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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
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 וכבר 8(. - 5 דף )לט'5 עלולה שלהם שהעין מהשמות ווולתם '"ו( י'ג)נסטיס
 עקרו אשר ס'( נ.ס )תסלים מים כמו בימאסו הכפל אותיות מאחת האלףהמירו
 והבליעו וימססו, השלמות על וה,א י"ד( ט"ו ):וטטיס אסוריו וימסו כמושיהיה
 דברי הוא חה מים, כמו בימאסו באלף אותו והמירו אסוריו בוימסו בנעהנח
 ס'( ו' )יססע העם לבב וימם כמו שיהיה עקרו ר"ל ס'( ו' )6'ונ וימאס רגעבעורי
 מן אחר שהמרת ראו בנעו להשלים רצו ובאשר וימסם, השלמות עלועקרו

 וירצו נהרים ב;או באשר אומר ובן מהראותו. עליהם קל יותר כאלףרגפלים
 יומו בבלא דברי והוא באלף, מהבפלים אחר והמירו בווו שעקרו נ'( י"ס)יסעיס
 בירך מלילת מוקטפת ותכרח תיבש בלוסר תמלל, שעקרו ל"כ( ט"ו )6יונתמלא
 המירו ובבר נ"ס(. )נדס בו ומריח מוללו בברייתא שאמרו וממה כ"0 לג)דנריס
 שונים כלומר קנין כמו שנין עקרו י'ת( .ס-ס )תסל'ס שנאן באלפי מהיורהאלף
 עליות כמו שירדה עקרו כי י'ג(, י"ט )סס יכין מי 1בשניאות מאלה,אלה

 בר,ם שהרבור ואע"פ מהא במכתב האלף המירו ובבר "ד(, כ"כ )'רטיסמרוחים
 כ'(. "' )רות מרא לי קראינה כ'ט(, כ"ת )ע.כ כלאו כנרי את ושנא ככמושוה
 ]נ." הסתר אותיות מספר הראשק במאמרו יהודה ר' רבי ,ה בארוכבר

 כרכיון[ ש'
 כ' הא במקום באלף שיכתב מה ר"ל ה~ה המין בכלל שמה והביא ט'()דף

 לית עליו והמסורת בהא אם כי נכתב ואיננו '"*( נ' )ירט'ס רשא כעגלאהפושו
 יהת-ה ר' על תופש שהוא הגרולים אחר על שהגיענו מפני אבל הא, וכתבדבוותא
 באלף, כהוב אצלו הוא ואם כ'( כ.6 )דס-" חטים מרש שהוא דשא כעגלהבחשבו
 טעה אשר האלף וישים כ"כ( כ' )'ו,ל מרבר נאית רשאו אותו-ככי חושבוהוא
 שהוא רשא פרוש בי ויאמר יהורה, ר' שאמר כמו מהא מומרת לא שרשיהבה

 התאר כי ואוטר בזה, הטעות איפן לך ואבאר ראיתי בזה, וטועה הרשארועה
 מלא, טמא, במו ק"ל משקל על יבא האלף מבעלי הם אשר הפעלים מןלוכר
 )טסלי נכאה ורוח צמאה, טמאה, מלאה במו ?"לה ע"מ לנקכה חמנו י.יאצמא,
 ריאר שיהיה מוה ועצא מהפעלים, הזה המין מן מרבר נא,ת .-שאו , כ"כ('"1

 סן רשה כעגלה כי הואת מההקשה והתברר רשא, לא דק?ה רשאו מכילנקכה
 המורת זברוננו כי ורע ו(. יהורה ר' חשב כאשר באלף יכהב אם ואפ,לי הטיםדש

 אלא אינה כונתיט כי עלינו, מוטל ולא כו מ"כים אנחנו אין בטכתב בהאהאלף
 הנה אותו הביאנו ולא בלבר בטכתב לא יחד ובמכתב ברבור אומר שהואמה
- ה~את. ההועלת מן בו שנהגלגל מה בעבוראלא  האלף עור המירו וכבר 
 האלה האותיות אחת שתהיה בין והפא והמם הבית על הנ!פלת העוטפתמהוו
 אי~ו נחה אות כל על הנופלת העוטפת מהוו עור והומרה נעה, שההיה ביןנחה
 במבתכ. 1לא בלבר ביבור אם כי אינם תמורות השתי ואלה שתווה2(ןאות

 נננס 06 כ' סענין, טפני וגס כ6:ף, טתוכ ססי* כעכור דונ: ע5יו וססיג ד[כערך ים* כטגלס ככי6 *סר סרוק, נן טנסס עס דונם טסלקת ס'* סו6תסטסקתי(
 )טם5יט"ו *כוס טסור ככתוכ 6כוס נ6כוס ס*וכ5 ססור נקר6 טיסר זם6נקל*ס סים* כ6וכלת סענלס כי *טו ו5וס ולעס, נסס ד5ס סעגלס סיתס טד'ם דם6סס
 נעלסיס. נסיס סנ' נסתסכרו ר,ס* תסרו נעלס נס ס'6 ס*לף וכ6[ר דק?ה51נקנס ט5* ע"ט דם6 ו6טר 5ס~כילו, טנ5' סדגם מס טסכיס נ5סות וסל6נ"עיו(..

 כטו יקר* נסורק טקשן וסו* סתני 161 6חל 'נ* נט5 ט*ות'ות *תד. 06ר'ל.י(
 6סריו כסיסיס וכן יזו, ו?דה תסרדו, 56 ונהן טעד *סצ דשסח כטו טתוכן,56ף
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 ר*ס י"ת; י"ט )דס"6 ושופך י"1( י' )[-3 בשובך מהפא ה:מרה הביתב*
 נ'(. ט-נסוטס
 1' )ס"ס המזג יחסר באל מהכף הומיה הגימל *ג

 סססכה הממך, משפטו ג"
 נץ. ט' )ט51ייינה

 ט(, נ' )1ט56 קרמי למאמר בהזרמנתוו התפעל מתיו הומרה הדלת41
 הזכו רחצו בזכרי ממנו זכה בשער ההשגה בספר בארתיוכבר

 )'סטיס""
 שעקרו

 המופת חעעמדתי ההשגה בספר בארתי כאשר והבליעוה בזק הדלת ודגמירןהרזכו
 )נו*ס'ת הרר וריש ברלית לומר ויתכן שמה. בו שנאמר מה יבקשעליו1(,
 )דס'* והרר 5'ט(5.ו

 )דס"י וררנים דץ י' )נר6סית ררנים נ'(, "'
 חמרן 1'(, *'

 !'(, 6' )יס"6 וריפת ג'( י' ):ס וריפת כ'ס( 5"ו )נר16'ת וחמק ט'6( *')סס
 כאשר האחר תמורת מהם שהאחר '"ו( כ' ):ס ורעואל '"ד( 6' )כמדנררעואל
 בדלית '-ד( )'"* כהנים בתורת בהם נאמר אשר כ' והראה, בהדאה מהםקרה
 קצת ברברי אחר למין שמות שני שניהם בריש י"ג( )י"ד תורה במשנהואשר

 השרשים. טספר הריש 3אות וה לבאר עת'ד זאנ' ס"ג(; )חז5קהחכם'ם
 אוציא; ר"ל !'( י-6 )יח~ק56 מתוכה הוציא ואתכם מאלף המירוה ההאדק*
 ט'( נ"ו )'סטיס לאכל ובהתיו אושיע. ר"ל י-ח( ג' )ס.כ ישרףיל עמי אתהושיע

 כ'" ):ם בקר אתא מן הואכי
 ובלהטיהם י"!( י' )דני56 יוכל ובהיך י"1(,

 הסתר אותיות מספר הראשון במאמרו יהורה ר' אותו באר כאשר י"*( ו')[טות
 ס'( י"ט )1'נ פניו את לאט מן הוא כי בלאטיהם שהוא כמו בלהטיהםכשאמר
 נמצא בלאטיהם כי הזה ברבר שרצה אנשים עליו חשבו אבל ; בזה נכונהודבר

 כי בשוה, כמו "ושהוא" בלאטיהם שעקרו אלא רצה ולא טועה, וישימוהבמקרא
 הזאת האלף שירפו זיש אמר כן ואחר בהא, האלף והומרו פניו, את מלאטהוא

 הכפלים מאיחר רבות פעמים ההא הם.רו וכבר כ-נ(. ו' )1טות בלטיהםויאמרו
 אשר העלה מאותיות שלהם שהלמר בפעלים בארנו כאשר וחרה חיה זכה,בכמו

 זכו מענין *'( )'סעיס הזכו רחצו כי סס[גס(, )ל6 המסתלחק בספרהביאונזם
 וחיית וכי שמה, בארנו כאשר מעקרו שאיננו ואע-פ ;'( ד' )6ינס משלגנזיריה
 הנחרים כל וכי מעקרו, שאיננו ואע"פ היום כלכם חיים מענין י'ו( 5' )דנר'סורבית
 איננו ואם ו'( יו )'רטיס חררים ושכן מענין ה' אף וחרה י-6( ט." )ימעיסבך

 תפונות משפטו ט"ט( ג' )ליכס הפוגות במאין מתיו עוד המירוה והוטלמעקרו.
 כן על כ"ו( ט"ם )נר*סית לבו ויפג מן נגזר והוא תשובות, תבונות תרומזתכמו
 מהנון עור והמירוה וספק. וחלושת רפיון פרושו אשר ד'( 6' )חנקוק תורהתפוג
 את נתת מאת אחר הוא כי נרן כושפטו 5"נ( י"ו )'ת~ק6ל נרה עסנו זנזתבלכל
 קול י"1( נ' )נתוס באמרו הנקבה כנוי הוא אשר הי40 מן והמירוה )מם(.נרניך

 עור המירו וכאשר לנקבה, כן גם שההא בעבור מלאככי, א,מר כאלזמלאככה
 ותכאי. ומשפטו לקראתי, ותבאת 5"ד( כ"ס )ס"* באמרם כתו הואתלהיור

 כנפים, לו יעשה 4"ה כי ס'( כ"נ )ט[5י בכמו מההא הומרה רהמדי

 סטטס כתנ יסודס נלן חדעתס. גתראסס י?שןסס כטו סיסיס *ות *הסו נס*ות
 דול'/ *חל זול טקדטגינו ילסס "וכן ס5מק ט5 כנד סו6ו סיותנטנול

 ט5סו( ,סס סלס פלתק ליס סגי6 6סל סל6'ות ססק נ5י סטסועוסתיוו(
 עיס.סתלטול



 ק, )ט"6 1( בנית,בנה
 ופעמים והישר. הקרוב בספר וקרבנוהו בארנוהן כאשך ,"ך(

 וזולהו. כ"ו( ג' )*'1כ שלותי בלא מההיי עור והומרה המבטא. על ואו אותהשיכתנו
 מסכה מן המסך עקרו ג'( 1' )["ס המזג יחסר באל מהסמך ה1מרה הזיןן*
 בכמראה מהריש עור והומרה בשם. מבלי יעמר לא כלומר 3'(, ט' )מ[5ייינה
 רן(פעל של התו תמורת היא אשר מהרלית והומרה י"ן(. *' )ית1ק56הבזק
 הזכו.ברחצו
 הצטט-נו, 7'(, ט', )יסוסע ויצטירו וילכו בכמו התפעל מתיו הומרה הטית *מ
 הנמור המופח הביאנו וכבר י-ו(. מ'ן )3ר*[ית נצטרק מה י'3(; ט', )מסאותו
 ההשגה. סספר זכה בשער זהעל

 הזאת שה'ור והוא כ.3( ת' )7נ'*5 מלכיות בארבע מהו הומרה היורי*
 ובבר עליהם. כבר וה והיה מלכותות המלה ועקר מלכות תו תמורת בעיניהיא

 פ'ג( סוף )*נות פרפריות פרפרת בקבוץ ואמרו זה בכמו הטשנה אנש'שמשו
 ואמרו באלף הזאה היור המירו וכבר ביור, התו והמירו פרפרתותועקרו

 )פסז'ס חצות ער כע"פ מלאכה עושין אי9;'ית שלש וברבריהםפרפראות
 והבליעוה ליוד  אומנות  ואו והפבו  אומנותות  ועירו אומנות קב,ץ והוא ו'( ט'פ"7
 השבר כי בשבר שלפניה מה והניעו זה בעבור ונרגשה אומנות מתו המומרתביור
 היה במלכיות העבריים שעשו כמו היא כאשר ה1או משאירים היו ואלוסהיור
 לך. כפרהי באשר גרםתמ אבל הגרםות, בקצת נמצא זה שיהיה ואפשרנכון.
 היא וזאת תענית. יור בה והבליעו ביור התו המירז תעניות, תענית, בקבוץואמרו
 ועקרו ט"1( *' )ס1פעיס עלית גלת את בקבוץ '"ט( ט"ו )יסוםט עליות גלת באמרמהקשתי
 היא אשר בהא מומרת האלה הפנים על בעליות ההו והבליעו זהמירועליתות,
 ואבן בקבוץ נ"3(, 5"נ )3מן3ר משכיותם כל "ח ואבדתם עור וכמהו הפעל.למר

 ועלית בתענית לנו ויש והבליעו. והמירו משכיתוהם ועקרו "(, כ"ו )1יקר*משכית
 תענית משפט כי שנאמר והיא להם, רייויה יותר היא עור אמרת הקשהומשכית
 שערוריה באמרם שקרה מה לה וקרה 3'(, כ-ט )'מטיס תאניה,ואניה ע-ם תעניהלהיות
 כ"ן(, יג )נחשס ויהורית י"5( 7' )7ס'* יהוריה י"ג(, י"ת )ירטיס ושערורות י'( 1')סוסט
 ועלית בעליה ההקשה והיא כ"3(, 5"כ )ן3ריס והחתית יינ( פ"ו )תסליסתחתיה
 ביור המשך יור והבליעו ס'ג(, ג' )מס מנגינתם אני רמיון על י~~ילהישן:ה  ומשיל '"1( 7' )"ינס צפינו בצפיתנו כמו פעילה עליה ומשקל ומשכית.ומשכיה
 אפניו, על עליות יהיה הזאת הררך ועל הפעל. למר היא אשר מההאהנהפכה

 היור מלכיות אבל וזולהם; ותעניות במשכיותם ההקשה והיא עליה, קבוץ הואכי
 לך. רע ואתה מלכות. תו תמורתשלו
 סו*1 ס6לס כססוקיס נםגי כי *טר *מר ר", 75נרי 5-51 ט"ס 3יס 'ם סנר*ס5פ,1(

 תן טן טן נניתי ננו סטסורס טנס ונ*מת ננו, נן נ1*ו ט[ו טסס*,סומרס
 ר"ם וגס ס7פוס, נספרי ו65 נכיי ל* ס,*ת נוסת6 נט5*ס ל* *נל נסוף;ו*ו

 טני6 רלק גס זס, ט5 מ*ומס ראויר ל* ס*5ס נטניניס 15 רנ ין'ו *סרטנור5י
 סנס כטו ו*ו טמורת ס* "ויכתכ 5ספך כתכ תיוג ורי' ק5ין. כמכ5ו5 נס*כנס

 כמסורס, סנקי כטטר סתכס *סוכי פי 6ת ום*5ת' כנפיס. לו יטמס טמס כיפניתי,
 כטס כס סים 5פי ית7תי כס טטכתי 6מר סמסויס ט5 לסטוך 6ין כי 5י,ו*מר
 טפ.ס, 161 דכתינין 7' טן וכו* כרמטו, 5ו יטסס טסו י-6, ל-6 דיטוק56 *ותוטס נטס5י ספקוק 5כסופר נתתלף כי כזס, ווטתו ונ', וכתס 56ס גיכ סמנס כטוטטיות
 י'.( כ,כ )ירנ~ס ככו ככו ור5 ססני כר.פקוק כנון כף 5ו נתת5ףוכן
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 )1כריס אהכם פרשתי השמים רוחות כארבע בכי מהכית הימרה הכףכי
 והומרה י"1(. י"ת )'רטיס אפיצם קדים כרוח וכמהו בכית, בארנע משפט, "(כ'
 באיזה כלומר ילכו, באשר סשפטו י"נ( ;' )סיסע ילכו כאשר באמרו מהביתעור
 כתצות כמוהם שיהיה ויתכן ל"ו(. ט"1 )יח1ק6ל בניך וכרמ' עור ובאמרו שילכו,מקום
 בהצי ויהי כ"ט( י.נ )סס אסרו וה על והראיה ד'( י"6 )סמות יוצא אניהלילה
- וננה. וסשפטו כ'( )תסלים ימינך נטעה אשר בוכנה נימל סן הומרה וכברהלילה.  
 לפניכם ונפלו י"ג(, כ' )6יונ לארץ אתו כוישכו הכית מן המירוה הלמר *ל
 מהרוסה ןכרנו וכבר בהרבן בארץ, והמשפט וולתם, והרבה 1'( כ"ו )ויקר6לחרב
 י"ו( ל"1 )*יונ עב ספלשי התרע הריש סן והומרה וה. לפני אשר בשער סספיק כלללזה
 מסנו. המהפרשים הברקים ר"ל כ"ט( ל"ו )סס עב מפרשי יבין אם כסו אצליהוא

 התנין. ר-ל ג'( כ"ט )יח1ק"ל הגרול בהתנים הנון מן הומרה המםמ?
 וכית '"ג(, י"ט )יסעיס נף כמו הוא ו'( ט' )סוטע תקכרם כמף עיר ממנהוהומרה
 הוא ל"ח( ייט )ס"כ וכמהם ל'ו(, ל"כ )נטדנר הרן כמו הוא כ'ג( י"נ )יסוסעהרם
 והומרה י'(. ס' )1כריס האיפה את סוליכות הסה אנה ובאמרו ט"6(, י"ט )ססכמהן
 אביה אמרם בכמומהא

 )דס""
 ואבים י'( ג'

 )מ""
 איש. שם ל"6( י"ך

 ו'(, ד' )ס"נ הביה תוך ער באו והנה באסרו מהסם הומרה הנוןנ*
 י'ג(, י"" )ט"נ העם הרצין קול את ו".נ(, )סס זחיין 3'( )7)י"ל וכמלכין ; המההמשפט
 ירעתין הנה ט'(, ז' )ית1ק6ל הטין לך קח ל"ג(, י"* )ט-6 צרנין אלהלעשתרות
 ל"ח( כיי )כטד3ר ובשפופם (, "' )רות תעננה הלהן - השברנה הלהן 1'(, ע.ח)יסעיס
 דס"" י"" ט"ו )3ר6סית ונרשון גרשום ס'(, ח' )דסי6שפופן

 בלשכה הלמר מן והומרה "'ן ו'
 3לת כמו נלים להיות משפטו ט'ו( ד' )ס'ס גנים ובמעין י'מ'( י"ג )נחטיסונשכה
 אך אחר, בהם והענין חיים מים באר זהיאמרו על והראיה י.ט(, ט"ו )יהוסעמים
 היוצאים המים לרוכ בגלים המעיןספר

 ממנוי
 ינ( 7' )ס"ס נעול כגן אומר וכן

 חלוקות, המלות ואם אחד, הענין חתום, מעין שנאמר כמו נעול גל שיהיהשמשפטו
 וכבר הענין. הרמות עם המלות השתנות ר"ל ההרמות הצהות בסלאכה יאסרווה

 י"ד(. נ' )ה~סע לי המה אתנה הא מן י"ט( כ"ג )דנרים וונה באתנן ע,רהמירוה
 מעויה משפטו ( י"" כ"ג )יסעיס מעוניה בלשסיר הכפלים מאחר הנון הומרהוכבר

 כי הכפלים, מאחר הנון והמירו  ב(( ו' )סופמיס  המעח ראש על יבוץברגשות
  וכן  ב"ת(. ת' )טסלי  תהום עינות בעץו  ת'(, כ"ר )תסליס וגבור טעווו נגורטעת
 והעקר המם תמורת בו הנון כי ר"ל כ"6(, ג' )"יכס המנו לא כי ה' חמריאטרם
 כע:ס ס 1 ח ר ו 1' 1' )נחמיס בענה בנהום בריש המירוה וכבר ברנשות. תמובו

 דס""
 נ'(. נ'

 וילבש י"ח(, ט'י )6יונ ושריה מסע הנית בכמו הנקבה בהא שתוסרויש
  זונה. אתק מן י"י( כ' )סחע לי המה אתנה י"ו(, נ"ע )יסעיס בשריןצרקה

 חושו. יצה  י-ש( ר' )יויל  ובאו בעושו  טהתית  הומרה  העיןע*
 מכי יחפז רצה  י"1(, ט' )ייי3  ארו כטו  עבו ביחפץ מוין הוטרה הצריצ*

 3רול הוא ואם תנועתו מטהר הוא כי כלוסר. י"נ(, נשנ )יסעיס תצאו בתפווןלא
 לונב. ספור ארו כמו ואמרו ארו;כמו

 משפטו כ"י( פ"ו )ס"נ האלהים ארון את בויצקו מרגימל הומרה הקוףק*
 1(. ארונא ית ואקמו באמרו התרגום רעת היא חאתויציגו,

 ו"תיבונון. סטתרגס תרגס ולכן י5ק או 5וק מסרם סו* כנ 1' סן5שפע לפני וי5קס "נל1(
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 אמרנו כאשר '"ו( ו' )קסלת תשומם נלמה התפעל מתו הומרה השיןש.
 לרעתו. שמה ינ1קשנהשגה
 תאלף מפן נג;ר הוא כי ד'( ד' ):"ס לתלפיוה נבנוי מאלף הומרה יהתות.
 שיהיה עליון ננין אותו שננה כלומר למוד'ם, ופיושו כ"ס( כ'כ )מ:ליארחיתיו
 כ"ג(. מ'ד )עעיס ארץ תחתיוה כהשקל על אלפיות ועקרו ררכים; לעינרילמוד
 לתו, הואו יהסירו ורת סן תראת באסרם לזה שרומה סה עשו כן גםוהערנ
 באנכי מהא התו והוסרה מווין; מוסרת האלה התוהן כי ו( ותכאה תכטהונאסרם
 ענרה, הרגל מפני ז"ל רנותינו שאוסרים מה סמין הוא כי י"*( )ססעתרגלתי
 שעקרו ליד( כ'ס )ירמיס ותפוצוהיכם נסלת עזר הזאת ההא מכסו הוסרהכאשר

 וגקנה מהא והומרה הורות. המלות  כשער לזכרו עתק- אני כאשרוהפיצותיכם
 מיין, ולא ושכרת קל"3( )תסליס לעיני שנת אתן אם יו(, ט' )מ"נ רואה אניבשפעת
 כי  רבקטרת ל"1( ל"כ )דנדיס יר אזלת כי י"ת(, ט"ו )ית1ק*ל  לנשיא ושבת כ",( כ'י)י:עיס
 י1(, ט"ת )'ממיס תפארה מקל כסו הוא כי ונתפארת י'(, ל"ג ):ס קטורה ישיסוהעקר
 כ"נ(, י' )טא וכסף זהב ובנשאת כ"ס(, מ"ט )ירטיס ההלה עיר עזנה לאובאיך
 הלכה כסו שלום, סוצאה והב, נושאה העקר י'(, ח' ):-ס שלום כמוצאתוכמלת
 והסירו נסמוך. עוד הנקנה הא סן ותוסר הרבה. זה ונזולת ו'( ג' )ירמיסהיא
 ):"" לקראתי  יזב(וס נאמרם הנקכה כנוי מיזרהתו

 והכאי המשפט ל"ד( כ"ה
 האותיות תמורות שהניאונו סמה ההנאר כנר לנקבה. עוד התו כי 2[4(, דף)לעיל
 ובור  ט'( קי-3 )ת:ליס  לאביונים נתן פור כמו שהיא מה אכל בקצתס,קצתם
 )ט:לי באהבים נתעלסה  י'(, 3' ):", בה' לבי עלץ וכמו  ל.י( ס'ח )ססעמים

 )תסליסע"*ד'(, וחומץ סעול סכף וכסו ע'( לג ):ס כליותי ותעלוזנה  י"ת(,1'
 וכל וסזער מצער וועק, צעק וצהק, שחק וכמו ל-1(, ח' )ט:לי נפשו ס ס חוחטאי
  לשבות שהם בו לאמר אצלי הנכון לזה, שדוסה טמה וגזר שסוש לו יסצאאשר
 מתיחדת ואין נו משסש הכל כי נקצתם, קצתם סומרים יושסו סאשרשונות
 מוטרת שתהיה ראויה מהנה אחת כי האחרת. זזלת נדנר הסלות סשתיאחת

 הדין והוא שונות, לשונות שיהיו אצלי נכון היה כן ועל האחרת, סן יותרנחנרתה
 איזה על נו שמשתמשין פעל נסצא כאשר לומר רציני ההפך, נו שיראהכסה
 ססרר יראה כן גם  בו  סשתמשין כענינו אתר פועל וטצאנו סאותיותיו שיהיהסרר
 לשתות שתי בהם  שיאמר אצלי הננון  מהשני,  הפוך מהם האחר כי פעליםהשני
 נאסר כאשר האחר, מן מחברי הפוך שיהיה ראוי יוהר האהר אין כישונות
 הרגיע למען י-נן, כ"1 ,"יוכ ה.ם דגע נכחו ט,(, :"* )י:טיס גליו ויהמו היםרגע
 בים גוער סן הפוכה ואינה עצדה נפני לשזן שהיא ל.ד( נ' )ירטיס הארץאת

 הים, רגע מן הפוכה שאינה בים גוער  בלשון עור נאמר וכן ז'(. "')נתוס
  ההפך מן מונע שהוא אומר ואעני  אהר. וענינם לאלה אלה  קרובות המלותואם

 ושמלה, שלמה  אך לךן  שאמרתי מה לו  וברוטה בוה  בוחר  אני אבל  לגטרי,.
 מהם אחד כי בז יאטר שטוש לו שאין טה לו שרומה מטה הולתי  וכבשכשב
 קצתו סומר שהוא ההמורה בו תראה אשר בכל יאמר .ואם האחר. סןהפוך
 ואנשים מזיק. אינו מקצתי, קצתי הפוך שועא ההפך בו  יראה אשר ובכלבקצתו
  סאחרת,  טיטרת עור ושתהיה מאחרח הפוכה מלה שתהיה טקפו-ין  עיון.מאנשי

 שמיכס. ל:ין חכאה קטן וכא ; טלינית לסון תבמה מננ וכם ילוסס; תראת  ילם ורת1(
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 לשון שהוא לומר בו יתכן שלא ממה ווולהם בהפוגוה, בהלפיזת, שבארנוהוומה
 רבריהם יבטל החפעל בתו והרלית הטית מתמורות שהראינוהו ומה עצמו,כפני
 - לךי דע ואתה טענה, להם ואין טענתםוהוחה

 האותיות תמורת מין בקצתם קצתם התנועות שהשתנות מפני המחבר,אמר
 זה חמרנו שיהיה ער ממנו קצת זכרון הזה לשער לסמוך ראינו בקצתםקצתם
 האל. בעזרת הלשון דיני רובכולל

 ח* ר עש
 קצתם* אל קצתם מן תנושת שישתנוכמה

 הפתח במקום הקמץ בא קצתם אל קצתם מהתנועות שישתנה מה כירע
 משזי כמו שיהיה סשפטו ס'( ט"; )יפ,ק56 חתלת לא ו?סשל המלחת לא ול?יחבכמו
 שיהיה בהפנו המשפט ח'( מ"ט )'רטיס סקני נוסו ועור נ'(, פ' )ם-נ ארצהאותם
 נפדתה לא יספיה זעוד 5.ט( מ'ח ):ס ערף מהפנה צווי היא כי בפחחההא
 הכסף משהל כי ועור הפרה מקור הוא כי הפתח במקום בקמץ כ'( י-ט)ויקר6
 1(והוהב

 )עור"
 הם ואם קמוצים הם ג'( 5"* )7ס"נ רכושו מן המלך ימ*ת ל'( ת'

 ני"ה ה' היום בכי ל ו הסג במקום הקמץ שמו וכבר פתח. שלהם והשעזרסמוכין
 כ'( ל"3 )יתוק56 אותה ב?שכי חירק במקום הקמץ שמו זכבר ך'(. ט')ויקל6
 מאר חרבו ושערו וכסהו כ"6(, י-נ ):טות לכם וקחו משכו כמז שיהיהמשפטו
 4רחי '"ד( ג' )5כניס י?ל:' שמחי "( ט' )סופטיס עלינו ?רכ' ;עיר '.נ( נ')ירטיס

 הקמץ שמו וכבר "ט(. ס"ט )תס5יס נאלה נפשי אל ?יבה יעור '.1( *' )ט'כסוגוי
 ;'( ג' )נתוס ננוה ?דדה כמו מאר הרבה פועל הוזבר שלא נמה אך השורקבטקום
 )סס סקטר כליל 5"7( 1 כ )ו'קל6 סשמה ימי כל ט'(, י' )'אל ;3סך מנהההכרת

 במקום שמוהו וכבר 5"ס(. ל )37ייס לרעת סראת כ'ו(, )סטות שש:ר שש '"ו(,1'
 '"ו )ט.6 תכ?ה לא הקמח כר קי.ו(, קי"ט )תס5יס תמיר בחקיך בי"ש4ההסגול
 נכסו הקמץ במקום השורק וישימו כ"ג(. מ.6 )'סעיס יחרו ונראה !נשתעהיד(

 )נחטיס העצים ולקרבן 3'( 3' )ויקר* קמצו מלא 3'( ק"נ )תס5יס 3ריז כרבהללוהו
 את לדוד ה' זכר ט-ו(, מ' )נר6סיה גנבתי ננב בכי הפתח במקום ושמוהי 5"ס(.ו'
 י"ת( קי-ת )סס יה יסרני יסור כמו שיהיה גנב משפט ק3.5(, )ת:ל'ס ענותוכל

 שיהיה ויתכן 1'(; 5"3 )ית;ק56  שטים בכבותך וכסיתי רמיון על שיהיהוענוהו
 שמים בכבותך וכסיתי כף כי ורע י""(. ע'ו )תס5יס היא הלזחי ואמרכמהו
 סמוכים שהמקורים ואע'פ כ"ג( ט-ג )יפק56 מחטא בכ"תך לכף בענין רומהאיננה

 נשתוה אבל בו, פועל בכלתך והמכנה בו פעול בכבותך שהמכנה והואלשניהם,
 במקום ושמוהו הערב2(, בלשון קורה כן וגם אליהם, הסמוך בעבור בהםהמבטא

 פ68ש*1פש .שנ נספרו עוני נ5סון סוקטס ס' סן עוו756 סתכס סעתיק ":רנסעתקס1(
 כתנו וכן נקטן סקוף כ"י מ7ו"קיס "כספריס כט"ם נור5י סלסס ר' :כתנ טסר6ס ו5* ספר, נסוס ט5* ס5* טס נקמן סכסף טסק5 סטלנר ססני6 טס ע5ס:יג
 וג'." סרקטס נססרר"י

 דד בי ע5 *ספ~טס עטרא ;יד צרב מן "ע"בת פס כתוכ עוו756 סזכסנסעתקת2(
 ויי.,ן 6פ סכס עטל כי ט5 עמרו זיד זרב טן - כן כס) ונ6טר עטר 6תסכם
 טוס ונר*ס סערכיס יקדוק כספרי כט5ס ט5ס נמ65 סוס סטס5 כי סטע,עיקוכעיר
 יוש. ר' כפי סגוריס סיו כסטריס *5ס.כי



 ח'( 3' לרות מוה תעבורי לא וגם ה'(, ע"ו ):מ1ת יכמיומי בתהומותהחולם
 כמקום הצרי שמו וכבר ג'(. י-ן )ע:לי ובתשמורם כ"ו( י-ת ):טות הםובישפטו
 ובמק,ם וזולה1ן ההשנה בספר בארנו כאשר כ"נ(, *' )ט:לי פתי בח"הביהפתח
 הוצו ת'(, י", )6יונ עיני בוכעם יחכה ,יד( כ"* )3ר*:,ת ימתע ותלך בכמוהחירק

 היילה האנשים ה-יעי "( י"* )ירטיס ישראל בית הסיי י.*(, י' ):.סהרמונים
 הרעתי אשר י*ו(, *' )5פנא: לארם והצרתי ו'( ו' ):ס רעתה הקרו ט'( ל"ת):ס
 על הריעתי ואשר והצירתי הקירו, הריעו, הפירו, הניצו, משפטם ו'(, י')טיכס
 הסגל במקום החירק שמו וכבר והשיבותי. והקימותי והביאו והשיבו הקימומשקל
 יכרקלו יערו וכבור כ'(, ל' )תסליס ה' ארממך 6'( )סטיס כפיכם ובפרשכםבמלת
 )י:טיס ישראל אלהי סאקפכם נ"ג( ע' ):וסטיס גלגלתו את יסיץ י"ת(, י')י:טיס
 היה לילה שבן נון, ין יהושע ט"1(, י"1 ):'* טב?חד רעה אלהים רוח י.נ(נ"נ

 במלת הפתה במקים  ושמוהו כ-ס(. )דנריס הרשע הכת בן אם והיה י'( י')יונס
 את ואך כ"ג(, ל.ת )ית;ק6ל והתקרשתי והתנרלתי כ"ת( ס' ),:טיס כסופהוגל4ליו
 שרי עם הרב 6'(; )רות יבמתך שבה כ"ה( )דנריס יבמתו ס'( ט' )נר*:ימרמכם
 הערמות החלו וכמהו יסרני יסור כמו שיהיה ועקרו מקזר ה1א 3י( מ' )*,31!סזר1(
 הערמות; ליסור החלו ושעורו ליסור באמרו פעולות והערמות ו'( ל.* )דה'נליסור
 פסיה זהציל גנון זעוד פתח, במקום בחירק '"1( " )ט"נ ה' כדבר השזייעד

 )ויקרת האבנים את חלץ אחרי הביה, את הקצות אחרי ס'(, ל"* )סטיהוהמליט
 וכמהו הפתח, במקום כו החירק ושיהיה מקיר שיהיה בחלץ בעיני והטוב ל.ג(,י"ד
 שפתי רל על בזצרה הקמץ בטקום ושמוהו כ"ד(. י"נ ):-6 נאצת נאץ כיאפס

 יץ(, נ"נ )י:עיס מרייהו מאיש :קשחת השורק במקום ושמוהו קט"6(.)תהליס
 בארן ובויישם י"6( ס' )':עיה שעריך ופתחו 1'(, 6' )מיכה קבצה זנה מאתנןבי

 אקבד אכרהם לזרע בזתתנה הסגול במקום הפתה שמו וככר כ"ו(. נ')נר6:ית
 ב4בייה י"ד(, 6' מ.ג )י:טיה ישראל קרוש נואלכם יעקב בוראך ו'(, כ')דה'3
 בשר היא בשגם ועוד י.ו( ו' ):1פעי: עמי מרבר .בזאחהי( י"י( יק ):"נהמרבר
 השבא במקום ושמוהו נ'(. )חסליסע"; אלי והאוין אלה'ם אל ובקולי ו'ג'()נר6:ית
 ד'( ט"ז )ך3ך,ם יאטיט אמר( ואנ, י,( 6, )ם"3 ~אמיתתהו בכמו הצורךלרחק
 סהברת בסיף זה עלת בארתי וכבר י"ח(. נ"ו )י:עיס ולאבליו לו נהוכמםואשלם
- קאהי'ס בכמו הנרוניה האיה לרחק החירק במקום ושמוהו והישר3(.הקרוב  

 ט1כ 1טלת גכור, :כיר כטו :ס הו6 'סור כי ו6פ:ר פה: כת1נ ט1ו6לד3סטתקת1(
 עס ס*דס :יריכ ה,6 טוסר סדרך ו:עור1 כ"ה( י'* ):ופעים טונ סטונ כטוהי6
 6:ר ופנתס?יל, 6לתקר'3 כת6נ וה':ר, הקיריכ נסמר כן כטו ר4י כתנ ווס*ל.

 כפי' ג.כ ונס65 36י1 3:ס נ:ר:יו רד'ק הכי* סוה ת:פרו: סוה. סתכססטתיק
 6יה. טללר*3.ט

 טווילד. ס:נת סו* :י, כטנתת כ.כ כשן" כפתת יפס כנליון טליו 1נכתנ 3כ, כים2(
 כסמרו 6תד *י: *טל נפמת כמכ וט6:ל סנוכלמ: ק5רס נסטמקס סס ל'י ד3ר5:81(

 ס6ו5 לק סטימסו ול6 :כונ ל5י נקטן כתינ ל6 כי אלצותאת כתאב סתנוטותטל
 06 ו*מר ל-י טתלופן 1ס וטל  סקדטגיס( כ:ס לד"ק סכי* )ווס תרכו טלנפל
 ינו6 סטתיד כי נוס תטתו נפתת? י4*( ט.ו )יחוק6ל ט:י ו*כסן כתונ למסכן
 ס"ו טס וכן יכסיטו תסטת כטו גמורס תליפס 6יננו *:ר התולף ספוטלטל
 כ:כ6 ס1*ו ט:פט כוס נן 24( לעיל )כטו ותולפיס עתיייס ענינס כפי מסיסנ:כ6
 נ'(. נ*6 )י:עיס נז6נרכר.ו כטו לסתת ונתספכס סטנט* טל ק:ס ה 5פני :נ6ה לפיפן
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 לארני וג' אעשה אם '"ו(, ט"ג )נרי:'ת ביתו על לאשר 1'(, כ"ד )נטדנרכארוים
 ד'(, כ'6 ):ס לארניה תהיה 1'(, כ' ):ט,ת לאלפים חסר ):ם(, באדני 1'(, כ"ר):י*
 והנה בו!יא עור החירק במקום רחק לבלי שמוהו ובבר ט'(. י"ד )נטדנר כה'אך
 הוה הדחק בעבור השורק כמקום שמוהו 'ובבר 3'(. נ.ט )נר6:'ת בשרהכאר
 י'*(, כ' )נר4:'ת אשתי דבר על והרגוני '"ג( 1' )_נליס וברבך ואחבד ככמוכעצמו
 לחי בה חשמרתם וכן י",(; 5"6 )זנרים רבות צרות ומצאהו ושמרך, כמו שהיועקרם
 ס'(, יו )[ופטיס לענותו ואמרנוה כ"נ(, ו' )ירטיס רמ-רך בבל והלבתם ו'(, כ'ס)ם"*
)טע_ כה2מרת את ח2מרתם ל.ט(, ט"ו )3מזנר ה' מצות בל את וזברתם כמו שיהיועקרם

 וביאהכני 5"ס( כ"* )'ח1ק56 תערה אל ב?יב הצירי במקום ושמוהו ו'(. י"*
 וה2ראל הוא רהה ומהכדן ג'(; נ"ו )':טיס 'בד'ה' הברל ליכ(, כ.ס )נרי[יהא"2י
 אין עור ומממ אתנח, שהוא בעבור קמץ שה,1 אלא י"ו( ס.ג )י:עיס 'כקינילא
 כמקום הסגול שמהו וככר זקף. שהוא כעכ1ר קמץ שהחש אלא )טסט'וי'(ר"ני
 צור י"ז(, "ג )נהמיס חסרי תמח ואל נ"ג( י"ח )ילטיס סטחי אל במלתהחריק
 שועלים לנו אחזו כ-ד(, 5"ת )תס5יס ה' את ובאהבו י"ח( 5.כ )זנרים תשיילרך

 ממ?"ס אל בסבית הקמץ במקום ושמוהו לי)נטדנרי"4י'1(. ט"ו(ובאספה):-סנ'
 ובלמטות '"ט( כ-נ )נטינר י'ת4חם ארם ובן בסלה ח הפת ומקום יע(; ט-ת)ירטיס
 הציריך ארם ובשכל 1'( ת' ):ס והטהרו ובכולת נ"ד( 5'ג )כטדכר תתנחלואבתיכם

 ה'( ס'ט 'ל:ם לשבת העמיקו 5"3(, ל"י )ירטיס בידם החזיקי י"6(, '"ט )ט:5'אפו
 נרי:ית ) הלאה בגש  הפתח  במקום עור  ושטוהו הפתח. במקום בהעמיקוהסגול
 שמי ובבר ווולתם. כ-ו( נ' ):ס בארן ובייישם כ'ך( ט' ):ס נח וייקץ ט'(ייט

 )נר4:ית איתו במצאבם כ-גו'(, )נטדנר ועמה ולבה כמלת הקמץ במקיםהחזלם
 שאינני מה קצתם התניעית מהשתנות וזולהו ההשגה כספר זברתי ובבר כ'(.5-כ
 הנה. הרברים להאריךצריך

 מ* ר עש
 מהתמורה* אהרשער

 מהלקות. לשתי 'חלק ווה אחת לע'1 והן הרבר מן הרבר העברים שימירו"2
 ותמוה מהכל. הקצת חמוה והשמת הכל מן הכל תמורת מקהאחת
 כלל ג'ג כ"4 )דס-נ רבות מתמת אביהם להם ךהן אמרו בכמו הנל מןהקצת
 והמיר הבאור, ררך על ולמנרנות, ולוהב לבסף באמרו ופרט רבווש מהנותבאסרו
 שרי את  ויקח יהוירע התחוק השביעית ובשנה 6'( כ-ג ):ס ועור מהבלל.הקצת
 לכני חרץ לא תנור בברית. וג' יהוחנן בן, ולישמעציל ירחם כן לעוריהוהמציות
 הבקר לעלות רבושו מן המלך ומנת כ"6(. י' )יסו:ט לשנו את לאיש"2ראל
 אמרו במו הכל מן הכל תמורת אבל הרכה. וה וכמו ג'( 5"4 )זס"נוהערב
 ולתבנית אמר כאלו י"ת( כ"ח )דס"6 לפרשים זהכ הכרובים הסרככהולהבנית
 פרעה חיל לכל הפרשים חשת הרככ את ויכסו המים ו"2ובו ועורהברוכים.
 י.ו(, ח' )נטדנר "2ראל מבני כל בכור רחם כל פטרת תחת ועור כא(, י"ז)[טוע
 ומהתמורה כל- בכור כל תחת אמר באלו רחם כל פטרת תמורח כל בבוראסרו
 כי אתה א*מרז כמו סיזיטס( טס כינוי )פי' סהגסתר רגראה בו שיומר מהעור

 הא"2 בבאו ועתי יריק; הזהרת כי ואהה השעזר כ'( ג' )יס1ק56 צריקריזהרחו
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 הצבא לכל  עיהו  להם  ייכן ; י'( כ-ס לדס'נ להגרור אמציה1 ויבדילם ג'(, י'):ס
 האחד את האחר ויכו כ"נ(, ס' )ט:לי הרשע את ילכרנו עומהיו י"ר(, כ-1):ם
 ס'(, ל"ס ):מות ה' תרומת את יביאה ח'(, ג' )6סתר אהר עם ישנו ו'(, י'7):"נ
 את ותראהו ותפתח כ'(, נ.3 )ירסיס האלה הכלים כל לנחשתם משקל היהלא
 הם נם ויעשו 3'(, "' )יסוסט "שראל לכני להם נתן אנכי אשר נ(, ):טותהילר
 הימן ועמהם נ"1(, י.ג )ויקרי דגגע בו אשר את י"*(, ;' ):טות מצריםחרטמי
 כתחלה זהסתיר ויותק, הימן ועם ר"ל מ"נ( יו )7ס"6 ומעלתים חצצרותויחתון
 הראשון. בפסוק זכרם שבכר אלא מהנסתר הנראה המיר כןואחר

 י* ר עש
 מהמפים אינם הששר המוספים השמות בניני רבזכרון

 * נגזרים אינם ואשרהנגזרים

 עצמי על סקבל שאינני אומר ובניניהם השמות מדמיוני מאומה שאזכרקורם
 פהם שבא -מה פעלים להם אשר והתארים השסות מבניני הזה בשערשאוכור
 למשופטי ומדבר ומתכבד עמו אל ונאסף ובוחר ועושה אוסר במו פעליהם,על

 מה כו אוכור אכל כהקשה, מושנים ,2הם מפני לוה, והרומה  ומבליםומשליך
 חכינתם כי פעליהס, על באו לא אשר השמות ר.ל הוה, מהררך חוץ יוצאשהוא
 כאשר כי ואומר פעלים. להם אין אשר השמות ועור בשטע, אם כי תשוגנהלא

 נין או יוך או תו או טם אי אלף נזרתה 'ודע אינך אשר המלה בראהשחמצא
 עם ר.ל עמה אותיות שלש האזתיות מאלה אחת בראשיתה אשר המלהותהיה
 אצם אנשים. שמוה כ-ס( 1' )דכ"6 וחחן תלח כטו בה שרש שימנה ההיאהאית
 משק ובו ונתר, ותבן, ט'(, ט'ו )':טיס יהק כ"ו(, )כר*:ית ואצר ט.ו( נ' )[סהששי
 ההיא האות תשים אל ההיא באות אותיות מארבע ההיה ואם לזה. והדומהביתי
 התוספוח, מאותיות שהיא בעבור גמורה בראיה אלא בא ה'א אשר במלהשרש
 ואצבע וארגב ואחלמה וזורגן אבנט אלפי תשים שלא מהוריזות כן שהדברוכיון

 1 י.ט ל"1 )':עיס וארפר כ"ט( 3' )דס'6 מוליר ואת אחבן ואת ואשפר ואשכרואשנב

 יתרע רגור לך שיתכאר ער שרש כמוהם שהוא ומה כ"ת( ט"ו )3ר6ם'הואשכל
 כא6( י"נ )'סמע תענך בתו זה כמו כו גם ושתעשה השרש, מן שהיא ברורהרבר
 ותרחנה ט.ו( '.ס )ויקר* ותחמס 6'( י"7 )3ר*:'ת ותרעל ליס( ח' )7ס-6והארע
 וירחע ט"ו( )ויקר* ויחמיר ינשוף והיוד לזה, והרומה איש שם טא( 3'ו7ס-6

)7סיי
 ט'( ט": )יסוסט נפתוח ובנון להם. והרומה ט"נ( *' ):ס ויעקן ל'ד( נ'
 )נרשן"  ונמררנפההים

 לו.  רוסה  שהוא  ומה ( כ"ן נ' )שר6 מכמס  ובמם י"ג( י'
 מאותיות שהם עם אפעל כמשקל על נוספות וארפר ואחלמה ארגז אלפיושמתי

 להם נורע לא אשר השמות מן ווולתם ואצבע וארגב אבנט אלפי ובןהתוספות
 זאשמורה בכע השלי,צים, ובפעלים בשסות נוספת האלף בא רזכ בעבור-גזרה,
 אפרתקים, אזרוע, אנרף, כ"*(, י-ד )סטוט הבקר באשמרת 7'(, 5' )תסליסבלילה
 אזכרה, כ"סג'(, )ירטיס ורבר אשכש אררש, האררש אכזב, אזרח, איקדח,אתמל,
 )י.כל( .ההקשות קצת על מראין מומרות אזכרה אשכם האררש שאלפיאע'פ

 -כשיאסר עצש על רומרבר בהם יספר אשר העתירים הפעלים כמובפעלים
 כ'ס( כ-ו )נריסית בני סצק- 0שכלה - כ'ס(, קיכ )תסליס אלי אומר אעלה,אעשה,
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 נ'(, ס"ג )'מטיס אגאלתי מלבושי וכל ל"ס( כ' )דס"כ יהושפט אתחבר אלףונמו
 1(, '"ד י' )זס"נ אפיף ואני עלכם את אככיר 1'(, טרי )תסליס לכ אכיריאשתוללו

 שמוש על באו בהם ההאין בתופפת האלה בפעלים נוספוה האלה האלפיןכי
 וצלם ז'(, ח' )סס חסרא אשתיו ט"ו(, ו' )דג',ל רוחי אתכרית כמו בהםהארמיים

 אמור תרצה ואם י'ו(, ך' )מם חרה כשעה אשתומם י.ט(, ג' )סס אשתניאנפוהי
 האלף מלבר התוספות מאזתיות אות תמצא וכאשר מהאין. מומרות שהםבהם
 נוספת שיסנה הנוספת האות ממנה שיסיר מה מענינה שיגזר במלה  והיורודשאו
  מאת 6'( כ"ס )עטיס אמן אמנה ומן מהקריב הם כי אמנם  ומם  קרבן נוןכמו
 רלל וכרנו אשר האותיות  אחת  בראשיתה  אשר המלה תראה  ואם 9יימת.האיה

 ההיא המלה על  גוור ההיא באות אותיות חמש בת והתו וודור והמם והנוןהאלף
 הארבע בעלי על תבאנה לא התוספת כי משרשה ההיא ושהאוה חטשיתשהיא

 יכרסמנה מן מכרסם כמו מפעליהם הנמרים השמות אלא נראישזנהסהשמות
 )דס"כ מכרבל ורור י"ו(, י-ו )סמות מחספס רק י"ו(, ו' )ם"נ מכרכר פ'(,)תסליס

 מנפיעש בכמו עלינו שיקשה למתעקש ואין לזה. והרומה אכרכר אכרסם ט-ו(6'
 כאשר שהרבר וכיון הנזרה על שיעמהינז ער 6'( י' )טי6 ומכנרבי "כ'()נתמיס
 חמשית, המלה המתהיה משרשיה ט'( "' )ע~ר6 אגרטלי אלף שתחשב הנכוןמפרנו
 מהשרש אינה הנזן אכל שרש שלו שדאלף י'( יו' )6סחר באחשתרן רבריחה

 ג'( י' )כריסית אשכנז וכן חמשית מלה י-"( י"ג )'ת,ק6ל אלגביש וכן חמשית.והמלה

 חמשים כולם ו'(, נ' )זס-כ וארגון ג'( כ"ס )סטות וארגמן ( 6 י"ז )ססואמרפל
 אחשדר כי ר"ל מורכבת מלה היא אבל כן, גם חמשית מלה האחשררפניםוכן
 פנים עם שהתרכבה אלא לזה שרומה מה או הגרול השר ענינה חמשיהמלה
 אוחי ורואים המלך לפני היושבים כלומר הפנים שרי מלות השתי עניןוהיה

 אל כה שתניע האוהיות מיולה אהת תהיה ואם המלך. פני ראי עני, עלתמיר2(
 ששיה טלה  אחשתרנים כי חושב יהשוב  ואם תוספת. בה היא אותיותשש

 שהיא או  שרשיות  כלם אותיו(יה שבעית טלה  ושאחשררפנים  שרשיות כלםאותיותיה
 החמשי שהבנין מפני רחוק זה יהיה נוספת, ונונה השרש מן שלה והאלףששית
 הששי אל סמנו  עוברים היו ולא  עליהם בבר  שהוא בעבור ברבריהם מעטהיא
 ננהנ לא כן תהיינה  אם אפילו פרסיות מלות שהם יאמר  ואם השביעין שכןכל
 ברמיוניהם מביאים היו ולא בהם שרברו בעבור  העבריות המלות מנהג אם כיבהם
 לחסרם עליהם הדין היה החישב חשב כאשר היה ואלו אצלם, נוהג שאיננומה

 שזה שכן וכל עליו, שהם מהררך אותם בהחסירם לשונם מנהג אלולהשיבם
 הנכונה החכמה ררך על במיות כולם כי הלשונות, לכל כולל רבר להיותצריך
 האחשתרנים היות  שמחויק ומה הוה. בענין קצתם על ויתרון סעלה שלקצתםי~.פ

 לא כי ו'( ד' )דס.6 האחשתרי ואת באמרם שם אותו משמשימים חמשי,  שםעברי
 הכמשי שהוא י.ו( כ' )'רמיס בתחפנחס רברי וזה נורע; ברבר אלא קדאולא

  ס"ס(. )יולין  מורכבת מלה 6'( י"ו )נר6סית  לעוטר  כרר תות  נוספת, שלוושהתו

 ומהם יר שי גי עי כש אותיות שני על שהוא מה השמות מן כי שתרעפריך
 אותיות ארבע על שיהיה מה ומהם וגבר, קבר אכן כמז אותיות שלש על שיהיהמה

 ד'י. כנוססת נור5י ל"ם ט65 ,סיסנות נוסת6ות וככ5 ע5כס 6ת כככיד *כי 3ספר,נו (1
 כ'6. 6' 6פ6לל6ני6וס חיי ל6ם סט5ך, עיני )ץוניס קליו ס56ס יסיוסג(
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 שיהיה סה ומהם כ'( ):ס וכדלח י'( י' )נר,:ית ושנער כ"ס( ט' )ט"נ בדקרכמו
 )כטדנר צלפחר ג'( )6סתר פתשגן נ'( י"7 ):ס שמאכר כמו אותיות חמשעל
 )ט1ר* אגרטל כ'(, ח' ):ט~ת צפרדע ל"ג(כ"ו

 ששיה סלה כדבריהם ואין ט'(, 4'
 השתחויה כמו אותיות שבע אל בתוספת יגיע השלשי השם כי ודע שרש.כלה

 1'( י"ד )ויקרי שקערורות כ"ג( ג' )י:עיס פתיניל כסו א~תיות שש אל יגיעוהרבעי
 ואין השרשים תכלית אצלם החמש כי בתזספח השם יעבר לא והחסשי יעברום.ולא

 שהוא ספני שש על  התוספת עם בארבע עברו שלא בעבור קור  התוספתי  רובסוכלת
  זה כל  לך ויתבאר ן  עליהם  בבר  יותר  והם  לכך  ראוים  יותר ההטש על היו  עליהםכבר
 שוכרתיו למה שאססוך ואראה האל. בעזרת הבנינים סן לוכור עתידים שאנובסה
 ותוספתם. שרשם בהם תבחן ואיך בפעלים מקצבם איכות זכרון הבנינים זכרוןקודם

 א* י ר עש
 נפעלים* ומקצבם הבניניםידיעת

 תרצה כאשר ר-ל בפועל, מבניניהם מאוסה לשקול תרצה כאשר כירע
 הי,ות לעוסת תשים שרשיות, בלם אותיות ותהיינה בנינים כמו פעל סלשוןלקצור

 לעומח למד זשים השנית אות לעוסת עק ושים פא הה"4 הננין מןהראשזנה
 פא נבת היא בי הפעל פא ההוא סהבנין הראשונה האות והקרא השלישית,אות
 ספני שלו למד השלישית ותקרא הפעל עין נכה היא כי עין השנית ותקראפעל
 שישתיה עד דמיונם בתנועית דמיונך תנועות ותהיינה פעל, לסד נכחשהיא
 שתשים בוה הרסיון דמיוניהם, דסות עושה שאתה בעכור משקלם עםסשקלך
 והריש עיני המים הפעל, פא אמר מן האלף ותקרא פעל סהפעל אסררסיון
 אמר, רואה; אתה כאשר פעל אותיות נכח האותיות שאלה ספני שלוהלסד

 מבעלי דמיונם יהיה ואם העין. תהת בצ'רי פקי שסע וה' דסיון ותשים ל. עפ
 הפעל עין אצלם הרץ,שזן הכפל כי פעל כן 03 תאמר ושדד סבכ כמוהבפל
 האותיות אחת אתה שתכפול כרי שארית מסנה נשארה ולא שלו למרוהשני
 ער דמיונך אתה תכפל פעל על סותר בדסיונם יהיה אם אבל הסותר,לעסת
 דמזת מפעל לנו כנה לך,  יאמר כאשר  בוה הרמיון כמותרם. מותר כושתשים

 על היסף לך נאמי כבר ח'(, כ.6 )ט:ל' איש דרך הפכפך דסית אוחמרמרו
 כי והלסר, העין שתשתנה הזה הדבר ומשפט אותיוה שתי אותיות השלשאלה
 ששנו ר,ל וכהפכפך, בהמרמרו ש?ו והלטד הפעל עין הם שכפלו ידעתכבר
 העין המה אשר והכף הפא זשכפלו בחמר והלסד העין המה אשר והרישהמם
 פעלעלו בחסרמרו ותאמר פעל ולמר עין לכפול אתה  ונצטרכת כהפךוהלמד

  )יסטיטי'ל-כ( ובינופף פעליל ט"ו( כ-1 ):ם בסגריר  ותאטר פעלעל,ובהפבפך
 רסיונם  יהיה  ואם בפולה.  הלסר היא אשר  והפא הפעל עין  הוי הואו כייפעלל,
 תומפת כפי אתה פעם הפעל לסד בדמיונך אותה תכפל שרש, כלה רביעיתסלה

 בוה והדסיון רמיונם. תם קודם יתסו הפעל אותיות כי פעל אותיות עלאותיותם
 פן, )תסליס מיער חויר יכרססנה רסיון כסו הפעל סן להביא תרצהכאשר
 ור,יא אחת באות הפעל על המלה יתרק בעבור הלסד תכפיל יפעללנהתאמר
 אשר רורך על עסך נסצאת שאינה הנקבה וכנוי ר~תהיות אות ותבוא*רומם
 פעלל עכבר וברמיון פעלל, ב"ס( 5"נ )6יונ בשרו רמפש תאסר וכן הם.הב"ייו



-

-

56 -  

 הלמר הם כפלו כאשר ותרנש בפעליל העין תכפיל פעליל, חלמישוברמיון
 נים ל ל הפעל בהאחשתרנים ותאמר לת פעל חבצלת כדמיו, זהאמי ודגשו.כחלמיש
 לעמת נוספות והשהים השין לעטת והיא הפעל לטד היאש,נה למדין,בשלש
 שתביא ר"ל פעל, טלשון בנינים תחלת רמיון בתחלה מביא אתה כי והריש,התו
 טה במקום פעמים שתי הלמד את תבפל ואחר הפעל בז ותאסר האחשדמיון
 מהשלש אחת טבליע אתה אבל והריש, התו ר"ל רפיונם, מאהריה לךשחסר
 הלסדין ולרוב נוחה בעבור הנוספות הלמרין משהי נאחת הפעל למד והיאלמדין
 תקעין הלסד כפלת ולא הם. עשו כאשר הקבוץ וסיטן הנון תוסיף ואחרבמלה,
 והעין פעל מן עין במקום האחשתרנים מן התו תשים כי הפעלעלנים,והאסר

 פעל אותיות תמו וכבר הפעל האחש רסיון כי בהית, נשלמה כבר פעלטן
 אל שהניעך ער הלמר לכפול ונצטרכת בו שתשקול דבר לך נשאר ולאבלם

 והלמד העק כפלות שלשית מלה הפכפך כי תראה הלא אליו. כונת אשרהדמיון
 והעין הלמד עם- והכפל פעלעל במשקל א,מר ואתה אותיות חכהש בכפלהגיעה
 במשקלה אומר ואתה חמשית מלה וצלפחר אנרטל מן אחר בל וכן פעל,מן

 ותאמר כופל היית ואלו בשניה, מהם הראשונה ותדגש למדין בשלש ופעללפעלל
 ולא מקובל דבר אינו וזה הפכפך דמיון על וצלפחר אנרטל אצלך היהפעלעל,
 רגמה הר~חשונה ותכליע כשלש.למדין הפעללפנים, כאחשדרפנים זתיימרנכון.
 כאשר פנים עמו תרכוב ואהר הפעללל, האחשרר משקל כי הנעה,בשניה
 לעומתך אשר האות כן גם תרגש רנושה אות בדמיונם יהיה ואם הם.עשו

 העיו בדגשות פעל רנושים זשבר רבר במשקל שתאמר בזה והדסיקברמיונך.
 מלפנים עשית וכאשר בבית הם עשו כאשר ומבליעה העין כופל שאתהמפני
 אתה אוהה תביא למשך נוספת רפה אות בדמיונם יהיה ואם חלמיש.בדמיון
 והנוספת השרשיה לעטת השרשיה ותשים הם הביאזה אשר במקזםנדמיונך
 העין בין היוד ותביא בהפעיל והקריב הבריל שתשקול זה ודמיון הנוספת.לעמת
 תפעיל תאמר ותרשיש תלמיד שתשקול תרצה ואם בדמיונם. עשאזה כפיוהלמד
 תפעיל תרשיש בכהשקל ואמרנו שהוסיפום. ובמקום הוסיפום כאשר ויוד תוותוסיף
 הסרר על בזה נוהגים התוספות מאותיות ושהתו גזרתו יודעים אנו שאיןבעבור
 בשכור ותאשר פשי תאמר ושריר פליט לשקול תרצה ואם לפנים. קכענואשר
 תפעול תינוק וברמיון ל י ל ל ע פ כרבטיש ברמיון זתאמר העין, ברנשת פעולונבור
 ההקשה היא וזאה מפעל, ומשבר מדבר ברמיון ותאמר יפעול ילקוטזברמיון
 מהרמיונים. מוולתם לידך יבא אשרבכל

 מן לחברו שיעדתיו מה לחבר אחל הקדמית אלה הקרמנו אשרואחר
 שלא מה על ומורה טספיק המון מהם הזה בשער זנוכר והכניניםהרמיונים
 אינם אשר הדמיונים מן כי אמרתי וכבר כולם. את לכלול הספקנו לא כיוכרנו,
 רמיונים על יבא השלשי הבנין בי עתה ואומר וחמשים. ירבעים שלשיםנוספים
 הרב, והוא נקורות בשש ימהיה אך מלעיל פעל על שיבא מה מסנו "םנחלקים,
 בספרו יהורה ר' זכר כאשר בכל ההקשה היתה והיא ר~מעט, וועא בחמשי.ם

רגקוד
 )די

 מיול שפתח אלא הרפים הנחים על הצרי רוב בזה העלה ושם 188(
 במאאשרו יהורה ר' בו רכה כאהשר רפה נח על כן גם שיפלו חש קטןופתח

 ען וגבאחש זרושור הקוזב בס' אנהגו ובאונזרן הסתר אותטת מספרהואשק
 הוקשה. מררך חזץ היוציאת הזרות רגטלהס כו פכר אשר בשער הוהבספר
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 ומן השער, רוב ועליו ערב אבן ארץ נקורות בשש פעל על שבא יסמהפעל
 שהן וההית העק כעכור פתוחות והטם שהריש אלא וקמח זרע הוההשער

 האפיר ??י אל יןל ההקשה ררך זהוא נקורות בחמש בא ומאשר3רונית.
 הטשכן ולצלע לית( כ"ת )סס אהרן מצה ת'(, כ"ת סס ) אפרתו וחשב כ"ו( לת):טות
 )סס רביוגית ונסך והעין, החית בעבור פתוחות והלמר שהצרי אלא כ'ו(,)סס
 לעקר או ט-ת(, י'ג )סס בערב או בשתי או י"ו(, 6' )ויקר6 המזבה אצלכ"ט(

 )סיכ הלך ויבא ורחאר ו'(; י"נ )ס"נ עשה אשר עקב ט'ח(, כ"ו )מס גרכממפחת
 אדך נ((. סוף )טטיס מאר יאר גדול 1'(, ט' )יסטיס לא1( פ שמו ויקראי'נ(,
 לא ארץ שער כי נשתנו, לא ג'( י'ו )יתוק"5 האבר ארך 5"י( )סטותאפים
 מעט. אם כי בסמוךנשתנה
 יבא נקבה לשון כי בפתחותה ופעלה הפא בשבר פיעלה הזה הבנין ומוט4לה

 שטנה, חמאה, שמלה, איש, שם ס'( י"נ )נחטיס בלגה כטו ה:כרעל
 )נר6סית ושלמה ו'(, 5'ס )ית~ק,ל ושממה לז"קה שעיר הר את תתתיפטרה,

 שעינו ממה אצלי הזה הבנין ומן מקום. שם י'( ג' )דנריס וסלכה ל-1(ל"ו
 )ירמיס ס י ס 1 ותר ן, י ה ה רביעית ד'(, ט"ת )יסטיס ברזל ר י ג 1 העלה,מאותיות

 עלולה ושמוה היור והניחו ארץ כה2קל על שיהיו סשפטם להם, והרומה 1'(ח'
 היור; מן השבר כי העלמה, בעבור עליה להורות בשבר שלפניה מהוהניעו
 )סיפטיס להם ,מ:ןיס ושלשים י:י בקבוץ אמרם הואת, הרעת אצלך שיבררוממה
 עלולה שהלמר ממה עור הוה הבנין ומן ק?דים. ב3ר כמו פעליק על וקבוץ ד'("
 ב, היור ט-ו( י-ד )טסלי רבר לכל יאמין פתי והתאר ,'( י' )ט~ר6 קקת הרבהבו

 אות, חושב אני כי י.ד(, ד' )["ס וכרכם נרר עור הזה הבנין ומן היוןתמורת
 אלא י"1( י"ט )ויקר, חטא עליו תשא ולא ועור וחבריו; ארץ מבנין מוקלשהוא
 ,2יו הפא תנועת השתנות ושטא ט'(, כ"ו )נטדנל ונעמן ארר ועור רפה,שהיולף
 ואיננו השלשים, מבניניהם בנין העין בנוח 9?ל שיהיה ואפשר אלף. שהיאבעבור
 - הערבי. רמיון על יצא עצמו בפני בנין אך ארץ מבניןמוקל
 ד'(, י"ן )ס", ק~ה האחר ח2ם כאמרם מלעיל העק רגוש פעל על ויבאק?ל

 נוספת. באלה ההא שתהיה ואפשר הרבר,ם,אלה
 שלם כשהוא נקודזת נארנע אם כי יהיה ולא מלרע פעל על השם "בא8?ל

 ואפשר העולם, כה2מות שם ותבל מקום שם נ'( ט' )[ומטיס ס4'וכמו
 משקל על היה שלא בעבור 5"6( ד' )ט"כ מ-24( ואין קול ואין כמוהםשיהיה
 שעטדו בעבור נדול בקסץ הקוף והיתה ,'( כ"* )טטיס קשב רב קשבוהקשיב

 שוטע ולא כלומר מקשיב, ולא ופרושו הפועלים משמות שם שיהיה ואפשרבו.
 ומעלולי '"נ(. '.7 )יסטיס שחר בן סלי וההואר שומע. ולא מדבר לא אמרכאלו
 בחמש שהם אלא ד'( )ט", חר רעה י"נ(, נ' )טטיס ורם 3אה כל עלהלמר
 כ'ו(. ט' )6טנ אבה אניות עם חלפו הגמור והשם תוארים. ושניהםנקורות
 זיתחפש נ'( ג' )סמות אכל איננו והסנה שכם, זאב, כמו פעל על חבא?2ל

 שיהיה וא*פשר ל-6(, )'רנהסטיט שליו גוי אל והתואר ל"ת(, כ' )ט-6כאפר
 תכלת, לבנה, תאנה, דבלה, הוה בבנין .ונכנס ינ(. י"ו )6יינ הייתי שלו מןמ41

 סס. ט"ם ל6ס נק~וות, 3סס ינספל,נו2(
 קסו. כסדם רדיק סכתוכ כטו סטתכמ טליו סטך 6סמ ימוסלטי נספמ סטסח6 ס,6 כ"ס2(
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 כאטרם המלה לפאר חטף בקטץ הבנין תחלת שיגיעו זיש ל.ד(. 5' )מטותשחלת
 ל.ח(. י"ט )'ה.:ע ענת נביתקנם
 ט"ו( כ"ס ):ס חרד י"6( ל"1 )נר06ית קנז פרת, רבש, כמו פעל על ויבא8על
 השרר בנרי י"6(, נ' )0"ס הסתיו הנה. כי '"ג(, ט'ו ):טות השלו ותעלי

 ופניך ל(, ט"6 )תסליס רוי ערש על י"כ(, כ"כ )כר*0'ת בסבך נאחו טן6(, ל"ט)פטות
 משפם הגבול זירר ו'(, יא )יסן* במצר רור וחשב י64( י'ו )0"כ בקרבהלכים
 "י( ט" )י0עיס לחמם נהלת אין י"ו(, נ' )זס"נ הספר אהרי י.6(, ל"י)נעינר
 גרלה חטאה קערה, עלטה, הוה בבנין ונכנס י'ת(. ל' )טעיס לחננכם ה'יחכה
 בהם ונכנם ועפר, שבק בבנין להם והרומה אלה שיכנסו ויתכן 5'(; 5'נ)0טות
 כ'(. ג' )ה:"6 חסריה נ'(, מ.ג )'רטיס עוריה ל(, ג' )0"נשפטיה

 פערי הכרמלי חצרי ל"6( י"6 )דסי* ריבי ב, איתי כמו הפא בשברט?לי
 התנח1האפשר זהשתנת )סססס5"ו(, הכארתי נחרי )[-נכקגל"ס(,הארכי

 ואתה כ"ג(. כ"ח )טם6 אחרי ארם מוכיח והתאר הנרונית. האותיות בעבורשהיא
 עתירים ואנחנו האל; בעורת הוה מחבור השרשים מספר בשערו פרהשו לרי*ותעהיר
 בי. הפתח בעבור הזה הרמיון בזולת הוה בשער שר~כרו
 כ"ס(. " )נחטיס חשבנה כמו?"*ה
 ס"ג(. ו' נחשס סי6, נ' )של6 1( קק:" בני כמונעלה

 רשע, חכם, והתאר ברר. אטר, רגן, כ"י(, כ"ח )דנלים ועפר אבק כמופ?ל
 י"ג )6יונ ר ס ב ותשם רג, הזה בבנין ונכנס י"6(. כ-ו )נל06ית חלקאיש

 י'(. " )ט:5' רמיה כף עשה רש וההארכ"ו(
 ופנג כ"ס(, )0ם ארם י'(,-מפרן י' )נר6מית וכלנה אכר כמ1 ברגשותפעל
 )6סתר(, הרמכים בני ט"ח(, כ' )עור6 גזם בני י"ו(, כ'1 )'חוק56 ורבש-'

 כיז )יתוק56 אתנך כלהזת בלהה, הוה בכנין ונכנס ג"ט(. נ' )עול6 אדןכרוב
 )נר06'ת בחרבה אשר מכל י"כ(, ל' )יחות56 חרבה יארים ונהתי ועור וקלסה,כ"6(,
 על ג'( ל4נ )וניס מרברתיך "שא אצלי וכמהו הריש; לולא הרגשת עקרו כ"כ(,ז'

 והתאר הרגשת. ועקרו הלמר מוקל שבבלהות אלא '"ו( כ*ד, )6'ונ צלמות ת ו ה ל במשקל
 "ג )0"6 ימצא לא וחרש כי שחשב מי וי,ם כ'(. 6' )יני56 האשפים וסלח,גנב,
 דוגשת מן נמנע והוא וגנבים מכ כמו '"6( ט"ז )י0עיס טא*רם המה זחרשיםייפ(
 לולא ויאמר בקמצות, חרשים הת ממשיכת זה על ראיה חקביא הריש,בעבור
 כמשקל על היה אך בקמץ, נמשכת החת היתה לא וגנבים גנב רמיון עלשהוא
 מהיות מוריע איננו בקמץ החית כמשיכת כי אומר ואני כ"כ(, ד' )'רטיס המהחכמים
 כרעתם בקמץ חרשים חיח במשיכת רעתם שיהיה זהוא חכם, רמיק עלחרש

 אשר נקמץ, ו'( ל"ט לסשס סריסים זסמך 1'( י"ד ):טות שלשים שיןבבמשיכת
 חשרקר פליטיס, פליט כמו וסרים, שליש קבוץ הם כי בשבא, שוהיו בהםהעקר
 סריסי אסרו כ'6( כ' )6סתר והמלך ובסריסי בסריסים הרין הוא שוה והרי*קה 3שרירים
 חכם רמיון על ווהוא חרש על הפוסק והמופת בשכוו. 1'( ס' )נר06יתפרעה

 י.ד( ד' )דס"6 היו חרשים כי חרשים גיא אבי אמרם לך שזכרתי מה בחרשיםושרעתם
 5,(, כ"6 )ישק56 נאשחית בחרשי אומר כן עם ר~קר, על בשניהם ופתחנשבא

 סני6ס ספלדס ונספר נתיק, סתית ה4:ה ותנינ6 חשן" קימ6 סדפוסנספריי(
 סניססהאה. ג6לימטידפ( ר"ט )כיי וככיי[5ניי כתשק. סתימ סניסס 0י, כטנפתרי0
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 )סעיסנ' חרשים וחכם יחעץ אמרו זה על והראיה באלה, כסברא בו הסבראבי
 ל.ו(. 5תות )ליס ההית תתת ופתת בשבאג'(
 )ירטיס גרב גבעת על ל"ת(, לג )מ"נ היתרי גרב וחצר, ונמר ענר כמו??ל

 ולכחף כ", ס' )ויקר6 בגול או כ"ג( כ'ס )ס"נ קרח בן יוחנן ל"ט(,ל'6
 )ילנץס סיחף רגלך סנעי כ"ד(, כ,נ )נטדנל מזה גרר ט"ו( כ"ז )מטותהשנית

 )ילט'ס שקר מל )'מעיסכ'נ(, 1יתף ערום והתאר ל.ן(. ט' )יס"6 כט אצלנ'יו(, )טורי איטר בני ד'( 1' )ססע בצק סלוש ט"ט( נ' )ע,ר6 פמח בני כ'ס(,נ'
 מאר כבר ליגכ"ד(, )סעיס שכן יאמר ובל ט'(, יזנ )מטות סבושל ובשל י"6(6'

 ויהועדה טיס(, ו' )דס"6 מגרשיה ואת עלמת ואת ה,ה בבנין ונכנם י'ד(. י')מטות
 נם והוא טרפה, חשכה, אברה, עור בז ויכנס ל"ו(. ת' )מס עלסת אתהול"ר
 כי סקום, שם כינ( ל"ג )נטדנר קו:לתה עוך בי ויכנס ורבלה. לתאנה דומהכן

 )יסחע אחד נד שיהיה זיופשר ווולחה. ועיפתה בישועתה כסברה בקהלתההסברא
 סהבנין העין עלולי ד'( י"ד )הקר6 איו ועץ נ'( ט.ס )תסליס סופר עט יע(,נ'

 והדומה סת הזה הבנין ומן בהם. הגזי העדר בעבור בוה, גוור איני אבלהוה,
 ?19. סשקל על ?וח ועקרו תואר והואלו
 השרת כלי את כ"6( י"ט )'ס.מט פצץ ובית כםו העין רנש פעל על ויבאט?ל

 אני ושבח והתאר כבד. פעלו כ' הדנשת בריש העקר '"נ(, 1')נטדנר
 סאר ומהר קרוב ד'( י' )מטית אתה מאן ואם וכמהו ד'( )קסלת הסתיםאת

 ר"ל כבדים פעלים סשני נלקחים הם כי הרגשת, בהם העקר י"ן( 6')5סניס
 ר"ל כבד כלו ולשונו '"ד( ד' )מ"6 סהר והאיש י-ג( כ"נ )נטדנר בלעםמאן
 סהר יהיה ואולי ד'(, י"ו )תסלים מהרו אהר שאמרו מה ]ולא[ )אלא( סהרלשון
 שחפת כ"ס( ו' )נר6מית שער אררת ה,ה בבנין ויכנס סמנו. י"ד( )5פניסמאיד
 ו'(, ל' )ימעיס נמלים רבשת ועל כ-כ(, כ-כ )ויקר6 יבלת כ.כ(. כ"פ )ינויסרלקת
 החיה, בעבור בו הריש ונפתחה ט"נ(, י"ג )ויקר4 בקרחת וכן הרגשת, בווהעקר
 רומים בצפחת הפא וכן החית בעבור כ"ר( כ-ת )דנייס בקרחה הרלת נפתחהוכן
 קשבת אונך נא תהי והתאר י-ג(. כ'6 )ט"נ בצלחת והלטר י'6( כ.ו)1"4

 כאש שפתיו ועל ונמהו וסלח; ננב משער קשבת שיהיה ורי,וי ו'(. *')נתטיס
 כי ב,ערת כאש ופרושו פסזק, סוף שהוא מפני בקסץ בא כ"ו( י'ו )"[ליצרבת
 זה. זולח בלבער אנחנו שרעתנו אע"פ לצרבא ויהון י"ג( 1' )ימכיס לבער והיתהתרגום
 על יחשב און כמו העין תחת ובסנול הפא בקסצת מלעיל פעל על ויבאק?ל

 בתו אתם ויבתר ל"ס(, י"ט )ויקר6 עול העשו לא ס'( ל"ו )תסליססשכבו
 יהודה ר' וכר וכבר ונסר, ענר סשער חטוף שיהיה ואפשר י'(, ט"י)נל6מ'ת
 ואנוצו דניע'( לסס ו6י, סמל[ס 6לס זמטור 185 זי )אטי מלזת השלשאלה

 כ?6(. י*ת )טמלי לשון ביר והיים סות והיא רביעית סלה עטםסחכרים
 סיו(, י' )טינ רכב בן יהונרב י"נ(, כ"ס )כר6[ית קרר כסו סלרוג פעל על ויבאפעל

 וכלפות בכשיל וענב, ישכר, זחמר, ו'( ט.6 )יתוק56 לע צ אל צלעור~6גית
 פרחה כ,( כע )ויק4 נכר בן וסיר ט'ג( יינ )ממות נכר בן כל ו'(, ע"1)תסליס
 רנכריוח כלוסר נ'( י"ד )דס"נ הנכר סיבהות את ויסר וכטהו נכריוע דעתנעל

 י?6(, נ' )טל6כ. נכר אל בח ובעל נ'(, כ"ד 5ססע נכר אלהי אלהים,מעבורח
 ל(. טאם )מס ליסינך שנל נצבה ורו[אר פ*6י'(. )תסליס נכר לאל תשתחוהולא
 נ'(. קיט )מס כעניי נהסתי ואת ווה השער מן שיהיהוקקכן
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 ל~לי ט'( כ"נ ):'נ ממנו בערו גחלים כמו העין רגש פעל על ו'בא??ל

 צלע אל צלע והצלעות כמו בשבא הנימל היתה הרגשה כושר~קר
 תנועת שהשהנה ואפשר ט'(. 5' )'מעיס כחשים בנים והתאר ו'(. ט'6)יחוק*5
 בקבוץ שנאמר כמו הרגשת עקרה היה ולא )סקטו5ס( החית בעבור והכףהגימל
 נאצותיך כל את שמעתי ועוד האלף. בעבור י'ח( ט' )נחטיס נרולות 4?צותנאצה
 י?י(. כממק5 5קטן )ר*ס והאלף הנון במשיכת י"כ( 5"ס)יחוק*5
 במו הרביעי פעל את להשיג שיהיה ואפשר  יור. בתוספת פיעל על ויבא8י?ל

 עיבל  י-ד(, )3רי:ית  עילם י-ד(, י'  )ססט היכלות ויבן  ד'(, )ירטיס1' ה'היכל
  כ"י(. י' )נרי:ית עובל ואו תמורת  עיבל יור שתהיה  שפשר כ"נ(. *')דס'*
 שם י'ת( ך' )נר6םית עירר כמו כן גם להשגה וביור בחירק פיעל על ויבאפייל

 ט"ג(. 5"ו )מם עירם אלוףאיש,
  פ"ג(. ו' )דס.* מגרשיה ואת חילן ואה כמו להשגה  ביור פיעל ע5 ויבאיי?ל

 אין והרבר כ'ן(, ע"ו )נר6ם'ת ושלם ייצר כמו ברגשת פיעל על  ויבאפעל
 '"4ה(, )ם"* שן כסא כי6(, ט-ד ):ם ר הקט את הלא י"ג(, ס' )ירמיסבהם

  )סיפייס אטר איש ח'(, ס' ):"נ ופסח עור  והתואר י"נ(. ט' )ךסש6 אמרבן
 על  ע-י(, נ'  )ט:לי עקשים ארחתיהם  אשר  ס'(, ל"נ  )דנריס עקש רור פ"ו(,נ'

 רברי את לשמע הסאנים אצלי וה  ומהבנין  ס'(. כ' )ספית  רבעים ועלשלשים
  והפסחים  העורים משקל על ק'"ג( עי-ט )תסליס שנאתי  סעפים  י'(, יע)ירטיס
 י.ו(. '"ג )מ:5' אולת יפריש "6(, כ"ד )נמךנר כנרה ים הזה בבנין ונכנם ו'(. ס')ם"נ
 כ'(. כ' )עור6 גבר בני 5"ג(, ))מדכר אסר לאסר כמו ברגשת פעל על עבאט?ל

 כ-ג(. ג"6 )ירטיס וצמדי ואכר '"ו( כ'ח )עעיס בציון1( יסר הנניוהתאר
 בנים גחלים, כי יאמר ואם קוי. כטו הפא במקום בעין הזה הרמיון באוכבר
 לא החית בעבור והבף הגימל תנועת שנוי  ויהיו ככרים ע"מ רעה מרמיקכחשים
 ס1ס(. נטסעל יך4ע )יכ'ביהע
 )ט"י  רתם  י"ד(, י' )נרי:'ת גפר בקר, כמו מלעיל פעל על ויבא8על

  ד'(, י"ט

 כ'(. כ"ת )יתוק56 חפש בכגרי 1'(, ס'  )תס5יס סלה קשט  כ"ת( )סטית  נפךנ
 )ךנריס שפכה זכרות וקרחה, ט"6( י"ע )יסו:ע ואשתאול צרעה רבנין בזהויכנס
 )ויער6 לה נחן לא חפשה  או י"נ( ח' )ט:5י ערמה שכנתי הכמה אני כ'(,45ג
 לחמלה י"ט( ס' )נטךנר טמאה נ"ן(, ט"ו )יסו:ע ארבע וקריה וחמטה כ'(,י"ט
 יכנם הנקבה לשון כי ד'(, 1.  )ססט חמצתו ער בצק מלוש ח'( '"ו )'הוק56עליך
 אמרתי כאשר כ.*( כ-כ )מם4 אמת אמרי  י9שף שאומר יתבן הזכה לשתעל
 ]נ-5 כן גם ?יי וכי סלה, טק,ט מוקל שהוא ר'ל  וכרכם, בנהר  וש()יך

 מהדמיונים דמיון זהלמד העין ונח הפא ההטיף ??ל[ כי כן גם שיהיהואפשר
 אמת אמרי קשט וכמו וכרכם. בנרר כן גם אמרתי כאשר מוקל בלתיהשלישים
 הלמרין, שהרפו אלא 6'( 6' )ם"6 צוף בן 1 ח ת נ'(, 6' )כר*סית ובדע הד,1מהעלול

 מהואו, הקבהן כי הרפים, הוףן על להזרות בשורק מהם העינק טעיע האוין,ווקן
 הניעו  וכאשר נחסן עם  הלמרין  ההראוח  העינין מנח  עליהם קל  יאר  והוהיה
 אמת דשרי קשט בקוף היא כאשר בפאק היתה אשר הקסצות נמשכההעינז

- -
 וכתכ קטמס כתוך עך י טנס כטכ55 1ר7'ק טסרס, פי -ע5 וכ?ס גפפתנספרינוו(

 פתח. סו* ספריסנטקנת
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 וכי סלה, קשט מן מוקל שיהיה אמת אמרי כקשם בעיני ותיטב חלמ1(.ושבה
 הטוב הוא וכן נהטוף[, נרול קמץ ושב החלם נרהק עינ:, הניחו ר"ל אותו, שהקלוכעכור
 הרפו וכאשר לך, אערך בקר כושער שתהיהמ: צוף בן תחו ובהו, בתהובעיני
 צוף, בן בתחו בעיני עו חתכן עליה. להורות בקבוץ לפניהם אשר ה4עוהווין
 עקרם ויהיו נופלות למריהם וו2תהיינה נוספות בהם הווין שתהיינה ובהוחהו
 רמיוני מן דם'ון פ~יי ויהיה ל"ת(, ת' )דס'6 גזי' עזריקם דמיון על בהיותהיו
 כמו עצמו בפני דנמון שהוא בו שח*טר הטוב וכרכם נרד אך השלישים;דו2מית
 )נתום ולובים ופוט כוש עור אצלי בקר ומבנין - ט'(. כ'ו )נמדכר ונעמןארר
 בפעל למשך הנומפת הואו רפים, נחים שני ונקבצו עיניהם שנעלמו אלא ט'(,ג'

 עיו היא אשר הואו ונשארה הנומפת הואו וחסרו העין היא אשר הרפהוהואו
 העינין שהניהו ר"ל ארץ, משער להם והדומה וסים בגיר קרה וכןהשם
 בקר משער להם זהרזמה זפזט כזש כי על זהראיה נעלזלים[. העלזלים()זאמר
 בכיור והכה ובקבוץ '"נ(, י"נ )סו:ע 1בחו י:?'ם שור בקבוץ אמרם לךאערך
 ברוראו

""0( 
 דסיו, על וקנצז י"ג(, ל*כ )דס.נ '9ך:דים בסירזה ד'( נ'

 רטיון ועל לך אערך בקר קבוץ הוא אשר ח'( ק." )הסליס אצמיתלבקרים
- י"ד(. 5' )ס"ס הכפר אשכל קבוץ הוא אשרכפרים  אטרי קשט ומשער 
 כ"ט(. כ"* )כמדכר מואב לך אוי כ.ג(, ו' ):"נ בארץ אהר גויאמת,
 )דכריס ערב כל ואת כ-5(, נ' )דמיס שורק נטעתיך ואנכי כמו מלרע8יעל

 בעיני ויתכן כ'(. ן' לדס"5 זוחח ובן זוחת ו'(, )':::, -מחבל רב י'ד(,'"ד
 הזה בענין ויכנס פועל. לא שם ט"ו( ט"ו ):"י החרמני היותר ואתשיהיה
 ייג(, כ"ט ):טות הכבר על היתרת ואת כ"ס(, ל.ע )נרים'ת והפתיליםהחתמת

 ולשרקה נאמר הא בתוספת בא כבר הוה הרמיון כי הא, תטורת הנה התוכי
 תועבה כי וכמהו הוכר. לשון על נכנס הנקבה זלשי; ט"טי"נ(, )נר":ית את,נובני
 ):.נ סוללה וממנו ד.(, 5"5 )תסליס אמהו וסחרה ל"ג(, ט"ג )כרים'תהיא
 ויינק עולל "(, )5סתרו' ממני יותר משה, חהו וההאר נוברן תאר והוא ט"ו(כ'

 גובר. תאר סהרה שיהיה ואפשר י"5(. כ')"'כס
 ועיבל ושובל, ר.ל כ'( ל"1 )כר5:ית ושיבל לוטן כמו קל ובשרק בחלם 9ועלפשל

 כומן, גהל, שועל, שופר, ס'(, ד' ל*יכס תולע עלי האמזנים כ.ת(, י'):ס
 מלעיל. יקראהו נפתיי בן כי אשר, בן בנרסח :'( י"ט )ית,קיל בסוגר ויתנהוצוער,
 י"ת(, 5"ג )דכריס באהליך י'ו,ייטןוו- " )ט"נ המה כאשר ואהלים שיהיהואפשר
 שיהיה הזאתב( הסברא שמהזיק ומה המין. מוה ח'( 1' ):ופטים לאהליואיש

 ועו~, שופר ע"ם איסל האחר ושיהיה )*כס( לחם שאלו עוללים ע"מואהלים
 לאהליו א"2 ועח- בבאהליך; ההקשה היא וזאת י"5( ו' )ירטיס בחוץ עולל עלשפך
 היה )הי1( אבל לאהליו באהליך ואהלים היה לא וה ולול' ירחף גווליו ועלע"ם
 הרמיון וכק "כ(. ט"ו )יתוק55 יבכר לן?ש'י 1'( ל"ס ),לט': תשבו כהמניס כיכמו

 סנוסת6 ט65תי ו5* כק.ת *' נקטז *טת 5טרי ק:ע קר* ר"י כי טזסנר6ס1(
 סכי*ס. ל6 סם"ם הס כ.ד םל 3כע יל* סדפום נספרי ל*ס61ת

 *ים טיט יס5 כקנון פמנו כ*סליס כי 6טרס טמוכסס: סוספס 3ש ,ם "נ,נכ.,2(
 ח**. וש6ת. ססכר* ט5 סיסיס ~יןיתדזס

 כטכ5ול, די"ק סכייס מניס, סכרס נה*
 פדם. קךם ט'ט י *סלמיסיס
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 )':עיס הטהו הותל לב והתאר כ"ח(. ל"3 )7ס"נ ובהמה בהמה לכל וארותהזה
 ורומם וקשיל טוב י"ט(, נ' )חנקות רומם לאבן עורי פתוח, שהוא אע"פ כ'(ט"ד

 ט' )ירמיס מחוץ עזלל להכרית ח'(, 6' .)טיכס שולל אלכה כ"ו(, ג')סא2נ
 יוקשים כהם י"ט(, כ'ס )ס:5י מוערת ורגל י"1(, כיט )סס השערים כתאניםכ'(,

 י"נ(. ט')קס5ת
 ורגש בצרי פעל על ויבא ס'(. 7' )מ'נ שונם אל אלישע ויעכר כמופו2ל

 )סט,ת כסמת הוה  בבנין  ונבנס כ'י(. 1' )יס"6 שארה ץ!י ואיוזכמו
 'ק(. נ"6 )':עיס קבעת 5"נ(ט',
 והתאר ת'(. י' )קס5ת גומץ חפר כ"חי"נ(, )נר6:ית סלם חקנה כמו רגש,ס"ל

 מאתך לקח ג'נ'(, )סמות אכל איננו והסנה 1'נ'(, )ס4ס אמן ירימעשה
 )שטיס הותל לב שיהיה ואפשר ח'(. י"ג )סופטיס היולר לנער י", נ')ט"נ
 -התל ודעא: פעלו שהוקל כמו והקל הדגשת עקרו ויהיה הוה מהבנין כ'(מ"ד
 ואין כ-1(. י'ת )ט"5 אלההו בהם ויהתל כמו הרגשת ועקרו י'(, 5"* )כר6:'תבי
 נ'( 1' ):'ס אמן ירי כמו או '"ט( נ' תנתוע ) רומם כמו מהיותו מונע נפחח הווזל לבהיות
 אשר בן בגרסת הותל לב ע"מ והוא כ'( י' )נר5:ית ומשך הזבל יון היוהכאשר
 ועוגב 5.ס( ג' )כסטיס שועל משער ומהיותו שם מהיותו לו מונע בלתיבפתח
 *' )כטדכר צוער בן כ"כ( 5"ס ):מות וכומו ל"ד( ל"ו )סס וחושם כ"6( 7')נר6מית

 ממקרים. נגזרים שמות הם אבל כן, גם שמות זההארים ן קמוציםח'(
 שפיר תשבת כ"י(, 5"6 )טם5י סרין ס"ס(, כ"ד )נרי:ית צעיף כפו מלרעפעיל

 )'ח1ק56 גרונך על ורביר כ"ח(, ו' )'רמיס רכיל הלבי '"6(, 6')סיכס
 צפה הוה הרמיון ומן )סס(. האסיף וחג כ"6( 5.י )סטות ובקציר בחריש י"6(י'ו

 ובנתיו אמרו כאשר הפעל למר היא אשר ההא תמורת התו ס'( כ"ן )י:עיסהצפית
 )נר6:ית בכיתו ימי ויעברו ואמרו ; תו שבה הא מן והמירו ל'( כ"6 )נט7נרבשבית

 שריר י7(, כ'נ ):טזת הוא שכיר אם י-6(, כ"1 )סס שעיר איש והתאר י'(.נ'
 כ"ד )7נריס הוא עני איש ואם כ"ד(. 5' )י:עיס חמיץ כליל י"ן(, ט"נ )'רטיסופליט
 שלפניה מה וו2בר ההא רפיון בעבור סהא הפוכה היור פעיל משקלוי"כ(,
 מאותיוה עינו שהא כמי הזה רומיון הכא והיור. הנון בין נסתרת המשךויור
 ):וסטים גלגלתו את ותרץ בא כאשר העק שבור מלעיל פ(ל ע"מ חטוףהעלה
 בנין היה אבל פעיל, מן חטוף יהיה שלא ואפשר מתריץ, חטוף נ"ג(ע'

 והענין בשלם, יהיה שלא בבנין פעמש העלול מיחרים שהם מפנימבניניהם
 השבר שיההק ואפשר וק"ן, ה3יש ואיל ויין ושית זית כמו שלמים הוהברמיון
 סגול. תמורתביתרץ
 בני ו'(, ע"7 )תס5יס וכלפות ל י בכש ספיר, לפיר, פטה2, כמו העין רגשפעיל

 ל'(. י"ו )סטות בדבש כצפיחת הזה בבנין ויכנס נ"1(. כ' )עור6חטיל
 )ס"6כ"16'(, אביר כ"ו(, 5"ו )6'וכ שגיא אל הן כ"6(, 5.ג ~סטס אריר וציוהתאר
 י64(. ג' )סס גאותך עליזי ט"ו(, נ' )5פניס העליוה העיר נ'(, ח' )6יונכביר
 כי כ'י(, 45כ לח1ק56 התיתם נחנו אשר כמו דגי2ה והעין שבורה הפאשעיל

 התו דגשת שתהיה על פעילית משקלו שיהיה דתכן )סס(.נתן;חתי(ם
 בלשק חתיתם נתן כי שנאמר בעבה- אך 5 בה הפען עין הא אשר התולהבלע
 ח י ל ע בנלת לומר ויתכן פעילית. לא פעיל שמשקלו לומר הטג העקזכר
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 אמרנו כאשר עלה, מהא מימרה ההו על פעיל כן גם שמשקלו ט-1( 6'):,כט'ס
 בסכרה הוה הררך על י-7( כיכ )ירט.ס כעליוה הסכרא ותהיה הצפיתכצפה
 יורין שתי במקום הרגושה היוד שתהיה ר-ל 47(, דד )5טי5 במלכיות זכרנואשר
 ויכנס פיעילות. משקלו ויהיה עלית תו תסורת והשני המשך יור סהנהאחת
 ההא טן ההפוכה ביור נבלעת הכחשך יור י"1( ך' )ייכס צפינו בצפיתנו הזהבבנין
 הפעל: לסר האשאשר
 יט(, ו' )640 הבית בתוך ודביר שחין, 1(דר, מעיל, כסו הפא תחת בשבא9עיל

 ל'( לנמךנרכ"6 בשבית זבנותיו ספיר, חנית, כ"ן(, 5' לעטיס חסיץבליל
 י"1( ל' )יומיס ייכז בשבי אסרס אך הפעלן למד היא אשר ההא תסורתהתו

 בבנין ויבנס 62(. ךף )לעיל עני איש ואם במלת קרם אשר כסאמר בוהמאסר
 י"ח(. ד' ):וטטיס שסיכה י"1(, ט' )יסו:ע והכפירה י-ט(, ל"ג )נר6:ית קשיטההזה
 תאסי כנקבה אסרם זה על והראיה וגרי, צבי, ארי, הזה הבנין מן להיותויכשר
 את זרעי השרש בתוו הסשך יור בהבלע ה ל י ע פ ע.מ וגריה ג'( 1' ל:"סצביה
 הסשך יוד חסרון על ואריות וצביים, וגדיים אריים אמרו אבל ח'(; ):ס6'גדיתיך
 כ"ט(. כ"1 )נר*[ית נביר הוה ורחאר האחר.סן

 ושמעי הה,דה, לוי כ'(, י' )מוטיכ חויר משלם כמי הפא תחת בצרישעיל
 שעיר. הר ח'(, *' )ע"*ורעי

 כ,ט(, )נר6:יתי' חוילה ואת אופיר ח'(, י.* )סי:ע אוכיל אליו ואט כמופיעיל
 לי רימיה ולא י.ט( י"6 )ויקר* רוכיפת ל'(, כ"; )ךס-6 הישמעליאוביל

 תושיה וכמהו הפעל. למר היא אשר כיור נכלעת המשך י1ר 1'(, כ.כ)תסליס
 גירלי תומיך אתה ועת- "ד(, ו' )ויקר6 פתים מנחת תפיני ועור כ'.1'(,)ט[לי

 ):ס תהלה רסיה לך והתאר ):ס(. וכוסי חלקי מנח ענין על ס'( י-י)תס5יס
 י'(. י'ט )יח;ק*5 וענפה פריה נ'(,ס-ס
 תאר. והוא י"נ( 5' )6'ונ פרחה וכמו ח'( *' )ע;ר* גובר להשיג הלמר כפול4~לל

 )ויקר*( ניחוח ריח 6'(, ס,ף )'[עיס לניצוץ ופעלו כמו הלמר כפולפעלדל
 )יי6ל פארור קבצו ך'(, כ' )סו:ע ונאפופיה כמו הלסר כפול הפא בפחחותסע~ל

 בוככבים כטעם בו והמעם האלף שנרפתה אע'פ פאר מן הו44 כי ו'(כ'
 לירמיס שערורה ראיהי ועור ההשגה. בספר זכרתי כ"שר ט"ו( ד' ל:ס נגהםאספו
 יו(. ס-ת )תה5יס גכנונים הרים והתאר י"ג(. ית ):ס מאר עשתה שעררת י"7(,כ-ג
 ):סנ"תט'(. שבלול כמו רגוש הוה הרסיון ומן פעלונים. גבנונים שיהיה1יתכן
 ט'ו(. כ-; לט:לי סגריר כסו כפול קעל'ל על ויבא חבקוק. כמו כפול ??לגל על1יבא

 )י:טיס אוסלל כמו בפיל סזעלי על ויבא י"נ(. ט"ט )נר6:ית עינים חבליליוהתאר
 תאר. והא ח'('"י

; תתעלפנה ליונסך'ח'(, ויתעלף סן הו44 כי ט"ו(, 5"6 )יט;ת56 עלפה עליו כסו9ע4

 הוא כי ל"נ( ל' )עעיס תפתה ובסהו תאר. והוא י"ג(, ח' )ע0וס הבתולות
 השרשים. בס' וה כיירט וכבר שם. והוא ו'( יז )6יונ אהיה לפנים ותפתמן

 )נל6:ית לבנה טקל י"ג(, 7' )ססט ולבנה אלון תחת כסו הפאבשברטע4
 אריה כסהו שהקיה ואפשר גרול. אילן והזוש בערבי וקלנמ הוא 5ק(ל'

 רגושה היתס ההית, ולולי יע( ס' )טעיס צסא ה ח צ ורי(אר י"ג(, כ' )נח,סטרף
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 ניחוח ריח אשה כמהו שיהיה זאפשר צהיהה. מן היא כי ההבלעה בעבורנרי.ה
 שם. והוא כ'( כ'),יקר6
 כ'ו(, ו' )'רטיס בעמי נתתיך בחון "ח(, ח' ):טית כבר ערב כמו בחלם?עיל

 יתום, 5"כ(, 5' )נר*סית וטלוא נקר והתאר נץ. ס,ף )[ן* כסףלאנורת
 1'(. כ14 )6'וכ נטרו שאול ערום נ'(, ס"נ )עעיס ארם סרוע ט.(, נ' )עטוס הו"שוחסון
 ממשק מ"וי'כ(, )כר*[ית חמול '"ג(, 5"ג )נמדנר באלוש ויחנו כמו בשורק?עול

 רומיק מן לא הוה רומיון מן שחרול על והראיה ט'(; כ' )5טגיסחרול
 )ט[5' מרי'ם בקבוץ אמרם אנשים, חושבים כאשר ועמוד תנור ר'להרגה2
 תנועת היתה הריש ברגשת העקר היה ולו ופתח, בשבא ההית בהניע 5'*(כ'ו
 בנלל הרגשת המנע בעבור בקמץ או ותנורים עמורים כמו בפתחהחית
 )ויקר" וקלוט שרוע והתארהריש.

 ערום היה והנחש וטלוא, נקר כ-ג(, כ-נ
  גכורה ענות ועה ככנק ונכנס ס'(. כ"* )ט[ל' חרוץ מחשמת "'(, ג')נו6סית
 )'מעיסו"ינ(. העזובה 5"1(, ):"נ'"ט הזאת הגמולה )[מות5"כ'-ת(, חלושהענות
 שיהיה עקרו נ'( ט"* )נר*['ת 1 ח א ב ותרעינה כמו חטוף סוקל הלמר עלול מןויבא
 מ'( כ'ו )נטינר ונעמן ר ר א ע-מ אבל מפעול מוקל בלת' שיהיה זיתכן והוקל יעילע'ם
 ויתכן מהואו. הקבוץ כי הרפה הואו על להורוח בקבוץ שלפניה מה והניעו הואווהרפו
 ומפיי פעול. מן  כן  גם מוקל ולא ונעמן ארר  בנין על ו"~יננו עעמו בפמ בנק שיהיהעור
 קע'ל'. כה2קלו 1'( י-ט )'סו[ע ושרוהן לבא:ת ובית פעול, בנין ר"ל הזה,הבנין
 וחוח קמוש צפור, כנור, כמו העין, ורנש הפא, שבור ובשרק, בחולםפעיל

 איה 1'(, '"ט )ויקר* הוא פנול ח'(, ס' )['3 זצנור ובטר, י'ג( ל-ס)י[עיס
 )ךני6ל שמם שקוץ ט"ו(, 1' למ-6 הספ; קירות ער ס'(, י"* )נמךנרהקשואים

 קבוציך ט'(, נ"ו )י[עיס רקחיך ותרבי ג'( '"1 )נטדנר למזבח צפוי '"ן(,י"כ
 ימלו שבלת וכראש הוה הרמיון ומן כ"6(. 5' )'ת1ק*5 חתול לשום י"ג( כ"1)[ס
 שבלים שבע בקמצות עליה והורו בקבוץ הזאת הוא; הפילו וכבר כ"ד(. כ'ך)6יונ

 הזיתים בשבלי עשו כאשר להקל הקמצות שיחסרו ואפשר מ'6'(וזולתו;)נר*[ית
 )[מות הילור הבן כל ושכור, גבור והתאר היהזהלהפריש. 7""נ(ושמאל1כריס
 ):ס ה' למורי ך'(, נ' ):ס כלמורים לשמע כ'(, מ"ט )'[ע'ס שכליך בני כ"נ(,*'

 דעה מהשער שיהיה הצ,חת סברות שתי תואר שהוא כערום לנו ויש י"נ(.נ"י
 תנועת בהשאיר 1'( ג' )3ר*[,ת הם "'ןשיס כי בקבוץ אמרם זה על יורההרגש
 נשתנה ואם ו'( כ"ו )6'ונ נגרו שאול ?יים כמו שיהיה והשנית היא; כיישרהעין

 אריר אתה נאזר כמו י"1( כ' )1כריס קדשו ממעון נעור כי היה. כאשררן(נועה
 ברברנו *'( ט"ס )נר6[ית יוסף יכל ולא וכמו יהורה ר' ברברי ס'( ע"ו)תס5יס
 הוה בבנין ויכנס גובר~(. האר הוא "'( י"ו )ם"נ צמוקים זמאה אבלאנחנו,

 ת"כ 1*5י ד' טן ערכי ל[ון דקדוק )ר6ס כקתס ת6ר סס ערכי נ5[ון סו66גנל1(
 *תד סס ע5 נקר6ו 6מר ס[טות גוכר תו*ר כיתון קר6 וסטתנר [פ"נ(דך

 לקטן: כמתכר סכתנ כמו טטנו 'סרן 51* ססי* כע5ס נט5* "[רטסמקריים
 חכועו; קךיתותו נענור ו1ס נ6פי קךתס *ם טן סו*ננזר כי גונר, ת*ר סו**קדת
 5עוקיס, סכי6 נוכר ת*ר וכ:ס ידן, רטס טן נמל סו* כי נוכר תיל סו**רטון
 ומרוכ מסמקרייס *תן כו יתנכל 6[ר 5מס כמ*ננר [ס סנרניס גפרקר6'כ קר* כן וכמו כ*5ס; רניס ועוו ספיסן ימין, יקוס, ירקרק, לנן, כתו[תן,וכוכית,

 ססו" סעקרס כ[ס כסו6 סע5ס יקר6 כוסתגכרותו
 ר,כנפ, לוכ נעכול ס נ כ ל כע5ת

 1כותו. נטנול וזכוכית סתוס כתנכרת כעטר תמס כקר*ס[ט[
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 בצפר כמו הזה הרמיון על נון בתוכפת ~יבא כ'(. י"ע )ויקר6 תהיהבקרת
 6'(. י"ן )'רטיסשמיר
 בר אבוס י"ו(, 1' )טסלי מצרים אטון אוור, אפור, כמי ובשרק בחלם קלקעיל

 מ"ת(. כאת )דנריס ובחסר ובעירם כמוהם שיהיה וזופשר ד'(. י'ד)מס
 גם כ'(, 5"כ )דכמיס בם אטן לא בנים '"6(, ג' )נר*:'ת אנכי עירם כיוהתאר
 והוא העין עלול חטף הזה הרמיון בא וכבר כ.ד(. ל.6 )תהליס ה' נוצראפונים
 כ"נ(. י"ט )ם"6 בשכו  אשר הגרול כור ער  שכו( )למקוםאמרם
 כ?נ(, 1' )יח1ק56 הרתוק עשה כמו ובשרק בהלם העק רגש הפא פתוחפעול

 לוח ם הקטפים ל"1(, ט' )סופטיס היירץ טבור כ"ס(, כ"ח )סעיס קרקובמן
 מלוח וטעמו טלאח בערבי לו שאומרים העשב שם ל' במרומה והוא ד'( ל')*יונ
 כ'(, 1' )ם.ס ירביך חמוקי ל"ס(, '.6 )ויקר, וכירים תנור המרברים. רובברברי
 כ"ס(, כ", )סטופ חכורה חחת חבורה הוה ככנין ויכנס 6'(. כ'ת )ירטיס ר עוו נןחנניה
 ובטחות והתאר נרגש. היה הריש לולי פרכת כפרת, ח'(, '"1 )'רטיס בצרתובשנת
 ובמשכנות ענין על אל למרניוי מנטחות משכנות ושעורו ו'( י"נ )ייונ אללמרגיזי
 נ'(, "' )גתוס ;נקם קנא ת'(, ק'ג )תסליס ה' זחנון רה~ם ; '"ת( ל"נ )ימעיססבטחים
 שכול ברוב כ'(, ק"ל )תסליס קשבות אזניך תהיינה ד'(, ג' )ירטיס נעריאלוף
 ואפשר ט'(. '"1 )ס"* אבנים חלקי כ"6(, י"ח )ירטיס שכלזח 3שיהם ת'(י י יגם"6
 ויתכן הריש. בעבור הרגשת ונמנעה ו'( '"ט )'סו:ט ו?ייין הוה המין במושיהתה
 בקבוץ ביתו שנוי המנע בעבור ו'( ט' )'ח1ק6ל ובהולה בהור 1וזה מהבניןשיחשב
 אחי בענין והוא תאר לא פעול הוא נ'( נ"ו )ןא ישראל בחורי אךובסמוך.
 1'(. י"ד )סטית בחור רכב קבוץ זה~א ישראל, מבחרבלומר
 ט"1(, )עטים מצרים כיאור י"ט(, י"כ )מם ימצא לא שאיר כמז ובשרק בחלםפעול

 כק(, ס' )ירמיס עוף מלא ככלוב י"6(, כ"ד )דנריס העב:ט אה אליךיוציא
 ויתכן י"6(. ל"ו )כר6מית וגעתם צפו י"כ(, '"נ )נלדכר מיכאל בן סתורברוב,
 קטורה ישימו לכ(, כ' )עור6 נטפה אנשי הלושה, גבורה. הזה בבניןשיכנס
 כתנת, כ"ח(, '"ע )ויקר6 קעקע ובתבת עור בו ויכנס לו. והרומה י'( ל"ג)דכריס
 והוא "ו( כ"ח )6'ונ זבוכית כ'(, נ' )ט"נ הרשה צלחיה ועור נחשתןקטרת,
 כסות, פרות, ועה השער ומן ע'(. נ' )7ה"נ כלובי ואת דם ואת ועור טבר.תאר
 )מס נחשתן כמן פעוי:ן על ויבא ת'(. )ט"נכ"ד אלנחן בת נחשתא כמו??יסא הא. תמזרת התו "(, ס' )ק:לת עיניו ראות אם כיזנות,

 3ובר. תאר והוא ד'("ח
 ל"6(, י' )מטהז גבעל ר"ל הבניןהרביעי להשגת שיהיה ואפשר - היור בתוספתטיע~ל

- 7'( )ם"5כ.תגלכע  כ"ו(, כ"ט )ירטיס צינק כ"ת(, י'ט )נר6סיע קיטר כמו 
 ייט(, ל'* )טמלי בכישור שלחה ו'(, ת' )'סטיס השלח מי ס'(, '"ג )דס-*שיחור
 ל"ו(. 1' )ם*6 ותמרתאריות
 גובר. תאר והוא הנפצאים כל כלומר בעולם הקפים כל ר"ל יקום קם מןי נגור אצלי הוא כי ד'(, 1' )כמ*מית היקום כל את ומחיתי מפעול, הפור~פול
 לכמ~:ט יבה  ועבהה ס'(  יט ליייפ  סגלה כסו ד~ין 'קנזץ הימר כרנש?~לה

 לאגרה כ"נ(, י"ת )מופטיס הככחיה ואת 'ק(, ל.1 )סס אלמתי קמה י"ל(,כ"ו
 עבהה אלה ח'(, ו' )סוסט מרם עקבה ארמה, פרה ור~:אר כ'ס(. כ' )ם'כאחת

 ר~ין בשבר לחלה על ויבא י'ו(. ט'ס )תסליס מלך בה כבורה ייג(, ו')יפ1ע*ל
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 הלמד ורגשות העין בשבר ?מייה על ויבא ו'(. ס' )נחטיס קהלה שמטה, כמו הלמרודגשות
 כ"ס(. י"ד )סטות ככברת זינרגרג כמו ?2~ת על ויבא ל"7(. כ"ו )ירעיס שלם כלמותכמו

 כריתת כפר י"נ(, ל" )ירכהס פקרת בעל ושם כמו הלמר וקלות ביורפעילת
;; 

 י'ט(, ס.ט )'סעיס הריסחך וארץ '"6(, כ"6 )יט(ק*5 ובסרירות נ", כ"ד )דנריס
 י'נ(. ג' )טנקוקעליצתם
 חיות אלמנות פחוא, ילרות, מלכות, סררות, עברא, כמו הפא בפתחותטץלית

 נ'כ(. כ' )עור6 בצלות בני ג'(, כ')ס'כ
 6ן, י' )קסלט מעט פכלות ט'(, נ' )טסל' רפאות כמו ר~ין וקלות הפא בשברטץלות

 עקשות כמו העק ברגשות הזה הרמית ויבא ייס(. י' )סס יריםשפלות
 כ"ד(. 7' )טסליפה

 ד'( נ"ד )טעיס אלסנותיך וחרפת חיות, אלמנות כמו בקמצות הלמר במשךס"לנוון
 חיזת, אלמנזת ותרגם עכגז. בלשזן פושטזת והרחסנות סמזכים.זהם

 סהם. שנפררו בעבור כעליהן כחיי אלמנות היו כלוסר ר~נין, על החיים,אלמנות
 ות יל על פ על ויבא י'נ(. ט' 3טס4 פתיות הלמר, ורגשות העק בפתחות ?2לית עלויבא
 '*ג(. כ"1 )ויקר* קוממיות כמו יות ל י ל ע פ על ויבא כ'ט(. כץנ )סס עינים חכלילותכסו
 ל"ד(. '"ט )יסוסט חקקה עהי ונאמר ס'( ו' )דס"6 חוקק ואת כמו קל1(פדעל
 )'סע'ס סבלו עול את כי אצלי וכמהו ס'(, כ"ט )סמוט הכתנת את כמו דגשפועל
 קמץ ס'( י'ו )סס שבלים כמלקט בא כאשר הבית בקמצות בא כן ועל ג'(ט'

 שיהיה וראוי 3 כ"ד( כ-ד )6יוכ ימלו שבולת וכראש ואו ממנו שחסרו מפניהבית
 ט"ו(, מ' )נל6סיט גנבתי גנב כי הזה מהרמיון שיהיה ויכשר -בל. הסמכוקוהם
 הפעל. למר היא אשר ההא מן מומרת בו התו ק5'3(, )תסליס ענותו כלאת

 רקבוץ ושיהיה הזה מהרמיון כן גם שיהיה ו'( ד' )ירטיס מסבכו אריה בעלהוהטיב
 וישאוס י'ד(, ט' )סמות כתנת אתם והלבשת מן כן גם חסרוהו כאשר ממנומחסר
גכ?נתם

 )ן,קל*
 ל*6(. 5"1 )3ר*ס" הכתנת את ויטבלו כתנת, מהם האחר כי ס,( 4

 1(. מיס )יט(ק56 החלקים אחר לעמות עהי הזהומהרמען
 י"נ(, כ"נ )ירטיס באפלה כחלקלקות 1'(, ס' )סופטיס עקלקלות ארחות מ"נ(, '. )הקר6י"נ ארמרמת לבנה ארמים, ירקרק, כמי גובר תאר או תאר יהוא9עלצל
 ט'(. כ"6 )ממליהפכפך
 ן. תוארים. ושניהס ו'( 6' )ס"ס שחרחרת כ'(, יי6 )כטדנר והאספסוף כמופעלעול

 נחלקת רנלה אן *'( סא )טעיס קוח פקח ולאסורים רגמור והשם
 באסרו: המשורר וטעה אחת. בעקרה והיא במכתב חלקיםלשני

 כן ועל בסכהב חלוקה מלה כן גם חהטש כ'( סיו )ירטיט יפה-יפהה עגלהטציעי5 סלות. שתי אווסםוויצב קוהי ויפקה ויפרשן באר ונברוע, נר היה דורוע, לבליען
 נשארה אך ההקשה, על בשד הפעל לסר הש אשר ההא בה נהפכהלא_

 יןא והלמר העין כפילת הטש כי אחת מלה שתוהה ועקרה יחר, וברבורבמכהב
 יכי כ"ג(, ט' )נו*יט אחרנית וילכו כסו הענק על סוה תכעה וריי"?עייית הכפולה, בלמר סובלעת המשך ויהיתאר

 5ן(. ג' )מל6כי קררניתהלכנו

 ומפכג כקטן כקו סל ונכשי ודנוס כקכק טקקס 3ספלינו1(
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 ט'( ל"ד )נטדנר זפרנה זכרון, פתרון, נומעון, חברון, כמו וכ0כר[ ]נסנזלפעלדן

 וסנו פשו ר"ל הארמי מן אצלי פישון בזר כי כ'(, )נר06ית וגיתוןופישון
 כ"נ(, ט' )"יונ יררן יגיח מן בעיני גיחון וגזר הרבוי, וענינו ורכו(, סרו ס5)תרנטו
 גוברט. תארים שני והמה והפר!צה היצשה וענינו ל'ג( כ' )סוטעיס ממקומוכגיח
 הועןנים המים ל"ו(, )5מות התיכן והבריח עליוןו אביון,  שלטון, הנמורוהתאר
 "טראל וכל כמו העין ברג*ות פעלון ויבא וחיצון. וראשון, ס", עכ"ו)*סליס
  קלשין  ולשלש ו'( י' )נתעיס גנתון רמאל כ"ו(, י.ו )עי* גבתון עלצרים
 קכה2ונים כלו עלה והנה יא(, ט-ו )יסטע  שכרונה הנבול ותאר כ.6(, "ג)ם.6
 נפתחות פעלון על ויבא י"6(. י"ס )דכליס וירעני אוב והתאר ל'"(. כ"ד)ססלי
 בער כ"ו(, ט' )5יונ נאפו אגמן ר1טשים כ"נ(, 6' )ימעיס שלמנים וררף כמוהפא
 י"ע( נ' )יסעיס עפר ובמחלות מן אצלי חלון גזר כי ת'(, כ"ו )כר*סיתר5קלון
 חלולים, חלולים נקבים נקבים אמרו ומוה ס'( כ"ו )סטות לוחין חליל התרגוםומרברי
 על הוא כי למרין שתי במקום שלו והלמר פעלון הזה הררך על חלקומשקל
 דמ2לכעת על ת;א בשנית האחת והבליעו 1'( י'7 )נר6סית תמר בחצצוןרמיון
 יק(. ס'* )תסליס גבנונים הרים כ"ס(, כ"ס )סם ארמוני והתאר חצצון. כמוחללון

 ומעלול כ". י64 )טסלי זרון בא )ירסיסנ'ל"6(, זרון אליך הנני העיןומעלולי
 זיבא* ל"ג(. )נט7נל חגברנה צלמזנה חשמנה, ועה הבמן זמן גאון. קלון,הלמר
 ס"ט(. נ' )ע1ר6 ריכמונים 9ןלטיועל

 6'(, *' )יסעיס גרול גליון  שרפון, עורון,  שכרון, כמו העין וקמצות הפא  בשברסזל~ן
 שבת י"נ(, י' )יסו:ע אילון בעמק הפא ובפתחות י"1(. 1' )טסליקנמון

 כמת;ם שיהיה ואפשר י'ח(, י"כ )יססע לש,ן מלך כ'(, ל"ס )סטותשבתזן
 י"ד(. י"ט לסס חנתןמצפן
 'לבינו מכשלג נגזר גובר תאר והא לבנון, "(, ע'ו )סס כסלון היא כמו9?ליו

 לגאיונים הבוו וכמהו עליו. היורר נשלג מלבין  שהוא בעבור י"*( "')טעיס
 )טעש ורם גאה כל על מן גזרתו שונה, העין תנועת ואם ד'( קכ"ג)תסליס

 אחרת, ררך על המסורת בעלי אצל והוא תאר, והא לגרולים ופרושו "כ(,כ'
 לך. ספרתי כאשר אצלנו והא תרתי', וקרי חרא מלה  .כתיב  בו: שאמרומפני
 מטנו הנון שיפילו ויש כ'נ(. כ'ח )*יזנ ומות אברון כמו הלמר  ברנשות?ל11

 כ(. כ"1 )ס:לי ואברה שאול כמו ו פעל על ויהיהלהקל
 מגרו מלך כמו נון בלי ויבא י"י(, י'כ )1כריס מגרון בבקעת כמו העין בשברפעליו

 כ"כ(. ל"ס )7ס'נ מגרו בבקעת כ'6(, י*נ)יסטע
 למד רוא אשר ביזר נבלעה המשך יור ס'( י"נ )קסלת ראביונה ותפר נט*?*ן

 לך. יתבאר כאשר י"ט( *' )טטס  ושמעתם תאבו אם מן נגזר והואהפעל
 ד'(. )יונס קיקיק כמו פיעליון עלהבוא

 הפוך. והש ונכרתי נגזהתי פרח2ו אשרכע( ל'* )תר1ליס עיניך מער נגרזתי נק גזרחו כ' כרכיעים[ סן ]ויינו גרק :כמוט?*
 משקלו שיהיה ויתכן )ירסיסל"סג'( חנצניה בן יאזניה אח שקח כמוקץ*סה

 נץ. )5יס השרון חנצלת בנין על רניעי ויהיהפעלליה
 ט14(. י'כ )שסעיס ב*רעתזן ויקבר נסז"?לתיו
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 כ'(, כ"ם לסם זמרן כ"ת(, י"ט )נל*ס'ת כבשן כמו בפתחותה או הפא בשברפעלן
 אבצן ס"1(, 4' )סס עינן בן כ"7(, ל.7 )כטךנר שפטן כן כ"ו(, ל"ו )ססיתרן
 לפנות כ"ו(, )כטיכרל"ר עזן בן פלטיאל ל"כ(, כ"4 )יהוסט קרהן ח'(, "כ)סוסטיס
 הכיהן גנת על הגמור והתאר גובר, תאר והוא כי~(, י"י )סט1ת לאיהנובקר
 ועור לוה. הרומה או הביתן החצר שעורו קחסי, למתואר תאר והוא ז'( ז')*קתר
 י"4י"ו(, )'לטיס רענו וית י'(, י"ו )עטים נעמנים נטעי ט'ו(, ס' לילמיס איתןגוי

 רתממות נשים אלמנה, ס'(, נ"* )ילטיס אלמן לא כי י"ו( *' )ם"ס רעננהערשנו
 גרוניות אותיות שמקצתן בעבור הפאין אלה פתחות שיהיה ואפשר י'(. 7')6'כס
 אע"פ פעלן שהוא ביתרן ואמרתי גרוניות. אותיות מקצתם שאחריובעבור
 האחר פנים, לשני יפעל, שהזא אמרנו ולא התוספות מאוהיוה אות בתחלתשיש
 שקראו ראינום והשני ג'(, ט"ט )נר6סית עז ויתר שאת יתר מן שגזרנוהומהם
 דרענו הנון, כהסרון ל"ת( ו' )7ס"5 יתר וכני עליו אמרו כן ואהר יתרן,יאש
 שיהיה ויתכן ל"י(. ל' )סטות חלבנה הזה בבנין שיכנס ויתכן שורש. היורכי

 הוא כי יהורה, ר' בהם שזכר מה זולת על וזה וענין, בנין, קנין, הזהמהרמיון
 9-לע אצלו ומשקלה כפולה השן שיהיה מהן אהת מכל האחרונה זאת בנוןאמר

 היות אל נוטה שאני אלא נכון כן גם וזה ד'(, ל"ט )תסליס בהגיגי רעתוועל
 נון המרתם אעלי וה שמאומץ ומה פעלע. מהיותם פעלן האלההטלזת
 נאמר כאשר והבנין, ר"ל י'ג( ט"* )'ת~קיל והבניה והגזרה נאטר כאשרבהא
- הגזרה פני אל אשר והבנק)סם(  והומרה הבנין; ארך ומדד - הבנין וקיר 
 כמוה. נוספת שהיא מפני מנוןההא

 ושלהן. ל"5( '"ג )3חמיס יקיבן "יבז כמו בשירק או בקמץ הפאפעלן

 כ-1(, ח' לנו"4 ה-מנם כי י"ו(, י-ט למ"נ ה' ~מנם כמו יכשורק בקמץ ?"לםק?;ם'
 ויתכן ולילה. יומם הזה הרטיון ומן כ"נ(; '"4 )1יקר, המלעםואת

 אמלל. משקל על לל ע פ משקלו ויהיה כפולה בו המםשתהיה
 נמכרתם חנם ג'(1, י-י )ירטיס ריקם ]כליהם שבו כמו הרוב על בשברפע~ם

 פרושו אשר כ"י(, כ'4 )מופטיס אותם הנונו מן אעלי ה1א כי ג'(, 3"נ)עטיס
 הכנם ותהי וכמהו גמול. ולא רמים מבלי הנתונה מחנה וענינו לנו, אותןחנו

 וחנם בריקם הזאת המם וכאלו חנם על הקשה פעלם ומשקלו י"י(, ח')סטות
 על כמוהם ס'( ט"ו )עטיס דומם שבי שיהיה ואפשר הענין. על מורהוכנם

 נפשי חמה כמו המם שיהיה ואפשר לענין; המם ותהיה הפעל עין הואושתהיה
 י"ט(, נ' )תנקוק דומם לאבן אבל הנקבה, הא תטורת המם ותהיה י"ו( 5"י)תסליס
 26(. 5(2, 7י לעיל )ר4ס פחול המה כ-ו( ג' )4'כס ורומם ויחילטוב

 כ'(. ל-6 )נר4מית ם 1 לש ש כתמול וההאר גובר, תאר והוא '"י( כ.ג )ט'ני עמון בני תועבת זלמלכם וכמהו לענין כן גם בו והמם פתאום כמזטעלים
 תפני כ'ט(, י'ו )ע"* אמרי בן אחאב כמו בשורק או בקמץ הפא בקבוץפעלי

 )ישת*ל והבנים שן )נט37לישנט"ו(, ופסי בן נחבי ג'(, )ם'*5'ופינחס
 אלא )וות( נעמי הזה רומיון ומן כ"נ(. ל"י )נטינל יגלי בן בקי ט"1(,כ'ו

 יא(. 6' )ענ7יכ שעריז באו ונכריס נכרי, והתאר העק. אל נהפך הפאשקטץ
 )י5וק4למעי'(, תכנית את ומררו כ"5(, )7נריסכ"ט ומלה גפרית הזה בבניןונננס
 יתכררו כק נגור הוא כי הרנשות כריש ועיקר 5"נ(, נ' )ילטיסכרית

 סברת על חולם הצבה הקמצות נמשכה להקל ר~ינשות הפילו וכאשר י'( י"כ)7מ4ל וקקלכני
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- הרגש. המורת והיא ל.ח( כ"ו )נל6:ית רוח במרת 164( דד הכסל )ס' יהורהר'  
 י'ן, י"ג  )ב:ורכר פלמי י"ו(, 1' )[טות וכרמי חצרון ושמעי לבני כמו קמץ כלהיויכא

 י.ג'"נ(. ):ס גדי )::( נחבי י"ד(. כ-ס )כטןכר :מרי כ"ת(, י"י )ט-5 גינת בןתבני
 גובר. תאר והוא ל"ו( ל-ת )*'ונ בינה לשבוי נחן מי אווהתאר
 )דכריס ותחתיה י"ג( פ"ו )תסליס חהתיה כמו תו ההא שיהפכו ואפשרמ"ל:ה

 כצל אצלי הוה הרמיון ומן כיג( ט"7 )י[עיס תחתיות ובקברן כ'כ(ל'כ
 היור והניתו תחתיה, ע"מ דל!2ת ומשפטו רליה האתת כ"ג(, י"; )ית;ק*לרליותיו

 רליותי על וקבצוהו חסרוה ואחר הלמר על תנועהה והטילו רליה מןהראשונה
 *'(. י"ד )סו:ע יבקעו והריות'ווהתאר
 כ'1(, כ"ג )ם"נ הנטפתי מהרי כמו ובשברה הפא וב?תחוה הלמר בפתחותפעלי

;-

 )ס"נכ.גל'(, געש מנחלי הרי כ"ת(, נ' )סס וירע מי ש י"ן(, נ' )ןס'% ררי
 ולכילי זהתאר 111 )[ס נחרי ל"(, כע )סס הארכי פערי הכרמ,חצרי
 ארם מוכייח ו(, ):ס רעים כליו וכילי ועור ס'( ל"נ )י:טיס שוע יאמרלא

 יותר חן ימצא האהורני הארם מוכיה פרושו כ"ג( כ.ת )ט:לי ימצא חןאחרי
 לשון. לומהטחליק
 '";( ס' )ט"* מית אבני 5'(. ט"ט )נל*סית הימים באהריה כמו קמזץ בליטעלית

 זעבר נגזו כי סן אצלי ננור והוא להקל, אותה והניחו ה;ין בדנשתהעקר
 תיונ )ר"' אנשים חושבים כאשר מהעברה לא מהכריחה ענינו כי י"נ( ה')נתוס
 חרבך כי גוית אההן תבנה לא ;ה על והראיה וכריתה, פהזה גזיה וענין ג;;([ר:

 ענין ובין ה;ה הענין ובין בברזל, חצזבה ממהתה כלימר כ"ס( _4' ):טוההנפת
 כ"ט( 1' )'רטיס נזרך גוי כ'(, *' )*יוכ ראישו את ויג; כ"ד(, יג )["כ ג;וים נאהנה
 כל על הגוזוה הערב חכמי רוב כן גם שיפילו ויש כריתה. הכל כי במיןקרבה

 כ"7(, ל"נ )"יק*ל התיתם נהט אשר כמ, הפא כשכר קעייה על ויכאכריתות.
 הזה הענין טצאנו כבר כי ט"ו(, י' )[ומטיס ית על גלה כמהו שיהיה רחזקואין
 במקומו. לך יתבאר כאשרבעלל
 י";(. נ"ט )':?יס הלבשת הוה בבנין ויכנס תינוק, וההאר תירושו כמוסיעיל
 1'( ט"ג ):ס הכלאי אל ולתימן וכמהו י"ט( ט"* )':עיס ותאשור הדהר כמזועפעל

 תפארה ד"הולצפירת כננין ויכנס גוכר. תאר  והוא ימין מן נמר דעאכי
 ):ו:טיס ת?ארהך ההיה לא כי משקל על י"ו( ט"ט )'רטיס הפלצחך ת?ארת, ס'(, כ"תל:ם
 ):טות ושכיר תישב והתאר הפארת, ע"מ הפלצת סמוך, בלתי והוא ט'(,7'
 מן נגזר תבלל עקרו י"כ( כ' )ויקר* עשו תבל אצלי זה הדמיון ומן ע"ס(,י"נ

 הפסך ענינו אשר פ'( י"5 )כרי[ית ה' בלל ומן ת'( ו' )סו:ט מחבולל הואבעמים
 ודמיון בארץ. ששקלו 184( 7י סנקו7 )ס' בספרו יהזדה ד' 13 טעה וכברושנוי.
 תמסס עקרו טץ נ'ת )תס~ס יהלך תמס כן גם -הכפל מבעלי אצלי עשותבל
 על ויבא ס'(. 1' )יססע העם לבב וימס י;(, י' )'[טק נסס במסס מן האכי
 שר. שם '4נ( ל"; )'[עיס תלשר כמוי49י

 ט'(. כ"6 )ויעו6 בעימ חבלול י"ט(, ט'* )עעיס ותאשור תדהר כמוונפע4ל
 ונכנס ט'(. כ4ס טל6 תלמיר עם מבין ורחאר תכריך; תרשיש. כמולניעיל

 בתרמטש החזיקו עור כו ויכנס נ". כ4ט )קעש ואניה תאניה זהבבנין
 המורה רוצ לוה  ור1יונאן כ"כ( )הסליסקל"ט שנאתים שנאה הכלית)ירטיסת'ס(.

 80(. דף )לומל.הא,
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 ואפשר ותוכחה תררמה הזה בכנין ויננם ד'(. כא )סמ1ת תשבץ וכתנת כמולנ19ל
 ושכיר. תושב כמו תוכתהשיהיה
 )יסעיס תחוללכם שרה כ"6(, קל"ע )תסלים אחקוטט ובתקוממיך כמותפ"לל

 תארים. ושניהם כ'(כ"6

 ל'(, ב' )סס ברע תטרוק י'(, י'ע )טסלי תענונ לכסיל נאוה לא כמומ9עיי
 כעג יפ )מס4 ו"ט 'רבר תחנונים לג )6סתרל תמרוקיהןעתע
 דעה בבמן הכנס כע(. ניע )7נרס תהלמיה זאת יי(, ר )סס ט~צתהפכת
 ג'(, ג' )יסעי בבו ימ,טלו ותעלוליבו והרחלר י-*(, כ-ס )6ענ אור יוצחסחזעלמה
 אצלי )הקרוב י'ז(. י"ז )ט"נ רעזערבות בני ואו[ ל'6(, ינ )מזטיס לימעטזהלכו[
 תחלואיה. ואת כמו שם לא היור שיהיה י-ת( י"ז )ירטיס רעב תחלואיכוהנה
 לוה והרומה ותזנות י'ד( ל"כ )נטזנר חסאים אנשים תרבזה הזה בבניןהכנס
 הא. תמורתהתו
 )ויקר6 הינשוף ט'( י"1 )ס"6 ובילקופ הראים בכ6 כמו יבשורק בחלם:9על

 י"ט(. כ'ט )סטות ויהלום י"ו(י'6
 ואלישוע יבחר ל"ג(, כ"ג )ם.כ יגאל כ"כ(, כ'כ )נר6ס'ת ירלף יצחק' כמוו??ל

 נ'( כיס )נר6ס'ת ישבק ג'(, ז' )זס"6 וירבש וישמא מ"ו(, ס')סס
 )יס1סע לחם וכית ויראלה דמה בבנין ויכנס נ'6(. כ'ח )7נריס ויצהרתירוש
 ו'(. ו' )וס"6 יאתרי כמו !??ל' על ויבא ג'(. 1' )זס"6 ויורחיה ט'ו(י'ט

 1'(. '"ג )נטדכר יפונה בן כלב *'(, 6' )ס'6 ירוחם כמזיפו2ל

 איש. שם י"ט( ט' )זס'6 יזליאה כמי היור בשברזפ2ילה
 הוא כי העין בעבור היור ותפתח ל"1( ז' )סס ויעקבה יעקב כמי :9עלה:?על'

 קגמך. כמו עתירפעל
 )וס"י ויפלט כ'( ל' )כטזכר ממר ארץ כמו:29ל

 ל"כ(. ;'
 והמזלג ו'(, כ"6 )סטות במרצע ל'6(, י"נ )ס"נ במלבן אתם והעביר כמומ19ל

 )ט"נ המכבר ויקח י"ט(, ט"1 )סופטיס בלחי אשר המכתש י'ג(, כ')ס'*
 )סטות מסוה 6'(, ג' )יסעיס ומשענה משען כ'ז(, כ"ט )ס"6 מרבק עגל ט"ו(,ח'
 )ס'ס המררגה בסתר הוה בבנין ויכנס כ"ו(. ל"ס )סס מטוה )יביאו ל"נ(,ל"7
 מרחשת, המכפלה, ;'(, ט' )סומע משטמה ו'(, ג' )סשס הואת והמכשלה י"ז(,נ'

 מנתת, ועקרו '"ג( ג' )קסלת אלהים מתת עור בו ויכנס נ'(. כ' )'רשסר~מהפכת

 מופת מוקש, עוד וממנו להקל. השניה וחסרו הריושונה הנון והבליעו מנתן האכי
 ג'(. כ'ג )זנריס ממ;ר יבא לא והתאר 71(. דף )לקט;ומוער

 )סופטיס משאכים מדע, מצכ, מתן, ל'6( ג' )סופט'ס הכקר במלמר כנאט*
 )תסליס מחמיהם ג'(, כ'1 )נר6סית מפעמים י"ו(, ז' )עסלי מרברים י"6(ס'

 יהע כאשר הוה הבנין בקצת הלמדין ח-גשות מלאיכימ. מלאך והי2אר ד'(;קע"*
 יכבר. או עליהם יקל אשר כפי אך עלה לבלי הוא מהקצת עעחההבקבהן,
 הוה הרמיון שמקי6ם ויש י"3(. י'ד )ס'5 המצבה אגשד מטלכהו הץה בבנק4כנס

 יי6(, ספ )סס דבשת םקום. שם 6'( ייפ )יסוםע ה ל ע ר מ כםו פתח כשכא עשוםנקס
 צאן ממכלה נזר משכב, נמטכן, נן(, ייג )מי5 מנמש כמו ר~מם, בשברקדל

 ממבלאה וקבתו אלף, במים בהא עכתב מפעל ומשקלו ייו( נ')תנקחן
 המפשעה עך ומרככה, וסטשלה סלחמה הוה כבנין ויכנס ען. טרע )עסליסשיא



 ומורשה מורש בו ויכנם (. י"ג ט"ו מ"* ) מפלצת כ'ס(, כ"ס  )מטית  ממגרת  ו'(, י"ט)דס'*
 מלצר והתאר ומתנה. נ'(, ט' )ית1ק"5 שי כמבנה ועליו עור בו ויכנם להם.והדומה
 עקרו נ'(, 5"* )ית1ק*5 מצל וחרש כ'(, "עו )נר":'ת מצער י"6(, *')דנ'*5
 ריא כי ד'(, כ"1 )יח1ק*5 כללו מבניך תאר הוא אשר נ'( נ' )תס5יס יפי מכלל ע"ממצלל
 לרים ורדית ועח- י"ט(3 י"ג )נחטיס צללו כאשר "ו(, נ' )ם'ס הצללים ונמוכה

 הכנגש כ(. כ"ט )ם"* אשימך לראשי שסר לכן ענין על 1'( 5'ת )ית1ק*5למשמר
 כץהאכם וו?א י"כ(, ע"ו )תס5יס למורא שי  יובילו אמרו תאר, והוא עור דעהכבנין
 כל והרנוש ין( ט' )ם"נ לספיבשת עברים ציבא בית סושב וכל יצ(, פ')טטיס
 נ'(, ג' )סס מרעתנו בעו הלא *'(, נ' )רות לאישה מודע וכמו ציבא; בביתהשוכני
 ו'(, ט,ץ  )נרפםיפ הולדת אשר וסולרתך ט'(, י-ת )ויקר* חוין מולרת או ביתשלרת
 פחגלים ושמות תארים והם הוה הרמיון וסן להפלנה. ובמודעתנו במולרתהתו
 ט'(, כ-ט )'רעש מהלמים אתם אשר כ-ג(, נ"ת )דס"נ אתם מעורים הםאמרו
 המכרלות והערים י"ו(, י' )'מעיס רוון בסשסניו 5.*(, ע"ת )תס5יס במשסניהםויהרג
 5"ס(, ט"ת )ירמיס לאלהיו ומקטיר בסה סעלה נ'(, ג', )נתום סעלה פרש ט'(, י"ו)יססע
 )סוף6סתר(, למלךאחשורוש סשנה י"ט( ס' )קס5ת לבו בשסחת מענה האלהיםכי

 )ט." הארמה בסעבה כ'ד(, ג' )ימעיס מקשה סעשהתחת
 להכיל סרבה 1'ט"ו(,

 הסצפצפים וקוה סהסין שיהיה זאפשר לכוס. נקבה לשון תבנית 5'כ(, כ"ג)יחוק,5
 אחרים פנים בהשגה בו וכרנו וכבר והמהגים. רצוני כ'( ח' )ימעיסוהסהגים
 חנף העין העלול וסן לו. ראוים יותר הפנים אלה אבל הם, גם בושיתכנו
 י"1(. ט' )יסעיסומרע
 נ'( ט' )יתיק*5 עיר כסבנה ועליו סמנו שיהיה ויתכן וסופה. וקש ס שערי הוה הבנין סן שיהיה ואפשר י.ג(. ד' )קס5ת מסכן ילד והתאר מזבח, כמובזפ2ל
 מהשמית לו והרומה מא,ר אבל לו,  וי(-דמה כ"ך( ג' )שעיס מקשה מעשהותהת
 עור ושיהיו הפא הפתוח 9קעל סבנק שיהיו יתכן גרונית פאיהם אשר העיןהעלול?
 5'(, )תרעיס אתה מעון ה' לוה הרימה סן והתאר הפא. השבור טקעלסבנין
 )טמ5י מנון ויהיה י"1( ט'ו ):טות סכין אבל כ"1(; 5'ג )דנריס קדם אלהימענה
 י"1( ע"נ )תס5יס שמו ינון סן סנון פורת הסם בפתחת קפעל סבנין הוא כ"*(כ"ט
 ט'(. ח' )7נדס נססכנות לא אשר כטז 9??לית על ויבא כ"נ(. י"7 )ימשס ונכרונין

 ט"ס(, פ"ט )תסליס סטהרו השבת י"1(, ט"ו ):מית ה' סקרש הפא, יגשטץ?ל
 הססררונה ויצא כסו 9??ליו על ויבא ג""ו(. )גתוס כארבה סנזריךוהתאר

 כ"ג(. ג')מזפטים
 עתיק ולמכמה הסעזבה והא )קסלת''"ת(, הסקרה כסויסך העין יגש99?ל

)ימעיססי
 הסורקות ואת היעים כ'כ(, כ'ט )סטית המכמה - האליה כ'ג(,

 ג" 5"ת)סס
 עיו )ית1ק56 הטירות מהדעז עשוי לות בש ס 1 ד'1'(, )נטדנר הסנקית ואת

 ות ל בש מ ו אסר נקבה בלשק וכרם ופעם הקררות ר"ל )םס(, הסבשלים בית אלהכ'ג(,
 לקדרות סקום היא רגקם כי הסבשלים בית ואמר וכר בלשון וכרם ופעםעשוי
 אמרו כי עחק יאקרת וראטה להם, שיתיחס להם סעין ולא למבשלים מקוםולא
 אעזר על באלה ימפר לא כי הבית על לא המבשלים על אם כי נופל אינואלה
 הקדרחק אם כי רשה אינו המבשלים אסרו כן הרבר יהיה וכאשר רבים עלאלא
 העם, זכח 11ז  רגית נהץהזי שם יבשלו  אשר  י,מרו: עליהם וראיה המבשליםלא

 בץ בית. בא אבל הבית, אל לא הקררות ר~ם אשר המבשלים אל בשםחהרמו
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 המבשלים, ביה זה היה הבית רוצה היה ואלו רחוק הוא המבשלים וביןאלה
- טיותר(. )מי' רחוק ביה זאמרו הקררות כלוסר המכשלים אלהוהשע,ר  זאה 

 בהם מקטרים היו אשר הסחתוה רזצה י'ד(, ל' )דס"נ הסירו המקטרותכל
 לוסר ואפשר וה,קל. הרגשות בו העקר כ'ד( 1' )יתיק56 מקרשיהם ונחלולבעל.
 סל~ים מזוינו וכי הקלות על בנוי הוא אך ראוי, שהיה סרגשות מוקל שאיננובו

 יהיה לא אסרו ומזה הריש, בעבזר המקרה ימך קלות אבל כמהו, י"ג( קע"ר)תסלים
 ט'(. ע"1 )י:ע'ס ואלסן שכול כסו שכול בענין כ"5(; )מ"ככ' וסשכלת מות עורמשם
 על ממלא והוא ועור אסיץ, כלומר ס'( כ'ד )ט:5י כח סאסץ רעת ואישוהתאר
 אחר. ט'ו( ג' )יסתע גרותיו בל על מלא והירדן וענין ענינו ט'0 י"כ )יס"5 גרותיוכל

 מטה סלאה והעיר סקטר, רציהי י"6( 5; )ט65כי סגש סקטר כסומופעל
.

 סוצק ס'(, 0' )י:עי: כנפיו סטות משפט, הטות כלוסר ט'(, ט' )יח1ק55
 ),כריס סוצקות ושבעה שבעה ש;ים, שהם כלומר אחת יציקה 5";( ;' )ט"6אחר
ד'
 י"נ( ס"ט )תס5ים סעמר ואין כ"ד(. ;' )ט"* ביצקתז יצוקים יציקוה, פרוש כ"
 אחרים פנים בו לנו ויש סעמר, ואין כלומר מוקטר סשקל על סועמרעקרו
 אותם.תראה
 כא(, י' )נ0טיה בממלם מגפיעש היסור, רוצה י'( 1' )ט"5 אבנים וסיסר בטו9הל

 ומירעי אלזפי והתאר ההקק.  על  כלומר כ'ס( י' )ע"6 המחקה עלמישר
 שיהיה ואפשר פעול שיהיה ואפשר "ה(, ס' )ט"כ המצרע ואסף י"י(, נ'ס)תס5ים
 עצמז. החלישם

 י"ג(, נ"ג )ט"נ הסשחית להר מימין ו'(, ט' )יח;ק55 למשהית תהרגו במומפעיל

 ח. י' )דני55 למשחיה עלי נהפךוהורי
 לרזד כ-ט(, נ' )דס"6 סוליר ואת .,

 בשערו אפניו לבאר עתיר ואני ה'(, ו' )הוסע משכים וכטל *'(, ל"כ )תס5יסמשכיל
 )ויקל6 משכית ואב; הזה בבנין ויכנס י"ח( כ"ה )ט:5י וחרכ מפיץ השין.מאות
 סרבית כי וכמהו שלו, למר היא אשר ההא המורת והתו ספעיל משקלוכ"ו(
 מרביתם הנה ועד זעור ו'(, ט' ל:ס מרבית חצי י"ת( 5' )דס"נ מאפרים רבתהעם
 אשר ההאין תט,רת התוין ט"1( ל.6 )נטינר ישראל בני וססחצית נ-ט(, י"נ)דס'6
 והא ור~זאר ס"ג(. ג' )6ינס מנגינתם אני עור בזה ויכנס הפעלים. למריהם

 אשה  כלב  עריצוים.  מאפעים  אשר  כלומר נעריצכם פי' י"נ( ת' )יסעיסמעריצכם
 כצירי אה;וני צירים סן נג;ר זהכלים, צירים בעלת ט"6( ט"0 )'וטי:סצרה
 וכרקב נדומר כאשר ספעילה משקל על מצירה ועקרו ג'(, כ.6 )י:ע'היולרה

 ברים אתות ר פ מ כסו סיי על נבנה אך ז(, י"נ )ט:4 מבישהבעצמותיו
 שבול. בעל י"ד( ט' )סתע סשכיל רחם ועור ספיר. שעקרו כ"ט( ט"ד)טעיס
 הלמר היא בו והלמר לאנל תדיר מככיר 5"5(, ל"ו )4יונ למככיר אכל יתןווגור
 הפעולים. עלהכאה
 סעקל סשפט יצא כן על סן מור תאר והוא )י:עיסכ"1*'( עקלתון נחשפעלתדן

 בעבור מסנו העק בנפול ?יליי על העיז העלול טן ויבא 6'7'(.)תכקוק
 והוא , ט"ו( ג' ):ס ראש ישופך טן וגזרתו י"ו(, ס'ט )נר6:ית שפיפן בסועלילותו
 ד'(. ח' )כד"סיפ י*ררט כמז רחין בכפל יעעל על זיבא גזבר.תאיר

 שיהיה. ואפשר ת", ס' )סתע ברמה הצוצרה 5"0( כ'1 )נטךנר  שפופם בסופעועל
 רשאל, כסו סורבב שיהיה ואפשר '"ו( י"נ )נםדנר סט נן גאואל.כסוהם

 ד(. ד' )דס.נפנווול



 ו'(. 6' )ית(ק56 קלל נחשת מן אצלי הוא כי ס'( כ-* )ננ,ד3ר הקלקל בלהם כמןפעופל
 רצוני מורכב, שיהיה ואפשר  ג'(ן ד' )דס"6  הצללפוני אחתם ושם כטופעלל~ן

 פנה טענין ואחריתו  י"1( נ' 3:-ס הצללים עסו  טן תחלתו שיהיהלוטר
 לוה. שרוסה מהאו

 אשטאיל ער התו וכקמצות י"ד( כ"* )יסומט אשהמוע התו תחת כשבאאפתעול
 שיהיה ואפשר האלף, בעבור הקמצות שתהיה ואפשר ל"ג( ט"ו)מס

 אשתאול. מדמיו( מוקלאשתמוע
 ר 1 ש מ ה יתנרל אם משקוף, מטמון, כמו המם ופתוה וכשורק, בחלםספעול
 ההשנה, בספר כארנו באשר י.'1( 1. )נרימית המבול ויהי ט"ו(, "  )יסעיס)
 בטבלולים רכליך המה ח'(, ס' )["ס המנעל כפות ת'(, ל"ס )ימעיס וררךמסלול
 ט"ו(. כ"ת )סס מערומיהם וכל וההאר כ"ס(. כ-ד )דס"נ רבים במחל,יים כ"ד(, כי1)יתוק4
 י'(, ד' )ית1ק6ל שקל עשרים במשקול לרור, מזמ~ר כמן הטם בשברטפע"ל

 מכמרה  ופרשי ל,תכ"ר(, 3נרי:ית  חרשים כמשלש י"ט(,  1' )[ס עונם מכשול-
 טבחור עיר וכל  נ.י(, כ"נ 3:"נ טלכו ישועות  טגרול והתאר  ת'(. י"ע3סעיס
  שם י'ן  כ"ט 3יתיקין סונה  ממגרל אבל שמות.  שניהם שיהיו ויתכן 1  י"ט( ג')ט"נ
 י"7(. ט"ו )ירטיס טנרולכטו

 3יססט נפהוח טי כטו תהתיה  ובסגול ח'( י' )נל6[ית נמרך כמו הנון בשברנפעיל
 )מיכס ואהמולעם' כמו כן גם ובשורק אהסלו אפרוח'ם, אזרוע, אגרוף, כמו"יעיל (. ח ל' )נרו[יה נפהול' כמ: ובפתחוחה ט.(ט"ו
 כו נהגו ברגשוה, '"6( " )[-6 מאתמול יורע: כל ויהי אמרם אך ח'(.נ'

 כ"ר(, י"ד )[ט~ת הבקר באשמרת ויהי ה;ה ה~נין ןמ,ן ורומה הארטי. הרבורטנהג
 ד. ל' )תסליס בלילהואשטורה

.) 

 י-כ( נ-ד )י[עיס אקרח כ"ת(, ס' )[51עיס אשנב י-ע(, ו' )[.נ אהר אשפר כמו?פ~ל
 )דנריס באפי קדהה אש כי מן נג,ר הוא כי אקרח, רצוני גובר, הארוהוא

 י'( ל-ת )נטדנר וצמיר אצערה ה;ה בבנין ויכנס ו;כותו. קריחותו בעכור וזה כ"כ(,ל"כ
 נ'ן, כע 3נרי:ית ארבע קריה כמו  האלף פחוה שההיה ויש י"טן.  ):מי-ת'לי-נ אזרהוההאר
 י'י. כ"י 3י:טי:  כמהים  באשמנים י.(. י"י 3יסי:ט  אכשף  י-ע(. ל.1 )י:טיסארפר
 3גיטין  באמרם אחקנה במשנה בא ובבר כ"11'ן. )ויקר,  אוכרה הוה בבניןויכנס
 סת?כס )3ספרינו האתקנה טפני וג' שיניח צריך גיטין טופסי הכותב  ט"נ(ט-ג

  ארבע  והחאר ההין.  מן  טומרוה שאלפיהם ואחקנה באוכרה לומר ויתכן ילף(.נלי
 י"ת(. ע-1 )ירטיס ואכ,ב ;-ג( ל"ד )דכריס ואכור הנקבה,בטנין
 אליהכא כץ,שר מורככ אלסר שיהיה ואפשר 6'(. )כר6סיתי"ד אלסר כמו"??ל

 מורבב. ל"3( כיג )ם'כהשעלבני
 ד'(, נ"* )'סשס ארגיע עמים לאור ס'( ל"ת )נר6מית בכזיב והיה שאמרוי תראה הלא כ"ט(, )יסומעי"ט אכויבה טחבל "ד(, 6' )טיכס אמיב בתי כמוחיע'ל
 עקרו גן מ"נ )ית1ק6ל אהיק פני אל אתיק רגע. בענין י"ט( י'כ )מסלי ארגיעועד

 דגש אפעיל על ויבא בע"ה. השרשים בספד בשערו אותו אבאד נאשראנתיק
 אררעי כטו ?9?ל' אל ויבא ס'(. י"6 )נטדכר האבטחים את הפא פתוחהעין

 על ויבא ,ץ*(. סז )7נ'56 אפדנו אהלי כמו טפעי על ויבא ל"נ(. כ"*)נעדכר
 ט'(. ג' )ס"ס אפריק בטומקעלוו

10
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 שהאלף ע"ו והראיה נוספת, שהאלף ]ויתכן כ";( ח' לטוי, אררכנים כמואפעלין
 וכמהו שלשים. ושניהם 77( דף לקטן ור*ס ס"ע נ' )סס כררכמניםנופלת

 י"5( כ.ו )סס ירך רמה מן נגזר הוא כי י'ר( ל"כ )יסעיס נטש ארמון כי העיןמעלול
 הלמר עלול שיה,ה ויתכן אררכון. ע"מ ארומון השלימות על ועקרו בובר תוארוהוא
 אחר. מענין יהיה אך ארמיון עקרוושיהיה
 י'ס(. י"ט )יסהע אנחרת כמו ת9ןלת על ויבא ל"ד( כ-ג )ס"כ אחסבי כמואקעלי

 כעה מ, ננזר אצלי והוא "( ט' )ססות אבעבעת כמו הלמד זחסר כפול"פעפועה
 כאשר 6'( ס"ד )יסעיס אש תבעה מים מענין בועות אבעכעת שעניןוהוא

 לעניו ורומה לב~ות, מהנפח במים הרתיחה שתעשה מה דמו כי המים, את האשתבעה
 מאמצעיתה לחוץ ההומה צאת רמו כי י"נ(, ל' ):ס נשנבה בחומה נבעה אמרורהה
 ד'(. כ"ו )טסלי חמה אכזריות כמו אפעליות על ויבא האש. מחום במים הקורהלנפח

 ויהזע,ר. ידשכבד זד~יקר ו'( י-נ )7ס'6 יהגזר כ'( ו' )סמ~ת יוכבר כמוי1ן?ל
 ועקרם ו'(, ג' לנחטיס יוירע ד'(, י"כ )דס"6 יהבר י"כ(, ח' )ע,ר6 יוחנן כמוי91?ל

 ויבא כ"ו(. כ"ט )ירשס יהוירע כ"כ( י'כ )ט"כ יהוזבר ו'(, י' )ע,ר6יהוחנן
 ל"ס(. 5"כ )נטדכר ינבהה כמו :??ל"על

 '"ד(. כ"ו )ית;ק6ל תונרמה כמותדפעלה
 העלול ומן 7'(. )6סתר והצלה רוח ע'(, ג' )י:עיס פניהם הכרת כמוהפ?לה

 עקרם כ"ת( ל' )'סעיס 3וים להנפה י'ת(, נ' )סס למדינות והנהה העיןי
 ובמשנה הרביה, עקרו י'( י"1 )בו,סית ארבה הרבה הלמד ומעלול הניפה.הניחה
 מ"י(. ס"ס );נתיס הויה טעוןורמן

 * יצ ר עש

 הרבעים* שמות רבבניני
 הרמיונים מן מעט מספרם אבל שונים דמיזנים על כן גם יבאו הרבעיםהשמות
 : על מהם השם ויבאהשלשים.
 ברקר כ'(, 5' )י:תר פהנם כי3(, כ"כ )כריסית פלרש כמו הפא שבורפעלל

 )יסעיס סדפד כ"ס(, ט' )מ"נשלישז
 סוי

 י"ד )נר6סית ושנער שנאב נ"ס(,
 בדסיונם מצאתי לא כי שרשיה לו ובדומה בוה הנון 3"נ( 5"1 )סם רנהבה ונ'(,*'

 הגזבר מתררת כ"*כ"ו( )ירמיס טפסר והתאר יוול; ידוע גורתם אשרהשלשים
 כמו ועינו פא מקום מן כפולות שלו הלמרין הזה הסשקל אל ויבא : ח'( 6')ע;ר6
 מן השני במין לומר ויתכן ל"נ(. י"ו )סטות צנצנת ל-כ(, ל.ג )נטדכר הנרגרבחר

  והפרידו הכפלים כק לקכץ דצו ולא שלשי  שהזא הפעלים טן לז זכדזמהדחשטזת
 בנין להשיג וה שיהיה ואפשר פינחם; כמו יור בתוספת פיעלל על חבאביניהם.
 )עזר" נשתון רילהחמשי

 יעלל ו'(. כ' )דס'כ וארגק ג'( י' )נר6סית ואשכנז ;'( ד'
 פעלו וכהשקלו מוסף שלישי שהוא בכסלו נאמר ואם 5'(; 6' )נחמיס כסלוכמו
 )תס5יס שרעפי ברב י"6(, כ"ת )דס'6 ענוכיו כמו הפא פתוח ויבא נמנע.אינט
 נרפם ודי(אר 5'"(ן גן )סזסטיס ענת בן שטגר כ"ס(, 5"ד )נסדכר פרנך י"ט(5"ד

 ועה הבנק וסו ופרדם; ברמל, ברזל, כמו שע7ל ד'(. כיכ )סשת ותכלת 6'()6סתר
 כ'( ס' )6סתר שרביט 1'( כ' )זס'כ כרמיל כמו ל, לי פע ;'(. י' )נר6סיתסבתכא
 בצירי או בפתח פעלל על 1יבא כ'כ(. י'ט )'ססע  שחצימה  )תסליסט"כו'(ורזיף
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 ט"1( ע"ת )תסליס חנמל כ'(, 5' לטונליה ספרר ט'ו( כ' ):"ס ממרר כמו הלמרתהת
 נ'(. ):"ס חבצלת '"6( )~'קר6 עטלף ערפל, כמו ?קליעמלק,
 כמו בה השירש למר הבלע בעבור כפולה הלמר רגש, הפא, תחת בשבאפעלול

 השורש מן הראשונה למרק בשלש ל ו ל ל ל ע פ עקרו ל.ן( '"7 )1יקר5שקערורות
 פעיליל )ו'קי6י"*(. מנפיר כמו פעליל על ויבא כפולות. והשתים הובלעתוה,ש
 שיהיה ואפשר לאכ(1 )כטדנלכ"1 שמירע כמו פעילל כ'ד(. ג' )':ע'ס פתיגילכמו
 ס'( )יסעיסנ'ט עכב"ש כמו העין ורגשת הפא בפתתת פעליל מורכב. הוההשם
 כפתר כמו בשורק, או ובהולם הפא פתוח פעלול ט"ו(. ת' )דכרים חלמ"םוהתאר
 כ"ד ):"5 פרעש כ'כ(, "6 )מקר5 חרגל ט"ו(, כ' )דס-כ רפמור ל"נ( כ'ס):מות
 קרמל ד'(, ק-ט )תסליס עכשוב י*ד(, ד' ):-ס כרכם ס'( כ"1 )סטות כרכבט"ו(,
 והתאר ד'(. ע-ג )תסליס למותם חרצבות '"כ( ט' )דס"5 פשחור ל"ו(, כ'כ):'כ
  ועינו פאו ממקום לסרין השתי כפול הוה הדמיק על ויבא 1'(. ג' )5יוכגלמור
 ובערעור "(, ת' ):ופסיס קרקר )"6(. כ' )עיר5 חרהור בני . בקבוק בניכמו

 כ"ו(, ט"ט )נר5:'ת אחיו נזיר ולקדקד הפא מקובץ ויבא כ"ו(. י"* ):ופטיםוכבנותיה
 גבעל ור~סאר ז'( כ.ת ):"כ גלבע כמו הפא בשבר ויבא 1'(. י' )דכריסגדגדה
 ל"6( כ"ג )ט"נ חמוטל "(, ג' ))תטיס חרומף בני כמו פעולל ל"6(. ט'):מות
 ט.ו(. 5' )טיכס יבא עדלם כמו ברגשות הוה הרמיק ויבא ל"ט(. )'סעיס בלארןמררך
 בעלים כמהו שהוא ואפשר ט'(, ט'ו )'סוסע כתליש כמו כתיריק( )ספ6פעליל
 ממקום כפול מלרע, פעולל העין. בעכור הפא פתחות ויהיה י"ד( ט')ירמיס
 ברלח כמו מלעיל פעלל על ויבא ל'ו(. כ' )דנריס ערער כמו שלו והעיןהפא

 ):ס(. חרקל הפא ובשבר רמשק, כמו העין ודגשת הפא ובפתח כ'(ו)כל6ס'ת
 היור שנכנסה ואפשר פילגש, כמו העין וקלה אחריה ויור הפא בשברפיעלל
 פועלל התמשיים. ל'ו( ;' )לס"6 ותרנפר כ'( י"ן )נר6:ית שמאבר להשיגהנה
 י'(. י'ו )ט"כ רומשק כמו )עור( העין ורגש ל"ס( כ"ו )נטדכר שותלח כמו העיןמוקל

 ט"נ(. י"ט )יסו:ע ושעלבין כמו השניה הלמר ורגשת ופהח בשבא העיןפעללין
 במקץ אחר רמיון ובא גחל בפתח העין והניעו הבית ממנו הקלווכבר
 הזה השם ואין ל"ס(. 6' ):וסטיס ובשעלבים באילון ועור ט'( ד' )מ.5ובשעלבים
 הקכוץ תכונת על שנירום אך מקוכץ, כן גם ל"ג( י"ט )יסו:ע צעננים ולאסקובץ
 והסה כ"5( ט"ו )נל5:'ת וחשים וחפים וטפים ואפרים, מצרים, לאחר אמרוכאשר
 ואינם היחוש תכונת על והם י"1( ו' ):עות ושמעי לבני ונאטר הקבוץ. דמיוןעל

 י"ט ):1נ וכמהן בכמהם הומרה כאשר בנון מומרה בשלעבים והמםמיוחשים.
 אליחבא כי אני וסבר ליו(. ל"כ )כטדכל והרן כ"1( י"ג )יכו:ט והרם וט.*(ל"ת

 שהיה  מפני בואו שעלבין יור בו והמירו אליו מיוחש ל"ג( כ"ג )ס"5רושעלבוני
 שעלבין בשעלבון עטאמרו )ואפשר בו יורין זשני שברים שני להקבץ עליהםכבר

 בו, שנאמר מה מכל ראוי יותר והוא השעלבוני( אליו ויחסו בואו ריורוהמירו
 כאשר ביחוש בו והואו הנון והשאירו מקובץ איננו ששעלבין שיורה מהחהוא

 כפול פעלל ו'(. כ"ו )כמדכר רעקצרוני ואמרו אליו כשמקשו בחצרתהשאיח
 )ססות רעממם כמז כפול פעללל ס'נ(. כ"ח )7נדיס הצלצל יירש ווננו פאממקום
 תחפניס בנין לרמשיג כן שיהיה זאפשר כפולה. שלו הלמרין כהשני האחתי'3ל-0,
 אז ויהיה רעמסס ויאסרו הנחה הזדות העין שיניעו ויש. החמשי, י"ט( י"*)ט"5
 חטשי. ששעטנז אלא שעטנז דמקןעל




