
הקדמה

 סרוק בן מנחם המחבר ותולדות הספרמבוא
 . המעריךמאת

 חוקרי כל אבי המחבר תיקרות לכתובבהחלי
 החכם הקרימנ' כבר כי משכיל קורא אודיעךלה"ק
 בספרו הוה בענין לוצאכוו רוד שמואל ר'החוקר
 זק' ]לעמבערג וקאדצך !ני71הנחמד
 , לירו בא אשר כל את הבא הזה בטפר ,הר"ז[
 המחנררע בתוך הנמצאיכ: דברים כמהוהעתיק
 בדעתי אין ושה , זולתו בספרים ועוד ,מנחם
 , פעם עוד המחברת מספר כלם הרבר'םלהעתיק

 תבקשנה ומשם הם איה המקום אי; אראךאך
 שר"ל העתיק אשר הרברים אמנם י רברותשכיל
 , פה גם כוקום להם מתת אחדל לא אחריםמכ"י
 וחקרי נלמדי בנפשי שערה' אשר דנרי' איזהואוסיף

 לאור אותו היציאי בעת הוה המשובח תספראח
 בנוגע והן ומהותו, הספר לעצם בנוגע הן ,עלס

 קדמוני בימים העת'קוהו אשר המעתיקיםלמעשה
aaאודורע על דבר כגרבר לשוני ותחת אכחד לא 

 . במלאכתם ההם הכעתיקים מעלו אשרהמעל
 בקשו מהם אשר ומנינו מחכמ' איזה גםובתוכם
 וצנחנם דברי את להרשיע בקשו ומהםלהצריק

 מהשובח דברים מעט מהביא אחור אסוג לאגם
 יעקב רבינו ומהגרעות ' מנחם את המשיגדונש
 בית בספרו שדיל דבר' ואלה . יו היחםתם

 . ע"ב י"ן רףהאוצר
 אסף אשו הואשון היה סרוקממשפחת והספרדי יעקב בןמנחכם

 ועורא( שבדנאל הארמית )גם המקרא מלותכל
 בתוך וגם ובהקדמתו י שרשים ספר מהםועשה
 הרקדוק הכמת מעניני קצת ג"כ פירשהספר
 הוא כי אמת הן , והסינטאקס הלשוןומררכי
 של מדבריו ונראה י סעדיה רב פתרוני ספרמזכיר
 על לה"ק מלות כולל וכהוא כנספר שהיהמנחם
 הוה והספר ' 68( ברף ןקכ שרש עיין א"בסדר

 בכתבו דונש ביר שהיה נראה סעדיה( רב)פתרוני
 עליהן אשר המלות כן כי - רס"ג עלהשגותיו

 : א"ב סדר על הן מסודרות רס"ג את תופשהוא
  לדעות ארה )משרש מאירוסו , אהליכם ,אמתה
 מצסוניו( )נבעו בעה , אל , כאב( )גדלני אברפ"ק
 גד ' גנובו;' , גאיונים , בריחיה , בקרת ,גלנה
 ' )אררם( דרה . ההגר( בא רס"ג לדעת)21ד
 ורים , ומת , וברני , הוה , היות , יזם ,דבר

 , חרג חסין, ' )מחתותיה( חתמו ,ומייות
 הדור מחנמי קצת על תמה ואני ' וגו' ,חלנאים
 ודה ספר הפאו ילא מנחם כ~ד,!נרןןשראו

 אותו כי נראה י מה ויהי . רס"ג סמריברשימת
 שרשים ספר היה לא סעדיה רב סתרוניסמר
 רס"ג בהן שחרש מלות קצת פתרון אלא ,ממש
 שהוא מלות תשעים על ספרו כעין , מהדבר

 ספר נ"נ ואלי , תנמיכו לשון מתוךמפרש
 אלא , רם"ג מלאכת ממש איננו סעדיה רבפתרוני
 הקדש לספרי ומפירושיו מהעתקותיו לקטואהרים
 שבאמום היה שאם , החמורונם המלותפהרון
 זכרו היה לא , שרשים ספר מעריה רבעשה
 בן ומנחם ' קרמונים ושאר ראב"ע מסינשכח
 שנמו על העמים אשר והראשון יהואסרוק

 אם לתמוה אין לסיבך , הזאת הגדולההמלאכה
 'לד לא כי , השלמות מן מאוד ו-חוקהמלאכתו
 אבל , אחד איש ידי ועל אחות במעםליקסיקון
 הבאים מכל יותר עשה כבר במלאכההמאהיל
 י בתחדש שכבר מה על להוסיף נקל כ' ,אחריו

 במשך להלן יבואו אשר טדברי ,הנהה
 כמשפכו לא כי ויבין משכל כל יראההקדמה
 המחברת כל כי הוא ונהפוך ' משפמישד"ל
 בכל כמוהו נעשה לא אשר יתרה בשלמותנעשה
 ומלבר י הוה היום וער או מני ישראלספרי
 של החזקה 'דו את 'ראה מבין קורא כלאשר
 השרשים כל גם כי נא 'וכר , כתב אשר בכלמנחם

 לברכו בן רוגש החכם עליהם השיג אוצרוהבאורים
 השמש לעין הצדיקכם כבר י כבנפק של רירובן

 כלם כי והוכיה , תם יעקב רבינו בענקיםהגרול
 הדקדוק אדני על בנוים י ואמחים וברוריםכנים

 אשר הדברים ממעט זה לו ויתברר ,והמוסרה
 הריב דבר על לדבר בבואי לדמיון לפנינואעתיק
 . ,קטעריך י מנחם עם לרוגש היהאשר

 מנחם שונא ענינים על המורה שושבכל
 כלומר , מתחלק הוא מחלקות לכמה תחלהמוריע
 מביא הוא ואק"ג , משמש הוא הוראותלכמה
 , ההן מההוראות אחת לכל לדוגמא מקראותקצת
 אינו ירוע וכשהענין , הרבה מקצר הוא הרובעל

 הוא קשה פסוק לפניו בהגרמן אך . כלוםמפרש
 וגרים חרשים פירושיו ולפעמים , לפרשו לב:והד
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הקרמהב
 אחר הבאתי וכבר י מתיר שכל עלימעירים
 כט' כ,"% עמור חמישי חמד בכרםמסירוסיו

 ועכשיו , כ"י ראב"ע בגליון מיבא שמצאת'ומה
 ודע , בשלימותו אעתיקהו לידי מנחם ספרשבא
 השרשיכם מן באחד כתוב איננו הוה הפירושכי
 אור( בין המהנר שהוסיף תוספת כעין הואאך

 הפירוש כל לעיין ' יו"ר לאות סייגת אות ביןלאות
 105 בעמור וכו' כלאים כרמך תורע לא מסוקעל

 הנו' חמד בכרם דעתי גלית' כבר ואם 'בטחברת[
 מכל אך , בעיני נכונים אינם בזה מנחםשרברי
 ומוליד , וחוקר דורש ה'והו על עדונת הםכיקום
 כתובים! מירוייה יש ונאמת י הדשותמנרות

 אחר היו אשר אחרים חכמים בשםומפורסמות
 רי"ק כנון י בספרו נתובים כבר והם ,מנחם
 ' זקנתך דבאך : דבאך וכימיך אביו בשםהנט
 רעה ימי הזקנק 'מי כי , נטש דאבון מןהסוך
 ר' בשם הוה הפירוש הביא וגיויניוס ,ודאבון
 מנחם והנה ' כן פירש הוא גם ז"ל ורטו"י ,יונה
 בשרש כחב אשר וזאת אלד, לכלקרם

 . ע"ש[ 81עמוד דיבקתי
 כ' לוזיר בעיני ירחק לא יבאמת 'הנקוד;

 מחברתו מתוך ראוה מפירוש לקח רזרד"קרובי
 דעת מבלי והרד"ק , שמו את הוכיר ולא ,מנחם
 י המה לו כי ואמר אביו ספר מהוך הדבריםהעתיק
 הזכיר ר א פ בשרש עצמו רד"ק גם כיוהראיה

 פארור קבצו פנינו כל . 11"ל אביו בשם מנחם4ת
 י מאר קבצו ופירוריו הלמ"ר כפול שם ו( ב)יואל
 ננהם אספו וככבים ררך על , להם נשארעלא
 לשון פירש ודונש , מנחם ס'רש כן '( ב)נמת!
 נוססת, והאלף ח( יא )במדבר בפרורובשלו
 עור ואאו"ל , הפרור שנזרות כל קבצוופירושו
 , כונונם כרבר' 'תכן לא כי ואמר בפירושולרוגש
 לא קבו,ן לשון כי לקבוץ אסיפה בין יש הפרשכי

 שיקנצכו הממתרים רברים אסמת על אלאיתכן
 פארם קבצו סנים כל יתכן לא לפיכך אחדלניקום
 הענין כוה יתכן אסיפה לשון אך , נראהשלא
 . ידיך אסף . עמיו אל ויאסף י' רגליו ויאסףנמו
 י עכ"ל ' רגליו ויקבץ , יריך קבץ ויומר יתכןולא
 עינו שכם דכוא גב( הרה"ק אבי כי יתבררוכווה

 נואת אעלים לא הוה בענין רברי ומדי. יבכוז:ברת
 סנים כל הכתוב נמצא האמבורג בנוסה כיהקורא
 ובשלו עב! מחובר ר פ בשרש גנט פארורקבצו
 שם הוא גמור שעות כי ופרור . דונש כרעתבפרור

 . ר א מ בשרש האמבורג בנוסחת גם נזכר כברכ'
 י ךקכ~31רוך . זה על יוכיחו הנוסחאות שאריוגם

 הרברים רבות מעמים מביא ז"ל רש"' 'רדקנזק
 אחרים טקומות ובקצת כאן ואם , כזנחםבשם

 שהיה , בימיו רע וה היה לא , שמו אתהשמיט
 ס' לבדו הוא כי . אדם כל מד טצוי מנחםספר

 היו לא בצרפת כן אחי' וגם , ההם בימיםשרשים

 הנתונים גנאח גן 'וגה ור' חיוג ר'" שרש'להם
 , ערבינלשון

 נבראשיה כתב רימויי של בתו בן רשב"םרשן
 וגם , אבל ענינה , לא שלפניה כי מלת כי כוו[יח
 על רשב"ם שכתוב מה וכן , טמנחם לקוחזה

 אמרו נבר ט[ 'ג ]שמות ידך על לאות לךוהיה
 . ף ט בשרשמנחם

 י מ על לריר מזהם האריך אדםבשרש
 למעלה העלההש האדם בני רוחיודע
 )קהלית לארץ למטה היא היורדת הבהמהורוח

 בהשארות ספק טשים הפסוק שאין להוכיח כא(ג
 נקורה שהיא הת"א מניקור יא'ה והב" ,הנטש
 השאלד; בה"א ולא זה'ד'עה ש"א כמשפפוכאן

 ועוד ' הוכיר( לא שמו ואת ראב"ע התייק)ואחרי
 נשתי הלשון דרך כי , והוא המא אחרתראיה

 והשניה בה"א הראשונה שתבא וצופותשאלות
 . רענה[ אב! היא ]הטובען אכרבמלוט
 א[ י ה ה ל 1 ע " בראשונה ה"א באה כאןאבל
 הרשות ושתי ' א[ י ה ח ד ר 1 י ]ה בשניהות"א
 רבינו כי י אותן הרה מנחם הוא כי נראההאלה
 פ"א( ו' )מאמה והרעות האמונות בא'מעריה
 מכונו יצא שלא באופן הוה המקרא הוא גםפירש
 האידן הראיות 1pc אך , הנפש בהשארותספק
 ' הב"לא

 ראיות בהביאו מנחכם כ' להזכיר נאוירכשכן
 י מסיני נתן שהניקוד חשב לא הנקוד מןכן

 מיחס הוא עובל י ספריהכם נקרוושהנביאיכ(
 הואיל ועתה , לשונו ווה הסופרים אלהנקור
 , וכו' פתחוה ולא והעולה רלסוסריכ!וקמצו
 בה"א נקרו ולא )ם" התמיהו לא הואלועתה

 ולמדונו הורונו , והיורר,ק ולעולה הסופריםהתימה(
 ואחריו , יורדת הבהמה ורוח עולה האדם רוחכי
 בדברו , והמשך הסתר אותיות בס' חיוג ,הורהר'
 הפועמים מתקני הסופרים אבל כתב ף ס א שרשעל

 כנתקני דרך שכן כתב 'חל ובשרש וכו',שמו
 והתקינו כתב וא ב ובשרש י ויוהטעטיכם
 ויש כתב ה ב א ובפורש י וכו' הטעמיםמכווני

 כזמין הנלקחים מעם היעמים מתקניכשמשימין
 אוחיוח תחלת שה" שלהם בפ"א , העי"ןהנח
 הלמ"ר מחסר הנלקחים וטעם רוץ[ טן רצו]כגון
 מן רצו נכגון השניח והאוח שהיא שלהןבע'"ן
 ראוי האלה ד;עדיכז . ביניהן להבדלרצה[

 במקדרות ביקור אלמה ר' שהביא ננערים עללהוסיפם
 כאן עד . הנקוד קרמות נגד , המסורתכיסורם
 מספרו דבריכם אוכיר ועור י שד"ל החכםדברי

 שמעני ועתה , אחרים ענינים על ברבריהנכבר
גם

 אני:.

 פורש כל לטרש מנחם בהר המחברת ספר2321ל
 מצא לא רבות פעמים כי אף , הענין לפיושרש

 וכה י קרש בכתבי אחרים המקומות כנגרו עזרלו
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הקדמה
 בן וזקךן-ךק ר' על בהשינ.ו ומבנזק בשרשאמר
 דמיון להם אין אשר כטלין בתורנו ויש ,קריש
 המחוה עניני אבל , בנינם ודעת גורתם עללעמוד
 וימשכוכ! עליהכט יורו הדת וסררי ההגדה()ר"ל
 יסודות מצוא ונלאו סברא אנשי ראו כאשרויהי

 הכגבבא שרטו להשיג כח יוצאו ולא ,הלשון
 האותיות והחליפו המלים שינו עיקרם עלולעמד
 : לאמר שם ויוסף " ' נדת לא אשר הלשוןוהסכו
 מלה ישחית 4יבנדז71 פתרון העלמותהלמען
 יתרון מה כ. ? כגונזן ולגרוע עליה להוסיףאחרת
 תמורורץ י ומגרעת תוספת לו בהיותבפתרון

 אין כי יורעים ההמה והפוחרעט :ותהפוכות
 ואלו , תצורתנו בסטר כיצואה הלנבוןקבוצת
 אשר המלים אלה כל , אצלנו שלמה הלטיולהיתה
 ' במרחבו והמגנוט אותם מוצאים היינוירפאו
 על בוראים כן העל , נעתקו כ' נתקנאו לאועתה
 את ומרבים , הקוצר אח מרחיבים , הקרשלשון

 ' כקוורום רווו עלינו יערה ער יהבן לא וכן ?המוער
 פתרון אמתת הוכיחו אחרי רביםוגמקומות

 עומררם המלה כי אפס . לאמר יוסף שרשאיזה
 חליפות, ומבל' תמורות, מאין ויסודתה, עמרהעל
 4יזי4 בשרשכמו

 אשר השרשים מן מעכו הב"
 ,תקנם אותיותיהם להחליף אחרים סותריםבקשו
 עליד; יפקד בטן תקנו כה וגם אמר , דעתםכסי

 , אותיות חלופות מהמלוה סברו ג( בו)ישעיר;
 כי )ר"ל המלוה פתרו וכן באל"ף יו"רוהחלשו

 המלה ואין , אפקד( בנזלת יסקר כולת לזרזיררצו
 בוא ואס , דמו כאשר פתרונה ולא יוכנוכאשר
 , ונשיג עויננו יושר . וסמליכם בכל י:טותריבוא

 ולעכוור טתרונה לכונ:וא הכלזו שכל כומנוובהעלם
 אותיותיה והחליפו אותה הגריעו עד , ענינהעל
 ונקלו מישור מעמקיו נמצאו יסודה על ספוחאו

 הבולה אבל . בודה לכל פתח וטמצ'א ,חתחתיו
 להחכם מצאתי ועוד . כמשפט וכתובה כדתטרורה
 מנחכן בשב! כ"י אפוד מעשה בספרוהאסורי
 , לברכו בן לדונש ונרוק בן כונונכם וכתב :וו"ל
 נמצאת כלה הלשון והיתה , מארצנו גלינו לאואלו
 בטח ושבתנו קדמוניות וכשנים קדם כירדזי ,בידנו

 לשוננו דקדוקי גל מצאנו או' , שאננותבמשכנות
 עב( לכל כי גבוליה על ועמרנו . תוצאותיהוכיני..
 מידנו אבדה רק , ורקדוק משקלת לה ישועם
 גרלה כי עקב , ממנו ונעלמה העון רב כייען

 אשר ואחרי , בגולה נמלנו אשר מיוםהאשמה
 ותהי ונסתרה נקצרה , ונקשרת רהבההיתה
 על בדגרו בי"ח מחברת בתחלת ועור .געררת
 פיכו כמה כי לפורות בכלל, הקרם לשוןכובע
 והוקכוימו'ים ו;כ,ליכ: על יאכזר , הקיש לשוןלכולות
 אשר מלים עשר ששה והם : שפרפרנמו

 וכהבי הקרש ספרי בסניטת אך עבריה בלשון:מצאו
 לא , שמריהם על ישורון ניני קפאו ואלו .אשה

 בשפתם ניוצא , גולה בועם כועסו ולא כגבולו(גלו
 מעליו סר אשר המלקט כח ומה . וכהנהכהנה
 להשיג , מחוקקיה מליצת ושכל , הממלכהצל
 אס כי , קנין מכל נותר לא , בנין לבנות ,ענין
 לבב להטות לחלות אלהים פני אבל ? במניןמלים

 ר ג בשרש וכן י נכונה להעניג יושר לנתיבהביבקכי
 במ"כ( ר~'ש החפפו הפתרון אנשי כיבהזכירו
 כתובה היתה כאלו ג( כ )רה"א במגרה וישרבסטוק
 דרושה המיה תמורה ומבלי אמר , במגרהוישם
 פתרו אחר' הי ובשרש ." כמשסן שקולה ,כדת

 הוא כי לוזיר . ב( ד )ש"ב שאול בן היוהכתוב
 וטהרונו כו( זז )דנשל ונחליתי נהייתינושרש
 ונמצא : אמר , שאול 3ן את השמו או המיתוכמו

 יש : להשיב יש אבל . מוסיח ולא נורע לאהפותר
 ענין שלומי , ערוכים נלשון נדברים מליםנתורה
 אשר גריעה אנל , אותיות גרועי , מליםמעוט'
 בלשון אמור'כ! אשר ענינים ויש , גרעוןאיננו

 כי , מתוהם השלם מלים במוער אשר ,ערומים
 הענין וכנאורות , ודולג רומז המסדר חדודמפני
 הענין כל על שם עתך שים ." המלה מגרעיודע

 טכ ' ומתוק כרבש דבריו כל כי , נחתותמצא
 הכבהבר כנגזות כל כי ותשכיל תרע נעים קוראאלה
 כצורתה קדש בכתבי ומלה מלה כל להצדיקהיה

 שוא בתחנלות להשתמש רצה לא ,והויתה
 היו ואשר שלפניו אחרים פוהרים בזה נסוכאשר
 בגאוה בשפת.ו מנחם חטא לא ואת ובכל יבדורו
 חן מצאיה לא מתרונכז אשר אלה כל נגדובוו
 נקב יא ואף , דבריו השיב וך במענה אך ,בעיניו
 אום הניא כאשר ופעם , בשמותם הפותריםאת
 היריעו ואחרי זקנ[ ~שרש גאון סיריה ר'רעת
 אשר להגאון שרשים איזה תערובת עי פליטתואת
 אשר סעריה ר' אבל ; אמר , בעיניו 'שרולא

 יכלתי לא ה"א במחברת האלה המליםהחביר
 , סברתו היתה ומה , ככה על ראה מהלדעת

 , תגונתו על יורו מליצתו ומרחבי פהרוניוודקרוקי
 לבלתי , אמונה ומדרך מוסר מאמתת יש כןעל

 * עניכיו בסררי משנהשום

 לכמה ראשונה מנחם יודיע ושרש שרשבכל
 , מראוית בם'ו ונקראין ' מתחלק הואמהלקות

 כונות התחלקותו אינה לו.וב הזאתוההתחלקות
 איש נסררי' רק , וה עם זה משותפים לענינ"השרש
 הוא כי יאמר ב א בשרש ר"מ . בעצרנותםמרעהו
 ' ואם אב הוא הא' ' מחלקות לששהמתחלק

 יבחן אבי ' ה' אנה ולא הב' ' כנור החש כלאב'
 הר' : הנחל אבי הג' 'איוב

 חרשיכ:' כאבורי
 אלה וכל י אבוי למי הו' י וירעוני אב .הה'

 שרשים ששה זויתו למדקרקים הם מראיתהששה
 וכן י אב משרש גבורו כלם ולדעתו ,שונים
 מהחלק הוא כי נעכיר . ל ב א שאחריובשרטו
 אבל הנ' , .דייה אניה האחד ' טניסלשלגיה
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הקדמהד
 מדקרקים קטי . השטים אבו הג' , אנחנואשמים
 בכל יעשה וכן י הם נפרדים שרשים שלמיהוויתו
 הנררסות הכונות הבדל אמנם ' המהברתספרו
 על להתבונן לקורא ויש . ומראה כיראה בכליכניס
 בפתרון המהבר יאריך לא בכלל כי י דק בעיוןוה

 לפניו בהעריכו הקורא על ויסמוך .השרשיכם
 אצל וה וממחברתם , קרש מנתבי אחריםכתובים

 וסטוק פסוק כל דבר פשר ולהשכיל להבין ישזה
 כ' הא/ במחיקה הביוב רע פ  בשרשלרוגמא

 עכר כה( לב )שמות אהרן מרעה כי הווו ע רפ
 פ.רוש ולהיות , כה( א )משלי עצתי כלותפרעו
 השנהה או הר.סה שענינו , להבין קל השניהכתוב
 שהוא הראשון הכהוב פירוש עכ"ז להבין ג"כיקל

 הוא פרע כי ויה.ה ' בכתתו לו וקרובכמוהו
 אשר ההריסה לסבת , הוא אפרץ נהרס כיכמו
 הרל הואת תחבולה ולסבת . אהרן אותםהרס
 בן ו . ושרש שרש כל על דברים לו;רבוו;כונונם
 לנכריה ינובב ותירוש הב' במחלקה הנר ב נבשרש

 עם סו( צב )תהלים בשיבה ':ובון עור יו(כ!
 הפסוק ולהיות ו( נו )יששה תניבה הגל פנ'וטלא

 יש , שפתים ניב לשון להתפיש יהבן נאהאהרון
 פירורו לדעתו כי %ומר , המשפט הפךלהוגיה
 שובה כמו3לם

 .היה ולפעמים ' האהרון בפסו"
 וכפו; העקרית הכפה הבדל המהלקיחהבדל

 הוא הכבשן כעשן עשנו ויעל כמו 'ההשאלה
 ועלה אבל . א' במהלקה ומקומה , ממשעשן
 נתן ע"כ , הראשון מן הוא שאול אך באפועשן
 הוה ההלוק ממין אמנם ' הב' במהלקה מקוסלה

 הראשון כמין הם %רוב , מוער מעט לונמצאים
 .שוכרהי
 ר"ל ולפעטים , שרשים בהרבה עשהוכן

 יהתום בהם ספק ואין לכל ה'רועים וזשרש'םבכל
 קשה שרש בכל אילכ( . כהשביעו בכול,;דבריו
 פותרים בקשו אעור כוקוכ( בכל וניהור ,וגעלכ(

 . ממגה לגרוע או ע:.ה :הוסיף השהלהשליית
 ורעת ובהשכל העדן ירה.ב אותיותיה להחליףאו

 אחר 'רדף ותמיר , וההיא כמו להצדיקהיתאמץ
 ומשפטית( ממררש'כז ויתרחק , העניןפשט

 .מעקלים
 הקדש לשון גטין למנהם היתה מיוהדתשטה
 לכל והראשונה הקרנזונית השיטה ה.אובאמת
 . בזמני היו ואשר לפניו היו אשר ישראלהכמי
 . והמשה וארבע , איה'וה ושלש , אוה'והשי' ובעי , אהר אות בעל שרש שיהיה יתכןלרעהו
 ז.'ל רש"י ע':י:ו מאור גם אדן ש2הובאותה
 והמצאות , הצרפה'נ2 מהכן' כמוהוואהריס
 ולימון עזרנו כל כ. ר"ל , השרשים בבניןדשילוש
 שטה היא , אוהיות משלדי פהוה אינוהק"מ

 המד וטמציא'ה , בטעלה גס ואייי נ"מ;מאיהרה
 "ביב: בן רו:ש כי שהם שאהר' הספרדיםההנמ.2

 ואלו י והשנ"כ( האהריכ( נשטח אהד הואגם
 היה לא מנהם בזמן ידוע השישיים נבטתהיתה
 עניניכם וכר כאשר , מהונירה הכלים אלנחבא

 אשר וההבדל ' אהרים לפותרים וולקנייםופתרונים
 וסבה , ים מני רהב האלה השטות שתיבין

 היהה מנהם מגמת כי לעיל וכרנו אשרהעצמית
 או הוס.ף מבלי שה.א ככוו ומלה כולה כללהצדיק
 בשטתו לאקוו הביאתהו אשי הסנה ה" ,גרוע
 יוכרחו השלישיים בעלי שטת לפי הנה יהנו'

 במלות לדוגמא , לגרוע או אות להוסיףלסעמ'ם
 נשמטה פה"ם והנון , נפל שרשה כי "מרוהפול

 יעשו וכן י עה"פ תוך הזק בדגש ונשלמהמחוכה
 וע"כ , והנהים והכפלים ההססם השרש'סבכל
 מהם , בשבוהם הדקרוק כוהכמי רבים 'תאהרולא

 מצאם לסבת , לקה הוא אקח כורש כי ר"מיאמרו
 להורותו ההיא נשרש אחרים במקומותהלמ"ר

 ממלת הלמ"ר נפלה לרעתם וא"כ , אהת כונז;על
 להיוו; , ה ק נ שרשה כי ישפטו ומהם ,אקה
 ולהיות אגש מלה נקור כמו ה" אקה מלתניקור
 שטרשים בשארי מהוסר :מצא לא הלמ"דאות
 לשווו-ו אבל . פ"נ מהסרי דגמיה ההיהא"כ

 והשני קח האמד , הם נפרדים שרטיים שנ'כונונם
 שיש יהבן , אהוה :ראיה כונתם כי ואף 'לקה
 ההבדל יהי האלה השרש.ס עדי בין טההבדל
 בשאר נכי זר: ימצא כאשר , מאוד דקוההוא
 וככוהו . ולשון לשון דורשי לכל כירועלשונות
 נעלי לשיה אף הקדש בלשון גם רביםייוצאו

 הלשעוה גל אם הקדש לשון נופלת ולא ,השלישיים
 כי מ:הס הזכ.ר ר ו א בשרכו וכן ? בנותיהמכל

 מ( כב )ש"ב היי ותורני לפתור בקשוהפותרים
  שהמלוה וסברו מ( .ה )תלש היל והאור:'כמו

 בהיורז אך , כמשמט סדורה והמלה אלףגרועה
 נמצאו ו ' והב ור מגזרה ותזרזי אזור, מ;זר'זהאזרני
 ידיעון ואם . ע"נ י אהד והשין שלמיםהמל.ם
 כשירת במיה מלה היא וכמואל שירת הלאהצוען
 אובל בשמואל, האלף נשממה כ' הוא ואפשרהל",

 כי ' בחלים אלף נוסף אולי , ההפךלמטיבו
 יהסו ושניהם . ואמהי צורק נראה מנהםמשפס
 בהורה יהרה איה אין ולרעהו י הישבלהפהר
 על ביקעיובוי;יו כג'ו , ג'ו; עדן על הזיז; לאאטר
 לפעורים כי להורות כהובים אתה דוכ'ר אשררחש

 זהאפור' תומר , ערן ללא :וספית וויןנימצאים
 לכלם אבל נוספוה אפן ה.2נ הע.ון ועם :צה"ל
 שאוכר אלה כל הב" דונש וטה , בענין2עם

 , ושוממך; המר ותעה , ובעירו ברמהויקברוהו

 ובצוק והווין רהונ , וצבא וקרש הת , ומהואיה
 :ררכם . עבן.2 עליו ומבניד מהי ער ,העתים
 , 'נוכ:והי ולא אלהיו ה' וא:ה:ו , יךיסורכב

 אלה נ? ' להונדה יאמי שמא וקצף ב::מבכא
 )ע"ן ' עטן ללא .נין גן יטש ש2טר,יי'.ן
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ההקדמה
 בן מנחכם והחככם ' ס( נ ב על דונשבהשובת

 ווזה , לענין כלם שהם ואמר עליו הש"בסרוק
 ולא , ותוצאות לכיו לחח המוען ויכול :לשונו
 אבל , בדבריו והאריך נופלים אותם לשוםיצטרך
 ובעירו ברמה ויקברוהו , בקצור העלה אכהבאני
 מתחלפווע עיירות בו מהוו היה הרמה כיאמר
 לוה , קכרוהו ושם מהם נאחת יושג שמואלהיה

 , עיו ברמה אגל עיו הרמה אץ מונעיר1
 שם מ , ממ"ר שם מי שם שהרסהאמנם
 ' שמואל ממקום דוד נרה שימם מוחמכר

 ש.שבה ' משפטם שך הם ושוממה המרוהשב
 וענה ושה ' n~ale סם והיתה , אבשלוםבשת
 ושהי ועהא כמו סטם מעקר הוא הח"ו מאמר
 )כמצאתה כפי האפוד לשון ע"נ . אהדלנקרא וטמורי ,מם הם , איה כתוב שבד"ר עם ,וסתי
 , אוקספורר בכ"י גם י 'שבב ר' בהעתקה:וסף
 וינעים ט"ו בדף הוה המאמר כל על ע.ניךשים
 החכם רגע מרה ככוה ער הראה אלה כנכל 'לזוכך
 ואיך , ואות אוה כל אל דבר פשר ימצואמנחה
 י אתנוה הפילו לבלעי לקו קו כל עלחס

 לבקש ומנחם נרמה החמורה הכנדה חיאסלא
 ומלום מלה בל תהאמה פ.ה שעל אמתיתשמה

 איטר גזר הוה ולטעם י הורהנו בספריכמציאה
 , כלל כפולים או חסרים או נחים שרשים איןכי
 אותיור; במספר שונים שרשים 'ביצאו אשרוכל

 הבדל יש כאשר , בפתרו:ס גס הם שוגיםיסורהם
 ר ב , ומוון ולהם ר ב , הנררפים שמות ביןגם
 וכאלה , ררור מר , דרור וקראהם , רכנני בר ,לבב
 לא אשר מלה איזה לתהם קרה וכאשר ,רבות
 ; אמר קרך בכהבי אחר כיכ,קום ראיות להביצא

 תיגה לפי ופהרו;ה בהורה דמיון לה אין זאתמלה
 טון,בהל,בתקוך, חת,אכמוושתטאב

 כאשרהמצאם רמה, תן גלש,גבח,
 יאמר ולקצם , גלב בשרש לומפיו;

 דמען דהם אץ אשר מין בתיה ףש :שם
 במהוה אהעהם וטל , עיהכ( ירהע:עס א~

 אץ וא"ב ' פקרו:כ2 :ורע 4, ממץוהשהם
Incw~ההימו כשיר לא , כלל ור'ם מליס 

 כ' אמרה' המקפת. ובראשיה ' תלתומדקדקים
 עליו יורדם ענינו לאמר הוסיף אסו מלוםבכל
 אמנכם , זרה או בורדה מלה על ה.הה כונהוכי

 ותמיר . הוא כן לא כ' מצאהי הך.רהיאהרי
 זו למלוו אין , יאמר בוררת כילוי על ירכ'ווכאסר
 יע, א:( לבקש הכלהדל ולפעכ.יס י בהורהדמיון
 גלשנו נקראת הגמרא ננס הכושלה בלשון עורלה

 בהורה דמין 11 למלה אין 'אמר ואו 'בישנה[
 ' ל ע ב ג בשרש כמו , 'ש משנה בלשוןאבל

 בט"מ הנישוה לשון הון.ר 1נן ' ט ב צ י ר ר:
 מקיא ב:4 4א א2 יאף י ע"ש ' ך ל פ 1 . ד לס

 השעכס דשיש'2 בין אשי הכביל טריקפרן

 להוכיה אין , להם משוהפת כתה אשרוהשליש.ים
 כל על חובה רק , מאומה הבדל ביניהם אין כימזה

 71' בתורה והיגהבירקרק
 ההבדל אוהו להמצאי

 כ' בזה יומר רצוני ואין , עליו הטובה ה'כיד
 בפיו כי , למנחם ירועים היו כאלה ההכדל'םכל

 להלוות אלהינו פני אבל י דבר ובשפהיואמר
 ," :כונה להשיג יושר לנתיב המבקש לבבלהטות
 בכל ויהרון היבדל יש כי כשביש ברור ויהאבל
 'אלה

 הצענני אסור כל אל נכבד קורא ל3 ההןואס
 הצא אשר הרבה התועלת אחר' והחקור ,לפניך
 מעגלותיה והפלס , והאהדיכם השנייםמשתת
 . מאד הרבה שנרך המצא וצרק משפטבמאזני
 ההכנם ובכשרון בדעת וה על לרבר הרחיבוכבר

 יריעות הנחמר בספרו ים פשה שלמה ר'המהולל
 הוא הקוש' מן ימיש מה ויותר : אמר וגןשלמה
 העניה כמעט הנראה כפי הענרי שלשון להיותכי

 נהיותישבלשונוה
 ש2( להבם שאין רביבה עניניה(

 שיצוייר אפשר איך וא"ב , וכו' עגריבלירון

 כ,לוין.ד7 בפזור נך נל ד7וארז העניהשהתנהגתי
 כתוה איגר לסין כ(כ:ם לבולק , לה אשרהכעוביין

 71.31 ? שנ( ביי בני עניי:( ולרבון ולעובדורבן:
 נקנוה ונשגה ירו שאין חכם לחרש אומריםהיינו
 המצעדוו; מן לאומנ'ותו הצר'כי הכלים מיני כללו

 למלאנהו המיוהדים ברץ כל' וכל והגרוןוהמקבות
 כלים שנ' לו קונה זה כענייתו והוא , הוא דלכי

 גרזנים ב' בירו משנה והיה אהה מיאכהגרעין
 הכלים משאר מעיוול ונשאר , שנים מקנותאו

 לק:והם יכל שהיה אע"פ למלאנה לוהמוצרכים
 נהשב היה הדא , כפיים בירו :מי:מ הכליםבמהיר
 לשון בהוק לסכלות וה יחשב כך ! גמורהלסכלות
 מלנושיכם לה מזמנת כ(היהה , המיההעברי
 הדשון מגוף אחר אבר אבוב( לכסו,[ עכבריםרבים

 המוצרכיכ( המלבושים אוהן מן ערומהונשארה
 מוריכם אנו אין שעדין אלא - הגוף שארלכסונו
 זרכם אנו אבל , שבלשיות והעניה העדרישלשון
 ספריכם כיאת:ו טנקברו כוכיה , כולרע,קו7גזעניים
 וכיררשי למלכיו: הימית דבי' כנון קין איןהרבה

 לשי; רובו או כלו המש:ה לשון וג2 יהנביאים
 ' במקרא מהב( .מצא שלא עם מאד :קיעברי

 שאצלני המשנה ורברי , המורה. כהב זהוכעין
 שהכס. מטי , בעצמם המקרא ברברי הםה.ום

 הראשו:.2 הספרים רואה מפי הלשון קבלוהמשנה
 אבותינו גלו והיום , גלוהי:1 דרם דיואסר
 וישכהי העמיס: לשונותו וילמרו להכר לאבארין
 )ע::טאר כיה רק בירנו נימצא ולא , 71קרשלשון
 לשו; ע"כ והמשזר; וברגר' ספריכם 'ד מכאצלנו
 ;"נ ה.ור; אסו שהוסכמו נל וא"כ יהנ.זרה'
 עבי' לשין א.ן כ,מ.לא . עבר. לשון ואמשנהלשון
 יאשי:ד נדשקפד שיאה נמי ע:' ?שיןשיב
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הקדמה
 בצרוף כי ' הלשונות כאחת עשירה היאואדרבה
 המעלים מיני בל להכניס יכולים אנו המשנהלשון

 בהנחרם לנו די ולא וכו', המבבוא בגדרוהמלות
 שערוריה ראיתי השרשים בבחינת נם מהנררפים
 על מורים שרשים ויותר שניכ( בשהניחו ,גרולה
 שניהמו , ל א י ו , ל ו א שרש כגון , אחרענין

 אם כי י בהוראה הברל שוס בל' האלתלהוראת
 ם ש י שרש וכן ' מ"י מחסרי ווה ע"ג מנחישוה
 וה אבל , השממון על שניהם שהניחו ם מ שו

 ש 1 בו שרש כל וכן , מהכפויים וזה פ"'מחסרי
 כלה בהאופלאבלף, פלהומשה,

 שיהא , הזרות נתכתת ור עמן והוא ' כלאו
 מורים שרשים נ' בתחלה מיד מניח הישוןמניח
 שרש הענין להיראח מספיק בשהיה אחד עניןעל

 לא אם ? זה להם יצא רואין אבל ' מלבראחד
 , אותיית משלש פחות שרש שאין שהניחומכלל
 בלתי הגורורן מן באחר שראו מה כי והשלפי
 הוציכו , העי"ן מנח' בר"מ לשיהיה ,כנסכים
 או מהחסר'כם או ד-פ"א כינז(' שהויםלגוור

 אותיווו שלש של המוג יחסר לא למעןמהכסולים
 שרשים ב' שם שיש בהכרח להם נשתלשלומוה

 ' הענין אותו להוראת בראשונהמונחים
 הכלל וה הנה , לאמר לבבי עם אג' ודברתי"
 משלש פחות שרש שאין המדקדקים לנושהנידנו
 , כונ:ינ' בירכם והיא קבלו( לא בהכרח ,אותיות
 חלקים שנ"מ הנקראים הצרפתים זריו לאראל"כ
 להסך וכן אותיות שני בעל שרש שיש לאמרעליהם
 , עליהכ( חולקינם הספרדיכ( רבותינו רעתאין
 יהיה שלא ממני שאיננו נאמר אנו אףוא"ב
 מלבד הענין וזה אחת, אות בעל שרש1"כ

 מסכים הוא הנה הקבלה מנוע'מצד בלתישהוא
 להוריע הרבור תכלית היה אם כי , להשכלביותר
 מניח יהיה למה וכו' שבמחשבתנו מהלזולתנו
 מוציא משיהיו( המדברים כזמין שוללהלשון

 שיהיה אם אחת אות גהנרת אף לחוץטחשנתו
 שיש סמה לאחרים להשמיע ההברה באותהספוק

 האוות הגרת יגרע ולמה ן הפנימיתבמחשבתו
 שהאדרן הגופניור! החנועוו( משאריהמבטיי
 והרמסות הקריצות כגון הדבור, ע"צ בהםמשמש
 מיד לנו יתברר העגין וה וכשנניח ,ורומיהם
 מלור! אלפיכ( ה' נערך ההנחה בזאתשהרווחנו
 אשר את , מתחלפים ענינים על מורותבלה"ק
 שאין המרקדקיכם בהנחרם מהם מבזולליםהיינו
 ומה ' . ' ' ' וכו' אותיות תשלש פתוחשרש
 . ההכפלה ע"' ' 4ש , והם אופניכם מגי באחרנם
 ' וההרכבה "מזינה ל'י . ג , ההיספנו ע"י .ב

 של שכנושו מכפיל שיהיה הוא , ההכפלד:ע"י
 בהב( ש"מ עניניכ( ויותר לשלחנה או לטונישרסן

 על המורה 722- שרש כסו , לזה והוהתדירות
 וע"י , הכיב וטל , עז התצח וצל .הפשתן

 אות איזה מוסיף הלשון מניח שהיה ,ההוספה
 חרש ענין שוב בו להורות נדי הראשון השרשעל
 וע"י י הראשון והשרש עליו שהמח העניןאל

 לזה זה שרשים ב' ומרכיב מוזג שהיה ,המוינה
 חרש ענין על מורה שיישי שרש מהםלעשות
 השרשים ב' של הענינים לשני התדמות בושיש
 הנס.ון ילכורנו כבר כי והוא . מצר ולזה מצדלוה
 אינה בו שיהיה מבלי העולם בכל דברשאין

 במצ"ות עמו הנמצא שני לדבר ושחוףהתדמות
 וכו' וכדומה באיכות או בכמות או במהותאם

 מלות להרבות אסשר היה ביחור כוהן אזודשבכל
 סערם שהיה , השלוש הנחת בזלת אףהלשון
 ' עניתם ויותר וג' נ' להוראת השרש שמושמכפיל

 הוראה בשביל האל"ף אות עליו מוסיף היהומעם
 בראש אם השרש מאותיות אחר מכפל אוחדשה

 שרטובי( ב' מרכיב היה וסעם , המלה בסוףאו
 , חדש ענין להוראת שלישי שרש טהםועשה
 היחירות להוראת בתחלה שהונח בך בשרשכמו

 עץ חתיכרז על היינו : עניניכי ג' עלומורה
 שהוא איכותו ע"ש בר נקרא דבר בושנושאים

 כלי שהוא ומצד , הקרקע מן בחירי בדדיוצא
 המשקל ג"כ נקרא המשקל אל תשמישושנוח
 שהוא ע"ש העץ ופשתה , יהיה בבד בד כמובד
 . בד נקרא צמחים כשאר' ענם'ם בלי יחירייצא
 הוא כיתש בר דהא' ממאי יח( )בגבחיםאסרו
 בך הקרקע מן עלה שהוא משום ריב"חאמר
 . עניתם ג' להוראת בד שם ששמש הרי ,בבר

 הוצאת להוראת ברא שרש בטוסו האלףובתוססת
 כמו , הממצע בלב כ"א מצ"ות לו שאיןהרבר
 ענין נ"נ שהוא . ח( י )מ"א מפו בדאאשר

 קיום לו ונותן מלבו בודה שהממציא ,ההבורדות
 שם כומני עשה בראשו האלף ובתוססת .בפגיע
 התנודדותו ג"כ שהיא האבדה להוראתאבר
 אית ובכפל , בבעליו משותף עוד מהיותוהקנין
 המונח הכ' אות שתוספת , בדד שםהשרש
 מך ואם כמו , למטה והשמלה ההכאהלהוראת
 ימךהמקרה,אז לבב, נבאההוא,
 להוראות ד ב כ שם בד ושרש הכ"ל משרשנבנה

 ומשפלו הבד אר! כוכה שהכובר מצרהכבידות
 כשהונח רון שרש וכן . כבודו מצדלנוטה

 להוראת כשהונחה ב' ואות ' הרוחהלהוראות
 נעשה ורח הבית מן המורכב הנה ,הביאה
 , רח בא וענינו , הבריחה להוראת ברחשם
 עצום וכמה , במצור שהיה אחר ברוחהשבא
 הענין וה בהנחת המלוח מסמר אז היהונורא
 כאן עד " . מסמי אין כ' לספר חרל .כ'עד
 מס' 'שבב ר' שהעתיקכ( כפ' רנמפפ"הורברי
 רשפס"ה המחגר והוא . ובנרפס שלכוהיריעות

 אך )אשר na~e חשק לספרובהקדמתו
 לרכי שנית ירו הום'ף עולם( לאור יצאראשיתו
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הקדמה
 : רברו ראשית וכן . הוה ענין על ברורהכשפה
 שמות על שלמה יריעת בסט.-י , המחבראמר

 שגרן לאור שהוצאתי עברי שבלשוןנרדם'כ(
 דרך עט' לבנ' להראות כונתי היתה .התקמ"ד

 לשוננו כולות בבאור איש בה עבר לאחרש
 המדקדקיכז בה שדרכו שהדרך לפי .הקדושה

 מלבוא העברים את וחסמת וסתומה ארוכהדרך
 בקשו הם כי , פנימה הקרש לשון תכונתער
 והכללם היסודות לכל קץ אין רמם חשבונותלסו

 ראה קרוא הנער 'רע ובטים , הנאת ביריעהשכללו
 ושהיד: לחשוב צריך המלה פירוש מצאת'זה

 מהשלמים אם הק גזרה מאיזה אצבעותיובעשר
 מאיוה , מרובעים , כפולים , נחים או , חסריםאו
 או עברית ואכר , נחים מין מאיוה חסריםמין

 איפוא יורע אינו עדיין זאת כל ואחר ,ארמית
 על המורה שרש בעלת מלה לפניו כשתזדמןהוא

 בר"מ ה ב א שרש כגון מתחלפיכז רביכזענינים
 , האביב ועל הרצון וטו הבנים אב עלהמורה
 , והלל , התחלה ועל , ההרוג על מורה חללושרש
 , ונרומה , והתחוללות , וחללים , וחלון ,ומחית
 ומינה בנטיהה מתנגדת מלה תזרמןולפעמים
 לדחוק המפרש וצריך המדקדקים שהניחולהכף
 הכלל מן יוצאת ורן: מלה שהיא ולומרעצמו

 המפרש דעת המבלבלים הענינים מן לוהוכדוכנה
 שחקקו החק מן לא אם ? הבלבול וה נמשךומאין
 אותיות משלש פחות שרש שאין המדקדקיםלהם
 מורה מלה כאן שיש כל הנזרה ואת פישעל

 אותיות ב' בעל משרש שנגזרת ומשקלהבנגרייתה
 חסרה שה" דרכם למ' בזה יאמרו אחד אותאו
 להב( נמשך ההנחה ומזאת , כפולה או נחהאו
 , אחרת נטיה ונפולים נחים לחסרים ליתן ,שוב

 הכלליב( נפרדו ומאלה , אזזררז נפויהולמולידיכן
 כורם לידע תלמיד כל שערקי והעצומיםהרבים
 ודברתי . קדש ממקראי אחד הבנת אליבא
 וזרח בא מסיני ה' לא הנה . לאטר לבי עםאני

 הדרך אינה לעות לדעת להמרקדקים אורבחשך
 בינת מקום ואיזה הלשון למערכת ורוע אוריחלק
 ישר דרך יש אולי ואראה נרו אסורה ,אחריו
 עוולי / המדקרקיכ( ררך זולת העברי אישלפני

 הלא - מה ויהי שתים או אות משרשיםידונזרון
 לוולתו מחשבתו להגיר והכתיבה הרבור תכליתאכן
 ורושם בדבור א' אות הברת לזה יספיק לאוגרוע
 ישראל אלהי עכו אנחנו ולמה ז נכתב א'אות

 יה,ות עצמנו נמציר האחדות ומניחי הרבוימרחיק'
 . ע"כ . קלשון ולשלש לאחים לשוננופים

 לא לרשפפ"ה האלה הרברים כל הבאתיהן
 חווק צריכין אינן רבריו כי כינחכ( שטוהלחוק
 להתנונן עיניך נגד נא יהיו אך י הרבה כחווגדול
 ר' החכם הוא . האחרונים החכמים בין אףכי

 א"ק ראות ומבל' יעה מבל' הוא גם שיערשלמה

 הראשונה השטה אפשרות את המחברתספר
 ואל י הורו ריק דבר ולפן , הקרבו לכמוןבבנין
 'רד שגונחכם אדבר כי ז:אכונת' כי בלבבךיקאכור
 , נואת לשפט לי חללה , לה"ק רקדוק שללעומקה

 תמצא רבות ופעמים , בוה האמין לא הוא גםכי
 ועם , ידוע במחלקה אחר שרש הביוד כיבמחברת

 יתכן כי לאמר אחר במקום אותו ושנה חור זהכל
 הביא ל חב בשרעו ר"מ אחר. משרש נגזרלהיות

 במרכז עם במחלקההא' באפו יחלקחבלים
 בספק כ"כ הביאו וה ואחר' , לה חבליבא

 כרמים מחבלים עכז הב' .במחלקה גםאפשר'
 להיותו וראוי לאלה קרוב הוא גשי בילאמר

 שישתמש מספר אין פעמים ותמצא .מגזרתם
 , כנורתם לחיות יתכן או , כגזרון לוויות יתכןבמלות
 בהעלם קשה דבר כל על החליט לא כי מוהונראה
 לגורו ידכן לא אם להתנונן לתלמיד ורמו ,אחר

 להוכיח היא פוגמתי כל אבל י אחר ומקורטשרש
 , והשניים האחדיים בדבר מנחם שטת לקיים ישכי
 ההולכים אחלים אוזרי ולניקור לניפש כלנדיר כלועל
 שרש עור לפניך אציע לדוגמא . ההגיון 'םאל

 נגזר מנחכ: לרעוץ כי . ף ס שרש יהואדודנך
 אכלם,כמו כלה ויתבאר אסיסם, אסףממנו
 ספו , האדם כל סוף וזה מן , עמהם סוףאעשה
 הפתרון הנה י נספה ויש , תספה האף ,תמו
 ההברל אבל , המדקדקים שאר כפתרון הואהוה
 פתרונ'כ שנ' יהיו המדקדקים לשאר כי זה,הוא

 ן לש והשני , קביצה לשון האחד . ף ס אלשרש
 א וה ' לו אחד פתרון אך מנחם ולא' ,כליה

 י4ה"ף הוססת וטעם , וההבלית הסיף עלהמורה
 הננלל'כן הענ'ז פרטי על ודריכוה חקירהצריכה
 . וו בשטה התועלה גדלה ומה . הזאתנסעולה
 לשרש משולש שרש תמיר לקרב ידנו לאל ישהלא
 חמהיים כתובים לפעמים יתגלה ועכו , והסכושניי

 ועל . שפוכו ושפורז לואת לנבך שים ,ונעלמים
 הגדול הנשר הכנפים גדול כי תוכר הלא איהכל

 מימיו שאב וחל( לרש"' יצהק' שלמהרכינו
 , אליו יב" מקשה הדבר וכל , מנחםממעינות
 גרותי כל ועל כונחכז דרכ' בכל שסכימהורעתו
 דברי מלא והכתובים והנביאים התורה עלפירושו
 ספר כל פני על תחוה בעיניך כאשר ,מגחם

 ארץ רש"י הוכיר ולרוב . לפניך אשרהמחברת
 השמיט ולפעמים , וסברא סברא כל על מנחםשם
 , השכחה לסבות אך לב מרוע לא , שמואת

 ועתה . פע~: אחר סדם דבריו את שכירומפאת
 לנו ויהי יהורה ערי בכל נתקבל רש"י פירושאם

 עצמו המקור מנש"כ , תורתנו נת'ב' בכללעינים
 ולהוקיר לכבר עלינו יש פירושיו יצאו ממנואשר
 . להשכיל ונחמר הוא יקר כי . וכהנהכזזני:

 אשר החקירוה אל נבון קורא לבך שיםועתה
 כיעיו בלוכונפילר בער 'שכר ר' החכם וחקראזן
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הקדמה
 בנפשו הרהיב החכם הוא , גליציא במחוזנרארי

 הוה המחברת ספר את להוציא שנה כשלשיכןזה
 אבני מגל לסקלהו %י יום בו והגה עולםלאור

 ופרי . בהעתקותם המעתיקים נתנו אשרמכשול
 שטת שהש , מנחם שכות לאלוץ היה לבוהגות

 ונכוחות רבות סברות ובקש , והשנייםהאחתם
 כל 'היה לא ימען . הנאת השטה 'שרתלהוכיח
 במקום מחקירותיו מעט לתת אמרתי , לשואעמלו
 ואלה . כזועמיהם כל להיך ינעמו כי בתקותי ,היה
 ידבריו
 בכתובים עודנה טרוק גן מנחם ת ר ב ח מה
 , בערלין , בוויען אשר הספרים עקד בבתיעצורה
 ממסגר להוצ" לב על שם איש ואין , *(אקספרר
 ולנחם בישראל וגדול שר לנפש דרור ולקרואאסיר
 4וש בא ננירים לא שניס 11ה . הזה המנחםאת
 , הלזו המחברת את להרסיס ואמר במרמהאחד
 עבודתו את נטש דפים אינה הדפיס אשרואחרי

והי
- . יכוסה שמו ובחושך בא בחושך י לו  
 , לנ וחכם תבונה איש רוח את ד' העיר כןאחרי
 להביא , מפראג ייכזלש לבית ליב 'הודא ר'המנוח
 לקח כי ואיננו . הדמום לב.ת הואת המחברתאת
 המחברת נשארה מי ביד נודע ולא , אלקיםאותו
 . התקון הגיע היכן ועד , הנו' החכם בה עטיהומה
 העתקתי מתוכה לאשר בווין הנמצאת המהברתכי

 . ( ממנה העתיק הוא גם הודאתו כפי ואשראנכ
 מהכותב למרבה הספר וטעות שגיאותמלאה
 גה מעלו כום הנותבים או . הראשון אוהאחרון
 לאין נמעכו ההעתקה את והשחיהו זה אחר זהמעל
 דלתות עודנה נפתחו יא זה בעבור ואול' .מרפא
 י מבקש ואין דורש באין זוית בקרן ומוגהתמאסרה

 ' השנקוה מפהד יד בה ליגע וייאו ראו רביםכי

 לרסוס ולהביאה ממנה עפרה לנער אנכי נמצאתילכן
 כונים לה ופו~יה' , בישראל וכהפיצה ביעקבלקלקול

 על עיני ושכותי , עלי הטובה ד' כידותיקונים
 ונדון העיבלות מסבת בה באו אשרהשגיאות
 והן הבנתם מחסרון הן וגרעו שההסיוהנותבים
 ניד' שהלק ומה . במלאכתם הקל למען לבםמודון
 המקומות ורשמת' , ותקנתי יגעתילוזקן

 שהבע מקומות וכנוה מנחם בשם ז"ל רש"ישהברו בתנ'י
 המקראות את ציינתי וגם , הזכירו ולא פירושורטל'י
 בדפוס הוה היספר גדלות בהגהה אמרתי , הםאסוא
 בכתבי מחומש בחמש לחפש השם אנשיתעוררו
 בבערלין אשר הספרים באוצרות הנמצאותידוה

 ההעתקות אטי , א'טאליע ובמדינתואקספארד
 או הנה שלימות שכם הנמצאות זהמספר

 , בווין אשר מההעתקה מועטוהשחכרונותמקן
 את ולתקן ההסרוגות את להשלים קים לאלויהיה

 . הוה הספר מן המכשלה %הסירהמעוות
 נערי בלבות להלהיב מגמותי כל אשרואנכי

 החפץ אבותיהם בלב %עורר . ry שלהבת ישראלבני
 , הקדושנו לשוננו בנערותם לבניותי ללכודוהתשוקה

 עם ואהבת אלקים אהבת לבבם תלכדי עלולזרוע
 בני לעיני להראות ד' רוח את כח מלאתי .קיובו
 עמו את האוהב מי וגל , ורוממותה יתרונהעמי
 באשר היקרה, ומלשוננו נוהם בניו יסתר ולאכאחיו
 התיכון והבריח אלקינו לבין בינינו האמיץ הקטרה'4,
 בגלל ויברכנ' עמלי על תודה לי יהל , ישראל עםלכל

 המחגרת היום למניכם נותן אנכי זלכן . הזההדבר
 החכם הרב קדמון אמן ירי מעשה , הואתהעתיקה
 נדשא לא אשר , עולם לברכת וכרונו טרוק בןמנחם
 , אידאטא ארצות בכל יד כתבי כארבעה רקממנה
 בחבורו הבש אשר לץ רש"י עינינו מאורולולא

 במפרי כנקומות בהרבהפירושים
 תנ'י

 המהבר בשם
 מזכרת ואפסה מקרבנו שמו :שכח כמעט ,הוה
 במחברת קראו . יתכן לא אשר בישראל וגדולשר

 מויו והתענגתם ! ענר לשון אוהבי אתם ,הזאת
 ולחכמת והנפלאה היקו,ה ללשוננו נבור וחנו ,נבודה
 מבלי מחברתו את והיבר תיקן אשר המהברהרב
 על וחובה . היום לפנינו כאשר ספרים למניושהיו
 גי , ממנה יתעלם לבל בלשוננו ומבין יודע אישגל

 לא אשר איש וכל , רובץ החטאת למתחובהתעלמו
 - . בקדש ומעל כפשע זאת 'ראה נפשהעפלה
 לשון אהבת הוא ריק דבר לא כי ורעי אחי נאהביכנו

 עמים , אלה ובימינו עינינו נגד הלא ,הכוורשה
 , לשינם דבר על וה עם וה ומריבים לוחטיםרבים
 סני על עכזו לשון את לבכר רוצה. מהם אחרוכל
 אשר והענו לשון על יתיון לה ולהנחיל , זולתולשון
 , אליו הקרוב שכנו שהוא אף בארצו אתו גרהוא
 . הוה הרבר בגלל במלז;כ,ותם נהרגו אלמיםוכמה
 בשפת מאסו , שערוריה ראיתי ישראל בביתרק

 ושפה לשון ולכל , לסו מומשה שנים מאלפיאבותם
 ובמחשכים יבווו בוו %ה , שאת ויחר יקר יתנואהרת

 כעס גם צרתה וכעסתה , עולם כמתיהושיבוה
 - . גבירתה הירש כי כשפחה , הרעימהבעבור

 יותר זה לנו המורשה הקדושה לשוננווהנה
 ונכבדה נשגבה הנה במעלה , שנה אלפימשליטת

 חאפבורנ ב'בי'וט'ק' מסרי בי; והם שכזה עור נמלאו ההעחקוח איה שלשת שלכד*(
 . דוכא . פרכא , פלורנביא , פראיבה , פארא לאן, .לוזרון
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הקדמה
 השיר בטהרת והן הטשוט בדבור הן ,מאד

 המסטרת ראשונה היתה הי4, י המליצהורוממות
 קורות כל והלאה וכהמם , וארץ שמים בראתלנו
 עמים חכמי וכל , קים שנות ודורות עלםימות
 מעלתה גורל על מעידים בה המביניםאחרים

 ונתערבנו מארצנו גלינו אשר  מעת אמנם .ורוממותה
 אנחנו אשר ועם עם בליבון לדבר למדנו חעטים,בין

 אבותינו שפת חדלה אז ומן אדמתם עליושבים
 ללמדה מוכרחים להחנה והרוצים , מדברתמהיות
 וקצף כנחמת לטליתה הנשארים הממריםמתוך

 ללימוד מקום לנו אין דישון דקדוק וגם .הכממביתים
 והסמורים הסטרם מאלה , הקודם אל מהמאוחררק

 האוו מהשבתות נמללנו עליון בחסר אשרומליצות

 באו לא שדצ'ה ואומני כללקה וע,"1 , " ומלא נסלי
 לנן , בראשונה שיו נוסדו אשר האמתי השודער
 לפנינו היו אשר הדורות לחכמי טובה ונחנקבואו
 להווסדות ואבן פנה אבן למצוא ייג'עתם שקידתםעל

 הררך ועל , בכה וח: בכה וה למעניתםוהאריכו
- י הידיעה לתכלית לבוא מקווים אנוהח'  אב 
 הוא , לברכה זכרונו סעדיה רב הגאון היהלכולם
 רב הוה המחבר היה ואחריו , זה בענין לחקורהחל
 המחברת ותיקן וחקר אזן אשר ז סרוק בןמנחם
 ובשטתו , למחלקותיהם המלים שחשי ואופניהגאת
 להם בחרו ספרר חכמי ורק , צרפת חכמי גםהלכו
 אותיות שלשה הפעלים ליסוד והניחו אחרדרר

 ., הנחלה ואל המנוחה אי באנו לא היום ועד ,השתם
 ישכון הררך איחה גמור בבירור עדין לנו נודעלא
 , שאת והמבוכה הסטק במחשך לנו "יר אשראור
 רוח עלינו יערה עד , קיר כעורים נגשש לאלמען

 לנו צדק יורה אשר גואל איש לנו ויקיםוהמרום
 . לרוחהויוצאינו
 לסטרו בהקדמתו ב"ו המדקרק ההנםוהנה
 על החוק רשמם"ו החכם כי ואף . ולץ כתבאלץ:
 החתון בגיא לררתי ברמיונו והעלה כזנחם( )רבידו
 ! ירידי נא סלח , עכ"ל כלה ולא החל אולם ,הוה
 ורחב גדול בדבר המתחל אהד שאעם אמשרהאם
 החנם כחוו אבנים כח אם אף יכליהו, ,כוה

פפ'"
 עתה , ביכלתו אשר את ועגמה במלאכה התחיל

 אחר דור אחריו הבאים והנבונים החכמים נאיקומו
 על ויכלוהו לתלמיות הגדול הארמון את ויבנודור

 כל על דובה ולכן . קדמונותם הנהנו אשרהיסוד
 היקרה לשוננו בכוונת החמץ וכגבין והשכילאעם

 ולהעלות הרבר שרש אחר לחקור , להאדירהושוקד
 במצורות ישו אשר והמושכלות ההוכחות סטרעל

 ויצורפו יתוכחו ועת להשמאיל או להינויןשכלו
 לא כי . שטתה לאמתת לבוא נוכל או ,הרעות

 , ופרנויה דקדוקיה וכל עם שפת תולד אחדבפעם
 ונושנת עתקה הטו באשר העברית לשון גםואף

 וחלופי הימים ברבית וכי , מאחנו הענובהרבת ה" עור בבנינה נטלאה שה" מלנד , שניםמאלטי
 כמים עמה על ועברו שטסו אשר והחלאותהקורות
 והוראת הגיוניה :נוכן מדעתנו נצברה ,הזדונים
 , לאשורם אותם סותר ואין הריתוק וכללי רבותמלוח
 ששכחום ך פ צ נ מ לאותיות שקרה מה להםויקרה
 ומנית שנתיסרו והכזעמים והנקורות , ויסרוםוחורו
 מלוה שתמי עם הוא וכן . נשנחים היו אשראחף

 ונעדרה והרכבותיהם אודותיהם נשכחו ,הפעלה
 המרקדקים  דעת למי גם הל4 . האמתיותהוראותעזם

 ינחי בל"י שרשי כי בעליל נראה אותיות השלשבעלי
 ועל נאמרו אחר ברבור והכפולים ל"א ונחיע"ן
 או'ץ: בעל בשם שהבאתי כמו , נוסרו אחדרעיון

 המבארים שנבכו עד , דמ"ם דמ',, דו"םבשרשים
 ווה , לאשורם שחציהם בהכרת דבר פשרלמצוא
 לכמה מסתעף אחר שרש כי יודע לכל נורערבר
 ' אחד משרש האילן כשריגי ורצונותמלות

 , מנחם בשטת אחותי בזה בינות' אשרואנכי
 לניבדלת לבוא לנו נקל בעזרתה גי מעצנני תנחמניהיזו

 , הכונה סתומי רבות מקראות לנו ויתבארו ,הנרדפים
 שהן אותן אף לאשורה מלה כל תוכן לנוויתודע
 בעלי משרשי ההרכבה מסבת אותיות ש"מבעלות

 , התבן מן הגר את לבור 'בין והמשכל ן אותיותב'
 יעמדו , קדשינו ספרי את פקוחות בעינים בקרואאז

 , וקחמים חיים האלה הדברים יקר קוראלמגיך
 ותחיינה נעוריהן, כנשר תתחרשנהוהרעיונו'

 תשתאה אז ועצום, רב קהל לפניך ויעמדו ,היבשות העצמי
 תשוב ואו , אלה את לי לר מ' ותאמר המראהא5
 ' סרוק בן מנחם רב המחבר שם את ותסור לבךעל

 שכר לעלם ינון שמו , ליושנה העשרה החויראשר
 רשפפ"ו להחכם תודה מתת תחדל לא וגם ,למעולתו
 , נתלים קרים חתם כים בארות ומצא חטראשר
 חכמ' מעינ' ונעלמו נסתמו הימים ברבותאשר

 את ספוזהי יהודה באלמי הקטן אנכ' וגם .הדורות
 . משכיל קורא ואתה , האלה החכמים לשמותשמי
 לבך שים י האלה הדברים את וקרא ד' ברוךבוא

 אין כי . לטוובה וכרני , בעינץ. טוותו ואם .עליהם
 . כהיברי תבוסני אל נא , שמי את הוכו- בעבור בןל'

 העליתי אשר המעט את לעיניך אצעהעתה
 בשחתי הרבבות ואינה האותיות בהוראותבמכמרתי
 , ברצון קבלם , ה" מצער ואם מען ואם ,המלות

 בחקרי מהרבות מנעתי זקנתי לעת הומן בגידתכ'
 את יקר ידיר לפנון. ד' יפתח . והיריעותהלשון
 למען , למרי עד ובדעת בחנונה ויחננך הטובאוצרו
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הקדמה
 לפנטי דרר הולך ואנכי , החנמה במנסניהבא

 . ואמץ חוק ,להורותך

 . ב אותהוראת

 או , ומחדק קבול מקום או , ופניית הלע"

 . בחוכו אושונן , עלדבר החל ודבר , כניסהעג?
 י בהן בהם בכם בך בו בי מלות , נאמניםערים
 בתוכו, לשכון הארם ודית מעון , בית מלתמנה
 . והכניסה הקעוץ וש , מבחוץ הפך מביתומנה
 ב האות וגל וצורתו ושמו , תפלה ניח , אבבית

 . לבנים אב , המצטרף מלת , אב . עליומורה
 בקרבו נגלמים שהיו תיקרותיו יצאו ממנואשר

 תופש כל אג' ומזה . בכחותיו בזמוניםומונחים
 או לכודו והכונו כנור לו:ופשי הראשון נמהלה .נגור

 ומחה י אחחו באו אשר כנור תופשי כלנשתלשלו
 אב כמו ודעא הצמיחה התחלת וכון על אביבשם
 הבנין מלאכת על בנון . שרש ומחה , הקיץ ימילכל

 הקיום ועל , י זבול בית בנתי בנה , נאותבסרור
 , ונבנית אבנך עוד י המצב משפל והקמהוהחוזק
 , עגה חסד עולם , ויקיימט ולז עמי בתוךונבנו
 לא אשר ' בנין לשון . מאביו נולד בן שםומנה
 נבנה ומיה . ממנה אבנה אוי , אחיו בית אתיבנה
 הוא , בסוף ונונן גראש אל'ף בהוסטת אבןשם
 הראשה ואבן מנה אגן . ותקמו חזקתו הבניןיסוד

 התבהה על בין שהם ומוה ' תוצאותיווממגה
 ונבנה נולד . דבר מתוך דבר להבין הנפש כחועל

 , והולדה בנין לשון עלזו נוטל ולבן , הקודםמרעיון
 דגר מתוך דבר הבנת כן , מאביהו שנולר הבןוכמו
 , בוא שם וכווה , הקורם בנדבר ונבנה נולרכאלו
 מלת ומוה ' והבאה קכנסה על , ותבואה 1ומבוא
 הקל בא כאלו חדש קול ומוליד כמזהיו המדבר ,אוב

 דמות קל תבנית ושם . )בויכרונרנער( אחרקומקום
 ' עץ בבת ומוה . אדם הגונת ל"י הנעשהוצורה
 חלול מקום , העין במרכו השחווה הנקודהישא

 הדברים מן לאחור החוורים האור לקרני דרךומעבר
 ובעברם , תוכו אי ומוהיים הארם פני מולהעומדים

 נשברים והבדולחיית הוכוכיית המעמית הלהקהדרך
 בעור בנקורה ומתאחרים העין בבת דרךומתקבצים
 מדבר ותמונה לסיור העין באחורי דגרתיהרשתיי
- הנובע לחככני כנודע לוהחוצה  מלת ומוה 
 ומסתעף ' ריק ומקום שממה שענינה , *(בהו
 , בין מלת ומוה , ריקות ענין ג"כ , נבוב מלתמהן

)*
 וצרו. ריקוח לשון בהו, ב[ א כבראשית רש', פי וכי

 והמבאר . פחדק[ ]מקום ורקננו צבא . ובהו תהו ח"אוכן

 איש ומוה , המתעמסים רבוים שבי שבץ דןש
 . המערכות בין בתקי העומד ,הבינים

 צנור , ביב . ומבוא טתח , בבובתלמוד
 של ביבו , הלאה ולהוליכו הונל לשפוך מדרוןומקום
 כחללים תרגום , חלול ומר כלי , אבוב 'וקובים
 . בזיוני אבב , חנותא אבב . אבכיין בנמר ,יהווה
 ומשך תוך הוראות במקור לשכנת ב אותוהונח
 , בביתך בשבתך , מרעה בשלח כמו , הפעולהזמן

 מנבדל , פרעות במרוע , חדשה כגנחהבהקריבכם
 על מורה הכ"ף כי , במקיר הכ"ף אותמשמוש
 אח כראותו , ויצעק עשו כשמוע י הומןהכטת
 ' ויבם קולו כהריצני . וירץ וגו' וכשמעוהנזם

 הנרדפים שהשמות . יודע מבין % .הערה
 , רקד אותם הכולל אדו רעיון .בהוראתמשותפים
 , והיוחדת נטע לו יש מהשמות אחד כלאמנם
 ומדובקי' מגוז זה ונפרדים שנזסתעפים האילןכשעיטי
 מטרת אל קולע כטוהרבור , ברה והכל , אחדבשרש
 , מה בענין כוסחיו וממרידו הנויהו דגניתיהרעיון
 אבל , לבדו לו הכהוחד הפרטי השם וק עא לאאוי

 יבא או / הכללי ברעיון לנו ודי הכרע רואיןבמקום
 השמוש אותיות בכל הוא וכן ' האחר תמורתהאחר

 שבל ואחת אחת לכל יש המלות אלהנספחים
 , המכווז לרעיט ולאפניה המלה את להטותמיותר
 אחרת אות לפעורם תבוא הכרע סאב? במקוםאבל

 . ,תחתיה

 נ אותהוראת
 , הצר מן או בנובה סרבי ויוצא המנושארבר

 י דבר על מחמה אומכמה
 ומטמר, מרם שיי וחוסה הבית ש טכסה ,גג
 המגע , וגגון גן מלת האמנתיו אות נהוהותומוה
 . ומסתי מחסה , מגן ומלת , השכהו וחוםמשרב
 בעת ומחה . תצא יונקתו גנותו וש , והצלגנון
 צורחו ע"ש , מד~ומנתיו ן' א' בהוטטת דגשהראגן

 מלת וכווה . הכדור ככובע צר מכל ובולטתהעגולית
 , והתנשאות וגבהות הרהב על ונאון וגאוהגאה

 על , נגן שם מוה ושיסתעף לגנאי, רובוובארם
 כי , לך וטווב בידו ונגן . בקול ומומר בכנורהמנגן
 ,  מכניעתה האדם רוח ותתנשא תתנוסס הנגינהע"י
 גם , נקיונה ורוח גבורה רוח תבוא הנגינהוע"י
 מזה ומסתעף . והחנינה החמלה ורגשת הלברכות
 בשטה נחוברת המתאחרים אנשים כלל על גוימקז

 הנבראים כל כוללת שה'הה , הוא בו  מלשון , ובהו , אסרשם
 . למעלה כמבואר אב פעם למרש שגופתו נראה .עכ"ל
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יאהקדמה
 , כבמחוגה אגורתם בעניני ומוקמים אחתעממעלח

 שמח 5ב . גהה מלת גם / ונויה גוה מלתומחק
 בחליו הגוף ש שמגין , רפואה ענץ , גההייטע

 ' דבר והוסטת גם וכלת ,וטחוקהו
 נמוך מקום ש מורה גיזר מ5ת שנמצאומה

 נמצאו הן , וגבהות גאוה ע5 המורה גא מ5תהפך
 סזהוא או , והמוכו דבר ע5 מורים רניםשרשים
 לבד בילד גי מלת נמצא כן כי , היצר אוהמסבת
 בראש,, היו"ד בהוממת יגון כולת ומח; ' אל"ףובלא

 העצבון במעמר כי , הנפש ודאבת העצב עלמורה
 י כאגמון ונגממת מחצמצמת והנמש הרוחתתעטף

 ד אותהוראת
 ושאיפת , ודביקות היבזק , וידירות דוריסענץ

 , לדברדבר

 לדבר דבר שמתנועע , זזתנועה רעיון בחגונכלל
 נודרים 11 ומסבה לזה זה ותשוקתםבשאיפתם
 בכל ירווך דריז : דדים השדים ומכונס .כממקומם

 על מתרפקת והאם האם את מחבק היונק .עת
 באהבה פיו אל כזשדיה החלנ ותגר בפונה מריעולה
 ותשוקה נפש אהבת , וידידות דד מלת ומרה .ענה
 הספקה ענין , די ומלת . %אהובתו לרעהוכמאיש
 בכמות ויתו לחמץ והענקה , למתאוה רצוןוהמקת
 והאש האש ש העומר בשול כלי , דוד .ואיכות
 על הוד ומלת . תחבקהו האש וכאלו אותותסוב

 ומזה . ונוגה אור כקרני מדבר היוצא והחןהתמארת
 ידאה כאשר , ורחימה עופמות ענין , דאהמלת
 על כנשר , רחימתו ע"ש דאה העוף ושם ,הנשר
 כעוף , ומרחמת גולת על בב"ר ואכזרו - ירפיףגוול'ו
 ואינן נוגעות וכנפיו בכנפיו כשמרף כיהואהוי;

 על המרחפת כיונה שם ז"ל רשש כתב וכן ,נוגעות
 מלת נבנה ד' באות הנכלל התנועה רעיון ומן .הקן
 זוב שבעת ובעבור , מבעלה שנדורה משוםנדה
 בלתי תשוקה לה ען כאלו ב5ב נדנוד מרגשתדמה
 )אונרוהע(, ומנוח השקמו לה תתן לא אשרידוש;
 השרקים כי דוי, לבי עלי . וטדוה דוה מלתומנה

 , יד שם ומנה . 'שקוטו לא החולה שלוהגדים
 , הרה ידו גמול . וגרודים עסקניות שהיריםע'ש

 מסתיף , ותוחלת המתנה ענין מ"מ אחן עםובחבר
 התקוה נגפי ש מרחמת הנפש או כי , דחיסהמענין
 אונד )שוועבענל 'דיה בשתי הוחלתה אתוחובקת

 ער אדרם . מבוקשה להשיג ונודדת ,האררענד(
 בנחת קמיצה ענין שנותי:, כל אדרה , אלקיםבית
 , ובתלמוד . 'דורון ירודון צבאות מלכי ,. רהטהכעין

 טן היוצא אד מלת ומזה . בנה את מדדההאשה

 ומלת , דד מלת מרעיון האדמה את להשקותהארץ
 הירך ומלת ' ההרם מן החוור הק% ש דויםהד

 שרים וומר שמחה ק% דומת , יענהנדושים
 הכרר; מסבת הנטש שמחת ע5 תודה ומלה -ונוגנים
 תנודת מחמת החטא הכרת או / והסרכזובה
 טוחטא ויכיר טעשיו על שמתחרט והתודותוהנמש
 קוקוי שהבגד י די מן , בד מדו ומוה . מטעונגד
 וילבש , מרויהם את ויכרות , האדם אורך מדתכרי
 , ככורוקללה

-  ומררה שבר על איר כולת שבא וכוה 
 למני כי , החוור בגלגל התנועה מענין הוא ,רעה
 זה נוגשם ההמכים שני שקצות וידוע , גאוןשבר
 הסבה , ואודותץ- אודותי אורות מלווו ומוה ,בחק

 לוה וה דברם שני שייכות ענין בחי ויש ,הגורמת
 א"ע כשמתף הראש  תנועת / ולנחמו לו לנורומלת
 מתוך מורבץ ומהאדם החלב נאד מלת ומוה 'בצערו
 קבוץ , נד מלת ומזה . הדד מן כיונק ושותהסיו

 נאמר נע . לנד נע נין ההברק יובן ובחי 'וצבור
 והניצותי כמו , במקום התנועה על וראשונהבעצם
 והוראתו , במקומו ירצה . בכברה 'גוע כאשרוגו'
 ממקום הנדידה הא ונד . הנפש מנוחתהעדר
 ללחם הוא נודד . עזראל רג5 להגיר וכן ,למקום
 . ממקומו נורד איש כן מקנה נודדתכצפור

 ו אותחורגות
 , הרברים וקטגורחציר

 את לחבר העשויות היתדות הם , העמודיםווי
 ונקראים , וחשוקיהם ווטים , יחד ולדבקםהעמודים
 אוחם ומדבקים הכלים חלקי חחוגרותהמחברות

 ותשוקה חשק להם יש כאלו חשוקים, בשם ,יחד
 בחלוף , מים חשרת , חשורים נקראים וכן , לוהזה
 י בעבים מתלועים האדים קיטוף כי , בחלתקטף

 ש מורה , הה: מלת נעשה ה' עם הואוובהתקשר
 לאחק- גניר החן . המצטווה אל ובא מתהוהשות
 לשלג כי , לארם הוה מה כי , למלך להםהיה
 אם , רעה מקו" על ל'כ ונאמר י ארץ הואיאמר
 יהרמוהו חומן ומגעי בלהות האדם עליהמך

 , אחד והענין ' הוה עליך ותפ% .מהצלחתו
 ההעדר מן ובא , מקורם היה שלא מהשטתהוה
 באות ובחרו . רע או טוב קב"ה , ומציאותלישות
 חמאמר" חיבור ש להורות השמוש אית'ות ביןוי"ו
 מה אמנם , לעבר והעת"- לעתי העבר להפךוגם
 ומדוע ? מהופכות במלות להשתכרם הלשון מניחיראו
 הכעס  לדעתי ?  בעתיר  ועתי בעבר עבר שמשולא
 מצווות לו א'1 צתט( )דינו שהומן למ' . הואלזה

 ברון לבר בשכל לזו וו הנמצצות 'חס רק אב5בעצם
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הקדמהיב
 או מעשה דבר מצ"ות הכהזנת היינו ,ההמשכה
 ואנחנו , זמן בשם נקבוה הזאת והמשנה ,סעירה
 נמצא דבר הוא כאלו הזה ההמשך לנומצערם
 בסדר נמצא שהומן שלנו גשר לעיני ונרמה ,בעצמו
 המשכת אבאר כאשר באמת זה ואין הככימאיםשארי
 סור אחר זה בבוא קרונות מהתמכות מורכבתהומן
 נמשך מציתותם בעולם היגיעים הדברים וכל ,זה
 כי נמצא היטב צוה כהבונן וכאשר . במעם אוברב
 הקשורים , ועתיד מעבר רק באמת ציור שום לנואין
 שבינאום וכוה , השלשלת כחוליות זה בעקב זהיחד
 ההנדסייח הנקורה כמו . קיימת תמיסה וגום לואין
 מעבר רק מדובק ההמשך ועצם , ההנדסייוקו

 כאשר , עבר כבר ובגחיו , בא ורגע עובר רגעועתם
 או במאמר המכוון אם לכן , ונשכיל כליבין

 כדבר בעתיר שיתהוה מה לנו לציירהספור
 בלשון העברי משתמש , ישתנה שלאברור
 אף להורות , לעתיד הכנהפכת וי"ו עםעבר

 ספק בלי אמנם , מצטוות לו אין עורנהשבאמת
 כדבר וברור מוחלכז והדבר , ששימה אושיתהוה
 ברור , ישראל לבני 'הרעה ואמר . נעשהשכבר
 המכוון וכאשר י אמר כבר וכאלו כן מרעהשיאמר
 רואים אנו כאלו ועבר כבר הנעשה דבר לעינינולצייר
 עתיד בלשון העברי ישתמש י לשנינו מתהוהאותו
 עתה רואים אנו כאלו י לעבר המהמכת וצועם

 ועתיד, מעבר בהמשנתה המורכנת הפעלההוויית
 המעשה התחלת רואיםואנחנו

 הוי
 לפנינו וחלף

 יחד ומדובקים הסמוכים לעכר העתיד יעתקואיך
 ריוח בינ'הם שיש מבלי והדביקות הסמיכותבתכלית
 שבמקום ההנדסיי הקו כציור המעט מן מעטאף
 ישתמש ולוה ממוצעי שוס מבלי מתחל וה כלהשוה
 איננו ומההוה יען ,  עתיד בלשון ההוה עלהעברי
 עבר כגר ההוה אל שבא ומה , העתיד רקבעצם
 לפנינו הנמשכת הפעולה או שהדבר אף .ואיננו
 , כמבואר , כן אינו ובאמת ונתקיים כהוה לנונדווה
 הנז' בספרו רשפם"ה החכם לדברי מסמםואינני
 , הויות מיני ב' שיש . ונ"ל שאמר א' חוברת ג'יריעה
 אחת בבת הרבר שיתהוה ,והגות הויה ה"האהת

 היה אילו וכו' ההנדסי קו בוה המשל וכו'בשלימוחו
 לנו לצייר אפשר היה הנדסיות והנקודותמורכב
 הרבה ע"י מציאותו ונקרבה קטנה אחת נקודהשהיה
 אלפי כין שאסילו לנו שידוע אחרי אבל ,נקודות
 להיו,ק , שהוא כל קו יעשה לא נקודותאלפים

 סימנים הם אבל בעצמן ככוות בעלי בלתישהנקודות
 הקו והיות , בהתפשטותו הקו תחומימגבלים
 ' ?כ"ל וכו' ככוות בעל' קטנים דקים מקויםמירכב
 ברעיון שאחו כמוחו חכם על :שגבה פליאהוהנה

 וין בציורו אותו ונטש , ההנדסית מנקודההאמתי
 מנקותיה שהבע החי הגדר הלא . הנדסיקו

 , הקו תחומי מגבילים סימנים רק סאאינםהנדסיות
 כנציגוות לו שאין הקו גדר הוא בעצמו הגדרזה

 למצרנוה ומצע רושם רק שהוא יען , כללוישות
 זה וסמוכים המנגלים ומקומות גשורים שניוגבול'
 רק והוא , מתחיל זה כלה שוה שבמקום ,לוה
 אבל , ארכם פני על המוחשש גבולי מן רמיוניציור
 חכמת לבעלי כידוע מציונות שום לו אין בעצמוהקו

 מקוים מורכב שהוא לומר יתכן ואיך ,ההגרסה
 ההערר מן רסנת הויה הקו ולהיות י קפוניםדקים
 להעדר יש האם . ובשלימות אחת בבת הישותאל

 , קטנים כוהעדרים והרכבהנמית

 ז אותהוראת
 ורקה או וורה :ו.לה זריעת עלק מדבר היודארכר

 , לאחור קפשחו וח:יעח למקוםכמקים

 כנודע ומקצוע סנה זויות נעין מצייר אואשר
 שני מגישת על מורה , זוית , הכובע בסמרילקורא
 , זה את זה וחותכים זה לעומת זה הנוטיםקוים
 בפגשם וצפון דרום פאתי עם ומערב מורח פאתר"מ
 ומקצוע קרן תמונת מציירים . אחת בנקודהזזל'ז

 ירצה , מלאים מווינו ומנה . המבגולשכצלעות
 , לווית ממית מוזן מלאים וממגורות האסמיםשכל
 הגשם על חמלם האור שקרני ידוע , כבודהמויו

 כמבע , חוזר אור בבחינת לאחוריהםקומצים
 שקופצים זה על וה הנזרקים המקשייםהגשמים
 הנפלה קו לעומת נערכת קפיצתם ונטייתלאחוריהם
 לצד תיקבלת בתנועה הפגישה מנקודתשמתרחקת

 ונאמר ווינקעל( )אטנסאללס ומקצוע ווית כע.ןהשני
 בוטנו שיצאו והרומניות הכבוד על הסקאלהל"ד
 אוהביה את שישמחו  וימעתה כזיוה קרניםכעין

 סלת ומזה , בממשלתה ויגולו בכבודהויתעננו
 בהישרה ארוך בד מן הנעשה המשקלת נלי ,מאונים
 , כפוח שתי תלויים קצותיו שתי ועל ,שטחית
 עם ומצער לרומו נצב עומד הלשון הבדובאמצע
 כתמונת עבריו משני זויות שני הנרשטח.ת

 וכובד המשקל כמות לסמן , הזוית נצניהמשלשים
 כפותיו לשתי אחר כשקל אם . השקול דברשל

 כמות עם הכמקול הדבר היינו , שוהוכובדם
 בתוך נצב עומר הלשון אז . האבן שלהמשקל
 שוה כובדכם אין ואכר . לצדדין לנטותבזבלי
 , שדי וזיז . שבהם הכבד לצד נוטההלשון
 וכ,תנועעיכ נודד'ב( לנגרף משחר. השדה חיותהם
 אשו הארס אגר לקרא ' טוווח בדצ'ותתמיד
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 יכ-הקדמה
 אליו מדבר הקול את לשמוע 'ת' הבוראנטע
 f'y באויר הנפעלת דותיתית שהתנועה להיות ,אזן

 , תוף כמין האוון בפנימית הפרוש בעור מוגע ,השל
 נצחם ויו , הקי אל מרמה ויו . הווו מענקוהוא
 מענין , תבונותיכם ער אזין ומירוש . בגדיעל

 את ולשקול לשמוע האתן הטית וירצה ,מאזנים
 בנים אם ולבהנם השכל במאפי והתבונחעהרברים
 , ויין כלי שם , אוניך מלת ומנה . המהרשתם

 חצים בהם לירודי והקלע הקשת היו ההם ביכויםכי
 , זיין הכלי כל זה בשם ונקבו , שלהם זיין כליואבנים
 הערוכות וערמה תחבולה למחשבות וגזם שהשוכויה

 ונערך מוגבל ומן על , ומן ושם , ידועהלמטרה
 הוא ת ובארס ובתלמוד . וכון לכל . אדםלפעולת
 הבטנק על מורה וגה ושם . וזימון הכנה לשוןג"כ

 מקו הסרה ענין ג"כ והיא הבגעיה, ועל הישרמדרך
 . הרעב וניובש הגוף עיקום ; רעב מו' ומיה .העמר

 . ממבע עברים לכל ותמוצה פיגור ענין גוים, ינהבן
 הדלת תנועת וע'ש הזוית צורתו לש ,מזווה

 , ענשם , זאוא מלת ובתלמוד י עלקהושקיפתה
 תכדר שמתנועלם ע"ש , ואויא ממן עפאיםמנין
 בנטיות האלן מן שיוצאים ל"ש או הרוחממני
 ובתלמוד . האדם כפי כסרישת לצדדים פרושותשונות
 אותו מוהיהין אין וכן , הלב תהוהי , משם וולא

 שהמתגאה לפי , וגאוה גבהות ענין . י"ז("לין
 אחור נסוגים ועתו , א"ע ומגבוה זולתו עלמתנשא

 ' מזהזה

 ח אותהוראת
 . רבר ותם'פו4לכ'רח

 הארם צואר לקשט עדי והוא , ונום חחמענין
 וכווה , שלשלאות כמין שעשוי ובעבורממבע
 , בהם כבולים שהאסורים השלשלאות ,בחחים
 שתופסים לקם קוצים הם , חוחים מלתומנה
 בחלוף , חכה ומיה , אלוצם המתקרביםבבגדי
 ומנה ' הרגים בו שצרין צדיה כלי , בכ"ףחרת
 שתופס לפי , והמתנה התקוה ש מורה חכהשרש
 שם , חך . נואש יזומר לבל ומחוקה האדםבה

 , טעם לטעום המאכל את שתומס בפההמקום
 או בשר בקרבת ונלכר הדבוק ואחוה אח שםומנה
 כל את שאיחה אברהם אמרו , הנטשבקרבת
 המקשרת האחוה היזו , הקרע את מאחה .העולם
 ומזה , יתפרדו ולא ויתלכדו רוחני בכח השבותאת
 את ומחויק התופס בבעח"י הרוחני הכח , חיכילת
 אשר אל להתנועע ויחלימהו איבריו כל ובוקעהנוף
 שיש מים , חיים מים ' והחפן הרוה שמה.היה

 תמיר ונובעים ממקורם בצאתם הרוחני כחבהם
 ונפסקו עומדים כשהם ובהמך , חיים הםכאלו

 ממך יקחו ולא וכן . ונחם טעמם הופג אוממקורם
 ואם בבשר שנשאר יען , חי אם כי מבושל.בשר
 והבישי / החיים טבחמצער

 . הזה הכח את מרפה

וחאס%ה~
 ונששפס , החיים נח החום כי , חם

 בעבור חננה ושם , החיים נעדר הינעיהחום
 בעיני חן מציאת , וחניפה חן מלת ומוהחמימותה.

 חסר המעטרהו ורצון אהבה ממקור נובע :גולתו
 הן לבירוא באדם נפלאה סגולה באהביו ונלכרורחת"
 יולדו אותיות שארי עם בקישור וכן . רואהובעיני

 . מספר לאין וכמסתרגים מסתעפים רבותרעיונות

 מ איתהוראת
 , ברבר דבר הסרתענע

 להיות אנשים מחברת עצמו הבהיק , אטויהלך
 שמכבדין כלי , האותיות בכסילת , מטאטא .ברר
 הם , אטים . ואשסה מאבק לנקותו הבית אתבו

 תואר , כג'ווה %ינוירלש-( בשם ידועיםנודדים
 שהם , הפשתים או הצמר מן הנטוויםלחוטים
 רעיון מן או , בו שהיו ממקום ונמשכיםנטווים
 וענין הס-ה ענין וזה , חשסל'ה  דעת ]וכןהנטיה
 ברעיון פויט שם שבא ומה . ומטמון ומותהמוט
 מורים רבים שמניס עברי בלשון נמצאים הן ,דבק
 שמהמכהו יו"ר האות בעבור או , והפוכו דברעל

 . לרעיוןמרעיון

 כ אותהוראת
 , והכנעה כמימהענק

 צדיק ל3 הכאות , נכאים אך תהגו . נפאהרוח
 כאים חל מלות שתי , חלכאים .)איינשיכטערן(

 י ירו ומטה אחן ימוך וכי , נכים כהה,רוח
 צערך את שיכניע כוי אין , לשברך כהה איןשירוש
 גהה כמו שהוא או , ניחומים ע"' שברךמם'בת
 אנכי מלת ררימת ימן שוה . בכיף גימשבחלוף
 וענין . בס"א בארתי כאשר כ"ף אות בהוספת ,ואני
 לאחר השוותו למען האחד את שמשפל , השוויכ"ף
 . כגברתה שפחה , כזקן כנער , כגדולכקטן

 ל אותהוראת
 , לדבר רבת חתקרבות אוהיבור

 נאהבם הקרסים להיות , הקרסים בתי הם ,ליאות
 הנאחזים המררגות הס , 'עלו ובללים להים, .בהם
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הקרטהיד
 לווקום ליער או גבוה לווקום בהם לשות הידודבוקים
 רנוי ל'י הנחות אסתת , לאות ענין ומהי .נסוך

 עתה אך . נשוא נלאתי : הסבל כח מעוךהמשא
 ובא , המשא סגל מנשוא הכחות מיעוט ,הלאני
 , בדבריככז ד'  הוגעתם . תלאה , ממשטבשם
 לראשך הם חן לוית , לוה . ד' קדם אלהיתןתרגום
 י להם לכם לך לו לי והכינויים , וליות אישכסער
 פרטי והרבה תעור , לאמים לאום שםומגה
 כל ועל , עמם נלוה אשור גם . אחד לעםאנשים
 . חו"ל בלשון אורחים הלוית ומוה . עליהםהנלוים
 , וה מענן ג"כ הוא הלואה מענין שהוא נזהוגם

 , תומלומין בחיוב למלוה נתחבר שהלוהלהיות
 חו"ל השכלו ומאור , מלוה לאיש לוה עבראמרו

 לו , לו ומלת . למבינים כידוע כאלהבתוארים
 לולא , לולא ומלות . שמעני לו , כדבריךיהי

 , ולנן לו מן מירכבת , שבנו עתה כיההמהמנו
 עכר והראשון והרעיון והמאמר חיבורוהכונה,
 . תקודם בשלילת המתאחר חיוב להורותהאחרון

 מלרז . בסופו ביית אות עם הלמ"רובהתחבר
 באמצע ומקומו הגוף מכל הרם אסיפת מקום ,לב

 לבבתני ופט , אליו כ!הובר הגוף כל וכאלו .הגוף
 המחשך שע"י בעבור אולי , לילה ושם .שבב

 לביתם בעבודה העוסקים יתאספו האורוהעדר
 לון שרש הנווון בהרכבת מזה ואולי . יחדיווילוו
 , עוז ילין בצוארו , תלין בטוב נטשו , מלוןושם
 כ' . תלונה מלת מנה ומסתעף . ילין בלביקר

 עליו טתלונן אשר וה על כיענות'ו יעמוסהמתלונן
 . אויפהעפטען( ,)אוטנירדען

 מ אותהוראת
 ממקירו דבר ונדה-ה , הברלה , הסרה ,חרחקוז

 , מסבתו אוטחכליהו

 להתנועע ועלולים ממקורם ונובעים הנוזלים ,מים
 , מאומה מאום . מררון ממקום או רוחמנשיבת
 , ממני , הדברים משארי הדגר ושלעתהסרת
 כי , למיניהם , מין , מכם , מהם , ממך ,ממנו
 הבהמה, ומין האדם מין מוה, וה מובדליםהמינים
 לאחיו להקים מאן , לשלח מאן : טעון עניןומזה
 הרצון והסרח העדר , לשמוע המאנים ,שם

 התעכבות מהמה, מלת ומוה . הפצויהכוהכונה
 כפלת והש , הסבה דעת מבלי או מהראוייותר
 מום, . ואת ומה מה על ירצה , מהמלת
 סלת ומוה . הנובע מדרך ונבדל נוטה ,חסתן
 נסע ודורו ומחייכם מדורו ונברל נמרס ,מות
 הנותר בין ההבדל לנתיבה אור )עיין ממנוונגלה

 שם לכל שהם , הנרדפים בשמוח נם הכלל וה ושסור*(
DVבמקים בו הסשחסשים לברו אלי מיוחרח ע'קר'ח כינה 
 ישתמש לא וחי , העיקר.ח וו כורח אל רק קולע הסדכר,שר

- ובלחם( בבשר הנותר וביןמבשר  : ובתלמוו' ' מתי 01לת לתמיהה תמה טלתמיה וטטתעף 
 )אבוואשען( מה4: )וועגוילנדען( עיניהורטהטי
 שעושים הדפוס או האבנים , אמום . ושוטךממהה

 שנמשל אם מענין המנעלים את עלוהרצענים
 וממנה , הי גל אם היתה היוו כי ,להעדה
 הוראת דבר ועל . הלוו בתבל הארם בני כלתוצאות
 , המנוח בסוף מ"ת לאות שמשתמשיםהרשוי

 בהעמדתה שם מפועי ידה על לעשותושמושה
 ובינוני , טבעון כנכסה כנשכן ככוו המלהבראש
 , מבקש , כנגשש , כ!וכיר , ונאכיל כמו ופיעלהלעיל
 שם כי וכדקדוק לליכ!ורי ושייכים ארוכיםהדברים
 .ביתם

 נ אותהוראת
 המ"מ גי , הט"מ טאחוחה מרוחקתאינה
 ושניהם החוטם טמוצא הנה אחיותוהני'ן

- . 1 י ת נ מ א ה השימושמאותיות  , נא 
 וגמירתנו דבר עשייתו למהר תיריו בקטרהלשון
 היינו , נא ככנינו תאכלו אל המרחיק אתולקרב
 של בניו לבני תואר , נין י צרכו כל נצלהשלא
 למרחוק הדורות השתלשלות יומשך אשראדם
 שיצאו , שמו ינון ומוה . בשר בקרבת אליווקרוב
 דור ההמשך יפסוק ול"ו בניכם עני בניכםממנו
 , נוה י הממשלה המשך , מנון . דוראחר

 והנוי , נאה דירה ענין הוא הואו עב!בקישור
 )דיא שונים דברים התאחרות ע"' יסובבוהיותי

 בקשר , נוא אייגהייט( צורמאנניגפאלםויגקיימ
 הסרה , ביו"ד הוי"ו נחלפה , אותה ינינו ,הויו

 איזה הונחה כאשר ובכלל . הקודמתממחשבה
 להוראה גם גה משתמשים ידועה להוראהמלה

 בעבורה אשר הכונה עקר בה שאין אף לההדומה
 עכב בהרכב %ה ומשע . *( הוה התוארהונח

 המעשה וגמר להשלמת הרברים קרבת עלהלס"ד
 )עיין ל אות מהוראת וגהו ' החפץ מטרתוהשגת
 מן נשות ומזה . מנלכד לארץ יכוה ולא :לעיל(
 הוראת לכן , )סאן( נו.ז מ"מ נקשר ממנוממנ'
 לאחד, ומתיחדים השווים רבים מרשים על כייןמלת

 . שוויכם הבלחי פרכויכ! משארי נפרריכםלהיותם
 ומתאחדים המנין תחת שנופל , וממון מניןומלת
 התרבות ע"ש דג, של תרגום נון י אחרלמסטר
 הפושה נגע מין / בתלנ!ור נכו ומלת .מינו
 עלוקה )קרעבסשאדען( בהרקבתו ומחטטתבבשר
 . אליו הדם ' מציצת ע"ש , נםתרגומו

 , העיקר,ח לכונה הכרע שאע במקים אכנם . הפרטי בשםרק
 הכלל ברעיכן עסו המשוחף הנרדף בשם נם להשתמש רשותאוי

 ,יהיילי
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סוהקדמה
 ס אותהוראת

 בעצסוהו ע4ץ הדבר והשתמח ממיקה הססהעק

 , במראהואי

 / נטיכן והמלח אש מפני דונגנהמם

 כצמר , ורקבון וכורזינו[ שחיקות ידי על114
 השתנות בעבור , מסוה מלת ומזה . מסיאכלם
 המדה על המושאל שם , סאה . והווראההפנינם
 . והתבואה מגרשני הנטחן הקמח בושמודרין
 והמסה ההתכה שע"י נמו כי נסיון, מלתומוה
 להבחנת נבוא הנסיון ע"י לן , הדבר איכותיובחן

 ושה , המצרף ע"' הכסף כמו והענעיםהרברים
 עם בהרכבה נס מלת ומוה . אות סלת עםנררף
 גנם , ובחינה אווה כמו פלא מעשה שהיאנוולן
 אותו להרואים ואות יסימן הפרוש והרגלהווון
 עטו והתנשאות דחוף ענין , מתנוסס ,מרחוק
 בתלמור אסטן . הרוח מסבת באויר המרחףהנס
 . הנשחקים בסממנים הרפואות ע"מ ,רופא

 ע אותהוראת
 . הומן על ישל יפתוי

 בימי לאדם ומיוחדים המממנים העתות ןעת
- )שיקופל(חייו  בצרה לעתות , עתותי נידך 
 / ומעונדה מעון . עתי איש , דגר יעף אתלעות

 , המעשר עונת , עונה . ושיוחרת מוומנתרירה
 על הענגים מהליכות המתנבא , מעונן י קבועעת

 בארם אבר , עין י לאדם ועתירות מיותרותעתות
 כל האדכא יראה שעי"ו , הראות לחושטיוחר
 אוות ובהוספרץ . הראוי בכור;זק סביבוהדברים
 לנחל מתיחס הנובע המקור כי , מים מעין ,או"ם
 המבוע . דור אמר בד, מעיני כל : לגוף העיןכמו

 והרעיונות המחשבות כל הקרו משם אשרוהטעין
 הוא קורש , האדם בני לפעולות המקור הםואשר
- . בך חושד אני תמיד כי ,לך/  נקשר , עם 
 המתאחרים אדם בני סרטי הפון . בסוף המצםעם

 . אחר לגוי  התעתדו ועמו , וגימומיהםבלשונם
 הערר וזה : הדעת והעלמת האור כהות ,עמם

 . המ"ם מהוראת מסתעף ; המוומנתהתעודה
 ויתיעד ית'חר ירה שעל . השובה ענין :ענה
 . השואל בלב אשר הספק קצות טשתיאחר

 פ 11ןר2ז[ור.2.111
 , הסהימח וסילוקפחחיה

 : לנובח הפונה , סנים . השפה מפתח ,טה
 ; כסי ; פי ש ; שנים סי . פאה , לצרדיןואם

 וסילוק מתיחה ענינו , סתוי , סחה . מאליומובן
 מניעוץ סלוק : ואטת סתתני : והטיאוןהסירוב
 וסילוק הנגול הרחבת / ליפת אלהים יסח .הרצון
 ' הסתום לרבץ פתח נעדפה וכאלו . והצמצוםהגרר
 שיהס תסוב הדלת אשר הצדים : לדלתותפתות
 מחוסר : סחי שם מוה ונבנה י הפתיחהבעת

 המתג הוא ותשכל כי : לפתותו שנוחהבחנה
 עשיותיו שחין ידו ועל . הארם בני לפעולתיוהרסן
 לבו בררך שובב לך לא למען רע ואם טובאס

 שתוהו אשר ודים אנשים לקול ישמע לאלמען
 ומבלי דעת מבלי והעושה למדחפות,ויצודוהו
 הרסן ושולח פתח יתרו . כנקורכם ררכולחשב
 ; דחי 14ל טדהי ומהלנו טרועיכז מעשיוועמו
 מסבת למניו סגור היו אשר המקום נמתחוגאלו
- . והשכלהמוסר  שידע מבלי , פתאוכז 
 : יבוא מאשר טאומה כזקורם ירגיש ולאהאדם
 לבו אל ישים שלא ירצה 1 פתאום אחריההולך
 ; הנצק מן הניקח , טת . אחרה טלנת רגלולמנוע
 לפתים ונשגרו "3ורמ נסתת , פתים אותהפתות
 מלה והלמ"ר התסו עכב בקשר ובא .קינים
 הצמר צרור מן ונגרר הנסוה החוט הוא ,פתיל
 ונרדף , בו דבוק שהיה ממקום ונמשך הטשתיםאו
 ירי על ונתגדל שנתארך ע"ש , גדיל מלתעם

 אמרה י אתתי עס בנוזלתי גלעינן נפתולי :הטוויה
 במאמר אחותי עם בבואי מצבי נתרחב ןרחל

 ומתיל נחוט עמה ונשתגרתי מתלתי :השוה
 ; למקותי כמו אלי יעקב אהברץ ממברץאחד

 המגבעיכז מענעים טתוח ומן ; פנאיובתלמוד
 : האישות בגדר נגדרו שיא , פנוקו פנוי ,אותו
 , בוקר לפנות . ידוע לדבר המוגבל זמן קודם ,לסני
 לצאות השער יפתח אשר דרומן וקרבותנוכח

 . הנוקר ושואהשמש

 צ אותהוראת
 . מחביאו מטקום בצמחו הדברהתלוה

 אמר . ראשונה יוצאים המירות בצמיחתכמו
 כפורחת . להתגלות הסרח שהתחיל ירצה ציץ,ויצץ
 מלת טוה וטסחקז . הרמונים הנצו , נצהעלתה
 יצא השמש : בו נסתר שהיה ממקום יצ"ה ,יצא
 ניצוץ . אחיו יצא ואחר , וימל יצא נציץ , הארץעל

 , החוכים מן מציץ . האש מן היוצאהרשף
 *(. הבגר מן היוצאים ציצת . נסתר ממקוםרואה
 לידי המניינה והתחרות הכעס התעוררות .נאץ
 להוציא והטעולה הדליקה הנערת , יצת ומוה .קצף
 , והתעוררות איצה שלשון , הפועל אל האשכח

 את ומנאץ מעורר פבחוץ הבא השקריישהאש

 ע מנחם בשם וחכ.או . עכ"ל , ראשי בריצת מן ובולט התה הלא' רבא כל . לטיאב כנף חני לשואבצ,
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הקדמהטז
 ינצו כי , נצים ומוה . לחוץ לצאת הפנימייהאש
 , מצא . והמרינה הנעם התעוררות , הצואשר

 ונמצה ומוה , אבידה כמצנרת , הנעלם רברהתגלות
 לך אץ כי ומוה . הדם להוצתי הדחיקה .דמו
 לפרוץ יאלצך הצר המקום ירצה , אפריםהר

 החבוטות כובלי לדבר נבהל , ברבריו אץ .הגבול
 אץ . רוזנו על העולה כל בחפו' לדברונמהר
 עשותו כורם לחשב מבלי בעסקיו נמהר ,להעשיר

 מגורל השעה את ורוחק , לחדול ואם לעשותאם
 , ומצה לריב הן , מצה ומוה . להעשירתאותו
 אשר לחם חלת , טסה . והתחלתו הריביציגות
 הנץ ובתלמוד . יחמץ טרם ונאפה חסזלא

 . השחר בעלות ממחבואו השמש יצאת ,החמה

 ק אותהוראת
 י אחר רבר מחוך והפרחו הבלוע רברהפלמח
 ומור; , בקשו שכור כהתעות , קאהכאשר

 ומלו: ' והלכלוך המאוס דבי הסרת , נקיסלת
 הלב וינקת , אמי שדי יונק : מזה מסתעףינק
 ומזה י והעסיס המיץ החלב והרקת פליטת ,גוים
 רוח מקוצר והנמלט אנחה געייר? , ואנקנאק
 )עכצען דום האנק , חלל נאקת )ונאק , הלבונובר

 קולם ע"ש וקפד קאת העוף ושם 'שלוכצען(
 , מדבר לקאת רמיתי , ואנחה אנקה לקולשדומה

 בניכז ושנ' , הברגל קהה אם , הס"א עםובחבור
 שחלודכן מסבו: חירודכו נתקלקל ,ו:קה'נד,
 נקיקי י בהם ומלוחכים טחוכם שנפלטוהחימוץ
 הרקים ומקומות הסלטם שנין הנקשם ,הסלעים
 . והשלג הנשם מימי הפולטים לסלע סלעשבין
 ושכם ' וגיעול ותכוסה ענין , נמק מלתומוה
 לעורר כח לו טיש ותצמח הוא אולי ,קיקיון
 'ההקאה

 ר אותהוראת
 ונוול במשך או אחר מדבר והנורק המורםרבר

 .כמנר

 'רזו , זקנו על רירו ויורד , וובו את בשרורר
 על , אור ומלת , תרומה , חצים מורה ,בים
 , נר י מקשת חצים ככוו יוצאים האור שקרנישם

 שדומי: בשבל או , האור רבוק בו אשרהעצם
 המחרישה, ניר,תלם לכס גירו ומוה ' לחץבתבניתו
 על הנאמר ניר וכן , החץ כיריית לארכוהנמשך
 , התלם ככוו ישר בקו והלכת הנמשכתהכנמשלה

 ומל"ו ' למרחוק עד בנו לבן ומבן לבןמאב
 שקרני בעבור , העין הבטת , ראה שרשנוסר
 הסך בדבר מוגעים וכשהם , ביושר הולכיםהאור
 לאחורהם חתרי , להלאה תהלוכותם ומעכבבערם
 קפד; גרבר פוגע אם החז כמו , העין תוךאל

 שרש מורה ולכן ' לאחור יסוב הליכתוהמונע
 או הנבואה בכח יהיה , בעתיד המחזה על 3םראה
 בחביון הטמונים העתידות את המאיר השכלבעין

 ' והביקיר דזבחינד; על ג"כ ונאמר ,ד;עתיכז

 מרבר פחד שהוא , יראה מלת מזהומסתעף
 . לאחור ונזור ומורחת , שתיקהו לאדםהנראה
 ונמשך הנוול מדבר שביעה ענין , רוה מלתומזה
 על נאמר וכן ' לדבר והצמא והעורג נפשאל

 ושפיקד: שמלטת ל"ש , דודים נרוה ,הידידות
 . אלקה השוקקה הנפש את המשביע ונילעונג
 מגרר ויוצא המנושא דבר על , רום מלתומזה

 ומלר? י וכבוד נשיאית ממנו ונמשך ,ההשתוות
 , מאור גבוהה קרנים בעלות חיה שב( ,ראם

 ונורקת גדלה, בעבור אותה הרואים אתוהמפחירה
 ע"ש י ראה העוף ושם י מנינה ואימתהמוראה
 , ובתלמוד . מאוד חד הראות חוש להשיש
 ומלו: ' לחוץ ודוחהו האויר את השואבהרשה
 , ונידו' שמתא ענין שהוא , מנה מסתעףארור

 ערירים ומוה ' הכללי הטוב מן ומרוחקמופרש
 מלת נם , האומה בכלל נאחדים יהיו לבל ,יהיו
 , בשטי עם סורי אריתי , יקיסה שענינוארה
 . זאת מהוראה ואסתעף , ררך עוברי כלוארוה

 ש אותהוראת
 . וכח תוקףעזן

 , עבודה לעבוד בגופו בין הכח שבו , איששם
 אשר ובכל בביתו שורר להיותו ביתו בממשלתובין
 . אדנות מענין שהוא בעל מלת עם. בזה ונרדף ,לו

 והתגברות הלב אמוץ , והתאוששו זאתזכרו
 לאשישי הבנין, וחווק החומה יסוד , אשיש .הכח
 , אשיותיה נפלו י המבצרים חומות , חרשתקיר

 ממנוני י והחומות היסידות הם , יחישוואש"
 היין ענב",ע"ש אשכל ואשישה, אשפרבאשישות,

 ומחזק האדם בני לב המשמח הענבים מןהיוצא
 מרעיון מסתעף ישזת ענין יש, ומלת י גופואת

 והמדע החכמה על , תושיה שם ומוה .התוקף
 על ונאמר , חע לעשות ועצה כח לאדםהנותנת
 ושם , ותושיה עצה , ותושיה עוג עמו לצה:השם
 להמס ולהתיך לשיוף תקפו ע"ש ,אש

 ת אותהוראת
 , וחחים מצר ורושםסימן

 על ונאמר ' השער דלתות על ויתו , תווהתוית
 , לכם והתאויתם , והתחומין המצרים רשמיעל

 ומענינו , ותחומיהכ( הגבלים שירשמוירצה
 שהגבתו , התוו ישראל וקדוש . והגבלההגררה
 וסימניכ( אותיות שבקשו או , יכול שאינוומה שינוי מה כחו אי: וצמצמו השג( יניר?אי:
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'זהקדמה
 ה'כ: עד לרעת לנסותי שרצו או , ,כלתועל
 המרחק את שיגבילו , לכם תתאו ' ביגיעכזזו

 לאותות . ורושם סימן אות מלת ומזה 'מגבולם
 ומלת י הומנים ויעור העתים רשמ' ,למועדם

 אשר וכגבול התחלמו שהוא הקיצון החדר ,תא
 , אחא מלת מיה ומסתעף ' והולך מתחלמשם
 ומנה ' לגלולינו ובא מקומו מנבל היוצאעל

 תידבי כי י הנתינה להוראתו , ת רץ ן ו ת נכלרץ
 ' המקני לרשות ונעתק הנותן מרשות 'וצאהניחן

 מגרר שיצא ע"ש , מת מלת המ"מ עםובקשור
 מהוראתו וזה , לעולב( דורו מגבול ונטרדהחיים
 עב! ובקשור ' והשללה מ"כז או מןהמ"כ(
 וערבוב הדברים רטימי הערר על ו, ה ת מלחהה"א
 ומלוה , העניניכם גבולי הסרו( מסבו:הסדר

 , ומזמות רעות מחשבות המהשבים על ,תהותתו
 ווקי"ו , וממגביל וחוק שמבסר מגדריוצאות
 , הפעלה מקבל בעצמו שהוא הפועל על ,ההחמעל

 וכפעולה כקבלי בגבול ונכנס הפועל מורר שיוצאלא'
 שהפעולה או , אחר לגבול שנסרח , אתוכולת
 ' וכו' , אותם , אותך , אותי ' דבר אשו עלחלה

 ' ישבב ר' דבריע"כ

 הנוגעים הדברים בל כה עד אסט'אחרי
 מהענינים מעכו לסניך אציע , מנחם שטתלכלל

 אמנכם י המחברת בספרו סררו נטרחיהנוגעים
 הספר את הוצתי חרם כי תדע זאיר עשותילפני
 , שונות נוסחאווה ארבעה לפני היו יאורהוד:
 , כווויזווכז בבריטיש הגנוזה לונדון מכ"'האחת
 ' העם נמצרות הטמונה המבורג מכ"יוהשנית

 , שקיסר באוצרותי ווין מכ"י ז"שד:שליש.ת
 ובלערי ' המלך באוצרותי ברחן מלמיוהרביעית

 מכ"י דרשתי קשו: מקוב! בכל מארבעהאלוה
 המנוח כסף קנין היתז( אשר והיא יאוקספורד

 בצרור צרורה נפשו ותהי ' ו"ל אופפנהייםהרב
 לחלק היתה מנחם מלאכת ת י ש רא 'החיים
 וישימכ! , מערכורץ לשתי לה"ק שרשי כלקבוצת
 הטוניים שרשים כל כוללת האחת . לבדו סדרסדר

 נמרחים כל כוללת והשנית . האחדים גםובחוכם
 לכל . וה,קכ,ישייכ: והרביעייכ:( ובמוכ"זד:נטלישייכ:
 בשם יקיא מא"ב אות גדר תחת הבאיםהשרשים
 בי"ח מחברת אל"ף מחברת כמו ,מחברת

 השנייכז קבץ ואוו( אורו מחברות ובכל יוכו'
 והרביעיייה והשלישיייה , ראשוניתוהאחריכם
 בספרו לבקרו היה אם ע"כ י אחרונהוהחמישיים

 היה בהכרח , ויותר אותיות שלש בנ'שרש
 הפך וכן , האחרונה קבוצה מתוך לבקשולקורא

 , אוקספורר בנוסח נמצא הזה הסדר י"משפט
 כל המבורג בנוסח אכונם י ולונדון , ווין ,ברלין

 , אחת לקבוצה והיו א"ב ע"ס מסורריםהשרשים
 סטק ואין ' זולתו ליקס'קון כסררי כל יעשוכאשר
 הקדמון הכעתיק ע"ס נעשה הזון ויוסדר כיכלל

 יראיה י בעליו לרצון או מלבו זה יהי העתיקואשר
 ד:אמבורג בנוסח גכז כי היא ואו(להשערתי
 מקומם על נשארו כק"ת ומחברת חמתמחברת
 שלשרו שלשה וסי לבד שנים שנים סי ,הראשון
 בטירוש המחבר 'אמר ר ו ח בשריר כי ועוד 'לבר

 , ר ח במחברת זאת מלה ונקרמה אמרנו"וכבר
 שאין אעלים הוי"ו עקב אב! כי השנית'הולא

 שרשיו מסדר היה אלו וא"ב , ע"כ , יסודהואו
 מאוחר ר ח שרש מקוכ( היה אחרובקבוצד:
 , ונקדמה אומר היה ולא ר 1 ח אחריבסדר
 ער רברו מאחר היה רק , בכאן השנית'הלא
 המעתיק כי לומר 'תכן גם , ר ח שרש אלבואו
 הם( כבר אשר לפניו אחר כ"י היה המבורגדנוסח
 המחברות ששת' ואפשר , בו גם מסדרכשטונז(
 והעתיקכם הכ"י באותו חסרונה היו וטי"תחמת
 ומקרו( י משונה היה לא סררו אשר אחרמכ"י
 הספר כל ' בלונדון הנמצא להכרי גם קרהכנאת
 מחברת מינד שלשה, ושלטוה שנים שניםמסורר
 האמבורג נוסח כסדר מרורים קופיף ומחברתצר"י

 בסרר אחותי למניך אשר בסטר ואני אחת'בקבוצה
 מבקש לכל יותר מוכשר להיותו , האמבורגנוסח
 לא אלו בו הסדר את משנה הייתי ולא 'שרש
 מאורר משש יותר זר( השתנה כנר כימצאתי
 , החמישי באלף נכתב כבר האמבורנ כ"י כי ישנה
 ווין כ"י כי 4י עצומה וראיה בעיני ברור זהגם

 היו שהמעתיקים ר"ל , באו אחר ממקורלונדון
 מצומצמותו להיותם , משותפת העתקהלסניהם
 אלגביש שרש כמו , בטעות'הם גם בלשונםלרוב

 ל מ א שרש ובין שרש.אלץ בין בשניהםמסודר
 בין ע ארב השרש נמצא וכן י במקומושלא
 נמצא גם ' במקומו שלא ר ש א ובין ת ש רא

 ' ובסיח בחר שרש בין שנית נשנה טא נשרש

 . הספר בסוף החסרונות רשימת ג"כעיין
 בהקדמתו מנחם הנינו אשר הבהוביםבכל
 אותיות על ברברו כמו הא"ב סדר שמרלמחברת

 פסולת הב"י"א  בינההמשמשו'שמלאכתו
 ע"פ  סרר  וכלם ,  המשמשות אותיות י"אכמספר
 והורד ' עדיך הורד , היער ברדת . נא אררה .א"ב

 האותיורץ המה אקי לדבר ובשובו ' וכו'המשכן
 אחריכם פסוקים י"א ג"כ הביא ליסודיותיתהסכו
 העמודים' וו' נניר' הוה אלהים. ברא י א"בבסרר
 ד:ת4'ו ממעלות ירבר וכאשר ' וכו' נוףיפה

 תואנת( : הנ" , המלה בתחלת משרתיתבהיותה
 תהפוכווע ' ירך .תגרת , רעבונה , מנקשהוא
 נמצא הא"ב וסדר . וכו' שלמיו תורת יבלבו
 שמר וכן י המלה תחלת שה" הת4'1 אותאחרי
 להעיר וראוי . ההקדמה בכל בלמור'ו הזההסרר
 לאמר לוצאפוו רש"ד, גזשפכו כי אורחא אגבכאן
 אינו , השלמות מן רחוקה מנחם מלאכתכי

 שלמוו: היש קורא כל נא 'גד , אמתמשפן
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הקדמהיח
 פפרי בכל נוד; ימצא ואידו , מנארזגרילה

 ץ היום ועד ' או מני השרשים ובעליהמדקדקים
 של יגיעה היתה כמה ער מסר מחבר כל נאיוכר

 הקורא ישים אחריש לדוגמא '  מנערץמנחת!
 למי המחבר סדר שבו ב ל נ השרש ארעלפניו
 דמיונם אין אשר בודדים השישים כל כמעטא"ב

 ולדו היה לילה בין לא י משפטו ויגד ,בתורה
- עבד לילהבין  

 ' לעניננו ונשובה ראש נתנה
 המחברת בתוך הבאים הנקובים בכיאמנם

 לנא , וכחלקה כמקלקלן ובכל ושרש שרתיבכל
 כי יראה שרשים מאינה , סדרם גועם'דעתי

 שמווט על לראיות הביפו הראשונייםהפסוקיכ!
 י עצמה הפעולה על ושאחריהכם ,הפעולה

 ~)ב412 בשרש ככוו כלל, ומאוחר מוקדם איןאחרים במקומותי ועוד , הפכו יראה אחריכםובמקוטווק
 באברחו , כנשריכ( "בר ; תחלה השמותיקרא
 וכן , נץ יאבר הפעל ואחריהם , כיונה אבר 'יסך

 כן לא ' כמוהכ! ורבים פרד ובשרש , פרבשרש
 תפשו , פרשיו ופשו תחלה המעל ש פבשרש
 ' מאר ש ם ב ירע %א השם ואחריהם יכעגלה
 והמעל , אהלים ישב תחליב השם ל ה אובשרש
 מוערי אהל שם ואחריו מדום, עד ויאהלאחריו
 לשמש שב! ואחריו ' יאהיל ולא פעלואחריו
 שמר לא גום ' וגו' ואהלות אהלים , אהלשם
 ומאוחר מוקדם ואין התנ"ך סדר על הכתוביםסרר

 מוו גדולה תערובות ועור , הכתוביםבמספר
 לא הביא ך ש בשרש ר"מ ' פעמים הרבהנטצא
 לא כי אף ' כסף נשך י נחש ישכנו ,תשיך
 נמצא ולפעמים י הוא אחד סטוק כסף נשךתשיך
 פסוקים תתו ואחרי י ססוק אינה של האחרוןחצי

 ר;ססוק של הראשון חצי אל ישוב ,אחרים
 לשפוכו הקורא לב ימהר אל אלה ומכל .שלסניהם
 אחר מנחם רדף לא כי לאמר ראשונהבהשקפה
 כמו התורה כתשי והעתיק , השלמו,;תכלית
 נעשה אשר בכל ראי אחרי כי . בזכרונושבאו
 שלא לא המחברת בסטר ונסיט בכלל ישניםבכ"י
 התערמות אח הבשה אשר הסבה את לבארממני
 לרוב לפגי היו אשר העתקות הארבע הנה 'האלה
 ואת , ~ה עם זה הכתובים בסרר מתאימיםאינם
 כראי זה ראי לא , השני "חי האחר יקייםאשר
 על כתוביכ! האחד העדיף רבוות ומעמ'כ! 'זה

 תשים אחרי הספר בסוף לך שיתבאר כמו ,השני
 ההשמטותי מספר אללבך

 ברפוס נשמטו אשר
 העתקת בוא אחור לסבת , עמודים ג'ו במשךרק

 השויתי כי אף ' הדפסתכ! לערו ליריהאמבורג
 עם אשה עמד' שנשארו אחרות ההעתקותשלשת
 אם זה היתה המעתיקים במעל ב' ואפשר ,רעותה
 ססוק אינה האחד החסיר איי , משגגה אומזדון
 ויבא , הגליון על והעליטו השני ובא , רעתמבל'

 לסדר קרה וכן . במקומו שלא ויכניסהוהשלישי

 תהיה האחת בהעתקה , רבים בשרשיםהמחלית
 והיא אחרת ובהעתקה , הראשונהשמהלקט
 ובה כה מבואר תמצא כאשר . ן האמצעיתמחלקה ה" אחרת  ובהעתקה , כתובה.אחרונההמחלקה

 השינוים כל כ' לומר הנובל יא"כ .בהמבאר
 הנשפוט , יצאו אחד ממקור .האלהוהתערובות

 גורתי כאשר כי זה אין י בזה היתה כננחם ידכ'
 בידי האלה תעתועינם מעשים כי , הוא כןאומר
 אשר הקדמונים סופרים כי וכידוע , נעשונרים

 החוצב ביד כגרון להם היתה. הכתיבהמלאכת
 הבדלו לא , מלאכתם ליושר באמונה ראגו לא ,בו
 בין , ו ע ובין ש' בין , ר' ד' ך' י4' צורותבין
 , ק ובין ה ובין ת בין . כ! ובין בו בין , ן וב.ןז

 לענין דאגו ולא הקרו לא ומכפיש. , כאלהועור
 אחת משורה דלגו מספר אין וטעמים ,המאמר

 ואב! , בה דומה מלה מצאו אם. , חברתהאל
 או .מסוק איוה השמיט כי הסופר השגיחלטעמים
 ודו תמצא כאשר אחר במקום הנניסו ימאמר

 בין עצל ובשרש ' ט"ו דף י'א ס"בהמלאה
 כי לפעמים קרה ואם ' הספר בסוףההשמטות
 מלשנור-ז מדל לפו בעיניו חככם היהזהסוסר
 לפו אשר או וסבין . לא אשר מליכםבזיוה
 , לסנינו וה כל תראה כאשר , בעיניו חןמצאו

 כתב מנחם להיות , ואת היתה הראשיתוהסבה
 , ופסוק מסוק כל והאריך ולא ' מופלג בקצורספרו
 מבלי , לראיתו שתיכם או אחת מלה הביאאך

 ממנו הוציאו אנזר ספרים מהכ"ד הספר שםקרוא
 והסומר , ידוע ססוק הוא כי האחד הסופרחשב
 סלים הוסיפו ושניהם , אחר לפסוק חשבוהשני
 תמצא וגה , מאמרכ: להאריך הפסוקיםמתוך
 מנחם כי להחליט נוכל איך ועתה י מאדהרבה
 לו היתה ספק בלת' י בשלמות סטרו סרריא

 עשד; כאשר , סדרו בכל וישרדו ,חרופיהשטה
 האומנם י אחרים ע"י נשחתה אך ' הקרמתובתוך
 מעורב הסרר מצאתי בההקדמה הכתובים בסררגם
 מוכיח רונו להיות אמנם י ההעתקות ככלמאר
 , שכלי לפי %תקן לשנות התאמצתי , כלועל

 בכל אפס ' 'ושנה על העטרה החורתיויצ"ו
 מטעם הא' , הרבה לשנונת רציתי לאהמחברת

 והב' , המחבר נתן אשר הסרר עצם ירעתי לאכי
 החכמיכ( בעיני כמתעתע אחשב פן יראת'כי

 ותחח ' וולתם מחברים על מרה לצעוקהאוהבים
 ' וכהוא כמות כלו והנחתי ' ישממוני טובררפי
 ד;כתוביכ! כל ואספתי קיימתי חובת' נדילצאת
 ד ע בשרש ר"מ ' ההעתקות בכל מצאתיאשר

 דבורים עדת אחת בהעתקה כתוב הא/מחלקה
 אבירים ערת השנית ובהעתקה , ח( יר)שומטים
 ב' מחלקים עגב בשרש או ' לא( סח)תהליכ!
 )יחוק' עגבה אשור בני אל כתוב אחתבהעתקה

 עגנון אישר ובכל השנירא ובהעתקה , 'ב(בג
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יטהקדמה
 המה מנחנת בכ"י כ' הוא וברור ' ו( בג)שם
 מלות מנלי ענבה אשור או עגבה אשרכחוב

 פסוק על האחד המעתיק השג , להםהקורמות
 הדלחי לא ואני ' השני מסוק על והאחרהראשון
 ועוד י ובזו בזו מצאתי כאשר כלכן אתטהביא
 , מזו גדולה מעל מעלו המעתיקיכן כי לינראה
 עליהם חלקו אשר הפסוקים השמיטו  לטעמיםכי

 ורא'ד, , וחלסיריו דונש כמו אחריםמדקדקיכם
 נפי סכרו כתיביכ! כמה כי , זה על ליעצומות
 במחברת וכרוגם באו לא אשר , ור"ת ורוגשרש"י
 )במדב' הסלע אל ודברתם הכתוב כמו ,כננחם

 ועל , דהמבורג מלבד ההעתקות בכל חסר ח(כ
 בתשוברז ר"ות והכייע דונש השיב הודןהכתוב
 אל וכנהור; בכלכם חסר חו בשרש וכן .סלע'
 נסחם וכן ' בפיוש"י המובא ד( ו )מ"אמחוה
 בין זה וגם י נט בשרש ' ז( יו )שמורע ה'את

 הטסוק המבורג בנוסח חסר וכן ' דונשתשונות
 ' בשר בשרש י( יט )משלי בשרים משוללעבד
 , דונש מהחכם איש כאוות ארוכה יושגו;ועליו

 וכן י חכם רבינו מהחכים אמהים ארכהוהכרעה
 כל הכתוב פר בשרש נ"ה המעתיק ידי עלנוסף
 כרעוע ולא דונש כרעמן י פארור קבצופניכ(
 וכהנדן י פר נברש ההשמטות בין עיין ,מנחם
 ובמקומות רט וסימן קסם ס" המבאר עיין ,רבות
 ' הספר לתוך כלס אמפת'ם ואנכי יאחרים

 המעתיקים עצמם את הרשו ייהובוסף
 אף , הלשון נוסח את מסטר אין טעמיםלשנות
 ן י נ ע סלת תחח כמו י בפירושם הברל איןאם
 האחד ' ון לש מלת דנ"ה המעתיק בהרלולרוב
 אלמים משנה[ ]לשון מוחה והשני מניאיוגמר
 מחלקה או , ענין תחח מראה י מסליםתחת
 קרובי תחוה , הכו אחד ענין . סניםאו
 תמצא וכהנה י לתמוה , להשתומם ' הםענין
 לשון כגלוח כל כי לדעת וואת ' מאדהרבה

 בשרש בנ"ה כמו הם הכועהיקים לפיוןרכושנה
 מאד וכל תחת ד א מ ובשרש ' הקטורדבר א י א כתוב , הקשור דבר ם א י כ תחת ד גא

 צמר ובשרפי כותיה כתוב כמוהובתורה
 מנחם יעשה לא וכן . נהרה תחת כהוראכתוב
 מעמיכם החלשו וכן ' מכתביו ושארי ספרובכל
 עיין י מנורתו במלת כנגזרת מלתרבות

 בשמה תמיר בחר המחבר כי . פ"נ סףהמבאר
 ותמיד , שבעתים מווקק למיריכן ולשוןברורה
 סלים יצר ולפעמים , הטקרא לשון לכתובהתאמץ
 ענין תחת , הוא תכל ענין כמו , מדעתוחדשים
 המסה תחוח DDn י דבור תחת מלל .תכלית
 , ח% של ממליכז לחדול זה ויהי , צאלהועור

 המליציכם אחדלהיותו
 והמשורריכי

 המפואריכם
 המשנה מלשון מעט הבא אשר ואת י ההםבימים
 זה ה.ה , בינרית מלה איזה על לראיה הגמראאו

 שמ מצא 5א ואגם , בודדים השרשים אצלרק
 נמליה השתמש עברי שרש איזה לבארנרדף
 אמר ן 1 ל ח בשרנו כמו י ועורא מדניאלארמית
 נפוח ענינו ך ש א ובשרש ' ן י 1 כ לשין הואכי
 י וכהנה , ן י ד חפ

 הישנורז ההעתקיח ממקרי דברתי כהעד
 אסנה ועחה , קדמונים סומרים בידי נכתבואשר

 הם ובחוכם , החדשים מעתיקים מעשהלהראות
 ומסמיים המחברת ממסר מעט לאור הוציאואשר
 כבור יהוריר חלילד; בזה לבי ואין י זולתוכ"י
 הארכן מעשה להראות רוך , החכמיכםאלה

 כל על אחרון ברור 'תחכמו לכנען ,ותחבולות'ו
 ויתאמצו , השמש תחו: נעשי אשרוכגועשים
 ' הארץ מקרב המנשלהלהסיר

 ליב 'הודח ר' הטפורסכו ""ככדלנד;
 בספרו לאור הוציא אשר הראשון היהדוקעם
 היסטארישע )ליטעראטורהקר

 1844( סטוטגארןמיטהילוננען
 כל כולל ההוא והמעט , המחברת מסמרמעט

 כ( ד א ושרש , ברלין מהעתקת כינחםהקדמת
 , ליירטן מהעתקת ר ו א ושרש , וויןמתעתקת

 ב%:י מהע"ז גת, גש, , גרםטרש
 צר מ , הייה !שלי שמר ההימה תרל

 הרקת עם ,השתתה יח לל rv'n שלאי
 והאומנם , מצאה כאטם אותה נתן ול'נהמנרג'

 החסרונוון בעיניו לראות קורא לכל עתה יקלכי
 ההקדמו; פני כל על שכו מלאו אשר מספראין

 4,ל לבו ישיכו אחרי , אחריתה וערמראשיתה
 ל4ן , הוד; במסר לפניו פה הנרטסרזההקרמה
 מקצת על הקורא את מהעיר הפעם והתאפקיכולת'
 ' לעיל הוכרתי אשר דברי אח לאמת כריהטעות

 כמו ההקרמות אוה מדפיס הנז' החכם היד;אס
 ותיקון שנוי בלי ברלין בנוסח מצואה באמתשהיא

 הסופרים טעות להראות אך כ' ואמרת'החרשתי
 שקוביות בכווה כי רוא' אחרי אמנם , כונתוהיתה

 %סעמים , השעיהו נפי המעוות את לתקןהתאמץ
 נתקשרו כי להורות ( ? ) התמהון סימןהניח
 כי מזה לשפכו 'כ% היה והקורא , הכלהבהבנת

 במעט ואך , דוקעס הח' בעיני ישרו הדבריםכל
 בסימן העיר בפירושם נחקשן; אשרמקומות
 לחדול אוכל לא , נכון איננו כ' לאמרהתמהון
 ' מדליה הוסיף אשר שגעות קצת סבהכוהוריע

 : בנו"ב כתוב מלמטוה י"ח שורה ע"ב א'ברף
 הועדם מלת הנה , וכו' לשרת הועדםואחרי
 , הנקעם למלת וישנה הס' החכם בעיני הוכשרהלא

 סימן ע"א ב' בדף . וצודקת עקריתוהראשונה
 המלה תחלת אשר הראשונה המעלה :המתחיל
 , לידו אנה , מבקש הוא תואנה בנוקב כתובתי"וי
 ותחת י וכו' הגיג' בינה , ה נ 1 ב ה ' יתאונןמה
 תבונית צ"ל הבונה תחח כי להבין לו היהאשר
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הקדמהכ
 מלוזם על מוסב הכנאמר כל להיותןבועודו

 הבונה לפסוק אותה שנה , תוושראשיתם
 מרוח ן בכ"י כתוב , פר שורה ג' ברף וגן יבשמים
 ויען , נסלחה %א , וששים להים , שיהעלי

 ענין טים כי ' נסלהדז rOD על ההנירהתקשה
 בלבו אמר , להים או , מלוה לענין ה ל סשרש
 ולהיותן , מ ההת ס כתוב היה ספק בלתיכי

 שער , נמלחה ולא פסוק ניוצא לאבקונקורראנץ
 , ד( יו )יחזקאל המלהרן לא הוא כיבנפשו
 ז( לד )רבריכם לדוה נס ול"ו הפסוק הואובאמת
 כיוקוברוו-ו והכולות שתי כי והוא בכ"י וזכועווזוכל

 ההנב( אות השד איך ירכיתי ולא ' אתתבבוליה
 בדה שהמ"כ[ וע ה ל מ ה שיחבר מנהםהגדול

 בעיניו ראה כי ואף י ויבשים להים עםשרשיות
 מ שראשיתן מלוות על טוסב שב( המאמרשכל

 וכן , משרה , מנוס , מהסה כמו ,השמוש
 כתוב ' ה' שורה ח' י-בדף שיה עלי ה 1 למ

 ברא , חירם אג' , שיט אני ' אהב אהביבכ"י,
 הדפיס והח"ד , וגו' להם אתם גרא לא יאלקים
 כראוי עינו שם היה אם אולם י באמונה אלהכל
 כונת כי לגלוים יכ% היה בקל הלא המאמר כלעל

 מלת על וטת ב ה א י ב ה א על היתה לאוננהם
 אני עם משותפת להיותה ' להם הקורמת י נא

 הכתובים ומספר מאמרו כל כי הירמי אני ,שיט
 המשותפיכ( טוריות על לאורורם הוא שכ(הרבים
 הטיות מכל רשימה מה לתת רציתי ואלו יע"ש
 לשנ' יעלה הח"ד הרפים אומר בהמעט נפלואשר
 אמנם ' בעצמו לבררם 'וכל והקורא , שלמיםדמים

 %בבו בעיניו ראה אהר' הנז' הח' על מאדאתפלא
 , כלה מופיעת ברלין בכ"י ההקרמה כל כייבין
 , החסרונות כל עם לאור להוצתה בה עמללמה
 , גדלה מה מנהם כה מוה לראות הקוראהיוכל
 השבו ותחרז י העומד על מריבה המרוץהלא

 כל ישתומכ( 'ען , מאד לו הרע למנהםלהיטיב
 ץ מנהם שפת' דוברות הכן לאמר המהוה אלקורא
 הגליון בשול' בעצמו העיר הה"ר הואכאשר
 על ובפתיחתו , הענינים העלמת על פעמיםא'וה

 לבו ערב קי"פו דף אשכנו בלשון וננהםתולדות
 וואר קענטניסס גראממאטישע וייגע " :לאמר
 סערוויררונגען מאנכע אונד ' שוואך ועהרנאך

 דער ארדנונג דער אין דעסהאליהערשען
 אונזערן נאך , ווארטערבוך זיינעם איןוואורצעלן
 ועהר נור דאסועלבע ווארע נעגריפפעןהייטיגען
 ידו יוסיף שאחריו מדף , וכו' מאססיגמיטטעל
 בעדייטונגען דינו ווערדען אפט " : לאמרשנית
 רעע , אנגענעבען צאהלענאררנונג דערנאך

 3ע- באיי קאנסעקיוענכו ניבט יעדאךמעטהאדע
 זיך טאכם סאלנע רייהען ר'זער אין 'האלטען
 ערקענכו- גראממאטישער צו מאננעל רערעבען
 , בעמערקליך ",rv עמפפינרליכע אידע או'ףניסס

 געשטעלט צוואממען ווערטער אסט רעםאין
 פאמילע אתנע אין ניבט אוים רורך דינו ,ווערדען
 הארט איוט שסראכע וייגע י . , י יגעהארען

 אפט ווייטשווייםינקיין איהרער טראטץאונד
 כ' יראה האלה הדברים והקורא ' עכ"ל 'דונקעל
 אחרי , דוקעס ההככר מלסני חייב יצאכונהכ!
 אמנם , התו וחכמים תם רבינו מלמני זכאייצא
 הקדמנו אשר בכ4 היטב להתבונן להקוראיש
 בזי ארז וישפות , למנינו עוד ואשר עתהעד

 'הצדק

 בער יששכר ל הוא השנ'החכם
 דבריו והבאנו אשר בראדי משרבלומענפעלר

 הקרמתו מתוך ראינו כאשר החכם הוא ,למעלה
 רבים 'מים לדפוס מנהם מהגרת בהכנת וטרה'גע

 גב( קרות דוקעס ההככ( את קרה אשרוהמקרה
 המהברת העתיק האהרון וה גם כ. , ישבב לאת

 על ורע פוב בין לבקר לו ויהי , גרועהמהעתקה
 והנרד הנגע את ראה וכאשר , ומום מוםכל

 איננו מראהו ואב( , אתו טמא עמוקמראהו
 בראותו החכם הוא י ישבב ר' אותו וטהרעמוק
 מארן חוץ פני על שלחנו אשר המודעהמתוך

 עמנו הכמי אל ישנים משרריחברת
 אום להוצ" נפשנו את 'ש כ' . ספריהואוהב'
 הוא כי להודיענו מהר , עולם לאור המחגרתספר
 ובקש ' הרפוס לסובה הכינה גם חקרהכבר

 לעור לנו להיות העתקתו את כווונו לקגלמאתנו
 לקחתה התרצנו ואחרי י הוה המסר בהוצאתוסעד
 צרקוה כי : וה בגלל ה' ערכהו . אלינושלחה
 גליתי כבר אמנכ( . מנהם את עשהומשפט
 יצאועי הבירי בקלון התכבר לכנען לא כימראש
 מהנסות הראות למען אך , טעותם אתלהראות

 כל במלאכת נתהככ( ולכנען , בכלל אדכאבני
 התבונן מבלי ישנים יד מכתבי נדפסו אשרהספרים
 לרוגמא אבע ע"כ . בלעריהן אחרותבהעתקות

 . הוו לכו ידו. מתהת יצאו אשר השגיאות מןקצת
 ישב"ב ר' שמר אלינו ממכתביובאחד

 ובלא דעת בלי יעשה אשר האיש האנכי :בוח"ל
 )ר"ל קדמוני אשר הכותבים כאלה השכלמשפן
 לשפט געיניכם תהזו ואתם ; הישנים( ;יקיםמש

 בזנתי ת"ל כי הכתוביות חפוש עלבמ.שרים
 ובמלחמורז , הכסף את נצרוף אותםוצרפתי
 נא ראו י הקשה דבר כל עם נלהמת'רזנופה
 שונות העתקות להשוות בידי ההר לא כ'והתמלאו
 רשמתי הגשהתוות טהמקומורן . ' ' יכמוכם

 השבושיכם מכל מוער מעט לדוגמאלמעלתככ!
 ואלה י עכ"ל המהברת לבל הנמצאיםוהשהתווע

 על נתקשה . הה"א מהלקה אר בשרש :הם
 מעתית ממציתמיתיהרגוועצמו,

 כ' אוהדר וגור , שם עלינם כגז ירע %אווץ
 ימר הלק המקום והמה . רמהקס , הםטעות
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כאהקדמה
 היה בהכ"י כ' הרר מבל' . סו; יבר שם חסרכ.

 ואין נכונים הדבריכ( אולכ( . ועצמו יחרגונתוב
 כי ' הנוסחאורו ביתר כתוב וכן עליהכ(לנמנם
 , והפוכו דבר על יורה ר א ששוש לומר כיוןכננחם
 וערפל, חשך על ופעם השמש אור על יורהמעם
 דעחו לפי הם שם הב" אשר הכתובים אלהוכל
 ח( י )תלים יחרבו מלת יתכן בן כי ואטר ,חשך
 , מתהפכות מעולות ש להורות נ( )ירמ.הועצמו
 . בהמבאר מ"ו וט" , והמקוקוות בשנ' רשייקבין

 והגיה , חגויו תהדק אימה בנחו נחובאבח
 דעיע לפי כי תנוי, וב"ל חניתך. ישבבר'

 תהייה איפה פירושו נחנוק מה הפסוקכננחם
 לכתוב הסופרים טעו  העתקות בשתי כי אף .חנוי
 י' 1 בזק

 ' להתיר תנהיר לא היבנו בנו"ו נתוב 'אכר

 ובזה , להתר- הזהיר לא הנב" ישבב ר'גרס
 להתיר הוה.ר לא כי ו נ י ב ה וצ"ל , רוחהמצא
 . במקומוע"ן

 הפותר .ב"א ברא ואם : בנו"ו כתוב יאזר
 , יברא ברא ואם ישבב ר' גרם . וכו' המליםבכל
 ו' החליפו והסופרים ' יבוא בקא ואםוצ"ל
 . כמנהגתבר'

 הנוסחאות[ ביתר ]וכן בנו"ו כתיב 'אמת
 מצרים ת 1 ע י ל ק ישבב ר' והגיה , 0צריכ(כילת
 ' שהק כמווצ"ל

 בנו"ו כתוב ב' אות בית מהברהבראש
 לפי ישגב ר' גרס , היכרתה( לפ' נכפליםאשר
 שהסופר ואחרי . קצרתם לפי וצ"ל , ם ת ר בזה

 נרמה צ אות מראש הימני י' וכאשורית בכתבהפריר
 והקו"ף יכ לאותיות אחרלסהר

 נחי
 בה"א

 . ישנים בכתבים לגקיאיםכירוע
 נעשו בהקבצם : בנו"ו נתוב . רז אותשב(

 האותיות כשר אמנם כי וכו' '?או ובהכקרכםמלים
 ישבב ר' תקן . מעבדיהם צרפך לעת וכו'מלה
 כי וכו' יצאו ובהפררם מלה נעשו בהקבצס :כוה

 עובכ( ולעת וכו' למלה האותיות בקבוץאמנם
 ובההפורם מלה נעשו בהתקבצם וצ"ל .מעבריהם

 וגו' מלה האומות ד 1 ע ב אמנם כי וכו'.צאו
 ד ש ב בסלת והפרן . ע"כ . סעבריהס נהפךובעת

 . במקומו הענין עיין . ו ע מןנשתנה

 א ב שרש התחלת לפנ' הכנאמר בסוףשם
 ותקן . ר צע כי לפסוע אוהו בלכודי בנו"וכתוב

 בדל"רז הרמש ממיר היה ואס :לססוע.ולצעוד
 . כנכון מצערהיה

 אכנר ותקן . הנבואה זר אמר כתוב . ל נבשרש
 הו'"ו . הנביאה 11 אכיר וצ"ל , הנביאוכרייה
 . כמנהג נרי'שנחלף

 קצנת וגרס . אורך קציוה שם כתוב .כמך
 , כנ"ל היה והחסורה . ארך קצורת וצ"ל .אורך

 ]וכן לרבר.ס לבותם פלג ענין כתיב .,פסע

 . לבתרים ונתר פלג ענין הניה , הנוסחאות[ניתר
 . בדברים או לדברים לבותם פלג , שהוא כמווצ"ל

 ישבב ר' העירנ' והשינויים הטעות אלהכל
 השנויים יחר ועו . החוקה ירו את להראותלרוגכוא
 , כלוכד במחברתו העיר לא ולמאות[]לעשרות

 ווין נוסח לאמר השרותי אשר מקום בכלוע"כ
 רוכם כי אפשר , הוא כן אם באמת 'רעת' לאכך

 קלע לא כי לרמוז כוה די אך . המה הס'להחכם
 . בהתקונים השערהאל

 הרנריכ( הניח כי מצאתי רבותוטעמים
 ולא . לבו כטוב לפרשם יגע , בנו"והמצואים

 כתוב ן ם א בשרש : ד"פ . הם שגיאות כיירע
 הריו 'צאה לא מאופן אפניו נגזר ואלו ,שכם
 ק נ ע כ בתוכו נאחו היה אב( כי המלהמהוך
 מלת ויען . אוקספורדן נניסח מכן כאופןהאחוו

 , ראשונה בהשקפה בעיניו ישרה לא ק נ עכ
 והחשורים על כונתו אולי ; בוה"ל הגליון עלפירשה

 )שפייכען( להחויקו האופן בתוך ועומדיםהנאחזים
 . ע"ש , באומן האחזו ן י נ ע כ צ"ל ובאנות .עכ"ל

 את 'שבב ר' שכל רבות במקומית יאתבכל
 ובהווסד וטווב על אברכהו ברך גם , כראוי ותקןירו

 בסי' המובאים מנחם דברי כל את בלקטו עשהאשר
 אך בלעדיו מצאתי אשר והמקומות . נ"לרש"י
 על ונדססים , הביתה אספתי וכים י הםמספר
 איזה בחרתי נכה . הספר כון ועמוד עווורכל

 ושמתים בעיני חן מצאו אשר היקרותמהערותיו
 שגה לפעמים( אכ( ואף . בשמו מקימכ(על

 גי , ואת היתה הכ'" גרעון לסגת ,בהשעיתי
 ימלא חנם הוא מ' ני . הא כנשנה כולהכמעט
 , המוכיכ! ומאמר'כ( . שלמים מאמתםחסרון
 אפונה ולא . נביא 'היה לא אם , מחולפותותיבות

 העתקת בלעדי אחרות העתקות לפניו היו אםכי
 . נקיה סלת היתה טלאכתו כי .ווין

 מארץ גאלרבערנ דוב ר' הוא השל'ש'החכם
 לס' השנית מהדורא לאור הוציא אשר ,סולין
 יושג  והוא . וכו' מטטונים וחופש , עלםיסוד
 כתובי ישנים ספרים להעתיק אוקספירד בעירכעת
 נוסחת להשוות מאתנו נשכר הוה החכם הנה .יד

  העתקה עם באוקספורר הנמצא כ"י דונשספר
 כלותו ואחרי , לונרון מכ"י אחזו אשראחרת

 כן אחר בקרא' ואת ובכל , אלי שלזקהמלאכתו
 ובתוכם מקומות בהרבה נתקשיתי בעיון הספראת
 ואכתוב . י ד ש ל ותשובת י ר 1 ד י כ תשובתהיו

 מאד תפוג לני כי לאסר הנ"ל החכם אלאגרת
 החסיר כי לכיפופנו או וזזשבתי . מלאכתו ישרתסל

 עור הרברים מהעתיק אחר לא והוא : דבריםאיזה
 . ממנו באורים איונה עם אוקספורר מכ"יפעה
 ויוליר לריק האדם ייגע כמה עד הקורא יציןלמען
 לפי הנוסחאות שתי הקורא לסני אונן ,לבוהליו
 השנויים עם לונדון נוסחת היא האחת ,תומם
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הקדמהכב
 המה ד"וגורט והמאמרים המלים . לאגרתי בתשונתו אלי שלח אשר והשנצו , גאלדבערג ל"ד הוסיףאשר

 . ממנו באורם אוהשנועם

 . לונדוןנוסח

 יתמלכוון, אש כירודי בחלק והבאת י ירודינ
 אש כירודי ופתרת , בדוד או בכייר והכחעם

 אם כי , להורות יאות לא וכן , קדירותיתמלמון
 . וכדודים כקררוח[ ]גו"א כספיות הלפידיםלייוונו
 מנחיריו ככתור גבוח מדוד[ דומה העשן כיאמנם
 לדמות לומר יתכן ולא . ואגמון נסוח כדוד עשןיצא

 לא כאשר העמון אליו דימה אשר לדברהלסידים
 שרש מן ויו"ד כ'ף ועקרת . ייפירים העשןידמה
 והדף אש[ כדודי אותו קראת כלמען י ד 1 ד יכ

והיו'י
 מחרון כי ואומר . כירוד יסור מן יסורו לא
 . משרת הכש להיות ויתכן . אש להבי אשבידודי
 ואל והתבונן , דודים ולא כידוד'ם הלהביםויהיו
 . הבורים מןתהי

 . אוקספורד פח . תף"ב נאוועמבער ב"ב ב'יום
 , מיליפאווסקי כמוהר"צ המשכללהחכם

 אפשר שאי האהרון ממכתבך גם רואהאני
 אראך ע"כ אשמה מכל נקי שאני לבך עללהעלות

 כי אף מכשול מידי 'צא לא שח"ל השת בטעםגם
 יתן ומי , גדולה במהוות העתקות שניהשויתי
 י ד ש ל השרשים שני כאלו דונש סמר כלויהיה

 השקה שט תצטקיל שאוקאובידודי,
 .שנק

 . אוקספורדטסזז

 טכסיו אש מדיי אחד וזלו חששת . יד1דיכ
 לרמות VH מ , היות חית לא יןקחית
 הוא העשן כי אמנם , וברודים בקדירותהלמידים
 קימן יצא ומנחיריו ככתוב נפוח לדוד דמהאשר

 ללפיימ העשן ידמה לא כאשר העשן אליו דווה אשר לדבר הלנזירים לדמות 'תכן ולא , ואגמון נפוחכדוד
 כע יסורו לא והיו"ר והב. אש כדודי אתו קריאתך למען אש כידורי שרש מן ויו"ר כ"ףועקרת
 ויתכן , לזנב אש כירודי מחרון כי ואומר , כידוד[ בפועות ]בכ"י כידור יהוד מן יסורו לא כאחיד כשודיסור
 בכ"י , מנחם ]כדברי דודים לא ירודים הלהבים ויהיה כגונחם[ והיו',- הכ"ף לא ]אבל משרת הכ"ףלהיות
 . הבודקם מן תהי ואל והתבונן סומר[ ומגינות והטו לאדודיםודודים

 . אוקספורדנוסח . לונדוןבוסדז

 עם לשדי נהפך אחד בחלק וזזבאת י י דלש
 והדומה . לחו"ד במחבר' והוא תיריי, כוה שדורואת
 השמן לה ככועם השמן לשר כבועם מועכנו והקזלו

והלא"י
 השמן לשד ופתרון , השרש כון בשניהם

 שמן אליו נסכוך יסוד גו הלכוד כי ובאחורנו ,לח
 כו'"[ והוא ]ופשפחה ומשפטה יהודית דישון3דת

 חזכן לא השד על הוא מוסיף הלמ"ר כיוהאומר
 סופדים שדים על לטד ימה אשר מפניפתרונה
 שמן ובין , חלקו שמן בהמה כי אלי שמןוידמה

 וכנעם ממעל השמן לשד בנקידה גדול מוברל שמן1
 ' תחתיו נקירות בשלול ]מתוח[ פתח בו המםהשמן
 חלקו שמן וטעם , ממעל השמן לשדוטעם
 פתן וגסן גסן ואבן אבן ושמן שמן ומשקל ,מתחת
 מסוק וסוף אתנחתא בפועם אלון כמו ורבים ,ופתן

 בחרבוני לחי נהפך לשדי נהפך ופת' ,"פסוקים[
 יומם לצל תהיה וסוכה , לחרבוני והדומה ,קיץ

 הכתוב כון כי ע .ד בטשקל בא לח ואמרת ,מחורב
 קובץ כאשר להים מן זח וקבצתי . לחה נםולא
 תמים נפלאות נכתוב רעים כון למרזזוק דע'אשא

 עם אחד בחלק לשדי נהפך חזגאת . י ר של
 והדוכות לכו'ץ-. ממחברת והוא תעשי מה שדודואת
 השמן לח כטעם השמן הנד כטעם מועכו והיהלו

 לשר וכמחרונו ; השורש כון שנקזם בהםהלס"ד
 אל נסמך היסוד גון בו הלבי"ד כי ובאכזרנו .ליז
 כרת[ ]ינל'י כרת חשמן[ אלי ]בכ"י שמןליח

 עברית לשון כמנהג ]ר"ל ובמשמחה מהודיתובלשון
 עלי הוא מוסיף הלמ"ר כי והאומר בלשון[ ורואין
 על אלי לשד ידווה אשר מפני פתרונו יתכן לאשד

 הלקו שמן בהמה כי אלי שמן וירמה , סופדיםשדים
 מובדל ושמן שמן ובין אשכנו[ בלשון פעכוט]ריל
 ]מלשון פתוח בו DDn השמן לשד , בנקידהגדול
 לשר וטעם תחתיו נקודות בשלש חותם[פתוח'
 ונקודתו אייל אשכנו בל' באורו כי ]ור'ץ ממעלהשמן
ש

 משי
 שהוא דבר שם נכל מלעל תמיד והוא פל

 שהוא מלרע ]ר'ץ מתהת חלקו שמן ופועםמלעיל[
 שלא בר"ל ושמן שמן ומשקל מעטט[ תארשם

 ברומכן פעטטע פירושו השמן לעד שגם לומרנטעה
 שהקמץ רוגש אכנר ולץ בקמץ שלה השין גסכי
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כב אוקספורד נוסחהקדמה לונדוןנוסח
 נשתנים ק4 מעקי שגם מאמת מהפק הוא הת? ורוב , תמות שלים ומותי מתים מן ומות ,דשם
 וגסן גפן ואבן אבן לקמץן סגול מן כנאמר בהססק נאהבו ור כסו תורתי רובי י אכתוב ככתוב 'רונים
 וסופי אתנחתא בטעם אלה כסו ורבים וטחןטחן . סלה תסובבני מלפו רני ככתוב רוניוורון

 בחרבוני לחי נהפך לשדי נהפך ופתרון .המסוקים
 הכתוב כון רע בכעסם בא לה ואו[ ךבכ" ואומר, מחורב יומם לצ4 תהיה וסיכה לחרבומ ח?דוכוה ,קיץ
 מוחים ומות , דעים תמים מסלאות ככתוב רעים למרחוק דעי אשא קונץ כאשר לחים לח וקבוצת לחה נסולא
 נוהביא סלה תסבכנו סלט רנ' ככתוב רנינו ורן תורתי רובי לו אכתב ככתוב רובים ורוב תמות ערליםטותי
 . וריח[ כזעם דונין ולדברי , לח הוא לשר שאמר בעבור לח דקדוקבכאן

 'די מעשה שתהון הנוסחאות אלהמשתי
 יתאמר? כמה ער הקורא יראה גאלדבערג ר'יההכס
 הן . רהטנו שוא מחשבות לחשוב אדםבני

 בראשונה שעשה מה שכח כבר השניתבהעתקתו
 , באמונה הואשון בפעם מלאכתו עשה לא כיומלבד
 המצואות דגעגטוות כל את להעריק השתדלעוד

 הלא ב' נוסח י ד 1 ד י כ בתשובת ,באחרונה
 יתמלטו מן שלם מאמר בתחלתה חסר כיהראה
 הכנאמר בלת' אשר . השני יחמלכוו עדהואשון
 חדל לא זה כל ועם , הענין את להבין 'תכן לאהוה
 נכון היה הראשון ובנוסח , טהצדיקהו יכהח'
 וכדודים כסירות הלפירים לדמות אם כ. לומרבעיניו
 לדכאות אין "כי כנכון כתוב השנ' בנוסח כיאף

 איוי "כי כי וידוע " ובדודים בקדרותהלפידים
 צדק לשדי ובתשובת . אם" כי " כנמסכי הפךהוא

 כנכון והכתובה שכון" "אליו "וזזת שכון לייז אלבשניו"
 נזלות לבאר בחריצותו הוסית וגם . האחרתבהעתקה
 לשון כמנהג לורנר ה ח ט ש בו ב ו ההווכחובלוקון
 באצבעותיו כבר כי שכח אחר' בליבון, ור ואיןעברית
 הכחונה ה ח פ ש מ 1 מלת כי לונדון בהעתקתהקן
 הרהיב הנוסחאות שתי אלה ועל . ט"מ הואבנ"א
 יצא לא נטת'ץ " אגרתו בהקדמת לאמו עוזבנמשו
 כאלו דונש ספר כל ויהיה יחן וכוי . ' ' מכשולמיי

 כמושהם ןר, ובידודישמהשתוםלשד'
במסח

 אקסיח~
 העתקה ץך%טים תצ מילא

 המשבלם אח' שיט נא ההשפטו 1 ' לעל .שנ"
 ה"ה באמת ואם . החמיתץ אטש מעשהל

 נשח אם מ מד הי %א , מתישתתם"ו
 ? ברמס מרוו התז מה המדו מנת בד לשותור
 עמרי 'ש בשנעזם לחכמים כאלה הבלהשערות
 י הם למשל אך והנוכרים , לאלמים ואיפשרלנואות

 עשו אשר השגיאות מן מעט על אעירועתה
 המעתיק כמו . ישנים נ"י מעתיקי אחרםסופרים
 ל'ב[ ב ]דף מנחם בהקדמת בפגשו האמבורגדנוסח
 ירע לא אחרי ה ש ר 1 מ ה ש ר י דגרניתבמעלה
 הכתוב בהעתקתו תחתיו רשם , כוה פסוק מקוםאיה
 והוא י יו[ א ]עובדיה מוחטיהם את יעקב ביתירשו

 נגזרת ירשה שמלת שם לוזיר כוון בננחם כי הביןלא
 להגול המעתק הוסיף ועוד ה, רש ו ממכלת
 דיוע . מורשה יערה . וו'ץ הגחון ש הוהבמקום
 אץ קאממען ווייפועצותא

 תנ'י
 ווייוע דמע אויף

 נעציכנע10 ריככדג עם אבער נלרבע 4יך , פארניכש
 אק- י הינאפו עובדיה אין דא עס ווידו האבעןצו

 אום מלננער קונריגע פאך דיועם אין סילעפראגכיע
 איין נאר מיש שטיממען וש אונד , מיינונגאיהרע
 אתחם במקומות המעתיק לירי אנה וכוה .עכ"ל
 , קדשו ורוע מן ואדרוע במצאו ע"ב[ 4 ]דףכמו
 זרע גרס וע"כ , קדשו זרוע טסוק למצוא יכוללא
 לראות זזענין על עין שם ולא . יג[ ו ]'שינההקדש
 מלת וכי . האזקף ממעלת מדבר שם מנחםכי

 טעה וכן , זרוע ממלת גוורה אררוע[ ]לאאזרוע
 פסוק כוקום אטה הבין ולא ' להלן הוהבמקום
 ש העיר זה ועל . בנקו הנתוב יתוסהו מןואטית
 אס? יוצאתי ולא חפשתי , האלה הדבתםהגליון
 את גם וטובלתי ' קדש במקראי ויסודתו שרשוכוקום
 ודרגנו , הקרושה לשונינו טויב ויודעי לב נבוניפי

 יוצאם יכלו ולא נלאו עדיודוקרו
 בתנ'י
 טה וכלם '

 אהד איש ומטי . הוא המעתיק טעות כי שטרואחר
 י עכ'ץ היא ארמית לשון אלי . לאמר שמעתימהם
 מנחם כי דאו לא הלשון טיב ויורע לב נבוני אלהוכל
 האלף אות כי יוכיח הביא אשר הנתובים המימתבכל
 לדעתו וכן . ובפעלים בשמות לפעמים לשירושבאה
 ובשיש . במקומו ע'ש ותוטהו מן נגזרת אפיתימלת
 וכבור כתוב . היקף לשון שלשתם וכנור תחת ר תנ

 אותיות דמיון לאבח ג"כ והוא . חקה לשוןשלשתם
 בכל התחכם נחמד קורא ואתה . לוו ווהאשוריות

 תחת ג ע בשרש וכן . ישנים בספרים תראהאשר
 צורח לדמיון ' הם חלק ענין נתוב הם ה ל חענין

 בכל נמצאים כאלה טעות . הקו"ף לצורתהה'.א
 כמו , חמרים חמאס ביר' אשר מההעתקותאחת

 מצרי' יגרע לא כתוב ע ר נ בשרש לונדוןבהעתקת
 אל הרי"ש דמיון לסבת . עדיו מצדיק ההת ,עינו

 כתוב נרל'ן בהעתקת . לנ"י הטחת ודמיון יהרל"ת
 ומבואר ' טנא לשון חתה טנא לערוו אחרבמקום
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הקדמהכד
 , ר ע או ו ע כצורות האשורית השי"ן צורתגי

 לערוי, אל 1'ווזהימלתלשון כתמונתותמונתן'
 תחת , יער אעTND 2 כתוב אין שרש בסוףוכן
 נחלקה א' . סגות לשתי בא והטעות . אוטיעדמאץ
 והיה ליו"ד הויו :ניתנה ב' . ילך אה2 לשניםהמלה
 לאו :: וכהנה כהנה . ר ע ' והיז ללי"ש והך' ,אע4
 מספר. להם אין כי מספר, עצמו , ושה שער גלש

 החכמים ממעשה כה עד אמרתי אשר נכלהן
 את להוט" רצוני אין , לבקרים והחדשיםהעתקים
 , מראות מחו עיניהם אך כי לאמר הנץ מןעצמי
 , הדבר אמתות לראות על הוקם הגבר אני אג'וכי
 להתנאה לי חלילה ' אמת הפוערות לנגער בכוהי 'שוכ'

 וכמוהם , אנכי אדם גן כמוני כמוהם כי ,בזאת
 ופון . ומרוזים שוא כגבאות למעמים אראהבטוני
 ה.ה הערתי אשר החכמים אם , לבי בקרבספק
 המחברת מן שונות העתקות והכהו ארבע למקהםגם
 ולא . השקר מן האמת אח בוררים היו הטה גםני
 הנני ועתה . מחוקנים בלתי הכנעוה את מניחיםהיו

 הסמר בהדפסת כחרתי אשר דרכי אתלהודיע

 אך כי . עלי חטאת שית לבלי נבון קוראלמנע. אתחנן ישר ימננו ואם דרכי ה2ר ואם ,הח'
 לקרוא היתה מלאכתי ראשית . כוונת' היתהלהיטיב

 הנוסחאות ארבע נכל במלה מלה וכנאמר כירכורכל
 בנוסח מצאתי אשר הטעות וכל , למני היואשר
 שתי היו ואם , האחרות נוסחות למי תקנתיהאחד

 היותר הבאתי ל"ז מתנגדות ואינן שונותנוסחאות
 חצאי בשני הסגרתי האחר ונוסח , ראשונהנכין
 תאוכנה ביננכם אין אשר קלים מלים ואף .לבנה
 , אפיו ן ולשון , ענין מלת כמו . בוהכםהבאתי
 וכהנה , יוכל לא , יכול אצנו . מפשע , ונפסע .סניו
 מלאכת את היירא אל להראות ואת ועשיתי .רבות

 . הקדכווכיםהסרפרים
 מעוט כפ' לנאר התאמצתי ה:ן2ה כרקוםבכל
 ובתוכו , ר א ב הכו בתוך הגליון בשוליהבנתי
 הביא אשר ו'ץ י הש מדבר' המקוקוות כלאטטתי
 . פינחס דבריאת

 המעתיק ידי ש חופשו הנתוביםמקומות
 וויטקאווסק' יוחנן המשכל הבחור המבורגדנוסה
 נ"י עטל'נגער יעקב מוהר"ר הגאון רובתלמיד
 עשה והוא . ינ'" באלטונא הרבנות כסא עלהיושב
 מקומות רשימת מצאתי גם , באמונהמלאכתו
 המהלל החוקר ע"י וו'"ן נוסח בהעתקתהכתובים

מוהר'י
 השויתי מקום ובכל , בלומענם'לד 3ער ישכר

 מצאתי ואם , אחותה עם אשה ההעתקותשתי
 אחריהם בקרתי אחר בקנה עולות שאינןלפעכרם
 המעתיק את מצאתי המקומות וברוג קדש,בכתבי
 . צודקהראשון

 הטו לעעים ל' היתה אשר דואשיתהנוסחא
 הנוסחאות 'תר שינויי ואת / האמנורגנוסחת
 נוסזז נו"ו . ברלין נוסחת היא נו"ב . ברומזהפרת'
 . אוקספורד נוכח( נו"א . לונדון נוסח נוזל .וו"'ן

 המבורג נוסח היא מקורה הוכרתי לא אשרוהנוסחא
 כי והוכרתי , ?ולתה בנוצח בחרת' למעמיםואם
 כוקום ובכל . המבורג נוסרק על רצונ' , וכך כךבנ'יו
 כי לאמר עליו העירותי הנוסחאות מכל שניודאשר
 י וכך כך לתקן נראה ובעיני וכך כך כתובבכ"י

 . מנשוא וגדולו; רגלה היתה עמלי כי יבין נבוןהקורא
 . מכשולאבנ' מכי המסילה לסקל והברקנים הקוצים כל אתלבער

 עסוק אני היום כל כי המשבילים אחי דעוועתה
 המסחר נתי כאחד המאטמאטיקא בנשאבתוטרוד

 הרביעית ער נבקר עשק-ת משעההמפורסמים
 ישראל בטפף להגות קדשתי הללות ואך ,בערב
 אך הואדר, הגדולה השטוה את עברתי במהירולא

 מעודי אהבת' באמת ואם , ולומדיה התורהמאהבת
 אשר וההגיון הלימודיות חככווה בכל ולררושלחקור
 )כמו לי המובן נלשון הכתובים ' בכלל אדםלבנ'
 ג'פרי והנון , ואשכנוית( , צרפתית , אנגליתבלשנן
 , כלם על עולים אבותינו בלשון הכתובים עכזנוהככוי
 אשתעשע ובם , כזאד נפש' ודבקה חשקהבם

 כי חלילה הקורא יחשנני ואל , היום כלואתהלל
 אשר מאת כי הוא ונהפוך , כסף בצע אחריררפתי
 ישראל ספרי לגנובת מעשיריתו יותר אשר ה'חנני
 ואתחנן . ארץ למלכי מסרים באוצרות הטמוניםכ"י
 , במלאכתי שגיתי אם האשימני לב4 קורא כללמני
 על מעט לדבר אשובח ועתה . עוני על יכפרחג'

 דף האוצר בית בספרו וצד"ל אמר וכן המחברקירות
 . ע"בכ"א

 במינו יחיד ההם בימים להיותו מנחם שלממרי
 עד גדיל שם לו ועשה בארצות מהוהנתפשט

 לכתוב i(Fez) מיס וממדינת לברגו בן דונששהתעורר

 הביא סמרו כ' דבריו( )לם' ראה כי , השגהשיי
 ורבים התלמירים מן הפתים בלבות והוללותרע

 . מביניםמהנקראים
 ארוכים בטורה דת2גוהיו ערך רונים הוההאיש

 . עצמר למנחם כתובה , בתים ושמנה מאהבת
 תמישותיו בה באר במליצה אכרת השירהואחר

 גביאור לאחת אחת קצרה( בנטורן בשירה)האמורות
 למעלגן הבאתי אשר דבריו שתחלת ואל'פ .רחב

 כולליב: דבריו שאר הכה , למנהם וכבוד תהלהמלאים
 גבוהה ברוח דום דבריו וכל , וקלם ולעגמרורות
 בכוונזז לא אולי וה וכל ' קטן תלמיד עםכמדבר
 לאשר הערביים משוררי דרך הוא שכן אלא ,להניק
 מכושלת תחת שהיו עזראל משורר לכירומהם
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כההקדמה
 . שרול הברי ע"כ . בגנות ולהמליג בשבח ולהפליג , ובמהתלות לבב ובגורל בגאוה לדברהישמעאלים(
 כן כמו התעוררו ועלקכם י מנחם תלמיי מאת תשובות באו כבר דונש תשובת על . המערק-אמר

 מהם והעתקה . פארמא סמרי בין בצהובים עודם רעילה ד,וזשובות מיני ושני , דונש תלמידי שטנהוכתבו
 תם יעקב רבינו אמנם , הויתם %א ראיתי צורתם אך ואני . יקמרהון מערך שטענן החכם בינמצאת
 . הבוסים החכימם שני בין והתקע ' דונש תשובות כל על נכוחות והט"ב החכמים קשת קנא התוטמותבש

 לטני אשים  ועתה . איוקש הבאה מענה ההש" ע"פ לאור שאו ר"ה של הכרעות עם דונש שלהתשובות
 . לרוגטא כוהם מעםהקורא

דונש
 ' מרה בפתרונו ' יקרא בויוולא

 . נאסרים והתיר . מותרהואסר

 . ולחרץ לכלה . הפרץ זהלי
 . ההרים ורגזו . ארץ נעכשכור
 שפר ניב וחפא . ספר חםוהמליך
 בדברי'. מלאכתם הפר. דלתופית

 במחברח[ לא ~שיש חומה לאאשר

 ט לאיוב מוכ"ז בינינו ש לא אחד נחלקחיבאת
 אשר . ח( כא )שמוח חופרה יעדה לא אשר עםלג(
 כה מים חומה לא אשר כא( ש )ויקרא כרעיםלא
 את והתרת , המותר את אמרתה החק ובפתרוןל(

 מאלו אין כי , והממגר המקנה ושחתה ,האסור
 לא אם כי בל לשון מארונם אשר הארבעההלאוין
 ונקראין באלף נכתבין והשלשה . מוכנה בינינייש
 צרתם בכל : אלה עם במסורת כתובים רכםנויו,
 בהם אהד ולא יוצרו ימים סו( סג (rettP צרלא

 ב( ר לעזרא זובחים אנחנו ולא ' כגז( קלט)תלים
 לא הגוי הרבוע ג( ב )ש"א שלות נתכנוולא

 ולא יצואנו הוא ב( בו )ערערה השמחההגדלת
 קטלני הן ג( ק לתלים מרעיתו יצאן עמואנחנו
 )כעמלי תבא לא חנם קללת טו( יג )איוב איחללא

 אשרלא יעדה, לא אשר עם אלה כל .רוב(
 נכתבץ , וקומה לא אשר ,כרעים

 באל"
 ונלבשים

 מוכהז בינינו יש לא  עכזם הבאת אשר והפסוק .בוזזו
 והתנונן , באלף יקרא כן , אלף בלמד יכתבכאשר
 . תאלף ונין[ ]אחי וכן ,באלף

 תםרבינו
 נמה עד פלשה בשגמ ' יעקבאמר

 עם ש כחדת השב אשר מוגש חכמה %אש
 . חומה 5א אשר הבית וקם במתרון לשגותאלהים

 הבמז וקם למהר שוגה המז לא שבקלים קל גםמ
 חוטה בלא כי , לצמיתת חומה לא בשר.4גמראשר
 הלא ? בחי ערגה ומי , תוצמת %א תומלטלא

 שר מת"ב בית ימגר מ נתוב למשה %בסמוך
 ובסמוך . נשר אשר הנית וקם מ"ב ושיי /חומה
 חומה להם אין אשר החצרם ובתי כחוב לכמוהלו
 לה אשר בעי איננו יען יוצא ביובל מ תוחלדולא

 שכח חוויות וחרות גלויות סודות לו ואשר .חימה
 לא מנחם הניח ועוד , ליונקים הידועיםהמסוים
 אשר , תענה לא , תגנב לא , תנאף לא ,תרצה
 והגיהם מחיה באותה לארן כמה ועוד , בלפהרונם
 לשזרם , ובלא הפלא הכוה אשר , אלה שלשהולקח
 שלמה, מהכמה כי שכל אע4 ידעכל אך ' בלבלשון
 סבת כי יען , הומה לא אשר כתב , נעימהודעת

 , הבמז bw ולא העי אל ולא החומה אלהחומה
 אמר כה אך ינינה, מקום בכל נדגלה או קטנהויר

 חומה לה אין כי נם , חוכיה לא אשר בפתרוןמנחם
 דרשוהו וגם , זזומה כבר לה טוהריה אחרי ,עתה

 מתוך וסברה, הלכות בש ומנחם .רבותינו
 וכן , הישרה דקי המש , והמקרא המסורותדוחק
 , דוחק מתוך רבותינו דחשוהו כי כרשם לאאשר
 שר"זיר ושעם ארנה וחגב שתרגל וראושיעו
 כרעים לא דרשו קרצולים שהן כרומם להם ע4הכתוב
 יעדה לא ואשר . וכון לאחר לגדל ועתק- עכשיו לוואץ

 לקה יקיימינמה לא די פנים לשני אנקלוסהרגומו
 חבר אשר חבור ספר אג' וראיתי ' ובורקינהלאנתו

 צדתם בכל ופתר ' אחד ולנוותם ובנסורת כנקרא בכל ומחרק כה נותן אשר למנינו היו אשר הגריים מןאהד
 לו י באלה כגנחם קהוה וכן , טו( י ושיפחים עזראל בעמל נטשי ותקצר טו( צא יחלים בצרהאנכי כבי נגרש בוי'ץ ולו , ואבד לקה נבוכרנצר , ואבד לקה סרסה . להם לכתנירימ אם כי צרה היה לא , צרלא

 ועקר י משמעתם הלשונות בשתי שלשתם כי ' בויו לו למחן המסירת ואחר , באלף לא למרש המקראאחר
 . בל שמתי לכונחמ ולשזנותיה ' בל בסמקמחרונם

 ונםרבינודוברי
 טית כי רוגש אמר אשר . יעקב אמר ' ל'א[ נטתיהה צדק גזע ספרחפ
 גורע סמ"ר מ"ט במסרךיכתות

 צד'"
 כי , נמתפעלים שתיהם כי יען במשרתים ודלי"ת מהם ואין

)נ
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הקדמהכו
 . ורל"ת טית משרתים שנים מהם ףש ,משרת
 מן ד( פו ליהושע ויצטיירו , בפעלים שרתוןוכה

 נצטדק צדה מן ינ( ט לשם הצטירנוציר,
 קרניאל יצטבע . ק ד צ מן מ0 מד)ומאטית

 וכה י ט( ינ )ירמיה ע ו ב צ העיט כון יב(ד
 ב )דנהיל קדמי לאמרי הודמנתון דללכןישרת
 לשון אל לנו מה תאסר ואם . ומן מןפו(

 החכמה מדין ושינו לנו כאשר אומרארמית
 בעיקרא דקרוק כל , ונוטירתהה כנלוז כל יסורלרעת

 לואה אף הודמנתון ומן מן , נצטדק צדק מןשמר
 שירוה ~ה אך . תבאנה במתסעלים כי מנחםיורה
 הן אשר המלה פני יסבו לא כי אחרי , מלאכהולא

 כאביר כבהן, הן 3לא פתרון כן כי ואנה, אנהגחוכה
 ושתדבר כוי(פוהר ככוו - שסקל מדבר ישקרתראה

 באמרו כ' . תמנינה המפכים בממשלת ויכז :פקססי
 'קרא ולא , המלה את מסב איננו הודמיגתוןנצפורק
 . כלה  'דעת ה' ואתה . המלה סנ' סבת בלאמטירת

 כי ואף , סניה עוברי לכל ומשרתיה מלה כל יסור ~עת עלינו כן , ומלא וחסר ורמה והזק וקמץבפתח
 הפועלים שישרת שלהמית אות לנו ויש " ב )נחמנה זטן לו ואתנזק ככתוב , בעברית זמן הוא בערביתזמן
 , שמר מן וישתמר , סבל מן יסתגל , בקי מן יתבקי ישרת וכה י תיו והוא , ודליקת טיניתכמין

 אחר במקום מהם אחד ישרת לא ותיו טית דלי"ת השלשה אלו והאותיות , שוטטו מןוהשתוחחנה
 לבחון חביו בטקום ואחד אחד לכל ונבע . הלשון על מבטאם לכובד , האותיות ממוצאי מוצאיהםלקרבת

 הויהן כהסך אקי התבונן . הותמינתון כראמרין . ואמתי הרבר צדק וש ביזככוו, כי שכל איש כלולהעמיד
 לא . לעולם אד4-'ו בתיו זיין בראשיתה אשר מלה כל תתפעל לא לכן , מוצאיהם לקרבת במבטאלסמרך
 , במבטא לצד'" הויי'ן יהמך הדלית במקום המורית נבינו אם וכן , ארכיון בלשון ולא לשחוזבישון

 , לצר"י יהבך הסמייך עי תיש במקום הטית נביא אם ואף , הצטמנתון מבטאו הוטמנהוןכראמרין
 י עבורתם על ודלי"ת טית והשב והתבונן . מוצאותם לקרבת ויצכובל מבטאו , החגב ויסתבלבאסרנו

דונש
 דרש. לא כי בבית חרש וקצףבנס
 . בשערים נכוחים פרש חכםפני
 . קצפו גם ורגזו זעפו מלךונם

 . ונדברים בנזרין אפו חרהבערג
 . עסיס כוס כנותן נסים הואוזועף
 . האסורים עם והוא השיש יוסףאשר

 ב )רניאל שגעו וקצף בנס יחנרת יבנס
 ופתרון ' נו"ן במחברת והוא בית במחברת'ב(
 וועפים והנם מתורגם כן כי , ובווקף נעברהבנס

 אץ. תאמר ואם נסיסין, אינון והא 0 מ)בראשית
 אומר והכתוב השחש כון הבית אין כי קומריחנן
 לכל להוברה ואמר שג" וקצף בנס מלבאבארין
 בפתרון טפל ואמר וי"ו לך אומר אני , בבלהכימי
 לך לגלות לו הרומין מן , מקצתם אכתות ,נופל

 כל אתו ויספרו מת ושמואל . הם ואלון ,נתיבתם
 ויו ג( כח )ש"א ובעירו ברמה ויקברוהו ישראלבני

 )ש"ב ושוממה תמר וחשב וכמוהו , טפלובעירו

 תםרבינו
 אנס לא רז נ5 יגס עי . יעקבאמר

 לפרש כדבריו מוכהי המקרא תחלת כי ,למנחם
 מלכא דנא קבל כל באמרו , עקר והבי'ת כעסבנס
 כאשר בבל חכימ' לכל להתודא ואמר מגיא וקצףבנס
 להיתה אמר ווזכוא ברגו נבוכדנצר ואדין למניוכתוב

 הרבה ורגז כעם המלך וה עמת כל ופתרוןלשדרך,
 בנס מלכא נכתב ואלו , בבל חכימי לכל לאבדומומר
 כחוב כאשר בבל וזכימי לכל להוורא אמר מגשוקצף
 להיטיה אמר וחמא ברגו נבכדנצר באדיןלמניו
 והויו , דנא קבל כל אך , דונש כדברי דוהלשדרך
 . בנס בי"ת עיקר על יכיהו להוברה בואמרהנוספת
 ארכנית ובלשין נסיסים לשון דנם לנו שמר מיועוד
 סתרון ולרחוק , נסים'ן מן השניה הסמ"ךתפול

 דומה ולהביור , שמוש הביץ( ולעשות ,המקרא
 הווין מן ואמר של הוי"ו כי ולפרש , דומהללא

 בעת וה עכזה כל ולהיות ,היוזרים

 המי
 בועף

 ויסור , כפשוטו סתרינו לנו טון הלא י גדולוקצף
 , שבכוומעלינו

 וצבא וקדטי תת . טפו ואיה ויי כד(, 5ו לבראשית וענה ואיה צבעון בני ואלה , נופל ושופכות נמל וי"ו כ(יג
 ומבגיד בזתי עד , כופל ובצוק ואו כה( פו לשם העתים ובצוק וחרוץ רחוב , טסל וקדש וי'ו יג( ח)דבלול
 וגבאיו בצאתיו . כופל ורכב וי"ו ז( עו לחלים וסוס ורכב גררם . טפל ומכביר ח"ו ו( ב )ו[גקוק שסויפועליו
 , ולא ויו טסל י( יג לדה"ב ענבנוהו ולא אלהינו ה' ואנחנו , טפל ירפאו ולא וי"ו יא( סו )יחזקאל ירפאוולא
 החבונ , הנופל מחרון פיסל ואמר ו'"ו , להוברה ואמי שגיא וקצף בנס מלכא אדין הטפלים האלהוכעין
 . ממאסל למאורוצא
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כזהקדמה
 הוו'"ן אלה כל עי . המעריךאמר

 מגחכי השיב כבר לממלים דונש חשנםאשר
 הניא אשר את עיין . עיקריים כרם כ'והראה
 ומשב! . ויו מחברת בסוף מנחם בשםהאפודי
 רוגש השגות כל על בעצמו השיב מנחם כיראיה
 להביא וראוי . בעולם במציאות עודם אם 'ודעומי
 ן מ ג ר 1 ת מ ה בסמרו בחור אליהו ר' דבריכאן

 בוו נתעצמו . סני וקצף בנס : ונ"ל ס ס נבשרש
 על כי . לברבי בן ודונש סרזק בן מנחםהמלה
 . בנס כנלוז של שרשית ה" הביית מנהםדעת
 לדברי מודה ורש"י , שמושית היא רונש דעתועל
 ואומריכן שראיתי זהכופרש'כט כל רוב וכןדונש
 ורואה . נסיסין ואינון תרנים זועפים והנםשהוא
 יוצאתי כי , כלכד מרבר כונהכ! דברי ארעאג'

 ו נס ב , ותרש בגתן קצף אסתר שלבתרגום
 שרשית. שמהבית ותרש.הרי בגתןוקצמו

 סנ' ובנסים . הרבה וכעס של תרגום בקהלתועוד
 שמושית בנם של הבית היתה אם ועוד ,חוי
 נמצא לא כי . ממכין בשני בנסס להיות ראויהיה

 בכל תראה כאשר לנד אחת בסמך נסיסהלישנא
 מהדוגמאות יראה הקורא עכ"ל. הבאת' אשראלה
 דבריו כל מנחם פלס כמה ער הבאתי אשרהאלה
 . אחריו להרהר אין כדועכו עד וצדק, משפפובמאוני
 כי אומר לגזור לבו יערב אשר האיש הואומי

 )מכאן - ? בשלימות שלא סמרו עשהמנחם
 . שד"ל( דברי המשךואלך

 . מנחם על בוו משפוך לרוגש הספיקלא
 בן חסדאי הנשיא אל השגותיו ספר שלחאבל
 כמו ה" / בתיכן מ"א בת שירה עכר ,יצחק

 הבאתי כבר , ההוא הנשיא לכבודד'דיקאציון
 דבריה תחלת ום'( ע"ש )עמור שביע' חמדבכרם
 . מנהם על בסופה דבר אשרונאת

 , מפר פותר עלי ' ספרהשבתי

 . נחברים במלים . שפר אמרילכל
 כאלו , שפר אמרי כל מפר למנחםקרא

 וזה . הכתובים כל ומעות הלשון כל הורסהוא
 לא הוא אם אף לאיכסר/ אשר וחמס ע%נאמת
 קורא אנ' זה ועל . השיר הפלגת דרך אלאאמרו

 רמה איש גן ומות חצים וקים היורהכמתהלהלה
 . אני נוצחק הלא ואמר רעהו את חרף()ובענינו
 שלח כי הוא מנשוא גדול עק שהוא מהואמנם
 היות זה כי , יצחק בן לחסדאי האלוההרבריכם
 ואולי . ורעות רבות צרות למנחם שיגרוםאסשר
 . מצאתהו אשר התלאה לכל רחוקה סבה באמתהיה

 תוצא שמרופו בן יצחק בן חסראי זההנה
 המנונה אלרחמן עבד קרמובה, מלך בעיניחן

 שנה כחמשים מלך אשר , אלמומניןאמיר
 , )981( ומשכ"א שנרד ער )012( תרע"במשנת

 חסדאי לשון ווזה , הכנסותיו כל עלוהפקידו
 קנ.:ו הניע בשנה שנה ומד' : כוור למלךבמכתבו
 אלף מאת . . . אל אלרחמן( עבד)של

 וה ואין , וטינה שנה בכל קנינו חק זה ,זהובים
 לא אודותם וכל סחורתם דבר וכל ,ומאייהם הארצותי מכל הבאיכ! הסוחרים מרוב אםכי
 לאל והודאה שבה , דברי ולסי 'רי ש אם כייתכן
 כשטעכ! הארץ ומלכי , חסדיו ברוב עליהגומל
 סניו ויחלו לו שי יובילו תקפו ואת גדולתואת

 מנחותם תבאנה ירי ועל . . . ובחמודותבמנחות
 . נמולותם תצאנה ידיועל

 היו ודונש מנחם משירות הניאהולפי
 , ומלחמה קרב בעת ימלכו לעזר כן גםחסראי
 ואולי הרפואה בחכמת נדוי שהמה אומריםגם
 אוהב בכור' ובני , גדלתו תחלת היתההיא
 Chasdai ~%8 עצמו הוא כי אומר הי"וגר

 )ע' Wenrich בחסר הנוכר 1Bebschrut~83ע15
 לתיגכ! שעסקו החכמיכ! לאותכ! ראשון217(
 אשר הרפואות שמות ערבי ללשון יונ'מלשון
 )961( תש"'א בשנת כאשר 1465ז10500)1בסטר
 לעבד במתנוה הוה אספר אוח יון מלךשלח

 .אלרחמן

 לעזוב והביאו למנחכם קרא הזההנשיא
 להגדיל תוצלו לתיכון דוליו ולבורו כגולדתובורץ

 שב! והיה . הקדש לשון חכיות ידיעתולהאדיר
 ואביו וכמראי נמל לריכוכן ואוכל - בצלם יושבמנחם
 תחכמונ' בספר הממואר חסדאי בןיצחק
 בספרר זרח ההם בימים . לשונו ווה "'ח()שער
 הגדול הגש" הוא , הגדולה ברקיע . התהלהשמש
 כ' . שרי בצל ינוח . חסדאי בן הספרדי יצחקר'

 הנשיא כי . וכו' די בל' עד ברכה שואליו לכלהריק
 בדברי )כן הסכלות נותי חסדיו במללי החיהההוא
 בעבותורו ונושך . והשכלות( צ"ל ואול'שריל

 אל', לה' מי קול והעב.ר , והגלותנדבותיולבובני
 , רב וכל נאין כל אליו ויאספו , עני נ(וקסוו'ווכל

 וערך . וממערב ממזרח , וערב אדוםמארצות
 וכו'. עליהם עומר הורו וענן , לפניהם חסריושלחן

 היה לחסדאי השגותיו נשלחו דונשוהנה
 יביא שוה אטשר וה" , אדניו אל ענדכמלשין

 %כרות בו המאום מנחם את לבזות חסדאיאת
 אחר לא מנהם כן על , ועריה ערום ולהניחוחקו

 נמצאות ותשובותיו דונש של תם':מותיו עללהשיב
 כתב תשובותיו ובראכם . )פלארינץ( פירינציבעיר

 בסוף כתובה והיא , יצחק בן ליזסראידידיקאציון
 נקרע האחרון והדח . בידי אשר ודונש מנחםס'

 הבש אשר ואחרי , ממנו קצת ואבר הימיםברוב
 העתקה אין אשר , הזאת השייה ליריאלוה
 מיריגצי בעיר זולח' בעולכם ירוע סמנהאחררץ
 והוספתי , לאור להוציאה בעיני ישר ,לברה
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הקדמהכח
 . חלק המקוכז הנחת' ומקצתן , לגנה חצאי שני בין אותן ושמתי החסרות התיבות מן קצתמסנרא

 כי הזכיר ובתוכם , והוספות תקונים שד"ל החכם הוסיף האוצר בית ס' בסוף , המעריךאמר
 והתיבות האותיות ובה כה להשלים , דונש נגד הכתוכה השירה תעלומות לבאר ועמל 'גע אחרי וחצישנה
 לו והניד הפרחון( מחברת )מעריך שטורן ולמן הר"ר המשכיל ירידו אליו בא , והסס הקות בהשאכלו
 של יורשו ביד הטטוניכז כ"י ספרים כמה בדיוורנו מצאו ביסליחס מררכי והר"ר הואכי

 לביבליאפועק אותם וסכרו , סירו אותם וקנו . ריגיו איש פואה. בנימין משה ר'זזכופודסם
 מנחם תלמידי וחשובות דונש והשגות מנחם מחנית הכוץ כ"י ובחוכם , פארמא שבעירהגדולה
 , מנחם תלמידי של תשובותם מתיחת אלא אינה בידו אסיר השירון כי לו הגיד והוא , דונשותלמידי
 אשר נוסחאות חלופי הקורא לפני שם נותן שדל והנה , ההוא הנצי מן  העתק אשר ההעתקהוהראהו
 . במלואה שנית אוצריה , וטמאה נקודה שם השירה להיות , ויוני , ההעתקות שתי ביןטמא

 השירה דבריואלה
 ההמודה ותורה ונתעורהלנבור
 רוחות ארבע בכ5 בשמחוהמהרו
 הנעמן ונסע נאמן שרויבא

 פיוח כ5 משחקות 5היותתמהרנה
 בתנובה ותפרח הערבהותא
 בדרכים פעמיו הלכים: מריאשר
 נגבלה ביפי הה55הועיר

 עיניו בהעלם אביוניוושממו
 בשרידים בלכתו הודיםוכהטלו
 אצים והנגשים ערפיםושמנו
 והמונם וחילם )ד( הונם5ב5וע

 צ5ם סר למען כ5םוהשתוממו
 היה היה וגם חיה נפשםאשר
 הבלו גם לעמו סבלו אתוהסיר
 מקרבו שברו בו נגשושבם
 וחסדיו ברחמיו בפעריו אץאשר
 )י( לפדויו ישועה חייו השםוהוא

 מעבדותם דרור צאתםהזכירם
 להם לא בארץ אליהם פנהבעת

 עזרה גם ישועה הערהוממרוס
 פזר ועצמותם בזרהעמים
 שר 5הם הקימו בשר כ5אלוה

 הרים שלום שאו ביהודה5א5וף
 בשערים ועברו הארחותופנו
 5רורים ישרון אלמן 5אבימיו
 ויערים ומדבר ציותתרננה
 ,א( ובשירים בשמחה בא כי כ5הלראש
 נקררים והיו נחשכיםמארות
 )ב( עכורים וישביח משפלהלאחריו
 כמאורים מאירות פניו ראוו5א
 )ג( ומכורים קנוים מעבדיםוהיו
 הקטטרים ורבו היועציםוגברו

 ככפירים ונהמו לשונםוהאריכו
 וצעירים גחלים ע5מ אתומקל
 קרים מים וגם כציהוכפלג
 נכמרים ורחמיו 5ו עגמהונפשו
 אכזרים עליהם מבוא מנעונם
 )ה( ומזורים למחיה לשרידיושלחו
 נעזרים בימיו וענייוור5יו
 )ז( נשרים כנפי ע5 אותם נשאוונם

 המצרים עבודת מעליהםוהסיר
 העברים אלהי נקראוע5ימו
 לגזרים סוף ים גזרובימינו
 נמהרים להבק מוסרלהודיע

 ואחריו , לועסראי כן קרא בש.רתו ודונש , היעזבות ראשי גבל לגאוני כנוי הוא כלה ראש)א(
 בצאתי ושוממה אבלה קרטועה עק- )ב( . תהלתו כממעט החראות לבלהי , מנחם גםהחניק
 מצירים היו  הישמעאלים , מקרכוובה רחוק חסראי שהיה הזמן בגושך )ג( . המלך בשליחותמחוכה
 וכן י הטור בראש הנטועה היתר להשמיט Poetica Licentia יו גם )ד( . ובמעשה בדבורלישראל
 להיות חסדאי את ברחמיו שלח . זיתו אין אשר האל )ה( . עדי האזינה , לגזרים סוף יםלסטה
 שנגאלו הגאולה )ו( . לישראי לישועה חסדאי של חייו שם אשר הוא והאל )ו( . לישראללמחיה
 , לחרות ונעבדות ישראל יצעת יוכר אותה הרואה וכל , מצרים גאולת נעין הא חסדאי ע"יישראל
 , לגזרים סוף ים וגזר וכו' להם לא בארץ אליהם וטה , נשרים כנפי על עמו את נשא שהאל הומןויוכור
 שהלך חסדאי של דרכו הצלח ה' )ח( . חסדאי ירי על שהושיעם בכוה לעכזו האל הנכיר זה:ל
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כסהקדמה
 )ח( מלכו כר שלחו דרכווהצלית

 )ט( מנו מלך בעין חנו אתנתו
 עבר מקום בכל דבר דברואין
 מחשבות ונעם בניבותופתח
 )יא( קבו האל לאם מחבול(גהת
 לכלבים ודומים שכביס הוזיםאשר
 ענה בחכמותיו פנה מכלוצר

 שחים הם לפניו ברמחיםוהלכים
 נסים הם גם הלא הסוסיםורכבי
 ויראים מפחדים נחבאיםוכ~מ
 מהללו למעלה עלה עולהאשר

 נחרו וברברו פערו פהלמלקוש
 [ נאלם ] פיהם וגס שכלס אתוכחדו
 מפעליו טוב ואל אליו נהרווגם
 במרוצותיו כקל במליצותיווהוא
 בנעימות שפתיו לנשמותומהיה
 אצלו למשכנם ולמולולנכחו
 באהלו עול יהי 5א כיוידעתי
 ימצא לא לפניו פצה שקרוחן
 ולברר להשיב יתעוררלבי
 ירמ לשוא אשר לבראם בן הואתהו
 לשארית היא אשר הכרית קרשלשון
 וקמוצים פהוחים נתצים בםאשר

 זאת על השיבתי עזותובתשובות
 אלי לפנות וגמ מלי תבוזואל
 חסדאי רב ארני עדי [ האזינה]

 אהוביך ישמח ריבך אתויריב
 וערוכים שמורים ארוכיםוימיך

 כפורים כמנחת ערכו היןוערב
 הרים שריו ע5י קרנו נםלקצין
 הגבורים בכל גבר אלבעזרת
 ערים נם מדינות וחרבות חץבלא
 הצרים וכלה חרבו אתושלף
 החזירים ואכלי נתעביםוגזע
 נבערים לפניו הצנהותפשי
 נחגרים קרב כלי שלחיםומחזיקי
 נפזרים נפתים ונ.מסיםנמוגים
 הצורים בנקרות באיםומפניו
 וממרים מ5 כמו לו יחלונדיבים
 שרים כל במלים עצרוומפניו
 נעורים ימששו כלםומשלאו
 העפרים ילחכו רגליו כףותחת
 באורים כביואל מועצותיו כלוגם

 בשרים חיי גם העצמותמרפא
 המורים כל עלי שכלו רבלמע!

 הסקרים שוא ולא מרעווהאמת
 מישרים ואוהב רצהוהצדק
 הפותרים כ5 עלי המשתררדבר
 באמרים וכלל פרס כיוחשב
 זרים במשקלים העבריתבשקלו
 נגררים גדרות נפרציםויהיו
 היצורים כל חכם לחזות נאוהואל
 בדברים והוכח ע5י חסדוהט
 במצרים דברך שדי אליאזין
 כרים כיקר יהו איביך כלוגם

 ארורים[ ] וארריך ברוכיםמברביך

 שינו ל"ג ל"א נאיונ הנמצא ב ח שם )י( לקצ.ן.י אותו כונה אשי )מז( . קרחונה ומלךבשליז!ווז
 )"( , מחנוא לשון מירשוהו וראב"ע ורשיי כנחם אבל , ו( ד )שמות ירושלמי בתרגום כמו ,חיק
 . בעילם אוודה שוום לקלל יהודי לאיש וחלילה , 'שלדעאל עישוררי דרך על זהגם
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 לו ושמו , ראש נשאו ומבאיו משנאיואז
 לא ואנחנו , לחסראי והלשינוהו דנריםעלונית
 מיד וחסדאי , האש'מוהו אשר האשמה רוהנרע
 טענות תחלה שישמע ונלי , נאטו חמתועלתה
 לו היש ויחקור שיררוש ובלי , והתנצלותומ:הס
 אפו חרון בו שלח . , כלשיניו את שיכויבוערים
 ' רעים טלאני משלחת וציה ונעםעברה
 ביום חסדאי אל דברו המלשיאם כי ה :ראו

 מופנה שהיה :ראה ההוא ביום )ביהשבת
 עבודת היתה לא ההם בימים כי , הטלךמעבודת
 בצאת וכויר , האל( מעבורת פוטרת ורםבשר
 לו הניחו %א , ממנו ויחלטוהו , רומיו חמהדבר
 , מנחם ביתה ויבאו ולכו ולחקור לדרושומן
 את וימרטו בגריו את ויקרעו מנחכן אתויכו
 . השמו נוהו את וכלפות ובכשילשערו

 יחסראי אגרת כתב הגאת התלאה אחרימנחם
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הקדמה
 ולתקן לאנותו הדין להוציא והקר דרש לאוהוא
 קצרה תשובה לכונונם כתב אבל , עות אשראת
 : לשוגהוגה

 הביאות,ךלסוסר,אסהעוית,כבר
 להיי הביאותיך כנר העוית, לאואם

 נענשת המס לא על אם כלומר . הבאהעולם
 טה תחת , בעה"ב טוב שכר לך ישלם האלהלא

 אשר והליסטים הגנב הוא ומי . בעתנושסבלת
 . כזאת בתשובה נטשו את לצרק יוכללא

 נשבר כי כל בהוסר עצמו את בראותומנחם
 תחנונים אגרת לחסדאי כתב / להב( מטהממנו

 הוא חף כי יעיד גה תוכהה, דברי עםמעורבת
 עתיד ושהאל בו נעשה מעוקל משפן וכי ,מפשע
 חסדאי עם יתוכח ובה , משפטו ולעשות רצולריב
 מד: ואחרי , באמונה שעבדו שנים כמהאשר

 , רצונו לעשות זריזותו לעלם ישכח שלאשהבטיחו
 והרץ , דבה מוצ"י שונאיו לקול אזנו הטהעתה

 מניו מעל ושלחו , ודרישה הקירה בלייושפטו
 היא וואת , והרלות העניות במצלותוהפלו

 ממהשניכ( היוכ: מוצ'א אני אשרהאגררז
 בסארמא נמצא אחר כ"י ספרים משניוהעתקתיה

1893(1~05"1 (De ידידי ביד בפאדובה ואחר 
 בקהל לצדקה המורה נ"י רמש"ג מוהר',-ושארי
 טארמא בב" הגאת האגרת והנה , הזההקדוש
 בן מנהם אוווה כתב אגרת ; בראשה כתובכך

 מראה אסהק בן חסדאי הסגן אל הסהר טןסרוק
 בעינו שיראות ממנו ומבקש , שקרהו כוהלו

 כתב : כך כתוב פאדובה ובכ"י 1 מאסרוויתיר
 כמו )וכו' הסגן אל הסהר מן סרוק בןבינהם
 . טעות אלא אינו לרעת' זה וכל .למעלה(

 בגירו בינהם שהיה כיל נוכר לא האגרת בכלכי
 איך יודע ובלחי / ורש עני שהיה אבל ,הסהר
 , יצדק לפן שקרהו מה לו מראה גם ,יתפרנס

 שעשוק וההמם העול פעו על כוכיה כזנחכםכ'
 ענינים להברו הממד כאדם דבריו ואין , חסדאילו

 ך ע י ב ש א : כתב האגרת ובראש , לושאירעו
 ובארץ ואלהי השמיצו אלהיבה'

 תקרא נביאוהווה,אשרובעצכוותכל
כל

 הגציי
 בף , פתו מעל האגרת את הסדאי ,משיךדואג שה" מוש תמו, עד הוה

 . קריאתהשעמור
 הנוכררע הנפלאה האגרת , המקויך]אמר

 ואני , הזה במקום האוצר בית בס' נרפסהכבר
 בס' שנית להוציאה בהמשלו ה' יהייני אםבדעתי
 .[ ר"ת והכרעות רונדותשובות

 להוציא וכני אשר לאל והתהלותוהשבה
 ולהעשיר המפוארה, הואת האגרת , לאורהמאפלה

 אברה אשי . יקרה במרגליה היהודיתההטירטור
 תשע אחרי נרפסה לא והיא , ונמהרהמקרבנו

 מה לברר יכלתי לא כ' ל' וצר , שהברה שנהמאות
 לא גי , מנהם את האשימו אשר ה14שמההיא
 אשר לאיש, אך האגרת, נכהבה האהרון הרורלנו
 איננה הזאת האגרת כ' מלבד , הענין ידעכבר

 מכהב לו כתב כבר כי , לחסדאי שכתבהראשונה
 ויותר . וגו' העוית אם התשובה ובאתהואחר
 כסל ואיך , בדינו נעשה מה נודע לא כי ליצר

 ודרך , לא אם הסדא' עמו נהמייס אםהרבר
 מה כי לורנר יאכן  הדעכן ואטדןהשערה

 אשר הרבר עצמו הוא דורו גנישהאשימוהו
 שהיה והוא ברורנו גם אנשים קצתהאשימוהו

 טאמין ובלתי הקראים שעת נוטה או קראימנהם
 , שבע"פבתורה

 מליצות קצת הואת באגרת יש ראשונהוהנה
 בו שיש דבר היתה לא שהאשמה מהםשנראה
 שם כי . אדם שי ללבו המסור דבר אלא ,ונעשה
 אלהיכז תהת אס , עמרת ה' בסור %ף :נאמר
 מצסוג'ו וסתר האדם תעלומות עד הנאתא ,אתה
 . תהסש כליות והקרי לבבות סורי לך הנלו .תראה

 ? תראה מהשבות ויצר איש קרב אתהתדרוש
 כל תעלומי" הסכנת תואלו . אוכר הואולמכוו:

 היתה שהאש.מוהו שהאשמה לחשוב מניאזה
 שההא ולא . אדם של בלבו הטמונים הרבריםמן

 אב( הסדאי שהשיבו ומה . מגונה .מעשהבשום
 חטאו שהיה ראיה אינו . העוית לא ואםהעוית
 נסן כל אדם מחשבות מוח סוף כי ,במעשה
 לאדום תורענה לא אדם של בלבו ממונותשהן
 על הבירי את שמאשים מי ובהכרה ,אהר

 או הדבור מעשה זו שייהם צריךמהשביתיו
 שיהיה מין טאיוה אחר מעשה או הנתצהמעשה
 כתב שה א"כ ? רעהו בלב מה ירע מנין זה בלאכי
 והכונה , העוית לא ואם העיית אם זזסדאילו
 . במכתבך או ברבורך העויתאם

 עד הנה הגדול האת הר' . שניתוזאת
 מכל אחת החטא ה.ה DH 'ובן יא ביתולהחריב
 ובפרט . בהנה לחטוא יעשה אשר האדםהטאוה
 רבו הוא כזאת אכזריות . הנלוה אהרבישראל

 בעניני האשמה היתה אכז אגל . מאד ערור
 וחמה קנאה יעיר וה שדבר רחוק איננוהאמונה
 הלא / ההם בדורות ובפרכו . להשחית עדגדולה
 שהיה אהר נשיא כי הראב"ר בקבלרזתראה
 השפיל . יוסף ר' שמו , ההם בדורותבמטרד
 ממבצר חוץ קשטליה מבצרי מכל וגרשםהקראים
 להרגכם רצה שוא מטני , להם שנתן קטןאהר
 'הודה ור' . הוה בומן נפשות ריני דניםשאין
 לבלתי המלך מן בקש הגש" יוסח ר' בןהגשש
 ארץ בכל פה פתחון הקראים( )הם לצדוקיםתת

 ולא ויכניעום . כן להעשות המלך ויאמרקשסויליה
 . ראשם לשאת יספולא

 האבי אמור ואכר : טאמר , שלישיתוגאת
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לאהקדמה
 , קטוע מאטר שהוא אע"פ להלל" ראוי הואעם
 שה , באסונה כסירה ענין הדבה היתה אםהנה
 ערו משום השבת יוב( לחלל שראו' שיאמריובן

 לפרוק אחריב( עור יוידון לבלתי , לה'לעשות
 רצוזז גנוב על אבל , שכע"מ תורה ע%מעליהם
 שראוי שמר איך 'ובן לא , באלה וכיוצאונאוף
 יוכלו ול"ו בראשו ענשו לתרד קדש יוכ:!לזולל

 ' אהד יוםלהמתין
 גרביוני כי : אומר מנחס , רכישתושת

 השבוהו אם יצדק וגה , ה' בנחלת מהסתפחהיום
 שעבר לאיש חשבוהו אם יצרק ולא , וכופרכמין
 י אחתעבירה

 אחרי היא , אלי ה" וגדולהוהחמישית
 , למרחוק ער שמו ויצא גרול חכם כגנחםשההר
 בעניות ימול חסדאי עליו שכעס שמטני יתכןאיך

 אבל ? בעמלו להתסרנס מקום ייוצא ולאודלות
 ואפיקורוס, מין כופר שהוא רע שם עליו הוצעואם
 לו עומדת חבטתו היתה לא כגרוע מובן הרבראו

 תורה למד םי)בדורו'ההם( כי מחיתו, די לולמצוא
 בשובז להחיותו אייו יקיבוהו או , אפיקורוסממי
 אותדר עוב כבר המסחר מלאכת ואמנם ?ענין
 ' מולרתו מארץ יצאכבאן

 השת וההשערה הוה הרבר היה אמתואם
 האשמה אורות על , דעת' מאמדן מרמהשאני

 גם תשובה לנו תצא או , מנחם אתשהאשימו
 ואיך , בדינו נעשה מה : וה" חאחרתלשאלה
 שנתפייס לודאי קרוב הדבר הנה כי ? הדברנ"ל
 בתבלולה עליו הוצרנו אשר והדבה , חסראילו

 בחוקת כננחם ונשאר , עליו,פסק יצא אשרוהקול
 נתפשט א[- יונן לא כן, אומר אתה אין שאםכשרות
 הקרמונינם בין אחד שימצא בלי , כך כלספרו

 י לצרינו אם כי הוא לנו לא : עליושיזומר
 מנחם היה אם , השאלה גוף אל עתהונבא

 הקראים טבת היותו כי ונאמר , לא אםקראי
  עצמו חסדאי שסרי , רגליכן לו שאין שקרהוא
 לא קראי היה שאב! , קרא' היה שלא ספקאין
 שבז הנה ועוד , לנובח מזכירו הראב"דהיה

 ר' את אוהב שהיה ראינו הראב"ר()בקבלת
 יכול כע%כ( אדם היה לא חסדאי ימי וכלחנוך
 מקהל אחד חסדאי היה ואם ' חנוך ר' שלחלוק

 הקראים מן אחר אליו מקרב היה לא יהתלמוריים
 ראיה ועוד , ההם בימים ואת היתה תועבהכי

 הנדו כי , הקראים בוכת כונונם הקר שלאברורה
 נגד בספריו הרבה התקומם סעדיה רבינו כיידוע

 ומתקוממיכם אותו שונאים ג"כ והם ,הקראים
 למעלה ראינו ובהסך , הרבה בססריהכ!נגדו
 בכנור מעריה ר' אוז בספרו ומזכיר כונחכ!כי

 תופש , השגותיו בתחלת דונש הנה ועוד ,גרול
 , כרעים לא אשר . יערה לא אשר שהביא עלאותו
 אל חש ולא , לא שאר גל עם , חומה לאאשר

 ובטחרון : לו אומר והוא , בוי"ו לו שהואהקרי
 היה ואם המותר, ואסרת האסור אח התרתהוה

 מזה ויותר ? וו לתסישה מקום מה קראימנחם
 וגה , ק ל כן שרש על דונש מהשגת ברורהרבר
 הוא שחיטה ענין ראשו את ומלק ופתרת ןלשונו
 ענין הוא הזה הרע והענין ., העוף שחיטתאך
 ועל רבנן וזלמידי על והמחליק ענן המיניןראש

 אשר הקדמונים והפותרים , הראשוניםהחכמים
 כ' ואסרו , וזבחים בעולות המקדש עבורתראו

 , וכו' ד;שחיטוק זולתי מלאכדז והיאהכליקד;
 ," וברתו אל בתורת תשגה ואל והתנונןומסיים:

 עדרו מקהל לאיש יאמרו 'צדק לא זהוכל
 יודע היה לא דונש כי אדם 'אמר לולא ,הקראים
 השאלה תדדה ואם , רחוק תה , קראי מנחםשהיה
 אף ' לא אם הקראים לרעת נוסה מנחם היהאם
 רש"י כי שנאמר לא אם , היה שלא אשושאת

 כי , הקראים לדעת נוטים הם גם היוורשב"כ(
 המבריל הענין כי ולהוורע ולהודיע לידע ראויאמנם
 ולא , המקראות פירוש איננו והרבנים הקראיםבין
 לרעוץ נוטה או קראי הוא הפשט אחר הרודףכל

 כרש"י התלמוד עכר נאמניכ! %ו ומי ,הקראים
 על שלא מקראות כמה פירשו והם ?ורשלתם
 כגון , ומשסט חק בעניני גב( י התלמידדרך
 ב' כ"ג )שמות להכיות רבים אחרי במסוקרטבי
 לשון אין אבל , ישראל חכמי מדרשי זה במקראיש

 לישבו אומר ואני , אטניו על בהן מיושבהמקרא
 בפסוק ורשב"ם ' סתרונו( כך כופשוכוו אפניועל

 חכמים ר"ח ו' )ויקרא לו יחשב לא אווזוהמקריב
 בין המגריל הענין אבל : מפשוטו(עקרוהו

 אנחנו כי , המעשה הוא והקראיכ:התלמודים
 ששמרו הררך על המצות שומריםהתלמודיים

 התקנונם פי על , אבותינו ואבות אבותינואותן
 דור דור בהסכמת ודור רור בכל באומהשנתקבלו
 : מבושה הטקובליכ( הכלליכן פי על ,ומנהיגיו
 במנהיגיהם שמודו אנשים מתהלתם היווהקראים

 לשון פז על זזכיצוח לקייצן ובקשו ,ובאבותיהם
 אחד כל שחשבו טה לפי כלוטר , בלבדהכתוב
 כשר רבנ' לנו ומי , הכתוב כונת שהיתהכוהם
 מ"א( ס" ג )מאמר והוא ? הכחרי מבעלונאמן
 השבוז ממחרות כי לקראים להורות שיחכןכחב

 מן קצת ושאמנם , בראשית שבת עלהכונה
 התורה הזכירה ימלא חשבו והסנהדריןהשופטים
 האומה גיד הרשות ואמנם , משל דרך אלאהשבת
 )השופטים והם , שתרצה ביום חרמשלהחל

 , פסח של שני ביום הקציר שיהיה קבעווהסנהררין(
 אלפו העקר הוא המדרש לא כי מפורש לךהרי

 .מגועשה
 הראשון היה אולי סרוק בן מנחםוהוה

 המדרש בין לחלק שראוי הוה בחלוק שהרגישבדורו
 נמני לא , נאמן תלמורי היותו ועם ,והמעווה
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הקדמהלב
 במקומות אשיו מקראות של קשוטן אחימרדוף
 מצות בענין כגון , מנא לענין נפקותא בהןשיש
 והיו ופתרון ; וז"ל ף( ט לנשרש שכחבתפלין

 ה' שויתי , ענינו וכה הוא כה עיניך ביןלמוצפות
 באמרו ישראל את משה מהיר וכה , תמירלנגדי
 נכח אמרי שית עמי , עיניך בין למוכנפותוהיו
 עינק- סול וחקותיפנץ.

 הדברים את תשכיר ואל ,
 פניכם על יראתו תהיה לברבור , עיניך ראואכזר
 בספר שלמה דבר אשר הוא , תחטאולבלתי
 י" לבך לוזו על כתבם גרגרותיך על קשרםמשליו
 לפי ט( יג .)שמות וכתב רשב"ם החו'קואחריו
 כתש כאלו ' תמיד לזנרון לך יהיה , משוטועומק
 ואע"פ " ' פך על כחותם שימני כעין , ידךעל

 מדרך אין כי התורה נוונת אמתת איננו ודאישוה
 שבמקומות זה בדבר ובסרט , במשל לדברהחורה
 ביתך כיוווות על וכתבתכם אצלו כתובאחרים
 דרך שאיננו יבין זנך לו שיש כוי שכל ,ובשערן

 אינן הטוטפות גם א"כ , כמשסעו אקא ,משל
 מצוות לנו יש כבר וה נוולרץ כי מלבד :משל

 שאי באופן בפרטיות התורה שהאריכותהציצית
 למד זה ובא , משל דרך שז;כואמר לזזשובאפשר
 לנו שנעשה ממש הש התורה שכוצת זהעל

 חורת 'וכירונו , עתותינו ברוב עמנו שיהיוסימנים
 שבאו הטליצות בין יש גדול הפרש כי ומלבד :ה'

 הליריותן המליצור? ובין , התפלין בעניןנתורה
 שימני באמרו כי השירים, ושר במש"הנמצאורו
 והכוונתו י בכפף כחותם אמר , לבך עלכחותם

 לוית על כתבכם וכן , משל דרך שהואמכוארר?
 לוח זה הוא מה כי , משל שהוא רוא.ם הכללבך
 מצות אבל ? לנו לוח על איש ינתוב ואלי ,הלב
 מקום ובשום , מעמים כמה בתורה נכפלהתפלין
 ל4א , לכ!וכ!פווע )לאוז-ז לכופר אלא כ"ף בהאין

 רבר בה אין טקום ובשום , כקופיפות(כאחז
 אמר לא כי , משל דרך המאמר היותשירמוו
 בין 114 . ידך על 114 , לבך על לאוותוכתבתכ:
 מווזות וכשהוכיר י וקשרחכם אמר רק יעיניך
 כאן כי להורורז , כתיבה לשון הזכיר שם ,הבית
 בעיני כשנדכינו כוקום מכל ' כהוויתן רבריםוכאן
 מלמרשו נמנע לא , משל ררך הוא שהמקראמנחם
 , נו המכוון ואמתח פשוטו שהוא שחשב מהנסי

 מקהל ביה לסיור? דעתו על עלה לאומעים
 בוד; להיותו או , רז"ל בדברי המורדםהקראים
 של דעתכם על וה עלה שלא כמו , יריהםמחזיק
 חכמי וכמירושי שנפזו כוקום בכל ורשב"םרשפי

 ' והתלמודהמשג"

 האשימו אשר האשמה חקירות על בוהורי
 ספק מכל לבררה הוחלת אין אשר , מנחםאת
 , ממנו אחרים מנתנים לפנינו ה' יקרה אשרער

 אחרר? להקירה ונבאה , משונאיו אומאוהביו

 ארץ חקירת והש נסוה וחתומה סתומהנלק'
 י מגוריו וארץמידתו

 אום קורא מאזנים ס' בתחית ראב"עוהנה
 הפור חכמי מגדולי ואחר י ספרדי בשםמנחם
 אלא בזמש נופרד על ראב"ע כוונת אין כאן כיכתב
 גני כל כי ראיות והבירו , הצפונית אסרקאע5

 היו הישמעאלים כנמשית החת השוכניםישראל
 אולי כי ואכזר , ססרדים בשם לפעמיםנגללים
 הנטוכנים ובין ביניהם להבדק רק הזה הכנויהיה

 ממשרת ואיטליאה צרפת )אשכנו אדוםבארצות
 ולפרש להוסיף צריך כי גם , אמת וגה ,הנוצרים(

 , ספרד ארץ יושבי כל כולל היה ספרד' כנויכי
 הלוי יהודה ר' )כי rro'1 ממשלה איזה תחתיהיו
 נכלל הנוצרים תחח אשר בקשטילטוהשהיה
 ודה ומלבד , רבים( וכמהו , הספרדים ביןתמיד
 ביד אשר ארצותי שאר אנשי ג"כ כוללההד

 בלשון בקיאים היו ואלו אלו כי ,הישמעאלים
 שדלוח , מיוחדת קולטור להם והיתהישמעאל
 , אדום בארצות אשר היהודים של מאותההרבה
 שמווז מאונים( )בתחלת בהזכירו ראב"עאבל

 שסתיו על נושא איננו , קרמוהו אשרהמרקרקים
 לברפו בן דונגי שהרי , זאת להוראה ספרדישם
 לכל קרא אלא , מפררים קראם לא חיוג קטורהור'
 ואה"ב טאס" ממרינת "מערבי בשם מהםאחד
 מארץ והם , ססרדי בשם מדקדקים חמשההנכיר
 מעיר אחד , קרדובא מעיר אחר , ממשספרר

 ' מסרקספוא ואחד מטולימולא שנים ,גראנטה
 מערבי הפק כונונם כי לומר הנ"ל החנםונרחק
 על אמורים ראב"ע דברי שיהיו כדי ' סטרד'ולא
 יקשב הנה כי ' ז:כ(זלג יעלזו כאשר ולא הגוןסדר
 הומנים סדר שמר ראב"ע כי זזי"ו הנכבדוזיקכם
 המרחף' תחלה הנכיר לפינך המקומות, סררוגם
 אדוניכ: ור' , ירושלמי אחד זזכם , סערנה)רבנו
 אפריקא יושבי המערביים ואחריהם ,הבבלי(
 הססרד'ם ואזוריהם , חיוג( לברט, סרוק, ,)קורים
 הראב"ע את אהבתו אך . וכו'( גבירול ,כלאנח
 , לבו על עלה לא אשי יסה סרר לו ליחםהביניתו

 המורד;יים בין לא האי רבנו את הביא הוא חנהכ'
 המערביים אחרי אלא , הראוי( כון שהיה)בכיו
 אשר הסרר כל הורס וה ורבר , הספרדיםוקודם
 . לראב"ע ליחס החכםבקש

 הכתובה האגרה כי ונאמר מנחם אלונשוב
 קרדובא בשר יושב שהיה בגירור מוכיחהלמעלה
 העירני )כאשר אלא בלבד וו ולא , חסדאיאצל
 הזאות האגרת מתוך הי"ו( גר אוהב נכוריבני
 מנחכם של ישיבתו תחלת שגם ברורה ראיהיש

 ולא בספרד היתה קרדובא( אל בואו)קודם
 זזסראי לפני בהזכירו כזנחם הנה כי ,באפריקא

 רצונו לעשות אלנו לבוא ומהר ארצו את עובאיך
 פעמי מהמהו ולא , קיז חרגוני אחרו לא "אמר
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לבהקרמה
 ולא שלח  תגורי צערי בוזבזו ולא , ומערסוסה
 היתכן ' מאסריקא  שבא הקז ואם ' "  חרבאחוף
 ההליכתו וסכנת , הגדול ביב( שעבר קומרשלא
 מנחם היה אם אבל ? אליו מלכת מנעתו לאנים

 כי , ומדוייעים נכונים דבריו אז ' ממשססרדי
 גללות בקצת כי הארצות תכונת בספרי הואידוע
 נושב בקצתם וגם , מאד ככד ההום ספרדמארץ
 נושבות ובקצתם , מאד ומזיק חם רוחלפעמים
 המונעורע , וחזקת גדזלות איכרות רוחותבקיץ

 שהזכיר מה לי הרי , פירות מיני קצתהצלהח
 י מאד מרוייק הוא , וסער וסוטה קיץחרבוני

 מ:המ משכבו על ינוח שלום יבאר31ועה
 המשורר , הסמררי סרוק ממוקמחת יעקבבן

 ' הדקדוק חכמת מאבות אחר וחוק, אטיץוהמליץ
 ובאר וסרר המקרא כל מלות אסף אשרהראשון
 עדרן בקהל והראשון ואולי , בליקסיקוןרוותן

 פי על המקראות למרש התאמז אשרהתלמודיים
 , הקרמונים לרברי פנים ונשוא בלא ,טשוטם
 המשכילים גלהקת החיים בצרור צרורה נפשותהי

 ואת עמלו כל אח שם וישכח , הרביםמצדיקי
 הטוב ושמו ' ומקנאיו משנאיו לו הרעו אשרכל

 הקדש לשון דורש' כל בפי לעד וישתבחיסרך
 מכבדי וכל כתובים של פשוטן הבנת אוהביוכל
 למנחם יתנו וגרולה כבור , ורשנ"םרש"י
 בדקרוק חכמתם רוב למדו מסטרו כי , רבםשהיה
 י *( המקראות טשט חקירת אהבת קנווממסרו

 לוקט אשר קד1פים נחל בשט קטן ספר חהקדמהבאלירי כלדברי הרלטי .ואחרי שדיול החבט ככרי כאן*(עי

 אשר הקרמונים ושראל מחכמ' הרבה המחבר אסף חוח במפר , חרף'נ שנת הנובר רפים דוקעט ר"ל החכם סאתוחובר
 לאש ערבים דברים בו נטצאו כ' ראות' ואחרי , וחלמיר.הם ורוגש פנחם אח היכיר ובחוכם , הקדש לשון בטא:חחעטקו
 אח"כ והלך בפרר בסדינח 1זא ט טור בעיר החכם נולד הערב, בספרו עזרא בן משה ר, ערוה ,לפי סרוק בןan5o ו " בעמור דברו וכה י האלה לחכם.ם הנונע ממנו מעט אעשק אמרח' ,שומע

 נם אם והנה . לשונא לו נהפך ואח"כ בראשונה לאוהב לו והוה לשם הביאו ~pns בן חטראי הנשטו . קורדובהלעיר

 וישלוב י עליהום כלת ריש תנשיא אל מנחם אנרוח הקורא רחמ' נכמרו , א.ן או צדקה ואם שכאחו סבת נודעלא
 . לפלגו ילמרר רמירו שלמה  בן סשולנז ר' חמשירר ררברי , עבר חיתר בגאוה שפך וזמרא גי לבואל

 . אלת הכסל מן הסובלים , גאזה הגרולה מן  יסבךלא
 לספרי בפחיזתי בעזרה אוכ.ר ורונש פנהם וחלמירז , לברט בן דונש על חלץ בספרו רוקעם החכם דבר אשרואת
 . . ור"חרחש

 יש-י5-ן411.1%-*י9.__4_1-,4,4
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 בספרו מנחם בהם השתמש אשר טעים איזהבאור

 מלה על נונתן , בתורה דמיון למלהאין
 . ורה אובודדת

 . מקיר או שרש 'גזרה
 . משה תורת .דין
 ועוד על להורות גה השתמש לפעמים יועתה

 . דו שרש סוףעיין

 . אחר אופן 'חלוף
 האחרונים המדקדקים שיאמרו מה הוא .להסב

 . לשנות או לאמר, או ,לבנות

 (. קאניונירען ) , בפעל נמי להשתמש ילספר
 הוראה , מחלקה . המשך או מאמר ימחוה

 . לשרשפרטית
 כונת תשתנה פיה שעל , שמוש *והלאכה

 .המלה

 , קרוב מלת אחרי בה המיתמש תמיד ' מןמ"מ
 ומן ענין פי, מעת, קרוב זמן נשרשכמו

 . עין לעניןקריב
 . טבע או , הדקרוק מכלי כלל ימ~ה

 , למעמים פ" , מקרה לעת יכזקרה

 . אומן או באור ימראה
 והנמר'. המשנה כי על השת במלה בונתו ימשנה
 , שכל כמו חנון משמט , משקל הוא 'משפס

 . שכול משקל כמו חנון כישקלפירושו
 מן , ונסרה על כונתו נפעל בבנין בא אם יעלה

 . כפשוטו יה על הוא בקל ועם , הענןובהעלות

 המלין בצדפך ע"ב י"ב בצד לקרוא יום ~הולפי
 אשר התוין אבל , התוין יעלו מקריהםלעת

 ש"כ עשר אחיות נמלה אחת הואלתאבתי
 . עמהםיעלה

 . נידם'ם שמות . עניןקרובי
 . קדש סמרי ב"ר כל 'תורה

 ר א נ מ ה בתוך מקומם על יתבארו בספר הבאים המליםיתר

ש-שי4יש,4י1%*5(יש.שי4,---

 קרא החת שורה עמודבדף

15 אא
14 בב
 1 בהערהה

17 אי

 ן1 אי,ר

הוציאיהיצואי
ואחריוואחרי
מלכרמלפד
בניתיפתי
 צר פכל צרפנל
 מעקץמענן

 ממקורוממקירו
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