
 . השםבעזרת
 . סרוק בן )מנהם לברט ב; דונש שהשיב מקרא טעמיאלו

 המומריםשמע ערסה דרכינצור ומזימה ובינה חכמה 5בידעה
 הטוריםבלבות תוקש ואלעבור עקש תהיהואל בקשוהצדק
 ברוריםכזהב ובחינותצרופות מוכנותתשובות לענות תמירהגה
 ובשרימלרוחות שוער אתביער נער והתאית ער תמיד חיהיה
 בשמריםמשוקט נמר לאוריחו נשטר ארוךוט; חמר תתאוואל

 ספיריםבכוסות להב בולהראוה הזהבבכוסות לרהבשתוהו
 כנהריממסוכים גנים נטעיבצל מעדממומיני טשמנימומאכל
 ותמריםוזיתים ושקדיםכריסן ומגריםכבדים נחמדיםלמראה
 מורים עםוקלה קירותמקומרות שדות עםושדה מדות בתיולא
 מוגריםבמים הערוגותלרוות פוגות להםואין ערוגות עתותבכל
 היעריםבאיילות אילותעליהן ותועלות ומקצת ננעלתוגילוח
 האמיריםבראשי נשניםהומנים 51בניםשחורות נצניםלקצץ
 מריםוממתקיו אב5ושמחתו וחבללשחת ההבל זההלא
 ושבריםהפאון וצוחהושיה לאנחהומומו בהנחהוראשו
 פורים לווסופות יזרעוהרוחות יפרע מוסראשר תתרע אלולבן
 בקבריםמקומם ובמבחר פהבליל תבחר אל ודרכו תתחר אלבמרע
 מישריםומעגל הבוראתעודת במורא וקנא ביראוהתהר
 כביריםלרוחות הבוצרנפשות הנהורלבבות היוצרוהורה
 נהקרימזקוקים נגבלימבמבטא נסגלים תרשים נשקליםבשירים
 הוריםגרודי כלה כלילאשר כלה ראש להשר ותהלה שירושים
 מבצריםעשרה כבש לזדיםאשר לבש אל תשע חבש והודפאר
 ולפריםויטרים רודמיר בןוהוביל ושמירבשית הזמירוהרבה
 צרים 5ו הם5עם בפלךומחזיק כהלך הביאו מלך גבורגביר
 בגבריםמלוכח עוטה היתהאשר מומהזקנתו השומהוכהרך
 מאמריםבחלק תחבולותיו ורב ערומותיו ומעת חכמותיוומרוב
 גבוריםבפתרם ירגוןבפחדו ירנזת~D'D יחפזוןלאומים
 אשכריםמשיבים לספרדואליו ירדומכסאו יחרר מלךוכל

 האדיריםוכן רעם זופניהם וזעםבעברה המעםמשיבי
 וחסריםכריקים השפילםולשאול הפילם במעמו כלם מלכובעוז

 נדבריםבחסדו וערב עשוובית ורב גדול שמו ובמערבבמזרח
 מתגריםוגוזר חורש רעושובר גורש וקמיהם דורש מזבלעמו
 בשעריםבשבתו דוברובנחת עובר פשעם ועל חבר הואלרכים
 השיריםלעורכי כענניםוכפיו לבנים אב כמו לאביוניםוהוא
 ממטיריםוקיץ מגשימיםבחורף ולשמים ושוהם וכתמיםכזהב



דונש
 בספריםישולח סורה אלוהונו אורה גם ישועה התורהולבני

 וישריםברורים צריקיםודרכים ממתקים כנופת הקיםלהורותם
 המורים כלצעיר חסרו אורה אני ובפחדו אל בדת חמרוובראותי
 נחבריםבמלים שפר אמרילכל מפר פותר עלי ספרהשיבותי
 השרים כלעלי ובגדלובחסרו מהללו במקצת לו שיריבראשו
 נכשריםדרכי להישיר לפתה אשיר עתה אשר השיר זהיאחריו

 ושחריםנשפים בתנומותונוער ומזימות. ועצות החכמותלרוחש
 הצריםבלבות הנרוקוהצו המרוק הגיתו סרוק ב,טנהמ
 המורים בלעלי חסף סודוואת יסף טוב ובשכל אסף הניבאשר
 )חבריםבמלים הפתרון וחבר ובכשרקברעת האגרףוספר
 ופגריםלטפות רוחות בםוהשיב ופתוחותקמוצות בצחותובדק
 .ננזריםולגזור נקבציםלקבץ לקמציםנקודות בקמציםונהו

 קשוריםבספרו בנםובהבונה ענינםלמיני מנםולשמותם
 נארריםכמוהם מי מן מהוהכין ולגרמי פסקים מעמי מהובאר
 נקשריםביהוא נחקקיםכמוהם הקיםבמצבתם וחזקיםורפים
 נמהריםפתיים הורהותושיה קרא נעיםבקול התורהומעמי
 וחסריםמלאים מורות גלהוגם האודות כלעלי מוסדותויסד
 ברים צדקדבר מנידיחכמי לירי ישק וגם יורה באמתאשר
 נמסרים לווהם בטוחותלמען ושמחות בגולות תוכחותויקשיב
 האשכריםמקום ומשליושירי מ5י לישלוח עלי לולכן
 הדורים לדורי ספרר חכמיבלב יורר הטלכמו ומפררבחרוז
 הלנוריםבלבות שחת הביאבשל קודחתלבבי הוכחתבשוי
 הישריםלעוות החטאהעשות ראה אלואמד היראהוהפר
 מובהריםשניהם ורע בטוב1ל1 ירע כיבאדם יתרע לאוהאל
 נאסריםוהתיר. מותרהואסר מרהבפתרונו יקרא בויוו5ו
 ההריםורגזו ארץ נעכשכור ולחרץלכלה הפרץ זהעלי

 בדבריםמלאכתם הפר דלת ומית שפר ניבוחמא ספר חםוהמליך
 בשעריםנכוחים פרש חכםפני דרש לא כיבבית חרש וקצףבנס
 וגרבריםבגזרין אפו חרהבעת קצפו נםורנזו זעפו מלרונס
 האסורים עםוהוא השיש יוסףאשר עסיס כוסכנוחן נפיס הואתהדף
 ובשריתלשרים הבר בביתוגם צבר חט אלוחט שבר קרששפת
 בטמגריםלפיו קפץ שם בןולו חפץ בו איןולי נפץ פתראנך
 טורים ולאבתלים נרבכיםופתר מסנים כאסוך מנכיםושמו
 המריםמנחם נתאבך בו אשר נסבך הקיר בתוך נינך עץ הואומור
 העריםבאחת נבצרתבחומה נפתרת כקריה הקרת כיבקול
 בכיוריםככף בכידוריםוכף ובדודים כסירות כידוריםופתר
 מומריםאלמד למור 5מרכמו יסוד בו והעמר כשד שתלשדי
 נפתריםבלחים נודעים בחלק ורעים אחים וזה נעים שמןלשר
 בורים1חכמ תבן לברומה r?5 ולבינה אכן שםוהרוץ
 מאמריםלהרבות השכל 15וחשב ויכלכל ויכול כלכל עם שםוכל



דונש
 נאגריםבחלק ישלה תמידאשר תבלה וכבגד עוה"ד כנבע ושם75
 הזריםוחשק בלהבנאופים כלה עםהביאם תבלה ונבל6ע
 נפתריםבתחתית ארעית עמוארע בעבריתכארץ ארעית כי ואמר77
 מכמרים שתולא שתק לו מובומה נתק לאבמפרו עתק מן וטעהיק78
 וישריםתמימים במפרדיםאשר התלמידיםלרגלי סרפדים וקוצים79
 נחבריםכמוהם לתוגהלמוקה במשוגההביאם וערוגה ותערוג80
 וכפריםככרכם מוכנהלבושם וקמנהגדולה ננה היא ערוגה81
 פרים עםופרות לעגליםוגעה לשחליםכנהם לאילים חורג89
 לעגורים כןכמו המסים מןוגם לסיסיםוצפצוף לסוסים וצהל83
 בקבריםספריו כטס לו מובהלא כמם שםומסת נמס שם ונמוגו84
 היצורים כלבצור שוע לו איןבעת ינוע ונם ונדח נוע הוא לב ומוג85
 ונדריםבמתן ידי כהכדי שדי אל כברכת די מסת ופשר86
 הסגריריםביום נשלגוכשלג התעלגולכן פלג סלע לשון87
 נקשריםוסמך במנסה זהונק נסה נון' בחסר אסה יאמר אשר88
 במסתריםלאל נקה אמרולו במשקה קוף הטין במנקה קוף כנק89
 אביריםבלחם מן פתרון הואומה ויכף בו ופתר מן שם לא במנה90
 אדיריםאלהים קצף במעטוהוא חצף וגם אףחרון שצף פתר יגס91
 בפשריםאספם ואילנאואלה מנה יניאכמו הנא והבשר99
 טישריםועקב לעקלקלותושת החלות סל כמו סלסלות שם וגם93
 עברים לשניוהם נטי עםהביאו נסי אליואשר ומנוסי ועזי94
 במקטריםדבש המביא זהומי משכבילנפתי הביא עור ונפת95
 הסיריםבשפת בשפת תיווגם בזפת תיוכמו בנפת והתיו 96ו

 נשברים הםוכה תום אתוהזק התוםבמאזנים קום תפת הלא.'97
 בכוריםרקיקי נפתיבנפת זפתיבזפת שפתי בשפת 98'

 העבריםנבוני מודים ליואמר ' העתיריםבחלק העתודים והביא99
 השנעריםחכם צדהוכצפור הדה האכיסור ידה כי באמרו100
 המוסריםפני האוסףצפונות ההוסףזקני יוסף בן סעדיה101
 בהורים האכמו בהוזיםוההא מזים עם ושמו הועם הא והתז102
 בדברים אאולא החריש לו טובהלא הוריש נגע ונון השריש הער ונון103
 מוסריםושבי שביה מן יודכמו שליה סרוהסיר גליה יוד וכלה104
 צוארים 11ואף מטוה מקוהכוו במסוהוהוו מסוה 11 וחסר105
 קרים מיםמקור רדד אףורפש בדר מם.והושיב שדד מם ושם108
 הנותריםולא דרכו זהוולא ויכו כף כמו כה כף אמר וגם107
 נעקריםהרוסים המוסריםושם הנדים כדלת אשרתקבאתד'ם108
 במסתריםוגלוי ערמה גםובינה חכמה זאת וחשב מה מן הא והסיר109
 העקריםבתוך וישתומםותיו אורידם מם כמו אררם מם ושם110
 נקשריםלעולם הרודיםודלתי וידידים ידידות באחדים והביא111
 שכוריםחשבם עמי בכיהסירם כרמי מן יוד כמו סי מן יוד ודחה119
 התורים יודואף החצים יודואף הקצים יוד נמו בצים יוד שם וגם118
 תמרוריםוהפיל ציוניםושבר 'הארמוניםכמו בנינים והרס114
 סרים לאוכלם סאן נוןוהסיר יצען נון וכרת קטן נון וקרקר115



דונש4
 מרים מןכמרור מנה מןומנון בנהבמחלקת הונה עם וטנק116
 ביתרים יודבמו ביגעויוד נוגעבמשקל יגע ושקל117
 בכוריםזהבו לנחשתכנהפך בשתבמשקלת כיבשת ויבש118
119t'ea לסבריםוגם עיניםלכליו, בשנים גם ימול בשהים שם 
 בנהריםונשלך שים ידעולא העימ הואתוף עיט שת ועמה20!
 הרים עםוהרות רחם עם ורחם פחם עם פחבשום נחם ולהבל121
 ביתריםוהטה ורכסם~רם שם אחד בחלק כרסם עם כרסו129
 לחזירים כןבמו לנמלהככרסם גבלה הדיןאשר הוללה במשנה123
 וכפריםופלך דמינן שםלנפת עליון בחראשר ציון הר נוף יפה124
 וקציריםוברים נמנה ענף כסו אמונה _אומן אמת משנה כלשק ונוף125
 ונעריםפתאים ויכשילחרבות ולכשיללכלף הטשיל גם ודמה128
 למריםבספרי חצה לאואותם רצהברצותו מצה פיהו ואף197
 ופשרימבטשקל אחבירמ לאאני ואסרם כאסור איסרמ שם וגמ128
199

 טישריםואומר יישירובמשקל ייסירוכאוסר יסירו ואומי
 נקרריםחשנים אאר אמרוכן באר ספרועלי כפאר פארור וגם130
 ושבריםותועה מספחולמשפט מפחלקווהו , כפח הוא והנה181
 נכריםטעירים מהכיטהלפתי בהמימה לוואין פימה שם פים כסו132
 הכיוריםלאש כשביביםופשרו שויםבפתרונם השבבים ושובים38!
 הסוגריםאסור פתחתיךוהוא השארתיךכטו שיריתך ושמ134
 בקריםעליות מקרהוקרה ומזורהכזרה ומשרה ושרה185
 קוריםכעכביש בינה הוא זהוהלא יבנה טובבחלק תקנא נא ואספר136
 כזכריםלרכרין בעניןופתר ולקניןלתקון ן בבנין וחבר137
 כפוריםלהמציא עויליםלחוטאים עולים למזבח אלים הם ודכרין138
 גבוריםותוקף בנה תקיףעלי ולבנהלחמה השנה תקופת139
 כנשריםבאבר תעופהבמקרא בתנופה תיוכמו בתקופה ותיו140
 מעשריםלאחר נערבה לאורק חרכהוהסינים ארוכה והשירה141
 ולמוריםלאותות , ושמורהשקולה נקשרהשמונים ועשרה בטאה142
 נמררים שירבלא עשרים גםבמאה נפתרםביושר הנותרים ומן143
 הנשאריםעלי עדי במו היות שדי אל לעוברי די יש בפתרונם44!
 כשוריםלטבח יובל פתיוכל וכל"יתאבל נבל יכעס ואם145
 תמרוריםלטספד וטשואותלשואות בשנאותויוער בקנאות ירוקב146
 הישריםדברי ) ישכחוועור,לא יקחו וספרי ישמחו חכמים147

 ברובבדקתי ועור , מתוארה נגבלה , מבוארה במבטא , השירההמה
 ,. ועשרים במאה בית אלף עלי וסדרתימ הנשארים, ט,סליך

 , שפתים בורא בעזרת מאתים, התשובותלהיות

 אוי~י141"44י "-



5;, דונשהקדמת

 יעקב בו כננחם ורב,לך עצום שלוםשלום
 אהובך אזז'ך יבררו בן דונש ממניהרב

 , אליך הצדק להאהיב שלומך בער לאלקיםהדורש
 והרבים ולהצדיק ולהצדיקך , סניך בחכמהולהאיר
 בם שכחוב המצדקים במקהל ולחתך , ירךעל

 . ועד לעולם ככוכבים היביםומצדיקי
 למען גתוכחות'ך לך שהרבתי לולי כ' אח'דע
 ישנאך פן לץ תונח אל ככתוג אהבתך ליתרנה
 כתיב, תוכחתי כמו ועל . ושהנך לחנםהונח
 והנאתי . טסותרת מאסנה מגלה תוכחתביובה

 והנותרה . צפיה לך לעשותה , בשירהתונחתי
 לכל ולהקנותו אליך בכזכחב כי . ערכתי שירבלא
 ראיתי אפיר לול' כי יודע והאיהים . ערכתומנין
 מן הסתרם בלבות וסכלות והוללות רע חבא=",2פר

 הורעת'ך לא , מבינים מהנקראים ורביםהתלמידים
 וגר' . הנשארים הרבים מן , הנחבריםבמעטים
 השגגות 'תר לך יגלה הזה הס' כי אקוה ולואבטח
 הן כתוב כמוך חכם על כי . כהובוח בסמרךאשר
 הקרוש זרע שינו הדין ומן . עוד והזכםלחכם
 תוכיח הונח ה' צוה נאשר עמיתו, את אישלהוכיח
 חטאינו להלבין רעהו עם איש להתוכח עמיתך:את
 ככתוב , יהיו כצמר כתקע יאדימו אם וכצמרכשלג
 כי ונודע . יח( א )יששה ה' 'אמר ונוכחה נאיכו

 , ה'הה המוכיח שנאת הגדיה הראשוניםחטאת
 וטוף , י( ה )עמוס וגו' מוכיח בשער שגשננתוב
 השוגג כי אחי בינה וגם . בער תוכחת שונאדבר

 ואצלו כמזווגתו תלין אתו , בספר שם ולאבפתרון
 . ומשוגות בתועות ספו והשם , חטאתותשובג
 ספר בנין יתכן ולא . והרוגות ירו על רבותנפשות
 אם כי והתורות והמשפטי' והנזקים הלשוןבפתרון
 'סוד , והגבולות היסודות אלה יסגור אשרלאיש
 ראשית ככתוב , יוצרו איהים יראת ספרו,בנין

 מפני הירא כי . י( קי )תלים וגו' ה' יראתחכמה
 הפחד ואחוי . וזדון משנגה 'שמור , האדוןיראת

 האותיו' כי לדעת ]על'1[ גאה. גאה מאשרוהיראה,
 כפולים ששת מהם וטרחםהסונים

 וסימני
 י"ר

 , גדולות מחלקות לחמש מחלקים ים .נפית

 סועים נניגי ODID י"ל , שבעה המבטא אבותכי

 אחה"ע לגבריהם וסימניהם , גניות חמשהעי'
 גיכ"ק . השני בנבול ד0ולג"ת י הראשוןבנביל
 בומ"ף . והרגיעי בגבול וסצר"ש , השלישיבגביל
 מוצא'ס עשר ארבעה ומוצאיהם . החמישיבנבול
 איש רחוקים אוחיוה ה' מהם רק . המגטאבחקר
 עליו וגם אחיהו. אל איש קרובים ומהםמרעהו
 משית", עשר שלשה סרם האלה האותיו' מןלרעת

 הלו"' חנ'ש המשרהים ממן . מלמםותשעה
 ספ"ר ק"ץ ח"ג המלנים וסימן . נס"נאמ"ת
 המבט' וכל , שבעה המבטא אבות כ' ולהבין .ע"ז

 ותיבות ופועלים שמות חלקים שנשה עימחולק
 פועל . דלקים שלשה על הפטים וכל .הענינים
 וכל עתיד. ופועל נגזור, שלא ופועלשעבר,
 , יוגדרו . הפונמה דבר לכל זזכואספיכזהעניניכם
 עלו ואף . ובקימה וצווי, וקריות,ושאלוז,
 המשרתים סימנים מן הנולדים גרמניםלהשכל
 האם ותכ"ן שם, כל המשרת בש"מ הולידךהגדול
 לנקהים, מח"ן וממן וסופם, המלים בראשישרת
 דטנ"ת וסימן . לפעליים הנקף א.ת"ןוסימן

 ל"ג וממן . לרפים 'הוידא וסימן ,למתפעלים
 שני מן ה.וצא הסיטן להבין עליו ונם .ידבקש
 והוא והמשרתים המלנים סימני הגחליםהס'מנ"
 עמו לוה ואיך מנוע בפתח הוא איך אחה"עסימן

 עצו וגם . המסורת ממני ויתר , בפעליםהרי"ש
 פניו עבר אל איש המשרתים 'שרתון אידלרעת
 . עומדים שג'ם במקום אשר באותיות .נפרדים
 גצ.ם וכיוד , י( בו )שמות העמודה ווי 1"1נמו
 )ישעיה כשנים חטאיכם יהיו אם ויור . ט( ל)יחז'
 וכמו . ו( א ואסחר שונים מנקם וכלים , יח(א
 ויבוסו ויוד . יו( כו )במרג' האוני משפחת לאונייוד

 אהג אוהבי אני אל"ף וכמו . סו( יג )הושעמקורו
 אלהים כזהר ואחללך אלף וכמו . 1( יא)משלי
 לדעת וגס . כוו( כזז )הווקאל הסוכך כרובואברך
 הקריאה וח"א . והתמיהה והסו . הדעתח"א
 והקש אל"ף במקוב( והסו . הממינהוה"א
 וכל . ו"ו במקום והקו . כשל וה"א , אשרבמקום

 הו' יבא איך להביז וגם . סניו למרביתתוצאותץ

 6ך ~1PW גס 6מ כמי וקציר, תלות , הנייעיםותסכות
 eSh~l.נענור
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הקדמו6
 .1'יגמקט

 נמקים והכ' . במקים-ו"ו והיו"י ,
 לרעת וגם , עבריו לכל ר ש א במקום והשק .כמו

 ולפג, , והרבה היותר במקום אשר המילםאודות
 לנקבו' הפעיי' הכטרפון איך ולהבין סותם, ו"6חותם
 נפעלים. ה"א ובלא בה"א מהם אשרויוכרים

 גדו47'כם וקמושכן פתוהיכ! בשעריכםולהשכיח
 ותעסי , ומתחת ממעל האותיות וטעמי .וקטנים
 הם איך . ובכתובים ובנביאים בתורההפסוקים
 וגם . מתפררים'בפהרון הם ואיך י בהגיוןשונים
 ובנקידה שוים במכתב הם אשר הדגריםודעת

 שוים ובמנתב בנקידה הם ואשר . שוניםובפתרון
 שוני' וגסבטא במכתב הם ואשר . שוניםזבפתרון
 . נכתבים ולא הנקראים להבין וגם . שויםזגסתרון
 ]אחר[ באות והנכתבים , נקראים ולאיהנכתבים
 אחרים והנקראי' והנכתבים , נקראים אחרונאות

 שנים שנים והנכתבים , שנים שניםו:סתריכ(
 , הנכפלים והאותיוה והתרוח , אחדיםוזפתרים
 , נפרדים שלא והנכסלים , הגסרריםוהננפלים

 . והחסרם והמלאים , נכפלים וסוף בראשאשר
 והקלים והטפלים, הסמונים, הנרותיס,היהרם,
 הזכרי'והנקבות, ולשון אחרים והנוהגיםוהכבדי',
 . שכרים בישון והנקהית , הנקבות גישוןסונרים

 , מאוחרים ומוקדמים . ווהסעלים השסורזמן
 . הנגורם והחקים והממות , מוקדמיםומאוחרים
 ארמיים לשון הסופים, ותקון והמשלשוהחידוה
 והנקודים והסנזר'ם . התלוים והאותיותוערביים,

 לבנינו לנו והנגלות אלהינו לף" הנסתרותכמו
 והגבולות ו:יסודוו! אלו ירע וכי . כון( כפו)דברים
 החכירה משפסז מן העניג". ולהג ולמכתבלמבסיא
 אשר מדוו: וכשרוה תשלש  לדעות עליו "מוסרומדין
 עליהן והתורות והמשפטים והחקים הכוצותרוב

 תושיה. יןיו תעשינה ואו כמרדות, ובהןמתנהגות
 במצדיקי והב: . המודות בצאצאי , הפלטיהויחיה
 האלהים ןכ:ו ועור . כנונב'ם המגהירים ,ונרבים
 בטובתם, ולראו' במקהלתם והיות ב:תיבותםלאחזו
 ספר עושה איש וכל . שמו וחושבי יראיו כלעם
 המשחמים באלה יביןולא

 והגבלותי
 אשר והחקים

 מן הוא חקקנו, לא אשר והנשארים .כהבנו
 אל בטורס , כתבו עמל ומכתג' און חקק'ריחוקקי
 לשקר עשו כי , כגורי החר אל ובקהלם נפשיהבא

 כי אומר לכן . אלהיהם מיש פחדו ולא ,עטיהם
 וישמע ישראל. גני מן ומנין חכם נקרא איש %ש

 לא התורה מן דברה או פסוק סהרוןמאחותו

דונש
 ואטנ.ה אוהיוחיה על ולא , טרורהכמשפט
 , והצדק האמת ש ולהושיבו להוכיחו ,דגורה
 פן כאולתו כסי ענה החכם צוה לסענהוכי

 יוכיחגו לא שם כה(.' בו )משל' בשניו חכםיהק:
 ערומי', בכתר נכתר ולא חכמי' רוח עליו גחהלא
 לא איך , שפר אמרי מפר , ספר יראה כיואף
 ליישר , צחות באמרות , תוכחות פיו אתיטולא

 המונירי' המוכיחים, ברכת נועם לקחת ,הארחות
 כר למשלי ינעם ממוכיחים ננתוב ,השוכחים

 גן , ונעימים ברכות למוכיחים  וכאשר .כה(
 מלים ולהם , רחמים חוטאם בעזגםלסחוכח'ם

 )שם ירוחם ועיוג ומודה ככתום י חכמכםבקרב
 בקרב חיים תונחת שומעת אזן -ונתיב . יג(כח

 והרחום החנון מאל י לא( סו )שם תליןחכמים
 שכר לי שברינו/ שנינו לנו והת ואתחנןאתפלל

 בני ולכל . השולחים שכר ולך ,המוכרזים
 הישר", צדק ער הכנשפט טוב אהבת סוכרישראל

 ישוב צדק עד כי הכהוב אחרי ילנתהמתאוים
 , ס~ו( ינד )תליון לב ייערי כל ואחריומשפט

 וךפהיסודותבניןסםרךואחר אכחוב ועתה.
 הדברים ובפתרון , השירה בפתרון לך אבארםכך

 נסדרם, בית אלח איתות עלי אשר ,הנותרים
 וכמשפט כרת לא , הסימנין כחבת ספרךגראש

 למוקש , ביסורים המשרתים מן והבאת ,מתוקנם
 לא , הטענתם מקצת וכהבת , ונו!נוד'נ(ולמכשול
 מששת, וקמושים ופתוח.ם , מחוכמים ולאישרש
 , הרפים סימן יהוא כי פריפת, אותם נצדקונא
 אחה"ע ומוצא . נחלמים הם איך הודעתלא

 , חכטת כי ובראותך . ונוקשת נלכרת ובו ,גששת
 , הרשעת האלהים דין , אשמת ההסוהיםבפר(-זן
 והאסור , אסרת והמוהר , הופעת רשעים עצתוכל

 , השרת והענפים , השרשה והשרשים ,החרת
 והאחרים , טלשת אות וגם , אחדתוהשנייכ(

 והשלשיים , דמית העניג" תבנית ייסעל" ,שוי
 , קשיח משרחים המלנים ומן , שניתוהרביעיים

 והם כתבת, השסות ומקמת , שכחת הפעליםורב
 ואחרי יגעת. חכמה ונחפש , ידעת לו הלשוןשליש
 , הרחבת עלמם ופה , לעגת לחנמים זאתכל

 ספרך גי . השמחת ואויביך , האגלהאוהניך
 מחצת, אשר מרפא והנני . זנחת ותחביריך ,שחת
 ניר , ומשלי שירתי גפחרון , פרצת מהואגרור

 השירז: להאר, אבא ה' בשם , עלי הטונהה'
 . לבארוהמבטא

 ישליו. זעקיס 6סנק' יכוליי כתו : 1.1 במקום היור נ 'ודע , יוסר , תו5י5 , תויים , היין . 'ור נמקוסהתו
 "זל לעולס, יפיל ל* סלט"ס "סר , "חמס , 65י' "יעם כחו : נפשים הא ונלא בהא מהםאשר
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סנ7י
 , ומונים ובפתרון ובנקידה שוים במנהב . 6יונ תפלי זתליס "סר תסטעתום וננ'6יס גתויס 6פר 0טעתיס

 חלבכתו
 7(י
 נ"ר, נור סעי , שונים ובפתרון שוים ובמכתב בנקידה .
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