
 ששת אק יהייהשיבות
ה"ה

 דונש מתלמיריאחר
 תשפותש

 מנתקתלמילי

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



הערה
 באית אית מצאת' "תשיגית אי" מצ" עי הייחםראשי

 לא ולדעתי אחת מלה אף שנ'ת' יי" היא" ג3"'

 לעיר( הערותי )כאשר האחווניכם ור"גו,ת,קים סופרים מתקוני הטרה ודהם מחברן מעטיצאו
 גמאמ-

 בכירת לקמן כמ"ש שאות אבן הוא טהבון כי מצינו הענין גמשך ודהגדיקה החיפוש אחר כי חקנץ(ממציאות
 וכו' סר('קו אמרתי וכו' התשוגות "תמו דגריו סיום מצאנו התשובות אלה גמסגרת וכן תלמיד" צעיר "אני46

 אם חוץ סותועצמו1 הענין הלא בל"ר תלמידי" השיבו "אשר עליהם לרשום מתישב ואיך דונש" תלטידשל

 ר(1 ולהיות רבם נקמת לנקום מאחד יותר ויד.ד'1 רעד תלמידיו הסיבו מנחם תלמידי נגד  אלה'השגות כינאמר

 עשדהו ברהבם המפורסם ששת אכן ואת מנהם תלמידי עליו צהרו ההשגורה וחניתי החיצים למקבל ופותרהצנרה

 בחמת והוא ההם( ב.מים המפורסמים החכמים בין היוחסין מזכירו )כאשר המערכה כראש להתיצב לסיעתםריעעו

 ויתר מנחם תלמידי שעשו כמו בראשם ולילך החיגור עיל לסגול שכמו נטה אליו באהבתו מתקוממיו ננדרוחו

 יתענין שבמשך אף תלמידי" הש.בו "אדור רהדבר.ם מת,שכים ולכן האהל נפתח דהת,צכ קפיון בן ורקאוהגיו
 במבוא: לעיל תמצא מלה ויותך מ"ב יחיד רק רבים לעיון זכר נמצא לא במופגר גפירושם והן בחרוזיםה;

 רהשגורויו בראש דונש מצאנו כי 1ה41י לפתור אחד רבר עוד לנו נשאר הנ"ל הסוייה שפשרלו אחי ורהנד

 ער( ותהלות תשבחוה חרוזי לפניהןשלח
 פעמים הוגה עשו וכן מנחם תלמידי עשו וכמתכונתו הנשיפי

 כן וכמו לעיל( הנדפס מזה )חוץ חסדאי רג על תהלתם משיר חרוז דונש תלמידי טג,אים  שמצאנוגערךחונךכמו
 מורהכם מהקודמים הרבה עשו וכן חונה עיך עי' מהחכר חוץ דונש רוהלה,שכתב משיר מנחם תלמידימשירים

 בזמן יטירץר חסדאי" לרב תקלה גוייר עקרג גסמיכת השרים "ולאחד כרכב ערך בהשנ1ת.1 דונש שמזכירעמו
ן

 ההרב יפקד ולא יזכר לא תשובותיהם ברשוש ופה לקראתו חרדו ושרים דשלכים כעינ' גדול שהיה הזרההנמצא

 1 הוא דבר הלא ונקלה ~קרה דרך זה ואין זרה על מאד להתפלא ויש כלה ריעוהנשיא

 ל4ן האחרונינם והמעתיקים הימים ברוב נאבד ורק דגריהם בפתח תהלה שיר כראגו כי נאמר לא אסןערצדץ

 דונש תלמוד' תשובות לחבור מנחם תלמיד' תשובות ה'בור גרן ה'מים ארכו ג' לשעי נוכל עודמצאוהו

 התלמיד.ם ה" זמן את גק'רוג לשער זאת בהשעיה ונרו'ח זו ממלאכה ונפטרו לעולמו והלך הנשיא נפטיוביגעים

 החכם האמתית חקיה פי ע5 לנו ציין כאשי 'שרון קדמוניות מדורש' לנו נודע הנשיא פטירת כ' נאשרהאלה

 : 1852( , )פארים שאפרוט אבן חסדאי הנשיא חיי לקורות הערות נספרו שד.ל בנו ר : ב ה וא

 tnha בחרוזיהם מפארים דונש המלמידי כי ה.א לאמתית ומחזיקה השערה מגדי המוציאה להשערת.רך4"וךק

 פניהם על ויראתו פחדתו הנשיא ובחיי ותורתו חכמתו גדולת ואת ויחוסו מעלות,1 את ומפלינ,םרגם

 : המוסר מן ואינו בפניו זה סכמו הפליגבלתי
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 התשובות הןונולה
 דונש תלמידי השינואשר

 רכי'על

 מנחםתלפרי
 גדפכם מיושית חרפכם מ, אר;1

 נבעריכם:כסילים אספת מיועל
 שוגגתהונפש משגת ושין ביד2

 נמגריכם:ופיורד נלעגתוכעשון
 תנהר בתהוםאשר הנמהר אתה ניו8

 : בהריכםכרעבור הר אעתוקותאמר
 עיני אור הואבדת מיני רכהר בררם4

 : נבחריכםוחקים דיני כל בהאשר
 ימעד לאלעולם נמעד צירן בדקר6

 : בשיריכםירהיב[ עד עולמי עדשמו
 מבררבהכמדה נבר הליל בעם7

 נסדרינםם:לשבתו הדברוכסאות
 געוש יגעשוים רעוש ,רעש ארי8

 יריכם: קולובעת כלפרעוש כיואף
 )טיס 10161 סמדכריס ר"ח סו6כקטר קמרון כן והוך יחיד לנוכח לריר מחמיל וכוי פח ר ח מ' 0 16(

 קפל לטון פמ ק 6 . וגמ"כ כיטעי' סכסוכ כלמון (1 כמלעס וכתר והתוליו הטגוסיו מיל' למטיסחסיד
 י גד 8( רוד: כן מסודה גיקטל0 וכר"סיסס מרעיו 'תר על וסכונם גכעריס כקילים סקסלס מ'טל
 : רוגט הר טעיר: סיט ט( גררפיס גטמוח לוס וכדומת קפרון כן 06 ולקלק ללטג מכנס (סכטס
 קלמר 6ע"פי כלומר נקער ן 5'ו 3סר 5( ד0: וכעל מדקדק לחכם דונט 06 מטנס וכו' כרס4(

 מקריס: כררך 'רט ל6 ודרכו ירט מכמוס 6טר לקמן מסר וכמו סחורם מורך )טס ל6 (05 נכלחכמות
 מטפט דגר לגל טליסן ליטג לפגיו מוכ1יס גדולסו לרוב למטפע כקילוח כמו ר סדכ כק6ומ ו1(

 לאור 6חר וכר מפגין סרסר לנור רולס לעטריק סלו' ממר מהורר המפוקר ממלין וירידיומכמס
 סלמס כן 06 למלוק דין לגעל עם פמחין יסים לגל יצריו "ח לסח(יק הוסיף 61)כי מן חגם פ'ורכר
 ורעו ונמו מ6רמ' ול6 מל"ע חו6 כי 161מר 'עטם ל6 ,כן רפס נ' כמון לנט כ' וימערכ המרוזהכרת
 : סמלין חרום 6101 סכ' 0חס נקמן ר דב גקר6 וכמנסיג רפס וסכי"מ י(( ס )'טעיי כדורסגרטיס
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 דופק רםכאישון מופק כה דל לאיד8
 נשכריכם: .'לנדכים .) ' יפק נפשוואת

 יביע כיוערת ישביע ועביכם9
 באמריכם:משליו ימביעבחכמה

 שרים בי*י~ול., הישרים אבווהיו10
 ושציריכם:ומהם' ' המוריםומהם

בשומים'ומתגים השוגים טושכים11
 בשעריהם:בצדק מציגיםומט"ממ

 יורונו דהםונם .יזדהירונו רףקם12
 וכתריכם:עברות יכרהירונווהם

 פנים נושאיםולא דהדנים רהמדה13
 מכיריכם: לאבדין'ואבותעמבנים

 לדהם עשואשר ובנידחם אחיהם14
 כציריכם:ושרגום בידיהם שורדמות

 ובניהם :אלדהים חירםידהם יברך15
 זרינה: אוקרובים קמיהםוימחץ

 עולם שמוריהי ונדולןמ ירבעםא1
 לבקריכם:צמותים כולם צהיוואת

 יתם חכמותאשר 9ברמ 5ן נביר17
 דהמריכם:כדרך' ירט לאודרכו

 האהרוניםונם הראשונים הלשי18
 השיייכם:במשקל דנים דזנש5%9

 ט י 6 כ8(
 ו~

 כן ארל ג5ערס מ5טער טסו6 כ111 וסייגו כהטעים רק לכוורת ויט סכגס קטם מלפס וכו'
 גר"1: מירירי 6חד סעירגי ,ס ועל וטפל ן ע ק ומסימו מטפיל גסס ועגקחמו לככר יר,ס 6סרמ'

 וכוי 6כוסי1 )10 6פג'1: טל דגור רכר מקמריו כסוך ולסטקיעס גמטליס לדכר יודעהספנופ(
 2' ככיס כיון וס ועל ג'טר6ל סור16ס ומור' סכסנ'ס ממס לו' טכס 6כוס'1 וזוכות 'ולך'ורסייגו

 מ5יגיס 11( טכטלוי: על מפורט מורס וגססכיסי1 כהוגם סורהוכחל ר"לכתר וכחריטעערוס
 סויניס להיומ ור6וי' ,ר מסקל סדג'ס 18 ; סו( ה )עמוק כטערמטפט וסוייגו סכסוכ לטון ע"רוכו'
 ירע הכמוס )17 ססגועוס: מקמר כעכור ממלין חרוט סו6 6ך גגגיס גגג ע"מ סי, תססכקנז

 כ116כ חון כמקרץ רעים לו "ין לב( כב )כמוכר סדרך 'רט מפעל ג6סר 6ך מזד חמוס ר6טוגסכהטכרס
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5

 ' עדיוודהב4יים תלמידיו ראשרי19

 בגבריכם:מלאים מועדיוורואים
 נבר~שיםבדורו קיטעים י~עשרי20

 מפיריכם2במפרו רואיםבעתכתבו
 ערמתהומפרדו חכמתה מחרוזו21

 : טשוזריכבםברקמת רקמדהומכתבו
 משירותיוותחת דליוראזיו22בצע4[

 דהגריכם:ינוחון במעפותיווגם
 נחים דהםבצלו ה4ו,רחים וגם28

 ושחריכם:נשפים שחיםוחכמותיו
 וזהיריםמליצים נמהרים שת אשר24

 עריכים:ונרדטים מזהיריםופותים
 הקרעיםורוכבים המשכילים רכל25

 נאחריכם:לשיחור ?כזליםעזבם
 כו לסטחמט נכון כן כמוקרי היטר קו מטל וטעם עקלתון טהייך והכונה ק5ס( דעס לפי וזה י6ע(

 המכמוס טדריסח t~uh' והכונה מכסוח 56ל רע'וניו כמפטיוסהמליז
 סעי

bun ככל סרס טכילי nbr 
 כמו העי"ן כקמן hS) 'ר ),טע" מפקוק לסון 19 : 6 כות לעיל סר כלסר ה6מוגס ררך מן טעה ל6הו6
 ea~ כיס לקמן כמ"מ לפניו קור"'ס 6סר 6לס ק1ר6יס 80( לחכמיס: ועד כיס כימך יה' מומר6הל

 דוקעק עי' ישועס כסיר חקד6י ,' ר"' הטחמט (1 וכלולינה ייו כתכ יפוי והכונה )יפל לסון ס י ר י פק
 מלמון ו ( 1 ר מ מ 21( ורק11ה": מטי ככל מטוכ5יס קפריס Sh יפזר "וקפירים 19( ד' מ"ר קוומיס)נחל
 וסמטקל כהכרמס לוה זה וסוויס דומים סקוגרי' וקלות O'~lpD סירים רסי?נו ( י ( )סיר כחרו(יס615רך

 עיין כ"ריכות סקלה וסרכריס סטירים כסי ק5וות טיוו' על orl כטס טהטחמטו הר6טוניס ורק"גסקליר ור"" הפייכ"ג"י 6מר ועגחס לונט ולרעמי ע"( כ" )כ"מ נג'ס טל מחרוזות ח"זל כרכרי לקח ו 1 1 תרמ
 וסהכרוס ממלוח מקפר ט'וןי Db1' פסעייס )ו"מריס רה"גו ( ר1 ח מול סהחנגדוס 1מפרר1כמכו".
 כלסר ערכי  לטון פי על זס (or ומטתמט גק5רס וכעס ג"רוכה ג" כעס נפרריס רק 'מלוכקטרים

 ר ס ג ען יגור ערכי גליון כי י"י ניוכמלן עטם עס"ו  ווין פס וסררסן ממופלג שמכס סרב ירידיסעירני
 ,gesprengt) auseinander  zerstreut,  hebt (er dispersit sparsit ר 11 י פ ו ן ו ט י נתויגו

 לכגוהה "טכנ( ללסון גדתה Oratio 081[ק סק15ות מווי גלמ' הגדי סדכור 13 לכגוח ר 1 ח נ עס"ס
 מ"מ. ורכרי כחפירה הכור מל רק ערכ' מלטון דמיון גמ65 ל6 ( ר מ למס 6ך יערל ]"יוגעבוורע,ע3סס
 ט6ס 'חר לו 6ך ומפרר" "נחרור 55 נכיס הנ(' כונה על (ה כטס מקסמת הפגומיו כר"מ כפיריו דוגהגס

 מלטון 6101 1" י ( ר פ כ רויו "וקור' St,r1 לונרון כדפוק ממקריס דרוגיו כר"מ ונ"ל ( ר פ כטסשמכנסו
 טן וכמו חומה bb~1 מעלס כל6 שכיסוחן כרכור כלי עריס וסייגו וכרומס ע( )6קהר סער(ותכערי

 )כירעי' הפקוק לטון ס י ל ג ר כ 25( סק5וות: וחיווי סמטקל כמוקי וקגור קרור כלתי הפרטייהמלער
 למוריו יורו חכמ' כל ויע(וכ מניס סכלו וכמסירם שכמחו כמס רוגש כסייגו רגל הולכי כלומר ס('כ
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 שחור!ועינידהו אחות לו יחבמה26
 נהדריכם:בשיריו פחות עםושרים

 י"שה חמף מודוואת ~שמף הניב יכל(27
 : המוריכם כלערקי יסף פובושכל

 ופתוחותקמוצות בצחור! רבדק28
 ופגריכם:לגופות רוחותוהשיבבם

 הקיםבמצבתם וחזקים ורציכם29
 נקשריכם:ביהוא מוחזקים הםכמו

 עינינווהישיר מנינו רדהצדקיל80
 בוריכם:ודהיינו ושזנינוופקח

 כעוריםנגשש קודרים נם השכים51
 מזהיריכם:כסדרר באוריםוהננו

 לעמודלפניהו יחמוד לא זה52ומי
 סומריכם:ולקנות ללמודנתיבותיו

 כענניםכער! מוכנים בפיאתו33
 כנדהריכם:יפוצון מעיניםישלח

 נמי(הו יםכמי גחו לו נדהרים84
י

 דהמריכם:למימי הצליחובמתקם
 נמפה אובדלכל מרסא הרא לשינר85

 במתריכם:במרבן יכפה אףוניבו
 מקרה בעלילכל אקריש כה רלכן86

 דריכם: רכבלאשר וגמראומשנה

 פקוק על ש"ל גר' על ניון ו"ול' גגנוו רכל כמולכי סערך קלי על סרוכניס "לס qht לסטינו יוכלוזל"
 סוס סכים לקוח מכוס nr~b מקוס כטיגוי וכו' כ י נ ס ל כ ו 27( לחורוס. "חונות '(רוככי ס)ס1פעיס

 "ותו עסלל מגסס "ח טס מסלל טסו5 31וס לוגרון רתוק החס על חטוכוסיו כריס רוגם סטיר 48כיח
 כעינוי רק 49 גיס פסס ג"כ לקום 29 כיס וכן טיגוי כלי מטס כלו לקוח א י'ח וס המר סלמ'דובו

 p~u: ו"1ל' עוח,קיס גחקקיסחלף
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 ולהגועועצרזו תךלןו עם נדיבי87
 מלתריכם:צפוני גדלו הרבפני

 עזבו פוחיוכר[ קרבו פדק ראתם88
 מישריכם:ולנתיב שובו הרב ואלן

 גורףומחרבו דפרף יבשבובו39
 : שכוריכםכ[קרלי עורווףהקיצו

 עקרבוונשך חרבו דקר ירמזר40
 : דהממריכםליסר בממיבובשבתו

 רומה תלכוואל קרמות רהשפ,לר41
 צואריכנז:וזרזק הומה רעבנמש

 דבק רגלורשלי כשובק ידבקר42
 : מדוריכםעצתכם תיבק לאבמרם

 לקדשים נים . ., ראפרים היר אשר48
 : כנעריכםושכלגם כנשיםודעתם

 להיות הוא מזבהלא ד-החיררת רמכל44
 : לשעיריכם ראשולא לאריותזנבות

 אשמידלתלמידיו תלמיד צעיר אני45
 : ושקריכםרמיורה שהצמידלשינכם

 בן46שהזןז
0 0 0  שת חכמתואשר 

 זריכם: מיםכמו לשוזנשתלכל
 ככםולרבבורז ריקכם מרמר אנ,47

 נעדריכם:בפפר הבליכםבשוקי
 נלכ ס ל ע עמוקים מיס ה'( כ' ))וסלי ספ' וסו".ל' חלו סקסי ו"נכי הדלו כ' פוח בכ"י דלו ס81(
cthמדעות: פנית לפוני שדלו הכמוסיו ונקמרי סגלו וסייגו כ סר פגי וסגלו . 'דלגה ו"יטחכוגה 
 מלילם ("ס למלילת ק)וכו נכון מ"ר ומס מטו( ת"כ )לכוס שכמיס סל "ורן כסר משחמס סו' ע"ד89(
 פס ויעיר עקרם עקילס ועקילסן וכו' שנסיככן וכו' (סיר וסוי מס ט"מרו ע"ד וכו' סרגו רקר'ר"ו
 סמטויריס "חר כטס כרכב כטרם מ,כירו דואט ורכו לחס קורס "תר כמסורר לקוס סוס כיס כלכ'
 : שמומרים" "ליסר כמלוח מלילתו לחרוזי לסכינו "כיונים" "למטמע סכ'ס q'p פמיר טטמ כ1 יסודיוא'
 6ל 48( : (( 'ט )'ר);י' יסודם עלס 6ח וכקופי מבסון סיכק 42( עמו; o'1nht )ווטךעלמו 1"לחלכו41(

 נכי' it~DP ; )46 ג; על נכונס ריסו לטעי 4( מבונוס; כעלות למרף ילכו כ; כי 11 עלילס עלחסעט
 ג6ספיס; ג"גריס 47( כמ"טרט"פ: מערכיים כדרך עלמו מסללטיס
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 וצח צדקבני שיפצח בשירתי48
 נחבריכם:במלטים ומצוחצחמתוקן

 בןאשיתך הכאחרון רליוכם49
o o o o o  

 העבריננו: כלבפי ולחסרוןלחרפה
 'טרוד הף דוןיה '150לו"י5"בן1ין

 : הנוצריכםקרטעו רדוד הבוחןכמיס
 מלדה נצחידעי פיקפקה51יבמנ(

 במחוריכם:כמכים ולקללה.לחרמה
 אמחק רגושואשר "ק 14 היד וחיא52

 זוריכם: לוורוחות אשחקוכעפר
מכירעיכםאני הכירעיככם שיני53

 המריכם: רושבמי ריויתיכםכעני
 ורנמרעיכםשאל הורדתיכם יגכנם54

 נזכריכם:בשירים קללתכםביום
 פורצרעגדרורן נמרצרע קללות55

 הריננו: עםנבעות חורצתכמורג
 דהחמר ו ע לבב.יימר לקמען56

 לשריכם: פהפצות מומר יהיהולא
וכפרעושך כלקיש67ראש~עב

00 

 : שמיריכם שיר * ** כשישואחצוב ל~
 השפילוךוגתם דקמיל(יך תעשר58

 מריכם: לך איןובם הצלילוךויכה
 בו'רב כלואריב הרב ניב ואקדם59

 נכשריכנם:במשקל מירב שבוונם
 ככרומזדהב אשכר כקו אקרב60

 להעדריכם:ורועה אכר לוואהיה
 : כן "1מ1 מכנה ולמרפוס לגנ"' קפרון כן סו" חים 57( ע, 68( . ממסורר 5'קטלס 1' '5מק סו"59(

 חפייטגיס כדרך נכון "ו טוב חלף מססווס וט גח"ל ריס נכס15(
 מיוהד: בע' orn ה"רלמי וגוונו"
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 צדק לא "פ"א61
 דק אבק ביואף

 רוו כחכמתו62
 יקוובצוו

 כשלשים שנותיו13(
 ששיםכני

 נועצים ואתו64
 מעריצים פיוועל

 בבינה שר בשיר05
 ומדינה עירבכל

 שר כעולם יאין7,1
 שר שירותיוואחר

 בער מאיש לבד07
 שער בא לאאשר

 הלל ישים ליזם68
 יתפללולא

 עליון אל ואומר09
 האביוןולרע

 עבדך ותשמע70
 המדךותמשוך

 מורים יהיו ולא71
 וצפיריםכעיים

 עיני ותארנה72
 בני יהיוולא

 נשמרים ויהיו73
 זרים ירמוםולא

11,Dltllascll Talmi~e 

 נבדק עהלפניו
 נמהרים:כמוכם

 אוו חכמהאשר
 ונהריכם:נהלים

 וישישיםושכים
קוריכנם:לפניהו
 רציםומשפמיו

 אדיריכנם:אלהים
 בננינרהונצח

 וכפריכים:קריונה
 שר שירותיואשר

 הרים: בשירוקול
 נער אוופת*

 השירים:במשקל
 ובהללבהגיון

 אשמיים:לראשי
 r1's את נאבנה

 הנעורים: המאמלה
 נגדךבעמדו

 הנריטה: כו[עלי
 מזהירים אללעם

 לכפיריכם:מרפות
 קניניבמפר

 נמכריבנם:לזריכם
 ךצוריםמפרי

 האוריבנם:בלהב
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 השונים כמפרי74
 מוכנים הםאשר

 ספריכם הם והם5י
 בירכםהיותכם

 המצאו לא ובם76
 באו הרב רייי

 התחברתננם הלא77
 נועצתםויחד

 446ק בן עול פרוק78
 ירוקובמפרו

 תלמידיו ואתם79
 אידיו תבכואשר

 בקשתם לעזרו80
 נסתם כןואחרי

 העוזר וכשל81
 נזרכלימהו

 לתהו .עפתם82
 הוא לא אלבאמרם

 עקשתם ישרה83
 ופלתהויחדו

 נער וקויתם84
 בשערלדבר

 דוד בן הזלה והוא85
 שדוד ללשדישח

 מצחו את וחזק86
 רוחו כלוהוציא

 המוניםוכתבי
 הכיוריכם:לאש'

 תאותכם רובאשר
 וקבורים: .שרופים

rp'3צ4שו' ' 

 השיריהם: שרויד
 בזהרתמושנה

ונעריכם:זקנים
 פרוק לא הואוהא

 וצעיריכם!גדולים
 וידידיוורעיו

 תטרוריכם:כמספד
 נוקשתםועמו

 נחפריכנם:בפנים
 אוזרוהאזור

 הדוריכם:לדורי
 לבהו'בעתם

 שומרים: שואוהבלי
 הכשלתםורבים

 מכמורים!ברשרש
 מיער באחזיר

 מכשירים!במלים
 דוד שם נידוראשר

 כהריכם:והרוחה
 כחו שםולבו

 הבועריכם:כרעיו
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 שוחות שם החוחים87
 הצחותועיגז

 אמר רגלי נעל88
 שמר לאביען

 נאסר כאשר הלא89
 החטרנלהב

 מעלה מעתיק ישם00
 בפם'לי ואמר"
 טזהב לכולם91

 רהב שםורחב
 הפותה ופתר92

 דתי אתישגה
 שובים הס שבנים93

 לכלביםונבח
 נוין ויסד94

 בטסכן שםומנם נרוי
 אגמון נו"! ויסר96

 ארמון כיואטר
 עשקה דמה ונם96

 נקבה בוורוחו
 נחמף הוא ועשקה97

 שיחף אש כיואף
 רחץ מנף וכל98

 מחץויאשימו
 יורה יערבני99

 אורהוהחכם

 כנחותוחינות
נפגריכם:בפשר

 אומר ל%לעולם
 המסחריכם:סהר

 נאמר בסףסחר
 ההנור,כם:להב
 כמללךוסוחף

 נוזריהם:אבניכם
 אהב טובומרע

 ככשריכם:ושרים
 החותהכמנעיר

 נפשריכם:אלהים
 כשביביםוהמה

 נאמריכם:רעבים
 ההסכן נוי,ןכמו

 במהירים: מ"מכמו
 אמון אמןכנו"ן

. 

בעריכם:קרית
 עתקה אלבכמלה

 בצירימם:וחלחל
 טף כל זאתוידע

 ויאוריכם:ביעים
 לחץותניניכם

 בעפריכם:ודשם
 פורה עשקהאשר

. 

 המאמיריכם:פרי
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 ציקמ9ה בן וגסש1
 במסילהותעה

 הזעק פתר אסוף101
 צועק איןואמר

 אשמו שם וטהשך102
 אלמן מןכאלמן

 פועל שם מקרה103
 גועלותלמודו

 יורה יהכי"ת104
 המורהכאמר

 ומזוה טקדש105
 כמשוה הואולא

 אלוף שם מדול106
 חלוףובניחם

 באסופות ופתר107
 כלפותואמר

 הרוץ שת ואבן108
 ירוץ רע כלועם

 השים כ, יחמא109
 כקסומיםוהמה

 שדיבר וענה110
 ~בר עניאלי

 מות על תי"ו ושת111
 צלמות ת'"וו'"ו

 נסה נול והוריש112
 אמסה עםונמוג

 גילהלסכלותו
 לעובריכם:פלולה

 וילעקובן
 כפתרים:ביוראם

 מטשמןואשמן
  מזכרכם:ואזכר

 מועל באלאשר
  כנוצריהם:ובניו
 למקרה  שםירוא

נבכיתם:בערים
 שוה בםמליה

 החמריכם:כמאמר
 עטוף כלוחתיל

 ופתריכם!)יסנדל(
 וחרפותכלמות

  צור,כנם:  חרבותכמו
 הפרוץכרבו

 ביערים: רעלכם[
 כנטיסיםכסוחים

 ננזריכנם:קצוצים
 כדברכעדות

 עברים: לשניוהם
 המות תי"וכמו

 נעקריכם:שניהם
 נשא נף'ןוהשריש

 בדבריכם(:אספם
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 אפד טן יאפוד113

 ספד כןואחר
 לבו חסרון אלי114

 ובכתבובחקו
115

 החמא פקק"
 הממה עלוהסב

 ס"נ חפ"ץ קייר וע"ז116
 הושג ברחועת

 "ro כי באומרו117
 מן פתרון הואומה

 שכור פתר ונא118
 חבור קרכדבר

 לאביר יריעים119
 משניר ברולנו

 לדרוש שם לבקר120
 לחרוש בקשובם

 שעבר ומזמור121
 ~בר לולעתיד

 נאם אמר בנאם122
 חנם אלודבר

 ומעופה יעסה23
 עפרהוכבנד

 הוריש מזה ומ"מ124
 הפריש לאושהם

 באנ"ך שם ונכים125
 מהללךואמר

 צפד שחרכשם
 מהכריכם:כתנות

 רבו לבוחסרון
 נספרים:תפאורה

 הטבפאבפתרון
 צירים: עלכקרש

 הוסג אחוראלי
 במצריכם:ונחפש

 ומזומן כןכמו
 אביריכם:לחכם

 בעבור ביתוימד
משיריכם:וגנוב

 החביר חכמותאשר
 כמהירים: לאלאל

 רוש ריוחביען
סלעים

 ננרלמשיח
 הםבעם

 הנם הואוישן
הבלים
 חמאבקומצם

קללה
 השריש נגעונו"ן

 ממפיריכם:כדרה
 חונך מה בןולא

הסרים:כשיריו

בבקרים:

נפזרים:

ושקרים:

לדוריכם:
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 חונה חנויה ושם126
 כקונהוסנויה

 נועל געל ושם127
 פועל פעולוכל

 ,.י- שם אחד אחדי128

 חסם בוופיהו
 ארך לא לשונו129

 ברך לאולצים
 טלל לא ומלל180

 קלל לאונפשו
 rDY שמן ושת131

 מדמן דל"תכסו
 קרקר יבש ויו"ד182

 העיקר מןוהם
 המכל ואטר188

 -י כאכלמדבר
 עד חוא ובהכין134

 ועד עולםעדי
 כבנם בי"ת ואמר35

 נם אריהומקול
,.. 'כול סרי ואס186

 שכול אימההלא
 ומיודעיו גרי137

 מודיעיוומוריו
 כולם אלה הלא188

 עולכם בםופניו

 ככונהובנוי
 כמוכרים:ומכור

 כנועלונעול
כניסרים:ונמור

 כסם שערוולו
כשורים:ונחשב

 שערךכעבד
 בריבם: עררולא

 חלל לא אלושמ
 המוריכם:ומוריו

 מזדמןודל"ת
 : ים העקרבתוך

 יקר מן יו"דוגם
 מומריכנם:כווכם

 יוכל לא דברכי
 בשמריכם:ושקם

 מועד הרבלניב
הנוצרים:ותם
 כנם ביסודככייף

 ממהרים:לחדרי
 מאכוללשומרי

מחדרים:תשכל
 רגזיווהלצים
 הסומריכם:כרע

 נכלם בהםגדי
 כקדרים:כבפרור
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 תעו כולם הלא189
 פעווכחולות

 בספרים והנם140
 מוסריםלאנשי

 ייראו למען141
 ישאו לאוקול

 בשרון איש כל וגם142
 קשורן כולרוהוא

 ההנרים כניני143
 המצריםוילרי

 רב חולי ry'1א1
 רב רבו רבנאה

 יו4 פן ו~וה(ןה145
 הדוד עלושמח

 נחת נוף בל ,הו146
 משפחת כלוגם

 זאת שירתי ושת147
 חוזותובתיה
יי

 "ר פשרה ואת148
 עיקר יהיהוגם

 עוקרי הוא כמו149
 טורי דובשדבר

lr)oהאל יחיהו 
 גואלו'ראהו

 שירוהיו וישירנ16
 במעונותיולאל

 געווכפרות
 הטשבריכנם2עלי
 צירים בםשלוחים

 גרים: ארץככל
 תאו לא ריבאשר

 הנשארים:כחמא

בנרוי
 רון ירון
 הנזכרים: בלבני
 הקודריםוקדר

 העברים:משנאי
 ארב מעיונתוך

 סומריכם:כמלים
 לנדור נצבאשר

 בשבריכם:חרשים
 ינחתוזרע

 החזריכם:קרוביו
 לחרוזות אםתהי

השיריכם:לשרי
 לקר כלבעיני

 הפשריכם:לפשר
 ולשירילפשרי

 המוריכם: כלנביר
 ישראל ביתלכל

נפזריכם:מקבז
 אמרותיובנועם

כנוריכם:כניגון
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 עובדיכם אהרןובית דורים דוד ינית52נ
 ובקרינים:ערכיכם טורים לויובית

 בשמחותשבעים במנוחות ונשב153
 דובריכם: הכליהו צחות ההיאויום

 נועד יוםוכל נם2י יבאל154
 הכפוריכם:ול'ל[ מועד כיוםלניל

4"ק%44
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 לתשובותיו ששת ז' יהודיהקרמת
 פשרי ואת . מתוקנים למאד זקוקים כענינים. צרופים במליםאחל

 בלצים ואריב : נאמנים עדים לי ואעירה יונים. כרביאאמץ
 יתעבו. תמים ודבר רטבו. עצמותם בו גנבו..ובקנאתם הרבשיר

 התורה בפתר וישאו . המונים ויתקבצו כתבו: עמלומכתבים
 הדומים הנבזים. רב להגלות ויראו : לפנים ולא לאחור ויהיו פנים.6

 וישלח הלועזיכם. מן יהודה כאש ושלחו ההוזים.לכלבים
 כל ובוש רערה. החנפים אחזה ועת העזים: גדי אתיהורה
 חרדה: יצחק ויחרר קפדה. ובא שלום ובקש בדה. בשקרכוזב
 להעביר. יובל לא אשר בחרפה האכיר. תלמיד הכהואשר

 אמר וגם יכביר: מלין דעת בבלי להצביר. חצאים יוסיף ועוד10
 הן יאבה. נפשו וכאשר בצבא. ולא בחיל לא התיצבה.לרב

 שועלים לו ולעזור נכסף, בארי להלחם נדי נכזבה:תוחלתו
 דל כל הלא תוסף: אל מלחמה זכור שוסף. בשניו וכמעםאסף.
 נסמך. בדבר סכלים כל על מכל . תמך ירך הבל לכתוב . ימךכרעתו

 רוה ירחים. עשר לשנים 'לדת עמך: רעיך ואת מלים אשיבך אני15
 כן על גםוחים. פתרון נמוחים. וגם החוחים. כשיחיםכשוטך

 ולא הנשים ילרת חדשים. לתשעה תאמר ואם פחים:מביכותיך
 הלא הנשים: מן בך ויהי וישישים. צעירים לך יענוהאנשים.
 צדק ומדברות אפלה. שמש מאור האור ציקמלה. בןגדולכם
 . נבו ארודד חומר לנכי סלה: צדק מדבר שקר . כמלה20דברה
וצים

 נוצנים~
 יאכד ורבו. הוא יאמר עד . בקרבו אביא שנונים

 לאמר תורה. בו למדו יום יקללו וצרח. צוקה ומרוב בו: אלדיום
 קלטה אתן דוד ובן נהרה: עליו תופע ואל אורה. בו תהיאל

 לקמוצות. פתוחות להכניעו פוצות. וכשפתיו החבליםבארצות.על
 תלמידי ארחם. עוד אימיף ולא חוצות: כמים מרמם25ולשוטו

 ידי משכם . תנחם לא יד בשאול יאמרו אשר . מ ח נ מ ו ם ח נמ
 אשמידכם. האדמה פני ומעל ואכחידם. שמותם ואכרית :תקחם

 אורירם: משכם השמיכנו ואכה . ואובידכם ואבלכםואמחצכם
 ם. ן ד ג ואצלכם . כליישם ואריק . קשיכם ואשברה לבדיואקוכם
11.Dunasch Talmide מ
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 בקרקע עיני מנגד יסתרו ואכנם ופרקם. זרעכם אאבדומשורץ
 בשחיתות ונלכדו  השיבו. מלימם דעת בלי כמיליכםהיכם:

 שפתי וריבות השיבו. לב ואל שוכו שובו הציבו. אשרהמשחית
 אשר הקשר והותר אמרתכם: אשר אסוריהם נמסוהקשיבו:
 5 עולתכם רשע הילאומ פתרתם. אשר הפהרון ושוברקשרתם.
 האיים. בכל הלך שמעו אשר הלויים. טן דבר מאסתםקצרתם:
 : חיים אלהים דברי והפכתם ם. י נדי וקול פראים בנהקתוששתם
 ויאמרו מעדתינו. להיות יתאוו בדתנו. עם כל עם ידבר אםהלא
 אומץ על יבנו ואז : אבותינויי נחלו שקר "אך חבטתנו. ישמעונ'

 1QPJ 10 . והדר כבוד לו ויתנו . גדר וחכם נבון כל ופרץ . מידרשירות

 דבר פתרוניו. בהקמת ואדבר בבניניו. אוסיף קדר: נשיאיוכל
 יהודהד הרי כל . שפתי~ם מפתח יתמהו ואם אפניו: עלדבור

 טשד!ם: עתיקי מחלב נמולי ידים. קצרי עמכם כריבואפרים.
 כל נכד . גואל משחת חי אשף השואל* שאילתה ממלאלכבור
 15 דרכיכם. ליישר אוכל לא ואם אל: ביד אתכם אורה ישראל.קהל

 ויעצם עליכם. נמך תרדמה ורוח . פשעיכם כיד שלחכם אלכי
 ומדינה. מדינה לכל ואשלח . באמונה י"י תורת אפתור : שניכםאת

 עתרה ובבארי : בינה רוח תועי וידעו . ובחינתה בחקרספרים
 כפי[ תזל דברתי. כממר תערף כספרתי. הישב כארשירתי.
 90 אשר מלמדכם הבוחן, טלמדי דברי הם חן. חכם פי דברי :אמרתי

 מאתים בעליו השיב המיג: והמבטא התורה וגבול מיג( לוהיה
 ענה ולא מנחם ויחת לבנות: אנש' כל בהן לו הודהתשובות.
 בחמשים. להצדיקו חפצתם ואתה נקלה: על רפא כי וירעכמלה.
 בעדשים. בכורתו סוכר בן ופי התישים. בן פ' על המאתיםמן
 26 ועתה : החמשים מן אחוז אחר כחשים* כנים נידכם נשארולא

 מחמאתיכם. כמוהן רבות ולתשובות . אזניכם בהן לתשובתיהמו
 והודעתם הבליכם. הרביתם כי gy . בשתנפניכם אתכםלהוריע

 : סנלותכם ורוב עצלותיכם*לכל
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**  מנחם תלמידי תשובות על התשובותאלה

 מיער כאחזיר נערוקויתם
 מוכשריםבמלים בשערלדבר

 דוד שם כידוראשר דוד כן הודהוהוא
 כהריםוהרות שרוד כלשדושת

 ע,, גיאל לציון בימיי ייביא האל 'ששהי דונש יב מלמדי השיב5

 ת"" ,6'י יהטלמי אש כידורי בהביאי מלמדכם טנחםעל
 "יצח

 5 יתכן לא ואמר י"" 3' ,ט"6 בדוד או בכיור והכה עם אחד כחלקי"ר
 כיייי ובם אש להבי אש כידודי ופתרון ובדוד בקנרוה הלפידיםלדמות
 ש ולא אש בלהבי ויפתר נוסף המלה כראש הכ"ף להיות יתכןאמר

 כיתר טצא לא כאשר מנחם הזאת בהשופה פה פתחון טצא10
 כי אש כירודי אין באמרכם הכליכם אתם והרביתםהתשובות

 ולא בירודי דור כמו במקרא לנו ואין אש ודודי אש דרות כקאם
 : השדוד הכער כמאמרירוד

 ע,, )סריס לשדי נהפך אחד בחלק בהביאו טנחם עלי והשיבלשרי

 סט131ח טימור הלמ"ר כי ואטר )'1 ד' ,יימס שדוד י14ראאן גגכם ד'1 )"כ16

 ער4 ,שונר השמן לשד כמעם מעמו והיה וכטוהו לחי עם ופתרונוהמלה
 מיי אמר אמרתם כמכלותכם ואתם השמן. לח כפעם ופתרונו """"

 1ג על כמו השמן לשד באמרכם הכפרדים לכל שחוק ותהיוטנחם
 השמן לשד ר ש א כטעם מעמו והיה אותו ופתרתם מופדים,שדים

 לשד הירה לו כי כשר הדבר ,צא ולא אשר לפתרון20הוטפהכנם
 שטן כקמיצת לם"ד הוטפר~ג בלי השטן שד כטעם אטרמשדים
 דרך אין כי אמרתם כאשר השמן שד ולא השמן לשד אמרולא

 וזרוע שמנה זרוע אם כי שמן זרוע ולא השמן זרוע לזמרהלשון
 נקוד כמוהו סטנה בפתיחה שטן שת ולא רזון זרוע יאמר ולארזה

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



20

 אמר כאשר רלא נ'( ו' )""נ שמן אסיך אם כי כמו הוא אשרהפסוק
 יסתיר צלמו חרפתי את אוליך יאנה נפשו על המקונןבפירושו

 טן כמהו כאשר השרים אחד מאמר בנפשו וקיימם ערותי"את
 לראשו חרב כמו גוזר וגם שפתיו מבמא האויל "מחתתהנבערים

 5 : לנפשו" בהרעות וצרו משנאו כער ידעולא

 031 י"ג( 6' )שוק הרות בקעם על בהביאו מנחם על והשיב הרררזע"
 הררה כמו אם כי הוא אין יי4"23ף ס'( ס' )ויפייס נזלו הריםסטיוי,ן
 התשובה ד'(. 6% ,טס המראה :פות כמשקל לסמיכת נקודות בשתיי נקוד הירה ויולדת הרה כמו היה לו ואמרתם ייי6( ע"י )נרטטים ו1לרתעפך
 מנחם10  מלסרנם עם אתכם יכזיב  הכתובבמנחם הנה  הלא וגליכם81

 ולבש  ףףרוסיה  אטר ט"" ל"י )נ"י  תפסח  את טנחם  יכה אובכתוב
 באש תשלח  מבצריהבם  הכתוב הדבר gy הנאמן  והעדססייסיף
 י"ג( ס' )טס תבקע וסרותיסמ תרפש ועולליהם ההרג בחרבובתריהם

 כי לזמר תכלו ולא נקודורה כשתי ולא נקוד גדולהבקמיצתה
 16 התבוננו הנבוהיכנם. הרים כמו לעולליהם הממונותוהרות'הם

 יצמיתכם פן רוהים תהיו וכזב שקר ומדבר תמוהים היווטחמאותיכם
 : אלהיםיי

 כחו  שםולבו מצחו  אתוחוק
 הבוערימםניעיו רוחו בלוהוציא

 20 יזמיה ג'( ,קעוס בייבו  ארם לעורה בי  באוסרו ם נח  מ  על והשיבע"

 ג'( ייי6 ,ט"6 עלינו ימלוך שאול האומר מי כמו ה"א בלאסלך

 ג'( "יגס ראה לא י"י ופתרון נזור,  דבר  אם כי  המיה זה  אין ויאמרערך

 מנחם  פתרון בי כמלתכם  ברוב  אתם ותאמרו רצה ולא וזפק  לא)עוג
 חמשי  על  חמא לחמיא הוספתם ונם הרב, מפתרון מוב התמוה11

 25  טס(  איש בני ויגא  מלבו  האויב  לא כי בפתרון באמרכםמנחם
  לב  בם9רא  לנו  ואין כח, האויכ וקראתם האויב הומפתםמכחו
 נאמר כי י"י  אלהים באל אמור הוא בפסוק  ותאמרו .כחכמקום
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 טלכו ענתה לא כי לפניו והפמוקיכם י"י. את יראתם כי י"יבעיני
 לא כי הפסוקים בי יורו ט% הוגה אם כי )מס( יזנח לא כי )טס()טס
 ורצונו מחפצו ענה לא כי ופתרון י"י. אלהים באל מלבוענה

 לך השמר ככתוב כדמיונו אותו וחיזק בפתרונו הרב אטרכאשר
6rD תחפוץ פתרונו י"מ הנ )לליס תראה אשר מקום ככל עולותיך תעלה 

 יי יבחר אשר נכטקומ( המקום, )אל אם כי אחריו הכחוב עליוויורה
 כ' כיען בפתרונו_נכשלתם ג'( )קנוס גבר משפת להמות ונם י"" סס,טס

 ובדבר עליון פני ננד אם כי במשפם נכי יטה לא כיאמרתם
 פתוח שהוא גבר משפמ ותעשו גבר אל משפפ ממכתם לאהזה

 ,סס( והמוב הרעוה תצא לא עליון מפי ונם פתרוניכם, כרוע קמץ10

 לא אשר האדם בני מעשה גזור אם כי הוא ואין פתרונםתמוה
 הלא סס( ,סס חי אדם יתאונן מה עליו ויורה יולדם צור מפייצאו

 אשר והמוב הרעות הרחיק חי אדכה יתאונן מה באמרוהתנוננו
 חשבונות בקשו והמה בוראם מפי צאתם להיות אדם בני מעשההם

 : נוקשתם פיכם ובאמרי בקשתם עתה כאשר כחפאם רבים15
 כנחורה וחונות שותורה שתחוחים

 נפגריככםבפשר הצחורהועלג
 ובחץחים במערות העם ויתחבאו באומרו מנחם עלוהשיב

 )ס""
 ע'

 ס"ט נץ נ' שי החוחים בין  כשושנה אם כי ושיחים פתחים ו'(*"ג

 ערך ותשונותינם י"ג(* )"ס ס' )דס"' וכלנאים הוי"ו כהנעת הוי"ו  הנעת בי ואמר%0
 "הסס המלרה בהוך  נקור  רור בי  ברור  חוח  לשקול יתבן לא ביביאת

  100  מצאתם  הבמסורת  נמהרים פתאים נא  אמרו י מלמעלה  נקורוחוח

 עברים לשני יהפכו ולא אמור'ם ממעל הנקודים כי הדבריםאלה
  או בודים  אתם מלבכם או ודירים כדודים להיות ובחגהיםבחלחים

 התשובה עם אנשים על תרדמה בנפול התישים לנין בלילה הוגר%5
 כמערורה היה לי  באמריכבם  כשיחים השוחים כי  עקרבים היאאשר

 במערות העם ויהחבאו  הכחוב  אמר החוחים בין  בשושנהובדוהים
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 עליכם כזאת אשיב םכלוהכם על להשיב יאות לא אם ם חי ו חחובין
 החוחים הלא באמרי נבונים פניכם ונגד בעיניכם חכמים תהיופן

 1'( נ' )'"טע העץ בפשתי ותפמנם בם נאמר הפשתים והנהכפשתים

 רחב החביאה היא ובחוחים במערות העם ויתחבאו נאמרכאשר
 6 חיים אלהים דברי על , בוכים תמיד ויהיו והתבוננו המלאכים.את

 הופכים: אתםאשר

 נפשקר( הרב על והש'בהקםב
 כאטרותה קרות תש,ג,ת השיי

 עשות באמרכם השוא בהבלי  העין במשךשכורות"י"מ

 10 נח מהנע אם כי הונה ומהנע נע מהחונה לאמר יהכן ולא רבות: פעמים בספרכם החמאה וכתבתם חונה ומהנע נע מהחונהת
 כמוכם וחסורים חונה ומהגומע נוסע ומהחונה נע ומהנח29

 להשיב לשון מענה ימצאו איך לחונה נח כין מה יבינו לאאשר
 קונה: פוכ ושם חכמות ספרי כוננהעל

 כלקימ' ב::?גס:ג דיה אי" בהניה עליכם תשונתי נא שמעו רעתה*(

 15 ועמס "גסס חל"יו' "סג" הבינונו ובהביאו הנה ובהניחו הנעהרב

 ':ייי 1:בל::5: הערבית לשון במשקל היהודיתונלשון
 סגעס לפגו "טג'ס ססחיוh'o "1 כי הנע הנח ולא הנח הנע לא לוכשיר

 ::":ב:ט1::ג:י:: :" לאדם לו הירה לא הערב כמשפםאם
 נפק נססיי נס יססס"ט יס"סייי בשומו חמא לברם כן דונש כילאטר

 %0 ס'ס:ב owh ס"ס"5 פייד : בלשון השיר בהביאו לטבמ~ימשקל
 'rttnD סגפמי סי" יסי"'" 5י"י "יי'" למען הערכית השיר נלשון כמשקליהודית

 ס"" :::2 בימי הוסד לא ימוד בשירותינו לנו ימדכי
 ::: b'o ייכו:7גןך

 SU 'שיי י"ג'יס י"""ז ס"ייס קצובות כבולות בשירות ושםאבותינו

 סטן:: :::::ן6:נוכ:פ"י תהלת קצת naDt' ולו בלבנו' אתהןלדבק
 %6 יס'י" איכ?ב י"ג: :ן:,,:כ"ף בהן לכתוב לי די לא לספר השקולהשיר

 051 ""קוט r'rn 1"15 "'י1 ס"יס והנע הנע הנח לו כי אמרתי לכןספר,

 טוגן להיגוי לחוט 5ין ט1ג טן'סי"
ouvo1טוגנו מורף ,סו "גכ1ן חמס ע5 "ורות "חג1מוח כי ,וקכס עלס ג5י" 
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 מעפ לא חמא בו' היה לא הערב בני עשו כאשר בשירהנח
 היהודית בלשון ,הנעה והנחת הנחה המלה ת הנע 4י ואף רבולא

 כמוהו במקיא אין 1'( כ"ט ,מ"כ י"י עקרא לי בצר כמו נורעהבמקרא
 בשתי נקויים אקרא נדולה-ושאר ופתיחה ההניעה נקוי נעאקרא

 נקוד נע הקוף '"ט( ע, ,ימל ועשה הקשיבה וכמוה נקךד4רק שתי5

 י"ס "סרס וענני לי הקשיבה מן נבדל נדולה ופתיחה נקודותבשתי
 וכמוהו ההנעה הה"א, פתיחת בלא נקודות בשתי נקוד נח שהיאג'(

 ס'( 9"ס ,סריס ותקרץ תינחרגשרי
 ופתיחה .נקודות נשתי נע הני"ת,

גדולה
 ורבני

 במסוררת והנם נעיr~liinS 6 ראוי והיה נחים כמוהכם
 והשאר a'p3 רפיהם כמקרא ג' מחמה נחכרים הם וכה נמסרים10

atpenאלהים כ'( 1% )ססי'ס סימה לנו אלהים הג' הם ואלה נחים 
 ךהשאר r~D) ד "561 לעסת וריסה ךיי ט'( כ"כ ,מס ' מלרה לניקימה

 כ"6 ,כמוכר יורצה וכמוהו הן ד, ,יטעם ולמסתור ולמחמה כמו נחמחמה

 "'ג )קטע וקדמות הקשה ביו"ר עומד ומעמו נקודות. בשתי נקודכ"מ
 אלה יכמן בצד"י ךמעמו ההנעה ופתיחת ךיךת נק כב' 3קךך נ1ג ,"מן16

 הרבים במצדיקי תדמו ואל שוכנים כנים בם התבוננו לביםבמקרא
 -  בכוכבים: לעד המזהירים-

 ע" נסכלתם באטביכם עליכם ךהתשיבה ס6חווגיס רכויו :"וומעתה

 ;6כ" יע'י'כסטע'1סלסכי0גי
 ח"ג אפדהרב ו,כליכמכי יתייבב :- 6

290בג?12ק::ס:1"
r~pn ענ והמלה לקמץ והפתוח לפתוח 

 סמקייס 56ל :עססנועוח
 כמו חפופרה לקמ~א 13ל31יל ד,נקייריח' q"~b '6וס ריס

 al~lwn, ' להקמרכן כ(" י י ך מ ה י2 י ני ל "ב' כסטו6סס' טפלפי_ס' ומס וכוססוןוליס

 אין 'והפת*הה נבערים בנים נא WDW לגץ:ס:ש4גס6טיי"
 מגרעת במשקל וניניהם וספס,חס גכעויס םמפ6:1::,5סט'ויס

- 
 נעדפתם ולא

 ו65 מגרעם כמסקל ג'גיסס 6יןיסקגו5(
 כזוו 6"כ ויט6ר גח טוס מטד )חיגוגערמס

~hloa 
 כמסורס( סחולס (h~p )כן ),65פוס ק,יון 61מרגו

 )5"5 מטף קמן וכלכוס סמטק5( כמק5נ גס פולס גס6ר ג"6 לק"מ חלופו מכמיט )610 ממטלנקוי
 )~וגו  יונתו 651 רכ 65 סטרכ טי4 גמסק5 ג'גיסס 6'ן גד51ס וכפסימס טסקגסי( 4ש קלטר651

 ססגועס(: 5ס5וף 6"כ 5ריכס ו6יגס 6סד גס 656 כססכרס 6'ן 61"כ גג"ס ונו65 סיגו גררגססמסמ
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 חפיף קמץ ובלהות ממעל נקוד מלאפום המורים בלבתואמרנו
 ולא מעפ לא הערב שיר במשקל ביניהם אין גדולהבפתיחה

 : ובגרב במחורים קכו פן והתבוננורב

 פגרו אשר בפותרו מנחם על והשיב פגרוחב"
 )ט""

 נשארו אשר ק" 4

 6 הרם כי ארם ללשון אותה ורמה דמיון זו למלה אין ואמר0""

 תראו ואתם נחמרת מדעת הוא ללשון לשון לדמות כי דעתכם:י בחסרון ותאמרו תפגיינון פגרא ארי וניתרגם נ"י( י"ג "מיקח תהרמםעיך
 ,הארכם כלשון המקרא טן למלה עד מצא אם מנהמם מלמדכם96

 אליה ידמנה המשנה מן דומה טלה למלה מצא ואם עליהיעידנה
 10 לדמות אין כי רבכם מ~ם על תשובותיו במפר הרב הופיעובבר

 קרוכיכנם במבמא יהיו ו' הערביהם ליברי היהודירה לשוןדברי
 לומר לאנוכל אשר נ'( י"מ ,מסריס הזקן יי כמוארחמך זריםובפתרונם

 ארם כלשון כחברו 014 כי קיט( )סריס רבים יי רחמיך כמו הואכי
 טס עד יאכל בבקר וכמוהו מ י ח ר 1 ג"ח( י"סיינ"ס יאחק ויאהב תרגומואשר

 אם16 כ* סס( )מס שלה יבא כי עד אלי להמשילו תובל לא אשר נ"י(תע

 אלי לרמותו נוכל לא פגרו אלהאשר וכמו  עראה שללללשוזאים
 )מיס תהרמם הרם בי  ארם ללשון אבם כי  י"מ( י"ר )'טעיס  מיבםבפגר

 אתה לאשר ,  גלויים  במקרא  אלה וכמו תפגרינון פנרא ארי י"ג(מ"ג
 פשר בי וימאסו  פגרו  בפתרון  מהרסו  יבחרו  ירין רת יירע וכלקורא

  SOID שוב  הארמירמ  בלשון  ברמיון  המלה  פתרון בי  למעןנשארו

 : בתרמית מתויקי רמיון בליפתרוניכם
r1Dאומר לאלעולם  אמר רגלי14נל 

ספונות
 המבהרימםמחר שמו'  לאביעןס"ס

 שסר כסרסחר נאמר נאשר הלא?

25  התנוריכםלהב  החמרבלהב~ו

 אשר כשירו הרב על באמרכם כי הרעת תמירי מאדרתמהת'
  ברברו עליו  השיבותם  אשי כמוהו  בישראל  נאמרלא

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



25

 הנו"ן תחת נקודורה כשתי רגלי" נעל שדי בשירו האמורהורא
 דומיו מכל[ יאמר לא וכן רגלי נעל לאמר יתכן לאאמרהכם
 ל4ש כי בחכמתכם גזרתם לסב שער נמל כמו ופעליםמשמורה

 נקודות כב' נ"1( )"ו )'סטיי מכתי ומחץ רגלי וקעל המזבח לטכ לעולםנא'
 נקודות ובשתי גדולה בפתיחה ממיכות בשתי יסמכון כי אימר יא513

 מריסים כמו נסמכים סמיכות בשתי רבים דברים מצאנו כיביען
 ;ין ט' ,נרטיב מרעה לריקי את וישאל ככתוב סמיכות בשתיהנסמך

 נדולה בקמיצה כגווך כ"5( כ' ,מסר המלך וקליעי נקודות 'בשתיסמוך
 גדולר-ו בפתיחת סמיכוו-ת בשתי )י", )י ,נרטיט לבנתה מקלוכמוהו

10

 מ"
 אשר לוע וכמוהו קמנה בקמיצה ממוך '"י, ""ס "ינ'" תפארה ל
 והנרד במבמאו וחבריו הוא ישתנה לא כי נזרתם כמכלתכםעליו
 והמן ל"6( ע"י ,טפס לבן נד כלוע ככתיב סמיכות בשתי נסמךהוא
P_-t~וזרע נעל על נזרהם וכאשר נקודות בשתי ו'( '"6 ,נוותי גד 
 ממוך כתף והנה כממיכה ישתנו לא בי וחבריו ף ת כ על גזרתםכן
 ועפו קמנה בפתיחה כטוך "'6( )"ו ,מונו ננרת ים ושף על סמיכות בשתי16

 נעל משקל ועל קפנה בקציצה הכצוך י"ר( י"6 ,יסעיס פלשהיםבכמף
 מונ כי ככת' סמיכותה שתי תתכן בי לכם שאמרתי ומחץלהב
 ונסמך גדולה בפתיחה סחרה נמסך י"ין ג' ,"טוי כסף מיהרסלוח
 נאמר כן ומהר סחרה נאמר כאשר כי נקודות בשתי כסףטימר
 געל נעל וכמשקלם מנתי ומחץ וממשקלכם המזבח ולחב20להבה
 תשכחו ואל והתכונו נקודות ובשתי בפתיחה ממיכות בשתירנלי

 : לידות קרנים בא הנני כי הסדותאלה
 ככפימיכםכמוחים השים כיוחבא

ע" נגזריכםקצוצים כקטומיםוהמה

 ביס הידוש לשון י"" )"ג ,שע'ס כמוחים קוצים בפותרו מנחם עלוהשיב
 זניך 71164 ר,( נ"מ (blp't תזמור לא וכרמך כמו אם כי ואיננוהוא25

 ט:'ס כמוחה באש שרופה כרותים כמוחים ופתרונו תכסח לאמתירנם

 78 בלי הידוש לשון מנחם פתרון כי אתם ותאמרו  כרותתם  פ'(,מסיס

 Dnn~scil T~llI,icle 4.ו1
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 שחק הייתם לכן הארמים ללשון המדמהו הרב מפתרון פובדומה
 : העמיםלכל

 המות תי"וכמו צלמורע תי"וושת
 נעקריכםשמהם צלמות תי"ווי"ו
6 נשרש נוףוהשריש נמרה נוףוהוריש

 בדבריכםאספכם אמסמס עםונמוג
 בדברבעדורה שדברוענה

 עבריכם לשניוהם חבר עניאלי
 )סוסע בפניו ישראל כאון וענתה בהביאו מנחם על יהשינ דענהעי
 להיותני יתכן לא ויאמר י'( ג, ,ניג'ס ודל עני Dp נודלק ,(,סנטוס
 הנוסף והני"ת ח'( ע"1 ,6יג יענה בפני כחשי בי ויקם כחלק אם כיערך
 ,כויס מרה בו לענות כסו עדות לשון הוא כי עליו יעיד הוה בלשוןי:"
 הושו גם לא( 6' ,ייח כי יגנה ויי י"א י"ט טס כאחיו וגנה שקר ט"" ,"ע78

 המבמא דרך ידע ל1פ נ"י י"ס( ק"ס )0סליס רגלו נכבל ענו עםמלמיכם
15 : שכילוולא

 מ, ",י" א.ש 'תהלך כצלם אך כהביאו טיחם על יהש'נ בצלםגנה

 אין ויאמר ג"1( 6' )"סיס אלהיכם בצלם עם אחד בחלקה%
 בחשך אך ופתרונו צלמות ימוד הוא בצלם אך כי כמוהו הואולעוס
 הכסף ויצבור יהמה ובתבניתו בצלמו גי יאמר איככה איש יתהלך1

 20 יתהלך כחשך אך בפשרו הרב אמר כאשר אם כי ההוחשהאיש

 תי"ו כוי"ו בצלמות נוספים והתי"ו והושו יתהלכו בהשכה כמואיש
 הוי"ו והנערת נוספים הם אשר ג'( ג' ,יסעיס קדרות שטיםאלביש

 ם ופי ת בקיבוץ ר ו ת וי"ו כהנחת בקדרות והנחתו מות בצל יהתי"וחשג01

 ?גרים: בקיבוץ שור וי"ו והנעת%
 26 1'( '"1 )מוס י"י את נמל1עמ ימוד כי באמרן ם מנח על והשיב נמןתםגקסס

 ווקל מש ,טס ומריבה ממח מצא כי למען לבדוהממ"ך2
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 הפעלים מן הוא נמותם כי ויאמר טס( אס י"י את נסותםועל
 על ואם ה מ מ שם למען הנו"ן בעלי להפילו נוכל ולאהשניים
 אודורה על שמות לנו יש כי סמה המקום שם נקראנםוהם
 בתוספות הנקראים מן ותהפוכות וחלופים ותוספותבמגרעות

 ממה במנרעת ומהנקראים ס'( '", )"סיע המון אב אורות על ם אברה6
 ינחמנו אודות על נח בחלוף הנקראים ומן נמותם אודותעל
 וההכוננו ט'( ו' 6' לס"' ,ע" העצבים מן בתהפוך הבקראים וכן ס"ט( סישם

 : נרקבים קנאתכם ברוב אשרגלבים

 ט" ט"ו ט"ו שטח כנען יושבי כל נטעו בפותרו נוחם על יחשיבנמגן
 ססיטס אם כי תמם מלשון נמוגו פתרון אין ויאמר הוא תמם לשון10

 ערך אמר אמת כן אמרתם אשר אתם לומר תוכלו איככה כי 31 נמלשון
 יין כנען מיושבי ישראלה בני מצאו ולא גממו נמוגו בפתרוןמנחס
 14 והנה הכתי כמו הוא כי נמגו פתרון על הנאטן והעד חיים כןאחר

 ואל בלום כלסו ושפתוחיהם ט"" י"ר (hrrn והלם וילך נמוגההמון
 חרפתי, אם כי שלום לככב אין בי שלוכים לנו לאמר תתברכו16

 : עולםודראון

 אפד טןואפוד
 מפד כןואחר

 לבו חסרוןאלי
 ובכותבובחוקו50

 החמצםטנחכם
 ממרה עלוהסב

 צפד שחרכשכם
 מדבריכםכתנורה
 רבו לבוחפרון

 בספריהםחמאורה
 המכט~ןכפתרון

ט,' ?יריכם עלכקרש

 סן ס'( ד' )ככס עורכם צפד פתרון כי באמרו מנחכם על והשיבצפד
 ערך פתרון רציהם לא ואתם דבק אם כי פתרונו אין ויאמרשחר

 : אל )כ"א( עצמם על אמר לא דבק צפר פתרון היה לו כאמרכם חרב25
 89 דעו וגליכם התשובנה רן ל, ,טס חכו אל יונק לשון דבק כמועצמם
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 ער( במקום אל המקיא ננץ זה במקום ות כאים ועל אלכ'

 לא כן אחר אמר וכן עיזי נ"1 טייר  אדניך אל  שמרת  ולמהלאככתוב
 ו131שפו ח'( נ"1 )סס הגושרי אל ויפשמו r~p) סם ,טס אדניכם ל עשטרתם

 )י6סי' המפה ל 31 נ"נ( נ"נ )ס"6 הממה ל א יישב י"ג( 6' )6י1נ הנמלים לע
 5 הטבפא: דרך ידע ולא חפא רבכם כי  וראו ההבוננו ל(מ"מ

 הומנ אחוראלי מ"ג חפ"ץ קיירוע"ז
 במצריככםפתפשמ הושג ברחועת
  ומזומןבמובן המן אתבשומו

 העקריכנםבתוך הזדמןועלת
10  פבע  בבוץונם Y5Wובקלון

  מהקריבם פי"תכמו יצטבע ביתבשם

 a~y טיי" ט"ו )ס"ס הודש מן בהביאו מנחם עב[ והשיב הוא 3מזח12ח
 הוא אין ויאמר אחד בחלק "( 6י )יפל מאכלכם את מנה אשרסייט
 מנחם אמר אמת כי ותאמרו הוא מה הוא מן פתרון אם כי כמוהועיל

.

~: 
 16 הארמית מלשון צדק עד הרב והביא( לא כי זדונכם ברוב ואמרתם

 באפרו הימב באר וגם ט"ו( ג' ,יגד) ישזבכון די אלהא הוא ומן יהוא97
 דבר על אם כי יפול לא ומן מי כי תאמר ואם רבכם מנחםעל
 אנכי מי והם נאמנים עדים בדבר לנו הבה אומר וישכים ימןאשר
 יבינו לא והפשע ההיים ס'( 6' ,"יגס יעקב פשע ומה יייי יייס ,שי6 חייומוו

 20 : מאופל לאור וצאו והתבוננו נופל עליהם י מ והנהישכילו

 מאותיורק שהם ומי די בהביאו מנחכם, על והשיב הזימנתרשסטונ)ס

 לא ואיך ישרתון איך לו וביאר בהמלכימהמשרתים0""

 וישרת יין י".יי הודטנת,ן רלהן 'שרת אחד כמקום אחד 'בא2
 לוייי ה דנ"ש למשרתים מימן וב31שה ט"ן נ"י ,י6ס'מ דק נצפ מה ם('וטלגס
 26 על-[ כראותכם ואחם ע"ז ק"ץ מפ"ר ח"ב ולמלכיכם כפ"ב אמ"ת1

 ובה גדולה קנאה בו קנאהם לשוןהעכרים תקופת לוי ה גש דושם
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 נשחד אמר כאשר בטן מבוקעי עצכם מרוקבי תמותוןמהרה
 שכנרה וקנאה באיבה זאת לעושה תתמה ואל בכםטתלמיד'ו
 כאחת צירים וכרוב בחרון רון קפ בן ל תתמה ואל רקיבותעצמות
 בעציכורה ילדה והרוח ברוח הרה אשר על לו תמההנקבות

 גנבו אשר הגנובות האמרות ותראה חביריו עם עז לשוד והתבונן6
 ונהפכו ערבים שירים מדבי גנבום לברם לבן בין ולא ערמהבלא
 ולא עליכם היה אשי דבריכם נתעב כאשר הערבות שיריםלקול
 אמרת הלוי דגש שהוא האותיורה סימני אחד בהפכםלכם
 הזדמתון ד' כי ותאמרו כתב סמא הלוי דנש באמרכםכמב

 באים הם התי"ו נטקום נאמר אבי[ המלים יסוד טן נצמדק ומי10
 באים הם המשרת הת"יו במקום ואף אוילים שמעו אליכםהתשובה
 משרתים המשרת במקום לבאים לקרובת החכמה ממשמטהלא
 היהודירק הלשון מהלכי מן ידע גדות[ או קמן בעולמםהיש

 פחדכם כשואה בבוא לככם וילעג עליכם ישחק ולאומשרתיה
'ז במשרתיכם דחת הביא לא תערב לשון מחביר כי אמרתם יעוד15

 ספרר חכמי כל ביר מחברתו  מפר  הנה הלא לבב חמרי ידקצרי
 ולרש המשרתים לאותיורה הזרה  בשער  זכר בו  ואין הרבוביד

 לבש במבפא  ערים עם  אשר המימניכם אחר ובהפכםלמלכים
 קראתם אשר העז חכמה היתה זו השני  הסימן  להפוךיכולתם

 נומץ וחפר בקרבו ארבו השם שמו על ההבע-[ ספר ספרכם20
 לדראון רע  שם העי  9נה  עולם להיי פוב  הרב 9נה  וכאשר בויפול
 העכס בין דוד בן עם העז  בחר  אשר למשרתים הסימן וכהעולם
 9ר עז לסלמם לו  נבחר  ואשר נהב מטא הלע דנשהלהמ
 שתרטון דבר בל השתיא  לממס כסי~בם התבתם סבחפז

 ! השככק: למעצבה25

  מעבור ביקבמר וסבור פוזרומש
 מישריכםוגנוב חבור מר-גער
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 החביר הכטותאשר לאבירידועים
 במחיריהם לאלאל משביר בוולבו

 אחד בחלק ט'( י"ס ""1ס נא ממנו תאכלו אל בהביאו עליי יהשיבעי,
 ממנו יזאכלך 14ל. אורזך 1נ18זך ז'( 5"כ )נכנר ת13און ולבזהayחספס

 5 והדוטרה חי אם כי שבור להיות יתכן לא בתשובה ויאמר שבורערך
 אם כי תשברון פתרונו אין תניאון למה מנחם חלד דימה אשרפ
 לנועם וזוזבוננו ס'( h"np )סרס ראשי יניא אל שמו ככת' תמנעון לטהמ

 הובש כי שבור נא ממנו תאכלו אל  פתרון כי  תאמרו ואלפירושי
 אי[ בפתרונו אמר כאשר אם כי דבור דבר אפניו על ולאהשבור
 10 וחכמינו קדמונים פהרו אשר הפתרון והוא חי נא ממנותאכלו

 ואתכם חי כד מנירה תיכלון לרע באומרו הגר אונקלם פיעל
 אחרז ותורה מצות משתי אחת מצוה עשיתם בפתרוןומלמדכם

 טהורות: יי באמרות להורות יאות לא וכן תורותמשתי
 לאמר יתכן לא תוקש" לא "עבור באומרו הרב על יהשיבותם עדניךע"
 15 כי אמרנו לא תאמרו ואם המלה מימו הבי"ת כיעבורס2ס

 אם כי במלה ידובר לא כי תאמר אכל בעבור מיסוד הבי"תערך
 ענין לה יהיה לא בי"ת תוספת בלי כה ידובר ואם הבי"ת בתוספת'סיס
 כי מוריכם אחד פה היהודינ2ם כל כי הזה בדבר עליכם התשובה49

 ענין ליען יש וכאשר  הברלה ביניהמ אין וביען בעבורפתרון
90 : כנין  ותובן  ענין  ולעבוי(  )לבעבור( ישבן

 היהודית מהלשון היום אין  אשר לולא כי עליכם להשיב ישועךך*
 בטקרא ור ב ע מצאנו  יבתבם  מעפימבמממרנער  מלים  אםכי
 ולכיש ע"1( ס' ,קסום  ילך  כן שבא אמת כל כנת' ןמת  מצאנוכאשר
 ואל והתבוננו הטקרא, בכל לזמררם  אם כי בקהלת זולתי3טצא

26 ברא: שהכל נותנה ויראו התורה בפתרוןתכשלו
 רוש ריוח ניען לדרוש שםלבקר

 בכקריכ2פמלעיטם לחרוש בקשוגם
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 ט, כקררם 31מ וע' נק )יעליס בהיכלו ולבקר בהביאו מנהם ע5להשיב.

 ססיויל 5בקר' אין כתשובה ויאמר אהד כחלק נ" ,1קי6""עתהיה
 ערך יכאשר,נפעכ[ י"ס( נ"ס )6סליס ר וביק ערב מגזרתה אם כיבהינ5ו'
 נ"י מנהם אמר 'אמת כי 'ותאמרו ולבקר מבקר נפעל כן לערובמערב

 א בלשון, ביקור  במקרא לנו .ואין  'להתפלל בהיכלו  ויביר ופתיונם6
  וחבבם. נביא פי על עור ישמע  ולא' , ,נשמע ולאהפלה

 לי"י  לקרתי
 פתר תהי' בקרת כי לי"י ואתפלל  'התפללתי במקום 'לי"יאולאבקי
 על  והמירה  '"ש( 4י k~rntl  ובקרחים צאני  את ודישתי היא ולקידהבהינה
  לא 46י פקי"'"ג הכהן  יבקר לא הכת'  והיירה  בהינה  לשון הוא כילשון

 בהיכלו ולבקר עלי העידותם אשר ווה31ד la~s כ"1 שס לרע מוכ בין יבקר10
  עלי.ולביר הער וקוא ט"וע"1( )יג לבקר יהי' לי תהיה בקרתכלמגזרת
 המזבה על והאש כמו בביר עליו  ולהקמיר ליללהעלותוולהיהיה
 וגו'  ובער  לא,יתכבה נוחוקה

 בשקר המדברים והתנוננו  " 1' יוק"
 הקר: לחמאתכם אין'כי

 גברלמשיה שעברומזמור '16
 נפזריכם הבםנעם לנחברלעתיד

 טי'  אין בתשובה ויאמר נמם  נמה  בפתרון מנחכם על  יהש4כמה

 סן ציא .'מארץ  4בש אם  כי  י'( י"י  4ג ימם מהמם  נמ,ם  פתרונופ
 שעננם לא בי תשובתכןותאמרולבעיקר

 בפנוי
  ערך h]S כמרה  וקרא

 ן ל4יות יתכן ולא ציה בארץ בשרי לך ויבש א"ב ציה כגרץ20'בשרי
 46 כבר אשר לאמי יתכן לא עלולם התלובה ציה בגרץ  ]מס'פהף~ו

 בציון כתלם  ילא ס'( כ"ס ויטט" לבציון  בהרץ לפסוק ,4וג  גאלןלא
 תליתם  הפאתכם ואת גדולה המאה המקתם 6]לתכ6 ברובועוד
  עניתכם על  המומתן פתרון .שמע  באמרבכנם מעמדכם מנהםעל

 בארבע  המפתרים  לשראל גלות ארשי על  נאתר הזה במזמור מנהם26
 מטבח אשי  אויביהם  בארצות  לנאים בין היושבים הארץכנפות
 כ%  נ'(  9"ג יססליס  אשהרך אתה אלי אלהיכם  ויאמרו אל4יצעקו
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 הוספתם כהם רבים -הגיד בספרכם כתכתם הבל דברי הדבריםאלה
 דוד על שעבר ומזמור וח~דה משל כמשמעו וגזר גלוי מדברותעשו
 התבוננו ישראל נלותה על לעתיד אמור הורש כי ישראלמלך

 בהיוהו לדוד מזמור המזמור ראש כי סכלים בנים האלאויביכם
 f~NS  5 משל  ולא ציה ארץ הוא וממיכר "" ע"ג )אמס יהודהבמדבר

 אבותיו פתרו כאשר הפותר עשו נין בעצת אמרהם כאשרהאויב
 התירו ההוא ובפתרון אמורים הם במשל כי הגוורימ הגלויםהמצות
 לא ומתפללים הכפורים כיום ושתירה ואכילת החוריכםאכילת
 והחוהם הברוריכם מעדת וידחו , גזורים לא וערלתםמהורים

10 ארורים: ורעיווניניו

 ",'י, ריי תש,קהך א.שך ,אל כאמרו מנחם על יחשיב תשוקתךוינ

יקו
hln1Rn 'ז ,יי תשוקהו ,עמ'מהו,הל כ 

 אמר כי לאמר יתכן ל4, אמר וגם ט'( נ' "1"ל ישקו נעיר וכמוהורף
 16 הוא כי והילוכן תאותך אישך ואל ורונו כעם בעת לאשה אלהים76

 לתשוקהך והדומה מנחם אמר אמת אתם והאמרו ומלכךאדוניך
 מאמר כי יאמרתם ח'( כ"ט )יניס שיקקה ונפשו תאוה לשון היאכי

 ביען גדולה קללה הוא תאותך תשיקתך. אשך ואל לחוהאלהים,
 ואו-[ ורצון ברכה בעת לחורה האלהים אמר לא הרב אמרכי

hlW~Nקללה20 בעת נזארה נכי( יאמר כי ואף תאותך תשוקתך 
 תשוקתך אישך אל דמיתם אשר בדומה עליכם והתשובהוכעם
 הארץ פקדת וכמוהו שקוי מבקשת ונפשו פתרונו כי שוקקהונפשו

 האשה תאות כי באמרכם- עליכם ולנישובה "( ס"ס ,ססליסותשוקקיה
 התכוננו באנשים קללה הזה הדבר אין גדולה קללה היאלאיש

26 מתבוששים: היוומפתרוניכם

 הנם הואוישן נאם אמרבנאם
 ושקריבתהבלים חנכם עלודבר
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 ע,, לא וגם הקר פי על ומקורקר והגנוב המשוקר בשירכםאמרתם

 ""ה מן ומכור קונה מן וקנוי הונה ro חגויהענה,

 הנהספרו'ערך בתההלא מן בנף יבנה לא אמר מי כפליםמוכרים
 "" ואתם חונה במקש חונה מן חנף יחנן לא באמרו בפשרוגלף

 1ן מןחונה תנוי לאיכנה ואיך חונה' מן חנף מלאיבנהויתאמרו
 ?ש הוא א"ע הממקר במרכם אמרתם ועוד פועל ולא פעלכפתרק

 מיסוד האלף והפירו מ נ במקום יבגר" לא ונאם קר שלגכמו
  תוכלו לא וכאשר השלישיים הפעלים אהד הוא כי נאםויחודו
 עובד למם כמשקל אלף וזוצאת בלי DD ס,( 5"1 ,6'ינ ימאס מןלאמר

 כ"1( (' "ס1טט אבנים גל במישקל ל"ג( נס ו1יקי6 יגאל מן ולא ע"1( מ,ש ,ל6ס,ס10

 ,ט1עעיס הפסילים מן שב כמ"ש שאב מן 1" ,' ,מ6 מים וישאבו טןולא

 5"6י כ"ג )יפיס נאמנם וינאמו מן לאמר כפיליכם תוכלו לא וכן ג'(י"

 בזאת( למען בזאת בא לא )כי עליכם השיבותי אלף הוצאתבלי

 הקראים בין ולא התנאים כין לעולם פה פתחון תמצאו לאלמען
 : הבכאים בראשי וכקופים כפראים חשובים אתם כי15

 חפוש כקבוצם מעופר"ועמרה
 לדוריםקללר" עמר"וכבגד

 סי' התינ 031 כ'( כ"6 ,ימאי לפכה מעופה בהביאו מנחם עלרהשיב

 סן ה מ ע כי כמהו הוא אין כי ואמר י"ר( נ' "י6י ופעםעפה
 ערך ופתרון בשריו למזמה אין כי ענין בחרב  לעצה  ואין עצה כמו20

 ל( ל"ד ,סס5'ס אור עיפה מגזרת לטבח לומה למבחמעוסה
 ל1421ננרי

 "עיעס

 101 מן לאמר יתכן ולא עסויה אם בי מעומה מעמה מן לאמר יתכןלא

 טן מעושה מעשה מן יאמר הלא אומר ואני מעומה מעמהלשין
 עוניתי כי לי פוב במשקל ע"1( ק5"ט ,ססל'ס בסתר עושתי אשרהכתוב

 מוזיקה ולנקבה י"ג( ע"ג ,יסעיס ומעונה אלהיכם למכה ננ311 קי"ע( יסס26

  נאסר  בן  עשייה נאמר  ובאשי מעושה מעושה  עושיתי מן נאמרכן
11.Dlll,a~ch 5 .("ו1ח1הז
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 (~Shprn מכוסות והחלונות מן ומכוסה כסויה נאמר ונאשרעצויה

 )למיטתכם( ברק יעמד למען לפכח לומה מעופרה כן ,""מ"5
 בתכונה והגביל בדחה אל עדת האיר אשר אמר באשר~למישתה(

 : שפתהאת
6 השריש נגעונו"ן הוריש מזחומ"מ

 ממפיריםכדרת הפריש לאושהם
 '"ע( ק"ע (otSon יחנרה תמיד ולמזח כהביאו מנחם על והשיב ולזדןע"

כסוגות

 יזח  ולא ופתר וח( נ"0 ,סוס ההשן יזח ולא עם אחדבחלקח"י
 החגורה היא והמזח הערב בלשון כמשמעו החשן יטור ולא החשןערך

 10rD כמזח המ"מ אין כמבלותכם אחם והאמרו מהיסור בו והמ"מ%

  אין  עליכם  יזתשובה 1'( י"ע נ,' ,יר' שחד קקה לא ובמשקלו העמוד62
 רק המלה היתה לו כי דעו חזק במקח והקו"ף מזח במשקלטקח

 שלישיה בהיוהו אבל במלה יסוד המ"מ אין לאמר לנו נתכןרביעית
 השמות רוב ונראה השלישים הפעלים על העברים דרךוהקופת

 15 כמלח מים כמו במ"מ נפעלים מ"מ בראשיהם אשרהשלישיים

 כי ואף מיסודו הם"ם די אין כי לאמר יצריכנו מי י"ר נ' ,ייקי5תמלח
 וקחו התבוננו ימעד ולא פתרונו החשן יזה ולא כמוהו כינאמר

 . גלעד מן צדילמכאובים

 ע"" י"ג "סע,ס כפיי מעי כהביאי מנטם על והשינ בורנר נגעע
 20 נטחבית

 משרת והנו"ן עי"ן במחברת אס כי הורע אין ייאמנו וקני"ןחספוס
 עליכם והתשובה ל"י י, י,4; כארבה מעיתי מצאתפ כ. היסור:ד מן בו הנו"ן בי כסכלות והאמרו ונורד בנוגע ישרת באשר ננוער0""
 וינער ויעורר יעיר נאמר כן תדוש ו תגדש נאמר נאשר נזוק ב:יב:ךדף
 25 נוער הביא אשר מלמרכם סכלות על היטפתם ועוד וננעריננדף70

 היסיד מן נגע נו"ן כי באמרכם גימ"ל במחלקת ונגע נו"ןבטחלקת
 מיסוד והנו"ן ישבר באמרנו חזק הביית כאשר הזק הגימ"לוחזקת
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 העי"ן ט לולא אמרתם ועוד ישבר מיסוד נראה בי"ת כאשרנגע
 וב'"ת טנגע גימ"ל חוזק כאשר ינער באמרנו חוזק הגרוןמאותיות
 נו"ן להיות הנסרחה חכמתכם מדין עליכם יש הזה ובדברישבר
 עייריי כי המליבם  יסור מן ינבל ובו"ן ינפץ ונו"ן ינבח  ובו"ןינסה

 ינגע כנו"ן הם מחזיקים כמוהם ורבים האלה המליס מן הפעלים5
 2 פורעים מוב מיסר כל אשר משונעים והתבוננווטננעים

 ע" נפך הוא השהם מאבני ספיר באמרו מנחם על יהשיבשהם

 ס"ת השהם  מאבני  ואחלמה  ושבו  וישפה ונכיש וראמותופטדה

 עפך ותאסרו היקרות האבנים ra אהד מין אם כי השהם אין ויאמרהם
 בע נקראו היקרים האבנים כל הנה כי כאמרכם טנחם אמר האמת בי10

 % נפך כי ואמרתם ו'( י"ס """ טלואים ואבני שהם אבני ככת'שהם
 לא בי לכל הודעתם כזאת וכאמרכם שהם נקראו ויהלוםמפיר
 דברים עם קמן דבר עם גדול דבר נזכרו אשר הלשון דרךידעתם
 אחד בשם נקכצימ והקפנים לכד בשמו נקוב הנדוץ הפרידקפנים

 היו אשי היקרות האבנים מכל הנדולורה הם השהם כי יידענו16
 וגו' ופתחת השהם אכני שתי את ולקחת ככתוב ובאפורבחשן
 לישראל היקרות מאכנים היה לא "( ט' נ"" טס משמוחםששרה
  וישפה שהם תרשיש ככת, כמורים טהנה הובא ונם כהנהגדולות

  ואבני שהכס אבני  נאמר  ורבות ברילורחז הם כי רלבוען כ'( סםופס
 rD1 ס"ו( 5"ס טס ונו' ואת השהם אבני את הביאו והנשיאים מלואים20

 ראו לכו ככ' מלואים ואבני שהם אבני בענין באו אשרהפסוקים
 הנדולראץ היתה כי בשמה נקיבה 6'( ג' ,נוסע יריחו ואת הארץאת

 אויביו נכלו מכף אותו י"י הציל ביום וכטוהם הערים מכלוהנצורה
 אמרו ז"ל החכמים כי אסרתם אשר 41פרז 6'( '"מ ,סס5'ס שאולייכף

 ידעתם לא ואתם אמת"אמרו היו מרגליות אבני הלוחות אבני כי26
 לכל החכמים יקראו מינליות כי אוילים דעו טרנליותפתרון
 היקרותה האבמם אחד טין הוא הזה והשהם היקרות אבניםמיני
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 עליככם והתשובה כהנה הנדולורה האבנים הנה בלי ימצאלא
 אבנים יהלום ואבן שהם, ואבן מפיר אבן הרב קרא למהבאמרכם
  נקראו כי  הלמען  כסילים  יקרות אבנים.  נקראו  והנהאבניהבניןיקרות
 וישפעל מפיר לאבן לקרמת יתכז לא יקרות אבנ-בם הבניןאנני

 5 קדוש שמי יתרומם לבורא יאמר הנה והלא יקרות אבניםויהלום

 כן בעדן ככת' יקרות' אבנים אלה כל קראם המקרא הנה כיואף
 ז"ל מינייה ירי * י"ג( כ"מ ,"(ק"ל יקרתה אבן כל הייתהאלחיכם
 בשירו אוחנה קרא גדולות היקרוה האננים סכל ראה לא כילטען
 הדהות לפתרון והתבוננו חרותות" זהב גלילי "על באומיושהם
 10 המשקרות כשפתות שפתותיכם תהיינה פן הלפופות אורחותמוישרו

 2כמותורך

 תוסף טה בןולא 48ף שםוסגים
 הקריכם*שיריי טסללףויסר
 נדנו-הוגונזי חוגיה ךניהועם

וקנוי

 כקיגר-

15 כמזכריכםומכור

 כנועלי"ס ניעל יעיךושם
 כמסר-ca1ינסור פועל שעייוסל

 ן, )עמוק אנך חומת על נצב בפתרו מנחם על והשיב גפנךעי,
 אשר הבדיל הוא האנר אם כי הרם אנך פתרון אין ויאמר:נכמ הרם !יי

 20 בערבית יקרא כן אנך וכמשמעו הבונים משקולרה טמנו תעשהערד

 עלינמם והתשובה בדיל בלשון בא כן ,כמו המשנרע וכל אנך"ע
1

~pty1 
 עמי נקרב אנך שם הנני יאמר איך באמרכט תשובהכם

 לומר ראוי והירה ישראל בקרב בדיל שם וזנני "י( טס ,טסישראל
 '"" כ"כ "יעיה לקו משפפ ושטתי וכעניןו אנך משקולת שםהנני
 25 דבר יוסיף אשר עד מחרונם יכון לא רבים דברים יש כיאומר

 אוב כתוב אנך טשוקלת להיות ראוי שהיה ך אנ שם וכסובהם
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 רבר לרבר הכמילים קהל התבוננו  וכסף זהב טאלפי פיך תירהלי
 :  תוסףאל

 ע" ,שליס חונך עצמות  פיר  אלהים כי  בפתרו מנחם על והשיבחונך

 הונסה סמיכת  להיות יתכן  לא ויאסר זנליך  לזכינה וי(נ"נ
  תסס

  ערך היש נא  קרא כמו גרולה בקמיצה  אם כי נקודות שתי נקוד חונף5
 סיו  בשירותיו  הביא  הרב בי  הוה  ברבר  תשובתכם ו"ועיקר ס' י"'ייעלף

 ב בלשון ימר  אשר  רבריו את  שובריהם  נקורות בשתי  בנוייםמלים
 ספרי  והוא  עדנך "ען אמר בי  באמרכם כן יאמר  לא כיהיהורית

 בזאת הוא יאמר  ואיך  בחמךך" עונותי "תשא  תםקרושים"
  אשתף  אסף היהורירק  בלשון  יאמר לא כי שפס  אשר והוכש10

 מנהג על בשיר כיאת יאמר ולא  אסף  אשתף אם כיתבלף
  חופא כן היה לא קליר אלעזר ורב  ינאי רב  השירעורבי
 ופרדטף קדושים ספרי יהיו  מבניך אם מ  אמר כילאואף

  לאהמא חפרילב בחמדף" "וכן"פאעומ ערבייהיוספרי
  מוצאים העתם המר בחרחות להם מדומות האלה המלט15

 פי על אתם והנה  בפרירה ולא  בחרוזה  בזאת  דבר לא בי ואךפה פתחי
  "לבי  ו4%* כלה  לראש חמדאי  לרב  תהלרץ בשיהעז

  מהללף  אם מ "מר יתכן ק ולאו חלך" כלהבמהללך
 איבכה כי  עשיתם  אשר כתועבה אתם מות בני כי ואמנםבקטץ

 ראש שם על אותו קראתם כן ואחר בכם  בגרוע  9ר  שיר  אמרתם20
 : פניכם בושת למען אדניכםכלה

 ע" תהיתה וניפה י"מ כ"ס ,יי"'ס נחנת מה כפתרו  מנחם  עלוהשיב

 ס"5 חונה אם כי חגויה לפועל לומר יתכן לא ויאמרהנויה

 ערך כי באמרכם פועל פעול מכל ותעשו  יתכן בי  באמרכלםואתם
 נ,( כ"1 "טיס בפוח בך כי שלום תצר ממוך יצר נכול ככופת במיח25

 מנה

 42 אמרתם בן  במו  ובם פעול ממוך  כאשר פעול אם כי בטוחואין

 בי הו4*  ואין השכיניתם כמו ""י ח' מכעיס באהלים השכונידרך
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 מי תאמרו וסכם בוטח כמו הנפות כאשר שוכניכם כמואבם
 פרצתה כ' ודעו שרכם או יוצרכם משניכם אחד אומרשיננם
 כאומר האמור חכמתכם טשפמ תאמרו כי פרצתםנרופרף
 אשר יטרשככם יי שרת כקור*" והקרוא כשומרהשפור

 : פרהראש
 כמם יסערוולא DW אחדאחדי

 כשוריםונחשב חסם בוופיהו
י[1

 שערךכעבר ארך לאלשונו
 כרים אררולא ברך לאולצים

10 חלל לא אלושם מלל לאומלל

 המוריםומוריו קלל לאונפשו
 מזדמןורל"רה ?מן שמןושרק

 העקריכםבתוך מדמן דל"רקכמו
 "אחדיכם ומקורקר הגנוב כשיר הקר העז פי על ו4פכטררזכ(ע"
 חציים16 שת משרתים קי!ם למו נכולושנייםסיבית
 אם כי אחלי בסמיכות אחדים לאמר יתכן ולא עקרים" וחשיםיף
 ו .י10

 לכם אני אומר אחדי ולא בקשנולממוך אחד ואמתאמרו אחדיםלס
 באמרכם יכחשכם דברכם והנה מלמדכם לו שהקים האחד ומה9

 ובקשנו אחדי בממיכת תמאנו תאסרו ואם ים" חצי שת"משרתים
 90 הזה הדבר ונם אוטר והשניים האחרים הפעלים לזכור הזהכדבר

 עקריכ" וחצים חציים שת למשרתים נאמרכמ משיריכם יקוםלא
 נשכרים: בורות להם לחצוב קרים מים העוזבים בקריםהתבוננו
 יקר מן יו"דוגם קרקר יבשויו"ד

 מומרימכווי"ם העיקר מןוהם
 26 ביית במחכרת ל"" '"ג ,הוטע מקורו ויבוש בהניאו מנחם עלוהשיב

 ותאמרו יו"ד כמהבררת אכת כי הורש איןויאמר
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 נאמריכם תשובתכם ועיקר מ"ת במחברתה אם כי הוגשאין
 המלריה מיסוד מקורו ויבוש יו"ד כי לומר אדכא יובללרש
 מיסור היו"ד ו'( *ו"ד ,טס מעצתו ישראלה ש 1 ב י ו יאמר אשרעד

 במקוצם מקורו ויבוש ביו"ד הזה הדבר עלינם התשובההמלה
 ויבוש יו"ד ובסו לנדו העתיד לפעל הורש ישראל עוטר שנים6

 במקום טעים ושנים שיים כמו יוד"ים מ שני במקום שהותימקורו
 יו"ד כי לומר אדביק יובל לא כי ולאמריככנם עומדים שניםשנים
 ישראל ויכוש יו"ר כי יאמר אשר עד המלה מיסוד מקורוויבוש
 שוהבי אני אל"ף בי לומר תוכל לדש כן אומר המלרהסימור

 ואחל אל"ף בי תאמרו אשר עד המלואה מימור '"" ס' ,"סי' אהב10
 לא תאסרו ואם המלה מיסוד במשקלו שהוא נ"י( נ"נ )ימקםבתוכם
 נוכל ולא '" " ,ייקי" החול ובין הקדש נין ביסודו ואהל אל"ף לימדנוכל
 לאמר הוכלו לא וכן אומר ה ב ה א יסודו כי אהב אל"ףלהמיר
 ולא (ין י ,י"ס'0 המים יבושת עד ימודו בי מקורו ויבוש יו"דלהמיר

 וחפררה אמכם בושו יםודו כי ישראל ויבוש יו"ד להםיר תונלו15
 :יולדכם

 הסבלואמר
 מאכלמדבר

 עד הואובהכין
 ועד עולםעדי 1סע

 בכנם ני"תואמר
 נם אריהומקול

 יכול חדרואם
 שכול אימההלא

 יונל לא דברכי
 כשמריםכשקם

 סועד הרבלניב
 הנוצריכםותם

 בנם ביסודככ"ף
ע,, מסתריםלחדרי

חסיניס מאכוללשמור
2

 ~'ת
ערך מחדריםוהשכל

 עעיית יתכן לא אסרתם בשמרים" י,כשקמ נאסרו אליו והשבתם25
;. 

 29 שכם על אם בי שעבר פעל על ובחת נזף להוסיף
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 והכ"ף הכי"ח יוקנח 3'( נ"ך ,'שי' אדוניו כ עכד כ כהן כ ם כע והיהכמו
 ככתוב השף נוסף העוכרים הפעלים על נוספים במקראנמצאים
 ג; ,וס"' דוד לו בהכין בכתוב הבייית ונוסף "י 6' ,שסי המלך לבכמוב

,6
 יתכן אומר שעכר ופעל שם כ 1 מ להיות יתכן לא תאמרו ואם ר,י

 6 בשמורה אחד נמבפא רבים דברימ כן כמו להיות נתכןכאומר

 ,נערנו עליו מת ימות וכי ככתוב שם שהוא מה כמו העובריםובפעלים

 ככתוב שעבר פעל והוא ט,(ה
 ושמו"

 ככתוב י ח כן וכמו ג'( י"ס ,ס"6 מת
 ימי כל ככתוב שעכר פעל וחי 3"ט( ג' ,ריכס חי אדם יתאונןמה
 ואל בם התכוננו רבים במקרא אלה וכנמו ס'( ס' ,מסיס י ה אשראדם

10 כדובים:תהמו

 במחברת '"נ( ג' ,דנ"י שגיא וקצף כנם בהבשו מנחם על והשיבע"
 בנם ופתרון נול במחברתה אם כי בנם אין ויאמר בי"תול
 ותאמראמת IDD1 6'י וי"ט""' זועפים והנם מתורגם הוא כן כי בזעףערך
 במשקל יכנס כנם ארמית לשון השמעתם סכלים כנים מנחם אמרמק
גילן
 16 דברתם וכמלה בקנאתה כי נודע כנאת באמרכם הלא יכנוס כנם1יי"ס
 לוי"ו הרב דימה אשר הפפלים הו1י*מ כי אמרתם ההוא וב,נ,נ(לישסעפ3ייס
דף
 בי מפל אין ואיה של וי"ו אמרתם וענה ואיה צבעון בניואלה:: מהמם האחד תפלים אינם מפל שהוא ,su) 3' ,תא5 להובד~ש ךאמך65

 כי ואיה כוי"ו האלה ואיןהווי"ן ויזתא ושתי כמו השם מיסודהוא
 20 לבד איה ולא נקודו' בשתי התוספת היא ואיה וי"ו פתוהין האלההווי"ן

 בהם  נומף  אחרים ווי"ן כמהו הנה כי מפל וי"ו כי נומף  מהשמותני
 בית ראשי גאלה  ךבמהך מפל ל"ו( ו' 5' יי"ס ולנו  אלה ובני כמו פפלוי"ו

  לא בינה בכם דויה ולז כיפל 311)שוש ויד נ"ו( ס' 6' ,יס"י וישעי ועפראבותם
 לנו יש  זצ"ל ה י ד ע ם רב בפתרון  בירכם  בתבתם מרהשבתחם
 25 ואתם וישעי ועפר כמו נופל כפתרון מפל וי"ו בהם נומף רביםדברים

 יחשב  "( י"ג 3י ירי  עזבנוהו ולא אלהינו י"י ואנחנו וי"ו כיבאסריכם
  אתם לי נ"" ,ס"" ובעירו ברמה ויקברוהו נ'(  "ג ים"נ ושוממהתמר
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 מדין הירה כי אמרתם ועוד קר והאש חם השלג כאומרפפלים
 והנה שעכר כפעל לאמר פפל וי"ו 2ר להביא הרב עלהחכמה
 המערכה אל היוצא והחיל ככתוב שעכר פעל על פפל וי"ולכם
 לנו ויש נופל בפתרון כ8)2ל רחרחי וי"ו כ'( '"ו )ס"6 כםלחמרהוהרעו

 קרא:  האותיות כדקדוקי לאשר גלוים בטקרארבים6
  ס:~,ס  ירבו  נבלה נבל  עם י"ג, נ"נ מק"י  ניאופים לבלה  מנחם עלוהשיב:

 ס"ס  יבאשר ר'( ע' ,"הע בלים  שקים כמו אם כי  לבלה  איןויאמר

 ? כאטר בן ,.ר ." 4ל(" בלותי אחרי יבתוב בלה הקורהכאטר
 י4  יתאמרו ס'( ליו יינהס  הרשה אשה  איש  יקח כי כב' שה  תרלבתולה

 58  תשבורק איך  באמרכם בגופרה חדשה לאשרה לאמר  יתבן לא10

 צורך די ירו תשע ולא רל  באיש  יהיה  אם  אשר  באלמנההמצוה
  איך  עליבת  התשובה  לצבא. יצא שלא דין הודש הלאהבתולה
 הפתרון  ואין ביתו אל  בבואה לאיש  הרשה  אשה  פתרון ביתאמרו
 הלא הוה  הרבר לבכין  אבאר והנני . בתולה בגופה  חרשה  אםכי
 חדשה  האלמגה כי על מהצבא  האיש  ישוב בי  ברבריבם  אמרנו אם16

  אחר  לקחיה אם הבתולה על מהצבא ישוב שלא דין  איננולו
 י"י  רבר לא  אשר עול משפם וזהו לו חדשנה אענה ביהאלמנה
 נשיכם מאה האיש  לוח  אם  האלהיהם משפט כרה  אומראבל

 הדין מן עליו נתולה חדשה אשה לקח כך ואחר ואלמנהנהולות
 מאמרו כי בוערים ובינו בה תלויה הדבר כי מהצבא עליה לשוב20

 כאשר היה ולו  בתולה היא חדשה בי וזרעי טס, י"ס אשתו  אתושמח
 האלמנה בי אשתו את ושמח  הכתוב  אמר לא  אלמנהאמרתם
 לכל ונודע נגלה הזה ומהענין .  הראשון בעלה עכס  שמחהבנר
 עליכם והתשובה בתולה בנופה חדשה  אשה פתרון כי מדעמכיני

 מרין  הוגש הלא אומר חרש  ארם  בבן  לאמר יתבן  איד באסרכם25
 חדש לו לאמר  באחריתו בלה לו  נאמר  אשר לבל  לאמרתחכמה
  אהרי  אמנו כשרה ככת' באחריתו ה ל ב  לארם ונאמרבראשיתו

11.Dunascb a'allnide 6
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 ככת, אדם בבני חידוש לשון ינו יש להבה י"ג( י"מ יי"ם'סבלותי

 דרכיכי. וישרי חנף עדת והתכוננו נעורייכי כנשרתתחדש
 3:כ2להב:ירצ י"ג( )"6 1'ימ'ס ויצהר הירוש בהביאו מנחם על יהשיב יצהרסי'
 היו"ד ונפילתה צד"י במחכרת אם בי הודש אין ואמריו"דסב
 6 אותו הביא לא אין ותאמרו '"י כ"י )6'1נ יצהירו שורותיו בין בכתובערד

 התשובה השם. יחסר לא אשר ~ryt אם כי יו"ד במחברת מנחםישי
 במחברת עמו הביא נופל יצהר יו"ד כי וידע כזאת בקש לי עליכם29

 ידענו עטו הביאו לא בי ובראותינו במשקלו הוא אשר יצחקיו"ד
 כי עליה שפמנו אשר מלה כל אם כי יו"ד במחברת הביא לאבי

10 יוקדת: לחנפים אש וראו וההבוננו מיוסדת כולההיא

 ג' (h"D כסף לאגורת בהביאו מנחם על והשיב כסף לאגורתעיי

 מעורה באמרכם "" ר 'מם)' בקיץ איגרתה עם4י(":כ

 בדלי"ת רי"ש חילוף כמו הוא נורע מופר מעות כי הודש סיפרוגרך
 ועוד סיפי כנסיין בך יאמד לא סמוק שהוא זה אבל בכסף וביתנויה
 15 כל אסף אשר עד מכחם על הרב השיב לא כי עליכם להשיב יש1

 אשר נכל מה פהחון 'מצא לא למען בקזרמב"ה מפתרו שהיהכיף
 הבליו: דברי בכל עליוהשיב

ס:::ס לא כי ושמיר בשית באומרו הרב על והשיבותם ךשמיך בשלתסי'
 ויתכן יתכן אומר ואני ישמיר בשית לאטר יהכן

 Qo כ"ג( כ"ט ,יימס י"י נאם ועד היודע שכם הזה הדבר על הנאמן והעדערך
 סימן במסורת שכ' כמו אל"ף הוצאת בלי לו"1 כי"1 וו"1 בי"י באטרנןכיוס
 :הוה מן 6'( כ"ר ,סס)'ס הארץ ל?' פנים בשתי נאמר וכאשר ל כ" בו50'ץ49

 נקודות בשתי כי:י בן"י נאמר וכן נקודות בשתי )"נ( ,דנויס זאתוכנמלו

 מהשמות נקודות בשתי ר י ושמ בשית נאמר ובן נקודוה בשתי2:"י
 25 וישב הכתוב בחילופם וננקד נקודות בשתי נקוד להיות ראוישהיה

 נקודורה בשהי להיות ראויה וניה ))""ו ט' יסוסטיס בארומהאבימלך
 במסורת הוא הנה אומר בארומה כתיב אל"ף האמרו ואםלרוקה
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 נעלכם לא ושמיר שית כדברי יתכן לא לולי כי ורעונופל
 שמיר, תשימו אל ולבבכם וההבוננו ושמיר בשית לאמרטהרב

 : עמיר לה המלאה כענלה תעיקופן
 מלטס ויפח זנב! כ"6( כ"1 שהי לנחלים פחם בהניאו טנהם על והשיבפהם

 ""מ נפח אם כי ויפח עכב הביא לא רתאמרו ('( 3' יי6טיס באפיו5

 :1 איככר" כי חם בקרבי לכי הזרח" ולדכר י"1( ניו ויטע" פחםב:64ש
 י9 תעלה ואיך אחת חמא טנחם חמאת על הוסיף הרב כיתאמרו

 מנחס השיא ולו אחרות תשובות מאחים אתך על השיב אישכי
 : כהנה סתירות עליו השיבו מהנה אחת לשמורלכו

 ע" ,יטע קטת יעשה בלי צמח פתרון כי באומרו עליו יהשיב קמח10
סט131חי

 ס"ת פר"רונו כי כמשמעו פראזיונו *r'h אומר כמשמונו ף,י

 ערך המחוז הוא ביהודית והקמח החמה ורע הוא בערביתכמשמעו
 """ בלי צמח הכתוב כטשמעו פתרונו לאמר מנחכם השגהואשר
 103 לא אמרתם ואתם בצמח הפחנו יעלה איך כלבו אמר קטחיעשה

 המלה פתרון יאמר בן כי הערב בלשון כמשמעו פהרון נחם ם אמר15
 עליכם התשובה הערב בלשון כמשסעה פתרונה אין ואםכמשמעה

 יעל מחן חנק זהר גפן ברד בלע איל בספרו כתב השהם
 צאן פרש עשב עק סמר נהר טרק מאה מלך לילהכבד
 זולי כטשמעם פתרתם תיש שלישי רבעי רסן קמחקנה

 ואתמה כמשמעו פתרונו לשות שעיים קמח יאבה לא אשר קמח20
 פתרונו-כמשמעו זהר מלמדכם אמר כי באמרכם דעת הפירימכם
 אטר כאשר פתרונו כי אומר ואני כערבית כמשמעו פתרוןואין

 סי' י"ג( י"כ 1ה"3 הרקיע כזוהר יזהירו והם במקרא הנמצאים פניםבשני-

 "ן נמהר: לבבכם כי ודעו יהתכוננו 1'( 3"ג lhprntl מהר לאוהעם
 מ3 סמר נ,נהס ,פ"25

-or) 

 ערך כנ1טמע1,
 כי" מיעי חזיר יכרסמנה בפתרון באומרו מנחם על יהשיביכרממנה

 ז1
 36 מלשי כמו שהוא שיאמרו מהפותרים יש י"ו( שותסרס
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 הניא הזה הפתרון כי נכון כל ייש31 כנז4פרז וב:1יוכ1ישך י"ו( ג"6 )'רסיסנצרכו
 מהפיתריכם יש אומרו אחרי אמר או הרביעייתם במליםיכרממנה
 ועל והתבוננו וברה כה פתרונו כרמו מלא כמו הוקש כישיאמרו

 בכה: יכו לבבכםתמרון
 6 לא אשו' ח'( נ"6 ,סרס יעדה לא אשר באומרו מנהם על יהשיב לאע"

תטוכס
 מוכיח בינינו יש לא כ"6( '"6 שם כרונים יא 14שך 5'( כ"ס )1'קר6יזוכך:ס"מ
 בינינו יש לא אם ני ל ב בע' אין בהשוב' ויאמר המה כל כולם טע"ג( 61'ינערך
 הקריאה על והפתרון בוי"ו ונקרא באל"ף נכתבים והשלשה מוכיח63לן5
 ולא הכתוב לנו לפתור בקש מנחם כי באמרכם עליכם והתשובה63

 לא10 אשר יעדה לא אשר עם שהביא הפסוק יכזיבכם הנההקרוא

 דבריכם כי והתבוננו כמכתבו שמקראו כינינו יש לא והואחומה
 הרב פתרון לבבו ככל לקח כאשר עזבו וחכם נכון כל כזבוכרוב
 הלוקחים אחד ואטר( )אמרנו( אשר הפתרון והוא כתבו לבוואל

 : באמרו בניבו ]הבדלה()הבדלח(
 ליסרו לו :הזדון מ_עךבחכם
 רחובות 3מ בחוצות קולונשא
 ונרעבות שנפשיתלטלא
 שקולות במאזנם שיריתונם
 לקל-סי בסאו שסדולב

 15 ששיטת ישיף שסיאשי

 ךסבות שקף עשרבחכמוסיו
 סמריבורה ולשביתבקינתו
 הצובות לעד קויוובצורות
 20 לבכירה בראהו כלזיהוא

 ולולי כענן מ נח מ הכלי המוחות בפתרונן האלה התשובותתמו
 הרעים לתלמידיו אמרתי לרשעים שלום אין רעים תסיםמאמר

 : מרעים עדת לכםשלום

 מנהם דברי על דונש תלמיד של תשובותמעיקו
 מרוק.בן
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