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 * יז ר עש

 *הכנוים

 טהם הכנהם מן כ' המכונים, השמות בהשתנות משתנים הכנוים כירע
 כנוי שזצה מה ומהם בו ]לפעול כנוי שיהיה טה ומהם בו לפעול בכנוישיהיה
 הגגהם מאלה אהר וכל בו. למרבר סכ'([ )3נ" כנף  ודד,יה מה ומהם אליולמחכר
 וו;בא דגגלה השם שתסתיר הוא הכנוי וענין חקקבוץ. הפרירה סדרך עויכהשתנה
 כעבור קצרה ררך הכנוי ז-ל רבותינו כנו כן ועל הקצור, ררך על וצפונוכנויו
 זכר אם המרבר, האחר וכנזי נפררים. ומהם דבקש ]מהם[ הכנוים ומןקצורו.
 לה" והחפה וראיתי בעשיתי אשר וה"ר התו "בקאם

 הרבים ומף
 וח"מה וראינו בעשינו אשר והואו הנון קבח אם צרש אםהמרברים

 שעט בשמו מסתתר כמעסד נמצא אינמ אשר הוכר האחד בטילהנ
 לרבים כטי לפקלי(. סמן סהן באחר יתה לא וראה עשה תאמרנראה
 ראחק במי אשר ה,ש נקמת, אם זמ"ם אם במעמה נמצאים אינחאשר
 וכמי להם. וזתמה טג( פ )ט6שת ילרו אשר לבטה;  ליו %( %  י3פתןכנו

 בו המרבר חכר האהר כטי נראה. ואענה בפעלה מסתתר האחתהנקבה
 כאסרך במכתב שתתקטם ואפשר במבטא, רפה הא ואחרק; בקמץ משנהתו

 בלבה בשוא מעמרת הקבה אבל כ6ג ית )?נ ראיתה %( ע )ו6עשיתה
 נוה ולנקבות עשיתם, כאמרך מם בהם המרבר הוכרים קבץכנף

 כשיתקרם החולף בפעלו סמן לו ן"ה לא על" המספר הפקל מףועכי
 מ נראה שימי החלף בפעל מסתתר והוא בטצפק, הוא אבל 2( "פשל;כרק
 כנוי בשאל יט( טי )כר6[ית עכריו את שאל ארני כאמרך והוא אמרני,כאשר
 שאלו, ארוני אומר והיית נראה היה מקבצו היית אלו ארני, אל שכ בוממתתר
 בטחו בך תאטר תקבצנו וכאשר ס( ית )ט"נ בטח ישראל אלהי בה'וכמהו
 הקירם הפחגל יהיה הפועל( )יראה הפועל יתקרם וכאשר ו(, כנ )תסליס בשוולא
 כנ( סת )תס5יס אשיב מבשן ה' ר אט נאמר כאשר עקר, כל כנוי בו ישוער ולאןק
 שיתקרם בין הקבוץ כנוי תביא תקבץ, ואם ל%(. כ )ט"6 צא המלך אמרכה
 אבל קורם, הפועל כשיהיה הבאוד ררך על ו;ה שיתאחר בין הפועליםפועל

 טס(. )לתות סו6 5כנוי %ריך נסתר 5יתיז כענר מגס סכסן רט יעת ווס1(
 ספעו5ס. מעמס הפשל סתולף ספע5 קוזס כסנ1כרפ,רום2(
 סתתכטות סו6 וס כל כי אטר כו 3פ' האפורי ססיג ס6לס סדקיס סכ3ד5יסע35(

 ול6 כנו' 65 י6טר 5* סנד5יסס כפי ספעליס סור6ת כי 13 עסק לנו ס6י;כטס
 כטו סנסתר סמס סו6 סכנה כי תקירתנו ע5יו 6[ר סכנוי ר%וני כנויסתכ5ו5
 53תי סזכ"ד ס,ס נ*טר 6נתנו סנס 5נן ועשה פעל כסת*טר ו6תס ר-י גיכס6טר
 6תס 6סר סננלס סמס סו6 טס כי כ55 טספט כו יסיס ולי ספוטל ותסרנסלס
 מסס 6נל סנמ"1'ס כסור6תס יכ5לו ספע5יס כי סיטת 3פע5ו, 16 כפעלתסתיר
 מץ,ר.כדל סנום*, יתכ*ר ל6 6ס טספט טסס יסיס 65 ו5וס ונגליס טוננ5יסנלתי
 עמן סא באמר ו5* נעתר כנוי כבטח וכי ס', אמר וני( בטח כס' כיןססמיג
 סמ ומן 3שוופל, למכון *סר ס' 3ין  ס5מון טלד סנרל לתת  ייבל ו% מתר, לומ*ין
 קודס ספוט5 כ*סר כי כספך סטכין  ירכו 5פי מ יי6ס סטו3 סטיון תס ס',6טר
 5פעול קתס סמס וכ*מר עדיין, נוכר 5* ססס כי כפטול נר6ס יותר סנכף0%
 ו% קרר  למון טדערוע  בלו וס סו* כי טינמו ויר% וס3 נתלוף סי6סס
 53סוננו. טגו* 5ונו*ס
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 ש'רע בלבר הרבים בפועל זה ועשו תמירתז, הם הכנוי אחר הנראיםהפועלים
 )קסלת עיני שאלו אשר וכל נאמר כאשר מאהר, יותר עליו שהמדכר מירהשומע

 הבאור ררך על הזכרון קורם כנוי והוא המתאחר עיני כנוי בשאלו הואו י(3

 כו( יט )6'ונ זר ולא ראו ועיני הפועל בהתאחר ונאיסר הכנוי. תסורחועיני
 בהתקרם עור גאמר עליהם. שכ והוא 111( לקטן )ו6ס עיני כנוי בראוהואו
 .לו(, יפ )ט"ט העם והחרישו י7(, 7 )ויקר6 הקהל והקריכו הבאור דרך עלהכנוי
 .כי הרנים, כפעל המראה על המכנה מהקדמת הואת דרך על דבריהםורוב

 שאין סה מכנים שהם ער הנראה על הסכנה להקרים ושסחציהםססנהגיהם
 העיר שאמרו: כמו עליו, שיורה מה ברברים יהיה כאשר עקר כל אותוזוכרים
 יושביה לכל חתיתם נתנו אשר וישביה היא בים חוקה היתה אשרההללה
 אחר ולא לכן קורם זכר שלא סה וכנה הארץ, יושבי לכל ר"ל יו( כו)יתוק6ל

 בשכי והנה יפלו בחרב ופיכסת און בחורי אצלי: וכמהו מה; ספק אק כיק,
 ענן היא אחריו: אמר כאשר כנך[יה או ונשיה לומר רצה י,(, ל )ססתלכנה
 בך ע( ג )וס צק במת כסו עשיה כלומר תלכנה, כשכי וכנזתיהשסנה
 הת בכנה: וכמהו החכר. שלא סה כנף ,צהוא אלא תלכנה, בטגי בהנההסכרא

 להאת אמר ארם בן עור וכמהו יד(; כג )ירמיס כעמרה חשביה כסרם כלםלי
 תבט אל עוד, וכמהו זכר; שלא טה ~כנד; כד(, ככ )יתיק"ל דדא סטהרה לאארץ
 ולא 1( ל 1 א ש אל רומז והוא 1( י, )ס"6 מאסתיהו כי קוסתו גכה ואל מרחוהואל
- במעסת נזכרהיה  לכלתי אמרו: הסראה קורם כסכנה בו ששמשו וממה 
 הכלים כנוי היא והואו בא סשפטו ית( כ, )'רטיס ה' בכית הנותרים הכליםכאו
 שהיה ספני אחרת מררך ור האלה הפנים על עור והוא הוכרון; כנוי שהואאלא
 ועזר המראה; על המכנה מהקדמת בואם2( הזאת הררך על במם לוסרראוי

 ת(, )6סתרג אהר עם ישנו י7(, ט )'רטיס לענה הוה העם את סאכילםדגני
 )סססכנ(, הרשע את ילכרנו עונותיו 'ג(, י7 )טס5י תכה שסההואחריתה

 טעסו את וישנו כסו הא המורת ויכו ואו שתהיה ויתכן ו(. י7 )ס'נ האחר את האוחד 1 כ י1
 טעמו. את וישנה אסר כאלו הא תטורת שתהיה וישנו בואו הראוי כי י7( כ6)ס"6

 דרך על אותו שמביאין בו אמרנו אשר הקורם הקכוץ כנוי שיגרעווהצ
 )6סתר היהורים וקבל 6(, '7 )'חוק"ל אנשים אלי ויבזא נאמר כצ~ושרהבאור,

 יהיה ולא י"(, , )ט-נ השערים ויקרא ו(, ת )סופט'ס סכות שרי ויאמר כנ(,י
 הפועל שיהיה רחוק ואיננו לו(, טט )ירמיס עילם נרחי שם וא יב לא אשרהנוי

 כג(, סת )תסליס אשיב מבשן רף באמר עור ושיהיה האלה הפעלים בכסו מכניםוהפועלים
 בפעל היה כאשר הנחץ ררך על קורם כנוי ל( 3 )ט"פ צא רומלך אסרכה

 קורם שמכנים "צ כי מסתתר, נעלס האחד וכטי נראה הרבים כנוי אךהרבים,
 אסרתי. מהצר רבא פעמיםואכרון

 זכח ההקרם עם הכמי מסהתר ופה, המנהג נוהנ האחת הנקבהופ"גל
 בילרה כי ל6(, פ )סיפטיס בן היא גם לו ילרה בשכם אשר ופילגשו אמרוכמו
 ואיננה הנקבה סמן היא ההא אבל ופילגשו, אל שב ססתתר נעלםכנוי
 אמרו כמו עקר כל כנמ בפחגל ישוער לא דגקבה הפחגל וכר יתאיחר וכאשרכמי.

 5ם. לי"ק ייס1(
 טפין. בטקום טנר 163 ונתנ גטמו 131*1 216(



 ררך על אם כי כנוי בו אין וק ילרה כי כ(, כנ )נרי:'ת היא נם טלכה.י-ך
 הנקבה. סמן מלכה בילרה ההיי אבל הנתץ, ררך על בוכר אמרנו כאשרהגגיק
 ואח שכר ילר נייסר כאשר טספק יפחרו לא כאשר הוה הכמן שינרעויגפשר
 1(. כו כס )ס"י שפחתך הביא אשר טח(, נ )זס"6תרחנה

 כשיתקדם ר~וקד הפועל כנוי בו מסתתר כן גם יהיה העתיר הפועלאבל
 בעבור כסו ברבים ויראה קכו(, )תסליס עיר ישטר לא ה' אם נאטר כאששרזכרו
 מספק ייראו לא כאשר שיגרעווצ חשפשר עס(. קס )סס ינצרו ותורתיו חקיוישמרו
 והגלו ע(, יז )סס אשם יליץ אוילים 6(, כת )טסלי יבסח ככפיר שריקיםכסו
 ספעלו האחר הפועל זכר יתאחר וכאשר כנ(. יג )נטדנר חברון ער ויבאבנגב
 עזשב ואם נ( )תסליס יחרש ואל אלהינו יבא אטרו כסו וק ההוא הפועל יהיההעתיר
 סהפעל הפועלים זכר יתאחר וכאשר מזיק. זה אין הנחץ ררך על כנוי בו ישכי

 הכנוי אהר הנראה השם ויהיה הבאור ררך על ההוא כפעל כנוים יראההעתיר
 כ*(, יד )"יונ ירע ולא בניו יכברו נאטר בחולף, היה כאשר ההוא הכנויתמורת
 )ט"" כניך ישמרו אם ל,(, ע7 )יחיק6ל הכהנים יאכלולא

 7(. כ
 י( נ )קסלת עיני שאלז אשר בובל אשר ה~אז בכמו לומר יתכן כיודע
 שאינם הקורמים, בפעלים אשר הואוין ר"ל בניך, ישמרו באם אשר הואוובכטו
 אשר וההא מלכה כילרה אשר ההא כמו ולקכוץ לטשנים סמנים אךכנוים

 יהיה לא זה יחשב ואם הנקבה, סמן הנה אשר לו, רה ל י בשכם אשרבפילגשו
 חכטי ואצל אצלנו נכונים הטאטרים ושני טכהתר; כנוי הקורם האחרבפעל
 והן והם והיא הוא אכל הזה. הטנהג מרבריהם שנוהג במה הערבירקרוק
 הפעל יתה ואם נפרחם. אוכנהם לנחץ מלח הם ואתן ואנחנו ואהםואני

 טכל כסו כן גם בו טסתתר הכנף יהיה לנקבה בו המס~פר האחרהעהיר
 אשר כל תאבל אל טומאה וכל תשת אל ושכר ויין תאכל לא וג' יצאאשר
 האשה אל שב בנוי האלה מהפעלים אחר בכל יד(, יג )סופעיס תשמרצויתיה
 ססן כהתחלתן והתוין תשמר, האשה אל אמרתי אשר טכל באטרו זכרה קרםאשר

 הנקבה סטן האחת לנקבה החולף בפעלה שההא על חזקה ראיה ובזההנקבה,
 מסתתר כניש כן גם יהיה הנקבות לקהל העתיר הפעל יהיה אם וכן כנוי.לא
 לח(, 5 )נר"סית לשתות בבאן ויחמנה כנ(, ק )7)'6ל יעמרנה מגוי אמרו כמוכו

 וברוב כנוי. ואינם הנקבות קהל ססן וההא והנון ינ(, 1 )ס'* 2( הפרותוישרנה
 הנקכה פעל לעתירות תההה אשר התו כזה כרמיון העתיר את ישיטורבריהם
 תשלחנה חבליהם הפלחנה ילריהן תכרענה אמרם כמו לבאר טחפצםהאחת
 בה' בוטח הטלך כי כטו בפעלו כן גם מסתתר הפועל וכנוי נ(. לט)6יונ

 והזא ס(, יו )טסלי לזמד שמח כ6(, לי )סס עצמותיו כל שומר ס(, כ*)פכליס
 כ6(, נ )6ינ גיל אלי השמחים ושוסרים, בוטחים תאסר נעלם, בקבוץ בןגם

 אוכלה אש כסו ובפחג5ת, בפועלה כן גם ססתתר והוא הקכוץ; סטן זהטםחהית-

 כי ווס 3סתר דכר כו ש כי ו*מרו נקנס על וכר לסון כ6 סמדקדקיס קר16חס1(
 וכן טטכס. ט5 חוור ו6ינו כלב טל סכ סנר ילד וכן ספתתך נטר נער, ססחקר
 יתיד % 3טסך ולפעטיס ק5רס, דרך טל כ* *טרו רכיס טל יחיד לסון כ*כ*סר
 ססטריס. טן *סד ססעריס, ויקר6 הק 61תך, *חד כ5 חנוון, טד ויבאכסו

 ג' סמ6 עצשמס וסו6ניע. לס"י נ"כ נקכ0 6ק ותמס ~כר לסון ח5יס כס61לס1(
 יעפנס': ,"נול כמקוס יעטדנס טגף כדכריו צכגיס ויס ס*לס,פקוקיס
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 נוק : ד(, מט )'רטיס כאצרתיה הכמחה י(, 1 )טיכס אלי האמרה ל(, ל)י:עיס
 ~כן הנקבה, סמן ההא 7(, )עטות לארניהם האמרות ט(, לנ )'מעיסבוטחות
 כנוי. ואינם הנקכות לקהל סמן והתוהואו

 יהיה המעם ובמלות בשמות הדבק אליו המחבר המדבר האחרוסמן
 לברה היור ו( ככ )'(עש 9ץ שעו יט( )("3 אבשלום בני לחמי, עברי, כמויור
 נוו1( הזה השם שישימו ואפשר ההקשה, כררך שלא נונו ורגשח( השם היאבמני
 בעודני נון ורגשות כו( לנ )7נויס בעורני הן לו(, ככ )ם"נ בתחתני הםכאשר
 המרבר כנוי בהיות ר'ל ועה, המנהג נוהג הפחגל ושם ההקשה. ררך עלשלא
 חי גאל' כ'ג(, )תס5יס רעי ה' כמו לבדה יור ממנו נפרד איננו אשר בוהרבק
 ישאני כמו ויור נון שיהיה ואפשר ס(. מט )י(עיס מכטן יצרי כס(, 'ע)*יוכ
 יהיה מאחר יותר שיהיה טה וכנוי 2(. י מו )טעיס ראני אין ככ(, 5כ )"יונעשני
 7(, )"יכסס יבציו במהיר עצינז - מימינו כ(, כ" )7נחס זה בננו כטו ואונון

 ממנו באמרם אם כי לעולם הקלו הזאת הנון י~(. ן )מם עינינו תכלינהעורינה
 בספור בממנו נוהגים בבל אנשי ואומרים למרבר, בו הכנוי יהיהכאשר

 המשפט3(. חהוא הנון בקלות כלו ד~2עור מנהנ עצמם עלהמספרים

 ואו, עליויהיה אליזואשריספר יחבר אשר במעמר שאיננו האחדוכנוי
 יתר ממנו פנה ממנו יו(, ית )ית(ק6ל נתן לרעכ לחמו בנו, עברו,תאמר
 ומעלתהו לס(, '7 )ס"6 שיהו ואיש שנאמר כמו 1 וא הא שיהיה וכן ו(; י)וכריס
 ו(, נ )נתום מארם נבוריהו מגן מעלותיו, כלומר 'ו(, טג )יחוק6ל קריםפנית
 יקום לא מי ועל וקךנו, כלומר כג(, כן )"'ונ ררכיהם על ועיניהו גבוריו,כלומר
 יע(, כט )ט:לי אשרהו הורה ושמר יג(, 6 )נחום מטהו אשבר ג(, כס )6יונאורהו
 ורקרהו יג(, כו )מסלי חבלהו נכריה וכער ג(, לו )6יונ ישרהו השמים כלתחת
 ופילגשדע הבתזלה בתי ט(, ט6 )"יונ ידבקו כאחיהו איש ג( יג )~כר'ס ואמואביהו

 וכמו כ7(. כת )תסלים מנהו מאיכים 'נ( 7 )*יונ מנהו שמץ כן(, יט):ופטיס
 '*( לס )סטות מכסהו י(, 6 )6'ונ פרץ וסקנהו י7(, ית )ט:לי מחלהו יכלכלזה

 עלולות הפעלים אלה לטרי כי הפעלים, למרי וחכריהם ינ(, יג ):ופטיםומעשהו
 עקר. כל תראנהלא

 פעול שיהיה בק אליו שיהבר כין עליה יספר כצישר האהה הנקבהוננוי

 כוגו( כקר6 מני כל וכל 9"' סעיקר כי סתסרס נון כעכול סדגו( ,ס,סאן1(
)

 תטיפת טפני סנון 7גמות ולרוק 5( )(ם מנ' ול6 יכ( לת )'(עיס מנ' יננלס כטו
 וסנון. סטם 3'ן נת יולן 5* 06 וגום 3לתי יתכן ל6 כ'סמ5ס

 6(ל ראני, 6תי, נמ6 "(ר ישאני, כמו ספע5 *5 פתונר הפעול כנוי 06ו~ס2(
 61'1 כפעו5, ול* ספעל יתם סו* סכנוי 6(ל וג6* נרעי כן (6'ן טס "תיל6ס
 בשובניסלת

 טתוע~
 לינרי כי "תריס, סת(כו כמו ססק(ס, טדרן יו65 ו( טו

 נסי לקמן סכתכ כפו 6תי נ(וכ כטו יו5* פועל סו* 3סינמ יונסר'
 ספרק

 סוכ. (רם רדיקור*ס
 6ותיות ע6 כספרו 53עס 3ן 1רי' ט( ש ספות ככ; נ )נליית סל6ניע כתכו!כן3(

 יתיד ל(ון ]נדגו([ פמנו כ5 בבל סל ננוקת'ות ים כי ~~ו(סעתי,סעמכיס:
 וינרכנו". יתננו 56סים טציס סן פנסג כטו רמס למון יסיס דגו( נמ5* ו(6יננוכו6
 טו 3עלנין ותוס'יס, נכונס, וסג'רס6 טטנו 6ל6 פטנו "ל"יקרי לס( )עוטס בבלי נתלסוד נט65ולכן

 !סטרי
 סעיר וככל סענין לעופק ילדו ל6 נע5 עלך וססערין

 לך. מלת פ' נט"( סכור5י דים וסע5
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 ותינק לט"בתס(, שרה ועל ביתה על אמרו כמו נממיק( )ר"ל נראית הא יהיהבו
 ואפשר כ;(, כת )תי;כ הקרה וגם הכינה ויס?רה ראה א; כנ(, , )ס"6 בנהאת

 בשגגה בחטאה לת(, טי )3טדנר בה עונה שנאמר כמו להקל ה;את ההאשירפו
 ס'(. סיף );כ'חס שנער בארץ בית ה ל לבנות )עמ,ס,י,( נצח שמרה ועברתו כת(,)סס

 הטעם ובמלות בשמות הדבק במעמד אינם אשר הזכרים הרביםובנוי
 בראשם וה' לפניהם מלכם העבר ו(, ס )זכריס הארץ בכל עינם זאה כמו טיהיה
 הכנוי ויהיה יע(. טו ),יונ לכדס להס כנ(, 6 )נר6מית אותם ;יברך כ( טוף)עיכס
 ועיניהם מלכיהם ננקנות( לגם לומר שיתכן אצלי רחוק ואיננו נון. בנקכותהזה

 וברא טס( כג )ית;ק*ל אותהמז( ישפטו באמרו זה על וההקשהוראשיהם,
 הן פרי את ואכלו גנות ונטע יו(, ת )ויקר, חלבהן ואת ט;(, )סם בחרבותםאותהן
 כלהם מנר כקוץ יך[, ט )עטיס פריהם את ואכלו גנות ]ועשו כז( כט)ירטיס
 לכלהנה אחד קצב ו(, כנ)מ"נ

 )ט""
- כח(. כ6 )כר"סית לכדהן ל;(, 1  וכאשר 

 וסוסיהם, עבריהם גמליהם, אדניהם, כמו ומם הא יהיה בקבוץ הזה הכנוייתחבר
 שנימו, רציתי ;( נת )תס4ס כפימו שנימו הרוס כמו 1ח1 מם שיהיה ואפשרפמהם,
- נדיבמז שיתמו י(, קט )סס יכסוטז שפהימו י"(, ס;ף )תסיס פממו יחזהישר  
 ממנהגם ברבים הדבק מהכנוי ההא מחסרים הם כאשר כי ינ(, פג )סם נסיכמוכל

 הדבקים בכנויים כן גם כזה שעושים ויש רואה. אתה נאשר ה המם אלשיסמכו
 וכאשר פיהם, עליהם, אליהם, אימרים הם כי הנפרדים, ובשמות הטעםבמלות
 ס(, נ )סם באפו אלימו ידבר אז ואומרים: ואו המם אל יסמכו ההאיגרעו
 יי(. 1 )4י;כ שלג יתעלם עלימו בפימו, רציתי ;(, נת )סס בפימו שנימוהרס
 למשפחותיהם, כמו הם יהיה בותי( אשר הנקבות בקהל הוה הכנוי ידבקואם

 מוסרותימו את ננתקה כמו בואו תוכף ההא החוסר ואם חרבותיהמןשדותיהם,
 לפעלים ה;ה הכנוי יתחכר ואם - מיסרותיהם. הואו קודם והיה)תתליסנג(
 תהרגם אל לד( עת )תסיס הרגם אם כמו מם יתה והעתידיםההולפים

 לכן כאמרו נמו שיהיה ואפ,טר ת(. כת )סם יבנם ולא יהרסם ינ(, 3ט)סם
 טו( )סטות כק,ט 'אכלמו --- יכסעמו --- רעד יאח;מו ו(, עג )סם גאוהענקתמו
 ס(. 3 )תסליס יבהלמוובחרעו
 בק ~קבד, אם מכר אם לרמם אם לאחד אם נז הפעזל כטי טרע
 בזה, והדמען נפרר; ושיהיה דבק שיהיה בו יתכן מקיר או פעל בו העושהשיהיה
 במעמד שאינם הקהל פועל או במעמד שאיננו לאחד החולף הפועל יפולכאשר
 או דרכים, שני על בדבריהם )והוא( הכנוי יהיה בהם, או בו הפעול כנויעל

 אתי צוה כן כי נ(, כ4 )נר"סית אלהים אתו דבר אשר נאמר כאשרנפרר

 אשר ד(, ס;ף )סיסע אותה רוח צרר ס(, י )יקל" אתם והקטיר ט(, 'ג)ט""
 כ*(, )סם לבו נשאו אשר איש כל כמז מחובר או כו(; לס )סטות אווזנה לבןנשא

 עבדי 0, % )ירטש ממנו חזק מק- וגאלו נ(, ג )ייעו6 מוער אהל פחחושחטו
 ספסוקים וכל כטנסג סל* סו4 כ*טת 6מר לנד ~מתהם טן רק סי6ססקסס1(

 פריסם כתונ לכ; נ~נ ופעס נל'; טטם סי6 וגן כלסק, כט3סנס6תרים-,סם
 וינרסום על י"נ"ע סכתנ כטו טס עס לפעטים נ6 לנקנות ענר טט5 רקופריסן,
 י(, 1 )ס'6 וי6;רום כתפ וכן לעתיד, ס3וסף נו] עם סטלכ תתטרכ מל6 יח( גלסטות

 תרנות. סדות, טספתא, כטו תו 161 כרכים *סר 3ק3ופ נסטות י"ל 2(, כ*(. 1 )טסלי ענדס קסרס, טו(, כו )3ר6סית עסר ויט5יוס טלסתים סתסוס,,
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 ג(, ק )תס5ים עשנו הוא 5ד(, :* )ירטיס בלעני הממני אכלני כן( יע )ס"נרמני
 )דנרס ויכננך עשך הוא יד(, ד )סטות בלבו זשמח וראך נ(, קו )סם גאלםאשר
- ושנאה ו(,5כ  שאיננו האחר כמי שישימו וי,ם ג(. כד )סס מביתו ושלחה 

 לבדה ד שיהיה אום ררכים, שני על החולף בפעל הרבק בו הפעולבמעמר
 )נו*סית אלהים נתנו כ"(, 05 )סטות לבו נשאו כאשר לכן, קום כתבנוכאשר
 אסון קראהו כמו הו שיהיה או זזולתם; כ6( ית )דנריס ה' רברו לא אשר ו(,65

 כ(. 1 )ית,ק"5 שמהו לגאון עריו וצבי טסן כ )ירטיס שמההו שמה כט(, מד)נר*סית
 ס(, 1 )נר"סית צוהו אשר כמו בלבר, הו הם עלולות למריהם אשר בפעליםאך
 כד(. מ )ויקוי מאתו קנהו לאשר ~(, 05 )תס5יס עשהו והוא הים לואשר
 תראנה לא הלמרין העלולי הפעלים למרי כי למרין, האלה ההאין ששם מיוטועה
 נ(, נו )תס5יס נפשי חסיה בך בכי קרה כאשר יור שיהפבום אפשר אבל עקר,כל

 במעמר שאיננו האחר וכנוי ו(. כך )נעןנר נטיו כנמלים ו( כו )עס5י שוקיםרליו
 המרבר או בהם המרבר וכנוי בהם הפעולם במעמר שאינם הקהל וכנוי בוהפעל
 כאמרם יהיה עליו, הקהל פעל בנפל ומפורר מחובר המרברים או המרבר וכנויבו

 אצ(ם וזשכלו דיד(, )סס אתו והביאו ס(, ג )ויקר6 אהרן בני אתו והקטירובמפורר
 ואמרו ינ(, ינ )נר6[ית אתי והרנו כנ(, יד )'תוק*5 אתכם ונחמו לג(, כע)מטות

 המה יג(, ג )גתעיוס בנוהו המה ת(, 5" )יתוק*5 עממהו לא ארויםבממובר
 כי(, ע )יסמט הרגום ולא ינ(, כ" )ס"נ שמה תלאום אשר ג(, ג )ססקרוהו
 גם סבוני ג(, כת )'תוק*5 עממוך לא סתום וכל כד(, ת )סס בו ררפוםאשר

 )תסליס הליצני זרים כנ(, יג )ירעיס אלה קראני מרוע י*(, קית )תס5יסםבכוני
 או למרבר בהם או בו הפעול כנוי על הנופל החולף הפעל יהיה ואם נ*(.קיע

 אחר לגוי אתם ועשיתי כמו נפרר אם ררכים, שני על כן יהיהלמרברים
 הנה יד(, כט לירטיס אתכם וקבצתי ו(, 1 )סמות אתכם והוצאתי ככ(, 5ולת,ק"5

 ת(; קכע )תס5יס אתכם ברכנו כ(, י1 )נר"סית אתו והרביתי אתו והפריתי אתוברכתי
 ארבר '1(, י" )יתוק"ל בארצות הפיצותים וכי בגוים הרחקתים כי כמו מחבריאם
 כ(, יו )סס בבלה והבאוהיהו ת( יד )סס לאות והשמותיהו כס(, ינ )סס ועשיתיודבר

 אשר ער כס(, קית )תסליס ה' מבית ברכנוכם כנ(, יג )סס הכאבתיו לאואני
 ו(, כס )סי" מאומה להם נפקר ולא הכלמנום לא יו(, 5כ )נטדנר הבאנםאם
 והיתה וברכתיה ס(, יו )סוסעים לעניתו ואסרנוהו י(, יג )חן"נ ע!בנהוולא
 יו(. יו )נל"[יתלגוים

 הכיתי תאמר מפורר ויהיה עצמו למרבר בו הפעול הכנוי יהיהואם
 יארי לי נאמר כאשר פצעתיני, הכיתיני, תאמר תחבר ואם אותי, פצעתיאותי,
- ר1כנוי. במבור ג( כע )'תוק"5 עשיתני!אני  הנופל החולף הפעל יהיה ואם 
 שני על נם הכנוי יהיה בהם למרבר או בו למרבר הפעולים או הפעול כנויעל

 ד(, כע )סס אתם ורחצת מ6(, כת )סטות אתם וקדשת כמו נפרר שקהיה אשפנים,
 כנ(ן ע )יסחע אתנו רטיתם למה כ[, מג )יתוק*5 אותו ]וחטאת )?(וחטאתמו

 כדג מ )סס וכרתני אם כי כת(, 65 )נל*סית נטשתני ולא כמו מחבר שיהיהאו
 כ(, טג )ישק"5 וכפרתהו כס(; )נטןנר ר1ליתמ ולמה י(,. 1 )1כריס צמתמהצום
 ררכים, שני על כן נם יהיה הנקבה עם וברבר כג(. 5ס )נל*סית מצאתה לאואתה
 5ס( כנ )יפק56 אותי ותשליכי 5נ(, יו )שק"5 אותם ותשחרי כמו נפרד שיהיהאם
 במ, את ותקחי כ6(, יו )סס להם אותם בר~ביר ותתנים כמו מחבר שיהיהאו
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 יתחבר ואם - ית(. יו )סס להם ותזבחים - ונתתיהו - זתכמיםרקמהן
 או נפרר אם פנים שמ על כן גם יהיה ההולף הנקבה בפעל בו הפעלכנוי

 ררכים, שני על יהיה במעמר נמצא ~אננו אשר לאחר הכנוי יהיה אםמתחבר.
 שני על ויהיה מחובר שיהיה או אותו, ויהיה נפרר ההוא הכנוי שיהיהאם

 אשר כת(, ית )ס'6 אהבתהו שאול בת ומיכל באימרם הו שיהיה אודרכים,
 אכלתהו רעה חיה ך(, ל5 )ית(ק6ל רממתהו חהום נד(, ט )ס51טיסהרגתהו
 על יכ(, ל6 )מסלי טוב גמלתהו טג(, נ )ילטיס רגז;יקתהו .צרה לג( לו)כל6סית
 אמרם כמו בלבר ו שתהיה או ((; כד )יט[ק56 שפכתהז לא שמתהו סלעצחיח
 אשר כלתך כי כד(, 6 )ס"6 גמלתו כאשר ((, כת )6'ונ איה עין שזפתוולא

 במעמר איננה אשר האחת לנקבה הבנוי יהיה ואם טו(. ד )רות ילרתואהבתך
 אעביר רעה חיה לו כד(, טט )ירטיס אחזתה וחבלים צרה אמרו כמו רפה החהיה
 בהא והרין ק(. לד )יסעיס בקו להם חלקתה וירו טו(, יד )ית;ק55 ושכלתהכארץ
 יהיה במעמר שאינם הזכרים לקהל הכנוי יהיה ואם עליהם. וכבר להראות,הזאת
 אתם ובלעה נאמר כאשר אותם ויהיה נפרר שיהיה אם ררכים, שניעל

 קכט(, קיט )תסלים נפשי נצרתם בן על כמו ם ויהיה מחזבר או ל(, יו)נטדנר
 לאחר יהיה ואם יד(; טו )שטיס שרפתם אש לכ(, לת )כרתסית גנבתם רחלכי

 הנפרר והכנוי מחבר, או נפרר אם ררכים, שמ על כן גם יהיה בוהמדבר
 לקהל הכנוי יהיה ואם ]א.סד[. כהעמדתה ולנקבה גדול בקטץ הכף בהנעתאותך
- אתכם ושבלה כטו אתכם- יהיה בהםהמדבר  ככ(, כו )ייקר6 אתכם והמעימה 
 בנון. ולנקבה והמעיטתכם ושכלתכם אומר היית מחבר היית ואוו אתכן.ולנקבה
 יהיה מחבר, יהיה ואם אותי, יהיה נפרר, ויהיה למרבר הכנוי יהיהואם
 אל רוח יד(, ג )יח,ק6ל נשאתני ורוח ו( " )ס"ס השמש ששזפתני כאמרוני

 ד(. לג )6י31עשתני
 גם ררכים שני על העתיר הפעל עם בהם הפעל הכנ~ים אלה יבואוובן

 איננו אשר לאחר הכנוי יהיה ואם מחכרים. שיהיה או נפררים שיהיו אוכן,
 או 1 אות ההא הכנוי יהיה נפרר, ויהיה במעמר איננה אשר לאחת אובמעמר
 ואע"פ לנקבה הא לזכר הו אם ררכים שלשה על יהיה מחבר יהיה ואםאותה,
 והוזנ לוכר נו שיהיה או בלבר, מעמדת ה או כמכתב נמציןז האלף תהיהשלא
 מרבר בארץ ימצאהו לזכר בהו אמר 1 בלבר 1 לזכר שיהיה או לנקבה, גההרוב
 ג(, טת )תסלים ויחייהו ישמרהו כ6(, כ, )6'ונ ממקומו וישערהו י(, לכ)דכריס
 להם והרומה ייפהו ומן יחייהו מן נופלת הלמר ד(, י )ירטיס ייפהו ובזהבבכסף
 וצלמות חשך יגאלהו בזולתם. מרברינו קרם כאשר וע~לותה רפיונהבעבור
 ולנקכה ס(. יט )יקר6 תוכחוהו לרצונכם ס(, ג )5יו3 יום כמהרייבעתדע
 כ6(, ג )סופמים בבטנו ויתקעה ת(, יד )ט"6 לך ואהנה - ר,נצמלכה יע(ואקרע
 וימצאה ט(, 1 )ויקרי יאכלוה מועד אהל בחצר ט0, יג )ס"נ אפגוןוישנאה
 )סטופ מחיקו ויוציאה כו(, כת )6ייכ ויספרה ראה אז ;(, יו )נר*סיט ה'מלאך

 אעיפ ויספרה ויוציאוע לומר רצוני הפעל, ווה )3טפיק(. ההא בהעמיר ;(ד
 דורך על נמור; עואד ישאר הואו ממנו תחסר אם הפתוחה, באו חולףשהא
 החולפים בפעלים וזולתו ס( ג )ויקר* ארון במ אתו ווהקטירז שנכניס יתכןהאה
 - נמור. חולף ישאר הואו ממנו חחסר אם כי השבאית, בואו עתטך שועאאע"פ
 לנ(, טד )סס אלקן אבטשט לא אש ד(, מנ )נרישת ישק יקראמ פן לזכר בנואמרו
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 ו":י ולנקלה ד(. מ6 )תסלים ימעדנו ה' ט(, טג ):ס תבקשנו מידי אערבנואנכי
 'ג"לנ;ק גצןל ואם כ6(, כד )סס ישלמנה כהמה נפש ומכה כד(, כ )ויקר% לכםאתננה
 שמו כט(,.וזו כנ )סטות לי תתנו השמיני וביום לברה בואו ונא~מר 'ג(. כו)[ם
- ורשתו ג(, ח )ססט יררפו אויב ו(, כג )ילטיס יקראואשר  :ל:ס ); תלכרו 
 שלה הזכר כנוי אשר בנקכה הנקבה אבל. כנ(. ס )טסלי ילכרט עוונותיו ח(,לס
 מעמרת. ובה וא בה ר4ל פנים, בשניהו

 כמו בלבר מ יהיה מחבר ויהיה במעמד אינם אשד לקהל הכנוי יהיהואם
 לסחנה מחוץ אל ו(, ס )'לטיס ישררם ערבות זאב ינ(, גט )תסל'ם תהרגםאל

 אותם. יהיה נפרר יהיה ואם טנ(ן י6 )ויקר% תאכלום לא ג(, ס )נסדנלחשלחום
 ררכים שני על כן גם יהיה מאחר ליותר או בו המרבר לאחר הכמי יהיה]ואם[
 מחבר יהיה ואם אותך, יהיה לאחר ויהיה נפרר יהיה ואמ נפרר; או מחבראם
 מציון ה' יברכך נ(, ינ )נל6:ית ואברכך גדול לנוי ואעשך כטו )והא( בףיהיה

 לזה. והרומה ד( סג )סס ישבחונך שפתי ד(, ס1 )סם עמים יורוך ס(, קכח)תסלים
 כאסרו כם יהיה סחבר יהיה ואם ם אתכ יהיה נפרר ויהיה מאחר ליותר יהיהואם
 כנוי יהיה ואם נח(. לכ )דנרים ויעזרכם יקומו ד(, 5ס )סעיס וישעכם יבאהוא

 שיהיה אם ררכים שני על כן גם יהיה מאחר ליותר או המרבר לאחר בוהפעול
 בלבד ני לאהר ויהיה מחבר או אותנו, מאחד זליוהר אותי לאחד ויהיהנפרד
 ג(, כת )סס רשעים עם תמשכני אל כס(, קנ )חסליס ימי בחצי תעלני אלכמו

 ג(, 1 )סי[ע מימים יחיינו כמו בלכר נו מאחר וליותר יי(. ל )"'ונ עוני ימייאחו,ני
 אם כן בם יהיה הפועל פועל עם בו הפעול הכנוי בא ואם לכ(. יח )ט"נ יצילנוה'

 )ססלגככ( אהי משרתי הלוים ואת כ(, לנ )'לטיס להכינה א.תה 'וצר ה' במונפרר
 קדוש נ( )סם עשה ה' אטר כה כ6(, )סס סשרתי הכהנים הלוים ואת כסו מחבראו

 מאתמול יורעו כל ו(, טך ):ם  שטו צכאות ה' וגאלו '6(, טס )'סע'ס ויוצרו"2ראל
 יד(, ח )סתע עשהו את ישראל וישכח יט(, ט )"יונ חרבו יגש העשו י%(, י)ס"%
 והוזוו ההא 'ג(, ט )נר%[ית משקהו היית אשר נ(, יד )ט[5י בוזהו ררכיוונלוז

- המוליכך בזולתם; בארנוה כאשר הכנוי הם האלהבמלות  בסרבר מן המאכלך 
 ככ(, לכ )%'ינ עשני ישאני כמעט 6(, כנ )תסלים אחסר לא רעי ה' יי(, ח)דנלים
 יווה נפרר, ויהיה הפועלה בפעל יתהבר ואם י(. טו )':עיס ראני איןד~מרת
 ו או י יהיה רבק יהיה ואם אתכם. או אותך אותם, אותה, אותו,אותי,

 )זס"נ להרשיע יועצתו ד(, ד )ס"נ אמנותו ותשאהו כמו לברה ם או כם או כאו
 חפרה ינ(, כן )ית1ק%ל סוחרתך תרשיש כס(, כג )מ:לי יולדתך ותגל כ4ג(כ"נ

 שהם אע"פ הכנהס ואלה 1(. נ ~:,סע הורתם הבישה ינ(, ג )'לטיסיולרתכם
 בענין. בהם פעול הם במבטא אליהםמחבר

 הסים אל אזחם הורר כמו נפרר אם יהיה בצווי פו הפעול הכנויורחחבר
 והורירמו בחילך הניעסו נאשבר או ס(; לח )נל6סית אחה ויבם ד(, 1)סשטים
 הורדהו 'נ(, ' )ייקי6 מצות חוכלוה ט(, כ )סטות לי והינקהו ינ(, גט)תסלים
 נ(, 1 )סמות ארצה השליכהו ד(, 'ג )ט-6 חפשהו לאסף כ6(, טז )כר6ס'טאלי

 לפעל יהיה ואם כ(. 1 )ס64 למקומו נשלדגו נמה טו(, לי )יועיס בזאנינווקראנה
 נישר כאשר האלה, השערים בכל נפרר יש כ' האחר מהיה לא פעילים,שני
 ;ויה אם וכן אותט. למ חנו ופירח2ו כ%.כ%(, )סיפטיס את,ם חמנו )תנש(בצווי
 בסו כן גם מפורד )קקיה( אם כי יהיה לא עצמם לפחגלים )הש( הפשלהכנוי
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 ישראל בני שטרי ויראו ת(, לד )יתוק"ל רעו לא צאני ואת אוהם הרועיםוירעו
 כנוי שיוקיה אם מינים, שני יהיה המקור עם הכא והכנ,י יע(, ה ):עותאתם
 מאחר יותר י% ר~חר הפח1ל כנוי יהיה ואם בו; הפעול כנוי שיהיה אוהפיעל
 וברברי יו(, ס )יס,ק56 הרעב חצי את י ת ל ש ב כמו מחבר אם כי ירדהלא

 יוסף אל ברברה 1(, ז )סטות פרעה אל ברברם , כ~( נ )מס פי את אפתתאותך
 )יפ,ק*ל כניר~ם %4ו יבשחטם ז(, ג )"סתר ויום יום אליו באמרם י(, לט)נר*ם'ת

 שני עי יריה בו ר5עול כנזי יהיה ואם *(; לד )תסליס טעמו את בשנותו לט(,כנ
 כס(, ינ )זנריס אתם לרשת כד(, כ )ויתר* אתה לרשת כמו נפרר שיהיה אםררכים,
 אתו בשי.ה כ*(, טו )ית1קי5 להם אותם בהעכיר כו(, כס )נר6מית א.הםבלרת
 )דנריס לשלמו תאחר לא כמו מחבר או כת(, נ )0א אתו ובחור 1(, כ1):טות
 ילא ג(, כו ):טות לרשנו סירתיו ועשית י(, נג )י:עיס רכאו תפץ וה' כס,כג
 לכנוי שתיהם והאו ההא יח( ית ):מות עשהו תוכל לא ד(, לן )נר06ית רברויכלו

 )מס לרעתה עחי יסף זלא יט(, כך )נר6סית להשקתו ותכל מבארנו, קרםכאשר
 לכלותם נעלתים ולא מאמתים לא כ1(, כו  לתפלים  בארצות ולורתם כי(,לת

)ויקר"
 נ(, לנ )יסיס להמנה אותה יוצר ינ( ינ )דס.נ לצרי לרמותני ואם טז(, כו
 להבריאכם יו(, ס )יח:ק*ל לשחתכם אותםאשלת

"'0( 
 שתבריאו כלומר כט( נ

 תאיצו אל יד(, נ )מטות אמר אתה הלהרגני יו(, ט ):טות שלחם לבלתיעצמכם,
 )סו:ע ורועתיו על קחם יו(, ח )יתוק"ל להכעיסני וישבו ד(, ככ )י:עיסלנחמני

 לעבדים אתנו ולקחת אמרו כבר כי אותם, קחת כענין קהתם כמו הוא נ(יי
 לקחת ~נינו חהברו, ט( כס ):"6 לאשה לו לקהתך ואסרו והפרירו; יח( טג)נר":ית
 בקחהך הכף כי טו( ל )נר6סית אישי את קחתך המעט כמי ואיננו לאשה, לואותך
 ואמרו בה, פעול לו בלקחתך והכף הפועל כנוי והוא אליה כמוך אישיאת
 כ( כס )דס"נ כיר תתם למע! ואמרו והפרירו/ כו( 6 )דנריס האומרי ביר אתנולתת
 ולתת כלומר יט( כו )דכריס עליון ולתתך עור ואמרו ביר; אותם תת וענינווחברו
 לחם לו בההך כמו ואינם עליוןאותך

""0( 
 יכ(, לס )יס"נ למפלגות לתתם י"ג(, ככ

 למפלגות בלתתם המם וכן הפועל כנוי והיא אליה כמוך לחם לו בתתך הכףכי
 יו(, טד )אוק6ל לשרתני - יקרבו והמה 1(. הפועלים כנ,י והיא כן גם אליהסמוך
 הושכתי, כאשר כלומר כהשכתי, פרושו ו( טו )'חוק"5 הנהל שפת על והנהכשוכני
 תחת ורץוה שבתי אומרים אחר, בבנין ולמתעבר למתבורר משתמש הוהובלשון
 הנני ואמרו מתעבר, בלתי ווה י( 1 )סו:ט ה' אל שבו ולא י6(, ט )קסלתהשמש
 את ה' בשוב ו(, כ )5פכיס שבותם ושב ית(, ל )ירטיס יעקב אהלי שבותשב
 השבה הכל ופרוש כג(, 65 )ירמיס שבותם את בשובי 6(, קכו )תסליס ציוןשיבת
 שנגה על טופת ורג~גו ועה החכוה מן השרשים כס' ועטב כאר וה כארנווכבר
 והשבני יולכני אמרו בבשובני רברינו אמתת על והראיה 2(, האלה במלות יהורהר'

- 5עפ5נא לתתס לו, סגתפ כסיופ - לו נתתן ט,לם מ 1131%(  סנ"נו, נסיא 
 ס%י*ו, 5:ר י1( יט )0ס כסו5י"ס ופירם 6מ, תת יט( כט )נר6:ית תת' טג פירו0כטו
 50 ,ם כנוי וכ( ספא5 0ל כטי סו6 56ס נכל סכנוי וסנס כי. יט נו6:ית ל5"וט"ן
 ס5סון. פוכ! 5פי טקר וכ וסילת סקויס, 0נססוק שויס סס ססועליס ע5 גהסנ סו*לפתס
 ז4נס,טתענריס וסנחס סקטס 8נין 6תר עכין סס 6לס כ5 0ונ( ):ר0 5דעתו כי%(
 יונס ל' 5כרפ לפי לוטר לו "וסיס תטקום סדפוט טטות ו0ס 0ינ 0ר0 ורד"ק ט"ט 5חחת061
 יבסו, *כס ל* זכפינ טטס יסתס ד' נעז כליו ולי'ק יסתס. ר'  סכרפ 5פי 45לכסוכי"
 112. יף לשול 1ר5ס :ען 41ס" ט5יס ,,רק לקען ל"ונס דנרי ש סעיר ו" עצבי,5נ5תי
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 והיה מתעבר בשובני היה לא ואלו בשובני, אמר כך ואחר הנחל שפתעל
 נוועים, הם הזה הררך על שערים השני כי בשובי, אומר היה לפועל,הכנוי
 הרעב חצי את בשלחי כאמרו יור יהיה המקור אל המתחבר הפועל כנוי כיר"ל

 הפעול.בו הטרבר -וכנוי להם, והדומה )י"נ( נ )סס לרשע באמרי יו(, ס)יח1ק"5
 יז(, כ לסטות אמר אתה הלרשיגני כאמרו ,ני יו;יה במקוי רבק יהיה )היתה(באשר
 בהם בא ורים מועטים מלים רק להמו והרומה ז( ככ )טעיס לנהמני תאיצואל
 כמטפטו 1( כס )זנריס יבמי אבה לא אמרו והם בלכד, יור  בו הפעול המדברכנוי
 אפתח אותך וברברי כמו הפועל כנוי הוא כי יאמר ואם בו. פעול הכנוי כייבמני,
 סשער שהיבם אע-פ כי שקר, יהיה ליבמה, הפועל ויושם כ1( ג )יח,ק*5 פיךאת

 נאמר כאשר היבמה מבלתי לברו אליו מיוחש הפועל המצטרף[ ]לאהממוך
 היור זשתהיה מקור יבם ביבמי החפץ שיהיה ויתכן ויבסה. לאשה לוולקחה
  ומהם  עצבני, סשפטו  י( ר לים"י עצבי  לבלתי מרעה ועשית  אמרו  ופהםנוספת
 יהיה לא הזה הכנוי כמו כי לתתני, משפטו' יג( כג )כסזכר עמכם להלוךלתתי
 בספר בארתי וכבר י( ז )ס"כ בשרה1( לו לתתי אשר כאסרו לפועל אםכי

 רק נגש, מן גשת משקל על נתן מן סקור הוא כי תנת, בתת העקר כיההשגה
 המשפט והיה בו, השמוש לרוב וזה להקל הוסרה הפעל למר היא אשר הנוןכי

 הלמר  והנון סחסרת  והפא הפעל עין הראשזנה התו לתנתני, עמכם להלזךבלתתי
 והרומה ובררת ובשבת ובקחת בגשת התו כתומפת למקור נומפת השניה  והתושלו
 לרמוו(ני ואם ס( נח )יסעיס נפשו ארם ענות יום והגלות, והעלות ובהרבותלהם
 )זס""לצרי

 כנוי להיות ראוי היה ונן נומפת, התו שישים סי רעת על יו( יכ
 היה ואלו לצרי, לרמותני בואם הוא כאשר ויור נון לתת ב החו הוספת אחרהפעול
 והשכל. בין כ"(. 1 )ן"נ מיד אתי לצות כמו אותי לרמות ואם היה נפרר הזההבנוי

 * יח ר עש

 * העטוף ואו משפטיזנרון

 ברוב ההיא הואו תהיה מלעיל ר"ל גבוהה במלה העטוף ואו תהיהכאשר
 יח(, יד )נר"סית :אי'ו שמים קנה - גייי לחם הוציא כאמרם קמוצהרבריהם
 והוא אני טי( 5* )סס ואתה אני יז(, יג )סס וימה וקרמה ונגבהצפנה
 ועו וכשב שור ג(, כס )סטות וכסף והב ינ(, ט )ירמט קיץ יין ע(, ט*)סס

 ורם גרזל עם יו(, יו )נטדנר והם אתה ג(, ט )סס וכבש ועגל מ(, 1)ויקר*
 ז(, 5ס )נטזנר ווהוצה העיר מקיר יכ(, י* )סופטיס ולך לי מה כת(, 6)זכליס
 אתנו נא ילך ?לא פ(, יח )ו* והלאה ההוא מיום טו(, כס )זנויט וצרקשלמה
 ס(, י )וכריס מצבי בנההם את וחע הפע~ם מן שיעסף ובמה כו(. י.נ )ס"כד1צון
 זשטו וקיץ %ן אמפו שתם כאסרו בשבא קצתם שיבא ויש רבריהם. רוב הואכן

 ע(, ינ )וס"* וצאו ובקר ועטו ויק יי(, ע6 )סס וסרמים ויה ונשים י(, ט)ילעיס
 %(. נ )וכרס כענקימ1( וים והד גרל עם כנ(, 1 )דקדי וקיי .שהי חלבכל

 ,טס עסכס 5טעי'5ס5וך ספסוון סכת 5* יונס ר' כי ע,ס 01ר*ס 27 5ע,5. י*ס1(
 .. . סכסןי טסס עכ.ל' סס סל6כעשע!

 נקטן ססו6 י( כ ויכריס ורס :יי נזו5 עפ ספסוק טן ל*ש סני6 סל6 טס טן'.י(
 טטלמ* כים סכסנ כטו יסניסכססריט סו* וכן כ'6 כסעוק כטו נסו6 סנוקד מ-נ סו6 גט דיו.נדס כי.כספה )ר6סותכר6,
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 מקרים הטעמים כי מחבריהם, מוציאאותם בתברה ורב וכשב, ושמן, היותואין
 )נטדנל :קף אתה שאמרו רואה אתה והנה הןשון1( מטנע ואינםנרנור

 מלרע ר"ל שפלה, במלה העטוף ואו תהיה ואם בתברא2(. והא כקמץ יו(יו
 איש ע~י(, )["כ ולכם לי מה יו(, ט" )ירטיס וסרסים וטף ונשים כמו בשבאתהיה
 נחה אות על העטוף או תפול ואם ית(. נ )6יב וגדול קטן כ(, 1 )נר6ם'תואשתו
 כי(; יח )ט,נ בשמאלהיכם דקראתם כ~ו עקונו( )*5ף נחפזת אלף תקרץלנראית

  בם9ום יהיה  ואם '(. ת )קהלת רששם ראיתי וככן ו(, 7 )7נריס ועשיתםושמרתם
 פתחה הקבוץ יהפך ופתח בשבא נעה נרעית אש הזה הנראה )הנסתר(הנח
 י(, סוף )ירמיה ויכלהו ואכלהו נאמר כאשר עלקהם, קשה בקבוץ בו שהמבטאבעבור
 ואמותתהו ואו הפתח אך כ*(. כ6 )7נוים ורגטהו כמו ולקבץ לחפזהמשפט
 54( 46, 7ף לעיל )ר6כ והישר הקרוב במחברת בו העלה בארתי _כבר י(, י)ס'נ

 הגרומות הצ,ותיות בהם תבאנה אשר וכששת בפעלים שיקרה מהחעכרון
 הואו ותזנע היור תרפה יוד, הנראה הנח קהיה ואם 103(. )לעיל הזהמהספר
 המוחל בשבא או נחפזת להיות הואו העקר והיה הרפה, יור על להורותבשבר
 תאר ויפת יג(, יג )מסלי מצוה לירא כאמרםבה

 )ס""
 ו(, )'הסע וירחו ג(, כס

 ככ(, כג )ירמיה הרע מררבם ז'שבום '7(, נ )ס-נ לפנעו 1"שחקו נ( 6 )[מותויהורה
 לאמרוישדהו

 )ס""
 וירחמהו ה' אל וישב י6(, נ7 )יסעיס בספירים ויסדתיך '(, כ6

 '*(, כ7 )7ה-נ הארון את ויערו ינ(, נ )5סניה אשור את ויאבר 1(, נה)[ס
 המעכתי בן ויזניהו י(, לע )'רמיה ויגבים כרמים טו(, ינ )6'ונ ארץ ויהפכווישלחם
 באמרו הטשירר וטעה *(. טנ ):ס הושעיה בן זיוניה ת( ע)סס

 פגרים תוך נשמות רנע עטוד חברי הדמיתםבאחותכם
 ויערים וציות וטרברות ארמות ודעותןובינוושן

- המשקל. דחק בעבור אותו מאשימים אנחנו אין אך יערים; יורבהראות  ואם 
-

 *ל6 ג6נת, כעיני נת[כיס ל, [הטעמיס לתסוכ 6לה, נ7נחם תטעה סל* ה~הל 1(
 6'ס 7כרי הקור* לקור6 הס 5יוניס רק סלסון טנע טע5ם "ינם המעמיס כ'7עתו,
 סמ7כר 6כל 7כריו, הפרי7 ו*יך תכר ופיך הם7כר כונת סיתה *יך י7ם על לסכין*חר
 להט7כר ול6 להקור6 הס הטעמיס וע'כ נעעעים 7כריו להו5י, 5ורך לו 6ין הו*כע5טו
 החכס ס6מרוכטו

 כע5.
 סמ5י* והנה ע5יו: סוסיף 6פ7י וכהק7טת טיס. עכ( )כ הכוור

 ה*פ[ר כפי כם סי[לס המק7[ כחס הספר לל[ון סטעמים כנס"ג 6נ[י עס הסופרע~ר*
 מ"ס תמ5, סהנס ס,ס ט[למות הג'ע וככר פס על עהוגול נכתכ ס7כור מוס סחסרמה

 כ*חד. קף6תס ומחנריס "חת נעת פוסקים 6חי *יס סו" כ"לו ככתוכ יקר6ו*נ[ים
 טו7: כתכוכפ-ו

 וסט5'"
 כ5כ תסק סיתן ע7 לקרי*ה עריכות סיתנו סטעמיס עוי )ע~ר*(

 וקיום עמי7ס לעקר6 סיהיס וגס המעעים יתנוהו פסר ססיר לערכ~ת לטקר*ס,נ[ים
 סתוקס ססנה ועת סעעמיס לט5'6ת סכות סתי 0561 ורא71כלות, ס,וכר ככתוספרת
 ק7טס. סכנלוסע5עית
 ע5 ובכיל *ותיות כ[כ*ו כי ס*טתי סכלל *נ5 טקפייס, סלכ 056 ינף 6,ן2(
 *טנס סא, תשת כקטן ונכ'5 ינוקך ס* טפסיק פטס סו* ור.כנון כר6[ס ססנונסתיכס

 נ(, ט )ויקר* וקנש וט"ב . נלילח נם 1' ןקיף ץ וף' וחם ךקי !סט7 ססה~, יס6ר טסרתכססעעס
 4ט1 ו4'ץ לספו נסו*, וינס סיס כנ( טכ )סשס נל"ם 1כן יד(, יג )כר6ס'תנשימה
 שסס. ללשוי ו*ין סכ55 טן מג6יס נקטן דנס סיס עו( ע* )סס וטף י(, ט)ירטיס

 *טת. ת!רת נעל בעער ספכסהתץ
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 תהיה לעכר( סטטיד לספוך )ר"ל לחליפות הנהה היור על הנופלת היאותהיה
 הבליעל אנשי נ:עדהי י(, סזד 3'רטיס נ:כלסי ואכלהו כמו היור תרפה ולאפתוחה
 להיות הואו רין והיה בזולתו או בחירק מונעת היור תהיה ואם יג(. כ6)ט",
 5(, ט 3י:טיס ויגעי נערים ו:עפי כאמרו היתה כאשר תשאר.השבא בה מהקלבשבא
 ז(, 1 )ססט כנשם ויבא טו(, ינ )6יונ ארץ ויהפכו ד(, 5ס )תס5יס ףכלסו יבשוהן

 וירפוה השבויה היו שיניחו ואפשר %(. % )נו6סיפ אתה ויסחרו בארץוישבו
 טו'(, ינ )*יונ ויבשו במים יעצר הן נאמר כאשר רעאו אל השברויעתיקו
- 5ו(. כס )ייטיס הצא4 ארירי ףללת %(, כו )סס ממקומוהשערהו  תפול ואם 

 נחפזת אלף ההיא הואו תקרא שתהיה תנועה באיזו אה במף על העטוףואו
 גרלים ומתו 65(, ג )נטדנל הארן ומשמרתם ו(, כ1 )יסטיס תבל פני ומלאוכאמרו
 ובא ינ(, 65 )ירמיס ורננו ובאו מט(, 5נ )ד~יס בהר ומת ו(, יו )ירטיסוקטנים
 רכום. נוהנ הזה המנהנ על יד(. 75 )טשס ציים ופנשו ס(, יו )ס"כ רורהמלך
 :בא יוצא תת לבלתי י(, ט 3קס5ת :באי קברט רשעים ראיתי נאמר המעמרק

 ופיהז כנ(, כט )דנריס ומלח גפרית ט(, ס )ם'נ וביתה, המלא מן ק(, טו)ט"*
 אלהים ברך יג(, 5ג )נר*םיט הצאן כל ומתו 65(, 1 3ט5כיס :סעיה לכהרתמבית
 )סס ובשת תזכרי למען ת( כת )יטוק*ל חלל ממותי ומתה ט(, נ )*יונומו(

 סוי
 סג(,

 כ(. טס )סס ובאו הקבצז מ(, לו )ינעיס ובשו התו 7(, ן )ט"נ :סהצי פה ישבנוואם
 אבל מאוסה, הזה השער מן הוציא הסופרים מן שאחר ההיא בעת זוכרואינני
 תקרא ולא נחפזת אלף אם כי תקרא לא הואת הואו כי הרין פסק יהורהר'
 )או במעמר איננו אשר ]ההולף[ פעל על ימפרו כאשר כי ורע עיקר. כלואו
 העתירים הפעלים על הפתוחה העטוף ואו יביאו החולף( במעמר איננואשר
 ויקומו, וישתו, ויאכלו, באמרם וזה החליפות על אצלם זה ויורה רבריהםברוב
 המנהג שישנו ואפשר רבריהם. ברוב מנהגם הוא זה ה', וירבר וישת, ויאכל,ויבא,
 איננז אשר על בספרם החולפים הפעלים על פתוחה איעה אשר העטף ואו זיביאוהזה

 יכיו(, )סס ארצה ושכב ולן ובא ס(, יו )ם"כ רור קמלך ובא נאמר כאשרבסעמר
  ויבא היה רבריהם שגרת על היה ואלו ן(, יע )ירמיס הזה המקום אתומלאו
 החבור שיהיה ויש הזה. המקום את וימלאו ארצה, וישכב וילן ויבא רור,המלך
 שמש עור רו5, השמות ושאר 6( )7כ"ס אנוש שת אירם כאמרם לקצר ואובלי
 ויאמר כן גם ואו בלא שיהיה מה העטף ומן הרבה. וזולתם י6( ג )סנקקירח
 כד( י* )ויקר6 בנבלתם הנגע כל תטמאו ולאלה כאמרו: והוא הבאור, עטוףלו

 הרבר. תם ער פרסה מפרסת היא אשר הבהמה לכל ואמר לבאר עטף כןואחר

 * יט ר עש

 * הסמיכהשער

 סמיכה והשני במבטא סנוכה סהם אחר דרכים שני על תהיההסמיכה
 אל אדם חיחם כאשר כי יחס, לה. יאמר בעא תהיה אשר והסמיכהבענין.
 נק דהה למץ לק(ס עתיר ואני אליה. ססכתהו סכר עיר או משפחה שמלאכה
 סלה בסמבך בסכטא, אשר הססהשה- אבל כ6(. )סטר עצסו .בפני שערהסמיכה

 רימלה . משנה הש פעם'ם הרבה הואת והסכאכה אלקה, אותה לחבר סלה אל.
 סית. אילק נם"ס6ו 6ס מ נספלשססדמקיס ט%סו 65 מ ונטכ% םלםע נטנרדקט
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 תחלתה שתשתנה או םופו או בלבר תחלתה שהשהנה אם מכנינה,הסמוכה
 כסמכה והשתנה הנראים השמ,ת אל כסמכה המלה תשתנה שלא ואפשרוסושה,
 ומם, ביור יקבץ אשר השם אבל בהפך. הרבר בה להיוה ואפשר הבנוים,אל
 עתיר ואתה יקתנה, שלא ואפשר תחלהו שישתנה ואפשר בסמיבה; נופלת 1סם

 - ה'. בעורת לך זכרתי כא,שר וה כל הזה נשערלראות
 כי רבר אלין יהסמיך רלמסל נין יכנס שלא הנוהג והמשפט ההקשה כיוע
 משנים שלפעמים אלא י,והר, כשם שניהם והמה הסמך  מרו2לסות אליוה"מוך
 עון כי והסשפט ג( יד )כחט טיב וקח עון תשא כל שאמרו כמו הזההמנהנ
 רוח כנעת הלא וסשפטו י( י; )יתיק"5 הקרים רוח בה כנעת הלא ואמרותשא;
 יטמא הי בשר בו הראות וב"ם ונאמר בה;הקרים

 )ויקר"
 ובעם ורלמשפט יג( יג

 בני בל איש שבעים בכם המשל לכם טוב סה ונאמר יטסא; בו חי בשרהראות
 ככם ~אש שכעים הסשל והסשפט נ( ט )סופטיס אחד איש בבם טשל אםירבעם
 והסשפט כס( '" )נטך3ר הרוח עליהס כנוח ויהי ואמרו בבם; אחר איש סשלאם
 )סי" לי עשיתה אשר הוה היום תחת טונה ישלמך וה' עליהם; הרוחכנוה

 כ(, כד
 ת( ט )'רעיס נבהרףירן אתו שלח אחר הזה; היום לי עעמתה אשר תחתשעורו
 אחרים פנים אתו שלח באהר הכשרנו ובכר אתו. נבוזרארן שלח אחרשעורו
 רמ'ון על שהוא מה כי ורע בשמושם. סעטוזה

 השמות אל בהסמכו ישתנו לא רובו בי בחמש או נקידוה בששפעל
 הזה התורה פפר כת(, יד )כטדנל סוף ים ררך סצרים, ארץ במזהנראים
 הזה ררך על ט(; כ" )תי,נ עליהם אלוה שבט ולא אפרים, שבט ח(, ")'סו:ע
 סשבבך י(חוי באמרו ??י כהשהנות בהסמבו קצתו שישתנה ויש השער. רובהולך
 נשהנה שלא אע-פ ין( כת )ןנר'מ אלפיך ע(י ייי וכהשתנות כת( ;)סטות
 הוא נר  כןיע באמרו זרע ובהשהנות  ינ(, יג  ):טות בהמה שגר פטר וכלכאמרז
 ובהשתנוה ל*(, 'ו ):"ות לבן נר כןיע באמרו נשתנה שלא אע"פ ;( י6)נעןנר
 )י:עיס שעוצועיו ,"ע באמרו ט( 'ד ל"'וכ ~טע בסו קציר ועשה אמרו ר'לנטע
 כת(, י )ט:5י 'מיתו לב כהכי ואזילים באמרו )ת'ונלג( ובכפן פיסי ובהשתנות (,ס,

 כן(. ל, )י:עיס רשא ייןק באמרו טו( י )סטות ירק בל נוחר ולאוכהשהנות
 דכר והרשא שהוא אע4פ ז( ט, :ס ו היה לא ירק דשא כלה סמוך שיהיהוי,פשר
 מישני אמרם כררך בזה הדרך ג(, ט )נר,:ית עשב כירק נאמר כאשראחר
 רשא וירק שיהיה וא?שר עצמי. עפר היא והארטה נ( ינ )ןני,5 עפרארמת
 לא בי אפס מהסמיכה, הזה הדרך על י;(, עו )מ:לי 1( :?ק ארחת טובסמוך
 )ססר אמרו יהודה ר' על תמה ואני ארץ. סשער איננו בי ? אז בו לנויהיה
 נ( " )קסלפ הבלים הבל ;ולת בסמיבה הוה השער סן ישתנה לא כי 186(סנק71
 סן המים ויכלו אבל שנית; לה י0-ע אינני כי הואת הסלה וובוו- אטר כןואחר
 אסרו והוא לברה המם אם כי נססיכה מסנו נשתנה לא טו( כ6 )נן6ן,פחחטת
 י3( * )ירטיס עקי-שקר סן הקעי נשתנה כאשר סימ2( וחסת לחם ויקת)מס(

 נקית. וט אק טמעל *'טו 161 ירק, *רתפ סטוכלפ סן קעון 7ס* 1,לק ל*13(
 טו( נ )חנקוק תטתן סםפת נסנייו טליו מס סמ'נ יסודס ר' ספרי סמתרנס י6נ4ע2(
 'ונס י' לזעת ע~ו טענס ט1ס ו"ין ק??ד מסר6ף ל'ת וכ6סופ -145 נרומם נספסוכן
 כי פס כפכ ולכן ויעע, "פ; 3סרס לן, סכתכ כטו פנעיט עטפ נענין סכמסו*סמ
 נלנד. סטס 06 כי 3תנהכופ נספנס 5*סספ
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 ולא '1( טח )'וטיס תפארה ט"ל שאמרן אע"פ 5[( ל )נו*['ת לבנה ט(יבאמרן
 מן בכם'כה שישתנה מה קצת כ' בכמיכה, ה,ה השער נשתנה לא ואשרשמ.

 היה וכאשר ארץ, רמיון על ר"ל הזה, הרמיון על בהשתנותו יהיההדמיונים
 הנראים, השמות אל בהסמבו ישתנה שלא אצלם ראוי ושערו ארץ היה כןהרבר
 ית(, יפ )ססות הכבשן ק?קז המקוסות בקצת ?קז בסמוך אמרו בזהוהרמי1ן
 בשר וערל לב ?כל המקומות בקצת יי( יו )כר*סית זבר לכל בסמוךואמרם
 7(, 6 )יסטס עון וקד עם )נד*סית'גכ( מאד ?ני  בסמוך  ואפרם ; ט( ט7)יתוק*ל

 *י6(, )ויקר6 המובח ירך ח(, ו )ט'6 הכית קקף ד( כי )יתוק"ל ובתף ירךובסמוך
 ס4ז. אז ובסמוך ל6(, כי )טסלי אבניו י"?ר כד( ככ )כמדנר מזה וןיוכסמוך
 על ימצא לא כי יהחיה ר' וחשב ית(, ית )ית[ק6ל אח 4:ל גזל כ*( כ:)ויקר*
 ך ר י אם כי ??ל על יהיה ובשיסמך 9על על שיהיה מה לומר רצוני הוה,רמי~ן
 עשן כהם ונבנם  וערל ככר אליהם אנחנו הברנו והנה וגזל, וגדרוכתף
 ארך מנהנ עון ובבר בשר וערל לב ערל הנהגנו ולא המקומוה.במקצת
 זבר, יעיל בהפרר שמצאנום מפני ג(, יו )'ת~ק6ל האבר וארך ו( לד )סטותאפים
 וערל לב ??ל בהתחבר אומרים אותם ראינו כן ואחר וכתף ירך משקל על נוארכיד
 אע.פ אחר שבנינם ואמרנו המ,כח, ירך הבית, כתף רמיון על עון כברבשר,
 י( ד )סס אנכי לשון וכבד פה קקי כ' 'נ( 1 )סטוה שפחים ,ורי זאני אמרזשנבר
 לא זה ובעבור ארץ משער עון כבר לכ, ??י להיחם רחוק ואיננו העקר.על

 משקל 9קל על אחת במלה מרבריהם שיהיה נכרי רבר איננו כי בהסמכו,נשתנה
 כו( 'כ )ט[ל' צריק מרעהו :סי אמרו ככר כי ארץ, משקל על יף?ל וכתףירך
 שנ' ושניהם ארץ ע"ם 'נ( נו )'[טיס מאר :סי גרול עור ואמרו וכתף 'רךע"מ

 ט( כנ )ס"נ באפו ?קו בעלה לאמר עור יתבן וכן אהרן בענין סמוכים בלת'תארים
 אחר לרבר אחת בלשון רמיונים שני שהם ר"ל ית(, יט ):ט,ת הכבש,ובכעוו
 העיר זזו יהיה יסמך כאשר באפו עשן ושעלה ארץ משער הכבשןושכעשן
 מה שנות המשורר על מוחים אנחנו אין כי ורע ושערו, עקרו על כ( ת)יסו[ט
 משתנה הזה הרמיון סצאמ כבר כי נראה, שם אל בהסמכו ארץ רמיון עלשהוא
 ועל לזבור5 הקרמנו כאשר הנראים השטות אל בהסמכי רבים במקומוהבמקרא
  לכרכה  וכרונו שאול מר בן יצהק מר  והוא המשורר אמר ה;אההסברא

 ) הנעמים לרעילשעשועי מהימים וכליות לביחרב

 והכרעים והקרבוסמך
 )ויקר"

 בביה אירע וכבר י?:ה. נראה שם אל יג( 6
 לבי סגור גורסים איהו הנורסים שרוב והוא עליו, להעמירך ראיתי נפלא רברדחה
 קראתי ונאשר זולתו, מפי א~תו גורס אני הייתי ובן הספרים ברוב ימצאוכן

 ריייו(יהו לא ואמרתי לבי קרב אלי השיב הבחרות בומן אומרו לפמ הזההשיר
 שבח כי ו"ל לי ורגיד ועה? השנוי נבנס מאין בן אם סגור, אש בי הספריםבבל
 הכמצבח אל ובא קרטבה אל מארצו לו ח11(ו וששלח ובניו"( יעקב זהבשיר
 בעיניהם קשה אצלווהיה המשורר בלפון בן יצחק ור' חניגא בן יהורהור'

 התקון ררך על בסגור המלה להמיר וראו )ורצ0 בהסמך והברעים והקרבהשתנות

 כמו סולתנו טל לסטון וניליס סיו *סר סטניים טס *יקות עסס ססיס ולסיטים סרזוכי נוזנלת סנוכר גו בן יעקב ד' 79( )דף נסטרותיו טונק לדטפ נו6*(
 .לפמנו. "סר סטכרית כסטתקס סססר טס אלאנואל נכנוי יונס ר' קר*ן סר6כ'7סכתנ
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 לי ומפר וההמרה. הה~א השנזי על בקרמבה השיר ינכהב לו, אמר העניןוהפמירן
 הרקדוק מאנשי אנשים במצרים ראה בי נ"ע, התלמפאני פהל בן יצהקר'

 חושב שהיה בעבור אמרו כי עליו חח2בים והיו הזה ברבר המשורר עלתופסים
 ור,נמ2ורר והברעים והקרב מענין ככ( נס )תסליס לבו י"?פ הפסק שאמר מהבי
 כאמרך ישתנה הבנויים אל ארץ י2ער י0מך וכאשר בו. חשרוהו אשר מבלנקי

 - השער. כל ובן קברם קברך קברו קברי ארצם ארצך ארצוארצי
 רמיון שיהיהומה

 נאאנה הא וחלב ובקר ועשן שלל כש מלרע קמ~ן בש94על
 אהבז ?לי את ואכלת נאמר כאשר והמכומם, הנר*ם השמות עלכהסמכו
 ורי פח( 1 )נטדנר וף2למים זכח בקר כ(, ח )יסטע העיר ע,2ן יז(, כ)דכריס
 ;(, י" )ם"* לבקרו יע,2ר כה יח(, יט )סטות ען2נו חעל כ1(, כ1 )מם5י ע;'םחלב
 מף כממוך זאמר ס(; )וס תלמ עם "מ  שתטש קא ע הנמ" שללה בלשת
 נקם מהם ואנקם פרושו כח(, יו )סופטיס אהת נקם ואנקמה נ(, ט1 )עעיסאקח
 עו ואחת איו נסמך שנקם רל איה ממל הש אחת ואמח עעק משתיאחת
 כא,2ר נקס( ע5 ט,סנ ת"ר )סם ושבנית ואיננו עינק משתי אמרו אל בעמןסמוך
 תבניתו מוציאים ואין ובר לשון נקם כי מהם אחר פנים, לשתי אנשיםחשבו
 ברית נקם כסמיבת בסבטא ססוך שה,א והשני נקבה,בלשק

 )זיקר"
 כס(, כו

 מנהנ אחת נקם שננהינ תחבולה להם נבקש אם אלא להתכ; פנים לרבריהםואין
 בשער כמהו לראות עתיר אתה באשר הספור אל בערם המספר מן שנסמךמה
- אמרנו. כאשר זכר לשון שנקם עם חלש, ענין הוא ;ה ועםה;ה,  ומשער 
 בזם וקנה סמוך היה אם בי נ( ס )ס"כ ??טי עם מורי אריתי אמרו אצלישלל
 ואם שרשיו ושרש "זשי קדש' כמו בקמץ הבית בקבוץ ?שט' היה כג( 5):ט~ת
  בפתה:תה או  ויברי  יבר כמו הכית כשכר משטי היה )סם( ?שם וקנמן סמיךהיה
 מהם תאמר ורבר, שלל רמיון על קקם סמוך הוא בן אם .4ם:', שמןכמו
 שיהיה ואפשר י,(. נ )י:עיס רברי יהיה כן י1(, יג )דנרים שללה כל ואקשללי
 כ( כו ):ס דלהד וסגר עור נמלט כאשר זר, ובא ארץ משער נמלטבשמי
 שער שהיה שבעבור והוא י( יכ )ט"נ בילתי הי ויקב כמו להיות משפטו היהאשר
 במלת חבר, אל מהם אהד כל להוציא עליהם קל היה שלשים שלל השערארץ
 משער ענף ויצא שלל שער אל ארץ משער ורלתך בשמ' יצא כאשרידועוה
 שיהיה היתה ההקשה כי ארץ, שער אל ח( לו )יח;ק"ל תתנו ןנסכם באמרושלל
 ;(. ):ס4 שממה ארצכם רמיון על ובא י( 5ג 3,סע,ס ם ?ללכ ואמף רמיזןעל

 וארץ שער משער נמלפם שעם ורעב וקהל נהר והב עו שללטשער
 )106( וה ק0-ם בארנז כאשר ארץ סשער שער כי יהזרה, ר' .חשבכאשר
 יח(, טו )נר6סית מצרים מנהר נאמר שלל, בהשתנות בהסמבם משתנים הםכי

 על שהש ומה כנ(. )נטדנר ה' קהל אה הבאותם ולמה ינ(, נ )מם הארץוזהב
 51(, )סס החוה על 5ו(, כו )ויקר6 נרף ?לה כמו הלמר עלול ויהיה מלרע%9

 בהסמבו סשתנה הא י(, כ1 )יסעיכ משלח נוה ו(, יט )טטס וסיף קנהשרה,
 מ(, )יטטבט הרינופה הוה יי(, פ )נר"ס'ט זית ~לה והנה נאטר הנראים, השסזתאל

 יס(, 5כ )יספש שלום בנוה ס(, ט )ישק6ל המרה קנה 6(, 1 )ס"6 פלשתיםפשדה
 ר~יהת אי במעסד אענו אשר האחר בנוי אל יממך ואמ ינ(. 5ג )ירטט רעיםנוה
 שדהו .א"2 ינ(, ט1 )יט,ק"5 ?להי יבל לא ח2תנה,גנאמר לא במעמר איעהאשר
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 מקנה ואזרעי ל,( כס ):טות וקנה ירכה כס(, טו ):'נ נוהו ואת כ(, טן)נו,:'ת
 האחר כנוי אל יסמוך אם וכן להרא,ה. ההא משפט כ3(, ל" ),יונתשכר
 1(, ל3 )'רטיס בענתות אשר שרי את נאמר כאשר כן גם ישתנה לאהמרבר
 אינם אשר הרבים כנוי אל יסמך ואם המרברים. כנוי אל בהסמכו הריןוהוא

 נ(. כנ )'לטיס - טהן על 'ד(, ל7 מת~ק"ל ק3חס יוהק נאמר גאשר' חצחנהבמעמד
 כמו עלולס( ייננס סלמד "ס )ר"ל העלה נק הנמלט מן רטה הרמיק יהיהואם
 בהסמכו יאמר כ6( ד )[ופטיס היתר את ותתקע כת(, כס )נר6['ת ושבעזקז
 י3(, 1 )[ס שפתים ערל ט(, כו ):טות רומשכן חצר כ6(, 7 )[ופטיס האהליתר א" כנ(, לג )דכריס רצון שבע נ(, כ7 )נר6:'ת ביתו. ז12 דגראים הששתאל
 הזה, התאר על מהשתנות השער הררך זה על יו(, 7 )[ס לשון וכבר פהכבר
 וגרר ד( כד )'תוק6ל זכתף ירך בהסמך נאמר זרים, באו סעטים מלים אםכי
 )ויקר" בנל או יד( ככ )כטדכלכהה

 הבית וקף י6( " )[ס המזבח :?ך כ"(, ס

)מ'"
 שיהיה ואפשר ית(; ית )'ת,ק6ל אח 4י ל"(, נד )ט[לי אבניו עוי ת( 1
 שלא ואפשר ד(. י )'ןעיס עון כבר ט(, ט7 )[ס בשר תרל לב ערלכמוהם
 יד(. ית )':עיס נ( פלשתיפ בשהף ועפו שאמרו כמו בהסמך הזה הרמיוןישנו

 כ' '"( נ )נר":'ת מצרים ט9י שמה קראו כן על אמרו אצלי וכהף ירךומשער
 זה כבר אבל נאמר כףישר ארץ, רמיון על נקורות כשש כאכל כלשון.והשמשו
 באמרם אותו שנו שלא אלא וכתף, 'רך רם'ון על באבל עור ושמשו)מס(

 כמוך; כן גם והוא פלשהים בכתף ועפו שנו לא כאשר סמוך, והואמצרים טו-
 זכר וערל לב ושערל בנינים שנ' בשר וערל לב ?ךי סבור על גרול עורובזה
 כאשר מעט, אם כ' ממני ישתנה לא אשר ארץ משער הוא אבל סמוך,איננו
 שקל לשון ר"ל הזה, הלשון התלמור ולשון בנ'נים. שני מצרים ואבל כבדאבל

 )טועד טוליי" "בותכפיהו ארצנו הכמ' בגרסת כן גם הסם'כה בבלתימצרים
- ית2(.קטן  כ(, כד )נר6ם'ת :ככי תחת אמרו הבנוים אל הזה הרמיון בהסמך אך 

 תפול משכמה כהפי ס(, ת )י[עיס גררו פרץ ל"(, כס )מט,ת וקנהירכה
 על מלות ארבע באו וכבר ככ(. ל")6יוכ

 כן, גם ור מנהנ בהסמכם ונהגו עלה אות שעינו ממה מלעיל9על
 בתוך אתם ויבתר ס(. לו )תסליס פשכבו על יחשב ?:; הם ההםוהמלות
 ונאמר כי(, ית )ט:לי וחיים פות טו(, 'ט )ויקר6 עול תעשו לא י(, טו)נר6:'ת
 ט'ת אחרי כג(, יד ):טות הים תיד אל ית(, כת )'ת~ק"ל רכולתך ב?:לבהסמכם

 בהסמך אבל נראה, שם אל נסמך אותו זוכר אינני און אך י6(. כ )רותאישך
 מחשבות כג(, נד )תסל'ס איגס את עליהם וישב אמרו הכנויים אל האלההשמות
 עשה אשר בעולו לנ( '6 )ויקר6 יטמא כתוכו אשר כל י7(, 7 )'לטיסאזנך

 על שהוא ופה כו(. ית)יתוק6ל

 כ6 י"5 פלסתיס, 60 טפג' כ! נ6 כי ~קסו, יף סטכלוכ סני6ו *ןל, נן וכתנ1(
 סל[תיס. 60 עס כתף 60 יכולע [ל6 מטט לספסיקטוכרת
 6פו7 מע:ס נסקומת כתג וכן סמתנר נינה טנוקות פתס [סטינס נ"כ ~"ס ט,ס2(
 וסטעמיס" סנקו7 טס כתכיס סקודמיס סממנס ספרי כל תט65 "ול~ש 0ז'( ס7רך)סוף
 סנכתנו- וטנוקדות מ7ויקות כט[ניות סר"יתיו טס וס כל תל פי~י וכנל כתנ גקוונפ'

 %ן כתנ נס "נות נטגן סרסנן וכן חמאר, בבקעח סגס ט6ות ל[לן סניג1ס
 ונ/ סמסקוות סקיוטמזנט:ניות
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 ל,(, יג לויקר6 הצהוב לשער 7(, ק, לתסליס עקש יק3 כמ, מלרעשזל
 מה ממנו יש 'כ( לכ )דכריס יקי אל עמו ואין ו(, ט" )ית,ק6ל צלע אלצלע
 '1( ל" )דנריס הארץ נכר אלהי נאמר כאשר הנראה אל בהםמכו ישתנהשלא
 ויש הארץן(. לומר רצוני מלעיל שהא למה קרבתז בעבור מלעיל נכרוהיה
 ד(, י" )ט"* אבת דויר כלקב ע?ם לבב בהממך נאמר נאשר שישתנה מהממנו

 ):ופטיסיוכנ(, ריושו ק?ר ויתל הצהוב לשער ובסמזך קדסו(, )תסליסלבב-אנוש
 כמו המכנה אל בהסמכו כן גם ישתנה והוא  יו(1 ו  לנסרכר נורו ראש שעראת

 ינלח )ד(, יג )ויקר6 הפך  לא ושעהה  4(, לנ )רכריס ראש ענבי  ענבימושנאמר
 העוים כערר ש?וד אך ת(, יו )ית,קי5 צמח ושערך ט(, יד ):ס שערו כלאת
 שש?ר אלא ב( 1 )י:עיס הרגלים ושער כמו מלעי4 י"י סמוך הוא י( ד)ס"0
 אשר ההפרש חהו הנראים השטות אל בהסטכו ישתנה לא 1 שער כי נשתנהלא

 יכ( כי )ספות האחת צלעו על אכל ג(, טו )ט"6 שלם לכבו היה ולאביטהם

 דמיון על והוא ארץ משער הוא אשר  כ( כו  )סס  המשבן יי?יפ  סמוךהוי
-ארצו.  על שהוא ומה 

 כמו העין בפתתות ?על או וחרש ושרש ובקר. קרש כמו מלע'ל?4ל
- וכבע ורמח רתא  מלרע ובקצתם מלעיל המקומות ]בקצת[ כובע מצאתי כי 
- 104( די)5ע'5  כאשר  הנראים, השמוה  אל בהסמכו  ישתנה לא ה;ה הדם'ק 
 לבבך)ד3ריסטכ(, ובישר ינ(, )6סתרת ארר  חדש  שנימעשרהוא  לחרשנאמר
 נחשת יכ,בע י(, י" )י:עיסשרש

"":( 
  כתאר  יו(,  לפ  ליספיפ ישועה וכחבע ס( י,

 אל יסמך ואם יי(. ט )תסלים רשע נוקש כפיו בפעל ית( ת ):,פטי2 הפלךבני
 יג(, )סו:ענ ושנהה חרשה יט(, כט )6',נ פתוח שרשי ויאמר ישחנההכנויים
 במלה הקבוץ בהעתקת 'ד( כת ):"6 ט"יי מה ינ(, ת )דניי: ומשאכמטרחכם
 וכן 89( דד )לשל הזה2( השער כ,,לת כארנו כאשר הנרוניה האות אלהואת
 וקבוצו; בהסמכו ברוב בשם רבק הזה הקבוץ כי הריש, בקביץ ורמחורמחי

 )ויקר6 יאכל לא בקרשים הדשים, כאמרם ובקביצר רואה, אהה כאשרבהספכו
 חמר בקבוץ י( ת ):טזת חמרים חמרים ו(, לס )ירטיס תשבו באהלים כי ד(,כנ
 כאשר להקל )נל"ר( הקבזץ מן הוה הקבזץ שיפילו ואפשר יד(, ג )תכקוק רביםמים
 בקר.  בקבוץ  יר( טג לתוליס  יליייס ותוכחחי אמרו כאשר גרונית, הפא  תהיהלא

 כפיו בפעל ואמר יג(, 6 ):ס ?קי'ם יד( 6 ):: הכפר אשכל בקבוץואמרו
 )תסל'ס רתמים גהלי רתם בקבוץ הומרו כ(, כנ ):"נ ??י'ם רב ין( ט)תסליס

 אל סמכום כאשר אך רמח, בקבוץ י( ד לנחטיס והמגנים י?ך?ף'ם ואמרו ד(,קכ
 חרשיכם דמיון על העקר על בקכיץ 1( ):ס וקשהתיהם רמהיהם אמרוהכנוים
 החליקה ה?ק'ה כט(, כ )6יונ טצ,ל ??רי אמרם אבל  יר(. י )יספייוכיעריבם
 קבוץ שיהיה ר"ל כת( כנ )6'ונ אקי ותגזר זולת שיהיה רתזק איננו יו( 3)טס5י
 ומלה שמם על שנה קבצז כאשר אמריה קמץ או קבה משקל עלאמר
 בחסר .אמר וחמר קטץ שקיה ק ב רתק "ימה ילט"ו על א~ה מ4םעל

 קסי(. נטכלו5 )רד"ק כ6רן ויר נכר 056י ג*טל כ*נו סנסטך סתסל *ן1(
 סק3'ן ספתקת כונתו ב' לרחקה נטנין :ם :כתנתי סר6:ין כפי ט3ט5 01ננ21(
 תיס מ'סש "ות .סב5 .ל"ס :ער. לקטן גתנ וכן כגרגית ססניס ס16ת 56 ח"קר"5

 יטנקרסוס*ות ר,נלונית ס16ת 6ל 0יטס1ת טעתיקיס ס0ס נרעית "ות ו*ער?סלכיותסחטף
 תירו. טמ  בטו  גדול  כ?טן  פפכי  סחטפות כעתקס*סל
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 הוא וזה קבר, משקל על אמר מצאנו לא כי אצל' ראוי יותר והוא המשך,ואו
 הכרו כאשר 1( המשך ואו סמנו שחסרו ר"ל סאל אסרו בונהלת כן גםרברי
 הסרו וכאשר לג( טו )"יונ שקיי כגפן יחמס סן ס( ית )י:ט'ס 3מל ובסרואו
 )ית,ק"5 יצא נכחו כי נ(, יד )סס תחנו נכחו מן 5ס( כו ):טית השלחן נכחואו
 )תס5יסיסנ(, חוקי ה4 באמרם ככ( נ )שגי ממלכות חזק 1141 חסרו וכאשר ט(,טו
 השער הולך וה ועל לפנים. אמרנו כאשר בקרים מן בקר ואו כפרים, מן כסרואו

 אלירס בהסמכו עוד הקבוץ ומן הכנוים. אל בהסמכו הדיתר מן הואוכנפול
 יק"לי כהמלט מזה( שנמלט )נ"א כעה 4- שבא מה אלא ברוב, בקמץולהמירה

 ת( 5 )תנקיק ביסיכם פעל פאל כי סמוך, הוא כי יג( ככ )ירמיס לו יתןלא
 המנהנ מן ונמלט ס(; קטג יפס5יס ?אלר בכל הגיתי נמו להיות סשפטווהיה
 אדם מבני יח"יי כולו כלשונו הזה הדמיון מן זר בא כאשר כלו( )בלשונוהזה

  הרנים בהסמך אך  יד(, כפ )ס"5 ימיי מה במו  להיות ור,נ!שפט יך( נכ)יסעיס
 הקבוץ. ויעסר הואו יפול שלא אפשר אי הכנויםאל

 אל כממכו ישתנה הלמר, עלול שהוא ממה פועל רמיון על שיהיהוסה
 תראה ראה אם באמרו יו( 5 )6יונ על יסי תשתנה כיישר כמו הנריייםהשסות
 בעכור זה והיה כמוהו, ובזולתו בחולי ההקשה והיא ,6( 5 )ס"6 אמתךב?ני
 )ךנריס מוי כל נם נאמר כאשר להקל, סמוך נשאינו פעמים זה משניםשהם
 וחסרו י( כס ליסק,ל  חכמתך ופי על הוה  המין וטן ג(ן  )ייבס עני ראה סי(,כת

 "חן נייסר ישנוהו, לא סלרע, הוא אשר פ~ל יסמכו וכאשר להקל. סמנוהקבוץ
 ניטאר ד(, יט )סופטיס חתנו בו ויחזק ו(, )סס יתרו חתנך אני "(, ית ):ט~הסשה
 יסמכו וכאשר נשתנה. ולא בחתנוהחלם

 אל כהססמ ישתנה לא וחותם וגורל אוצר כמו מלרע הקמץפ1על
 אוצרו ודא ה' יראת יט(, 1 )קוא יבא ה' "וי נאמר מכנה; אל ינראה
 כ(, יי לתסלען  גורלי  וטגמך 11הו; יד(, 6 )מסלי בהזכנו תפיל נורלך ו(, לנ)עעיס
 מרלות, נאסר כאשר בקכק כן ישתנה'גם %א ע(; כ" לט" בחהמומחחם
 וה בכל הואו ומ2ארה כת(, לק )5ענ ברר ואוצרות י2לג אוצרות 1ללאוצרזת,
 שרשיו ישלח ל ב ו י ועל בקבוץ שאמרו אלא 2(, בנקו השנוי קצתן שהשיגאע"פ
 הקבוץ חסרו  כאשר הואו סמנו  וחסרו 7( ט7 )יסעיס מים יבלי על ת( יו)ידטיס

 על שיהיה מה יממבו וכאשר יד(. טג לפסליס  רבקריםמהוכחתי
 נראה  שם אל  ושערם  ונחל  שער כמו גרונית  אוח שעינו מה טלעילפעל

 מצרים נהל כד(, 5ד )נל5:ית עירו ע?י נאמר דבריהם, ברוב אותו ישנולא
 שניהנ ומסה  ט(. 1  לטייי ה'  ועף כ(, 1  ליסטיס הרגלים ו,2ער ד(, טי)יססע
 ג(, ל לט:לי קוזשים ורעת  וכן כג( יו ),לטיס מוסר "סת ולבלתי אימרו הוההמנהנ
 ני י( י1 )יפועיל  הויים רוח  בה  כגעת הלא ו( ו לסיסע  מעלות  אלהיםורעת

 3וים ?חי ותהי אך רוח; אל 3עת בסמוך בה הקדים רוח כגעת  הלאבח2פטו
 וחלב דבש כה2קל על הסמכו קודם בנינו הוא  וה כי בו רעתי ג( כנ)יסעיס
 באמרו הכה2ורר על תמשו וכבר י"5(. 7)ס'ס

 שרדי יסכנסי ר1" 4עדי
 ולא 19ר שער מן והוא נראה, שם אל בססכו 1הנעל חלוץ כיח"2נה

 כ. סיט, 5ל6כאע יחר 5ספת סענ6ל דנלי ייס1(
 גפעת: ספע5 סעין "5"יכס, כוכנ תלועס, סיפל ס', 515ל כטו2(



-

127 -  

 מה גו'ם בססי לומר דינו ולבעל נו'ם ?סי מיההי המשורר טען אבלנשחנה;
 שאמר במה רגלי  וםל ערי אמרו כהתכן טוען היה ואלו כו. עתה  אנחנושאמרנו
 ברחק  לומר שיתכן טמה אצלי וה היה  ט( ינ למ"3  כסף "מת  לבלתיהפסוק

 שער טבלל  ושערם ושער נעל כי וה  קת-ם בארנו  כבר מ וה  ובאורהשיר"(,
 והדוטה וקחת רעת כי עוד ואטרנו מטנו, הוציאש  רגרוניות  ושהאותיותארץ
 126(, )5עי5 הגרוניות האותיות מטנו והוציאם ולכת שבת משערלהם

 נעל שער קצב על וקחת ושרעת ארץ קצב על ולכת ששבתואמרנו
 נראה שם אל כסטבו סוסר ?סת .ושנו  וכאשר תראה,  כאשר  השעריםוהתרמו
 שבת טשער ביציאתו לו ודוטה ונעל שער טשקל על והא כסף ?סתבאטרם

 יטנע לא כן טקצבו, על ושבת לכת אשר ארץ, משער ונעל שער כיציאת כתול
 חה השיר, בדחק שכן כל נראה שם אל בהסמכם וחבריהם ונעל שערהשתנות
 דרחק כעת וכמוהו גלי ר נעל עדי בהחכן שבטענות והטבזארה זנראה. מבחשרדנר
 )סם15 לב יךסב עינימ רום יו( לו )6יונ טוצק לא רס: בסמוך בפסוק שאמרטה
 מה משנים העברים אם אוטר יאמר ואם סספקת. ראיה וואת ושנה, ד(כ,

 בעבור לטשוררים וה הכשר לטה הנרצוים השטות אל בסמכו שער משערשהוא
 בשטוש נהג שלא מפני לו נאמר בדבור? תכשירהו לא ולסה במשקלהדחק
- ור. בדבריהם בא אך בשנוי, ב,העברים  

 ושערם כ( 5ד )נר":יפ עירו שער כ(, 1 )יסעיס הרגלים ושער יסמכווכאשר
 י(, י )ירמיס ועמו גוים יכילו ולא "(, ד )ם"ס הע:ים כעדר ע?רד יאמר המכונהאל

 מנהג בו ונהג ט( כס )דכר'ס נעלו וחלצה טי(, " )יו:ס מועפו היםויעמר
 "לל משער ה,א מלרע גרינית שעינו מטה טאומה ה:ה הבנין מן יהיה ואםארץ.

 הארץ וזהב יח(, טי )נר":יה מצרים מ,סר נאמר כאשר בהסמךוהשתנה
 על שיהיה ומה ג(. יו )נטדנר ה' קהל ע(, נ)סס

 משתנה הוא ורביד וצעיף כ??'ן העין וקלות הפא בקטצותסעיל
 יט(. 5ס ל:ס צעיפה ותסר טנ(, ט, )כר":ית הזהב ךק'ד נאטר כאשרבהסמך
 נאמר כאשר ישתנה לא ולפיד וספיר קשיש כם, העין דגוש יהיהואם
 )?" הרועים "ו.י יו(, טו ):ם אשולפיך

 ישראל "9'י אבל ו(, כ,
 גניר דק דמיון על קל כן גם הסמכי קודם שהוא בו לזמר יתכן כל( ")יסעיס
 כאשר בלבד בהסמך ושנוה, אוהו שהקלו בו עוד לוטר ויתכן 15(; כ;)כר"סית
 ושנוהו אותו הקלו אשר טי( ס )דכר,ס ססלמיש מצוף אמרו רזל בחלמישעשו

 אתנך בילהית עוד עשו וכאשר יג( 5כ )מם צור שסלמ'ש ושטן באמרובהסטך
 שהיה מפני בהסמך וה ועשו י,(, כד )"'ונ צלטות ילהית ואטרו כי( סוף)'סוק"5
 והכל הנסמך טהשלמת אליו הסמוך כי השם, לאריכות בם להבביד עליהםכבד
 על שיהיה ומה אחד.שם

18יל
 חטי

 "טפה ושיש ועיט ואיל ושית וקיץ זית כמו מלעל הייי
 ית(, כו )יסוקש5 חלבון וב"ן ס(, " )זנריס ושמן מת ארץ נאמר כלשרבדאסטכו
  ת(. י  )סטס חשמירו שיתו יו(, ס )ויקר* האשם באיל נ(, ס )מם5י יינהססכה
 על שיהוץומה

 עקש רור  מו( ג )סופפים אטר  יו( כ6  )יעו*  ופסח עור כמו רגחשסעל

 רבש. ט"מ סו6 5יעתו "סר סטתנר לדעת טספקת "יננס גויס סחר  מן  סר*יס *נל*(
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 ימינו יר אטר כ(, י1 )ט:לי לכ קקש נאמר בהממכו; ישתנה לא ה( ל3)דנריס
 ייל על שיהיה  למה  כן  גם "(  ישתנה לא  וכן יז(; כ):'כעיס

  ואכר,  בכר  כמי
 על שיהיה ומה 5ט(. כס ):טית טהור זהב 3ור נאמרכאשר

 עשן תנור והנה נאמר כאשר ,שתנה, לא ועט,ד שנור בסו ברגשותטע"ל
 אלופי י(, נ ~רטש נערי אלוף ית(, 6 )'רטיס ברול ולעמור י,(, טו)נר6:ית
 כאשר וקמוש וכיזר זצנור בנור כמו הען ונדגש" הפא בשברקיל על שיהיה מה עור ישתנה לא וכן יד(. נס )תרויסומיורעי
 שיהיה ומה 1(. כת )דס"נ אפרים 4פיי זכרי ית(, 5 )סטזת נח,2ת 3'יינאמר
 כא,2ר "2תנה, לא ו( ת )י[עיס הש'לח ומי כו( כט )ירטיס צעק כמו פיעולעל

 על שיהיה ומה כת(. 'ט )נר6['ת הכב"ק כקיטר הארץ קיטרנאמר
 ממנו הואו בהסרו הכנויים אל בהסמכו ישתנה העין ורגשוה הפא כקבוץפע.ל

 באמרו 65( 5, )נר"[ית הכתנת אה ויטבלו שנו כאשר הקטץ עליהוהורזת
 ההקשה והוא ג( ס )["ס כתנתי את פשטתי כג(, ):ס ?ק:תו את -ויפשיטו
 הדסיון בהסמך אכל ?כיל הסמכו קזדם שהוא ר.ל ג( ט )יסעיס עול,ל?לי אתבכי
 על שהוא ומה ישתנה. לא הנראה השם אלהזה

 קטרת נאמי כאשר נראה שם אל כסמכו ישתנה לא קטרת כמוק'גית
 וף9רחי ושמני נאמר כאשר הכנזים אל בסמכו והשהנה ;(, ל ):מיתסמים

 על שיהיה ומה ית(. יו)יתוק56
 כאשר הנראים השמוה אל בהסמכו ישהנה לא זאבוס אוור כמוקעיל

 'ו(, 1 )מ:5י מצרים אטזן ג(, י וי:טיס בעליו אבוס ת( י )ט-נ עור וא;ורנאמר
 בהסמכו זהשתנה ו(. ט ):ו:טיס סצב אלזן עם יח(, כנ ):", כד אפזרנשא
 קבוץ אבוסך שיהיה ואפשר ט(; לט )6'ונ אביסי על נאמר כאשר הכנויםאל
 והוא יור בלא לח( קיט )תקליס ותך מצ תהכמני מאיבי כא כאשר יזד כלאזבא
 בלא קבוץ ט6( ):ס חסרך ויבאני וכאשר במסורת, המרים שנים והםקכזץ
 15( ):ס חייני כררכך - עיני העבר היה זכאשר הסר", רכ::תיה "וליתייר
 חסר כס( )[ס רברך במסורת ובא הסרין; שלשה עליו והמסורה יזר, בלאקבוץ
- חסרין'/ "חמשה ד( 5נ ):ס ירך במסיה בא וכאשר מייג, הד כה,ביור  

 תהלהז ותשתנה כהסמך ממ, תפול ים הזא אשי הקבוץ מן שיה'הזמה
 מים, ובסכדך י(, ד )כר6[ית אהיך רמי קול רסים בקכוץ נאמר כאיטיכרב,
 גמלים, ובסמוך נ(, ט, )[ס צאן רעי רועים, ובסמיך ;(, י )[ם המבולממי

 ובסמוך כ,(, 'ד )מ"6 נחשת מגני מגנים, ובסם)ך י(, כד ):ס ארניזמגמלי
 יראים, ובסמוך החלתו, הממוהשתנה ונפלה )עעיסכד,( לכ שמהי כלשמחים
 זקנים, 5(, ככ )תס5יס ארץ רשני כל דשנים, כ6(, *ת ):טות אלהיםיראי
 החפצים ובסמקי י(, כט )[ס ושוטריכם וקניבם ג(, כ6 )דנריס העירזקני
 עתיר וא"ה נ( קי6 )תר51יס חפציהם לכל דרושים '6( 6 )נתמיס שמך אתלירייה
 )נר6[ית לבנים נלבנה לבנים, ובסמוך סס(. סר6כע )סני6ו בטקומו פרו,12לראות-

 רבז(ן )תחלת תחלתו ונשתנה המם תפלה יט( ס )סעופ ם טלבניכ הגרעו לא נ('6
 15() 5ס )פס5'ס רעתי שמהי נאמר כאשר הוה רוטיון החלת ישהנה שלאויש

1
 נרוהטן ס"ן קע5ופ י:פנס 6כ5 סק5ות 56 סעין דג[ופ י:ת)ס 5* כונתו (
 ,סכ. ו~י' כטו ספתתות6כ
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 3( כ, )דנרים וקניך ויצאו ת(. יט )תסליס אלהים שכחי כו(, ):ם צרקיחפצי
 נריי שני כע(, י )ט"3 ירכעם חטאי רק '5( ט )יסו:ע ארצנו ישבי וכלזקינינו
 ואפשר כח(, ל )ימעיס עטים לחיי על באטרו טעם היה ווה ט(, כן )3ר":'תעזים

 סנים ד(, נ לט"נ צמר אילים נאמר כאשר בהסטך נפלה אחרי המםשירקקו
 רטנים טורים שני 5ת(, ט )סס השערים בז4ל!ם ית(, ככ )יתוק"ל היוכסף
 ורחץ רמוניס, טורי השערים, באילי כסף, פיני צטר, אילי ר4משפט ענ(, ולט"*
 וכרו ה' הצבאות '(  אלהים  וה' כאמרו רמעם הא ווה כוזססך, נפלה אהריראמם
 בטצלתים אמרו וה וכמו וכרה ה' הצבאות אלהי  וה'  לוזיוח שטשפטו  ו( יניסמע
 כי ד( טו )יתוק*ל ברכיס מים ועור הטם, ברחק להשטיע יט( טו )וס.6נחשת
 אחרי רחקו אבל ג(, ):ס סתנים מי אפסים טי כטו ברכים טי להיותטשפטו
 אחרי בקריאה הנקבה הא כן גם הערב ירחקו כאשר להם, שיש רעת עלנפלה
 רכרי מכיא אני כי עלי תחשוב ואל שלמה. מלה כה עור שירתקה וחםנפלה.
 העברים, רעות על בהם להתחוק ובזולתו וה בספרי בלשונותם ורעותםהערב
 סכורים הם אשר המתחכמים מן ווולתם הפתאים להראותאך

 אוטר אשר וה כי הדעה, טן ערזטים והם יודעים הם כיכעצמם
 הלשונות. טן בזולתה כן גם יתכן העברית בלשוןשיתכן

 היא אך בהםטך, טאוטה טטנו יפול לא בויז אשר הנקבה קבוץאבל
 ל*(, ):ס המשכן !תדח בל כ( לת ):טות לטשכן היתרת וכל בסטוך נאמרטשתנה;
 לו עשו כחפת ובסמ,ך 'ו(, )[ס צאן 4דיח כד( לכ לנטדנר לצאנכם י4דיתובסטוך
 )כר":.ת התרן אשר ה?"ית וכל ובכמוך י3(, כת ):ס האה:ר שתפה ד( לע):טות
 ק( כו ):ס הטים בארה את ויחפר ונאמר '(; יד ):ם חמר ?"ית טו(כו
 ט( 1 )[ם הגפן כל"זלית שריך 1( 1 ):"ס ל"ץ3לות ושריך ובסמוך שנה;ולא

 כאשר כי טררה, אל סמוך אשכלת כי לכ( לכ )ד3רים טררת אשכלתזכמהו
 ואין ענב אשכלת לא טררת אשכלת שהם אשבלתיו על ספר והענב הגפןזכר

 כלומר המררה אשכלות ותרגוטו אנשים חשבו כאשר לאשכלת הבניתטררה
 אבל ענב אשכלת שאינם לוטר רצוני הארומה, הטרה כיסי והם ההייםטררות
 רבר מררת שיהיה ואפשר והטשל; הדטיון ררך על ווה המררות אשכלותהם
 ונצימר י*(. ע ל3טזנר יאכלהו ומרורים מצות על נאמר כאשר עצמו בפניאחר
 י,(; ת לנתטיס האלהים בית יבתצית ט( ת ):ט~ת ההוית טן הבתים טןבסמוך
 שנו ולא ו( כ )קסלת טים ברכות ס( 1 )ס-ס בחשבון ברבות בססוךונאמר
 בע.ה. ןה אחרי תראה כאשר המקוטות ברב הזה הקבוץ )אהת( שנו לאבאשר
 ושנו כג(, כו )[ם המשכן לט,ק?עת כט( לו )[טות הש"צעת לשני בסטוךונאמר
 בקבצם  אמרו כאשר שנו ולא סנ( כו  )יפו?יל החצר מקצעת בארבעת עורואמרו
 נם שנוהו ולא כ6( )סס החצר טקצועי אובעה אל  וסטכוהו  הוכר קבוץס?צוע
 )דס-6 וחצרותי ביתי יבנה הא שטר הכנוים אל הזה הקבו? בסטעי אבלהוא.
 ויתרתיה סיתרע את יט(, מ )[מות יתרתיו וכל 7(, )פס5יסק בתהלה חצרתיו 1(,כת
 ובחצרתיר4ם נגו על תאמר שנו, ולא ככ( ט* )יפוקיל 6 ומקצעותיו ס(, לט)סס.

 )נו*סיפ עור ז?נות פ( כט ):עופ ?תגית תעשה כהסמך וניימר ושט. ין( פ)וקעיס
 נר*ס כן ע5 6[ר יתר", מסת* על ססטיר ומ ו*ין ס5כ*ות אלהי כתה נספרים-*(
 סקיי6ס *[ר נ*רן, סנונע כ~*ופ 6לסיס 1*יני ס ט כעמוס כטסוק פל יונ,ס ר'סכוונפ
 סויס. ס[ס סו6 וסכתיכ סנקוד לטי סי566פס
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 משתנה וגבעות, ברכוה, כמו העין קמוץ הןה הקבוץ מן שיהיה ומה כ,(.ג
 ס(, ג )תכקוק עולם 4?ע-ת שחו ח( כ )ם"ס הגבעית על מקפץ בממוך נאמרבהפמכו,
- תהום ברכת שמים שלכת ו( ' )ט[5' *( צריק לראש ?ךכיתובסמוך  ברכת 
 במצרות וישב 5( נ* )ירט' במצרות ישבו בסמוך ונאימר ; כס( טט )נר6:יתשדים
 'ט(, נ )עעיס צרים במערות ובייו עור אטרו וכן שנו, ולא כ7( )ס'* גריעין

 כן גם שנו ולא שנו; ולא י( יג ):ס הלוהם סניות טי(, ינ )נחטיס התורהסנאות
 שיש טטה הזה הרסיון מן אתר שהוא מה אך כע(. כס ):טות קערתיוועשית
 במסוך באשרו תחלתו וישתנה בהססך תו תהפך ההיא ההא ה, הנקב האבסיפו
 לב חכטת אשה חכסה, אשה ובססוך כנ(, ו )נל*:ית חיים רוח נשסתנשסה
 שיהיה וסה תחלתו. שנו ולא "( כ3 ):'6 ערלם ??רת אמרו וכבר ן כס( 5ס)ממות
 סשקל על הנקבה הא במופם אשר האחריםסן

 וטמאה, אברה כמו תאר שיהיה כין שם שיהיה כין העי, תהת כצרי8עלה
  המקומות ברב תחלתו ישתנה ולא תו כן גם ההא תהפך כ( 3 )ט"6 אחתשאלה
 הר ואת י7(, ג )':עיס העני גזלת ג(, ככ )37ליס אחיך אברה לכל נאסרכאשר
 י( ):ס הנרה טסאת ס(, ככ )יח~ק*5 השם טסאת 'ו(, י6 )'סחע ושפלתהישראל
 )ירעיס ותאנתך גפנך יט(, כו )י:עיס יקוטון נבלתי טו(, ג )נסמיס השלחברכת
 - וכקשתי שאלתי )נטדברגטס(, בהמתם תחת )סו:עכי7(, ותאנהה גפנהס'ו(,
 נאמר-ואת כאשר הזה הרמיון תחלת שישנו ואפשר 7(; )"סתל שאלתךסה

 ה ייאת אשה כ(ו ס )ויקל6 בהטה ב;?לח או ט"ן, ג )3ט37ל הלןיםבקטת

)סו~
 ונאטר ח(. 1 )6יוכ שאלתי תבא טו(, קו )תס5יס שאלתם להם ויתן ט:5י(,

 ה' תררמה כי - תפעלה ומשקלו - יכ( טו )נר":ית נפלה ותררסהבסמוך

 ססכה כמו 9?מיה דמיון על שיהיה סה אבל תהלתו. שנו ולא '3( כו)["6
 ככ(, 5 )':עיס זהבך מסכת ניימר ישנוהו שלא ואפשר שישנוהו אפשרומצכה
 )?( אבשלום סצבת 5סכ(, )כר"סית רחל קכורת 9??ת טו(, ),כריסי7 הסוסמנפת

 3( ג )ט-כ הבעל 9?בת את עאמר תחלתו, שנו ולא ט( נ )'רמיס אלהיםכטהפכת

 מגפתי כל את נאמר כזה, כן גם הזה הרטיון קבוץ בסמוך קרה וכברושנו;
 במסוך ונאמר ווטנה; י6( כו )'ת~ק"5 עזך ומצבות ונאמר שנה ולא י7( ם)סטות
 ורחמה ת( ל6 )ירעיס יתרו ויולרת הרה  ובסמוך ו( ךטטיס  המלך  מות נת כש נהש

 חזות בסמוך ונאמר ורחמה; לאסרו ת"ר( )סס תבנית והוא ין( כ ):ם עולםהרת
 )~6[ית אהת שפה ובסמוך טו(; 6 ):"6 רוח קשת אשה נ( כ* )'[עיסקשה
 ונשתנתה השער טן הם כי ופאה טאה ובמסוך 1(, ):ם רעהו שפת 6(ית

 כ(, טו )'ח~ק56 ים פאת כו( לס ):טות אדנים מאת האלף בעבור תנועתםהחלת
 אל השם תתלת וכהשתנות כתו כהסמוך הנקכה הא רוב כהפך השער הולךכן

 בשבא החלו ולא 6( )תגי יהורה פחת אסרו שכבר אלא בה, הסוחלהשבא
 ורגיחו ח( 6 )מ65כי לפחתך נא הקריבהו ואימרו קלותו, בעבור בפתח הפאוהניעו
 כרים אלף סאה '7(, 3 )לות שעורים כאיפה סתכונתהךויהי על הפאתנאת
 עשרה 5*(, י6 )ט"* השבטים עשרה את ד(, ג )ס"נ צסר אלים אלףומאה
  ואלה  תו, ההא הפט ולא *( טס לחוקש5 אלף עשרה זרחב י6(, יט ):"ככסף

 טעוע וסו* כו( י6 )ט:5י. טסטל 5רים ונוכות כתכ נכ"י*(
 סעעתיקיס-

 :ס כי
 50ורך. כטקוס רק וכ*לס 56ט ט5סערותי 5" 61ני ט6ת, עד סטעתיקיס תע6ו ספסוקיס 3ת5ופי כ56ס וכמגגמן וכרכס,כתוכ
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 לתי א אלה בממוך עור ואמרו במבמא. סמוכות אינן ואם בענין פמוכותהמלות
 ומה  האלף. מפני וה שיהיה ואפשר  תחלתו,  שנו ולא יט( 'ו )'שק"ל בזהאשר

 שאףן ממה תולתו הקולות בספר הסופרים שזכרוהו מה עור בהסמכושישתנה
 רמיונו על שהוא ומה משפט השתנות כמו פרסומו בעבור ~כרו צריכיםאנו

 מן רמיונו על שהא ומה ה נ ח מ השתנות וכמו הפתחות, אל הקמצות מןבהסטך
 בר~תקו דאשער נאריך לא שקרמנו מי שזכרו ממה הרבה זה וזולת הצרי אלהסנול
 כי  והטיבו, שבארוהו מה לספר שקרם בטה יומרנו כיוטר מנתט אין כיהנה
 זוכרים אנחנו אבל ברברים, ולא במחשבה לא  רבריהם על  לעבור לנו יחקלא
 אותו זוכרים שאנחנו מה אלה בו, וקצרו שזכרו מה או זולתינו זכרוהו שלאמה
 מלה הנה לבאר רואה אני אבל ; בלבר במקומו שיבקש בעבור ההערה ררךעל
 והמלה התלמירים, רוב עליה שאלני ובבר מבוארת, בלתי יהורה ר' זברהאחת
  86( )17 הרפיון אותיזת מספר הראשזן המאסר טן ף ס א בשער אמרו היאההיא

 בקטץ  נבהיך  נא?ף נאטר סתיר( )סס  עוטר נפעל  אסף  טן לתטר ונםנרצה
 ננזפס( 'סוזס ר' זנלי )ע"נ פתח היה נראה שם אל נסמך היה שלו מקוםבכל
 פתח 'ג( י6 )מס5י רוח ונאמן סמוך, בלתי שהוא בעבור קמץ הא נאמןכאשר
 והאיך ויאמר השואל שישאל והוא אחר מחקר הזה ובשער סמוך". שהו4ובעבור
 שהזא עומד נפעל בענין והוא סמוך בלתי יהיה כאשר נפעל על יהודה ר'גזר

 סמוך? וזולתי פתח והוא '1( 1 )ס"נ ביתך ונאמן נאמר וכבר בקמצזתמשוך
 )סטות הבית בעל ונקרב רמיון על חולף פועל הוא אך עומר נפעל שאינינענהו
 ויקרב ביתך, ויאמן האלה המלוה ושעור ללבן)ויקר6'גיו(. ונהפך )ססיג(ונשבר
 המעשר את הביאו והתרומה, המעשר בסמוך נאמר וכבר - וישבר.ויהפך,
 באור זה ויוסיף בפתח, כג( יז )זכרים רגנך מעשר בצירי הם אשר י( ג)מ65כ'
 שהוא בעבור מעשר שין בפתחות 5ט( )נחעיסי המעשר מעשר אה יעל,זהלוים
 על המקורים מן שהוא ומה סמוך. שאיננו בעבור בצירי המעשר שין והנעתסמוך

 כאשר בהסמכו משתנה הוא יו( כג )ירמיס אמור אומרים כמופעול
 נאמר כאשר ג"כ ישתנה תואר יהיה ואם ח(, כס )'חוק56 מואב חטי יעןנאסר
 נמצא אין כי החית קמוץ הסמכו קורם שהוא כפק ואין סג( )סעיס בנריםהמוץ
 לא הזה  הרמיון על הלטר העלולי השטות טן שהוא  וטה בשבא. פעזלבתוארים
 את וחזותבם נ(, נ6 )יסעיס קשה חזות בהסמך נאמר באשר בהסמכו,ישתנה
 בחמשה כ(, 6 )יחוק56 יויבין המלך לגלות גלות ובסמוך 'ח(, כח )'סעיסשאול
 ראש בברותי ויתנו ז(, טע )הס5יס לבי והגות ועור כ6(, לנ )סס לגלותנולחרש
 )5פניס שבותם ושב אבל ס(; לכ )יחוק56 רמותך הגאיות ומלאתי סטככ(,)סס
 דותה נדת כס(, כנ )תס5יס עני ענות '(, ס )קס5ת עיניו ראות אם כי ז(,נ

 משקל על ריל בהסמכם הם כאשר הסמכם קורם הם להם והוומה נ( ינ)הקר6
 לאביון כסות ואין ט(, קי6 )תס5יס לעמו שלה פרות כמו הפא תחת בשבאפעול
 חזות ר"ל הצילה בשמות אמרנו אך י6( ל )סוסע ותירוש %ן זנות יסג %)*יה
 1ר1(וין כמטקלם על שהם בעבור אמור אומרים רמיון על (טר~ם ושערםיגלות
 עכרות רמיון על אם כי אצלי אינם ר~יק רקרק עם אבל ר,לסרק, ר~ם והעל

 בהממך מהשתטת המנעם זה על חהראיה הלמרין, המרי שהם אלאומררוא
 'אעט השעףו פרות ר"ל השמות מן השמ המק אך נעה, ומררווז עברותכוומנע
 שכול כ0, מ* )נו6סיפ הו64 אחר ה~ם כמו בשבא ?עיי אלא לרהת אצלינכק
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 ולא הפעל למר היא אשר ההא תמורת בו והתו ווולתמ ט( ט, )יסעיסואלמן
 דמיון על שהוא ומה בשבא, שהם מפני עקר כל פעלות שהם בהם שיאטריכשר

 אל כהסמך משתנה קצתו י( מ )6ענ יקר כל וקרב ושלו רבש כסופעל
 לא ורבו ס(, )מ"ס ?נש' עם יערי אכלתי ובו כסמוך נאמר כאשרהכנוים
 ומרינה סדינה ח( ט )5קטר נכתב אשר כחב כי בסמוך נאמר כאשרישחנו
 )דס"6 ה' מיר בכתב הכל ט( ת )סס ככתכם היהורים ואל כנ( 6 )מסככתבה

 מיד ובכתנ אנרת ח( ח )6עער נכתב אשר כתכ כי שהואז ואע'פ יטגנק
 ישתנה לא וכן הערבי. בלשון אותם כלל כאשר אותם כולל נתב שמ כתב, טה'

 ו( לס 9מטס לאגם השרב והיה בסמוך נאסר כאשר הנראים השסות אלבסמכו
 1( תפארת יקר ואלת י( כת )6'ונ יקר וכל ובססוך ח(, קיד )תסליס מיםאגם

 רור וישב הזה הרמיון מן כ' 68( )דף הבנינים בשער אמרתי וכבר ז(. 6)פסתר
 ;(. י6 )7ס'6במער

 כאשר ישתנה לא ומוקד ומוקש ומופח מוער דמיון על שיהיהומה
 כו( נ6 )ירטיס למוסרות ואבן בסמוך זנאמר ג(, 6 )דס"כ האלהים מוער אהלנאסר

 כתיו( )דס"פ הכסף לשלחנות טנ( ט 9ת,ק*ל שלועזת וארבעה ירמו2( הריםומוסרות
 ינ( 5ט )תהליס עון על בתיקחית כסמוך זנאסר ופתח, שבא אל קמצאבוץ2תנות
 כג )נטינר ראמ כה"פת כנ( ז )טמלי סוסר "יקחית כס( כנ )"'ונ לך תי?פיתזכסף
 בסמיכת ונאסר - ועצום. רב בלומר והרוממות הגרולה לך תזעפות וכסף ועניןכנ(,
 כהפי פיפה

 6( יו )סטות ה' פי על אלה3(, עברך כל בפי נאמר יור, ההא
 זרעך ומפי מפיך כת(, טת )ירטיס פחת פי בעברי ל3(, כת )סס ראשו פיוהיה
 ההא נ( לד )ירטיס פיך את ופיהו יו(, כג )נמדנר בפיו דבר וישם נט(, סוף)ימעיס
 עצמו אל השם הסרבר בסכוך הזאת היור שתפול וה2 הואו. עם לכנויבפיהו
 וישם ינ(, טס )נר*סית המרבר פי כי אמרו והחו רפים נחים שמ הקכץבעכור
 או הכנוי אל ס( ינ )מטות תמים ה ש בסנעך ונאמר נ(. טט )'מעיס כחרבפי
 אך ההיי, מן הנהפכת היור בקיום לס( '7 )ס-* שיהו ואיש כנ(, )7נרים4.י

 שנוי אם כי השנוי מן הוה הסין נשתנה לא נר*ס( סס )6ל המראה אלבממכו
 הוא יתחבר וכאשר נקחץות בשלש הוא נפרר כאשר שה כי והוא בנקור,אחר
 7(. י7 )7נריס ע,ים ושה כשבים שה נאמר בסנול תמים שה כי נקורות,בשתי
 משקל על שהא מה בסמזךזנאמר

 סתנים בשברון וכליון, ועורן ושברון תמהון כמו העין רונוש"זלדן

)ק,ק"
 בהקל סס( )סם עינים וכליון כת(, כת )7נריס לבב ובתמהון '*(, כ6

 אל הקסק שנותם עם כתכונתה הדגשות שישאירז שפשר בשבא; והעסרתההעין
 כג(. 5 )סטות נשם וקנמן יד( ז )ם4ס קנסק קנה בסמוך וישמר כאשרהשבא

 אל הסתואר סמכם הרגן2ה דרך על שלא בססיכה בו ששמשווממה
 ועח- 4(, שלשים כנים 12שפטו כג( ג )נר5מית שלשים בני כאימרם ווזואר~שואר

ן

 לקסלת כפירוסו 6טנס כפתת, נ' ו' 5*טתל וכפירוטו 45! נ5תות סלפ"ע ג'רטתו(
 כקטז. סו6 גס כטכו 6'י'

 טוטדות פס 1כ45ל ירנוו סריס זשסד " ית ונתליס סמסץם טוסיא ע כנ נמ4נ2(
 נססטכס. ימתנו ל* 6סל סמשוים טן ,ס כיססטיס
 ככ(. יע )ייוע 056 נכי5'ך נפי 5,5 ו*ולי טקוטו ידעתי ל36(
 ימט לכטים גני נס ו5כן דכעים ויסיו סלמיס סל סניס ג*טת גה' סס וכחא4כ45(
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 כבד בסיל אמרם ועור רבעים, בנים ומשפטו ל( י )ט"נ לך ישבו רבעימבני
 בפתח ועור תחתיה; גרול בקמץ בחיל והמשפט החת תחת בצירי יו( ית)ט"כ
 קמץ ורינו האלף תחת ופתח בשבא י( ינ )ט'נ אחד ארון הכהן יהוירעויקח
 '( גו )':עיס משולח 1:ה כמו להעת וכהאפטו יס( טט )'רטיס איתן 14ה אלגדול;
 בני אנשים ומשפטו כנ( יט )5פנךס בני.בליעל אנשי ועוד לו; הואר איתןכי

 י( י1 )'5נמס נאמנים בנטעי ההקשה והא הזה, המקום בזולת נאמר כאשרב*על
 כנ( ס )נטדנר המרים מי תאר; נאממם כי נאמנים נ0עים בו שהדיןר'ל

 צרים חרבות לך עשה וכמהו למימן חאר המרים כי המרים, המיםהכחשפט
 תוסית כמו להיות והמשפט להם, והמתאר צרים אל חרבות בסמוך נ( ס)'סו5ט
 אחת מ3ה חלת לקח ה' לפני אשר המצות מסל זכמהו יד(, ל )טםלישניו

)ויקר"
 חלת בתו יאמר ואם לחלה, תואר מצה כי מצה[ חלה ]משפטו כו( ת
 שנת אתן אם ותו כ"( כ" )שטיס מיין ולא ושכורת תו כמו הא תמורתשהיא
 כ,( 'ת )5ס תמים 91י יושם ואם אחרת. דרך על יהיה ד( קלכ )תסליסלעיני
 מה משער ר"ל ה;ה, ה'שער מן כ! גם ידדה ס( כד )ט5לי בעח תכם ??ימלשון
 ור כא,שר בסם'כתו ארץ משער ור עוד והא התואר אל המתואד בושסטכו
 לשון 'חמם ואם קודם; ש!כרוהו ממה תולתו כח( ז )מטית משכבך ובחדרממנו
 אמרם הזה למין ודומה אפניו. על יהיה '"( ס )דני"ל יךי איתי כמוארמית
 ה!ה המספר היה כאשר כי '( 1 )ט"* אמות שמנה ואבני אמות עשראבני
 ואבנים עשריות אבנים אומר: אתה כאשר נערם לפפר האבנים אורךמוריע
 התאר אל המתואר ממכו כן ואחרי בו וספר האורך, במק,ם אוהם הקומושמניות
 בדברים היה לא ואלו בו, טשתמשין שהיו שמוש על הספור( אל המספר)נ'א
 עשרה שתים וחוט וכמהו אמות, עשר ארוכות אבנים להיות הקו היהחסרון
 סביב אתז יסב באמה שלשים וקו חגוד טי(, 1 )סס השני ד1מוד את יפבאמה
 הסספר הוקם טו( כג )נר":ית כסף שקל מאות ארבע ארץ וכמהו כ(, ד)דס"כ
 מאות ארבע שוה ארץ השער והיה אליו המספר סמכו כן ואחרי הספורמקום
 אליהם ופמכז במקומם המספרים אלה והקימו תבניות השני וחסרו כסף,שקל
 אחת שמן לחם וחלת וכמהו התכניות; שני אל סומכים היוכאשר

 ),'קר"
 כו( ח

  הוקם ללחם ספור  הוא אשר בשמן כלול על ?9פי שמן אמרו שהיהבעבור
 והיו ?חסר אליו כמוך אל שיממכו ואפשר המסופר. אליו סמכו  כן  ואחרבמוומו
 לא בידי ה' נחנני אמרו כאשר אליו, וסומכים נמצא הוא כאילו אותוחזשבים
 כי קום, אוכל לא אל סטוך איננו בידי אמרו כי יד(, י )*יכס קוםאוכל
 ר"ל הוא אבל במאומה, בידי מאוח!וח ואיננו הספור במקום ולא ספוראיננו
 או קשה ארונים בירי והשעור במחשבה, עולה אליו סמוך אל סמוךבירי
 .בספור והפלגה תכליח הגעת קום אובל לא בידי 1אמרו %, והרומה אכורבו-י
  הבלו~ם אל  ססיבתם מוה נפש 1יותר  וצחותם4  מקצורם  הוה והשמהשהענין,
 גאמר כאשר הספור, במקיפ ההם הכללים יעמדו כאשר הספור אל  יממכובאשר
 ט*ץ והוזש כלל חה יפועל פועל שחו כי ס(, טו )'שק"ל שחו .מי המים גאוכי
 - רבש. טים אמרםבעד

 ואיננו הסמוך מנהג .ברבריהם שנהגוממה
 סמ~

 .מלול מה שוסר אטרו

 טלכו י* ני קסף *נל סטנ1 טליו ופסס  *ט5יס  ויסיו רכטיס  סל 1יס פלו5ו קזיס*
 *נטס, 06 כי יסו* 5לטנביו

 ור~
 ויעי. לסוף סטון* סכנת נפרסו לוו'ש ססכס זסה
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 הםמ~ך; טנ( ינ ):טות שמורים ליל למלת סמוך איננו והוא מלתו השוה י6( כ,)י:עיס
 ; גרול קמץ והרין הצדי תתת בשבא כ( יי ),ס,:כ ש,פין אשר הסלכים ואלועור
 פסוק סוף והוא הלמר חחת בשבא י6( ס )דס"נ לט"לקת לשמור איןועור

 את הכהן יהוירע פטר לא כי אחר במקום נאמר כאשר הקמצותוהמשפט
 חחת בשבא ו( נ )יסמע השע?יות על היררן ררך ועור ס(, כנ ):ס 1(המחלקות
 עור רוין והוא לנ(, נ6 )ייטיכ 3תפשו והמע?יית נאמר כאשר הקמצות והמשפטהבית
 אמרו ועור י*(, " )סתע להטא מזכהות לו היו להטא סה?חית אפרים הרבהכי

 מנהג שהנהיגוהו וממה יג(. 1 )יחוק56 גלוליהם לכל 3יחח ריח נתנן אשךטק,ם
 הכחשפט י6( " )סוטטיס באהלים השבוני דרך אמרם סמוך שאינו אע"פהסמוך
- בבקר משכימי הוי ועח- באהלים,השכונים  זה "( ס )י:עש בנשף מאחרי 
 אך לסמכו, בענין פנים ואין הסמיכה פוסקת הבית כי סמוך, איננו לוהוהרומה
 ו(, 1 )עטוס יין במורקי השותים מוה ויותר להקל; לו והדזטים מזה המםחסרו
 וכבר הבל2(. וזה נורע בלתי נעלם השתוי יהיה סמוך אותו לשום נוטה יטהואם
 וצאת נכריה ררך על וזה בה לשנותם הרין והיה בסמיכה רברים משנותנמנעו
 במשיכת ז( 1 )נטדנר ול"חות לאחת הנויר בפרשת אמרו מהם והשמחש, המנהגמן

 ילמחתו כמו להיות ומשפטו ח( ח ):יס קטנה לנו ביחות היתה כאשר כקמץהאלף

 במ ובצוחיכם ו(, 5כ )נטדני למלחטה יבאו השחיכם ושד ; ג( כ6 )ויקר6הבתולה
 אנשים בכי הוא כאשר בפתחות מהם האלף במשיכת טו( כס )ויקר6"אראל
 ומהם ת(, ד )נחטיס מחיכם על והלחמו כמו להיות והמשפט ח( יג )נר6:'תאחים
 קרובה רמיון על להיות והמשפט ח( ג )ירסיס אחותה יהורה בוד: אמרועור

 קט,ני משפטו י( ינ )ט"6 עבה "הגי אמרו ועור מהשער; זר ובא גדולהרחוקה
 אקהש בקרבי מ( לנ ):מות קרבו את ואיש נאמר כאשר גרוני משקלעל

 ראוי היה וכן קרוכי יאמר נפשו אל המדבר האחד 'סמך וכאושר נ(, ')ויקי6
 המלחמה שם ותהי וכמהו בנון, המשך ואו והבליעו הקוף שנו ולא קטונילהיות
 הוא אם וקרובה ורחוקה גרולה משקל על 4פ.?ה ומשפטה ח( יח ):"כנפזות
 אם בתו, ההא המירו אך כהסמך נשתנה ולא י6( יג ):"6 העם נפץ כימלשון
 )תס5'ססי(, נכונה בפיהו אין כי רמיון על להיות ההקשה היתה נפוץ מלשוןהוא
 ג(, שף )ט"6 ;כינה והממלכה דמיון על חזלף פועל להיות שד בו אצליויתכן
 אל ושבה הא כהפך לתו נהפכה ההא אך כ6(, )ירטיסי נפוצה מרעיתםוכל
 אולה הא וההפך י6( מו )יחזק56 לנשיא ושבח הו יג( כב )ויקר6 אביהבית
 כל פני על המלחמה נפוצה כאשר כי והענין 15(, לנ )דכריס יר אולת בכיתו

 בת ומיכל רור עיר בא וי ארון והיה ררך על בעם, רוער אכולת רבההארץ
 נשתנה שלא טטה ריל ועה רמשער כו ויתכן י~(. 1 ):שנ דצקלון בעד נשקפהשאל

 6( יד )סוא יבקעו והריותיו כנ(, י, )א~ק56 תשכנה רליותיו בצל ישחבהסמך
 שלא וממה מממ. ינ( ס )ט"נ תבקע והרתיהם ינ( 6 )עטוס הנלער הרחשכאשר
 ר"מה שהיה ומפני - סס(. )תסליס תרעלה יין השקיתנו אמרו בסמיכהנשתנה
 כל כי בהתחבר, שהוא ממה בהפרר שישתנה מה בו אוחט אשר ומהלשער
 ושה בשער צאכרמ מה אל לסמכו ר~אנו נפרד, טמוך בלתי וכל טחברסמוך

 נסכ6. ספפהס גיספ סס נס1(
 כסו נוספפ, 6ינס סמת פ,ס גט,רקיס, יין ססותיס סכתונ פרום ספסנר 5דטף2(
 ט"ס. טרינופ ר' נ:ס סר~"טסכתכ




