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-וככל  מסימת 6מר סקר6יס כי להניס ור5) כ5) עקו)כ 6סר סמעורקמיס ססכמיס מטעו) כמו 1ל6 
 דף o~tan )))ק' כררסמס חשל כוונו וסטערסי דעסי ועל וסטכמיס סגקוד מיקדי תמס מסססלמוד

 וככן ח'( ח' )גחמיס כמקרץ ויכינו מכל וסוס מפרט onSh כתורס כקפר ויקר18 מפקוק עלג'(
 מספר su וכחמוס סכלליס 6לס 31קט1 תספו וס6מרוניס לפס מפס o~1hs יוומיס סככליססיו
 קכלסו לפי כחב 6חר כל כ' ד6 מן ר6 טונ)ח מקורוס מ65ג1 כן ועל סמקורס כמלי עמס 61לסכרע

 כס' וכלסודו ככחכו סוס מכלל גס 10( . כמכות לעיל גס ומי' כוס ס5רכח' סמקורס עלוכמקמרי
 . וכדומם כלעס וככן וכרקמםסגקוד

 מעל משקל נלליערךעיך
 כל כי דוף שצל משקל gy מלעיל יהיו אשר במלים בא רהננינללמטקל
 הוא פועל משקל על הבא אותיורה ג' טן פועל וכל שםפשי

 י"כ( מ"כ ,סייס אמר יתן י"י כאלה קטן פתח מהמלה השני ואותמלעיל

 tnsp אשר מן הרתיקו קמן פתח והמכם האל"ף תחת מלעילהמעם

 6 דכי'ס בכסף אכל וכמוהו הט"מ תחת המעם אשר י'( %'1 )יטעיסתקום

 כ"ל ,, )י,קי6 1( חלב אקל מן הרחיקו למען האל"ף ההת וכ!עמ י כ"ח(כי

 או שם הזה המשקל על בא ואם הרבה וכאלה שאש קדשוכמוהו
 ה"א או אלפף ההיא מהמלה השלישי או השני האות והיהפועל
 לפתח קטן הפתח נהפך הגרון מהאותיות אחת עי"ן או דלי"תאו
 10 כמטר וכמוהו גדול פתח והאל"ף 2( התי"ו תחת מלעיל ונשארגדול

 נהול ופתח מלעיל פעמיהם אלה כל ננט אדה נוצם פוצלצער
 ונתחברו הממשלה תחת הובאו לא מוער מעט מלים זה בבניןמצאנו
 תאר האלמה המלים כל בי ודע פקן אסל וחכם ורשו חלשעם

 הצר"י תחת המעם אקר וחבריו כחדש מלעיל פעטיהמורעיהם
 15 נתרחקה לכך היא הנרון מאותיורה לא הצד"י כי גדול קמץוהוא

 שזמר חוסם וכמוהו הגרון מאותיות אשר ~אי ממשקלהמלה
 שיש הקש קלש מקאי להרחיקם ומלרע קמוצים אלה כלנזרל

 הנופלת וי"ו במקום 3( הנקורה משיכת ונשארה אחת במלהבהנמכתם
 בקודתו וצורת חמף קמץ יהודית בלשון הנקרא וזה הראשוןבאות
 20 נפלסה נקדשו כאלה נקודות ב' שהוא ושב"א גדול קמץ הואכה

 הנופלת הוי"ו על ללמד חמף קמץ הטלה ראש היות ונשארההוי"ו
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 ערך בפרו 9ךלו קרשו וכמוהו שב"א ותהי הוי"ו עיקר ישבות לאלמען
. חקי נבנתה זה ובבנין לשוננו מתנהגות האלה המנהגיכם ועלעזנו

 אי : לראשך הם חן לוית כי נפשך ובכל לנבך בכל זה שמור
 מחברתו כל ותכל היה המשקלויתום

 עעמו לפיכך סו6 דבר מס "כל כל "ס וז"ל O~s) מ"6 )רוסים מקן מ' רס"' סי' סלתו אכל1(
q~Sh)קמן ונקוד ככ"ף טעמו מל3 נוכל כל כי כגון מוטל טסה והכל קטן פחח נקוד 

1UP]'תסגי סרח מלס פקרס ליטחי כ6ן , התי"ו ו2וזי2 8( גרוע. מסוך מדר ממס עכ"ל. 51'ר 
 מלס לדעסי וסיר כיול פחס וס6ל"ף ססי"1 ממס מלטיל "ונסור לסריס כ"כ 63סר 6ל"ףס'6

 ק'13ן שסו h~p חיוג ור"' סגופלס פולס סוי"1 מסלים מחטף י"ל הנקורה, משיכת 8(תאר.
 מלסווגו or1 סגופל סויט על מורס כקיפון סיסים כדי רססו על קי3ו15 מסמר 190 דף11"ל

 . qunקמן

 קעל משקלערך
 והם ק"ל משקל על מלרע יהיו אשר המשקל מקצת אנארוהנה

 פעל משקל על באה 1( משלשת אלה כל כי דעקמוטם.
 האוז היא שטר העיק תהה מנכיה ו גדול קמץ קמוצה כולההיא

 תחת והמעם וכקטע[ וחשי"ן הע'"ן ?קן כמו מלרע הנקרא והואהשני
 ומעמם קמוצים אלה כל רקע שקם חרש אבק ?חר וכמוהו השי"ן5

 נקמץ 8( לפעלים בהצמרפם אבל פעלים ולא שמות בהיותמלרע
 יטע )סמ01 כלו ?שן סיני יהר 8( קמץ לשן פתח והשני הראשוןהאוה

 השי"ן DUt) טיט טס שללה ושלל וכמוהו פתח וחציו קמץ חציוי"ס
 של כללו שם הוא אשר ?יל מן 4( יחלק למען פתח והלס"דקמץ

 וקר כמו דבר שם וכל פתח וחציו קמץ חציו עבר פעל כל דבר10
 ודע ג'( 6י ערס רכליו יכק פקר ןכר כמו חמף אל בסמיכתם 5(ישר

 שנית ותיבה 6( וחברו והואעשן הזה במשקל מלה בבואוהתנונן
 פתח ההיבש המלה תהיה ע " ח ה א מ מאלרם אהתאותיותיה
 וכמותם האלה  המלים כל לסץ שמץ נשד שעי כמו ממעלומעמה

 ח"א או עי"ן או הי"ת תוכם 7( יהיה אשר וכל מלעיל ומעטיהם פתח15

 ונתחברו וחבריה משער נתרחקי אשר מעמים מלים מלכד אל"ףאו
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r~yבעשי 
 ומעמיהם קמוצים הם ר4ב ,הל והב נהר אלה כמו ה ויע

 נתחבר לא 8( אחד חמת אכל וחבריהם עשן עם הנחכרים והם מלרע 'ו'
ימסקל

 /4שפעל

 הינשי
 ודע ומלרע פתחין הם כי וחבריה בשעה יבא יד,כייו'

ז

 נתחברו לפעלים הכרון האותיות בעלי חאלה מהמלים בהצטרף כי
 5 הסוסכ בחרבם יעל מעל  כאמרך יחר ונשתוו  וחבריה טעשן 9(כפעל

 פתה והעי"ן קמץ שעבר פעל הוא  אשר  היא1שון פעל  ם"ם  נ'(נ"נ
 הוא כי והמעם'מלעיל כולו פתח השני והמעל מלעיל והמעםכולו
 יתרחק למען קמץ השי"ן !'( כ"ג "סלי בנפשו שער כמו כי וכמוהושם
 למען 6'( נ' ט"6 אויבי על פי ?טכ וכמוהו ק"ו( ל"ד )כעסיס עירו שערמן
 ל" ,6'~נ מוצק לא יתכ  עם  יתחבילא

 0 ארש yCTi והוא וכמוהו ט",

  המלים  יהנהגי בבת  נ"1( נ"3 )6% למץ ומים  מן כ'נ( י"ג ימינ ישראלאת
  תבזה:  אל ודברי וחוה עיניר פיח הוה המשקל על,האלה

 3( לפעל. סיס יסיסנס י"ל  בהיפרפם, %( %טלטס יסר מלוס אייי  l'?Pn  משלשת,1(

חשן
~Dp 
 יחלק, ל13ע! 5DD . )4 כ" כ4 4שן סיני וסר טס ישן ו"ל ,

 5"ל וכס לסר6'ס טוס מכלל לסיס 5י'ך סטג'ן לפקן ישר בסר  5( . וסירס חילוק לסעסר"ל
 ,כח נקר כמו ולפחח לטח רסיינו לחטף , גטחנס מס 6ל ונתמיכחס 44ק  דבר  ושי בקרכמו

 פחוס יגליו אבק ל"י( כ"ז 6' )ר"מ סמלן הנר כ"ז( צ"ע )מיל' ירך יתחר ו'( )כמדגרססלמיס
 יסח, 6טל ןכ:ל 7( לו. סדומיס וכל פזל מסקל SD סייגו , וחברו נגש! 6( רכ,ס. וכמוסס ג'(6'

 5וס נסוכם  סיט ו6ף , וחכריסס עטן עם !קנו,ברים סטנין. כפל רק וסוף למס סדומיס וכלר"ל
u'nohnוגמ65 82ג דף מניקוד גס' היה נ"י 1("ל" orn מלרם  הסס סנט 15 מלוס טים  מסטר 

 נולם  יריו ורטב ומחר ו(סנ וקמל גמר "ולס אחת אחר רעב מחר קהל יהב נהרומס
 חטר כמו ול6 וחנריו עטן נמו תיגס ואחד ואחת אהד Snb נקמ5ע וסס וחנירו מטןלמלם
 ח' ספגי 6ומ טיט 6ף י"ל אחד, אחת ישבל 8( עכ"ל. ומלרפ שסחין היומן געכ)רוחריריו
 לגס"ם ככינר כ6ריכ)ס מכפר ממ65 ד'דן )נסטונ)ס מנקוד מס' מון ס ה 6 ר מ 6 מסקל כגירן סוכר orומגס
 כ' דע 189 דף סנגל הגק)ר הק' ק5ס הגס 6עת'ק סעג'ן להעעיס , בפעל נתחברו 9( "(. נ",)ר*עי'
 T~p ספח  מקוס יטיב סנר מוטל וסי"ס וסח  פי"ן  טסס ספטליס וסמום סטמוס מקלס יסים6ס

 מלעיל וכ6 ומכריו 1aD  מן סטיר מפועל כמו סטטר orn טמר ס"וטל ויסים פסס סטי"ןומסוס
 נסנור כמגסוס גרול  פסס וליוו T~p  סר5יון ימ"ס נסרס %פל %%ל כמו מלט.ל  סססייסכעבר

 טכ"ל. ספוטל טס סיוטו נט3יר  ויט'"ן סמ"ס פסוס וסמני שיר מוטלסיומו

 רגלי 3על בבית כשיר מעותערך
 כאומרו הזה בבנין גדול מעות  שר  אשר בשירו בד-וגשומצאתי

 ויתן מפתיחתו הנו"ן ויסר שררי" וטכנםי רכלי קעלרעדי
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 8 במשקל אהה"ע בתוכם בא אשר האלה המלים וישחל שנ"אתחתיו

 עיך הבין לא כי ישרים בעיניו ייהיו 2( ביניהם הפריד ולא ורעיהעשן
עעוסן

 כמשקום לאמר יתכן כי יאמר ואם נדהמה בימינו ותושיההנכונה
 נעל טיי

 יג4 נמקום לעל באמרו כי מהראשונה גדולה ההשהתה זאת נם24ל

 בי הפעם ואין העי"ן החת הפעם  שומו עד 8( המלה תשקל לא בול5
 אבל המלה בזאת פעה בי  אומר ולבן פחח והוא הנו"ן  תחתאם
 ורעיה שער ממשקל יצאו אשר 4סש ננהה יסב ~הל המליםאלה

 ויהיו בממיכה נתחלפו אשר המה הם והבריה מעשןונתפרדו
 נחשת קסש כאמרך אליהכם הנחברים במלים שנאראשוניהכם

 23רון יו6 ג'( ע"ג ,כמדבר י"י קהל '"ל 3' )"סיס הארז וןהב ט" ג"6 תמיכי10

 : הרבה דנאלה ;'( "')וכויס
 126 יף s~tr1 טחו 6ס בכיר 3לי כן גס שכיוו נוקמם וו"י טסו מסיויו נלמד בשירו, דונש1(

 שגס ,6ס הכזיק המסקל ;ס מעגין הזדכר וכשר וכו'. 63מרו ממסורר על שטווכנר
 כקמיכוס ישנו ול6 וגדל DD" מסקל על געל ככלל לפי ר"ל , ניג'סס הפריד דלת 2(כסוכו.
 לא 3( )גמל(. ערך רוגם מלמידי כבטונוס לקמן ועי' שיר דופק מסמס כורכו מגויקוומרקמם
 תענין לעיל כמש ולסיפך למלרע מלעיל מן המלוס גססנו מערכי כמסקל ע"י כי , סמלתת,פקל

 מסירים.שרכס

9

 ופסל בלהערך
 כדולררזקנה בבלסהופתר

 מסתריםצפונות ~לה כיוהשב
 וקפנההרשה שנהובפתרון
 לנעריםהדשיכם שבנרה זהומי
 אייליל אלהועל כאליל לא שתפסיל

 ככנוריכםואף כהלילואהמה
 נתקניםעצבים מינים מכלושת

 נוצרים.פסילים ואבניםומעץ
Talmide 8 1ח"11("ת1310
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9

 בלהערך9

 כאשר ותאמר בניאופים לזקנה ~ג( נ"נ )יסיק"ל נאופים לנלה ופתרת *(ערי
 נקראת דשה ח הקפנה הנערה כן להנגס

 האלהי במני ותרגז שמעתי ס'( נ"1 ,ינוס חרשה אשה איש יקחגי
 מצאתו אותו בהחפישו גדולה ובין קמנרה כין בענין פהיפריד
 6 יאטם סט( (oa אחת שנה לביתו יהיה נקי לאמר אחת שנהלצבא

 פשעו מה אחת שנה לביתו נקי יהיה שלא הוא דין גדולהלסח
 כפפנה הגדולה גם כי אמנם שמחתו נגרעה ומדוע חפאתוומה

 תחילה 1( לו חדשה היא אשר חדשה אשה ופתרון חדשהנקראת
 טפר לה וכתב בה ובגד עטו והיתה אשה לקח שאם להלקיחתו
  10 פעיכם  ולקחה אליה שב בן ואחרי מביתו ושלחרש וגרשהבריתות

 וככר לו היא חדשה לא כי הדשה ההיא לאשה נקראה לאאהרה
 חדשה אשה הפתרון היא זה ההיא הפעם זולתי לאשה לוהיתה
 עוות זאת הלא קמנה חדשה להיותאבל

 רכים יש כי ~ryD הריי
 בתולמה נערה סמנה אשה לקחת תשיג לא אשר הארץמדלת
 צורכי15 כי יש נדולרה אשה וגרושה אלמנה אנבר כי הונםמקצר

 כלקחו די ולכן לאלמנה די המעם כי הבתולה בצורבי לאהאלמנה
 תחלת והיא הבהולה הקמנה הנערה בלקח משפמו יהיה לאאותה
 ובן  מהם  אחר ומת  יחרו אחים אנשים שני או לאשה  לולקיחתו
 שדי מצות לקיים 2(  יבמה  אותה  ויבם  גרולה אותה תפש לואין

 י"ב( כ' )ויקרא עשו תבל הששי(. npSr ל ערך , ך "ל , דף"גרס

 נאפים לבלה ואטר ב"ה( י' )ישעיה הבליתם עליאפיחגפ
 ח'( ?' )'שעיה יתבולל הוא בעמים אפרים מ"ג( כ'נ )יחזקאלדף
 הוא בעמים אפרים וענין נאופים לקדש נאפים לבלה וענק הם קדש עתן17

 עכ"ל. נאופים בערות ויפמא בטומאתם ויתקדש בנוים  יתערביתבולל
 כ"ג  ויחזקאל נאפים לבלה אחד בחלק והכאת לבלה, רונשז"לן

 שסלת ולא ו'( ל"ב )ישעיה  ידבר נבלה נבל  עםמ"נ(
 ואומר נבנתה כ'י'ב( )ויקרא עשו תבל מן נבל כי צדק'הדברבמאזני
 תאמר ואם ו'( נ"א )ישעי' תבלה כבגד והארץ מן נאפיםלכלה
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 10 משפפו יגרע הכי הקמנה הנערה כלוקח משפמו יהיה לא זהבם

 ערך אשר האיש ומי כמוהו הלא טשפמ יעות האל הטצוה הקימולמען
 כיס שדי צוה אשר ו'( נ' יכויס לביתו וישוב ילך לקהה ולא אשהארש

 בין הפריר ולא אשתו את שמח לא אשר האיש על חמלתיכי
 לקחה ולא גדולה ארש אם הוא אחד ונר כי 8( גדולה ובין קמנה6

 כבתולות כי ואף קמנה המארש על היא כאשר עליו המצוההלא
 עליו יש ועוד הקפנורת טן ורחוקות הזקנות אל קרובותבשנים
 ומי לקפנה חדשה יקרא אשר המקרא בכל תמצא איפהלהשיב
 ויצדיקו: עדיהן ויהני הוחקו איפה יוריענו ידבקו בזאתאשר

 הלכנס מלמס 6טס ת"ר ע"6( מ"ג רף )קוטם לחמר וכמיי הלכס כן , לו חדשה היאאשר1(
 גרוססו ממזיר י65 לו טמוטס נ)' מוטס 6טס 0"ל מס כן 6ט מקוס מכל 5טס ת"למנין

 'וכל כי כנגדו מדטס רגיס ולדעת כח)לס י"6 מרסס 6סס י"6 דעס מכיף u")hln . לו מרטם.סדן
 ר' st~r כי סקר6יס 6ל קולע י"6 כקלס סגם עב"ל מרטס כן )על געמ6ס ל6 6ס גראס 6טסלסטיג
 כותורה סיוסס 3.ן ערין גטקס "ם65 חדטס 6טס 6יט 'קם כ' פ' על ח)רס כסר פק' ס6מרוןלסרן
 ימידס רעם "יגס רוגט קכרס סי (Oh1 מוס מכ"ל. כימים" נ6ס סי)סס נין בחורה( כ5ר))נ"6
 דעס על טסו6 כקרו ול6 סלמיריו עט מנמס טחק נודיע ועוד ססלכס נגד ס)6 63טר מ6דוחמים
 יסי' מימו 11 לכיסו 6מס סוס לכיחו יסים נקי "ט61מר ע"6( מ"ג רף )תוטס 1ב13ה, 9( .כסלמס
 ר' וז"ל דעסס כן 6יו סקר6יס עכ"ל. יגסס)" 6מ לסכיך לקם 6טר 1nch וו לסחו 6ס וטממ כרמו,ס
 ב:'ן 3( עכ"ל. יטוס" כטס י65) טנט61'ס 3וס נכנק ס'3)ס 6'ן לקח 6טר קטמו 6ס ")טפח סג"ללסין
 טומרם הפילו ס6למ1ס 06 סמררה )6מד סכחולס 06 במקרס "6מד )טס( ססלכס סי6 3מ" ,גרילת

 מו,רין" כזלן חסן 6מד ומס 6מ.ס ס' 61פילו וכו' "0"ר ט"6( מ"ר )טסיגס"
1),
 שמלערך

 ותאמר והפסילים הפסל על גזרת כי 1( כספרך ואמרת פמלי(
 ואבן מעץ אם כי טכסף ולא מזהב לא הכמילים יעשולא

 זקנתה לעת אמנו שרה הנה אומר אדם בבני תבלה בלה לשון תמצאאנה
 נקראה '"חי"ב(וכאשר לבראשי' עדנה לי היתה בלותי אחריאמרה
 כי כמו חד'שה קפנה הנערה נקראת כן בלה הגדולה הזקנההאשה

 עכ"ל: ה'( נ"ד ליברים חדשה אשה אישיקח
 מגמסיף דנן שמו ואם היה דנ צורת הסמל אם נורע ולא דג ערך מנחם 1"ל*(

חנט . עכ"ל וכמוש ועצב ואליל פסל כמו העצבים שמותכיתר
 יפ כמו שמו היה או היה דנ צורת רנון אם  נורע לא כי ואמרת דונשוז"ל

1SY'68 ולא עצבים נכר אלהי כל נ' אוריעך ועוד וכו 
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╨הסל  á╞ 01ם╨ םדו ג╨פץה Σ íץך כáוז ñóי áהסז áפץהז גזקץה ñóיל זו

'ם ('ñגץñ הסáט ñיךú ףו╞ú וזú ייúזá לñו היí ל גיñט¢ץ ום ו¢÷ג ם 
גםגñף  ם' ם¢ סוז ום זקץג íיגםגñףה קזםהז ú,áד ¢לזו (╞ףפ,
╞úץק  טףזú 3╨3וז ú╞ףו 'זדז ך6ז) 'ñל (ם÷ñ כים גá╞÷úיז íפץל

6  íוז ¢לוú גזףפ גםגñף טףñי זלי חáסל áהסה ¢קו כץלם גזףפה
ñך)  ו¢÷╨ áהס ה╨ה áזúיה ¢קו ה¢זג זגםץ  גל ¢פג םו םñףז טל╨
áהסá  טñ~ גי íו

áץΣ גה ¢לוםú╨ולז גáץך כΣ וז וזהí *" %¢ 

í╨ז  זו ñóיá¢ áיז úג╞זה áפץה הקץ╨ה íóיך וזה ו¢÷╨ היñל

ñó01י  6"ד (1"' ה¢טג גá הקץ╨ה áהס זו
 ñג╨ג~

 קגáזה םי ó¢פ םñףל
'ז╨ז  םñף ו¢÷╨ הקץללז היגל ╞זñםה 'יי גחגז ¢הלזקגו íג¢ףו

גúק╞÷ה  ¢ñוגז זךום óםו הולז ñóיה 'זדז ¢לוúז זלו ק╞÷ה
ó¢זפם  úו ñóיה ג"גם ג╞גל ג╨ים úזקץם םלף היללז '╨ז זה╨úúז
:  ו' . '" '╨ 'ד ('ז םיג הק¢ףה

,ñגץףגñ לזñף היñזהקץגז ם 
,56  (1 םי כג╨ץל ñ╨ה ךץלי ññזדי זךםñ ¢גיסל ññ ¢' ñ¢ñ¢יה 'ך¢╞3 ז¢ל÷ññ ú)ח ñ'דיñ ¢ך8
"םז ñ÷ל ¢ףñ ז╨ג") ¢גיסל ÷¢(÷ גז כי8╨ññ 3ךñ 122 זó י¢לñ) (להñך¢¢ñ ¢ךה(╨ñ ףññ זףם¢ 

: ññג╞גלםñ 8ñ 

כז¢úג  הלז קג זם

כז¢úףי  ¢יזחז
חסל  ¢לזקז ל"ל

ח÷ך  וזהז זñי í╨ל
ום  íדז áגקה םץ

í╨זם  הו¢הז úו
ה¢זג  כץךם גי

כז¢ד  זáגח¢הי
áá÷¢גí  ¢÷áם

חפלל  זלי ל"ל
áג¢פלí í גל úí 

 הáזקú קג זáזם

íיג¢ץ╨ז  íג╨÷ס
ה¢זלה  íח╨ל

כáולז  íגםגñף גי íגםגñףה íגפץל íג╨áוז íגáפץהז áהסל ñóילז Σץלז
היñל  Σ╨לז ¢á ╞áפץהז גזקץה áהסל ñóילז זםי ו5 ו¢÷ג םñף גי íו
íףñיל íגá ¢áזúיי úו ú╞זףו טáהס הגץקג) 'ם (á"י זקץגז íהם היñל . í╨זí áúáגáפץ ץקזה) ╨"ג ('á כ╨זúáהז םוז גהה úזץ¢ם ג¢חו  ם"יץ
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 נחבריםבאל"ף קרי וי"ובלא
 ובכשרוןבצדק פתרון בללשון

 בפותריםועצלה מעקרוןולא
11

11 בקרערך

 שיך נון ו'( ס"1 ,סרס בהבלו ולבקר בנוזרו עליו השרכות מה ועל ולבקר.(
 נ"י ירזאמר ל"ג( נ"י )סם הכהן יבקר ילא 7" '"ט (hlp~t תהיהבקרת

 יבקר לא ו83רזר1ן ר'( ס' )אליס לך אערוך בקר מגזרת אם כי הואלא
 1( מצאת לא כי יען משלך קרוב מנחם פתרון כי דע יבחן לאהנהן

 כה בי עתיד לפעל או עכר לפעל 2( מצטיף בקר הממרא בכל5
 השכם וכמהו בבקר ויבקרו 51א ס'( י"ט ,ס1פטיס בבקר וישכימומצינו
והערב

 זרה רצה ולו יצמרפו שלא השמוו-ע טן והוא ט"ו יי" )ט""
 כין אותו לגורר מנעך ואשר בהכלו ולהשכיבם אומר היההענין
 לשון פתרונך כי האלה המלים בפתרון מעוהך יבקר ולאבקרת

 וכפתרונו בחינה ולא ודרישה בקשה לשון אם כי פתרונך ואין בחינה10
 הוא דרישתו כי הימכ פתיון יתכן דרישה מלשון בהיכלולבקר
 הביקור כי תבין הזה ךבפהכתוב ס'( מ ,סיסי '"י את ובקשו נטותפלתו
 לבקרתן לי 1" ".י לבקר לי 'היה SN'tlp כן 'הונתן 01הרעלא יורו-" וזה '"6( ל"י )'יקה ובקרתים צאני את תי ש ודר כטודרישה

 שכדף כבקרת השליש' וכו' האחד מחלקות 5נ' מתחלק בקר ם ח נ מ 1"ל*(
 ויגס )ויקרא לרע פוב בין יבקר לא י"ב( ל"ד )יחזקאל עדרורועה

 ל.נ,נ'1
 ט )עמא וגומא בתפי .ב,ר וי ז'( נ.1 )ההלים בה'נ,1 ולנקי

 הכהן יבקר ולא תהיה בקרת טן בהיכלו ולכקר ונזרת גש 1 דוז"ל
 )תהלים ואצפה לך אערך בקר מנזרת אם כי הואולא

 ולא תהיה בקרת וכטוהו הכהן 'בחן ולא 'בקר ולא פתרון בי ד'(ה'
 להתפלל בואו אם כי י"י בבית אותו לבחון בקשה דבר החסיר לנביאיתכן
 על והודה בקש אשר והבקשה י"י מאת שאל אשר השאלה והיאבבקר

 עכ"ל. עקש תהי' ואלהאמת
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 :, שרם וכולם דכרמא בספר יכקרד. ט"ו ה (h~ru דניאל3( בם' ומצאנו בקורתא בקורת אונקלם מתרכאשר

 סטט סגטסגס מ65ג1 ל6 כי כקר מלטף ולבקר ט6מר רטט טל תטוכס 11 מ65ס ל6 כי יען1(
 קטוכוס. "1סטוכוס 54 דף b~rt ר"ת כמכרטס (tyh~s וכן גגקר ויבקרו ולותר לטעללקר

 וטינו" נטיס 23צפרף 9( כקר". לסגן 'מעל ל6 כ' נוקר למון 1016 מסר 6מר רוגש ראיע5
 דניאל עמ' 8( . 1" על סעיר)ח' מכר כנטר מלטרף כטס מטסתם כמסקל בטיס 16 לפעלמטס

 רג'6ל. ק' כקסם גקר6'ס סר6טוג'ס ק5ח כב' גסמיס עולץ הגילל קמרים ט5טס6לס

12

 ה זמ.12
 החושן יזה ולא rD י"ג( Dflp "סרס ntDS1 יתכן לא כי וגזרת מזהםערד

 ימעד לא ופתרונו טצח כמו מיומרת הממם כני כ"מ( כ"ס)טמוא
 יתכן לא כי רוח ורעותה הבל וזה הערב מלשון כמשמעוהמושן
 5 במשקל אשר מצח למען ואם הערב לשון אל עברית לשוןלדמות
 כי ביניהם פירוד ואין אחד משקלם מקח כמו נעצרת במזםמזח
 עטי כל ישק מן משק וכמוהם מהם אחת על לגזור תובל ולא כמעפאם

 אין כי וא"ת י"כ'י'( וימוח השה 31ל ובכוסך כמנזררו רמככ! מ'( מ"6)כרטיס
 כי זה אין 1( בדול פתח אותיותיהם שנית כי וקאם טשק אהדמשקל
 למעלרה0נ זאת קדמתי וכבר הגרון מאותיורק אשר ההי"תלמען
 קפן פתח כולה היא ארץ כמו פעל משקל עלי מלה כלאמרי

10 

 אותיותיה שנית תהיה אחע"ה טאותיות אחרה באחריתהובבוא
 מצאנו מאשר החשן "ח ולא פתרון והירה לרע כסו גדולפתח

 : שורשך ,py~ וענינו שרש סנורת ף, ינ ",,.. פלה יי'ם טאיץ יעיי 9"יי

 יחנרה המיד ולמזח כ"ח( כ"ת )שמות החשן יזח ולא ם ח נ נ2 ז"ל %( דףמגט
 עכ"ל. י"ט( ק"ט לתהלים60

 המד למזח עם אחד בחלק החשן יזח ולא והבאת יזח ונש דוז"ל
 המ"פ כי לנצח יתכן ולא מזח כמו יזח ולזועתיחנרה

 המק ימעד לא המק טח לא ופתרון מצח מעיקר נמ"ם מזחמשרוו
 אונקלוס וכן הערבית בלשוןכמשמעו

~DW 
 בארסית חושנא יתפרק ולא

 עכ"ל. תמית אל אותך וקנאהוהתבונן
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עיך 9( נטי טתךמיש לוהטי צורילמם
"מ וגיצייךמ,יס pr~* סמנישמץ

 ?קשיבהואלי ריבה ריבי""ה
 יועצייוכתיילה השיבהמהרה
 :tpr~ ילעייהון י"יו ולכשקטי

)8 

 ומנאציימעניי היו נלאוהוא
 4( ס"שסהנמנים וטסהךמלב

 פוצי. 3תעפסי טגסהויוסילון
 וסח בגרון פ016יוס מלמ"ר כהר I'DO חח0 פסס ים פצח נלקח מייד י"5 , נדול פתח1(

 l~fifi '1מ ע6 הלח הגק נמו ס" והזיח כי )רפס פכח זס סיר 2( פפ).ממפק)

 סריטתיס פוטרים לפסרוגו רייס ווניל רוים sb)1 מטייס  פירן כסרסך כמו ססיפו7ה61
 טל וסוף לורדיו יגר ישלפו פטר סטיר  פן סו6 גס פכים  לכו  6ד( רוגם וש"י י גט~חס וסכפססיפר

 מגיס  כהר כלעזם 1)6 'קין סטוג5'ס כזעו 5טר הון י"5 בלעו,  8( ססיוטס: ור' יסופתל
 ולגסס  יגון נקו  פלסון  נכון  כן ,  ויזנום  4(  166. רף קרוינעס )קיטי י9' ,ל"ל טינקקטרסחנס

 : כווגס )ו 5ין ותתם מנ"ל סססיו  טסגיסופס

1313

עיך נכל[  לאערך
 י6 יערה לא  אשר בפתרו 1(  ואמרהמותר האסור התיר כי ואמרת*(

 '" יסעיד  ברעים לא  אשר סי' כ"5טייס
(h~Q  חומה  לא  אשר 

 חתכם בוי"ו ונקראים כאל"ף נכתבים כי למונן ל כ לשון ל'( נ"מ,סם
 על האלה הפסוקים שלשת  פתרון בי ידע לא מי רוח דעתיענה

 בהמות  שאל  זאת פעל דעת מחסרון לא וי"ו הוא  אשר אל"ף הקרי5

 בוי"ו  פתרינו  לה  אשר בו יורה חומרה להם אין  אשר הלאותורך
 רףמגסס

 111 בימנו יצ לא האחד מחלקות לב' מתחלק לא בערך מנחם יל*(

 יף ח'(חגס כ"א )יצמוז יעדה לא אוצר ל"נ( פ' לאיובמוכיח
 8 כל לשון ל'( כ"ה )שם חמה לא אשר ב"א( '"א )ויקרא כרעים לאאשר

 עב"ל.המה
 אשר עם בינינו מוכיח  "ט לא  אחר  בחלק  והבאת חמה  לא  אשר ש  נ ו רת"ל

 חמה לא איצר כרעים לא אשר ח'( כ"א )שסות והפרה יעדהלא

 והטמכר המקנה ושתהה האסור את והחרת המותר את אסרת זהוכפתרון
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 רק הוא לא'נעלם בי ידע כי הימכ לבארו מנחס הואיל לא אבל14
 הלא עליו השיכות אוי הקרי ונמש הכתב על הפסוק ענין פתר ליערך
 פהרון זה אין וי"ו כלמ"ר חומר-ז לו אשר הפסוק פתרין כי תורה63

 ו'"ו לס"ד הנכתב אחר לשן אם כי אל"ף בלס"ד הנכתבהלרש

 5 מנחם פתר אשר והוא וי"ו למגד וקרי אל"ף לס"ד כתיב נאמרולכן

 פתר וכן פתרון לכהוב אין לאמר הונל ולא שאתרה כפיהמלה
 י"א )""נ חוריהם את לאכל כקריאתכם ולא כמכהבה הזאתהמלה

 ההוא הפסוק ופתרון מאומה עליו השיבות ולא חיית במחברתנ"((
 הנכתבה המלה להיות נכון לא אבל צזאמם אח לאכל הקריעל
 10 כסו כקריאתם לא מכתבם אשר רבים מלים כמקרא ויש עניןנלא

 את וקרי חוריהם את לאכל ובמו חומה לא אשר הנוכריםאלה
 תל רגליהם וקרי טס( .טס שניהם מימי את לשהות וכמוצואתם
 ט"" מ (Sb~rw ואשר כבר נהר )אל( )על( היושביםאביב

 כתיב ואשר
 ולא הרבה וכאלה במחורים קדי כ"ח( כ"י )פויס בעפילים קרי3ט*ב
 15 כמהרון מתרוננת הנכתבים האקרה למלים אם כי לאמרתוכל

 מהמליצם ואלרם הנקראיכם עע-[ נשוב הפמוקיכנם.ענין
 אלהיו נכרוך נירה . משתחוה הותן ויהי נכתבים ולאהנקראיכם2
 הנה וכמוהו בניו קרי rtrs) "'ט )""נ כחרב הכוהו ושראצרואדרמלך
 ישאל וכאשר כתיב ואין באים וקרי b~S) ט' )ס""6 י"י נאםימים
 20 ואלה הרבה וכאלה בתים ולא קרי איש לג( '") )ס"ט אלהיםבדבר

 בסתר ירמיהו אל צרקיהו המלך וישבע נקראים ולאמהנכתבים
 וכמוהו קרי לא את r~D) 3"ס )'יטיס לנו עשה אשר ת א י"י חילאמר
 אכם קרי לא '"" ~DU ,יי"" באשר אם בי רע מאומה לו תעשאל

 נא קרי א ל "% 6' ,מ"ט נשי ~nSD רמון בירה בהשתחויתיוכמוהו
 25 מלה לכל ויש נקראים ולא הננתבים האלה המלים כל הןכתיב

 המותר אותה נפתור שאתה כפי המלה וענין פירוש להם ישומלה

 בינינו יש לא אם כי כל לשון פתרונם אשר הארבעה הלאוין מאלו איןכי

 עם במסורת כתובים והם בוי"ו ונקראין באל"ף נכהכין והשלשהמוכיח
 . עכ"ל וכו' וכו'אלה
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 פתר אשר חומה לא אשר משפפ ו,ה הפסוק פתרון מבלעדילבד
1 

18 

 ~16 אחרים ויאוין תחתם שת לא למה תאמר ואם ככהבה המלהמנחם

 כל "שון אותם פתר בי כראותם ויהי שייו( ,חקי קריאתם כמומכתבם
 פתר אשר יורה חוריהם את ולאכול כקרי לא הכתב כי וידעוידעו

 מה ועל מצאת  אשר הפעית זה ומה  כקייאתה ולא ככתבה  המלה6
 הודיעני השיבני מלין יש ואם חשבת  למשפפ הזאת  הרשעתאותו

 : תריבני מהעל
 נקור כלחס כי כרסיס לי ט5'1 ס6רכס מסיר כרסיס ל6 8סר מפרט 06 ד'מ משמר, ינקר1(

 ר"מ. סכרמס סי' יו65 חומס כין כטיר ניח 1כ"מח כיעל י65 65 חרס hbכסר

 דובר מלךעלי חבר בכפוןבנם
 שרים גםכרוזנים שהתעכרכעת

14

% ננסערך
 סל'ס מועדה אם כי ימוך איננה הבי"ח כי ואמרת בי"תבמחברת י6'י מ9 י"ס( נ' ,יגאל א שג וקצף בנם בהחבירו מנחם יהשינותעל בנם*(

 :  וי"ו  ותשם  לאבר  אמר וקצף בזעף לאמר  לשרת  ומובנתלמלאכה
 ססייס להיותה יתכן  אשר  אחרים ווי"ם אליה ורמית פפל להוברהואמר

 וכמו ג'( כ"ס ש"" ובעירו ברמה  ויקכרהו מת ושמואל במו5פפל'ם
 וני6סי' וענה  יאיה כ"ס( ט, ,ק"ל העתים ובצוק ג'( יג ,נ"נ ושוממה תמרותשב
 עכפימ עליו ומכביר כ"חי"1

 )סני
 וגבאיו בצאתיו  אלה בתיך ונתבת ו'( נ'

 46 ענינו לפי י"ב( ב' )רניאל וקצף בנס מלכא בנס ערך מנחם ז"ל*(
 ף

 חנם . עכ"ל וקצבעצב

 1  במחברת י"ב( ב' )דניאל שגיא וקצף בנס וחכרת בנס דונשוז"ל
 כן כי בזעף בעברה בנס ופתרו! נו"ן במחברת והואב'"ה

 איך תאמר ואם נסיסין אינון והא  ז'( פ' )בראשית זועפים והנםמתורנם
 וקצף בנם מלכא באדל אומר והכתוב השרש מן הבי"ת אי, כי קומר'תכן
  בפתרון פפל  ואמר  וי"ו  לך  אומר אני בבל חכימי 5כ5 להובדה ואמרשניא
  ושמואל הם ואלה  נתיבהם.  לך לנלות לו  הרומים מן  מקדחם אכתובניפל.
 וי"ו נ'( כ"ח )ש"א ובעירו ברמתה ויקברהו ישראל בני איתו ויספרומת

 ושוממה של וי"ו כ'( י"ג )ש"ב ושוממה תמר ותשב וכמוהו ספלובעירו
Tallnide 9 או%0סחת1.316
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 ואנחנו בן ואיננו ירפאו כולא 1( וי"ו והוספת י"ר מ"י )ימנגל ירפאו ולא14
 כוו".ם עליך להשיב יש ואמנם "( '"ג , נ' ת"י עזבנוהו ולא אלהינו י"יערך
' "'ןג'ק

 תשובות: שלשההאלה

 מפליכם הם כי וגזרת חקקת אשר הווי"ם אלה כי מהנה אחת:
 5 ולא הוצאות למי להוציא המוען ויכול במלים להאחז ייזכןתנוס

 ברמסה ויקברהו מת ושמואל כו'"ו פפלים אותם לשום 2(נצמרך
 ויקרא לעיר לו ויהי ברמה לו הכין אשר לו הידוע מקוכםובעירו
 ובעירו כאומרו הכת' ורצה ישראל את שפם ושם עירו 1DWעל

 ולא ברמה היתה אשר לו הידוע בעירו ברמה נקבר כילהוריענו
 10 היא רמה כי נראה היה וי"ו בלא בעירו אמר לא בי טמנו לוחוצה

 רמה עירו ואין ברמה הוא עירו בי כן הדבר ואין עירו ושמהעירו
 שניהם הלכו הרמתה שמואל אל שאול ספני דוד בנרוחומצינו
 ככתוב ברמה אשר אהר מקום אל ברמה אשר שמואל ממקוםונסו
 בניוחה כי נראה ברמה בניוחה וישבו וכתיב י"ס( '"ע ,ס"6 ברחודוד
 16 אשר זה 3( ברמה בניות דוד הנה הכתוב שפרשו עד אחרמקום

 לוי"ו הוצרכנו לכן אהר'כם ומקומות נרמה היתרה עירו כייורה
 אחד ועירו רבים מווסות על נופל שם רמה כי מהענין ולמדנובעירו
 ויאמר הפסוק בראש כתוב ג'( ."ג ,ע"נ מה ומ וש "ו ו מוצא וכהמהם
 החרישי אחותי ועתה עמך ה"ה אחין האמינון אחיה אבשלוםאליה
 ושוממה.20 תמר ותשב הזה לדבר לנך אאר תשיתי אל הואאחיך

 תת פפל ואיה וי"ו כ"ד( ל"ו )בראשית וענה ואיה צבעון בני ואלהמפל
 )שם העהים ובצוק וחרוץ רחוב כפל וקדש וי"ו י"נ( ח' )דניאל וצבאוקדש
 וי"ו ז'( ב' )אבקק עבפיט עליו ומכביד טתי עד 5פל ובצוק וי"ו ב"ה(ט'

 בצאתיו פפל ורכב ח"ן 1'( ע"ו לתלים וסוס ורכב נררם טפלומכביד
 אלהיבו ה' ואנחנו פפל ירפאו ולא וי"ו י"א( מרז )יחזקאל ירפאו ולאונבאיו
 בנס מלכא אדי! הספלים אלה ובעי! ולא וי"ו פפל י'( י"נ לדה"ב עזבנוהוולא

 וצא והאבונן הנופל בפתרון פפל ואמר וי"ו להוברה ואמר שניאוקצף
 . עכ"ל ממאפללמאור
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 14 היתה בי יען החרישי לה ויאמר אבשלום בצותו ויהי פהרונווזה

 ערך קולה להשמיע ימפה ולא והחרישה בקולו שמעה וזועקתהולכת
 :נו נ: כי ועוד שוממה היתה זאת ובכל כאוטר ושוממה תמר ותשבעוד

 לי" לי )'סט" ונחת בשוכה מן ושוממה תמר ותשב יתכן.להיות5
 שליס אשר

 2 תמר שקמה ושוממה תמר ותשב פתרון ויהי והגחה השקםפיתרונו
 היתה ושוממה מרירתה מלבה סר לא רק הדבר ומחשוףמלזעוק
 כי מוצא לו הירה לא ויטו בלא הענין בא לו בי נאמר לאואמנם
 לא  אשר בוי"ו אם בי מפכם לומר יהכן ולא היפכ נכון וכהכה

 מפל בו לומר נצמרך למה ענין לו בהיותה אכל ענין לה נמצא10
 כאשר הפתרון קם מהם וויה"ם נמסקו ולא "ן בוו הלים מצאנווכבר
 ווי"ו נופל בפתרון מפל ענין לו יש אשר בכל נכון לא ולזאתבהם
 תחלתם שמות מצאנו הנה כי השם עיקר הוא ני לומר יהכ, וענהואיה
 איה כתוב הימים ככברי מצאנו הנה תאמר ואס תא ז וי ושתיוי"ו

 ועור כדה"י משתנים הדברים רוב כי דע אשיבך אני מ'( 6' 6' )יר' וימו בלא15
 , אחר ופעם אות נתוספות אחת פעם מתחלפין שמות מצאנוהנה

 יתגן וכאשר יכניה יכניהו וכהו יהזקיה קיה חז כמובגריעתאות
 ולהגריעו וענה ואיה וי"ו להוסיף יתכן ולהנריעוככה הוי"ולהומיף
 יקי ,מ"6 חירם כטו נגרעים ופעמים נוספים פעם ובסופו בתוכווגם

 )וס"י( ישעירו 6'( )ירמי' ירכיתך מ( " )גוייס ירמיואק טס( מס )טס יקייונבם מ'(20

 הוו'"ן שני אבל "'נ( נ"נ )~י מיכיה כ'( ל"ו )יסי"נ סיכה נ'( י"ג ,מ"גישעיהו
 "' ,ישל וצבא וקרש הת שטם והפשע התסיד החזון מתי עדהאלה

 לאמר יתכן וכן נ"" ט' שס 4( העתים ובצוק וחרוץ רהוב ונבנתה תשובי"ג(
 על אם כי הרכב על נופל אינו גררם כי ו'( ע"1 )מליס מום ו ורכבנרדם

 ומלחטרה וחרב מנן קשת רשפי שבר שמה לפניו שנקרם הענין95
 אנשי כל מצאו ולא שנתם נמו לב אבירי ונשתוללו ו'( טס טסמלה
 רבים* כמוהו ושצאנו צבא או חיל על ברדם וישוב 1'( ,טס יריהמחיל

 אינני כן 31ליו וגזרת '"6י ש" )'שקל ירפאו בולא וי"ו יש כיאמרת
 מונהורה 6( מקריות והנה 5( כורה אהרה מלבך כי מודהלך
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 ירפאו לא אם כי וי"ו בהם נכתב ולא וסברניות סמרריות קרומות14
 לא וי"ו כלא ובאחת בוילו מקריות בעשר מצאנוהו ולו וי"ו בלאערר
 רבים כי עליו אחר עד לך ואין בממירת אם כי לנזור ,כולנו לא "יו:

 )יס"י עזבניהו ולא אלהינו י"י ואנתנו ווי"ן . אתך מאשר אתנו אשרטסל'ס
Dhn)) 5 האלה הפתרונים ידעת ולו אלהינו י"י עברנו  אנחנו  הענין 
 כיססט

 מפלים: ווי"ז אותם לשום הצרכתלא
 מפלים ושמתם במפרך שהחברת הווין אלה כי השניתוהתשובה

 לא י"ל גי )ת"ל להובדא אמר ו לוינו דומים הם כיודמיה
 עכר מעל הוא להובדא ואטר הם שמות המלים אלה כי כללידמו

10 2 עבר פעל על הבא לו'"ו השם על הבא וי"ו ידמוולא

 באיכם הנוספים הווייין אלה נם היו לו כי השלישיתיהתשובה
 להוברא  ואמר  לוי"ו עור דומין היו לא  המעליםעל

 היהודיראז לשון בלשוננו יהכן לטען הוא ארמירה לשון וקטרבי
 ענין זה הלא הארמית ללשון המשפם הוא מפלים וויייןבואמר
 15 העברית מלשון ולא הארמית מלשון עד להביא עליך והיהרע

 תכרית: ולא ענינך תשחיתולא
 ס"יג0 כולס לפטר .אליס הגרטיס סוויפ כגידן nro מכלל , נצפרך ולא 2( תמון. עי,1(

 כנטר עמו מגסס כטס י"ג( )פרק  "פר ייעטה כקצרו דוקרן פריפה ר' סרם מ,כיר וימריסטפלים

סמ5"
b'DS מיוסר מגיס לעיל כרטיס וגלח כרמה, נ:ניווז 3( , מ"ר מ6ר ומסכמו כמכוץ כ6ריכוס 

 מהקרון למגזם ונוכל סטעס חסר פס 4( י"ס.. p'OD לו סקמוך כפקוק סו6 כרמס כגסס דודוסגת
 ס"ס ככחוכיס נגרוס סטגח לקוטי "מר ~olnu וכלוק וקוט חס וי"ג "ומגס : סס ס"פורי רכרי פיעל
 כגירן ענין טוס מזכיר סמקורוס 11מפר1 "סר "ין כי סימת 5( כס". סווי"ן כסוחפות לספוט רמי"ין

 ; 48 וף יעיל סי' מקריונן 6( . וי"1 כל6 סו6 סקפריס וככל ספק עליו ים oh 11ו'"1

 מכשרבשרים סר לא כיואמר
 כבתרים ביתכמו הסר לאוהבית

15
 בשריםערף

 בי"ח כמחברת בהחבירו כדת לא אשר השיבות פה ינם בשרים*(
 נ' ),כויס בשר כל הם כמו יק י"ס )מטלי בשרים לעבד כי ואףמגש972

 ug~) ניח,קאל נכורים בשר השני וכו' מחלקוה לב' מתחלק בשי ם ה נ מ ז"ל *(דיטף
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 15 רוב על למלוך לענד נאה כן אם הכרואים כל על נופל שםי",

 ערד כי לך אמר ומי כזאת חכם ידבר ולא כילם על ולאהברואים
 כסי'ס לויברך כשרים המשלנו למען הברואים כל על נופל שםכשרים

 הברואים כל לאמר בבשרים כל שנוסיף הוא דין ס"O")ip )6 וסג" בשרכל
  הברואים כל לאטר בכשרים כל שנוסיף הוא דין כשר כל כסו5

 ואשר כזאת השיבות אזי כל בבשרים היה ל4 אכל בשר בלבמו
 וחסרים מריקים גדול צבא על למלוך לו נאוה העבד כיאמרת
 או כמרורים לו רב המלונה כי למלוך לעבד נאוח לא כישגית

 למשול העבדיכם כדרך למשול וממצל מעכרות בצאתובאחרים
 וכן להם ולא הממשלה עלימו להיות המה ימשלו ולא עליהם10

 ונבל ימלוך כי עבד תחת ארץ רכזה שלש תחת בחכמתו שלמהדבר
 כי לאטר מרודים שרים כין הפריד ולא ש'6, ל, ,מטלי להם ישבעכי

 על למלוך לעבד נאוה ואם ימלוך אמר אכנם כי שרים עלימלוך
 אמנונם כי ארץ רגזה אז שרים על ימלוך כי אומר הירהמרודים

 לזאת הארץ תרגז למה סיודים אנשים על למלוך לו נאה בהיות15
 י"פ )משלי מ י ר ש כ משול לעכר כי אף enS) )שם כשר ואכלתםונו'

 1 עכ"לי'(

 משול לעבר כי אף תענונ לכסיל נאוה לא הבאת ב' במחברת רוגשז"ל
 בשרים ומשול נבורים בשר החי הבשר עם אחד בחלקבשרים

 כי וא"ת י'( ח' )הושע ושרים מלך ממשא ויחלו כמו שי"ן ממחכרתהוא
 קמ"ה לההלים ועד לעולם קדשו שם בשר כל ויברך כטו הוא כשריםמשול
 כן אם אשיבך הכרואים כל על נופל שם ובשרים בשר כי באמרךכ"א(
 לומר יתכן לא הזה וכדבר כל1 ולא הברואים רוב על למלוך לעכדנאוה
 בשרים משול לעבד כי אף החכם אמר לא ותאמר תשוב ואםוכו'
 נדול צבא על לטלוך לו נאה העבד כי לך אומר מעפ אנשים על אםכי

 משול לעבר כי אף אומר ולכן כמוהו עבדים יהיו כי ואף ומרוריםמריקים
 יתר שפת לנבל נאוה לא כמו בשרים משול לעבד כי אף וחומר מקלבשרים
 משול לעבד נאוה לא כי החכם אמר וכאשר שקר שפת לנדיב כיאף

 ל' )משלי באומדו נכרתה שפחה ברשת תרנו הארץ כי אמר כןבשרים
 . עכ"ל ארץ רנזה שלש תחתכ"א(
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 כי אמר ולכן למלוך הראוי כמלך אם בי כדבריך נכה לו רב ולא16
 אנשים ע5 ולא מרודים אנשים על 5א למלוך לעכר לו נאוה לאערר
 נכונים המלים כי תשובה כלא היסב טנהם ויסום.מתרון נכבדיםנטהס

 תפול לא הממשלה' כי תאמר ואם נמנעים. ולא ולעניןלפתרון
 תמשור(6 משל אבם כסו כי"ת תחלתה אשר מלה על אםכי

 ,נ"טי~ע,כנו
 רבינבם בגוים "ינג(.ומשלוז "יטיס נכס אני אמשול לא ס"

 אשיבך נוספת בבית בנשרים משול לכתוב ראוי יהיה 1'( ט"ו)רטריס
 סלך שלח כמו יהכן וכה נופלת הממשלה ב."ת בלע גם כידע

 בגכורהו.עולבבם טושל מ, ק"מ אס ויפתחהו עמיכם מושלויתירהו
10 וי(: ה"1,טליס

 גוער נימ"לכמו נוער 3ו"ןלייער

 עקרינבםשלשהם סוער טן'וממיך
 נגערתי כנוער ננערתיבאמרו

.

 נזכריבבםוזוכר נסערתי ומוער
16.

 נוערערךערך
 כביונמדת ט"ו( ל"ג )יטטי' ער ו נ נו"ן כי באמרו עליו תשיב ימה בוותר *(ייעי

 ,גרטיס השקת אל כדה ותער כמו אם כי הוא לא כיותאמל

 לא ששך ג"ג( .קיט ,ססל,ס כארבע ננערתי מן נוער יתכן ואמנם גי(נ"י
 אשר ננהגתי כנו"ן נצערתי נו"ן כי הימוד מן אינם הנוכן לזמרתוכל
 וינגע וישקר וינער כמו כ1( ע"ס וססלי' וינהג ותאמר הפעל פ"ההוא
 הבאים הפעלים ידגשין כה כי וישבר ובי"ת וינגע ג'מ"5נדגש
 ורפה דגש טמשלת החת באים לא אשר אעה"ח זולתי הזהבבנין

 וכו' כ"י( י"ד )שמות ה' וינער הא' טחלוקת לב טתחלק נער נחם מ ז"ל *( וףמחס
 .עכ-ל. פ"ו( ל"ג לישע" בשחד מתמך כפיו נער128
 הנו"ן כי ער ממחברת והוא נין במחברת כפיו נוער וחברת ובש י וז"ל:דף

 וכמפל ונודר ונוסע בנוגע ישרת כאשר בטערמשרת
 ככתוב ונם כ'( כ"ר לבואש.ת כדה ותער באמרו מער מן יפול כן נודרמן

 עכ"ל. י"א( כ"ר )דה"ב הארן אתויערו
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 ערך במפעל עמם נלוה הרי"ש וגם וינהנ וינער רגשות נראה לאולכן
 מעי נדגש לא ויכרך ויגרש תאסר כי הטעם טבלערי ורפרטדגש
  דגושה הר'"ש תמצא לא 'Ty וישבר ני"ת נדגש באשר כרך י 1רי"ש
 כמו  פועל משיו-( על  לרבה  ברציתך ולכן מוער מעפכישם

 התחתונה הניירה  שבה אותיותיור"ש  שבית  אשר  מלה  מן  שיבר6
 מחוף צאלה תדגש ולא ההורש הרי"ש תקל IYD9 עליונהלה.ות
 עקרו היה כ"6( 11יקי16' ושטף ומרק עמי " ,רקיק שרף והנה ל"ג( 5יי1 ,י6ס"מרף
 וכמוהו הרי"ש הגדש לא למען p~b אמר אבל שטף כמו מורקעומר
 וזה כדגש כא י" סי" (~Shprn שרך ברת לא וייצאנו ;'( ט"ו ,יסעיסהירט

 מבחב  'צא לא  ולולי אלה זולת מנהנים דגש יש ועוד מעם הוא10
י1  : וזולתם המנהגים אלה פתרתי פתרון למחברת תשובה דרךזה

17

 שהם חרוץערך
 השהם מאבני ייי( ק"מ ,ס5" חרוץ בירקרק בפתרו השיבות ינה חרוץ%(

 השהם אמרת כי היא 1( שהם מאבני ספיר אמרו עלונם
 לקרוא יתכן לא ולנן אחד מין ומפיר היקרים מהאבנים אחדמין

 בתיה נמצא  רכרוכי רתכן יטגה מנחםלא בי יטהם,דעלסמר
 ואנח שהם אבם ככתש  -2הם  אבח  ואיאש  אבסם  עשיההשתש
 לאבם -טהנבט אבני הכתוב  קרא ה לש טים  ולחוטן  לאפרמלואים

 יף מנמס כירקרק ואברותיה החמישי וכו' וכו' מחלקוה לו' מתחלק הרץ מנחם ז"ל*(
 95 י"ט( ח' )משלי ומפז מחרוק מריי פוב י"ר( מ"ח )ההליםחרוץ

 והשני כ' ק ר י ובערך עכ"ל. טהור זהב הוא גז"ד( )שם תבואההומחרוץ
101 

 יףיי:1 * עכ"ל שהם מאבני יקרה אבן הוא חרוץ בירקרסואברותיה
 מאבני חרוץ ואמרת חרוץ בירקרק ואברוהיה וכל כנפי רוץ ח וגש  רוז"ל

 תקרא כי וכו' כתועה החמאה פתרת הזה ובפסוק הואהשהם
 כן כמו ולרבר השהם מאבני ספיר באמרך השהם אבן חרוץ יקרה אבןלבל
 והחרוץ היקרים האבנים מן אחד מין הוא השהם כי מפני  יתבן לאלחבם
 וירקרק וכו' הפוב הזהב הוא כן נם הוא שוהם מאבני כי אמותאשר
 ירוק הוא לא מאד במאד פוב זהב וכו'. מארץ יובא אשר זהב הואהחרוץ

 עכ"ל.  אדום הואולא
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 אנני ט לומר תוכר[ ולא ויהלם ספיר לנפך והאפד החשן17
 מלואים אבני קורא להם שהם אכני כי מפיר מקום יקום מלואיםערך
 טסס"ק

 שהם אבני כי אמר ואם טלואים אבני האבמם אלה תהיינה לאמי

 כאשר כי יתכן לא המלואים אבני המינים שאר נקרא אחדטין

 5 שהם אבני נצמרך ככה מלואים אבני פיר ומ נפך להיותנצפרך

 עשרה השתים לשאר וכינוי שם שהם ובהיות מלואים אכניהם
 מעדיה רב ואף כולם על נופל מלואים אכני תמצא אזיאבנים
 2( שר אשר בשירו מ שה ומיניהם האלה לאבנים קרא הוא גםזצ"ל

10 ומופחות אותות מפטר ואחוד משלאשא

 חוח( סייע ,יס"פ כתות בכל נבראו לאאשר

 חרותורת שוהם נלילי 31לי, כריתו1?וננריי?יוז
 חנמ'ם אמרו אשר התורה לוחות שהם נלילי הענין לדברורצה

 וכך כר r'D אמרו לא רק היו 8( מיכליות אבני הלוחות אכניכי
 16 ומהם כמוהם ואשר כולנה האבנים על נופל שם מרגליות אםכי

 'אטר לא כ' 'דע .לו תהם" "נלילי קראכם ולכן םעד'ה רבלפד
 זהב ירקרק אתה ופתרת כזאת אמר לא שהם האכנ'ם מיניפנל
 מיומם אמרת אשר זה זהב נראתה לא ואמנם אדום ולא ירוקלא

 : עתה ועד הארץהומר
 6כן רק קפיר כפ,' ערך גסוס כן מ65חי hb למג'גו 6מר כממניס , שהם מאבני ספיר1(

 ס)" מרון ס6מר ססטגס על רק סי6 כי מ6ד ממוס (1 וחטו3ס 6מר ססס מ6גג''קרס
 ה)6 טימר מס כפירוט גראס ק ר י כערך כי כו מגס סקר ס65 6ייכיס כל כל OD~t סססממסג'

 אטר עלת ספג דוגט כי חמוס ועוד חרון, על 1ל6 'רקרק על ק6' סססס מ6כנ' 'קים6ג1
 or על מסיכו 1ל6 סטסס שכגי מרון6מר

 וסו"
 כ' חרון כערך כב' מס כ' סל6 כי מ)חלע סקר

 פלי מ6(סרוחי1 לנחס מספסיחס סס כי (Ob1 עניגס מחוגן סעורים "לס 9( מסור. וס3סו6
 6סר כקלס כי סי5.רס לשר גר' כעורו סו6 סס(כיר מן ומן מספעיס כפ' רס"' טיוןכירמנגס
oth~n)ג"וג'ס ידי מעסם כקוכן ptD1) מרגליות, אכנ' 3( . ממס רם( גמ165 ל6 כרל'ןן 
 גר""י סוגף פרר"6( גסס לך פק5 פקוק על )'לקוע קגפיריגון מלס רק מ65חי ל6 מרגליותלטון

 וכו' קגפריג)ן מח35 סר6סו לך פתל חס6 כיפ'

 השים סךוענה נרמסיםכסוחים
 גבוריםואלוף בהמם'םונמוג
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18 עוזיאל raררש

ערך ושמוריםערוכים
(o~mp שבנרהבמפר

 נאגרים.בחלק

 כמוהיםערך
 כסוחים. קוצים בפתרין עליו השיכות מה ועל כסוחים*(

 י"ס, ל"ז )כמיס

 אלה  ושתי כחשת גי דומה לי אין אמר ללא ונידושענין
 ,מליס כטוחה באש שיופה כסוחים קוצים אחת כטחלוקתהחביר

פ",
 אמת ולא ברגל גידש הנשרף הדבר כי גידשה כמוחה ופתרון י""

 פתרונו כי אמנם כיותה ונמוחה כרותים כסוחים לשון אם כי5
 כריתה לשרפה אין כי עליו יורה כםוחה כאש ושרופה מפתרונךמוב
 לא תרגומם תבםה לא ארמית טלשון אם כי עדך הירה לאוגם

 כ4 נחםררה מדעה היא אחרונה מלשון ולזמור ר'( נ"מ ,יקי"תזמור

 לא תרגומם תכסח היה ולו היפני כאשר המלה תרגמםאונקלום
 תרגום בהיותו ועתה כרותים כםוחים פתרת אזי י"ס( נ' ,יגויס ת ו ר כ ת10

 לאמור: כזאת יתכן לאתזמור
19
19 וענהערך  ערך עוני מלשון ס'( ס' "שפ בפניו ישראל גאון וענה השיבות וכן וענה..(

 סיס לסוף התנונן ותאמר ג'( י"ג ,ט"" כי ענו הנני כמו אתה ופתרת16

 רף מגסס פ' לתהלים כסוחה באש שרופה )ישעיה( כסוחים קוצים ח ס כ ם ח נ מ ז"ל*(
 108 עכ"ל. הם ומרמס הרוש עניןי"ז(

 ייג~דיף אין באסרך הוא הידוש ענין כסוחים קוצים ופתרת כסוחים דונשז"ל
 14 כ"ח )ויקיא תזמר לא אשר ארם מלשון דומה לו ויש דומהלו

 כן וכמו כרותים קוצים כסוחים קוצים ופתרון מתרגם בה תכסח לאד'(
 עכ"ל. כרותה באש שרופה כסוחה באששרומה

 "זב~ף )הושע ישראל נאון וענה נ'( ה' )דברים וירעבך ויענך הרביעי ם נח מ ?"ל**(
1.,~enachem Talmiflo ' 10 1סס 

15

 האלבענינם
 אל דת עלוהנם
 מנרה כןסעדיה

 ענה עונילשון
18
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 היא גאונם כי תדע בעונם יכשלו ואפרים ישראל האמור הפסוק19
 אם דברת הקדש הברוח עונם היאי גאונם כי יודע ובמה עונםעיך
 ענינים שני אחד בפסוק להיות יהכן והלא לך נגלה לה ל ון ןז ב1ע)ס

 אלהיהם י"י אל שבו ולא בפניו ישראל נאון וענה אחד פסוקוהנה
 5 יודעי כל ואמנם עון עמן נו יאין י'( ;' ,פסע זאת בכל בקשוהוולא

 הדבר נכון בי תשובה טנחם בפתרון אין כי יודו שכל ומבינידעת
 ידל התלאות ובמוצאם עליהם הצרות בכא אלהינו אמר הואוכה
 ולאדיב עיניהם לנלושה כידו עיניו ויראו בפניו ישראלגאון
 הפתרון זה ויאמץ )"נ( נ' ש'" מעון צר והכמרה כענין נפשוהםאת
 סו פשעיהם ברוב אמר כי אלהיהם י"י אל שבו ולא באומרו הפסוקסוף

 מוסר ;קחו ולא זאת בכל יושרו לא ובגאונמ נצורם כהדלאשר
 יקד וימאך באומרו בפתרון תוקף עוד יוסיף עוזיאכ( בןויהונתן
 ישראל גאון וענה 1( שמות ואלה בפתרון עדיה ם ר' פתר וכןישראל
 למען האלה הפותרים שלשת להכחיש ידך לאל ואין עונימלשון

15 )תסס( עיד )קמו ,מ,' 1( ראשך: על אדניך הם כי נפשךצדק

20

 נמנערך20
 לב למוג למ31ן ט"ו( ט"ו ,מוס כנען יושבי כל נמוגו ופהרת נמג *(ערך
),חוק"))מג

 כ""
 שפתרו מנחם על והשיבות הניקה מלשון ט"ו(

 20 אין כי ואמרת כנען יושבי כל נמסו כמו יין י"י ש"נ ימם המםכמו

 י"ב( פ"ז )ש"ב בעיני ד' 'ראה אולי נ'( י' לשמות מפני לענת ה'(ה'
 .עכ"ל

 לזכרי ורל ענ' עם בפניו ישראל נאו! וענה אחד בחלק וחברת דוננו ך14"לר1גס
 וענה נ'( י"ב )ש"א י"י נגד ב' ענו הנני מחלק והוא י"כ( נ'פי

 והתכונן ח'( פ"ז )איוב 'ענה בפנ' כחשי בי ויקם כמו בפניו 'שראלכאון
 הוא נסיונם כי תדע בעונם יכשלו ואפרים וישראל האמור הפסוקלסוף

 עכ"ל. מעלליהם ברוע בפניהם העינה עינם וף,כסס
 לאיוב השיה ותמוננני כ'( כ"א )'חזקאל לב למת למע( מג, ם ח נ מ 1"ל 115,4
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 20 פתרונו ואמנכם רבייך על ראיה כלא הנעה כלשין אם כיפתרון

 ערך אז וענין לב כל ונמם כמו לב למוג לטען כי מפתרונךקרוב
 ט"" )ס"ימ וגו'ננהלו

 יסיג יריחו באנש' האמור כענין כנען יושבי כל נטוגן
 פשר כמו אתברך נמגן אונקלום יוןרגמ '"6( נ' ,קשט לבבנווימם

 1גיזיאל ב:ן יונתן דנ(ש41 לבנא יון וןברך נ"מ( 5' ,יפיס לבבנו את הממן5
 המוגגנה וכרביבים לבהון דיתבר נגדיל כ'( כ"Sbprnt) 6 לב למוגלמען

 יקרא: נטנו לנמם כי יורה י"ג( טי)עמוס
21

21 תשוקתךערך

 ערך )י5ס'ס תשוקהך אישך ואל בפתרו דנתה הוה יכדין תשוקתך י(10
 חטיקחד )תשוקה( במקרקש לנו אין ותאמר תאוה 31נין ט"ו(ג'

 אישך ואל ורצון ברכתה בעת לאשה נאמר לא ונם תאוהלשון
 שמע אך אלה בכל ידע לא ומי וכעם קללה בעת אם כיתשוקתך
 תאוה לשון תשוקה במקרא לנו אין כי האמר אשר על'ךתשובתי

 לא לומר תוכל ולא כמוהו חיי נ"ט )יסעק שוקקה ונפשו להיות יתכן15
 יהלם באשר והיה היא ובה תאוה לשון לזולתי המלה תפתרולא
 על ר31ב ננאיש ספקק( ו6ם יסס נמשו וריקה והקיץ אוכל והנההרעב

 נשמות כנע! יושב' כל נמנו ו'( מ"ר )ישעיה עונינו ביד ותסונני כיב(ל'
 . עכ"ל המה תמס ענין ט"ו(ט"ו

 יף ייימ הוא 3ם לב למונ למען נמסו כנע! יושבי כל נמנו ופתרת נמנו דונשז"ל
 פתרון כי דברת כא'טר פתרונם ואין אמרת ימס המסמלשון

 למונ ופתרון ס"ז( י"ר )ש"א וילך נמונ וכמוהו נעו כנען 'ושבי כלנמנו
 הנה לך אמר בלב נע לשו! ימצא אנה וא"ת הנעה מלשון הוא נםלב

 עכ"ל. ב'( 1' )ישעיה רוח מפני היער עצי כנוע עמו ולבב לבבו וינעכתוב
 יף "י"ס וחמדה תאוה ענין וכו' תשוקהך אישך ואל הרביעי שק, מנחם ז"ל*(

 . עכ"להמה
 הערבריק5 בלשון כמשמעם דברים פתרת אתה נם הנה אשיבך דונשוז"ל

 יף
 וחמדהך תאותך בפתרונך באמרך תשוקתך אשך ואלכמו
 10 .עכ"ל
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 שב ובהקיצו ושבע ושתה אכל היה בי בחלומו וירא שוכנ טטתו21
 טתאוה ונפשו מטאכלו מאומרה בנפשו ידבק ולא הראשון לרעםערך
 לשון הוא כי תדמה אל הוא כה תשוקתו ומתרון בראשונה. כאשריסקסו

 אשר נמרצת קללה היא כי דע ורצון ברכה כעת אם כי יפתרתאוה
 5 ולתת האיש את להמשיל האשרה על כועסו בעת אלהינורצה

 לבלתי כאישה אם כי לה תקום ולא עינותיה למען עליהמטשלתו
 קהך תשו אמר ולכן פיו וגל אבנם כי קטנה או גדולהעשורה

 החשובי אשר ומחשבתך ורצונך וחפצך לעשות תתאוי אשר ך ת ו את
 ובכחו עשייתך תהיתה ואליו אישך יד על אם כי יהיה ולא יקוםלא

 10 האבותיך: תהי פתר,אונקלום וכן בך ימשול והוא כחך ימעטטאשר

22
 נדוין ככנש ,ל ." י,1," אלוף גכנש ואנ' מנחם סהר אלוף ": אערףערך22

 15 נצמרך ולא 1( מתוכה שני וי"ו ויגרע המלה בתחלת וי"ו נו יוסיף"י"ג(

 על עומדת וי"ו ומנרעדת וי"ו תוספת מגלעדי ביהמלרה ככהלעשות
 הבריא הוא פה ל ו נד וענין גדול ככבש ואני הפהרון להיותאודתה
 הקטן הרוה מן למבוח הנבחר הוא והיקר הבריא הכבש כיוהשטן

 יובל אלוף כככש ואני וכו' ד'( נ' )'רמיה נעורי אלוף השני 13נחם 1"ל *( דףמנחס
 וראשים בדולים כלם ענינו 'כפ' פתרונו י"פ( י"א )שם למבוח25
 46י

 שנר מנורת אלוף העמיד דאלוף ננכש אלוף בכבש קריש בן יהודה ופתר המה 9

 דרך לשניהם ואין המלה בהוך שני וי"ו ונם המלה בתחלת ו' יסףאלפיך
 אמתהלהיות יעל עמדה על עומדת הווין מכלעדי המלה כי עללנפות

 . עכ"ל בדול ככבש אלוף ככבשפתרונו
 הוה המסוק בבתרון יסף קריש בן יהודה כי בסמרך וכתכת וגש ר1"ל

 לנפות דרך לשניהם ואין בחוכו והשני בראשאלוף האחר ווי"ןשני
 באמרך שפתיך רבה כל על עליך תשוכחי שמע ועתה וכו'וכו'

 כככש להיות אלוף כככש כמו שמות משני הוי"ו להחסיר יתכן לאכי
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 עוך בהיותו בפביהתו יש בצע טה כי 2( ראשו אליו נשא לא הרזהכי
 gtSh לא ולו ומההמיר מהוסיף מזב הפתרון זה בי ונראתה שמןבלתי

 בי כזב עליו ודברת והגרענו הומפנו אזי מוצא לו להוציאיבלנו
 אלוף ככבש כסו שמורה משתי הו'"ו להגריע יתכן לא ואמרנזר

 פמדא אודם 8( בספרו הנמצא דברו כה והנה ואלוף כככש להיות6
 וכמוהו מפטרא וי"ו נגרע לא יברקת וי"ו לולי '"1( כ"ס ט"מוכרקת
 ראובן וכמו משכו וי"ו נגרע לא ואהלמה וטו לולי ואחלמה שכולשם
 והשמות הדברימ רוב אמר כה כי כולה המקרא על נזר ולא לי 6י "סוגו'

 כי הדברים כל אמר ולא משפמם כרה זה אחר זה כההמסוכים
 לא אבל אמר ואה"כ וי"ו בלא הבא מזער מעם יש כי ידע10

 זולתי ומעלה משלשה אם כי דברים לשני זה מקרהיקרה
 נעלמו לא כי הטה הם אתה הבאת אשר והמליםמעט
 ולא מתנהג הזה המנהנ על המקרבת רוב אךממנו
 בתוך אשר היי"ו על אם בי ההוא הפותר על תשובתו עיקרהיה

 ויוכל ואלוף ככבש מלאטר הנהמר הוי"ו בי ואמר הומיף וכה אלוף15
 ענין רצה לו ני טזער מעם כמוהו 'ש ואם אמר יה'ד בלשוןיופיה

 ו ל ב ין אומר היה או באלוף נוספת בוי"ו הדבר מראה היהתוספות
 ולכן ראייה בלא המלה ונשארה הקצוות משתי יכריהנוולא
 תנור כאומרו כי תראה הלא יובל וגם יוכיה 4( הוי"ו חסרון כיאטר

 הגריעה ולא וי"ו בכירים הומיף נתץ 5( ייהד ואם 5"ס( י"hlp',) 6 יתר יכרים90
  ורב נרול  אלוף בכבש  ובפתרון  קצותיה משתי המלה ההמירולא
 וענין ר י ה ב כאימר ואנא עוזיאל בן יונהן פתר וכן הרב מזהננצל

 במקרא לנו היה התיכונים מרו לא הקיצונים הווי"ם לולי באמרךואלוף
 כמו ורבים וכו' זבולה עמד ירה שמש תמימה האליה הלכו כמו טחםרבים
 כי באמרך עליך ותשובתי בראשם ווי"ם בתוס' אם כי פתרונם יתכן לאאלה
 מושכים שנים שנים שמות לנו הנה אהד נדול ככבש הוא כי מוכיחיובל
 וכמו וכו' ויושבו אמר ולא אהרן ואת משה את ויושב וכמו אהד פועלאלי

 . עכ"ל וכו' יתצו אטר ולא יתץ וכיריםתנור
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 בנוחים ל";,כ'()כולם "וליס כרים כיקר י"י ואויבי בענין פרה אלוף88

 ולישר.ם:לטכס?
 סיכר 6ך , qih1 ככיס כסוכ 6ל1 כמו סו6 קלפיך מסגר נמר oh ר"ל , ממוכס סני 1י"1 דינרע1(

 ולחד כר6ט 6מד נוקמים ווי"מ מסטי כפ" שדוריס ושגט מגסס סניסס כי מ6י ממוס.
 מסוכס סג' וי"ו ויגרע פס טומר וט ומס גוקמיס ort~ll טס. ג"כ נר6ס וס הערך וכמטךנסוך
 1'"1 סוק' מכלטר' רכור כרי כתוך דכריו מכלר כ' ס'6 וטעום דלסנ6 סגרך ס'6 כ' לומר נוכל1ל6

 מ6ד קסם ראשו, אליו נשא לא 2( ו'"ו:ומגרטס
 לכוויי

 י"ל כספרו, 8( פס: 11 וול'5ס
 וגו' וגי' פטרם 6רס ס6לס סמלים וו' כמגרעם פס סוי"1 מנרמס וסטות S"r1 26 דףכמחכור

 יתפלמס סכו ocb שמרו משטו וכס סחרר ררה or סל6 הלמון מטפט כס והין כרס מסוסל6
 טל וי"ג לול' י'סודס לי' טמעין ר16נ1 וכמוסו וכו' וכו' מסכו וי"ו גגרמ לoninh1 6 טל סוידולולי

 מטפטס כס or 6חר or כס סקמוכיס ופטמות סוכרים ורוס וכו' ולוי מטמעה וי"1 נחקר bbויסורס
 ס6מרוניס סמליס יחסמו 6סר סווי"ן ולולי ומעלס לסלטם 6ס כי רכריס לסנ' וס מקרס 'קרס ל66כל
 פמרונס נסיות 'סכן 1לo-tp~) 6 יטלס ול6 מממס 'כ6 ל6 קלוף כככס כן על סחיכוניס גהקרול6

 קלוף כמלס והוטו ,ופרון 4( טכ"ל. יוכימ לטכומ וכל י וגס 6לומ כככט ו6ג' כמכסכן 06כי
 יטר כלטון כ6 גסן מפעל 6ף י"ל יחר, ד14נפ 5( יוכלו. ס5"ל יוכל וגס ד6לף q'plrsסדריך

Thכירים כר6ט וי"ו 'ט . 

 ומקשיב שקרדברי להשיב פה ישומה
 העיקריםבתוך הושיב הימוראשר

5 העוהבפתרונו וטצוה תורהאשר

 העריכםלקררה שהשורהוהחפיא
 נמה ביבאומרו כימה האמתועל

 הרים כהרותולא מפה כמו לאאשר
2823

10 קרתערךערך

 ג'( ח' )מסלי קררה לפי שערים ליד הביאו למען ותחטיאו קרת .("רס

 אענו ואמית כיס( %' ייטטיס  נאמנה  קריה עם  אחרבחלק

 פתרונו לבאר יכולת ולא י"מ( " "סיס המקרה ימך כעצלתים  אםבי
 כי מפתרונך קרוב פתרונו ואמנכם עניינך יסוד לבלות ידעתולא

 .158 בצאתי נאמנה קריה נ'( מ"ח )תהלים רב מלך קרית השביעי מ ה נ 3ן 5fft ש( דףמנמס
 עכ"ל. קרת מרומי נפי על ז'( כ"מ )איוב קרת עלי שעי

ד
 עם נ'( ח' למשלי קרת לפי שערים ליד אחד בחלק  והבאת ריגש  ףז'ל 18

 המקרה ימך בעצלתים כמו אם כי ק ואין וכו' נאמנהקריה
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 28 מגזרת ה ר ק מ ו המקרה ימך כמו קרת לפ' שעיים ליב יהיהאיך

 ערך זה ילמד ומה קליה י"ס( ט' ,שלי קרת מרמי גפי על לאמר היתכןטורה
 "יס הפתרון אזי ועיר קריה קרת בהיות אבל בו מעמיש ומההענין

 ראוני מושבי אכין ברחוב קרת עלי שער בצאתי וגם הישביתכן
 בצאתי פתרונו ונח פ( 1' נ"ע ו6י,נ עטדו קמו וישישים ונחבאו נערים6

 קמו וישישים ונחבאו נערים ראוני שם העיר שער אלמביתי
 כני ושבת הקהלות התחברותם מקום העיר שער כי ryD9עמדו
 שכם היושבים מפניו יקומו נכבד איש ביניהכם בעבור אשראדם
 שער יהיה איך גג הקרת כי ולדבריך לכבודו רגליהם עלויעמדו

 ויעטרו הישישים קמו מדוע ננו על יוצא הוא אם ועוד גג עם10
 לא והוא בתוכם ענר לא והוא הנערים נתנאים ולמה מתחתיווהם
 מושבי אכין ברחוב ביניהכם בעוברו אנום כי ונחבאו יקומואמר
 במוב רה י ר ק ת ר ק ה כי עוד ילטד הפסוק זה וננום זה עליורה

 כת"ב ואחריו י( י"6 ,"סלי רנה רשעים ובאבד קריה תעלוץצדיקים
 כאחרון הראשון הפסוק ענין וסלא מס( ש0 קרת תרום ישרים בברכת15

 ובאחרית ענין כפסוק לגג ואין קרת תרום כמו קריה תעלץויהיה
 םכלורה פיך דברי תחלת וכמקרה" כננ הק"ת "כי אמרתדבריך
 המוכן המקום בגג הפועל שם מקרה כי דמית הוללות פיךואחרית
 ובינתך הכמתך היא וזאת ידיך מנקידת נקור נמצא ובה שםלשבת

 להחביר בוש לא הזה כמעירה וימעה השגיות כזאת ישגה אשר ואיש20
 ואמנכם ותורות הקות ולהורות ללמד אחרים על ולהשיבמפרים
 וכה הפועל שם המקרה כי לשלף כי ואף להתאלף צריךהוא

 עליותיו המקרה עצל איש בעד אמר הסקרה ימך כעצלתיםפתרונו
 הקמת די ירו תמצא ולא מלבנות הונו ידל בעצלתים כיתוובונה

 ,קסלס וגבית וידלף ג'( ל"ד )ססליס עליותיו במים המקרה וכמהו הכנין26

 : השיאך לבד וזדון לזה הביאך פה 64שר י"ס("
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