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 חכמה ~.איכה.משךך82*

 ט" Ots~t. ש "סגי קמיט גוס "קג'ס[ ננוח, ]ידם*
 ס,"י'

 ~ניס 4' ימיהח"י
 010 3)6 כתסרס ענונו מדכותך כבוד כקסתנ"'יג)ס ימינך חתר וכתו כגויס,. כהונ מטפע סיעסססייגו
 ודו"ק: כ))* גוגגות )מסה קורך לקנוס תיגו וגעת גכ*6* )זס ד' יזכיגו ודוקי 6וי3* מרעןד'

 '( נלקפים, ומאמריםהשממות

 י6דס )6ג)ס. יסי' 5כסז - חי סו6 6תר רהט כ5נח
 כסן וגס גח רק )6כי)ס, 3קל )ו סופד ,)6
 וסכין כתיכם. סיוחו ותן כ) 16תס וק.ותו טפולכטכר
 י"ג( )קרוסין כחכו) גמיחו ט)6 מכיס וסדגיס)לכייס, )י גתג1 זס .כטכי )כן מיגיססן oltins מדול)מס
 כר6טית, כתעסס קג6ס למטיל 650 )לכיוסנהם

 כ"ס(:)תגייס
 ונערותיסי כרכקס ירק סנכו)יס ע) טרכנווענד-ו נ6)יעזי סכתינ זכר )6 סגמ)יס, . ע) והרכנגסרקתי.
 6סוליט נעליס רובכי י"ר וף כגרס ט6חרותטוס
 חתומי מחתת ט'ז י51י6ו h~hn 6(0 נתרולזס)6כו)
 זלע סססחתת 3גת) רכיכס נזכר ' )6 נ6נ0?סלכן

 ודוק: תירס, מחן קודס ד' כעיני רעגקי6
 ב"כ וזס )כטחי סקרן וי0כהס.ע) )מסוק סוספס 3סרבבם!'

 )עיני נס וגקד0תי כ"ח סינון יחזק6)6תי
 זסו' . )כט"' עריס ויסרו כו' 6ותהס ע) ויפכוסנויס
 גלנזיס וגטטו כסיס סדת.וכגו .קג6ת תפני יפחדו0)6
 ט65 )כעח עלים ויסכו כ"טי נו)6יס טקיריסויסיו

 נדוק: הסטופר, , סקנ6ס תפני תסנ6סיפחיז
 ט6ס יוקרה נכי חזי ופוק ותכחתס )פסוק סומפס פגחםבבס!'

 עמס )ככסס גסכיס 5סכי6 ידם די )60ין
 כיון ככ"ז נסכים, )ו 6ין סעוף P*Dh עוף,שכיבס
 גסכיס ט596 עוף כן טפי עייף נ0כיס 6יןס)ככסס
 ריס 6תר 51כן תסודר, פיכן גסכיס 653סקיכן
 מנולו3יס גסכיס עם ליוד טפי דעדיףמסתכנת

 יטו"ט,' גסכיס3)6
 גטכיס 3)6 סעו)ס 6ס כ6ן )כן

 כספר כו' פסק עטו כ"ג. כ') ח)כיסרש*ידש , ותק: קודם, החט6ת6ז
 ספל סת165 דפיטו יתכן סיס,,סכרית

 כות מדכך 61ת התך ו' יודך כפקוס גגםסחורם

 65ן כו' פסח וזככת כתוב ופס ד3ליס כספלוזס
 וכן )חגינסי וכקר )פסח 65ן, כתרגוחו ופרוקווכקר,
 Otts סי' סינויס כנכלי ,0כתונ כמו י06יסו5וס
 כ0)ו ו0קד0יס )חגיגס ונקר )פסה, 65ןחנחן

 גחסגס מזה הגלית כספל וזה יעתק, כו'כסירות
 וברור; "קחו, סעזיס ותן הככביס מן כחיכי 0כטנווהתורס,

 מע"ר.  וקרשה לשעתה קרשה ראשונה קדושה בעניןדרוש
 כו' כניתק עוסיס 1כ1)ס ק"0 בלכותבנומח

 וס6ופגיס כו' 0ס 6ת ומת)יכיסומקליטים
 ספרי-.פ' ,. 3י16ר, יריך' יסנורו. לרוך )עוגוחסכו'

 וותיק  חרכך כקרן  רנר:ר' '%ס5 ריי  .ררן 6'ופריס
 תמית 6ח לחס 3'ד ר"י %5ר כו' %סיח יסתלוחצי

 סרכיכו'
 %רטטי

  חדלך  וספי תקוס טיס 5ני  ויורע
 כו' דמ0ק עד תגיע )ציות .ירו0ליס כמתירס כו'6*)
 רריי  פטוט מגס כו'. ירוס)יס 6)6 מכותתו61ין

  זו נחלס סילס  ן מגוהס , יי'י  כוכהיסליפ%י'
 עיי'סי ירוסליס  י%ניהס כר"ם סכר : ור"יירוק)י6

 ולסוף ויחי ס'  כסיף  עור ל%ל5וס  סי9%יס'(

 יומק 3ת0' )טעתיס יודק דר' גר06 פסיגי, גתס6ך
 נחלסר לס ירי  ולכך  לסכיים נהחליס  ירוטליסי"ב
  טייך  6יך 6"כ  לס3ייסי כתח)קס )6 סוכר ר*60ך

 והלוק, כנוס. 5חר ססי' ק6י סילס רעל ע"כנחלס,
 וסטיר  ירומליס 171 ,ו סוכר רטב*י  סכו וסנה.ודוס.
 נגוח ויקח  טילס 111 11 לתש  ~hS כו' בסלתךסג%'
 דסכר  לטעחי' 6זי) ול*ט סיתם, טעה סורגותכו'
 סטלס קפינו ר*ט דסנר S1DS טפס סור6ס היחסל5
 ונסי)ס סוכר וט*כ' תסכלה חייכ כו' סם)עע)

 65 60 )סקייכי רטני 6יך ד56"ס חתותמוהרו
 סלע ...,.
 נפקחי,פ'
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מאטריםנם"טך
 גרסכ*י* סכר רר"ם 51") מוחזק גכי6 מפיסיוע
 לעקור רסקי גכי6 6ין מ)6ך דחפי ו6פסרוווק.
 ערס תעסס 061 הכתוכ ומרויק סעס. )סיר6חאפי'
 רהיס גראס עוד h~o. ד' מ)6ך סי ירע )6 כי)ר'
 יעוץ כף, רכריך יכוץ OnD ס6מר ho תוחזק)הנ(

 קחקרכין ק"ו כזכחיס סכר יסייע יר' ורוק.מפרסים
 כיס, ם6יןאעפ"י

 וגחלה ולט"),  לספסס קרסה וסכי
 06 קלמר 6יך 61"כ סירס, יו ותכוחס ירום)יסזו

 מעס כחרג)יס חטאו )bo ISth 6 מגנחתי, Shיכו16ן
 טיכס הי' 1)6 כירוק)יס כהח"ק וכוגה OnDגכגס
 כחגינס דרים ולכך עוס"כ, SD וקלי וע"ככ))'
 6ך ודוק, ס0 תוס' עיין וחוזרני גקכעתיכלפי

 OnD~S קרמם ר,סוגה כקרוסס ור"י ר"6פלגתת
 מויו Dffl~1 כהן ר"ח רכרי כקרים (S'Dוקןסס
 קיסם ן)נו"ך פסיגי כה6 תגלי והגי הכנוות'דג6סרו
 פי' וגראס טעם. 51ריך תקרכין . 6'ן ולזהמקרכין,
 06 קכ'6 כ"כ )מלס חסתפק6 6יך httK.h~דהקסס
 6סירומ, נכי טריפה מר5ריך תפסוס מוחזקת6.י

 פסוס וגראס ג'ז' רף tVD עיין ככיסו), סגי61)"ס
'"DDהקכ"ס אנול אתור פ' רכ: כתר' ר6ית6 תה 

 כניך טיכגסו ע"ת הארן 6ת )ך גוחן 6גי)הכרסס
 קי' העומר הקריכו כי 6"כ עיי"ס, העותר1יקריכו

 6כ) טריפה, טטון ומקירות )ונפריע, תוחזקת6"י
 קאתי עו רחמג6 קרים דחתגה סקי) )6סכור
 כקרוסת סגס גרסה 61"כ ורוק, סיתות קרס)יוי'

 )6"יי יכנסו 06 קרסך זס ע"מ טכסיויריס)יס
 מקדו; כן כתר רס6 כחוץ לסקריכ אסורי6"ג

 ת)י6 גופי' ככיח 6כל חון, סחוטי ויסי')תפריע
 5"ז סנהררין סכר ")יטור רר' ור"י, ר"6כפ)יגתת

06
 עוליי

 יגאלו 06 ספק הלכר 6"כ גג6)ין' תסוגה
 6כ) למפריע, קרוס ואין המוכס ,ICD )6וסחף
 להן תתמיך סקכ'ס סכר ור"י תו) כתקוסחקרכין
 6ך ודאית, דהנ6ו)ס תקרכין 61"כ כ1', קרסמלך
 ירוס)חי ד6ית6 כמו ריסן כגת' כפל ט"מכאמה
 כחקוס 51") כו' קלס תלך יעתיר סוכר סר"6תעכית
 עפ"י גראס כאנות 6ך הייכוח. 6"ס ולפ"ז 6"),6)"6
 התגלי קי65 דכעי פ"ט גירוסין כהל' סרתכ"סקיטת
 גי"כ 6136 ק)6 ט"מ גיטך הר"ז והאומרכפועלי
 )o'Dh 6 יכול )6 סלוד6י י"כ כתיך וחתקור;
 סקריסס וררך עיי"ס, הפועל Sh י65 ם)6תגם6
 חקוכה עוקיס סודקי elh ה"נ 6'ג הס"מ, )היקלק
 סכן, הפוט). Sh תכוח סתג6י י65 )6 ערןככ"ז
 רמכ"ס וכרי רירוע )טענוייהוי ד6ז)י גרפסו)פ"1
 דעס המוספת כרעתנו דעתו ק6ין וכתירס,כיריעס

 443ר%4זיקכננמדקנלממינו

 דנה סע) 6מת" תירון וסוך כו', סועת הולורק
 וכחומל עליו, חלס הקלגס 6ין ססכ) כו יסיגע)6
 tOShg אינס תסוכם עריס ק6ין ס6)ס ':)החכס
 )מ"ר נרמס 6"כ יסוו6(1 הפיקי )עיי' כי:רהכ"רור)6
 ו~) מקרכין ספיר סוג סנס נתמונס ת)י'רל6

 כגל ;וב 61"כ כ6חן' וסעתיר וסהוס מעכרהנורץ
 גתתי 6סל סמלכל )דור בכ"מ קאמל ולכךגג6)ה
 מענר 6) סוס קהעתיו גתן, מככר עכלסוסון
  מלך  שמעמיר )ת"ו 6כ) גכר6' ג'ג קי:זמן56)ו
 יסי' ת"ל 6*כ לחסינס, יגריס יסוך  שיגחןקבס

 ים ועשכ חסיכת,  זזייך hS ולל"ג תפסיחשכחירש
 מתגגרח 6יגס מיריעתו )סקכ'ס 6*כ ו!נחירה,מקוס
 )דכר סעכר (SD סעתיד זמן ע) ונוניע)כתירס
 גסס ותוי"ט ליכ"ס עיין סברס, ככחירתהגססה
 5"כ ורול' ו6פי'  5לתוסגיניר"מ

~lho 
 סימון  ס6לרי

 דפס כפי סמנימי ספלם בסכלים  ,:olpnסירס
 Sh מכוח ע6 וספר ויג,לוי  סירובו  יסורךס3ור5
 סכתם ~כמו ססגלוס  מורס רוס לסקריה 5כלספיפל'
 סנפסס סחמורס  לל"ח פסס רחייח על  רמ3"ן3פ'
 נמי סכ5 5"כ  t(~ffttu  ססס 5סנת סן:לותניכר
  קתוסנ h.h ווס ס6לרי 6ור  סופפמ  סחגלוחמורס

3ידיעחגו
~'ftw 

 6ל יל5 ל6  וערן  להסוכס מקוס 6ין
SD1DOוסוסעח  סנכרחיס ססגח וכפי תטינס' סחחוסר 
 )מפריע ונקדם )עתיר רק ffh5' קנזסס  6יןקורס
 מ5ר 6"ס וכזס ורוק. )טעתיס. ול*6 יעי61ז)1

 סיס ספיח יסי' נטילס סו' ססחגנ5 נירמי'ספסוקיס
 קרוססס כפלס ססילס כווילס, סוס פגית 5תונמחי
  ססקרוסס סקר 3ור6י ר'  יכסס סוס,  סי:יחיביס  נמילי לסתר ד'  נסס נכסח  מרוע תמות מול(כו'

 למפריס, ויוקרס לגלל טטחיריס  כירוסליסתסקל
  ססרומס ליריעתו מפנימי ס5לרי 5יר  סופעחומ"כ
 ויקטל חתיה נסקר סענר SD כחו סעתיר עלסייפס
 פי'  ממפחסי 6טר כו' לסנני6 סלחני ר'ירתיעו
 קוס יועג )6 כגכר6יס 61*כ לסנ53, 6הרסססס
 )6 וערן כתקונם ותלוי חפקית טהכחירסקרוקס
 סגי 6חר  חוכירין  טיסר6ל וכרקה ודוק. כפיעלי65

 וחקרסיט  ניר*ן  מלתסיס היסרבל 5תר  י:5לליססרס  וסמל6ניססמסתפסיי ריכור חחי3ס כנגר  סיסתירות
 כחילת ממס סחיוח 35ל חי3וס, ג' 5"כלח"כ

 ייר5ל מיווסח  ותסיניס סקרי6ס  עילסממחסכה:
 נ' 5חר  מוכיריס  ולכך כממס, רוח והוךנמחס3ס
 הלהרי 6ור מסיניס המחסכה כחי' מס וסגםסיפוח
 גהת*ק 610 מחקותו כרוך 6ומריס ולכךסתופיע
 ס6רן כ) ח)6 16תריס העועים 6כ) S"DS'קקןקס

תנולו
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 זי

יקכבכשה נלקפיממ-מריסכנימוך4מ*
 וסדנריס יותר. כסקוס נרץ ט0יגיס 60ינסככורו
 תן לס1לי6 רק כלתי 1ל6 ת"ד ו6רוכיסעתוקיס

 ככ*6, לג6ו)ס סיזכס המסקססרעיון.

 כו' עלי ללי כו' 6גטניגוס חלק פרקיר~רטוכ-כ"י
hn)~ilo'ולגתך כסו חך יתיר כו hSth 

 כו' כו' 5לי סי' כו' נזטרכ6כו'
 כויי

 61ין כמוג
 וכתיכ )1 6חר סרכי ונוה פירוס מחתמו, .נסתר
,)psתקניך כמי סריית על ק6י זה יערוך נוי קרתו 
 הרעית ת65 )6 דמסטיית כו', רכלו יסלח כו'קרחו
 ומרכותיו סקכ"ס סל קללתו וטוכס לסגול, פלסוי0
 זס נוחתתו נסחר 61ין וכתיג סרכי 6כל כן*ןיסל
 כו'י תיל16 כו' מקלס כו' גחתן וסוך מסמס עלק6י
SDIלכן מממק, תס0ליח 6100 סיון ע5ס 6ין זס 

 ישסו )6 כו' סתתי 6סו ותוי נ-ע*ישמעיה ורוק: thnisiד6
 6מר זרעך זרע ותפי זרעך ונופיתפיך

 דויד סכוחכ פרק ליס יעו' עולס. ופד נועתסד'
 ער פירותיסן וכפירוה וכסורוחיהן כנכסייך לי6ין

 פירק 6כ) כו' ן6י ךוק6 תרווייסי וכנתיעולסי
 עו זרעך זרע 6תר וכן כות לכיל פירותרפירי
 דריק וסגנו' עולס. עד זון 6חר ווו סייגועולס,

 ונע) 6סנ 06ר י' קורט יהורס חלל כימלאכי. פוסק: 6יגו רסוכ ד' כלתרמותפמיק
 ככעניס ןעכריס להורות נכר' Shבה

 לי60 כעכו'ס נזותריס המ15ת כל SD רה5וויס6עיג
 6תר לוס עו"מ חם' סוף תוס' 0כהכו כתוקותן
 כנ?טין 60נורו וכמי קיומיס, "ינן 0עכדיס ד'קרט
 "סר 6תר ולכן יעו"0, ק"תר קרוס עם דלסויליח
 גכרי' כ06ס כממירת ר13ותר elh הגריס כימהכי

 גר 61הג 0ג6תר נר וזס 6סכ, 6קר וזס6סוליס,

 ורוק: כו' )חס לולח"

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




