סר' hSh . נ'( (' נסופטיס וקפול יסוב גן . חפ6רסלצפירת
 וס פירוט יתייסנ ל6 כי רוו' וסקסס . סמ6ורעות 'גידול קליך מניעמפרסים

~DDS
 תקופת . חקופס כמו 5פירס טפס מל לפיכך . ס5פירה ah~1 י'( )פסוק

 לקרוין למעלס ססיערתי 3מס מ6ד מתייםב וגס * (Stagione)סימיס
 . סודק פרס ממטס 5ז וזמריו ס5פירס 'bh5 נ"נ יפס ומחפרם קליך.הקיץ
 מלת סו6 . הר : כריתמס פת וכוך וי5י6מס ס5ממיס 5מיסח זמן SDסכל

 מס 6סר כסריס רגם פור יסיס ל6 וסכוונס . מידד כמו . לסממםסקרי6ס
 רעטננ6לר( סמו6ל )ר' י'( ים )יסעיס וגו' ירנן ל6 וככרמים כענין .סכרנניס
 לזות נקורם כל6 סיום כמלם סס"6 מכירי % SD qip כ"י בנכי6יס כיודע
 . ממומס יוס קרוב סקל ער סו6 נס קרוכ מבמלת כמביר וכן . יוםס5"ל
 . סיוס קרונ מעת נ6 . סי6 נך-' ס6מיתית ססנממ6 סו6 לרעתי . קרוכומיותר
 : ל86שעוכ דרך על ל6אשסד זומר וקינענפרנער . סריס סד 1ל6 מריוננרייוס

 : כסריס יללם קול זומר כזלו . וסוס ,insipieus impius .ל886סכס
 ונעמס ונכס ופרס 3ן עוסיס סיסר6ל מסמם רשע. לטסה סם החמם)י6(

.OUDמהם לא : טוכ פרי יעמס ול6 רסס מטס ש6 מא וסננטס . 
 לא : רס"י( פירס לוס )וקרוכ ומסמונס ננסס עוכ דגר סוס לקוות6ין

 למלת ממוגרת סיהעס ס"6 מכניסת. ול6 ת"י 6ס י -.. " :יוי-. וקרונ . עסס' סיו65 מגל נלו' . סננסס מתוסס . מהמהם נ"ל .מהמהם
 : עלית ולסר סעניכו כ"ר( ט' )ס'6 וספלה כמו . 6סר וסור6תס .סטעס
 סבידי קלף על כ"י וננבי6יט טפרים ז :עזי נקלת נמ65 . בהם גהולא
 קמרו סמ"ס( רמז נכי6יס בילקוט )מוב6 ככ"ר וכן : נמי"מ נח נריס6וכד'
 סמורי סממרנם קור6 סיס וכן ; ממס רופ נמת לכרים סיתס ל6 כסס נםל6

 לרעמי וסכוונס reqnles סתרנס יירונימום וכן . כמן 6תתניח ול6שתרכס
 נוח כמו ספורעמת נק לממלט רצוי 5דיס סיסים 6מד 6'ס אפי' נכסטפין
 : כתוכם( וחיוב דני6ל וכח י"ר מינון למעם ס6' )ע"ד ממבול מןסכמלט
 . : סרס . הקונה;ינ4

 יממת 6ל סקחס ס6ננר 5סי , ישוב לא הממכר אל המוכר כ'י0
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 חירחמאלקי
 לפיק ליו סכ6 ננדף ספוחו-.%שמס oa מ שז . שSh %6.ואכו

 כי , סיונ3 נסנת לנוזתו Sh סשונ תקוס פ ph נס'ט6 כי . -'ט(סנדק.
 פוסך פכר 63 מירס. נסיים hS1 היתם* בחיים ועור . י יו% עיר וקיןינ6
 סנלות נע כמיסוכו כלופר . וקונס מפוכר כלפי נטר )ותס 61מר נ עמו6מר
 המונה. כל אל חזק כי ן מקונס 61, סעוכר hS נמייס ימיו 63 מנס עןעקן
ונק

 6רי
 * חייך זלל . חזק : מכס עו ופס ננחת למנת יסרבל לסמון סוק5נ

 סנכו"ולו סיו תרכם ספפפיס יפי . נ'( גן )מכקוק לננועד מזון עוד מכ%
 סנו3יס ססעון בלוק ישוב- לא :  יתון  לרוך 6לע סרקו  nlplm ולעתיס רניסויגרס
 סגו3יס מן ק5מ סוס . יתחזקו לא חירכו בעונו ואיש : 63ר5ס שונו'ל6

 כשן שמייסס ס6כסיס 5ל 6ך י סנלות מקש עד וימיו פנורומ ויגשויתחזקו
63lpron~ 6ל6 י6'6 פוסטר וללעס . סג3וס נק שוכו 1ל6 3נכ1ות יניש ול 
 ~SDIX מ לופר כן ו6ננר . שור תסוג bS ה' נזרת כbb Vtno '6 מחרשוכ
 ןי'6 . שוב( hS סעעכר Sb ספוכר )כי ממקס שער יסוט ל6 עס סלמוןע3
 %1עת - בטשת ספלכן ס% כמל ומסופר . כע6 יתר סמנן יסוג ל6כי

 יקוב ול6 . מתן מ זס( סומר וכפסוק סקודס נפסוק מכנע נ"ל דמהשהו"ר
hlDSD 5ף מרון יסונ ל6 דרך FD גיר( ל )ירנמס : 
 רנפס פי יספכן פי' וייוניפהם . . )הס'י( ewh פזשת . D~Dוכלכנה)ה(

 עמל. דרך פיס תוכנס פ" ורר"ק נרכיסס. על ספים ויררו נסמרפרוכ
 : עקר גק3 רשי 1ע6 סבסדך נגרע כס כסס יסים סל6 . נגנשכ6ל1
 וכסף ע"ר טת ננכסול 3סס סיס נ וסוס 0כמף * היה עונם מכשור כי)ים(

 : דעטפ6לר( קרום "( כן )%סע 3נע3 פסו וזסכ 03סרניתי
 שתפסו מס ערש 5ני מסיס וס~סכ סכטף . שמהן. לנאון עריווצבי)כ(

 לג6ון' עריס :ז י עבי כל"ר סיידר סיס רדוי ומנס, כו. לסמנ6ומ DD~Sנו

 * סעס בקרנ סדיוע מסל סלע לנסק עריו 5כי פלי5ת סיתס וקולי :סנעסו

 %531ומ: %נור 3ו -טיסים טפסר מסיס נעט לרעס מסמפס טסים חי כלעל
 מוחך וסו6 . סכתיכ נכק רל . ךחללוה : וזסכס כמפס . ונתחיו )כ6('

 6ולפי
~'DS 

 : ש סומר נתעקרו הע . ירוסלם
 2 יומלט 16 * ממקרס מם 6% וממרתי פ5פוני . צפוני את וחללו)ינ(

 : נירוטלס 16 63"י . בהובאו
 ס5ווי סיקבל גני מס ס*סיס נ* טפר ע"ד לווי סו6 1 היתוק קהוה)ננ(

 . סגוליס לרבוי סלס63ות לסכין ר16י וסכוונס . ננכו6ות רניסוכמסו
 ינוסס נסס וסכוונס . מקור עטם טירם טוב לקט כס' לליעזר בן עוכיס.ור'
 . דמים משפם מלאה : סנר ענינו רהעק ונערבי . י"ע( פ'ניסעים כסף ורתוקומ ~ba) ו'. )פא6 זסכ :י-- כרתוקות .- - כמו .סלסל6ות - הרוזרק :י ט"ו( כ"6 )למטס נרק לס סיס לרען ע"ר עמס ויסים 4 כבלמלך
 : כרולס עליסן סנתמייכו טכרותענרו
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) חיחזטאלו
 פג? . .

 ספפרגשיט פי' מק מכרטיסם.,: כס% כ2קד"ציו;ם. סלל( לפע3מסרט ונחלו,)גל(
 . מיניי בתי bb. ססכווכס .רסעי כרעת ומנכון:

 כ"י ונלשלש מסעות- -' "-
 פניי3 'בעל11;פטוריט .ניחנט במעון ' ט6ם תלפיתי ולדעת . טהדשיסמסלי
 . נ מסול וכין סקרםנין

:., 

 *יץ

 : יועץ 3נפמ . השעצת בשנה)6(
 %ר ונקר6מ , סעזרס וטי6 . ספניולית סם5ר סער * הפממית שער)0

 טפר )ס'( . לפטם נקר6 סוס ומסער . י"כ ו' . ל"ז ו' נננ"6ספניולית
 נמי ; קכ6ס סנורם סמקנה. כעו . המקנה : סגנוכמ כננס ננכוון מסיססעוכמ
 כככי6ים סו6 וכן טפם6. כננרכ6 ממפען . הקנאה סמל : מתםלפיס י"ס65
 : תכירי קלף עלכ"י
 .. : תביר בררנו ננספען . הקנאה סמל)ס(

 ; : וא' נדופם סופטמ 6מס . סרו6ס סיפווו . וגו' גדולות תועבות)ו(
 רולס סו6 5יפ . סנבו6ס במרקס לו נימס כך . בקיר אחד תר והנה)ז(

 כננמכ6: עוסיס מסיומס
 ררך . אחר 8רנח והנה )רם"י(: סוער 6ת וסרמכ - בקיר נאחתר)ם(

 מסמור עפרם סייחי ובתמלס . )רס'י( 6ממ למכס פתם רוויתיסמור
 . : פתםנעמס

ושז1ני21שדננ:נ2
 נסנכס וכחומס כמו . ספכימ.יס נמררים . משביהל בחררי :נסתר
 6% . נסנכם כסועס כמררו לו ים סעסיר מענינו י"6( י"מ )מסלינמסמחו
 : 6"י . הארץ ארנ : כ6ו5רו שפון ועמרוסוגו
 סנספ. Venus 6וסכ Aaonis ססו6 6ומייס התטוו. את מביכות~ר(

 מס ספין קסם ספירוסיס ולסני . סרמכ"ס רעת רר'ק נפירוסועיין
 : סיריעס ס"6 עקכלפרטי
 מרקס תסוב עור וננטפטס מוטפיס סטעפיס . וגו' תראה תשוב עוד)טו(

 נ = : ו' פסוק לעעלס כלנו . מללס נרולותתועבות

 1גן

 מפרסים וים . ככון וכן . ס'~2תחוים נשי כקנת . נמשרזחךיתמ והימדן)כוו(
 . : סלמס ססתמויס .סזמה)יסם

 וניל ורוו' יד"מ לרעת . אפם אל הזמורה את שלחיםוהנמ')יז(
 וסקס מסמס פוכרי פרס בסני טמע ע"1 מלסנ Nfaltel. hloולממאס

 Barsom) כלמונס לס )יקרזלו מטום לנוחת סתפלס כמעת כוולס לפיחוזנוסניס
 ודערעך6י Ligbtfoot ולרעת מסריס. לסרמיק רעתני לקן מועילתססיחס
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 מ חיחזמאל*לח
 זמורות מוסיפיס מסםקנוסת

 6ל'
 פהמיף כקרס סכעיסוני 6סר והממס ס6ף

 מקון לין י"מ נכל זס מקר6 נעלס ינעררסיס . nhS וע5יס סגח4ס עלתמס
 שסל ססו6 פירסתי נילדוחי 61ני *פי. 6ל סי6ער ר6ף סיס כ56מופרש
 ססו6 לוננר 6פו Sb סזעורס 6ת סולח פלוני לוער יסרבל נקרב מסיססדיוט
 נסנס סיס לו סר6וי עקומו פל שמסו סיס ס6ס . לפקוננו חון פס דברעוסע
 ועכניפ . 6טד ענכיס ו6טכול זנוורס כירו טלוקט כהדס . נזוק ט61 הנכסועענט
 קבלו ובזס . ל6ל ול6 לסעס עסתסויס יסר6ל כך . וניזוק כמוטמוסזפורה
 : סכר ול6עונם
 . פרס כננר ערס . אותם אשמע ולא גדול קול ב:אזמוקראו)ש(

 : ושריסס 6לי סופכיס פסס ננסכנגר

 .נם
 ן כ'נ ז' למעי כפו . מסיר דרך טל וווי והוך . פטל מנמן לווי . קרבו)6(

 . 6פסר סיסנס
 כתרנוס סו6 וכן . סקל נבכין לגרבן לקרוץ -

 : - פקודות קנסי . פקודות :מיסקרנו
 וסברס. נפון למון . מפצו נלי ן כהע"ק מספרי 5מר . העליח שער)כ(

 כלי סו6 . במתניו הסופר וקמת ג כ'( נ"6 )ירסיס תפץ לווקרוב
 סקלמיין לסלת סננזרק כ6רנ1ת וסחכעיס סמופריס מנסנ סיום ועוד .סדיו

 :3מנורתס
 . סעפרטיס כלעת ס6רק מעל סכרומס נק 6מר 5ינט . הכרוב מעל)נ(

 וכן . כרוכ ונקררות כרוביס כקר6וח סככוד כס6 סנום6ות סחיות6ל6
 מיס כלי נקררו וכן . לכרוניס מבינות . לכרוכ חמת 6ל 3'( )יו"רלננטס
 וקרע ככר כנסר יסר5ל קלסי חסת רויתי 5סר סריס סי6 כ'( )יו"לכלפרו
 : סערי כרו3יסכי
 . נכון וכן רר"ק( )רם"י וסמויח מלפניו מפעל כסורקת ורוסס טימן תו.)ד(

 6ות על פי' סקרעוכיס מ! וכהת : מרוסס יטיס עט לסנניל Dbול6
 תי"ו כקורס וערב מתי ססו6 פי' טמלריס קרמוני וכן . רדה( )ע'סתי"ו
 4ל כזה התי"ו לזרת (Phoenicii) טכנעניס מטכעוח נקלנו וכן . )[מ(יונית
oshלזס סתי"ו לורת 6ין קרס ביפי לה"ק כתיכח ססי6 סכותיס בכתיבת 
 6ין פנינית נכתיבס בננרסילי6ס נמאס 6סר 6נן נמ5נת ו6ף 4 44 כך46ת
 : 6 כך 6ל6 וערכ: מתיישתירו
 טמעו סככי 6מר זס לפס 61ער חזר זייוז דוך . הנית אתנמכמאו0(

 6מ' טעונו . חללים החצרות את לכולאו : סזקניס כ6נסיסלסכות
 ולמ"כ ' נסורות סיוסכיס 6ח וסכו נדיירו . גואו : כלליס סממל6או ע"יסנים
 : עבר ססו6 שחריו וסכו מפכי וי65ו( )וללן נך מלר תצאו. : מעיר בחוך165
 נם6ר 5מ . גטתר כל' 5ני וגם5ר - כמכ סיט,ק6ל נר6ס אני. לנאשארנח(
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8ש8 י םיחוקאי
 -)- 6ני'61ל6

 וטיט.
 וו. פמ5ס נעימו קסם י ססימס פי

 לנסתר 'מתחילתי
 א כגליון וכסב (Cnh נפדו למדגר ופוסס.)כם6ר(

~blS 
 וכששאר לסינר סילף

 עוסר"ר ו~עמ 4 ונאשאר 461ף ננתן וכח"כ סכין חל6 עעמיק 06"כ1ב6
 ססי"ן ס6סר ס6ל"ף וכמכ ססי'ן וסכר ונסקר ככחכן סמובר שפבססס"6
 מחריו סכולו וסמופריס . וסרי'ס וס6ל"ף ססי"ן וכתכ סעעס ר6ס ושךוסנף
 ס56טיס נכל ומנס . וג6ם6ר סט"ן 6חר .ב36"ף כמוכ סע65ו כעומעתיקו
 : q~Shקרי 5* ונגליון הארעי ענוקר סכמי. קלף על כ"י ננני6יס מ ודפ .לנדו סנבי* רק לסמל רצוי ויסים סתו עמו סיגשיס 6מר סיס ל6 ס' נכיתסטיו
 תרך כנליון נרסס וכן . מננס נרי'ס6 כא' . רמים הארץ ויתמלא)ט(

 יונתן 6ך . ריק גמם סיס וגן . רע"סמנת
~hal 

 מרגעו קרעומס
 ehSn 6"0 ערי אכל . הארץ : עעוקל מטפט ננשא. פעפע מפה. :ממיס
 . מעוקל דין מללס )ייוסלס( וסעי . ור5י0ס( נ(לס ננכס גולל פססתעם

 יותר עתייסכ וזס . דינו 6ת עסיס ססופטיס לפני צעוק סעירס נ6כססכמל
 עליכו דעיס מטפע כי סדין סטיית סזניר לת כ"ג 1' ו3עעלס . מעם נמסעל

 : מיחס עלסן סמייניןפכיות
 בר' ונן )רע"ח כעקץ עסוברמ וסתינס . כקדת6 סניעל . אני וגם)י(

 . שמרש( דסוסש וכקלת . פרפורע כ"י ונסם . רך"ק פירוט עםפיז6רו
 : במונם וגס סיס תוקפת סתיכס חסים ל6ו6ס

 .רן

 : סנרומס ע3 .שעליהם
 : י"ג פסוק לעטס כעפורס ס16פכיס. סט .לנלנל

 2 ס'( )ח' סקנסס טעל נוס סכ5פון 3פי כדרוס. לבית.כזימון)ג(
 : 6רס:ימ כל' כן ורביון . נעת* בכו ע"ר עיותרנ ס:נוי . האישדיכואו
 נקר6 סלינו סברס לכום ס6יס על סכווש 6ץ האיש* בבואו לביתכלימין
 מסתפע לכיח עיעין בי . סנכגמ עיעין העתו 6ך . מחס סרים מקוסנסוס
 %6% סוס סלמון ורונננת ; סנכנם ל6דס נניפין ססו6 פירס כן SD . לכפילתרי
 ר0"6(. )עוסר"ך ס' ברז 6ים ננוף עיעין סעעבס 6גל 6ו0ו ויפן י"ג()ע"כ
 העיר בספר 6ים עטננ6ל נזח וכיו65 . ס6נפיס בידח מימין רם"י מס סי'וכן

 פועו ספינה סו6 . הבית מפתן על הברוב מעל ה' כבור זירם)ר(
 סערככס כל6 סככור נסתלק..תחלס ומנם . )רס"י( נ' ט' לעעלסהקעור

 סכרוכיס וירותו ט"ו( נלמטס כננ"ס . גשתרכבס י65ס 061"כ . סעפתן bhוב6
)wnhl6ו6ס"כ . י"ס( )פסוק סננרככס על ועער גשכית עפתן מעל סנטך ע 
 : סקדנווני ס' מס סער כטח ועערו כנפיסס סנרוכיס מם16 י'ט()פסוק
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 י'חוסאלקם
 קגקל6 קלינענער,ער תופר . תרשמם אבן כעק האותמםיתראה)ט(

 מרקס ונקר* נ לכן סספ כמן . רכר ללעס ועכעי סמיוסר סמון4ץ
 ג"כ לתפר פרדס זס ומלכר נ סכנעיס ער6ס כנת .- ופסחנס מקריי ס,"מס
 כרכר דשת כל וכולל . סקסת נצר6ס כנון . 6מר מנוון ,תר % טש גסעל

 : "וס כמרקס כנון .ושתו

- 
 : %לס ID1fie מסיס סיס 30 ר6סס . הראש).)"(
 . ק5ר מקרל זמ כלי כהעמיס. לפי וסכם . טסיות סל . בשרם וכל)ינ(

 ס6ופגיס וגן . מכיכ עינים מלליס וכנפיסס וריסס ונכיסס בסרםוכל
othinכ"6 טן וירעים . כ"מ וע"ד . י"נ ז' כר6' ועי . סנינ עיכיס : 
 ויר"ם . לנלנל כיכות Sb נ6 כקמרן כ' פסוק לעסלס . הגלגל כקרא)ינ(

 . מגרס רוס מכ מורס 0טו6 נלנל בסס ס6ופכיס סכקר6ו 6ומריסוניז'
 כגלגל רפסך קול מפרסיס מס' וכך . נתרוס ועלעולך נמורי נלגלאכמו

 : י"ס( ע"1 נחסליס ' ' 'י
 . כרוב פני : כלס וכן . מסני %ל פני ט6סר ס5ר פס רל . האחר פני)יד(

 . מורס ססומ ע"ס כרוב לסור קר6 שות סררך ג'ל . סור פכיסכוונס
 כרוכים כל לפרס 6פסר סיס וככר ; כעכרי מרס כמו וערבי שרמי כרככי
 סעס כרוכיס כי ושע עלילת 6למל6 שורש תנניר 0סכוגס ולומן וטמל

 : מרככם פנינס כרובים מחס . ' י כי ננמנס סנר6ס כ'()למטס
 : יסיר כל' וסיס כרוב לקר6יס וטסיות סכרוכיס לפעמים מכרוב. ויעמור.)יט(
 . ס6ל נגרככמ 0סס ידעתי . מרככס ל' רל י המה כרובים כיואדע)כ(

 : כרוכ על וירככע"ר
 06ר סיעורו . ואותם הבאיהם3כנ(

- 
 טל מרהיסס רעיתי כבר נסר על מס

 : %מס כלומר . 61ותס ס6לססכרוביס

 .יא-
 ותסק גס . 4"1 פ' למעלס סמנרס פייס . א"ש וחמשה עשרים)6(

 2 )רן,'( סו6 6חר עכין 6ל6 קותי נם6ס וככר עניכו 6ין חותי.
 : 6מר נמקוס מכרו ל6 - בניהו בן ופרמית עזור בןיאזניה
 סככי6יס דכרי עולו כקרוב ל6 פירסו סמפרסיס . וגו' בקרוב לא)נ(

 סכסר 60ין כטס כי . כתים לכנות לנו רדוי hSh . לסם לסוס 461ןעלינו
 ויפח . תותלו יום ער מעירנו כ65 ל6 כך . ניסולו נמר ער סקררס מןי~6
 וטונז י ס6ויכ מן יר6יס פסיו נגסמע יר6תט חרכ ח' תפסוק כי רח'סקטס
 יכהו כי . כס כתיס לבכות כי ו6ף ס61ת כעיר לסכת צלו רדוי 6ין פי'רוז'

 לנו רדוי 6כל . סקררס; כחוך ככמר לסיס l)b)hl מעיר 6ת ויסרפוהכמריס
 ססו6 ממר מעיקר זס לפי חך . laD י"ו למטס כמפורס מהימס כצל6כיססכ0למ
 יעזבו לכנס פרעם בפיל כוטחיס סיו 6ס ועור . לדוריס סננל6כיס סליסותענץ
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קמא יאיחוהאל
 יוסבי סמיו מפורם טפו סמוק למטס ועוד ? כתים נס יבנו ול6 פייס6ת

 לעזוב לכס פל עלתם ל6 6"כ . למורסה ס6ר? נתנס סי6 ללו 6וננייטירוטלט
 כע-ר בתים לכנות לס י5וי 'כהפך פירסו Elaciu8 ולפניו ו6ייכס6רן .עירס
 המיר כמקרס 6ל6 מקדמתנו רוז לנו יפוי 6ין כי 5ל6( סעו hs )ועלתס~הת
 דמוק0 סעליגס כמס סל6. כתוכ מש טפילו ו6ענס ; הכסר מקרס יטיסכן

 בתיס, כנ4 לומר רדוי ' מיה 6טר הסח 3תיס ככות כקרוכ סל6 לומרומסמתת
 עגה :על כ6ן רועו טנכי6 כי וכ"כ - . וכיוגה כתים לנו נכבס מבס 16 .וסכו

 כעיר רע סגת יופגיס טסיו ט6ער . בירוטלס 6טר העט סרי סיפגופשקה
 ומעריס הפרזיס מיוסכי ורבים סכסדימ עישנת בר6ותט כי מיחס ועירס *ספת

 ירוסלש. נתוך 6יס סוט עוד לקבל סל6 נזרו . ירוטלט נקרב מעיזומקטנות

 לחיך ט"ו( נפסוק למטס פפורסת הזקת והעלס ; בעיר סרפכ יחזק טל6כדי
 מעל רחקו ירוסלס יוסכי לסט לנגרו 6סר כלה יסוקל כיח וכל ג6לחך לכסיקמיך
 מעריס: עם6ר סכ6יס בסתרכות ונסס . לעורטס ס6ר? נתכם טי6 לנוס'

 סטריס סיו לפי' . חדסיס 3תיס למס לבכות נריכיט מהיו מפק 6יןלירוטלט
 סעלמעס זעס יסבור עד להמתין ניקוי 6ל6 בחיט נטת בקרוב ל66ומריס
 . עכיכו הכסר ולכמנו המיר סיה וטמנם . סירוס זני וינק כחיט ננץולת"כ
 כתוך כנסר נסיט 6ן . oysn ס5ר 5נט9 מעלינו למרחיק כן נעטס ל066

 תהיה ול6 הקדרם 6ת ססוככ ס6ס בעו מכיבותינו ס6ויניס יגורו כלו' .קלמת
 6ויב לפכי ס6לסיס יכסילך כפסוק כננו סוטמטו כן לoh 6 ומלת . פלטםלכו

 והנוכס . ל"ו( י"מ )מ"6 לתורנית לכס 6ת המכות ו6תס . ח'( כ"ס נ')ך"ס
 עט לססתמף לטס סיס כי , רע עגת טיפס יועגיס מסריס ססיו nhrnכבנגס
 ילממו 6חד ובלב עמטס היתמכרו יידוי וסיט יטולס כקרן טעפו(ריס 6מיססכל

 לסטליס לסס סיס סכטדיס פל לסהנכר בטמון לסס סיס ל6 ו6ט .כ6ויניסס
 כל וסניש לעומס רק מסו ול5 כפיס נטנרו וסט . עם לטס ולסעלומהמס
 : ט6ויביס 3יר סלועהט6ר
 מודעה ממעון 01SG תלמידי לדעת - ירעתען אם רוחכםומעלת)ס(

 6סר רומכם . 6סר nSD וניהרס ~ומכס מוזר יחיד למון טסו6ידפתיס
 : ידעתיס5ני
 מתפ6ריש ס6תס מס ש6 וסקר . הנאת בשו חלליכם הרביתם)0

 : לצניי קנסי לסולח לטוכססכווכתכס
 5שי בירוסלס יחקירו ס6ס לומר לכס ל6 * הסיר והיא הבשרהמה)ז(

 סרנתס 6סר ס6נטיס 6ך ; סטיר וה61 הכסר 6תט חסיו 16 הננריסס6ר
 סיר. כעו לסס סיתס ירוסלס סעיד טי6ערו ר6וי סיט טס . עטו חננם ל6על
 6מס 5סר תמת העס סרי enh כי . הקלחת כחוך כנסר כתוכה סיונסס

 6ותס מוממיס 6תס הכס . מרינתכט לנטי לטונת ננסנימ-ס ט6תסמחפ6ריס
 כעירכט לססגכ יועגיס סהייתס תמת . מתוכה הוציא ואתכם : כהסוהורגים
 מקור . וקווביא : לירוסלס חון בחרב תננותו יטר5ל ס6ר כל ממנתולהרחיק
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 !יאיחזקאלקמב
1DSP)כתונאחמח: ספרית ונקא ססנ5. יש 6ת זטר כ% "61. 5ת 
 61ש . כמקור ולסכת סעי כמצך לססנר יעומס ולפר . יראתם חרב3מ(

 : נמק לקראת ל65מכסרתם
( טרי כל 6ת נטכדנ56ר מסט ממת נגרן נרנלס . ושראל גבול %)י(

 ורד"ק(: )רס"י לא"י 5פוכי נבול סי6 חמת וגרן . י'( נ"נ )ירנניס יסורס
 לעירכם סול ותעותו נונא ת165 כי וא'. לסיר ~Da תהיה לא היא)י6(

 מלם כי גומר רוזי . לבשר בתוכה תהיו ךאתם : Shw גכול6ל
 וגני . לכמר בתוכם פרייו לonhl 6 עער~ גמרת עוטכם טפמוק מברגםל6

 ל' סיר )וננ65כו ספיר בתוך 6ל6 ירוסלס כמוך ל6 כתוכס חסיו ולמס16ער
 כתוך ל6 6ך סקלמת כתוך כנסר חסיו 6תס נגער . ו'( נ"ר לעטתנקבס
 : 6חכס לספוט יסרבל גבול 6ל כי .ירוסלס
 : סיסים מס ע3 ל6ומ . סננו6ס נער6ס לימוק6ל נרמס כך נמת.)יג(
 ר6וי סיס . סננת בניס כן פלפיסו על 5וומ החס עד * ונוי אחיך)סו(

 כערי סיוסכים ים' בית כל ועל לקולחך לכסי חמיך על ולס6נמ לגעוקלך
 ככנו ירוטליננס תכוילו ו6ל . ס' פעל רחקו יוםלס יוסבי למס ס6מרויסורס
 6מר למס 61"כ . יהויכין נלוח על פי' וסננפרסיס . נ' p1DD למעלסשפירסתי
 ; בכיס סגלו סל6 נ6ר5ס סיוסביס כל כפננר . יסודם יוסכי וסיל"ל ירוסלסיוטכי
 ט6וננט? רוכ תיו ל6 סנו4ט וסלק י כלס יסרבל כיח וכל 6ערו6יך
( השיו ל6 5רמתס עעל ס6רסיקס 6חר נס בגוימן. הרחקתים כי)סו(

 עסיס 6ני מקוט לסס יסים כסלק ננלומס נס כי וננססנמתי עעני רמוקיס
 56עס ל6 . מעם : מקדם כעי סיותס ירוטלס יוסבי סתפ6רו לסוגוכגט י עליסס תסיס וססנמתי . י"ר( מ' )שעיט למקרם וסט ע"ר . למקדםלסס
 הלש 6ך . "ם6תס עונד סיקבלו כרי 6ותס 6נלס לכך טוף סוף כי . נזקננכל

 וסננפרסיס . לסס יוכל bS לססעידס סננן יפננוד ס6ס לסוי עיס6פורמן
 לקברט ל6 כעקרם סי6ער רדוי טיס t~bS 6ך כנמיות. בתי על מעע .עקרםפי'

 : לננקרם וסיס כננלי5ת 6ל6 6ינס למקדם לסס וגסיועלי5מ
 מדם לכ כננו ועיינו . אחר סקריה וגולי . למונס סוס . אחד לב)יט(

 בקרבם. מדם: לב כ6ן - - גס מפריס ובקלת כ"ו: ל"ו oDnSאעור
 . 3ככמ סניפם . ס:כסרכס ... כקרככס בריסך וכד' . סי מנמת ועיין . נכוןכן

 ומלץ לככמ יחזק6ל סרכר חסורות מנוס 6ין פכים כל ועל . לנכם סל6 לי,סועלת
 : לנכח פל6 י"ס ופסוק לנכם סו6 י"ז פמוק מכס כי .לנכח
 למרי פולך לכס 6סר סנעוייס סרסעיט למיס ונוי. שקוציהם לב ואל)כ6(

 טעלות וסיעור 3 ו6עכשט נתתי כר6טס דרכם ומועכותיסס סקו5יסטרנון
 ומלעירי . ימרס נר6ס לנ מלת כי קננת מן חולך. לכס סקוליסס לכ Shולסר
 16 וזסב כסף לנ 6ו 6נן לנ סלבס ו36יליסס סק~יסס לב 6ל סולך מלנטכ6ן קנני סכטר ולכ ס6בן לנ 6ת לעעלס ססזכיר 6מר כי מומר 6ינל 46et)hעזר
 : נסר לכ ל6 . עללנ
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המג , 'כ השיחזטאל
 : סעסחס סר ג"כ סכקר6 סותיס סר ט6 לעקר. מלים אשו ההר ש)ננ(

.**א

82* 

 מפקים . ימם תלה : ר' וכלמק כסרט לער "interdiu bs . יישםלי(
 : יכינו סמ6 . יראו אולי : מעיר כ6ותסלעקום

 לסיותס רי"6 כדעת 6ו . )רשי( סע6 סו6 עדיין לפיכך - המה מרי ביתבי
 סירקו ננס על לכ ימם וקולי . סגסמעיס מסרבריס יתפעלו ל6 מורידיםבניס

 : סנני5 עמעססנעיניסס
 עניע מוס כי סטעס 636 לעיר מון יני6ס וו 6ין . כליך והוצאת)ר(

 לנינצ סול ס6רגז( 16 ססקיס נסס כליו ויוניון כסקיס %ו ב6רנזעננונו
 ויונק ככומע עלמו יעמס וכערב . לנמיעס ענגנו ממכין כהדס סיר6וסוכרי
 : סעירמן
 סוגרם סעיר ממוך כבורם פגמו לעטות . בקיר לך חתרלעיניהם)ס(

 ) מכינומיס: סס6ויכ .ועסצרת

 5ר7 עזבנו כי ע6ל נוסכו כענין . הארץ את תראה ולא תכמה פמך)0
 : י"כ פסוק לערס עפורם ולן .נרר"ק(

 יסיעו סל6 כרי כו ממומרים כרזל ככלי ל6 . ביר בקיר לי החוררני)1(
 : לסועס סול 6סר ס6ויניס )רד"ק(קולו

 6ך , עומס סיס פס קומו סקלו מכבר עסננע . אליך אמרו הלא)ט(
 סומריו וככקר לליצם ולרכי פעולותיו לספמיק לו סותר hb מעמסנסעת

 : מענק למספלס
 : סוס סמס6 סו6 מנסיק על פי' ורו,' רפ"ק רס"י  יושן  וגוזוהנשיא)י(

 סתספוע ע"ד . ס6לס ירך וסוף הנשיא לקרוץ ר6וי וקולי . ע6ר דמוקוזפ
 סרעיס עיר 6ת סתספוט סתטפוט ן-- ד'(. כ' )לננטס 5רס גן סתספוט6ותס
 נפטו 6ת ים oh סנני6 פי 6ת כס51ל וכנמו עוסס ס6ל ומכס . כ'()נ"כ
 מפתיכס 6כי וי6ננר כן סיעסס לוחו מלוס ו6ה'כ ירוסלס על סוס סמס6לשת
 66 עליו נס6 וס' ע"ר 2 הנשא 3קל מנפטו וסיס . מפעיל הנשיא :ופוג

 כן נס כ6 י"כ סכפמוק סכסי6 י '-' מלת ונגפני . כ"ס( ט' )מ"כ סזסהעס6
 כתוכם טס ירוסלס סיוסכי . בתוכם המה אשר ישראל 2ניר2 וננל :סיסים
 עיקר וסיף הממטס לכל כערכן סי6 סמנגלכס עיר כי יס'. כיח כל סלובקמיע

. סמם כס'ט 6פ~ס . ש" למנת מוו כפלטה ספוט נפי . כעיויצא)ינ(
e~nlh להסוות ויש למלת 

 פעליי
 . תוני6 כעלטת לננעלס סכ6ננר לעס

 אשר יען : וי"ו בל6 יל6 כמוכ מכירי קלף על כ"י ובנכי6יס ; סוטתיבעלטם
 : למען מספטו . יראהלא
 : עיניו 6ת עורי כי ג יראה יא ואותה)י(
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 ע יב איטאל.כה"ר
 . - : ונילי( )ורח' קעמי ר"י כנף ל' זסמלס . חייליו . 'אגפיוה

' 
. 

 כלסר סעניסס מ' כי יכירו "סנויס. ססכוונס נר6ס . ה' אני כי וידעו)ט0
 סנויס וידמו כיחזקאל מ%65 וכן . פסו 6סר 5מועכומ נeh 3 מסםיסתעו

 רבים סנויס לעיני ונדפתי וכן . ז'( ל"ט . כ"מ ל"ז ול"ו: פ"נ )3"ו ס' הניכי
 כיח וידפו חחילסזנכ"כ( קומר ל"ט נסיתן וגן . )4מנ"ג( תן 6ניויעוני
 יסרבל כית נלו בגנגס כי סנויס וירעו )כ"נ( ו6ס"כ 6לסיסס. ס' 6ני כייסר36
 . ננויס 6ותס נססעי ס' 6ני כי )יסר46 וידפו כ6ן ס6וער 3מט פחםרומס
 )סנויס( וידעו . מס כ6ו 6סר ננויס מופכותיסס גל 6ח יספרו לספןוש"כ
 ' : נו 6ניגי

 תרכינס סורות וס5רותי מרוכ בבלנס לחמס יעכלו י ארצה תשם למען)יט(
 כתוב מגירי קלף על כ"י בנכי6יס . סקרן מסס לכסוף כי ערכ"כ

 . : נכון וכן ..6ר5ס

 לסו6. סדוקות עוד תלייינס hS מקמם. וכן *. הורן סר6וי שוא. חוון)בד(
 כלו' . ח3ק סנבי6יס עקפם כל ' יטיס 631 מתקיי%תי. בלתיכ4ננר

 ספתי SD קסס מ65כו כי . IffDB סקוסעיס סב4 תנניר קיננו קסם ול' .ריק
 וכעל" . נטענת סנטוס נו ססכוונס . י'( י"ו )מטלי פיו יעעל ל6 נעספטמלן
 נקרצת סנט6ס ממסיס 356ם קסס פיס סננפרסיס( )ו6מריסס וסטעעיסמנקוד
 ונס :קמס

 סימרר.
 סיתת סינניס עד כ36ו סו6 סככו6ס עור תסיס טל6 .סנכי6

 כיפר6ל עור תסיס ל6 סכוונס נ136 טמוכיס ועקסס חזון מסו ולפיכך .סו6
 חשון כ3 ן עוד יסיס )ל6 עוד פ3מ תחת סתכיר נתר ולפיכך סקר.מבוהם.
 h~mn %ס. כי 6מ קומר ולפיכך . מזון ממס ההנחן רצוי וסים . ( ן ןבץ6
 לע"פ . נקמן טכיסס ופקסס prn סטרי ~?ns על כ"י וננכי6יס כרקדנרי
 נס * D"p 636 61ימ . סנקוד בעלי דעת ~י ציננו . ספסט לפי נכון6100
 מבירי כ"י תרנופיס בסני סו6 ק סקר. )%"ת ל5ו6 מעור הזון עמסעגמן

 תרנומיס בסני כרכין וכזב נעקים כי ודע ן סקר( נבו6ס 6% . רע"ח%רדם
 ) : כדנין וקמס כתוכ טביייכ"י

 לקרות רצוי והמ"כ עור. נננלת שוי טס6מנמ נ"ל עורב תמשך " לא)נמ(
 . : ושטס ובר צינר 6סרכלדינרי

י יז- ז י.

1 יס,סיט געתו ס"ס. מוטס לנגזר אנ"ש ץ.מ"תמ תר כשועלים1

 %ס 6ין %ס . לעוטב סימורו כדי
~ff) 

 מחכיפיס סס ולפיכך . נלעס על
 636 לנדיר קס נכריס ס6ינס כמרנות כטועליס סס ומנס . ו(רטעיס6מ
 ' : ולמכללרכול

 ' : 6ויבל לפני לקוס יסלסל בית סיוטן כרי . לענמןר)ס(

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



נמחץ . יד יגיחזקאכ
 : )וד"ק( בכל גלות נסוג יבאו. לא ישראל אדמת דאל)ט(
 קומו טסיס . שמליס וטס. י וקיר מג'ינס נוניס כעס . חיץ בונהחלוא)ז(

 . מלם בו סדין סמ6כל כמו גרוע ינפל. : מתקייס וכלתי . - כרועכטיט
 ם;ק קינו תבן בל6 ומסער 3ויירונימום(. תבן דל6 פטיר טין יונתן תרגעווגן
 ~ : סמותס לקמרכ"כ
 : נרד ככני כלותר נקפך( כערכי )נכס קרס מנלי . אלגביש אבני)י6(

 יבקע 6ז כפו . נקיעס נקרנת נכס יני6ס כל . erump~reתכקע.
 : יו"ד( כ"מ נ6יוכ בקע י6וריס כ15רות . קורךכסמר
 וימרמר תשי וכן . ס6ל"ף נקמן ואמר מפריס - נקות לכם. ואמר)סו(

 6ננר ססס 6ל6 . 6ליכס יקער למגבלט'טל6 למ"מ דוננס וס61 .לכון
 5ין מלות 6כל . 6ליסס קותן יקערו עמתם. 6סר סטים 6יס מלות כי .איכס
 הקיר אין : עליסס 6ל6 . קליפס קותן לואר יתכן ל6 קותו סטסיס 61יןמקיר
 כסקופ אי ס6ננרו נמו אי נעקום אין "איו - ואיה אי כעו 6ק . וגו'ואק
 קנ"6 )תסליס- עזרי - יכ6 מקין - וק אפסר( -- 6י ונמס- סנר ראיאין
 :..-- זומא בן ולאין מאין וכל'מ -' -. א'(-

 ס6לפ וסממפסות ססכמתות פי' סמפרסיס -וגו' למתפררת הוי)ים(
 מס על עמל פ" Theodoretns ולפניו ורח' ' וקמעים כמפיס ענסנסיו

 SD רוסס מסכימת סיו כקילו . מלוס למס ומחנכ6ות מפס 6ת ממכיפותמסיו
 6תנס' 6סר ועלות נפסוס לגורר מלות ברקותי וקני . רכיס וכסתוםכריס

 6ת וסלממי זרועותיכס מעל 6ותס וקרעתי לפורמות מנפטות 6ת סםמגודדות
 ממפמותיכס' 6ת וקרעתי : לפורמומ נפסיס 6ת מנודרומ 6חט 6סרסנפסות
 סכוונס סגין ברור נ"ל . לפורט כירכן עור ימיו ול6 מידכן פסי 6מוסיסמי

 מנגיני מע מן וסממפפות ומכמתות . מעופות 5ו*ת עמיני פין .על 6ל6כ*
 זרועותיכס' מעל קומן וקרעתי ומעלילת - נר6סן בק נ~דיס ססעופותכמסתות
 61"כ . מפורדות סנסיס סל יריסן 55ילי על מפורות מכסתות ססיונר6ס

 ;. גרועות 'על סכפמות סננדכיקות ענינו ירי "לילי כל עג כשמותלמתפרומ

 מתוקנות סיו ססעמממות מענינו נרסס קונדס כל ר6ם על סננטפחות6ענס
 נרו6מ ממן סיו סמטפמומ ס6ותן כלומר סיסיס. קועס ע6יזו ר6ם כלכמכיל
 מלת_ בענין * ידי אצילי : פודר רסיס ססיו ספופוח סיעור נפי קטנומומפן
 סררכי כננו . למכוסס "~hfft . ונוי הנפישות : י"כ- ל"מ ירנניס עיין .56ילי
 י : רחק ופ' . ימכנול6
. : מיס כסטלו מדד מי ונלסון . בשעלי)יט(

 : ונל"ח קרמי פל' כננו . עושות ענין . לפורחות)כ(
 : לכס ולכלם מן . זהכאורז)ככ(

רך
 סים ס' ורריטת . 6' כ' למטס כמו . ס' "ת לדייט . לפני וישכו.)6(

 10~ע
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 יד יחזקאל.טב.ר
nShnסחר לותמס וסין . רע ול6 טוב ימיה פהעתיד נקסם עס מעתיד 
 ן. סרורס רקון כפי כנו5ס בפיו ס' סיחן כעופן . נעדס סיחפת כדילנבק
t'hDע' סנעק למטס : - 
 . 13 נכסליס ססס מס , עון למכסול למס סטוק מט . עקם השלשול)נ(

 פגיסס נכס קותו נוחניס 6ך כו. מכסל לכלתי מהם קותו מרסיקיס6יכס
 סלמון. על ננד כי . ס"6 נמקוס ס6ל"ף . האדרוש : כרע (5ר נם5מסלנרות
 מ65תי ככירי קלף פל כ" ובככז6יס . )רד"ק( זס 5חר ,ס ססי'ן סרלקר61

 סרשס עיר 6ת סחספום המספוט ררך על וסו6 . אדהשהאדרש
 : נ"ב( )למטס "י-יי

 נ מרכר ס6ל על ס6וננריס ע"ד וסוף . כקל עניתי כמו כ"ל .נעניתי)ר(
 מפרס ו6ה"ע. . נדרם 6ומריס מסיו עקר כנפעל נעגס 36נר1 3.כ161לי

 וכן . תנניסס דרך כ5ן גס כ"ל לו. שביתי ה' אני לו: מונס פגמיטסיתי
 וכן . קרי בא מפריס נוונ . גלוליו בררם בה : דעעננ6לר סננו6ל ר'דעת
 הטעמים ולפ"ז יונמן דטתנרהס

 עם ננמכיגניס D)'h . כי ננקר קסיסי
 * נלוליו כרב נ6 פ נעכיתי ה' 6ני : כך להעעיס ר5וי וסיס .הקרי

 4 סתפריס עס ממע*י~ס העעעיסולמכס
I'ha הי6 וכן ג. .וכתיכ קרי נ בסס 

 לפרם לריך זו נירמול ולפי . O'tD כל6 ססס"6 6ל6 . סי מכהת כעלנירמת
 כ6 ונירמת . רוז' פירם וכן * גלוליו נרונ כלו' . עכין נקותו לו כטניתי ס'%י
 ויטיס ז' למטס כמו . . כי 5"ל כי ויש , ורדיק רם"י פירסו וכן . עיקר נ"ל .קרי
 : רכיס טגלוליו בע"פ . בלוליו כל פס פניכו נלוליוברב
 ולהעליסם ננכס סיס כמס 5והס לתפוס רולס 6לי מזה בררך . מנפושלנגען)ס(

 2 סור כלרננית מעטינו ;ור מסרס .כפעל . נזורו : ככליותיסס מנסחרעל
 פסוק ולמעם . ד' וכ' י"מ י"ה כירמיס )עיץ גלוליסס נרצי . כלםבגלוליהם

 : תכיר בטעם ננעלי סיס יסרבל לכני חוזר כלס סיס ו5ס ;י"6(
 קלף על כ"י כנכי6ים . גלוליכם נמעל : )רס"י( לבככס 6ת . והשיבו)1(

 : גלוליכם מכלסכידי
 ר"ח רעם וכן , תמיסת דרך זס נס כ"ל ' בי לו נענה ה' אג')0

 רעעמ6~
: 

 : והולך סיפרת כמו_ . 6עליסהו כלומרככהיסנדול..'י. . 3י 6קל . ברברים 6ענסו ל6 . קומר קלינעכער3ר וננוסר"ר . ברברי .בי
 . הדורס לו סיחן. סכר לתקנת הנניף oneot 6ס , יפותה ביוהנביא)ט(

 . לי יסים מלוס לקמר סהו6 סריס יתכרך 5ל . ס' כסס דבר לווידכר
 _. קננת נמ5 הים ל6 כי סיתפתס. סככתי ,והו. הפתיתי סו6 5ני ומנסכי

 י : והסמרתיו עליו ירי 6עס ובמ"כ . מקרותו כמתפרסםור5יהי
( ר5ה כי . ~ה:ליהס כמרר סל6 סוס כמרר הזגירס . ואיוב הניאך נוץ)יד(

 . נכרתו סעולמ בכי ס5ר סכל בסטה טכי5ול נח תהלה כהזכיר
 ו6ח"כ'

 וליה"כ . נסכים היו עמו ככי סכל כזמן לנרולס ועלס סםכיס נון פני5ולדנ.5ל
 מכף סוכס סו6 וגס 6כר , פטרו ורוכ וכנוחיו כניו סכל אננן סכינול6יוב
 : נסתרס כפסו רק קדקדו וטדרגלו
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 לגן' פו % . ידיחזקאל
 -6,5 ל6 טפעי מ~נעס 56ל. 6ממ 6רו 6ל נמלטי 06 כי'ונו'. אףעכ6(

 .מסלמתי  נירוס?ס ק"ו ובנום. בנים,56ריקיס
 בס;

 סיס  5רבעמס' מפעי
 י%ל' ס63 סר6וי.נח

 וסנס'נומרס . עלים חסמתי ו6עפ"כ ; ננססוע6יס 5חד 6ף
 סס נקעת לי כתוכף. בסיו ס5רוקיס מס. ספלעיס כי לססיכ וטין . פלעסגמ

 - : ננהות )הככל( לכהן כסיכולו נעיניכס סתרינו כעו -יסע,ס
 : חנם לא גני)כב(

 בכבי6יס.
 וכן . מנס Sb 63' כתוכ סכייי 'קלף ע3 נ"י

 . : לסרים קרננוניס ויפומיס כ"יכקנת

 .כשר

 . :מהגיס כל סרר כמוך סנרן ען סו6 נמסכ ומט סו6 מס נ"ל - יהיה מה)כ(
 כ*יה . היער כע5' מסיס 06 סעורם תמסכ וננס סי6. ננס וקרופירס

 . : -י-סיער עני ס6ר עם תעריך.6ותס05

- 

 bih תועלת . מ 6ין h~o . לאכלה נתן לאש הנה)ר(
 'מרפי

 'ועמס .
 . ל".ל ותוכה קשתיו תתי נ6כ3ו וככר ל6ס נתן ככר כמו נעיירסבכיך

 6רש טכמ'וכ כננש' על רר"ק 'כרכרי ס:ווכס וככמסי . לננל6כס סעלמ סוללוסוף
 סו6 זס . :ע'.י"כ( )יסעיס פס בכל' יסמל "ת וי3:6ו מדמוי ופלסתישעקרס
 גדולתה מ סירלס ע5ננס ירוסלס על נמר ותונו ויער ס6ם. וכלס קלותיו סכי6ת
 . : סנויס עלכי נבעכם מלקמו וסזסכ סכמף רוכ ?י.ע3

 י

' : בעמי רע"ה ננליון היער.שבעץ

.

' 

 . צ'( נ' ) )וכייס מ6ם . עוול 6ור זה סל6 דרך על . יצאומובאש
 נרוקות. .מסכנות כמלעו כלו' . נגרמו ו63 6ונזס לנריף ב6ם סוכרווסכווגס

 לנננר': ער-מתאכלס ל6ם לסמזירם 6ל6 תקנס למס ו6-ן . ררכיהס ס'עיבו6%

 -נטן.-.
 ו6ל ח5כמס' 5ור 6ל כערס כרס סרס מענין כור ננסים . מכורוהוך)ו(

 6ל6 . נופי5יום ולפכיהם וניז' )רוז' 6'( נ-6 )יסעיס כקרמס נור-ננקכת
 ננולרותיך וכן . מספסתך ורפסי זקניך והנועה : כרס( מסרם הננלסמלרעתו
 ע"ס יפס עולס ולס"ז . . 6' י"ב ככר6סית סכמבתי ננס עיין . מספהוחיךפנינו
 . 3ומר סי6 )ורוז'( ישק ודון רר"ק לדכנח סכווכס ו6מנס . הככעכימ6ר?

 סעעסיסס כנען מזרע 6תס כקלו 6ל6 ויעקכ ימסק 6כרסט כני מלכס כלילו5תס
 6ת סורפין טסיו הככעכיס כננו 6כזריס פיו סכותיך ססכוונס ול"נ .מתועבים
 ומכל . בזנוליס ונולרת . סתית וקמך 6ננורי סיס קניך זס ומלבר . ב6סבניהס
 מלכ על ננסל זס וכל * וגו' סרך כרתו ול6 עין עליך המס סל6 כנגסךזס

 כקרן ימנ6הו כטעם . ננ5ריס ?.. כגלות כלוננר היוטס. בתסילתס6וננס
 6נחי)(ן נעלו וההגויות סס6ננוריות ננפורס נמס פסוק לקיטס וסנה : ונו'מדגר
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 סו כווקאל . ,-סמה
 סס,סנני6 פ 6פת מן . עליסס ומתקמרות 5ותס נעלסות מסיו נלומרונניילן
 סל6 . נרפס סנכו"ס נחדלת עחס 6ך . כחס כנמס וקומר ל6ס פכחמפסיל
 : 6ותס סולדת כיוס סכת על עין סמם ל6 6יך לפ"ר 6ל6 לכךנתכוון
 מסרם . למשעי)ד(

~OD 
 רד"ק סכילה קמחי ר"י בערבי: ונקוי עסרס פנין

 . : וניז'( )ורוז' סועכסרס

 נספך סרס מסיס י נשפך כמו וקעי . קסם מליחס . נפגעך בנעל)ס(
 לכמר: ננמנס.ויונק

 בדמיך : בטינוף וממנלנלמ מלוכלכת פירוטו ענינו לפי .נמתבומסר,13(
 וחזר . חמותי ול6 סחחיי ר5ומ נדמין 5תנומסת ס6ת 6ע'פ .חיי

 מרעים 6וחס רמן ל6 עדיין כי . ומיי דנניך נתוך סם6רי כלו' חיי כדנניךוקמר
 ואמר סטעמיס( )ננד נ'כ לפרם 6פסר וסיס - ט' נפסוק כעפורס לח"כ6ל6
 - ' לך קמרתי כימיך מתכוססת כמסיית 6ז כ6' . חיי כדמיך בסיוחךלך

 לעעלס כרזייך מלח לחכר רדוי ר6סונס בפטם כי קומר :s~r י0"ף ותלמידי :מיי
 מיי לך וקמרתי . מיי לך קמרתי כרמיך כססיית 6ז כלומר . למטסונסמם
 : הכון . מננותי ול6 ומיי כדמיה מתכוססת סס6רי .ברפיך
 סמסל ולפי . לרבכומ ורנו פרו במוריס כי . סנמסל לפי סו6 .רבבה)ז(

 : ורכס בולס לפרסקריך
 נר6ס וכן . 6לו דנריס מסלמס עטוי לחס . ושמן ' ' ' :- ודבש סדת)ינ(

 ונקרנן . למורייס מ6ד הכיכ פסיס מלכל ומ65נו : י"ס פסוקלמטס
 .חכע6

 . : ורכס סוננן מקמט מורככ וס"

 וסיעורו ב קור מקרל . יהר לו עובר כל על תחנותיך את ותשפכי)טו(
 ממכר מגף שי לו שכר סכל כגופן עוכר כל על זנומיך 6תותספכי

 ימי. ל6 6ל6 לו מקרץ Sb 6ינל 046 46שר מוסר'ר ולדעת .ספמוק.נתמילת
 : qabb3 ל6 קורץ סיס יונתן וכן . יסים ול6 נקות ל6 . סוהריו נפמוקכננו
 רכריס כא' . ינ6 ול6 סדנר יסיס 1ל6 מלמון . יהיה ולא באווע לא)טז(

 : למיוחס רניליס וכלתי לכ6 רניליסס6ינס
 סיס ו6ס . עיניו 6ת וכרסס ויס6 סס4סי מוס כמו סוי"ו . ונשתינו)יט(

 נס . יפם עולס סיס לחמי( סללמיס 6ת 60כלת )ר"ל ס6כלחיסנתונ
 מתייסכ גיננו וכבס סעל מספסע6 פחות ' ' מפסיק 6100 לך מלח מעלכנרם
hShנתתי 6סר לחמי . ברביע לך לספמיק ראוי סיס ס6ל'כ : 11 ז קריהם לפי 
 ואיבס ול5 רכילאיך סתרנס יחמן נס . סס6כלמיך מנס סמן מלת כלומר .לך

 מניסו וסמעתיקיס . 6כילהינון ותרגס ס6נלתיס קורר ססיס נר6סדהכילחיך
 : ספרוני במכתב קרובות וסייס סכ"ף כי יךופ וככר . ספברי Sh התרנוסלהסוות
 וכהו לך ממפיקו hS תזנותיך כל וכי . למטס הוזר . כממזנותיך זקנמעכמ)כ(

 ? למ6הכיך 16תס ולחת כני 5ת לסמוס סהו5רכת עד . כעיניךננעט
 : ינמק( דוןהכן
 .כל לחרי ויה. ה:תוכ וסיעור מוכבר. מקמר ה' נאום יך אוי אוינ:נ(

 : ( )רון' נכ לך וחכנזרעצך
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סמם פן כווקאל.
 קרת עתן נפי על 3ף. וכן ס6מוען וטס כס 4ט8. פיס צ.04

 על סצ6 כספסל ולפי . לזנים עשס נצ6 ספסל עמי . נ'( ט')פסלי
 :)יי(צזכשת
 טסית ספפרסיס לדגם מכוונת מנערל לפי . מצרים בני אל נרצצי)כ0

 עס ננרקן בו" be סכוח:ס ולדעתי * רייסס 6ת ועכרתכחועכותט
 לסורם מלקמו סלם 6מ1 ו6ס'כ . פרעם נח 6ת מלעס כטלקמ עטןטענריס
 זנות כעץ סיס זס וכל ש כגל עי לעורכי נפחס מזקיס ו6משכ לעזרולפניקס
 זס וכל . זרועם נסר ויסימו 6ליליס לעוכרי כסתמכרס יסר6ל קלסימתמת
 : ברית כריתת לעכין פי' סמפרסיס נס ומס . כ"נ סי' לעמסמפורס
 ישע( כ"מ )כ' נד'ס ככתת . 6חז כינר ס.ס זס . פלאותוםבנורש)כז(

 ו6ת מעם בית 5ען וילכדו ליסורם וסננפ סספלס כערי פססוופלסתיס
 ספלסתיס יענין ו6עשפ . לו לעזור לסור עלך rnh Sb סלמ זס וטמר . ונףטעון
 6רס עלך עס 6מז מלממות תמלס מזכירושממופר 6לי . לכן קודם כצנין מסיס לרקס יסורס סעל6כיס מלימת 6חר נר"סנזכר

 וגני
 סגי למחק' ש"ל

 י פמרפ ופפמ . רום עפני יער עני כנוע לבנו 6ת מניעו 6סר סססכשלכיס
 ס6לס סנחליס סעלכיס סם עלחעומ מלכד כי סזכיר ו6מ'כ . מסור לפלךקר6
 פסעו ופלסתיס ונו' כ6ו 6רונמס כי לק קורס 6מז סוכם לחרות ענותעור
 יסרבל: ועלך 6רס עי עמו ככום ולעורקו לחולמתו מכס טיו וסעכותס5לסונו'
 לגורל קורב ימזק6ל דן( )י"ז לעטס וכן . רוכלים 6רן . כנען ארץ)כס(

 : )רס"י( רוכליס ועיר כנען 6רובגל
 כסיותך נרועס 6ת 6יך וסכוונס . וננוס כלו7נרוע . 6וממ ל' ,אמולה)ל(

 6ת נתת ו6ת דרך כל כרקם נבך כבנוחיך סיעות נכל 6וסניסננכקסת
 שלטת : )רר'ק( לנריעות gffs ס% OnD . לבתך : ע6סביך לכלנדניך
 : פייסנית בלחי עמנו ערביגי
 ו' לפעלס וגן . ל"ר קותו עסס למס רועס ססמקור לפי * 2:בנןרניך)ל6(

 סכל"ח קלוס ל' 6כל . רר"ק ע' * אתנן "לס )רר"ק(: נסזרותיכס6'
 : יפס סעכינו יונית ננל'נצ6
 . )רם'י( ונו' היסך חטת 6מר סנע6פת ס6סס 6ת קרי6ס ררך י האשה)לב(

hlk~lננריכס טבעון מלוס וחלמירי ס6הריו.: לפסוק רכק CnlD סני 5ותס 
 ; ונכון ! 6יסס תמת זרים סלוקמת ~Dnh 1 סנע6פת ס6ססדבורים
 סס6סס עס נרוני6 וכל"מ . 6מר ופכין מס מסקליס סני . ונרן נרה)לנ(

 מסכר על סכוונס . רנו' נדניך ארר נרמוז : )רר"ק( לנעלסננבי6ס
 : לעזרתם לב6 ס6ועות פלכי סוכרים יסורס מלכימסיו
 סיס סוכר וסכותס . לנמתרח סו6 6ו . וחסיי מספטו . להפך ותהי3לר(

 6חריך פירסו סננפרםיס ומחריו יוכתן . זונה לא ואחריך : סמכסנמפך
 )תלכנידי וסוכך סכנפרם וכננו . שריך טתנס 6רס סוס סיס ול6 - רניסיוטס ~רי זנית. ס6ת סו6 סכתוכ פסט 6ך . כמוך סחזנס 6סס סוס מיחסל6
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 ,4ן.יחוהאלחג]

. . .; :" גיל לרח' DS בן מ65תי קלמגטהנו(..]פס"געפר. ד  .. 

 לטרוח כפי וסות בממתיעצ6רג; רוקמ0י חנמא תמליטי.גקיטוזי4.נ6(
 *ש ן ממתך טפי פ"ר ; עוכר לכל ע5מס סלתנס .שספך וטעס :6סס

 מטנרפל, נפחך ר' התגס דברי "נמ.6מ רולס 6נל סנתונגמפרעה _עם גפיסו6
 כל6ךטלר( סמפון ממ"ר .לססכס רפ"י כנעלרון )סמוב6יס ,"סר"בפפץ5ערצסור

 כפל וסול . ק?פץ ת"ל . סספך .במלה נפלס ס"ס ס6וער.גי י 1ל-( ליסדף
 ומ4 . כ'( נרן )יסעיס סכל מספי ומחך נלי דונמח . ערותך ומנמס מללמק.
 וכן. . רס"י לקרי6ח . דבררו טנכח . וכדמי : ד6ללי6ת "לף cu~nיוגען
 : סכידי qbp על כ"י וננבי6יס הרבם במפריסנננ65
 כקושתו לבו ימס כשסר סנו5פת קסתו 5ת onh. נס סיננית במיקסן י וקכ6ס ono סל כנניתט נסרכת אתיך . וקנאה חמה רם דנרעזיך)גס(
 מ6סכיפ יסרנוס נמסל ומנס . נקם גיוס יחמול 1ל6 נגר חמת קנוסגי

 פל לרקיעו פל סת6כזר נכוכדר5ר מנס בנעסל וכן .. נסס כגרס גינקנסתם
 , 5תו כריתו 6ת סער6סר
 תתעכדון סדעין כמו סו6 ידיט ולרעת .. נער5י סתיכס ל' _. ובתקוך)מ(

 : חתיכות חתיכות סנענס ססוחכין מיחס וסיר . ס'( כ')דני6ל
 . הרמית ל' ע"ד .. יו"ד בל6 מפעיל בנין ותרמי סר6וי . לי ותרגזי.)נגנ(
.

 ו4רכ%* 6רמייד: ל' טמר חוקי. נמקוס :,- -- לי תן רדגקו. כמג
 ד ף:2:ר*רמ1

 ניול( רד"ק רם" ענחן . ונר  ,רטיז ול14 .... בהזזי
 . מזסוכס עםוכ ז ננסי גנ6סר למנמס הועבותיך כל על מחסכס עם'3ן ע6פירסו
 . כרטסך דרכך נתתי סנס קומר ס6ל . בערו מדבר עסיתי ול6 .פי' ירחקודון

 . רמס פסיגזי ל6 61כי זימם עסית 6ת 6מכס . מרס כנגר נגרסוממנסחיך
 עול העטי hbn בלופן י עת-ד נעקום עכר עסית ול6 לפרם סו6 שסוטומיותר
 אני ונם : פור תתני ל6 לתנן מוונס,,ונס וססכתיך .וכטפס . "זיפס6ת

 הא_
 : ס6-ערלך ונסש6ני סכידי קלף על כ"יננכי6יס
 סס"6 ולפ"ו . )ר0"0 כחס נכן ה6ס כמו . p'bn כל6 סס"6 . כאמה)נגד(

 ולע"פ .. במפיק כקמה לקרוץ ע"נ . כאמה לנקד ראוי סיס נסיתרס.
 סנפ . כתם כ6מס ל6 . סי6 כן כ6מס י . ' ססיי'ל ננרוקרק סרפרסיין
 סננלות סחי נ"נ וקולי כרדוי. מדוקדק בלתי סד-ט עמל סיסים נ5יני ~ploחנו
 ע"ר וסוף . ובת oh בפקוס ונתם 6מס ollnlh ססעון וסיו . מפיקכל6
 . : 5ינני0ל'

 ממלת ממדע וכן . כ"י נסכי וכן . אחיותיך סר16י י אחותך ואחורצ)ע-ס(
 למטה 3זס 'וכיו65 ויירונימום. וסמורי ס6לכמנךרי תרנננו וכן .נעלו

 ספמוק( )נסוף ג"כ ומס . חמיותיך בסקוס לרחומך פללת 6סר נ"נ(-)פסוק
 כנון . n'eh ל' ע"ר הי6 ס6חרוכס מיו"ר וכפמטה . .וחיותיך נמקוסהחיוהך
 ימתנתץ
 : למן ננטרופולין ססומרון מעריס כס הכמסל לפ. - ובנותיה)עו(
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kgn: .. מדוחוטאך
 נפוי כי . כפון מי . שמאלךעל

 ,: ימין ודרום . סננ5ל נקרץ

 5סר כקו . קוט מסרס קום. : ונקל מטס זס סיס כקלו . קם כטעם)נם(
 ' . )קטף לקטע קרוס h1D1 . כריתם מענינו . י"ר( מ' לאיוב כסלויקוט

 , : סננטט לסורקת קטוע. דבר כלוננר ' קטו5ננרו

 ננפני.סקכע .סנעסך ניון : במנניכות 1lhb סר6וי . לחם שבעת גאון)ננט(
 ולעפתי . ומלוס וסיע Ilha לס מסיו יכריס נ' מס מנקור DSI' .וסעסר

 וסר6סון ; וסנלמס ככור כענין נאון יפורם ולפגש . ססזיקס ל6 ומכיון עני ידכן
 : - סקר:נ"ל
 ו6ר6ס נ5 6ררס כננים . ראיתי כאשר)נ(

 נרם"י-
 חינם ויירוניננום

 עטיתן: 5סר (ס שהר כפסוק כננו . יחרט מיו"ר כקלו . sicut 1811א1דלנכח
 ויעמוד כמו . המריס כפד מללס ענין כ"ל . לאחותך פללת אשר)כב(

 נעסה שרול. בני פל ויכפר ל5לסיו קנ5 5סר 1nh)ps ויפללמנמם
 ומעסית לותן שרקת ממן סתפכת 5סר כסטותיך כ6ן וכן . 3עיסכמלין
 פירוסו . למט6ס :: :- . תסיס ותפלחו . רסע ינ6 כסמפטו וכן . בעדןכמלין
 : לחומס לו מחספך פ5מו נער סיליזססללס
 כננו 1 לטובח לקימותו סונר סמכת י' - שבותהן את ויטבתי ')ננ(

 מנות 6מ סכ וס' וכן . מכיס ל' וקיננו . לקרעתן חסכז למטסממפורם
 כיו"ד סניחסן כתוכ מכירי כ"י קלף על כככי5יס כי ודע יו"ד(. )ע"כ5יוב
 סכותכן כמו בתוכסן קרננית ל' דרך SD סו5 סכתוכ . בתוכהנה : בוי"ווקרי
 : כתוככס - כמו וסוף . מעכרי ע"ד סו6 ומנקור . כסוף n~DDוכס"ק
 סרכית כייי עסית ah" ננכל תכוסי הנקולס 5הר גס - אותן בנחמך)נד(

 5ת ס' סיסים טכס סייח סככיכול ער . וממרוס עסומרון יותרמט"וחיך
 וק . מורטרס( מררכי )עוסר"ר ונתזזתן נ6ולחן מ3מ מת ומנס .ס3ותסן
 : סנדולה 5חר נס מסיס סכליננס גי סז6ת סנכו5ה כסוף למטסמפורס
 : לס ס5ירע מננס מוסר לקחת . בפיך לשמועה)נו(
 . ומרף כוס ערנו כקרעי סוט סרם . ר,יטאמות : רד"ק ע' . וגפרם)נו(

 ורונית . ר5רין . ק6עין כמו . כקרנני ע"ו כנמי מכינוני ע"רוס6ליף
 כם6ט .גננו . שאם סס ומס . 5ותס כס5טיס וכ"ו( כ"ר )נ"ה למטסזס

 : ו'( ש"ס כנפם - : שטך 3כל . ס'( )ל"ו נפם 3ס5ט . ט"ו( נכ"סבנפם
 כתרנוס ונס . ס' ידני : ז .נ5ס סכידי קלף על כ"י בנכי5יס . ה' נאם)כח(

 : ולסיסס'
. 

 לך יותן 6תן 5ני ס6וננות כל סיר וגו'. אחוריך את -בקחתה)ק6(
 לעכורת מיוננות כל כסוכ מעולס לכל ומטרופולין כ5ס חסיי ו5חלכנות.

 לך סז6ת סנרולס ספין תלעי כי . מדרכיך מנוסי ו5ז . סינניס ב6מרע1ס'
 סמכי ,עפכי 6ל5 . כריחך 5ת עסננרך ול6 . מבריתך נלא : )רוז'(מזכוכך
o'phקרס מגני לך נסכעתי 5סר 6מך כריתי 6ת : 
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