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הערה
 אחת באות אף מודי נשתנו לא בסופם מצנרת מכתמי ונפ והחווזים התשובות אלו מצח על הדכוים ראשיא(

 מיד וראשונה בעצכם מתוגים הם אם לרעת אך . לפני מונחת שהיתה בכ"י מצאתים כאשרהנחתיכם
 על ה יזר הענין נוסח לפעמ.כ: כי אף נכון על לברר ביכרית' 4ן'ן והסופרים המתקניכם מיד או בעצמםהמחבריכט
 שכם כי fa1n~a )עי' הלבלר מיד שהים לשומר אורזי מחזק ulnw*1 התשוגות "אלו דירן גנומח כמוחמערץיק

 הסופרים(. מללכת בעניןהארכת.
 רב לבגוד מתחלה תאלו : הכרים ורישעה )הויפטטיטעלי הכולל שער ה41ש דוגשיי "דברי ער התשובות""אלו

 לכביר מגוא קוהם דה"נו כצרורים" ,וארריך עד וגו' בתעודה" "לנכור מן החרוו.בם ערן קאי וכו'הסדא'"
 ר4יטוי שם ומעתיק 181 דף ה' העוה קדמוניות לקוטי בספרו  זצ"ל ר ע ק נס י פ ה ה מ ש הכהנס ומ".צלהגשימי;
 ו ל א י ממלת לההלים .רצה האלההדברים

 לתשובות [rt~s] בכ".  וגמלות ידמו ש נ ו ד תשוגות כי השניה 4
 וברקמת למעלה ווי ל "א מלת שמשך במה לו באיש .הטעות האמת 4של כיון לא אך על.הן מנהם מ.דיתל

 הנשיא ללכוד המה הם .כו' לנבור החרוזים שאלו אמרת' כאשר והכינה ה ל ה ת מ למלה .-הוטה אלמטהקאי
 החרוזיכם מצוינים הנשיא ותהלא בשבח החיוז.ם אלו סיום אחר כי לזה .הואילם לתשובות שייכות להבםוא.ן

 . לבראטוי בן דונש עלי התשובות ואילך "מכאן : המלות באלה נ.בך" תהכינות. ומתחילים התשוגותהכוללים
 עטרות לענוד השתדלו ספרים מחבר, ורוב הוא קדמון מנה: הומן מנגידי נ,אחד 'וחי אי לאהד החביר יליחסליהד

 מאלות. לאחר מפיו ה..ת סבת ליחס מחב-תםלראש
 נגר וליבדהו עליו טובורויו גמול הש.ב למען הדוי

 ריי המש.רר יומי מלך טיטום לכבוד ד.ר,ודים ק'יורץ בדפיו הכהן מתתיהו בן 'וסף עשה כן כפ-1 קורא.כל
 ספיו חגי ריתיכן הישראלי ר", ור"ע י"י 1tnha ושני אלברקולי י"ש זמה ,מיד. כבחכמוני כמר. עשהאלחי.ד
  הכמי בין הנהו: ובן וכהנה  כהנה ועוד א.נ.דיוס ההשמן לכבוד הבהוי ספרו חבי כהוד ר"א הרא"ש רכולכבוד
 עשי הגשש לנגור השוותיו גואש עשה רוגש :ם כי  ובאטוי המרעות תהלוכות העמס מקויות כ'רועהאימות

  שתש'בית? צר.ך הי' מנהם הוה  "העלוס רע"י כ"ה דף האוצר בית בסת-ו זצ"ל שריל הרג וז"ל .:סהמהבן
 שלשי מנהם רצה בתים מ"א בת בשירה גאפיו קטורה שם ש דוג אשר ואחרי המראי לפג. לרציןתעלתה
 מנ.רד כי טעה ומה מ"א המספי כע:.ן והנה . עכ"ל " בתים מ.ט ברץ אותה ועשה משה :ופלת שיררץותה"

 . חמירתם כמספי שהם והלמידי א-בע'כם דגש הדווי שצאתי הבוהיכםוסם-הי

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



 התשובותא(אלן
 מנחם תלמידיהשיבו

על
 דונש.דברי

 הנשיא חסדאי רב לכבור מתחלהאלו
 רונש עשהנאשר

 ססמפדהותוןה פתעודה לננרר1
 : הריכם שלוםשאו כיהודהלשליף

 רוחית ארפע4נל משמחות וטהרו9
 כשזליכם:רע4רף סיףרחדתוסח

 דמפן4ןוקטע נאמן שר ונבא8
 יריותיכםז?יףז שלוז יאושיי

 כל-חידתמשהקזת להידרע תמהרנה4
 : ןיףייכםיסןיר צ"דרעמוגעלה

 3הנ4בהות?ה ללבדה ןרמגל5

לרש
 3ל~
 : ושייישן4ש4סה 9א 4י

 4הרקיכםפעמיו הולכים מןי אשי6
 נקרריכם:ודליו נחשכיםמאדרות

 י4?לדקיידסי כהלללי' ןעיי7
 ןכ'ריכנם:ויד94יס קשושהלשקליי

 וסלט כקובר וכן כרלמ שגועות וד' 'מר חנועוס וא' יסר )וטקל "דגי על כנויס סוס הסיר כב' כל1(
 ף לקלו לנכור מכרימים. ריס כמכרס כולס הכמיס קובר 5ך מיומד חרו( להן הר"מונוססנוט
 ור"ס' ככל thai(' כדו' סו" לס כ לרוזט thlpn )5: רב סנטיך ~ab על ככור חוקרי כולסכרופס
 כסירסו ורוגםסיסיכומ

 )טר"ל(: מסלפו כ11)1טע סחר16מ לכלתי ובנמס גס המזיק וזומריו ~1hlpn כן קר"
 7(ועירססללס לעקעיו: עו1כ5רותעס5'רולסס))ריסלך עליסססיוס ע"ורותגחטכיסחסן6(

htOטר"ל(: חמלך כפלימות שחוכם כ65מ1 1ס51מס 6כלס סגט'6 ועוטכ סמלך כירח ס כ 1 ע ר ק צעיר( 
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 ?מאוריכם:מחירות קלו ראומלא ??יייהלומם ל,9ידניו רשממ84
 בשרידיםפלכתץ הזדיכם ימשלו9

 ומכמריכם:קנסם כהדיםריךיי
 ברציםוהמנשים עריציכם ישמנו10

 דיהקושריכם:וןבף היועציםוגברף
 והמונסוחילם דק91כם לבנעד?11

 שלסיריכם:תדממו לשלםושמריכו
 צלם 9רכקמען כים יהשתוממף12

 מצעילימם:פדולים שת-זיםומקל
 קךעדה דהיהוגם חלה נפשם אשר13

 מייחם: טוםaa1 שאשהק9לנ
 חבוקו גםלממד שת-מבלז רהמיר14

 שמריכם:שסמיו לו לנמדונפשו
 מקטבושברד בו וגש רשבם15

 ח9דיכם:?ליסם סבדא טנעונם
 וח9דיוירח9יו ולזדיו אין אשר16

 יקזוריכם:לטחנה לירקניישלחו
 י[9דקוושקה מ:יו הקם רהף4ש17

 וקריכם:*יחיי וחנניי-וקליי

 ונתעטש כרכור ליטר6ל  5%יריס ס'1 היסמע"ליס עקורטוכס רמות "hlp' ההיה שמן כמטד ' י ר ו מכ1
 כריןכ"%  ono כ' עעומ המסקל ע"פי 1ה61 הערי5'סנה"6 כ"ל ככ"ן ערי5'ס  "1()טר"ל(:
 סס"י פס י"כ ים פרין ים קרים מרבוי סריס כפו  בנייתם יטמנו טל5 סמטקליס  מןסביל
 מרוס ה'6 ע 15 כ ל 11( שגועות: וו' ימר סטיר %טסן ע"פי  כן  יסכן ל6 ופס %יופרט מנוכס יטיר6טס

  כיניססססכס  פשטי מס 6ך ס י ר ra5 קוף ס ' להלן סטור/1כ1 כרם הגעועס היסד להטמיעממלין
 6י 16 14  18 הכסיס ללס  13( מפס: פריס כקטר  נכון  חיגני י4 געור השינס %לס גס ,5"לטום
 וכסב טלי T'pn סטליפס  ~ל"צ הו"ל ועכס פויס ככ"י חקרים ג,טריס סר לפיס 6סר מן1817

 5ל, עלסקר%י נוטל ייגגו וכו' oo15b גס פ ימס %5%ר %5גס כי תסומר חסרון וטסוזמניי
  )יר"ל(: ליטר6ל למחים לשוס "Ob 'hlp סלחכרהמ'1 גולחו 6ין 6טר ה"מ ה למח'  16( ית': סיןכל

 : )פר"ל( Shlb'b ליקוטי סקוכי סל חייו שם יסר ושל  מטס וסוף11(
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0

 ס?9י4תםירדר שארזם רהזשילם18
 4יייכם: שעיעלי אלם 4יאדך2ם

 לסם ל4ו4לרץ חלילם י4ה בעת19
 : מט4י'כם4בוות ט?ליסמוריי

 עזךה 3מושיקה העךה ומפרום20

 העקריכם:שאלהי 4קך4עו?לימי
 פזרועשמדרזכנם בזר ודה?מיכבם21

 : ליגןדיכםים-מ4ף נדרובימינו
22

 אל["
 יר לסםהקימר בשר יד[
 ?מהריכם:לז-זכין מף9ריהירי?

 טיש יבלשלחו 1ד3ד יףקצלןיח28
 3פרימם:פמנחרז ערפד חיןוקרב

 סנן 4לןבשין תנד חורז יננתן24
 הריכם: ייוזולייצין4מקרנד'מקי"

 4בר מקדםב9ל יבר יבר ימוין25
 1 הכבוריכםפכל 3בר 34עןרת

 מחשבונםונועם ב4יבדרז ופרחח28
 עליכם: 3םהינות וחרבדתבלאקץ

 והצריכם:רעלנהושלףשתסרבד קבי ההשללאםסספד רנרש27
 16חס הרולס וכל מלריס ג6ולמכעין סיhlpn 6~ ע"י 'סר"ל שנגללו סג6ולה ים סר ג פ' כג81(
 6ליסס ופנס גטריס כגפי על עמו 6מ (ea טס6ל סימן אזכור לסרוס מעכרוס 'סר6ל '5י6חי,כור
 : )סד"ל( חקתי ירי על טהוסיטס כמס לעמו ס6ל ס,כיר וס כל לגיריס קוף יס וגור וכו' למס ל6כלרן
 הלליח ה' מלכו לו טלק המלין:28( מרוס סי6ג"כ q'p יס פוקה: ככ"' מקר ה,ה הכיס כל גס21(

 לרעם וימכן מלכו ר כ סלמו כמ"כ פולס ככ"י : )סי"ל( קורעוכה מלך כטלימוס מסלך חקיני סלדרכו
 ק"י( ('r~Db וכפרריס ויכיס הכמיסי ממלקם ר כ ערך כממכרמו כ' סו6 כ' )וגמס לרפת ל6 6ךק5ח

 ככור'ס ול6 נכון ריסכן כעו : כסמוססמס)טד"ל( עינ' ולרקס נכריס ע"ז( )טס 6רן מוטלמלענר
 כ"' נוקמ כן הקרגו )טד"ל(: ~T'bp 16מו מגס 6טר גו מ 24( הג,כר: טר"ל המכס להג'ס ר5הכלסר
 עגינו ל"ג( )ל"6 כ6'וכ סגע65 חב טס מחכו 27( : גכוגס 'וסר קרגו גס סר"ל T'p גוקח 6ךטופס
 ל 6 ס : )טר"ל( ממנוף למון פירכוסו D)"bll רס"' מימם S~h וי וי טמומ  'רוטלפי כסרנוס  נטומיק

 ; )טר"ל( כטולס עומס טס  לתלל יסורי לקיט ומלילס יסמפ*ל מסוררי ררך  על וט נס בוק
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 לכלביכםודומים שכבים הוזום אשר18
 ההחזריכם:ואכלי נתיביכםוגדע

 ק3הוחכמורזיו פנדה מנל יצר29

 : י9?ריכםלספניו הציהוהמשי
 יסימ סםלשיי ברמחים יהולכים30

 : נחיריכם קרבפלי שלחיםימסזנקי
 נמים הם פםסלא הפומים ררדכבי81

 ופזףליכם:יפדצימ ינטשיםנמזגים
 וירייםיססדים נחשטיכבם רכלכם82

 : סצפריכםזוקרייך זכאיםיט?ןיי
 ששריכם: טל?מד לו וחלונדיבים טיליילטעלזדה זלה עילה אשר88
 ;סר4יסןקרד פערו פה למיקדש84

 : שריכם ולי*ים ?צרףיט?9יי
 נאלם פיהםונם את-שכלם רכהדף85

 יעהריכבם:וטששו כלבםממשכלו
 מפיליר מובושל אליו נהרו רגבם86

 לעקריכם:ולנסכו פףרנליוונוסת
94ריצד?יי?קל במליצותיו רה4א87  : יאוריכםוששל מגעצ?יי ?לדנם
 יןעימדתייפויי למלמדת ,מייה38

 : יקריכם סגיונם סקגמדתיטליא

 ככ"'הג"ל 81(1מווריס למוכלי: סג"מ ככ"' וסכלי Ufa1: פוקס 1גדעגכ"'ט(
 ג"טר נכוןיומר גפוריסוסו"

 נגניי
 ג"גריס גכסריס גפסריס נמנריס גחגריס (O'?U3 כמו סרכם מ"פמטין זס

 גמל'15סיי 57( מגגון: ח61 1מפג'1 גקדריס: גחטכיס כמו בו מבממק ווגס גס וכחגםגקלריס
 ~b'D וע" סכוור למלך ממכתכו כגר"ס ולמלין לחכו(גורע

 כנ"ל ' י מ ס ג 1 85( : מקדדיי כערך כמגו"

 : נכון על מ61ס וככ"י עמוס b'ot וי"ו כלי ס ג גמקוגיס חומיק חו"ל וסרב סימר נעכור גר"סכוי"1
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 אצלולמפנפנם והמוהל לנכחי89
 הפוריכם: פלעלי שכלולטעןוב

 פאהלו עוליהי רןא פי וידערהי40
 : ושחייכם שואויא וירידומשחרק

 ימלא לאללעו פצה שחר וחן41
 מישריהן:ךאוהב דצ'הוהיצדק

 ולבררלסשיב ויתעורר דך[4י42

 הפותריכם כלעלי סטשתררץכי
 :רפ ן*ךאקשי שאם *ן היא ך2ה43

 ין"?ריכם:ךשל[ל פרפ פיךחשב
 לקשרית היאהשי סוגיית ai~p לשין44

 : (ךיבםיטיחו-~ם לקליית?*חיו
 וחמוציםפתוחים גליים ים ףשר45

 נגדריבם:נדרדרה נפרציכםר3היו

 זאת עלהשיבדתי עיזת יססשיבדת46

והגי
 סזףריכם: פלחכם להזות 4א

 אלי לפנותך2ם טילי ףבדז דליל47
 בך4ריכם:רהוכח שלי חסדךהמ

 מקראי רבשאי ?יי ויהייזעדה48
 הקשריכם:יניף שיי שלך3שלן

- -  קוכן גוקמס סי" סקר וחן !4( כעיני: נכון ויוסר גמולו ונסכני סא"ל צקכן "5ל1 למטכגס89(
 'מ5" חלף גרב מלס כג'ו חן ל"ימ65 סקר הכר וקמר סרס מ' וסכונהסד"ל

 ממכס ססג'ח
 כ' לססחמס "חד ככיח כ' חן מ5" וגח כמו ן ח כסס ממסמס 6 5 מ עעל כ' "' כעיג' יתכן ל6כ"ל

 לקמן מעגין כונסך מכו"ריס 46 44 "לס כפיס נ' 44( : סמל'5ס חע"רס מתחיח ר5ס כטרםפעמ'ס
 לססיכ מקורס כעוכ' ונכנקו מקד ולסלמיד'ו למגבס חרס תעגין ,ס ועל וכו' לככ 6גס' על יםגד"ס
 )מיין מייל כ"ל כסחכם ול" חיסד כעכור נר"ס כו"'ו נכון כן ס ג ' 1 " ס 1 45( : נכוחות גסטוכוחעלק
 כעוג ל6 חפי"' מס סל סנגוגס סקרי"ס למוגו וס כסיר המסקל טיפ, חקר", !1(: כיסלעיל

 מקר"'גטכוט-
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 אהיץישטח את-ויבץ טויב%
 קויכם: כימרידהר כל-עקיףונם

 ומריסיםשמירים קמרמכיכבם ריפיף50
 : "ריר'כםו~וך?יף יריי'ם94רס'ף
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 סרוק ן' מנחם תלמידיתשתנות
 ואילךמכאן

התשובות
עלי
 לבראם קרוגש

 מכרעבךרמפר ניבך ד4.,בררעי1
 נבחריכם:דבריכם ואשיבך נאשמע

 ורסיסים מלכמו רששים ודבררעי9
 נעתרימם:במרקים אחסים פיךואת

 למהורעלפניך ונכוחות צריפות8
 מספריכם:מפרך תוכחותואערוך

 השבתתשובה חשברע הכואזת4
 ושקריכם:כמושוא הכזברתמנחם

 ענין כל[ופרבר בנין הרכין אשר5
 וירעריננם:חסרים מנין עלןועמד

 ונקודותמעמים אודות מה רבאר6
 מסתריכם:וגלה מודותוהודיע

 השייר עיןובו הפאיר מפר אשר7
 כעדוריכם:ברכלה השאיר אחריוואת

 ן'קפרון ס"ס ורעיו מנחס חלמיש ר6ט על hpt' כעלו מרמר יחיד כלטון וכו'מחחיל וכו' י כינוס ס1(
 הקורס מעוכי גכגק"סר

 וסו"
 )ט" 6טר הסעיר

 עליו לכער רוגט 6מרסרטיעו מנחס חט"ס סליו
 גסיכ סססוכוס "לס כסב כעלמו מגחה כי סעוען יעעון 061 סטיכוטיס מכסמ' ולעסרסו עמו ,קנינגד
 מסחילין כ"סר וגס כמכו* כוס ה"רכס' כ"סר 16סן כחכו מלמ'ר'1 כ' גר"ס סטת 6כן סטוכוס מן כ'לו

 וכו' ס פרי מק 8( ס"מס: סו* כן ל6 6ך למגהס ליחקן קפוד )ועטס למחכר ODnO מ"כ 'הידכלטון
 5( 5( : סמכיג'ס צורו גגי מיני נגד ומעריכים מקפריס )פונס( קפרך "סר ססטגוס לערוךרסיינו

 קפרגיפוי מיכר מכונס סיביר י( ע"": !5 8( גיח הטגוסיו כר"ט מחרו(ידונט סכסיסלקוחיס"לה
 סו" וקלי עכרי כלמון הסירוס or מ5"גו ל66ך

 עכריח כמלס וסעחיקו ערכי למון כססלוכוס נסוג
 סרחעער סחכם UD~ לקור מקייב '5"י 6טי ג"11 קער" רכנו טל כסטגוסיו דוגטגס

 )כרעקלוי"
(leaa 

 : 81 35 רף ע"ס נלסון ויפוי פ6ר הכונס כי )ר6ה ונוטס (ס כסרסמטסמס
1.Menachem. Tallnide 2
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 לפיורעמתוקות תישיית רהחביר8
 עשריכם: גםשתים האותיותעלי

 קעם למונבול ושנייכם ~וחךם9
 : עקרימםוחצים חשם שתמשרתים

 נחקקיםביושר לחוקקים חלקם10
 עברינים: ללשוןנבול ויקים חקוחוק

 מצא מובושכל פצה פיהו וארק11
 למגזריכם:ונזר חצהומפעלים

 יודחהתעודהלא לומדי בכל לא ימי12
 : דהישריבנם 'י"י פקודיבבתורו

 דבר דעתבל[א'. מרתנבר ידינשווו
 המחביריכם:בתוך התחברלמען

 נ~
 בשמםויקרתי עמם ויחשב

 : אוריכם לאומשש יומם חשךוהוא
 היתבישכמדתו דהעכביש יקיריהו

 נחפריכם:ופניו הוביש פתאיםהלא
 באביריו אץולא מפסטריו ?r ולףז,1

 וישריבם:נכותים דבריו היואזי
 מכמר שוםלבלתי שמר פיהו וארע17

 : אדיריכםבאדיר אמר כיבאמרו
 וח5' ממרסיס "וסיום 6"כ ח5י כגורע וע' מסיסים סטרם: כטחים "1 "מר כסח וכו' 6חדס9(

 טרסיסה"חרון
 וסו"

 ככור כקטר בו "זחו ויתהלל החרו, כעכור "רח' כלטון ס י ר ק ע )קע
 הסו"

 הים
 היחס ל" סקר"יס מכני וקלס קורים כן ויסודם רק"ג וקודם נפרסו ל" עוד הלמון כללי כי יקרוס

 סלמון וכעלי כע"פ מיה והכל חכרו על "הר ללמד המכעו ל" עור ועמודים ככחוכיס הלטוןחקירמ
 כמכו" ס"רכחי כ"סר כערכוכיס וכפרעוסיס ככללוסיססטחמטו

 ס ח5 פעלים ים 11( כקור: כיתר
 גוורוסכגודע כ"כגיס כתים וכגסלהס מהקריס מן קלס מןהסלמיס olh וקדרן הפעלים חלקדסייגו
ol)oולרעחי כמפעיל ומטחמם סמחכריס כין )יחכר יסים למען ס י ר י כ ח מ ה 18( : ומכין חלציי לכל 
 ותיילך מכ"ן 17( : כמטבעו מהיר ה.ס זל" מיוטכת כיעס הסכיל "ס "ו( הלמון: דימוס ttUD )כון 'ומרסו6
 סקולומרויי סיר כדרך נותרן כקי5ור סטגוסיו רעם )גד מנהם כעד לסגן דוגט חטוכוס 6ל פגיומסיב
 ענין טל ומחן מט6 כ"ריכוס ותטוכה תטוכס וכל פטעיח כסגדה החטוכוס מתהילין הסיר קיוםוקמר
 ולכן תסוכם כל כר"ט פעס ככל נטנותמיר סקרוויס ו"לס עלההרוויס פרוטי' ממס סם הוכריסוקלה
 החרו(יס מכחי ועור עור לכל העייוס לקמן גמ5" ערך כקוס רק פס"ליין

 פס ככ6ורס לקריך ול"
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 ירא הואדרכים לב ישרי כל לעות18
 במורריננם:ורגזו יחרה לאואפו

 הואל או זאתעשות לפעל וחכןילדה19
 היצוריכם:לאחד האללתועבת

 ומדוקדק צחהיות בדק כ[4ע דברו20
 במעמריכם:וכחש צדק לאי5ונש

 פירש ל4ןוכדת חרש וכרעע-נרה21
 לתאוריכם:לפחם פירש כיבאמרו

 ר[פחרע אשעם 4עחת במחלרקה22
  התנוריכם:ברעוך קודחתהיותה

  פשרו אתמבחש  ספרו  הנה הלשי28
 נכריכם:בעדים שקרו עלויעיד

 מליו כיויתימר עסקיו ישיב ראיך24
 נפרעריכם:בהככ[ ומשליווחדיו

 מכרעבולחרבין בו אין כח והוא25
 ופשריכנם:בפתרון להשיבו כיואף

 כרמם עםכרמו שם כי כעמר וכן28
 כשורימם:ושמו חמם פיהוכבר

 ומפרובמכתבו ובבארו באומרו27
 : מהפותריכםויש בדברו נאםוכה

 ויכרסםכימו ישם יחד אשר28
 מוריכם: עם מורונם בושםכבשמים

 גר[יונוכממפם מחמשנו ורוקע29
 : לאחריכם הואהלא פתרונו הואולא

 דל נםימודמי"תשת נברת[ ומהיסוד110
 עקריכם:עשותם ויחדת[וטבען

 לפרז o~r פנס 16 מלס על עין "טיס לעעמיס ורק סלטו כלל' ע"פי סכל גט1ס טס1רטיס טסגפר
 91 סגמיס 6לס : רקס" ל6 ס' גרינו "רם "לעות גערך עי61ליס oln~fi 17 18 19 20 "לס : 'ותר1ל6

 לקוס מס רל oa "3( כים: כערך טג1"ריס 9928 27 26 הגסיס פח: גערך לקמן עג1"ריס 24 2228
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 במהוה צדעלי נלוה מי"ת למען31
 הצעיריכם:ומירע נצטוה שיתכמו

 חונה עםחנויות יבנאם רטש וגס82
 מוכריכם: עםומכור קונה מןכקנוי

 ונמוידהכנטוייחרנדה רחנרי38
 דהמוריכם:ואצי[ תושיה לבעלי,

 בקצרותודעתנו נמהרדה עצרער84
 דהמזמורינכם:בחד כ"ףקרא בי"חמקומ

 יחשיף כישננוח אל"ף וי"ו רלמ"ד85
 נכשריכם:דברים ויסלףקמוצים

 כערעקהועשקה עשקה חמף ושת86
 במפריכם:נקודה מרחקהכתובה

 מרבה מן קו"ףכמו ב4ו ר[א ובצוי87
 כלזכריכם:כלשק לנקבהועשקה

 גבר נברדהכמו עבר פער[ יהוא88
 בפותריכם: ה*ם*ע*דז בדברוערי

 וגדוי[דהזקנה בולדה רפרזר89
 נמתריכם:ספונות נרעה כיוחשב

 וקטנדהחךשדה וינדה רבפרערון40

 לנעריכם:חדשים שבנה הואומי
 איליל אלהועל כאליל לא שת41פמיל

 בכנורינכם:וישף כחלילואהמה
 נתקניםעצבים מינים מכל רשת42

 נוצריכם:פסילים ואבניםומעץ

 ס מ1 כס 5"רי: ס16ח ר 5 "8( : רק"ג טל כססג1סל1גט מאסי וכן כק1פ1 חי"ר גלי ס6"כ כסררסרכיע'
 : מי1חר כמקמר לקמן כ"ריכ1ס מכו"ריס !8 30 טכסיס 61לס ח"י1 טס 5"ר' לכער קטם ג' גמכע6ר"ל

 עשקה: כערך o'nlo 86 87 88 כסה: ערך מכ61רלקמן א סנ'ס הוגה: 16 חניה כערן מ613ר 58 89כיח

 61ח על ססער1מי מס 1ע"ן פסל גערך לקמן 42 !4 גלה: כערך עיין 8940
~stano 
: 
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 גרוןבדהרחיבו יתרון לו יש ומה48
 ובקריכם:למבקר בפתרוןיסבר

 מצח מן מ"םכמו מזח מ"מ רשומו44
 : במציריכם מ"םוגם מקח כמ"מוהוא

 לו בו ישתשובה לא על השיב רגם45
 ונעריכם:זקנים שכלו אתוהראה
 יורדה כי746[מען

~fiib
 המורה

 נחבריכם:בא"לף קרי וי"ובלשו
 ובכשרוןבצדק בפתרון47לשוןבל
 בפתריכם:ועצלה מעורוןוליש

 דובר מלךעלי חבר בבי"ת בנם48
 שרים נםברוזנים שהתעברבעת

 מבשרבשרים מר לא כי ראמר49
 בבתרים ב"יתכמו ממר לאוהבי"ח

 גוער ני"מלכמו נוער נו"ן60וימר
 : עקריכםשלשתם מוער מןוממ"ך

 נגערתי:כגוער ננעררעי ושומרו51
 נזכריככם:וזוכר נמערהיומוער

 השים מךוענה נרמסים כמוחים52
 : גבוריכםוישלוף בהממיםונמוג
 עוזיאל בןדרש דה4שלומבענינים

 : ושמוריכםערוכים אל דת עלוהנם
64

0 0 0 0 0  

 שבנדהבמפר מנה כן
 נ~ענריכם:בחלק ענה עונילשון

 סגפים עירס טות: כערך לקטן bSnn 44 תכיס 7153 כקר: ערך לקטן עזן 48 סיסכלור
 לקטן טכ51ר 49 מכיס ג'ק: כערך לקטן ע,, 48 סכיט )כל(: ל6 ערך לקטן עזן ז4 4646

 מקרס לקטן לרוכס תטוכס פרין ערך גער: ערך לקטן ע" 61 60 טכסיס כסריס:כערך
 וערך מוג סרך ועם .ערן כקוסים ערך לקטן ע" א 68 61 טכסיס סטלי5ס: אירפס

:q1Sh
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 מקשיב שקרדבר להשיב מה56רמדהיש
 הנעקריכם:בתוך הושיב היסודאשר

 העוהבפתרונו ומצוה תורה אשר56
 העריכם:לקרטע שהשוהוהחפיא

 נמדה כיבאמרו כימה האמת רעל57
 הריכם: כהרותולא מסה כמו הואלא

 עקר כ[4ןויגע יקר יו"ד רהחביר58
 נעדריכם:מצאם חקר היפבולו

 מנידים הםאשר עדים בנושמני59
 : מריכם מקרהלעת היו"דיםשניהם

 ואבארםלמפה ממזכירם60יער-עה
 : נחכריכנםבמלים אחבירםושמה

 ישרשמיומדרע יבשת יו"ד61רבם
 בשעריכם:יסופר הבשת זההלא

 כלבדי שתימוד בי[שדי ולס"ד62
 לגבריכם:כלמ"ר בלשדיולמ"ד

 ושביביםשבכים בניבים68יהשוה
 נחבריכנם:שומרי כרביבים נאםובו

 כתורה לאאשר באגורה רהשיב64
 ע[אפריכם:ככדור הורהולפידים

 דברשאלוהוא חבר הי אל יהנא65
 : שמוריכםבלילי ישבר לאאשר

 שני כעיןושמו הניא שם לא רנא66
 הארוריכם:כמעשיו אני אעשהולא

OS"~r6eeeotn)o כסיס סרס: יקוסם קרס ע"5קמןערכי eleo5V~S לקמן ענו"ריס 
 כיס סוככים: כערך 68 כיס לטי': כערך 69 כיס ועד; תו ס' סי' כללי כעגץ3"ריכוס

 כ"ריכוס לקמן סגמ5"ס יסר טס על סכסוכם כידוד': וערך "גורס ערך לקמן מכו"ר64

 ג": כערך לקמן מכ61ריס 66 65 דחיס כפרחים: עםסקרי
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 מ"מ ממסכןבסוד זרמם היה ןמףק67
 : באמריכםונבהל משתומםושומעו

 צלמוןוצלמורע ארמון מנדל ישח68
 : ויאוריכםשרגמים אגמון פתרוגם

 גרזיניםוננרז בושמנים רשמן69
 מישריכם:בדרך צנים פחיםושת

 כלפותוכשיל באסיפות יהשים70
 : ועובריכםלבאים ובחרפותבבושת

 למה ביארולא מה מן פתרון ישת71
 : וחבריכםכרעים דומה הביאבלי

 קשהעתקבשום נמתק לא דברר72
 הריכם: לאוקולו לו מוב הלשן-
 הגדילותהפוכות כבדיל פתר אנך73

 בריכם: רעבןלבין הבדיל לאוהנה
 חוחים עניןאלי בחכחים יהשיה74

 הצוריכם.ונקררה בצריחיםוהמה
 עמה מןמעוסה במבמכם רגזה75

 : מצוריאלהיעזב חמ~עובפסוק
76

 מכלות:רבוחשב ערב ק-וא דברי
 : בדבריכםכמשמע הערב בלשוןבשום

 הארמיתבלשון העמית עברית לשון77
 ופנריננם:נפשות המיתוהכשילנם

 בחכמךימינו רמה כ, ידמה78
 צנוריתם:כהמית לבולמהלזאת

 סקו OD51 ערך : "געל נטרך כלמוס ערך "רצין טיך ע" 68 גיח : 1 כ ק ע סרך ע,, 67ס"ס

:otrtinsוכלפוח כסיל וערך "ק1פוס ערך ע,, 70 גיח : גגר(חי נערך "סעגיס ערך סי' 89 גיס 
 חווחיס טרך עיי 74 כיס "נך: ערך סי' 78 כיס : ממעסיק ערך ע,, 78 כיס מ,: כערך 71כיס

 : סנר טרך ט" זו גיח ק"מ: ערך עי' 76 כיח סיטים: נטרך עעיעס ערך ע,, 75כיס
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 7[4ובירפתחו כביר ברוח יפה79

 נמדריבםודציו אחביראמרותי
 שריד אותירבלי אפריד רמחברתו80

 לעפרים56"6 אורידבחכמתי
 ובשיחובהבישו רוחו יגעה הלרע81

 נעצריננם:וימיו כוחו לריקותמ
 בהבליםתבונה המעלים זה רמי82

 וברוריכם:ישרים המירמליםומי
 רוחותבתהפוכי שיחות הוא רהרבה88

 מישריכם:לעורז תוכחותוהשיב
 יפרעודהמומר רע משב יאהב84

 והסריכם:וריקים יתרע פתיוכל
 פקודיםבפשר ביועדים רנועץ85

 מחמוריכם:במדע נפרדים לאאשר
 כולם ידעווישא מכלם למאד ררב86

 מכיריכם: רןאואף ושמרעלםימינם
 מוסריםותוכחות בממרים מאומה87

 נזהריננם: ל4עוהם טזהיריםולהיות
 4עדהברזוצדק הקשבת רלולי88

 כנמהריכם:ו7[4ע נחשבתכחכם
 משלרה לאובו נכשלתם בניכך89

 המבעריכם:כאחד נסכלתולעשות
 מכליך אישלבל מרעיך יחשפו90

 וכביריכם:צעירים עסקיךוצחקו
 פרזרונךבענין כאבחנך רדהנני91

 יוצריכם: נבלכמו בנינךואשבור
 1סחחכר1ח רט1ח 5' יסרע 84( : סם גכח1כ 1כ1' סטג1סי51"כירחקר"י1"טר סס5ח ד1גס על סכיגס79(

 ג"כ 1סס .' ירסק בע' כל, גג1גח "ולי ס ס כ6 מוס ככ"י)8
 ג1סח"

 קעגיק"ט: עי' נ"סד
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 וחק דרעליודעי לשחוק רארענך92
 וצעיריכם:גדולים לרחוק גמלקרוב

 עניניםנכוני פתרונים ואחביר93
 : לאמריקהמתוקים ובחוניםצרופים

 נחכמיםידועים וטעמים רמלים91
 ממגיריכם:ומיות מאלימיםשפתות

 ישממםכיכמיל זוקם לסו ידויי96
 מוסריכם:יבטלו ידמםונבון
 מן[יויכועבון תולמי96ויקשיבו

 : כזכריכם עדעדי ומשלייוחדיי
 נדבקיםוברקב מוחקים יידהיו97

 ומאוריכם:ושמש בשחקים כמילימי
 נכלתםוביותרר תאלם ד4ןש שפת98

 1בעזרת
 עולם-

 ההריכם:ויוצר

 כקיל ימי גתו סכור כקיל חקק: סרס ען  סעעיל הכנין 1DD( ג':וג, o'pn1fi גכ"'91(
 : כסייס)כוכב(

'("(%נ*ק.י-

 באורים וקצת ותקוניםהגהות
לחרוזי
 מנחםתלמידי

 בעומם הנזכרים הפגמים עליהם העייוניאשר

 עכם בהיותו זורח ההאור הוא כי הנשיא אארז מפאר הואכזבו מיטבי אשר השיר מליצת ע"ד יהורס 7 בית כמו הוא 6 בית 1דף
 וכן מהחושך בעדם מנר כאלו הוא מעליהמם הפרדו ויוםהאנשיכם
 כהעתק והנכון משערידה צאתו בערע כבודה להערץ ושורדדהעיר
 והקל_הו4ש שפל מפעל נפער( מצנענו ישא כי משפלה זצ"לשד"ל
 : הליעל לבנות יתכן יוצא ההפעיל מן אך לנפעל מקום אין א"כעומד
.1 . Menitchem, Talmiae 8 
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 ס"יפי'ס ייק לננלע כסכ המחכר כ' נ"ל 11: ב'ת : טר"ל ככרפוק ררצנך 5"ל ררניך 10. בית 4 דףהגהות

 22. ישנן-ק: 19, נשאך: 8י. בית 6 דף י1נ13ה: 14 בית ר23קל: 19 בית וכן ממסקל:ססח'סו

 81. בית : זחאקיא 5"ל אי : וחדלונו 5"ל 88. בית 6 דף : ממקור מן ה'6 לקימי יסגקייהקימי

 רעס' כפ' וגס סי"ל רעם כפי כי והמלילה הסיר המלנכס ווגכורוס,1 ירעגו ול6 לספ6רח nhrגס
 5 וטרק פ61ס כ"י נוקח 6'(ס הטמטמנו צ6 41. ג'ת 1 דף : מגמם הים כונר מלך "ל סמכתכמחכר

 על6 חקר מיה והסער המרוז למטווח ירכס  ב11(בה  כסוי  לפניו 6סר בכ"י בי מעגור נרצהסג'ס
hS"סו6 רככי כ' כי יפירוסו חרם לשיא טר"ל ככ"י 48. ביה רובתן: מלס הפעם עוד לפגיו 

 ול6 על' מגיס והול אלי סגוקח סג'ס גס היה טר"ל ככ"' ז4 בית : כעינ' נכון 'וסר והול D7)hכחרע

 סיכון והול ריפרוף 49. בית 8 דף י'אזין: כמקוס י'סכיה סדי,ל ככ"' 48. בית : פולס כ"י גוקחידענו
10 אהרנ2יך: יזנ1פ2דז טר"ל ככ"י סם ועוד החרו( ע"פ אח מלסנל6

 ל6 6ך ג' ל"6 מטלי הכחוב לחון הו6 ל13ךקדךז 8. בית כרפוק: נחלף הבינותי 5"ל 1. טת 9דף

 לקור פירוטו פס כי ג' הענין ומן סקס ההכנה קמה הוולס יחלמירו מנחש פי' צופן nrtbiיועגו

 סהטערס וכפי הענין וכנגד סמטקל כנגר והם קפק כלי )ווטעיח הגוקח6 (6ח וכו' ספרך : לנחות 5"ל61ולי

 החלמיר 'ערוך ווגחט גגו רוגט מרך 6סר  המקפר ערך כפ' כיימי מאקרים כניצרד לחקןנ"ל

 16 3יזב ע"ע טס כשגשרף וט ע"ד הכונס העעיס והר"מג סר"6ג: ע"כ רוגט נגד חוכחומ כעדוהמגין
 כווו כהטגוסיך On~Dp 6סר כפי מקסריס מסוכוס חוכחוס לערוך דמיינו סו( כ )דס"' הקפר למריכמו

 סר"6ג: פ:13ד ע1רא5"ל כמן 4. בית ע"כ: מקומו על והמסקל נומר פיר גומערכל'"סכג1'
 מ65גו כי סו6 כך לדעסי (ס כס' בחר ומרוע מכר הר6טונה כהשקפה הכוגס יפאיר סטר 1.ג'ת

 השחמס 80 ז8 1888(רף )כרעקלוי6 טרעעער סמ' ע"י לקור מקרוב י65ו 6סר רק"ג על רוגט3סטגוס

 20 ר יח מוגללי% נגור ממגו 6סר )%2 טטרט הערגי ע"ר וס61 ומלק וולף כבנקוט (הכסרס
corona'וגמר הטלתה ר"ל % ממגו נגזר וגס כ]:ל( ע:ךי )פל omnis universitas, 

 ממס )קימוע,( כפעל מטסמסין כל"י גס כי טכליי "מין כקמר ההור6וח 6לה טסי גקסרווכלמס
 18תopus coronat 5 כל"ר למעמר טוה פעיפי11םטעור'גען( )פ("עירע, ההסלמה לכונם)קילע(

 ויכן הסכיעי כיוס 6לסיס ויכל otnro ויכלו כמו המסלמה על ס ל כ סרס עכר' כל' ג"כ סמ65גוו6ף
 רקכ264 מנחס ע"פי tnnbo oon מסטרט כלה 16 סטרםכלל ג6סר 6ך ועלהו n'so 6מסלמס

 וקפר סערני 6ל לכונו ר 6 פ כס' כחר לכן וכלען כרימס על מי יורה והסלמה יופי טהור"מו סמהחק

 orn1 פעיפטסמט( געשהיט' עייע 6 פייפיתטטי'ר?עט' "עיק מק הנט )עי מרגומוהפ"ר

 וסול יורס משקוס יסורנו כתו כעילולן סמלות לקמן מניכרות  רויט כסיגורי ג"כ יפתעולס
 ליעיפמי- יכליל מערכי %ל ככען 6ר פ סרסם עלס ונכנס חמרטעס( רפס)5פרפמיסטשורשע

סטפור?י"
 אהחו ואת סריג: ע"כ

 כמקוס30 ומס לכקו1ntpo 3 סעטקל לטן כי ונרמס סחוס טוי

 11. מת תר: גרכסלכל סס6י פעלסו כפתר יחרע יטר ולס פיוסו יו סקפר 6סו6וטופ"

 ה"6 כלי עכביש 5"ל העכב"? 6ה מת 10 ט"ק:יף סו6 מטניסס 6תר לו 5"ל ייה לא לגלו 5"לומילא

 rh היס ול6 )טפסריה מנסס פטרוני ית תכין סיס *לו פירוטו 14. מת סמטקל: בעכורכר6ט
 5"ל 19. בית  דה11 וכוי: פיו 6ת טומר סיס rh1 ט.  חית וכוי: 16 מנחס יטפ 6טר  יניריסנרנריס
 86 5"ל 45. דף18.בית יעדי, 5"ל 88. נ'ת יחנויה: 5"ל וחונה 88. ב.ת המצטירים: 5"ל 81. בית דף12לתועבות;

 )הר"ג(: ימיי 5"ל 87. בית 16 -ף מובר: 5"ל 49. בית סבלו:.
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 דברראש
  הבר על ש רונ לב על  מוסר  'תוכחת פשטיתבהגרה
 מהכרת לפסול רבתים עלילות  וטם ינא  אשרקנאתו
 ה'  פקוחי  בהם  פרבר  אשר פרהרוניו וך[טתורמנהם

  הנביאים.אברי
 הקרטח ולרדוף יושר מעגלי ולאהוב השכל בנתיב  לאהב  לבב אנשי על יש6

 ור(כ[כרק שביליה בכל  ולהתחזק האמת אחרי ולנמותהצדק

 וידרכו היים ארחות  ישיגו אז בכה  בעשורכם אמנם ביבארהורהיה
 האדמ על ויש . יתמוטמו ולא יישכו יכשלו ולא וירוצו ישרהדרך

 תאורז תשיאנו ולא עליו הן לו הן האמת על שיודה מומרמאורה
 קוריהם לנגד יהיו ולא וריק הבל דבריהם אשר ומדון ריב המתאוים10
 דיים ולא ושקר-הם כזביחתם ברוב הבריהם על להתגבר הפצםכי

 ; מעוריהם אל הבס למען במפריהם כתבוםעד
 ומתקני מפר מהבירי בין ומובבת הולכת והתאוה הקנאה זאתורב

 בינותכם והמכל בהם והאויל דהמומר בשם המהנקראיםפשר
 ולא דערז לא לבם אב[ ישיבו ולא האמונה ויעזבו האמת רימאמו16

ז

 מאהבתו .כי שורש ולקהה קננה ושמה נקשרה דונש ובלבתבונה
 לדהרזעורןע[ לבו נשאו מפר ובמתקני פתרון במחבירילהקראות

  עניניו  פרהרוניוומחביר  במפר  מרוק  בן  מנחם  לרהבזיבעלילורז
 קגגון זכרונו על תעלס סרוסיו וטיפוס מל1ח'1 כקגנון וירקרק העגין וט ססהלמ ט'קו6 מ' וכו' 'ש4

 ויעסיק ולדוגמיך מקולמקו נפלטו ססטוכוס קלס חך היינו עטס5ה כלסי '5ו1ר כמהכרמו ענמסלטון
 ושהרי )לנפות השכל גנרז'ג ~tinha מוסר לקהת לנב נשנש. על יש "אגר( ממגרמו כר5ט טכסכ מסמגס
  69( רף סכי"ס )סלק כיסכרסו וונסם  s"r וכו' האדם על ויש 8( עכ"ל: הדעתןמכו,

 ט4יטתרז 'ש כן. יעה(
 טקורוס 6  יתכו סירכוזי כקטר ססטויוס ונסכר לכרו טנסס 5יגנו nbr וככל טכ"ל האמונה" ומררךהמוסר
 )סר"5ג( לו טסיגר יסיס יס סן רגזיו Sh טסכיס יסיט ob מן פי' עליי הן לו הן 9( : וסלטיריוטגסס

 : גי סעכ ועמס ר"ת כלגרסו לכיל ועיין סקריי 6ל ייגרסו טנסס טטסטט כליו טר וים  %ן 11טלילס
 פי'  כעכעי לסקל q~bh  כסקרון לרוב זס כטס יססווס כטסכרסו יטנסס ס ס י י ר ו ק ריי קוריהי10(

  העפלים( )ערךווין לקמן ועי' טכריס" יום וכקר קטררוכי' ריוח ק "ככל 19( רף rb~ )ערךטמגרסו
 האוסר גשם המתקראים 14( : ומו"ל המסורה דכעלי h)~b ע"ר והול קרומוס" מוגהיוס ס 1 י ר ק מ"והגה

 סר"6ג למרטיטי( סטכקריס ומס תוסס וליקר לסריס לסוכיס'טמכריס ירלו  6סר הקפריסמ"
 ס: ס ק ל ל"ל 16לי שורשג ילקהה 16( סכקרי: לכגעו  רעע קרונים לסריס כגילים .פל יקי מס'ויטס'

  סמ"ג: מן סרכקיס כין ולמןרומ וליפויו הסגין לסגגס סוקפס סי6 סגכ'6'ס ער דלי י6ט "והערה*
י8
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 וסלא':טפיים תהפוכות ק-,דפר' וירב' לשובו ן1ן4*1ריד גררנוהקרטה.רןץרךץיבנ
 השב כי יעשו לא וששר "עשים כדת לא וששר ויעש וריקהבל
 רעש ראמנם שמו הזכיר בעטוף עמו בני והד זטמוללהכשילברוע
 יש כי עמד לא ודקדוקיהם פתרוניו תוצאות כל ועל כדת מפרהבין
 מדעו רוחב להשיג כח בי דהיה ול4 ממעמיו מעם לכלפשר

 וק"
6 

 לא כי יען פ,4 לא ואשר שם לא אשר פתרון עליו וישם'תבונותיר
 ישליו וירץ מצחו את העיז הואיל כי בתיקה דרש ולה הימםחקר
 מעצור 1~ין 4שר כישיש לשיחו התמהמתה ולא וחש כוחובחמת
 לדעתם שלם לבבו היה ווידא מפר למחביר .למען' ז4שת וכללרוחו
 בשו4י10 ולהתפאר בשקר להתהלל הואיל כי עליו ולהודותדראמת
 קלשון כשוקלו חכמתו הודיע בעבור ונלוזים מןותים חרזיםוירב

 יתכן לא כי ומעוקל מעות המשקל זה אמנם הערב במשקליהודית
 ושומו חמף קמץ ואכרי"ו אותה השמידו למען לשוננו בולשקול
 ושחתה הלשון וביעל חונה ומהלע נע החונה ומהאות' פתחמקמץ

 15 מאכונתה:ויוציאה

 הערב לשון כמשקל יהודית לשון לשקול תולל לא היך אבארוהנה
 פתרוניך: על השיבותי מרם *( משקלך עלואשיב

 כמכו" ועי. נגדו כקן קפרד חכמ' ")וי כ' לקמן כח13 כן עמו בני 'חד להכשיל5(
 פתרוג.1 4( : יוסר עוד

 לו ו"מק עסו סע3י3 ר"3 פתר לא ואשר 6( : מחכרחו מסיג .ול5 )קן'ן 63 רוגם רסיינו פנחס קגק5י
 לקמן לרוגש" ועיי ככריו "ח ססיג ס3" כעכור רק (ס וכ3 מעולס לגו ע3 ע3ס ו3" כן ל" 5סרלשרוג'ס
 ס ק ר כ י וכערך ה פכערך

 וססעל"
 וקטוציכ! alnlno נתוציכם ~o'rllfi לעיף כחב כ"סר ידנריתו 18( :

 כ"ריכוס: פפירוסי3קמן
 שהטחכר בעצור לבר ו-(א בורין על ולהבינם לשסוע וכברים הקשים טהענינים הסה הדברים*(אלה

 טתהלכת היתה אשר ערבי רעיונילשון ע"פי עבריות ובתבות בטלות בהשחטשו בנברותטחנהג
 אשר טחשבתו להבין שכלו רגשת בעוצם להחעצם צריך והקורא חסדאי רבי הנשיא בכור בסמרראז

 רעיוניו התלבש בהם אשר בבר בר הטאטרים עם יחר להשוותן יוכל ולא הגליון עלי נתבו בעתחשב
 אשר הקולוח בהברות התלוים דברים הטה כי הריקות בתכלית ורק זר הענין גם אף בלבד זהולא

 חרשה חקירה היא נעת אשר טאר רק דבר אחריות הברוח או הטלת הארס יבטא בי בע"נשסעות
 בנר( וסמאן טוצאן ברור ערן ולחרבין והחבות הסעות שרשי להוציא כזה טשתדלים הלשוןוחוקרי

 טערביח: או ס,רחיח אם יטחהיהלשק
 ה"ה גתה4טתט תנבר קר איש וערגי עגרי גלשון בקי הט(יסמ ההכם אתת פה ישב כאשרוהנה

 באהביה אליו ונתקרנתי קרסוניות לקוטי מסת הרססת כעת זצ"ל קער נס י פ ה טח שטה"ו
 לחשתטש לו והרשתי בנ"י ההעשוכוח אלה ירו על ונתו-עי ננאותי ביו-ע גל אח לו הראתיתדירות
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 ארוכההשנה
 בין בשמו משהפישר רונש,4ששר על בכלושמורה
 בפעלם עכר' לשו, לשקול נכו, ש4ש'1 ,מנומשורר'
 נמתךנתו ' נ ר ע מחריט' עכרי שירי ולצקת י נ עירלשין
 והברותיהם הלשון השחתרה היא כי ובשיריובפיוסיו

הנכונורץ5
- -

השגה ססנס ייי' 6לס שתי בין אווז ותקש[ תקפוץ לא הערב לשון כירט יוגש ת"ס פל ת"כ ~ף צחצוחם וזהו במבמא, 4שו ולמכתבחיברת על קרמוניוס (ulpl'פיגקקפר י'י עי

בס מנ'היכם "נסכם תימ'י'בגי' יעמדו חזער כמעט נמצא ואם משקלם יכוןובו
 אשירים מיקי "היי' עי השגתם*סוד מהאורז ההנעה ויפילו חונות שתי ע5בכריתה

נן'השוב כן יעשו וכמחן הל12ון על הקל למען דהאחרון10
 ךמוכרבאמרכם

 ימשגיי יי,שתניייהתניעית זדה אין הקודש ולמשון הדברים ובדבקבממיכה

 נב! ההיגד ייכי התניעית בין [rlspn] תקפוץ כי יען עיקרה ויסוד בניינהתוכן
 שדכם וזה והטעם הענין שנויו 1י י 'י כ'

 להשוות אדם יום שאם סברו אשר ן ש ע כמו . ובמבמא וץרנרת"במכתנ,םורןי

]6rttpn p'~g כגי"ס ,י מלס מ65נו מעגין וכמטך תקכיץ ככ'"ס ו5"5 כפ"6 משאה ככ"' מקוס 3כל 
 וסוף 185 דף סכוורי ק' 6ח לספסקסו כסערוסיו גר"ו קלקל דור סחכם ג6ר וכלסר חכורוסכונם
1Sh)כסוכ hS י"ס ח"כ'פרק מ"ג סכון ן' ר"ה כסעחקס גו651 יו כונס ונעין גסים סגי כין ממכר 
 נין סקסן "כ' כ' כפרק כן וכמו ס6לס" סמסחלפיס סחמריס סגי נין כן ק רכר nrth ממיס"6גי

 קפר כסעסקחו גיקעלס נוסס ר, מכסמת כו פגם סי6טרט 6%ל סנ6וס סכוגס לרעפי 6ןסמ5י6וח"
 ישכר "ו6ט חכר כחרט ),סממה טס כסעחקחו וסר6"כע טכOD "6 סכ6 ט ג פ ס כ כן "ועל 90 רףסגוח
 סג"ל ר"מ מעסיק ופעם u5~hs" ט61 עםטו6

~ifa 
 ספח לעור וע"ה othen" הג' רז 'סמכ "ל6

- -
 : פס הפנין

 עשו-ה וגס )סיב( ברף שם סקופ להם וגו-זן סטרו עניני בחוך הענין זה קלע והוא 1DYD1 כרצונובהם
 הפרירו לא גיריהמ וכלפוח נכשלים באו אשר המנקרים וכל היטב לבארן נסרו קורא לנףסטעטימ

 מלנגוע זר יבא ואל מקורש ואסרו ענו וכולכם בנינו בהם קרה אשר הברים קורות סכל אחר קיטםאף
בר"ממ:

 בטובו והוא בה נסירתי לא אשר נברה ססי4"כה וסטרני באור סחובורע אותי הוציא החכם זהובכן
 לכן לאור התשובות אלה להוציא השם יוכני גאפ בבאורו להשתמש לי הרשה ענותגתועררר

 צררי עתן סרורים .מרובעים קטניכם באור,יוו-ץ הנרה רבריו גל אעחיק הזה לוטן הגיעני אשרנעו-ה
 בשוועי לסטה שמגרעים אתריו ער4 ף לרפוס או לבארם בחלקי נסרקו אשר ענינים איזה ורקהסגים

 זו: גיהוצ4ויץ ננוהוג רש"י ב4וור,יורזרהיריערה
 ט"ב; ,' זלמן המ"לא"ד סמ"ל:( %ן סגכוגוס סר )מןססגס).(
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 היא גם היא והנו"ן חינה אות הנו"ן וב-ן משיין בזין צריטה לעובי ענוי שיר טשקלהשגה
 מקךכצורע האלה ף4הךנןת שתי 4ך32מ2יאנ41 דקךנך4 אתלהתפשטלכלעבו השיאתיחבש

 ?-'1 ,לי ~cafp5n "ין"וי
 "כ..ת גק ר ב ד וככוהו במלה יתאססנה ב-צמא

 ןץךנן-ץ 44ט1ץר1ך ךדורי"יש ד[ךנז--, 4יךר2 דהרי"טו ךב2י"ן גולש לקבץ ערב לשון ממנהגהשירים
 ךך*לן!ןךן 1,45"ן אחת להברד,אותיודז

 3.ךל"
 ולא הנתה היה הבנין זול

"4163 
6 

 אידה כמי -מכתב הבאיל יהחי3ית ככהיעיב-.,י
 ב4וחרירז נקבצו בדילדו-ע 15אדה4פ1ר2יד1-ן ובהפסק במועמדה אקיאזה

 דהוי"ך והמה חונות אותיוה עטתי ד[44פלו,ד;3מליכ( כלזסכסירוס )יעוייןמישמר
 "1 המשקר( טיב לא כי שומרת. לכן לקמר ארון 2 י ",":: ךהך4פ הרבה ךכאלה ךרגלוך ידיך ךכמךן4מךן4ך2י"ך ק6קקלג"י טלסמכסונפלץ

 כי לשוננו בך לשקךל ירחכן ךיא Ih)~awaד'*ן* כמו מאד ותל ביש נוהגזה
 כוית :ינה :תניעהגדמ

 המדה יאבו ולא "ונות שתי בין אבחנו'נקבוץ
 ככדק לעיטורךךי3מאנך וגוחן לדוגמא לעיר(שהביאו
 ?חק4" 3עת ליי4הי דפקפ בדם עיני ד23עדרן מאה נח ות."1 נסתר גחיא"ו
 .iutt~nh"סטעיס והם15 עיניהאחיינ"ויו"ד'למיודעי יו';4 ן;3יעיר2 ריי ו6י מחשיר טעייא"כ

 אותה הניען עד לחמלה מדקל לא כי על ודובות ס'יסמ5י:
 שכין לססינ( ימ"וסמוחס

 נתארחה ךל4 שלו( גיו"וין קסנעס מיס סרן ממסוס כקטר )וכריו

 הלא חונות ב' בין ואספת המשקל במלת להחניקגן':ש2:ךד
 בערמך הלשון השחת המשקל בהקימך דברי ,ה בכר( כן כמו מוכרההעובייכם
 5,יהטתי:ת:ינ",ם 20 וכמוהו ככה למריטות 3כךן ךלא נזר 3מדץך3ך* געלת הברה 'לו שתזדמןמקום

 :צר אשר מ סץ דיל עד %י ":ם כנם 7(י אלהים ל"עיג,,ב
 יציבתם בילבד לא 111 הנסתר אחדנח

 בעבדך הדנה הדא אשך יצח ר1"ש פה גנם ךך32ךזן נ"נסבפועל דומכ'כןורץבאותן
 אשי חמוטעטות המווכגורז ההגרורה מן יפיפה 3דתב עשן ולבנך כמו גמלות אפילו אלאכנ"ל

 גחיכם וטת, ay ההן ההכרות שתשארנה הערבי השקול עם ההשואה תסכול לא בכוח נ"נס מולידותתנועותיהן

 : כפנס גמג61 לעיל ופי' ממנו וגחך לקוח דוגט מסיר' פיוע 16 סיר nrthn לגו )ורע לor 6 ניס14(
 כל כחוג גח65 וטס רג. ;מן בו וסטחמט כידו סיס סכ"' סל6 עליו ל' ולעיס האהום כספר ודבריוזו(
 כמגו6' ועיין גפסמ סר6טוגס מיו"ד קר6 וכורחי למ.ודע,י עג.י יודי"ן גטמי סרכים כת"ד סמלומ6לס

 לקוח: סו6 ט'ר orlhla לגו נודע ל6 סכ,0 ים orn )91:'ופר
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 הך אאין "עבויח "4מ ,י חונורע שתי רז4ש6פנה לא כי משקלךהכקמת
 ר~נש ואת.4וכם4ן לעשור, ישאין הופ סעווכ סתווי ס6ו פכל 11 אכיס כסי )"ייפ יחדיובמלה

ן
 ף ןגננמרדהר ס"וטעמוסי( fiffi כטור

 משקל יבלות

 להברותי נעשה טדץ אך ,את אדומה" היא שלשה שהדרה היא"שלשה
 השירים

 גרגיר כדן שננוכר ביום כאלה סוס סטור ככל  6'ן וסלק קופר ססוי וכמוסו פלס לכוון יודע )פגי6

1"o)~o """ ",'ננ "ן:נ :יי, יניעו 7(א הערג לשק וכמנשי "סי 
 המורכבת להב-ה עראק מקם עשישה כשבשר חונה מהנע ישימו ולאהחונפה

 יצה שי" הטסם לששונכם בנין כי ולולי לשונם השמירלבלתי
 מ'

 לסבית

 בדקדי:'ש:נההק:" :'דיעית במשקל הביאם למען ולההנותם המליםלהניע
 מנהמם רהר(מירי ודש רעייה ומה וטוב ללשונכם נכון הזה ההמשקל רימצא10

 ש"שיקי'כם ולהמכה מעקרה לשוננו להוציא נוכל לאואנחנו
 במשקי

 יתעיב

 ל'כויטגרז המנ"נ ני'נ'מ:ע"' אשר דבר הנע ולחנות החונה לדניעמימודתה
 לעצמכם ומבירין הוההמשקל

 ההברורז כל נקודותי לשנות ימוד ויכוננו לפנינו אשר הלשון אבשי עשרלא

 שיטיי עתיד '" ע"י "גאיתי ידינו למשל ואין ר2ו12אווזיה ך,וניין יוקךדיי-ז,מן83ר2
 יימ חיכי יכמי "עג" תכיי וילכו נואלו אשר אוילים ולרדוף כבילו לדנציג16

 וירנלו: ו-פנלאמר
-'au4 ,ז ,' 

 לעשות השוקליםממיחימאלה אשר אה"תע ההגרון איתיורע ארבע זסיועוד

 144דכמרא שר-זמז מקרה להם יקרה ולא הגרון וכפנימית13ך2בא'

 טוטר שרק4ל3ית חנותכם במקום נעות יתהיינדה האותיורעיפאר
 רזקנרה מצאושתלא האותיות שאר כמנהג לא ומנדבים תוצאות רלהנה20

 עם שהם כמי יהנ'חםי"יכיחי ואגרטלה מהם. מזער מעם למשדל אבארועתה

 י"ח'יק גם יתת אששישפה במשקלך אותם ותשימם בע"ה. אודותיומקצת

 "בי"שכ כשירך כרכרך במשקל הנואם למעןחציים
 "'אר' "גויית יכי יקיםסו מף?נדת" קשובות לפנדת ספיד"ך(נה

 והפרקה כנ"ר( נחים שגי כעלת להברה לחהצ אין Cesur במקוכם אבל המלות ובקישור "ממרמר כבממצערק

 : גורלו ס6כוריס כין ס61 וגס ופיוטיו פסיריו 63חד עקומו 6יס נודע ל6 ספקק6 וס גס וכו' שלשה4(
 יכן אותם ומגססי 6סו 6קכיס ל6 61גכי ע"ס אתה למגיס ר5ס b"5r פיגקקר סח' אותם ותשימם22(
 כסיס קמ"ו כן ס6רוך מסיר "ן . ג'"פל כיס )יצח( ר6ט סו6 ספקק6 ,ס וכו' דנה 24( נכון:סו6

 )ר"ו סיליפופסקי סחכס ע"י לפ"ק חרי"6 כלונרון )ופסוס פנחס מחכרת על ססגוסיו כרקססגע5*
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 והישע ניבניי ביעת חונדה,במו לענות*תה.עי"ןלהשגה
 כי לתבנות בי"ד-ז כנקורת ובקודתה-יןאנעדה ששי* במברץ כגין פי'חרוגש
 שרזי תחתנה ירש כי כן לא ןךז?ןי"ן *ראא(בלנך כן גב( שחשכות הדונמאוההשירים י מן נרפשה tlleho) סגקורטשקל הנקראים והם בלבך נהןךןןן שרף ויב,1"ר1ני*רדרן על גקפרגו )'עו"ן יכדימהבענין

 מקוכם אין כי משקלך תבמל במכתבהלצבועה אמג:רהלמ,ך מוקמותכשה, 61 באנקך ראם הנעתה ירדפו ב:13ה רכנתןנקרדרן-ן נטרןך גח משהכורזלתגועור,
 גרא"כחשר

 אות תחת להביא תוכל ולא חונה פ"א נעF'Pn ':'ר" ייא %"%,
 הלעשון בהקימך כי אמרתי אשר ןן,** נעךזןנךן מדה ככר( והקגרץןלגלומי

 ל:היכאיפישמטיק
 וכמוהו ר1ןשקליי,2חרק כטיח

10 מינים" ומיני al~QtiQ '"ומשמל רו.ורץ מנחכ( תלמידיקסכוו
 משכותיות דהיא אשר בהקבע נם עידית כן נעות דעינ' לקל הנתיכת והמה חונות ם י נ ד ע מ ועי"ן ל כ א 13 14ל"ף רחמיכם מרשים כמוהו והשוקל'םדונש
 בשירך בהחבירך הכרון באותיות אשלו האחוונ"סאת
 " לאנחה ומופו , כוהניהרך4פ*ד ידי על שתאבד אע-פיאח-הע
 תעע"''"

 י"ייונ-

 נהה15 לא א' וכן נע והיא חונה הנחה ה"א שתה ידשיא
 בדבריך להונה הנעת האלהים אל"ף הפכרנ וכנן הגה ג, בהשגתם סנרםועמידי
 . יי' י ' "-.ליפחהודהאלהיכם סתרו" יגל רהאלהים רואהח11 3ך*גחדהטילם אמרתאשך ומאכל לןנדתגמלות

 י - ו-
 ויונויסו"ד

 מיקפי
 חמף הקמץ דהשחיתך עד דייך עוד זארע ילא

 ך5שךז20 מפה ואת "הלא"14ם באמרך גדול פרץ זה חונהותשימהר
 הנערזדה למשיכת נעה המקרא בכל מחרת חי"ת לומד"סמה
 עשית רעות ושתים חונה במחרתך אותה ותשימה חפףלקמץ
 שובם כי אמרתי לא תאמר ואם חמף הקמץ והפלת הבי"רזהנחת

 "צרכרז ועוד בזארז נבם המשקים ישחרז חמף קמץלמועקד
 סו6 כ' כירי 6טר סג"' גפי 1)6 חסיד 56יין 6גי rb~too nhr פי. ועל לגרט כן רוגם מטונוסכטס
 סו6 זס מקקך לו( סמ65ג1: ומס כמכוץ מוס לדגר מקוס גי וממחי סנדטק ממס מ6דעטוגס
 ען ,ס h~pt 18( : י"ר מכיס מדלח טס ג"כ 14( : מגחם על סטגוחיו גר6ם עסטיר 1' כיס מןסדלס

 דו)ס: מס.רי ס6כוד'ס מן ,ס גס "5( : "יו סיוט עד גודע ול6 ס6כוריס.
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 באלדה ככה עשותך עד המלה נשקלה לא למען קמץ חמףלשים
 יפש הבי"סס יובא לא סמורים" פר[בות תמקש ליש "סבור אמרתאשר

 בס ת~ימפנדה לא כי והתי"ו הבי"ח בין אשר הוי"ו הפילך עדיבמשקל
 חשיוים מהמלאה הוי"ו ובנפול אמרתי כאשר ישהד 810 במשקל חונותשתי

 בחדשו חדש מדי והיה ככתוב חשוף קמוץ הנערעה משיכת תהיה5
 נדול קמץ הנקודה וצורת תראנה כאשר חמוף קמץ בחדשוהי"ת
 ססקומוניס וניס )מכנן הוי"ו נפילת על יורו אשר המה והם נקודותושתי

 כלפס ן' ר"' גס טמפיד זככו n~bla 016 לסריו 6ס 1b'th נקודוס סמ' טס סחר מפוף rnp 3ליקיי

 ס6סורי( סג'קור על גקפרנו ע"1 טכחכנו עם 'עו"ן '"ר ק'"ח לחסליס כסמ"ט וללץ סגכון נס סו6וכן

 הוי"ו לשי-תמור כי גדולה השחתלה היא ולפית ככה יבעשורענו10
 לוש פה בכם תחבולדתיו" ורוב חכמותיו "ומעוז וכמוהומהמלה

 ~15מי ודהזי"ן העי"ן בין אשר הוי"ו התיקנו עד במשקל מעוזיובא
 ונשככם קמץ חמף וכמקרם נביאך ככד-ה רב:גן,ןןר1נך וטןן( ולקרוץלגקוו
 תוכל לא כי המשקל לך במל הלשון אמתת על האלה הווי"ןקיימת

 ההע "ביען וכמוהו שומרתי באשר חונורע שתי, בין אורז ך[קנץ15
 כי אומר אני ולכן מאשיה מלאיכם ושיריך ובשרים" לגופותשדקר
 בהקימך כי ?ה או זה אם כי יחד והמשקל הלשון להקים תוכללא

 חונורע שתי בין מאסף ותמצתם המשקל נשחת הימור עלהלשון
 לבלתי עיקרו על המשקל תקים ואם אמרתי אשר המלים אלהכמו

 כמוהם ואשר האלה האותיות הנעת היתה אן חונות שתי בין אסוף20
 ??[%רז וגמיית ?איי נעקב[ והוא נשקל הוא כי ותחשוב חמףקמץ
 עלס סחו )יכל יטקיז מלרע ותשים והעניינים המעמירם השחסועוד

ן
 יק ירנ,ר למדורש כמנשר קמן בפרזת קמן קמץ ותחלוףטלעיר[ יכו לנרפותךרדב:סס(' , ז

 מוכחם טעות חוקט 61ל וכנדפק סנכוגס סגוקח6 ס'nhrt 6 דונם כסיר 9. כיס סו6 וע' ,גור2(
 מנקט: ל6 כגוקס מחרוז וס ע1נ6 9 5ל כרקעם fh 76 סעיכ עיין ל6 גמלות הכ"י סר"עעוע"ע

 טיס ומס 25. גיס טס וכוי ומעוז 11( : 1up) )יטע" וכר מדי 6( מועטו: סו"טס מוסיף (ו מלס עדי8(
 סם וכו' כיען 15( : ס6ס יסר לו ים פוקס וסכ"' סקופריס ע"' סילוף רק סו6 לסכ"י סגדעק כיןחילוק
 וס"ט ק"ת לנקור סמטקל ע"פי סעוכרחס לגופות טכעלס 6חרונס למגרס כ6ן ורועו סר"טפ כ' 4.כיס

 : וג6מנ,ס גכוניס יותר מנחס חלמידי 6ך גידי 6סר רונה גכ"י וכן וכסריס ס תו לרוגגדפק
.1 . 

~tenachem, 
Talmide 4
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 ש ר דו בהביאך הן 4מז8דת" לעצות החימדת "לדורש ףאשןשיךך 33!שןאהשגח
 קמץ עיקרו והידע מלעיר[ והמעם, קמן בפתח יהיה אמר במשקלרעש
 ושחרישם" נשפיכם ותנףמדרן כבדקר " קרה יכה לרע שמעם קממזטשקל
 וז4שרז אמר ירזן במו תקום עצתי אומר תחל[יף ככה ר1נעשרתךהשיוים

 נו502 משריש" נוקר "43ן וכמוהו ומעניינים בטעמים גדולההשחתה
 קטץ כן קטן בסתת קמן קמץ וכהחליפך בפתח קמץ החלפתפה
 "ושרז בשירך אמרת כאשר גדול[ בפתח בדול "DPO'D בזהבושת
 גדול קמץ הוא שת ובכשרון" בדעת אגרתן נמסוך מהשתנות הראשונהלהיירות

ה
 ומרזח סגורן

 המלה בהיות כי לפתח יהפך במשקלל נביאךרנ-ך
 10 והתייר התי"ר רבין השי"ן בין תרנה ארין ירלדקצץ : המאמו מתח באור"הו

 מקרבצן' החרירת שתי תמצאנה ראז זקרנה וגרא בלבורז.גכז תוקש לאעגוו
 טנסקן 1גו6ס האגרו," מיספי )ננוסס במשקלך יתכן לאוזה עי 'יקש יממניהמיי'ם

 י23זקמ13רן א4רפכ4דין ןכ:3ןר1קך מגמם( מלמידי סטגס כטילילח"כ אין "עבורי והנה משפעמות
 נדרת[ קמץ 1ץב ן ךץ"א בייר'ם( )כגרת פ:כףרים"3בזך!3: כנ"ל השורק בעבור תקנהלה

 15 תשקול ולא חונה הבי"ת יבין בינה יש כיtVD5 ן נ, טעיי-ע

 ממנה ויכרת :גדול פתח אותה פותחך עדהמלה אצל כהעמדה שה, ל"ששקון
 בכנם אשר הבי"ת עם יקבץ ן4א ן-קןץןנהךקאןךן שהכרע רק ונשארההצדי

 בשירך וש הרבה רפאלה רכשךזיךזרת נקרנההן4ש הצריכה עגלגות" שלהאחוונה
 ~כיתקי'

 אשר באלה רק משקלך ריע tVD5 השחתה 4שימ1ך ~יבור?בונן יראה ל[

 20 תאמר ואיר רובם על יורה ומעומם די ין? ומזכרתי נכחשו "יאשנה?""יין"
 פוער[ השלמיכם של הקל מן הגינונ' מד"ס עיר הנתהוה המרעה מובן שנוי ע" הטעום ולהפסיד העניןלבלבל

 41 מכיס סדלס סם וכו' חגמות לדורש 1( : מסר"סף מקון קען" "כפמח מלוס כ' 23 כטורס סמוקדסכדף

 ל6 כ' ל16ר סמ51י6ו כקולר מלוי סעעוס 6ך 6ס1 ס6ממ 41 כיס 610 6ס ך סיר ר6ט כ כ6ןוס"ט
 כפיס מ' וכולל (h~nlo ססלס טיר סו6 נכטריס" "ררכ' עו לכי" "כעס ען כי לסיר טיר כיןסכדיל
 מרטט ולסססיל ספעס עור ל5יין )סמ51'16( לו וסיס מנחס 6ל לריר ממחיל ססכמוח" "לרורטומן

 גט די גכ"י גס גתנומות ינוער 8( מסר"סף: PD'1 אסו io~ns 9( סירך": "כרטט )כון ולכןסמקפר
 יחן ( 1' מ"ו )יסעי' 16מר 4( מס: 41 כיס קוגר b1o1 נכון יוסר גוער 6ך לגוער כחוג גירי6סר
 סרט"ף וכ' 44 מכיס רלס טס אגרוז ספר ישה 1( : 108 מכיס ללס סס כרם כו"ו ינון 5"ל 6( )מליס(:קומר
 כירי 6טר רוגט ככ"י 6ך מנחס חלמירי ססגח כטר16 לח"כ מנסקן וגר6ס ן 1 ס6גר פר ק 1כנרפק

 המלה תשקול ולא 15( : ריס 1 ככ כידי 6טר ככ"' מכיס8גס סקוגר סס צוופות 18( : קפר וספכסוכג"כ

1'PDכמחכרסו מנמס כפי מורגל6 61ס גוקח6 יכי" 'ייה ימעיפם 0ש ; סר"טף h'D1 כעלי מקט כעין 
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 הסה נגקורתו "צההאז מלש שמא ודהנדה יהודירז בעןשון נכון דהערב משקלכי
 דונש שדיתן מי? ע"מ ישם עס שיריך ומתעבים אסריך מכזיבים האלההראיות

 ס ייפנה( יפנ' צמד יאת מיעיי דפיו אשר הדורות מחכמי ונרזכונן זאתובדעה
 השירם מובן שינוי יהההוור! ,1כ, הארץ מלאה ריהם שי אשר הרז המתקנילפביבר

 'כי'" אם משי יייד מ פיל" דהערב במשקולת שיר מהם לאחד נמצא, ןל5144
 "משקי וכמה שיהירם כמה לו יש ז"ל 555יה ר5הריפא

 ב' ערד אר!
 י אין מ::ס :2' בערז וקלרה הערב במשקל נשקלו ולאתרזים
 ההברה תשיב אז נח ס"0 ובלשון שכר[ בכר[ תן[מידיו צעירםדההו4ש

 ג6 נידבת ירית היאשינ" טוריך גדוש מבינעם רחבת לא ומשקליההערב

 משקי[ להבישו ירזכן )לא( כי הרשו ראה ר42[ף10
 הנ בסיו אלא אחית

 המיית יק"" תצטיד יא' ממנ" אבל קדמתהו ולא מקדמך היה ביהודיתהערב

 "מי"% יחיא" חייס פן לעשותנו נכון ולא הכדבר טוב ל44צ כיידע
 ה"א בתוספת הקל מן מקוו או ומעמיה ומתחיה קמוציה ויבמלו הלשוןתשחת

 כ'ניני ותומרד בי" יכו לשוננו והיתה מארצנו גלינו לא ואלורז4קדוקיה.
 קר( בעכר וכן נסתר כינוי עם מקור שההוא 4פ3!רן כמו הלהתואה הדרך ע"ז 'שוב הנסתר כינו' עםמהקט

 שבמקייצי כמו מלעיל שהמלה למ' נח מושך נקמץ טלה קראו המדקדקים קצת אשר נעת מן ומשלנוכח
 ויניסיי פתח לשפ  הקמץ הנכוה Vhi שעסו את חושך ההפוך ואיו עליהוכשינגב

   ת"ס )חעו"ן ךשן14עי
 גמשקר( לשוקל כנוך ואט בלא שבתי סלת כשתורמן אמגר 5"1( 5ר ע' כרך ככ"מ נ"י ג"גערממכס

 4שר? ויביא הנסתר הנח הוח.ק למען בפתח הקמץ לכליף נסתר הנח של ההמשכה נשגיל תוכרח יהיההעוב

 וזור(רזו תיקון לקצת הצריך י'ח( S~b )כוזרי החגר *אטר גפ בנול  גבין nnpat . הזמנים בעגול 6דיהקורא

 עורןחר(רן שם אומר הוא פשרו למצוא וילאו שם לדוגמא המונאות המלית כקרואת חשך המפרשיםיגששו

 ועוד ויוק'  סללי רף5 ע5י בפו  סריטוגיס ספייעגיס וכף הדורות 8( סכל: על יעיר ממלקמפגיון
 כקומרו סמכפ'ס גפי מורגלים עור מגסס וכימי ככיוס ג6כרו 6סר ס6מור5יס (מן עד מקלסלנעלס
 כי רס"ג טל כסטגוסיו  כן כסכ כעלפו ודונם נפסס ל5 פלס לא כ' I~bo  )10: פל*ס  סיריסס6סר

 רי פ' 15 גי ירטנו ייטריל כשוסו גרפס ל%  ויפר כסיגיו (hSt 15 דברי לפסיל וכמכסי(ליטיסו( סיסייי ריי  "ומ15מר 1886( 3רעקלוי )ד' !8  וף  יז"ל  יסרוזיט יל5כס פליכסו a~pn יטיני יטרלי
  61ילו  פן  14( : טכ"ל  ספןוט וט'תול  ססרזס נחכור יויעס למס סיסס ל6 פזרם כגי פכל ועלסוספריי
  טיולה כממוכר וכיעי ופרק 1866( 11'ן )די 6פי מעמס כקשרו רור6ן פרימוע סרג כעתיק געררחעד
 רסוס טס ופ"ט וכוי ולילו  לגרס  גן לניגש קייק  כ1  מגסס וכ' יקל לס טירם ופס סגרילטון

 גטררס סירס פלס ספוליייס ססוקיסו פס גס פי כווגס לס  ויין פיוסרס י פלסוגסטרס
 פן ול6 הננוס מן ל6 3זס יכונר ל6 גי לסעגיין טייכוס לס 61'ן שוחר ג"כ פרוגפיס סלי סניכין
 ומס מגיגיס כלחי TJP עכעל' 16 סמעחיקיס ע"י ורק  כסוכלים סרגם זס גפו  ושפיוססיקר

 ענו כסיסי כור פלפו למיחסספניו  סריסי
~tus 

 יפסרספגין: גחכו%
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 לשוננו דקדוקי גול מצאנך אץ1 ן שאננך ן וששכנן הטלעיל וינוח נחים השני אלהעל בפח בשבתנו קדם כירחי נודינו נמצאה כלליץ עני, השיו במקצב שיפוד מההשגה

 ער( ועטפו טשקלה וידענו תוצאותיה ימ,נ, 2"2,ן":בס

 ודקדוק משקולת יש ועם CQP לשךן כי גכךלה ךאכלה איכלה הש%השיוים
 .', ' יהיה יכו ך314!רךאד3!ר ממנווי העון-ונעלמה רב, כי יען מידינו אבדה רם יתומרר יאירהשי"

 בנייה נפיני אשי סיים האשמה גדיה כי עקב מ" עי ושהישבתי
 ותדמי ונסתרה נקצרה רחבה שתה אשך ךאהר1 העגו "פוש מן ~יניהשיש

 ממלוא. כשלהיי ללילי נעדריכן שיינם ודגרת 1%,והעיזי"
 עמו בעני מלאדה

 גתב4שרו כבר כי באורצריכים

 הנמצאה: השארית ינכלאה אבדה ' יישד ששת' רק 'וחי אעיר ולאלעיל
 10 למעןהודיעך במשקל ש1ר למביא נשאני ךאשך הואשוערץהרוגמאורץ
 שוני קולתו נו לשקלל 'וכל מ' כי לאמוד יבבך :י'"ג "7מ,,,ע' רוכם ולבלתי נקל בו לשיר ד4נ!,2קל ןן4 ג.1 השנירט החירות אלמשקישת
 במלת כמהו לשקול יכולת לא אתה כי ולבעז בפרוח והקמץ גפור(הצרה
 לף כי הדא נעלם דבי לא רהנה אדך!ך.ךשב.רך!הך האחוזן זה שעל בקשוהולס
. כלל: דוגמא באהלא
 15 שוקלים היינו כמוך הקודש לשון ין להשדף ימיני 61לס 51"ל סרט"ףעכ"ל

 רקננו חלילה תפינו גם משנחנו גם ערב במישקל 51"ל טד"ל סמטמ לכריסיס
 בנין ולהרום ראשהבים גבול להשיג ןאר2 ל2צשךך2 סנ,כר לסמכם סטיכ6טי

 כרקועי טס גסונמ65'ס
 משצנר אשר דמים אנשי עם להתחבר קד3!יןיכ! גססערס a~p רףקדמוביוט

 הבאר, שלא 'ש ואע גשלמותו החיסמו ראוי מאד יקר חיר121 מנחם תלמודי בתשובות "מהשמצ4שת ת"ל!1

 הרי תיבה גטופ נראה גח שהוא האות הנה . וחידותיו פודו ערם שהעמידנו ד' שירו אברד כולו המאטרלפגי
 הש41ש להניע לעצמו התיר דונש יהנה ישית בהריץ כגון לפעמיט נואה וכן בשוא נקודה כאילוהיא

 היתה זה בלא כ' י2יינ[נ18כן הקוקוה היתה באלו משים" יצא אשך זץ11כ( ךכ:ל ואמרהזה
 גצם ןץי כרעוב כאלו עד" עדי קים גכ::[ 1ץ1 אלהים כר"ג הזה הדרך ועל 'חד הסיגה ספ'כםמלת

 הסוד והכין ל' אפשר היה לא זה ולולי לתקן יכלו לא כ[כ18כן עמלת ךגב(,יבן וכתנו תקנווהמעתיקים

 גשי4ר ףל3מיףךען 2צ1נ1 כתג דונש כי ספק אין וחקו" בעת למיודעי רסקו גרם עיני אדמעות בחרוזוכן
 היא "שלשה מאמר המלות. מעט מחוד המשקל לכוון אוכל ייא מנעת בנדכן כתב לא הוא ואולי נסוףנע

 אין הגיל כמאמו הוא 12אם אחר במאמר או הג'ל גמאמר הובא אם הודעתני לא אדומה" היא שלשהשחווה
 דרכי ללמד בא החרוז ויהיה השני ה ש ל ש למחוק צויך אולי כי לפושו יתכן אחר גטאמר הוא ואם סובןלו

 דוגט מיק 6ל תרפוס גו כלול גדול סיר ולס סגסי6 לכחוד מסלס סיר ג"כ עטו מנחס מלמירי כי0!(
 ממגו: ab1i ל6 כי לו לסר15ח וס גמל דווט טעטס כמו ריס וסחרו, סמטקל על ותכל נק5רסוססונומיסן
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 השגה כ'8ע"8' בי "משקיי"מכייו עי[ השיבותי כבר והנה פעיליה. פקובתושיה

טשקי
 ין הג'"" יי "'.יו וכלשבור שג.ווקיך לגלוון ורח'לווה'

 ארוכה הגוה היא דגש או נחם מ והשגיה עשיה דהמככןת כימחבררעך
IUY1 

 השיוים 'י' י"א '" יא פי'" ישאין 7[א וכדת שגית אתה אמנם הישרהבמחברתו

 ך'נף' יאי" נתיב" "א והקמת מ מנח למען כי בנמשך תדמה ואל הגית5

 כווצן המנועית העבריבשיר'י
 הש41" ויק כאווכוהנישכות כי זדה לשין כדה עד דברתי פרערונו)פיתרונך(

 כמכרותו נחשבותידחממימ( והמכלות בלבבך הקשורדה האולת למעןאבם

 שלשה אמי י~ג"קציית ותשם פיך ותפער לבך נבה ויען במכתביךאשר
 היק שחדרה",א, 1י

 שלשהאדמהעלימגטלת בינדה גרועי דערע תמירי ונבונידק מפרדחכמי

 נחרה אות לא יקמירו22" ותאמר מאומה לבך 4 שמת ולא לאין ררןךןשב:מ10

 כירעי נחשגת היא דגשי"א עליהם ותמשול עלי ומשיב מלי מבין בהםאין
 שטייך מלרץ כמייתעעך' כי להתמר וינוטו גבורם מת כי פלשתיםויראו

 ויש בהן שיש אדומהומלת

 אולי אלה ודבוי יגש אינ"" מפרד מביני שאר נמים נשברים כמביובםבמקרריי
 חלונכם 1אול' גנואה תוידם רוח מוציקתני מלים מלאתי לכן ג12(ו,בארבררד,יכ(

 עכ"י:שיא יש כי תדע לשמען מחשבנתך התפירי עד במני15

 י52כ32יסהלן"כסגטר תוכל ואכת שכל ובעלי חכמה משיגיבממרד
 6otbunטיטלמס6ליכטסיו התיצבה: למני ערכה השיבני-

 כי סו6 כן ול6 סססוכוס כסב מגמם כי וסמכו ק5ח עעו ולכן מ"כ ימיי כלטון מיכר פס השיבותי1(

 ר"ל וכו' יהשגה 8( : מ"כ כלמון TPn~tp ותלעסו ופכח מרעיו כע;רס גיקעל6 ר"י סנסורר סו6סכומי
 ללעמ' פתרונך 6( : סכומכ מנחס ל6 כי רייס מגחם למען ntav : )5 ,ונחס 6ח לספיג ר5ים 6טרכסטנם
 5ריכי1 6ינס כי 1כ16רי1 פירותיו (of~p סמטו)וס 6לס כמכסי ל6 י"ל מנחס עhp, 5' 1 1) ר מ פ5"ל
 כיחמוק

 מקוימי
 כסטגוחיך ו0טייוסיס סעקלחון דרכך לך לסר16מ רק קירר חכמי כ.ן ל6מסייס

 כפירוט כן מ65)1 טל6 6ף וכו, ספרד חכתי יתשם 8( : עעומ לכלל כ6ח קג6ה מרוי כעט לכללותכלס
 כירט וכסירו כפירוט כן כחב 56יגו כ6ו ל6 6טר וכטריו כמכוריו 6ול' מס רם; רקכסיגופיו
 סומן מחכמ' ,ט הדורני כי י1( : ע"פ קפרד חכמי לכ מל טל כמו ככריו כי מחפיר 66 54 תכסיססטגוסיו
 לעיג'סס סרכריס 6לס 'חרטו כ' 161ל' ופן ורוגם מנמס העירס 6חר גסחכרו סחטוכוס כ' לפעררו5יס
 רק 610 ,;( )ט"6 גכורס מס כי כפקוק סטסמסס כ' קומר 6קדיס לכן לסטערסס קמך זס כ'יקמרו
 orn סמוך מג'ני שפורש : לעפר ומסמסו ככורו ולסוליר סססגוס ידי על לממיסו "סכו כי לסוסע"ר
 b)p ודונה מפיו טפרי לטון סורס לקחו וכולס קפרד מכמי כעיני מ6ד גככר סיס מנמס כ' לסלסל'ס
 וסטגס סטגס כל מסיוס וכיוסר רכריו עכל כגר6ס ולחלפו לכייסו כעפר ועפרו עליו ספיג DT"(בו

 סקרמס דכרי וקוף כמכ61 ס6רכסי כלסר סגט'6 כעיני לעפר ער ככורו לסוריר רק כונסו כ'גר6ס
 רעו כפרוף סג;כר ממסורר וסוף כל מפגי מח ול" לב 16,ין לו 6טר ס 6י גרון מחוך מדכרסז6מ

 סעלוכ: מנמס ידירס 16 רכס nh)p לקנך סעסיר קפרוןכן
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 מן יסעוכיס סטמווטיס דוריו 6טגע וכל 6כ015 )כירסעען כסעסק'סו6סון עיניו לעל6ס סקויטיסמעלוס
 סקורך: .וסקוגיס
 מנחם כשלמידי דגרי על ,"ל הרש"ף שת נתשר הפ" דבר על והפלגת שכתבת מה וכו' מא י א ב ה '"י 21 דףעסר"6נ

 בקיה נגע  ורשוף n'htw דבי אך טכ%ודד כטפילה "זא 1כ1, כנשליפ" באו אשר הטכק"ם יוכליאסרתגר"1.
 5 ירר כריבו וש"ל כי ערער גכוניבי יריבם בשתי דחאכם שישר שר"ל הר"ר ורירי 1t~S)h ער בא ולאהפירוש
 הט4שמר כל היה ל4ו אשר על נפרט הישר הדדך מן וגה בה  סר והותי נם רעצתי בפי נפ אבס  חרבה  9ו5קאל

 עומד במקומו רעי'ף עליו העיר אשר הוממה טיהבאות' 4, שו' יצ דף . מקומות איזה על אעיר ועתה עיניולנגד
 ה41ת דעי 'למיו ויר'ד עינ: '1"ד מקוכם מכל 3י %ל"ק %אטת רופרף נקד כבפשר בפתח לצינת הקריאה גםאם

 אין שר"ל כרעב כגר אך  ריגע אורןו שכם בשזרו דונש כי ר94נ1 ולשי נראהנח
 לצלבו כותב רוגש כי ספי

 .בעת ןכןיבם בתי לא הוא ואולי n1DS גי  בשואריב2ל4ן4עי

 וין-

 15 מעט  מתוך קמשקל לקט ?יל
 וירדד תעשת 41 ' יתד תנועות וכ' יתר תנועה משקרעו אשר בשיר הגית זה תצא מ גזור ול"נ ע"ג.המלות

 י ככה: לשקלו צויך הזה הבית גם וא"כ בסוגר וכןבדלת

 ךסק4 ועת  למיודע: "פק4 4דם ??ןע?עית
 עיאספת המלות אך המשול נשחת היה כן עושה היה לא אט אגל כרת לא האלה יירין הר' רונש  הניעוע"כ
 20 כאשר ולגדא לי"ש רוגש הניע גי מגחם תלמוד דמפ"נ האחר בבית למוחקןונם ויש לסותר הם 18 שו' חונות" ב'בק

 רגכ! קול יבר על שהוסיף מה )אה צריך הא ליתר בי וצן* דונש נקד כי באמרי שרגל הר"ר לראותהיפיג
 שפרן הן 21 שורה 28 דף יחדיו" גמלה חוטת שתי 4זאטפנרה לא "כ' המלות פה וגם צורך( ללא הואקיב!

 כיר עלה לא כאשר דבריו לגרר אוכל לא אני גם 4 שווה 28 דף למשל הביא אשר השלישי הנות ע"ד אךהלר
 . הזה הכית גם שתוכו כולו הבהו נשקל לפיהו אשר הטשקל ממני נעלם ני 'ען ורשד"לרש'ף

 26 החי"ת הנחת וכ"ל ט"מ קוא וכודאי דבר רש"ף עליו העיר ולא כל"ק וכן וכו' הבר"ת הנחת 28 שווה 84דף
 שוא היה אם ני נח היותו למען משוט שוא ושמת פי' חטף הקמץ ממנו( )הסיוות והפלת כ8דץרר2ך ביכלו'

 הבאיכם הדביים 41' אתה. רעףף 'איקון נכון ויותר ותם א הגהת 88 אף 28 בדף 3ע. "יה כרגו עלטווכג
 במלת מ"פ אות תחת אשר דקמץהרחב החליף בו רונש את  מגחפ תלמיד געשנה הוגיה אשר השטת הרעהדגם

 רהמלרץ ושכם עמו אחריו דהכ4ש החי"ת את "מעהד ימען היים ושילית ה" 'כאיי קמץ nw~sבמסרתך

 ובואו אשי האיוחם כמשלים יכו בב:לב:ון ף הפי אשה ת י ג י י בטית עש" 'י יכי""במחרתד

 : נרו הרא"גהכ"ל
=.(11כ.א--7

 . 18 סנים וכיוסר טלאו על כסוכ 6סר  מסיר לסכגס לקמן !8 לרף  סייך,ס
 ס"ס: וקלס 'סטגוסיו ירפט רוגם ספיר 68 67 יכסיס מגס לסעפיק לריכין מכנסוולסכלים

 הישריכם: לעות החטאה עשות ראה אל ואמר היראה והפרא
 מובחרבם: שניהם ורע בטוב ולי ירע כי באדם 'תרע לא והל58

 נטעסיסס  otln)no ירס "ולפגי י רף כסטגס וכס"ט יססכר ל6 וסכותת ע ר  לתון ע ר ס י טלספי'
 בהרוג 6"כ דרכו מיסר יטוס ס6ל נספן ס 6 ר 6ל כטלס ומכוונם עמסס" פועל סמו יס' לכורזןוקין
 סלמון: כשנסג hSn טססטם סטטסל וטפני.רוחס ר6ס טן רק יר6 טם' 6יגו יה" י "סו6 ריין5,
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