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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
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 עליו יוסף חמישתו כאמרו ה,א כי כד( ס לויקר* עליו יכף וחמשיחיו '6(,ת
 5;( ס יג )ויקר* הנהק עטר בעיניו ואם - כעיניו עמר הננע והנה ועור ט;*( ה)סס
 6( ג )ויקר* שלמים זבה גה(, יג )סס עינו את הננע הפך לא והנה כמו הםכי
 ועחי ל6(, כט )סטיח הסלואום איל כנ( ס )עטוס סריאיכם ושלם כמו הואכי

 )יסע'ס רסה יצע תחתיך יד(, נ )יססע החתיכם נפשינו יכ(, ג )ס"כ לאסרהחתיו
 כג(. יג )ויקו6 הבהרת תעמר החתיה ואם ט(, ין )ס'6 תחתינו תסרנו י*('7

 גולה בטוצא  טשפטו ד( ע לייוזיל גולה  כסוצאי אמרו לנחץ עור  שרכווממה
 י( כו )יטוק6ל סבקעה עיר כסבואי תוד ש( ג  מ"נ  פובאך  ואת  פוצאך  ואחבפו

 הענינים שני בין שיש אע"פ ל6( לג )יתוק6ל עם כסבוא כסו עיר כמבאהסשפט
 סשרשיה אותו לסשאווס ועור פ( כת )סס חלל ססותי ומתה חגור חלוקסעט

 )סטות הוא שטורים ליל ועוד כ(, קט* )תסליס כפי משאת קבוץ ט( יו)'ת,ק6ל
 כי י,(, כג )'חוק56 דורים  למשככ כח(, כג )ויקר4 הוא כפורים יום כי ענ('נ

 ועוד ואהבה, ירירות הוא כי יג( 1 )סם דודי את אתן , כ( 6 )ם'ס דדיךטובים
 ורחטים, כתולים ועור ר( עכו  לתסליס הנעורים כני ג( לו  )נריסית הוא זקונים כןט

  אטרם  ולרוטם להגריל אתו שרבו ומטה  6(. )ססע זנונים וילרי זנעיםאשת
 בקר בן פר לן(, כ6 )סטוח לבעליו ישיב כסף יט(, )'סעיס קשה אדוניםאלהים,
 דכותיה לית תמימים בקר עליו והססרת תמים דצה ו( טו )יט~ק6לתסיסים
 נ(, קטט )חסליס בעשיו ישראל ישמח י( לס )"'יכ עשי אלוה אמר ולא 157(, דף)לעיל
 השין תחת ובצירי יוד בלא עושך שיהיה הרין היה ת(. נד )יםעיס עשיך בעליךכי
 ורינו כבעליך כן 03 הכברא והוא ולנשא לרומם שזכרנו מה בו שרצולולי
 אמרו עוד ולנשא לכבר אותו שרבו וסמה ישראל. קרוש גואלך ע"מ בועלךלהיוה
 עם כי מרבר איננו כי ובניך אהה ר"ל ו( ע )ט." ובניכם אחם תשבון שובאם

 )ע"6 אכיו כרור - בררכי הלכו ולא - וישתהו עזכ,ני אשר יען וכמהואתד,
 העברית. בלשון נוהנ הוא כאשר הסלך לגרל וה היה לג('6

 אשר הכנוי לנהץ אני ס( )'"כ דניאל אני וראיתי אמרו לנהץ שהוסףוממה
 ופניתי באמרו היה )סס( בלבי אני אמרתי נ(, )קכלח אני ופניתי וכמהובזראיתי,
 בלבי תרתי ]בלבי[ אמרתי כאשר הענין ותקון די, אני מבלי אמרתיוראיהי

  לנחץ, שרצה לולא  ושפחות עכדים קניתי שאסרו[ כמו די היה כלכי ]ומכלי)סס(
 כ( ח )נתעיס רבים אנחנו ובניהינו בנינו יט(, )ם"כ תהתיך אני ס,הי  יתן מיוכמהו
 ואין המדברים, כנוי והוא ובנות,נז בבנינו אשר הכנוי לנחץ אנחנו אמרוכי

 ולא סענין רבים ששם סי סובר הוא כאשר הנדתה ורבים התחלהאנחנו
 זה יתבאר כאשר בשסוש נכק זה אין בי וטועה יג(, טד )חסליס במחיריהםרבית
 מאסרז שראה מה ועאה הסברא כעלי הטעה אך רכ, וטספרינו  יהורה ר'מספרי
 וברסינו שדותינו עור וסאמרו לעברים בנותינו ואת בנינו את כבשים אנחנווהנה
 הוא רבים אנחנו ובנותינו בנינו אסרו ר"ל וה אבל כן הדבר ואין ערבים,אנחנו
 רב כעת אוסרים והיה רב טפול לרשם חהיה גדול רישם היה סהם כתסאסר

 כלופר  פפיסקויו פיס( נכ"ס מדי5 ספכס טן )כלקוטים ססרסיס נפ' כתנ וכן*(
 615רי1 6תריו כטלת כ*מר כוספת "ל6 5רכיס 6ינו נו כשר6ית וסיון אטסיתו כטותטסו
 סונס תטיסיות לכתס ר61ור0 6טרו קת( )נ"ק 6כן טענת טטנו כענין לו-ל 6ךניניו,
 וכני ול* מקניך, ילטס .ק7וס, סתניך וסיס כיו7 נוספת יו7 וים 6תד.נקרן

 סוריך, טון
 לרניס. 61ינן נוספות סיו7ין56ס
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 רגן ונקחה אמרם הזא במוון, קצתם ונמכרה לכה רבים בנינו אנהנו אבלח~רונם
 אנחנו שנינו נשכענו אשר אמרו לנחץ אנהנו וכנותינו כנינו וכמו ונהיה.ונאכלה
 והיה אמרו הדברים לסרר הפזפקים האמצעים בעבור שנשתנה וממה טכ(. כ)ס"5
 בעבור והיו שנה ט( ד )סטות ביבשת לרם והיו היאור מן תקח אשרהמים
 האיש אל ויאמר וכמהו לבאר, הסרר באמצע שבא היאור מן תקח אשרהפסק
 אנשים עשרה ו יק יחן אשר ההמה בימים חג0- י( )ישק5ל ר ויאמ הבריםלבוש
 אני.שחי שז וכמהו  ל1כריססוףי(, ז:ורי  בכנרוייש  והחוייו הנוים לשנותטכל
 בענור ד( סיף )נתטיס בגרינו פשטים אנהנו אץ אחרי אשר המשמר ואנשיו~רי
- ה~כר ערכך והיה זבמהו אנחנו, אין שנה הרבריםשארכו  ערכך זהיה 
)ויקר*

 לישראל אלהים ויאמר ועור המצוע, אורך בעבור ערכך והיה שנה ג( כ,
 באמצע שבא בעבור ויאמר שנה טו( )נר*סית יעקב יעקב ויאמר הלילהבמראות
 יריו כגמול וד[ם - עשיתם ובתמים באמת אם ועתה וכמהו הלילה,נמראות
 התשובה לו שיסמך ראוי והיה התנאי נשלם הנה טו( ט )סופטיס לועשיתם
 והם: אחרים רברים ותשובתו התנאי בין והתמצעו באבימלך שמחו אמרווהיא
 וחברו התנאי שנה הרברים ארבז וכאשר הענץ, סוף ער עליכם אבי נלחםאשר
 יבא וכי חג0- באבימלךן שמחו - עשיתם ובתמים באמת ואם ואמר: התשובהעם
 )דנריס נפשו יאת בכל ובא שם גר הוא אשר ישראל סכל ישעריך סאחדהלזי
 המצחג. אורך בעבור ובא שנה ו(ית

 1( קלת )ססליס יירע ממרחק בוגבה העתידות אות כפלם ה:ה למקוירמה
 ,(, יו )'סע'ס ייליל כלה למואב מואב ייליל לכן כ5(, כד )6יונ ייטיב לאואלמנה
 ד( 1 )סוסע משכבותם על יילילו נ(, ט1 )סס ייליל מוזוב מירבא ועל נבועל

 בכל הראשונות והיורין אחת, ביור גורמים הם נפתלי בן אבל אשר, בןבנרסת
 יקר 2קד ע"מ -?ע נשאר רוה אותם מחסרים היו ואלו נוספצן האלההמלות
 והנחים לעתירות היורין ינ( 6 )5פנ,ס ה, דטיב לא במו י2ליל לט'ב טן( י)יסעיס
 ע'מ !:ט'ב !!ל'ל המלות היו האלה הפאין נראות היו ואלו הפעלים פאאחריהן
 כלה ייליל בלכן הראשונות והיורין 46( דף יטנ לסרם יהרה ר' אמר באשר2של'ך
 אחר אשר הנחים אך לעתידות, הן השניות והיורין נוספות הם ובחבריהםייליל
 כאשר רפעלים פאי השמות דוורין היו ואלו הפעלים פאי הם השניות האלההיודין
 הנחים כי אומר אמר ואלו טעם, אהריהם אשר לנהים היה לא יהורה ר'חשב
 וישב יקר ביקר כן גם נזספים לשומם עליו היה האלה בפעלים נוספיםהאלה
 )'רט'ס איליל מואב על אבל לומה, אפשר שאי סה וזה להם והרומה ויטיבויצא
 )נר6סית איטיב )לא( ע"מ איליל ומן ה' יטיב לא ע"מ נליל מן מורכב הוזש ל6(טס
 עליו מספר אשר על ה' יטיכ לא עימ ביליל מספר והחש אפעיל בלומר יג(לנ

 'ד( סס )'סע'ס י2הלי רוח ומשבר אמרו וכן יהגה, חרש קיר אנשי אלבאמרו
 מר' שנעלם מה מכלל וזה תפעילו ע"ט פילילי ומן יפעילו ע"מ ניל'לו מןמורבב
 נפח לא אש טמכיהי אמרו ההרכבה מצר בו שאנחנו למה שדומה וממהיהורה.
 עליה ספור תאכלהו ומן לאש צוף אכלהו מן טורבב אצלי הוא כי כו( כ)*יונ
 נפח לא עליה באמרו וכר בלשון זכרוהו כאשר זכר בלשון דעה בצהי האשחכרו
 יצא כאשר עליו הקריאה טוצא יוצא התה ההצווי טס*(. טת )יכטש כאששבקוביצא

 ט. 6ות סרילככס ס' ל6ס ת6כלס1 וטל *065. קנירין ג' סס ונטעורס*(
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 אשר אשר בן בגרסת ד( סכ )תסלים כלכם ת??חי כן גם עליהם הקריאהמשא
 העתירים מהפעלים כן גם הקריאה מזצא שיצא זממה 1(, הרש מקבץ אתוקוראים
 בגרלו !:!ף אמרו ייליל ומשער '21(. לג )לנריס יוכף לראש תבאתהאמרו

 נוספה הראשונה היור כי אשר בן בגרםת וזה יירין ר24תי בהרףיות י( ל6)'תזק6ל
 הגירסא על וייף ומשקל נפתלי, בן בגרסת בלבד האחת היו ובהראות וייף,על

 מ( ל* )6ק3 לבי בסתר י!9י י( מ6 )'רטיס "2מעאל י!שן נפתלי בן ר'להזאת
 ר' רברי אלה טיף, מן השין במקום והיא הפעל פא אתריו .4הנח לעתקץותהיו
 4חשר בן בגירסת כן אם הראשונה והיור הנכון והוא ו(11( דף 'פס ל3[ר[יהירה
 הרין היה להם והרומה ט,( ט,, )['3 המלך יחי 6( )3ר6סית זאר יהי אבלטספת;
 בסתר ויפת ט(, )3ר*סית היין מן ת4? 1( )טס5י ררכיה אל ?ק? אל משקל עלישיהיו
 בעבור בשבר ההא והניעו היור והרפו והראותה היזר נח עם ההא נח עליהם וכברלבי,
 בהא שהמכטא ומפני ועור, מן השבר כי העלמה בעבזר עליה ולרערות רהד אצל,שהיא
 משאירים היו אם כי אותה, שנו העתירות יור אך נמנע, אחריה הרפה והיורהנחה
 והיה רפה נח ההא והיא הפעל פא ובין בינה מתחרש היה תנועתה עלאותה

 מראי בשרי ל כ י כמו חסרונם תמורת ישימו אשר הטחסרים לפעליםמתרמה
 תמורה אין ישמעאל וישב ישט, אל ר"ל הזה והמין לו, והרומה כ*( 5ג)"יונ

 המותל כשבא העתירות יזר להניע ראוי בשכר יוי הא הזנעה זכאשדטהסרוק;
 אמר באמרו בהעמרה הזה ההרמות מן יראו ולא ; הזה ההרמות מן לברוחבה
 בזולת נוהגים רבריהם כי וזולתם לז( ג )*'כס יסה' אמר זה מי ט( 5נ )תסליסקס'

אמר. הוא. הוא כי מזה ונורע בה המזחל השבא עלההעמרה
 שער והוא לפניו אשר ובשער הוה בשער הקימזתי ככר ולר אבואל

 בהיחברך העבריים מרעת הזה בחבור לבארו ההכלמה בספר שיערתי מההחסרון
 כי ורע המלך. יתי אור וביהי נפת לא אש ובתאכלהז כ( 5ר )תסליס הוותכסא
 לפעל רומה זכרם קרם אשר האלה במלזת העהירות יור בכפלם העברייםפועל
 שנצא ולולי ואהראקה אראק  באסרם  המינעת טלעי אלף בכפלםהערב
 ה' את ררשנו כי  אסרם הוה  השער אל ויתחבר וה. איכעס מבאר הייהימענינינו
 קול נשאו צפיך קול טעם; לו אין השני דרשנו ו( יר )דס"נ לנו וינח ררשנואלהינו
 )ני*סית טפנו גם אתה גם אנתנו גם טעם; לו אין הראש,ן הק~ל ת( כנ)יסעי0
 טד )[ס הגביע נמצא אשר גם אנחמ גם וכמהו טעם, לו אין הראשון גם ס(טג
 שמה ינזס אשר מקומ לך ושסתי ט(, נ )מם פרשים גם רכב גם עמו ויעליו(,

 אנשי ו"3שו וכמהו ובתרטם, בפרוש טעם לו אין כי אשר בהפלת יג( כ6)ססות
 לא אשר בתולה איש יפתה וכי כ6(, י6 )ט"י בעירו הישבים אשר -עירו
 5ח(, לכ  )נטינר כנו אשר ך34ר'ם שמות את בשמות ויקרצוו סו(, ככ )[טזתארשה
 תספזר צערי עתה כי וכמהו לא בהומפת כס( טט )ירטיס תהלת עיר עזבה לאאיך
 או לי יגיר מי בענין; טעם לא אע לא אמרו יד( )"יונ חטאתי על תשמורלא
 אביך ש"3נך מה לי יגירה סי וענינו 1 א בתומפת '( כ )["6 קשה אביך יענךמה
 ישב כי יסיף וכה לקהונתן ה' יעשה כה יהעתן אותז וענה בעניני, הקשות סןבו
 בין אל צמרתו ויתן באמרו כתוספתו כן גם אל בתומפת עליך, רן,3יי אכיאל

 סלס. ט5 סקרי06 וטו65 סמ[ 3פתסת ?י?חי נפת5י נן 57קר6ת1(
 5וכר, תפע5ת0 עיט ,ל וכ* 'וסף לרים כו* "טי כ*לו יתפלס ילך 1 5יו, וסא2(
 . כו*. סרם יסתס ד'כיכ

. 
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 יטיב אם והטעם ס(, כ6 )ס"6 ידי תחת ל א חל לחם ובאין ל6( )'ת,ק,לעב,תים
 ובמקרא טעם לו אין הראשון עד יר( י, )'ס~:ע כה ער אשר עד רעתך;אבי
 נוכר. שלא מה על שיורה קצת ענין מכל ווכרים אנחנו אבל מאר, הרבהמוה
 ברכרים, הנחץ דרך על ולכם ולו לי שיוסיפו ושמושיהם העבריים ממנהג קיורע
 נ~(, ית ):טות ארצו אל לו וילך ס(, ס )'רטיס הגדולים אל לי אלכה אמרםומוה
 י6(, כ )סיס לו הלך חלף יכ( )"יוכ לו יטעם אכל ת(, ל6 )עעיס חרב מפני לוונם

 וכנרנאמרכענין מלאהפניכם)סטותעס(, לכם קתו )דכריסכיג(, לכםקמוועברו
 לך לך יו( כס )וס'כ יכוך למה לך חדל ג(, 'ט )ט"6 נפשו אל וילה ויקם ויראהוה

 שהוסיפו וממה כנ(. 3 )ס'3 מאחרי לך סור כג( ל )סטות סמים לך קחמארצך,
 ה י ך הוא מהם אושר מכל המכנה שהשם והוא וממנה, וממני ממנו אמרםבו

 כאשר ההא בהספת מנהו או הנון בדגשות מנו להיות כן אם הרבורומשפט
 )'סעיס מני שעו נאמר כאשר המדבר  באחר  ומני ינ( ד )5יונ מנדע שמץנאמר
 אשר בנקבה רוהקשה וריא ל( )יסעיס מני ולא ר( סס )תסליס מני גברו ד(כנ

 שיאמר ר-ל כן גם נמעמד אינם אשר ובקהל מנה, שיאמר ר"ל במעמדאיננה
 כ( '6 )5יונ טנהמ1( אבד ומנוס ואמרו ההא בתוספת בו דברו אךמנם,

 בו בדבור ואין בו מדברים היו אלו במנם חייבת היתה אשר הדגשותוהשאירו
 ואמרם ההעמדה, בעבור היא מנהו מאויבים הנון דגשות אבל מחאה2(,"צלי
 עוד מן הוסיפו וכבר מן. שנות על אם כי אאננו וממנה וממני ממנו כןאם

 ומלפני מן מהפך שיהיה ואפשר ך( יג )נתטיס הבהן אלישיב מזה ולפניבאמרם
 השם כי נ( ת )ססית מצרים מימי ו( ר )יס~סט הירדן מימי אמרם וה וכמוזהן

 היררן מימי בן אם ואמרם הירדן ש' נאמר ,סמך וכאשר ק:ם הוא סטוךהבלתי
 הוא כאשר הקבוץ סימן במים והמם היוד כי ורע כפול. השנ מצריםמימי

 )ע(לי תרדמה תפיל עצלה קבוץ הוא אשר ית( י )קסלת המקרה ימךבעצלתים
 קרנים לנו לקהנו וככוהו כר( טער )לטיל משנה לשון להיותו טעם אין כי טו(יט

 סממם שני בלחוו(ים שיש אע"פ ס( כו )ית1ק5ל לחותים כל את יג(, 1)עטוס
 וולתי שרשית אות רקבק סימן אחר כן אם במים אין כי וי1ים, ר"ללקבוץ
 השמות מבלהי אחח מאות שם המם להיות יתכן לא אשר הדברים ומןהמם,

 המתשכי הנפרד ממנו כאהד להשונ א"כ הראוי ומן הנדנקים והכנוייםרגסתרים
 יובל ר"ל שי משקל על הנפרר המחשבי השם שיהיה עד - י מ - יודמם
 בקבוץ מדברים היה אלו ההקשה והיתה ת( )יסוסט העי מלך יכ(, עו )תסליסשי
 כן גם אמרי אחרי כ, ש:!ם( )ר"5 שמים דמיון על שיהיה השלמות עלהזה

 וההקשה מטנו, באחר רברו לא 3( קבוץ שהוא ר"ל במים כאמרי האבשמים

 ככ"'. נגליון כתונ ק נון" לפס סו6 לידנו טסניעו רוקני( )5"ל דוק*נו 31ספר,1(
 סססי. כו נדנור 51,( 5"25(
 סגיות, "ינס וטיס סטיס כי סתדסיס סטרקרקים רונ סכרת ס'6 ססתכר כדעת3(
 יריס ססניות על ,ורו 3כתונ דנמונס על ככ6'ס טכל .ולפי וךל: ס6פד' דעת כן1ל6

 ערכיס סני לסיותס טרמס, טתניס, טורות, טתי לסיותס טניס, ו5וניס, עיניסורנליס
 נ*חת, יפול דרכיס ונעקט סר6ל*ע ס6טל כעו וסעד ילכיס, וכן "ולו, וכ'6ת סטטסכי*ת

 6סנס ססניות, ע5 יורו בולס טסס טסכי6 כ"לו ט"טר ריו' וכן כ6( מ' )ר6כ'עכפול ס,* כ*לו 16 זס6ור זסנוכ גנסו נחכ*ת סטטט לסיות ססו6 כוסן ס6י לחוק5סליס
 סנסלית טיטי טסס טספתפוניס טורבכיס כולס סטיס לסיות כל*כשע 3ו 6מל ככרטיס

 כי-)סתטוטטהו סטניהצש5ד על טיורס 6וטר 6מ ונע5לתיס סטעו. טססטיוססעליונות
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 מאותיות המהשבי מים מאותיות אחת היתה וכאשר ם, וירי יר ע"מ שםבאחר
 וככר והפילוה. והרפוה שמים מם כהנעת כקכוץ להניעה עליהם ככרהרפיות
 ושמשו חכר, מים וכי כפול בלתי היררן מי וכי כפול היררן מימי כיההבאר
 אומרים שהם רואה אהה כאשר הנראים השמות אל בסמכו במים ובהנחתובכפל
 כל כפל מבלי הניחוהו לא הכנוים אל בסמכו אבל היררן2(, ומי היררןמימי
 וכנוי הסרבר כנוי אל בממכו מתקלקל היה אותו כופלים היו לא אלו כיעקר,
 ולקחתי אמרו סהם, הקבוץ סימן באנור ט המרובר וכנוי במעמר איננואשר
 נשתה מימיך ואם מ(, כ )נמדנר מימיו ונתן י*(, כס )ס64 מימי ואת לחמיאת
 יט(, 1 )סטות מימיהם מקוה כל ד(, ס )6יכם שתיט בכסף מימינו יט(, כ):ם
 ומים מם היא האל מהמלות אחת בכל השנית הזאת שהמם שנמבור יכוןולא
 כמו כי כן, גם הקבוץ מימן א1חריהם היורין זכי כמ( כ )דכריס לי תתןבכסף
 כח( קנ )תכליס יתמו לא  זשנותיך כסו הנקבות בקבזץ אם כי יקרה לאוה
 אשר הזאה המם כמו כי ועור לו, והרומה לררתיכם, כו(, כנ )'הוסע ררותינוובין
 אתה כאשר הכנוים אל בהם היא אשר השמות בהסמך תשאר לא לקבוץהיא
 )דגרים ובנותיך בניך כ(, י )'רמיס יצאני בני בנים בממוך אומרים שהםרואה
 לוה ורומה לון שדומה מה וכן מם בלי ס( לס )ירמיה ובנותינו בנינו לכ(כמ

 בכי הבית על הלמר כהכנם וזה לנחץ, קצתם על הטעם סלות קצתהבנמתם
 עולם למן ימ(, ט ):ס הוסרה היום בלמן מן על וכהכנמה כ( כ ):טיתלבעבור
 )דכ"ת שנה עשרים למן י((, ו )י:עיה אפרים מור למיום ו(, ז )ירמיס עולםוער
 ויותר זמן. להתחלת הנה שהלמר אע"פ 'מ( * )דני6ל הימים ולמקצת כג(,כן

 כי באמרם להתחלה שלשתן והן הכית על וטן הלמר הכנסתם מזהנפלא
למבראשונה

 )דה""
 מם כהפתח למן משפטה הוא ואם המם ונפחחה יג(, טו

 תחתיה  שיהיה המשפט והיה חמאת מן  שעקרו כנ( נס )תכליס פיו מחסאתהלקו
 חרפה ע-מ טו( ו )'סעיס ורבש חמאה קבוץ וחמאת 19(ן דף לע'ל )ר6סצרי

 בלא טו( 6 ):ס ימים ומקעת ה( * )דני6ל יעמרו ומקצתם נאמר וכברוחרפות.
 ולחיצון, מלפניו מלפנים ומלמטה במלמעלה הלמר על ן מ הכניסו וה ובהפךלמר,

 נסטכת היו *:ר סכתלים למול:ת *ו כע5מה לתול:תה טס יסוככ ונטוכס סתקרסוה:סל
 נטלתה, 6ל קככ 6!כ :תי הכתליס טמ(ק והע5לה התקרס ממ,ק הע5לס ,6"כעליסם
 כ:סל ססידים ר'ל כתטת ידיס :פלות קל6 סע5להווית כר*וי ו:ס1עו הגג כתקון סע5לה ט5ד טהגג הטער טפעוף וסו6 ידלוף הנית*טנם

 ':כן..
 קרנים לנו ולקמנו

 להיות למתים 6מגס הכ"מ, ט*מד סקופר טה ל* 6מ קרניס כעלי נכ5 סניםלסיותס
 כ:ם הוס הרכוי קר6 ע"כ רכות טלומות וממוכר טורכג 5ד וכל 5דדים סני נעלתס6ניס
 והמם והיוד 6מד רכוי למות כי ימד וס:ניות סרנוי טל :מורה לתתיס 6מר עוסה:ניות
 על תורס סס מלת כי ג"כ ה:ניות על יורו וסטיס 5דדינ(. כ:ני :הו6 הרכוילוס

 :סו6 למי טי וקיים מגכל 3עקוס כ:סו* סס סהוי ומי 3מי ת*טר סקייססטקום
 תלק כגלנל :6ין ולפי וקיים 6ליו רמת נלתי ססעקום *מר סס ססו6 י6טר ליטתנועע
 ו6פסר קיימים ל3ד מומית סתנועס קטני סני תטידת גתנועס לסיותו סם ססו6 כוי5דק
 לסיות ס:ניות על סטורס סטיס נקר* וס טסני סס סם, ססם וי6מר ש5ע:ססיורט1
 כקייסמס; סקטניס 6לו סמ עלתכועת
 נזכל ט'טי לסון כי טימי וכין טי 3ין ססרם ים כי "מר 41ל סעדיס רנינו סנ*ון1(
 סכתו3 ססוכיר 3ירדן ומ5ינו ל:תיס ר6ויס ס6ינם ע5 טי ולסון לסתות סר*רס סטיסעל
 ר6ויס כיו סל6 וק5ת לסתיס ל6ויס טיטיו ק5ת סיו סכירדן לפי ועי טיעי סניסס6ת
 ו*ר6( .ס")נתיי
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 1(. )ד ליונה מעל בויעל על על עור ונכנסה יג(, ח ):וסטיס החרסמלמעלה
 במלה המשפט כי טז( ס )קסלת שבא עמת בכל הלמר על הכף נכנסהוכבר
 והפרירם הלמר על הכף והכניסו כג( בס )סטזת המסגרת לעמת כסז שתהיההזאת
 אבאר כי,שר ין( ת )קס5ת הארם יעסול אשר בשל עשו כאשר עצמה בפנימלה
 בפני מלה עמת שיהיה ויתכן 5(; )[טר להקשה חוץ יוצאזת מלות בכללאותו
 הומפתם זה ודומה מ~ולתה, נפררת בלתי עצמו בפני מלה כן 3ם בל ושיהיהעצמה
- נאיןמן 4  ובוהוא יט( כנ )יסו[ט ה' מזבה מבלערי ב*( טס )טטיס מבלער' 
 )נר*[ית לנ3רך בואלכה תומפת עור הלמר ונכנסה ס(. כנ )נטונר ממליישב
 אל לבית במתחת עחי לתומפת ונכנסה לז(, ג )נתטיס הבונים לנגר יכ(לג

 )יססט עקרבים למעלה מנ3ב אל ינ(, ד )ויקל* למחנה מחוץ אל ס(, לת)נר6[ית
 הנבלע הכפל תמורת הוא וכאלו נוספת הנון כנ( ג )*יבס תמנו לא כי ג(.טו

 מחופש, חפש תמנו אמרו מתעבר פעל שהוא אלא אצלי וכמהו יזטך,בסופו
 אמר שאומר הוא בו הטעם ובאור התעברו ובאיר ר:מו כן 3ם משפטו 1( סן)תסליס
 על יחפשו תרגומו מחפש חפש תמנו עלות יחפשו הרשעים: עלהנביא
 שהם כלומר המחפש ההוא החפש וגומרים משלימים והם עליהם ויחקרוהעולות
 וקרב ההן לעולות מגריל אמר כן ואחר עליהם מחפשים אשר העולותעושים
 שהם ר"ל עמקות בו ומחשבותם רחוקות ברע עצותם כי כלומר עמק ולבאיש

 להם שהגירו מה עושים כן ואחרי תכלית ער בו וי3יע ברע במחשבהמרחיקים
 )[ופטיס מכיר מני - אפרים במני ן מ על היור הוסיפו וכבר במחשבותם.עציתם

 -- י6(. ל )י[עיס ארח מני - ררך מני יד(,ס
 אשר במקומות הנראים השמות מן שמביאים מה הזה השער אלויתחבר

 לבאור, מהפצם לו והרומה זה ועושים ברבור, תוכפת היא וכאילו בהם כנויםיאות
 נ( יג )זיקר6 ימים שבעת הנגע את והסגיר הנ3ע את הכהן וראה כאמרותה
- הנ3ע את וראה וכמהו מספיק, היה והס3ירו ואמר מכנה היהואילו  כי 
 מל3 הכהן ולקח וכמהו נכון, היה מכנה היה ואילו "( יג )סס הנ3עפשה
 מספיק, היה כפו על אומר היה ואלו טו( יד )[ס הכהן כף על ויצקהשטן
 יטמא ולא ]הנגע[ )הבית( את לראות הכהן יבא בטרם - הכהן וצוהוכמהו
 היו ואלו 5ו( יך )סס הבית את לראיזת הכהן יבא כן ואחר בבית אשרכל

 יבא בטרם הבית את ופנו הכהן וצוה הזה הדמיון על היה בכנוי בומשמשין
 בענינים הנה בחרו אבל לראותו, יבא כן חוחר בו אשר כל ולאיממאלראותו
 פר את אהרן והקריב אמרו עור וה וכמו הכנוי, על והראזת הבאורהאלה
 ושחטו אומר היה מכנה היה ואלו י6( יו )סם החטאת פר את ושחטהחטאת
- אהרן והקריב ושיעורו ומאוהר מוקדם האלה ובמליםבלבר,  בערו וכפר ושתטו 
 מכנה היה ואלו כו( כס )["6 ה/ מנעך אשר נפשך וחי ה' חי ועתה ביתו;ובעד
 הפעל וצזרחק נפשך וחי הרברים באמצע שבא בעבור אך נכון, היה השניה'
 פה את הראות מעליל אני ובוה טוב, יותר הרואות והיה מנעך אשרר'ל

 והוז ושחט התרחק ע' בערו וכפר הרבורים: באמצע בעבורשבא רשלהחטאת
 רל והקצור הכטי כי אפס מאח-, הרבה כרבריהם ווה מבואר, יותררו-ראות
 ברחבחימ משחקים וילרות ילרים ימלאו העיר ורחכות אמרו וה ובכץיעזר,
 לנחן שהוסןף וממה נכון. היה בם משחקים ואשר מכנה היה אלו ס( ס0נמס
 0סה יותר רגועם 0ן הךשה באמרו אין ד( ט* )טעי0 חגשה פעל מי אמרוולצחות
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 עשיתיו אף יצרתיו בראתיו אמרו וכמהו צחות, הוא אבל פעל באמרושיש
 זדומה הטעם, מן שככראתיו ממה י,הר כעשיהיו ולא מיצרהיז אין ו( טג)סס
 ולא היוב בחרתיך אמרו בכח וכי ט( נ," ):ס מאכתיך ולא בחרה.ךלוה

 לירך, שיבא מה כל על הסש וכן ונחץ, לצחות במרבר הוסף אבלמאסתיך,
 נם יהקק ולא פעל ענין. זולת בעשה יהיה לא אס אומר יאמר ואם לו;טהרוטה

 נאמר ראי? יותר הקצור היה לא למה בראתיו ענין זולת עשיתיו אף ביצרתיוכו
 הצהות. נק סקומו כן נם ולקצור ומהקן צח יותר המליעה בטלאכה הבא;ר כילו

 "וסבים כאשר בהע אשר בקבוץ היור הוספתם והסכמה בכונה שהוסףוססה
 ותעבות ורסות וחטאת ושנות ואהות בנות בכמו הכנחס אלא"ן

 בתוספת בנותיך הסרברבוהזכריאמח כנה אל במת יססכו כיכאשרונאצות
 ססמם שמ קבש כאשר הקבוץ קבצו וכאלו ע הו על ר.ל הקבק סטן עלטר

 חולתה ח( ס )תסלים ישנאן אלפי רבותים ס(, כן )'תוק"5 לחתים כל בעללקבוץ
 השרשים. סספר הרש סאזת בשערו הקבוץ קבוץ רבותיס בהיות הפנים בארנווכבר
 הקהל עס וברבר ק( כו )'ח~ק*ל בשרה בנותיך האחת הנקבה עם ברברונאמר

 על ובספר כ(, 3 )סטות בנותיו אל ויאימר הוכר האחר על ובספרבנותיכס,
 ובספר טט(, כ, )נר"[ית סביבתיה אשר כ"(, )נטרכר בנותיה האחתהנקבה
 מם יהיה כאשר אך בנותיהם, הם כנוים כשיהיה במעמר אינם אשרעל

 בסעצותם ותלכו מצבותם, מובחותם, לרורוחם, נאמר כאשר היור בז תוסף לאבלבר
 ער ותבוא יסיך ותקריבי קכ(, )תסלים יהמו לא ושנותיך ונאמר ו(, סוף)טיכס
 )ית[ק"ל רמהיך ונתצו כנ(, טד )'[ע'ס חטאתיך ובענן 7(, ככ )יתוק"5 ך י ת נש
 על אך הלמר חסר אחותיך כי אפס ס"(, יו ל[ס אחזתיך את בקחתך לט(,יו

 לשלשת ניג(, אחיותי)'טסט ואת אחי ואת נאמר כאשר אחיוהיך הזאהשלם,ה
 נאשר היוד נפול זהמשפט בדבריהם, השער נהנ זה על 7(, " )"יונאחיותיהם

 פללת אשר ונאמר התם, וגל ככ(, יו )יתוק"ל אחיותך בצרקתך כלמחך ושאינאמר
 ולא גט( כט )7כריס מכותך את ה' והפלא ועור החסרון, על )סס(לאחותך
 שהוסף מהמנהנ ותצא העקר על שבאה מלה שיש המנהג, על מכותיךנאמר
 בזכרנו בהן נוספות הם אשר במלוה האותיוה מן הוספתו שההבארה סהברבור,
 בפעליס הכפולזת והאותיות התמזרה נחי עוד סוסף שהוא ,ממה התוספית,אותות
 מספר יהבאר וה וכל ההעמרה, בעבור הרגושזת הכפולות זהאיתיזת העיןהעלולי
 זה. וספרנז בהשגה וסספרנו הכפל אותיות יספר הרפעןאותיות

 * כז ר עש

 לצרך* דומה או לצרך שנשנהממה
 אם כי הענק ישלם לא כי הצורך בעבור המקוסות בקצת המלה ששונים"ש
 ואותי י(; לט )נר"[ית יום יום יוסף אל כרברה ויהי כאמרו הה ההואבהשמת
 להקמת וצה ההשנות בלתי לעסור אפשר היה לא נ(, ח )טטיה ?ררשק יוסיום

 בכל כלומר 1( ל )סמות בבקר בבקר וכמהו יום, בכל כלוסר זום אחר יוםהענק
 כנ(, ע )ונדיס שנה שנה ח( כד )ךקו5 השבת ביום השבת _ביום ועודבקר,
 בלשון ה5 כענין הבית אהיה מ( כט 0יעו4 בשנה שנה ויאמרו בית שיומיפוואפער
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 בלתי לעמוד שיוכלו ויש שנה, אחרי שנה בלומי פסנה מנה כאמרםהערב
 והטעם ינ( כת )ירטיס משפט לבקר דינו נאמר כאשר המק,מות בקצת הזהההשנוה
 ולעיב לבקר ועלות ועוד בקר,בכל

 )עןרי
 למטה אלף אמרו מוה וקרוב ג(, ג

 ההשנות סבלי עמדו ובבר סטה, מכל אלף הטעם 7( ל* )נט7נל למטהאלף
- וימסרו ):ם( אמרו כאשר המקומות בקצתהזה  סשה אתם וישלח לסטה אלף 
 א,ש אחד איש ס,(, ג )סם שקלים חמשת חמשת הוה השער ומן למטה;אלף
 7( סוף )סם עבדתו על איש אאש אמדו לוה ודוסה נ(. יג ):ם אבתיו לסטהאחר
 לבית שה איש נאסר כאשר ישנה ולא האחד על שיססך ואפשר איש, כלכלוסר
 איוה הענין ט( כ )ויקר6 יקלל אשר איש איש בן גם ונאמר 7( ינ ):סותאבת

 הזה בענין ישנו שלא אפשר ד( ננ ):ס אהרן סורע איש א"ם ובסהושיהיה,
 הסנהג סוה וקרוב כ( )ויקל* ינאף אשר ואיש "שבב, אשר ואיש אסרכאשר
 יהיה בבד בד ובמהו שוים, חלקים ר"ל ת(. ית )7נרים בחלק חלקאמרם
 'ג( כס )7נריס ואבן אבן בבימך לך יהיה לא אמרו וה ובהפך 1( ל7 ל):טות.
 ):ס(, ואיפה איפה בביתך לך יהיה לא ובמהו סזו, זו שונות אכניםבלומר
 ):ט% ישרציל בני ובין ביני אמרו לוה ודומה ג(; יכ )תסליס ה-ברו ולב בלבועוד
 ולא רברים משני יותר בין או רברים שני בין המצוע הואת סלה ענין יו(ל6

 כאשר מקובצה או רואה אתה כאשר כסיל( )ר.ל שנויה אם כי לעולםתבא
 הנראים מהשס,ה אליה שיתחבר סה ויקבץ נפררת הבא או כנוי אליהיתחבר

 ישראל, בני ובין ביני אסרנו באשר שנויה ובאה משנה; בלשון בו ידברואו
 טו(, ט ):ס חיה נפש כל ובין וביניבם ביני ד(, * )נרן:ית החשך ובין האורבין
 המליץ בי י(, י" ):ופטיס בינותינו שמע יהיה ה' באמרו סקובצה באהאך

 השמות מן לה שהתהבר סה ויקבץ[ ]נפרדת וכא כג(, מנ )נר6סיתבינתם
 ובין '1(, ט, )נר*:ית הנורים בין יו(, * )7נריס אחיבם בין שמע באמרוהנראים
 ככג כס ):מות הברובים שני מבין סשנה בלשון אבל כו(, כנ )יסספדרותינו
 בין במקום הלמד העבריים שסשימים ויש ל~(. ל6 )נר6:'ת שנינו ביןויוכיחו
 הבהסה בין והברלתם נאמר כאשר בלעדיו ויספיק בסקומו ויעמר השנויהשני

 לטהר הטמאה העוף ובין הטמאה, ובין בענין כס( כ )ויקר* מאה לטהטהרה
 נ% בין לדין דין בין לדם ביןדם לג(, כו ):ס לרע טוב בין ועו הטהר, 1בין בענין):ס(
 161 עם )ר"ל המלה שיעטיפו ואפשר ; כו( ככ )'ח~ק"ל לחל קדש בין ח(, יו )7נריםלנ%

 נאמר ישראל בני ובין ביני השנו~באמרו בין כאשריעטיפוסעטון((אשרבההלמד
 האולם בין אסר ]ואלו המובח ובין האולם בין אסר באלו יו( כ )יו6ל ולמובח האולםבין

 המשורר2( טעה ובבר נכון. היה לטמאה הטהורה הבהמה בין נאמר באשרלסובח[
 הסשורר אמר כאשר בלסד סוסרת ולא שנויה בלתי בין. ברב"או 119( 7ף )לע'לז"ל

 יסים *ס *נל ~ס, כמות ~ס יסיו 63חד 6חד כפר:ק ~ס :ל כטסקל ~ס :ל טסקל פלתו נ,יס1(
 ו~ן. *נן סן סספך נ~ס 6ין וספרחון ר~ר*כ"ע :פי' כסו לכדו י:קל ו*תד 6חי כלפרסו
 פ7נוי נלקחיס 7נריו רונ 6:ר כעממס ס6הדות על כספרו נלפס 3ן לן ססיק7ק2(
 ו6פל נין סכפיל סל6 סכ7ורכו ס:ריס טג17לי 6ת7 "ופעס נין נ6ות סנ'*הטחנר
 .נין ניןפרם ס6טתפ*טר ושס ו*דסתו חרס לכין פרתיע ולקיע :חיכרנע7ו:ס
 כי~כתנ גי6ות, 3ן י6חת ל' סו6 :כ7ולו וס:ר ל76סתו'/ חרס נין נלט7 7616טתו
 7ערננטה וסחכס 7ילנו, ט~סי וסו6 קסלת ס' ספים ר.תכס טעה וככר ססנסלס
 407(. .תקנ מינר סל עתי )נסכתנ מנ"ג סו6 כ,ס סטפר: כי נרולות ר6יותסני6



 1לד

 פגרים תוך נשמות רגע עטר חברי הדמיתםבאחותכם
 ויערים וציוהומרברות אדמות ורעותןובינותן

 ומך, בין הפל בטשקל לו נתקן לא וכאשר רעותן ובין ובינותןרע
 הרטר השלם מק הטשקל לו הבא לרעותן געוק אוטר הק תדע ודהוא6
 אלהים לבין בעבם מבף6ם הת עגופכם אם כי הכחנ טאמר אק --.יגנץ.
 וכבר ,"להיבם, ובע אטר באלו העטוף ואו בטקום רדא הזאת ר"~מר נט()'סעיכ
 לקרמיאל ישוע במ שם לו וחברט התשפות אומות טעמי בכאור זהבארמ
 16( דף )לטיל הולתו טג( זלנתטיס

 * כנדק  37ר'"2ן

 ילתה* כה והחפץ במלה '2נאמרממה
 בעמר זה את ומכשירם חלתה בה והחפץ המלה מן מלה שממאקיש
 חי2 הרברים, מן זה בחלת ו"ו באיכות %4 במין או בסוג מלות נמ2תיהתקבץ
 רעת נעבור ווה במאומה עמו מתקבץ ש4אנו אע"פ רע-נר בטקום הרברשיפול
 לא נכרי לעם אטרו מוה ימצא. יבקש כאשר שזכרנו מה זולת בזה להםשיש
 אישים, העם בי בעבור נכון והיה לאישי(, וההשץ 0( כ6 )סט,ת למכרהיטשל
 ונאסר ד2(, כ )נר6:ית צדיק גם הנוי בן גם נאמר הזה כטין הרמיוןובעכור
 בי ייני, את בו שרצה בעיני והקרוב "( כס )י'פ מימי ואה לחמי אהולקההי
 בעבור זה ויתכן שיוכרהו3(, או במים כילי האדם שיהיה מהדעח הוארחוק

 מחייב יג( י0 )מ"פ ומים לחם ואכלבלם עבריה מאמר ואין המשקה, בטיןהדמותם
 בעבור היה מאמרו בי טכרם, ולא בהם בילי אדם יהיה לא שהמים רברינולסהר
 מפני הטים הזביר למה בזה :"ל רבותינו אמרו כאשר ההיא בעת המיםטעוט
 מעליהם המריקים ס(. דף ס6ה )ירוסלמי בלחם ההם בימים קשה מציאותושהיתה
 וטהרת'ם והנקיון; הוכות איבות תחת ושניהם השמן4( ר"ל יכ( ד ),כריסהזהב
 תחח והחטא העון בי לי, עוו אשר במקום 0( לג )'רטיה לי חטאו אשר עונםמכל
 אשר עונותיהם לכל וסלחתי ועור העבורה, מן והיציאה המרי הוא אחרמין

 את ויקה ג(, כנ )סס עשוק מ'ר גזול והצילו ועוד )סס(, בי פשעו ואשר ליחטאו
 נשרף איננו הוהב כי ויתך במקזם כ( לכ ):טות באש וישרף עשו אשרהענל

 נפ0ת סי0יד על סי6טר יתכן ל6 חס וג' סג6,ן פטר חטי רגפנ.ע ססיג וס ע5'(
 ספקוק וס כי ויעתו וגי', סכולל סמין סס סופ כי י[רפל ויפטר טייטר סופ נכון כיס5[ונות

 ופמר וסוסיף ס"פדי וכ"כ י[רפל לכני זולת פ0ת לעס למכרס יוכל [לפ ידכר ספכעל
 כי סו6 ונכון הפנ, וסו* ליסרפל נטכירתס ממ[לס לו סי[ למי ירמוו יט[ל %וכימרו
 סכתוכ. לזס וסטכוס פ5לס קכלס וס וסיס פ0ר לפדס למכרס לפדון ר[ופפין

 טלי סבפת כי כתוכ וכן וטסלכתו וניתו נפ[ו נעי 5ייק, גס סנמ סרפכ'ע וכתכ2(
 5י[. כנף ססי' כפלה מ5ס ספ0ליך ס0ולס פולס דכרי פל תסמט ופל ונו' ממלכתיא5

 6דוס למלן י[רפ5 פמרו וכן רד.ק, כ"כ כמונר יקכיס סמיס כי י0וק, פ,כנו8(
 טכרס. ונתתי נ[תס מיפיךאס

 כנ5 זסנ כוס וכמ10 כט[מעו וסכ ופינכו כוסכ ועסור 051 וך נל( )טרך פתר וטכ0ס4(

 ל[סן. ודטיון מ[ל וסיס סוסנ מעליסם מליקיס [ם'ו סננופס כסלפס לפס 6מר וס"פדי ס/כיי
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 אחד. שיתך 1במה שישרף במה האש שמעשה בעכור זה ונאמר 1( נתך הואאך
 נאמר כאשר יכה אך ימחן לא ה!הב כי ויכה כמקום )סס( רק אשר עדוימחן
 אשמו אח והביא החלקים; רק1ת תחת והתקבצו כ"( ט )7נריס טחון אהזואכת
 ואשמים וכמהו ר%~שם, בו שמכפרים מפני אשם וקראהו קרכנו במקום ו( ה)ויקר6
 ובקר צאן אלהיך לה' פסה וזבחת וכמהו יט(, י )ע!ר* אשמתם על צאןאיל

 חג כן גם קראם כאיושר פסח בפסח הנשחטים והבקר הצאן קרא נ( 'ו)דנרים
 ראש וטסא כט(ן )'סעיס ינקפו חגים כג(, קיפ )תסלים בעבותים חג אסרובאמרו
 ראשן לארץ הורירו וכמהו בראש, הוא כי ראשו שער במקום ט( 1. )נמדנרנזרו
 יפ( 1 )נמדנר נזרו ראש שער את ולקח אמרו אבל שערן, כלומר י( נ)6יכס

 ד( טו )נר*סית סמעיך יצא אשר 1 טעם לו אין ראש ואמרו ראשו שער בוהמשפט
 1 דס נאטר כאשר תעסרתג( במקום יד( יד )סטות החרישון ואתם מחלציך,במקום

 'ג( ' )'סומע השמש וירם ועוד עמרו, בטקום טו( יד )ס"6 אליכם הגיענוער
 רצה אבל עצמה ערער רצה לא כ( '1 )'סעיס ערער ערי עזבות חעמר.במקום
 שתהיה ער רעה אחרית אל יגיע ענינה כי להויע ערער אותה וקרארמשק
 במרבר כערער ע(העה נאמר כאשר כמרבר הישוב סן הסתבתירת 3(כערער
 סביבזתיהם צל הם וע!ובות נשמות האלה הערים תהינה כלומר ו( טפ)יוטיה
 ערי עזובות באמרו בכאן כון הזאת הרעת ואל ערוער, כמו תהיינה אשרער

 ערער כי הזאיו סברא ברור על והראיה כערער, ההיה שרמשק כלומרערער
 עמרי ררך אל למואכ נאמר כאשר מואב מערי הוא אכל רמשק מעריאיננה
 כו( לג )סס אמאס עכרי ורור יעקוב זרע גם - יט(. מת )'רטיה ערוער יושכתוצפי

 יעקב, כתרע שרזר מפני כפשומו יעקב בו שרצה יתכן שלא מפני אהרן,במקזם
 תחת נופל ודור אהרן כמו האחר תחת מהם אהר יפול לא אישים שני מקוםחה

 הסברא עו!ר זה קרם שנאמר וסה עברי, ורור אהרן זרע כן גם בו והחפץיעקכ,

 ל6 ולעולס סי!ר ויהיס יסרף וטיד הוסכ עס כ6ס סיומס דכר ים כי 15רך "ין1(
 ו0רפת סמתכות, ככדלת מפכמת כייוע 6מת ;ס ו6ין !ה6סדי, הר6כע כ"כ זהכ"'סוכ

 'סוד עס טע!לכ 6קס'געני6!ם הנקר* סרופ 'סוד 'ד' על חדסס הע65ס ה'6הטתכות
 סיותר סמתכות כל תסרף 06ר 06 סלהנת '!לדה מניכן וע"' הידר6גענ'"ום סנקר6סרות
 כתעלוכות לקדטתן 'סוכו עוד סונות כתערונות !ג!ק 15רתן נסתנו ו6ס 'תכו רקיסרפו ל" וכלעדן כמדכר, נודעו ל6 6סר 6פרות כתחכולות ועוד ל"יתנ! ט!ד יסוכו וליקסיס
 מריפס. וס ו6'ן6חרות
 הר6כע. כ"כ י:ר6ל כנ' וי5עקו הפך2(
 לד"ק דעת וס ו6ין עלועל, מתל קל6ס6 ותתלן גע,ענ'6וק סכ'16 רס.ג הלגס וכ!3(
 ו( ס"ס )כמדרם 6טרו טעם עלער טטנו הכינו ,"ל וסתכמיס ון"ל ס"פדי כדנריודנריו
 דטסק מטרי *'גכ טרער בי סכרתו כירור טל וכתכ ע', כערער ומכרי( כדטטקעטוד
 טגבוער ויכס ס*טרו כעו עטון לכני עלער ט65נו כי 6וסר ו6ני טאכ, מער' סו66כל
 פני טל 06ר ערועל טד טטון ננ' 6רן ופ5י ו6מר לג( '* )ס!פטים טנית כו6ןועד
- גד 3ני יננו ס6מר כטו גד לכני ערטר וע5*נו כס(, 'ג )'סוסערנס  ערטר ו6ת 

 כזתטקם וגס ל0, נ )דנרים 6רנן נפל ספת על *סר טרוטר ומ5ינו לד(, לכ)כטדכר
 וס'* גד לנמ סיתס סל" לסכפים יוכל ל6 סו6 *פד טרטר 6לס סכל ו'6טרסטתטקס
 טו6נ ו3ין טו36 גנול ו6כצן ככתכ 6רנון כתל ספת טל טרטר ססיחס ולפי 'סר*ל,ט6רן
 תט5רנות טרער ליוסנת ו6טר וג' עטדי דרך 6ל טו6כ נפרנן 6טר כ! טל ס6שר'ונין
 דרך טל וסגולס סנם ותס*ל ופרננס טו6כ טפלת ותר*ס ות5פס ירך טל סתעטודלטו"כ
 נפלעס ס6ס וכלטגססחק

 מו~
 ות*טר ונמלפס 3פ ס*לי *טלו וסא סודיס טיד

 ס!"ת. נטפלס לטו6כ נסייתס מכ6ליו
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 ולכהנים ":ראל כמא על ישנ איש לרור יכרת לא י;( לג לממ אמרו והואה~את
 תפר אם אמר כ; ואהר הימים, כל - עלה מעלה מלפני איש יכרת לאהלוים
- היום בריתיאת  כפאו על מלך בן לו מהיות עברי דור אה תפר בריתי גם 
 הלא ואמר העמן שנה בן ואחר והכהנים דור וזכר משרתי, הכהנים הלויםואת
- וימאסם בהם ה' בחר אשר הסשפחות שתי לאמר רברו הזה העם סהראית  
 שתי. ר'ל והוא אמאם עברי ורור יעקב זרע גם - בריתי לא אם ה' אמר בהאמרו

 יעקב להיזה יבק לא כי הנה, יעקב לזכור טעם ואין זכרם קרם כאשרהמשפחות
 התבאר וכבר יעקב; בן רור כי עצמה בפני משפחה ורור עצמו בפנימשפחה

 ובמלבות. בגרזלה התקבצם בעבור זה נכון והיה 1( אהרן במקום הנה יעקבכי
 אחותה. זהיא מרב2( ר"ל ח( כ, )ס"ת שאול בת מיכל בני חמשתואת

 שלמה מקום כח( נ )ט"ת נטה לא אבשלום ואחרי ארניה אחרי נטה יואבכי

 אחרי נטה שלא מפני חטא אבל אבשלום אחרי נטה שלא חטא-יואב שלאמפני
 באמרו המשורר אחז הזאת והררך בן; גם הערב בו שנוהגים ממה וזהשלמה

 אדניה ובשער בצוהעו יוסףכמו
 שירו בלמרנו ממנו קבלנו וזה החרוו, בעבור ארניה ואמר אבשלוםרצה
 וכבר הזה, בשער רעתנו אצלך שיתאמץ כרי הנה המשורר רברי לך מכרתילפמו,
 באמרו המשורר רברי הבין לא אשר חכמים שהם האשרים מן אחררצה

 בהעתיקו וה?מירו חשב אשר כפי ותקנו הסופר מטעוה אותו לשום ארניהובשער
 אם כי ה:שירר אמר ולא ארניה, אה ושער אל אדניה ובשער המשורררברי
 זשער אבל בו, מממ קבלנו וזה הבחרוה בימי לפניו למרנוהו וכן ארניהובשער
 יר והיתה (. 3 המ,ב,ח מהערר ונמאם פרא כעיר הרעת טן נורד הוא ארניהאח
 אל אדם בני ההיה: בעבור ובמלככם רצה סו( ינ ):"ת ובאבתיכם בכםה'

 בקש,. כלומר ין( יו ):"ת לננן מטיב איש לי נא ראו 4(. האב אל כהתיחשםהמלך
 זיעטר5(. ב:קום סד( טו )ס"נ העיר מן לעבור העם כל תם ער הכהן אביתרויעל

 כטדת רי"ס נן רי" :ל מדות כל"כ נתטר "וכן סטתכר סכית סס רן"ק לדכרי1(
 כו כיו5ת וג' ליס,דס ו;"ת כטו לחכרו ענין סו, "כל לו ענין ו"'ננו כ;ס סנ*טרט7כר
 ודרך כסעתקתנו, חסר ו;ס לתסרן" עני; תנכו ליעקכ ענין ס6ינו ודוד יעק3 ~רעגס

 כ' טדס סית ::;כיך וסמןס )164(, לעיל כטו טיות, טל"כ ר"ס לככיפסטחכר
 סטחכר. 7כרי פו סנר"ה5 7נרי סות ס;ס סחלק 05 סוכרר ול" חסר כס כי51תוטן

 ע"כ כ5חות וך"כ"ע טו:ל, מסיות דוד ו;רע גוי טסיות יעקנ ~רע סעניניס חלקור7"ק
 כ"6 כי:רתל טלך יסיס ס5פ סתויס ס*מרס כעכור יעקכ ט;רט ססות טי תט5ס "'ךפי'
 על "פו כחרון "מר וסם ט כרורס כספס ורתס דוד, כית טטספחת סיסיס ועודיטקכ
 וסר"'ס לססרף'/ רת~י וספרו *סרן תחת דוד כי סטסכיל תטר כתסר "ופיננוסטחכר
 עו(. )תסליס ויוסץ יעקכ כ3י סכתוכ דכרי סי* ר"י דכריכנגד
 יוסף. 3רכי טל ינדו ע"ד סטס על ונקר6ו גדלס ומיכל י5דם מרכ יט סגכךרין *ערו וחף25(
 כן כוס סער3 לסון ו6טיתת כו* טסנס ~ס לסון כי "וסטטתי סספר כגליון וכתונ3(
 כ5חות וסר"כ"ט - 3ינס. 6י1 לסון ע~נ וס גס פגיס" סיענס סחת טסן ונמתססו*
 עס 3טס לת יותכ כי 6חר וכל לכתר נסס ל, "כסלוס ותתרי סכתוכ *טר 5כן פי'עןכ

 סלטס. ט5 ת:כ נ"כ ו~ס סטלוכס 5ו לסיות ר6וי *יננו כי יודט ססיס 3סכול*כס5וס
 *טר וסתפדי סכמ, טחטטי ק* סנ כיכטות 6טרו וחו"5 ומו7"ק, פירם וכדכריו*(
 יתייו, וכניס "כופ כולס ע5 כ' טכפסתסיס
 סי 6טלו ופ;י55(

 סכ0ונס. טן סנסתלק וכס"ט דיומת ט,
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 מי אמר כאשר וחרש במקום יט( טנ לעשס ה' כעבר ועור כמשלמ שרמי
 יבתחפנהם במנ, הקבצם בעבו תכק הס( אשלה כמלאכי וחרש עכדי אם כיעו
 טכ"נ אתת בעבושהשרה השק מקש כפין )"חק6ללח( תוםחשך

 סרדק"
 ומןהשער

 ית'ן הבורא גרולת ספמ )6טכגט( אלהים ברך יג(, כט )מ., אלהים נבות ברךהזה
 לחפים אשה לקח וסכיר אסר אשתו1(; בסקום ס"ו( ו )7ס.6 סעכה אחתוושם

 האחת נשים שתי - לקח -מכיר כי אוסר צלפחר, השני יצם מעכה אחחו ושםולשפים
 הנה והלמר - יטפים והשנית חפים האחת משפתות משתי צלפחר  והשמתמעכה
 שנית בסקים .והשני נשים בסקום ואשה 16( )לעיל מן במקום ובלשפיםבלחפים
 סכיר אשת סעכה ותלר אמר ואח"כ הוה, בספר זה כל על העדים הבאנווכבר
 הוא אחת1 ושם כן אם ואמרו סכיר אשה סעכה אומר שהא תראה הלאבן,

 בית האסור י~כרוך, במקום כ( קלט )תסליס למומה ימרוך אשר ו; אשתבמקום
 תטענו; נמקום י,( )ימעיס תורענו ~ר וומורת הקרוא. כמקום ,( נ )טיכסיעקכ
 כ6( לס )7ס"נ מלחמתי בית אל אם כי ן ושרשו במקום כן( )נמדכר רבים במיםוורעו
 מלכות מלך ער המלחמה; בית זה בכמו הערב ואמר מלחמתי מקוםבמקום
 ונהיה פרם; סלכי מלך ער או פרס מלכות בא ער במקום ט( לו )7ס"נפרס
 נאמר כאשר 2( לפרעה קנין יט( טן )כר*סית לפרעה עברים וארמתנואנחנו
 היום אתכם קמתי הן אחריו כן גם ונאמר בלחם אדמתנו ואת אתנו קנהלמעלה
 תהיה לא הארק כי לפרעה קנין וארמתנו אנחנו ונהיה א"כ והטעם ארמתכםואת

 השלחן ר"ל כנ( ט6 )יחוק6ל גבוה אמות שלוש עץ המובח לקנין; אם כילעברות
 באמרו ההרגום ובאר ה' לפני אשר השלחן זה הפסוק בכ,ף עליו אמרכאשר
 וכנו זה בהפך שמשו וכבר רומיה, אמי הלת ראעא פתורא מרבחאמקבל
 נשבע 1 יו( טד )סס לשרתני שלחני אל יקרבו והמה באמרו המובח מקוםהשלחן

 )תסליס נפשי לשוא נשא לא אשר וכמהו בשמו, במקים ח( 1 )עטוס בנפשוה'
- היוצר אל השליכהו שטי; במקוםכל( - אתו ואשליך   יג( י* )וכריס היוצר אל 
 ועליך לבך רצה לנ( י1 )ס"* עליו ארם לב יפל אל האוצר; אל בהםרצה
 רצה כג( כו )סס צרקתו את לאיש ישיב וה' בארם; וכנה בוה אליו מדברונשאו
 7( כט )מ'* ההם האנשים בראש הלא ענוה; ררך ואמרו צרקתי את ליישיב

 תנקר ההם האנשים ר"ימ וכמהו לנתש, זה לומר ונממגו כראשינוכמקום
 וכמהו האמת, מראות רעותינו ואת עינינו את מעצם אתה הטעם 7( יו)נט7נר
 וישב במקום י( יו )סוטטיס הלוי וילך ; כנ( נס )ס"* רור לאיבי אלהים יעשהכה

 השביעי ביום ויהי העצים. במקום ס( כ7 )ימק6ל תחתיה העצפים רור וגםהלוי)
 השלישי3( ביום בסקום טו( טו )סופטים אישך את פתי שמשון לאשתויאמרו

 "תתסון. ומוס יוסף רכ תרנס וכן מסנוכריס 6ת7 *ל 6תתו נטסך ו*פזי ולר7"ק1(
ן )ס6כ7י(. סם קמן סעכ7יס כי 15רך 1*,ן2(

 סשטדי 7נרי רחוקיס ויוטר לתוק, חס ססנת 3יוס ססניעי ניוס סירסו ורד"ק ורם"3(
 לכי*ת ר"ל סטכיטי 3יוס ויסי וסכתפ סטטתס ימי טכטת לסני *חלים ימיס סכע5 סט5י*6טר
 ו5פרו סלכו,*ליס תכו ס6סס,.6ן ולקטו סמסתס יכה לו' ל6סון סו* 6סר טטנתססמסון
 ,ל6 6יך יוטו לטי עליו אסל* עת וכפנ סמ'6( סמ*ס 7כריו )טין 5יסן "פ פפילס
 וסל*לע סרכיטי.. 3יוס תרגמו זססיי ססנעיס 631טת. *לכעס? טקוס סנעס סיסיס6מר
 לסכתוכ -כךנרי .סס סרמו ונס סרמעי; סטחכר כינרי טנרס וכר"ס עליו ססיג~חא
 .כסס סיוטל6י תנסוס- ר' .בן בטו כ5כ כ6פד סכרת וכנמן סטקר*.  סיר לטי6יננו

 סכתג. .דנמ וסו5ל 6חלט עי7כ סי6 ס,ס ספרום ו6סל:סק7טוניס



-

181 -  

 ויהי אמר ואח"כ ימים שלשת החירה להגיד יכלו ולא אמרו זה עלוהראיה
 יכלו ולא אומר היה כאמת שביעי היה  ואלו שמשון, לאשת ויאמרו השביעיכיום
 מבלתי ימים שלשת אמרו ענין מה כן איננו ואם ימים ששת ההירהלהגיר
 ביום ויהי - הימים שבעת עליו ותבך אמרו עוד אחרת וראיה ששת,שיאמר
 עליו ותבך לאמרו טעם היה לא באמת השביעי ביום היה זאלו :לה, ויגדהשביען
 ד להג' .יכלו ולא הענין אבל לה, ויגד השביעץ ביום ויהי כן ואחר .הימים,שבעת

 להמנה יכלתט בכל והשתרלו בה חשכו כי כלומר .ימים שלשתהחידה
 א"םך את פתי לאשחו אמרו בשלישי היה וכאשה השלישי יום ערולהוציאה

 הוזו הנזכרים הימים שלשת מאחר כלומר השבחע שאר ופתתו לך שיגירהעד
 כלומר ימים, שבעת עליו ותבך לאמרו והדומה ם, מי הי שבעת עליו ותבךאמרו
 ישבו אשר ישראל בני ומושב הכתוב שאמר מה הוא .הימים, שבעת תוםעד

 דחה הטנין תם ער כלוטר ט( יכ )סטזת שנה טאות וארבע שנה שלשיםבטצרים
 שנה מאות ארבע אתם וענו ועבדום - תרע ידע לאברהם אלהים אמרמעת
 ן( ס )'ססע מל אשר הדבר ווה - המחוה. מעת הזה המנין חום עדכלומר
 אל החיצונה החצר אל החיצונה החצר אל ובצאתם האנשים. ואלהבמקום
 החיצונהנ(. החצר אל הפנימית החצר מן ובצאתם ר"ל טד'ט( )יסוק*להעם

 ותאמר 7( יי )ס"כ -ותאמר אפיה על זתפל המלך אל התקעית האשהוהאמר
 השרים קומו הביאה; עם אם כי נפלו לא הדברים כי ותבא~( במקוםהראשון
 והוא בלשצר שנהרג ליל אל רומז שלחן, במקום ס( כ, )'סטיס מגןמשחו
 השמחה כי בלבם במקום '( לס )יסטיס ראשם על עולם ושמחת משההו;בביה
 ]בלב[ והגילה השמהה שישימו העבריים וממנהנ בנפש, אם כי בראש תהיהלא

 כן על נאמר כאשר השאלה דרך על הנפש בלב שרוצים ואפשר הנפש,תמורה
 ולהשמיל להמין אש אם ; 'ד( 7 )סטות כלכו ושמה וראך יו(, )תסליס לכישמח
 את ונתתי שמע, במקום הנה דבר יע( יך )ס"נ המלך ארני רבר אשרמכל
 הנני לאמרו רומה וזה נסים או מנוס במקום כו( כג )סטות ערף אליך איביךכל

 במקימו הוקם העורף בפנות היא שהסנוס מפני אבל ן( כ )'רטיס לטגורנותנך
 י נ פ על ואיתמר אלעזר ויכהן כן; גם במקומו הוקם המגור עם שהמנוםומפני
 שאזטר למה דומה ווה אכיהן אהרן בחיי בטקום ד( ג )נמ7נר אביהםאהרן
 להיות ויתכן בימיו, כלומר פלוני רגל על זה היה פל"ן( רגל עלי 7לן )כ6ןהערב
 מוה בירך קח ; ובמעמרך בפניך כלומר י"( 6 )"יונ יברכך פניך על לא אםכמו

 רוצה איננו י6( לת )'רטיס בידו האנשים אה מלך עבד ויקח - אנשיםשלשים
 בבטנך תשמרם כי נעים בי עמו; אותם שנשא רוצה אבל תפשם, או בידושאהום
 טהנדוד בא ויואב ד~ד עברי והנה בקרבך; או נלבך א, בנפשך מקזם 'ח( כנ)טסלי
 נאמר כאשר הגדור היו הם כי לוה הדומה או מהמלחמה במקום כ'כ( ג)ס-כ
 השכהצ זרחה אום לג(; ככ )יסוסט למלחמה במקום לצבא עליהם לעלות אמרוולא
 וכמהו עלוהי, נפלת רסהד'א עינא אם דוזרגום בו שאימר מה ר"ל ככ( )סטותעליו
 גחלתי את וכבו בגלוי; כלומר י6( יכ )ס"כ הואת השמש לעיני נשיך עםושככ
  מןלת" וכטיפקסון יוגתן תרגס יכן1(

 סכפל ורד'ק וללס"י -כלית6,  גדלת* ןקודס)
 - ~ סעס. 6ל סתלוגס חלר סח*ונס, עז*ל "יוולכ*ר,

 כז וילנס טסט"ס ק~ול סכתונ "טל ו"פדי ו"תת, סלד"ק מסחת -לסי ירי וכ(ש(
 סטלך. כפני סטסתסויס *ותו ס'6סלו ונסב סר*ף טס ס*סרס 0ר6סוןת6טל
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 הכית כעל ונקרב הנשאר; כני אח והמיתו והענין משל ררך על זה 1( יול:ס
 שיהיה ואפשר כאלהים, הבית בעל ונשבע כמקום ו( ככ ):מ,ת האלהיםאל

 וישכע האלהים אל הבית כעל ונקרב שיהיה ער ונשבע כהסתרה כפשומוהרבר
 ככונה האלהים אל ונקרב באטרו הכונה וחהיה רעהו במלאכת ירו שלח לאאם

 צה יותר הראשון והענין י,( יפ )יכריס ה' לפני - האנשים שני ועמרובאמרו
 יקרה אמ המשל ררך על וה יג( ד )ט'נ ישבת אנכי עמי בתוך ; קצרויותר
 קומס( דרוס פי )פל"ן הערב אומרים כאשר וגדולהי יקרי מפני לאדם צריבהבלהי
 הטעם כח( .כס )כר*סית בפיו ציד כי עשו את יצחק ושהב עמו;- במעלתפלוני
 אותו מאכל יסור לא כלומר מפיו הציד יפור לא אמר וכאלו כציד מצליח הואכי

 .מאכיל פלוני *ל5יד( מפעס )פל"ן הערכ שאומרים כמו וזהו אצלו רבובעבור
 הנשר, מאביל הוא כאלו כלומר ציר, שהוא מה לרכ הנשר מאביל פלוניי5יד( טי לכתר* "לנמל טפעס )פ143 שאומרים ער בוה ומרחיבים אצלו לרבוהציד
 עשה ולא הציד. מאכיל שהוא מפני בפיו ציד כי כאמרו כן אם שכפרושיםוהראוי
 ; כ( 1 )יסעיס הרגלים ושער אמרו ]וכמהח הערוה כית אל כנוי כס( יפ ):"נרגליו
 עצמם על עורם צפר ענין על לעורי ר'ל 1( קכ )תס3יס לבשרי עצמידבקה
 תעוכני על נוהג מאר ער אין ח( קיט )חסליס מאר ער תעוכני אל ח(; ד)*ינס
 ההא והמלה תעזכני אל ענין עליו שפוככ ממה אחרת מלה על נוהנ הואאבל
 מאר ער סמכני מאד ער תעזכני באל והפברא מאר, ער סעדני או סמכניהיא
 בפי והבן בענין שהוא מפני טג( קיט ):ס מאר עד אטת דבר מפי תצלכואל
 משפמו ח( יג ):כ ותלש הבצק את ותקח מאדן עד עטו נכון כן ועל אמתדכר
 ותלש. הקמח1( אקח הטעם אך עצמה, הלישה היא הכצק כי הקטחותקח

 הפרט2( כו והחפץ הכלל במלת שנאמר מה הוה לשער שדומהוממה

 ילויה, וע*ו סכניס, ויתרו55ו קטח, 1טחני כטו סופו :ס על כ5ק סרלק וללעת1(
 6טר וככר לו( )פסחיס קיפוד רל סתכמיס :קר*1 טס סו* כלס"ק סלימס *ולי16

 ה"סדי. כ'כ יח( ו )ירמיס כ5ת ל:ות וסנסיס *חרכטקוס
 ססגיון, חכמת כעלי טליט~ד סכתוכ ליטוד מתח5ף כת( ):על ס*פדי *טל ומס2(
 סג,רס נו:* עם תקסל כולל( מ:פט )ר'ל סכו55ת התומס *ס י*טרו ססגיון חכטיכי

 "דס כל *מלך כ' תלקית, ס'* *כ5 תחייכסו ל* ס:,ללת ועס סכל5ות תחייכסטתייכת
 411ן תלקית, תלקח מססתטית י6מלו וגס תלקי; חי *יננו *דס כ5 ו*מרך כוללחי

 טונעת, 16 :ו5לת סי* ":ל תענ,ן, ל* ויתום *לטנס כל *טרו כי ככתוכ כןסענין
 ט5*כס כ5 תעמס ל* וכן תענון וסיתוס ס*גמנס טן *תד ול* *טל כ*לוכוללת,
 כ5 וכן ט"תיו סרכ סת5ק יל5ס :נ*סו ל: *תי כל *טרו כי תלקית תלקחולפעטיס
 סמתכל( סכי* *:ר ססקמות מן )כנל"ס תטיד סכ5לית תתייכ 5* וסעה"נת כ,כ,*דס
 סכללית ססטתייכות וגס סכללית טן למדין *ין ת~"ל 6טרו נטחויינות סוס סעניןוטפמ
- פרסס טפרסת כל *טר, כי טות5פת ככתוכ ת5קחל*  כו55יס לקתו 6יס יגנכ כי 6ים יכס כי כול5ות 5קתו ססתטיות וכן פלפס, 16 נכלסתנהס סל* נתנ*י סו* וסנס ת6כ5ו, 
 ס*טרו טיד ככתוכ ג"כ סענין יסים סככר תטידי וס סיסיס תחסוכ 65 6טנס 6ים,כל

 ו~ין וטחויכות. כ51לות סס "לוס "טלת כל ס', פעל כל 6טרו כיססגיוניס,

 סתוסיו-

 ס5טס וינל5 6טרו כי וולתס טס ל* סתוטס טמס תקמר 6מל כט5ס סכל5תסתתפס
 ס6רן טז טס טת5ת סמלכים כללופ ית"כ 6כ5 ס*ד( כ5לות איינ ל" *ר( טלכי כלטל
 !ס תסכ ' י*( )טגי5ס נכפס סטלך ססמכ טי 1*ו4 56יס 1ססכגות ש'י ססנונ טסזסו*
 טליס. סחוטס נקטרת 6סר סטלס 5סתת5ף חס ט5י סיל "5י קלכגא 65וטלט5י פיי קלכנות ת5י ס16טר בין כססכיילו ס~ס סדקיות יכ( )נויר !"5 סתכטים דקדתווכנר ימ* טון כל *טרו ט,ס ומל כן, סענין אין 6ון טלכי כ5 ש סלטס ויגד5 6טרכ*לו
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 האלה; המינים משני אחר ]לא[ כלומר כנ( )סמות תענון לא ויתום אלמנה כלכמו
 מזעד באהל יהיה לא אדםזכל

 )ויקד"
 ככל הארם; מן אחר ולא בלומר י(( יו

 חי כל אם היהה היא כי הקרשימן מן במאומה כלזמר ד( ינ )סס תגע לאקרש
 בהמה וכל שה או שור או המזר רעהו אל איש יתן כי בלכר; גושן ארץר"ל ,( " )[טא אתם הארץ ותמלא כלכר; )המת( המרכר החי ר"ל כ( ג)נר"סית
 טמא בכל ינע אשר והבשר הנזכרים. אלה וולת הבהמה מן קצת או יט( כנ)סס
 כלומר הפרט בו והחפץ הכלל מזצא הנה הכשד יצא יט( , )ויקר6 יאכללא
 וכל שאור כל כי הטסאות; סן ברכר הפרט טסא בכל והחפץ קורשבשר
 רוצה איננו כג( 7 )דנריס כל תמונת פסל ועשיתם סהם; מאומה '6( ג )ססרבש
 אין יבשה נפשינו ; הרברים מכל שתהיה תמונה אתה אבל הרברים כלתמונה
 כט( כג )ויקר6 תענה לא אשר הנפש כל כי ; אחר[ רבר ]אין ו( י6 )גטךנרכל
 ענינו יד( כ, )מסלי 3רול כקול רעהו מברך ן כלבר מהם והבריאים הגרוליםר"ל
 כ6(. כ )סס בראשונה מכהלת נחלה וכמהו כן, שיעשה מייש

 ס( כ )ס'* סחר חרש הנה כאמרם הכל כשם החלק קראם הוה השערומן
 רברי ברב נופלח איננה חרש ר"ל הזאת והמלה כג( ד )מ-נ שכת ולא חרשלא

 הזה השער וסן *(. כלכר תחלתו הנה כה וקראו החרש כל על אם כיהעכריים
 רוצים אינם כו( י )סמות פרסה תשאר לא אמרם ככמו הכל במקום החלקשומם
 )סס לגלנלת עסר ועור פרסה, כעל הבהמה מן אחר מין או אחר איש אםכי
 והחפץ מיוחר בלשון שנאמר מה עור ה,ה השער ומן כלו. האיש רוצים והם יו(יו
 ועור השמים תהת כמקום השמש בתחת כקקלת שמשו כאשר וזה הכללבו
 ער שאמר כמו הגלגל כל רוצה והוא ו( טנ לתסלים ירח כלי ער שלוםורב
 לויקר" לסולך סזרעו יחן אשר ועור ינ(, יד )"'וכ יקיצו לא שמיםכלתי

 נ( כ

 כונת אלא הזאת הכונה הנה כו כון ולא אחר לעם סהבעלים אחר שם הואוהמולך
 0'קר" צרק והין צרק איפת בטקומם; המ~לך יים הבעלים בל ר"להכלל

 לו( 'ט
 וכי אמרו עור ומוה השעורין, כל רצה אבל כלבר, שעורין השני אלה רצהלא
 )ויקר" לאכלה לכם היא אשר הבהמה סןימות

 כוה, נכנם והעוף לט( י%
 בוה נכנם והעוף י( כ )סטות וכהמתך - ובתך ובנך אתה שבת כמצותואמרו
 )ר6סרלקטל לנו אסור בשכת בכתכים העוף ששליחתער

 נ(, נג נ"ק יט; יט )סס בלאים תרביע לא בהמתך באמרו נכנם כן גםוהוא 6%סקת,"
 השמים עוף ער רמש ער כהמה ער מארם - הארם את אמחה אמרו עורומטנו
 השעור אכל תחתיו באים ואינם הארם תחת המינים אלה והביא ו( 1)נר6סית
 כל את וימח אמר כאשר המינים אלה כל כולל היא אשר היקום כל אתאמחה
 כו ורוצים כן גם המיוחר בלשון שנאמר וממה כג(. י )סס וג' בהמה ער מארם -היקום
 בלתי מהם אחר בו יתיחר לא ולנקכה לזכר כולל שיהיה יש כי איש,הכלל,
 ומת איש מכה אמרו בכמו ווה ארם במקום הנה והוא המקומות בקצתהשני
 )סט" אשה וער למאיש לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל יג(, כ6)סטות
 על ונפלו והנקבה, הזכר כולל כבש גם בהמה. וער למארם אימר כאלו ו(י6

 יביאנה תמימה נקבה לחטיית קרבנו יביא ככש ואם אמרו בכמו בלברהגקכה

 5סתח7ם סר6סונס כסנתס ס טד סר6סון סיוס נקר6 ט וס סטך 6טר וס"פ7י*(
 טטנו. סתלק נסס סנ5 "ת"כ ונקר6ס5כנס
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 קרבנו את מקריב הוא כשב אם באמרו והנקבה הוכר על ובא 5כ(, ר)ויקר*
- קרבנו הצאן מ; ואם לפניו שאמר בעבור נקבה או זכר לה'זת יכול כי ;( ג)סס  
 אה מקר'ב הוא כשב אם אחריו לומר והצטרך יקר,בנו המים נקבה אוזכר

 הוא כשב אם אמר כאשר הצאן תחת הבאים והעו השה בין להברילקרבנו
 המקומות בקצת והנקבה הוכר כולל שהוא עז ב אומר וכן קרבנו; עו ואם -סקריב
 וכאשל וג' נקבה או וכר - שלסים לזבח קרבנו הצאן מן ואם' אמחבראיות
 קרבנו עז ואם אמרו כך ולנקבה לזכר כולל מקריב הוא כשב אם אומרוהיה
 זכר - קרבנו הצאן סן ואם אמרו תחת נכנסים שניהם כי ולנקבה, לוכרכולל
 עז או כשב או שור ישחט אשר אמרו בכלל וכמהו יקריבנו; תמים נקבהאו

 שיהיה בעז העקר כי אפס והנקבה הוכר כוללים שלשתם כי נ( ין )ססבמחנה
 ויסר ועור 1( טו 5כ )נר6סית עשרים ותישים סאתים עזים נאמר כאשרלנקבה
 )סס והטלאת הנקרות העזים כל ואת והמלאים העקרים התישים את ההואביום
 בקצת הנקבה על אותם ומביאים לזכר שיהיה וכשב בשור העקר כאשר לס(ל

 בו וחפצם המיוחר בלשון שמרברים ויש יט(. 5ך סטות וסס סול סטר )כטומקומות
 על  הרבר  בו  שיביאו  והוא שוכרנו, מה וולת אהרים פנים כל על כן גםהכלל
 א,ש הכתוב שאמר מה ומזה המעט, זכר ומניחים עליהם יבא אשר שבפניםהרוב
 וחיוב ביום שיהיה יש והקרי י6( כג )ר3ריס לילה מקרה טהור יהיה לאאשר
 עליו הובא בלילה שיקרה מה שרוב בעבור אך בלילה, עליו חייב שהא מהעליו
 הטרפה שתהיה ואפשר כ3( )סט~ת טרפה בשרה ובשר וכמהו אחר, בהםורוין
 כל ועוד עליו2(, הביאה בשרה שתהיה מה שרוב בעבור אבל השרהבוולת
 באס,ר והיתום האלמנה בוולת ענזי ואסזר כ"( כנ )סס תענון לא ויתוםאלמנה
 השם זולח להם עוור ואין סעונים הענינים ברוב שהם מפני אבל אלה שניענוי
 )ויקרי חיה ציר יצור אשר ועור עליהם; הענוי לשוןהביא

 לקנוי הרין והוא יג( י;
 גם זה כמו הוא ת( כ3 )רכרים לגגך טעקה ועשית חרש בבית שאמר ומהונחוןן
 תבשל לא אמרו ומזה כבונה, הקונה וחיוב החרש כמו בישן חכה המעקה כיכן,
 התרגום כאשר ועזף חיה ולשאר לכבש הרין והוא יט( כנ )סמות אמו בחלבגרי

 6(, )ס"6 בנים מעשרה אמרו הזה לשער ורומה כתלכ(. כ:ר תיכלון )65מוכיח
 עתה בי ו(, )קס5ת מאה איש יוליר אם יט(, )6'ונ תכלימזני פעמים עשרוה

 כי 65(, )תס5ים מימינך ורבבה אלף מצרך יפל ית(, )ס"כ אלפים עשרתכסנו
 לשבעה הלק תן כז(, )ויקר6 חטאתיכם על שבע פר(, )סם מאלף בחצרך יוםטוב
 קין יקם שבעתים כי כר(, )טס5י צריק. יפל שבע כי י6(, )קס5ת לשמונהוגם

 אמרו וכן הרוב בהם רוקפץ אך בעצמם המנינים אלה החפץ אין כר( ר)נר*סית
 מוהב( יותר אך בלבר מעלות שלש רוצה איננו ט~( 1 )סם אלשים שניםתחתים
 סריסים שלשים ושנים ו( י, )יסעיס אמיר בראש גרגרים שלשים שניםוכסהו
 שבעה עמוריה הצבה ביתה בנהה חכמות החכם שאמר סה אבל 5נ(, ט)ט"נ
 שבעה אל בעיני בו רמזו הממן שוה והוא הברור המנין על בעיני הוא ט()מס5י
 וכרן כאשר התכמות כל אל יגיעו ובעייעתם המרע יהיה בהם אשררוברים

 פיטיס. טסליס 5ריכות ססן ט6תים ט;יס ט" פ' כנ'ר ס6מלו כט,1(
 3סוס. סכתוכ סרכר 656 סס: טכ,5ת26(
 סנלול. סטין ט5 3כת~נ סטכויס 4331ר ק"ח  3סנסדלין ת;"5 5רכל,ב(
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 וזה 1(, וההשלמה והמופת וההפרש והחבור וההפך והרמיון ההגרה והםהפילמופים
 לא כאשר עליו שהתעוררו או שוכרו מהעברייב אחר על מעולם שמעת לאהדבר
 מפפרינו ובזולתו הזה בפפר הבי,אנום אשר החמזדות כל שזכר מהם אחר עלשמעתי
 )קצתם ברום עלינו טוענים וקצתם בם עלינו וחולקים עליהם המקנאים בו יקנאואשר

 מוה. לנו שמרמן מה על בנו מקנאיחם ידוע ולא נמצא שאיננו אומר אל אותםמיחשים
 מאוהבי, אנשים עם מזה לי שאירע מה קצת הוה במקום :לך אספר שמ :_ל

 אחד השואל והיה המקרא מעניני עמוק ענין על בקר5בה שואל ומשאלניוהא
 הגיע אשר לפני אדם פרשו שלא ממה עליו שאלני 1חשר הענין והיהטאוהבי
 כמשמחתו ראשי על ונשק עמר כו אצלי שרצה מה לו אמרתי וכאשר .תבורו,אלינו

 מפני םרקםטה אל מקרטבה בנלזתיט האלהים גור זכאשר לו;כמהשאמרתי
 מרקסטה, אל הגולים בכלל אותי השואל וה והיה עליה באו אשרהמלחמות
 זשאל נ-ע חסדאי בן יומף אבז רבות שנים אחר סקרטבה אלינו שבאואירע
 הרבה עליו ונפלא בעצמו ההוא המאמר לו ואסרתי בעצמו ההוא אענין עלאותי
  לאחר  יאיתיו  או שמעתיז אם שכינינו כאהכה והשכיעני גרולה שמהה בוושמה
 פגע טמני נפרד וכאשר עיקר כל ,זלתי אמרז ולא לא, לו ואטרתי הקזדמיםמן

 במה גדולה תועלת פלוני היום הועלני הנה עליו כמתפאר לו ואטר תחלהבשואל
 החל זנאשר זכך, כך זהזא וזלתז אליז קדמז לא נפלא זענין וכך כך רוומסובשי,מר
 נשאלתי אשר הענין והיה לזולתו. שמעתיו ככר לו ואמר לו להשלימו קפץ לולספרו
 עתיר שאני מה ההיא בעה בו פיבר  וו:ייהי ו( לד )דנרס בגי אתו ויקכרעליו
 שלא מה ההוא המאםר והיה השרשי10( מספר והתו האלף באזת לךלוכרז

 כן, 3ם אהד אוהב עם אהר בענין לי אירע בעצמו ובמויה לפני. ארםהתעורר
 הבאתי אשר הענינים קצה מיחם הוא ההשגה3( בשאלות עלי החולק המקנאאבל
 שנכחנתי ממה מ,ה  ו3רול עדנה; נכראו לא אשר מזרה מאנשי אנשים אלבו
 והפיוט ממלאכתי אינו שהשיר יורעים שאתם בי, לרבר וחפצם המקנאים מקנאתבו

 סטיר כוכ כ:טר יו3ס רכי3ו טדכרי 3טתקים ף 1 ל סחי כסטר דכריו כל 6[ר ן וכפרתו1(
 תורכ. חוט:י [כטס טל ס[נטס טקסר ופיר[ הי-1( [נת טר' )כג יונתן ר' כדכרי סרכ דכריטס

 ויריו לשל( וכרתיס יסר ס[ר[יס טע' סלקוטיס כין )ונט5* 6ת כ"ות [ס 11"ל2(
 כ"ותו סויו נגי, 6ותו ויקנור ט5טס; נגלל כתס כ6ותס סטס תס, ו * י[ר*ל כני[וטרי
 כ5ווי ל*רן כנכי, ט[ס ס"טר יתכן ווס ט5טו, ויקכור "טר כ"לו ט5טו, כגל5כו6

 ויקכור "טר וס וטל ס*רן טליו זתכס ו,סמתו כדכרו עפתחכ ות*ספסו, [תפתחסקכ"ס
 רו"ל ככרת ר*יתי י[ר טד 1ס כטנין פנרתי סיתס וו*ת ט5טו, קכר כו6 כלוטר"ותו,
 ט( )קוטס כמ[נסכטלי

 וסטיר טכ'ל. כט[פט, דטתס טסני דטתי ודחיתי "תר כט3ין סס1"
 ר' סכרת כי" יותס דחס 6סר סכרתו כי טטנו סנטלס כר"ס סד"ל: כתכם ;סטל

 ויקכר כלוטר יותו ויקנר כי ס"טר מי "ונתפס כתכ "ת כ[ר[ כפרתון וק ט.כ.יסמט"ל
 סן[ ל* כס 3ויר, כפ' כקפרי ר"י ינרי נטלמו טטנו גס כי ט;ס ונר"ס טלמו";6ת
 כסוף סר"כ"ט גס כי ודט כ1*ת. ססנר* דתס ס*מל" "סמי וכו* ע5מו סטתכל 6[לט5
 כ;ס. יונם ו' כדכלי כתנ סטותפ'

 ססתפטל ססתטכרת נטנין סס 1;54 ט*וסל, נטת סיס סו6 לק ס% סטקנ* ,סישין סס[נס ספל ט5 ס[נות יסודס נל ט"יר ר' חנל סכ64 ס*פד' טדנני כנל6ס$(
 : ,ס על כתכ יסודס כר ט"יר ר' סמטו5ס ר,יצדקדק ונמ65 כ*תרוניס ק5ת וס ססינו"וככר

 ססכס רונ תכףס % 06 ט*תר פט5 תט65כ1 3* כתפע5 ננין כי 5יטת "תסועוד(5ריך
 יינס ד'  זטת ק5ת ט5 לחלוק ע[ס *סר סססגס ססנת נספרו נ;ס %1לז ט"כטטנו
 כהסנס."כקפלו
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 שאררוף בענין כן גם אצלי ואינני בו ידוע ולא אליו מתיחם ואינני מעםקיאיננו
 בימי אמרתי אך מאמרו, וארומם ממנו עצמי אנשא אכל עליו שאקפיר אואחריו

 שכתב אנשים בקצת הקנאה והגיעה לי, ונורעים אצלי נמצאים הם חרתים,הבחרות

 מבני לקצת ונתנוה המשורר כלפי אבן אל אותה ויחס בספר נאה חרווהממני
 בטוליטולה היה כי לי השיר היורעים מן התלמהןים מן קצה לי והגירטוליטולה,

 המשורר אל אותו מיחסים והם ההוא השיר קוראים שהיו אנשים עם הימיםבקצת
 ולא קבלתיו וממנו ירעתיו ואמ עלי לפלוני הועא השיר להם ואמר המכרואה
 אליו.האוינו

 אחר לאבר האברים מן אבר מעשה משאילים שהם מה הזה השערומן
 וכמהו מעו, ש במקום 5( כ )ירטיס ה' רבר ראו אתם הרור כאמרם 1( לושאיננו
 ועור ללב, אם כי הואת הריייה שתהיה נכון ואין ג( טו )ס"נ טובים רבריךראה
 יורה, אך יראה שלא ממינו זה כי הריח בטקום כו( )3ר6:ית בני דיחראה
 פרעה באף במקום כ*( ס )מטות פרעה בעיני ריחנו את הבאשתם אשרואמרו
 בעיניהם נאמר ]הענין[ אלא הריח הנה חפץ היה שלא מפני אך עבריו,ובאף
 הענין אל שהביאוהו מה הזה לשער ורומה אצלם2(. ענינינו שהפסרחםוהטעם
 בלשון אמר יט( )ס-נ עליה וארכב החמור לי אחבשה כאמרם הלשון אללא

 היות לבלתי להנריתו דחה הטקום אל דברת אתה ועור הבהמה, ענין עלהנקבה
 על הלשון מביאים היו אלו סנ( נ* )'רמיס תהיה עולם שממות כי - יושבבו
 אם הואת; הארץ ענין על הביאוהו אך ]יהיה[ א~מר היה הזה המקוםמלת
 ענין על כנ( כס )סטות לו תשיבנו השמש בא עד רעך שלמת תחבלחבל
 ישראל ותהי כמו הערה לענין נקנה בלשון שנאמר מה עור וכמהו רעך.בגר
 כאמרו הענין על לא המלה על שהביאו מה עור הוה השער ומן ט(. כד)מ"נ
 מלת על  אמרה אמרו יג(, ו )נתטיס הנביאה לנועריה וגם ט( )נ קהלתאטרה
 כבר כי אשה נועריה ואין נועריה מלת על מובא הנביאה לנועריה  וכןקהלח
 נוער לו אמרו בעבור נועריה אותו וקרא '( 1 )סס רליה בן שמעיה שהואניימר
 )סטות תחיה לא מכשפה הא כמו להגעה ההא שתהיה ויתכן האלהים, ביתעל
 על לא הסמוך כלשון לשונו שהביא מה הזה השער ומן 89(. דף 5עיל יו;כנ

 )מופטיס לבטח יושבת בקרנה אשר ר~ם את זיראז כאמרם ווה ענינו,אטת
 שקט אמר כאשר המרינה על לא העם על היא  ההגרה כי  י( יושב טשפטו  1(ית

 קשת וכמהו בקרבה4(, אצל שהיה בעבור נקבה בלשון אמר אך )סס(,ובטח

 סר"כ"ע מכתכ כמו ו0טעס1(
 כסי

 כטקוס טתתנרות סרנמות סתטם כי סטות פ'
 טסט5ת. 5טעלס*תד
 לט. כמת נעיניו וננ*מ'ס נט*סיס שבנו סטתכר כמס כתכ וסל*כ"ע2(
 תסר 6סל *תר 5פסוק נטמך ווס *ינמו' ו*טל "חול פס כתכ ספלתון כסעתקת5(
 5קטן. סטתנר סכי*ו "יננס סככטה מכל וסו*מס

 מוככס מזוע טטך, ותט*ת כטו כ5*ג לפעטיס כי מעס רד"ק כדכלי וסנכון4(
 ג* עטן ופמ*ת 5פ סעל לקטן *טל כע5מו וסטתנר סוס,סעס

 סטרס. דרך ט5 כ5ינ'
 וכ5נל סנתנס מ! דעת ט"'ן כטס זכ5'ג כ5ק ממטמיס סעכליס כי כתג 5"סוכמעל
 5* ו5כן וכ56ס, רות "מ ממם כטו 'יפס 5ו ס*ע סס ר"5 *טתית נקונתו מ*י!מס

 זרך גס מ סמס, מוי5 פגיסס סנס כדרך לקטן ט5טו דתק כי ע5 סריי ככרתגחכרר
 *תס 5* יוסף *טר וכ! 5,( )ימטקש כס כי 6סר נדלך כטו כ5'ג וגמתמ מס סטיןמן

 גקרי*ס. ג' כטקורס טכס וסכס וכענין - סנ0. דרך ר"ל סס "תיס5תתס
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 לגבורים לא לקשת )סת,ר( התכנית כי חתית, או חתה משפמו  ר( נ )מ'4 חתיםגכורים
 איננה הבהטה ושכר וכמהו נבורים, אצל ]שסמזך[ בעבור וכר בלשון קכץ -,

 אבל הבהמה, על לא השכר על הוא אין מלת כי איננו משפטו '( ח),שליס
 נכרי עיר אל נמור לא וכמהו לבהמה, סמוך שהוא בעבור נקבה בלשוןאמר
 בעבור )נל"ר( קבץ אך היא, והמשפט ינ( יט )סופטיס הנה "שראל מבני לאאשר

 בני מערי לא אשר הרברים ששעור והוא ברברים המשחגר לעריםהקרובה
 להיות המשפט והיה לישראל הקרבה בעבור קבזצו שיהיה ויתכן המה,ישראל
 ער כאו והנה אמר כאשר נקבה בלשון אמר אבל, הזאת, הסברא עלהמה
 רוצים והם נקבה בלשון ס( נ )ילטיס פניהם הנה ררך ס(, ד )ם'נ הביתתו

 )ט"כ*ינ( וחמשיו שלשים חמשים שר וישלח וישב אמרו וכמהו המהןבשניהם
 שבבר שבן כל לחמשים תבנית להיותו פנים 141ין לשר תבנית שלשיכהשפטו
 זלא )מס( אהר חמשים שר נאמר כאשר לשר התבנית רק וחמשיו, באמרועטף
 יכסימו תהומות א1טרו לזה ורומה !ה, כמו הערב ברברי בא וכבר אחריםנאמר
 2(. חולם ומשפטו ביח- אשר השורק אצל שהוא מפני בשורק ס( טו)מטות

 איה יקח ומשה כמו קצתם במקום הפעל רמיוני קצת שומם ה!ה השערומן
 נבות אל ארבר כי וכמהו לקח במקום י1( 5נ )טטותהאהל

 או ס(, כ* )ע""
 ס(, יו )טיכ רצין יעלה א! י1(, כ" )נטדכר ישראל ישיר א! ינ(, י )יססעירבר

 ית(, )תסליס ירמו הרים ומומדת כג(, )תסליס שלהן לפני תערך יכמימו,תהומות
 כת(, )מ"נ עור יררפו ולא העם כל ויעמרו כ4, )מופטיס ממצרים אתכםאעלה
 וירא ה' בסור עמר מי כי ו(, נכ )ירטיס מהעיר ויצאי יברחו המלחמה אנשיוכל

 הפעלים במקום הושמו עתירים פעלים כלם ואלה ית( כג )סס רברו אתוישמע
 חיל ירגזק עמים שמעו בכמו העהירים במקום החולפים שמו וכברהחולפימ;

-אחז  גת(, ג )4יכס היי גאלת נפשי ר'בי ה' רבת י7(, ט, )מטות נבהלו אז 
 כי והיה וכן ימצא, במקום ענינו ו( כ )מ"כ והציל בצרות ערים לו מצאפן

 י(, טת )כר"מית הולרת אשר ומ,לרתך י"(, יו )דס"4 אבתיך עם ללכת ימיךמלאו
 שהייתי הענין טו( ט )סטות ברבר עמך ואת אתך ואך ירי את שלחתי עתהכי
 עברו כי ד(, סוף )ק:וסע אלהיכם ה' את יראתם למען מתחלה, לאברךיכול
 הפעל במקום הפועל שם שומם ומ!ה יעברו. במקום כס'7( )'רטיס המה נםבם

 השמים כאשר כי חולף; פעל סלס3( במקום "ןם ופרעה באמרםהחולף

 דטיון. 3וס לו ויין וכל"נ כל"ו כ4 מכר כי סי*כיע תעת1(
 סטדקדקיס כטס סיוד 5קרי"ת כקרייס לוווג כסורק מכ4 ססרככס כס' ר4"כ וכ*כ2(
 )*מר ועוכ*יו 1ט51*'ו וסנו, סרו כטו טלות כמתי "ל* כקרי4ס ל11ונ וריותע5*נו 5* נז ו*ער ט לף ס4ו5ר נית נתעדת סד"5 סתכס ,ס על וסמינ סס, סרסנ"סוכתוכס
 ט5*נו נספן %4 כוס ט45נו ל* *תת טלס כתנועות *כל ,ס(, ע5 5סקם סרטכ.ססכי*
 :א~נ יתפן, *וטרים ו*ק יתפון כעו סט5ס נתנועת וסטנוי ססתתלפות "וסנת5ס"ק

 פס. ספרחון דכרי יכונו סס כ*ורו פי ועל תן תכס פי ינרי ע"ם:מהס, 51*
 ס*פדי דנריו וני*ר סוטעת סיתס סופעת ורכעס ועל תלס סיס סר*נע כתנ וכן5(
 סע*ער נם* סיסיס עד תאויס ססס ט5ד ככ*ן ילקתו 5* סמטות *5ו כי 5סורותפ"ט

 ותו5ס נם6סט*טה ופרעס עועי*נלסאססננא5ופרעסתולסתמ"ווסנס
 פועליס סעות ססס ט5י *נ6 תו*"ס סעתס ט5ד י5קתו %* מועעת, ורכקס וכןנט*ה
 *טר סיס ט5ת כסס קסרו5וס

 ון"
 סס סו5ן ויוק "לנו כ' ספועליס סעות על נכת

 ע'כ. יסט "ו סיס 16 ס%ן עתס ססו* כו סר5ון סנסספועי
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 עשיתי אשר במקום כנ( סי )סעימ עשה אני אשר החרשה והארץהחרשים
 אנשי כו מאמינים אשר הקרמות מהם להסיר וחדשה כהדשימ עליהםוספר

 להפחירו וה אמרה ?נק כלומר לש( ע )ט"נ ארניו הרג ומרי כמהו ועורהקרמות,
 ומוה רעה. זמרי אהרעס היתה כאשר כגדך אחרית תהיה רעה כלומרוליראו
 את שמור ג(, יג )0טא הזה היום את זכור בכמו הצווי1( במקום המקורשומם
 )סופעים האהל פתח זמד יו(, 6 )דנרים אחיכם בין שמוע 'ו( )ינרים האכיבחרש

- כטחות רגוה וכן כ(י  העמרט ונבר י6(; לנ )יסע'ס וחנרה וערה פשטה 
 פשוטה וכן מקור, ראהל פתח עמר כי על הזה הספר בוולת הנלויםהמופתים
 כאשר ף החול הפעל במקום המקור ששמים ואפשר 86(. )לטיל והגרהוערה
 ית( .ע )סטות הוסדה היום למן נשכע, כמקום ג( ל )נטדכר שכועה השכע אונאמר
 להראות עקרה שתהיה ואפשר ההא%(, נרייתה ]לא( זה ועל ני??ה אשרבענין

 ולא כ3( כ )ס"6 אורה צרה ל6(, טו )נטדנל בה עונה נאמר כאשרוהרפוה
 במקום טו( ת )סטות לבו את והככר החולף; הפעל כמקום הדרך זה עליהיה

 ס( יד )'רטיס ועווכ ילדה ועמרו, מקום ע( )"סתר נפשם על ועמור נקהלו ןוהבכיר
 כאשר המקור במקום החולף הפעל ששמו ר"ל וה הפך עשו וככר עזכה.במקים
 ראות. במקום ג( יג )'תוק6ל ראו ולכלתי שוכ. במקום יד( כג )'רטיס שכו לכלתינאמר
 כלומר "( )יח~ק"ל ושוב רצוא והחיות באמרו השם בסקזם המקור הזשםזכבר
 וחסרימו הולכים במקום ס( ת )נר6סית וחסור הלוך היו והמים ועור ושכות,רצות
 אמון כי ל( ת אמון.)טסלי אצלו ואהיה באמרו הענין כמקום המקור הזשםוככר
 חאל אל הנקרא העניוו( כמקום והוא 1( כ )"סתר הדסה אה אמן ויהי מעניןמקור
 המקור הושם וככר בשערו; פרשנוהו זכבר 'ו(, 'ד )ס.6 והלם וילך וכמהובערכי,
 כקמצות לי,ם כמקום הוא כי '( עג )תסלים הלם עמו ישוב לכן באמרו הפעולמקום
 תכמה ח:א רמיון על 5( מקיר הוא טט( )'5עיס נפש לבזה וכסהו וכשרק,ההא
 כאמרו העומר הנפעל כמקום המקור שמו וככר נפש. לכזוי ומשפטו יו( 'ו)טס4
 ומן תאר. ופלא במקים להיות !יתכן ונפלא, כלומר ת( כ )דס-כ והפלאנרול
 השונים לו הקרוכים או בענין ריומים הפעלים משני אחר מקור הביאם הוההשער
 ברא אשר לאמר, משה אל ה' וירכר כאמרל ווה האחר( המקור )מכיאכלשון
 ירעתי לא הנה כמז מקור רבר במים לאמר כי "(, )נר"סית לעשותאלהים
 הלמרין שהי טעם התבאר וכבר 6(, מקור ברא כמקום זלעשות 1( 6 )ירמיסדכר
 פעל המקור על הביאם עור זממנו 115(. )לעיל התוספות אותיות בזכרנוהאלה
 פ"י(. סוף )"פד' כטקומס לפעטיס 'נ6 לכן 151וי ופעול ופועל כעתיד כעכר נט65 ססטקול לפ, (1
 'יס לטן לוטר לו סיס ס6'כ טקור סיסיס נ~ס ט"1 סטסתיל כס' סד'ל זסתכס2(
 6סר סק?ע'י- 0ל ורכו נפעל כנין סל *ניו וסו6 ?91"י, ננין סמ6 ודעתו סיום לטןול6
 טו(. כ )סומטיס סף?(דיטמנו

 *ו סנמ5* :ש"עפזעל14
 סטתנר כטס'כ עתיד ול* *41 ל* 6סר סעוטד ן י ק

 נלסון סענר' כטתמם סמ5י6ות סלות נלתי נ5ס"ק סיטן ססוס לוטן ס6ין ולפי 8,לטיל
 עסן יטל* סנית א5 * נעעיס נס י" %ק על .סר6נ"ע כטס"כ סעוטי נטקוםסעתיד
 תלס. ופרעס על סר6נשע דנרי סכספי סתכס פתר וכזס ו()מס

 טפנ,5(
 ת6ל. -סס ססו* 6טל וסר6נ,1 סטוך ססו*

 סל6ניט: 6טל סטתכל ע5 16 ועליו יוסך, *סל סטנ6ל סני6ו יכו.תלגוס_לס'ג6(
 פס. סטתנר ד~י סם. 0מ6 וסכספי כן. 6'ננו נר6 תתמ ע0ס גס ע0ס תתת לעסותוסטפרם



-

189 -  

 יו(, כ ):", יקטרין קטר לנ(, כג )ס"5 יערים ערום כאמרם הכונהומב"ערי
 מוט ועור קקיי; י קטר יערום ערום אומיים היו המקור מהכונת הפעל מביאים היו אםכי

 פעל המקור על מביאים היו אם היהה ההקשה כי יט(, כר )':טיסהתמוטטה
 הפועל בו שנשתנה זממה )סס(; התרעעה רעה וכמהו ה, ט ם סוט לאמרסתכונהו

 ו(, טג )ס.כ בשבת ישרפו שרוף יצ(, ט )ויקר* נפרתה לא והפרה אסרו הסקורסן
 ו(, )"'וכ ישקל שקול לו נ(, ינ לוכמס ישרטו שרוט ל(, ט )'סטיס יבשלוכשול
 רומה שתתש  ומסה י(. יו )יתוק56 חתלת לא ורגזתל כג(, ג )ט"כ .נמרכוההרכ
 החולף והפעל קלף סיד סן החולף הפעל כי ט( ד )סיפטיס עלד קל4. אמרםלוה
 ע( כ לסטות לי והניקהו סשקל על הזה הילר את הליכי מן הוא כי :לד שלדמן

 סן הקל החולף הפועל להיוו; ראוי :וק לי והניקהו מן הקל החולף הפעלוכאשר
 הפעלים בתחלה תרפה לא ההא כי המלד, קלף ועתיר שלד ועתירו :לדהיליכי
 באמרם המקור נמק,ם העהיר הפעל שמו וכבר אותו. יהורה ר' בארכאשר
 מקור, הביא במקום העתיר הפעל ושמו יי( טד )דס"נ הארון את יביא בעתויהי
 יקריבו; במקום ו( 1 לויקרי אהרן בני אהה הקרב המנחה תורת וזאתוהפכו
 ל( כו )נר5:ית סצירו בא אחיו ~שו באסר המקור במקום השם שמווכבר

 וכבר - יג(. 'ו ),יקר% חיה ציר כמו שם מצירו כי המקור בוו סצורוהסשפט
 משנה שזבה כאמרו הת"ר( נטקוס סטקרס ):ם הפועל שם במקזם הש.םשמז

 בשער בו הכשרנו וכבר ת(, ג ):ס ישראל משבה נאפה אשר 'נ(, ג )'רטיסישראל
 הרנ בהרג הפעול במקום עור השם הושם ובבר )151(. אחרים פניםהחסרון
 הצרעת וכסתה כמהו להיוח ויכשר הרו3 בהרג המשפט טו( כו )'ח,קילבתוכך
 על שכא מה הוה השער ומן הנגוע. בענין ינ( יג ),יקר, הנגע עור כלאח
 יי( ת ):יפטיס באהלים השכוני כמו פועל האסת על והוא הפעולבנין

 בטוח בך כי לובש. במקום ג( ג "ירי:  לכוש היה ויהושע השוכנים,כמקום
  שנאמר כמו נוטה  במקום  ינ( תנ )תסליס נטוי כיל בוטה,  במקום  ג( כווסטין
 כאמרו פעול והוא הפועל בנין על שבא מה זה ובהפך כנ(, קט ):ס כנטותוכעל
 נאמר כאשר ???י במקום יח( כ.ד ודס"נ במרכבה מעמיר היה ישראלוסלך

 אם נאמר כאשר ס~הי המשפט ו( מ )י:טיס מכהו הכמכת לס(, כנ )6במלבים
 גף למתועכ  המשפט ;( טט ל:ס ט' למהעב ועוד )יס(, הרנ קיגייכהרנ
 'ט(, 'ט )"'ונ סוד' מתי כל תעבונ' כענין בגוים הנמאס על או בגוים לנמאםכלומר

 הדבר על מרעידים וכמהו מורער, במקום "י( )דנ'6ל סרעירעסרתי
 ט(, י )ט,ך"

 לנער י(, נ )טינ לקח אה' הראה  אם  3(, ג  ):טות  "זי איננו והסנה עורוססנו
 הם יכ( ט )קס5ת יוקשים כהם יט(. כס לט:5י מוערה ורנל ח(, יג ):יפטיםהילר
 הרפיון אותיזה בספר טכר כאשר פעולים בעניןכולם

 )די
 ההשגה*(. ובמפר 84(

 תארים שיהיו הזא הזה החבור מן הבנינים בשער בהם עליו שססכנו סהאב5
 ירי רסיון על היולר לנער זלקח אכל שיהיה אך אחר מבנין נעתקיםבלתי
 עורי רסיון על כ( טד )'סטש הוטל לב ויוקשים מוערת ושיהיה כ( 1 )ס'ס??ו
 שיהיה כתומל ויתכן יו(, כט )'רמש, השערים כחאנים יט( נ )חנקק רומםלאבן
 ?קסל יום ר'ל לש,ט רזב הזקל כא,שר סוקל בא אך "?ז, ידי "'ילד, לבערמשער
 להכבהך. עקרם היה אשר כע( ת )סטות בי סתל ט(, יג )%יונ תמסייבאנוש

 נר.נקף ר411ס ת0וי ע ט תס5ת ט5 31סרוסו סת טג 3מתות ריס*(
 כטק"

 סטות על
 היולר. כנער טסכ ול6 סש: ססטר ט! ד וק סס סכי6 יסווס ור נ.ג
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 ותלך אמרו כמו לן, רומה שאינו מה על עטוף שבא מה הזה לשערורומה
 והרוה משקל על תואר קשה אמרו כל( 7 ):1:ליס וקשה הלוך ישראל בנייר

 ת(, ל6 )'רטיס ויולרה הרה טג(, לג )ית(ק6ל נאופים ה לבל לג(, טו )ויקר6בנרתה
 כנפים לו יעשה עשה כי ע"מ כחולם וקשה והמשפט המקור, כמקוםוהיא
 תאר על תאר בעטוף וקשה הולכה שיהיה או שוה, הרבור ויהיה ס( כנ)ט:ל'
 י8כנ הלד כו(- נ ):"6 וטוכ יגדל הולך יט(, יט ):טות וחוק הולך נאמרכאשר
 אמרו וקשה הלך וכמו תארים; על עטופים תארים כים ת1לה ט6(, ין)ס'6
 וגרל שיהיה יתכן י)דל ה,לך רור וילך אבל וקרב, הלך ט( י6 )דסי6 וגרולהלוך
 על מקור בעטוף וקצוף כהאפטו '1( נן )י:עיס ואקצף הסתר מקור. ושיהיהתאר
 ו?ס והקבצו, המשפט י6( י )'ו56 ונקבצו מסביב הגוים כל ובאו עושומקור.

 ל(, סט )'רטיס לשבת העמיקו אמרו זה וכמו הצווי, במקום החולףהפחגל
 הצווי, במקום והוא חולף פועל וה כי ת( טט )סס ררן יוישכי לשכת העמיקוועוד
 קו4 נאמר באשר הצווי לשון על החולף שהביאו ר"ל !ה, בהפך שמשווכבר
 בסגול שתהיה ומשפטה והא!ין הא בפתחות נ( ען )תסליס אלי והאזין אלהיםאל
 הפעל במקום מקור אלי והאוין שיהיה ויתבן טס(, 6 )דנהס אליכם קי'ו ולאכמו

 כל על כי וארא עשיתי; במקום ל7( ת )ויקר6 הוה ביום עשה כאשרהחולף;
 ותרא אמרו על עטוף הוא כי ותרא, כמקום ח( נ )'רטיס נאפה אשרארזת
 יהורה. אחותהבגורה

 ושער באמרו כן גם החולף נפעל במקום הקל החולף פעל החשםובבר
 במקום 'ג( 7 ג יג )ויקר6 לבן הפך כלו לבן, הפך לא חשערה לבן הפךכנגע

 הארץ מלאה כי ונגלה; כלוטר כס( כ1 )ט:5' רשא ונראה חציר גלהנהפך;
 זבבר נמלאה*(. במקום ט( ט )'תוק6ל מטה מלאה והעיר 'ג(, 1 )נר6:יתחמס
 שערו שתש באמח ק גס החולף נפעל כמזם הככר ההולף פלהתם
 ע"מ פום בקבוץ י~תחו כמו לריות בופתחו חתכן ונפתחו, כלומר '6( ס)י:עיס
 ת( טת ):ס אונך פתחה לא מאו גם ובמהו כנ(, כי ):ס מסגר עלוסגרו
 כ6( ל ):*6 פגרו אשר וכמהו ג(, ין ):"ס הסמרר פתח ועור נפהחה,כלומר

 פגרא ארי הוא אשר כן( נג ל:טזת תהרסם הרס כי מתרגום ופגר נפגרושע,רו
 7ינ:(, פרו: )וכן עמו מלכת ההעצלו כלומר נהרסו, אשר אמר  ובא5תפגרינון,
 נראה במקום בקמץ שהוא מפני חולף נפעל ד( ט )ויקר6 נראה ה' היום ביואמרו
 ארם שבל באמרם החולף הפעל בנין על במקור שמשו וכבר בסגול. עומרנפעל
 בירם החויקי ביום וכמהו פתוחה, ההא להי~ת ומשפטו '6( 'ט )ט:ל' אפןהאריד
 )'סו:ע אותם השמרם ער ועור לפתחה והמשפט ההא תחת בסגול לכ( ל6)ירמיס

 ואק ש(, כג )סם אותכם השמוח עד כאמרו לפתחו והמשפט רוא בשכר ע('6
 "לית עליו והמסורת סטקי( כטספט )וס* ההא הפתוח 6ה ריל במקרא, לורומה

 לרחתם טעם אין ס( ל6 )':עיס והמליט פסחק והציל גטן וכמהודכוותיה";
 מאן חשם ע"מ נאץ נק לפתוח כהאפטו י7( ינ ):"נ נאצת נאץ כי אפס ח1ורחולפים,
 השמרז. במקום ית( 1 )'סחע החרם מן ו ר מ ש ~מרו '0, כנ ):טותימאן

 נשששץ חה '3( טו )ויקר6 כמים "שטף ע"מ !?קל כמקזם נ"עי שמזזכבר

 ר1משפט כס( 1 ):ס להן אשה סמנה נ"י'ב אשר הבהמה נק חלכ אכל כלכי

 נטיס. פ" טטס ט065 וסעיר וכן ססרתון מ'*(
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 אם כי החלבים מן הישראלי על נאסר היה לא כן היה לא ואם 'פעל,'ויכ
 המוהרת הכהמה מן ההפץ אכל בלבר, עצמו בעבור יקריב א?ר הכהמההלב

 הושם וככר אמרנו. כאשר ישתף ע"ם :"רכ במקום כן אם והוא מטנהלהקריכ
 מיגעים במקום ת( " )קסלת יגעים הרברים כל באמרו הפועל במקוםהתאר
 גם נאמר כאשר תופר והמשפט כ( 5ג )ילשס היום בריתי את תפרו אםונאמר

 עם בו ירבר אשר בלשון עצמו על הכ8-בר ספר הזה השער ומן תפר.בריתי
 תיכש תמטיר לא אשר וחלקה תמטר אחת חלקה נאמר כאשר בסעמדדגסצא
 על דגטרבר בלשון במעמר הנמצא עם רנר וה ובהפך אמטיר, במקום ו( ד)עטוס
 רבר וצה ,הה~ער ומן 1(. ינ * )תנקוץ נמות ולא קדהשי אלהו נאמר כאשרנפשו
 אם ואמר כאשר במעמר נמצא שאיננו מי על הספור בלשון במעמר הנמצאעם

 באשת וכמהו תנאל2(; לא ואם ומשפטו ז( ד ללות ינאל לא ואם גאלתנאל
  )נחעיס עזסדים הם זעד זעזד תבגד3(, אל זוהמשפט טו( נ )ט5"כי יבנד אלנעוריך
 במקום ינ( נ )5פניס המה חרבי חללי כושים אתם גם אתם; חגר והמשפט נ(,

 אשר מאילים יבשו כי מבוכתך[, ]במקום ו( )טיכס מבוכתם תהיה עתהאתם,
 בחרתם אשר מהננות ותחפרו כמו תבשו כי במקום כס( * )'סעיסחמדתם
 וגדופה חרפה והיתה כלכם, ריל י( יו )"'ונ נא ובאו תשבו כלם ואלם)סס(,
 זבהפך ג(. סנ )סע'ס תפארת עטרת וה"ת ]כמח והיית במקום 'י( ט)קוק"5

 הנמצא עם ירבר )לא( אשר בלשון במעמר נמצא לא אשר על שמספרים ישזה
 ותשליך אמר כן ואחר עונתינו יכבש ירחמנו ישוב נמצא כאשרבמעמד,
 אשכיעך דבש ומצור ועור וישליך, במקום 'ט( 1 )טיכס חטאתם כל יםבמצולת
 ו( ד )נתטיס עלינו תשובו אשר המקמות מכל אשביענו, במקום 'ו( פ*)תס5ים
 במעמר נטצא ואיננו נמצאים אינם אשר כנוי שומם הזה השער ומן ישזבו.במקום
 יט( , )ט.כס הטאתם כל - ותשליך נאמר כאשר עצמם על המדברים כנזיבמקום
 כלוטר זרועמ במקום 5ג( )יסטיס לבקרים זרועם היה וכמהו חטאתינו,בטקום
 אמרו וכמהו )סס(, צרה בעת ישזעתנו אף אומר שה,א תראה הלא עורהנו,היה
 בנו במקום סג( סוף )מס עליהם שמך נקרא לא בם משלת לא מעולםהיינו
 זנאשאר אהרסך, במקום יט( ככ )סס יהרסך וממעמרך ממצבך והרפתיךועל'נו,
 ורועתיו על קהם לאפרים תרגלתי ואנכי זאשאר, במקזם ח( ט )'שק"5אנ'

 במעמר אינו אשר כנוי אל סמוך מקור קחם ואמרו זרחגתי, במקום ג( י*)ס,סע
 כנוי עם הצווי לשון על ח ק הוא אשר המקור חבר אבל אותם, קחת אמרכאלו

 מקללים כי זה וכמו אעטף, במקום ט( כג )*י,כ אראה ולא ימין ף ט יע ;הפעלים
 בניולהם

 )ם""
 זה ובהפך ולהפחיתם. הבורא לנשא זה ונאמר לי[ ]במקום יג( ג

 בבאי ני,סר כאשר בסעסד איננז אשר כטי במקזם עצמו על המספר כנוישומם
 ס( ג );נויס טהור צניף ישימו ואומר בבאז, במקום ג( מג )'ת,ץ,5 העירלשחת
 נאמר כאשר קימם במקום כ( כנ )"'ונ קימנו נכחר לא חאמר,.אםבמקום
 כנו' נמקום כמעכם- אינם אשר הקהל שומם הזה רחשער ומן אש. אכלהויתרם

 %( כ )סטות טטי 6ת 6וכיר *סל סטקוס ככ5 ספרפון סנ'* סס וטסעוו(
 סל"נ"ט. ספילם כטו כסספט סטמיטס ה:מסכל תוכירפי'

 %ס סי*טר כטו תג*5 5* *ס ר"5 5* כי ותלנית כנה 5סון וס ,,מ *טר וספלתון1(
 ו6ס פי' וסר6לש ת5עות; ליל פעם סו* ס;ס נסטעם *תל,. 651 ס6ים 6"ץי5פטרו

 סקזוס. יו* 56 סכ יכגד 56 פילסו וסל*נ"ע ורס-י 3( סנו*5. 'ג556*
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 )ן,פסיס ם ב ללכת ה' ררך את הם השמרים כאטרם במעמד איננה אשרהאחת
  כנוי כמקום כמעמר איננה אשר האחת  כנוי שומם וה וכהפך כה, כמקום כ3(נ

 במקום נ( ט )ססט בה יכחש ותירוש כאמרם במעמר אינם אשר הזכריםקהל
 בם. במקום כד( ג )ט"נ מואכ את והכות בה ויכן וכמהובם

 ]נ"א טוען יטענהו אשר בלשון הרבר את העבריים הפך הזה לשערורומה
 כאשר. אלהים, הבעלים כקראם תארו, באמת יהיה לא ואם קורא[ לויקראהו
 כי נצ,מר כאשר נביא כוב הנבואה טוען  שהו14 מי  וכקראהם עבריהם,יקראום
 עזור בן חנניה נקרא וכאשר כ( ) )דנדיס חלום חלם או נביא בקרבךיקום
 ס( כ6 )'סוק6ל ורשע צריק ממך והברתי וכאמרו כס(, )ירס'ס נכיא אלהים עלהכוזב
 כי וכמהו טטו(, כפי כן סנקר6 )ר"5 לו עמו טענת על אך צריק בם שאקאע"פ
 זה אין ו( כנ )סעות האיש מבית וגנב לשמר כלים או כסף רעהו אל אישיתן
 רעהו אל איש יתן כי וכן אצלו, המופקר שיטען מה על אך עת בכל האמתעל

-חמור  שאמר מה זה וכמו השומר, טענת על וזה )סס( נשבה או נשבר או ומת 
 לא י6( 6 )טל6כי טהורה ומנחה לשמי מנש מקטר מקום ובנל יתעלההבורא
 אצל שהיא לא וכונתם ודעתם מקריביה מחשבת כפי אך ביומת טהורהשרוא
 לכל ניחוח ריח שם נתנו אשר מקום אמרו עור ומזה הזה, הענין עלהבורא
 אך מפנו ונהנים בו ומרגישים רבר מריחין שהגלולים לא ע( 1 )יסוק56גלוליהם

 וכזבם שפתוים לא טח( )תס5יס בפיהם ויפתוהו אמרו ער ומזה עובריהם, רעתעל
 לשער ורומה בסכלותם. ותקנתם סברתם על הספור בא אך 'תעלה הבורא עלעבר
 באמרו רמז לא נ( )6'ונ שמה אשוב וערם אם' מבטן יצתי ערם אמרוהזה
 נאמר כאשר החיים כל הליכת אליו אשר העפר אל אך המכר הבטן אלשמה
 תשוב. עפרואל

 !בחי רם ממץ על תובח לא אמרו הוה מהשער שקדם למה שרומהוממה
 נאמר כאשר רמם ישפך אשר הכשבים רצה אבל יזבח, לא והדמ יס( כנ)סמות
 הוא בחג; נשחטים אשר הכבשים ורצה כו( קיח )תסליס בעבותים חגאסרו
 פרושו אשר יג(, יג ):סות וערפתו מן יתץ, במקום נ( ' )ססע מזבחותםיערף
 על העריפה הביא גופו הריסת כסו לבהמה העריפה שהיתה ובעבור ערפו,חתוך
 כמטר יערף מן מושאל מזכחותם שיערוף לומר ואפשר ההריסה, במקוםהבנק
 ררך וממנו בעיני; טוב והראשון 1(, 6 )טיכס אבניה לגי והגרתי ענין עללקחי
 על נצ1מר כאשר המשל על כוכב ונאמר מלך רוצה יו( כד )נטןנל מיעקבכובב
 יצאה אש בי יג(; נ )נסזס גורותיו ברי טרף אריה כן גם למלך השאלהדרך

 כן גם החיל רוצים וכן חיל, רוצה כי( )נטדנר פיחן מקרית ולרגהמחשבון
  ומלתם אמרם וההעכרה ההשאלה ומן טז(. )ירטיס מצפון עולה .מים הנהכאמרם
 קרם וככר ד( כ )נר6סית בפיו ציר כי עור וממנה י(, )דנריס לבבכם ערלתאת

 דבר כל - כסף נשך לאחיך תשיך לא ההעברה וכק 182(5 )דך 14וזובארנו
 אש בהריחו הנערת הפת'ל ינתק כאשר השאלה ומן כ"ג(. )דכריס ישךאשר

 החי ווולת באש, בהרגישו כן גם הרחבה ע-ר ההרחה לו שמו פ( יו)סופסיס
 מן ווולתם ה' ושן ה' יד אמרם ורו~ברה הרוחבה ומן ראסת. על סרנישאינט

 בעצבון ויתרומם; הבורא יהעלה וההעברה ההרחבה על אלע המיוחשיםהאיברים
 בעצבון אמר וכא*. צמחה, יאכל אבל תאכל לא והארץ נ( )גר6סיתחאבלנה
 ש(, )יסקים אתה אכלים ורים לנגרכס ארמתכם יכמהו כחה, או פריהמי*כל
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 רמו ולא קרעו ; יג( כך )יסו:ט אכלים אתם נטעתם לא אשר וזיתימ כרמיםועור
 טהג הא הזה הלשון כ( סת ):ס לנו יעמס לרברים; שאלה טו( לס)תסלים
 אפך יעשן והמהנות: הטובית בהרבות הנה אהן ,שאלו הטשואות ונשאבטענות
 כנפי על אתכם ואשא ההרחבה, על ס( פ ):ס עשנת מתי ער עד(,)תס5'ס
 )0ו":ית ארמתנז גם אנחנו גם לעיניך נטות למה המשל; על 7( יט )סטותנשרים

 י6( טפ )סס מותה ענבים וברם תשם, אך החי כמות חמות לא והארץ יס(,טן
 ועחר ית( )נט7ככ ה,רוש חלכ וכל יצהר הלב כל אמרו ההעכרה ונק רו-מיון;על

 ומן י6(; ט )זכויס התקוה אסירי אמרו ההעברה ומן לכ(, )7נריס חטהכליות
 נ( כנ )ס'נ ישעי וקרן מגני ג(, ינ )י:טיס בששון סים ושאבתם אמרוהשאלה
 אומרים באשר 7( )ךנריס השמים לב ער ת(, טו ):טזת ים בלב תהמהקפאו
 הכהצל, ררך על ט( ין )נטךנר צלם סר הם לחממ כי השמימ; כברהערב
 הארץ, על פשט כלומר רששעברה, על ס( כנ )כט7כו הארץ עק את כמהוהנה
 )נס7נר בידם וקסמים רבו; בעבור טו( י ):טות הארץ כל עין את ויבסוכמהו
 בשמים ובצרת גרלת ערים אליו; בהליכתם השעה שבחרו והענין השאלה, על 1(כנ

 לכ( לנ )7נריס וג' עמרה ומשרמת גפנם סרם מגפן כ' ההעברה; על ט()7נריס
- וסחרוה שבו ושאלה; ההעברהעל  הארץ ואת ל7(, )נר*סית אתה ויסחרו 

 סוהדים אנל עמה יסהרו לא הצ,רץ בי זהרחבה, העברה וה ל7( מנ )ססתסחרו
 לאחר שהא מה מהם האחר על בא רבורים שני יתערבו וכאשר אנשיה.עם

 אע"פ באחר שהו14 מה בו יבאר המרבר כי הרהבה, ררך ענינו בכמו יהיהכאשר
 הירשך רגנך מעשר - אלהיך ה' לפני שם ואכלת אמר כאשר משהנהשלשונו
 עם שהביאם ומפני ישתו, רק יאכלו לא והתירוש והיצהר כג( י7 )דנליסויצהרך
 לעיניך נמות למה וכמהו במנם; אל שיגיע והמעם אהר, הלשון בא שיאכלמה
 רק לפנים, אמרנו כאשר המות לא  והיירץ ט;( )3ר":'ת ארטתט  גם  אנחנונם

  כה?סר ותפסר שתאבר  והטעם אהר, הלשון בא שימוה מה עם  הביאהכאשר
 לא והארץ  ):ס( לפרעה עם-ים וארמהנו אנחנו ונהיה וכטהו בפיתון ואברתוהחי

 לו קנין שתהיה  והענע אחר, הלשון בא שיעבר מי  עם שהביאה מפני רקתעבור,
  עברים, וארטתנו אנחנו ונהיה ואמרו בלחם ארמהנו ואת אתנו קנה אטרכאשר
 וכובע מנן אסרו מוה רחוק יותר שהוא במה הוה בשיתוף שסשו וכבר קנין.ענינו
  עם שהביאו מפני רק  א,תו,  לובשים  אך יתלה לא והכובע  י( כו )יסיעיל  בךתלו
 עץ זרע מזרקג עשב רשא הארץ תדשא עור ונאמר אחר; הלשון בא שיתלהמה
 עץ אבל והעשב, הרשא על נופל הוא הרשא ואמרו י"( * )נרת:'ת פרי עשהפרי
 ותוצא נאמר כאשר הארץ תוציא ענין הארץ שתרשא מפני עליו נשיא הואפרי
 לואת קרובה אהרת במליצה זה  קורם הוה הענין על הלצנו וכבר דשא,היירץ
 הוא ונסב וואמרו 1( יר לדמ-3  ומנרלים הוטה ונסב אמרו עור וכטהו  150(ןלדף
 קצתו על קצתז עטף לבל, כולל החזוק שהיה ספני אך בלבר  חוסה1 עלנופל
 והוא הצווי פשא שיצא מה הזה השער ומן ומגרלים. הומה ונמויק אמרכאילו
 בם בחרתם אשר האלד;ים אל וועקו לכו כאמרו ווה סמניעס(, ל"ל והפחררבלם
 אל בית בואו חעהי לט(, כ )יסזקיל עברו לבו גלוליו אהצ ועור י3(, י)סופטיס
 רובר  .מפוהם רעה  ריוצער  ומן ר~לנין. ושיר ד( ד )טטיס לפשע הרבו דגלגלופשעו
 כאמרו וזה בו אותו מפרם בעת תארו שאיננו אעיפ כן, אחר בו קתיה אשרבתאר
 לקדוא  ראוין או היו ולא בנים נאמר כנ( כס )נרישפ בקרבה הבניםיחחצצו

26
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 שיהיו עת קזרם בנים נקראים כן לירי באים שהיו בעבור אבל בנים,אותם
 6(, )רות כמעי בנים לי העור נאמר הואת הרעת חגל ההוא, לשםראוים
 בעכור אך ילרים, ערין ואינם כנ( כ5 ):מ,ת ילריה ויצאו הרה אשה וננפזוכמהז
 תפשיט ערמים ובגרי וכמהו ההוא, הלשון . להם הביאו ילרים שיהיו אפשרשהיה
 בנריהם, הפשטת אחר עחמים יהיו אבל בגדים להם אין והערומים ננ()6יזנ
 יהיו לא כי 63( 3 )דגי*5 בעה לירעי ומנרעא לחכימין .חכמתא יהבוכמהו
 כלומר בינה/ בלירעי הרבר זכן לכן, קרם לא ההכמה להמ שיתן ערהטמין

 ו( י1 )דשיס המח יומת אמרו ועחי המרע; להם שיתן אחר בינה ירעי יהיוכי
 יהיה אשר ח( יג )סופטיס היזלר לנער נעשה מה ועור מת, יהיה אשרכלומר
 לא ערין והוא 5ג( 5ס )נמדנר בה שפך אשר לרם . יכפר לא ולארץ ועוריולר,
 כפר תקחו ולא אמרו. על שנשאתהו מפני כן ונאמר ישפך, אשר כלומרשפך,
 בארתי וכבר ההוא, הרם שפך ככר וכאלו למות רשע הוא אשר רוצהלנפש
 ההכלמה. לוטר רצוני הזה, הספר בזולת הבאור מן יותרזה

 * כמ ר עש

 * ממנו אחרשער

 רבים לשון כו והחפץ יחיר בלשון עבאמר מה הוה לשערעסטך
 חכמה ר~ח מלאתיו אשר לב חכמי כל אל הרבר ואתה אמרו זמוהבהפך;
 ,טהיא כמז נוספה בחכמי ההד שתהיה ואפ,טר מלאתים, כלומר ג( כת)סטות
 אשר ויהיה לב חכם כל אל אטר וכאלו יג( יו )ט"נ חזוה כל נביאי כלבביר

 נשים; ר"ל טו( 1 )7ס'6 ולשפים לחפים אשה לקח ומכיר סשפטו; עלמלאתיו
 ישראל ואיש וכמהו גלער, אנשי רצה ט( י6 ):"6 3לער יביש לאיש תאמרוןכה
 סבבוהו אשר הטלחמה מפני 6(, ):מות מלחמה תקראנה כי כד(, 'ד ):"6ננש

 ותעל נרות, בטקום כ( כג ):טות תמיר נר להעלת מלחמות, במקום יו( ס)ס"*
 מכנימן נשמרה כי הוה, המין רצה אבל הצפררעים במקום נ( ח ):סהצפררע
 במקום כ,( )מ:לי לב ישמח וקטרה שסן הזה, המין כלומר יו( כ6 )סופסיםאשה

 ס( סנ )תסליס יברכו בפיו יבטתו, במקום כת( )סם יבטה ככפיר וצריקיםישמהו,
 אנשים אלי ויבוא ככ(, יו )נמ7נר חברון ער זיבא כננכ ויעלו בפיהם,במקום
- בכם ה' ער ויבאו, במקום כ( לו ):ס הגוים אל ויבא 6(, יד)יח,ק55  ויאמר 
 כמקום 7( 'ו ):"י שלום ויאמר לקראתו העיר זקני ויחררו ס(, ינ ):'5ער

 להנחם מאנה מהם, במקום נג( ס )י:עיס מטנו ימירו צריקים וצרקתויאמרו,
 כט( ית )'תוק*5 יתכן לא ררכיכם הלא אינם, ר"ל טו( 5" )ירטיס איננו כי כניהעל

 כו( 'ס )מי6 עשה אשר המובח על ויפסהו כס(, פסוק טס :כתכ )כטו יתכנובמקום
 )א,ק56 המקרש לכהנים וקבלו, במקום כג( ט )6סתל היהוריס .וקבל עשן, .במקום
 לתת למיניה, במקום י( טז )טס רגתם תהיה למינה הסקרשים, במקום י*(טת
 ביריהם, במקום כ*( ס )סטות בידםחרב

 יחליקון לשונם גרונם פתתז קבר .וכמרי
 על דרככם כ(,. 53 )הקד6 וקנם ,פי,ת כרא,שם קרדע; יקרוצ לא י(, ס)תשיס
 חלירי ר"ל כנ( )ויקד6 חשכלו הם ביתו ויליר )החמרים, ר'ל.על ב( ד ):טותהחטר
 דמטלשה פרויי וא~ת וכמהו בכא-י, ן4ל 3( ג  )נטונל ישראל בני בטי מאתביתו,

 -ו( ש )ט"3 חפרשהו -- הספהם .את ווקיהו . דקח עו(, ג .)סם ישר~ל בממבכור -7-
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 כמהם ויתכן נכונים, בזה יהורה ר' ורברי ותצפנם 7( נ )יסוםט ותצפנו ויפרשם,המקום
 אם כי זכטה, המינים, אלה ר"ל ו( לנ )נל"סית וג' וחמור שזר לי ויהי לז שדומהבמה
 כס( כס )י:עיס וג' כאחר ירעו וטלה זאב ועור '(, 1 )ט"נ אכור וההמור אקורהסום
 הו14 כי ארבה במו אחר בלשון וקבוצו מטנו האהר שיהיה מה לזה שרומהומה
 בדי ובאו אמרו בכמו לקכוץ ויהיה י( )סטות אחר ארבה נשאר לא באמ,1לאחר
 - יונה ויתפלל באמרו לאחר כן הוא כי רגה וכמו ס(, 1 )סופפיס לרבארבח
 וטן נ"(, 1 )סטזת ביאד אשר והדגה אטרו בכטו לקבוץ ויהיה נ( )נ הרגהממעי
 בכמו לאחר, משפחה אל בהממכו ולקבוץ, לאחר יהיה כי איש הזההמין
 על וזה בלבר, אחד איש בו רצו ינ( 7 )ס'6 מהמערכה בנימן אףש וירץאמרו
 .מן קרוב וזה י7( 1 )סופפיס ישראל איש יואש בן גרעון אמרו ועור היחש,דרך

 היות אכל ישראל, שר כלומר גרולה יחש הו14 כי כניטן( 6ים ט, )די5הראשון
 ט*(; כ )ס,פטיס בנימן איש ויבהל הפך ישראל ואיש אמרו בכמו לקבוץאיש
 יננעו לא ארם ועם אמרו בבמו לאחר יהיה הוא כי ארם, דהה השערומן

 )ת0ליס כערכו אנוש ואתה אמרו בכמו הוא כי אנוש, עור וממנו ס(, טג)תס5יס
 ימיו כחציר אנוש באמרו קבוץ ויהיה נ(, נו )יסעיס זאת יעשה אנוש אשרי י7(,נס

 ארנים אמרו בכמו יחיר בו והחפץ רבים בלשון שנאמר מה אבל טו(. קג)תסליס
 ל7(, כ6 )סס לבעליו ישיב כ0ף ו(, כ* )סטות ארניז והגישו 7(, יט )'משסקשה
 ורעת ינ(, נח )תסלים שפטים אלהים יש אך ת(, ך )ס", הארירים האלהיםמיד

 ביניכם יהיה רהוק אך 1(, י* )ת50ים פנימו יחוו ישר ג(, ל )טס5י ארעקרושים
 -- נרבר ואהר תבינו למלק קנצי חשימון אנה ער ד(, ג ~סהטוביניו
 ל14ל י"2 ז(, ט )מ"6 ובניכם או(ם ה,שבון ,שוב אם 3(, יס )יקנ בעיניכםנ1:מינו

 אלוה איה י6( )תסליס צפור הרכם נורי כט(, 65 )נר"סית רע עמכם לעשותירי
 יצאז זבצאתם יבא בבואם כח(, )ט:לי רשע רזדף ואין נסו '(, 05 )6יינעשי

 כו(, 6 )כל":ית בצלמנו ארם נעשה ה,ה השער ומן יצא; ר"ל י( טו)ית~ק56
 כי טוב כי צריק אמרו 7(, 6 )ס"ס נזכירה בך ונשמחה נגילה נרוצה אחריךמשכני
 שהומף מה 183( )כח בשער לנו התגלגל וכבר )יסטיסגי(. יאכלו מעלליהםפרי
 זה. מכמו הרבה זכרוןבו

 ל*שער
 ההקשה* מן חוץ יוצאות זרות ממלות כללזכרון
 מה מקומותם, בבלהי השומות המלות מן זכרו שקרם למה שדומהוממה
 בשער מהם וזכרים ואנחם להקשה, חזק היזצאות הטלזת טן בטקראשטצאנו
 גבך בבניסוד אטרו מזה הרקהוק. בחכמת עזר עליהם העמירה חהיה כללהשק

 אמר וכמו )סס( אלה כל את בעשומר כמו בבניסד שיהיה ההקשה 65( יו)יתוק56
 טעם שאין אע"פ רבוהו וכאלו כמהם, מקור הוא כי ל( כג )סס 13,ם אחריבזניתף
 שהעבריים אלא ממיניהם, ולמעט לרב שומים שמות הם כי המקוריםלהרבות
 המין ומן בלשונותם, רום גם הערב עושים כאשר המקוים קצת שירבואפשר
 הוא כי ההיו תחת בשבא להיות ההקשה א( 1 )סס בארצות בהורוחיכםהוה
 בט(; )סס.כ6 חטאותיבם להראות פשעיכם בהגלות כמו נפעל מבניןטקור
 יאפשר ןצימ!ד(, 05'ות סו"וי טן כי יג טז )טטיס עופ!ד ברב נלאית אמר ו:ורומן
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.: בקבוץ נאמר כאשר עצה קבוץ ר"ל עצמ, בפני קכ;ץ עצתיךלהיות
 ל' )'רטין וברעתך ב;1!ס:ף ארץ ותחניפי אמרו עור וממנו יו(; י )קס,תבעצלתים

 ואת נאמר כאשר זנותכם זנותך ההקשה לג( יד )3טך3ר זנ;תיכם אה ונשאווכמהו
 עני ענות ושבות, פרות כמו שמות ושניהם כו( כג )'ח,קי5 מצרים מארץ;נותף

 כאשר שביסף וההקשה נג(, יו )יח1קיל שב'מ:ף ושבות בורות כן וכמו כ3(,)תסליס
 משפטו כפ( כנ )סס יתינימ!ף חסתך אמרו עור וכמהו שביתהן, את ושבתינאמר
 בשמות לרבוי טעם ,אכן גאתך, ומשפטו נו( יו )סס גאוניך ב,ום ועודיתזעתף
 ו( קיו )פסליס למנוחיכי אמרו זה וכמו המקורים, מנהג נוהנים הם כיהאלה
 משפטו י*( לו )'חוק6ל כקרמותיכם אמרו הוה המין ומן למנוחך, להיותהסשפט
 1( טג )סס וטיתם מלכיהם ובפגרו אמרו הור ומן היור. ונפול התו תחתשבא

 בשבא המשפט ד( 6 )דס"כ רויר לו ?הכ'ו וכמהו הבית, תחת בשבאההקשה
 לו הכין אשר במקום שעורו כי ומה המקום בוולת אמרנו וכבר הביח,תחת
 מה הור ומן משתחוים. משפטו '0 ח )'ח1קי5 קרמה משתחויתם וממנורור,

 ההם, המלות לפאר רצו כ' אפס בהקשה, פנים לו ואין בקמצות בושנשתמש;
 בקמץ למי ירוש בספר מצאתיהו כי '( כד )סס המרקחה והרקה כאמרווזה
 על פתח בבלי בספר ומצאתע:ו כהקשה שלא הוה הררך על והוא ההאתחת
 כג( נס )תס5יס יהבך ה' על השלך כמו הפעיל מבמן צווי הוא כי ההקשהדרך
 '3(, לד )3ריסית עלי הרבו כמו ההא בפתחות להיות ההקשה ק( טצ ),לס,סקפנ. נסו וכמהו מהשכים, צווי כ( ס )סטות בבקר השכם סהשליך, צווי הואאשר
 עיניך הסני רמיון על בפתחות להיות ההקשה ס( כ6 )"יונ יקשסי אל' פנווכמהו
 ומענינו פה, ירעל ושימו אמרו זה על והראיה החרישו, וענינו סנ(, 1 )ס"םמנגרי
 2( שלו השין בהרגש והמאמר מחריש, כלומר עו( ג )יח;ק,ל בתוכםמשמים
 ויסבו והרגש יח( יג ):טות אלהים ויסב סמך בהרגש יהורה ר' אמרוכמאמר

 הדגשות בכמו אמרנוהו אשר כמאשר או להם, והרומה ח( ס ):"* ה' ארןאת
 אשר הרפה הנח להרגש שהוא והוא 147( דף )לעי5 הוה המקום ב;ולתהוה

 )נר6:'ה הציבן את ובויגל ח( לח )6'וכ רלתים בויסך הנח כמו להמורהיוסיפוהו
 מקור אצל' הוא יע( לכ )יחוק56 והשכבה ררה זה וכמו להם; ובר,מה י(כמ
 ררה וכן ההא, תחת פתח בהם והמשפט ד( יו )סס חתלת לא והההל רמי,ןעל

 ; צוויים שני שיהיו רחוק ואיננו ג( מו )נרימית מצרימה מררה כמו כן גםמקור
 חשכי פועלו נזכר שלא מה בנין על ובא מקור. חתלת לא והחחל !הכמו
 כי כ6( י3 )סט~ת צאן לכם וקחו קשכי כמו להיות ההקשה כ( לכ )'ת;קהלאותה
 )תסליס לפניו ועלזו נאמר כאשר בחירק כלם שיה,1 ]המשפט[ 6( )מכס וג.י"רחי 'ד(י ג )5פנ'ס י?יי' שמחי 'נ(, ס )סופעיס עלינו בקיכ' ההקשה וכן כמהו, צוזיהוא
 כג(, טד )טעיס היב' לצולה האומר אמרו כהקשה שלא בו שהקמצות וממה פ(.ספ
 כרוגףטה שלא הוא וכן 1(, יג )ס'6 וסערה הביתה אתי באה וצעקי, הלבנוןעלי

 אתיכם את שאו מיבו כמו להיות המשפט אך ינ(, כ )'רטיס מאר רבו חבושערו
 במבטאץ( שיוצ'אוהו. תכמים שהם חהטבים שהם אנשים רצו וכבר ד(. י)ויעו6
 3פתש . שמכי סרפורע כ"י נטנ' ט5* פינאעיס 4ך נתטן, ססני 3ספל,113(
 וסכ5 ימטם סס'1 *י, וכספלימ "עף, נקמן ס% מקר6 נססמו ססין דגס,ת לי25(
 סטם(. סלם )ל6ס סטדוייקיס נספליס לד'ק פ65 וק פסוענקטז
 ,עלעו.; כטו סדנום מ1 15ף *תו טפרסיס וסיו פטוע נקטן פינו וסעלו קול6'ס סס,1 ל"לב(
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 כאשר הרגשות הרש משפט ולשזם יג( ת )נר6ס'ת המים הרבו מוצאבלשון
 אזתם והראינז מאר, חל,שה סברא שהיא אע"פ נ( ננ )סט~ת הוהב נומיבפרקו
 על המסורת עור והראינזם רכזותיה" "ליה חלכו( וסטלו על )ר"ל עליזהמסורה
 כרתז להוציא רצז כן גם אחרים ואנשים לאהזר. ושבו "שנים"*(, המיםחרבו
 ש"2ימוהו על סטף( נקטן )ר"ל מאר חרבו מוצא במבטא כג( טו )ירמיסיערה
 בו פרש שמו, וובר אינמ ירושלמי, לאה2 רברים בזה והראינום במהו,צווי
 כרתו עוד נו ואמר ר~אה, אתה כאשר החולף בלשון ביער, הנמשלים הילההרגו
 תכלית וזה טו( סת )ירטיס וג' עלה ועריה מזאב שרר כמו חולף פועליערה

 )ר"ל בקבוץ אותה 1 שב ם קריאות ריקהי ההזא הירושלמי האיש ומספרהכיאור.
 ?שכה לא אשר מם כמו שלו המם להיות אצלי נמנע היה לא בי פ[וע(,נתטן

 אל הארם יצטרך ווולתם האלה המקומות בכמו הזא לולא נ( כ* )דכריסבעול
 הנזכר רומפר תה הואת. בפאה ממנו נעררו אשר הקבלה ואנשי הגרסאבעלי
 והיה ירסליס(, )ר'5 המקרש מבית הליונו החוגג יעקב מר אצלנוהביאו
 - ירו.בכהב

 כמו ההא תחה פתח בו והמשפט חתלת לא והחתל כמאמר בו זהמאמר כ(יס )ויקר* נפרתה לא י?פר" אמרו כהקשה שלא בקבוץ כו שהשתמשוומה
 שהקמצזת אלא כנ(, נ )ע"נ נחרבו קמיס וכמהו ; ינ( 5ד )נר6סית מאר עליהרבו
 הגרון, מאזתיות כן גם וההא הנרוניות באותיות הלשון כמנהג החית אל בונהפכה
 ויכו אמרו ככמז ופתח בשבא החרב חת כמו להניע המנהג שהיה מפניאך
- הנפש כלאת  הזרות, על הקמצזת ההא על והכנ'סו י6( י* )יס~[ע הקים 
 בהא עליהם קל זה והיה ההה, הנזעת עם בהא הקם'ן היות עליהם כברהיה
 משפטו היה ח( כת )ס-י לי נא וקמ' התו. רגשזת מפני החית נח בעבור החתלו

 בת שמעי יג( י3 )כל"[ית לי אמרי משקל על הסמך ונח הק,ף בשברלהיות
 טהם אהר ההקשה, לררך חוץ יוצאים מנהגים שני בו ונהגו י6( טס)תסליס

 יוצא זר וזה ועלזי, שמחי חרבי, לצולה האומר מאר, חרבו מזצאשהוציאזהו
 השני והמנהג לפנים, אמרנו כאשר כחירת( 6לס ככל סמ[פט )כי להקשהחוץ

 עשו כן 3ם וה וכמו ; גרונית אות ואיננה שלאחריו מה אל מהקוף הקמץהעתקתם
 תחת ובשבא השף בקמצוה להיית עקרו 'ד( 'ג )ס~[ע שאול "?כד אהיבאמרן
 ככ(, 1 )ט[לי עליך תשמר בשכבך "(, לס )נר6[ית עשו מפני ב??חד ע-םהטית
 נא א"קח עזר ואמרו הטית; אלוהפכה

 )ט""
 ד( כו )סעיס בה אפשעה כ(, יע

 ל(, יד )["6 הלום נקרבה כסו בשבא שיהיו וההקשה שינין השני תחתבקמץ
 נשכבה ו( לכ )3ל*[ית להגיר ואשלהה פס(, )תסליס האל ירבר מהאשמעה
 במכוני ואביטה אשקטה מוצא הורות מן יצא אבל כס(; ג )ירמיכבבשתנו
 פעל בכל ההקשה היא וואת ט(, לנ )ירטים הכסף את לו ואשקלה ד(, יס)יסעיס
 ושתעמור ההא עליו תוסיף כאשר ממנו הוו שתפול יפעול על יהיהעתיר

 שער אל יוצא הוה השער שרוב אע-פ הרברים, בהתחבר הקמצותבמקומה
 טסק5 טל ססס )*ף להקל הקמצות ממנה שיפילו הלם, נקרבה בבשתנונשכבה
 אררפה ש(, )סס אלהים א'?יה לט(, )תסלש סחסום לפי אש?יה כמויפעול(

 כ. כ )רות בשבלים יאל"טה עור ואמרו מאר. הרבה .ווולתם לס(, בנ )סינאיבי
 -י

 ס*דטס. סני וסרכ! סטיס "לנו ל-5,?(
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 נא מאשקה ההקשה מררך זר יותר והוא 1( כ ):ס נא אל"טה 101(,לטיל
 אין כ,( כד )טמלי !שק שפתים שמצאנוהו אע"פ נשק עתיר כי כ( יט)לא
 יש הקל הפעל סן העתיר כי ססנו, כן גם ישוק לוסר שיתכן בהקשהנסנע
 סהם אחר ואין 77( )זף השסהא בשער בארנו כאשר ויפעול יפעל עלשיבא
 לא לקט כסי פעל דסיון על אשר הככר הפעל עתיר אך השני, מן רחיוי"תר
 מן בורות רחוק יותר שהוא בואלקטה אמרתי כן ועל עקר, כל הקבוון בויתכן

 עליו והססורת יג( טד )'סטיס ימייהי וכמחוגה וכרחוק בורות וכמהו נא;אשקה
 וססה ופתח; בשוא 'ההקשה על )סס( בשרר 'חארהי אך קמוץ", רכות'ה"לית
 י"עה כג(, כ )נר*:ית זאת ל""ה מאיש כי אסרו ההקשה סן כן גם רחוקשהא
 בקסץ פארוהו וכבר ככ(. כת )מ:5י להון ?קהל 5ט(, י"ג )תס5יס 1( ה'תפלתי
 אסרו בהקשהשלא

, 

 בל' 1( ינ )זכליס ישפדת נלכה ס(, כ ):טות ת?בדס ולא
 לא כת(, ט ):ופטיס אנחנו נעכרנו יכ(, יז )סמות מצרים את ונעברה וכמהופ~אר,
 יהיה אשר כפי וזה פאור, בלי ט( נ )י:טיס יחר ~סרה כו(, יז )זנריסתעזבנו
 לפארם טעם שאין סלות בקסצות ספארים רבות ופעסים עליהם; וקל בעניהםטוב

 ע9ד לא אסרו כסו פסוק ובסוף בהפסק זה ויהיהבהקשה
-  *(. )תכליס י?ב לא 

 ישראל את עפט בושם עשו כאשר פסוק וסוף אתנח בכלתי עור שיהיהויום
 ו1ץ יפס?ד יג(, י )יסיסע ע?ד וירח 1(, )ססע וירפאנו ט?ף הוא כי 1(, סיד):י*

 הוא אשר מי( טנתת ול6ס יג ככ )נר":'ת כסבך נאחז כסו הווו כי ס( טד)תסליס
 ח(, ג )טעוס שאנ אריה פ?י(; :ר: כטכלו5 לזק נ, י" )מ"6 שלסה דקק ובהםפתח,

 - 'מים ומקצה נ(, י )זנ'56 כל' וסקצת '1(, נ )6'כס :סם אשר ה'ועשה
 סשקל ועור סמוכים, והם בשלשתם הצדי בקסצות 'ת( טו ):ס היסיםולמקצת
 ומנת י*( סנ )תכליס שועלים מנת ועוד הקיף, בקסצות ל2( ח )ט,ל6הכסף
 טמהרי השבת ואסרו ט(. 'ג )יתוק"ל ישראל בית ונכתנ ג(, 5" )זס"נהמלך
 ה' טקדש כמו שיהיה העקר כי בהקשה שלא בקסץ הטית בפאר טס( פט)תסליס

 ואמרו חטף; ובא גדול בקטץ הכנוי אל בהסמכו להיות ראוי והיה ט,(,)נר6:ית
 שאר ישוב שאר ואסרו סמוך, והוא האלף בקמצות ת( ג )ט1ר6 אחיהםושאר
- החרבות והערים כן. גם בקסצות כ6( ' )':עיסיעקב  החרבות הערים תהיינה כן 
 ט( ):ופטיס ההדלתי וק כהקשה, שלא מהם החת כקמצות 5ט( 5ס 5ו)ית~ק"5
 היטכ באר בהחרלתי הסברא בארתי וכבר 3(, כהקשה שלא סהם החתבקמצות
- המטפחת בהבי עשו וכן השרשימן סספרבשערו  כי טו(, ג )לית בה י?לל' 
 גרוניות אינם אשר והאותיות הנרוניות האיוחיות בקסצות ספארים פעסיםהרבה
 הראיתיך כאשר בהנעתם להם שיש רעת בעבזר אוחם בהניעה לנוח, עקרםאשר

 שעקרו ממה שהניעוהו מה ככל רציוי ועה הפאר ואין שעבר, כמהממעשידום
 רועת שתהיה אצלי חתכן געיניהם. הקל על וסעסר חפצם אל שב וה אבלהנת,

 כת.ק ס5ווי נסטל 'ו נפ' וס6פמ פתת כטטף ספל'ס ויס %5 נ:ו6 סמס נספרינו1(
 קמתאטוף". ,,יט כ" כטפלת ט5יו נמטל וק סנקזן סר"מ נס טכ'*ו וכן כטטכר, סרככקר'*ת
 ל6ויס 6לס וכ5 מ-:, ר6ס נפת"ו", וננזפסיס סקוף כקמ15ת כ.י כ"פריס' סח1 כן2(
 סמוכיס. ססס לפיכפתת
 סט6 ו6ס ס:לכתי כמו ללילת' כסס כר6ו' טפעיל טכנין סו* ססד5תי 5ס חס3(
 ניטיכס ו*ת ??'"ה כמו ניו5 כקטן סמית 5נקל סל*וי ק סיס ס:*5ס סס6ס'6
 כק"ט/ סתית וכסטד5תי *()יו55

 ו5כי
 5ס. סער לתטן י6ס 5תפ*ר", ססי6 6טר
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 סקרי,ס( )תכ,מת פארה ר"ל הואת הדעת 197( דף )לעיל נהרבו ההרכ חתכקמצות
 לא והפרה כהא ההא מ, אליה נעתקה הקמצות  שתהיה מבלי התנועעהבעכור
 מפני קטיצה והמם ג( סט )הסלים מעטד ואין עין כקמצ~ת כן 3ם זה ויתכןנפרתה,
 כאשר גרניות תהיינה כאשר מפוארות האלה האותיות שלפני מה להניעשמנהגם
 שפארו בעכור 3דול בקמץ הניעוה כי מריג(, יתארהו)יסעיס וכסחצה בתזע~ו
 מלכי ועלזי, בשמחי כדעתם 3ה בואחזי שהיהרעתם 1אפשר בקמץחטף.האלף
 עליהם. קל יותר  שהיה ספני ההת אל דקטצות שדעתיקז אלא "19( )5ש5עליט

 בקמצות ב?צאכם להיות ההקשה כ( לכ )נר6ם'* אתו ?טיאכם אמרו הזרומן
 דהשין לעמה השרש מן בו המם כי כ( ס )זנריס הקול את כשמעכם ע"םהמם
 כמו יצא מן להיות ראוי הוא אתו במצאכם ר"ל הזה הלשון אך כשמעכם,מן
 על אותו לפרש הזקנים קצת  נטה  ובבר בפ(, ג )1"נ  מובאך  ואת  מוצאךאת

 לרעת, קרונ איננו זוה אתו, תפנשון במ.~אבס אתו משער יהיה רעאתהסכרא
 ופתח שכא עם הצדי תחת שכא עליהם ככד שהיה בעכור זה שעשו חושבואני
 ונהפך במם אשר הקמץ נמשך זה היה וכאשר כקמץ הצדי ומשכו האלףתחת
 מוצאך א,ת באמרו סי?אד ואת זר וכן זה; וולת הלשון יכול לא כי כהכרחלחולם
 ית( ס )טס5י מקורך יהי ע"ם מבואך להיות ההקשה כי כס( נ )ס"נ מובאךואת

 אבל י6(, טג )סס ומוכאיו ומוצאיו וכמהו 5*(; 5ג )'חוק56 עם כמכוא נאמרכאשר
 מה לררוף הטלות בשתי דעתם שהיה סוכר ואני שמוה; ואלה מקוריםהראשונים
 5ס( כס )ירטיס ם ותפוצוהיכ ה,ר ומן נ"ע. 3הם יהודה ר' סברת והיאשלפניהם*(

 ונטכ5ו5( סס רד"ק )ר6ס כתיו ההא והמירו ואו היוד והפכו והפיצותיכםהמשפט
 - הר3להי להיות אצלי כו הרין כי ג( י6 )סוסע לאפרים תרגלהי בחונכי עשוכאשר
 ור3יל וקן התי3ה לפני מורידין כתפלה עמדו אמרו כאשר המשנה  מלשוןנגזר
 מפני הוכה עם ה,ב יאכל לא וע,ד ?תענית( כ-כ)ט"6

 הר~
 כ"6 )סנת עכירה

 הרגלתי ואני והטעם עבירה, לרכר הרגילני ואל מצוה לרבר הרנילני ובתפלהט"נ(
 ז(; יט )סטות נשרים כנפי על אתכם ואשא כענין זרועוהי על אותם לקההיאותם
 )'רטיס סלע יפוצץ וכפטיש ג( ער)חנק~ק הררי ויהפוצצו מענין ותפוצותיכםאך
 לכלי שם יח( כח )טס5י וחרב מפיץ חלקים, והפרר ורצוץ שבר הוא אשר כע(כג

 ונפלתם אמרו ויאמצהו ה,ה הענין  שמחוק זממה נו, ז;וה המעשה יהיהאוושר
 והוו התו וכפלו צטתזני המשפט יו( פס )תסליס צמתתוני כעותיך חמדה.ככלי
 הרפיון. א~תיות בספר אחרת ככרה אל יהודה רן 13  נטה  ובבר כהקשה;שלא
 לנקכה שני סימן והוסיפו ואך תכ המשפט כ6( כנ )6'ונ טוכה תבואתךבהם
 משפטו יו( יר )ס~סע ש?שיי ויך באתך. ומן הכואך מן מורככת הטלהכאלו
 נא*סר וכאשר הדש, דסיזן על שלש הצ,חד בז השין, תהת הטף בקסץשרשיו
 כן; גם הזה הדמיון על "רש'ו שיהיה ראוי יהיה כן ינ( מן )'ס(ק56 יבכריהדשיי
 בקרשים כסו חטף בקמץ להיות משפטו כי ט( '* )נט?נל קדשים בקדש אומרוכן
 י(. ס )נמלנר קדשיו את ואיש ן(, לנ )ויקמ* יאכללא

 לס. 5סר"ות סנוכס כטו 65 וכ5'5 נטסק5, 5ס 5סזטות ט65 ט5ת 6פלרופס טכ* טו* בי ס6ומר ויסכן 1?(: )זף יכויס ל' ס6מר וכמו סמ5מצ 5~ווג ל'5*(
- וכיסל סקמוכונספרו - עוו56ל ס*כס זנריו מת5* סעתק *:ר   % יונס .ל' נתכ 
 וננקמס. נערנייס 6ליו *נא *נ'ונ6לעל6י6, נ56עע*י* 56תנמ 6מ חמרו כטו סגוניס נפי נגי5 סמשע "11נ כי טונ6ן ויעע65ן
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 שהיא בה ,2יאמר במה הטוב 1( כו )'ת(קתל אשרים כת שן עשוקרשך
 'ט( מ" )':ע'ס ותאשור תדהר ברוש טן( רכיס )ל:ון קב~ץ בה והחפץ תלוקהמלה

 )קסלת שכא עמה בכל עשו כאשר הנוספת הכית עם האשור מן החווהפרירו
 ווה העין*(3 והקל כ( טו )ירטיס פיה יפה ובעגלה ס"( )':עיס קוח ובפקח טי(ס

 שתהיה בלמר הרין כי ין( ת )קס5ת הארם יעמל אשר בשל באטרם רעתםהיה
 באשרמחוברת

 כהתהברות.
 בסי ,( )'ונס הזאת הרעה בשלמי הלמר

 שיהיה ער.
 באשר בשל התתבר ובעבור הלמר; תתת כשוא אשר בשל ועה הרמיקעל

 ואשר אשר במקום יעמל אשר ובשל בשלמי והשין במי, בשלכהתחברות
 מפלצת עשתה אשר ס(, טו )ט"6 הישר את רור עשה אשר כמו בעבורטעמה
 בשלמי שק שענין והראיה ט(1 5ט לכרתס'ת אשתו את באשר יג(, טו)סס
 בעבור כלומר ת( ת )יונס הזאת הרעה לסי באשר אמרו אשר, הואתהרעה
 שכץגע מה כעכור הארם יעמל אשר כשל ופרוש הואת. הרעה מצאתנוכי
 החכם אמר אמפר. כאשר הזה הענין והררישה, החקירה מן נפשו הארםבו

 המעשה את למצוא הארם יוכל לא כי אלהים מעשה כל אתוראיתי
 ימצא זלא לבקש האדם יעמל אשר בשל השמש תחה נעשהאשר
 בריאות בבל הבטתי פרוש למצא, יוכל לא לרעת החכם יאמר אםוגם

 חכליתם ער יגיעו ולא הויתם אמתת על לעמר יוכלו לא הארם בני והנההבורא
 מ3יעים אינם ולררש לחקר יגיעהם ארך בעבור זה בנפשם חושבים הםואם
 ואם בפרוש הומפתי זה על יוכל, לא לרעתו שכחכמים הגרול ישתרל ואםאליו
 שבחכמים הגרול החכם ופרשתי לענין, רא.י זהכאשר בנפשם חושביםהם
 ובאשר בשלמי למר כי ורע לענין. הראוי שהיא מפני בסתם החכם שאמרןעם
 ענינם ל3( )סטיס ישרו למשפט ולשרים מלך ימלך לצדק הן למד כמו הן י מל

 )לטיל אהר אשר וענין השין וענין וענינה וכך כך אורות ועל וכך כךבעבור
 כהקבצם סטעס( ט5ות :תי )ר"ל משרתים שני בו שנתקכץ סמה וזה 16(;12.

 למ"" ולהיצוןבמלפנים
 ונאמר ובמלפנים ולחיצון, לפנימה כמו הא אשר כט( 1

 19(, )כעי5 זכרנו שלא וממה שזכרנו ממה הרבה ובזולתם כו( מ" )יסעיסצריק
 בשל בלמר אומר וכן במקומה; עומרים הנשר השין כי במליצה, לה טעםואין
 - ההקירה. מן נפשם כו ארם כני יינעו אשר כעכור ופרושו הארם יעמלאשר

 כאשר תחברנה שלא עקרן מלות חכרו כן תהלקנה שלא עקרן מלות חלקווכאשר
 מבלילו)"יוכ באהלו ובותשכן )ססנ'ו( ובוקיקלון ו( בעבטיט)תנעיקנעשו
 רבים. אחרימ ובמלים כנ( י )סס ובצלמות זולתו, בבית ישכון פרושו אשר טו(ית

 אכל מן הא כי הפעל למר הנון ו( לד ליסטיס מחלב ףדשנה אמרו הורומן
 ובקמצות תחתיה ובשבא הדלת בהקל בהד,2נה והרין כ( ל6 )?נריס זרשןזשבע
 אמלאה לת.ת(, )סס הוצאה מעמים יכ(, יט )יתוק6ל ךיל?ה דמיון על ףד?נההשין
 שהיה מפני החית אל נעתקה החרבה מן ההא שקמצות אלא נ( כו )סס??ג?ה
 ביךיהה ווין היה תה הוצאה .מעמים והיא הוה הרמיון ומן עליהם קליוחר
 גם ובא והופעלה רמיק על וך4"ה שעקרו ר'ל י6( ס )ונריס מכונתה עלשם
 נות( )סרם שם והניחה שיו?יה אצלי הרין כי ח*ע ססעי5(. וטן ססט5 טן )סולככ זרהוא
 הבלע בעבון רוזה הררך על הנון רגשות וההיה *( 1 )סס רתקי אע( והניחומן

- 3מ 3ט5מ ססין וסי* ססט5 עין ר"5*(  3א*סול. כטו לסלגם די3ס 5סל 6סליס 
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 יח( טנ ):ס יוסף בית הובאו כי כח(, מנ )נר6ם'ת כמפי בהושב המוסף הנחכמו
 הוה הררך על ואפמו יד( נט )'סטיס אהור בוהסנ 146( )לעיל אמרנוכאשר
 לומר ויתכן כספע הושב מן והושבה הוסר מן והוסרה ע'ר ]הונח[ והונההשיהיה

 בא כבר הזה בבנין כי הרגשות בשין ושהטשפט הותפעלה שמשקלובהרשנה
 אחרי כו(, כ )ע"6 וכלכלו התפקרו מו(, 6 )נטדנר בתוכם התפקדו לאבאמח
 נס( יג )מקו* ה5נס אחד' ועח" דהפעלה, כמשקלו ד( כד )ינריס הטמאהאשר
  כאמרו כענין מ"לב רש,אנה דם מלאה לה' הרב באמרו ע,ענין התככסןעקרו
 כקלות האלה הפנים על הרשנה של השק וקלם( ו( לד )טטיס הישן טחלבועפרם
 יד( 1 )וכמס הניים כל על ימח?ים ית(; 6 )נטדנר ויתילףו ולמר התפקףוקוף
 ס, )ל6ס "??דם בסנול להיות עקרה על הטלה היתה אלו האלף טשפטהיה

 לו והרומה כ*( ט* )יסעיס רבר וישבו ואשאלם אלף כמו ו*ו( 6ותססרכנס
 פא והתנועעה מצ~פמה המלה שנהפכה מפמ אבל נראה, נח על נפלהנעכור
 שכן כל רפה נח והסמך האלף בין ושסחדש לנוח, רינה והיה הסמך והיאהפעל
 הרפה, הנח זה מפמ בצרי ר%1ף ונקדה בטעם והמשכה האלף תחת השופרבהיות
 ואפשר הסטןן ר"ל הנה שעקרו מה דגיעו שהם הוא מאפטה המלהוהפכם
 הסמך מן נעתקת בעין השבא וכן העין מן אליה נעתקת הסמך תנועהשתהיה
 אלה והפכם הנרון באותיות מנהגם הוא כאשר השבא עם הפתח הניעה נןואחר
 שעשו מה לזה וירמה לוה. וריומה ושמלה כבש להפכם רומות תנועותהשתי

 ההא ~החת שבין הבית תחת להיות היה רו,ן כי טנ( כן )ויקר* מהםבבהשמה
 בזולת וכרנים אשר הפנים זילת בו נכונים פנים ואלה הטעות השתי והומרוקמץ

 )ז'קרי בריתי אה ביק?יכם שעשו מה מזה וקרוב 154(, )5ע'5המקום
 ט~( כו

 בבהשמה שעשו לזה ורומה ופתח. בשבא וההא בצרי הפא הנעת היה הריןכי
 ביחנך המשפט כי ל( )יתעיס יחנך הנון כט(, מג )כר"ס'ת בנ' יחנך אלהיםמהם,

 בוגרים וסלף ט(, נ )5פניס יבז1מ עמים שארית ע"ר החית תחת הקטץשיהיהזסוך
 השרשים. בספר אחר מאמר סרם בוא לנו ויש היור. אל ונהפך י6( )טס5יישרם

 על היה אם כי נפעל, איננו ג( כד )דס"6 אלעזר בנ, מן וצרןק רן,רוי?לקס
 אצלי הנכון היה סגול תחתיה היה וכאשר כמנהג, צרי היור תחה היה נפעלבנין
 עשו כאשר הנרון אותיות ברוב כמנהגם החית להניע נטו וכאשר נ( נג)'סע'ס ונהטרהי מראה ולא ונראהו רמיון על החת תחת כשכא י:קלקם בולאמר
 ס( קט6 )תס5יס צדיק יהלמני לד(, ט )סוסטיס ויארבו ד(, יו )ם"6 העיר זקניב~יחררו
 אשר ואסערם בסמך כן כמו זה בחרו כאשר בקמץ משכה בחרו זולתםורבים
 במקום ה,א ויחלקם ביח- הסגול כי ורע ואשאלם, ע"ר בשבא להיות עקרוהיה
 מתחלפים הם אבל ס( יז )יסוסע הארץ את ט?לקי כמו שיויה ועקרו גרולפתח

 הסגול ששמים ו"ם ת( )סער מרברינו שקדם במה התבאר כאשר מקומותבהרבה
 החירקבמקום

 בכנ~
 אשר י*( 5כ )דנרים תשי ילרך צור כג(, ית )ירטיס תמחי אל

 להיות ר~משפט כי 'ד( ע )נ*טיס חמרי תמח ובאל בחירק, ותנשה חכעשהעקרם
 יהורה ר' רבףי על חמהים אנשים ו"ש כג(. 1 )3ר*ס'ת היקום כל אח ויטחכמו
 לנח יהקדם האיך י~מה דפור נח במקומו 1שב הנון "נפל 126( זך ס3ח )ס'כתשי
 )כו*סית הצאן לוה,מו הרג"שו ולא גרול? קמץ או צרי לו יתקדם אבל סגולהרפה

 הסברא על נופל והא בסגול נקיה שלו יהיח" ושעל*(, משקל אשר 5ט(5
 5תס. 5"5 1ין13 כטן ט"פו 16 התטו וסויוי*(
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 ברכרי נבוכים הם יכן הפעל. פא הוא רפה נח על בו יהורה ר' סברת והיאהואת
 ער שתרפינה יש הרפיות אותיות "כי הרפיות אוההת ספר בתהלת יה~רהר'

 השמע עליהן מעיר אבל הרגש ולא מראה במבטא להם יהיה ולאשתפתרנה
 בכמו בקמץ מלכים השבעה מן באחר או בפתחות או בקמצות שלפניה מהנחן

 בכטו החולם וכמו יג(, ינ  )נטדנר נא רפא נא אל יד( י )ססע שאוןוקאם
 %א וילכר' ביררו הצף תשו ורביר ברויר התרק במו ועולםשופר
 46 1 )די5 המעל "( יט )יסחע שגם כמו כשוק לרממ הם גם טהם נמנעהיו
 בהם רמיון יהורה ר' הביא שלא מפני רפה נח על גרול ופתח הסנול נפולאבל

 בספר בהם שרמה אע"פ מהם[ נמנע ]היה הרפיות אותיות סספרי הוהבמקום
 על מהם אחד כל הפא הסגול נפול בעבור ור ושערו ארץ כי באיסרוהנקור
 רפה, נח על וקטן גרול פתח שיפול כי רע עור: ההא בשער אמר רפה,נח

 ולא מהשבוהם מינעים אין זה דורנו ואנשי ונחל. שער הנרול בפתחורמה
 עליהם עוברים הם אך האלה הספרים סורות על בעמירה נפשותם עלמטריחים
 ורמזו עליו אני הערותי אשר ,ה אל הרנישו לא והלאותם מעצלותם תההכטה
 הפתח מצאנז וכבר מלכים. השבעה מן באחר אמרו על יהורה ר'לדן~שים
 י ת שמ אשר אמרו בכמו ווה הזה המין בוולת רפה נח על עור נופלהנרול
 ושתיתי קרתי אני כ(, קלט )תסליס לרעי בנתי כנ(, ס )ירמיס לים גבולחול

 ושבתי זקנתי כ(, )תסליס קמנו ואנחנו 6( ),כריס לירושלים שבתי כס(, לן)יסעיכ
 מבוארים. רפים נחים ואחריהם פתוחות להם והרומה האלה הפעלים פאי מ ינ()וא
 )58( השנית במאמרו באמרו דבריו נתכנו מה יהורה ר' המורה לברכהויוכר
 הפעל עין אל רומז והוא אמר, העין, העלולי הפעלים בוכרו הרפיון אותיותסספר
 י זפעלת האלה מהפעלים יאמר כאשר והמכחב מהמבטא הוה הנח שיפל"ויש
 ירבעם כיה על וקמתי כ5( כת )נרים'ת בשלום יזבח' כמו 1( העתירות עמנוויהיה
 הארץ" עון את ומשתי יט(, סס )ש:'ס בעמי וששתי בירח2לים ונלתי ט(, 1)עט,ס
 רבריו ובכח העתירות ענינו ויהיה באמרו הוה הענין ויתכן ט(. נ)וכליס
 קיימת היא המכתב מן נופלת היא ואם הפעל עין החליפה, ענינו יהיהשאם

 רבריו ובכח ושבתי, ר"ל ושבתי זקנתי בכמו וזה לפניו, הפתח יבא ואםבמבטא
 המבטא מן נפלו הייב לא כי להם, והדומה ושבתי בקמתי קים שהיאעור

 שהיה לפי ירבעם בית על וקמתי בשלום ושבתי בכמו אם כי יחרוהמנתב
 יהיה לא כאשר אך מלרע, תהיה בה המלה כי העתירות האלה המלותענין
 או והנה מלעיל תהיה מלתה השבאית העטוף ואו בה יהיה ולא העתירותענינה
 ואנחנו ירושלים, אל ושבתי ושבתי, זקנתי כמו פתח לפניו ואשר מבאר קייםיהיה
 הוא בקסץ דבר סזה זה יהיה ואם להם, והדומה אליך שכנו עתה לכןקמנו,

 הזה בשער כונתנו היתה ולא וזולתו; ג( 1 )ט"נ ?תני עד כמו ובהפרדבהעמרה
 השער. אל 3שוב זה ואחרי בספר2(. קרה מקרה הוא אך זה, כמולבאר

 משפטם כח( יו )דס"* לה' הבו ס0, ג ~ות המטפחת קסי אסרם הורומן
 )תסליס האלהטם הוא ה' כי רעז ע(, ג )ירמיכ עונך דעי אך כמ2קל על 9%ילהיות
 הוא אשר הנפרר הצווי על אותם בנו אבל ירע, עאמ יהב מן צווי הו11 ני ג(ק

 סעתידוה. עמנו ויסיס פס לטס"כ 16 לעתיד ושסוס 51"5 לעתיד'ן ,ווטסינ1 גנופס1(
)2

 ד5_
 ררעהס

 נ"י
 ספלק.
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 ה~ילוה מכבריה כל אמרו עור וממנו זר. חה הב בנין שנו ולא רע ע4מהב
 זססטן )סוין להיותם בהמ המשפט כ3( לח )'רטיס לך ויכלו הסיתוך ה( 6)"יכס
 בו. עלתם תכרתי ההשגה בספר הבאתים וכבר הביאוך, הביאוה כמורפ,ייס(
 ה' שלחן באףיכם י(, לס )ית,ק*ל הגוים שני את אקיד יען אמרו עורוממנז
 ס(, נ )נל46ת ממנו אכלך ביום כ(, סז ):ס רע עשה כל באמרכם '3(, *)טל"כ'
 היום למררכם י6( * )טינדיס מננר עמרך ביום יפ(, פו )נמדכר באכלכםוהיה
 אבדכם עד טס(, כ כח )זנריס אבדך ועד השמדך עד 'ו(, כנ )יסו:עבה'
 במלות והרין י"(, ית )ט'6 ה' מצות את בעזבכם יג(, כג )'סוסט היירמהמעל
 את בעברכם כ(, 1 )יכריס זבשכבך רמיון על כמכ*( ספע5 )עין להיותהאלה
 השופר קול את כשמעכם ח( ח )'סחע העיר את כתפשכם כ,(, )דכליסהיררן
 י"(, כד לט.6 לה?גד ואמר כ(, כג )סטיה בררך לשייד מוצא ויצא י(3 פו):-נ

 בשער הכנוים כ' בדרך לאקיך ובין ובקומך יס"?בך שער בין אשרוההפרש
 ומשער בהם. פעול בררך לשמרך בשער והם לפועלים חהמה אליהם סמוךובשכבך
 זר כאשר !ר אבל 3(, כ )דנריס המלחמה אל כקרבכם אמרו העיר אתכתפשכם
 כאשר בקמצות קופו המשך והיא אחרות זרות עור בה ויש ; ה' שלחןבאמרכם
 המשפט נ( 'ו )יח,ק"ל ותעשינה ותנבהינה 201(. )לעיל ואסערם לממךקרה

 בו שרצו ואפשר ל(, 1 )ויתר6 הביאנה יריו מוצא אתו והוציאו יהג?"נ"וההקשה
 המלה ענין כח( יט )ט"נ באזני עלה ושאננך לותעמיכס(. )ל,ווג הרבורלהצמד
 שתהיה יכשר ולא כהקשה, שלא ויצאה ס6ס( מן סו6 )כי ושאונך כמוהואת
 משפטו ו( כו )'ח,ק6ל קשיט'ך עשו פנים. בשום י6( טח )ירמיס מואב שאנןבענין
 כט(. כו )סס משוט תופשי כל קבוץ הוא כי המם תחת שבא ולהיות השיןלהקל

 ומי9?ף' משפטו יור פאיהם אשר הפעלים מן י6( לו )סס מראשתיכםומי9כתי
 פוכ( )טר: העין עלול הוא ואם ינ(ן 6 )ירטיס לראות היטבת נאמר כאשרספעיל( י,י )ר"ל השמת היור ונפל הפעל פא היא אשר היוד במקום זהשלכתי דמיוןעל

 כמו יור בבלי ]או[ ככ( כ )'תוק6ל ירי את והשיבתי כמו יה9'בימי להיותמשפטו
 וראשיתו הלשונות טשני מורכב והיטבתי והיה יג(, פ, )ירטיס אתכםוס9לסי
 העין*(. עלול זאחריתו הפעל פא היא אשר היור בו נכתבה כן ועל הפאעלול
 הוריד דמיון על הושיב מן היה אלו ו( ' )יסריס רחטתים כי וההשבותיםוכמהו
 מן היה ואלו י6( '" )סומע בתיהם על והושבתים כמו והושבתים היה פ6()טכח'
 הלשונות משתי מורכב כן אם וכאלו, והשיבותים היה סע'"ן( )טגסיהשיב
 בשער ~כרתיו וכבר ג( נפ )ימעיס ברם נגאלו כפיכם כי אמרו הזר זמןהאלה.
 )"'ונ פח בעקב יאחן ויאכל, יאמר, אמרם עור הזר מן כי ורע 93(, )דףהשמזש

 ולא י1(, 6 )ירסיס מתניך תאוור ואתה כמו יפעול רמיון על להיות העקרם ט(.ית
 רפיות האלה בפעלים שבחרו בעבור אבל כ(, כס )ויקר6 תבואתנז אתנאסוף
 קבזצים שני הקבץ מפני יפעול על שיביאום עלירצמ כבר רואותם, עםהפאים
 על ורואיה על, יפ אל והעתיקו חאחוו ויאיכול יאמור אזמרים היה אלו מהם פעלבכל
 ב!נבו)טסוטיי(, ואחו הכהגים, אל חטד ריל פעזל על ממנו בצווי השתמשותםזה
 הפעל מן נלקח שהצווי והוא ג(, )יתוק56 המגלה את אכול אכזל תסצא אשראצש

 וכן ט"ט סע5ס וכן לטיי" קודס יו'ד טל6 ומ'9סמי טקר6 טדכריו יי6 סנס*(-
 טקין. נרין ט:ס 6ן 5"כ. 5ע, יתוק*5 וטס"ג 645, כ"ס, 64:3 טס"ק ט"פסנכון

 בעער(. סתטס)דנרי
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 והשתמשם 85( לדף :כרו קרם כאשר נפל, שלא במה מצוה אתה כאשרהעהיר
 מהם, אם כי איננו הצווי כי יפעול, שעקרם ראיה פעול על אלה מןבצווי
 המנהג על ?על מהם הצוו' היה עליו, הם כאשר יפעל האמחי עקרם היהואלה
 )ט"3 לעם יק אטרם עור הור ומן - מבואר. וזה 'פעל מן שילקח צוויבכל
 )נמדנר .שמן על'ה יצוק לא כק נלקח הוא בי ממשך בשו צוק ההקשה מ"*(ד
 צק אבל ג(, כי )יתזק6ל פים בו :צק וגום מן ]יין בחסר לעם צק או טי(ס

  כאשר י(, כש לניי~יי יירש לא  כן משקל על  בפחחוה !'יק מן שיהיה יאותלעם
 כ*( * )שס יש עלה שאמרו אע"פ ירש  לש בי  מן  נלקח כר( 3  יר3ריס ךשהחל

 שהם רשה בפהח לעם צק כאמרם שנאמר נמנע וא'ננו בצר', הפהחוהם'רו
 המכה רם י!ןק חפרם זה על והראיוע יירש, לא כי ע-ם י'צק בעתיר אמרו.כבר
 כאשר בזה זה מומר והפתח והסנול במגול מתעבר בלתי שהוא אע"פ לס( ככ)ט"*

 ומן זר. כלתי הזאת הדרך על והוא 611( )5עיל רעה השער כזולת זההתכאר
 מן נלקחים הם כי יד( נ )רות הלם גש' ט( ג )יסווע הנה גש' אמרו עורהזר
 כן ואם 'גש ולא !4ש אם כי עש מן העתיר כא ולא :"ש מן נלקה. ונגושנטש
 בעמור אלא בנטשו משהמשים דףו לא ביגוש משתמשים ועו אם ןאפ,לן ןךגשן
 לאמר נמנע וינין ת(; ד )נתמיו: זכד' ה' את פ(, נ )נתוס עסדו עמרו כאמרםעליו

 שלא אע-פ יפעל ע"ר ייצק מן נלקח לעם ושצק 'גש מן נלקח הנהשגשו
 משמוש היה שזה אלא הסקרא, מן בירנו שיש במה בהם שהשתמשונמצא

 עור ה:ר ומן זרים. אינם כן הוא וכאשר כן, הצווי בא לא זה ולולאהעבריים
 השבענה פן י(, יו )ם"נ אלי נה9"תי י3(, כ" )ר3ריס ביהך תוך אל :חנאלהאמרו
 לת(, 'ו )ס"6 והמיהיו והכתיו ס(, נ )ס,מע בצמא והמתיה יו(, כס )טסליוהקאת

 שנהחבר בעבור וויאיף( "י )ס9אף העין העלול הפעלה מעי משני הוה המיןכי
 על בח אשר השני הטין הא תטעת אל הואו תנועת שבה בו הפעול הכנויעם

 שלא הזה המין כי וההקשה ססנ'( סטי, כררך פתת כתטף סס"* כ* )ר"להעקר
 כהקשה. שלא היוהו ר.ל יהודה, ר' זה זכר וכבר ממנו, הפעל עין אבור מפניבהקשה

 סיו כ' כמטס כרור נר*ס )עמור202( ,ר"סורס יויס ר' טדנר' הטגיה.אמר
 *תר'סם מ,טעטיס, לסיותס ס*לס ספע5'ס ופ"' כסתת, ס3ת' סכת קטת' קטתטנקריס
 ע5 נספרו וסם'ג מדלכס סר ל" נלעס נן ר"' גס י,ס סנקט5'ס, כטמפע רסיסנחיס
- קסלת לס' סמסרם על ס י נ סעני ותמל  רערנכערג סתכס לדכרי גי"ות כן רי"ן וסו* 

- 176()לעיל  מטנו, סתסר סנעלס סנת נענור קמון סו* ,וס כי ס"טר: מס על 
 5ריך "וסו* ו"מר עליי, 'כו* ל6 וספתכ סוכן על "ס כ' סקטן יכו6 ס5" 'תםוככ'

 סם מכלס תער סער וכל "רת' *ני "טני, ו6נתנו נטלות ס'ם ספתתין ויר* מסנתוסיעור
 מרקרקים נס כ' 409( עמת ח"ס עתו )מכתנ לסוכית ר5ס נייגר וסתכספתת'1;"
 וכ5 סנקדן. מסס ור' סלוי 'סיס ור'. סיינ"ע וסס נקטן, קמ"י קטת קר*1*תריס
 כר6' תוקיס סס טפ 5תות מנ, פ, נמ"ניס כר*ניע דכרי רק טנוררות *'נ;ל6'ותיו
 סלך *מל סר6כיע כן ע4 תוטכ *ני וליס נקטן. קעת' קטת כקר כ' לכ5 ונ5ו"סט51ק
 יסווס ור' 'ונס ר' ע5 *תע פעס 6ד וסם'נ סעיל ל* 5פגיו *סר סמרקרקיסנרכרי
 וסר סטדקרקןס ר"ם 6ף ס*לתי יס וע5 פניסס; ספתתות וררך סררכו נפו 6מרורינ-נ
 נעל' מס ועל נ~ס דעתו לדעת כפ6זוכס, לו65פו דוד סמו*ל' סתכס עטיטכטי

 ) סרטס. תמונתו 611ת סטנעט ר*יותיסססמקטמס

 טטעטקי ולסעלות לדלות ס' תנמ *מר סתרם'ס סכלליס מן *תד כ' ידירידע
 ט*ותו )תון סעטן 6לטי נלסון כי סו6 לס-קטכטת

 סנסי
 לעולס 6ל"ן( ו*תריו תנס
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 5, 'סתנהל6
 4?ש מן 536 ק?קא, י6טרו כפתת ?קף טן כג,ן 5תנועה; ול6 5סו*

 נ6רט, אקל 31ענר, ?1ל כ,לטי י"?ת, וכעכלי ו?ש כ6רעי דיר, וכעכרי ךרכ6רמי

11לי

 לע, נ' נדמ56 4 טצת ספרס שלת מ6% -" ק ט נ ססו6 )כמו,ס
 ע4סא פמ5ת "ע, ל נעול* ששי לכעלת ל'ג, ז' נזני*5 י2י נמלת הנטל6והפתת
 5סון נדקזוק נת'6יס סיס ל6 הסופריס כי נע,ל*, 4הנייי 9?1:א יקוא ונמ5ותנזמ56,
 ?1 הסורייס קפרי ננ5 נתונ ונן סורי, כ5ס,1 הטנמ* הו6 כך עז"ן 6מנס כי6רטית(,

 -קף?ם-ק?נו, -קףמ' 2?ף כגון נ5סון%ב, ס,ה סקטן נסתנס 5מה ,ה, טלביה
 היול* ,ר כדנר ק'ן( )עמוז 1ת0ה!01040!)ג נספרי ,ה הכ6תי סנה כעסריס ,הוככר

 כי1 '::ו%תעוטודזכי':ג%)כספר"6ותיית
 שן 2?טם )כגק 5טמס כסר(ט5ס'כמצס רק

 :ין:ז :הל י'ז,:ן .לן,ג' 4 4, : )ניו[.::ם
 :"ה הטקוצזכ:סהקוי"ה

 לקוו"
 !מימםןנמיינ-"?"%הג;גןל:ג";,יק,:ש,%ס%ג 5פיכל )(, עו4 ל6 (ע, נתנועת הה, ר(מ5,ת

 התכטיס העילו ויפס . 21ץ? 2?זם כטו כפתת 2סחי 2ס? ונקדו טדותס, והסוולסיעוליס,
 כתוניס נימיכס היו קמתי קטת כי טוכיתיס ור6כ"ע הכוורי זכרי כי וגייגערדערנכורג
 גייגעל התכס ס*טר מס רק כטתת. סיו כ5עם כ, 5זנרי ונהסך נקטן, רכיסנקפריס

 נכתת(, )ו65 גדו5 כקסן 5ר.נקד מספעה געתור:וכ5ס כי :תלה 6טרמסה

 טנטל והסו6 ?9לה', ?9י,?' כמו ספעל, כלמ"ד סו6 'כ6(ס נ כיספע5,יוהו6

 סו*, כסס יו5ך כרכ,תס כי "פע"פ 2ם שב כטו ע', כתי ! ::ה,ה,
 סהס סכתי, קטתי כטו סו* כהס יכ6 הטלה סנהתרכות 6ע"פ כ5ומר שףהי" ק?"'כטו

 ?%7ןיוייייי(%:ששז ישךיי"יופ 4%:ע%:4
 זעלננורג כתכס וגס . ש?מ' 1??' כטו סו16 נהס סיו5ז יע"פ קמן, נהס יהיס נרכותס61ף

 1ן %ב(מ:: "ק!:ן('1 י ם ו 65צ%ר5ב:כך
 קמתי משן ק טלות סיות מהס 'מסך סל6 נ6ופן חיוג י ר זכרי גס לפרס לולס והו*ה!ס

 גךולס, כתנועס ס"1 סרי מוגועס, רוה הפתת 5סיות ני אמו ני נקמן,נקוזות
 ור(,י

 קמת 375מ6 5סמ* יכול נדס ל6 סענמש מן. 3ס המכתכ טן גס, סגע5ססנת

ר'

 'ו:סי
 וק וסלס3י6 :ת לק"ס כז'

 ;צקו;ןןם::יג:: גע%:. :נזן.%'וונצזנ ם נעי נלעסמליע..,ו!*נל כספרי:ן
 :י%וף %:6טצצ :ב: .נס6:ות:מכמ(:1

  תסן '
 ל:נ!

 נ*כ"ע;
 יוה' ל/ לק סנדמ*ל, ש?? כמו נקמן, קמתי קמת סיו קזמוניס ספליס סכקלתלה*מין
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 וסמיקדקיס סנקדניס רוכ ' 5טדו וטסניכס נכתת קטתי קטת קר6ו נלטס נן',
 וגייגער דערננורג סחכמים סכ6ו עד סס,6, סקטן נסכח מכטטט עד 6חריסס,_6ו
 "חר,ת. תע5וטות 5ג5וי תעיד י,עי5 וכרו, ו6נד סנ:כח טטס 5גו סיתג5ס מס וכ5וגלוסו.
 5סיטתי ח,וק ווס סנוי, טקנ5 6יננו ס6רמי ססקטן םיטתי 5עוע טועי5 מס סקטןוכן

 55מון דוטס טתח5תס סיתס 5ס"ק כי כלס( סדקדוק חכטת פנת 6נן סי6 )6טרס6חרת
 וחכטי ערגית, 5סון יף ע5 ו65 ירטית, 5סק ידי ע5 טתנ6ריס לס"ק וטספטי6רטית,
 ש"רל. אוהכך וק5ק5וס. 5סוננו חכטת 5תקן חסכו נעועניוס עד סו5מענם טןסנוים

 לא*שער
 * הזרות ענין בונזכר

 מן זרות או ההקשה מן זרות או פנים שני על תהיינה ר~מלה זרות כירע
 שהשמזש חה ההקשה, על כא הוא אם איפילו והמנהנ השסוש מן ר"להשער
 כהכיאם רכריהם רוכ והוא ההקשה על אם כן, גם פנים שני על יהיהוהמנהג,
 מן פעול על יפעל על או יפעול על הוא אשר הקל הפקל סן העתי סןהצווי
 הרגש פעל עתיר מן הצווי וכהכיאם פעול, והסקור יפעל סן פעל על אויפעול
 אכל וגה, לקכצו צריכים אנו אין זה מכמו והרכה המקור, וכן כרגשות)פעל(
 כהכיאם הוא רכריהם כרוכ נוהג שהוא אע"פ כהקשה שלא סשמושירם שכאמה
 ומן כפתח, יאכל או כצירי יאכל אכל ומן )פוי( התו כהנעת יתן נתן מןעתיר
 כפתחות יתן נתן מן העתיר להיות ההקשה וה'תה בצרי, 'אקי או 'א?ראמר
 ישל כי ח(, ס )סופטיס נזלו הרים מן ו( כד )נטדנר סים יזל משקל עלהחו
 והיתה נרר, מן נ( כח )נר6ס'ת נרר יעקב וירר נשל, מן ס( כח )ונריםויתך

 יפעל אל ונזור"( 'פעיל ע"ם ואמר ושמר אכל מן העתיר להיות עורההקשה
 יפעל אל עור ונזור הקורם, כשער זכרנו אשרלעלה

 כצר~
 זרות יתן משקל על

 הוא ההקשה לררך חוץ הזרות אך . 'מו אל עור ט( יח )6'ונ 'אס' נזור וכןאחרת
 ס~י'ד להיות כו ההקשה היתה אשר '6( 'ן )טם5י אפו קער'ד ארם שכלכהנזר

 קח:'ק' ביום וכמהו ככ(, ט )נטדכר הענן כהציריך כמו מקור הא כי ההאבפתחות
 יד(, י6 )שמע אתם השמרם ס( 5" )'סעיס והמליט פסוח ועור 5כ(, 5" )ילטיסכירם
 פתוהות, ההאים שיהיו ההקשה והיתה מקוויים כלם 5ג( נ6 )ירמיס הרריכה עתכגרן

 אשר 5( ח מט )ירמיס לשכת סעט'קי מאר נרו לשכת, קעס"קי הפנו נסווכהנזר
 זר כקמץ קפני ואמרו ההאין, פתוחי להיותם וההקשה הפעיל מכגין צווייןהמה
 אלהים אל קולי וכזרות הפנהן צווימן שהוא כעבור ההא פתחוו( והמשפטעור

 האזין ולא כמו בסגול להיות וההקשה ההא בפתחות נ( עו )תס5יס חליוהאזין
 צווי הא הפתחש האזין אכל כמהו חולף פעל ר,וא כי טס( ש )דכריסאליכם
 במקרא דהה הזרות וכמו מקור. עור ויהיה ס( פד )תס5יס יעקכ אלהי האזינהכש
 הנזר אך בו. זכרנו שלא וממה לזה הקורם כשער כבר שכרנורו פסההרבה
 )סופטיס אלף איש לך ו?ו ואנחנו כהנזר ההקשה על שכא אלףפ מהשערהמלה
 וה קורם אמרתי כאשר ההקשה על ובא יץ?ו י.טו י?ו משער וה אשר ס(יו

..

 נס ססתסם סזס ו5ענין ונ5סון חסדול, ססקסס טזון 6תי גלו 5סק סו6 סי'(
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