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.לרבי
 . . !. -. ' בלעם בן יהורה
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 -- :: : והעדתי גמקורו הראשונה בפעם לאוהוציאו . ; .,.

 )קיונ(. איזרשלסאהןיעקב
.' ; :: . ' . 

 יוחי' ואת הוצאת( אתן הקריצתי ולכבודו לשמו אשר והמצוין הנפלאהחכם
 שהוצש כוה ימיי דוג עור התעמק 'שראל חבטת שרה על ונצורות חרשות גלהמאשר
 כי איטענו ,1ממ' את רק הנה עד אשר כאלה לבי לא למגביר, כתיי הנשיהמתהום
 '1Dbllh -אלו כ"י המון וכרס"וב'ן את אף טלפנים אנש 'דע לא אשר כאלה גםאם

 ספרר; שגמפרשי המיוהד לאהד המקראכ'הול.פ'רוש'
 בפקוס,"

 רכי הוא הלצגות,,
 ואשר בלים גן יהיו  וביה א% הערגי גשטו נם נורע אשר ו(  שמואל גרבייהורה
 מאמשים יותר  ות גלה לתורה הערבי פיוושו את הו'א. למאה השניה בהטחצוזחי
 בטיבר )לסתר ממנו גדול הלק טצא אשר ז,ל שטיי.גשניירר הר.םשנה

 ורשן"
 בקי

 לשמו מטע N~IDW טה רק ידענו הטקרא חלקן לשאר טפירוש'1 ואמנםבאוקספורר
 רלו4ל התן עללשבא שוניפר( כ" הראג'ע.וכגלענות כביאורי ובפרפ פפריםבשאר

 מחנךת!' עי' פאחאוסקי. הדאש~נח גפעס לנו היריע יחויה יבי של אני! שט את!(

Litteratatj~daab, zur ספר לפירוש יהקדסתו 54 י ?Wt!P אשר בלוןפ בן לריי 
 7. 9 לאירהוציא

 על גדייו ואנער אמל נרשטן בלעם בן את חיאנ"ע בחם מגיא אשר "nlalpDר(
 מהי' י"ר; האדוך'וי פיידס! את שן להדסיה יש אמנם )אשד 136 ע טיקיק בתויהראכ.ע
 גאל, גל נבעיהם, לנחנק .ש,נ.ם a'P11tb בגליתותיחם; ימצאו אשי נת"י ע"י 28(: עפו!דלנוי

 Mathaiai 6י(ס!the Job, Paalme,  ~6% authors~  vaHous troh] 1 עי, גן.ילעסנשם
Ezraand IMegilloth מ"ע מחוך מיוחדה תוצאה ; 1878 )אסשפידם better- lerafilitische 
 א4יעבשס דעס בלטכ"ל. דעליצש עי בלפסיא כרנ"י בניקון כאלו *ירושים. ע"ד די, חלק0"50
 N~tice זיא 44 -60!46% במ5ביהו נייבויער ע" ליחזקאל פירהטימ ע"ד _והלאה. 411 וי1844

hebralqnegrapbie למידו ז6זןזו1.בטחל1רא1 דברי ועוד 816 מיי בורלינא ישימת 166 ש 
 ירמיה_ויתוקאל_וי ע5 ששת בןרבימשה

 .: - ", . . . וחלאת. 87
-- 
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 אי,ראיימאהן,pv'14פ
 חשבו אשר לכחוכים, גם ומעט לנביאים כלעם בן פירוש' רוב את וימצאשלנו
 ולא הי לא כ' ואמרו במצ'אותפ נסתפקו אף או לאברון הלכו כבר כ' ארותםעל

 בן יהורה רב' פירושי את 'כיל אשר כ"י מציאת עיד הראשונה הבשורה את)בראו.
 גליון תרל-ו, המניד נם מע" 668 ע' תרל,ד הכרמל במ,ע הרכבי הרא'א בשרבלעם
 .5; .11 .ש .,יו )1881 לשטאדה במ"ע בפרפות מזה דבר ואח.כ 181(, עי ט,י

 בשוף הרמיא( פ.י אי, חוכרת הטצפה )בס.ע אי ט'י 'שנים גם ובחדשים .ק(153
 p,,pll המקרא לביאור' הנוגעים וקראים, רבנים חשובים, כ" שאר ע"ד 'ריעח(עם

 fi1NS1fi מהם ולהב.א אלו כביאורים להשתמש נם הוכב' חדל לא או מגיהלשק.
 ונדון ו,; ס" נדחים טאסף למשל )עי' דישונים וטאטר'1 בספר.1 וקצרותארוכות

 ו' סי' ישנים נס הדשים ; 189 ע' ח' מחברת 24; 18. 14. ע' ג' טחברתלראשונים
 22(. 21. 19.ע'

 משכו אשר נלעפ בן פ'רהצ' חשובות ויותר אתר גם נגלתה האלו התוצאותע'י
 השתכלו האלו והחגמים כה"ק גרגורי כקורות המתעסקים החכמים עין אתאליהם
 הו.ל אשר דירנבורנ ר" המנוח היה בהם הראשון טחם. שונים חלקים לטצערלפרמם
 בברוד הראשונה בפעם ראינו ופה י(, צרפתי תרגום עם ישעיה לטפר הפירושאת
 אחר מחברם היה . כי באחת בשתים. ולחו ביאורי על בלעם בן לפייוש' יתרוןכי

 הרבה המבררים יקרים לביאורים בפירושיו מקום ונתן וגדוליהם הטפרששמדאשונ'
 נקלטו אשר נחמד אוצר הם כ' זאת ועוד הלשוןי ודקרוק הפשפ ע.פ המקראכ,אב'
 אשר טאותם כן ל'ו'נו, באו לא אשר וספרים מופרים מתוך 'קרים דברים תוכואל
 החכמים אחר אם נתפלא לא ולכן ומנו, כני היו אשר מאותם וכן בלעם בן לפנ'חת

 בטהרה 'חנלו כ' התשוקה . את עורר באבער, הפי' הוא זה, בטקצוע מוטחיםהיותר
 הרישא רק עתה עד נענה זה קריאתו לקל ". בקהל גלעם בן ר.י פירוש' שארגם

 אשרפאונאנסקי
 בהוצאותי

 האיר ושופפים ליהושע בלעם בן פירש"י של המררקות
 הלכתי קרמונ' אשר החכמים בעקבות '(. מחברם וטיב הביאורים תכונת על חדשאור
 גם יהיה וה עם אשר ירמיה לספר הם'ווש את  כעת פ" לאור טוציא והננ' אנכ'נם
 פעל אשר הרבים מפעליו טלבר אשר הנרול'ס, הדור חכם' אחד בראש תהלהלזר
 בלעם ב! פירושי רוב את שאטרת' כפ' נם גלה נפלאה בחריצות חכמתנו שרהעל
 כה. ער יריעים בלתי היואשה

 . 1892. שאריש מיוחדה ובתוצאה יו-כ"ג תסק הצרפתית בהרשמי נדפם1(
 והלאה. 29ג ע 1898 שגת לשטארה במ"ע ד'רנבודג סהד' ש כתב אשר סאמר1 ע.,2ג
 .ברליבר הנ"א לנבור ."5 אשר . אברהם גרבת בחמאסף גדפם יהושע לספר הפירוט"(
 הולדת )לידס .1905 בפפר"ם ג"כ י"ל שופטים, לספר והפירוש 1908( בפסדים מיוחדה)ובהוצאה
 ר"ש המנוח הוציא אשר התוצאות .להזכר.עוד ראויים מזה חוץ שט"נשג'ידר(. 'הנג'ס שלתתשעים
 בלעם בן ר"י .שי פירושו מהיךפוכס

 הוספה בחור הדפיסם' אוקספוררואשה מכ"י ודברים לבמדכי
 פמBal'im 1למחברתו

~ber 
Sb~&iea כבר הדפיסי מהם חלק אמנם ואשד 1898(.. "דלין 

 יהלאה. QB6 ש וח"ה והלאה' 168 זך ה"ה לרא"ג במ"ע גייבויער הר"א אשכנזיבת~טם
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2% ירכיה ס6ר עלמיירט
.

 כי על ופאונאנסק'( לייינבורג של אותן )5טי היא נם טיוסרת הזאת 'הוצאאי
. 

 באטצעיתם דבר'6 מהם - וחסרות שלפה כלת' "d)b הפ אלו שני:5ייבמטיסבורג. .הקיסרי כאוצה.6 יטצאו ואשר הנביאים לספר. הלעם בן פירוש' אח המכיליםכ,י
 פירוש. כמעש שניהם קעורת להציע 'כולתי ולכן בחשני יטצא בהאחר שחפר מהאבל
 את מכ"ל ( א ג.' בשם בהערותי קוראו הנני )אשר הראשון הכ"י 'רמיה. לפפרשלם

 ' '.ב; כ"א -:- א' א' 6כ'ל: בי( כ.' בחור בהערות' )הטס,טן השני וה5.י הסוף, עדב, ומ.1 ל.1 סי-ל'א לי ל.נ; '.ג-כ'נ ח' ט'; -ו, ב ה' אלו, למימניפהפירוש

 ט,כ"ג
-  בתוכנם מזה זה הרבה גם יבדלו אלו כ"י שני הסקו. ער ח' י.ם-ומ.ט טיח 

 שונים ענינים נם כ'א הטקרא לנתובי קצינם 6'רוש'6 לב4 לא יכיל פהמ הראשוןב'
 וכן ~ולאו מספרי או טםפריו דגר'ם בן בתוכם ושהוכ'ף אגב דרך טחברםשהביא
 כל יחסיו 5י שבכ.י .בעור 51דוטה, לדעותיהם יחננד אשר הטהכרים עם וכוהעניני

 היא הקציה טהרורות, בשתי פירועונו נשתטר כי "דבר וקווכ האלההענינים
 הענינים אח": הטחבר בה הוסץ אשר השנית היא והארוכה הראשונההטהדורה
 בלעם בן .ב6ירוש' אשי'נחוה 16ור היון נם לבאר נוכל וה עם למעלה.הנקובים
 מביאוריו דגרים 'ובאו אלתרניח., ,נתאב בשם הסכונה לתורה בפירושו כיוהוא

 אלו בניאוריו גם יובאו וה אלטקרא,,.ולעוטת .נכת כשפ הנקראים וכתוכיםלנביאים
 אתר לבקשת יהודה רכ' כתחלה באר כ' לשער נוכל ולכן אלתרגיחי( מכתאכענינים

 לחורה. פירושו א" חבר ואחל והכתוב'ם'( הנמאיס ספר' את קצרה בדרךטתלמיריף(
 פה )עי, ו' ג' לעמס לפייוש, כוח יוסי המחבי YIH. ש הנול גמחגיתו ופונס 285חיה ליא.ג בם.ע נ'.בו'עי 9' הס, י לבסוגי בחידושו גלעם גן 'ביא אלמקיח נכת את1(
 : שפ ודל 142( ש יודען דעי ליסופני איאבישע בפריו פא~נאנ5קי גשם היטש"ששההיא
 )4לנונו2( אלטן ישתרין נא;ו4 אנהם אי אלביע לא אלאנתיאע טומאה צי'ק, ב65ף סגים,%

 ואלקולאן נעלים נעבוד ואגיון דלים כבסף לקנת כתל ואלפאקה אלהאגה ענר אלכסן מןבקליי
aoy1,מלגי, אלנב 

"DntD .'לנביא'פ. גפייושת ה~א'סב,א אלתורה כתאב ספרו יאת ואחד. 
 פץ ב' מלכנם ל.11 ףא י טלכ,ס 11(; 1 פאחאנסקי )סהד' כבה ג' שי"טיס : אליגטקופות

 י"ג. י"מ הרבע ; כ"ג כ"א א,, א' יחוקאל ל"א; ג' ב"ו, כ"ח כ"4 ח' ירמיה ;כ"ט
 והלאה, 4 ומ ישעיה לפירוש במהדורתו דירגבורג מרסם אשר בלעם בן הקימת.וא ע,,4(
 במחגרהו פובס ע" הכתפריט, לספרי גם הגריאים לספרי גם פה- הכונה מקרא גהשם8(

 בכון על ידענו לע זה את הכתובים טווי כי את בלעם גן ר"י פ'רש אם XXIX. ויהנ"ל
 הראב"ע אצל דברים ממגו סובא. תהלים, א( :' הם ספק בלי פיריש היבר-עליהם אשר הספריםואמנם
 )עי, בפטרסבורג בכ"י חלקים מסבו נמצאו ועוד שם Matheweואצל

 לשטאדח גטים הרכבי
 arab. zur-.4"ן Litteratar פאזנאנמקי )עי' ובאוקספורד א'( סי' ישנים גם ובחדשיםהנ"ל
 wel"~ )1" בהחא6יקאן בכ"י ממנן חלקים מיבווערדברו לפי יטצאג טסנו f~ns שם tiathews אצל פלל, ש' הרוחק ישרשי מובא אוב. י 64(;ע

 גפידושו ואמנם שם(. הנ"ל בסדין
 בן הרני טזכורי השיריט. שיר .ג( ; איוב" ספר פי 1ם4פסר דפקו בשרו ספלי ומתלה יס,רקליל א' נשגור בר 14טפל : שם ווי זה ספר יפרש בדעתו כי בלעם בן הרויי יאמר וי תלעמים
 על לפידישו גהקומהועקנ.ן

-ee 

 במונאטסשריפט גייבויעד אצל העיבי יבמקורם 64 עי ל"א חלק וגרובי ערש שלבאנציסלופדיא שטיינשמידעי אצל באשננוית הובנים חיטם )עי, ~ה
 eo ש גקסילה גן הבהן ר.ם על האשכנזי גספיו פאונאנסקי ~אצל ~הלאה 596 ן,1870
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9feאוואילסאהןליב 

 שונות נוספות עליהם וישח לנו.כ הקצרים "ביאויים פני על עבר מה ומן אתראפנם
 אלתר!'ח. כתאב בשפ הטובאימ הדברים נםובתוכ!

 עד נרפסו שככר הפירושים אל tWD1-1בתכונתו רוטה 'רמיה לספרהפירדה
 טגמת., כי בהקדטתו. הציע אשר הספרה אתעוני לנגר תמיר הכחבר שם פה נםכי

 אם כי טלה, אחר וטלה כתוב אחר כתוב הטקרא, כל אח לבאר היתה לא 'הודהרבי
 את. שסתרנם מה ע.' מפרשם והוא אלמקרא( נצוץ פ' אלואקע5 אלע,'צ5אלסשכלת ומלאלפא" מובנות הבלת' הטלים ואת בו שנמצאו הקשים הדבי.ם את לפרשרק

 וע.' הטקיא psn' בשאר דטותם את  שטראה מה ע" בערכתן, גרול בר'וקהמלוח
 הוא זה עם והערבית. הארמית הלשון ובשיוי הקדמונים בפירוש' שמסתיעטה

 הענין. פ.רוש נפ ושם פה לוה וטצרף הלשון wltwl המלים רקווק עלמשגיח

 הפפר של טיוחרים כתובים על רק משתרעים הקצור, בתכלית פה גם הםביאורי
 ובפירי,א- הדל ב'באור' ורקדוקם. הטלים פירוש רק הרוב על זה עם וכולליםהמבואר
 אלו:! במקוטות רז-ל דברי את טכיא והוא מרוקה כטרה פה גם טשתמש הואהתרגום
 אלדר,1(;. )אצחאב י.ב כ.א ם-ון ו' נ' ה'; י"א מ,ו; ח' דין ו' א'; ו' חין וע גיןד,
 הוא התרגום ואת ל.ח. ונ,א ל.ו נ' ו'; טים ל.ו; '.ב ט.ח ייח; ט-ו כ.נ; ל.1 ב:;כ'6
 י.ב; פ, ד' ט-ה "ח; ט.ו מ.: ל' ט.1; '.ו כ.ב "; ח' ה' כ.א; ד, אלו: לכחוכיםטוכיר
 על לפרש לבד לא הערבית בהלשון פה בלעם גן יסתיע בן ל.ו. ונ' י.פ פ.זמ.פ
 הלשק' לדקדוק הנוגעים D'1W דכריס הלשונות בשתי להראות אם כי שונות מלש'רה

nwlDW1"ליא כ.ג; כנב ה'; ט,1 מ.; '.ר ט"ו; י"א י'ו; י' ט; וי ג'; גי ל.א; ב' )ע 
 טהקראן דוגטאות, בי אחת פעם מביא הוא ןה ועם '.ב(, fi'DS פץ די מ'ו ל.א;כי
 מהטחבר(ם י.ד(. ל"א )ע" הערבים טשורר' מאחד שיר אחת ופעם ניח( פיט)עי'

 רב האלו: ההכט,ם אן כשם קורא הוא וספריהם ברוריהם השתמש אשרהעברים
 ונ.א י.א נ' '.ח; ל' כ'ו; כ.ה כיח; )ו' ח.ונ 'הודה ר' הוא ובריא. ל.ר(;.אבו נניאה4'
 אחד ר"ל אלוקדוק' אהל .בעץ כשם נם טכנהו הוא פיו( )ט'ו אחת פעם אשרל.ם(,
 אשר "א( וג' "ג כ,א ו'; ס"ט ננאח כן תנה ר הוא טלולן אגו הדקדוק;טכעלי
 רסאיל צאחכ קום(; )קאל האנשים מן אחר כשם נם ט.0 )כיב אחת פעם'צצנו

 בטנו הככיר בן:ר,רו הוא וקטילה אבן ייא(; )נ' הנניד שמואל רבי הואאלרפאק
 .דע' מן )בעץ בתבונתם, מהמתהללים .אחד את ועור י.ח( הכהזניח! משה ר'לימים
 וספר אריפטו את טוכיר הנא ישראל מבני שלא מהמחביים כ.0. הואלפהמו
 יביא עצם, מהיבור' נר%רת'(. ענש "ח, )ו' הטאסט.וס כשם והמכונר, אל,דש14הס

 80 ש .Salomos Hohelied Das salfela ,6ן .Erklhrern j~diBchen 6 וע"עוחלאהן
 בפטוסגידג בכ.י פפנו חלקים קהלת, ח( ; הדאב"ע בגיאוד טינא יוה. ד( ; והמח( 81 זן~הלאה

 בטחנותי פא~נאנסקי )גי' בגיקספ:רר גשי פסנו קצת אסעד. 0 ; שם(),ץ,-הינגן
 ; שס( הס'.

 יגסחנרחו 184 ש גקסילה בן הנהן י.ם עי בסדיו uHn"(fpe )עי' היאבן אתל מונא רני4ל.0
Liitirai~Zurjiid,-arab.J בהתאסיקאן נ,כ נייבמעד לפי 'מצאו ספון וחלקים הס?ויין( גסקוס 

 שס(. רסש"ש)עיי
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 פ'1 אלאטמא, מן אלמשתקא )אלאפעאל השמות מן הנרווים הפעלים ספראת
 ולצאנו טוה חוץ ל'א(. וגי כ'ו כ.ה כיב; )ח' לתורה פ'רושו הוא אלתרמת כתאבואת פ'"

 יר' על 'צמינו ואשר מהוללם שם עליהם נקרא לא אשר פירוש.ם הרכה פהגם
 ד'(, ו"ב י'ג י' ניג, ח' %' נאק מעריה רב טחיבור' רגרים ונהם .פסי., או.קיל.
 )הא לגרס בן וונש ט'ו(, ונ' "ג ל' 1'ן י.ו "ט; "א 1'; ו' ל.א; קב' סרוק בןמנהם
 ט'1; )ט-ו ישוש בן יצחק ורבי ליב( ונ,א חט ל"א קריש בן 'הודה רבי י"א(, וטה"ט

 יביאם אשר הרבה פירושים 'פצאו מזה 'לבד בהערות'(. האלו הטקומות כגלוע"
 ספריו אשר ננאח, כן 'ונח ר' לו כדה טבאר נובעים באמת ואשר עצמו בשםהמחנר
 עם השפעתו. תחת עמד הרוג ע-פ ואשר בלעם בן 'הווה רבי לפני גלוים תמירהיו
 ריש ובפרפ!נגר שון'ם מחברים. נגד קשים דברים כדרכו בלעם בן פה נם מבטאזה

 וקפילה. בן ור"מהנגיד
 על הרוב 6י על הע'רות' וכהה גהוצים הייתר הדברים רק הבאת'בהערותי

 עטתם כ.א בשם טוכירם שאין במקום בלעם בן ר.י בהם השתמש אשרהסקורות
 פ.רהאיו כשאר המקנ'לימ המקומות על הראית' אף לעיל(, עי' מסר, או ק"ל)בשם
 לו.' אשר הקטנים דקדוקובספיי

 אחשוב לכן קצתם אך נדפסו האלו הספרים כ' ואחדי
 תועלת. מבל' תהיינה לא מהם הבאתי אשרשהדוגמאות

 לבריט נכסה אשר פאונאנסק' הרש.א הננכר ליריי' להודות על'באחרונה
 ואת. כטלאגהי לעו ליהיה
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 ירמיהומפר -'
א

 חגבי אנה. וחפצילהא סנ5 ארבע'ן נחו פונרחהא אלנכ' היא נב51 סנ' אמת1.
 ליאשיהו שנה עשרה w~w מן לקילה סנ5 עשו" סלאת יאשיהו מלך טן ס2'וקר

 נ'( )כ-ה אל' 4י דבר היה שנה ועשרים שלש זה הוה היום וער יהורה סלך אסון גן6
 סנ5 ארבעון פילך סג" עשרת אחד' עמה צרק'הו וסלך מנא עשר" אחרייהויקים וסלך [fi1D] ותלכסן אחר' טלך לאנה סנ5 עשרת תטאנ' יאשיהו טלך .מןויבקו
 בבטן אצרך בטרם 5. אשהד. סח" כאן א4 ו'בניהו יהואחוי( בטלך אעתר.ולם

 )'שע'ח טים אצק כ' לצאד ערץ כסא פאשחדת אלצאד פ' יצר יא אנדנסת'ועת'ך,
 ל11 עצא ראה, אג' שקר סקל 11; גי(. טור11

~hO 
 '.א( מ'ג והראשית ושקיים בטנים

 פיר 13. ואלמלאוט". אלתאכ'ר ומעגאה ונר'!( על אס שקד כ' אצלה טןואשתק
 מ'ו(. ניד )'שעיה פחפ באש נפח קולה מן צס5 והו טנ",( קרי ראה, אנינמוח
 פיה ואלשד5 אלטתל.ן לואת טן מסתקכל לפנ.הס, אחתך פן טפניהם תחת אל17.
 )איוכ יחתני nlfiOWD ובוו ומנה ואלכסר אלהק ומענאה אלסאקט אלטתל טןללעוץ

 ל'ר(. ל,א16
ב

 עלי אנסאן נואן כאן א4א שם, אדם 'שב ולא איש בה עבר לא בארץ6.
 פאקול אלאדטיון יעמרהא לם באן יתלוה אן פ' פאיר" פאי טמתנעא אלבר'5תלך
 יעתרפוא לם טענאה ידעוני, לא התורה וחפשי 8. יעטרהא. אן על' פ2לא בה ירידאנה

Qoאת ידעו לא עלי בנ' ען קולה טתל והיא אללה 'ערפוא אלא נאין ניר פאנה בחקה 
 איא אנה פאקול בניהם יעכר לם אריב, בניכם כני ואת 9. י'ב(. ב' א' (NIOW(י,י

 וכני בניהם אן לעלטה כאן אנטא והכא אלוטל" פ' דאגלון פאלבנון האולאיכאצם
 חרוף טן כסאח, היתה הן וראו 10. ענהא. טקלעין ניר אלטעאצ' עלי טצרוןבניהם

 אי~יהו. בכייק
 שקה אן: ניו ר4  גפריות )כ"י התגניס בספר גס שקו מלת הויב,ב ,גור נוה1(

 לא 1"( עילס-.1 )חי, השטות טג,רת שבס o~ytn גס!ד ואסנט םשקויס. שוקו סקלהאחד

 דיר. מזהיזכי
 411י ו 1844 אריענפס רקם יליפעיאטויגלאסם רעליצש ש, חליל.יזר V)P נרוח סיר בלססיא: בכ.י תנ"ך בגלתן גס יינדב שם על בא הזה המירוש,(
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 '279 ירט'ה ספר עלפירוש

 'רעות שתים כי 18. כיב(. ח. )שטות מררים חורכת אח נובח הן כקולהאלאסתפהאם
 ם, כד פלה שיא תרך איא אלאנסאן אן קבל טן בליתאן צארת אנסא עמי,עשה
 בע'" לכאנת אלה" אלאצנאם 'ת45וא לפ לו טאעתה תרנוא כמא פחם א5ראתגאל
 וזומאואהד"

 א4~
 נשכרים, נארות כאלות להט לחצב ככירתאן. פצארת סואה עכרוא

 6- 'תחסל לא הסים 'כלו לא אשר n~tpS נאכע טא אבאר לא אסאב תכון אגמאה4ה

 סנכע הוך טן צפקת, כסרת פלולך -מנבתק" טשקק" לאנהא פיהא אלט21יעאלמא
 ואצלה אנפעאל 'ושב, טנקי נצתו ערת 16. , צפתה. ה4ה טא עלי וחולך עיבמא

 אלמלא ותפסירה אלהא רואת טן הו אלהי ו'( )ד, תצעה עריך טענ' פ' זהוננצתו
 עלי פחדה קבל-אלאיאפ" הו אסם אלין, פחדתי ולא 19. 'ושב. מנל'נדלי~קולה

 10 פסרנאה'(. וקד '.ד( נ,א לשעיה להפתח צע" טהר טפל זנה, צעה את 20. שלטה.ונ"

 אם כי 22. אלפאעלין. אסמא טן והו אל5לאף טענ' טן נכריה, הגפן .םור'21.

 אלגאסולאת'(, טן והו אלשב וקיל אלנטרון ס'ה פטר כרית, לך ותרבי בנחרתנבם'
 אלתשריר אצלה אטט מהו כריתואסא

 פיה אלסאכן ותולד אלסתלין רואת טן לאנ"
 -- כבר טתל אלנקא וסענאה נזו טן לאנה גוית וטתלה שלרא תשדיר אמתנאע אגלמן
 15 טא אלי ישיר עשית, מה רע' בגיא דרכך וא' 28. כ'א(. '.ח )תהלים ל' 'שיביר'

 בעבר אלט21ע היא חדוד פי ,s'p תראה אלא סואב, כנות אטר פיאהרס-אלקום
 בכר' טתל דרכיה, משרכת קלה בכרה מ.1(. ד' לדברים פעור בית מול בגיאהירון
 והו טרקהא תעוג דיכיה משרכת וטענ' אלאבל, טן אלבכר והו ו'( ס' משע.המדין

~'pfi
 מדגר, למר פרא 24. גונה'(. כיג( י.ד )בראש.ת נעל שרוך וער טן כאן ורגמא

 20 ואן ושכור נכור sfio צפ" והו אלתעור לטד ומעני אלו"ש חטאר אענ' אלפראהו

 במעני אלהוא חסתנשק א' 'שיבנה, ט' תאנתה רוח שאפה נפשה באות בשרק:כאן
אנהא

 מנטרח"
 ואגר. אראדאתהא בלוג ען 'ונרהא ולא רארע אסיאלהא ען יררעהא לא

 פאלבהא עלי אשאות וחסן גצ'ח" היה 'טצאונה, נחושה ייעפו לא טבקשיהכל
 26 אספ סיחף, רגלך מנעי 26. משק". ולא תעב יון פתנאלהא ותקף אליהאסחבלג גאי" להא פאן אלחאל ה4ה פ' וה' וראהא אלטלב פ' נפטך תתעב לא להיקול

 ואחריהם ויים אהבתי כ' לא יאש ותאטיי צפא. נ.( כ' ~שעיה ויחף ערופ קולה פ'והו
 . פחו סרק טי5 אזל 'ריר אנה ק'ל'( 'טצא, כ' ננכ כבשת 26. ענ'. כף במענ'אלך,

 אול יהודה, אלהיך היו עריך טספר כ' 28. באל2רור". היא ~ליס עפ'סא 5ו'אינוי
 פ' גאלתא ואדוא חט 'רבעם .'ר' על' עגלון אצטנעוא אנמא אלטאע" ען טרקואטא

 121(. י 4'דנבירג )פ"ר -י'ר נ"א לששה הנ"ב פיייש ש'י(
 Werke ". Leben באכרו ועיי שלישי". דעה עור שם שהגיא והלאה 470,8 אגזל ש'ו(

AbulwalYddeB 87.ש"ע גאון "אי רב של '4וש שבוא השני היידוש ובד ועל 82.- ח, ש 
 28. ע' ח"י לדאשוניסוניון

 לחש מוער אהל בפ D~D1 ש'68;. עולס )חיי שוך ו הנ"ל nf~Ytn ספו ש',(
 ויתיק. דשיי 82(, עטאורנינ1
 : ורותק. קיא י.י ישעי, וע', התיגוב, אל 9ה הנמה ~ee גלי,(
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 א'ורא'לטאהן'יקב;280

 את43וא חתי וכתי אופסק פשא תם ה'( ח' )הושע ענלןלטטרון ונח.;שמיון..כקולה
 גל,פי

 ,קרי"
 לנמסה ואחד כל. ואת43 אלטאע5 ען ומרוקא טמאנא ~אדוא תם מענודא

 ובהמה רמש חננית כל והנה 'הןקאל כקול ויעברה בה ינסרד אללה טן.ווןאלאהא
rpvואחר כל אנפראד ופי "( ה' שווקאל הקיר על טחקה ישראל גיח גלולי וכל 

 נהא'5 וראהא לים נאה וה"ה '-ב( ח, )שם סשג'תו כחרר' איש קאן א3תארה בטא.4
 טכאן ורא, ללנרא אלהא י'י, ובר ראו אתפ הדור 81. תכון. סעצי5 אופםח'

_1pcW 

 איץ אם לי?ראל ה"ת' הטדבר הת(. כי )שמות הקולת את ראים ovn וכל .סקל:זהו
 אלעלראמין אן עכרת!( קי.טאפליה,

~leev, 
 אסטא טן CDN אל' בא"אפתהא אלאשיא

 .ו'( ח' השירים )שיר שלהבררה אש פ'0 י'ד א' )שטואל אלהיפ להרדת טתלותהיאללה
 סליתה אלסטאת עדיט5 לאנהא פיהא 'התר' לא ברש אנהא ואלטעמ סנהא והוא10

 לא עטיא אי נטשא פלאם אלסעני ה4א פי אלערנ ותקול 6לט5 נאנהאאלעלאטאת
 הסול'נך אללה קול אל' חר' אלא אלחנאו בר'" צפ5 פ' והלא הואיל ולא פיהארליל
 'רדדי(. בטענ' אנה קי ררנו, עמ' אסרו טדוע ט'0. ח' )דברים והנורא הנדל:במדבר

 לא אנה אעני 4לך יונד לא ת"ק'קא4 ה4א לוס טטפר, אין ימים שנהוגי82..)עמי
 פא3רנה טוילא. וטאנא אראר ואנטא אלעדד יחצרה אן ורון נהא'5 117 וסאן 'כון)15

 אלטונת ואחי סקאבל5 אלה, כל על כ' מצאתים בסחתדת לא 54. אללפ8.בה"א
NDbאל2ט'ר היא אנפצל ולו נפטה ען אלואצף לפ" שאבה אלמפעול באסיר אתצל 
 רשך כסגל אן יענ' פסקהא אל' אשאר5 אלה כל על כי ומענ' אותם, מצאתלבאן
 דרגך, את לשנות טאד תול' טה file .86. בואנב ולא בחק לא קתלתהם אלפסקפ'

 למא ואלמעני אזל אלף והו אלפעל פא הו ואלואי אלתא בין 4ל4' אללין אלסאנן20
 וטעבודאתהם אלאמם את3א4 פ' תבחדלין אנך א' רס'טך תגיר אל' ת4הכין4א

 . , קנוע. ול5,שרהא

 ג.
 אלמצרר כאן להא אנה דלך וטנאו אלאטר טכאן טצרר י.', נאם אל' ושוב!.

 לאן טויר5 מליאל וברעתך, בונותיך 2. כלהא. אלאפעאל ען ינוב אן נאו אלפנך אמש 23!
 היה, לא ומלקוש רבבים ויטנעו 8. אלאסט;5. לטענ' אלדא"לחאן חטא ואלתא אלואו'
 ותעשי דברת' הנה 6. אלדק. אלטפר אלעדכ לסאן פי אלרבאב וגילך אלי4א4.

--
 ללש~ע אלתעפים סני עלי ה4א אלהים, להדדת ותהי ט.י; יו לש"א בפרייו !(

 1Wp"תלי
 טאפליה ספל אללה אסם אלי תעפיטה אלי י4הבון טא אמפה פי אלעניאניין

 בן סשה יעי פירוש ופייישי, אפל ש' היייק שרשי הלאח,  64,17 אצול ועי.ע~שלהבחיה.
 ג' ך ליונה 17( ש חאאיבריקעי )מהי' טין י.ר לש"א יר~שלסי ר.ת Driver), )סידי ששתי
 ים.נ .Eohelet- 4 עפ"נשמ"ן, של )גטחניחו ו' ח' ולש"ש 111( ש קאקאווצאת)טהד'.

Jeruechalmid._Tanchum (Commentar בסיביתו פא~נאנסקי דגו' ושר Taa~oam 
(;JOnhB de livra 1* snr Comm. eon 6! Jeronachalmi 8. ש 

 מוחס ויחיי-*הן 162 ק' סיגיתו סי' מרוץ, גן פנחס אל ספק גלי פח!(!חגונח
 .ןרידח, לשון .ירי *ייש,
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י!28 'וטיח ספר עלפ.חש

 מחזקאל שנותיך מזנוא.עי כקולה אלתאנ'5 עלאית פאסקפ ותוכל' יריר ותוכל;הרשת
 אלסונמ ואחר ע1 א35אה לגנה סוידה אליא שם, .8.~ותונ' וחבוא'. 'ריר ,הו ל'(כיב

 5יאתאלטמלידפ' מן אסם ונותה, שקל והנה 9. היא. נם ותון ותלך טפל ואו]אלגאיבן
 כ'ת צנעת אן פסקדמו פי טא או'אהון כ'כ( ו' נ' )שטואל טואה עור ויגל5ענ'
 ן אלעזר מן אלאצנאמ עבאר5 אל' אלאנחראף הו העץ, ואת האכן א" וחנוף י(:ובית

 טפל אלבא תחת כשוא_ בנודה 'כון אן חקה יהורה, אחותה בנורה 10.ואלחנאר5.
 ואלונה אלאסתעאנ5 בא מנה חיף והשנ'ל, דעה אתכם ורעו 16ן רחוקה.קרובה
 עלו על. תובלתם טא באטלא טענאה הריס, הטון טנבעות לשקר אנן 23.בדעה.
 אכלה והבשת 24. תעאלה באללה גואתכם אגמא אלתהצן פ' אליפאע ושסדאלנכאל

 אנותינו, יניעאת
 10 עכאדהי 'אזל אליה אלצי אלטאל ארי טא פ' והו אלצגס ען כנא'"

- -י
 מעני מן אל5אנ' _הפא תשוב, אל' י.י נאם ישהאל תשוב 1._אם.

 א5ר קולה "לך על' ואלדל'ל ט.1( ל! )ישעיה. ונחת .בשובה מן משתק~אסחקראר
 ,בם אחר5וא ניר, לכם גירו 3. ענה. תניו בלדהולא פ' תקרי( א( תנוד ולא.פסוק
 "1 ואסרו, טלאו קיאו 5., ט'_א'('(. הנרכין הובירה או נרה וםנה.קאל.אלאולוןסימא
 א'(.. )ה' כרהובות'ה ובקשו סמל 'לוטה .כאן השדיר טן 5פף גק'ל טן.פעלאטר

 טן טסבכו, אריה עלה 7. תלבמוא. ולא ומרוא אנפסכם צונוא תעמדו, אל היוו 8.'
 כ'ב.לנ(. והראשית כסבך נאחז. טן טשתק אליה יאו' אליי אלער'ש והו.עריסתה

 ליו' לא תצלה לא עאצפ" אלפנאנ פ' תהב צאפיה רוח בסובר, שפים צח יזח 11.'
 20 נכוכדנצרים'( rD ט5הצר אנה קיל הטדחק, טאוץ נאים נצויח 18. לתנק'".ולא.

 לבי קירות אוחלה טע' בע' 19. טחאצרוה מלאוטון הראם הם אנטא "לך אי'וטא
 קלסה טע פאיאהא צחתהא אל' יסכן אן אחשאה רנא אנה טענאה לני, ליהוטה
 וכל 24. שסעתי. שופר קול כ' אגל מן "לך ל' וחק קאן אלת,נע טן תפחס לאהאינה

 יושב ואין נסלע'ם. תרגום עלה ובכפים 29. א2טרבת. אי תקלקלת התקלקלו,הננעות.
 אלטד'נ" אלי 2ם WSN~בהן

 "2 טא שווי ואת 30. נחן. אלנשע עלי והטל רסאת.קדוו
 עלי "לך קאל זקניך, בפוך תקרעי כי אלש"וף. חאל פ' 'כון או שדודה ירירתעשי,

 טפילי שט הוא ומחה סקל השני . . . קל עלא: י"ר דף התגניס בס' גס וכנחי(
 קל והטסדה החיגנם הבנת לפי גס ששח. בן. י'ם פי' 1כ1 ופירושו קלל ש' הוד.ק שדשי194, י דידינגודג טרד,. Op8CUIQS  עור ועי' לנהי. הנקל ויחי וגסו ירטינו היו קליט סכרין הנפל'

 ידוה, גאשח קול המיסוד ספה והוציאו קול במשסעת הגימהו ד~.ל אטנס הקלח טישון פ",הוא
 הבהוב על ' הוה האיסור אח ספנו א' כ.ד בדגות בנבל' 0אלפ היא פ.ב חלת ייישלט'ש'

 . : תקי. לא בכ.' -;( בהד(.בשה"ש

 הקוטמים ואטר, חישה. מי לכס מיו ן ע"ג ט, ד9 התגניס בס' בטלת מלה גס ונוה,(
 . ' . נירה. שרהדל

- 
. ~.'~. - 

 שטשו גר טנחס ר tltpS נם ששת. בן ווים ימק 449,81, אמל Yo~ ,278 ש''(
 41 ע' זה י.י על במחברתו ~Barol )7 הוא זו הזח הפ"יפושץ"דש

- 
 "47(. ש סמאשסשייפק1907

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



 א'ויא'~אהן'ע"נ282'

 תכחל.בה אליי כאלמיל עיניהא 5יקת קי כאנהא כהלהא .לכתיה t'l~nSWסביל
 מן איתנתיר פ. קאלוא אלתהמן סכ.ל על' אמור ען אללפ8 בה"א 'כנו מאונתירא
 אנצאף ולא ג'ר,.ערל טין אלבנא פ' וקיל ט'1( ל,ה )תהלים דטנ ולא קרעואלכלאם
 כ'א('(. "ו כ, למלכים ישראל קרע כ' אלעצא שק ום' י.ר( )כ.ב הלולוקרע.לו

 אלהוא תסתנשק א' החסיה תתנפח, ציון בת קול. 6.81
 אסתראה"

 אצאבהא טמא אליה
 אלאוצאב. ה"הטן

ה
 טשופ טתל אלחטוף ומענאה אלתקיל טן אטר 'רושלם, בחוצות שוטט 1.-
 נאת ניר אסונה, טנקש טשפט עשה יש אם איש תטצאו אם ו'(. א' )א.ובכארץ

 אלסננר ען ויגרל נאלטערוף 'אמר טן יענ' אנטא אלצפ" כהרה ואחו פיה יכון אלא10
 בפרון ואבראר צאלחון פיהא קתל קד פתחת חין פי אן חר' אלא ועלאנ'"!(,פאהרא
 )תהלים ארץ לחיתו חס.דך בשר השמש טאכל.לעוף עבריך נכלת את נחנוכקולה
 )יהוקאל והנאנקים הנאנחים האנשים טצהות על תו והתוית 'חזקאל פי וקאל כקע'פ
 נמר 6. 5פ.ף. מאץ פעל 'פועוא לם חלו, ולא אתם הכיתה 5. תבת. והיא ר'(פ'
 אי ואת לא' ואלתקדיי אלטקלוב מן לך, אסלת לואת אי 7. _'זול. לא מלאום שקר,16

 נדור בת תתגרר' וטבלה ויעסכרון 'נתמעון 'תעררו, .זונה ובית לך'(. אצפח ה"הלא'
 פיקאל אלטענ' חסכ מ.ןנ'ם שסר אגמא היו, משכים טירנים סוסים 8. י.ר(. דילמיכה

 על תק.ל טפעול זהו אלסקיא סן אירינא בין פימא לה אשתקאק לא .א4שרה"

 אלתוטם .פיה פקאל היו טשכים ואסא ט.1(, ה' השיווים )שיר פו אדנ' על טיסד'םונ"
 א' צ.ג,א'( בחרא )גמא האוחר גמל אלאולון קאל וסנה אלה'אנ וטענאה הוו אחרין20

 העם מרבים טתל אנה פיה קלל טא ואחסן נחוה ואטא אלצראב טלכ פ.אלהאינ
 שבההם למא יצהלו, רעהו אשת אל א"ר ללנטעD'DSNI )4 ואליא ה'( ל'ו)שטות
 אלאהת'אנ ענר מההא יכון אלתי אלצהיל, והו אל5יל פעל מן פעריהם נעלבאלניל.

 אלאשאר יתד ושחתו, נשרותיה עלו 10 והנאנ". 5ס" מלך ונפ' אלצראכאלי

 אסתעאדה דור, בית מעל ישיאל קרע כי : חוינ.ב 'אסי האהיון להגחת בפ,יישוי(
 איאו טן .ופי ופו %א קרעו קאל באלהיו אלגלאס פי ללגזאיה ,נונא א'יא אללפםהיא אסתטי וקד אינא אלאסתעארח סמל עלי ",Hyy שק טתלה פי אלעיג והקול אלפאעה גלעפי

 והלאה. 649,12 אצול וש.ע עניך. בפוך חקדע כי באלהנאנהויצה
 גדד איש טהס ואנקש ל': ג.ב ליהוקאל גירושו גם הריג"ב ירטון הזח חסקיס אלו(

 באלטעווף יאמי מן ייינן יירשלו בחויות שופטו ידטיהו גה נא אליי פי גאלקול פיה אלקולגרי,
 ועלאניה. האביא אלמנגי עןוינהי

 טן והוא לך אסיח לזאת אי 6~2(: א' )הדוקר הענימס אותיות גסי גס וגזה,(
 אי. ש' היוסק ושישי 8"8 לסע ועי, לך. אסלח ואת לאיההפוכים
 עי' י?יוי, לו טסגיפ איננו אף.כ, זה לפירוש נוסה גנאי בן הוני ועת גםי(
 והלאה. 712,8איעל
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283 ורטיה ספר עלפירמט

 9טטואל שור אדלג קיל וסנה ושנכיןי( שירין ליורה ללסואר תססיתהם טןואשתקאקה
 אללם. טעתל אנה פיה ,"ך פלא בשרותיה ואסא אלעין סעתל. והגא לי(_ כ.בב'

 18. ואלרר.ה. אלנסל פי טנאו -וההא אלטנתשיה אלאנצאן יריו 1ם'שותיה,הסירו

 ל,ב )דבר'ם ויאלם נקם .לי כ.א( )מ.ר הקטך את הלא וטפלה אסם בהם, איןוהרגי
 5 אלטות לאן כאלקבר מתלהא ואגמא אלטהאם כנאנח פתוח. כקבר אשפתו 18.ל'ה(,
 אללאם .אלטויד אלתק'ל מן טסתקכל מבצריך, ערי 'רשש 17. חאפר. תתקטנהכמא

ומענא"
 אלטעהור!(. חטב כתירא טראד פי כאן לאנה מעני לח"עיפה באן ורבטא אלפקר

 הדו ענר. ידור .'קושש, כשך האור 28. ותהחו. ח~מרב יוכלו, ולא ויתגעשו22.
 וטתל אלארי ען 'הרון. לא פהם אלציר על' תהרו קד אלאוהאק אן עלי איאלאוהאק
 19 טתלהא ומאן "יף כשך פי ואלכאף כ'ו(, ל.ג )איוב אנשים על ושר מענאה פ''שור

 9טם שככה המלך וחטת מן טצדר הסך כ'(, ב' )אסתר אתו באטנה היתה כאשרפ'
 אניה עוף. סלא כבלוג 27. יי(.וי

~ho 
 סלת או אלפבק טתל כאן ורבטא אלקפץ

 נא וקר מתעד ניר ויעשירו, גדלו גן על אקו(. ח' )עמוס קיץ כלוב והנה קולהפי
 וצפוא סמנוא עשתו, שמנו 28. כיב(. י' לרשלי תישיו היא י.' ברכת פ.טתעויא
 15 נ"ר ושערורה, שטה 30. אלעאנ. צפא ייד( ה' השירים לשיר שן עשת טעיווטנה
 'ריחם, על ירדו והכהנים 81. פאסד5. יריד י,0 )ב.פ השערים כתאנים קילוטנה
 פ' אלעסל על' אלואקע אלאשת'אר בלפ" א"יוה ואנטא ידיהפ על שחד ירדויריר
 (. להאם אלקאכלין ענר ולרתהא אלרשי פוקע להטן ס'( "ד )שופטים הובש ררהקללה

 20 על' 'ח2הם אלחרק טעני מן 'נון אן 'טגן משאח, שאו הכרם כ'ת ועל 1. ' .'

 n1NIWD טשיאין היו טאין 'אלאולון קאל טא שבה ללאנ"אר אלסשאעלאשעאל
 כהקיר 7. אלטננניקאת'(. פיה פטר סללה, ירושלם על ושפכו 8. הי(. כי השנה)ראש.
 באלואו בור 'קע מא וקל באר טתל נאנע5 ביר וה'.הנא באי פ' לנ" טסיה:בור
 אצלה 'כון אן ויטבן ואלבנק אלקל' סענאה סטך, )פשי תקע פן 8. נאבע5. בירעל'
 26 מענ' פ' לאנה אלטתלין "ואת מן ונון אן ייו(.וימבן ~-נ רטעה עיני וחרר טתליקע

 נ.ב ל.ה לשסות אונקלוס תוסס נוססי גם .תמצא הזאת והנוסיא ושננוון. א' בג-יי1
 11 י ב, מהיורא לרשדיל גי אוהב ש' אגל בייינר, בסחו' הנוסיא גס וגנח נ' 4אובפדגר

 455. ע' לוי ר.י פאת .לתיגוסיס המליםוספי
 כראד. .גסקוס פראת או טראי צ'ל ואולי פה נשתבשה הניאה כפי הדי נוסחת!(

 גן.ר~שו גם הריב.ב .יאסר כיה הפעולה הנפלת על ג" תירה הגעל אוהלת הכדת אסרסוכי
 איאסר גבוה ה1אלאלה,ן'ף כנתב נאן, ודנכא "שולי ונהה ט"א91 ונאצותיה, : ד ב'להישן
 אלפעל. פי אלסשי היא פא"הר וחגירהסנה

 גסו כלי. עוינו נעת, ע'א(: ד וף )בנרי ההגנים בסס הוינ-ב יאטי כן נסו'(

 שק שגס ואיטה 20(, ש. פא~נאנסקי. שהו, ס' הו לשופטים הייב'ב בפייוש עז,., לעוף.מסגי
wb1'Anלושי. היא הנכונה 

 רשה(. מן רבים )מספי
.. . . . חק. קיג ;לי 126:סעי ר ינחם יחברת עי'.(
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'

 ו'(. מ.א )שם ונסבה ורחבה ונ5 עלי הו .אללי י.ח( כ,ג 5חוקאל נפש' גאשו,נקעה
 תם6'הא אלתי אלנרם פ' אלכאקי" אלצנאר אלענאק'ראת הי סלסלות, על כנוצר 9.'

 תועגה ג' הובישו 15. באלנון. 3א אסם נקלה, על 14. באל5א. אל5צאץאלערב
 והתפלשי-באפר, 28. יבושו. לא בוש נם לקילה אלאסתפהאם הא סנה מקטתעשו,

 פ' קיל ואלרמאד אלתראב ניר פי יאת ולם וסקלה אלתטונ6
 אלתרא"

 לעפוה בכית
 ]קולה מן אלרפאו או אלתראב שכר אכ]קט וקר ',( אי ' )סיכה התפלשתי;עפר

 י( אלהצן אסם טב[צר, ]כעמ' נתתעב בדון 27. ל.ד(. )ג'ה הצאן אד'ויוהת[פלשו
 )שם,כ'ג בהוו.י הקימו בהון ונטע י,ד( ל-ב )'שעיה ובחן עפל "אנש לנ" פ'וטיללה

 בה5א ואויינשא ""
 פ' זהו דרכם את ובחנת עליה ליטגק אללה"

 hQ~ אלפצאח"
 ועקיון

 סוררים, סרי בלס 28. ט'1(. כ'ה )יחזקאל נרתים את והכרת' ד'( ב' )צפניה תעקר10
 עפרת, סאשתט nlDD נהר 29. אל5לאף. והו ואחד Jvo' פ' והו וסוררים סריםאלונה
 נחר פי ואלנון ו'( "ב )קהלת מבוע מתל וספוח אלכור וק והו אלטנפאךנ5ר

 אצל'"
~hD

 פיה ווים ט.0. )חי סום'ו נהרת נשסע סדן י'ב( מ'א לג'וב 1wv יצא טנחיריו
 אימא 5טא והיא אלחראר5!( טענ' טן ונעלה ללאנפאעל אלנון אן וזעם ונריאאנו

 5לך מע 'צף ולם ת5ל'צה דאס אלי' אל,טד עלי אלכור בנסך אלסבאך אנתהאר וצף16
 "'ן. והיא אלוק לא"תרק אלחראר" מן נחר כאן 6 לאן נתקו לא ורעיםכקולה

 פאעלטהם אלעדו ען אלבית פ' יחחצנון באנהפ יתקון וכאנוא ודביר, והיכל אולםאקפאס תלאטי אלה'כל פ' כאן טא הסב מראת הלאת '", היכל י,י היכל י.' היכל4.
 אלפאע5 עטר וה' ארכעא אלפרא'ק טן 51ץ קנלה נשילו צנע כסא בה מיצנע אנה20

 ען באלוף ותלת ואלפלס אלגצב בתרך ותנ' ואלאנצאף אלערל כ"ת טנהאוקרם
 והכה שא יא לה חק והו אללה ובין בינהם לאנהא אלאצנאס עבארא )א5ראלרמא
 חרנהא יחסן ולא הבתהא יסע פלא אלנאם p'pn ואסא פיה, נחקה א5י שאואן
 את שייצח ער טכפר הכפורים יום אין לחכירו ארם שכין עבירות אלאולון יקולוכלא

 לאטתנואל אלמהיא5 אלמואיד וחי השמים, למלכת כונים לעשות 18. ט,(. חי )'ומא חכרו26

 צפ5 ראית וקר אלצנאע". היה טנתחלי ועם עלי אלכואכברוחאנ,"
 פ' אלצנאע"

 אלסבע אלמוא'ר צורה ום'ה תטאסט'ום וסמ' ארסטאטאלים אלי טנסוכטצחף
~li1SS ,)'5גאפ טכעסים הס האת' 19. גי(. י'ב )טשל' ברשע אדם 'בון מן ואצלהאלס'אר 

 (nlow ברע אתם ישראל בני שטרי ויראו טיל יגי12ן אנפסהם אלים אחם, הלא"י

 יחסן. בכ',י(
 והלאה.. 426,29 אצול 246, י 'אסטיאת פחד דיונ ע"ז(
 לארוטי המיוחס הוה הספי עזרי(

 .Uebersetzangen' Aiab בסגיו הימחיש דברי עז,
Griechischen4. aus בסהביהו פא~נאנסקי גס 868. ה' 88 ע' ח-א jaa.-arab, zur 
Litteratui9 64 יה. הריג,ב נביי אח דין 
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"8פ ירמיה ספר עיפ.ווש
 ובחומס, על ספו ע4הינם 21. ח'(. פיר )'חקאל אותם הועק מוט יאיגא 'עסה'
 ' הר(. 4ב )כטרכר הי אף חרון על עור לספות ומנה ספיתי מפה מן אלטא1יאמר

 אלראס. אכליל כאנה ללשער אסתעארה והשליכי, נורך גו'20.
ח-
 5 עשוב מרנאץ, ה4א עפי ולא פ'הפ אמרי 'רגע הל "טה, ולא "טש אםנ

 ד2ארהם. פ' נפ4 אי כמרצותם שב כלה קולה טן טיטתק אלנפוף טע4 פ'אל4'
 לקם יקול טרד אלתאני שק4 ספרים, שקר עט עשה לשקד הנה אכן 8.ואלכראכי. ואלסממ" אלשפאמן ועטרן וסיס נתור 7. ראים. אברי כחואן נצדת, עשבה5.

 ואלחכט" איעלם חדעוןאנכם
 פחסתם טא כאמלא פאין כסונ6אתהא תעמלון ולא

 10 לאן אלפעל צ'נ" גיר טן אלמצדר '", נאם אס.פם אסף 13. תא4בתם. מאו"יאעא
 אקואל ותתנשעה נפץ ואלטצדר מקילאלפעל

 טתלהא סוירא אלאלף תכון אן מנה"
 אלעין מעתל לכנה 5פיף טצדר זהו סוף ויבק' כ.ח( ניח )'שעיה ידושנו איושש
 אעני לגתה ניר וטן אטשם מעני טן ויכון אצל'ה אלאלף תכון אן וטנהא אט.פםטלל
 טענ' מן יכון אן ומנהא ביט( ל,ר )יחזקאל רעב אסופי עור 'היו ולא קולה טןאנה
 15 אסף טן אס.פם וישתק אקטעהם נטע אלמעני ויכין ( מ י,ט )במובר טהור אישואסף
 נשסע סרן 16. וטצות. הקים יריר יעכרום, להם ואתן (1(. נ א' )צפניה וכעסהארם
 טפל אלתגאי'!( מג'ל על' והגא טפוח נחר פ' קלנא כמא אל5'ל נגיר 010'1,נחרת
 וקר 4לך טן אבער אלמסאפח לאן כיח( א' )דברים בשמים ובצורת גדלתערים

 )נדרים הבר בית נקורת נחש ראיתי לא אם קולחם פי עלך טלל גלאואילאסתעטלה
 20 למא "ה נאם אתכם ונשכו 17. עתאקה. צהיל סו אכירץ, מצהלות סקול כי(.נ'

 נחו פ' קיל וכטא' אללסע הו אלמי פעלהא .טומע פן פעלהם נעל גאלח'אתשבההם
 מאלה כאן לטא ( ד כ.ב )בטרור ם כלחך סביבתינו כל את הקהל 'לחכו עתההיא
 לכ' עלי ימן על' 6בליג,,' 18.. אללפפ. בה4א סעלהם אגיז  השור כלדך 'קולאנ
 פיה פוידת מ5ליג' 'כון- אן כאן ואלונה ואלאצטבאה אלתוריו סענאהדון,

iNOS" 

 25 ונבוא תא וארזא וכמא ט'0 ח' )יחוקאל קרטה טשתחרתם אלתה זירת כמאואלוט

 .~ מן םרכנ אנה קיל וקר צטתונ', יכון אן ונהה אלצי "ו( פיח )תהלים צטתתונ' בעותיךפי

 ולכנה, טיחך הו ואליי נאי,'פ(": והו ואלארנאל,( אלנסא כאנהינאדי וטבלעהמבליג
..- . . 

 הדעהי(
 היאשינה.

 . 109,, זך יאסטיא!1 ')מהי' 6יף ע4 חיק- אסל- תטמא והשלישית

 את 6ב;א אמסאשי
 הראשונ"

 בן דני של הוא השני והפיווש )וקאל-קרפ(, .אןפ,יס יש בשר
 . בן ד.ט פ;' סוף, וש; אסף יי ובשעשע ~fiD גפירושו יתק עו4 ~ש' 141,88הל4ה. אצול ש,גנט,
 .ימן, ,?ץbei Exigese Die 16 "46 )א?4 6פושקיירש שפעין ג.' י-ah)o ופ4ששת
etc.Israelite? franz(isischen . ע, נ") הלק חצופתית בהועידי פאןנאנסק' גס וע" 14, ל 
 פה. ריברב של אותם 'עם ברכס מסכימיך *וכריו 1( ה'804

 twAn~ 6ל" ע"רי%
~V1yt 

 על הפ4 בן רגש לדיווש הקרמתי עי, והפיוח מבאי לשון
 והלאה. 3מ ש ח4ג צפה"ג כסיע פאו41נס1' .ורבדי 1 ש שאיל ,יחן וירשפקן

 ' להפיל צחות ולא; מ דף היירנהיי6 פחד, להראב;; והלאה,-פא~מס 94,28 אצול ע",(
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 אקרא'לס""ןיעקב85ל
 אליי מה בטעני ואלם'ם אסם אנה ועם אליי נקטיל" אכן קול פחו באלבנא2הך

 חנרא פא5ר1 נאץ 'קאש התא טתל זען אלאצטבאי התא כ"ל טא 'קול כאנקןללסואל
 גיר אלאטטא פי אלגניה ה"הלאן

 סונור"
 אל"' מה ארגאט ,א5א 'אצלא, ענדנא

 עמי תדכאו סלכם מזי ~)לכתאבן פי נא אהסבה וטא אלאמתעטאל פקל'לללטואל
 וצארת ללאנרנאם אלשרה טן כר ולא ב'( ד' )שמוח כירך טוה ט.1( נ')ישעיה

 ואפא אלים פ' קל.ל אלהא היח ט' אלאדנאם אן בקולי ועמת ואחד",אלכלמתאן
 לם אנה סימא לא 5טא אלטאוק היא ורעול טשרדא 5S? לכן פנת.ר אללפ6פי

'D~ht'וטצפבר' מזירי יא הביא הו לנא טא עלי ותרנמאאלפסוק אתיא. אלמעני 
 הצרי 2ע. ה'(. פ'ו לתהלים וסלח טוב טתל צפ" וווי ונע, אי דו' קלכ' אן נטומיעל'

 אסם צרי לאן כילך וליס אלחריאקי( אנה אללפמ" ה"ה פי אסתפאק כנלער, אין10
 ותרעטה אלכלסאן אנה קיל ,קד גת.ר" עקאק'ר ra טנסוע ואלתריאק ואחדעקאר
 על'נא עדר וקר אלקפרת עקאקיר פ' וירעל מערוף שור צטנ גע2הם ענד והקטףקטף

 אלחרניח!(. כתאב פי כלאפא פיה "כרת וקי פיה אלא5תלאף לכתו"תחרירה

ש
 טעני פי 'קרובו ונ" על' ידריכו מן ס5פף שקר, קשתם Q11WS את תדרכו14.2

 כאלסהאם אלטנתהם אן אי ר'( ב' ואיכה כאויב קשתו ררך ne'nfl אלקוםתותיר
 אי י.ב( כיר )יחזקאל הלאת תאנים טתל נלאו, העזה 4. ואלבאטל. באלוורתקול

 חץ 7. ואלעוזי. ואל1ור אלענת מן וגה כל על' איבוא אנהם במעניאענווא.אלנור
 יריר אלפאעל נם" על' שוחט ויכתב פאעל" צפ" ענד' זהו טצקול פיה ק.לשחום,

 פ' אלטים לאן אל"כר קבל א2טאר הוה, העם את טאכילם הננ' 14. קאתלו(. סהס20

 טכלול 40, ש קטתי לרי וניון 5' י", פ.ח לתהלים 1"ירייו % וסיט א' ס'א דף ליראןטהר
 ד'טטענבערג טהר'לרייק

 ד"
 חד,ב.נ ון'רוש ששת. גן ו,מ ו" ועור פה ופ,רישו ע.ב סגו

 149. ן גקטייה ין חנחן חס על האשכנו בסדיו פאעאנסקי בשלטודע כבר פיטם זהלנתוג
 דיונבודג )מהד. ירא ום'ג נ.ה י.1 לבדאש.ת סעדיה דב הגאעים גס ,חדגטו נזהו(

 הבאור ים?א ונם 66(, ש )טהרורתו י"א מ"ג לניאשית הפני בן שמואל ויב 68( וי baש
 הוא Qa~s וחפייוש 487(. ,י נאנ'גד טהד חש11,ס )וגש 14 ה' 620 ע' לאדל גהעיותהוה
 נסופר. ייא פדתה דגה וכזאשית א' 1' גזיתה ש'לגדל

 ספר )ר.ל אלתיניח גחאג בשם הנקיא להויה גפייושי הדיב.ג נאר הניאה גפי'(
  הזטש.ש דגזי וש"ע 64. 7 ח"ג הוי11'ץ לדחפם ההלנות ;ג1ת בנית טיפס למאזיד משתשח בעוזיא 11 טגאודו קית אלינו ונא גתלסוד. שנפינו כפי הקסדת כסטני גלההכרע"(

 Juden 4. Litteratur ונספדו 287 ו 1885גטונאטסשיופס
~rab. הטה 141 י 

 64(. ש Litteratar ,44.-arab. Zur כטהנדה, יאונאנסק,ע"ע שהש,"
 פעיל ניטמ הוא שחוס פין על ואשר ספישו שם סקלי מני אשד הראשון נהשווש,(
 יברבר 18,80י( אטל גם מש' החימס אל ספק גיי הייטיב ירטו מלובן נקי היאוהויאתו
 י" עמ' פועלח היא שחוט סלת פיו על ואשר בעצטו הייג.ב הוא טחוללו אשי השג.הפירוש

 ופייוש הדיי אניו בשס שה4 ש' ושישיר הדופק פירוש 18, י קאקאווצא,, טהד, ביוןגן
 ששח. גןרפט
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287 ירמיה ספר על~ירוש

 מפעול טול קלפי, 41. טגתון כל על' בעילה, סול כל על 24. ללמפעול'ן..טאטלם
 לוטה ל-כ( י:ג ג. )11מואל שוטה היתה טיל ה'( ה' )יהושע היו סולים כ'ואחה

 אלואו מכאן נערלה פי ואלנא י'(, ב'א )שטואללא,כשטלה
~ho 

 שער בא' בכל
 'הורה מהם .אלטגתוג'ן פל' אלתעויר אמא לפ", 4י וגל א' כ.ג,י.ד( )גראשיחעריו

 6 אלטנתוחק fitlNISN-אי בעיד' פאה, קצוצ' .כל ועל 25. . אלאמם. ער" מעאלפיכור,ן

 אלבראר פ. אלסאננוןאלנאיון

 בתמר מ. י.א(. נ' )נחום כרכים זפ'ק יל וסנה 'נחל פלא 'שק. ולא .חוקום4.
 טסתק.מ" מצטת" אנהא א' אסתו' כאלנ5ל א' המה,טקשה

 טרקע כסף 9. באלנגל.
 10 נ.(. י'ז )בטדבר פחים רקעי קיל ומנה טפעול זהו מרקק טטדוד תנא,טתרשיש

 ומענאה אללג5 ה4ה לאהל בעלך ליקאל פונמה אנטא להום, תאמרון כרנא,1.
 אלחלף. אלא להא. חטא ואלארק אלסטא תגלק לם אלאלה" אן אי אצנאטהםתשיו
 באסל בם, רוה ולא נסט שקר כ' 14: אלדעא. סנדל עלי טארעא 'אבדו באןודבמא
 אלסעכוואת חהנין. טן שיא ,יבר. טת' עאד" וללוח' רוח, פיה יחל לם א4 מנךטא
 "1 ואלתטניר אלתוח,ר טן .בה אללאיק5 אלאלאה'ח באוצאפה אללה יבר אלי.עאד

 היה עלי אלנצוץ אכתר ופ'. אלקצ5 היה פי פיכור הו כסא באלגלקואפראדה
 יא וכעתך.. אנחטאטך אלאדק .מן. אכער 2ט' כנעתך, טאיץ אספ' 17.אלצם",.

 - .נאלם"
 אלקלאע, פ, אלחחצן עליך יגר לפ א4 אלארק אנחפי.אל' במענ' אלאמתנאע ס21עפ,

 .אל25וע. אלערב ענר. ואלבנוע ל'( ג' )שופטים טואכ ותכנע . מ, כנעתךאשתק.
 20 ל' אוי אענ' יליה אליי באלפסוק טוציל אנה קיל 'טצאו, למען להם והצרתי18.

 תאכיוא. כררה אפנוה גם אפגוה ואכלסו, 'app אח אכלו כי 26. שבריו(.על

 -יא
 אלעבראנ' פ' כקר היא .ומן כער ואן האיש ארור עלי ראש י.י אם, קולה6.

 אלה שלש ואם טבל ואלארני אלאקרב עלי לא ואלאבער אלאקצי עלי חסל מאאענ'
 26 על' בל אלאקרב וענתה כסותה שארה על' ראנע הו לים אללי י.א( כ"א)שמות

 אשר nsip והו אקראבהא!( בעק _או אבוהא או.פוא'הא ,אבנה או בהא הותשנה
 מא על' אלתוו'נ ה' הנא ואליע'דה מ'( ח', )שם ייערנה לבנו ואם והפרה, 'עדהלא

 טשתריהא אן -' פריה טצות על' וץ.מוהא ענב( י.ה )ק'וושין ו.ל אלאולוןי

 בפסוק'ם דבקים במקיא פסוק'ס " פייש הנודע כפי אשי הדס.ג אל פה רטנהי(
 ש% ala ובאבא והלאה 86 ש ח.ג etc. Beitr~ge ווקעס ש' הפעמים, געלי נגדשלפמהס

Grammatikerהביוש את יביא אשי והיד.ק א' ;.י י4 ציית שי ש' גתוגנו שרבד 89. ע 
 אגיז. בטסהוה

 מהד' עושניי ומנייחא ע' ע.ט וף שלוס איש סהד' ישמעאל ריבי סנילחא ש'!(

 .846(. בלטע גנאח בן הד.י נס השתמש ודשוני ),גהבנילחא 124 ;'הארבאן
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 - א',ראילסאהן,ע"כע"פ

 כ,: 16. בנירה. !לא בפדא לא יטאנעהא אן לואחר ולש 4לך פלה חזוינהא אראראן
 עליה יוקף לא חקיקה על' אלפסוק ה4א וגרץ אלטותן(, ענד אלטר'ק תא45נשיא אלערבי לסאן פ' ואלעלו תעלוין קדטא שיך אגל מן פיה פםר תעלו', אורעחכ'

 מסכלים, אלופנו טלל אנה קאל ומ4 ככיר ע5'ם 'ריר אלוף,' ככבש ואני 19.פאעלטה.
 ו'קול 'זבל אל4י'הו אלפעל באפראד יבאלי לא ואו בלא פ'נסקה "ד( קט.ר )תהלים6

 גפריו יריר כלחטו, עץ נפחיתה "א(1(. ג' )הנקוק ונלה עמר ירח שטש טילאנה
 אלאסתעאר" ם'והו

 'קיב אל4' כ'( מ'ם )כראשית לחטו שטנה מאשר קולה טן קריב
 אנת ולילך ארצו בה יריראן

 שטנה. פקאל אלצפ"
יר ...

 טן. אערל אנת פלול ץ טן הנא כ' טענ' אליך, אריב כי "' אתה צדיק .1. .10
 פי יריד מכלית'הם, ורחוק בפיהם אתה 2.,קיוב עליך. אהתנ או א5אצטךאן

 אלקסט-
 הפילם.. מתל הנתקם ואצלה .אקלעהם לפכחה, כצאן התקם 8. ועבתא. באפלאבה
 והיא צלחה רשיכם דרך טדוע קולה נואט האיץ תאכל. מה' ער קולה אן וקילי(4.
 יטאל לם לאנה סא,נגיר

 אלטסאל"
 פאק טנ כלאם באן ואנסא נ1אבהא ינת%ר'( ודו

_ 
 חאל ורואם אלחסלט טן מנהם עאינה. כמא צורה16

 אלסלאט"
 ילך.' ינבני. כאן ומא

 ען וחשק אפהאטנא ענהא ח5ל ונוה על' שא ,לטן ימלי אלגל בידה וגלייענדה
 )בראשות_) רשע עם צדיק תספה האף וסנה אנקפעת בהטות, ספתהפבהא.א4האננא.

 טנאראא תעאפיה פי לצדקיהו ס5אפנא רצתה'וילאוך, רגלים את ,ב' 6. נ'נ(.י.ח
 מלחק הסום,ם, את תתחרה ואזך מצרים. במלך עליה ואלאסתעאנה אלעראקצאחב

 - מטטאן ואנת אלרנאלא אענזך וקד באלנ'ל'( הגאלב אן תחתר כ[, 'קיל באלרבאע'20
 אחריך ,קראו 6. אלצעב; אלטו2ע פי בר( פכיך אלסלם מנאן פי אלנר' עןנאגל
 אלפלאט" מרנונך עליך 1.לבס.ן 'גרונך סנים טלא פ' א. אנסע נאדוךטלא,

 ובקא
 אליה חנתטע מלין טצבונ טאיר הם הל נחלת,, צבוע הע'ם 9. כאיבון. והםאלטלך

.
. . . .. . . 

- 

. 
- 
. 

 גם"ן IttWtlttp )סהר' ז' כ.ח לתהלים ;יושלסי י.ת והלאה. 528,21 אצע ש'י(
 שוו יד נדיק שישי 11י ~ע" 126. ע 1900 צפת"ב בח"ן ופאזנאנסקי 817( ש 1908לשטאדה

 ' ~ . ~ ששת.ופי"ר"מ.בן
 .גן י.י ופל לפורושם ננגי פירק בן סנהפ של לפירישו פח יסנ,ם נלעס גן הו" ,ן - --
 דונש תשחרת 26, ש טנחם מחגית 6, 9 יארגעס סהר' יסאלת ע" , לגיח ורונש.גוקי'ש
 הגלוי וס' 76 י מנחס תלמיו, hlsl~n 35ש

 גן הייי ואטפס ~חלאהג 28 ע, קטתי. לרג'
 ב"יי~שו ,"ר4'ק ע"ב ע"ב'ומ.4 5'ג רף ?הות גס' הראנ.ע וגן קי'ש בן י.י לרעת נופהגנאח

 1.~גשושה
 ווו.בן ר הקואין רעת ולפי קרא. וייי רשני קוי ועיי 5(. ה' 195, ע, 1907.מ1נאטסשי.1ט. = 6 ח, 28, ע' הניל בסהגרהי Barol ועי' טפוש1"יש שטעון ברי טנחס וי' אלי

 y.p' ע' קוטוניות לקטי עי' התאו, שם היא פה א4ף מלישן בן ועלי א,פאס;אגרהס
 174. ע' לנרויער טהד' אלא"אנאת כתאב עי' הרס"גי הוא8(
 '. לציי. ב' בכ"י -י( מנחפר. ב' בכ"י4(

 י.
 בד. א' גכ"ו"(
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Q~g ירטיה ספר עלפרוש

 רר~הו הללתי, את נמש 10. ל.(. ה לטופמ'ם צכעיס שלל וסנה לחמנהאלחיואן
. 

 אללאם. מור "קילטאק
יג

 קי.נ(. קי'פ )תהלים שנאת' סעפים ונ" על' צפ" דבר', את לשמע הטאניפ10.
 6 ב'( "נ ~שעיה נשפהן( הי על ישעיהו סטאה וקר טערוף ט21ע נשף. הרי על'16.
 ואצלה ריאסתכם אנחטת טראשותיכם, 'רד כי 18. אלעראק. פריק פי אנה שךולא
 נתן העדר איה 20. כאסל. נלא שלומים, הגלת כלה יהורה הגלת 19. ראש.טן
 סואלא הנ ולים אלתענכו( סנדל עלי אחסנה מא אעשת קד בנת שי א. תקול כסאלך,
 ו'(. ב' )איכה שכו כנן ו'חטם טן אעקאנך תנאתית עקביה, נחטטו 22. מבאן.ען
 10 רקט'( וה' כיה( כ.א )שטוח חגורה תחת חבורה טן אצלה חכרברתיו, ונטר23.

 חקיק" ל'סת-עלי לטא 21אעפה באלניאח שמההאאלנטר
 אלנרח.

ין-
 לטה. 9. אלגלג עדם טן בה וחגת4' אלנם.מ תסתנשק כתנים, שאפו:רוח6.

 שיא לק' א4א כ4א אטר דהמני אלערב קול טנפעלו.ישכה נדהם,  כאישתהיה
 "1 אלאנפעאל בנ.5 פי אלא .נוז.אסתעסאלה ולא ושקאוה שנלה בה ועמםאנחתה
 לא אם אלאפעאל צנה צרפת קר אלעביאנ'ון כאן אן נערף לא לאנא את'נטא

 אלשערא יגטא אן 1.1כ אל"בנ'א טן אלנצוץ פ' טא 'תער' אלא יוגבואלאהת'אט
 קולנא ואל4י.יויר 4לך וניר ורהטנו דהמתי פ.קולון אלפעל טנה יסתעמלוןאללי'ן
 בנה גירהא תצייף אלי אללנ" תתעדי לא טא לגאת פ' טגצוצ" אבא" נה'אנא
 20 פ' אלחיר מענ' וכילך אלאפתעאל כנ'" פי אלא 'את לם אליי אלסנור טעניטיל

 וטפל ד'( )שם ויצפירו תלכו פי אלתראסל וטעני '.ב( ט' )'הושע אתוהצט.רנו
 אלא יסתעטל לם טא ובאלעכם אכדא אל5פ'ף טוי טנהא יסתעמל לם מאאצול

 אלעדל טריק סלכנא איא פנתן ואלתק'ל אל5פ,ף פיה ישתיך מא וטנהא פקפאלתק'ל
 פיהא אתארהם וקפונא ונרנאהא טא חסנ אלא צרפנאהא ולא אכגיתהם ען נערללם

 "2 רעב טחללי טן צפ" אנה ק'ל'( רעב, תחלוא' והנה 18. ואלשך. אלר'ב טזונפלם
 עלי ואלאסם ד'( נ, )ישעיה .בפ ימשלו יתעלולים אלבנ." פ' ו'שכהה ט'( ר'ואיכה
 סחרו כהן נם נכ'א נם כ' כ.א(. כ'ט )רכר'ם תהלאיה ואת ההיא הארץ מכות את מואונחה

 60(. י רייננויג כמהד בי י.ג ל.שעיה הד'י.י וביוש ש'י(
 גדולה לשון הוא העיד איה .ואולם : ו20( א' )החוקר "Q~1tly אותיות נס, נם ונזהו(

 אלעד גן ייחק י' דביי גזה לפייושנו יסנ,מו יותי ~ענד לף. נתתי ומעולה סיב רבדנאומי
 15 י,י והלאה, 87,11 אצול ~עי"ע 10. בהעיה שם D~1D המו.ל שהביא היקפה בס.הלוי
 איה. ש' ישק ושיש' 31 ע'ניון
 ,yp. בי בכיי ,(4
 ששת. בן וייס ישק 126, למע סי' '(:
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 א'וואייכאהןיעקב296
 עול מן מנשמע, הנוע בהבל' הסט 22. יערפוהא. לם אוץ אל' וארזא ארץ,אל

 א'נאזא. אלכהיר אללפ5 פא5תצר י(אלמפר

 ללקום שפעא לאנהמא אלסלאם על,המא היין יעץ ושגואל, משה 'עמד אם 1.1
 להם הבאתי 8. י.0. )מ.ח מג'ב'1 כל לו ;דו ,מנה 'חון לך, עור ומ' 5. סשסעא. מרארא6

 אלהינ ובהלות, עיר להם. נאהבין שבאבא נחוא2רהם מרנהם עלי להם נלבת כחור, אםעל
 ספח ט'( א' )חני בו ונפחת' וטנהא ופאתת נפסהא להבת נמשה, נפחה 9.ואלדהש.

 ולא רא.נתהם מא בם נשיתי לא 'ריר גי, נשו ולא נשיתי לא 10. ב'(. י.א )איב1פש
 את וויית' ור.תי ורה זנה על שריתי שרה טן לטוב, שריתך לא אפ 11.דא'נונק

 !סשרא אלתרתם פי וטוה אלחל טעני מן אוה וקיל "( ה' )'חזקאל שאריחך כל10
 אשר ""D'pt מן היום פתחתיך הנה ועתה קולה אלי רשיר ייבלן( ה' )דניאלקטרין
 מעאשיתה ואחסן בחלה פאטר נבזוראדן ד15ל חין טנלולא כאן לאנה ד'( )ט' ידךעל

 אלבלר. פי חילפה מן מע אלבקא פא5חאר אליקא או מעה אליהו, ס'51ויה
 )תהלים ברזל בשבט תרעם וסנה בן2א בע"ה אלהד'ר 'רק הל ברזל, ה.יע12.

 אלי וצרפההם אלקום אסחחגת'( אן מענאה מילל, יקר תוציא ואם 19. פ,(. ב'16
אלטאע"

 זוללה הייתי כי טיל אלחין טזולל ואצל אטר', אלי ומנתה רא' עלי פאנת,
 4א(. א,לסיכה

0(ז.
 סרוחים מרזח וסר אלפרח מוקע עלי וקול אלנרב ב.ת מרזח, בית חבוא אל5.

 הו כמא ואלתרה אלבכא פ' פחז אלצות רפע אלערב כלאם פ' ואלרוח ו,(, ו' )עמוס20
 אלטנלוב אל~נז כסר מענאה אבל, על להם 'פרסו ולא 7. ואלפרח. אלסרזרפ'

 אן וללקאיל אלדקדוק אהל בעץ קול פי אלתשדיד מנה מקט ורינזם, 16.ללעוא.
 )איוב ריבות אליו טדוע ב'( ט. )דניאל בפפרים בינת' טלל אלהא נאקכן אנה'קול
 טן טשתק פעל 1ה1 בה אל'ק אלתה והיא הרובות הגעותי המא אלליאן יע(ל,נ

 אלאטטא'(. טן אלטשתקה אלאפעאל מע ככרתה וקד אלאסם25

 היש ~ענינו n'Q~AD הגוים בהבלי "היש : 55( י עולם )די. נשם ש, האעליס ס. עי'י(
 800(, ;' ל"ו דלק הייפהית ביעורי פאזנאנ"קי סרסם העיבי הסקיי )ואת גשם" שיחןבחס

 זהגיאו 26, ע' הגלי וס' 86 ע' תשזבות,1 עי' לגרם, בן ועונש של הוא הזה הפיד~ש,(
 ששת. גן וי.ס ע.ב יסג רף להינסע מאזנים והלאד, 749,28 אשל וע'.ע זרנוק. רשייגס

 יסחתנח. א' בכיי,(.
 )אצזל ננאה כן 1לף' 94( י יאסטיאוו )כהר' חיוג למי היא הראשונה שעת'(

 בשסז באיוש והונאה .שיש נן 'צחק לד' היא הייצרב גס 'סכים שאליה והשניה1.164,1הלאה(,
 55, ע' עלס )ח" וגה ש' הפעליםבס'

 ע, שם גירוי ג'ג פאזנאנסקי סרי העיב' והטקוי
 מתימן שלטה גן אברהם ר זנלקוטי 62 ה' שם לאצול בהערה 152(, י נ"א ונחלק801
 המזכיי)עי'

 166 א' גהחוקר ופונס 619 ד 1818 אייענטס ר' גלסב"ל ד~קעס ~ע.' 9(. י נ,
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991' ן 'רמיה טפר עימירוש

) !'יז:

 כנכר 2. אלעאלם. 1' חזר אצלב והו ו( אלטאס פיה פטר שט'ר, בצפרן1.
 אנהם פיהר( וקיל טיאכחדם על' ו'חרקונהם כניהם 'הבחון טא ענד מובחותם,בניהם
 ובך ושטפתה 4. לבניהם. ירת,ןן( כסא יכרהא ענד אליהא ויחסון למיאבההםירטון

 אלערער אנה קיל ,'בערבה, נעיער והיה 6. 1(. ותפס5הא מוא2עהא מןאוראכהא י " וואל 1,( 1' כ, )שמואל הבקר שמפו כי מענ' לאן נחלתך מן הנלו מקנאהטנחלתך,
 כאלקים 'באלי לא וסמא אלש1ר נל'ל מן אלערער שני לאן ילך אפן ומא שנרוהן
 טנקפעה תשב, ~לא מלחה ארץ, ,(. אלקדפ טן '14' נכתא אלא כערער אחטבומא
 ואלה4פעון. אלבלי הו א5' ו'( נ'א )'שעיה נמללו כעיתן טן וישתק אלעטראןען
 10 אי אחריך, מרעה אצתי 16.,לא י(. שמואל פי פפרתה קד ילד, ולא דגר קיא11.
 דעוהנ' אנת גל לך 5תנגיא אבון אן אלח לס א' לך אלתנב' טן אחריך רעהמהיות
 . אלפהס 'דעי טן בעץ פן ירושלם4 בשערי ובא טשא שאת ולבלת' 27. 4לך.אלי

 חא4יא.והו כנת ולקר אלנקל אנבאוהם פי אל15ארנ עלי ררא אלקול היא פ'אן
 טום' עצר טן אלק~ם ענר י15ן אן אלטעני ה4א יעלו לא קאל כהפ קאמע אנה'תבדח
 16 מנק~לא. באן. אנה שך פלא אלשרע פ' אלז'א1ה באב פי וקינא נעלך נקל לס אןלאנא
 פ'ה פשת אן אלי ייכרה ~לפ- אלקוםענד

 אלמעצ,"
 ולם עליהם, 4לך פ' במא פ4כר~5

 איש יצא אל תחתה איש %ו תוואלי אללה קול תחת רא"ל אנה אלקא'ל ה4אידר
., 

 אן (( פאידה פלא להואל5רונ זבח לס ומן כ.פ( ט"ו )שטות השכיע' ביוםטטקומו

 בן ד.ם גפייוש סקוס לחן מצאן הושת ושתי 19. ע, בלעם גן ר.י על האשננוית1במחבית1
 השנית(. הרעה אח רק הביא בפירושו )ואמנם חג ש, דמ"ק ובשרשיששת

 ,ן "788,8. אצול ע"י(
 ורפ"ק. גרש"י והלאה, 196,24 אצול ועי' פה, התרגום פ'רוש הוא7(
 יתנון. א' בכ"יי(
 שסוטת אלאואיל כלאם ופי תפם5ת הבקר, שמטו "כי ו': י' לש"ב הריב"ג פירוש ע"י(

 וללאה. 781,16 אצול ועי' אלורך". מבלועה אי ג"ו,א'( )חוליןהירך
 . ותר"י 187. ע' מחסרתו ,ף, סר4, כן מנחם של היא הריב"ב פה שהרחיק חפיר,ש6(

 ג5.את: זח ep מביא אמגמ יחוק שאענו היה הפירוש על יאמר והלאה 667,6 באציל גגאחבן
 ישא.; וש"ע לאכ,לח. שראוי יגח הוא הערער פיהב שעל גאון שרירא רב דעת וגםהתרעם
 . , . " )שח. בןורפס

 120(. עי, רירנבורג )מהד' שם לישעיה הריביב ייתש עי'6(
 אלחגל וכר אנה קיל בהרים, הקורא 'רריף "כאור : כ' כ'ץ לש"א פירושו ע"ז(
 געלתני קד קאל טפלה אז הציי נאנח מחיזףזאלפאעל

 קנצ"
 א5נבאל שמאריך ,~י חטלבני

 מפעול הקורא ולפפ ואלחיואן באלטאיר אלנאקץ יפעלכמא

 פו-

 חרא מעתקר ואסתדל אלמעני
 ובפירושה' קרא ש' בגורשיו וס"ק רושי, 646,18, אצול שד ועי' ילד". ולא דגר קורא קולהמן'
 )וךל:שם: ליב התגניס,יף'י"ד טפר. 48(, ש האארבריקער )מהר' כ' מ"1 לקמא ירושלמיר"ת

 46/,טשם ה' לאשיל'שם ולהערות קורא"( 'גן שלום והשני הקורא ירדוף באשר"קורא,-האחד
 חתגניס. מס' הנראה כפי השתטש טבלי קרא לש' שונים פ'רושים ו'מביא

 ',. ויאוה. א' בנ',,(

ן,
ן,
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 א'~ואילסאדן ';קב:2%

 אלקול ה4א ט' פי אלמענ' היא כאן פארא טובעך, טן שיא ח5רנ לא להיקאל
 וגמיאת ונירהא אלסבת פ' אלחרוד אנתר אן נקול ונדן לטחחנ, פזה חג"פלא

 פ' טקאמהפ טד"_ פי ענה ילך א45וא אלרפול ען מעקול" ,וכ'פיאתהאאלשראיע
 5ואנ נ4להא ועקונ" אלדול" בקא דמפהא נ"א. נעל אלסגת עפם וטןאלבר.",.

 ועלאנ'"י(. פרא ננ4להא טא נתירא ונחן n'bp והיא אלטלך ווואל אלבלד6

וףן
 אלטפחנת'ן תשבהאן 5שכ מן אלתאן ללם5אר האבניב, על טלאבה עשה3.

 יריד אבנים סטאהא ולילך ללטתןאלחאן.
 פעל פ'הא ליתם באלטין אלפוקאנ'"

 קרים זרים מים 'נתשו אם לבנון שלג שד' טצור היעזב 14. 'קצרה. אלי'אלפרף
 דאימא אלתלנ ענה ינקטע לא אללבנאן נבל אן אלאול טניעיאן ט"לאן נזולים,10

 היה אן כסא 'נסידא ולא טאעת' ען יזול אלא קומי עלי ואנבא כאן לקרפ'קול קו." טואדה לאן אברא ס'לאנה 'ylrD"' לא אלטעין אלסא'ל אלסא אן-ואלתאנ.
 פיה אלכאף אפ'צם, קרים נרוח 17. דאשא. עליה הי טא על' תואל לא אלאטור,

 ונכהו לכו 18. (. ח ט.ח )תהלים תרשיש אניות תשכר קדים ברוה טתל באמכאן
 'ריר בלשין.16

 באלנט'ט-

 הם'למ התיקפ, הדיחם, מתל אלנון יואח טן והו תרי, כם' אלכנסי" אלא,סאםפ. ,אסתעארה אלטא'ע פי אצלה דרב, ידי על והנרד 21: עליה.
 אל אלונה תטח', אל מלפניך DI? .23. קול עלי אלטתלין 14את טן כאןורגמא
 יא. אלהא טן פאברלואתטחה

יט.
 עטך ולקחת 'ריר הכהניס, וטזקנ' העם וטוקנ' דרש 'וצר בקבוק וקנית20.1

 קר כסא ואסלטוה אבאחוה מענאה המקום. את וינכרו 4. הנהניפ. ומוקנ' העםסוקנ'
 א' )שטואל אלהים אתו נכר כאן טא טיל פ' בעצ'אנהפ אלבלא עליהאו1כוא
 הו אלי' ה'( י'ר א' )מלכים פחנמ-ה והיא מעני פ' אלוליר אבו ונעלה ו'(!(כינ

 ירושלם, יהודה עצת את וכקתי 7. '(. ואשתנא ואלתגרלאלתנכר
 אליאי אבאר"

 1.ריר אלפאעל חיף ה.וצר, כל' את ישבר כאשר 11. אלכמלין. 14את מן טאק פעל25
 אלפאעל. טן אלא פעל לא א4 4לך ונאו א.ש 'שברכאיצר

 7 ס.' ישנ.ם גס בחדשים היגב. היא-א נש,מוחו פיכם ~ה לנהוב הפיי,ש אתי(

 נונר,1 פה יפו שיינ.נ השעיהו ואמס 9"1(. ע' ח' פינית ליאשונים וכיון גם )וש 19י
 בעיני. דחוקה נקטלה גן הגחן ד.ם אל אלגום. ידעי מן"בע,
 ולא אסלמה טמאה נרדי. אלעס אוחי .נגר : הריב.ב יאמי שם לשבואל גיירושיו(.

 עווי להאשקאק
 והלאה. 6,24"4 אצול עי',(
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3~2, ירמה ספו עלפירוש

 י!ב:.
 'ר(רק,ל על' קוית אי חוקת'ממנ' מענאה ותוכל, חוקתנ' ואפח '.' פתיתני7.
 ועלקי בי נדרת אנך ואלטעג' כ'( ם,1 )א':'.ם; לך 'וכלו ולא אליך ונלחטו להאללה
 ומא אלק,ל טן אלאטאן ת2מ, אגמא אללה יקול האל' גה סאת קד מנקם'נאלנ'
 "לך, פ' אללה ענד אלי' ללעוזן פטדתטלדונה

 ואם"
 מענ' מ' פת'תנ' כון טנאו

 ע'ב(ו(. ל'א )כיכות בנ';אדם כלשין תורה דביה קולחם הו בעלנה;אל5ראע
 טא5'יא לכאן נפמה 21'ק5 מנרה לולא לאטר, אב' את בשר אשר האיש ארוי15.
 אין לאלאולון ולקול אלתר ען לאיוב מטח היא טן אנתר ופי לענה יגב לא טאבלען
 תנירת צם5 עולפ, הרת ורחטה 17. ע'ב(. מ'ו בחרא )בבא כצערו גחפסארם

 "1 דאיפא. "ה חאטלה פחכון אלרחם מן י5רנ לא ואלטעניללא2אפ"
ןכא.

 מן פאעל הטלחמה, כלי את מסב הנני4.
 אל"קי"

 על' הסביב אעני אלמויר
 אלררש אצחאכ ראי משפט לבקי ר.נו 12. כ.ם(. )כ.ה להרע מחל טללאלכמאל

 , אלרואם על' 'דל ואלנץ .( כאלצבאח 'ת2ח חתי אלא אלחנפ יחכם לא אן הקאפי
 "1 בה יריר אללי ח'ן ק.א )תהלים אימית לבקרים כ'נ( ג' )איכה לבקרים חדשיםמעל
 הט.שר, צור העמק 18.ן'ישבת טיק. ב.ו )יחזקאל לרנע'פ יחרדו ומעל צנאחגל
 אלתנאקק תוקע לאנה אלכסן אל' אלסהל מן מישר 1ya' אלולידי( אנוצרף
 וחצנהא קלעתהא ויו תחתה מהל ט21ע אל' צור א2אפ5 תנון וקד צור ns'pמע

20.;[יכב. ואלסהאלק! אלקלאע ומכאן אלטרונ מכאן (VD ,רפכאנה

 טרוחים, ועליות14.
 מנפרנ"

 אל1האת על' מפתוחי אנהא א' רוח פן אשתק
 אצ'ל' בל על ומתלה נסב" וליס חלונים במענ' חלונ', לו וקרע אלריאח.לת5תרקהא

 ,( אלוננפר פיה פטר בולשי, ומשוח "ב(. צ,ו )תהליפ שד' נעלו "ח( י'ג )יחוקאל'רי
 התטללו 15. אלסנררוס. "הן 'ריר אן וישכח גסמטנין לקולה אלתינום.עקאקיר ענדזהו
 ואסער אירא מנך אעגים תנאוי ואנת מלנך ידור הל כה יריד ואגמא 2עץ'(והיא "2 איעצך ת.1ום ואלתדב'ר, אלתקךיר מעני סו אנה קוס פיה קאל 'כארו, טתהרה אתהכ'

וו
;ן, הונה. פעסיס עוד הוה הבלל יוני בתלמודו(
 ע.ג. ו' וף l'i~naa ע.,!(
 והקאה. 686,1 ן 800,28 אצול ;י',(
 ש, דד.ק שישי 490, ע, נניח גן למי השדשיפ ס' 5, ה' 698,10 יצול ש,1(

 ש, יר.ק שדשי עור ועי' והלאה. 879,4 אצל ע,, גיאה, גן י., אל פה הכתהטן ופיששי
 "ןם .,"ן("ן,~""וט"ם-,Sprach- . hebr. גאנעי .ע" ef~p, נן הי.' את גסה 'בחנו ננאהגן והי.י דיונ הותי ני נמצא ואסנן "קוב", בתאי גנאי גן הי.י פה בוסן בי הרני )ונפלאטסך

~bulwalid
. . . 4"" vergleichung  '; 4 8(. ה' דן 
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 א';ואילסאדן'ע"נ_294

 טקאוט" ען נניא אבוך באן לקרגרא
 אלאנצאף מן אלט"לי אאריק במלוכה "תלה

 לם50 לעשות, הטרוצה ועל העשק ועל ז1. כעלך. טהטה יכפיאלאחסאן_.פנאן
 )'שעיה ומבוסה טהוסה טיל לאנה ואלקהי אלנצב פ' אלע'ן טעחל אצל על'חדל
 הדא והו פאעל בארו.ם, nillpa' בלבנון 'שבת' 23. ה'(.כ-כ

 ואלחרנס"
 'א'חהא

 נאתך א4 עליך אלשפק 4א מא אלארוו פי וגרא ואלפת"י" אללבנאן פי אלנאלכ55
 בננעם היושבת סמל 'ושבת ינון אן פ'הטא אלמה ונאן כאלואלר5, ואלטלקאלאוצאב
 ונחננת פיה 1אל11ה הנן מן ונחנת טפעללה. ונ" עלי וטקוננת '.ק, ח' השירים)שיר
 ינון אן חקה זנאן הנה ro 'כון אןרטנן

~ho 
 ה4ה טן אלחלקי פא"ר1ה כבנת נלאח

 תפעל וקד הנן. פ' אלתאני אלטיש מן נדלא פיה אלל'ן חרף 'כון אן 1.טנןאלצינ"
 נסב נפוץ, גבוה העצב 28. י(. חיננת 'רידון וחס הפנית 'קולון היא טתל אלערכלן

 ללאסחפהאם. ואלהא חק'רחק

בג.
 מ.ם(. ל.א )בטדגר איש סטנו נפקר ולא טתל יעשון לא י", נאם שקדו ,לא4.

 פרעה אל העם ויצעק לאס טתל אנלהם ומן ענהפ בקרבי, לבי נשכר לנביאים9.
 ואצלה ארתעשת עצטתי, כל רחפו אלמעאם. אגל טן נ'ה( מ'א )גראשית ללחם"1

 ב'( א' ומראשית המים פנ' על טרתפת י'א( ליב גרגרים .רחף טוליו על ס%אלהרכ"

 נלבתה. א' אלסטר פיה פאתת יין. עברו ונגבר טתעד. גיר ואלאול תקילאןוהקאן
 נחלקלקות 12. ואלתדיר. אלה11 אל' "רנת קד אי מסתויי ניר כן, לא וגבורתם10.

 ראית' 18. אלאקדאס. על'הא תתבת -לא אלת' אלמלם אלטוא2ע אי אלמואלקבאפלה,
 אתכם, הטה טהבלים 16. כ.ב(. א' )איוב לאלהים nSDn נתן ולא טתל אלנכר תפלה,ל2

 ויערונכם גרור על' 'חמלוננם בכם מנירין אנהפ אי אלטויר אל"ק'ל סןפאעל
 הלך ולכל תקד'רה אמרו, לבו כשררות הלך וכל 17. מנהא. והיהאתאלסלאמ5

 גאול ומעגאה אפתעאל מתחולל. וסער 19. למנאצ'. אמור אטרים עלי ט2יובלאנה
 אלסתנגיין טן פאעלין סן אלא 'תם לפ פעל ה4א שם', עמי את להשכיח 27.האל.

 טת2אעף והו אלד1ארא ינסר מלע, יפצץ וכפט'ש 29. אלנאסין. אלקום ומן אלסנס"ן25
 אלאל5 ואסם לאטהטן

 אתה ספץ ואשא י'ד( כ-ה )טשלי וחרב פם'ץ אלנאסר"

 אבשלום ויגנב אענ' אלטשדד אלמק'ל מן פאעל דברי, טננב' 30. כ'(. )נ'אלי
 טן טשחק החלקים טן מקלוב אנה;( קיל לשונם, הלקחים 31. 1,(. ט.ו בי)שמואל
 לאטר גתן או הננבא או הוה העם 'שאלך ונ' 83. "(. ל' לשענה לקות לנודברו

 נאנוא אלאלחאד ס4הנ עלי כאן ירסיהו עצר פ' קומא אן אלקצ" ה4ה נרץ י-', ;NWO טה50

 hebr.-arab. DieI גמחברתו ~גאנעי 17 ע. גין גן 1.י ~הלאה, 745,6 אצול ע,,י(

Abulwaltd4. Sprachyergleichuag '14. ע 
 ק' בשרשיו הירוק אזל נמצא לוח שסה P11tel פיני. נעלם הספדש זה הוא סיז(

 9ה, וגפירושולקח
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"29 ,ן 'רטיה ספר עלפירוש
 "כון ואן אלחטל מענאה 'כון אן יחתטל משחיד בלפם ויסאלונה אלנכי עלייטנזואי(
 אללה "כשף ( א אי ,מלאכי טלאב' כיר 'שראל אל '" דבר טשא מתל אלוח'אשא
 אלאסתנפאף סביל עלי אלחטל ינר2ון אנטא אנהם 'עלטה יכן לם טא סןהם טןלנזמה
 "י עגך טה זהו אלתארל 'חגמל כלפם בל טשתרך בלפם יסאלוא אן פנהאהם.ואלטנן
 5 המשא כ. 86. קטעו(. ולא חאם ניר טן אלקצ" ה"ה פי יחאול מא אקרב התא '.', דברוטה

 . פ"א כ'1( כיה ')ויקרא לו 4כר אשר לאיש סקל 'כון אן לאיש חק דביו, לאישיהיה

 מערפ" יבון אן ואנכה כאן אל"' די( "ב ב' )שמואל העשיר לאישטתל
 אנטא קאל

 אנל6 תם אלפפה שן חתגולונה טא אלי אלוחי תקלבוא פלא כלאטה ללטיאלנטק
 י, ילך. אל' עאדוא אן אלוע'ר פיעליהפ

0יו'כר "ן .14
 פיה אלאלף תאנים, דוראי שני וחנה1.

 מו'רי
 )שטות ללאת חמש'פ טפל

 והן אדד הדוד אעני "לך על' ידל ואלוא"ד ה,ב.1
ן, אלפרןף. טן 'שבהה טא או קם"  ,ן וכ,

 במלאת וטה 12. והו,,מצדר. אלהא טכאן פיה אלאלף שבר, אשנים8.
 15 ארבע סלך אנה ועלן נכוכקנצר מלך לאזל ה' אלטדמ ה"ה אפקר, שנהשבעים

 תתמם סטן תלת חפירה וגלשצר fiJD ועמרין תלת מרדך אויל ואבנה סג"וארבעין
 אליה אלכ2אף פ' 4מעיפ" הא תדלל אנטא החטה, הין כוס את קח 15.כבעוזן
 לבנון כין מתל יתמר,לא2אפתה אן 'ע חק וכאן אלם2אף על' הנא פאדנלתפקס
 תק'לאן וחטא ו'ס1פון 'לטמבון והתהלל,, והתגעשו ושתו 18. ה.(. "ד)הושע

 20 ככל מלך אראר אחריהפ, ישתה ששך ומלך 28. מוידאן. והולל גועשאצלהטא
 אלכאף ואגף אלבאאין טלאן אלש'נין אני אנה lyw~ אתכש כאב מן אנהויקאל
 טייו )בסרבי ',' לפנ' הי טיל קיית' קיה טן אמר וקיו, 27. אללאס'(.מכאן

 ~תפוצותיכם 84. גלתונ'ח. נתאב פי עליה נברת קר וה40( באכר פ' וכויהולאב' ט""
 אלפאם טן ה"ה חסדה, ככל'ונפלחפ

 והפ'צות'כם תכון אן 4קהא וכאן אלשאף"

 יטמא. ב' בב.יי(
 אלתשויי בבתאנ 'גט נכצא היא וא לכחש והפייוש והלאה. ,456 13 אצול עי.ו(

 . , והלאה. XXXIX ע, opuscales .ע'. גנאי, בןלד"י

 רבת בכמדבר מ"א, י"א ולחלאה פה בתרגום בבד נטצא כוה בגל הוא ששך כ,3(
 לר"דק. קרא ר"י רש"י, עוד ועי' ל,רסיה. בפירושו מביאו הירונימה הבבסיה אס וגם י"הפרשה
 889, ע' ב' מהדורא גד"פ בספלו צונץ עי' לזה הרומים אותיות צירופי ושאר אתנ"שיענד
 .Talmud 119 Gramm. hebr. %. Beitr ונרלינר 41 ח"ב Requisiten Graphischeלאונ

hfidra~ch  [1 והלאה. 12 ע' ,11
 ןה ap אולפ קוא משיש קיר העיי', נגוד 17ן)( ע יאסטיאת )מהד' דיונ הר.י לפיר,(

~QW,קיה, יש, לגור, גס אפשר כי 
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 5לך עלי ואלרליל אלכמר מעני פי והו אלואו מכאן ואליא אלתא מכאןבאלהא
 הסדה. ככליונפלתם

בז.
 פיה ויעל וסטה פ' ימקכ עוד הו ומטה ואנלאל. ק'וד טומרות, לך עשה2.

 שברת עץ פופת קולה 5שכ מן אנה על' ואלדל'ל אלאנסאן מן ואלידאן אלענק6
 מן צפ5 כשפינם, ואל 9. "נ(.)כ'ח

 אלים"
 ואצלה ה'( פיו )תהליפ וסלח טוב טתל

 פיחי( וקיל[ ]אלשאי5 אלאק,אל טן הנותרים. הכלים נאו לנלת' 18. מקיל.כלה
 טנאן הנא ואלטצרר בואם יגון אן אלונה וכאן ללכל'ם ~סיר עליה ד5ל סצדראנה

 'היו. זשפ 'ובאו בבלה פיה כקולה פאעלה יסטן לם טא אלטסנתקכלאלפעל

ובוק.10
 לקיל שב.ע' הו השביעי בחרש ההיא בשנה הנביא חנניה ו'טת קולה17.
 מת. אתה השנהירטיהו

ככן.
 שרפם מנאן באש, בגל סלך קלס אשר 22. צפ". מחלטים, אתם אשר8.

 גמא אלאקרב והו קליא פסטאה אלנאר ובין כינהטא בואסט5 הרקהטא כאן ורגמא16
 נחאם פרף פ' קל' כאן לאנה "ד( ב' )ויקרא באש קלו' אגש היא נחו פיקאל.

 מא לנמות נעלך סמאה הנהלט', שטעיה ואל 24. אלנקלי(. תסמן טא על'סתקכ

 פקירים להיות הכהן 'הוידע תחת כהן נחנך '.י 26. אלאחלאפ. נח" מן אלנכו5'וע'
 בטא תנבא טו כל 'זנרון וכלא תוביל עלי לה ח2א וטתנבא, משנע איש לכל י"בית

 אלנל'ל אלטהל הגא אחלך אללה אן אי ואלמנן אלסטבק פי ויטבקונה יגרהון20
 אלינא. גה כתב עמא ירסיהו יורנר פאן פנ5לך ה5אפאפעל

ל.
 אלטנת"ר. אלגואל 'נון אן גה ואעלק דוד בן יריר מלכם, דוד ואת9.

 אסת.צאלא אסתאצלך ולא אלחק בטקדאר אורבך אנקד, לא ונקה למשפפ ויסרתיך11.
 אן לולא רחט'ם דיכ' פי אליי ז'( ל'ר )שטות 'נקה לא ונקה פ' יעתקר כאן וטתלה26

 לשגרך, אנוש 12. פסרוה'(. מא אלי פרנענא וקסטוה היא ען אגרפהאלאולין
 טענאה לטנור, דינך דן אין 13. אלאעראב. פ' להא תאמיי לא טקחם5 פיהאללאם

 י'נ( ה' )הושע טורו את ויהורה קולה פי טר~א 'כון וקד בע~הפ קול פיאלמראוא5

 ששת. בן זד-ס 75 ש Opuscules 189, לטע עי,י(
 ב'. ס.1 סיחות עיו(
 א', שאנפץ מס' ד 4ד לשות ין.ל ופייות 4621 23 אצול ע",(
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297 ו' 'רמ.ה מפר עלפיווש ין,
 אהל' ועגות שב הננ' 18. עשרי(!. תר' פי וסאתכלם_עליה אלא2דאד טן איןפחו
 ונחת בשובה מן ונעלה ובריא אבו פיה ווהם שבות וממעולה מתעד הנא שביעקב,
 אל', לגשת לבו את עוב ,ה הוא ט' .ב' 21. ילךו(. ינרנא וקד ט.0 לי)'שעיה
 טנור . מתגורר, סער 23. בטנאוא".. אלמפר לגפפה 2סן אליי "א טן פ'הו(קיל

 5 , , ,[ אלמו'ר. אל,ק'ל מןאפתעאל

'לא.

 הו פיה אלפאיר" ומופע 'חרו 1.לדת הרה ופסח עור בס יגרה וטענ'7.
 ' ושיאל, מ,רה 9. לאב. לישראל ה"ת' כ' קיל. כסא אלאנ טן בנא אראף אנה ילךפי ואלעל" צפתה היה מן ענדם 'תנלס הח' 'נדפוון לא ואנהם בהם רפקהאעלאטנא

 10 לדאגה יוסיפו ולא 11. טצוה. מתל לשד אלרא לולא אלתק'ל סן פאעלמבדר

 גזר והו אלמק'ל מן פאעל במל, על טנכה רחל 14. אלדבול. סענאה טצררעוד,
 ט21עהז(, פ' וכאיכרה טחעד '.ד( ח' )'חזקאל התסוו את מבנות פי והותתעד
 מרן'טתעדי" אלערב לג" פי אלטשרד" אללנ" היה נאתוקד

 על מבנה נא בטא
 טחגודד, אפרים 17. א,ואת'. בין תככי אנס 1' פ' .פסן טנהם אמיא" קאלתבניה

 "1 שוכ' אחר' כי 18. אלתק'ל,'אלטויד. טן אפתעאל והו '.ו( )ם'ה לו נדו מןמתחנן
 על םפקת' הודעי ואהר' דקן ניו )'שעיה שובב וילך סקל נדטת ל1א1' בערנחטתי,
 כ' וטוללה כה ואשתהאיי כאלפסק תנלית' כ.גרירד,

 טדי
 א' ( 1 כ'כ א: לשמואל דור

ן, לטאר" להדא'" תנון מר,פע" עלאטאת תטיורים. לך ש'ט' 20. ואשתחר.גלח
 מצי לסלת יש גי שיאפי itww~n המחביי(

 בן מנחס היא הפונות הודאות שה,
 פונס ש'אמר נ"' היסיג אל היא אליו ימן הקיאה ונ", והלאה. 81 ע' מהגיהו עי'סידק,

 לפנ' בבי הדפס הוה )והסקים התגנ:ס בס' הר'ב.ב .גס ]]xxx) ע' הנ.ל Studienנמה:רתו
 ט כאמיד שכס 'טעה כן "ה"תד.. נשם 649( י' 1546 אי';;סס יעם כלטנ', דוקעם:זה

 ניאה כ. )אידאד(, הפובית הליאות ב' עם תיבות שיש להבל. מהמתנגד'ם הוא QV~1 גןהי.'
 היה וחטו זה נכלל הוא נם החדק גנאח גן הי"' נמו כי ו' לכ.ח להזאה ועוג פהמפייושו
 קשות דבי ולנן ההניה לעת אך בו 'שחמשו כ'יק

 בהמקו"
 ס"ק ובז' פונס. 'וצן ;ל"ו אשר

 הפירוש חפר לבי לראבון ואמנם י"ג ה' להושע בפ,רושו ברחבה ,ח על aY~a בן תר"ידבר
 ,'עיד ג" שוי מלת של דהודאות שתי ו;.ו פ.ב. בנ'. ~הלכתוב

~1SH 

 ,יש.י והלאה 24;190
 78 ע' (1וונ Grammatikir als נאבעי עי' .היאב.ע אצל הוה הבלל וע.ו '.ג. ה'להושע

 עו, ירושלם, ר"ח ואצל 17,ה'
~Tiscellanae 

Wo~,ae Yo~oeke, 'גולדצ,הר ו דו ע Stildiea 
JeruschalmiTanchllm 

~ber 
 Eohelet-Lm:entkr 1 Aus .4 1ע!15שט"ן 28 ע

Jeru~chalmiTanchum '; .12 . 

 היונ ר.י של 1el1'DI 89:. ע וידנגורג )בהד. מ.1 ל' לישעיה יינדב פייוש ש'!(
 126. ע' יאבמראת במהד' יס?אהנ~ני.פה
,'.[ והלאה. 646,8 אצול ע,,(

 מתעדיא יכת אן באע החטוא א, "מבכות י"ר: ת' ליחוקאל הריב"ב פירוש יעי,4(

 יה לייטיי ששה גן י.מ פייות וע' ;ל.. מנאן את וינון בניה על מבנה רחל מחל מתערפניי
,ן שט,וליחזקאל
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 ותסמ' נחוה אסתעל' אי 1'( ח' )דניאל אליו ויתטרטר טפלה אן וק"לאלמריקי(
 טענתה תתדטקין, מתי עד 21. נגלון. ונ5 עלי ארם ואחדה אראמא סתלהאאלערב

 ( כ וי השירים )שיר ירכיך חטוק' מן וישתק תסתדרין מת' אל' איאלאסתדאר5
 אלאנה' תתפול אן הגא פ. אלגרינ נגר, תסובב נקבה ו'(. ה' )שם עבר חמקודודי
 ביום !3. אנחמאטהא. כעד וארתפאעהא מלהא בעד אלאט5 לעוג כנאים וחייברא
 אדפ שגל טפל פוא נרול בפתח סנה אלהא תחריך תקח כאן טצדר בירם,החויק'
 מתל אלהא בפתה האריך Nk~w ואכה כאן אלצי '-א( '.ט )משלי .אפוהאריך
 ברמת בם, בעלת' ואנכי ברית' את הפרו הסה אשר "ם(. מ' )במרבר הענןובהאריך

 אצקצק ה5ה ותכל כהז(, ברטת א' נאלאטר נעלת אלערב לקול טנאנם ווובהם
 אלאול' כאנת כסא באלמאע5 אסתתנא דון אלמנחפר5 אלדול5 אן על' בינק ולאלף10

 פיו( א' כ'ח )רברים תשמע לא ואם תשסע, P1DW אפ והיה לקולה כהאימשרוט5
 פ' ואסתואיהם אלחסד ורפע אלסון כפאי5 מן להם 2סן למא היה פי עלךוואו

 אלת' אלאמור מן וה' בעלך דולתהם וחרום אל5פא טנהם יקע פלא באללהאלעלם
 סואה. טעכור לא 'שא וכיף 'שא טא פאעל לאנה  ענהא 'סאל לא בהא אללהינפיד

 טא עלי 4לך קאל אנטא לטפה, ארץ מוסדי ויחקרו טלמעלה שמ'ם יטרו אם 16.86
 לא עליה .5ם' לא קבעתה פי פאל,טיע קדרחה פ' טא עלי ואמא אלנאס קדר5פ'

 ו'טסח ויכאל יוון כמא נחן נעלטנא יעלמה אנה נפסה ען קאל וקד 1לילה ולארקיקה
 בפלס ושקל הארץ עפי בשלש וכל תכן בורת ושמים מ.ס בשעלו מדד מי nstpהו

 י.ב(. מ' )'שעיה בסאונים ונבעותהרים

לב:.20
 אלשאם תטלכח אזל מן יייד לנכוכדראצר, שנה עשרה שמנה השנה היא1.

 מתל הטקנה, הספר את ואתן 12. אלעראק. סלך קד אלתאריך ה5א קכל כאןאף
 כאן לאנה ]דור' בן 'ריר דוד'[ חנסאל ]לעיני קבל1(. ל5צנאה וקר החטה הי'ןכום
 מאת 14. דוד'. כן הנטאל טןאת ענה א'2א 1וקףל דדך שלם כן שלה הו עטהןאכן

 שראוה. בכתאכ 'סתפהר אלמשתר' לאן אלפאהר אלכח[אב הנלוי, םפר25

 פצב,ת גטו תפדודים לד שיטי האחד .תסיוריס, : ע"ג ת. 41 התגניס בס' גס ונוחי(
 לטיטנים..'היו

 והלאה. 891,18 אצול ש',(
 7(. ש שם Fococke )אצל לנהיגת יושלט, י'ח al1'D1 והלאה 102,7 אציל עי'(
 באנער לע" והלאח 101,18 באצול גנאח גן הי,י וברי קצוי הם פה הריב,ב דנדיוהטשו

Abulwalrddes S~hrifterkibrung 4. Au~ נ"שי געלה בטוגן בעלתי סלת ינאוי 62(. ע 
 א:יו. בשם פח ובוייושו גיל ,1 גזוו.1 ובדו"ץ ששת גן י"ם גפייים נס ימצאבם
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ן, ןן,
 ן

 ן299ק 'רשה ספר עלפירוש
ן(  .-"קג.

4  

-ן אזל וטן פיה חבם פא )?( ח43 אנה קיל הסטרה, בחצר עצור עודנו והוא1.
 בסללות 'ריר הדרב, ואל הכללית אל הנתצ'פ 4. עצור. עודנו בלפי אמרנההיא
 ובארן אדאה ג.א( כיה ~טות העדת את תתן הארן ~אל אלבא חרף פ' וסמלהובחרב
 4 אס 20. ללאסתעאנ". ה' ובסרב בסללוח פי תכון אלת' ואלבא אלירף באוהיא

 עם כר'ח' תוסר אס היא 'נו, אן ואלתקדיי תופר בטעני היום, גריוצ אתתפרו
 ובטלת ואלאטפא אלאצבאח מע אלראים" עהוד' ואלת אן א' הלילה ועםהיום

-
. 
 י

 כאשר ]תקדימה[ 'ספר, לא אשר 22. ודולתכם. נפלתנפ ונקטע אלא לכם ועד'פורטל
 או]לאד נמיעא המא א4 אהרן 'ר'ד אסאם[, ]עכרי ודוד יעקב ורע גם 28. 'פפר.לא
 10 הטשפחות שת' ודוד אהרן והסא יעקב הו אלי' אלני אסם תחת ואקעאן והסא[יעקב

 אלמשפהותי(. אכו הו כל תדהן על' משפחה הו ה'סויעקב

 . 1[-לר.

 אלמית 'ב3י אלת' יר'עאלהבא3י הראשונים, הטלכים אכות'ך ונטשרפות5.
 ,אלתאכיר סכול עלי 4לך צ1עוא בתריו, בין ויעגמו לשנ.ם כרתו אשר העני 18.בהא.
 "1 לכדהן הצאן כבשות שבע את אבינו אברהם נעל וכסא לה ואלתתנ'תללקטם

 היא וטפל אלימ'ן לתאנה כיה( כ'אכמראשית
 אלופו*

 אלנור ונאו שקין שק אלפי
 ן בין ענר אשר אש ולפיר עלון תנור והנה לקולה וברית שבועה 4לך והפבב'נהמא
 י'ו(. מ.ו )שם האלההנורים

,, ,.קו
 29 ירי חת' אלערק סכולקו'עלי ואנטא נום אטר הו לים יין, אותפ והשקית2.

[1לו. -ן, ןן- מנהם. יאתימא
 אנהא NIDyl1 קום פ.ה נלט 'P? אלכאנון יריר מבערת, .לפניו האח ואת22.

 שלש 23. אלחק. אלי פ17עוא האח אל אשר האש אל פארינאהפ בעינהאאלנאר
 "2 אלספר. 4לד אבואכ כה ויריר . . . . . . . . ואנת רלחות 4כר וארבעה,דלתות
 סד~ע קולה ראית לטא לכני ססנן!(ן' זהו כדד 'שגה איכה אעני אלקעות אנהוקיל

 גי ס' בדורה בשפה הדאנ.ע דנךי ושד ששת נו 1ד.ס יסק vo~ .296 עי'י(
 = 44 ע' דנ.ל במחניתן )לאראל ספושק"יש שמעון נ"י סנים ר. ורבי' א' ע.בונסיות

 474(. ע' 1907מונאטסשי,פט
.

 ן
 וש.י 81(. ע' פאונאנסקי )גותיוניון,מהד' דלבו גי ד.ס א., כ'1 קטן סוער ע,;(
 אל פה הנונה כי מובר הרס"ג גםורר"ק.

~DD 
 ן כפירושי עלי גן יפת הקראי שיאיר כפי איפה

 ..ן, 41 9(. ה' ש9 ס*א~נאנסקי שוואל9חוגוי

.ןן

 י. --
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 א'וראילסאיןיעקב0~3
 אלאעתקאד ה5א ~עף הזאת הארץ את והשחית בבל סלך יבוא בא לאטר עליהכתבת.
 אליקאכ". וכשף אלוע'ד יתבטן כלאסא יכון אן עמכןענד'

 )לז.
 אלנאס נטאר פ' ו,5ינ תם טן ליתסלל מענאה העם, בתוך משם לחלק12.

 אל~רב.בעד. אלמנן אל' ורד אמרה וכשף צרפה אלי' אלוכ'ל לה פקיק .אלתרם מג'ל עלי5

לוה.
 נאקץ אלכלאס לאן להשיב כתקד'ר לבר, אתכם 'וכל הטלך אין כי5.

 סלחים, ובלוי אלאוק". פי יסרב אל"י מן באל 5לק הפחבות, בלו' 11.רונה.
 תחת 12. ו'(י(. נ.א משעיה נמלחו נעשן שטיפ בי טן ואלתלאשי אלכלי טענאה10

 גיר עלי גאלטערם" אלנכר" נעת השל'ש', טנוא אל 14. אלאבאט. 'דיך,אצילות

 כלאטאת אלעבראניא פי וסקלהאלעאר"
 כקר"

 והתעללו 19. אלונה. גיר על' נאת
 רשה והו אלנווו פיה פטר רגליך, בבץן ]הטבעו 22. אלע"אב. נאנואע בי יטתלוןבי,

 לחזקאל וגכא'ו כצאננו וטיללה אפם זהו אלהמא אלא הנא אראה וטא אליסיראלטא
 טענאהי(. פ' אנה אעני '-א( מ.151

לט.
 לכרם'ם 5דטתהא סמ' ומנה ואחקאל כרופ וינביפ, כרמיפ[ להם ]ויחן10.

 הנית. טן יריר הבית, אל להצאהו 14. טיז(. )ניבויגכ'פ

מ.
 פיה ולאנת אלאנלאל ידך, על אשר האוקיפ מן היום פתחתיך הנה ועתה20.4

 ח'('(. קם'ט )תהליפ בוקים טלכ'הס לאסר טתל טו.ד" באנת ורגמאאלאלף

 ו' דף ההגנים וכססי 120( ש' דירנבורג )טהד' ו' נ.א יישטה הדימב פיייש ש'י(
 נסלחו.. כעשן ונמוח שגלה הנגד בוא פלייס ובו האחר "פלח, :נ'

 ונבאה, "נצאותיו : י"א ס.ו ליחזקאל הרינ.ב גפייוש ,ם וגוה 103,12. אצול ע"י(
 גצה". נלא גפא דיגאה וסנה אלמא דשת 171 אלנוןןמנארע

 יאספיאוו )מהר' חיוג דיי ועת לפי ואפנס והלאה, 51,19 נאצול יפצאו הפייושיס שם,(
 פאזנאנבקי )ע" וקמיעה גן הבהן וה.ם 54(ע,

 ו?" השיש. פן היא האלץ 149( וי 132 ע,
 טה. ששת גן י.ם ושרוש אנק ש' דר.1 שיש,שי
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 --ן,

801ן ורמיה ספר עלפירוש

!כרב ןעג.
 וקד 'שג טצרר לאנה ישוב אם אלונה הזאת, בארץ תשנו שוב אם10.
 טסיי(. טא פ'"כרתה

ןמב.
6 אל5כא. ודו פטטאטע פיה בסם עליהם, שפיירו את ונטה10.

 .צון
 ומענאה אל"קיל טן להעצבה,,טצרר כונ'פ לה עשינו אנשעו הטגלעד'19.
 קדשו רוה את ועצנו טרו והמה' ט'(, ח ע )תהלים בישימון 'עציבוהו טפלאל5לאף
 אל5יאף סכ'ל עלי ךנאלנא דון בקלך אנפרדנא נחן הל טענאה (, ' ס.נ)'שעיה
 10 הקטר, את הלא 21. ללננופ. אלתעכד פ' ואחר רא' על' ונחן רנאלנא בל לאעליהפ
 תעשינה  ועשה נדריבס את תקיטנה הקים ש2. י'נ(. )ה' ב"פ אין והדבר טפלאמס
 תהדר סביל על' הו בל א5נאר הו ליס נדרינם,את

 טת"
 הגלגל ופשעו אל בית באו

ןמן.- ן רי(. ד' לנמוט לסשעהרבו
 "1 אצקלוא, הרמחים, טרקו אלפיסאן. 'א.הא ומענאד ללנדא אלהא הפיש'ם,4.י

 נא וקד בם'ן ונא אלוראד הסריגות, לבשואלרטאח.

 כש"
 הסוסים עלו 9. אשא.

 נסחף מדוע 15. ארבב'. אללה 5יל 'א ג'רנא 'קול וכסא הפרשיפ פ' תקיפ מאטלל ללנדי אלהאאן אלרנב: יא'הא ואטרחוא אליל יאיתהא אצעדוא הרכג,והתהללו
 אלקשר אלערב ענד ואלפדף ג'( כ.ח )משל' סחף סטר מתל נפל בטענ'אביריך,

 י 20  סנה,(. אלואכל סימא לא אלארק ונח 'קשר אנה א' כה סחף טפר פנסורכטא.
 אלפסוץ היא קרם יבוא, ב% וככרמל בהרים כתבור כ' שמו צבאות "י המלך נאם18.
 כמא קאל ונוף טצרים נלא תחק'ק אלמינ' 'כון אן וישבה יתמה נעכר בעדה 'אתזלם
 פיה. אלתי15פ וקאל נצרים נלא טן בר לא גילך אחד ינכרהמא לא אלנכלאןהיאן
 תביריה. י'תא גן כיסא וככרמלא בטוייא אית התבור פתנטא דיצ'ב כמאארי
 26 א'( ס.א )ישעיה קח npD טשי אלטבתוכ פ' חרפאן וחטא פעלעיל פיה, 'פה עגלה20.

 ט"ו לש.ב ואיושו אל היינדב פה יכוון יפק גליי(
 היא חק ישישי, ישוב .אם ח',

. אלפאאת אלס'עתלת מן יכוןואלא לא מתקה לאן אליך אשוב שוב טפל יסג יכון אןאלמצוז

 אפעאלה נחלפת אלס?אור 4ן אלאול 'שזג אן ג'ו תשנו שג אס "קאלוא -אלקיח ;כבואוקד
 ישיבנ,: השיב אס דקה פנאן אל"קיל אלפעל טן 'שינניאו

 קפי. פי ~תל" חכית נקי
 ללפ,ל אלסצזי הנא נאי 'קסייון. .קסד : הזיב'נ 'אטי פ"1 ב' לש.א ויפייושו נ,ופ..יקפירון
 ;ל, "סיון אלפע. יגון .אן יקה .וגאן אלי"ן שזיז פעל מן אלסצדי'א"

 ועי, ירגיון". ~נ"
 ששת. בן וז,ט יד-ק 701,81, אצול 889, לטע 126, וי 62 ע' יאבפיאוו מהר. חי~נעוד

ן, 72. ע גינן בן וי.י והלאה 479,4 אצול עו'ו(
ך
ן,
ן,

ןן
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 אן:ראילסאהן'עקל02פ

 ה"ה פי אללאם לאן אלהא מבאן ביא יכתב אן יפהפיה חק וכאן מקרו עליפעלעול
 וסנה אלקטע ואצלה אלקתל בא, בא טצפון קוץ אלאכהי. על' 'א תנקלכאלאפעאל
 א3ר ותסס יכחה א. ד'(. ג' )ימא ירו על שח.טה אחר וטרק קוצו אלמשנהקאלת
 יעה יעיה, כרתו אנלאלהא. שכיריה, נם 21. ילך. עלי עינה אי 'דה עליאל"בח

 כער". אלשערא אלטטמל 3לקהא6

מז.
 שעטת טקול אלפסוק 'ל' אליי אלפסוק כאול יתצל הארץ, 'ושב כל והילל2.

 הבא היום על האיץ 'ושב כל והילל אלאנפאס הקא על' פ.נון דנא שום עלנהו
 מתלה גייה וסתר' ב'גהמא אבירז פרסות שעטת מקול 'ד3ל פלשתים כל אתלשרור

 והנהמא וועתרק אלטעני פי מתצל'ן כלאמין בין יקטע לאנה אלאעתראץ היא ו'סמ'10
 אל'א לה, צוה ו'.' תשקם' איך 7. י(. אלמעני בה יקום טא אל' צרפהטא1אל1נה

טו'ד"
 לים א4

 ט3אפב"
 ו'(. הג' שפ ותונ' טפל והו

מח.
 והי שלטוניהון אלחרנום פיה פטר והכ"א אנלאוה צעיריה, זעקה השסיעו4.

 הנפילים!(. הגבורים תסט.תהם סנה ויקרב עכופהא בהא 'ראר אלת' אלאלפא8 מן15
 שיצין ט.( "א לויקרא וקשקשת מנפיי ותרגום אלננאת הו למואב. ציץ תנו9.

 אל"י נ.( י'1 לחזקאל הנוצה מךמלא משתק אלמצדר היא תצא, נצא כ'וקלפ'ן'(.
 לא 11. ד'('(. צ'א )תהלים טןבאכרתו כ-ו( ל'ט )אזכ נץ 'אבר טפל והו אלרישהו

 אל3פ'ף טן פאעל צעים וצעהו, D'yY לו rnSw1' 12 טאץ. אנפאעל יתנ'ר לםנמר,
 אלחפריקן( וטענאה ג'(- גי )נחמיה קרוהו המה מתל מקיל וצעהו אענ' ואלפעל20

 ונבליהם יזרקו וכלז קולה הדא ו'ויר אלתסריק מעני אלערב,ם' לסאן פינאל2עיע"
 אליי כ'( כיר )נראשית נרה ותער תרגום מן אלתפריג או אלכסר 'נפצו וטעני'נפצו,
 ואגמא י'ד( ל' ~שעיה יוצרים נבל כשבר טפל אלפף מן הנא ונבל קולתה, ונפצתהו
 כ.ד( א' א' )שמואל "ן ונבל קולה פ' אלוק עלי יקע קר אלאספ היא לאן הנאקלת

 ויל אלאולין קול ופי ל.ו( ל.ח )איוב ישכיב מי שמ.ם ונכל' ללסחאכ אסתעיר וסנה25

 850. לסע עי,י(
 17(. ע, שם Pococke )איל ייושלסי 1ד.ח ששת בן חם והלאה, 616,18 אציל ע,ו(.
 י.ג. ל, לסי' גהעדה לעילועי'

 וקשקשת סנפ,י וחרג~ס נגף והוא למואב r'y "הנו א,: יעד דף התגניס בס' גס וגנה,(
 קמיי לי" הגלוי ס, והלאה. eos~s אצול עור וע.' לעוף.. לוג.נמוהבנף הסמיי גי וקלפ.ןי.צין
  447,27 ; 19,10 אצול 67(, ~ש 61 י שלם )חיי נצה וש' אגר ש, הפעלים ס, ;י,.( ששת. בן וחט רתק 4,עי

 נצה. ש, ירסקושדשי
 אלתסרקה. ג' צגיי,(
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404. ירטה ספר עי6'.וש

 ונמלטה, נם שאלי 19. אלוטר.(. פ' תסתעמל זקאק וה' ו'( פיו השרה,)גליסנגלי
 לכאן טנפעל אנה ולו טאק אנפעאל נמלטה לאן נס אשר בתקריר מאץ הנא~ם

 צפ5 לא מאץ פעל נס אן קלת עלעלך י'ט( נ.א )תהלים נשברה רוח טתלטלרע
 אח ויספק מן ואצלה וית2רכ פענאה כקיאו, מואב וספק 26 ונמלטה. מעליתטאכק

 6 עשו. גן לא כריו כן ולא עברתו '" נאט ירעת' אג' 80. "(. כיד וכמעבר:פיו

 לאן בניה ען אלאנצאן ,הו בבדיו הנא וכני לולדה תרום לא דולחה אןמענאה
 אשתקאקה יכון אן ימכן גרעה, וקן וכל 87. אלשנר5. טן כאלנצן אביה טןאלאכן
 ואלאצל קריב והו טחלוק5 ויריר ד'( י'ב )כלים הנרע אלד3אפ ז.ל אלאול'ן תסש5טן
 1;5 על' אל3רוש אסם גירות, 'דים כל על אלשער. 'נקץ אלמקץ לאן אלנקצאןמן
 10. מאץ פעל בוש, סואב עיף הפנה איך 89. ג'(. ו' )קהלת לו היתה לא קבורהונם

 ואלק'ת אלע'ן ולאנת אלמד ואו פאסקט S7VD זונתה נ'( פיר )בראשית אור הבקרטפל
 אלטסתל אלעדו 4כר וא3תצר גאלטתל 3א 'דאה, כנשר הנה 40. אלפא. על'חיכתהא

 בבל על קטה כ' טלל נתפשה, והטצדות הקריות נלגדה 41. קולה. ק51 פי לאנהבה
 בצל 45. אלמונת. ואחר ען גה יעבר בטא PD) fil1DSN ען א3באר והו כ"ט()נ"א
 16 אלהרב. ען פעפ~א אנהם אי אלקוק ען וקפוא נסיפ, טבח עטרוחשבון

מט.
 תא עלי אלפא תקדים הו אלה אלסטרר ען ,41 בגררות, והתשוטטנה8.
 הוכו פי ואלואי ואלצאר אלסין ה4א פי בה וילחק שינא כאן א4אאלאפתעאל
 אחתו ותחצב ש4 וכעלך 4לך(, יכרת וקד ט'( ב' )דניאל והודמנתוו מ.ו( א'לשעיה
 20 אלסאכן לאן אלסטרר ולאף עלי אלאפתעאל תא עלי אלפעל פא פיה תקדם '( ד בי)שטות

 אלעאד5. ניר על' אלאפתעאל תא עלי מקדם אלפא הו אלתאאין בין אלליאללין
 'גון אן חקה וכאן וא' או צאד או סין או שין פאזה בטא ה4א פיולחק

~fiD 
 ויתיצב

 לזרע תצלח זלם 4אבת א' טרזנך מאלת עסקך, וב 4. כ.כ(. כ'ג )בטדבר היטלאך
 טיוחה טטפח אלאולין כלאם ופי אפסרת חבטתם, נסרחה 7. חיואן. לרעיולא

 26 הפנו פי אלווה כאן לשבת, העמקו הפנו נסו 8. אלנתן. ענדים והו א'( נ')אבות

 פ' ואלונה "ב(. ל.ר יראש'ת ומתן סהר מאר עלי הרבו מתל אלהא בפתח יכוןאן
 מתלה. אטר לאנה "ח( )הנ שבו השפילו סתל אלהא מפתוח אשא 'כון אןהעמקו
 כ' למלכים בשדה להחבה טלל החכה אעני אלמצדר מבאן יכל, לא ונחכה10.
 אל3פיף מן אלנץ פי נא וחרה אלמצדר היא תנקה, נקה הוא ואתה 12. ייג(.ז'

 1848 אריענסס דפם בליטל רוקעם מאת )הנא ב' מ רף התגניס ן בש'י(
 מי שמים ינגן הסיס שנושאים לענש שם נקרא DDI~1 י'1 ימיא ניל גל הא' לנגל. : 456(ן

 מסלת. וראית)בסשנה נימן עץ הוא ובבל כנור והיה והב' יוערים, נגל כשבר חרש שם והב'ישכיב,
 והלאה. 28;402 אצול וך ונבל". כנור כסוח היות ויתמן השרה וגבלי לזמר נכונה שהיתההלוים

 22ג עי opaecalea עוד ועז, 8'1(. וך דירנבורג )סהר' ח"ז א' לישעיה מ,רושו ע,,8(
 ך18. ש שם וחתצב. התשוטטה וע"הוחלאת,
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 אקוא'יכאה,יקב504

 אשר ומנה ותצלפך תרפעך אתך, השיא תפלצתך 18. מקיל. לנתה נטיע טןונידה
 דון טפשותך פיה אלתרנום וקאל '.נ( ט'1 א' )מלכים לאשרה טפלצתעשתה

 אלאשתקאק, עריפ זהו אלצנורי( שקוק פיה פטר הכלע, כתנוי שכני ש'. טןאשתקאק
 אלטנש5. ללקלאע אטטא יכון אן פיה 'מהר טא ואשבה אללאם מעטל אפםנחוה
 טענאה מעליה. אריצנו איגיעה כ' %1. אלצם5 אל' אעיף מצא איתן, נוה אל19.
 ילאקיני ומן 'עידנ', ומ' כמוני סי כי אר'צנו. ברגע קאל כאנה עין טרפה בהאטרע

טסתק~
 ד'ערע'נני. ומאן אלתרנום פיה לאל וכקלך אלהא אלטו'ד אל"קיל טן

 כלב 22. 'אשיפי(. ואצלה אלשין פי אלפא אנוגטת נוהפ, עליהם יש'פ לא אס20.
 מפעילה זונתה ח'( י.ם )תהלים נפש טחינת טבל 'נון אן 1אל1נה צפ" טצרה,אשה

 פ' אלמגה כאן ואנטא טקלוב הדויקה, ויפט 24. ניב(. כיח )דברים לך יהצר טן10
 ונהה על' הו ואל"י ח'( "ג )ישעיה יאנון והבלים צ'ר'מ ובילך אלטפ'קאלדא
 עבה לא איך 25. כ.א('(. )י'ג 'אחזוך דנל'מ דלוא נ'( כ.א )שפ אדןונ' ציריםהו
 בעכר אלא 'כ11 לא אלנרב לאן אלפלב כביל על' יבון אן כונה 'סוג לא תהלה,ע'ר

 אלדאה'5 ה"ה חלת וכיף נכבה היה וארת כיף פ'קאל אלאינאכ זנה על'אלתפנע

י(
-; 

 ודל ~את לרעת הריי-ב ,הננד ג, א' לעונדיה נפ'רוש1 גס 92. ה' 210 אפיל
 אלנבאל ורוס ",YH'p כן איתיע טא אלא הנוי ינון אן .סונ לא הסלק נהנ1' .שננ' :שם

 כי פ,ה נלס ולקר שנהו, כרום לקולהאלמניפה
~nsf 

 קאל הוא גיר עלי. ואעתקיה גיאת גן
 י11 איתפע מא פי H'H אלענראני "בי ותא .מדיגה וגבהי גור בחמי חוגא לה רפאפי

 טאלנה ען ואנסחארה פיהא סלע מן אמתנאע בה עני אנסא אנה 'דר ולס גה המיינהבת. אקתראן אלא פיה אגלמה אבן יטא הסל;, בינו. יונתי קילה אלי הרי H'H וסמא ועלאאלארן
 מי בלנו אומי קולה מן אלא אליפ';" אלמוא"ע בה 'י'ד אגמא הגו' אן על' 'מהדל לס1ל1 איענראנ'" אלאלפא" פי אסתגיאי וקל" כהת גלם מנה אגן פה1א טינונ פנאנה מנאנחלעלו
 אלמבאנ' אלא 'נון אן 'צח לא סררגח תפסילו "אן יא'"א רי'י אקו' פיה לה לגאן. ארץ'וי'ונ'

 בית פניא ח' ל.א ליחזקאל גן'וישו גס המדרגות". ונפלו ונהרסו ולך ;ל' ואלרלילאל;אל'ה
 היה,דה הקינה כ' ידמו ג.את גן די.י ש. קינה א.וה אל אדע ולא פאת, בן לריימקנה
 ירמז הריב'ג ב, להעיר .ש זה 1;ס נאימ,ח. התיכרה הננ.ר שמואל רני מות ;ל ממנושווריה

 קולח ס' ששיש החנם טעה .ונגר ניבריו שם ש' הענ,ניס אוה,ות בס' נ,אח בן "י" א.עור
 ודוכס 1 ה' 408 ע' י.ה לנייגי הראשון במ.ע דירננויג ונרי עי. 1נ1,.. שונו מאנשיוהוא

 17. ע, Studienגמחגרה

 ואזנאנסקי נהנה ג'. ג,ג להראנ,ע גיירה nDr1 "8 ע' יאבכיאוו פהו' ה.יג עי. ו(.
 ונאמת שלחמס הדיוש בעל הוא האחרון נ' חושב 102 ע' נקכ'.ה בן הנהן ריס עלגבריו
 ב'. פיה רף ייטט;וג;רג סהו' סגלגל וע" ח"נ. ר.'היא

 אנסא החזיקה, "יטט נזה: לגיוס יש הניאה ונפי לה, ותיון ואן טשונשה הנפי,('נוסחת
 צירים "1 וגהה עלי הו ואלי פקלוג 1ה1 אחותה וחגלים ?יה ונולך אלספיק אלהא ס, אלווהבא,

 .אוי היה גנוי שהוא היזיקה של בההא ר"ל: יאחווך". הגלים הלוא אהדני ייריס יאחווןוהעליס
 הלשון ינקי נגר והבלים %ה אירי אחזתה מות נאה ןה ,עם אחזתה של נההא וגן ספקלהיות

 ואסים השסות, לפנ' מקומה להרת ה"ה ראו' יבנקגה 'י'י גלשון רואת nSDn שנאה אחייבו
 א'. נ.ג 1נסבליל פה גפ'יושו ין.ק וע" ' 1כ1'. ,אחןון והגליים בשיים כהוגן הפעל אתנמצא
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505 'רשה ספר על6.רוש

 ה'חה אז ששך, נלכדה איך כ'ה( א, כ' )שטואל גבורים נפלו איך 'קול תראהאלא
 כ.01 א 1שם לנונה היתה איכה י.ב( "ר )ישעיה טשם'ם נפלת איך מ.א( )נ'אלשמה
 וגירהא כ.נ( לני הארץ גל פטיש וישבר נגרע איך א'( א' לסיכה ברר ישבהאיבה
 תהלה עיר עובה איך ואלונה סויד אלנפי הרף פאתן הני' ינוי אן ינהה סמאכתיר
 6 טמר לא פיה דלל סטא ואנסה טא אלערב' אללסאן פ' ונדח וקר טשושין(,קרית
 פיה פאר tll1DP לא נאת א"א אנדא השערכם .ומא קאל אלכלאם פ' לה וזהולא
 סטא לתאנם הקא לך נלבת ואגמא תסגד!( אן אראד חסנר. אלא טנעך .טא ואימאלא

 העמיקו 30. לגתנא. פי לך "כרנאה קד מא חטב על' לנת1א ניר פ' מסתעמלאתראה
 אטר. לאנה אלהא פתח אצלהלשבח,

10נ.

 לאנה טי( מ,פ לשעיה דגלו כתשן ונ" עלי והלוו אלונה י,י, אל ונלוו כא,5.
 אלמעני ינוו לא והקבצו אראר '.א( ד' ונקבצו)יואל טסביב הגוש כל ובאו :1Wlp וטפלהאמר
 אלוליר אב' קול פ' אלבניה טענאה דשה, כעגלה תפלאו כי 11. פאעלטה'(. הפאניר

 מעני פי אנה קיל ולו כ'( נ' )מלאכי טרבק כעגלי ופשתה ויצאתם ענדהוטתלה
 16 באלף טכתוב אנה וקאל דשה פ' ובריא אבו וזהם בעירא'(, ינן לם ואיל,כאלקמו
 הארן תרשא מעגי מ! אנה כה פן וקר אלדום, מעני פ' מצדף כל פי כאלהאזהו

 אלצפאת לאן מראה צטאה, ונע עלי דשאה יכן לפ א4 נלט ועלך י.א(,( א')נראשית
 פיה פטר הנ"א אלאסס יעני אש.ותיה, נפלו 15. תכון. הנ"א אלאלף "ואתטן

 אלספעל_ סטיר מנה טקט הריחו, ארות ישראל פזורה שה 17. אלמפסרין'(.אכרי
 20 תדב 21. עצמי(. טן פשתק" ~eo" עפאטה כסר עצמו, דאחרון וזה הו'"וה.ואלונה
 ונם לך יקשת' 24. באלם'ף. אקתלהם חרב מן משתק אמר אחריהם,והחרם
 אלחבאל" לך נצבת כבל,נלכדת

 ~wip פה טתל ~wip אלוהק ואסם בהא פעלקת

 284. למע ש'י(
 11. ו' ~סורה 108 1, כורה פהקראן נוגעות ערב נלשן ה7יגסאות שהו!(
 SD אסר והקנה בפצני פדו ונקבצו .ואסא : '.א ו' ליואל דריב"ב נפייוש גס ונוה,(
 יתק וחלאה, 848,28 איל וע" להסא.. ;h~Hh ולצ '.י אל תלוו גאו מע גניחה וקראנפעאל
 ששת. גןור.מ

 פה. כיוצק גם והיאשון 20 וה' 19 ה' 667 באשל ,מצאו הפיושיס שניי(
 סירק בן טנחס ספחנית הניאה ונפי 89. ולסע 16 ע' יאססראוו סהר' דיוג עו,,(
 58 ש בתש1ב1ת,ו דבש ואולפ דוש, טיפין שמפישח לדשה" הנוסתא לפטו גס היתה 68י

 יסנים וגן 86(, ר הגלוי ספי )וע" חס רבינו פה גס עמו והסכ.ם חיוג ו.י נכו דפלה.פרש
 ורם דוש ש. וגשושיו פה ג"ייושו יו.ק ועי.ע ב) יג בצחות הואנ,ע גס דירג שללפיוושו

 לכתונת. שי נטנתת ושר ששתכן
 פירוש גס נמצא אטנה לשם והלאה 70,16 ואצול 86 ע מנחס טחגרת חרטם, ועי' י( '.

 פה. וכפירושי אש 1' בשרשי. יועקאחול.
 עצפ ש בשרשיו דייק ",64%,. .אציל 59(, ש שלס לחיי עצל הפעליפ'ש. ס' וש'י(
 פה.ונפ'רישו
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 א'~יא'לכאהןיעקב.,ח30.

 סלה מן אטי ערטים, כסו מלוה 26. יקשת'. אלפעל מנה פאשתק ח'( ט')הושע
 ותרנסתה אלס"לין יואח טן אנה אעני לנתה לר וטן ט'ו( אן )איכה אביר'כל

 הטים ערסת אלואהד לאן אלת4כ'ר נטע וערם'פ אלאנאנרי(, תצרם כמאאררסוהא
 ל.א כ' הימים )רבר' לימור הערסות החלו חקה על' נא וקד נ'4 ו' השיריפ)שיר

 רבים, בבל אל השפיעו 29. בעעה. והחרם חרב סמל פריה, בל חרבו 27. 1.(.5
 DY" זהו אלימא"הס

 טעני פ' עוד' הו האוץי את הרגיע 34. אלסתלין. 14את מ,

 פי o'e נ.א )ישעיה גליו ויהסו הים רגע וסקלה בעדה אליי הרניו וישבהאלוני
 וטצאו אענ' אלעג" דיה פ. אלמשהור אלהדו 2ר והו 1אל24מראכ אלחינ"מעגי
 אוב ותרגום אלטכדעון אלטשעבוון הבוים. אל חרב 38. וגזרה. ט.;( לימרגוע

 כתאב פי ידעני פי אלאולין תפס.ר 4נרת וקד וכורו. בדין ו.א( '-ח )דבר'ם וידעת10
 חאל אליה יאול בטא אימים אלאצנאפ יטמי יתהללוי ,בא.מים 88.אלתרנ'חו(.
 באסם ט,;( מיה )ישעיה צ.רים חושי קולה פי צירים א.2א סטאהא כמאעאבריהא
 ט2י,(. טא פי 4כרנאה וקדאלאוצאכ

 הדרך ידרך אל 8. אתבש'(. כאב טן אגה:כשרים ק"ל קמי, לב 'ש"' ואל15.1
 אשמי טלאה ארצם כי 5. יתעל. ואליה 'ררך אליה 'ריר גנרינוי 'תעל ואלקשתו
 ;הב כום 7. ויהודה. 'שראל עלי לא היא קבל אלט4כורין אלכמיאניין פל' רץנעהו
 ין כום ההנא בה ואראד נזרה כה ואלמראד כלפת וא טמא ק'ל'(,אנה י.'י בירבבל
 שתו טפנה לקולה אל"טר הו אל4' אלכוס פ' מטא חם אנטא אללכר לאן בעירעלך

 כאן אן '2רנא וטא ל.ב( כינ )'חזקאל תשתי אהותך כום קאל 4י תראה אלא נוזמי20
 היא בבדל נקול לא פלילד אלאנסאד טן נירה או יחבא לליטר אלהאמלאלפרף
 llpen'1 יסנפון גוימי 'תהללו כן על 4לך. אל' תדפע ערור" לא א4 נהתה עןאללס6
 חקה וכאן אלסהאם אנתקוא החציפי הכרו 11. 'י0. א. נקהלת הללות ורעתמן

 אלרפאק רפאיל צאחב ו'עתקר ה.(, ו' הש.ריפ )ש.ר פננדי עיניך הסת' סמלאלתשדיד

 אלכע'ר אלחפלסף מן והקא אלסהאפ רישוא אי כ-1( ל.ט )איוב נץ 'אבר We' טן אנה25
 טן אטר אנה נא אל פי אירא קולה וישבה אלתפסיר, פ' אל;נדק" אל* י"ונאלהי
 ומראשית בעיניך חן טצאתי נא אם נא אל קולה פי אלט"אטב %' 'קסם כאנה'אל

 GO. ה' ,488 אדל 1"1(
 שהיל יששה לפירוש גמגמו דייננויג ע.י בבד נתפייט ~ה לנדב הדיב.כ יידוש,(

 ג'. fi~D גסנהריין יפ?א יינני למלת ידל al~fel ל1.ש
 608,22. ; והלאה 89,19 אצל 111(, ע' וירנגודג )פהו' ט"ו פ.ה עיששה הוי4ב פי' ש''(

 יד-ק קיא, י-י דש.1 ועי' וגתיגוס. השנעיר גהעתקת נבי יסבא .~ה היידוף'(
 מה. ובהיווזמו קום עדכשושן

 יפו דעתו לפי אסנפ אשד והלאה, 188,10 אשל ע" ננאח, גן ד-י אל פת הגונה'(
 בוותק. גס ;ננה ;הנקי, הצלל היין אל פ" והן לסלתשגיא

- -

ד-.-. -.-..  
-

-  
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 על שכנת' 13. "יהי(. מק לא. ,נייב"א' אלמעאנז גדוע על' רק;ק ננץ והדא י'(לזג
 טן ונלגלת'ך 25. כהא. 'כסר אל" ל', אתה ספץ 20. פאעל. והו גדא רב'",טים

 והו בנום אלסתלין ב.ן פיה פקק אלטתלין 14את' טן ,הו אלדחונ5 אצלההסלעים,
 . לגש.סיי"עפת היו נבורתפ נשתה 80. קס'ר(. קייט )תחליפ הללתז כיום שבעטתל

 6 באש, שרפו האנמים ואת 52. סנה!(. ויעף 41ירא הכנא כאלנסא וצארואשנאעתהם
 המטני, א:לנ' 84: באלטו"ע'(. אשבה אלקול והיא אלטחצורה,( אלטוא"ע טןגריהם אלי אלוצול ומן אלמחאצרין כין- וחול אליי אלנכאת אנהא וקיל אלחצון פיהחסר
 מעני פ' הדיחני, ונסרהם. אבהתהם ו'( מ.ו ב' ה'מש )דבר' הממם אלהים כ'טפל
 נסלנ' פיה קאל אליי ויל האי' יבנו טן אשב ואנא ה4א, נ.ר פיה 'סוג לאהממני
 10 ואן ג'רנא'(, ענד ולא ענדגא טסתעטל ולא סאיג גיר והכ"א ש' לי לפליבקבטעני
 ובן לס י.ר( "י ב, )שמואל נרח ממני ירח לכלת( מענ' פי אלי' משירא אנהקיל

 משירא. ל'1( )טיפ עילם ונדחי ט5פפא י.ב( י"א )ישעיה 'שראל נרח' 1נר פקדגע'דא
 א' ע.א( נ' )ברכות נוער הטור ויל אלאולין קול ופ' צאחוא אריות, כגור' נערו88.
 אג' פי קלח טא טלל ואלחח'ר אלגשי טענאה 'עלזו, לטען והשכרת'ם 89.צאות.

 16 ט"ו(, כ;ו לחזקאל כסאותפ טעל וירדו 1נה על' עולם, שנת וישנו ט.0. )י.אתעלו'
 טתל 'קראה כאן אנה פ' שך פלא אלזא מוקוף אנה פיה וקאל ובריא אנו פ.הזוהם
 אח 44. באיע.( והו קטוצה אל.א ואנטא 3טא וד4א "מ( נ.ט )ישעיה טטערבוייראו
 תחתו תתערער, ערער 58. אלאבתלאע. בה יחם אללי והו אלמרי ט"יו,בלעו

 לאן "ח( קיב )תהלים הערער תפלת אל פנה ומגה א"טראבא ותקטרגאהתואזא

 י11עס מאת הובא ג', צ.נ וף דיש )כני הרקטה גי' אלעזר גן יציק ר' גםזן
 הנג'ד י-ש בשם וסאניו נמו הניו מלת פייוש את יביא 710( י 1846 אויענטס י'בלפנ-ל
 רי רעת על ההצ.ם הגרי וטמנו אגר 'עלו מסלה נגזר "יל נץ 'אני המגעחס .אני, :~דל

 הזה והפיי~ש בפתרה.. שיעוף כוי העוף אברת נו ,רביקו החץ כי וצול הנמד הלוישמואל
 אגע( ישב "ה ינפלישו אבר ש' רו.ק גשרש' 4, ע' הונר~ן כס' מחוללו שם ומבל' ביהוע' אבי ש' באוקישיי( )נעי ה"נ, דוד ב.י יוסף לי' המאור מנוית נס. נם הנגיר י,ש בשםיסיא
 רג גשם יביאו בפייושו פפושק,,יש שמעון געי an1D י' )ואמני ששת בן י'מ גירושועוד
 WY~t הנמר י.ש בשם הייבוב "ה שהגביר .אל טשרש שהיא אל למלח והפירוש 804(.ניד גי,,וי ופאזואנסק' 67 י 1908 60-מונאטבשי,פפ ע' הנ.ל במהניתו באיאל )עמ' גאוןסעדיה
 11. ה' 89 י Grammatiker%18 AIE וגאנעי 6 ה' XXYII ש Opu~cules ע., היאב-ע. על מאיוד אבן הישיט ב"יייש גסבשטו

 ישף להפלות,(
 מנה-

 גכ.י. נשהגש, הניאה וכפי שחי גל אין
 אלמק?ודח. ב' בכיי,(
 60. י קי'ש בן ר.י ביסאלח גם ירשני והלאה. 20,6 נאצול ימצאו הפירושים שוי,(
 1ד1.ק. 28 ש גרון בן י-יועי.ע

 פא~נאנסק' גגי פיסם שלו אלחאד מגחאב ספק גי, הנוגעכם אלו האי יב דגרי,(
 רו.ק. ועי-ע 601. זן נ.ה ניך ?רם.גבסיע

 65. ש 555158עע0 וס' 65 ל יאסטראיו מהי' חיג ש''(
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 'רמיה על~פפר ס'ווש א':רא'למאהן.'עקב68מ

 הנה כתפאעף ות"אעפה פעלהא, ען אלחואס מכון הו אליי אלגום בעכס חרב"אלתה,ר~(
 .אלמקום אנת תהיה, עולם שמטות כ' 62. אלעין. ובטקום י.ו( כיב לשעיה טטלטלךיל

 ונשקעה ונגרשה טיל תנוץ תשקע, ככה 84. בבל. אלי צרפה וכאנה אלונה גירעלי
 ח'(. ח'לעמום

נב.6
 'כון אן אלונה וכאן ונירה אלצפ" אל' מת אפאף הניול, מת גל ואת13.

 נעת אנה איפא ופיה '.א( ו' )עמום הנדוף הנכתסקל
 נ'ר עלי באלמעים" אלנכר"

 ויכין בעו אעני אלאספואנתין אן הנא כשף נגוב, אצבעות ארגע ועביו 21.אלונה.
 וששה תשעיט הרטנים ו'ה'1 28. אצאגע. ארבע נרטהא גל" תני מנופתיןבאנתא

 Vilb לאן ותפעון טת אל"אהר" יענ' טביב, השבכה על סאה הרטנים כל רוחה10
 וכזלת רסאמ'1 ארכש פנהא סתר להא אלסנא:ר אלסמח מע אלאספואנ"אלתקא
 8אהר"נירהא

 ללעין.

 היוסי בס"ת קאקאוו?אוו הראה וכנר 100. ע' Opuscules וס' 512,21 אשל עי.י(
 ר.י אצל לגיוס הצויך מן גי 155 וש 275 ה, 119 ש ברון גן י.י מהרוית אל ספחאשר
 פה. הריברב רביי ערי ~את גייסתי ונהאסחה "אלטתהני' הטקוסות גשתי נשחבן

 אלפאפכמלת
~DD 

 ירמיהו.
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