
 א*שער
 ווולחם וערכי עכרי בולו, הרבור החחלוח כי דע גנאח, בן מרוןאמר

 חסר לשק אק הטעם, ומלוח ופעלים שמות והם שלש, הלשעח,מן
 עליו. הטכע שמהו כאשר מהם בפחוח יהיה ולא מהם יוחר כו ימצא ולאמהם,

 כמו והפעלים לוה, והדומה סוס תמור, שור, קכר, צמר, בנד, כמווהשמות
 ווולחם. ישאל, יחן, יהרג, ישמר, יכחר, יא~סר, שאל, נחן, הרנ, שמר, כחר,אמר,
 לחשומח המחייבח העלה ונבאר להם. והרומה אך, רק, כי, כמונם, הטעםומלוח
 המחייכת העלה נוכר כן ואחר הקרמחו אל והמצריכה אליו המביאה זהסבההשם

 ונאמר הטעם. מלות לחשומת כן גם המחייכת העלה לה ונסמך הפעללחשומח
 כי הזכות, המהשכות כריייות ונתקיים הכרורות הדעות כעדות נתכרר כנרכי
 העצם כי נורע וככר כלכד, ומקרה עצם אם כי יחעלה הכורא זולח דכראין
 בלתי בעצם הנשוא הוא ושהמקרה המקרים את הנושא בעצמו העומדהוא
 כין בו להכדיל העצמים מן אחר לכל נשימהו לשם, ונצטרכנז כעצמו.עומד
 הצמרכנו ועוד וזולחם. צמר, כגר, סוס, חסור, שור, אמרנו כאשר לקצחם,קצחם
 רצוא במקורים כאמרנו לקצתם, קצחם בין בהם להכריל למקרים שמותלקרא
 ; כ'( ט-ג )נר6סית יררנו ירד "(, כ'ג פ' )סטו56 עבדך שמע שמע י-ד(, 6' )יתוק56ושוכ

 אלמנות רב, הרנ גבחח, קרחח, אפלה, עכדות, קדרות, מקורים שאינםוכשמוח
 המינים שני אלה מהמקרים. העצמים שיקרה מה על כו לטפר לוה והדומהחיות

 שהיה וכעכור מדבר. נלקחים ולא מדבר נגזרים אינם בהסכמה מושמיםמהשמוח
 המחדשו או אוחו הנושא שהוא מפני טבעית קרימה מהמקרה קדמון יותרהעצם
 רקדממ מזולחו, בו להבדילז מר"צמים אחד לכל שם לשום הצורךוירחקנו
 שמוח ומהשמוח יחד ולמקרה לעצם משחחפת השם קריאת ואם בסדר.השם
 כאמרנו עליהם, הנשואים מהמקרים לעצמים הנגזרים השמוח והם בנור,מחממים
 מן אל לא כ' ג'(, ג' )טטיס מקררות הנגזר כ'ת( 5' )6יונ חמה כלא הלכתיקדר
 לא ל )אפ ג'(, כ' כ' )סטו56 חיות מאלמנוח הנגזר ס'( ג"6 )ילמיס ויהודה.שראל
 י'נט'( )ויקו6 הוא קרח 3'(, 3' )'ו56 ואפלה טתשך רגנור כ'( ס' )טטוט לוננה
 )סס(, בנבחח או מן הנטר )סס( הוא גכח )סס(, בקרחת יהיה וכי מןהנגזר
 כ' )סטופל אנבי שמע עבדות, מן הנגזר י'ט( כ-פ )טסלי לחם ישנע אדמתזעבד
 כ*נ( ק'ו )פס5יס הים יורדי י'נ(, יינ )לנריס תשמעו שמוע אם )היה מן יק(כ'

 י'ג( ט' )ססט בניו הורג אל להוציא כ'(, ט*ג )נרפסיפ ירדנו ירר מןהנגזר
 כ'ס(, 5*6 )טעק רכ הרג טום סן הנמרים לו( 1' )טסלי הרוגיה כלועשמים
 !'(, כ'ח )טטיס הורג הרוגיו ס-וג אם ביומרו ממנו עזר ואשר הגזר נקבץוכבר
 מושמים האלה השמות כי לפעולים, אז לפועלים שמות שיהיה טמה לויהדומה
 ועל רוגצם על מורה מוששת הוה והמין בו, רובק המקרה מן במרלשר,



 הטימם שני אבל בו. והרבקו המקרה עם העצם התחברות בעוד ביחדהמקרה
 נפרר שאינו אע"פ חבירו עין מבלי עינו על מורה מהם אחד כלהראשונים

 שהעצם אע"פ מקרה על שיורה מבלי עצם על מורה סוס אמרנו כיממנו,
 שיורה מבלי מקרה על טורה ארץ משקל על הרג ואמרנו מהמקרה, נפרראינו
 תואר נקרא מהשמות שלישי ומין מהעצם. נפרר אינו שהמקרה אע"פ עצםעל
 )סטופ טהור זהב כאמרנו הראשונים, המינים משני אחר כל בו שמהאריםמפני
 הלא כ"ס(; ל6 )יסטיס רב הרג ביום כ.6(, ט"1  )דנדיס רע טום כל י"6(,כ"ס

 הפעל שם והוא טהור באמרנו העצם ]עין[ שם והוא והב, תארנו איךתראה
 משם לוהב הנגור "לתואר"[ כפ"ו 6פוד כמעסס וס פרק סני6 *סל 6פודי]ני'

 תארנו וכן י'(, כ"ו )סטות לטהר השמים וכעצם כאמרנו טוהר והואמקרהו
 הנגור לתואר[ 6פת' ]נ" הפעל שם והוא ברע המקרה עין שם והואהמום
 הרג ותארנו כ"ס(, כ"ס 6' )סמ"5 בך תמצא לא רעה והוא מקרהו משםלשם
 והוא סקרהו משם להרג הנגור הפעל שם והוא ברב המקרה עין שםוהוא
 כן, גם הפעול בשם אותם נתאר וכן י"*(. ס', )6סחר בניו ורוב עשרוכבור
 בנפשו קשורה ונפשו ח'(, כ' )טטום יטו הבולים בגרים ועל בעצםונאמר
 5"וי",(, )תס5יס שמחה לב ולישרי לצריק זרוע אור ובטקרה ל"6(3 ט"ד)כד*ס'ת
 ההגרה מעמר עומר הוא תאר שהוא שאע"פ אלא בו, והואפעול בזרועותארם
 חשך כל וכמוהו ורועה; שמחה שיהיה שמחה, לב ולישרי באמרווהשעור
- כ'(. כ' )יו56 ההרים על פרוש כשחר וכן כ"ו( כ'6 )6יוכ לצפוניוטמון  

 נגזרים אינם העצמים ששמות מאמרנו שקרם בעבור גנאח, בן מרוןאמר
 העצמים שמות על היתה כוונתנו כי הנה, שנבאר צריך סתם, בזה מאמרנווהיה
 שיהיו ררכים, שני על הם המרברים העצמים שמות אבל בלבר; מרבריםשאינם
 מרין, שרי כ"כ( ו' )סופעיס וזאב ערב כמו המועתקים נגזרים, אומועתים
 אשה ורבורה י"ד( כ"כ נ' )מ5כיס הנביאה חלרה 6'( )סט561,'י"6 העמונינחש
 זבולן יהורה לוי שמעון כמו והנגזרים לזה; והרומה ד'( ד' )סופטיסנכיאה
 לזה. והרומה יעקכ יצחקנפתלי

 * בו והסכה הפועל לתשומת המחייבת בעלהמאמר

 העצם כי אומר יותר. הנראה והלשון האם לשון הזא הספר יש'זאומר
 בזמן או חולף בזמן מהיותו לו חרושו נמלט אינו המקרה את מהרש שהואכיון

 לומר רצוני המקרה, והוא החרוש ממלות לשום וה בעבור ונצטרכנועתהי,
 על בצורתה מורה מהנה אחת כל תהיה טתחלפות שונות תכונות שתיהמקור,
 החולף לזמן ]ועשו[ השמו אותו, ועשותו למקרה העצם חרוש בו אשרהזמן
 מהבנינים אלה ווולת הקריב, הגריל, ?יי, דשי יקזש, יגור, יכול, גרל, שמר,אמר,
 יאמר, העתיר לומן ]תשו[ ושמו הזה. בספר שנתבאר טמה החליפה עלהמורים
 הסורים מהבנינים אלה וזולת יקריב יגריל, ישבר, ירבר, יגרל, יאבל,ישמור,
 תכונות במשתי קרמק יותר הש הטקרה עין הוא אשר המקור כן ואם העתידות,על

 לא כי והעתיר; החולף הפועל לומר רצפי והעודר, החולף לזמן ממנורגלקחות
 א?י והנזר מלעיל, ??י הקדמת אחרי אלא יאמר או ??י שנאמר בלבקלה
 בטחשכה שעלה אחרי אלא ושטור או ?טר שנאומר ולא כ'ט( כ'נ )6'וכ לךויקם
 יומדר או כ"ג(, ד' )טס5י לבך נצר משמר מכל ש??י ש ??יו משקל על??ר



 אחר אלא !גיי או ודל נאמר לא וכן כ"נ(, י"6 לדנרים תשמרון שמר אםכי
 הפעלימ כ, אם נ'(. מ"ס )סס ידך ויית גרלך את מלעיל, ,לל כמהשכהשעלה
 נלקחים והפעול הפועל וכן מהפעלים, המקורים לא מסקוריהם נלקחיםהם

 רצוני קורמת, התכונות שתי מאלה זה אי אבל המקרה, שם הוא אשרמהמקור
 הוא החולף שיהיה האחה תשובות, שתי סובל זה הענין והעתיר, החולףלומר,
 ואשר ההויה, אל יצא כבר ריל ראוי, הוא החולף, ריל הנופל, הפועל כיהקורם,
 קזרם והראזי לא, אם היהיה נודע לא כאפשר הזא העהיר, ר"ל עדין, נפללא

 היא השנית ורו(שובה ההגיון. חכמת בעל ארסטאטלים שאמר כמולאפשר,
 יהיה שלא ויאמרו לחולף קחןם העתיר ישימו אשר הערבי, הדקרוק אנשימאסר
 כבר תאמר פעלו ישלם וכאשר יפעל, הא תאמר עתיר, שיהיה ערחולף
 למה העצם חרוש יהיה ובעתיר בחולף לומר רצוני הזמנים, שני ובאלהפעל.

 הדקדזק בעלי שזזנרים מה אך עמהם. שלזשי זמן שאק מפני מהסקריםשיחדשוע
 אלחאק ערבי בלשון אותו שקוראים ]כעת הענין בעת הוא אשר הנמצאמהפועל
 שלח2י, ענין עסשפ עתיר ולא חולף יהיה לא עומר בזמן לדעתם העצםוהקרשהו
 הפעל כי והברור, האמת על לא לתלמירים והקרוב ההצעה ררך על אם כיאיננו
 בץ הגבול הוא אשר ערבח בלשון אלמז ]שהוא בעתה מהעתיר נפררהחולף
 הנקראת השעורים, חכמת במלאכת ננקודה הזא כי יתחלק ל" ה ועת הזממם,שני

 הוא עתה קורם שהוא ומה עולה, במחשבה היא כי תתחלק, לא אשרהנרפה,
 חלף. ולא נפל לא העתיר, הוא עתה אחר ממנו שיהיה ומה וחלף, נפל כבר,חולף

 והצורך המעם מלת לתשומת המהייבת העלה עלהמאמר
 אליו*המביא

 אם כי יתחבר: לא אשר לרבור וקשרים כלים הטעם מלות כינאמר
 עצם, עם עצם שיהיה ררכים, שלשה על והרכבתו הדבור שחבור והואבהם,
 לזה; והרומים רורך לוי אחיך, שמעון אביך, ראובן כאמרך שם, עם שםר"ל
 יעקב ברח, ראוכן תאמר כאשר פחגל, עם שם ר"ל מקרה, עם עצםאו

 מהנזרזת הדרכים שמ זאלה לזה. זהדזמה יצא זבזל, יבא, לזי הלך, לכ,שמע,
 מהם אחר טעם. מלח בלתי ר'ל מחבר, בלתי מהם הרבור נתחבר]מההנדות[

 ראובן כאמרך השם, עם השם ר"ל העצם, עם העצם בו התחבר אשרהררך
 אשר הדרך והשני לזולתו; חסי איעו בעצמו עומר רמ2ם כי אחיך, ושמעוןאביך

 ויעקב ברח, רייובן כאמרנו הפחגל, עם השם ר"ל המקרה, עם העצם בוהתחבר
 זיעמוד לז[ די מהיה לז ישפק בעצם ייבק נאשר דגמקרה כי הלך, זלבןשמע,
 מלות אל ]הצריך[ החסר הוא מהרבור השלישי הררך אבל עמו. נמצא ויהיהבו

 לבקש ראונן להתחבר אפשר היה ולא בחוץ, שמעון בבית, ראובן כאמרנוהטעם,
 בעבור באמצע, טעם במלת אלא עצם עם עצם שהש אע"פ לחוץ שמעוןולא
 שמעון יצא, לא ראובן וכמוהו הבית. היא הרעא והמלה ברבור, .אשרהענין
 סרכבת במלה אלא דמקרה עם העצם הנה שיתרכב אפשר היה לא הלך,לא

 שלשה על חהבזרו המאמר רוכבת כי התבאר וכבר ההרחקה. מלת והיאשתם
 -צריכין אץ השני טעם, מלת א5 ולא פעל אל בו צריכין אין מהם אחרררכים,

 אחבר לא כי ורע טעם. מלת בלתי 5ו אפשר אי והשלישי טעם, מלת אלאבו



 לא בעצמה, עומרת ]הגרה[ גזרה מהם ותהיה טעם מלת עם שםולא;?תרככ
 הטעם שמלת כעכור וה והיה לוה, והרומה עם לוי מן, שמעון לא, ראובןיאמר

 אחר שם הגורות מאלה באחת ואין מורכבה, לא ומרכיכה מחוכרת, לאמחברת
 רברים משני אם כי יהיה לא החבור כי עמו, ותסררהו אליו המלהתחכרהו
 בעצמה, עומרת גזרה טהם ותהיה בלכר פועל עם פעל יתרכב לא וכןומעלה.
 מקרה הפועל כי זה, את שמבטל ומה ש"ר, הלך ולא עבר, יצא יאמרלא
 עם אם כי נמצא איננו והמקרה עמו ימצא כגזרה עצמ אין ר'ל  עמו, שםאין
 1'(, כ' )ם"ס עבר חמק הכתוב שאמר מה ואין כלל. ימצא לא לא ואםעצם
 הפועל עם יתרכב לא הפחגל כי שאמרנו, מה שובר י"6( נ' )סס לו הלךחלף
 וכן ורורי אל שב כנוי והוא בו נסתר שם בחמק כי עמו, שימצא שםמבלי
 המאמר וכן בהלך. הוא וכן הגשם אל שכ נסתר שם עור ובחלף בעבר,הוא
 ויבא  י"י(, יע  )(ופפיס  מנוח  וילך ויקם כ'(, ט' ):ט~ת הערת את  ויתןבויקה
 "שוב זבר לו שיתקרם ממה לזה הרומה וכל ג'( ט' )יטש רבר כאשר ה'ויעש
 ולא מן הלך יאמר לא כלכר, הטעם מלות עם הפועל יתרככ לא וכן כנוי.אלינ
 הפועל התרכב בהם בטל אשר הפנים מהם אחד פנים" לשני וה ובטול עם,בא
 איננו והמקרה עמו עצם אין שהמקרה ר'ל שם, עמו אין שהפועל והוא עצמועם

 הטעם מלת עם השם התרכב בהם בטל אשר הפנים והשני בעצם, אשם כינמצא
 המלה עמו שתתחברהו אחר רכר עמו אין הואת בגזרה אשר שהפחגלוהוא

 אין האחר כי קרם וכבר בא, וכן אחר רבר אם כי איננו הלך כיהמחברת,
 לא, סן יאמר לא הטעם, מלת עם תתרכב לא הטעם מלת וכ! כלל. חבורלו
 רבר בגזרה ואין מחברת המלות משתי אחת כל כי לו, הרומה ולא אל עםולא

 שהקרמנו ממה נראה והנה שתיהן. שתחברנה מה שכן כל האחת המלהשיחברהו
 עם מתרככ והשם הפעל ממציא השם כי מהפועל נרולה מעלתו השם כיוכרו
 המלה, מן גרולה מעלתו הפעל כי עור והתבאר המלה. ומבלי הפועל מבליהשם
 עלותיה המה כן ואם שיתחברו בעבור והפעל השם בנלל אם כי איננה המלהכי

 מלת מבלי הפעל עם מתרככ ושהשם העלול, ממעלת גרולה מעלתהוהעלה
 כן גם כונתנו ולא הפעל, ימציא השם כי הנה כאמרנו כונתנו ואק כלל.טעם

 ררכים, שלשה על יהיה והרככתו הרכור מכור כי הוה השער כתחלתכאמרנו
 המרוכר שראוכן אכיך, ראוכן כאמרך שם, עם שם ר"ל עצם, עם עצםשיהיה
 ררך על ממנו ווה בו הנקרא האיש ר"ל אבל העצם, ושהוא הפעל ממציאהא

 יהיה שלא או הגרה שיהיה חלקים, לשני יחלק המורכב הרבור כי ורעהרחכה.
 כאמרך לרעת, שאלה שיהיה חלקים, לששה יחלק הנרה, "אננו ואשרהנרה,
 כאמרך קריאה, או ל"כ(3 ל"1 )כר*סית כנך הכתנת י"ו(, כ"ד, )ס"* וההקלך
 בית האמור ליכ(, י'ו )יחזק*ל המנאפת האשה ל"*(, נ' )יטיס ראן אתםהרור
 ארץ ארץ ארץ כאמרו הא מבלי הסתם שמות שקוראים ויש 1'(, נן )טימ:יעקב
 אברהם, אברהם כמו הא מבלי הה-ועים קריאת ויההה נ"ט(, כינ )'רטששמעי
 1'(, טיפ )נר*מית אחיך יורו אתה יהורה שמואל, שמואל משה, כמשה יעקב,קקב
 ל(; כא )יסי'* ועמי אחי שמעומ נ'( ו' )עטוס לך עשיתי נתע עמי "שראל,שמע
 ידעתי יתן (מי ס'(, יצ )*יונ תחרישון החר,צ טסן מי כמו ]תאתש[ משאלש

 לכה בקשה או )נטדנרי"6כ"פ(; נביאים רמ עם כל קסן מי )ססנינל(,ואמצאהו
 אל והתפלה נ"ו(, ו' טלכיס )נ' הסלך ארוני ההש"גה כאמרך ססך, גרולשהגא



 עשה ד'(, ו' לדנלים ישראל שמע כמו צווי או הזה; המנהג נוהנתהאלהים
 )כטדכרלר

 ויעבר לנער אמר "'(, ג' )ית,ק"ל אכול תמעא אשר ; ת'( כ""
 )ס"ילפנינו

 כאמרם הוהרה, או נ'(; כ"ס )נל6סית ארם פדנה לך קום כ"ו(, ט'
 ולא יינ(, י"ג )סינ הנכלה את תעשה אל ט"ו(, "' )טס5י אתם כררך תלךאל

 הענינים על הרקרוק מבעלי אנשים הוסיפו וכבר פ"ו(. ט"1 )דכריס תחגכהתכיא
 ההם והחלקים חלקים, עשרה המורכב הרבור חלקי כהם הניעו אחרים עניניםהצילה

 אינשים גרעו וככר וכרם. עזבט כן על חלקים הששה אלה ככלל נכלליםהסוספים
 אנחנו. שכחרנוהו מה שכרברים והשוה חלקים, הששה מאלה הרכור כעליוהם

 והפעלים השמות ר"ל הרכור, מיני יסורות ביתא אלפא אותיות שהיווכעכור
 והפעלים השמ!ת קריאת כי ורע מוצאיהם. ולזכור לזכרם ראינו הטעם,ומלות
 ררך על אכל הזה הררך על איננה התחלותם הזה השער כתחלת הטעםומלות
 והיה בלליו, בנל הטזרננ הדבזר נולו, כדבור שמה היתה שכונתי והואאחר,
 : החלקים שני אלה התחלות ושמתי הגרה, ושאיננה ההגרה כיסורותיו שמהדעתי
 לך. דע ואתה הטעם, וסלות והפעלהשם

 ב* ר עש
 נו* שמתיחדות מה קצת ומפור האותיות מוצאיבזכרון
 סררם על לזכרם צריכים אנו ואין אותיות, ושתים עשרים העכרי~תהאותיות

 אוהיות הפנים אל שכהם הרחוק- מוצאים, חמשה להן ויש נורעות. שהןבעכור
 והנה השפה אותיות לחוץ שכהם והקרוכ אחהע; אותם מקבץ ארכע, והםהגרון
 אל שבהם הקרוב מוצאים, שלשה האלה המוצאים שני וכין בומף; וקכצםארכע,
 אותיות לשפה שכהם והקרוכ ; גיכק וקכעם ארכע, והם החך אותיות מוצאהנרון
 אשר החמש האותיות מוצא האלה המוצאים שני ובין זסצרט; וקכצםהשנים
 מבלי המוצאים החמשה אלה על הראשונים אותם חלקו כנה דטלנת.יקכצם
 אותיות קצת ימצא העיון רקרוק שעם והוא הקרוב, כקצת אבל הגכלה ולאהפרש
 מהמוצאים מוצא כל שאותיות והוא מקצתם, עליונה יותר המוצאים מאלה מוצאכל

 לכל היה לא כן היה לא ואם אליו, יח~סם אשר ההוא כפוצא ש:ות אינםהאלה
 ה.ע ח א והם הגרון אותיות כי כזה והדמיון אחת. אות זולתי מהמוצאיםמוצא
 להם שיש לומר רצוני פנים, שלשה על נמצאם הגרון מן בצאתם נכחנםכאשר
 איננה אשר האלף מוצא כמו הגרון קצה מהם אהר, כגרון מוצאיםשלשה
 מהם האחר ררכים, שני על שהאלף והוא המזה. הערב אותה שקוראיםרפה
 תאטר ואל זאלף אבל ואלף אסר אלף נמו סזחשת נראת נו היילףתהיה
 כל רבר של וכללו כ"ט(, ט"ד )נר6סית אסון וקראהו י"נ( נ' )סס טשנף פן י.ו( ס*ט)תסליס
 נקראת והיא שתהיה, תנועה כאיזה נעה או נחה תהיה מבוארה ראיה נראת שהיאאלף
 עין היא אשר האלף כמו רפה נסתרת שלו אלף תהיה אשר הוא השני ות-רךהמזה.
 והמם, הקוף בין אשר הרפה האלף לומר רצוני ו"54(, להוק"ל קם בהחמסהפעל
 בולרש דנמתרת האלף ונמו י"ד( י' )סחע נעמך שאון בוקאם במנתנ הנראיתוהיא
 וכמו 6ן( י'ג )סס ראש ואחר עשיר באחר במכתב ועראת ג'( '"3 )ס'3, כלאין

 אליו בותבש במכתב הנראה כ'3( ייס )ס"6 בלט רור אל כרברו הנסתרת,האלף
 הט-אח י"6( )י01:כ' לרג הן בויאמר הנסתרת האלף וכמו )סופטשד'כ'6(בלאט



 מאותיות שעינו קל פחנל ובכל י"ו(, י"נ )נתמיס מכר וכל ראג במביאיםכמכתב
 )מטות המחנה אל ושב כמו כרכור נראת במכתכ נסתרת אלף נפררהאלה
 בסתם. אלף תקרא האלפין וכאלה להם; והרומה ג'( ט"ו )ויקר* בשרו רר י"*(ל.נ

 .לה וממוכה הנרון אותיות מכל רחוק יותר מוצאה אשר ה~ש המזה הנקראתוהאלף
 והאלף במוצאיהם הנרון מאותיות השניים הפנים הם ואלה ההא. המוצאברחוק
 החת, מוצא הוא במוצאיהם הגרון מאותיות השל"טים והפנים שמה. באוירמרחפת

 למעלה קצתם כי רימוצאים שאר אותעת נוהמם הוה הרמיון ועל ממנה. קרוכה ן י ע ה1
 אחת מעלה במוצאם מוצא כל אותיות כל מעלח היתה ואלו ביחוסיהם,מקצתם
 כזה והרמיון אהר. קול לומר רצוני אחת, צורה על כולם והיו מתחלפות היולא
 הנקראת האלף היאמעלת ומררנתהמהנרון במוצאה החת מעלת היתה אילוכי

 המחלוקת היא מה לא, ואם החית, היא והאלף האלף היא החית היתההמוה
 לטעלה גבוה אחר ממתא הם אשר  האותיות קצת כי אמרנו כאשר איננו אםביניהם,
 השריקה אותיות עם משתתפת היא ואם הריש כי ורע ההוא. במוצאמקצת
 שהש הפחצה שת עם ק נם משתת?ת תא ואם והצרי והממך הויןשהם
 והמשלשתה והנון הלמר למשא קחב מצאה כי שמש נשמטת בשהיאהשין
 אלה שכע, הרליקה ואותיות הרליקה, אותיות מכלל והרש, והנון הלמר לומררצוני
 כי בומף, שהם השפה והציותי~ת והרש, והנון הלמד לומר רצוניהשלש,
 וכאור ובשפתים. ההר סופו והוא הלשון הריק בקצה אם כי איננה כרבורהרליקה

 כלשון הנקראים המשנים תש2:ם כשרשי נוגע הלשון מקצה הלמר מוצא כיוה
 מוצאה הנחה הנון אבל הנעה, ן הנו מוצא אליו שכמוצאים והקרוב ס2אנאערבי

 מתקלקלת. אותה מוצא היית בה ברברך כאפך מחויק היית אלו וה את ותכחןמהנחירים.
 קצתם קרובים והנון והריש הלמר ומוצא והנון, הלמר מוצא ביןוהריש
  הנחירים(, פן קול  והוא 24ה ערבי )כלשון בנטן ט?"ה הנעה שהנון אלאמקצתם
 ורצוני לך שוכרתי מה בנלל אחר שם לשת,הן ונקרא לבר מהנחירים הנחהוהנון
 אכל אחר ממוצא אינם הם בעבור איננו ואם הקולות, שני קרמות בעבורלומר
 הפרישה ואות השריקה אותיות במוצא לשומה הראשונים אצל ראויה הרישהיתה
בעבו

 השתי
 שמשאם אל5 והתיו והטית הרלת אך לך. נרתי אשר

 רועק  אעט  הדוא הק~ה והריש 1צת הלמר כממא  הפשמם  ושרשי הלשאמקצה
 האותעת את לבחע תרצה כאשר כי ורע מעט. ההרוק מן למעלה אךהלשע

 תראה כן ואחר באלף פיך שתפתח בזה המעשה אפני ומררגותם,במוצאיהם
 תאמר העין מוצא לרעת כשתרצה בוה והרמיון אותה. לבחון תרצה אשרהאזת
 הקוף מוצא לרעת תרצה ואים ?י, תאמר הביח מוצא לרעת תרצה אםאע,
 הלמר מוצא לרעת תרצה )אם "9, תאמר הסמך מוצא לרעת תרצה ואם שק,תאמר
 שתהיינה אותיות שתי אחח במלה לממך הרבה עליהם קשה כי ודע של.תאמר
 המתהלפות האותיות ממיכת הנוהג ה~נהנ אך בו ]הרבור[ הניכ לקשי אחרממוצא

 ולא ביס מרברים ז~נם כי בזה והרמיון הלשון. על קל יותר וה כיבמוצאיהן
 שימצא ו"ש ע"ח יסצא ולא חע שימצא ויוש צש ימצא ולא שצ שימצא וישבמיז,
 4ע עליהם שיכבר כפי יהיה וזה ככר, יהיה כו ישמשו ואם דע, ימצא ולאטיר
 מבלי בהם מתיתרים ענימם האותיות לקצת כי עור ורע עלירים.שיקל

 וכמו האותיות, שאר  סנין בלל ה-גשו לא והעין  שהחית כטו  האותית,מן טלת~
 וכמו כבר ור,ומני קל ריאהר פנים שמ על העכרית בלשון בא שהיאהבנרכפת



 ירועות, טלות אלא כפת בגר מאותיות עליו שנופלת טה תרפינה יהואשאותיות
 שיש מה וכמו הוה, כספר טועיל וכרו אין כן על המופרים הכמי וה כארווככר
 כעריה רבינו רםז וכבר המרחיבים, והפנים המתחלפים העניינים מן הער ח אל
 כולל הבור בוה לו יש כי שמה וספר יצירה לספר בפרח12 טמנו טעט ל~כרוןז"ל
 קצת הזה בספר לזכר עזבתי לא כן על ארצנו, אל הגיע ולא אנחנו ראינוהוולא

 מהמעשה ובכל לאותיות שיש מה וכמו בשמוש, נקשר שהוא בעבורמאפניו
 כמלת מהמעשה ולעין לחית שיש מה ובמו במסרהנ(, נכתב ווה ארונות~שון

 זה בספרנו להאריך טעם ואין בטסרהב( נמצא כן גם וזה להם סטוכה כשהיא הם
 בלשון הצהים הם כי טבריה, אנשי בתקונם טתיחרים ענינים כן גם ש לרי ובו.
 בערב הנקרא הקולות בספר זה נזכר וכבר מכולם באור ויותר העבריםמכל
 עור, האותיות בו שמתיחריס וטהענינים אנחנו. נעזבנו כן ועל ?צואתאת אלכתכ
 ומקצתם בה, דמא אשר כמלה עעטיה שרשיה אם כי לעולם תהיה לא קצתםכי
 ]הענינימן, הטעמים משרהת או נוספת נכרית ותהיה אחרת במלה שרשיה שתהיהיש

 אס כי תהיה לא אשר מהאותיות וולהה במעלת תריה שרשיה תפלוכצישר
 תמורה שתהיה יש האותיות שקצה ועור בז, נופלת שהיא מקום בכלשרש?ה
 קצתם תמורת קצתם שיהיה ויש זה, ז~לת יתכן לא רוחק לצורך זה ויהיהלקצתם
 האל. בעזרת בספרנו הזה הענין מן קצתם לראות עתיר ואתה צורך,לבלי

 נ*שער
 כי יהיה לא הרבור ההחלת כי נפררת, לברה אחת באות ירבר לא כירע

 נח. על אם כי יעטרו לא כי בנע יהיה ותכליתו בנח יחלו לא כי בתנועהאם
 משתי פחותה הנפררת הסלה ההיה ולא אהת באות יתקבצו לא רברים השניואלה

 במקרא אליו מנעת שטצאנוה מה ורוב עליה שיעמדי ואות בה שיחלו אותאותיות,
 ותגיע כ",( י"ת )יסיסט למשפחותיהם ט'( ח' )"סתר האחשררפנים כמו אותיותעשר
  ליי1ן4  )כעלילותיכם ג'( ט' )"קתל והאחשררפנים כמו עשרה עשתי התוספותבואו
 שאינו מי כנוי בו אשר "וכעלילוהיכם" על עסיפו ואם מ'1( ט"ו )טס וכתועבותיהן מ"ו(כ'

 הגיע נמצא'ם, שאינם הרבים מם אהר העברים שיום'פ,ה יש אשר הואו,נמצא
 "וכתועבותיהן" על יוסיפו אם וכן "וכעלילותיהםו". ותהיה אותיות עשרה שתיםהמלה
 כן גם הטלה תהיה הנקבות קבוץ נון אחרי העברים אותה ייסיפו אשרההא
 לכנוי אשר ההא במלה שיניחו היא ומעט  "וכתועבותיהנה" אותיות עשרהמשתים
 השתי כי זרע האל. בעזר אזתז לראות עתיר אתה כאשר הואו תוספותעם

 והניסל המם מן שמתרכב כמו בלבר מלות שתי אם כי מהם יתרכב לאאותיות
 שיהיה ואפשר מלות שש מהם יתרכב אותיוה השלש וכן עור. ולא גס,מג

 רבע, ברע, ערב, בער, עבר, זהריש והבית העין כאשריתרכבמן מונח,קצתס
 כמעט משמשים מלה ועשחם ארבעה מהם יתרככ אותיזת הארכע 1קרעב.
 כרסם, והמם והממך 11(ריש מהכף יתרכב כאישר רבם ]ועוזביס[ ומנקהיםמהס

 רסכק רסמה רכמס, רכסם, כססר, כמרס, כסמה בסרס,כרממ
 סכסה סכרס, נצדסן סכמר, סרכסן סרק, סמרה סמכה רסכם,רמסן;
 %: מ', וי(נ פ'  ססימ1(
 ל"כ. ד' ורנישל ל'כ. ל.4 וילש פ'  פסרס1(



 שתי אותיות מהשתי שתתרכב בעבור זה ובאור מסרך; מסכר, מרסך,מרכם,
 יתרכב. השלישית המלה אותיות מספר והא כשלש א~תיות השהי נכה כאשרמלזת

 המלה אותיות מספר והוא בארבע סלות השש נכה כאשר וכן מלות ששסהנה
 וארבע העשרים סכים ה'ינו ואלו מלות, וגיבע עשרים מהנה יתרכבהרביעית
 מהם מתרכב היה החסשית, המלה ואותיות במספר לומר רצוני בחמש,מלות
 הוה. המספר על שמוסיף במה ההקשה והיא מלה, ועשריםמאה

 ר* ר עש
 המעם ומלות והמעל'ם השמות בשרשי המעטוכרון

 . שבהםוהרב
 הלקים שלשה על וכרנו כאשר תהיה ביתא אלפא אותיות הרכבת כידע
 ולא החלים מאלה רבו ימלט לא הטעם. ומלות ולפעליםלשמות
 בהם, פעול או פתלים להטתם יטראף מה והשמות מהם. טתר בוימצא
 משה, 'טלמה, חר, אמש, שת, ארם, כמו נפרדיםומהם

 אהר"
 גמל, מרס,

 בנימק, אברהם, יט,טכר, מות, חצר כמו מורכבים ומהם בגר. סלע, אבן,חמור,
 והדומה בליעל, קיקלון, עבטיט, צלסות, אחירע, אחימלך, אביעזר, אבירן,אביהא,

 יעבר, עבר, יאמר, אמר, כמו עתיר או חולף זמן על שיורה סה והפעליםלו.
 כמז בוולתו ענין על שיורה מה הם הטעם ואותיות לזה. והרומה ישמר,שמר,
 הנפררים השמות שבשרשי והמעט להם. והרומה אך, רק, גם, כי, על,אל,
 והרומה שה, פה, העמורים, זוי גג, שי, יובל עיר, שם עי יר, כסז אותיותשתי
 השם יעבור ולא ; שעטנז צלפחר, צפררע, כמו אותיות חמש שבהם והרובלהם.

 שלש על  הנפרדים  השמות  עור  ויהיו תוספות. כו יהיה אם אלא הוההמספר
 פתגם, פלרש, כמו אותיות ארבע על ויהיו גמל. צמר, בגר, ארץ, כמואותיות
 והם אחת אות על יהיו הנרבקים השמה( אבל לוה. והרוטה ספרר,סרפר,

 עברך וכף ואזנו; ורגלו וירו עברו ואו ואזני; ורגלי וירי עברי יור כמוהכנוים
 על בספרך ורגלה וירה עברה והא האחתן הנקבה עם ברברך ואונך ורגלךוירך

 שאינם הרכים על כה תספר אשר המם וכמו עסך; נמצצ~ת שאיננה ד~~וקתדגקבה
 חיים, כשאזל נבלעם )תסליסלעכ-ד(, שחת לבאר תורירם כמו עמךנמצאים
 והורירמו בחילך הניעמו שאמרו כמו ואו עליה יוסיפו ופעסים י"כ( 6')טסלי
 ואו נון כמו אותיות שתי על ויהיז י"ד(. פ'נ )סס כגלגל יתמו ש י"כ(, נ'ט)תס)יס
 ההא על שיוסיפו ויש ועבריהם. ורגליהם ארוניהם מם הא וכמו ורגלנו, וירנואוננו
 אליהמה זאל שאמרו כמו הא האלהוהמם

 )'חוק"
 ואיננו )'(, ו' )ט"6 לפנימה ט"(, פ'

 ואע-פ לזה, והרוסה זעבריהמו ורגלטהמו אליהמו כן גם לומר שיתבן אצלירחוק
 יגרעו בוה רוצים הם כאשר אבל 3 אליהמה אל מאמרו הקשה במקרא נמצאשאיננו
 והעיקר זי(, נ'ט )פסליס בפימו שניש הרם אלימו, פנימו, עלימו, שאמר כמוההא

 שענו אליהמו, פניהמו, עליהמו, בפיהסו,שניהמו,
 נמ"

 וכמו עקלו. אל הרבר שיושב
 )'טיק" חשתיקהרא אחריה על אשר ורגליהףי וליהא עליהא ואלףהא

 ף כ וכמו ט"0. ט64
 הש6 אליה שיגיע מה והכלית הייחר. הזכר עם ברברך ורגלכה, וירכה, עמכה,והא

 רפע בית בההטתחויתי לומר רצכי השתחוו, כמו אותיות שש כתוספותהשלישי
 ארץנ ורויף שרבט, עכשוב, כמו אוו(יוו( חמש ער יגיע הרביעי אבל יס( ס')ט'נ



 משקערורות, שקערור כמו אוהטת שש ער ויגיע פילגש. פרעוש, כרמיל, המזבח,כרכוב
 שהחמש מפני ארפכשר, כמו אותיות משש יוהר בתוספות יניע לא החמישי אךפתיגיל.
 סעט בעבור השלש סבלו כאשר ההיכפוה רוב סבלו ולא השרשים תכליתאצלם

 פעלים אל שבאו בעבור א!תיות שבע עד דמשלשים אצלם שהגיעו טפני ועודטספרם,
 תוספת בלי והרב אותיוח שלש הפעלים בשרשי והמעט השתחוה. כמו בתוסש:תשסיים
 כמו נרבקת אם בי תהיה ולא אחת אות הטעמים מלות בשרשי והמעט אותיות.ארבע
 כ"ס( ט"ס )'[טיס ויחהללו יצרקו בי"י באמרך הרמיון, הקנין.ובף ולמר הר~קבית
 במו אותיות שתי על ותהיה ו'( ס' )סטות אלהינו בי'י 6'( כ.ד )תסליס ומלואה הארץליי
 תעבר ולא ל.ג( י.6 )ט-6 עזכוני אשר ן יע בטו שרשיות אותיות שלש על ותהיה על,אל,

 חסרו כאשר הפעל כנין מתכלית אהת אות וחסרוה כתוספות אם כי אותיותהשלש
 השם כאשר הטעם מטלה חזק יותר הפעל כי השם בנין קתכלית אחת אותהפעל
 כתוספות השלישים הטעם ממלות הבא ומן לזה. קורם התבאר באשר מהפועל חוקיותר
 ביען, ואטרם הוספות; הבית בגלל, ואמרם תוספותן בו הלמר כי למעןאמרם
 )קסלת שבא עמת בל על נוספת הלמרבו לעמת, ואמרם ןו יע על נוספתהביתבו
 הפנים עם והלמד אחר. כמקום לוכרם עתיר אני אחרים פנים עמת וכלס'ט"ו(,
 והבית והלמר למשך בהם הואו בי לבעבור בעבור ואמרם בו. נוספת כן גםאחרים
 המשורר שאמר כטו בעבור במקים עבור לומר המשוררים נהגו זבברנוספת.
 אנשים ויש . המורים בלבות תנקש. לא עבור עקש, תהיה ואל בקש,והצרק
 לערך עקרו אל הרבר בהשכת לתפיש ואין 1(, בזה עליו שתפשו הרקרוקמבעלי
 אמרו בהוספוה הסעם ממלות עור הכא ומן אהרה. לשון בעלי עושים גם וכןהשיר

 אוהך יורה בו עור תוספית. והיור למשך הואו ל"1( 6' )7כריס יפנה בן בלבזולתי
 עין עור ואמרם יור. מבלי י"ד( כ"ד )טלכיסנ' הארץ עם רלת זולת אמרם זהעל
 נוספת כן גם ככלהי היור כי חושב ואני ג'(. ס"7 )יסעיס לתך וו אלהים ראההלא

 אין בי בי"י קרוש אין באמרו כן גם נופלת אותה תראה הלא בזולתי, היאכאשר
 אין ומושיע תדע לא וולת' ואלהים טן בלתי ויוד וולתי יזד ונפלה נ'( 3' )ס"6בלתך
 למרבר הם יורין השני ואלה נסהרים נחים שני התקבץ בעבור ו'( י"ג )סוסעבלתי

 אומר )נר6[יתי"וכ"7( הנערים אכלו אשר רק בלערי אבל יתעלה,והוא-האלהים
  ובך,  בך  ואין  ובך  בך ווולת  ובך  מכך  חוץ ופרושה התנאי, וטעמה מורבבת מלהשהיא
 והרומה הנערים אכלו אשר רק בבלערי והיה התכלית, ער וטעם אין בל מעםכי
 לעצמו הטלה הטדבר בחבר וח?ל תוספות בו והיור בו הםותנה התכלית טעםלו
 יי6(, ט"ג )סס מ,שיע מבלערי ואין ט"וח", )יסע': מבלערי אלוה היש שנאמרבמו

 מבלערי בלערי, יאמר נראה שם עם בלערי יחבר ובאשר ממני. חוץפרושם
 בלעדי שעורו כי ל."( ל"7 )6'ונ אחוה בלעדי י"ט( כ"כ )יססע אלהינז ה'מובח
 ואם רוע2(, ומן לשאלה היא אשר מה מן מורכב אצלי מרוע וכן אחוה.אשר

 סו6 פס סס~כיר וססרון נגללך. נפ[י ותיתס פסוק על לך לך נפ' ט~ר* 6נןטיין1(
 228. % 1848 "ריענט ןיט. שין סרוק. כן טנחס כגד ססנהעיו כר*ס ס[ר דונ[טס'ר

 ר' סכתוכ טס טל כמר 00ח0(ר1 ןטש 14]8שע1ע60(ל .ע 48 כספרו טינקוסחכס2(
 דוע וסן טס טן טורככת טלס "עדוע 11"ל: כק סטניניס *ותיות נספרו נלעס נןיסודס

 נכית ססיכ כטדקדת דעת ע5 טיככ סכו6 ס6טרתי ו~ס . . . סדטס ססססו*
 טונק לדטת סו* ס,ס זסטדקדק נ"ע." יונס ר' 5ו סודס וגס )ירם5'ס(סטקדס
 ע 6ני ו6וסיף לס"ק. ותני מן סר6נ"ט מנס *סל סמו" יוטנו וול6 ירמלטיסתכס



 אשא מענינו שיהיה אצלי רחוק ואינמ וכך. בכך רעת מה ופרושו דוע, ימצאלא

 וישמע משקל על רעי ויהיה במתשבתי, אשום כלומר נ'(, ל"ו )6'ונ למרחוקרעי
 בעשותך לך נראה מה מדוע טעם וכאלו י"1(, ל-ו )סטות ברעה העם קול אתיהושע
 הם אשר באמרם: והנה ער העבריים הרכיבו וכבר בו. דעתך מה כלומרזה,
 אשר. את באפרם: הוה סחסרון יותר חסרוהו וכבר נ'(. 7' )קסלת עדנהחיים

 והזהרחה באמרם: הן ואם הם עם את עור הרכיבו וכבר ג".. סס )ססערן
 י7(. כ' )ויקר6 אתהן אותו ישרפו נאש כ'(; י"פ )סטותאתהם

 ח* ערש
 . והגומפות השרשיות האותיותרעת

 כי לרעת וצריך אוהיות. ושהים עשרים העבריוה לשון אותיות כי נזדעככר
 עשתי וכי מקום, בשום תוספות מהנה אחת תפיל לא שרשיות מהן עשרהעשתי
 והפעלים, השמות שרשי על שיוספו לומר רצוני משרתזת, שתהיינה יש מהןעשרה
 שרשיות שהיו אע"פ כהם הם אשר בפעלים או ההם בשמות שרשיות תהיינהולא

 מקום בשום נוספוה תהיינה לא אשר השרשיות האותיות אבל אחרים.במקומות
  והקוף והצדי ~הפא והעיו והממך והטית וההית והוין והדלת הגימל הםכלל

 והן: אוהיות  ושתים  העשרים משאר הן נוספות תהיינה  אשר  והאותיעזוהריש.
 תזספות הם ואלה והתיו. והשין והנון והמם והלמר זהבף והיוד והואוהאלף
 שהן בעבור ההוספות, אמות מהן והיור והואו שהאלף אלא והפעלים,השמות
 והלמר והכף הבית כסו הפעלים, מבלי בשמות קצתם ומיחרים המשך.אותיות
 לאכל לאמר ולא כבאכל כבאמר ולא באכל ולא !בישי יאטר: לא כיוהמם,
 ערים וכבנד ע-ו(, '"נ )ויקר6 צמר בבנר יאמר כאשר כ1אכל, כ1אמרולא

 כ-6(. ו' )'ססע אשה ועד מאיש ז'(, י"כ כ' )סטו6ל העשיר לאיש ס'( ס-ז)סעיס
 דור לו כין ה ב יערים מקרית רור העלה האלהים ארק אבל הםסוב שאמרומה
 כו יש רור לו בהכין לומר רצוני ז'(, 6' )זס"כ בירושלים אהל לו נטהכי

 במקום כלומר לו, הכין באשר ויניחהו יערים מקרית דור העלה ושעורו נסתרכנוי
 ובאשר כמו המתואר מעמר ההאר ועמד אשר זנשאר המקום וחסר ן לן הכיןאשר
 כן ואחר כ"ו( 0' )סומעיס נפל שם כרע באשר ל'(, ל"ט )"י,כ הוא שםחללים
 )תסליס 3כורתך יבא לכל כמו ~ה, מזולת .הרבה יחסרוהו כאשר אשרחסר

 מה הזה השעור ברור על והראיה ח'(. 6' )ע~ר* האלהים העיר לכל י-ח(ע"*
 )סס( עתי ואמר אהל, לו ויט האלהים לארון מקום. ויכן "'( ט"ו )זס"6שאמר
 אשר מקומו אל ה' ארק את להעלוה ירושלים אל ישראל כל את רחךויקהל

 כן יוסך ר' סכי6ו 6סר כ"י סקור6 סוריית ס' סל סטתכל ס61 כו6 16לי כ'זנריו
 ערמ טלסק סטס טסולס כל נתנ"ל ור' ערכי כלסון טתורגס טירתליס ססופרחיי6
 5ונן ססכום פסכ כ6סל רינוס גסל על טגנ65 סעיר )ו6יננס טיינ65 כשרללס"ק
  ק:וזס סנע נק' ונונלס יון נ6ון ט*5יי6 06 כי ש!114קשש.זא .15 .111נסטרו
 כ6ו *סר סוס . סקי6 סוריימ 6ולס ס,ס. סקור6 סוריות ס' נר6ם סכמונ כטו נ"ז(ע

 נלקשיס סניסס ו6ולי סעקר6, טעטי טס' קי5ור וק כ6מת ס" סנ,כריס 7כריםנר*סיפו
 כר*סיתו. סנ'ל ססערס גס כס6רס ולכן סיריסלנמ מזקךק סל סר*סון סק,ר*ט0וריית
 ט5טו. סוס כססר פעטיס כ' סקור* סייית ס' ססו~כר טס גוס סערכיכוג7ול



 כאשר החולף הפועל על נופלת הבית אין כן אם אחר, כלו בזה והענין לו,הכין
 )ויקר* סהם כהשמה וכית ניכר, שהוא אלא הנסתר ה'שם על לא אף  ,ולחנו,חשכ
 אותיות עניני באור בשער זה באור לראות עתיר ואתה כמוה; כן גם מ"ג(כ"ו

 הסלך לב כטוב הכתוב שאמר מה וכן מהם, הבית סק~מות בבארנוהתיספות,
 כמו וועא מקור, הוא אך אנשים חשבו כאשר חולף פועל איננו י'( *' )6סתלביין
 היה מלו נ"1(, "1 )סא מהכות רור וכשוב כ"ט(, ת' )יסוסט יהושע צוה השמשוכבא
 כ"ט( ל'ת )נו6סית ירו כמשיב זיהי נאמר היה לא הפעלים על הכף להכנסראוי
 נצה עלתה כפורחת והיא כן גם נאמר היה 'ולא יר~, כהשיב אומרים היואך

 יותר חולף הפעל כי חזלף, פועל כפרחה והיא אומרים היו אך י'( ט')נו*סית
 ומה יבשירהו. לא הלשון כי אפשר היה לא אבל מהשם, הוה למקוםיאוי

 נוהנ היה אלו כי ט"ו(, י"ט לסס עלה השחר וכמו אמרו הואת הרעתשמחדק
 בכמז והואו המם כי השחרו(, עלה וכמז השחר וכעלה א~מרים היה והכמו

 אש כמו באמרו הוא כאשר לדמיון הנה וכמו אמרו ואין לקרוב הכף כינוספות,
 נוספות ~כ והואו שהמם אע"פ ווולתם ט'( ג"ת )סם שבלול כמו ס'(, ע"ט)תסליס
 אומר היה ואלו השחר; עלות עם כלומר השחר ובעלות השעור אבלשמה,
 הפרירו המקור במקום החולף הפעל הביאו וכאשר נכון. היה השהר עלותוכמו
 ואין החולפים; הפעלים על הכף תכנם לא כי תראה כאשר כמו, וביןבינו
 ולא בענין מעשה עושין אין נוספוח שהן בעבור חזק, ספריר בכמו והואוהמם
 הזה, מהסדר זרה אחת מלה באה וכבר השחר. עלה וכמו לומריתכן
 י-ח(. ג' לקסלת אלהים לברם והיא השרשים, מספר שלה בשער לךיתברך
 לתפוש צריך אין דור לו בהכין וזרות אלהים לברם ר"ל מחורות, הזה דרךועל
 נשטר, ארוך זמן חמר, תתאו ואל באמרו אליו הרחק שהביאו מה המשורר2(על

 דוחק טביא הסשקל כי כשקט, אמרו ר"ל בשמרים כשקט נמר, לאוריתו
 שקט. כאשרוהשעור

 אשר מהמחברים הרבה המשרתות והאותיוה השרשיות האותיות קבצווכבר
 )ר'ל ארצנו מאנשי ומהם המזרח מאנשי מהם בהם(, )חברו במלות לפניהיו

 מן ואחר לזכרם, התלמידים על שיקל בעבור סימן מהם מין לכל ושמומפרד(
 על השורש אותיות קבץ הוא כי רוק ס בן מנחם ארצנו מאנשי אותםהמקבצים

 קצת טעה וכבר בינה. שמלאכתו התוספות אותיות וקבץ צדק גזע ספרחט
 בעבור התוספות מאותיות והטית הרלית ושם לנרט( נן זיגס ),סו* בזההמחברים
 מאותעת הס כי ירע ולא הזרמנתון. נצטרק, במה נוספות אותםשרףיה
 זה איכות בארנו וכבר התפעל. תז תמורת מלוח השתי באלה ושהםהתמורה
 ההשנה מספרנו זכה בשער היטב באר אליו הלשון בעלי שהביאוהרחק
 מרמוו יק זה ספרנו מניחים אנחנו וא'ן לרעתו. שמה ובקש ססתלחוק()אל
 ספר חט ר.ל האלה הסימנים שני על לסמוך מסכים הייתי וכבר בו.אליו
 להקל אלא בסימן טעם שאין מפני בהם ולהסתפק בינה ושמלאכתו פרקגזע
 להם לחרש הבהורים קצת ממני שבקשו אלא התלמירים, על האאיאזלרון
 חרש רבר בהם שאביא שאחשב מבלתי עצמי על הרבר ואעליאי אחיים5ימנים

 ח'(. 4' ),כליס רכו" כטו ולט "וסכת ס5*לע סס,ג ,ס ע15(
 1(; 63לרס . -9, לף 5מע5ל סמכל כ*ר לונס,%(
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 על התוםפות אותיות וקבצתי צר חף גר עז טקם על השרש אותיותוקבצתי
 התיספות אותיות מנפילת מעט לוה הסמוך כשער זוכרים ואנהנו כנה. ת אך לומיש

 האל. בעזרת עניניהם ומבארים הוה בסימן נפלם סרר על זבפעליםבשמות

 ו*שער
 * מקימותם ווכרון התומפות האותיות עניני רטטאוך

 ט'(, ס' )סילכסילים השבעתנו שככה בבמו: אשר, במקום תנוא השיןש.
 מרבר שאתה כ'(, ד' )ס"כ הרחצה מן שעלו כ"ג(, קל"ו )תסליס לנו זכרשבשפלנו

 שקמתי ער י"4(, ו' כ' )טלכיס ישראל מלך אל משלנו מי י"1(, ו' )סופטיסעמי
 כ'(, ת' )ט;מ6 רור שנתן הנתינים ומן 1'(, ס' )סופטיס בישראל אם שקמתידבורה
 לזה. שדומהובמה

 עין ולהורעת לרמיון ותבוא הפעלים מבלתי השמות על יביאוה הלמר אבלל.
 טעמו ג'(, ד' )ויקר5 העם לאשמת יחטא המשיח הכהן אם שאמר: כמוהרבר,
 ואתה ד'(, י'ו )'ת,קיל למשעי רחצת לא ובמים .וכמהו העם; אשמת ררךעל
 הבית כי הבית תמורת הנה אצ4 והוא השרשים, בספר במקומו פרושו לראותעתיר
 מצרים נררך ונשאו הים על ומטהו נאמר כאשר הוה, בענין משמשתהיא
 המקום בוולת הלמר באה וכבר במצרים שעשה הררך על ר"ל כ"ו( ")יסטיס
 )6'וכ לארץ אתו וישבו שאמר במו הבית, במקום עור הזה הענין ובזולתהוה
 הרגתי איש כי בחרב; ר"ל ת'( ל"ג )ויקל5 לחרב לפניבם ונפלו בארץ; ר"ל '"ג(כ'

 העיר שם לוז ואולם בחבורתי; בפצעי, ר"ל כ"ג( ד' )כל5סית לחברתי וילרלפצעי
 באחרונה; ר"ל ל"5( כ' )נמדנר יסעו לאחרונה בראשונה; כמו )סס1'י"ט(לראשונה
 שאמר כמו בנפשותיכם כלומר ט"ו( ד' )דנלים לנפשותיכם מארונשמרתם
 ה' נגפו ט"ו( נ' )טל5כי ברוחכם ונשמרהם כ'6(, י"ג )ירטיס בנפשותיכםהשמרו
 ללא לישראל רבים וימים בחלי; מקום י'ת( כ"5 )7כ"נ מרפא לאין להליבמעיו
 ובלא אמת אלהי בלא ר"ל ג'( ט-ו )סס תורה וללא מורה כהן וללא אמתאלהי
 כמו ט'( ג' ):ם מאות שש לכברים טוב זהב ויחפהו ; תורה ובלא מורהבהן

 לרקמות בתמו; כלומר 5"ד( כ"נ )ט"6 לתמו בקשת משך ואיש ; מאות ששבככרים
 במים ירחץ ערב לפנות והיה ברקמות; כלומר ט"ו( מ"כ )תסליס למלךתובל
 ערב לעת ה'ונה ותבא '.7(, '"1 )'סטט בלהה והנה ערב לעת '"כ(, כ"ג)דנליס
 בעת ערב, בפנות במו 4'( 6' )ט1ר5 'רם'ה מפ' ה' רבר לכלות '"4(, ת')נל5ן'ת
 כ"טכ'( לסשס פתאום לפתע והיה וכמוהו: ; הזאת בעת בלומר ה', רבר בכלותערב,
 לעתות משגב וכמוהו: ו'(; ת' )נטינל פהאום בפתע עליו מת 'מות וכ' במוה,א
 ההוא בלילה כמו בבית הזה והשעור בעתות, כלומר "( ט' )תסל'סבצרה
 הבצרות 'הורה ערי בכל בארץ שופטים ויעמר ת'(. )סס ההוא ביום 6'( ו')4סתר
 כ"ת( י"6 )יסטיס כליו 'פקיר למכמש ועיר; בעיר כלומר ס'( '"ט )דס"נ ועירלעיר
 וחח היום, רוח בעת ת'( ג' )נר6סית היום לרוח בגן מתהלך במבמשןכלומר
 כספר אמרתי וכבר כ'ג(, י"ו 6' )סמו6ל לשאול ורוה מן ונורתו אוירו, קרות ועאהיום

 והארם אלהים ה' קול את וישמעו והשעור לארם, הוא הזה ההלוך כיההשגה
 היום, רוח בהשבת לומר תרצה ואם היום[, רוח בעת כלומר ]מא היום לרוח בגןמתהלך

 תמיר הארון לפני לשרת הץוויר. קרות או בו יהיה הרוח בי היום בפנותאז
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 כי ביוסו, 'ום ברבר כל,מר '"ר(, ת' )רס"כ ביומו 'ום לרבר ל"ו(, "ו)יס"6
 להעלות ומוער; ושבח וחדש מחול הימים התחלפות כפ' מתחלפת היתהעכ1דתם
 את ושמרת ובערב; בבקר כלומר ט'(, '"ו )דס"6 ולערב לבקר -עלות
 האב,כ חדש למוער וכמהו במועדה, כלומר "( "ע ):טות למ"גרה הזאתהחקה
 כ"ד( כ' )כטזנר מריבה למי פי את מריתם אשר על במוער; כלומר י"ח( ל.ן):טות
 ולחרשים לשבתעס ולערב לבקר - בית בונה אמ הנה מר,בה; במיכלומר
 ובטוערי ובחדשים בשבתות זבערב בבקר כלומר ג'( נ' )7ס.נ אלדמנו ה'ולמחגרי

 בקר, בכל בלוסר בבקרים ר"ל י"ן( ט"נ )תסליס לבקרים ותוכחתי אלהינו;ה'
 ט"1( ג' )חכק1ק שפתי צללו לקול ברגעימן ר"ל י-ו( כ"1 )יתוק*ל לרגעים וחרדווכמהו
 ביום בחרש; כלומר כ'( ח' )נתטיס לחרש אחר ביום במנין ואמר כקול.כלומר
 הוא שנאמר כמו עשר בעשתי בלומר 1'( "' )וכריס עשר לעשתי וארבעהעשרים
 בהרבה הפעלים על הלמר ותבא ט'(. י' )עור6 בחרש בעשרים התשיעיחדש

 ; י"ו( י"ו )תסליס למוסרי פההת ; ו'( כ"כ ):"6 אלפים שרי ישים לכלכם כמומקומות
 כי כ"ת( י.7 )מטות פרעה חיל לכל הפרשים ואת הרכב את ויכסו המיםוישובו
 ואבישי ויואב וכמהו הפרשים, ואת הרכב את אמרו תמורת פרעה חיל לכלאטרו
 הטבחים רב ויקח ו'(; ח' )ט.כ לאשה המלך וישאל ל'(; ג' )ן"כ לאבנרהרנו

 מבינים ולאלנתן מ' לשמעיה לאריאל לאליעזר ואשלחה כ'(; ט' )ירמיסלירמיהו
 חוקיהו לכם ישיא אל וכמהו ואשלחה, באמרו פעולים כלם י"0 ו')טור6
 ויברכו וכמהו "(, ל"1 ):ס אלהיך ישאך אל כמו הוא י"ן( ל"1)י:עיס
 כל כי כ'(, י"6 )גתט'ס בירושלם לשבת המתנדבים האנשים לכלהעמ

 לה' וישתחוו !ג' הקהל כל ויברכו ועור העמן ויברכו באמרו פעוליםהאנשים
 עליה הפעל נפל כן כי פעול, במקום ה' מלת כי כ'(, כ"ט )דס"6ולמלך
 לא כרכה לשון כי 1( התלטוד חכמי ראשי קצה חשנו וכבר ויכרכו;והוא
 לומר זה בעבור ומנע במקרא ממנו שימצא מה מעוס בעבור בלמריתעבר
 אמר במשנה, בו כתוכה שהלמר אע"פ בלמר לאלהינו נברך המזוןבברכת
 וכן ואמר החכמים מראשי זולתו בזה לרעתו והסכים אשכחן, לא בלמרברכה
 עליו הבא וכק האלה. המלות בשתי בלמר במקרא אותה רואה אתה וכברהלכה.
 פעול החרבה כי כ""(, י.7 ):טות לחרבה הים את וישם אזטרו: מהפעוליםהלסר
 ושמת  שעורו כ'( כ"ס )':עיס למפלה בצורה קריה לגל מעיר שמת כי זכמהושני,
 לאור לפניהם מחשך אשים - לאיים נהרות ושמתי למפלה. בצורהקריה

 וכמהו שני. פעול מאלה אחר כל כי טייו(, ט"1 ט"כ )':עיס למישורומעקשים
 לכהן, ולמר לנגיר למר ר"ל כ.ט( כ"כ )דס"6 לכהן ולצרוק לנגיר לה'וימשחו

 וכן מהוסר; שדצא אלא הראשון הפעול ואותו לנניד לה' אות;והשיעודוימשחו
 לשבורה עלי ויחשבה וכמהו לכהן; וכן שני פעול לנגיר אבל ראשון פעולולצרוק
 נריס ניס' רנ 7טר ט:טיס "מרי ר.כי ו,"ל: נ' ל"ח ססר7ס כס' ססוכ* לטסכוונתו1(

 מ:לו, ס6כלנו 56סיכ1 נכרך ל*טר לטכרך לריך וטוטנין ע:רס סוו דכי סמו756רכ
 עס נלטן לס' 1מרו לס' גדלו לס' סירו דכתיכ ט"ט ל6לסינו, לוטר מינט'ול*
  וכן גלט7 *סכטז מ*( נרכם ס', *ת 717 ויכרד ס' "ת נרכו 7כתינ "סכחןנרכס
 6תר. נטנין ל~טר טני ל* דסתס תיק:י ל" לס' *תס כרוכיס 7כתיכ וס*סלכס
 ססיטט )כלו כלסד ל*לזוינו וליג גלסינן *לסינו נכרך נ' ט'ט נרכות ט1ס' .כתכוכן
 "כל לכף סידו כטו לטי כת'נ וסה*ס ט'ל ננ' 77וקש יונס( ל' לפגי 3טס:ססגי
 עפלס. רנ נסור טטום וכן ס~ון ,ס ט*יכו ל* נרכסגכ'
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 ומן י"כ(. נ"ל לימטיה חפץ לאבני גבולך זכל אקרח לאבני ושעריך י"ג(, 6')ם"6
 הכיאו אשר טייף ערבי בלשון הנקראים הכלים על הלמר בא ה:ה למיןהרומה
 הבית תמורה שלהם הלמיים אשר הכלים )על( אל מביא.ם לבר הפעליםעליהם
 וזה בהם, פעול הם כי לפעזלים דומים האלה הכלים כמו כי כבר, זכרנוכאשר
 )מטות הזה האות יהיה למחר י"6(, כ"ד )דס"נ ביום ליום עשו כהבאמרו:

 ושלסה רויר בדרך הלכו כי שלוש לשנים שלסה בן רחבעם את ויאסצו י"ט(,ח'
 י"ו(, י"* )7ס"כ שלושלשמם

 הוא כי כערבי[ חאל אל הנקרא תוכן על ]נ'א הענין על. שתבאואפשר
 לבר היריעות שש ואת לבר היריעות חמש את וחברת אסרו: בו, פעול כןגם

 )ויקר* ישב טברר מחוסר והוא לברם, שש כל כלומר נפררות, ט'(, כיו)מטות
 חושיבני, לבטח לברר ה' אתה כי '"ד(, ו' )טיכס לברר שבבי  וינאטר כסו ט"ו(לג

 הו"ש וכן לענין כלם הלמרין אלה ט'(. כ'ג )כמלכל ישכון לברר ט'(, ד')תסליס
 )יסטיס גוים לפניו לרר ביסינו החוקת' אשר : בעיני וכסהו תושיבני, לבטחלסר
 ומן כ'(. קע"ד )תסליס תחתי עמים הרורר סן וגורתו גוים, לפניו שוטח 6'(,ט"ס
 אכל כך להיות ענינו אין ו'( י'ג כ' )טלכיס לרוש כעפר ו"שיסם אסרוהענין
 תלקטו ואתם וסשא; עבורה כ"ד(, ד' )נמדנר ולמשא לעבר לרישה; כעפרשסם
 בענין ד'( י"ת )ם'כ ולאלפים למאות יצאו העם וכל ; ,-כ( כ"ו )יסע'ס אחרלאחר
 ולהושיע חנם רם ולשפך לארני לב ולמכשול לפוקה לך זאת תהיה ולאהזהן
 וכמו לנפשו. ומושיע רם שופך כלומר ענין אחר ענין ל"6(, כ"ס )ס"6 לוארני

 פרושז כ'( ק'"ט )תסליס משפטיך אל לתאבה נפשי גרסה למר: אלה,הלסרין
 הפעול, ענין שבה מפני ההכרה על זתבא - משפטיך. על תאבה נפשיגרםה
 המלך ויגרל מתיקת: כרבש ג'( ג' )'תוק6ל למתוק כרבש בפי ותהי שנאסרכמו

 וחכטה; עשר כ"ג(, י' 6' )מלכיס זלחכמה לעשר הארץ מלכי מכלשלמה
 י'(, כ"7 )סמות לטהר השסים וכעצם רב; כ"ו(, )סס לרב בשפלה אשרכשקטים
  תסנו האם רע; י"ט(, ט"6 )כר*ם'ת לרע סצרקם ארץ בכל כהנה ראיתי לאטהר:
 וה כל מקנה. י"ח(, כ"נ )כל*סית למקנה לאברהם גוע; '"ג( '"ו )נמינרלגוע
 שנאמר כמו האמתי הפעול הוא כי המקור על עזר ותבא - פעולה;הכרה
- השכל מוסר לקהת בינה אמרי להבין ומוסר הכמהלרעת  לפתאים לתת 
 ג'(; ס.ו )תסליס ררכך בארץ לרעת 6'(; )טסלי וסליצה משל להבין -ערמה
 היתה כ"ו(; כ'ט )ירמיס ה' בית פקירים להיות ג'(ן 5"נ )סס חסרך בבקרלהגיר
 כאשר וההערה והזרוז מהצווי בענין שיש בסה פעולה הטלות מאלה אחתכל
 בענין מחבר ה' כית פקירים להיות שמאמרו ארם בני וחוושבים בהם, מבוארהוא
 ואין וכך, כך בעבור כהן נתנך כלומר כהן נתנך רו ביומרו ר"ל לפניו שישמה

 מעלתו ויקר כגרולתו כיהוירע ושמך לראש נהנך ה' לו: אסרו אבל כן,הרבר
 וכמו - וה. על מזהירו הן, בית פקירים הפקר כלומר ה' בבית פקיריםה?ות

 אמרו: בהם, פעול והיו נראים פעלים בהם עשו במקורים שהם האלההלמד'ן
 כ"6(, ט' )נל*ם'ת חי כל את להכות עור אוסיף ולא הארמה את עור לקלל אוסיףלא
 הלא נן(ן י )סמ'ת לענות מאנת מהי ער כ"ו(, ל' )(מות העם את לשלהכואין

 עמנו הלוך בלעם מאן כ"ט(, )סס פניך ראית עור אזמיף לא 'אזמרתראה
 אמר אמש ? אמרו מהמקורים הלמד עליו הבא ומן למד. בלא י"ד( כ-כ)נטדנר

 ישור אומרים כמו ורעא אמור, אלי אמר ושרפמו כ"ט(, ל"6 )נר6סית לאמראלי



 אלהים ברא אשר ועור לאמר, משה אל ה' וירבר וכמהו '"1( כ"ג )'רטיהלמנאצי
 עשה מענין יוצא אינמ כרא כי עיטה, אלרןם כראם  אשר ג'(, נ' )נר6סיתלעשוה
 כאילו לאמר משה אל ה' וירבר נאמר כן ועל אמר מענין יוצא איננו שרברכמו
 לאמר מצרים יאמרו למה שנאמר כמו לאסד או אמד משה אל ה' ויאמראמר
 במו סקור, רבר, משה אל ה' ויזיבר אמר כאלו או אמור כלומר י"3( ל"3לסטות
 קייא אלהים ברא אשר בן 03 דומר ובאלו ו'( _6' ליוטיס רבר ירעתי לאהנה
 הבח ומן .י*ה. או 4*ה 5'( י"י לסטות אלהים עשה אשר אמר  כאלו  או ?ריא4צ
 במעמי מומעמים הערבי ברבור הם אשר במקומות  העברי  הרבור  מן  הלמרעליו
 הלא טוב. תהיה יש 1'(, י' )וס"כ הזה לעם לטוב תהיה אם : אמרםהפעול
 הוא ח'( י"ו )סס מאור להרבה ולפרשום לרבב לרב לחזל היו והלובימהכושים
 הפעול בטעם מוטעם והוא נעת ערב בלשון שנקרא ופרשים רבב לאטרותבנית
 תהיה ולא )כמטיס!'ו'(, למלך להם היה ואתה ועוד מנצוב; ערבי וכלשקכמהו
 בטעם מוטעם ערבי בלשון זה כל ל"*( כ"ס )ס"6 לב ולמבשול לפוקה לךזאת

 הפעולים במליצח  אצלינו בערו מליצים  כאשר מנצוכ ערבי  כלשק  שהואהפעול
  ולשרים אמרו: בז, המוחל על הלמר כן גם וחבא - עליו. הלטר בהבייתאו

 ט"ו )ס"י אלים מחלב להקשיב וכמהו ושרים, ר"ל "'(, ל"כ )יסע'ס ישורולמשפם
 בן לאבשלום השלשי נאמר כאשר בו המוחל הגרת על עור ותבואכ"3(.
 אויבך וחרב י-*( ג' )ךס"נ המש לאמות האחר בנף נ'(ן ג' )ךס'6מעכה
 אנוש '.כ(, ס' )דל3 ועשרים למאה כהנים ועמהם י"נ(ו כ"6 )ךס"6למשגח
- ט"1(. ל' ):ס מכאובך אנוש כמו שברך אנוש שיהיה אפניו י-כ( כ' )'רטיסלשברך  
 הדברים ראשית מהם אחר שלכל בעבור בו במוהל לרמותו הפועל עלותבא
 האבוה  שרי ויתנרבו ועור: ס'(, כ"ן )דכחם רבר לכל עליו יעבר ולאאטרו:

 האבות ראשי ויקומו  ועור: ו'(, כ"ט )1ס"6 המלך מלאכת  )לשריוג'
 והיו ס'(ן "' )טוי* רוהו את האלהים העיר לנל  והליים  והבהנים  ובגימיןליהביה
 ויתחרשו תרגומו ט"ו( *' )3ר":'ת הארץ על להאיר השמים ברק'עלמאורת
 איהות ויתחרשו הרגומו )סס( ושנים ולימים ולמוערים לא~תות והיו וכסהומאורה
 כל על המאורת במצוע יתחרשו הרברים אלה כי כלומר ושנים, וימיםומוערים
 והרומה היררוח והההרש יום בכל ובואם  המאורים שני עלות  הם  והאותוחפנים
 חונה כשהשמש והוא וחרף, וקיץ וחם מקר השנה זמני הם המוערים אבללוה,

 ברובע חונה כשהיא יחחדש אשר הזמן זולת !מן יתחרש הגלגל מרבעיברובע
 הנקורה מן לכובב והחל השנה תשלם הגלגל רבעי כל תסובב וכאשר ן טמנואחר
 יהיו והלילה והיום בשניהם. ההם ה!מנים ויתהרשו בתחלה סטנה ההלהאשר

  שאטר וסה  בלם.  ריברים  עלת  הם  המאורת שני  כן  אם ובבואה, השסשבוריחת
 ברקיע מארת יהי בתחלה מאמרו כמו הוא השמים ברקיע למאורת והיוהכהוב
 הפנים בזולת היה לשון עם הלמר ותבא - לנחץ. אותם שנה אבל שוההשמים

 למטה ויהי לנחש, זיהי שנאמר במו ולהעתקה לשנוי אך ל!כורשהקרמנו
 ועה לענק שתבא ויש "6(. ח' 3סס לבנים והיה ך'(, )סטות לרם והיהבכפו,
 לסעיס לכאמהות והניתזתיהם לדיתים חרבותם זבתתז במז היה זולת )עם(נעצמו

 למם ר'ל י"ת(, כ'נ )נר*סות. למקט; לאברוזם כמו. לקנין הלמר ותהי 7".כ'
 לה' )תכליסס.נינ(; חפר ה' ולך 1'(1 כ' )ט64 לי אשר וכל אני לךלאברהם;
 טיו(. קס'ו )סס ארם לבני נתן ורארץ לה' שמים השמים )תסליסכ.1(, ומלואההארץ
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 נניר לכל והמאות האלפים שרי עם דור ויזעץ כמו העוטפת הייו כעניןותהיה

)דס""
 ר"ל ג'( ו' )נתטיה לקרמיאל ישוע כני הלוים נניר; וכל ר"ל 6'(, '"ג
 הורויה לבני ט'(; כ' ט~ל6 )סי6 הראשונה בנוסחא נאמר כאשרוקרמיאל
 לבין ביניכם מברילים היו עונותיכם כי אמרו זה וכמו ההיה. ובני כלומר)סס(

 מוצאיהם את משה ויכתב וכמהו ן אלהיכם ובין כלומר נ'ן לט )יסטיסאלהיכם
 כ'( ל"ו )נטדכרלמסעיהם

 כלוס-

 )סס(; למוצאיהם ססעיהם ואלה ועור ומסעיהם,
 אלים מחלכ להקשיב כמותם שיהיהואפשר

 )ס""
 ועור ; והקשיכ כלוסר כ"כ( ט'ו

 וממה האלהים. העיר וכל כלומר ס'( ,' )טול6 רוחו את האלהים העירלכל
 )נר6סית לאמר עירו שער באי לכל וג' החתי עפרון ויען אמרו לעטף בושהלמר
 לבני פרעה ואמר כמו וכך כך בעבור או כךוכך על בענק ותהיה -כ.ג"(.
 )ס,טטיס הרנתהו אשה לי יאמרו פן וכמהו עליהמן כלומר ג'( י"ד )סטותישראל

 למחר ויאמר לך אעתיר למתי י"ג(; כ' )נר6מית רצא אחי לי אמרי נ"7(;ט'
 לאשה המלך וישאל מהר; על ויאמר לך אעתיר מתי על והטעם ו'( ת')סטות
 ולשלום העם ולשלום יואב לשלום רור וישאל וכמהו עליה; שאל ו'(, ת' כ')טלכיס
 הכפירים נ"ס(ן ט"6 )כר6סית ללחם פרעה אל העם ויצעק 1'(; י"6 )ס"נהמלחמה
 על ט"ט(; כ"כ 6' )טלכים לזהב אופירה ללכת ; כ'6( ק'ד )תסליס לטרףשאגים
 בלבד כשיד א,תם ששם רוצה איננו 6'( נ' )עטוס לשיד אדום טלך עצמותשרפו
 בטקום והלמר הנקמה, ררך על בנינו בהם ששר אבל לתכלית, הלמרזההיה
 או לרשן אומר היה בלבר, שריפה תכלית הוה במאמר רוצה היה ואלובעבור,
 י(. השיר במקום בבנינו עפרם שהכניס מפני לשיר אמר אבל לשיר, לאלעפר
 ן'י'ו(; )ירטיס עולם לנתיבות ושאלו ; ל"כ( ד' )דכליס ראשונים לימים נא שאלכי
 - לבעל הריבון המתים; בעבור י'(, ט' )כטדכר לנפש טמא יהיה כי אישאיש
 לנביאים עצמו.  כעכור ל"6(, ו' )סוטטיס לו ירכ הוא - יומת לו יריכאשר
  ולשרים  מלך  יטלך לצרק הן  ובעבורמן  עליהם  פ'(,  לירטיסכ"ג בקרבי לבינשבר
-  למשפט. ולטר לצרק למר ר"ל י'( ל.נ ליסטיס ישה-ולמשפט  בענין ותהיה 

 שלטה ויבא המלחסהן טן ר'ל כ"י( ל"* לנטר3ר למלחמה  הבאים  לטר כטוטן,
 וכטהו  ירושלים; אל טהבסה בא  י"ג(, 4' לדס"3  ירושלם בגבעון  אשרלבטה
 ומן הוהכ מן '"6(, *' )ע1ל6 ולכסף לזהכ כלים כל ל"י(, י"ו )כט7כו לקולםנמו

 רחוקה בררך או הבהמה; ומן העוף מן כן( 1' )וה1ל6 ולבהמה לעוףהכסף;
 אשה לקח ומכיר מרורתיכם; או מכם הטעם "( ט' )נטדכר לרורתיכם אולכם

 נשים; במקים הנה ואשה ושפים, מחפים הטעם ט"ו( 1' )דס-5 ושפיםלחפים
 אלף יששכר: מבית כלומר כ.ו( ט"ו 6' )טלכים יששכר לבית אהיה בןבעשא
 אלף הטעם 7'(, ל.6 )נע7כר לצכא תשלהו ישראל מטות לכל לסטה אלףלמטה
 סהשביל בסקום ד'( ל"1 )תסליס להיטיב להשביל חרל , ישראל סטות סכלססטה
 שנאסר כמו העיר מבנות כמקים ח'( י"6 )נל6סית העיר לבנות החדלו ;פהטיב
 ד'7'( )טור6 לבנות אותם ומבהלים וכן )טלכיסי'ט'וכ"5( הרסה את סבנות~חרל
 ברוך עליון; סאל כמו י.ט( י.ד )נר5סית עליון לאל אברם ברוך סבנחשובסקום
 כלוסר "( 7' )סוסט לשמר עזבו ה' את כי ; מה' כלומר כ'( נ' )רחצ לה'רצא

 ור"נין סמחרתם, ר'ל י-,( ל' )ס-* לסחרתם ר~רב וער פרנשף רור ויבםנמשסר;

 נכית*. )גיר* וסדינון ד*דוס טלכ* גרטי 57ותידו על סטתרנס: תוגס נכן1(
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 ויקם לוה ברומה אמר כאשר מחרתם ערב עד הלילה מתחלת בהם הרגשה1א
 בסנין ונאמר ל",(. י"6 )כטינר המהרת יום וכל הלילה וכל ההוא היום כלהעם
 לחרש וארבעה עשרים ביום וכמהו מהחרש, כלומר 6'( 6' )הגי להרש אחךביום
 וחסשה בעשרים החומה ותשלם עור וכמהו מן, במקום הנה הלמר)סם(
 שנאימר כמו הבעס במקזם במנץ הלמר שתהיה התכן ; ט"ו( ו' )נחטי0לאלול
 )עזרי בחרש בעשרים התשיעי חרשהוא

 במקום עחי בו שהלמד וממה ע'(. י'
 ותרהן -  אירו.  מן הטטר יוו שרחיו  ב-1( ל'ו  ליייי לאירו מטר קקו אמרומן

 )ססל'ל-פ( הצאן לנכח 1'1'(; )נד6סית שבעה עור לימים כי למר כמו אלבמקום
 ו'( י-ס )סופטיס ה' נכח נ'(, י"י )סטות תחנו נכחו נאמר וכבר הצאן, נכח אלכלומר
 פני בהל אל ונאמר 5'( י"6 )ינריס הנלנל מול שנאמר כמו אל זבלא למר,בלי

 כל ונאמר כ"1( כ'0 )סטות הססנרת לעמת עור ונאמר נ'(. ת' )גמינרהממרה
 יע( ס' )י0זשנ לנגדז עוטר א"2 והנה עור ונאמר ט"ו(. 0' )ק0לת שכאעמת
 ושובו עברו למר הזאת הלמר וכמו כ"ו(. ו' ):ס נגרו א"2 העם כל ויעלונאמר
 לפה פה הכעל כית וימלא שער. אל  סשער כלומר כ"1( ל"כ )סט1ת  לשערמשער
 פלפנים י"6(; ט' )טיר6 פה אל טפה טלאוה אשר בתזעבותיהם כטז כ"6( י"ז)ט'נ

 ל'י'(, )זס'נ לע'י מעיר עברים הרצים ויהיו החיצוןן ואל כלומר כ.ט( ו' )מ.6ולחיצון
 7'(, קט"כ )ת0ל'ס מעשיך ישבח לדיי רור "( ל"ך )'סעי0 תחרב לד!ימרור
 מרור באמרו והענין שוים. והשוא הואת בלמר והקמצות רור. אל מרורכלומר
 העולם. תכלית כלומר ל"ו( )07'6 העולם וער העולם מן באמרו הענין הואלרור

 הענין שיהיה ואפשר הארון, אל כמו י'( כ"ך )07"נ לכלה עד לארוןוישליכו
 המלך, אל כלומר 7'( כ' )7ני6ל ארמית למלך הכשרים וירברו בארון.וישליכו
 )ס"נ ישראל צור רבר לי 1'(, כ"י )נר6[ית לי נשבע ואשר לי רבר ואשרוכמהו
 הררך הנרול הים מן י"1(; י"1 )7כ'6 למרהק עכרך בית אל נם והדכר נ'(,כ"ג
 יהודה שארית כל וירעו כך; מקום אל כלומר ט.0, ט"1 )ית1ק6ל צררה לבזאחתלן
 אשר המקום אל ויבאו כמו הוא כ'ח( ט"י )ירטי0 שם לגור מצרים לארץהבאים
 כמו מקום, לה אין רחוקה הלמר ותהיה ט'(. כ-נ )נר6:ית האלהים לואמר
 על השרצת נפש ולכל במים הרמשת החיה נפש וכל והעוף הבהמה הורתזאת
 עטוף הוא כי  נפש וכל )נ"א השרצת נפש וכל הטעם ט"ו( י"6 )1יקל,הארץ
 ככרים; מאה אפניו כ"ו( ח' )ט1ר6 לככרים מאה כסף וכלי הה.ה(, נפש כלעל
 אלהים מה' לכבור לך ולא 7'(ן ט' )ט1ר6 הערב למנחת ער משומם ישבואני

 ל'ייכ(; )ירטש לשברך אנוש נ'(; ס'ג )יסטיס ללבושך ארום מרוע י"ת(; כ"1)07"נ
 )יונס לענה מעל זיעל ; מתחת ר'ל ל"נ( 1' )מ"6 למסגרות למתחת האפניםוארבעת

 להחוטה מעל ל'ס(; ,'ז )ס'6 למדיו סעל )טל6כי6'וס'(;  'שראל לגכול סעל ו'(;7'
 אל לבית מתחת )סס(; אפרים לשער )סס(, התנורים לכגרל מעל)נפטשי.נל"ה(,

 אלהעו אף 1קרון לדמ2יב ער .)ס.16'י-6(, כר לבית סתחת ער ל-תפ'(ן)כו6[ית
 חמת שש ער חרמון בעל באהר ; כ*ו( כי6 לסו[ע קהת לבני למשפחות י7(; " )ט1ר6ממנו

 ; 7'( י )סס עזה בואך ער שנאמר נמו חמת בוא ער אפמו נ'( נ')סבטיס
 ויתמם~

 ער
 ל'(; לש )יס64 % בית עבדת מלאכת כל לכלות ער כ-ט(; ייט )ס'6 הסנחהלעלות
 למר ד"ל ל( כ'ל )סס לכלה ער לארון וק2ליכהז ג"4(; כשט )דס"נ העלה לכלותער

 קרש לכל טהרת חעל ו'(; כיפ 6' )סס לעולם ער מלכותי את והכינוהילכלה;
 לראש. למר ר"ל ין5( ל4ט 3סס לראש לכל והמתנשא כ"ס(; כ-ג3סס



 .'2לי- שלאנ, אמרו בו. שתחרשהו טעם ללא השם באמצע הוסיפווכבר
 ר.מעמימ במליה הוסיפו וכבר תמיר. נוהגח הנה הוספתה ואין כ"ג(, כ.")"'וכ
 בו היה שלא טעם בקצתם להההדש שאפשר אלא ובלבעכור, ובלבלהיבלמען
 למר כמו תחת אמרך במקום והחלף התמורה בענין הלמר ותהיה -זולתה.
 אמר כאלו ג'( י"" )נר6:ית להמר להם היה וההמר לאבן הלבנה להםותהי
 תחת שנאמר כמו החמר תחת להם היה והחמר אבן תחת הלבנה להםותהי

-הנתשת  כלומר י'כ( ה' )סטות לתבן קש לקשש וכמהז ייו( ס' )יסעיס והכ אכיא 
 ארום מלך עצמות שרפו על למר הזה לענין וקרוב ן נותנים היו אשר התבןתהת
 והעלהו הלמר בעיני הזאת הלמר וכמו שה-. תחת כלומר "'( כ' )כטוסלשיר
 ויתעלה יה' שהאל חושב אני כי כ'(, כ"כ )כר6ם'ת ההועם אחר על לעלהשם

 אליו רבר סבלו על ולגמלו עיה אברהם סבל לברואים להראות רצהכאשר
 שיכינוהו מה והשני רו~מון שיכינוהו מה מהם אהר ענינים, לשני משתהףכרכור

 מפשט ונראה הוא ההמוני ענינו לעלה, שם והעלהו לו שאמר מה הואהיחירים,
 על הבאה הלמר ה~ה הררך על הלמר ותהיה קרבן, והקריבהו רילהכתוב
 ענינו שיהיו היחירי ענינו אבל בנו, תחת לעלה העלהו למר כמו והיאהפעולים
 אל אלי העלותו ממך שארצה כלומר עולה תחת ההרים אתר על שםוהעלהו
 וככר רוסוני, הענק .אברהם לרעת וקרם ו(. לי שתקריבהו קרכן כרצותיההר
 רצה אבל אליו, יקרים הוא אשר ההמוני הענין כי יתברך האלהים רעהקדמה

 שרצה הענין אל אברהם הגיע  וכאשר עליו. ולגמלו סבלו ארם בנילהראות
 אברהם לך רב השמים מן יתברך קראו ההר אל בנו העלוהו והוא ממנוהאלהים
 ומופלא רק נאה ענין והוא בו, רעתי האלהים, יצליהך היא, זאת הנער. מןהרפה
 בו וירחה הלשון, בו שנוהג למה וממכים לחכמה, נאות זולתי, בו הרגישלא

 נאה, אחר ענין בו אצלי ויש התורה. המרת בו אותו שמחייב מי ערבובמעלינו
 להתגולל בו הרצון אך וחתומה, גמורה גוירה שאינו מה הוא צווי מין כי שאומרוהיא
 לשון לשונו יהיה ואם ולהשלימו, לגמרו בו הרצון שיהיה לא בלבר ההזאלרבר
 רק מהסלות הזה הסור יורע ולא בלשון נוהג שהוא מה על רין וגזרחתימה
 אלהים שאמר מה ל~ה והרומה המ-יה. מן בכחינה או "מזיה מן בהערהשיהיה
 מבלי ענינו אין אשר כ'(, 5.ס )ירטיס יין א~תם והשקית יונרב בני עללירמיה
 לעלה שם והעלהו ענין ויהיה לשתותו. עליהם זהראה ענינו אך קם, והשפפק
 נסתר ענין שהוא אלא עשוהו, החל כלומר הוה, לרבר התגולל הוה הררךעל
 שזכרנו מה ית' הבורא רצון והיה הנגלה, בענינו הרגיש אבל אבררגם בו הרגישלא

 ושכרו. אברהם סבל להראות הראשוניםבפנים
 לשוכ, לסור, כמו ק', כערכי והוא למען כענין המקומות על הלמרותכא

 לזה והרומה י"ו( ת' )דכריס באחריתך להטיבך י'ד(, כ'6 )סטות בערמהלרויגז
 י"ד( כ.6 )כטדכר ער לשבת נטה אשר למר אך וכך. כך היות למעןכלומר
 לשבת שנים עשר מקץ ולמר ער. ישוב אל המגיע כלומר אל בעניןלמשגת
 ככמו ית ב כענין הלמר וההיה כך. מעת כלומר טן בענין ג'( י'1 )כר6סיתאברם
 כמו טן, ו' )נטדכר פהאם בפתע כלומר ס'( כ"ע )יסשס פתאם לפתע ורןהאמרו
 כ"ד( כ' )סס טריבה למי פי את טריתם אשר על כ*כ(; 5יכ )סס איבה בלא בפתעואם

 סר6כ"ע. סמ6 6:ל *סהס  יטת יוי1(
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 התג:לל וכבר נ'(. ל"כ )זנמיס קרש מריבת במי שנאמר כמו מריבה במיכלומר
 ולהכיר. לרמות בו הלמר  שתבא מה וכרון כת,ך הזאת הלמר כמו ;כרוןלנו

 מ'( '"י )דס"* ה' בתורת הכתוב ולכל באמרי כמו כף ה בענין הלמרותהיה
 ויפל אמרו בכמו ולהפלגה ולרבוי התבלה להגעת הלמר ותבא הכתוב. וככלר"ל

 כ'כ"ס(, )סס משא. לאין להם וינצלו י"כ(, י'ז  )דס"נ מחיה להם לאיןטבושים
 ה/ נגפו 6'(, 6' )טי* ירמיה מפי ה' רבר לכלות ו'( כ"6 לסטות לעולםועברו

 הכר,נש כי מרפא; לאין למר ר'ל ייט( כ", )יס'נ מרפא לאין לחליכמעיו
 על נוספת כן גם והמם הרי, תכלית כפי כלומר ג'( 5' )סם למרי התקרשולא
 קציר בימי מימימ ויהי כמו התכלה להגעת כן גם תהיה מן כי רי, למן ושעורו-רי

 ותפתח ; ד'( י"ה )סס עמון בני וילחמו מימים ויהי ועזר 6'( ט"ו )סופטימחטים
 להיות עקרו אשר י"ג( ט"ו )זס"* למבראשונה כי מם: כהפתחהממו(
 רורותיכם, סוף ער י'7(, ינ )סטות תחגהו עולם חקת לרורותיכם בראשונה.למ,

 ; ו'( ט' )'חוק*ל למשחיה תהרגו ט"נ(, '.נ )סס לרורותם ישראל בני לכל שמריםוכמהו
 הזמן תכלית כלומר כ"ו(, י"ז ):"כ ינלח אשר לימים ימים מקץ אומרווכמהו
 לאמנון ויצר וכמהו הואת, התכלית אל שועיע ער ט"ו( )ט"נכ"ג לעפר הרק ;ההוא

 שתבא ויש - החלי. אל שהגיע ער הענין לו הצר כלומר נ'( י"ג )ס"נלהתחלות
 ,'(; ג' )טל"כי מחקי סרתם אבתיכם למימי אמרו ככמו התכלה להתחלתהלמד
 )זס"י למבראשונהכי

 )וכריס בנימן למשער החתיה וישבה וראמה '"ג(; ט"ו
 נקבצו מאשר זה אך ס"ס(; ת' )ט"* מצרים נחל ער חמת מלבוא וכמהו "(,יז
 והיא והלמר, התכלה, להתהלת והיא מן, ר"ל טסרתים(, )ג.*סני הטעם מלותשתי
 התכלה להתחלת יהיה לא ואם ; הטעם( מלוה שתי נקבצו )ומאשר התחלהלמר
 ער אומרים היו אם כי ג'(, ג' ):וסטיס חמת לבוא ער הרמון בעל מהראמרו
 בלא חמת לבוא חימון בעל מהר אומרים היו אם או נכון כן גם היה חמתכוא
 )יחוקי5 צררה לבוא חתלן הררך הגרול הים מן שנאמר כמו כן גם נכון היהער
 נטה אשר למר וכמו אל כעין והם התכלה להגעת הלמרין אלה כי ט.ו(,ט'ו

 הבאים יהורה שארית כל וירעו ער; ישוב אל כלומר י"ו( ל6 )נטזנר ערלשבה
 שתי בו נקבצו וטאשר מצרים. ארץ אל כלומר כ"ס( ט"ז )'רטיס מצריםלארץ
 היו אם כי "( כ.7 )דס"כ לכלה ער לארון  וישליכו אמרו עוד הטעםמלות

 את והכינותי וכמהו נכי;; היה ער בלא לכלה או למר בלא כלה עראומרים
 שמנו אכל התכלה הגעת כלם הלמרין אלה 1'(. כ"ת )זס"6 לעולם ערמלכותו
 שהיתה מפני מקום, לה אין רחוקה )5טילזדן'1( מרברינו שקרם במהמקצתם
 סוף ער עליה לרבר הנה והנענו הרבר, בתחלת הוא אשר ער, אמרוטענתינו
- נוכרהו.  שלא הועלת בז מוימו טמה רבר  נשאר  שלא כריהרברים  ותכוא 
 בתורה שמו ית' נשבע כ'( פ' )עטיס ולתעורה לתורה בכמו לשבועההלמר
 מקנו וזה ט'(, ל"כ )זנויס ירי שמים אל אשא כי באמרו בשמים נשבעכאשר
 וישלח אמרו בלמר, שבועה כן גם אצלי הוא ומאשר אצלינו. מעלתהלהנריל
 העולם בארון נשבע י"נ(, נ' )ס"נ ארץ למי לאמר תחתו רור אל מלאכיםאבנר
- דז"ק(. ),כ"ב בסתר בו רוצה תחתיו ואמרו אתריז, שבא מהעל  הלמד ותדאה 

 מת, על כלומר נפש, על עניט כ"י( י"ט )ויקר6 לנפש חטרט בכמו עלבמקום

 ס( ט,ים ד"15(
 . י"ו. 6', כיו*ל לד'ק וע"ן 5טז', סתקיסו ל*
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 המלך כיר הכגירו ולנו 6'(; י"ל )זנריס למת עיניכם כין קרחה תשימו לאוכמהו
 י""(; י"ת )["כ כפף עשרה לך להה ועלי שאמר כמו ועלינו כלומר כ'( כ.נ)ס",
 נ"נ(, 4' )נטזנר לצכאתם דגלו על ואיש *'(; כ'" )ויקרי בעמיו יממא לאלנפש

 מצרים סארץ יצאו אשר צבאאמם; על ר"ל ג'( *' )[ס ואהק אתהלצכאתם
 ישראל - בני את הוציאו שנאסר וכסו צבאתם על_ כלוסר 6'( 5'נ )[סלצכאתם
 סשפחתם על ויתילדו שנאמר צסו נ"1(, י' )[שת צכאתם על סצריםמארץ
 וכמהו פניו על כלומר ג'( ס' )ס"4 ארצה לפניו נפל דגון ווי,נה י'ת(; 4')כטדככ
 ר'ל י'ז( ט' )ט[5י ביתה לפתח וישכה ועור ט'י(, כ' )ס"6 ארצה לאפיוזיפל
 יסים לחוף זכזלן )סס(; קרת סרוסי כסא על שנאסר כסו כיתה פתחעל
 שפת על כלומר ה'( י"נ )זני56 היאר. לשפת הנה אחר '"נ(ן ט"ט )נו*ן'תישכן
 כל על כלומר לכל למר ריל י'*( כ'ט )זס"נ לראש לכל והמתנשאהיאר;
 לכל קרכנו יקריכ אשר ; 17( זף ))טי5 כמקומז וכרנו כאשר רתוקה לרציש זלמרראש.
 ולקרנות ונדכותמ; נרריהם אפני כל על י"ת( כ"כ )ויקר4 נרכותם ולכלנרריהם

 לציצת לכם והיה סזבחותיכם; קרנות ועל כלומר 6'( י"1 )ימיסמוכחותיכם
 על ,ונתנו שאסר כמו הכנף ציצת על ר"ל ציצת על כלוסר ל"ט( ט')נטדכר
 תכלת פתיל אמרו אל שכ כנוי לציצת לכם והיה וכאסרו תכלת; פתיל הכנףציצת
 נרוך היה תנלת שפתיל והוא הבנף, ציצת על תבלת פתיל לכם והיהושעורו
 הלסר כמו הלמר ותהיה ציצת לכם והיה שעורו עח- שיהיה ויתכן הציצת.על

 דרך על 15( זד )5טיל וזולתו השמים כרקיע למאורת והיו לטד כמו הפועלים עלהכאה
 ועור אצלי, חוק יותר הראשון והענין הציצת. עם הפתיל ר"ל ציצת הכלשיקרא
 אשר על הזה סהשער להיות רכשר נקכה. לשון וז;ציצת זכר לשק והיה מלתכי

- מריכה, סי על כלוסר כ"ז( כ' )נטזנר מריכה למי פי אתסריתם  ותהיה 
 כ'( 1' )ט"כ ירו על נשען למלך אשר אמרו ככמו היריעה הא כמקוםהלמר
 ט' )זס"נ הניע לשמים ער על. כמקום הנה וער הוה, הדכר על ענינו י"ז(י' )טור" הזה לרכר ער סמנו אלהינו אף חרון להשיכ עד המלךו אשרר'ל
 וארכעת לשסים. הגיע ער ענינו שיהיה זה שיסכל ואפשר השסים. כטקוםכ"ט(

 )תסליס למעלות שיר הססגרות. כמקום ל"כ( 1' )ט"* למסנרות למתהתהשפנש
 ועכורה עכורה כלי לכל לוהכ כמשקל ~הכ כשאריתם. המעלות ר-ל *'(קכא,

 הזהכ וכמהו הזהכ למלאכת ענינו השני לוהב אבל הוהב ר"ל י'ז(, כ"ה)זס"*
 למלאכח והכסף הזהב לסלאכת הוהב הענין נ'( כ"ט ל[ס לכסף והכסףלזהכ
 כלומר )סס( לעצים והעצים לכרזל הכרול לנחשת והנהשת ענין הוא ווההכסף

 הזהב לסלאכת שיעורנו ר"ל הסליצה, זאת ברור על והראיה העצים,לסלאכת
 זלארץ ס". כ"ט )סס הרשים כיר מלאכה ולכל שיימר מה ווולתם, הכסףלמלאכת

 הצראל כני האורח הרם. הענין ל"ג( 5'ס )נטזנר בה שפך אשר לרם יכפרלא
 והנר שעורו כ"ט( ט"ו )סס בשגגה לעשה לכם יהיה אחת תורה כתוכם דגרולנר
- בתוכם,הנר  לאשר שובו באסרו הקריאה הא כסקום בלסר שטשו וככר 

 קריאה ישראל בכני האזרח עור שיהיה ויכשר ו'(. 5-" ))טעיי סרההעסיקו
- 3תונם. דגר לגרזכן  אחדי א1מרז בכש 1בך נך אהד 3מקום הלמר ותהיה 

 טהרתו. אחר כלוסר 1'( י"ג )יקר* לטההתו הכרון אלהראתו
 הארץ; ואת השסים את בכסו לעטף הסלות בהחלת יבטיוה הואו אכלר*

 כ'ט(; כ"נ )סטת תאחר לא טךסעך סלאתך נ"ן ט' )ססע ירעם לא דקבגרן



 אחרי כמו בענין ואכלהו ויו י'( סזף )ירטיס ויכלהו ואכלהו יעקב את אכלוכי
 העטוף ולויו ההפלגה, ררך על ויכלהו אכלהו כך ואהר אכלו אמרת כאלוכן,

 בשמות לכמשק- נוספת ותהיה הזה. כספר ניחרהו כשער אוהם נזכרמשפטים
 וסובכ וחפן שופט כמו כן גם וכפעלים שומר אומר ובכמו שכור גכורכמו

 לה~רים ואת ינ(, *' )6יכס לי עולל אשר רכמון עלהחולפים,
 המלה בתחלת רחוקה ותהיה העתירים. מהפעלים וזולתם ויזכור וביעבורובישמור יורעו4)ס.6כ,1נ"

 עכדך ואני ועתה מאז ואני אביך עבר באמרו לפניה אשר הענין על עטוףלכלי
 הררך וושס להם להאיר כלילה האש עמו ואת אני. שניהם משפט ל'ל( ט"ו)ם"כ
 ואיה י"נ(; ח' )דמ56 מרמם וצבא וקרש תת י"ט(; ט' ))תטיס בה ילכואשר
 ואלה י'ן(; כ-ו )סטהז לכתף קלעים אמה עשרה וחמש כ"ן(ן ל"ו )נרי:יתוענה
 הכלים את ויניחו אליהם ב"ן(; ס' )דס"6 וישעי ועפר אכותם כיתראשי
 עם כמו בענין ותוויה ד'(. כ"ס ל6'ונ יאהיל ולא ירח ער חן מ.כ(ן ט')יתוע6ל
 כלומר "מ( י.ן )ס"6  ישראל ובני ההוא ביום  האלהים  ארון היה כי  אומרובכמו
 טעם על עצרה עם כלומר י"ג( *' )';עיס ועצרה און אוכל לא ישראל; כניעם

 סן 6' )סטות כמצרים היה ויוסף הזאת הויו וכמו ח'(, ס"6 ):ס כעולה גזלשונא
- במצרים. היה אשר יוסף עםכלומר  הערב אצל הפא כמו כענין ותהיה 
 ויצאו צאו חללים החצרות את ומלאו הכית את טמאו ככטו לאז קרוכזענינה
 כל את לי הניר כי הפעם עלו והכו; יצאו אז כלומר ו'( ט' )יתוק6ל כעירוהכו
 עמך ירו ומטה אחיך ימוך וכי אליה; עלו אז י"ת(, ט"ו ):ופעיס אליה ועלולבו

 ה' ער ושכת ונ' ומצאוך לך בצר כו; תחזיק או ל"ס(, כ"ס )ויקר6 בווההזקת

 כ"6 )סס כו וחפשו וג' סורר כן לאיש יהיה כי תשזכן אז ל'(, ד' )דנריםאלהיך
 ט'(, כ'ס ):טות תעשו וכן וג' אותך מראה אני אשר ככל יתפשיהו; אז'"ט(,
 שור יוסת; או 1'(, כ"ד )דנריס ההוא הגנכ ומת ומכרו כו והתעמר כן; תעשואו
 אמו עם יהיה אז כ-ג(, כ"כ )ויקר6 אמו תחת ימים שכעת והיה וג' כשכאו

 כמו כ"נ( כק ):"6 ויקחה טהנערים אחר ויעכר המלך חנית הנה ימימןשכעת
 כ'( י"כ )ויקר6 וטמאה זכר וילרה תזריע כי אשה בענין; קר~ב שהוא עתהיעבר
 כן גם שהיא כן, אם ממני הרפה כ'( י' )6'וכ וחרל ימי מעט הלא תטמא;אז

  )סיי ענהו וה'  שאול את ראה ושמואל לעני,.קרוכ
 שמואל ראה וכאשר  י-1(, ט'

 עור הפא מנוצ ותנהג לענין.  קרובה ט'( פ-פ )תסליס אצא ולא בלא שאיליאת
 וחוצה העיר מקיר לכיתה; י"ו( ט"ן )יתוק56 וכיתה הפנימית החצר בשעריו'ו

 ההוא מהיום ל"6(; ו' )ט-6 ומעלה לכתרת מכית ופיהו לחוצה; ד'( 5"ס)נמדכר
 כך ההיה ענינה ויהיה ט'(. ס' )ס"נ וכיתה המלוא מן כ"ס(; ל' ):"6ומעלה
 תמיר בהם רוחץ אמ האין י"נ(, ס' )ט'נ וטהרתי בהם ארחץ הלא כמווכך

 סה מספר שהוא לא האמת הענין אצל' הוא זה הנרפאתי, כלומרהטהרהי,
 שאין המחשבה, ואת בטול על והראיה אנשים, חושבים כאשר כן אחרשמגשה
 דכרי ר;ם(יש כן ועל וה, לעשות וכחם המים כטכע שיש מודה זולתו ולאנעמן
 מורה רויה ואלו שתו, מרפא היה הכום בטכע שהוא עליו שחשכ מפניהנביא,
 חעואך על בהם ארהץ הלא דברו היה זה, בטו לעמצות המים  שכטבענעטן
 יהב יערכנה ל8 כמו וכך כך שכן כל ענינה ויהיה נסטו(. רן"ק סני6 )וקונכון

 )6יונוזכוכית
 בענין ווע-יה והכוכית. שכן בל הזהב יערכדע לא הטעם י'ו( כקי

 הרב הברח!; על "ס(, ש' )סן3 והפלתי והכרתי יהוהיע בן ובניהו כמו עלכמו



 המוני ר"ל המוניה כל על כלזמר כ'( ל"כ )יחוק56 המוניה וכל אותה משכונתנה
 אל ותעטרך עמה נסתרת אם ותהיה לתנאי ותהיה זכרה. קרם אשרמצרים
 ואם הענין שעור י"ג( ג' )סטות שמו מה לי ואמרו כמו הרכור כה ישלםתשובה
 ויעברנ' בני את שלח אליך ואסר אליהם; אומר סה תשובת שמו סה ליאמרו
 ואסרתם הרגן אנכי הנה התשובה לשלחו תסאן וי5ם כ"ג( 7' )טס לשלחווחמאן
 עשו אח אלא לכם אוסר אהבתנו בסה תאמרו אם כ'(, *' )מל6כי אהבתנובסה

 ויאסר לעברך; נא יתן תקח לא אם י"1(, ס' )ט-כ לעברך נא יתן :לאליעקכ;
 נא ילך :יא ירך; את תנה יש ואם ט"ו( י )טס ירך את חנה :'ש ישיהונרב
 חשך אך :אטי אסנון; אתנו נא ילך חלך לא ואם כ"ו(, י"ג )ט"כ אסנוןאתנו
 )נו6סית אחר יום ורפקום יכסני; החשך אולי אסר ואם י'*(, קמט )תסליסישופני
 כ'(, ל' ליטעיס לחץ וסים צר לחם ה' לכם ונתן וכסהו ירפקום; ואם י"ג(,ל"נ
 זרעך סטר ונתן שלאחריו: וסה סוריך עור יכנף ולא ותשובהו לכם ה' נתןואם
 וכך בכך אתכם יסר האלהים אם כלוסר הענין, אחרית ער הארסה את ת:רעאשר
 בכלי ואם בכסו בלכר, הפעלים עם התנאי תשוכת ותהיה וכך. כך הסורה לכםיתן

 ואיסנה השסאל אם וישטף; ימרק כ"6(, ו' )ויקר6 במים ושטף וסרק בשלהנחשת
 אשמאילן  תימין  ואמ  אימין  חשטאיל  אם  תרגומו ע'(, י-ג )כו6:ית ואשמאילה דומקואם
 שהוא אע"פ וה י"כ(, י"ט )ויקר6 אלהיך שם את וחללת לשקר בשמי תשכעוולא

 ואם והללת; תשבע ואם ונ' תשבעו לא השעור כי התנאי, ענין בו ישאזהרה
 שבעים וטסאה תלר נקבה ואם 6'(ן 7' )ירטיס תנור ולא מפני שקוציךתסיר
 בסורי עסרו ואם כ"ת(; ט"ו )סס לה וספרה סזובה טהרה ואם ס'(; י"כ)ויקר,
 וישלחם לו חטאו כניך אם ישמיעון כ-כ(, כ"נ )'רטיס עמי את רבריוישמיעו
 כך קורם כמו הויו ותהיה פשעם. ביר שלחם כבר 7'( ח' )6יונ פשעםביר
 הקוף באות היטב זה לבאר עתיר ואני ט'(; כ"נ )7כויס הכרם ותבואת ויוכסו

 אחר כמו בענין הויו ותהיה הורע. הטלאה הקדש פן בוכרי השרשיםסספר
 החטאת מעשת וירר ויברכם העם אל יח את אהרן וישא באמרו כךשהיה
 באסרם ז"ל רבותינו שאמרו כמו שירר אהר ענינו ט'כ"3( )ויקו6 והשלסיםוהעלה
 את אהרן וישא רכתיב הוראה אהר כהנים ברכת לוסר ראו וסה י"ח()טגילס
 ולימרה כתיב מעשות לעשוה כתיב סי עבורה מקסי וליסרה ויברכם העם אליריו
- יכברנני. תורה וובח רכתיב עבורה,בתר  בכסו רברים ופתיחת ה ל ח הת ל ותהיה 

 אחינו בגוע גוענו ולו 6'(ז )רות השפטים שפט ביסי ויהי ; אהשורוש ביסיויהי
 האלהים לך וית, "נ(ו )('ני'ח כסף אלף כפי על שקל אנכי ולו ג'(; כ')כט7כר
 את השל"ם ויען ט64(; 7' )ט"נ קמח וקהו ויאמר כ'ח(; )נו6סיתכ, השסיםסטל
 הספר כבא ועתה 1וי"ט(; )ס"נ בשמים ארבות עשה ה' והנה האסר האלהיםא"ם
 לכורש אחת ובשנת ; כ'( %' )סטות ואיו בנתיו אל ויאומר נ'(; " )טס אליכםהזה
 )ט"6 תשאלני ולסה שסואל ויאסר ; "'( ד' )טטא לי יאמינו לא והן , 6'()ומר6
 במקום הויו ותהיה נ'(. ט' )נט7נר בסוערו הפסח את ישראל בגי העשו ; י"ו(כ"פ
 אלהים ויעבד הלך אסו; או ר-ל י'1( כ-% )ססות חשמו אביו וסקלל בכסואו

 ליר~ן או לשמש או ריל. ג'( ו"ו )ינליס לירת ש ולשטש להם וישתחואחרים
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 ועלי זית עלי בירו; נמצא או ר'ל י.1( כ", ):ט1ת כירן ונמצא ומכרו אישוגנב
 או. כמקום החין ט"ו( ח' )נתטיס עבת עץ ועלי תמרים ועלי הרם ועלי שמןעץ
 בשמן בלולה מנהה וכל כירימן או ר-ל ל"ס(, י"" )ויקרה יהץ וכיריםתנור
 וכך כך היה וכאשר כמו בענין הואו ותהיה חרבה. או ר"ל י" )סס1'וחרבה
 האיש את לשבת הואיל וכאשר כ"פ(, % )סטות האיש את לשבת סשה ויואלכמו
 )ירטיס השרה את ואקנה התו ה' רכר כי וארע לאשה; בתו צפורה את לוויתן
 באמרו ורומז השרה; את ואקנה הוא ה' רבר כי ירעתי וכאשר פרושו ח'(ל"נ

 רדך שלם בן חנסאל הנה אליו: אלהים מרבר שקדם סה אל ה' רבר כיוארע
 חנטאל אליו כא כאשר והוא בענתות, אשר שרי את לך קנה לאסר אליךבא

 וישמע וכמהו הוא. ה' רבר כי ש,רע בעבור הסקנה קנה האלהים לו אסרכאשר
 חניכיו הריק אחיו נשכה כי שמע וכאשר י"ך(, י"ר )נר"סית אחיו נשבה כיאברם
 י"ט(, י-ט כ' )סטו"ל המלך בית את לעביר העברה ועברה לסלחמה; הכינםכל1מר
 כי אשדור אנשי ויראו המלך; לפני שמעי נפל הירדן את העברים עברווכאשר

 )ס-" ואמרוכן
 המנגן כנגן והיה ועור וכך. כך אסרו הענין ראו וכאשר 1'(, ה'

 ל'( ט' )טע  שמעה  ואיובל יורעאלה  יהוא  ויבץ  ועור ט-1(, ג' )ט"ן ה' רוה עליוותהי
 אברו. אותם ירונו וכאשר ל'( כ"1 )נטןנר השבון אכר ונירם שסעה;וכאשר
 עיפה נפש על קרים מים אמרו בכמו רברים שני כין להשזות הואוותהיה
 נפשם בערבות שוים שהם כלוסר כ-ס(, כ-ס )ט:לי מרחק מארץ טובהושמועה
 כ"1 )סס נשתזה סרינים ואשת סגריר ביום טורד רלף וכמהו העיפהן הנפשעל

 על תמוב הדלת ט'(; כ"ו )סס כפילים בפי ומשל שכור ביד עלה חוהט-ו(;
 התמרתו עם מטתו על העצל הההפכת דטה י"ד( כ'1 )סס מטת1 על ועצלצירה
 ולא עליו הס1ב אשר צירה על הרלת כמו ברבר לעפיק סמנה קם ושאינועליה
 הרשעים אבור מהירות דמה כ'ה(, י' )סס רשע ואין מופה כעביר ממנו.חפרר

 שנאמר כמו זולהה הענין וישלימו הזאת הואז שמהסיים ויש המופה. עבורכמהירות
 כמו בענין היאו ותהיה ט"ו(. כ-ט )סס רל עם על רשע מושל שוקק ורב נהםארי

 ל"( ט"1 )סטות ונמס השמש והם שנאמר כמו וכך, כך יהיה וכך כךכשיהיה
 שנאמר כמו כך, ו כך הדבר אבל כמו בענין ותהיה נמם. היה השמש חםכשיהיה
 הרבר אין אבל 1'(, ט"נ )נר"סית אכל לשבר באו ועכריך ארני לא אליוויאמרו
 לרשתה שמה עברים אתם אשר והארץ אכל. לשבר כאנו אבל חזשב אתהכאשר
 כארץ לא וג' הארץ כי להם אמר כאשר י"1(, י"" )לכריס וג' ובקעה הריםארץ
 ואחלצה רע שלמי גמלהי אם ובקעות. הרים ארץ היא אכל וג' היאמצרים
 הצורר חלצתי אבל רע עלי השזלמים גסלתי אם ס'(, 1' )תהליס ריקםצוררי
 שכן כל כפעלו לשונאו שלם לא כי אמר וישג, נפשי אזיב ירדף ריקם,אותי

 לו שאחטא חמא בלי כלומר בצוררי תלוי הוא ריקם, ואמרו רע; אזהבושעסול
 גמלתי אם בין ר-ל תשובתו, ובין התנאי בין נכגס ריקם צוררי )אחלצהואמרו

 וחכסת ואו כסו וכך, כך שהרבר כסו:אע-פ בענין ותהיה נפשי. אויבוביןיריף
 והעתירים, החולפים בפעלים הרבים סיסן ותהיה י"ו(. ט' )קסלת בוויההססכן
  לנקכות אשר )בהולף ו'( 5"נ )תקליס מעשיך נרלו מה שסרו, אסרז כסובחולפים

 )כר~סית ילרו אשר לבניהן או כןגם
 אל סחיל ילכו יאסרו ובעתירים מ*ג(, ל""

 חשך כסו עסך; שאינט .האחר כטי הואו תההיה כן. בצווי והוא )תסליספ'ןט'(חיל
 הפעלים בההלת הואו ותבא כןל(. יינ )מסלי סוסר שחרו ואוהבו בנו שונאשבטו
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 בפנר וראו ויצאו כמו העחירות אל המקומות ברוב עניניהם ותעתיקההולפים
 י"1( ת' )מס ורבו ופרו ס'( ג' )נר"ם'ת עיניכם ונפקחו יסעיס(, )סזףהאנשים
 אליו ואמרהם וג' ובאת לקלך ושמעו כ"ג(; ל.ת )יח~קיל וההקדשתיוהתגרלתי
 נמורה חליפה חולפים המה אשר הפעלים על באה שתהיה ו"2 י"ע(. ג')סטות
 וישר תם ההוא האיש והיה י'3(, כ' )ס'3 ועסר עליו הבא כל ראה כאשרכמו
 בבקר והשכים וג' וקראו ושלחו יוסו איש בית משתה זעשו בניו חהלכו *'()*יונ
 ירושלם .נלכרה כאשר והיה י'(; "' )סס בלבבם אלהים וברכו % עלותוהעלה
 ל.נ(; '"3 )מ"* עשה אשר במות כהני אית אל בבית והעמיר כ"פ(; ל"ת0רטיס
 ושכב ולן ובא ; כ"ס( י' )סס ויכלהו ואבלהו ג'(; ט' 9רטיס הוה רובר לכםוהיה
 הלוך ותלך ונ' אחריה הרלת ונעל החיץ סשרתו אותה ויצא י'0; י"נ ):"נארצה
 בסות אה ונתץ ; יי4( ל"ו )לטיס כשרים חיל בהעלות והיה '.ת(; י"ג לססחעקה

- התפת את וממא -השערים  - קדרון נהל אל עפרם את והשליך משם וירץ 
- האשרים את זיברת ר~מצבות אתח2בר - ת' לג )ט"נ אשרה ח2רף   והקה ע.ו(; 
 יסים זה אחיכם את עזבתם לא ס'( י.ת )ט-נ ישביל יצא אשר בכל עמוה'

 ג'(; כ"נ )'ססע אלהיכם ה' סצות סשסרת את ושסרתם הזה; ההם עךרבים
 הערבית הפא תהיה הווין אלה ובסקצת ו'(. ס' )ס-* 31' ארון ישב לאואסרו
 חולפים ענינירם ותשיב וחולפים עתירים העתירים הפעלים על ותכאראויה.
 ט"ו(; ע' )י:תר בשושן ויהרגו ואו כסו הרוב על פתוחה אם כי אז תהיהולא

 תהים סעינת ויסכרו י"ת( ו' )נר*סית הסים ויגברו כ"ד(ן ו' ):טות מצרים כלויחפרו
 חולפים והם בשכא שתהיה ואפשר כ"ו(. ע"ו )סטזת אילסה ויבאו נ'(; ת')סס
 ואוריר - באפי עסים ואבום נ'(; ת' )סעיס נאסנים ערים לו ואעירה כסובענין
 )כתאב והישר הקרוב בספר זה בארנו וכבר ו'(. סמ4 )סס נצהםלארץ

 )לקטן העטוף ויו בשער עור אותו לבאר עתיךים ואנו ואלחסהיל(אלתקריכ
 בעור בנו כסו המלות באחרית לברה נוספת ותהיה הזה. סהספר י"ת(פ'

 ואם י'ו(, ס' )קסלת וקצף וחליו כ"ד( *' )נר*סית ארץ וחיתו נ'(, כ'ד)נסדנר
 )סם ישיב חוב חבלתו ג'(, " )יתוק*ל האי,2 בבאו י"3( ד' ):ס האחריהקפו
 עלת י"ד(; ת' )דס"נ ביוסו יום לרבר הכהנים נגר ולשרת להלל נ"ע(;ס' )ע"* ביוסו יום רבר באסרו, עור נוספת והיא ישיב. חוב הבית ,2עורו 1'(י"ת
 וברבר שאמרו הראה הלא )סס(, בחרשו חרש עלת י(, כ"ת )נטד3ר בשבתושבת
 כ"ס(. " )ט-4 בשנה שנה רבר '"ג(, ת' )יס"נ סשה כמצות להעלות ביוםיום

 כקש, יאכלמו כמו הרבים סימן אחר העתירים בפעמם באחרונה הו(אויוסיפו
 הנון עם ויוסיפוה ס'(. 3' )תסליס יבהלסו ובחרונו ע"ו(, )סטות ותטעסותביאמו.
 האגמימ1( ואת מן הא כי כ"ו( ט' )*יונ באפו אגמן התשים ולצון, ששון,בכמו
 בכסו ויוסיפו כ"ג(. י' )יסעיס שלסנים ורדף ל"נ(; ל6 )לטיס באששרפו

 וכבר י"(. ל-3 )נטדנר הביאנם אם עראשר הקימונו, השיבונו, השיבותי,הקיסותי,
 כ"1( כיו )טסלי דכיו ישנא שקר בלשון גץ, י"נ )נטדנר סאר בענו ביהיו,הוסיפוה

 ה8על לסד ורכו בענו הואו שתהיה ואפשר להפלנה. י( ס-1 )ירנהסובסקללוני
 הבח כסו העת ואו לה ששסר סה וסהווין - י"3(. ס, ~ונ נקלי השכאשר
 בא עת כלוסר ל,( ט"1 )סי3 ירושלם יבוא לם ואבש העיר הו רעהחף2י
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 היה והמבול שנה טאות שש בן ונה שם; שנכנס ובשעה ירושליםאבשלום
 אחרי צמרים רכבים את ואתה אני זכר כי המבול; שהיה עת ס'(, ו')כריס'ת
 בכך עליו שגור עת נ'ס(, ט' )ט'נ הזה המשא את על'1 נשא וה' אכיואחאב
 את, הכלכים לקקו אשר כמקום אליהו לו שאמר מהר"ל

 הכלכים ילקו נכות דם
 כ'(, י'ו )מן6 כמלחמה והרעו רימערכה אל היצא והחיל .הסענלה ויכא רסך.את

 ענין לא, אם ענעה ויהיה במלחסה. ור~יעותם הסערכה אל צאתם בעחכלוסר
 כך יהיה פן כמו שהוא שנאמר ואפשר וכך כך יהיה שלא שהוא בערביכילא
 שלא ט"ו( י"ס )מ*6 הנשם יעצקכה ולא ורר אסר אחאב אל אסר כמווכך

 עמי חסר אתה מה כי כ'כ( י'4 )ט"6 שאמר כמו כי במקום ותהיהיעצרפה.
 סבקש. הנך כי או סבקש אתה הנה כי כלומר ארצך, אל ללכת מבקשוהנך
 הנשים ותצאנה ס'(; י-כ )נטךנר כחירת ולא וסראה כטו הבית במקוםותהיה
 נצימר כאשר במחליה ר'ל ו'( י"ת )4-1 והמחלות לשור ישראל .עריסכל
 במחלות; לי יענו אשר ס'( כיט ):ס ועור בסחלות, יענו לזה הלא "ג( כ-6)סס
 י"6( י"ו )7ס"6 זעוד ועמו; בכלי ר"ל ועמו, ובלי ה' ס'( '.נ )יסעיסועוד
 כאשר ברוחו, י"ל ורוחו שלחני יו( ט"ס )טעיס ועור ; בעוו ר"ל ועזו ה'ררשו
- שם'ר שסו ולבם י-כ( ,' )וכר'סנאסר  וזה ברוחון שבאות ה' שלח אשר 
 רזל "6( ס' )ס"נ ארו'ם ועצי רור אל מלאכים צר מלך ח,רם וישלחפסוק

 אוסר היה זה ולולי אחרים, בפנים אליו לשלחם זכר שלא ספני ארויםבעצי
 ארוים[. ]עציוישלח

 סשליך כמו לענין פעליהם על הכנויים השסות בתחלה תבא והמםמ*
 6'( מ' )ירטיס בבלה המגלים ג'( י"נ )דנ'6! יזהירו והמשכילים ומוקטר, מקטירומושלך,
 ראש כל ל"כ(, לנ )ט'6 במרככה מעמד היה ו'(, 4' )טל6כ' מובחי עלמנישים
 בתחלת עור ותבא 6"1(. ט' )6יינ אתהנן לסשפטי י"ת(, כ"ט )'חוק6למקרח
 בו שסשו שלא וממה בו ששמשו ססה פעליהם על כנוים אינם אשרהשסות
 כמרעע כ"7( כ"ת ):"4 מרכק עגל ל"6( י-ק )סזנ כמלכן אותם והעכיר שא,מרוכמו

 וזולת י"נ( ך' )קסלת ססכן ילר ל"6(ן ג' ):וטטיס הבקר במלמר ו'(; כ'6)סטות
 נזספת המם בעיה וכבר השלישים. השמזת ענייני בוכרנו שיתבאר ממהוה

 לפני, שהיה מי כל רכרי רגם אלה נכוהן ועקרו ט'( ט"ו )ן", ונמסבנמבוה
 להכיל סרבה סשקל על למלאכה, תאר סבוה כי שאוסר בו בעיניוהטוב
 ואם התאר, על כנפעל הכניסו כן ואחר לכוס, תואר הזא אשר ל"4( כ()יחוק"ל
 כסו השמות על הנפעל בהכנסתם להם שיש הרעת על המם בתוספתהוא

 ואסרנז סבה, על הנפעל נון והכניסו ט"ו( י' )דס"נ נסבה היחה כישנאסר
 הוא רק נפעל, איננו האמת דרך על כי העכרה ררך על הוא נפעל והככמו
 הענין. וה בשסות ואין בעצסו הפועל פועל הוא הנפעל כי הנפעל, בניןעל

 כ*4( ג' )סטות בכמו בערט אלתאל שנקרא ד"נין על ללמד באחרונה הטםויומיפו
 ר*ל רקות בענין תלכו לא והטעם ריקים, כלומר ריקם, תלכו לא תלכון כיוהקה
 הילרים נע נטר בעיני הוא נטכרתם חנם ג'( נ'נ )קעיס ועור סהממון.ריקים
 )סומטיס אותמ חנונו ומן נתן פרושו אשר ס'( ל"נ )נר15ית אלודם הנןאשר
 ספרחו! )וכ*ב מחיר בלא מתנה חנם ומעם לנו, אותם תנו פרושו אשר כ-נ(כ"6

-ור9"ק(.  זכבדאמה באדם הכנם ותהי כעעי הענין על המורות וסהממין 
 טארשיהיה בעיני ויכשר כלם. את כולל הזה הענין היה כלומר יו(, ח')סטא



-
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 רומה שבי אמר כאלו היא כי ס'( ט"1 )'סטיס בחשך ובאי רומם שבי מםכמוה
 ואמר לענין, שהמם אלא נפשי, רומה שכנה '"ו( 5"ד )תסליס שנאמרכמ,

 בטרם ועור יצועי, רפרהי בחשך י"ר( י"1 )5יונ שנאמר כמו בקבר ר"לבחשך

 ורומם ויהיל טוב אבל כ"6(, י' )סס וצלמות חשך ארץ אל אשיב ולאאלך
 - אחר. בענין הכפל מבעלי הוא נ'י"ט( )חנקק רומם לאבן עורי כ"1(, ג')6'כס
 אמנה. הא תמורת והיא י4נ( י"ח )נריסיס באמנם המקור על המםוהוספה
 ארקעם, ארקם חשות כטיט ט"נ( כ'נ )ן"נ בכמו לרבים סימן לברה המםותהיה
 ותרןה ט'(, י' ט' )סטות היי תורישטו נפשי תמלאמו בכמו הואו אליה שמחבריםויש

 אשר כלומר נ'י( ט"מ )נריס'ת לחמו שמנה מאשר בכמו הנין( )עםנומפת
 אחריך מרעה אצתי לא ואני ססכ"ח(; )סס ויעורך אכיך סאל וכס1 להמו,שמנה
 הכרחתני אתה כלומר בשמך, להתנבא החלותי לא ואני תרגומו ט"1( י"1)ירטיס
 אותי ושונאים נפשי את סבקשים הם ולמה בז, הפצתי ולא התאויתיהו ולא זהעל
 אבל בהמה, סשפטו סהבהמה, נכרית זלא ס'( ית )טא זה וכסו הנבאי;על

 ויומיפ,ה סכך. כלם בהם סזה והעקר הבהמה, סמנו תפסק שלא הואתרגומו
 הנסתרים השמ1ת הם והכף והיור הואו כי וסמך, וסמני בססנו הנון עםעור
 כאמרך)'סעיס הוא סמני אסרך כי נוספת מהם הראשונה כפ1לה, מם עליהםובאה
 על נוספת מם ובאה 7'(; ס"ס )תכליס סני גברו עונות רברי מני, שעו 7'(כ"נ
 סטנו, ושבה עליהפמ והובא סנו העקר כי בטמנו ההקשה והיא מטני, ושבהסני

 כ"ד( ס"ת )תסליס סנהו סא1יבים י"נ(, ד' )6'ונ מנה, שמץ אמרם ;ה עלוהראיה

 סהשניה. הנון סחיסר הוא מסך אבל סמנון נשאר היה ההא סהזסרים היו אלוכי
 בסקומות זה שעושים אפשר כי עליה, לעמר סנהו בסאויבים אשר הנוןורגשות

 סטרם הנון עם עור נוספה וכבר הרגושה. ההיא האוה על הכמיכה שתה;יקכרי
 וזקן יסים עול עור כךנום יהיה לא ט"ו(, כ' )חגי ה' בהיכל אבן אל אבןשום

 השבת נוטהרת ער כ"ו(, ט.* )סס צריק ונאסר ךכ:לפנים )בו( כ'( ס"ס)יסשס
 ולפנים שם, יהיה לא אבן, שום טרם סשפטם כי י"1(, כ"נ )1יקר5השביעית

 היום וכל שנאמר כמו השבה סחרת ער 1'(, 7' )רות בישראל לפנים שאמרכמו
 כמהו סאין ו'( " )'רטיכ ה' כסוד במאין עור והוסיפו ל"כ(. י"6 )נטדנרהמחרה
 ויובן בין אחריה שיסתירו ויש נראה. איננו שההבלע אלא, 1'( ל')סס
 ששון שמן אלהים אלהים  ס,2הך כן על ח'( ט"ס )תסיס באמרו זולתוהענין

 בלי הוא כי הקבוץ הבריך מכין רצונו היה אם חבריך, סבין כלומרסחברך,
 אחר, בו רוצה היא ואם שאסרתי, כמו יור בלי יכתבו הקבוצים סן זהרבהיור
 וספז ס;הב הנחמדים וכסו מעלות הרבה כלומר ו'( ו' )היסט טעלות אלהים רעת כמוהוא
 סנשים ובתברך שאול. אל רנה שהוא זכרוסה סחברך, יוהר כלומר י."(, י"ט )תתליםרב
 הואו עם ויוסיפיה נשים. מבין ר"ל כ74( )סוסטיסס' הברך באהל מנשים -יעל
 ת'(, קע-ו )תסליס עשיהם יהיו כסוהם כסוך, בכמוני, האלה הכנוים אל בהלרגיע

 כסו וולתם האלה הכנוים קצת אל שיגיעו ואפשר ג'(. י"נ )6י1נ כמוכם לבב ליגם
 וימ2 י(. *' )דנריס פעסים אלף ככם יהיה, כנר כבם ט"ו( ט'ו )נטדכרשנאסר
 ס'( כיס )6'ונ שאסר כסו הנראים הששת אל הרסיון כף עם בר,םשיגיעו
 רטים ככם זיבן ט'(; ג"ח ):ס שבלול כטו ל'(; 5"3 )תכליס עשב כסו אש;כסו

 פ"0 ייט )נו*:ית עלה השחר בוכסו הוסיפוה ובבר ס'ט(. ט'ת )ססמקדשו
 תבא . ילא .השחר עלה קרסת דמ2יעור כי החולף, הפועל ובק הכף כיןלהפריש



 שבלזל, כמו אש בכמו הוא כאשר לרמיון הנה הכף ואין ההולף; הפועל עלהכף
 כעכור הכית במק1ם הנון עם בה שישמשו ויש 29(. 5ד נסלן )יתס לקרוב היאאבל

 הולכים רכ עם והנה אמרו והמם, הכית מוצא ריל מהשפתות, אחרשמוצאם
 ואת כ.כן כ.1 )יח1ק"ל עוך ונאמר 1( -כררך כלומר ליד(, י"ג לס-נ אחריומררך
 כתחלת אטר כאשר כנחלה כמקום ישראל, לשכטי תפילווטנחלה אשרהארץ
 ולרגרים. לכם בנחלה אותה תפילו והיה כ"נ( ט'ו )סםהענין

 מי על בהם יפפר אשר העתירים בפעלים  ראשונה יוסיפוה והיוד *י
 ויוסיפוה ילכו. ילך, יעשו, ישמרו, ישמר, כמו ולרבים, ליחיר כמעמר נמצאשאינו
 הפרות וישרנה כמו כמעמר נמצאות שאינן הנקכות על יספר אשר בפעליםמעט

 ל'ל"ט(. )נרתסית לשתות בכאן ויחמנה כ-כ(, ח' )דני6ל יעמרנה מגוי י"כ(, ל)ס'"
 ואת יהזקיהו, ירמיהו, 1'(, י.ג )נטדנר יוסף כן יגאל כמו השמות כראשויוסיפוהו
 "ו( " )ע1רת הרבר כלרריוש המלות כאמצע והוסיפוה כ.נ(. כ"נ )נר"סיתירלף

 ותעשינה כותגכהינה כ'(, י.ג )ס"כ אחיך כהאמינון י"1( ל"1 )נרתםית רתינהוכנלכה
 והרומה '"ו( ט' )'רמיס ותכואינה למקוננות וכוקראו נ'(, י-ו )ית1ק"ל לפניהעבה
 הזכלוני השמעוני, העזיאלי, האשריאלי, משפחת בכמו ליחס ויוסיפוהלהם.

 לכני ככמו 'חוס לבל' הזה המקום ככמו ויוסיפוה להם. והרזמה כ.ו()נטדנר
 ויוסיפוה 1'(. כיח  )דס"נ אפרים גכור זכרי )סס(, ואראל' לאזני לשוניושמעי
 וחיין וחיים 1'( ל." )טסלי ומלכין מלכים ככמו הנון או המם עם לרביםסימן
 שמות כאחרית ויוסיפוה לוה. והרומה י-ח( כ-ו )יזוקתל ואין ואיים כ"נ( כ"ד)ת.ונ

 הטגכיהי נריבים, עם להושיכי רל, מעפר מקימי בכמו הטקורים ואחריתהפועלים
 ההפכי ג'(, ק-ח ):ס כשמים הישבי ק'*'"ג(, )ת:ליס לראות המשפילילשכת,
 חקקי ; י.ו( טיט )ירטיס גכעה מרום הפשי הסלע בחגוי שכני ת.(, קי"ד )ססהצור
 ; י""( ט-ט )נרס:ית לגפן אסרי י"ו(, י"" )1נריס הצאן עזכי י.ו(, לנ )'סע'סכסלע
 כנוי כי כו, רעתי היא זאת יבם, אבה לא כלומר 1'(, כ"ס )דנרים יבמי אכהלא

 '"ד(, '"ג ):ט,ת אמר אתה הלהרגני כמו ויורב( נון אם כי יהיה לא במקור הרכוקהפעל
 ואלו לשרתי ולא להרגי לומר נכון ואין ע-ו( טיד )יח;קתל לשרתני אלי יקרבוהמה
 י"ת( ט-ט אתונו)נר":'ת בני כאמרו בן על והוסיפוה יכמני. אומר היה ;ה רוצההיה

 התאר על והוסיפ1ה ו'(. ט-ו )סטות ככח בנאדרי העומד הנפעל עלוהזסיפוה
 תדכר ואתה וכמהו נכיא; כל ביר ומשפטו י"ג( י.1 )ט-נ חוה כל נביאי כלבביר
 מלאתיו אשר )סס( שנאמר כמו לב חכם כל אל טשפטו ג'(, כ.ח ):טות לכ חכמי כלאל
 כמו עמה והרבר האהת הנקכה על הספר כאשר הנקכה לסימן ויוסיפוה חכמה.רוח

 ת'(, נ' )רות הרכקין זכה תלכין תשמרין ויאמרו הנון עליה שיכיאו ויש ת(כי,השמרי,
 סימן אחר ויוסיפוה י.ד(. )?" תשתכרין מתי ער ל"תולנ(, )'רטיס ההחמקיז מתיער

 ית'(. י' לסו:ט לרוש אהבתי 6'(, )"יכס במרינות שרתי עס, רכתי ככמוהנקבה
 תחלזאיכי לכל הרפא עונכי לכל הסלח כמו הנקבה כנוי שהוא הכף עלויוסיפוה

 נעלני סספר לסון ססיס ספני 6ך ו1"ל: סמתרגס טן 1רס סוספס כ1ס ,ם סג,ככ-,1(
 סנכונס סגדר סות סידקנו ס1ס 01לס1ן עליו סלכנו נטעטד נט5* ס*ינו ר5'כן
 )כדלטיל(. וג' טון ונ"טר כמספלל ,ס כספר סנס65וכל

 י"ג( )כ'ג כלק כפ/ סר6כ'ע 1ס על וכתכ . סספרדי. סכסן טסס ר' רית ניכיורו2(
 עטכס. לסלוך לתתי סכתוסנס



 פליט בכמו למשך ויביאוה ד'(. ג' ק"ג )תס5'ס המעטרכי חייכי משחתהנואל
 בקצת העתידות אותיות עם הוסיפוה וכבר להם. והרומה כ"כ( 3' )*'כסושריר
 על 3'( ט"ו )'סטיס אמרו ההמן הפאים כפלו וכאלו יור פאיהם אשרהפעלים

 הראשונה במרבר, לזו וו סמוכות יורין שלש ובייליל ייליל, ס,אב סירבא ועלנבו
 אנחנו לנו ויש יהורה1(, ר' העת על מונחת הפעל פ"א והשניה העתירותיור
 היא והשלישית הוה, מהמפר אחר בסקזם לזכרו עתיהים אנהנו א"ר סאמרבו

 הפעל, פא היא נם והיא נסתר, רפה נח היא כי במכתכ, לא בלכד במרברקימת
 אמר כאשר הפעל פא לפניה אשר הנעה היור היא אם כפולה שתחשבוראוי
 ירר ייליל כלו וכמהו יהורה, ר' זכרה לא הנסתרת הזאת היור אבל יהורה,ר'

 טעה וכבר ו'(. ט"ו )[ס ייליל כלו לסואב סואב ייליל לכן ג'(, ט'ו )ססבבכי
 אך בראשונה, תחת ובצ'רי השניה היור בנח סואב ףייל לכן בקריאתו יהורהר'

 כהשנה; עליו אותו לספן שכחנו  מאשר תה בצירי.  והש5יה כשכצןהראשונה
 היורין ושני למדבר האלף 5"6( ט'ח )'רטיס איליל מואב על כן עלוכמהו
 על הל'יי כי י"ד(ן ס"ס )יסטיס תילילו רוח ומשבר כפול; הפעל פאהסה

 :'ל'לי אותו קורא הוא נפתלי בן אבל אשר, בן כגרסת "ד( 1' לססטמשכביתם
 וגבה וכמהו 1'(, נ, )ט,כם ?'טי:1 רברי הלא משקל על העקר על היוהברפית
 היוד תחת בשוא ו'( ל-" )יחוק"5 בנדלו י:!ף - קליח(. )תסליס ;?עממרחק

 והיורב( הפאים סשתי האחת והיא השניה תחת ובהירק לעתיר היא אשרהראשונה
 ג'(, כ"ט )6יונ בהילה נמצא והיא במכתכ איננה נסתרת רפה נחה הכפולההשניה
 הקיר על מרמה ויז סשקל על י!יף אותו קרא נפתלי בן אבל אשר בן קריאתוזה
 בהוא והוסיפוה האיש. אשרי משה, סות בואחרי עור והוסיפוה ליג(. ט')ט-3
 וכבר הנופל. הכפל תסורת היא וכאלו 5"ו( כ' )ס"6 ההצי מקום ער החצי,ירה

 העססים '-ס(, ל' )'[עיס ארח מני הטו ררך סני מורו באסרם מן עלהומיפיה
 עשיתי, בכמו המרבר לאחר כנוי ותהיה ג'(. ט"ו )סס רהם מני הנשאים בטןמני

 "(. י"ט [ס 3גי 3ג' : [ג' 3כ"י 5'( י'ד )ס"נ אבשלום עברי )ובכסו אמרתי שמרתי,ראיתי,
 עצמו על האחר כשיספר לענין העתיהים הפעלים בראשי תבוא והאלף14*

 אליו ואמרה לפרעה ואגירה אעלה אעשה, שאמרו כמו נקכה אם וכראם
 כ"ת(, כ"ח )י[עיס ידושנו באדוש ענין ללא בראשונה עוד ויומיפזה נ"6(. ט"ו)3ר"סית

 י"ת( כ.6 )סט~ת ואנרף כ"י( 5'3 )'רמיס ובאזרוע 3'(, ן' )ט"3 שמן אסוך אםכי
 ט'( ט' )[ט~ת ובאבעבעת ו'( י"ט ו[ס נהרות והאזניחו י"ג(, נ'ד )יסטיסואקרח
 השערים ובאספי .י'ו( *' )סטות האבנים על וראיתן נ'(, ט"1 )ית,ק*5 אפמיםובמי

 תשסאילו וכי ט'( י-נ )3ר6סית בואשסאילה ויומיפוה ווולתם. כ"ס( י.3)נתטיס
 אחל זלא בו3שתו כמשמאול הם כי תפעילו, אפעילה משקלם נ64( 5')יסיס
 ולהשמיל להיסין איש אם נ64(, כ"6 ליחזק56 השסילי השימי ט'(, כ'ג)6יונ
 כףישר הסשך ואו בסקום היא בשסאל הכתובה האלף אבל ויט(. 1-ד)ס"נ

 נשאים ובאתם י"ו(, 5' )ילמיס שאסיך בוהיו המשך ואו בסקום ג"ככתבוה

 וטסנל וסטתנועע טו"כ, יי5י5 5כן וסנטלס פק(: לןף 551 סלם סנוח 16ת'ותנסי1(
 יונס. ר' דנלי ט5 ססיג 6סל' 3' ק'ד ןף 3טכ5ו5 רדק ול6ס תילילו.רווז

 סית ר"י סכתנ וטס :ס. יתוק*ל, על סי ו3טבתפ ק45ת דף נטכלול יו"קר*ס2(
 נספרינו. כן *יננו נמלס נט5*תססנש
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 ומשמאלימ מימינים המשך יור במקום עור האלף נכתבה וכמר ו'(. ס')נתטיה
 6'( כ"ן )'רטיה תאנים רוראי בשני האלף עוד והוסיפו נ'(. '"נ לדה"6באכנים

 הרור אומר שהוא תראה הלא י"1( )ט"נ ברורים ראשיהם את וישימו כמו היאכי
 כי כ-1( )סטות חמשים בללאה עור והומיפוה סס(. )'רמיס אחר והרור -אחר
 מפמ חלונות, ובללים שפרשו אע"פ ס'(, ו' )ט"ת ההיכנה על יע6 ובלולים כמוהיא
 לוליות ימות שאחריהם מה אל ומתלתם זולתם אל ההם סחלונות עולהשהיה
 הלולאות. כשם שם לר~ם וקראו אתריו שיש נמה כו שהם מה כהם יתתכראשר

 ס'( נ' )נר6סית כאלהים והייתם בכמו לרמיון, בראשונה יוסיפוה והכףכ*
 והנה י"7(, י"ג )עעיס מףח כצבי י"ת(, כ"ו ):ס אכיו להן קרא אשרכשמוו:
 אז רבים רכרים או רברים שני בין להשוות ותהיה ו'(, 7' )[מזת כבשרושכה
 כאהשם כחטאת כ'ה(, י"ת )נר6[ית כרשע כצריק והיה כמו הרוב על שנייהתהיה
 )דנריס תשמעף כנרול כקטן י"נ(,  קל"וף )ת:ליס כא!רה כחשכה  1'(, ו'לייתר4

 כסוסי כעמך כעמי כמוך כמוני  י"ט( ס-ר  )נרי[ית כפרעה  כמוך כי  י.1(,6'
 למלחמה דדרר כחלק כי ט"ו( ט-ו )נט7נר יהיה כנר ככם 7'(, כ-נ )ט-6כסוסיך
 כאמרם האחת בכף די להם שיהיה ויש כ"7(, ל' )ס"6 הכלים על הישבוכחלק
 כאמרם כף בלא הרברים בין שישוו ויש ג'(, י'ת )דה"נ עמי וכעמך כטוךכטוני
 כמו לקרוב ותהיה כ"נ(. י'6 )מ[לי טעם וסרת יפה אשה הזיר כאף והכנזם
 הלילה כחצות כ"ט(, ל"נ ):טזת איש אלפי כשלשת ההיא כיום העם מןויפל
 וכעת כ"ד(, ל"ת )נר6ס'ת הרשים כמשלש ויהי ד'(, י"6 )[ס מצרים כתוך יוצאאני

 ויהי מוה וקרוב ט'ו(, י"ט )נר6:ית עלה השחר וכמו כ'(, ד' )יי6 ותדכרנהמזתה
 ועור ירו, שהשיב ובשעה ירו שהשיב כשיעור כלומר כ-ט(, ל"ס )[ס ירוכמשיב
 וממה נצה. עלתה שפרחה בשעה כלומר י.( מ' )[ם נצה עלתה כפרחהוהיא

 קרוכ, כזמן כלומר ט-ו(, ט-ה )חת:'ס אכניע אויכיהם כמעט הוה למיןשרומה
 לולי ט'(, 6' )י:טיס היינו כסרום כמעט שריר לנו הותיר צבאות ה' לוליוכמהו
 היררן את עברך יעכר כמעט וכמהו כסרום, קרוב בימן היינו האלהיםהסר
 כגרות, ואמות היררן אה עברי אחר מת שאהיה כמעט כלומר ל'ו(, י"ט)["נ
 עכרך נא ישב הזאת הגמולה המלך יגמלני ולמה אמר: זה וכעכור הסתר, בוויש

 י.נ(. נ' )תהליס אפו כמעט יבער כי עור וכמהו ואמי; אמ קכר עם כעיריואמת
 מורה במרה אמרו דץ, :ה' )'הו[ע במרה אמה ככאלפים הדבר לאטהתותהיה
 הבורא שאמר במה עור זה בכמו שנאמר ויתכן מקורב. לא ברור רכר הואכי
 ויהי אמרו הוה הענין שמחזק ומה ד'(, י.6 ):טות יוצא אני הלילה כחצחית'
 נ'( ו' )נתטיה אמת כאיש הוא כי וכמהו ומקוים; ברור כ"ט( י"כ )סס הלילהבחצי
 כשכב והיה אמרה הוה למין רוטה שהוא ומה ברור. אלא שיהיה יכשרלא
 רצתה ולא מות1 אחרי לומר שרצתה בעבור נ"6( 6' )ט-6 אבתיו עם המלךארני
 אמנון לב כטוב נא ראו כמהו שיהיה ויכשר המוה. אחר אבל המות זאתל,רוב
 לא חשכחץהו, לבו טוב השלמתו אחר אם כי לומר רצה לא נ"ת(, יג )ס.נביין

 ולאאים באמרו ברברים מעם נוהגת איננה נוספת ותהיה לכך. קרוב יהיהכאשר
 ס'(, ין )קסלפ דושליט מלפמ שיצא כשנגה 6'(, )נו6סית כנגוץ שר מצאלא

 חשקראנה וכמהו ראלה, הרברים כ6סר י'1( ל"ט )נד*סית האלה כרברים אליוותרבר
 או האילה הצרות ש ר4*לה הקורות האלה, ד"ל י"ט(, י' )ויקר*. כאלהדאזי

 אשר העניו ו'( כן )יסוסע הרדפים יצאו טששר *אקרי סנרו והעוער לחה;ו1-ומה
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 נוספת והיא נוספת; הכף '"ט( ט"ו )דס.6 בה וגרים כמעט הרורפים;יצאו
 הזה הפסוק לפרש עתירים ואנחנו י( 1' )6יונ לחמי כרוי המה כאמרו כןנם

 )קס5ת שכא עטת בבל נוספת עור והיא הנון. מאות והעין והנימל הנוןבשער
 ויוסיפוה והפרייוה. הלמד עם רבף והוספה לעמת שיהיה הטשפם כי ט"ו(,ס'

 ףור בני זה הקלך ובנך, ורגלך עברך בכמו הובר האחר עם ברברםבאחרונה

)ס'"
 בשבא. מעמרה ויהא האחת הנקכה עם ברברם לברה ויוסיפוה י.ו(, כ"ד
 כין ; אכיכם ורגליכם יריכם בכמו הרבים הוכרימ עם ברברם המם עםויוסיפוה
 בי התל באכיכן הרבות הנקכות עם ברברם הנון ועם י"(; ף6 )דנריסעיניכם
 תעשינה ולא כמו אביכנה שיהיה ער הנה ההא להוסיף ויתכן ו'(, ל'6)נר"סית
 הוסיפוה וככר כ'(. י"ג )סס כסתותיכנה אל הנני מ"פ(, כ.ג )יפ,ק"5כזמתכנה
 הכהן כערכך ערכך, בכסף מקום לה שיהיה מבליבאחרונה

 )ויקר"
 ט"ו(, י"כ כ"ו

 בלבר. עמו המדוכר בעבור הוספה אכל הכהן, כערך הערך, כסף השיעורכי
 בשמוש, חלק לה ואין שם ואיננה אות היא עמו למרוכר שהיא אע.פ כיורע

 ואיננה כשמוש חלק לה אין לומר ורצוני בשמות; אם כי יהיה לא השמושכי
 נוספת. היא אכל ובנך עכרך כף כמו אליה מצטרפית שאיננה כלומרשם

 ד'ו( ו' )סוטטיס עזה בואך ער בעיני וכמהו אליו, המרבר את לזרווהוסיפוה
 הענין אכל אליה, שמחברים הכף הואת הכף אין נ"ג(; י"" )סס סנית כואךועד

 וער חמת מבוא ער והטעם ג'( ג' ):ם חמת לבוא ער באמרם כענין הוהברמר
 אנכי. ויאמרו אני על ויוסיפוה מנית. מבוא וער עזהמכוא

 מי על הספר כאשר לענין העתירים בפעלים ראשונה יוסיפוה והתיות*
 תשמר, ותאמר נקבות, אם זכרים אם נקכה אם זכר אם עמז מרברשאתה
 כמו עמה. מרבר שאינך נקיבה על תספר כאשר או תשמרנה, תשמרי,תשמרו,
  ויין תאכל לא היין מנפן יצא  אשר מכל תשמר האשה אל אמרהי אשרמכל
 י'ג(, יג )סוטטיס תשמר צוית'ה אשר כל תאכל אל ממאה וכל תשת אלושכר
 כ'(, ד' )ם.6 עליה הנצכיה ותרברנה כמו עמך שאינן נקיבות על תספר כאשראו

 כמו וכאחריתם השמות בראש ויוסיפוה כ.6(. ט"6 )נר6[ית קרבנה אלותכאנה
 ט.ו(, ח' )*קתר בזץ ותכריך בכמו בלכר השמות בראש ויוסיפוה ותפארת.תלבשת
 בסוף ויוסיפוה כ'(. כ'ט )יסעיס ואניה תאניה ת'(, כיס )יס"" תלמיד עםמכין

 בצרקתך כ'(, ט' )נר6סית פיעה את הלרת יום לרת, שבת לכת, בכמוהמקורים
 ולקחת ט"ו(, 5' )נר"סית בני רוראי את גם ולקחת ס34(, "ו )'פוק"5אחיותך
 י.ת( ט"נ )נר"סית לעברים אותנו ולקחת למר זולת י'ג(, נ' )ט5"מ מירכםרצון
 למר היא משם לו ולקחת אתנו ולקחת למר כי י(, כ.ס )טס אשה משם לולקחת

 ד~דאי י~ז גם בזלקחת הוה לטעם ואין כך, שיהיה כדי או זכך כך שיהיהבעבזר
 המעם לומר יכשר לא כי תראה הלא עקר; כל פנים מק-בם רצון ולקחתבני

 ער אשי את קחתך המעט יכשר: אך בני, רוראי שתקחי ובעבור אישי אשהקחתך
 ]כי לומר יכשר יא וכן בני, רוראי לקחת או בני רוףאי גם שתקחי לבך אתשנהת
 מידכם[, רצון לקחת וכעבור רחנחה את פמת עו מאין הונקה בכי מרביםאתם
 וקכזל מנחתכם אל פנזהז להעדר זושנקה בכי סרבים אתם לזמר: יכשר אשראך

 את גם ולקחת כי התבאר, ובבר מכם. הרצק קבול והערר כלומר בהיכם,הרצון

 סטךכריס. כטטפט ידכל 6טל לנוכש ססא 5פות נס' סר6כ"ע העת'(



 היא בהם ושהלטר מקורים, שני על עטופים מק:רים שני רצון ולקהה בנירוראי
 )דנריס התורה ספר את לקוח כמן לקוח כהם ת,ספת קורם והיה הפעלפא
 ואפשר ההיון עם עליהם שכברה בעבור הואו חסרו ההיו הוסיפו וכאשר כ"11(ל"6

 אחיותך בצרקתך ההו וכן אחרים. פנים על אחר בהם הענין להיותשיתכן
 כידקתך וטשפטו ל"כ(, ליג )6'ונ צרקך חפצתי כי על ר"ל המקור, עלתוספת
 ?4י ?8י טשקל על בו התו תוספת קורם ה'ה פרעה את הלרת אבלאחיותך,
- ד'(. י*ו )ית~קיל  חתלה לא  והחתל כ"7( ע' )'סוסעלעכרך  לבנין ריזו ויוסיפו 
  י"1(. לנרי:ית לפני  רוסהלך  ב"ג(, ל"ס ):ס  וההקרשתי  והתגרלתי בכטוהתפעל
 שפעת ד'(, על"נ  )תי,ס לעיני שנת  אהן  אם בכטו הנקבה הא תטורת התיוותהיה
  ע'(, נא לתכליס  אשת נפל  ו'(, י-ר  )ס?ין סרה  בלתי טכת י"ו( ט' לי-3  רואהאני
 או בקלחת אז י"1(, ט-ו )יחוקיל לנשיא ושבת "(, כ"6 )37ריס האר יפתאשת

 שבא מלכת בכמו בהצטרפה לת'1 גם הנקבה הא  ותהפך '"7(. כ'בפרור.)ס'מ

)פ"י
 באה  וכבר לוה. שוזטה וטה  כ"3( י"י )ט:לי  טעם וסרת האר, יפת  יו"ד(,

 רבותינו טרברי הרגלתי משפטו  ג'( י-י לסתפ  לאפרים  בהרגלתי הא תטורתהתיו
 הפגות טאין באמרם בהא התיו הטירו כאשר תרגילני, אל מצ:ה, לרברהרגילני
 בתיו ההא עור והסירו תבונוה. טשקל על תפוגות וטשפטו ס"ט( ג')6יכס

 )סער הוה הספר טן הורוה המלות קכצהי זכבר ל"7(. כ-ס )'רמיסבחפוצוהיכם
 אחר בבית כמו טחזיק או כלי לענין השמוה בראש יופיפוה והכיתל-ט(.
 בבגר או צטר בבנר י"ת(, י-6 )7נריס בכיהך בשבתך ט-ו(, י"כ )סט.תיאכל
פשתים

 )ויקר"
 י"ד(. 3' )ס", בפרור או בקלהה או ברור או בכיור והכה ט-ן(, '.ג

 יהיה והרבור לטום ככלי הושם הזה, השעור טן כ-6( כ"ת )~יקר6 בו טוםואטרו
 ראש עלה אמרם ה~ה המין ומן לשרשו. שדומה במה ירחכ כן זאחר שרש 1ל

 העונות כי ר"ל י-ד( "' )6יכס צוארי על עלו ישהרנו על.ה, ענין (, כק ג' )7כריסהפסנה
 וכמהו ורבית, גרלת ט'(, ט"ט )כר6סית עלית בני מטרף ואמרו ורכו, עליהםגברו
 אלה ושרש  ורבתהו. אותו גרלה כלומר ג'(, ט' )'חוק,ל מבריה אהרותעל
 עור תראה וכאשר הנה רואה אתה  באשר  בענינים נרחב והוא  אחרהטלות

 בענין יהיה אשר מהבית יסתעף ואשר האל. בעורת הוה טהספרבמקוטות
 באכלכם )היה  ו'(, ג.6 )תסליס  בשפטך תוכה כרכרך הצרק למען אסרוהכלי
 אכלכם. ובעה שפטך ובעה רברך בעה כלומר '"ט(, ט"ו )3טר3ר הארץמלהם
 ושארך בשרך בכלות אליהם. שהתורע בעה 6'( ט"ס )נר6סית יוסף בההורעועור
 אבל טע(, כ"ו )ויקר, טהם בהשטה בית האלה הביהין וכטו י.6(. ס')מס5'
 פעל השמה כי הפעלים, על הבית שהפל יתכן לא בי ?"סי, שם עלנפלה
 קטצות והיעתקה  לקן, כ.ו ל[ס תשבת  השמה יטי בל כטו פועלו  שם רצ;כרשלא
 שהוסרה בעבור כי שאוטר בעיני והטוב להיל. כרי להא והתח  הבית אלההא
 שיניעו ער נחות כלם ה~אתיות כי בטבעה, נחה נשארה הקטצוה והיא תנועתהפההא
 ורן,שעור נחימו הקב"שני נעבור בדחק השין הקלו נחה ההא שבה וכאשראותם,
 רחקו מאין_ לוטר המשורר שיוכל ה;ה הררך על בעיני רחק ואיננו השטה,בעת

 י"6( 7י לטעלס סנ,כל נתרו, )7זט בשמדים,כשקט
 והטתר כטו ן מ בענין כן גס הבית ויוסיפו - שטריו. על שקט אשר עתכלוטר

 )ירפיססש. סספרים 6ת לע"ז סל*ל וירפס י"ו. לינ, כירמי: סטסורס כנגו 1ס11(



 בשנים נשאר מעט ואם הלחם; ומן הבשר מן הענין ל.כ(, ח' ):ס ובלחםבבשר
 בבהמה בעוף אהכם אשר התיה נפש כל ואת השנים. מן הענין נ"נ( כ-ס)[ס
 חית כל ומן הבהטה ומן העוף טן הענין י'( מ' )נר6[ית אתכם הארץ חיתובכל
 וכטהו הארץ, אזרח וטן הגר טן ר.ל כ.( י"נ )[מות הארץ ובאורח בגרהארץ.
 )סס יאכל לא בקרשים ט.1(ן י'ו )ויקר6 ובגר באזרח וטרפה נבלה תאכלאשר
 ס'(. ט' )מ[ל' טסבתי ביין ושתו בלחטי לחמו לבו וכטו הקרשים, טן הענין ר'(כ4כ
 הענין ל'(, ג' )6יכס כתרפה יושכע ן'(, פ"ת )תסליס נפשי כרעות שכעה כיקור
 לא הוה הלשון רוב עם טן טוצאים אנחנו שאין ואע-פ טהרעות. חרפה,טן

 ספק בלי טן במקום החות שהבית שבראיות והחוקה הלשון. לקצר אלאחסרוהו
 ישבעו טטעצתיהם וכן י'ר( י'ר )עסלי לב סוג ישבע טררכיו אטרם בזהאצלי
 ובעוף השרה בחית בה "שב בל ואטלל הארץ תאבל כן על - ל.6(. 6')[ס

 טרוב בלוטר י-ג(, י"כ )נר6[ית בנות אשרוני בי באשרי השטן; טן כסו י-ת(י"ר )ויקרי בשמן והנותר ן השמים ומעוף השרה מחית ענינו ג'(, ז' )סוסעהשמים
 ובטהו בעבורם, כלומר צוררי טבל הענין מ'(, ו' )תסליס צררי בכל עתקהאשרי,
 בתובם תצא ולא בהם ואסרוך ; בעבורם בלוטר ,'( ו' )סס צוררי בעכרותהנשא
 להוציא יחתרו בקיר ס'(, '"נ )[ס בו והוצאת טתובם; כלוטר כ"ס( ג')'יק"ל

- ממנו. ענינו י-כ( סס )ססבו  בשמחו ההודעה הא בטקום הבית ותהיה 
 עור אם וכטהו הקציר, כשסחת טשפטו נ'( ט' )י[מיס בקציר כשמהתלפניך
 היום כי ואף וכטהו השנים, רבות עור אם שעורו נ."(, כ"ס )ויקר* בשניםרבות
 אשר כררך לראהכם וכטהו הכלי, יקרש טשפטו ו'(, כ"6 )[-* בכלייקרש
 ל-ר(, ,"ג )ט"6 ירבעם בית לחטאת הוה ברבר ויה' ועור ל"ר(, ה' )רכריס בהתלבו

 ותהיה ל'(. י"3 ל[ס 31' להטאה הזה הרבר ויהי כטו ה:ה הדכר  שיהיהטשפטו
 עליה, ר"ל יזג( כ' )גתטיס כה רככ אני אשר הכהסה אם כי כמו על, במובענין
 כטהו שיהיה ויתכן הנפש, על ר"ל '"6( '"ז )~יקר6 יכפר בנפש הוא הרםכי

 הא. תמורת האלה הפנים על בכשטחת והתיו הקציר, על כלומר בקצירבשטחת
 שנאטר כטו עליה סשפטי[ כ"ג( ר' )[ס ]בה חטא אשר חטאתו אליו הויעאו

 )3מרנר בשנים במוט וישאהו '"ר(ו ר' )[ס עליה חטאו אשר החטאתונו~ה
 לרביקה  היוחה  ולתעורן לרכיקה עור הכית ותהיה שנים. על כלומר כ'ג(י"נ
 )נטרנר בו ארבר פה על פה ג'(; ל"ר )נר6:יח ברינה נפשו  ותרבק  ביתכטו
 נ'( כ"ג )[.6 בי דבר ה' רוה וכטהו ; בפנים פנים בו רברי אדבוק כלוטר ת'(,'"כ

 בי בעיני הוה השעור וטן כ"1(. י"ת )רסז3 בי ה' רבר לא בי; רבקכלוטר
  לתהנה והיא י(( ו' ל(ופייס עטנו ה'  ויש אףני בי ת'(, 1' )'ססמ וג' אמר טהה'

 כענין בי פנה  והשעור,  הרבוק יהיה  בו הסהר נרברים ויש רחמים.ולבקשת
 אבל כ"(. 1' )*יינ בי פנו הואילו ועתה  נאטר  באשר כ"י( כ"ס  לחסליס וחנני אליפנה
 ובטקבות ופעלבפחם  י'פ(,  ובריוייומיסל'ו  הספר על כותב שני בבסו  לעורהיותה
 בבסף כ'(, ל-ס )נטרנר הבהו באיבה אם - יהרפנו בשנאה ואם (, '64 מ"ר )'[עשיצרהו
 עור שהוא וטה נ'(. כ'  )תסלת בסבלות ולאחו בחכמה נהג ולבי ר'(, י' )ירמיס ייפהווזהב
 הליבתם על נעורו כאלו בנפשותם, ההלבים האנשים הדם *.ח( גזנ )יינ אטרוסר"ור

 הבע[ ותויה כ-ג(. נ' )טא איניהו רבר כנפשו בי זבטהו בהם, סכנו ב~טרבנפשותם
 אלהים ברא ראשית מ'כיענינו השטים את אלו;'ם ברא בראשיה בכמו עניןללא
 כן גם היה ~להים ברא רץ*שית אומר היה ואלו ובך, כך היה וגו' השמיםאת
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 וישם אמרו כמו והוא י"ן( י' )נטל3ר בראשנה 31' רגל ונסע שאמרו כמונכון,
 לתטאת אשר את והקריב אמרו וכמו כ'( ל"ג )נר6סית ראשנה וג' השפחוחאח

 ה' רבר חחלח כמו הוא כ"ס( י" )ט'נ שם שבחם כחחלח ויהי "(; ח' ),יקר6ראשנה
 אכלה טרם אני כמו השש 3'( כ' )6פניס עליכם יבוא לא בטרם ועורבהחשע.
 עח-נו כמו התש כ-ו( כ"6 )ן3ריס עמכם חי בעורני הן ט"ס(; כ"ן )נל6סיתלרבר
 ביין השתו בלחמי לחט לכו כמהו שיהיה ויכשר פץ; כ"ט )כר,סית עמםמרבר
 שתה 1'( כע )עס5' עין רע לחם ועז תלתם אל  שאמר כמו. ס'( ט' )טס5ימסכתי
 כלומר כיג( 6' -)סופטש אל בביח יוסף בית ויתירו ט'ו(; ס' )סס מבורךמים
 אלהים ה' הנה 3". י"ג )3טךנר כנוט ארץ את ויתורו שנאמר כמו אלביח
 כ"ד(, ט"ס )סס אסר לי בה' אך וכמהו תוספת הבית "( ט' )שטיס יבואבחוק
 )טטיס חציר בבין פמחו אחר; והוא ענינו י"ג( כ'ג )6יונ ישיבנו ומי באחרוהוא
 זהיא תזספת, הבית כ"נ( נ' )תסיס אלהים בישע אראנו תציר. בין ענינו 7'(ט74
 לו נפלה לא כי כ'(, ט"נ )ירעיס בנפשותיכם התעיחם כי באמרו חומפת כןגם
 )יתוק56 כתוכך אשר קהלך ובכל וכמהו תוספת, הבית 6'( י"ת )סומטיס בנתלהונ'

 טשפטו כ"ד( '"ט )ס"6 ברטה במזת באז עד ויתנבא קהלך; זכל משפטז כ"(כ"
 נ'( ט' )נל6ס'ת הים רגי ובכל הארמה תרמש אשר בכל בעיני וכמהו ברמה. ניוח באוער
 הוא הארמה תרמש שאמרו אלא הים, רגי וכל הארמה תרמש אשר כלענינו
 הרבר ואמחת הפועלים, מנה3 הפעולים בהם ינהגו אשר ההפוכים הרבריםמן

 הארמה וחהיה כל אל שב כנוי בירמש ושיהיה הארמה ירמש אשר כלשיהיה
 חיה נפש שרץ הסי: ישרצו וכמהו פועלח, הארמה ושמו הרבור והפכו בהפעול
 לראות עתיר ואחה להם, פעול שיהיו והאמת בישרצו פועלים המים ושם 6'()סס
 כמו וכך כך בעבור או למען כמו בענין הבית וחהיה ה;ה. בספר הרבהמ;ה

 ו'( ט' )סס ישפך רפו בארם בעבורם, כלומר כ"ת( י"ה )סס בחמשההחשחיה
 בננכתו ונמכר 1'(, י"ן )ס"נ אחיו בנפש ונמחהו וכמהו הנהרג, ההוא הארםבעבור
 )נל*סית בו ינחש נהש והוא גנבחו, ברטי לומר ויהכן גנבחו בעבור נ'( כ"נ)סטות
 הענין ואל אצלבם הוא כי וירע בעבורו בנחשו עיין כבר כלומר בעבורו, ס'(ט"ן
 כני* )ו,ס כמוני אשר איש ינתש נחש כי ירעתמ הלא באמרו יוסף כוןהזה

 בעבורו כלומר ג'( ד' )דנלים פעור בבעל ה' עשה אשר את נסמו(.כר6נ"ט
 כעל אחרי הלך אשר האיש כל כי לזה סמוך ,שזכר מה אל רומז דברוועל
- ונ',פעור  בפאח י"כ( ג' )עטוק באמרו וכך כך תמורת בענין הבית וחהיה 
 המטה, כן גם והוא הערש, וחלף המטה המורת כלומר ערש, וברמשקמטה
 ינצל לא כלומר הארי, מטרף שינצל מה כהנצל תהיה מאויבם הנצל כייאמר
 שחי הארי מפי הרחגה יציל כאשר אמרו הוא רו-וג, או מכה אם כיסהס
 הדברים, השלמת והנה בשמרון, הישבים ישרא,ל כני ינצלו כן א;ן כרל אוכרעים
 וארך ובטחחם מנוההם תשרת זה כי ערש, יברמשק מטה בפאת אמר כןואחר
 מטוח על השכבים ך'( 1' )סס עליהם שנאמר כמו וישלוה בתענכ במטותםעמרם
 כמשתמשים כן גם והערביים לעסוס. המאמרים ושני ערשותם על וסרחיםשן
 הבהים אחר עם מרבר הוא כאלו משורריהם קצת אמר הוה5 בעניןכבית
 סיחשביו: בקוהוא



 ו( אהל ואנת אראך לבמה מוחשא ראיתךפלין

 הערביים יוסיפו כאשר ערש ברמשק הרלת העכרים והוסיפו 29 תמורת והכלומר
 מא2(. ענין והוא אשר כענין הארמיה בלשון הזאת ורךליח ד%"5ה במלותמא

 נסכן כלומר פ'( ס' )"'כס לחסנו נביא בנפשנו הזה השער נן שיהיהויכשר
 דעהלכים האנשים הרם ועח- תשורתו; נתנוה וכאלז הלחם בהבא,הבנפשותנו
 דבר בנפשו כי '"פ(, י.* )זס"6 הביאום בנפשותם כי ייו(, כע ):שנבנפשותם
 תמורה כלומר ע'( כ"ג )כר*סית לי יתננה מלא בכסף ועור כ"נ(ן נ' )ט-6ארניהו
 הבית ותהיה כ"פ(. כ' )דנריס בכסף ומים וג' בכסף אכל וכמהו מסנו,וחלף

 כי וה ובאור נן, ו' ל:מות שרי באל וג' אברהם אל וארא באמרולשבחגה3(
 ע'ה כמטה שיעמור ראה ממצרים ישראל את להוציא רצה כאשר ית'הבורא
 לתה ברית אהם וכרתי וליעקב וליצחק לאברהם נראתי לא ואמר הרבר עלתעל
 כריתי זכרתי "צרד,ל כני צעקת את שמעתי כד,,טר ועתה כנען דורץ אתלהם

 ע"ה משה את הוריע כאשר ית' שהבורא אלא מצרים. מעברות שיצאוזבשרם
 אותו ולגרל מעלה לו לחלוק כרי הנכבר בשמו לו נשבע ע'ה לד1בותבהראותו

 שאמר מה והוא למשה, נראה כאשר מסך מבלי אליהם ננלה לא כי עצמו,אצל
 וג' אברהם אל וארא אמרו בין נכנס להם, נורעהי לא ה' ושמי שדי, באללו:
 שני בק נכנסת והשבועה הענק, זשאר אתם בריתי את הקמהי זגם אמרזובין

 ממוצאה  שהיא בעכור העוטפת ואו במקום ותהיה תראה, כאשרהרברים
 ביה וכמו במשענתם, ומחקק ר~נין '"פ( כ"6 )נטדנל במשענהם בפקקק ביתכמו

 ערלה, ואיש כלומר וערלה, משפטו כ"ס( ט' )'רטיס בערלה מול כל עלופקרתי
 למקנה לאברהם וכמהו הטאתם, ערלה איש וכל מול כל על ואפקדותרגום
 עירו. שער באי וכל כלומר י"פ( כ"ג )נו6:ית עירו שער באי בכל חה בנילעיני
 כך יהיה אשר ער בענין הואו שהיתה כמו זכך כך ער כמו בענין עור1תהיה
 בלא י"ד( ד' )6'כס אמרו בכמו וזה 23(, )דף לפנים זכרנו כאשרוכך
 חושבים ושהם לנו הנוים הרחקת מספר שהוא וה באור בלבשיהם, יגעויוכלו
 באמרו והנריל בזה הפלי אבל למו קראו טנמש סורו אסר כאשר כטומאהאותנו
 הפחות כי יאמר בלבושיהם, יגעו יוכלו בלא ברם נגאלו בחוצות עוריםנעו

 ברם מגואלים זהם בתוצות נעים הם אשר ר~ורים כש שכהמ וד~מאימשבגוים
 קראו טמא סורו מטומאתם בלבושיהם להגיע ולא בהם לנגוע אדם יזכל שלאער
 מוולתם הגאול אל קרובים יותר שהעורים מפני העורים בספור והפ*אלמו;
 חכל באמרו וכך כך קורם בענין וההיה שיזהרו. ממה רואים שאינםבעבור

 ע5 כפרו:ו טוכק סחכס ידי ע5 ערכי ט:יר ס,ס סח5ק וטניל טנו*ל כגסטעכפיג(
 ספכס 6וסכי סטתקת כפי תרגוסו ":יס וט"כ סוס ספנול כ'די 6ין וסנספכקוק,
 טיו:כ". ו6ת ל*ית'ך *:ל תפת מיו:כיך יק 6ותך 6נכי רו*ס "הלי '561ד'.

 ס'6.כ5פ11 כזט:ק וסד5ת סטחנר, כאכיר 6:ר ט6 נמ65ס *ר6ך 5כט6זכמ5ופ
 כעכרית. ו6:ל כטלנית ט6 כטו6רטיפ

 ולך'ק, סל6'כע פל:ו וכן כיפי טןק וכן כטו :קידס ס6-61קזדט:ק2(
 ג5:ון כי סכוטס 5:ון סי* )ודטתי 5* ס' כו:טי סו6ו כי ל" נ:ס כגאכל*"כש8(

 וכר*ס כ5ס"ק, טמנו 65 כוס סו*ו :טו: כי ט5יו וס:יג 5:כוטס, 161 טטרני
 5:ון סא וסנית ס5סד ט:טט לק כי ול*"כט, 5פני סיתס "פרת גוספ* כיסוס
 יפ(. זד מעי5:נוש



 הראשון ביןם אך ט"ו( י"נ )ןטות עור ובאטרו כ'( 7' )נו6:'ה השביעי ביוםאלהים
 אחר ותהיה חלק(. )6ן מזה קרוב אחר פירוש בו זיל ולרבותינו שא~ר,תשביתו
 שבעתיכם; אחר כלומר כ"ו( ט-ת )נט7נו קרש בשבעתיכממקרא באמרו וכךכך
 ובעלת יומ; אחר יום כלומר ביום, יום כלומר י"נ( ת' )7ס"נ ביומו יום -יברבר
 נוספות, האילה- והווין כ"ת(, )נמ7נו בחרשו חרש עלת ואת ,בשבתו,שבת
 דבר משהן כמצות להעלות ביומו יום וברבר סס( )לס שאמרו תראההלא
 לעה כי שנה; אחר שנה כלומר בשנה, שנה חק כלומר כ'7(, ט' )סס בשנהשנה
- הערב. אומרים ובן כ"נ( י"נ )7ס"נ לעורו רור על יבאו ביוםיום  

 או המרברים כשממפרים לענין העתירים הפעלים בראשי יוסיפוה יהנון *נ
 ל"כ(. ל"כ )נמ7נל חלוצים נעבר נחנו ; ו( כ"7 )סמות ונשמע נעשה כמו עצמן עלהמרברות
 ויוםיפוהו יק(. י' )יססט. נחבאים המלכים חמשת נמצאו כמו הנפעל לבנין1יוםיפוה
 ט"ו( )לס'כ" נסבה היתה כי ט'(, ט.ו )סס נפתות מי נמרור, כמו השמותכתתלת
 כי והיה יקומוון ישובון, כמו הרבים ואז אחר העתירים הפעלים בסוףויוסיפוה
 הפתוחה העוטפת בואו חולף הסושב בעתיר הוסיפוה וכבר כ"6(. ג' )סטותתלכון
 עתיר האחר הנקבה בפעל ויוסיפוה ארנון. בעבר ויחנון י,ח( י'6 )סוסטיסנאמר
 תתחמקין מתי ער י"ן(, 6' )ס"6 תשתברין סתי ער ת'(, כ' )רות חרבקין ~כהבכמו
 ימובכנהו, כמו וזכר, לאתר ר~תירים הפעלים כסוף ויסיפיה כ'כ(. ל.6)ירטיס
 ג'(, ט"ו )סמות וארממנהו כ"נ( ,ס' )ירמיס יעברנהו ולא י'(, ל"כ )7נריסיצרנהו
 תברכני ט'ו(, ע"נ )סס יברכנהו היום כל כ"ג(, נ' )תסליס יכברנני תירהובח
 הכפולות מהאותיות האחת והבלעה תברבנני, משפטו י"ט(, כ"ו )נר6סיתנפשך
 האלה הנונין כי אומר יאמר ואם כ"ן(. כ"נ )'רמיס אתקנך משם כיבשניתן
 הנונין כמו הם יברכנהו היום כל וארומטנהו, יעברנהו, יצרנהו, ביסבבנהו,אשר
 )סס( אערבנו אנכי אליך אביאנו לא אם 7'(, ט"נ )כר6:ית אסון בקראנואשר
 אלה כמו לבנוי שהם ר"ל השאר, ושאר ל"ו(, כ"6 )סטית בעליו ישסרנוולא
 זאו במעמר נמצא שאינו האחר כנוי לפעמים שמים שהם בעבור האחרותהנונין
 והא ג'(, ח' )סמט יררפו אויב ו'(, כ"ג )ירטיס יקראו אשר שטו וזה במולכרה
 ואו ונון כ"נ( כ" )6יונ ממקומו וישערהו נן ט"6 )תסליס ויהיהו ישמרהו כמוואו
 נאימר ואו? והא נון כנוי כן גם שישימו נמנע ואינו הנזכרות, האלה המלוהבכמו
 נמצא שאינו מי כנוי הרבה נמצא היה אומר אהה כאשר הרבר היה אלולו

 ואו נון על הכנוי רכ והלוך הרבה, ואו נון כהמצאו ואו והא נוןבמעמר
 הם כאשר כן גם נוספות הכאתים אשר האלה במלות האלה הנונין עלראיה

- וזולחו.ביכברנני  על ובואה ולרבים, לאהר החולפים הפעלים על ותבוא 
 הנון והכליע יסרנני משפטו י"ת(, קי"ת )תסלים יה יסרני יסור כמו האחרהפועל

 )ירסיס מואב שאנן ועור ו'(, ל' )נר6סית אלהים רנני וכמהו בשניה,הראשונה
 ר,יה כן ועל ל'כ( ט'ו )6יוכ רע?וה לא וכפתו י'( ל' )סס ושאנן ושקט י'6(ס'ח
 י0 6' )סיכ רעננה ערשנו אף כמו שיהיה רחוק ואיננו עכר( פועל ססו6 )לפיסלעיל
 באורם מררך המלווז יוציאו הטעמים כי תו6ר(, סס )כתכונת מלרע היאאשר
 כש טלרע שירוה כמ2פטו טלעיל, רותה, מצשה תששם כ"נ( כ"נ )יכעיסזמו
 שפשר עלהי(5 אווז שניהם אשר השנעת סן 6ה והחמה ועוגה ורוגה.בח2ה

.

 סנא. 6אחת כ,ס וטטנס כעכלית, חלס עלנות, סלס ו(
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 ונאמר מלעיל ו'( )טיכס לי אללי נאמר וכבר פמוק. בסוף היותם זה עלתשיהיה
 אשר כמו הרכים בפעל הוספתה אכל מלרע. לי, אללי רשעתי אם ט"1( י')*'~כ
 שיחם, שפכו ופרושו יק( כ"ו )סעש לחש צקון י"ו(, ת' )דכליס אבותיך ירעוןלא
 על ו'( כ'ט עמרי.)סס יצוק וצור כ'( כ"5 )*יוכ נחושה מיצוק שאולה מלהוהטו
 מולרתי באברן המקורים על ויוסיפוה *'(. ק"כ )תסליס שיחו "שפך ה' ולפנידרך
 בספר רברתי וכבר י"ט(. ו' )ס'* ה' ברית ארון את שם לתתן ו'(, ת')*ס5ר
 חהוסיפוה רגה. לשנותו צריך שאימ מה וג' שם לתתן במלת קבב בשעררי,וצגה
 י'(, יו )סטיס נעמנים נמעי י'(, ן' )*'כס רחמניות נשים בירי התאריםעל

 *'(, )עטוק בציון השאננים ס'(, י"נ )*יונ שאנן לעשתות *'( )5"ם רעננהערשנו
 האנשים, השבו כאשר רבעים השמות אלה ואין ט'(. ל"כ )יסטיס שאננותנשים
 נכפלים הם אבל האלה הפנים על הרבעים בשמות יהיה לא הכפל הפעלכי

 הלמד מהם שנכפל או לוה והדומה וערער ובקבק קרקד כמז וד"ין הפאממקום
 תכפל ואם מוו זו שגות למרין שני בעל הוא רבעי שם כל כי לברה,השנית
 שקערורות הכפל כמו חה אותיות מחמש המלה תריה מהם השניההלמר

 ומשקלה מסנה העין היא שלה הראשונה הלסד כי השניה, הלסד היא אשרי"ד(, )ויקד"
 ררך על למרין בשלש פעללולות עקרו כי הראשונה, הלמר ברגשתפעלולות
 במלה אבל הנעה, בשניה נוחה בעבור והבלעה נחה מהם הראשונההדמיון,
 והריש השניה הלמר היא הראשונה והריש הראשונה הלמר היא העיןעצמה
 ימצא לא המשי, שם שקערור כי יאמר ואם הכפולה. הלמר היאהשניה
 אומר וכן השניה, הלמר כפול רבעי כן אם והוא כמהו; כפולבחמשי

 אחר כל ושאנן ורענן השמה הלמר כפל רבש כן כמו הש כיברעססס
 בשאק רברעו את שעהר וממה ומפסה גזבר להשע הלמר כפל שלשימהם
 כי  הרבעי,  ומהבנין השלשי מהכנין כפולים שהם ורעמסס ושקערורירענן
 בנין ושאנן ברענן הגיעו כאשר הרבעי הבנין אל בו להגיע נכפל הואהשלשי
 הנ"גו כאשר ההמשי הבנין אל בו להניע עור נכפל הוא ושהרבעי ומפסרגזבר

 אנרמל כנין בשקערר והגיעו ואשכנז תחפנס בניןברעססם
 )ט(ר"

 ואחשהר *'(

 החמשי הבנין אבל המשך, בואו הוא שקערור ואם י"ו( ן' )דס'* ואן(ראל ו'( ן'לדס"*
 כפול שלשי, רעק כי כו המופת עמר וככר קיימת, ראיה וואת לכפלו טעםאין
 ולילה, יומם כאמרו יום כהכפל הכפלו כי שאומר מופת, זה את ואוסיףלמך.
 שהוא ברענן האומר ואין יומן כמצאנו כפול זולתי רענן מוצאים אנחנו איןואם
 ושאנן רענן הכפל תשים לא למה אומר יאמר ואם ביומם. במאמר אם כירבעי

 שהוא ברענן )תאמר חצעורו, סבב כהכפל כסהם אשר ווולתם ושקערורורעססם
 כי לז, נאמר שלשי, שהוא בסבב תאמר כאשר חמשי שהוא וברעמססרבעי

 השער מצאט שלא ואע"פ כפול, שניי שהוא הוא ושערו בסבכ המדו5קהמאמר
 הם נם הערב רעת וכן כפול. בלתי רענן מצאנו לא כאשר כפול אם כיהזה
 צערי בתרחיב אותה והוסיפו - לך. דע ואתה כפול. שניי שהא סבבבכסו
 ובבשנה שבעה, הענין כי י"ג(, טע )*'ג בנים ובשבענה לק( כשנ )5"נתחתני
 עליו שנאמר כמז לבעל כנוי. זהוא בזשה כטז זהיא ו'( י )ססט יקחאפרים
 קל יותר. שהא מפני לשין והניחו הנון דיסיפו וכאשר י'(. ט' )מס לבשתוינזרו
 יבוש הענק ופרחצ הואו, ר'ל הפעל עין הש אשר הרפה השת נפלהעליהם,
 פה "שנו אהשר את בכי וריסיפוה - רבעל. ריל רבחשת בקחתו בעצהו"שראל
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 היא אשר והואו, השין ו-"ל הנחים, שני בין בה להמריש ווה י"ך(, כ'ט)דנריס
 השין מרגשת עליהם קל יותר וה שהיה נעבור במעמר, נמצא אינו לאשרכנוי
 היור עם הנון והוסיפו והשין. היור בין רפה נח מהוספת או הוסיפוה לאאם
 בררך ושמרני 5.ד(, נ'6 )ילטיס הממני אכלנ' ככמו המרבר הפעל כנוי היאאשר
 חסר צריק יהלמני ו'(, 5"י )*'ונ צרק בכמאני ישקלני כ'(, כ'ת )נד6:יתרעה

 ס" קט"6 )תס5יסויוכיחני
 עליה להשען נוספת והנון לברה היור הוא רוטם

 יותה הלהרנני בכמו המקור המרכר כהשיב  ויוסיפתק שבר. כה יכנס שלאהפועל
 לבהלני אטר ואלהים ד'(, כ'נ )'סעיס לנחמני תאיצו אל יץ(, נ' )סטותאמר
 שתי מן הסירוה וכבר . י"ו(. י"ג )ס.נ לשלחני עמרי עשית אשר כ'6(, 5'ס)דס"כ
 1'(, כ'ס )דנרס יבטי אבה לא והם בהם, נוהלה ההקשה אין הזה, מהמיןמלות
 "(, ג' )דס'6 עצבי לבלתי בעיני וכמהו יבמני, בשמוש המנהנ על ההקשהוהיתה
  יבם אבה לא  השעור  ושיהיה נוספת ביבמי היור שתריה ויתכן עעבמ1(.ר'ל

 לבלתי בו השעור שיהיה עצבי בלבלתי עוד הנה ואומר לזה. קורם אמרתיכאשר
 יהיה פעלו אל המקור המרבר יחבר כאשר אך שרומהן הוא מה או עצכיהביא
 י-ו(, ס' )יחיק6ל הרעב חצי את בשלחי בנמו השעור ועק נזן בלא ההואהטקור
 וכבר ; כ'ס( כ-ת )סס ישראל בית אה בקבצי י-ג(, ל"1 )סס קברוהיכם אתבפתחי
 1'( ט"1 ):ס הנחל שפה על והנה כשובני והיא בנע, ה,ה בשער אחת מלהבאה
 במלה טוען עלינו יטעון שלא וה על והערותי בשוכי. המטהג על ההקשהוהיתה
 ונכבר מופלא אהר ענין בשובני במלת אצלי ויש לשעור. שובר שזה ויראההזרה,
 בבית והאו השין ובשער הוה, מהספר הכנויים בשער על5 להעמירך עתיראני

- סונ(. :יר: לן"ק )ריס בע-ה הוה מההבור השרשיםסספר  הנון שיוסיפו ויש 
 משפטו כי י"י( כ"ג )':עיס בסע:ניה הוסיפו כאשר ממנה הנופל תמורתבמלה
 פן וטעח כ-ו(, 1'  לסופטיס המעוו הראש על קבוץ  הוא כי  הוין, נרגשתמעויה
 ת'(, כ'ד )תס5ים וגבור עזון ה' כ-ת(, ת' )ט:לי תהום עינות בעזוז מן הכפלבעלי
 5-ת( יי, 3ינ"ל מעזים בזלאלה רוגושה הזין .תטורה במעוניה הנוןוהיתה
 כ"6( ג' )6'כס באמרם רעחם הוא חה ברגשת. מעויה שיהיה ההקשהוהיתה
 בתמו הרגש הכפל, המורת בעיני הזה הנון כי תמנו, לא כי ה'חסרי
  רחמוו, כלו לא כי אחריו אמרו תטו משפטו כי והראיה י-ו(, ג' )"וסענכרתו
 המףברים כנוי ו נ מ ת ב והואו הנון להיוה פנים  ואין  הרששון. על  שב השני החלקכי

 עמנו ירבר בשם עור הוסיפוה וכן הואת. ההקשה מבין שאינו מי יחשבכאשר
 הוסיפוה וכבר הענין. ושאר ימצאנו אל בית בראית עמו, ירבר ענינו ס(, י"נ)ססע
 וג' עטרת תרססנה ברגלים כ,ס(, ס' )סופטיס תשלחנה ליתר בירה ההאעם

 תקראנה בי והיה ונאמר העטרה, על ספור  הוא כי  הרמס משפטו  ג'( כ"ילי:עיס
 נאמר כאשר מלחמות במקום סלחטה  תחטם  ואם תקרא.  כחטפטו י( 6'לסטוע
 וכבר ומשפטו. אפניו על תקראנה יהיה יי1( ס' )ט-* סבבהו אשר המלחמהמפני

 בחילו תשלח ואל ר'ל י"ג( "' )עיכדיס בחילו תשלחנה משל אמר הוכר עם ברברהוסיפוה
 תעוג. כלומר י"3( ד' )ית,ק*5 לעיניהם תעוגינה כמר,1 שיז-,יה התכן הוכר עם הוא מרברכי

 הנבדות אל מהקלוה ותעתיקם הקלים השל"טים רמעלש על יוסיפחק וההא *1ק
 כסו התעברות ענין ברובם ותחרש ופעו~הם פועלה-ום על המם לבא , וצרםכ*מר

 ס*5ס. ט15ת נ' ט! תע 3נק' לעו5ס פטי5 וכ5 ספעו5 יק סית כי סל36שע וכ"כ1(
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 בפעלים לנקבה םיטן עור ההא ותהיה הגביר. השליך, השמיר, הקריב,הגריל,
 יריה מתניה, כעז חנרה נ'(, ע' )1כליס מאור חכטה כי כמ; כפעליםוכשמות.
 אני שחורה כ'( י"ד )ס"נ חכמה אשה כמו ובשטות 5'5(, )טס5י בכישורשלחה
 לזה והרומה מבוכה מהומה, הבונה, וכחכמה, 1'( ו' )ס'ס כנרנלות איזמהונאוה,
 השמות על ההא שיוסיפו וי,ם נקבה. לשון על בנויים השמות אלה כי כן,גם

 י'ע( ט' )ימק6ל דשרו בכמו בהם שתחדש טעם וללא רגקכה ענין לכליהזכרים
  ואיננו הנקבה; ענין לבלי נו תוספת ההא חהחתונה, רמשער מלפני רחבוימר
 הא בו תהיה לא אם הוא כאשר הזה הענין על להעיר שבמלעיל הטעם כירחוק

 ע'ו )מ'נ החיצונה המלך מכא ואת וכמהו מלעיל". בטעם רכוותיה "לית עליווהמסרה
 והמסרת מלעיל, כן נם בו והטעם זכר, לשון מבא כי הנקבה, ענין ללא ההאי"ת(
 ס'( קכ-7 )תסליס נפשינו על עבר נחלה וכמהו מלעלל'/ בטעם רכוותיה "ליתעליו
 ההא יפלו, בחרב ודדנה י"ג( כ"ס )'תוק56 עזר זכסהו נוספת; בו וההא נחלר"ל

 ננתלס )ר"ל בונפשו ווה ברלית ר"ל מלעיל, בו הטעם שכ בן ועל דרן עלנוספת
 עיר נב על נוספת ההא נ'( כ-* )ס.* נבה רור ויבא וכמהו )פסינו(; ע5עכר

 )סופטיס החרסה יבא בטרם וכמהו מלעיל, כן גם והוא הנקבה עמן לבליהכהנים
 מחורב ונדשר יבא. באמרו זכר בלשון עליו ספר זה ועל החרס ר-ל '.ת(י.ר

 )'רעיס שרק נטעתיך על והוסיפוה *'(, ג' )סט,ת חרכה האלהים הר אלחורבה,
 בויהצה ך'( ע.ו )'סע'ס יהץ ועל י"*(, ט"ע )נר6ס'ת אתנו בני כולשרקה כ"*(נ'

 ל( ט' ע"ו )סס כאמרם ס'( ע"ו )'סוסע בעל קרית ועל י-ת( '"ג )'ססעוקרמת
 ט.ו לסס באמרם ת'( '-נ ל'ססט אפק ועל מבעלה; ונסב - בעלה הנבולותאר
 ועל י"ג(; י"ת )סס לוזה כתף אל באמרם לוז ועל ואפקה; הפזה ובית ויניםכ'ג(
 ובזולת 5.ת(, 5"כ )7נריס מתרה עליכם יהי באמרם 1'( 5.כ )הסליס לי סתראתה
 באשה עור והוספה ת'(, ת' )תסליס ואלפים נצנה ההא ורשספה מד~ר, רבוה
 עבה באמרם נגב על והוספה '"ג(, ס' )עטיס צמא וכצחה "'( )ויקל* נחוחריח
 ר-ל ע'( י-נ )3ר*ם'ת העכה ונמוע הלוך הואת הכת ומן ט'( י'1 )'סוסטלנחל
 אותו ומשערים ארם בני רב הושבים כאשר אל במקום הואת ההא ואיןהננב,
 מזרחה, השיעור ליום, לנגבה ליום לצפונה י"1( כ"ו )7ס"6 נדימר כבר כי רגגבאל

 י"ת( ע' )תסליס לשאולה רשעים ישובז ]וכן[ להמורחה; לה.5פונה להננבהודמשעזר
 ההא, עם הלמר בהקבץ זה וכמו בענין; ל א כמו היא אשר הלמר עם ההאוקיסו
 רשעים ישובו נאמר: וכאילו שורק, בנטעת,ך נוספת ההא אתנו בני ולשרקהאמרו
 חרשה רור אל וילך י"ו( לג )סא דומרם זה שמחוק ומה אתנו. כני ולשורקלשאול,
 י"*( ע"ו )יססע הבעלה הר ועבר עוך ואמרו בהורעה. ט"ו( סס )סס כחרשה בן נםודשרו
 ]זאמרז בננבה; אדזם נכול אל כי6( ע"ו )סס ואסרו הוה, בסקזם לאל טעםואק
 ההא כי התבאר וכבר בנננה, דמעורו ט'([, י-ג )נר4ית העבה ונסועהלוך
 טעם. מלת בלי הננבה אל מתעבר ונסחג והוא המקור אך ל א במקום אענההזאת

 כ"ס( 5'ט )נר*ס'ת דשרו לתו בו ונהפכה ענין ללא ההא בו שהוסיפווממה
 דעתם שהיה ואפשר תגי(, )סוף כחותם ושמתיך על ועסיפוה והפתילים,החתמת

 ההרעה הא עם ההא בו שהוסיפו זססה נקבה. לשון דווותם על להפילבו
 )כטו וגנול רגרול הים אמר וכאלו בבול, רגרל הימה ט'0 טיו )'סו:עאמרו
 וכ4 נקבה ענין ללא האלה במלות מספת ההא כי נראה וכבר ו'(. 5"דכטךכר
 כאמרו שהיא כמו היא אבל אל, במקום לו רומה שהוא ומה בוגגבהאימה
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 מלילה מה שומר עור וכסהו ח'(, כ.ג )ירטיס צפונה מארץ וג' באים ימיםהנה

)יסעיס
 כ""

 צל,- כליל שיתי יכמו מליל/ מה שומר כמו הוא בי י"י(,
 ג'( י.1 ):ם

 הספק סר וככר וכר. בלשון כ"ג( 5"נ )נר*:ית הוא בלילה אמרם זה עלוהראיה
 לסבור יהכן לא כי העכרים ממנהני מנהג אבל תחרשהו, ענין ללא נוספת היאכי

 הזאת רךא שיבשז ויש לנקכה. שהיא ולא אל מקום שהיא צפונה מארץבהא
 י'6(, ל"כ )':שס חלצים וחנרה.על וערה פשטה בטחות רגזה בכמו המקוריםעל
 בבא וששעור יס( כ"ל )':טס ההרעעה רעה י'נ(, '"י )ט"* רעירה רגליךבבא
 ט'(, נ"1 3:ס אצבע שלח דמיון על מקור בטחות, רנז התרועעה, רוערגליך,
 שמענה כי רסהן על רנזנה אומר היה הצווי מלת עמהן לרבר רוצה היה אםכי

 שבנה לכנה רמען על וחנרנה וערנה פשטנה אומר והיה י-ט( ט' )ירמיסנשים
 הזה הספר ב;ולת בזה לנו ויש ג'(. ט'ט )יטיס ספרנה שקים חנרנה ת'(, י')רות
 וכמווה מאר. ארוטם דברים נערבי אלתשויר כתאב הנקרא ההכלמה ספרר"ל
 המלאכה אל לקרבה ת'(, כ"נ )ויקר* בה לטמאה כ"*(, י"י )זנרים בו ולרבקהאמרו
 י-נ( כ' )נר6:ית אמנה ונם י'( ת' )יח1ק54 מקרשי מעל לרחקה נ'(1 ל"ו):טות
 לאהכה אותו, מיראתו י"נ( י )זנרים ה' את ליראה כ"ס( ס' )ויקר* בהלאשמה

 אלהינו ;מרה טוב כי '"ת(, כ"ו )ויקר6 אתכם ליסרה ויספתי י"ר(, '"* )סם ה'את
 '-ט(, ס' )נחטיס אלהי לי זכרה נכמו הצווי על כן נם ויניאוה קט-ו(.)תסליס
 אתי הנער שלחה י"ו(, י"* )נטזנר לי אספה ט'( ס"ר )תסלים תפלתישמעה
 ההא שתחרש ואפשר י-ט(. ס'ט לתסליס נאלה נפשי אל קרבה ת'(, ט"ג)נר6סית
  )וחטיס הנכיאה לנועריה הא כמו והנהץ הפלנה טעם זולתי, טעםהזאת

 י'( ו' )סם דליה בן שמעיה הא זה נועריה כי להפלגה, הנכיאה ההא י"ג(,ו'
 שמעיה כנו כאשר האלהים בית אל נוער לו אמר בעכור נועריהוקראוהו
 תזלה שרדה כה לרב וה היה כי אני וסכר כ"ר(, כ"ט )ירטיס הנתלמיהמתנבא
 לא מכשפה וכמהו כ"ס(; לו )מם חלמתי חלמהי ענין על החלום אלמבריאתיו
 נכריה ובער וכמהו הזכר; מבלערי הנקבה בו רוצה אינו י"1( כ"נ ):טותתחיה
 בשלשה הוכר בסספר הבאה ההא הזה ומהמין נכרי. ר"ל י"1( כ' )ט:5יחבלהו
 יתכן לא כי לנקבה לא בלבר ולחזק להגעה היא כי עשרה, ער וחמשהוארבעה
 בקהלת התו ט'( )נ' קהלת אמרה וכמרש הזכרים; על הנקכה מספרשיפל
 שיהיה ואפשר קהלה. מלת על נכנסה באמרה אכל להפלנה, אשר ההאתמורת
 ורומה :ס(. ר,לט )ר6ס הזה הטעם הנביאה לנועדיה וגם בהא; הטעם כןנם
 מודע ולנעמי כסו הוא כי נ'(, ג' )רות מרעתני בעו בהלא אשר התיו קהלתלהיו
 )יח1קיל הנבה השפלה אמרו להפלגה ההא עליו שבא וממה 6'(. כ' )סםלאשה
 וכמהו וכר; בלשון השפיל והגנה אמרו. לנקנה שאינה זוגל ע~ו והראיה ל-4(כ-4
 הנורא ופרושו האר אחרי תאר עלילה נורא כי ס(, ס"ו )תסלים עלילה נוראעוד

 ועלילה ת'(, ס"ט ):ם סביביו כל על וטרא שנאמר כמו ארם בני עלהעליון
 על עפר והעליתי אצלי פרושו כי ט"ו( י"ט )6יונ קרני בעפר ועוללתי מןננזר
 מרך והכאצתי כחשקל על ו'( ת' )נתטיס ידיהם במעל אצלי וסענינו ומשרשוראשי,
 רגושך ויז חשמו האחד הכפל ווקסרו רכך עקרו אשר 5"( לו )ויקר5~נכם
 נ'(, כית )תסליס יי בבנשאף כטעם בו והטעם יריהם, בבסעל עשו וכןתמורתו
 גיכ שהוא וממה ס'(. 4ות לר*כ"ע 5תות )ריס כ'( קל"ל )סם קרש ידיכםשאו

 ולא למאכל, תאר ברטש, כמשפטז י"0 6' )תכקוק בראה ומאכלו אמרולהפלנה
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 סר6כ'ע( מסי' כטו נר'*ס סס כטו )1'סיס ה ש כמו מהמרה לנקבה תאר שיהאיתכן
 עור ההא הוספה וככר הפרט, לא הכלל הנה כו התפץ כי לה, הרומהאו

 אשר היור ר"ל היור, תמורת הנה היא וכאילו י"ד( כ' )נחום מלאככה קולבאמרו
 עןר והוסיפוה מלאככי. ומשפטו 6ה והרומה ו'( קיו )תסלים למגוחיכי נפשיבשובי
 להמה מקבר ואין במעלה, עלים המה 6'( ט"י )ס"6 באשרו המרבריםעליהם
 הוסיפו 5'( 1' )ט'5 לפנימה ט"ו(, ט' )יט~ק*ל אליהמה ואל ונאמר י'0, י'ד)ילמיס
 והעברת הנובות לרבות  באטרם  הן על עור  והוסיפוה פנים[. ]ועל אליהם עלההא
 ט'(,. ס' )ובהיס  כנפים  ולהנה  מוטרו 1'( כ"ו )נטרנר להן  אביוץ נחלתאת

  ירעתן1(  ואתנה עור  ונאטר  ל"*( ל"ד )יי1?יל  מרעיחי צאן צ~צי ימיוואמר
 הוסיפו וכבר  מיט(. ב"ג  )טןע*ל ווטתכנה  %(  ומתכן ואמרו ו'( ל"6)נר6ם'ת
 ווה רפים נחים שני הקבץ בעבור לתיו הנקבה הא והפכו הנקכה הא עלההא
 בו עזלתה ולא כ'נ(, י' )"'ונ עפתה ארץ י'(, נ' ניוגס לרו ישהגתה אמרםבכמו

 כי 6'(, ק"כ )תסליס לי בצרתה ו'(, ט' )ססע יקצרו וסופתה י'ו(, 5"נ)חסלים
 ההבאתה כי כ'ו(, *' )ם"נ לי אהבתך נפלאתה ט'(, ס-נ )סם לי עזרתההיית
 פועל זהוא ממנו היזר יחסרו רוקביאה להיות רינו י"1( ו' )יססע המלאכיםאת
 העתירים מהפעלים פעמים הרבה יהסרוה כאשר עליהם, קל שהיה כעבורחולף
 שדינו כ"נ( י"ד )ם"6 המה גם נ!7?ק' טן ר"ל כן גם עליהם קל שהיהבעבור
 הכברות על בו המורה היור פתחת בראיה מהרביק נלקח שהוא מפני !:ו?יקילהיות
 ומן יעשירנו, להיות רינו אשר כ"ו( י"ז )סם המלך ומיעשרנו לו, שרומהובמה
  הקרוב  בספר בו  וכרתים  אשר  הפנים בקצח  ט"ס( י"ך )כטךכר ויכתומב(ויכום

  אשר נ( ט'  )יר%יס  לשונם אח וירדכו  ומן ואלעסהיל(, אואוחב  )כתאבוהישר
  נשאר  החביאה מן היור  חסרו  וכאשר מטנו. היור פתחת  בראיחהואטןהרריך

 בעבור לתו והפכוה בנפלאתה, אותה הוסיפו כאשר ההא עליה והוסיפוהחבאה
  לתו החבאה הא שהפכו שאומר הזאת מהמליצה וטוב רפים;  נחם שניהעכץ
  )תסליס  נפלאח הט4 ותו הא, טן  ב"י( נ"י )טטיי  טיין ולא  ושכרת הפכוכאשר
 י"ו( ט' )ט"כ ראה אני  שפעת וחו י"ג( י'ג )ייוספ וטעכת  גשור וחו בע(,קי'%
  זתו ד'(, ?ל"כ )תסליס לעיני  שנח  אתן  אם ותו נ'(, ט"% )ירטיס  חהלת עורותו

 ההקשה וווא הא, מן י"( מיו )ית,ק6ל לנשיא ושבת ל"ו( ל"כ )דשיס יר אזלתכי
  ואמרו מההין  התוין המירו וכאשר לזהן והרומה ועולתה וסופתה בישתתהג"כ

 כאילו ייה הוקה, אות והתיו  החבאת, כי  נפלאה, היא כטו  ועולח וסופתישועת
  ואמרו  השטוח על  הרבה להוסיפה  סנהגם  כאשר ההא עליה  והוסיפו  השורשמן

 היא באלף והטשפט ליי  אהבהך  נפלאחה  החבאח, בי ועולתה, וסופתהישועחה
 אבל  והרפוה. אהבתנו נפלאתה אלף כרואות להראות,  הרפה, בעינינונפלאת
 לתו יורע ושאינו רוקשה, מררך יוצא הוא החבאתה בכי יהורה ר'  שאמרמה
 לנו שזמן ממה הרבה טעלם כאשר ממנו, הקשתמ ש~למה בעבור היה ענין,בו

 הא1ומר רברי בעיני יושרו ולא עליו. ור~מירה יו,עתו לנו והקרה הבנהוהאלהים
 בלתי הפעל שבנינם סהפעיל, סוקלים שהם אומרים אנחנו אשר האלה,בפעלים
 בא לא הוה הדמיון ני בבגינים, עקר הפעל וישים יקק?" זשךכ9 ףך4ק ד"לסוקל

 ייו(. ל'ד )י1%ע*ל 65ני ו*%נס כתונ  גם1(
  0ככ,. טסס ר'  כסם נו: יפנ וסר*כ"ע  ויכיפום 6~ופ  סדיבו1(
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 הרוה הרוה הראה הרכה כמו העלה מאותיות שלהם הלמד אשר כפעליםאלא
 לפעלים ידמו שלא זה ונטנע הפעיל, האלה בפעלים והעקר לוהן והדומההעלה
 כ'ג( י"כ )*ונ לגוים משגיא השגיא, כ"ט(, כ"ת )יסעיס עצה הפלא ר"ל האלףבעלי

 העלה, מאותיות שלהם העין אשר מהפעלים מחגיר כסעט ובא לזה,והרומה
 והצר י"ד(, י'1 )נר*סית הפר בריתי כאת ר"ל כן גם י'( נ"ו )סעיס הוזיםהרמיון
 בכמו שטשמר בעיני והנכון כ"ג(. ס' )סטות הוה לעם הרע נ'נ(, כ"ת ,)דכריסלך
 מהחלפות רבות פעמים ר~סנועות כי הצירי במקום בהם הפתח כי הרע הפרהצד
 בהם לו הימה לא העלול לכנין רברים יהיו אשר שיש אע.פ בקצחם,קצתם
 כסו בצירי שתהיה והרע הצר כהפר שהרין על החזקות הראיות ומןהשלם.
 העברים ממטהג כי פתח, פסוק ומוף באתנה הפר היות נמלט ט'ו(, י'ו )'ת,ק*5 כריתיסקר
 בתוך ואתה פתחע כסו הרברים, כתוך מהצירי הנעהקות הפתחות יעתיקושלא
 אל הצירי מן נעתק היא  אשר כ"ו(, ל"כ )יתוק*5 ותשככ ס?פרערלים
 בוישכב עשו כאשר שסושיהם כרוב וזה פסוק, בסוף ולא בא,הנח לאהקמצה,
 ו'( י"כ )קכלת !דמק לא אשר ער משקל על כצירי להיות שעקרן ס'( *1 פהסיירדם

 י'גשל הילר בוינרל עשו ונאשר ; עליו כעמור נשתנה ולא הפתח אלור~תיקוה
 כ'ג(, י"1 )ם'כ יכייחוק י"1(, ל64 )סמות יינקש ובשכת באתנח, והוא ת'( כ"ת)נרססית
  וסוף כאתנח פתוח הוא וילך כל כי הזה, הרמיון ובוולת ט'ו( י-כ )ססויא~ש
 פתחות וכן מצרי נעתקים כלם הפתחים ואלה ויאכל, ויאמר וכן וירר וכןפס~ק
 נעתקות כ"7( ס"ט )תסליס הטשי תמיר ומתניהם כ.נ(, ט'ו )ס'6 ה?ור ותרפיםואון
 '"ו(. י'ג )סס הקשת על ידך הרכב כ'(, ח' ):"נ ארצה אוהם ס?וכ טשקל עלמצרי
 וסוף האתנח ישתנה שלא מה ככלל המלות אלה המסורות בעלי הביאווכבר
 המונעת עליה והשרונו אנחנו זכרנו אשר הואת העלה אל הרגישו ולאפסוק

 שנעורר מה מכלל וזה הפתח. אל הצירי העתקת ר"ל האלה, כסלותמהקסצות
 קרמנו ולא זולהנו בהם עסנו ישתתף לא אשר העניינים מן ונחדש התועלותמן

 אל הפתח אל הצרי מן שיצא סה מהשיכ העברים ונמנעו בלערנו.אליהם
 הקמצות אל מהפתחות וזולתו ארץ שער בהעתקת שדעתם מפניהקמצ~ת,
 קטן קמץ הוא כי לפאר חלק ובצרי עליונה מרריגה אל ולהעתיקה המלהלפאר
 מהצרי שיצא מה ירר וכאשר קטן, פתח הוא כי לפתחות חלק כמגול "2כאשר
 כי לרעת בו זבהפסק עליו בעסור אליה שישיבוהו ראו לא ממדרגתו הפתהאל
 שובר איננו הטעט מהם ימלט אם אלא רבריהם, רוב הוא כן משערו, יוצאהוא

 ירתטנו ל6 כטו נ6ירי )רק בקמצות ראוי אין ט"ו( ל"6 )6'וכ זקהי עשני כמוהשער
 וישראל י"ו( ס"ג )סס ואמרו הצירי, ועקרו בעסירה והוא י*( כ" )י:עיסט:סו
 ט'(, לט )סס צרקה תשוני ולא כש הצירי ועקרו באתנת והוא כקמצות ינכנילא
 ולזה העין מפני הזה לעם הרע פתחת שתהיה ואפשר ל'(. י"ת )מ.כ יצילנוה'

 והפר הפיר כי ורע )?(. בלבר בהרבה אם כי נוהג איננו שהפעל עלראיה
 )סרם יהורה ר' אמר וכן אצלם. אחר ובחיריק בצרי והרע והריע והצרוהציר
 )נסום ואמר הרע. או הריע והככר ט'(: ט"ו )דכריס עיניך ורעה בזכרוייי0
 הרקשה סררך יוצא בו התו שרגשת כ"ס( כ'6 )ל"6 אוו1ו 5קסה בין,2רוהפ(

 ס9יסה לזכר ס9יח 14 ססת 3רפ6( לההוט ל6וי וסיס )ר'ל ההקשה היאוהרפיות
 קורא כלו וזה הסת. או המת ככשרון בפתח הסת לומר והכשירלנקכה.
 .על ההא עור ועסיפו וכבר - בו. מרברים שהיינו סה אל נשובבוטעך.
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 ואמרו '"ט(, ס' )יםעיס ותבואה ותקרכ על או ל"ר( כ'ס )ם"6 לקראתי 1(ותכאתה
 רבים ופעסים בהשגה. וה בארתי וכבר ט"ו( ל"ג )דנרים יוסף לראשתב.אתה
 יםפרו ואשר עצמז על האחר בהם ימפר אשר העתירים הפעלים על ההאיוסיפו
 לפי אשטרה ח'(, ט' )נט7נר ה' יצוה סה אשסעה כסו עצמם על הרביםבהם

 לחם פת ואקחה כ'(, ס' )ידטיס הגרלים אל לי אלכה 3'(, ל"ט )תסליםפחסום
 אבל ו'(; י-* )סם נררה הבה נ'ו(, כ"7 )[ם פיה את ונשאלה ס'( י"ח)נר*['ת
 שכבר אלא שיוסיפוה, הוא מעט האחת או כמעסר נמצא שאיננו האחר עלבספר
 י'ו(, כ'ג )ימק"ל עליהם ותעגבה ייט(, ס' )י[עיס סעשהו יחישה יסהראסרו
 כחסר ותחסרה שיהיה ואפשר נוהג. וה ואין י"ט(, ס' )טשס ותבואהזתקרב
 נגרה כסו הטעם סלות על עור ויוסיפוה עליהם. ותענבה כסו ג'( נ')[מות
 כאשר בלכל ךחוקה והלסר עסו כל נגר כלוסר י"ו( קי"ו )תסלים עסו לכלנא
 7'(, ט' )עור* הערב למנחת ער י"*(, כ"ט )7ס.* לראש לכל בור,זשענשאהיא
 האיש בסי עור וה,סיפוה ו'(. ד' )'ינכ ליונה סעל ויעל כ"ו(, ח' )[ם לככריםסאה
 להרפא נולרו אל על והוספה הלז. האיש העיקר כי ס"ס(, כ.7 )נר*[יתהלזה
 ו'( ו' )נחמיס הסרינה בני אלה באסרו )כר*[יתס'ו'( האל לאנשים כ'ח'(,)דס"*
 כ"ט( י"ח )'ססע באכויבה והוסיפוה לה. סא סחוסר אל שיהיה ואפשרווולתו,
 )ס"נ6""ט( ישראל הצכי ככמו לקריאה ההא הוספו ע"7(. ט'ו )[ס אכויכעל

 בית הנקרא תרנמו 1'( נ' )טיכס יעקב בית האמור ישראל; פאר פרושואשר
 האויב ; ל"כ( י-ו )יח1ק*ל הסנאפת האשה מ5( נ' )'וטיס ראו אתם הרור ;יעקב
 השטן בך ה' יגער נ"ח(; י"ו )["* הנער אתה סי בן ו'( ט' )תכלים חרבותתמו

 ט"ו )כטדכר לכמ אחת חקה הקהל י"ג(; ס' )["ס בגנים; הישכת כ'(; ג')וכריס
 והתהללו הפוסים עלו ; 5'( ל.כ )דכר'ם השפים האוינו ט'(; ל"ו )יח1ק*ל הרוח כאי ;ט"ו(
 כ"נ( ט"1 )נרימית זרע לכם הא מן מוצרת להערה ותהיה ט'(. ט"ו )ירטיסהרכב
 בפקזם אם ופירוש וסזת, גויעה תסנו הא תרגוסו כ.ת( )נמדנרי'ו תסנו האםכמו
 כסו להנרה היא אשר עברי בלשון כי בפקום והוא ערב בלשון הכברה אוהזה
 הארץ כל את כי י"ד(, י"ח )[ם האלה הגוים כי ט"ו(, כ-ג )זכרים אלהיך ה'כי

 כאשר להעיר וההא ו'(, ס'ג )תסלים יצועי על זכרתיך אם וכסו טיו( יין)נר*[ית
 בי. עורתי אין כי האם תרנומו יץ( ו' )*יונ בי עזרתי אין האם זכמהואמרנו;
 והוא י'ו(, נ"ג )ט"נ סיהרה" כא אשר האלהים איש "הקכר הא הזאת ההאוכמו
 הוא, סה יודע היה לא והוא ראה, אני אשר הלו ציון סה הסלך אסרכאשר
 עתידים שהם סה על איתו להעיר תחלה ההא והביאו האלהים, איש הקברענהו
 אסר ולא הלז הציון סה שאסר ראיה לך והנה להח-עה. ואיננה אותולהוריע
 הציון למי כן גם אמר ולא כהזדעה, הקכר לענותו להם שהיה הלו הקכרמה
 תראה הלא השש; קבר כי 6 וני1טר סהותו לךעת ה6 הציון מה אסר אבלהלז

 מס סטנ'6 46 זף לקטן ע5טו לפי וגס עס"ס הוו6 כס6 ול6 כיו7 כתיכנספריס1(
 כי כעער סתכס ל"סוכי נר*ס ולכן ס6, טתוספת ט*וטס זנר 6% [נית ס61תטלס
 ל6 כ' ותנו*תס ותנו*ס עס זמיון לו סיס ל6 נוסטת נס6 סיס 06 גם כ' ט'ס,סו6
 ססטיט כטנסגו ר'י 7כרי מעיך סעת'ק *[ר ססרסין גס ולכן זקדוק. כללי ימוכרו ל6נתינ קרי וגול ע'( כ"ז )יססע אתכם חשכי*כ כס6 כקרי*ס ול* כטכתכ רק ר~ס* 16סיתס
 סיטן יו7 טקום סתו כי 6טר 6[ר ר"י על עטס ר,סרכנס כס' ר"'כ כי וטו7ספסוק.
 ננוסטתו. סיס ל6 כי נרפס טוס מטס, ל6 דיי [ל ס* תוקפת על *נלסנט65ת
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 ההורעה, כהא לפלוני, הוא הקבר אוהו: עונין שאין הלז העיון מה שיאמר מיכי
- פלוני. קבר לו שיאמר כו לענווה יכשר אשראך  העיד אמרו עוד ומההערה 

 וההאנה הנפן ועד שאמר כמו כמנורה הורע עור ענינו י"ט( כ' )תג' כמגורההזרע
 הזריעה גמר עת ק:דם והוא כסליו הרש היה הזה והזמן לההערה; וההא וג'והרמון
 היום מן לכבכם נא שימו להס: שאמר סה והו4ש האילנות, טעינת עתוקורם
- וג'. לתשיעי וארכעה עשרים מיום ומעלההזה  ככמו לרעת, לשאלה ויוסיפוה 
 ולהא כ"ו(, "* )סיפטים ישראל עם רכ הרכ 5'( נ' )ייוכ עולה כלשוניהיש

 ל.ו(. )סער לה אותו ניחר בשער לזכרם עתירים אנחנו משפטים לרעתדהצאלה
 עלינו המלך המלך ג""ת(, )כר*סית צויתיך אשר העץ המן כבמו להוכיח,ותהיה
 לקיים ותהיה ל.7"ת(. )*'וכ כליעל למלך האמור )סס(, נבוא הכו4ש ת'()ססל"1
 הרמים עיר את ההשפט ההשפט כ"1(, כ' )ס"* ננליתי הנגלה בכמו ולאמתו,דבר
  לבהו  הנקל  ויהי כ.1(, ט.ו )ס"כ העיר שכה אהה הרואה כ'( כ"כלתוק"!

 ל"ו(, כ'1 )נר*סית יעקב שמו קרא הכי 7'(, כ' )*'וכ עד מני ודעת הואת ל"*(,י"ו )ט."
 עיניך התעיף כ"ו(, כ"נ )ירטיס הנכאים כלכ היש ט"ו(, כ"ט )סס אתה אהיהכי
 האלה. ההא,ן כמו במגורה הורע העזד הין שיהיה זיתכן ס'(. כ.ג )טס4כו

 להורעה וההיה זה. שתעשה התראה העיר שובה אחה הרואה ענין שיהיהויתכן
 ההורעה ולהא י"1(. ג"ט )כר"ס'ת העכרי העכר ח'(, כ' )1כריס הלז הנערכמו

 הפעלים על ותבוא לה. ניהרנו )לו( כשער לזכרם עתידים אנחנומשפטים
 )ט;רי המלך ההרימו ככמו אשר, כעניןההולפים

 נבריוה נשיכ ההשיכ כ"ס(, ת'
 שמואל ההקדיש וכל י"1(, כ"ו )'ת1ק*ל ההללה העיר י"ן(, ט')סס

 )דס""
 כ"ת(, כ"ו

 )כר"ס'ת מצרימה הבאה ו'(, כ' )ר.ת נעסי עם השבה כי7(, י' )יס,סט אתוההלכוא
 יקרא ההוא אמרו הפעלים, וולת על כעצטו הזה לענין באה וכבר כ"1(.מ-ו
 והעליה השוק את יקרא, הוא אשר ענינו '"נ(, נ' )ךנרים רפאיםארץ

 )ם""
 לן( ט'

 מקום לה אין המלה כראש דהוקה ותהיה שעליה. ומה כלומר עליה ואשרענינו
 מוסר מיום פרושו י"ו(, ח' )ךס"כ ה' בית מוסד היום ער שלמה מלאכת כלכותכן
 הממנו כויהלטו דחוקה עוד והיא מן. כמקום ועדהנה ה'בית

 )ט""
 ואפיטר ל.ג(. כ'

 לש.ן להפיל ר"ל הנקבה ללשון כנוי )ויתלטס( ותהיה כויהלטו דבקה משפטהשיהיה
 להביא )סס( עליו נאמר כאשר ה', בית כלשכות כלומר ה' כיח הלשכות כ"ט(ח' )ט,ר" כאמרם לכלי, היא אשר הכית כמקום ותהיה הוא. אחי אמרתו עלהנקכה

 עיניהם אשר השמות בתחלת הנופפת התו המורת ותהיה אלהינו. לכיתלירושלים
 תרומות כמו תפוגות שיהיה המשפט ס"ט( ג' ),יכס הפונ:ה כמאין העלהמאותיות
 הממנו. ויחלטו והא מוסד היום עד הא כמו דחוקה שתהיה ויתכןתכונות.

 זענימהם התזמפזת אותיות מקומות רוכ הוה כשער וכרתי הנה המהכר,אמר
 אותן קראו זה וכעמור הטעם, ומלות והשמות הפעלימ על יוסיפום איךהראיתיך
 נופפות שהן בעכור אך שנמצאית, מקום בכל נוספות שהן לא התופפותאותיות
 יקראו אשר האותיות אנל אחריפו במקומות שרשיות שהן אע"פ המקומותבקצת
 וטרשית רויא אבל מקום, בשום נופפת אות מהן תמצא לא בסתם השרשאוהיות
 נענין הזא אם 5"ד( )תסליס כקרכי שרעפי כרכ כי ורע כו. שהיא מקוםככל
 הריש חשרעפי שלש שעיפי כי בשרש, כמהו אינו 5( נ' )ייונ ישיבוני שעיפיכמו
 )ישק6ל סרעפתיו בותרבינה . אומר וכן התופפותו נטוותיות אינטה כי שרש,בו
 כמהג בענץ שההש אע"פ ר( 5"6 )[ם קננו בפעפתיו כשרש שרשו אין כי גף(6.5
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 אך התופפות, מאזהיות הרלת אין כי בה שרשה שהיה עמדי ברלת עורואומר
 לשון ועמרי ה,ה, לשער הסמוך בשער לך יתכאר כאשר התמורה מאותיותהיא
 לך. דע ואתה עמי. בעניןאהר

 ) זיטןער

 נקצתם* האתז"ז קצתכאוריזמות
 בתמורת הרטיונים הובאו וכבר הרפיון, אותיות הן התמורה אוהיות אמות בירע
 התמורה שתמצא ויש ההשגה. ובספר הרפיון אותיות בספר בקצתםקצתם
 בצורתם מתדמים שהם או במוצאיהם קרובים שהם מפני אם מהאותיותבזולתם

 מרעותם. זה לזולת או עליהם קלה יותר בה ההמורה האות אשר בעבוראו
 שעקרו 5"ס( כ' )דס"נ יהושפמ באתחבר מההא אותה המירה האלףא.
 ג'( י"ד )ית1ק56 להם אדרש ובהאררש נח, התהלך האלהים את כמוהתחבר
 ג'( כ"ס )סם ז( ודבר ובאשבים ג'(, 5"ת )'רטיס תנתן הנתן כמו ההדרש עקראשר

 הכרך, )קרו אשר ט"ג( מ"נ )נר6:'ת אברך לפניו ובויקראו השכים, מקור הואכי
 להשתחות קוראים שהיו והענין '"6(, כ"ל ):ס הנמלים את ויברך מן מקור הואכי

 לב אבירי ובאשהוללו ; כרעו ברכיכם על קרעו לעם אימר היה כאלולפניו
 אגאלתי מלבושי ובכל חזלף, פעל השתוללו להיות עקרו אשר ו'( ט"1)תכ5יס
 )ירמיס האמון יהר ובאת ; השמע"י הגדלתי, כמו הגאלתי עקרז ג'( ס"ג)י:טיס
 על הזכרה עקרו אשר 1'( כ"ד )ויקר6 ובא,כרה ההמון, עקרו אשר ט-ו(נ"נ
 רוח וכמהו מהכיר ט'( ג' )י:טיס פניהם הכרת כמו מה,כיר הוא כי ???להדמיון
 נבלעות, נונין !המה שלהם הפאים כי הפעלה, זהצלה, הכרה וטשקל מהציל,והצלה
 ;'(, ט"כ )כר6:ית אליהם נ:?3קר כ"ד( כ"ו )מסל' שונא !קקי אמרם זה על אוהךיורה

 העלה טאותיות שלו העין מאשר הזה הבנין וכמו י"ד(, י"ד )'חוק6ל נפשם:7?י'
 היור היתה וכאשר הפעלה, ע"ם ??:קה עקרו )6סתר( עשה למדימת והנחהכמו

 )י:טיס שוא בנפת גוים להנפה עוד וכמהו הנון, אל תנועתה העתיקו )נסתלס(עלולה
- כ"ח(.5'  הון, ר-ל ט'( '-נ )סו:ט לי און במצאתי מההא האלף המירו וכבר 

 השלום נאות כונרמו מהוו אותה המירו וכבר עשרתי. אך אומר שהוא תראההלא
 משלח נוה קבהן והוא ו'( כ' )5מניס רעים כרת וית כמו הוא כי 5"6( כ"ס)ירמיס
 הקלים בפעלים הואו ומן היור מן המירוה בבר האלף כי ואומר י'(. כ-ז)':עיס
 כמו כן, גם העלה טאותיות עיניהם אשר ובשמות העלה מאותייה עינירםאשר
 השמות, מן ורש רג וכמהו שלהם, השער וכל מהפעלימב( ודש וחש וקםשב

 שלפניה, מה נפתה וכבר תנועתם במקום שהוא בעבור לאלף העינין אלהונהפכו
 כמו בדבור ק,יטת היא באשר המלות במקצה במכתב הזאת האלף שתתקייםויש

 במיה ורמה 1'( כ"7 )טס5י הכמווז לאויל ראמות י"ד(, י' )ס,סע שאוןוקאם
 ראג מביזשים 6'(- י"כ )ס-3 ראש ואחר עשיר באחר עור והחקיימה רם.על

 ס5ות *סכס סס נדפס עפטות *'פן 6י סכו6 ט"ג( )ט'6, טקן כס' סר*כיטודטתי(
 יוסף. כ6וס5 סט5קט ססג'ס כטו ודכר 6סכסתפפ

 נדים וסיוו וחים קוס כסוכ סווור.טירו2(
 נ6*

 36 יוג. רם נסטות וכן נטנפ6
 ודג. דם נטכט566ף




