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 מראשנפרוש
 באמריו אץולא מפרזריו בן רל184

kl~w

בחט"לא וישריכם:נכוחיכם דבריו היואזי

 נפרףס'ה מכמר שיםלבלתי שמר פיהו וארןלו

 מסדיריכם:'באדיר אמרכאמרו'כי
 ירא הואדרכים ישרי כל לעות 618

 במורריכם:ורגזו .יחרה לאואפו
 הואל או זאתעשות לשול יחר[ילדה19

 היצוריכם:לאחד האללתועבות
SQומדוקדק צחהיות בדק ו[4ן דברו 

 בשומריכם:וכחש צדק לאודבש10

 בתמיה נפתר ראה לא יי בריבו ארם לעותערך
 דונשדף "כ'אמיישת יינשיףי ידי ספר דובש הבין לא אין י[בכ אנשי נאבינו

 וכמהו רצה יבא ה:ל%דפץ משברוניו להכזיב וך!בז-ה ךון3יניךכמ3דזב:ם

 ו י1 םגיע צעיייתיו ראה" לא יי בריבך אדם אלעךת במפרו)במפריו(

 עכ"ל; תחפושך אשר פתרוןתראה(1
 "ו"צ 11 דף ארם בש' מנהם1,"ל ן התמוהים במלים ר231יהה ב:לשךן 3כ!ינך לי.( נ'15)א'כה
 מי כאלה ea"n נלא תמיך וכן חפץ לשון יאה פרזר כי וחרוב הדאבלא

 תועגת את נזבח הו 'אי קיא חפץ ל[4י הי"י בריבו ושדכם לעוו-! הואפתר

 נריבו אדים ~h7p ח( חם" רמש עליון "מפי מצא ובם מרשע לאליצלילו-ה

 ששמני "ם יי" י" י ית' בקלשון נפתר י".( שם, (DV, ודהפוב" הרעותרזצא

 עכ"ל: "יכה" יכה" שכ' )שם דהימב פתרונו ר[הבין לח בו היה ולא תמיהה20

 תעגין מרקס לפרס נסחיל סכונם ופס סר6סון לענין נחוור סמררם למון קגנון כמו מראש נפרוש1(
 פפירוס ע5עס וסססוכס חסום כל כרקס ליון כמו סלימורי ספיר 6ח ספעס עור לקרר עמסועסחיל
 כ"י I~p$1 סגוקמ6 ע5ס סי' כמריו כ' יג"ל נאכיויו כ' 10( %ר 5עי5 נאמרו 2( : לטון כקריכםעליו
 סוס לכלכי מכמו 5( וי': ג' כמו מלק כלחי קלף על גטלמס כלמי "off1 למעמיס גדעם 6סכגויסעס
 ע5עס וכסטז' ס6לס כמו "אל ט מעסיו: על כרס 6ס לסכלים כויר ס6ל על חטב כי לסופקורטש

 : סיעכ סעגין יוכןכ6ריכוס
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 לנשמר וצדקתימו חמאתימו אדכם בני מעשה והמוב בהרעות עניןיעיך כי במחשבתו ועלה מבר כי מוצרנו חקר היסב לדעת יונת[ ור[א1
 גרונו הרחיב כן על עליון ממי יצאו הלא הצדק ד13כ!וצל דהך,3פא WPDגריגויילא

 בהשכל ולא דברת בדעת לא טבחמ * לא23ך עלזך לאבדעת עמנחם דינש)שם( ,,ל נפתרראה
 פתררץ בהשכל ולאדברתבתמיהה

 ראוה לא בריבו-וע אדםלעות
 -כ!ר2ך"

 5 רצה ךלפ ךנך' משפס" יעךרז י14ל ך- ךנך'

 הבינו עד להשיב חש לא האמת .מת י ןונכ.ודץה רעש יעליון מפ' 'וגם וכו'כמו
 חפץ לשון ראה לא יי מתר לא כי ידע אזי למענין פתרתור(4" תמוה וכו'כמצא
 הרעורז פירש ר[א יבם דאייה לשין אכלם כי יעותצדק"'ע4"א שד'כיאם

 התמידה ולכן שדי אל מעשה אננם כי אדה בני מעשהוהמוב
 עור[ ישא כי ר[גנר "מום הענין ברשרש כתוב פרזרונו וכההענין

10 

 וכו' יזנה" לא "כי י" 'ים' 'שם וגו' לחי" כ[מכהו "יתן כ'.( נ' )פכיבנעוריו"
 מלבו קנה לא "כי והאויב המכה בעד ואמר שב כן ךאד,רי לא.( שם,נשם

 אמירי כל רגליו תחת "לדכא ו לח מ ינ" שם' )שם איש" יב-בניויגה-האו
 הרבינו כי העזן ברוב יצאה צבאותי יי סאו-2 זאת יי" שס' ישםאשרץ"
 15 "להשירם ואמר הוא רשע חמץ אר[ לא כי באתנו חנם ולאלפשוע

 ראדאל' יןא יי בריבו אדם "כקע"ת שס'י".( ים פניו" ננד גברטשפמ

 מיד העשוק להצית[ יה יראיה ולא הדבר 3מ23נך ן--קיתונך לו.( שם,)שם
 ורזהי אמר זה "מי ממנו נעלם דבר ואין לפמו ידוע הכלעושקהו
 דכא ואשר קנה אשר האויב עשה אוטר אין -ע שג ישם צוה" לאיי

 20 יי צוה ון[א והיה שקומר מי כי ובשרןיחותו יי במל4וכות אכףכי

 כמעטיו מוכרם סקרו( ר"ל וכו'  יצא התליי  יייר6: כנס  גפיועיווס"רכחי סקליר ירך ס:6 מעש8(

 6מס ממקרס מטס פטל כינס ""כ ס"ל"ף פחס חירק נקור כקוכן יאמת )5 לרם: ומן לעובמן
 טוגות סחמוגוס מן 15גן סחכס סרסם סרטימס על "מס מס' פעל גס לסוקיף ונוכל ס"מס וסידקוסכוגס

 h'r~ht קיג"ג"ג"לען דער ליטטר"טורגטעיכעע סיקר כקפרו "מס ט' מ וסמחכריס ספייטגיסטסטסמטו
 מטוגס נוקסם nhr "ין פניו 16( : סימם כלטון פטר עוב ע"כ ר"ל התמיה ולכן 9( 699-528: דף 1856()ברלין
 פגי נגר "וקמר )טס( ס ג 1 ר 11"ל ג"ור ע"ר כן כ' רק עליון" פגי "נגד כקנוס לפגינו כסוגםמ"סר
 1Db מ ר16יס וסיס ס' מ6ח וגו' ועל קדום על ממעיר וס' כמו פניו גגה לטיוח ר6ויס 'סיסמליון

 מק' עי' ככל' נסלמור גסונ משגו ופירוס כקר ע"ר מפקוק לטנומ כן ולכחוכ . ע"ס פכ"לונמוסס"
 : (or ס6רכסי יכמש" וינן ר"ח כסו' ע"" ג' דףמגילם

 כנדפק bnp1)o כ. פקס כ"' D"D' דוגם דכר' "לס*(
 "זל"

 : סעג'ן וקוחס מכנס לס 6ין סקל" "מרס
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 1 ין4ש עליון מפי יי מפי ולא לו וקם אמר כזר ומי ולהיותלעשות

 שלוםלערך בעולמו יבזור אשר הבזרות וכל יי שא' )שם והפוב הרעותתצא
  נויגויילא פרה הנאמר  והטוב והרעות יצאו מפיו הרנ"א וצרה רוחהומלחמה

 י~בעי 0 מה' )'שע" רע" ובורא שלום "עושה כתיב וכן גזרותיו ופיהן עליוןמעשה
 4ווםהיכם מאת נקבל הפוב את "גם אלהים גזרות על איוב ךאמר5

 השיבות לא פתרונו זדיה כי הבינות ולו ק( ב' 'א'יב נקבל" לאואתהרע
 בני במעשיש שדי מעשה הם אשר והמוב הרעות לך נחלפו אבלדבר
 העוז וממשלת החפא לח אמרת כי תמוהה מעשותו חדלת ולכןאדכם
 והם יוצרו עם ליומהדין פה פתחון לו יהיה לא למען שמד האדםביד

 לענשין  ודברך נפתר היפב נמצא ארם בני ממעשה  הפתרון בצאת10
 :נותר

 ע"פי כעעסיו מוכרח יסים 6ס ר"ל 'סיס ל6 למען סקוס כיד גסוגס סכמירס כסייגו שמו האדם ביד9(
 'ריעס סגקר6 ,ס מעגין מלליס סקפריס וכ) כ.דוע יענט 06 פס פסחון לחוס מסיס קוומסגורס

 סגפים 06 כן תחרי (bbDn ס6ס גכסירס טכסט טסות גדול כחטך ענחס 6ס חסר 11 וגסטגסוכתירס
 וסגסי6 וסעונט מסכר נסען סליו 6סר סרס '19וי נתחך טמכסיס כוס גסס כו גגמs~h5 65 לוגססך
 גי' סר6"ג רעם 6ך : פס וכעל סככסכ תורס פי על 'סר6) נדח לכ כסמימח ע6מין סיס ירעגו6גמגו
 רונס מעיר 6סר וסרס סיריוס כדיני חסד סיס ל6 "לכעסי 6לי ושכחכו כנריו 61לס כ,ס נוחס"יגו
 מרס כגסס 6על )קנס מקלקי לכ bW)o כעיני רוגם- כונת גס ז6ת סיתם ל6 -וכלעס עגחסעל
 כיררחי כ6טר מלסו oS1bno כחכעסו גס וססנט6 כו סססמט 6סר כקופר גמד nh)p כ"6 כו6פ1
 וסטוכ סרעוס חפרם ל6 061 כלומר סו65ס" "061 5") סר"6ג לרעם כצאת יהם : 6חר" כמקוסככר

 : 51גוסר 5"5 נותי 11( : וכי' ס")סי0 כ"6 *וס גגיעעסס

 הקודמים לדפיםתקונים
 48: גס 41 87 לבית אחויההעיית מקומה 44 לשת וההגה 88 צ"ל 85 מת 8 שורה 18דף

 בית אות על לא כ' הבית והנכון בבית כתוב ובכ"' רש"ף הגהת היא דן3:י"רז 2 --26-
 כלכות להגיה ויותר וכו' תפיל כ' עד נכון על 'בוא לא משקלו  אשר השיר בית על כ"א המחברכונת

 : 10 שורה לווכדומה

 : ונשליך נסיר כי עד פי' ןקףזכזנף כלומר הוא ינכון גל"ק כו ןקךזקנר12 ----

 פה פירושה משקל ומלת למותר רש"ף הגיהו כאשר 14כןך מלת הוספנת2 --28-
 שירי מש*

 ייירא כרחך על אי השיר ובפלס כמשקל ש ר 1 ד מלרץ וכהבישך ואמי הננ,ן משקל להדקדוקיולשו
 כמשקל: וצ"ל ~rlyt:1 היא קול ממש מלת ושם 9 שורה וכמוהו וכו' קטןבפתח

 ךהשגה"י"יםי"ידייהשגש3--29-
 גהשנות'; מנחם את דונט( )אס כהרס כלומר בהרוס( )גב" כצ"ל נבוורויבי14 ----

 aYe בטש כ=ת כאשר יראה יטר ירא ט ירא למקד צחך ירא מיץ 5 --81-
 הריאד: עכ"ל רען כוה מתח מלתרעגצ'י' צחךלהנקד ושם כסופו 80 כרף כההעיה בסמוךלעל

G?almiao 5 .1ח8ת18880ג-1
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 חרש וכ4ש7[דה21
 פירש כיבאמרו

 שוחת במהלוקה22
 קודחתהיותה

 מפרו הנה הלרע83
 שקרו עלויעיד

 ענקיו ישיב ואיך24
 ומשליווחדיו

 בו איי כח והוא25
 להשיבו כיואף

 פחםפח
 דרש ל4שוכדת

 לתאוריכם:למחם
 כןפחרז אשעם

5 התנוריכם:ברבוך

 פשרו אתמכחש
 : נכריתםבעדים

 מליו כיויתנמר
 : נפרזריכםבהבת[

10 מכותבולדהבין

 ופשרינ:ם:בפתרון

 ידבאתב"יק " ש יינש יאי והוהמדהו אלי אוזן והטו מליי חכמים שמעודי:יף
 פחם השניינם כפעלים אחד0%
 גאפיי 'משי"עפי'פח יגחי'ס לא כמוה איטר ומעותו דוברם ושגיותיצל דףמנחם

141
 מן ה41" ופחכם הייכםנשמרץ

 בו גי "מ"פ "שי'ש"ם השמית מנחם במחברת מציתי תומף לא וכמוהנתיצה
צ " מחלקה מח-ות לד' מתחלק פח ח פבמלאכת  
 עכר: '2פפ כמימם סטם מ"כ עליו "כ[פחרז "( ג עיאשית ברשפיו" "ויפחההאחת

 ב,מת"יק י'"נג:4עי: לאמר ט'" נדי 1'ש"' D~D" בלוען "נפח כ,( כב, י'"'ק%או2"

 ::ףיךאםם.:ם::ך:ך:ן כראות וינוי להם אחד ענין 'נפח ילפחת ויפחכי
 :י:::"צסבךיפהם20 ::ש:: עלוטה לפחת במחלקת פחם באש בפחדונצק
 הגהךי'= ""שזב: ייויפח ללפחת ר? פחם הביא מנחם כיבלבבו

 וכל 'קוס פח סי6 וסר6סוגס סטגיס סממלקס סי6 לפגינו ופסומס סגרפקס מגמם כממכרם האחת16(
 סספריס גוסמס כגירן מערס b'o 6כ5 סדריטס כענין כוס לגו נ"ע טסן qh1 נוקט ענין לוסרועיס
 כעלס ממחכר גררכ' ללכס ג6מניס סיו כולס ל6 כ' סלכלרין o~)nlho 'רי על וסטרכחסקיורס
 ג6עגיס o)thn וכעז גחילוגי  כמו ספגיווי כחוקר רעסס "וער כפי  וע~קיפיס גורע'ס נ,ור6סוגס
 ס6רכחי כקטר עלמו העגין סוכן כגירן סערך יקר' כדכריס כס טמון 6ין כן סטרך קליכדוריס

 יפיס וקל קען 6ס 6ף וסיגו' טיגו' כל על ויסעיר ulp~h כל כן וכעו סקסן וכמקילוס כמכ61 לעילכ(ס
 נפח 17( )עער6געערי6(: ס ו ג ר פ ק ס'6 מס ידעסי 6גכי גס כ' ק5ח ימככו כלסר ל15רך טל6 ים61ין

 טלס ע6מר ר"ל פלס מעגין יסיס (IUW סכי16 רק פמס על 1ל6 גפם חיכת ט5 סכוגס פחםכאש
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 ע במהלקרש הבאת איך לאמר בענין וסועה בפתרון כשונהויתנדהו
 ערך שורן השיג ולוש דבריו לחרבין יכול לא והושו ויפח פחםישחת

 פחםפח
 וברחב משונותך ספר לדהחביר וחש ענקיו להשיב ויתגהרוצביביר

 'צרו[ בפרזרונו רעהו לדהכזיכ יחפוץ אשר כל כי ואמנםתהפוכות

 עניניו ודקדוקי עליו המושב המפר תוצאות על השיבו 8רם לעמוד6
 ספר ולכונן עליו להעשיב לו יתכן כן ושיהרי שגנותיו כלויתכונן
 משיב שלמדה שומר כן ועל לבוז יהיה פן להכין מבלי ימהרונקא

 'ג"' 'ח' 'משי' ובלימה לו היא אולת ישמע מרםדבר

 וסמעיגיס מדוח לחוד ס6וסכ כסר6"כע כמו מחכרים כמרכס סמ65ג1 כמו סג"ך כחפרי כנקללמ165
 טקק1h')ts 6 עעו נמלי ירס מכס 16 סמלם על ולקלוע למסכיל ירעו ל6 63סר ורק כלמונונסקסו
 סעיכ עליו עיין ול6 ססגוס 6לס כונס כסב לכ מזדון כי עורס לכל נר6ס 11 ומססגס . מפקוקמלמון
 כלכד זו ולotatSrnn 6 סו6 פחס ידע מנחס כ' ונרפס פחס מל6כס כחכ פח למל6כמ סמוךטמרי
qbכלפיו ויסמ עם לגמלים פמס 6חר כמלק ססכי6 סכסכ כמס כמנמס סקר וסיס גוזכ סו6 כחפזו 
 פמ וכטרם כ"ס( כ"ו )מטלי לגמליס פחס עס מ"ר( )יסעי' OnD3 ופעל מפקוק מכיל פמס כסרטכי.

 מנמס תלמידי דורי כמו מכריע כסכרעוסיו ר"מ והנס לגמליס פמס מזכיר 6ינגו נקפיו 1'סמטעכי6
 כמלק כתב 6ן כפמס ופעל עס פחס ג6ט מנחס מיכר וכן יתור ס"ס פמס כ6ס נפם "פמס וז"ל6יס
 עכ"ל סקני6ו" לטוף ולכן סני6ו פחס לכטכור כן דוגט גפחווימס כעכור פמס כ6ס נפמפח
 ולחלמירי ר"מ טג'סס 6לס לפני כ' סוור כ"י כל ל6 כ' חזקם רקס לנו ים "לס דוריס מו65 מןועמס
 יכולין סיו כן לף כי ככ"י מן כנפוק מן לפגינו ס'6 כלסר דוגם מסטגס סנוקח6 כיסס ל6מנחס
9'DOSפיליפופסקי ממכס ומיס . פח כמל6כמ מפקוק וס מכי6 קינו שנמס כי סו6 סקר כקטיעות 

 : גרידה סטעלס רק 6מס פינס סכחכסי מס לפי 6ך עמס מחוכעיס רגריסמס
 יקריס כ' סגזכר סמכס יר6סולמען

 מגס 6עחיקס דבריועלי
s~r1כריס גס כוונט גס כסג'סס קרס עעוס כי נר6ס 52 דף דונם גמסוכוס כמהערס tuu 

 סי6 כי כלכו 61מר מגחס כממדרס פמ כחלק לנדם Dbn one מ65 דוגםסמעסיקיס
 פמס על ספיג רונט כי ר6ס ל6 ור"מ מגחס על סטיג כלוק וע"כ כ6( כו )עטלי לגחליםמחס

 כרכרי סו6 וסלמס וכדין. כרס ססי3ו וע"כ פמס כ6ט גפם על סטינ כי פלכו ממרלגמליס
 נזכר לגחליס OnD1  יפמ מלס כעכור עחס כ6ט נפח כמ"כ סיס פס נמלק כשמכרס כיר"מ

 61ין i'htr ,165 סרועיס סלמס ולפ"ז יכ( מד מטע" כפחס ופעל עס ומכרו פמסכמחכרם
 רכריסס. ככלמוס

 בשמוש: או במחברת הכונה "כמלאכת" 16 שורה 84 דףלעיל
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3

עיךכרץ
 שם כי תישמר וכן 26וכרספ

 חמם פיהונבר
 באומרו27

 ~דכאו נאםוכה ובבארי
 ישם יחד אשר28

 בושם כשמיםכ
 מהמרונו ריטוש29

 פתרונו הואולא
 כוה רם והבארן יכרםמגה  ענש יי"ל רףרוגש

 וכרמםכרם
 כרמם עםכרסו

 : כשוריכםושמו
 . ומפרו.במכתבו

  מהפותריכם:ויש
5 ויכרסםכרמו

 מוריכם: עם  מורונם
 ניסיונונפמפם

 : לאחריכם  זדההלא
 פשע מכלי ותהפיאהו כזב עליודברת

 10 "יכרממנה אחת במחלקת הביא כי ~אמרך :2ב ::;:::ןהלק"8
  23עדנק, מרסך 3!ל4יש עברם יד.( פ, )תהלים tl~vla כלזין* ריר.( ) מערני כוסו יףמנהם

11
 בספרך החביך כה כי אמי כז לא ךךקןא לד.( נא,)ים

 כרסו מראש כרם מנחכםוז"ל
 הוחלו יבמן ענין,כים ברעדני כרמך 3!%אכ:ך12 וכט,הוא כרס עניןמעדני

 יכרממנדה אליו מהכירים אשר מהפיתריםייש הז"ר :ני :ן2תאל
 15 הההוא הפותר פעות דהרד,עך לגזען מיער וגזיי עכ"ל:מ'ער

 עליו השיב למען הפתרון אליו רעמוב כי חם4ותו ומה פשעוומה
 הפאה הפא ההושו כי'הפותר ידע ר(אומי

 נדרל"
 ידבק ל4ש אבל

 השנת הזארע משונתו תלין אתו כי מאומה למנהם דעתומהמרון
  וירות לו לא אשר פתרון רעהו בעד איש יסופר כי השובלמשפם

 20 בעיולו:  תחתיו היותו עולועליו

 וכמלס מעולס לכו על טלס טל6 מס מקורס כערך כמו 013 נס כו עגם סקר כום עשוידית9(

~b)ao
 ולעור כן ל6 6טר רכריס btDnn~ 11bu סכלו עין 6מ עור כקרגו סכוערס סקג6ס 61ט

 כש כ, כיימי' כרמו 1ק ן סקגמס סמם עכריס לחון למקלקל ולסמו כעיניו להקעיגו  סגס'6 עיני6ס
 וט"ף מס' לגו סכיי  6סר סקר6יס מסכמי סרר"כ6 סו6 מהפותרים  ויש 14( : כקמייך כפרת'וגסמלף
 וגיוסו  ליגו כרסו מלי יר  יסטר סרר"כ8 סו6 ספומר וז"ל קע"כ רף קדמוניוס לקוע'כספר

 כדלו יכרקמגס מלס )כלומר ממנו כינו ,"bS מלוס מטסי מווכנס מלס וסיס וגוייכרסהסס
 עכ"ל:  פיכס(  סיורם סגה  יפלס ממסמס דרעי וגס ממיס גרסו ימלץ דסייגו סנה 'כרסגכמכ
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בב משרתים ואינם שרשים וד' ם' אותיותערך
 ::נ מעפיו בכל התפעל בניןוכללי

ואיש
טשית.פ

יללי דל גם מי"תשתימוך נכדות ימהימוד50
"תפעי עקריכם:עשותם ויחדר(רטיתן

 במחוה צדעלי נלוה מי"ת לזוען81
 הצפוריכם:ומי"ת נצטוה מי"תכמו

 וכתבתנטפור יינך ישיו יי" משרועיכם ימצ4עון ודל"רע מי"רע כי ראמרת5
 8 ב' טהרם 1"ש משוחים מהם אין "ויצמירו מי"ת כמו התי"ו מנהגויתנדהגו צדק כזע מפרחמי(

 % דץנ213בא ט.( נ' )דניאל הזךמנתרז" דל"רן ןכ:3!ן ר.( ט,),הושע
 יףנחה יכר יד 3פ ם

 גצ03דק צרה מן הצמ,דמ משפס זה אין כי אענך צדקת %א רקןבבזשר3!ירז

 "ewnl:ש:יץ:אמ תוצאותיה: וחוקהלשון

 'מ' טו tnlo~pיט'טי מראות ד' להתפעל לתי"ו יש כידע10
 עפי:

 משפט כדה ובנרה משכםיזיל המצמרפינכם בפעלינבם לברש הכשחדדה13ראזאה

 תיצ"יתם לממשת "אישית בו מתנהנרע היא אשר כמנהג%ההפעל
 ט'וסרימם מרהבם עשרעשרץ'

 להב! 41יין ועומדיה ינשרעהם ה.( ח, 'שמית עכורי" "התפצור כמו לו וכידועובירכו

 ,2 "י יי"' %'" גאווק .וירן4ובכו "" י ""י וקושו..התקוששו
 "התחפצי כיי יח, יש"א במלך" "להתחתן '" פ' יישעי עשן"15

 ונשדים עשי עשה. גם יכי,

 בינדה שמלישכתו הלה המלים תי"ו נמצא י.( כב' ימ"א במלחמה"רבא
 עכ"י: לפטדה הנקדכם עלי ררהפאר כתי"ו לעקרנקדם

כולם: הנשארים וכמוהם לקו"ף הנקדם התקוששוותי"ו
 פעיל 3 דףרקיע על דוגם בסגות ועיי יצ ד 16מיוס ססו6 כדור ממוקדמים מכג'ס כן צי ", רל1(
 מאסמם מלס מראות 10( : עגרי לטון לחכוגס לר6י' 6וסו ועכי6יס כטלמור רק גמ65 נצטוה 4( :דף
 תפעל כסע5ערף להתפעל 19( : עמלקס ולעעמיס ענין 16 סופן בורקס מכוונם כממכרתו עגמםבו

 כללוס ציינו סחפעל ממגו שגס פעל מלערף וכוונת ס6ל סירק כלמ"ר ממחמס לכן מתפעלוגעשם
 וממכס צירוף פער סיקרה לרס"ב חוס כספר 6חר סער מלערף גקר6 )קוניוג56י6ן( סנג'ניסכגין

 מנמס גס מכח כן הרס לעקר 17( : ע"כ י"6 דף הוגר כיס כ" )קוניוג5יון( כטס מעסיקולו65ע1
 "hW: פון חט כמלח סמליפס ודוגם כוונם לס 6טר שחמלת כעיס כ' .(מנמס : יקוד oa סמלם טסר
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 4שו השי"ן האלה אותיות אחר ונקרב ההוא התי"ורקתאהיצד סמ"ך או שי"ן תחלתה אשר במלה להתפעל תי"ו כבא הב' המראה4
 המתנהגות ממנהגה ותתחלף עקרה ממשלת מתחת ויצאה וקם"מך יילתטית

 6 "מדיביבבם כא.( גה נביאשית לוו משמאה לייח התשעשעו לאמר ט'(היהמנהגו פי' פשע" ושועו" כאלח"השתעשעו עלוןשוים

 וכן הזה בענין וכמז-: פי.( כ* וש"" משתבע" נאיש אטי,( יפש* נשתוה"וכללי
 עקרו הבה 'ט" כה שם %ם י"י" בנחלת "מהסתפח אלה כמר סם"ך נכןשבאחתמעל

 ודהמשתכר וכמוהו התי"ו וו(התקרב הם"מך להתאחרמדהתספח
 בבירע המתופף 'ב( ייסיביפ" תשתרר יי( "' "ג' נקוב צרור 4שלמשתכר

 10 יהודייה רשפיו נבנתדק ככה רזרבי לשרן ושפרן ךקנך-ק יא( סד, ית"לים,"1"

 תושר אחת במלה אלא חילוף הזה בבנין המקרא בכו( נמצאולא
 "ודהתשומשנדה" והיא הראשון עיקר על ובאה רעיה ממנהגיצאה

 שי"ן תחלתם אשר המלים כדרך שי"ן אחרי תי"ו באה לא ג.. יסגרמ"
 אחרי הזאת במלה תי"ו באה ל4 אומר אשר ויש למעלההכתובים
 15 והתי"ו הפי"ת האלה האותיות שני מוצא הלשון על כבד היההשי"ן

  צרופה. המלה להיות השפה  צחצוח למען אותה להקלויבקשו
 בם מתחלף התי"ו רק  והמם"ך  השי"ן  עם  נלוה  צר"י גם הגוהפראה

 בפי"ת נתחלפה לולי כי הראותה למען צד"י עכםבהתפעלה
 היה ט" מה גיאש.ת נצמדק" אמה אלה כמו בלשון לממ"ך הצד"ינהפכה

 ומרסס ור6סונס נטלם  סספטל  סי"ו תטוס דפיינו עקיה ממשלת 8( : ונכרך 16 ונעטך כסו וקרגק

 סטלוס  oSb(e ייס:  ולסת סכוונס פס ילהתקרב ק עיר: גטלס מ סר סלף טססטס השסכרכי
 טלא כ6ס 3טס טעם ר"ל ברה לו  14( : לסטייך סס  סרוניס סט6ליס  נסי"ן מס ניסר סטסררשסיכר

 סכרסס וסניסס וסטי"ס ססי"ו סיסקרגו כסגור רק מפעל פ"6 קורס סספטל סי"ו כטנסגסוסססויענס
 כסכ6 לקי סלו ספע3 ספ"sut) 6 ר"ל בסף מתחלף  19( טנסנס: טל סניסס  סנ9וי ולספירססוס

 יפטרו כטלפ כטו ממסיו וסכל כעי"ס  אסתלף רק מפעל ס"6 6מר ססספעל מ'"ו ג"כ חכ6כממפעל
 סלר"י סברס כיסר נלסנ6 נרסס לסיום רסיינו סר6וסס"  אלטטן ומולך טכ6ר וס נמילוףוסיעם
 נטטט סי' מכרס סופק וע"י נטי"ס סס"יו לסטיר כוס נטקרס  נסרו  לכן סק"טך סנרס כטוכטייטס

 נוכל ל6  ולכן בפטל סורס  ססו6 ס5"וי סר16ס לטען וכ3 סכל ססי"ו לסמלים עוד חוסר  יומרסל"רי
O'D~S'נסור סט D1'nlb סטעס  ס6טר כטס נקור 31יסר ססי"ו. סיורם ססי6 נטיור  סטסרסיס  

 ההמופעל ת"ו ממתאחר נבושר וז"ל 95 וף נרקטס nh)a כן ר"י רכני מגס תעסיק 3קט"ך נפלשכי
 פדו נ16 בהייו בו לבטא כנד שה41* ובעגור בזה הטגט4ו על להקל 5ף והיו תהפך ח"י שהיא הפעלפרא
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 4 הצד"י כה נשבר כי כן לדבר נוכל ולא בתי"ו נצתדק לומרראויה
 ערף כח נחלש במבפא הצד"י ובהראותינו נסתדק ויהי לטמ"ךונחלפה
 אתית הצד"י כי הצד"י והראות התי"ו חלישורז הפי"ת מוצאה ויהיתי"ו

 ידית : תחשב ולא דק בנצפ הפי באה ולכן ימדד איננה והתי"ו המלהמיסוד
 פינם מוצאדה נחלש נצפדק תי"ו בי ונתומר במקרמה תי"ר כי דקמי"ת6

 משית'ם ככל נמצרה ולשו המי"ת מוצאדה ויצאה במבמכם הצד"יבהגלורז
יבללי1  ל זאת בעבור אמנם צד"י עם אם כי בהרזפעל הבשו מי"תהמקריש

 האותיות כל על מבוא נמנעה לא להתפעל באה ולו אמררזיאשר
 נר4שדה כי ובסוף בתווך מישה כל נראה מלשררע נהדלה לאוגם

 וד[ף משרת ולא יסוד למהיות ל[עיקרה שבה הצד"י מן בימרדדק10
 איך טהלכותיה ודקדוקי ומובאה מוצאה לדעת הלשון חקהכינות
 גלירזך כבר הנני המרקה קצורז משתי נקשרת הבא האורזמנהג

 נא והנה זי"ן עם דלי"ת יקרדה וכה האמת על והעמדתיךשגנותיך

 שוה41י הפועל משא התפעל תי.1 וכאשררזתאחר יב(( ד' )דניאל יצטבא בשמא הצטידנו ויצטירו הלכונצטדק
 תשבור ס"מך היש הפעל פ"א וכאשר ר( ב )שם הודמנתון בא נאשר זכרן אשר ריעלה לדל"ת תהפךזרן

 כ' זדי 31אוי וכוה קדם אשו הערקה שור 3ענוו יג( )קטלת ה"ננ ויסתגל גמז W1tl~h ולש זמררהנאשר
 )נשתרק( נצטדק ויהיה מתכונתה על אותה משאירים היו אס כן' היצדי תהפך שלא גנצטדק ט' הפכוינוהם

 מוין כי ItlhJanrnn ויהיה מתכונתה ער( אותה משאירים היו אם ס' הג' תהפך שלא ד' בהזדמנתון הפכוהווכן
 16סיוס מס' קמיגוס כעדור WP 610~1 כחו חפמע סל6 סכווגס אגס עכ"ל. זולתזה הלשוןשכולת
 קמך כמו אניס כין קולס ססמעח רפס חטו כי 6סכגז גני לנו oprn רor"1 "6 6מס מכרסבקול
 ( ר4* סרס"ג טל רונס המונוס )עי' זס נענין נונס תסיג סרק"נ על oa קפרד. כגי כנעייול6

 1הט*11 אמר יעיר וז"ל ו' 6וס ס' רף פ"ערמ )דפוק יסר ספפ כקפרו לירקו יעינו פל עטרוסר6"כע

 ססשרולס גן נם והד' הס' גי דונש(-אטד אדשם-והוא 1ד' ה4תורזיית גל חצו דום "טשרדזיכם האוורורןג'
 לגרגר התפעל ת' תסוות ויצטירו ופ' נצטדק ט' כי וידוע וה4שחרונים הראשונים המדקרקים כל דעת הפךוזה

 לשמןז'ל( הרינה )נ"נ ויפנצ'רו נ1זצדק נכתב להיות התפעל )גבנין כמנהגו התויו הי' אם בו )צד'ט באותצחות

 צר"י עם כ"א נוסף הט' החלי6יהוולאימצא גמוצא קישים 1הט"ת הת"ז ובהיות "( )ס( )ט( היא כאלו הזףראה
 כקפרו כסב כן יכתו ון"הקענ"ל ולא ושרמיכן היא כי רא,הה אינה הודמנר,ון וד' ד"שררזיכם מנהג כןואין
 ר~שררזים מאותיות הדל"ת כי 1.ל ריג'(וי שדונכם רבי י'אמר וז"ל  פיוררלס דפוק י", דף ד' )016לחוח
 ננוסס סיקרי ור"ל %9"ך" סי6 אכולו  ל"י כי זביל %סרא*פ ירד נסס כן %ניס  מס ס%כיר סרי0(

 סו5 וי5יס ססליסוס נטול5מ לי"יס ססי"ו עריות וכעכור קמ"ך סי6 כללו ג%כע5 רוסס סס"יו*סרי
 והנ"ך( ס' בפרוס כ' ומס לזת קורס tnpnun 5סר נלחוס סרי"יע %ן לסניי נוכלורפיסה

 צ'י עם "פ ב'  יייף הבוש שדא מויא %למון לעיל סטסעסי 5פר יסר ססס גקסר ר6"כטטרורי
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 ' הזה הר' במראה' לבארהואלתי

 כמקרה זי"ן ראשיתה אשר במלה להתפער[ התי"ו בהביאך כי דע4

 בדלי"ת אכת 'כי במי"ת התי"ו . נתלפה לא רק לה יקיההזהנ22
 למם"ך לנו נהפכה הזיין עם תי'!ו הביאונו ,ואם מוצאם קרנית למוזז ודלתטית

 עיקרו ט.' ג ניניאי ,,הזדםנתון" כמו לצדעי גם נהפכה תחתיו מ' שמנו ראםירשים
 6 תושר עד בכובד אם כי כן לדבר הלשון תוכל לא ל1אעס

 והיה התי"ו ועקרה; דלי"ת ונאמר הז"ין טכח לדלי"ת התיש 3דוגחכדווכלל'
 ךהדלי"ת הפי"ת החכיר לא אשך ממנך הכס זצ"ל רן נא פליי יהתפעל

 במשרישים מימן זדה כי בנה אשר ה4ינרון1( במפרבמשררעיכם
 מנחרם חקק שישר דרנה ודחן דהנומפורע דחן כשתלןהאובים

 דהידה10 במשרתים והדלי"ת המי"ת כי ראה ולו כינהשמלאכתו
 עם הזה בענין שוה הערב לשון גם מצאנו והנה * בינותםמחבירם
 רעדהפך צד"י עם להתפעל תיש בלשונם בבא הם נם כיהעברית
 מיומדיכם אצלתכם האלה האותיורז ושתי לדלי"ת זי"ן ועםלפי"ת

 יורה אלה וכל בנשרשים אם כי במשרתים החבירם ולאונשהשים
 ו[15,4 אותו הבינך עד בענין חשת לא ואלפו למדבר אומץויוסיף

 והד' הפ' החברת כי הזאת בחפאה חקקת ולפא השכל מדרךתעית
 כתכרז כאשר שמך ער[ מימנין מהם לך הקים לקמעןבמשרתים

 י12 פירוש לועניןמה אין ראמנמזההמימן כמבג( אמת הלוידגש
 אשר וזה כמוב אם כי כמב מצוי אין המקרוש בכי[ כפבלאמת
 בוי"ר20 מוב הרוש כי רע4ומר ונשכם מעכם בו שוין וי"ו בוכעין
 כי וגו' הרזפעי[ ר?'"1 נתחרץ היא הדליית ,ה כי האחד פנ,כם משני ראייה איננה צאת ון רן נ ט ד ז הוראייתו
 הך2זמנרזון : אסוו בי השריקה מאותיות שהיא הז"ין נעבור לדליית נהפכה וגבם הפעל השא אחרי הה"1באה
 שרציו נעכור סמ"ך דהינה כאלצו נשטערץ היתה הטבט4ו על( דהגבדיכם ות"ז אין גפגישר? חזןזמגתון114

 ענ.ל. המבט"ו בחווק ג[קר4שדהצריכיכם
 גסספעל כפסרסין טנר6וס וסם' סך' כי סי6 סדגריס 8ריכח 6מר סססונס ו6ס סמייסומגס
 שסרס נלי %;כיו 11' 'י9 הרקמה וקפי מבאח ן' יךנדץ רנונך ea1 סח%ורס טלר רקסרס

 הכחו טי"ת המקוא בכל נטצא "ילא גק%וך לקצן כן טכסנו עימס סל%ירי מסוגוס ר6ס כי לסער)וכל

 עם אם כיגהתטעל
 צדם"
 יד' כם, 6דוגיס ר' רכרי "סגם יפר נטפס סר6"גע סמק"ס %ס 6ך :

 otpnn. פס 61'ן 6חר נפקוס לי לייגסי כלסר ע"ק ולמעסי לחוקים" 11hao olth רגר' גסגגוטס
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 4 תוכסף ולא בהלו"י נקדמה כבר כי בסיטנו טכפיל הוי"ותמצא

 ערך אחת אם כי ווי"ן ב' הקודש באותיות לנו אין כי בעבורלהשנותה
 0טךגטעל אם כי ואף אותיות שאר ולא היא לא כלל להכפילנה הוכלולא

 טייו לדעת לבי את נתתי אבל ענין לו אין זה בם וי"ו להוסיףעזבנוך
 מסקי לא ומוצא ענין לו יש אשר האלה באיתיות מימן לך לבקש ולתור6

 הלוי דגש כי הזה המימן ויצא ממנו לכרוע ולא עליולהוסיף
 ולך ובכשרון כאמת אם בי הענין על בא הענין וזה נתבטמא

 : העברית לשון וממאך ברית הפירך למעןיאתה
 ולנטר לכלות 'ד' לאי היה שלא המקדה קיה שינית מסכית סבה ע'" ! הקורא אל)דבר

 הא?ת'ות תפוגות נשתנו החבור סוף עד וטכאן הח'לות' כאשרהענין
 ערך כל סיום אחר תפ'ד תבאנה וההערות בקודמים היה מאשר הסרר גבם נשתנה אלהועם
 באותיות "פנים כצד "נ" עד ש"י מנחם וממחברת דגנית מן ההעתקות בן וכמווערך
 באתי ורק הענין לחשלמת ירקו לא אשר שנוים וכדומה היריעה נשולי כעת תנאנהקטנים
 מאד(י ל' וצר לוה הניאנ' ההכרח ורק התרשלות ע"י נעשתה שלא הקורא אוןלהעיר

 קרוק ן' מגחם ]קטרך[ 6ר5גו "ta)b נומס סמקכ5'ס מן "אמר סס כ"ל ג"כ ומכפלם רוגט סטגמסם
 לפרח[ ]דמיינו סגוקפוח ntelh וקנן 5ו"ק מ"ע קשיו ח'ש על ספורט 6ותיוח r)p הו6כ'

 מ6וס'וח וסעי"ס סרל'"מ וטס כוס רוסס[ על ]רעמו סמחכליס ק5ח עעס וככר בינהלשכןלאכתד
 וטסם ססמורס מ6וסיוח סס כי ידע ול6 0ודמגחון ג5מרק כמס גוקפוס דוחס סרוס כעכורססוקפוס
 מגחן ושר כמכו". עי' ;ס סס נעגין ך;אנרון 1( עכ"ל. סתעעל" תיו תמורס סמלות טסישלס
 סטימ)ט ל"והיוח וינג'ס למקול הקומומס גון סיע יכן כשתלן האובים סמסית'ס ל"וסיוסטיען

 סמסרמומ ו60וסיוח סטרסיוס ס6וחיוס קכ15 וככר 11( דף )רקמם nb)a 1' וז"ל סטרם1ל16חיוח
 0קימג'ס סגי ע5 לקמוך מקכיס ס'.סי וככר וגו' וכו' נסס( )חכרו 3מ15ס 1DS~ סיו 6טר מסממכריספרכס
 6ל6 כקימן טעס ס6'1 מפגי כסס ולסקספק כינ"ס וסמל6כס"ו ד"ק U~f3 קפ"ר ח"ע ר"לס6לס
 6חריס סימג'ס למס למרס ה3חוריס ק5ס מפגי סכקסו 6ל6 סמלמיריס על atn~ho ;טרוןלסקל

 וטס XXIII) פ"כ )ר' ))חכרסו 03קדמס פרמון סרנם ת"ל עכ"ל. וכו',, ע5מ' על 0ד3רומעליסי
 סטור וטס חסמיט 6וסיוס ס0ן כוח"ט סלמ"ס בנ"י , כינ"ס סמל6"כחו otl~b טעמו מס גבירול(,ר"מ
 8( . עכ"ל קירר מכג' 5חומ מדכר קטן כלופי קפר"ר ג;"ע 5"חון'ט

'D'p 
 על כסטוכעו נמ65 (ס

 מלגר ומגס כפכ" חלוי לדנדי oln~wn ייסמן 6ן רף תטוכוחיו כר6ט מגמם 6ל )כמכתטמנמם
1'bD'סמסרסיס גין מקומם ס6לס ס6וחיוס חג oa or כסכמי כלסר כי עג'ן לו 6'ן גסן 6טר מקימן 
 סחלמיד'ס כזכרון יסתקס למען לוס הדומיס הסימג'ס כ6ל0 מס וכווגס ענין לסיום טפריך וטלפני
 sffr1 מיס כנגר מרס הי6 כתב טמא סקימן סגחן 3מס סלמס רוס ילחם סמטיכ (ס ע5וסגס

 1866( h'1bpuns סרחעער 0חכס ע"י ר6סוגס פעם ל16ר )י5"ו רק"ג על כחטו3וס'1 רירןרונס
 מקרס לתון לכל ממילין עיקר סמן 6וחיוס כ"כ לעג'ן ;5"ל סערי ר' מ' 6מר ועור " 6 קימן 2וף
 "י"6 כה בשלום איתן מקולחם ועמס וכתוסס וכמוכס 0חיכוס גמחילס מטסט מפס י"6כי

 צדק pfn ספר מח מקורסם ועטם ),ורככת סי6 כלחי ,ולחס ע5 סרת ול6 חסמם ל6ס6חווס
 וכחוכס ממלוח נתמילת סחסמס מפס 6וסיוס י"ג סיס לפ' סימר OD חילוף הס וסגה עמגסיסוכלסל
 ססמט טל6 610 סנוורן h"~r מן ססו65חי לפי טכ כתם שלו אתניה סימן לס ועסיס'31קופס
Tnimiae 6 )זו"א""וו"%1.1
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 למן ופסיסי ע' יטמטו hSn ס8וסיוס וגטסיירו גסחקקסי י"ג סכל גריס מ' ד' ומס 5וסיוסטחי
 סמג"ד I"'DO ~ס ומגס . עכ"ל וגו' וספי סד' חטמט 1b'o שיט "ג' ע"ז ספ"י ק"ץ ה"נקימן
 האנרון נספר גי עברי ליטון צחות מקטרו ספק גלי לקח כה בשלים איתן רק"גנסס

 כמו83 8סר קימןגסן

 יבנה לאובם
 קונה מןבקנוי

 וחנויהוחנוי
 תושיהלבעלי

 . סמטת מןמס

 חונה מןחנויה
 מוכרים מןומכור
 ונסויהכנתוי

 המוריכםואצר[

 חונה או , חנויהערךערך
 אם בי חנויה לאשה ולא חגוי לאיש לקרוא יאותלא "וחגוי

 הימכ וחקרת דרשת ולו עשה הםכלת ואתה וחוגהחונה
 כתי' במות ביפת באשר חנוי חוג.ר" מן לאמר יתכן כי הבנתאז

 י"8( ח' )טיפעיס באהלים השכוני דרך ל3נכ!יוקו ג'( כ"ו "סעיס 1טומ בךבי

 6 יהיה כן שכון והשוכן במוח הכומת וכענין כאלה ורבים עכזןמן

 : ותושיה חכמה דעה בן חנויה והחונה הנויהחוקה

 נחנתה מה אותיות( חלופי בענין מאריך )שם אבח בערן ם ה נ מ 11"ל*,
 החליף הנאה מלשון נחנת מה בו פתר כ"נ( ב"ב )'רמיה חבלים לך בבא רףמגחם
 המלה כי אפס שרשה על מהעמידה מיסודתה המלה ויוציא בה1א חרת יףדונם
64

1 
 : פתרונה מראה וכח חליפות ומבלי תמורות מאץ ויסודתה עמדה על עומדת
 ירמיה כיולדה. חיל חבלים לך בבוא נחנת מה בארזים מקוננת בלבנוןיושבת
 ונובה עליותיו ורום בנינו בנוה הבופח יהורה מלך על הזאת הנבואה אתנבא

 חלוני לו וקרע מרווחים יעליות מדות בית לי אבנה אומד כתוב כאיטרקנו
 ארזיו ובית בבנינו נשען וביען יען י"ר( )שם בששר ומשוח בארזוספון

 בבא ת נ נח מה בארזים מקוננת בלבנון יושבת השיבו: כה בקנווישתשברו

 והחסירו החליפו אשר המלר רבו וכן חנוי תהיה איפה ארזיך קנת בהרסי חבליםלך

 . עכ"ל כדה לא אשר סררם וימירו פתרוןאנשי
gfft,ואין הנוי תהיה איפה חבלים לך בבא מהבחנת ופתרת נחנת דובש 

 והוא י 1 נ ח לאיש לקרות יאות ולא איפוא במסום מה במקראלנו

 יתכן ולא וחונה חגגה אם כי הפועלת והיא ה י י 1 נ ח לאשה ולאהפועל
 במשקל לזכר חניף אפוא אבם כי לנקברת נחנת מה לזכר נחנף מהלומר
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66

עיר חנךערך
 31נין ו'( )"ג (otSnn חונך עצמות כפזר בפתרונך מ ח נ מ על רהשבורן.(

 כרבריד היה לו בי כן כמו יתכן לא ותאמר עליךהונה
 יעונה וסינר-ה כי י"ג( ג"6 ,יעיה ע-שיף י"י ותשכח הונף אימרהירה
 61'ינ עילף היש נהאמיו וכאשר להם אהד משקל ורואה ופורהועושה

 נאמר ולא רואף עושף עונף ולא רואף עושף הונף נאמר כן "" ה,5
 כן ואם דבריך את אזניך והשמיע ואסריך כדבריך התכונן אטףכ~ף
 : באמריך נפשך ערם להשיב הזה הדין ומן בשיריך צרפתמדוע
 3ל כשלשה; ימיתאור

 וצלי
 וטל 1( יחלוף עוננתי שא ; ?קישה

 במפרך כזרת וכבר נקודותיו( בשתי חמדך החכרת וליסה.משיטני
 אצפרך ולא בסמיצה המדף אם כי נקודות בכ' חמדני יאמר לא כי10

 חסךף אמרתי לא תאמר ואם ושיריך מדבריך אם כי עליךלהשיב
 תשקול ולא בנינך ותהרוס משקלך תשחיו-ע קמץ חםדף אכתכי

 בב' 3( עדנף lra נ"ל וכן כמוהו. לך יש ועוד נקודות בכ'המלה

 כאמת ואם והבנין המשקל מפני הענין לבאר תוכל ולאנקודות
 תשיב כן ואחרי ההילה נפשך על להשיב עליך היה עשית ובתמים16

 עכ"ל. כט( ל"א )משלי כלנהעלי ?לית ואת במשקל לנקבה שן'ת ים( מ"ח )ההלים שבי שבית למרום?ליף

 דף "גיס עליך החונה האויב ו'(עצמות נ"נ ותלים חינך עצמות ופהרו( מ: מנח*(ז"ל
 1פ . עכ"ל לשנים חנחלקים מהמלים זאתמלה

 יוגט ולפתור עליך החונה חונך עצמית פזר אלהים כי ופתרת דונש:וז"ל
 במשקל חונך היה כדבריך היה לו כי יתכן לא דבר לשוקלי כןכמו

63 

 י"ג( נ"א )ישעי' עושף יי את ותשכח א'( ה' )איוב עוגף היש נאקרא

 בשער אחד ומקרה להם אחד משקל ורועה ופודה ועושה ועונה חונהכי
 ועושף חונף נאמר כן עונף היש נא קרא נאמר ונאשר בהם יקרההזה

 כן ,'( י"נ )דברים עבדים מבית והפךף בסמיכה נאמר וכאשר ופורףורואף
 ועושף וחונף עונף נאמר ולא והרועך והרואך והעושך והחונך וסעינףנאמר
 נאסר לא וכז בכריתתה ולא בסמיכם" לא נקודוו-ע בשתיורואף

"]fa 
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 בחמא רעהו את איש יוכיח איך כי לבך במומר להביא אחרים על6
 תשובתך כי ודמית רואהו לכל שחוק זה הלא עושתו הוא, אשרערך
 החרשתי כשירה כזאת החגייך אשר אחרי ולן * עליך והיא לומגו

 שכנתך -נודע ולא פשי במחברת תשובות מפר להחביר אויתולא
 5 והבאת א בספלך המשנה הללך בי אחרי ועוד נחשף_םכלך.ולא

 שני בית אנשי כי זה כדברך עליה השיבות לערה לה להיותאותה
 ולא משנתם נסדרה לא משנה ~בעלי מברא אנשי לפנינו היואשר
 והיה 5( עונך פעלך בנך אסך הזה הסדר על אם כי תלמירםנאמר
 ולא ובפירושןם בעגונים אוחם הצדקת כאשי בזה להצדיקםעליך

 מכחישים: זה את זה דבריךיחו
 טו6 ככיף !קסדף לסוס גריד וכן סגומוס סט מסקל על וסוד לרוגט. חסלם מטע 6סי כיס סי16(

 סטמיס קמן המדף oh כי וימדף 6מרס' ל6 "61"ח תעגין גיטך כסבכנסר
 ממקלל"-

 כשרל 3(
 ולדנך, 3( 15רסו. ע"ס סטו"6 כן סמכגעס סר6טוג'ס )ירקוקיס קמרי ככל מ1:65 נדנקידוה,

 סכיה סמלם 61ס בו 6טר blon וסייס מגט סי 6סר לחקי6' ."ולי סח.כר חסלם ט'י ):ן "חסמלס
 סמלס ומטניס קמן ככ"ף ט6מר 61ומריס כעגיו ומכחיטיס חוגן( ,ערך .לקרן כסטוכמס רוגםס5מידי
 סמסגס מן ליכריו ר6יס רוגט מכיף מעמיס מרכס המשנה, הללך 4( לקוון. עין למרסכמלס
 קירי לר6טוג'ס חיו כי רייס מוס 5( 195 1כ'ח 128 כיס כסירו ועי' כזכריו מעין לכלכגודע
 מהשיך "כוס. מגן שפרו וכרטונן כסקימסו כיפוי 1מי' 124 וף גרקמס ומ" מגוקדוח),טגיום

 : ימס גיוע ע6 חונף 6ו חונף כענין סחסגסתקרח

 מלכותך לבושך כבודך ידך פלך חסדך זרועך זהבך הדרך דברך נברתךאמך
 נקויות בשת' תהלתך שירתך רעך קרובך צדקך פארך עצתך סודךנפשך
 כ"נ )משלי יולדמף ותגל ואקף אקיף ישמח כמו נדולה בקמיצה אםכי

 י"ז( נ"א )תלים תהלתך יגיר ופי ח'( נ"ח לישע" צדקך לפניך והלךכ"ה(
 כמו הם הזה טהמשקל ומהיוצאים בנויה היא הזה משקל על הצחההלשון
 עמף נאמר ולו ובך ולך ועמך אתף והם הרכקים ואותיות העניניםתבות
 והיוצאים ,"פ( פ, )דניאל עמף ועל עירף על יאמר לא כאשר עטף נאסרלא
 כמו שעבר והפועל '"נ( נגח (SNptnt סןנחף ביום כמו שיקיף הפעליםמן

 הנני נקבעה ובלשון י"פ( לי )ישעיה עלף כשמעתי י"1( ו' )דברים ?סףאשר
 ארמית הלשון נבנתה הזה המשקל ועל ד'( ב"ה )יחזקאל קדם לבנינוהקך

 איתנא לא לאיקיף כאמיר בעברית הקמיצה במקום בה הנקודותושתי
 ורברבנך אנת י"ז( ה' )שם ונב,ביהך להוין לך מתנתך י"ח( נ')דניאל פלחיי

 בספרך הניקוד הנחר כי ידעתי ולו חונך ידמה לא אלה ולכל כ"נ( ה')שם
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7 נקצרהודעתו נמהרהעצתו

עיד המזמוריהםבחד קרא כ"ף בי"חמקום
גסס יחלף כישגגות אכף וי"וולמד

 נכשריםרבריכם יסלף כיקמוציכם

 כמהערך
 לך כמה מנחם פתר כי לאמרי אזניך והם מלת. שמוע שמעו.(

 דמיון לה אין זאת מלה ואמר נטם כמו ג'( ק"ג ,מליסבשרי
 פתרונו דונש כראות ויחי תטם r1~s הענין לפי ונראתהבתורה
 הענין לפי ויבשת חורב לשון אם בי תטם לשון אינו ויאמרכן

 כלי ועיף 8( ציה באיץ כשרי לך כמה הפתרון הירה 1( ולו5
 ציה כארץ כמה לפרש יתכן ולא למיכת ידוע התמס כי 3(מים
 חרבה איץ ציה ארץ בי ציה כאיץ יבש אם כי ציה כארץנמם
 המשכיל יתבינן ומהם תשיבותי תשיב ומליו דבריו היו אלהויבשה
 ציה כארץ מוסעה אם כי אמתו על הפמוק לקרוש ירע לאכי

 נם עליך השבתי נקבה בלשון נקדת' ?ליף החונה ותאמר זכר בלשון ?)'ףהחונה
 DNS~ 'תכן אם הזהבדבר

 או נותנך הננ' אל' לרמותו חונך חונה מן לנקבה

 הדמה לא אחרת תשובה או '"ד( ד' )ירמיה אונך במחשבת במשקלחונך
 ( ו כ"כ )משלי לנער חנוך כב"ף המלה 'סוד מן חונך ך' כי לאמרלאלה
 ? עכ"ל 'דך נקידת ראיתי עד הוחלתי להכתירך הזה בדבר ראיתי לא כיוביען

 דף שטס בחזרה דמיו( לה אין מלהוו ב'( ס"נ יהל" בשרי לך כמה כמה. ם מנח ז"ל*(
 106 עכ"ל. בשרי לך תמס ענינה כפי ופתיונה יסודוכלה

 ריג72 כי כן ואינו הענין לפ' הוא DDn לשון בשרי לך ופהרתכמה כמה. נש 1 דוז"ל
 יף

 אשחוך אתה אל' באומרו כן על יירה הפסוק וראש ויבשת חורב לשוןאם
 כחרש יבש וכמהו מים בל' ועיף ציה בארון בשרי לך כמה נפש' לךצמאה

 לשוז בשרי לך כמה היה אם בי ח"ז( 'כ"ב )שם מלקוחי מודבק ולשוניכהי
 ירוע התמס כי כמים בשרי לך כמה אם ני O'D כלי ועיף לכתוב לאתמס
 )תלים מים כמו 'מאסו ה'( ו' )יהושע למים ויהי העם לבב וימס ככת'לם'ם
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 ארץ" "כמו קייאתו על יורה מים" "כטו באומרן הלא מים כסו7
 כי ציה כארץ לאמר ציה לארץ החמם טרמה היה לא נאוסרעיר
 בארץ כמה לפרש יתכן לא מאמרו הרבר תלמד ועיד למים אםניס

 בארץ נטםציה

 ציר-

 היא ציה ארץ כי ציה נאיץ יבש אם כי
 6 יבשה נם בסימה קרואה הארץ נמצאה לא כאומר ויבשהחריבה

 לדבייו לו יש מעם טה בכ"ף הבי"ת ויחלף בפסיק מעה לאואם
 מה ציה כאיץ יבש אם כי ציה כארץ נמם יתכן לא ולמהאלה
 אס כי ה צ בארץ נמם כמה מפתיר תמנענו אשר הארץפעל
 פתרון ושמע r'p עיקר ולראות מיין התרונן ועתה בכ"ףאמרנו
 10 דבורה והתחינה התפלה זאת כי דע . טנחם שאמר כמוהפסוק

 חלד פינות בארבע חפזורים צרימו ביר הנלחצים ישראל לשוןעל
 אלהיהם את ובקשו ישראל גני ישובו להשם ובתיך לבאיםכתוך
 למים נצמא נפשי לך צטאה אשהרך אתרה אלי אלהיםויאמרו
 את ויחלו אליו באו משם כי וצלמות חשך בארץ כשרי לךונמם
 15 כשבר-ז שמה וישיבתם האויב וארצות הנכרי אוסת ודמתהפניו

 לארץ בשרי דימה ולא נושנת לא איץ מים כלי ושף ציהבארץ
 מכור יי' שמך קראתי וכטוהו דמית אשר ציה כארץ לאמרציה

 : בעיניך חכם תה* ואל פתרוניר לרוע התבונן גיס( ג' )קנוחתחתיות
 לך כמס ob כ' 8( : לכחוג לס סיס ל6 חמק לטון : לסוקיף לריכין פס oh )2". "כ' סכווגס1(

 . כמיסכטרי

 כעתקתהועשקכם עשקה הסףושת
 בטפ*יכםנקודנה מרחקהכתונתה

 קרבה מן קו"ףכמו ב~י h4Sוכצוי
ועשקה

 לנקבר-

 ק-וזכריהםכעשק

 'כש אם כ' תישיה בעלי לכל עיפה כארץ כמה לפרש יתבן ולא ח'(נ"ח

 בציון כחרב טנזרו-ן ויבשה החריבה ארץ הוא ציה ארץ כי ציהכארץ
 לו כי ימצא הנדפס ננד ההעתק ,ה המעריך ]כל עכ"ל. ה'( כ"ה)ישעיה

 : דירן[ התשובה דברי להבין נוכל לא ובלחוהיתרון
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8 נכר גכררהכמו עבר פועלוהודש

ערך בפותרים:מעדיה כדברועדי
עסקם

8

 עשקהערך
 כפו r~P וץמ!ף י"ר( ל"מ "פי' 1( ערבני לי עשקה נסורת כי ואמרת.(

 י"ג י"ט ס' ,"מ'ס אלהי לי ז3~י4ה י"ס( ס"ט ,כליס נפשי אלקרבה

 וגדול קטן קמץ לדעתה תבין כי תאמר אשר פיך איפה איה1'י
 הרע לא ואתה תוצאותם ומיני דקדוקיהן לכל חמף קמץואף

 ותתהלר[ גדול קמץ תחת הסף קמץ תקרא כי היא כאשר לקרא6

 בין ידעו ולא מבינים אינם אשר מהפותרים הנערים אצלבשקר
 ידעתי ולא שוא ובנתיבת שקר באורח ותכשילם לשמאלםימינם
 ונואלו ממלמדיך למדת איכה מברתך ואחרי נזרת שכלך לפיאם
 פ"י ,מליס נפשי שמדה כמו 8( גדול קמץ הנקודה כי יען הבינוולא

 14עקה מ'( ו' ,מס עיני מכעס nwwp י"כ( כ"ו ,חסליס במישור 34(דה כ'(,(1
 8( אלהים בתורת המונהים מבריא בטפרי נמצא וכן סס( )סס צורריככל

 וכרה במביא קורין אין דברי אחרי נומה המביא כי תאמרואם
 )'סי' ערבני לי 4( עשקה שמות ואלה אותה בפתרו סעדיה רבשטה

 ותחם כמו נפשי לי עשקר-ה נפשי מהענין נחסר כי ואמר יייי'ל"ס

 דף מ)ח0 ענינים במלים האחרונה הקיצונה לה"א ויש מחברתו: בהקדמת ם ח נ מ ז"לי(
 8 י"ח( כ"ז לאיוב ביתו כעש בנה י"נ( כ"א )שמות לידו אנה קצותםואלה

 ה'(דיגז8יף י"ב לזכריה ירושלים יושבי לי אמצה וחלופם י"נ( ה' )'שעיה עמ'נלה
 כ"ז( מ"ח )שם ירבה עצמה אונים ולאין י"ד( ליח )ישעיה ערבני לי עשקהה'

8' 

 . עכ"ל ט"ו( י"ט )משלי תררמה תפילעצלה
 עטוף הה"א מלאכת באמרי ספרך בראש והבאת : עשקה( )ערך ונש דת"ל

 ועצלה הרדמה תפיל עצלה עם ערבני לי עשקה ה' אחר בחלקהמלה
 ף ט ח מץ ק הוא ל' עשקה כי בנקודה ולא בפתרון לא לעשקה ירמהלא

 הוא ועצלה נפשי אל קרבה י"פ( ה' )נחמיה לי זכרה במשקל בקשהכלשון
 . עכ"לפתוח
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 מהליף נמצאת והנה עליך. נפשי ותחם הענין כי י"ר( י"ר )ס"6 עליך8
 דבריך ויהיו 5( ורכך" "זקנך אותו שומך אחרי פתרוניו , וסימר דבתוערד
 עשקה כי ירע בי לא אם ואמנם כדת לא אשר זה את זה מכחישיןעטקה

 יתכן לא חמף קמץ כהיותו כי נפשי לי ושקה אותו פתר לא בדולקמץ
 5 לבל והתכונן באלה נפשי אל קרבה כמו לצוי אם כי אותולפתור

 האמת על והודה לבן נסומר והביאה דבריו על תועף ואלאמר'ו
 .לרבך

 6לה כענין הממלוקס גט6רה סיום עז לי, עשקה1(
~'"hoo 

 )חסל" סמ"ט וו"5 ככס orl- ככה ~ה
 ירחי' סלמס לר' המכונה למוריס למון סנקר6 כ"י , קרמון נקפר  נפטי טמרם כ'(פ"ו

 ר6ס גח טהי6 קמן ס6מר הטו"tnrtb 6 לרעם חר5ס ob חטוף מקמן ככלל' (ס לסון כסוכמ65סי
ohכווגח חטחח 

~bun 
 ,הסוף 6( ליווי סהו6 כ"ט. 6' )ד"ס למולם nhr במרס כמלס כמו ל6 06

b~noהפקוק כווגס הפך והול עכר פועל 'היה רחב כקמן מקילנו ס6ס גח su1 הקפק נופל (ה 
 מדכריו גר6ה . עכ"ל עכר פעל ob ליווי 06 פירוסיס טג' כה 'פלו כי מ"1( )ירסיס 'O~D כרסוכמלח
 קמן ום13רה h'1p כל הי6 1(1 ליס מק"ע קדמונ'וס מקורס ומ65מי מפוף כקמן דכוסיס גמ'דסרין
 ק" ערומין נפט' שמרס 6' מן כר מטף דכוחיס מהליס וכל לעולס ו6ח סמרס חטף 6' %ןכר

P"tOמקורה מ65חי עור . קמן mnh ליח וחד מר רכל כ"6 מן כסעס טלגו גרולס מסורס כקוף 
 6'ס 6ורח6 מד bnh~pn חרתי והלין לעולס nhr סמרס 6' מן כר דכוחיה קריך וכל כוסיםכספר
 וה5ילג' נפטי סמרה כמו qwn כקמן נפטי ועכברה רקרי6ח סמעיגן ומחרו'יסו כג'רסכון דמיחלפי hSbלרע
 נפחי טמרס על כפי' כ' סמרי כן 6יגו רר"ק רעת h'~p bb קימן לפי סמרה ה' טיחם כ"סקי'

 טמרס כמו לווי וסוף העף כקמן 1ל6 )קר6 כן כי להורוס הקוון עם ונעיק רחכ כקמן גקר6ססט"'ן
 ODD3 כסי"ן חמסך (ס 6נל כמטפט חטופיס טפס נח)ויס קוף לטובה 6להי לי (כרס לעולס(6ס

 וכתרסיס רי"ו ודף י"מ דף שכלול כ' וכן '"( ק" כך מסיסי כי 6ל טמרני וכן סג'גון גועסלס6רין
 15וי הו6 רטחו סלפי ערכני לי עסקה עסק עסק סרט וכסרטים ל"6 קי' כיסעי' כסב עור . טמרס'

'"tub1כמקריך רר"ק כרעם הס תותח5וחיו 6ג' חסיי כ' גפסי סמרס כחוסו הגס חטוף סויגו 
 רכרי' לדול, ק13ץ 9( עכ"ל. עכר פוסל ה61 כי רחכ r~p ג"כ קרי6סו הר6כ"ע btsnD י"6ולרעת
 עכרי6 מחכמ' מוגם מנ"ך su הכוונם , ולבריא 3( . מ"ט סרכ טהכי6 סרעוח לכל מכווגיס6לס
 קחס ה ר 1 ס כסס המרקרקיס ר6סוגי 6לס מכג'ס כקנן כימר קפריס כ"ד וכל ממקורה סי6וד6
  טבריא  שספרי thwnc והרמה העפלם ות"ס כערל 1לקתן o~p'rb נסרס מגחם וע" ח 1 ' ר ק6ו

 לקועי כחפרי ("ל רס"פ סחכם מ"ס ע" עימות, יאלה 4( . סמ"ס ססכי6ס להמקורסמכווג'ס
 לחסוכוח'1 רונט סכתכ נסיר ירבך, ,קנך 5( . נסדרתם נערך ילקמן 176 דף כמערומיוקדמוניוס

 מגחס מלמידי וכהקדמס לפוגות" התוסף וקג' יוחף כן "קעריה כ(ס"ל ומספורר עלמו מיחק 101עור
 כמסוכה דהנה סלמיריו" לעיר ססו6 כעת "והיית מפורס 16מריס 127 רף )לטיל הסירים טורכיכעג'ן

 וכפניו ולרמותו לפערו ידו ל6ל הים סל6 כ' דונם והחקועעוח וחלמיד'ו מגחס רוח עגום גרסה(1
 סוגות מלוס לדוגמת סס מקדר רק הס"ק סמקגכס פתרון מן ממומס רכר ל6 מס כי כחסו בולעגות
 וכי ס ק ס ע ל ירמס ל" ס ל 5 ע כי אסיג (ו להסגה ענין מה יגי טוג'ס פגים על נקופןסהס"6
 61ו)ר: הר"ח מכריע ;ס ע"ד וכצוח ריחו ולסכמם לקנטר רק (ס צין onw 06 Phr ידעל6

 עכ"ל פג'ס" רנת b'o 6סו b'to מפני "ס כי ועצלה ואמצה npt'r ס ח ג מ הכיף ל""סל6
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 תגיך טסיך גרפס טסים ס5י מן גס 6ף עט)סו לו מריס מטקט כרוח וסלמיו'1 מנחס לגורסי כקטר6ך
 טעיוס . טכס כי רנוניו מן רסוס לו ו))ט'6יססטגס

~~ג דונש תשובות בראש טתעיוערך
 יינט לא אשר מעות הרבה מלים נמצאו 1( מפרך בראש הנכתבוכשירך

 נכונים בנקורה לא מלים וגם יהודית כלשון כן לדבריתכן
 אחרים על בהשיבך 2( נפשך על להשיב טומר מאורח עליךוהיה
 ר ו כ "ע באמרך רגליך מעגל ולפלס מליך ולחקור תחילה אותךולדין

 נמצא ולא כעבור במקום עכור 3( המורים" בלבות תוקש לא5
 ר בו בע כי למען כן לדבר הלשון מבנין יתבן ולא עבור התורהבכל
 כי ענין בלי נותרה אז בי"ת ובסור ובגלל למען כמו 4( מקבצתמלה
 ענין לה הירה לא הב'"ת ולולי לפתרון אותה תמוב היאהבי"ח

 מען או גלל ולאמר למען ולמ"ר בגלל ב' לסור תוכל לא וכאשר10
 כ' אחוזת כי אחד ענין שלשתן כי בעכור כינת תסור לאככה

 מצאנו הנה כי גלל ב ובי"ת מען ל לשד מן אחוזה יותרבעכור
 נסורת לכעכור באומרו כאלה מצאנו שלא בעבור על נוטפהלמ"ר

 כשקם 5( נשטרים" כשקם נמר לא "וריחו עוד והאומר י"(* לש""
 בכל כזאת נהייתי ולא נראה ולא אקם 3מז או שקם באשר 6( במקרא15

 לאמר שעבר פעל על למ"ד ולא בי"ת ולא כ"ף ימצא ולאהמקרא
 פקד ויי' כמו באשר אם כי ונסן וטרד ~יטי ניעל כבגדק"סר
 ,נ"ט, אמר כאשר שרהאת

 נ"66"
 "( נ"ע )נוכיח יעקב ראה כאשר

 הלמ"ר ובן ננס, '"ס )1יקי6 קאה כאשר ט'( ;' ,נרסיס צוהכאשר
 בכשל 7( כלמ"ר הכית ואילו ליעל לקשה לאמר מצאנו לא והכי"ת90

 אמרך מאלרם הגדול ובמעות הקודש. לשין תכלית עדבמטף
 כיוי"בם קמוצה !שמיר ו'"ו יתשימ 8( :שמיר" ~שית סוטיי":חך*ה
  והקר  הלשון בנין ידעתי לא ואמנם 9( הקטוצים במליםהנזספיבנם
 תקמץ אשר מקומה ואיזה במלה והה"א10( הוי"ו יוסיף ואיךטוצאה

 ראשונים נבלו אשר הנבול ותשיג נקודות בשתי ורות נק תהיה מאשרכו
1.Mennchem Talmide '1
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 מפעל למדנו .מהם ואשר הפעמיכם ומביני והדעת האמת וצדעיערך
 r1~s לאבד בעיניך ואת ונקל אותכף וינחולונו פתח ד,מף קזוזטעיוס
 ואחרית. ותקוה לשארית היא אשר העבריתג"ט
ססוכוס
 כרקס נטירו טמ165 עעיוס סרכם על רק ה ק ,2 ,נ ערך עג'ן מן טל6 סטגוס "ילן מכאן 1(דתט

 סריוח נחסי ו6נכ' למטלס וממוכס קחומס פרסם וס סיס לפגי סי' 6טר וככ"'סטוכוסיו
 גנ6ח ן' סרכ ו'ן )טור כפירו דוגט 8( ] 19( )דף למעלס למה מכווגח מליווח 8( . סדכקיס3'ן
'p$כירי 6טר ומכ"י כנדפס חנקם" ל6 "ערור 13וקמס סטור וס ג"כ יחכיר 9( )רף סריקמס 

 ססוכוח כעלי על סכווגSU or~ 6'1 סמפטו סרקדוק מבעל. 6גסיס ויט וקמר טס ומוסיף21דק21
 16 לו גודעו ל1Db) 6 כלס וטעם לך ' לך כפ' hlrP 6כן ט" מהן כריקמה טס ססטרוס וכעלחין

 עיקרו. 6ל סדכר לססיכ ומח'ר מסיר לקורך Of5 מ5ויקו גג6ח ן' סר"' 6ך דירן מנכס תלמידיחסו3וח
  3עטוס ונדפס 5ן שוו ווגט.3טיח ,  ונשמרים 5( סמחכרח. ר"ל סעעס מלס ,  13קבצת4(
 ממסורר מס ס,כרס 3לי 11( כריקמס)דף nb)a ן' מזכיר וס 6ס גס כשקמ חחס קפ שןמ

 סס6 6ל כקומרו "ליו lhtnna pmo מס סמטורר טל לחפוט יריך "6ין 11"ל 3וס גסומיקו
 ממקל מ כשקט 6ממ רל -גטור'ס כטקט גמר ל6 ורימו יטמר 6רו7 ומןהמר
 כשקט'במקרא, " עיל. שקט כאשר המשר חמקמל6

 כאשר יל,ל"ר"ק"
 __ -11 יף כריקמס nh)a וכן כמעליס מסמטוס 6ען ככל"ס כ' עשקם ימו 16'שקם

 מרריך ו(1(
 דב",רן ונילן 7( . ע"ס כיו65'ס סנר6'ס ים ככלל סעג'מס תיפרס ספקוק,ס ותוסר וסככלל

 כמו חבי"ת ולא סו6 ס6מסי וממכוון nro כמקוס כוונם למס 6'ן מלוח טלס 6לסנלם"ר,
 יונס סטיר ומי, ה,מיר לחרבה 8( . ספעליס ככל וכן ר"ל פקרס לטון חכליס עד חןבכשל
 9( . חנוטוס וד' 'חד טסו6 ממסקל כעכור כקמז סיי"ו לנקד מוכח וסיס 22( )סטורממכר

 לכוונם רייס לי סבין ו6ף סטפחיס מקמ5יס מחוור כמפקק כקטר מהקיק כטעם י"ל ,הקמוצים
 כוי"1 סמלוס ר"ל ווי"ס על bp' סקמו5'ס ססח6ר 16 6חר כסגין 11 מלס פס לחסר יוכל ל6 6ך11

91DDOל6  וזה'אן  ההן  מסבור. וו"י  סיוונס יס  כוספ וגילח גקמ( הגק~ד b)lh פס 11 מלס לכון 

 תהי' אשר יש ענ*נימ ובפעלים בשטות הנוספים לווי"ם יש כי דעערך
 הלקרקל נקודות בשתי נקודה תהיתה אשר ויש ממוצה הד1"1יויייס
סקמי5

 שמעמה במקובנו אם כי תבוא לא קמוצה הוי"ו בבא אבל סשב"א
 הנוספת הוי"ו תהיה אזי מלרע במעם נקודה המלה ובהיותמלעיל
 בברקם תמצא ולא שב"א נקורות בשתי  נקורה ההיא המלהעל

 מלרע* שמיגמה בטלה קטוצה הוי"ו  גיורההם9רא

 קמוצורה וויה"ם ותהיינה מלעיר( הנקודים המלים קצותואלה
  באל"ף מלעיל המעם כי קמוצה '"ע( '"ד יי5טיס  וארזשמים

 קאקה קנים י"ח( יסל"ג"ס :4קי1(  ערב כ"5(  ח"ו )י6סיח נסקי בלעוכטוהו
 10 ל4י מלעיל מעמיהם בי ולולי ט"" ל ,ינכו גלה 141 וקדש "( כ'"מן-"ל
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 ערך בשתי שב"א בם להיות יתכן לא קמוצים היותם ואחרי הווי"ןנקמצו
 טט'1מ כי זח כמסרה להם יקרה לא מלרע הם אשר המלים אכלנקורות

 מטנ אהד בכס נמצא ולא בלבד שב"א אם כי נקודים וויה"ם נטצאולא
 1י6סכימ

 יייט ואיננו שנ"א ט"(( מ"מ "ליס מנוער 3ע 37 אני עני 'כאלרגן קמוץמהם
 2 לזמר יהבן ולא הוי"ו תחת  וגוע הני"ת תתה הפעם כי יבקר כמו6

 ס"מע'ס מפני הרבר לברר הונל ולא מלרע מעמו ושמיר ו'"ו קמוצתנגוע

 )~סיר( בשיר באומרך מרצת גדול; פרץ כי אומר ולכן 9(המשקל
 הנה תאמד ואם מלעיל, מעמה אין והמלה קמיצה הו'"ועולטיי[
 כמו פתוחות בהם הנוספים והווי"ם מלרע נקורים מלים בטקראמצאנו

10)8 

 ויה"
 ב"ו( נ"י ,כרטיס נאבי*לך טלרע מעמם אשר י"ו( י"ג )כ"טימ אמר

 וי"י האלה המלים כי 'את תאמי מחכמה לא 6" " ,יי"י6שסיהיא
 ואלה שלישים כיאלה כאלהאשרהחברת לא ואבימלךואביהוא
 עיקי יהיה '" כ"נ )כ"כ יאביהוא"1ך4 א"י נקודות ראשוניהםרביעים
 אותיות היותם לולי וףיעלה י*כ?רק ושמיאל כוי"ו האלההוו'"ן

 החילתה אשר במלה אם כזאתכי תמצא אם ודרוש והקור 4( הגרון15
 נמםפרם יעלה לא ושמיר שב"א בהיותם אך עיף או הרת אואל"ף
 הגרון מאותיות ואיננה שנ"א ולא קמץ הש'"ן כי במנינם 'באולא

 נקורה וננקר יו"ד וי"ו עליה הבא המלה ראש בהיות כי ועודהגרון*
 6'( ו' )'סוסט 1יריחו '"ג( )מטלי"יג מצוה ך1רא מ( כ"ס )ס"6 תאר ויפת 5(אחת

 הרבה.וכאלה
 כעער מסחכם כססערס כס"ט or מגלל טיו65יס "o~s יט כי מפענח נג'גס בו hD'1 96 , ובקר1(

 דומק כעכור סדכר. לס5ר'ק סוכל לו, י"ל הדבר, לברר 2( 119 רףנרקיס

 4( . ולזדני סקר'6ס טפ"' 8( 50( )רף לעיל כמכמ' כקטר (hp 5"ל ממסקל ועפ"'סמטקל
אותיות

 הנרוי
 גסו גגוכס נ6ל"ף נקרוס טו"מ 6ש על סעעוף וי"1 חנ6 כoh 6 ז"ל ן

 גס ממספך פממ qun5 סטה ממספך כן על 61טר גלונים 6ומ n~hta ס6ומ 06 מת4שכ11אל

 מסיס 06 דס"נו מירק י"ל , אחת נקודה 6( . נאכ'מלך כמו סו'"1 חמס לפחם גגוכסס6ל"ף

 רק ס"ס ט"ו or טסן qh1 סרוס. 'ז"ר טל יכורוס כסכר סו'"1 וחנוט ס'1"ר מרפס 'ו"ר גרוססנמ

 . סכלליס כל מטלים מרמר 1'"1 מכלל' מכללכנטר
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עיך
- 

 פלל ,משקל כלל ערך'
 אבאר הנה הפעמיכם וענין ופתה קמץ דברה לידן כא כי ןיען,יי"ס"י
 למען ומלרע מלעיל ענין ליקוד ודורשי שכל אוהבי לכליי

 אורורה טקצת ואודיע בנפש ולדבקו ללבקרבו

 : חפףוקמץ ופתחיי קמציי

 5 משלש נמלק אם בי ומלרע מלעיל מקרה יקרה לא כידע

 אשר מליס יש ומלרע מלעיל המעם ויקרא ומעלהאותיות
 השני באות המעם אשר ויש מלעיל הנקראים והם ראשוניםהם
 ונמצא ומלסמה מלמעלה מענינו השם וננזר מלרע הנקראוהוא
 מקצתהמלימ והנה * רבים משקל על טצמרף ומלרע טלעילהמעם
 10 פעל משקל על המלה ובהיות ק~ל משקל על מלעיל יבואוןאשר

 האלרם הטלןם בל נפש ?לך בשם בלף אלץ 1( פתוחה היאמלעיל
 שבם כמו מזער, מעם זולתי קמן פתח פתוחים טנינמ עלהבאים
 אבם בי  יודעו לא אלה כמו טזער ומעם 2( נקמץ כולם סקרסלק

 גדול לקטץ נהפכים פסוק בסוף 8( ארץ מהמלים ובבואהבסריאה
 15 ופתח גדולם במץ טן ואין טזער מעם 8( עטם נלוה מקף ונםארץ

 ךףף פנו וכמוהו המשיכר" תחת הנופלת הנקורה אם כיגדול
 בכל נמצא ולא חוזרת תהיינר" עיניך אך הרבה ובמוחו "יו( ג"1)יטיס

 כדרך בנקודה שינוי לא אם בממיכה 5( ורעיה בארץ חלוףהמקרא
 מ"" ,יטיס מצרים ארץ כמו 6( הסמוכיםהטלים

 נם פתח וימצא י"ס(
 י'(29 ה"ה מליס נדבורה גשם וכמוהו בהחלה כאשר למצריםבהמסכו

 בממיכה בנינו נחלוף אשי ??ל זולליי י"ס( 6י ,סמונו האטומי הרךךך
 אומרים אשר ויש יחיד הוא כי ונראה "'( "פלס הבלים סבלבאומרך

 ופתר המים אלי ממוך הוא כי כ1ו3יקרו כ"1( '"ח )סייס תמים ?כיכי
 גושר ט"" ט' ,ויפייס ובהמים כאמת אם כמו ל( תמימות נכר המיםגבר
 95 תמים כמו ואיננו ""6ן '"י ,ס"" תמים הבה וכמוהו תמיטורהענינם

 כן. כסו זה להיות ויתכן "'ן '" ,י"ט'ס תמים והיו י"ג( י"ס )יטיסההיה
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 ערך נקודה רחוק אף האלה והמשקלים הזה המנין על 8( מליםומצאנו
 כללמטקל )כמדכו כלעם מאן ג"6( י"ר (SDW' עושהו מרף כמו בפתרון תחיקתםלמען

 טל והם שעכרו מעלים היותם למען יייעיה כ442רץ ]ושרגנך[ דשנך י"ו(כ"כ

 הכית י"ל " ,ומיס בחכמתו הכ5 מכין כי ודע קמן קמץקמוציננם
 ובוצע וכמוהו י"ס( כ' (hlpt1 עשו 8סל מן 9( יפרר למען והתי"ו קמוצה6

 "רח לנע ל"כ( ס"ס מסעיס ורך כל תכרע טן יפרד למען ג'( " ,010ירך
 קמן פתח האלה המלים להיותה עיקר היה "רח np_1 קרעשסח
 נפתחו חי"ת או עיין האלה השלישיהם באחריתם בוא rPtiאכל

 הבאות הראשונות והאותיות גדול פחח אליהם הקרוביםהאותיות
 קטן פתח והם הכנינם יסורו לא וחבריו 1רע האלה המלים תחלת10

 אשר ורעיה ארץ כמו נדול קמץ תהיינה פסוק וסוף באתנחתארק
 ועשה הרחיקו למען המי"ת תחת המעם מלרע 1'( נ' )יכויס כרם4טע

 10( : "" י"י ,6ימ 9פע כמוקציר

 מחברתו והכל הזה המשקלחתים

 י"ל 3( חייי. וס61 קטן קמן נקמץ 2( . קגול 56לג1 גקל6 קטן כפממ מוקר י"ל , פתוחה1(
 מעלס סמ"ג ושתגס ממקיף יף טע5 ו"5 , וגמם נלוה מקיף 4( . נעלמסקל

 er שלטון לו ומרומס 6רן מסקל ר"ל ררעיה, 5( . יפרץ-בם 341!ך-לך כמו לקמןמקורס
 מטסמטיס ולפטמים סמקר6 כטעמי כלעס וכן כרקמם nh)a כן ור"י סגקור כקפר מיוג ר"ימטסמט
 נלס11 סמלי5ס גור6' כן כ' כילוס בכך 6ין געחקיס nb)a ון' מיוג ר"י מקפוי qb1 וככיריוכמלס

 6( . עכרי נלסון רעיוגוחיסס וכסט ערכי נלסון ממסכו סמחסכס סעחק ג"כ רירן וססוכוחערכי
 סדקווק. רלח' su להסוקריס כשוע יו65יס ומעעיס וכגפרו נקמיכוס טוס פעל מסקל ,הסמוכים

 חמ'מוס גנר ממיס נכר עם ועור סמקי6 כטטמ' כלטס לכן מ65גor 1 כלטון , וזכ!יכ!ךון נבר7(
 ro~ סכג'ן su מלס 1aNSal 8( . מכ"ל עסיס כמיס מגורסועגו

 כלעס. ככן מ65נו וס כלמון ,
 6ס כ6ר נלעס מ16 עוטסו חרף כ' "ורע 188 דת סגקוד כ9' מ'וג ר"' ח"ן יפרר, לטעןע(

 וסעי"ן ספ"6 קמ5'ס ומס עוכריס פעלים סיומם כעכור ומכריו 6רן כמו בגס 6ח'1 6מ וטרםהפורס
 וכמוסו עטו מל וכין כינו להפריט קמו5יס וסכ' ססי"ו כחכממו ק4ל מכין כי ורע כפטרוןנעגין

 לעומם ס6לס החלמיויס וכרי נעריך 6ס סגם עכ"ל. גסך כל מכרע לי וכין סיגו לספריט כרךוגולע

 וכן oh)a וגן חיוג י"ירכרי
~us) 

 מסגכ6'ס 6חר בסגנון נולם ג' גמ65 הממוח מטקל' כללי כנידן
 סיס כך כי כ,ס 6טמס על'סס וקן ממקור מס סוכרם כלי ס6כו וממנו לכולם סיס 6חדומקור
 כפי כו לסט0מט בו וכס 11 תכמס סעקק מי וכל לפס מפס וגמקר עולמים מוורוס סמכמיסכין

 לו מסקורמיס וסוף כספרו כמב 6טר רק"ג מקכלמ כור6' לקמו יקלס העגין לסרחיכ רוחו עלסטולס
 ערס ועלו מ6ד קדמונים וסגיקור מכונס על סלמון למעמיד סדקווק כלל' סקרי כי ס'טרסיוככן
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