
 סוריםטוי
 ע" לאוריוצא.ם
 "יאי(. ברצודיאיים

 אלהריןי. יהודה לר' הענק ספר ב':מחברת

ראש-רבה-
 )קראקא חץ הספחת באוצר הרפטת' הוה הענן .טספר היטעים nw~wאתת
 לאפר: וטחברו הספר על דברים הקדסת' ושם 28-17, צרתרם.ב(

 ,ספר את בקרבה תכיל פסתיים.1( ,טממונ' מספר' השנית הזאת,המחברת
 הנמצא והמיחד האחד הכי' עם" לאור מוציא אג' אשר לחריוקהענק'
 או p1Pn ספר כעין (ousn) משותפים בחיוז'ם שירים כולל הוה הספרמסנוט.
 השינד, ולא ידו קערה אשר רו(הכר, על ואתפלא תטהת. ואח לרטכ.ע.ההרשיש
 תטיהתי סרה אטנם משוחף, כחרוז בתים שלשה ולפעמים D'3W רק הרוב gp,,לכתוב
 כחרוזים, סלהשתטש המחבר נוהר כי ואטצא, הדבר סבת אחר חקרת' אשראחר'

 אחרי בורדות שבלים כטלקס רק בא והוא בספרו, רמכיע כבר גחםאשר.השתמש
 רטביע שכח אשר או טדעחו אותן הטצ'א אשר משותפות סלים רק וכר ולאהקוצרים

 וגס ה. כיד נמרטים סק'צ' לחבית יד על "בקבץ ניפטה היאשמה הטחגיתי(
 חרחר(. )קראקא מיוהרתבחוברת

 הייי ע.י גשבילי נעשתה ההלהקה נ,.גואיי. - בישיסת 1979 סי' אוקספויה כ.''ן
 הענק" ,סרי את ראה מקס ריעל - ט. ס לא ק צי י סי גסלאנתו זמריו הנאמןהמעתיק
 ר', ג', נפסוס אעליז הססוסניס השיכיס את 48-47 צר אקספיר' "נגנזי פסנו ושפיסבנ.י
 גתים, רנ.1 נזלל שהספי מקס ומת"נ מ.ו. מ.ו, ט.ה. לים, ליג ל.מ ג.י, כ'1, כ.ר, י.ו, י"ג,יגב,
 ולא אקססיה בגוזי נפצאוח סע,ות קצת גם ן והייים ינ.1 נזלל חוא גי גן. אסי גרקרוקלא

 יקש ו.? ??? ,ס ראה סוקס. של טענותיו רק והן גלני שאינן בפקוס עליהןהעיייהי
 99, עטור ר' כיך השרות;אויר
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 לועג שהוא חריו' לר" ראינו וכבר למשוררנו, תפארת הוה הובר וה" בהןי(.לחרזו
 'ציאות ,לקח אבל הוה, בדבר נוהר לא אשר איבאל', .טנביא' אחד השכו', בןעל
 כרסן ערוכה, ש.רה חרוו'ו טיצ'אות יצ.אה כל על ויחבר לרטב.ע, אשרהענק

 י'ה(. שער )תהכמונ' סמכה' עגל ויעשהו כחרט אותו ויצר דרוכה,כאשפה
 הוא אס  פרשתי ולא לחר'ו' שהוא ואטרת' בלשוני גוהרת' הטהכרבדבר

 צרכו כל לפני טבורר אינו הזה הענ'ו אטנם כ' חריוי, אברהם ר' או 'הודהר'
 בכ.י: הספר בראש הנטצא'ם הדברים הם ואלה עפן. צריך הואועיר

 אברהם אלטערוף.באבן שלמה בי.ר יהודה ליבי ענק וח' רח',בשפ
 האלה: הבתים ואח'כ רלי,אלהריו'

- - -  .-- .---ק
 שלוטו 'רבה ובמז(לעושיהם מזב ושפ שכל אשר שיריםענק
 שלטה בן יהודה נקראשטו טספרד וניי גלהלאיש

 הוודע )ר'ל: אברהם באנן אלמערוף שלמה נ"ר יהורה .לרבי הכותב: דבריוהנה
 אברהם ור' לחוד חריו' 'הווה ר' כי משובשים, הטה אלחריוי. אנרהם( אבןכשם
 ואנחנו נ'(, שער )החכסונ' הראשון של בספרו פעט'ם נוכר האחרון וזה לחוד,חריגי

 .הענק.ז "ת חבר משניהם מי n'iwiwl:עוטד'ם
 חר.1' 'הודה של.ר' שטו את הנותב טצא לו להשיב: יש הזאת השאלהעל

 אשר הוה, האיש כ' אוטי, ה" ולא עליו באורים טוסיף הי' לא ספינו, עלנקרא
 אברהם ר' כ' אחרי חריגי, אברהם ר' הנקרא הוא הוא הרבים, ספריו עיי שמונורע
 החחנמונק טחבר שפתיו על אותו נשא לולא וכרו אכר וכטעם נורע שטו ה"לא
 .הענק' כ' טפורש, נאטר שלמניו בספר הטעתיק( )או הכותב טצא כ' נאמר, אםאולם
 כן על כי שמעו, את עור שמע לא והוא הריוי, אברהם ר' של ייי מעשההוא
 אברהם. בשם נם אותו קוראים שהיו חריוי יהודה רי הוא כי ויאמר ומעה,חשב

 הע!ק. .ס1י נעין מספד שעיים ne~e גידי !פצאו ~עמת1(
 שסו, נודע בלתי ססחגי

 היו וולת' גדפיו, הג'אס ולא חי'ז' י.' הקפד שם ח!סצאיס ההית'ס על גס כ'ויאית'
 האלח השעי;ס עליה(. לשון ל, ע נ ; גפשסעו ב ה )ו בס לו ש!חח1ש י11 מפני וינעל"יוהב"
 - בהקרסתי. שם ראה סשותסיס"; *חרוז'ם גשם א' חוברת שניה שנה "בהקרס" לאוריפאו
 )רשה(י ר9א רמה, "ו, חגר, חנא, שגה, : הם חריזי גם בהם שהשתמש וש"עחדורי
 רמכ"ע ג1ן שלא לבננה בהם ושמש חדוש איזה אלה בכל חדש כי תטצא ולכשתדקדק"ריי
 ; רפה אפיקים סיח .תלשין ר9ה ישרו:; דדך 11= כמשמעי; ;ן-יצגי סגי ; זסנ')?שה

=te"יודע ואינני מאומה, חדש שלא נראה לרשה חבש במלוה ורק הכחת(". לנקבה שוי 
 בהם_ להשתמש ראהמה

 בתרשיש. נמצאו כי שעה, לפי ממנו נעלס ואולי
 מרעלי. רי"צ של תקיגו הוא והתקון באוהיס, הרפסתי וכן ס, ג ו : בכ"יי(
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511 הענץספר

 ה" ספק בלי או כי ספרנו, את מהבר הריו' יהורה רי היה לו שנית:ונאה
 רבכו היה זה ג' הכים, טבעל' אנשים לבטה אותו תקריש והיה פעמיפ כמהמעתיקו
 תחכמונכ כספיו לאפפה אותן אסף אשר במליצותיו בפרט פפריו, ברב עשהוכן
  בספריו לא  וכר לו מצאנו לא כי ער טמון, כנפל ספרו היה לא כזאת, עישהולו
 ונם שלאחריו, הדורות מחנם' או דורו מחנמ' אדר ככפר ולא בעצמו חרייי ריישל
 הוא פיהו % אשר באוקכפןרה המונח כ.י באותו וולת' עור, נשאר לאבכ.'
 ראע, מצאנו אשר מהטליצות, הנה שתות .הענק' מליצות שלישיה: כהועוד י נעת.נרפס
 h)w שלפנינו בספר הש4-ר הרוח נם כהנהן. דמיון אנן וכמעט כתהכמ~מ,אותן
 כשנ, עסק עיון המעין 'ראה כאשר חוסי, ר" של כמחברותיו הנושב הרוח, מןהוא

 יחד.הספרים
 חריק אברהם ר' .הענק. כ' לשער, נוטה הייתי כטעט האלה הטעמיםמכל

 בן אכרה6 רני כשיר' ..ולא חריו': ריי עליו אמר אשר המשורר, האיש והחברו,
 הרירי ר" טנת את ae~n גטן נאמר, ככה ואם ג'(, שער )תהכמוני כוצק.מ-אלתריו'
 לק"ו נאוץ אהווים, שכל ביוי חרגי בן אברהם רגי .וש'וי באמרו: רמז אשרואת

 הוא. אחר הצואר נרווי וענ.ן pivn ענין כ' )שפ(, בחרווים' צוארובתורים
 אשר הבתים, א( D'nUV: והן הןאת, ההשערה ננד mp~n טענות ישואמנם

 בעצמו, הספד סובר אותם בנה באלו נראים הם הלא דברי, בראש אותםהבאת'
 שלשת כ( שלמה. בן 'הודה נקיא שט, טפורש: נאמר ובהם המעתק, הסופרולא

 גכחבם כמעט נכצאים הפ רמ'ט רמ.ה, כ.ח, במספר אצלנו המקמניהשירים
 כ' לאמר, הוא רחוק ויבר התה~מןנ.ן(. של החטשים משער הארוך בנוסחוכלשונם

 אולי )שהיה אברהם ר' של מפיו מתוך אוחם העתיק חריו'ריי
 קרונ"

 ושנח'והכגיסם
 בקגלה ה"ה אישר המעתיקים,  אתו ס.ז לנו נאה שאת ההוססה ג' או ספרו,לתוך
 גי  אף התחגמוני, לבעל אותם ויחם לחריוי, הם האלה השירים שלשח כיאצלו,
 נספגו ולא וה, אחר וה יחרו התחנטוני חוך אל האלה השירים גאו כי הרבד,נפלא
 יהורה. ר' של נספרו אשר טשותפים בחרויות השירים שאראליהם

 בנף אבל .הענק., של סחורי  הוא מי  בטפו, טוטל הרבי אומר, אני בועל
 אוחו יראו יביטו המה תגלית לבל החוקרים הלב וחבטי בקהל, שיניה הוא ראויאוין

 ברה-. משפט לאור ויוציאו ובעשי ברבריווירקרקו

 וישתדלו שונים חכמים בהם ונחנו נשאו לאור אלה דברי צאת אחריויהי
 באלניר, מרעלי ר"צ החגם 'ריר' בעניננו החיקרה את היחיב ביחור ספקותה אתלבטל
 תרס.בן: ניסן '.ר מיום פל' )נמכתכו דבריו מקצת בזה להעתיקוהנני

 489. צד קאסינקא מהדורת תחכמ,גי ; 66-66 צד נייבחויר לההי השיר מלאכת1(
 השלש(: הש,ר יחסר המהדורות, בכל הנמצא הזה, השער טן הקצרבהניסח
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 בראד'חרם312

 אחר, ולא הוא הטחכד, הוא התחכטונ' כעל כ' ספק, כל אק לרעת'.הנה
 כאשר למדי, 'וכיחו הב? בראש אשר הבתים שנ' 1( בע.ה: עתה איכיחכאשר
 שסו בהם הזכיר כ' יצאו, יחויה סטי p)vn שיר' י' יקיר', אתה גם בצדקהעייות
 לרב' : הכותב .דברי כ' טיש ואולם התחכטוני. בתחלת כנר עשה נאשר אמו,ושם
 ועתי למי סשובשים', המה ו'ל אלתויו' אנרהפ באכן אלטערוף שלמה ב"ריהווה

 של וקנו באטח הוא 1.ל אברהם שרב. אפשר כ' ועקש. נפתל בהם איןהקלושה
 לא האחרון זה אשר בעבור ואולי שלטה, ר' אל טוסב.ם וכו' אלטערוף והטליםריי,
 כאשר כארץ, לתהלה או יצא אשר ויל אביו בשם הובירוהו ע"כ ברכים .טפורסםהיה

 ע.ד . . . . נוולי( משורר היה כ' לרעת'(, נכדו )שהוא התחנמוני בעלהודיענו
 הענק, לספר ריי 'רמ11 בחרוים, צוארו גתוריס לחייו .נאוו בסלים כ' יריד',השערתך,
 לעשות אותה, קרא. טד' חפצת., אנכ' ונם עצטה, טצר היא נכבדה כ' אנידהאטת
 היא והוראתו גאותיות'ו. העכרי .ענק. אל הדומה הערב', ע;4.4 השם מן סטוכיןלה
 מכחיד יהודה י' הנה לא באסת, כן ה.ה לוא כי . . . ב' חורת' תכף ואולם . . .צואר
 ספרו סוכיר היה לגנא' השכוי גן של ספרו שהוניר וכהו לשונו, תחת כזה נכבדענין
 . . . בחידות ולא ברורה בשפה דובר ה" וגם לשבח, וקנו ויל אברהפ ר'של
 כישיאל, לפנים נודע לא אלו וא'כ אשא., בלא תננא .לית אומר: הקדטונ' המשל2(
 סופרים עיי :יל הרטב,ע . של ספרו אליו מתייחס היה לא הענק, ס' חבר ר'ינ'

 - ניעמס. להכריל ידעו ולא כוה וה להם נתחלף בקיאותם א' טפנ' אשראחדים,
 היה מסק בלי או כ' ספרנו, את טחבר חר'ו' ר.י ה" .לו אטרת: השנית בתשובהך3(

 לרעת' . . . פטון. ננפל ספרו היה ולא וגו' אותו טקויש והיה לועסים בטהטעת'קו
 מעתיק ורק הנב.י.ם, לאחד וה ספרו את האסיר לא אם יודע מי כ' איריא, לאמהא'
 ר.י כ' ינמ'חנו מ' fi'1W: וזאת . . . סטנו (didicaoe) היעור את השטים הוההכ"
 sine 1~11 חואי אצלו הוא וה ודבר ספריו, גל את להקדיש יעבור ולא לחק לושם

?nollפנים לו האירה אשר ההצלחה, כי לסבת הקיישו לא אלי שלישיה: בה ועור 
 . . . או בו בנדה התחבמוני, בחברו ג'ל נרוקאל וריש יאשיה השר אליובהסצ'אה

 עצפו. הוא צואיו על 1p1v לתלות אמר בספרו .רצה אשר איש. אין כ' כראותוולנן
 הענק: בראש אשר הבתים. כשנ' רבי'ו את היסב אביןועתה

 16,1 כיס אל. גסנהנו בק51נהאגן, ביפונון הפדוי הננבד חחנס דביי ואלה1(
 daraufauemerksam Sie gestatteD~ mir 8]6 Werdea שmachen, 1 58"4 : 1902לשנת

 Hs. die dass fibersehen, Zweieel lhrer Auseinanaersetsung aer bei Sie ן בא
 אנדהס .hat 8]) ,5ן Werk das meglicb, gut nicht danndoch ש(4 אנוהס"ו
1and 1 da AhE, )04"5ו י" Beiname der ob nurt w~re ZvreiEel (]ן" sindicieren. 

zukommt.Vater dessen oder Jehuda dem verwechseln) 2" leicht doe~ 
entscheidend'שן חהנסוני ס Strophen 8 der Aurnahme die mir scheint Uebrigensi 

aprechenג" Yerfaaserecbatt Jehudaa -.,ש; o~a 101 ?ד תיס.ג לשנת גהפגיד לנר 
 הוא י , א כי אוסר, הא אלח כל ואחר אניא, ן ג א ( ג יקורא 41 י ע מ ל א סלתטשסיט
 1- פועה יסעתיק את"ששח
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513. דענק מפר.

 שלומו ירבה ובם לעושיהם פוב ושם שכל אשר שיריםענק
 ולחכליח . . . נכבד לא"ש p'v' אח להעמק תחלה בטחשבתו עלה כי אצל', הואוברור
 - כעלסא. אקיאי ולא הוא חושב מעשה וב'ם נדר, לטנין חרורו את כיוןואת
 תמה תטה וא', התהכמוני טמליצות הנה שונות הענק מליצות מ מ.ש ועל4(

 .p)Yh בתי בהבסת בתים INYD1 האחרון הוה הם' מן ל'נ כשעי הלא כ'אקיא[
 )שם NYD1 הבתים בראשי נם כי הוא, שביניהם האחד וההבדל . . .ונסתכנתם
 ואזכיר מטש, דומות הספרים משנ' אחדוא מליצות גם ולפענ.ד ההננ'ס.בתחכמוני(
 ונ.כי(. טיח ומי נימ.ל אות רומות טלות וגם טהענק, לין ום" DW וין אותלדוגמא:
 כ' הקודשם, השער'מ לפנ' נעשה האהוון והוא ההמשים השעי כ' אשער,ואנכ'
 עברו מדי הטשורר לב על עלו אשר וקורות'ים כורדים שיר'ס 'לקום כעיןהוא

 שידים איזה הנו, טילקוטו לקח התחכמונ' את לחכר רצה כאשר ואך שונים,גטקוטות
 לא אשר טהפ ואלה במלוטו, איש איש ונתנפ  שער כאינה 1c1Dbn לעניןהשייכים
 . . . גי השער מן הם'רם ולא אחר, כפר אל הביאם מקומם התהנמונ' בסי'כירם
 כ' המהגר בראות כהענק, וגרם בא אשר המשותפים, השירים לני נס ב.ס קרהוכן
 קרנו.. אל לבואיכלו

 'ש כי 'ראה, היטב והמעיין הנ.לו(, מרעלי ר'.צ 'וירי של טענותיו הסאלה
 ואסתיים. כנים נ-י החכם דבר' רג אבל הבקורת, כפנ' Q'nQ'v בלתי דברים אטעםבהן
 שת' זה ולעטת ומלטלין, נטלין D')p העקריות ספקותי כ' ברור אלה, כלואחרי
 לי ויש וקימות, nl~aly הענק" ,ספר את טחבר חריוי 'הורה ר' היות עלראיות'
 לפעמ'ם - נטצא'פ ספרנו רעשנות קצת כי והיא אחח, ראיה עור עליהןלהוסיף
- כלשונםכטעט  ט' 1YW בתחכטוני אשר שיר"ם קצת לחשל הקוה בתדכטונ', נם 
 נודרים הוי as):  ישנ' עורו )בשיר: ב' שש- בתהנמוני עור וראה .הענק' שיריעם
 ק'י, ג'ו, ש' .כענק. )השוה וכו' כנו פוער נכית נת'ם ולנפשכם ן מהרו מנוחהמשן
 וכו' קני סחר וטוב היום יקר טכר' עז(: יחידה לבשי )בשיר: "נ שער ושםקנ-ר(;

 גלם. הפשויריס קנין הרב עפ'י' שהפ וטנטאיס בנדרות פליצוח על היתה לא נונת.י(
 מליות וגשסוש המקיא לשין כשטוש נפלא אמן היה חריוי י" ותנונתה. הכליצה ינני עלאגל
 הענק.. .נסיי דגר נמצא לא הזה גטקצוע ופאפמהו הלקיית. מגונחן שרוח לנוותגה,ק
 ככבד פעם טמר והוא יחי, וחול קדש מערב וזריזי כי 'רוע, הגת בשיריו השורר לרוחובנוגע
 בן על אשי ונעסיו. השה.ב בן aye1 ותענוגיו העוה"ז גן הוא DYD ראש, נקיות ופיפיאש
NSD1,סויר, תוגהות מלא קיש. גלו .הענק. ספר כי הבנר 

 טואס יוני, הו~'1'פ נאדר והטחני
 לעצפו הרשה רסמע "הסלח. גם אשר בהוד לעסיס, שניו ונושא וגהגליו בעוה"זונויל

 נזי וכתנועת ושיית שרים גסהלל ולהרבות אהבה לשייי שלמיפ שעפם ליחדבתכשיטו
 פחני גי לאסי, הגיח ש.ש ~ניון עקי,ח. איונה ואת מענתי כסובל ואולם.האדם.

 "הענק.
 כאנוש. הוא ייח ששאלי: השאלה עי נשיב שיבוא(, כסה נראה )נאשי חפזי י" הואגאסח
 שינוא. בסה עור ויאה שלוניה, בשו את בכתבו פעיה.1 ~פיישות נדיינת רוי היה סלא היייוודי

 אחדות וחגאת' הספר, לגוף והגהות העיות קצת ל' לשלוח הזה החנם יוסיף עזו,(
 בהע11ת', במקומןסחן
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 כראר'ח"ם '314

 כני עם אך 1 בועלך הא אשר הצרק נרשת הנ.ל(: )בשו- שם ועור לנר(; סי'(pWן
 רב כנכדי שד' הנ,ל(: )בשיר שם ועור קע'ד(; נ.1, ל.נ, ס" לענק תתחתניהתאוהן
 אל רצון יפיק אנוש אשר' לואת חבר(: אג' )נשיר: י.נ שער א'(ן סי' )ענקחסדיםי
 סי' )ענק כטריו מתוקנו לי שבו השער(; לבאמצע "ד שער ק"ל(; ט.ד, סי'(p'vן
!;(a~epונוי מוסר דהר כנה תמול נטע(: אנוש )בשיר: גי שער p'v) "רי'נ(. סי, ס 

 נפשי את ואין סרי ינתר הרגעים ארכו נכר אגל אתי, ראיות וגאלה כאלהועור
 .ספר מהבר כ' להחליט, נוכל פיהו ועל מספיק שהכאת' מה כ' עליהם, להוסיףי

 ,לאיש המחבר דבר' לפ' כי עוד, ואעיר אחר. ולא הוא חרסי, 'הודה ר' הואהענק.
 יש קס.א וכשיר מולדתו, מאוץ רחוק בהיתו זה ספרו את חבר מספרר. ונדרנלה

 טד1ע בזה נבין וא1ל' יי1שלימה. בעלותו כדרך זה והיה בצרמת, שחנר1 לכנר זכרן
 שסים. ויראת מוסר חוכחוח .הענקומלא

 שם: באוה.ס כבר העיריתי אשר את אעיר הוה המסר כהוצאת מלאנתיהמר)
 נלו הספר את נקדת' ואני גדיוץ, ושלא בורדיפ בטקוט1ת רק נק1ד1ת נטצאו לאגב"
 או סלאה אחת סלה כחכתי לפעמים המשקל. צרך וכפ' הלשון רקרוק חקי פיעל
 בכתב, נס הסשוחפיס( החרופם קאת החונים את להשוות כרי הטמורה, נגרחסויה

 כב". ואינם אג' הוספת'ם השיריט נצר הטספר ססנ' הספר. מכונת זה אין כי וכפרושים,ן בבאוריה הארכת' ולא יברים הרביתי ולא קצרת' בהעדותי 'רב לאל היה אש. ככל1
,ן

 תרט.ח, אי.ר ר'פראג,
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 אלאלףחרף
 האלף1 נשח.:

 אריר!( ונם סי עשירייסים עמומי רב בזהריצוריא.
 יריר": ןשן יעל-מלכייזיח קחילסף טןכר 27תאולם
 אומה חפי מיום" טשרתאכל שסר קבי מסר .עשהלכיי. -- --.--י--
 או-קה: שעג" לסשיכלשון מועא שסי סדין כיום "יףכי

-------
 ץמאםק קרים זל-סךשבות אם יל בל סכל עעקה כעך"

"ף
~'em 

 : טל-סם סתת" זמו מסה" ודם מללשת "ע"ד
------ --. --. 

 טכיפוי( מששיים שגלי עלי ישומסשוךהלמרסשואולםי'
 בעורכי"כי-פה: מזב יסמרעשות מבסיעה ליום מנוסהולזור

----.------ 
 טרטב ולא להם טוטשהלא וכשסיחי יולריו למותדאגה.

 סר-קב'(: ולא אח ישכר לכי ששית ולא נסשי שלום"ררש
 יחף" ממעשה טלל4צר תסי חכי סמ נסי סכלי--------

 לריף"" מגערש טזל סהז קלת וסם "ה עטו טחכי
 - ל.גי'. חהלימ '( - ביד. בב-': '( - ב'. ט'א ירשע" - גי. תהליסניה!(

 - התלאות. על מכרנה לנקנה, וכר כלשון למעטים להשתמש המשוררים נענעו לא'(
 ומצוקה התלאה כל את 'לכנות זעקנותם, ההולכיפ ישראל ומשורר' ערב טשורר' תרך'(

 נרדפות וכו' תבל יום. נטן, הטלות גם !גדום, 'מים ננוח שים, כני וט,; ילר'נשפ
 חסר איר "( - כיג כינ דברים ז( - כוניהם. דק הבדל יש כ' אף הוה, בעניןאצלם
 ר"ל ,( - שלם. תאים וה'ה שלפניו נעת היצאה מלת אל בכם להשוותו כדיו!.ד,

 א'. ה' שה'ש אותך; ארו "!( - םמ.ו. פ'כ אבח מךגה,הפלאכה
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חיית518

 4הר ולא אזקיף מפוא3ל-יוםן.
 לההלכן סרי נמשב2ת
 -ק --:-.י-

 יע ל% לקן טסלק 4ם"
 שא 2רי קגף ודה"לא
 -- ך-ד:--.-

 עכאות לקרף לקיששיםב.
 שריב והנר וכלה ומן פובכי

 כעקפו ועזני וירי יס"'. --- .---.---
 ןמ? בוא בטרם שרוץליאת
-.---.-- -- 

 לכי מקבות בכל-יום וצריש.
 כערקסם עךק מעלי4ם

-------- --- 
 93לקך שנה אס תכל כפננ

 מ מרי מעריס ומסק-

-.------ -- 
 עך' טסי כראה כיום ליולהיג.

 D'tO מעלות כ~ןכי ליסח

 כצבעי( שלח 14 שקריםלעמת
 : אעשע" ליום יום מקניאתו

 ששקר ול"" נישי טמניף"כי
 ומאש-קר: 4ש יסליםסקר

 ו4ף-איהם'(: ישרם וסיוסוף 7"9"יסם" יקי מסייס49י

 קירו ושמני עכריוהוא
 : קירו" שכסי מעליועלו

 : הני-4י9ה פיז יוםיוזילו כנידף" אוכל ואיךסניא

 2ל-טבוניו"( נלין ישכיםלשור
 אכוסו:י(: יכש" לסור ינתיולו

 יסוריי( ואני למרותשאו
 : יסור"( סז9וולמסיכות

- פ'. ג.ח ,שעיה (.!  בטיבר '( - מי. '.ב בירמיה טמנו והפעל צנע, טלשון '( 
- ב'ו. ל-ב -'(דברים ו'. ירא -,(קהלת ולא. ל.ג.-"בכ.י:ל-ה  איה '(ר'ל 
 בכ'י: ו': ל' במדבר ר( = כ.ו. " פצעיה עדה'כ והמליצה אותו, אם'ר י"ל " -דם.
- ג'. א' רי(ישעיה - מלים. שת' אך,אני  ס' בראשית ,י( - ו'. כ'ו 1!(משל' 
 שטות רי( -ג'.
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17פ הענקטפי

 אומיל אשי כתומלחיטכךה וחסמני _atp וקן הייראהיר.
 : " או-מיל אם-כחב יי סמן9ן אטלא עלא מרסא מצואאומיל

 : יסו" "שי ך4ל-"ישים סלעי יריה ויא ל4ל-ע4יחכים שלז" סמליים כמזב4ל-סי מדין ס?אוז השל נסלםפי.

 --.- --.--ך.-
 ץותך1חכס4ה'י שמערף ט4מו'( אוסףכעת לכיכק.4יפאסעטהמ,.

 1חנס4ה,(: כליי אססכהו גי , וו- למסי )42ה חדווה2ל-כן
----- - ע -  שכיא אל-חלסקסת-חיכי אי-משאתי כסר למצוא.י. , 
 אל-יכי'(: אעלה אילהכי חובוי( לכיול-רבןמרר
 א4ל" מץ, אס"הכםוךתהיסי "כלולא נקקךל"יר אחי לא שרי". --ן- --.---.ך
 : שכלוי( :מי ו4ה וטסשתו שחל כדת :סי את-ששר לכלותשרוץ

-------- ---- 
 אורף1י( ואמונה ככחה וכסיב מיבטאים כלסיב ?ך 4טה לכי,ם.

 יורף'"י ששסר ץ4קעסרח זיז עא משתףקטמשכי
 א4רףי~( קזקומ 4טיקיודמעי ייי-ך'י( ישי לכי וקולולןב.

 ונמא?רף'": מטא יחכגימכות ול- מטא סייץושות קרלליי

 איוב י( - שם. שם y)nlDW - אוח'5ןסלהגח. בב": "ר; פ.ו שסות!(
 י-ח; '"ו דה-א ו( - ואנם'ך; בג": אין ב' קהלת נ( - טגחד בכ": 4( - ט'.כ.נ.
 פרעל'. רהצ של תקונו והתקת ואנם'כה, בבני אמסנה ככ'י: אי. בי לקהלת ראנ,עראה

-
 גראש'ת ו( - חרגי. שצל אפשר ואת ובכל ענינו, לפ' נכון והוא בכ,' ב.ה. ( ז
- )כתיב(.. הג כ'א אנוב י!( - ח4ל. מוקר: '(בכי - ל.ר.מ,ר  ליב תהלים !1( 
-ח'.  והוא ל.ח(, י,ח שיא :להך בבן): ד'; ג.נ בטרבר יי( - ח'. נ.ח !!(,שענה 

 . . : .. ייח.. כ,א -15(שטות ביה. ה' שפטים 4ן( - השיר. לטשקלמתננר
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 בראו'חיל~51

--7 - - - -  -- 
 או-ערי( לף ח11ככמעשה וצר וערף כי רעה"גימ.

 : אוער שים-לף וכובל הוכף 9סי ליום צפן סמןלכן
 ---- ------נ-

-----------
 אורס!( כמו בה ורה חטב לחה- לכי קשב כתכלוכהע.

 : או-ריפ סרי לו טין טת-מכמו תרעמה יי וכשגועת כעץמוכה
-------- -- 

 ש ואגנר הלי אתת צבאות אשים זמ, זל ררן סםנ
 : טז'( 2ל-כגדי וכלסם צרי אקלש" ובו עךקי אשונשקי

 אורכת: ס1י חים יל-ארסת וסך קעת ס*תיב לך נטיאולם או-רפת" יחלף כיעיה הכן כמו פובו סכי סלפך נשינפשיע.

 --., --ן---ן-

 2י-ט9ה'( הס"ף; טסרי דף 11ר- יסלףשו9כ המא ןלירנה.2ר-קח
 : ט9הי( לסופג וכין ולא וקים נטריף לטען בסכלותוושסח

 אלפאחרת
- "ביתן-שם

-.---.-- =--- .
 כנו סקןה רקת *נשי "ל-סמלך העררים מסעים נתיב מ2לט.

 כני": שכלך 19ר ישר ובית הסטך 9תיב לררם סמרי לנסקךגץמר
 - אחו. מלה אוצר, ככה: צר. או אור לך יצר מאשר 'והר לך :עי ,צרך1(

- ח'. "ר 'רמיהי(  ן'נ.' "ן שמות '( 
-  - כיר. ו(יטם,ל' ~- נ'. סינ ישעיה '( 

 בנין. לשון " - מקום" ( - ומנ'.י(
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19מ הענקמפו

*
 . 3מיבו 41כר טשיומנבור נאשרו ישיושן( מטם4שיר ט.

 והואנכזהםרליישים,(כסר-בי: אלהים :רא יפש ימצאגעת
---.---- --. 

 כעירו 1יססלסל ננקשימי זמ13 מסכסכות וכטח אשרמ.
 : יעירו" וסירם בציזקן ס- 7טף כרם ענוש סיקוסכי

 . 4מסם" לעלסם ייוסכלו קקכפתעו לשקים בםט.אשר --- --------

 .עלי-רנלף ראג ססי לא חיף עופשה נרגלו נזא כראשהשףי. -----------.- כמתם,(: נם כגיסם1לטסרים כת1כם'( זרים שכםבמשם
כסוטק

 חסי__נקא 1טחרעוף סלקו" לצ- ארץ רעש* עלי-סוסמרכב

 כ"מ": ----
 4ר"1שמרסק"השקי,ף כל ירטף ומ שטל ע"4.

 כריתוק( ~D1pQ סחה ושסי ישייף שקום לף סיםכוה
 גרית1'י(: שסר4כלתובם ליום סירים יחם לף תאפהיי(וים

 4צק'י( הנלו נעלוילי סיאו כנסיכ סהולף הןיג
 : 4צק'" לשת DOזפיסניו(י( לסחה כונים'י(לעשות

 י(וכתהנםונ' נ'.- נ.ג ושעיה -נ( ט'. נ.כ תהלים ראה יעוכ, ובנ.א: נכ,', כ,ה (!

 נכשל יחי הראשון: החרוג נוח 459( צר קאמעקא 58, צר השיר למלאכת ג'שעי
 ל.הפ'.- 4('רם'ה - ענן. לו שאין דבר בצניו, והטוח השני: ונתרוו וכו',ושחלחל

 וי(ש.ב'.כי-ג- - ואסתאפה. לך.-!ן(ככ": בורתו כינ.-וי(ר.ל "ג,י(בטובר 4ג-ן(ירמייח'?',.- ל.ח ונא.-'(תהלים ל,כ-ז(בכיי: כיח רברימו(ערה-כ טדעת'.- והוספת'ה האיפיונה, אותמ.ס רק ממנה נראה ולא כב" הטרה הנאת הפלה'(
 ן- ועור. ט'ו 4ג כירמיה כמו ונר, גלשק בגה.ק גס לפעמים נטצא רגל רן. ח,זן(דכך.ם
 "ח.. ו' ירם'. פתרון.-יי(ערה:כ לו אין הוה והמטח ~מרוחיו, -!מבג": י'וג וי"י(ירםיה
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 נוארתיש0~5

 כעל,( ומטיה מאה ונמשבמת ן9ן כמענוגי כן-יישיג!אל-טמשק
 כעלק: ו9קכהו ותוףקלא עךד ושי9"ןץרף ץדון שבלףשיין
 כלעל טסרא שמומ.ום מענוג בער שקר קר עגביה -- --.-----
 : כלשעלי( חל-על !קראותו או- כי שת למשסיוושח
 --.- ---ך----

 .( כתר אתו שכלף כמרבגבור וכ- קסיר על-!צרף משף ךףלה.
 סזשוראוסכתר,(: לעירו קרב ליל- יאיקרוב קטל הכיורעה

.-----"---- .-, 

 בצה-ה,( נם כסלבוש נאוה והוא ימלמל מעשים ופי טין-לו ישריי'
 : ךצורה'( ופיסנה מחוץ וקיא יתוכח ץךם זאין שושהכעיר
-------- --- .

 בשו?ה'ן סשה ושים מסר ליום תבולה כשרה רקת זרע זרע4.
 והתכשרןלךמוצאתבשוךה,,1 מקיף 4ל כי שמח !צמחוים

-.------.-.-- 
 כרק"( עת כקרק וזיו:פךה הקוה וכל- בקר עכן סכל כל-מחמריה.

 ארק"(: מימהו!חנק אל-?ip~( 9א ולאזרגעגיצ- איש 4רצקה!יגע"

 כועמ,י( ובאל קסןמפוכ מכל מעטג סררףהוי4.
 בו-עם: יכיף ספל ויסין ~ל-מסריי( מםשי-מעשיף

 כיאןתו עת ,רע לחאות'ו 'שח הב": לנוסח - גי: שמשפ ו( - "נ. כ.א דנוימי(
 משקלו פ' על לתקנו נם'תי ואנ' מעבש, )וסח ספק בלי והא 'על, בל' על לו'קראו
 סלא.ש לעבדו אליו הקרג לאיש קרוב יותר האל 4( - י'. ג'ו בראשית .( -~ענינת

 ב'ב(.- איו )ש"א וכו' מוג שבח שמסע הנה עיר והוא לקרבן, בתור או בשורהקרכאלת
 פ.נ (p~D צורה של אנשיפ ע'ב(, כ-ה אנדה הפנים צורת רחל וכדברי פ.נ.'.א,"(יחוקאל
- א'(.משנה  תהלים "'( -. כ.ב. "ח "(ש,כ - ג.ה. ג.ח 8(שפ - י'. ב.ו ז('שעיה 
 ם.א. פ"נ אנות ~י( - טשי ל.ג דברים,י( - ושבעג ברוק צ,נ: ובסנהדרין י', ל' ולאיוב - אן. ויגע ין(בכ": - 1'.קט.ר
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"6  

5פף-הלק
"21

- " * -- - - -  - - - - ט. 
 ועירי(: ולא:בוא קיוש יקקרכףא'ריצרףסכעיסוהואנשצאזף כעיר" או כמסה כמיכסה הדסה טלןטך יףכשרפי3ק4שסקש"
 וכומל'( מאס מן9ן וקל-מוב . הטלאים גורסת יעיטשרסא. --- --------
 וסו-מל": עו כסגול סי ל וסי וכצר יקמח !9ן קרותששור.(

- ---ו א - -  

.- 
, י  כירותם כתוה נבצר והוא חומות ' גיח לשכתו גוה עשר 3ל-יישטי.

 : כירות'( סקוסה שאוןממץ לספסלם :כל והימיקה

יזאת אם- כי לליש קפלם וטין סדין גיזם נצל מהי מעשים במוכ ל3יט,.
מדל"ח*יאיהםץממ"והץףןהףת'ג

 בעבורו"( ימנה וטת-נפשו תם לגרה יזרע אמש אשרי לזאת'(0י.
 : בעבורו ךין כיום מרגש לרגלו מוקש ינוש וצרצקת
 בערי"( לאגן ער-לי ביום צוריסה.טיךאמיהמארניומקצוריי(ןמן-

 כיהאשיסנטהומרצףכערייי(: ימו ייסלתו ויסיירחיצף
-.------ -.-- 

 בגרס והוא צל לררף '" מה-לך מרל סכל אתמהר מחריף לכימי.
 ב71רומ: סקציה ונשלף :כש הואסכשםאםןמי כי קבהשםםוב

 ר,לבראות; ר( = ח'. ייא ונריה ו( = פ'. י.א 1)Vwtn -:- ם'ה.ייו. כראשיחנ(
 "(ענין בי.=  '.א תהלים ז( - ח,. ב' ר(נחמיה - א,. כ'ו 'שעיה '( - לשיר.גכ.י:
 מרר את להפוך יש ואול' )ם'!'מ"נ(: שלמקלה על מוסב '( ו':.- מ,פ 'שעיה ראהבעייף

 בכ'י: ,ו( - '-ב. "א, ה' 'הושע "ן( = וכו'. אנהא אשר' לואת , וכו' יצר אמתהחרונים:
 נמבנ;1' כ'ה יי( - ו'. פ,ו יחוץאל כ',-ר:( "א "הלים ני( -ב כגיא: וב-ה מצף,בנוס

 ' ם.0.. גי ישע" ~אח חלך ובב":אקספרר,
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 וו

,,ן,
ןן,
 1,"ך;"'יפנ42

-[----- 
נ,. --,

 כסי-רורים או מכרים כצחק מאמין 4ל-חסיו( נתילבכף 3ם- בכירירים" לבל-חכער סכל טסכת אל-תכססה.לכי.על

 אלגהמל חרף .ן -ן
 המטל1 נאותן

 כשסר שכלץ נסרב וףפה.
 ס-כינותסיסשקימשאון:ם.

 --- ---ר----
 לשסף מתסעצל שכל ילדמג
 וס. מס.-סנקו1רות-

-ר;9- " - י  -- 
 האמש ללנ

 זו לררי :כ"
 שקר טבל הוא כ"נמן"סים

 ~DiV_OC עיכל וטסכ=,ת
 ספל כנף קאון נברוכוום
 2רן ירי מסטו ממש לה-לףוי. -- --.,--1.-
 קל-ציר צרי' סיא אלהיםוהטת

 גהש תסי אתו 1רייסיר
 : יש'( וסים רפש כעתסאה

 : גבורות.( גיסי סעשהוטה-זה יבורות" וטור לף נאון.ערה

 יר'( כנמל .עיעו פכישרץ
 נ%4(: קם טשי מגורותיו,(נעזב

 4ן עברת 4ל שברתיעשב
 גןן": נעלו לו לכמרוהוה

 נלער צרי ימה-מחשקלעכל
 : ניל-ער וסיא עולם משוש 9הכי

 ואולי וה', אל לבבו ובגיא: יה', אל לבבך בכ.י: !( - ייא. מ-א א.וב י(ן
 ככ.י: ו'; ס'ה תהלים 1( - כי. ג'ו ישעיה "( - וכו'. תהי אל לכב' חי גםהנכון:
 - ד'. ב'ח ז(איוכ - ". -י(תהליםצ' ותחליש. בכיי: ',: ,.ד איוב '( -'אוון.
 באגמון. בכ.י:י(

- 
 להקרא. 'וגל לא כ' ער פפשפש והשאר גויותי, יע... בכ.י: !(

 ינן, ר'ל יי( - כ.ו. ליה "י(ביאשית - יימ. "ח איג מגור'1,ן =םגור,1ז'1
 טוה פ,ונריה

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



פ5O)vfi "2פי
- - - -ל - - ל  - - -  4לילו~( יחור נחזר ליסר :הזמנים בנלנל וכסח חשרגי. 
 : גלילוי( עם גבולו משיג יחי לשמת ייים גבולומשכן
-------- -- 

 נב-הואר 2לי חרש כימשו - ינק סלא 9סאטלו כיסהן
 גבחו: לרום אסמול טשי סמה שפלו ער-שאול מלכיםמכם
-.--- " - -  -- 

 מעלות כמו היא" קי נשא סוה אל שרית לכי"'
 וא"

 גרמי(
 : נרם" 4ף ס.שייר ולא גויף "שסק" הזמן 2ר סכיוזכר

-ל  - ע - - י   
-  -  

 ס9י'ייםקורףשותיי(: 7ליימ2ל .עלים לרוצץ'י כברק:רוויון נרושות" לאמונות כנות ושמו שענקים במת לקכקשים סכוייי. - - .
..---.:"--.-- ,

-.  כצאן-תועו א9ל קרה רכו לכן ססצ4ם ן9ן'ייסה-גט9וצוייי.!לרי
 געו"ז? 3עלהו ערם צרי ליבל סוכלו )ים-לא סכם 4ץרוצו

 החסיי-נם אמון כעל סעו כיההמ.
 9ייים_גמר"

. 

 4 גמר'י(: "לי סמר הואכי טל לעטרת לרוץעל-כן

 (לינימ'ק יסקום שקולכש סענוג יגד ססשפליימ.
 ילינים'י(: שסק יפלהלו לסחוב "צמו סןוש'ףכי
 )שרש והב וגליל' ו'( א' לנסתר . גלילי.נסף הפפישים פושו גן כ' גלגלו, וילי(

- נ'. קכ;מ תהלים!( - פלשחאי. תחומי ד'(, ד' )יואל פלשת נליל~ת וגל כתרגום גבולו, ר"ל !( - "ר(.ה' - הוא. ((בכ":   לשטות - )עץ.ש.בספרשים(. י"ג פ' מ.ב ו( 
- ט"ו. כ'ה י(טשל' - ל.ו.ל'  עמופ עפ* וקורא טניה אני 5(כן - ז'. כגא ר(ויקרא 
 נג'י: )לון.-יי( בלתי נוסת שהוא בעיני לרושש(,.ונראה )= ~W'Wtl ובנץ א,1ד'

 זונה ר' בו פרש ונבר 1'ץ(, )הסר ט' ט'ה ייייחיקאל - והנוגה. הטשקל וגררורים,
 א'ו חי כ"ג.-"י(שמ נ' יי(ישע" - ג'. נ'י שם יי( - כ'. י'ב ה'.-'תשם קט'ד תהלים'ן( - צ1ה(. : ח' ח' )בתהלים כצון בכ"י: !ן( - ג'. לשיר האהרו)ה כהערת' למעלה ראה!י( - ופרק. פרק ובכל וירח ירח בכל עליהם לבוא הטתררפות רעותיכם 101(:בשרשיו)עם1ד
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,,ן,
ן,ן,
 היגדיה.ימן ן24ט

- 1 - -- 
- ל  - -  

 אים,( יעשה ככיריו יספו"י( ישי רנגיר ב"ה יענושאשומיס.
 : נכים" נעקמה ?נפלרטשה _1nj1Y ו1ל1 בולוולרב

 הלגל.( שמו יקרא לזאת 2ל-ריש וכמגיל,( סלל'( ז9ןט,המא.

טי
 : ילדי" ieic ואותות סלע 2ל-שן כטבש יתכל

י.ן  אלראל חרףן[ו זז
 הדלת(]אות

ל - - - - - --
 רורשיר מעאו קל-פשהכי .'( . . ,! . . . 1 .סי.

 פוי-שוא: ענקי ררמיס9ה כלעריוצור ערשונץ-ר
- ל ] 4

ע ק - -  
- -  עלו,( טשר ורעיוניולכי ונכה ובו טכפח יצוריפן4םסג. 

 ילויי(: לאל עיכי לרום 2ל-כן עיקי"( כאור יוציק סכיט1ע
-.1-- ל - -  - -  ךמפיי( 2ר-מאריקר.כעי4יו ךת-טל .על ירות סייעיםסי. 
 : ךמם,י( ממעשים 3פובאליו ס- ינגן שקלוסםעטר
-.1-

 ורר-ךר.י( קז יעיה שןכערש וושכב רקטה לנוש !לכש אשרמה.. .-- --_ן_
ןשםןרקבףעלהקוץןררךר"(: וראויה ורר 3עת וןכרמל4

 צ.ל: אול' -'( ט"ו. נ'פי.-ו(ט,ב שם DWO - פ.1 1, מ.א טסןו(
 'הושע .( - י'ח. ט,נ בראשית ,טסנלל, = '( - סרב. קורא: מרעלי ור'.צנול,

- ג'ה. 4א ז(ירסיההשען- - ככח נפק '(  - ר'. כ'מ אזוב ו(   ערה'כ "י( 
 ישא. ככ"ן וו. ל.ותהלימי

- 
 - י.ד. ע"כ תהלם ;י( = י.ד. ל.ח 'שעיה [ן(

 וענין פעי ד' כיב וקול רמסה וישמיע מאליו תהל,ח6 כנור 'נגן מעשיהם טוב ע.,,ן(
 נכל ו'( א' יצטחר די באהלי י'א( פיי לתהלים 'רור זי( - צינור. כהמית ,הם'הדפה
 .' ח'. י' וכהושע - 'קרה.אפן
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325 העקמפו

--.. --- -.-- 
-------; 

---, 
 יקיחי'( לעקה כת רכיסרב :ערי וערי קעיך לרע 44בכר;ס,.

 ךמירויה: סגף וסאףה סרכי" יצור סרנ"יף ייי וש-לטללו
--.--. --. --. 

 ורשעה ךם טשו :ונסכי לקרון לרכי טשן.ה .עגי רב עליסי.
 : 'ורשעה" קלשה לששיו כטקריב טל 27ין יקרים שניהםכיען
,..- --, --. --. 
 דט;ה'( ולול וייקם כשרף )!כהב" קא ?כה פסיךלסכיסא.

 דטסהי(: לשען וערוץ נאווקיו ףן2ר 2ן וחי טל כל-גראסכי
 סכנעואק!סימקוחשסרימס=וד"יטפירטתטל2רהנ%?הושה ,-.- --------

ftP~1
 ךקק: נללשסךםקרשהקם וטלאשר כטח טלה כערכעת

 : חטף" וחפשי ושע מניי ךסי לטל רטן טהר יףליף ףוסה" "" . . סלאה קשת מסך. עךקה עי-ן לבש לכיש - -=.= --.-:-.ך

- - - - - - .
 אלהא הרף-.

 ההשלשת-
 חסל" נמשף ימסחמקשך שכי סמאה יפח לשי4.
 .שךהוטל-סכטחכהסצל"א לק כצל סכל סל-קרכי
 ושלג ק ~מר ע"ה עק " -- מש מג טוס ייג ק -- ו/ לנ תחםק
pwin'אענ עפי וה"פת'ה בכל חסרה שאת המלה " --- כ'ח. יב יאות " -- ה/ ד 
 "א, ליח איוב דאה "( - "נ. מ"א איוב ופרף, 'יאה י( - דאנון. לשון ו( - ג'ב."ר

 אחת יתמיה - נ.ב. מ' "י(שפ - פיו. מ,א ישעיה 1( - :ט'ם. לנקד 'תלןואול'
 - שלך. דור וי( - דרוכה. ככ.': גי; נ'א 'רמיה !י( - בכ.החסרה

 ג:ד טשל' 4ן(
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 בוארחים ,,325

 --- --י---נ-
 חייכי חשי למצא ריי נליג:.

 דרור סכקש-לך אם ל99ילכן

 __ , __.._נ_ ו"יסוי9י,אסייס'( מכל ב~י אשכילן לוג1,
 מסימי"אליי.

 כנמיכ דרכו
 DO1e1W קשתוברככו
 .-- .--ן.-]-

 כפק-ם 2ל-רב ובטח. כגו,טישע1
 יקם לאי ורמה שמש חףכי 4שר," לד התו מסלל=טל-3א , - -רז--זן- מ.".רי יהעי.?".

ר

-  -  , -. - - - - י 
 רריה מכי טמרי רדף4

 עפל ססטא ימןנהרס
 !סב קר . כטערףכי

 קיאי(: סלמים על הנךעגארף סכי" וחיות מהלל"יוייד
 הזילוף" קםרמסה
 ; הוילונן"וכריסיי

 ל!קומלהורו.( ואתוישר
 : הורוי( ממחה ולבטקיר

 '( והוקם אמם זקן סטהפכי

 והוגם: כ4-59שרם גסר1ולא

 סלל סטעשים !שר יישרק
 סליל"(: מסטל נפליפוחיש

 מסיגיי( ישר יעהפרק סייגי" אתו נם וערףמיל
 : ססיג,י( ושרף סךכצרף

 הוךחף'י( כמיק משכב טשובןנם "שףמכלוסיש כי ר"ה 14-*ישע". --"-. --.---4-
 'י(: העימף טשר מעשה געת שצלח שמר ומרומח סכקה חגהלכן

- כ'א. ט'ח 'שעיה !( - י.ח. "ו ירטיה ,( -נ פ'ו. נ'וירות  בי בכ.י: ;( 
- "ו. כ.ג רבוים'( - ליו. כי שם י( - כ-1. ייב ש.א 1( - "'. א' אוכה ו( - ענין. לו ואיןאוהביה,  ט'1 יי(שמות - סלל. בכ,': "י( - ב'א. פ' ירמיה עדהיכ 1( 

- כ"ג, א' n~vvt !י( - הסיר. בב-': י,דן י.ט רברים ;:( -ט'.  ג'. י.4 ט.בוי( - ר., ג' שה"ש ;י( 
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527 השק,טפר

 : :גיא" 1ViC סקקכוסם אך'( למיות,( סיבי טישיםכשהי( וגי" ףאשף ושקולשון נחליק ז9ן יום לבך !mD טלעמ.

 לף. ותרקע :היילד תמן סנרה עקה קרבוערך עשריי שבלף גריריצכאות מטומיף ולי-עיר לצבא6

 לעיי-

: 

 והוטלזי( ומשכיש אתןטסי וכטוי" וכא ככייה6"'*94ף
 : 1הוטלי,( גבור 1DS הר-כס וגחלש געול תסיהר-9ת1

 אלואוחרף
..) הויו[נאות ...

 , וסי'ץ ססעך אחריותרחף תטוה החירשי צורי ,ףסי.

 וקרוץ"(: מגוף ומב גלתמליף ס- ויום וסקנס" ~ןחסנה
---.---. - - ק  

.

 ןחצסה,י( D~y' ראה וטח סור יעלים חיך," מסף מלטי"
 מעסיסה,י( נשקה. וכןמב סגוף טרזן~שיק

.-, : 1סצסה,"
- ---. --. :

 נח-ורם,י(: לסהרה לו מקיקם וסיום שכמו סיו.2ליסמל הוא_נמוכם," טכיחם כילסיען :כלם בגר ומן תכלכגי6י.
.

 אדפחשבו כמהמבני ו( - כמא. כ.': !( - יניא(. שט )ו"ג ה' קפא תהלים י( '
 חת וקלקל עצם אח הפר הומן אבל מיה(, פ'ב אבות )ע' המעלה רמ' לאנשים,לרות

 ככ.י: פי; ל' בנדבר '( - אף. ביי: '( - שלפנינו. הנוסח אח W-DS ג'ל כןמחשבתם.
 ט.ב וככ.מ.-'( מ'ו נ' 'רם'ה יר; לך )העיר( תחן עד' '( - כ.נ. ל.ה תהלים ,( -הניא.
 שפפם כיד.-יי( י,ד ש,א שנועה, -"י(לש~ן ובאסור. 1(כ,': - ו'(. נ,ב )ירמי' ד'כ.ה

- ';בז'. קהלת ו[( -י.טו'.  ~הכיה: כיהבכ-י, רי( א'.- חכקוקכ' 4ן( - אך. כ-': ,י( 
 משכן הנוף והנה "א. כנה nlow "י( - העפיתה ~wip: יותר פ,ב ואול' אותו.העפ'תה
 כראשית לי( - הנוף. על סתרה חאצ'ל הנשמה כ' ר'ל אבל משכנו, היא ולאהנשמה
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 בראד'חיים, ',828

 ועסו(( בשת כעל 9אוהכי קלועם נסשף וקן קות כגי".
 : וספוק הדףם'( ~_tiy סקלו ולא כהסקם קירו:לשאולונישם
 .-- .--'ל.[--

 ושלוד יבום כשור 9ה הואואך כמרעה מלל סכי טנישוסשבוי.
 : וקרה'( עץ וסיסוכמדכת קוערו טל קמרימשיח
--;.---. --. 

 תנצו.( מסעם למכו ולהיות האלהים כע9רות'( קצי משר""
 : ורצוי( סלכו כעת 9ה 91סלו ושפת שוסה קירויןלענקם

 .-- .---.--- ן,.
 לסקר נפשו מגי יחשב אמש%.

 ושסר ייקרון,( סיאנאסלם
 .-- .-;-.י--

 יפת כיר מש רשה"
 כלרפה סך" גטלמת61כל

 ......ן

 .-- .---.ך--
 ונבוש." עתים סטמשמירה ס9להל ירם כגי נתש אסה,.

-.[--;-- -- 
 כי ורטיף,שלים",)ם. ונהירים רסק סאהש'יימ.

 וש9ה'( לקח יע, אמהוכי
 : וש9ה"י למפקיףה חורה"הי

 ושקהי,( "יש :ע9ר-בכנחל
 : וזסה'י( תענה-)נו"יאות

 ו44ה"( לקה מהי לווטסתה
 : ו94ה"( ונע זב"שיכמנע

 תחומיי( ורהוספחדף
 : כחנו"( יום יום ושקתי?ך

 - "ר. "ג ירמיה ו( - הורס. נ.': !( - גי. לי קטעיה '.כ; ג'לצפניה
 ותשתם הפצם שיהיה ורצו אהדו ר.ל: 1( - געכדה. כ":  '( -  "ו. חי נואשית'(

 ט-א יימ'ה ,( - '-א. ח' ש-א י( - ענין. לו ואין חפצם, אוהבי 3כ.י: ,להם.חטא

 ג'י: !י( - י'א. כ'ה ישעיה ון( - י'נ. כיב שויקרא - בפקרכן. !(כ":י.ר.1
- 1נאל"טתד - ח'. י-3 איוב 'י,   nscnI 1י( - בינה. לשון 'י( - ככלה. ביי: 'י( 
 - כ.:. ק': תהליפ "י( - בנין. לשון זי( - טדעת'. והוספתיה בכ.'הזאת,חסרה

 א'. ה' שסות!ן(
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-QD'

 הענק
.

329'

 .---.--...ך--
 ונענה" עש aR' של-רפף קצוקים יקבל 2ל-שקךש.טלטי
 : ונענשי( הד חחי מסר לף, בקל-לכ אקוא כעת ייוארע

ל אזקיןחרף  

-  

-  

-  ' 
, 

]אות

 ורשעדקה זרע ץז נעיעםמ.
 סימות וא כעועם קער""י

 טטיילם וךנים סכל בגיעי. .-- .ך--.---
 קלע" עהם מחשףובפיף
 -ן --.---.-

 לעולמף סרם טפש עקיהצג
 וכער טשר חסת וקורוןכר

 קרשן טיש לכסי יועיל לאיי.
ע -- מי שיין( סמץ איןכי  

-  -  -  
 לי

 סכל ומחש" אל רצק דושג י - -
 העם גתם אל ןהביסך

 י.ר 'חזקאל ו( - ו'. נ'נ ,שעיהו(
- כ'נ. 4נ רבריט'(  "ו. ח' 'אוקאל ,( 

הזיף
 ממרומי,(

 וי"
 זרע .עת נו

 : 42ןלע לקשים טלאהטשר

 סעי?ה'( כת קיי" ש"הידקו
 : סימורה.( ל%8ם "שלחונם

 זה כעילם צקךה וקח"שע
 : וה" '( כסיני תאמרמטלנערי

 1קה,( ויבודה גסךנם

 ושה"(: גמש עם נשורי

 זולה"( כשית אמה נקשב3ם
 וכי4ה,י(, נון ?מזשסיר

' ומה. כ.י: ו( -ו'. -  - שרה. 1(כ": 
 על באצבע הסורה ,( - בסי'. כ.': י(-

 עומסת שלמנעו תרוו וה מלת חובתה 'ר' יצא לא י( סיח לההלים ה' ה'שפפ'ם
 פאד.- וק הוא נ, נחוו מה. ובין א, תדח .וה' נין וההכול ג'(, פרשה )שטותיגל ואיננו הסנה שם 'בער אשר כסינ' הוא היקור, ר.ל הוה, הריר : והכונה השםבמקום
 משלי בוגדה, !י( - החטא. טן נרה ון( - לא. כי': "י( - ל.ד. ל' שמוחנ(
 ג'. ר' יאל ,י( - י'.ז'
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 בואד'חים ,1' [מ38

----

---- 

-- 
- 

 :ועטמת;יץ ים ישי-'קל"ישטשיקסהטףןהיקרה
 יל17שאורוךעק: 4עוק"טה ל9-זלחועתסי:סקבואורים

-------- ---- -------- --- 
 ךססהונרסטלןמוכוםןןב'( סכי טסם בגי נישכרת מכלצט.

 ל%כ'(: וכור אלי-קסף תערף מלדכמי אל-כגי הוא מלא ך,ויום
 __._1_נ___(_ -------------

ן

 ולס"
 רע :ם אוזל" !רכה יעת פתע סכר במו יצה אמצת

 בנימבעילמוה-רע: פשוש,( אמר אתו.טף מומן ישכל.ובעת!
-(---.-- -- 

 יליקראם מיקם 1!9מיי,י טטאונסשם מ"א כרב אישיםק".
 : וייקיזם" לכרג9ר %ה ומ- קרשה סח לוודמו,י"יש

 . אלחאחרף

 -ן- -- ,- -.-
 ההית[ ניח

-!--,-.-- --- 
 : ממצי ןמי ומעת בגד ז9ז לסתרה לו וקיטףטרם ממצי" ולך יטל סגה מציו יוצרף עם עולךף'( וקלק איש ייןק

 הוך הין : כשרשיו 'וכה רבנו כו דיש ו' נ.א 'ומיה !( - י.א. צ,כאהלים
 בניו 'מנהו אם. '( - "ח. ב,ט ארב ,( :- כ'א. כ'ו , ג' '.ו טשל' ,( - הטוהיר(.הצליל
 בי רואה, הוא וכעת , רגע עד' היתה בהם ששמח nnownl נולדו לעמלו יק כ'אבר,

 חשכו אשרהרבי

 לפשו"
 ההבנה. ",וה החרוג את לפגש ל' נראה כן הוא. רע באסת

 ביי: וי.נ-,( עם = '( - י.ו. ל.ר בטדבר ו( ?- כ' "פ, ח' א'ונ עפ,' יש,לפתרוואולי
 . . ע.ב. טיו ביצה ע.ב, ם'ח פסח, ראה '( ,"עלמך.
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551 דל,גקממר י

-------- --. .  סס,יה" 2ם תטייח נתשו אשר ועזו ס4ל לטיב הה אמתי.
' 

 ) ן סססק-ה" ככנסי הטום סנסף יאור יל-קעיןולעוף

-.---.-- -- .
 : קלוץ,( רקף כיהרן תעכר צרק ררמי כלמת טזכי קלוץ" געלך ולהיות קעקה רק חאמקף מליכם מובקי'

 כלז( זמן שה תס"אים 02 הכל ונון נכיר חשי של-יי.'שק".
 חיה: וצרו טגנצור 2ת רק "קמן לאמש אין מכינרע

 ) הד,( תאהי נםאתי נשף נחש יצרי כי דעיקי'
 2ל-ססןק1(.. וקרון לךמם 04 טשרך סיכלתגשש

 : "ל-ססעק" סשססייום 4ל נשמות חתנה ססזי.ע"

------7. --. .
 מנטים,י( וסייס פגרה כעץ וארם גנה כמו הכל אמתקן.

 : קן-ססךטימי" סיות וטה-ועיל כמותו מסאו יאמש י".ונשטר

 מכשל: כזין לס יומצאו לא סקר סקולות לשוס מ2כי ראש,"ויאטרלאאסיחכש," יות לס- האן סכל לקר טכיר,ה.
- 

 -1(כמוכד -". הי ג'ה לבר'ם ראה ו( - פ'. ה' זנייה חמור.-1( ממלת נקנהו(
 והנפך גיא, , ג' א' )יחזקאל חים = ח"ה ,( - המעלה. אדא אל כנגוד בגלל, חיה"( - טרף. מח'חו רעה חיה י( - 'ינ. ל.נ רהיב ו( - כיא. ג.נ רברים '( - כ"א.ליב
 ח' פי באם נמצא ובכ"י החיים. באור לאור תאם. יום והכונה: בכה"ק(, כ"סממנו

 לא ~וה וזה מאספ', וקרא: הג'ה באו:ספורר ק,ל' הפרופי באדם משה והא'תאסם',
. בפנים. כמ.ש הגהתי ועיכ לדעתי,יתכן -  = חנוטים. הם גג"; י"ג; ג' wtnw "י( 
 גראשית !י( "א(.- מ.ו בש'א אחת פעם רק אצא הקל )ן,שחר? תשאר בכ'י:וי(
- ו'., גי "אעיח וי( - בה. ראש בכ.': ,ן( - גי.נ,  א'. ו' הושע דאה ון( 
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' כואוי ריס,, 3321

 ;א" סל צדק כיסאה וכניה לינים מניין סעי ו-חי וק
 -----------,- : " פגי9ה סייש פקעיי לא כעת טל בעין חסר תמצאי אזהכי

 ,( סמך אתו סטעשים גמוב אולם שלרלף ליום כורז כנה כן-יישק'.

Daסמך.( לה ולכן נער כמו סיא כי יטפ 9מיקרף נסל 94קף : 

 סרסר כעי "ור סיותקי";פו-ב-יך
 לא נקשים טישים כל-כגיכי

 מלאות תבואהיכוסותקע.-ביר
 קרועים" כטכוסיםוהי:ןים

 יתאזר-ע. ארם וששריק"ג. - - - - - - 4-
 2ר-כי ושסג קמהק

 קכר כן9ן לךסמליות
 : סכר,( סמרי 9םיועילף

 ,( סקסם לשהותועל-9י-ונזקים

 : מקקם" לפני 21מר סיוטין

 קרץ1י( וערו עם ללחם,(נם
 : קרץי'( לא לו לשוןכלב

 י" סיכימ עעים 3מ1 מוסם כעת שישים נער כמו שלם מרר"י,
" .'.,'.,. : ססכים,י( בערכדים ושכב ובו . טל-לאליו כערשועשר '  

... .. 

- - - - - -- 
.. 

 אלמאחרףו
 לל-אישקש1.

 אשי
 פשלו יעת 9סא סלא גופו סיכה בסי יטבל

 : מזב-לו וחי לרש כיום טת לן מלר לסמא זה יעולם41שר

- משוכחנה.ו(  טנו'.- ה'.-למשלי ט"'.נ.-ו(וכויםס 'ומה !( 
 r)v1 שהוא ואפשר בב", כיה י( - ר'. ו' איוב 1( - ו'. נ.ח חלים "א; "ח רבעםו(

 קמוץ, הוא פיוח( 9ל"! : ט. ל'ה )'שע'ה r'1v השם פן הרבים כ'ה'"; כש"א,פתפרצים
 'לחום.- י'פ.-,(כ.': ט, וכרים ו( - המשקל. בו יאבה ולא ייא(, ו, )ירמיה9ר'ע'ם
 - כ.א. י' 'הושע ו'; '.א שמות וי( - 'צרו. עם ללטם אטר גור מי; כ' מ"א"ן(
 ,  ט'ו. ו' טשלי ,י( י'ק.- קדד וקהלים " צ'ט חוים!ן(
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535 הלק5ם1-

 ישי עצי כל-ממאאבלחחקיו מעקר אל-תאחרו איש בגי עירוקטי.
טעו"  : י( ערלמעו קנתיב אלכם יאסר 8םךיו לכרכם לאשף וערכםיי

1- - - - - 
 9לה,( קנסה ושמש צצו .ערו%תי(1ן בראות אתש ישמחקין. - - .

 טיי-שלה": כןטבטקרנחכ?" סליו זין נסהמגרורמה,(
 מובעמאועהמהואוכומובעםי"של-ייטטקרסמףקנסיגמוסר --1.-
 פוגשם: ." . . . ק"לם סים נר- ולאורסהלחסאיםסאל,

 כבעירים יום בגי אתם אישיםבמשאותחטאעמוסיםהםהכיקיט.
 מענגי(. ,. ...

 פענויי(ן ונמשם אתם עד-יכבשו מתאוה אחרי מרבותשלפו

. אליאחרףי
 הייהשות

 יי( קל-נסק טמרי וממרש קרעה קעאה במשה ךמסה נ0שכסילוי.---------

 . ןךקיי(: ילל-עת ולליס. נךה ןמכל:חשב טשרןממרטשרי

 נ": י'.="( 'חזקאל-י') פעה, משרש צ,ו' !( - נפעו. בב": נפען צ11'-טשיש1(
 בהערות. כפרת'-בקצור כ' ואף ניסן. חרש על הטשורר וכונת פלה, טול '( -ערוגת.
 : טוה בענין צד35( כחש"צ רסב.ע שר אשר את פה פלהביא ואת ככל אטנע לאאלה,
 ._ שחלצות!,קןןשן*יט 04 %כי;' מלסני כי שתו 1-עי:-

 wyv; ןסר עלי-עתק נער הות בטלה שקשיקן.4חול
 העקוש ,מצא וכתן-ך.לא בכ.', כ'ה ו( - ~דעת'. ככ,י.והוספתיה חסרה מה 'ד טלהו(
 בכה חסרה "חס "לה '( - כ'ה. ס'ה ישוסה ~( - נפעלו הכניןהוה

-  
 בראשות י(

 '.ט.~ ןיד ישעיה "ן( - "ו.ט.ה
 י,כ בטדכר ;י( . - 'רוק. ייגבב": י,א דבריק ין( -

 ., פה:ירוץ, בכינם"רן
( .. . 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



 וראי(תיש,, 3341

-:]-------:-- 
 י( מלחגוך 4טף שוק שרומכם ע4אות2ין ל4כיוסלש עירה "'ק

-

 וכטי
 : י( טלערך יערף נל4ך ונכר וים ס"ה למיל וטל-חקןא

 עעלוסיו.2ל'וףיוןקרי( וכנר nl~1_ei בשקק 44ה סקר טער'קיי'
 י(: מותהעכיקלמםוסה-געשהןקר %-שבקשיןועךםכשהנעי-וי

 יעררון" כוכביחם נם יבלה" יצהב רום ה5פקגי'
 : .!עררון'( כליוןרר והטע- וכלו ;לסריםטף

 : סיוץי( לא עור ולצוץ קיה גם וככה,( לא כסהי*ה ירוץ ישר לעשותמותו טרם יעיו שי-מיראקני'
- ----.-נ- - ל  

 יייחול בייאתי הטי אשי עויםונמלמקנמ.31ףיע!שהי""ןי
 ןריחויי(: כהשקע לכק42ה תייגתי ,יייעירי" סירהק

 ימומ"( וביצרו 2ר-עפר תאותו ישפיל לבב אישקנ,. -----,--

 :קום,": כסלו יי 2ל-גכרא לא סכטהו מליגל:שיף
 "( ןקכיי 2~1 יר 91ל-יום יגו9ץ הוא לרכלו ייש חיא אמתקנ,'

 1 ," 7קכ13 שטלרים טי לשר פוב לשם ,יכה מכי ו41הו"ק

 ושאם"( דין יום 2ל,שכמו כל-יום חמאת איש ירבה אםקי". --י- --גן-
 2י-!יאם,י(: חככה לא טש . כעע9יו ינשר סלאו,ין
 אסתר ,( - גי. קיר תהלים ,( - וכן. משוש הפעיל !( - טיו,ח'. שפחםי(

- כמח. '.נ ני.4ו(איונוי - כתו. מי '(ישע'ה  - כתה. ו' י(שם   תכבה.- כ": "( 
- ר'. נ', מ.ב ישעיהי( - נ'. ייא יי(ישעיה - לא. ביי! "י(  4 וי. פרשה 'משע,י( - קער. על 2ן(ג":   - י'בי'. ~'ב ,י( - ייד. ה' איוב זן( - יי. צ.ה תהלם 1ן( 
- (ftragen ל.1 ל"א איוב ,ן( --ן ב'. סיב השעיהזן(  אי-)ם596"מ(. ה' ויקרא רי( 
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468

~)bh 
4מ"

; ל ג -
- 4 - 4  - -  טסה חכי 94ר ךליר 1-ע-לך,נט. 

 ט;נש על-טט4ק מנקלכן
.-,--ט.--

- - - 9  

 ירקי יום נקרוב קרול יסהק"
 לקבו נרעיב שמש טשרילזאת

-.---.-- 
 נדם כחול וצבר סח-לממשל"
 : ,( יעוף ובה וריח שחרו בה אל סם-בורסת כי *יש פובלא

 --.- --ן.--ן-
 ולאלגבימ,( לם,( י9ךק חרוץ אני קוה ואישים נרול כים טכל""
 : :בינו,( סקר מרם אזי רומם גסי- טש ושלח ססאמ מזקןסך

 מ94ה"י( הכל 4ים:2לי יולך 2רי PTYT-: אמש ירטג,ג =- ---.---.-
 וובנהי": וכון כעת כיתו את- ויהרם ורעו ןכליי(ושאול

 ויהרסו*י(: לשאולרייו הו- כ9~ם שסיםטף ויהרסוי" לזלל_לעלות גאו מכל שרי הבםקיי.

 יכןביי( לא וגיס וכלשוס - קליו שיוגאסנו אשרקיה.
 ומבא; לא לעולם יוכל מקור ~su- כעץ לטל 4נז 9סרזהי

 ארא כ"כ(, ה' )ישעיה' צוקה טרף מלשון ויחשך, יערב ר.ל ו( - גי-כ'א; כדאש'ת"( בי.- גי מלאב( (( - וריח. כ": '( - 'יט. ב' דברים !( - ו'. יץ א'וכ י(.
nnepכסו SDN 4 י"א. פ' איג "( - 195. וצר צר94 הערות א', כרך רי'ה ד'ואן ראה עפם; ר.לי( ע".- מנח' או עין מנח הם אם המדקדקים כהה שנחלקו כ'ב(, י' וסיוג  

- י', נ.ח תהלום 'רג'שו,"(  '.ד. י.ב אים!י( - חל?(. )קר': וגל כ": וי( - מ'. ג'ו בראשית "ן( 
- 

 הי; "ן(שמשמ - אי. ייד 'י(טשל' = כ'ר. כיא, '.ט שפות !י(
 . ,' נ.ה'.א. ישעיה ןן( - ל"ו. ע.חתהלים

 וצרךי(: שלבעראטך יעריף" יכעלםבעל
 זכיכל,ן: כפתמסרוטת-נפשו וכלכל" סי ואתולגי-'רים'(

 מניף סעוף 9סר והואעשר
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Shdמאףחיה'ן 

 אלכאףחרף
 הכף1נאות

 כסחי( 2כרף בצלףשנא ירום סכו2שים שני שריןקלי.
 : כשה נטני כרעה טה כי אתי ר2ה פ41 יסרכץ4ר
 כנסי( בזמן היותיאחר אתי כפשו .עוני כי יהקיג נ- ------.נ
 ---- --.---.. כנס" וכרף ונראי שיקה ררתי" נסמרה כי קאהאלי
 נ_ ____-__נ .2לי-כאם": סשה-אור ,( ורכב ניל'ו"כ והוא געל" טשראל-"ל "לי-כיים" לבכנו נשא ונם 41שוקה ישר כני עורוקיר.
 %ע,( כטרי 2ל-לבבך חך אסב יערף כי זכר כן-4ישק4.

 : כדע יחלף ומטוב שסרי( סקרה לכל והיה ליוםוסמף
---נ

- - - ע  --- 
 ירחי"( ,סמוך והם בוז וקרך ן4חטך נמשי נשוף. 112תקם.

לזא"
 נ_ _______ינ : וכה-ראי ריני סרב .2רי יי( ישרי רב וורז אכסה

 י,( כפתר ןנם שים כפו" שישף "ף קמרה שים למים ווי"דןקטא.

 כף-חרי,( ולא יונה כנף נצת ףטגה נלא הכל טנוש הוןוי
 כסתריי( בך מרעיש וסי סכים סרם זסן קרות וקאיכו

 : כסתר," כחימשכימותראהו טעריב :הוה כערפתואשי
4- 

 -ו(עדה,כ כ.4 סי ,(עוה'כ-שם -'-ו. ל' שם !( - פ.ו. גיא עועיה ראהי(
 ק.רג'. תהלים א'; י'ט ישעיה ראה '( - מ.א. מ', נ' איכה לאה ו( - כי. ק4ועלים
 ראה ג'.-וי( ט' קהלת %( - ט'. כיר במדבר ראה ,( - ליב. ל.1 איוב עית'כ י(-
 רא" ו" - ". גינחום

 ויקרא ,י( - בכיס. ועור ל.נ כ,ה שטות וי( - ד'. "ו ישעיה
 . ~ . - ר'.. מ.ו ירמיה וי( - ט,.א.. עסוי וי(ערה.כ -נ ו'.י.ב
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137 מנק.1.

 כשריו,' פובו נמלכעעך ףחיו כרלי iviOומשבי(י' " כקריו לך נהלכים ממקיו ההיו Y.lp סוסן ~וב סשבה=
 : את-כקריוי( יסשכיתשלס" סשכ(יה כמער יישיורכי

-.------ -- .------ 
 : כיליי( חשב ,עקה "רויבור ושפלוסה נרכסהוחשב יללי" כ4ר מכייר ליום יימ כי הרחק חשה 2ות לניי מג1

---.- - " - - - ע  .( -  י יי( כטרה חשב מסי וסהטאתיי( משה" מחשב נטרקהונפש כיסרה" כנש וענש מאוסף מררך ער-טן "משיי.
 י,( פטר סבכיכנהר מי 2ר-יחשב יזלו רמצי סטאי ן 31ייי ערןקמה.

טךאךאהכיאיתמוללחטאכמועריקולאמגמולאנושסןףכךרוי):

 חישככוקהיי( לו במובמעשימססי וקרש לו צהקתאלסיו אשרקמי.
 כבוקה,י(: וסמלה לוכמך9ה סידקה ומשבוסש~ל

ן כסל"" כעעה ועעף," ישרי"לג"יוח-ךס.,בת(חמיער  

 2ל-חרגך תם עתווחימעלךטסכתסילדר-
 כסלי":ך.

ד - - יבעבע יערף שולךעי לתך גלה-"טקןסר  

 ' : ככשר שלם לס תאייר אסל פףם מששהלא

 -=ך

 ימד,"ראהבמדבר
 כץ.--קבמ':ותשוב.-גקערהעישע"

 פץ.--"שם מ,
  קלשקוטדת 4ח.=- יה תחלש " -- ה; כע מצ "ערהצ -- נתעה בב": מ:ד
 נין ר' "ה "ין,חוקאל -- כובה. כבל: ק --- פע פ' ק_עטום "". ל.ח ,"טעיהבלי
 נדול.נב ייןבכ": א'י-- א' 'חזקאל י" -- טע יש תהלים יק --- והח,טאה.במי:

 ג- בב":,עיניך. --.,, בנשה. כמו יק -- ד,חע אסתר "" -- רע "א אתב,ק-
 את הטבש : מ"א פ'ד ובאבות ח;- 1' אסחר מח"ב:"-"( מט* --יקק"(לחחאלכעמע

 : - . ) פיס וב,טת דעיטם: הטסחזננק, לם' מע פ.ה אסח "(( -- .-.'צרה
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 נואךיהחפ338

ןן
 אללאםחרף

 הלטד[ש" י),

 י( לויתן ערר .ירעו לא כי והחטאות ל93שורצ ף,ו1קטפ.

 לעמןי( שמו וחילים כערי שק לכ~4 !שכמולו
 - : לכיי'ן שת ולכלם ךגיו סם טף סיםעולם

 : לשומת,( נם לט14ת מבמסכר מיסירות,( נישות מרחיקקיר ~ישומת 9סם ללוה וקארן יישים מעשיןסכל 14וס"קי.

 ל9א'( ולא בו ליועא שלה בו טין הכי צרות נוה עלםקש.
 כמו הוארק

~Y_' 
 - ליה"נ 4מו- nJmo עעימ שמןיו וסמי(

 ,(. לחוץ !ערף ובירי בכליא 9לוא בייש 'me כמלל לן-טיש,צ. -- --4--נ.-

 ----- ------..- : לחוזיין קעטה כמוסף טכן סי כעורף ססגרוי( לתוךטמח
 לף,י( קוקה ירכן-4מש ארני וכאור סאה שמךכמחשף הוות לף קק"ג..

 הואמובלף'י(: !פ91מהסלא סכל סקל-חרר מכיירצ1ןסט%

 סלכו4ה,י( לניעת ספור כסר לשכסף טרמן בני ן"?מוקע.
 : ,י( לבלה ומימוללע לחרסת טוב ימול כי מלחים כיתוחרסי

.,ן

 החסירוח.1_4(.ב4י. - א'. ג'ו: ישעיה -'( ט'. ד, מ'; א' WD~' חן, לוית ItWS ח'.1_!((איובנ'
- כ'א. כיד סשל' "(  צ'ל )ואולי ה' תיו דה'ב ": ח' וכריה !( 

 לשון "( - קייה(; )= ןהן צ.ל: ואולי חווק, ליח .והם. '( - ntsw). ת'שלום
 בכ'(: מ'(.-,י( נ' )שמות ורחק לחח ענין !( - לבא. בג.י: בי(ן נ' סוטות אשלבת

 לגח = לך ישעיהביהי; ,י( - ובאומר. בב": -וי( 1'. מיא תהל'ם וו( -פסנ'ר.
 גנין לשון "י( - 1.. די שרש ,ן( - חי. אי ~י(ש,א - לכה. בכ": 4נ(; כ-ג)נפורר

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



36פ רתנק~ר

-
 לו( לא יערו צור נתיב מעל ~ai?w ואשרי ה4, נתיב שכורהקיה.

 : ס*" סטע9ר ביום ןזכה ןסן וסי דין בטעסר!זכה
.--= ---. --. 
 יומדיזיכוזה חחי יערה הרר הפא לבוש חפשת אשר נקש אמתקיי.

 יביקה.(: ו.תחנהץזלראיס קלוסה" מלשף סקסה41שש
 ופתלישי.לסם'( אסה רשע.עצר לפת ההעב ס14הך 4שר העתקנ

 לסם,( נהסף הרשניר אשובשלנ לוילקה אשר תפת ןקרוןכר
 יל'(:- שם כין סמו י( ע*-ילת1 שם שי לא3- וירון הכי אוב שם לףוקבה
-------- --- 

 למנותיי(: יח זהןלה ונע ענה לכת:-ןכף2ל-הסטףןךלה " למנת חילוקיו מה לף מש אל חסרי התשכח סכלות סירק"'

 אלמיםחרף
 . - - - - המים[]אות

- - -  מרגקיהמיי( מושים לני ובלב סם תיוקים בגי ן9ן העי"נט.י --.--
 : קרוקיהםיי( להכף למק קות טף סנששות בוותערנו

 מנלה,י( חהקים1ל מעשים נעים ביראל י'ש-לו אגלוש חכורזאשריק
 סגיה,י(: לו הסלילה !ר חחי חל ינן געם בבאר,י(וסך

 כ'ה י,ג ו("רטי' - כי. ו' שפט'ם 2( - כ"א. ג' ילעי-פשלי אל לשון י(.
 כלתי אגשש על' ז( - ד'. ל-ט -י(חהל'ם "ו. ד' "ה;-י(טשלי ו'4(,חוקאל

- צלתם.שם;11א,ליצ'ל: ל כ.ט; לי אים "י( - "א. הי שפט'פ י( - ל'ב. בראשיתהי י( 

- ספר. פגלת 'ן( - כ.ר. נ' ישע"וראה S'h~ ב' אסתר. !י( - ד'. ט"ו 'רט" המרוק'מ, החצים החצ'ם, pnbI' יי( - ג'. א' מלחג'  ק.צ; ס" וראה לתקנו, אוכל. ולא מלבש. 'ן( 
 נונהג ממני נעלסה 'ץ-
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 לואל'חי'ם ן"54

 -- --י--ן.-
 ..,(, . . . . . . . . .,. ..י. מכרךן( כמץ יזה סוסן .עת נמשי רנעטי טס זר שריוןקסא.

 מעלים,( מהי שיגיף נסקך משיא קהיה רסן בריש"ב.

 ,*1"ייתל"ייכ,:ייאף4לזי"י
 לצרית שכנם יחי מחר הכי מלוכה היכל שכני מזרעוק

 : כלרות,( ימהיסם ותיו זסן וקרות וליו *רלקיסם

---- ---- -- 
, 

 סשה,( לף שלתהו טל יי וסליק-בו שכלך כריישררףיי.
 ס?:הי(:. מעשיו ורע נמש הי ושע נגע וערףסך

. 

---ד- ץ - -  וצעיפת,( סרה נוהי ?ין 'ום שגיל זין במעניני גמושק -.- 
 __ ______נ_ : בעיפת." בעירים טקןה לכן יקשה טל רצוןנקר

ק"י.
 מחוליי( וקול חף קול מהזמן חים יהנרזנים מאד ונכלי
 : יי( לחול סגי סכמת היסה לו ומקלוסם וקכקסםנרקן

 .__ ל=__.1__
 : סקלות," שכנים :היו וקסר כטרמןל ייים תההוסייף סחעותל השה אוי יכלו געת ובשת חלפות מן4ןשמצקות

 משל' !( - חסר. אחד 1(חר11 - ג.(. ' )רה'א ג' ל'א אותך,,ש.א מורה[(
 המינין אבל לב: ריש כ.1 דף בע.1 דכם'ם ישון ,( - בכ.'. מטשטש 4( - כ.11כ.ח
 -ו(בראשיתט'הה.- ו(. קל.1 )תהלים "ג ג' -ו(חנק1ק מעליק ולא טו*וי1וכו'
 ישע" !( - כיד(. שם )שם המכוה מחית י'(, 'ג )ויקרא ח' בשר ומחית לשון טומן,ו(
 חיבסכלותם '.א. הי ק.נד'.-2ן(ם'א "ר.-יי(תהלים מ' כי.י"1(שה.שג.א
 באגמון. כ": ( --4י כ'ט. כ'ה 'רמי' מחרש, מתחילות ( !י - כםכלוח6.  שצ,לנראה
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- - - ר
- - - -  

- -  .nop.שמרוסי,( ?ם שטסי וקנה 99י'סי גרי" סנהט9א שגזרותי" %ץולעזב גמשי יר9" אחריף יה : 

ך - - --.-- -- 
 לקהים מנישות אף יום לילרי מעבר כמו עולםקסט.

 : '( סכלם ונס סרקם שאול מיום זככו חמול 9ז כספותוישר מכקם"

 _ננ__- "יב
 מחם" מלאו כי-עצמות 2י חבל כמוב פיעויםקע,.וזעדנו
 : מסם'( שאול יי ואילם ספר נר כסלם פורים 1DQורמו

---.---. --. 
 " ו9ל-4ר כל-שר ~און משייל s~a, 6 חסה מסל מענוג כעורףקעא.

 : 9רי סרי לו ורי רבו וים מ49י1 טסעיפ והיולונשכיל 9י" 3טנח ולבו מכל וקר ירדפו ורעע ולא ,ינעאשר

 9שססמי'(' ישר ובשמן מחמא מהרו בריסי,( 3סשותקער.

 : 9שקקם'י( a~p כ' יען גכקלים חסמים נפ.שותטף

--------
 טסל,ם,י( ל9ף' ק:טגים % אתף סטלאות:סרפו"( ים"?

 סחלמל: תהי סיף וסשכלף רפוטהף ישר כנר כידע

 = ה'. ל.ד ההלים י.-,( :,עי כנ.י '( - ל.וו'(. )3רשש,ת. םנ~וידם איץ (.לשון1
 מכסה -'( המעברה. עובר' המורם-פאת הטכס על הנונה ט'. ל'ט, ל'ח, ל'א כשכר((

- כ'ד. כ'א איוב י( -.שלהפ. - מ'ו. מי n1DW !י( - כד'ס. ככ.י: יי( - מ.ו. מ, -.י('שעיה י'א. כ,א ,ח~קאל ,(:נ41 - '(ארון. - כיה. ט'נ ,שענה אותם, ;(שחק   
 - ופג. שנה "י( - 'רדפו. צ.ל ואול' 1,(-כן.ככ.י, = כ,ה. כ,ב16(1,קרא

 . , . ג'ו. לוח ישעיה'י(
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 בראדיחיים, [ן542

-.]----- -.-- 
 ": לןשיםסםיו "כשתערק לכם כת-יסילוחטרשו כסיליםוכ2,.( י( סכרו וישר פוב ולעשות רוצו לזאת " קער הוון כק דעו אושימועי'
 י( מעיר וסי אקף שאול סרם אל ~ברת .( יסייק שקירועי

 : ,( סעיר שכיר וקריר של-סי נקמיר שקר כעש,טל~טבפסה
-------- - :

 ,( מנקך כאלב בצר ואף אלב כמו הוא כי רעה בגד וכון רףףקש.

 סו4ך!י(: .עמרת גמולותיו סמוב אקר ללטיף טהרלכוררף
--------- 

-------- --- , ;

 . מו?רת,י( כדין ריגף פן-היה כקשי אחריהך י" יקרה נפשקש.

 : "( מושרת והיא טעלה מעלי ט" ~עמך סכלה מכלאל-תרדפי

 .. הנוףנאות[ן אלנוןחרף;'

 ----.נ
 נוןח,י(: יערו ןע(וה ,f'y לעשות ~משב כספרוכע, נוכחי( יחי וצרו,י( ועם לבו למכנם .לןל-טקכילקיח.ךאוי

- ל ג --.-- _- 
 ~קיאיי( אטש סקרה כמו חטא סקרה 5כי יעכיר )(ו9ן קולקעי.
 "קיאת(: 9סךת סמ41כם ניהם טל-שם- והראו סטךצותנם

- ט'. ט'ה נואש'ת !( - סטיו. פ,ג אמה,(  /ae: '( -ג ובנות. ננ": '( 

- נ'. ק.ח פ', ניו תהלים ר( - ט-ו. נע שסות "( ג-לכם.  - '.ו. "ג 'שעי' 'ן 
- ב'. '.ד בראשית '( - י.ט. כ'ר במדבר'(  נפש.- יקר בב": פ'.-[ן( ד, משלי !י( 
 יוצרו.= בג'י: ירירה.-(י( לשון עיא(.-'י( ס-נ דף וכתונות נתובה בלא היוצאתון(
- ו"1(. חסר מקום "בכל ועור ל'ה כ.ו שסות ין( - ו'. כ.ג איוב"[(  "מ, די 'ואל 'י( 
- ב'. מ' קהלת ראה נקי. ככ"י: חד; א.יונה  כ"כ'כ. כ.ה; כ-ה, י.ח ויקרא ,ן( 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



543 הענקמסר

 ,מפל;( לינוש וקע, מסער 'היא ,הףילהים 2ברינ שכנבםקפ.

 מסלי(: ומר צור 9י-היןעמק יאבר כיום לאמשץעןהיא
 ןן ----------

 .מףמ'( 2רי ו4ל-נחיל טטיר מסא כעכאות להלמם נרוץקפא.

 . נשם,( סטלכות ו"טיר סט*( מחיא'5ער,נהי-%.ייתעל

 : נקים,( הצקת ומעשה קוץ או הנשמו"'צ%מחלן9ל-כי

--.. - --.-.. 
 לידיי(: ישר וכך9רמינוי( סדו- וגעגש,עליקיר 9ויר" שוב שקר יפת יין ככלי ,כ[ן יןומכי ו 7בכ[וקפנ.

 ן(ן --.- --------
 י,( גילו סעלימם מ!ך:ה הכל כ!ג(י.ערי פרקו חסיריכ( נפשותקפו.

 : נעלוק לרדאו!ואיהטיח להיו ססט"ים ככללויי

9 - - - -ק-  

-  

.- 
 ברחים נהי הדין ניזם אל-מיקפי.
 ,י( ל, לסגול לרוץ לבד שובין

- ק - - -

ט - -  
- י  

 צה- 3ם חרה לף מנמדים נועיקפה.
 והרשין טעם תיעשהבם

 D'q כס עררוף""'רכת -- --.-----
 דינף כום על-רל ממלצורי

 : לסים קשה ושיהלאל הים," טי הססנוסער

 .י( גרףם !פוב ,י( כבשטיחם32ג
 נרכם,י(: אמש לב !סיו הםכי

 ניים,י( כמו אמי צררוגם
 : נ9למ"( מטף שב וחיחל-נא

 ל'.- ג.א במדבר ירה, משרש -'( "ח. '.ר איוב הפקרא.-'( בכל ו'.ו חסר (ו
 גי; ד 'רמיי קוצ'ם.-'( פלאים גששת ל'ו.-'(ר.ל י'א ם,א מפלכה, סני.-,(ניר4(נג":
 "א ששתים -ו,( פדה. כבנד מרה ר-ל -"( פ'. כיה בראשית -,( 'י,י.ב.ה,,אע
 - ו'. ל'ג ב', ל.ב שסות וי( - נתבשלו. כה שבשלו בקדרה ע-א: "א דף סופהועי,

 בג": ".-וי( "ח סשל' נסים.-(ן( בג-': כ,.-'י( '.ב רזיאל ראה ". ו' ירמיה 11(מי-
 - א'. קג'פ תהלים 18( - כ"א. ו' 'צפפ'ם יי( - "ב. אי שהיש וי( -כגשפהם.

 . .- . ע'ד.כיא. תהלים 5פו.ת'.בפו.-,,( י.ח.-בג": כיה בפיטריי(
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 ברבוריחים,['314

.repי . 4נע" לטל וסייטי ייכי כי קה טכם3ל'קסצוק" 44כן . 

 פיוןסי9ל-ךיב91ל-4נע": על "ומ ס!שו " ;ש.,רפא
---.-. - --. 

 לחברת.( וירץה כרכןשרו,( עגה אנושקיד
 -o.r ..]-.gr: גכאתה עם וצריו רסא י( קזור ,( ןך9א לא קיהו שכרו)יומו אם9יו4ל-גיתגכתה"

-..-- 
..,.

 יי( נצתה כמרבר יממתי וברב חרבה על-עוני ששוני פירתקפי.

 "(. נצתה אש כמו בי חמתו יי( עחה חפפו אל רחמי שארית"לי
 - - י ל וך.

- 
 - - ל

 גאינים פק-ריח הם בביתו אל ככור שם ראותיי( יזכו אשר17
 4יוםסקירשסת,י(9ל-3חסנים,י(: רין קיום 1הילקם 5הוטחחוזי"
 -- --.-_'_נ-

 יחוש"( ונם למשים ;רוןיי( לןל-ררותיו סי רצון יץ4,יבקי"'
 : מחוש." והוה וילו יאכל," כשינו קוק ככורסרם
 י _ ן].

_ _ 1 . _ _ 
'~ypמטרים"(: מלקםכסלסלותיי( את-חמומם ועולל"זס%ת י" מ14יים ומנמול פוב י"וקוי לשקר" טאןה ביין רוו אשר 

-ש-._= - - ט  
- - ל  

 גסי9ם"( ןן יושתו טעים וצוף הזמנים בתענוג נפחו אשיקצנ'
 ,י(: נסיונם עם כזעם )השטוה ושכיי( ראש "( וקככו וררושאוץ

- בכא מישפש -'י( אוח. יזכור בב": 1[( - '.נ. כ,כ מיס -!י( עלו. בכ.י:'י( י.א.- פי ירמיי וי( י.א.- ט.ג כ.ה, ל"ו רפואה.-.י(ניאשית 'רפה.-'(לשון!(בכ.י: - גי. ל.פ 'שעיה י.נ; כי 1(0,ב - לחרבות. בב.': -ט פן. ),ב תהלים עדתית,( הי.- כ.א דפים )גע.-'( 'רפה בש': פי.-ט )יא 'ימיה מוצש"ק!(קינ":  
 י'נ; ייח ארב עדה'כ !ן( - ח. ל כ' ש"א ,י( - ורוץ. בכי': יי( כ'..- ,.ב אהב!:(

 צ.ל ואולי בכ", כיה '.ב.-ן!( 1' יאכ,ל.-"!(.איובבכ":
~IOV(-תיג 

 ב,
- ט'ג '.פ י.גן פ' ישעיהיי( ו)שכבג- כנ": ל'ח.-!י( ל.ב דבריפ '.א.-'!( ג'ה ויקרא ט'.-,!( 1. 'ראיה,!( י.ב:-  )סכים. ככ.י! כ"א. '.נ 'הושע !!( 
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------------ 
 ן " נשיך ןהי נגדו לכף עד אל מול ליל1מר חצות עורהקצי.

 : נשפך" ממעשים במוב 'הירי( ' י"ר יחשמו האגריםוכעת

,-.-- ..-- -------- ---- -.- ; .- 
 - ,( נסר לעולם מכרכרות וחפף נטיך לשר לההנ בזמן כוה-תפצרוקצה

 קמר": רע יפוב נם אכהכעטר" נמלןף ער לכו"( סורן סמילכן
 נךדך'(: זהי ולעיר נויך חוצות כהיותכטימטה-תעשה נהלך" לטל משלים ולא דרים כ4- ופרכה נטים בתוך י( תעברקיק .. --... -- --------

---------
 =' נכעו,י(: 4ל שן~יו 3ג4 1"יוט טעשי" בו:תזו*ום -נכעוי" בכי נחקי וכסוין תמיר בכו /חמאוזיקצי.2יני

;----;-- -- 
 נקדה"( מזדן לקרות הוא יי נקךא עם יולר,י( לאוי כ[ 114קפח.

 נקךה,י(: aal מש סעיף הזקיק " ןכיאוהו,י(, קנת ורישסר
 . .. :י: __ _.___._

 * - - :הוה-נשק וסיס יחשק סכל בחור לבו אשר 3ל-אישק1ט.

 נשקי,וו כלי היא ששותי רק שלח ילי הרג זהינישו
-------.

 -- לגג "1 ימק ץ -- שלף נשף ט -- ואיה בג": ק -- ~*fa כ אלה"
 -- ". כץ יקרת ץ -- עמר. נעולם אבד עולם _ץ -ג הבה' אן פג, ""מל"(.נראה

 משל' "( --ג דיך יצרש נפעל נרפס, ץ מג.-- :דב א'ול ץ ,-- בנ*. מיישמשק
 רע"ח.---

- 4  
 -- ו: ה! אגב *רהףכ י" .-- ר.- ptbe עכר" ," -- טעמה. ["-בכי:

 ו" -- הת."("צמ~ת-מ
 ן מבקי ל,טק יק -נ כ.א. כ' 'שע" ---י" 'כיאהג בל":

,. ~קשתלדףא"בך..

 ןי
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 --[ן
 -]ןי
- - . - 

 כגוף.נספיי.

 נשבתם( "ק"ייי'מליק..." ישקת טט9י תוי

 : משכת" 9לי קריה ספי שסי "שי 9יומיסד ש9" נ שעירמסע

 -- --.---ל-
 ;2ל" קןקר %כהולסרום" ע"%לקשה גהיןררים נריץן"

 4ל,(.: ?טף מעם סך-מפעיי שף לשכניו'-שעיי!ספוח

(,ניטי
 4יר-9רימי( טל לא נם שקטים ,לן.%ל-סחטיים אלזטשיתמ'

 : נהלמים,( נם קירים הם טל ליך %-סלישיי,יי

 -י -- --------
 : יי( נקיה אעשה סגורה ממת קשטי %שו לק מקטי2ל-יב 'קשה" :ה .ךנ "ק הקע ך " לו"י"יר ימז:קירת

 אלמין,חרף
 הסמר[]אות

 הגה,99ך"2ל-קשךעגת כי כרקן 9לזלסקףיי. ---- ---,-
,ן : ש9ך," 2ל-לביכחוסם טלו בו טל-טכטחלכן
 פ.1 שמות '( - :'. ט' ישע" !( - קרקר. לרוס צ'ל: ואול' ככי', חסיוןי(
 פלה נידכרים, א',חו(:ן,.בכ?: )איכה ה'חה לנייה כן שוחרים ויש והזכים,הבהים נרוי 'ז( - כ.נ. גי שפמים '( - פי. גי דברים ו( - ולסיים. בב": '( -ל.ה.
 ושעיה יי( = ח'. פ.ו שטוח "ן( - 'קוד. בכ":. '( - לינול.. יחזקאל '( ,אחת.
 .נכ.':.מטך.. ו'; ה' wtnw "ן( - כ.א. "ח זה'כ וין "וו 'שש' !י( 4. נ.ו.נ'
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- ק - ---.-.-- 
 סוגהי( ולא סמטא כטסטה לא "כל סמור לקיקי".94ש
 : ששה;( וקר כשושכי קטל ןן בערובת וחשם"וכה

--.----- - ,- 
,.

 tneD) "הי גדלתו כל-עת סקכיל פטר היא אדני !רטתיי

 : ו9ל-ש9ה ל4-לשון וסמק צוף ינית וכרו ויצובושמו

 לסירת,( ומיי לכר מכל הוד טל כמוכ !חקץמי סכריח'
 ו ומסרת,( צ4ה ןירך צור ירטת "ל !צרךוכשלממות

 סעכתו" וטל-קול,( לשטתו סורלורגו,( מץ, בדיןליוםי, - - . - - -.
 : טלשערהי!( גסטיא לא ליש קליו וקלע 24ה הואלס-עז
---.---. -. 

 ספונימזי( וכארןים מרימים רכירים ושכי אקריח סליכם".
 : ספוניפיי( נמד שייזל הוך וסמיו - עי שקיכלי קצאיולבלר

-- - - - - - - 
 .יי( . . ספק קאמרית 2ל-כיין מכל בוקר !יסח כל-סיח.

LL.;?=* 

 - העין[,י(]אות
,.. . . .., . . . .י"א. -- --.-----
 עולם,י(: .:רדויי( לשמת טמר מיום געלו ט4שיםמכם

ן
- נ'. ו' .('שה.ש - '.ד. "ד פשל' לב, סוג tIWS י(  גןלתו, על תעין '( 
 - ט.ז. ג'ז 'חזקאל י( - שפה. בכ.': א'; כוט 'שע" שנה, על שנה 'ספולשון
- ורונו. כב": '( - ד,. צ'א תהלים,(  ; ירט כ.נ ירמ" י( - קול. אל בכיי: י( 

 .וברים וי( - ו'. נ,; ו' מ"א ,י( - 'חפה בכיי: פ.ו: כ' שפפים !( -- בב"..נמחק
- כ'א.:ל.ג  ראשית !ן( ככ.'.- חסרים הוה משער הדרוזית 'תר ט.1. ב' איכה !ן( 

 . קי':,11לים?י 'י( - 'רדה. בג.י: 'י( - חסרה. הזההשער

...ן
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 ברצודיחיים .548

 .---,.--.--ן-
 71הרטר עדה לכיחחנ.אמשוטע

~OS-ולא 
 :ערכי" שם לשלם

לזא"
 : שסמי.2רכי" כף ותקעתי "לסי לרהקיף אוחיל

 , .---"--,י
ד'ג.

 כעע1 ףכיר נהרם אשי
 רסע1 2כן"ועל-ושעז

 יום כג12ר - טטיץזהי
---נ ן .ן

- ץ - -  ג- 
 1עסח אקר ועת טת צרקי"

 טל5- היקף אל קרצק02
-1------ -- - 

 ס- טוב ושם יר לו 1הי ב1כי ישר," ~טע.2עי אשר- מעוכיתי.

 ערף'( סזוח111תה
 ערף,( זהי סירכמו
 : ערף" נהסס "שאשזן,

 : עטר" כלמץ וסלק כת,(.ם עטר" 2ל-שוסף אזימ"א

 יי( תקר 11יא מיא ישרשמזין
 "קריי(: :סנה גילוו3ים,י(

1.  -- .אלפאהרף [ 
 הפט.]אות)
 נ_ ______"2

 "( סהח רעבעף ומוסרת כיום עלף שכר ס%4ך נעל 13קשיט,.

 פמח,י(: שמר רוץ כתוכויכן אל באעכע חותםוטמוה

ן
 ,אלה' בשיר ועיי ל.ב(, מיד )בראשית ערב עבדך כ' לשון ו( 4 כ'. '.נ (שע" י(

אל

 תשבר-

 של' ובדיואן 176, צד והערות 23 צד ה.א הרגג' ד,.)ב0הדוות חרור לה'.ה
 דגרים '( - ),ענן?(. עין גב-': '( כ,.- י' הושע '( - 128(. צר והערות 168 צדח.כ

 מ'ו.- מ.ו שמוח כיו.-,( וי ,(מ"א - יי. כיר איוב ז( ח'.- וי יהושע -1'(לליכב'.
- גכ'ט טחשטש"י(.  - '-ד. ו' רבדים 'י( - ה'. ניו 'שעיה 2י( - כ'. ג, קהלת. יי(. 
 לפתיח נלאת' אילם י.א(, כיח )שמות תפתח חותם פתוח' טלשון ה'.-(~( לוט איוב(ן(
 לרפאוהו. אוגל ולא ם ל' נואה וננגע לבית,הוהפתח
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 : שאספתורי( טיןדומהלייש כי גה49ה קללה בגד ז9ןירכת " סתור טל-כלליס " "ה בסה ופו- חלם מלום מכל וקר כי ועחי

 ,( פמפום מטנהכמ מעסי בשני קהיו שר-מה מכל סמ '( שובוי". -------------

 : 4א,סחים.( כיוםמיו 2לננפשכם לואת לע4שיב יו39יםטסם

 t1_D~ אנליי יישבי".
 מרירתה יום וושכח מכל הכרת

 : סרי-ךסהי( ומסת?רות על ועל" רע4ן- לעץ"רמה
ץ

-  -  -  
. - - 

 9ה ולא לשון בלי "לםוחי לשוןןיוםרין מאר נאריך א"שת.
 מדרתטשןעץקפהועי-5הי(: סלקה חפת ככרז"ומוקבו

 11ם:9חיי( פמו4ה-לו רשתמסי ממלך1ל-ש99ה,י( אוש וקירעונא.
 : 9ח" ןהי רוס כמו מסר הלא כגופו שום "הי יםורוחו
----- ק - -  - -  

 זרי מרטת גאל שכלך "קח וצרו כעליינגע;י
 יר,ם-

 : סיד-יום ולא ליל סחם9כות הרטנ ולא במת "שכשהשז

 וי-ה' תהוו יקותיאל.: .בימי לשירו רשב'נ ראה ח'. ם, בראשיהן -!( ליעד. בכ4:י(
 שנהפכה ה'(, כ'כ )במדבר גלעם- הוא ,( = 12(, שד לאר שה,צאת' השירים,ובשיר
- 4ג. "כ שמות ק - סעפים. ככ.י: כ"א; 4ח מ"אט = ..~בו. בי'י: ץ -' לקללה. תהפך ברכתו כי הרע, כוסן להפך )היה לכרכה,קללתו  בכין! .)מנהגה. דרכה פרי ק 

 בכ"י '( - אחת. טלהשרידתה:
- ל'1. ל' 'שעי' וראה י"א, סי עירא '( - בימ.'  . פ,. ט(.'חזקאיל'ז יו'.- תהלים -יי( חי. י'ח אעב.ז( 

. 1 
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ן,ן,

 נראריהי.ם,ן,ן350

 אלצאר חרף ,-,
 .הצרי[נעת

 1ספת;1קה_ץ9הי( מרחק מכל טשי,סטענוגי(מג.3סש
 : ץ9א,( געת משמהני וגיל מעןן וב- אלמים לקסי.מפ טש4.

 ----------;. ----------ן-

 לאשדךמלרךשתש9אמהגס~טשרממתרצטטל"שססה"
 .(: ץ9ה וכסגך " היש ןךכך חפל ,(ירי צאוך?'ם קרש"חץ%%

 קרחות נישותמג.
 י( צררות עלי-שכמם ,( למפאותם חלאות מכי"

 : צררות1י( ?מעמם כטלקמת שאולעלנססעליסם1וחיו"וף
----

-- 
-- -- 

 : י" בן-צוף 1DO גכיא :הוה לו שאול!סלפ סני טנוש ט,כי צוף" כ"מ רסעי לם אמר שמי~.מ" טשר _nyסך *מדמט9יקעסתצוףי"תגחחטתאל"יםסה-מאד%רבה
-"------ ---- 

 יה*על נא ריץ הסטיק כפח נוקש '"iuila כ,ךן*ךב,.. . . .
 כסי

 ,": ץיי לגאון חסה על-ראששקרתו נעיף לףעיץ שים סמלייםרת ," ץכי או
 צסה*י( ה91ן שאומת ילקול ססירעלי-סקסה עמר כן-*ישים. --.-ן----[-

 : עפה,י( וחוץ וטית כסה טמון מעקביי( י;בףוירון'

- ט"ו. "ב ש"ב מתענוגות.-י( בכיי:!(  "ג; הי 'שעי' '( - תשית. בכ.': '( 
 - אש. בכ.': י( - והלאה. "ט ה' במדבר ך-..( בכ.ה חכן '( - צאפה.בכ.י:

 '.א. '.פ תהלים :ן( - ג:. כ' ש.ב "י( - ל"ר. "נ שפות ,( - י"פאתם. בנ.':"
- רי. "א ר"ים 2י(- - א'(. א' )ש.א שמואל ,י(   ישעיה -רי( ה'. 1' 'י(,משל' 
- ב': ב' נחום (י( -, פי.כ'נ - בכ'נ חסר ,י(   י'א. שטות.כ'ה ,י( 
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.
 -.!י ::. . ; : אלקאף./ ריף .

---.---. --. 
 קוץי( ונם קיר סטי9מי( נדשנים נ*הוסליה ממו סכל הרריט.

 - קוץ;( כערים ,סינר וטל-שקץ מווחומי _וקנל סלהנטה

 : קוץ" יטף לואתנרה "יש סכושי סמקת כינה אסהטשכ

 : קולם מקמעים ירגב 2ר יעגמי( ולא יל-טל מעקישם קולם" ןהי חסת בטשהסטם כי מורעו שח,( סומקי הוייי'

 '( כשףיראע היא טף:מטטלה ן שצי בצל היא הקקה נסקי4.

 זיע": קןסי מליהםמדות : תנית וצא סני שמעכן-כיש
 ייקל." -ולא קשה טללםלן שמ- וטקן וערף עצי בקעי1.

 . קלקלי": מאהטל-%יי"יסעי מרסה ולא כרת.קטלושטל

 קו,": ססטל מזב ש9רDa פ91ה טסרית סטיהוחיל קו'" זל שקיקונסי9ס5'!( , 4הל טירחות מטה יםי".

 מכ?"(::סטיר-וקטשף למקף"( ג!?רילמם קבע," תלי" ובר"תסקרה . לף DIW שי-תרשיףייי.

 וברים '( - "א. ג' טשל' '( -"ח. נ' בראשית ו( - סכינים. בג":'(
 כזפ.- כ.ה די.-י(ש.א ג' כיב.-ז(טיכה כ'פ "א.=(('רמ', " ישע.' "ב.-'( '.א,כ.ה
 קלקל, קהה.ואשל אשר גרון 'הי אל פה: ושעורו (,)'י, קהלת, .י( - כ.פ; וי מ.א:,(
 כ'ו.- כ"א 'חזקאל !י( - בכ.י. כזה עבר.=יי( ,כלשק להשתמש 'תנן לא: כן לאואם
 - הא.. ככ.': -'ן( תקוה. לשון 'י( -: י.ו. כיח ישע" 'י( - ונתיבך: כב'י:ט(
 ת" ג.נ. כ,נ משלי 'י( - ל.ה-א': תהלים ,י( - מ'.נ. אבות.פ'ב חכמים; לשון;ן(

 . יחיד. לשון קקחף, שצ.ל נ.לוקכע'ך
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 לראי' חים. ,,פה3

---נ- ץ - -  - - - -  

 קשית יסף היא ביתטטך"%ג92שדקירקתוקיסיליע- --- ---- ,--
:---- : " קקרת שסרנךחישקהנה שיסהפלא יףסכלכמונמלא" - - -  : וכקר,( בחם עסא כחס אוגף עמ- טריה היא טלריםירטך קר" ימינות פור ןשעאזי סיסי 44 נמקתי שאףי5,. -- 

 אלראחרףןן
 - הריש[ ]שת.

ל - - - נ --  
-  

. 

 לערבויוסךנר,( שמשף שה 4- כי כן-טפש סומרי2.4הנסה
 : '( וטישימכר עם-טל ובו לק?ב ילכש טסת שריון הזרטשלי
---.---. --- 

 י( ים-ר"ה כי ארת ניב פיהם טין הכי סבל מבעלי 4ס4ו5ח.
 : רס:הי( קשת כמו מלסכו וא?כים ללחום וער לךססיגם
--ננ

 רשה"(: של-יפש קןימקרם ס- 2ת :מזר ומיל!נכר, ריא" שרו יירטת סליו קסהכרבמכאוב של-ישתערי". ו- ----

 רשה," נקשו כי ודע לא לשון שי"מחיק,!(יל-טלים.
 רקה,ע: מפשלו וסיחיום על-כפעלו ID~C!שעץ

4.

 - המשקל. וכשביל להדוק רק והוא בב" כיה !( - תאנה. כעבות ,גב-': י()
 רפה.)תהלים בכ.): ע.ח.נ,ו.-:"י( תהלים י( - "ב. וי מינה '( - אי. ..ב הושעי( "א.- ',פ שפפים י( - מ4?ה. = '( - 3י. וי 'רמי, נבע, -4( קשר. עליך תקשור'(
 נ.ל '.ט.-(י( כ'1 משל' ?ן( - המחלק. בכ.': !י( - כ'א. '.פ איוב יי, ," ה'(.פ,

:9ww, ללשה. סמל 
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 ן%ו=הו
--------- -- יש.

 נשה ולא עין ולו ,דא אל-קול לאנחזין לאיש אהס"
 : ניה'( ימו או יל-סנכלה 4שר שמו עף 91להלעשות

הרף,אלשיל
 השיף]אות

- ל - -
. ק - -  =- -.,

 ; ושיר-יינים טים שאין 2ל-קול וסתעלס שיסים כעל שכבימ:

 : ושריונים" כ9ל-גקקנחל תהלה ויא ילמם יףשנת
..-

 --י- --.---.-
..,

 סוים-שתי: .סקור ישר טטעין מעקיי לטום לכך נחםוכעת י " שהי ופישר ערגך סלקת סי ושי- "דק הסית :"ילתי לבשית,.
.,... .. 

- - - ,- - - -  ---- 
.;:

 שלח-חם גם לו תנה נבר ולב מנחתהתלים לדל וקרלוהניש*(יסר.
 של-שם: לו י4חית תגמול לך' - משע מזים יכר מוצאחכי

 י-- --------
 :, שערום: לשה יך סאל ינד רצו4ף שעמי ומגר.ומן ואם, קגך"קעיהטאהשץריםי כי זרעת'( אמונה בשרה זרע,(תה.

 טהניש.י4; בכ4: ט.%-'( "ג יקרא י'.-,( רי נחליה "1.-ך.,( רברש.י.ר ץ.
- 459(: צו קאטינקא 65י צר השיר )טלאכת ל' "ער תחכלוני!(  - ני לחט :' בב ו( 

 . ברא,צית 'ן - . תכו תמצאה 1טחר . צוקה זיע לך איש בן זיע "נוסח:ובחחכטונו
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 לראויהים . '4ממ

-1------ -.-- 
 סעש" וסי הנקיש.

 ,( שבות יום בטלם מחול וסי ישר לסייהעשה

 : שבותי( טעם וגעלך והוא צרק לכר נגד 'IVH~'SID' יף טון;י

----- ץ - -  
-.-- 

 קושה קלקל וליכול עק-ה ואון הון לסךבות !יגע לייש אמרות,.
שקה,(

 מלכו קל-וגוערות יף מ'אסף ולו ריק ילדים ירטת לכדקל-הון
 :שבאי(ן

י --..,--..--1- ימח.
 ונמתוכלשבור,( סכנע !ערף ע. כעת לטסיץ:ר לבוירויהיכקך"

 --.- ------ץ-
- ץ - --.-- -- 

 י( שסז בם קאר רשז ויקרף '( מורן כמענוג מהסערן " בן-"ישתם.

 משקן.": יסלף 3ם סכלי סך קמו- שסן,השכי כליססףי(
ינ.וסב"טמשהמאויי(כעןארוןןק-שףסעסםמעשיוכסזאעל-שכם י ------------ע-
 י": ש"מ טכשי כעם כעביקלך נע כר- ות(אכלריו סחם שעטהטש

-
 שבה בערב שטרח מ' ויל: מאפרם ע"ד ב,(והכונה ב' )בראשית שביתח-וגלשון

- ג'(: דף )ע'ו בשחיאכל  תהלים '( - י-ט. כ'ו בראשית ,( - '-א. פפוק ענר" י( 
 68, צד השיר )מלאכת גי שער תחכמ~נ' בב-'.-.( חסר 1D1DI שבה.-ז( וכ.': 'י;ע.ב

- 439(.קאטינקאן,צד  - כ.נ. לי ישעיה '( - וט,. בתענונו' עדן חנה בכ.': ז( 
 ענינו לפ' אבל ר(, די )מ.ב כלה.כ השטן, ויעמוד שם: י( - הונך. . במלה.וו:!(

 ופרשניו WIWD, כלו הוה הנית קאט'גקא במהדורת 'וחי. נטן שלמנינו הטסנראה
 סלא. על צ.ל: אול' בדוחק.-זן( לבארם בר' מקצתם והניח השבושים קצת המו,ןתקן
_זן(

 ר4"
 לך . . . כאב כרגע ותאכליהו טחם תטצאה אש בכ"י: פי; פרשה שפפים

 דישכם. אובעם
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-

 ן5ן8 הל,לפי.
 אלתאחרף
 הת'ו[]אות

.--.--
-.---.-- --- , .:
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