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 ינ*שער
 החמשיים* שמות רבבניני

 יותר סספר מתי הם אבל שונים בנינים על ג'כ יבואו החמשייםוהשמות
 : על מהם השם ובא הרבעיםמהשטות
 תחת ריסיט על למרין ובשלש העין ובנוח תחתיה בסגול או הפא בפתחותפעללל

 נ'(, '"י )נר*['ת שמאבר כמו סגול השמה ותהת צרי מהםהראשונה
 הראשונה למרין בשלש פעללל על ויבא )5:תר(. פתשגן ל'ו( 1' )ים.*חרנפר
 צפררע, כסו העין תנועת בהשתנות הפא תחת ובשבא הרטיון על בשניהמיבלעת
 אחרחל "'(, )ע1מ6 אגרטלי כ"1(, כ"6 )'הוסע בעשתרא ל"ג(, כ"ו )נמינרצלפחר

 כסו נון בתוספת הזה הרמיון שיהיה ויש ו'(; 7' ):ס אחשתרי ח'(, 7')7ט"*
 מהנה האתה למרין ונשלש העין וננוח הפא נפהחות ויבא "'(. )*סתמאחשתרן
 הראשונה שתהיה ויש ט'(. ח' ):1טטיס וצלמנע כמו רגושה והשניהמקובצת
 ובקבקר כמופתוחה

 )לס""
 פעללל י'ט'(. )י:עיט כרבמיש כמו פעלליל ט"1(. ט'

 כ'( כ' )7נלים שעטנז כמו בשניה הרמיון על נבלעת מהם הראשונה למריןבשלש
 תחפנס אשכנז, סשער שהן המלוה בשתי שיאמר ויתכן י.י(. כ' )5סתרשעשגז
 מובלעת הראשונה למרין בשלש אפעללל העין. בעבור נשתנת שהחנועהאלא

 פעללל לנ(. י )נר5[ית ארפכשר כמו העין ובפתהות הפא ובנוה הרמיון עלבשניה
 הפתחא( אל )מישה בשבא או בקמץ מונעת הראשונה למדין, ובשלש הפאבשבר
 )ט"5 הגבירה תחפנים ג'( י' )3ר5:ית אשכנן 1'( )דס"כ ארגון ארגמן, אמרפל,כמו

 הנשתון וכתב יט(,י"*
 ):1ך"

 השבר החפניס ובתו האלה באלפין העקר ו'(; 7'
 זהב ואנרטלי והאחשתרי וארנמן ואמרפל אשכנז אלפי ושמת, הנשתון. רמ,וןעל

 נכנסת אינה שהתזספת מפני נופפית שהן אמרתי ולא שריטיות החפנס ותוואחרחל
 כאשר פעליהם על נוהגים אם אלא בתחלה ובלבר השמות מן ארבע בנות.על
 ונאמר מכפת וארגון בארגמן הנון תשים לא למה א,מר יאמר ואם 1כרנו.קרם
 ולא נון בה שאין במלה ארגמן רמיון שמצאנו מפני לו, נאסר רבעים, שהםבהם
 ושמנו ותחפנס, אשכנז כמו המשית שהיא ההיא במלה מלומר מנוס לנוהיה
 בנונו כן גם אמרנו בארגון לשון ארגמן שהיה ובעבור מהן והסמך ה:ין לעמתנונו

 אמרפל משקל על ארגמן שהיה בעבור כי ועור ארגמן. נון כמו שרשיהשהיא
 אחשתרן נון תשים לא למה אזמר יאמר ואם אמרפל. למר לעומת נינושמנו

 רמיון השמות ברמיוני שאין מפני לו נאמר שישית, היא בי במלה ותאמרשרשיה
 כל והששי כברותו בעבור ברבריהם מעט החמשי הרמ'ו; כי תוספת, מבלישישי
 רדינו לא ששי דמיון ברמיוניהם היה ואלו עליהם, וקשה אצלם ככד יותר.שכן

 נוהנים היו ואז רחוספות, מאותיות אות בה שאין במלה ברבריהם מטנוחסרים
 יהיה אם אפילו נק בסופה שאין מלה רמיונו על מוצאים היינו או מנהגהבאחשתרן
 ותחפנם, ואמרפל אשכנז מצאנו כאשר ההוספות מאותיות זולהה או אלףבתחלתה
 והסמך. והלמר הזין במקום נוניהם ששמנו ברמיון מנהגם וארגון בארגמןעהגנו
 ברמיון בפעלים משתמשים היו ש"צי ברמתן בשמות משתמשים הע אלו כי~וד
 שהשתכהצו טפני רבעים בפעלים שהשתמשו אותם ראים אנחט כאשרהמשי
 מן חוק יותר שהשם בעבור אחת אות השם מן הפעל כי.הפחיתו חמשיים,שמות
 כאשר השם אל יצטרך שלא לעמור יכול הפעל אין לו, צריך איננו כיהפעל
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 האחשתרנים מעין בנזרתו האחשתרי שיהיה בהקשה רהוק ואין זה. קורםכארנוהו
 האחשתרן נון כי שהקרמנו מה עם עור כן נם ויורה אליו מיוהס הואכאלו
 ויהיו נוספות ונוניהם וארגון ארגסן אלפי השים לא למה יאמר ואםנוספת.
 אנחרת ותו ואלף אפריון ונון זאלף נוספת, ונונו אדרכנים אלף היתה כאשרשלשיים
 ואין הקשה בררך נמנעת שאעה בטענה טענת הייך! נאמר, י"ט(, י"ט)יסמע
 רמיון על בואם בעבור חמשיים היותם כחרנו אכל כטלים, רכרים אוסראומרה
 אלף כנפול מרומקושת כמקום מהם מאהר טפלת איננה  ושהאלף ואמרפל,אשכנו

 .על ויבא לך. רע ואתה ס"ט(. כ' )טס ררכמנים סן כ'ו( ת' )טיר6אררכנים
 נ( סקומ שם תחפנס כמו רסיון על כשניה נכלעת הראשונה לסרין בשלשתפעלל
 חשך וכתחפנחס אמרם נשקל כאשר למדין השלש שתראנה ויש ט"1(, כ')ירטיס
 וכתפעללל. בפעל בו ונאמר י'ח( ל' )יחוק6להיום

 יר*שער
 קצרה* נדרך נשמושכולל

 רבעי. והשני שלשי סהם אחר ררכים, שני על למיניהם יחלקז הפעלים כירע
 אחר וכל מוסף בלתי והשני סוסף סהם אחד הלקים לשני יהלק השלשיוהפעל
 והמתעבר מתעבר, ושאינו למתעבר חלקים לשני יחלק מוסף ושאיני המוסףסן
 שיתעכר מה ומסנו אחר פעיל אל שיתעבר מה ממנו ררכים, שלשה עליהיה
 שיהעכר מה וממנו השני, בלערי סהם האחר על לסמיך לך ויש פק~לים שניעל
 השלשי עזר ויחלק השני. בלערי סהם האחר על לסמיך לך ואין פעולים שניאל

 שונים שלו והלמד והעין שהפא סה ממנו ררכים, ארבעה על אחרתמחלוקת
 הזה הסין וכמו לוה, והדומה ובהר שמר אמר כמו הרזכ, והוא  שלשתן, מזוזו

 סעט והוא עינו ממקום שלו שהלסר מה יממנו וארם; זעפר רברבשמות
 עמם רב ושלל השמות מן הזה המין וכמו ושלל וכלל סככ כמז היאשון,מן

 שהלסר מה וממנו ~'(. כ"ד לסם סלע צחיח ו'(, ו' )יח!ק"ל חלל ונפל כ"נ(, ג')1"נ
 י"ט( כ' )ן"6 תרר ושלשת כמו סככ, משער יוהר מעט והוא פא ממקוםשלו

 "(, נ' )חנקוק ירה סש  ש השסות סן הזה הטין וכמו י'(, ס' )תסליס שרשיהזתשרש
 סקום שעינו מה ומסנו י"ו(. כ-6 )~יקר6 מים בו אשר )6סתר(, בזקותכריך
 ס'(, ט"נ )תסליס אלהים כית ער אררם כמו ושלשת, משרש מעט עתר וזההפא

 אלהיכם בובכ סשסות הזה המין וכמז י'ג(, ס': )יחוקיל האיפה אתזששיתם
 חקקים ל'כ( י"ג )נטדנר ותלסי ששי י"ת(, י"6 )דנריס לטוטפת והיו כיו( ס')טמוס

 כ"ו(, 1' )טסלי לחם ככר ל"ט(, כ"ס )סטות זהכ ככר ,"7( כ"ג )'ח,ק56בששר
 והפעל כפולים. שניים הערב לשון חכסי קצת אצל הם הכפולים הסימםואלה
 שסר ?זל על שיהיה רסיונים, שלשה על ססנז הראוי סוסף איננו אשררהשלשי
 )כריסית יצחק זקן כי ג'(, ס' )יקד5 ואשם ירע והוא כסו ?םל על או בחרגרל
 גבו~ת עיני ה'להסיתט)טופפיםייגכע(, חפץ לו פ", )ססכיו אהב כאהארכ"ו(.
 קטנתי ס'( )כר6טאט' יוסף יכל ולא כמו ?על על או )טטיסל*'6(. שפלארם
 ייס(, ט' )דבחס יגרתי כי י'ד(, סיג )טס לתי ב ש כאשר י'6(, ל"כ )מם החסריםסכל

 נתית תספנסס סו6 וווקלי כתע כן ו(.
 ה:~

 כטיכין. 1ל4 ס' 7קריין טלין 7' טן
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 תחת בעירי שמעל על והראיה קל. יקרא מאלה אהד וכל כ"ר(. נ' לילטיס לךיקשתי
 ושר בצירי, פעל עליו בעמור ישיב פעמים הרכה העין ה?תות פעל כי קלהעין
 ואפשר יפעול, על שיהיה ו"ם יפעל על שיהיה יש בצירי פעל טן העתירכי

 )נמדכל ה' בנו חפץ אם מן אמר, באשד אחר מפעל יחר שניהם עלשיהיה
 )תסליס ההפץ וררבו בן גם ואמדו ;'( כ"ס )דנליס הא"2 יחפץ לא אם ת'(י"ד
 "2בות שבת מן אמרו באשר ר~ין הפתוח מפעל הרבה סשתמשים וכן כ.ג(.ל"ז

 אליו ויתכרו אלף שלו הלמר תהיה לא כאשר כצירי אשר פעל כי ועורוישכת,
 )*יונ צרקך הפצתי בי שאמר במו העין בפתחות פעל אל ישיב המרברבנוי
 1'( כ' )נר":ית יצחק זקן בי מן ונאמר י"כ( ט"* )תסלים בי חפצת בי ל"כ(,ליג
 שלו הלמר תהיה אם אך כ'(; ת' )ס"* זקנת אתה הנה )סס(, זקנתי נאהנה
 צמי~תי בי י'*(, ל"נ )6יונ מלים מלתי בי במו שהיה, כאשר ש"2אר אפשראלף

 יפעל יה'ה שלו ר"תיר כי קל כן נם פעול 5י על והרי"ה י"ט(. 7')סוטטיס
 ולא בעתיד אמרם אבל י"ט(. ;' )ס'כ ואה עור ותקטן קטנתי, מן נאמרבאשר
 בחוו היור בו הכורו טיו( ד' ):-* לראות יבול ולא ת'(, ט' )כר*:ית יוסףיכול
 על ייבל שיהיה נותנת היתה ההקשה כי הואת, במלה עליהם קל יוהר זהוהיה
 לנו יאותו משקל על ייבול או יו.ד( כ"5 )נל*סית יירש לא בי ייטב ייבשמשקל
 יד~רה ר' שאמר מה אבל ט"ו(. ס' )נטדנר שס, עליה יצוק לא כ"נ(, ל"ד):ם
 ויחלק הזה רויקרוק שירקדק מבלי פעלתי בנין על שיבא מה הפעל כי כ"ת()דד

 היה וזה יוסף, יכול ולא כן גם זכר שלא אע"פ ממנו טעות ;ה אין הזה,החלוק
 סוטל )ס" המתעבר מוסף, איננו אשר השלשי והפעל - בענין. להק.כמנו
 במו הוא עומד( )כפוטל טמנו מתעבר ושאיננו אהב, בחר שטר אמר כמויולי(,
 הפעל אך קמנתי. יצחק, זקן כי ,"כ(, ל.ג )דנריס שבן כהפיו ובין צחק,גדל,

 יקקל ופיעל ופועל ר,פעל כמו הקל ככנין כנינו שאין מה היא המוסףהשלשי

 ימנעו רבות פעמים האלה האותיות בי אהחער עלת בעבור הרנשות ימנעבאשר
 בספר יהורה ר' בארו באשר כבר יקרא האלה מהמינים אחד וכלמהתשות.
 הוב"2, הפא עלולי הפעלים ומן הקריב. השליך, הפעיל, ורמיק הסתר.אותיות
 השייב הקיים, ועקרם הבק, השיב, הקים, העין עלולי הפעלים ומן הוציא;הוריע,
 כצירי שר שיכואו ויש הסהר. אותיות כס' יהורה ר' עלתם זכר ובברהביין.
 הקרה י'( י"6 )ירמיכ ישראל בית הפרו ט"ו(, יי; )יתוק"ל ברית והפרבסו

 ט'( ל"ת )סם האלה האנשים הרעו ;'(, )סקס הרמזנים הנצו ;'(, ו' )ססרעתה
 ביאהבני באשר"עשו בפתח הצירי שימירו ואפשר ):-6יוכ'(. במלהמהוהרעז
 לך והצר ואסרו וזולתם. ג'( )יסעיסנ"ו יבדילני הברל ל"כ( כ-ט )נר"סיתא"2י
 לג(, ס' )סטות הזה לעם הרע י74(, י"1 )ני6:'ת הפר בריתי את נ.כ(, כ"ח)דנריס
 ממיני אחד ובל י"ט(. כ"ט )דס.* והקדשנו הכנו כ'ס(, כ'6 )ט"6 הסתהאשר
 מן והמתעבר מתעבר. ושאינו למתעבר חלקים לשני עור קקלק המוסףהפעל
 הפלא )דני*לט'כ";(, ברית זהגכיר 3'ס'(, )נר6סקן ה' חמטיר לא בי במוהפעיל
 הקריב ופרעה כמו ממנו מתעבר איננו ואשר כ'*(. סוף )סיס תשיה הגרילעצה
 החפיר י"5(, י' )סס מרעיר עסרתי ט'(, י )ע;ר6 הדבר על מרעירים "(, י"ד)סטות
 יישמינו י"2בעו ושבלו יי;(, כיס )תסלש הרחיבו לבבי צרות ט'(, יג )יסעיסלבנון
 כארץ יוקין אם לו(, ט"ט )תסליס י*יש יעשיר כי תירא אל כ"ס(, ט')נחטש
 ג(. י"כ )דמ6ל יזהירו והמשכילים ;'(, 6' )יו6ל שרעיה הלבינו *", י"ול6יונ
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 ל:"י יורעתי הנערים ואת כמו פועל מןוהמתעבר
 )תסליס בכחר מלשני ג'(, כ"6

 עליה והורו להקל הואו וחזרו החולף, לושנהי לושן, מן מלושן עקרו 7'(ק"6
 זעור החולף, שופטתי שופט, סן ע"ו( ט' )6'ונ אתהנן למשופטי ועורבקמצזת,

 כאשר ל', עולל אשר רמיזן על חולף פועל והוא "ח( ט"1 )תסלים סיםזרמו
 שיהיה כ"ג( ט"ט )נר6:ית ורבו הסררהו סן באחד וההקשה 6'(. )6'כס ליעוללת
 זרסו ופרח2 סובב. י-6( נ.ס )תסליס חומתיה על יסובבה ]וסן[ בחולף,רובב
 לא בקר בן גם נאסר כאשר עבים כם ועבות סיסיהם העכים התיכו עבותסים
 בושסבם יען וסקורי ס ש ו ב הזה מהכנין סתעבר איננו ואשר ד'(. ט"ג ):"נעבות
 הפעול אל התעברו יגיע ולא סתעבר שק:יה רחוק )איננו י"6(, ס' )טמוס דלעל
 ועחה כמו ב"ו( )כבאו עמו על בא ]לא[ סתעבר איננו ואם על באמרו אלאשלו
 גזרתו להתעלם הסברות סשתי באחת בו גזרנו שלא ומה ל.(, )6יונ עלישחקו
 תהת כצ'ר' יקעי ריגושים תחת'ה כפתח אז העין תחה כצ'ר' י"ל כי ורעממנו.
 אחר, בנין כולם הם העין קל1ת עם שניהם תחת בצ'ר' או העין תחת ופתחהפא

 וכבס "נ(, 6' )י:טיס ~אה בקש סי ל"ס(, כ"ג )'רמו ה' רבר סה סהםוהסתעבר
בגריו

 )ויקר"
 7'(, '"ח )ט'נ הסצבות את ושבר ט"1(, ט' )קס5ת הוא וסלט ו'(, '"ג

 אחיו את ושרת 7'( כ' )נך"סית אברהם את ברך ט'(, י"נ )קכלת רעה לסרעור
 פתח מהם סתעבר איננו  ואשר '.ח(. ע"7 )תסליס ה' הרף אויכ כ'ו(, ח')נט7נר
 ט"תח.( ):ס אזניך פהחה לא '"ת(, ס' )י:טיס שעריך ופתחו י'ג(, 1' ):-טהססרר

- ;'( :ס ):ס ארצם ורזתה ס'(, 5.ד )':טיס רותה ני ן'(, י"ו )'תוק56 צסחו,2ערך  
 אבל בו, ההא סתוכפת ההבאר כבר סוסף הפעיל שוסך כי אומר יאמרואם
 טענהך לשסיע ארצה , ל ע 1 פ וכן מוסיפים שהם עין הדגזשי יסעי בקעלאמרך
 עינו, הכפל בעבור מוסף שהזא בז אמרתי העין רגש הפעל כי לו, נאמרבזה?
 חכמי נחלקה וכבר בשניה. נבלעה סהנה אחה לשתים. תחשב רגושה אות כלכי

 שמוהו ומקצתם הראשון שמוהו ומקצתם הרמיונים שני אלה מכמו במוסףהערב
 יאסר ואם בו. הואו הוספת בעבור סוסף שהוא בו אמרתי פזעל אבלהשני,
 והזא הקלה האות הוספת בעבזר מוסף שהוא כן 03 הקל בפעל אמרת לאלמה
 רצוני ההולף, בפעל עור הזא וכן במבטא. אף והוא העין וכין הפא בין אשרהנח
 להם, נאמר להם? והרומה שמע זה' הפץ ר"ל יב"יי ויכולתי קטנתילומר
 הקל ל ע פ בשומז הטענה 28( )7ף הסתר אזת'ות בם' יהורה ר' ביארכבר

 )ות:ינ בעתיר ממנו והעין הפא בין אשר הנח נפל בעבור שזה ואמרשבבנינים,
 ושם סם, בלא סמנו והפעול ושהפ~על 6פטל( ותיטר )תס נ:נ6 הקטו5*פ6

 עלת בעטר תש אעו אשר זפעלתי הח וצש אשר ופעלתיפועלתי
 בעכור ועור  בעיני:ם,  ר"ימ2ות או כעתירים ק"ם ,2הנה בעכור כבר,אועזע.ר
 ההא תוספת בעבר כבר הפעיל ושם מם; בתבשת סמט והפעל הפקלהתת
 דזא הכבר הפקל כי התבאר וכבר מם. בתומפת ססמ והפעול ושהפקלבו

 סה כן הרבר ובאשר בו, נוסף שלא טסה כבר יוהר בו שנוסף מה כיהסומף,.
 ועינו פא בין אשר הנח כי ברין, איננו טומף פעל בקריאה האוסר לנושהקשה
 עתור וסן ייט( 1' ):-נ ותקטן וויא קטנתי מעתיד עחר יפול וכן בעתיד ממטיפול
 אנחט ששסנוהו סמה הכנינים סן וולתם אבל 1'(, כיס )דנריס יחפץ והואחפץ
 בעיניהם. אשר רוגשות או כעתידה:ם יתקתסו השחיםנןסף

 אשר הוא והשלם ולעליל, לשלם שלישיו2 סחלוקת עוד דמ2לשיוהקלק
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 ובהר ושמר שבר כמו וההא, והיור והואו האלף והם העלה, מא:הי,ה מאחתנמלט
 עלול שיהיה ררכים ארבעה על והוא סהם נמלט שלא כה ה:א והעלולנדל.
 ולא .כמו והלמר הפא עלול שיהיה או וישב, וירד ואבר אמר כמו בלברהפא
 ז'(, ט"ו )סטות בים ירה נ'( י'ד )נמ6סית אפה ומצות י'(, י' )דנחס ה'אבה
 כי יהורה ר' זכר וככר י'(, י' )ס"ס נעמת ומה ית פ י סה י;(, כ'ס )יסעיס כררויעה
 למין ורוסה ; הפעל לסר היא כאשר נרפית היא אך פא כשתו:יה תרפה לאההא
 מהפעלים שהיה מה שלו )למר פא שנעללה מה ר"ל ריסיון קצות העלולה;ה
 הם א למריהם אשר שהפעלים והוא ירא, יצא, ר"ל אלף שלו והלמד יורפאו
 א כהתהפך להם רומים ואינם כלבר, הלמר ברפיון וק, לטדיהם אשר לפעליםרומים

 תאמר כי כפעלה המבטא ק כנפלה איה .ק כהתהפך י אל מהםכפעלתי
 ותשל וירו אפו מהם ותאמר י, אל הך; יתהפך ויריתי, אפיתי ויה אפהסן

 שר ל(, כק )טס4 שקים רליו כמו ויריו אפיו ומש?טם המבטא קההא
 קרא מצא מן ותאמר כ'4 עע )תט4ס תלי נטיו י;4 גע )מחס מחסיו

 ותאטר ובמכתב, כסבטא נסצאת והש הרפה האלף ותשאר וקראהימצאהי
 כלכך הלמר עיל הפעל שיסה או רפה. חתה אשר הלמר ותראה קראוסצאו
 וחטא ומצא וברא קרא ,שער עור ועה למץ וומה קנה תה, ראה, עשה,כמו
 אלא כפעלתי, בהפוך לא בלכר ברפיון ר"ל ~ה, קזדם ;כרהים אשר הפמםעל

 ליוך ההיא ההא אז ותהפך החולפים הפעלים בקצת הא האלף שתה?ךשאפשר
 ט'( נ' )רות והלכה בוצמת קרא כאשר ההא כעלי מנהג ה?על וינהגבפעלתי
 להם. והרומה רץ שב, קם, כמו העלה מאותיות ה?על עין שיהיה אווזולתו.

 בלתי הוא ואשר משיג. ולכלתי למשיג רביעית מחלוקת עיר השלשייםויחלקו
 שתוסף כתוספת אחר כנין אל יצא ולא השלשי הכנין על שבא מה הואסשינ
 השלשים הפעלים מן כו שהזטיפו מה הוא והמשינ ובהר; שמר אמר כמוכו,
 הבנין אל ההא כתוספה והוצא האותיוה, מן זולתם או הסתר סאותיותאות

 כי י"ג(, כ"ו )"יוכ שפרה שמים ברוחו כאמרו שפר על ההא כהוס?הםהרביעי
 איסרי הנותן 1'(, י"ו )תם5'ס עלי שפרה נחלת אף מן הוא כי ר פ ש המלהשרש
 כרסם, ר.ל הרכיעי, הבנין להשינ כו נוספת ההא אך כ'ה(, ט.ט )נר6סיתשפר

 כאמרם תחר על עור  ההא ובתוספה 5'ג(, י"ן )ס"נ  הטלך אה כלכל והואכעקספס,
 ס'(, י-נ )מס הסומים אה תתחרה  ואיך מ"ו(, כ"נ )ירמט בארו מתחרהתהרה,

 )תם5'ס חזיר יכרסמנה תכרסם, מכרמם בנין כהא משיגים ותתהרה מהחרהכי
 להשינ בהשתחוה כן נם הא ובתוספת כ"1(; ט"ו )זס"ת במעיל מכרכל י"ד(ס'

 כ"ם( י"נ )מס5י ישהנה מן הוא כי שחה, היא כהשתחוה שהשרשהתמהמה,
  נ"ס(, ג' )6יב שלותי בלא לואו שלה הא נהפבה כאשר  ואו שחה הא כוונהפכה
 השתחוה פיומר ההשנה בעכור הלמד וכפלו התפעל הו עליו הובאה  כךואחר
 ההא וכתוספת ס'(, קי"ט )תס5יס התמהסתי ולא חשתי כסו התפעלללהשינ
 חלכאים סן אחר הוא כי אלף ועקרו להשגה ח'( י' )תסליס יצפנו כלחלכה כןגם

 5יגכ"ס(, )6'ונ בשרו רטפש לרהשיג נ'( ד' )סוסע נואמלל הלמר וכתזספת ל(.)ססי

 עלולי הפעלים רב למדי וככפלם ל'(, י"ו )יתוק6ל לבתך דומלה מה מן וואכי
 ינ( כ"ו )6'ונ ירו חללה ח'( ט' )תס5יס למשפט כונן כסו כן נם להשגההעין

 עהקך הוא וכן ישפרה שיהיה שפרה בעתיר ההקשה כי ורע לוהיוהרומה
 יכרסמנה. דמיון על הסומים דןט תתחרה ואיך יתחרה, באיע, מתהרהתחרה,
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 כאשר להשיג איננה שההא ר"ל הזה השער מן ד'( כ' )תסליס פלה ירשנהואין
 ירשנה, שין כמו רנושה שעינו מה הרביעי בכנין אין כי ההשנה, בספר כואמרמ
 )ם-*כ'שט"ו( בואקראה הוספה כאשר השגה לבלי ק-שן על בו נוספת ההאאבל
 בואשלחה כרעתם הנה הזאת ההא בתוספת כן גם רעתם ואין ואקרא.על

 )סופטיס שאלה סכם אשאלה ע'(, פ-ס )תסליס ירכר סה אשסעה ל"סנ'(,)נר5ם.ת
 תחיה לא מכשפה ל"6(, כ"5 )יחוק6ל הגכה בהשפלה ההא כהוספת אך כ"י(,ס'

 בהא כן עו שנאמר ויתכן 9)ז(, דד )לעיל להפלגה ר"ל ווולתם יו( כ"נ)סטות
 לא להפלגה בהם שתהיה ר"ל בארו, סתחרה והא הסוסים את תתחרהואיך

 שצריך מה וזה ירשנה. כסו הרנשת בהית שהעקר בהם הסברה ושתהיהלהשגה
 וכבר ברבור. הרקרוק ורב המחקר ארך לנו הוציאו כאשר סלה בירשנהלסבור
 באסרם ותה להפלגה ההא בהוספת בו ששמשו פה דל רכותינו ברבריסצאתי
 חולה לו שיש סי אמרם כמו הוא כי יעטף שטא ר"ל ע'( ):נת יתעלפהשסא
 אשר הפעלים סן הסוסיף אבל ק'1?(, )נ"נ שסת וכרומה ונתעלף ביתובתוך
 כונן כמו הלטר ככפל מהם אהר ררכים, שני על יהיה העלה סאותיותעיניהם
 ):טותל'נ(, משה בזשש כי יח(, ס"ג )י:עיה סקדשיך בססז ח'(, )תסליסט'למשפט
 משיג פעלל וסשקלם העיינין הן הווין להם, שרומה זמה כ"ו'"ג( )6'ונ ירוחוללה
 והעין זהפא, הלמד בכפל יהיה השני והררך '"ט(. ):"כ המלך את כלכלכרסם,
 י"ו(, כ"נ )י:עיה 3בר טלטלה מטלטלך ה' הנה טלטל, כסו הזה הכפל עםאוכרת
 נלאתי כ'(, ג' )טל6כי פכלכל זמי )ד:-כ~'י"ת(, יכלכל,ך לא כמו הלחל,כלכל,
 את ויטילו סן טטלטלך כי י'(, ),סתי המלכה ותתחלחל ט'(, כ' )'רטיהכלכל
 )ירטיה"י(, זעסו גוים יכילו ולא סן כואו יום את סכלכל ומי ה'(, )יוגס6'הכלים

 כ"נ(. ה' ):ס תח.לו לא. ספני אם סןוהתחלחל
 והשני כפול מהם אהר הלקים לשני ראשוגה מתלקת יהלק הרכיעיוהפעל

 יכרסמנה כ"ו(, ט-ו )דה'5 מכרבל כמו שיהיה פה הוא כפול איננו ואשר כפולבלתי
 מה הוא והכפול כ"ה(. ל"ג ):ס רטפש ט'( כ"ו )6יוכ פרשו י"ד(, ט')ת:ליס
 )סס הסלך את כלכל זהוא י"ו( ו' ):"נ ומכרכר ספוז כמו ועינו פא ססק:ם שלושהלסר

 כ"ג( י-ך )עכיה השמר במטאטא וטאטאתיה י"י( ט": )כל6:'ת אהך וכלכלתי ל"ג(,י"ט
 שת כני כל וקרקר י'( ט"ג )נר5[ית ההמהמהנו לזלי כ'(, יע ):ס מצריםוסכסכתי
 והרומה הפעלים סאלה אהר כל כי י"ט(, ח' )י:עי: המצפצפים י"1( ג'ך)נטינר
 כרסם ע-ם פעלל כולם סשקל כי ועינו, פא סמקים שלז הלמר הושמהלהם
 סמקום הש~שים הפעלים סן שלהם השער וכל ושלל בפבב הלמר הושמהכאשר
 רקרוק סאנשי זאנשים השלש. בבעלי לאלה רוטה הארבע בבעלי ואלההעין
  בעבור הפא  כפל כי  וחושבים שלשים כלשונם הצילה לפעלים הרומים ישימורערכ
 ההשגה בספר אנחנו עשינו הזאת הרעת ווול כפלים, שתי בין לחבר רצהשלא
 גורה לו שיש מסה לו שרוסה וסה כ'ה( נ"6 )ירטיס הסלעים סן וגלגלתיךבסלת
 רבעי שתו שסים אנחנו השלשי סן גזרה לו סצאנו שלא סה אך רה2לשי,סן
 שניים ישינעם סרשם ואנשים להם, והרוסה וסכסכתי וכלכלת' כסו פנים כלעל

  אחרים  חלים לשני  הרבעים  הפעלים  עור ויחלקו והעין. הפא מסקיםכפולים
 פרשז מהגר, חיר יכרססנה כסו הוא מהם חהסתעבד סתעבר, ולבלתילמתעבר
 סצרים, וסכסכתי אותך, וכלכלתי בשרו, רטפש בוץ, בסעיל סכרבל עננו,עליו

 תשגשגי נטעך ביום כסו הוא סתעבר אינו ואשר השמר. בסטאטאוטאטאתיה
11
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 תהיינה לא הסתר אותיות כי ודע י"ר(. ו' )ס'נ עו בכל מכרכר '"6(, '")יסטיס
 וכלככשי. וכמו וטאכשתיה כמו  ההוא הפעל יכפלו צום אלא דארבע בבעלי עקרכל

 ולאשר הומן מן חלף לאשר חלקים לשני אחרת מחלקת כולם הפעליםויחלקו
 קל כי ורע בנה. קס, שב, יצא, כרסם, שמר, עבר, תאמר ונאשר תלף,לא
 ?כרבל, יעבור, ישמטק תאמר ובאשר הזמן מן חלף לאשר האלה מהבמניםאחר

 נעבור או האלרק אשמורבתוספת אעמר או היור, בתוספת ישוב, יקום,יברסם,
 מן חלף לא לאשר האלה הבנינים ט יוע התו, בתזספת תעבזר א הנון,כוצספת
 העומה ב,מן שיוןה ויתבן לעתיר, מיוחרים העתירות אותיות הם איתין כיוהמן,
 ו?בוח י~מרו במו העומר בזמן היותם אבל מהם, הנודע המנהנ על עתיריםוהיותם
 באו כעת ב~מר מ"ו( סוף )ס"3 ירושלים יבוא ואבשל,ם העיר רור רעה.חחצ?

 לחולף פעל ברמיונים הזמן על נבנה הוא הפעל כי *2(, לט'3 )ר6סירושלים
 די(זטפת כי זתפעל, זנפעל אפעל וכן ערין, היה לא ולאשר בו אתה לאשרויפעל,
 בז שאתה למה עתום לשני ראוי שהוא אלא חולף בלתי הפעל במציאתהארבע
 לעתיר ושיחבל אכלו בענין שיהיה ויתכן יאכל, ראובן תאמר היה. לא שעדיןולמה
 4אהד וכל מחר, אוכל וראובן האכילה בענין שהוא כלומר אובל רצוובן יאמרכאשר
 רואה. י,תה אשר הוה השתוף הפועל שם ובין העתיר הפעל בין אך עצמו, בפניטהם

 יהיה שלא מה מהם כי דרכים, שלשה על נחלקים הפעלים אישי כיורע
 לעולם, עומר שיהיה מה ומהם שבר, בחר, שמר, אמי, כטו עובר אם כילעולם
 פרח המטה צץ צמח, צחק, נדל, גבר, כמז עיקר כל מתעבר ש,היה יתבןלא
 מה ומהם '"ט(; ס"ס )'סטיס בעמי וששהי בירושלם ונלתי י'(, ו' ),חוק36הזדון
 אחר במקים מתעברים יה,ו ולא במקום מתעברים שיהיו פנים שני עלשיהיה
 זה כ"ך( 6' )טס3' ירי נטיתי כמו עצמו, הרבר ופעל הדבר פעלתי בהםויאמר

 )כתוס בקקים בקק~ם כי מתעבר; בלתי ת'( י"ד )ירטיס לל,ן נטה זכארחמתעבר,
 )יטוק6ל עור עליכם וקרמתי מתעבר; בלתי י'( )ססט בוקק גפן מתעבר, נ'(נ'
 עור הנה אמרו מתעבר, בלתי ח'( סס )סס עור עליהם ויקרם מתעבר, ו'(ל"1
 בויקרם פועלהוא

 וה~
 והנה אומר שהוא תראה הלא מתעבר, בלתי כן אם

 פיעל הנה בשר וכאשר מלמעלה, עור עליהם ויקרס עלה ובשר גידיםעליהם
 שהיה י~ע"פ פ,על הנה עזר כ, בשר, עליבם זהעליחי באמרו פעול ה.הוכבר
 ייחר, לפעול מתעברים הם המתעברים הפעלים ורב עור. עליהם ביקרמתיפעול
 )תסליס חציר הרים המצמיח נצומר כאשר פעולים שני אל קצהם שמתעבריםויש
 קצי ה' הודיעני כ'(, י"ו )יח,ק36 תועבותיה את ירוש"ם את הורע ית(,קטק

 לאור לפניהם מחשך אשים יינ(, 6' )ס'6 לשכרה עלי ויחשבה ס'(, ל"ט)תס3יס
 הפעלים מאלה אחר בכל הדבר ישלם לא י"ו(, ט"נ נ':טיס למישורומעקשים
 שטסכן בהם הבונה אליה היתה אשר העמן בעבור דהשני בלתי האחרכפעול
 הרימ המצכוח בדברים: היה אלו בי ר"ל אחר, פעול על בקצתם לסנעךנדברים
 מצמה" יתעלה הוא כי חציר, מבלי מספיק זה היהבלבר

 ועציט חציר ההרים
 ט", ל )כר%6ט למרייה נהמר עץ כל הארמה מן אלהים ה' ויצמה נאמרכאשר
 .סו' וימצא. - בעצמו. סספיק ריבר יהיה כלבר הרום המצמטש אומר יאמרואם

 אל' הפ"גל עיע שלא ר.ל אחרים פנים אל פעולותיהם .אל ר,נשסעבריםהפעלים
 תרנע וערב בקר משאי אמרו ככץ וזה פועלים, כהשני אבל אחר מפעלר~עולים
 רגורא בטצהן ארם לכמ היא אבל וערב בקר בממון הרנכה אין ט'(, סיס)טס3יס
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 ערב בכל מחרש שהוא כסה אדם בני מביא שמו יתעלה שהוא והטעםית';
 לו ולרנן לשבהו אותם משים שהוא כלומר לו, ולרק לשכה האוהות מןוכקר
 ; והנכראים ית' הבורא ר'ל פועלים שני במצוע ]אלא[ נגמרה לא והרננה ובבקר,כערב
 וההקשבה שתקשיב, אזנך תשים פירוש י"ו(, י' )סם אזנך תקשיב לבם תכיןוכמהו
 אויכיו גם כ'(, כ' )טס5י אזנך לחכמה להקשיכ עור וכמהו ומהאזן; מהבוראתנמר
 כמצוע תנמר וההשלמה אתו, שישלמו ישימם כלומר ו'(, י'ו )סס אתו"2לם
 והשכחה י"1( כ"ג )יוסיס שמו עמי את להשכיה הח,שבים ועו ית';דבירא
 והשכחים. המשכהקים מןהנסר

 החדח2ים מן לננזרים חלקים לשני אחרת מחלוקת כן נם הפעלים יו"2יויחלקו
 ריייתי ראה כמו החרושים מן והעורים חדושים. אינם אשר השמות מןולננזרים

 )כר6סית תאכל אכל י"ת(, קי"ת )תסליס יה ימרני ימר ו'(, ג' )סטות עסי עניאת
 רשל מחדזשיהם, ננורים הפעלים אלה כי כ'ט(, כ"ס )ירמיס תשתז שתה יו(,3'
 מן ויסרני ראה, המקור מן ננור שראיתי והוא 3( ךף לעי5 )ר6ס מקוריהםמן
 חרח2ים אינם אשר השמות מן הנגורים אבל שתה, מן ותשתו אכל מן ותאכליסר
 יצהרם, יררכו כלומר שהר, זית מן הנמר י'( כ"ן )6'ונ יצהירו שורתם כיןכמו
 כ"1( כ"6 )6'ונ עליהם תכסה ורמה מן הנגזר כ'( י"ו )סמות תולעים וירםוכמו
 ונב, מן הננורים י"ט( כ"ס )דכריס בך ויונב '"ט(, " )יסוסע אוחם וונבתםוכמו
 ו'(, ייו )'סעיס עללות בו ונשאר מן הנגור כ"י( כ"ן )ךכריס אחריך תעולללא

 יבער כי י"ן(, ל"כ )':טיס זבחן עפל מן ננור אשר ט"ד( י"ן )נטדכר לעלותויעפלו
 י.ו(, ט"ס )נר6[ית בעירכם את וטענו )סס( בעירה את ושלח מן ד'( כ"כ )סטותאיש
 וכן ס'( י"ג )מ-6 המזבח מן הדשן מן הנגזר י"ג( ך' )נטדנר המזבה אתודשנו
 מן הננור ט'( 7' )ס"ס אחתי לבבתני ועור ממנו, נגור ך'( כ' )תסליס סלהידשנה
 נא הננור כ"1( ל"כ )דנריס אפאיהם אמרתי עימך; בחצי לבי פלהת זתרנומזלב

 הנגור י"ו( נ' )יסעיס תעכסנה וברגליהם פאה; כל על ואגלם אפזרם והטעםפאה,
 היה מן הננור ד'( ס"ו )תסלים מימיו יחסרו יהמו ית(, סם ):ס העכסיםמן
 מימיו יתערבו כלומר שיחמרו ער מימיו יהמו ותרטמו ג'( י"6 לנר*:ית לחמרלהם
 אתה ויבם ו'(; ל', )סם אלמים מן הננור מאלמים המיתם; לרב בו וימזובחמר
 )סס(. עליה 'בא יבסה סן הנגורים ד'( כ"ס )7נריס זיבטה ס'(, ל'ת)נר6[ית

 מאותיות ולמדו עינו הנמלט הקל, ה"על מן העתע- הפעי כי ירע *העתיד
 לא אשר ויעבור, ויזכור ישמור כמו המשך בואו יפעול על בא כברהנרון,
 'פ"י על כן נם ובא ט"ו(; ייג )ססט מקורו ויבוש כ"ג(, ט"ט )יסעיס קוייבושו
 )כריס'ת מאר כם ויפצר "( 'יט )ס"6 שאול מפני 1'פטר ויגדל, ישכב, כמו ואובלי
 הרים טורם *'(, 1' )ס*3 עחי ירגו 1לא 1'(, "6 )'סעיס ירבץ נדי עם ל(,יע

 יו( 5' )'סטש נרככ קל ועל כ'(, ט"6 )סס חרוץ ירפר ת'( כ'ן )*יונירטבו
 כאשר יחדיו ייפ4ל יפעול רפעלים טקצת העתיר שיהיה ריל אחיו כפעלבשמהם ש"2תמשי ואפשר י(. כ'6 )נר6[יע יירש לא כי י"ט(, ו' )ס"נ זאת עיאקטן
 כינ )ט[לי 'שד כנחש כן וגם ין4( י' )קכלת הנחש 'שד אפ נשך כעתירנאימר
 המלאטה "ש?ת למת בן וגם 4נ( נף )'סמע רגע יישבה ת ב * כעתיר ייבאמר5"נ(ל
 1'לנהעיס

 ג'(;.
 ונאמר ד'( ט' )קסלת משתדור תדד לא "ףשר טוב נרר כעתקר

 המת במות א"פ, לא ני חפץ בעתיר נ'(; כ"6 )כטדנר נדר ישראל חני כןנם'
 'טך4 פן סרף כעתיר כ"ג(; מו )תסלים יחיץ וררכו כן זגם ל"כ( יעלישק56
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 ורעו יבש בעתיר כ"ו(; ט"ט )כרי:ית יטןף ואב ג"כ ונאמר ג'( ו' לססכאריה
 נעתיד ט",(3 'ע )סו:ט סקורו ויבוש נאמר כן וגם '"*( סי ),כליס ח'9שיבוש
 ינרור,. ועקרו ברלת נבלעת הנון כי יפעול משקלו 1'( נ' )נס1ס ממך ירורנדר
 ושתי יתנדד ועקרו יתפעל סשקלו מ'( ל"* )כר*סית שנתי יתוד כן גםונאמר
 164(3 ןף סכפ5 )ס' יהוה ר4 חשב כאשר ענינים שני ואינם אחר בעניןהמלות
 כ'י'(; ):ם 3בוד סדהג כן גם ונאסר כ'ט'ו( )ט5*טי תבגור אל בגר בעתירונאמר
 הא גם י'סשט ונאמר י'1( כ"ו )'ס1ק6ל יפששי רקמתם בנדי ואת פשטבעתיר
 וני1מר '"י( ס"5 )*יונ 'הלטו לפידים ספיו הלך בעתיר כ"ך(3 י"ט ):'יבנריו
 בכל נכונים הפנים ששני על יורה וזה ט'(, עיג )תס5יס בארץ חהלדולשונם
 ואק אחר רבר וששניר~ם הגרון סאותיות נמלטות ולמרו עינו אשר שלישיפעלי
 שייטב כפי וולתי העבריים אצל בו הפרש ואין האחר. מן ריאי יותר מהםאחר
 גרונית אות הזה מהרמיון למרו או שעינו מה אבל עליו. יקל או המרברבשני
 יגבה ישמע, יסלח, יקרא, כסו הרוב על ואו בלא יפעל אם כי עתידו יהיהלא
 ל"ךן, ך' )ט"כ עליו וינהר יבהר, יכעס, י'ג(, י"ן )סס לכ יכאב י.כ(, י'ח )ט:לילנ

 על ובא הנרק מאותיות בלבד ששנו מה מעט הזה הדרך מן שימלטואפשר
 כ"כ( סס ):ם לני יאותו ט"1(, ל"ך )נר5:ית לכם נאות כמו המשך בואויפעול
 ולא עהיר ח'( כ-ג לכטדכר א;עט ימה ו'(; י' )'רטיס )מלוכה( '~תה לך כיעת'ר,
 יצטרפו ואשר י"נ(. י"ט )ט:5י נהם עתירו ל'( ס' )ימטיס על,ן וינהם ):ס(.יעם
 רבם יהיה המשך בואו יפעול על מהם שבא מה הפעולים כנויי עם הפעליםאלה

 ישמרנו ולא כמו הסשך ואו יתפל בשבא עינו סנוקד בו ה?עול בכנויבהרכקו
 ):טותבעליו

 כ""
 )דכריס תקברנו קבור כי ט'(, כ' )ירמיס אזכרנו לא ואמרתי 5"1(,

 )דכריס ה' ויהשם 6'(, ו' )סו:ט ויהבשנו יך ט"1(, י"ג )*'וכ יקטלני הן כ"ג(,כ-"
 שיבא ואפשר י'(. י"ט ):ס מביב יתצני י"ך(ן י'ו )6'וכ פרץ יפרצני כ"ת(,כ'ט
 ררך ועל ג'(, י"ך )ט:לי תשמורם חכמים ושפתי כמו עקרו על בואו מהםסעט
 בעין חטף בקמץ הוה השער קצת ויבא י"ת(. כ"כ ):ס תשמרם כי בוהרגיל
 ל"נ(, ק'"ט )תס5'ס עקכ יא"ינת ס'(, כ"ג )יסו:ע 'ה:פס הוא כמו הזאו עללהורות
 )יח,ק"ל ירגפד ורם "(, " )סו:ט יאמיס באותי 3'(, ס"כ )':סיס י"בני ה' פיאשר
 מה אך ופתה. בשכא 'יןפד אותו קורים נפהלי בן אבל אשר כן נגרמת ו'(ל"ה
 בקמץ נמשך בו הפעול בכנוי בהרבקו יהיה עינו ואו בלי יפעל על מהםשבא
 ואתה ל'(; כ"ט ):טות הכהן 'לושס ל'(; כ"ח )דנליס ישקבנה אחר ואישגרול;

 ):"ס סנשיקות ישקני ד'(ן כ' )5פייס יגרשוה בצהרים 3 כ"ג( י"6 ):,סטיסתירשנה
 וכבר כ"כ(. כ"ט ):ס אשי יאהבנ' 3 י"ט( '"ט )נר*:'ט הרעה תרבקני פן כ'(;*'
 צועם מה על בא  ולא ועקרו שערו אל כ"ל( כ"י )טס5י לאמים קעמוהושכ

 חהובאו בו הפעול בכנוי בהתרבקם מלות יפעל שער סן ונסלטו ת'(. כ-ג)נטןנר
 ה' ויצר בהפררו הוא אשר י"כ( טיד )':עיס יצוהי ובסקבות כמו יפעולבשער
 '15. בהפררו והוא י"ח( י'ט )*יוכ יתעי לא ; 1'( כ')נר":'ת

 יהפעל או יהפעיל והתום השלמות על יהיה הפעיל סבניןוהעתיר
 ה' ירוושיע וכהנית כהרב לא ני ו;יוד,בחסרון

 ילי.ירושיע רלותי טיו(, ייו ):יי
 טס(, סוף ל:ס יהווך כן.עמים על ו'(, כ"ח )טסליס אהורנו ימשירי ו'(, קי'ו)תס5יס
 העחיר ורין היליל, הורה; הושיען סמנו החולף כי ס'(, נ"כ )טטיס יהילילוסשלו
 וקא1ח ההא סחסרים דבריהם ברוב ר~ם אבל האותיות, סן בחולף שיש סהשימרר
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 !כרית ואומרים העתירות אות על תנ~עחה ומטילים נוספת שהיא בעבורלהקל
 יפעל כי ורע - יה?יל. יהשמיר יהכרית והעקר זיפל, ויפיל וישמר 1,שם,ד1!כדת
 כטו ביור ל י ע פ י אל ישוב הפועלים בכנוי או הפעולים בכנוי ירבקבאשר
 )דנר'ס ה' ו'שם'רם ינ(, ~' ):טות סטהו אהש ויושליכו י"ת(, ד' )נמדכר תכריתואל
 כאשר הוא באשר שישאר ואפשר ס~; כ"ו )שעיס ישפילה, יושפילנה כ"4(,כ'

 להם עיר' ון, י"ט )כל*:ית תרעו אחי נא אל כ'(, ל"ג )'רטיס תפרו אםנאמר
 7'(. 5"ס )סעיה יישעכם יכוא כ"0, ע')נתעיס

 ילטר ירבר, ישבר, כטו :שקי על יהיה הרגושים 9?ל או י?י טןוהעתיר
 'קיד, כן, גם מוקל א'הח'ע"ר לעלת הזה מהרמיון המוקל סן והעתירברגשות.
 והרוטה ט"ו( ט"ד )כר6:ית ינחש נחש כי כ"ת(, י"ד )סמזת ה' וינער יחרף,יושרת,
 ואח ט'(, ו' )ילטיס יעוללו עולל במו יפועל יהיה פועל סן והעתיר -לזה.
 ם, ישופט, י"6(, ג"ס )תסיס הומתיה על יסוככה ט"ו(, ק"נ )תסליס יחננועפרה

 '"ח(. ע"1 )תסליס עבות טים זרמו טן יזורם, ט'ו(, ט' )6'ונ אחחנןלטשפטי

 כסו קעיל יהיה הסשך בואו  יפעול עתירו אשר הקל הפועל קרזקצוי
 העתיד יהיה ואם י.(; ט' ):ם תשכח אל ובר כ"ס(, י"נ )7נדיס ושסעתשמור
 על שכב כטו כן גם ואו בלי פעל ממנו הצווי יהיה ואו בלא יפעלעל
 בצווי הפעל עין תנועח כי~(, ס' )דכליס ושטע אתה קרב ד'(, ד' )יח~ק56צרך

 תוסיף ואם היה. שלא בטה מצוה אתה כי הפעלים, ברב בעתיר עיטכתנועת
 ההוא הצווי 'היה בואו אשר פעול על בצווי להוסיפוה העבריים נהגו אשרההא

 י-נ(, ):'נג' אתי בריתך כרתה כריח, זברה; זכור, ??ךה; שמור, במועל?עלה
 עליו ההא להוסיף נהנו ולא רואה, אהה באשר כבר שהיה טטה אותוומשנים
 עיקר. כל הלשון טן בירינו שיש במה זה טצאנו ולא טתבונתו על נשארהוא
 פשטה כי שנסכור כעיניט יכשר לא כן ועל כמט ישנו שלא להם אפשר איאבל
 מה טהם האחר פנים, לשני ווה צווי, י"*( ל"נ 3י:עיס חלצים על וחנרהוערה

 טצווים טצאנו לא כי והשני עלה, פ על הזה הצווי בבמו דבריהם טשנרתשאטרנו
 והאהר הוברים וקבוץ הנקבות קבוץ מצווים אבל הוכר, האחר בצווי הנקבותקבוץ
 נורע הוא באשר בלבר טקור ההוא הרבור יהיה באשר אחר ברבורוהשנים
 ההא  בתוספת הוא אשר הצווי ר~צים היו ואלו  ושטושיהם4 כרכריהםומפורסם

 שטעה רטיון על הפא בשבר קשטה או ):יה רטיון על 9ייה  אוטרים היו פשטטן
 ואת אטרו המשך כואו יפעול בו שמשו פשט טן העתיר כי 6'(, י"ז )תס5יםה'
 נם ויפשט אמרו ואו בלי ג"כ בו דשטשו י"1( כ'1 )ית~ק*5 יפשוטו רקטתםכגרי
 ]טקור[. כלם אך צווי, י"6( 5"כ )י:טיס בטחות רנזה אין וכן כ"ד(. י"* ):"*הוא
 הפסוק בזזלת והכר לאחד צזזי ושרה פשזטה הקת דוקשה מררך נמנע היהזלא
 רחת נבון כאשר וה בכטו נהנו לא שהעברים ואע"פ מתכונתו נשתנה שלאאע"פ
 מצאט שלא בעבור אבל שנוי, מבלי צווי י'ט( ט' )דני*ל סלחה ה' שמעהה'
 כי שראינו מפני בפסוק לסברו אצלט נכון היה לא מרברהיים במאומה זהכטו
 )נעדנר לי אספה ור בא וכבר ראוי. יותר רברירצם כל מנהנ בפסוק בולנהג
 נ'( קמש* )תס5יס שפתי דל על נצדה ל.6(, כ"ס )נר6סית טום מברה 4ו(,'"*

 פ' )דמץס תשכח ואל זכורוסשער

"1 
 חובאו י"ט1(. ס' )נתטיס לי.אלהי זכרה

 . כקטן. וכ* יפע5 ע"פ ססעתיד לפי כתילק לסיומ ל*וי סיס נפמי*ל קלנס ו~יפן 56סי, 6 ,כרס כט1 נקען לסי1ת ר6הס לו:'ס יפטי ע-ט ססס140(
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 ד'(, ד' 3יה1ק56 שכב ואתה ד'(, ד' ):מ1ת 'רך שלח ישראיל, שמעבשער
 שכבה ח'(, ע"ג )נר6:ית אתי הנער שלהה י"ג(, ל"ט )תסליס תפלתישמעה
 ממנו נ"כ ונמלט כ'נ(, ל"ט )נר6:יתעמי

 )וסוי
 ),יונ "תיצכה לפני ערכה 1ר(

 שועך היערוך כמו המשך בואו פעול על ממנו העהיר שהפעול והוא ס'(5"ג
 שיהיה וראוי ובפתח0[ו, בקבוצו העתיר הפעל אחרי וץלך והצווי י"פ( 5"1)[ס
 ההא עלע הוספה וכאשר תש4ח אל זכור משקל על יייד הזה הפעל מןהצווי
 ור גאכ ובא י( ממנו ור ובא אלהי. לי וכרה ע"ם מקובץ רעק לראזח ראזידדה

 אלהי. לי זכרה בשער והובא שלו מהשעה '"ט( ס"ט )תס5יס נפשי אלקרבה
 והוא הקמץ כמו השרק כי לי, זכרה משער כ"ט( ס"ת ):ס אלהים עוזה כיורע

 ואם חשכח. ואל זכור ע"מ עזוז ההא תוספת קח-ם השלמות על ועקרופעלה
 בצווי פא שתחסר יתכן למר או נון או יור ממנו יצוו אשר הקל פעל פאיהיה
 נתן זטן רשה אז רש ירש וטן הא כתזספה רדה או רד ייד נק זיאמרלהקל
 ירשה)דנרס חירום ים ירש, רד העקר ועל קחה או קח לקח ומן חנה אותן
 להקל העלה אזהיזת בהחסיר דעתם אבל 6'(, כ"ט )[סזת אחד פר לקח כ"(,ל"ג

 והם גנה ערב בלשון שנקרא בה אשי בגנון העלה אותיות עם משתתפתוהנון
 משה בויט עשו כאשר לה רומה בשוחן ובהבלעתה בחסרון מנהנם בהניהגים
 כעשותם רפה נח במקומה וחרשו סמנו הנון חסרו כי כ"1( י"ד ממות יחאת

 הנון הכליעו וכבר נטה. מן הוא כי וינט כוים והעקר להם והרומה וישבבוירך
 ויתיצכ ויור ג'( )יסעיס""ד צמא על מים אצק בכי יצק יור הבליעי כאשרבהטה
 בה נהגו הלמר אבל הסתר. מאותות ווולתם כ"ו( ס' )'רטיס משחיתבהציבו
 וזולתם וקחנו בקח החסרון בלבר, לקח בשמוש וההכלעה החסרון סן הזההמנהג

 ]ר%ו[ עם משתתפת שהיא בעכור וזה ביתן נתן נון כאשר וזולתו ביקחוההבלעה
 והוא  הרף-ון חנמי טראשי  אחר  אמר  וככר נ'(. )נ:על וה קזדם וכרנז 3אשרבמזצא
 שלא זה על וטען לקח מוולת נלקח יקח כי ז"לנ( הסראי בן וליד אלאבו
 הזה הרבר כי אזמר ואני לה, רומה שאיננה באזת הלסר להבליע ר~ברהםנהגו
 אמר: יהורה ר' אבל הלשון. ממנהג רחוק ולא ההקשה מדרך הוץ טצאאיננו
 שחד ומקח ביקח לקח למר כמו הפעל בעין הפעל פא היא אשר הלמרויבליעו
 לא נזן ביקח הנבלע כי ו"ל חסראי ב, וליר אל אבז רואה והיה 1'(. י"ט)דס4נ
 בצווי הפעל פא יחסרו וכאשר. - ארוכים. רברים בזה עמו לי היו ובברלטר,
 רבריהם רוב נוהג זה ועל בעתיר היתה כאשר הפעל עק תנועת להנההמנהנם
 ט"ו( 6' )["נ נו פגע גש יגש ומן תן יתן ומן וד :רד ומן קב 3טב מן אמרוכאשר
 לו. שרוטה מה וכן כ"ד( נ' )דכריס רש החל י'( כ"* )נר*[ית ירש לאומן
 תנועתה ע5 העק תהיה בו הפעול בכנוי ההא הצווי כן נם יצטרף כאה2רועחי
 קהנו יקח ומן יש( ד' )ט"נ אמו אל שאוע ח2א מן אמרו כא2,1ר שתצטרףקום
 לולא כי ו'( ג' )מ:5י רעהו ררכיך בנל ידע ומן י"נ( ל"ט לרמס עלע שיםועעך
 אבל תנועתו. על החסרון אחר ונשאר ה-ערע, לקחהק נשאהו, אומרים הע,2חסרו
 וכבר ט'י"ת(; )6יוכ רחהי השב יחנני לא על הלך י'6( 6' )נתטיס לרחכ"וםוהברוו

 68( )דף טוס 163יופ ס* נן כ'ד( ס' )דכיס וסטפ 6תס קרנ פס טססלנר6ס1(
 י'1. דף טרד"ע טכלול ור6ס חיבטר"י

 שסל6. ק יפס ד' כטעות נדפק 5-נ דף ונמ6ונים נ"נ, יף כ3יות סל6כיטסנ,*21(
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 הזה הסרר שמשנים ויש לו. אשר מהשער זר1( הוא כי יתנני בלא רברינוקרמו
 כי בסג,ל ט'( '"ט )נר6:ית הלאה גש ינש מן בצווי אמרן כאשר אמרנואשר
 ת'( סטל )לע'ל הזה המקים בוולת זכרנז כאשר הפתח במקים בסנול משמשיםפעמים

 פתח והמירו יו( כ-ת )סס יעקב וייקץ כ'ד( ט' )נר5סית נח וייקץ אמרווכאשר
 לעם ?ק ט'ו( ס' )כמדכר עליו יצוק מלא ואמרו הסגול; והוא קטן בפחחגרול
 ונשתנה כ-6( 6' )דכחס יש עלה י( כ"6 )כל6ס'ת "רש לא זמן ט"6( 7')ט"כ
 כעתיר. מתנועתו כצווי הפעל עיןתטעת

 'ור בל' הפעל יבא ורבו הפעל, או הפעיל יהיה הפעיל מןוהצווי
 נקמות אל בהפרר אמרו הפעיל. אל כלי ישוב הרבים בכנוי וברבקובהפררו,
 ירושלים את הת-ע 1'( ל'* )ירטיס עמך את ה' הושע 6'(, 5"ד )תסליסהופיע
 השלך העין, מפני בפתח כ"ד( ס'ע )תסליס המער תמיר ומתניהם כ'(, '"ו)ית1ק*5
 פ'( כ'ח )סטות אליך הקרב '"ז(, י"ג )מ"נ ירך הרכב כ"ג( נ"ס )תס5'ס יהבך דףעל

 י.1( כ"ס )טסלי רגלך הוקר במו גרונית אות הלמר שאין אליפ בפתח שיבאואפשר
 ג':, ד' )סמות ארצה השליבהו בכנוי ברבקי ואסרו הצירי. במקום שהפתחאלא

 )תסליס אלהים האשימם ו'(, '"נ )'סוסט לישראל הפילה י"ג(, י'1 )תסליסהכריעהו
 'היה באשר ברגשת שוי על יהיה העין הרגהם הכבר מן והצווו - י'*(.ס'

 נא דבר נאמר כחולף. קל יהיה נמלט איננו כאשר אבל אהחע"ר עלת מןנמלט
 .מנע ואם ל'נ(; ט"ו )ס"נ נא סכל כ'ו(, ט"ג )י:עיס אתה ספר כ'( י.6)סטות
 פרקו ט'(, כ' )5'~כ אלהים ברך אמרו כאשר בצווי כן גם ימנע בחולףהרגשת
 החולף מפועל הצווי "1(. ל"1 )יתוק,ל אותם וקרב כ'(, ל"כ ):מות הזהבנ:מי
 ל' עולל אשר במז בפתח שיהיה יש הזה הרמיון כי בצרי, פועל מן אובפתח
 ונהש ועונן במו בצרי עור ויהיה '"1( ג' )נתוס ונודר ;רחה שמש 5'(,)5יכס
 :ורס סכעל )ל' יהורה ר' וד,מר כ"נ(. 6' )6'כס למו וע.לל ו'(, ל"ג )דס"נוכשף
 וראוי רובב שיהיה כ"ג( ט"ט )נריסית ורבו וימררוהו מן הנפרר הפועל כירננ(
 החולף. הרבור על כן כמו רובב ממנו הצווילהיות

 כ'(, מ"ס )תסליס אני אומר כמו בצרי פועל יהיה הקל הפעל מןיהנשועל

 ת'(, 7' )ס'כ איבך שאיל בן בהירק להיות ואפשר ל'(, כ' ):", אתה בוהרכי

 יור אחריו שתתחרש ער ה~ה השבר שחשביעו ואפשר כ'( כ"נ )ט"נ אספךהנני
 על מטנו הפועל שם שיהיה ויש י"ד(. כ-ט )יסטיס להפליא יוסיף1( הנניכמו
 את ימלא החפץ ג'(, 1' )ס1סטיס וחרר ירא סי ס'(, י"ו )מ:לי לאר ושמח"קל
 ועצום רב כמו בשרק פעול על ממנו הפועל שם שיהיה ויש ל.ג(. י"ג )לא'רו

 אחותה ?גי?ה במו בן נם ובחולם ג'(, )נר5סית ערום היה והנחש ט'(, ס')סט,ת
 חכם כמו פעל רמיון על רעין מעלולי והיא בינ?ה3( כאמר הוא 1'( ג')ירטיס
 ר' וה באר וככר חר מת כמו וחרר  ירא  רמיון על  עור ויהיה  ושב. קם ר"לורשע
 מלחמה שיני כסז הוה הרמיק וולת על ממנו הפעל שם להיות ואפישריהורה.
 כי ררך על פעול אצלי עקרו 3-5( כ"1 )'תוק6ן הים בתוך כרמה ח'(, נ')מיכס
- י"6(. פ' )סופטש באהלים השכעי ג'( כ'ו )יסטיס בטוחבך  מן הפחנל חרלונ 

 5?הי. :ש!ל 5ירי תנוטתס טל סתס6ל יתכן ספטל טין ססי6 סתו כי1(
 עס"ס. 'וד חסר כסחרני2(
 יי.ק. !6פחו ספל5ון ש'ל כסטיכות נסתכס %* קרוכס גד%ס טרם ת*ל סכו* וסנכון3(
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 י'ד(. ק"ד )תק5'ם חציר מצמיח ס'(, כ' )טיכס חבל משליח כמו טפעילהפעיל
 וראיתי ו'(. ק5"ס )תסליס מאוצרזתיו רוח מזצא כמז כצירי מפעל להיות]ויתכן[
 ומצריכים בצירי הרוח משב באמרם החונים על תזפשים רקרוק מחכמיזקנים
 3ל למחזת אצלי העתיר מנהג הפועל בנהזג ויש ביור הרוח ב י ש ם לאמראותם
 הרגוש 19י מן ויהיה ביור. מוציא בפקזם בצירי רוח םוצא אמרו שכברשכן

 בא וכבר י*(. י"ט )ט'6 סלעים וסשבר "(, "ד )ס"3 אליך הטרבר כמומפעל
 )'מטיס בצ'ון יסר הנני כמו הפא בשבר פעל על פם בל' מהרם'ון הפעלשם
 כי כ'(, ד' )קס5ת אנ' השבח כמז העין תחת ובצרי המא ובפתחות "ו(כ"ת
 ויהיח הרנשות. המנע בעבור בקמץ מאן מם ושבה ד'( " )מטות אתה מאןאם

 ענוים ומחונן ט"ו(, ט' )5יינ אתחנן לטשפטי כמו מפועל על פיעל מןהפקל
 כ'6(. יד )טם5יאשריו

 בחור רכב כ"ד(, ת' )מ"6 לך שמזר כמו פעול על יהיה הקל מןר;23ערל
 כמו פועלו הוזכר שלא מה בנין על העין הרגש הכבר מן ההיה ו'(. י'ד)מטות
 מקבצת כ"ג(, 5"ו )יתוק*5 בגוים המהלל נ'(, פ"ו )תס5יס בך מרברנכברות
 )סס ספירים מעלפת ו'(, ג' )ם"ס זלבונה מר מקטרת ת'(, 5"ת )מס רביםמעמים
 מופעל על הפעיל מן ויהיה ינ(. )ימטיסכ.ג צירון בת בתולת המעשקהה".ד(,
 מהופעל ועקרו לכ(, ד' )ט"כ מטתו על משכב כ"6(, כ' )ם"כ אליך משלךכמו

 )'ת,קח5 מהקעעות אמרו זה וראית המם על תנועתה והוטלה להקל ההאהקסרו
 כי המופת הבאתי וכבר התזם. ועל העקר על שתבא המלות מן מלה שיש כ"כ(טיו

 ויהיה ווולתו. ההשגה בספר יהופעל יופעל בכל העקר וכי מהופעל מופעל בכלהעקר
 כ'( כ' )קס5ת מהולל אמרתי לשהוק כמו מזורם, משופט, ר"ל קל, פועל מ פועלמן

 ישבעו טהוללים אותס חושב הייתי אשר תרגומו ט'( ק"נ נשבעי)תה5יס ביסהזללי
 וכך. כך יהיה אם כפלוני אלרףם ישימני אומרים היו כאלו בעיניהם מפחיתותיבי

 תשמרון ר 1 מ ש אם כמז פעול על שיבא שלו השער הקל מןהמקור
 בגר כי כ.(. ט'ו ):ופטיס אמרתי אמר י"ת( ו' )סס תוכר זכר י'ו(, ו')דכריס
 יצא כ"ו(, כ' )ייתל ושבוע אכול כ"ת(, נ' )ס'6 אתו ובהור י-6(, ס' )ירטיסבנדו
 לט( ט"ד )'רטיס יקומו קתם כי י'(, י"ת )נר6[ית אשזב שזב כ'(, י"ס )ם"נאצא
 בעבור המשך זאו והפילו הקעי אל תנועתה והעתיקו היור והניחו קיוםעקרו
 )מטות ראיתי ראה שלפניה, מה קבוץ בעכור לואז היור והטכו נהים השניהקבץ
 )ט"" בניתי בנה ו'(,ג'

 )ט:5י יעשה עשה כי י"6(, 1' )טסוק יגלה גלה י"ג( ת'
 ראות נאםר בתו הזאת ההא שימירו ויש ד'( כ"ס )סס מכסף סיגים הגו ס'(,לנ
 ויש ת'(. 5"ס )ירמיס יין שתות ד'(, י' )ססט שוא אלות כ'(, ט'3 )'מעיסרבות
 ויכלת כמו הפא חחת בשבא פעול על הקלים הפעלים אלה מקורי עחאשיביאו
 רקזר ועת ספור עת כ'(, ד' )ספטיס האיהל פתח ועמר כ"ג(, י"ט )מטותעמר
 הסבלת ט"1(, ט"ו )מי6 ובוח למען כ'ו(, י14 )סמ5י לצייק ענוש גם ד'(, ר)קס5ת
 )טמ5י הכמה .קנה ג'(, כ'* )שלי ומשפט צדקה עשה כ"ת( 5י* )נר6ם'תעשו
 יקד כ-ע(, כ"3 )'סוסט ול אה ירא לבלתי )א(, ס.ח )נר6מית פניך ראה י14(,י"ו
 פ( פ" )'סעש ואלמן שטל ל,ם(, כיג )ירטיס נאם וינאמו י'1(, י )טטיסיקר
 בלא נאמל בתו, כן גם ראאת ההא שיכהרו וח2 ע(. ט"1 )סס שכול אדעולא
 וקנזת נ'(, ח' )מופטיס עשהש יכולתי ומה כינ( 5יס )נמד3רהאות

 יק(. י'ו )טס5י בינה .
 מפמ אחר בשרש בשבא ופעול רפא בקמצות פעול ר'ל בשנירשם) שכה12וכבר
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 כ'(; נ, )כר6:,ת ,?שה למען ל'(, כ"ג )ייוק"5 לך אלה ?שת אמרו שוים אצלםשהם
 יענש ןליש ; כ"כ( ט'ו ):ם טוב מזבח ?טן הנה י'( כ"ג )ס-" עבדך שמעשטע
 כ"")סמות

 )'רטיהכ"ג"ו(, למנאצי אמור אמרים )טס5יי-וכ'ו(, לצד,ק ,?גיש גם כ"כ(,
 ?תית לבלתי י-ג(1 כ"כ )'סע'ס יין י?ודית י"ת(; 5-ז לייוכ בליעל למלךהחטר'

 בלא נ(, טינ )טעיה רבות דאות כ(שמרו ושא אבל ממוך, ואענו ת'( 5:ס4ישפוי
 )נר6סיתג'י'*(. ממנו מקל לבלתי )טטיסכ"ני"ג(, ושתו יכיי,ששת)שהןש5יסכ"ג(;

 המלך שכב אחרי ט'(, )'סעיסנ"ת אצבע שלח במו הצווי כמלת עזר .סהםויבא
 ד'(, י"נ )קס5ת הטחנה קול בשפל כ'י(, 6' )ם"* המלך אדני כשכב י-ן.נרנג)ט-כ
 המקור על נוספת ההא י"6( 5'נ )יסעיס בטחות רגזה נ'(, כ' )נסינר אהעובגוע

 התרעעה רעה אמרם תוספת המקורים מן בו שההא וממה בצהי;כהוספתה
 י'ט( ל"כ )ייווק"5 והשכבה ה רד ג'(, ט"ו )נר6סית מצרימה מרךה י"ט(, כ"ד):ם
 שיוסיפו ואפשר 5-ני"6(, )טעיס ותגרה ערה פשטה כ'(, ח' )תהליס הודך תנהאשר
 המים יבשת עד י-ו(, '"ד )נטדכר יכלת מבלתי שנאמר כמו המקוהים על עורהת1

 שבא ממה קל הפעל וממקורי נ"נ(. י"ו )יתוק"5 אחיותך בצדקתך ו'(, ת')נר6סית
 וכמהו וראה, רציתי ס'( קט"נ )תס5ים וראה ימין הבט אמרו הצווי מלת על כןגם
 בטוב ברףיה ואנסכה שעורו )קס5תנ'6'( בטוב וראה בשמחה אנסכה נאלכה

- ט-ו(. כ"6 )יתוק56 כרק לה היה למען טוכ; וברא,ת כשמתה ארגילהותרגומו  
 י'1(, ל"" )נטדנל זכר למשכב כמו המם בשבר מפעל על מהם עוד המקורויהיה

 העדה למקרא ס'(, ד' )ס-נ הצהרים משכב י-1(, כ'ג )יח,ק"5 דדיםלמשכב
 ו'( ח' )ט[5י שפתי וטפתח ומלקח, עקרו ו'( י"ט )7:"נ שחר זמקח כ'(, י')נטדנר
 תכונת במקום מקור הוא '"ח( כ"ס ):טות אתם תעשה מקשה שפתי, מוצא]שעורו[
 תרגומו ח'( י' )ירטיס המה מקשה כתמר 5-"(, כ"ס ):ם תעשה מקשה וכמהוהענין
 י.ו(. ח' )דס"כ כלתו וער ה' בית מוסד היום עד אצלי וכמהם מקשה, התמר כמוהמה

 ענך כשמעתו כמו בשרק או בקמץ הפא בקבוץ פעלה על עודויהיה
 5'כ(, ט' )סם ובקרבתם ט"ג(, כ"ח )סטות מוער אהל אל בבאם י"ט(, 5')יסעיס
 )ויקר" חרבה עריכם את ונתתי כ"ט(, כ-ט )סס כהםלמשחה

 מקור 5'"( כ"1
 ס'(, י"ת ),יקו6 בה לטמאה כ'(, ל' )דכרים בו ולדבקה השני, הפעולבמקום
 על החית אל הריש מן הקבוץ בהעתקת ו'( ת' )'חוק56 מקדשי מעללרחקה
 קרה כאשר במקומו נשאר הקבוץ ינוחו כאשר אך הנעות, הגרוניות כאותיותמנהגם
 חפשה או ס'(, '"ו )יח,ק"5 עליך לחמלה )כסורק( ונאמר י"ח(, 5' )סטות 1(בלרחצה

 )ויקר" לה נתןלא
- מקור. ולא שם הפשה שיהיה ואפשר כ'(, י"ט  שיהיה ויש 

 אתה לרבעה כ"ס( 5'3 )סטות בקמיהם לשמצה כמו הזאת הפא בשברהמקור
 בפתחזת כ"ס( ה' )סס בה לאשטה ; 5"ס( ו' )סם אהרן משחת י"ו(, כ')ויקר6
 שנאיך את לאהבה י"ג(, י"4 )דנריס ה' את לאהבה ובמהו הנחנית הייותבעבור
 בעבור הרלת הפתח י-כ( 5"* )ירטיס עור לראבה יוסיפו ולא ועור 1'(; ייט)ס"נ
 1'( ת' )6סתר טולרהי באבדן כמו בקמץ פעלן על טהם ויבא השבר. ועקרה-האלף

 פנים וכמסתר כמו טפעל על ויבאו ס'(. ס' )סס ואבדן והרג כטואי'בפתח
 נס6לס ונספלינו סתית 56 0וק טן סקנק כסעמקת לךיק" כ"י קר6 סנריס 5פיג(
 סס ר"דק כ-טסכ סקרי6ס 5תפ*רת נק"ת סתימ ונעיס כמקוסם ג"היסקטנמ-

 וסלים סתית תתת ת"ק ל9 סקנק ססו)1תק סל"5 16 לריצה. כטו לכסק"וטספטו
 נ"תנתתס. סס'6 נענור נטקוטט נס*רס ובלרחצה ססוט נקסןנס*לס

12
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 כ"6(, ט' )נר6מית משקהו על י"6(, י' )דנרים למסע לך קום ג'(, ג"ג )עעיסממנו
 רבו ובבר כ'(. קט"6 )תסלים כפי משאת '"ט(, '"ג )יספיס סדם את אלהיםכמהפכת
 זה שיהיה ואפשר בסנה3 שלא ט'( י"ו )'תוק"ל אותה למשאות באמרו הוההסקור
 ו(פחןל מבנע הוה הרמיון ששמים ויש בענין; התעשקם אפנ' השתנותבעבור
 ~ישיזח מ המם באה לא בי הקל פעל בנין מן היותו בן גם ימנע ולא רחוקהשיננו
 שך עח- ויבג השמות. מן והמקור השמות על הבאה המם היא אבל הבברותעל

 ל;6( 5, )'תזק56 עם כמכוא וכמרע י"ט(, ט' )6טתל מנות ומשלת כמוס*עיל

 רב בעבה- שהיה ואפשר הוה; המקור כן גם ורבו י'(, כ-ו )מם עירכמבאי
 של אבלךרעינין ת'( ח' )סס ימים בלב חלל ממותי ומתה וכמהו המבאצדרי
 והוא עח- ההעבהה אפני ברבויו שנסבור בממותי נמנע ואיננו עלולות.אלה
 המם בפתחות מפעול על המקור ממנו ויבא אחת. בבת תמות לא הטובעשנפש
- וא. ומנש עקרו ו'( י-ט )7ס'נ פנים ומשאכמו  וולת על עור  המקור  פפנו  ויכא 
 ל'( )סופטיסס' רחסתים ם רח רמיון על או  ארץ  רמיון על שהוא ר"ל הוה,הבנין
 מקור ק"ל( ק"ע )תסליס יאיר רבריך פתח אמרו גרונית; אות במלה יהיהאם

 שלו ובמהו ס'(, ת. )נתטיס העם כל עמרו וכפתחו וכמהו רבריך, פתוחופרושו
 בתקע הללהו עור וכסהו ת'(, כ"* )סטות בה בבגרו )'רטיסי"נ6'(, בגר ב3ריכל

 אבותיכם על ה' קצף ט"וק'(, )יחוק6ל מעל מעלו יען ועזד ג'(, ק"ג )תסליסשופר
 שמהז הי אלו כי ה3מור, השם לא המקורים מקומות אלה נ'(, 6' )טל6כיקצף
 בסקום שוסים שמות או סקורים כן אם והם סתם הנה הם אבל 1( גרה-יםהיו

 גזל וגזלו עשק עשקו כ"ו(, כ"כ )'ת1ק6ל בצע בצע למען וה וכמוהסקורים
 על ו'( 6' )ס.6 כעס גם צרתה וכעסתה ל"ס( כ"1 )סס שער שערו כ"ט(,)סס
 )כר6סית אכל גם ויאכלענין

 ל""
 ואסף וכמהו הטנהג, נוהג עשק עשקו ואמרו י"ו(,

 אספה ואספו אמרו הוה המנהנ שנוהג וממה 7'(, ל"ג )'סעיס החמיל אמףשללכם
 בשת יבשו אחיר נסגו  ועור  י-ת(, כ"נ לסס פה צנ  שנפך  צנוף כ"כ(, ב.ד)יסטיס
-  י"1(. ט"נלסס  על  בן  גם תוש יהיה  העין הוווש הבבר הפעל  מן והמקור 

  ביום יקטרון קטר ו'(, לירעיסי' רבר לאירעתי  כמוהנה  לשוה( הצווירמיימלת

 ויש ט'ן. )'רטיס אתו שלח אחר י-ו(, ט' )סטות שמי ספר ולמען י"ו(, כ')ס"*
 טוב כי י"ת(, כ"1 )הקרי אתכם ליסרה ויספתי במו  הוה הרמיון על ההאשיוסיפו
 ונקה  לי(, ג' לייכס רנליו תחת לרכא הלמר העלול  ומן  יט"1(. לתסליסומרה
 '"ו(. יג )ט"נ כלה ער כ"נ(, כ"נ )סס אתו תענה ה ענ  אם 1'(,  ל'ד )סטית ינקהלא
 ירפא ורפא י"ת(, קי"ת )תסליס יסרני יסר במו הפא בפתחןז פעול עלויבא
 על במו בתו  הזאת ההא שימירו וי,ם נ'(. מן )תסליס קויתי קוה '"ט(, כ"*)סטות
 ז'ל"ת( )ויקו* צותו ביום ס'(, לת )'סעיס נפשו ארם ת ענו יום פ'ת(, )סס ות נ  לעמהלת
 הא יי6( ע, )תס5יס היא זזלותי ואמר י'ו(, "נ )דס"6 לצרי לרמוהניתום

 ו6טר גרחרים סס 6ת לי 5סלס סונק כתכס פי 6ת ם*לתי כ"י נסני נתוככן1(
 כ~ת 4סמס6 כ6נת לו 65נס6 : ערכי נלסון יוס נס' כתונ וסיס גרוריםס5'ל

 טהני בלסון סעתעתס ייס סטות סיו סילו חהיל  רפלעס. סנ* ~ככס*מנרורה
 נכ6ן סס 3*טת 6כ5 טנרור0, נקל* ערכי נלסון סטן סס כ,  ססטוכיס,כסטות
 דכרי 6ין סזס סתכם דכר' ולש מותלטיס. כסטות כעתקתס וכעלכית מקוריססטות
 סונמס סנין % סטעתיק גס 1*ולי גערכי. ססוסס דון לכ*ו רק ומס יוכסר'

 יודע. זס' סננסו נלי ססטס כסו סדנריס וסניתכד*וי
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 כ.די'( ל'סו:ט ברוך ויכרך שיהיה ויתכן היא. והוא הקטנה המלה בעבורמלעיל
 הרגשות. בריש העקר ויהיה יסרני יסורכמו

 החלו נ'(, ט' )*'ג יסור שרי עם הרכ כמו הפא בשבר פעול על עורויבא
 לא הכלים גם כנם הפעל או הפעיל מן ויהיה ח". ל' )דס"נ ליסורהערמות
 ~6(, כ'6 )טס5י לחכם ובהשכיל 5"ן(, י"נ )ט'6 ולהשמיר ולהכחיר ט'ו(, 1' )ירסיסירעו

 )קסלתג'ס'( לךהשליך עת ו'(, )יסו:עו' ר י העב ר~ברת לסה כ'(,להנתיך)יתוק*לכ"כ
 האש על והשלך '"מ(, ט' ):ס הענן ובהאריך 1'(, " )נטדנר העם אתוברקהיל
 ארם ת(, קט'נ )תס5יס יסין הכם י.ג(, ו' ):ס ורבר השכם כ"ג(, לו)ירטיס
 כאשר בפתח הצרי הזה ברמיון ש:מירו ואפשר כ""ת'(. )ט:לי השכל סררךתקה
 הלמר העלול וסן בצווי. עשו כאשר נ"ג( ט'ו ):'6 הפצר ותרפים ואוןנאמר
- ו'(. ל"ו ):טות והותר אותה לעשות הפא העלול ומן ז'"ח(; )הו:ע הונוהונה  

 סעלול וכמהו )'חוק"ללזכ.ו(; אגנים להשמעות כמו הפעלות על שיבאהש
 6'( כ"ד )ירטיס והגלות י"ו( י"ו )7נריס והרבות כ"1( ט'* )נרת:ית העלותהלמר
 חלם השורק והפכו הלסר וחסרו והעליות והרביות הנליות ועקרו לוה,והרוסה
 מן ח'( י"כ )גחשס ואחיו הוא הירות על כי ורע היור. שלפני מה אלוהעת'קו
 כ74כ"ו( )יחוק*5 אזנים להשמעות רמיון על וריות ה שיהיה שעקרו והוא הזה,הרמיון

 מהא הנהפכת הפעל למר היא אשר היור בהעתיקם והפטהו הפעלות,ומשקלו
 ושסלה וכבש בכשב כעשותם הפעל פא היא אשר הוא? שלאחר סה אלהורה
 עליה המורה התנועה והטילו ביור הואו והבליעו בשורק החולם והחליפוושלמה
 הורות על אמרו ענין כמו הוא הסלה ענין אבל להקל. היור והניחו הרלתעל
 לה'והלל

 שלם והוירות הרב,ת, משקל על חסר שהורות אלא ג'( כ-ס )דס"*
 טוכ יותר ושערם והעלות בהרבות הזאת הסברא וסכור אזנים. להשמעותע"מ

 סצאנו הזאת הסברא ועוור יהורה. ר' בו זכרם אשר הסברות שתי ססבוראצלי
- כו. נכון והכל הוירות ועללהשמעות  
 ואיננו הרביה, עקרו )נר*[יתד'י"ו( ארבה הרבה כמו הפעלה עלויבא

 ):"" הפצר ותרפים ואון כסו הפעל משקלו שיהיהרחוק
 הוקר וכסו כ-ג( ט"ו

 מהיותו נמנע איננו צווי כל כי ירעת ככר צווי שהוקר ואע"פ י"ו(, כ"ס )ט:5ירבלך
 )'רטיס כגפן יעוללו עולל כסו שוה רסיונו על התולף פועל מן ויהיה -מקור.

'1
 המקורים וסן - י""(. ס' )טטום רל על בושסכם יען כסהו שיהיה ואפשר ט'(י
 ט"ו(, ט' )כר":ית גנבתי ננב כי כסו פועלו הוןכר שלא מה בנין על שיכאסה
 המלחת לא והסלח כ'ז(, ט' )יסוסט הנר הנר כי ק5"כ(, )תס5יס ענותו כלאת
 ררה כסו הוה הרסיק על ההא שיוסיפו ויש ד'(. י"ו )ית1ק"5 חתלת לא תלוחח

 הלרת יום שנדימר כנע רועיו עור .עליה שיוסיפו ויש י"ט(. ל"נ )יתוק*15.השככה
 והשכבה. במלת ההא כתוספת ור~םז.נוספת הגר ע'מ הלה ג'(, ס'יר6:ית

 )תס5יס יכרססנה כמו יפעלל על יהיה הרבעים הפעל,ם קדא%רציך
 השלהם'ם מן אותו ר,משכים סן יו;'ה וכן ג"6( ג' )נר6:טצ אכלכל אגכי ?י4ס'
 רלמשיג יהיה משם במשקל, שוה והמושג רומשיג כי ס'( )יוסיסי"נ תתחרה וניךכמו
 רימקום בוולת אמרנו וכבר. רמיןא. רגישקל על כן נם ]הסמשנ[ יהיה ד%יןעלול
 אחר מעים,. שני, על העין.יר,יה העלול השל"שי טן הרב"גי .את ר,נמשיג כיומה
 כמו.מרם

 ירו עפף ט'(, כיט )תסלש אילות יחולל 1'(, סינ )טעיס ימנן ער;
 מכלכל ונף יק(, ~ונ )סס .מטלטלך ה' הגה והשני לוה. והרומה 5*נ( י')י:טיס
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 המין מן אובר הפועל שהעין אלא ספעלל, יפעלל, הכל ומשקלן ג'נ'()מ65כי
 עיניהם. הם וינופף ויחולל יכונן בכמו ר"ל האלה הפעלים ככמו והוויןהכפול,

 ס'(, כ"3 םקרקר)יםטיס י"7(, ו' )ס"נ םכרכר כםו ל ל ע פ מ על יהיה סממהפועל
 משובב העין מעלולי והמשיג ט'ו(; כ"נ )'רמיס באר1 מתחרה הסשיג ומןמכרסם.
 כ'(, נ' )ט65כי מכלבל ומי ט'(, נ"י )סס תנין מחוללת י"נ(, נ"ת )יסטיסנתיבות
 י"ו(. כ"כ )"ט'ס מטלטלך ה'הנה

 דק כ'ו(, ט'ו )7סץ6 במעיל מכרבל כמו מפועלל על יהיה מהם1אלפשל
 ס'(, נ"ג )טטיס מפשענו מחולל העין העלול המשיג ומן '"י(; יו )סמותסחספס

 ולשון בקמץ הזה הדמיון מן הוכר לשון בא ת'(, 5"ת )יתוק56 טשיו?ת ארץאל
הנקבה

 בסג~
 אילת כן גם ובא בקמץ ס'( י"7 )7נריס וצבי איל בא באשר

 בסגול. ס'( י"7)ירטיס
 ולכלכל המקור וכן הספס; כרכל, כרסם, כמן פעלל על יהיה מרום1ק(גדדל

 ט'(, כ' )'רמיס בלכל ונלאיתי המשיג העין ומעלול ט"ו(. 7' )רית שיבתךאת
 להיות יכשר בי כ"6(, כ"ו )טס5י ריב לחרחר נא(, נ"6 )'לטיס תתערערערער
 ויאמר בוה הרמיון על ההא והוסף הכפל. מבעלי להיות יכשר באשר העיןעלול

 שניומר במו הא בלא המם בתוספת שיהיה ויש י.ו(ן כינ )'סטיס גברטלטלה
 "'(, ל"ט )"'ונ אילות חלל על השני המין מן והוא כץ(. י'ז ):ס השמרכמטאטא
 בן נם ומשקלם ס'(, ט"ט )יסעיס יעקב לשובב י"ת(, י"ג )'ת,ק56 נפשותלצורר
 העינין, הן הזוין ביפעלל

 שלא ומה וההתפעל הנפעל לענין הבנינים מן הפועל ,(ישיגממה
 בבדים, בין קלים בין השלשים הפעלים מן פ1על1 לאהו1כר ש םה אך פועלו,הוזכר
 הזה, הבנין בי העין, דגש פועל על בא ה~א בלבר, העין הדגושי הכברים לומררצוני
 אל הקלים הפעלים מ~ציא מ~סף, שאיננו מהטזעל פ~עלו החכר  שלא מה בניןר"ל

 ארמון בי הקלים הפעלים סן תאסר הזה. הספר בוולתי וה בארתי ובברהכובר.
 ותאמר כ"נ(. כ"ט )'רטיס קללה מהם ולקח י"7(, 5"נ )י[טיס עזב עיר המוןנטש
 בארץ יאשר כ"סו'(, )ויקרו בשלה נחשת ואמבכלי העין הרגושי הכבריםמן

 אם אלא הבבדות מן פועלו יווכר שלא מה נוהג הזה המנהג על נ(, מ"6)תס5יס
 כ'ס(, נ' )סו[ע רהמה לא י"6(, 3"7 )יסשס נתמה לא כמו תע'ר אה עלת מ,התמנע
 לא במו העין עלול שיהיה או ן לוה והדומה כ"ג( 5"1 )3ר"['ת יוסף טרףטרף
 זאת לקחה מא"ש כי במו זרה המלה שתהיה או ו'( 6' )'סעיס חבשו ולאזרו

 ספר והזא הזה הספר בזולת הבאור תבלית זה בארתי וכבר כ"ג(. נ')נר6סית
 יהיה הפעיל בנין על אשר הכבר מן פועלו החכר שלא מה יהיה השםההבלמה.

 ירדא לי רגהלו,י כן י"6( ת' )7נ'"5 קדשו מכון ורמשלך כמו הופעל רכאוןעל
 י"ו(. י"7 )ירטיס כמשלבים יהיו במו הפעיל לפעול בדבור שוה ופעלו ל(, ו' )6יוכשוא
 הלקוח פועלו הווכר לא אשר הפעול בי זדע ועלחו. היהאגה בספר :ה בארתיובבר
 שהחולף בעבור פחגלו, החבר- אשר הפעול עם בדבור שוה העק דונוש הפעלנק

 עם בדבור שוה ד( נ"נ )תס5'ם לטש מ בתער בי וה ומיון במבד, שוהמהם
 ני מרבר, כמטקל על שמלטש כלומר נ'(, ט"1 )תס5יס בך מדבדנכבדזת
 התבר שלא פעול שרןא במלטש והקרוב רבובד. על בנוי מרגם אחד מכלהחולף
 שהוא שנאמר בן אם בו והטוב הוה הלשון בשמוש נמצא איט הבובר ביפועלו
 הלשון בי פוגלו, התבר פעול שיהיה בך במרבר והקרוב פחגלו, דיבר שלאטה



 ושיהיה פועלו הוזבר שלא פעול שיהיה מהם אחד בכל ויתכן ; הבובד אל באהזה
 הדק והזא 919ש כמצאנו ככח נמצא הכבד לטש זש,היה פועלו שהווכרפעול

 ר"ל לזה, והרומה ס'( כ"1 )מ:לי מגלה ותובחת כ.6כ'(, )'שק"ל לטבחבמעטה
 מהפעלים פח~לו הוובר שלא והפועל ובמרבר. במלטש שנאסר מה בהם לומרשיתכן
 רטפש יכוו-סם, כורסם תאמר יפועלל; שלו והעתיר פועלל על יהיההרבעים
 ):טותי'ויד(, סחספס דק כמו מפועלל יהיה ופעולם ירוטפש, )6'ונל"גכ"ס(בשרו
 כאשר כן גם פועלו  שנזכר למה הזה הכנין  שיהיה 1'תכן כ,(. ט"ו )דסי6מכרכל
 העלול המשע ש והוא כהשלכים. וביהיו בך מרבר נכברות מלטש, בכתערקרה
 גבעות ולפני כ"ד(, ת' )ט:5י חוללתי תהומות באין כמו כן גם הזה הרמיון עלהעין
 אבל י"נ(. כ'ת )'ת,קי5 כוננו הבראך ביום ו'(, ט"ו )6יונחוללת

 מן אם כי יהיה לא כי הוה, הספר בזולת המופת הביאנו כברהבפעל
 הנה. ההם, הרברים לשנות צריכים אנחמ ואין מכריח, כצרך הקליםהפעלים
 שבנינו אלא פעול אל הנפעל יתעבר ולא בעצמו הפועל הא העומרוהנפעל
 הנפעל, מלתו תהיה ואם פעול, אל ויתענר הנפעל ענין לוולת עור שיהיהיש

 ט'(, ו' )יח,ק6ל לבם את נשברתי אשר ג'(, ל'" )נטזנל ו( מאתכס ההלצוכאטח
 בארנו ובבר ווולתו )כרי:יתכ'י"ו( ונוכחת כל ווות )נמדנר~'"(, אותו המשחביום
 ההכלמה. ספר והוא ההוא הספר בזילת עליו המופתים והבאנו ההשנה בספרזה

 נם הוא וכאלו פועלו הוזכר לא אשר הפועל עם כנפעל בנין עוד טצאחיובכר
 שיהיה ויתבן ג'(; )"ט )י:טיס בדם ננאלו אמרו והוא סהעבר, נפעל בנראהבן

 היוד וחסרו נגאלו ע"ם נולרו שעקרו על ח'( כ' )דס'6 להרפא נולרו אלהכמהו
 נמלט ופאיהם עיניהם אשר בפעלים הנפעל ותבונת הנון. על הנועתהוהטילו
 נכחד. נשמר, נברת, כמו נון לפניה ותוסף הפעל פא שננוח הסתרמאותיות
 ישמר, יברת, כמו הפעל כפא והכלעה הזאת הנון כהניח יהיה ממנווהעתיד
 ר והמקו המלט. השמר, במו הנין והבלע בתחלתו הא בתוספת ממנו והצווייכתב.
 המנע בעבור עליה ההא והבאת הנפעל נון בהניח ר"ל כמהו, בן גםיהיה

 6'( כק ):-6 אמלט המלט כי המלט( ט המל )ואתה כמו הנון והבלע בנחההתחלה
 הכרת "(, ו' )נמדכר אותו המשח ביום כ"ת(, כ"ס )ירטיס תנקו הנקהואהם
  עשו כיישר ההא להכיא יצטרכו ולא המן יניחו שלא ואפשר ):סע"ול'(.תכרת
 כמו ת:לומס( ט5 )נננס מקיר היא אשר י'( ט-ט )'רמיס יוכל לא ונחבהבמלת
 אשר נחבא מ, הנון הניחו כאשר כי כ"ס(, כ"נ לט-6 להחבה בחדר חרראמרו
 יראה לא וההבלע להחבה ואמרו הנון והכליעו ההא עליה הביאו מקורהיא
 ור"נין ההא הביאו לא כן ועל הנזן ממנו הניחו לא יוכל לא בה ונח אבלבחית,

 על  שירצה ר"ל נפעל וולת אחר  על-בנין הנפעל שיהיה  ויש יוכל. לאזהחכה
 ונטלתם כע נפעול ע"ם ננמול עקרו כ"ו( ין )נר6:ית אברהם נמול כמונפעול

 ועור ס'(, )6סתר הוא ונהפוך ובמהו חולף3 והוא י"6(, י.1 ):ס ערלתכם בשראת
 ואפשר 2( חולפים. כזלם והם אבררום - נמול בענין הם כ'( ס' )דס-6 להםונעתור
 מקוום הבמן .נש והעתיד תן(. ת' )*סתר המלך בטבעת ונחתום כמוהםשיהיה
 נ:נרתי וק 6נ:יס טק5תכס סת~ו 6מר כ*י15 לק טתענל *יננו סרך"ק  51את1(

 ויעת  נךן יך כט*וניס כר6כע וכ'כ מן כטקוס ואת טוטד פוט5  5דעתוסא
 יתילס. ססנקר4פלסזן

 3ינוניס. סס ו5רד'ק סכסן, ליט כ:ס נג דף 3טיוניס סל*כטזכ-כ2(
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 )ירטיס 'נתן יותן כי כמו כן אחר הנון והנלע ההא ות,ספת הנק בהנ,חיקעיל והמקור בה. הנפעל נון ותנלע כקמץ הפא והנעת היור בשכר יקעיל להיותראוי
 כו הראות וביום כ"6(; ג' )ם"6 בשלה יףראה י"6(, ,"1 )ן-כ ,אמה מלסף 7'(,ל"כ

 כהגלות. רציתי ננלות)ם"נו'כ'(, כהגלות וכטהו בתו, ההא בהמיר)ויקר,'"ג'"י(
 מבשר י'ן(. י'ט )יסטיס  שכור בהתעות ועור ל"ו(, ט' )סטות ר"נן ובהע~תועור
 נהעליות ובהעלות בהגליות, ובבהנלות הראיות, בהראות ר"קר שקהיהעור

 בהנבאתו סחזינו  איש ואסרו הנבאות כמ2קל על כהעתיותובהתעות
 להמךסעות  בשער ברצספתם הזה בשער והתו הואו הסופת ותהיה י'(, י"ג)גריס
 נשאל  נשאל ו'( )ס"נ*' נקרייתי נקרא כסו ההא יביאו ולא עוד רמה בבניןהנון יניחי שלא ואפשר סס(. )רק נפעול סשער תהיה לא ואו כיו( כיי )'ת1ק6לאונים
 ל'(, ל"5 )נר*מ'ת נבספת נבסף בי י'ג(, נ' )6סתר ספרים ונשלוח ון, כ')ס"6
 בשחר כ"מ(, י'* ):ס בם נלחם נלחם אם ל"ט(, כ' )מוסטים ועא נקי נגוףאך

 הזאת ההא שיסירו ויש כ"1(. נ' ):"6 נגלתי הנגלה ט.ו(, י )יססע נרסהנרסה
 תסורת נגלות לומר רצוני והוא נגלות רציתי כ'(, ו' )ם"נ נגלות כהגלווש בבסוכתיו

 בהתוך נ'(, ס"ח )תהליס תנרף עשן כהנרף הבנין'הוה וסן ]הנלה[.)בהגלות(
 זה איבות בארת' וכבר יג(; י"1 )כר6מ'ת יטול המול כ"כ(, כ"3 )ית1ק6לכסף
 והפא. והרלת הנון בשער הזה החבור סן השרשים סספר הנוןכאות

 חנאנה ההן הפאים רוב גרוניות פאיהם  אשר הפעלים סן אשר הנפעלאבל
 כן על י"ג(, לכ )נר,סית בסבך נאחז ה'(, כ"כ )סטות  גריש עאבל בסו נעותכו

 י"1(, 1' )סט~ת לרם ונהפכו י"1(, 6' )'ו,ל ססגורות נהרסו י'(, טיכ )ית1ק"לנאצל
 ג'כ"ג(, )מ"נ המוכים נחרבו ג'(, כ4ט )נרלמית  שמה ונאספו ס'(, טק )מס סיםנערסו
 סהם שתהיה מה הרפיות  שישינ ויש קצתם  שינוח ואפשר רה2ער, רובועליו
 יזר פאו סהנפעל שיהיה מה אך ל'(, ל"כ )נטינר בתככם ונאחזו בסו אלףפאו
 הולך הוה הררך על יולר, נולר, יורע, נורע, בסו ואו הפעלים ברוכ היורתהפך
 אחריה  שיש במה נבלעת אך ואו ההיא היור תהפך שלא ואפשר השער.רוב

 י"ג(, ג' )יטטיס ה' לריב נצב בצרי יתיצב סן הפועל פא היא אשר היורהבלעם
 הנחסים בחית, 1'( )"5 )תמליס אמי יחסתני ויור ת'(, ט"ו )סטות נר כסונצבו
 הסין סן והעתיר תרגש. לא  שהחית אלא הנצבים, ע"ס ס'( נ, )ימטיהכאלש
 ויה(ל י"נ(, י"ט )מטות יירה ירה או כסו ייחם ייצב ר"ל ירין בשתי להיות ראויהזה
  בשלה והראה והאסף, בהנתן, עור  שיתכן נסנע ואיננו - י'כ(. ח' )נר5מיתעוד
  ששמנו ממה להם והחמה ונלחום ונשלוח, ובנשאול, ורו(עות, ווצלות כ"*(, נ')ם'6
 על בא נפעל סקור וו2יהיה לנפעל, סקור כן גם שיהיה לנפעול סקוראותו
 )נר5מיתל.6ל'(, נכספת נכסף כמו נפעול על או נונו תונח כאשר וספעילספעל
 בסו נפעל ה~ל ט'ו(, י' )סמע נדסה נדסה ל"ט(, כ' )מוסטיס דשא ננף נגוףאך

 הקל פעל סקור בא כאשר הנוה תונח לא מששר י( ס"ט )ירסיס יוכל לאעחבה
 ננעל עתיר אבל לכן; קורם וברנום אשר דננינים סן ווולתם ופעל. שעולעל

 כאשר !?עיל על אם כי שיהיה יושכן לא להם, ונעתור .הוא,. תהשךאבההמן
 מ9עיי על יהיה תונח ואם המן מונח לא אם ]יישק על ומקורם 95.( )דףאמרתי
 כאשר נפעלים, אינם ואם השסות, סן הנפעל בנק  שנבנה וססה ברורה.הקשה
 נעבור נפעל בלתי: שהא אלא הגפעל, בנין על שהויש כעה מרופעלש בן גםנבנה

 ו,יתה כי אמרו הש תולתו,  ההשגה בספר ובארטהו לפנים זכרמ כאשרמתעבר
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 בנוסחא אשר סבה היחה כי על נפעל לכלי באה הנון ט"1(, י' לדס"כנסבה
  א,ש כ, שם י"כ( ל' )'סעיכ ונלוו  כעשק יתבטחו וכמהו ת"ו(. י"נ )ט"6השנית
 חרגטו אשר ט"ג( י"ט ):"כ לנו נשא ח נשא אם ע,ד ואמרם כוו(. לנפעלטעם
 הררך על הנון תהיה ולא טחן, לנו נהן אם אמר חרצה ואס מנחה לנו שלחאם
 אך עוך ואמרם השרשים. סספר הנון מאות בשערו בארתיו וכאשר נוספתהוה

 )דכי56ט'כ"ו(, ונחרצה כלה וער )'סטיסי'לג(, ונחרצה כלה י"ת(, )5פניס6'נבהלה
 אשר ו'( ט"ו )טסלי נעכרת רשע )כתכואת ועור 1-5(, י'6 )סס נעשתה נחרצהכי

 כי האלה, בשמוח לנפעל טעם ואין י"ו(, י"ד )ירטיס נחלה מכה עבירה,פרושו
 נברכח באמרם הזה, הררך על במשנה שמשו וכבר מאומה. בעצמם נפעלולא

 נשאח אם ע"ם נברכת וכא הכוכסין ברכת כלומר ט'*( ס"כ לנ'נהבובסין
 אכל האלף. וכהניח בשין הנבלעח הנון ברואות ננשאח עקרו כי ט'ג(, יית)ם-נ

 הקל הפעל על בא הזא כי ווזלתז ההשגה בספר כארנן ככיההתפעל
 מי רברי רחוק ואיננו הכברים. הפעלים על יהיה באו רכ אבל הככר,והפעל
 שהכיאנו מה ככלל זכרנו כאשר הקל בלתי הכבר בכנין מיוחר ההחפעל כישאמר
 )יסוסטט'ד'(, ויצטירו וילכו מצאנו ואין הוה. הספר בזולת כהחפעל הרבריםמן

 לא ההתפעל כי הזה, הספר כזולת לרברינו שובר י"כ( ט' ):ס אחוהצטירנו
 להם שלח בצידה העין1( רפיזן כעכור עלה אות עיניהם אשר הקלים כפעליםיבא

 וציר צירה ר-ל השנים אלה בי י"ג(, כ"ס )מ:לי נאמן ובציר כ-ס( ע-ת)תסליס
 אשר השרשים בכלל אוחו הצטירנו ויצטירו לחשוכ ראוי אבל פעלים, שניאינם

 סכלל שם א~הם וחשבנו הההפעל זולח סהם בא לא אשר שם עליהםהעירונו
 נמלטוח עיניהם אשר בפעלים וההתפעל בהם. נראה הכברות כי הכברים,הפעלים

 פא יהיה אם אלא ההוא הפעל פא קורם החפעל לענין החו בא הרפיוחמן
 אלא הפעל מפא מתאהרת או תהיה התו כי שין אן וין או צרי או סטךהפעל
 באר ובארנוהו רחב פרוש זה פרשנו וככר מעט. ממנו ור[ ינ6 6ס ]נ"6 ימלטאם
 קורמח החפעל תו מהפעלים שיהיה מה אבל השרשים. סספר זכה בשערהיטב
 סהס שהיה מה הפתעל כשם ליחד ראוי והיה החפעל שיקרא ההוא הפעללפא
 שהיה בעכור אך צז"ש, ס פאו שיהיה מה ריל הפא, מן מחאחרת ההתפעלתו

 שקרא ר"ל המנהנ, וה כהם יהורה ר' לפנינו ונהנ בעכרית, אחר וההפעלהפתעל
 - רעחו. אחרי זרדוף לרבריו הורוח ההוא כטנהג כן אנחנו גם נהננו התפעל,הכל
 נח בעכור וזה התפעלן יכיאם אשר הפעלים כחחלח להוסיף שלא אפשרואי
 הפחעל, יבאם אשר הפעלים, פאי הם אשר הס"צזיש נח בעכור או החפעלחו

 5"ס( כ' )דסע יהחשפט אחחבר ט(, ו' )נריסית נח החהלך הצ,להים את זהורמיון
 אשר י"ח(, י' )סס דגזאמץ 6'(, כ"ג )דס"נ יהוידע התהוק הא, תמיתהאלף
 יתהללו ובו גוים בו והתברכו ט"כ(, ת' )סס והתפלל זנא כ"כ(, כא )טייהתמכר
 י"נ(. מ' ישסע אתו . )הצטהףנו נ'( '4ד )מ"6 והשחנית נא קומי כ'(, ד'3ייטץס
 המבטא על להקל ט ר1שו חהפך צ שההש הפעל מפא תו'ההתפעל תתאחרוכאשר
 חלכו ט'ו(, ט"ד )נר*סית נצטרק וסה כמו בתו בו לבטא כבר שהוא ובעבורבזה

-מצטירו  התפעל תו תתאחר וכאשר י'נ(, 7' )יני56 יצטבע גשמה הצטהףנו; 

 ר7ק. ו5יעתז(
 96. וך  לעטן יוסר  סכו6ריס פטפנר ונריי( נ5וז. כדכר ופרוסו נפט5 פט5 סו6
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 הזדמנתון בא כאשר זכרתי אשר לעלה לרלת חהפך זין שהיא הפועלמפא
 כמו תשתנה ולא היתה כאשר תשאר סמך היא הפעל פא וכאשר ט(. נ)סס

 כי זה, ובאור זכרה. קדם אשר העלה העדר בעבור ח'( י'נ )קהלת החגבויסתבל
 מתכונתה על אותה משאירים היו אם ס הצרי תהפך שלא בנצטדק ט הפכוההם
 מתכונתה עלאותה. משאירים היו אם ס הוין תהפך שלא ר בהזרמנתן הפבוה וכן נצמרק,תהיה

 ויהי"
 ,.ואין זה,ז זולת הלשין ביכולת: אק כי ון הסתמנת

 ,עטוי. ,חזיז  בוה2תמר כן ואיעו מוה, עליו שייראו רכר לו וועיוסה החגכבויסתבל
 כאשס יתעבר, לא ורבו שיתעבר מה ההתפעל כן כי ורע לו. והדומה י*ו( ו'יטינס
 וית"רקון' פעול הזהב נזמי כי ג'( ל"כ )סטות הזהב נזמי את העם כל ויתפרקונאמר
 מוההתפעל והעתיר הרבה. וזולתזה ט"ו( )ויקל*כ'ס אתמ1( והתנחלתםונאמר
 יתהלל החגב, וימתבל עמרי, חקות וושתמר כמו גרול ובפתח בצרי !פף4ליהיה

 ל'ו(. ייי )ךכ'6ל יתנדל כל על כי ו'( כ"ס )טילי תתהדר אל כ"ג(, ט' )ירעיסר~מתר~ל
 יהורה ר' וו1מר ו'( ו' )הסלים נפשי אויב ירדף המשך, בוזמ יתפעול על באוככר
 מתפעל על יהיה מהתפעל והפועל נפשי. אל מתעבר והוא יתררף עקרוכי
 ממתכבר כ"נ(, ט' )ירטיס המתהלל יתהלל וץ, כ' )טסלי בתמו מתהלךכמו

 התחתן כמו בצרי "תס4ל טטם והצווי - ו'(. )ססי"ג מתעשר יש ט'(,)טסליי-כ
 כ"כ(. כ' )ס"6 התחזק לך כמו בפתח וגם "'(, י-ו )נר6סית לפני רההלך כ"ג(, י"ת)ס'6

 להתהלך כ"ט(, ל' )יסטיס . ח3 התקד,2 כליל כמו שוה הצווי תכונת עלוהמקור
 החיים באור אלהים לפני להתהלך ט'( קי"ו )תסליס החיים בארצות ה'לפני
 שבא ויש כ"ו(. יט )ט-כ התרגוך ואת ו'(, 6' )ע1ר6 התנדב כל על י'ך(, נ-ו)סס
 אע"פ הזה הבנין ומן כ"נ(; י"6 )ינ'6ל אליו התחברות ומן כמו התפעלותעל

 בלשון העברי שוהעם הארמי כי '"1(, 1 )עור6 ת ו נדב הת עם אםרו 2( םשונהשעינז
 ומעלול י"נ(. ו' )ע1ר, במלכווזי מתנדב כל די בפועל שאמרו תראה הלאהוה,
 עקרם י"6( י' )עור6 וכהתורתו עורא וכהתפלל כ'(, י"ת )טסלי לבו בהתגלעזהלמד

 שמשו וכבר וחסרה. עלולה שהלמך אלא התחברות, רםיון על התוריות,התגליות,
 את הכבם אחרי נאמר פועלו, הווכר שלא מה בבנין סהתפעל שמתעברבמה
 אשר אחרי וכמהו התכבס, עקרו לו( ניס י"ג )ויקר* אתו הכבס אחריהנגע,
 התפקדו לא וכמהו בכ(ית, תז ונבלעה התטמאה; עקרו י'( כ-ך )לכריםהטמאה
 שמתעבר ממה שהפעל רואה ואני כ"ו(. כ' )ט"6 וכלכלו התפקדו ט"1(, 6')נטךכר
 אל ד"ל פועלו, הווכר שלא מה אל שובו אחרי כי יהיה לא התפעלמבנין
 או מותכבס מופקר, או מותפקד בהבלעה, טיףךק או מותפרק ויאמר ל,סתפע
 התפעל כי הוה החבור בוולת אמרנו וכבר בהבלעה, מוטמאה או מותטמאהמוכבס,
 96( )ש וה לפני נטינו ומה רענין ואל ר~ין העלולי הקלים הפעלים על יכאלא

 לענין התו בא הוא הרפיון נע .נמלטא עיניהם אשר בפעלים וההתפעלבי1מרנו:
 על כשיהע קלים כלם רפות ו2עיניהם הפעלים כי ההוא, הפעל פא ' קחיםר1שפעל
 טשי בנין על ויהץה .הלברות אל יצאו שלהם הלמד תכפל אם אלא פועל,בנין
 י% ל6 נטועדו, נתד "ס .כי ספפע3 ננין ט65נו 63 ע.ו נטכלו5 ל~קילדעת1(

 מהש, כטו %ותס, וסתנט5פס וכן ס~סכ מנזמי וקזפרקו ופירס נלעדו,6ל
 סק5 טכנין טורככ *ך יטרנף כטו *יננו נפמי "ויכ ירדף ונן טתטגר,נלתי זס"

 . סינוס. סעלוענמן

 .נסוי6. סו6 סנעסה %טפ- כקטן כ*ס ר1כית ססחש טע3ו "ע,'ן 6ע"פל"25(
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 סן שכא אע"פ זה לרברנו שוכר איננו אתו הצטירנו כי לזה: קורםואמרנו
 על  לשפוט הדין מן ואין הככדות על כנוי והצטידנו פועל איננו צידה כיצידה,
 ההתפעל כי הנה ונאשר ויצטירו; בוילבו הדין וה,א בראיה, אם כי בקלותשרשו
 הם כי העיינין העלולי הפעלים מן הלמרים הכפילי המשוגים הפעלים עליבא

 תו סהקדסת עצסו .ההוא התנאי על פעל סבנין השחנותם בעבור הם נםכברים
 כסו ההקשה הא זאת סזצ'ש; הפא תהיה לא כאשר הפעל פא עלהתפעל
  מפתקופפים  *(, * ל*יוכ  יתבונן ולא  און  וירא ככ(, כת )ימעיס תתלןצצו אלועתה
 חתפצצו יט(, כנ )ירטיס מתחולל 1(, סז )יסטיס סתעורר ו(, י1 )תסליסכיסינך
 יכיאם כאשר יור פאיהם אשר הפעלים כי ורע - לוה. וכרוסה _ ס( )ג)סנקוק
 נ(, .ו )טיכס יתוכח מ0(, )נר6סית כהתורע כסו וזמ כקצתם היור תהפךהתפעל
 יח(, 6 )נטרנל ויתילרו כסו מתכנתה על היור תשאר הה2ער וכרוכ ; ס( 0 )ויקר6והתורה
 על רכריהם כקצת הנפעל כא וכבר ז(. פג )תרעיס ויתיעצז כנ( כנ )ססויתיצכ
 אשת ונאסר ונתוסרו, עקרו טמ( כג )יתוק6ל הנשים כל ונוסרו נאסרהנתפעל
 - תסיר. כו נוהג הוא ז"ל רכותינו כרכרי אבל טו(, כ, )טסלי נשתוהסחנים

 סן הנצולים הפעלים שסוש רוב הזה כשער זכרנו כבר סרון,אסר
 על הכפל בעלי והפעלים העלולים הפעלים כשסוש סורים ואנחנו וסהכפלהרפיון
 בידיעת ונזרה הכפל, נעלי וספר הסתר אותיות ספר ר"ל ,הודה, ר' ספר,של
 וספרנו ההערה בספר הירועה ואגרתנו בהשגה אנהנו ספרנו על ,כן 3םוה

 שזכרנו סמה להקיש יתכן ולא זה בענין שחכרנוהו סמה ווולתם ובקרוככישור
 הכפל, כעלי והפעלים העלולים הפעלים שמוש כל על השלסים הפעליםסשסוש

 שיהיה אע-פ בזולתם יהיו לא בבנינים האלה הסינין שני להתיחר סדכריהםכי
 רכר לדרוש צריך כן ועל מהם, הנצלים בפעלים דומה לו יש אשר הבניןלהם
 מן זכרנו לקדם נ~מוך ואנחנו עליהם, הורינו אשר לי, המיוחדים הספרים מןוה

 תכואם אשר בפעלים שיקרה סה קצת וכרון והוא לו, דוסה שהוא מההשמוש
 סן כז~לתם כשמושם שונים הם כי אהח"ע, הם אשר הגרון סאותיותאחת

 הפנים. כרובהפעלים

 * מו ר עש

 * הגרון אות בהד תבאנה שר א וכשמות בפעלים שיקרה מהזכרון

 האותיות. סן לוולתם אינם אשר ופנים סיוחדים ענינים הגרון לאותיות נידע
 יצירה לס' בפרושו אוסר ג6ון( ר'ס )610 ז"ל הפיתוסי הישיבה ראשוראיתי
 אלינו הגמג לא אכל שלם חכור כהם לו  שיש סודטמ( ו6ינ)1 )כ"' ה"נ)סיד
 כע.ה. שאריתם על יורו כקצרה כללים הזה בשער סוה זיכר ואני ראיתיהוולא

 כפעל ההיא הפא תהיה הנרק אות סן אחת הפעל פא יהיה כאשר כיואוסר
 שיהיה אע-פ נפתח נעה העתירות אות ותהיה הסקיסות כר)כ נעה %41רצלך-
 בסנול, ריא תמעת תהיה אם כמנול או כפתח, הפא תנועת תהיה אם קלהפעל
 חלום החלסו בח(, ל1 )סס אנשים ויעכרו 9( יי )נר6סית מלחמה י*תם ויערכוכמו
 נא נעזכה 9(, כד )ויקר* יערכט השכח כתם כ(, נ )מס חחנטו ס(, ט)סס

 ט6(, כו )3ר6:'ת יעקב את ואהר3ה יג(, 1 )סופטים לסעלה ויהפכהו י(, ס)נסטיו:
 ח(. 1 )ס"י חהרש אל יג(, יו ):ס תארגי אם יג(, טו )סו:טיס עכתים כשניםיא*סרהו

13
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 כס(, סס )סס ויחררו כנ,, טכ )כר5:'ת כילר תחטאו אל ל5(; )6יונאענרנו
 סן הרבה סמנו שימלט ויש ס(. קט6 ):ס יהלמני כח(, כח )תסליסיהרמם
 גרול בפתה פעם העתירות אות והנוע העקר על הפא בנח ונוהג הוההסנהג
 יחררו עתה 5ו(, כן )סס ויעקבני כת(, ית )נר6ס'ת יחסרון אולי כסו בסגולופעם

 הארץ את להם ויהלקו ס(, כ )ךכריס יחנכנו כ(, ט )6'וכ ויעקשני ת(, כו)ית1ק6ל
 1(, 6 )ט"* ארניה אחרי ויעורו יו(, יג )סופטים אותך נא נעצרה ו(, ית)ט-6

 ואם טו(. ט )ססט יאשמו אשר ער נ(, נג )סעיס ונתמרהו מראה ולאונראהו
 ויחרלו בסו לעולם, נתה אם כי הגרונית ההיא הפא תהיה לא רנושה העיןתהיה
 ו(; ין ):"6 ונעברה לכה כד(, 1 )סטות מצרים כל ויחפרו ט'(, י* )נר6:יתלבנת
 תהיה גרונית הפעל ופא הפעיל דמיון על החולפים הפעלים סן שיהיה מהוכן
 תעלני אל ך( 5 )תסלים שאול מן העלית כמו ובעתיר, בחולף הרוב עלנעה
 )סטית ימיך יאריכון למען נ( קכת )סם למעניתם האריכו כס( קנ )סס ימיכחצי
 שלש בין העברים בו שמקבצים מסה הא לו שרומה ממה וזולתו ווה יכ(,כ

 באר כאשר 1( לזו ~ו רומות אותיות שתי בה תבאנה אשר במלה נעותאותיות
 בכל ביניהם מקבצים שאינם 20( )ךף ואמר הסתר אותיות כספר יהורה ר'בה
 בספר אנחנו הסציאנו וכבר הכפל, ומהפגש הגרוניות מאותיות נמלטתמלה
 נמלטות הדק והמלוה תנזעות שלש כין בהם קכצו רכות מלזת והישורהקרוכ

 המונע הכפל ותנועת הגרונית האות שתנועת אלא 2( הכפל, ומאותיותמאחה"ע
 הביאונים אשר ההן בסלוה כפולה ולא גרונית איננה אשר האות ותנועת]חובה[
 שלש בין בהם לקבץ עליהם קל היה וע"כ הובה, איננה הרבה ובוולתםאנחנו
 )ס~:טסנ(העמיקו העסיקו שטים ושחטה כמו העקר על נחה שתבא וישתנועות.
 )תס5יס בצרה לעתוה העלים כו(, ן )מ.נ ממני העלים וה' ט3(, ט )סםשחתו
- 6(.י  בכנוי רבק הוא אשר בעתירו עינו ההיה גרונית הפעל למר תהיה ואם 

 השמוש בשער וכרנו כאשר יפעל, בכל המנהנ על בק~ץ נמשכת בוהפעול
 פעל כל עתיר כ' ווולהו, 5( כת )ךנר'ס ח2כבנה אחר ואיש בוכרנו 81()ךף

 ישמע, ישלח, כמו ואו, בלא יפעל על אם כי יהיה לא גרונית שלו הלמרשתהיה
- וישלההו כמו ספטול( )נככוי וזה ינ(, א )טןלי איש לב יגבהיקרא,  וימצאהו 
 כ(, טע )ירטיס יסהבום לא אם כל(, סס )סס ויקחהו טו(, 6 )נר*סיתאיש

 טו(, יג )ס-נ אסנון וישנאה ס(, ק5ו )תסליס אשכהך אם 1(, 1 )נמבס אלהיישמעני
 יי(. 5כ )ךנרים ח2אהויקחהו

 עין בטשך יהיה בכנוי רבק כשהוא הפעלים מאלה ולרבים לאחרדרץצוי
 ובקעהו נ(, כת )ךס", אחי שמעוני ו(, כג )נר6:ית אדני שסענו בקמץ,הפעל
 ככל ההקשה והיא 5ו(, נ )יס נא ספהני יכ(, יו )ס'6 כמ2חד;ו קום יו(, יי)מטות
 לבשהו, ןדשמ, ?*ן?', שתאמר רצוני גרונית, שלו הלמר תהיה שלא אע'פיפעל
 על העין תשאר ויתסרהו, לחסרו שיתכן ממה הוה הפועל יהקק טוםנשקהו.
 0. ג )טס5י ?עהי יכ(, 5ט )'רמיס 1"ני יט(, י )ם"נ אימו אל ?אהי כמוהקמצות
 שחט, ח2אל, שאל, כמו יפעל על כן גם עתיו יהיה גרעית דמעל שו תהיהואם

 מ~י, לננות, קל85,כטו1(
 נל~

 ל0. יכ )נסמיט
 טגרם וסיס סיכ( )סופטיס סכץ וסכס כו( סוף )יסוק6ל המ65 ול6כמ11תכקמי2(

 לטע(. )תסלים שחעה 1(, נ )לא 6לקטס ככ( כט )טסלי שסי 5ד(, כס)ויקר6
 5כדו. נסו* סעע נ' ע' יף סמשול וכ-כ נמ"ם כט"ם טיוייקיס ננ"י כי80(
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 נטשכת העין תהיה הפעול בכנ.י ירבק וכאשר יבהן, בחן, ימער, סערוישחט,
 תשלינ' ולמה כמו כן3ם

"':( 
 )ו'קר6 '3אלנו לו(, 'ת )סס תסערנ' וימ'נך ד(, ט"6 )ת:לי: 'סערנו טו(, ט)ויקר6 וישתטהי 'ד( 'ג )סט.ת בנך 'שאלך כ' "(, כת

 כשבא העין שיניעו ויופשר כ(; מט )'רט'ס יסחבום ,(, מט )'סטיס ויבחרך ו(,כס
 הפעול בכנוי היבק בצוי ויהיה י(. 'ו )'תוק56 חחש ואנעלך כמו מעט 'ווה'ופתח
 אל קרכה נ(, כו )סס ה' כתנני קיו(. קיט )תסליס ואחשעה מערני כן גםנמשך
 שאלומ האותיווע י(, לי )כו,סית וסחרוה שכו 86(, לעי5 )ר,ס טע'ט(, )ססנפשי
 יאותו כמו .יפעול על גרונית שעינו מה קצת עתיר שהההה 141פשר י6(; טס)יסעיס
 ואפשר ת(, כג )נמדנר אועם זמה ל(, ס )טטיס עליו וינהם כן(, לן )נר6זתלנו

 משפטו. על אנעלך אז ויהיה אפעיל, בכנזי רבקו קורם תחש ואנעלךשיהיה
 פתוחה הפא תהיה לרבים צוי ויהיה בכנוי רבק הזה המק מן הצוי יהיה לאאם

 ואכו רחצו כמו דגרונית אתכעכור
 )יסעיס"

 טו(, )'ת,ק"5י6 ה' מעל רחקו יו(,
 )יסחע לכם בחרו י,( מס )סס כעירבם את טענו ס(, ית )נר6סית לככםוסערו
 הפסח ושחטו ס(, ט )טם5י בלחמי לחמו טו(, 5ד )תסליס וראו טעמו טו(,כן

 מן הזה הצוי שיתרמה ויש י,(. 1 )ילטיס עולם לנהיבווס ושאלו כ6(, ינ)סטות
 רגשות המנע בעבור וזה כן, 3ם גרונית עינו אשר הכבר הפעל מן לצוי הקלהפעל
 מאמרו בצירו, ט(, )יסעיס עמי נחטו נחמו '"ד( ט"ו )לנ ללכה מהרז אמרז כמזבו

 גרוניות למריהם אשר הפעלים מן שיהיה וטה נ(. נ )תנקוק הלחות עלובאר
 עם ברבר ההא בקבוץ הפעלת א, ההא בשבר הפעלח או פעלת רמיוןעל

 ד(, ן )ט"ג הכלים כל ויצקת_על הרלת וסגרת י(, 'ו )':ט.: זכרה לא כמוהנקבה
 השלכת, לג(, כו )יתוק6ל ארץ מלכי העשרת ו(, ט, )ירטיס אותי נטשתאת

 ההיא הפעל למר בי הנקבה, לשון אל יט( יד )י:עיס מקברך השלכתכהשיב
 אלרעך כה' כמו עור רגושה הנקכה סימן היא אשר התו תעהיה כפתה.תונע
 י(, נו )יסטיס יגעת ררכך ברב ג(, 'ד )ט"6 בירך ולקחח יג(, ג )ירטיספשעת
 עמים השבעת יד(, ן )5סתר למלכות הגעת כת(, יג )ירטיס אותי שבחתאשר

 בנפעלת כן גם ההקשה והיא ד(; יו )סט המלחת לא והמלח 5ג(, כו)'תוק*ל
 הנקבה עם .ברבר ויאמר בפתח, הלמר שתונע ר"ל גד( יו )סס ונכלמתכסו

 ק-דומה נלקחתנשכחת,

 ל._
 הנקבה על בספור נפעלה בהא התו ת,מך .אם

 הרבור בין אשר ההפרש הזא ו;ה קלה, תהיה שהחו אלא בפתה עור הלמרתונע
 ורפיהס עמה הדבור תו רגשות ר"ל הוה, ברמיון עליה הספור ובין הנקבהעם
 יו(, כ )נר*סית ונכחה כל ואת טו(, כג )יסטיס צור ונש:חת כמו עליה הספורחו

 סברתנו בירור על המופתים והביאנו *( ההשגה ספר בתהלת ונכחת פרשנווכבר
 עם הדבור בין וכרט אשר ההפרש ווה ההוא. הספר בזזלת עוד בזה והפלגנזויוו(

 הרפיות מן נצלות למריהם אשר כפעלים אם כי איעו עליה הספור וכיןהנקבה
 נאמר כאשר האלה השערים שמ בין כהם הפרש אין הלמד הרפויי הפע~ם -אבל
 ד( )'רטיס.5ט ונבנית איכנך עור ינ(, ש )יסעש עצתיך נרכ נל"ות הנקבה עםברכר
 את גם ולקחת אך נ(; 'ד )דס"6 מלכותו למעלה נשא~( כי עליה במפורוניימר
 .כש קחתך סני, ]יני והא מקור על עטיף מיר הוא טי( 5 )3ד*סית בנידקראי

 סיתס *לו נאוד-ק: גמ' 8ק וספל*ון סר6כע ספ' כטו טסס דנרי ונכתת ;ס 5פי מסש*(
 5ור, ונסכטת כטוסנקנס ס* 3טקוס ז0י*' סי*,.כטסל בזנס דגחס, סתו גאתס "לט5ך דסוי ונכתתט5ת
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 ר"ל מקור[ על עטוף מקור כן נם התו אשר יג( כ )ט5*כי מירכם רצוןולקחת
 ואמרו 1(. שלם מקוה כן אם והוא פאו מהם אחר מכל והלמר המנחהן אלפנות
 תמורת לבלי נוספת בשניהם ורחו חמר, .מקור כג( יו )ירמיס מוסר קחתולבלתי
 בקחת ,2התו אלא תולתו, ננ( יו )'טוק56 אחיותך בבצרקתך. היא. כאשררבר
 רוראי את גם בולקחת עליו השיבו וכאשר החסרון, לתמורת שתהיה אפשרסוסר
 היזה כאשר ההא התמורה השאירו ממנו חסר שיהיה מה רצון ובולקחתבני
 ר'ל הכפל, כעלך כפעלים כן עהצים שהם אמרנו כאשר המקור, "צתנהשלא
 ינ(, כי )יסטיס שער וביכת יד( 1 )'סוסע העיר את ויסבו כג(, .1 )ס.6 אשהוביסב
 אחר חסר ויכח יסב מן אחר כל בי להם, והרומה ו( י )טיכס יבתו פסיליהובל

 מהם אחר מכל האחר הכפל חסרו ובאשר ויכתת, יסבב בהם והעקרסכפליו
 אחר הסוסף הרפה הנח נ:סב הבנין בהשלמת במקומו ששסר מה ממנוהמירו
- הכף רגשות וביכתיור,  החילה המינים בשני החמורה העברים ממנהג כי 
 עתיר אתה אחרת סברא הואת ברנוש לנו יש אנחנו אבל יהורה, ר' רעתעל

- כנ( )סער ההבלעה בשערלראותה  ב ס י מן אחר בל אל השיבו כאשר אך 
 יכתו פסיליה וכל יד(, 1 )יססע העיר את ויסבו באשרם ממנו, שחסר מהויבת
 והבל"גוה בויכתו ת ב י ותו והבליעוה, בויסבו יסבב בית השיבו כאשר ר"ל 1(, 6)טיכס
 :ו"י כאמרם לוח בה המומר והרנשות עסי' כאמרם ב:0י בו המוטר הנחהשאירו
 העלה ממנו וסרה ממנו חסר שהיה מה בהכלע מהם אחר בל אל שהשיבואע"פ

 ר"ל העתיר הפעל ישתנה שלא זה העכריים ועשו התמורהן להוספתהמחייבת
 המשגת באיכות ביניהם הפרש בלי שיקלו האחר פעל על בנוי הרבים פעלשיהיה
 ממעשה וזה הזה, המין מזולת העתירים הפעלים בבל כן וה היה כאשרלפא

 לו והרומה זה בכמו נהנו וכבר הערב. שעושים למה רומה והוא ומנהגםהעבריים
 שהביאנו לצורך הזה החבור ב,זלת עליהם זה אנחנז וכרנו וכבר הוה, ר~מיןבוולת
 )?( בשער קורה זה זבל האלה הרברים מן באור ביותראליו

 מה על לקחת כהשקל כי ונאמר בו עומקים שהיינו מה אל נשובועהה
 והפתח עיר, שם ס2( ט 1 )דס"6 ?לקת רמיון על בהקל 9?לת הבאור מןשקרם
 יושת ע"ר 49?ת בצרקתך מאמרך צרקת ומשקל החית. בעבור האבהקיף
 ע"מ נרונית שלהם הלמר אשר האלה מהפעלים שיהיה וסה ו(. 5 )יסעיסגמלים
 הים רגע ו(, ק5ו )תס5יס הארץ לרוקע כמו בפתח ה~תה בעינו יכשר לפוע
 שיקרה ויש 1(, י6 )ויקר* שסע ושסע 6(, טג )סס יעקב בראך טו(, נ*)יסעיס
 ננכת(. )ןנחס עצות אבר גוי כי כמי מעט והוא גרונית שלו הלמר שאק במהוה

 ובין ר"ין בין חקתחדש עקרו על גרונית שלו שהלמר מה בצרי שיונעואפשר
 לד(, "ט )עסליס שקע ני אמרו נמו הגרונית האות כעכור כפתהות תנועההלמר
 וולת על שהוא במה כן גם הזאת וטזנועה וו(קרה יו(; קטס) )טס ידך. אתפותח
 וג ש )עע5 ימה 8אמ. אמרו כמו גרומת כן נם שלו שהלמר מה פועלדמיון
- ורצע יט(, קט )טס~ס למוערים ירח. עשה כנ(, כנ )טיס רור .ביתמפתח  

 ממה נ( 6 )ש"* סכנת כמו פאלח דמיט על שיההק ומה 0. כ6 )טטוטבמרצע
 )נר*סש שמעת היבקה ככן בפתחהש שלו וה5מד וזעז  ושוגע נרונקש שלושר~מר

 5ספוג אש5פד פסר פוור סו6 פ"ס וף ניס~5 רוע 51ושפ1(
 כטנרו דפס וטיס כעטן 69 יף 5טע5ס גס טנ'6ז יחס לן *טנס ?וטת"גסטלונו2(

 ' ט'ן. כטנ  .וק; י: 1',דס"*
. 
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 )ויקד" שסע ושסעח ו(, ין )'ת~ק"5 סרחת לנפן ס(,כ,
 על שהוא וטה ג(. '6

 ):-6 משמרת כי כמו הוה סהשערקק?לח
 סוי

 גם פחחוח ולסרו עינו תהיה ככ(
 הפא תהיה ואם ; מ( מ )קס5ת משלחת ואין כס(, 5 ):מות סרקחה רקח כסוכן

 ללחם כו(, כט )ירמיס רצשהפכת אל כסו בו המם חפתח גרונית הזהסהרסיון)
 ואם ט(. 1 )ויקר6 סרחשח כ(, ינ ):ט"ן מחמצת כל 5ד(, י )נממיסהסערכח
 גרוניח, אוח על בחסרה אליה תנועתה יעחיקו אשר האות או ההורעה אותתפול
 נעחקה אשר האוח או ההורעה אות ותונע סהרנשות הגרזנית ההיא האותחמנע
 שני אסרו כסו חית הגרומח היא האות תהיה לא כאשר בקסצות תטעתהאליה
 העולה ין(, לט )כר6:ית העברי העבר ו(, כת ):ס האפור ככ(, יו ):מותהעסר
 1( כס ):טות לאפר 'נ(, טו ):ס לאתי ג(, יכ )נמדנל סשה והאיש כ6(, ג )קס5תהיא

 סעט, וזה בפחח קצחו שימעו ואפשר ?הי; קהר, ?אש, ו(, מנ )כר6:'תלאיש
 העברים ובמסורח טו(; כט 3*יוכ לעיי ה"תי עינים ו(, ס 3:"כ סעוריםכמו
 ההודעה אוח נפל אם אבל קמן(. יסודיי6 וכ5 פתמ קמיי6 )כ5 פתח העוריםקסץ
 השעיר אח נ(, ינ ):טות הזה והחרש כסו בלבר בפחח אם כי יניעוה לא חיחעל
 ההורעה אוח חחסר ואם יד(. * )יססט ההיל נבורי כל כ6(, יו )ויקר6החי

 בפחח החנועה אליה נעתקה אשר היוות חונע  שלפניה, סה על תנועחהונעחקה
 לתרכ אשר ו(, כס ):ם ולתשן לאפר ינ( כ ):טות כתול ויסמנהו כמו כן,נם

 ארבה וכחול כג(, כ, ):ס כחסר כו(, טן )כר,:ית לחטש י"(, טג )ירטיסלחרב
 החמרה, ההורעה טאות האלה( )האותוח נעחקין הפחהין אלה יח(; כט)6י~נ
 )הבקר( ולעלח התמיר וטנחח הסערכת ללחם החי, השעיר הת'ל, גבורי העקרכי

 ואם כד(, 5ג )יח,ק"5 החרבוח ישבי לד(, י )חטיס החרשים השבחוחןההסיר[
 בחרבוח אשר לא אם אמרו כסו לפניה שיש פה אל חנועה יעתיקו ההיןחחסר
 תיג(,  )דס-נ ולסוערוח ולהרשים לשבתות ג(, טו ):ם ובחרשים בשבחוח מ(, סס):ס
 בקמץ שחוח רינה שיהיה אוח ואי;ו לרוורשים. בהחדשים, בהחרבוח, בהםהעקר
 הסכחב סכלי בלבר בלשון תהיה או יחד ובלשון בסכחב בה החטפוחחטף,
 וחונע הגרונית האוח אל סמנה הקמצוח יעחיקו גרוניח, לה הססוכה האותוחהיה
 היא אשר האות תהיה אם אלא גרול פחח הטף הקסץ יחקרם לא כי גרול, בקסץהיא

 יבקר לחרשיו לסד *קדם זה אוחך יורה כ(1 נ )ר~ת בשבל,ם 1( ימגקטה כסורגח2ה
 כסו בהיריק שיהיה ועקרו אחריה אשר התטף בעכור ווה גרול בקמץ ינ( מן)יחוק"5
 ):"" לי נא קססי בקוף העקר וכן נ(, כנ )נטדנר לשבטיושכן

 בחיריק שיהיה ת( ככ
 וזוו עור י;קדם זר; שהוא אע.פ אחריה אשר החטף בעבור ווה גדול בקסץוהונעה
 שיהיה ועקרו אחריה אשר החטף כעבור גרול בקמץ נט( כמ )דכריס רעיםוחלים
 סעפר וזמן מם ?קדם ו(. יד )ירמיס שפים על עסרו ופראים כסושרק

 אפשר כי ור, הוא אם אחריה אשר החטף בעבור גרול בקמץ ג( סט)תס5יס
 בארתי- כאשר ופתת בשבא להנ"גו שרעתם מה הסלות מן חטף בקסץשיפארו
 ורושור הקרוב בספר סעסר בואין הכשרתי וכבר הורוח, הסלות בוכרי 5():טמ
 מם כמו נרול כפתח להעת סעסר ואין מם ועקר כן. גם טוכים אחריםפמם

 אל וקפצות ט שתעתק ממה עחכרנו טה וכמו יט(. ככ )י:עש "ערסךוממעמרך
 ??שי כמו להיות הסשפט היה יד( כמ ):'6 ?חיי סה אסרם רגוומתהייות
)1

 סקי
 כ:ו*. וכקסלינו סמ-ם סס*ס ונכ*י ונמל:יס כ' דף נמכ%5 סלד"ק -מנקד ~כן נמ,
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 ?טסים כמו להיות המשפמ היה 7( נ )עמוס ה' תורת את ?ת?ם על כו(; ד)מ'6
 כמרכבה ?"טד ה'ה ס(, כ )'סוק6ל ?חי' ביום וה וכמו ס(, ג )"סהראליו

 )ט""
 5ס(, כנ

 להיות משפטו היה 'ת( ט )7ס"נ ?יח;'ם ולכסא 'נ(, כט )'תוק6ל ?סרביתערים
 ; כו( כס )טסלי משחת ומקור ט(, כס )סס מראה אתה אשר כו(, )סטות ??:י ששכמו
 3ושו י6(, ככ )תסליס ?שלכתי כמו המשפט היה לד( ככ )ט"כ 17ל'תיכי

 יהקלטי,
 הבקעה ו(, ט )'רטיס הגלו לא מאשר טו(, כס )ס'6 הכלמנו ולא 5כ(, 5ו)יתוק"ל
 היה ח( י )עור6 רכושו כל ידורם י(, 'ו )ו'קי" חי ל,קד כ(. לט )ירטיסהעיר

 טו( )ם"6 למלך לס?תך טו(; ו )ויקר6 ס"טר כליל כמו ביור החטף להיותהמשפט
 הכנוי אל הסמכו קורם הוא כי כ(, כנ )סטות בררך ל??ךד כםו שיהיההמשפט
 הקמצות ותשאר הגרונית האות שתנוח ואפשר ח(. ט )סופטיס מלך עליהםלמשח
 דיבי ואמר ג(. ל7 )יסטיס 9?שם יעלה כ(, כ )'61ל 9?שי ועלה כמובמק:מה
 ד( יו )יח,ק56 חתלת לא י?ל"ל ונאמר הבית; זדגשו החית והניחו כס(לסט~ת
 ררך על ההא שקמצות אע"פ התו רגשות בעכור החית אל הקמצות נעתקהולא
 הגדק מא;תיוה בפתח שמניעים ואפשר הזרות. המלות בשער זכרנו כאשרזרה
 היה כי 7(, ית )6'ונ הארץ תעזב הלמענך עין כמו בשבא להנק שעקרומה

 ממעשרו וכמהו אחריו, אשר השבא בעבור לכובר בו השבאעליהם
 )ויקר"

 ל6(, .כו
 ממעיני ד(, כט )7נרים בלתה לא ונעלך כ(, )דנריס מצרים סארץהמעלך
 בהא קורה וכזה ת(; טנ )6יונ בערכם 1(, ט )הקר6 בעדך נ(, ינ )'סעיסהישועה
 בסגול שיניעוה ואפשר בפתח שיונע ר.ל ברונית אות על הנופלת ,רעתהשאלה
 הא ובין ההורעה הא בין ההפרש הוא וזה י7( נ )'יט'ס ישראל, העבדכמו

 י;( לס )נר6ס'ת העברי סעסד והא פתח ישראל סעכד שהא ר"ל לרעת,השאלה
 נבזה סטצב י6(, 7 )סטות חיים חעידם וכמהו לו שרומה במה המנהב זהואקמץ
 סא'ש כ6( כו )כל6ס,ת :ה סאתה כו(, כנ )6'ונ עולם סאיח כח(, ככ)'רטיס

 הריתי לא:כי ובסגול טו(; ל* )נט7נר נקבה כל סחייתם י6(, ו )נ"טיס יברחכמוני
 נ(, 6 )'561 בימיכם זאת להיתה 7( כ6 )6יונ שיחי לארם קאנכי ינ(, י6)כט7נר
 גרונית הא על נופלה הפעול הא תהיה אם וכן ט(; כת )יחוק"5 תאמרסאטר
 בצרק השרתהו הא כמו הפתחות מן הזה הטנהב כן גם תנהג שבא, מקומהוהיה
 כמז להיות בד~ירתהו הסשפס כי ז(, ט )סס מדין כיום ההתת יג( טס)ימעיס

 את הס:ת כמו להיות בההתת והמשפט העין, לולי ח( י7 )יח1ק6ליה"טיח'הי
 באמרו *( המשורר טעה וכבר החית. לולי 6( 'ת )ט"6לבם

 קרבים והשקת והלהבת אהבים וחדשתהעירת
 לפניו. שלמרתי בעת בעלומי וה עליו השיבותי וכבר 5 ופתח בשבא ההאוהנע

 גרונית אות על ונפלה בשבא להיות רינה העטוף ווי מן שיהיהומה
 בעבור בו הם0קל בשבא ההיא האות להניע הלשון יוכל ולא ופתח בשבאנעה
 כט(, סצ )סעיכ קדש שרי ואחלל נמו בפתח ההש הואו תונע שלאחרקה, מההנזע

 ואמותתהו י(, לכ )סטות ואכלם בהם איפי ויחר 1(, סג )סס בחמתיואשכרם
 רובם ענין ואם בשבא, להיות להם והחמה כאלה ר"קר 61(, זף לעיל י, *)ס"נ

 כסר*ס כ"ר,תו כיטי סס'ליס כעכיכ' לכו סיס *סל ס6ו5 טל נן ינ"ק טב וסו6*(
 יט. סטר 5קטן סמטכרטדשי
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 מיחל בשבא החליפה על המורה הואז שיניעו ממנהניהם כי )סטנר(החליפה
- באפי עמים ואכוס טנ(, סש )י:שס יעקב לחרם ואהנה אמרוכמו  ואוריד 
 הפעלים ענין כי הקסצות, השבאיות הווין באלה והעקר ; ו( סד ):ס נצחםלארץ
 העתיר הפעל יהיה רבות פעסים בי בשבא, הקסצוה והומרה החליפה,האלה
 בשבא, פתוחית זויהם אשר הפעלים להיות רעתם היה וכאשר החולף,בסקום
 במהברת הזה מהבאור יותר זה בארתי ובבר לפתח. השבא הפבו לרוחק, זהונמנע
 שלא  סה מכלל ועאת והעלולה יס(. פ' ולקט, 24 )לעיל והישורהקרוכ
 כסו בשורק להיות העטוף ווי סן רינה שהיה ומה זולתנו. ארם בוהרגיש

 בשם וקראתם 5(, ס )סס ושסרתם אתם ולסדתם לכ(, י5 )יכריס לעשם[ושמרתם
 אתח, בשבא נעה גרונית אות אחריה והיה להם, והרומה כ7( ית )ע"נאלהיכם
 ג9;'סס :עביהם, נעבדתם, כמו בו לבטא הכובר בעבזר בפתח ההוא השורקיוסר
 ועשה (, ינ 1  ירכריט  וברכך ואהבך ואכלתם, זאטרתס, ו(, 'נ )ע"5 אליהםזרכרת
 לענותו ואסרנוהו נ(, כנ )7נריס ביתך תוך אל ואםפתו ו(, ט )ויקר6 חטאתךאת

 ואכלנהו ולכנ' לי ועשיהיהו ו(, 1 )ס"י הפרות את ואסרתם ס( יו)סוטטים
 הדין י7(, ס )סס ואכלתם עצים הזה והעם '(, סיץ )'רטיס ואכלהז 'נ(, 'ו)ט"6
 בשבא שלאחריה סה להניע כבד והיה בשורק שיהיו להם והרוסה האלהבווים
 שההיה אע-פ כבר בוה היה לא גרונית היהה לא ואלו הנרונית, האות עםופהח
 כו(, סיף )יחוקיל עור תמצאי ולא יחץזי' שנאטר כמו ופתח בשבאמונעת
 בחירק להניע שדינה והלסר - רבים. ווולחם 'נ( ס ):ופטיס שב,ךיץ4ה
 בררך לשמרך ס5(, )':עיס ררור לשבוים לקרא לסד כמו השבא עלהנופלת
 ההיה כאשר להם, והרומה 1( נ )קסלת להפזר ועת לקרוע עה כ(, כג):טות
 ההיא הלמד תונע ופתח בשבא מונעת גרונית הלמר אחרי אשר השבאיתאזת

 בחשך לאשר ס,(, )סעיס קוח פקה ולאסורים למד כמו ההריק כמקזםבפתה
 לעזור כנ(, ס )ויקר6 בהנה לחטא ח(, יו לנר6סית עולם לאחוזת ט(, טט)סס

 י7(, כס )סס ולאביגיל כת(, נ )ם"5 סזבחי על לעלות ח(, כס )7ס"נולהכשיל
 לעשו לארני למר הפחח עלת היא עור חאה 7(; )טטוס לארניהםהאמרות
 רפתה וכאשר זפתח בשבא מזנעת שההיה הואת באלף העקר כי יט( לכ)נר5סית
  כט( כט )דנריס אלהינו לה'  בהפתח אומר אני  וכך פתחותה, על הלמרנשארה
 עור קרה וכזה ס(; קינ )תסלים אלהינו כה' טי  וכף  ט( יס נטדנר בה'  אךוביח
 להורעה הו[ה ואלו לסתם שהיא ספני כ,( כט )נר5סית תעבר אשר בעברהבביה
 ספילים היו ואלו ההא, בקסצות כסעכדה להיות עקרה היה בי קמוצה הביההיתה
 ה' 9אש כי בבית קרה כאשר הבית אל נעתקת הקסצות היתה סנהנם עלההא
 נחלים בערוץ  בביה קרה וכן ועלתמ; 1( כס לסס יהי ובית  יו(  סו )יסשסנשפט
 0 בן )סס מים עלי כארזים ובכף יט(, טו )נטדנר מלחם באכלכם ו(, ל)שיינ
 להח-עה שרוא בעבור הכף קסוץ טו( ס )ס"ס ךאי;'ם בחור אבל לסתם, הםני

 הכף, אל הקמצות נעתקה ההא חסרה וכאשר ההא בקמצות כסאיי'ם בזוהעקר
 נאמר כאשר יחסרוה שלא ואפשר 3 הזאת ההא בחסרון הזא כן דבריהם רובכי

 שיניעז ואפשר כו(. כס )סס להכחבח י(, כס )סס לדגדור יו( )7ס"נ הוהלר"ם
 כו( )7ס'6טו אלהים קע'ד ויהי כמו פגול ב החירק עקרם אשר האלה האותעתקצת

 בניו לאליתה ועור טו(, י3 )ס64 יואב בשמר ויהי כמו בהירק שירויהכה2פטו

 כמו רפה אלף אחריה תהיה אם שכן כל בצרי שתונע  ואפשר נו(; נס)דסיי
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 שיביאו ואפשר יך(; ק ):ס חיל נעשה כאלהים ג( סן רתסליס לאלהיםאמרו
 פט"י כאל עשו כאשר גרונית אוה שם תהיה לא אם אף החירק כמקוםהסנול
 וכא כחירק ה תמח כהם שהעקר והוא יך( ע )נתטיס תמח ואל כג(, ית)ירטיס
 משפטו והיה יכלה, עקרו אשר כ6( 5נ )6'ונ מראי כשרי יכל כמו חסר תמחואל

 טו(יותו יו )נטדנר תפן אל כמו כצרי או כשרי יכל כמו בחרק התושתהיה
 ההא תמורת כו היור תמחי אל אכל כסגול; וכא ז( יז )*יונ עיני מכעסותכה

 הסכרא על אותה לשום צריך בסטל ממנו התו הנעת אך יהורה*(; ר'כמאמר
 המירוה החת שכר עם התו תחת השבר עליהם ככר כאשר כי שיאמר,הזאת
 היור כו ושתהיה תמח ואל כמו ]הא[ חסר שיהיה אצלי תמחי כאל ויתכןבסגול.
 ט(, קז ):ם הצור ההפכי נ( קת )תה5יס כשמים כהישכי היא כאשרמוספת
 כאשר הפעל למר היא אשר ההא תמורת שתהיה לא ס(, ק* )סם כסתרמלושני
 רפה נח המם ובין ההו כין שמים היו לא חסר שתמחי ולולא יהורה, ר'אמר
 הוסיפוה לא כי היור תוספת על השניחו ולא הלמר חסרון תמורת שמוה]אלא[
 התמורה. על רכרם שעכר אחראלא

 הנחמרים כמו ההיא הפא תונע גרונית אות שפא כפעל פעל הנ יכאוכ,אשר
 נאמנים ט( טו ):טות מים נערמו כג(, נ לט'נ נחרבו החרכ י6(, יט )תסליםמוהכ
 כמו גרונית שאינם האוחיות כשאר נחה שתהיה ויש ; ו( כו )טס5י אוהכפצעי
 תהיה כאשר לרוחק עור ותנוח יו(, 1 ):"נ כיתך ונאמן ין(, ט )י:טיס לונחשכו
 ומהענינים נו(. טת )תסליס רמיה כקשת נהפכו כמו רגו,2ה ההיא הפעלעין

 והעין החת אכל מעט, אם כי רנושות יהיו שלא הנרוניות האותיות בושמתיחרות
 עקר. כל אותס ירגשולא

 '(, '6 )י:טיס ישי רש ש כמו מלעיל פעל רמיון על השמות מן שיהיהומה
 תאר כמו ההיא ר~ין הפתה נרוניה, עינו ותהיה יד( כד ))ר6:'ת ימיםהרש
 יו(, כנ ):טות הכתולות כמהר י( טו )סס וצחר ויכין יו(, 1 ):ס צהר יז(, כט)סם

 חוץ השער הילך זה על ג(, יכ )דגי"5 הרקיע כ,הר ו(, כס לסס שהםאכני
 גם תפחח גרונית שלו הלמר תהיה אם וכן ; כנ( ט )ויקר* ידו בלז ועלטאיל
 סביכ טןח כס(, 5 )סמ~ת מרקחת יה" כת(, 1 )ט"נ הקכ יי4" ישח, כמוהעין
 רמיון על השמות מן שיהיה ומה י7(. * )':ע'ס לטיח עלי ה'ו כ7(, כס)סס
 כמו ההוא השם עין כעכורה תפתח גרונית שלו הלמר והה,ה וחיחפ ושיפראיור
 תותח נחשכו כקש כמו כקמץ שיבא ואפשר לת(, סס )סם קובע ס( ,1 )ססני:ע
 יהורה ר' אצל וקוכע כוכע כי ורע באתנח, היוהו כעבור חה כ6( ט*)6יג
 כספרים ראינום לא אנחנו אכל תיתה, כמו קמוצים 190( דך סנעוד)ספר
 הוא מלעיל המקומות כקצת שכוכע אלא פתחין אם כי כהם לכטוח ראיאשר
 מלרע וכקצתם יז( נט )יסטיס כרא24ו ישחגה וכוכע ס(, יז ):י6 נחשתוכוכע
 כלם ובא ס(. לט )סס וכוכע כגן כלם י(, כן )יח,ק"5 כך תלו וכוכע מגןוהוא
 נ:ס. ראשו על נחשת קוכע ונהן אך פסוק בסוף שהוא מפני קמץ וכוכעבשן
 ,;מלרע כד( כנ )יטזק6ל וקוכע ומנן צנה וכן רכותיה" וליוז "מלרע הוא ל*(יז

 נרונית שלו הלמר ותהיה ארץ רמיון על השמות סן שיהיה וסה דכזתעל'.ולית

 סט"ר טס )כסוספס 5-11 129 דף כנא נ6ותיות*(
 כנדפ"

 טטש "ושל מטס( סר:
 גו~ס יוד ט ספעל לט7 נט5* כנ( 'ח )ירטיס "טקי "5 חסר, '7( יג)נתשמ

 דד"ק. דטת וכן סטנכנ." ספך לפמו סס מס סנור.
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 ל%ו:עקו(, קמח 'עשה בל' צמח 5ת(, כת )דכרים רב ,יע כמו עינו בעבורהתפתח
 שעי, כמו והעין הפא תפתח גרזנית העין תהיה זאם ימ(. ח ):1סטיס כסףבצע
 סוצק לא רחב נחל, כ(, 'כ )וכריס רעל סף ו(, 6 )"סתר ושש בהטשי,
 לו. שדומה ומה 1( ג ליונס המלך מטעם יכ(, )ססט בכחש סבבני .יו(, )לו)"'יכ

 כמשחר ם רח ם יג(, )מטות ??ם כל פטר כמו עקרו על ויבא ור מעט מזהואפשה_שימלט
 5(, ס )מוסטיס רחמתים יסם שאמרו אע"פ יכ(, יכ )נטדנר אמו מרחם ג( קי)ססליס
 י?שם שדים ברבות כו(, כ ),ח1ק56 ?סם פטר כל ג(, טו )יסעיס ?סם מניהנשאים
 מן תה השער, הלוך על קסח( מכלו5 ר4:סקק, טפני קמ51ס )וסרים כס( טט)3ל6:ית
 מן כן גם הזר ומן ארץ. משער שער כי שבראיות והגדולה שבמופתיםהחזק
 אלהיו לקם השער עקר על שהוא אע"פהמנהג

 3טקר6(; לתס וכ5 י,. כ" )ויקר"
 ענב ורם ו( ט, )יחוק"5 צלע אל צלע שער והשיג כן, גם ממנו נמלטוכבר
 לו(, )סס הצהב לשער י( ינ )ויקר6 לכןו( ש?י הפכה והיא אמרו יד(, 5כ)דכריס
 שהוא ומה ארץ. משער זה וכל הסנהג, על הוא כ( 1 )':עיס הרגלים י?4יאך
 ואתת אחר כמו פתת יבא חית עינו ותהיה ושלל ?עו רמיון על השמותסן

 הוא אבל יהודה, ר' חשב כאשר ונער שער מהברי האלה המלות ואיןואהר,
 זולת עצמו בפני בנין וחבריו שער ואין מלרע2(. בהיותם מהם זרות אותןבשומו
 היות ממנו הוציאו אך ארץ, מבנין ה,א אבל יהורה, ר' עור חשכ כאשר ארץבנין
 רחמתים רהם אבל רחמתים, יוסס ו?ם' פטר אמרם וה על והראיה גרונית,עינו
 פטר אך הגרונית, האות בעכור אליו ארץ דמיון כהעתק השער הלוך עלהוא
 זרה אחת מלה באה וכבר ההליך. מן ור שהוא אלא השער עקר על הוארחם
 אליה לחבר וראוי ??ד והיא קמוצה ובאה פתהין בהיותם ואחר ואהתמאחר
 טובה ארץ אל שלו הנקבה לשון אשי לזכר רחב עוד אליה ולהבר הזונה?חב

 לולא כי כס(, כת )ט:5י נפש רח: אמרם וה על זהראיה ת(, ג ):טותורחבה
 אבל ; )נסטיכות( בהצטרפו משתנה היה לא מלרע )סנסרד( הצטרפו קורםשהיה
 שתם שנתה לא ז~ו ילל שער לל המעלשעחהם ונהר ורעב ווהבקהל
 האות שהיהה בעבור הברע ושמ אהר שנתה כאשר הפתחות אל הגרעיתהאות
 ארץ. משער שער כי יהודה ר' חשב כאשר שער משער זרים ואינם חיתההיא

 ורדת שבת דמיון על אשר הפאים הסרי המקורים מן שהיהוסה
 בהתחבר ההיא הלמר עם העין תפהח גרונית שלו שהלמד מפועל לקוחולכת
 עת ג(, ס )'רטיס מוסר קחת ג(, 5 )ע:5י קרושים ורעת אמרו כמו עמו,התו
 אמרם אך י(; יד ):"כ בך לגעת כ(, כנ )יח1ק56 עליו לפחת כ(, ג )קס5תלטעת
 ששער על ראיה עור הה הצילף, רפיון בעבור '6( כד )3ר6:ית השאבתשאת
 שרם אע"פ הנרונית, הציות הפתת אל הוציאו אך ותכריו, ארץ משערחקכריו

 וחבריו, שער סקצב על לטעת ועת וקחת ורעת יוד, פאיהם אשרמהפעלים
 אבל. נון, שפאע מפעל ולטעת למר שפאו מפעל וקחח יור שפאו מפעלורעת

 יט. פ' 5קמן ור6ס 4?ל טטמק5 63מת1ס161(
 ט5ות ס: של( טחץ, נער, )שער, סמעל טוס "וכמ%5 182 זף סכקוד נספל25-11(

 )סר ו6ו5ס אחת, אחרו רעב, מחר, קהלן זהב נהר, וסס ט5רע סר.ס סכט16
 אחר ו6ו5ס כקטנין, וכס ותכ?יו ע:ן 5ט5ת כלס ידטו ורעכ וטחר ווסכקס5
 סתחין סי1תן. נעגול וחנריו סער כטו 6% וחנריו ע(ן בטו 6ינס ואחרואחת
 יט. פרק 5קמן ור6סועלרע"
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 בעבור ומומרים מחסרים מקורים אלה הם ואם ושער ארץ דמיון על שהםאמרנו
 לא יףב בהצטרף ד( כ6 )טסל' לב ירסי עינים רום אמרם ואין אחד.שהקצב
 בהצטרף בהשתנות ט( 'כ )ט"כ כסף הסת לבלתי אמרם ולא יו(, 5ו )6',כמוצק
 זרה מלה יש כי שער, לשער שובר בהצטרף ושערו שער משתנה שאיןאע"פ
 המשוררים על נקפיד לא אך עליה, ההקשה תמיר תלך ולא שמורהשתהיה
 רגלי תי ערי המשורר דברי נגנים אנחנו אין כן על המשקל, בדחק זהבכמו
 קשבת רמ'ון על השמות מן שירצה ומה יט(. פ' לקמן )ר6ס זולתנו גנהכאשר
 קזסת, כמו פתוחות, ממנו והלמר העין גרנית, שלו -שהלמד פעל מןלקוח

 וקרחת. וצדעת,וגבחת,
 דמיון על אשר הלמדין המחסרי העתירים הפעלים מן שיהיהומה

 גרונית שלו שהפא מפעל לקוח כו(, ד )סס ממנו וירף ינ(, כ )סטות כהויפן
 את ויחץ ויעל, י:שו, כמו פתוחק ר~תידת ואות המחסר ההוא הפעל פאיהיה

 כמו הזה המין מן בכבדים ומתרמים קלים פעלים ואלה 5ג(, )כל6ס'תהילרים
 משפטה על שבורה בו העתירות אות שתהוה ואפשר ל(; כג )כטדכל ואיל פרויעל
 )סמות ה' אף ויחר יט(, 5ג )נר6ם'ת העיר פני את ויחן כמו פתוחה הפאוחהיה

 החית, והיא הפא נח שיהיה אצלי המשפט ט( יט )סס יתרו י!סן אך כד(:ד
 דמיק על מהיותו שאמרתי מה על והראיה 1(, גרונית ויותר, בעבור נפהחהאך
 אחד דברים, משני כ( ט )כר*סית היין מן וישת י( ט6 )ירטיס ישמעאלט??
 הסברא היתה אלו כי וישת, מן ותו וישב בית שלו.כדגשות הדלת דגשותמהם
 ממנו ף ר י 1 פא כקלות קלה שלו הדלת היתה העיר פני את בויחן כסבראבו
 ממנו וירף משקל על שהיה בוייף הסשפט כי 1(, 65 )יתוק"5 בנדלו וייףופא

 כעש,תם בשבא הדלת ?"?ם השני והדבר הפעלן פא היא אשר היורונעללה
 ר' והביא ויהן. נון ולא וירף פא כן נקרו ולא וישת ותו ישמעאל וישכככית

 כו(, כ* )סם ישכבו עפר על יחד עם 0 ג )"יונ שנה בימי יחד אליהודהב(

 שזכרתי מה כעבור מטנו מונעת ההקשה אבל לו יאות שהענין חיי! אומרואני
 המהסרים האלה הפעלים מן הפעל עין תהיה ואם בשבא. תקודה הדלחמדגשות
 עיני מכעס ותכה יד(, כ* )כר6סית :קמע ותלך כמו הפא בעבורה תפתחנרונית
 שתהיה או חית או שן פאו ר~ין העלולי הפעלים מן שיהיה ומה ו(. 'ו)6יונ
 בפתח3( מונעת דבריהם ברוב ההוא הפעל פא ריש, או חית או עק שלוהלמר
 )כר6ס'ת ההבה יתו" ס(, 5* )*יוכ מרמה על יתסש טו( כ* )ס"כ דור ישףכמו
 ית(, ד )סוסטים אליה ויסר ס(, ין )ט"כ עליה ויצר כ(, 1 )יסט'ס לבבו וינע ד(,ת

 אלי י:?ף כמו עקרו על בקסצות שיביאוהו ואפשר לט(. 1 )סם הגזה אה11:ך
 הוה המין מן הככרים הפעלים רבריט וככר קלים; פעלים ואלה ז(. 1)'סע'ס
 יג(, יו )ט'נ ה' ויער כ6(, ט )נל6סית ה' טיח כמו הוה המנהג העיןהעלול
 כ(, 5כ )'ת1ק56 בנהרחיך ותגח כ(, י 0ססט העם וירע ט(, יד )ט'* לעשות0(רע
 שיהיה ומה 'י(. 5ס )נל*ןית אלמטתה בגרי ותסר מנ(, כ* )יכעסט לרגם ה'1'נח

 שיס. קכו דף נטכלל ללוק סנ'116(
 סס. ולסי ר61נט גס סכי16 וזטתו סנוש. ט6ותיות מלסיס כטס סנטסלו כטו כנזפסחסלג(
 ס5סע טל סכנך יתק - "מ נסס וסוסיף 60 דף סנת שאיות ר"י יכלי סס6לם3(

 פתסוסו". כן ט5 5פגיו סים טס ט5לקנן
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 שלפני מה ויונע ובעתיר בצוי הדנש~ת מן ימנע גר.נית שלו הפא הנפעלנ-

 בן ואהה ):םטניט(, נטסי אחר אהיכם ,1( טכ ):ס ה"סרו ואתם כמו בצריי:פ4.'
 יו(, כ7 )'ת,ק*5 רם האנק כג(, נ )ןטות "שראל בני ויאנחו י6(, כ* )'ת~ק*5 האנחארם
 להם. והרומה כנ( י, )ס"כ והקנק ביוצ אל ויצו כו(, ת )ט"6 רברך נאיו*מן

 י*שער
 * והמקורים ה8עלהם התעכרותכזכרון

 האחר ררכים; שלשה על פעוליהם אל מתעברים המתעברים הפעלים כירע
 פעם ההתעברות שיהיה והשני לחסרה; יתכן ולא במלה אלא יתעברו שלאמהם
 והראיה ההיא, המלה מבלי ופעם להפילה ויתכן בו הפעול על שיביאוהבמלה
 פעם שיתעברו והשלישי סטנק(; טן לכק כרו[כונן יהיה המלה כנפול הפשלעל

 על הנופלות והמלות להפילה. יתכן שלא במלה ופעם להפילה שיתכןבמלה
 ואל והלמר, את, כמו להפילה שיו[כן מלה אם. ררכים, שני על יהיוהפעלים
 אך על, וכמו הבית כמו להפילה יתכן שלא מלה ואם הלמר, בענין היאאשר
 כי אמרו כמו ההיא המלה ובזולת להפילה שיתכן במלה מהם שהתעברמה
 וה 5( ג )ס"כ לאבנר הרנו ואכישי ויואב כ"(, ככ ):"6 ה' כהני את שאולהרג

 גפנם בברר יהרנ ו(, פט )נר6:ית איש הרגו באפם כי מלה ובבלתיבמלה,
 הכיתי יבמלה מלה, בנלי לס( ין ):"6 םפיו י לת והצ והכתיו ואמרו טו(; טת)תסלים
 צויתני אשר ככל ס(, 7 )דנריס אלהי ה' צוני ונאמר ט(; 7 )טט.ס בשרפוןאתכם
 לנו צוה תורה ט(, יג )ט"* אותי צוה כן כי ובמלה מלה, בלי י7( כו):ס
 )[ם( אהרן וינההו ל7(; 'ו )סטות משה אל ה' צוה כאשר 7(, לג )ינריסכהשה

 )נר5:'ת ויהבקהו לקראתו עשו וירץ במלה[, 5נ( 'ו )[ס אחו והנה סלה,]בלי
 וישקהו צואריו על ויפל ונאמר 'ג(; כט ):ס 1 ל ויחבק ובמלה מלה"(, בלי 7(לג
 פשע נא שא אנא ונאמר 'ג(; כט )[ס לו וינשק ובמלה מלה, בלי 7( לג)[ס
 ה' יאבה לא ונאמר )[ס(, לפשע שאלנא ועתה ובמלה מלה, בלי יו( נ)[ס
 וימאן ונאמר ס(, כד )ט"כ לח לס ה' יאבה לא ואמרו יט(, כט )7כריס לומלח
 ער ואמרו '7(, כנ )[ס עמנו הלך כלעם מא! כ*(, כ )נטךנל ישראל את נתןארום
 יג(, כנ )נט7נר עמכם להלך לתתי ה' מאן כי ג(, י ):ט,ת לענית סאנתמתי

 ונאמר 'ו(, כ ):ס אתה ליב?ה ואמרו כג(, ית )ויקר* הוא תבל לרב?הונאמר
 וירבר כ(, 'כ )7נרים לך רבר כאשר הומרו 7( ל, )כר6:ית לשלום רברו יכלוולא
 את אלהים וישמע ונאמר כ( כח )תסליס תחנוני קול שמע ונאמר משהן אלה'
 אלי % וישמע סס(, כ )ט64 אביהם לקול "שמעו ולא 'ו( כ* )נד*שת דגערקול

 אל יגיע פחןל שכל ר"ל דבריהם, רוב ועליו השער הוא וה יפ(. ט)דנריס
 האלה, המלוח מבלי כן גם אליו כציע הוא וכי באל, או בלמר או באוחפעולו
 ופעם נפלה יתכן במלה פעם המתעכרים הפעלים הם וכמותםואלה
 נפלה שיתכן במלה פעם המתעברים הפעלים אבל ההיא. המלהמבלי
 אל כה' ואשרו חסרדו אל ואותנו אסח כסו נפלה יתכן לא במלהזפעם
 )נל"ית אחנו .חהתחתפ ונאמר *(; כי )ט'צ בו  וימרד יפ(, ככ )יסתטחמררו

 "טן. סטתנל בטשס ככנה ע"טשמ סט5ס סתסרס ד"5*(
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 ועתה ג(, ! )ונלים בם תתחתן לא ואמרו 6(; יח )ןס"כ לאחאב ויתחתן ט(,לד
 )ו"" כמלךהתתתן

 העקר כט( כו )כריסית נגענוך לא כאשר ונאמר ככ(; 'ח
 כ"(; כו )סם וכאשתו הזה באיש הנגע ואמרו המלה, והפילו אוהך, נגענוכו

 וחסרה לו דבר או אתו רבר שעורו ז( ל! )סס רכרו יכלו ולאונאמר
 ארבה פה אל פה כ(,. )ס*3.כג בי רבר ה' רוח ואמרו בכנוי, ונתחכרהמלה
 באבן .ירגמהו ואמרו כג(, כי )1'קל6 אתו וירגמו ונאמר ת(; יכ )נמונרבו
 אתפץ לא כי ואמרו כג(, ית )'ת,ק*ל רשע מות אחפץ ההפץ  באמר כ(; כ)סס

 את ה' ריבה ונאמר ח(; יז )נטזנר בנו חפץ אם לכ(, ית )סס המתבמות
 7(; כ )כוסט באמכם ריבו ואמרו 0ץ(, ג )6יכס נפשי ריבי ה' רבת לס(, )תסליסיריבי
 ס(ן ט )סס בלחמי לחמי לכו ונאמר !(, כג )טסלי לחם את תלחם אלונאמר
 ונאמר ס(; ט )סס ססכתי ביין ושתו ונאמר טו(, ס ):ם מים שתהונאמר
  ונאמר כס(; קס )חסליס כעכריו להתנכל ואמרו 'ת(, ל! )כר6;'ת ייתוויתנכלו
 שמע ונאמר ל(; )סס באחתה רחל ותקנא ואמרו טו(, כו )נר6ס'ת אתוויקנאו
 ולא !(, כ6 )נר6סית הנער קול את אלהים וישמע כ(, כת )תס~ס החנוניקול
 הקשיבה ונאמר כ!(; ל )זס"כ בקולם ףשמע ואמרו "(, 7 )סטות לקולישמע
 כל אל נקשיבה זאל ים(, 'ת )'רמיס אלי ה' הקשיבה ג(, כ )תסליס שועילקול
 הפעלים אבל יט(. ס, )תסליס תפלתי בקול הקשיב ואמרו 'ת(, יח )ססדכריו
 על עתה אמרו כמו לחסרה יתכן ולא במלה אם כי יחעברו לאאשר
 קכס(, )תסניס בה' הבטחים ס(, ג )טסלי ה' אל בטח כ(, ית )ט"נ בטחתמי
 השער בתחלת אמרת כבר אומר יאמר ואם !(. טת )'רטיס כמעשיך בטחךיען
 מן לחסרה יתכן ולא הפעלים בם יתעכרו אשר המלית מן הבית כיה~ה

 במות אחפץ לא כי שאמרו רואים ואנחנו והלמר אה חסרון כהנוןהפעולים
 ממה סה והרבה הבית, והסרו רשע מות אחפץ החפץ וני,טר בביתהמת

 )ו והיומה עלינו בו טענת אשר הוה הפעל כי לו נאמר הוה? בשערשהנאתי
 לאנשים, שונות לשונות שתי בו יש בית, ובלתי בכית פעולו אל שעברוהוממה

 הלשון והשנית בית, בלתי בה יתעכר אשר הלשון מהנה אחת בו, משתנהושמושו
 כל לחסרה רואיס אינם בבית יעברוהו אשר והאנשים בבית, בה יתעכראשר
 ד(, טי לירטיס  באוצרותיה הכטהה הכתוב שאמר מה !ה על והראיהעקר,

 לא כאשר באוצרותיה בית חסר יתכן ולא !( טט )תסליס חילם עלהכוטחים
 שיתעבר לא במצפין, ותהיה תחסר אם אלא חילם על מאמרו על חסריתכן
 ל'7(, )?6 הכרתי ננב פשטנו אנחנו באמרו שקרה כמו בלעריה, פעולו אלהפעל
 על והראיה במצפון, הוא אך בעל, אם כי הכרתי אל התעבר לא פשטנוכי
 נבון. *אנט הבית שהסרון על פנסק מופת חה בי;ל*( יומרנו אשר ו"גטףזה

 את זכור אסרו כמו ירחן, הצף במקום יושם כאשר המקור התעבחתאבל
 ו"2 6ה. )הרוסה יו( )ך3רש האביב חרש את שמור ת(, כ )סטות השבחיום

 נמוזראדן איתו שלח אחר אסרו כמו הצף כמקום יהיו לא שם הפקוריםשיתעברו
 אתם בפקר ו(, כ! )סטח1 111(1 בשאת כו(, כס )נר6ס'ת אהם פ(1.בלהת~לטיס
 אלא ע( ו )ויקו4 *אשו המשה. ביזם ט(, יו )יחוק6ל *אתה לפששת ינ( ל)סטות

 ,הנפעל. ננין המשח, ריל הס(שהמקור

 )סס(. 3לכ" ננ3 ועל לשויס *סל ועל "*טכו לסוסז ס5ליך נל6ס*(




