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קדמה ה
 , שתהיה שפה באיזה )לעהרכוך( תלמודי ספר מחבר בל

 המחבר פני מגמת אשר ההמון, בפי המדוברת בשפה ובפרט
 ספר כיודע כגדול כקטון יחד, העם לכל לקח לתת הספר, ומטרת
 ראשי לשני לב לשים עליו החובה ,ספר יודע איננו כאשר

 )סעטאדע/ וסדריו הלמוד לשטת שנוגע במה האחד :האלה הדברים
 מה בכלל והנה ;והליכותיה הלשון לסגנון שנוגע במה והשני
 אותה לקצר א( :האלה דברים ארבעה יוכלל הלמוד לשיטת שנוגע

 , יוכל אשר כפי בכללים להמעיט והוא קצרה, היותר צד על
 לכל סוג כעין יהיה כי עד אהד בכלל מאחד יותר כללים לכלול

 הזכרון כה על תכבד הכללים מרבית כי בו, הנכללים הכללים
 לתלמידו אדם ילמד לעולם ז׳ל חכמינו אמרו זה ועל ,לשכחה וקשה
 ולא כחוק יהיה לבלי להכלל והסבר טעם לתת ב( ;קצרה בדרך
 לא ,יקבלו ואם ,טעם בלי כלל לקבל ימאן השכל כי ,יעבור

 , בהמוה נאמן במקום יתד לו אין כי יען ימים לארך יחזיקהו
 זה ועל וירפהו, אזנים לו שאין בדבר להחזיק איש ילאה וכאשר

 שאין לקופה דומה התורה היתה בתחלה התלמודי, החכם אמר
 לתת ג( ;כ״א( )עיחבין אזנים לה ועשה שלמה שבא עד ,אזנים לה

 ,להפרטים הכלל כתועלת להכלל השם תועלת כי להכלל, וסימן שם
 השכל לעין נסקר הכלל יהיה השים ע״י כי ,להבלי היד וכתועלת

 הכללים ערבב לבלי ד( ;ימים לארך ממנו יזה ולא אחת בסקירה
 ,ממנו המסתכב להדבר סבה הוא אשר כלל בין להבדיל , ולסכסבם

 להיותו לו הדרושים ותנאיו הדבר מאפני אך הוא אשר כלל ובין
 יען הדבר, נכיר וממנו להדבר סימן אך הוא אשר כלל ובין ,כן
 התנור, הוסק כי למשל נכיר כאשר ,ממנו מכתבב הכלל, ר״ל הוא, כי

 כללי משפט נגזור ואם ,לההסקה סימן היא והחמימות מהמימותו,
 להמשפט סימן אך הזה הכלל הנה ,הוסק חם תנור כל :ונאמר

 אלה בכמו ולהבחין להכיר הלומד ידע לא עוד כל כי — . סבה ולא
 ואור תכונתו עד עוד בא ולא בוריו על הלמוד דבר עוד יכיר לא

 הנה הלשון סגנון אל ובנוגע — .בערבוביא במוחו משתמשים וחשך
 ולבלי ׳ הענק להבנת הדרו׳שים במלים להרבות א( :המחבר על

התרשל



קדמה ה
 ידרוש אשר כפי פעמים שלוש או שתים דבר לכפול לפעמים התרשל

 ולא ,הקצור ויפה טוב בהמעטאדע אך כי ,ממנו הענין איכות
 הרי בהסברה ומאריך הלמוד בשטת המקצר בל והכלל, ,בההסברה

 קדם לבלי שפתיו, למוצא פלס ולתת בלשונו להזהר ב( ; משובח זה
 פנים לשני נשמעת המלה תהי ולבלי , המוקדם ולאחר המאוחר

 אשר ,בהענין ולמטה למעלה הלשון סגנון ע"פ להקראת ותוכל
 הפך שכל קצר לתלמיד הענין תוצאות תהיינה רחוקות לא לפעמים
 , כאלה המחבר שגיאות ע״פ ההוא בהענין הנכללת הרצויה מהכונה

 מחבר על והכלל .כולן לפורטן אפשר אי אשר וכהנה כהנה ועוד
 כללי מורה הוא כאלו עצמו את לראות ההמון בשפת תלמודי ספר

 תלמידים בהם ימצאו לא כי ימלט לא אשר רבים תלמידים להמון
 מלאכתו יעשה לבלי להזהר ועליו ההבנה וחסרי השכל קצרי כאלה
 בעת היו פני נכה האלה הדברים כל כי אף אנכי והנה — .רמיה
 גם עשיתי ה׳ ובעזר ,הזה הקטן הספר לחבר המלאכה אל קרבי

 אוכל לא זאת בבל ,המבינים הקוראים יעידון כאשר ,יכלתי
 לבי על עלה לא באמת כי כולם חובת ירי יצאתי כי להתפאר

 כעת הביאני החמרי מצבי ואך ,ספרים מחברי בין להמנות מעולם
 נתנני לא כי עד כזאת, .במדה אולם מחבר. להיות הלום עד

 העט את אחזתי צוארי על וכנרדף במלאכתי, הרבה להתמהמה
 לכתוב קרני אהת ולא ,וכלה החל ,הזה הספר את לכתוב בידי
 ע״כ אשר ,אותו כתבתי אשר ברגע בו לי נתחדש אשר דבר

 , לנקוד אך השייכים הנקוד כללי אך הספר בזה לכתוב צמצמתי
 אותם לכתוב הנחתים ופעלים לשמות גם השייכים הכללים ויתר
 אשר נסתר נח וכללי התנועות חלופי כמו במקומו, איש איש

 אותיות נקוד וכן , ופעלים בשמות דינים להרבה המה יסודות
 כי ,פעלי ה׳ ירצה אם במקומו אחד כל לכתוב הנחתי כלב הו

 כ ע" ,דוחקת והקבה מעט והשכר מרובה והמלאכה קצרה העת
 לחוקי שגיאה איזה בו ימצאו אם זה ספרי לומדי לי נא יסלחו
.לי היא בשגגה כי בלשון ההגיון למשפטי או והמשטר הסדר

המחבר.



♦ זשאדגאן אין ווערטער אייניגע

 פאר שרי;ען מוסר ספרי ךיא פון פילע דאס בעקאנט איז עס
 מאן אום ,דקדוק פון כללים נייטיגכטע דיא ניט לערינט מען וואס
 נע שוא דעם קריאה ךיא אין אוג דאוונען אין היטען קענען זאל
 ;עדען אייף נגינה דיא אוג חזק, דגש דעם ,נח שוא דע□ אוג

 ניט דען דקדוק, לערגען צוא מקין פאר אלע ניט נור ווארט,
 דיא וועלכע אין שפראכע קודשדיגע לשון ךיא שטי;ען פאר אלע

 פערשטי;ען וואם די פון פיל אוג ,געשריבין זיינעץ בפרים דקדוק
 שוועו. צו ספרים דיזע פון מעטאדע דיא זייא פאר איז איהר, שוין

 נע^הרטע אונזערע שטעלין צוא פאר ^הרע דיא סיר האבק נון
 אייגע אין געשריבק איז קי ;ואס אונזערער, ספר דיזק ברידער
 לייכטע אייגע טיט , שפראכע זטזארגאנישע פערשטאנדליכע לייקטע

 אלע איין זיך אין האלט אונ ,מעטאדע געארבעטע אויס נוט
 דיזען לערנענךיג .קאן ;ערער דאס נקוד, פון בללים נייטיגסטע

 פון כללים נייטיגסטע אלע ווערען קלאר צייט אקורצע אין ספר
 מאן ;ירשטענם ;כעךינגונגען צווייא ךיזע סיט נור אבער ,נקוד
 גוט פארהער זאל מאן וואו ספר אין אינווענדיג לערנען ניט זאל
 איינלייטונג, יך — הייסט גוט וואס גוט אבער — זיין קלאר ניט
 וואס ,שטוב צום אטיר וויא איז בפר צום איינלייטונג ךיא דען
 גיין דורך ניט זאל מאן וואו שטוב אין גיין אריין ניט קאן מאן
 היפענדיג ספר דעם לערנען ניט זאל מען צווייטענס ;טיר ךיא

. כסדר גור זאנדערין
 לערינט אוג ספר דיזען קויפין צוא איילט !ברידער ליבע נון

דעם דאנקען איהר וועט ראן אוג פלייסיג איהם אין
מחבר.
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. אותיות א,

 בוב- צוואנציג אוב ציוייא האט שפראכע העברעישע דיא
 פי;ף דיא ת, ש ר ק צ פ ע ם נ מ ל כ י מ ח ז ו ה ד ג ב א שטאבען:
 , ווארט ^ענדע אם קומען זייא ווען כ. פ. צ. נ. מ. ען2בו;שטא

ך. ף. ץ. ן. ם. געשטאלט: אנדערע אייגע זיי האבק

. )שפראכווערקצייגע( מוצאות ,2

 -גע אוים ווערען בוכשטאבען צוואנציג את צווייא ךיא
 הייסין די את מויל, אין וואם ארנאנק פינף דורך ^פראכין

 הגרון :זייא זיינען ראם את )שפראנמערקצייגע( :מדקדקים ךיא בייא
 )דיא השמם ,צונגע( )דיא הלשון , גוימען( )דער החך ,קעהלע( )דיא

 ,אחה״ע ,בוכשטאבען פיר ךיא ,ליפשען( )ייא הץזפתןם ,צאהנע(
 פון ,דטלנ״ת ,חך פון גיכ״ק , גרון פון געשפראכין אוים ווערין
. שפתים פון ,בומ״ף , שגי.ם פון זסשר״ץ, לשון,

 מוצא איין פון ארויס קומען זייא וועלכע אותיות ךיא אנמערקעג(:
 ,אנדערע לי אויף אייגע מאל מאנכע זיך זיי פערבייטען

 קומען כ׳ אוג ג' ווייל “"חסנרו ,אגשטאט “״ויסקרו שפיל ביי צום
.נלייכין דאם אוג “״מתעב אנשטאט “״מתאב חך פון ארוים ביידע

.תנועות ג׳
 פינפערליי אויף ווערין נישפראכין אויס קאן בוכש׳ יערער

 :הייפען דיא וועלבע צייכען פינה דא איז דעס אויף ,ארטען
 דער וויא ווייזען זייא וועלבע )ייאקאלע( הגועות אדער ,נקודות

. ווערין געשפראכין אויס זאל בוכשטאב
. קטנות וצנועות .גדולות התנועות

,בוכשטאב דעם אמאל ציהען תנועות פינק זעלביגע דיא
אוג
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 איז דארום ;שפראך אוים אין איהם זייא פערקירצען אמאל אוג
 הייסין זיי אוג ,דעם אויף ווייזין זייא וואם צייכען פינף נאך דא

 זיי יוייל תדלד־ות)אבשטאטינגען( אדער קטנות, נור: ובטעות, אויך
 אדער ,גדולות :הייסין דיא וואס פינף ;ענע פון שטאמען אב

. אטער(6) אבות

 ת״ק די אוג ת״ג דיא פון נעמען דיא אוג ,גישטאלט דיא
♦ אנדערע די פון אייגע אב שטאמען זיי וויא ארדגונג נאבק

 שורק, או ,חילם או ,גדול הירק אי צירא, אי ,גדול קמץ א ת״ג

.קבוץ א ,הטף קמץ א ,קטן הירק א ! סגל א , פתח א ת׳ק

 וועלכע פון קטנה תגהנה ;עדע גידיינקען צוא אום אנמערקונג( ערסטע
 פונקטירט מאן האט ,אב׳שטאמט זיא גדולה תגהנה

 דיא זיף געפינט איהר אין דאס גדולה תגהנה ;עדע פון נאמען דעם
 געפינט קמץ :שפיל בייא צום ,קטנה תנועה איהר אוג גדולה תגהנה

 * קטנה תטעה איהר אוג יי גדולה קנהנה דיא ווארט דעם אין זיך
. איבעליגע דיא בייא גלייכין דאס אוג

 חירק אוג גדול הירק צוריישען אונטערשייד דער אנמערקונג( צווייטע
אוג אי איו״ד מיט איז גדול חירק דאם ,איז קטן

 א קמץ ץווישען אונטער^ייד דעם אוג , א איו״ד אן איז קטן חירק
 פון קטנה תטעה ךיא א חטף קמץ אוג ,פתח פון גדולה תטעה ךיא

 ווייטער זיי ;ןרקענען צו וויא ערקונדיגין שילער דער זיף וועט ,חולם
. פעלים אוג שמות נקוד, פון רעגעלען דיא פון

. התנועות מוצא ה,
 וועלכע דורך מויל אין מוצאות דריי האבץ תנועות די אויך

 ת״ק איחר אונ קמץז :אות דעם בעוועגען צוא ארויס קומען זייא
 גדול הירק סגל, ת״ק איהר אוג צירא ,גרון פון ארוים קומען פתח
 חטף, קמץ ת״ק איהר אוג הולם חך, פון—קטן ךוירק ת״ק איהר אוג

. ,שפתים פון — קבוץ ת״ק איר אוג שורק
מוצא איין פון זייגען דיא וועלכע תנועות דיא אויך *נמערקונג(

פערבייטין
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 צב״ש, וויא אגדערע די אויף אייגע מאל מאנכע זיך פערבייטין

. ?שפוטו .ישפוטו בן בן
. שוא ו,

 די אונטער אייגע פינטעלעך צווייא אצייכין נאך גיבט ;נם
 אונטער ת1א דער דאם ,ווייזען צוא קומט וועלכער / א אנדערע
 וואלט זאנסט דען ,אתנרעה אן לעהר איז שטייט ,ער וועלבען

 אות דער דאש ,מיינען אוג האבין אטעות נ־ןענען מאל מאנכע מאן
 , פיגטעלעך צוויי דיא ניט ווען כשך ,צב״ש אתנועה א2 האט

 וועלכע ש פון פינטעלע דיא אז מייגען מאץ וואלט ,ב אונטערין
 אויפין חולם איין פאר אויך דינט .ימין איז ש דער אז ווייזט זיא

 ,שוא הייסט צייכען דיזער .“״משה ווארט דעם בייא וויא זא כ
 ורארט אנפאנג אים גור געבען ניט מער קאן5 טעות דיזער ווייל אוג

 מאן האט דארום ,ווארט ענדע* אם ניט , ווארט מיטען אין אדער
 , שוא איין מיט פונקטירט ניט ווארט ;נגדע אם אות לעערן דעם

 אם לע^ערע בוכשטאבען צווייא גינומען אוים ;״כאבךם״ צב״ש:
 דאם גור ,שוא טיט פונקטירט ביירען מאן האט ׳ ווארט ענדע

 בוכש׳ די פון איז בוכשטאב אנדער דער שיידען ניט מער טרעפט
 ־׳(.ויחד חשת^ןבך, ל׳(/ )מסליתוסף אל ד,ק/ט,ב,: פ,תך/

 אענדע אוג ,(נא ״רגמ) וישב לימש) ישט אל נז( )שמת וישק ני( ).:מדני
 דער אויך ,ולך אשוא מיט פונקטירט אויך אליין אפילו איז ך,

 וואךט ע;ךע אם אליין איינער פונקטירט אמאל איז ת׳ בוכש׳
• ככה את

. גה שוא ,גק שוא 3
 בוכש׳ רעם בעוועגין צו עהזתגו ,קיין ניט איז שוא דער ווייל

 אתנרעה אן אבוכש׳ אז פערשטאגדליך ;עלבסט דאך איז דאס אוג
 וועלכער בוכש' דער מוז דארום ,ווערען געשפראכין אוים ניט פאן

 אבובש׳ נאך צו ווערין רלצועין צו , שוא דער איז איהט אונטער
 ׳ ווערין געשפראכין אויס זאטען צוא זאלין זייא אותנו^ה האט וואס

 אדער בני/ ,^מעמ :צב״ש איהם, גאך וואס בוכש׳ צום ענטוועדער
;גרפטין אוקין ;“״אב־ו־ם :צב״ש ,איהם פאר וואם בופש׳ צום

ארט
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 טיט ווייל ,שוא( )בעוועגליכעם גע שוא ׳שיא דעי הייסט ארט
 צו שפראמוערקציינע דיא זין אנפאננען שיא פין בוכקטאב דעם

 נח שוא :שיא דער הייסט ארט אנדער דעם אויף אוג , בעווענען
 ,זילבע דיא זין עגדיגט בוכשטאב דעם ?יט עייל ,שיא( )רוהענדעם

. קנטר,ואם רוהעט אטהעם דער אוב

. מרכב שיא ה,
 שעאב- דעם פון זיינען זיי עייל אהה״ע בוכשטאמן פיר די

 נע שוא זיין ניט זייא ,קענען ,גרון פון נאמלין שפראכארנאן סטען
 גיזעצט צו זיי בייא מאן האט דארום ,שוא איי;פאכען איין טיט
 ,קמץ סגל , פתה קטנות: וענועות דרייא דיא פון איינע שוא צום

 גליי;ין דאס אוג א׳ דיזער ,אני אמת אשר :צב״ש וויא ,חטף
 איינע טיט געשפראכין אויס ווערין הח״ע בוכש׳ איבעריגע דיא
 צום גיהאפט צוא שנעל זייער ווערין זייא נור ,ת״ק דריי דיזע פון

 ש;א :בגלל ;עם הייפט תנועה דיא טיט ש,־א דיזער ;בוכש׳ אנדער
 .אתמעה גיזעצט צו איז אים צוא עייל שיא( געזעצטעי זאטען )צו מרכב

 ׳ פתה חטף :אפתח געזעצט צוא איז ,עם רען ,הייסט בפרט אונ
. קמץ חטף :אקטץ עען אונ סגל, הטף :אסנל ווען

 פייהיג מעת" אהח״ע בוכשטאבין פיר די זייגען נאטור פון אנסערקונג(
 רוב פי על זיא קומען דארום ,נח איידער נע זיין צוא

 בובשטאב אנדער איין וואס ערטער דיא אין אוין נע אשוא מיט
.יפקד..יעבד. צב״ש: נח, גיווען ו,ואלט שטעלע זי;ער אויף

. נסתר נח ,נראה נח ט,
 1 נפתר נח אונ ,נראה נח :נח שיא צתיי^רלייא ניבט עם

 ,אויס זין זאנט תנו,עה קיין ניט האט וואם בוכשטאב דער ווען
 עוואר בוכשטאב דער הייסט דאם ,“נראה נהמ • דאן עס הייהט

 דער :ש צב׳ שפכאך אוים אין שפירבאר איז ער אבער רוהעט ;גר
 אן בובשטאב דער אבער עען ,אברם ווארט אין מ' דער אוג *ב

 ,ד״ה “נכתר נחמ ;דאן ,עם הייסט , אויס ;יט זיף זאנט תטעה ז־יא
 , מה / בא :צמש אונשפירבאר, איז ער אונ אתנועה אן רוט ער
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 י אהשפירבאר זיינען י׳ דער אה ף דער ה׳ דער א׳ דער לי, לו,

 מאל אלע זיינען ,אהח״ע פיר דיא אויפער אותיות אלע אנטעיקונג(
 אן אה אתנועה אן נח זיינען זייא ווען ד״ה ,נראה נח

 ר!7 ווען א׳ דער ; אוים דך זאגען זייא , נראה זייא זיינען נע אשוא
 ;;ר נפתר, טאל אלע ער איז נע אקוא אן אה אהנועה אן נח איז

 נראה אמאל זיינען י׳, ו׳ ה׳ בוכשטאבין די ;אוים נימאלס דך זאגט
 נפתר, איז ה׳ ערפטער דער ,אותה ראה :צב״ש נפתר, אמאל אה
 דער נפתר איז ו׳ ערפטער דער לך נטו , נראה איז ה׳ אנדער דער

 דער ,נראה איז י' ערפטער דער בני הוי ,נראה איז ו אנדער
. נפתר איז אנדערער

 ,שוא טיט פונקטירט ניט טאל .קיין איז נפתר נח אנמעדקונג( צמייטע
 נח !אדיטו(, נאדר, :אמאל .יא טרעפט א׳ )אויפער

 שיידען , שוא טיט פונקטירט ווארט מיטען אין נור איז נראה
 ביידע זייא ווארטזיינען ענדע אם קומען נראים נחים צווייא ווען

.ו׳ פימן אין גישריבין אויבין האבין מיר וויא ,שוא טיט פהקטירט

בכח. מג בפו_על, נסתר נח י,
 פון אייגע זיך נאך ציהט ת״ג יעדע אז זאגין מדקדקים דיא

 ,דייטליך ניט עזטייט בובשט׳ דער ווען אפילו אהו״י *בוכשט דיא
 : ננ׳ם( שטאהענדער וויךקלך )ניבט בכה ננ״ם :הייפט דאם אה

 נתל סירק ,צרה ה/ אדע״ 1א בו?שטאב דעם דך נאך ציהט קמץ
 זיך נאך ?יהען שורק ,הולם ירד, בוכשטאב דעם זיך נאך ?יהען

 ת״ב ך ווייל ,איז ארדנונג דיזען פון טעם דער ו״, בוכשטאב דעם
 איין פון איהר מיט איז ער וועלכער בוכשטאב דעם זיך נאך ציהט
 נפתר נח :הייפט^עם דייטליך, שטייט נכתר נח דער ווען אה , מוצא

. גדלות , היטב , קרא וויא: ,ננ״פ( שטאהענדער )ודרקליך בפועל

.מפיק יא,
 נאך נפתר זיין ,קאן וועלכער בוכשטאב איין איז ה׳ דער

:נאמליך ,נראה זיין קאןד ער וועלכע נאך תנועות זעלביגע ךיא
 נאך



 עלסטע ך אין ,לה כמה , ראה מה :צב״ש ,פתח ,קמץ ןאך
 אוג ,נראה—אנדערע דיא אין נסתר, ה׳ דער איז ווערטער צווייא

 נח ביי אפילו שוא צייכין ךער ניט שטייט ווארט ענדע אם דויא
 ווען ווארט ענדע אם וויסען מאן וואלט אזו רויא היינט ,נראה

 בעלי ךי האבץ דארום ? נסתר איז ער ווען אוג נראה איז ה׳ דער
 ווארט ענדע אם נראה איז ער ווען ה׳ אין גישטעלט אריץ הנקוד

. זאגין( )אויס מפיק הייסט וועלכער פינטעלע איין
. גנובה פתה יב,

 :נעמליך גרון פון ארוים קומען זייא וועלכע בוכשטאבין דיא
 ז_יין ניט נאטור פון קאנען נראה( זיין ניט קאן א׳ דער )רען הח״ק
 איין פון זיי מיט איז ער וואס נאך,קמץ אויסער את״ג, נאך נראה
 , פאר א?ט זייער אבער קומט ווארט ענדע אם וויא אוג ,מוצא

 נראה זיין זאלין הח״ע דאם , ש?ראכע דיא פון רענעלין דיא נאך
 אונטער גישטעלט ראן מאן האט ,ת״ג איבעךיגע דיא נאך אויך

 ;ישטויפין(, )ארוים גנובה פתח :הייפט פתח דיזער אוג אפתח, זיי
 וועלכער^ער א׳ בוכשטאב דעם טיט גילעזין ווערט פתח דער ווייל

 ד״ה ,נראה איז הח״^ בו?שט׳ דער אונ ,ווארט אץ ניט עןטייט
 הנבה,;וערט ,צב׳ש אלף, פתח ת״ק ךיא נאך ,אויס זיך זאגט ער

 עס וויא זא , גבוה ,הגבאה שטייען וואלט עם וויא זא גילעזץ
• יאע ^טייען׳ וואלט וויאעם דע, , נבואה שטייען וואלט

. _קל דגש ,חזק דגש יב

 ; בוכשטאב מיטין אין נקודה איין אפט זייער בענעגינט מאן
 חזק דגש • תש צווייערלייא ניבט עם .דגש הייסט נקודה דיזע

 צוא קומט חזק דגש , דגש( )לייכטער ,קל דגש אוג ,דגש( )הארטער
 עם וויא זא ,קומט ^ער וועלכען אין בוכי^טאב דעם פערדאפלען

 פון ערסטער דער אונ ,בוכשטא?ין זאלכע צווייא שטייען וואלט
 פארינין פון וכנועה די מיט נח שוא אלם גילעזין ווערט דאפלונג ךיא

 שטי;ען וואלט עם וויא גילעזין ווערט “"שבת :צב״ש ,בוכשטאב
 פער־ זעלבסט ,טט־טה שטיין וואלט עם וויא טטה , שגי-בת

שטאנדליך
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 בזכשטאב איין שטייען מוז הזק דג^ז איין פאר אז ,שטאנדליך

 שפראכעפוץ דיאוים פערהארטען צו קומט קל דגש ; אתמעה מיט
 כ׳ ב׳ עם איז אדגש טיט דען ת פ׳ כ׳ ד׳ ג׳ ב׳ בוכשטאבין זעכס די
 זעכם דיזע ווען אוג ת/ פ' כ׳ 7 ב עם איז אדגש אן אוג ת? פ׳

 זעפם ך;זע * )שייאך( רפה .,עם הייסט דגש איין אן זיינען בוכשטאבין
 וואו־ט אנפאנג אים ענטוועדער _קל אדגש מיט קוטען בוכשטאבין

 אמאל אוג .“כם־פךמ צב״ש נראה אנה נאך , ווארט מיטען אין אדער
 אתנויעה נאך יך1א אוג ,ווארט ,ענדע אם אויך _קל אדגש טרעפט
*. (* כרת״ אה חחי שמעת ״שמרת

 בוכש צוויי דיא ביי שיידין צוא אונטער ניט ווייסען מיר, אנמערקונג(
. אדגש אן אוג אדגש טיט צוויסין ד׳ ג׳

 פינף: דיזע אין אויסער בוכישטאבין אלע אין קומט ד״ח דער
 ד׳ ג' ב׳ בוקשטאכין זעקם די אין נור קומט אד״ק אונ ר, ע ח ה א
 ד׳ ג׳ ב׳ בוכשטאבין זעכם די אין אז עם הייסט אלזא ;ת׳ פ׳ ב׳
 בוכשטאבין פינף דיא אין ,ד׳ק אי ד׳ח אי קומען קאן ת׳ פ׳ כ׳
 דיא אין .קל, ניט חזק ניט , דגש _קיין גאר קומט ר ק׳ ח׳ ה׳ א'

 מער קומט ,נוזלי״ט שק״צ ט״ס * נעמליד בוכשטאבין איבעריגע
 כפ״ת בג"ד פון דגש דעם ,ערקענען צוא סימן דער . ד״ח וויא ניט
 אים פאר שטייט עם ווען אזו איז .קל איז ערס צוא הזק איז ער צוא
אבוכשטאב ---------—

 הוא , נתת כרת את מהמלות הדגש כי האומרים המדקדקים מן יש *(
 אקד כי ׳ בפניהם כחשם יענה הטבע אבל , נתנת כרתת אנת מן המה כי יען ׳ ד״ח

 תנועה אחרי גם בטבע להיות יוכל ד״ק אבל אחריו או בו תנועה בלי אות יוכפל
 מהדג# הבאה הכפל אות וכן לקחת, שמעת , תנועה אחרי ד״ק באמת ^זנמצא כמו

 הד״ק נשאר וכן , בת ישב כמי הנועה אחרי קל בדגש נקרא כפ״ת בג״ד באותיות
 תנועה שאחרי מפגי אך , שנת;ם מן שהוא שתי שת;ם במלות נע שוא אחרי
 ופה , רפה באה היא ע״כ ו ההברה על להקל לחזוק כפ״ת מבג״ד האות צריכה אינה

 במקומה קלותו צד הנה ;חזקתו צד הדגש מן איפא ונעדרה האות מן התנועה כשנפלה
 האלה אותיות שש מן הד״ח לעולם יפול לא ע״כ אשר קל, גם חזק בכלל יש כי , -עומדת

 גם ד״חכזה יבא לא מדוע , האלה המדקדקים לדברי קשה עוד . ב^יוא כשבאות אף
 צר אך הוא הזה הדגש כי ניחא דברינו לפי אולם ו פת לב סבה סב כמי בכפולים

 קודמות והאחדות והזכרות < מקדם לה שהיה ממה לפליטה להתנועה הנשארת הקלות
. סב יבא סבו סבה מן ולא כרת את יבא כרת אתה מן ע״ב ,והרמי להנקמת בטבע
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 אים פאי איז עס ווען אוג , חזק ער איז אתנועה טיט אכוכשטאב

 מיטעץ אין ארעי ,וואיט אנפאנג אים היינו ,תנועה .קיין ניטא
* .קל ;ער איז , נח אשוא נאך ווארט

. מרכבת הברה ,פשוטה הברה יד,
 תגהנה איין טיט זיף ^פרעכין אדם וועלכע בוכשטאבין דיא

 ,רואךט אין דא איז עסע ותנועות פיל אונ ,)זילכע( "הברה" :הייקט
. ווארט דער האט הברות פיל אזוא

 זילבע( )איינשאכע פשוטה" "הברה :הברות צווקע־לייא ניבט עם

 האט תנועה די ווען :זילבע( געזעצטע זאמק )צו “מוךכבת ״הברה אוג
 וויא איז כח זיין וראם ,חזק ארגש אדער נח אשוא זיך נאך ניט

 ,הדשי־תי ק־ךא :צב״ש וויא ,פשוטה הברה ^עם הייפט נח שוא
 נאך האט תנועה דיא ווען אונ , פשוטות .זיינען הברות אלע ךיזע

 צוא ד״ה מורכבת׳ הברה :הייפט^עס אד״ח, אדער נח אשוא זיך
 אות דעם פון אוג תנועה די האט וואס אות רעם פון גיזעצט זאמע;

.;נבור( נב־בור אב-רם :צב״ש , איהם מיט אוים זיף זאגט וואס
. נגינה טו,

 ׳ זילבע איק ויא.ו הר?ע ויז אי! ,אטד וואם ווארט הןדער
 דך;קען אוים שארפער איהם פון הברה איין נאטיךליך מאן דארף

 גיצוינק צו זאלין הברות איבעריגע דיא דאם ,טאן אהעכערין מיט
 העברזגי^ע דיא אין קומט רעם אויף איהר, צוא ווערין געאיילט אונ

 וויא צייכען( טאן ,טראם )דער נגינה הייסט וועלכער אצייכען שפראכע
 טעם נאךךזען נור אודארענתנ, שפראבעדיא* רוססישע דיא אין

 האט וואס ווארט אזא אויף נור קומען בעדארפט נגינה דיא האט
 אויף נגינה דיא מיר זעהען דאך ,זילבע איין וויא מעהר זיך אין

 דער אורזאכע דיא איינזילביגע, דיא אויף אפילו ווערטער אלע
ודייל , איז פוץ

.כפסיקים נחרתים טז,
 נוטץ, איין נאך האט שפראכע העקרעישע ז־יא אין נגינה די

מיט אייגע נישלאסין זיינען זאטץ אין ווערטער וועלכע ווייזט זיא
דיא
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 , אנפאנגט זאץ דער וואו ,געטיילט זיינען וועלכע אוג ,אנדערע ־ךיא
 נכריה/ בארץ הלוך גך אמר "בי :צב״ש זיך ענדיגט ,ער דואר אוג
 דען :זעטצען איבער קעגען אזוא מאן וואלט נגינה דיא ניט ווען
 , לא?ךע פרעמדע איינעם אין וואר איך :שפ:אך פרעמדער איין

 פון געטיילט אב איז "אמר" וואךט דער ראם נגינה דיא מיר ווייזט
 ; "הייתי" ווארט ?יטען גישלאשין איז ,ער וועלכער “גרמ ווארט
 ערבינדענדע(6) משרתים נגינות: סארטען צווייא פאראן איז דארום
 צווייטין דעם מיט פערבונדין איז ווארט דער דאס ווייזען זיי וועלכע
 אויך נגינות דיא הייסץ דארום )טרענענדע(, מפסיקים אוג ,ווארט

 אויף אוג פשט אויפען געשמאק אויפין ווייזען זייא עייל ,טעמים
. כונה דיא

 גלייך ניט זיינען זיי אבוואהל מפסיקים זיינען נגינות אלע אנמעיקונג(
 דיא ארג ,מפסיקים גרעסערע זיינען ךיא ,קטופע אין

 קדמ״ך איז זייא פון סימן דער וואם אכט דיזע אויסער ,קלענערע
 ירח מה^ך קטנה תלישא כפולה מרכא מונח דרגא קדמא :תמי״ם

. משרתים זיינען ,מדכא בן־יומו
ומלרע. מלעיל׳ יה

 תנועה לעצטע דיא אויף ,ענטוועדער אימער קומט נגינה ך
 פאר איינע אויף אדער ,לעצטע( )דיא מלרע ,עם הייסט ווארט פון

.לעצטע( פאר )דיא מלעיל עם הייסט לעצטע ךיא

. אחור נסוג יה׳
 האט נאך רעגעל נאבען נגינה דיא דאס ניבט מאל מאנבע

 דער אורזאכע דיא "מלעיל/ זיא איז דאך “"מלרע זיין בעדארפט
 דאם אונ ,טראפ( דיא פון נאהונג )דיא הטעמים״ ״קרבת איז פון
 דעם נעבען איינער וועו־טער צווייא ניבט עס ווען :אלזא איז

 "משרת" מינה איין מיט איז ווארט ערסטער דער דאס אנדערין
 שוק איז ,ער וועלכער ווארט אנדער צום אים בעהעפטעט וועלכע

 ד״ה מלרע, איז ווארט ערקטער דער אונ ,מפסיק נגינה איין מיט
ביים אונד ,תנועה לעצטע דיא אויף איהם בייא קומט נגינה דיא

אנדער
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 , (* בוכשטאב ערספזין דע□ אויף נגינה דיא קומט ווארט אנדער

 תנועות צחייא אויף נענות צווייא זאמען צוא זיך שטייסען אלזא
 אליידיגע מיטין אין זיין זאל עם $הנע אנדערע דיא נעבען איינע

 אויס דיא אין שווער איז דאם וואס ,נע אשוא אדער תנועה
 מאן קאן ווארט ערסטין ביים עטוואם זיך האקין אב אוג שפראך,

 וואיט אנדער דעם מיט אים שליסט משרת נגינה דיא חייל ,ניט
 ביים אב נגינה די זיך רוקט פאל אזא אין ׳ מפסקת נגינה דיא פון

 האט דא ,לילה /קרא צב״יש ,מלעיל אויף מלרע פון ווארט ערסטין
 אויף ווארט ערסטין ביים נגינה דיא קומען בעדארפט איינענטליך

 נגינה דיא קומט ווארט אנדער ביים חייל נור ,קמץ לעצטען רעם
 אוג משרת איז נגינה עישטע דיא אונ ,בוכשטאב ערסטין אויפין

 ננינה די געצוינין צוריק דארום זין• האט ,מפסיק איז אנדערע דיא
 , ^עו־סטען םע7 אויף טץ(כ לעצטע! דעם פון ווארט ערשטין ביים

 נגינה דיא אבער חען ;חייכענד( )צוךיק “אהור ״נסוג עם הייסט
 מלעיל" "בעצם ראן .עם הייסט מלעיל קומען אייגענטליך דארף

. מלעיל( )אייגענטליך
. מחג יט׳

 ניט ער אוג ,א :בוקשטאב אונמעךין שטריך איין איז מתג
 אונ .קומט ער וועלכע אונטער זילבע דיא טאן שוואכען איין

 דיא עטוואס אב האלט ער דען ,)צרם( מתג ער הייסט דארום
 זא איבעליגע, דיא צוא האסטיג פליהעץ ניט זאל זיא דאם זילבע

 איז מתג פון ארט דער .פערד דעם אב האלט צוים דער וויא
 פאר אדער ,נגינה דיא פון תגיעה דריטע דיא ארף ענטוועדער

 וועלכע אויף זילבע דיא :שועתך", "אנכי, צב״ש: ,נע שוא איין
. פשוטה אימער איז קומט מתג דער

זעהעט דאך ,נגינה בעזאנדערע נע אי האט ווארט ;ערער
מאן _____________

 7 לך ונתן והס ביניהם גע שוא אם נ״א מלות בב׳ נמצא והנה *(

. א(6 )י ךו9
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 ווערטער קליינע פיר דרייא אדער צווייא דאס א?ט זייער מאן

 די ווערען טואע איין אוייאונ נגינה אייז נור זאמען צוא האבען
 ־ קווערשטריך: איינעם מיט ז_יינען זייא ווען נור איז דאם ,גילעזין

.את־כל־אשר־לו" ,כי־גם־זה , ^רק־טוב :צב״ש ,פערבונדין
._קלה תנועה בא׳

 דיא הייסט ,אתנועה אין פערוואנדעלט ווערט אשוא ווען
 האט ישראל "מלכי" צב״ש ,ייאקאל( )לייכטעי .קלה תנועה :תטעה

 "מלכים/ ווארט פון איז וויילעם "מלכי" שטייען נעזאלט אייגענטליך
 ערסטער דער דען ,זיין ניט קענען נעים שואים ?ווייא רוייל גור

 ער איז דארום ,זיך בעציהען צוא תאם אויף ניט זיר האט שוא
 אים שוא מיטען ו׳ דער אדער , אוענועה אויף געוואךין פערביטען

 מיט בוכשטאב איין נאך איהם נאך שטייט עם ווען ווארט אנפאנג
 , אתנרעה אויף ווערען פערביטען ו' פון שוא דער שוין מוז אשוא
 שטייט ו נאכען ווען אדער ,ושמרתם ושמר, , וראיתם ;וראה צב״ש
 ו פון שיא דעי אריך ווערט דא פ, מ, מ פוכשטאבין דיא פון איינע

 גלייכין דאס ,“ופדה ,ומרק ״וברך, צב״ש ,אתנועה אויף פערביטען
 אראב פאלט דאן וואם גרונית אאות פאר פתח אחטף מיט אהא
 ,״העידותי צב״ש ,אליין תנרעה דיא בלייבט .עם אוג שוא דער

 הייסט הידעת"? ;״הקימותי אנשטאט ?האנכי״ ?האתה הךולותי;
 ניט מאל קיין קומט איהר אויף ווייל .קלה", "תנועה אלעס עם
 איחר נאך אוג ,מתג .קיין ניט אויך רוב פי על אוג ,נגינה דיא
.נע שוא איז איהר נאך וואם שוא דער אוג ,ד״ח .קיין ניטא איז

---------------------------------------------------
. הברה פון רעגעל יא ך א׳ פרק

 גיצויגין איז זיא ווייל , ;דולה אתנועה מוז נאטור פון .1 §
 איהר נאך טאר עם ד״ה ,פשוטה הברה זיין שפראך אוים אין
 אויך ניט ;ער וואס חזק אדגש אדער )נלאה( נח אשוא זיין ;יט
א זיא ווייל קטנה אתגועה אונ ,נח אשוא תנועה דיא , צוא

שנעל 2.
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מוז עס ד״ה מורכבת הברה עין זיא מוז שפראך אויש אין שנעל

 זעהען דאך ,אד״ח אדער נח אש;א ענטמעדער קומען איהר נאך
 מורכבת זיין זאל ת״ג דיא ד״ה ,געגענטהייל רעם אפט זי;ער מיר
 אורזאכע דיא ,“סבו מלך, , "נגיד צב״ש ,פשוטה ת״ק ךיא אוג
 קומט הברות אונרעגעלמאסיגע דיזע אמף מייל ,איז פון דער
 זיין חנועות ביידערלייא "קענען (* אנגינה מיט רען ,נגינה דיא
. מורכבת אי פשוטה אי

 ביידערליי קענען אנגינה טיט אז זאגען מיר וואם ראם .2 §
 זייקיין נאך ניט שטייט ;עם מען מאן מיינט פשוטה זיין תנועות

 נעמיס איז ,אשוא זייא נאך :א אבער שטייט עם מען ,שוא
 צב״ש מורכבות, דאן ביידע אלזא זייא זיינען נח, , שוא דער

 §( 11) שוא פון רעגעלן דיא אי; ווייטער )זיהע שמעתי״ קטנתי ״שמרתי
• רעגעל( דיזען פון אויסנאהמע אייגע

 מאכט זיא מאס אורז_אכע איינע נאך דא איז אויך .3 §
 ת״ק דיא מען מתג איז ראם ,פשוטה זיין זאל ת״ק דיא דאס
• “״דללו פשוטה זיק שאן זיא כןאן אמתג האט

 זיא מען אפילו פשוטה איממער איז קלה תנועה .4 §
 קלה וענועה אויף רען ניט, געוויס )אנגינה ,מתג _קיין ניט האט
.נגינה( דיא נימאלם קומט

 בעדארפט האט איהר נאך מאס קטנה תמעה ךיא .5 §
 בוקשטאב דער מייל ענטמעדער ;יט, קומט ער אוג אד״ח קומען

 בוכשטא^ין ךיא פון איינער איז קומען דארף ער וועלכען אין
 מען אדער ,דגש קיין ניט זיך אין נעמען זייא מאם ,“״אהחע״ר

 דיא אק מייטער )זיהע בוכשטאב פון ארו;טער פאלט דגש דער
מען אפילו פשוטה איז תק״ט דיזע , §(( 18) דגש פון רענעלען

זיא
 ווייטער )זיהע מורכבת ת״ג !־יא ממאכ נגינה במקום אמתג אייך י(

• מתג( פון רעגעלן דיא אין
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 אייגענטליך ,הקך' ;החג ,״החי צב״ש ,מתג _קיין ניט האט זיא

• געפאלק אתים איז ;ער גור אמש ק׳ אין שטיי״ען בעדאךפט האט
 )זעה ,כנוי־כם־כן דעם פאר קומט וואס ת״ק דיא .6 §
 ניט איז זיא ווען אפילו אגמערקונג(, דיא ד׳ פרק אנפאנג ווייטער
 איטמער אויך איז שוא, פון ניט קומט זיא ד׳ה .קלה, תנועה
 צב״ש ,אמתג איחר אויף ניט קומט עט ווען אפילו פשוטה הברה
 איז עזו^א דער ,“דמכס ידכם דברכם ;1דמ ;דו דברו ;ךם ;ר ״דבר

 .תנועה :נאמליך ,דריי דיזע ♦(. ת״ג פון קומט ת״ק דיא ווייל , נע
 תנועה ,מש דער איחר נאך פעלט תאם קטנה תנועה ,קלה

 הדגש,.קלה. חסרון :ם כ ק ח )אסימן ,כנוי־כם־כן דעם פאר קטנה
 ניט קומט עם ווען אפילו ?שוטה הברה מאל אלע זיינען ־כן( כם

. מתג איין זייא אונטער
 “מתנ .קיין ניט קומט עם ווען "אפילו אלם זאגען מיר אנסעיקונג(

 בייא !א קוקט "עם וואס ניבט רעגעלין מאנכע ווארום
"(.*מתג פון רעגעלן די אין שרייבען וועלען מיר וריא ,אמתג דרייא ךי

זעקס _____
 בל״ג ה״פ להיות גדולה כה לה יש מגדולה באה שהת״ק לפי והטעם *(

 יבא וכן ;המתג( דבר על בדברינו הספר בסוף )ועיין המתג לענין ולא , ובל״ט
 אהלים •מ) אחד אחר ;דחו טח לח במלות חי״ת לפני קמץ תמורת פתח

 , טחים( )לחים ובל״מ בל׳ג ה״פ הוא והפתח . ילי׳א בעל הרב לדעת אחדים(
 מתג בו יבא שבוודאי לי נראה שלישית תנועה הוא הפתח ואם . מת״ג בא הוא כי מפני

♦ והבן החךם החי כמי ,לחיהס
 הגה כלא פלא כמו מתג ובלי נגינה בלי ה״ם תק״ט עוד נמצא והגה ( **

 ישעיה וטאטאתיה )מן טאטאתי פארה ראשון " דומיהם ועוד גמא בכך,
 בטבעו אין כי ננ״ס הוא בהם )האלף ! דומיהם ועוד תאשם יאדימו נאדר , י״ד(

 הד״ק ולענין ו נאדךי ראשונים במו המתג לענין נ״מ הוא בו והשוא להראות
 , אהריו קל דגש בא היה לא ה^זוא סימן בלי ר׳ל ננ״ס בתמונת בא היה אם כי
 שהדין כמו כי לאמר יש והנה והבן(. כאביר בסאפאה כמי חזק הדגש לענין ג□

 ממנה חזק הדגש בהמנע ובל״מ כל״נ פשוטה להיות תוכל ד״ח ע״י המורכבת בתק״ט
 להיות תוכל נח שוא ע״י המורכבת בתק״ט הדין כן ,שואית אות או או״ג בסבת

 הנודע והכלל , ה״א או א׳ הוא אם נסתר להיות הנח כ^זיוכרה ובל"ט בל׳׳נ פשוטה
 לדגש או לננ״ר מקום כשאין הוא ובל״ט בל״נ פשוטה להיות תוכל לא קטנה תנועה כי
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. שוא פון רעגעלק דיא ב' פרק

.נע שוא דער האט אורזאכעץ זעכס .7 §
 פריער ניט האט שוא פון אות דער ווען ד״ה ,הסמיכות חסרון (1

 , איהם אויף זיך בעציהען צוא אתנועה טיט אאות זיך פאר
 אוג ,' שמע צכ״ש , נע ווארט, אנפאנג איש שוא דער איז דארום
 ,ווארט מיטען אין שואין צווייא פון שוא אנדער דער איז דארום

 ;וויא נחים ביידע שואים צווייא ניבט ווארט ענדע אם נור )דען נע
 דארום אונ ; ככ־?ך צב״ש ,ווארט( מיטען אין ניט אבער ,“"שמרת

 , נע ,אד״ח זיך אין האט וועלכער אות דעם פון שוא דער איז
 דיא פון ערקטער דער אוג ,אות דעם פערדאפעלט ד״ח דער דען

 , תטעה פארינע דיא מיט נח שוא אלם גילעזין ווערט דאפלונג
 דער וואס שואין צרוייא שטי;ען וואלט עם רויא עם הייסט אלזא

 וואלט עם וויא גלייך איז “ךברומ שפיל ביי צום ,נע איז אנדער
. “"דב־ברו שטי;ען

 פאלט דגש דער ווען אפילו נע אויך בלייבט שוא דער אנמערקונג(
.“"ה־קכס צכ״ש אות פון ארוים

 לתנועה נסתר נח לפני קטנה התנועה את רוב פי על החליפו זאת )ובכל !אחריה
 אחר לנ״ם הנ״ס את שהחליפו או , הפצת פקדת ת׳ מלאת קראת כמי גדולה

 קטנה■" התנועה מן המבטא בטבע נמשך איננו 'שהנסתר לפי , בכה תמורת בכי כמו
 הראשון משקלט גיא חטא שוא כמי קטנה התנועה את לפעמים הפילו ובאלף
 ננ״ר שני הברת מטבע נמשך הפנל כי יען , גיא הטא שוא תמורת . כנודע
 בעל ז״ל הכהן אדם המנוח הרב האמתי המדקדק זאת לבאר השכיל באשר
 בנפרד יבא עפאים פבאך נם )ואולי ,תמורתו יבא בית עין ביו״ד והחירק יל״א<
 ( מלעיל על למלרע שהקדימה אף מלעיל הגה פלא וע״כ ,כיאות( עפא כלא
 הנגינה גדולה תנועה שהיא אף לנגינה הכרח המוקדמת להתנועה כשאין זאת ובכל

 אקרה דחיק בדין והנה — . רעה שדה כמי הזאת הפשוטה הקטנה על מלרע
 , לישב ויש ׳ אחריה ננ״ס כשיש אף קטנה התנועה להשלים חזק דגש יבא כת

 הה״א בשביל הוא שהסגל יען מלעיל תמיד שהיא אלה במלת מציגו מזאת וגדולה
 אלה מי 5 כמי חזק בדגש יושלם נגינות שתי בין יחידי כשהוא זאת ובכל הנוספת

♦ בזה לחתיישב עוד וצריך ! ועור ל״ם( )שש לן: אלה אשי" לאיש ל׳ג( )נדאניע ך ד
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 אויף ניט האט זיא וואם את״ג נאך אשוא ,ת״ג (.2 (8 §

 שוא דער איז פשוטה זיין נאטור פון זיא דארף נגינה דיא זיך
. נע איחר נאך

 זאנדערין מלעיל" "בעצם ניט איז זיא רואם נגינה דיא אנמערקונג(
 פון נגינה .ערסטע דיא נלייכען דאם אוג ,“אחור "נסוג

 אלם ניט זיך דיא רעכענען ,נגינות צווייא האט וואם ווארט דעם
.ומלאו״ ;צדק ״רודפי צב״ש ,מתג אלם זא;ךעדין נגינה

 אויף זיך פערבייט ת״ג דיא ווען גלייכען דאם אוג (.3 (9 §
 אנגינה אן מורכבת הברה זיין קענען זאל ;עם ציל צום ניט תקי׳ט

 איזפעל- כ׳ פון חולם וואסדער ;כלתי"" פון "עלתיו צב״ש וויא
 פון איז נגינה דיא עייל תק׳ט זיין חטף קמץ אויף געווארין ביטען
 תעגען זאנדערען ,מורכבת הברה דאך איז .ער אוג אראב איהם

 כגרם־בם־כן" דיא פאר צירא קמץ דער וויא (* אורזאבע אזייטינע
צבי׳ש _____________

 ע״ב , עצמן בשיני שלמות במרות נחשבים האלה הכנוים כי משני *(
 אליהם יתחבר הפעל וכן ה/ דבר כמו הסמיכות בתמונת אליהם השם יתחבר

 התק״ט אלה בכל " פקדכם ע״כ , אתכם פקד כמו , הפעול יחס בתמונת
 היא התק״ט אשר בהם ויש תנק״ל, ולא גדולה, מתנועה שבאה חזקה גם גמורה היא

 הותנו ברכו כן מקדשכם חותנכם ברככם כמו תנק״ל והיא שוא תמורת
 לא הת״ג כי קלה תנועה תמיד היא ־ך הכנוי לפני אשר התק״ט אולם . מקדשו

 לפני השוא ישתנה ואז , לשוא הכנוים יתר לפני כשתשתנה אם בי לפניו תתחלף
 פקדה נסתרת נקבה עבר בפעל זולתי , תק״ל היא אשר לתק״ט ף .* הבנוי

 פקדתך פקדתנו ענ_קתמו פקדתהו כמו הכנויס בד לפני לפתה יתחלף שהקמץ
 נגינה עם גמורה תנועה אחרי השוא ונעות .תנק״ל ולא גמורה תק״ט היא שאז

 מוכח פקדתה פקדתי בכנויי בהד״ח השוא שנבלע וממה .עיון וצריך קשה
 נמצא לא ף הבנוי כי מפני ואולי , כנודע בד״ח יבולע לא הנע כי , נח שהוא

 (,13 צד בהערה עיין אתק?ך )ומזה ישמו״ק כמו בד״ח או רפה או אם כי
 , נה שוא אדרי אף רפה ונשאר , נסהרת נקבה עבר בפעלי חדשות לחדש רצו ולא

 תנועה אחרי ודגוש ,נה אדרי רפה להיות הנמנעות מן אין המבטא מטבע כי
. הנ״ל בהערה שכתבנו כמו , נע נשוא
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 דעם האט תק״ט דיא ,“ז.קנכם־כן ךברכם־כן ,^קן , ״דבר צכ׳ש

• נע איהר נאף שיא דער איז אלזא ת״ג, פרן פח

 זיף פערתאנדעיט אשוא ווען ד״ה קלה" תנועה (.4 (10 §
 פרן שוא דער איז "ושמרתם", :צב״ש וויא ת״ג שייא אתניעה אין
 וויא קטנה תגענה שייא " אשורק אין געווארין פערוואנדעלט ח

 נאף שוא דעו־ איז " ה״פ זיין אויף זיא דארף ,“"מלכי צכ״ש
. נע איהר

 אריך. זיף פערבייט אתנועה ווען גלייכען דאס (.5 (11 §
 פער־ צוא גרר קימט ער וראם אות איבעריגען איין ליב צוא אשיא

 ביכשטאב רעם ליב צרא אדער , ווארט פרז קלאנג דעם שענעדען
 “"אל ווארט פרן רייטינג דיא האט גר7 וראם ווארט ענדע אם ה׳

 ער שייא ש;א, דיזער הבית"" "אל אנשטאט "הביתה" צב״ש וויא
 אנשטאט "המיתה" ,“"חי:ף אנשטאט “"הןיכי צב״ש ת״ג נאף איז

 די אבוואהל ( גע איז ׳“הביתה ״חייכי, ת״ק נאף שייא ,“"המות
 ווייל ,איז פין דער טעם דעו־ ,אנגינה האט איהם פאר תניעה

 איבעריגען דעם ליב ציא שיא אויף זיך פערבייט וואס הניעה דיא
(.י כעוועגינג איחר גאגצען אין ניט פערלירט ,כוכשטאב

*

*

 בוקשטאב ערשטין דעם אויף אשוא דומות׳ (.6 (12 §
 ,״צ־ללו צכ״ש ׳ נע אימער איז ״ בוכשטאבין גלייכע צווייא פון

 אויס ניט זיך וואלט ,נח געווען וואלט ער ווען דען ,“ש״ממה
 ציא זיין גלייך ניר ויאלט עם בוכשטאבין ביידע דייטליך דריקען

 (.ביבשטאבן צוריי זיף הערט קויסעס וואס מיטאד״ח ביכש׳ אייין
נאך  

***

. ודומ-הם נפשנו על עבר נהלה ,הנגבה : זה מילל ויצא
 לשוא התנועה נשתנתה לא גם לו כי המבטא מטבע באה השוא נעות *( *

 שהיא אתרי הנסיון יורה כאשר נע כשוא אם כי בהכרתה נשמעת היתה לא .אז גם
 מוטעמת היא שגם במלה אהרינה תנועה ובין בנגינה המוטעמת תנועה בין נדחקת

. והבן צערה מותה חייכי כמו •מעט
אהרי שוא כרי; נה הוא השוא ודומיהם ימצאינני ישחרינני אבי **( * 1
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 בע־ דיא ניט נרד ,נע ^וא האט סמנים פיר נאך .13 §

 בע- נע שוא דער , געגענטהייל אין .נע זיין זאל "עם אורזאכען
 , משרת ,)מתג ״ממנו״ איז זייא פון סימן דער ,זייא אורזאכט

 נח אשיא פאר מתג, (1 רפה(: בג״דכפ״ת אותיות ו׳ אחוד נסוג
 איז אשוא פאר אמתג קומט עם ווען אלזא מתג קיין ניט קומט

 מתג פון איט דעם אויף קומט מאל מאנכע (2 נע; געווים ?!ר
 ; ״ומלאו״ צב״ש ,מתג אלם זיך רעכענט זיא אוג משרת אנגינה

 ;“שבט ״תומכי צב״ש ,מתג אלם אויך זיך רעכענט אחור בסוג (3
ו׳ _____________

 חשו בחמלה עיקרית היא מהדומות הראשונה כשהאות אך כי מלעיל בעצם נגינה
 ד״ח כביה אך נשמעת האות תהי לא אזי נה יהיה אם כי ,נע שואה להיות לה

 יעיד כאשר אותיות שתי ובין אחת אות קריאת בין ממוצע אם/והוא לתר• המשתמע
 יתכנו לא כי אף צות ציה וקבוץ חירק אחרי ובוא״ו ביו״ד כתו )וזו . זה על הנם-ון
 בתקנתן הועילו ומה כנודע.( אחד במוצא עמהן השוות התנועות אחרי בברור ננ״ר להיות
 סותרין כללים בשני ע״כ אשר , בפועל הכפל באות לצללי בד״ח *צל מ; ששנו

 ראוי אינו )אשר בפועל הכפל אות מן והוא ,ללגו לגנו מן שנו זה את זה
 בל , בד״ח הנבלעת לאות ,בחמלה( בפועל היא כי יען ד״ח כבכח אך לקראתה

 אך כשהיא אולם ,בהמלה עיקרית היא הכפל מן הראשונה כשאות רק הוא זאת
 מבוארת הברתה תהיה ולא נבלעת תהיה אם לה חשו לא )שחרונני כמו נוספת
 לסתור שרצה המדקדק אותו כדעת ולא , בהמלה לה שנתנו חיים לה דיה כי כראוי

 הוא בעמ״ל נגינה שאחרי השוא כי , מוסר ליסוד שהניחו המדקדקים דעת מזה
 והנה .נח הוא השוא .ימצאונני ישחרונני במלות גם אמנם כי ,נח שוא

 שתי קריאת לבין אחת אות קריאת בין ממוצע הוא הד״ח כי פה הוכחתי מאשר
 הנ״ל המדקדק עצת היא נמהרה כי ,לאשורו דבר מבין כל יוכח , אותיות
 בכת אין כי ,ר13 גב בת שב רפויה כפת בבגד מהד״ח הראשונה האות לקראת

 הראשונה הכפל באות הדגש לו שקשה ומה , מבוררות אותיות שתי להביע ד״ח
 דגש להיות יכול המבטא בטבע כי שכח ? תנועה אחרי שהוא אחרי עליו תהי מה

 כמו נע שוא אחרי וכן , כרת , חחך ,שמעת כמו תנועה אחרי גם קל
 להיות יוכל המבטא מטבע להפך ובן ,למעלה שבארנו כמו , )וספיר( ושתי

 , כסו רפה נוספת בנון , ישבחונך ע״כ , נח שוא אחרי גם רמה
 -ך כנוי דבר על 21 צר בהערה ועיין .והבן , הקודמת בהערה ועיין ישבחוך,

. פקדתך של



24
 זעכס דיזע פון אייגע ווען ד״ה רפה, כפ״ת בנ״ד אותיות ו׳ (4

 דעד איז ,אשוא נאך אדגש אן ד״ה ,רפה זיינען בוכשטאבין
 וויא _קל אדגש זייא אין קומט נח אשוא נאך דען ,נע נעדרים שוא

. איז רעגעל ער ך

. אורזאכען דרייא האט נח שוא דער (14 §

 אאות זיך נאך ניט האט שוא דר דרען הסמיכות,ד״ה, חסרון (1
 שוא דעך איז דארום , איהם אויף זיך בעציהען צוא אתטעה מיט
 , ווארט מיטען אין שואין עווייא איז דארום ,נח וואלט ענדע אם

 ניט האט ת״ק ךיא ווען ,קטנה תנועה (2 .נח ערשטער דער
 איז אנגינה מיט )רען אנגינה אן איז זיא רוען אפילו מתג קיין
 ,נח איר נאך שוא דער איז נח( שוא אויך ^דולה אתנועה נאף
 , מורכבת הברח זיין זיא מוז מתג אן אוג ?גינה אן את״ק ודייל

 .א׳ פרק ענדע גערעכענט האבען מיר וואס דרייא דיא אויסער
 אנגינה קומט שוא פארען וואס תטעה דיא אויף ווען ,נגינה (3

 ,בעצם שטייען דארט דארף זיא ד״ה ,מלעיל בעצם איז זיא וואס
 זיא שייא גדולה איז הטעה דיא שייא ,אחור נסוג איז זיא ניט
 ,“ןכילהי "שמרתי, צב״ש ,נח איהר נאך שוא דער איז ,קטנה איז

 איין ליב צוא אתטעה פון זיך פערבייט 'שוא דער רוען אויסער
 §.11 אין געשךיבען אויבען האבען מיר וויא בוקשטאב איבעריגען

 דיא אפילו נה אשוא מיט קומען נגינה איין נאך אנמערקונג( ערפטע
 גע- זיינען זייא ;ואם “"אהח״ע בוקשטאבין פיר

 ניווען וואלטען עם ווען וועלכער ארט דעם אין א§ילו נע וויינליך
 צב״ש ,נח גיורען זיי וואלטען שטעלע זייער אויף אותיות אנדערע
. שמעתי״ שמחתי, ,גבהתי ,שמרתי ;.יעבוד ,״ישמור

 זעכס די דורך מאן ערקענט נח שוא דעם אויך אנמערקונג( צווייטע
 עם ווען נאמליך, , “כפ״ת ״בג״ד בוקשטאבין

 דען ,נח גערוים עזוא דער איז ,אשוא נאך אדגש זייא אין קומט
 פיר דיא בייא אויך ; ניט תש .קיין נאר קומט גע /עוא איין נאך

 בוכשטאבין
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 ער צוא שוא דעם ,ערקענען צוא לייכט איז "אהח״ע" בובשטאבין

 צוא איהס ■ צוא קומט ,נע איז ער ווען דען ,נח צוא ,נע איז
.קמץ ,סגל , פתה ת׳ק ז־רייא דיא פון איינע געזעצט

 אש;א שטייען זאל עם דאם פאר אטאל קומט עם (15 §
 ראך ער דארף , מלעיל בעצם איז זיא וואס נגינה איין נאך

 דער וועלבען אויף אות דער אבער ,נח זיין נאך רעגעל נאכען
 דארף וואס ,אות גלייכען איין גאך זיך נאך האט ,קומט שוא
 ביידע ךיא זיך וועלען אלזא ,נע זיין נאך רעגעל נאכען שוין

 האט פאל אזא אין ,אנדערע דיא אייגע זיין .ערווידער רעגעלן
 איחס האט מאן אוג ,שוא פון אות רעם געווארפין ארוים מאן

 הכנו" ,״ולנו :צב״ש ,אות צווייטען אין ארגש דורך ערזעצט
.הכננו" "ולננו, שטי;ען געזאלט איינענטליך האט

 אנדערעקאן דיא איינענעבען נעים שואים צווייא (16 §
 טרעפען כקאן נח ביידע שואים צווייא ,טרעפין ניט מאל קיין

 פון אימער איז אנדערער דער אונ ( ווארט ענדע אם נור אבער
 ערסטער דער ווען אונ הק,ט,ב,: פ״תך׳ בוכשטאבין זיבען דיא
 ר>נ ויק )יען הח״ע נא^ליך בוכשטאבין,—קעהלע דיא פון איז
 :וויא געשטאלט אנדער איין ווארט דער ראן בעקומט א׳ איין איז

 אין פערוואנדעלט איהם אונטער שוא דער ווערט הוצאת( קראת,
 , ״גבהת : אנשטאט ׳ שמעת״ ,לקחס ,״גבהת :צב״ש ,אפתח
.“שמןגת ,לקחת

. דגש פון רעגעלק ךיא ג׳ פרק

: אורזאכען פינף האט חזק דגש דער (17 §

 ;יזאלט האט עס" וועלכער בוכשטאב איין ערזאטצען צוא (1
 פון שרש דער דען ,מנטה״ אנשטאט ,״מטה :צב״ש ,שטיין
 . סבב איז שרש דער דען ,סבבו אנשטאט סבו ,נטה איז ווארט
;ואלט דעם אויף דייטעט מ׳ דער דען ,פריו מן אנשטאט ,מפריו

 מ!
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 במן דעם אוג שמות כייא משקל דעם אויף שטעלט ער (2 .מן

 , פקד , פקד ;סלם ,אפר , "שבת : צב״ש וויא , פעלים בייא
 פאר וועלכע קטנה תנועה דיא. ?ע?א? איצ ט?וק ער (3 .התפקד״

 מלכות , עניה ,עני , עברי,ה עברי צב״ש ,מורכבת ,איהם
 אנשטאט "תלינו צב״ש את״ג אנשטאט אמאל קו?ט ער <4 סלביות.

 תארט פון קלאנג דעם הערשאנערען צוא קומט ער (5 .תלינו
.“סוס עקבי , למה , יממה ,ימה , הנה , ״המה :צב״ש וויא

 צוא אום איבעריג אמאל קומט ער וויא זא אוג (18 §
 ווען ארונטער זייעראפט פאלטער ז,א קלאנג, דעם פערשענערין

 פערלייכטען צוא ,אשוא מיט אבוכשטאב אין קומען דארף ער
. :סעו ,:קהו :וויא אויסשפראכע דיא

 ארונ־ נימאלם פאלט כפת בגד אותיות דיא פון אנסערקינג(
 זין■ אין האט זייא בייא ד״ח דער ווייל ,ד״ח דער טער
. אויך ד״ק פון קראפט דיא

 בוכשטאב דעם פערדאפלען צוא קומט ד״ח דער (19 §
 שטייען וואלט עם וויא סבו :צב״ע ,קומט ,ער וועלכען אץ

 פאר האבען מום ד״ח דער דאם פערשטאנדליך זאלבסט ,סב־בו
 וועט וויא זאנסט דען תנועה איין זיך נאך אוג תנועה, איין זיך

 דאס מיר פעךשטי;ען אלזא ,בוכשטאב דער ווערען געדאפעלט
 ענדע אם ניט אונ ווארט, אנפאנג אים ;יט קומט ד״ח דער

 קא זאנדערק ,אשוא נאך ווארט מיטען אין ניט אונ ,ווארט
 ד״ח דער איז “"כרת :צב״ש וויא ,אוענועה נאך ווארט מיטען

 פער- צוא קומט _קל דגש אונ ;,קמץ ץווישען אוג פתח צווישען
 כפת, בנד בוכשטאבין זעכס ךיא אויפעזפראךפון ךיא הארטען

 ווארט מיטען אין אדער ווארט אנפאנג אים שטי;ען זייא ווען
 נאך ווארט ענדע אם אויך טרעפט אמאל )אוג נח אשוא נאך

 א?ט זייער מיר בעגעגענען דאך ,רחד( ,כרת :וויא ,אתנועה
 זיי וועלכע בוקשטאבין דיא אין אויך ווארט אנפאנג אים אדגש
 "חזק", דגש, דער איז געוויס תאם כפת, בגד פק ניט זיינען

צב״ש
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 בובעןטאכין די אפט מיר זעהען דאסגלייכען אונ/1ל "נשבעת צב״ש

 אן גאר דינען דיא ד״ה ,“"רפה ווארט אנפאנג איש ת פ כ ד ג ב
 זיינען מאל מאנכע ודייל ,איז פרן רער אורזאבע ייא • דגש איין

 זייא ווען דהיינו ,ווארט איין פיר נור גירעכינט ווערטער צווייא
 טיט איז ווארט ןערשטער דער אדער , אמקף טיט געשלאסין זיינען

 ךעגעלין די בייא גירעכינט אליך ווערט דאס וואס , פשרת אנגינה
 פרן אנפאנג דער ארג ,ווארט איין פיר ווערטער ביידע ש?7 ופן

 , ווארט טיטען אין .אלזא יעצט שוין הייסט רוארט צווייטען
. רפה אי ,ד״ק אי ,ד״ח אי קומעץ כ־ןאן דארט וואס

 גידרען מאריך רעגעלן דיזע אק האבק מדקדקים דיא (20 §
 ווק ארג ד״ח, ווארט אנפאנג אים קרמט ווען ;ערקלערין צרא

 בקצרה שרייבען דא וועלען אבער פיר , ׳רפה ווען ארג ,ד״ק קימט
 דיא אין )דען ה פ כ ד ג ב פרן דגש דעם ערקלערי; צרא ניר

 ער איז ווען הזק( ,גערוים דאך ער איז בוקשטאבין איבעריגע
 וראם ווארט ערשטער דער ווען (1 אחא: קל, ווען ארג הזק,

 אין וראם ווארט אנדער דעם פרן געטיילט אב איז דגש פארעץ
 אלזא ^עס הייסט ,מפסקת נגינה איין מיט ,דגש דער איז איהם
 רענעל נאכען קל ער איז ווארט אנפאנג אים איז דגש דער דאס
אין הייסט דאס ארג .(ז״3 -=י־3) “ברא ונקבה ״זכר צב״ש נאך
 זיך. ..ענדיגט רוארט ערשטער דער ויען (2 ;מפסיק מסורה ךיא
 ווארט צווייטען צום געשלאסין איז ער צוואר , מורכבת הברה פיט
 אויך איז ה״ט נאך אבער , אמקף פיט אדער , משרת אנגינה פיט
 איז אלזא ׳ קל דגש איין מיט כפת בנד ווארט מיטען אין

 צב״ש- תנועה איין זיך פאר האבען טוס ד״ה דען ,ד״ק ,דגש דער
 . דיא אק הייסט דאם אוג .“תמשל־בו ׳ בלק !ירא , תשים ״בצדה
 בגד פין בוקשטאב דער ווען(3 זאנען(; )אויס "מפיק" מסורה
 האט אוג אשוא פיט איז ווארט צחיימען דער אנפאנג אים כפת

 אדער ,ככרכטיש״ ״הלא : צב״ש בוכ^טאב גלייכען איין זיך באך
דיא רואם פ׳ אדער ם׳ איין זיך נאך האט שוא פיטין ב׳ דער

 אלע
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 :צב״ש שפראקארגאן, איין פון ז־יינען פ מ כ נאמליך, דרייא אלע

 איז ארטק ביידע דיזע א־ויף ,בפרעה" בהכבדי ,במקלי כימ
 שפרעכען צו אוים ץווייא דיא פו; בובשטאב ערישטען דעם שווער

 רוען אפילו ווארט ערשטען פון אב זיך ער טיילט דארום ,רפה
 ;נס הייסט משרת׳ אנגינה דורך געשלאסיץ איהם מיט איז ער

 דער איז ,ווארט אנפאנג אים איז כפת בגד דער דאס שאן
 "אתא :מכורה דיא אין הייסט דאם אוני ,קל איה□ אין דגש

 ער ווע׳ אבער דארום ,הדומות : מדקדקים דיא בייא אוב ,“מרהיק
 ער וואס ,מקף איין מיט וואךט ערשטען מיטען געשלאסין איז
 ערשטער דער ווען רפה שאן ער איז ,איה□ פון טיילין ניט זיך קען

 אוג “לא־וקתעבמ :צב״ש , פשוטה הברה טיט זיך .עגדיגט ווארט
 מכת־. :צב״ש , חזק ער איז , דגש איין איהם אין קומט עס ווען

. רודה־בפרך ,במטהו

 פריהער האבק טיר וואס ארטען דרייא דיזע אויף (21 §
 ,_קל דגש דער איז ,דומות , מפסיק ,מפיק : נאמליך גערעכענט.

 ניט זיך ענדיגט ווארט ערשטער דער דועץ ד״ה, ניט, אבער ווען
 נגינה טיט געטהיילט אב ניט איז ער אוג ,מורכבת הברה טיט

 ציוייא טיט ניט דך אנפאנגט ווארט אנדער דער אוג ,מפסקת
 / “חזקמ ער, איז פ, ב, - מ׳ ב׳ טיט אדער , בוקשטאבץ גלייכע
 מסורה אין הייסט ךאס אוג פסח". ועליית כה, אקרתמ צב״עז:

 ארויק ווערט ווארט ערשטען פון ה׳ דער ד׳ה , )נעדריקט( דחיק
 :שטייען וואלט עם וויא נילעזין ווערט עס אוג , ווארט פון געדריקט
 דאם אד״ח; טיט אוג ווארט איין , “ועשיתפסה , ״אקרכה
 האבק טיר וויא ,ד״ח מאל אלע אויך איז מקף איין טיט גלייכען

 נור שיידע; ד״ק ניט גיט מקף איק מיט דען ,נעשריבען פריער
. מורכבת הברה טיט זיך ענדינט ווארט _עךסטער דער ווען

 אנשטאט דגש )איין נח" תמורת "דגש :ניבט עם (22 §
 דגש( דעם אנשטאט נח )איין דגש" תמורת "נח :אוג ,נח( דעם
 איין שטץען בעדארפט האט עס ווען :הייסט נח תמורת דגש

 תנועה
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 י׳( כלל )איינלייטונג .נסתר אנח זיך נאך ציט זיא תאם גדולה תנועה

 ,חזק דגש איין טיט קטנה תנועה איין איהר אנשטאט אמאל קומט
 תמורת נח .“תסבו אנשטאט תסבו תלינו, אנשטאט "תלינו צב׳ש

 אייגע אין ד״ח דעם שטיי^ען צוא אויס קומט •גם ווען : הייסט ךגש
 .קיק ניט קומט זייא אין תאם ,ר ״ ע ח ה א בוקשטאבין דיא פון

 קמץ אין פתח :ת׳ג אין קטנה תנועה דיא זיך פערוואנדעלט , רגש
 ,צירא אין קטן חיריק מביך", אנשטאט ״מברך וויא (ת״ג איהר
 אנקטאט טברך וויא ,חולם אין קובץ ,ברך אנשטאט ״ברך וויא

 ווערט דגש דער 'ד״ה ,דגש תשלום אויך הייפט ראם אוג ,מברך״
.ת״ג דיא פון געצויגין ווערט ;עם תאם נכתר נח רעם דורך ^ערזאצט

 פער־ בעדארפט קטן חירק דער זיך האט אייגענטליך *נמערקיגג(
 שורק אויף , הבץ אוג ,אב זיין גדול חירק אויף בייטען

 נאך דארף דגש דעם משלים איז זיא תאם ת״ג דיא נור , אב זיין
 חירק אונ , בכח נור זאנדערען , בפועל נכתר אנה זיין ניט איהר
 ,ו אימער זיך נאך האט שורק אוג > י אימער זיך נאך האט גדול

 זייערע גדולות תנועות דיא אויף ניט זיך זייא פערבייטען דארום
 מיט זיינען דיא וואם גדולות תנועות דיא אויף ;אנדערען ( אבות

. שפראכארנאן איין פון זייא

 דאם אפט זייער טרעפט ע " ח ה בוכשטאבין איך (23 §
 ניט ווערט , ז_ייא אין שטי;ען געזאלט האט תאם דגש דער

 אין פערתאנדעלט ניט תערט דיא פאר ת״ק דיא ד״ה , ערזאצט
 מיט פונקטירט .זיינען _זייא ווען אוג ;“נה?ת ׳ ״החי צב״ש (ת״ג

 זיך פערבייטען איהם פאר פתח קטנה וכנועה דיא מוז גדול קמץ
 אות איין פאר דאם ,רעגעל איין איז נס7 דען ,סגל אויף

 גדול קמץ טיט פונקטירט איז ער ורעלכער בוכשטאב( )קעהל גרונית
 אבער ,“הענג ההמון, ,״החכם :וויא ,פתח קיין זיין ניט טאר
.החכ?ה״ ״לקק^י, :תיא ,פתח קומען י_א קאן טף1ך קמץ פאר
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 מלרע או: מלעיל פאן רעגעלע! דיא ד׳ פרק
. (* כנוי□ דיא אהן 'שמוה בייא

 אברהם תמונה הכמה בית "אדם :צב״ש דויא הייסט שמות *(
 כתב יך\ה היה שתה אכל :צב״ש וויא הייפט פעלים ,ןרושלןם

 נאך נעבייגט ווערען זייא וואס ווערטער אלע אד׳ג ,וכתוב כותב
 !יי וועלכע ווערטער איבעריגע דיא אוג ,"ערטער( )צייט צייט דיא

 בעבור נם!ען בי :צב״ש וויא ,זארטען צווייא דיא פון ניט זיינען
 .מלות מךקךקים ז־יא בייא הייסען ,אד״ג אנה אנא שמה למה עוד
 יעדער פון ,צייט געגענווארטיגע ךיא הייסט דאם ,בינוני דער אוג
 , מכרה ,משליך ,משלה ,מלמד ,יושב ;אוכל :צב״ש ,פעל

 הייסט בנדם ;שם פיר אויך זיך רעכענט גלייכין דאס אוג השתדל.
 אדער שמות דיא צוא ,צוא דך לייגען זייא וואס בוכשטאבק דיא
 דיא דחקען צוא אויס מלות דיא צוא אדער פזגלים דיא צוא

 , מיך ,מיר ,אי;ערע ,אונזערע ,זיינע . דיינע ,מיינע :דייטונג
 , דברי :צב״ש וויא , ווייטער זא אוג ,אייך ,אונז ,ךיך ,ךיר

 7 ט(5געדמ מיך האט )ער פקדני ־, אודוו , ווארם( )זיין דברו ,זוארם( )מיין
; אוז"וו ,געדאכט( איהן הז^ט )ער פקדו , געדאגם( דיך האט )ער פקדך

 דאס אוג ,כנוים אהנע שמות בייא נגינה דיא (24 §
 מלרע נגינה דיא קומט ׳ פעלים אויסער וועךטער אלע בייא גלייכען

: >?על.ע! ? דיזע נאך מלעיל אוג
 דיא פון איינע ווען , ד״ה , נאטהווענדיקייט( )ייא ׳ ההכרח (1

 , לעצטע פאר איך אדער לעצטע דיא ,נאמליך תנועות צווייא
 הברה איז זיא ווען ת״ג היינו ,זילבע אונרעגעלמאסינע אייגע איז

 , נגינה דיא איהר אויף קומט ,פשוטה הברה ת״ק אוג מורכבת
 , מלרע שייא מלעיל שייא ,רענעלמאמיג איהר מאכען צוא אום

 רעגעל ךיזער אוג ,נ;ינה ךיא צוא נאטהעווענדיג איז זיא ובייל
 ,עראון :צב״ש , פ^לים בייא אי שמות בייא אי ,אלגעמיין איז
. ^ל ,\פן ,.יפן
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 פארציגליכער איז מלרע פאחגוג( )דער הקךימה (.2 25 §

 נאך רעגעל דיא נאך קומען קאן עם ווען ד״ה ו מלעיל איבער
 איז ת״ג אוג , בילכער מלרע איז , מלעיל אי מלרע אי הברה פרן

 לעצטע דיא ווען :אלזא איז ראם ארג ,ת״ק איבער פארציגליכער
 פשוטות, הברות גדולות תנועות בייךע זיינען לעצטע פאר דיא אוב

 נאטהוועג- ניט ביידע זיינען דאן ;ואס ,ה״ם ת״ק ביידע אדער
 דיא אויף ד״ה ,מלרע נגינה דיא קומט ,נגינה דיא צוא דיג

 לעצטע ךי ווען אוג , מלעיל פאר בילכער איז מלרע ווייל ״ לעצטע
 קומט ,פשוטה ת״ג איז לעצטע פאר דיא ארג מורכבת ת״ק איז
 בילכער איז ת״ג ווייל , לעצטע פאר דיא ת״ג דיא אויף נ;ינה ךיא
 איז ת״ג דיא זיא ארג מלרע איז ת״ק ז־יא ווען אפילו ת״ק פאר

 פשוטה ת״ג איז לעצטע דיא ווען שאן אפשיטא אוג מלעיל,
 שאן האט דא וואס ,מורכבת ת׳ק איז לעצטע פאר דיא אוג
 דיא איז זיא אי ת״ג איז זיא אי ,פארציגע ביידע ת״ג דיא

.מלרע ת״ג ךיא אויף נעווים שאן קומט , לעצטע

 קטנה תנועה איין ווען ד״ה ,גדולה כה באת (.3 26 §
 פון פארצונ דעם זיא האט ת״ג דיא פון ארט דעם אויף קומט

. גדולה תנועה ךיא
 בייא תנועה איבעךינע איין ,פליסיגע( איבער )איינע נוספת (.4

 בוכשטאבין דיא פרן בוכשטאב איכעריגען איין ליב צרא שמות
אה״ו _____

 וועגען/ )זייערט למענם ,וועגק( )דיינעט למענך , )מיינעט לסעני

 ווייל ,“הכנו?םמ :הייסען אותיות געליינטע צוא דיזע אוג .אוז״וו
 ;דייטונג דיזע ךר;קען צוא אויס געלייגט צוא ווערען זעכס ךזע
 געדאכט( איהר האט זיא ,געדאכט איהם האט )זיא “פקדתה ״פקדתו אונ

 פקדתתה, פקדתתו :חזק מש דעם דורך גילעזין ווערט עם וואס
 איז ת׳ אנדער דער ווייל ,כגוי פון ׳ ־תה ־תו דער זיך רעכענט

 שטייען וואלט עס וויא נלייך , ?נוי פון ה׳ דעם אנשטאט
• “פקדתהה ״פקדתהו
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 דיא האט וואס ווארט ענדע אם ה׳ דעם ליב צוא אדער ,אה״ו

 ,הביתה ,לחרן אנשטאט , ״הרנה :וויא ״ אל וואלט פון דייטונג
 דיא ניט קומט תנועה איין אזוא אויף ,“הבי.ת אל אנשטאט

. שמות בייא נגינה

בייא וויפען שאן מאן קאן דעגעלען ?יר 27 §
 ווען - פעלים אויפער וועך־טער אלע בייא גלייכעז דאם אוג שמות

 צב״׳ש ,מלעיל ווען אוג ,מלרע זייא בייא קומט נגינה דיא
 ,נאך רענעל ערשטען נאכען מלרע איז שלום״ ,משפט ,״גדול

 ;ה״מ ת״ג מיט זיך ענדיגען וואס ווערטער אלע גלייכען דאם אוג
 אויף איז ,גלייכען ראם אוג מטה״ ,מקנה ,רעה , גאה ,שדה

 ,.עין ,בעל ,צמח ,״מלך ;נאך רעגעל ערשטען נאכען מלרע
 דאם אוג \ נאך רעגעל ערשטען נאכען אויך מלעיל איז "שנים"
 צב״ש וויא " ה״פ ת״ק מיט זיינען ז״ייא וואם ווערטער אלע גלייכען

 אוג ן גרז, ברזל, , מטה ,מצוה ,מערה ;.ויגל ,למען ,,.יען נגדמ
 , ספר , ״מות ;רעגעל צווייטען נאכען מלרע איז ,נלייכען: דאסז

 ;רעגעל צווייטען נאכען אויך מלעיל איז רוח״ ,כח , קדש ,מצח
 דריטען נאכען מלרע נגינה דיא קומט ,הצדיקים גורל ,ה׳ תמונת
 ,)<מונה :וואךט פון פארמע דיא איז אייגענטליך דען ,רעגעל

 נאטען־תאךט ץווייטען איין אויף זיך בעצידזט ער ווייל גור גורל,
 פעך־ ,נקבה סימן אויך ווייזט ער וואם ה׳ בובשטאב דער איז

 דין פתח אין ,ת״ג קמץ דער אוג , ת׳ אין געווארין וואגדעלט
 דארום זיא האט ,ת״ג דיא אנשטאט ת״ק דיא קומט אלזא ,ת״ק
 הארץ רקע ,הים רגע גלייכען ראם אונ ,ת״ג פון פארצוג דעם
 רעם אויף ת״ק דיא קומט אלזא ,רקע רגע פון פערקירצט איז

 איז זיא דוייל ,נגינה דיא איהר אויף קומט ,ת״ג דיא פון ארט
 < ווייטער אלזא אוג פורתא ,אספתא ;לעצטע דיא אי ת״ג $י

 נאך וואס א' איבעריגען דעם ליב צוא קמץ לעצטער דער איז
 לעצטער דער איז ,אנה שטה יטה ,הנה ,הטה ״ לילה , איהם

 ,ווארט דער איז אייגענטליך דען ה׳ איבערינען רעם ליב צוא סץ
י ליל' '
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 צוא מר איז זייא בייא ד״ח )דער ,אן , שם , ;ם ,הן , הם ,ליל

 אבוואהל , (* למה ד״ג אוג ווארט(. פון קלא;ג דעם פערשענערין
 אנשטאטלחךן, מרתח "הרנה ;ה׳ דעם אן נימאלם זיך געפינט עס
 ידעם ליב צוא שורק דער איז “פעו אחו בהו תהומ מרה; אל

 דיא איז ,גלייכען דאם אוב שמיות אלע דיזע בייא ,ו איבעךינען
 הירק איבעריגער איין אבער ,רעגעל פירטען נאכען מלעיל נגינה
 צב״ע והא זכר בינוני ביים י׳ איבערינען דעם ליב צוא

 נגינה דיא איז בשמים", היושכי סנה שכנן ,המשפילי ,"המגביהי
 ותרא , לדוש אוהבתי :מלעיל איז נקבה בינוני בייא אבער ,מלרע

 אהבת ,אוהבת פון ,במדינות שרוזי , בגוים .קועי ,אהבתי
. שרה ,רבה

 ,בוכשטאב איבעריגען דעם ערקענען צוא לייכט איז עם אנטערקונג(
 אנדערש קו?זט ווארט דער וויא בעטראקטען נור זאל מאן

 נע- איז אימתה צרתה ;שהגתה ?גזרתה ,,עולתה ,סופתה :וואו
 על עבר נחלה ,אימה צרה יישועה עזרה עולה ,סופה וויינליף

. )שטראם( נחל פון קכי( )מהל׳ס נפשנו

 דיא פון פארמע דיא אוג אויפשטעלונג דיא נאף_28 §
 אלע גלייכען דאס אוג — ישם יעדער דאם אוים קומט שמות

 זיא וואס ת״ג מיט זיך ענדיגט ער ווען — פעלים אויסער ווערטער
 בייא איממער איז , בוכשטאב איבעריגען איין ליב צוא ניט איז

 מום ,מורכבת איז ת״ג דיא ווען דען ,מלרע נגינה דיא איהם
 אפילו איז זיא ווען אוג ,נגינה דיא איהר אהף קומען דאך

פשוטה ____________
 אווארט פאר משרת נ;ינה איין טיט איז ער ווען אונ *(

 ער איז עז״ה א״ש אותיות דיא פון אייגע טיט זיך אנפאנגט וואם
 למה .עזבתני למה הרעות למה אמרת ,למה אד״ח אן אוג מלרע

 ווערט ער וואס הויה שם דעם פאר ד״ג אוג שכחתני. למה זנחתני
 § 13 )מוה״ל אלף איק טיט אלקים אדער ,אדני ףלעזען אהך

. הערה( דיא אין
3.
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 מלרע איז זיא אי , פארצינע ביידע אויך דאך זיא האט , פשוטה

 בילכער אלזא דאך זיא איז ת״ג, איז זיא אי לעצטע, דיא ד״ה
 תק״ט דיא פאר שאן אפשיטא אוג !איהר פאר וואס ת״ג דיא פאר
 אם ת״ג פאר זילכע אונרעגעלמאסיגע איינע דק , איהר פאר וואם

 א־ויף דיער נאך געבען ניט גאר קאן ,שמות בייא ווארט ענדע
 נאך שטייט ת׳ג לעצטע דיא פאר ווען דק פארמע, אוג שמעלונג

 אדער (* אשוא איהר נאך זיין זאל עס ניט זיך געפינט ,את״ג
 מרעפט דאן וואס ?ילפאך אין קומט שם דער ווען אונ .אדגש

 ראך ער מעג □ופרים׳ ,סופר צב״ש וויא איהר נאך אקוא י_א שאן
 ת׳ג זיין פריהער זאל עם ראם ניט גאר נצרעפט אלזא .נע זיין

 רען .ניט אויך ניט פשוטה ת״ק גלייכק דאם אוג .מורכבת
 ,הכבה , כציה צב׳ש ,נה שוא איין זיך נאך האט זיא ענטוועדער

 מטה :וויא אבוכשטאב פעלט עם חייל ענטוועדער ,אד״ח אדער
 איז שרש דער דק ,פעלט וואס נ׳ דעם אנשטאט ד״ח דער קומט
 פון אייגענשאפט דיא ד״ה שם פון משקל דער ווייל אדער ,נטה
 אדער , _עוה אוה דכא : צכ״ש וויא , אדגש מיט איז פארמע זיין

 תק׳ט דיא מאכען צוא אדגש גישטעלט אדיין לכתחלה האט מאן
: מלקיות תה^יה עבריה עברי וויא ,ה״מ

 אריים שיינען זייא וועלכע ווערטער מא;כע ניבט עם (29 §
 לדם ר>ד, , בבל :ווערטער דיא היינו ,רעגעלין דיזע פון גיין צוא

 וואם אד״ג, דונג, ,כובע ;פמדך ,ששר ;אמרפל , .ערפל ,שערים
 זיק בעדאך?ט זייא האבען רענעלק פאךינע דיא נאן אייגענטליך

 זיי זיינען טהאט דער אין נור , מלרע זייא זייגען דאך אונ מלעיל
 דיא פון משקלים ךיא אין דען ,רענעלען דיזע פון כלל אין אייך

 דער גור שיידק ,סגל קמץ משקל איין ניט דך געפינט שמות
 פאר אדער ,עול ,און ,תוך ,מות :וויא ,ו א אויף זיין זאל סגל

איין ____________
 וכן ,נע הוא והעוא קדה1פ משקר על ללה10 אחד שם ונמצא *(

. דומיהן ועוד ,יפרד אם ביגדה והנפרד ביגדית אנשי
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 פון צרא דער אוג סגל דער )אדער ,;פה , קנה*, שדה :ה׳ איין

 דורך קמץ אין פערוואנדעלט אמאל ווערען על*פ פעל משקל
 איז אלזא שבט( עבד* שבט עבד צב״ש וויא מפסקת נגינה ךיא
 זאנדערען אייגענטליך, ניט איבעריגע דיא אוג , בבל פון סגל דער

 פער־ זיך האט וואס ,צרא , נאמליך ,ת״ג זיין פון קומט *ער
 שמות אונטער ניט זיך געפינט גלייכען דאס ; איהם אויף ביטען

 פון פתח דער דאס זאנען* מאן מום אלזא ,פתח קמץ* אמשקל
 גלייכען דאס ;קמץ ת״ג ז_יין פון קומט ,איבעריגע דיא אוג ששר

 אויף קומט ער* ווען גור שיידע! פתח הולם אמשקל ניט זיך געפינט
 אדער פעל, שחד, ,צהר ,תאר :בוכשטאב( )קעהל גרונית אות איין
 מאן מוז אלזא ! ארח גבה :;רונית אאות איז איה□ נאך ווען

 דארום אוג , קמץ פון קומט אוד״ג דונג פון פתח דער דאם זאגען
 א*אלז , כוכב וויא אקט דעם אויף ,ו איין הולם דיזען נאך קומט
 ת׳ק דיא רוען דאם .רעגעל דעם אויף ווידער שוין מיר קומען
 דארום .פארצוג איהר זיא האט .ת״ג פון ארט דעם אויף קומט

. מלרע ווערטער דיזע אלע בייא נגינה דיא איז

 זייא וועלכע שמות זאלכע זיך גע^ינט גלייכען דאס (30 §
 גע־ פלוג אין זייא האבען רעגעלין ךיזע נאך וואם , מלעיל זייגען

 אויך נור ,צךי ^ני חלי ־, אוז״וו קרי* דחי, ,משי :מלרע זיין דארפט
 ת׳ק פון קומט ער* זאנדערען , אייגענטליך ניט הירק דער איז היר
 חלה קרה* דחה משה איז זייא בייא משקל גרונר דער דען ,סגל
 דער אוג י', אין געוואךין פערוואנדעלט ה׳ דער איז ,צרה ענה
 ,ת״ק פון קומט ת״ג ךיא דאם עם* הייסט אלזא ,חירק אויף סגל

 דחי משי איז דארום ,ת״ג פון פארצוג דעם ניט שוין זיא האט
 מלעיל, איז עני הלי ,איז סגל צווייא בייא רעגעל דער* וויא ,מלעיל

 דעם ניט האט הירק דער דען ,ת״ק פאר בילכער איז ת״ג חייל
 הא?ין מיר ןויא , (* ת״ק סגל פון קומט ער* עייל ,ת״ג פון פארצוג

אויבען ____________
 , ענה הלה איז דאס ,עני חלי פון נרונד-משקל: דער הגם *(
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 תאם ^קלי", צלי, כן, ,נ ווערטער דיא אלזא ניבט , געזאנט אויבען

 זאנדערין ה׳ סגל אנשטאט ניט י׳ מיטען חיךק דער איז זייא בייא
 האט אייגענטליך וואם קצין" נגיד וויא זא ,משקל פון זיעען זייא
 פאלט ה׳ דער גור קליה" צליה "נקיה זיין בעדארפט ארך דא

 רעגעל דער וויא מלרע זייא בייא נגינה דיא איז דארום ,ארונטער
.ווארט ענדע אם את״ג פון איז

 ת׳ג די :נאטליך רענעל איין נאך שאן מיר האבען אלזא
 מעהר ניט זיא האט ,ת״ק פון ארט דעם אויף קומט זיא וואם

 "באת מיד נענען רענעל ךיזען אונ ,קטנה תנועה דיא פון פארצוג
. קטנה ממעה כח

צוא שמות אייניגע בייא דא איז י( סימן איין נאך (31 §
ערקענען _____________

 אאונרע- איז עם וחיל נור דאם איז מלרע, זיין בעדארפט האט
 הירק ,ת״ג שאן קומט ;נס אז איצט אבער ,זילבע געלמאסיגע

.רענעלמאסיג שאן דאך זיא איז ,י׳ טיט

 באות הנגינה , מפסיק בסבת המלה בתוך המשתנים תנועה או בשוא *(
 זאת להניח בלשוני דקדקתי ואנכי , §( 13. )מוה״ל השנוי להרגיש המשתנה

 הנקודות התחלפות כי , לאמר הוא צדק לא משפט באמת כי לכלל ולא לסמן אך
 אלה על ויצויר , המפסיק בסבת באים כאחד שניהם אמנם כי הנגינה מקום תסבב

 חצי פרי כמו המפסיק ע״י למציאותה תשוב המופרה התנועה א( :אופנים
 , ;כלה חפצה כנודע( ענה חצה פרה )מן עני הצי יכלד״פרי חפצה עני

 יחד ותתחלף שתשוב או , אמך ^בד אמר עבד לת״ג תתחלף שהתק״ט או
 התנועה בסבת במפסיק שלא ממקומה הנדחה והנגינה ,אמרה אמרה במו

 אשר נהלתה את תבחר ממילא לפניה נכון העקדי מקומה שתמצא כיון המוסרה
 בסבת למקומה תשוב הנגינה להפך וכן כ( .השנוי להרגיש מטעם ולא בצדק לה

 איתן מושבה שתמצא כיו; ממנה הנגינה השמטת בסבת המוחלפת והתנועה המפסיק
 אשר ויש ג( • וימת חמת חבלת חבלת כמו לקדמותה תשוב ממילא בהטלה
 ואכלת כמו המפסיק בסבת באים יחד התנועה וחלוף למקומה הנגינה החזרת

 חלוף בלי למקומה תשוב הנגינה אשר ויש ד( ו ל ו בל .לו ישבשת
תשבירני בכסף אכל והעל;ת צאת1וה והעלית והוצאת כמו התנועה
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 פער־ שוא איין ווען :איז דאס ,קוקט נ?ינה ךיא דואר ערקענען

 קטנה תנועה איין אדער ,תנועה איין אויף זייא בייא זיך בייט
 עם ווייל איז פון דער אוחאכע דיא — , גדולה תנועה איין אויף
 אדער פסוק אסוף ,מפסקת נגינה איין תנועה ;ענע אויף קומט

 צב״ש וויא , תנועה ;ענע אויף נגינה דיא קומט — אתנה איין
 בכי ___________

 תמיר הוא הנקודות חלוף ובין במפסיק הנגינה מצב חלוף בין והנה — ואכלתי
 הנקודה חלוף כי לאמר יצדק יותר כי עד הנגינה של העקרי במקומה אך

 השנוי שיורגש באופן הנגינה מצב במקום תמיד הוא
 זכותה האות תאבד לא בגללה אשר נוספת באות עועון )ומיה הנ״ל וכהמשלים
 טן דבש נט7מ במפסיק, אף מראה מצה אהך אהד וע״ב , כמובן( בהחנועה

 .אמר אמר כמי מראה מצה יגועון( )ע״י אחר אחד אול דבש מעט
 מצב במקום כ״א הנקודה חלוף אין כי ,אמרה !מ אמרה בטודבש/ מעט

 שהה״א עתה ומלת — והבן העקרי מקומה במפסיק תנח לא תמיד אשר הנגינה
 מלת ולהפך , במפסיק שלא אף מלעיל להיות ראוי היה מטה כמו נוספת בה

 מלך מלך טן כמו אנה )אנת את הנקבה מן אנתה שבתשלומי"הוא אתה
 ראוי היה ,שבעה , שבע המספר בשם וכמו זכר; לסימן הוא הה״א שלכאורה כנודע(
 ומלעיל במפסיק שלא 'מלרע שתיהן ובאו לקמץ הפתח חלוף ובלי במפסיק אף מלרע להיות

 —רעותה אחרי אשה המדברים בפיות נגררות היו כן לת״ג,ואולי התק״ט ובחלוף במפסיק
 בתנועה אף הקמץ בקיום הוא וע״ב בחולם הוא הנגינה מקום עקר אנכי ואנכי

 בשביל ממקומה הנגינה בהשמטת לשוא תשתנה לא אשר הנגינה שלפני שדישית
 אשרי היחס ביו״ד לרוב וכן ואמרת, המהפך בוא״ו שהוא וכמו קלה סבה איזה

 כשהיא )זולתי שלמי שנוי בעלת לפניו התנועה כשאין עה״פ ובצרא ערני
 הנ״ללענין יגיעון כמו ולא יקימון ע״כ תנועה לפני בשוא שעקרה השמוש באות

 היא תי1אח נפש משיבת א בנם" להפך וכן והבן( במפסיק התנועה חלוף דין
 לשוא הסגל תמיד ישתנה המלעיל בעלי השמות שבמשקלי ממה והנה — והבן

 בהם הסגל כי המשפט לאמתת היא נצחת ראיה קרחי .יצרי פרצי היחס ביו״ד
 ישוב ממילא השני הננ״ר ובסוד ר*ננ שני הברת מטבע נולדת תנועה אך הוא

 בבינוני העה׳פ שצירא וממה ,חיי^י אחלה נוספת באות וכמו כשהיה השוא
 הוא כן כי היא אות וכו׳ עקבי אוסרי נוספת ביו״ד לשוא תמיד ישתנה פועל

 המגביה^ מלרע בו הנגינה וע״כ ז׳( סימן רל״ב § יל״א )עיין הראשון משקלו
. בזה להאריך עוד ויש
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 ני^ הלי ,כלן פדי שבי בקי פון נלייכען דאם אוג כלי פרי שבי בכי
 פון ארץ נטע זרע ;ליל ^ין בית ;חצי צרי ,ענן חלץ פוץ חצי צרי
 , עתה אתה פון עתהז אתה ;אוד״ג ,ארץ נטע זרע ךל7 _עין בית
 אמרו אמרה אמר צב״׳ש פעלים ביא אויך איז רענעל דיזער אוג

 חפצו, חפצה אמרו אמרה אמך פון מזי יהי יכלו עלה חפצו חפצה
 פעל דער תעז דאס פערשטאנדליך זאלבסט .יחי .יהי ,עלו עלה

 בלייבען איהר בייא מוז מורכבת, הברה ת״ג מיט זיך ענדיגט
 עראון יגועון פון ,ידעון עראון צב״ש/יגועוץ וויא ,נגינה דיא

.הנקודות הלוף הייסט סימן דיזער ידעון״

 קומט ,ד״ג אונ י_דעון ןבראון ״עועון ווערטער דיא בייא אנמלרקונג(
 דער זיך פערבייט ;עדאך ,שורק דעם אויף נגינה דיא

 פון וועככלונג דיא דאס ,רעגעל נאכען נעט ,תטעה אויף שוא
 ארט רעם אויף נור איז מפסקת נגינה דיא ליב צוא נקודות ךיא
 תנועה דיא מאכט .ער וואם — נו״ן דער ווייל ,נגינה דיא פון

 — נגינה דיא איהר אויף קומען מום דעם ליב צוא אונ ,מורכבת
 איבערינען רעם ליב צוא אוג ,בוכשטאב איבעריגער איין נור איז

 צב״ש ,תנועה גיהערינע ז.יין בוכשטאב קיין פערלירט בוכ^טאב
 .בלייבט ,.ינועו קומט נו׳ן דעם אן תאם “"ינועון ווארט רעם בייא

אויך _____________
 והוא :וז״ל זה בנידון שכתב המדקדק לאותו מצאתי שוב

 הדוש מפני הנגינה בה תבוא וע״ב בקמץ הפתח תתחלף בה״מ כי
 התלמוד: מליצת שכח נכון )אל פעל במשקל כן עשו ולא ,התנועה

 הנער במשקל לפעמים יתחלף שלא !!(איקרי תנרא וזבין זבין
 ממנו הנגינה השמטת לסבת #בע״פ הקמץ שיפתח אחר נער

 אף אולם ,נס׳א( דין לענין )ר׳ל היא יובל במלות שנזהרו וכמו
 ע״פ מבוטלת קושיתו שעיקר מה )מלבד , אשאלהו אנכי

 שלא נער הנער במשהל חשו לא באמת ומדוע הנ״ל( שיטתנו
 ודומיהם נטע יזרע ^_על וכן אריות כגורי נערו מן בפעל יתחלף

 וכו' עשן גמל בשמות שנזהרו וכמו מהם הפעל גם נמצא אשר
 פעל פעל משקל שבשמות ואף נסו״א, לעגיץ כפעל יתחלף שלא
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 אים פון נייט נגינה דיא ווען אפילו וא״ו דעם אניף קמץ ךער אויך

 איבעריגען דעם מיט זיך ענךיגט ווארט דער וואס דעם ליב צו אראפ
 , סימן פאריגען דעם ניכט ויאס ערווידערט דאך אונ ,־ .ינועו! נון

 , ננודה פעראנדעךטע דיא א־ויף קומט נגינה דיא דאס נאקליך
 דאם ,סימן איין נאך מיר האבין סימן דיזען פון געגענטהייל. אין

 זאנסט דען ,פליסיג איבער איז ווערטער דיזע בייא נו״ן דער
 איינענטליך איז אלזא נגינה דיא אונ ,זיין דארף נו״ן דער ווען ד"ה

 פערבייטין ניט וא״ו פון שוא דער דאך זיך וואלט ,שורק אויפען
תנועה. אויף

 קמץ, (1:דאס ,איז רענעל דיזע אלע פון קצור ךער (32 §
 צירא, (3 ,ספר מורכבת הברה סגל < צירא (2 ,מות ו אויף סגל

 פתחצוא , חולם (5 , חדש ה״מ סגל חולם, (4 ,מצח ה״מ פתה
 י חירק חולם, (6 , ארח ,תאר )קעהל-בוכשטאב( גרונית אות איין ליב
 אייגענעם איהר יק א! שטייט זיא וואם גנובה פתח ת״ג (7 ,צרי יעני

 סגל, (9 ,עטךתד , מלך סגל סגל, (8 ,רגע אבער ניבט ,רגע ארט
 פתחגן_על, פתח, (11 ,צמח פתח ,סגל (10 דחי, ,משי י חיריק

 אבער ניבט ,בית ת״ק איז זיא וואס י׳ איין אויף חירק ,פתח (12
פון בוכשטאב איבעריגען איין ליב צוא תנועה איין (13 ,חץם ת׳ג

אהו״י
 יהיו שאז אחור בנסוג כן )ולא מלרע היא ובפעלים מלעיל הנזכר

 להבדיל דעה בהם אין אשר לאלה לא הלא אולם ,מלעיל( שניהם
 הנ״ל המדקדק שיחוש וכמו ומלעיל, מלרע כללי לפעל שם בין

 אולם ,דגוש הבלתי פעל למשקל הדגוש ^על במשקל להחלפה
 כי השוות התמונות להתחלפות חשו לא כי דרכה תורה האמת

 ולגרוע לתק״ט, ג מת׳ להחליפה התנועה כח את הרע לבלי אם
 וכמו בהטלה מתג בתור אך תשרת כי מגבירה להסירה הנגינה חוק

 כח את זה בשביל יפות לבלי לא אולם אחור. נסוג לענין הדבר שהוא
 כי המדקדקים טובי אמרו זה ועל לת״ג מתק׳ט להחליפה התנועה

. בלשוננו טעות חשש אין
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 איין גענאמען )אויס אויבת פון ארבתי" שחו לילה "אספףא אחרי

 אוסרי( מאנליח צייט )געגעמוערטיגע זכר פועל דעסבינוך ביי י׳ איבעריגר
 הרנה ,אל פון דייטונג דיא האט וואם ה' דעם ליב צוא אדער

. מלרע זיינען איבעריגע דיא אע , מלעיל עינען ,לחרן אנשטאט

 גע־ איינינע דיא בייא אפילו מלעיל אויך איז סגל ,סגל אנמערקונג(
 אבחאהל בכה, הגה טנא כלא פלא ווערטער ציילטע

. (* מלעיל איז גמא אויך ,הברות אונרעגעלמאסינע ביידע דינען זיי

 זאמען צוא , ווערטער דיא פון בילדונג דיא נאך (33 §
 עם אוים ניט מאל _קיין קומט מלעיל אונ מלרע פון כללים דיא מיט
 איז נגינה דיא ווען נור שיידען ,תק״ל אויף נגינה דיא זיין זאל

 אויס ניט קומט אויך ,מתג אלם דארט דינט זיא וואם ,נסו״א
. גנובה פתח אויף נגינה דיא

 מלרע אוג מלעיל פאן רעגעלען דיא ה׳ פרק
כנוי□ בייא י

 שיי שם שייא ,אכנוי מיט קומט וואם ווארט דער (34 §
 תמעה דיא אויף נגינה דיא איהם בייא קומט ,סלה שייא פעל

 ווען אויב, קומט אלזא ,הבנוי אות דעם פאר איז זיא וועלכע
 מלרע, נגינה דיא איז ,אתמעה זאל?סט ניט האט הבנוי אות דער

אום _____________
 אך שהוא משני לו חשו לא ובל״ט בל״נ תק׳ט הוא הסגל כי ואף *(

 און במו מלעיל שהם השמות במשקלי ננ״ר שני בטבע הבא מוכרחת תנועה
 וכש״ב נגינה בלי שהוא כשי הטבעי בכחה אך צורך לנו ואין מלך קדש ספר
 בשבילה אשר א שהה" בתחלתה( לט״ד ת׳ הוא )שהה״א נבה למה אנה אלה

 הה״א שגם ודומיהם רעה גאה שדה כן לא ,לגמרי היא נוסשת הסגל בא
 כמו אחרת חנויעה תמורת הוא הה״א לשני הסגל כי בחמלה עקרים הסגל גם

 עוד ועיין . .ישמע מפקיד מפקד פקד תמורת שהם עלה מגלה מגלה גלה
. העברית בהערתנו הברה כללי סרק סוף
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 פקדה "פקדו צב״ש וויא (* בנוי דעם מערקזאם אכען5 צוא )אום

 פון ,אא״וו דברם״ דברה דבךו ;״פקד פ?גל פון אוז״וו פקדם"
 דער ווען אוג ,למען מלה פון למענם למענה למענו ;דבר שם

 איז )דא מלעיל ננינה דיא איז אתנועה זאלבסט האט הבנוי ת1א
 זיך פאר האט ער ווייל ,מערקזאם זאלבסט ז.יך פון ,?נוי דער

 דברנו, ,פקדמו פקדנו ״פקדני :צב״ש וויא (** הנגועה איין זאלבסט
. אא״וו ,עודנו

דברכם ,-כן פקדכם :-הן ־הם -כן -כם במים דיא (35 §
כ! -------------

 אשר כל כי כמפיק יפקדה פקדה דברה הה״א יבא הטעם ומזה *(
 יבא הטעם מזה ואולי . עשו חנועה בלי כשהיא הכנוי באות הרגש לעשות יכלו

 עוה משם עותה נוספת ה״א תמורת שהוא השני הת״ו על בנגינה עותתי
 חמצה מן בקרבתם חמצתו במקור הנוספת הה״א כמו בכנוי לתו שהשתנתה

 ויש , פעלה משקל על ת1^ משרש חדש שם לחדש צריכים אנו ואין קרבה
. ישרתונך לבין בינה לחלק

 .יפקדנה פקדתהה( חמורת )שהוא פקדתה יבא עצמו הטעם ומזה ( **
 שתתחלף נגינה בלי מורכבת ת״ג כדין פקדתם כמו לפניו )ובפתח הה״א מפיק בלי

 לשון וזה — .חנועתה ע״י עצמה בפני מורגשת הבנוי אות כי יען לתנק״ט(
 דגש טעם והנה .מפיק בלי הה"א , בדגש נון או תו הה״א לפגי כשיש אבל רד״ק
 שהיא הת״ו אחרי בתנועה אוח חסרון על מורה שהדגש , שכתבנו כמו הוא הת״ו
 גררא אגב הנו׳ן ודגש , להמפיק צורך אין וא״כ הבנוי אות היא החסרה( האות )ר״ל
 מורגשות אותיות ג׳ להיות נכון שלא ר״ל , מורגשות ג' לטעם כיון אולי או , נקט

 בהת״ו דגש שיש אחרי ור״ל (2 סימן מ״ח § יל״א )יעוין ,הנגינה אחרי בהברה
 הכנוי אות על מלרע הנגינה תבא בהכרח אז במפיק הה״א יבא גם ואם ובהנו״ן
 בעלי כרצון שלא ,ןפקתה( פקדתה )ולא ,.יפקתה פקךתה בתנועה שהיא
 שניהם המפיק גם הנגינה גם הכנוי לדרגש כי אחרי לצורך שלא והוא , הנקוד
 הת״ו בדגש המפיק חסרון הרד״ק תלה לחנם לא שיהיה איך יהיה , המה למותר
 ספר ועל להחליט וימהר עליה ונפל הדגש מציאת את ראה המדקדק ואותו ,והנו״ן
 מבלי שלפניה הדגש מפני הה״א מפיק בלי ואתננה בהשמה יבא ע״כ כי להקה
 ראבינאוויץ ולא ,הזה הדבר בטול פרסום על הבט ומבלי הדבר טעם על התבונן

. הוא אם כי הזרות בין האלה המלות את שחשב בזה שגה
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 , יא זי אויף נגינה ךיא אימער קומט ■הן דבריהם ,־כן דבריכם "כן

 מערקזאם מאבק צוא אום , אתנועה זעל?סט האבען זייא אבוואהל
 מין דעם שיידען אונטער זייא וועלכע ן׳ עם ך אוב ם׳ רעם

 אייגע איז ..ער וואס סגל נאכען ,ווייבליך צוא מאנליך )געשלאבט(
. תנועה שוואבע

 כגרם אן פעלים בייא נגינה דיא קוקט נלייכען דאס אנמערקונג(
.־תן אמרתם ־תן שמרתם ־תן ־תם יף1א

 , פקדך :רעגעל דעם פון ארויס נייען כנרם איינינע (36 §
 כ׳ ^ענדע דער נאמליך הבנוי אות דער אבוואהל ,מלרע איז דברך
 ־תן פקדתם "( פקדתה פקדתו דבריך ,אתנועה זאלבסט האטי

 ך דער נאמליך הבנוי א־ות דער אכוואהל ,מלעיל איז ״״( פקדתך
 ,אתנועה זאלבסט ניט האבען ן דער אוג ם׳ דעד ה׳ דער ו׳ דער
 ניהערט ^ר זאנדערען כנוי פון ניט איז “ךבךןךמ פון י׳ דער דען
 איז איבעריגע דיא בייא ת׳ דער גלייכין דאס ,דברים פון שם צום

 צוא איז מעהר נאך ;?נוי פון ניט פקדה פון ה' דעם אנשטאט
 פבדתך"""( מלרע, איז צדקתןץ פקדך דברך דאס בעוואונדערין

 ך דבר ך פקד קומט מפסקת נ;ינה טיט י אוג ,מלעיל שאן איז
 פקדתך ,נגינה ךיא פון ארט דעם אוג שוא דעם נעביטען , ך צדקת

 פון ארט דעם אוג שוא דעם ניט אבער פתח ךעם געביטען
. נגינה דיא

 וואס " זאנדערבארקייטען דיזע אלע פון אורזאכע דיא אנמערקונג(
 אונזער נאך איז ,ן מאבי רענעל איק פ.יר אויך איחר וועלין מיר

טיינונג _____________
 פקדתהה פקדתהו מן נקצרים הם בי יען לאבד נוכל השנים באלה "(

. רסח( § תל״ע )עיין
 ה)ירםי לדתך ״״״( .סז( )ישעיה בבתך1ש ,י׳( )רות אהבתך "״(

 ושלת ם״ב( )איוב ראתך (,ח )שה״ש לדתך כ״ח( )יחזקאל אכלתך כ״ב(
 סמקוסה הנגינה השמטת בשביל הוא מפסיק בלי אף בקמץ שם( )שה״ש זזפלי׳ד.

. נגינה בלי ה״פ ת״ק ויהיה
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 רענעל איין בריינגען היד מיר מוזע: פארהער נור ״״״״( אלזא, ימיינוג;
 חלק אין איהם פון שרייבען אי״ה מיר וועלען יפט1ה איבער זואס

 )את צרא אוג קמץ ת״ג דיא ;אלזא איז רענעל דיזער , ־השמות
 טע דרי די זיין צוא אויס קומט זייא ווען חולם( אריך מאל מאנכע

 פער- זאלבסט , שוא אויף זיך זייא פערבייטען נגינה, דיא פון תנו׳
 נאף שטיין צוא ארים קומט שוא דיזען פאר אויב דאם שטאנךליך

 תטעה אריח זיף ^ער פערבייט .נע זיין מוז ער¥ וואס אשוא
 זא מאל. איינינע געשריבען דעם פון שאן האבץ מיר וויא קלה
 תנועה דריטע דינען״דיא זייא ווען צרה קמץ פון רענעל דער איז
 פערבייטען ניט זיך ^קענען זייא ווען נור שיידען .נגינה דיא פון

 אויפין דארט אי״ה וועלין מיר וראם פרנקטען דיא נאך שוא אויף
 ז״ייא אויף קומט ^עם אוג געווען וויא זייא בלייבען .שרייבען ארט
מאכען בעקאנט מיר מוזען אויך ;איז רעגעל דער וויא מתנ איין

היר
 גש !הכנוים אצל הנגינה מצב בענין המדקדקים מבוכת היא מודעת ■׳״״״(

 אודו שה יהל לא ז״ל הכהן אדם המנוח הרב הוא הלא הדקדוק בשמי המאיר הכובב
 הכנוים אצל שהנגינה המדקדק אותו שיטת היא גרועה והיותר , בצ״ע הדבר והניח
 על יענה מה אבל , בשמות בין כשעלים בין בתנועה היא אם בלה״ש תמיד תבא

 מב״ע בכבוי רבות נקבות וכן צדקתו צדקתי כמו בתו שהנגינה נקבה שם כל
 אחותי בטי ■ון ץ ■ות ץת "ות שסופם המשקלים כל וכן צדקלתי כמו

 . בתנועה היא להש״ע אם אף מלרע שכלם 1נ1ר_עב קרבנו מלכותו אחרית״
 הזה הכולל מכללו להוציא ששכח כמתנצל שכתב מספדו שני בחלק מצאתי שוב

 בהערותיו וכתב בתנועה לה׳ש אם אף לעולם הנגינה בה תבא בשמות הנקבה ת״ו כי
 ובאהת׳הה״א מחודשת שהיא לפי הת״ו את היטב להרגיש כדי והוא הטעם: שם

 א *ה׳ תם׳ היא הת״ו בהם שגם מלרע פקדתן פקדתם לא )ומדוע צדקה שביחידה
 לבין הכנוי יוד שרתי בין להבדיל :לאמר לו דיה טוב ויותר ? פקדה חנקבה
 על לא כי התבונן ולא שיטתו בעד להתחזק יגע ריק ברי אבל נוספת( יו״ד שרתי
 ותנועה שאות המשקלים כל על כי זאת שיטתו עותה לבדו "ת שסופו המשקל
 זאת בשיטתו מתמיהות יותר עוד וזרות , למעלה שהזכדט כאלה השרש על נוספות

 אולם , עוד להאריך רציתי לא אך כן* כם* כנויי על גם למתחה בעליה בחפץ
. יוצאת ואין שרץ אין כשלום יבא מקומו על הכל שיטתי לשי
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 אוד״ג “זכר שמר "פקד צב״ש וויא פעל פאימע דיא דאפ/1 . היר
 דיא אדער משקל ךער אוג . פעלים פון פאקמע ערשטע דיא איז

 ערשטער דער איז אוד״ג עשן זקר הכם דבך צב״ש וויא ^2 פארמע
 בילדען אדים אים פון זיך קאן משקל יערער (2 . שמות פון משקל

 אויקפון איז אלזא געשלאכם(, )ווייבליכעס נרבה משקל איין נאך
 צב״ש וויא ,“פזןלהמ משקל אייז נאך זיך בילדעט "פעל" משקל

 מיר אוג זאך אונזער צוא זיך מיר קערין יעצט , דברה דבר
 זאנדעך־ פלוג אין דיזע בייא זיינעץ הנקוד ב_עלי דיא :אלזא זאגין

 נעאנגען זיינען זייא אוג רענעל פון נעטראטק אב כנו.ים ארע3
 , תארט פון פארמע דיא פערהיטעץ צוא אום ורעב אנדער איין טיט

 זאל שרש פון אות ער־שטער דער ד״ה הפעל פ׳ דער ,נאמליך
 שרש פון אות אנדער ךער ד״ה הפ^ל ע׳ דער אוג , שוא טיט זיין
 בנדם איבערינע דיא בייא איז וויא״עס זא תטעה טיט זיין זאל

 דברו :דיךמ וויא ,טהייל גרעסטער נאנץ דער זיינען זייא וועלכע
 פקךו:פקףהו ,אוא״וו פרדה פקדו ווייטעתפקד: אלזא אוב דקרה

 , ווייטער אזא אונ “פרדתיה פקדתיו :פקדתי .אוא״וו פקךוה
 פקדת פקדנו וויא דבורי□ איבערינע דיא בייא גלייקין דאס אונ
 טיט קומט ויארט דער ווען אוים אלם קומט , ווייטער אזא אונ

 דער וויא ׳ #וא מיט בוכשטאב ^ולטטער -ער ז_יק זאל ^עס אבנוי
 אנדער דער אונ נגינה, דיא פוץ תנוקה דריטע דיא בייא איז רענעל

 פלוג אין דידג בייא אבער ווען אונ ,תנועה טיט איז בוכשטאב
 רעם נאך נינאננען נגינה דיא וואלט בנוים אונרענעלמאסינע

 וואס תנועה דיא אויף שטעלין זיך זאל זיא ד׳ה ; רעגעל פארינען
 אק קוטען טוזק ווארט דער ימאן וואלט ,הבנוי אות דעם פאר
 תנועה אנדע־ע דיא דען ,“פרדך "דברך פארמע אנדערע אינע
 (* דברץך ;שוא אויה פער^נדערט ניט דאך ויערט נגינה ז־יא פאר
פקדתו __________

 פעל משקד על בא כי מפני הוא זה בכנוי הנגינה מצב טעם עיקר הנה *(
, אהת בשיטה אותם לכלול הזרים הכנויס בין אותו סדרתי ואנכי
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 איז רעגעל דער וויא (,* פקךתך פקדתן פקדתם $קךתה פקדתו

 ווערען פערענדעךט מוז נגינה דיא פון תנועה דריטע דיא דאס
 פעראנדערט מוז איהר פאר וואם נע שוא דעי אונ שוא אויף

 מתג דער דען , קלה תנועה הייסט זיא וואס תנועה אויף ווערין
 ווען נור שיידען נגינה דיא פון תנועה דריטע דיא אויף ניט קומט

 גלייכין דאס אונ ; (** שוא אויה ווערין פעראנדערט ניט קאן זיא
 ז_קן( ל,17פ )אדער דבר ,פעל משקל פון נקבה שם דעם בייא

 פארמע דיא א־וים קומט אים בייא וואם זקנה( )אדער דברה נאמליך
 (ד״ה*** שיא הירק .זיין ;ואל אבנו/עם מיט איז ,ער ווען ווארט פון

 אות אנדער דער אוג ,קלה תנועה הירק מיט אות ערשטער דער
 )זקנתי( צדקתי דקרתי )זקנתו( צדקתו דברתו וויא: שוא סיט

 נגינה דיא אים אויף ף כנוי דיעם בייא קומען אויך מוז ,אוא״וו
דברתך _____________

 הכנוים עם השלמים בגזרת נקבה בפעל הבדל יהיה לא אשר מלבד *(
. שואית אות מפני הדגש בנפילת פעל לבנין הקל בנין בין

 פעל עם ונוכחות נוכחים כנויי כה״ק בכל נמצא לא לי נראה הטעם ומזה ( **
 מתמונתה כהכרח המלה תשתנה אז כי יען , נסתרים רבים או נסתרת נקבה עבר

 בעתיד וכן , ״כן פקדוכם ״כן פקדתכם ,פע בתמונת לבא ״פעי׳ התמידית
 בהכרח יבא ופה ישאלוני כמו בקמץ בכנוים לבא העי״ן דין אשר אפעל ממשקל

 נפרד הפעול גוף בהם יבא ע״ב , הנגינה שלפני שלישית תנועה כרין ןשאלוכם
 , אתכם ישאלו אתכם פקדו אתכם פקדה כמו בכנוי ולא הפעול ביחס

 ,שאליו ביחס נפרד הקונה גוף יבא אם הן הם כן כם הקנין בכנויי משא״ב
 תחת ,-להם לכם אשר הדברים :ילאמר ובאותיות במלים להרבות עלינו אזי

. -הם דבריכם : יאמר כעת אשר

*

 ת״ג כדין מפיק בלי צדקתה צדקתו "פע" בתמונת הוא גם יבא ולא *( **
 הכנוים בכל יורגש לא אז אשר מלבד הנה כי ,בטפיק צדקתה או נגינה בלי
 תשתנה הנה , הכנוים שיטת בל תתבלבל אז ואשר , תנועה בלי שהיא הכנוי אות

 ,פע" בתמונת יבא בהכרח שמה אשר רבות לבין יחידה בין התמונה עוד
 כאשר זכר בשם ולהפך ;מאליו כמובן וכו׳ צדקותיך תיה1צךק תיו1צךק
. כמובן וכו׳ דברם דבריו "פע" בתמונת יבא בהכרח אז ברבים יבא
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 ניט תאלט זיא ווען ד״ה זאנסט ווייל ,)זקנתך( צדקתך לברתך

 אויס. וואלט ,אתנועה זאלבפט האט ער ווייל אים אויף קומען
 אלזא. )זקנתך(" צדקתך דברתך תאךט פון פארמע דיא קומען
 פון נעטראטין אב בנוים זיבען היזע בייא הנקוד בעלי דיא זיינען

 דיא בייא אויסער , וואךט פון פארמע ךיא היטען צוא אום רענעל
 מוזען ז_ייא וואס -הן דבריהם ־כן דבריכם ■הן ־הם ־כן ־כם בנדם

 , נישריבין אויבין האבק מיר וויא עינה דיא זיך אויף האבק
 ניט שוק מוז דא , געשלאבט דאס מאמן צוא מערקזאם אום

 קומען אוג וואךט פון פארמע ךיא וזערק פעראנדערט ווילענדיג
 דיא נאך תנועה אונ שוא ניט ,שוא אוג קלה תנועה הירק

. נאך פארמע
 צךקתך דברך פקדך וואס רעכט אויך שוק איז מיט דעו־ אוג

 מוזען וואלט זאנסט ווייל ,איז פקדתך אוג ,מלרע איז
 נגינה מיט וואס רעכט אויך איז גלייכען דאס אוג ,פקדתך קומען

 כגל אויף שוא דעם געביטען ך צדקת ך דבר פקדך קומט מפסקת
 פתח רעם געביטען ,פקדתך אוג ,עינה דיא פון ארט ז־עם אוג

 ווערין געביטין זאל ^עכ ,סגל אויף ^וא דעם ניט אוג קמץ אויף
 אוים מוזען שאן וואלט דאן ווייל (* נגינה ךיא פון ארט ךער

.איז פארמע דיא וויא ניט ך פקדת קומען
 אלע פון בנינים אלע נאטליך ,פארמען איבעריגע דיא אוג

 משקלים אלע אוג ,פעלים בייא צייטען אלע זיי^רע אין נזדות
נאמליך ,פארמע ערשטע דיא גאך ,נאך שוק גיין!ן שמות בייא

נאך ______________
 כדין נ״מ כלי אף להפ״ע בקמץ פקדתך לבא הדין היה אז ואשר *(

 יבא באמת כי שכתב המדקדק לאותו וראיתי • לתנועה לפעמים המשתנה שיא לפני
 בכה״ק הבאים ך כנוי עם נקבה פעלי וכל , מ י׳ ה בלי יפקךתך בה״ט פקדתך

 , דעתו על הם זרים בה״מ ראתך ילדתך , בה״ס שלא ילדתך אכלתך
 בלי אף בקמץ שבא חבלתך המלה על נש;ן ואשר ? כמוה זרות הנשמע אולם
 ממ:י לקמץ הפתח התחלף בהכרח שם כאשר לו היא רצוץ קנה משענת נ״ס

. כמובן למפה שירדה הנגינה
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 ראם ,פעלים בייא גזרה ;ערשטע דיא פוץ בנין ערשטען דעם נאך
 איז דאס שמות בייא משקל ערשטען נאכען אוג ,פקד ,פעל איז

 דאם , פארמע _קיין ניט געווים דאך איז דאם דען ,דבר ,
 דא אוג מלרע דא ,אנדערין אפט זיך זאל בנוי ;אלביגער דער

 דבריך ,מלרע צותם הפקידתם , מלעיל פקדתם צב״ש וויא מלעיל,
. מלרע גדוליך מלעיל

 ווארט פון פארמע דיא היטען צוא נאמליך אורזאכע דיזע
 "שטירת :איהם נאנען מיר אונ ,רעגעל איין פיר מיר רעכענען
. “התטונה

 אים ארט גישטעלטען איין זיך האבין נגינות אייגיגע אנמעיקונג(
 אוננעאב־ ,דארט אימער זיך שטעלין זייא וואם ווארט

 ניט מאן דארף דארום מלעיל, צוא מלרע איז נגינה דיא צוא טעט
 זאנדערין ,טאן דעם דארט שטעלין צוא ארט זי;ער אויף קוקין

 אוג .מלעיל אוג מלרע פון רעגעלין דיא אויף נור קוקין זאל מאן
 ארט גישטעלטין זייער זיך האבין זייא וואס נגינות ךיא זיינען ךאם
 ,עשב אות ערסטען דעם פאר איממער איז יתיב: ^דער : ווארט אים

 ;הארץ הי_ת אות ערשטען דעם אויף אימער איז גרולה תלישא
 לעצטין דעם אויף איממער זיך עזטאלען קטנה תלישא ,זרקא ,סגל
 שטעלט פשטא דער אויך ,“חצר האדם ״ויאמר ווארט אים אות
 דיא ווען אבער נור “"חיה אות לעצטען דעם אויף אימער זיך

 איין תטעה ;ענע אויף אויך קומט מלעיל זיין דארף נגינה
לחם. פ׳^טא

 --^״4^4--

. אחור נסוג פון רעגעלען דיא ו׳ פרק

 מלרע זיין בעדארפט האט נגינה דיא ווען הייסט נ״א (37 §
 רעגעלן דיא ^רייבין וועלין מיר בעפאר נור .מלעיל ווערט זיא אוג
 נגינת דיא דאס פאדערט עם וועלכע פונקטען דיא ד״ה , נ״א פון

, נ״א פון דייטונג ךיא ערקלעג־ין $יר וועלין ,נ״א ;ועריץ זאל
ד״ה
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 ,אזוא ווערט ;נס אזוא וויא אוג ,וואךט אין וויךדע איהר ד״ה
 נאבהער ,ע וירד ו איהר גענרינדעט איז גרוגד וועלכען אויף ד״ה

 זאל .,עם טיט ברייננט וואם אורזאכע דיא ^רקלערק מיר תעלין
. פונקטין דיא שרייבק סיר וועלין העתאך אוג ,נ׳א זיין מוזען

 , מתג אלם ניט מער איז ווארט אין נ״א פון ווירדע ךיא
 ,עם פאר קוקט מאל מאנכע :אלזא איז דעם פון גרונד דער אוג
 איין אוג ,ווארט איין פיר ווערטער זיווייא רעכענען זיך זאל

 זיך זאל ^עם נגינות צווייא האבין ניט נאטירליך דארף ווארט
 דיא אויף _יא דאם נור ,ץווי;ען אין צערטהיילען ווארט דער

 קראפט דיא האט וועלכער אמתג קומט נגינה דיא פון תטעה דריטע
 ;נגינה אהלבע קוטטוויא ;ער וועלבע אויף הברה דיא ציהען צוא

 ,מתג פון ארט דעם אויף משרת נגינה איין קומט מאל טאנכע
 דעם אוג קרא?ט דיא נור האט ער אבער "ומלאו" ,צב״ש וןיא

 פיר דך רעכענען ווערטער צווייא ווען אלזא ,מתג פון רעגעל
 דער ררייד האפין נגינה קיק וזארט ןגךסטער דער קאן ווארט איין

 זיך רעכענט זיא נור זאנדערין ,נ;ינה דיא האט ווארט צווייטער
 ארט דעם אויף שטעלין אויך אלזא זיך מוז זיא אוג !מתג אלם

 ^ערקטען פון נגינה דיא ד״ה אחור/ "נסוג :ד״ה אוג ,מתג פון
 דעם אויף זיך שטעלט אוג ארט איהר פון אב זיך רוקט ווארט

 דעם אויך האט אוג מתג אלם אויך דינט אוג מתג פון ארט
 דין מוז קו?ט זיא וועלכע אויף הברה דיא ד״ה מתג פון רעגעל
. פשוטה הברה

 , אחור נסוג פון אוךזאכע דיא שרייבק מיר וועלק ;עצט
 רעכעגען זיך זאלין ווערטער צווייא דאס טיט ?ריינגט תאם ד״ה
 ;נגינה זיק פערלירען זאל ,ערשטער דער דאס ווארט איין אלם נור
 שווערקייט )ךיא המבטא" "כבדות איז: פק דער אורזאכע דיא

 דיא בייא הייפט עס¥ וויא אדער שפראבע( אוים ךיא אויף
 דאס אוג טי^ש(, דיא ון6 נאהונג הט^ס/דיא "קרבת מדקדקים

איין מיט צווייטין צום ניקזלאסק איז ווארט איק ווען ,אלזא איז
ננינה
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 רעגעל נאכען ים1א קוטט ווארט ערשטין ביים משרת, נגינה
 ווארט צווייטין פון נגינה דיא אוג ,מלרע .זיין זאל נגינה דיא דאם
 שטייען נגינות צווייא .עם הייסט ,בוכשטאב ערשטין אויפין איז

 אלייךיגע צווישין דין זאל עם אהנע אגדערע ךיא נעבען אייגע
 אויס דיא אויף שוועד איז דאס וואס ,נע אשוא אדער תטעה

 , ניט מאן אן(ך צווישען עטוואם זיך שטעלין אב אוג ,שפכאכע
 דיא דורך צתייטין צום ט:גע;אג איז ווארט ערשטער דער ווייל

 נור תערטער ביידע מיר רעכענען פאל אז.א אין !משרת נגינה
 אלזא שאן פערלירט ווארט ערשטער דער אוג ,ווארט איין פ.יר
 < וויךדע איהר שאן פערלירט ,נגינה דיא זיא אוג ,נגינה זיין
 דיא אויף זיך שטאלט אוג ארט איחר פון אב זיך רוקט אוג

 וויא ,מתג אלם דיגען צוא נגינה ץווייטע ךיא פון תטעה ךליטע
 דא איז עם ווען ד״ה , ניט אבער ווען , “נפש ״משיבת :צב״ש

 דא נע אשוא אדער תטעה ליידיגע אייגע נגינות ביידע צווישין
 ווערטער ביידע רעכענען זיך זאל עם (* אורזאכע קיינע שאן איז

פיר _____________
 כונתגו את יבין הנס״א סבת לנו בבארם המדקדקים לשון את הרואה כל *(

 לקמן שהבאנו מה יבין גם אלה מלינו ירזמון מה ואל הזה בענין י&הארכנו במה
 גם נס״א לענין שייך איננו שלכאורה אף לחם אכלתי הדוגמא את בהדוגמאות

 ,נעמדה נערמו במלות הנגינה את המקיימים המדקדקים אלה דעת בזה לקיים
 במלות הנגינה את מקיים הוא גם )אשר המדקדק אותו קושיות את בזה להסיר גם

 לו מתג דין כי לבד לא הנס״א בי הוא לדעתי הטעם אשר נערמו נעמדה
 במלה מפסיק עם הבאה משרת בנגינת מתג הוא בעצם אם כי פשוטה הברה להיות
 ישרת שהנס״א אחרי כי ? ממקומה השניה ממלה הנגינה תפוג לא מדוע אחת(

 לפני יבא המתג כי , הזאת להקושיא מקום כל אי; הנה בהמלה מתג בתורת
 השניה הנגינה כי ונאמר פיה על הקערה נהפוך אם ואף , לאחריה ולא הנגינה
 בתורת תשית במקומה הנשארת הראשונה והנגינה בערכה תשאר אחור הנסוגה

 ומלעיל מלרע כללי להנגינה אך כי שנית ועוד זאת ? מי מפני נדחה מי אך , מתג
 לפגי או השלישית בתנועה הנגינה לפני תמיד הולך מגן כאיש והוא להמתג ולא
 הנס״א את חושבים אינם אשר אלה לדעת גם לתרץ עוד יש אשר מלבד , נע שוא

.4
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 זיין ווארט ערשטער דער ניט שוין פערלירט ווארט איין פיר

 איחר פון אוג או־ט איהר פון אראפ ניט גייט זיא ד״ה נגינה
 אויך 'שטיין צוא נגינה פון רעגעל דעם האט זיא ד׳ה ,ווירדע

 אכל ; להם אכלתי .עינים ״מאירת צב״ש וויא מורכבת הברה אויף
 גע- אב איז ווארט ,ערישטער דער ווען לייכען ראם אוג ,מ^ט

 זאל עס אורזאכע "קיינע אויך איז מפסקת נגינה מיט טיילט
.“^בד שמע "כאשר :וויא ,נ״א זיין דארפען

 אלע (* נ״א פון רענעלין דיא בייא הייסין מפסיקים אנמעיקונג(
. משרתים אבט דיא אויסער ,נגינות

 ;נס וואם פונקטק דיא שרייבין מיר וועלין ;עצט (38 §
: אחור נסוג צום פאדערט

 ,דען מפסקת גגי׳ מ.יט זיין זאל ווארט צווייטער דער (1
 רעכענען ניט זיך ;נר קאן משרת נגינה טיט אויך איז ער ווען
 , ( נ״א פון דין רעם בייא עו־שטין דעם מיט וואךט איין פיר

 ארט איר אויף ווארט ערשטין פון נגינה דיא אלזא שאן בלייבט
. השלמים זבח מעל צב״ש וויא ׳ ווירדע איהר בייא אוג

**

 אזא מיט ענדיגען ניט זיך זאל ווארט עךשטער דער (2
 אויף איז דאם אוג נגינה דיא זיך אויף האבין מוז זיא חאם הברה
 פעך- ניט קאןז זיא וועלכע מורכבת הברה ת׳ג (1 :ארטען דרייא

 וועלין מיר ;ואם פונקטין דיא נאך תק״ט אין ווערין וואנדעלט
 ■הן ־הם ־כן ־כם ־תן ־תם ווערטער ;גנדע דיא (2 .שרייבין ווייטעו־

 אם וו  
 רעה בעין יביטו ע״כ אשר , ה״פ על רק יבא שלא למתג הוא שוה כי רק למתג

. עוד להאריך רציתי לא אך נעמדה נערמו שבמלות הגס״א על
 פער־ דיא בייא אבער דגש, פון רעגעלין.  דיא בייא אויך *(

 י?ט1ה איבער מפיקים פיר זיך רעכענען תנועות דיא פון בייטונג
. אתנח אונ פסוק סוף

*

 אויף ,זיך רעכענען דגש פון רעגעלין דיא בייא אבער ( **
. ווארט איק פיר לשרתים ץווייא
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 דיא ויען (3 • נגינה דיא זיך אויף האבק אימער מחק זייא תאם

 האבין מוז זיא תאם ,הבנוי אות דעם פאר איז עהזתנו לעצטע
 בייא איין ,כנוי דעם מאנין צוא מערקזאם נגינה דיא זיך אויף

 והבאתם ;עדי ^דית ,היא ״יובל :ארטען דרייא דיזע אויף שפיל
 אויף תטעה דיא (3 (.* חרב תכליתך אש, ך תאכל שמה;

 הברה זיין ניט זיא זאל רוקק אב דך דארף נגינה דיא וועלכע
 דעם האט אחור נפוג אז זאגין מיר תיא רען , (** מוךכבת

 מורכבת הברה אויף קומען ניט ראך קאן מתג אוג מתג פון דין
 הברה !א איז תנועה דיא אבער ווען ,קלה תנועה אויף אדער

 בייא אוג ארט איר אויף בלייבין נגינה דיא שאן מוז ,מורכבת
 אראב זיא וועט ווירדע אוג ארט איהר פון ווען דען ,וויךדע איהר

 קיין האבק ניט אויך זיא וועט מתג אלם דינען צוא •אוג ;גיק
 (** ווארט אין בלייבין ניט זכר קיין גאר איר פון דאך תעט ,ארט
 געפיגען !א קאן זיא תען דארום ,דן למטה לו: ״ונקלה צב״ש וויא
 דיא אויף זאגאר ,מתג אלם דינען צוא ווארט אין אלט איק

 דען , דאהק אב דך זיא רוקט ,נגינה דיא פון תנועה פירטע
 דיא אין ווייטער )זעה מתג בייא רעגעל דער אויך איז זא

 מים נערמו ;״העמודים שפיל בייא צום וויא ,כתג( פון רעגעל
נעמדה _____________

 י״ב א׳ )מלכים חי בהילתו צח דודי פעמים כמה לי ךי1ד וכן *(
 גם אשר , א^זה בכורי ,אה אחותי מזה ויוצא .ועוד י׳( ב׳ הימים דברי

 לנקוד יד ועין , היא זרות למקומה הנגינה בחזרת האלף פתחות זאת מבלעדי

 בין לבחור יבין והמבין הנ״ל תכליתך תאכלך המלות בשתי אחר טעם שנתן
. האלה הטעמים שני

 נאכען זיין דאלף געשלאכטעט האסט דוא זבחת" *י(
 ;!ם ר דער מאכט שלאכטען תעפט דוא "וזבחת ׳ מלעיל רעגעל

 פסח" "וזבחת הטעמים קרבת בייא אבער נור ,מלרע דין זאל
 ,מורכבת הברה איז תנועה דיא אבוואהל מלעיל נגינה דיא בלייבט

 זאג- ,הטעמים קרבת ליב צוא אחור נסוג ניט הייסט דאס דען
 פון גערוהט אראב ניט לכתחלה נאר דך האט נגינה דיא ךערין
. הטעמים קרבת וועלק ;יט זאל ;גם פתה פון נאמליך ארט איהר
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 נע?ם פון קלה תנועה איז ע׳ פון תנועה דיא דען \חד נעמדה
נפו״א דער אוד״ג מתג דער קומען ניט קאןז איתי■ אויף וואם נעמוד

 .קיק ניט זיך אין האט רואם ווארט ערשטער דער דוען ^עמרקונג(
 איויף זקד בעצי־ט וואם שם איין איז נ״א פיר ארט

 מיד רעכענען זייא מאן קאן נאטור אין וואס שם אנדער דעם
 נגינה ערשטע דיא פון וואס ניט שאן אונז ארט ,ווארט איין

 ווארט ,ערשטער דער אוג ,ווארט אין בלייבען ניט זבד _קיק וועט
 איז פארמע דיא וויא אמקף טיט צווייטק צום גישלאפק קומט

 מלכי־ צב״ש וויא נגינה, קיין זיך פאר האט וואם אווארט פון
. שקהי־לב ארץ

 וואפפיר פון זאך דיא אויה שטויסין אן ניט זאלין מיר (4
 ערשטער דער ויען היינו ,הטעמים ״קרבת נאמליף ,אגטלויפין

 זיק זאל עם ווען אוג ,תנועות צווייא נור זיך אין האט ווארט
 , תנועה ערשטע דיא אויף קופען נגינה דיא דאך וועט נ״א

 משרת עינה איק מיט ווארט איין דא אבער איז ווארט דעם פאר
 ווערטער צווייא דיא בייא שאן וועט אלזא ,מלרע קומט זיא תאם

 עינה דיא שאן בלייבט פאל אז_א אק ,הטעמים קרבת ווערק
 ניטא איז משרתים צווייא בייא אפילו הנם ,ארט איהר אויף
 הטעמים קרבת מאבין לכתחלה גור , הטעמים .קרבת פון ךק דער

 “בהפסדו שברו "יצא כמעט עם הייסט , ארט אזא אויף אפילו
 זיף וועט נו״ן פון נגינה דיא ווען ,הוא שונא לא כי :צב״ש

 דעם טיט הטעמים קרבת ווערין וועט שיק אויפין רוקי! אב
. לא ווארט

 גאך נעשלאפין צוא איז ווארט ערעזטין צום ווען (5
 צב׳יש נ״א פק דין דער ניטא אוי- איז אמקה מיט רט:ווא איק

 אויה זאנין מאן קאן טעם איין ,אלה ברא מי ; צדק ״בל־למד
 קיבת ליי צוא ווארט איין פיר מאבק ווערטער ךרייא ווייל ,ז־עם

 שטימען איק מדקדקים אנדערע נור , ניט מאן מאכט הטעמים
 פיר מעהר איז מהכלל יוצא דער ווייל ,רענעל דיזעם צוא ניט

רעם
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 זייא רעכענען נלייכען דאם אוב שפילע בייא דיזע אוג ,כלל דעם
. זאנדערבאר פיר

 ניט זיך .קענען זייא וואס ה״מ ת״ג ךיא זיינען ך;זע (39 §
 פון רוקק אב זיך זאל נגינה דיא אום ת׳ק אין פערוואנדלק

 ;עדער פון בינוני דער גלייהין ז־אס אוג שם ןעדער (1 זייא:
 , חדש ״מחר צב״ש , שם פיר אויך זיך רעכענט .ער תאם ,פעל
 מאנכע ווייל ,מדקדקים דיא זאגין פון דער טעם דער , _עשב אכל
 אייגע פערוואנדלונג דיא דורך זייא בייא ווארט דער קריגט מאל

 פער- זאל ,עם ווען עשן" גמל "זכר צב״ש וויא פארמע אנדערע
 וועט פתה ת״ק איהר אין ת״ג דיא קמץ דער וועריץ וואנדעלט

 , כלו עשן עלי נמל חסדו זכר פעל פון פארמע דיא האבק עם
 פערוואנדעלט וועט צרא דער ת״ג דיא ווק פועל בימני דער ד״ג

 שם פון פאךמע דיא האבק דאם וועט ,סגל ת״ק זיין אין וועריץ
 נאך ציהט ת״ג דיא ווען פעלים בייא (2 .אמר אמר אכל ״אכל

 ער שייא ,ווארט אין נייטיג איז ער וועלכער נסתר נח איין זיך
 , שרש פון י׳ דער איז דא עדי״, ״עדית צב״ש ,שרש פון איז

.במן פון יו״ד דער איז דא ים״ ״אחריב במן פון איז ער שייא

--- ---------------

.מתג פו; ךעג;לק דיא ז׳ פרק

 תנועה דריטע ךיא אויה ענטוועדער קומט מתג דער (40 §
 צווישען אוג מתג פון תנועה דיא צווישען די׳ה נמנה, ז־יא פון

 וויא: תנועה" אלייךיגע בלייבען זאל נגינה פון תנועה ךיא
 מתג פון תנועה דיא צווישען ד״ה נע אקוא פאר אדער ,“"אנכי

 נע/ שיא זיק זאל נגינה דיא פון תנועה ךיא צווישען אוג
 אין תנועה דריטע דיא אויף מתג פון טעם דער "פקדה"" וויא
 זיא איז נגינה דיא פון איז זיא ווייטער וואם תנועה ךיא חייל
, אשוא וויא גלייך כמעט איז קלאנג איהר אוג שוואכער אלם

דארום
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 עט־ איהר האלטען צוא אב מתג דער ^יהר רף א קומט דארום

 דיא פערלירען אוב פליהען ניט האסטיג אזוא זאל זיא ראם
 אין האט מתג דער דאם זאגען מדקךקים ז־יא אוג ,קרעפטען

 פאר מתג פון טעם דער אוג ;נגינה איין פון קראפט העלפט זיף
 צוא אום תנועה דיא ,עטוואם האלטען צוא אב ,איז נע אשוא
 האסטיג קענען זאל ער #פראכארגאן דעם קרעפטען ני;ע נעבען

 דיא פון בובשטאב רעם צוא שוא פון בוכשטאב דעם בעוועגען
 ער אום אהינטער אב לויפט איינער וויא אשטייגער תנועה,

 קומט טעמים דיזע נאך ;טאן שפרונג אהסטיגען קענען זאל
 תנועה דיא ארף אדר ,מתג פארין ראם תנועה דריטע די אויף ארך
 אצווייטער ,מתג פארען איז ער וועלכער נע שוא פארען ראם
 דאס אוג ,טעמים זאלביגע דיא פאראן ארך איז דא דען ,מתג

 געבין קאן ךאסעם מתג, ץווייטען פארען דין דער איז }לייכען
. מרחמניותיהן :וויא ,מתגים ךרייא האבין זאל אווארט

 פון ארט דער איז איהר ארף ראם תנועה דיא רען אנמערקונג(
 צוא רענעלין ווייטערדינע נאך פעלת ניט איז מתג

 איין אויה אב מתג דער זיך רוקט ,מתג דעם זיך אויף האבען
 אוג נגינה, דיא פון פירטע דיא ארף נאמליך ווייטער, תנועה

 תנועה דיזע רען ,נע ש;א פון צרייטע דיא ארף ?לייכען דאס
 תנועה איין אויף מתג דער אב זיך רוקט ,פעהיג ניט אויך איז

 רא־ט פון וצנועות אלע רען רייטער, אלזא אוג ווייטער, נאך
 מתג א אהן נאר ווארט דער איז ,מתג צום פעהיג ניט זיינען
. “הצדי.כןםמ ריא

איז ער ראם ווארט דער איז ווייסעץ מיר וויא אנמערקונג( צווייטע
ווארט צורייטען צום מקה איין מיט געשלאסק

 דארום ,נגינה דיא נענען ווארט איין פיר איהם טיט גירעכענט
דאס ,מתג גענען רארט איין פיר נערעכענט אויך זייא זיינעץ

ע;שטין אויפין אויס הוסט נגינה דיא פון תנועה דריטע דיא רען
*"בי־תצא שפיל בייא צום וויא ,מתג דער דארט קומט , ווארט

 אוג



— 55 —
 איין מיט מתג דער קומט ,פעהיג ניט איז תטעה יענע ווען אונ

. "קבורת-רחל ווייטער תנועה

 אוךזאכע דיא געשריבען האבען מיר אז נאכדעם (41 §
 שרייבען איצט מ.יר וועלען ,ווארט אין ארט זיין אונ ,מתג פון

 תנועה דיא האבען זאל "עם פאדערט ;גס וואם פונקטען ךיא
 תנועה דיא (1 :אלזא ,מתג דער קומען דאךף איהר אויף וואם
 הברה זיין ניט זיא זאל קומען דאךף מתג דער וועלכע אויף

 אדער נח שוא חאבען ניט זיף נאד זאל זיא ד׳ה מורכבת,
ז־יזען אונטער • ת״ק איז זיא שייא ת״ג איז זיא שייא ,ד״ח

 ת׳ק דיא ווען (1 :פונקטען צווייא נאך ארונטער גי;ען פונקט
 דארף אשוא את״ק נאף אייגענטליך וואס אשוא זיך נאך האט

 את״ג פון קומט ת׳ק ךיא ווייל נע אבער איז ;!ר אוג נח זיין ר!7
 איין נאך שוא רעם בייא טרעפט פאל דיזער וואם §( 9. )זעה

 תק״ט דיזע ,“פקךכם דברכם ־כן ־כםמ כנוים דיא פאר תק״ט
 קומט ,מורכבת גיווען וואלט זיא וויא מתג בייא זיף רעכענט

 ת׳־ק דיא ווען גלייכען ראם (2 ; (* מתג _קיין איהר אויף ניט
 ווייל געפאלין ארונטער אבער איז ^ער חזק דגש איין זיך נאך האט

 דיא פערלייכטערין צוא אום שוא איין פון אות איין אין איז ר!7
 פון רעגעלין דיא אין געשריבען האבין מיר וויא שפראכע אוים
 בייא מורכבת אלם אויך זיך רעכענט תנו;נה דיזע , §( 18). תש
 קוף אין קומען בעדאר^ט האט “.יקחומ וויא מתג פון רעגעלין דיא
. לקח פון למ״ד דער פעלט עם ווייל דגש איין

דיא _____________
 כם לפני לתק״ט הת״ג חלוף טעם הנה כי אחר טעם לזה לתת ויש *(

 ואם למטה( בהערה § 9 )עיין עצמן בפני למלות נחשבים הם בי מפני הוא כן
 השואית האות תהי אזי , מהשוא אותה למשוך מתג ההיא קטנה בתנועה יבא

 ,עצמה כפני למלה נחשב הוא אשר הבנוי אל ומחובית מהמלה לגמרי נפרדת
 מתג לפניו ויבא מהמלה יפרד בהכרח אז מורכב הוא כשהשוא זולתי

. ומשאכם ומוראכם



— 56 —
 ד״ה ;קלה תנועה עין ניט זאל מתג פון תנועה דיא (2

• שיא איין פון קומט תנויעה יא ך

 נאך וואם ת״ק דיא ,נאמליך דרייא לע^טע דיזע (42 §
 נאך שוא דער וואט אוג ,דגש דער געפאלין אראב איז איהר
 איז סימן )דער ,.קלה תנועה אוג ,־כן יכם פאר נע איז איהר

 אזיס־ דרייא האנין ־כן ־כם _קלה תנועה הדגש הקרון :ם כ ק ח
 איין פאר , מרכב שוא (1 .מתג קומען :א זאל עם וואס נאהטע

 כאשר ושקה "וזהב צב״ש וויא ,כתג מיט זייא קומען מרכב שוא
 כי״ת דער אוג כ׳ דער ואו דער ומשאכם" ומוראכם באניות באמת

 ראך אוג ,קלה תנועה מיט זיינען וואלט אנפאנג אים וועלכע
 דער ,מרכב שוא פאר זיינען זייא ווייל מתג דער זייא אויף קומט
 קראפט מעהר מאן מוז מרכב שוא אויף ווייל איז פון דער טעם

 ציהען אב זיך מאן מוז דארום ,איהם בעוועגען צוא ברויכען
 מורכב שוא פאר אימער קוקט דארום ,מתג דולכען צוריק פריער
 אימער קומט בוכשטאב "קעהל איין פאר ,גרונית אות (2 .אמתג
 בייא אלט זיין אוים קומט וועןעם אמתג _קלה תנועה דיא אויף
 נעבין צוא אום נגינה דיא פון דליטע דיא איז זיא ד״ה ׳ איהר

 איז ^ער וואס (* גרונית אות דעם פון ^פראכע אדים דיא קרא^ט
 ווען אפילו ,גרון פון נאמליך שפלאקארגאן שוואכסטען רעם פון

 דער איז "העידותי" ,וויא תמעה איין מיט איז גרונית אות דער
 אנשטאט ? האתה השיבותי; פתה חטף אנשטאט פתח טיט ה״א
 קומען ניט קען תק״ט די נאך ווען נלייכען דאס אוג ; ? העץ המן
 אוגטער־ דער איז ךאס נאוג “גהלתי גהלת ההעם, "החי דגש דער
 דער קטנה תנועה ךיא גאל ניט קומט ^עס וואו ץווישען שייד
 פאלט עם וואו אוג ,גרונית אות פון אורזאכע ז־יא אוים דגש

 , שואית אות פון אורזאכע אוים דגש דער איהר נאך ארונטער
 ה׳פ זיק קטנה תנועה איך קאן ארטען ביידעללייא אויף תאם

אן ____________
 תעבוד. ם! תעבדו המתג עליה יבא לא עצמה גרונית באות התק״ל ואם *(



 ניט .זייא זיינען דאך אוג החי, .יקחו, צב״ש וויא ,אמתג אן
 שפיל בייא ,ערשטען דעם בייא דען (,*מתג פון רענעל בייא גלייך
 נאמליך ,דארט איז ארט זיין אבוואהל מתג קיין ניט קומט
 אויף מתג דער י_א קומט שפיל בייא אנדער ביים אונ ,שוא פאר
 "ערשטען ביים ווייל אייגפאך איז טעם דער ההי.ים, ארט זיין

 איז עם וויא גרונית אות פאר ניט תיק דיא אימער איז פאל
 איממער איז פאל צווייטין ביים אוג ,פערשטאנדליך זאלבסט

 נסתר איז אל״ף דער דוען גלייכין דאם אוג ; גרונית אות פאר
 , “טאטאתיה טאטאתי ראשומם ״ראשון צב״ש תנועה דיא נאך
 עם חייל אלם איז טעם דער "לאדונן/ קלה תנועה בייא אויך

. גרונית אות פאר $יז
 אותיות גלייכע צווייא דיא פון שוא דעם פאר ,דומות (3

 גללי הרועים יללת ( קלה תנועה אויף אויך מתג דער קוקט
 פון הנני דגש דער ארונטער פאלט עם וואו אויך אוג ,אדם
 אהור נסוג אויך קומט גלייבין )דאם ;רנן הלל פון רננו הללו הנה
 אום גלייכין ךאס אויך מחלל( פון חרב מחללי תנועה ךיזע אויף
 דייטלעך זיך זאל ער נע שוא דעם קראפט מעהרען צוא

. שפראכען אויס

**

 האט נגינה דיא אנשטאט מתג איין קומט אמאל (43 §
 אווארט ווען :אלזא איז דאס אוג נגינה דיא פון רעגעל דעם ער

 דיא האבין אלזא מוז זיא וואס ה״ט ת״ג מיט זיך עגדיגט וואס
 צוא ניט זיא קאן תק״ט אין ווערין פערחאנדעלט אוג נגינה

 וועלכער געצוינין איהר פון ווערט עם וואס נסתר נח דעם ליב
 בעקומען ניט זאל ווארט דער דאמיט אדער נייטיג, איז ער

 האבען קאןז זיא וועלכע פארמע אייגע פערוואנדלונג דיא דורך
 מיט נעשלאסין איז ווארט אזא ווען , דייטונג אנדערע אייגע

איין -------------
 התנועה תחשב ע״ב הדגש נפל שם כי בינם לחלק יש אשר מלבד *(

. מעיקרו בא לא ופה המתג לדין גם מורכבת להברה קטנה

. דומות אותיות לפני אף החק״ט על מתג בלי ,יברכך ברכך ובא (“*
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 נגעה דיא פון ארט דע□ אויף מתג איין אים אויה קימט נגינה
 שפיל בייא צום וויא ה״מ זיין קענען זאל גדולה תנועה דיא דאם

 ; ווארט אין נייטיג יודען דיא זיינען ךא “השאיר־לו ,^בית־אל
 ווערען פערוואנדעלט וואלט ת״ג דיא ווען דא ,בךפריץ קום־נא

 וועלבע קםז פאי־מע איינע ווערען געבילדעט אויס דואלט ת׳ק אין
 ד״ג אויף שטאנך ער י( נפתר עבר פון דייטונג תא האט זיא

 איין איז פריץ בן אבער , זאהן פער?רעכערם דעם בן־פריץ
 מתג מדקדקים תא בייא הייסט דאב אוג ,אפערברעכער זאהץ

. נגינה במקים
 ארט דעם אויף משרת נגינה איין קומט מאל מאנכע (44 §

 איר נאך שוא דעי דאם מתג פון רענעל דעם זיא האט מתג פון
 במקום נגינה מדקךקים דיא בייא הייקט דאס אוג "ויאמרו" נע איז

 פיר זיך רעכענט ווארט איין אין קטן זקף _קךמא אויסער מתג,
. ה׳ם אויה אויך קדמא דער קומט דארוס ״והבשר, נגינה איין

 לטעות מקום ואץ לפניו איתן אותיות שיש תשבעא _חקם משא״ב *(
 אין ובאשת לצורך נניס בכלל זאת וכלל בלשונו נזהר שלא ע( )§ בתל״ע ועין

.מל אי' שב כסי בחולב ומעטים בשורק לרוב שניהם כי לעתיד צווי בי; חלוק

 אחרי גם השוא ינוע הך׳ רפיון בשביל כי להפך או : ההערה הוף 21 לצד השמטה
.משנו הנני׳ בהשמטת לקמץ הפתח בחלוף חבלתך וע״ב העיקר, ובן נגינה

 הגיון שאותיות ממה הוא לנעותו וראיה : השניה ההערה סוף 22 לצד השמטה
 , האותיות ליתי הן שוות נגי׳ אתרי השוא בנחות כי ,מרכב בשוא יבאו

 ת*.1ם ביתו מלכו כמו נח בשוא כדינם בננ״ס ולא בשוא והו״ו הירד שיבאו מסה גם
 זאת ששתנו ולפי , =נקיםש הד״ח דבר על בדברינו הספר בסוף עין 36צד 3 שירה
 לו כי , הע*ש בחירק תמיד שיבאו ממה אך פעל ממשקל הם נקי ע;י כי נאמר
. בקמץ לרוב העי״ן בא היה טלה כפלם השרש ה׳ תמורת היו״ד היה

 אך בחמלה מקים לו יהיה לא אם חשו לא להמתג כי ואף : 13 שורה 51 לצד
. בהטלה ושארית שם לה יהיה שלא באופן למתג הנגינה את עשו לא לכתחלה
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. התק״ל ע״ד אחדים דברים
 אם כי בעצם שאיננה תק״ט כל י״א( )§ התל״ע לשון זה

 קטנה מתנועה בערכה עוד נגרעה הזאת התנועה וכו' נע שוא ת׳
 נשלם לא ועכ׳ז נע, שוא הוא שאהריה שהשוא עד גמורה

 אות תנוח שלא ומש בד׳ח ולא בנגינה ולא במתג לא הברתה
. כאן עד תק״ל נקראה ולכן אחריה אהו׳י

 צד כל בזה בה רואה אינני לעצמי וכשאני הכותב אמר
 מתג עליה יבא שלא אמר המדקדקים שנזרו מה הנה כי קלות
 דברים עלילות אך דעתי ועל הוא צדק משפט אם אדע טרם הנה
 גמורה בתק״ט המתג יבא אשר האופנים בכל אמנם כי לה שמו
 גם יבא המתג בכללי הספר בפנים סדרתי אשר הכללים ע״פ

 העידותי ואניז כאשר באמת ושקה וזהב כמו מקוראתם בתק׳ל
 גללי חללי גרונית( אות לפני או מרכב שוא לפני )והוא ? החנם
 כי מפני הוא נגינה עליה תבא שלא ומה ,דומות( לפני )והוא

 מלכי כמו מציאותה תצויר אשר האופנים בכל בהטלה מקומה
 מלרע חוקי פי על לנגינה יוכשר לא ןפקדך ברכך פקדך תעבדו
 ומה והקח״ט׳ הקבוץ וכמו לה הזה הנגע היא מפשעה ולא ומלעיל

 מתג בתורת יבא הנס״א כי מפני הוא אחור נסוג עליה יבא שלא
 גם ובכללה התק״ט על המתג שיבא ובהאופנים הוא מתג ובכלל

 ל״ב( )יחזקאל חרב מחללי כמו שמה הנס״א גם יבא אמנם התק״ל
 וכל״ב באותיות זולת -(, )זמם טוב ואהבו ל״א( )ירמיה םמי נחלי
 נם״א בדיני בהערתנו כתבנו אשר מטעם ב׳( )שה״ש לן ואני כםו
 כן נם הוא ד״ח אחריה יבא 'שלא ומה התק״ל, חסרון מפאת ולא

 חולשתה מצד ולא תק״ל אחרי הדגש מציאות תתכן שלא מפני
 מעלה חוקי תחת נופל איננו המציאות בחיק איננו אשר והדבר
 כמו וחפ״י ולט״ד חפ׳נ בגזרת דנ׳ח אחריה יבא שלא ומה וחסרון,
 איננה כי מפני הוא פהפ׳ע חסרון להשלים וץאו וקחו ושקה
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 כבר להשלמה ד״ה שם דרוש היה אלו כי השלמה כל שם דרושה
 גפפה ראוי והיה הפקד נפעל צווי במקור כמו ה״א שם התחבר

 אותו תלה ולהגם , הקה הקהת הצא הצאת הגש הגשת להיות
 שלא ומה ,התק״ל בהולשת ושקה במלת הדגש חברון המדקדק

 מפגי הוא קטנה תנועה כדין הברתה להשלים הזק דגש יבא
 שאחריה השוא ידי על נשלמה בבר לתשלום צריכה היתה שאלו
 השוא ידי על גשלמת איננה שבאמת ומה ,נע ולא נח שהיה

 פשוטה הברה היא אשר אופנים יש גמורה קטנה בתנועה נם הנה
 היטב )יעוין ז־ברכם הקך .ידחו החי כמו מתג ובלי נגינה בלי

 נג״ם אחריה יבא לא כי שאמרו מה גם ,המתג( בדיני בהערתגו
 חולשתה מפאת ולא המציאות העדר מפגי רוב ע״פ כן נם הוא

 וכלב אותיות וכן צוארי ,נע שוא אחרי נם נמצאהו כי אחרי
 גם ואולי ,אחריה ובננ״ס בתק״ל יבאו ואלקים הויה אדני שם לפגי

 כמו ראשיכם ראשי מן תק״ל הוא ראשיכם ראשי במלות הקמץ
 , ראשים תמורת שהוא בנפרד ראשים מן ולא אהליכם אהלו

 השוא נפילת לפגי לבא ראוי שהיה ראשיכם במלת המתג ונשאר
 בתנועה גם מרכב שוא לפגי או גרונית אות לפגי לבא המתג כדין
 שניה היא עתה ה כמו כי יען המתג בהכרה נפל ובראשי ,קלה
. הנגינה לפני

 במאומה נבדלת אינה דיניה מצד כי יקר קורא הראיתיך הנה
 לקראתה שיש ומה גמורה, מתק׳ט שוא תמורת הבאה התנועה

 שהשוא מה על טעם בעין והוא תולדתה, מצד אך הוא קלה
 גע הוא שאחריה שהשוא תק״ט כל הנה כי גע, ח-א שאחריה

 הוא גרונית באות השוא כמו לה המיוחדת סבה איזה מפני הוא
 שלא כדי — דומות באותיות שוא ,להתנועע שטבעה מפני

 בנפילת שוא ,ד״ח כבכה רק ותבוטא הראשונה האות תתבלע
 ,השוא הברת לעניץ קיים שהד״ה במו נחשב כי — חקך כמו הד״ח
 כי — הביתה חייכי כמו נוספת אות בסבת מתנועה הבא שוא

 אף לגמרי תנועתה כה התנועה תאבד לא הנוספת האות בשביל
 גדולה מכה הבאה תק״ט אתרי שוא לשוא, שנשתנתה אחרי

 דברכם
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 בקרבה עומדת עוד הת״ג רוח כי מפני—המנכם, ך$כם ידכם ךברכם
 קי1חי במלת זה שלפני באופן וכמו נע שאחריה השוא להיות

 , לשוא שנשתנתה אחרי אף וכל מכל עוד בטל לא התנועה שכח
 המחיבתו מיוחדת סבה לו יש תק״ט אחרי נע שוא כל כן כי הנה

 יען שוא תמורת הבאה תנו׳ שאחרי השוא גם וכן ,נע להיות
 היא שחזקה ת״ג ת׳ הבאה התק״ט הפך בתולדתה היא קלה כי

 תסבבנה קלה שהיא בין חזקה שהיא בין ר׳־ל ושתיהן ,בתולדתה
 אופני ביתר נע השוא לפני המתג שיבא ובמקום , השוא נעות

 לא בה המתג יבא לא אשר ובהאופנים ,בה נם יבא התק״ט
. שם ובהערתנו הספר בפנים שבארנו כמו גמורה בתק״ט גם יבא

 אשר את לך ואגיד יקר קורא ממך הטוב אמנע לא אולם
 ראויה זה בשביל ואשר לבדה להתק׳ל מיוחד דין אני מצאתי

 שוא לפני הבאה התנועה הנה :הוא וזה קלה בשם להקרא היא
 מין לתנועת תתחלף אשר יש ,אופנים שני על נמצאה מרכב

 משלש אחת היא אם ממינה תבא ההרכבה שתנועת או המרכב
 .יעבד כמו השוא להרכבת המוכשרות קח״ט סגל פתח התנועות

 בערים בערה כמו תתחלף לא אשר ויש ,אהלו ;עמד ;אסר אעבד
 במעלת תלוי הדבר אין כי נותנת הישרה הסברה ואשר נאצו,

 ראוי שהיה )או גדולה היא אם השוא שלפני התנועה ופחיתות
 ובנחות בנעות אם כי קטנה, אם נאצו( כמו אחריה ד״ח להיות

 נשמע להיות התנועה אל ומחובר נח הוא השוא אם השוא,
 אם השנוי במשא התנועה אתו תשא אזי אחת בהברה אתה
 הרכבת מעין התנועה שתבא ר׳יל או״ג בסבת להנוע השוא יחויב
 עתה גם הברתן באכות יתרחקו שלא כרי מעינה הוא וגם השוא

 מעט ארוכה אחת כהברה אך שניהם ידמו כי וגם ,מאחיו איש
 להתנועה אין אזי נע בעצם הוא השוא ואם ,הנסיון יעיד כאשר

 יבא נח הוא שהשוא ודומיהן הפקד נפ_קד מן ע״כ שנויו, עם דבר
 יבא נע הוא שהשוא ודומיהן פקדו פקדה ומן האכל נהפך נעבד

כן בי הנה ;השוא הרכבת לעין התנועה חלוף בלי נאצו שאלה
 הוא



62
 כשהשוא אף שוא תמורת בתנועה אולם ,עצמית בתנועה הוא

 )הרן אהבו שחטו יבא פקדו פקד מן זאת בבל נע הוא שאחריה
 נם זה באופן שנמצא במו שהדו הלוף בלי יבא אחת מפעם

. קלותה צד הוא וזה תהלך( גמורה בתק״ט
 התנועה הלוף טעם שתלה המדקדק לאותו ראיתי והנה

 במשקל יהד וכוללם או׳נ לפני הרהבה בסבת מרכב שוא לפני
 עוד וכתב ,להרחבה לפתה גרונית אות לפני הסגל שיתחלף פעל
 )והנה ,בערה בער וע׳ב נוהג הרהבה דין אין פעל בבנין בי שם
 יונה ומזה טעם בלי כחוקה יהיה לבלי לזה טעם לתת יש כי אף
 צורך אק אך הרהבה בלי שיבא נפעל מבנק נחת נהר נהלו גם

 בדבריו ממש אין אבל ומבוטלק( בטלק שעקרם בדברים להאריך
 המרכב מן לתנועת התנועה הלוף דין נוהג היה לא שטתו לפי כי

 או׳ג לפני יורהב לא בעצמו הוא גם אשר שוא ת׳ הבאה בתק״ל
 הרהבה דק אין באלף כי שכתב הוא דבריו ולפי , ועבד במו

 בהתנועה ולא תאר ת׳ תאר כמו בעצמו שתחתיו בהתנועה רק נוהג
 שוא לפני מדוע עוד קשה ,ע׳ז( )§ שם לשונו בלא כמו *מלפניו

 עוד מאכל, יאסר כמו האל״ף לפני נם הרהבה דין נוהג מרכב
 פעל ובמשקל הפעל כבנין הק״ח הנה ההרחבה שטת לפי כי קשה

 המדקדקים כל דעת באמת הוא )אשר להרהבה לק׳ג יתחלף בנטיה
 בדברינו לקמן ועיק זה למשפט הביאם ההרחבה טעם הם גם ואולי
 כאשר אביהו להולם להתחלף ראוי יותר והיה הטף(, הקמץ ע״ד

 בעצמו ההולם אשר בוערים הבינוני וכמו העלה נמצא באמת
 מטעם שהם המרכב מין תנועות משלש לאחת התחלף מבלי

 אהלו האכל להיות ראוי והיה ,להרהבה ישפוק לדעתו הרהבה
 תולדות ק״ה הוא שבוודאי אלא ,פעלו תארו נמצא שבאמת כמו

 שבבנק העצמית תנועה הוא אם כי להרהבה יבא לא אשר ההולם
 עוד ;ממינה יבא ההרכבה ותנועת ,בנטיה פעל ובמשקל הפעל
 •מלפני ההרחבה תנועת שתהיה הנקוד בעלי קפדו מדוע קשה

 אותן בפעם כפעם החליפו וע״ב ,אהד ממין המרכב ותנועת השוא
הסתפקו לא ומדוע ,בחוברת תמים ותהיינה יחד תתאמנה למען

 בדרי



63
 בתנועתן דרכן את תמיד תשמורנה כי ר״ל ,בהרחבה אהד בדרך

 לבא רעותה אחרי אשה בחזקה נגררות תהיינה )ולא העצמית
 שתבא כמו העצמית ההרחבה תנועת פתה שהיא תנועתה( מעין

 אין אך אם בפתח, תמיד להרחבה באמת שהיא המרכב תנועה
 סגל בחטף לבא שלפניה התנועה מצד או עצמה מצד הכרח לה
 בעתיד.יעבד וכן )פעל(, נאצו )נפעל( נחלו בערה כמו בח״ק או

 הפתח כי יען ,מאכל בשמות וכן ,לאהבה ובמקור עבד ובצוי
 , פעל פעל במשקל וכמו להרהבה מוכשרת היותר תנועה היא

 זאת בכל כלל הרהבה תנועת איננו הוא כי אף הטף )והקמץ
 מההולם בא השוא אם לשוא בהרכבה לפעמים הוא גם יבא
 מלת באני יתחלף שלא אניה אני וכן ארח עני מן ארחות עני: כמו

 והוא חטף קמץ המרכב שלפני שהתנועה או מאד, המצוי הגוף
 יותר שלו בקב רוצה אדם התלמוד מליצת וע״ד אחריה נגררת

 שהוא אף בקח״ט המרכב יבא אלה בכל ,חברו של קבין מעשרה
 גם הפשוט השוא בערך כי יען והוא הרחבה, תנועת איננו

 המרכב שלפני התנועה וכן היא(, רחבה צרה היותר התנועה
 מהן אחת וכשיחויב ההרחבה, לשטת פתה להיות ראויה עצמותה

 המבין להקורא נקל כאשר לזה מיוחדת מסבה בקמץ או בסגל לבא
 ,מאליו אותה להבק ממנו גפלאו לא והפעלים השמות דרכי אשר
 ראוי והיה רעותה, ולא תתחלף בעצמה היא שאך ראוי היה

 (3 סימן רמ״ח ביל״א הקורא )יעין יעשן או .יעשן :אסר אעבד להיות
 הנ׳ל המדקדק לשטת כי אחרי נעבד, יעמד אהלו בעני באמת

 מלבד ,הרחבה מטעם שניהם בצווי ושאלו בעבר שאלו היא אחת
 הענך אלא ,עוד להאריך רציתי לא אך עוד להקשות שיש מה
 ובהברה נח שוא בעצם שהוא תק״ט אחרי השוא כי שכתבתי כמו

 מכל יתפרדו שלא הנקוד בעלי רצו ,התנועה עם יבוטא אחת
 שטבעה או״ג בסבת ממנה להפרד השוא שיחויב אחרי גם וכל

 בת׳ג משא״כ ,אחת הברה מעין בהן עתה גם ולהיות ,להתנועע
 נם כחה הרעו פחיתותה מצד ובתק״ל ,נע הוא אחריו שהשוא

 ע״י תשתכר שלא בשביל נע, הוא שאחריה שהשוא אף בזאת
נלותה
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 לפי זו עליה כי הוא משטתו שטתי הבדל פנת והנה — קלותה
 המרכב שיהיו , שיטתי לפי היא ירידה שלו ההרחבה שיטת

 שלא ולמען ,מעט ארוכה אחת כחברה אך לפניו אשר והתנועה
 מתג בהתנועה הציגו ,שלפניה בהתנועה לגמרי המרכב תנו׳ תתבלע
 באמת הפילו לפעמים ובאשר !מהמרכב לאחור מעט אותה למשוך

 ;חפץ !חפץ כמו בהתנועה ויתבלע ,המרכב ותנועת המתג את
. יחפץ .יחפץ ת' שהם

הדגש לדיני שייך
 שמרת יבאו שלדעתו 11 וסימן 9 סימן י״ז § ביל׳א יעוין

 תמורת הוא והיו״ד ,עמים נקיה נח תמורת בדגש בנטיה עניז נקי
 אשר בדגש יושלם בננ״ס להיות שראוי המשקל וירד לה״פ ה״א
 בנפרד השם כשיבא הנה כי מעט קשה והדבר תמורתו, יבא
 )ויעוין מלרע הנגינה כן על כי חסר השרש ויו״ד המשקל יו״ד יבא

 ירד שיבא הדבר יתהפך בנטיה וכשיבא ,ומלעיל( מלרע בכללי
 בהמשך זאת על עוד שנקשה מה מלבד ,יפול המשקל ויו׳ר השרש
 ויו״ד מקומו על המשקל יו״ד נשאר בנטיה גם כי לי נראה ע״ב דברינו,
 סימן החירק תנועת עליו המשקל ירד וכשקבל כבנפרד, חסר השרש
 לא אלו השרש יוד על לבא ראוי היה אשר התנועות יתר או הרבים

 להפך גם שהוא )וכמו תק״ט המשקל ירד שלפני החירק נשאר נפל
 לפוח ולהפך מלכיות מלכות בשורק ובן לישון לפקוד מידי מידו

 הוא פה והדגש ,להשלימה לד״ח וצריך והבן.( הפוני משפחת
 תמורת דגש אין כי ,הדגש בשביל התק״ט ולא התק״ט בשביל

 שקבל רק קיים כשהוא ולא מהמלה נופל כשהננ׳ם אם כי נח
 הזה המשקל את נציג דברינו הקורא את הבן ולמען תנועה,

 בפלס נקיה — בשלמותו לבא ראוי שהיה כמו ובנטיה בנפרד
 נקי( השרש ה״ה ובנפילת נקיי ליוד השרש ה״ה )ובחלוף קצין

 תבא בנפרד כמו השרש ה״ה ובנפילת נק;יה ליו״ד נובחלוף גקיהה
)נקעים נקיהים 9נק;ר הנסתר הנח המשקל יו״ד על הה״א תנועת

נקיים
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 בבל הנה ובו' )נקיף( נקיהך )נקיי( נקיהי )נקיות( נקיהות נקיים(

 נשאר לפניו והחירק הה״א תנועת את הנסתר היו״ד קבל אלה
 שלדעתו 5 סימן קפ״ח § ביל״א עוד ויעוין — .קטנה תנועה

 מלכות תחתית ־ות ;ית שסופם המקרה שמות שגם שם
 ראוי שהיה והננ״ס ליוד, הת״ו ישתנה נקבות ברבוי כשיבאו

 והנה .תמורתו הדגש ויבא מהמלה נופל מלכויות תחתייות להיות
 זאת נבאר כאשר המדקדקים כל שיטת שהיא שנראה שטתו לפי •

 אף אישתמיטתא לא איך אחת, ,טובא לי קשה דברינו בהמשך
 ,תמורתו הדגש ולא בעצמו הנה שיבא האלה ממשקלים אחד שם

 הוא כשהג' דת״ג יבא לא השמות משקלי בכל הנה שנית,
 שעפים חרלים כמו זרות דרך ועל רחוקות לעתים אם צי בפועל

 שבאמת כמו שעף חרל ממשקל הם נם )ואולי שעיף חרול מן
 בפלם סעפים הדגוש במשקל הע״פ בצרא הזה השרש נמצא

 תמיד הוא בדת״נ בנטיתו יבא אשר פעל משקל וכל ,חרשים(
 גדול כמו בואו הם אשר ואלה ,וכו׳ נקר ערם כמו וא״ו בלי חסר

 עשויות ומדוע שלישית, כנודע, בנטיה תמורתו הדגש יבא לא
 בנח שקוין( שקווי החלואים מדןלוים בשמות )וכן גלויות בנויות

 בדת״ג ראיות אחת פעם ואך ? מלכיות כמו תמורתו בד' ולא קיים
 הדגש שיטתם לפי הוא מה רביעית, ,כנודע זרות דרך על והוא
 של הדגש הוא ומה ,רדזמניה תחתים עבריה היחס משמות ביו״ד

 לכל בהם מקום אין כי אחרי כאלה שמות ועוד אכזריות קוממיות
 “"שאולתהרףה המקרה נשם תחתיה יבא איך חמישית, ?, ננ״ס

 מן “ע^יךיה בה "ועוד המקרה )שם .ע^יריה (“ההר "תחתית מן
 המשקל ת״ו תמורת וביו״ד הנקבה סימן בה״א האיפה"( "עשירית

, נקבה סימן בלי נם נקבה שמות שהמה עשירית שבתחתית
כמו זולתם השמות משקלי בכל כזה ימצא ולא יראה לא אשר
תלה ׳)מלרע( ארצה חרבה גם רגל ארץ חרב מן נמצא שלא
מעזען כי׳א ימצא ולא נקבה, שמות המה ה״א בלי שגם אהרי

 , זכר הוא הראשון אשר ודומיהן סערה סער צדקה צדק משענה
, זולתו גם נקבה שהוא שם על נקבה לסימן הא יבא לא אבל

ולפי 5.
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 בתחתית שהת״ר הנ׳ל בסימן הראשונים יל׳א בעל דברי ולפי

 תמורתו היוד יבא מלכיות ובתחתיות נקבה סימן הוא ובמלכות
 ישא למען ברבוי אף יחידה נקבה סימן בהכרח ובא ,שם יעוין
 שלישיה תחתיה מלות יותר עוד קשה ת1- החולם תנועת את "עליו

 שסופם השמית כל שלדעתו נשמע קצ׳ד § 14 בסימן דבריו )ולפי
 ביוד נקבה סמני בשני והוא יה בסימן נם לבא ראוי היה :ית

 ובהא ;ית שבמשקל יודננ״ס על המורה דגש ובו הת״ו תמורת
 ? נקבה סמני בשני שיבא שם מצינו ואיפה ,קמץ ולפניו נקבה

 שהשני או בלהה שרש הוא שהראשון כ׳א ה״א על ה״א יבא ולא
 הנח הוא אלה בכל היו״ד כי לדעתי נראה ע״כ ,סופתה נוספת

 ה׳א לפני הקמץ תנועת עליו וכשתבא -ות -:ת שבמשקל הנסתר
 הרבים סמן ;ים והחירק נקבה הרבוי סימן -ות והחולם הנקבה
 יתכן לא כי מאליו )מובן תק׳ט לפניו והשורק החירק איפא נשאר

 לד״ח וצריך בפועל( ננ״ם אחריהן שמושכות ושורק בחירק רק זאת
 יבואו שלא בדי אך מלכוות לחיות באמת ראוי והיה ,להשלימה

 החליפו ,במכתב — ושנים ,הד״ח ע״י בהברה רצופים ווין שני
 , אחוות ולא אחיות ברבוי אחות מן שבא כמו ליו״ד הו״ו את

 אהו״י אותיות שתי יבוא שלא ,אחהות אחהה תמורת שהם
 אכל אאכל ומן אמה אמהה אחות אחהה מן שבא וכמו ,רצופות
 ועוד (2 סימן שם וביל׳א שם בהערה 7 § בתל״ע עוד )ויעוין

 יהד ■ות עת המשקלים שני כשיבא וכן — דומיהם דוגמאות
 מן מורכב שהוא אכזריות קוממיות כמו אחד בשם בהרכבה
 בהטשקל ננ״ם להיות ראוי היה אשר והיו״ד ,ואכזרות אכזרית
 איפא ונשאר השני שבמשקל השורק תנועת את עליו קבל הראשון
 פעיל המשקל ביוד הדין וכן ,להשלימה הד״ח ובא תק״ט החירק
 היחס ביוד הדין והוא , למעלה שהזכרנו עני נקי כמו בנל״ה
 וכן ,.עשירי .רחמני אדמני תחתים .קדטומה ?נימי עבתה עברי
 היחיד מן פותה בוכיה שביה ש;י ןךיה $די השרש ביוד הדין
 הרבה ועוד רעה( מן רעי כמו פורה בוכה )תמורת פורי בוכי

הכנוי יו״ד עם משם המורכב בשעצ״פ הדין וכן ,זה מעין משקלים
מדבר
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 'שהיוד ודומיהם אליהו עזיהו כמו הוי״ה שם ועם בעדו מדבר
 אחד שחפר )ולא יה וזמרת עזי שכתוב כמו עזי־יה לשניהם עולה

 לכאן עולה אחת שאות בשעצ״פ כמנהג תמורתו(, יבא והדגש
 על )אשר הבעל ביר מן;ךב .ירבעל עניי שמע מן שטעון כמו ולכאן

 ולא בשורק הוו בסופו בשע״פ יה״זי אותיות דעתי על יבא כן
 שהה״א לפי ,יהיואש יהרקים יהונתן בראשו מחובר שבא כמו בחולם

 לשעצ׳פ יהד ונתחברו עזי־יה־הוא כמו הוא למלת גם עולים והוו
 צוה חיב איוב כיור )לאפוקי תנועה הננ״ס קבל אלה בכל ,עדהו(
 לפניו ותק״ט בדגש וראשונה בעצם יבואו והוא״ו שהיו״ד מעות
 קטנה לתנועה נחיתה לפניו והתנועה והבנק(, המשקל לסימן

 הנח אין כי נח תמורת הוא שהדגש ולא דגש בתשלום
 הדגש אולם האלה. בדברים להאריך עוד ויש , בהטלה חסר

 פתיות להיות ראוי שהיה נה תמורת הוא בוודאי פתיות בהשם
 והדברים פעל ממשקל פתה מהנפרד פתי.ים )כמו א;לות בפלס

 להקמץ ננ״ס היוד אין כי אהרי השמות( במשקלי ומקומם עתיקים
. הקמץ תמורת ויבא היוד עם שייכות שום להפתח ואין

 ברבוי בהיו״ד שהדגש הזאת השיטה הנה לי הנראה וכפי
 בהמדקדקים היתה היא נח ת' הוא -ות ית; שסופם בשמות נקבות
 לזכר ברבוים ישתנו האלה שהשמות ,והוא ומוזר זר דין לחדש

 יבא נקבות, ברבוי מלכיות תחתיות ותחת לנקבה מברבוים
 הזאת השטה אולם , טעם כל בלי זכרים ברבוי כריתותים חמשיתים
 כן ואם החסר הנה תהת יבא שהדגש אחרי :והוא לזה הביאתם

 שבתחתית התו תמורת הוא ובמלכיות בתחתיות היו״ד איפא
 ברבוי לבא ראוי איננו יחידה נקבה שסימן ואהרי , ובמלכות

 שהוא אם כי נקבה לסימן איננו הזה שהתו מזה יחויב ,נקבות
 ליו״ד נקבות ברבוי שנתחלף סימןהנ״ל( ביל״א )שם המשקל סימן

 בלי שהוא כמו המשקל ת״ו יבא זכרים ברבוי מצינו בי ואחרי
 זכרים רבוי בק לחלק הזה המוזר הכלל להם יצא ליו״ד הלוף
באמרו זאת לתרץ עצמו דהק הנ״ל בהסימן והיל״א נקבות, לרבוי

שם
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 תוץ ב׳ הברת קשה כי יען מלכותות תחתיתות יבא לא ע״כ כי שם

 בינוני כל )וכן חניתות דלתות קשתות שנמצא ומה , )?(זא״ז רפוית
 ומי ,השרש לת״ו המשקל ת׳ו בין עוד להלק נאלץ תי״ו( כשלה״פ רבות

 ,בזאת המדקדקים יצאו לחץ אל ומלחץ דחק אל מדחק כי יראה לא
 אם בי הת״ו ת׳ ובמלכיות בתחתיות הירד אין לשיטתי אולם

 ברבוי נופל והתו ,המשקל לסימן ברבוי גם הנשאר הגלם שהוא
 ברבוי יתרבו לכן נקבה שמות שהם ויען נקבה סימן שהוא לפי

 זכרים ברבוי להתרבות האלה השמות מן בשם נקרה ולו נקבות,
 כמו םלכי.ים חמשיים בתמונת בא היה באמת חטים חטה כמו

 בת״ד זכרים ברבוי יבאו אשר ואלה היחס, שמות עברןים תחתיים
 איננה כריתות המשית בשם התו כי יען הוא כריתותים חמי^תים

 ברבוי יתרבו יע׳כ זכר שמות והמה מהמשקל אם כי נקבה לסימן
 לבא דינם היה ולו נקבה(, סימן בלי נקבה שמות באמת שחם )או זכר

 חמשיתות באמת בא היה צבאות צבא מן כמו נקבה רבוי בתמונת
 ברה שרשו כי השרש מן איננה ברית בשם הת״ו גם ואולי כריתותיות,

 ואל ,בריתות בדחז״ל ובא לה״א אל״ף בחלוף בחרבותיו אתהן וברא טן
 המשקל סימן ופעם נקבה סימן פעם הוא שהת״ו החפץ על תתמה

 כמו נקבה סימן היחס בשמות הת״ו הנה המדקדקים לשיטת גם כי
 כושית מץריה עבריה תמורת תמיד שבאו כושית מצרית עברית

 דרכי ה׳ ברצות אכתוב האלה בענינים עוד להאריך שיש ומה
 מן הזה בדבר אהיה כי נאמנה ידעתי והנה ,השמות בחלק

 מקדים הנני ע״כ המדקדקים כל שיטת נגד דבר לחחט המתמיהים
 לי הנראה כפי אם כי בהחלטה זאת כתבתי לא כי להתנצל

. כיאות הזה בדבר חקור העמקתי לא עוד כי ראשונה בהשקפה

. הטף הקמץ דבר על אחדים דברים
 בדיני וכן הנגינה בדיני חשבו המדקדקים כל כמעט הגה

 הוא למותר אך דעתי ולפי ,הטף קמץ על יבאו לא כי המתג
 מלרע כללי פי ועל , המלים תמונת לפי כי אחרי הנגינה בדיני

 ומלעיל
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 וקבוץ קמץ הקטנות תנועות בשתי להנגינה מקום אין ומלעיל
 בקבוץ היא נבון ואל וא״ו בלי תמיד שהיא נאם המלה )מלבד

 רני שנמצא ומה ,קטן( הירק ב גם להנגינה מקום אין ובשמות
 לבא הנגינה ראויה 1היתה כי אף מלרע גזיכנזרך שמים דנו עקרה
 סבת בי לן יאמר מי אך ,וכפולים ע״ו נחי צווי כדין מלעיל

 ממלעיל הנגינה העתקת כי ,להפך אולי הק״ח היא הנגינה העתקת
 החולם להתחלף סכה היא שתהיה סכה איזה כשביל למלרע
 , נגינה בלי ה״מ ת״ג תהי שלא לקמ״ח סבו׳ כמו לבא, ראוי שהיה
 עיננו הלא ,הטבעו אדניהם מה על אדע לא אמנם המתג ובדיני

 לדעתם אך מרכב שוא לפני ולרבבות לאלפים בק״ח מתג הרואות
 לדעתם הקמץ יבא )ואולי ,לזאת יכריחם מי אך גדול קמץ הוא

 ובכן גדול קמץ והוא התק״ל( ע״ר בדברינו )עין הרחבה מטעם
 אך הוא מתג ולא נגינה לא יבא לא הק״ח על כי זה כללם הנה
 המרכב שוא לפני לבא יתכן איך שקשה מה מלבד ,המציאות( מצד

 ויותר , אחד ממוצא ולא במעלה לא המרכב ממין שלא תנועה
 לאסר ימריצנו ומה ׳ ממוצאו שהוא החולם לדעתם לבא ראוי היה

 גדול לקמץ יתחלף בנטיה פעל וממשקל הפעל מבנין הק״ה כי
 שררך הבודדת המלה על יתדותם תמכו אולי ,מורכב שוא לפני

 באותיות שוא לפני קטנה בתנועה כדין מתג לבא ראוי שהיה
 מדוע כי הזאת המלה זרה לדעתם נם סוף כל סוף אך דומות,
 האכל. אהלו כמו גדול לקמץ הק״ח פה גם תתחלף לא באמת
 להוציאו הדרך את עליו שהעבירו מה הק׳ח על אעיר כלל ובדרך
 מעקרו הרכבה כל בלי בה״פ שיבא במה קטנה תנועה כל מכלל

 עני כמו גרונית אות בלא אף ד״ח ובלי אחריו נח שוא בלי ר״ל
 ממשקל לא כי לן יאמר מי אך ,שם( בהערה י״ז § תל׳ע )עיין צרי
 ע״כ לחולם ישוב ובה״ם מחולם בא שהשוא לפי ואך הם פעי

 ברבים בדין ,כפרים בקרים ע״ד ארהות כמו הק״ח לה הרכיבו
 את הנגינה בדיני חשבתי לא נם — כפר בקר ארח פעל ממשקל

 הוא נכלל אמנם כי ,גנובה פתה והוא המדקדקים, כל חשבו אשר
הת״ג מארבע אהת יש גנובה פתה לכל כי ,הקדימה בכלל אצלי

צרא
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 אמנם הת״ג מקום תופש וכשהוא לפניו שורק חולם חירק צרא
. רוגע עליו הנגינה תבא

.המתג דבר על אחדים דברים
 סדרתי אשר הכללים ע״פ הקורא אתה הרואה ,הכותב אמר

 כ״א בתק״ט יבא לא המתג כי ההברה ובדיני המתג בדיני לפניך
 אף מרכב שוא לפני היינו , לבא אותו המהיבת סבה איזה בשביל

 כמו בתנועה כשהיא אף או״ג ולפני ושקה כמו גרונית אות בלי
 אין בה )אשר בהתק״ל נם יבא אז ואשר ,צללו ובדומות ההולך
 / כמובן המבטא במהירות תתבלע שלא הברתה לחזק כדי הטעם

 הערתו ס׳ד § תל׳ע עין הברתה להשלים כדי השני הטעם וגם
 הנ״ל הסבות ובלי ,כן כם לפני גם הדגש נפילת לפני גם שמה(

 הבאה בתק״ט יבא שלא כמו ,גמורה בתק׳ט אף כלל יבא לא
 לפני יבא לא וכן ,נפשך ממה מצד כן כם לפני גדולה תמורת
 התק״ט של כהה שהרעו ב^זביל וכי קשה באמת אשר הד״ח נפילת
 משפטה לגזול כוחה עוד להרע נוסיף הד״ח את ממנה לשלול

 בפנים כתבתי אשר הטעם )כי התק״ל עם יחד אותה למשוך בהמתג
 לפני התק״ט ובן לעצמי( כשאני דעתי את יניח לא אמנם הספר

 פשוטה שהיא מה לה חשו ולא מתג בלי פשוטה היא אהח״ע
 אם ר״ל שמה מקומו כשיכירגו המתג יבא זאת ובבל ובל׳ם בל״נ

 אין כן ואם החיןם החן כמו לנגינה שלישית היא הזאת התנועה
 זאב בן החכם על )ותמיהני הברתה כה להשלים כדי הטעם

 שלישית היא אם בתק׳ט המתג על לדוגמא המשלים בין עהביא
 את זכר ולא החי.ןם הטלה גם הברתה כה להשלים בדי לנגינה

 כי אהרי יתכן לא הנ״ל השני הטעם וגם מתג( בלי שיבוא החן
 מיסתפינא לולא ע׳ב אשר החידות? כמו התק״ל על גם יבא זה בדרך
 השלישית בתנועה וראשונה בעצם נתקן לא המתג כי אומר הייתי

 ולאבתק׳ט גדולה בתנועה כ׳א נע שוא לפני או הנגינה עלפני
שיש ר״ל נגינה בלי כשהיא הי׳ם תמיד להיות ראויה היא א^ר

שוא
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 יבא לא וע״ב הנגינה בכללי שכתבנו כמו ד״ח או אחריה נה שוא

 )וכן , בתק״ל גם יבא ואז הנ״ל מהסבות באהת כ״א המתג בה
 הנ״ל סבות בלי הפעם יבא ואשר מתג( בתור הבא הנס״א נם

 וצריך התק״ל על גם זרות בדרך יבא כן כאשר זרות ע״ד הוא
 . בזה לעיין עוד

-----------------------

 אחדים באורים המשכילים הקוראים לפגי לתת והנגי
 ה׳ ברצות אוסיף בעיניהם חן ימצאו כי והיה בכה״ק

. חוץ פגי על באורי יתר את לשלוח
 משקל *?ל משרש הוא לדעתי י׳( )ישעיה ־י^י־על ם־עז- היכל

 ידי" "על או "עם" הוא "על" ופי' ודומיהן נית^?. ית^• ית-?ל בפלס יתס?.ע
 ולדעת , העולס מן ויאבדו שיפלו ע״י ,ופירושו אשור מחנה על הוא והפנוי

. במקרא רע לו ואין יתם?ל משקל הוא ?לי משרש ?•?ל מהוראת שהוא המפרשים
 מודעת הזה הכתוב קשיות ל״ג( )ישעיה ופו׳ הי!ל נו.קד לך חנני ה׳

 הקודם בכתוב הנזכר אשור מחנה אל מוסב זרועם של הפנו• כי לי ונראה ,לכל
 הוא כן אם יפנו אשר בפל )הצליחם לבקרים זרועם היה הוא פן הכתוב ופי׳

 אנחנו( בניך כי אלינו הדבר )כשיגיע צרה בעת )היה( ישועתנו אף אבל( רצונך,
 מהן ידובר אשר מפלתו ואת אשור הצלחת את בו יכלול השני הכתוב חצי והנה
 מליצת נועם וירגיש יבין מליצה להבין לו חך אשר ומי , הקודמים הכתובים בשני

 התרגשה אשר אחרי כי ושאחריו לו הקודמים הכתובים אל בהתיחסו הזה הכתוב
 , יבגדו בו וגס יושד הוא וגס מעט עוד כי מפלתו לאויבו בחזותו הנביא נפש
 , בידו נכונה טרם ותקותו , כזאת טובה ברוב יאמין לא אשר כאיש הוא הנה
 את ויקים עצתו על יופיע שבתו ממכון אלהיס כי בתפלה למעלה פונה הוא והנה
 עמו למען שאלתו את ימלא כי בטוח נכון ולבבו ,באלהיו התחזקו ואחרי ,דברו

 וברגש ,אויבו תבוסת את להשלים דרכו לאחוז אמן מוסיף הוא הנה ,ונחלתו
. ופו׳ המון מקול יקרא עז

 רבים נ״ב( )ישעיה וכו׳ יםמ יםיג הל11? וכו׳ רבים 'שממ^עליך כאשר
 עליו יגיד דרך על זאת לבאר והנני .הזאת הזרה עד"" המלה בבאור נתלבטו

 שמות שני גס מקובצים ומצאנו "ה!י-מו"^ הפעלים שני נפגשו פה הנה רעו,
 הראשונים האנשים כי הוא וידוע ,ל״ו( )בראשית שמח וזרח נחת מהם
 מעלתו, כפי איש כולו דורס מצב ע״פ או הס מצבם ע״פ לבניהם שמות קראו
 התפלאות תמהון שממון להוראת נרדפים ?ייז ם*מ׳? השרשיס שני כן אם ויהיה
 ומזה וזריקה( הזיה להוראת גס משותף *י1? )ושרש וואונדערען ערשטוינען וויסט

 פחד הלב תמהון לידי אותו המביא קול ר״ל קי״ב:( )פסחים דתורא ניזהא בדחז״ל
 אותנו והביא קשות אתנו דבר אס ר״ל מ״א:( )סנהדרין דמר מנזיהותיה וכן ובהלה,
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 את יביא שבעיה הבלתי הצלחתו ע״י הוא כן בהפעיל מד׳ ׳ופ הדעת בלבול לידי

 מחריש משתאה והאיש ע״ד פיהם" מלכים יקפצו "עליו , השתוממות לידי הגויס
 ומבטא ,נזה בשרש חדשה הוראה שתים נרויח ובזאת )שטוינען(. באהבתו יחריש וכן

.בשפתינו כה עד היה לא אשר זולתו לגוף ההתפלאות פעולת את להוציא בלשון
 כל לו אין הזה הכתוב הנה י׳( )ירמיה וכו׳ יכיל םלאי לא ?י יי' ייץקי

 באורה דעתי שעל "והכין" המלה פי׳ להקדים והנני לאחריו ולא לפניו לא שייכות
 הוא זאת מהוראה "?׳?ז" והפעל )ריכטיג( נכונה בפיהו הדבר נכון מלשון הוא פה

 נכון אל אלי ושבתם וכו׳ עוד הכינו נא לכו כ״ג א׳ שמואל )וכן זיו( )ערקונדיגען
 ועתה ס״ז( )שמות וכו׳ יביאו אשר את והכינו הפשוט הפשט פי על לדעתי וכן

 "דרכו להשיג/ מחמר )קרון לאדם" לא כי ה/ )את( "ידעתי הוא כן הכתוב שעור
 כמו קלי ת׳ שהוא )או הולך יהיה( כי ,אשה )ילוד לאיש לא הנ״ל( ה׳ )של

 לי היא אולת כן ואס ה׳ )של צעדו את זיר( )ערקונדיגען והעין אוהו( םי^?מ?
 כפי )כחותי במשפט אך ה׳ יסרני ממך( אבקש רחמים ואך מדותיך אחרי להרהר

. וכו׳ באפך אל שאח( אוכל אשר
 ויבך ,האר; ימי כל עוד מהוראת קי״ט( )ההלים .עךי^י ךש?נים חבלי

 כל וכן )כביר( הזמן המשך הוא זאת בהוראתה המלה שגדר ,עוד צואריו על
, . . והבן מעודי" ״בעודי

שעור ד׳( )משלי וכו׳ י• ^7-1^ הירסיד חכמי׳ בדרך
 )אשר( ישר במעגלי , הוריתיך )אשר( חכמה בדרך :הוא כן לדעתי הכתוב

 .וכו׳ יסדת האר; לפנים :בתהליס המליצה זה וכעין )בהם( בלכתך ,הדרכתיך
 מעשי המה( )אשר ושמים ,יסדת לפנים )אפר( האר; הוא כן הכתוב ושעור
. וכו׳ המה ,ידיך

 תתפש ה\המ דעתיל לץ מלך בהיכל; .והיא !תתפש ביתם שממית
 קלעטערין : שתרגומה (,כ״א )עירובין ויורד מטפס ועולה מטפס מהוראת הוא

 , בחזקה אחיזה לפון שהוראתו בקל פשי] מפרש ל*?. בנין והוא לטי״ת הת״ג בחלוף
 המטפס פל והחזקות התכופות התפיסות על להורות הפעולה את מחזק והכבד
 , תחפש בידיה ואך ,לעוף כנפיס אין להפממית כי אף ,הוא הכתוב ופירוש

. והבן לו הקודמים הכתובים עם מתאים הזה והכתוב מלך בהיכלי היא זאת וכל
 הונח לדעתי כ״ה( )איוב מי לא יםוכוכ? !אהיל ולא מחח .עד הן

 עתד אפר העקרי לחפצו עוד יצלח ולא עצמותו ממנו פנעדר דבר על עיי" שרש
 מומתים בע״ח על *ל יאכל בבקר ,ומזה בלוי בגד על ים.עה בגד ומזה לו

 החכות ממאמר בינוני או עבר פעל "?י" פה ויהיה לבי״ד עדודה יבא ובתלמוד
 בעיניו זכו לא וכוכבים השני הפסוק חצי כמו הנישא "ירח" על נשוא תאר והוא

 ראובן יחי ע״ד יחד הפכי ושלילת המשפט חיוב ובא , והבן זכים אינם תמורת
. ימות ואל


