
 יןיחזקאלטנב
 .ין

 6מר פתרם וטוף . ?Se) ס' )דרש 6חירס נ6רנמ טוס . היה שר)0

-

 י-- ספדפיז פ%6ר סו6 - משל : וחתום ' ' י. סמר פ6מר . סבר תענית .
 נ נטנרנ6נר סו6 . הנרול המצר : על . ישראל ניח אל : לרבר פכרנו

 ע5ס ע3 ל"ננריס ו6בר,וש 6נר כי . כנף נק ננר3 "נרם 6ני . האברארך
 ענר ולפיך נ"ב(, דף .עבח:ז ען ענף במפר ס6י הראין כן כקוכן )ר'סכלף
 וסם ; ע5ס בלותו לעופות ים נרי כמ כי . מזק מעמנו 6בי ת6רפתנו
 בלסתן וט * וכמהשר כסוי כערמ עורס כנף שרם . וסנו5ס מעלס כוללכנף
 נ6ס מ5ש ':- הרקמה. לו אפצר כ'(: )יסשס3' עורך עור יכנףולח

 ל6"י עט3 . הלבנון אי בא : ננרוקננת סי6 כ156 מרכס נווניםוכעלת
 וכס6 נכוס סר סו6 כי . ונרולס ככור דרך ס5בכון 56 קותן וסננסיל .וירום5ס
ך נימוק6ל רק נע65 ל6 צמרת. : צחיו כעבורמככר  ומיננן כ'נ פסוק )3פעס 
 ran. מנכוס מענף ורר"ק ס6י3ן. ניף כל. ופירק"י וישר(. יושר נ' פמוק645
 ערכי מ3' סנטוס ונזר . כרר"ק פי' ורוז' . 5פר מ5' ס6ילן עלס פי'וניז'
 וירק טליר סעגיט עמי מסקרנני סתלס טרח ' ' ולעג gracilis. ש1ם2דנוור
 שכסר כל נסורי וכן . עפיר6 סומ מרנונם כ"ס כ"כ עסה . פיר )נלס - --

 סי6 כעכרי סלר"י סרנם י . י- נפלות'- לי  ויזווע . עעיר6( נמר כ3חלל.
 תעיר סו6 6סר ס6ח 3ר6ס ככוי קערת ויכיס . כקרמי .' - 1סע'
 מ3ך יסועין סו6 ליכניס מס3 סו6 ס"רז למרת 61נננס ירק. פעעסעועס
 : כבלס נכוכרכ56ר קותו ססנלסיסורס
 וכמוסו . כ"כ( Db' )למעס יונקותיו נעו יניקותיו יניקותיו. ראשאת)ר(

SD'1ו'( י"ך )6יוכ תחיל 63 ויעקד . 3'( נ"נ )יסעיס לפניו כיונק . 
 'י סו6 סירק 636 . ישו( מ' הסס תל6 יונקמו ננתוועל

 ועיקותיו , לס"ק ע"י
 יכניס וסננסי3 . .מלב יעקיס סס ילרומס מביעי טייס כעלי מס על כןונקרעו - ומרכות 6י3רות לנעיצות גנוי וסו6 . קרשת )" עשר ססו6 יניק עןסו6
 מיונקות ר6ס "וקראו . ע3ך טרנס ופסס בננ3כו מנס י'ח בן סיס נער כיליונק
לסיוהו

 כאשי
 כ"ג )יסעיס 6רץ נכברי כגעכיס כ% nDD" 6רן . כנען ארץ :

 1'( יו"ר )ירמוס ככעסן עקרן 6ססי *ח'(
 ננ"ם כעיגנן סומר כ3 ונקרך ז ' 'י .

 : סיס ע3 הסחורס כפל6כמ סר6סוניס סיו ולולי מפורטתיס מסיוהכנעניס
 סיו ססכנ3ייס מפי ממורס 6רץ בסס בכל ככס כ"ט( י"ו 3ננע3ס )כמווכלן

 כבור עומר 6ת לעירם עני6יס וסין . סרכס כ6רלות ססס ביפיםטצסליס
 .  רוכלים :  רמוסות "רלות תכולת כקרנו סמכי6 מסוחר בעו . רסוקותתרינוח
 נביר וסד ומרכלת. לכ3ס. ותזם . רנליהי סרס י'נ( ):"1 למטס כנע .מוהרים

 כרנ3יסס " -: :י' טוככיס :-' סמומריס סיו עתט3ס כי . רנלמן
 : לוס מוס רנריס ועמפר סכולך סו6 רכיל לוס וקרוס . לעירמעקך
 וסוף . סקרן כ6ותס nins~o ננ6ונזן נעיעס 3קמ : הארץ מורע ויקחנס(
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כגג. ~ין .יחזקאל
 ס3*כס: מדע לגויותו %זן נמצע וקריו tYb ססמ4מ 5קיס עלמ%
 שם %ל -סכיני כעמר : רניס שט bh 6וש לקם . רבים. מים עלקח
  ווזמומיו על קם6 כעו . ל"מ כתו קם ; 46( נ6 קחס ננמ54תו;4ס
 פיס %ל נעע עותו סכי6 סו6 6ף . המיס -על סנרלס . מערכרש סי6 .לאלפס כ6* ססו4 שעע.י' סם שמו. שלרצפה Sh:  למן ועל י ב'( י"6ע-,(וסע
 ומסתירים . נק סיס 'ffDh( סננפורס מס לפי .ססו6 הנעע 'י ץ וסכם .רמס
 סנפן 6ת כסוסו סוס סנועע . לסס עוב ממיס רבוי 6ין ססנפכיט לסיותכי
 כנע מי כי רמו וסוס . . נעלס %למס O~sst סל6 נתכוון רביס מיס56ל

 נו למרול יתכסס וסלע ספלך עמלכם מתסיס נתכוון לרקיעו 6תכסהמליך
 סל6 כרור נר6ס ח' פמוק לעטם עס6ננור וקולס ; "ך פסוק לננטסכמפורס
 לעסות מועיל 56* סו6 רמס נניס 36ל סנפן סיות 6ך . ימוסטל דעת כןמיחס
 מיס על ברעך כנפן 6מך י' י"ע לעעס וכן ; פרי וכוספת עכף עומס קדרתנפן

 קומתו ותכנס ונו' עז מטות לס וימיו רניס ממיס סיתם וענפם פוריםסתולס
 תפספס rNnS 6ך . מיסור ננקום ערבי ל' פי על 5פ5פס פירסו ו6חריס .ונו'
 פעכוס כמס כי . %5פס לן סורקת ו6ת מתסיס סו6 רחוק כי הלכר .סיל"ל
 1ib~D ל6 מקוס ובטחש . ונהל וני6 וכקעס ועמק משור מקוס כמקראנזכר
 : 5פ5ססל'
 הליורקו לפנווז : מרום יסים . העדף ומרם נמו . מתפסעת .מורחת)ו(

 לעען נסר לקותו עיכיסס nhail לפנות רליותיו סי5טרכו נקופן .אליו
 כסס לפסות מנסר תמת מסוענריס ימיו נ"ע וסרסיו . וי5ליחס עליהםיסגימ.
 סי5ערך ספלס כשלכס 5לקיס סיסים נבל מלך רדון מסיס וסכוונס .כרטונו
 : כולס עכר לו ולסיות נבל מלך עללמסען
( מ"ר בירמיס מנזכר מלריס נזלך חפרם פרמה סו6 . אחד נשר ןיהי)ז(

 לקותו ונכספס 5מ6ס סנפן רעכ. ל' פירסו ונק'( נורוז' רס'י כפנה. : ל'
 סרעיכס . י6% פעל כפן סיסינו יתכן ל6 כי . מרסיס כפכו סיל"ל לפ"ז 6ך .נסר
 מפוך כמו כפנס רס"י נפי' וכחומפת . יפס תתיסנ ל6 ע4ו נגלת נס .סרסיס
 סכ6ס נ"ל וכן . כפיפס- 4 והת רר"ק. דעה, וצן . וקכון כנופיך ל'כנפם
 ל5ל סרסיס סטתם וסטעס . מעזניס כמלת כננו . מכפל 6ומ כננקוססכו'ן
 עליו נסעכס " . כלומר '" 'י . 5ר לקותו דליותיס וסלמה ססו6הנסר
 מלריס מי 6ל מל6כיס סםלח 5דקיס לכנרירת מסל וסכל . עותה יסקסלמען
 ממייסנות ס6לס ממלוח 6ץ . ממעה נמערונורז ן רב ועם סוטיס לולחת
 סקריך וכ"ל . סטענניס כסורקת נותה להסקית לעלות "וחן כרכוק 6סיפה

 מן כלוננר . קותה למסקות מטפס מערוגות לו מלהם ורליותיו לתעלםלסרכיקן
 ות כפורענ ולפיכך . כסר לנותו דליותיו מלהט סס נטועת סיתת 6סרהמקוס
 נומס לננס,ות ט' פמוק למטס כוה וכ.ו65 . תיכס שמס ערונות 6SDער

 2 רכ וכעס כרולס כזרוע עס ול6 לננעלס דכק)נסרסיס
 טסיתס כנופן וכו' טוכ כסרס מתולה סיתת וסלט . אוב שרה אל)ס(
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 יז :יהוקאלקנר
.-. 

 כלוננר ? נסר נקותו לסגות סיחס קורך ועס . וכו' פנף לפטום לס5לימיכונס
 לו מרך ולעם . עמו מללש וסיס , נ"נ עס ובככר כעוב סיס נרקיסו_וסלל
 אדרות. פרי: ועומס ענף עומס סיס כן עמס .ל6 וקלו ? סכועתו עלושכר
:optn3ריר מ" ': 

 : נ"נ טסות . סנדל סנסר י ינתק שרשיה אר2 ? 0ת5לח .תצלח)ט(
 טיפיס מ5ר סנפן תיגס תיבש. צמחה פרפי כל קליפס: ל' .יקוסם

 . למשאור2 : טרפך עלס סל תרכוס פורפי, : עלס נוכלת כקלס ע"ד .סייכסו
 . )ורוז'( רר"ק לסם'ע י י סעכיכו קננמ:ומ 6ת י ז' ולדמע '", ע"ד .לססי6
 ע"רוסות

 ל-

 ס6וננריס מורי
 למקטלי

 ים r.~o העקיף וסוס . לסקט'ל בעקוס
 נר6ס לעכס בעמורת. ;ס כענס סל6 ממס י י-י ורם"י מתhDShn .6 כל13

 גדולות במקרזלות ס:רפטת ססי6 כננו . ננדוייקמ כלתי עמרס לפניוסנזדמנם
 שנקרה )ססו6 מקריס רוח בה כנעם סל6 פסיק 3ס נזכר כי . ל"ת3ימזק6ל
(l~nfiGוכמוננם . ס' לדני 6ננר כס 6ננור כננקוס 'ff~ לי 6סר קלף פל 
 יפח וסט מלסיס. ככסס 6ו סמוק SD ולתמכן כפרסת סז6ח ממסרסמ65תי
 ודע . כס כנעת סל6 פסוק כס נזכר ול6 ח5למ ס' 6ננר כס קמורנסמר
 מרכס וכן . היכנו כיתך סולפה ענין מכירי קלף על כככי6יס כ"י כרס"יכ'

 6ל6 .. רם"י דניי 6לו l'ba . ככון וכן . זס בכ"י איכס נדפוס סנרם"י~ונות
 : ננליון o~b ססומיףתוספת

 וסיף  כהרקע ועוסהסת סחולס סי6 עתם טכס . התצלח שתולהוהנהל(
 סקדיס רום בס מינע עיר 6ל6 . כן ל6 ? נתגלח 6ך . סח5למחוסכת

 . טס ונדלח לועסת ססיחס כממוס . צמחה ערוגות על : עוסחיבם
 י - : מיכםטס
 יסויכין וי65 . י"ו( - י"כ נכ"ר כע"נ כקמור . וגו' בבל מלך בא הנה)יב(

 כל 6ת לסנלס וכו' כבל ננלך קוהו ונקח וכו' ככל סלך על יסודסמלך
 . 6ת ויגל וגו' סביל נכורי כל ו6ת מסריס כל ו6תירוסלס

 יהויכין ו'
 -rv : ונו'נבלס

 סעו 6ת סמכ 5סר . יתסיסו בן מחניט סו6 . המלוכה y~tD ויקוה)ינ(
 נתוכ כן - לקח הארץ אילי :י - - ךאר2 : י"1( כיד )ע"בנרקיסו

 כל ע"ד . 653ן סנרוליס ססס 6יל ל' נ"ל וקילי . ט"ו( סס סס הססבמלכים
 . לממלכם חוזר וסככוי h"o. מפיק לעמדה. )יד( : ט'( י"ר )יסעיס 6רןעתודי
 2 לעביו כחוב כקלו תרנס ויונתן . ככרים לעברך ע"ד . סננננלכס סתתקייסכרי
 6סר מרר ככוכדנ6נר צלך ובם י"ג( ל"ו )כ' כך"ס ככתוכ . בו ךימרור)טו(

 ל"ו( )3' כירנניס כצור . מצרימ מלאכיו ל,ןררח : 63לסיססם3יעו
 פרעם חיל כי ס'( )ל"ז עור נזכר וסם . מלסור כוסת כמסר תבוסי ממוריסנס
 5דקיסו . תו' היצלח : רנת כמעט לתטועס לו וסיו לנרקיס לעזור מתריסי65
 וסו6 עעו נ6ננן סיסים ע"ננ סננלוכס לו מנתן בכל למלך טונס נפויסיס
 : בו נגרך ולמ"כ . לו ונסכע מידו סממלכס ק3לנרקיס
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קנה יח י1.יחיסאל
 . בן סענע יסים ל6 6ם לעולם. חי, ריגני . וסנוונס מת.' ילו * -אס -."י0"(
ד
 -בעירי 5יקיסו סימות. -

 סל.
 ססרץ סיס וכן : בכל סמוך 6תו . נכוכרנ6נ5.

 ן. קודותיו על דכר טור מכר ל6. ככלם וסנ"וסו עיניו את. ספורו6מר

 ..)י0
 נרוק כמיל 5דקיסו טס יעמס ל6 פרעם .. הן' גדול בחיל ולא .

 לסכרית_ דיק ויכנו מוללה יספכו. ססכסד'ס כסעס . ססנטימו כ5ולפזרו
 הנסדיס ויסיעו מננ5ייט פרכס מי3 וע6 נירכניח ככתוב רכוס. כפסות 'נורוס3ס
 חכו כן 61ע"פ . ס'( ((rv יריפ3ס שעל ויעלו ממטס 6ת ירוס3ס עלהריס
 נרוק כלתי חיל מקרט ס!615 ספרעס צר6ס " ולכדוס ירוסלס ע3 וצרוהכסייס
 ננ5רימס הילו 6מ מסיב ממילו ניל ושכסריס מי3 כי וכסרוס . ל5רקיסלעזור
 p'D . וריק סללה : עננו . אותו יעעטדן : סכפדיס 36 עוד י65ול6

 כ' ד'לננעלס
 6לס ג3 ולמ"כ נכל למלך וססתעכד ינו מנתן 6מר נ ירו נרק והנה)ים(

 מלריס כמ5 .ססתעכד. ידו. נתן : מיפלט יתכן ל6 נו. ומררטסם
 . 1"ר( 5"ט 6' מד"ס סננ3ך סלמס ממת יד נתכו . ז'( ס' )אנס ידנתנו.
 : י"ס( י' (h~ID נסיסס לסוויץ ידםויתכו
 כפכועס סניעסית נריח . ובריתי)יט(

 נקר6מ.
( כרית ו6ח לננו . הלסיס כרים

 - : י"1( כ' )מסלי מכמס ולסיס
 כסול יזכיר לנצה ODD וקין . פירפוסנורחיס יניס * מברחיו כל ואת)כ6(

 הי6פס ממקלס 3פ. מכרם סמלת צחרי כי 6ני וקומר סבורסיס.מיתת
 סיסיס קרוכסרכר . סמ6ר מס ול6 . ננפנכ . מפלט . מקלט מסכן כמו .דכר
 ומס . ימס ע3 ו3סנצלט D55h לכרות חיסכ נרקיס סייס ה6נסיס נננרחיוטעס
 6וננר ורוז' ; ניכרוהי סתרנס יונמן ססכיס ולוס : מיי3ותיו כלומר לנפיוסס
 : לנפיו ככל 6סר מנימיו . אגפיו בכל : לירך 61'ן . מכמריו קורץ יונתןמסיה
 : ס5ליחס סל6 נ"נ כלק"ת oten ל6 סלי סלקיחס . אני רלכ.~ט)כ3(

 ס6לחי36 כן זרובנ3 וכוץ . רך יונק . רך : 6חר במאוס 5חן .ונוטרני
 ההר כננו הי. נקרצת 6"י . ותלול ככוום הר על : )רר"ק( יהויכיןכן

 סעס3 ולפי . י"6( 1"6 . )- וכקעומ נגריס 6רן כ"ס( נ' )דכייס הזםסטוכ
 נונס יסיס נכוס כננקוס סכסיותס כרי נכוה סר נר6ס סכטיעס סכטע6ננר

 : חל מן . תלול : יותר נרפסקוננתם
 כי מ'( )כ' למטה נטמור ניון סר ה61 . ישראל מרום בהר)ננ(

 יעכרוכי סס יסר6ל מרוס נהר קרסיכסר
 כל.

 ושכנו : יסר36 בית
 : כקוס רזחתיו יחיו יסר6ל . צפור כלתחתיו
 : ליהויכין מסל . יכש ועץ שפל עץ : ל5דקיס מס3 לח. ועץ גבוה עץ)כך(

 .יףץ
 נ"כנירמיס סמונכן סזס סמס3 6ונצריס סין 6"י יומני וגו'. לכם נעה)ן(

 היו וסס כתשכם טיסונו עומס מוכיחים מסיו סנכי6יס כנגד כ"ט(ל"6

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



 עיחזם%8טס
 נמעטת הרשת ע%4 עזת כבר מ . לן עעי3 3ת בתשבס לסול %06פריס
 לסם ר6ף msbo1 סוס. סמסhk 3 סקר כי פודפס יסזק6ל לפיכךלצותם.
 כן . הנרסס כשף סמפוווס כפו סופות ע3יסס תנ6כס hS ו6ז נתסונס3סוכ
 לל סיוסכיס 6מס . לאראל ארמית על : ס' כ' כספות סירוסי ועיין בנ"ל

a~h36שר onh סזס כאש"ל 5ת מעליס : 
 סרעומ נ5ו6 כי . בישראל דחה המשל כהגול עור לכם יהיה אם)נ(

 5ריקיס 6בותימס סין 06 6ף ואהס5יס על סתכ6נס מרקוכלנס
 2 רסעש 6עתס סיו oh 6ף ימלטוהם5ריקיס
 לפני סיסים יתק 1ל6 5%ר 3כ3 5נ 6מ . הנה לי נפשות כל הן)ד(

 הכרכס . מרע וע3 סטוכ על עס3 וממות תפייס . - '- ענסם חקכלר2כידז. היא : קותו לספוט כררכיו Ph 6ל6 . כרינו 6רס לטות פויסמסו6
 :ושללס
 : ס6:וסי ממין קסבת מ5ר מדע עסורת לפסיס . , על 3י י)ס(
 סם עוכרש סיו 6סר מסריס ע3 עתיס ובמי bh ל6 אכל. לא ההרים אר)ו(

 עכין עיני. 6ת נסקתי קליך (DDD . נשא לא ועינין : ס36יליס6ת
 סניי מעכירות מזכיר ל6 ומנס . 36י4 . גלולי אל :נמשן

 636 למקום 6דס
1WD. 13 מעך סני6וף ס6מר 636 . למכרז 6רס סכין כעכירות טפריך ולמ"כ 

 6נכ טזכירס ססעעיות סמלות ען ססי6 61ע"פ . 6ימורס לחומר סוירתפעילת
 h~ht. לסזכאא לו יקל כגרס מן ונוסר יקרו 6ת מכובס כי p~D וגין .בנידוף
1ah16מסכס3נס6רעריות למסער ע6ד לו יקסס סגדת מכילת לסזואך ירע ל 
 סתות בכ33 וכנם סו6 סכחורס( 6ימורש כ3 ג"כ )הע סנירס תימור סנרומוס
 : לחברו 6דסמנק
 2 מוכ כע3 סיד 6ומס סקכל חוכ סבילת ססי6 מכולתו . חובחבולתו)ז(

 . ינוול לא נזלה : נמסכת סערתו 4 ונותן עני מלוס 06 :ישיב
 סנז~יס וכספך . 3גז3 יריסס פוסטים סגין מפני עליסס הניכ עעתס%נרקיס
 בנכליסם יבססו כי עס5ריקיס יותר בננעונס טופס לסעעיס שטיסוסרע6יס
 שניס ססו6 מס מכולתו סיסיכ ס6ער 6סר לפיכך ; ממסורס דן תעידסי6%ו
 קמעו ס6ער 6מר וכן . ינזוף 63 מ3ס . זס כ3 סעס 61נור סומיף . סדיןבסורת
 פעול יקם ל6 ותרבית יתן ל6 כנסך ו6ננר מוסיף נגר ינסס וערוס יתןלרעכ
 * 3עכיית עננונס מפזריס מרכס פענניס עולס ועוסי נרפית מלוי גי . ידושיג

 ל6 כסיתר לירו כ6 סל6 פעמון עומס סברס ומטונות . נעלס נל סונףוסלל
 : סעספע פלסי לפכי חסיינסלרוון
 נוה; . 6כל נסך * יאת לא רתרבית : כמף נסך . יתן לא בנשך)מ(

 1 סקור ביעי ושי ס6ס לו סיסיו כדי ממתיו ניעות תטיס ס6סלעני
 סט . שמר ומשפמי יהתך בחקותי)י(

~ha 
 . לקצירו 6רס סנין ענות

 : 6עת לעסות וצנור ספירסכנט
 . מ6ר רסוק וסוף . לצמיו ועמס פירסו "תריס יונתן . אחועשה)י(
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אנד תיח1מאל
 סרסרם 6מת מעלס רייס וסכינו 6מד נמו oh פירסו "טויסתוק
 שמטס מס כי . 706 בסקוס 06 סי6מר ר6-ס עמס 6ין 6ך י סרל'ת03

 סיס נס . ללדת נננקוס ססי6 - ללע כננלת כפו . ס6מריס סתי'ו מפניסיל"ת
 4 י"6( ו' מלמעלס 06 וקמר '- גסו 6וי. 4ל' 06 ולפרס לדפוק.טפסר

 ממופר ססת0יל יתירס 06 סננלת נק' כדעת ומנכון . ע6ד רסוק זסונס
 וכתכ ופזר סטעס ר6ס כותיות סחי סכחכ ו06ר .' מ06ר כנננךס 706לכתוכ
 ננימן ועמס . רע רק ועמס גלו' 6ך פעו h"h' 06 עוסר"י ולדעת .מ06ד
 ~ינו ך'( )כ'6 לננטס כן כי . 6וי ענין 06 לפרס נכון לי נר6סתרנה(
 : לנרק פסויס ! 06 . לעקה לרך דבורו נתוך nhro התכם מכניס'0וק6ל
 . כמאחד : לעפלס סנזכריס otnDnn ע6לס 6מד כל ננד . מאלהמאחר
 . סו מקימי בסננם ואטלס . מקלסי רסעתי ול6 כמו . ננר לסורקתסננ"ס
 לסורקת 706 ומלת . כ' ד' ויקרץ לם' פירוסי עיין סקלם. ען 0ט6 6סרו6ת
 סורס כ06ד וסייחי . ו'( 6' )לעעלס ל06ת פניס ו6רכעס כעו . 706כל

 ובמי6יס' רע"מ וברפוס כ"י תרכס בטפרים . מאחד : וי"ל( ז' י"ו)סופטיס
 : נכון וכן . כמאחרו . כתוכ מבידיכ"י
 : ממיס נידי . יונמכו)יג(
 מעמנו מלפניו וירץ מן לסנדילו ויראה קרי : כהן יעשה ולא וירא)יד(

 עכס ויטכ וירוס כ"מ למטס נמו י ך-: סחבוננות ענינו וזס . עמסרייס
 : כן לעסות עוכ ס6ין נלבו ר6ס רם"י כ6ן פ" וכן . עסס 6סרפגועיו
 נזקף.. ס0ט6תיו כננס . ספק כל6 סס מוטעיס ממפריס . נמכלשחמאתיו)כ6(

 כי מסני מן יותר מפשק ססר6סון 5ל6 , . יסוכ כמו 1 נפסט6 ק"ל1
 נרים6 כדפוס 06"כ מלקתי וק ן ן ן עסס 6סר ענלששסט6תיו ן ןיסוכ

 רטט' סניסס י05ק דת טס 05רוניס וננכי6יס רך"ק עס 06רוניסוננכי6יס
 ננכי6ימ. נ"כ סו6 וכ; סכידי. קלף על כ"י וכנכי6יס רעים וכדפנםפיז6רו
 .. טכוסים( על6 ססו6 )לפפני 6מסטרדס דפוס ישק דון פירוס 06ODרמיס

 : ישק צון פירוס ממנו להעתיק טיז6רו דפוס סמרפימיס לפני מסיסעפני
 יתכן. לא רביפ. נכונת סכידי נ"י ננכ"יס . ישראל בית נא שמעו)כס(

 כהיסקל . בערס זס יפיס . כלמלום דבר כל יריעת פל נופל חנןסרם
 סו6 י"6( ס' )סתות חתכו לכנים וחנן כמו . 06ר כררך 16 כעספר16

 מכסף. 6ת וכננסקל. כעםפר סו6 ל'כ( ל' )סס תעסו ל6 וכממכונתו .במספר
 סוה כ"ס( נ"0 )6יוכ כננדס חכן ונניס . בממפי סן6 1"3( 1"3 )מ"3המסכן
 ולו . כ'(- י"ו )סס ס' רו0וח ותכן . ב'( כ"6 )מסלי ס' לבות ותכןכמרס.
 סכתכתי ננס ועיין . כלמנוס - יריעס ענין ג'( כ' )ם"6 עלילות -נתכנו
 כלוננר . לסכיכו 6פמר 6י הטעם ס' דרך יחנן ל6 נ5ן וק . י"נ ע'כיסעיס
 מםליע. חקן . תקן סרם טס תכין לסרס י0ם סוס וקין . כדעת על מתייסכקינו
 נקלת סכת תקנת וענננו . רז"ל וברברי נקרמי מידוע . ט'( י"ב )קסלחמרכס
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 ים יח.יחוסאלקנה
 כ"4 ט,40*

 %ר מכן סרס תכן לסרס וקרונ , לסיות לויך וכן . נקוף ס"
 : כעכן%עמ
 : רלה נלסון עליסס וכנת 6מר hl~tbb : עול מעסי . ערל ועשה -)כו(
 . יתכנו ל6 מכירי קלף SD נ"י נכמ6יס ג יתכן לא דרכיכם הלא)כס(

 פיזורו. דפוס ימק רון DD וכןכנני5יט כרע'ח hlO וכן . כ"ס לאטלסכמו
 : המסעררםורפוס
 . עון למבשול יכם יהיה ולא : ו' י"ר עיין . טכינס 5ת .וד"טיבו)ל(

 טפסר סיס ונס . לננכסול לכס יסים PD hS סוט סי כנננמח סעעעיםלפי
 למס יסים ל6 ולפרם . סכיךי( כ"י כנמ6יס סו6 )וגן לעון מכסוללסדכיק
 5תכט ולמפיל btnh לסכסיל צנר לסוס כט תתנו 5ל . עון לננהות ונרטוס
 למכסול וגו'( כמר אכלו )קבות סוס סמסל לכס 6ליסיס D"nh ולרעת .נמע6
 יעכיסכו 5כותיכו כסוכות כי . תקכס לכו 6ין סרי ב5ננרכס D)Ob למסטיקשן
 : נמסובס נסוב oh 5ףס5ל
 ענין ככלל בכר וגו' מעליכם ססליכו כ6ננרו כי קוער קליכענערנער ילסק- תלננידי הר"ר( )תעוז ועתם . מונו עלת ססמרס נ"ל כיס . להשיבו)לכ(
 נמלת פכיכט. 6ת' hih : כמריס 6מ עלינו 5ין ומסיכו ל' פסוק למעלססכתב"י מ" לפי 6כל . וכמריס( )6ת . ומסיבו 6ל6 לסומיף סוכרך ל6 וכקן .סוכל
 : פסעיכס עכל פכיכם וססיבו UIG ננלינת בקיצור כוללת .וססיכו

ר%
,

 : יצטיתו 5טר סעלכז יסר6ל מלכי . ישראלנשיאי
 טיתס וססיכ . רוננה סיתס לעס נלומר . קננך סיתם עם . אמך כמה)כ(.
 ותקר . רור 3ימ עבי מס ונורים . רור נים %פמת. סי6 וסקס . לכיל.
 נקמר סזס ססס וסכם . לני6 לקרוע סנטן . לביא : קמלך גנוי כ5ן 6%לפיר
 לנקכס לקרוץ התקלו . ' ולטוף . ועמרים נננל כתו נסוס. ולנקנסלזכר
 6יז . נפירימ בתוך רבצה אריות בין : לנביא כ5ן כקרו ולפיכך .לכייס
 כוונת כי . סננסל לתפירת 6ל6 ס6ילן סקנס י - י סננלעות סור5ח נלמנ1סלנקט

סגכיי
 סס6ט מסל ורך ו5ננר * לכפירים וכגיס ללכי5 נמחלת ססי6 לומר

 : טלריות כני עס כתנרלו .ובניס . nl'~ho מן ריכלת מיחס'
 וולמר : י5סיטו בן ליהו5מז רמז . פגוריה אחר כפעיל: נכין :וועעל)נ(

 כמפסיות וכהנ עול גל מעליו פרק הכומס . אכל אדם מרהלפרף
 על? כ6 ולפיכך . לפרעס מם לתת רלס סל6 נר6ס Snhlk~1 וכן .כבריס
 : נננרימסוסכינו
 ע"ו (hnG לעס 5ת סקל ויסננע דרך .על . עליו "מפו . אליוך'שמע)ר(

 * כזעקת כי לך מיס . ויזעק דיך על . רפטננ6לר( סננו6ל )ר'ר'(

 9 כקרקע מפירם עוס'ס י . נתפש וכשחתם : רועים עלו6 מליו יקרך5סר
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קנך יםיחוהאל

ועפיל'"
 טנעמ נמץ. ;. בחחים ויביאההו . נ _נורח'( רם"י כלריס סמיות בס
 סמי וממתי דרה SD וניז'( )רו,' רסני כס קותן ומוסכין סמיות כ6ףסננעניריס
 קותו ס6מר ליסו6מז רעו . מצרים ארץ אל : כ"ט( ל"ז )יסעיסכ5פך
 : ולשר( כ"נ3"נ כ' נמלכיס ענריעס וסכיניו נכספרעם
 לכרס ו6ננר ופירס . חוסלת נלי נס6רס כלוסנר סתומלת מפך .נוחרה)ס(

 בסקוס גומלם . מולי ל' פירסו )ורוז'( ורס"י . קננתי( יוסף )ר'תקותה
 תוססת . ענין רדדק סל סני כפירוס פירסו וניז' ינמק ודון .גמלה
 וכרס ומנס ענינם ייטכ קולי בתוחלת רניס יכניס עעדס כי ר6תס כמהכנעו"ייי

 עכרו bS כי . יסויקיס סו6 כ6ן ס6מור ספני סמלך 05 יתכן ל6 וזס 2תקותם
 )ברעת יסויקיס טו6 . מנוריה אחר ורוקח ליהויקים: יסו6מז כין כיכתיסיעים
 מרסיס. סלמס hSh ננלך ל6 כי 1ר11'(. קו3ייופ כרעת יהויכין 61יכנו . ורר"ק(רס"י
 . שמתהו כפיר : ספינתו ננקול ומלוקס 6רן ותסס עליו לוננר יתכןול6

 : רותוהננליכס
 ופרק . כקרים בחפטיות ונהג מלך נעסה . וגו' אריות בתוךויתהלך)ו(

 : ככל מלך עולונעליו
 )וטעיה כ6לנננותיו D"h ועכס כמו . 6רנננותיו כמו . ארמנורניורירע)ן(

 מס . בבתים לכוץ עגננו סרניל . רירע : יוכמן תיגס וכן כ"ג(י~נ
 סל רעים לעעסיס רננו זס וכל . סמריכ ועריהם ועי"כ . סמ'ות מדרךס5יכנו
 וירט 5דל ולולי . ל"ו( 3' )ר"ה עסת 6סר ותועכותיו כליו סנ6ננר .יסויקיס

 -יי : מעריס וסמריכ ס6לעכות וסרכם 5כל 6יס . כמסננעוו6למכותיו

 : . רר'ק כרעת . כקולם עליו נהנו 7 : פירוטו 16לי . עליו וירננו)מ(
 גרוהי 5ת בו ס' ויסלם כ'( כ"ך )כ' כננלכיס כ6ננור . מביב נויםג

 : עכנון ככי נרורי ו5ת מ61כ נרורי ו6ת 6רס ניור' ו6תכסריס
 לתתו נטפיס מטנוסו . בחחים : ססיות כו סמונרין .ע5סר .בסונר)ט(

 h~h . כבל 5רן 6ל לותר קינו . בבל מלה אל ויביאוהו :בסונר
Shסיס בכל וננלך . ככל ננלך 'rh כי . יסרבל נקרן k~SD מ"כ יהויקים על( 
 גנת 6ך . וי( ל"ו כ' )ר"ת ככלת למוליכו ככחסתיס קומו ולמר . 6'(כ"ר
 עם יסויקים ויסככ כעלכיס כתוב ולפיכך . לירוסלס קרוב י"ט( כ"כ )ירמיםכררך
 סננת עליו. טמעו ננירוסלס סי65 נויד כי . תחתיו ככו יהויכין וישלוךסכותיו
 במצרות. יביאוהו : ממת מפכי hih בסכיה ס5כיו מפכי ל6 . ככו 5חוהמליכו

 hih . כענודות לסכ'16 נדעהס הית כלו' : יכי6והו bih הכי5וסו 6מרל6
 ולקרה כיום - למרכ ננוקלכת נכלחו ומיחס סדרך. על ו)שסלי:וסו תת רךסכתוך
 : ל'( )"ו )ירכניהבלילם
 פירסו וסגנפרסיס . גנ6ד קסם מלס - בדמה : החר מסל ' . כגפןעתך)'(

 ננה כרננוחך כנוו בררך סיסיה יונס אפי' כי . מחר רחוק וסוף רעותלמון
oDnולרעת ? כרמוסך ננמן 5מך Callnet. '):וסוף כרמון. סקדי6ס קולי ונ 
ofla  בי"ח : -: כסטרון מפרס וגיו' ? כרמך כגפו מנוך טעס ננס כי . רחוק
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 כיחומאלניםקם
 למלילת קרוב וסו6 . כפספעו נדפך ונ"ל . דפוק רנ ומ6 . ננרמךנגפן
 וסטעס . מייכלפיך

 כתי
 . יסו6חז וסנלס יתסיסו סנכציב 6מר כי וסכוכים : מיס על סתולס כנפן-. 0יתס 6פך ש6ת נכל- . ' על? סעורו וסורות . מדפיס

 כצוניס מסיו ~רקקנו יסויכט דור נניח נם6רו . טריין * יסויקיס ומסונגבס
 . וכממס מס מפ3כתס פ3 יפיס לסקריך יכוליס סיו זוכיס סיו ו6ס .לפלכומ
 51דקיסו יסויכק ומס . סמייס ע3 עתם לבר 4 סמתיס 6ת ססזניר 05רומנס
 : סנפן כמסל עמסםורמז
 6ופריס ספלבס וררך . עכיס כפו ענותיס נ"ל . עבותים בין על)י6(

 עז מלמון פירסו וספפרפיס . סעכניס 36 מניפ ססו6 ננוס סופל
 )ל"6 למטס קומר כפסוק 5ענס . ערומס סענפיסס e~x . nl)Yh" 361ספחת
 וכין קוער* ונכס פ5ל וסרם ענף יפס נלננח 6רז לסור סנט -ינ'(

 ססי0ס סנכום ס6רז -- ' פ3 סיפסר 6% פרוס מס . שרתו סימניפכותיס.
- ?- פכותיס 6ילנות ס6ר בין5פר0ו  כ"כ )ם"כ פכות 63 כקר פ65נו וסנס 
 מסיס 06ר . דליותיו ברוב בגבהו ושא : עכותש רכיס כלמון ועש .6"ר עכ 6פי' כו ס6ק בקר . י0יד לסון סיסים ויתכן . וענן עב למון סגצ6 .ד'(
 6נ3 : ספין נו ממלוט סל6 ראוי סיס . ס0קיס עד מניע ססיס נכוס כךכל
 כך * עחז ורו0כ רליותיו רונ תפני . לעין נר6ס סיס נגסו נ3 עס1צ6

 נר6ט סיס ננסו מפמ . כמרתעו יל 0ר"ך( )חעח ופתם . מת30ספרסמי
 - :פרענק
 פל נץפנ. סכנוי אכלתךו. אש ן יו"ר נפקוס סס"6 4 ערק ממה)יכ(

 וירץ . קועתו . 05 ויסו לעגלא ככשכ . ונקנס זכר סס" .מנק
 ' ; : ד3יחעיוננכסו

 פרי כל SthS 6ם ע6ס סמדר מוקשו 1 באה סממה אש אצא)יד(
 :. כליס לס כרס במריתו סח, כלומר .סנפן

 0ל6 פפמ . לקינה ותנהי
 סיס עויין nbrD סקףנס י0זק6ל הם6על . סיו 65 סעריין ורות על 5יקיחלן
 *יות מוכמן ססי6 , : "יגס ותסי , 6מר לפיכך 4 מפלכתו כםSD 6פרקיכן
 :, נס סנרנו פס כסיתקייס*סם

*א
עי

 ששטום 0סע0? נקסס OD . נפתי nBD 61ל . ה' את לררותי)6(
 ' : רע-ול6

 ספי קמען 61עo5a5 . 0 7110 . לעיניהם אליהם גורעתיאשר)ט(
 36יסמ מרעתי 6סר בטוכס- ממס 6סר סנויס לעיני סמ3)לכלתי

 וטע-ם . טטעפיס ננד ססו6 6פפ"י )ריז'( מלריס פקרן 'להו5י6טלפיניסס(
 י סמ5ריס לעיני ביסר36 נר6תס ס' סססנ0ת . 3עיניסס oo'5h נורעתי5סר
 שפרסית  וסקר ורם"י : מ6ר כפאר ויחמו וירכו ויסרנו ספרו ננס ע"י11ה
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כסא' כיחומאל
 מתייסכת לעיניסס נגלח 6ין 6נל . לסו5י6ס וסכטסתיס 6ליהח נודעגןי 6סרפירסו
 מפרס פורדו יוחק מוסר"ר ותלננידי . ) ונפצלות נפיס טל hih . ההכטחספל
 : מלריס מקרן והו65ת'ס לעיניהם להם מכורעתי סעסיחי מס סעי לנגעןולעס

  ק"ו( )חס,יס המסורר סומר מה סו6 . וגו' ידי את נשאתי אני נס)ננ(
f.atlב6ר5וח. ולורותס בנויס זרעם ולהפיל במרבר 6ותס ושיפיל להס יפו 

 )נכנרנר הסוס כלילס הטס ויבכו פסוק 1%nh SD כ"ט( )תענית כתלמודוכן
 : לדורות ככיס לכס קונע וקני מנס סל ככיס ככיתם "הס'"ד(
 סכי וסל6מריו er סרי וגו'. טובים לא חקים להם נתתי אני ונם)כ"(

 סיעסו להס סכמות מפרסיס ולעריס ורם"י יונתן . ננ6ך קסיסמקרצות
 וסקסה נ6ס. כנוריסס בהעביר כנוחנוחס Dt~D וסיטננ"ו טוכיס ל6 חקיםלהס
 כענינה רועס כ6ן ס6מורס 0קיס למס נתתי מלקח סתמים רצוי כירח'

 לעעלה הנתוכות . להס כתתי מכתותי 6ת ונס חקותי. 6נ2 לסס וצתןלמלילת
 עליהס סיסימו 6ויכיסס כיד ooih ונסרתי פירס ורר"ק . וי"כ( י"6)פמוק
 י5סק ורוז . נזירות וסקר והעבורות סממיס ומס . לסס טוכיס יהיו סל6חקיס
 כרכס . ועות מייס מס ס' סננ15ת הצחר . סירוסים סני ר6סון כפסוקפירם
 D'pn לסס לסיות נהפכו ושה . עליסן לעוכריס ומות לעוסיהס סייס .וקוקס
 וסמספטיס ססמקיס סו6 והמני , 6ותס סומר,ס סיו ל6 "סר קמרי טוניסל6

 החק-ס 6לה כמופס מכתוב כמקותי סכפרסת סקללות סס כ6ןהלמוריס
 מעת לוה וקרוכס' . יסרבל כני וכין ביכו ס' נתן 6סר והתורותיסמספטים
Deyling'פל ס' ססכי6 וסמספטיס ה13רות סס טוניס הגלתי סההקיס ורח 
 הרמקתי ו6חריס י05ק ודון רר"ק פירסומו הסני וספמוק . להעכיססיסרבל
 ורוזי ; רחם פטר כל כ6ס מעכירים מהיו מפנ' . מח:ותס כעכור מעלי6ותס
 הקלו סספעליס נרבה ולדעתי . ענננס סיטננ6ו לסס סכמתי נרס"י פירסוסווני('

 רבוי טהיה מס על 6ל6 . סהיס מס על לnl~lob 6 כ6ן נקמרונחתי'ו6טמ6
 בכול . י"ס( כ' )ם"כ כפנל יסקלו Shn : נר6סונס ידכרו דכר כננו .להיומ
 )עוכריה קמיך כיוס תר6 ו6ל וכמו . י"מ( יו"ר )ויקרץ כקדם 6ותסח6נלו
 מפרסתי וכננו . 0'( ל"ר כקמטה סרופיס ירעו ה65ן הל6 וכמו . וחבריוי"ב(
 סקי סומרים o),ha 06רי וסכוונס . ט"ו( ט' לסתות ידי "ת סלחתי עמסכי
 ננועיניס לסיותס כי . כהס וה' ס6רס 6ותס יעסה 6סר ומנופטי טוכיססהס
 מיה סנה . נעיכיהס קלס סס לכך . הדעת על ננתייסכיס וסס מעדינהלתקון
 מועילים וכלתי הדעת על מתייסכיס כלתי וננספטיס סקיס להס קלחן לירצוי
 לפני להקריב להס ס56וה כננתנות onlh ס6טננ6 רדוי וסיס . החכרהלתקון
 על סננ%ס אוחס סנתז נקופן . רמס פטר כל ולזבומ לספכיר o15fja ידיעל
 קותי מככריס היו 16 כן עוסה הייתי ס6ס . כניהט זכינית :--- 'ידי

  לסיוח  הריבוי . והרפוה  הטובומ מקור ס' ס6:י יורעיס וסין ממני1יר6יס
 לעטה ):מסורם ככיהס להס וננעביריס בלוליהם "ת פוכרים הס מהרי .נפכר
 חלת . ממנפט. טובים סננספט'הס ול6 י נומס כהס סרקו מפגי ל6 . ל"6(ס'
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 כלווקאלתסב
 לכך ב כניסם סרפמ פסיס בסיו0ס . עוכדסס SD ע3ס מננליס סמםמסמ
 מתעתיכס וכם6ת p~b 6"3 מ3י5מ וסוס . תמני ע0ר ' oS5h נככריסמס

 וכקן כ6ן כי - שוירוסי נרוץ פיוע סי6 . נטמ6יס 5תס נ6ם כניכםנספמר
 3סט עם כי נותנת ומדעת . שכניס מעכרת ורסון פיסנות ולמון סזמ6סלמון

 מפכי דווי סו6 ספיחסס 6ל6 ; ורסיי יונתן לפירום סיד סו6 כך .לפירדי מיוע~ ססו6 כעו למכס זס וכל . כן כ6ן 6ף כ5ם טנניס ר~ננרת עלסנוונס
 כמוכ מ65תי כ"י תרנומיס כסלמס כי ורע . למעכס ססזכרתי רוזיקומית

 כך 1"ל רסא ונס ; מחיסון כיר כסס כתונ וכן טפם6. ערמון בירוממרתינון
 טפס6: י5רסון כיד וננמרתיען טרםהים
 ינו'. הבמה מה אליהם לאמר)כט(

 . במס מלת על ומ3עינ מסתי סננ"
 ? סס כליס 6תס עס י מה בא מ3ו0 מסתי מורכבת 6ותס עומסוסול

 סזסתלננידי סקסם סננקר6 ז ' ססכיל3פרס ק . סס לנוף 3נס ים תועלתמס
 כי קופר ימזק36 ו3ענ סיר ננלינת ררך ומכס . עסרענרייך כלוי פססמוסר"ר
 למס ס6מרו ולמר . ככלל נטם עקום רק לסורות פעיקרס סונסס בלנסנגלת

 ענוגת לעקומומ פכ6י מ'ו0ר סזס ססס נסקר סמה. O'h3 6תס מססנבי6יס
 נ0כוונולרעת 6ו3י טפם6 כננרכ6 טכ6יס 5תס מנקרו סטענמס וכעלי .ס36יליס
 :, סכלי ירכרי נלסון . מנעת ענין - תמן 63יסמס6ס 6תן ר6תוןסתרגוס
 : כ6ס וכנותיכס כניכס נספכיר 3רים6 נדפוס . באש בניכם בהעביר)63(
 כרנוניכם ונעכור . 3עס 3י תהיו וס63 מרסותי לנ06 - כנוים נהיה)לכ(

 : ימיך 63דון מפועכליס סתסיו מכ4 . סרכם36סו0
 סי6%יס מלריס סכי5"ת נעו . העמים מדבר אל אתכם והבאתי)לס(

 כן . ססוס6יס כל פחו ופס נגנרכר. נתעככו 635 . ל6"י מיל נ6ול6
 וס5ריקיס . סםוט6יס יתמו ופס 3ככ3. 5יע כערברונזסכין יתעכבו מנכלכ65מס
 ססזכיל מלריס 6רן מדבר כונר סעעיס ערכר 6הע וקרך . t~bo 6ליכרו
 נ65תס צ6ו סזס סננרכר 61ל . מעליס מ6תס כ6ו מדבר לקותו מ .%6כ
 פכרו כי . מעט 6ל6 מבכל סכו סל6 נרמס סז6ת סעו6ס וקולי ; סענניסמן
 : כררך נזק סוס 3סס 6ירע ו63 סתו כ3בותס וסיסריס כררך. יתמוסננ6
 כ"3 . הברית בממרת : 65נו 6ת סמונה כרועס . למצבט ופחוז)3ז(

 6ת סננלניכו סרועס כמו . מנס( וברותי טמפרס )וכמו סנרירסנמרמר
 61'11 לסה,סה רמוים עיזו לרר 63חת "מת מפס ומו5י6ס מנור 3עקוססדרו
 : עור לרעותרסיס
 ונפכי הוי"ו הממטס . יבמו ל6 5"ל ו6ו3י . מטס 5סר סוס . יבא לא)לח(

 . י"ר כ"ג כירנניס סכתכתי מה עיין . וירעתס כעלת ס6חריססוי"ו
 י : ת"ו כ"1וכרכסיה

(DS)כעיניו היסר עכס 6יס 6יט יעפס : ונך עבורו לכו. גלוליו איש : 
 1Dtan ל6 06 ו6ז . בי וספוסעיס מעוררים מכס 6כרור ככר לכסוףכי

 )סי6 במתזותיכם קרסי סם 6ח עוד תחללו 63 כי רעו . כתסוכס 3סוב 6לי-
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כמג' ' כא כיחחהאל
 'לפס ינקו 6סר מ %6י. Sh ,למכס 6גי6 ל6 כי ובב4%כס. מכנים(פרפת
 מחסונת סי6 קנסי ו6מ,.סס סנפתם וסויגו. ילמק(. )רק סלם נלג עננרוניכלם
 פקרסי 6ת טמls~s 6 להוי. ]נתן מזרעו כי ככתום יתן קדמו סט מפלנקררת למול סנניק נתינת . מ'( דן )טו"טיס וסלכמי' עמי תלכי 06 כנס .סתנ6י
 . ל . : נ'( כ' )ויקרנן קרסי סס 6תולחלל

 . מס6רומיכס כתוכ כ%6 ופיסו תרגמו ורם'י יונתן . כמצאווגיכם)פ(

 : nba1 עכמס בסון ומנכון . ספלם רווק6 סנכי6 סיפרע סו6 רסוק ואמנםי
 ' ] : טן ו' למעלס עיע . ונקהצווצם)מג(

 .-:ו- ..

,כא.

 מסיס מש-ס 6רס סל 6ך 3רם"( נכל סל נרווצס 6" וזטמפן. הרז"3נ(
 .על וסוס6ל . וכצי מזל פניפ. מטיף 2 והפף : נרוו'( טזק6ל03
 נוטפים כנגס מלס .6מר סערברפלס 'עפי טטף ססדכור .סדטר
 : סרס נפן . סרס 6יס : מסוס חים ררך על . דהירה יער ן טפס 6מרטפס
 נך6ם פלימ סנני hlo. סכתונ סשה סטעעק snS~ אש. בך מצית הנני)נ(
 וט'. נם וארנו תכנס. ול6 . יגס ען וכל לת ען כל נך ות6כל . מלסכתנסכת
 . ופון %ר מננכ י צפונה מגנב : ינם מלת תמת ס6תכמ לתם יותרונכון
 ) : יסרבל 6רזכל

 סדנר לו פירם ולדעך עוננש: כלתי דכריו גל הוא. משלים מכושל)ס(
 2 ירוסלס 6ל פכיך סיס . מסל3ל6

 3ית עקדסי על ורש 163 כי נ"6( )נ"6 שיטיס כננו . מקובציםאל)~(
 2 וסרננו וססיכל ס6ולס ומס .ס'
 . ורשע צדיק : נרסיס 3רת 3כל במכרח פיקרס כננו * ורבוע צדיק)ם(

 פרי תסס לח עז )רם"י( בפסל לפעלם ס6מוריס ינם וען לח פוסו6
 : נ"סע .מסל hX~1 פרי עומס קיננו ינס ךמן לצדיק. כנמלזסו6
 מקלוף ל5ידכס ס6וננומ יספמו כי והעתי . ממך הכרתו אשר. יען)ט(

 : ורך"ק( )רפ"י ככלב ננוכדנ6פר 6ת ו6נרס עליסס]
 ספרוב כקרס . מתנים 'יי - בשברון)י6(

~o)h 
 לעננור מפילו כמ נו 6ין

 : סבורים לתניו כמלו רגליועל
 פעל וסוך . נ'( YD )יסעיס כסס רות תמת כעו י רוח כל וכהוזה)יב(

 . מים תלכנה : מכנע כסס -' ומנס כמו . פעל ססו6 לע"פעופך
 -י : י"ז ז' למעלסעיין

 ערבי( בם כ"י )3פירום תכמוס ר' לרפת סו6 סכטי"ת סדנם . נמרטה)סו(
 דנם כי . מנק רוד ופקסס . הרי"ם כצוח לב" רצוי ססיס הדנםכעקום

 לתפזרת ססו6 וסאון כמולס. נקדות מסלם בחלוף חסלועין לו ים ככרסטי"ת
 וגו'. נשיש או : % 48צ יקרוקי ועיין מרש. כמו . סספמק מעכורסקרי5ס
 ועס . סנמקר6 סתונניס מיותר ס3נקר6ות י- מן י"מ פסוק ומלמטה זססרי
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 כאיחזמאל קסד.
 ספררת פנין לפי יתכן צ6 כי . בני נגלח ר6סונס הו6 סוס נפסוק ננקד.פיקסס
 .נס ; ננקד קסם נסים נגלם נס ' : ; כוס מביבום סל נכעי 'סר6ל 6מסיקרת
 נס ;- זכר רסון '. ממיר סו6 וסנט . לסכע מוזרת ססי6 נרמס מרקטתמלת
 . nh~o סמליכם מכל דכר יונן ל6 דכר וסוף ; קסורס יונן ל6 י י 16מלח
 ס6ין סלו כמכוין 61נ . גן עליסס ס6ער סמקו16ת ען סם ]!"ם[ וסלעעסונס
 וסע63ריס סעפרסיס טסתונוח' ו36דו . כלל פנין קמר ול6 וכונס סבכםלסם
 . ליככו ונדחקו כלחנו 6סר סרחקיס ככל . וסוף . כשצנר ממכוון 6ללחתור
 טן כל עולסת גי וקומר רעי למוס . המפרסים דעות נסכי6 ס66ריךוכלי - מסך וימם עליו נופלת נרולס וחסכם וערפל פק כמהו . סיס כלסר (רנסקר
 סננעס ל6 הסר מוררם לפרס כנוי סו6 6ך 9 סכט סס קמור לרעתי6ינגו
 ען מפחרח סימה סל6 כלומר . כן 6ותס סיכו ען כל ננו6מת וסיתת .בקול
 3דפומ זען 6חר נמקתי )וכן בני לסנקד לדפתי ר6ויס בג* וסלח ;-סעכות
 ועלת ; למנות סננסחקע תוררס :- פרס בני יסר6לבת6ר ' : 6ת וכנסברים6(
 oh מקומם לפי סנינס 16 ונגלת . -נסים טס h)h . בני עס דבקם שיננםס3ט
 הכתוכ וענין . רכים נננקוגממ ססוסמט כמו . ס6ננירס פעל ונסננט . כןל6
 ל6 ו6ס . כן 6עסס ל6 ס6ס . וכו' סוחרם טכח עכומ למען י לדעתי סו6כך

 ססס הזס סעס 6ז . כליס סל ס6ינס פונס נניני נסקר 6עניסס 6ך .6סחיתס
 יקמו ול6 . לשט ונמחק נטים כלם יקערו . TB כל המו6סת מוררס פרסכני

- כללמושר  סי"מ כי . מ6ר קסס .מלעס סי6 מבט נסיס פריין גי 6מת -סן 
 סרס כי נ"ל מרגב[ סגת ]סיום פשכ סכט. נסיס ל6 לסכט. לסים . לסנטנדחק
 סוס6ל ושמ"כ . טום( )ומזם וקפיטל ןלנ )נתמלתו מורס ניו'( )כרנריטוס

 ססבט. שליך יקמרו .. סר6סומם סורקתו לפי ססוsff) 6 וכצן . ססננמסלתנועות
 והמ"כ . אצויר וזונקו מכסו סכט מלוקח כתינוק עעלינו. כירלנ בצופןנססת
 מן כל ננו6מת והולי . יפס סידלנ ס3ע להותו עסיתי ו6וננר ננכסו עלננלעינ
 nDbin וכגלת . ען קוס עלים מקנלת ל6ינס וננועס עול כל עוצמתענינו

 : כני סוט נפיSh 6 מניס וניז' . זס דרך פל יותרעתייסנח
 ר' דעמ כן . ע"ה( פ"ט )תסליס מנרתס לררן וכם6ו למוז - מגורי)י0

. : וביז'( )ורו('יונס

 ? סחתם ולכלתי ליפרס ונסיון בימן לפסות לי סיס עריין וכי בחן* בינים(
 כו סננכיס סקסם הסכט נס Dh . לנמותס לי סנם6ר הנסיון יסיםוננס

 סעכות ככל כלוזיר . כלוס נסס מועיל bS סו6 נס . ען כל סננו6מתמפרס
 6ותס לנמון לי גם6ר ל6 וסנס . 6לי סכו ל6 סיוס ער אומס משכיחיסקסומ
 : ומולך סעפתי וכננו . בכל מלך )כיר 16תס למפיל ושטרך :טור
 (CaPP1audere* כעעססו סכרו 6ת H~bno נ6רט . כף אל כף והך)יט(

SDוסליסיס נמו . וסוקס נרולס שלישיתה. : כף יננח6ו נסרומ דרך 
 . וחזק גרוע כמאת סיס הפסולך סרנר כי . תפרסיס( ים כסס 3רר"ק נלוע5
 : עוה עור עיס ל"כ( )פסוק לננטס וכן קדור קרים קדוםוננוס
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טסה ] כאיחוסר
 נרוליס. מלליס ספפ5ת סרכ הבדול. חלל-חרב

 61ח~
 סנרולס ssn מר3 לופר קריך

 כהפר. . למסמררפ
 : שולים מרב כהפר ס% מרב -ססי6 סנחלס סמרם

 חזר מכפיס . ובשסק סדר כשרפי וכן . סכנ כמסי מרר ( סמונכת .כלחוררת
 סעריסם- כל 55 י(מפירס וכפו . 5ר מגל לסקיפס ל(2תקףס כלו' . ניו'(הוכן
 2 מרכ כבמתנתתי
 6ל6 . ננס עסרס סיסים 51, . ננסס ירכין רס"י כבדהם ר5 * אבחת)כ(

 1ל6 . טרמם 5'ל ניט ולרעץ ; ננמ לסרם נענים קרוכ 6כם סרםסיסיס
sff~2 י"6 ו' לפעלם כ% אקס ל' . אח : 

 נזעפה-
 פעט_ טרם

 ענינו כערבי
 שרפס 6רס נפלם סתור ' :1 -מס וסור פרועם. ענית וחס ערם.כפו
 ' 1 ' . : וניז'()רח'

 פניו מפך . מרכ לנמת נתתי סעריסס כל על ס6פר 6סר * התאחרי)כ6(
 5ר %ל עתטפכת סמרכ 6הן מכס סירוס. 3ננפ5ס לס השפר ססרכ6ל

 16 פיורד לפקוס 6יפו6 : - סת6מדי . %ערות פניך 006 למכיר Sjtaוע'
 . ססע6ל 6ל ע5ננך ברני . השמילי העגימי רס'0: )כפירוס לספסל 16ליגנין
 2 י"ב( כ' )ע"6 מעיר על ויסיעו סיפו כפו . פערכם למוןסיס
 . לר שים)כל(

 וסגם . סרכרש 6ל סויים נותן blo נ16 נתגפרו סננ"
 פנס עקום ן ברא דיך : ררכיס סני ככל פלך לחרב סמיו אטרסטונס

 -.. וי"ס( ע'ו נים יסוסע במפר ודונפתו . ס6נניס( להק וסנרקמס סקוושנק

 מיינות. לזורך פנוי סמעסס סוס מפקוס . בראעיר דרך בראש : )רס'0 וכרקתו סו6 יוצר כי . סס י ובהלת סיערס לךעל6
 כפרסמ יסע כב3 פלך

 ונפרריס מתמיליס ססס פקוס , דרך ראש : לעיון פס6 ססולכיסורמס
 . : סררכיס סני ברקם .)כ"ו( לפסס וגעסדיכים.

. . 

 בירהחלמ יהודה .ואת : עלמעס 6חס ויערכו כפו - נגר כ"ל אתי.])כס(
 פוזר בקורס . יאוסלם כתוך ובננסננ כמבזר ססי6 הגורס הצר *בצורה

 )ונרליסודם
. 

 2 בירוםלס מעיזו : יסורס 6נםי כי . גענינס(

 ר' סתקלקלו. מנבעות וכל וכננס* 1 כערס נענוע -רסון- . בתאים קללך)כ0
 סערבייס פנסנ סיס וכך סנר1ת מפיני לנין וסו6 . .גת'( )רח'תנמוס

 האיט סלמס .6קסיס סיו . פס דבר nlaS ס5ה 16 -לעסות עמופקק2כמסיו
 - - . - - טורפש וסיו . מלק סיס וססליסי . - - - - - . כנעני()6דהן רצי נהאני כתוכ כיס 6מד ועל - 5ינ0 והרולי ר3י אמרני כת"כ סיס 6סדפל

 ו6ס . נפנעיס סיו -מסכי ו6ס . עוסיס סיו סר6סון Dbt 06 1 .בקלפיהוסס
 וכקן . ס6מריס פססניס 6מר סיעתך- עד לקלפי קותו פסדריס -שיומסמסי
 : עעון בני רכם על וסטני . ירוסקו על לסורות סונר 6מד סמן נר6פ5ענס
 : divinatione 88 במפרו 5י5ער6 כתב וכן סצומס סנסעס ס3 בכבריראה
 סעסליכיס רכר וכל ממז סו6 סקמס .. ירושלם הקסם הס[ ביש"ע)כז(

 ססונמ קומו סו6 בירו מעלס פקסס ומנס . נירל ררך קותו סכע5י6ש16
 ירום5ס עללסורונו

.. 
 : ונף כריס סיסיס כעופן פעון בני רנת י על 65
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 כאיחזמאלקמו
 עץ . . ודלק : מומס . כרים : פקפוק כל6 למלממס פגמו מכין 6100נלומר
 )רח' כתרועס שריו סכתונ למס דומם כלר" כמו . ברצח : ב' ד'למעלס
 יקרי" qh יריבי '- י"ל( )ת"3 כיסעיס וק .וניז'(

 . כמרעעו לפרס יתכן 1ל6 .
 : נפלממס סרינס SD נופל רימס לסוג 5יןכי

 . ירוסלס על בכל מי סיבך יקמיט ל6 שיי . שוא ככללם דהם דהיה)כמ(
 . סכעות מבעי לסס ים כי . סו6 כקסס למס סו6 ננוכדנ56ר סל זסוקמם

 . עק מזכיר והוא : פקסס נ"נ ש6 סל6 לסס סנסכעיס מסקר נני6ימס
 . טכס סמקוס לפני מזכיר ID5D זס . ססקר נכיתי לניכרי ננ6נניניס סססזס

 : תקומס לסס תסיס ול6 נו וילכרו מיתפסוכדופן
ג ס6מרון מעון נזננן ג קץ עק בעוז : כללס ל' :חלל. כדקיך : ואוזה)ל(

 : ס' ofs ל"ד.נס למטס וכן 'י '- )רס"י(. 6תסם6ס 6ננמל6
(hS)זאת לא זאת . 

 טטרס.
 יסויכין וסכוונסטל י תפול וז6מ . חתנס6 למרת

 הגבה. ר,,טפלה : כיסודם נסיף סיס ננו כן וזרוככל . סנל6 פניתסי65
 . : סנל6 נניח סתם ססו6יסוינין

 למפלס 5רקיס עטרת סיסים 6ער וקלקול. ססמתס ענין . עלה)לב(
 נדולס_

 : ושויכינ יסויקיס סטרת גתקיימס סל6 נמו . תתקיים ל6 סי6ומנס
 ונתתיו : סעטרס לו ותנתן . זרובכל סו6 . המשפם לו אשר באעד
 : י"ע( ע' ~מוסע נחתני סכנכ 6רן כי כהו . לוונתתי
ג ססנכו6ס רס'י סכתכ סני כפירום נ"ל . חרפתם ואל ,מון בני אל)לנ(

nhro עמת כני 36 וטעם . סי6 נבוכונ6נר על. מסימן סוף עד ענקן 
 6ת ננמרפיס סיו שרש( סל סרעיס )ססכמס עתון סכני עמם חרפתםו6ל

 טל זעתו מטס 6ל6 סיס ל6 ססו6 מודיננו סנכי6 . נ"נ ססחריכס SDשר6ל
 סיע5וסו סקממיס סיו וסוף וססכ . ו'( ס' יו'ר יסעיס דברי )כעקסקכ"ס
 y~h כ5ר5וסי6 לנמוק ס' יעניססו לסס ססרע מס על כי יסרבל.. עללגנת
 ככל עלך עעסיל וסוף . פדנר סמרכ OD . קריקט לסון . חרב . חרב :כבל
 מרדמה : מלליס לרכול פיס פוחחת סמרכ כקלו . לטבח פוזדחה :למרב
 נסיעור סרנס מלליס נקרנס ולסכיך לנקע כרי ערוט0 . ברק למעןלהכיל
 עם לפי . ניחומ עמנו ענס. מסרס מטנס פן * למעז : ס3ס לנרקעחייחם
 ' ' ' - : )גומלכם( מדבר Sh ומתישםסטונס

 לך ססלמ ע"י למכיל לוחך פרט %ל . חרס "ף . שוא לך בחזורן)לד(
 ירוסלסי סקמס לך סכ6 מס סיט ס' מ6ת כלומר . כזכ וקסס סו6חזון

 ססס רסעיס 5ו6רי ממסרני כרי . רסעיס חללי 6ל5ו6רי לוחך לחחכדי
 מלליס_

 3פכעק למעלס כמפורם קן פון בעת יומס כ6 6סר . לפיפס ננזריס ככרססס
 ימים oh" . ממימן כסוף ססומיף- סני כפירוס רם"י פירם וכן . טון כן ןל'

 ר6קונס פעסדור6 נעעתק ססו6 נרכס . .לטונות קנת וכס כס חסר סו6נס - סכידי qSp על כ"י כנני6יס צינע מסני וספירוס ; צחיח כדרך ספ-רםרכים
 ? כזכ קמס ססו6 סקמס יקרץ 6יך . 04 פירוס פל רוז' וסקסם . רס"י5ל
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 ססז, כב כאיחזקאל
 כי . טפנת והננס וזו : ירוםלם וסמרי כפלמפמו סיים בכל מלרוסלף

 יס61 פ לעוכ תסיס ירוסלם על סמלמעמו ססס סקמפיס מן סביןנכוכדנ56ר
 עגום כי . 6 לרע תנפט לכסוף סנט . סגדך כמלחמס סי5לימ ס6ע"פ יעל"
 ' . י - 2 לטרלל ססרפ מס SDיפנס

 ל6מריסש טוי דרך וסו6 . מפעיל פכנין קקור . תערה אל ששב)לס( -
 : מ "ו o5%5 ע' 4 מכורורעיך : נדנם לתוךסימ,ירוס

 מפנס לעסומ ספמכת על סנופמיס נרוך : וגו' ונתתיך עליך אפיח)6(
 למריך סיכלו . מם9ת מרסי ססס סוטים נפמיט 3יד נמונס ותניי .כלי
 פלחפות n1DDS: תעמנה נכל כלומר . )רם"ס ויסחיתוך מ6ז כלסרולמרטך
 2 וכנרי פרם נהך' תפול כי . נ(45ם 6% . 6ר5ות ם6ר ולככוס6הרומ
 י5לימוכעפמיס ול6 . קותך ממחית ס6ם ומכוונם . חסיי מטפסו , תהיה)לז(

 . ענינו ~DY סמאל נסוף . הארץ בתוך יהמה ושביך : ולמירטךלחמדך
 . כבל קומת כנכד . סנוונס סיתם סמרר ננדד דכר כס סעד מס כיוסוךיע
 : נעי יזכר ל6 ססי6 סנדולם סעפלכס ומס . ב6ר5ס 6נס?ססיפוחו

 .רבי

 . עיר סוי 6פר כקלו . קריצת דרך עיר בתוכה. דם שופכתעיר)נ(
 לבוא : ד' 6' ביסעיס ספירסתי עס ע"ד נסתר למון בחוכסוצמר

 . דם סופכת נתוכס . נתוכס כעד . עליה : פקורסך עת סנ6 נקוטן .עתה
 6מ"ט פוסר"ר תלנניף ולדעת ר6םי עכרו עונועי כי דרך פל . טליתותוענותיס

 ועל . לבייליס עליו לסקרינ פ,נח סו6 כצלו . עלים נל41ס עסו מעיר5שי
 : נטמן כןיד
 למטס כנע . ספקיס יפי . ימיך רועקריבי : פוש חייכת כפסיח . אשמת)ר(

 . ומכ"י מסווטו . ותבוא : '6ותך פוסס 6ני 5סר לינניס י"ל()סמוק
 . שעתן עד ותבוא : חסיי 3ננקוס תסיס מקורננת( ספרסס )בסוףכמו
 : פקודמך סנומעד
 : וכד"ק 07"4 פ' . וכנבצעי)ינ(
 מספטו סיס . היו אשר דמך %1 : י'6 ו' לפעלס נמו * כפי הכיתי)ינ(

 דרך על וס כ6 רד'ק ולדעת נוט. 6סר דפך 16 . תיו 6סרדפיך
 : כוללמס
 יומכיס פמנם ננלומ ננטופ6תס חטסר סעיר ממך. ממאתך והשימושי)טו(

 : סרעיס 3מעחיסס "ותם מטמ6יס פיו6סר
 מנת תסיי 6מ . בך : נוים לעיני' לכוו תסיי : וקלון סלול ל' ונחלת.)טז(

 סמרנס יונתן על ומימס ג כפרסס ו6ככדס דרך על דלי"ת סחוס .קלוכך
 ומועטם )ססבעיס( ס6לכמנדרי סחרנוס נס כי מ65תי 6ך . כיךו6ימקרס

 נס הולי 6"כ . כעדו לעדרם סי6 כקלו מפלס תרננו ויירונימוסותי6וד%יהון
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 כביחזמאלקמח
. : ונקרסתי .תרנס תקון. וירך ונמלתי. קר6 סט ,יתתן  'est 0 81ם51 : 8007168 - משת על ס5נניקליפעדיע %ו1 זס . לשיגנים(.

parties168 68ם418014ש mines 868 fonte 18 aans nomme qa~on 
.leur5 DEgent Iegires plus comme qui mitaux. 80צ etrang~res 
 pendant surface 08(ם6forment 7 61 fusion, 60 8001 4פם

Iaformepour varie 41ם matierevitrifi~e de oa &cnme 84 espece 
 6ssu, 16 poar 61 1ם41% 101םcompaete, moins 00 plus 18 61_1008ע

 םמ varient scories Les verre. da natnre 1% de molnsפ6
queבם%!14ע differens des 00 mines differentes 868 .raison 
168par produites sout 61168 fonte; 18 ע8ע passer %11 00ץ 
86qui ete. soufre 16 fer, 6נ ltarserlic, terresl 168 pierresl 
vamEtaux . 168 comme ; mine 15 8808 combin~s troavaient 
foudau tombent pesans plus 168 pesantenr, 1% poar 1161ם 
de; 8077506 leur % nagent IEgers plus 168 61 fourneaux, da 
468portion uune eontiennent 8007168 les sonvent que 1% 1ם16ז 

convertitfeu da l'action que Ineteaux 408 % 7 ם metaux~ 
4plomb, au surtout arrive qul ce chaax, 660 1 פ prompteml 

 ,1se calainis mEtaux 068 allors ete; fer aa I'etainם416ש
.5001168 Ies ayee 

 נספכו כלס יסיהל כי הפר ומנם . כ"ע. זג וירמיה כ"ס ה' elsP נ"כופיין
 מתנוה קורס כי . גו נתוך וכו' וגריל נמסת כפו וכלס כמינ לפניולסיות
 סמיניס יוורעו סכור ונתיך - היכריס כפרסיס סמיניס הין סנור נתוךממתכת
 יען ולכן . כסף סל סעיס מסומכס

 סיות.
 5ל התכם .קוט סכי למינים כלכס

 התפס הקנע כן . כור תוך הל וכו' ויחסת כסף סקובניס וכמו -. ירוסלסמוך
 לסורות כהן הינע ססתכס ופעסס . יתעלס בתוך o)nh והכרית וכחננתיכחפי
 סייס, ולכך - מכליון ע3 לסורחן הלב . סרעיס נק סטומס למפריס סיחוףעל

 . נסתכם נכרת היננו ססכמף והע"פ . כתופס תיתכו כן . כור בתוך כסףכמתוך
 : עכרתן נהם כליס נסס סיעסס כוונתו חותכו בהמרו מכס : פרוף כסף ים6רחך
 . ל"ו( כ"ל )לפננלס עמך הפיס ענרתי נהם למון . וספחתי כפו . והנחתי)י(

 נתך. . נפת . קבן פעליס. סלמס סןכיר סוס מספטוק סרהסון נמניומנס
 ונפסש וכנמתי ס5מריו נפקרה וכן . ומתכתי וספמתי הקכוז מסני במניוק

 עלת נס . כמפעיל נפם כקן מנ"ט נח כי . קסתועריין - פורמן קרוכות וסוסה סנו"ן סופרוני כ:תכ ונן ניח"ף(.ונתכתס
olnhכור תוך 36 ומנסתי רר"ק כרעת סכוונס והולי : פליכס סיל"ל כי קסס . 
 המר כור תוך .36 המריסן פוסכול* מפסוק 3ר5ם סכמובות כור תוך - Shומפת
 שהם- מוקיס ותכפירי ומנחתי.מלח

 .ומפתי הפי כיל התנם ומנמתי מפוט-
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 ןמסם כג כביהזהאל

 ענינן והתכתי ומנמתי ערינה סמעק. ס3וס תלמידי ולרעת . לכן קורססס,כיר
, - . .) , , : לההלכה 6חכס6חן .  

. 

 : D51DS ': טהלס מקנלת שיא הי". מפתרה לא זארץ ז : אוע)כר(
 וככנוי נסס , סם הו6 והכס . בעפיק וסס"6 . רפס הסי"ן . נשמהלא
 וענינו ' . נמסי .בארעית . נרסס לסון 6ל6 . נסס לחון וקימו . .נוסעם
 עוסך מטומרה :ז ] כי לפרס ' וגריך . מלס יע נוף גשמת :נוף
 ' ' 1עגננו

-Dh1 

 טסרס עקכל נופס - ספין . (עס גיוס נוסס ננטוהר ל6 עננו

 '- .י ביי'יי~שקי4
 י

 על ונרצו . לעם'ריס לסהכיף סדין כנר סהו6 ככוונם . תורתי חמסו)כן(
 : תורס סננטו קלס מללו כהכיס ר'( )גן מפיס ורוגעתו סקרסיס. מלול זס.ידי
 . : י"ר י"ג לעעלה ע' פפל. להם מחו)כמ(
 הכני6יס ע3 סוי ס'( נ' )י"נ וניעלס כננו . וגו' גדר נורר איש)ל(

 6יס וסכוונס . יסר36 בית פל נדר ותנדרו כפרצות ע3יחס ל6 .סננליס
 . בעדם סיחפצל הנווכה 6ין . לפני בפרץ ועישר : למוטכ לסחזירססיסחרל
 ; יסוב ל6 6סר ויענים . למוטכ סיחוירס ירי ע3 העונות פרקת סיעכב636
 מה ככנר הו6 . כ"ג( ק"ו )תסלים לפכיו כמרו עמר כסירו ננסס לולווכן

 : בתסוכס מיסוכו לנס6ריט וגרס . סענל עוכריססרנ

כג.
 : יסר6ל ועלכות יהורה ע3כוח עSDn 3 . נשים שרנים)3(
 פירסו כלס סמפרהיס . בתוליהן ררי עשו ושם שריהן מעכו שמה3נ(

 עסו ופירסו . וזכות הכס דרך סגרים מסמוס על ס6לס סננלעותטחי
 נ' )5פכיס עעניך גל 6ת עוסה סנני לדעתם ססו6 כעו . ומעוך כחיסס.לסון
 כעימ P~m ןס ופירום . כ"6( נ' )ננל6כי רסעיס ועטותם ללסון וקרוכ .י"ט(
 . כתימה סעורם ונלסון יקרץ מכה דרך ססעסעוס כעיכי קסס ור6סהס .ננקד
 הכננים כלמון סננ65נו :ז ז ניגנה להסיכ וקין ; 3רעס 6ל6 ננג6:וסו 63והסר
 העסנל על יפול זס לסון 6עלס כי 4 כרייסס נלסון קרוב ססומ . o'hררוסח
 הננסננום ע3 וס לסון יתיסב ל6 6ך . יירמכס וכ36ו סכקכס SD ה:תננוררסה(כר
 נעכיני מרכריס סקרם מפרי עקומות סכסרבס אעפ"י ומנית . חכסררך

 מיק ונוחכק זולתי הסריס עעוך נזכר 63 עקוס נסוס מנס . וסגותסלי6וף
 "vb לסניף וקין כ6ן1 'סקטור ללסון כל3 רוננת ו6יכו . נקיה לסון . סהו6נכריס
 מדרים היו65 ההלב כאלו סו6 מם3 סס כי . עת בכ3 ירויך רדיסמעלילת
 מסמוס 163כיר ילזק36 טר5ס הרעת ע3 יעלס אפי' טליסית ועור . גננ6וכוירוט
 . עמנו קסס סהו6 מס מזכיר מככר 6מר סי,כירהו יתק ל6 סוס .ססדיס
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 בגוחזקאלכזע
h~Ogננעוריסן נעמיס וסימנס 63פ11 4 לטם ur וק . מהסן הענו סמם 
 סכתו כומס מ אפרו ססכינס ססוכיר 6מר 6וש מזכיר מ'( )פסוקלפסס
 סטין 6מ קופר ובס . סמפרסים כל סרטנו פס על כלל יסזק6ל כווצםס6ץ * קופר לכי ק על . פ4ס שנומס ויספגו נהעיס דד טסו וכפסכנעייס
 מכפיס נלסון סנקר6 מס מקרך כלמון 610 יי 6ל6 . כ% סרס כפודדים
 טגט6ן פ55ת כוונת ולפרם ; כיניקתו %ח ססתינוק סעוקן וסו6 . מרדד5ם
 קטנים . ענו4ס יותר מס סכמ41ת הנערות סדי סרוכ על כי וקופריקריס
 ב ס3ק EtmUller מרופף סמכם סבסב וכפו . טכפו*מ מסריולסיס
 ססבתולס וסוף . מבעיות נק נבדלות סנתולות 6סר כרכר oa . 8%5עמוד
 במפר ככתוכ נבעולומ פמרנס וסו6 . מזער מעם 6ל6 רד ר6ם לס6ץ

 ערך%6יקלופידיע
"ammelon 

 מיפני לתזכיר 6ל6 סנמ6 כווכח אין מל פפתס
 כדכר ויתרגנו סריסן סיתננפנו וסוף . בנחולות מזנות ומיפני סבחוליס6כדמ
 ויקנו . . וכעסיס ניכרים . סיו כל6 'סע ah" כתוליסן זודי * וכתותסננעוך
 :  פחמנם 5סס סייס ל6 6סרסלשתס
 נחוכס: סתקרט ניח מטיס DG % 6סליבר4 4רוסלס. סקר6 לפי *אדיה)ד(

 רבוי וסיס . .נרר'ק( סלי וב" . ס5ם 6סל כלוער . 6סלס לסופרוןקר6
 ויחזק6ל. 6'(. )מיב'כ"6 נדק ספדי דרך SD במפיק. ו6סליכומ "סלוקלקרוץ
 סלהכתיס כמו . מפיק נל6 סס"6 מניחו bl~,Db . 6סמ מיכס 6סליכסכמב
 : מפרש( בור בשף סי מנסתנעיין
 מטס וממכו ל' ד' וכירפיס זס כמינק רק or פעל נמ65 ל6 .יתעגם)ס(

 ששל : (נות סל 6סבס מקומו לפי וענינו . ל"כ( ל*6 ל"ב )למטספנכיס
 יריו לסיות לסור מלך לפול כסף ככר 6לף פנתן נדי כן מנחס (ס .אשור
 6נסי נ"ל קרובים. : )רם'י( י"ט( ט"ו, כ' )פלכים נידו ספמלכס לסמזיק6תו

 2 י'נ טכצק לפסס ע' .מלסנרו
 לפרס עמסם שתתפס 6סר ס6ומות בכל . וא' עננה אשר ובכי0(
4

 : סננינות ננד blon 6עיפ )רפ"י( ננלוליסס ונטמ6ס דרכיסס
 63 . מלסור ע"1 עעסס סלתדס. 6עקפ ממצרים: שונאיה ואת)ס(

 סענ4ם פוגרת וסיס . )רו"ק( פ3ריס פנני ננשריס סלפנה 8ס 4זנסי
 ' :)יוד(

 : וסלפנ6מר nDh~o תעם סס . וע, נתרמה לק%
 פלך 6ל מסלח 6מז זס . ענבה אעצור בני אל3'3(

~lab 
 )מלכיס לעורס

 פחות שלס סכנוייס כין סיכנימ ימק 63 קרובים. : )רם'י( ן'( י"וכ'
 נ"ל לפיכך . 'ShnD לקן קרוכיס מסיו ס5ודעס ונו' פכלול למעיומנניס
 :. ופלכעגס כןנ קנסיססכווכם
 דבר סס ומחקר . לעסקם סמוך 6מד סממת ננד כ"ל מחקה. אנסני)יל(

 . נ%וייריס תכסיס כלופר חיור. 6שי 4 5יור וענינו ל"מ. ו' 6' בתלכיסכננו
 זס זכל . י( מ"6 )חולין הפימס 6ח יחקס סל6 נל"מ כפו . דמיון עניןמקס
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 רפא, כגיחזקאל
 רמויך סיקרן לפי מזקיס. Sh סכלו ככל פל6מ SD וס'י( ספירת )נמו5%
 נתמנבו 6מת פפט פניסם רקות ונסביל . 56לם רניליס כאדיס בר סיו ול6נ6ו

 כס: ומסקו מלויית  דמותס ר5ו כקלו מסל דרך 6מרעליסס.
 בסורי  מנורי ניל .  חנךרי3טי(

 תשק(  )ע"ן ב%6ר כמתרסם  מוריס סם .
 פל  כ'י כנכי6יס  ו5ן  בעכולם. בר6סיסס מרוחיםומס

~sp 
 שורי סטירי

 5מף פע טס . מבולים : סרוח יסיס ב ספודף סרס fs . מרוחי :כסורק
 דמוי, : ומז'(  )מיעונים כריכס ענינו ענלל כוסי נלסון וכן . סרוס פלמנכרך
 רמש ~onh כלופר . למפלס ס6פהך כסריס ולמי סל ענין נפל בבל.בני
 ראם תרנס וק . סנניטמ ננד נול כן . מולדיהם ארץ כשדים ככל:כמ

 :דטע6לד
 . סיס זס מ ספק  6ין . נשרימה  אליהם  מלאבים ותשיח)טז(

 : וכד"ס בעלכיס מכר סל66ע'פ
 6' כגד . נעשב כרנ נגררו תדקיסו יסויקיס כי . מהם נפשה וננקע)יז(

 : מ' ו' 'רסיס עיין הוקע מלת ולענין ]רם'ו.וכ'(
 : )וניז'( רר'ק זכר ל' . פילגשיהםע( : קרסיו מלריס על6כיו 5רקיסו מסלח עם סו6 * בו' ותרבה)יט(

וטגני:ניו~_
 49י

 סררם סתות ססס יותר ומקרוב 5ו6ר. כסס סר6ס תמת ססו6 מי סנקר6יתכן - ר6סיס מסריס סנקר6 לרך ע3 כי . ט6ר סכננינו תלננוד כלסול קוער נוןוקולי
 ולרענן כס"ט. דעת כן ס6ין לע"פ . סועריו למס דנקיס וסם . לסורכלסון
 מביקים וים . מדינות ספות סלסתס מיירונימום מון סקדמוכיס וסקריונתן
 סקריהם סננך "וסם וקני . פקור יוסכי 61ל כ"6( )נ' ירתיס מרכרי 06רסיס
 '- יי : ערסקרייני - קרואים : י651 פעל הננו מרכ כי . מרב פקוד יוסכיס ו6לסננתם

 על ויפר  חרופ זרוע. מענינו . נ"נ( מ"ט )יפעים מו15 כמו * הואט)כד(
 * קעמי( יוסף פר' כ5כ6 וגננינו . ולש( כשב ח"ו י"ג 3רלי6ל  וקביחיל-

 פירסו וביז' ורוז' * סלי בכ"י לייננו ומנס הסר . סבי כפירום נרסשי סו6וכן
 : פרזל נכלי עליר י163 . הצק לכרזל סקור6ין כוסי. לסוו פיעל

 antiq.  (Sect. rhodiginns Caelius :  שניר . ימירו ואוניך אפך)כס(
 לברזלי פסל סו6 וכלן תנ"פת. לפסס סחועס כורתים סע5רים מסיו 21)45
 6סינ 2tmestri כי פרם למלכי סינניס בדברי ונמ65 י ומסריס סננלך .סעס

 6פס כרתרי קמיו "מת עס מכ6ף סיס כעלס כי כסידעס . (Serse)"חסורום
 : למניפות כן לעסומ ופרם כככל סתכסב סיס כך ורולי .ו6זמס
 עקרים מלך על לקמען עור תונק ל6 . אליהם עיניך תשאי דכא)בז(

 : ומעלכם פלך בך עוד יסיס ל6 גי 5דקיסו. פססכלסר
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 עגיחזקאלקעב
 תרכ"ס( פייר י"ס )סיום נ"ל להכל. מרבה וללעג לצחוק תווה)לנ(

 יכול ססו5 . מרכס יין . עכיל ססו6 סעתפ5ר כביס וללעג עסוקחסיי
 ; תמלקי וינון סכרון סז6ת סטם כסתותך כי . סיסתכר כלי סרנםלסתות
 : מרכה( סבכיו )6יס מרבה 16 סרכס( ממכיל )6ים הרבה סקרי6סומסיס
 ס6ין נ"ל י ' .- תנתקי ושריך : רפ"י עיין י י - . וכנרכב)3ך(

. 
 סריס סכוונס

 עמל סס1כיר 6חר כי . עמס ויונקת מתת ס6ת סריס hSh .סלך
 ' למלון סכום ונסיכתסמ5עס

 ער ממלי כך כל 6ער . כתוכו סנכלע סמטקס
 כסגנון נאונס מלי5ס זו ססיתס סרסר וקרוכ . ממני ננסס 6סר מסריססתכתקי
 סיותי על תתסס ו6ל ככמ. סחן ססו6 לוננר קננו סרי נננמק ססיונקלוזיר
 על לסורות נקמרת ממעינות 6מ:ס כי . ממס יוכקק ס6ת ססדיס סדיךמפרס
 כ'( י"א )כרוסית סרוס זעקת כנון * למס מס כין וס5טרפות ימנם עיכיכל

 6סר סברים ס"ס( כ"ו )ויקרץ ר6סוכיס נריח . סרוס כנר סזועקיסס,עקס.
 וכ35ס . למס נוס6 סמור י"ו( 6' נס"6 למס חמור . סר6סוניס פסנכרתם
 :רניס
 : תחתכיריסן לסיות ר6וי וס6תנמ . לסירוס סוי"ו . נאפו גלוליהן ואת)6(
 6סר 'עם כעו * לריס 5סר . לאשר : ו5סליבס מהלס . ועשרחנה)מ(

 : כלהיך 6תתמ65
 על מס3 . וגו' וקטרות וגוי ושלחן : זוכם 5סס גררך . וישבת)מ6(

 )כמו מכוונה סמלי5ס ולפי . לע"ז עקטיריס סמיו וססקטרותסקרבכות
 טוב סמן סו6 וסננכי . ממעורס 6מר מקטירים ססיו ממונער על רר"ק(מפירם
 : נסרס 6ח מוסחיןססיו
 סורי נתרנים וכן . כ36"ף כ6 למניס נ"ל סיס . בה שלו 'המון וקול)מכ(

 כס מפרם פוקס י5מק מיכאל סזקיס וחלננירי . hlo 6זל דמדותסיןוקלל
 סי6 וסעעס מקורס. כפסוק סכזכרת ממטס על י-י '" '- -' ' 'יי
 מוזר כרי כנוי ומנס . כלו סמרר ככללם וים . סמרר ככל מכיב םביכסדיו5ן
 פוקס כברסס ולליעזר ] ב6סליבס כס פירס ורר'ק . סחרר על וסכוונס ילמטס
 ךאל : ר6סיסן SD1 יריסן 6ל . רכיס כלמון מסייס מסרי . יתכן ל6 כיטומר
 כטיס טסיו . 6לס כני סל רבוי אוחו ובמכיל . ס6נסיס 6ותס ונסגיל .אנשים
 יריכן 6ל 5מידיס נותכות ו6סליבס 6סלס סיו . וסנורים סונ6ימ ננמדנרשלס
 : בעיניכס לסחייפות .ר6סיסן על תפארת.ועטרת
 . והיא : תזעתיס סיפסקו מעת מניע כלומר . עת סקרי6ס קולי * עת .מנ(

 לסוורית 1:ס סרם מ65נו ל6 ו6מנס . )רד"ק( עמסט. וסי6 תזכותיסי6נדו
ס6נדון

 וסספמק~
 ענלך ז:מ כננו . עועד פעל וסול . יז:מ ססר"וי יל לכך

 וע,יבס. סכמה שיכו יו65 פסל כפהוק עם וסרס 'וסו6י3 . ס'( ח' )סוספסוערון
 : ו6כד כמכח ענינו יסית עוננך פעל סכסיוחויתכן
 נ"ל וי"ו הסר ולחיותו כ6ן. 6ל6 אסות נמ65 53 . הזמה אשת)מר(

 Sb כ6ו ן כן סכתוכ וסיעור . 6סליכס על וסוף . כזמרי 6סתנ(קרי5ס
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.מעג כר כג ' יחזקאל.
 : סןפס 6סמ '6סליבס  Sh פחס ב6ו וכן  מקדם.5סלס

- 
 :' למן ר6יי.לעסות' כך כלוזיר תקור. ובחן.  העיה..)מי(

 . . : 'כיר כ"6  לפטלם ע"7 ובר14.)מת(

ן. ש 2579  דירותו עיע ונתפרו.)מח(
 :  בתכן 6חכן  ירופק לויס ומזגו.)פע(

כמש,.

 כ"ס כ'  נמי)( פ' . 5רקיסו ות SDS1(  יסרכן לבליז - דעק,חיעירן נמטנד;)6(
 ' 1 י' ג"כ ףרסיס6'.

 ברעכס. סיג  ניף6 כי וצויז קנסי  סירנה כרי * וקענם  aw ז"ר2 לך  כוזב)ב(
 C'SB ספיר  מסמן  סוס.  פ5ס 06 ירפ  ירה(לס  סרבס  רסוססבסע0ו

 בעסת ספקיי בחרס כחוב  וביפים כצלכט . בבל  למלךי  סמך :)ררי(
  פיס ףכע פיס דחן יחס"(  פל  חלו וכ3 סו6 ככל מלך נטנר"5ר נ6יחדם
 - : מניברוק
 סוף סוס וספסל . סכירס  פל  סעררס סמיממ מנינו . המיר  שפות)0

 ממיר סי6 ב'( )י"% לפפלס סיפרו למס רס"י(  מספיר  לגפופחיסם
 : סכסרולנטנו
 6סר מפס  ברוי וגל ומסריס  ספלך פל כסל  אליה* נתחיה אסוף)ד(

בירוסלס:
 . פתרת לבון .  תחתיה העלמים  רוד.)ס(

 : סקררס חמת ספ5יס מקפת וס"
 כמו . רתחיה : מפייס 51"ל . מועפית סע5מיס פ5ם כי טסקוקין
 : סלמון על סנופן  לבון מפר  עננר( עמן זככנו בריא סנו"ן וסמליך ..נחמיה
 6ל6 . ס6ל"ף תחת קרי נתנו ל6 מנקוד כפלי נס כי ונ"ל לאוש נ"לי  חלאתה*  בואש : ב"ר( 3ן ירפיס יסיבנס פי  מלנמס ל' נ"ל וזאנים.)יכ(
 נקוד עקמו טו6 סחולס כי . נקוד כלי ס6ל"ף בר6ותס סקור6יס ק05ס6מ"כ
 נסגנס שקמיע ססמומר מסכו סש"(. )נפו סימניםססי"ן

 במלת סר6וי ס5ירי
  ופרין . סיריפס בס"6 063 לנקר ר46 סיס 60ל"כ מפמ קומר 6ני חס ;6ם

  מפוך וסול  ננ6פ פלימ '- כעלם פתילו כן כי  מדוס עיננו סמל6ס 56לסב6ום
 יגמע רון כטי' סככון סטפריס קריצת ולפי . 6למ סרם רד"ק פ' . חל6סמן

 פינס - ח5, נ6ס  כסתסרף ר"ל . חל6חס ב6ס . חסון בס  ס6ין זיכיוןסכחכ
 hih- . סנ0וכס רספיס פינס ע6ו ל%  לכן כפירועי וסכוונס " 6חר  בשפןול6
 :  יכלו  סורפנומסבלס
 : המריס מסל 6וכל סס6נל סנר6ס מעודת 4 אנשים ולחם)יו(
 פס ססיוסביס . הקדח פיר  ירוםלס  פל  סטכוינס י"ל . שקרשי יגוז)י%(
 י בח' מס ססלחחט .  עזבתם  אשר : לרצוחה חומדים מזו ננולס ימוק6ל.

on'Sao~מתנת : 
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 כה כריחזקאל .צהר
 מיכלכן טינה D~WS 6נ4ת מנעי יעסו 63 . עשירה כאשר התחיתם)כ0

 : סיסיד ms מסכמת ס5כור נרע כי .דעתם
 עלבון . כו ובוטנים סליו נפסס 6ת נוס6יס ססס מס . נפשם ~aa)כ5(

 וגס . בניהם 2 חסו 4ת כוסת ט6 6ליו כי . 6ס6 נפסי ס'שיך
 : נכיסססל

 - יע,וי1ף1
 סערנייס ינקו וממ"כ . יסרינך ננוכדנ56ר . לממתחהקדם לקבי)י(

 : נךויסכע
 : לרמית DnS וסו6 . כף יננס,ו נסרות כמו סכ6ס. 5 .מוחאך)ו(

 סרם . שאפך : י"6 ו' למעלס כננו . מקרקע על סרנל סכ6ת .ורקעך
 סעפת ותסמם . ותסעמ עם רנק נפם סטענניס לפי : כווי ענינו נ5רנניסוע
 כ56כע נערס כנפם .3ס6ע נקם וינקעו ט"ו פסוק למטס 6נל . סלעך בכלנפם
 צ נפם עס דבק ס6טכי
 וננמנו - ע6כ3 פנסי כנסק ננ סכתיכ לפי מפרסים ים . לנויםלבג)ז(

 לננטס לנוים כז מליות סעפנו כן כי . בז סקרי לפי מפרם ונים ,פחכנ
 : נכון וכן . כ"ס ול"ך ס'כ"ו

 : וקלפו נ"ל . וקפלו ברם"י)ס(
 ססוOD 6 * כרדף קדם: לכני פותם סנני לעטס. דנק . פותח הנני)ט(

 וקולי . עק5סו עעריו פירס ו6מ"כ : כלהערים 2 הנבול . כ4ננר . לקמור.
 : כ'( י"ז )יסעיס ערופר ערי ע3 ' מסערים בנגלתסטונס
 6רן דרך עמון גני על סיכלו קרס לנני 6ותס 6פתמ : קדםלבני)0

 : לעו6נ ררועיס וסערכייס . עתון 6רן כסרוס עו6כ כי . )רה"י(מו6כ
 כבדוס ,כר כל ססנרמ דוך כינני למס מעסו ננס על נסם. בנשם)יל(

 נקננו 6ז 6סעיס סיו נסיסר6ל . אשום ךיאשע : וי"0 ט"ו י'6)ע"ה
 ולפיכך . סט6ותיסס ננעלי עונם הייכיס סיו יסרבל . אשום ויאשמו :כסס
 לסור6ס 6סס בסרס מסתמם יחזקאל . ממס לסנקס בדוס בני סל כייסטלתס
 לסוס וי6סננו נ"ל ויותר . ר' כ"ג למעלסשן

 עגיי
 ס6מר ררך על ושננס. 5רס

 וגו'. כממס כי יסרבל 6דננמ 61ל נחל כי מקרסי 6ל ס6ס קמרך יעןלהיעלס
 ס' זכור כתסליס וכן . מענין וסקר . נצנר עמדך ביום כעוכרים מפורסוכן
 . ונוי קרוס כת וסמהי סיסי בקיגית וק ונוי. ירוסלס יוס 6ת לדוסלככי
 כיסר6ל סכיקננו ol~h בני רסעת 5יור מגריל Shpltiוסכם

 כזנני
 באס פסיו

 יר6 ול6 ויגע עיף ו6תס ונוי קרך 6סר נעעלק סני ננס ררך על וזע .גדולס
 כי . וננרוכס הלס לקרס כעמס כססו6 יותר ועתועכ מנמס שננם כי .-קלסים
 : ואכזרי קבס טבפ נגורסזס

 * נקמתי קסת סי6 וכעס הי6 מס נפועל ירעו . עקמתי את וירעו)יד(
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רבה כן כהיחזהאל
 : 4י( י"ר )כברנר תנ64תי 6ת 1?עתסכ"ל
 ט6ך ער פנכע 6ותס ססכס רור ממי לאס ספדו מס SD י בנקמה)ט0

 י ו'( כ"ו כן נד"ס כסס נלסס עייס נס . 6'( וס' כ"ס ס' )0"3מר
 : ס'( י"מ )ננ"כ 6ותס מכס ח(קיהבס

 (p*D י"ר ל' ונם"6 ס' כ' אכניס וק . לפלסתיס כנוי . כררכם את)טז(
 על כן סכקר6ו ונקי רווי 61סריו Lakemaeher .ורעת - י"1( פשקמס

 : Creta ע6יסבאו
עו..

 . לחדש באחד המרכן.: סכת וסי6 ל5רקיסו. שנה. קוצרה בעןצרמ)6(
 מסרס ססו6 וי"ל . כטעות ססמיטוסו המופרים לולי . הסרם נזכרול6
ilnh~o. סהיס קוער נר תוסב וכני סיורע. וברוך - 6כ סרס קומרים וים 
 6מר ססמיע וממעתיק . להרס כלסד כרונסון נלוער . לחרש בא' בא'כתוכ

 : בא'מהסנים
 . ע6ננריס סני ומס לידיעת. 1ל6 סננין מן והסע מפעל . החרבה')כ(

 : סיריעס כרש"6 סמל6ס קורץ סיס וימתן - נפרכס 'סי6hinnh '. 6ני
 : לרעית י ע"ד - גליו 6ת כננקוס . לגליו)נ(
 וכלטת וממף. ממכ לסרם קרוכ h1ol . כ6ו hSh ננפ6 ל6 .וסתיתי)ר(

 : scopa מחותךסורי
 עכמ:רותס סרסו 6ת ס5ייריס יסטסו הפקע SD " תהיה חרמים משמח)ס(

 : )ראי(לננכס
 : (Dh למן והיק סמננלכס. עיר המת 6סר הקטנות מערים .ובנותיה)ו(

 קנסי ' וכן . סעננלכס עיר יוסכי סדות ססס . בינסס . בשדהאשר
 כיכסס סביבותיס 6סר מעקומות ושר פ6דוכס על 6ומריס וויני5י6העיר

campagna28 קור6יס זס בזולת נס כי קומר עסרענרייך מלוי ננסס ועוסר"ר 
 סכקר6ת סמעלכס מעיר 710 מעריס %ל 16 הקטכוח. לעריס הסרסערי

provinciale02118 4 יתכו ס'( ש"ז 6' כסעו6ל סמ65כו כמו olpn בקהת 
 : עמך סעמלכס כעיר עכרך יסב ולננס סס ו6סכס הסדספרי
 מרם מלכי בעעכעות וכן . בבל מלכי כנוי הים נך . מלכיםמלך')ז(

 וננלכי 2 ס6ס ס6הן נקר6יס פרס מלכי עתם וער . ננלכ6 מלכפןכמ65-
 ' : )רוז-( l'Dhin סלעיכן נקר6יס6וטוננ6ן

-  

 ר6סס על פוסיס היו עיר על מוריס סננלסננס . -- י'- קנסי יצנה)ח(
 : )נרו5יום( testudo כקרץ והוך . בוס זס ערוכקיס ננניניס סלונכמה

 כו סננכיס 6סר כלי 16 . הננננס ~S'h נקרץ סכן ירקה קבלו. ומחי)ט(
 לעת ססי6 למ"כ מ65תי וכן . ככנר מכה כלוננר . קכל ממי .החוננות

 : נגמם מרבות ול6 . ברזל כלי - בחרבותיו : רטע6לר סתו6ל'ר'
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 כז כייהזקאלקער
 55ל מחומס יתלו . עכוקעס עיר כעכולי ימיו ספריך . עיר כמבואי)ס

 : 6"נ( )כני מפתח להס לסרסינהמעריס
 : י'6 נ"ט למטס ועיין מבני. חסיי. מכפטס תבנה. וענויה.)יד(
 המלס . ח"י וכן יס לתון ורנס. בפתח המפריס ככל נקוד סו6 . מימים)יו(

 . נרשף נדפוס סו6 וכן יום. rl~s )מיעט( רפי כוקדיס סיס רם-יסעיד
 . ככירי קלף על כ"י כנכי6יסובן

 )כ"נ,'( טסעיה נננ6כ1 וכן נכון. וכן .י'
 DOaerlein המכיס ,6ת ולדסת רנליס. יובילוה קרמתס קרסננינני
 : 6"4( )כני שרן יוסכי לכל הכוונת . יושביה לכל חתיתם נתנואשר
 למ"כ 5מר זס הננד . פייס כקרן חתיהס נתכו 5סר יחזקאל נזלי5ח ירךעל

 : בנולה לכחך על נבואתך. )ים( : חיים כקרן 5כי .ונתתי
 מלך על ד"0: מפרס'ס וכמריס יונתן . תהום את עליך בהעלותן)יט(

 כי . ככון ונן . וטבעת סיס עלים עלס נ"נ מלכרס שמר ויש33ל:
 שליס מימים . כנדרות D'prnnl כפין סעוגנדיס ויוסכיס ממלכת פסכסטין
 : סיס כתוך סננ'ומדת העיר 5ח וננכמיס DDDכעט
 ונדפוס ופיז6רו כריסק כרפוס וכן . סי עלמות ע' 3כ"ף כחרבונה)כ(

 נס קור6 פסיס נרסס וכן . מכירי קלף פל כ"י כנכי6יס וכן .רס"מ
 תחת . סקרן יוסכי לכל המלמס לחזיר . חיים בארץ צבי ונרתתי : 'רט"י
 : מייס כתרן מיתיהס נתכו 5ור יוסביכי

 . 5 41 דקדוקי עיין רתבקשי.)נ6(

 .כ4ון4-

 כמקוס מתורס 'סעכי6 סו6 רוכל רבים. איים אל העמים רוכלת)0
 6ל טמורס( 3וננני6ס רוכלת . סענניס רוכלת סכתוכ וסיעורלנזקוס.

 : רסיסאייס
 כתרנוס ונן : בניך למ65 בריסק וכרפוס כ"י מפריס בקות . בניך;)ד(

- :6ננם:ווי
 . ללבנון טרקרוכ . משניה : רס"י עיץ . למפיגם 5ור סמסיל . ברושים)ס(

 סכור קולי . מניס לסון . לוחותים : מ"מ וד' ט' נ' דנריסועיין
 סקור6יס מה וסו6 . וסניים ממתייס סעסויומ המפינות סע65ת 5ור שסיסמ5י6ו
 . pons נסר . ביסרך כל ית סמרגס יושן כוונת ו6ת וקולי . 8 6ט8טמ0ע
 : י"ב נ' למעלס ע' י לוחווויך ס5"ל סו6 ככוןומיותר
 נעת מנכון . אשורים ב:רנ : ימיר ל' לסיותו כרס"י פירסתי . קרשך)י(

 שוסן קסום ותבסור. חרסר ל' ורס"י( יונתן )כרעת נח6סוריס 5חת;
 2 .618מ6~ל( .(נ )187 ס6סכרוע כמוך מנתון פסן -מסכה : . וירנילוכן
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 מעז- כןיחזקאל
 החינון. סיס 6יי לכל כולל מס כתייס שיי . קיפרום סו6 נהיס כחיים.משי
 : יפול צ6 כסוים : י רס"י ופינים כ"י(. tffG-3 סו6 יכן יתנחרון ל6חופ"ס כפז כתרנוס עכיו: nbbn מסוכם מיותר ס6סכרוע נמCorsiea 65 נ6יוסנר
 וסים )3וס6רס(. Elis 16 Peloponestis סו6 . אלישה נמאיי)ז(
 כלור ג"כ כע65 סיס סס6רנען eDhI"' הקדמונים. 6כל ננסוכת 6רגננן ססנננ65
 ס5ורייס. מן עתר 6וינ נמעסס סכמים פיו סהיוניס יתכן כי קוסים. ;ו6ין
 שסל מכסךי : מסוכחיס כנרים ננמנו עוסיס וסיו מ15ר ה6רנמן לוקמיסותיו
 : וננננטר )נחורכ ולמסתור למכסס סמפינספעל
 : רוקד ערכי נלסון ונקרחת . י"מ יו"ד כו6' ע, כפיניגי6ס. 6י . ארוד)ח(

 מללכת 6כל . המריס ע"י עומס סייח עבורה מלדנה . רך שמיםהין
 : ככביס ססס לכריך עוסיס סיו )מכליך(ממסכת
 נבל ערכי ובנסון . Biblos יוני פל' נקרות . כפילי5י6ס עיר . גבל)ט(

 סעיס כסן יכלמו סל6 ס6ליוכ2 בדקי ננתקלי : בדקך תחזיקי : הרעניכו
 : 18  07078886 לרפת בלסון רס"י תרנס בדקך מדק. . בדק :)רס"י(
 : וי"נ 11 יו"ד נר6סית ע, . ופוט לוד)י(
 : מילס סקרי6ס וקולי . 5ור מסי ומס מינך ועורס טרוד גני . וחילך)"(

 פירסו לפיכך . מננס ס5י סו6 נמד . נגמדים : י"כ נ' לננעלסועיין
 בפילי5י6ס עיר לכסי סעכילו 'נרוטיומ כדעת ונ"ל . רמוק וסוך . נעמיס גמריסרכיס

 קנסי חרנס ומועכומ . (cubitus) נער סעכילו Aneon יוני בלסוןהנקרנות
 פירסו וני,' ריו יי ולורוכיקומ . מדים ' ונס כתוכ כקלו פירס לולי .מדי
 ולרעתם . tait"tlh.audai audax נרננרנaudacia . 6 נרחרח מורימלמון
 -: כי * רסוק 'י ' וזפ . חיל נכורי 'י ענינונמךיס

 נכורי נזכרו פעמיס כמס -
 סס 6ל6 שילו נר6ס ממרפס מהמסך נס . זס בכס נקרמו ול6 . נחנ'ךחיל

 : Sondeurs נ"5 . 6כרויס כרפ"ימקוס.
 6ת כלוננר . ממורס פננך עוסס סיתם מפרר 6ין . מחרתך תרשיש)ינ(

 : סמורם ממס ומכיוס סס הולכתסיית
 : כ' י' נר6סית ע' . ומשך וצובל)ינ(
 : מרנס ניח ע5ננס O'h~lil סס וגן 6רנניכ"ס. סי6 תורגמה מבית)יד(

 )ניז'(: : ' למסיכם ססס סוסים מממס ונכדליס . לרכיכרי מוסיםופרשים.
 סו6 . שן קרנהע : ז'( יו"ר )לר"סיח רעמ6 3ן ררן סו6 . ררן בני)טו(

 נקרח כוסי כלפק כנון . קרן קותו קור6יס ים כי כן ולקרך - הפילמן
 מקרקר. גנן יורר 6ל6 . ססגיס ס6ר כמו סלמי מן י651 ביכו הפיל סו -כי-.. י- . טעס בל6 זס והין , cornua קותו קר6 .18( . ).1 פליניוס Ob . ננקרן
 סליל כקרנות מענין סהו6 -. . כמו . לנקכות ול6 לכד לזכרים גמ65 סו6ונס

 -י : ebenns וניוכף ששנוס כערני סכקר6 סמור ען : והבנים :)רו;'(
(rp)נלומר . )רס"י( עוסס מהיית ותכסיס טי מעמס ננרוכ כמעשיך. כמררב 

 'ה(ק6ל ושה . ח:סיט וניני 3?ל תסתמקיס 6:ס.ך קסיו . עמרךמרוכ
 2]וע
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 כזיחזקאלקעת
 636 למעסי נד סיס ל6 עמ5לס רוכ ונ6פ מ6ו פיוס נשו 15פ"י
 : ולחסנמססלטורכם

 : נר אוקף ,בני מלאכת ואילרכנואן
 . רכס עונות ומשמעו xoA~a יסית מלס וסינן קוליך י"תפ"נ. : ל"bw1) 0 נפסע י בספר מכ"מ וסי6 . עמון נזי נקרן סי מס . מנית~1(
 ופ" סנ6כליס טסדס עורקות וסוף בקולייך מערנין ר"ל כדברי מ%65וקוליך
 נוריון כן ויוסף ; .ככורים .קותו ועסשין קותו ססורפין עסב ססו6 מערוךכעל
 עתוק מלכל פירס ורוד . )רר"ק( כלמתעו סכקר6 ואפרסמון סננן פננפירס
 : למסגל סננעורר טוב ננ6כל וספניק6 . עכונ מענינו פנקמקרמי
 וסיף o~h. בקרן מסללם עיר סס מלכון -:.' . חלבון נמין :-)ים(

 נעו לכ1 5"ר : צחר רצמר' : (ileppo[) חלב ' סיום עורנקררת
 . - - : )רה"י( נסורותנשומח
 י"ר( )5ם' למעלס סנ1כר. יון לימו ויון. ערכן כלרן מקוס סס ודן.)יט(

 סדרוננית ערב בקרן . מקוס סס סו6 6בל . ש1ם6ץנ( ססו6 רני6ל.וכם'
 מתי ול6 6מת עלס ס" . מאוזל : ערב לממכרי מסרסים כספרי ננקרנזכר
 וסיף 6ו~ל. מנעיר[ סתרנננו ס6חרוכיס וקלת סקדמוניס סעתרנמיס נדבתמלות
 כ5י"רי סמ"ס לכקר ר6וי מש ק ס6ס ; כ"ז( )י' כנר6סית כמכרת6וזל
 טוס כפו וכערני כפרמי סענינו עול לסרס דוננס Srb מסרס סו6 מפוזל6כל

 מן עסת גנן . דכרול כערקין כת"י . בעסת נרץ . עשורן ברזל :בעכרי
 : נכעיס כלמון ידוע והו6 י"ר( ס')מס"ס
 : דיקר נלנוס יונסן נת' . חפש בבגדי)כ(
 : ב'( )ו' וכעמום . י'( )י' בכר6סית סמכרת נלנס עיר סי6 . כנה)כב(

 ערן סי6 ...6כ3 לכנון סר SD ססי6 כעננום) מנזכרת עדן וינכס .עדן
 לדעת . כלמר : נסרים 6רס שרן b'ol '. י"כ( י"ט )בן כננלכיסהנזכרת
 : קמיכופו( סל סכרמנרס ססי6 ואפסר נקרעי. כלער"ן נקרסת עיר סי36וס6רט
 תכלת בגלומי : י"כ כ"נ למעלס עיין . הכלאליס כנ% . ככללינו)כר(

 ש . ברומים וכגנזי : )רס"י( ערוקעות תנלת סל עמתות . ורקמה -.
 מזק: ועכינו 6רן. ערכי מסרס . ארזים : ובמנליס נמו . בחבלים :כד"ק

 לקרוין נועס דעתי-- ולנך כ6ן. 6ל6 נפוייס פינס הזקת סמלםבמרכלתך*
 : רכלת ונו'( )כחבליםנם

 רנות כלו' . כתמורתך מולכות סיירות . שרורצך : ע5ר רחוקםלירן כיפר .  למרסיס  ססוללופ נפותן הזקות נריקות עניות . תרעףש אניות)כס(
 ן : )רר"ק( גיירך כמוביסד

 . לס "ומר נ6כיס 5י אייי : אותך השמים הביאוך רבים בנוים)כן(
 כמי . נרוץ ניס גלוי . רניס כרייס 6וחך עו3יכיס סיו ושלמיךחונליך

 כיס כי סכרונך. סכת סיס ונס . ולסעסיר טמורם לטסות רחוקות לקרנותלילך
 : ' סיס כתוך קותך טפיל 6סר . ננקר pto כלו' קרים רוח ע65ךגדול
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קעם כת כויחאאל
 כמו סי( .מנית )ע' נמולססרי'ם כי . 6חר מסקל סשhSh 6 )וטע0. .איר פנוי כ% . מנתשתמ8(

 מכסוי
: 

 עור פמורס נוליך לטיכן 63ניומ עור לנו פס * יעמויו הארץ אל)כס(
 - ק)רס"0

 : )רם"י( יתנלנלו . יתפלשו)ל(
(hb).קרחס כמקוס 6רמיע ל' ע"ר סהחא : 
 לעסות מס סכמים 6נסש פרוס סומיס עיר לסרה נימי נלורסיתס מי . הים בתוך כרמה כצור נ2י : )רס'י( סלמס ככסי . וכמהם)לב(
 וכחסממורס

~ah. 
 כמוס פי ארכת וסיף ימיס כתוך נפ* ומערכה י ' סגס'

 סי6 וסוס כתוכס וסומרים מלמיס קול עוד 6ין כלומר סיס. נתוךדומים
 : כמתדומים
 ס'( )מ"מ נירפים ובן : כסכרת סי" 6סר נעת נמו . נשברת עת)לי(

 לממריך כיסזק6ל למטס וכן . . פקרחיו 6סר נעת בסקוס פקרתיועת
 : לבעמ יוסכת סי6 6סר כום 6ת לססריר טעמו ט'( )ל' נטם כוס5ת

 דכק סטעס:יס( )ונבר רוז' כתרנוס וקינח רר"ק כדעת עמך נלומר .בתוכך
 : כ)זוכך( 6סר קסלך רוכל קמלך וכלעם
 . ורברס פמד ענין : פנים רעמו : י"3 כ' ירנניס ש . שער שערו)לס(

 : )רר"ק( כעקרך יקרס סל6 עלמס על יפסרו כי זסוגל
% סמומריס כי . בלענו קמרו מן ויסרקו סרקו 6ויכיר גל כמו עליך. שרקו)ל0

 : קלינו יב6 וננערכס לכלתם כל יקערו כי . נור בננפלת ממטיס .
א 4

 . ונ"
 )רר"ק( 4 ולמרע למזיקני 6רס יוכל סל6 6כי Sh כמו כלומר . אניאל)נ(

 מקיפים ססימיס ימים נלנ 6מ כי הזק נמקוס ימנתי 6כי כי . ימיםבלב ישבתי אלהים ניושב : תעלומות -כל ויורנו Sh כננו מכס חניועור
 : )רך"ק( 3סמיס סיוסכ קלסית כמו כי לנעת יובל ומיקותי
 כמו . רכים למון וסוף גננך ממסיכו ל6 כלו' עעננו. ל6 . עממרך לא)3(

 ל6 ססנדס 5be. כלומר סקנניס. על וסכוגס זכרי. ירי SD זכתנננלבלין
 )יר6מ ס6ל על לסורות bu53 סרכרי כוספת ממיס מלת דכר: סוס ננמךמעלימו
 : טנני6 טליטין די כ"כ( )ר' בדני6ל וכן . סמיס( מלכות .סמיס

 . יפערצך : סכינתך כרוכ לך עסית 6טר יפיך על חכמתך. יפיעל)ז(
 : )רר"ק( סקרן ננסר סופית מןזמרך

 : רסיעין ממת בת"י * ערלים מותי)0
 כמוב וכן . וסיירוכימום מיוני סחורי תרנמו נן . חוועם כמו . חותם)י3(

 ; דלורתח כתרנומו - רצכניוע ל קרננוניס וכרפוכגיס כ"י ' מפריס כמננס-
 נכעכע תעיר 6סרסו6 תככיה כסותם יפה חיית 6תס סו6 תכנית סותםופירוט
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 כה'חזקאלקפ
 כ"ד( )כ"3 ירמיה למון לוס ודוננס . לטולס ננניהו וקינו לו חביב וסול .ממן
 לתקנך-: מסם כי ימיכי יר' פל חותם יסקס נזלך יסויליס כן כניסו יסים 05גי

 . יופי וכליל מכמס . ננל6 סו6 5ור נולך דננס לו 6סר המומס . חכמהמלא
 .. . : 3חוככנ6 ננחקן די כחרנומו 'פנינו חכמםומלל

  מלופיט כלנס סייהס וביתך ונגריך 6חס -- .' מסוכתך יקרה אבן כל)ינ(
 כ6ן הס ונקנים תופןס . בך ונקביך תפיך מלאכת :  יסרוחנלבבים

 נטבעת סנקוכ לסקוססתות
~ah 

 ויירונימומ . מיקרות ס6נניס מטיסים כו

 ביום : tympannm )תוף( מ2 180 %1תמ1 שאש lapides סקור6יסעונני
 כלומר . מס נס פיו ציותך מוס . לך היו חייך ינני נכל . כוננוהבראך

o)thממך נברליס : 
 נ נרר"ק( מעלתו לרוכ לנרוכ קותו ומס . המוכך טמשח כרוב את)יד(
 וסוף . מכנר מננסקל סס . ממשח.

 כעכיי
 . מדם עכין כקרמי מסה סרם

 ג אש אבני ; ר3 עס וסוככות סרכם ופרוסות נדולות כגפיו כלוננר : רס"יע'
 : כ6ם מזסירות ro1 . למטלה זכר 6סר יקרות הנניס00

ל . 5רק ופועל תסיס הולך היית הכריך מיום . . בדרכיך אתה רגמים)טו(

 למסוחג וכרחפת כימרסמכלת . חכמתך כחח יפיך על לכך כנוכס 36ל
 ' ל נך עולתס כננ65ומקז

 : נרד"ק( דלקיך ס' 6מ ל6סכס ומסקלו . נרדית 3וי"ו מפעל למ"ר בחמורתהקל"י%2%ן~נבשגענמ
 . : )רך"ק( ספעל למ"ל כו סנכפלס 6ל6 . וכפל נמו . בפלל)כנ(

ע ממערת ליפת נמו . ממאיר : 1' נ' למעלס ע' סדוק כמו . סלון)נד(
 : נ"1 י"ו למעלס טין אותם. השאפים -)5ס"י(: שעז פוניינט

כס*
יקבי)נ(

 עליי
 מלך סס גו 6י פרעס כי ה61 1"ע . ושדים נתלן' - פסע

 ס(6גז ממלט . וסור6גז . מלריס ,גלכי לכל כללי כגג ס61 6נל .ניוסד
 ':וכקל זס כס כי תרסס מלך. להור5נז כוספת: שח"כ . סמם מירינלסון
 הו6 . מלריס יקרי נתוך כרוגז כנדול נחנ'ס לסורקת מורי בלסוןב"כ

 ולפ . קרוקודיל ג"כ ענינו הערכייס 55ל פרפם( )16 פרעון כיהקרוקודיל
 הקרוקודיל Sb גיטו כסיס ננ5ריס מלך 6ת ר"ל פרטם 6ת סנכי6-- רמסזס
 5%ריס.6סר ננלך סל סנס.ס6מתי ולידע נקראו. פרעה נכס סכיהם כיהזם
 ס' 6ננר כס ל'( )מ"ר 6מר 8כר ירסיס דכרי לזכור 5ר'ך יסזק6ל וכרנו
 המולך פרעה כי נר6ס מכס 5כר וגו' מריס מלך הכרפ פרסה 6ת לוחןכנני

 יגס המלך נקמח כי ודע . הפרע סו6 ננוכרני5ר וניעי 5וקיס בימיכמקרים
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מפא . כסיחוסאל
 עלך וסו6 ש"ס") Ova~pse 16 כסס פ5ר1ס מולדות. כותכי לקרמוניסנורע
 סקיוקוריל 16 סתכש ? יאוריו בתוך וברובץ מםמנותיסס: כפי פוכר'כופן
 ל~ נסר זס כלמון ופנינו מורי סם יקור . יאוריו : וכפיס כקרן יוסכת חיםסו6

 כלו מעולס נכל 6ין כלוננר . עפי ל6חריס וקין סו6 סלי "ורי . יאורילי
 סו6 ידוע . לי )קותו( עסיתי 6כי כמו . עשירציבי ואני : ליקורי רוננסנסר
 פיוחריס נזפניס סקרן 6ת טוטף סיקור ורק סנסנניס יררו ל6 מלריס נקרןכי

 ל6 ספ5ריס ah 6בל . פירותיס, ונותכך ra~n סחרן ועי"ז אוחסוהסקס
 יכסו ול6 מגריס T~h ככל ספים סילכו כדי ותעלות סיגור לנני. נרריעסו
 6ני ~ריס מלך פרעס 6מר זס ולפי . תלמים ל6 ס6רעס טנס מעריס5ת

 .. המריס עעיס גורך כ3י עפי 6ת יזון סיגורי נאופן עסיתי 5כי כלו'עסיתיני
 ן ל6ל עופו פדמס פרעס סיס ,ס וכנוך , מלפעלם מטר גורך כליונס
 נלעז 6טנלריט4 6י * דנפשרציך)ס(

 קרם""
 . תקבץ ולא 2

 יקכרו ול6 יעמסו ל6 לרך על . תקכר ט3י בכ"י וק . כ"ינקלת
 ) . . : ל"נ( וכ"מ נ' ם')ירנניס
 . קנה משענתנו(

 : )רס"י( פגיו סכסכן 6ח מומך וקינו רך' ססו6 זס נקנס ~
 סימררו 3יסר36 מנס סייט ו6תס ונוי. תרוץ בכף בךובתפשם)ז(

 לספור יוס יום למס ס6פרו סכבי6יס רכסי 36 יספעו ול6 ככלכעלך
 כבו6 6בל . כננלחמס לעזרם לסס גפרת כי . לו ננסופבריס ונסיותנרימו
 מפס )ונס קותה מכס כבל. ופלך למפכם כ5ת ברול S'o3 ל6 עליסס ככלמלך
 מ3' וספערמ כננו וסעירת . סתמם כל להם ךו;ענ(ררצ : בסכינךיאכפו

 : כשר( מ"ט )תסל' סיעד תעירומתניסס
 56ל עורמי לפוני כ5ר מלרש נקרן עי סס ענרול . פונהממגרול)י(

 במרכר ~. ב' י"ר נסמומ , כסופם פעמים מתי נזכרת וסיף . מוריסנבול
 כספרי סי6 ~ידועם פעמש. סתי יד( ט"ו 6' )ע"ר כירטס ונס ז'(ל"נ

 וענינו , ? I1_D טפס . שריס לגרן ררותי כנכול עיר סס . מונה :קרפוניס
 ן lh1Db - עתה וכקרמת דרוס פור ע5ריס פתח כננו סו6 כי פתם מנרינלסון
 סל סררופי סם3ק סי6 כוס סקרם במפרי סכקר6ת סאון . כוש נכולעד
 6גל ומרכתיס נחרבת עמס A~eroeo . b'D1 קרס כיפי ננלכותס עיר . 6סר נוביס6ר7

olpn~בסס סיום בנקרו Shendi . מצרים נכול מונס סכין סקרן כל וסגם 
 ס:כי6 6פר זס ולפי מסיס מלכי פישלת תמת סי6 נס סיתס כוס 6רןוכין
 : כוס נבולסר
 כתכ כאקר ננכ 6רן ועגינס מאריית פלס סי6 פתרום * פתרים ארץ)יר(

 ררונר מלק סס ס6הרוניס גפרו כאסר מיכנס 6כל י6בלונמקי.כלגס
 . לסור פתרום 61ר7 למור מוריס r~h 6'( )נל"ד בירפיס כי מ5ריסג 6רןסל
 סופתי מסלק כלו' לפ5ריס סררופימ ס6ר7 סי6 פמרום 6רו כי לומר לריר6"כ
 י165 ערס ואסר . פ5ריס פלכי ננננסלת תמת ססיחס 6לנרנו 6סר נוניספגרן

 ארץ על :סע5רייס
 מכורתם_

 ע"ר פירפיס סראל ' 6פר : גן י"ו להיעלס ע'
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 ל כסיחזקאל"פב
 י..

 נסויט( )כהנת יחק 6ך . %מ פוגרום ולרץלטור ע5ריס ס6רש ללפוד 6ין16
 מלריס:5דץ נכללת פחרום r~hשתסיט

 )ל?םד'6ל*
 . יתרס לא תלת אוכנס מטס תלפות לרסס . חבשה לא יהנה)כ6(

 סנמ ס' 6פר כס לכן עכחס: למכום ססתדלו מסוסכוונס
 כי 6ער כי . לא מלח לעמוק דורך סטין נ"ל 6ך . ונוי ~רוטוחיו 6תיסנרתי
 עתם מנס . דרכיו סיטיכ ל6 כפער . חרס סל6 וקמר . נמרועותיו 6' סנרס"

 נקופן ומכרס )עסיף לגסנרמ 61ח )סכרי6ס(. סמקם oh . . זרועוחיו ס%שבזר
 לחאס 5כל יו65. מטל חכם כי . ס'6 מסיק לחבשכן. 2 תקנס( לס יסיספל6
 וכנוונם עוננך. סכל hSb קיננו כקל מזק כי . נמם לסיות וריכס ססס'6נ"ל

 1ל6 ופלח נמוכ. למפום חוקס מזרוע סחסיסכסוסן
 כ' ושנניס כרכרי מזקי

 ~"ש : ש מנתן PDDJ נתפייס 6נל . כמו נכל 6מו נלמס ל6 פנינס ך'(.כ"מ
 י תרכוס(מיק

".- . 

 * ל14 '

 : י*6 י'ם לעעלס 3' * עבודתם)נ(

 *ילב

-

 ועקרם ס6ועות פלכי כם6ר 6הס bJh . . כן ל6 1 ט9 מומק דירך דדע6ן מ מש ע6י ש ועסונמ יפס יותר ס6חס מוסכ 6תס עמף . * 2עמר2 ממו)יט(
 . 2. תרכוס( פסיק וקותן onlh יקרס56ד

- 

 . 890-% דקוזקי ע' . עכר ל' כהטכו.)0
 י: ררק הצ' נמן וגן נתיג . חתיתו את)לכ(
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