
שטת

 . אלה הם הכסים משלשתהיונים
 אות הלמד או הפא אשי הראשק.בכלל

 ; הניאמאותיות

 . המעליםיסורי
. אלףן הפעל אשרפא6(.

 אדם ארב אגר אגד אבר אבק אגל אבח אנד'
 איג אחר אחו אור אזן אזל אהב אוראאהל
 אמן אמל אלץ אלף אלם אלח אנף אביאים

 אנק אנף אנח אמר אמץ הדסה( את)אומן
 ארח ארג ארב אצר אפס אסר אסר אסףאנש
 אר. אץ או : השניים ומן אשר, אשם ארשארך

 יה. ; השניים ומן . יחש , יוד הפעל פא אשר.י(

 : הפעל:נון פא אשר,נ(

 נהר נהק נהל נהג נגן נבח נאץ-נאק נאףנאם.
 נצח נטש נער נעם נעל נחש נחר נחםנחל
 נף נע נס נם % נב : השניים ומן . נתחנצר
 ' . נר נקגז

 : אלה המעל למר אשר .7(
 רמא קרא קפא קנא צמא צבא סבא כודואברו?

 . רא סא טא רא : השניים ומן . ששא ש:א*'

 הא: של לסד אשר ."
 כה גה : הטעתם ומן . חטה תוה כסהגנה
 תה; רה קה מהלה

 . ממטם השמתיספי

 - אל: ה"ה זלת אשר '0
 אגם אנל אגרך אנק אבס אבןאבנטאבאגףאבל

 ארם אדק אד אגרוף אגרטל אגף אגןאגטק
 אררע אררכנים אררורא אררגוריא ארראדן
 אוא או און איי אובל או אהל אהיהאהה
 אחירן אחר אח אורה אור אזקים אזןאנוב
 אש אחשדרפניםעאחשתרן אחר אחמתאאחלי
 אישון איש אין אל איך אי אטר אמוןאטר
 אל אכר אכן אכל אבור אבוב אך "יתןאית

 אם אלץ אלח .אלעיג אלב: אלוז אלוהאלגביש
 אנש אנק אנך אן אמתחת אמת אמשאמן
 אמר אף אסר אספות אסף אסם אסוןאסיך
 אטרח אמריון אפר אסע אפם אפן אפלאפוא
 ארבע ארבאל אראל אר אצר אצעדה אצלאצבע
 ארשת ארז ארע ארן ארמון ארך ארחארגו
 אשמן אשם אשל אשכר אשגל אשך אשדאש

 אשתולל אשרנא אשפרשאשר אשח אשנב.__אשמר
 . אחר אחנן אתטול אתיק אתון אתאשתונן,

טמנחם
 -ור: המלה תחית אשר .י(

 'ער יעל ימין 'ם יין יחלי יון .ה יד יבם יבלשר
 . יתר יחד ישפה ושיש יש ייק ירך .ירח יצהריף
 : נון קמלה תחלת אשר .ת(

 נחל נח נום נול נו נהר נדן נדבך נד. נגב נאדנא
 נכור נמל נכר נכס נ1ר.נכח נכאח נך ננוףנגיש
 גרר נה נצר נצח נץ נפש נפך נער נעל נסנין

 . נתר נהב נשר נשםנשכה
 . וי מאוזרות הפעל אשר.9ן השני.בנעל

 . הפעליםיסורי
 ומן י תוה רוח צוח עות עור חור אינ .ט(

 . שו קו צו עו לו נו סו תוהשנתו:

 . והמלים השמותיסורי

 חוח וין ויו 11 וה ה.ן דור דוב דו גוי גו בין .י
 נו גוום ליל לויהן לול לי יון טוח חיק חילחור
 . ת'טי שי נ14א רוה צואר עור ניןנול
 הכפולות אותיות בכל אשר . השלישיבכלל

 . נופלההאחת

 . הפעליםיסודי
 תת שש שש :.בב השנתם ומן ששא. .א(

 , השמותיסודי

 . שפיפון רחת סם ככר חח רר בבת .י"

 יקשה לא כי אקוה האלה הפרטים %אחרי
 זהשרשיכמ בסדר להתבונן תלכ!יד כל עלהדבר

 הכללים שלשת ישמור ואם . מנחםבמחברת
 למראה ישים הסרטים ואת , לבו בתוךהנונרים
 , בתוכם איננה המנוקשת השבה אם לראותעיניו
 תיבה לכל המחברת כוקום על עוד לבו סוגלא

 . קרש מכתבימסומקת
 מסוקים הרבה הביא מנחם גי יהעיר ישאטנם
 מעם , גנ!קומן שלא במחברתו קדש כנכתביומלים
 כלל, באור בלא ופע' קצר, גבאור ומעם רחב באורעם
 . להם הראויות במקומות שנו: אוחם הזכירמבלי
 כיבלי בקונוס! איה לכ:ש:וא זזתלכ!'ר עלויקשה
 לסקל אמרתי ע"כ , דף אחר דף זזיבוב הרקז:סוש
 וכפסוקים כל למניו נותן והננ. . גוה DAהמסליה
 שרש בכל הענינים נמשך הובאו אשרהורים
 : הם ואלה .ושרש

 מחאג . קיט היים "" יישועתך תאנתי .אבח
 נטשי גרסה . 1 עמוס יעקב גאון אתאנכי

 ישעיה שמים הוברי , קיט תליםלתאבה



י-,,,,,,,

 .ן
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 הקדש לשון בשרשי שטת-מנחם , ,)

 מנתם למחצית בהקדמתי הארכתיכבר
 אחדים רבוים אוסיף ופה , בכלל שטתו דברעל
 להוטל הוה במאמר ומגמת' בפרנו, אודומ'חעל

 בסרר החמוש עליהם יקשה אולי אשרלתלסירים
 חברת, בווהשרשים
 ולא נחים לא מנחם לשטת אין כיד,3
 כל כי , הקרש לשון בשרשי כפולים ולאחסרים
 .הגדול המדקדק מאת ראשונה התחרידואלה
 המרקדקי' יתר נמשכו שחריו . חיוג יהודהר'

 ור, , גנאח ז'. יזנה ר' כמו ,הספרדיים
 111לחם , קמחי דוד ור, , עזרא ן'אברהם
 יש אם וא"ב . והאחרונים הקרמונים מןהרנה
 קדש מכתבי עברית מלה באיזו להתבונןלתלמיר
 ורתוכה להשליך דרכו ראשיה , מחם שטחלפי
 . בינה שמכאכתו המשמשות אותיותאת

 יתחרב וה ולפי , המלה לשרש הואוהנותר
 בעל או אחד אות בעל שרש קהוה כ'לפעמם
 היו"ד ומשל דרך נשוב אם כ' . אות'וחית'

 יהד , שחר 'דעתה ממלח והה"אוהת'"ו
 טחי בעל שהוא ע ר אותיות לשרשהנותר
 את ו ר ו ת ה 1 ממלת נשליך אם וגן ,אותיות
 לשרש לברו ד ישאר והתיו והה"א וויןהג'

 . מספר אין רבות וקאלה , אחד אוח בעלשהוא
 הס הגלל מן יוצאים רגים שרשים 'שאמנם
 בזרז רצונ' ואין . למטה מה אפרסםכאשר
 האלה בפרטים חשב הוא גם כונונם כ,לומר
 בע'נ' הוחלטג כאשר וחסר'נמ נח'כזשהב!

 הוא חשבם כי רק , האחרוניםהכזרקרקים
 ,לשלמים

 ואע'"
 שהאלף לשטתו גם שמצאנו

 אמך, אחז, אגד, אבד, בשרשנשרשת
 שוים היו לא ונרומה , רפא , קרא ,ברא
 י תאבר במלת המקרית מנוחתם בעבורבעימו
 חרש שכ( להם יתת , יקרי'ס , יכאיב ,תסטר
 היה לא וכן י ף " ל א י וו נ להם לקרואבגורות
 נאף, נאם, לשרשי חדש שם לתת בדעתונכין
 להם לקרוא , נון פאיהם אשר יגאלה ,נאץ
 בשרשים המקרס, למבת.השמשתם ס"אחסרי
 נשרש כמו , נון כן גם פאיהם אשראחרים
 אלה בכל כי , וכהומה נשך, נפל,נגש,
 חסרים או נחים אות'וח מצא למעמיםאשר

 אות'ורע שהם אוטר גוי , אחדיםבמקומות

 , המקומות יתר בכל מלאכתיות אומשמשות
 אבל , .לגמרי השלש מן נופלות לפעמיםוע"נ

 בכל נחסר ממנו אות מצא לא אשר שרשכי
 תסי , השלמים מן השבהו קרש בכחניכנקום
 שכות ובין שכתו בין גרול ונבדל יש זהכלל

 יז ב נ כון לוזיר נוכל לא לשטתו כי ,זזאחרונים
 שרש מביא העז כן היה אלו גי קטעתסיע :9ע גמע מן נאמר נאשר וגסת מוח!בת
 בערך נפל שרש הביא כאשר , בח בערךנבח
 בערך נטע ושרש , גע בערך נגע ושרש ,פל
 לומר הדין מן האחרונים לשטת אמנם ,בזע
 יהירן הווה והמשל , נ:וכר לסת קנח!בח

 השוען יטען ואם . השרשים עזר לגללדוגמא
 אשר אלה כל כי לאסר האחרונים המדקרקיםמן

 הם , כשלמים הנראים נון מפס מנחםהביא
 או הם שלמים אמנם , החסרים מגזרתנאמה
 שהעי"ן מפני או , הרגוש מבנין היותםלסבת
 מקבלים אינם אשר אהח"ע מאותיותשלהם
 מצאנו כי להשיבם אוכל ; סה"כ לתשלוםדגש
 נון פאיהם אשר הרגוש בבנין פעליםהרבה

 , נחל , וסל , ואץ נמו , אהח"ע מןועייניהם
 לא וגם י העי"ן תוך רגש בהם ואין ,נער

 נשתנה כאשר , לצירי פאיהם חיריקנשתנה
 נקואו זאת ובכל , וכאלה , אחר , נארבמלח
 ועוד . ן " ס י ר ס ח בשם האחרוני' בס' אלהגם
 הוא אשר לעיל הנובי ח ב נ שרש על טומרומה

 ? אחה"ע מאושות איננו שלו והעי"ן הקלמגנין

 משטת להוציא יש האלה הרבריםאחרי
 : והם נזלים שלשמנחם

 ה5מד או הפא אשר שרשכ5 .א
 אשר או הניא, מאותיותאות
 נופקות. הן , יוד או ויו ממנוהעין

 ינשמטות נוזלית שלפעט'ם נופלות במלתרצוני
 . לשרש טפלות הן ולפעמים ,לנמר'
 מאותיות בו העין אשר שרשכ5 .ב

 . כן כמו נופ5ת י1
 בשרש הכפעות האותיותכ5ג.

 . בהן נופקתהאחת



שמתי
 נב. ירס' חבלים לך בנא נחגת מה ,סו

 . הלשון מדקדוקוהרבה
 . ט איוב אנה אניות עם ה155 .אבוי
 מרכה , מה ישעיה ברך כל תכרע לי גי .אברך

 ברא' הגמיים ויברך , צה תלים י"ילסני
 .וד

 ארבע גבין %ה ו, דנת% ליה נשר ף תמין .אגף
 . 3ף נמחנרת נמצאו וכן ,שם

 במגורה הורע , א חבקוק בחרמו יגרהו .א3ר
 . א יואל ממגרוה נהרסו , בחגי
 . ה מיוממים נרמס קישון תחלאגרוף.

 . בו ויקרא פשסריגת
 , ג איכה ראה לא "" ברעו ארהלעות
 . כוכן תלים ילין בל ביקראדם
 נהיה נהי ונהה , י יחזקאל ליוםהה . עי חלים אדיר אתהנאור
 , לב יחו' מצרים המון על נהה , במיכה
 גה ולא , 1 ש"א ישראל ניח כלוינהו
 . יג הושע איסוא מלכך אהי ז, יחז'בהם
 בת נשבר את וימו , כב ש"ג ח%וחורני
 , ר איכה גש תם גצו כי , ח ירמיהעמי
 . כו ישעיה עליה יסקרפן

 ואחוירץ , .נ איוב באזנינכ(ואחורני
 דנדניאחידן

 , סו איוב לי שומע אחוך ה.
 דעת יחוה , לו איוב ואתוך וער ליכתר
 י לג בראשית לאט'אתנהלה . ייתלים

 נובלה כאלה , נו ישעיה באליםהנחמים
 נוכוים גם . De 1 וכאלו, כאיה , אשם
 . אב נשרש הנתוביםהם

 . לה איוב הארץ מבהמותמפנו
 , לה תלים נמם עלינאספו

 . לב דבריםאמאקוס
 לו(למיו' בנוי כו, איוב בליבויו על ארץתלו(
 . סו ישעיה דראון והיו , דשיר
 י, ישעק, במערצה מארה מסעף .אשתו~1

 , פ תלים ארץ ותמלא שרשעוותשרש
 תבואתי ובכל , לא איוב ישרשווצאצאי
 החיים מארץ ושרשך , לא איובתשחד
 , 1 עורא לענש הן לשרשי ה; / נבתלים

 ויחרגו , ד שי נלה אחות'מבנתני
 ויסקלהו ויעוקהו יח, תלשממסגרותיהם

 ותפע , סב ישעיה מאבן סקלו ה,ישעיה
 עצמו האחרון וזה . י איוב אופלנמו
 הענ.ן סוף עד חשוש כל עיין , נון.רמיה
 . הרקרוקבכללי
 ברעש סאן סאון % . בית מהברתבהקדמת

 , יג הושע לאפרים תרגלתי , טישעיה
 שרשי מלבר , דקדוק נעלניוהרבה
 פה, לפרטם אין אשר בה הכלסיםהאחרים

מנחם
 . גמ;ומם לבקשם להקוראויש

 , .1 תלים עין גח =ישין ,בבת
 . ט ישעיה עשן גאותועתאגכו .בך
 , 1 דנהיל וקצף בנס .בנס
 . מז יחזקאל וגגאיונצאתיו יבץ
 . ט דני% העתים יבציק .בצק
 שמים הנרי / ג טלאנ' טכנסיםונגרית ,בר

 . נא ירמיה החצים הברי , סוישעיה
 . יפו משלי גשרי משי לענד כי אף .בשר
 . עתים בית עניני בל מ גכ%ו ,בת
 מר סר אין , כב ש"14 משמעתך אלוסר .גב

 הושע בי שורו יתגוררו . סו שפזהמוח
 שן , ב חנקוק והערל אתה גם שהה ,1

 ערים וכבגד כה, משל' סוערת יגלרועה
 מעין נעול גל , סד ישעיה צרקתינוכל

 , ד שירהחום
 סצרש ארו וחלה , הרקרון מן הרבה .3בה

 משל' וקיט הירה כמתלהלה מו,בראינוע(
 ,כו

 , סח ישעיה מטסך למרוהממלאים .גד
 . א חגשק פניהם מגמת .3מא
 כסלו , 'ב דה"א רוד על נמלווממנשה .גר

 ער נעלו מיום , 'ג רפא ממנשהעליה
 ל' נסלו תגלים , כט ש"4, הוההיום

 גזנשה ו,בל' OD'1 , טז חליםבגעימיס
 הלים nSD ויגר כוסך כולא , יזיהושע
 נפשי גרסה , ג איכה שניו נחצץ אגרס .גרש י כח איוב גר מעם נחל מרץ ,עה

 . קיט הליםלתאבה
 כיין וחנך , ג ש"א נפשך אתולאדא .דב

 , מא איוב יתמלטו אש כירודי .דור י ו שירהטוב

 , יט איוב האח שמר שומרנרי .לי
 , 1 אסתר הביתןגינת .הג

 סור . ע"מ , הדקרוק מעניניהרגה .הי
 אשר כאלה ועור . גג תלים הונךעצמות
 . אל על יורה התיבה נסוףהכגוי

 הסהר אנן ושררך . 'ו יחו' שרך גרתלא .הר י א דברים ההרה לעלותותהינו .וקן
 . ושיר
 . הרו משימוש' הרנה נחל . 11מחברת
 . מ תלים לי כרית אונים .זבח
 . לנ דגרים העבמ~, .ז
 . ז אסתר המלך ננזק שוה הצר אין .זק
 , כב ש"ב חיל "זרני . הה'מחלקוז .זר

 . לו איון mp וממשים הומןמחיקה
 מחלקה . לח איוב בעתו מורותהתוציא
 . נג דברים ממור יבוא לא .הח'"ת
 ראציו ש אלהיו נזר . הטיתמחלקה
 . ז ירמסו נורך גזי , וגמדבר



 מנחםשטת
 .זיע
 .חב
 .תר יחז

 :טא
 .טח

 ,טל

 .ככר

 .כל

 .כן

 .כען
 .כעם

 .כר

 .כרש
 .כתר
 .ל"מ

 .לב
 .להג
 .לו
 .לול
 .לח
4י
ו
 .לע

 .לף
 .כגד
 .סח
 .מל

 . ב הושע יזרעאל את 'ענווהם
 . א דניאל למלך ראש' אתוחיבתם
 . בג איוב אחו ולא געשוהושמאל
 למחראות , לו יששה חראיהס אתלאכול
 קיים מנחם כי ראה: מנאן . ' מ"בעולס
 על פירוש והקר' . הקרי ולא הכתיבאת

 .והכתיב
 . כב ש"ב אד'קם וקיצות?טיפי
 בבווחות זזפצת , לח איוב הככוהבבוזרות
 . נאתלים
 וגליך ניפול אנכי , בו משלי החולונטל
 . כרש"ב
 ובזנאן כריב( ולבניו , ל .עמעום נרחבכר

 1. כנ"ב נרגלו: כרה לויס ויכרה מה,תלים
 רגל' כלאתי , יד במודבר יכולותכובלת'
 , בו הלים רקומך תכלא לא , קיפותלים
 משה אדני , סנן תלים אצא ולאכלא
 החבאו כלאים ובגתי . יא במדברכלאם
 כב. דב' כלאים כרמך תורע לא מב.ישע'
 ועמד . פ תלים ימינך נטעה אשרוכנה
 . 'א דניאל כנו שרגליהכונצר
 . ד עזרא וט' מלחנא הינלא מלחדי

 שיווי יגרוב כי . ו איוב כישי ישקלשקול
 . א ש"א דברת'וכעשי
 זזכוס כלי . טו יחוקאי ומלרתיךמנרת'ך
 מכרו מאת איש . כוט בראשי'בוכרת.הם

 דברים האבות ש ממכריו לבד . עמ"ג
 . ל שמות כנו ואת הכיור ואת .יח

 . פ חקם מיער חזירינרסמנה
 . נ קלט תלים וריח ורבעיארחי
 פניי ועט . כא ש"א בשמלהלוטה

 , מג ירטיה נמלנן במלט וטמנתם .כה ישעי הלוט העט פני יט. מ"אנאררתו

 . ד שופטים בלפו אליוותבא
 ג שכוות אשבלבת
 , יט חל" לבי והגיון . מט תלים לניהנית

 - 1 מ"א מבע וליוח אישכמער
 . נו שמות תכלתליאות
 י ל איונ שיח עלימלוח

 איע יהלך אם . ה איכה בו הלנושועלים
 יב ש"ב היך ועא . 1 משלי הגחליםע5

 . ר ש"א ללחהרה
 דג יעלעו ואפרחיו . ך משלי קדשילע
 . לסואיוב

 הואלן פן . לג איוב חככני:ואאלפך
 , כב משליארחתיו

 מרו איש . י ש"נ מרו.הם אתויכרת
 . כאמ"ב
 נח ישע' כף ימחאו גה. יחז' מחאך.ען
 כויאו יום ער , ג כויכז: בזק כולאתיאנכי

 ך מ"ב ננחה בית גל את ייתאם .נכלאת

 .מם

מסך

 .מץ

 .סר

 .נב
נגב
 .נך

יא
 . מלא שהד יחר וכל ח, ויק' מלא'כס'מי

 נססם . יד יהושע העם לנ אתהמסיו
 . י ישעיהגוסס
 המסכן וחכמת . ד קהלת מסכן לדטוג
 במסכנת לא אשר ארץ . ט קהלתנורה
 . חדברים
 שהיטה. לשון ט, ויק' אהרן גניוימציאו

 שאר וכל . י בראשית חן מצאתי :אאם
 . כיציאהלשין
 ומריא שור לט. א'ונ תמריא גמרוםבעה
 . 1ש"ב
 י ה שופטים ותיבב נשקטה החלוןבעד
 . ח בראשית המשחרבו
 נכאים אך תהגו . ל א'וב הארץ מןנכש

נ.

 .נף
 .מא
 .סד
 .סל

 .ס

 .סף

 .עם
 .עף
 .פל
 יפר
 .צאן

,YY, 

 .קל יע"נ:
 .קם
 .רם
ר,

 .של
 .שן
 .שף
שרף
 .תא

 .תך

 . ג צטנהההיונה
 . ז משלי אהלים מר משנביגפתי
 , ט ישעיה ברעש סאן סאון כלכי
 . ד מ"ב שמן אסוך אםכי

 ממאיר סלון . ד איכה בפוהמסלאים
 . ב שם ופלוגים סרבים . נחיחזקאל
 עננים ובדם . יר שמות מסוה פרועל

 אבותינם נסיני אשר . מט בראשי'פותה
 . יז שמות ה' את נסתם . צהתלים
 אסף , א צפניו ובהמה אדנםאסף
 . ח ירמיהאסמם
 . ש ישעיה בע'ם הנהר על ידווהניף
Vaaקד תלים קול יתנו עטא.ם . 
 . 1 איוב מלח מיל'הפל

 פניו( כל . לא יחזקאל פארותיוותאיכגה
 . ב יואל פארורקבצו
 גם ונשונא . וק תקב( כלם ואלסיםצנה
 . שקבערך

 . לג ישעיה יצען בלאהי
 . ל בראשית שכרךנקבה
 . ב חבקוק כבורך עלוק'קלון
 . ט אסתר וקבלוקימו
 . יב תלים אדם לבני זלותכרם
 שם דמעתי אריוך , נח ישעיה רוהכנן
 ,טו

 . יפן דברים הברזלונפיל
 . ס תלים עדות גמוזכןעל

 . כופו בר' ארון עלישפ.פן
 . 1 עס1ס ותסיפו דודוונשאו

 נבעת תאות . לר במדבר לנםוהחאויהם
 . מט בראשיתעגים
 . לג רבר.ם לרגליך הכווהם



ל, ק,,"לש
ן,ניבו

 דונש תשובות לפי מנחם במחברתהשממות

 אסור נמקום ע"נ ד יה מנחםבהקדמת
 ,ד(. מה )ישותה יעברו נזקים צייבאזקים
 . 81 האויק'ם תמונתעיץ

 ינך גני תנה יב(, י )יהושע "" תת כיום תאות
 . 96 תת חסונת ע"ן . כו( כנלמשלי
 . יג( ז )הוטוע לערתם כשמעאיסירם
 . 84 איסים חסונתערן

 )ישעיה 'רבר נבלה נבל י הששיתמחלקה
 ובהיחלקה , י1 לבלה תסינה עיץ . ו(לב

 לד )ישע.ה כנגפן עליז כנבול .זזשנוינית
 . 16 יבול לא תסינת .עיין .ר(

 )כ,,כה כעץ וז'ה יבש . זזמולישינזחלקוז
 . 80 יבש תסונת עיין . ח(ר

 )נחמיה הכהנה גאלי . הרביע.תמחלקה
 . 66 ויגאיו חסיל ע"1 . כס('ג

 אגירנו צערי ממסר . השלישיתמחלקה
 . 64 הגידו תסונת עיין . לו( לאלאיוב

 )דב' ויגיע עיח ואתה . וזשל.ומימחלקזז
 . 80 ויגע PJtDP ע", יח(.כה

 עין . נא( 1 )שמות ביאור אשרוהרגה
 . 67 וירגותסינת
 במקום עומדת מלה בלמור ן ע"חדף

 ונשל נא ממנו תאכלו אל נשמט ,שנית
 תסונת שין . ס( יב )שמזת במ.םמבושל

 , 48 תאכלואל

 )ברא' גדול היום עור הן . הא'מחלקה
 . 69 ותהינו fi31Dp עי'ן . ז(כט

 . ה( ה )שופתים י'" מפני נוווהרים
 . 38 הרות תשנתעין

 לחלים יחד פהוחקת ועתה . הר'מחלקה
 . 68 'חר תסונת עין ו(.עד

 )ישע' קרשו זרוע '"י חשף הא'.מחיקה
 י 67 כחשפם תסינת עיין י י(נב

 ב )נחום אריות מעון איה , הג'מחלקה
 תסינת ע"ן . א( ט )זכריה אדם עין .יב(
 ודל עני עם הד'. ובמחלקה 80. יעקבעין

 . 79 וענה תסונת ערן . יג( ג)צפניה
 מח )ירמיה תפארה מקל . א'מחלקה

 . 85 מארור תסונת ע"ז .ין(
 כב )דברים הנערה צעקה . הא'מחלקה
 עיין , יג( פן )תלים עניים צעקת .בג(

 . 91 ויצעקותססת
 )תלי' יראיו את י'" רוצה . הא'מחלקה
 . 86 רצותי תסינת עיין יא(קמו

 )בראשית שקיהם מריקים . הג'מחלקה
 . 96 שק תסינת ענן . לה(מב

 )בראשיח באו שנים שנ.ם , הה'כצולקה
 . 81 שנים תסונת ש4 . ש(1

 תסוות ע4' י י( 1 )קהית סמאשתקיף
 87.תקופת

אסר

 יבל

 .בש

גאל
 .גד

 .גע
 .דג

 .הי

 -ה,
 .הר

 .חד
חסף
ע,.

דאר

צעק

רץ.

 ,שק

ש,

הקף



רייק
 "ןג

 תם ורבינו ודונש מנחם ספרי הדפסת בכלותיויהי
 ואומר משלי ואשא השיר רוח עליצלחה
 ייחין

 הארץ על האדם אלהים ברואסיום
 ואיבו אהבה וכסילות שכלות גםברא
 פרץ יפרצו רעהו ע5 איש היום%
 ושיבה כקנה ער ישליו לא ישקטו5א
 ומחשבותיהו הארם רעת רבהמה
 . ח5קהו חרפת המשטמה רבהמק

 חייך בימי 5ך הרע אם אףאמנם
 ורעיך אהביך בל לאויביםויהפך
 נחלתך בצל מהסתפחנהפוך
 תהלתך יגיד הלא ספרך כי נאזכר
 , עין בשומם זמננו חככ,י ישפמומה

 . מיין דודיה מובים ןבמחברתך

 ריאשונה קמת אתה ! תהלה יאחהלך
 אבותינו שפת הקרש לשוןלהורותנו

 והבונה שכל בשום מהורות אמרותתפרש

 לפנינו יעבר כי בארו אין עורואיש
 ערב לבו אשר בחכמים כמוכהסי

 ן וקרב העצומה הטלאכה א5לגשת

ז
 לעינים היית יצחקי שלמהלרב

 כליהו אל ונח! 5קמממחברתך
 למים צמא בל וישק דלהמבורך
 אחריהו מלאו המה גמ תלמידיוורב
 וישר חכם הפרשנים כראש לנומי
 יפשר? דבר נכדו תם כרבינוומ'

ז[

 לעבדך צפנת אלהים מכך רבמה
 בישראל שם להקים חנות אותיכי
 חסרך ברוב הימים כל לי תוסיףכה

 ולאל כח תן ובידי ,רדויאמץ
 ורמש עש מעושק קרש ספריהציל
 השמש. תחת מעמלי חלקי זהיחי

 בינה רוח אצר , חכם איש יקוםאך
 ורעת חכמה ספר יוציא אךבחפניו,
 ושושנה פרח תסבינה דבוריםנעדה
 טנרעת בו לתת הדברת-אך למוץ5א
 1 תולדותיה 1כ5 האמת רבהמה

 1 בעליה המכשלה-כלימת רבהטה

 קרש הנעים ם ח נ מ אלה כ5ה5א
 המחברת בספרך עלית קמתאך
 עטרוך רעיך , ערכת מעםבמוב
 ! הנעדרת בקש אך הטוב לבחורלא

 ומדק ריב לשון כ5ו 1 לשונמ ארכהמה
 ! וזרק תהפוכות דברי דברם עתקהמה

ד
 משנאיךומחרפיך ראש לברט בןרונש
 לשונו וילטש חק לבלי פיהופער

 להדפך ויאמר ספרך עלהתמרמר
 גרונו נחר עד שמים קולוהרים

 1 כלנו עדים הלא 1 ע% בך טצאמה

 עמנו תם רבינו הלא ו צעקתוטה




