
 לטרקלין שתכנם כין נפרוודור עצמךהתקין
 מנ""'. ע"ד"גוס

 רכם על חלק אשר דונש תשובוה על מנחם תלמידילתשובות
 תוכן לדעת מנחם תלמידי על דונש תלמידולתשובות

 לשונותיהם שבילי מחלוקוהיהם אשיות בנו עליהם והארניםעניניהן

 קורות העבריה שפה בכללי ידיעותיהם ונהיבות חכמותיהםודרכי
 מוריהם תולדות ובם מושבם ומקים מולדתם ארץ וזמנםחייהם

 תולדות ועליהם עבודתם וצבא חיתם שלשלת משמרותיהםתהלוכות
 אשל גמע אשר שפרום ן' יצחק בן חסדאי ר' הנשיא חייוקורות
 תרת ספרר תלמי על העברי לשו! מליצת ופררם והתלמודהתורה

 ערוגות את עשרו ורוב ישועתו ממעיני והשקה הערבייםממשלת

 החכמים שני ובפרם נדיבתו עדן בנן העובדיכם החכמיםממעי
 והמשיכם מרתקים מארץ להם קרא אשר הנ;כריםהמפורסמים

 בלשון לעמוק הממלכה וביר,ן מושבו מקום קורדובה למדינת"יו
 עברי. בלשון ולחקותלמודים

 ~qp כסובלי סמינוליס נסערי חטווורים 5לס סכי ומבואהקדמה
 הבית לורח בפס לת63יס להודיע סמינליסבפחח

 לילדיו וסבילי סלסכוח גרני מחליים נחינוח ויונקיו מולקיומצונחו
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 6ת לע615 ביוטר ילכו לעען . לילמוח וללחוח ססיכל  רלמוחוכל
 חעודחס כי 46' והנס הניח. מורח לכל ולרמנו ל6רכו ינקטו6סר
 נ"י bS ד6 )גן ד6 סוגות ה)גנוקסומ חעויחס. מכליומ 6ךסוס
 לממנרה ידות סם 63יזה יבר ראש 16 הקדמה זח. כרסיז*מ

 הקול* 6ת ולתעעיר להבין לרונ ותכליתת תעויחתלקל*ותת
 ח)גמנר 6מ הקצו ,"סר והרחוקומ הקרונות תסנוח עלהעעיין
 העסבל קולות הן חיצוניות ו)גקר"יח 6חר נענין 1ל6 3זהלעסוק
 וסקל נקיס.יונפל*וח נגיעות וקלת החיבול קולוח ותןותנחומיו
 יעלה כלסר תכל העזך קלי וחן יקרי הן n5hS הטעליסר3ליס
 נסהקיעת לעיל נעים קור* ס))65ח כסו הזגגן חתפוכוחונזלג

 החסונית. לקלה כחבתי*סר

  nlonDDn  לו  ולמסור פסיפס  מסיבור כמנילי  סקורה 5מלנמל מבליחי כי סססימס  כמעורס  לו ת  המבוא  מעורס בן bSאך
  וניוסר פניקס  מסורס 5ל במרר מרר לנ5  ססגורומ  סרלסומלפמומ
 קרוב זס בכמס  ריוו  מבור  כוך  עול))יס  )ביורוס  סרטוןבמיצור
 חוורם נעין למדור הענוק כוושנ על החוב מיטל סכםל*ל9

  לסרן ררכי 5מ  סבורן 6ח להורות  סלרריס פנל העכיןנפני)גיח
 לגנו סליעוח הדולות כי תחוס כספר  לפכיו יסיס ל5  למעןס))פבל

 ה"חרוניס כלחרוני ה6סרוכיס ול6 ה"חלוניס הר6סוניס כרורותל6
 תכונות כי נדברמ בלחי  16  נדברמ 'oh )וסחנת הלמון כןוכגוו
 כי ))סחנומ ובלחי קייעוח 6ינןתלסון

 כפי ))חמלפוח תכונותיה,
 חכוגומ  16  03 ההדבר העם מכונות חדורות נוגסך יסתנן6סר

  ))ז))ן הגליון עלי רעיוניהס ל5יין כה ה)גסחמסיס והקועייסהחכ))יס

lflr)עד למעלה עולה ומעם *מורכיח ויעלות עזר  יוכרח  פעם 
 ולעי ב)גייניח הללחתה נפי הקוית )נלנ DS' ותגל העעלוחחור

 סממנר מיי  זמן נכיון לרעת הו6 החנרמ גס ענים ויעי)גרוריה'

 נכון גס ועמסנותיו  עיונו  וורכי  רעיוכיו  שילוך  מלויס בזםכי

 וללות בהסקטה הן לוחו חכונמ לפי כי העחנל תכונת 6חילמתיי
 63נרחו קרוק ן' בנחס כב"ס עטו 6ח יכסג כן סינונה נעולםוהן
Sbחדברנת סלף "ו6ס הנסיק 'nDG חני ימנה ו6ס הליקחני חוחי 
 מרי רונלי לנתון לרון.יס טובי ל6 כן )נל מלהבת  רונלח  בל3ינלוז
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 נוגע היני 6ס וביותר עכאל לרגעיסא יסורס חוגחס קטנ גינפם
 ברגסת 6ו בגבריו 6))ון ob דעת לזיען 3טענוח מברו 6הלהסיג
 כעק לכלל 630 כיון כי הטעחו וכשקו בדיו הקפל על כח3סנ6חו

  להפמול ים כסלכחו תתחבל ו)ספט 6ח nD~S גס טעות לכלל63
למור

~ob 
 יודע הקלס וחברת כי "חן התולכיס ועי )גי צולו קנסי.

 חחוועע מי עס הודיעני היוני כלקמר וחסרונו )נעלחומוקרן
 onb. מי לךו"ומל

 הנוכח 3מנו6 עיני סייחי המגריס החנ"יס 6לה כל עלוהנה
 המעיניס וזן לס"ו3 סיס וכעי יכולמי כעי היכסה 6לתתלמי

 מזגה חון כי הונה יכסיס ונס ה)וחבריס וגבלה לנוהנס*ליס
 נונס והסגות הנמס אצניח )3לירוף הקול"יס למלי היוס נוזרןס6גכי

 o*Jc "לף הזיון 63ורך כי קלינו 163 ול6  לנו  נורתו ל6הנדפסות(
 כמונו הוגה גס הימים יבלי זנזונות וכומבי כפיהם תבונותכבנדו
 ו5ף עטם ספג! על ממומס נסקו ל6 ))הס וקלם יויעיס 3ל6היוס
 החכמים ו)קורוח ס6כמו3 ויה ויותר הענין לח3נח ולכן ח3וריהט.כי

 6ל מנהם כח3 6סר היגרת הנה להעתיק נכון נלקחיהקלס

 וההחמנרוח ההלטרפוח ננידן הונה לנו יודע ורתוכו גי *(הנסי*
 לנו נויעו ל"  6סר עליניס נהנה  ועוד הגסי6 ובין מנחס 3יןסחיה

 : הו6 וזה היוסעד

 סתנס ע"י רשמון סעס סמ65ס מיום פעמים סני זס נדססס סנגרת וו"(
 ממכס ע"י סני סעס תר"ו 3סנת 6' 5סכס ס6ו5ר ניח 3קונעלססד"ל

 3יך סמי3ור זס י63 כי ושולי ומן תרכ"3 3סנת סוסניס upS 3ססרברען
 מ5יסי סעס עוד סזס כמקוס סעתקתיו לכן סנוכריס סספריס 3יןו ספיןיני

 פסקו פסק6 מעתקות בנ"י כי 3ס סכתו3 כל 6ת סקוריו יר6ס כעיניולתען
 סיטר. סענין ינוקר ל6 סנס ושהד מנס6מד

 לס51י6ס כר6סונס סזכיס לי סי' סלמת 5ך ע5 כי 5סוןיע מקוס לי מפתיופרק
 נרסי)נס כי 3)נ5י6ות סימנס עריס מעיר 6סר סר6סון שנכי כי65ור

 .hebraici Coaice~ Mss -81511015 .ג .8 3סס לוסי די סחכם ס5 דה"יסנ517ס
1802.Parma, 1(0-ROSSi, 65 ל6 וכס לו נודעת 65 16 כי נרסמס ול6 :וכרש 
 qDhl 53למת יןו מניח 65 סרסי)נס ז6ת סס6151 6תר 6ך ידו תחת ינודסי'
 ספרו כסוף נקי5ור רסס סנוססיס וקלס 11 סנגרת גס ו3יגיסס כ"יעוד
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1812Parma Stampati Libri 3סס 78 3דף ~equitati 
Ebraici Sianoscritti 

0%6010%0ael 0ע40 18 61108%1080טע StnnD1 נלםימס פסק 6סר 13787( נסי 
 ס6ר נין סינגרת נע65ס 1893 נקנן ופס )1480( סי' גנן ומולכתסגדולס
 ול6 ולתרות 63ר5ות כי b'Sbutb) qhl נננ*י6ות יקר סוס פקען וספרעניכיס
 51"ל S~1D סח' 6ת עליו מעירותי ו6נכי 6( וסדורס'ס סחכנניס 3יןכודנב
 לי עסיתי וזוכני ענורו סיעתיקס מטורין סמוי יעקנ סנת' SD 5וסוסוף
 כי ז*"ל רעס"ג לסרג oa נוךעס וכת"נ סרוס ומן לוס קוום מעתקממגס

 163*רו. גסכננ65ס

 סחכם לנו עמס וננ6לס סדוגמ6ות פתי 6לס רק נודעות סזס סיום עזוהנדן
 ועם3וסי סטעות בהנני וסקלם ס6ו5ר ניח 3חנורו מטענניססך"ל
 עליו מוספתי 6סר 61ת 1631ריו תקוניו  מגסותיו כל גנט סדורו כסיסקורכן לפגי סיוס 6ותס נותן הנכי ומנס מנס סקסים סדנריס 3י6ר וגסססופריס
 כ6ן(. לעד גנ"כ ונסיומו לקור( סמו5י6 )צרי זס"ל נרקם כר"תדיינתי

 hn~ht) 1898 trDe-110881 גמ65 "6מד כקחס סכחכ כ"1 רף ה516ר nf)s סר"ל החכם סגה וכוה"(

 כרטיסה 'חפט Stampati Libri הנזכר IDPO כקפרו הגוקפיס מן לו גורע סל6ילדי
 ככחוכיס "סי והיך שכולרה רסימס חכרסי ottw1)n הקוכ5'ס מן כוה. גדול מקפר ימ65 ול6הגדולה
 התפוח. ס' ג( קמחי. לר"י סקודס סקל .כ( ססגיגיס. מבחר oo T~PO )6 שמחוכר מה רק הגס61וכ,ר

 מכר 6סר וכו' ומתחיל לרס"ג סנפם מדות תקון ס( לססגוסיו. הלו' לר"ג ססקדמס מסחחל4 ק5חד(
 קרוק כן לגרס (, לעלי. ל"ייסטו פוקי תגרס 1( תתה. טגמ ניתן גמדם סרקקעס כמדיגתגו'

 היקררות DID1)t כעג'ן ושטונה שלה י( כתלמוד. nrth ot1~hn ניקר ע( פילוקופיס. עמלי מ,להקך6'.
 והוך "סר רכנך כן סלמה רכנך "ל הרמ"כס כן on~h רי לגרת י6( חנון. כן טמו6ל כן ocnלר'

 וחתום מ6ר. ויקר כסעחקה 6חי והוך הקפריס סריפח גג'דן המכחכ לו סלח נעת tah טכחכמכחכ
 י"יק..( לסטרוח חקמ"ו 6' ה ל'5'ר תחקקנה ר' ראשון "דר כחרס 51"ל תסס כר שכרסס כ"כ השהנפרע
 מעע. חקר וכו' מלי חכמים שמעו דע' hnb המחהיל הקפריס שרפת כג'ון הרמ"כס כן 6כרהס ר' מכחכגן

--
 יקרב יסע ר"מ*(

 --- -----ע=:,ש,(----
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אגרת
 חסדאי הסגן אל המהר rD מרוק בן מנחם אותהכתב
 שיראה ממנו ומבקש שקרהו מה לו מראה אמחקבן

 .( מאסרו ויתירבעינו
וזה

 גו"
 האכרת

 תקרא אשר והוזה נביא כל ובעצמית הארץ ואלהי השמים אלהי בה'אשביעך
 "%(. הומו עד הוה הנליוןכ5

 אחרון: % תכלי, 6 הקרטוני ארם מני ארוני, בזארוני
 : פתרון אנשי ולכל ונכבר, נריב לכל אם כי ני לכר לי לאואמנם
 : לגרון ענקים כמו מפאר, נגידים ומושב מבאר, מליצותעת
 לי 6ין סכורות כל סוף עד )נ6ד"סר וסיסיו מסיו ס6נסיס נכל סנוונס אוליא(

 מגורי5י6ס ולקלי מלנון קיגל סיקרים תלמידי ולדעת זולתךקוון
 6דס קמרי 6ןס כסוס קמרון, כסוס ס6ססרית מסלמות תכלית 6תססכוונס
 מכל יותר פלס סיס סק3"ס סל כפיו יקיר לגויותו מרס"ר 6מנס נכיסר6סון
 למעלס ונסתעף ימוסו יקרת סלסלת סכוונס גרפס ולי רס"ל : למריו(ס63יס
 נרמס קרמוני 3סס 6דס"ר ממכנס ומס ס3רי6ס תגלית ססי' סר6טון 6יסעד
 הנמסכי

 אתנני
 נין לסתפסט 16 ססמלס סק3לס מכננת סור tcnsn ענג

 י כ)נ מ 003 ייירס סמר 6ת ונכנס )נחנרתו 3סקדמת כי לוס ור6י' ספרןחכתי
 ויםי)נו כפית( 3נ"7 שעל ר"יס עליסס סוסיסו ססו7 6"ומכמי דף O"D 71 סס

on~h"לסמוך 6ני וירק מנוגס ל3י 6ך פ"ר( י5ירס 3ס' שי' נסר"ת )3כ"ד מנע 
 על סעיד ל6 ל6ור ס)נו5י6ס כי נימוס לפנינו ממונחת ס)נמנרת נוסםעל
 זיטערמטור נספרו כ' ךוקעס , ממכס כי לגמוד וכקוס לו וסי' ונר סוסזס

 ורקס נסעתקתו "מסוד" מלת ננ65 ל6 כי 188 דף איטטהייזונועןהיסטמריסע
 לנד לי ול5 ב( גנ"כ: כמכלולי רפ"ק מן לך3ליו ר6י' וננני6 "טנרי6" תמתיסלסכים

 כעל 5המ טבולי הקדמונים otptnu~n חינו 8טר המכמס מ5מ על חון ה61 מלפוג טד 6גרח מ;.(
 לרטמי עטינו ומלס ,5"ל טד"ל המכס כרעת קופר טעום חגנו הסהר" "מן לגן ה6גרמ nhr סגתפס
 : ורס"ל( כעגיו ק"לע"ק

 וסחרור" יסד"לן tnbt~p סיגמור גל' פג'ן מעל ח6גרמ "מ th~pn טיסליך ~abl טייס כלומר**(
 : )דה"ל( ההסכעה ר"מ געש הס " 'מ5"וג6 "ומקר ח." "'עההמהרו)"

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



XXIV

 : השרון חבצלת י חוחים לתוך כאשר , אזרחים בקרבנם
 : אהרן מצח על אשר ב' סשקטח כציץ הנראה , קתח לעולםממרר
 : רון פןחו עולבם פתת , זרח אשר העראק , ומשזרחנריב

 : לזכרון ויהי ' לראיי לסו הוקם אי, רשוכני ארץקא[1ושב,
 ובצרוזס: חימדה השביה, שאריראן. לכל היהי היהבכנם
 י: ככשרון שכל נדיב יקי' כל יערכהו לא אשר ' עקראיזהו
 : עקרוז מעשר השיבו לא יחוקק' מ חיקו חקקי 1, מחוקק כלאלו
  היתרון:  בה צהצוחםיילףודהי6 במרחבי בכחם,שוכלוט יאיצוואם

  שברו1ינ: תשפם כי ח?(ל' לא ופונו אחד[, אניבשבחו
 עוון: בכם ואין טקם', שקר לא כ'  עי', יירהחאת
 ספר ויודעי סתרון 6נמי ו5כ5 ונכנר נריב ):ח3ר 5כ5 גס 6ך וגננות'קרת
 סלבס 3ךידיק56יון נגיד ל6יזס כנוד ולתת ):5י5ות 5כתונ סירגו עת 3כ5כ'
 מוחס פתגמי עליו ):פותמ ססיס נ( : 5גרנרותס ענקים ו6תס נומריס3ך
 מפנו: 11WSS ל*ססק5רי6ס ד( : סכום 6ל6 וקינו סמ3טמ 3' ונכ"י eb'קדם
 ל6 6מר גניקר יינסו סוקל סו6 תהלה ו( סחרור: וי"ו 3ל6 53רון בכ"יה(

 3ו וים גלוי( וססכ5ו סכ5 נדיב ססו6 מי ):סי3 ו6מ"כ יקר? כ5יערכסו

 : והחצר כותב כל ז( : לרע ול6 לטוב נסכלו ס):סתמס ):עס'מ כסרוןג"כ
 "6מ5 ממכרתו מתמיך כן כמו כתג ת' ppn נפעל לרו3 מסתמםדס"ל'מנמס

 6גרו4" 3תסונת לי חקות "כס XXYIII ן4 לקמן ועי' 5):ודיס" למוןלחקות

 6ל0 מכ5 קינות" דגלי  "ומקותי XXXII  3וף ונס מסניני" "3מוקקי XXXIו3ן4
 פל סו11CS 6 על נופל לסון ככסילת סוס מנית וכל . כתנ  סכווכום כי נלוינר06
 י*ירס לספר 3פירוסו סרס"ג וז"ל ססייטניס דרך וגס חכמים לסוןיזך

 שספר 1ס 3על 6מר onS bS "וכקמר וספור וספר ספר על  ככ"י(ועורנו
 ס)נחסנ תחת מתסנ ממיני 6מד מין ססי6 ספר מס ולמס וספורוממסנס

 וספור ומסר ססר וסנייך נמ3ט6ס לססוות 656 זס עמס 65 ונסיגבולו
 כתוב סכן ננו6ס נספרי זס ותמות נזס כיו65 סועליס תמיד סמכמיסונס
 נספרי גס רומות נמ3ט6רת מלות מלס 3מר מ"ג( מ"מ וירסיס ופת  וסתתפסו

  ססימכיס 3פיומ וגס וככעסו ככיסו ככוסו נכר סירס רנריס וסלמסמנמים
 נויליס כטפס ח( : ע"נ ענ"ל קרוס" וכסיבת לפסיכי למסיכי לסוככי ור למ 66יר
 3רומ3 י(  כלו: תיו 3' כ"י כילו סיס 6' נ"י פ( מסו: מוקלי וככ"י ל3מקקי

 וסנוונס תקוס ענין 3סי"ן נ"ל  יב( למתת: ספי כסני יא( לסונט:קמות

 מקס כנר כי ממנו סנ6ס 5הנל תהום עוד לי ס6י1 6ע"פ קותו מס3מ6ני
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מכל' עצרון: בלי מלין לדרוש, נאה ריי אפרושיג, במוםרב

 חסרון: בקאיי 119ימם מחמריכבם, בלו צדדיכם,
 הארון:  עלם אשר ברובים, שובן לניביראקיז, חןימה
 : מחרון נדיב לדהשבית העונה, בזאת נאטו, ימצאווחסר
 ליורש אתחנן פי במו יז, תבכינה עיני ואליו אל, ביד טו חמסיאפקיד

 שפתי, תדברנה סלף ואם אשוע: ריב' על בי נשמתי בעודהעשוקים,

 פוב לא כן על : ית שלהבת רובצת בלבי נלוז חכי יהנה ואם י הצקתניאתי
 עליהם הלא לרנעים. ישכרם חונתם .קפב כי , נפש מרי אמרי לבחוןלרוזנים
 הצדק, בנביאי כטהו קם לא אשר האלהים, איש משה יט. נסיון מנזרתלירוא
 ותושיה לבבו תעה כרת, לא אשר שפתיו פצו לבו  ובמרירות נפשו כקצרהלא
  בעבורם למשה וירע מריבה מי על  ויקציפו ה' משיח  דבר  כאשר ממנו,נוחה

 להבדיל כמוני, אשר המת הכלב נ בי ואף כשפתיו ויבפא רוחו את  המרוכי
 הנניר אדוני כ6 דברי נא שמע הפהור. ובין הפמא ובין החול יבין הקרשבין

 ארץ עלי 'מינו וצל יסודתנו ואפר עושך וענשיי כמוני ק1ןת מ"סרהנרול:
 הנדאב הנבר אנ' 'שכבו עמ' על יחד ידאבו אשר ידלים :ששבו אשר)ידרים
 לא אשר לילי רנע' ארכו מה 'מי, מלאו יומי לא ועוד עכבי יומיבלא.עת
 אלה על ננהם. אספו נשפי וכוכבי מא4ל, בעלי הועם אסי נם שסי בםנקבע
 פעמי ערכו לי שני, קהו בסר בלי אשר הדוה, הנבר אני צרק. אחןלפועל'
 עולם, במוקדי קרבי וחעזיקו חרון, בכבלי רנלי אסרו שחת, כרו ולוינלימות,

 כועטיס 3ר3ריס פסריי(  לתס5ות גיו5יס ענינים עפרם 6ני יג(3י:
 מוט ך3רי ע5  ימסוך ס56 כלוכר 556 לרירי יר(  כתופר: סכ"יוכסני
 ע"כ: ר3ר ת' ני3 בסרם 5רו3 )וסתכסיס  ותלפיויו מנחס רס"ל פסו:50
 נן יז( 6': ככ"י סו6  כן  פז( נ6: כ165 6' ב"י נ% כ65 3' נ"יפר(
 6': נדי סו6 כן יח( : מנוס 656 וקינו סנריות עיני נ' וככ"י 6' ככ"יסו6
 5סס ר6וי 6ין נן ע5 נסיון 5יךי מס גס ינקו סכ6 5ירו6 5רווניס יםיפ(

 6ין ו"5 6):רו וכן סדין קו SD ך3ריסס כ5 ולספוט נפם פרי שרי35ךוק
 לכתינ ר5ס כי  גרו5 לקורך ))גמס 6כרו 6))נס ונס נערו ע5 כתפס6ןס

  סוורורס  יגןי5ו ר3ריו סכ6 וכיר6תו ס)נ5י5ס והתוקף  שטענות 3ת~סתלמסרקי
 כי: וגס ככ"י כ( נפם: מרי נן3רי 5יקדק 6ין כי ולפר סקרים353ו
 3': בכ"י ו65 6' בנ"י סי6 ך3רי מ5תכא(

 Tal. ~" l~akclilma.,,18ג
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 ואם , כ3 מפשע נק' אי, 'שען הרחיק שהי ואם , האח אמרו אידי ביוםומיןכי

 נרו סטואית נערק! חיל, אנשי סמונים וליל, יום הלא כג, ה' שמה צרהבעת

 אנוש';ד ים' !לשבו לא עילמ'ם. צדק וןן)ה יעריכו, משפפ יאריכו, זמןואם

 דבר, יפול איך ראות עד נקבר, לא ולו אלהים, פעל ויצדק לענוש, עתבוא

 % סלה נצב בשחק 1:ן ה"ה, ומה הוא מה ממטה, אין ואם כס הנלנל ספעלומה

 יהמה, אשר ללבי אדמה, ומה אעיד מה כו תנחומותי אלה כלימותי, כלעל

 בכל וכמונ' ארץ' עלי אדם שום מני פרץ, כל חשבתי משאנותיו?בשהוק
 לא נם הי' לא כמוני כי נח, מכחיש נוצרתי חוש כל לאין מצאתי. לאנואבים

 ומחמפ' סעף לכן לעולם, באת' לאות, להיות נ' דואות' U'P הלא חיש.גז
 כט, יניךם השינו לא !צקים ורצי , תנינים שסי ואם יהמה. וכים 'מס,לבבי

 מקריח אנ' נם בבכי. אמרר יעזר ומבכי תמרורים, אגדיל מתמרורםכי
 קצתם על קצתם יהמיק ונהחי , אלה על אלה יבכיון עצס'וארחיב~ןךתי

 אני ל3. וקנני שנרזר אני bS מלחומי ל תחי כלם, על אקונן מי במו אנ'ואף
 בדמעתי, אנכנם ותמיד עפעפיי מימי עלימו ואמפיר עפר, ברגבי אזרעםאנדע'

-----------

 *וס 6ין מקוס מכל חייו סימררו לממאיס ומניס מקוס יסע מלמיק ס6ל 06כב(
 ו6ס כנ( : יענם ועגום יס5 מט6ו ס5ויק 6ת סקלכם סרסע וגס כמטעיו נקינם6ר
 כ"ו כ"3 מפלי כד( : וכו' וליל יום סל6 3ססגתס 6ל6 כמקרס 63ות קינןכרעות
 6ין לפעמים כה( : וכו' יוס 3כל תדיר מחזירין וסג63יס כמסנה כובריוסכוונס
 מס רפותו עד ימות ול6 יתן ומי רודפיו סורענות עת 613 עד יכייס מקריךמדויק
 6ין 06 וגס סקס ירפס 3טרס  ס5ויק ימות 06 נס 36ל כו( : נססיפיס
 ופס רסיס( ומכפיל )יימתגלכל סנלנל מפעל סו6  כס  כותו קמרי לומגיו
 תוכחותי: בכ"י כז( סלס: נ35 כסמק דיין מקוס ניכל סל6 כרודפיוה1ה
 יפ1ק6ל כש( מסמס: תחת חךס כל  6ין  מקריוני פסל לסכמים ג3ר5תי 6ניכה(
 מנס יענס ל3נות ורע לתנים סייחי 6מ כ6יו3 קומר 06 וסכוונס ל"3כ"1
 מתמרורם יותר כי כמוני לסיות ניללתס מגיעו ול6 סוייגו ל6 ורנני 6חי5לס
 וסנס מכנוי( ניו"ך תמרורי ולנויל קמור תר5ס 06 נ6ו תמרוריםולגדיל
 חיס סי6 תניס( )3רנוי תן כי מונים מינים סני ותגיניס תגיס כיידוע

 כליתי 6ך 6יונ כלמון תניס 6תי ו6ס לסגיס ר6וי וסיס *ר3ע עלססולנת
 ולמגיס יד לסלומ ר5יתי bS כן ונב לתנין תן 3ין סנליל bS 3ססרו מכמסכי
  ומרנות מחיט גנולות מן מלי סומן ל( : סכמ3ר כוונת נגד סגסתי תסיסכי

 מגנים נקרינו 1' מ"6 63יו3 לב( : כגללים ולחומס מן מבשרי לא( :פתים
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 בדמעתי עיה סלקי ובעת , המרי מבית מרי וישנית , פרי יצמיח חממיאולי
 שהדי הלא תדמעי דמוע עיני בת מדי הן . 5נ יבכיון ישעי חמם על ,ירויון

 אשוב ולא חמסי, על תמיר תגע לבי דוה איש אני ישמע. שמועבמרומים

 ואני טדוהי, אסבול י כלמת' מומר אשא לעפרו וישוב 15 ששרי 'כלהעד
 יתמהמה, עתה דיני ואם משפפ'. ויעשה ריב' את 'ריב הוא חי, נואליידעתי

 בעל אשר יום יחדי נעמדה אשר יום 1 לעד קומ' ליום תוכחה, ליום 5סאקוה

 ישוו אשר 'ום הון, כל בו יועיל ולא נס ינוס לא אשר יום אלי, ינשמשפפי
 ולא תנואותי בו יתכנו לא אשר 'ים תףל: יאמר לא ל,נכ וראש ודל, שועבו

 . 15 הזרוע בכח כביריםיריבו

 ורוחי תשתפך, לך נפשי ואם ? תבכינה לך עיני ואם ? אהמה לךהאנסי
 דילפת, ומע עיף משפפי ועל לו, בוכה אג' חמסי על הלא ? יכנעלך

יעל
~gQ 

 וכליותי יחילי,, מעי שסדיי קמי ימס, לכב' נם עצמ', תתעלפנה ייני
 ענגי אשר עד הפונינה, לא ויונים לילה ובכדמ' , מים יזלו ועפעפי ,סיי'4ה
 טפפנה עיני כי רביביהמן ?כסף ג?ח:ג' ולא בנפפיהם השינוני לאשחק
 עבות ועה בקר עת במר ועת טהר עת לעתוה, טחלקים מרום ורסיסי 5מכגתית

 לא אשר כנחלים עיני וההיינה , בכי לקראת בכי כ"א , אנכי כן לאאפם
 ולעיני תקי לי תת אמרתי ואם , מימיהם יכזבו לא אשר )כעלגים'בנודו,

-----.-- - - - - - - - -  - - - -  - --------- 

 5רויס תסתם 5יס 6רן as) סע5מות: על סכוונס קולי וכקן לויתןקמקסי
 מנס 3ס5למתס מממס 0סי6 ולע"ס וחרכם 5יס עון תסיס ול6  ררתי):רונ
 עשר. סיפוך 5י סקוס 3ר6ותס 5י סנעמס מחמס נר6ותס ע5י ינכיוןת5)ני0
 651 שספוק 5סון על לד( : לרוון 05יי ונספך סייחי סמן 6ני כי 5סססקרס
 מס לו( : לקונן 16 לקנן ככ"י לה( : נכ"י קיננו ול6 מ5ת כלותם עד6סו3
 נמסמע' סמתיס 3תמיית מלעינים סיו מסוקי ונס מגמם וסנט ! סוס ס5יורנכסך
 06 דולג סיס כלסר ולתמונתו לו י5ענ מסוקי סמ6 דולג סיס 65ומנמס
 ענו ומועילס יקרס מ6ו ופט ומ6תיס ממסיס לניס 6מוי כותנסיס
 ותסוקס מינוגס תנממס כי לטונים ! סדין יום למונת ו5רעיס לנוו3יס 6וס50

 6ין לז( : ד5 לזעקת אנס והטס שרפס ותכניע ב6ותס ת0מי5 ו5רעיס53דקתס
 סכעסס סממס על אועק 6ני 6)5 חנם כתנת ס))נקס כעני לסניך סימי סוסך6ני

 סוגם: 53י תכין לח( פססט: 06 כי ))):ך דורס 6ני ואין5י
 2י,....
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 תטפנה, ובתמים תבכינה באמת ואם דמעוה" us יעירו חממי זצבונ?הפונותי
 מסמ' משפפ לעשות ויופיע ן4לקנ:, ךלה הלא וירא, ישקיף עין יוצרהלא
 נזול הוא מי !שמע: שיח שופך וכל נעתר, מ114 כל כי עד מני מ6 נודעזאת
 תנחומותי. ואלה בעניי, תקימי זאת ? נכחדו עשוקים דמעות ואיפה ?נעזב

 אשר אגרתי בחשיבת לי חקות כה אציק. אוי כי וקעתי , טשמפ אעיוןאני
 העוית, לא ואם ; למיסר הביאותיך כבר העוית. "אם : לאמר אלישלחת

 מלין הלהוכח ? למשפפ חשבת הזאת הבא" העולם לחיי הביאוריךכבר
 הלא עין יוצר אם , 'שמע הלא אזן הנופע זאת. יחקר אלהים הלא ?תחשוב
 ? מהתלות בהבלי לשוני את ותאלים ' קדים ברוח מי את החסום וכייביפ.
 בפן. חדרי כל וחופש תעלומות, כל חופש אלהי, ואלהיך עפרי' ס?*סךהלא

 לך הלא בישראלי כמוך ומי אתה, איש הלא אדם, כן נא שמעוערןדץ
 האמונה, וסדרך המוסר ולאבח המשכיל על יש המשמש. אתלדעת

 והיא נדיבים, תפארת 41ת עליומ3. הן לו, הן עליה, שיודה נכוחה,כשטעו
 הייסב ? אם על לשפופ הנכון העויתי לא ואם העוית אם האמר וכי'תהלהם.
 כן. לעשות נכון לא , דנתני דעתך ובשקול נפית, לבך אחרי ואם ? ה'בעיני
 וסתר האדמן תעלומות ער הבאת ? אתה אלהים תחת אם עמדת ה' בסורהאף

 את  ההדיוש ? תחיש כליזה  וחקרי לבבוה, סורי  לך  הננלו ו  הראהמצמוניו
 אחד הוא הלא  והן הוא  ומי הוא איזה ? הראה מחשכוה ויצר איש,קרב
 דבר. כל ממנו יפלא ולא ישנו, מקום בכל אשר אלה, כל לו יאותואשר

 כביר אל הן ממנו, ך4מחו ונכשל 1 בחרם מעל מעל אשר זיח בן עכןהלא
 יד בו שלחו לא זאת ובכל צדק, בגורלות נלכד ונם ויעייהו בוענה

 ; הומת לא תווה תתו עדי ויתחנן בקש אשר נון כן יהושע ולולי ישרי,שוספי
 תודה: לו ותן ישר14ל אלהי לה' כבור נא שים בני בממר כתוב נמצאכאשר

 נופלות, פי על ולא ה' פי על לא יד בו ננעה לא להרנז חייב באישהנה

 ולולי ן אותי מצדיקים אמת, ?ךי לי היו אני, כ' ואף פיו, בהודאת אםכי

 : 3' ככ"י סו6 כן מא( : 3נ6וה דמעתי סימס דרך SD מ( : יבירו 5"5 6ו5ילפ(
 : לו מתגנזת מתסיס נין 15 לעור  מפסיס  נין סי"פ SD  לסורות 5ננסכי5 רזוימב(
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 קמו , שם להם לעשות כחיקך נקי דם ולשפוך נקם לנקום רודפי מהרואשר

 כעוגה ואחי למאכל, להם ואה' ובתאנהמכ, בקנאה רדפוני אבל והעירוי?2י

 ככפי בעונה אותה הרואה יראה אשר קיץ בטרם וכבכורה , הפוכהבלי
 ה' ישפוט * אוכל פי על ונפלו ינועו אם 1 בנורים עם וכתאנים ,יבלענה

 ריבי. את  ויריב וירא 1 עושקי ובין ביני  היוםהשומט

 היית אלהים כי אדוני אתה דע מלים. לעכרך יש עוד כי ן ב!אדם נאשמע
 הוא העד, הוא אשר דנתני, עליון דין שפפתני1 אלהים משפטכמשפפי,

 משפפ לנוחלי כ! צוה ולא , לב תעלומות יודע והוא , הנפתרות ולו ,הדיין

 ה' ירא האדם' בני אם כי בי, המיתך ה' לא כי ידעתי ):ד ואנ' פלילה.לעשות

 אם 1 כדברך נא שימה ה'* בנחלת מהמפתח היום נרשוני כי , וישפופעליהם

 יהי מה דיני הדן מסי ההייתנ' ואם , ההייתנ' שניתי לא ואם יסרתניןשניחי
 נישא? פנים לאין פנים 'שא ואיך סתירתו? ההא מה 2,ן_קני, ואםעליו?

 לא הנוים וכמשפש' שפטתני, תחכמונ' משפס ולא , דנתני תירה ייןלא
 סנרונ' לא אחריה המאים וכ! בידך, מקיתני לא התורה אמנם כיחייבהני.

 ה, וראו מאד/ והתכוננו שלחו וקדר וראו כתיים אי' עברו כילמוסרך.
 הלא , לך בשר עיני הלא ? ראות כלי התשמוט התשפוט , כזאתהיהה
 מעובדי , הלשונות ומכל העם.ם מאי' בשר כל מי כי תראה אנושכראות
 ומי י כזאת עשה אשר , השמים לצבא המשתחוים ומן מים, וממשרתי ,אש
 השמש לעיני החניפו לא , "ן הלומי שופסי היו ואלו ? כה דנו אשרמהם

 יאפף, לא חמסי אנוע/ אני ואם כו. ה' פני נכח ריבי העוו ולא דיני, הפוולא
 'עלה. למרום חמסי , אבלה כרקב אניואם

 השיבני תיכל אם מלים, לו יש כי עבדך/ דברי את נא שמע אדמן בןר4פרןה

 : ו3ת6וס 6' ככ"י 8נ( : ע"כ 18 ס' 10 דף ונגיס תסלידי נתסו3ות InPs גני'ד0"5
 ידי ע5 סעו0"3 למיי סני6ותני ו6תס טננויתי 65 06 כלומר מה( : ו6ס בכ"ימד(

 ר3ס ונמנמס ? עליו תס6( כס כפשעי ומת ליסר דיני סין 16 מכס 65 ע5סנענסתי

 ישימה :זדס"5 עליך תס6 ):ס לך 5וי 1blonS 5ו)נר ס65 כדי נסתר )5סון סונורסס3
 מפך נכיס יחס QXXVIII )ןף וכו' מעוית 06 5ו סכתנ 6ד5)ני5 ק6י כרבריךנא

 : וויו ו5ו65 5"ל סיו וקלו נפקוס 6ו5י מו( : ע"כ . נעלוס 06רת 53'(וןס)נ5י5ס
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 לא מדוע נפית, נכוחה , ולעשות פעלת לה' אם מז. ואנוע אחרישאני

 לפרום *ונין זנת לעיניך הלא ? ושבת מועד עלי חללן אשר בהולליםקנאה
 עליו, למרות י קדש שבת ביום שערי ולמרופ ן נ מדי קדש מנוחת ביוםמט

 ובידיהם בקיקן, להחריב צוית המועדים מכחה המועד ביום נם חי. כללעיני
 אלה הלא כידיהם, אם כי נכרים ירי על לא , וכילפות כנשיל נ6~"מוהו
 מלין יש אם אהב. אשר נ3 ה' קדש יהודה חלל כ' , לבו על ויעלה ה'יזכור

 ושתקיף עם לדין יוכל מ' כי הזרוע, ככח ולא במשפש, אך עוד, ויסרניהשיבני,
 עולמים צרק יגלה אשר עי , משפפי ולסמטה דיני למיץ יכלת הלאממנו?

 לעין.גומאה

 פריצים בה ובאו מועד יום עליו לחלל צוית אבותי הנחילונ' אשרנ1ה
 היתה היחומים ולאמ' לי להחריב, צוית אשר החצר אדוני, אההוחללוהו.

 הוקם ולחותי וולתותי מקורותי הן גנ. ריבם יריב אלהים הלאלמורשה;
 והנם ,בנינם

 בכניי
 עליהם, יודה ומדותם גזרתם ;קצכ י יכירום רואיהם כל ,

 ועמדת תעלומי, נס הנכוה ואלו  נו. זאת יחקר אלהים הלא יענה, מעץוכפים

 יום לבזות כן, לעשות נכון היה לא י ראיה בעדי חמאתי רבכי אמתהעל
 קדשיו. וראשית מועדיו החלת ה',קדש

 יש כי גו, יה דוברי כל להצדיק חלילה לחללי ראוי הוא 'ום תאמר אמורד14כ(

 פה, מחסימי מחרבות, פתוחים טס'י'ם, שנונים מלים תשוביתי עודעמי

 ונפ5ותו: גרסותו 656 לעיניו ממס 65 כ"ל מח( : לנוע 6מריס 06 סכוונסטז(
 : לסרוס עט ךגוק וסו6 נגזי נ( לפרס: וככ"י תסרומו bS ו3נייכס רסוןמפ(
 לנור רתוק כפקוס 63 מנהם ננ( : יסרבל קדם נכ"י נב( : מלמוני מכ"ינא(
 מנמס כי ונ"ל ? 36ותיו נמלת כיתו סיס 6יך 6"כ 5))טס( נכמסורם מסדקי56ל
 נם6ר ונפותו 3ית מס 5ו ננס 361י1 3קרטו3ס 5סמתקע 6מיו וכס 36יו 6306

 נקורותיו סוקס קמיו סננין סכור סקוריו נד( : ולקמיו oninS ל):ורסססניה
 מסמרינו ופלסיניו סונ6יו כ4 סכוונס 6נל כן מענין וקין מנמס ס5וקמותיו
 אינס 3מ5ת וסנגוי 3נגינס ונתנוס ונקומות ומדלתות סקורות הסס יקמוכיתו
 13 1631 63מרו ל)נ)נ5)( מסוכיר פרי5יס ל))5ת סניו לפגי 656 לסניו מוזרקינו

 : סכמנה 31כ"י ומכרס ידיעת ירנין כ' ק5"ט תס5יס נח( ומללוסו:פרי5יס
 נין מלוף סוס 3ו ס6ין ))6מר 536 פלות 3ו מסרו ו6ו5י ))6ד סחוס סוס ס)נ6מרגי(
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 הנה בי ' שאונה תשמע יום אחרי , דממה לה יש עהה ואם ; לשוןמאלימי
 ,חסרו, ונקים ימעטו, "נים רוחי, יאסוף ולא נו ולוני אלהים אם באים1ימים

 נקי. חמלד אדוני וכסא נס, מפעלם כרוע משונאי כחוקק' יצערווקלפים

 דלפה עד להררי נם דמיי תכם' אל ארץ ן ארץ אל אשיח עושקי חמסעל
 נבעות אנא : אהימה נט בשיחי לגבעות נם הרימי שמעו ושארי חמסי ,עיני

 ולא , בכחש סכבונ' לנגדכם הלא , הכחידוהו אם עליכם חמתי , קיל'שמקן
 לשיי סתר יהי ואל חמס'. יים שמיי ומות אבדק מריבי.  עשקונילאמונה
 בעוד תיכונים, בצלכם לי הקראו כי אני, נם קרצהי ממחצבכם הלאש'ח';

 עמי צעקו חי כעורני אליכם, שובי עד 30 חמס, זעקו ובעדי ס6, סנוני פרייה מיי
 ממנה אשר הרוח כאי הרוחוה מארבע סב* בלוחמ' יחרה אף לארך לאאול'

 והתפלשי , שק על' לבשי , סך השמיל' האניני סיסיך התאבל' , ניקהרוחי
 אלי , ונוחי הולי רוחי, מר ועל , קרחתך הרחיבי , מקצתך תיגת על ,כאפר
 כפיך, ןל שאי ' הט' לזעקתך תת לך וחלילה סם, הארץ ימי כל עלינא

 שכח לא ח' נואלי כי תערצי, אולי סו, שיח שפכי ונם הועיל, תוכליאולי
 לחותי' 'בעות על מים אל' קולי נם ס~. אמרי נמר לא פנים ולהסתירענות,
 הדום ואל שאון, בקול צעקו אתם נם סם הולש בקקי מוצק במימיהלא

 וספסיק שננומר לגפור ר5ס 651 גדו5ס, כתירס סע3ר ):י לעגום כרי 6מד יוםssns רצוי תקמר ומס ק5ר מקר6 ורך ע5 מפרסו סנני כירי 6סר סנוסמ6ותמתי
 : תסוגות עוד עמי ים כי נפיסס עלי רע סוונריס כ5 5ס5דיק מ5י5ס וקמרמסמס
 5קרו6 6פסר סיס גס ללוה זינן סמ*ריך סניסס מן 5קומס מלידס ינני יצריךנז(
 דיו סיפים נ5 ימיו ob נח( : ט"ו( מ' נקסלת ילונו וכוץ מז עמי יסים'עיני
 לכתונ עתיר ספני ונס לכתוב יסמיקו bS ק5פיס ובורות וכל ק5ננוסיס קניםוכ5
 : צותך סתעו סס כי נקי תסיס ו6תס לסניך ר)נ ס0 כנלי סוגיתו 6סר סוגרי)נ5

 רתוק ספני עכוזיו מא( : תס3וני עליכם וככ"י כ"ג מ' 6יונ ס( סיחי:נפ(ן3נ"י
 בכ"י סב( : עמי 0סד עסו 06"כ( קומר ססו6 לכמו חי כ)נוןנו כלומרמכס
 6פו ס' יקריך bS פולי ומכוונם ט"ו ט"ו ירמיס מב( ! 0מס ונעמו בעדיתגוני
 כ"6 כ"6 ימזק6ל סד( : 6ך לטורך ל6 וככ"י סור)ננותס ימסר 36ללסונטי
 וככ"י כ"נ ח' 3ר6סית סס ע5 ונמרף כקין מה( : 5ד מכל  לניסות וננסיסת536י

 3כ'י: 6יננס 6מר מלת מ5ת סו( 3כ"י: הינגס סיס  פלפ סו( r~h: ימיניכ5
 ס6ין קסיס ובריס וסהר ח5מיס 5ור כמימי נילוס 53קי כצלו י3ס 6ניטח(
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n_,pc;בשתות סט נקמתי, לנקום יכלת לכם הן שמעוניי לו אתם נם י צוחחכם 
 משקה וכל בפ! לצבות ןיו בןג?'מוע בבאכם לקלים, נא קוי חומסיאתכם
 שמעוני אמרתי קדם ולשמ' כמני ויהיו ,למו :עוללו לשותיו !ןר !לתהאשר
 נבהי משכנותם אשר ע6 ללאי, אלי כח ולנכורי ' פי במו סגותי מרוםולצבא
 במרומים לשהדי חמתי יעידו אולי שיחי, ואשפוך כפי אפרוש לכלםמרומים,
 לפני בדין לעמוד העתירים דומעת, עיני עפר לשוכני ונם נעם, עלמקליפ
 ועל , לדמעוהם 'פו אנחותי דמעות היום כמוני אשר העשוקים כל'וצר

 . אזן יקשיב מהם או ממני אולי ישועו, אל אל ומיחמסי
 להועיל לא קדמוניות ואזכיר 1 להוכיח ולא , מלים ואערוך מדבר אניעוור

 לשועת אזן והפ והתבונ!, אדוני עורה רוחי. הציקתני עתהאך
 בלתי אבקש לא מאומה תענין. לא פניך אם , תרנין לנום ולב ,מתחנן
 חין סכות , אלי תפ ואם , תמהו! איננו כמוך 'פנה כמוני אל ואם יקשב
 צך"י אשר קדם וכרוני אעיר נרעון למעלהך ואין , ימל לא כבודך 1ערבי
 לכבדני, עליך היה , אודותי תחלת עליהם. לי תודה אמונה תבחר ואםבמן

 על מים ואצק ןאזלתהו ' הנדיבה רוחו ירגיע יוצרו י אביך אדוני לפני44ךי

 לא שמש , צלו עלי פרש אשר ימי וכל י ידירות בחבלי יימשכני חסנתי'דיי
 ארון על כתובים והנם מהלליו, ספרתי בינתי מזער כח לפי הלא עלי!ך

 וכמהו הוא ידי מכתב והמכתב ן אלהיו לשם בנה אשר זבול בביתהעדות
 . וכהנהכהנה

 יולדתך, נבירתי נאספה בו אשר תמרורים ליל אדוני נא ונור זאת4פדןרי
 לא אם מחרונך, יוסיף וכה אלהים לי יעשה כה עושה,ירחמנה

 ואני מצאתני י נהי ילהכריז עי קןך לתקן , אל' באת ע3 כקל לילהכחצות
 : עליו! באל נשבעת כה ראית כי ויחי תזהירני פרם ונזהרתיכותכן
 קראני בה הלא ! והמאס זנחת ואתה - הימים כל לך תהיה זאתשמורה
 עד קוננו אשר קינית, דברי וחקותי , סןד כב כוננת , אביך אדוניבהאסף

 ככ"י ע( נקמתי: יכ5תי ככ"י ספ( : קסס י3ר וכ5 מתנת עזינו מולק גסות3סס
 מ65 מכ"י י"ח( י"נ )סופניים ןי6י 56י ופס 56יס 5))65ניס קורץ עא(מעמו:

 גן יעמס נמסי6י גןו5 לדוס וט וסיס 3רנ5יך, 06 כי ורכס סוס נ5י עב( : יו"ר53י
 ונכ"י מספד עג( סקינס: נעסתס 3)!5ותו כי יוי)נ 535תי 5ו 5קרו6 ס5מ bSוגס
 : בנ"י קיננו קוננו עד( :ספר
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 משיח דוד צוה מזאה קל ועל ; האכל ומי כל ביומו יום יבר ישראלכל
 הנמול ומה שלחנו, באוכלי הנלעדי ברזילי בני לה;וה מותו לפניה'

 מהלליך אנרות שמתי אשר אחרי לי שלמת אשר הצילום ומה נמלתני,אשר
 נלנלי הורך ספרי ואשים רכש, רוכבי שבהיך נליוני ואשיה רכב,אחשתרני
 האלמתי חרז כל התמותי 4ןי רז כל עס סדרתי ועירז עיר בכלכרכרות

 מענה ולא לדברן מקום לסו הותיר לבלתי מחריז כל פה ואחסום מצחצח,כל

 ומסה מהלליך  זורע  ועורכי , ממני תמתי הסירותי לא הנה ועד ,להוסיף
 ואם סר לא ממני צדקי , מוסר ברוע ימרתני ואם , האדמה על כפל'צבחיך

 . הדרך מני אשורי תפה לא , כדת לאנמלתני

 משכהני , מרנוע מנוה ממרחק הביאותנ' כי אדוני נא זכור זאתואחרי
 ונלי אתרו לא ואבא חשתי טצהי, סר?4ק ועוררתני פוב,ממרעה

 עו שלח תנורי צרדי בוששו ולא סער, סופות קצסי מסמף' ולא קיץ'וגרבוני
 ונטולה י משכני לא ידך ומהן מקיעני, לא פחדך חרב,.ואולם אחוזיולא

 ועקב עוררתני עז אחוהך בלתי י העירוני לא ונדבותיך הניעתני לאירך

 . רנלי מהרו הורךידידות
 וחמר , הקורש לשון עבוות למודים מלאכת על צויתני באתי כאשרוירוי

 עצתי אנשי כליותי ואשית :אסזקהוי מקנו לבבי כאעיר ן אדונישמעתי
 עד לעיני שנה תת נפשי ותמאן , עמעפי עמי ואניד מעמו כמשיבי ליניה.ו
 לא אם נפשך וחי ה' וחי , מאוייו חשק וישלם ארוני עניני נכונואשר

 ?הס ימיני ועין כ4, וחוסר ערום ומתוך ומרעבון מדאנה מצותךהקימותי
 ! רעבון כור במצלף ~סכתי לא ואם , מחסורי די 'די השינה אםתכהה
 את ואמץ , עלי מחמול חנינה ממנו והרחיק אדוני לב את הקשיהואלוה
 אשר , במלאכת' הפריותיו אשר ספוכח זה : לאמר עמלי, את מדותלבבו

 אל' בלתי מאומה בידו ואין מסחורתו, והשיכותיהו מרחקים מארץהביאות'ו
 ויהי ? יכסס ומי עת ירעם מי ? לביהו ומכלת קח:תו מאין ,עיניו

 לי כ6ח מסיית הצנתך עז( מגתת: וכ"י עו( 6': ננ"י ט61 כןעה(
 ידעם )נ"י עח( : 163גיכס ורותי ):ן דגרך ויפרס )נ3135 5 ג 1 6 סיקרותלמידי
 :גיחת

 Tal. zu.ם10ג
~akdama 

,*""1
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 ומנה ועונה רנע כמעט / תחנה אדוני מאת היה עצמי על עורי צפדנאשר
 כה בחרשו. חדש מדי ובמשורה בטשקל במדה ושתייתי מאכלי קצתאל

 ! מאומה לי צוה אשר מכל לקחתי אם מחרונך יוסיף וכה אלהים לייעשה

 ואומר דרך, מני סרתי לא זאת ובכל עט. ינזיבוני פני על אם והם/והנני
 כוס עבדתי וחלף , עולם שממות משערתי וההי חרונו וקניתי רצונו""אקוה
 קברי ה4 נכזבה, תוחלתי והיתה עולמן לדראון להיות לין העלההתרעלה
 ולולי להבל, וזיעתי p'~g יגיעתי ותהי עבד, עבוית חנם העבדני תקוה.באפם
 ? נמוליו אלה ואם , שכל איש תשלומי יהיו הכזה פ אלה קראוני לאפניך
 באיה לי העלהה נעמה מאד אשר וארץ , קצרתי וקוצים חטים זרעתימדוע
 פרי אין כי ; החרשתי , זרועה לא בארץ וזרעתי מלחה תלמי חרשתיואלו

 .למלחה
 ? נמולי ולשלם מחסורי למלאות אלהיך בה' נשבעת אשר פיך איפואו14ידק

 כעיניך. בטוב בו לעשות והעבי תן, לאקר ונמולי 1 לך נתוןמחמורי
 יחי אביך אדוני רחמי לולי , הנה עד חמסי יום מעת כי יודעאדוני
 וירחמני כנפיו, עלי ויפרוש בצלו, חסיהי אשר ו פ6 בעזרואלהיו
 ה' ישלם ; בעניי אבדתי חמריו ולולי , שלחנו באוכלי וישימניויככרני

 ישראל. אלהי ה' מאת שלמה משכרתו וההיפעלו

 מי ועל אפנה, מקדושים מי ואל , דלותי את אוליך אנה אדוניוערצה
 איך עצה לי הבה ? אהיה ואיך , עין אשא מ' ואל , לעזרהאנוסה

 עבדתיך כהי ככל כי אדוני זכור ונחרצה. כלה אחרי ורחיצה,סקר
 היתה אלו אלהיך ה' וחי , מהלליך זרעתי פאה ובכל , הללתיך נפשיובכל

 סתוכיס ולנו לחסן6י ידועים מסיו ענינים 3ר))ו שכיר מנמסעפ(
 63ר5י סייחי כי 6לס קריוני ל6 לסניך 63תי ולולי פ( : סדנריסומתוניס
 ))"ט נוס ול"ס ל"ב וסונס 3ת5)נון ונס כס מיינו פא( נמסחר:עוסק

 ל6 סתלננוו וקמר מת סכנל 6דס ע5 נעורו יסים סמקוס מלילת מס(גכורות
 כ6ן רק סנ"ס( עמוד מ"6 וכו' 1עסיפטע 5ור קונן נעיין ספר קוס כוסכנ)65
 סיום  פן  3סן  מסנוורת וי כרקס סיס מפסי יום פסת  יכלות o)nbt סוס3פכת3
 סו6 רסוק 6ך פניו מנזל וסס5יכו סרם למון מסך6י דיליו סקנל DDn לומנעמס
 לו יכלו וס כל וננס מלמגו ג6ונלי מנחס וסיס 3תייס עייין חסן6י סל 36יופסיס
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 לשוני, ממרי רציתיך כאשר י בהוני מלצך הייתי ליי און ומצאתי ידילאל
 צרק מהיר אמנם י ופרשיו 'שראל רכב אכ' אבי לך נתתי בידי מהנמצאאבל
 לא חסריך ולולא נשענת' אמתך ועל , אמצהני ואמונתך אתה אלהיםונשיא

 וכעסי שיחי מרוב אבל הרצה, ומישרים תחפוץ נכונה כי ידעתי כה, עדדברתי
 בקוי לנעור ולא נמש מרי להיכיה נכון לא כי פ3 יורע ואדובי הנה. עדרברהי
 בחרו כי , 'ביעו ובמרירות ידברו בטצוק כי , פנים מחונ' לדחוף ולא ,לבב

 . מחייםמות
 ימןשלת הסלולה נתיבתך היא אשר הצרק באמונת השבעתיךועתה

 מענתי אל שהפנה חלצ'ךי אזור היא אשר האמונה ובתפארתפג
 ל' תודה היא אמת ואם תשען, אל בינתך ואל צרק, ובטשקלת אמונהבקו

 . פו בלאם עליה לי תורה תרמית בה ימצא ואםעליה,

 בני ובננע' מדוה ברוע והוכח נסיון בפללי הובא עת איוב כי אזונידיור37
 החזיק מחלתו חזקה וכאשר מלים הכביר אלוה יד בו כבעת הלאארם

 מעוקל משפט לעשות דין כמשה ויתנהו , לרעתו אדם כבן אלוה עםויוכח
 חומר זה הלא רגליו נמיו לבבו, נוע ולעת מס, מתעה צדק ארחומני

 6סר ייני "וכ5 5)נע5ס כת3 כנר מנחס ס65 ועוד מסרקי ק5ף עביו וסני6ומסנ6'ו
 מונס 5י מעסית כיוס מננסי יום ונפרס סי"ו 5 י ב 61 גניי" יך 65 סרס 155 ע5יסרם

 ננ"י פב( : ונסית ו65 מתפורי nib~nS ונמנעת  ושעורפני  תיצרפי מלרןסס63תני
 טענתי 06 פד( : יפריס סם 16 ס)ניסריס לכ"י פנ( : 6וע וקני 16 יורע וקני651
 )נס תולני וסקר תרמית נס ימ65 ו6ס tSD-~ עמ' ותסכים 5י תוים 6עתסי6

 סענינס 6טט( כלסרם לאס )נ5ת ערננ 3מחנרתו נננמס לנמת. וס ותעמסמגיתי
 התמלק לאם 5סונ1 יוס 1סע5ס נסתר סע:.ני uls) )עסיס כעץ עםננסת

 63לרתו פניו וירט 3ס)נ5ס יוטס סניו 6ת 65ט סימת סמח5וקת )נמ5ק1תלסתי
 ub5' 6תנס5ס ספנית סממ5וקת סרס, נסות עכין 3מ5ט ועמנתס סלוע ס5וטפני
 5פי תמת 65ט ססו5ניס (cic) 653ט 56יו ותנ6 נ6נס5וס ננער 5'65ט
 ס))קומות כסני 3ד5"ת תורס 3' וככ"י תרמית )נ5ת תסרס 6' לכ"י -מענין
 נתקררס 651 3)5"ת סנירס6 5סעננין ות5)נ'וי 6ני מריתי פירוסיסוכינס
 ו))תעס 5רק מלרך תועס סו6 נ156 ס56 6ת נתן פה( פסס: 63חרלעתי
SDDפריס יסויט ))וסר"ר ותרנייי )נתעס רסן ולכ"י י"ו( " 3מס5י כמו עומי 

 2,....י
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 חשב לא שפתיו לזות אח מוכו בארח כביר אל אבל יוצרו, את וממר סונלון
 לא שפתיו ריבות עתק דבר לב ובחונה מללו, מרהשפתיו בנפש כי עללחפאת,

 כל שופט כי עפר יורדי כל יכירו iPD5 לבבו, ננע ידע הוא בי פו תליהשם
 שבותו את ה' שב זאת אחרי ויהי . ואפר עפר עם משפמו כההארץ

 כרבו שיהא לעבר ודיו , אלהיו מדרך אדוני ילמד אחריהו. היפיבומראשיתו
 ישראל ואלה* י נמוכ'ו עם ינהנ ובררכיו , מדרכיו ללמוד אשה ילודהלא
 וימיו 1 ישע בנדי וילבישו תהלה מעטה אדוני יעפה למלכים תשועההנוהן
 אלהים בעיני מוב ושכל חן וימצא / ימים יאריך ~רע יראה , בנעימים'בלה
 בשבפ :סלה ואויביו סלה, 'מנע בל שפתיו וארשה לו יתן לבו ותאות ,ואדם
 tDA' בעזו המנהנ הנאמןי האל בנבורהוי השמש כצאה ואוהביועברתו
 קדוש נאטןן אשר ה' למען , ,מן כל תכלית עד lD~D' מושבוישים
 אסן , מרום וצבא ימים וכילול , דרום אל כמים לרום, שלים ויבחרך.'שראל

 . סלהנצח
 ומסק נפש למשיב לי ויה' למופפות שטתיהו ידידי מאת המושב כףסגו

 להיות נהפך פן וינרתי , ישפות בקרבי בערו בושש כי וכראותיצופות,

 לפרנסותו סו6 כ6ל1 ס6ל 6ת נתן 6יו3 כי ונוסרם סכ"י נסח )נקייס נ"י6וסי)נו
 6רמ ינני וייתעו 6יס לנני גורס סו6 6רת מנ' מתעם כרסן סו6 )נעוקל(מהסט

 נכון תעמס מס 5יו5רו מוצל סי6מל סכתו3 מס ע5 פו( : )טפט 6ין כי3ר6ותס
 תצר Sh מלסין וינמר ווילת נלוו וככ"י סעס וילונו כינו נפעל וסו6 וכלונסלמון
 ענין לו 5ין וצילך סעוסנ כ4 מן מח( : בכ"י קיננו מפתיו סו( ; ואריג 5"ל 161לינו
 לקותו קרוב )נ6וס3יו לצמן )ננחם סכתנ 6מר ונכתב ססו6 ונר6' סל)נעלס ס6נרתעם
 וצנחנו ס6נרת למקנל ינוע סיס שענין ועקר  לחסולי וכקורמת סינגרת סכתווכן
bSוילולי ססו6 סכף סיס ונס נרע sc ולזוגם סיריו 5יל 63 ו6יך וס3( 50 16 כסף 

 חסינות 6סר מכף וס)ולי5ות. ס)נלות מסרם וסגני למחוירו נוסם וליננן לומחוירו
 3ין וכטוטפת ינניני יד על כחותם וסגותיו ולספחת למסון לי סיס יךירי 6תסלי
 לו פלסס  כסיתי  ותפייס 037 כלוף מתוק לי סיס גס נסס לנסיר לי וסיסעיני
 גס סמ6 יריתי כי וניר 1DU5D  וסייחי 06 וספי נקרני נערו ך1061 סייחי651
 לנתרי ס%)נרו,ר*"ל ורך על מונקי טן ונוספת  לקויו לי נסמכת6סס

 סמ6 ט"ו(
 כטיסות טיפס וכסתמלף ל6וינ 6יו3 נין 5ך ונתמלך לסניך ענרס מערסרוס

 3ל3י סונור וסייתי ל4 נתחלף ל6 וטיפס טיפס 3ין סק3"ס נתיוונת 0סססוכירו
obקנים לסנונן לי נססך וט ירידי נס b~nh לוסות לך כניני ומנס 1 ללכתי תרופס 

  יוסרי עי  ופעיר 63סנתי נקמן מתסיס תקותי ו3ך 6דוגיסס Sb ע3דיסכנניני
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 ההרופות, איה נהפך ואם , בשפות ?טפה לאויב איוב כמהמכת חלימות,לי

 כיונה נוהרתי כי הנאמן ?י יקום עד , צופות לך עיני אדוניו אל פעבדהלא
 לך שלום מענים ואלוה תשפות נחשף אשר המלבי, וכשל'ב , לגפותקצוצה

 : אמןישמות

 גי כפי נקיון 6ת כל לעין ויגלם ס6ל 610 סנ6מן סעד יקום 06ר עדולדקתי
 וכגסן כנסים קלוטת כיונס  מסקרתי יננן תחורכי סל6 לפניך )ותמנן 6כי לכך6מנס
 -- מלוס לך ויממות י3רכך סדי ו6ל ז'( 6' ליו6ל סריגים ומלנינו נחמסס6סר
 לי נסמכת bS ו6ס לסרם ךויתכן נססך hS ו6ס מכ"י כסני כנוסות וטפס 6'3כ"י
 3כת"י ?( סס3טחתני 16 ננמך ))5סס ספייתי סרות ועזרס מתרופות 6יסלסונ6

- סתרוסות( 6'ס לנמקוס סגרוסות לגסי6'  וקסס כקנס למון כף כי 'רוע וסנס 
 זכר נלסון כלו סננ6מר ום6ר ס)נו0נ כ4 וכתג כוס פמוט נדנרי מנחם טעם*יך

 : ס'וזע וכרוך מורק וסו6 ס)נו30 סף לסגיס *ונגר61יגל

 כ"מ ,' המ"ל מאת מנה הרץ לאגרת פרמיותהערות
 נוסס על לסמוך 16כל 0ל6 םנת3תי מס 19-20( טית )11111 דף לעילעי'

 b'3h לוס תרי"6( מנת ללוייון כלסוס לפנינו ס))ונמתסימנית
 לקור. ס)נו5י6ס ומליס ס0נ,ח bS 06ר ממעוות לתקן יד וכלקמר מיקסר6יס
 ועל גניניך ר6ו נלוני סו6 3סס 6מד 1ל6 ופתרון מד 6 03רס 21 473 ))נחסוז"ל
 ופליי 5לסינו עו1  לסורים וכממורר כסם  בסס 5מר ול5 ילרו יפיס  יותנו כולסספרך

 גלויי נקמרו ת63נס טרס וס63ות ת5)נחנס טרס מעתידות לו גלוים  ופיךמפעליו
 נמממנס עליתי ונטרם סולרי 3טרס וקורתי ת3ניתי ורקמתי גלוני וניניךר6ו
 כנוסס כמני ננסר יקורי וכל יכתרו כלס ספרך ועל גניניך ר6ו לעולס 3ו6יוטרם
 כל מרקס לנגדך 53ורתס ועומןיס לסניך גלויס ימוו סנר6ס נטרם כולסגס

  ס3רו6יס  כתכנית לסינמות סעתידיס תאונס כ5 ונוגס רקמם כל ותכניתקורס
 יוקרו עוד ס6רס ימי יקרו יגייס 6מר כן על לסגיך נלוים סעסויסו3תמונת
 ס6לס 6ת ר6ס וסו6 מייו ימי מכל 3סס 6חי יום לו  ולין  ינריון עורופיו

 סע:תותי ירמיס כמטסט זס ענין ונרפט לעולס עתו 63 נטרס  ונדחותולקורתו
 לגייס נ3י6 סקל0תיך וירמס ת65 ו3טרס יןעתיך 33טן 56רך 3טרס לו 6)נר6סר
 בפרם ומקודש הבראו במרם האדם ידוע נטצא "הנה ס'( 6' )ילמיסנחתיך
 כללי ע"פ 0ל6 0כת3 חיוג יסודת ר' עליו סס0ינ סענין סו6 וס וסגם ענ"ל.יצירתו"
 כך כתונ ניקט56י6 ל)ר"מ וקחת מסר6"3ע 6חת ססעתקות ונסתי סלמוןדקדוק
  נ*גוותיסס  נסס  ומונויס סנומ עס6ותיות ססס ססעליס י5טרסו 6יך ילעו"1ל6

 נספרו פסס 6חד 6מר כשסר 6מת דרך על נס ידרכו 1ל6 מנכון מפךי0יליסס
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 כפי 1 מ ו ר 5 וסו5י6 צרותו טרם ומקורש הכדו שרם נודע האדם נמצאהן

 יסים ל6 ססעליס ר6ס h~cn מפועל סט גי ידע 1ל6 יקרתי 5ר י גנןהחסנתו
 6סר מסם "וסרנס כך ר"מ סעתקת ועפ"י סר6נ"ע סעתקת ע"כ זססמסקל"על

 *מר כבר נכומס ל6 ררך על וינסגוס  וכון ל% פל  ושיריסס  3וומליסס 3סיר3רו
 כי מס3 צרותו טרם ומקורש הבראו שרם נודע האדם נטצא הן דליו3מק5ת
 ע"כ 5רס" מן לסיות י6ות לרותו כי ילע ול6 יכרתו י5ר מן פ5ס 6סר לרותו)נו65

 : נוסמתס פנל לסגניך נוכל 1ל6 מסון סממנרת כי גרור גרב מזפועתור

 מנס עד מננסי  יום פעפ כי  יורע "קווני 63נרת (XXXIV) ןף לעץעי'
 חווטי יוס ס)נפרם ל ג י 6 סרג כיון יפש וכו' קניך" י נ 1 ו 6 רחליילולי
 לכוון עלי קסס לכן וסענדתני ונולדתי ונקרן ססנ6תני חמס לי מעסיתפיוס
 חלק יודען רער נגעטיכטע נספרו ססני6 נר"ו ~TD גר )נס"רן סחכםדגרי
 סלנלס לסגיס 5ריכין ס6נמנו סיילפערן סר"ר 003 1( נסערס 880 דףממיסי

  ידעתי 1ל6 אחיך 6ךוני 3)נלת ולסחליפס ך י 3 6 קרוני נוונס כלתיסמסו3סת
 סססערס מסערת רק סי6 סססגסס כלנך 11 1ל6 לזם סכרימו ונס לכוון  6וכלול%
 3ן מנחס נסס( נסניס וכתג סגיונו סקס ולתולדת )נקויס לריר מעלוס למן3לי
 ~יינער גלודער חסד6י'ס נ'כט 1*ך ווען מערקחאאען נחק דחדורך גיעגעסרוק

 8fd) )נדף )נזס לנעלס מסרי נתנע עלזנו סותר גרעטן סמכם ועודערבמראט"
 ניפט דחס פעלהיטעטע מוני חן ויינער ~יך גחהנן 51חק 6חטער "מסר6י'סכ'

  לפעלה  ניכמס  כתג סך3ריס 61לס ערסטיקען" קייע 4ייחטעח דעססעןשרגען
 סמם 5לו עלי סרם  6סר יפי וכן וגו'  3%יך  לרוכי לפני עפר,  XXXII)לד4
  פיוס כי יפ%5  סועת נייסונ כנמס יכמת סיקרנו פי כ5 וננתס וכו' )נ5י יך65
 עליו ססגימ ל6 קניו מיי זמן וכל ממתיו מו65 סנסי6 קיים bS הוררו3ס 3Shו6
 לקונן נסרמ3ס *רנר כ66ר מנוכר סנפי* 36י על סיס מחסורו כלגבר

 מונס 5)נק לכן 3קורןנס יסינתו עליו קסס סיס מותו 6חר רק מנחס3תולרות
 נרסס ע5)נס סונגרת ומן 6ווניו Sb ענו וסלטינו פר'5יס סררפוסו 6מרוניותר

 : מסק סוס 013 וקין י5תק ר' קניו נות 6מרסנכתנ

 נלעטן וממכס "qD" לסגיס ר5ס 6יגל וסרי סמוסנ" "כXXXVIJ 4) דף יעילעי'
 סכוי )נ6'ר תוס' סמלן סחכס ידיינו ומנס 380( )סס סמוס3" "ספר לומ' ר5ססנ"צ

 6מד 556 מנחס נת*רמ קולי וסכוונס סף 16 נף ס)נ5ס כי לסער ל5ס נר"ולעטריס
 סמםר מסני לנפסו )נ6ל ויו* נס3ס 16 נננ3 מסף נ*נך' ונ6ותיוס  סגגיויסמ6ס3יו
 סזון נתפרך וכקמר לוילות סעלו5 נפוסו עלונ ו3יותר ננימין נ*מתמת סגניעסמעס'
 סגורות 6מר 6ך ל6וי3 ס6וסנ לו וגססך  לוך6י סחן נתגזמת מן )נ6דנ5טער

 סמלי5ס כל סטינ מכוון וננ"ז גוולס סננחס מפת  נפליו לין וסוסנ סנמ65תלו
 סו6' ודעתסרסי

 :  ורפמ"מ סלמת נגדר ו6יגו ססערס רק
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