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 כ*שער
 ישהנה שלא ומה שישתנה מה וכזכרון ובנפררבמהבר
 משקל על שהוא ממה ח ת פ הרברים ובהמשך בהתחבר שיבא טה רב כידע
 אל ובהפרד עליו בעמור ישתנה והרמיונים המשקלים מן זזלתו משקל על אוארץ
 הדסען כמחובר; בענין נפרר המקומות בקצת האחרמוה הרבר עדר,יה וישקמץ,
 שיהיה הש הקמצות אל פסוק וסוף האתנח מקומות ברוב משתנה ארץ ביבזה
 שיהיה ממה החולפים ובפעלים ארץ שער בזולת עור כזה ויקרה פהח, בהםעור
 בעמור אחרים רמיונים שישתנה ויום כלו. קמוץ בנפרר שיהיה ר'ל ?יי, משקלעל

 ואלה הזהן בשער אותו תראה באשר עור וולתם ואל והסגול הצרי אלעליהם
 שלא מה ר'ל עיקר כל משתנה שאינו מה ארץ ומשער ; במסורת נזכריםהמקומות
 כמו רוברים בהמשך הוא כאשר פתח אם כי פמוק וסוף באתנח לעולםיהיה
 ובין ובטח, נ( ( )מינס חרם יצורו ומלח, ומלך ואפר וספר ותבןנרר
 כולם אלה ארץ*( רם'ון על אחריתו כי המאכלת ועור 'ג( לנ )נו"ס'תערר
 פסוק וסוף אתנח בזולת המה כאשר פסוק וסוף באתנח 'בואו כן גםווולתם
 הסחרים חכמי במסורת לו והרומה זה זכרו וכבר בסגול וקצתם בצרי קצתםמהיות
 שהצזרך מה אבל ממקומו, אותו לקחת עליו שהערונו יונני הנה, לזכרו עניןואין
 כמו הזא בהתחבר שהוא מה בחלוף בהפרר שהוא ממה הגה זכרו אלאכיא

 כאמרו ווה בהתהבר, שהם מה בהפרר והעהירים החולפים הפעלים רובהשתנות
 הכף ההת בשבא ס( ל )סם יהי?ד והיטבך ת( כט )7כרים בארץ יכי?דבהתחבר
 יהי?ד וברכך 'ג(, כד ):ס יבי?ד בשלמתו ושכב בהפרר ,נאמר הביתותחת
 בהתחבר שיהיה וההקשה ל3( )סס קוד אביך בהפרד ונאמר בסגיל; יג( 1):ס
 כי 1( ל3 ):ם ויכננך עשך הוא ין(, כס )סם קרך אשר משקל על בשבאקנך
 שנאמר כמו בסגול בהפרר בז שמשו הם כי אפם כמוהם, הןלף פזעלהוא

 ככ(, כנ )ט:4 ילן4 זה לאביך שמע ובהפרר ית( לכ )סם תשי 'לךד צורבהתחבר
- ושב בהפרדוגאמר  וברכך בשלמתו זשכב ע"ם ג( ל )סם ייה?ף שבותך את 

 כאשר בהפרר ויאמר בארץ; וברכך ע"ם בשבא שיהיה בהחחברוהמשפט
 אתך לא כי ונאסר ופתח, בשבא להיות בהתחבר והמשפט 1( נ )כל"זתהשביעד
 פעסים הרבה הנפרר כי וקף והוא בהפרר בקמץ ו( ת )ס-" מאסו אהי כימ~סז
 גקיי מאריות ובהפרר כג( י" )ס"כ עלינו 3?יי כי בהתחבר ינאמר בזקף.שיהיה
- ושמרו וע,ד כג(, *ל:ס  ישקיי בערים אכל '1( ל" )סמות השבת את 

 יטהיה ט(, )סס כ!" חילם כל ואת 5כ( ל" )כמדכר כוז' אשר ל:(, ע")נר*ס'ת
- וכפר ו( 'כ ):'קר5 דמיהממקר  'וכנ( )סטזת משנה לחם לחטי ח(, )סם יטסיה 
 עח' אתה שמעה כאשר כת( סו )כר"ם'ת יעקב יזח' ק(, )מם ~אסי אכלולפי

 סלכים באו 7(, לנ )[טות ייתא?לי לט( יד )נטדנל העם ייתא?לו 5נ(, ד)דנריס
 )ך3ליס יקק4 וכמשם ינ( טו )"'וכ לבך 'קהן מה ,ט(, ס )מןפט,ס נלחטו אןנלסטו
 )ממות תהחי אשר ד(, י )מס יתמעי באחת ואם 0 י )כמדכל 'חמעו תרועה 7(,5

 *ינן וס"פ נ6תנתת6 מנ6ין *ע"פ לאומנת 5ו ותסי לררת, קהלהל 6סדס וכן*(
 ללכש מניס סם סס פסוק חד סן כר ללכח וכ5 נסגל ונקתתן ט[יטחןיע6ע
 סטקר"נ כטטטי ור*: דנריו ק5ר וסטקנר וו5תו, אין ו( 6)קסלט
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 תשישו באש יי( כ )ויקר6 ישךפי כאש כט(, ל6 )נטדנו תחחי ממחציתם ג(כס
 ל6יג(, )סט,ת ת'שמדי שבתתי את אך נ( כת )נעךנר לי להקריב תש?יו לנ(, ת)סס
 אשר החיה זאת לכ(, ט )סס יי?צי המ,בח אל ובקרבתם כ( ל )סטות מיםירתצו
 יאד4יה עט( ל6 )ךנרים באוניהם יאיליה ג(, )סם תא~יי אתה כ( ,5 )1,קר6תאכלו
 ובצווי ,6(. )סס ת:נקצו נבלתם_ ואת ג( י6 )ויקל6 תש3קצי אלה ואת 5כ(,)סם
 הבשר את 4?לי ט(, כ )נט,ם עפדי יידי י0, ל6 )נטךנר "יג' - ירגיועתה

 לנסמף ענתך למען והמקור כג( ,ן )סט,ת בשלו תכש6 אשר ואת ל6( ת)ויקד*
 זבולן שמח ך( ס )סופטים משעיר בצאיד 'ו(. )סם נס?ן ולמען ג( ח)ונרים
 טקי?ד אל לך ברח ס( י )קהלת תנח אל טקו?ד ובשמות יט(. לג )דכר,סבצאתף
 לא שלן יט(, טו )סם שו?ן בבכר ל6( כט )ךכרים טבוח 'שורן י6(, כן)נטךכר
 ס( 'ו )סטות הכית אשר וט?ף יט(, כן )יכריס בשןן קצירך יט( יט )ויקר6תורע
 )סטוע רןף שלמת י( כ; )עסלי אביך ורע י4ד ס(, ק )סס בט?ד ירך אתנטה
 את ושתי כס(, כנ )מטות טקי?ף מחלה טו( יט )ךכרים טקי?ן נביא כט(,כנ

 יג( כ )ויקר6 קיטון כל על כד(, לך )סם גבלף את והרחבתי %( כג )סט,תגבלף
 עטי?ן תשפט כ( יט )ויקר6 עט'קף אשת וזול ו(, כ )סם קיפ?ד מרחשתמנחת
 . )תסלים חס'ןף תתן לא כן(, כס )ס"6 אט?ן רברי אטקד נא ותרבר ט,(, יט)סם
- אלהיכם ה' "גי ובכנוי ח(. לג )7נריס חס':ף לאיש '(יו  "ני קרוענ. כי 

- טן(. י6)ויקר6  ואחת, אהר בהתחבר שהוא ממה בהפרר שישתנה וממה 
 בפתח ה( כס )דנריס מהם אחר )כל( אלף שתונע בהתחבר שיבואו מה רבכי

 באתנח יהיה הנפרר רוב כי ורע וגלוי. ירוע וזה קטן בפתח בהפרר אךגרול
 לזרקא הסמון הטעם ר"ל הסגול שינהגו ויש בזקף, קצתו שיהיה ויש פסוקובסוף
 )ייעיס ארץ ויסר שמים נוטה עשך ה' ותשכה נאמר כאשר אלה מנהגבהפרר

 ארץ מירכתי וקבצתים חגור פסוק, וסוף כייתנה יהיה כאשר נרול כקטץ יג(ג6
 בית*( תחת בצרי י( ין )יסחע ד4י כאשר אותי ה' החיה הנה ועור ט( ל6)ירטיה
 רכזותיה, וס'פ אתנח וכל לית עליו ,הססורת פסוק, וסוף באתנח יהיה כאשר ררב

 יהיה כאשר המשך בואו טו( כן )ים תעבורון מי את היום לכם בתרוונאמר
 כאשר קטן בפתח ינ( לו )מט,ת ה""ת ביריעה עשה ללאת חמשים ונאמרבהפרד,
 הווש כאשר כקמץ 7( יע )כו6סיפ ישובי טרם ושר פסק, וסזף כאותנחהוא

 קמזצין שלשה והם ט( ג )ס"6 ש?ב לך לשמואל עלי ויאמר ועור וס"פבאתנח
 ש,ב קראתי לא ויאמר מהם אחר עצמו, בענין ושלשתם הססורת אותםספרה
 ו( ג ):ם ש?ב שוב בני קראתי לא ויאמר והשני באתנת, והוא ס( נ ):םש?ב
 מנהגה בסגול הזאת המלה ונהגה זכרנו אשר זה והשלישי פמוק, בסוףוהוא
 על  שיהיה מה כי  ורע 'נ(. כ6 )נעינר נ?עו משם עחך וה וכנצ וס'פ,בייתטת
 על נשאר הוא כי וס'פ אתנח בעלת והזוש ההועה הא ע*ו ותבוא ץ ארמשקל
 ווווא נפלא רבר לו קרה הוא כי לברו ארץ אם כי ממנו ישתנה לאבנינו,
 ,שיהיה מקזם באתה אותם, בהוריעם הקמצות אל הפהחות מן אותו משניםשהם
 ירמו לייץ ישבו י6(, י )נר6ס'פ אשור יצא חה"ש ה?יץ מן אמרו וההחבר,הפרר

 )4ס ספי טיו"קיס ניי ספריס וכטק5ת 'מן ניפוס וכ"כ 3 סד כטכלל לדק וכ"כ*(
 *חרי.סזרק* נסנו4 כ6 , 6סר כטקר6 טסן 6טד חם סמקר6: נע"גר תיכ נע'םסכתג
 טכ'ל. ,ולתו ו6יז ניסומע דבר כ6סר 6אי ס' סט" סגס נלר'חקטן
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 בהתחבר מלות הנהינו וכבר ד*(. מ: )נרייית כאני כארץ לגור י(, נ)תיכס
 וכרנו כאשר בהתחבר, מנהגם בהפרך מלות הנהיגו כאשר כהפרר,מנהנם
 "9'1 צור אמרו כמו ההם והמלות תשתנינה, לא אשר המלות מן הוה השערבתחלת

 )מסלי שוקים רליו כמו הםמך החת בשבא לה.~ה הרין הוא לו( לכ )דכריסבו
 כ( פ )תסלים נפשי ח9'ה בך כי ועח- נפרר בלתי בטעם מחובר הא כי 1(,כו
 )*יונ אהלים י"ל' ט(, נ )י,ת מוה תעבגר' לא כו(, ית )סטופ ן-ם ישפוסיועוו-
 הנפוד סטצ המחבר  בו שהנהיט קה הזה השער למין רומה שהחש וממה ' ו(.יכ

 באחרית והו14 יג( כ )נתמיס פרוצים הם אשר מם כתבם המחבר ..מנהגוהנפרר
 סערה מנ נון כן גם וכתבם ובאמצעם המלות בתחלת אשר המם בצורתהמלה
 ס ט )'סע'ס הכה2רה למרבה מם כתכו זה וכהפך הוה הררך על ו( ט)6'ג
 ר~מלות. באחרית אשר הטם בצורת המלה באמצעוהוא

 * כא ר עש

 היחשעז* הםמיכה שערזה
 המלאכה, ואל הארץ ואל המשפחה ואל האכ אבי אל יקרא היחש כירע

 יתיחש אשר עם למיוחש יפול לרבר או למאורע המשפחה זולת אל שיחושוויש
 תחלתו ותשנה ליחס יו באחריתו תומיף נפרר שם אל תיחש וכאשראליו;
 'ג(, יד )כרים'ת העברי לאברהם עבר אל ביהם תאמר השנה שלאואפשר
 רכב ואל ת(, כג )דנרים ארומי ארום, ואל ס( יג )'סתע הגכלי גבל,ואל
 יד(, לד )נטדכר הגרי כני גר כ(, יג )םיסטים הדני רן כד(, לו )ייעיסרכבי
 ט(אמר נ )ס-נ האשורי ואל זרות ררך על ואמרו לכ(ן " )סופטיס האשריאשר
 יג(, )מסכו השאולי שאול כט(, כו )נטדכר מכירי מכיר אשר, בית ועל התרגומבו

 שלאעל "( י )טא ה'?מ הוא ימין אל חחש אבל )מסכוכ,(; החסליחמל
 כה גם כהקשה שלא " ד "טק"ל הש?א" שמאל אל היחש נן ההקשהררך

 בנימק אל היח,2 ובין בינו להפריש 'ף" ימין אל ביחי2 רעתם ,2היחהואפ,2ר
 זה לעמת שזה מפני השמאלי על והנהיגו ס( כ )"כ;ך ימיני איש אמרוכאשר
 סצאתי וככר ס(. כו )נטדנר החנכי משפחת הנוך כמו להיות ההקשהוהיהה
 רבי "אמר ט"( לס"* פרה במסכת אמרם והוא ה:ה לשמוש שדומה מהבמשנה
  כך  להם  אמר  שלשית,  לשון מה לו  אמרו  שלשית, אלא שמעתי לאיהישע
 במנין לאחרות שלישית אתה אומר אם אפרש אני עואי בן אמר סתם,שסעתי
 לשון מה א'ל רבע' כרם בו כיוצא שנים. שלה2 בה שלשית אומרוכשאתה
 אתה אומר אם אפרש אני עזאי בן אמר סהם, שמעהי כך להם אמררבעי,
 שני בין והפרישו שנים", ארבע בן רבעי אומר וכשאהה במנין לאחריםרביעי
 התוספות מאותיות מאומה הנפרר בשם יהיה ואם סלות. השתי בהשתנותהענימם
 )נמדנר חצרוני חצרון אל ביחוש ותאמר הכל אל ותיחש הוא כאשרתשארהו

 ישובי "טוב כס(, כס )נר6סיפ ארמומ ארמון יכ(, יכ )סופטים זבולני זכולן ו(נכו
 תהיה השם כו(. כ )ם"כ יאירי יאיר ככ(, כו )סס יכיני יכין כד(, כו)נמדנר
 אמח כאשר השם שאר אל ותיחש תגרענה הקבוץ לסמן רומה ההיאהתוספת

 העס כן צטנ1(
 סידעס. ס" "סד לסיופ סו*וי סיגם יונליסיל י1תיא  סשין לפי ססי צקטן פו( ג )יסתע העייו ו( טס )ות,קי
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 ואמרו ל5(, י1, )סס כפרוי כד( י1 )מ"נ ספרוים ואל יט( כ ):טות מצרי מצרים אלביחש
 על תו והוסיפו והמם היור גרעו ס( ינ )םימטים אתה האפרתי אפרים, אלביתש
 נאטר כאשר ו( טת )נר5סית לחם בית הוא אפרת אל ליחש ורמה הזרותררך
 יטטכ( )'סוסט שעלבין אל ביחש אמרו כי אפס יכ"(, 'ו )ס"5 אפרתי איש בןוד~ר
 לסימן רומה היא אשר רו[וספת גרעו ולא לכ( כג )ס"3 השעלבני מקום,שם

 ואם 76(. )יף הרבעים השסות בניני בזכרון זה איכות בארנו וכאשרהקבוץ
 שלם ר'ל ,צלם אתר שם המצכע שמות משמ מורככ אליו ייוהש אשר השםיחה
 ר'ל ינקר שלא ממה הראשון השם סוף יהיה אם בחבור או בנקור ביניהםשהבר
 גלער אל ביחש נאמר כאשר ההוא השם כלל אל תיחס רפה אות יהיהאם
 שמו קרא כו על - עד וקזה הנל מאמרו י"ל שמות משני מורכב שםזהוא
 והמקום הלמר, תחת אשר בשבא ר"ל בנקור ביניהם וחבר טח( ל5 )נר6סיתגלער
 ו~ייש נקרא וכו מכטאו( )לא מבמנם נשתנה ואם עצמו הגלער ארץ הואהוה
 מס(, כו )כטדכר המלכיאלי מלכיאל י*(, )סופטיס הנלערי אליו ביחוש ונאמרנלער
 האמגזרי איעזר 4ז( כו )נמדנר האחירמי אחירם י( כד )ויקר6 הישראליישראל
 אשריאל טח(, כו ):ס היחצאלי יחצאל !כו(, כו )סס היהלאלי יחלאל ל(, כו)סס

 אפס השני אל נלוה השמות משני אהר יהיה אם וכן ל5(; כו )ססהאשריאלי
 אל כן גם ייוהס בהבור ולא בנקור בימהם חבר שלא אע"פ אחר שםדששמז
 ביחש נאמר כאשר בלבר מהם אליו המחבר יורמגו יוריעוהו כאשר אך השם,כלל
 על ההורעה וה,באה השמות שני אל ויזחש יו( )ס.6 הלהמי ביה לחם ביתאל
 אבי עזר אבי יד(, 1 )ס"5 השמשי בית שמש בית אל ביחש ונאמר מהםהשני
 האיעזרי האחירמי ואמרו לן(; יו )ט"6 האלי ביה אל בית י5(, 1 ):ומטיסהעזרי
 שלם אחר שם שמות השני ששמו מפמ הראשון השם על ההורעהבהבאת
 אניעזר 5(, ן )ונריס התשעי להרש התשעי שאמרו ר"ל הפנים שני על אליזויהשו

 מלות השתי שמו כאשר השם בתחלת ההורעה והביאו 'נ( כו )דס"5הענתותי
 הראשון השם גרעו ופעם להם, והרומה וישראל גלער כמו שלמה אהתמלה
 כאמרו מלות שני במכתב אותם שמו כאשר בלבר מהם השני אל ויחשולהקל
 ביחש עשו וכן ס(, כ )6עתר ימיני איש ואמרו 5( ט )ס'6 ימין מבן אישויהי
 נלוה מהם האהר שמות כהמני מורכב שם והזא כנ( 1 )סוסטיס מהזלה אבלאל
 המחלתי ברזלי ואמרו השני אל ויחשו להקל הראשוו השם שגרעו ר"ל השניאל
 שאמרו ר-ל הזה והקלות הזה כשמוש רבותינו ברברי מצאנו וכבר ח(. כ,)ס"נ
 ט"נ(. פכ )כליס לוג בחצי להמיות חגר מלוריות באמרם ות י המ ל לחם בית אלביהס
 אהר שם אצלם אינם נ( י1 )יסיסע שאביעזר על ראיה העזרי אבי אמרם כיורע
 נוהנ אינו ואם אל ובית שמש בית כמז הוא אבל גמור חבורז שאין ר"ל השלמזתעל

 לקוט סי6 פטס סמלס ו61ת : 6פלתים על לות ס' 3ל6ם כפרוסו סל6כ"ע כתכ וכן*(
 פ5רז 3ן כלכ 6סת סס אפרפ *פריס, טטספפת 6פרפ ופעס 6פרת סגקר*סטקוס
 וו56ץ)אידנס"ס ר' סתכס וכתנ עכ"ל ט5ףס כמו סטס על ס ו סטק ונקר6 כיט()דס"6
 סנט טסוס סנע כא 3ט~יס תי סיס ל6 יעקכ ססלי יתכן ל* ו1ס : סע5מיס כס'51"ל
 לזעת גס זסס ט5מטס, ליעקנ סכ6'ס עס ויגס נפ' מכל ל6 ססרי 3ט5רים נולדוכלנ
 יוכנד סל 3תס וסיתכ ומסס 6סרן ו6פופ פור סל *מו טריס סי6 6פרת כי ס6מרור1"ל

 נדרך ,סס ו5קגרס וכתינ 6פיפ סס יעקכ ס'וכיר כל5 יתכן ל6 א"כ נמ~יסס5ולדס
 געודו 6סלת 6מתו ע"ס עיי סס כלנ סיקר6 'תכ1 *'ך ועוד לתס? נית סי6*פרת
 עכ"ל. כ*רן? ונפ5ס תלק טדיין לו סים ל5נט5ליס
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 אליו ליחש ~ירצו היחש ליור רומה יור השם כסוף יהיה ואם הזה. המנהגבספר
 רפים, נהים שני קבוץ המנע בעכור היתש יור במק,מו ויכיאו ההוא ה'~ריגרעו
 לחגי הכרמי משפהה לכרמי וה כמו אל ביחש כאמר כן גם רפה היחש יורכי

 יהיה ואם כי(. )נטדנר הגוני משפהת לגוני השוני משפחת לשוני החגיכה2פחת
 השפמי שפופם אל ביחש אמרו יגרעו, כפולה אות אליו המיוחס השםכאסצע

 שוחם ואל ההופמי באמרו חופם אל ויחש רמיון על שופם אל יחשו כאלו)ססכולס(
 ביתש אמרו כאשר יניע,ה נחה אלף בסופו יהיה ואם טכ(. לט )ססההטותמי

 יור במקומה ההיה לנקבה רפה הא בסופו ואם ס(, כו )סס הפלוז*י פלאאל
 תמנה טד(, כו )סס הבריעי בריעה אל ביחס אמרו כאשר רבריהם ברובהיחס
 נד(, כ )דס"6. הצרעי לנ( טו )שומע צרעה ו(, טו )ס,פטיס התמני י( טו)יססע
 שלה אל ביחש אמרו כאשר היחש יור עליה ויביאו בנון ההא שימירוואפשר
 כן ואחר כנון והמירוה מפוה ההא תסרו כי טנ( כ כו )נעדנל פוה,הפוניהשלני
 מאמרם עליהם קל יותר זה שהיה בעבור המשך ואו והשאירו הנעה האוחסרו
 הפווי מאמרם או העקר על אותו מבי~אם הין אלן השוחמ' משקל עלהפ:?י
 אמרו כאשר תו אותה יהפכו אך ההא יחסרו שלא 'ואפשר ממירים, היה לאאלו
 עשו וכבר ת(, ט )ירטיס הסעכהי בן ויוניהו כך( ככ )3ר5סית מעכה אלביחש
 הע,תי ואמרו יג(; 'נ )יסוסע ומעכת גשור חשכ באמרם עוד היהש קודםזה

 נקכה הא כל להפוך אצלם יתכן כי לתו עוה הא והפכו ג( יג )סםוהאשרורי
 שנת אתן אם כת( נת )י:עיס מיין ולא ושכורת אמרו כאשר תו הסמיכהבכלתי
 המרשתי מיכה טו( ת )טיכס מרשה אל ביחש ואמרו ; ד( קלכ )תסליסלעיני
 )עורי נטפה 4(, 4)סס

 ככ( 1 )סוסטים מח~לה אכל יג(, כו )דס"4 הנטופתי כ3( כ
 לימנה אמרם אך ; "( נ ),י,נ הנעמתי צופר ט"( טו )יססע נעמה ואל נג(,כ )דס"" והאשתאלי הצרעתי צרעה אל עור יחסו וכבר ס(, כ5 )ס"כהמחלתי
 והוריעו הוא כאשר השם השאירו אכל יחש אינו טד( כו )כטדכר היטנהכמ2פחת
 הארונה באמרם י0 כד )ס"נ ארונה הור"גו כאשר נורע שם שהוא אע'פאזתו
 משפהה לכרמי באטרו נסבור ואם יג(. ג )דכריס המנשה שכט יו(, כד)סס

 רחוק. יהיה לא '( כזה להם רומה שהוא ממה וזולתם החגי משפחת לחגיהכרמי
 כיהש אמרו כאשר אותה כהסרמ ההא מנהנ השמות בצ,הרית כנון שינהנוואפשר
 ייחשו ואם ההא. בחסרון נעמה אל יחשו כאשר מ( כו )נטדכר הנעמי נעמןאל
 כיחש אמרו כאשר נון אחריה ויוסיפו הואו ישאירו רפה ואו באחריתו שםאל
 נ4( טו )יסוסע גלה ואל כט(, ט )דס"כ השילוני אחיה כ6( כ4 )סיפטים שילואל

 ינ(. טו )ס"כ מגלה מעירו הגילניאחיתפל
 ווע לוכרים ים ר"ל הקבוץ סימ( עליו תכיא המיוחש השם תקכץואם
 וואו הקכוץ ויור נחה שהיא בעכור להניעה שתוכל כרי היחש יור ותכפללנקבות
 היורין שתי אחת תבליע כך ואחר ה4ים נחים שני בין יקובץ ולא כן, גםנהים
 עלינו נקרא העבראם אלהי נאמר כאשר אחת בפעם הלשון ויוציאםבשניה
 וכן העברעת, המצריות, ובנקבה 1(, ט )טטוק מכפתור ופלשתיים ג(, י)סמות

 לרום ורמתה ו(, נ )רוע מואביה נערה העבריה, כאמרם הצ*תתעשו:כנקבה
 כאשר הנקבה הא חסרו תרומה אל לטקש .רצו כאשר י3(' טת )ישוק*)ושרומהה

 סקנו כטו ,65 ס" *סו לסס וסס*וו לסס סי6 לק ליטם 6יננס 5סית נ"5 -"י
 רפיס. נים סמ סקנן פטט5 **ת ית !גרעו5עיל
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 כדי כפולה היהם יור הביאו ואחר התמנה ואמרו תמנה אל שיחשו בעתעשו
 ,אמרו רפה; נחה הנקכה והא רפה נחה שהיא מפני להניעה יכ.לתשתהיה
 מיחשים היו ואלו יג( ו )'סטיס עשיריה בה ועור יג(, פי )תסליס ההת'המשאול
 מעכה הא בחסרון והמעכיה ההמניה אומרים היו )אשר( מעכה אל או תמנהאל
 ימירו ואם בתרומיה; עשו כאשר הנקבה וסימן היחש יור והבאת תמנהוהא
 חזקה ניאת נחה התו כי לוה מביא צרך שאין בעבור היח- ירנשו לא כתוההא
 שיחסרו ואפשר חתית. עמוניה מצרית אדומית "2ראלית 'הורית ענריתואמרו
 עברים פלשתים ואמרו היורים הקבץ עליהם שכבר מפני הזכרים מקבוץ היחשיור

 בית 1(, פנ )תסליס והגרים מואב "2מעאלים, כ6(, י )נטדנל הקההיםונסעו
 באלף בקכוץ ליחש אשר היורין אחת שימירו ואפשר ס(; לס )ירמיסהרכבים
 ההנריאים אמרו כאשר היורין הקכץ מפני עליהם כבר כן נם שהואבעבור
 למץ,ורע סשפחתם וולת אל התיחשז ומאשר י"(. '1 )דס'נ הערביאים י( ס)דכ"*
 בעבור אם למאורע זה והיה י1( נ )דס"* הישמעאלי יתר עמשא ואבי אמרכאשר
 ועמשא עליו אמרו מישראל וה יתר אשר על והראיה וה, וולת לרבר או יג(ינ )דס'* מררי מכני והוא י( 1 ):'נ נת אל ארום עכר יחשו כאשר ביניהםשרר
 נסרק כתונ )וכן מספקת ראיה וואת כס( י1 ):"נ הישו~לי יתרא ושמז אישכן

 כדס*" לרס"יסט'וחם
 המשורר, נטה דעה הענין ואל '1(. כ

 הקרחי משה בתורת השבעתיך פרת ממי וערב יקרת פנענא
 מדוחי משיבה השב ותשובה הקשב לי ואזן תהשבשאחותי
 בוה עליו תפשו וכבר )סתרה( קאפיה לוה והצריכה קרח של חכרוכלומר

 שצריך רבר הוא וכן לקרח השלם עליו הנביא שיסמך לומר( רצזני )כי רורואנשי
 הרנישו לא אך ; לזולתו אותו שילוו לא הנביא אל שילוו היין מן כי עליולתפשו
 אשר . - נ משה, של פרעה טסי( לפרטון וולחנו שאמר מה ל;ה והרומה לוההם
 בעכור אליהמ אותו יחשו הארומי, רואנ אמרמ שוכרנו למה רומה שהוא ומה בומנו.היה

 - ההוא כיום שאול מעברי איש ושם באמרו עליו כתוב פפור תראה הלאמאורע,
 הוה למשורר לבקש ואפשר ת(. נ* ):"* ונ' הרועים אכיר הארמי ראנושמו

 והתחבולה ]אביו[ אבי אל היחס הקרחי משה כאמרו והואשירצה אחרתסחבולה
 קסת(. )וס,* אחר לוקן יתיחסו אשר כלומר אחר קרח ווקן זקנו אשרהיא

 * ככ ר עש

 * התהיבה ענין ומאיזה ומעמה ההכלעהזנרין

 אחת במלה סמוכית חהיינה כאשר לוו 11 הרומות אתזיות השתי כידע
 כלומר נבלעת אות מאמרנו ~נין בשמה, להבליעה יתכן מהם הראשונהגחה
 בלשון ברס "2ענו אך בה, נבלעת אשר בין הנבלעת בין מברלת תנח~ה להאין

 משערווז רבו כאמרך וזה בינירום, הפרש ואין אחר המוצא כי אחתכמ2ענה
 ת(, * )חנקוק ערב מואבי וחרו כנ(, ש ):ס דבריו רכו ס(, )מסלים'סטראשי
 ויש לוו. 11 הרומות שהשתים הראשגה האות בנח וחררו ורככו רבבועקרו

 ר~יר את סבבו אמרו נחה, יויה .ואם יבלקוהו ולא האת האותשמראים
 הנבלעת האות עקר הההה שלא ואפשר לכ(, כו 3ויוןר* עלהה ושממו ט0, 1)יסו:ט
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 אשר ית( כת )תס5יס כמים במבוני עשו כאשר יבליעוה ,אחר ויניחוההנה
 הראשונה הרומה והניחו ינ( )סו:ע אפרים בכחש סבבוני כמו להיותעקרו

 איננו הלשון כי תנועתה שתסור ער נחה אות להבליע יתכן לא כיוהבליעוה
 הראיה והיא אחת הוצאה אם כי בה נבלעת היא זאשר הנבלעת האותמזציא
 '*( לנ )נר,:ית אלהים חנני בכי עשו וכיישר הנבלעת, סהאות התנועה אבורעל
 אם וכן והבליעוו וה2יחו לד( ג6 )'יכמס הססני אכלני כסו חננני עקרואשר
 אהת שתריה ר"ל מלות, שתי קצות בשתי לזו 11 הרומות אותיות השתיתהיינה
 ר~יאשונה כי ספק ואין אליה, שססוכה מלה בתחלת והשנית סלה בסוףסהנה
 יהיה כאשר כי בנח, יחלו לא כי נעה ושהשניה נע על יעסרו לא כי )נחהמהם
 בן יהחאע אסרך וה ורמיון הראשונה, להבליע יתכן טעם ביניהם יבריל ולאכן
 ו"ל הפיתוסי סעריה רבינו הישיבה ראש אל שמיחשים סאמר וראיתי ן.נו

 אחזה,.והנון שמראה מי ומהם כן נון שמכליע מי העכרים מן שיש כואמר
 צריק ירוץ בו אמרו בוה עליו ההקשה בעיני, טוב לוה שרומה סה בכלההבלע
 )סו:ע רוח צרר ו(, כ )רות הבית שבתה וה ין( כ ):ס לו ואול '(, יקלט:5י
 והתו והלמר והזין הריש תחת שחם מה ואין כח(, קס )תס5יס חשך שלח י(,סיף
 הכונה כי אוסרים שהיו אנשים חשבו כאשר ההברל מן מונע הטעמימ1(מן

 הסלים שני כין מבריל איננו הטעם כי כן הרבר ואין ההבלע, למנוע הוהכטעם
 )י:טיס כלב בערף כמו ההבלעה בו תתכן שלא במה הרבה נמצא כן גםוהיא
 יד(, ין ):ס מים פוטר ג(, כת )סס רלים ועשק י(, כנ )ט:ל' לץ גרש ג(,סן
 חולת י( יד ):ס אלה ויבן חכם מי יז(, ן ):ס לו הנה י6(, ן )סו:ע לביקח
 מרבר יששזם וכמרהה שחשכו, מה לבלי ההם במלים כן אם והוא הרבה,וה
 אליו הביטו עור וכמהו סרבר, בטם יששום מם להבלע יתכן 5ס( )י:עיסוציה
 הח;קים המופתים וטן ונהרו; בואו אליו ואו להכלע אלי יתכן 2( 1 5ד )תסליסונהרו
 אוהיות שתי כל לבאר ט~( )נרכות ז"ל רבותינו עליו שהוהירו מה נכון, שהואעל

 לבבך, על לבבך, בכל ר"ל ולהראותם הזה הררך על  שטע בקריאת נופלוחרומות
 אתכם פתיל, הכנף לבבכם, על מהרה,  ואברחם בשדך, עשב לבבכם,בכל

 בלבר שסע בקריאת ההבלע מן טוב הבאור כי גלזיה ראיה וזאתפארץ3(,
 מה כי ושך פחותה, מעלתו אך אסור אינו ההכלע טיכ יותר הבאור יומהוכאשר
 הסלות בכל אפשר ההבלע והיה בוולתו, מותר הא כי ראיה ק"ש בוהשיחרו
 מפריר הוא כאשר הרומות אוחיוה שתי בין בקצתם מפריר שהטעם אע"פהאלה
 אותה קוראים שטע שקריאת מפני מארץ, ובין אתכם ובין פתיל זבין הכנףבין

 ו5יתוק"5 לנ י 5דכריס ע": ול6ת פ' דץ כטכ5ול רד"ק וכ"כ טעט,ס :כ, ל"15(
 כסעטדס רק 5גסרי ט5רע 651 ט5עי5 ל* סי5ם ט5ות סקריית סטיקיקיס ודעת ל.כ"כ

 סרכ6,ת טעס כי כ, דך 6טת תורת כסכרו נער סתכס ויעת סטעכמס, כ:ניסועטת
 כסגו5 ות:עע תנוט6 :ל6 ס*ף תנועת 6ת ויטטיי סקור6 כסן :יגעס כייוט5עי5, נ*רי יו65ות תיכות ט5 ונ*ות סעטיות נקר*ת געיות 56* 6ינ, וכ56ס ס56סככסוקיס

 עק:. גרונית *ות ט5 יל%ות כת'כותוכן
 טעט"מ. כ:מ :נטלדיס כטקוס 6ך ססנ5ע נסן סיתכן סר'ס סס*נריעת ו5,ס דוטות,. 6המות נ' נפנ:ו כי 6ף טעטים סני 6'ן ס*5ס פסוקיס 1נ:נ,2(
 טקנ, פ' סס56תות !כנוסתת כטקרי טסיל ס56ס ספסוקיס ,סכיש סט*כר סרכ3(
 . ר46כ. סווכ :סעיר כסו כסדרן ס5* ססוכגטר*
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 יתכן גם וההבלע לקצהם. מלותיה קעת בין מפרירים םעמים בלי התמלהבעת
 בשתי כשיהיו מתרמות שאינם אע"פ במועא קרובות שהן אוהיות שתי בכלאצלי
 )כר6סית המבפלה מערת את לי ויתן ;ה ורמיון אמרנו, כיושר מלות שתיקצות
 למי במוצא קרבתם בעבור י ל בלמר ן ת י 1 הנון להבליע בעיני יתכן כי ט(כג

 חן מצאתי נא אם ועור ס( 1 )טטל' עצל נמלה - אל לך ]ובן[ בזה, רוצהשהוא
- אלבעינ?  למרין מהשתי אחת כל הבלע אצלי רחוק איננו ג( ית )נייטית 3א 
 זנבו יחפץ יו(, לן )תסליס וכרם מארץ וה וכמו הנונין, כו"2תי אחתככל
 או קרוב מוצאם אשר בעבור בזין הצרי הבלעת אצלי יתכן כי יו(, ט)6יו3

 שרומה יבמה ל0 קס )תס~ס וזהב בכסף אמר וכן בה, ויבלעוה ל~ין הצרישיהפכו
 קרוב מוצאח כשיהיה לה שסמך במה הנחה האות מהבליע אמנע לא וכןלו;

 הטית הבלעת כי ו( טו )דנריס רבים גוים והעבטת כמו אחת במלה שהםאע'פ
 איננו לתו הפכה אהרכתו

 נמ~
 יו(, כט )'תוק*ל והמעטתים וה וכמו מאצלי,

 ואמרתי לזה, שדומה מה כל על אק"2 ובוה לד(, 'ד )ס"* בזהושחטתם
 שאבטח צח הזאת העת ער פגעתי שלא בעבור בו, שאגוור מבלישיתכן
 על המלות בריקות סומך אני אבל המקרא, ממנו שאקבל גמור בטחוןבקבלתו
 ועל בבלית. ואיחרת למית ירוש מקרא מהם לירי בא וכבר המרויקים,הספרים
 הירושלמיים, לקצת ספרים מהם ראיתי וככר מה, כטהוני כן נם ההכמיםספרי
 הקבלה מחכמי פגעתי שלא שזכרתיו מה ואין בו; סומך אני כן גם המסורתחגל
 חקרי ירעתם אתם כי ולחקור, לררוש ועצלתי מקצורי בקבלתו שאבטחמי

 אין אשר הזאת הרחוקה בפאה נרלנו אבל עלומי, מימי הררח2ה עלזהשתרלותי
 היה לא אפילו כ' אומר ובלל תארון שזה מי ראיתי לא כרחי ועל בה,חפץ
 על הקשה אצלי נמנע הכשרו היה לא להבליעו שהכשרתי מה להבליעמנהג

 אהה כאשר ההקשה עליו שמביאה מה ההבלעה מן כי נון, בן נקהכלעתם
 עור. הוה בשער תראהו כאשר ההקשה ררך על שלא שבא מה וממנהרואה,
 יג(, מו )סופטיס בירם ונתנוך אמרו ההקשה ררך על ההבלע מן עור שבאומה

 אשר המן הבלע בעבור הסרברים נון ברגשות יו( כס )דס"נ 3וננדך למלךהליחגץ
 ת(, ג )טל6כי קבענוך במה משקל על ונתננוך והעקר בה הפעל למרהיא

 אתכם וישבנו ע"מ ונתנם בו ר~קר  'ו( לר לנרייית  בנתינו %4ט  ךנתנווכמהו
-ולקרגו  בצל ולננו, משפטו יג( 'ט )סופטיס בנבעה 1 ולנ ובמהו )סס(, והלכנו 
 כו( כג )טס5' תצרנה ררכי ע"מ תשכננה בו העקר כג( יו )'תוק6ל תשכנהרליותיו
 ר"ל הפעל למר הראשעה הנון כס(, ל )'תוק,ל תפלנה ג( ט* )נר6סיתותעמרנה

 נתננו העקר ו( ט )עור6 גתנו ובעונתינו הנקבות, קבוץ סימן והשניה שכןמן
 ]נשעננתן ר~קר 6( יז )זס"כ נשענו עליך כי וכמהו ס(, כ6 )ונ נשמינוע"מ

 הפר בריתי מאת והצרנו הפרנו ע"מ הכננו עקרו ו( לס )סם והכינוורחקרשו
 עקרו טו( ל6 )"יפ אחר ברחם ויכוננו נכ(, כת )דכריס לך והצר יד( ין)נר*סית
 כמו ע( נ6 )טעיס כונן כאשר עתיר הוא כי מהעקר הראשונות נעק השניהכונננו
 הרבים כנוי הטש באשר בנון הכפולה הנון ונבלעה ס( טן )*סליס עולם עריכומה

 יכברנני ו~ורה וכה ע.מ תבעתנני עקרו לי( )"יונט תנעתני אל ואמתורגשרברום;
 יעננ-' וצרי תוי הן אך יט(, כו )3ר*:'ת נפשך תברכני וכמהו נג(, ג)הסליס
 הפעל למר היא אשר ההא הבלע בעבור בו הרגוש שיהיה אפשר 6ם( ל*)*י31
 המפרים בקצה רפה שמצאנוהו אע*פ השמוש כמנהג שלא וזה יענה למרר"ל
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 על הנון מומיפים הם כי יסרנני עקרו יח( קית )תסליס יה ימרני ימרכמשפטו;
 ן לכו קורם וה בארתי וכבר  העתירים, על  יוסיפוה כאשר ההולפיםהפעלים
 היא  אשר התו והבלעה והקרבתם ע"ם  והשחהתם עקרו כת( ר )ונריסוהשחחם

 ו(ן שמעת ע"ם  כרהתו עקרו יר( כג )נטרכר  כרהו אשר  המרבריסן בחו הפעללטר
 עקרו 0 " )נחוס ויבשהו2( בים  גוער נבעתתין  עקרו יו( ן )וכי,ן גבעתיובבאו
 )דס"נ מערבה לטטה ם וישר וכטהו נ(, ס )י:טיס ויסקלהו ויעוקהו ע-םוייבשהו

  יורין, בשמ הספרים[ ]בקצת ויישרם יכתכ וכן וישברם ע.מ והשרם עקרו  ל(לנ
 ינ(, 1 )0"6 הפרות וישרנה אך כברים, פעלים שני וישרם ויבשהו ר'לושניהם
 פעלים ר"ל חשרם ויבשהו כמו שיהיה יתכן ל( )נר*:ימ לשתות בבאןויחטנה
 מרברי הגלוי הטופת העמרתי וכבר היורין, פתוחי שאינם אע-פכברים

 יהורה ר,
 עור ויתכן ההכלטה; מפר ר"ל הזה החבור בוולת וה על 66( ק( סיופ)ייתיות
 ויבליז1ז הציות שכופלין ויש לעתידזת. בהם היודין  זשידיו קלים פעליםעמהיו

 הרברים ובהפסק הטלה על בעמור רבות פעמים זה ויעשו בשניההראשונה
 כי הענין טן הרנש בחרלו אין ו( ס ):ופטיס חרלו בישראל פרוון חרלוכאטרו
 כרי זה בעבור ורגשוהו עליו3( העטירה ענין זולת הראשון בחרלו שיש טהאם

 יהתלו ברעהו ואיש ס(, נ )ס"* חדלו ורעבים וכטהו עליה, הסטיכהשתחזק
 רוח  י1(, ס* )סטיכ  נשתו בצטא טו( כ" )יח,ק"ל מרטה ברק ד(, ס)ידטיס
 ס4ץ?ף רעהאלהים

 ):"י
 תחק זבשבא העין תחת בסגול  ?4ןיו עקרו  יי( יו

 זכר בלשון יבא הרוח כי יז(, טח )י:עיס להועיל טלמדך ע"ם אותו ובהקלהתו
 מטנהנם כי בשבר העין והונעה וחזק, גרולה ורוח נאמר כאשר נקבהובלשון
 עשו וכאשר ינ( נכ )מס ישראל אלהי ומאספכם בפמן עשו כאשר כוהלעשות
 בלשונתם אם כי נאמרו לא והנבואות ס( יו )*'ונ פי במו אאמצכם בטםעור
- בסגול לוזיות והרין - אליהם שמושיהם  מיחשימ תראה כןועל  התו ווזינעה 

 והנפרר המהבר בשער התבאר כאשר כמנהגה עליו העמירה בעבורבסגול
 הכבר שיהיה ויתכן עליו. העטירה ר"ל הזה הענין בעבור והכבירוהו כ():טר
 האות הערב שירגשו ויש הזה. הענין בעבור לס( ל" )*יונ יענני שרי תוי הןנון

 שירגשו ויש העמירה. בעבור רפה תהיה לא כאשר שיריהם טשנותהאחרונה
 הזוות לצחצח אך שוברנו מה לבלי האות  העכרים כן גם האחרונה(  האיות)הערכ
 בטוצאה, אליה קרובה היא אחרת באות שתתערב יראו  כאשר הרגושההוזיא

 ביקרותיך, וקוף לכף, שתרטה טיראתם לכ( כ ):ומעיס העיר טן ונחקנוהי קוףכרגשותם
 כד(, ד )מןלי פה עקשות וקוף י( טמ )נר6ם'ת עטים יקהת ולו וקוף י(, טס)תסליס
 ):"" עון יקרך אם וקוף כ( עז )תסלים נורעו לא ועקבותיךוקוף

 וקוף 4( י כח
 )תס5יט עצבותם  ירבז צרי וכרגשותם  בן, גם בוה מיראתם יו( טו )סטות ה'מקרש
 לעצבותם ומחבש צרי ברגשות רעתמ היא וזאת לסטך5 שתרמה טיראהם ד(יו

 יג(, ד )טמלי חייך היא כי מרה ג(, קמ* ):ס שפתי רל על נצרה זצרי ג( קטן):ס

 סטטתי. ט"ט ברממי טקרו י( י* )ירטיס כרתי 6:ר 6י15(
 וי:לס. פ5 :י ונטנחמ ויחמנם מ:לס,  וינ:סו, סחיכופ ו"ו "ות ססרככס נקו ל6ס2(
 ס5טד דג:ו ולוס 63תנת ס:גי בי טלכד 5סני סל*:ון סד15 מן ספרם *י1 ד"35(
 "לתס*רת ס"לס סדג:יס סטדקדקיס קר6ו סרד"ק וטוטן עליס, ססטיכס :תת;וקכדי

 נ. נ נממו5 נמ'ס 'קוי6ס
 קרכ. סר: זפרפון חיוג 5רי סגוח ק' ליס4(
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 )טסלי הרים עשבות ונאספו סין וכרגשותם כ6(, ס )עטום בעצרהיכם אריחולא
 הזה. הספר בזולת היטב כאר זה את בארתי וכבר בזין, מהתערכה לכרוח כס(כן

 דכרכ~ת( פ"נ )יר,מלעי רז"ל צוו הספק מיראת האלה במלות שזכרתיהו מהוספני
 לעולם כי סטך ולהראית בה, ולצחצח ולהראותה ועשיתם 1 ר כ ז ת זיןלבאר
 שתתערב מיראה והסמך בסמך1( שתתערב מיראה הזין כן, גם בה לצחצחחסרו
 הסמך וכן הסמך ממוצא במוצאה קרוכה כף אחריה אשר הנחה הזין כיכזין,
 אשר הנחה המטך ובאשר הזין, ממשא במוצאה קרובה רלת אחריה .אשרהנחה
 ס(, ד )מ"נ הרלת ותסנור באמרך לך ויתבאר הזין, ממוצא כמוצאה קרובה גימלאחריה
 נמנו ס'ג )נטנלול המקומות בקצת הריש העכרים שיככירו ויש ס(. לג )יסטיס ה'נשגב
 כעכור עליה הסמיכה שתחזק כרי זה ועשו המקומות ברב זה עליהם שיכבר אע"פכלס(

 הזה ההשנות מהות בארתי וככר בה, אשר ההשנות מפני הלשון עלכברותה
 ו( * )0"6 הרעימה בעבור אמרם והו4ש ההבלמה, ספר ר'ל הזה החבורבזולת
 ולא בצרי עשו כאשר כזה עשו אך הרעים מקור הוא כי הרש להקלמשפטו
 פון הצ מקור הוא כי להקל כה והרין רנשוה אשר נ( )סמ,תנ הצפינו עוריכלה
 בדגשות רעחם שיהיה יתכן כד( י )ם"6 כחר אשר הראיתם אבל השליך,כמו
 הרעת היא 5כ( 1 )מ"נ המרצח בן שלח כי הראיתם רש ורגש,ת שלוהרש
 כח הברב באמרם כו דעתם שיהיה עוד ויתכן עליהן הסמיכה ר"ל עצמההזאת
 כמוהם לרעת שאלה המה כי כרגשוח 5( כ )יתוק56 אבותיכם הבדרך ו(, כג)"'ינ
 קשתותם ואמרו לו(. )סטר לרעת השאלה כשער משמושם אתזה בארתיוכבר

 הזאת במלה עליהם קל יותר שהוא בעבור השין ורגשו טו( לו )תס5יסתשברנה
 בשבא אות כל הכבר ממנהגם אין כי ורע מהקילה. התוין השתי עםבהקבצם
 עליהם יכבר בעתים כי עליהם, קשה כהקלה שהמכמא אות כל או ספק בושיש
 חזק ורעת ה~ה הספק יראת כי ועור ובהפך, אחרים בעתים עליהם קל שהואמה

 ומן עם, מבלתי מהם לעם לשון הא אבל כולם את כולל רבר איננוהסמיכה
 מעמים במקומות הכבר בא וע"כ מהם, למעט היא הזאת הדעת כיהמבואר
 אך בו; נוהגים שהיו בלשון אם כי עמהם רבר לא כי ומנהגיהם, העםכלשון
 הארמיים לשמוש רומה הוא י6( י )ם'6 שלשם מ?ימיל יודעו כל ויהי תודגשות
 שה,א אע"פ ההקשה ע"ך שלא האלף רגשו ונבר ומיקמוהי. מאתמליבאמרם
 ויביאו י~(, כג )הקר6 תנופה לחם תביאו באמרם המקומות כרב עליהםככר
 רגשות אכל י6(, ת )טור6 אלהינו כק- לנו ו ויכיא כו(, מג )נר6ס'ת המנחה אתלו
 שלא הנזן רגשו וכבר ההקשה2(. הוא כ6( לנ )6'ונ ו רא לא עצמותיו ושפואלף
 0יסיס למטן ססכרו סין י0טט 0ל6 ס~ין לסתק ~ין פי' 3' ט-ו נרכות ונתוס''(
 פ" טסדו לר,סיו 50רו %ס "צל ס5ות, מכר5נו

 סטנ~
- ה:לל. רות ליריסלעי-דנרי  וסוסיץ סטנריס, טכל נל0יז ס5טיס סיו טנמס *נ0י כי )7( 5טיל סטסנו כטנוכנו 

 ססטו קול נין טס סנד5 סר6סוניס *5ל סיס וס דרן טל כי פ5"כ ס6פדי ססלס וסטל
 סעקו נין וכן נניתו סורר 6יס 5כ5 סורר דרכי נין נקול סנד5 ~לס ונףס וססיןונחין
 0~ס 6כ5 סיוס, ווטטטליס כיניסס 0טכדי5יס כטו סרפס וסניט סו6ו ונין סוגו0םטכץ
 5נו 5דק ייורס: ינו6 טד 5תקן יכיל 5* טטא וסי* ס0גתו 6ל ירך 5נו *ין 6טת06
 5סא. לחצ פטסר ע5גיס ולסון נ6שרו ;ס יטדוכנר
 נמי( נוטרי5 ט0ס ור' 3 דט0ין 6לפיז ד' נטסורס ובן ץעק סנניז טנר סו6 כי1(
 41 י5 וכתנ: טמ:ון, 65 ד*יונ קו6 ו"י דנו0ק 56פין נן רק סני* טינ( )פ"53קיי
 6סי רכ שכרו 6סל סנוול סנקוו ס' סטוי ;ס על טונר וכנר סעלס נסי ר.סעסכודע
 ונ/ סקיד ;ס ט5 טוכס וננר ערם סקן נפ' דנמו סטתיק טנו~ו ירי0כככ5י;
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 ירמיה לכ(, לכ )דכליס ר~ש ענבי ס(, כס )1'קר6 ניייך ענכי ואת באמרוכהקשה
 חי בעודני הן יו(. )נתוסג כארבה מנזריך כו(, כג ):,נ הענתתי]אביעזר[
 תכלינה ודינו ע להיותכמו סשפטו ו( ין לפנינוליס-כ הארץ ו ורנ ע כו(, 5*)דכריס
  רוח תדפט  אשר  נין  רגשות אכל כך, מתמירים  שאנהפ מה וענינו יו(, ד )6ינסשנינו

 דגשו וכבר השער*(. הוא להם והדומה 'מ( ס ):מעיס תעננה שרות'ה ד(,)תסליס-*
 כבודי תחד אל כטו הוא כי כהקשה שלא ס( ג )"'ונ שנה בימי יחד אל מןהדלת

 יו( יג )ירמיכ דמעה עיני ותרד יו(, י )יסעיס יקוד יקד משקל על ס( טט)נר6:'ת
 חיוג )ר*ס היור בעלי מיולת שיתכן ואע"פ כו( )ט:לי יום ילד מה ע.מ כולםוהם
 שהוא  כוקשה  שלא נ( ג  לעילז לטעח עם טיח  דגשות וכן "תד(3 סלסולדק
 מצאתיו כי המפרים, בקצת  מצאנוהו  כאשר הוא  אם  לררת,  לשבת ליחח  לתתכמו

 הוא כבד יהיה ואם קל ברובם שהוא אע"פ סרויק דמשקי בספר דגהםבקצתם
 שלא ד13ש  שכא וממה נתו. לרו(ערב כו מריוו[ )ירכו( אם אלא  כהקשה,שלא

 להקל היה והדע הנון בדגש כג( ל ):טית בשם וקנמן אמרם וכמנהגכמשפט
 נושר  כאשר  בהתחבר  אותו יקלו רגש הזה רומיון מן כהפרד שיהיה מה כיאותה
 חיוץ כליון יח(, יו )ירסיס שברון זמשנה בועטהון, סזם כל אכהכהפרר
 מתנים בשברון ככ(, כח )יכריס לבב ובתמהין בהתחבר ונאמר ככ( י)עעה:
 ואהלים במר  ההקשה היא זכן דג:(, נ4 סס, כח )דנריס עינים וכליון י6( כ6)יחוק"ל
 הרבה כהקשה שלא דגשו וכבר הנון; מוקל בהכמכו להיות י,( ן )ט:ליוקנמון
 בחלקלקות  ,מעקשים מרנדים מעטים שפנים נמלים כש הקמ~םק

 ד4 ק ט:4 עמקים מט קטנים מעקשות חשוכים מהתלותעקלקלות
 בעבור הזה הרגשות שיהיה ואפשר בהקל, כנ( ע )"עכ עמוית מגלה נאמרנבר
 אותיות הרומה האות בבלתי שיבליעו ויש למשך. הם אשר הרפים הנחיםהבלע
 הם  חוקות  אוחיוח  והשלש  חועות,  אוחיוח  וטלש כן 3ם  המשך ונחי ור~משךהרפיון
 המטהר הבהן  באמרם התפעל  בבנין חבלע התו אבל והתו,  והלמרהנון
 בטית, התו והבלעה המתטהר האיש עקרו ית( ין )ויקרת המטהר האישאת

 אליו מרבר מתנאץ, עקרו 'הודה ר' אטר ס( נכ )י:טיכ מנאץ שמיוכאטרו
 והטהרו ותתנשא, עקרו ;( כד ):ס מלכותו זתנשא מתדבר, עקרו פט( 1)כטדכר
 3ן קל התנבאו עקרו 'ג( כג )ירטיס ככעל הנבאו והחטהרו, עקרו 1( ת):ס

 יכשר נון הפעל פא כשתהיה והנון קלה. היתה נפעל היה ואלו הביתנרגשה
 וכאשר לזהו והרומה בידור נדר ונון ביפול נפל נון הבליעו כאשר בעינולהבליעה
 מן הבלעה וכאשר תמיר, נוהגת ההקשה בעתירוח, הפעל בפא נפעל נוןיב4עו
 בר מד בליעל בן והוא 5ט(, קיט )ת:ליס מלסדי מנל שנה, שלשקם מבןבכמו
 עשו מהר נר(, ת )ט"* ברביו על מכרע וכמהו רבר, מן עקרו  י1( בס  לס"*אליו
 מעט, והוא לו רומה  בבלתי הלםר  והבלע קטל. מן  עקרו  ס( * )עונהסמקטל
 כפירהם בושני 1( נס  )תס5יס  כפירים מ6זעות ולסר ביקח, לקח למר הבלע,כסו
 עקרצ י( ד )ייוננתעו

 נלתעוי
  יהודה ס'  וה באר כבר  הרפיות אותיות  והכלעחם

 מים אצק כי טו(, ס )ירטיס משחית הציבו בכמו וזה הרפיון, -אותיותלספר
 רמו ולא נתה יהורה ר' זכר שלש מה אבל מאר, הרבה  ווולתם נ( טד)ישנק
 בלמד לול ואו כהבלע  שאחרהקם בסה הרפתש  העעין הכוע הואאל4

 לנענס. נס בגף  ולן  סיסרס סס* סטורס וגוסס סנון נסתל 5יטיד נו כנוי כל כ'""(
19
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 שהנבלע על והראיה חלונות, ופירושו ח1( 1 )ט"* התיכונה אל יעלוובללים
 שפירושם אע"פ יכ(, לי ):טות המשים לולאות ממין שהוא העין, היא ואוהוה
 בין שאחריו מה אל ממנו שיגיעו דבר לכל כולל שם הלול כי אהי[ה, בהישם

 כהוספה נוספת בו האלף אות פועל, לולאות ומשקל ; חלון או אחהה ביתשיהיה
 ובהבלע ין( 1 )ט"* צצים בפטורי ציץ יור וכהבלע כ7(, )ירטיס תאניםגרודאי
 בעיניכם לשכים בכף ד( 1 )מיכס ממשוכה ישר ואו היא אשר הרפההאיות
 )מופפיס לצרים לכם והיו ברלת צור[ ואו ]5"ל ציר יור וכהכלע נס( לג)נט7ככ

 כ7( יג )נט7נל במוט וישאהו ואו וכהבלע בם, תפלו מצורות לכם יהיו כלומר ג(כ
 בטית יג( כת )מס ברול מטות - עץ מוטית '( כת )ירטיס המוטה את -ויקח
 7( נס )תסלים און על' יסיטו כי מענין נגורים הם כי ת( ס )יםעיס כנפיו ?יתוהיה
 ישראל בני תלנות בנון תלונה ואו והבלע זכה2יכה; סמיכה הואאשר

 באשר ר"ל יור הככר בפעל הנהפכת והיא הפעל עין היא  הואה  והואו כו(,יז )נט7~
 בפעל ונאמר בואו כ6( קכ )תסליס תמותה בני נאטר כאשר כט( יז )סםהלינהם
 לביתו מכלח בכף הפיעל פא והוא אכל אלף וכהבלע ביור; המיתהכבר
 והבלעה האלף והרפתה כ7(, ג )יםעיס שק מהגרת ע"ם מאכלה עקרו כס( ס)ט"5
 מאסרת עקרו לו( כ )'תוקיל הברית במסרת באמרו אסר אלף הרפתהכאשר
 בכמו פעילה יור הבלע כמו הסשך אותיות דנשז אכל 4צתה, דגשו שלאאלא
 )ית,ק,ל לביא אמך מה נ( ננ )םם ציון בת שביה  י%(, כד  )סמי: סערהעניה
 והבלעה שרידים ע"מ פעילים משקלו ט( 1 )ט"נ נחתים ארם שם כי כ(,יע
 דומיה ולא נ(, כט )'םעיס ואניה בתאניה עור היוד הבליעו וכבר בהו;היור

 ; ין( כת )טמל' כםף במשכיזת י(, יע )יתוק"ל וענפה פריה ג(, ככ)תהגים
 האלף הפוך אחרי אחריה ש"2 במה 7( כס )זס"י אליאתה ]אלף[וכהבלע

 הפכה אחרי 'ת( 7 )כר5ס'ת יאל מתו ואו והכלע :ן(; כס )סס ה אליה ואמרויור
 י(, יכ למ'י עבה קטני בנון  קטון ואו והבלע )מס(; ]מתייאל[ אחריה ביוריור
  )ירמיס בנו  אתך  ב9ס'ח הנח הבלע כמו' הוא לחמורה  הנוספים  הנחים הבלעםאך
 8יוו2 שני פא אחרי אשר הנח והבלע - סקים,  משיכ 3מו  להיוה ועקרו ג(טג

 מי שיסבור צריך וכן 7(, ס )מ[לי פ5הע כחרב בחרה אשר בייר 'ו( ג)מופעיס
 ק,נ( )טמוימ השן עלול שהוא יז( נע )ימעיס משפט אתור כוהסנשיאמר
 והושב הוקם הא אחח אשר המ כטו להבלע אם מ אימ ש4 הסטךשרמ~ת

 נ( ס )*'כס למ הנח ולא ובעעמ 1( משפט אחזר בוהסנ בוחר ,2אני חהבה,
 ג( )5'ונ נחתי ולא שקטהי לא מענין הונח שעיקרו לנו בהנח לומררצוני
 מחסרון התטורה נחי עור שרוגשים ויש ת(; 1 ),כריס רוהי את הניחוומבנין
 ארון 4אז ויסכו ית(, יג )מטות אלהים בי!קב עשו כאשר הכפל בעליהפעלים

 לול. כמלם ומלתון ולרק מי סטנתת וכ'כ סלט7 7גסית טם נו*ו ו3ספריס1(
 סנס תטולת וסךמ ס,ג טסים לפעי סו* סססנ ס1*ת נ7עת נותל ססו* ר?ל2(
 ט~ס סיס 5ם *תול ה:סג ו,"ל: סוג נמולם 'סתס ר' מכתכ סל*מונס זעת ו1ססנעלס,
 תסולת סזגם לסמים סענדים מנסנ כ' לפעל נעלם סנת תטורת סססן 7גמות סיססמורם
 טרכ, נסג( )טסולמ *תל סלמ *תל ססג סיות ויתכן וג' סטןנים נפעלים סנעלםסנת
 סונס מעיקלו לנו, 3סנת סנון 7גמות כן נעלם סנת תטית נססנ ססטך מ7גמוכטי
 3ל' 3סטוך סמתנל סטני* :?ב וכן לפס, וסנון 1513 ת סונ כתוכ ונסטלינו נות.טסלמ
 מגמ סנון העת ט7ויקים נשסרים ס5* וסט'ם זגוםס, סמך טם כ"ו נססרינו כתונ1*1
 סטסנר. כגלקת וסקטך סנון וכ7גם ו*ו 3ל* סניסם נ"ז מל נכ"י "ק כו"ו.עם
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 הנופל הכפל המ:רה רפה נח היוד אחרי להיות אלהים כיימב הרין והיה ה(, ס
  והבליעוה י( כצ )נר"מ.ה האכ, את ויגל ת( 5ת )"יונ ים בדלתים 1י:קף ה,אכאשר
 החסרון תטורת עצמה הרנשוח שם אבל 1( יהורה ר' כו הרגיש שלא סמה חהבסטך,
 כטון בעל אוטר וכן בה, הטוטר הרפה הנח להבלע שהוא בוו שיחשכטבלי
 ?( 5ט )מטות ובטוסכת )סס( יורק בלחם הנוסף הנח שכטו כ,( כת )'מע'סזסס
 באשר לתסורה היור אחר נוסף רפה בנח ב ס ו י להיות ועקרו שלו בסמךנכלע
 ד' כי אמרי ואין לון וביומה ינ( כד )ימעיס שער כיכת ההקשה והיא ביורק,הא
 יותר שאטרנו זה אך נכון, איננו בו שאטר שמה טחייכ כו הרגיש לאיהורה
 לא שהרגשות טפני ההקשה בררך נכנס ויותר להם וברוטה האלה בטנה:ראוי
 הרגשות משתהיה הרגש הוא הנוסף הנה כי שנאמר וטוב להכלע, אם כיתהיה
 100(. לעיכ )ר": רבר הרגשללא

 * כנ ר עש

 * יותרמחסר ולהשלימי יותרמהבלע, להראות, בוממהשבחרו

 שתי פעטים עליהס יככר העבריים כי הזה לשער הקורם כשער בארנוככר
 בשנית האחת מבל"5ם והם אחת במלה לזו זו כטיכית לח זו דוטזתאזתיות
 בשנית וטספיקים הרומות האותיות טן אחת שמחסיים ויש 6ה; ררך ימצאוכאשר
 אותיות השתי ימראים זה שמשנים יש אך 5,(; יד ):., בהם ינבוהכאמרם
 כמקום הכנין שמשלימ.ם יין וכן להכליע, כו יכולים היו אשר כמק,םהרומות
 וטזה ווולתו, 'ע( 5ת )נרי:ית צאנו את לגזז כאמרם להכר  בו מנהגם היהאשר
 היה כוולתו מנהגם כו נוהגים היו אלו יג( ט )תס5יס רע,ת עלי אפפו כיאטרו
 שר וכמהו כנ(, ג: )סס רבריו רכו ס(, גט ):ס  ראשי משערות רכו רמיוןעל

 5תיט(, )[ס עיני רלז כטו להיות המנהג על טשפטו היה י( יצ )':עיס והרבודללו
 שטמה לאטר )ג(, 5* )כטדכר לו איש בוזו ט,(, 1 )יסו:: העיר סבב,וכטהו
 ~נם וחתו רטתן על המנהנ ג(, כע לכר6[ית האבן את ונללי 'נ(, ג:)'תוק"5
 זטטהי שכהי כן ואמרו ו(, ד )"יכ: חננו לא זקגים וכמהו ע(, 5* )ש:י:שריו
 וניומר נ(, יו )תסליס פי יעכר כל ומותי כמו )היות מש?טו והיה :,(, תלכריכ

 5י( כו )ויקר6 אני טותי זהש רטיון על והמנהנ ),( טע )ירמיס עילם אתוהחתתי
 )תס5יס לאלהים הרנינו ונאמר ג(, ע )טעיכ מרין כ"ם החתת נאמיכאשר

 ית(, )י[עיס5 לחננכם ונאמר ד(, 1 )ם"ס עיניך הפכי כמו להיות והמשפט כ(ס"
 נך2( יח חנון תאמר כאשר ההכלעה על ה,לך והמנהנ יד( קנ )תסליס לחננהעת

 כאשר החסרון על ההלוך ורכ טו(, ס )עעוס רמ יחנן אולי ונאמר יע(, ל)י:עיס
 את לגזז זנציטר ההשלטה, בו בחרו אבל נ( כס )דנריס יחן לא ונערנאסר
 לרס נאמר כאשר לחסר וכגהגם י( ט, )ירמיס פלשתים כל את ל,2רודצאנו,
 במעח לעוז יו( יד )וכריס הסכות חנ את חג ול יד( טו )ישק56 הסלתאת

 סנס סמו כ6[ר סגתסרון ע5וץ 56סיס ויסנ סססך דנמא ו[טו סננ: סי[ סם י~-15(
 כתסרון ש5ץ יסנ כטון 51 סטך דנ[ית ימסו - סתסר,ן תלוד סנוספיס 6תרכגע5ס
 סכא שמלס סנח כי נכון סיס סו6 נס יוסכ ,6טרו רפס ססטד סיס ו6לו סעל 'כתכטו
 סתקרון. ע5ץ סךנם סו6 כ6[ר סתסרון ת5ד וךוד6תר

 העכס. קגס 3כ",2(
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 לבוש כמו לחסר וממנהגם יז(; טו ל:ם להמם גחלת אין ואמרו נ(ן לל':ט'כ
 את ושדדו ואמרו כסו(; )'חוק"ל לבו ,נתתיך כסו או ו(, " )תגי לו לחםואין
 ורו וש להיות הרין והיה ההבלעה היא והמנהג והראו, כת( טט )ירטיס קרםבני
 על והבלעה בקמץ שרו או ע( מס )תסליס ציון סוכו ררך על המשךבואו
 כג(. טד )י:צ'ס שמים רנוררך

 * כר ר עש

 * והמשנההקנוץ

 עזבור )109( הכנוים בשער קצתו זכרנו בבר כי בקצרה הנה הקבוץונזבור
 אחד, מנחל והמשנה הקבוץ כי רע )5א(. והנקכה הזבר לשון בשער קצתיעור
 אבל רבר, אל רבר המשנה ובן דבר אל רבר הכור אם כי איננו שהקבוץוהזא
 סע תחת כן אם והמשנה והקבוץ בלבר, בכמות המינים שני בין אשרהשנזי
 והכשירו הטשנה מלת רמיון על הקבוץ קצת להביא ד~ברים הכשירו כן ועלאהר
 אותו מניחים אינם בן הא וכאשר הקבוץ מלת דמיון על שיהיה המשנהברוב
 יקכצו כאשר בי ורע הזה. בשער וה יתבאר באשר המשנה על שיורה ממןבלא

 גבר תאמר באשר ים יהיה לו קבוצם רוב ישביל*(, אשר הזכרהאחר
 אופים, ואופה ומשקים ומשקה טבחים וטבח עברים זעברנברים
 ג(ן )ירטיסיו אותם המולרים אבותם ועל אבות אב במו בווע שיקבצוהוואפשר
 אותו מקבצים פעמים הרבה ישכיל, לא אשר הזכר האחר יקבצן כאשראך
 יז( כ )נר":'ת מארות יהי הגרל המאור את בקבוץ נאמר נאשר ובותבים

 וע שב בקבוץ וניאמר ס(, 5כ )יחוק"ל בשמים אור רי מאו בל מאורים,ונאמר
 שבעים כ,( ט )זנ'"לאהר

 )ויקר"
 ט(, יו )זשיס שבעות שכעה ועור ס( 'כ

 השרות ומן ועור י3( לכ )י:טיס חמר שרי על שרים, שרה בקכוץונאמר
 בדת, יהיה רבו תשביל אשר האחת הנקבה יקבצו כאשר אבל ט(; ח):ט,ת
 ובקבוץ שפח1ח שפחה בקכוץ נאמר כצושר לנקבה סמן ברוב ממנו באחהכי

 שלא אע"פ הסמנים בשני .שיקבצוהו ואפשר עליו, וההלוך מילרוהמילרח
 כ(. )יח,ק"5ינ זנפשות נפשים נפש בקבץ נאמר כאשר לנקבה אות בותרשה
 לנקבה סמן ממנו באחר יהיה ולא משכיל שאיננו למה ההוא הקבהן יהיהואם
 הצפור בקכוץ נאמר כאשר הענין על ובווע המכטא על בים שיקבץ פעמיםיש

 התיבנה הצלע בקבוץ ונאמר ד(, יד ):ס חיות צפרים שתי 1( יד )ויקר6החיה
 ):טות חצרות חצר בקבוץ ונאמר ולד(, ס ססוק ל:ס וצלעים צלעות ת( 1)ט'6
 ט( טו )נר6ן'ת וגוזל ותור הוה מהמין להיוה ויתכן ח(, י )תס5יס זחצרים ,ג(ח

 באחר שאמרו אע"פ הנקבה כלשון בתו 1( ס )ויקר6 תרים שתי אמרובענור
 ר~יאהר אמרו שיו;יה ואפשר זבר, בלשון 5( יד ):ס התתם מן האחר אתזעשה
 יהיה ואם כן. גם בל"ז היונה בני נע או באמרו אחריו שבא מה בעבור וברבל'

 על בים ר"ל יהריו ר~ממנים בשני יקבץ לנקבה סמן משכיל שאיננו ממהבאחר
 דור ושנוח שנים שנה בקבוץ נאשטר כאשר ובזת, דאחר מן הסנעחסרון
 בע ר'ל אחת במלה הקבוץ סמני שני בין שיקבצו ואפשר ו(, לנ )ינריסורור

 5ס. טרק 5קטן וכשב וטת, 6 יט 6טר*(
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 להוה על הים יוסיפז כאשר ה( כן )'תוק"ל לחהים כל באה עשו כאשר זה'םהווז
  אך  יי(ן סי לתסליס אלפי  ברבותים הסכראוהיא

  הסמ~
  המשנה על יורה אייר

 ושתי נאמר באשר ושתי שני הוא לסימן( בו צריכין לאינם הקבוץ מלתכשיביאז
 הקבוץ מלה בזולת המשנה ההיה כאשר אבל ו(, ה לויקר* יונה בני שני אוהרים
 )נר*:'ת עשו 'רי ורידיס כמו המשנה על יורה המלה בנין בי סמן צריבין'בהאינם
 רחמתים רחם יו(, טו ):ופטים חמרהים חמור כג(, ה )ט'נ ככרים קח הואל כנ(,כו
 כין ה(. 'נ )ויקוי שבעים וממאה י(, י" )כרש:ית המבול אמר שנתים ל(, ה)סס

 לקחנו הוא הזה הבנין על יהיה אשר הקבוץ אך כמהו, זהרבה ו( ינ )סטותהערבים
 שלש כח(, )מ:6 ררכים זנעקש ט(, ג )וכריה עינים שבעה יג(, ו )עמוס קר22סלנו

 זה. וזולה 'ג( מו סעיס עצהיך )ברכ *(, יח י )קסלת כעצלתים 'ג(, נ ):"*השנים

 סטנ~'ם ולכל ולרן"ק לסי*כ-ע מוסד ליסוד סיו ל"ס :ער עד כנ*ים ססעריסא-וק*
 כתנ"ך *תת פר:ה תט5* ל* וכטעט והגיון, סל:ון חכטת פי ע5 התורס דכליוהפותרים
 ו"ת וככל ה*לה, כ:ערים הנמ5*ים והנחות יסודות פי על היכריס מן דכר כס 'כו*ר ל*":ר
 5פוקריס, יד נתן *:ר הרי:ון והו* כסוד כטסוה וחקירותיו רעיוניו כסה י[ר הר*כ-ע,קס

 'ותר כספרו :ה;כיר מה על , טרירתו עליו ו:פך כ-ח כ:על 'ומ: ר' דכרי מ5 רוחוכחמת
 5ריכיס כו5ם כי ו"מר סלותטע*ס

 ספר והו* ענ(, )5חות לססרף" ר*וי וספרו - תלוי
 1'( )כפ' עליו 6טר *פודי החכם כי עד וככ*וריו הל:ון כדקדוק מכטתו רוכ טטנו ":רהוס
 מקר*ות כטס כתורה נוספו כי "טר *:ר הר"כ"ע סחכם ~ס סל* ! הו*" מעט נחכוריו :חיד["וטכ
 וכ"לו ככל, כגלות נכתכ מי:טיה :נ' וחלק טתורגס, ספר הו* "יוכ ספר כי מ*זחר,כוטן
 הכתוכ דכר' המחכר ::'ר: טס ע5 :נונים ח5' ויה קס החפ:ית החקירה נתנה לכדלו

 לפעמים :ע:ה כמו כמקומם, לכתוכ הר*וים וולתס כדכריס י"ל5הו הריכרח *:רכמק!טות
 136( ח"ד ככ"ח :ד-ל דכרי מ כ )יחוק"ל מ:*רותיכם כמו ט:"ותיכם כ6טרו ;?5ר:-'
 "המ:ונע יכ יט :טות טל ונפרסו המהכיל, ~ה כעכור קר*ו :תיס ו% "חתול*
 ל:פה המכ"ר *סד ":ר כ*לה :כתיס כנויי כל ור6ה חייס", *להיס דכרי נספיו:הפן
 נככד ס' חכר גדו5 חכס ו"טר: רוחו :קטה נחה 1 טו לתהלים נפרהו ורק טכרורה
 נטה לפעמיס "ם כי ע:ה, כן ל* וסרד"ק עינ'. טקום 'די כי :"מר טע'ות כו :י:רק

 ו"ין דכריו מק5ת כספרו העת'ק הפרחון וכן כנגדו, דכר לדכר העיו ל" המחכר,טדרך
 *י כי נדעתו ח:כ כפרחון ס:ר "ו ר"ס ל* *:ר המכל סטכ*ר והחכס ק:כ. ו*'ןק!ל
 כי ו*מר וססרו, יונס רכינו על כ*לה וגדופיס נ"51'ם דכר' 'דכר הר*נ"ע 6:ר*פ:ר
 וסמרו 'ונה ר' על ע הר*כ וכונת ל*ור י5"ה ס"מת "כן ':ו:, כן '5חק ר' עלכוונתו
 סחכס 6חרון כדור קם 6:ר עז קנ*תו לקנ* עמו 6י: ו"ין 5נדו טומד הו6 רקוה,

 הדכריס, *לס :פת'ם כטתת כן כפרק כתכ י:רה*פדי
 התקכן נעכור וס וטכ:'ריס יולתה נה והחכן המלות מן טלה :מכ'"ין י:"פמר

 כמקום הדכר מיפי וי: הדכרים מן יה נוולת *1 3"'כות *ו נמין *ו נמוג מ5ותה:תי
 מ:ליס וה על לתת ט*ד ה"רין וסנר ונ' נט"וטכ עטו טתקכן :*'נו ו*ע"פהדכר

 מוולת וה*תרונים טכתדטונים רכים דעתו 6חר נטסכו וכנר טסכתונ.תמיונ,ת
 נמ:כו מטדר:יסם כסרכס רל טסחכמים והרכס ס"לה. פללש ןתמסמ5
 נכתג עקח *הע נן סס ס" סטפי: ,צדל :ה:ם ס*מח טד טוס )גיט ובר ןס.*חר
 סכתכ וכטו ס' 3[ם לקר* סוחל *ן נ*מרו *חרים "לסים על סגת :ם וסו6 עקטקוס

 כר":'ת נסגדת :מ5*תי מס "ולפי כע 1[( טל סם ]ח"ל :3ועות כמדהי 5 וסרט'נן
 סותל "ו דכתינ 6נם דור כיטי :טס סעלו :כך סטיוחד סס מיקרי נטי ט"1רנס
 וסטונריס סננייים כ' :תדע ר*וי ו*:ר גדא. טלי טקוס וסו6 ס/"[ כ[סלקר*
 וניד ו*טר סו* מ[ליס טמסל סנ' וכטו ודטיעות נסס6ס וידכרו יתננ"ונררוק
 נט*טריסס 5סניח סוס 55סוד ססכרח טן יכן סרכ סכתכ וכטו 6דטסכעכי6'ם
 ויקתו 56לס טליו [יולו טס 1ו5ת ט5 סר*:וכס נססחתם יורו !פט5יס טו[54יססמות
 סניות. סס *לס גס מ סעל לקט! ס3*תי ה*פדי ס~נט  51יעת*(
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 נהגיתס הטתיד טסג7ת להעליס :יר15 כמס 1ס *טגס נט6טריהם, סט:ותמיםה:טות
 טהטתיד1ת דגיתל :הג'ר טה נלוכ הענין :הוי כט1 והפעלים נ:טות וה:ת1ף הטת"לותהטלות
 והטנעיות ה"להות התכטה טסו17ת ולנ6ר להג'ת :יר5ס כטה וכן 11לת1, כדכר'וק5ת

 יקתו הטה"לים כ:טות כם ידכרו כר6:ית ומט:ס טרככה טע:ה ההכמיס *55הנקר*יס
 סטונחות, הטלות נם יק5רו וכי סהם סענינים לטוטק הר*:ונה סנתתס 1ו5ת טל*ותם
 כ7כר כטנו*ר ו7טיונות כממליס לסטטש כס י7כרו והמ7ות כטוסר :י*מר כמהוכן

 לכככם, טר5ת 6ת וטלתם כטו ט:ל ססו* סדכור טטנט מכו6ר :סו6 כטס 5:16טס,
 ג57ות טרים כמו כנו1מ6 ט'7 :י6מר כטס 16 ל~ס, וסיוטס תנקר ר.סם ס6נ:יםהעיני
 '75תו ו7וטיהם ס*לס סטניניס ועל כהס, כתו5 סר6ל כני מ:סר וסיס כ:טים,וכ5ורות
 כמותלע ה6לס סכ5ליס מילקתו 6טנם !ס, !ולת נס וסתפן סטל1ת ויונתו ס*לסהכ5לים
 פרו5ה טיר הכת1כ נתן כי תלופו, יתייכ ס:כלי סהסקם וטנין ט*7 !ר סו6, :ט:הכטו
 וו5ת1 תטורת ס6ת7 ס7דר ילקת נטין ומין נס1ג סנ סס:תנות נענור חם חוטה,*ין

 :כק5ת לסי סתורה. :תסול וכמטט סכתוכ סכנת תתכלכל וולתו תטורת ס*ת7וסטספר
 4מ ס6טת לי7שת כו תכנם ס:ער לך 6סתת טתויינת :סכרתו ס7טת כתתלת יר6ס טוה :הני6וה

 טסנותם. מקום ט5 כת ל:טר ס5כתי 7כריו ו:*ל :תר'/ לו "י1 6:ר ה1ס כ7נרסנרתוכסלס

 . * כה ר עש

 י נחסרון כו ששמשומה
 ישלם שלא מה הרברים מן ונורעים טתסרים פעמים הרכה העכריים כידע
 מה בו המדבר ירע כאשר וזה בו, ולקצר להקל אם כי האמת דרך עלהרבר
 שש - שעורים שש וימר אמרו ברבריהם סחסר שבא וממה רוצים.שהם

 נ( מנ )י:טיס ישא זלא יצעק לא המרה, שם כחסרון טן( ג )רית האלההשעורים
 לברך ולצת קול, ישאו רוצה י6( כ* )"י1נ וכנור בתף ישאז וכמהו ישא-ק,לו, ולאר'ל
 לבדך אתה אם כי ישאם לא ומעוהך שחטאך כלומר *( עונך השא ר"ל ינ( ס )ט:ליתשא
 אמיך נשאתי נאמר כאשר אימה ר"ל ה( * )נתוס מפניו הארץ ותשא ~ולתך;ולא

 ואמרתם אלי; יגש או אלי יבא כלומר כו( לנ ):מות אלי לה' מי יו(; סת)תה5יס
 אל מאהל ואהיה ולגרעוןן לה' נקמה או חרב ר'ל ית( ! ):ומטיס ולנרעוןלה'
 ; משכן אל וממשכן אהל אל מאהל מתהלך ואהיה השעור ה( יו )7ה'*אהל
 ממנה ובא עיר אופיר כי אופיר, זהב רצה כד( ככ )6יונ אופיר נחליםוכצור
 )ט"י לוהב אופירה ללכת נאמר באשרהוהב

 - אחיתפל את אבשלום וישלח כ(; כ
 1( י )ירמיה יאתה לך כי אחיתפל; את ויקח ר"ל י3( טי ):'כ מגלהמעירה
 יוצאי כל בלומר י6( נ )רות עמי שער כל יורע בי היראה; או המלכיתרצה
 רצוא ירוצון שעזרו י7( * )יתוקיל ושוב רצוא זההיות בואי; כל או עמישער
 התאר במקום הזה המקור ששמו ואפשר שוב, ושבו רצו רצוא או שובוישובון
 באזני לע:תים; ויונד כלומר נ( יו ):וסטים לאמר לעותים )שבות; רצותוהשעור

- הארון תהשא צבאות; ה' אמר כל' פ( ה )שעיה צבאותה'  פרי עשה פרי עץ 
- הארץ ותשא אחריו נאמר כאשר פרי עשה עץ ותזצהש ר"ל '*( 6)נר*:ית  
 דוד נפש ר'ל יג( סיף ):'נ רור ותכל פלק.כת(; כ:וד לקטן )ר6ס פרי עשה%ץ
 ר-ל י*( כ7 ):"י עליך ותחס פ*(; קיט )תסלים נפשי לתשועתך כלתה עניןעל

 !( יו ):ס לעינים יראה האדם כי הארם יר~אה אשר לא כי שני, או נפשיותתס
 5לנים יראה האדם כי ה' יראה אשר אם כי האדם יראה אשר לא ביושעורו

 סטלכס ו:תי ע1תס "טטנין סס נתונ נסק*(
  )6סתל_"

 כ('ן יפ )ס-נ סטוס י:ר *ת יו(,

 ססתנה סכתנ "ומטומך" ססלס לכ"ר 6תו סטתיק כתכ ס"לס 7כריס כיונ-ל
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 אליעזר רמשק וכמהו ענת,ת, איש שע,רו כי( נ )ט"6 שריך על לך ענתתוג';
  הוא  כרבור מאוהר  שהוא אע"פ אליע;ר ואמרן רמשק איש שעורו 'ג()נר6:ית
  כת( ס )ט", בביתו  חרשים  שנים רטשקיו איש אליע~ר  ושעירו בעניןמוקרם
 אישר"ל

 ובטהו המחנה, איש בל טשפטו  ב,( 1 ):י5ייס הטחנה כל  וירץ בביתוי
- ה'וישם  ר"ל כס( י )ניי:ית כנען ארור ):ס(; המחנה וינם המחנה ובבל 

 ובטהו יו(, י ):ס כנש אבי הוא וחם אמר כאשר אותו מכנים היו וכן כנעןאבי
  '6( ד )דס"י וה  קורם נאמר כאשר אשתון אבי ר"ל רפא בית את הולירואשתון
- אלחנן ויך אשתו,; ואבי ר"ל וג' הוליד ואשתון אטר ואה"כ אשתון אביהוא  
 ; ס( כ 6 )נד"ס נאמר כאשר הגתי גלית אחי את ר"ל יט( כ6 )ס"נ הגתי גליתאת
 חנטאל א4 ויכא עליו אמר כאשר ררי ן ב ר"ל יכ( לכ )ירטיס ררי חנטאללעיני
 שטשון ר'ל רן כן ואת ר"ל י6( ינ ):"6 ברן ואת ירבעל את ):ס6ת(; רריכן

 כאשר עשר שתי על עקרו אשר י6( כו )לס"6 עשר כעשתי עשה כאשרוקצר
 לטען - ירך שלח משה אל ה' ויאטר מן(; ):על הטספר בשערבארנוהו
 הרוטה או יאטינו למען הזה האות העשה לו ויאמר שעורו ד( ן ):טותיאטינו
 בו החפץ להיות יכשר ינ( ית ):"כ באבשלום בנער טי שמרו הנמתר; טןלזה
- ישראל משובה נאפה אשר ; באבשלום כנער יגע טי או ידו ישלח מישטרו  
 ישראל ואטרו טש,בה עדת משפטו י6( ח ג )'רמיס ישראל סשכה נפשהצדקה
 הטה, מרי בית כי כ( ל )יתוק*ל הטה טרי כי סשפט וכן לפניו, טאשרתמורה
 להי,ת ויתכן הרשעה, כעלת כלומר ח( ס )וכריס הרשעה זאת ייאטרוכטהו
 שעורו ו( ת )ססט עשהו חרש והוא טישראל כי ; התוארימ כטקום האלההשטות

 הם באמרו ;ה קירם הנזכר המלך אל בו רומז והוא ואמרו ישראל טעצתכי
 ; ~העם המלך בעצת ר"ל כלם בעצח נעשה הבעל כי והענין מטני, ולאהמליכו
-ויחפרו  שלש  ואם לשתותן מים להוציא שעורו  כד( 1 ):טות לשתות מים 
 שביר פעלת הלין לא אלהן  משלש אחת  ואם ר"ל כי( ):ס יעשה לאאלה

 הסמוך הוקח וכאשר אתך שכיר פעלת פעלה ילין לא טשפטו יג(  יטלייערי
 וכמהו ר:'(. )וכ"כ נקבה כל' הפעל הוציאו המטוך במקים נקבה לש,ן והואאליו
 יקח הענין ):ס( אב  סוסר חכם בן התום; לבעלי ר"ל כט( י )ט:לי לתםטעוז
 יוצא, אינך אם כי ר"ל ת( יט ):"נ יוצא אינך כי נשכעתי בה' כי ישמע,או

 )[וסטיס עמנו ה' ויש וכטהו תשכו, אם ר"ל כנ( 6 )ט[לי לת~כחתי תשביוכמהו
 לה טגיר איננו כי צמית ואם כלומר ט( כ )רית והלכת זצמית יש, אם ינ(1
 בוויה המסכן וחכמת תמאן, ואם ר"ל כג( ן ):ט,ת לשלחו ותטאן תצטא;כי

 טובה עליה ולהוהיר החכמה לשכח ואמר המסכן, חכטת ואם ר"ל יי( ע)קסלת
 סן לו טובה היא כמיה המסכן חנטת ואם  בוויה, הממכן והכמת מגכורההכמה
 ה' לכם ונתן אסר אצלי ועזה השער וטן סל6נ"ע(. )יב"כ  יותר וטועילהוגבורה
 רב באור בשער לה באורנו קרם וככר נתן, ואם שעורו כ( ל )עעיס צרלחם

 והשבתיך בואו; יתחלפו אשר הענינים בזכרנו 22( )דף ההוספווס האותיותעניני
 כג( טו ):"6 ממלך זיטאסך וכטהו זונה סהיות כלומר ט6( יו )ישק*למוונה
 )תסליס מגוי ונכחירם גבירה, מהיות ע( טז )ט"6 סנבירה זיסירה סלך,מהיזת

  נסים מבח עמרו גוי, מהיעש  ב( טי )ירעיס מגוי ונברושנה גוי, מהיות ס(סג
 ר'ל י4( נג  )סנץס הא אני מיהם  גם  נמים, בח מבלי  בלומר ממ( משל:ם

 ר.ל ס( עו )ש:ליס טק, מרורי אתה נאור הומן,  קורם  כלומר  יום,מלפני
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 הרבה ו( 1 )סו:ע מעלות אלהים ורעת המקום, קורם כלומר הררימלפני
 יו(, כו ):ס טעם משיבי משכעה יכ(, כו )מ:לי ממנו לכסיל הקיה וכמהוסעולות,
 כס( לנ )6'ונ מנער בשרו רטפש י6(, יט )תס5יס צופים ונפת - מזהבהנחמרים

 בהם הענין ככ( יד )מ"* אבחם עשו אשר מכל אתו ויקנאו רגוער, מימייותר
 סטר עליו סהמטיר אצוה העבים ועל אבל וכך, מכך יותר להם וברומהכלם

 והוא עליו ימטירו שלא כלופר סטר עליו סהמטיר וימנעו עמנו ו( ס)':עיס
 אנחנו אשר הזה לשער ורוסה '1(; כס ):.6 אליו מרבר בליעל בן ווואמשער
 בהם אשר הטוב כי פרושו ד( 1 )מיכס סמסוכה ישר כחרק טובם אמרםבו

 בסשוכת כסו הוא בסמך כתוב הוא ואם ססוכה כי מססובה רע בהם וה"שרכחרק
 סירושלים ופסיליהם שה; סרי כלומר ד( ינ ):טות סשה סהיות )מ:ליטויט(ןחרק

 שסרון; וספסילי ירושלים ספמילי נרולים הם אשר שעורו י( י )י:עיסושמרון
 שתים ולא אחת לא הכרתי, נגב על ר"ל 'ך( 5 ):"* הכרתי ננכ פשטנואנתט
 ד( טס ויימיס היא הארץ כל ואת שתים, ולא אחת ם ע פ לא כלומר י( 1)מ"נ
 כת( ט )ךנריס הארץ יאסרו פן כרצוני, בה עושה שאני והטעם היש לישעורו

 אלף ט6(, ס,ד )נר6:ית מצריסה באו הארץ וכל וכמהו הארץ יושביכלומר
 ולא ישוב אם יקומו ולא היפלו המשקל, בחסרון כ~( ת ):ופטיס זהב סאותושבע
 ישוב, ולא רברי ישונ אם יקומו ולא רברי היפל; ר'ל י( ח )ילשסישוב
 הוא אשר השני וכסו זה, הפך וזה ההתמרה סן והשני השיבה מן הראשוןישוב
 במר~צתם, מתמירים כלם פרושו ו( ת ):ס במרצתם שב כלה ההתמרהבענין
 יעשה ולא בם וחפצי רצגי סעשות רברי היש~ב ישזב ולא ישוב באםוהטעם
 נפל לא באסרו כטעם היפלו באסרו והטעם עליהם, שהשבתי מה יתמירולא
 וסוקני חרש יוצר בקבק וקנית הלוך , טג( כי )יכ~:ע הטוב הרבר מכל אחררבר
 עסך ולקחת חרש יוצר סעשה שעורו ה( יט )ירטיס הכהנים וסוקניהעם
 לא השבת ו( כס )ויקר6 לאכלה לכם הארץ שבת והיתה וג'; העםסוקני
 הרהך להטתה לאכלה; לבם השבת תבואת והיתה הטעם אבל לאכלהיהיה

 הוזוו '1( כג ):ס קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו הררך; אל כג( ככ)נמדנר
 הזה הרבר רואה אני כלוסר לו, שרוסה סה או רבר אם חסר רבר כנויבם
 ישבר כאשר שעורו '5( יט )'רטיס היוצר כלי את ישבר כאשר ומן; אחרהוה
 אם או בבקרים ש אי יחרש אם יכ(, 1 )טטוס בבקרים יחרש אם וג';איש
- לאמר ישראל לאלהי יעבץ ויקרא החורש;יחרש  ועשית עמי ירך והיתה 
 במלים יש כי אפם התנאי, תשובת בחסרון י( ד )דס"* עצבי לבלתימרעה
 הארץ את ראיש סרעה, עצבי לבלתי ועשית והסרר וסשהר סקהםקאלה
 אל והבמתי העממר כג( י ~רטס אים ואק השמים ,אל ומט תהוועה

 חוקים; ש סצות להם ונן השעו ע( ח )עטק קבחם להם ואתןהשסים;
 ולא כ4סר ה/ ואם א4 אחכם סשיב זאק שעוו ק( נ )תמ א4 אתבםשק
 )פס5ים תוכרנו כי אנוש סה - שמיך אראה כי עברתי; אוה אתכם שמורהסי
- פור הפיל אטש; סה אוסר ס(ה  השעור 1( ג )*סתר עשר שנים לחרש 

 )י:ומס סליל סה שסר סלילה סה שמר עשר; שנים הורש על הפורויפול
 לו; הרוסה או סלילה פנה סה או סליל הלך סה סלילה הלך סה ר"ל י*(כ6

 לו רסה אבל לשלג עצסו החלי רסה לא ו( ד )סטות כשלנ סצרעת ירווהנה
 סחש5עפ חלקו כשלג; לבנה והיא סצרעת ירו ורגה ווממעור בלבר ירוסרציה
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 ם, במקום במחמאת והמם פיו אמרי מחמאת חלקו השעור כנ( נס )תסליםפיז
 והטעם 19(, לטל ינ; טו )דס"* למבראשתה בכ' היא כאשר פתוחה שהיאאע'פ
 ו(, טו )סס וסוס ורבב נררם ככ(; נס )תס5ים משמן רבריו ברבו הטעם במובו

 מלבות; בגרי כלומר מלבות אסתר ותלבש ושסן ורבב אדם או אישנרדם
 יג( * )'סטיס ועצרה און אכל לא ; יסיו חציר י מ י ב ס( 5 )סס יסיו כחציראנחם
 עמלי כל את אלהים נשני כי זעצרהן און אל להביט או און נשא אובללא
 לחם ויאכל לו קראן אכי; כית עמל כל ואת כ4( ט4 )נר*סית אבי בית כלחות
 הן לפני בקרבתם לחמו ויאכל לו ותקראנה בחסרון כ"( כ )סטות טשהויואל

 אלהים זרה; באש ה' לפני בקרבתם והשעור זרה באש בחסרון יו()~יקר4
 נקמתך אראה נאמר כאשר בשוררי נקמה יראוני י*( גט לתס5יס בשוררייראני
 יריה על צמידים ושני משקלו בקע זהב נזם האיש ויקח ינ(ן כ )ירמיסמהם

 כאשר ידיה על צמירים ושני אפה על וישם - ראיש ויקח ר"ל יכ( כ7)כר*ס'ת
 כאמרו שלש בעל יג( כ ):"* השנים שלש והשלג אפה; על הנזם ו1ששיםאמה
 )דס"נ זהב וככר כסף ככר מאה הארץ את ויענש ; טו( ט5 )'סעיס פיפיותבעל
 חלה אביך הנה ליומף ויאמר המספרן מן זולתו או זהב ככר ומאה ר"ל ג(לו
 שלוח ואנכי והמנידן האומר חסרים פועלים השני טת( )נר,סית ויאמר ליעקבויגר
 כט( לנ ):עוח זבאחיו בבנו איש כי ; קשה נבואה  בלומר  ו( '7 )ט"* קשהאליך
 לאכול המלך עם אשב ישב ואנכי ובאחיו; בבנו איש יד שלחתם כיהשעור
 )דס'נ היום אהה עליך לא במועדים; עמו לאכול מנהני כי כלומר ס( כ)ס"5
 בירושלים מצרים מלך וימירהו 1(ן היומ עלית או באת אהה עליך לא ר"ל כ5(לס
 טמלך לג( כג )כ' במלבים נאמר באשר בירושלים מלך מהיות הענין ג( לו):ס

 אל בהנימ; חבר בן בלוטר ט( 1 )הו:ע בהנים חבר גדודים איש וכהכיבירושלימ;
 הנה ואומר שפר הכך אל שים השעור ח( )סס ה' בית על כנשר שפרהכך
 טרחק נף ה'ע,ך ישא כאשרנאטר ה' מת על משר חדאה ממרחק באגה

 י( ד )ס"כ בשרה לו להתי אשר ; טת( כת )וכריס הנשר ידאוה כאשר הארץמקצה
 לבא השדה עץ האדם כי לזה; הדומה או בא אשר או חשב אשרשעורו
 בענין הנה וכי השדה עץ הארם יעזב כי ר"ל יט( כ )דנריס בטצורמפניך

 יעובו כאשר פרי העושה עצה את תכרות לא עיר על שתצור כעת אמרכאשר,
 טשא ר"ל כ( יו ):", לחם חמור ישי ויקח במצור; מפניך ~יבאו העיראנשי
 לחם שתי לך ונתנו טו(ן )סופטיס חמורתים חמור כמו להיות ויתכן לחם,חמור
 בעלת ,( כנ ):ס ובריח רלתים בעיר לחם; ככרות שתי כלומר ד( 1)ס"5
 עבר ארונה שעורו כג( כד )ס"כ למלך המלך ארונה נתן הבל ובריח;דלתים
 נרול למהנה ער קריאה2(; רגמלך שיהיף ואפשרהמלך,

 )7ס""
 משפטו ככ( יכ

 י*(, לכ )כר6סיפ מחנות לשני הייתי ועתה נאמר כאשר גרול למחנה היה אשרעד
 והורשת שעורז כג( 1 )ס"כ ואלהיו גוי מסצרים לך' פרית אשר עטךספני

 אתו וימשהו משפטו ככ( בט )דס"6 לנגיר לה' וימשחו 1 ואלהיו3( גזיםספניהם
 אות1 1שם שעורו ד( )דס'כ6 לו רויר-בהכין העלה האלהים ארז! אבללה',

 כן 'נם שעורו כ6( טט )נל*סית קשתו כאיתן ותשב דוד; לו הכין אשרנמקום

 61ל1%. גויס ד י ט פ" סטתיק ר1ערס,ן 3( סט5ך. סכתוכ קר4ו ו5~ס יכוסי סיסםלך ס"רונסיר7"ק ספרס.י וכונתוכטו טגונ~ס 5ס1נו 2( אסה. ונקיו *ת* סקורי וכן ,יס~תרגססליקית יי13(
%
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 עברנו ואנחנו שעזרו 'ג( )דס.נ עזבונהי ולא אלהינו ה' ואנחנו איתן,במקום
 רוח עבר איזה והנרה; התהלה ה' שיהיה ררך על לוה יצטרך שלא ואפשרה',
 השנית בנסחא נאמר כאשר הררך איזה השעור כד( כנ )ט"6 מאתיה'

 השעור כג( )דה"נ בברית -ק~עמו יהוייע התחזק השבעית ובשנה כג(. ית)דהנ3
- אתה בוא אם כי בברית. עמו אותםויבא  ת( כה ):ס האלהים יכשילה 
 כ3( לד ):ס המלך ואשר הלקיהו יילך האלהים. יכשילך מה ל או יכשילך פןשעזרו

 את המלך ויצו למעלה אמר ככר כי המלך צוה ואשר א, שלח ואשרשעורו
 ישראל אלהי ה' אמר כה עור נאמר הזה ובענין ה', את ררשו לכו -חלקיהו
 מקום או עושה או הרברים מרבר השעור ית( כנ )מ"נ שמעת אשרהרברים
 אני או מצוה אני ת(,שעורו לקהלת שמור מלך פי אני לזה. הרומה אוהרברים
 יררז השעור ל( ה )ירטיס יריהם על יררו והכהנים לו. היומה או לךאומר
 העכרת ררך על ווה ט( יד ):ופעיס כפיו אל דרדהז טענק ידיהם עלשוחר
 עוטף ומהגשמים אמרו אין י( ט )ט,ר* ומהנשמים הרבר על מרעיריםהלשון;
 אמר כאלו רבר הסתר בו יש אך הגשמים, ועל היה כן היה אלו כי הרברעל

 וירא ר"ל יו1( י )יס"נ המלך שמע לא כי ישראל וכל מהגשמים;ומרערים
 הראשונה בנוסחא נאמר כאשר ישראלכל

 )מ'"
 ישראל וכל רוצה או 'ו( ינ

 שלשת עוד כז ל ר'ל ס( י )דס"נ אלי ושזבז יטים שלשת עור אליהם ויאמרראו;
 באהיו איש וכישלו ה(, י3 )ט"6 הראשונה )השנית( בנסחא נאמר כאשריטים

 מהם בהשמה חרבן מפנו יכשלו כאשר שעורו לו( כו ),'קר* הרבכמפני
 אל קבוצה והעתיקו ההא והניחו עת וחסר השמה בעת שעורו טג( כו):ס

 לה( כו ):ס תשבת השמה 'מי כל כמו הוא כי להרגש בשין זהעיקרהביתב(
 זאת ה( 3 )'ת~קתל יחרלו ואם ישמעו אם והמה ההא; נח בעבור לצורךוהוקלה
 תעשון אם וכמהו וג', ישמעו אם ה' הי : והשעור מהוסר כו ודגשכעשכועה
 אשקוט אם והוא אחר חסרון עור בו ויש טו,( ):וטטיס בכם נקמתי אם כיכ,את

 ;( יד )מ:לי רעת שפתי ירעת ובל כסיל לאיש מנגר לך בכם. נקמתי אםכי

 בל לא ואם כסיל מאיש הרחק ותרגומו רעת שפתי ירעת בל לא ואםשעורו
 גבוהה מלה השעור ג( נ ):"* גבהה תרברו תרבו אל החכמים; רבריירעה
 )י:עיה אטיר רא'ש נרנרי שלשה שנים במקומו; התאר והעמה-ו המתוארוחסרו

 וה' האמרת ה' את כאמרו וגבוה עליון אמיר וענין רש, ח בראש טשפטו ו('ן

 ט( ק )טטיה והאמיר החרש כעזבת באמרו ההקשה והיא ק( כו )דנריסהאמירך
 לכל אמרו במקומו התאר והעמרת המתואר בהסרון בא זה וכמו לוה, הרוטהאו
 נמצאתי שאלו ללא נררשתי ועור טהור, לא איש לכל השעור ין( ל )דס'נ טהורלא
 קנהו לאשר ועור ; כקשוני לא לעם שאלו לא לעם כלזטר קס( פ:עיה בקשוניללא

 כטו ר*ו ימר*ל וכל כטע~ת נןפס וכקסרינו 6 ל כי י:ר6ל וכל נד 3כ4ימל סי6 גן1(
 ימר6ל וכל פס כתכ כקמור ר"י דנרי מקפת העתיק 6:ר ספרתק גס כי ודע הט:'י ככר:העיר
 סמעתיק רמה ט"ל( )סן וננדפס ךוויען מכ"י נעתק לסני 6:ר ככ"י הו6 כן העס ויר6ס'

 ספרתון. וכונת ר"י כוגת *ת כוס ו:תת העס כל ויר* ס' יכ( )ט"6 י:ר6ל כ5 וירי וכתנלתקן

 סתנועות 3וס גתתלפו כי רווזורה על כפרומו :ד'ל סתכס  )חצפ 31. די לשל ל*ס"
 לסניסן ותכ* לסניסן, לכ6 סר6ף ס:ו* 3הן יג6 :לסעמיס 6סת"ע, 6ותיות ט:פסילפ'

 טשמ, 6תריס ועוד ליוי נמקוס יכ( כו )דכריס ל?שי כמ, 3כן לכ6 סר6ויההתנועה

 סתתלף 3הס י: :עס, 3ס לספרכס, יתגן, ו6סטרס, כי ל מעי לקט( כסחנר כתנונן
 6סתעי 6ותיות מ:סטי רק זס ל' ת'ד: כחכר וסתכססתנוטות
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 )כר":ית ביחו על לאשר אמר ויוסף מד(, מן )ויקר6 הארץ אהות לו לאשרטאתו
 איתן ב מוש ב בטקום או כד( קשתו)ססמט באיתן ותשב ועור לאיש[, ]ר24עזר ד(פד
 יח( כת )דס"6 לפרשים זהב הכרובים הטרכבה ולהבנית ; זכרו קרם וכבר לזה הרוטהאו

 בטקום התאר והעטירו לכרוכים זהכשעורו
 הטהחי~

 הוא הכרובים אמרו אבל
 אל שעורו ח( כ )יח~ת"ל הטרי כבית טרי תהי אל הסרכבה1(, מאסהותטורה
 ולא צרפתיך הנה יו(. יד )טםלי יאמין פתי בטו תאר שמרי ויתכן מרי, אישתהי
 בנאר יט( לכ )"יונ כיין בטני הנה בסף, ככור ולא ר"ל י( מת )'סעיסככסף
 שכנה כמעט ושעורו התשזבה טחוסר הוא יג( כן )תסליס לראות האטנהי לולאיין.

 נ( כט )דס.6 ונ' לזהב הזהב לזה. הרוטה או בעני אברתי או או נפשירומה
 והכסף ה:הב. לכלי או לטלאכת או הזהב לטעשה הזהבהשעור

 לטעש"
 או

 אל שמואל ויאמר המהכות. בשאר ההקשה והיא הכסף לבלי אולטלאכת
 ונ' משה את עשה אשר ה'ר"ם

 )ס""
 להם אטר כאשר עך סמנו תסר ו( ינ

 עושה אשר ה' ער ואטר בהם לנחץ הרברים ושנה ער הם ואמרו בכם ה'ער
 איובל שלחן א,כליוג';

 )ט""
 כאשר איזבל שולחן על חם ל אוכלי ר"ל יט( 'ת

 1( נ )ע"6 שלהנך באכלי והיו וכטהו 1( ט )ס"כ שלחני על להם תאכל ואתהנאטר
 ה2לחו איבו אה איש ימצא וכי בכללם, כלימר שולחנך על לחם באכליר"ל
 ג' טובהבררך

- א;יכו את איש ימצא וכי ושעורו רכר הסתר בו יש כ( כד )ם."  
 כ( פד )תסליס משכנותיך ירירוה מה וג'; טובה ישלמך וה' מובה לו ישלםה'

 שבר ואה שעורו לג( מ? )נר":'ת בתיכם רעבון ואה ידירוה; רב טהשעורי
 הרעב שם ההו שרעבון והוא יט( טנ ):ס אחר במקי2 נאמר כאשר בתיכםרעבון
 פעמים שמחסרים ויש יט(. לן )תסליס ישבעו רעכון ובימי נאמר כאשרעצסו
 לא ויהיה בלא, לפניו טבואר על עטוף מבואר מן שכן כל הבאה- טלחרבות

 אל ה' אמרו בכסו עור הה 71( טגחס )מחנרת הוני במקום סשמשהראשון
 וכבורי תיסויי, בהמהך ואל והטעם לח( )תסליס היכרנ' זבחטהך תוכיחניבקצפך
 לא לפפילים, ההלתי ולא ר"ל ח( מנ )טפיס לפסילים ותהלהי אתן לאלאחר
 ישכח לנעה לא כי ;קנים, ולא ר"ל ט( לכ )"יזנ משפ2 יבינו חקנים יחכמורבים
 ראובן יהי ענוים, תקוה ולא כלומר ט( )תסליס לער תאבר ענזים הקותאביון
 לטרהי ולא מספר, מתיו יהי זאל ו( לג )דנריס מספר מתיו חון ימותואל

 כצורנו לא כי קדושים, רעה ולא כלומר לג( )ט:לי אדע קרושים ורעחחכסה
 פלילימ אינם כלומר פלילים איבינו ולא הטעם :"( לכ )דנריס פלילים ואיבינוצורם
 כו( נ ):-נ אהיו טעל איש העם נעלה טהבקר אז כי ; כסילים הם אבל כמונוחכטים
 טן לג( כס )רקי6 הלו,ם טן יגאל ואשר שיהיה בעיני וטוב נעלה2(, לאשיעורו
 אשר והלוים כלומר הלוים מן יגאל לא3( זאשר שעורו שיהיה ו"ל הוהר,,שער

 תק,. 0טתים כככורי יסזר ר6ס 6לסים. רככ רכוניס, ססון סו6 כליכים ל*15(
 "יך סטחנר כתנ סנ6 וכפרק 015.  גומריפי מגו  ירפפי ול, תטיס נל' כי,נתו2(
 )4יונ תמ6תי טל תסמול 65 ט,נם, 6'ך סטזרו כס( מט )ירטי0 תסל0 עיר ט1כסל6
3(. נטנין. טעם לו "ין ל6 כי תט6תי ע5 תסטי סו(ץ

 6י 6מר סס5ילס כטקום כפיוכ סתסטס טססקס מ6ד ור "סופ ו6טר כ"פדי ססיג 01 ט5
 ט5ססו55ת. כ65 6ותם כ6רו וככר נ56ס דטותיו "פר לסטסך ר6וי יין ו5כן יפד סי5דתו כס"פסל
 ספסוק סי עליו ויולס פ( טט )ירגמס טו5לות יס*ירו 65 וסו6 טכ"פ מפייכ ססו6 סו5ל6תד כט65וככר
 - דיס יננכו ס5ו6 נעוכדיס כתונ וכן מס" סרגים ססטטים וכטל 0דכזר ט6יכות חיונו יודט*נ5
 ט5לזת. יס6ירוסל*
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 להם שיש כלומר ללוים תהיה עולם גאלת וה קורם אמר ככר כי ביתו יגאללא
 שמשכן מה מהם הלוים מן יגאל ]לא[ ואשר אמר כן ואחר שירצו עת ככללגאל
 שאין פירוש כיגאל 1( הקכלה ולאנשי חומה; החה יהיה ואם כיובל סשכונויצא

 ואשר כלומר יקנה מנהנ בו שנוהגים והוא לא הס~ר כו שיהיה עמוצריכים
 שישוב והוא אחה ענין אל באות המליצות ושתי ביוכל, ימחוהו הלוים מןיקנה
 הכיאור מלת זולת שמחסרים ו"ם רקה. עתר האחת אך ביוכל, הלוי לבעליוהקנין
 לוה דומה אחרת בהנדה ההיא המלה זכרון יתקדם כאשר ההנרות מןבהנדה
 השעור יד( כ6 )טס5י עזה חמה בחק חשחר אף יכפה בסתר מתן אמרו בכמוווה

 זו רומות ההגרות שתי כי השני במקזם הראשון להם והספיק עזה חמהיכפה
 ברכיו על יכרע אשר וכל לבר אתו תציג הכלב ילק כאשר עור אמרו זכמולזו,

 שיהיה ער לבר אהו תציג בהוספוח אם כי הענין ישלם לא ס( 1 ):ופטיסלשתות
 צפון רוח וכמן כד, ל אתו תציג לשתות ברכיו על יכרע אשר וכל הזה רסךרעל

 תחולל נזעמימ ופנים שעורו כג( כס )טס5י סתר לשון נזעמים ופניו גשםתחולל
 שיהיה ויכשר פנים, יזעם שיהיה המשפט כי ההפוכים הענינים מן וזה סתר,לשון
 )פרי( יפה פרי )יפה( כלומר יו( י6 )ירטיס תאר פרי יפה רענן זית הזה המיןמן

 כלומר ימינ( )6יונ תבונה ימים וארך חכמה בישישים אמרו זה אל ויצטרףתאר,
 סחסרים רנים ופעמים השמת. כמקום הראשונה הכית זעמרה ימיםובארך
 נשמה נותן כ(, יע )סטות בה ילכו הררך את להם והורעת אמרו ככמו וזהאשר
 בירו נתן לו יש וכל יט(, ט6 )תסליס גבורתך יבא לכל טכ( )יסטיס עליהלעם

 לשאל הצופים ויראו י6( טו )דס'נ הביאו השלל מן - ויזבחו ד(, לט)כרפ:ית
 )דס"6 לו הכינותי אל ל6( 5נ )דס'כ בלבכו כל לרעת האלהים עזכו יו(, יד):"6
 הלכו יועילו לא ואחרי ד(, ט ):טות דבר ישראל כני מכל ימות ולא ינ(,טו

 ועד כלומר נד( כט )יס"נ הכהמם יתקרשו וער המלאכה כלוה ער ט(, נ)ירמיס
 לכבם עם להתחזק כ6(, 5ו )דס"נ שכתות'ה את הארץ רצתה ער יתקרשו,אשר
 העיר לכל רויר, יסר אשר השעור כנ( ט )דס"6 רויר יסר המה ט(, יו ):סשלם

 זאיננו הוסר, אשר על שעורו י6( ג )סס ה' בית הומר על 6(, )ע~ר6האלהים
 הלרת יום כט(, ט ))יסו:ט לעבריך הגר הגר כי רמיון על מקור הוסר שיהיהרחוק
 הנכלעה הואו כי אפס כמשתנה, הסמך תנועת ואם כ( ט )כר6סית פרעהאה

 ויון וך, כמו להקל המלה אותיות קצת שמחסרים ויש בהוסר. נראתבהלרת
 ימלט שרשרות, ר"ל כנ( כת )סטות גבלות שרשת וררן, רוצה יט( כן)יט~ק56

 ואמרו בחמאה, ר"ל כט(, )סס בחמה הליכי ברחוץ נקי, איש ר"ל , ככ( )6יונ נקיאי
 כמו הארמיים המלים מן חר שיהיה ואפשר אחר, 5( לנ )יח~ק56 אחר את חרזרבר
 ח3לתה ראמים, ר'ל כנ( )תס5יס רמים ומקרמ נ(, 1 )יני56 מנהון חר דניאלרי

 ס(, ט ):ס המקום בזולת נאמר כאשר כיאר במקום ט( ח )טמוס כלהכאר
 אחיותך, במקום ס( יו )יט~ק*5 הנרלות ואחותיך אביגיל, במקום 5כ( כס )ס64חשביגל
 ובמשלח כח(, 5ז )סס מרינים אנשים ויעברו כמו 5~( סוף )3ו6:ית אתו מכרווהסרנים
 35( )ס"6 שן בית יי( 1 )סס ישלח מרינים כמו הוא יט( 1 )טס5י אחים בקמרנים
 הנפל וחסר עיקי בבת .כמו ית( 3 )*יכס עעך בת תדם ואל שאן, ביתרוצה
 ר~משורר במאמר עלינו טוען יטעון זאםהאיחר,

 5ג. 3ערכין 651 3תי3 65 ל6יתיו 651 431ל לס"י גס טכי6 סיס ספרם1(
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 יריבו:יבגאותם הריבוני עיניובנות
 כאשר בבת בענין איננו עינך בת בי מזה להוציא ורצה עינך בתבקבוץ

 אשר בת למלת מלתו שרמתה בעבור זה עשה המשורר בי שירע צריךאמרנו,
 במשקל .לו נתבן שלא בעבור וה על ומחל )אשר( בת ]בנות[ תקבץ כאשר אותויקבץ
 וה, כמו כן גם עהשים והערב זה, במאמרו ממנו שקבלנו מה ווה זה,וולת

 שאמר האחר מן להנצל מקום לו יש יותר בעיני הזהוהמשורר

 חניתם אירא וגם ?בותיך לחצי רואג אהיהלנצה
 בקמצות בה והרין המשקל רוחק בעבור בה המוחל בשבא הביתבהנעת

 ראוי כן יפ( מ )ם"3 חלל במותיך על נאמר ובאשר במה רמיון על בבהבי
 מילי יכ( 3 )1כריס עינו בבת אמרו זה על החזקה והראיה בקמצות בבוהיךלומר
 1(. עינו בבכת בעיני והטוב בסמיבה; הביתשנות

 יו(, נ )דס"6 שאלתיאל במו יכ( 6 )חגי שלתיאל העין עלולי שיהיוובטה
 במו כ( ג* )יסעיס מכמר בתוזו )סס(, האשפות במקום יג( ג )נתטיה השפותשער
 קורם אשר והואו הואו, במקום הבתובה והאלף האלף בחםרון ס( יד )דנריס וומרותאו
 הה 5כ(, 5ת )סס תנחם בניה על ועיש כמו ט( ט )6יונ עש עשה למשך,האלף
 שה תוספת. כאהה היילף שההיה ואפשר 6(, )':4ל אהה כמו 5( )יתוק56ליום
 ונאמר יור, האלף והפבה המשך יוד והםרה בריאה במקום כ( 5ד )'ח;קי5בריה
 )'ח;ק"5 בך ונחלת ונאמר האחר. הבפל וחסר ';( סש )נטדנר לגוע תמנוהאם
 פריצים ובאו מן הוא כי ונחללו ונחללת והעקר כד( 1 )סס מקרשיהם ונהלו 'ו(כנ

 עקרו 'ח( כ" )דס"כ שנים לימ'ם הקץ צאת וכעת ונאמי ככז, 1 )ססוחללוהו
 שנה פרושו אשר כט( כס )ו'קרח גאלתו תהיה ימום משנה הוא ביימימים
 היור וחסרה המם והסרה מימום לימים ויהיה סס( )דס"כ הוה בענין נאמרכאשר
 רא1י כן תמימים ומשנה1 חמים קבוץ וכאשר תמים, ע"ם נאולתו תהיה ו'מיםעמה,
 שיקל אע.פ הממים הקבץ מאמם על והפרו ימימים ומשנהו ימים קבוץלהיות
 הפוך ים בהם שעשו ואע.פ רבים, במק,מות ל11 זו הרומות האותיות קבוץעליהם
 תמימים בקר בן פר החרש וביום אמרו והוא 'ם, בו שהוסיפו ר"ל בימים שעשומה

 יושם אם אלא בלבר, לפר פפיר הוא בי המים שיהיה בו והרין ו( טו)ית;קהל
 נקי אי אמרם כמז המלה קצת חסרם על תתמה ואל 2(. יחר לשניהםספור
 הרבה בלשונה נוהגת היא באשר המלה בי שזכרהיו, ממה ווולתו אישבמקום
 החסרון מן יותר שמהסרים ויש זהן במו בן נם עושים העברים וזולת אוהה,יקלו
 סיבויהם3(. עליהם וה ספר ממנה אחת אות המלה מן לוכור להם שיספיק ערהוה

 מן הנגור ג( )סטות נעלך של בכמו הצווי מן הפעלים קצת פאיומחמרים
 כ*(, ץ )סס הנפש לי תן ומן ככ( ככ )נריסית נא קח ומן 1(, לדנריס גויםונשל
 בקח החולף הפעל מן הפא חסרו ובבר לזה. והרומה טי( * )ס"נ בו פ% גשומן
 ט6( כ3 )ס"3 ערף לי תתה ובאיבי לקה, משפטו ס( יו )'ח1ק56 רבים סיםעל

 ו הב ובאהכו מאר, ירר עקרו יי( יט )סופוס מאר .רר ובהיום נתתה, בוהעקר

 ט61 כן1(
 63טת;

  ופהמון  בעעמע5פ סכ'י  נופסת וכן ננת ר"י ונוסחת נססרינו,
 בכבת. וכב"יכנהפס,
 סנ6. כפרק ור*ס ר.סקמס. טן חון '651 ו!ס טלך, רס"ן פי וכ! "3קר 5פר ר254(
 טוגק. סתכס זעת לסי ערגי לסון טדקדק נעל סס סו6 סמש2(



 - ש~-
 טמפר בשערו זה לבאר עתירים ואנחנו אהב, כאשר טן אהבו עקרו 'ת( 7)סו:ע

 א~תיות בעלי בפעלים בחסרון משתמשים רבות ופעמים ה;ה; ההטר מןהשרשים
 ובפעלים הרפויוח אותיות בספר מבואר ה~א כאשר הכפל בעלי ובפעליםה,-פויות
 טן טטנו הלטר שחסרה טה טלת שתדטה ויש ההשגה. ובספר הכפלבעלי

 הפעלים טן שלו הלטר שחסרה טה וטלת הלטר העלולי הכברים העתיריםהפעלים
 ותכה לכ(, למ ):מות עברת כל ותכל טלת כהרטות כן נם הלמר העלוליהקלים
 מתסרים הם אשר י7( כי )נר*:ית ותתע והלך ח( י1 )5יונ עינימכעם

 מפעלים.

 )יהורה( את ויןן יג(, לר )7ס-נ ערפו את ויקש 7(, סו ):ופעיס גב ויפן וטלתקלים,
 בנקור יהיה ביניהם וההפרש הכברים הטחסרים י5( כ* ):ס ירחשלים[]ישבי
 ותכה כל ות כטו בצרי יהיה הקלים הפעלים טן המחסרים טן העתיח[ שאותוהוא
 הטחמרים טן העתירית ואות בצרי, להם והרומים הם כי ותתע ]הראשונה[ותו
 להם, והרומה )יהורה( את יי,ן ויקש ויפן כיור בסנול תהיה הכבדים הפעליםט,

 היור כי היה, יור בחסרון ית( ג )נחוס נעלטה תהי תשכרי את 8ם נאטרוכבר
 טרבר הוא כי ג( ג )סו:ע לאיש תהיי ולא כטו תזנ' ועקרו לנקבה היאהואת
 תהי נא אל כמו הנקבה על ספור אם כי תהיה לא תהי מלה אך נקבהעם
 כטו הזכר עם רבור או ח( יג )נר*:יח מריבה תהי נא אל '3(, ינ )נמ7נלכמת
 יצחק טר שכן וכל הכמשוררים הרבו זכיו,מר כח(; כז )טסלי הנם עד תהיאל
 אצלי ויתכן להקל. יהיו לוטר רוצים והם :ה' טאטור טהם נ"ע שאול טרבן

 נופל הנקבה ושסמן היה יור שהיא ר"ל הפעל עין שהיא נעלטה הי ת ביורל;טר
 כסו להיות טשפטו אשר 7( ככ )יח,ק"ל שנותיך ער ותבוא טן כנפלוטמנו

 ועקרו כס( ט6 )5'ונ חת לבלי העשו עור ואמרו 1(ן יו ):ס ערים בעריותבאי
 יאמרו כאשר העין העלולי הפעלים עיני הרבה שיפילו ויש הלמד. וחסרוהעשוי
 'ט(, סס )י[עיס בעסי וששתי ובירושלם)ן )ביהורה( וגלתי כמו ופעלהם פעלתימהם

 קטתם והנה יס(, ג )מל"כי וראיתם ושבתם (, ט 1 )עס~ס ירבעם בית עלוקטתי
 אשר הכברים הפעלים טמקורי ההאין מהסרים הם רנוה ופעמים יד(; לנ)נמדנר
 עקרו אשר כ*( 'ג )סמות הררך לנהותם כן, גם וטעתידיהם הפעיל בניןעל

 )נר6:'ת הנחני אשר טקור הוא כי יט( ע )נחטיס בהררך להנחותם כמולהנחותם
 עקרו ח( ג )סמיס ככורו עני למרות גג(, * )דכלים כררך לראתכם ימן מח(,כז

 ינ( לו )'רמיס טשם לחלק להעביר, ח( יט ):"כ המלך ביה את לעבירלהמרות,
 להשטיר, '*( כג )י:עיס סעזניה לשמר להביא, ו( לט ):ס אוהו לביאלהחליק,
 להסתיר, טו( כע )י:עיס עצה לסהר ולהשבית, 7( ח )ממ,ס ארץ ענייולשבית
 הלטריןן אל פתחותם והעתקו ההאין חסרו להחטיא, ס( )קסלת בשרך אתלחטיא
 רוחו את רעשרו כי כד(, ס )דכריס הראנו הן הנחני, אשר החולפים  פעליהםוכן

 אשר ג(, לו )תסלים אליו ההליע כי כ*( מו )נריסית  אחו העביר  לג(, תיל"ס~ס
  נ(,  נע  3י[נמס פנים הסתירו כס(, כנ )יסו:ע בניכם והשביתו כ1( נס ):"6הביא
 ולנפ6 בטן לצכות וכמהו כו( טו )מ"6 החטיא אשר ג( ד 73נרים וףהשמהו
 צוק במעגלי ינחני מטני והעתיר ולהנפל, להצבות עקרם כנ( ס )כמ7מירך

 ת(, ד 3יססמ  המלון אל עמם  ויעברום י*(, נמ )סס בשררי ירצומ ג(, כנ)תסליס
 פז את ימרה אשר כפ(, 1 )ויקר* קרבט את  יביא י(, ס  3תסליס  ושליקוןלשונם
 ח~קרם כן גם ההא בחסרת יו( כ )סופפים קהפיא ולא דמשערה אל יח(, *)שסע

 ור"תקו ההאק וחסרו יהחטש ההמרה יהביא יהחליין יהעבירחם ההראנייהנוצי



-

169 -  

 בחרב לא כי כאמרו וה בכמו ההאין שתהקימנה ואפשר היזרין, אלתנועתם
 ה' יהושיעוכהנית

 )ס""
 בספר מב~אר ווה 'ו( י" )נתטיס לתפלה יהורה טן(, 'ן

 אל הנועתם ומעחיקים הנפעל סמקורי עור ההאין שמחכרין ויש הרפיון.אותיות
 העקר '*( ל* )דנריס לראות ישראל כל בבא נאמר כאשר עור לפניה שישמה
 עקרו ג( י )סטות מפני לענת וכמהו יד( 'ג )ויקר* הראות וביום כמו להראותבו

 יעזרו ובהכשלם כמו ובהכשלו עקרו י,( כד )טסלי לבך יגל אל ובכשלולהענת,
 .ואש כר"טף. עקרו י5( נ )*'כס עלל כעטף יר"ורו, ישרו ועקר ל7( י*)7ל'*ל

 )'רטיס יוכל לא ונחבה ומנהג ו( כ )ס"* רור נשאל מנהנ האלה המקוריםינהנו
 בספרים בינתי מאמרם הפעל הא חסרו וכבר ההאין. סחסרי תהיינה לא י(טט

 חסרו וכבר הריבות. הבינתי כזשפטם 'ג( לג )ת'ונ ריבות אליו מרוע נ( ט)דנ'5ל
 באמרם העין העלולי האלה הפעלים ממקורי יהורה ר' כרברי עור הואתההא
 נם וחסרוה להם, והרומה ל7( נ )'רטיס ריבם את יריכ ריב כג(, טסלי הביןבק
 להם, והרומה 'ח( סס )יסעיס וגילו שישו אם כי כאמרו הצוי סן רבריו לפיכן

 קלים. מפעלים ושהם ואו תמורת האלה המינין בשני היור כי אומרהולתו
 אשר ליום ההוא, ביום יד(, י )יסוסע ההוא כיום מאמרם עור ההאוחסרו

 )דנריס תלכו אשר בררך ט,(, לס )3טדכר ולתושב לגר יו(, ג )טלתכי עשהאני
 כהיום בהם והעקר ההורעות ם, כמוהם ומרבים כנ( ס )'רטיס דחה ולעם לג(,6

 כאשר העקר על שיביאוה ואפשר הזהן ולהעם ולהתושב, להגר ההיא, בהיוםההזא,
 י(, כס )דס"כ להגרור אמציהו ויברילם ית(, לט )נר":ית הזה כהי~ם ויהינאמר

 ו( לו )תסליס בהשטים ח(, )קסלת כהחכם מי ככ(, ט, )'ח,ק"ל הגריםולהנריס
 להנהותם לת( יכ )נחמיס להחומה טעל ו(, י )דס"3 הזה להעםולהקררמים*(

 כז(; כט )יס"3 להמזכח העולה )יח,קתלטכס(, האלה כהחלונות )ססט'ץ(בהררך
 והייריה וחמורואמרו

 )ס""
 אשרה ושרף ועור ההא, והסרו זהחמור כמקום כת( יג

 בית ר"ל 'ת( יו )ט"* מלך בית את עליו וישרף האשרה, בסקוס טו( כג)ט"נ
 להעשיר במקום נ( ינ )ס"נ לעשיר והאצערה, במקום ו( ת )ס"נ ואצערההמלה,
 אחר ההלה אמר כבר הוא כי ההא ובחסרון הלמר תחת בצרי לע.סוראו

 סתם בתחלה יהיה הרבר כי יריעה השני להיות ראוי והיה ראש ואחרעשיר
 יו( ד )נט7כר וככליו קקדש ונאמר כו, החלו אשר שהוא לרעת יזריעוה: כךואחר

 כמו בהקרש ההשלמה על והעקר הקוף ורגשות הבית בפתחזה בקדשומשפטו
- ?'יטם מעליהם סר לא הענן עמ,ר את וכמהזבהררך,  ?ל'לה האש עמור חשת 

 היור ודגשות ביתים השני תחת בפתח ובלילה ב'דם והמשפט יט(, ט)נתטיס
 גרול. פתח הלמר תחת להיות המשפט 'ו( 'ד ),כדיס לטיך להשתחותוהלמרן

 עקרו '7( ס )כתטיס פחם להיות כאמרם פהה מן לנקבה אשר ההאוחסרו
 הא ממנו וחסרו ס( 6 )טליכ' לפחתך נא הקרבהו נאמר כאשר פחתםלהיות
 באמרם מכה ומן ושנים, מלים באמרם י?2ה קלה מן ההא כן גם זחסרופחה,
 פנה ומן המכה, מן ההא חסרון על האלה המלות קבצו כט( ת )ט"3 המכיםמן

 1( לת )6יו3 פנתה אבן כמו פנתה עקרו ח( 1 )טסלי פנה אצל  בשון עוברבאמרו

 הסדור ואו רבות פעמים ומחסרים דגישגה. מספר כרה בשער זה באררוזככד
 כרשנא י(, ג )*נקזק ירח שמש זעוד )דס"*(, השמות ושאר אנהש שת ארם.באמרו

 ט14. דך כסכלול סו" ובן יו( ט )ינ'*ל לסלן ס3ן 5"ל ו5ולי לפני 3סטתקס5ןר ס" כן*(
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 ית(, י5 )דס"כ אליאב בת אביחיל - מחלה אה 5(, )6סתר וג' תרשיש אדמתאשתר
 שאמרו מה ולולי העטוף, בואו ה'  ויראת משפטו ד( ככ )טסלי ה' יראת ענוהעקכ

 כאשר הוה השער אל לכנסו ראוי היה ס( טו )מוסטיס וית כרם בחער 1(רבותינו
 אדיר וצי יור חסרה וכבר זע1א. ועד כרמא וער התרגום בואמר

"3( 
 כד( כד ,נר

 איים כמו בציים עקרו ט( ל )יתוק6ל כצים מלפני מלכים יצא ונאמרמקכוצו
 ועכרים פלשתים מן היחוש יור זחסרו ו(. כ )סעיס האי ישב ממנו האחדאשר

  וכושיים  ענריים  פלשתיים  ורעקר לקכוץ ד4ם דעה-ין ואלה הרכה ווולתםוהגכל'ם
 באמרם עקרם על אותם הביאו וככר לקבוץ והאחרת ליחש מהן האחח יודיןבשתי

 כושיים כבני הלא ית(, ג )סטות העבריים אלהי 1(, ט )עטוס מכפתורופלשתיים
 )סא עמי מריבי ותפלטני מאמרו, להקל הקבוץ מן מם חסרו וכבר ו(. ט)עטוס
 משפטם יד( ג )טיכס עמי לבל שחוק הייתי קעד(, )תסליס תחתי עמי הרודד טד(כנ

 השלשי ראש החכמני וכמהם ; עעיס( זס3ירין )מ המסורת בעל כתכם וכןעמים
 בחוט וכמהו '6(, י5 )5 בד"ה בא כאשר השלישים ראש הכהשפט ת( כג)ם'נ
 ושנים ית( י )יסעיס כשנים חטא,יכם יהיו אם כמו השנים ר-ל ג( )ם"סדהשני
 משפטו נ( ח )ס"ס רמני סעסיס הוה השער ומן א.הד. לו אין אשר הקבוץ מןזה

 על הוא אך לעסיס תאר רמוני ויהיה ליחש רמני יוד ישיהיה ואפשררסונים,
 בלתי ]עסיס[ שיהיה ואפשר התאר; אל המתואר מן שנצטרף ממה הוההדרך
 אך כו(, טט )עעיס דמם יבןסים שנאמר אע"פ לו והדומה גביר דמיון עלסמוך
 1( כ5 )ס"5 הרועים אביר נאמר כאשר דמיונים שני אחת במלה שיהקבץרחוק

 כימי סש אמרו הזה השער ומן בקלות כד( 6 )'סשס ישראל ואבירבדגשזת
-בבקר  הבית כי הסמיכה בעבור המם חסרו לא '6( ס )'סעיס בנשף מאחרי 
 גמולי נאמר הוה הדרך ועל להקל. שחסרוהו ממה הוא אבל הסמיכהפוסקת
 האלהי 3( יג )יח,ק5ל מלבם לנביאי ואמרת הגור ט(, כת )סס משרים עתיקימחלכ
 הפעל יור חסרו וכבר כנ(. כג )'רטיס מרחק אלהי ולא ה' נאם אנימקרב
 ומן כנ( יד למס הם גם וידבקו מן כס(, ק )ם"6 המלך יעשרנו מן ר"למעתיד
 חסרו וכבר כד(; טי )דס"5 בחצצרות מחצרים ומן כ( ט )ירמיס לשונם אתויררכו
 החביאה משפטו היה י,( 1 )יסוסע המלאכים יות החבאתה כי באמרם הפעליור

 נפלאת בהא עשו כאשר תו ההא והפכו החכאה ונשאר להקל ד;יורוחסרו
 בנפלאתה עשו כאשר לנקכה שנית הא הוסיפו כן זאחר כג( קיח )תסליסבעינינו
 שמחסרים ויש זזולתם. )4ש,( לעיל י, נ )',נס לה' ובישחגתה כ,( 6 )ס"נאהבתך

 על מן הטעם ת( ט )קסלת ראשך על ושמן באמרם עשו כאשר ן מ הדבורמן
 )דס"נ המלך מצות סרו ולא רמם, מן עקרו טט( סוץ )יסעיס רמם וכעסיסראשך,

 מן, וחסר  המלך מצות  מן סרו לא כלומר סצות מן תצה שהא יתכן טו(ת
 ולא כנ( י6 )טםלי טעם ומרת מאמרו המלך מצות 1 מר ולא ענינו שיהעןויתכן
 שירצה יתכן נ( טו )נר6ס'ת אליעור רמשק הש חסרון, הוה רענין על בויהיה
 כלומר כי( כנ )סנ לחם בית רחיו בן אלחנןב( נא"שר כאשר אלהטר דמשק מןבו

 הסלע חרך . איביו, מן בו רוצה ינ( י )יסוסע איכיו גוי יקם ער לחם,מבית
 יכ( יט )סנמת בקצהי ונגחע בהר עלות לכת וושכצץ הסלע, נק רשל כס( כג)ם"5
 ינ( ינ )קסלת הרבה פפרים עשות הוהר בקצר,ו, נגע ומן בר4- עלהש סןשעהיו
 ל6'ייקדי. עתט6 כרס 6'קרי וית כרס כ( פ1 )נ.ע ס6טרו לטס כונעו1(
 לתס. ניח נ6טר 5* וסס ט( כג )ס-כ דודו נן 6לנמר כתינ ככ",2(
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 שמוש נוהג וכן כהקדטס(, וה6מד' ד כ יכ.ת כפרוס סרסנ"ן להנ'16 עשות מןר"ל
 לפסזלין .לנשא כשרות ה,הרו לא כאמרו טן בלא ו"ל רבותינו הוה.ברבריהלשון
 סן הרבות ה,ה במאטר החכם מנע ולא לפסוליןו מלהנשא משפטו פס()'3עות
 הסת3ילות החכסות סן מוולתם ולא האלהים אל הסקרבות התוריותהחכסות
 בהם העוסקש רעת על המביאים בספרים מהתעסק בו סנע אבל באסתהסהשגות

 העליק העולם בריאת הויות על בהם חוקרים אשר חהיסת-ות ההתחלות הייעתאל
 ער בו יניעו ולא האמת על ממט עומרים שאין רבר הוא כי התחתוןוהעולם
 תחגלת בלא הנפש וטינע האמונה ומאביר התורה ספסיר הוא אשר עםתכלית
 כל באסרו החכם רסו זה ואל בשר, יגיעת הרבה ולהנ אסר כאשר קנאהובלא

 משיגים, בלתי סינעים רברים שהם כלוסר לרבר, איש יוכל לא ינעיםהרברים
 התורה בו שצותה סה אחרי ולהסשך לאלהים להמסר החכם אצל הנכוןוהיה

 הארם, כל וה ער ונ' נשמע הכל רבר סוף אתריו אמר כאשר באסעהולרו-בק
 קץ אין הרבה ספרים עשות בהוהר שנטה ום' אמתתו. תשע שלא סהולהניח
 אנתנז, אמרנו כצושר מהם ולהזהיר לטנע לא קנותם על ולועהיר עשותם עללצוהע
 שיצונו ההכל מן כי קץ אין שאמר טה מהם פמם, מהרבה הנכונה מוצאאיננו

 סה ובקשת סוש3 בלתי ההוא הסבוקש כי מח3ילה בלתי קץ לו שאין סהבבקשת
 זה אחר סצינו שהוא מה וסהם בשר, יניעת אסרם עחי ומהם י3יעה, יוש3שלא

 ואת ירא האלהים את נשמע הכל רבר סוף באמרו בלבך היראה עלוטוהירנו
 שאצוך טצוה כל וסוף דבר של כללו כי יאסר הארם, כל זה כי שמורמצותיו
 התורה אחרי וההמשך האדם בו שירבק במה הטוב וה כי ירא, האלהים אתבהם
 היראה סוולת ר"ל זה סזולת הזה בסאמר סנענו וכבר האנוש. בו שיתעסקבסה
 אל יגיעו ולא הטבקשים סן תכליתו תושג שלא טה והוא התוריות בחכסותוהעיון
 כנפלו הזהר עם הרבה ספרים עשות מאמרו ן ם ונפל אמתתו. על יעמרו ולאהויתו
 ואתה ר"ל הרבה ספרים עשות הזהר אמרך כי בקצהו ומנגע בהר עלותסן

 בהר מעלות ]השסר[ ואתה ר"ל בהר עלות השמר כאמרך הוא מעשות]הוהר[
 שזכרנו סה ופרסום באור לו שיוסיף וסטה ונלוי. סבואר וזה בשוה, בקצהווטנגע
 לא אמרם והוא לעשות, בצווי לא המניעה ובענין 06 בלא בו רבותינומשטחם
 לאנשים להנשא ]מום[ בהם שאין הנשים צוו לא ופרוש לפסולין לינשא כשרותהוזהרו
 הנשים צוו לא אותו לפרש יכשר ולא טוה, אותם סנעו לא כלוסר מום בהםשיש

 ויתר ואסרו הענין. השתנות בעבור מוסין בעלי לאנשים להנשא הסום סןהנקיות
 בי אומר כ' כררכנות חכמים דברי מאסרו שקרם מה אל רוסז הואסהמה
 אמתתו תשנ שלא מה בבקש נפשך עיעת בעויבת שתשתרל הכמה שכררביהטוב
 עבורת אל היראה אל ושתטה רגקיליונות ההכמות טן תכליתו אל תניעולא

 תאר. הזה כמקום ר ת י 1 ה', יראת מכסה ראשית אטר כאשר בתורה ותרבקהאלהים
 מנהג כי פ( ית )ינריס האבות על סמכריו לבר סאסרו סן עחר חסרווכבר

 )ס64סג( ויחסור וצבי סאיל לבר אסרו כאשר וכך כך סן לבר לאמר ר,ו"שוןאנשי
 וחסרו כו( מו )נל6סית יעקב בני נשי סלבר נאסר כאשר יכך כך סלבר לאסראו
 בר מל הששר והיה ו( * )עזר* התנרב כל על לכר עור ונאמרם הואת, כסלהטן

 )19( הוה כספר שקבצנוהו סה סכלל הזאת הסלה כי חיע הנרכה, גדל סלברכלומר
 בוהב אותם ושרו טנחה להם שלחו ששכמהם והענין ו-יונרב, כל סלבר ותרהמועל, בלי התנרב כל סלבר שיהיה נותנת שההקשה והוא משרתים שני בו שנקבצוסמה
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 וכל אמרו והוא הבית לבנין בו שהתנרבו מה מלבר עצמם לצורך ובבגדיםובככף
- ב~הכ כסף בכלי בידיהם חזקוככיבתיהם  חזקו כלומר התנרב, כל על לבר 
 על, ויפל לבר שישרת ~כל[ )על( וזה החנרבם כל מלבר האלה בדבריםביריהם

 הרברים באלה יריהם שיחזקו ענק ויהיה לבד ויפל על שישרת כן גםויתכןכהקשה
 שצוה סה שעשו ההו והתנרבם יריהם מחוקם זה ומעשיהם התנרבם עלתוספת

 אנשי ינשאת;1 שם גר הוא אשר המקמות מכל הנשאר וכל באמרו: כורשבו
- ובזהב בכסףמקטו  בעמו והכריו בירושלים, אשר אלהים לבית הנרבה עם 
 אל סישראל ושישוב לבית בו שיהנרבו מה עם האלה ברברים ישראל אתלחזק

 הכתות שתי סצותו שעשו הכתוב וספר לוה, רוחו את האלהים שיעיר מיירושלים
 את רמיילהים העיר לכל והלוים והכהנים ובנימן ליהורה האבות שתי ויקומוואמר
 מצותו, ישראל עשות ספזר ווה בירושלם, אשר ה' בית את לבנות לעלותרוחו
 אמרו הוא שם גר הוא אשר המקומות מכל הנשאר וכל מצותו עמו עשותאבל
 שיש סה בעבור הטיב באר זה את ובארתי וג' ביריהם חוקו סכיכותיהםוכל
 הקושי. מןבו

 כ7( כ )קסלת ושתה שיאכל בארם טוב אין אשר מאמרו אם בי הסרווכבר

 והציקנות היך קפיצת מן למנוע הזה במאמר והחפץ וחסר, ו( שיאכל אם כירוצה
 וכפירת האלהים בטובת כחש וווא כי האדם את האלהים שחנן ממה הנפשעל

 ס( סד )יסטיס כלנו כעלה בונבל כאשר להקל ות העתיר אות שמהסרים וישחסדו.
 עמים גבלת וביצב 7(, לד )סס עלה כנבל מן נפעל הזא כי וננכלשעקרו
 ובירו שאול, מר בן יצחק מר והוא החכמה אנשי קצת ברברי ת( לכ)דנריס
 על מורה והענין הלשון מן שימבלהו מה אלא כן, גם כרבריו ית( 6 )טונדיטרל

 בומהשאמר שיתק ימנע שלא ממה זה ועם בו2( יהורה ר' רעת עלהחליפה
 ובואענה ס( '* מכריס ואעשיר ה' בברוך עור העתירותב( אות ונפלה יצחק.מר
 וכבר יו(, כס )יסוקיל ואברך אלהים סהר ואחללך לע(, י6 )ט"* רויר ורעאת

 ו( טו )יסטיס ייליל יד( ן )סוסט ביילילו שהוסיפוה כמו ההשויה, בספר זהבארתי
 ואבארהו אראהו כאשר ו( קלס )תסליס יירע ממרחק כי( כד )6יוכ ייטיבלא

 באף זהכ נום אמרם ב~מו הרמיון כף שמחסרים ויש זה. אחרי אשרבשער
- והב נום ועור כנ(, י6 )טסלי נ' יפה אשההויר  שמעת אזן על חכם פוכיח 

 כעיר שעורו כס( כס )סס חומה אין פרוצה עיר כנום, השעור יכ( כס)מסלי
 )נריסית גרם חמור יששכר יהורה, אריה גור וכמהו מכוה, הרבה ובסשליפרוצה,
 אשר מצות תאכל ימים שבעת באמרו כאשר מן הכף חסר מזה ויקיהמט(.

 אשר כי וכמהו טו(, כנ סס סכ' )כטו צויתך כאשר רוצה 'ס( לד )סטותצויהך
 כאשר העור ובית הרבוק בית שמחמרים ויש יג4(, יד )סס מצרים אהראיהם

 סים ירחצו והשכל, ברעה ר"ל טו( נ )ירמ'ס והשכל רעה אתכם ורעו באמרועשו
 נעמיו, בבעל רוצה ד( כ6 )ויקר* בעם'ו בעל יטמא לא בסים, ר'ל כ( ל)סטות
 )סמות63( כסף אין חנם ויצייה בנים, בלא כלומר ס )דס"6כ בנים לא סלרוימת

- ל6דס טונ 6ין %ר סכתונ כמז1(  ט0. ת )קסלה ולסתות ל6כל יס כי 
 י77. סכפל סכט4 סו* 1(16( 1~11 )דף לדטתו כ,2(
 6*כדך. סר6וי וכ6כ7ך וכו*ט3ס, כו*עטיר פתהוס וסו"ו 083 כ6לף כ,ב(
 תקון לריבס ססי* וסטסרת כ6סר, דסכירין *סר ס' טנס ל"ו 1', ויקר6 זכטסרת4(
 ) בער(: )יצחק 3*ורם טקוס פסו"ין
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 אנדל הככא רק ית(, כע )מסלי עם יפרע הזון באין נאמר כאשר כמף כאיןר"ל
 בהכסא. עקרז ט"( )נר"מיתמטך

 7( ' )ת:ליס מזמוחיו כל אלהים אין בכמו הכלים מן הרכה חכרוהוכבר
 תזרתך אני בצהרים, 1( 5" )תסליס צהרים ישוד מקטב מזמותיו, בכלכלומר

- הכסף רק בתורהך, ע( קיע )ססשעשעתי  כ7(, 1 )יסמע ה' בית ומצר נתנו 
 יעשה לא כ6(, ככ )7נריס אביה בית לזנות '6(, ל )נטדנר נררה א"2ה ביתואם
 בביהז, כ( לג )יס"כ בעזו ויקברדע בבית, כולם בהם רוצה י7( ינ )סשש ה'בית
 ולא חשך וילך נהג אותי עניה, בימי רוצה ו( 5 )5'כס עניה ימי ירושליםזכרה
 וארך חכמה ב"2ישים ת(, 5 )נתוס חשך יררף ואיביו וכמהו בחשך, נ( )מסאור
 ברב נאמר כאשר תבונה ימים ארך ועם כלומר ובארך ינ( ינ )5יונ תבונהימים
 לילה זפחרת במכמר, ר'ל כ( נ5 )טעיס מכמר כתוא יד(, )טמלי מלך הררתעם
 בהשרה, כלזסר כנ( יד )37ויס השדה היוצא זביוסם, בלילה סו( כח )דניסויומם

 'ט( ע )נתטיס בעזרא נאמר כאשר בהררך משפטו כ6( יג )סטות הררךלנחותם
 צאו בכלים החסרון מן אחר ומין כג(. )תסליס צרק במענלי ינחני נאמרוכאשר
 ס(, כ, )סם השדה עשו וילך 'ו(, לג )נר,סית סכותה נסע ויעקב עו(, ת )מסההר
 כג( לו )סס הבורה אתו וישליכו י( כת )מם חרנה וילך כ(, כת )סס ארם פרנהלך

- צאנו גווי על ויעל כס(, ל, )סס מצרימהלהוריד  זיוצא ונ(, לק )סס תמנהה 
 אררה ועלה - צנה ועבר ס( לד )נמדנר מצרים נחלה ת(, טו )מס החוצהאתו
 נאספים נ( מט )תתלים אשירה עולם ה' חסרי ג(, עו )יסומע הקרקעהונסב
 כג( )נטדכר שפי וילך ט"(, כ )ט"* גת מירושלם שמעי הלך כי יג(, )מ"6מכמש
 כלים כלם והם במקרא מאר הרבה ווה הגבעות, מן אהת גבעה אל והלךכלומר
 אתו בויצא אשר ההאים ולא בהם, פעול ואינם הלמר או אל מהםמחסר

 ארבעה ליום לצסהנה אמרז שככר כעכיר אל, כמקום זוזלתם וככזתהההוצה
 במה זה בארנו וככר ל, א במקום אשר ובלמר בהא ק( כו )דס"5 ליוםלנגבה
 ככמו הכלים מזולת הסמיכה למר חסרו וכבר 38*(. )לעיל הוה הספר סןשקרם
 ועור שאול, לבן כלומר נ( ד )ס"כ שאול בן היו גרורים שרי אנשים ושניאמרם
 לא כמוהם שיהיה ואפשר ולשרי, משפטו י( לד )6'וכ מעול ושרי מרשע לאלחלילה
 כעמיו. כעל על שמשפטז אפשר אז בעמיו לכעל כלזמר 1( כ* )ויקר* בעמיז כעליטמא

 ישלמו לא אשר שלפניהם מה על השכים הכנוים רבות פעמים שמחסריםויש
 יתעלה אמרו כמו זזה כלכ, צפונים או ברבור נראים שיהיו בין בהם אם כיהדברים
 נראית בהא לך ןלקחתה שעורו י6( כ5 )דנריס לאשה לך ולקחת בה וחשקתשמו
 ארני ן בלב והשאירוהו מהרבור הוה הכנוי וחסרו ה ות א ולקחת שהיה או האשהכנוי
 השליכז אשר את הנכיא לירמיהז אשרעשז כל את האלה האנשימ הרעזהמלך
 יום ער אותו, השל'כו או השליכוהו אשר את שעורו ט( לת )'לסיס הבוראל
 וקרועי זקן מגלחי בו, נלכרה אשר שעורו כת( לת )מס ירושלם נלכרהאשר
 בנריהם וקרועים זקניהם, במקום וזקנם זקנם, מגולחים משפטו ס( 60 )מסבגרים

 כתת'לתס למד מ5ריכס תיכס "כל ס-פ פ' ונ'ר יג נינסופ ח0רו סס כפי חס*(
 )כסטתקס פס כתכ כק5ור דיי יכרי סעתיק 6סר ס,סדי וסתכס כסוסו"ע ס* לססטיל
 וסדנס וסכתס כס5ריסס כת6ת לטד כסקוס סטלס בסוף סס5 כ,ס "וככר לפמ(5מר

 סו*ת סס5 ,4*ן *סר לטי5 עס פס ססתכל דכרי כנגי ווס ל,לס", וסדוסיסותססתס
 5רס." 3מ לנ תוסניס כ5מר 6לכטקוס
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 כי יקום לא והענין ישלם לא הרבר כי לכ( טו ל:"כ כתנתו קרחן נאמרכאשר
 הסר, הדכור יהיה ,ה ולולי כלכ הוא כי אפם השב והסר "(, וסמך בשבאם

 אם כי ה;ק, מן רוצה שאיננו מרע שכבר בעבור והחסרון הנה הסמיכהונתכנה
 יז( כ )ירטיס הדיחו אריוה ישראל פזורה שה בגדיהם. אם כי הבגרים ומןזקניהם
 בורנקרתם 141למקבת חצבתם צור אל הביטו אותה, הריחו או הדיחוהמשפטו
 ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור וממנה, ממנו בחסרון נ6()'סעיס
 כ,( יג )כט7כר שלהתנו אשר ריאיץ אל כאנו , כו יצאתם אשר שעורו ג( ינ)סטות
 את וזכרת לרגלה, או אותה לתור שלחתנו אשר או אליה שלחתנו אשרשעורו
 הזה השער ומן ה* ב הוליכך אשר ר"ל כ( ח )דכריס ה' הוליכך אשר הררךכל

 אל נצרף שאנחנו על מבטחונם כלו לזכרו שצריך מה קצת זכרון עלסמכו
 והוא כמקצת שנאמר "רבר רז"ל אמרו זה ובכמו ממנו שיחמר מה ההואהנזכר
 נוים שכעת קצת ,כרון על הכתונ סמך כוה הרמיון טיות( ט5"כ י"מ )ט7סככל"
 החוי את וגרשה לפניך הצרעה את ושלחתי נאמר כאשר כולם רוצהוהוא
 שכעה מכלל גוים שלשה !כרון על וסמך כח( כנ )סטות רוזתי ואת הכנעניאת

 יומת מות ה' שם זנקב ומהם ; לכלום הדין והוא הודעה כג( נפסוק)סנוכריס
 בן ויקב בו שנאמר מי בתכונת שיהיה ער עליו עונש אין והנקב 'ו( כ7)ויקר*
 למלך להעביר תתן לא ומורעך אמר באשר יחר ויעבור יתן אשר והענין כ(ב )ויקר* יומת מות למלך מזרעו יתן אשר עור וממנו השם, את הישראליתהאשה
 לרבר, מהצטרכו ברבר שיסתפקו מרבריהם כי יתן אמרו לו והספיקו כ*( יח)סס
 מן זולתו או המולך בוה ושוה ; נופל בלעריו יסתפקו אשר הרבר יהיה אשרער

 לחברו"; הרין והוא בזה שנאמר "רבר יפ( )מ7ס רז"ל אמרו ובכזההנעברים
 מבלתי כ,( 'נ ל7נרים אלהיך ה' מזבח על ישפך זבחיך ורם באמרו סמכווס!ה

 אליו שיהבר מבלתי )סס( הרם אכול לבלתי חזק רק עור וכמהו ; הקטיר חלבםשיאמד
 מאכלם יתעלה הזהרת התקדם בעבור אליו אותו נחבר שאנחנו שיידע מפניהחלב
 מה עור החסרון ומן ג(. ס,ף )ויקר* תאכלו לא רם ובל חלב כל באמרושניהם
 הקמה או גריש ונאכל קוצים ומצאה אש תצא כי באמרו תה מאפניו ושנהשחסר

 שיורה מה זוכר אתה כאשר כי בשרה אשר ל כ 1 א ר"ל ס( כנ ל[מות השרהאו
 עץ וירב ר"ל ח( יח )ס"כ בעם לאכל היער וירב ; אותו כזכרך הוא הרברעל
 נאמר '7( ' )ססע שלמן כשר היער; הית ותרב או לאבשלום קרה כאשרהיער
 נבוכרנאצר. אל שהממתיחשימ יו( ד לירטיס בנצרים נאמר וכן מנאצר ל ששעקרו
 יובנו לא וחסרים מקצרים באים מלים בחסרון בו ששמו מה לזה שדומהוממה
 ם ב יששו שעורו לס( )יסעיס וציה מרבר יששום אמרו כמו וזה בתוספות,אלא
 מסכימים היו שהם והוא עליו, ונניר שעורו )ירטיסכי( ונגירנו הנידו אותם;א,

 ארץ כי ממני; יצאו ענינו כ( י )סס ואינם יצאוני בני המלך; אל בולהלשין
 כלומר יט( סוף )מ"* הבשר בשלם ; לי נתת הענין יפ( טו )יססע נהתניהעב
 אלהים דנני וכמהו לי שפוום כלומר ט( ז )תכ5'ס ה' שפטני הבשר; להםבשל

 כי בי תגש אל ; שאלתי במלאת בהכעיסם אויבי על לי רן כלומר ו( ל)נלי[ית
 יטרך לא ; ממך טהור יותר אמ כלומר ממך קרשתי כלומר ס( סס )יסעקשקרשתיך

 כלומר 65( ט )נסטיפ כלה עשיתם לא אתך; יגור לא כלומר ס( ס )תסליסרע

  שפ~פ ויס סופוי, פל סנופי פל סענין כלוי  וסופך סיכול כ[[כ 6ס כ' ר*ונו*(
 סוכר. 5טי שכו וקכי5 ססוטע ידפ 6סל נט*מל סו6 סננוי,פסו
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 )ירטיס כלה אעשה לא אתך אך אמר כאשר עמם בענין כלה אותם עשיתלא
 יאמר פ, עליך, חונה כלומר ו( גג )תסליס הונך עצמות פזר עמך; כענין י"(5

 בי; וילחמו ג( קט ):ס חנם וילחמוני לי; יכול כלומר ה( יג ):ם יכלת'ואייבי
 והוא המם תחת בשבא נפשי מהם תסלא שעורו ט( טו ):טות נפשיתמלאמו
 והראיה נמלאה בי בענין הוא אשר ינ( 1 )נר6:ית חמס הארץ מלאה כיעחיר
 תמלא בענין נפשי תמלאמו וכן נמלאה, בנק על חמס האיץ ותמלא אמרו והעל
 שבעת לא וגם ותונים חמס. ד41יץ ותמלא במו רגצם תחת בקמץ נפשימהם

 השעור כו( כס )ט:5י והקאותו תשבענו פן אותם; ות~ני שעורו כת( יו)יתוק"5
 ורבב, מסוס כ( לט )'ת~ק56 ורבב סוס שלחני על ושבעתם ממנו; תשבעפן

 שבעתי כן גם הערב אזמר וכן יט( נ )י"5 אתו ושבעתם הכנוי בהפררתאמר
 את לשמר לי; והשב יד( לו )נר6:ית דבר והשיבני ובשר; מלחם ובשר,לחם
 העם בל ויעמר נאמר כאשר בה לעמור ענינו יז( יו )ית~ק6ל לעמרהבריתו
 ויחטאהו וישחטהו בה; וסחרו בלומר י( לז )נר":ית וסחרוה שבו ג(, כג )ט"נבברית
 שרעא חושכ אני 'ג( ח )7נ'56 המרבר לפלמוני כו; ויחטא כלימר טו( ט)ויקל6
 המשך ואו חמרם ההסרון בשער שנכנס וממה ד(. )רית אלמני פלני סןטודכב

 ו( ט* )תס5יס און יק?ץ לבו כאמרם "( פום בקבוץ עליה ויורו העתיריםמהפעלים
 איש הרברים; הכהשך בעבור טת( ט6 )נר*[ית אכל כל את ויקבץ ואובחסרון
 ס(, כ ):ס הרם גאל ירךף וכי ואו בחסרון י( כג )יס,:ט אלף יידף מכםאחר
 מלך 'סלד לצרק הן כג(; כט ):ס כבר ,תמוך וא. בחסרון ז( ך )טסל, רברייתמך
 בהמשך טהצווי כן נם אותה וחסרם טו(, ):מות ימלוך ה' 1141 בחסרון לכ()י:טיס
 לבית נא א?י ג(, לח )6'ונ נא אוי ו(, גת )תסליס שנימו "וס כאמרםהרברים
 עלינו טלך אתה לך כז(, כנ ):ס וג' ארץ אח לה אמר 'נ(, '1 )'ת,ק"5המר'

 ל6(,  לו )כר":ית מלך מלך לפני נאטר המקורים מן עור חסרוה וככר '7(. ט):ופט'ס
 ס(, טו ):"כ איש בקרב י6(, כ6 )סס לץ בענש 1(, כם )ט:5י לך אמר מובכי
 מרעים על' בקרוב ת(, כס )'ח,ק56 מואב אמור יען אמרו יחסרו לא באשראך

 כ,( 'ו )ט:5' לצריק ענוש גם כ(, לו )זס"6 פרם מלכות מלוך ער נ(, כו)תה5יס
 בו נבתוב אשר והוא מלעיל האחד קוראים והם המסורת בעלי אצל ירועווה
 כאשר הרכרים למשך עור התארים מן אותה שיחסרו ויש מלרע; וראחרהואו
 יט(, לנ )ירטיס העצה גרול ואו בהסרון ת( קטס )תס5ים חסד יגויל אפים ארךנאמר
 נפלה בעבור נחשבת איננה והואו מקבץ הוא בזאי כתוב הוא אם תטז( )נזולוזה
 )מ:לי לב טהר אהב ועור ואו, בלא יט( יט )ט[לי חמה גרל ועור המבטא,מן
 השער ומן ינ(; * )תנקוק עינים טהור ואו בחסרון '( יו )"'וכ ירים וטהר 'י(כנ
 גרול ע"מ נכוה הסמיכה קורם הוא 7( 'ו )ט:5' לכ גבה כל ה' תועכת אמרזהוה
 גרל ע"ר הואו ממנו חסרו כאשר בקמצות הבית מקבץ להיות ראויה והיהוטהור
 )קכ5ת רוח מגבה ובמהו הקבו,ן, ממנו וחסרו זה עליהם וכבר ה-ים וטהרחמה

 והניחו ו;'ור רץמיפו באשר ס( ק6 )תס5יס בסתר מלשני מן עור זוקסרוה ח(,1
 אשרריות )מאביות( כאמרם המיוחס השם מן חסרוה וכבר רוברים. למשוךהשין
 תלי וירוע ואו חסרם להקל עור בחסרון בו ששמשו ומה כג(. יג )נ"שסענגיות

ן
 גס פטוף 5קט1 נס קור6 ססרכ נספרו טקומות טנטס ויזעט תטוד קט1 ר"ל *(
 ט65 קט( חטי .5קט( קר6 סנ5טסי נס 65. פ' סק( לקטן ר6ס קנוק סג'ר1ס קטז5סורק
 יכפיטו(. ט5ת סלככס נס' )רי'נ סוס ט65 סטוקזקיס קר16 לתלס בססוס,
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 מאמרו יו( כ, )'ח:ק"5 יצד' חטמן ואו וחמרם וזולחם. סי( כת )דכרים חל' כל גםמאמרו
 מאמרו '1( 5 )"יונ עני ימי ג(, יו )דנריס עני לחם וואו ווולהו, ח( נ* )ירטיס ~ר'קחו
 עין ואו '(; ק1 )תס5יס וברזל עני אסירי ו(, ג ):טות עמי :?;' את ראיהיראה
 חרבותם והריקו באמרז ההקשה חהיא 'נ(, יו )נר6:'ת ראי אל מאמרו ת( 1 )1,6נראי
 וכליל נ( כו )סס 'פ' כלילת חשו ממנו שחסרו ר'ל ו( כת )יפק"5 חכמתך יפיעל
 המורה הקבוץ עתי ממנו בחסרם שחססוהו אלא הסמיכה, בעבהא ינ( כת ):סיפי
 כ( פנ )תס5'ס רמי ובאל כד( כע )ינריס הגרול האף חרי במה והוא הואועל
 ,עליהם הקשה ואוני ורומי חורי שעקרם ר'ל כו( ט )מ"6 שלמה המלך עשה ואניוב
 להקל בחסרון בו ששמשו למה שרומה וממה הוה. הרמיון מן הנה שקבצנוהובמה
 לרנוש ומשפטו כו( כ )מ"* הארץ את מלאו זארם כאמרם ההכבר שמשפטומה

 מלאו באמרו קל מפעל צווי הוא בהקל מלאו אבל בבר, חלף פעל הוא כיהלמר
 )מ." בריםארבעה

 החצרות את ומלאו הכבר הוה הפעל מן בצווי ואמרו 5ד(, ית
 ס( ד )ירטיס מלאו קראו וכמהו המם, בפתחות בא וע'ב ג'כ בהקל ו( ע )ית(ק"5חללים
 צווי ובקשו הרגשות, להם והרומה משפטם *( ס )סס ברחובותיה ובקשוואמרו
 יד( ע )כר6:'ת ענן בענני כבר פעל במקור ונאמר יד(, 'ג )ס'6 לו ה' בקשמן

 קנאתי את בקנאו ועור גכו(, )'תוק*5 אתך וברברי ע'ם להכביר ומשפטובהקל
 מקור ההו כי ו( ס ):"ס ברברו יצאה נפשי ע"ר לרגוש משפטו '*(, כס)נטדנר
 ועיר יד(, כו )נר":ית אתו ויקנאו כאמרו והוקל יג( כס )נטדנר לאלה,1 אאאשר
 עליה הנפת חרבך כי ס(, טו )ןטות יכסימו תהומות ט(, טג )סס תבקשנומירי

 התפקרו נבעה מיושבי לבר 'ו(, יו ):1כטיס ותאלצהו כס(, כ )ססותהלליה
 מבקשי וינקשו 'ת(, * )נסדנל משפחתם על ויתילרו טו(, כ )סס בנימין בניויתפקרו
 תהתלו באנוש כהתל אם ו(, 05 )נר"ןית בי התל ואביכן 5ת( )תס5יסנפשי
- חנ בחקו נג(, יט ):ס ויחקו בס?ר יתן מי ט(, יג)*יינ  ארץ סוסרי בחקו 
 )וזות י(, כנ )י:עיס הבתים ותתצו יכ(, 5ג )נר":'ת ונלכה נסעה כו(, ת)ט:5'

 ו(, עד )תס5יס מקרשך באש שלחו 1(, יו )יתוקי5 לו שלחה ור5יותיותעלותיה(
 )טטות המבקשים קטד(, )תס5יס לקרב היי המלמר כנ( ג )ירטעו לך אתנוהננו
 תעננה נ(, כג )יןעיס צירון בת בתולת המעשקה ו(, 1 ):1טטיס המלקקים יט(,ד

 והוקלו. ההכבר כמהם מאד ובהרבה אלה בכל המשפט 'כ( ד )'ח1ק56לעיניהם
 נון והוא הפעל פא כי כט( כס )נר6:ית נזיר יעקב ר 1 י 1 אצלי הזה השערומן

 עור הקלו וכבר ט(, 5* )ןס אלהים י'"ל ע-ר להרנש ומשפטו ויזר מןאוברת
 מלמעלה כ(, ת )ןו?טיס אביעזר מבציר ל( 5נ )'ת1ק"5 בושיםמגבורתם

 וישב כסכג(, )ןס יאמץ מלאם נ(, )נר6:יתטו אחיו ומקצה יג(, ת )ססהחרס
 במלאבת והלזים ת(, ינ )ןס למצר רוד אל נברלו ו(, י6 )דס"6 במצררור
 נו(, יז )ויקר* ולספחח ולשאת ע(, ינ )ויקר6 בשאת חי בשר ומחית י( ינ)דס-כ
 הרב לקבו'ן כלומר 5מנין פרח2ו י6( סס )יןעיס סססך 5מני - שלחןלנר
 בלומר אצלי כן גם לגר ענין חהו כז( נ )ט"6 לך תמנה ואתה מן ננורוההו
 ת(, 5ס תסעיש)נטדנר המעט וטאת לגר, ככו רנח2 למני להיות ראה והיהלהמו1

 שיהק( טשפשר י( כת )יןטס לקו קו 5צו צו כי ו(, 1 )דנריס המעט אוו:םכי
 ומקלו 5( )נל6סיט המק5ות את כג(, 5נ )סטות לשער במשער כטעם לצו בשטעם
 י( ס )סינ והפסחים העורים לן(, טנ )נו6סית משאות 1"2א יכ(, ז )ססע לוינירו
 עמקה קמץ הוא בי ככ( 'נ )"ית עמקות כגלה ת(, ננ )סטות פקחיםיעור
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 העקר י6( יד ):טות קכרים אין המבלי אצלי הזה ומהשער ת(, ית )"י,נמשאול
 נם לדעת לשאלה הוא כי יע( י )ויקר, ה' כעיני הייטכ כמו הדנשות*(כמם
 ומן ג(; " )ט'נ אלהים אין המבלי כמו ופתח כשכא ההא היתה זה ולולאכן

 שיהיה משפטו יט( ל )יסעיס יחנך חנון כט( טג )נר*:ית יחנך אלהים עורהמוקל
 אלהים ע"ך רגזשה וצון ושתהיה בקמץ מקובצה החת ושתהיה בשכא מיחנךהיור
 )מס5י רם יש בוגרים וסלף ט(, נ )5פניס ם יבזו עמי שארית כ(, סו )תסליסיחננז
 הכקר אזר עד כהם ונכזה עוך וטטנו להקל; טטשפטה הטלה והפכה ג('*

 מאות'ות התנועות חסרם החסרון מן שקרם למה שרומה וממה 5ו(, יך)ס'6
 רבריו על תי?ל אל מסמך התטעה כחסרם אותם, והניחם להנוע ח"בותשהיו
 ):ס,ת מזכח' מעם בית ומן כ6ן, כנ )סס אמת אמר' קי? שין ומן ו( 5)ט:ל'
 רלת ח:נועת י(, לנ )ינריס מובחך על ובליל ו(, נ )"'כס מ:9חי ה' ונח 'ך(,כ6
 אל כמו להיות תוסף באל המשפט כ' כט(, 'ח )נטדנר טקרשו את הלבוטכל
 ק"ט מפני כמו להיות אמת אמרי קשט ומשפט כו(, נ )דנריס עור אל, רברתוסף
 ל( יע ),יקר6 תראו יטקדש' במו שיהיה ומקרשו במובחו והמשפט ו(, ס )תסליססלה
 אלה ובא י"(; כו )ויקר6 משכני ונתתי כט(, כנ )יססע משכנו לפני אשרוכמו
 והנעת הבית במשיכת פ:?סד אומר ה"ת מעמיר היית ואלו 5"( ת )ט'6 סזוהדלפני
 בסגולן י( לג )יניס ט;בחך על ונליל חה הנועת היהה כאשר בסגלהחה
 הנחת כי כנ(, נ ):ס עמל ?היא 'ת( ג )קס5ת להם המה בהמה ?הם שיןותנועת
 בית והנועת בנח, יונח ולא כהם מוחל הם כי גמורה איננה האלה השיניןשני
 מספר הגימל באות ענינם כארתי וכבר לע(. ל6 )נר":ית לילה וגנבתי יוםגנבתי

 כך איש ו'תן כג(, 'ת )ו'קר6 שכיחי תתן לא בהמה וככל בית ותנועתהשרשימ;
 כהמתד מם ותנועת גבורתו; ג:ידתך כמו להיות מ'שפטם כ( ס )כטינר שכ?תיאת

 )ויקר" תרביעלא
 שאלה ע.מ בהמה כי טס(, ג )נטדנר בהמתם תתת יע(, יט

 נכלה לטר תאנה וק שאלה לסר טצאמ גנכה נבלה תאנהאכרה
 )ססע יתקחה גפנה והשימחי נאמר כאשר הכמים אל בהסמכם בקמץמעעת

 ):ס( שאלתך מה ד( )6סתר ובקשתי שאלתי יט(, כו )יסטיס 'קומון נבלת' יד(,נ
 מותרת. א:דחי באמרם באבירה ו"ל רבותינו שמשו וכן וגנכה באכרה ההקשהוהיא
 המשפט כנ( ג )סטות משכנתה אשה ושאלה אמרו הוה מהרמיון שהונחוממה
 וממה 'ך(, נ )טל6כ' בריתך וא~וצת חביקד זו;יא וכמהו בקמון, פשוטה שתהיהבנון

 ל( כ )'ת;ק,ל נט?אים אתם ומם ';( י )'סו:ע במערה נחיא'ם בית עורשהונח
 אל כאמרו בקמץ להיות המשפט יו( 'ר לירמיס נ?א'ם המה אשר והעםובית
 נוחי את המלך השיב לבלתי הזה המין ומן 3(, 'ג )יח;ק"5 הנואים ישראלנביאי
 כמו להיות משפטו ל"( טט )'רטיס ?לי גוי אל אמח הוה השער ומן יג(. 'ך)ס"כ
 כג( סס )3ר6:ית ק;את שלח ולאביו אמרו עור וממנה נ(. י ,1 )ן,31 ה,ית,"לו
 העברחם מנהג כי נ( יו )ויקר* אהרן יבא ?:את כג(, נ ):ס אשה יקראלואת
 שיניעו הכף או הלמר או וצוספת הבית הוה הלשון כע מאומה על יביאוכאשר
 טו(, ין )ס"נ י?זאת בזאת י(, ג )מל*כי וזאת נא ובחנוני נאמר כאשר בקמץאותו
 )ס"נ י9ה 9ה כי ו(, ס )ירמיס לך אסלח לזאת אי י6(, כ* )ס"* יענו לההלא

 ו;ה מצחטתם כס(ןי*
 בהשמה וממנו 6(5 )*קהר באה רגערה יוזה 5ר( יד )ס'*

 טיניס. נס6י 04111 מ"ס י6ס סטס ונסו ולי סס6 יטתתו לו פ' 5קמן כ"כ*(
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מהם
 ),יקר"

 ימי כל כמו הזא כי גר,ל כקמץ או  בשרק הנעותה כהא העקר טג( כו
 הוות)תהליס כסא הי?ביד הזה השער ומן )154(; כז רברנו קרם וככר ):ס(השמה

 בהכחב ה'ף5ד4  שיהיה ועקרו פועל מבנין כבר עת'ר פעל אצלי ה,א כ(75
  וכאשר הרברים  למשוך הבית תחת ובסגול יפ,על הוא פועל עתיר כי כו פועלואו
 בקטץ. עליו והורו הסרוהו הסשך ואו סהם אחר נחים  שני התקכצו זההיה

 * כו ר עש

 * אלע נדנרים צרך שאין ממה לנחץ נו שהוסףממה

 על אכל ר~נין בתנן וה אל טכיא צרן לכלי המלה או הפעל  שישנזיש
 מצחג בעבור וזה ראוי הנחץ  שיהיה  ואפשר סתווק( 7רך על )ר'ל הנחץדרך
 הפעל  וישנו הרברים מ, להם ססוך  שיבא מה וכק הסלה בק או רפעל בי,שיהיה
 הרברים שיהיו ער להם  שסמוך סמה הפסקם בעכור ההיא הסלה אוההיא

 להגריל או לנחץ אם האחר  שסרבים  ויש לבאר. מחפצם זה כל חגשוססדרים
 טוב הדעת וסעץ ועוד אליהם, ואמרת אהרן כני הכהנים אל אסר ומ,הענינז,
 סמנו אל סהצטרך סספקת וג' ומעץ באסרו  אשר( )הסן כי ססנו, תאכל לאורע

 מספיק את אסרו 'ג( ת )י[עיס  תקרישו אתו צבאות ה' את וכסהו הנחץ*(,לולי
 )ויקר6 באחיו  איש  ישראל כני ובאחיכם ועור לנחץ, ונשנה אתו אלסהצטרך

 כס( י )ירמיס ויכלהו ואכלהו יעקב את אכלו כי לכאר, באחיו  איש הוספת טו(כס
 ועור ויכלהו, אכילה אחר אכילה  שאכלהו אמר יאמר ]אח לנחץ, ואכלהושנו
 אחרי הלכו הנדולים  ישי בני  שלשת וילכו לנחץ; אכרנו כלנו אברנו גוענוהן

שאול
""]( 

 חטאו ובסשפטיך ו(, )ו לאסתר ויאמר אחשורש הסלך ויאמר יג(, יו
 )כר":ית שכלתי  שכלתי כאשר ואני אכל לנחץ, הסשרת  שנה כט( ט )גתמיסכם
 סיוסף  שכלתי  כאשר כלוסר אשכל במקום הפסזק בסוף  אשר  שנלהי טו(טג

 יעקב, יעקב אברהם, אברהם אמרו עור לנחץ  שנשתנה וממה מבניסין.אשכל
 כס(, ס )נט7נד אמן אמן י( ט )[טות חמרים חמרים שטואל,  שמואל  משה,משה
 סטה סטה מעלה סעלה כו( כ )7כריס בררך כררך כת( יו )[ס הקרב הקרבכל
 היה אם ג( יו )נמדכר  קדשים כלם העדה כל בי אסרו הנחץ ומן ; טג( כת)[ס
 סלכי כל וכמהו לנהץ; כלם שנה אך סספיק היה  קרשים הערה כל כיאומר
 כלם  שריך וכל ט( כ )'תוק"5 כלה  ישראל בית כל ית( יד )י:ע'ס כלםטים

 י( ינ )י[עיס וכסיליהם השסים כוכבי כי אמרז לנחץ  שרכוהו זממה ו(, 5)ירעיס
 סביבותיו  אשר הכוכבים לו  שחברו לנחץ אותו ורבו אחר כפיל אם כי  בשמיםואין
 ולא ג( סוף )עטוס השן בתי ואבדו באסרם  עשו  כאשר כמילים הכלוקרא
 כנה אשר  השן ובית נאסר כאשר אחאב עשהו אחר השן בית אם כיסצאנו
 באסרו עשה וכאשר השן, בתי הבל וקרא יקרים בתים אליו חבר אך נ(, נ)מ"6
 רגל וקבץ צוארי הצ141ר סביבות שיש מה שקרא  י( 5ג  )נר6[ית צואריו עלויפל

 )כר6[ית צוארו על יד( מ6 )6יוכ ש ילין בצוארו אחר בלשון נאטר וכברצוארים,

 )יססע העי ובע ביניו והגי 0 )טעיס ההיבל את סלאים ושוליו זה ובסו טכ(מ"

 סוס טנ6ור טסמיק" סיס כ5כי ת"כ5 65 ורע טונ סדעת ת!ען נ6מר ס6ס ,יע*(
 כתכ 5יעתי כי סטתכר, סדכרי "זתו וסכילתי ככ"י כתונ סט דגריס כסל סו**[ר
 70-71. סרוק נן טנתס סוס פרע לדכרי ור"ס לכ*לו. "תד שעת'קוס




