
 עברי לשון לקורותמבוא
 מענין שהוא מה גלשון חבור מחבר יחגראם

 הלשון קורות על ולחקור לדרוש לו ראויהלשון
 עברו אסר והשננים והתמורות ופגעיהחהיא
 ל6ס"ט(. סלעם 1"נ )ן, וכו'עליה

 עכרת לשון לקורות "מבוא המאמר זה מצח על שצ"מיטיק
 אשכנז בלאק הנהוג וכמו שאל ;חס הוא לקתות הלס"דכתנתי

 ומשנן ופרציה בכלליה הלשק קרות לכל ולא לקורות געפיכטע" "הרלאמר
 אין כ( וקצרות. ארוכות הענין בזה לפייל המקום פה אין א(פעמים:

 הענין בי תבוא פה עד אומר ולנזור הרבור בה להרחיב מלאכה הבעלאני
 ממני. ופובים לנדויים לשמור וערוך קרקע בלי וכמצולה ורחבגדול
 כשמניעים העמים DtnD' והן ישראל Dt~D' הן עברי לשון קורות כותביכל

 בדור ומתחילין האלה ההרים על מדלנים והאמיראים התנאיםלזמן
 ובאסיפת בחקי.הלשון השתדלות למנות מציינין זמן ומאותו גאון מעדיהרבנו
 לשון וחוקרי נדולים ומחברים עניניהם פתרו! ובאור מיוחדות במחברותמליה
 כמהור"ר והמסורה דקדוק בכללי והמעמיק החוקר החכם כמו באו מקרובאשר
 דרישותיו בפעמי צעד קדמוניות לקומי היקר כספרו זצ"ל פינסקער ה ח מש

 דקדוק וספרי טלין באסיפת 1( מחברים ומצא סעדיה מר' מעלהמעלה
 זמן עד עוד ולמעלה הניע לא האמוראים זמן עד אך הרבה מזמן לוקורמים
 דעתם לפי זכר אי, וכמעפ ובהו תהו הניחו ההוא הומן רוחב כל כה"נאנשי

 בכללי השתמשו והאמוראים התנאים 2( הלכות בעלי והסוריםשהבבלים
 להיפך וחקיה השפה מתנאי ~Q'p שהתלמודיים למברתם ונמורה ומנויהלשון
 שאמרו דופי בהם למצוא מתנשאים מומים ומבקרי אותם שמנניםמצאנו
 QDSP על להעיד לפעמים בושת ידעו ולא ברורה על הלשון ידעו שלאבפרוש
 בכתובים לנו נשארה אשר הלשון נם ואף 5( בפסוקים בקיאיםשאינם

 וחכוריסס. סמחכריס 6לס כסמה hlpb1 סרסור כוס' לרסיס ממנוף כמסד לקמן1(
 כווגמי 6ך סגיסס 6לס כין למלק גועם דטסי 5ין כ' עם סחרטוס כסלכוס ומן סיסגוח נסלכוס הן2(

 מלכוס" "סוג' לדעסי כי ר6סון כיס וממן עוד לזו סגמ6רס קדומם מלכס סיסגסכשלכס
 סיטן ען סחדט סולי16 ולמעמיס מסורס לפקוקי וסקמיכוס ג6ומס סגט6רס טכע"מ כמורסססטקקו
 לבלסי ס"ומס ולחוק סחורם לסמירת וסכל גוירוס ומרו חקגוח oal 1)po סומן חסלוכס עשיולסיפך
 otpnl. מלטון כללי עפ"י גידם טלחס pr וכל נחנק סמוסליס כגוים ולססערכ מבגסקור
 ל6 "נסגס : דף8 סמסגס" לסגן "מטמע לחבורו כמכוץ גי' ווייס סירס peth מוס' סעועלג סרב ז"ל3(

 עלמו על סעיד וכלסר גמקר5 מעילו כק'6'ס סיו ל6 חלוווד[ ]מגעלי תסס סיסגגסיס
 )6מר 6ס יודע ס6'גו ג"ס.( : ג"ד hnp וגכ6 6ג6 גר חיי6 רכי וסוף סמפו6ריס ס6ווור6'ס מ61חד
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 א ו במב
 כמירוש וכתבו *דם שלחו שלותה בימי האומה היתה בעור הקדמוניםמימים
 בה לחקוק שלשת יר לה ואין שלמה איננה םליצתת בצחות עברי לשוןבי

 סל8 כי ו6ף סיחה קלס רק הלמון ידיעת גס כללס טכ6נטיס הפק וכל' ה6חרועח כדכחסטוב
 ללמד גקו8סי ל6 שכי דחנה . עכ"ל סמקר8 לטון חולדוס b'on סמסגס למון כמטפעמעמיקו
 כמו חהיה nhr וטדוסי סכקעגיהס קטן נגד 6ף 8גכי מי כי קנגורס ולפיוח החלמור חכמ' על,כוס
 דכרי כי qb ד6 על גפט' ממסכן 8יגג' כי לומר 6רסכ (6ס "ך ; חמס (הרי ע"ס על מעטלףעדוס
 כוס לגו טרכיס o)th 8כן הג(כר סרכ להכרי מק"עיס חרוייסו( ר"מ . ק'"( רף 3סר8 )6333סוק'
 סמחחפס נרפס מכסס! מכסלי כ' למוכיח oSDDb 06 לי ויממול דסלמוד6 מקרי מעלח נגר טהו6הרכר
 6לס יקר* כי יומך דהר רב כי וכר כקנביס מוס כמעיל קורש כל לעיני 'חר6ס ל6 למען3קגגון
 רין 3על וסוד6ח עלמו על העיד ה6מור6יס 6חד טפרי לעלמו ער סלמס כי יחטוב הגוכרוחהסורות
 עמר ג"8 ר"ח כקלו גסמעיס והדכריס סגיוח כדכרוח טו3 ג6מר 06 יודע tba(1 דמי עריסכמלס
 ולכן . וכף יורע ס6')נו ולרן סריס על' מעיך סגני כחיל קר6 וכרחש os~ns עיניו ha)1 רגליועל
nhrכויכוח ל3ר סלמון וקנגון ור"מ ער"ה לנו סנמקרס כפי סננונס כע05 הגמרא לטון הנס אעמיק 
 ר3' שאל : 1("ל סמקר8 מידיעת רקיק היו ל6 כי מלמור לכעל' ollnwl 5נס יסיםהוה
 וכדכרוס עו3 כהס ג6מר ל6 סר6טונוס כדכרוח מה מפגי 6כ6 גר ח"6 ר' 6ס עגיל 3ןחג'ג6

 כהס ג"מר oh טללני טוכ כה0 ג6מר ל6 למה סו6לגי שלחה עד לו 6מר טוכ כהן ג"מרה6חרוגוס
 רגיל טה'ס חג'ל6י כר חגמוס ר, 56ל כלך ל16 "0 עוכ נסן אמר 06 'ודוב טוזיגי ל"ו "סטוכ
 o*o~a כפטיטוח הויכוח לכפר דהנה הגמר*. עכ"ל וכו' כ6גדס בקי מסיס לו' גן יסוטע ר'56ל
 DS" כסקרמחו דסלמוד6 מר6 דברי על עין גסים המקרץ ידיעס חקרון על ערס סוס 3ו ha'1מוגן
 ראוי 61ין : וקל ופירוט סכ6ור nsrn על לכהן יגס 6טר 8יט כל יטגיח דבריו ועל )סרמכ"ס(סמסגס
 hton ממטליהס מטל וכטיר8ס מסכלו כ8 טהחקרון לחטוכ יט b~no bh הדרם 6ל החסרוןלקמוך
 עומק וגסו עב"ל. מענין הנין טל6 סכלו על מ8ד להססומס לו רפוי פסועו אפילו למסכילקמה

 תריך סקדמו:י0 מחכמינו מתמר מכית oh כן וכמו וכו' 6ד0 ככנ' 6נו כמל6כיס הר6סוניס obמלתרס
 טל כדורו מיוחד סי' 6כ6 כר חיית ר, דירן המתמר וכעל המתמר כעל מסלח על כחיגם עיןלטוס
 היה טל6 כמוסו מעלס געל על להמליט ימין ומי כמלמוד מקומות כהרכס כחטיכוס סוכר וד"לר"י
 היכרך הרב ירידי דכרי סקור* עין לפני יעכיר וככן געיג'obp .1 סיס הלמון וכללוס כמקר16ח3ק'

 עגול 3ן ור"מ כ"6 ר"ח כין והויכומ סמ*מר כאר עין מקיר 3על 5ריעימ6ן מקיר מו"סהחרון
 ט 16ת על סכונה רק לך 'טכ למען פקוק על רט" שפיי כמו סכונה 6'ן ע1כ כמלס דבריו:וקלה
 לסיען קם לסם יט 6"כ מ16ס'1ס 61וס 6וס סכל 6גדוס pDIU11' גמדרטיס מפחד hb(1 כןכי

 מ65גו ו63מח 3 ו ע טמו בי"ס 8וח כן וכמו וכו' שרוך טסו בי"ס כמו הקוס מקוחו סר6טונסנסתרס
 טמ65גו כמו (ייניהס סדרטני0 חלו ה6וחיוח ועל לי"ס 8וח כלסי 8"כ 16סיוס כל ר6טונוסנומרוס
 נר6ס 1ל6 6וחיוס טל ריסון "ני סקכ"ס טל כק"ו לפני חגר קר6 סס6ל"ף 6'( פ' )כ"ר רגםגמדרס
 סג6מר כך "לoSnn 6 פוסח 81יגי כקיני ייחן ליחן 63 6גי למחר וכו' סקנסס 6מר י'עולמך
 כר6טוגוס ע' 6וס חקר מרוע החי"ס לכן זה מענין גמדרסיס סרכם מפוזר ועוד וכו' 6לסיך ס'אנכי
 ופנס ה81 רכר סל6 63חרונוס ול6 כר6טונוס כן קרס מדוע מס כדרס חטוקסו למפיק רלסותטולל
In~has1 תסורסו והים 63גדס 1ל6 3הלכוס רק 6ן גדול 8רס טהיס חייל ר' 6ל'Sb דחוי כררך 
 "גכ' וכו' נקמר 06 'ודע "ינ' וכו' שלזלגי ס"מס עי וסטיר עליו הגט*ל להעגין חט ל6 6סרכ"ט
 מחעקק ה61 כ6גדוח סכקי וכו' חנחיס ר3י 6ל טילך מעקירו וג6מס העג'גיס כקלס עקוקאנני

 חסוכחו סיס 6לו כי הלמח לוגי -על ומיוקד'ס 'וסק וספחים ודפח"ח מ16יך ויפיק ס8לסכעג'ג'ס
 bbh וימרס כירו הקפד 'קח 6גדס לנעל מפקירו מיזע )6מר 06 יודע סוייגו רמו' נורך ול6למסיס
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נ א ו במ
 המרובר עם לההמון מובנת 1( לבעליהם מספקת כשפה ומשפשיםחקים
 חוקרי הניחו הימים כשבבר מצאנו לזה 13סף . ופרז' מופרד במאמרבה

 היו הנוצרים וחכמי המשנה ללשון עברי t1WS בין לחלק קיים למינחהלשון
 בימים נם המשנה לשון יקדוק בכללי וחכורים קונפרסים וכתבוהראשונים
 כיד וכתבו ישראל חכמי מחכמינו נם לחברתם התארחו האלההאחרונים

 הוא הענינים בריבוי הקדימה לו אשר להמחנוה והמאסף השכיל עליהםה'

 ע, סר61ס דורסין כסמוך סרי ע' 018 על טסכונס ע5ומס ור6י' רמוי נזרן תטוכס סססי' גלמו%סו

 לסממו. הקמח 650 ועי"( לקמור ומס למגיס מס עין לסוס 5ריכין וענין ענין וככלכחלום

 כספקות סמקר6 למון טלין טירע משי תסק "וכל' )טס( וקל סג(כר סרכ גס 8ל0כין1(
 מוסר"ר סררסן 106 מקכיס (1 קכר6 ועל עכ"ל. מלכס" עניג' לכל דכוליסלסמ5'6

 ומסומל ועקמן סקסר מ5מ על טס הגופם t'Sh סכסכ 0עודס ממכ0כ כגרפס גי, יעלינעק ן ר ס6
 ומרכס 6טכנ( כלטון לו 8סר גמרי0 כמלידס דכורו מרמיכ טסקומן רק מסנ63יס "מר כקגגוןסג'סס

ר6יו0
~tplpDn" 

 כס למקק ומקוגלמ מוכג0 מננס ס0ורס כס כח31ס 6טר מקרס סלמון לסורות ומכרים
 ת15י" חוסות מס לגו מטמיע 6'ן טכולס 3הן rh1 6מחיומ ר6יו0יו 06 והנס . 1מטפטיסמקים
 'חוום כן )6'ק6 הכרע לעס טסן פסיקים ממסם ג"כ( רף ,יומק ס0למוד לקלס כרומס על קדמסוכבי

 טסר5ג"ע כגורע  וטייר חג6 כי נקע "hp1 מקפר ול"ו המקורס וגרי מעמיק רק סמלצו 3על עינגוטס

 כנינן מ"מ כאריכות לקמן  )ועיין כ"כ( %"ר )חריטיה ו0%" סכיו 05 "ועיכ plpDO 5ליסס%י9'ף
 "עכר כ8ורייח6 סעוקקיס ליסדך על מורגל ככר ענרי" עכר 0קגס "כ' סמקוק על וסקעקסמקורס(
 6לס ככסו ענין על ומעולר מקדימו ס6פור סרם נם עכרי" טל עכרו 6ל8 8יגו 16 עכריטסם

 ומלוס וספעליס סטמוח כפירוט' oan לכד סלמון כרקרוק סוס סחקרון קרס "ול6 כרכורוומאריך

 סכדילו hSD מפגי כי וממטל סמ15ס העיקר כלפול מוס ויקרס נמקר6 רכוס ממקומות יטעוהטעם
 סמניעס דרך על (,( h~Q )טמוס עכריס כ065 מ% ל6 קמרו ילקהו ככ0וכ וסמניעס לס מסליכין
 הקפק נפל וככר מאס 1ל6 לכר סלילם סו6 כי ג'וס 610 ועעו0 מעסם לD15D 6 (ס לפיויסים

 חסכו ("ל סרס"' כי נ"1( כא )ייקרץ קומו b'b יקרים ל" ככסמס לא' אכר 8סר ככור 6ךכקומרו
 חקרון 6% הג'ל המקמיך סו6 מחילוק (6ך 41( רף 6פר )מעסס עכ"ל סלילם וסרמכ"ןמניעם
 לימור העללות כלטת הגוסלוס וסקפקוס סחקרון מולס 610 ס6פ"ר סרכ כן bS עימס כלמוןסלסון

 8רוכיס טלמיס עלים גמ165 .ג6לס מעג'גיס והרכס ע5מס( כלמון 1ל6 פירורן על וכלליסדקרוקיס
 וגלחי סטורם לסון חסרון מוס ל0ול'5 לקמר סחיהן 5חר וקין סר5טוגיס רקרוק גקפריונקריס
 סכרור יסלק סגרגרוס סטטיות %ן  לסון סים . וסקוס גזרוס otpn כקגגו:ס ולקרר לנירסקפק0ס
  ילטון 3ס3רסס וסגגתס והליס פעלש ט%וסיס וגעטירוס ס%רסכוס %ן ו5ף עליו ררים לגמעויטר
 סזון נ6ורךל 3סכרעס וקוטי קפק 3סס יולר %גלי ומטפעיס חקות ppn5 טיכולס  מטמן רכי5סס
 פס )ריימטר*טה( סגרול כועד  יום 3כל  וטוכסין o~hn 5נו (ס סל5 ס%רעעס. כ0סלכוסוסייוי
 otpt)n גליון עלי 6"ס יכוסכיס וגמר% הרחכס 6טכג( נלסון 5רק סקי סחוקקיס העם סלומיהכירם

 לכסי סחקיס שקרו כי מעועים ימים 6חר וסיר העיב הרק מחן מט6 מעיון "מר סיגמכל
  וסותרי וק0ירוס חמיסוס ס6לוח ספקות כפפעוחס יפול לרין רין נין פיפס על ולפקוק לספועהריגיס
 %י וכסס סס%יסיס לסייר ס%ספייס לפלס וטוץסיס כ5וריס לקור לסולי5 %וכרחיס ס%%ללס%ט%רס
 יצנו ושן ס%ריגס ומק' ם 3ס לכסיכ מסיגתן 5יגגס tr))nh לטון ל%5ר תפי  וימן ויסערכימין
 וניר כמספי רכר 'hSt כי סיס  יטמי פייס ועל עליתיס רייימ ימי וס%%לכו0 ס%ריגוס3כל

 סי על ולפרטים לנקרס וסחוקיס סריגים  נלטון למעתיק ,תריסטען( סרעיס כ%קלועוסס%לו%ריס
 %יך יפלה "כי והרוס or על מט עלוס ומסורס  פרעט*טי5ן( ו*וכטער  לרק וסקי הגיוןכללי
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 א ו בםד
 תרכ"ן(. לווין המשנה לשו, "משפט בספרו נר"ו וויים ה, א* מוה' וכו'הכב
 מהמדנו בל מריו" )"דחיס לקחו נם אף לקרשם הלשון שחלקו בלבד זולע"פ

 אשר התלמוד חתימת זמן אחר היו הם כי לאמר הקראים ראשי עלונתנום
 אנרובים חבורים בה וחברו נבוליה והרחיבו הלשון ברקדוק לעסוקתחלו

 הלשון בכללי לעסוק כמוהם ועשו הרבנים בני ראו ומהם' מליןומדרשי
 מלחמת המלחמה במערכת ננדם לעמוד כח יוסיפו IPD9 הפסוקיםובפתרוני
 חלוק אין כי בתלמוד העוסקים בו לענות רע ענין לרעתי והואתושב"פ

 לנו המה ירושה המלים ובאורי הלשון וכללי המשנה לשפת עברי שפתבין
 המדרשים ובכל מכילתא ספרי ספרא בתלמוד ונמצאים קדמוניותמשנים
 לפה. מפה הנמסר וכל ההלכות כל הפבעו הלשון בדקדוק הכללים אדניואל
 רחוקה השערה היא להקיאים המסורה ליחם אחרונים קצת שרצו מהגם
 כהבתי אשר אחד מאמר הנה אעתיק דברי את לחזק והנה יתד. להואין

 בו רציתי אשר הענין יתבאר כך ומתוך המסורה תכלית בנידןמשכבר
 : לשונווזה

 סמטפע" דכר 5ס לך ו0ג'יו וגומ' ועלים וקמם כסערין ריכוס רכרי וגווע למטפערכס
 'דע 'ול5 3ור מריין יסים 06 ממך 'פל5 כי פי, כי לומר נוכל ול6 ע'( ru, '0)רכריס
 06 חטם ס0ורס 6ך 1סמ015 סמורת ידע ל6 8סר טופע 16 ריין ימנם כי כ0ור0 טכ0כמס
 מוטס 8ל ילך כסערי ריכס דירי עלס דן 610 6טר סמטפע יגזור ימס 6'ל rfi"1 כתורך קסק'סול

 טסימ0 טנע"פ 0ור0 סי6 וי6 לדק. יוחס ומס 6יך סרס דרכי עמ"י לו יגירו 61לס סגדולסקגסדרי
 נקטר סוטכע"פ גליון על לכ0וכ 8קורon~o 0 ולכן ס0ורס כסן טגדרמ 0מרו0 עפ"י כעס כסגי3יר
 כעל' גין טגפלו וסכיעוס ומעעגוח לסססגוס עלולים טסרכריס לפי טככמכ סורס כמו לחק מסיסל6

 כשינוי סעג'ג'ס מסחלק'1 ממיל כ' כגס גכ'651 5מויס דיג'ס כעלי על לשפוע גוכל hS 6)סויגיס
 ו0מקר5 0מטגס לטון כין למלק ס6חרוגיט טממיגעיס וכחילוק סדין. כל מטגס סטגוי 00161קען
 סי6 רק , סלכו0 כס לכ0וכ ווהומג0 מיוחדם לטון תיגס מסגם 1לסון גרידת סטעלס רקס'6

 סי6 סמקיס כס סכ0וכס לסון לסוגות כטלר כמו סקרת מלטון יוסר כרמכם עכרי למוןסססלסלוס
 כן ל6 מרוכעס ממכילם יוסר טמכיל כרכוכ כמו וכלליס סלמון עסר0 עומק עפ"י וק5רסמדויקת
 חקי נגד לפעמים qb והוכעס סולכס סי6 ס6לס סמטעעיס לכ6ר מגיעם כלי כס טמטחמטיןונלסון
 סגככריס סמחכריס כל . 63ריכוס( מוס עור גרבר סענ'1 ,כמטך קורץ לכל גסמע טמסיס ורק 6ךמלטון
 סמ6מר כווג0 סעיכ כקרו ל6 וסמקר6 סמסנס לסון כין סכקעס וסרמיכו 0מטנס לטון כללי כ6130סר
 ספייר סיס ועלס סיס 15 ר5ו ול5 מעגין  (n1prt ועעו למור" תכעיס ולטון למוד סורס"לטון
 סמטנס  לטין 43ור  וגס ספייר לסין עומק מל4 4טר  הילין ס"ס תוס' סמומכן מסרת רמו3וס""י4ר

  מעגין(. מ;ס ניריכוס  לומן יעייןותגעי
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ה א ו במ
 חבורה ומן 2( המסורה תכליתית סבה1(

 להלכהותועלתה
 ובקי החכטות בשערי ונכנס יצא האלהית התורה דלתות על שוקדכל

 בספרים ושנה קרא מונה בלי וסורי עברי לשו, בתהלוכותכמדעות
 לעולם יציאתה וזטן הממורה תכליתית סבה כנירן המדברים והנהסנה

 . לו נכריה לא האלה האנשים ומלאכת ההוא הדור קורותעפ"י
 והשוקדים הדורשים רצון מפיק איננו הענין בזה ונדרש הנאמר כל אתאך

 אותו. לדעת יהפוצו אשר וזרקורו הררוש שרעני על לחקותהמשתדלים
 סיס מקווה )קיגעויק 3( ואכלה אכלה ס' בדפוס לאור יצא קייב זמן זהוהנה
 המפורסם החכם 'ד וגץ לסריו( סדורטיס כל מטיני טנס מקוס מסלט יוסר or כיוס ערנעלס

 מתוקן ני' טיענסדשרף ן מ ל ז מוהר"ר ה"ה היירנהיי"ם בית מתלמידיהנודע
 תרכ"ד ס' להנובר מאתו אשכנזי ללשון ומועתק החריצות בהשתדלותומבואר

- 4(לפ"ק  לו יתנו עכרי לשו! ודורש' מרע ואוהבי עשה נדופה מלאכה 

 וחפן סכל'מ סעג'ן 6מסס על למעמידו ),יערי מלמד גט6לסי 6טר על מטוכס סיס ומצמר עצם1(
 כעלס כמקורס כ' לסו16ס סטסיל1סי בו והלכה רה מסך מקמר כטס וקר6סיססמקירס

 וככתי h)titb ככחי a)nlh כלי לסיוסס קורט קטרי ככל עכרי לטון רקדוק כלל' כוללםעגינס
 כקירוב. מדורס זמן כן נס לנו '65 זס ועפ"י נחמכרס ולסכליסן וססגדס ססלכס לעזרמורטומ

 כקוף גוהקו %[1%880נ( )50%118 סופית 16 23ערכת ממסרס פל כורמי הכ!סורה2(
 nl~mht חכום המלוס כטיווי ספקוקיס ולאור לתקוף סמטסדלס גרולומסמקי6וס

 מספג'ס ולמעט למעלס o~p,ptn נטווי סמקורס כי דלסוסיס, על טוקד לכל כרוע טוגיסמפגים

 iassora~) "(marginal~s ססג"ן גלית' על 6י M8ssora) (Magna נדולה כאיורהסגקר6ס

 6מר רב מצמר ומזמן מערכית המטווס כיס מולוס מגס parva) (]tassora קעגסוסמקורס
 ערכי. למון רקדוק מכללי לקומיס סרקרוק כלליטגחפטטו

 קוף ק'"כ דף מקג"ג( פיורו6 )כפוק כמכלול כמו כו וסטממס כקפלו מזכירו רחק הרב8(
~UU 

 16 דוקדק כטוס (כרו נמ65 ל6 כחוי י"6 עד ומא קרב סרט וכסרטיו ע"6 קק"גוכדף

 כמקומו 'מדו מקע SU)O קרכ לסרט וכנימוקי סמקורמ מסורס כקפרו סגיכר ר"6 וסוף מקורסכעל

 סרכ ומו3ר' סרוסמיס כל טסקו obio1 ססו6 ומיוון עג'ג'1 על ומיכר לעולס 1DSU1 מ5'16ס1וסוריע

 כ,מנו ככ"' עורס ומן הגרפקיס מ; מן ומקוים דקרוק חפר טוס ממגו געלס טל6 כעסו שמנרצ'ט

 ועל הרר"ק על גמען בכירו רק כו לסטממט וכס ול6 עיניו נגד כ6 טל6 גריס ע,( "' rbוכסמו6ל

 h~nc עד כלוס ממגו גורע ל6 טגס .כ"ס מקוס ג' כערך !ס ער סר6"ג מ'מ' ומנס סיכר. ר"6סרב
 רירן פ"ר סמכס וסוף עליו וספיר rtlbD כעיר סמלך ספרי כעקד ג" ג"כ כער מסז' ממכס1016
 פ"ר ר"( סחכט מסקרמס 56ל' לקוח or וכל כדפוק געולס עכעו וסוד'ע 'וו כעלס 6וסומעסיק

 לשיק(. חרכ"רסגוכר
 סממלכס ספרי כנגזי פטריק כעיר נמ65 ועמס כ6יע6לי6 גס rf6 מגי געלס טסים לרעמי!קנ(בה

 למדפיסו סוגרוגומ קפר קפרו 6ס oon כימים פטריק 6ל סלח ר6"כ כ' )ורע סל6סי6
 סו6 סקפר חס סחטכי לספר סקרמס עיין מ(רמיוח ללטוגוס טמר מסוקס סממלכס רפוט ככיחטמס
 106 טלמ ונורקי 1888 וגסוס ר("פ סחכם סל עסי ,כמכחכ סגופק הרוגמה מן כגודע מקורסקפר
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 א ו במד
- ראשו יעפו וברכות ותהלה כבודכתר  עברתי וכאשר לקראתו וששתי 
 ובאסימת המטורה r'~p בחומר דמיתי לא אשר מצאתי הרבה כהריובין

 נפש' יצאה אם'מתה וזמן המסורה תכלית בגירן אך נכו! סדר עלהפסוקים
 המחבוא מן לצאה עז הרהבתי לכן רצונ' הפיק ולא מרנוע מצאתי ולאריקה
- זה בענין ברעיוני שהעליתי טה הנליון עלי לרשום שמה נחבאתיאשר  

- המאמר ,ה מצח על ציינתיאשר  והחקירה* הדרישה אחר 
 בעל 1( התונסי חיים בן יעקב כמו קדום lDtD חכמים קצתהנה

 הנידע בחור אליהו ר' דורו וחכם בומבי"רגו דניאל בביתמגיה
 גט6רס וככן גולע"( ל6 גדמקו 1ל6 ככ"י טגס6רו )סקכס 61כלס r~Nh הק' br גס כעניש לומנומס
o))aטסים סקכן סו6 סו6 קפק סוס וכל' ס(כרוגוס ק' כמו סמלך עקר 6ל כן גס וניזקף 
 יקליס סיו ססכ"י גר6ס ר6"כ ער סרר"ק מומן סמכמיס כין (כרונו כ6 0ל6 מס כי ר6"ככיד

 גמ65'ס.וכלסי
 סמט0דל סחם ממעלס כקפורו המקורס מקורח לספרו סמרוויס גסקרמס כמור לליס ר' חרב1(

 לטניס טסו סיס מסגכוגיס "6חר נ"ל כ' מדפוק ע"י OS7D לקור ולהו5י"ס המפולסלסקן
 סמ6ומריס כיורוס olnlnp סיו o~hn והרכריס גקיכ" כקרור 5רורס נסמסו חסי ~pD( גקר6כיטר6ל
 נסיוב וימי רחו. המיר 6רוג'סו ן' חיים כר יטקכ סרכ' נוה טכוון גומר ohn פטר כליוממוסס
 קפריו עקר כיס עטרו ככור 6ס לי ומרקס s~sr מיכל חייס מוס' ככיח סמכורג כעיר חר"ככסנט
 הס וללס 1("ל" ס"1 מטגח 'וקעיגי6ן דפוק ככלי p"a המגיהי' כרכרי (ס וכר פטר rh" וכלססיקריס
 כומכירנ6[ דנ'6ל ככיס ר"פ מפנס ר6טון דפוק ס"ק ק5ס מגיס סיס 'ath~] )pD סר6סון ממגיסרכרו
 ס6מר ולפי נ"ל טנטון רכנו פי' עם עסרוס קרר ססגיס חייס נר יעקד ויסרבל o~)tb טסופסיס
 כן יסורס וכו' 6רוניסו ן' חעיס כר יעקכ "1Dh פס מגריו למדפיק ר"יגו ט6מרו ממי ס6מח קטלסחוס
 ועטה 106 גדל 6סר כריסו כעל טוספו ועמו מורנקכורט (5"ל rnDh' מלוי לכ"מ י5מק כמ"ר~דוג'
 י' מכ0כ ג' מתכרס נחמד 6ו5ר ועי' עכ"ל רפ6" סכרן יקוסי6ל ככשיר ימי6ל כיסו גלמן"גחו
 טס טכ0כ מס 6ך סגוכליס סמניסיס כרכרי הכחור רכרי 06 ג"כ ממכנר טר"ל להמכם 113רף

 סר"ס פי' עס נזקחניד1ז וינ'65ס מעיר btp(' מטס ר' סמטכיל מידירי 6מר מ65 סעכרס כמגס"וקולס
 סדכריס 6לס קורל כל עכ"ל" כן כסוכ עסרוס קרר וכעוף ס"ו טגס )יוסטיגימן( ויגי5י"ה רפוסוסר"ס
 מלק ר6ס רק מסג'וס טמס נרפקס ל6 מעולס הו6 כן ול6 מסג'וb"s 0 גסנס טס מנרפקיחטוכ
 מדפוס D~a oia וויולן פס וימנו מטג'וס כ' טסרו0 פור על גמרך טלין ואטר ההוה מט"קטסרוס

 סנ(כריס. המגיסיס דברי כעיני ר6יסי פכי וגסהנ"ל

 דגלל ככיס וויני5'6ה ר' רפ"ג מטנס לכר סר"ס פירוט עס טהרות סור )סיף המגיס ינייואלה
 קדר תסחי ססלימ' %ר ליני"ל 6( 6חניהו ן' ה"מ כי' יעקכ "אפרכומכירגי(

 oh כי גמ65יס ובלסי מועעיס OpnDOO וקפרי מורגל כלפי הנוטך כי כסיום לס0נ5ל 6מר0יטהרוס
 מסקפר ססגסס לסטלוס הגיעי עד גט6סי !מם6 טרם כמס יורע ססס כי 16ריין כל יודע געול:כעורה
 פי על 6ף נחכלימ מוכעס יסר1נ גגעיס עו הכליס 6' עופק ob כי לי סיס ל6 כי כסיוסהנס

 פירום עס עטרות סיר סמגיס י3יי סנס סננתקתי לכן פיר מקוסמ5י6ות 3קוסי ממנו מלקים 6ד כלו סם"ס 3ווננירגי 56ל סר6סון מרפוס 63סר6(
 ל3ד( ממניות נל6 סתלמון ממלקי מלק וסו6 סיון נ' רפ"כ מפנת ל3וסר"ם
 נמ5י6ות(: יקר )כ"כ יוסטיני6ן ס"ס56ל פיפ'סי פנחס 36ן ירו עליסס6סר
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ז א ו במ
 לנסות החילו שנים אלה , הלשון דקדוק ספרי על השוקדים ביןלתהלה
 המיוחדת לשונה את ולבאר המסורה את בדפוס לאור להוציא כחםאת
 את ולפתור וארמי עברי בלשון המחברים לשונות מכל נבדלת לעצמהלה

 ענינה ומתוכן עצמה מעצם לדבר והלאה לפנים עוד הלך והאחרוןחרותיה
 הדבור. בה ומרחיב וקצרות ארוכות ממייל המסורת מסורתובפפרו

 מחקר שדה על ראשונה פעם והתראתה המסורה התחלת בנידון אמתהן
 היהודים חכמ' בי, ושנוים מחלוקות יש קודש ' כהבי עיון והקלהלשון

 המדברים בספרים להמעטן כנודע בכה ואלה בכה אלה הנוצריםוחכמי

 ל6 מקוס ככל וכחוקפח6 סקור טל י'"מ ממז ט3 5כוריס ט' כן ונמ65 נסק כמזקת כיר'סנדקו
 מטנס דמקוו8ות ט' כפ' חמ165 סכן מ)טעס היה הכרוק כמקוס ו6פי3ו מת מס 6'ן 6טר כיחסי'
 דסכי n1DU וסיף מקתריס כיח ככלל דמוי הנק כת"כ הטחי וכיח קלו[ ]ר"מ )כפי' טן"ל גפי'ג'

 כחנט מסחי וכיסגרקינן
 חג""

 טל6 כלכד הכלחי )וט מקפר נלי ט)כ6 ודכווחייהו וחטכם דוק
 ולסיר דנסיר לן ד6מכרי ער דוכתכן ככל h31D כיס ועוינן טקלינן דעחין עניות O1D5 וסגןלסקריך
 6חר כמקוס וכליס כתוקפח6 כמו 'כולח' טל6 ימס מזעתי הוקפתי דחמר הנס ל' רנר' דוכסיםוכקלס
 )מוריד 'עלס טל6 פי טל 6ף פנוי סמקוס הגהתי הקר סיס עלמו מקוס כקומו טלי כתוספח6מגס
 קסם טהיס ל' טגי"ה מס לעולס הגסה nrtb עטיתי מקונוס כק"ת גס העניין להנגת "חקרמה

 6המ כדרך מפ' הענין ככ.6ור טונים הדרכים טסים כסעחקומ גטגי מקומות נקרח כטכ16 גסנעינ'
Of1ימקר ל6 למען כמוריס סטני סירפיקו 63ומניס לויתי כולסו פליג' יל6 גב על 6ף למלח כררך 
 6וריין )כר 6וריין סכל 6חר כמפן ככ טורח היימי המיימוני כמגסס ptpD מסיחי 61'ל)לי כוכל
 ל6 כי ומעיין רולס כל ידע כו ימ65 טעות 6יוס 06 לכן דכטור8: סיכל b)b למסוי כו טממסיס
 מללכת סי6 ומס סוגפתי 6מרי' קפריס ככמס סחנ5לוח' עט.ס' וכנר טכטח6 רהיטו ד6גכמלכי

 חמיסס קיט דקכן טכ"ל. 6מן" הקדט קפרי ט6ר ולססליס לכחהיל יגיטגו רחמיו למען הססהדפוס:
 ממס מוס' סחנס מעל נ" ר6כיגסוויטן רפאל מ)ס' סהלמ)ד כיס הגרול סמ"ר וגפל6 סנק' סנדולסרב

 י"ג( מערס 50 ,דף p"tS ברכותן מינכען מ"ר ק)פריס דקרוק' כקפד 11"ל ג"טע"נשנ"רער

 יעקר רכ המגיס ע"' רפ"ג קינן כ' )רפק טהרות קדר כי טלו( ,כרסימס 217 כ% כחב ס"ס"דהרי
 סטתו לי ונר6ס מגיס טס טס כחוב ול6 רפ"כ ונדפקו טסרוא מקרר גמרות טג' 'ט ו3פנ' מ"מכן

 קרר כחלמ)ד 0קקפ6רן כקארי חקר וסיס רפ"ג כשגס כמכירג' 56ל טגדפק מסג'ומ סו8 ס"סטר6ס

 ר5י וסטיב D"D סחי 5ס וסלו; סייס 5ל קלע ל5 כה סגס עכ"ל. )ומסניוס קליו  וחפתועסרוח
 קרר נרפקס יו%נירג' ר' מריטון p"b3 כי 'עקב רי סועים ע"י  סיון כי רפ"ג פרנס  עסרוס9רר

 רפ"ג %טגס לכר סר"ט סי' עס ולתר רפ"י נטנס ליר מר"מ פי'  ou 5חר כרכים כמגימסרוס
 %מילל סטערסי  נטיס  כו גס Of~1 . לעיל  סעס9ווס 5סר ס%גיס רכרי נקופו ג%ל5יס וישסחכרס
 סרן נ5 ל5 יר"ם עס עימס קרר  לליין ס"ט מס' טכס ל5 ולו  %%מגיוס" קליו "וטפסוכקם

 מרפ"ג ו,ס הר"מ עס ס)6 רפ"כ מטנמ ס" לפניו כ' לפניו טמוגמ מס זס  6'ן כי  מנין כי  למסעוינייוויק
 )ליון הר"מ עס טסרוס קדר 3ו חקר הל6 ש"ט 56ל סעיכ ע"נו לי למעיר מכחו וטג'סס סר"סעס

 5ר'כ'ן סספריס קירות ססלוכוס כענין למורס ככר מלת' ככן )6'1(. הר"מ חקר סל6 רכנוויעןו56ל
 סנ~כר יע;כ ר, רנרי  יקרץ ומי וה))דפיקיס סמג'סיס וכרי DO'3 כ6ר mhlp~l סכל לפיןלס,סר
 סקלך בטקו יינ, פס %עסיס וסירס טניסס רסיסי וייכי ברנר ירש %פי' ר9 כי  ויגיןיסכיל
 מרפוק %עפרי טלי  )גרטי)וי כסלמות ממגיה דברי כל סני npnDO~  לנן 5%ר סיס יקריסוביסר

 וסכל עג' ליגר מס" רייוגיס רפוקיס סטה %קפרי  וקלרוס ירוכוס רגרסי י%%ליס כעקר  וזיעןפס
 ריר. חקר ל5כגירור
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 א ו כמח
 בסיב אבל 1( הענין בנללות אנב ירך והן בפרפות הן כאלהמענינים
 וכולם העמים כחנמ' ישראל כחבם' מודים . כולם וראשונה בעצםהכליתה
 בירת סביב וחומה היל היא המסורה כי חברים אחד כאיש ואומריםעונים
 עליה הלוחמים ננד המהפכה מאש מוצל אוד ישראל מנולת קודשכתבי
 יעלה לבל התורה לבנון יער מסגרת מזה וגדר מזה נדר מנדליהלהרוס
 "ממורת המשנה יברי מבארים ישראל חכמי והרבה ארזיה. להמילהכורת
 ברוב כידוע המסוררה על וקאי זה i'aP על ע'"ג( פ"נ ,6נו0 לתורה"מיג

 2( נתחברה. זאת ולתכלית אבותפרקי

 כל ולרוחב לאורך האלה בעניניכם שעיינתי מה וכמי לדעתיאך
 פעם הוא ור לתכלית הממורה ונתחברה נעשתה כי לאמרהשפתים

 הזאת היקרה המנולה לשמור IPD5 באשר ; חזק יסור על נוסד ואיננובטל
 פובה יותר אחרה תקנה מצאנו קדם מימי מחמדנו מכל לנוהנשארת
 והיא אותיותיה ומני, סיטניה ומסמר פסוקיה חיל' עם המסורה מכלומעולה
 ומנו נמרו שני בית בזמן כי ' העם וראשי הכהנים ממלכת מפעםנתקנה

  שכרם ונפלו  הנזית בלשכת  הבית בפנים היה מושכם ומקום ספריםמגיהי
 תורה ספר כמצוה לו כתב אשר ישראל איש וכל 3( השלכהפקופת

 ספרים מניהי על הממונה ליד וממרוה שמה הביאו רעהו מיד קנה אונו"כ
 עולמים מדורות בבנינה שמה מונחים שהיו  העזרה ספרי מ' עללהניהו

 ff' סחכם ס"ס כעינ' מ6ד )יקליט מפ)רקמ'ס מכעיס 163 מקרוב חיטים or בנידן1(
~ppD3'e אך הקיאים, ידי מללכת סי6  כי גחגוויסס ומעלו יבר ים נרעפץוסחכם 

 רם ולרך ימס טרגי טל גוקרס ו5יגגי רפי  כגעל יסר וגל סגסורס %יסרס סולרס סי6 רעססלרעמי
 נכל ~uDn גי)1ויפערסריטיק(

 מקכסי
 %3ררסיס וניוסר 3ירוסל%י  ומן גאלי  מן גכירור %ללגו 5גו

 וגס סססלסס  %1ן ג"כ יכויר סכליסס למריוס סעלין וכסרטך . כס וסטס%טו ס%קורס onb גורעםכי

 ס9יגגס. 6חך 5יי ועל h'o חר5 ותגסס ססחלסס זען רסייגו נוסמלוי
 מו"ס טלקס 5ו5ינ6ן )ר'  שהינים קפרו גסקו%ס יסג הראב"ע ט6 סקרעוגיס ען אחד2(

 יכול ל6 6טר ולסיגו 'רי עוקר סעטח סמקרט חו)יס טופרי סייס " וז"ל  b"D) 5'רף
  מן וימר טכ"ל. ס9%ורס לגסי סס מסורס ולגטי מקרט תפרי סם ספורט וזפ למחריגו~ר

 חיל סי* "פיטורה וג'ל לסור"ס 9'"ג סגככר גקפרו וזיר%; אטיל ר' סרופ5 סו6סיחרוגיס
 וגעע)ויסס יכגקורוסיסס כחוסיוסיסס וכמקוקיסס 3סס יפול סלי טופרם וסיף קוום קפרי לב"רוחומס

 וסגלוס קסיס  ועלעולים  "i~ro1Pt טיפלו  ומכליון יסספ9ר ורו%יסס סו9פס 15  גרעון סעירס 15מילוף
 לפעולוס מלר יס כי "וסירס  וקל יר5ג"ע כי סר5סון יסער %ור5 כיקור גס . עכ"ל וכו' סמרמחל

 חועוס כטומרי ooc ס%קורסנטלי
~'DO עסכוגסס על מקורט - 91פרי ססס סורס טורס כעגורס כי 

 . טכ"ל  ויגרכסי: סוקפסכלי

 סכרן  גוטלין סיו טגירוטליס  קפריזת %גיסי יוחנן ר' 5פר ע", ק"ו  רף כסוכוס נ%ק' שיתש3(
 פסוס %וגס ט6יגי קפר למטסים סיקור וקרס olh כל סל ופירש"י סלסכסעסרו%ס

 . טכ"ל לכך סלסכס סרו)נס ומפקירו כדגר )וסעללין כ"י וריו Ob1D 63סליך סטכן5ל
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פ א ו נמ
 נוסף או חסר מאמר או אות ותמורת חילוף בל' למוגהים ומוסכמיםנודעים

 1( מעולה שמירההיתה
 ונוציא הנה ואחת סנה אחת וקצרות ארובות ונם'יל פנימה נבאדעכנה

 להמסורה( נתחברה זאת מה וע5 זאת מה לדעת לאלתההדבר

 שם נדר ו5הנבי5 לדעת ההקדמה נניח דבר כל וקודם התחילהומתי
- קלע ודעת מעם ובטיב הע ור"מס  מוה' נתפאר בו אשר  עמנו חנם 
 עליו לסמוך ונוכל האמת נקודת א5 זה שם את בהגבלתו נר"ושד"ל
 8( אחר. פעם למצוא עצמנו ליגע מוכרחין אנחנו ואיז בניננו אתלכנות

 כחפר טפילו )כח"סעי אחת אות מניהין  "אין הע"נ "'ס רף  טייק כמק' נמח)י' איתא1(
 ונוגס קמר ופירוט גסי  עזרה סעעסי ו5)י ~hy- סל ק"מ  ת"ל" רט"י ויסגעזראל

 ויסכיל ירע טווס רכר על מסכיל כל והנה עכ"ל. " גולם קפרי כל )וגיסין חיו סטטנו כמרססיס
 ירועיס קפריס כעדם  עו:סיס  מסיו 9ופריס כע9' עלינו  וככן nnbo יל קלעסי כי 6לס רס"יכרכרי
 "1Wh 5ן כ' סלכם רביעי פרק סעגיס מס' וכירוסלטי מ"ג פ"ו  קופריס )911' וז"ל (OOלסיסמט

 וקיפו וכו'  מ165 אמד הי6 ספר אטוטי קפר מעון קפר כעורם גמ165 קפריס ג' לקים  כןר"מ
 קפריס טכס גגו,יס טסיו סע,רס קפרי פי על טיגיסו עלוווס רייס nhr יל6 5חר" ונטלוטניס

 ס' עיירם  ונטמרס סומרי ע"י טעום נכל גסמריס וסיו טככל ימס טסכייו מללס וכוריילרו1ט6
 ירכרו מס סמסגג6יס טל ולססגיס  לעיין ונסטרס סי' סגג'6יס  גוננן סר5טוניס גע)יס מגס רוז)ויט
 סיו 11 פקודה על וסעומדיס וסטופקיס וסמגלוס הקפריס על גס ויווני כיכפוט

~'hlp) 
 ס י ר י ק פ

 משיר מוהר"ר הרג 'דיר' כסס כ' מערס .,11 דף כהקרמה לטיל עין 1ל)נגזחרען(כעין
 ק"ת לעלמו שכסב כ' 9"מ כהלכומ סרמכ"ס ,מריערמ6ן(

~DD 
 מונס  טסיו 6טר גן לדטמ ק"ח

 שפר למגיס מנסוג סי'  P~nho  ,ען ער יקרונוניס  וכין . כירוטליס עורי קפר פי טל ונוגסכתלריס
 על טסוכ  סמלצנו כמו לנוגס  ומפורכס וג'כר 56לס יריע מסיס קפר 5"1 עפ"י טסים  טליןמיחס
 סרוגמ6 זס כי כקטר ססעסקוס מתגו למגיס כשלריס כיסיכם מוגה ססיס סח,קס. יר 9פר טמרר5ס
 מתקפרר r)a' כ9' ע" bu'1  ממט( ירו )טלמ ירו ותסימס עלמו שיישוו כן מטס רכנו סרכ מכ"יסוגס
  שר"י()לוגרון

 טקליס גמס' כן גס נטלי סיגיסיס  כטלי סכר  כסגין לנפטך. ועעס מגויר i~JUO וסמלי
 סקליס יסלכיס סחזקס יר גיפרו סיטר ותקע מסוקס לסלכם זס  רין שעלס וסריכ"ס ר'( מלכסיפ"ר

 . ;'(סלכס
 כסב סרכ"י(  וויען ,רפוק  מיתרון חלק סכערכין ספל5ס לק' נססוקפס 3( )ר"ו שך'יל  הוזכם2(

 סילוס פרת' פי על ר6סוני ורייוסיו:  טימן טסיי  מסורה לוולס וסגנםעעס
 רכרכ'6 טמסס6  אלון להיגרס שלכסס רירי "יסימנזו מס סכסוכ  סטררס( כיס כק' מסרסירפקו

 ס6לס החכום עקת שכנם פן נר אחל  יה  בזמירוץא סר6 גיגרו9 סוטרו9יס ערמעורטרוס'6'
 פעמים כמס כ6ן סגכפל שטרוקי הטס בקוף להוקיף ט5ריך nl~Nhb קימן "ל6 אנן וגו' אהליה

Lbענלת כסוף סמפרס "ונסו כ' כ"ט( ת' ננ"6 לדס"י לרסי' סנניומס3פירום 
 ל5כרוי5  דפוס רה"י  וננעתיס סננסרס וסרג ת, י נ )נ ת 51"ל סו6 ט"סירוסל)ני"

  G~D. סלו 3ננ3ו6 סטיב דק ל6 גי' ווייסע qD1t ננסו' ע"מ בק"ק 36"ר סננופלנסר3
)3ob *5תנע ירוגז נר"ו סמייס כרכת 6ת םי"ר 16 סד"ל סס 6חר וכס כס תמ 

 מסכ3ותס על ינומו מיחס נחייס תפ6רתנו סיו עורס ו6ת כתנתי נעתכי
63לוס.
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 א ו במי
 1( נתן היצחק לאחכט נתי"ב יאי"ר ספר על בחעתנו עק נשים4אם

 והן בפועלים הן מלותיהם כשעף הפסוקם ומנה ספר וסיר ערךאטר
 לענינו הנצרך פסוק אחר טחפש כל בנקל ימצא למע! בתארים ונםבשמות
 ועל ובנינו גזרו עפ"י ופתרונה נדרו עם הפעל או ה11ם התאר המלה בואשר
 בוקמפארף החכם יד על ץ נ ד ר " ו ק נ 1 ק בשם יוהר בשלמות אחריוהכרוך
 אלה בנו המערכיית המסורה ואדני סדר על כי מצאנו אנחנו צלולהבעין

 המערכיית המסורה דעת פי ועל צוציו ופמורי אלמיו האיו עם בנינםהחכמים
 לתועלת זו במלאכה 'להחל ו פ ד ל ר א מר" הראשון דעת על עלהותמונתה
 העג" כל את ונסיבה והיא הקדש ובכתבי הנביאים בדברי בתורהההונים

 . היום עד בזההנעשה
 התורה ופרוש הלימור סדר על חקירתנו רעיון ונשים הלאה נלך3,1ר2ה

 חינוך סדר היה ומה איד קדמונינו בין נהוג שהיהלהלכותיה
 בעת וישראל יהודה מלכי בזמן הימים כל בה להתנהג התורה ובאורהלימוד
 רמז שום נשאר לא נם ואף לנו נודע לא שלמה בנה אשר הביתעמד

 הראשונים נביאים בספרי לנו הנשמר והמעפ וסדר תקון דבר ממנולהוציא
 והמנוחה השפע מרוב כי אחריו דורשים אנחנו אשר הענין הפך עלמרמזים
 העמים אלהי עבדר והלימוד מומר דרכי עזבו תאנתו ותחת נפנו תחתאיש

 ספר מציאת הספור ומן לבעל וכרעו ולשעירים לשדים ויזבחוסביבותיהם
 הנמצא הענין על ושרוו המלך התפלאות ומן כ"ב( למ"ב ה' בביתתורה
 ענינה כל ועזבו בה למדו ולא ה' תורת עזבו כי ברורה עדות בוכתוב

 לזה, וראיה עדות ההם בימים הפסח עשית מן גםוהלכות'ה

 ומנוונותיהם תקנותיהם לימודם סדר כל לנו נודע והלאה שני בית מזקאכן
 מפוזרים ענינימהאלה ונמצאים להלכותיה בתורה וביאוריהםפירושיהם
 ובמדרשים. וירושלמי בבלי התלמורים שני בכלוממורדים

 "בסיטוניות וטכועוס כ' ליום ",mnrh5 qp טוגיט: כפיוטים סגמ65ס itDS מן טג'סוכו'.
 ומטקיקין סי3!נt~vr 1 מגיוס *תר "ומפקיקין (ורח( ;לוע )6ור ר6ט)נ' 5ספסקס גיסיובמסורות"

 מ5ס "סרי וגד"1 ונקיון מוריס ו65מר למחר 'סיו ספקקוס סטי מקיימין ע"ד ונסורת סכ6לטלא

 כ' גרופיס טמוס וסימן וחמורון כ' גר6ס ;ס מג5 1צי11, לסיכון גרוף טס סי136פורת
 סינ "13סורת יפנס כלסורה סגמקר לקימן קרצו "מ"כ להם" 23סר IDD צמרוסחילס

 נעגין לסל)!'ריס מוקרים טסיו וסכ)וגס סחורם 5;כירס ק"ג מס טסקימגיס 6ל6 עגינו 6,ןלתורה"
 מן מ65סי גי נקמן וסיין ש"ל. טכ)!טגס" כלכיס לקש וגן סכחורס וסחקר)ס סמ5")סססכוס
 דכריס עור וס)קעס' מקיטס 51יון ס)וקורס בסון סעחקסי ופס רכריו לחיזוק רח' on~uממקורה

 . ע5מ'תדעך
 כוזיר רק or כחגור סר6סון 6יגגו סגיכר סרג סרורוס קור6' כוחכי לגו קמרו 6טר סטשעס כפו1(

 סעחיקו וסרב רומי ג5סון "גוו ארלופו פרא כטס blp)n לטון וכעף כלומר6מד
 . עגרי לרס"ן מקורו55סון
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'א א ו נמ
 וממשלה ממלכה לעצמם להם ויסדו מבבל הנולה בנ' עלו כאשרדיהי

 הביאו ה' בבית האלהים עבודת את להם והכינו כירש המלךברשיון
 התורה בשמירת והדת אמונה בעניני שונים ואופנים ומנהנים תקנותאתם

 קהלות וקהלות לבדיהן משפחות משפחות לשבטיהם אבות בתי והרבהוהמצות
 מנגוניהם היו ספק בלי ובאו נקבצו כאשר שונות ועירות מדינותממקומות
 נהרא דא מן דא שונות ובאוריה התורה שמירת בענין וסדריהםתקנות'הם

 להם הנמסר כפ' להם מיוחד דרך על השבת את שמיו אלה : פשפאנהרא
 . להלכות'ה שבת לעניני הנונעת המצוה באור את אבותיהם ביתמראש
 פירושם פי על לבדם אסורות מאכל' בענ'נ' אלה אחר. ויסוד סדר עלואלה

 1( מיוחד דרך על נ"ב ענין באותו ואלה מיוחד דרך על אבותיהםבקבלת
 שבת עניני ועל אחר. דרך על ואלה זה דדך על וחיתון עריות באסוריאלה
 כי בפרוש מצאנו וחיתון עריות אסורי ענין ועל וקדושתו שמירתובנידן
 המשובשה קבלתם דבר על הוכיחם כ"נ.( פ"ו. י"נ, )נמס" נחמיההנביא
 התורה ושמירת המצות בל בשאר בודאי כן ונמו י'( )עזרא שם מפורשככתוב

 2( .להלכות'ה
 העומדים ה' וכהני ומנהינ'ו הרור ונדולי התעודה האבות ראשי ראודכאשר

 תקום לא וכן והערבוביה השערוריה את הדת פקורת משמרתעל
 אחת להיותה הלכותיה ולהשוות התורה פי' ליקיר לנכון מצאו תהיהולא

 כמלט, עוף נטר 6וכלין סיו ר". סל כמקומו ר"מ כטלמור גט6ריס-.עור כקלס דעוס דחלוקי1(
  סקטס6 חלט 6וכלין פס 6סכגו כלרן מ65ג1 מגס מלוס ד' ,ס לגו טקורמיןוכרורוס

 סכל סלקי וכטלר מחעכגס וכעמוס גריס טס, לס4 "קור  כ6ינרופ6 "קור סי' ריגוזן לנהרויועכר
 שגסס. כקסלס לקורס 11 כקסלס טמוסר 1,ס וכחס ככוס ועורמוסר

 ודם 6מוגס מחוס onlht נומס לכל כי סיוט ער O)lD מיתוס רס"י כקורוס דור לכל נוך,נ2(
 מקושט וככל ומחח יוסוו ככל כיגיסס ים סגכר6יס טוכדי סקרמוגיס 6לס גס qhססי6

 טוגיס אקס וקפר חורסס כטרוט חמורוס ומן Dtip מן רחם תג0גי כעג'גי וחילופים טיגויס),וסכוסס

 רופס לסס מעלס למעלס נמסכות וקפוריס טמועוס לסם יס למטפמומיסס 6כ כיח ולכל ר6 מןד6
 רסיסם כעגיג' 6ף ומנסגיסס סקגוסיסס י)ויסס דברי קורוס נוקדו 1על'סס כוסס גיס ר6ט ערלפס

 ט6מרסי לוס רם, כעין כטלמור ,וקמרו הככל טסנו הגולים כין סיס nrb' כן וכסו .ומקוסיסס
 כגון כיוס סקכל01 6לס - סעגיניס 6לס כי כנפטי ולרמס מכפל( עמוס מעלו o'~hinoטמוס
- מסורס כפי' וכדומם f~1U וללס or ע"ד סכםסמירס  מסיני" למשה "הלכה סגקר6וס מנס סן 
 מטפמס 3ה יו0מויקו וכפרוטים כמורס סמ5וס תקון מעגיני כענין כיניסס סמיוקריס סלכריסדס"נו

 ולמטלס ססורס סמקכל פשה הלועס ר6ס ער מ6כוסיסס ו6כוחיכס מ6כוסיסס לסס מורטבשטפמס
 ומוגין מוטג"פ על סרכם סמליג'ן ססלוגס קרס וכוס פה" שכעל "1~ד41ה סגקר6ס ג"כ סי6ור6
 סמלממס כמערגם הלוקס סיו~,ס "רגג'ס טוגo~hlpn '4 ובנוחר נס סמ6מיגיס 'טר"ל חכמי"מ

 סעמ כן טמטון סווגוס מכמי oon ולכועס למעלס כמ"ג 6גט' 6ל0 סר6טוג'ס סמכמיס כי61מר1
t'una1"iu)bt i'mh ל6 6טר ומסלכו0 פס טכעל סמ5וס 6לס מלגס לסס כרו "סר סמא 00 וחן 
 6לס כי 6לס, קמרו מלסר '1Dt~b לס6מ0 קרוב כרכר סטערסי כפי 6ך כסורם, סיטכ כ6רגכסכו
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 א ו כמיב
 אחת תורה מושבותם מקומות בכל האומה בכל והלכוהיה דיניה עניניהבכל
 התורה ללמוד בנסיות ובתי מדרשות בתי זאת לתכלית והקנו ולאזרחלנד

 בכל והשתדלו נאמן בטקום שתקעו והיתד אחד ועקר יסוד פי עלופרישיה
 לקים והאמונה הדת שמירת בעיני הדברים כל את ולסבך לאחוז ותעצומותעז.

 כל ושמו בתורה הכתובה המצוה בלשו! להלכוהיהן המצות ועש"הונזרות
 הנכיאימו( ורברי התור' ובאור להעמיק הפועל אל כוונתם הוציא למעןמנמתם
 בהכרה ההלכה לסמוך הלשון במחקר להעמיק האמתי העיון במצולותוירדו

 ונזותה. ההיא המלה בנין פי על אחת באות אואחה
 הבבלי מן ה! שתהיה מסכתא איזה לפנינו יפתח כי באמת להתפלאויש

 ןקרא איך מדרש איזה או הירושלמי מןוה!
- 

 אחד בדף הק' ונעיין בשם
 בתנ"ך( מושבותם בטקומות )הנפרדים לאחת אחת הפסוקים הזכרתונמצא
 רונו שבע אשה ילוד אנוש זכרון בכח הוא איך עליו שדנין העניןלהחזיק
 שאנחנו כמו מה יהי הספרים מן מה במפר כך כל בקי להיות שכחהובעל

 בים בקיאים תלמידיהם ותלמידי ותלמידיהם הם התלמוד בעל' אתפונשים
 קורות נחמות תוכחות מצות בערבוביא )הכל וכתובים נביאים תורההנדול

 "גטי 0רמ ומגסיגי 0עס ומור' 0ר"סוג'ס 0עו0 רפסי ככלעול'
 כנקם-

 כל 6מרי0ס וסג6יס סגדולס
 דיק כנו כלס ור"טי וסג"וגיס קכור"י ו0רכגיס 0חלמור מחימם q'p ער ו0"מור"יס מטגסכעלי
 אידס 5חס טככי"1 סדכריס עע"' לג(ריס מלקום כ' סחורם כחומוס פר15ח ימר15 לכל קוללומויטפכו
 סורוס 0יו מעריס כמקפר חורוס ולסרכם כסס טגחערכו הגויס כ.ן למגו "סר 61מ 61טור סורימבכל
 וגדלו גולרו חכוגומי0ס לרעם ט",' וג"וריס פירוטים ע"פי למלקים נחלקו 0מ5וס אפי' יגסיטרלל
 קרר על וס"מרומ nnbo יכוסס 6ל סכל לסכי" ס"ומס ר"סי וסמרו וג5וסיס "ממייס כלמיכהס
 וכמנו וטמועס טמיעס כל 01ט11 והעריכו נכון קרר עפ"י הכל ליקר וערמו ויגעו סמורםעקרי
 0כ6ור קוכלח oh נלסון מקירח פי על סכל ומקנו מעטג0 ומס "יך 0מ5ומ מן כמ5ו0 וכקור פרוטכל

 ל6 וסעס 6( דבר גרו ול" דבר חרמו ל6 כס והתכוון 0כסוכ לפי 0טמועס ולרמות6100
lh~tnoסטמרלוסס ורק 0יוטפהוס ורטטי "כום מס' כל כין כטופס זיקור סיס סכל ג6סר עליסס 
 עפ"' ומוקיס ottnnb ונווקמוריס ג"מן כמקוס כיחד סכל לתקוע סיס לטס( לסורות ים (ס,ועל

 . כמורם גפירוטסכמוכ
 סי, וכטמומי0ס נסס נקי ול0יומ יעקר'ס סלמון 'קורי דרך על הגכי"יס ודגרי המורס ללמדך1(

 ככסי כן ללמוד מקנו ולכן המלכוס מורי 6ל0 וכיוסר סקימוג'ס כעיג' מקד והסוכ'קר
 נ"ך ט0סחדל וא' שמן כרכוס ככור למקר סיס קרא ס"ס כ' ער מטוכ סיס כך וכלמדרטוס

 סתורם ופ" סל))וך )(יר לנו נון)נ ל6 כי "( )ד4 לעיל  הבפיפיכ2ה6(
 נפרטות לנו נסמר סל6 רק 3סמלט כוונתי 6ין רונסון 3ית 13מןל0לכותיס

 נזפן סוגרות ופרוסי יססלכות מתקנות רו3 63ד סמק 3לי כי כספרזכרון
 סנט ע' 63לס סעס נין נסקרו וככן כקמרונות סוורות 6ל סלסלת כזנו6400
 לפעמים לסנים סיו מ6סר עלוס מנוי נסתנו רק פווריסס 5ר5ות ונכל333ל
 נכויס 3כתער3ותס סל)נךו ונס כפי סנל )נונרעות ע"י ולפעמים מוספותע"י
 6נמי גנליסס סימלק מנלי מדמות  מלכות ולסו5י6 נודעו ל6 תקנות לתקןכי
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יג א ו במ
 מן הדא רנע על וב" מני' להשיב ובכחם לענין( מענין מדר בלתידה"י

 התורה בראש זה כ' לאחד אחד יקרבו לא אשר מזה זה נפרדיםפטוקיס
 על לשאול לשונם על ורניל בענינם יקרבו ולא וכדומה רה"י בסוףוזה

 מוצקות כראי חזקות קושיות למידו בעת רבו ממי יוצאת ששסעהההלכה
 כל ועל המתנכר כמעין הנ"ך פסוקי מן הלשון אדני על ונוסדותנבנות
 מהראשונות חזקות יותרת אחרת וקושיה שאלה מרבו תירוץ אותשובה
 מונח שהוא להאמין אין וכמעם הנבואה ומאמרי מסוקים על מיוסדותונ"כ
 בי וביוהר החומרי מטבע ולמעלה אלהים מלאכי ?כרון כח רק אנושיבכח
 יותר לפעמים ומנו ספרו נפלאותאיך הראו שם כי במדרשים בוחנת עי,בשים

 הלשון בזה שכ' מקום כל ואמרו לא' אחי במקומם( למפוזרים פסוקיםמעשרים
 1(. נפתל בהם אין הדקדוק ויסורי הלשון כללי על מיומי והכל וכך כךיורה

- --  
 סעס כעיני וסדר לבגור גקר6 הר6ו' מקורס על המפו(ריס הפקוקיט כלטון להטממט וידע כולהעמיק

 סמאל רכ' נסס כסס קר6 ח"ק 6"ר " ע"ח דף רגמי יכ6יכט קרא ר"מ גקר6 סי, מייק ר'כמו
 חנינו ר' הזה. כספר הס ורסיס כנוקרך בק' טסים על כן טגקר8 כמגס הממנוס פי' גממן"כר

 חג' קרצי 6מלט6 רטי' ת"ל לי סמיע קור6' וחלם מחרי . מ' 'כמוס . ג"ו נמוכ" ל' כוכומקרא
 "קראים המצר מ65ג1 עכ"ל. מקרץ כעלי טסט עליסס לסמוך כדי טהט גרוליסהכמיס
 (oth~p וניו רב דכי עורס געריס גס מ65ג1 וכלמס מקל"ו רוו"( היסע ילקיע עי'טובים"

 כהלכוס העוקקיס העם מורי כצחו יפיס לכטיגול עוכ קימן וחיה לספלך ער גכי6'סכוברי
 ועמד 6קוריס נכיס 1lph טהיס 6מר גער לפרוס הלך ריג"מ ( )רף גטין כמא' מ65ג1 וכןמסורס

 "מי הפסוק סל סר6טון כחס ג"כ.( מ"כ, ק" )כיטעי' p,pDO כלסנן הגער "ס וסלל סקסר פסחעל
 טל הבמרון כחצי נכונה מטוכס לו והטיס ס6לחו הכין וטגער לכו(ן'ס" ויסרבל יעקכ למטיקסנחן

 כממון טפו16 עד מטס (( bSt כטורחו" טמעו (bS הלוך כדרכיו 6כhSt 1 לו מעלגו 11 "סל6ספסוק
 לימיססכ6'ס. tro כן מס הגמרך קפור וכפי כיטר6ל הורצה מורה טיסיה הי6 מוכעמ אמררב
 יסווי פי על כולס גכי6יס רכרי 6רגי על ונגנו פקוקים על טנקמכיס הכבדוס וכל ההלכוס כל1(

 סכלליס כוונו ל6 רק דקרוק גקפרי ויטומיס כסוכיס היום עוד מסמס כמו הלטוןרקרוק

 עפ"' הלטון ריג' תוסס מכמס טוגו טעראינען( מל6כומימ )מלוח הטמומ osh51 הלטתוסקי

 עליסס עמו 6סר - תפלין וסוכות 3מ5ות לרננתי וגס לס6))ין 6פסר 6יסוור
 סוית  13פן  נוות ולי לעולפי' סי' ולי  סייסייס כפ פינת פעסס וינפיירופלי' מסירי 3ייי  ינפפרמ  ר3ר ססו6 סקר6יס( וונס 61))רו עסו טים סיורליצגי
 סל6 וסנמתס תפלין כמו עורת ססו6 7373 לסגנר נוכל 5יך כי --סר*סון
 כך ויקמרו כתות 16 כת *נסים 15 6ים סיג* 3ס*ועס נסוג פעולםסיס
 ונו' וקסרתס פענניס 6יוס נתורס וננסורס מיו3 וסו6 תמיל יום נכלנעמס
 תפילין מנמת סלמות דור ))ךור ))קונלות סטיו ססלכות ע"פי סיטנמפורס כתוי סדנר 3ל3ד 11 ול6 תקנתם וכנגד כננלס יבגירו סיור ס*כסיהנלי
 )סנפת  סענורס 3סעפ  טכסן  יתכסב 6יך מפורסם מלנס סל5 סו5 קדמוןמנסנ
 תפלין" מנים ממס למ5נפת 5ין 3ין גריס סיס  "סערו 1"ל  olnbתפלין
 ערכין מס' ועי' ס"ו מ"י )נקןס כלי סלכות 3ר)נ3"ס ועי' 6'( י"ענעמיס
 : ע"נ נ'יף
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 א ו במיד
 הלימוד סדר תקנו איך אוכיח הנה עד האלה הדברים עריבת אחררערשדק

 שראו מה לפי ההמה בדורות עשי השכילו כי ואומר מדרוריהםבבתי
 מלומדים שהיו הכלדיים המה שנה שבעים שדרו העם בין החכמוה למודסדר

 הימים כל שעשועם שהי' השמים ומשפרי הכוכבים מדירת לעניןבהנדסי
 ובימי 1( לאחד אחד ומספרים הענינים הערכות מסדר עזר צריכים זהולעסק

 3( מעולם הלשון וחוקרי הניק בעלי המה הם 2( היונים כשנברוהחשטונאים
 . הלימודים הערכות סדר למדו מהםנם

 מי על הנביאים ודברי תורה פסוקי סירי פונה בלי הכל ראשיתדזקנה
 כל לזכור בזה מאד והועילו ונזרתיהם בניניהם שרשיהם מלותיהםשווי

 מופסיכם תקנו זאת ולתכלית ובבאורם בענינם שווים והתבותהמלות
 נם ובודאי התלמידים ביד ונתנום ולוחות הערכות מאלהוקונפרסים

 פעמים הרכה גמ65 הל6 ערכי( למון ממק, למס )המכי' כקפריסס סרקדוק מכשי לנו הורו"סר
 מרקרקיס כ1 ))ספ"ריס ,6סר לעכר מהופן עח,ר ונין )ווחלע עכר כין לחלק י'ייע'1 ופליגינטמפלפלין
 נוה מקד 1))עמיקין סיקרי( הלכן ))5"1 ספה כיהחרסים

 להר,"
 כה PP1u'1 טסיו הסק מהלכה

 DP1" כיבס הנקמר מפקוק על לסטכיל ועומייס כיכמומ 6ית6 כןוכמו
 הרכס וכן ע"פ. ךאמר

 13מנו מקרץ 6ל ל"6( )דף כערכין כפו העגין גטסנס ,ה וע"י המלס כניקור רק טחלויסענינים
 מרחג6י כין המילוק סיוט טור 'ט 013 כי כגו"ן הדגט נקוד על רק טכווגו נונס טס 3!30ך6ל6

 דכריסס טסלו וארוס ממרסיס היכם גמ5"יס גס הס"ק. כל מל6 6לס ככמו מרכס וטרכסומערכ6'
 עניניס סרכס גככר קורא חמ65 ולקמן וכרומת עניגס כך סמלה לאח נקמך המלס 06 מלטוןכטמוט

 . כסס והטח))סו להם ידועים סיו רקדוק כללי כ' סמורטיס ומן ססלמור מן לר6י'טסכ6סי
 ומלוין הככד Sb מהקל הנכון ספרר ניר 5סנו וסררסניס ססיר"ס  מכ))' כ' מ65גו ןאנחנך1(

  כמו ככס ויה ככס ים מוסרם פסגס ולרכרי להסלכוח n~p(ot גסנו ובכךכק))ג,ס
 9"3 רף  סולין וגפ9' ליסריטט י3יגט וסימנך מוריס  q'p הכיגל רי פ"ו רף 3"פ כפ9'טימרו
 כסיעם ואו נקכלו וכלסר עמוגיס ול6 עמוני וקימגן טרי hnah1 סרגגולס h1'pb י"גמ6סרגגול6
 כס6' לסורות הלכו,! 6'!ס לדיין 6ו חכות כר6ט, גי' כר5טס כסגו (ה 6מר or דינים סרכס6מס
 מוס' המופלג להרס לליון ר6סון גס' ,ועי' העגיגיס לקלס וכרומס כג"ס יע"ל כמו מג6 616מור5

 . גסם( וסמ65 מרכו( ,וויטן ה5יוניס מקלס גסטכל ליכר בספליט כרילל קב'ע

 הי0 ול6 מעיין לכל כידוע הלקיר וכר על וגטגה גומר הל6 יונים מכמת ללמור ט6קרו דכ1ח2(
 )ר6ס ומוס יונים מלטונוס מנ6 המלמוד וכל מסירו למלכוס לסקרוכיס טהרי כלל'ס6קור

 יסח וררם יוניס למון מסלוח ומהרריט מפולריס מסרי ועור סחכמוס לזוור DD"' כס כקי6יסמסיו
 קוף המטגיוס כפירוט סרמכ"ס ממפטר מס .ומעקר יוני ללסון סמורם העחקח כטנין ליפטכלסיס

 . n'ruחלס

 ספילקופ'6 פי על עג'גס חוכן על מלוס ק5ס על לדבר החנו 6טר הר6טוגיס סיו חיובים8(
 עעס פי על ~o5h 6לה הסכום והחיבור הלטון מכללי לדבר ס6לס מלכווכן

 ומן שלטון גללי הכלויס למרו היניס ומן הלטון( )יקרוק 41ראאטיק, הנקרץ סרדין מקותוועג'ן
 מלוס וכל o~)tlbn ככל סלמס הרקרוק מלנוכס לכנים סכג'ן מטלימ' היו וקלס סערכיס למרוסכלריס

 16כיה ולקמן Oub היינו מ16 הלמון חכור כללי 'רענו וסטערסי לרעתי ענר כגי ו6גחגוקמל"כ~סי
 . ורסס עעס כוברי ofnהדיר
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סו א ו נמ
 זה שונים באופנים כאלה מהערכות קונפרסים לעצמם תקנוחתלמיד'ם

 ידי ועל 1( ספוקו ודי לענינו ונצרך השערתו כפי הבל בכה תהבכה
 כי מיי ומבין תלמיד כל ביכולת היה הלוחות( למערכת האלההערכות
 המפוזרים הפסוקים מן לו להשיב חברו מפי או רבו מפי יוצאה ההלכהשמע

 הנצרך כפי וכדומה ראי' לו להביא או 2( בענינם שווים מושבותםבמקומות
 אחר זה הפסוקים כל להביא דרשן לכל בנקל ה" כן וכמו ההלכהלאותו

 לוחות והערכות בו עסוק היה אשר והענין דרשתו את להחזיקזה
 קונקורדאנץ (Concordanz) החכמה בלשון נקראת כאלהורשימות

 (Concors) ברומי המלהמשרש
 ופונת לנו הידועה יהסמר )חייגטועמטיג'

 פינדפערלייכגיט, האמתי במובנו אשכנז בלשון נעהק הנ"ל בשםלפנינו
 ולוחוה הרשימות טופסי אלה ידי ועל 8( ביבעז ג56וויי~ע ' רעגיפטערכיבעו"
 ורה" "המם לנו יצא למודו בסדר ולסמכו לעזרו לזכרון להועילהערכות
 4( לעיל. הבאתי אשר שד"ל החכם שנדרה המלה מובנת פי ועלשלנו

 המורים מפורשים מאמרים במדרשים ונם ובירושלמי בכבליד23צאני
 רשימות לעשות כאלה ותקונים ?ה סדר על ומרמזיםבאצבע

 ויותר דכתיב מאי רבא דרש ע"ב( נ"א לדף ערובין במס' איתארשימות
 דאנמריה העם את דעת למד ונו' העם את דעת למד עוד חכם קהלתשהיה

 מקוקיס ללמוד 6ולפנין ככח' ררכם סיס כך כ' סרק עמור על ולקמכם לסטערס' לצחיח ךראיה1(
 פי 6ס לסקול לקימן לפס גסנו סחנ6יס מנרול' גס qb הקרמוגיס כ' טמ65נופקוקים

 63וחו לותר מסיס פקוקך לי פקוק סלו( )פקוק פקקו "ס לסם סי6מר הקפר ויכיס סי651התינוק
 לקמר  ולסער לנמוח נוכל 6'7 3קפר ככחוג סוג על סל.מור הים 061יום

~tPa" 
 גס פקוקך" לי

 סר5סון חלק כלטון טילי לו 5hcn לטיל ס3"סי 6סר ריג"ח ספריו ספסר 33'ס סטווי מגערזון
 . לססערסי ריי' מספקוק  לפתרון נסלק נוגס פטונ? לו מסיג ומסעותהספלון

 הפוקק" כל כגמרך וכקו גקכ15 עמר" ל6רגעס 6ור "לססלכס "'ך ונחוס 3רףסר6טון פקמיס מק' ניין!א2(
 וכלסיס ויקרץ מוסיכ פריך וט '(qD 6ור 16 סיום 716 הוob 6 "אדר" כמהגס טוגומגמקומו'

 ,ס קרר "ס רוחים 6;1 עות סברס וכענין וצ'ט רוקח 'קוס לער "ור כ)נכ' כל הללשו יוסלפר
 גכוחוס. וכר6יוח כ6ריכוס (ס 1b(w ולקמן ססי6 וססלכס סדין נהפיך טווס ))נוס ארמיס 6יךגעיג'נו
 לסגכיל דהמו וססטרסי לועסי סמעס טור 6טנס ופס לעיל כטכסי ככר להורס" סיג "ועסו חפי'8(

 גמלוסיסס טוויס ספוקקיס כל לסכיכן דכאן( סדנ )כמו פקוקיס קוגי עפ"י מסורסלמור
 חלמידיס "ומעמידו גמסגס סט סנקמכיס סמ6מר,ס ומן רקווקיסס כללי עם "סר הדרו6וסיוסיסס

 רק לווסמיח מממרס "atP" פי' לטיוח 'וכל ול6 מדגרת מלימור מקדר סמטגס כל כי נרכסהרגם"

 o~lrn, למרוק וסול סחלמידיס על סל'))ור ולסקל הכרון למועיל קוג'ס לטטוס 6מיס'כלסי

 ימ65ס' כ6מווייוער( )רעגיסטער, קחנקסרדחג, מונגן סיג 6י מערכת סימן מסורה4(
 כסם6לס הוגרס "מקורס" שמלח ט'( ,דף לעיל סכ6ת' 6סר י"ל ההכס לרגר'ר6י'

 כ"י( ;' )ויקר כמקורס ת"ל ,ס מוכן f(~DD יו גדולם מסחמסס והא עומס ה,)ק1יס לטין מן"טימן"
 (oth~n כלסר יס"נו מנ6" יססויתא מכ6 רקיחה פקיקיס י6ט' ח, וחלב" נכלהי,וחלב
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 א ו בממז
 וסימני ממורת לה קבע רשי' )פי' 6ה רדמי במאי ואסכרה פעמיםבמימני
 אטר עולא אמר ונוי וחקר איזן משנה( של בגירסה בין המקרא בתבותבין

 שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה בתחילה אלעזררבי
 1(. אזנים. לה ועשהשלמה

 מופרים ראשינים נקראו לפיכך איתא ע"א( ל' )יף קדישיוובמשכת
 ון נח ד וי"ו אומרים שהיו שבתורה האותיות כל סופריםשהיו

 יעבץ יושבי סופרים ומשפחת כדכתיב רש"י )פי' ס"ת של אותיות שלחצי
 יהיה למען כזה לימוד סדר על זרזו הראשונים והחכמים . ( ב'( א')דה"י
 תורה דברי שיהיו ושננתם ת"ר )שם( ואמרו בפיהם שנוריםהדברים
 אמור אלא לו ותאמר תנמנם אל דבר אדם לך ישאל. שאם בפיךמחורדים

 . 2( מידלד
 והאמת " שלישית( הקדמה המסרת )מסורת בחור ר"א דברי נביןרגוזה

 אני ראיתי אשר הנדופה המסרת דברי כל היו שאם אניששמעתי
 העשרים כל בכמות כמותו ירבה ספר על יחד וקשורים כתובים כלםבימי
 קצור אלא אינו הספרים בנליונות כתוב שנמצא מה ינם וכר 3(וארבע

 הנליונות סביב דבריהם כתבו לא המסרת כעלי ודאי כי הנדולהמהממרה

 וללס מוס" ID'D1 וגוס lDtO כמו וסוף כיג'סן מכולם 6חס ומלס לנו (1 קמוכוס דומות מלוסג'
 6511 חוס ונכין כעל וסרב (' רק סמקורס מנס ל6 ,כפרכוס גדולה כמקורס מגויס פקוקיםס'

 חדוחיס ופותרי מלוסיס ומכערי סמקורס מפרט' טר15 ומס . ( ג'( י"6 יגריס "גאת וסורסכריני
 6ס ים כלגורס 13קרא ממלט ק"ל כרכרי סססנגדוח סמיה סו6 שטר "בתובה" כ12פ1רוזאלכבר

 bnltpn1 מכ6 מטדרתא גליון ס!6 מוגן מס כ' מוריס גלמי דגריס המה למקרנן "ס ויםלמקורם
 סו". כחוט סכל סל6 מכ6 "וכחוב" מכ6 "נ:דז11:" נכ6רן Deמכ6

 וידים ערוגין טסקן לנג'ס לס עמס וכו' ררם כירך 11 כמלס b"r1 כוונם לפרט lbo ויל רשם1(
 ,וכמו כעגינ'1 מעורכ ססו6 קמר ימיינו מלמוד סדר על b"m כוונם לדעס' 6ךס"ס

 יר כיס כלי גדול ככלי כמו בו לסססמם קסם שריס( 6ין דס"נו כמורס ומנוסר מוקדם 6יןשמרו
 כלטון טג6מר כעין וסוף שזנים לס עמס וכיס הכרון על לסקל ערכים ע"פ' הוסס קידרוסוף
 קיג עסו לעיל הכגרסי ונמו. lulthn) )המנד סגכון 5ד על מס דכר ~rinh למלם מכווןהסכמי
 וחלק חלק סכל מטעות ערגוס מעעוס ערוגות וניוסד כגרר ססוויס עג'ג'ס כל לקדר סכוונסלמורס

 רונ~יטגוונר(. סורס ק!גקרוגן כמו "1 גר151וצירגבן לו ורמסמטוס
 טל מ6ד מקיל כוס וקור ורומוס טווס ורסימוח 5'וגיס ידי על רק לסטיג נוכל ל6 סם דכדוך9(

 . גו ינכר געס טעכרו עניג'ס רעפו על לסעלוססנכרון
 ל6 61נכי ככ"י מ5'6סס 'קר 6רוג'סו ן' יטקכ ע"י כר6טונס נדפקס "סר סמערכיס סמקורס אך8(

 סג"ל 'עקב ר' ו6ול' הקבס (6ח מס לסמום .1'ס סקפריס רטימס כסוס וכרוגם'דטת'
 המרווים .כהקימם כמגחי "וכנר הג'ל כקפר נגמור ר"6 נקט ואכלס אכלס ק' titps מחוט מקורססיס
 סגיפקס ממקרס כל גס החסלנו כעכור כן סגקר6 61כלס אכלס קער רק כמנס מחוכר קפר נמ65 ל6כי
 ל6 טוב 6חס ~ou טנדעקס ונוצחר ע"כ" ססו6. מספר bih כגו רוכו סגרול ו6רכע נעסריס וויג(יי6פס

 , ה'( ורף לעיל כחכמי כאסר כמ5'6וח יקר עלמו ואכלס 6כלק וסק' מעתיק מטוסנכחכח
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א א ו במ
 כתבו אך דבריהם כל את מהכיל .קמנה והיריעה מהשתרע המצע קצרכי

 הנה ההם ההעתקות ונתפשפו ברבים ולמדום קונמרם קונמרםדבריהם
 וכתבום בעיניהם הישר כל איש מהם לקפו המקרא כותבי והסופריםוהנה
 הספר כרך נודל לפי קצר ויש האריך יש 1( ולמפה למעלה הגליונותסביב

 ביד ונם המורים ביד מסור הי' הרבר השערתנו לפי עי ע"כ. "וקפנותו
 *( ומסכת וערכים לוחות םונום 2( רשימות וחקר אזן אחד וכלהתלמידים

 הענין לאותו לו הנצרך וכפי ענינו כפי הכל העפטע( )קינקורדמק,כאלה
 0( . בכה תה בכה זה מהם הרבה נמצאים היווע"כ

 וחנמי הגמרא קודם הרבה rat לעולמים ככריהיההממורה
  לצורך ובלשונה ולהלכה 'להאברה בה השתמשוהדורות
כללי

  רקרוי
  הראשונים  הקראים חכמי כי שאמר מי ביר  ופעות

 המלים שרשי ומאספי דקרוק  ספרי  ובחבור  עברי  לשוןבמהיי
 אחריהם. כרוכים הרבניםוחכמי

 והיתה המרפשים בבתי אומנות כלי היתה המסורה מערכת כי אמרנוככר
 ערוכים הפסוקים כל לזכור מתועלתה וחוץ הנמרא קורם רבזמן

 כספרים פרנס  טיונ5 מס גס סמסויס מן כ"י כל כין מ65גו ל6 מדוע Sh' סי6 תי1ל0 תמיה (1
 כקטר רסיעו סס%יס קרי  טיסי למי 5ך  גגוקטיוסיסן ורופוס טווס רוגפיוס טסייסריס

 מגיור כע"ס 14 פזוריסן כירלוס %ררטוס ניסי  וסלפיריס  %וריס %תכריס סרבס ע"פי  לעולססעיס
 רייס (ס ענין טווס P'b טדוג4%חיס וכלסר " געיניו סיטר כל 6ש oon  לקיו סיקרן כוסג'ייוסקופריס

oprnוסו%רס סוט ספרי לכ"ר וסורס למיל סיסס ל6 ספסרם טסכליס לסטערסי י%6סיס bSa יפול 
 על מסול וכצן 6ריריס נפיס כלור ועופרם סזקס לסיוט לריכס סי4 לפיט כ' סעורם 16 חי15ףימס
 ibs~ לרויי ספלי כייר סריס פפני כליס יוררס ob יכל 'b,D לי עלסו יטר פיספלגי

 מטונוס
 טסם כן סמוכות )עיי וכלל. כלל כרפוס נ5%יוס ל5 ויסר פסלנו %טונוס פסורוס טפכיייסססלפיריס

 .  סגן טופר ימיי טסקער רפסי על יעלי %י %8(רף
 כסוסי כקטר  קרא כטס OSb ollhtnno כצו 3יסר6 %יר כתריס מסיס  סכ%יס סיו  ובוראי%(

 )קןוקורק רטי%וס וסכיני ons לפרנק י16))נסס (or ויסזו  כססערסן י"ג )רףלעיל
 ולסלו)יריסס. פררטיס לכסי  ל)וכרס כללסרשניהעפטע(

 וככר 6חד לקפר וגליוגוס גוילים ולהרוג ולבגור לחכר מעמיס כין מנסוג סיס סגמר6  ב131ן*(
 אם  כלסין מסכת מלח למר "כער וכוס ,גלילוס, מגיל1ס מגילום לעסות סמנסגפקק

 ישעיט( trih  כווין טוס )געוועבטי סוי"ע סר3 טפכירו כפו ל5 )סופעיסןהמסכת
 . ולסכת נקר6'ס ענינו לפ' מקויו 6חד כל כמכילח6 כמו קפריס וסקר ססל%ור חלתי סלקילכן

 מערכוס רטימיס למס וס" טטערחי דרך על למודם קור טסי' 6לי סי6 וגרולס 6חמ ר6יס מוך8(
 ויוסר סלמון דקרוק כלל' כלולים ג"כ סי וכקלס )קונקרד6גלהעפטע( ספקוקיסכקררי

 יו5'6 6ל לעולס כ"ל ר"י "ר6מר ע"6( ג' ,דף פקחים כמק' : וסי6 "קרס 16 מללס 06סכח'כס
 ול6 5וסיוס ספוגס מכסוי עעס  טמרי מפיו מנוגס דגר6רס

 סוליי
 %ן סיידר %פיו %גיס יבר
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 א 1 נ מ'יח
 וחומה חיל זאת ועוד והאנדה הלכה הוצאת להועלה נ"כ היתהושמורים
 ולשמרה לעבדה וקיומה הלשוןלשמירת

 וכלליה יסוריה בלעדי כי בטהרת"
 או ההלכה להוציא ירו את איש ירים לא הבנתה אדני נבנו עליהןאשר
 הלשון כללי אדנ' על והגרנדה הלכה כ' הוציאו איך להכין או האנדהלירוש

 הניונה, וסור בצחוהה ותלויותמיוסדות
 הוא נושן ישן 1( "דקדוק" מחברנו במי כעת הנקרא הלשון לכללישרר

 והן האומה שלות בימי הז הנדברת העבריה השפה עם המידוצעד,
  כללים להם  היה לא ונם היום שהוא כמו נתרהבה לא ורק אך מרוריהבימי

 על כתבו רק הנבול בזה שנכנס מה כל בכלל הנדרים ע"פי לדעתיסודיים
 מלפניה הן לה הסמוכות המלות לשאר עמדתה לפי פתרונה ותבה מלהכל
 וכל וחסר מלא הכתיבה ויושר הכלל מן היוצאים אלה ונם מלאתריהוהן
 שברים שברים בכ"י וה( בדפוס הז לנו הנשארה במסרה רואים אנוזה

 כללי עולמים ברורות קרום בגמז להם  שהיה הענין  ילח1ק 2()כלוממטיקע(
 ל6 6טר כך_6ים 'סיס כי טנ6מר תטע 6מר פע6 רכ טסורס 6ענס 5טר סגספס  ופן סטסורססגספס
 לוחות לחס 'טסים כוס יפל% ל6 מי וסגם ע"כ. כעמור" ת"ו עטר 6מר הכיגל לילם עקרם עמוריסים
 זכריו טל לסכלות יוכל מי כי פטר לסטיב לו  ניל סיס יע"כ וחסיץס ספליוס 3פל1ס ערוכוסמסיו
 ולופר לקלופ סיוכל חקרים otbSn O'"DD1 ספפפיס נפרוס וייוסר חקר חי "hS טיס וכי'מכי'

 פל5. סו6וס
 קהלי וזנןשה  מכורחן טמ6 וגר חקי ררכי "מ"ע ע"כ( ע"כ )רף קרוטין כשכס 6מסערר

 יוסרת גני רט"י ")סי' כטסוקי פפור לפסרי וסר ליסריליס וסר ללויס וסר לכסניס תרכסיני
 ופוי3י עפוני ע% ל5 ,טס( נסקל לו ינ6 ל6 כ"נן  ,ר3ריס סי יקמל פפור יכל ל5  יוסקיןפקולי
 רגיי ולסל יטס( וקרומי רפ5רי יתסל ~oe יכל טליטי רור יטס( נקמל ליס יכ6 ל6 יחס(גקסל
 סרביות בלס (סב לחכליס סמקודרס מרטימס לקום  6'ן ס6ס  וכזין. רליו חסיד ל6 ומס( רכ5מלוע

 וי,ררסיס. כס"ק o'tlh1 למצוח ייטגו לרוגמך רקסכ6סי
 מלטונוס 3ט5ר סוקרטס טסוגמו קוטג לכל סנ)4ס  פריי לרעם ספסעקקס סחכפס פכוים  זס ברצם1(

 טחיו סקר5'ס כבירור. לנו נורע ל6 ע כונס על כו לסטסונט ססחילו פסי 6ךגר6פיעית
 ספוגם ~ס גסס מועגן  ומן קופוגיוס w'ps' כקטר ע65נו כלסר כו סח(יקו ככר רס"ג קורס סרנםזפן
 וגעלי קכ"כ רף  %יטהייו,ל4ען וריח. ויט. 3קפרו גי' רולטה פסר"ל ספגו מכס כסב ככרנלסון
 עלס סוגוס נספיוס חיל כרכרי . פעייס סרנס ן פלס ספלינו ופס 635 וף 841 פטגססהרח
 ערונין מס' מיומים לכווגס ניחר טגיסס פל5יו ימר ונפקוס גכויתיוקייפ ססקפתיס b"dסכתס
 ל6 וכו' סקפיוו טל6 גליל כני וכו' לטונס SD 'טסקפיוו יסורס כגי 6"ר ר"' 6מר ע"6( )"גודף

 דל6 גליל 3נ' וכו' ליסג6 דדייקי יסורס כני b~h עלסך מלי' כקמיר' מידי פירס מולחםנחק"מס
 וירגיעו; מפריומע "5יהרע לסלל" "ררייקי מעלוס  אעסיק ("ל גויגיוק החכם ע"כ. וע"ס ע"כרייקי

Asu"וופח"ח. כעחרבייטעטען 
 נסחלס סיסס פ6סר מעטירי חלק לסילו יעלס גרפקס לפייגו פתחם סי6 6טר  כפי המסיה2(

 לעגרס וסססרטלוס סיופס עלפול uu'  סגין גיורך ניגרס כי לסיום ריויסוכיסר
 גמל5'ס oPh1 יפיס נקפריס )מגס ווונ6יס טייס פ5פריס מ55גו כ' סגגסס קולר פחעסולמפלס

 ע"כ "'ג ירף טליסיס סקרפס סווקיס ויסרס כקפרו כסור ר"6 סרג ר"פ טללו כעקריות סיסלסגו
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ים א ו נמ
 המזמורים מדרי בכתובים שמצאנו מטה לשער נוכל לרעתי 1(הלשון
 הכותבים יהיו משלי במ' חיל אשת וסדר פסוק כל התחלת א"ב סדרעפ"י
 ראיה הלשון לאותיות מכוון מדר כ' הם קדמונים שהיו מי המזמוריםמאלה
 הנביאים בדברי שמצאנו מה נם ודבוריה השפה הניון בכללי עמס עלחזקה
 על הדבור בסדר התעמקות על הותך ומופת אות הלשון בלעני על והחירוףהגנאי
 סבלת ויאמר שבלת נא אמר שופמים בפפר שמצאנו מה גם הלשון חוקיפי

 הלשון שמירת על רחוק רמז נ"כ הוא כן לרבר יכין ולא ו'( a"f)שופמים
 שרצה 56 דף ספרחמע העברעיו.טע דער געסימטע ס ד ' נ י ז י נ ועי'בפהרתה

 . עכרי בלשון דימזעקט )געיית( לעז לשון עירוב על מזהלהוציא
 היתה המסורה כי לאמר הפעם עוד אוסיף אמורה כבר השערתי לפ'והנה

 העם בפי מסור מקדם היתה אשר הלשק תכונת סדרההשתלשלות
 על ואות אות כל על ומפתעפת נדולה ספק בל' והיתה מושבותםבמקומות

 וכל ולחק לרונמא והיתה הקדש כפרי בכ"ר אתנו הנמצאות ומלה מלהכל
 חיים אלהים דבר' לדרוש אצלה הלך הרברים פתרון להבין ומבקשדורש
 התלמוד'ם בשני ומפורד מפוזר די ר0צאנו 'עקב אלהי משפפ' אתולהבין
 וכמסמורת מסורה ברביי שהשתמשו היום אתנו אשר המדרשיםובכל

 מה לפעמים 2( שלמים מאמרים ממנה ומעתיקים בה מחזיקיםנטועים

 סכדלוס ג' כנגד ג, "ויבדל )כן מררם" כוס יט ר"מ ג' "כר6טיח . מקלס לטון מכיף ,1ל5כ6ן(די
 ימ65 ט' מצמח כפפר וסמעי' קמנו גמhb 65 ,ס וכל " לחסך 6ור כין טכס מו65י (S'bס6ומריס

 . כסגדפקס סחקר1ס מקורסלרוב

 6ף מ65נ1 ל6 ססלמוד Infs סרי 11 כסטערס סחיט ,ס לנו עטם לחוק ויקמרו עלי יטחקו רכים1(
 מטגס סריעגט כעלי רוקעם מסר"ל עמנו חכם כפירוט כס"ט מלטון טימוט היררכי רמוקרם(

 כיס לגלול 16 דקדוק מכללי רק רמו למ615 כמטכס ורוחכ לקורך נחפט "כחנם 167( )רף843
 סלטון כללי סיו ססלמוד סכומן לכר ל6 עמד' סו6 כן ל6 6ך llDSn" טימוסי ררכי לסעלומססלמור
 סיסס rhn פרכס ,מן לו קורס גס 6ף סטכל ויוטו כפגיון עפ"י ומדרטיס כגקיוס נסי ככלירועיס

omhnטעמים וברכי סספס כלחוח סנר למר כלטוגס פלכו עלוס לגוי . 
 1ל6 וקריין קופריס ועעור קופריס מקרל ימק רכ "6מר ע"כ( ל"ו )רף גררים כמס' איתא8(

 מצרים שמים ארץ קופריס מקרל מקיני למטס מלכס קריין 1ל6 וכמיכין כמינין-
 סריס קדמו ל"6( )כברנר ס6קף 6חר כ"ד( )ט"מ סלך 6מר י"מ( )ר6טיס סעכורו 6חר קופל'סעטור
 6יט ח'( )ס"3 רכלכסו פרס כסיבן ול6 קריין ל"ו( )סט 6ל כסררי 5דקסן ש"ח( )מליס גוגג'ס6חר

 6מ נ'( )טס רמליע' לס ל"6( )'רסיס דגכגסס כליס י"ו( ומ"כ ס6לסיס נזכר 6יט יסקלרכ6טר
 קריין 1ל6 וכסכן כסכן ול6 קריין מלין )סט( דסטעוריט 6לי ג'( )טס דסגרן 6ל' כ'( )רוח סוגדאגד
 מ"מי (ibprnt גגכ דפ6ס ממט ג"6( ,ירמי' רסדורך יררוך 1,( )רכרי' דסמ5ו' (6ס ס'( )מ"כ דיקלםנ6
 ג'( )רוס גולל דכי06

 סלי
 מקורס מקתערק סימק 610 כ' 'ודם ל6 מ' וטמס ע"כ. קריין 1ל6 כחכן

 כגיס כי וממ65 ומוסן וכרב"ט כר"ן כרטי' ,ס סמ6מר פי' ומי סדכריס לסכין סלטון יכלליוסלו'
 סלכס מן ססגדס וטכרר סטגמס כעין כחלמני תעיין 061 ליוגמ6 רק לכרו מגס סעמקחי וגסלכרי.

 לדוגמן: oPh עור אעסיק ומגס . ,ס כמו סלכססמ65
 ך(
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 א ו במכ
 נשאר שלא פה ולפעמים ופסקות שברים אצלנו היום עודשנמצאים

 . 1( שרידמהם
 במדרשים כהאנדה הפיט עיון עפ"י להוכיח הלאה המלאכה לרנל נצעדובכן

 האנדה בין ליחס שייכות שיש שבע"מ תורה ודיני ההלכהיבעסקי
 ויסעו האבדה בעלי 'לכו ולאורה לתלפיות בנויה עליה האדן והיא 2(והמסרה

 כחורם nlblpn ממט קומר יסורס 3ן p'h' "וסמנים וע"כ( ע"6 ג"כ רף )'1מ6 יומק כמק'איתא
 ארור י"" )0ס מחר כ"ח( שמוע ששוקדים ו'(. ,כו6טי0 שאת מכרע להם6ין
 194 ק" ולכלה שכלס בק' s~r1 היסורס מן העסק וסוך ע"כ ל"6(" )י3וי0 וקם מ"ע()3י6מימ

 וכרסונם . חעיכ לoh 6 ט06 16 ושאת 0יעיכ 06 הל6 וק" הכרע לה0 טסן 63וייס' פקוקיםוע'
 6רכעה וכמנולה נ5כ. שכ' ממר 16 13הר כעמלק הלפס rD 651. כ' oth קרור 16 ארור טולעקיו
 חנה ".or העם וקם 16 וקם 6כ0יך עם טוככ סגן ופרהיס. כפחריס 16מטקדיס כשקדקדיםגכיעיס
 גקעינס ל6 סיוע סנה' ומ"מ טס U1pit אלח פ' סגהו))6 ועיי ),ערכ"ח כמקורס מ65ג1 וכןע"כ
 ועי' לזכרון ס9'מן ע"י r~D) ל"6 )דכריס עימס כמקורס גפחר ככר כמורס כ0ו3י0 טסןכקדר

 . טס סימנחס

 ]חורם כחורם טכחוכיס וחמורין קלים מ" 6מד (ס יטמע6ל ר' חג' 5"כ( ע' מקן "וף 3מ"ואיתא
 יום י"ר לטכיגס ק"ו כפגיה 'רק ירוק ולכיס יגסס 6ל ס' ושמר י"כ( )כמדגר פרעם. 'סמעג' 6'ך וק"וטמעו ל" גג"' הן ו'( יטמוח גגגכ. י6'7 ל"י 6ל'7 חטיגוגו וגו' כסף הן קדט( כסכ' כלסכווגס

 057 רגליה 06 כ' '"כ( )'רם" . מוס' לחרי כי qh1 ק"1 סייחם ממרים ס'וס עיכס מי כעורגי מן ל"6()רכרי'

 b"DI . הייכן כגלון מעסה ושיך וקת כוסח 6מס טלוס וארן )טס( . סקוקיס 06 00חרס 61'ך ק"1ויל6וך
 6ף ק"ו 'טולס כלרן לדיק הן מ"6( )מטל' . קע'לס )לך כ' qh1 ירסס כיסורם פס 6גחגו הגסכ"ג(
 עטו. מה מרינומ כטלר וגו' הסירס כטוסן המלכס ל6ק0ר המלן ושמר ט'( )6קחר חוטף. רטעכ'

 הכלס הספר וע" ע"כ. ויהר 6כלחסו 6ט כי qb למלאכה י5לי0 ל6 חמים כהיותו הנס ט"ו()יהוק6ל
 up' רוו( וילקוע Tpn המדרס כ' נכון כלג וסכין 0ר6ס טהורות O')'DS 188 182 קי'ותכלס
 )פמר ככר לוס מ(ס טינויnr'h 0 סמאנו ומס כמקורס מן העסיק קלש רמו 6' וכטמו"לג0ורס

 לנפטן. וחגעס עבט 41 '40 רף טס סמוטכל0 כהעיבו )" פרעגקיסרף "~rr החכםונסרר
 וכר גמ65 ל6 לפג'גו 6סר כמקרקור הגדפקס סלנו כמקורס כי לוס מופח הקורמה העיס ר"מ1(

 nluo). רף לעיל )וע" רמו סוס ול6 ק"1 עטרםמקלס
 ונטוח תעריך פקוקים מ6'(ס המקרס סגם p~nuh גלמן כמקום כמקמרות עהמ(יקו וס להדכיח2(

 ל6 06 ונרים דנין 6גו עליו 6טר b7on הפקוק על לרסוס 6טר המרט 16 התגרסלס
 6'( כ' )כר6טיס והברן הטמיס מולרומ 6לס פקוק על כר"טיח 3!ס(ר1ק ראגו: 6טר הלרריקום

 כמנלמ פרץ תולדוה אלה השמים תולרות אלה וסי' דמל6'ס בי.מל6י0תולדות
 '"ל ערך מערכיים מקורס יעי' 6( בראישית" בסרר נטמר ומיי דמע, מלי בי "תילרותחס
 חרין מן 3ר מקרין b~lns טנ6מלו 0ולרומ כל נחמן כר טמ61ל "6"ר פי"כ רכס המורט וכריוללס

 סר"ר מדרסן  3פס  סיסרס %1פ פיניר נ"י  ווייס o~b פוס' b5e)cסר63(
 3וס %111 י4 תרכ"ו( )וויען סופרים "עדות לספרו 3ע613 נ"ייעלינעק
 סעתיק' כמסורס לסגינו 6יננס (1 ונוסח 6ך פר(" 3' דין 6' הלליס 3'סלמון"
 3גנניניס כי לד סנ5רך כפי רק לסגנתיק יעמס ל6 וגן חוות מנין פס'ולקוח
 נ6עונס. על6כחו מעמס עליו !6מל 06 סלסון כמקור לוקרק סמיו3כ6לס
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כא א ד נמ
 מגעלו דנריס ו' כנגר 6מר קנון רכ' כסס 'ורן רכי תקרין ליגון מה ומפגי מרין וכו' פרן חולרוס6לס

 תולדות 6ל0 מטניס חון חקרים טכמקר6 חולדות "כל לת"ד פרטם רכה o1~mt . וכו' הר6ש)ןמקרס
 מל6 ו60ון שהמיס חולדוס 8לס 6מר למס להם 'ט גדול ועעס פרן חולדוס ו6ל0 והקוןהטמיס
 לילר' 0מגקח והמקרש ל0מררט 0מקור0 סכין היחק כסמלה פרום ימhb 85 מי ועמס וכו'. "מפנ'
 והמררם שמקורס כמקל לטייל וכהלוכך לרוגמיך רק הדכייס 8לס מידי קת געיס קורץ 0061 .ס6גרס
 הגה h')h טג'ס ועור כס לסחויק קרוכ0 חטערת' כ' 1תמ65 מ6ו 0רכ0 לוס דומים נרכריסחפנט
 יי בלבו ויאמר " '"ו( '"ז )כאטית 23סרה )6מן: כמקוס סיתל לתקוע מ6ר 0מ0 נרקיסכקטר
 ירנעס מ"6.( כ"ז, )טס עשו '"(( י"ג, )טס 6כרהס כ"8.( מ', )י6סיח לבו 6ל י"י ואמרוסי
 1'8מר ו'.( י' )תהלים 8מוע כל בשכי 8מר 1'.( , ו' ,6קתר המן 6'( י"ר, )חהליס גדל י"כ.()מ"8
 ע"כ. '"ג( י' "טס חדרוט ל8 הלבו 6מר י"ג.(" י', )תעליס 6ל סכם ילכו 6מר 6י(. כ"י, )ט"6 לבו Sbדוד

 )טס עסו re) י"( )ר6סיח יולד טג0 סלכןמ6ס ואי רי כלבו דוקק כלכו "לזמירה י"כ( 8,, )יילכיסולסרה
 6'(. ,עוכיי' 8ין יורידג' מי נלכו 6מר ו'( ו' )6קחר המן וחכרו 6',. י"ר )מסל" גכל י"כ,. )שי6 ייכעס מ"6(כ"ז
 ]ביל( ל6 כלנו *מר י"6( טס )מס *ל טכח כלנו 6מר . י"ר( י' ושהליס חדרוני ל6 נלכו*מר
 כעיגיס מלכיס קפר מן והן כרטטים מקפר 0ן o~pno (8ח טיקר8 מי כל הגס ע"כ. " טס(,שם

 לבו כתוכ פעם כי עעקקעפ6רס כנהוג ודומות טוות מלוה לערון כוגת0 *ין כי ויכין יסכילפתומומ
 עקקעגעוע ו0ניוגו קמורו לב ס' פתרון ל0ורוס כונתה רק 6ל כמלס נקטר ופעס בלבוופעם
 גרבה כלכו" "6מירס 6מירס כר6סיח כן וכמו דוקך" כלכו "לתירה 0תחלת0 כמלכים 0ייקיסטמרי
 לכו 6ל ה' "וישמר ל"ר פ' כ"ר ח"ן המקורס מול המררם נדיין ועתה כונתם. הפתרון על כיברור

 6כל כלכו סמן 1'6מר כלכו 'רכעס ויקמר כלכו עסו ויקמר כלכו גכל 6מר לכן כרסות הןהרטעיס
 וגפרסס ע"כ. לכו" על דגי6ל ויקמר לכו bb רור ויקמר לכס על מרכרת 0י6 ומנס כרטוחן לכןה5ריקיס

 כלכו ירכעס ויקמר נלכו גכל 6מר כלכו עטו ויקמר לכן כרסות הרסעיס כלכו עמו 1'6))ר וז"לק"ו
 רנ'6ל ויטס לכו 6ל דוד 1'6מר os3 על מדגרת הי6 וחגם כרטוחן לכן 50דיקיס Ssh כלנו המןויפתר
 הרטעיס נלכו( המן )וישמר פקוק על 6קסר מררם . ע"כ לכו" 6ל י"י י'6מר לכור16 דומין לכועל

 כרשוחס לכס ה5ריקי' 6כל כלנו המן ויקמר כלבי ירכעס ויקמל כלכו נכל 6מר כלכו סטו ויקמר לכסכרטוח
 לכו" sh ס' ויקמר לכור6ס ודומין לכו 6ל דור ויקמר לכו על ונילל ויטס לכה על מוכרח הי6 וחגההמ"ר
 וירכעס עסו כיון עמדו ול6 רעות טחטכו 8דס כגי מסלטה 6חר "(0 ע"ס( )פ' רכס מורסע"כ.
 וכו' כלכו ובמר כ0יכ כשמן כלכו ירכעס ויקמר כחיכ כירכעס כלכו עטו ויקמר טג6מר עשווסמן
 D'p~ll טפ0יס חרט על מלפס שיגיס כקף כלכו 'רכעס "ויקמר תנחומיו כטס ק5"חן ר"מ )מ"6ילקוט
 ויקמר כלכו נכל 6מר כלכו טטו 1י6)ור עטו כך וכו' רומס 610 למס ומכיריו 1nus מוכר רעולב
 חודם ילקוע הנ"ל. מלכיס 'לקוע כמו חגחומ6 נסס ח'"ח( רמו, )ישעיה 'לקרע ע"כ. גלכו"המן
 ויקמר כלכו טסו ויבמי כלכו נכל 6מר לכן כרשות הן הרטעיס לכו Sh י"י "ויקמר ק"6()רמו

 6ל דור ויקמר לנס על מדברת הי6 וחגה כרטוחן לכן ס5ריקיס "כל כלכו המן ויקמר כלכו'רכעס
 )פרטס קמלת מדרס ע"כ. וכו' qtD1h" ל6 לכו 6ל ה' ויקמר לכוריכן דומין לכו SD לגאל וישםלכו
 ויקמר סג6מר לכס כרטות סרטעיס כלכו סמן ויקמר וכו' יטרלל טל רורפי0ס אלו קמרו "ורכנןס'(
 6ל רור ויקמר לכס על מרכרס וחנה דכתיכ כרטוסס לכס 5דיקיס 6כל כלכו ירכעס ואמר כלנועטו
 י"ר( )מזמור 'מ"ע מררם . ע"כ לכו" 6ל ה' ויקמר טג6מר לכורמן רומן לכו על דניאל ויטסלכו
 כלכו עסו ויקמר לכן כרמות הרטעיס כבטוחן לכן וה5ריקיס לכן כרטוח הרטעיס (1SS גכל"6מר
 וקל ע"נ. וכו' כלנו" עטו ויקמר נלכו גכל 6))ר וכן וכוי כלכו ,רכעס )יקמר כלכו המןויקמר

 חחגוסס btpb 5יוג' עם ממקורן ונזלו קליהן הקרוכיס המכרטיס ולמולן ה6חרוגות 6לה0מקורוח
 סמפורקס ל0מכס 5מרטרמגע ך?טטעסדיענטטןיבע המררטיס קורוס היקר הקפרסעירגי
 לו לעוב ימת 'קריך ססס 5וק ליפמן י"ע מוס, הגכנד היטיח נכלל Sh~at ומכמת קמתנוחפ*רת
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 א ו בםכנ
 כוונת ועצם הלשין עיון מסקור לאמתו הדין להוציא 1( ההלכותשוני
 קדמית על עצומה ראיה ועוד הלשון. מניחי ההגיון עללפי ושרשההמלה

 בלשון שמשתמשין ובמדרשים בתלטוד ומפורד מפוזר מצאנו כיהמפורה
 מצ'אהן אשר מלות ונם ומאמרים שלמית מליצות ממנה ולקחוהמסרה

 אתנו אשר הדקדוק לספרי המקור היא והיא 8( כמסרה רקבראשונה
 עוזר להיות הדבור בו הרחבנו כבר אשר שתכליהה סמה חוץ כיהיום
 הלשון צחות משמרת ספר היתה הלכות מורי וביד הדרשנים בידוסומן

 ומכילתא רב לבי ספרי לססר6( כהנים תורת לספרי ומקור מעיןידקרוקיה

 מסרה" דער רעויזטחטען לויס מחפ8טע "ערער 826 5ד 1882( )טרלין כערלין סםח"ן
 סג,כריס סמסווריס סמרלטי0 עם סעקלוס 6לם סמי סטותם ען 8ערגויימע" ואחן %מנאערקונג

 סגוכר מחכור כמב כעס כסג'וגו טטרמ וסטרמס סוס סחכם ט3 וססטכלס מעיון גורך 6ס ונגיןגטכיל
 נקיי טכעס עלים ליטב 5ריכין ססו6 כתפר ריו טפס כל על החיוכ לנו וסורס ר6יס 1(1 מגליון,עלי
 כי (ס 6ין ה6ומריס סו)גג'ס 6לס כמו ו63 כחנא ורסס כסכ ל6 קו 16 קטגס גקיס 6ף כיסדעס
 הגוס ס1)גוגס מורכם יסוכו סיטכ ויעיינו יסכילו לו וסגין טפס כלי ססמוח ופסיפס סקפרי0 לוח06

 51רק. כתמס ג6מר,ס רכריו כל כי חיים o~o5h ככריולמרף

 הק"ו ררכ' וידוע וכנכי6יס כמורס דמיינו כמקרת טגמ65יס ומומר הקל כל מן סרסימס ד"ה1'
 מערס( )כ' דף לעיל וע" 188( )182 קי' 61כלס תכלס כקטר ועי' כחוסכ"עפ גרוףמק15ע

 וטייר סנ6 ממקרס כ' מע"ד יוסר טיטגו 61ף סג"ל נס' גמoon 0'65 כמו ק"ו עטרם שעסקניטס
 ככר סל6 סמקר6ומ 56ל סתיו כמקולס מק"ו רטימח גמ65 טל6 1))ס נקעם טלס מספר רוקת1631
 כסערומ הגדל בק' עעס וגטוכ כ6ריכוח סעג'ג'ס 6לס כל SD וע" לפנינו סלמס ontb המקורס כ'6מרח'
o~noכן ר"י כקפרו היוקא גר"1. רו"י hl~ns צטטי ונקמר ג6))רכטניוגקכיהט מנין כחג המיס ניסוך 
 )מס' פנחס( )פ' התורס מן ממיס ItP)b' למכיס נמעט מיס סרי מ' " מ' כמטפטס כטכיע' ונקמרוגקכיס
 ול6 קכס גבי SD כסוכם ל6 חסכי גקוכח מ"ר ס"ק קכס וכמק' ו'( רף קכס מק' ג' דףסעגיח
 כטכס יימק כר נחמן 6"ר מטמע חרסי כקוכוח 6דרכס הכיס טכסון כקוכם ול6 ה6'3ן טסחחגהיכס
 כפי וכן וכוי ר' כ6ן סרי גקכוס כלכוס נוכחיכם. ומ"ר רי רף רקגסררין פ"ק ועיין וי"ו. חקרכסיב
 סרכם כ))קומ)ס וכהנס D"U וכפר וכפר וכפר דסג'6 ע"כ ו' דף סגסירין ועיין . ח"ו נטכוססיטן
 ר' מ6' וכה כמאן 6"ל זכו, פסחא ססו6 חי6 סמ61ל רב לכי אקלע ר"פ מקמן( ופי כמנחוס6יס6
 מוונוס דרכנן מ"ע פוטרים ומכמיס כמעורס מח"כ דר"מ 6מד פסס h)h לו טלין כיס תסגילמאר
 וכו' רכו' 6מר רכוי ש"ל סאן טג'ס כפ' מנוגס 16מר כטהורן טס,ס nlrlfn כמניא רר"מ מ"עכסיב
 ר' רסניך רמי למון דכחיכ כמאן חו5ס דכסיכ סלל וכיס ע"כ( י"ג )רף יכסח כמק' א.וןא .ע"ט
 אליס כגון ר"י רכי וחנט ?OD1P ס"6 הכחוב לס סטיך כחחלסס למ"ר ס5ריכס חיכה כל אומרנממיס
 חי( (bhprnt דכלחימס י"ס( )ר6טיס מ5רימס מסיס י"1( ,טס מחגימס מחנים ט"ו( )ממוסקליפס

 מאמר הלטין משפע כלל' )ועומק לקוס וס סמ6מר 'ודם ל6 וו' ע"כ מרברס ס,( 6' )ד"סירוט3ימס
 ,עי' לס5רוקיס כ"ס סטוגס סי6 סירוסלמי עפ"י כ' כסלכם נוגע סדכר כיכמוס ופס סמקורסקוגערק

 סמ6מר(. כוס ס6רכס'לקמן
 ue)tp מל6כוסיח כמלום וס"נו וכמלי5ומיס סמקורס נלסון סרכס מטחמסיס וכמדרסים בתלמוד2(

 מכללים 6חד וסיס מקורס מחוסם לקוח למקורם אם למקרץ אם : כנוו .ווערטער
O"')OD1)- ,זעזע הקוינה המיפלס 06 אס 31סון כסלכם לולוטDUUIH נוכר '5ירס כקפר ידוע 
 ר5ס 51"ל לו65ע1 סחכס כמסורס מ15י עכדינן לא לתקנתא ו~קנתא . כ6ריכוס לסלןמשגס
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גג א ו נמ
 וחקי המדות יסורי עפ"י ומצותיה התורה פתרוני המה הם הממרים אלהכי

 הספרים ה ל א 1 . דקדוקיה בעומק הלשון כללי אדני על נוסדיםתושבע"פ
 וכל הברייתוו-ע וכל קשנות ומסכתות וירושלמי בבלי תלמודבצירוף
 שמסרו חיצוניות מברייהות לוחות ושברי סבוראי רבני לנו דשנומה
 המסורה עמודי על נשענים דבריהם :כל כי מצאנו הראשונים הנאוניםלנו
 למקמה מהם והנשאר הרקדוק כללי ספרי על ושקדו ורשימותיה לחותיהעם
 מפוזרות ונצחיות אמתיות הזקות משענות זו להוכחה ומצאנו המסורההיא
 שרשים ובספרי דקרוק בכללי השהמשו וכי ובהמדרשים ההלמודבכל

 להשתמש האחרונים בימים החלו נם 1( ומשותפים נררמים שמותבפתרון
 ההם בימים הלשו! חכמת מעמד כפי 2( קיגסט,וערטער מלאכותיותבמלות
 קצת נם י"י( )דף לעיל הוכחתי כאשר היונים מן ואלה הבלדרם מןשלקאו

 קרקס כמו ס'6 גוטנס כי רעתי כן ל6 6ך ס6מרוגיס 6חד מן סי6 סוקמס כמקורס טסמלי5סלסוכימ
 כסס נכלל 0016 קרקס כי כמסורס מן לקוח 0ג"ך קפר' כל נו לנגוס הקרא ע5מס.סמקורס
 מקורה מקר6 מקרץ כסס 5חר פקוק לכנוס כן וכמו סמקר6 כל על מזרנו S~rn 61מרוקריא
 כן כמו אדתיות אוון כטס שגרס קימגי לכגוט וגס כשקירס נסוג חכם מלס לכל לקרץתבה
 ניגרי וכן אדכרא 16 אזכרה כסס ר, כן ססס 06 מכנין סמקורס כעלי אזכרה שמסורח.מן

 כמקורס ירועס כיניסס ולכפריט לתזקיק מלות מסי נין 6חד קי פסקא . כוטו ס6וכרוח כ0כחו"ל
 יעקנ יעקל ptpD נו 'ם "כרסס כלכרפס מוonh 65 מטס גוסס "וממר ג' פרטת טמוח מדרסונ"ל
 ומאוחר 13וקדם . ע"כ p'pp" בו 6ין גוסס יוטס 6כל פליק בו יט שמו"ל שמו"ל פקיק נוים

 לכגו0 ,2נ!1? נמורס. ומשוחר פוקוס 6ין חז"ל נוכרי ירועס סדרים גלי סכ10כיס סוגריס בולכ"מ
 . טניס ענינים 16 טווס כמלוס לוחכו

 )סי' פתסנן כמלק לקען עיי ועסותפי0 גרופיס כמות פתרוני בענין1(
 6פר עסונל 6יס יתעלג ו6ס סנ6מריס ך3רי נניס כי ותע65 (-

 ום6ר וסעסותפיס סנרדסיס מעות סתרוכי כל ללקוט ל6סוף וססננס סכתלו
 אל יחם Sh נסמן ob נ"מ לפרות לעלות נספכות סמן מס כפי מלותפתלוני

 סריס לוס וכדופס עלות על מנרכס נכווכת ססלפול סמ65נו כמו על ימס 6Sbר
 כעלות כרימון סי6 פל6ס לסיפך ומסר' קורס 63סר 6ותס ופנקס דורם 6יןנדנדת כלתי עכרי למון ונור יקער ול6 וענקם נורם לגל מספיק מרסיס ספר למשיוכל
 לכללותיסס ר6יופ סמ5י6יס דקדוק כספרי ע65גו וסרי מחיות סלסונותכלתת
 עוס' סנסל6 סמנם יוי על )תונ"ס( 63"ו עתוס נוסס ספסותסות. פלותעל בורסי לר"6 תכנית חותם תספר סמ65נו כמו סעןרס ומן סתלעוך פן מניחו6סר

 . ורריו למ!ק ועורסיס סתלעוו פן ר6יות לרוב ספ3י6 פ6ל6קב3רי6ל
 סלמון  רסרוס כבללי  סנסובופ קונחטווסרטער על6כותיות 16 ססנעיות כשלררן2(

 ססור6ס וכעלי ומורסיס  סתלפור 3כל וסנס סנס  פפו1רוספלינו
 סלמון ויסודי דקזוק כללי גנפ"י כי לרייס נקח וגיוס 3סן ססתעסו סינוסונעיי
 . לם6דרייס נקח ופילס קלת סנס ונ*יעס נס6גדס מפלות וכפתרוני דויכ6 למועקיירוו
 ע"6 ב' דף ר"ס 3פס' כד6י' )כוונה( 6ר )אופן( תלע פסתעסין זו כפיסלשוו

  כורים : ע"ט וף ס3ועופ 5'. דף ניטין : 5"ג וף פסמיס ט'. רףתענית
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 א ,ו נמכד
 היתה המסורה כי מוסר כיסוד כמעפ ואמרו זה בצנור ננעו העמיםמחכמי
 ח"5 התלמיד בעצי נמשכו ואחריה עניניה וסדר הילשון דקדוק 5כ55ימונחת
 "בספרי 74 דף 1816( )ןייפלי4 עברי דשון קורות בספרו ניזיניוסהחכם

 במפרי הכתוב נוסח ובתיקו, עברי 5שון דקדוק מכ55י רמזים מצאנוהת5מוד
 עוד ועי' . ע"כ 5נו" הנמסרה המסורה בס' בשקמות אתנו נמצא אשרתנ"ך

- 7 -

 ושכקםקש 1 וקלרותדריכות פטייליןוקווק

 ומסלתיי ו5א כ"3( )יסנניס לפסילים ותרשלתי 6תן 1פצן:וי:כא:ן6לשמי

 )סיע C1Dnc מגס ו:1 ש ']ס ססע,נם יסער::ן2י:גגייס,יע;'

 )נ1,וי' bntb יץ קיי ,שיו qSn 2(י ""ג עו נע)"יין'יעם"משמשן

 ס"( מ ס'')61
 )ס )י.ן.1 1

wbSIJcnb 
 י4( 1),"ו"עיס תמתו

יהנה
"053 

 ולפעפיס כס דנו מסוון :ל6 'ב: וזם(יי '2פסולס פסתנפ מיעופ

cpinסת];ת"ס מ 
 ס:עענ,ע)עסיזס]

 ),1",)]]. ךע;7]נס
D1b1snDISC 

 מסיס סטוססיס כלפי 5קומ מנ"ל רס3"ג ומלפר וסעניני6 מפלות נני6ורורך

 3חילוק פ6ו וסקפיוו 5רו3 מסתפסין ~_? 5 זכר לשון ססככיותבמלות

 עקי:1,:ג :י:; ,"ןהה
 וגש :גגיע:ן צפע ימשלו 2ט:סג 221גגשריבבתי ~גע:ןלי"

 CD:C1plnDk13D :ג:י:גי::%:ןגיל,:גי ,ש)ע:ן

 ןל::ג
 ים:ה%:שיסיע)עיע,:.ע,מניציפ::י,רי", זנו,":י):4!לינ;ג ~:יג צגן?0ן?:::מגג

 עיה~

SD ,לינ b:'sai 
 כל ססירס 3פ' נמנילת6 מ66גו וכן ע"כ מ6תיס לח5יס כרכתינ פי' 6פר;רחפות

 tffup '41 )יק",ס ,)נץ וו,,עו )1.ס ועוס' ע"נ: 1 נ י ןו11)ן14י 7)קטע
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כה א ו כמ
 בסמורה שנמצאים דהיינו הנה עד כתבהי אשר דברי כנים כי ותמצא *9 דףשם

 הממורה חתימת בזמן שאז נניח ואם ואומר והוסיף מעורבים דקדוק כלליהרבה
 בשלמות דקדוק לכללי צריכין הניקוד להשלים נם הנה הניקוד מדד ב"כנגמרה
 ביחד. הנקדות עם היו כבר דקדוק בללי שיפהנו לפי אבל לשימתו זהוהנה
 בו והחניה היהודים בעינ' התלמור קדושת ע"י כי לשער שם שרצהומה

 nb~s ססךס וסיס פסוק ע5 3חקתי פרסת נת"כ . וו 3מנילת6 ונסתרסע"6
 קרוי סססרס גולמך 3יו3ל 653תו ססוס גיוסיו נ"3( נ"!, לסי)ויקר6 קרם3יו3ל
 קדם 5ף נפדיון 6ל6 יו65 סגו לסלן 6)נור קים ונס סקרם נלסון זכרלשון
 )נ"3 רל"6 דף )נל3'ן לספלון וסמ5וס מתורס 3פי' ועי' ע"כ וכו' כ6ןאקמור
 יגמור סוקרת סביון כללי גנפ"י וניסר בסכל ס)נגניין 61' 6חד כל רסיטל לפוטוסוס
 ו65 ספכיס *ל סגליון )נ! ונ6 למקמו  סמתקכיס 6מן מן פיספס ס'6 כיסדין
 ס"ס סר6סו:יס מן ס)ניוחך 6חד )נ65תי נס 46 כן יקמרו סתוסיס ס)ננקריסלנר
 כהניס תורת ספר על 3פרוםו ננם6נ! הנרסס גן מסויים לרפת )נחנני עיננו6ד'ר
 ינן ג"כ סו6 טרגעזברמגר( 56ל תרנ"ו )ויחרמוימ ים, ולכ"י רונסון פעם:נסס

 השדה והיה גירסנו מ65חי )נ6ד ימן ונספר יי ו!"ל מלסנינו 3נוסמסקוסים
 יגיל ון6  כתיג מןל6 פ" הנובר שם על קרוי שהשדה מלמר ביובלבצאהו
 ססי6 רימונס סייס לו סיס מסמס סברס וסיס וכתיג קרס 3יו3ל 653תועור

 נכון סונר סתתנו לפי 6ך ובכ"ל. לו נתכרס קורס  ססיתס כנו נ!נרכרסות
 מקיים מערוך גס ססכנניות. ו3))לות רקדוק ככללי לרוב ססתננסו כי )נ65נו63סר
 3רי' "סרס ווין( פס ))נונחיס וט"ו ס"6 ורסנת יסניס כ"י עני ו!"ל ענונוסת
 מססןס ונלכד ניובל נ65תו ססוס וסיס ססר6 3ס' ס35ן וסרס סלילן סוסמניעית

 . !כר 5סוןקרוי
 ולפעמים לעתיד וי"6 לסענר יסל6ל יסיר 6! 3ס5מ מנילת6 ועתירעבר

 עתיד* 3)נלת לרוב ומסתמסין 6 3 ס ל נקר6סענר
 דף פסחים וכו' בסריס בספל דוו ם6)נל ותס3מות סירות כ5 ת"ר דרביםיתיז*

 53סון ס6)נורות עלינו כנגר ך י מ י נלסון ס6ננורות b"Dקי"ז
 לרונ יננ65 ס)נעיין וסקוריו לדובננ6 רק זס כ5 ובס . וכו' 71315 כננד ס ו 3ר

כללס.
 כלי עפ"י שצותיות וכדרגות )נסייול חדמיס כ55יס סל)ניס )נ6)נריס מ65נוגם

 יי6ננר 1!"ל עגתכם 6גכי לנכי נספטרת דר"כ ספסקת6 וז"ל וסדי3ורסנננע6
 6סו6 יקר( דבר סו6 סמפתיס מו65 )ר"ל ספתיס נל'פת קסם מני:6 3ר bnhר'

 3סנר6ס ססנניס תולעת 6לס כתיב ד3ס)נולס ותלולו  ניטווס  ורייס כנבוסקול
 3ר סמו56 ר3 6ננר נ"1( לימעי' ספתיס נינ 3ור6 כתי3 ספתיס ו3נליפת 3'()ר6סי'
 פענניס סזס ]כעולס[ )153( סק3"ס ס3ר6 מס בור 56 כמו לידגנ 6תס ונפקסנחמן
 נו פוסע ססו6 ד3ר וים למונו 6ת 1_סוסך[ סוסיך( וסו6 6חד 3דנל ונדגלס6ךס
 )יח!ק6ל וכעלילותיכם )נס)נמיס מבגניות עמר 6מך )נ5י:ו 6מת ונת3ס מיניוען
 6נו 5ריכין פס סורות סגילות פי' . עכ"ל כפס" מו65ות י"6 לוס סקריך )ר"לכ'(
 צותיות 3י"6 תנות ג' ימנו מקורס לנו נורננ לqb 06 6 מענין עפ"ילסרס
 לפס וכתע3ותיסן ב( כ"3(. כ' )ימוק6ל וכעלילותיכס א( ש')11( סי'6כ5)ז וננזפי כ"ר )נ'ר יח!ק6ל גליונות נ3מסורס ו6נלס הכלס ו3ס' כמסורסממנין
 סר3 ייייי ז( יף ריק)נס )ועי' ג'( ט' )לסתר וס6חסדלפניס ג( )נ"ז(ט"ו
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 א ו במנו
 סברתו לתקוע ורצה שכחה לבלל ובאה הדקדוק בחכמת התישלו ולילהיום

 כל כתלמוד מצאנו דברינו כפי הלא כי כידו הוא ופעות בהקרעותוברד"ק
 כי 1( 01" וף )3ססרו לאשער החכם בשם שם מ"ש נם .הכללים
 וכוינתו היחס מלות מקצת ספרים שחברו תנאים איזו מוזכריםבתלמור

 רב כ. בשמי בפעות שם מביא נם כידו הוא ופעורן כ"ד( ד4 לעיל ר"לנעי'על
 הרביעי מאה בזמן עוד כי כשמו שם עור ש ום' 2( הניקור על סמר חבראש'

 בחולשת מיניש בעצמו הוא עברי לשק שרש' ספר אחר כתבלנוצרים
 8( :חיבי

 והניקוד הדקרוק כללי כי כהשערתי הדעת יישוב לכלל וחבאתירכנ4*ד'ך
 מאד *( קדמון הוא הנקוד אמת ואימר אוסיף הסקדמינ'ם

rll~k-'לססיר ננקום מ65 11 פסקת6 על נ56נעו ורמו מעירני 6סר נר"ו )נ'פ מוס 
 פ"ו ס"ת 3ס' סכ' סרננ3"ס מעל 99 דף סתוס"ס נמסרו 51"ל יס'ר סמנםתמיסת
 ו)נתמיס יותר" 16 פסות 16 קוציות עמר 3ת תנם ססיטס נתוך לווונודמנס
 6ותיות" י"6 גת מלס תורס מומסי ח)נסס נכל סבין סו6 יןוע "דנךוקמר
 וס6תסדרסניס הלת נ)נ65ת ומס לס ים ס"ת דין נכתי3תס בסתר מנלת כיומנח
 ופנטקס ס16תיות מסגרת סכד3ר ךקרוק מספר לקומט ספסקתnbr 6 סביןומנס

 .כנסוי
 וססתדלות סקידס ע"ד ס6ותיות )נו65ות סורי. סם )נ65נוכי- סלמון מכמי ע"ר יקווק סמלי לסם ססי' מפורסים סונויס מ65נו יצירהבם

 וסלמת סמייסיס מווין למטס קותו מעמידים מס)ננקריס בע"נ טלפוןעמקות
 )נ6וחריס )נספליס סס סלקומיס סגר6' 3ו סג)נ65יס מ6)נרי' ק5ת סבנון עפ"י6ח0
 וגס 3חל)נוד מותרס י5ירס מלכות סרי וקדמון נוסן יפן סספר )נ5ס ז6ת3כל
 רייס למרוסו 5ופיס מנצמך סימיס. 3173- נסתנף רק ס6ותיות ליסופי-)נניני

 כל כן "על ע' 6ות 3ית6 6לס6 וידרס ונ"ל עברי" לשון "בדינימשתמשיל
 16ננר כסקוס ומנרי" למון זירתי סו6 ימרתי מסו  יסרתי_  בל  פקווין
 נסס סקרתי ובס פניך לגגי יסרתי ןון 6מר כך לי סיפר קומר סו6 לי _ס6ריחגרו

.qhעכס. לי" ס6ר 6תס 
 כ"ל גי גידו 610 וטחנות ר"ל )נל  ךכןוכתן Ling. Causis 46 .ז165 שכמפרו1(

 כתוב מסיס דקדוק ספר ינן ל63ר סרוס ספסוק לפי' לר6יסמעתיק
 וכו'. מסמס ני13-
 סניה לו היומס לק סו6 כי טעות וס61 יתיחס לס' 3פי' סימ3"ז בשם2(

 קינו נרסוס לפנינו סמונם . סספר זס ני טעות נתוך טעותכו6
 קותו מימסיס וגנ"כ ספר_קנלס סו6 רק מניקוד גללי על ממסתעף דקרוק.ספר

 6ותס. ליקר לקומוניס חדסיס סך3ריס ליחס סק3לס כחנלי 56ל כנסונלרם
 6רק6וו עמן פלוניסי' יסווס רי .תוסקו .111 .8 71 748% 63רטולו5י6 ל רז8(

 רונסון ססרסיס ספר ומצר ל3"גנ וכלסיס ר' מנת כינו קיסריו6ונורי6
 נעומס י6ת ססודננס כל סנט ע"כ קעת ונפטר ס6לס סממנריסס3כלס

 לסר6ס1ניס כן נס פיו פיוס 53ורתן סגקוןות 6ל0 כי לסמליט כונ5 לזו4, קותו. סטעס מ6ר קימון סי' 63סר קריס 3ן ר"י ולן)נתי וסקרזעוטעס
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כן א ו במ
 כי שהוכחנו מאחר הוא לדעת' הנה קדמוהו להחליפ נוכל במהאך
 נוכל וליש הלשון כלל' עם"י הלכו ו"אנדוו-ע הלכור-זשוני

~"SS שפרץ מפא לשון לנו לצייר נובל איך כי ניקוד בלי וכלליודקדיק 
 מצאנו ור מכרה ולחזק ההברות לכל הקריאה אמות לה שאיןבכתב
 הנקור מציאת על הרומזית בירושלמי והן בבבלי הז בתלמוד רמזיםהרבה
 ושם מפורש אלהים תורת בספר ויקראו נ' דף כמנלה המאמר כמוופעמיה
 שכח.ם הממורת אלו לה ואמרי פעמים פסקי אלו במקרא ויבינושכל
 יאף מפוזרות כמקומות וכהנה כהנה ועור : ל"ז דינררים וכן ויסדוםוחזרו
 שכינתם יפעם חיך כל המעש על אן המליה אלו  מושנ לפרש נוכלשלא
 אחר בח.י כס' ליאי ומצאנו הקריאה אמות ועל הקריאה וסימני הניקורעל

שמפייל
 בנירי

 אלו במקרא ויבינו הנמרא בלשון ואימר מסיים השם ניקור
 זאת בכל וראשונה ובעצם עיקרית זו שניסח ברבר ערב שאיננו אףהנקוד
 כהב ולא כדורו לגדול נורע בחי' ר' הרב המעתיק ובעל היאהערה

 1( שקרלנו
 שהפסיקים זה מכל לנו הייצא ל.מר נ"כ ארהב לזה שבאנו אחרוהנה

 הרבה ונם 2( מניקרים הראשונים בדורות היו בנמראשמיבאים
 ניכל איך כי פנתו אבן האומר ירה עליהן אשר מיוחדות ומלותמאמרים

 )זןססורייס 56יכו ט163 5נו נורע כי ונסמותיסן נזורתן סנויס 3וו6י סיום 56סגי
 מיומרת ו5סטס נכון וסיר 5מןרגס ועגו ומנס סנס מעט 3סינוי ס)נותיסןעם

 אסון. 5כ55י)נות6)נת
 חן מ65תי נ6 06 אדנ' ויקיר מפסוק ע5 ויו* פ' נמיי רננו סו3 רז"ל1(

 5סנקוזות ותוקף טעם ננותן וקפלות ברוכות סמטיי5 )6מר3עיגין
 מישי 5ינריו רסיס מני6 נסוקס סטננס התמדף כי 5גיקור ניקוד 3יןוכמיק
 ז"5 רנותינו סורסו כננו רנסנס וסנקודס 5גיף -nltnlhk גס5)נו, זס ו)נטעס ,מזב

 עכב. הנקוד זס והכל וסוס נננ5ס 3נוס' ביזרו וכן וכו' מנסירנספר
 פסיס נרכס 36ות נמקת כסמרו מסקרנתו 36רנג56 דון סר"י. סר3 מדיריבם

 וגו' כתוב ינסס 11"5 הנקיד סנוסח156
 ועזרני

 3רו"ס ך5יס ספר כתב ג"כ
 וסטע)ניס הנקודות Sh9ttS 5)וך ג"כ ועזריו וכו' מסת תורת מס' וסעתיקוכו'
 56ס סני ע5 עכ"ל וטעות סרוס )נכ5 וס5י5ס ססירס ס3זס ספסוקזסוס'פי
 כי כעיט קור6  תדם ויזוע נר'ו מ"פ מסו' מניכר  יריוי סעירנו יסר56נךו5י
 כמו וכפריס נ6מניס גנריס 5נו ים זס ע5 ומוטענות מנוקדות סין דתמשנייר22(

 סריק)נס3ע5
 )3ד"

  נסקומתו רס"ך סר3 סמעיר. 3דנרי ע"מ 124(
 כתוניס סקון)ניס סימנס ספרי כ5 ת)ז65 "ו5זס 21( לדף 6פר מעמסלספרו
ODנוכן 3ס' סרס3"ן סר3 . כ"ג וע' 10 ודף מס עור ועי' וסטע)ני0". סכקור 

 כמפניות ס3מיר' גיח ועי'נס' תוי'ט סמנוקרותאסר3 סקיומות 3מסניות 1,וכן36ות
 ססמסניות רמז תמ65 44( )דף מנחס נתלמידי נס כסנה ועור 6מכנזי יוסףר'

 סכ' מ' וניס ס635 3ססר ס5וי זרמיס רכינו מסרג מון מנוקיות סיווגמרות
 וסגמר6". סמסנס כניקוד קנ5ס 5נו"וקין

ע" נ 8  
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 א ו בםבת
 שום בלי כך אלא כך תקרא אל המיןלשער

~D'e 

 כי לניקוד( בכהיבה
 אם רואים אנו ובפירוש לפה מפה קבלה עפ"י לקיים כאפשרות הי' לאזה

 ר"מ להיות יכול היה לא זאת ובלת' מנוקן.'ם שהיו מהם קצתנסתכל

 שיש שם התום' מ"ש עפ"י ממנו אלא ממנו תקרא אל ל"נ דףבערכין
 נסתר ניף על 'ירה בני"ן בדגש ממנו והמערב' המזרחי נקור ביןחילוק
 באם'רה ,את להיות היוכל א"כ בעדו מדבר רבים על 'ורה דגש כל.וממנו
 דרך ושם תקיא אל הדרש וכ"כ אופן בשום א'"א בכתב ft~tc בלילבד

 מן לשער האחרונים שרצו ומה בשאן. ס"מ, בלי זאת ה:הכן ושם אלאאראנו
 איך כי ניקוד בל' היה שהכתיב ראיה מהם ולהביא תקרא אל המוןכל

 אשר ה' מיעדי אלה כמו תחתיו אחר ולהביא המקובל לבטל לעצמםהרשו
 להם שהיה ל"א" ראיתי מזה אדרבא לזה וכדומה אתם אלא וכו' ואתםתקרא
 הדרשות באלה השהמשו כי המקובלת המבפא הברת שינוי לא ובזהניקוד
 שעפ"י ר"מ מהאבות בקבלה להם שהיו דבריהם לסמוך הלצה דרךרק

 אל אקרא ואסמכוהו מתוקנים המועדים יהיו ומירט( החדש וראייתהב"ד
 רק כן ודרשו האמתי הניקוד שינוי לא בזה אכל אטם אלא "תםתקראו

 . לזכרוןלסייע
 ונוכל מנוקדים היו בקובצים כי שערנו אשר לראשונות נחזוררערזדק

 בן אמרו "מכאן קי"ז דף זבחים במס' והוא תמוה ת'ס' בזהלישב
 התומ' וכ' קלפו" פלכו לפלכו גולה ואם לפלך מפלך גולה שהרנלוי

 זלמן ר' הרב ע"כ. נסכי נסך כמו לנ'( כנחמיה דנושה כיף קלפופלכו
 אבל ארוכה העלה ולא לישבו בדברים האריך הניקור יסוד בספרוהענא
 תום' ובעלי הנמרות בפופמי מנוקדות היו מלות שקצת השערהנולפי
 בכינוי 9ול משקל הלא לתמיה להם והיה בכ"ף דנש פלכי בתבתמצאו
 בנחס" כ( שנמצא בראיה הדבר ופתרו בנרו בגד כמו רפה הפעלהלס"ד
 כ,נת' ולדעתי נסכי נסך כמו זה במשקל ממינית שתי ויש כדגש 11מלה

 1(. האמתאל
- -

 3ס' קומוניס 3דפוסיס ספריו נעקר סיעיין סח~"ס ))וס' יוידי פי 6תט56תי

 מכ"ו ויני5'6ס רס"ר מנת סורו יפוס לו 6סר יפוס'ס 3ס)י כי 5י וכתגנחיי
 ס6חרוניס. 3דפוסיס ט))65ו!י כמוסנוסט

 סעירני נר"ו פרי)נד))6ן מקיל מסו' ידיןי לפני סונר סלעתי "סר ייהי1(
 וסלך סוקס 6ת סנ5תס "כלניד )נ"3 י"ר ןף ))נלס 3)וס' תוס'על

 לסני סוקס נ5תס ירקת  6ותס קסם סתוס' ו;"ל הגמרך עג"ל פרסונות" נ'לקורס
 לא.רה נסן שנקוד )נווייקיס 3ספריט דנמ65 לוזיר ויט וכו'  קטס ותוודוו

 עכ"ל. פרסניות ג' ממיינות 63ור וסלך דון 5ס נתסוס פרום טל0 לקורכלומר
 חסימות כאיר פלס, לאור לאורה, 51"ל סניקוך ולסם5יס לסוסיך 5ריכיןוקנחנו
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בס א ר נמ
 המאמרמיום

 הרוחנו ומה הנה עד הנאטר ופריא ושקיל ומתן המשאבקיצור
 ביניהם. אשר וההבדל והתלמוד המשנה לשון מעצם וקצתבו
 והן בראיות ה, הנשיה מתהום העלינו האלה והאמת הדברים אחרהנה

 הדורות וכל 1( התלמוד שחכמ' האמת אל קרובותבהשערות
 כי הלשין בכללי  עסקו ורור דור בכל אחריהם הבאים ונם להםהקודמים
 הלשון כלל' להם היו 2( נוסד ההניון אדני על שדרישותיהםמאחר
 בה לכהוב חכמים לשון לצייר אחא כי ממרשע( לריכטיגע השפהלהמיב
 הלשו, חקי נוסדו ההניו, ועפ"י ההניו, יושר בלי מוסר ומאמי' וחקיםדינים
 לא וממלכה לעם להיות ב"י 'צאו ומאז במציאות א'"א זה כלת' זהוהנה
 תהלוכותי עפ"' וגדול הליך הלכה וכה 8( הלשון חכמת מחכמיהםפסקה
 מסתרסלות סןקוד כל מסר הגו 3ספרי' כי אור רזייתי מינותי 6סכס, באירוריסון

 מלפנינו  1ס  3פיס' כפו  לתקן ננקר סקסס ונעוות וסו6 ס)נךפיסיס ונסס)נעתיקיס
 ססקו53יס רסיס עון ומ65תי סרוקם ו' עליו נוססיס 06 גלתי לסלינוסקסת
 כננו מנוקרות סס זעיר סט זעיר עוד סנם6רות מן עלות 3ק5ת מנוקליססיו
 61ת נכלל נטעות ססוqb 6 ממני נגלת נננוקר 3נליון 3ערכין רביתיכעיני
 סר3 לעיני גס מקומות. נקלת כן וכמו דפוס 63יזו כעת ייעת' ל6 6ך ניקודעסו
 ע5 ט' פסוק 6' 3סמו6ל )נ'ם עי' )ננוקךות 3נ)נר6 נזלות סיו סי וננמת3ע5
 bnb1 וסו6יל וכו' סו6 טעות כמולס סכלמ"ר "ונספרים אכלה במריססוק
 י ' ביס עיתיליוי

 3חולס אכלה מהרבו מעיינים לקקת סס)נעתי ונפני  סילתי
 וסתוס' 3ג)נר6 לפרם סני6ס ,ס וטעות הדפוס ספרי נכונס ח)נ165 כמוסלמ"ר
 )ננור7יס קו53יס לנו נם6ר1 ס65 סענ'ן 63 6יך ל63ר ומנס מנכ"ל. כסוגןס65
 סקד)נוניס )נופוסיס נרכנתי וס6רכתי מקוניו כ6ן 6ין מסניורות כ"י ):עוטונכלל

 חינקוגחבעזן( העבר' דער )ביבזימגית5יתוסר6סוניס
 ות)נ65 פתיונן נמלק עי' סת5ננוו מן מוקות 3ר6יות לקננן נתרתי כאשר1(

 נקמן. 3'תד תקועיםדגרי
 ססתורס סננדות כללי עפ"י ססלכות 3סו65ות ד3ריסס סעינירו וסלא2(

 דריסס"ב. מדות ול"ננדרסת
 ו6ס לגוזרי ונסכמס וכל )נכ5 ינמכו מסקס ומדע מכנס ד3ר 01rk ל6 קלף3(

 סולך וס" מסלי)נוןיס )נס לימוד סנתמעט רסיט6 לפום לעינינויתר6ס
 וססיטס מלימון  סיגנון רק  נמתנכ:  התנוננו bS 3)נ5ס כי (,ob נ6)נר ל6ומסור
 רנ)נ"ס כינני  לרפת חכויי 13מן 533י 3ת5פוד ססלכות דריסת לגו נגייר 06כמו
 וקין סוס ססקיןס כי נ)נ65 סמסרי"ל כזינן דריסתו 11)נן סגוול ור"מ ור"תרפ"י
 כסתנס סדריםס סגנון לק מקמרון נזוין גת)נעטם 1ל6 6ל0 פנל לצמד ס6תיתר
 h'3k~S לנו וננס רגמ"ס. כזינן לרפת למכיני סיפר מפגיון ס6ת ויתר סננסרי"ל13)נן
 סג6וניס לזמן  פיתיו ונעריך נסוס 13 ולגחנו 6סר נז)נננו נעין מרפוקלחמנו
 וכרומס 6י'3יסין מסר"י יוגןף זכרון 3על ניסו7ס סנוןע ס"ס מלסגינונעורות
 כן ול6 וחסור מלוך שמנינו סתל)נוד לימוז כי ונקמר נחליט רסיט6 לסוס51"ל
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 א ו במל
 הנס, חקי להם והיו 1( ומלותיה הלשו! בהרחבת המיד ועסקוהומנים
 ונשמרים הנשארים המה ואלה אלפנא בהי פנל הליחיה על כתיביםהלשון
 ולקפו אסמו מבריה חכמי הלשין וחכמי שלנו במסורה שכרים שכריםלנו

 והניקוד הלשו( בכלל' שיפות שתי להם והיו 2( לאחדים להיותאוחם
 הלכו א"' חכמ' דהינו פברי' וחכמ' מ',חיה בשיפה אחזו פנלחכמי
 המסורה חתמה חל בבלי תלמוד חתימת ובעת 8( טיוחדת אחרתבשיפה
 ארץ מסוית חתיטת נ'כ היה ירושלמי תלמוד חתימת בעת וכ"כשלהם

 .ישראל
 לנו נמסי ולא סכל ריק רס"נ עד התלמוד מחתימת רב זמ( שמצאנורנטה

 סמר שום ולא קורש מקרא' מפרש סמר שום כביר ,מ! 4( ההואמזמן

 ורק ונדון סליך 6ך נתמעט ס65 5)ד 65 סת5מור 53ימוד ססקיוס כיסו6
 3כפלפי5 נימור רק עסקו סכוכריס סנ6ו:יס נימי כי וסגנון ססיטס303ד5
 סוקךיס סיס ונדור ולחרות לחכירות לפנות 53י תרסיס ו5סוסיף קוס'ות5סר3ות

 פונית וחכירות כלמונית ת15ן סקרנתי וססג'ון נסורת עפ"י  סתלפוו  דלתיע5
 פגים ולגריס יסר56 קטונת ליסר תתסוס עד ויורויס סוס סגנון 3יס)נפרסיס
 תסתדר מגס סן כ56ס ז7ריסות סוס סיום עד )נ33ל ע15 מ16 ס16)נסבקויות

 . מומתנו ומזרתממונתנו
 65 6סר ):5ותיס וסרוס דינרי בסון )נ6ו ססרחינ S~plnt 3ס' מ65נו כן1(

 ותמס ממוטוווגע( דיעגסטזיבע גלטטעפ )ע" סכ3י6יס 3ס6רנ)נ165
 . סנננות ):מנס מנסלום

 סני: נחגור מיוחו 3י5קוט כפפוורות וסיכותיה  כפורס  ויני סנתמנוו יכמן2(
 טנרוס עיו 15 סמוכן נמקים סנסי6 יסווס ר' סקורת ע"י סימנס(סדרי

 ויסו:י ס5סון נ55י נ5 1כ55'1 3מקי6 ס3קי6'ס מכוייס נועד וניקטו נאספוגן
 מיוחד נחגיר כת5מיךיס וגפי 6ו5פנ6 33תי סמסווריס סניקוו עס"יסקרי6ס

 ממסורס. סי6וסע
 פערנ6י וסיטת )ניינח6י טת ס סוסון נכסי ס:טות סחי גסס מסיס יררע8(

 513 3יסי3ת וס6גןות ססלכס יסודות מנימו סלמון כלליועפ"י
 סיט:.ת PO~ 056 לוו גס6ריס 63עת כ6סר פיוחרמ סטם 631"י תיומותסיטם
 q:D3 סנופסית 6סר ו3ן ;סת5י 3ן גוסח6ות מ5וסי ומערבתי פוגת6ינמ5ופי

 נו3רנ. ניק,ך 6ין "ולסיגך פ"6 ע5 פי' 3סס 208( ד4 פ"ך ננ"מ (נ"ל5ר65טו
 נוכל לס'"ו יסר56" 6רן לנקור דומים ס.יסם 651 סלנו לניקור דומם]ט3רנ'[
 תלבוד חתיעת 3עת כי 5ס6מת קרוב 5ח:ו3 נוס 31כ! סטית סלם כיו כילסער

 תימון  חתיכית ונעת  למרלמ5י וכמסורס סספס חקי נעי פתימת נ"כ סי5335י
 מפר63י. נכי למ"פ  ויפסויס  דקרון  כללי  מתיפת נ"נכירוס5עי

 ססי6 מומן ומורס'ס קניות סמרי סמנקליס דעת 5פי 556נו סנמ65ר ונצדק4(
 ממומת כמס רייס 63מת 6ך וכרומס 56יסו ר3י חנ6 מדרס 7"מכמו

 ס,גדס ספרי 631):ת סלמון (tss מרמוי מלליס וכמגס 637 מפדרם כן 65סלמון
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לא א ו במ
1. 1י  יציאת התחלת היתה ההם בימים כי הוא לדעתי המלות דפתרונ'דקדק

 הכל ולהכניע לשלול וא"י בבל ארסת על להתפשט לנצוליהם מהגץהערביים
 ובמלחמותיו בנבואתו מחמד דהינו לעולם השנעון 'צ'אה בעת ניהם,וביותרתת;

 והצר הערב מדבר סביב האומית כל בנדודיו 'בלבל הוא והנוראותהעצומות
 אצרו אשר 1( מחמדיהם ממנולות הרבה ונאבד מאר מאד ב"י לאחינונם

 והמצות. התורה ובסיעותבחכמוה
 ונמסרה הנוראות הטלחמית סערות שקמו נחו כאשר הרבה 1מ( אחרוהנה

 בכנרד הרוד'ם ומדע חכמה אוהבי הכליפים ביד הערבייםממלכת
 היונים ספרי להם להעת'ק אחרות מארצות חכמים והביאו אנדלוסובארצות

 )גיחאחטיק( הלשון ובחכמוה במר,דה הכלדיים וספרי ורפואהבפילוסיפיא
 וחברו החנמית על לשקוד ב"' אחינו נם ממשלתם תחת העמים כלהחלו

 השרשים ספרי ע"ד המלות ופתרוני הערביים שיפת עפ"י ל"ע הדקדוקכלל'
 ורכסום החכמ.ם בוער פה אל פה פ( בקבלה להם שהיה הכל נםולקפו

 לעשיה. החלו אשר שרשיהםבספרי
--

  עולס פל  ספעיויס סספריס סמם סם ופכילפ6 ססר6 ספרי כמוומלנות
 6חך 6ין פוע ונוסני לד36ון 6ך סו6סוניס נינניס סלמון 3חנמתסקיותס

 כללי עס"י פסס 6מך 1Dbn 6ף לפרס וס 53ינור גבע סססריס Sb-~))ננסרסי
 עקמו מון מענין לעלס סייך ל6 6פר וסלסול מדוד 73וך סלכו כולססדקדיק
 ת": לס' כפירוזו נר"ו פל3יס לינוס מוס' סג6ון סר3 ס"ס עת:יו סוסנו))נגו
 יופר עלינו תקע לסענניס כי ועם סלמון זקווק גנס"י וסלכם ססלכס כללסרס

 סמרופ. לו  כיסן לוס כי כלוס 3כך 6ין)נןי
 סרוס סק13 סהדטיס סגויריס )גס 6גדוס ומקפרי מסמורטיס סרנס ניכר לנעמי סמנים באות(1(

 מחלמון ליך'גו כ6 כן על וכליסר קפריסס( גגך טסיו קפריסס ול"גד ליסר"ללסקר

 לססיפסי תרוכ  סיפן וב5וסו ס9ר ספר סו6  ירוטלוו' סחל)וור כן וכמו קדריס סגי ממגו וחקריסקעועס

 סרריס טלי לקלס גס גפרי  מסכרו ורסס יולי  לנרן לתירס סין נחל  לרוס יסוכליס שייו סיסלי
 לעס  כסט ספווגר כטגן מסלפיו סלקי כטלר  ופפורריט o1~rltn פסס  עייייס מרכס פלינוסר'

 יל (Pb נקרר כימר סמ6פרי0 יל בו ותקף מיומך קפר כרוקק יסר ססליור יחצני 6סרסנר
 טוי 05 טכחסי לס טט"ך פסגס כל על כיתר כולס לסייס קרריס נטהר יפפווייס סגריימחוורי
 ר6י? וט 6ין מרר'ס בר' רק עמקו ל% o~hnhl  סג6יס ססרכס  נסלווור ספל5גו ופס מקפי,וטס

 oro~ כוונן  (o~lu כמסר בליסת טהרו ול5 5לס תניחו רס ייולד סיוטלי
 סערני  לטון  טס וסס%רפוס  וסיססיס ססכרוס DD"' חוסו 6סר o~5b)o מעט'ס כ' מס  כיונתי2(

 כספרי יעיז oh כי עלט הטוסריס ססכפים כפי כ16פס וקול סיס  וסרוכוקורי
 ספטסליס  nutD  כינין לפייך סיוט גססי יטר ורפט פגסס שלנירי וכסטינוס nh)a  ין יפי ור' סיוגר"י

  t)ap~גוילי

 ומקומר כמוקרס מקוס נט.)וי סוטול רק ספגו 6חד ממעין כי לעין ונרפס לס0 6חר

 כריס  סרינן"ס דגרי יל עין נטיס 08  וככן  גסן. 6חר מרייס סכל 6ך נ6רוכס ו(ס  גקלרס כ16(ס

 ונוכל סריופס ק' וניסרונס סוmp~ 6 פיטי לכלל oa ססגיט וה  כיל5'ס  פ"י ויפ"ר סרופיס))9'

 וסיף פ%6פו צללו ל6 סריקפס גס  סיעסגו למ' 6ך והמגרס  סס ופקסיר סרגריס מכ כילמסרסו
   סגין וס" גויי לי ייסר  סס נסוס "'גגו וע"כ טליס לסטוקריס וגווע לרכיס פפורקס ושיתרכלל
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