
 א ו במעב
 שבע"פ בתורה לכפור דליה וכת ענ! 'ציאת לזם! קרוב לדעתי זהרדץילץ

 פנוים היו ובאשי הלשון לחכמת וביותר חנמות לכל דרורולקרא
 להעמיד הפוסקים ופי' המלות בפתרו! רוחם בעוצם שקדו ההלכיתמעסק
 שחי אלפסי אברהם בר דור ר' האנרון בעל והמדקדק שיפתם עפ"יהכל
 ע"ס( קך))וכיות לקוטי נספרו 51*ל רס"פ ממכס ת"י לכו )נורגנ סעדי' ר'קודם
 בשרשיו סרוק ו' מ' ומדברי ההוא בזמן היו 1( קריש בן יהודה ר'נם

 מראים. שהיו עליהם עדים אין אך זמנו קודם שהיה פוהרים תמידשמזכיר
 כי האומרים דברי ומבופלים בפלים הנה עד הנאמר ומכל זה לפיוהבת

 ורק אך והניקור המסורה ומחברי הלשון כללי מניחי היוהקראים
 והן קראים הן צדוקים הן האימה לכל קדומה מנולה היה והניקודהכללים
 שסמך ס"ת בהלכות הומב"ם כתב לא קראי אשר בן היה ול4רבונם.
 שהרמכ"ם לנו כנודע בירושלים אשר מבן מוכה ספר על תורתו ס'בכתיבת

 מעות )סנט הרחיקו קראית ריח רק בו היה ול, הקראים את מאר שנאהיה

 סתל)נ'ךיס(. 3תולדוס תפש סר6סוניס עדקרקיסנעלי

 ן' יונה ר" מ"ש פה להזכיר מחויב עצמי את מצאת' הדברים אלהבסוף
 ממעלת הריקמה בספרו הראשונים המדקדקים בין המפורמםננאח

 נכוחות ובראיות והתלמוד משנה חכמי בעד וההתנצלות הדקדוקחכמת
 הדקדוק בשערי נכון היותר הררך ידעו והם הלשו! בכללי בקיאים שהיולמבין
 המלינים מצד מיומה פעות הוא הלשון חקי ננר דברי' קצת לפעם" שנמצאוומה

 ספר בהקדמת וו-ל שלהן הסכמיות ובמלות חכז"ל בדברי בקיאים אינםובאשר
 הכרתם וכמעוט אנשים וכוותם זאת בחכמה בהקלם מהם סנדול "והתמההנ"ל

 רואים והם הדקדוק על העמירה אחרי אם בי וכו' כמשפטם המצות קיוםכי
 מא' באמרם וטענותם בדבריהם בו ופוענים בו משהמשים 1"ל רבותי'כי

- --  
 לסו5'6 ל' גר6ס מככר טכסכחי כפ' ס"ס 6וקיף עוד . מדקדוק דלסוח על סוקר לכל ע5מ"עולס
 ומלק שג'קט עט" קוגקריגן וערכ' סעלומ סוו' 6' הלק חלקים לטני גמלקס תיחס סיקורם כ'ולסער
 לקוון ,ט" ומדרסים כתלמוד ושגס מגס שליטם טיגריס גמ165 (ס וממלק ופחרוגס שסרטים ערכיסגי

 וס)ודקוקיס מהכביס כפי ססס"ר מס רק דכריג( ס6ר סג6נדו כווו ג"כר שהלק וס ושנסשסטנן(
 ויחרום חרס כניכן ו(ס מוס סרכם ננו165 גנוח כן וכספרי ימר לחכרם סכל qlph5 סמלוס6חווניס

 לקמן. וע" מהגס6חס
 סד)' 6לדר כן וכחו לסלמס ירקותו וסקר"יס רס"ב קולס רכ ,מן טניס קויט כן (הורה ר'1(

 מגגו 6גכי טקסס 1וקכיו,יס גרעטן ושהכס רס"ף סחכם כמו סרכג'ס מלחיגווקלס
 לנווד כגידן קרס כן כ"גרח לררכם וכקפריסס כסס גמ65ס n~hlp טמן מס כי ד6 על גפס'ממטכן
 לפס ליצג, "5לי הסר" סקר"יס וככור גדול כנגוד וססלווור השטנם מן רקוח טתכי6 ע5"טהמרגום

 ,ככסט"ס טי"ר סרב כע"ס ומופלג געול 6'ס)ל
 גרע "6כן וז"ל סקכלס כטלי טל 82( דף חק5""

 מסעגחס טלטטמיס tuh"~ ובקון קר111ן כל כריחם כעלי כין ליאנוס הקורס כעלי "לו סלסטחרלוס

 ח"ד".ו15ז
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לג א ו במ
 מסכלותם ונגלה ממעשיהם מזה ומנונה נפלא "יותר וכו'. אמר" רבמבעה
 המשנה מן עד בהביאנו האלהים מפרי הטפרשים עדת עלינו תופשים שהםמה

 להקשת חוץ יוצאות זרות ממלות בה שנמצא במה אותה מננים שהםבעבור
 כי אמרו תרומה תרומתו תרם ואם *( יתרום לא שנאמר מה כמוהלשון
 ויתרום בתרם הנהינות וכבר שרשית איננה תרומה מן התי"ו כי פעותזה

 מן ויתריעו מתריעיז פ"נ( )פעניפ כאמרם אמרו וכן וכו' השרשיםמנהנ
 כאשר יהפך בענין 'ופך לא באמרם עור ופענו העם וירע מן הם כיתרועה
 ימתין שעורים לזרעה ונמלך חפים זרועה שרהו היתה פ"ר( )כלליסאמרו
 המשנה שאקרה במה עוד ואמרו וכו' יזרע כן ואחר ויופך שתתליע ערלה

 ראוי והיתה וכו' בנזרה ופעות בשמות פעות שהוא ומליח מריח קי"ג()מווין
 הקדמונים דעת ונבאר וכו' המשנה מעלת מרוממים ואנחנו וכו' ממליחלהיות
 איננה אשר האות העבריים שינהינו ואפשר וכו' בהם מנהנם ואופני1"ל

 ננזר הוא כי נוספתבו והיא יהודים יו"ד כהנהנתם השרשית האות מנהנשרשית
 ויתיעצו נאמר כאשר מתיהדם באמרם יעץ יו"ד מנהנ ה' את אודהמן

 נראה וכבר וכו' תרם ואם יתרום בלא משנה בעלי עשו וכן וכו' פ"נ()עסליס

 העבריים דעת הוא להם הדומים וזולתם ויתרום בתרם המשנה אנש' דעתכי
 החיבור בתוך ומביא ונ5מופ( 3יורס ססס 3ס' ר5נ"ע )ועי' ועכ"ל.במתיהדים

 נם 807( לף 00 )עי' בתלמוד הלשו, מהנהנת הניח אשר לכלליוראיות
 . *8*( )יף בתלמוד המלות מניקוד ראיותמביא

 ביניהם אשר וההבדל ותלמוד המשנה לשון עצם מחקקצת
 המקרא. r1wi וכיןוכיניהם

 הניחו 2( האחרון בנמן הימים כשכבר כי ג'( לרף לעיל כתבתיככר
 ובין המשנה ללשון עברי לשון בין לחלק קים למונח הלשוןחוקרי

 החלו אשר הראשונים היו 8( הנוצרים וחכמי התלמוד ללשון המשנהלשו(

 מכלל טסים כפי 16 סריקמס מקפר o~mpi וסקס (ס כסגור למטוס כפיחסו סרמכ"ס נגע כבר1(
 טס ל"מ( )רף כקמוך לקמן ע" ט6כ ממגו 6סר ממקור 6מ סרמכ"ס וכר ל" ומרוע ככמסמקוכן
 טל" סי"טוג'ס דיל fi'fi כן גי (ס נעגיןס"רגס'

 סמג5ל ככר וסרמכ"ס סוכר מקור ממיל לתזכיר
 לס,כירס. ממגין טסכי6ו סגס תגס מגס רכריו ק5ס ממס לקם 6טר סממכריס מזכיר סוייגו כמסט5מו

 סרכ 6ס מניס לעיל כקמוך סוכרת כמו סר6טוגיס ulnh1 סדקווק סכמי כי ס"חרון כומן2(כ31וןי
 רק"ג קרים 3ן יסויט ר' מ65גו לו וקורס וטסורס גקיס סמסגס לטון מ65 גג6ס ן' 'וגסר'

 וילמיו כגוים ססחערכו ס6סרוג'ס ורק וסגמר6 סמטגס מלסגן לפסרוגיסס ר6יס מכביס כולסוכסגם
 טסלכו סר6טוגיס כין גס סמ65גו ומס . ממקרץ לסון וכין סמטגס לסון גין למלק '165סכרומיסס

 מכמיס "סגו כמ6מריס עעו כי למס כ6ס לדעסי קכרוס'סס ושכיר nb)a ן' s~o כשט סדרךכזו
 עפ"י סמ6מריס 6לס 6כ6ר מעגין כמטך ולקמן למוד" הכמיס ולטון לחוד ס ר סו זן ס "ל n)two"כלטון
 קמר כסכו hb 6לס כל גייגער סחכם סר3 טמוכיר חמטגס על טכמכו סממכריס ודוב כווגחסעומק

 מרמס. כמגי לטון סי6 כקלו סמסגס מסרו רק סמטגס לטוןדקדוק

 65כער, 1785 ר6גן , 1071 "לעיגג כסערוסיו, קורמגסוי,יוק וסכן, ס6כ נוקקע6יף 13שפחה8(
 מן ס6רטמ6ן. סחכס ל,מגגווקרש
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 א ו במלר
 ובימים הטשנה לשין דקדוק בכללי והערות וקונטרסים חיבוריםלכתוב

 ה' כיר וכתבו ישראל חכמי טחכמינו נם לחברתם ההארחוהאחרונים
 הוא הענינים בריבוי הקרימה לו אשר המחנות לכל והמאסף השכילעליהם
 "משפפ בספרו נר"ו ווייס הירש הירש אשק מוה' וגו' ובו, המופלגהרב

 1(. תרכ'ו( .8 )ווין המשנהלשון
 הנמר' ולשון המשנה לשון בין לחלק היוצאים החכמים סברת שטח1'קרבנה

 אשנו ס"ו( ]ס"6 אומי ר"מ הברייתא מצח על הכתוב הרושעהוא
 כאשר הקדוש רבנו בי הפיב כוונו לא לדעתי אך 2( המשנה" בלשוןסכמים
 כל תושבע"פ ולכתוב לאסוף לה' לעשות עת הפסוק עפ"י בדעתועלה

 ספק בלי ואיש איש כל ביד ביתר להיותם ותקנות נורות פסקיםההלכות
 ומתלמידיו דורו מחכמי מפורסמים הכמים סכיביו אסף מתוקן דבר ע"ישיצא

 קלילא לישנא להיותה אליהם וצוה הרינים כל יחכרו יחריו והמההנסמכים
 בל' מבואר כלשון 8( אחת כהסכמה כולם בין מיותר וסגנון לכלמובן
 ונחן לו וגוועים ס6לס כעגיניס סגמ65 מכל qph up'St כי עטם גוולס "e:hS מס הרב1(

 סמקוריס לגו טמקתיר נמס עעש. סטיב ל6 כ' מ6ו לט 5י Th מנורו גמזן מקוסלנס
 ררך טמוכיר כמס כי עלוג' מממכר לקמס' וס לסוכיר לו סיס וכלל כלל כל 56ל כ' ט6כ מגס6טר
 כי תוכחו 'די '65 ל6 כוס 18( 19 שידף שמטוס למון על ורקרוקיס פי' טמכרו סמחנריסגלל
 'עטס bb וכן סליטער6טור קורי מקלקל וס כלחי כ' ס6ומרו טס לס,כיר סחיוכ ודגור דכור כל56ל
 סמדקיק סרכ כמו on~b ר6ס 1ל6 סמטנס לסון כענין יקריס רכריס טכחכו מחכרים טכח מוסומון
 מכס סנדול סרכ מקביס( וככסע"מ סקסנו ("qph חוכווי' "כ6ר נמ"מרו קעקלין חייט מיס'סנדול
 רף128_182 מקארט ככסע"מ חכמים" מלטון לטונות ק5ס "מור סיקר נמ6מרו 51"ל טר"לעמנו

 1828_1847 מטח גסריענע מ"פ טמוכירו נמס כי עלמו דקרוקו וק' דקדוקו לקפר סגדולססקרמסו
 tUDlfl דעד טפרחבע חוגר ג"יחט סיקר כחסורו ל6גדוי6 ר"מ החכם לכרים. קי5ור רק זהסל6

 סליטער6טור קורוס 6ס יסקלו סל6 עמגו מחגרי 56ל מעוט וס וכל 1889 פראגהעברעווד
- נמסמורוס יפלו וע"כ החהכרומ כק6 על יטניטרם  'לעדו כ' מעמיס מחכמי שממכריס כן ל6 
 גיס ונופק כמוכ נמ65 מס סליטער6טור 16ריס מסמילם יטללו ומזע מכמס כלינו מס סטגיןלחכר
 לסקורמיס גורע טל6 מס מחרטים 16 מק"מיס .עוד טנט6ר ומס ולרמנו למרכו נעגין ועיינואווכען( ,כוטודימ,נן עווור עוטים 61מ"כ כ,ח לרכר גיסו ככר 6סר 6לס ממס מ' סמכמיס וחומיםמעגין

 ומעיון. ממחקר סרס על היטר ררךונסוו
 פרכס רנס )ומרמר מדרס על נ56געו ל' רם, גר"1 מ"פ מוס' כערך וממנקר סדקי סרכ 'רידי2(

 פח סרודס מא משנה לשון רינו מסו ל"6( כ' )ירמיס דרנו עמי קמרו "מרוע6'(
 מטנס ולטון כ"ק לסון וכנן מסנס Db,; כין חילוק 'סגו כי כוס לסמוק ורב ע"כ. יטרלל" קמרוממס

 1ל6 כסטערמי 661מו1 עמו כגי ירד ל6 טרפון דרגי hln)h 6ענס 6נכ' 6ן ס'6 לע5מסמיוחיס
 סמווס עפ"י ועריץ מטקיל חי651יס וססלכוס סד'גיס על ס,רס לטון מ-שנה מלח יכונס6רפגס
 רעוון; 4עווחנענען דער וויגנדגנר:עתןונג וו.ינגנ לכל ומוכן מפורם כלטון נורטתטססורס
 כש )ס5רמבע( ו,ייןע 5ערסטסגד1יבע, זייכט בינד'4ען קוריען מ.ינער א-ןטחטע
 hs~ מפס ס61יל יכמ"ם וכפירום 3כי6ור סר6סונוח על חוור טסות רזורהכזעמניה סונריס 6לס קפר מכונס וע"כ מ61כ" כערכוס ונוטנו דוז,רו ויו' יקייי גררי  "כלן  l~roט6מיו

 .סקס נסורס 6ס
 מסנס 6ח לו וכחב מפקוק 6ח ע"כ כ"6 קנסררין סגמר6 נגפ"' סרר"ק טמפרם כמי ול6לשמר
 מלסין יק' Deuteronomion ססו6 פק' יון נל' ססכעיס מכג'ס וע"כ י"מ, י"ג )רכרי' ס61תממורס

-Deuterosisמ,רס. כונת ג"כ טסו6 סגי מלטון נגס החזוננו ןוידער הרס לסין 
 וקנים ע' מסעסקס סרכ"ו( ווילג6 ,דפוק 87 רף וקגיס נסררח ר"ע סרכ לט ת"ר ,ס כעין3(

 כל מעסיק סיס לכדו מסס 6'ט כל כי ס,ס מסרר 6ח וסמרו חיל סח6ורו סרס"ומגס
 סו6 סכל 6ל ומקוטל ג16ת מיוסר וסנוקח ימדיו ססעחקוס כל מכווג'ס ס'1 כך ושחר ממנומלק

 ונטר". 6ל יכ6לכרו
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לה א ו במ
 הברייתא ובאשר המשנה" "לשון אח"כ נקראת והיא וסתן ומשאפלפול
 רשמו עכז הראיות הרחבת בלי מוסר אמרי מפסקי מחוברת היאבנזנרה
 ילקופ היא הנמרא לשון היא כן לא המשנה" כלשון חכמים ,ישנועליה

  מאמריהם שנמצאו מה כמי הכל חכמים מאות טהרבה ופלפוליםמאמרים
 מצאנו לכן שנים מאות מהרבה לפה מפה נמסרים או הגליונ'ם עלכתובים
 בכבדות ופעם וצחה קלילא בלישנא פעם דא מן דא משונות לשונותסגנון
 כולם והמה קורמים הזמנים מאותם והמפדים תפלות שארית בה מצאנוהרי
 בלשון ענינים הרכה ביניהם שנמצאו סמה חוץ הנביאים גלשון ופהורותצח
 המאמר גם 1( והמחכרים המעקפים אותם שמצאו כפי נ"כ והוא וסוריארמי
 הס.ר כבר אכל המחלק'ם סברת נ"כ להחזיק נראה לחוד" חכמים"לשון

 8( רחובות" "באר במאמרו tSDPP חיים מוה' החכם הנדולהמדקדק
 דבריו ואעתיק האמתית כונתו עפ"י המאטר ובאר מעיניהם הפעות מטוהאת

 היריעה. בשולי לסמה בההערה בקצרההנחמדים
 06 המטנה כעלי "חל6 6 כוף כסב סקע"ג( )פראג 6ומי0 סלמון מכ61 תקפנו מסטז' החכם1(

 b5-nhr ככל ודופי קיג מכל גקיס ועהורס (כס עכרי0 למון כמסגחס סמרו6מנס
 6רמיח כלמון סטחמסו ססלמור וכו'יוכעלי רהטי כפומ' מורגלות לטיוחן ארמיס פרע'וס ממלוםנמלטו
on1*obקרוב bh לכר ול6 וכו, וכו' ססס ויגויס מטלת 6סר העם טפס ה(06 סספס והי0' סכסריס 6רן 
 וחוקפוח כרייסו0 גס 06 כ' וכו' וכו' סחלמור געלי חכמינו כרכרי מעורגוס שיוחדר חכוםסכ16
 אגסי ד"))רי מיינו כל ונפרע וכו' nlah1 גסלכס מן 6רמי0 כלסגן דבריו כ6ר סמי)ור6 סכעלמלמוס
 טפס חימס פעמים וכמס ססי6 כלטון סמדכר דבר עמ6 כרכ' על גולדו לפיוחן ארמיס כטפט רקסמן

 סיוחר 1D1b על פירוט ש5ריכס כמקוס סמסנס 06 כסן לכ6ר לעור ("ל ססלמוד לבעליס"רע'0
 וכאסר למס נסקר כאטר וככן עכ"ל. " 6מרמ כלסון or לשון יכלרו 6סר סמכ6ריס כל כררךמרום
 ורוג "חס מלס qb כסס nl)Db פל' ומקכח6 כמקכח6 כילקוטם totDplb סקס סלסון כעלסמ165
 ממקרץ לסון הסט0לסלימ וסגמר6 המסגם לסון כמו עכרי כלסון מרומ כלסון סי6 סגמר6לסון

 חרסות. ומליס רכריסכסרמכח
 וכככס"עס סקסנו כמנקף גדפם י5חק כויעסר סגסומיו כגירן ;"ל לי"א סרכ 6ל מכ0כ הךא2(

 הלמון מן רב מלק קייט סיס עויין סתלמור חכמי טניע' אפק 6ין "וכמגס ת"למקליד
 מערסי געולי קרו ל6 ולכן קעק כלי כטל)ווס סלסון דרכ' ירטו טסמס המסגס חכת, כימי מוס ויופרוכו'

 6סר סטרסיס וגס הענריח מלמון מו65ן סיסים ככפן כמסניור טנמ5"ו למלות 63ור מלסתסמסנס
 רתח ויתרון כידיט0י)ו סחקרון ימלו העכרי מסקל על כמהגס כסס וסט0מטו כעוקרך כלל ג)ו65ול6

 כלליס וכמא' חרומו0 ריס סמט;'וח כפי' סרמנ"ס ;ס סכ6ר וכמו ססס לחכמים סנורע IIDSOשלמוס
 מכלל 06 לסיס hm(1 הנס סררך יון תרו סר6סוניס מן ויש ה6חרוניס טסיירקדקיס 6מס ומן וכו'וכו'
 חכמים ילשון לעצתה ועורה לעשון : סימרו b~rn ))טענ0מ6מר על סק))כס יען כלס"קסיס

 הכל 1ל6 ויו' סרס הכלל 06 לרחק הסה כמתמר ומסעגס מטען hlnh ל6 נענע "גנילעצמן
 טסקפידו כ))קומומ רק גס"ק מ065י לor 6 לסון כי : 161מר סג;כר המתמר ככיתור רעי מחוסלפגוע
 ומורגל 56לס סמקוכל הלמון מן הלכס 6ו סמטנס לסון ))לסגוס on~h וס;סירו 0למידיס עלהחכמים

 כעולה הכלור יחר סיט qh מיוחרס סורים o~'b לס ויחדו מלס neb כתרו 6סר סמכמיס כפיכ3ר
 טל 6חר כלסון לסססמס לסל)ויריכס רסוח לסס ריו ל6 מ"מ סמקר6 דרכי מע"י כס יבחרו6סר
 י"ל מ116רס 3כי6ור ס6חסוכ מס וסו וכו' וכו, סקרמוג'ס סחכמיס ככר סססכימו ממס ס,ססעג'ן
Pc5טל חכם ם טיפול רצי טלין כלומר וכו' לעלמם סורס nrtb 1 מלסDfinD~C וייגס חנמיס כס 

 לרגריון מקוח ר6יוס OD )ומכיך וכו' וכו' הו6 כן החכמיס ררך ומגס כי סמקר6 דרני עםו)קכ))0
 לסיום כולל סוס סמומך 6,ן וכו' לעומס סורס לסון ת"ל סנוורו סמם סחכרר, ס6לס סדגריסוע"פ
 כרכריסס כסמ65 פל6 טפן גוס טלמדו יק "ר"ל דברי לכל לעצמה ודדך מיוחדתלשון
tr~bעל סחכנויס ע"פ מוקכמח סיוח: יתכן ככר כי סמקר6 מדרכ' חון סיו65ח מלס nrth סורקם 

ע'וחךח.
 מןע
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 א ו במלו
 העלו אשר כגדול teP5 החכמים כלחבה

 המשג"
 והוקירה נדופה למעלה

 לפי כראה שנו אך פתרוניה וחקי דקדוקיה בללי בפרטיותלכתוב
 מלים במדרשי מקום לה ולשום הקווכן לשון למדרגת הועילוה שלאשפת*
 שנים אבל נכרי כלשון והבדילוה נעזב הגמרא שהניחו מה נם עברילשון
 אשר זה בדרך פלכו זצ"ל שד"ל הנפלא והא' קעסלי! ר"ח המרקדקמהם
 היום עד נחשדת אשר עברי לשון להעשיר בו למייל להעיר החילותיאנכי
 ראוים כי 4( זה בעסק שכתבו מה דברים קצת הנה ואעתיק היא עניהכי

-
 שהחלו. מח ולהשלים בדרכיהם ולילך עליהם לסמוך

 סהטחמטו הפעלים סרחן להוכימ פג'נו "ח גריס מעתה רמוכוס" "כ6ר ימ"מיו קקל'1 היכ י,"ל1(
o~sוכו' לה"ק מ'לד' היותו על מלגזור המלט טסן מהס 'ט ככחוכ נמ5"1 ול6 חו"ל 

 מגיד מ' 6ף זכו, תפלותינו כנוסם סלמוויח מלס לסכג'ק ר"1' סרן סג,רו כמס טסו עוב ל66כן
 סל6 הגס ? המה העכריס הילרי ל6 כי 6רי1' מלטון סהס עליסס טג,רו סחלמורייס הרכור.סלמס
 הרמ3"ס מהור לב על עלה ל6 ועכ"( 3מקר6 וסרס יפך סרם נמ65 ל6 כן כמו הנה ? כמקרץגמ165
 הלסנן חכמת חכסר ויתרון כיריעתנו סחקרון פלס רק עכרי מאלון o)thn כהס לזמר("ל

 היו ל6 העכרי כלמון ומוכין מו65ן מהן מהמלות התפלות מיקני טירעו לולם כי וכו' לחו"למגורע
 התפלס כקרור מקוס להן נוחניס היו ולon~o 6 הלטון כעלי ההם הטלמיס החכמים כהןמטחמסיס

 oh ולכןוכו'
 המ5"

 המקר" לדרכי ),הנגר סגר"ס 3לסוגס דבור orth חמ65
 הדעת כתמילת נגזור ל6

 כי וכו' ד6פסר מה ככל הסוף הרכור לחקן 6יט כל על מוטל יק הלסון ומטפט בדח טל6 היוחועל
 מסקל לפעמים סכחרו כמס עטו כן 5" כי דרכיסס פניהם על יסר ווםלנו ומי הלסון כעלי היוהס
 טנסג ממס 6חר פעל6ו

 המקר"
 הה61 מפעל 16 המסקל הו6 ליטר6ל חק כי מידעו לולך כי ? בו

 ים הגרופיס 3ין המ3רלס המיומרס הסור"ס על קפק כלי סכונו כלכד (1 1ל6 3ו גוחריס היול6
 nthStn גמלמיס רמ(יס על בו לרמו( כוונחס להיזח מכוולחו יותר "חד כמהקל כחירחס 6ל ליתקג"כ
 כ"ריכוח דבריו עי"ם עכ"ל. כמקרץ גמ5"ו טל6 6ף הונס לה"ק בטרשי כלס ועכייפ ~O'Dחמים
 סעכרית הלטון עכע מנהג ("ל כר3ריהס סנמ165ח המלוח 161לס וז"ל כ' לוה וקורס לגפסך.וחגעס
 כלל סהו6 הסרס גמ65 טל6 6ף המקרץ לטון ררך על ווולחס הגופים וממוטי הכנין מקימניומלוסות
 הג5,1" 111 6חר מטקל על סרט ג6י(ס סהסתמטו 16כמקרץ

 על לקמוך רמוי ססו6 כסרט כיוקרן
 מלכר לפלעה לגו הנט6ריס לה"ק וופליעי עגרייס פעליס סהס "לס כל על ולג,ור יויעחססליחות
 כינוסינו "סר ממלין גנון ל3 ייחל לה"ק. שרשי בין לסררם ונכון כחליך הנמ65יס"וחס
 כסור"וחיהס ודומים העכריס מילדי הו"ל כדירי סגמ65יס הנרדפים כין גס לסכדיל דגר זוווגו יפלץל6

 ru "ורב סקווטס לטוגגו כוס חלכם וסרר וףוד 3חנ"ך, סגמ65 טרט 6יוהלסורקת
 נ3כהע"מ חכמים" מלטון למוגות ק5ח "63ור כמקמרו סד"ל ד1"ל עכ"ל. ס', פרוכי לעסומעלומות
 המלוח גדר על כטהר להבקע הקור מחל ולילך ("ל רמ3מ"ן מיסוס ורק 182( - 128 ,רףחקפ"ט
 פחדו "ול' טומר הו6 הטמר כו,ררגה עדיין orn הקור 6מנס יו "הר ,1 ה:ר6חיהן התרמיותיסדר

 סיום טד לחגו 6ין רכר קוף ערב קללי ינטו מהרס עוד פ; המהריס 6ל מסחקרכהמרקיקים
 וקולס המקרץ למון כ3חיגס oa "מס ויה המלמוס 6ל מחקרכ מרסיסספר

-Dh 

 ל6 כ' לי ornh 6ני
 מכמיס לטון על גס 6כל תיגו טיסיס סרטים טפר למחכר ר6וי לכרו המקרץ לסוןטל

 סקדס כלטון הקמורות ט3חל)ווד טמועיס וכקש 3כרייחוח 3תוקפח6 כמסגההנמ65
 oht שכוסס מקוגלוס לס"ק ממלוח מלוס לרנוסינו מסיו חניכי 'דידי הטמעחיך "מגסכי
 ג'סן לה"ק מלוס 3'ן גהטוכ 6ס וכן קרי מלח על לפגיך טדגתי כמו ועטריס כפרכתה גמ165ל6
 "כ חמו, 6"ר גגרט לווה ובוקסר עורץ ודג'6ל כנכריה סנמ165 מפגי 6דר טבע ע3ח כקלו ללולסיון
 מקוכלוס מלוח לרכותינו טסיו '"זוין טל6 וכו' וכו' הגובס כספרי סרס נ,ומן סל6 מרחסוןחסרי

 )טכחו bb 6'ך הלטון נסכה ס6ס פה טכעל מסורס '"מין 6'ך *"fiD' ל6 הלטון iDS'מקרמוג'הס
 ככחוכיס הגמ65וח סעכריוה המלוח כי ידעי וקומר rnD לעת' יה ענין ולגיח וכו' וכו'ההלכות
 לדור מדור כן נוסג ססרכר כ111 לעורלות "וחן והסקלו ענינן 6ח קדוווגינו טהרחיכו רכוספעמים
 עינו טיס.ס ס טרק ק' לחכר טיעוווד למ' סר6ו' כע.ני גר"ה ה"לה וההור"וח הלסוגותככל
 ררך nrtb על וכ5מ5וס כדיוק וללבן ולכרר הר6טונס ההגרוס מן הסחלסלוהן סופגי לגו לב"רעליהן

 טגסליס מ5ר oh חסי'נס niwno רצוח ט6חסוכ (ס לפי הקלס והחקירות רכוחיגו כסןהסחמטו
 ופעלים nlfic1 11)טקל'ס ככנינ'ס הקרושה לעשוננו וץנוגעש'ר מ5ד ו6ס חז"ל כרכריהכגתנו
 "לולי וספח. רכרי גס טס מרככיו לסייס והנס וכו' הקורס ככחכי כ"1 סל6 סונוח ומלילותולטוגות
 ע(". וכיתר מ"ח כיתר קוול6כה ולהסלים לההל שייך הפג". ס' מחגגו מי יתעורר זה יר'על
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לז א ו כמ
 להוסיף או ענינים איזה על להעיר לי נשאר מזה אסור בפרםעדך

 הקדש לשון כי נאמן ביתד תקועה השערתי הביב קורא לחזקם.עליתם
 ישראל חכמי בפי תמיד )משתוררת משוררת מלהיות מעולם פסקהלא
 במלים להעשירה השתדלו זמן ובכל בה עסקו ומבין תלמיד כל ורור דורבכל

 המדניות ותהלוכי והנהנותיה נמוסיה דרכי התחלפית כפי דבוריםובטננון
 לעברי ערבי מלשון המעתיקים ברור שמצאנו כמו והפחים השריםוממשלת

 וכמו מליה והרבו חדשים ובנינים נזרות לצרכיהם להם ובנו בה החזיקואיך
 הצליהו איך שאחריו ובדורות הרמבמ"ן בדור החכמים בספרי רואיםשאנו

 עור היו שלא ונצורות חרשוה בראו כמעט לשונם ובצחותבמליצותיהם
 נאליציען בארץ קהלות בקצה חכמים קמו לזמנינו קרוב ועודלעולמים

 הבאים לדורות ועשו ,צ"ל סטאנאב מ' והח' טעדער טוביה ר' הח'במו
 מליצי אחריהם והבאים 1( כלליה ובטיב וצחיתיה לשון במערנימפעמים
 ושרות בשרים ולהשכיל להפיב נר"ו לעפעריס מ' והנפלא ערטער הח'הדור
 בספר כתב אשר הלשו( מליצת מעדני טעם לא לפעום חיך לו אשרומי

 כי כחיכו ימצא לא מי s~ut הלוי בליך ש' מ' המנוח החכם עולםשבילי
 שערום לא חדשות במחלצות ישנות ומלוה חרשים בבנינים הלשוןהעשיר

 הקדמון כמושנה הנודעת במלת ימצא כי ישתומם בהם קירא וכלהקדמונים
 רוב הצליחו בו אנחנו אשר הזה בדור וכהיים לעולמים היה לא חדשמושנ

 בארץ ונברו ועסקו העבריה שפה בפהרת העוסקים ונבוניה רוסי' ארץחכמי
 "המניד" העתי במכתב ושבוע שבוע בכל שמצאנו כמו צחה מליצהלכתוב
 יאמד" בו המדינות "על הכותב 2( נארדאן החי )רעדחקטחיר( מעריכואיך

 יוכל לא אשר דבר ממנו שנבה ולא ומזוקקה טהורה בלשון בעפומדבר
 נוכל אלה מכל ובכן ספר יודע לכל ומובן מבואר עברי בלשוןלצייר
 המשנה וכי ההלמוד חתימת עד שני בית מזמן הקדמונים הימים עללהקיש
 מלות 3ק5ת נפעור3 עברי בלשון כולם המדרשים וכל הכתיתותוהנמרא

 זרות. בהם ואון ויופי( יוניעמי
 וללשונו לעמו באהבתו חלציו ויאזור הבאים בימים שיקרב מי כלרעשתן

 ביכלתו יהי' ואז 8( ובגמרא במשנה שישהמש שרשים ספרלכהוב
 כאחת בשרשים עשיר קדש לשפת מלים מדרש החכמים עלשולחןלהקריב

 מלמס תוס' מגודע וסמדקרק ממלין 610 ספון סממקק ומס 3"וגג"רן גער נתח 1מי1סי ואחר1(
 סקר" מי וכל 51"ללעוויולן

 מסיר קומר טע עעו על ותר יטחומס יסורן מליווח קמרו
 גמר5וס. מל.5וס לחרט רע'וג.1 סחלסגוח גטגג0 מל.5ס כמסי על על לעלות 'דו גריס 6יך מלבסווטל
 יעקב ססכס ,5"ל גי)5לורג מדרכי בה' ס"ס לטפס כטסרח סוופורקיס סמלי5,ס לטוב '(כרו לבכן8(

ih~D"1p~r/uo 
 5ין נורל"גר מ"ג.קטער סולמ"ן ג"טל"גטר תוס' סגפל"

 נ"י. כהסס חכוגוח לי"וח ,כיס' ל6 "סר לחסוכדומה
 למדו עליסס סטוקויס ג' ססיגס ס.חס ומורס.ס 0חלוווד דלם. על ;סק'דס כי ראגו הלא3(

 רקדוק וקערי סלטן נכללי pg~' סל" qh סטגרי גאות ולכסוכ מלטון טהרת עללטוגס
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 א ו במלח
 חבר חר"פ ויירגל לשון מחקרי בספר מצאתי אשר ונפי 1( החיותהלשונות

 "והפיס 198 דף ופל תר"ו( )ווחרסוית הכללי" השרשים "אוצר בוכנערהח'
 שרשי כל בו לאסוף הכללי השדשים אוצר בספרו הנזכר החנם לנו עשהאשר
 העברי השפה ילידי מהנה רכות אשר בסה"ק נזכרו לא אשף המשנהלשון
 אך הנה עד ראיתיו לא כי כחו הניע כמה עד לשפופ אוכל ולא 2(הנה"

 זאת אין כי לומר ארהב אם לי ימחול זאת בכל חזקתו על הדברמעמידים
 אחד. ולא"ש אחת לשנה מלאכה.

 ה ש מ האדיר רבנו והחכמות התורה צבאות שר אל ראש נשובהרעועזץ
 )פ"6 תרומה מס' למשנה כפרושו 8( דבריו ואלה !צ"ל מיימוןבז

 האחרונים הלשון בעלי ויתרום ותורם תרם המשנה בכל "אמרםפ"6(
 קושיא אינה 1!1 וירים וסרים הרים השרש כי ואומרים זה עלמקשין
 בו שמדברים למה חוזר הוא הלשונות מז הלשון כל שעקר כיוןאמתית
 היו עברים ספק כלא המשנה בעלי ואלו מהם שנשמע ומה לשון אותובעלי

 ראיה 11 הנה נשתמשו ובו ם תר לשו, מהם ונשמע הצבי בארץ ר"לבמקומן
 הדרך זה ~על העבריים הלשונות מן לשון המלה ושזו בלשון מקובלשהוא
 או צח אינו המשנה שלשון האחרונים מן שאמר מי לכל תשובתךההיה
 אמתי לך שזכרתי העקר וזה בלשון כראוי שאינן במלות נשתמשושהם
 כולם הלשונות כל הכוללים הדברים על המדברים השלם'ם החכמיםאצל

- -
 olnun כמס ע5)וו על סו6 כמיעיר דקדוק כקפדי עקק סל6 כיסורם גודע כעל סרב סג6וןכיוו

 טכח3 סנפל6 סכסכו eprno ולרקס דקרוק כללי "nl~uu גקיס 5ח נלסון כסכ (06 וככלכסקכמוסיו
 המסגם כי ורסיס עדוס ג"כ וזו עדוס. לפחוס בק' (5"ל 6ייכנס'ן מסר"י מסר"י סג6וןלסחנ5לוח
 ככס"ק. גמ165 ל6 6סר חיטים 3מוסגיס קורס hlpn' סססלסל)ח סגם מן וסכרייח)חסגירה

 לרוח סנמ65יס ,ספרעפוווורטער( סוווגיס מטלים כעמן לעווי(טן סר"ם כ' לא כיומםוהל1(
 hb'tI) )ר' ס6וקף ניס כא' וז"ל 5חס עתרי נלסוןכנמרץ

 o'~noi נוכל "6נל 67 דף.
 נעימים כקלף רג'ס מסלים כסמת י)ו165 6סר ססלמור מקטרי סקדוטס גלסוננו סוס מחסרון06
 העורב אצל הזרזיר היך לחנם לא עד"מ סמל'5ס קגולוס מ5ר ונטגכיס נלסון וחוס מ5רמ6ר
 וכו' )עדיוס( ירחקוך ומעשיך יקרבוך גועשיך )סנסדרין( סוד יצא יין נכנס מו',ב"ק(
Su1'סטרטיס קטרי מסכר qtPh5 סו6 6סר סמלם טרם מחח 6מר כל ולסכניק ס6לס סמסליס כל 

 עכ"ל. 3לסונוסיסס" סטמיס חכמי טסו וכנסר סמסל גרגרי מטוכסמיוסר
 ססלס סחכס גר"1 ספעגסייס יזר תוס' כעטטקערעק 3קסל עכ"ד ממופלג סר3 לטוב יזכר נכ(2(

 טנס מ"כ ככורים גק' :נכבר גממד מנמר כסכ 63סר וסמיעוס מסורס דלסי עלססוסר
 מפקוס כר6יוס כעל6כמו וס~'מ קודם th~pn ססמלסל)ח סחלמור טלמון 8[0_15' כדףסרכ"ו

 סעורי. לטון לקורוס גדול חלק וסוך61מסיוס
 דקרוק מכללי סרמכ"ס לקח ונדק שמח סנ"מריס סדכריס 6לס כי למעיר 6ס' מקוס כוס ד!ץנו;8(

 'ונס ר' סר6סון סמיקיק קדמסו וככר h1Di7b ככסי עליסס סטוקריס כין סידועיססלמון
 כי וסמ65 סגוכר סקפר כסקרמס עי' נטע 6סר סריקמס ערוגת כסוך מכלל qlph5 er גנ6חגן

 ot~nh רכריט גג'כת מחסר לסו5י16 מעט פס למחין 6ג3 וגררך ממערס כסוך סגקויס 6לקלעסי
 מעת לקולו המקסיכיס מרעים כמקינם ממס 6חר טסכיט מפורקם ורב חכם על לקמר ממעסיכי

 כוט ול6 סיומריס פס  לסקסיר  נכונס בלתי סמים נמס)רת גמל ס"דיר רגג) גס כי וקמרלעס
 כי וקופר 61פיר רקייג מס 6ס למזכיר נלי ורפוס לשינוס פק' פילוקופיוס ומגרוס  שלעריסלמעסיק

 סגתו "6ל  ועיין  טנ'ן ככל ייתר יסר6ל ספירט סגריר רכנו ועל סברס טל תיו ספריו סר3א
 1ק9 טגייר תוס' ספפורקס מסוקר סחכס 11 נתערס שרפסו טגסככר כי כלכן ד bS1נעסיחי"

 סס 6ין 6ך תרי"ג וכרופס לרם"ג חייט מקיר ע9' מלמיס )וימריס מעסיק סרתכ"ס כי ויפרנרד
 3עגיניס  רוקי הס וסיקור יתעין לסוכיר 3לי  or orn לסעסיק סריסוגיס ררך כן כי חפר סמןסוס

 6חר  ויין לרניס  ירועיס סרס גימר וכפירוסיס כשלכוס ומן כפיליקופי6 שכרוס געניגי ס1תפור9תיס
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נס א ו נמ
 הבקיאים והם אחד ויהפך "ויופך דבריו אלה מ"נ( נפת כלאים ובפם'עכ"ל.
 ויופך הופך אוסרים שהיו הלשו( זה אצלם שהיה אפשר הקודשבעשק
 שוי והם והלך ילך יאמר שהרי בלשוננו חדוש אינו וזה אחדוענינם
עקרים

 משתנים.
 עתיד הפעל יהיה הפך עכר הפעל וכשיהיה אחי ואענין

 בדבריו הזה הנדול הדין עלינו נאמן והנה עכ"ל. ואופך" יופךממנו
 הלאה נצעד ועהה הנה  עד אפרנו אשר לכל תכנית חותם והואהנאמיים

 דבריהם יסדו כ' ההלמוד מן ראיות קצת ילקופ והוא ן נ ש ה פ חלקאל
 : הלשון כללי אדניעל

 סמיד גטתקע כלסר לומר נוכל כפרעימ כרמכ"ס סגוגע ועור מחכרו יומר כו מלק וסחכמיסמסרכג'ס
 ועמס כסס וססתמט כרעיוגיו וגתגטמו לכו לוח על ונתרטמו ממקורס וס6כ סמכמיסכרכרי
 מקומות כהרכה לסכליע כש-ט ררכו כן כי ל' רם( "ריערמ6ן מ' מוס, למטרים סמולך ויריריככסלו
 כטעמי מ65נו כלמס וכן כסס לנו on~h סוריע ולS~rn 6 דברי סמטג'וס לפי' וכסקרמחו מ"גכקפריו
 טפס 6ת (כר 1)6 דמגחות( וכגמרך קמרי ,פרכס סמדרט דכי' טסס סקרכגוס כעס יעגיןסמ15ס
 וחטר הרב הו6 רעיוניו 65ן 6ח סרמכ"ס מטקס סוס מנסר כי המדרס (0 על מעיר 6סרו0ר6טון

 ("ל סרמכ"ן סטגח על חמיסתו כמכו פסן ול6 ויקרץ ספר לפי' כהקרמתו (5"ל 6כרכג6ל '5חקרון
 מהכיס סו6 כי 0(0 סמ6מר ר6ס ל6 6'ך ערוך כטלהן לפגת סגמר6 טסים סנחמג' מסרכוממיסני
 0רמכ"ס ס6מור or לכל דנו)מף . המררם דכרי לגוגכ 1DIh מטר hb1 עכ"ל ממורס סרבלדכרי
 "ודע 1("3 במתחו כער ותומרח 5גס הי6 פרמקיס לח' וכקומתו orn סמטד מעליו מפירכעלמו

 פ.רוטיס 1ל6 מעלמי כריסיס רכריס קנס ספ" מן טיכ61 וכמס 6לו גפרקיס קומר 6טרטסרכריס
 ומדכרי ומכוריסס ו(ולסס וחלמור כמררסומ מכמיס מאכרי לקעחיס עניגיס מס שמגססמרטחיס
 ט6כי6 61פסר ט6מרו ממי סלמס וטמע 6רס כני מרכס ממכורי וסחדסיס סקדמוגיס ג"כספילוקפיס
O'nDD~מי ט6מרו כמס ממפקר 61ינ' רוע (ס ככל ובין כלסונגו 0מפורקס מטפר כלו 6חר 6%מר 
 ולפטר בו n1DID 6'ן 6ריכס סוס  פלוגי 6מר שכיר סל6 ומע"פ כ,ס ססוריתי טמני ממניטקרס
 סל6 רע כתוכו נפקו 0סו6 ט0דנר חיך לו i'bD מי לחל"כ D'hn 6100 טס (:רון מכשטיסים
 מחסר נקיר דנ:בן עכ"ל. סקורך" למועיל סכווגסי ס16מר לנכור טל6 רססי (0 ומפנ'יכינסו
 סרכס טסעתיק ער6מס ר"י מ0רכ וכ"כ 0טכל מבמר מס' טלמיס מ6מריס טסעחיק 5'וג' מנמסמ0רכ
 עירס בעל שיפר  רנריפ סרנס פלית ינרנניל סרב סטר יפר  סניפו וכ"כ  4הוגס ררך הק'דנליס
 טלקח פייני.  לפוו  פיפי קפר כסוף )עי' רע"כ סמקיד 0רכ 6חר מכמיס ןני  ינייי  ו1ויוווניו
 הדוריס 61'ן כעטם. עול ובין גקייס כולם . ט6מרנו וכמס ל0רטכיין רכות מגן מפי' לפ"רפירוסו
 ממגו 6טד ממקור על מהכר כל למעיר בריך סליעער6עור לפועלת כי לעיל מ"ט קיסריס60לס
 כנוסח (ס לגל סירועיס ומלכות כלליס כן ל6 ממורטים פרמיס כדכריס רק (ס כי מקומם ולעיןט6כ
 כי onp~-o )קפר עיין טל6 סמטנס לטין מטפע כעל סרכ על לחמס ומקר . לחרס כנוקת ונס(1
 וזרם מלוח סהכי6 8חר כסכ ל6 כן לולב כי כרבש"ע סמ65 מס רק סו6 ע8 כרף סנהכירו%ס
 סרס סתל1ס ס)6 (ס" ררך על הי6 וכף  השיפריס  פופ  תגס חסכ גנוח 6כן "סמדקוק התרים5ו

 ממגו. לקומיס סרמכ"ס רירי וכל oc גג6ח 6כן רכר' ססומתריס
עיללתן

שייך
~'pg 

 רף כללוס  כמירוטי  ולזל 'עקב ג6ר נעל סג6ון מ"מ ויש חוו 3 הערה אי ד4
 עכ") סו6" רכ כ' קרי  (י3 6ל6 מקרץ 'רע ל6 רס6מור6 רעת על לסעלוס "ר6ין וז"ל:קל"ג
 נ"'. מ"פ מוס' סרכ ירידי (ס על מעירני קליו. לקרכ ימין ומי ט6גוריס

 מיל להיות מכלימת סיתת ל6 ס0מסירס 6ל' סי6 וכרולס "(קט ראיה . בהערות כ, דףלעיל
 עגיג'ס כמקורס משגו כי סי6 לגרוע 16 ל0וקיף לטנוס0 (ר יכ8 לכל וטמירסוחומס

 "עריס כ' קל"ע וססליס ע"1 ס' מיכה כמקורס כמו סמלוס כקור ר"מ ס6מורס לסכליח  ס6'גסטוגיס
 לסגין מרין וחרויסון כ, כ, מ. 69 קיי ואיכלס וכלס בק' נס" גר סוס "ליח כקרינן". רככו כל'סןמ'
 ותספטסו כבגרו 6דגיס כעיני רע 06 כסגדו . 6ל כיר 6תכס 16רס סמ5'ס טלטס 61גכי 16רסכמו
 D'51DS 6ל0 ככל 61'1 מלוח ולחס טסיס מ6ס לערך ומגס כקוס לסון וסטנ' כמעלו למוןככגדו
 גר"ו. פרעגקרסרף (למן %סו' סמפורקס לסמכס 17_21 דף מן סס ס6רוכס כססערס וע"ססמירז
 ססמסורס חקועס וסטערסי לטמירס שנס ק"ו ובטפס יסורס כן P'h' מן ססכרפוס גס ומס מוןוסגה

 : סרטים( ,ק' סמלומ ופסרוג' סלמון רקרוק מלקכוללם
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מתשכן
 על דבריהם יסרו כי להראות בבלי מתלמוד טאמריםקצת

 והמסורה. דקדוק כלליבמתי
 המהפכת. וי"ו החבור וי"ו בנידןא(

 א"ל נ'( לוף סועס 3מס' bn~b וכו' קנ6ס יום ltSD ועכר כפסוק3פילום
 )פי' רכתיבה הוא ומומאה סתירה בתר קינוי כתיבה כי והא לאביי פפארב
 גי' וסכיך וגו' נס 6ין זען נט)נ6' וסיף ונסתרס כתיג 6חד עד נס 67תננסי)נןרם"י
 ועבר ליה מר א 3טו)נ6ס( ונסיונן 6מר עך ניני קנוי 3לhnSb 6 ונו' עליווענר
 )פירסי' ל"3( )נכדנר הלוק כל לכם ועכר מעתה אלא עברוככר
 סיררן( 6ת יסוסע ננס לעבור 6וונס ונגוס כסס מסיס כתיב רקונן וצנני נדנצני
 משמע תשובו ואחר ה' למני הארץ ונכבשה מדכתיבה"נ

 ע"כ. סו6( דלס63 1וכימ )פירסי'דלהבא

 נ! עבוי ספמ )נספט הן ההין. דקרוק גללי ע"פי הויכומ וט 636רועתה
 סו6יח וי"ו ים גס , הענינים קטבי סו6ימ וי"ו ים כי חקנומן

 טמהפכח וי"ו 6פס , וכרומס ומבעת ו6כלח כיוו לעתיר הענרלהפך
 וכעופן ו*קר6 נגוועי כנו *מייה ורכס נפתם מנוך לענומעטיר
 רוס עליו ועני י"ר( ה' )נו)דבל לכ' הול6מ DD מסג פפ6 ינומנס
 לעמיר טענר להפך יגורה ועבר בעלס סו6ימ הוי"ו כי וגו'קנ"ט
 ועבר כחיב וה6 סניי הסינטו f"D1 עליו, ויעכול כמווענינו
 6"כ פפ6 רב לו וסקסה ענר( וכנר והורקחו טחינור וי"ונדהיינו
 לעתיד הענר להפך ג"כ מורה סו*ימ וי"ו יס האסון סו)ספטמכחם
 רק לטיוח להגבילו מחמול ודק הסיבור וי"ו לטיוח סוגורחכווו
 סע65כו גנה וגענה 6ל6 לעחיר העצר ת)נהפכמ 651 לבר הם3ולוי"ו
 לנס ועני Lb"J ל"ג )בעיני 9Dpn ונזה ומסודם הנגין3זט
 יסנור ס5כמ תלוז כל ליטוסע )נרע"ט עלונו נהימה הילדן 6ח מלוןכל
 ?( לכס ד,ע3ור כרגו והול6מו המהפכח וי"ו הי6 ונוד16 הילדן6מ

 נונספט סוס לעתיד הענר ה)נספכח וי"ו כנו ממנור סוי"ו )לפיוטסני
 ומס הענין 5פי רק הורקחו להגחין טפסר 6י טו6י"ח להיומהלטון

 להנ6. )נסמע מסוכו וזחל הלקה( דכחינ העגין טול6מ מעיד.
 רמ"ק(,מא'

 המהפכת וי"ו ב:נירןב:(
 איוב ויקם דכתיב מנ"ל דמעומד קריעה .( כ"6 כ': דף )מ"ק בנמראאיתא

 חפצתי לא ואמר ועמד מעתה אלא כ'( 6' )6יו3 מעילו אתויקרע
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מא א ו במ
 התם א"ל מופה בין עומד בין יושב בין תניא והא ה"נ מ'( נ"מ לדנוי'לקחתה

 ע"כ. ויקרע ויקם כת"ב הכא ויאמר ויעמוד כתיבלא
 חקלו"ל( הפור וגיוס ]3וגכח3 6לי כחב סכה ומלס סלסיס ,"הנה

 )גוה' לעדי הנויע והונתונס סו531ר  סונפורסס  טמוסירירי
 3סל)נוח דוריו הכה ו6עחיק הנוגר6 יורי 63ול זל"ל  ייטלס לביטיסורס
 לגלחך דולי Sb הפנט 5סונח ענגי לרנר 3כלומי "ועתהוז"ל

 נין כהביל ע"6 כ"6 זעק התלעור בדברי סולחך ומהתרחהיקרס
 עווגל נין ד"ה ק"נ וף. ינוגומ 3עסכח תוס' דנלי לבית ל" 5יךעליך נפל5תי למקר עד בעיניך והחתועיס  טסחו)גיס  ור וו ע י ו ונין י עוע
 ונין ו")נר" "ועמר בין לחלק 6לו דנריס לפרס סב6 וכו' יוסבבין

 ק"ו( ]רף לקוון העיגן 1honl hn~u ומללט: ונ"ל ויקמר""ויעמור
 עכובי ויגיהו ויוגר ועייר דכחינ ועוד וכו' לכתמלטעווירס

 ליכד
 נעכר( ך16גר ועוזר 6בל לווי( נוגס)געמו ויאונל ויגנוגי כחיבעדל6
 כן עוגר ונעלמן ס6ס בחנקי נוכונתו נעליק דוריס קפול 6ל6קינו
 וגנין נ3י ופס כ"6 ונ"ק במק' מפלם נוני והכי וכו' rb כן( וקמרוקם

 לפי הייגו ויעתדו כתיל ל)6 לע"ג תכסיס סני ועעיך 5נללקליעת
 5ל6 כ6ן וחין ונעסט כסיב מחריו הכ6 36ל Dh"1 ונעסט כתיקסל6
 היטב ונ3ורל והפירום המלעול ד3רי לפרס ע"כ bnSD3 ובויםקפול

 הוק' על קלח להסיג סיס ירעתי גס 6ני ךירעחי . ליגניןונכומיס
 ,שט כתיג הכ6 ונאמר ו'עמיך כחיט ל6 טחם 6)נרו 113"ק ODהל6
  נועונו טממנות וי"ו עם העלל 3ין הסלל על טכוונס סלק עסעעלחיע
 על הכונה החוק' ולכוונת ו'6))ר 3ויעוגל לעיר כשהפכח ווי"ווקער
 דוונה הניון 6ין ך6"כ לעיל בקלנו כקטל ל11* דוך ויקיר ויעתדהעמיל
 לחלוגודייס ))יוחר ררך 3זה כי 3דנל חסולה ים הכס לר ינכללרציה
 לחלוק נוט חז"ל ורלון לחול תכעיס ולמון לחור חולט לסון הכללעפ"י

 והנן. המוס' ולנרנו ע"פי סניהםבין
 בחורט סעפלס רפ"י על להקפות "bnS ניה 5יתל ניה ידייתיואנס

 הס"ס מסקכם ננו וטו6 ה ל בעתי ועער ו6על תנעךסס
 ופוללת חולן בין היצוק ספין ועונילמט יסי3מט ק"ו ונייעות סס3ונ"ק
 נין התפרס וקולי וכו' יוסג נין עווני נין aup )'6 לנינמומ וכןגנך

 דלח 3פחרון 35ל לרינון זה 5ך סס  ססוס'  עיניי וויע3ללכחחילט
 היקוי וגן 5ין ולפ"ו מעסה לקפור רק סהו6 *פליי ע6ן לינק ד מ עו

 r~D.  יפיר ול6 הרניס ל6 והימרחי ה עזייך 3 סדוקן בתורהלפרס
 לעתי ועור . כידוע וספרי קפר6 וגכילת5 הנלייחומ נדבריוללימוז נכלי הס"ס להניח תכהנו כי כגזלו להוגלין יס וכקפלי לס"י פי'ו6ס
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 א ו בממב
 לוי דרך בעמיר ורימוי ולקוס פה bwn על פירוסו סעד סרס"ילואל
 ססו6 המוק' כק3רמ להורות עעסה קמור רוך נעכור 161גר וחסל6

 הוגלומ 3פסרון מלגוזזו על למסען ה6וגקלוק וכיקי לחחמילהלעתידה
 3)נגלס. כד6יח6 וריי )נר"6 לגליו קנל כי דדינה 6ליב6נס
 יליו סכל 5יך עהלע3ע"ן 5סכגזי חוגוס ורקה  עיכיך נ6 פססועוזה

 ועעד נפסוק רז"ל ק3למ עפ"י טלסונוח להעתיק דנריוננועס
 הוי5טריט דען ער ווען כ"6 0טעהען יקו עי מרגס hS מס( נל3ריסיקער
 כהור6מ פוספט לפני וקלינה כגיטה ונעגין 3חכ6י קפולידרך
 l~slet יס י"ט( ד' .)סס ה6נסיס סני ועעוו ונפסוק לפעמיםוגלה
 סהו6 המ"ק  שקקנה DD"( טטעהען עו'י1ע, דעננ %5ל 6"ו"11 אעורערביידע

 נר6ס. הנזכר החכט עכ"ל3ע))ירס"
 המהפכת וי"ו בנידן ההבדל ב"כב(

 שלשים מהם ויך מהכא אלא וכו' למתים דאפמא מנץ 7':(  )י4 נזירמשי
 והדר ברישא  אשלחינן דלמא י"ע( י"ס, )סופטיס חליצותם את רקחאיש

 ע"כ. כתיב ויקח 1יךקפלינן
 נוכל זהגם

~hs5 
 נסלם סעור על  מכוונו 16 סנ6ונריס  גר3ריס

 )עזיפקוואע וי"ו ירי ע% לפכר  ויסומר 3עחיר לרו3 י3ך6והות
  )נ3ל רכול 13גלךמ פעמך רכולערעפעקט,נן(

 והכבר הקל בנין בין בנירןר(
 אמר לא וכו' פרנסוה ה 1 ר פ ם וכו'  האומר פתני' ס"ס:( )וף נפיןבמסי

 חובות מעליה להקל וחובה פפור לשון דדלמא פמרוה. רש"י )סי'בלוס
 ה ו ר ם פ ויהנו יכתבו אלו הרי תרכוה שבקוה שלחוה ת"ר נמ'שחייבת(.

 ה 1 ר פ י ם קיימין דבריו ה 1 ר ם ם אומר נתן רבי תניא כלום אמר לאוכו'
 נרפס ולי שרעעי כך פטורין גע למון וגו' פטרוס רפ"י )פי' כלום אמרלא

 לסון סו6 נסרו 37וו ונמו מלמוס נמו סו6 5ו6ס נלסון כרמך פעל פטרוסמפוך
 נר6סי' מכס סלמו נמרו כמו רפי סו6 5ו6ס מנלסון פיטרוס דנם ססו6 פטוריןנט

 לסון ד6י ומונס פטור לסון סו6 פיטרוס 6ף ס'( )סוסטיס מלכיס מציעוע"3(
 פיפרוה ביז ודייק ההוא דבבלא נתן רבי רבא אמר סטרוס(, לסדגס לו סיספטורין
 פטרוס 3ין ודייק רס"י )פי' דייק. לא הוא יעשראל ארץ דבר דירן הנאלפפרוה

 סטרוס 6)נר כי סלכן ונכרי נלסון ופענניס קריני נלסון מעמיס סמססריסוכו'
 נלסון סיפר פיטרוס 6מר וני 6ר):י נלסון וסיפר ססדגיס סו6 עטורין גטלסון
 3ין רייק ל6 ונצרי רסון ספורו וכל וכו' דידן תנ6 ומו3ס. סעור לסון 61)נרונצרי
 תרגום סו6 קרמי לסון דפיטורין 6יכוון פאולין לגע 1ל6 סיטרוס וגיןפטרוס

 ע"כ. סלומ(סל

 6לס ויפרס סוויי*188  רויתן רשאי ספר 06  שמנקר יהנ"י תוס'הרב
 ול6 סלמס ל6  מטר ל6 כי ס'( כ"ג 3' לרס"י 3זס"ל:סד3ריס
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מג א ו במ
 והלסון מנח יו65י עם ס3ס 63י כע"ס עכ3ס 36ל ללכתהתילם
 כע65 ל6 6רונימ כלסרן כי ולע )רד"ק(. 6חפפלו וג3לי6יץ )ר6סימ סלמו התכסיס וחרבוס מייל נמסנה.ומונורמו מורנלשזה
 ובאת18ל 48יך פעיל ננגין 06 כי פגור נשהק הזההפעל
 ט'( 6' )דה"י פ1מ4רימ וכן לסני יו65 3נ"טק 3ענרימ ועה"מפטר

 לס"י כךוכ)! Whr1 טריים( )פיוט פ2מןוך )בע5רייען( פדמור ונחלעורל"ג(
 עמונס פסול למון הו6 נשחק לווי פפרו qh ע"נ offp לףנניטין
 סלומ סהו6 נילוסין ר"ל פטולין למון ל6י עפזיבט( היינער 5מן ריין)מרייס
 פ*מןר4דן להדניס גליך ~lPP'tult) 5עלמבפיעדען )ענטןחחסען 3n~roלי
 וכד' פם!ך4ס 6על כי טס יסי' לנלי גועלינו יונן זה כעס פעילנבכין

 עכ"ל. רחקן רכר' ענבי נלסון פ2מיר4דן 16גל רכי מלעינלסון

 המלות בהשתנות אף הענינים שני בין להפריש כנידןה(
 אלא שמעתי לא יהושע רבי אמר וכו' שלש בת פרה ע"6ג )פ"6 פרהבמם'

 וכשאהה במנין לאחרות שלישית אתה אומר אם אמרש אני wtp~ב, אמר סתם שסעתי כך להם אמר שקשית לשון טה לו אמרושלשית
 רבעי עשון מה א"ע רבוי כרם בו ביוצא שנים. שלש בת שישיתאומר
 רביעי אתה אומר אם אפרש אנ' עזא' בן אמר סתם שמעתי כך להםאמר

 ע"כ. שנים ארבע בן רבעי אומר וכשאהה במניןלאחרים
 על ונסעו ויסודי וזיולי יוקפל גניכן הולך סו3נ זו נעסכההויכוח

 ' כ63 סל6עניגיס סני 3ין הפלס ליחן נוכל 1DnS היגלה לסכומ כוכל כיכלל

 הר6פוניס סונדקדקיס 6סזו הנס וכלל טעות לידי
 נעוד קלוס זגזוגן נוטן יפן בודקי והו6 הכלליס ס6ל ניןוהכנסוהו
 יזיין Sb ויימס  "SJh 87*  וף 1868( )פפל"ע הלקונה נספרומרינוס ל3י המכס הנידקדק הרג כמג וגה סכותיה נפרם נופחנוסיחה
 סע6ל 6ל הימס וכן ההקמה דרך על bSn נ"6( י )ע"6 הימןיסו6

 נימס לעמס מהימה וספסר ג"כ והקפה סל6 ד'( ד' נימזק6להלעקלי
Sb6יס סערו כלסל 3ניונין 6ל היחס ונין סיגו להפריס ימני יעין י 
 זס לעומס סוס מפני האמללי על והנהיבו ה( 3' )לקמריימיני
 ה'( ט"ו )כעדור המנוכי ו1סעממ מנוך כיוו לקיום ההקסתוהיתה
 פלט נ)נס' 6)נלס והול חוט לסעום סלועת מה נעסנס וו65חיוכסר
 3זס rDb הרר'ק גס עכ"ל. וכו' סלסית" 6ל6 ס)נעחי ל6 יהוסע לני6ער

 כלפריס חיוג ול"י הכינוק וזני י"א( נ' )3' לדת"י ובעירוסו3סרפיס
 קווו5ה 3ע"ט ח6ל 3עז סש)נ6לי וסם יכין היינני : ס0 וז"ל נלונוונמוך

 ע2
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 א ו בממד
 ונין נינו למבדילו ממירק 1ל6 הע"ס נקמן גן נ6 גי יוכה ו'וכ'

 כמוסנו  וכסגו יהור' ר' כ' וכן )לקמר( ימיני 6יט נניעין סנט 6להונתימק
 נין סנדלה זו כעין נחסנה וו65נו וכן כחכו ויפס הכללס לריך6ין סעסוו6לי D"sh זס לעו)נמ OtD יופני ג"כ הע"ס T~P3 טת6לי S~nDיון
 מלסיח 6ל ס)נעמי hS ר"י 6מר )פ"6( פרה תונסנה 63ערס עכיניססכי
 יהורס ר' 1847( ננרלין "bUD ר4 ן מ י מרס נסרסיס כ' rr וכלמוןעכ"ל

 7ש,  לף  D"~DD)  )18*4 הכומ 6ומיומ 3ק'מיונ

 מכונה* על ופירשוה כזרוחה נגעו ורז"ל הפעיל בבנין זרה מלהו(
 במעלו אחז המלה הניח אשר הכלים כל איתב" נ"3:( )דף ע"1 .במם'

 הקרשנו דאמבעינהו הכנו לאו מאי ונו' והקדשנו הכנהבמלכותו
 שנגזום הכנך אבדתי לי שהחזרת לשמים אתה ברוך א"לדאקדישננהו

 ע"כ. תחתיהם אחרים שהקרשנווהקדשנו
 והקדשנו הכנו וכו' הזניח אשר הכלים כל ואת דכתיב איתא נ"ר:ובדף

 ע"כ. תחתיהן אתרים שהקדשנו והקדשנו שננזום הכנו מרואמר
  המכס סר3  סו6  פותו 36ן עליהם וירה ד3ריהס על "עיראשר

 ונ"ל י"ט( כ"ט )3' 1884( )וויטן רה"י לס' 33י6ווויה3"י
 הר6וי כי עליו הוגעיר 5חד וקין ניקדוק ,זה ומלהזנח הנכה עניןחכנו

 ו63 ט"ו( כ"ט 6' )לגניל הגינלנו 6סל כמו כון( ס' )כיהכינונו
 נמס"ר והפחס הטניה הנו"ן למקלון ננו"ן והדגם הכפולים ויסקלעל
 הזלות נמלטה ל6 ו3כ"ז ס3נו"ן סירס זיפני ולמבנו כונו המירקתמת

 )ע"ז חחמיהס כמריס והקדיסוס 3קדס( לסלם עוד ר6ויס היהל6 )כי וס סגני  לזורו  ורז"ל  ססר)וס( )עי' חזה בספר הרסיסכמגריו
 נפקוס ואדגם נסמלים עגל הכנו כי ~OnD ונרמה ע"3( נ"רדף

 כלומר 11"3 גנזנו ול6 ס ן ז נ ג זלגנו : מר וקוגל 3לסונס ויייקוהפממ
rnhלנלוה נדקקו כך ומפני 5מד לונקוס הכינוס קליו וסנלויס 
 ודר ענד בענייטיגעט ?'א התבען )וי" מסמיהן 6מר" סהקדסנו ו נ ס ך ק הו

 ר נ כ ס גולח להס סקסה מירכי לזה וסרכלמך געהייז'גס( 6)דערעען
 . עכ"ל והכןבדקדוק

 וגזרתו. בנינו כונת עומק עפ"י טבעה הבה באורז(
 נמרי וההבער. המבעה  והבור השור וכו' אבות ד' מתני' ב"ק מס'כריש

 מבעה אמר ושמואל אדם זה מבעה אמר רב מבעה מאי נ'()ד4
 בעו תבעיון אם ונו' שימר אמר דכהיב אדם זה מכעה אמר רב ש,זה

 מאי מצפוניו נבעו עשו נחמשו איך דכתיב שן זה ה י ב מ אמרושמואל
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מה א ו כמ
 מ"מ ורב משמרוהי אתנלי, עשו אתכליש איכרן יוסף רב כהמתינםמשמע
 כרב אמר לא מ"ט ושמואל נבעה קתני נוי אמר'לך בשטואל אמרלא

 ע"כ. ה ע 1 כ קהני מי לךאמר
 הרקמה נקפלו מרינון ל' המכס הר*סוניס המרקרחיס סואחר

 ולדעח' הזה הקחו0 הויכומ ל3*ר ילו הדה ןץ()הקלינה
 עם דבריו הנה ונעמיק חקל))וניס בקדמוני 3קנלה nhr לונ6ה
 ))הס הגלול ה מ ח ה "ו וז"ל ))עחיקה סהו6 מה כפי הג))ר6נויח
 קיום כי הכלחס ונ))עוט 6נטיס וברומס nhre1 נמכרהנהקלס
 הענידה קמרי 06 כי יהיה ל6 ועסייחס )נהנכמט כ))ספט0המלוח
 3ר וטוענים נו מסח)גטי0 ז"ל רבוקי' כי רו6יס וה0 היקדוקעל

 6ד0 זח 6))ר רב וינטה ))*י ג'( )נ"ק כ5)נרס וטענומ0נדנריהם
 טונו נעיו מנעיון 06 דכחינ olb זה 6תל רנ המן זה 6)נרוסמוקן
 מ6י מלפוניו נגעו עסו נתפסו 6יך רכמינ הטן זה 6)גר ום)גו6ללחיו
 6חגליר עסו בחלבים בכיין יוקף רב כלמתרגש הו6 דגלויי דלסנ6))ס))ע

 ו3טענו' לועס קחגי ))י לך 6ער כס))ו6ל 7116 ל6 טע)ג' ))*י ורב)נט))וליהי
 דלפוניו ונגעו ל פוע ט)גבעה והיק הלסין מסולוח גדול סירהקלס
 רנ )ג6ן נבעה היה סל6 כלוויל נגעו מנגין התנעה היה סל6לוזיר רלוכי הוה המנוי 3ננין זיתנו נסחנו וכבסל כפעל ס)נו*ל הביבו6סל
 06 סחיה וגפני וכן ה ע נ נ קמני ))י *)נלו והוך ממנו קומולנזול
 וסוט ))))נו לנזלו טתו6ל )161 ננד המנעה והיה קל פעל בעומנעיון
 ס))ו6ל 6לל והקל הכנד נין 6סר הסנוי והיה ה ע 13 קמני ))י6))וו
 יחית ל6 מהנפעל *ע"פ הנפעל ונין בינו 6סר שהמנוי ימוקיוחל
 הכנלות 6ל י65 65 הקל SDDno זיפני וטס ~.sp מהלסון 06כי
 סהחדמו ונענול בחוס' 06 כי יהיה ל6 טנפעל כאסל במוספת 06כי

 ))חע3ר המנעה מהיה ))פני וב 6נל ננגין קלובים 56לו היוכחופפת
 נטם נ)ה0 6חד וכל ממנו ממונה 56ל1 היה מחענר כלחי ננעווהיה
 ז"ל רנותינו היו ותעלו))ומיו הלקווק וללקוח וזה עלמה בפני דעמ6ל

 התלמוד ממכתי יודע וחיכני נו ונוהלים עליו ועוביים 6וחויורעיס
לכ142ד4 עכ"ל. הקלס הטעגוח מקור סנלינו מה על סע)גר מי זהביורנו

~SDnb 
 ועסתדליס הלעולים על והסוקלים החכתיס על
 ליסר וחדסוח יסנוח ובליימוח גמרך התמנה נלסוןלהעמיק

 והז)וניס הטלטולים קמרו 6סי הקמלים ולהמיל נסח6ומ לים3הדורית
 קופריס יידוח 3על נר"ו ווייס הירס 6ייזק מוה' הנדול הונכמו
 חרכ"ז( נוויטן המסנה למון ))ספט בקפרו וק5רומ 5רוכוח מטייל6יך
 ה ע 3 מ ה מחת ר ע נ מ " הגוס" לקיים 3ההעיה 8דף

~Db 
 כ3ר

 3על וגרעיני גרעיניו נעלס טהיה ח"6 בחלון יה"ם o)no גנליסגל
 הלקמה נעל וסוס Dhia 3ן ברינות לרבי הרקמה מספרהחלון
 הויכומ )נב6ר סהו5 לבר ול6 גנליו לק)גוך ורבוי מהקרמוכיסקדמון
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 א ו נמסו
 טגילט5 לפניו סחיו 53טלים כממט כל לעין נלבה qb ומעו6ל י3נין
 נתעה ויוהו ס"ט. קפלי 3כל היום עד כסברס סהי6 כמו ס עבעה

 בלב לופי s~un ננ6סל טחלוז נדרך ללבט רלה סל6 מקמלעליו
 ו)וח6)נן דעת( בלי ופלפולם טעסובסח החסנת בנרסח טטעווממוקל
 bs ל ע נ )נ ה ננוקהת ג)ם qh ככוכינו ר"ום דברי כי ננטסערט(סט
 למס, סל בועה כנעה עסמלומ להבין זכיתי ול6 לכתןייעהי
 ומ65 ה גנ 3 מ ס ג" סס5ריק נל"ן גנעילס ממכס דברי סע3י6 עםנס

 ner ונכל מ5ד n~pro ר6יוחיו כי ולרק ט*עמ 6דמ עלה5טלקומו
 נוכל ל6 שתנעל" הגל סיס ולניסוכה סנע5ס "6פסר וקעימס"ס
 סכליסו עסלחבץ

~rS הל6  שכצפו טנ" 3עכילח6 סע65 6עפ"י 
 עסו3סט הנירס' ונעכילח6( )נחוספמ6 בסכיהם כי ע6ד הו6נקל

 לטופל הסייס כעלס בלול נלעס ר"וס סל טויכוח וינן מלויוסטעוט
 סגל לסנס 6דס לסוס מלס ול6 מתנעה נמטנחס כתוב סיסכי

 ה" ורב e)nr ער טמטנה מנור מן סימיס לרכו ול6 סזמניסמקותן
 עתיקות גירסותיו כי עפורטס והיה הנסיין יהויט ל'ממלומדי

 דנריו. 6ליוולפקול יקרב ומי טעבעה טו)נעלחחמ בעכילת* מניה הימרוט נכוקח6וחיו סנורע ר6"ו היגדיל הגילוןגס
 עתיד או עכר הוא אס הבינוני בגירןח(

 ר"מ וכו' בנולדים מותר הילודים מן הנורד ע"3( ל' לו4 נדרים במם'איתא
 מן דנורר היכי כי בילודים מותר הנולרים מן הנודר אףאומר

 דמתיילדן דנולדים למימרא לאב" מפא 4ב א"ק בפולרים מותרהילודים
 נ"מ( )3ר6סית מצרים כארץ לך הנולדים בניך שני טעתה אלאמשמע
 י"ג( )מ"6 דכת'ב מעתה אל4 משמע דיילידו מא' ואלא הוא דאתיילרןה"נ
 לא מנשה עדיין והא דהוה נמי הכי שמו יאשיהו דור לבית נולד בןהנה
 ע"כ. אדם בני לשון אחר הלך ובנדרים הכי ומשמע הכי משמע אלאבא
 סילוויס דכתי3 כינס לעולס 163' סכ3ר )נממע . סילוריס מן מנודר רפ"י)ס"

 סר"ן נפ" :( לסוולד סעתיךיס 63ותן 3נולרין. ווותר ס'(: )יסו0ע3מל3ר
 כסירי וסייגו 3"6 נלסון ס"כ לסולל  וננתי7ין כ3ר כוללים כולל תור' נלסוןסנולדיס סיכי לכי סנרי הרגנן ורננן י"מ פניני ובסכי . 6דס 3כי למון סלךו3כל3ליס

 סליסי רגנת ול6 לסולד מירכו )נ)ני bSh זס נתכוון bS דמתני' 3סיפ6 למימרר3נן
 וקיסרי SS13 נסור סכולייס ען דסנולי 67מרו טעעי' קמפרס ופלוסי blhסו6

hDDUסדין לפי לסגנ3ר 3ין לס63 3ין לסולד חרכו ונמי 6ל6 נתכוון סל6  למילתנו 
 דוקה לס63 דוק166 לסע3ר )ניותדת 6מת כווננו וס לסוןמסמעות
 נולדים ינקרו ל6 6דס 3ני דנלסון ס3ל ינהירולצי

~Sb 
 ונילוריס לסולד )בתידיס

 6דס גני לסון מסוס טע)נייסו לסולר סעתיוין 63ותן כמותל מודו דתרווייסוכיני
 סכי 3עך3ר כילודים כעס כל ןכתי3 כ3ר נולדים ד)נס)נע סיכי כי תורס נלסוןיקלו

  סיעור(. ס3ן כל כדבתי3  לסולד  עתירים מסמענעי
 סו6 06  הניווני  זיון בסבכת כלסריס  ברור ל36יי מ"פ  ביןהויכוח

 זדן כי המרסיס הונדקלקים 3ין )נ6ד ונודע עתיד 16עגל
 טעפרסיס ונכל כינוני בסס כנוטו וע"כ עכרי נלסון קיננו ב*עחחוקוט
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ש א ו במ
 עם )גסכימיס וחוק' לס"ס י"ן רס'י המקטר זסעל

 הגמר"
 מסמע "6ל6

 חולכיס ו3נדריס פמיר  וווספה ענד "D~a דהיינו סני" ותטמעסכי
 לסון הנקר* )דיחועקט( זמן ונצוחו מקוס 63וחו הערו3ר למון*תר

 . *רם3ני
 ימצה סלת ובין ומצה מלת בין הבדלמ(

 ובגוף קנה בראש אוחז ביצר הא החטאת מנוך החמאת מדם ותהת"ר
 כתיב מי רבא אמר וכו' הכבש קיר על וקא המזבח קיר עלומזה

 מיחזור מכסן 6ת מפ,סיר מסמע סוס יננ5ס 6( נתיג סוס 6י כתיג יננ5ס ימרסכתיג יני )ופילם"י : ס"ן( דף )ו3תיס ע"כ משמע דממילא כחיב ה צ מ י ה צ מי
 דס יפיס כמפילך סוקס לענין נפי ננסמע י)נ65 דכתי3 ססת6 סז6ס 6הרויפלס

 עכ"ל(. מיסוד 55למלוי
 6ך הטפעיל, ויין מנפעל 3ין סדק החילוק דהיינו!מצה" וכחיי טא"ס וטו* היו"ר 3פח"ט יינצה כטיב "מללך וינקד ע"סהרב
 ע"6( h~o נרך לח"כ נפירוסו מלכיס ליבום )61יל וגוה' הגבוןטי3
 !מצה !מצה כחיב "))י לנפעל סקל נין ו)גנדיל 6תר נפניןוינקד
 הפועל על "q'pD מהפעל הכפעל ובין הפעל 3ין הכדל ים כי ר"לנמינ
 וכו' נ6כל הלמס לכדה הפעולה על ממקיף וטנפעל 6כלרקוקן
 פעולט 3ו לעסות ליכטת ))ורירה ויגסס לייעלה ההשה חיהו6ס

 סנעסס מנוקר בנפעל וקצה ובת"ס 3קל !כנצה ל"ל היוהוגילוי

 ע"כ. עתליה" )גח)ג5ה וחי* והזה עמד סם כי וגלליההעילוי
 כהיב ינחם ב"י נחמן רב אמר משמע אחרים ינחםי(
 ראש ואשב דרכם אבחר שנאמר בראש שמיסב לאבל מנין אבא רביאמר

 אחרים 'נחם כ"ט( )6יונ ינחם אבלים כאשר בכדור כמלךואשכון
 tU"D 47 )כתונות ע"כ כתיב ינחם יצחק בר נחמן רב אמרמשמע

 :( כ"ת וףונננ"ק

 ילון יספיק ויכנן ומוט' רטי' DD" וווט לרסוני קוער הזההמאמר
 ז5"ל העג* זלמן )גהו' הנדול המדקיק חרב גסטלורסיס

 )ו6ר  הקריך 6'( 5וח ה' חור החנועוח 3יח ODSD )דניןפקפקו
 נקורט מbS 65 כי *ווכח חסלה ל6 6ך ה)ג6)נר 33י6ור3טרילתו
 נר"ו מריעי)ג*ן רגליי )גוה' החלון הרב תניני וער ירידי והנההיונת
 טופס מונליוח והעלס פיסל עיונו 3חהוס ילד טעכין ליהטעיס
 מחלק מרוך *חי ויענו הנכ3דיס הקור"יס לותרי 13 5ענירוסכן
 כגירן טיס כ"ז( ,רף לעיל ועי' 2כ1 15 !כ1 קר6 רמי, 06 לגו נורע ול6 ניקוד כלי הכל הלנו מסתויםש

 הר6טוגיס. ומפרסיו ההלימודניקוי
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 א ו כממח
 קמרון )ננתנ והול נ5ורימ6 על5כו ענינו: וזה ליוניומחנעמו

 על הכמוט מבטיחו ידו ))0לח 3כל יגזלו טל ציעפת 5ים ןפקרכר
 13 יח3וכו 5מליס יהיינ5 לכרכה סיהיה וטונחו כנולו יוטהכה

o~h"ככחונ ס3מקר*" 3ך ונ3לכו כל וכן כ35רהס מה6 לדנך "וצל 
 ולהיפך יסרבל יננך 3ך בזרעך והח3רכו 3ך ונצרכו ברכהוהיה

 לממל ה' ונחנך 3חוכ0ה ככחו3 ול5ייס לחסל נעסה ו3קלקולו3קללמו
 ו)נחעיס סלו רע נעקרה עליו ס3יב ))מ לו ספח 53ho וכןולסנינת
 נרכוה נמס' מ55נו וגן  לחלים  הבליס לאסיר  יכמתו  13  ראיינה05ריס
 3כי ק6 דהוה חזייה יוחנן ר3י לגחי עקל סלם ל"5 ע"3( ה')דף

 הפמוט כי מסעע o~9Dh ~פקס הסוקל כוונת  הע"ער י3ו5לוביה עכ"ל. ביר ר0:סיר6ס גרפץ  וין 3ני מסוס ו5י וכו' ליה5)גר
  kl~b 6'ל  ס6בלימ  מכמשים כמסר דהיינ5 יכחס מבליסכמסר

  במקרבותיו לנמס לעמל יהיה סחו* עמיר(  בזמן )ל"ל נמיבןנקס  3*י נחמן רנ לו  ססי3 ע"ז  לכפמו  בר6מ 3DD סס6בל  מזםנוליך
  כן  לולס כי  סלורמ  עליטס יעלט כי  ס36ליס ס5ר  פסורותבלמי
 המקוגל הפנל הכוונה ינסס 6ך ס נח )נ ננינוני להיות לזיךהיה
 סגורך סכ"ל)ו3י6  סתרסרס הרג נם נרפס. יס3 לעתיר מבליס 13לנחס

 ורפח"ח. ופרס כפתור והוך tn~Dh  לכי1כס 6ךרברכוט
 פוס' וממכס  סיופלג סרב מניני וער ילידי לפני נלנויס 6ל0  סרבתינ42ושר

 סין כ6נליס גי לר6יס עוג וסעיר סוסך נו"ו  *יין .זפמאיו
 בניו כממתו ת"ל עקום 63ותו )מס( דפ"ק סגפו6 ען' 6חריס לנמסמעותדים

 ר"פ נענס וכו' מגלילי  יוס' וו' IIDIU ר' לגממו  ~קגי0 7' נכנסו ימע*ל 1'סל
 361יסו  כר3 ומס ק"ו שריס וסל6 ססרסס 6ת ינכו יסר6ל ניח כ5 ו6חיכסוקער
 סל נכיו כך קליו סרס 6ת הסרן 3ני ויקרינו ןכתי3 6חת עלוס 6ל6 עסו0ל6

 וכו'. וכויס כפס  6מפ )נל יסנ)ע6לר'
 b'51cS ומיל נח bt~ncSl יני 6ת לחוק לי מתעסת 6סר סר6סון סיססו6 כי תפתי מנמת לו לסקרינ מנ"ל סר3 6ת לעוג לינור 6תי פונן סמקוסוכוה

 :  לפובה  אלהים  לו  וכרה  עולס. לקור ס6לסס37ויס
 ונחלץ חולץ לשון בין חילוקיא(

 והחרשת שנחלץ החרש במתג" ע"3( )ק"ו ע"3(.ובדף )י"מ דףיבמותבמסי
 ע"כ.שחלצה

 עכ"ל. הנעסה לו התיחס כרי ניעה סלם וקינו חוססהו6 לעי חלן *מוו 1ל5 מנמלן 5עוו S~r1  טהמכיומ ועי' היטיסרכ'
 מתרן מ1ה' הר3  5לי לחב לסלו  ב"פ ו'  מיום תק5"ג בסגתהנח
חקוין

~e)h 
 לפייס דנריו ונטוף סונים נעניניס  צרוך מותב  ז"ל ד6ר5ר

 ))לוניס, הפלקט ודווי PSD נייר להניח 6 ל "ס וז"ל נו ס5נחנובענין
 טלילה  סרר  ספררתי n~ro  בסבות מגרסי נ3ימ סכסמרס ונס6וריפך

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



מס א ו נמ
 מטייע סהיבס "לפי חולן ד"ה ב' מסכה פ"נ ינמוח יו"ט חוט'עי'
 חלטון גדמי "ל6 הנ"י גסס כת3 מ"ר י"ב %31  מולן  תפיל חגיוכו'
 החולן כשרינן יוכמ* ד3כל נכסן hSh הכנתין בכולה דיקדוקו),ה
 מטייע סהינס יופני הדגר טעם ונלקה נחלן סהו6 אעפ"י י3סגבי
 ועי' S~r הלבה"ס פירס וכן מנמלן נקרן כוונה 3י דל6 חרס וגניוכו'

 הרולקס כ' כן ול6 הו6 כן ל6 ))ננודס, וכלזחילה עכ"ל.העמנה
 ? מקייעיס כולס וכי ע"ס אחין לט דמללו ינינה 6ל1 ל ק"3יתרוח בנער* ניג'ס יעסו ))ה החולן גקר5 ויסייע סהיבס מפנילקברתס
 ומליפה הולקה ענין יולס חלן סרס סטעס מטוט סרנר טעםקולס

 ואס עלים ינוק ינמה החולה הטח 6סמ תהי ל6 5)נלהוהמולה
 (OSD ))ו)ספחח אוחה ))ולי6יס הגס לינויה רסיס אינסט6חיס
 ספיר החלילה הפועל והאח נכוונה, יבוזה חוללים כולסונקל"יס
 חנו וכדקדוק 6( חלולה nbr מטפס כקל*ח והיק יניתחו חולןכקר*
 טסנו וכה לו הוקמה ל6 כי דייק ספיר והר)31"ס החולן. ולקוסנכל

 טסנו nhr מה ליה, h'np 6פכ6 6נל החולן וכקוס בכלמכוייס
 נעלה, )1)נספמת נמללת הי5 ? נחלן הו6 וכי מכחלן המרסחכ)ניס
 המנעל ))ן נמלן מהרגל סם ~SD לוזיר ]ואין וירגלו נמלןוהמנעל
 רגלו נסליפח כלל יסייע ל6 טהיבס בירינו טסרס כחלן המולןכקרא
 הז5ח נצטנח ו))ם"ה נחלן ל6 הו6 5נל ולוק( המנעל תחלין הי6רק
 וזה הנעסה לו ממיחס בדעת סל0 ואינו חרס סהו6 לפי הר))נ"סכ'

 הנ"ל. הרג עכ"לפמוט
 ]לף נר"ו ווייק o~h  מוה'  לסרב הרסנה לטון )נספט נאפר ע"6ן

 6סר האסה הי6 "ב5סר חלולה הסס לכוון סרקה 857
 חלוקם ליתר יללק ומה נמורה הכחונט המלילם וילוח 3התעסה
 וכסולו - ימחול החלילה" 3ה מנעטה היnhr 5 סבבמינה עלבפעול
- ומרילחו נקי6חו נגר רפטי ו"לכין ויונחלמקותו  לומר 5רהנ 06 
 חוללת b~nD באסר לו)נר נוכל 5יך כי מונני0 נפתי הדבלים 5להכי

 3))ס:ה וכר5יח* הי03 נרלון חלוי הכל הל6 היילוה גורזות לנדההי5 וכי ועוי הלמון מטפט כזה וכי הפעולה הי6 היבם וירגלהיונעל
 ועוד יינם" 16 חלון 16 וילוה עליר לו "ופולריס DttS (b"D דף)יבליות

 בדף סס ילי*ס מלח סרוס טעס עס חלולה לטעם ים ודמיון סייכמ)נה
 מלולה המוללת לה6סת קוו6יס הי' הזה הטעם ))ן "qh1 6)נר נפסל61
 ילי6ה נענין ס0 ע"ס 6גנ גררך פעיל לידי ו6ח6 וה61יל ". וכו'וכו'
 חסנת הול5וח סיפסר ראוי הרין ומן לרסוס גירסות ההולאה יין5לל
 הענלח דהיינו המקרה סס הי6 הססת ילי*וח כוונת כי ))לוקלקגלמי
 לסוכו' 3ס6ר כנהוג והול פנים ל' על יסגו 3סבח לרטוח מלטוח ))הדבל
 וכגגו ה 6 ל ו ה יל6 יז 6 י ל י )גלילת ))5ד ומכירן ולזים מיבערטרמגונגדיג
 הול5' סחים *לבע טסן סחים סבת יכי6ו' ג'ע"6( )לף 3ס3ועוח הלסכוכן
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 א ו במנ

 ונספט פי SD והכל ללניי וניה "והוך טניס ינעל ה 6 51 ה ורעני
 *עלמי כגל ועוי יל6 6ל  בתורס כ' בולסי ילם דלך על 1ל6הלמון
 ומה לפנים ווט להניבו לעיין וליכין וענין ענין בכל נ'( ליףלעיל
 רימונה תרסנה כונל6 הסבת י5י"וח ויין בסכונחו וכה ונסלקמור
 סמים הטומנה מ ו ע י ד י D3~h פתן סחים "מנועומ סנועוחד)נק'
 ידיעות S~h נסננך 6"כ 6לנע סהן סחים הסבת ילי16ט 6רנעמהן
 ט ננו ד ו ה 5"ל כי ל6ער יעין וגי כי הלסון )נספט עפעי הו6 יריננוחוכמו
 כן "על לגליו בקיום סס עור וס"ס ילידות. הניקלט סם נכוןוכן
 ה"נר הו65ח על וסיגרו ההו65ה לכנוי עויני דבור ה 6 י 5 י ססהיט
 *גב ח"ה( פ"3 )סכוגנומ כבי"חו" לו הנקה תו סי5י" כווו:י5י*ט
 על רק הגיר על ק6י קיננו ישי הכקחר הכנוי כי ס3סח*חורפ*
 מה נס ה36ר. על לק ק6י ו ת 6 י נ כן וכויו י5י*חו נכון ולכןה36ר
 נקה ללסוח )נרסוח הול"וח ס6זחלמ נההעלט הינול ססס)נלמינ
 המנח גיוס מן ללקוט לעס יון "ילקו נ6סר 6 5 י ל 6 מפקוקלהם

 ניוס ללקוט ילקו וקל המחיו 6יס מנו כלוזיר ילקו מל6והזהילס
 *סל טכליס להולי* יוכרח וגס הנלקט טמן 6ח הכניס לזיעןהסבת
 נעירונין חוקי דגרי ה)))( 6לה כי ללי,ן מכח לתוכם" המןילקוט
 כ"ג נמולט יגבנו לנעלס נעלינו והוך מנימן ל"ו ד"ה ע"נ( י"ג)רף

 הנ"ל. מוק'ונזכיר
 למ"ד או אל היחם בהבנת השם בפוף ההנא שמוש בענןיב(

 בכל"ם.מן
 לחוץ דכתיב כמאן חוצה דכתיב הלל ובית :( י"ג )ד4 יבמות במס'א4הא

 המיל' לתחלתה למ"ד שצריכה תיבה כל אומר נחמיה ר' דתניאדמי
 ע"ז( )ממות אלימה אלים כנון 'שמעאל דבי ותנא בסופה ה"א הכתובלה

 מ'( )ימוק6ל דכלתימה י"3( )רוסית מצרימה מצרים י"ו, )ס"נ מחנימהמחנים
 ע"כ. מדברה ס'( 6' )ן"סירושלימה

  טלמון  ושפפי כללי  "pt1U  ליום ר"1  סמינר יויה ל6 טהנה
 עברי נלסון הכאכל להכלל נ6ול נעין הו6 יבר"יומנק

 וגגה עליו זייניהס ומלו היום ער )נ6ז ה)גקרקיס כל עליו ק)גכווע"כ
 נ5ירוף Sbtt" שיחק רק זה יוזלף ל6 כי דוק* ל"ו חינה" "כלס")נר
 כשללח סהי6 מיכה כל דהיינו ווינה כל והכוונה יוחי ול6הלוקוס
 )יימ,עקט( הנל3רמ הלסון nSIJpn הכלל וזה . הסקוסשיחק
 נוחנו להיות הכקוס על טחולט עהחינה הלחוון 63וח ה זסה3לח
 6ליק"ל6נכי 3לסונות )נ65כו ,ה וכעין 3ר6סה ל' מלץ Sb" 16"כינו

 הונג6רי נלסון כינו התלה בקוף סמוסיפין בהברה הימק וגליוסת5יינין
 I~ecsbe Wien Becs הסס על bo הנלמ מןקיפין ,1לךךין" 6ך 1,וןיעןא6ל

IYien)לקדוק כללי ולמנול לקום סהו6 נחרת יגיה וערל (801ם 
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נא א ו במ
 נכללו נחוייה רני 6מ וגניך נס))וך( לקמן )עי' הילוטלמי 63טרטלמון
 לחעו)יד חוייל מחע5עי0 הקללה שכחיטי וקלה לסירוקיםלהסיג
 הלמון תספטי 5דכי על הנוסר כקורחו הפסוק עטטומ עלד3ליה0
 )56ל 1Wps 56יין כלסר התלמודים ונטני 3עדרסי0 רתפורדונפוזר כמ5* הזם הע6י)ר ו3קסחוחס. נחו3וח0 להטמעם נ"כ 5כטנוולריכין

 סנ11ל6 מקום כל נחוייה ר' וזס וסנה הנה ה))קו)וומ כלסירוסל))י(
 וכל הלסון "DDD כללי פי על חכמונ בלסון תעתיק לוחו רו6י60נו

 כל ולקסוס עליו לעיין ור6וי דנני כניס כי ימ65 המריוהדורס
 . וויומד נקצןמשתליו
 דנה דגיג(

 ומותר בנרולים אסור פועם שאנ' דנ עותד רשב"א :( נ"ר  ר4  וירריסמס'
 רב א"ע בקטנים ובין בגדולים בין אסור מועם שאני רנהבקטנים

 דנ יי' וימן 6'( )יונס רכת'ב הוא נדול פועם שאני דדנ ממא' לאב"פפא
 ע"כ. יונה את לבלוענדול

 פיז 3י1 כללי )52ס 3טס מילרק הדס ד3ר לנו כולע טוויכןסמזה
 דהיינו וקטניה גדולים הלנ זוין כלל דגה בסופו 3ה"6פכבנה

 כל כולל הו6 06 רגן DD3 לקזזן ויכומ ים כן וכמו הדגיםמכוס
 : נ"ה.( נרף גרעיניםמיני
 בכולם ב' שמושיד(

 בישראל אסור אברהם לזרע נהנה שאני מתני' ל"6.( )ד4 נדריםמס'
 )מסית זרע לך יקרא ביצחק בי ,שמעאל והאיכא נמ' בא"ה.ומותר
 ע"כ. יצחק כל ולא ביצחק עשו והאיכא כתיבכ"6(

 הי"וו והום מנכל"ס 5וח הו6 בילחק כי"ח כל טג)נר6 מפיגוםנראה
 בנסר והנוחר כרו נין ))' נפקוס פה ותסעס הכלי 16העזר

 ני"ח נין )נחלקין ולען ונהלמת מהנסר ספירוסו מ'( )ויקרץוסלמס
 על יורה הע"ס קערו הס כי פלכו מדקדוק נספרי הו6 כן ול6ובי"ס

 כל ול6 3י5חק 3סיפוך חדלם הו6 ופט כללות על והכי"חהכקנח
ילהק.

 וגם נקבה זכר אם טעות בקצת המין בגרר ארוך פלפולבזו(
 משוחףמין

 רקא משום זכר( (IICS שלשה התני נקנס( )הון שלש דתני אריהומאי

 הזב את בורקין דרכים בעה ין ב דתק הא ואל2 י'4 )סויות בה ילכוהדרך
 זכר לשון דאיקרי דרך ואשכחן דרך למיתגי בעי דקא משום שבעניתני
 כ"ת( )ד3ריס לפניך ינוסו דרכים ה בע ובש אליך ;צאו אחד בדרךדכתיב
 ו"ס תוס' )עי~ס וכו' אהדדי מתני' נמי וקשיא אהדדי קראי קשיא',הכי
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 א ו כמנב
 וגו'( ונקנס זכר  ביטון  סויר5ים  דוריס כנס לנזקינו 6ע"כ מקמין קלתיקמו

 O"D. ג' יף עד ע"3 3' דף נין קרוסין DD')3ר6ם
 נוסדו הלמון הניון ולחוס דקלוק כללי על כי יבין bS עיוהנה

 מסיטה כל סל6 מטוען יטעון ואס . סינט טנ*עליסהלטייס
 טחל)גול ה)נ5ספיס גנן לעינינו 63ס 1ל6 ס3ול5י רבכן וגןנוספס

 רבנו לכו עוליגנס כקטל *סי וע'לבינוי
 הר*י' נמלם ל6 נזה גמת 3ד3רי לו נסיי b"D (b#D דף כע"ז 6"רי' )יוחא) 6( ב*נרטו נלון טליר"

 היו הקנור*יס כי טחלמול לנעלי ייועיס סיו הלקדוק כלליכי
 כלבי ודבריהם נכניס המלמוריס ובין המלגנול מטיעמ 5טרקרוב

 )גיורומ לסם מקורלים היו ס3ור*יס דניי ולדעסי ונולקיססחלמוד
 ו*לונגוט עעליס עלקטי טכחו 5סר וטכסה לקט והיו להםהקודעיס
 עלונו המלגנוי כי נרסס דן3יס אוני' מן ה6יבעי' ען נסהמלנווד
 מונמומ כלליס עע"י נד3ריטס וונדקרקיס טלמון לחום ימרומ עלמקועה

 . ענדי ספמנקפלנומ
 וכתיבן כתיבן ולא קריין מופרים מקרא מופרים עימורמז(

 קריין.ולא
 דאמר ב'( דף מגבס 3)נס' וקלת h"D ל"מ ויף כ"י י"1  ר4  ונורים במם'איתא

 מ'( דכת'ב)נמנניס מאי רב אמר חננאל רב אמר אבין בר איקארב
 תורת בספר ויקראו במקרא ויבינו שכל ושום מפורש האלהים בס"הויקראו
 במקרא ויבינו הפסוקים אלו שכל ושום תרנום זה מפורש מקרא זהאלהים

 סופרים מקרא יצחק ר' אמר המסורות אלו לה ואמרי טעמים פיסוק?ה
 מסינו למשה הלנה קריין ולא וכתיבן כתובן ולא וקריין סופריםועיפור
 )ר6סית תעבורו אחר סופרים עיטור מצרים שמים ארץ מומריםמקרא
 שרים קדמו )נעד3רל"6( האסף אחר לו( ה"נ תלך אחרים(
 קריין לק( )ס6 אל כהרר' צדקתך סם( )תסיס גונניםאחר
 איש ישאל' יכאשר איש ח" )ס"3 דבלכתו פרת כתיבןולא

 הפליטה )לכ"ל"6(לה דנננתה טק(באים )ס"3 אלמיםבדבר
 אלי ל( )סם דהנורן אלי ל( )לות הוגד דהגר את ל()ילת"

 נא קריין וכתכן'ולא כתבק ולא קהק הלין )סס(דהיטעורים
 לייעל דהדורך ידרוך י(  יר3ריס דהמצוה ואת ס'( )ע"3דיסלח
 הלק ל( )חת נואל דכי אם מ"ח( )ישק56 גנב רפאת חמתי6(

 ע"כ. קרחן ולאכתבן
 כמקורס D~D" עי ועטם ך. עטר עוך העיוך ונס' יחוסןר, D"b9 3לס" סקוליו יעי' וענע יצנע כל על ס"לט הדאליםבקשר
 ולכלה *כלס ובא' ווט ו3)נגלת  סר3ריס 5לס פרס' 3ר*טהגדולם

 יון ונקטינן קימונ8 ורכ u'(b רכ כגון וחרצי ),ר3ננ ר5')ון נגמא 5קכעו קנוי "ונסס וז"ל6(
 ככקף ער וכו' ה"מ ),)5 וריטב רחג'נן ררכיס כסלטה )קג'מ דס"סה כגערםסר6טו)יס

 "עכ"ל". וקגעינהו חרליגהו הגורלי כחר"' רכנן כגמרם ר,,סרלו ,h"b7p דיוק' קינך כלהו לןמג8

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



ע א ו במ
 פלענסדחרן ,למן )נוה' המכס לקור ט))ו5י5ו מס ו)נ"ם 98 ?9 סי' 98דף
 רכגגמקיס 5קךמיס 3מ5))רד ל(ך3לי3( 56ל( כי ירדל( ל6 גני 98 ?9,קי'

 3))סער על))ס נ5ד ה)נקורוח 6לה סוים ס5יכס ומה מקולהמטומק
 5מל כי כלוס 3כך 5ין להם סוה ל6 נחל))וד הנעתק והנסטעסוקיס
 לקטו וגס כמכין ס5ינס דבריס 5נסיס 13 הזקיפו הניקורהחתי))ח
 ר"ח( הכרעת נעי' הגליון על וכמנס לעיניו היסר כ5 5יסניענה
 כקטו לוק* ונומלט "DP~ ל6ו סלסולה נעלי כי ** דף סס כ' כןוכונו

 * וסיירו כמנו עקוייס מם3ון בה גחכו65

 ומתמנן כ'3פרם' ותוס' וסר"1 נילמי' ססו6 רם"י סי' וסמ5וס" "61ת 1ס פסיקש(
 ננ651 ל6 כי ט"מ זאת תלת כי חמוס וסד3ר . מוננס 3מוס כךוקיוו

 06 3ד"ס 3ר"ן ססגיס ברלין שסריי סגנון על תפיס ויותר מקריס 3כלכן
 ונ"ל י"6( ל"3 )ירנניס ננ"ם נספר )נ65תי ומנס זאת,. ק"ל  רספלוס" פ "%דכי
 מלין עם וסננ5וס 6ת מםי3 סמוור 3ין 6ין ס' 3:דריס סננ5וס. סמתוס6ת

 כתוב מ65תי כך ו6תמנן 3ס' דס)ניוס 6ת כת3 1"ל וער"ן קריין ול6ונתי3ין
  דסמ5וס פ % פי' 1"ן ררם"י בתור  פס"ב  ו3סקרפפ גנכ'ל. סלנו 3ספריס נ)נ65ול6
 6מ"כ מיותרת. נרתית 6ת דמלת 1ס סו6 דעתי ולפי ע"מ נירמיסכתיב
 למגיס וקריך 1"ל רם"י וגירסת נוונת סיתס 61ת יולי  ספייס ויפ  ספפוס6ת למדנמ6י וססקיס סמפס דלמער63י6תסמתוס ומדעח6י מער63י במעופימ65תי
 חמינ דמסלס וטס סל"ן כ' עוד מפריס. מק55ת כגירסת סמ5וס ו6תבסירוסו

 656 דסמ5וס ת 6 מסיב 65 מיסו רות במכער, אחייני על"סו וטפ' סניכ5
 ס61ת סנפם 6ת לנו עמס ר ס 6 ת 6 ס' חי 5דקיסו נ3י 3ירנניס דכתי3 דסנפם6ת

 סננפורסס וסלקי סיסים ממכס 5נו סמוויע 294 דף תמרי כ"ל תרת ורסנת ?8סי' וי )נם3וע סננגיד )נ)נכת3 ס)נלס וניני לנגד 63 1ס מענין  לכתוב ו3סתינניעכ"ל.
 מנדרס ננולס ספרון נסס נר"ו גטזדבעיג 3ער  פוס' פירס  ויצוף ירידי  ~סוסתוכן
 3גננר6 נסיות זריך וננעלנ6י מוינמ6י 3ין סמלופיס עיפי כי וו6ג מוס'סרנניס
 וסלוקי ס61ת סמ5י6ס ל)6151 ס1כס לו "ולנסרי ומסייס )נ6ד נו וס"מ המצוהואת

 סנדר וריס  שעפעפי 6סר סת"ם ע"פ וסנס 3"ג" 6ני מ65תיס לורנרמיכולתי
  פר6נ ר' hllbS 0"03  פסר"י  סביון  סמויה  ופס  ירסס מ5י6ס 1ס  וייןסרפדו

 כמקוננו. 3סר"ן סו6 לפכינו סל6 5ס3ין 6ונל65
 מעבר המורכב וזמן ליחיד ובינוני אפעל מבנין עכר בין הבדליז(

ועתיד.
 לחם מוציא אומר הוא מה ת"ר גמ, כו'. המוציא אומר הוא הפת שעלמתני'

 ד( סמ5טוף סי' עס איעד מצנין ע3ר )פעל משמע מאפיק פליני לאעלמא כולי במוציא רבא אמר הארץ מ1 לחם  מוציא אומר נחמיה רבי  הארץמן
 ור"נ ( מ לר3ריס חלמיש מצור מים לה המוציא דכתיב משמע דאפיקהמוציא סכרי רבנן  בהמוציא בה פליני כי כ"נ( )3)נר3ר ממצרים מוציאם אלדכתיכ

 מתחת אתכם המוציא שנא' מיטמע סנ"ל( נפנין ליחיד )וינוני דממיק א י צ ו מה
 לישראל ב"ה קורשא להו קאמר הכי ההוא ורבב, ו'( )סגנות מצריםטבלות
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 א ו במנד
 הוא לטנא לןלעיהו היכי בי טלהא לכי 2ניךןא לכו ט"יהואשד

 תסיס סיךיעס כמעת 36ל שתין סו6 נעת )ר"ל מטללים ~סכלןךט~קית
  6תריסס  סודרת 6סר ונוולותך כינו ועתיל פעור סנוורכן זבן וסו6 ענרסי5י6ס
 סוס סחכם סמ5י6 ל6 61"כ , לנסס"ס סמ63ר 63רו כ66ר ו'( ח"חלר6םית
 ל"ת.(. דף לנרכו' תר6ס( כבסר נ"ל רננן מכסוסו נ3ר 06 גי סו6תסדעס

 ר"י  סתלומ  ווסמלמ לקוס הענוליס ח5י בין והפילוס "זההנקוד
 טוף הנה עוד ו"עחיק הלמון וננוף ונספרו S~5rייטללו

 טעו5י5 ברכת סברי ן נ נ ר למון וזה מנקים הני פליגי בנ"ידבריו
 הגוויל ל6ל הויכוח רק ספן ברכות סקל כ)נו בעינן לסענררק

 ל5 כי ט*כי הווו5י6 בלכמ סוגל ור"ג )נם)נע, ק פ 6 ד וה)וו5י6עליכו
 חבל יקורי וכל טוחנו ועכלכל זן הו5 ויגע יגע ונכל , י' טסייתעו
 ה11511יח הו6 תמפינסיס הכל ומחטיו ריטונו הקדמה פני עלהחיים
 ו1ן והגדול ה115ימה יסנות ל6 ורגע , הקדם לונ5כל ודגן לבסוסחליל
 העו5י6 מסוועומ תה והודים מנלכין  בנמנו העחיו על גס וב"כהברז
 פלוגחייהו הלי ועד"ז . לנקרתי כמו ההוה זוזן מטמעוטוניק
 מולה בניסנה ע"ה רבנו וגטה ס*ער מה סגלי לבכן הפסוקיםננקור

 rbD לפי , ל6 ומו bJD לזוזן כונתו ע"כ המליזים מקיר וניס לךהמוליכי
 ול6 ועוג, קיתון בקרן יטבו rb ויטרלל הנידבר 5ח עזנס *מריהיח'
 יזדבל סהכמוב 15נ*ונס, זיענו להסביל עור החלביים 5ור לפניהםהיתה
 ונ6 למעני המו5י6 טתטונעוח עיננה רמיה ניריע'.ך6"כ *ליו ולנווץינוונו
 לזוגן ע"ה רבנו וגסה רוח מלסחיהן 5ו)נר ור"נ הסקר, SD וליודזה
 בינני נס ציוויו נמן 5טר ב5ר חסיד לכס סתימה ולפי והוה.ענר
 נפסוק פלונחהן וכדרך  סווולי6, ייסור יוסט 5מרי ער בוניבומכנס
 רבנן מלריס סבלומ תחחת *חנם ה)וו5'6 נפקוק מחלוקמן כךזה
 עבר ון)2ן הילי6ה פעולת נסלתה לתריס 5רן 6ח סבעזינחססניי
 לסענר סהו5 63ופן הפקוק וננפרסין מסעע ולפיק הונולי5 וע"כהי6
  פעולוז  נסלווס ל6  כלריס  6רן 6ח סנעזינחס סני ור"נ עיסו,ויפה

 זה כי הלגנוחה וקל הנמלה Sh נוסבמ 6רז Sb נו"ס עיהי5י6ה
 מסחנו" ולכן היזיקהחכליח

 עמרן סהתלחקו ופקיעה פקיעה סכל
 רסמי הוגו5י* ומ"כ נטלה, ול6 קזינו עכל ול6 י5י*ס הו6מלריס
 סחיס כי הו6 נכון שלריס ילי5מ נענין לרבר כ"מי סנ*יסכחוביס

 . er ענין גנל לליח ועי' . עכ"ל וכו' וכו'בעסונע

 להפעיל קל בין הבדליח(
 אל יוציא אל כתיב מי אשי רב אמר ע"3( ינן )וף עירובן במס'איתא

 ע"כ. י"ו( לסכנות כתיב.!צא
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נח א ו נמ
 לוימהר ומהר בין הבדלים(

 שמשו ביאת כ"3( )ויקרץ ופקר השמש ובא וע"כ( b"D 3' )דףברבית
 בתרומה מלאכל מעכבתו כפרתו ואין בתרומה מלאכלמעכבהו

 דילמא יומא פהר וטהר והאי השמש ביאת השמש ובא דהא'וממאי
 כן אם שילא רב בר רכה אמר נברא פהר ופהר ומאי הוא אורוביאה
 שמשא איערב אינשי כראמרי יומא פהר ופהר מאי וימהר קראלימא
 ססננס מעור . קורו 3י6ת 7ילמ6 רס"י )ופי' הנמרא. עכ"ל ;ומאואדכי
 דס6י כן. אם י6כל. וצחר קרינותיו 6303ת עלינו סלים ויטמר מסניניגיוס
 נתפנם גננר למון אדכי : ועמל פ6י ויעמר קר6 ניכל סו6 לווי לטון וטפלקר6

 : ססכס( כעולספן

 טסתם ונ6 מפקוק תיכסי כל)נחלג)ני הכווכם 6יכס6 כך6תליוהא*
 .וטהל

 ומחרונם עברי לשון שרשי מופסיכ(
 nt~pb וטו)נקיס קונטלקימ להם הי' מלגווו נטלי ה"מהמרמונים

 3חל)נור )ג65נו ומללה ופחרונס 6"נ סדר עלמרסיס
 לנה הכללס  לדוגכם כתך )פיחגאענטע( לוכוח סנריונוגדוסים
 ישגיב 'ויין, "tt1DC י"6( ג"ח )יסעיס 'הליין ועצמותיך ל"י( )פלסהויקלל
 חלוצים כד"א יזיין רגלו. מעל בעלו וחלצו כ"ס( )דוריס כד"א ישמוטויניח.
 מכאן ויניח ק"))( לתפלים רע מאדם ה' חלצנ' כד"א 'שנב ני( )מסתעברו
 )געחיק חלן נערך הערוך עכ"ל. בשבת והחליצנו רצה לומר חכמיםקבעו
 ע"ס. יסלול גורס יסעור והחת כעט ו3סינוי ה))דלס ,הג"כ
 ר3ה )ויקרם  "ולנגרו רז"ל  התתיסר חלון סיס מסרסיו הרה"קנס
 יסלוף, r~o] ]3ס' ~nre נלסון נסח))סו לסוגות 63רכע כי ל"ד(פ'

 חלו5יס יזיין ה' הל5גי יס,יב נעלו ומללה יסלוף יזיין, יניח,יסזי3,
 עכ"ל, וסטלי5נו ר5ה 6)גי ר6ח ))ס היך יחלין ועל)נוחיך יניסהעכרו
 )גהרר"ק מוספה הי6 הסס" "נלסון עז D31hs" "כי ))ן חנוקתוהנה
 סלק וזה  סררתן לעיני יעליס כן היוסט סים קולי 6ך סערתיכן

  סתסותפיס. סתותמקונטרס
 נררפים משמות מלוקטים טופמיםכא(

 קונטלקיס לסם סהי' תסס סנר6ה פלוח פהווני )גפוזוימ נע65יסגם
 דל יאם ל"ר( פ' רבה )ייקרץ נתו נריפיס כסתוחמלוקטים

 ממכן, אביון, ענק ]לענק לו נקראו ,?מות ח' משנת 'דו ואטהוא
 ממכ13?הוא לכל שמתאב כמו?מעואביק עני הלך, מך, דך, דלרום,
 ואינו פועם ואינו דבר רואה אוכל ואינו דבר רואה מדוכרך דךהנכסים מז מר1לדל דל נסכים מן י? ר ,ם ר בחיה מסכן וחכמת שנאמר לכלכחי

 3זס )כס עכ"ל. התחתונה אסקופה כמין עשו' כל לפני מך שהוא מךשותה
 סונים(.  3דפוסיס  )וסתיות סעיים
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 א ו כמנו
 הא בתוממת מקורנא(

 פומקין שאין מנין וכו' 'הודה רב דרש ע"6( ס"ס )ך4 כתובוה במם'איתא
 ואחרי בשילי אכלה אחרי חנה ותקם b~o) )'6 שנאמר לאשהיינות

 סר3 נרסת יסי6 : )ק' חללי ולא אכלה מעתה אלא יעקת ולא יחתתשתה

 אנן נמי הכי סוםיס( 3דסוסיס נלפס וגן יכל כביס מסלס"ל וסרוע"מ
 פ"ם(. מס' לקמתי לסניקול  הנמרא. עכ"ל שהה ולא שתה  מניהשמעו שנ' מעמא מאי ואתי עמיק קא בנוה מכדי קאמרינ, בדבוריה קראמדשני

 *לס כ) ביד 1)5וי קינו קפרו ונפסל ת6ד סם  מיריך  מ"מ טרדהנה
 סכמנ ,"ל לל"ק על לחגווה לי וים ת"ל סם דנריו q~p*עמיק

 טממילט בקסם וקמלי דקלק hS סממם ול6 טסט ס6))ר סירסובעל
 שהה סולח ירפ  יסווה ר' מבס nbrn נמעס  טו6  וסוס 11bS))נו
 *ף'חנה כן וקם ולנקנומ ול,כריס ולינים ליעיר  מסמס  וטו6מסיר
 צרצוריס וסיני יוזה סי6 )נרכסצ  טכלל מן י65מ 6ך ככללטימט
 סעמ  *סר לכלם לסריי  מירסו תרכל ול6 וטצכט  ווורכסיצלי6מין
 ל6מרימ טסחיט סעמ *מר שתה וקמר לפלס וטכרמו חנט פל5כילמט
 . עכ"ל ס)נעמח*צמך גיידי ל6 וטו  ל5סס יינומ  כוקקין סכין וו)כ5ן קר* ערסני לטול6

 לעתיר או  לשעבר משמע  אם הכינוניכב(
 ס5ס פקור ס3ר5 6וכריס 3"ם למתני' ע"3( נ"3 וף  בובות פפס'איהא

 פלוני לא כ"ע בברא רבא אמר ס6ם( )נ6ורי 3ור6  6ומריסי3"ס
 בורא סברי ב"ש ל3יכוני( זרא  בב פליני כי פותלם( לכבר  משמע אדבר
 הנמרא. עכ"ל משמע )ע3ר( דברא נמי בורא סברי וב"ח למבראדעת'ד

 סוס  זמן  *ין  63סר המרסיס נטעיקדקיס נט ופליגין  עמוק דצייהוא
 צפעס סעהיסו  טר6סוכיס כי כרקס  ו)),ס ענגי נלסוןויומלט

 ילססענס ומלכי: לסילי6  פפר*5ע( וער לפי161ס5יע  ורעיוכיטמלטון
 . סלמון עיוורעל

 הנפעל ובין הקל  בין הברלבב(
  הראייה מן ספור מעיניו באחת סומא ע"6( 3' צוף חנינה במם'איתא

 מנית ופעם י"1( כ"ג 5תת)ם)נו' כעס פענניס )מתי יראה !כאהשנאמר
 לקמן ועי' עכ"ל. וכו' ליכאות בא כך לראות שבא כדרך ( ח"נ( ל"דלמס

 ג:". :ו;7,;:י% יןקגינ:,עיוי,י,י'1,:"'יי 51"והנה
 "ת ינוון

 לרצייתו רצייתך סכתו3  מקים לרצותך 53 כסיוון  לרצותך עסעע סביוןפני
 ופעס פני חל נתונ ר6םון פעס נעמיס מתי 5לס סל6  לתפוס ים ופקרעב"ל.

 וזליו ונעיד 6חד וקין את מעריס סתי כתונ לסניכו ונרסי' פני אח כתו3סני
 אל: ג"כ פעם נכון  !ראה וכקריצת 5ת ססי1ל סירס  נבון  !ראה tb'9psו63כת
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נז א ו במ
 הפעל ובין הפעל בין הבדלכה(

 וכו'. מעצמו שנלה רבא אמר הנלה אשר )0'( ד4 ערק מגייס במס'איתא

 כתיל וגדלך ר"ל ע"נ הוגלה כחים ונדלג ליס ודרים נחיק'ופ"
 נססי 0ס3ון ניקוד על להשיח סירקה 3יי"י כ' יימכיכילנלה

 החכם הנכנוס והנה . ומפרסיו החל)נוד נקפלי נקוד נ)נ65 :ל6לפניני
 ס' 33כה"עמ טעס 3עו3 טדנריס 6לה 3"ל ק"ל פלעם יוקףוגוה'
 סללו "וד3ריס דבריו מדליח לקילוי פה ו*ננמיק 71( )דףחקל"6
 ט3דל סחין יייע טגנ3רית לפוננו לקרוק בטיב הזוכיי כי 3"ורכריכין
 ob הפעל 33כיןכלל

 6חד הגל 3ק3ון 16 בקען ונוקדח הכגין סם""
 לנפעל סיס ידוע כ3ר הן 630. 6ופן על הכלל יה מונח כן על6סר

 מעיר פעל סה3נין ברור ,ה וגס 3חל)נוד כדדרסיגן דחקו זיפניעלינו גנ"י ר"ל לך ונעכר *חיך ימוך כי לכס הסתוו כתו התפעל0ור6ת
 ויוקריך תגולמו"))חפעל

 ו))3י"
 יתפרם 3ק))ן! רק כי כתנ"ך ר6יוח

 36ל כדולחו פעול סור6מ כ"כ לו סים גולח )נעל))ו פעול ג"כהטפעל
 מלח על רס"י ועי' "תר ע"י ob כי 6מר 63ופן יתפרס ל36קו3ן
 63ןיכוח. טוס 6מרימ ע"י  יועצך  כדו יעניד מסרי  3מ' מי-עמר

 ומדרש ירושלמי מתלמודפתשגן
 בתחילתה ל' שצריכה תיבה כלא(

 וב"ס ל6טי' סירות 6ת ))תירין ג"ם מתג" ו' מלכס ר6מון פוק ימיתירושלמי
1

 דכית פעמון נהוריי Dtta יוסי ר' בשם מימון רב' גמ' ו-י ז סוסן
 אתין זר לאיש תהיה לא הח,צונה זר לאיש החוצה המת אשת תהיה לאשמאי
 'a~P רב' אמר לו אין ובי, ב"ש מקיימין מה החיצונה ה צ 1 ח דרשיןראיני, הנשואות את ומוציאין הארוסות את מייבמי, שה, א ' י ת 1 כ כאילןדב"ש

 לאיש תהיה לא nalstnn הנשואה מן לו אין ובן יוסי רב' קומידרומייא

 נחמיה בר' דושין ,1 דית ם נרם מי כותיים לסופרי נומית'אלעזר
 ח"א לו ניתן מתחלתו למ"ר צריך שהוא דבר כל נחמיה ר' בשםדתנ'
 נחמיה לרבי מתיכן ככותה לסכות שעירה לשעיר הוצה לחוי; כנוןבסופו
 התחתונה לריימי זבדא בר רבא אמר לשאולה רשעים ישובי כתיבוהא

 עכ"ל. שאולשל
 נמער3*י לסניהם הי0 כי זחה נרגלה י"3( )קי' פתסנן לעיל32י"

 נגהקד)נוניס 3*ו)נה העקונל הלטון דקדוק קירו3)נרנמ"י
 קיים. לסנר ו0עלוהו הכלל 3זס *מזו טטיסיס ה6טרוניסו0חדקדקיס

 כללי קוטב על ההלכות כי מזקה רזייה ))זט כי יולה ל6 ))יוהנה
 חקובנ0.הלסון

 ינהמנו ע"ש נח מעםב(
 בן ור"ש יוחנן ר' וכו' לאמר נח שמו את ויקרא כ"ס( עמת )3"ימדרש

 המדרש היא השם ילא התם היא המדרי? לא אמר יוחנן רבלקי,?
 "ה
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 א ו ממגח
 אלא ינחמני ,ה גמם, או יניחנ' זה נח אלא למ'מף קרא צריך היהלא

 . וגו'בשעה
 )ג6יר )גוה' המופלג הוזלין חביבי ויגר ויקרס ללופי מחומני יזנו לטובלהנה

 63ל3עו, עליו ורגזן קה וגירס על העירני 5סר נר"ו ביקטויןמכהן
 על ג"כ ריגז גר"ו לוכן י"ל הרב ערכו הכס כי ))65תי החיפוסויחר
 5חיטיעגע )נ"ר האדוניס קורוה שפרו ההערותיו 63מט הכנדרסזה
 וס ר פ תו ר ו 6 3 נונס נמו מדרש תלת כי מזה ללבוד וללס 70*(דף

 כי נס הסס כמנח הו6 יכסתכו הנקור )סתדרס( "ל6רהיינו
 מנת סעחיס נ33כורי ע"נ סך"ל הענות ססנס גס המ"פ"הסר

 מ63ר 127( דף " חכמים עלסון לסתות קלת "63ור 3מ6מלותקפ"ט
 ענעו מקרס נלסון 6סר סוט ססרס ס ר ד S~r1 עי" ם ר ךמסרס
 חזקות. 3ר6יוח מ6ד סס6ריך D"D ל עג סתקר6 כמגח נעומקסקיוס כלומי וכר סחולס 3דנמ הספום חנמיס נלסון ערס וכר וספוססקסה
 מ5חר דקיוק מקפר רעתי לפי לקוח  מתימר כי מזה %ו היל6חקמק

 ססמיקדקיס תנאנו וכנר מתקורה תקונטלסי להם סהיסהקוכטרקיס
 בעלס הנזלה סרם כונת ננד סהו6 3,ה להקמר עקוס ע5*והל6סוכיס
 תלמירי נחסונוח י:וב6 נאון קעדי' רבנו הרג ונר6ססור6סוכה
 ינזר ואלמו 27( נוף יונס חלי)ידי בתסונוח נס 80(. דף )עי'מנחס
 סלוח הפוך 16 האוח מקר לפע))יס 16 הענין על רק סקלי רס"רכצו
  ר4  למרס  ובס' וע"נ ע"6  ר'  ר4 נוונה ספה 3ק' ר5נ"ע ועי'ע"ס
 ליהוסע 3פי' ונרד"ק יחרו פ' נרפס ונפי'  פיורר6 רמוס ע"6ע"נ

 הל6סוניס. העחיקיס )גפרסיס ו3ס6ל ט'ה'
 לעבר המהופך לעתיד מתם עבר בין הבדלג(

 כאן כתיב אין ואכלתי כהנא בר אבא א"ר י"ט( ס' יגס לנמיהםאיהא
 הג'ל(. מחוחג' ליויע"י הוכל )גסה ע"כ. ואוכל אכלתי ואובלאלא

 ע"נ  נר4 סלמס  בנין באסרי זלה רז"ס סתרתדס התאתר זס  ניליכבר
 ת"ל לעבר סיחופך עתיד ונין  ססס עבר  3ין ספסלםט"3(

 3עחיד מסמוס ככן לעתיר נס הפעולה סהוייח לפי בירך הוכמוהנס
 רבי נוגר  י"ט  ע' נ3"ר רז"ל 3))6))ר החשנן ועתה לעברמתמומך
 ל כ ו 6 ו סולח כסריס  טמזינס עיניך הנה 3יפ"ח ע"ס וכו' וכו'6נ6
 ונסתרס ול6  לעבר הנהופך נעוויו ס)גסת)נס לפי ועתיר לעברנילס
 והפריק סיכל מהווה כלודר וסוכל ונכלמי דרסו לכך ו)))סנענל

 . מנכ"ל וי6כל ונרה יוסף מעוך לוארכנגדו
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 ששת אבן  לתשובות ענינים ~יזהביאור
 תלמידי מנ 6חר 06 ממיר טמחרף החרופים הכגוים . עזים נדי 17 ינדף תיש 8 ליףשייך

 חמ"ד וע"כ רומ' כלטון o~ru טעיר הו6 קפרון והסס קפרון כן '5חק החכם הו6מנחס
 קדמוגיומ. לקוטי סנח))ר פק' רכריס "ריכח ועי' יוחרפו orכקגנון

 . קר גטרס מערכי כקגנון מכנס ועפל'ס נעליס יכריס קרות. תשובות 22 ליףשייך

 סניי וסתכם וזיר קסום רכר כסורעיס.  ספסרי מהיה ג"ף כל אסף אשך ונד 42 לדף,2"ך
 גריסי כף ספלם  לבסור ססינס %ל  מענין לירכ רלס נר"ו נירינעס )יס' עוסיוסנלסונוס

 סחרו קפר  bD ot~mh(1 סוס  וסערנייס סמלוס  פטרון טיול ס)נסנרס ק,  "רסיינו  פסרין "בסבסגות
 ודקי. דרך על 1ל6 גהטעוה רק ,ס כל 6ד ):וענפתרון

 . י"י ענה ל6 כי כפירוט נומר היה rh ה6ל על עגה ל6 כי ר.כתוכי כווג0 סיס oh פי' יי, אלהים באל סורה הלב. 5"5 גי גו6ס האויב 26 סרס 20דף

 הככור מפנ' כ' פליקס ע"ר ה61 י"' 06 'ר6חס כי עינם 5"ל קולי ,"י בעיני 1 סרה 21דם
 כפל ל6 גס 06 יני אלהים באל 8 . טורה . וימנו גדכר ob טעו 06 לס(כירים

 כל לקחם כסח6מ15 דונט תלמיד 6ך מנמס תלמירי כרכרי המס התסוגה מ65גו ל6 וממסוכרונו
 כל וכע15 לכס כחוך להיות 'וכלו 6סר ממסכומ חסכ מנגייו שירמסען

 קבר"
 כקרכם לעלוס יוכל 6סר

 עציון פני ננד 8 סורס . תאמרו ואם : כמו 28 טורה 20 דף לעיל ווזאמרד פי'61"כ
 11 טורה רכריהס. ממוך כן הכין דוגם חל))'ר "ד וכנחס חל))ידי כרכרי מ65נ1 ל6 הקלה כרגריסגס
 6לס שור ,בעה,יפט,נן( ))הייכ מנמר 16 גווי וכצפע נוחי יקרבו וה6חווניס נזור אםכי

 ורפח"ח. 6לי ממכחיו שחד נרם גי'גער 6כרהס ))וה' המפורקם החכס הרב לי סלח (ס יערךהדכריס

 המסורס כי הגרפקס מסלנו מטוגת 11 מקורה הגס וכו' נמסרים במסורת והנם י"6 ס' 23דף
 כעתו 91" כקרס כל' רפי ט' מחמה ט'( 9"כ וססליס ת"ל: רפין ח'  כנשפר מוגהסלנו

 ד'( )יודל ]טוקטה[ JhP מליון ויי' כ'( מ"1 ,טס (ne~b ru לגו 6להיס . ]ולחמה[ מת ככלבו

 עוב י"(( י"1 )'רסיס ]לפחסי[ למחמס לי מהיה 6ל ('(. ע"6 )ההליס ]ב1חמ'[ לרכיס הנסיכמופס
 ומהי פעלך י"י יסלם ט'י מס )טס כה' טסווז טוב וחכרו ט'( קי"ח )ההליס מנטות בה'למקוח
 וכל 3'( ג"( )חהליס ]אחסה[ נפסי otpn כך ני מ' חנג' '"נ( נ' 'ייח ]שית[ סלמסמסכרייך
 כנמיך וכזל כ))"6 רפי דכוו'אחסה

~pnb "ר' 'ו6ל ט' כמנחס וע r~u 1ן' ו5"ל המקורס מגיס 

 )סו6 פסוע כסוף ר"ל רנטין ופי' גע( )סו6 פחח q~pn ר"ל דמקורה רפ' ופי' סה6ריך ע"סרפי
 ממקה ויי' וקי' רפי 61, רגטיס כ' ג' מחקה hw~nh מקורתך 6' דף ))ערכח המקורס וכר"םנח(

 ה ומינוי ק"כ( )חהל'ס קלס לגו מחקם otnih1 מ"1, )חהליס Opnb לנו ללעיס ר'( ('Sbtלעמו

 5גה ול1tpu1 6 דקדק כללי הי6 המסורה כ' נמנום מהעלסי מה להסערתי רבה למסורהמניסורה

 כסקוכ5יס. סוס זיגגה כשר הכ"ק לס)וירחוקוחרה

 כ' כלכר (1 1לor 6 גערך דונם על o~lcoo חקרה מנחס תלמידי נ0סוכוס יבש גערך 88רף
 6לס רוטט תלמיד דכרי ולהכין מלפגינו כמחכרם גמ65ס hb רונס עליו הסיג 6סר הוולסנס
p~nthלוגרון )רוגט ונ"ל מנחס חלמייי ח' הס.כו מס הקורץ יסער ענינה וניסוך דונם סטגח פס 
 יו"ר כמחכרס והול ה'( ד' )מיכס כען הים יכה הכלת כי"מ כמחכרה וגס . ונבוט 80 רףמרי"6
oh1יו"י "ומר ע"1( י"ג )הוסע מעינו ו'חרכ מקויו ו'כס ככחוכ היקור מן קר היו"ד הנה ח6מר 
 סוג'ס עכליס וכליס ככחוכ עניס olon1 יעמוד (nah ולקנון ליעיי מניס כמקוס עומדויכם

~nphI 
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 מטניס והלמד כל 1ל6 ק4 כליס מן 6מר כי י"ח( 6' )יטעים כטן'ס חט6'כס 'ה'1 06 וכחוס ;יןח'

 וכקטר ע'( ל' ~Sbprnt)wy לפלכי מלאליס ילוו סנים כיקים 'טומר כן לשי וגס  טן  ול6טג'

 וחשוקיהם הע1)1ייס וי ו ככתוש סג'ס כמקוס עוצר הוי"ו מזויגו כן סג'ס .כמקוס עומד היו"ומלקנו
 וכלסר וחוקפח ללווי והלחה ליקוד השנוס ווי"ן שפלסה כי:וכ להיות ר6וי והיה יין ל"ת ,ממותכטף
 ומסל' 6הכ "הכי "ג' ככתוכ ה"ל"ף ),65נו כן טניס כמקוס עוווד ולחד 6חד כל והויו היו"ד)ו65נו
 ללהיט מהר 61חללך וכמהו לכורכר והסגי ליקוד 6חר כ 66ס 6לפין' כסני להיות רידוי היה י"ח(ח'

 1D~bht החרס כמשקל ו6אכדן 6לפי"1 גטנ' לכהות ר6וי והי, ע";( כ"ח )יח(ק6ל הקוכך כרוב1"3רך
 מן הו6 6ין q"Shn כי 6))רנו :לכרה "סכה הפעלים 'קורי ר6יגו 6סר ולולי ל"גן ל"ג "יוכחכינה
 הפועל יקור שראינו לול' כן כתו וגס 6הכ להכי "גי ככחוכ ול6 הקוכך כלוב ולכוך ככחוכהיקור
 כ' ג6)ור כלשר היקוד 1)ן הו6 6'ן מקורו ויכט 'ו"ד כ' 6מרגו 1" ח' 'כי6ס'ת הגויס 'שוסתעד
 ,קהלת הענד מנח ניתוקה "( חן )יטעי' ע5ה ע5ו -קיי-הס כי6יחגי ה'ק'ך 1,ן נ וים ן ע י יו"ד"ין
 היקוד מ; היו"י 6,ן למרנו ג', י' )יהושע סמוך ח'גע 6ל הפועל יקוד 'גע מן מ65נו ולולך '"6ןה'
 יהפך פן והזהר שוטח בוטה מ65)ו ל4 היקוד מן נ'כס הח"ר 6'ן כי 6ומייס ה'ינו גן כמווגס

 עכ"ל. וכוסח כהכל ימיך ויכלו לנחסח(ה3ך

 דף קייוג'וח ל-ט' S"5r שנשקעו ההכס פ" כנ'בו הנדלה הלוקקם 14 טורה 44דף
 לס" דוגם פירוט כין להבדיל היודע המסוררים 6חד סר עליו "סר דונט פחרו1 (הו ר"ל166

 היוטכיס החכמים לו מיויס לפחרונ'1 ר"ל ופי' הנ"ל ההכס ג'קד כן ביקיכזת 15 טורסמנחס.

 ויחד ח)ועוח 31' יחד חגועות וכ' ניחד נוקר (ה סיר כי ון'ז'בזת גקזחי זכי 6ך כישיגוחגכנל

 6הר הו6 הכלל כי כף היו"ר חחי טו6 2:'ו?'בוע ,)לה נקדתי ועפ'"( כקוגר וכן כדלחותנועה

 הכלל ))ן '01651 מלות טחי מ65ג1 וכלווח המסורר חרוט הו6 6ך גקתרה o~lnb היו"ר כחירק לכוכ'
 פ'ורד6 ד' רר"ק ועי' י"ס( 3' )דה"י 23'רףי!1תך '"כ( )דגי6ל עפר ליווח כ2',ט'נ' ורכיםכגיעהיו"ד

 לדונם o~th 6מר לכ רק הקכ"ס נחן 6דס לכל כלוזיר ;5"ל הרס"פ נ' לבבות מראהו ס"ה.דף

 : סכל כולו סהו6 עד עלוס סכל עליו סהספיע רהייגו רכים לשכוחכר6
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