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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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 נשי ושלשת וכזרות וה, וולת על השער הלוף ויהיה העקר על שתבא מלהשיש
 עולותיו שבעה ומעלות ד(, " )"יונ אחיתיהמ לשלשת יג(, ו )נל"מיתבניו

 שיהיה הנקבה כמספר והמנהג והשמוש העקר, על בהא כאו אשר כו( ע)יחוק6ל
 כאשר הנקבה ססן היא כי בהא להיוהם שההקשה אע"פ הא בלא ושבעשלש
 בבריתא עור הזה הורות בכמו שמשו וכבר )טן(. המספר בשער לראות עתיראתה

 חשרבע ברכות בשלש בזה ורצו המזון ברכת מברכין בשלשה.וארבעהבאמרם
 וכבר והמנהג; השמהש ורגיהו והעקר ההקשה על דגקבה ססן כתבז אךברכות
 ברכות כמשומם שברח מי מהם הבריתא בפרוש רגאונים בע .המחלוקתרבה
 חשפתי וכזרות 1(. ההא עלת יורע שאינו ואמר ברכות ששמם מי ומהם ההאבעבור
 בכל המנהנ כי ההקשה, על שהוא אע'פ מהשער ג( ין )טם4 תשמורםחכמים
 ולא כאמרם הואו ממנו שתפיל הפעולים או הפעול כנוי עם יתחבר כאשריפעול
 רגמובח על ויזרקהו 'פ(, כ3 )ט[לי בבטנך תשמרם כי לו(, כ" )סטות בעליוישמרנו

 ואו מנפול השער רב בא זה על ן השמוש בשער זה בארנו וכבר ינ(, ט)ויקר*
 באמרם חטד( קטן )סו6 פום בקבץ עליו שיורו ואפשר עליו, להורות וע,וברגישך
 כ( ס3 )יסעיס !"כני ו(, לס )יחוק"ל 'יןפן ורם ס(, כג )'סםע מפניכם 'הגפסהוא
 מהשער נזור מאשר להם והרומה כן נם הסלות ואלה '(. ' )סוסע יאהיםבאח:י
 עקר על להורות העקר על ושתים מלה בשער יבא ופעמים רו-קשה. עלובא

 זה. וולת המנהנ יהיה ואםהשער

 * לב ר עש

 2( * ההפוךמן

 כמבטא מהם האחר ררכים, שני על יהיה כרבריהם ההפוד כירע
 ווולתו. ההפך בהם יחכן ספק בהם יכנם לא כאשר הרברים כי בענין,והשני
 כתי"( )י:עיס שפה בלעגי ושלמה, ושמלה וכבש כשב כמו במבטא אשרוההפך
 תסנת ט( נ )סוסטיס הרס תמנת ד(; לכ )סס עלנים ולשון יט(, לג )מס לשוןנלענ
 )ירעיס באש שרפו האגמים ואת נ( יח )ימטיס גמא זבכלי ל(, כן )'ס,[עסרה
 כל את 'ג( 'ו )סטות יהושע ויחלש כ"(, ט )6יונ באפי אגם,ן ההשים לכ()6

 יט(, כת )י:עיס וועה רק והיה כס( כת )סם לזעוה והיית ית(, כס )ן3ריסרגהשלים
 מלתעות ו( , )יו6ל לביא ומתלעות ט(, י )סחע עלוה כני לד( ג )ס"כ עולהבני

 נפתלתי אלהים נפתולי ת( ג )רות וילפת האיש ויהרר ו(, נת )תסליסכפירים
 ול" ו'5 קט6' כס וטלו מקלו סעטת* "ה" : כתכ 1"ל ,לפסי וסרכ טו ננרכות סי" סכל,תפ1(
 סיכי לסן וק['6 "ינין ת ו כרכ ו"לכעס סלסס דתנ" דס" לסו דסניר6 טסוס טיקר כ5 לסוסלק"
 ס3עס. וטעלות נקכס ללסון נ6טרו כס, סכתונ טססתטס כמו וסטקר כסק[ס דרך עלורות וסי* נס,, פם חו"ל סט[ו סטתכר ולסרכ פירוק"", כס "[כתו עי וכר נלסון 5סותגי

 טסיותרגדולות סוי כדנריס [סקדור סחוקריס טכל מוסכס כט: נפ' ס6פדי "מי2(
 ע5 סתכ5ית סמגת סטנע יתיינ ססדור סעדר כי סנר5ס סתכלית "ל לסגיעסכסנות
 טסעזר כממכ סיס לעולמ ססתדוס יון טתלנף סטדקדקיס ק5ת ת% וכנר סנ~ססדלן
 ססומל וכטו וססדר סיוסר נתכלית ססל ית' ס' טפעלת טכו"ר וסו* ססזר 6לססדר
 וס'וסר ססדר סו* סלס יותר מסנט5,ות סנט5, טס וכ5 סו6 וימר 5דיק סכתונעליו

 וסתעון ססיר 3תכלית וטסירות טתוקנות כולן ססן סטכט נפעו5ות 6טרו וכצכסט5ותיו
 סוס סענין לפי ר16י כהס . וככל יותר, כתמעתס ססדור סיס טמ*ותס טע5ת לפיוסמטיס
 סננ'*ס ר.תיס  דכלי סו6 *מר סוס נספר ל5ומ ית' 46סס כדכר סטיות תכ4ת4תס

 ס6'ן כסלטס פסק סו6 וכן תו'ל סס:ימו וככר 6עס? מס 6נל סעד[, נלות1:טדנריס
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 ה( יט )נר6:ית איה ת(, )קסלת דבר פשר ינ( כן )ויקר6 להמ לפרש ת(, ל)נו6ם'ת
 י6( לח ):ם הרל יושכי טו(, נ6 )י:עיס הים רגע 7( 6 )נתוס בים גער י( 'ג )סו:עאהי
 י(, כד )'חוק6ל בה חלאהה אשר ג( יד ):ס נאלחו יחרו מע(, )תסליס חלדישבי
 נגזרתי ל"( )תסליס נגרזהי ו(, )מטות ישראל בני נאקת טע( )תסליס אסיראנקת
 י6( ע )זס'נ אלגמים כס(, יג )ם'נ בו חפרץ ג( ימ )נר"זת בם חפצר ג(,)4'כס
 וירגרו כנ(, י )ע'נ המלתחה מ( לת )"יונ חתלהו ארפל ינ(, י )מ"נאלמגים
 זאת לאי שעורו ו( ס )יועש לך אמלמ לאת אי ית(, )תס5'ם ושעהמ כנ()סשנ

 מאיזה השעור נ( עו )ם"נ אתה עע- מזה אי לך, אסלח עונות מאלה אטהופרושו
 לבר מו( )נר6:ית יעקב בני נשי מלבר כג( כת )נעדנר הכקר עלת מלברעירו
 בעבור זה השעח- ח( יג )סטות לי ה' עשה זה בעבור כנ(, ד )ם'6 וצבימאיל
 יו( לכ )סס הלחות על חרות וכך, כך בעבח- העבורה ואת כלומר לי ה'עשה
 )ם"" שדה צמר טענה ככחצי לת,ק*לתת( כקיר לךויער

 ככמצי ששרו י7י7(
 כ6ו 6:ר סר:יות עק5ת מתויינ וןס מטנס ססדר סטדר ,ה ומכוון נתורס וע6ותרמוקדס
 סטנין ססיס- ספק 6ין סנס התולה לנתינת סקדטס טס יתרו ויסמט כפ' סטנין כמוכתורס
 כתורס לכד וס ו6ין תורת'ו ו*ת ס6לסיס תקי 6ת וסוזטתי ס6ער וכעו סתורס נתינת"תר

 כית~ס6ל תמ65 ה~ס ססדר סטדר ור6ס סקודם, נרוח וסעדכריס גנכי6'ס גס כיסמלמס
 מעיכת כר6:ית ססיתה סנכ1"ס לספור ליסויקיס סרכיטית נסנס ססיתס סנכו"ס ספרקוךס
 הדין וסיס ולוולתו לדוד טסיו עןמוריס 5כעס קודס ככ5 נסרות ט5 כתכ וככתוכיס5דקיס
 כ;ס ס'6טר וסר6ו' 56ס, ~ולת רכיס כעקומות וכן 11 ככת'גס לכולס קודס סיסיסנותן
 כתוניס סדכרות כט:רת ס6טר וכטו ית' 56נטותיו לטטסס עיותס סתורס ספר ססיס 5מסכי

 סנה "5כטתיך מע:ס סטיך 6ר6ס כי :6טר כטו כסטיס כן סטנין וסיס "לסיסכ56כט
 סל ספרי וסו6 ס:טיס כתנוטת סנר6ה וכטו טת7טס וסס מטנין :יהיס ר16י סיסכנר
 לקודס, סמת6תר והקדטת לסס סקורס כנוירות וןה לפניס ס:דר סטדר סר6:ון6דס
 וכמו תייס, 6לסיס דכרי הו" 6:ר סטקודם ה;ס ספר והו6 ס6לסיס נספר סטניןכן

 סטגין :יהיס טנלת' ס'ר*ס עס לפי סו6 6ענס הסטיס כתנוטת סנר"ה הסדרססטזר
 כתתלה הנר6ה לפי 6מנס סו6 כי ככתוכ סנר6ס סס7ר כריטדר סטנין כן כט5מוכן

 )ט5מת, 16 גלויס טיוחדת וכונס סדור טס 'ם 6כ5 כן סטנין סיסיס מכ5תיסמתסכה
 קדעס סס כ' 6טרו וכנר טתתלפיס פניס טל יוננו וס6'תור ססקדמס כי ~סוכ'6ור
 וס6יתור סקדמס סו6 כ;ס ככתוכ סנר6ס ס:יר והט7ר ~ס ו;ולת ומטלס כ~מןו*יתור
 לעעלתו 6סרן לפני ס:ס ו~כר תטיד סטטלס לקדיטת עקפיד סכתוכ נר6ס גכרס,טנייס,
 ו6ת ס5דס 6ת ס"רן 6ת טמיתי סכתוכ ו6ער כטסומ:, סנ6מר כמו מקועות ס5סס~ולת

 וסכתוכ סתורס תכיע וכן 'ת' כרי6ותיו תכלית :סו6 טס 5עט5תו ס6דס סקדיססכסמס
 וסט:ל 6תרת, לסכס 16 סטניניס :נ' כין טס ליתק ססדר סנס *ו מהקייעות ל;ולתסכלו
 ~כר 6ת ל6כד כיון ~ס וכי ככונתס סס3דל לסודיט טעלק לפ' 'תרו פ' נסמכס 6מנסכי

 :כנר טד סעונס כ~תו ו5סים'רס 6תס לסתתנר כיק ו~ס תעתס כמתס ונטנםיסר6ל
 ~רטו למתות כסיכו6ו ליסר6ל ר6וי וס וטפני לטיניס לנו וסיית ט"ס רכינו מ:ס 5ו"מר
 :6ע *מר וכן טעלק טס כין יסכון *ס לורטו יתרו טעס סטסס סמוכ ס'וכרו טע5קסל
 יסודס וירז פ' ססיכות וכן וג', יסר"ל נגי טס תסז טסית ושתס ממס פתן קנילכני
 ריסנזל לסתיט יוסך מכירת קוזס סיס ממר טס יסתס סטנט טס סורז ויוסףלפ'
 תונטת ת:י* תמיז נמת *תס סיותו עס 6יוניו 6:ת זכר טל י5רו יוסך ככימת 3'ןשמר
 ססנות ומטין טימס, נפתת יוסנת 3עקרס 6ותס סמ65 תמר טס יסתס יר וטנין*ותו
 לעס ת~"ל 6מרו ותעיז 3כתוכ ססיר סנחר סנר6ס כמס :ינתנו *פמר וןולתסס6לס
 "שם נעיניסס קסס סו" כי יורס ווס סעוכיס סזולסיס ק5תס פטת לוו, וו פרמסנקמכס
 למי י6ות לפושס פרסס כין 6סר סו: לסזר ססנס תת "נ5 וס"5סיס, 5מפר ססזרסעזר
 3כ*ן ססיר מר.טזר סוס נמין סעסק ננית ולכן פסמזקזק 3סזרנס ע~ון יותרססוי
 נה!. סעחק למזקזק 1"ות למס ס6לסיס כספל נמ5* 5מל ססקדמסץס*קאר מיני כ:6ריחטאן
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 )'סט~ס רמעהי אריוך הארץ; מ מרת בכמו פר,שו כי הכף על הביתבהקרמת
 ררך על הפעל למר היור וההיה אנהמך מ' ע-מ הרן:י שיהיה יחכ; ט(יו

 וכמו ביור שלם ט( 15 )תסל'ס ביתך מדשן 'רו'~ן היא כאשר והתמוחהשלמות
 שמים בסה מהא ההפובה ביוד שלם טו( ):טות 'בם'ומו תה,מות אמרו עורשהיה
 שם'ם ינלו כמו 'כסו והשמוש והמנהנ הפעל, למר ומא אשר נ( ג)תנקוק
 שעובו אלא כ"( 5כ )'חוקי5 לו ח-ברו ע"מ שלם יכשיו זה וכא מ( כ)6יונ
 ו( כו )נו6סית אתו- ויקנאו ן הנו )השין( דגשות עובו כאשר להקל הסמךרגשות
 ס6סרס( 5.פ יד כו כר6סית טפר ויט5*ס וכן כ~, 'ת )ס"* למלך וימלאוםולמר
 החסרון; שזברנוהו.בשעי ממה הרבה זה מולת ט( טג )נר*:'ת תבקשנו מיי'וקוף
 'ו( י )ע,ר6 הרכר כלרריוש נוספת היא כאושר נוספת באריוך היור שתהיהואפשר
- מרמעח'. בלומר רמעת' ארוךופרושו  הפא'1 העלולים הפעלים מן ההפוך ומן 
 ני י(( 6  )דכריס תגזרו לא טוג(, ו )'רטיה יבושו לא בוש גם אמרווהעינין
 אל תצור כי 5ג(, י )נמינר ה' ייטיב אשר ההוא הטוב והיה 'ט(, ט )מסיגרת'
 עינך ורעה 'ת(, )*יוכ אנו צערי יצרו ד( )טס5י צערך יצר לא כ( )דנריסעיר

  וייקץ 65( ד )ט"נ הנער הקיץ לא ג(, נ )אט'ס פנ' ירעו לא מדוע טו()דכויס
 יכ( * )מיכס רע ירר כי 5ת(, )תס5יס יריבי אן( ה' ריבה טכד(, )נר6סיתנח

 הפנים שני על והוא ?"סי מאד רר שיהי ואפשר י6( יט )סופטיס מאר ררוהיום
 אם כ(, )ם-6 ומעשיר מוריש י6( 5ד )תה5יס ורעבו רשו היום; -חנות הנהבענין
 עיף ד( נ )':טיה יעף '(, 'נ )'רמיס תשבו?( שכ אם ת( טו ):"נ ול ישבניישוב

 בזה ה' רבר אמרו והלמר העין העלולי הפעלים מן ההפוך ומן כס(.)כר6ם'ת
 נ"( )תסליס ונרבה נשבר לב ל(, כ ):'ת יקלו וכחי ת( )ס-ס לו יבוו בוו טו()נטדנר

 חיץ בונה והוא כפ( 5 )':טיה יחצה צואר ער י*(, )נטינר במרוכה רכואו
 תשינ אם ין(, סו )'סעיס יסופו יהדו ד( 'נ )'רטיה בהמזת ספתה י(, יג)יחוק"ל
 1( )ם"ס רייך פנה אנה ו(, כנ )':עיס מגן ערה וקיר 1( כ ):"ס תעוררוואם

 באף רודה השרשים, בספר הוה המאמר וולת באפונה למ ויש יו( פת )תהליסאפונה
 )סיפטיס לו רעה אשר למרעהו כה(, )נר6:ית הריד באשר והיה 'ד( )טסיס3וים

סו~
 עם ברצחו 6( )'ת~ק*ל ושוב רצוא והחיות יט(, )ט:5' לההרועע רעים איש יד(
 ט*3(; לנר6[ית הבור מן  ויריצוהו כ( ס )ט"נ אחריו רצתי אם בי ט( לד )"יונאלהים
 4(, כ1 5ת )6'ונ ומשואה שואה להשביע י,( ו )עטיס ערים שאו אם אשרער
 מושיע ואין ישועו 5(, ):ס משוגתי הלין אתי נ( יט )סס שג'ת' אמנםואם
 כ*( לג )6יג עצמותיו ושפו '6(, קטך )תסליס לטלכים תשועה הנוחן ככ()ס"כ
 כי  יכוסו כפלת לפכיו  יסמך כו(  כטלת עין סהו* סנעלס הנח כ' ספ,כ,ס קר1,6(
 כסו גדול כקע( :בזשי סיה ,ס ו5ו5י כפוטל, פ6 סו6 נט5ס נת וסנית ססתיד יודנין

 ססקסות כ5 וכן 72, סנוח כ*ותיות ל"' וכ-כ 'נס נם סרסיס סני סיותס ויתכןתנריו;
 סמין ססו* *ו י5ר, 5ור יטינ, טונ ינר, גור כטו סרסיס סני הס ריריפוכ'ס פןססמס
 פ6. ייטנ נמ5ת סו* ס'1 טונ נמ5ת ססו6 סנס5ס סני כיגסנין
 סתו "תר ססו* סנע5ס סכת וכן פ* יסונ נפ5ת סנ טינני נטלת סעין ל*5 2(.

 סרד"ק. ו*תויו יסנ נסרם ר'י כ"כ סוכ, נמלת לסין סנ תסכונסלת
 ר5ס. סרם טן 3ל5ופו, וסוכ, ר615 רון, סרם טן ויו5וסון *פויו, ר5תי8(
 ר' כחכ וכן  פפין ספלרלי ג"עפבר  לרפפ עסו6ס *כן סיס עמלס ומו*ס ס6ו4(
 טעס.  ידעתי 5* ו6ס טסנס" סיסיס רתוק זססז"כ "רק סו*ס 5ססניע ס6ה נסרם 18%(-סודס
~ סטין. טס5ו5י וטסוגתי ס5מד מעלו5י סג,תי6(
 סיוד. טע5ו5י זטסיע סעין, עע5ו5י תסועס ,סועי6(

21,
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 ולא השירו ך( 'כ לסונע אלהים את שרה ובאכו 1( ג ינר"סית ראש ישופךהוא
 שונות. לשונות אלה בל להיות ויתכן 7?( ת )נסירעתי

 על הענין ו( ק7 )תסליס מים יעמרו הרים על באסרו בענין ההפיךאכל
 נגע נרפא. 31(, קלו )5ס המים על הארץ לרוקע אמר כאשר הרים יעמרוטים

 מצרעתו אתו יאסף א כמו הצרעת[ נגע מן הצרוע ]נרפא ג( י7 )ויקר*הצרעת
 הפוקדים, עליו העוברים בל משפטו יג( 5 )טטות הפקוים על העובר בל ג(, ס)ט"נ

 מרה וה5ליש בשל"ש רמעות ותשקטו הטעם ו( פ )ת0ליס שליש ברמעותותשקמו
 ל( ט )י"כ עיניה בפק- והשם יכ(, ט )יסעיס בשליש ובל אמר באשר המרותמן

 עיני ל(, 7 )'רטיס עיניך בפוך תקרעי כי אמר כאשר בעיניה הפל ותשםטשפטו
 כק( )מט,ת שני תולעת שפל, ארם עגי גכהות משפטו י6( כ )'סעיס שפל ארםגבהות

 בעפר ועוללתי רור, הגריל ער הטעם מ6( כ )ם'6 הגריל רור ער התולעת,שני
 אשר בבית 82( )לטיל אמרתי באשר על במקום הנה הבית יד( יו )6'ונקרני
 כלומר י6( ין )ויקר* יכפר בנפש ובית עליה, כ5מר 'ג( כ )נתטיס בה רוכבאני
 מההפוך, ווה קרני עפר על ועוללתי הזה הררך על אמר וכאלו יכפר הנפשעל
 ופרהשו 0 1 )'ססע ראשם על עפר ויעלו ענין על קרני על עפר ועוללתי שעורואבל

 זה בענין הכפל. מבעלי הוא אך עלה מלשק שהוא ולא ראשי על עפרוהעליתי
 מרך והבאתי ע"ם כפיהם בנשיאת כלומר ו( ח )נתסיס יריהם בטח1ל אצליוממנו
 ר' ישם ההשגה4(. בס' בארתי באשר )רכך( הכפל מבעל' שהוא לו( כו)ויער*
 ומן וד%ם(; סרוק נן פנסס )ר"ס רחוק ואיננו ברול עול מן בעפר ועוללתייהורה
 עלילה נורא כי זה ובאור ס( סו )תסליס עלילה נורא הזה והענין ואההלשון
 וכרתיה באשר )לחוק( לה~ה בעלילה וההא בפסוק הנזכר לאלהים תאר אחריתאר
 תהיה ושלא הפוך בעפר בעוללתי יהיה שלא ואפשר 39( )לע'ל ה;ה המקוםבזולת
 בעפר, ראשי ועוללתי פרושו דהיה המה כאשר הרברים יהיו אבל על, בעניןהבית
 )יסעיס ירליקם יין הענינים. וולר הרברים דקרוקי ללמדך ;ה כל לךוזברתי

 וקרא )מס(, יררפו שכר ענין על יין( 6תר 'ל7פו )כלוטל ידליקו יין הטעם י6(ס
 סספר[, אל נהי ויודעי ]שעורו יו( ס )עטוס נהי יורעי אל ומספד אבל אלאכר
 ושערה נאמר כאשר לבן הפך ושערה שעורו י( יג )ויקר* לבן שער הפכהוהיא
 השעור יד( י1 )ויער6 הוא בנפשו ימו בשר כל נפש כי ד(, 'ג 3סם לבן הפךלא
 דישעור יו( 0 )כטדכר ישראל מבני בל בכור רתם בל פטרת תהת הוא, ברמונפשו

 סעין. טעלולי וימופך סלט7 טעלולי ספו1(
 סעין. טעלול' סם'רו סלע7 טעלולי סלס2(
 061 ספשל, סו* ר6בן מטעון, סרנ ר6ונן ס16טר מ"ס דך כט6וניס סריכ"ע כתנ3(
 5עןר, יעכן ורכ וכטסו ל*כנר, סרנו כטו לשטעין "ו טכו6ר, 'ותר יסיס סטעון טת6טר
 %ע ו5* יט( יז )*ית טיס מסקו 6כניס וסו* ט6חן חק דליס, י%ו ככיו *כ, 'ככיכן
 מלמס עת טמ6 *, וסי, כי. ס, וימעהן טנ, לכ לךכריס נכירסו 6טנס עכ"למ5'
 'כתנ עקם יעטדו סריס ע5 6כ5 *ם. עכעס נמס 6מ, לסון קם כ6כול עטו, *ךטתווכפר
 טספוכות סליס, )עטדו טיס ע5 0ייס 16סיס דכלי "ססופך כפילסועליו

 ס610 טוטור כי וכ, פסוס לספוך ס5רך טן *ק וכ6טת יתס, ר' ט5 כ~ס וכיקנלכו"
 שק 6ת נת50ס סכסכ סיס טולטו שת סמס ניסדו כי ר,גמורר ו6טר סכר6ס עלנ6טר
 צעוו סטמו ונט) ס[ס כסס מגער עי ס0הס טל 1)נושיס עייס סטיס וסיו לכום נמו נתסוסכלס
 בעער( סעכס ודכרי כ5ל. ספיך *ין ונש סטיס. טתון כסרים עלו 16 *תן, 5קוס6ל

 וטכ5ו5. ספרטון ור*ס ססורם, ט~ס מ*'ננו תיוג רק דעת כי4(
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 אמרו כאלו רחם כל פטרת אטרו תמזרה כל בכור ואמרו ישראל מבני בכורכל
 שהיאר ר'ל אינו כת( 1 ):טות צפררעים רדאר ושרץ ישראל; מבני ככור כלתהה
 מההפוך כן אם והוא "שרצו שהצפרךעים רוצה הוא אבל חי איננו היאר כיישרץ,
 האלה הפעלים בשני לומר ראוי ואין ל(, קס )תסליס צפררעים ארצם שרץוכסהו
 וה אבל נפררים, ושהם ר6%( )נ:ער והאהור ההקרמה ררך על לצפררעיםשהם
 אשר הרמשת החיה נפש כל ואח אסרו וה על והראיה בעניןן(, ההפוךמן

 מתעקש יתעקש ואם לחיה, והוא לסום הפעל ושם כ6( 6 )נר6:ית המיםשרצו
 מעקשות חרש זה ואין קכהן, החיה ענק כי לחיה, אם כי איננו שרצו כיויאמר
 נ(, ט ):ס הים רגי ובכל הארמה תרכהם אשר בכל באסרו עליו נשיב רורנו,אנשי
 הפעל הוציא היאך תריוה הלא הים, רגי וכל בארמה תרמש אשר כל שעורואשר
 כל והוא הפועל על הבית הביא והיאך לארמה אותו ששם מפני נקבהבלשון
  הים  ובלרגי והוא הפועל על ר"טוף על עור הכית הכיא וכן ווהפך דרך עלאשר
 ו( ס )י:עיס ושית שמיר ועלה עור וכסהו זהן ררך על וזה הים רגי ובכלואמר
 ל6(, כן )ט:לי קסשונים כלו עלה והנה וכמהו ושית, שמיר בו זעלה בוהשעור
 ושסיר לקוץ פעל תעלה אין ינ( לנ )י:טס העלה שמיר קוץ עמי ארמת עלועור
 נפן על חסר שרי על סופרים שהם והפרחם ההפך, ררך על לארמה הואאבל
 כאשר מדתה זאת אשר כלומר ושסיר קוץ תעלה אשר עסי אדמת ועלפריה
 הכהספט והיה יג(, ל7 ):ם סירים ארמנתיה ועלתה וכסהו ושית,  שמיר ועלהנאמר
 יק~לנ" קסשונים, כלו תעלה והנה ויצמיח, כלומר ושית שסיר ויעלה להיוח זהבכל

 שיהיה ר"ל םוה העלה שמיר קוץ אסרו להיות נמנע ואיננו סירים,ארסנותיה
 והיוצאת מאה תשאיר אלף היצאת העיר זה וכסו תעלינה(, לוסר6וי העלתהעתיר
 ושעורו לאנשיה האטח על והוא לה הפועל שם ג( ס )עטוס עשרה תשאירמאה

 ספן ]ער יס( 1 )ע-6 הספן קירות וער מאה. ממנה והיוצאים אלף ממנההיוצאים
 קירות ער לומר נכון ואין הקירות ספן תקרת ער הקרקע מן הפרוש כיהקירות[

 רק סו6 כענין ססס1ך ס61, וה6תור ססק7מס וכין כענין סססוך נין ססכר: כי*(
 כטין כי ו*ית,ר כססקדטס כ, :"ין טס כפועל סכתוכ 5ססך *פ:ר 61י סדכריםככונת
 כי סכונס כענין טסס1ך סו6 5סרדעיס סי*ר ו:רן "טר ולוס נסועל סו* סססוךס4:

 ול"תר לסקדיס לספריד 6פ:ר 61י 1סתיס ס5פר7ים סספך וסכונכ וסמיס סי*ר סו6כסועל
 דעת ג"כ נל6ס ,ס )1טכ5 ס5פר7עים :רן סי6ר *ו סי6ר :רן ו5פר7עיס 1ל6טרסדכוריס
 ססס1ך מן סס סטתנר סני6 ":ר ססק:ות ורוכ מתעכר(, 6יננו :רן ססעל כיסטתנר
 סרקיס כ:נ' ססמכות כטעי מס סנ7ל ו"ין סנ6 נפלק וסמ16תר סט1ק7ס מן ססנעמן
 טל סעיר נע5מו סטתנר 6עי 16 וסטעתיק וסקירוכ, סרתוק מן טיות7 :ער ע:סוכן
 כטו כס:וטס וס*יתור ססקדמס טיני סנ7יל וסיפ7י כנ6; סרק כר6:ןס

 ת5י
 ס7ר

 סוס כסרק ססק:ות וסס "תד גטספע "ס כטורכניס וכנורות, כמטותס*ותיות
 ו6ולי ו6טר סרתוק ע% ל7 נ:ער סטתנר מקר6 טס טתתלסיס גט:סעיס 16וסנ6
 ית"כו ל6 טיניס ס:ל:ס 6לם ,מסס -. סוס סטין טן מ*יננו טס גסס סטתכרכנל
 פוסן :סו6 ס6תריס וכ:כיס טתתלפות נורות מסס כ6טר סר6מין סנהן כי סס7רסעדל
6תר

 טסדכול.
 סדגור 5חות גדרך סל:ונות 6:3ר 'קרס גיכ וכן ססדר סט7ר ~ס י"יס ל6

 ל6 סנ,כר , וסתכס סט6טריס'/ ולס7ור ליסו'ת חלופו שסטנסנ טס ול6"ללריקדיס
 נע:ס סקימת על רק ס6לס פרקיס נמ5מס- סטפנר סני* *מר )ססקמות על טייטססמינ
 נע:ס *טרו תורס, טתן "סר *טרייתס טמס ו*5 ספרמס ר6ף'6ס נן כי 6מר5נמטט
 6נכי סמטומות ס5ות ט% ונמטע סטמפטיס עס דכרופ סמטנס וסס טעמיות ט5ותטל
 נע:ס 6טרו סנס תורס לטת, קיעס ספלמס י6ת כי- *טר 5מר רמק ול7עת לך יסיסול*
 ס:כת. ט5ות גנפמותינו תו:כ *מר סעיס, "דום ס*טנת על ונמטע 4ו:כת סדימןעל
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 בכח ר"ל ו( ח לרנ',5 כחו בחמת אליו וירץ משתנה; היה הענין כיהתקרה
 הכד קמת משפטו 'ד( '1 )ע"6 תחכר לא השמן וצפחת תכלה לא הקמח כרהמתו;
 כד( ס )ירטיס לנו ישמר קציר חקות שבעות יהסר; לא הצפחת ושמן יכלהלא

 קציר. שבעות חקותמשפטו

 לנ* ר עש
 * הקמאוחר המוקרםמן

 מהם באחר יובא אם בן ועל לו הקח-ם לשער דומה ה!ה)השער
 211( 5עיל ססערס )ר"ס מ!יק אינו בחברו בא אשר מבלמאומה

 ירך תשלח איבי אף על באמרו וזה ברבריהם הרבה והאחור ההקרמה בירע
 ת( כנ )סעוע !ה הוא כי שמר אשר איבי, על אף תשלת השעור ו( קלת)תס5יס
 סטענס )טמ,1 הטענה סעצם ש!ברו מה אל ב!ה רום! והא הוא וה כיהמשפט

 המים ויבקעו לתרבה הים את וישם בו, שאתבשי מה הוא וה בי בלומר ס(נ"ט
 ויבאש  תולעים  וירם לתרבה, הים את וישם המים ויבקעו סרורו כ6( יד):מות
 קורם הבאישה עלת היא אשר העפוש בי חולעים וירם ויבאש סרורו נ( יו)סס

 המגנים והרמחים מח!יקים וחצים לעלול; קירמת העלה בי התולעיםלהעלות
 ותהי עליו; העטף אחרי בא העטוף בי והרמחים המגנים סרורו י( ד)נתמיס
 בצרות ערים להשאת ותהי ]סרורו כו( 5ז )':עיה בצרות ערים נצים גליםלהשאות
 ערים שאו אם אשר עד 3( כת )סס לגל מעיר שמה כי באמרו נצים[גלים
 ישראל י!עקו לי סררו נ( ת )החע ישראל ירענוך אלהי יועקז ל' '6(; 1)יס
 - אלהים ויעש - מבדיל ויהי המים בתוך רק"ג יהי אלהים ויאמר ירענוך;אלהי
 מים בין אמרו בין אמצעי בן ויהי שיהיה הרברים סרר ת( 1 )נר6סית בןויהי
 הבאור ררך על הוא וג' אלהים ויעש כי הרקיע, את אלהים ויעש וביןלמים
 - חיה נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר אמר באשר כן בחהי ישלם העניןכי
 צריך אש אף ; הארץ חית את אלהים ויעש הבאור ע"ד אמר כן ואחר כןויהי

 בראשו מלבות כתר נחן ואשר ; אש תאכלם צריך אף סרורו י6( כו )יןעיסתאכלם
 ואת היום בריתי את תפרו אם בראשו; נתן אשר מלכזת וכתר רצה ת( 1)6סתך
 עור יהמשפט היום[ את בריתי תפרו אם ]סרורו כ( 5ג )'רטיס הלילהבריתי
 היום בריתי את להיות ויתכן !ה, קורם בארתי כאשר תופר אם להיות תפרובאם
 יקריב כי אדם ; הלילה ועם היום עם בריתי את חפרו אם השעור ויהיה אמתועל
 אביו יואש בקבר ויקבר יקריב; בי מכם אים סרורו 6( )ויקר6 לה' קרבןמבם

 ר~!רי אכי אכיו יזאש כקבר )יקכר המשפט לנ( ת )סופעיס ד,ורי אכיבעפרה
 השחט ביתו ובער בעדו ובפר לו אשר החטאת פר את אהרן והקריבבעפרה;

- אהרן והקריב להיות המשפט י"( יו )מקרי לו אשר החטאה פראת  ושחטו 
 שלמים זבחי וזבחו ; ונעשה נשמע משפטו כד( )סמות פשמע נעשה ; בעדוונפר
 קמיו מחנים מחץ שלמים; ובחי לה' אותם וובחו כושפטו ס( ק )ויקו* אותםלה'

 ותק קטיו מתמ מהץ שרצה ואפשר  סתמם קמיו מחץ משפטו *( 5נ)ינמס
 5ס( ט )סס השערים באילים 'ת( ככ )יוחק6ל נסף סיגימ נאמר כאשרהמם

 לשתות מים היאור .סביבוח מצרים כל ויופרו יט(3 טו )וס"6 נחשחבמצלת'ם
 לא המים כי ויחפרק באמרו פעול מים זאץ מים לשתות שעורו כי( 1)סטות
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 כאלו ]רבר[ הסתר בו 'היה אבל ומאוחר מוקרם הנה יהיה שלא ויהכןיחפרו,
 מה ראית הלוא לשתות; מימ להוציא היאור סביכות מצרים כל ויחפרואמר
 אשר לאטר; הוה העם רברו מה השעור כג( לד )'לטיס לאמר רברו הוההעם
 מאבותם ינירו חכמים אשר השעור ית( טו )"'ונ מאבזתם כהרו ולא ינירוחכמים
 בינמנך ממתקוממים חוסים מושיע חסריך הפלא אבותם; בשם אומריםכלומר
 הזן סה ממתקוממימן חוסים מחשיע ביכרנך חסריך הפלא סרורו (( ין)תסליס
 )נטדנו הרזוק עליהם כמה ויהי ; במפר ויוחקו יתן מי שעורו כג( יט )6'ונ ויחקובספר
 נק והנה אלע; והסמך הסמוך בין והפריר עליהם הרתק כנוח ויהי שעורו כס(י6

- מראה יפות פרות שבע והנה שעורו נ( ט6 )נו"סית ונ' פרות שבע עלתהיאר  
 כפתרנו חלום איש שעורו י"( ט6 )סס חלמנו חלמי כפתרן איש ; היאר מןעלת

 מתיחר והוא חברו לחלום רומה שאינו חלום חלם ממנו אחר שכל והעניןחלמנו,
 לו יש חלום חלם ססנו אחד כל אבל אחד בחלום נתחברנו לא כלומרנפתרונו,
 אני אחר בלילה חלום ונחלמה אמרו בעכור לוה ונצטרך עצמ11(, בפניפחרון
 חלמו כפהרן איש באמרו אחר חלום היה שלא ובאר עמו, עצמו ושתףוהוא

 הפועל להוציא חלם כפתרנו חלום איש להיות עור הרברים משפט והיהחלמנו,
 איש והנה הענין. על בנשאו תלטני( נ6טרו )נ5"ר וקבצו איש מלת על אחרבלשון
 ישלמך וה' בשקו; איש כסף צרור והנה מדורו לס( טנ )סם בשקו כספוצרור
 לי עשית אשר תחת שעורו כ( כד )ם"6 לי עשיתה אשר הוה היום תחתטובה
 כט( כס )ךנריס באפלה העור ימשש כאשר בצהרים ממשש והיית הוה;היום

 אליך שיגיע מה לגהל הע,ר[ ימשש כאשר באפלה בצהרים ממשש והיית]סרורו
 הראשון והטעם הם, כאשר הרברים העורון אפלת רצה ואם והמצוקה, הצרהמן
 ביום אישה ושמע וימולל; ייבש משפטו 5( )תסליס ויבש ימולל ולערכ ; יותרחזק
 אמר באשר שמעו ביום לה והחריש  כושפטו ת( 5 )נטדנר לה וההריששמעו
 אחר; נפש משפטו כת( ל* )מס נפש אחר שמעו; ביום לה החריש כ' אתםהקים
 בו לנו קרם וכבר תאר, יפה פרי משפטו י5( )ירטיס תאר פרי יפה רענןוית

 סוףט( )מ'* עמר ואתה ויעבר לפנינו ויעבר לנער אמר אהרים; פנים החסרוןבשער
 אלהים לא והנה ואכירה ויעבר, - עמר ואחה לפנינו ויעבר לנער אמרשעורו
 אירא למען הוא שכור למען שכרז וסנבלט וטוכיה עלי רבר הנכואה כישלחו
 וסנבלט וטוביה הוא שכור למען עלי רבר הנבואה כי והענין סרור ינ( ו))תטיס
 ושכן אמונה רעה המשפט לו( )תסליס אמונה ורעה ארץ שכן אירא; למעןשכרו
 כל לטש כו(; 5ו )תסליס לעלם זשכן ט,ב ועשה מרע סור אמר כאשרבארץ
 אבי, חסרון בו ויש נחשת וחרש לטש כל שעזרו ככ( 7 )נרשסית נחשתחרש
 הן רבר ה'ה אשר ; וברזל נחשת זחרש לטש כל אבי הדברים מדור שיהיהעך

 רבר שעורו סגויס( ט5 מו מס וכן מן )'רטיס פלשתימ2( אל הנבלש ירמיהואל
 )נר6שת יוסף אל לשבר מצרימה באו הארץ זכל ן פלשתים אל - היה אשרה'
 במקום הנה אל להיות ואפשר לשבר, יוסף אל מצרימה באו השעור ט*(סוף

 פרטי 5ש ספתרון וטכ( )סוף ת5טו כפתלן 6ים סדש5 סתכס פין סטתנל וכדנלי2(
 ס5 תלוטו סתרון וסי' יזו כטתגת "יס ככרכתו, 6סר *ים וזעטתו טסס *תד לכ5וטיותז
 לסניז ל*! וסכווגס תנרו, מ5 ת5וטו כפתרון ו65 מלו תליטו כפתר,ן נדס טסס6תן
 סרנס. ;וטפיס ס'ו ולסיכן (ס מל כפתרונו ,ס מל פתרי)ו מ6ין סרנימו ט5טס ססמ

 סככון. סו* סכהוכ סזור מס כי ל6, ית נט"6 ספסוק נפרתון 15ין גטטות2(
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 ]השעור נ( כ )סס בפכך נאחן אחר איל והנה וירא עיניו את אברהם וישא ; 1(מן
 בהיכל שכב ושמיאל יכבה טרם אלהים ונר ; 2[ וירא אחר עיניו את אברהםוישא
 אלהים ארון שם אשר ה' בהיכל יכבה טרם אלהים ונר משפטו נ( ג )ם'6 וג'ה'

- העבר אל ותאמר הגטל מעל ותפל יצחק את ]ותרא שכב5ושמזאל  ותקח 
- העבר אל ותאמר יצחק את ותרא כמשפטח סז( כז )נר*1ת ותתבסהצעיף  
 שיררה כלומר ותתכס, הצעיף ותקח הגמל מעל 1"פל ארני הוא העברויאמר
 על במקומו הגמל מעל ותפל להיות ויתכן בו, שירעה אחר ממנו מבשתהותתכס
 הגמל מעל שירדה אחר אותו שראתה כלומר הגמל מעל יררה וכבר ענימשיהיה
 ויכה הא אף נאמר כאשר :הגמל מעל ונפלה אמר כאלו לררת שהצריכהלענין
 ויקחו ; זה הררך על רבריהם ורב המים, את והכה כענין יז( נ לטינ המיםאת
 כאשר העם צרה את בירם ויקחו המשפט פ( 1 )סופטיס בק-ם העם צרהאת

 לס( יז )ס"* לה' כעבח לבנות החל אתו י6(; ט )יסוסט צרה בירכם קחונאמר
 במכמש נעשה כבר כי ליעת אתה וצריך לה/ לבנוח החל מזבח אתושעורו
 ט( יג )סם והשלמים העלה אלי הגישו שאול ויאמר אמרו בעבור מובח זהקורם

 מזבח לבנות החל אתו הנה כן דים ואמרו מזבח בו שהיה מקום המה )לא(כי
 במכמש נבנה אשר הנהבח כי בלבר, הוה הענין לכמו אם כי בו רוצהאיננו
 מה בעבור היה הוה המובח אבל האויב, על להעצר ר"ל הזה הענין לזולתהיה

 ט"י(. רכס כמזכר ור*ס לז יז )סס הרם אל לאבל להן תחטאו ולאשאמר

 * לר ר עש

 * הקרוכ על לא הרחוק על הרברים מן שהכאממה

 רומז איננו י6( כ" )סמופ לה הג17ה לא אלה שלש ואם ישרו מזה()הקרוב
 אשר אל רומו הוא אבל אליו הקרוב ועונתה כסותה שארה אל אלה שלשבאמרו
 אליעור ר' ז'ל רבותינו שאמרו מה בעבור יהגרנה לבנו ואם והפרה יערהלא

 כסותה שארה נאמר כבר והלא צריך מה ר"ע א'ל ועונהה כסותה שארה זואומר
 היימור כל לה יעשה יכול אלה שלש ואם לומר תלמור מה יגרע לאאתתה
 פראנה3(; ולא בנו ולא הוא לא ייערנה לא מעתה י1מר וג' שלש ואם ת"לבענין
 רומז הוא אבל הרציעה אל רומו איננו יו( טו לדנרים כן העשה לאמתך ואףאיר
 אין לז( )תסלים שומע וה' צעקו וג'; מצאנך לו תענק הענק זה קורם אמרואל

 אל ה' עיני אמרו ר"ל לצריקים אך אליו הקרוב רע לעושי בצעקו אשרהכנוי
- תאברון אבר ;צריקימ - מזבחתם את ונתצתם   אלהיכם לה' כן תעשון לא 
 על אלהיבם לה' כן תעשון לא דימרו נחצאים ז"ל רבותינו ש - כ יכ)דכרים
 כאשר האלהים בתי תרוסו לא כלומר ההוא, רבקום מן שמם אח ואברתםאסרו

 טן סקום "וים65 סטנינים כסטות כ! כטו כתכ כ5טפ כן ור"י 16 לטע ר*סו(
 6ת ותרכי וט'טך, טסס ט! י~( * )יסוסט "5יך נסטט ק טסס 56 סטטנו *סרסכל

 כסזיטס סיות ויתכ! ככטן, ט*רן טמנו כט( יו )יפ~ק6ל נסדיטס כנטן 6ון 6למינימיך

טס~
 יוסף'/ טן יוסף *5 5סכר ; נכק יותר ו~ה וככסדים כנע! נ6ון סצפס וטנינו 161

 כטספפ 1פת 6תרי 16 ק 6פרי נץס כ! סיס ו*לו ו*סר טפרם ס כסם ל6כט כינ2(
 . . טופת. ככ5ס5סון
 נטמלת*, נצלטתנו טמונס סטתכר גלסת3(
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 מן אחת אבן הנותץ אמרו עבורתם, ומקומות הבעלים בתי להרוס אע(כםצויתי
 את ואברתם שנאמר תעשה בלא עוכר ולמ:כח האולם ומכין הציולם וסןההיכל
-שמם  ענין נושא עור אצלי והוא ר6ס( פ' )ספרי אלהיכם לה' כן תעשון לא 
 הרם על תאכלו אל לשון היה כאשר הענין זה על נוסףאחר

 )ויקר"
 כ~( יט

 שיהיה ההוא והענין סג( )סנסדרין רז"ל אותם בארו כאשר ענינים שבעהסובל
 אתם אשר הנוים שם עברו אשר אמרו על ר"ל זה לפני שיש סה עלנשוא
 להרוס אותם שצוה ספני והוא וג' הרסים ההרים על אלהיהם את אתם-רשים
 חגל הרמים ההרים על שהם ההם הסקוטות על וספר הבעלים עבותסקוסות
 רומקוסות בבסו עבורתו סקוסות סעשות ית' הזהירם רענן עץ בל ותחתהגבעות
 כי אלהיכם לה' כן תעשון לא אסרו הוא ירוע ומקום סיוחר בסקום אבלההם
- ה' יבחר אשר הסקום אלאם  לך השמר אטר כאשר וג' עלותיכם והבאתם 
 וספורו ול יבחר אשר בטקום אם כי תראה אשר מקזם בכל עולותיך תעלהפן
 כל את תאבחן אבר והוא בו המוחל מאסרו בתוך נקרה ההם רימקומותעל

 כן ואחר וג' מובחותם את ונתצחם בו שהחל סה השלים כן ואחר ונ'הסקוסות
 ההרים על עבורתם סעשות עליהם מספר הוא אשר כמעשיהם מעשוחהזהיר
 וסרסנ"ס(, וסרשנ"ע לס"י פלסו )וכן וג' אלהיכם לה' כן תעשון לא ואטר וג'הרמים
 סוברים שאנז עם כן תעשזן לא לשון אל ואה הענין בחברנו ארם יאשיטנוואל
 טעמים לכסה יוצא אחר סקרא רו"ל אמרו כבר כי )נספרס, רו"ל שא*סרו מהבו
 פט"2 סה סלע יפוצץ וכפטיש תנא ר"י רבי מקראות לשני יוצא אחר טעםואין
 נ~נ,ך(, 5עי5 לד )סנסדרין טעמים לכמה יוצא אחר מקרא אף ניצוצות לכמה סתחלקזה
 שיהיה מבלתי אחר לאו אליו לחבר נמנע אין הלאוין מכלל שהוא אע"פוזה

 לא כאשר אותם בסבור הי~ק אין נכ~נים אחרים פנים יהיה אכל במצותתוספת
 אהר. לאו  כן  גם  והוא  הרם  על תאכלו בלא פנים שבעה סבורהויק

 כשרים ארץ בבלה אתו והכאתי אמרו בו אנחנו אשר ה:ה השערומן
 ירח2לים אל שב יראה לא ואותה אמרו ינ( יכ )יתוק"5 יסות ושם יראה לאואותה
 ללכת שסואל ויסב ועור בירושלים, הזה הסשא הנשיא באמרו: וכרה קרםאשר
 הרחוק שאול אל שב בויחזק אשר הכנוי כו( טו )ס"6 ויקרע מעילו בכנףויח~ק
 שמשאים אנשים חושבים כאשר לשמואל הפעל דמה ואלז הקרוב, שמואל עללא
 אטר כאשר הטעיל ר"ל ויקרעהו אומר היה השילני אחיה מעשה כמואתו

 בכוונה הטעשה שהיה בעבור 5( י* )מ"י קרעים עשר שנים ויקרעהבאחיה
 החזיק שאול סאת ללכח שמואל פנה כאשר והוא זה, בהפך הנה והעניןסמנו
 לסעיל והפחגל ויקרע אמר כן ועל סמנו, כונה בלי ונקרע מעילו בכנףשאול
 )ס'" ובארץ נחנית נא אכנו ועתה ועזד נפעל*(; כל דרך עלעצטו

 אין ח( כו
 בחנית נא אכנו אמר כאלו אכה על עטוף הוא אבל בחנית על עטףובארץ
 אל שב זה אין כננ( )סטות בגנבתו ונסכר לו אין אם ישלם שלם כארץן]ואכנח
 תחת "2לם בקר חסשה איסרו על אך לו רמים עליו השטש ורחה אםאמרו
 הכלי על או הוא המשכב על ואם סר6נ.ע(; )וכ"פ וג'הצאן

 ישבת ר,יא אשר-

 ספע5 פופ5 "ססוע5 ע5 יורו ססס סטפנר 5קנרת ור.סתפט5 סנפע5 דרן ח כיט
 26 5עי5 וכן נעלטו ספוע5 ס" סעומד וסנפע5 98 5עי5 כתכ וכן פעו5 56 יתפנר6%
 וספע5 כ5ל, פוע5 כו ו6י, פעו5 כו5ו סו6 0נפע5 5דעתו "(ר לד"ק דעת וסו6ין

 י6. כפוק ס,פדי ע5יו ססינ זכנר פע51, זוס פוע5 ~ס כי וס 5עפת וס1סנפע5
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 הרם כנוי הוא אבל אליו שקרוב רבר כנוי הוא אמרו אין כג( טו )ויקר,עליו
 על ואם והענין בבשרה, זבה יהיה רם זבה תהיה כי ואשה הענין בראשהנזכר
- שנה בשמונים ויהי וג'; הכלי על או הדם הואהמשכב  הרביעית בשנה 
 למלך אמרו אין 0 )ט"י "שראל על שלמה למלך השני החרש הוא זובחרש
 אמר ומישר הרביעית, בשנה אמרו על אך הקרוב השני החרש על נש~אשלמה
 פצל אשר ר~מק~ת את ויצג לז(ן 1 )סס זו בירח ה' בית יפר הרבעיתבשנה
 לת( ל6 )3ר%א הצאן לנוכת לשתות הצאן תבאן אשר ר~מים בשקתותברהטים

 המקלות את ויצג באמרו אבל לשתות באמרו בענין מחובר הצאן לנכח אמרואין
 תבאן אשר הפים בשקתות ברהטים הצאן לנכח המקלות את ויצג אמרכאלו
 ארצם כי - "שראל אלמן לא כי ן שם הם אשר בפקום כלומר לשתותהצאן
 ישראל אל שב אשם מלאה ארצם כי אמרו אין ס( נ5 )ירטיס אשםמלאה
 כ( טד )תסליס ותטעם הורשת גוים ירך אתה קורם; הנוכרת בבל על אבלויהורה
 החזק הרחוק; אבותינו על אבל הקרוב גוים אמרו על נשאו ותטעם אמרואין

 יואב אל שב בחזקהו אשר הכנוי כס( א )ס"כ וחזקהו והרסה ר~יר אלמלחמתך
 )הגכיא( בו  5צוה  מהצווי ווה זה על ואמצהו ה,קהו כלומר רחוק, שהואאע"פ

 באמרו פועל עיני שיהיה יתכן י5( ס )'סזת*ל עיני תחוס ולא אגרע אני וגם ;]המלך[
 כאלו אגרע באמרו פעול שיהיה עור ויתכן במקומו, הזה הררך על ויהיהותחוס
 ו( לו )"'זנ עיניו מצריק יגרע ולא אמר כאשר תחס ולא עיני אגרע אני וגםאמר
 אתך עברתי אשר ילרי ויי( נשי את תנה עיני; אל שב נסחר כנוי בתהסויהיה
 כי - הגברים נא לכו בלבר; הנשים אל שב בהן אמרו כו( ל )נר":יתבהן
 כי הקורמת; פניכם נגר רעה כי אמרו אל שב י*( ט ):טזת מבקשים אתםאתה
 הוא אך לפשעכם ישא לא כי אמרו על נשוא איננו כ5( כג ):ס בקרבושמי
 ושמע מפניו השמר ושעזרו עליו נשוא והוא בקלו ושמע מפניו השמר לאמרועלה
 ביר ה' רבר כאשר לפשעכם; ישא לא כי בו תמר ואל בקרבו שמי כיבקלו
 המכר.קורם; אהרן על אבל משה על שב ל1 אמרו אין ס( יז )נטדנר לומשה
 פרסה על שב בממנו אשר הכנוי אין כז( י ):טות נקח מטנו כי פרסה תשארלא
 לאמר בהר עליתם ולא האש מפני יראתם כי קורם; המכר המקנה עלאבל

 אמרו עם אבל בהר עליתם זלא אמרו עם בענין מחובר לאמר אין ס( ס)דכריס
 בהר עמכם ה' רבר בפנום פנים הרברים וסרר בהר, עפכם ה' רבר בפניםפנים
- ה' בין עמר אנכי זאמרו אלהיך, ה' אנכילאמר  עליחם ולא - לכם להניר 
 שיכנס רבר כל יקרא וכן טוסגר( ט5טר סנקר5 )זסו* הרברי הקרות יקראבהר
 שנונים חציך אמרו וכמהו רואה, אתה כאשר ענינם נשלם שלא רבריםבתוך
 ישלם לא רוברים אלה כי ו( טס )תסליס המלך אזיבי בלב יפלו החתיךעפים
- שנעים ]חציך וסרורם בהתחבר אם כיענעם  בהם ונקרה המלך[ אויבי בלב יפלו 
 נפשך תחת ולאופים תחתיך ארם ואתן ענק על העפים כפרך פרושו תחהיך,עפים
 בהקרות וכמהו כולם, ר~*נשים כפרך לאט הערב שאומרים כמו חה 7( טג)סעיס
 מיר אתכם חצל מננר נפשו ו*ת וישלך עליכם אבי נלהם אשר אמרו הקרותעוך
 כת יו( ט למופ?יס הא -כי-אחיכם  וג' אכימלך את ותמליכו ונ' קמתם ואועםמרין
 מן ההם הרברים ,בין שיש יסה לאבימכך, שמחו וג' ובתפים באמת ואםאטרו

 ומפני לו, עשיתם יריו כנשל חאם אמרו בהם לבאר בעיהם נקחם הםרוברים
 חהפסק הנקרים האלה הרבריוםארך

 חבוו-

 לשנות הצטרם בהם נקרו לאשר הרברים
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 שמחו והיא ההשובה עמו הנר כן ואחר ול ובתמים באמה אם זהואההנאי
 הארץ יושכ כל והילל דוורמ וועקז ונ' מצפון עלים מים הנה זכמהוכאכימלך,

- נ מ; )ירמיס וג' הכא היום על וג' אביריו פרסות שעטתמקול  הרברים ומדר ו( 
 ונקרה פלשהים, כל את לשרוד הבא היום על הארץ יושב כל והילל הארםוזעקו
 אברהם אל וארא עור וכמהו הפסוק, סוף ער אביריו פלסזת שעטת סקולבן
 בריתי א~ה הקימתי וגם להם נורעתי לא ה' ושמי שרי באל יעקב ועל יצחקאל
 יצחק אל אברד~ם אל וארא הרברים סרר ג( 1  )סטם כנוע ארץ את להם לתתאתם
 בו ונקרית בנען ארץ אה  להם לתת אתם בריתי את הקיטתי %ם יעקבואל

 להם נורעתי לא והוא עור עליו והנשבע ה'1( ושמי שרי באל היא  אשרהשבועה
  וכמהו אותך; כהגלותי חוצץ מכלי אליהם ננליתי לא אליהם נגליתי ואםכלומר
 בימים לפניו עמר אהרן בן אלען-  בן ופינחם וג' בה' ישראל בני וישאלועור
 מחבר לאמר אמרו כת(, כ )סופעיס למלחמה לצאת עור האוסף לאמרההם
 אלעזר בן ופינחם וג' ה' ברית ארון ושם ואמרו בה' ישראל בני וישאלולאמרו

 ואשמעם - בחרכ אלהיך  ה' לפני עמרת אשר יום אמרו עור וכמהו  בון נקרהונ'
 תשכח פן מייר נפשך ושטר השטר רק אטרו עם מחבר הוא י( ד )דסדיס רבריאת
 וג', עמרת אשר יום עיניך ראו  אשר אטר באלו  עיניך, ראו אשר הרבריםחת

  ההקרות סן  וכרנוהו  אשר עה והי  אחר הוא  בניך  ולבני לבניך והורעתםושעור
 מפני ה;ה השער בוולת וברגע:ו  ובבר  לו2( רומה הוא בשער  הקרות הואואם
 כן. גם לו רומהשהוא

 לך יימכ אשר לעשזת ושמרת ישראל ושמעת בו, שהיינו מה אל נשובועהה
 1 )ונריט ורבש חלכ ;בת ארץ לך אבתיך אלהי ה' רבר כאשר מאר תרבוןואשר

 הרבוו ואשר לך ייטב אשר אמרו עם בענין מחנר איננו וג' ה' רבר כאשר אמרוג(
 וג' ה' צוה אשר זג' המצוה וואת הרברים וסדר מוה למעלה שהוא כמה אבלמאר

 ארץ לך אכתיך אלהי ה' רבר כאשר לרשתה שמה עברים אתם אשר בארץלעשות
 ואשר - ישראל ושמעה  ימיך יארכון  ולמען  וג' ה' אה תירא למען ורבש  הלבזבת

 מה אל פעם ב;ולהו או כזאת רמזם הוה  לשער רומה שהוא וממה סאר.הרבון
  הברית  אות ואת אמרו  שאחריו מה אל  כו שרמז וממה שאחריו, מה אל ופעםשלפניו
 נתתי קשתי ]את אמרו אל רומו והוא ינ( ט )נר"סית וביניכם ביני נהן אניאשר
 סכתע61ר6"5 ט"טרטיסגרזקדר ס" 5סם נווטתי 65 וטפ" כסרס ר,טנתם1(
 זכרתי ס' תסס סד' כ"ל לסם נר"ית' כ5וטר וגף, הקיטתי גס ס' גסטי סוי כ*5 ור"כרסס
 כ"מר פניס "5 כניס לסס נ;דטתי לי 6כל כנטן "רן 6ת לסס לתת סמכוטס ו*ת סכרית *תטטס
 מ"טל סז* :ודטתי ל6 ס' וסמי מוי כ6ל כי טסס ונר"ה 84 5טי5 וכ"כ 5ך,)ר*תי
 5תלק כד ס' וכסס סוי כ56 סנכנד כסטו לטסס נסכט ית' סכור6 כי וכונתוטוסגל
 ו;סו לטסס נל"ס כ*סל מסך מכ5י *ל'סס נגלס ל6 כי טפמו 556 לו ו5גד5 מט5סלו
 *סר ססנוטס נו ונקלית ספירה פס וגס טנתס, ר' ספירם כסו 5סס כודטתיל6
 563 וסכית לסס, נודטתי 5* ססכוטססו6 עני, ל"5 וסו6 ס', וסטי סדי כ*5סי*
 פטיתי טל תסלפ כסורי ויתס לטיל. דנריו כניפי סרינט, טליו סס(יג כטולסנוטס סיי סויו  פסטים נס כי סדנ כונת ו"ין ס' וסטי *5 נס נססכת לסנוטס סי* *%סדי
 כעו בי כ', וסטי סד נ*ל נין כרנעיס  3י1 פירור סרנ נו3לי לעיל נפתי 6סיטל

 סרי ב*ל יתברך ס' סנהצת '~תס נוססכר"ס
 יסכ, ברד לסס כודטתי ול6 ס', ובסס .

 ע/ נריפי ל6 "טר סס 5'לגס
 דק ככתוכ סדר 5פי נ6טת טוסנריס מימרס *ינס 06 6ף כלוטר  נסטי, ד.ן %(.
 סזכ כסטר לכנזכריס זומס ססו6 לפי 3כ6ן סני6ס וסטפותר, סטוקךס טןסס
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 רומז והוא יק ט )[טות העמרתיך זאת בעבור ואילם ברית; לאוה והיתה.;נ;
 והוא כס( ל3 )לנריס ת א 1 ישכילו חכמו לו זג'; כתי את הראתך כעכור אמרואל
 והוא לט( י* ר:ופניס בישראל הק ותהי אלף; אחר יררף א,כה אמרו אלרוסן
 ביום ונתן יפתח; לבת להנות ישראל בנות תלכנה ימימה מימים אמרו אלרומן
 הנה אמרו אל רומז ג( יג )ט"6 ה' דבר אשר המופת זה לאמר מ~פתההוא
 אנבי כי האות לך ווה ע"ה רבינו למשה האלהים שאמר מה ועור נקרעןהמובח
 ר~ם את כה;ציאך אמרו אל רומז שהוא כו ההמון חזשכים יכ( נ )[טומשלחתיך
 שהאלהים לו נתן הזה הררך על ושהאות הזה ההר על האלהים את תעברוןממצרים
 השולחו בי נסתפק לא שמשה האחד פנים, משני יתכן לא ווה השולחו,הוא
 על יתן לא והמ~פת האות כי והשני אות, אל בזה שיצטרך יתע' האלהיםהוא

 אלו ע"ה ומשה אחריו לא ההוא הרבר לברר רוצים אשר בעת אם כיהרבר
 לתת ברין היה בה מסתפק היה אם או השליחות ברור על אוה מבקשהיה
 באות שיוהל לו ברור בלתי על השליחוח שיקבל קורם עצמה ההיא בעתהאות
 ע"ה מעעה אך השליחות, קכלה זאחר אר,ך ל,מן כן אחר אם כי לו שיכאלא
 זחזלשחו בעיניו וקטנותה נפשו אה בבזותו אם כי השליהות מן בהתאחרו טעןלא

 ואמר פרעה, אל אלך כי אנכי מי אמרו הוא לפניו, ולר~סיצב פרעה לפני?עסוד
 ואות ומחוקך מאמצך אני כי ענינו יפחירך ואל אותו תירא אל ית' הבוראלו
 אמרו אבל עמך, אהיה כי אמרו הוזו לפניו לעמור ומצוך ש~לחך אני כי והעל

 לו הורעה הוא הזה ההר על האלהים אח העברון ממצרים העם אתבהוציאך
 הרבה וזה עטף אות בבלי עטוף והוא הספור ררך על ;ה זולת שיהיהבמה

- כבר. ההבאר כאשרברבריהם  אמרו לפניו שיש מה אל בו שרמזו וממה 

""](
 כי ועלינו עלינו עלו יאמרו כה ואם - רמו אלינו 'אמר, כה אם ט( 'ן
 זכרו שקרם מה אל האות לנו ו;ה באמרו רמז האית, לנו ווה בירינו ה'נתנם

 ובמהו יח(, טט )3ר"[ית אותם ויברך אביהם להם רבר אשר וזאה וכמהומרבריו,
 האויב שוב  יתע' הבורא שם ל( לן )':טיס וג' ספיח  השנה  אכול האית לךווה

 בררך והשיבתיך בשפתיך ומתגי באפך החים ושמהי אמר כאשרמעליהם
 האוח לך ווה אמרו הוא ענינם, והקון התמרתם על איה ):ס( בה באהאשר
 שהפחיר ממה תיראו אל אומר ע'  יהורה כית פליטה וים?ה וג' ספיה השנהאכול
 ייטב  וענינכם יארכו  ימיכם כי  טארצבם אתכם  הגלה עליכם  שיגבר האויבבו

 מעליכם. אותו השבחי בו שאעירכם טה בירר על והאוה ההםבימים

 * לה ר עש

 לדעת*בשאלה
 כי והוא בשאלה, שוות בענינים מזו זו שונוה לרעת השאלה אותיות כירע

 לו שאין מה על ומהשאלה דעת לו שיש מי על שאלה שיהיה שלו השערמן
 בשאלה. שוות בענין מזו זו שונות המלות שאר וכן הענין על שאלה ואיךרעת,
 הבל אי כמו עליו נשאל נושא מקום על כה ושואלים אי לרעת השאלהוממלת
 העניז ענינה ויהיה ה עליו ויוסיפו י0, )סם באת מוה אי ד(, )נו*סיתאחיך
 האמר באמרו הכנף עליו חברו וכבר יט(; )[ס ואנשים איה כמו בעצמוההוא
 על באי ששזאלים ויש כ(; 3 )[מות ואיו בנותיו אל ויאמר ו( )סס איבהלו
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 ושואלים איפה, ומהם ו(. ס ל'רמיס לך אמלח ל:את אי אמרו בכמו מקיםיולה
 ככ(, ,ע ):.6 ודור שמואל איפה כמו כן גם עליו נשאל איש נושא, מקום עלכה
 במו והתאר ההכונה על בה ששואלים ויש 7(, לת ל"'וכ ארץ ביסרי הייתאיפה
 המלך בני כהואר אהר כמוהם כמוך ויאמרו בהבור הרגהם אשר האנשיםי4פה

  -ואפשר לש( ט ):ס פיך איפוא איה כמו כן אם בענין שתהיה ויש ית(, ת)סופנמס
 איכח ופהם אחר.1( הלשון אך הענין השתנית בעבור כתיבהו השתטתשיאה
 חשניהן יג( 1 )ט"נ הש איכה וראו לכו ויאמר כמז הראשזן הענין ו~נינהבחולם
 וענינה בקמץ א'9ה ומהם ; פס( 6י כס, )*י מורכבת מלות שתי ואיבה איפהר'ל
 בה ששואלים ויש ו(, 6 ):'ס תרביץ איכה תרעה איכה נמו עצמו ההחשענין
 טו(, 1 )ט'נ נעשה איכה ת(, ת )ירטיס אנחנו חכמים תאמרו איכה כמו העניןעל
- א!בשנה איככה לנחץ הכף שיכפלוויש  כי ג(, ס ):'ס אטנפם איבכה 

 ינ( 'ו ):"6 אלך איך כמז איך הואת במלה העיקר ד(, )6קחר אונלאיככה
 ההפלאה ע"ד עור נאמר כאשר ההפלאה ררך על ט( לט )כר6:'ת אעשהואיך

 האלף המירו וכבר כ,(. 6 )י:טיס היתה איכה ישבה, איכה בהספהוהנרלה
 מקום על בה ושואלים אן ומהם י~(. י )דני6ל יוכל והיך באמרם בהאהואת
 )זנריס עלים אנחנו אנה ואומרים ההא עליה ומוספים יד( י ):"6 הלכתם אןכמו

 )6'ונ תמלל אן עד כמז וטן על שאלה ותהיינה ער אליה שטחברים ויוש יח(,"
 מאין מקום על בה ושואלים אין ומהם כח(. ט ):מית מאנתם אנה ער נ(,ת

 בו השאלה שחהיה וממה יג(. י6 )נטדנר בשר לי מאין ד(, כט )נר6:יתאתם
 כ,( לכ )מטית לך עשה ?ה ד(, , ):"נ הרבר היה ?ה אמרו יקה ?הכוללת

 ת( ת ):וטטיס אתם ?ה ענין על בשאלה ואסרו ח(; 'כ )די',ל אלה אהר,הטה
 ואנהנו אמרו שאלה שאיננו אע"פ איך בענין שיהיה וממה אתם; איךכלומר
 העברים 9ה  אוחו2(ן נעבור איך  כלימר כו( י ):טות ה' את נעכ.ר סה נרעלא

 על שאלה  ג( כפ לס'יהאלה
  הרברי

 גערה שאלת  י( לן לנרי:ית ה~ה  החלום מה
 למה כטו הרבר עלת על בה  ושואלים טה על הלמר  שמוסיפין וישותוכחהן
 י,(, י6 )נטדנר בעיניך חן מצתי לא ולטה כנ(ל ס לסטו" שלחתני וה למה -הרעחה
 תריעי למה ל6(, יד ):.כ עבייך הציתו למה כ(, י, ל:ס ממצרים יצאנו זהלמה
 הרבר עלת על לשאלה לא ולהתהנן ולכאוב לכאית שתהיה ויש ט(. ד )טיכסרע

 ירועה כי העלה על שאלה  ואה אין יי( לנ ך1טית  אפך יחרה ה' לסהכאטרו
 ):ופטיס  ישראל אלהי ה' למה וכמהו והתחנן, כאב היא אבל  המרי והיאהיא
 פנ(, קיט )תסליס תנחמני מתי כמו זמן3( על בה ושואלים כותי ומהם ג(.כ6
 על חשואלים מי ומהם ס(. ת ):מות לך אעתיר למתי ג(, י ):טית מאנת מתיער
 ויש כג(, כד )נן6:יח את מי בת ח( ט )יסו:ע אתם מי כמו רעת לו שישמי
--

 כי ו6טרו כיניסס ספרם ::טו סטדקדקיס טן "ים דכרי פתת כס' רד'ק וכתכ1(
 ותמ65. זרום "לס, תינות כסס :כ6ו ספסוקיס כל לפיו יתפר:ו סספר: זסוכ*מת - ענין" ל65 יתרס סלס *יפו6 נ56"ף וסכ* ס:6לס, טל טורס 6יפס כס-6סנכתכ
 יכת: כטס  גדע :5* פרו:ו נכין סו6 וייתר טס כ,ות כלעס כן ר"י ,ס על וכתכ2(
 וכ56ו 56ינו י*טר כ6:ר 6לסיגו לס' ווכתגו סנכ'* 6טר וכן .לעכויתו וסנקרטס65ן
 נער. י~כס כטס כטי ס' *ת גענד טס נ6טר
 סטע 6ת קולין ט6'מתי ויטרו ט' עליו יוסיפו "ורכיתיכו סטכר סטדקדק וכתכנ(
 כרכות(. טפ')ד*:
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 יה,רה במזת ומי - יעקב פשע מי כמו דעת לו שאין מה על בהששואלים

)טיכש'"
 מק במקום י1( יג )[יפטיס ובכרנוך רברך יב'א כי שמך מי 20(, דונם ס;

 מי כמו הענין על בה ושואלים כת(; לכ )נריסית שמך מה אליו ויאמר נאמרבאשר
 בענין עור נאמר כאשר מה, במקום והוא בו את ענין אוזה 'ו( ג נתי-)רותאת
 את מ' טעם להיות יתבן ולא ת(, ית )סופסיס אתם מה אחיהם להם ויאמרוהזה
 עור עליה והראיה אותה, מברת היתה שלא יתכן לא כי את אשה איוו ר'לבתי

 עשה אשר כל את לה ותגר אמרו לה,הוא שאירע ובמה בענין אותההשבתה
 בוללת שאלה בה ושואלים הה ומהם רות. אנכי אותה ענתה ולא האיש,לה

 נמצא הוא אם טו( י )מ"נ ישר לבבך את היש כמו הרבר ישוב על בהשואלים
 אמר אתה הלהרגני יס(, יי )נטדכל לי אתה המקנא י,(, ית )ט"* זה האתהכן,

 כמו ם, א ברברים יבא רברים סשני אחר על בה שואלים זכאשר 'ד(, נ)סעות
 הגוים בהבלי היש כס(, '6 )ססטיס בה נלחם נלחם אם ישראל עם רבהרוב

 העם כל את הריתי האנכי 'ד( סוף )'לטיס רביבים יתנו השמים ואםמגשימים
- להם ישחט ובקר הצאן ילרתיהו, אנכי אםהוה  יאסף הים רגי כל את אם 
 ההיתה יד(, נ )ירטיס הוא בית יליר אם ישרייל העבר כנ(, יכ י6 )נטדנרלהם
 האלה הרברים מכמו שיפילו ואפשר נ(; 6 )'61ל אבותיכם בימי אם בימיכםזאת
 אם אבל 'ת(, ינ )נמדנל הרפה הוא החזק כאמרם השאלה בהא וימירוהאם

 ויש באורו. קרם כאשר אם ברברים יהיה לא לבדו אחר רבר על בהאישאלו
 '6(, ג )נר6:ית צויתיך אשר העץ המן כמו והכלמה התוכהה ררך על בהאששואלים
 י6(, נ )ירמיס אלהים גוי ההמיר (, י ת ל1 )[ס נבוא הבוא - עלינו המלךהטלך
 והיא אף ומהם ההפלאה. ררך על י6( יג )סופטים רברהי אשר האישהאתה
 כך, אלהים האמר כלומר ג( )נרי[ית אלהים אמר כי אף באמרו ההאכמו

 יג(, ית )[ס אלד אמנם האף כנ( ית )[ס למקים תשא ולא תספה האףוכמהו
 שני בו שהתקבץ ממה שזה אלא בך, היהיה ת( ט )6יונ משפטי תפרהאף

 אלהים האטר כמו הוא אלהים אמר כי אף ענין כי ו6ף( סס, )ר"למשרתים
 כאן אהל הערב אזמרים כאשר הוא חספה האף ואמרו כך, האמרכלומר
 והלמר האלף והמה לשאלה מלוה שתי בו ומקבצים וכך, כך ההיה זכרא,כרא
 לא לעושהו מעשה יאמר כי נאמר כאשר בכי ששזאלים ואפשר 6סל(.)נטלת
 כאשר ההא בשאלה עליה הוסיפו וכבר 1(; זה היהיה כלומר יז( כע )'[עיסעשני
 שאול לבית נותר אשר יש הכי כנ(, 1 )6יונ לי הבו אמרהי הכי נאמר באף,עשו
 אררף באלף כמו השאלה מלת שמחמרים ואפשר נמצא. הוה כלומר ט()["כ
 בני זה אתה ד(, יו )[ס בואך שלום ויאמר ת(, ל )ס"6 הזה הגרזראהרי
 )טקי ישראל על מלוכה תעשה עהה אתה כד(, כ1 )נר6סיתעשו

 כי 1(, כ6
 כד(, ט )6'ונ בחכה .ן תמש: ל(, ש )ס"6 בפלשתים מבה רבתה לאעתה
 סו2(, 1 )ירטיס עשו תחגבה כי הובישו כח(, ית )ס"כ לאבשלום לנערשלום
 וכבר כו(. ס )ט"כ הלך לבי לא כד(, 6 )מ"6 אחרי ימלך ארניהו אמרתאתה

 והייתי הזה השער מן ט( )סופסיס חבריו ושני דשני את ןחללי' 3י סבורהייתי
 סשלכתי כמו פועלו נזבר לא פועל אצלי הוא כי בהא היה הקבוץ עקר כיחושב

 נוס ונט5* דלקטן סן סס*לס טלת וכן לסתנונ, טנינס קר* נלטס כ, ור-י1(
 לו(. כו )נל6סית סטו קר* סכי ס6טת סטטדת לטניןסונור
 יכוסו. ל6 נם גס ספסוק קוף 'יס סכן ססוכיסו תטיס 3ל[ק ח:161(
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 ושהיא גרוניות שהיהן שהן אע"פ עליהם קל יותר ;ה כי ההית אל והועתקטר~ומ
 קסמדלת', היה השאלה הא עליה מביאים דוו זשאם השאלה הצי בחסרו;ושאלה
 דינה שיהיה אות שכל על בנוים רבריהם וראיתי הרבה בוה השתכלתי אשרער

 דגרונית האות אל החטפות מעתיקים שהם גחנית אות ואחריה חטףאותה
 כת )ס'* טמיי מה כמו גרול בקמץ סמנה החטפות העתקה אשר האותובבקדים

 שכן כל ס( כ )יט,ק56 כישראל בחרי ביום ס( נ )עמיס מאסם ;ל 125( ,לטיל*י
 החית אל ההא מן החטפות זהעהקה מרחם השלכהי כמז הזא אשר דוץדלהיכו

 ההא היתה השלכתי רמיון על החרלתי היה ואלו עליהם, קל יותר שזהנעבור
 ואלו ל7(, ככ )ט"6 סחיתי כי כ(, כו )'ט~ק6ל סחיכה אמלאה הא כמוקמוצה
 הראשונה תחת בסנול קסמדלתי היה השאלה הא ממנו מחסרין היה ולא שאלההיה

 198(. לטי5 )ריס השרשים מספר החית באות ענינה בארנו וכבר השנית; תחתובקמץ
 אמרו כמז זלאטהז הדבר לקיים בז זרזצים א ל מלה על השאלה הא שטביאיןזיש
 י*(, ג )7נרים עמון בני ברבת היא הלה יג(, לן )נר6ם'ת בשכם ר,עים אחיךהלא
 משחך כי הלא ג(, ל* )6יונ לעול איר הלא ין(, ן )סופטיס לפניך יצא ה'הלא
 *(, 1 7 )6יוכ כסלתך יראתך הלא כמו ולהוהיר לה,רות שיהיה ויש י(; ):-6ה'
 את נובח הן י(, כ )ירטיס כזאת היתה הן באמרו ההא במקום גיו ששואליןוהם

 השאלה ר'ל למה ענין כמו וענינו מדוע ומהם כג(, ח ):ט~ת מצריםתועבת
 )נטינר יראתם לא ומרוע ינ( ג )6יונ ברכים קרמוני מרוע כאמרו הדבר עלתעל
 דוע עליה היסיף לשאלה אשב מה שעקרה ר"ל מ:רכבת מלה אצלי והיא ט(ינ

 9(. 7ן( לטיל ככיתי כ;ס כלטס כן ר"י )ינרי כן הרבר שיהיה רעת מה בעיניופרושו

 * לו ר עש

 לרעתי השאלה הא משפטי כונזכר
 מונעת האות ותהיה גרונית שאיננה אות השאלה הא אחרי יהיהכאשר

 הארץ כל ה"פט כאמרו ופתח בשבא השאלה הא הונע מלכים השבעה מןבאהר
 הקטן אחיכם הזה ו( כט )[ס לו השלומ כס(, יט )נרת[.ה משפט יעשהלא
 אלהים אין המבל' לט(, ט6 ):ס כזה הנמצא ;(, טנ ):ס נרע הירוע כ:(, טג):ס

 אחריה אשר האות תהיה ואם "(; יו )ם"6 הנערים ההמי ג(, 6 )ט-נבישראל
 האות שירגשו ואפשר בפתח ההא תונע בשבא מעכרת גרונית איננהאשר
 אבנר ימות נבל סךטית כמו והרגוש ירגשו, שלא ואפשר בשבא המעמדתההיא
 עסרי יריב כח הברב כ(, יט יג )נמינר היא השמנה - הבמחנים לג(, ג)ס"נ
 יו(, )סס.י1 טלר שנה מאה הלבן לכ(, לז )נר6:ית היא בנך הכתנת ו(, כנ)6'ונ
 חחינה לכנה ונפשות לעמי תצוררנה הנפשות כט(, )יט;ק56יייץ יתכנו לאהררכי
 איננו ואשר תחיינה. ונפשותיכנק תצוררנה עמי הנפשות כלומר יט( ינ)יט,קול
 ישפחם ערפל הבער י*( ט טו )6'וכ ממך המעט - השמע אלוה ס?סז כמורגוש
 ר,נית היה פרצים המערח לת(, כ, )נר6:ית לך היא אהת הברכה ינ(, ככ.)סס
 לבן את היהעחם ט(, ט7 )סס אבותיכם רעות את השמזתם א(, 1 )ירמסהוה
 )סק אחותנו את יעשה הכמנה ש, כט )נון:ית נחורבן

 סוי
 איהה הלר4-גני לנ(,

 סיכ ו;ותל ו6טל נמטן צלעס נן כ"י סכתכ כטן לטס כענין סס סטחנר כוגת ו6י(*(
 6נ7. נקי סו6 טי נ* יכר ט~ס סתסטן וטכטיטך כסלתך סיר*תך טט:וכ ל6 06סיסיס
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 ואפשר כ(. ט )ס.מטיס איש שבעים בכם המשל לכם טוב מה 'ן(, כ לסט.תאמר
 אשר ויהיה מלכים השבעה באהר מונע אחריה ואשר בפתח השאלה האשיניע.
 בעיני ס:יטב נאמר ברבריהם סאר סעט ו,ה רגו,2 יהיה שלא ואפשר רגושאחריה

 ההא שתהיה הרין והיה אחריה, היור ורגשו בפתח ההא והניעו יט( י לויקל,ה'
 הילבו טו(, י )מ"נ לכבך. את היש בסו סוקל שאחריו סה ושיהיה ופתחבשבא
 קברים אין הטבלי ואסרו ו(. טנ )נר*מית נרע הירוע ' נ(, ג )טטוט יהרושנים

 בשבא ההא שתהיה הרין והיה הסם רגשו ולא ההא ופתחו י6( ש )מטותבסצרים
 לג לי )*יונ ישלסנה הסעסך ג(, * )ט"נ בישראל אלהים אאן הסבלי כמוופתח
 גרונית אות השאלה הא שאחרי סה יהיה אם אכל ס(. "ות נ"כ נטכלו5 לד"קל*ס
 חלק לנו סעוי ככ(, כג )נליסית זה סאתה כמו קטן או גרול בפתח סונעתההא
 טו(, % )כמדכל נקבה כל החייתם כ6( כך )מם הן שהצליח טו(, 5* )מםונחלה
 'כ(, י6 לכטדכל הרית' סאנכי ס(, כד )כל6מית אשיב סהשב כ( * )י"ל זאתהתיהה
 החזק כג(, יה )'הוק"5 רשע סות אחפץ החפץ ט(, כפ )יפוק*ל האטרהאמר
 ורע"(. הבן !ה אם כי יהיה לא יפ( יג )נטונל הרפההוא

 * קז ר עש

 * והמתםההרעה

 אחר בלתי אחר בו רוצים אין במינו פושט רבר כל הוא הסתם כירע
 סינים, ורעה והה לוה, והרומה בגר אבן גמל פרר סוס המור איש כאמרךוזה
 ורור ושסעון ראובן כמו ארצות ושסות ארם בני ר-ל הנורעים השמותמהם

 ביחור הסתסות סן שהוריעוהי סה וסהם ושמרון, בבל מצרים ירושליםושלמה
 ביחור חה טו( יד )וכליס והחסור הגסל הפרר הסוס כגפת כאמרוובהגדרה
 י6( יג )ט"* אל בבית 'שב זקן אהר ונביא באמרם האישים יחור אבלהמינים,
 הנביא אל ה' רבר ויהי ואמרו ההורעה הא עליו הכניסו להוריעו רצהוכאשר
 הוריעוהו וכאשר סתם, זהו בארם תהיה כי צרעת נגע ועור כ(, יג )מם השיבואשר
 שחין, בערו יהיה כי ובשר ועור יכ(, ט יג )ויקר6 הצרעת תפרח פרוח ואםאטרו
 הסכוה מחית אש, מכות ועור 'פ(, יג )מם השחין בסקום בהורעתז אמרזאח'כ
 שכע והנה מראה יפות פרות שבע ועור אישיים, מקרים אלה כי נד( יג)מס

 הפרות שבע את הסראה רעות הפרות אמר הוריעם וכאשר מתמות, אלהפרוה,
 הכנויים, וסהם בשבלים. המאמר נהג זה ועל ט*( )נר6סית והבריאות המראהיפות
 בנך וכף ועברו, בנו ואו עברי, בני יור כמו והם שיורע ער יכנה לא השםכי

 ואלה, ו!את !ה כאמרך אליו ברמז שיורע מה וסהם והיא, והוא ואתה ואניועברך,
 החלומות בעל הנה באסרם ההורעות אל בהסמכם המתסות סן שיורע מהוסהם
 ובסהו ביהור הידוע החלומות אל בהמסכו בעל וערע יט( 15 )מם באהלזה
 שנססך ומה לד(; כד )נר6שת אברהם עבר משה, משרת לת(, )ירטיס סלךעבר
 השסות תתאר וכאשר לזה. והרוסה ועברו בנו עברי בני כמו בהם נודע הכנויםאל

 רגרול המלך כאשרך בהורעה זההויעה בסתם הפתם שתתאר וההקשההמשפט
 האלהים כהר כמהו הודעה הש גם והוזש הגרול הורעה.בזשמרו חהוא המלךותאר
 נ0"6 מנ*ס סרטס מכט5ת סמ*לס *יפן ט5 מכונפו חר"ס וקסס'5סק. כיי ננ' סו6 כן*(

 220. דף 5טט5ס ר*ס יפ0 טס סו6 ספ1ק ש10 65מר לו סיס ס5מון דכןו5סי
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 אכל כס(, ג ל:ס הטוכ ההר לס( , )דנריס הטובה הארץ מ(, י ):"6הארירים
 יו(, סס )סס גכנונים הרים ג( 5ס )תה5ים גר~ל ומלך כמו כסתם הסתמתאר

 ההקשה היא זאת לכ(, יג )כמדנר אכלת ארץ יע(, כד )יסו:ע קרשיםאלהים
 )ירטיס אחרת הארץ על כאטרם כסתם ההורעה וטתארים שמשנים וישוהמשפט.

 אחד הראש נ(, כד )ירטיס אחד הרור ד(, כמ )נטדנר אחר הככש את כו(,ככ

 הסתם ומתארים נו(; 5ט ):ס רכים הגוים ט(, י )'ח1ק56 אחר הכרוב י1(, יג):יי
 יז(, כ6 ליתוק6ל הגדול הלל ית(, קד )תס5יס ליעלים הבבודום הרים כאמרםכהועה
 חצר ד(, ינ ):"כ העשיר לאיש הלך ויכא יט(, יו )יססט לאפרים האלהערים

 ג(, כ1 )ירמיס ירושלם הכאים מלאכים כיד ינ(, ת 1 )מ'6 הגרולה וחצרהאחרת
 שם יוריעו וכאשר הטוכת, פרות שכע 5ס(, ע )נממיס השמנה הרחכהוכארץ
 רעות הפרות ותאכלנה כאמרו אליו הסטוך על ההורעה שתכוא ההקשהסטוך

 הסמוך שמורישם ויש המראה; יפות הפרות שכע את הכשר ודקותהמראה
 העכתת שתי עו(, כס )'רטיס ההמה היין כוס את קח כאטרו יחריו אליווהסמוך
 הסטלכות כל ואת כד(, יד )ט"6 הגוים התועכת ככל עשו י1(, לט ):טותהזהכ
 הנחשת הכקר הנחשת הכמבח יכ( לכ ):ס המקנה הספר לו(, כס )ירטיסהארץ
 הלשכות ט(, ט ):ס הצפונה השער יו(, טס )ימ1ק56 הזאת התרומה טו(, ע)ט"נ
 יז(, יו ):וטטיס הארג היתד יז(, ג )יסו:ע הכרית הארון יע(, ע, ):סהקדש
 העם וכל כו(, ט )דס"6 האלהים כית האוצרות ועל ס(, 'ג )יססט הגכליוהארץ

 טיוחר כזטן כתפלה כאמרם ז.ל רכותינו נהגו הוה והטנהג י6(, ת )יססטהסלחטה
 סנסטך(. מסר 6לס ככ5 כי 6טר )ולד"ק המשפט הסלך כא"י וי"כ( ר"ס כיטי)ר"ל

 ורע טוכ הרעת ועץ כאמרם מעט זוה כלבד הסמ~ך על ההורעה שיכיאוואפשר
 כו( 5ע ):טית שש השקנת את ויעשו והרע, הטוכ רעת ועץ שעורו ע( נ)נר6:'ת

 הוא אכל ט( כמ ):ס ~טנית תעשה אהרן לכני כמו ומה סמוך היה לאאם
 האכל אשר הרשן את והרים זה וכטו כ6(, ט )נר6:ית עור כתנות כמוססזך
 ואת שאחריו, סה אל סמוך הדשן אמרו ג( 1 )ויקר6 המזכח על העלה אתהאש
 האכל אשר הדשן את והרים שעורו שיהיה ~ה וכאזר העולה מן פרושוהעלה
 טן האש שתאכלהו מה דשן והרים הענין ופרוש הסזכה, על העולה טןהאש
 והראיה הורעות, הנורעים השמות כי דכרי קדמו זככר המונה. על אשרר~ולה
 היעקב היצחק 'אמר לא כי סעט, אם כי עליהם ההורעה כא הטנע זהעל

 הורעה הוא הנורעים השטות ר"ל מאלה סאוסה אל שיסטך וסה השלמה;הרוד
 סכיאים שהם אלא אכרהם, עכד משה, משרת כאמרו( )וזה אמר כאשרכסמיכה
 י6( כס )ט"כ ככל הסלך על נפלו אשר הנפלים ואת אמר כאשר ההורעה עורעליו
 ת(, לו )סעימ אשור המלך ארני את ו(, לת )ירפיס המלך כן מלכיהו הכוראל
 הגרול הים מן י(, יג )ט'6 אל ככית המזכח נ(, לד )כטדנר כנען הארץאל

 הורעות שתי כו שנקכצו מה כמו וזה טו(, ט1 )ימ1ק56 חתלן הדרך ו(, 5ד)נטדנר
 וזולתם. ס( 1 לוכריס הארץ עם כל הנחשת, הכקר הכרית, הארון אמרםכמו
 יכונה לא השם כי הודעות, והכנוים הכנוים אל הסמוכים השמות שמוריעיםהש
 .אל שיסמך מה יורע כאשר בו שיורע צריך הכנוי אל שיסמך ומה שהדע,ער
 אל שנסטך ממה ההודעה עליו שהכיאו וממה אליו. כהסמכו הדצרעות כקוולתו

 כ6(, 1 )יססט האהלי כתוך 'נ(, ט )סטש הטכהו ער שב לא והעם אמרוהכנויים
 וכל י0, טו )ט-נ בקע ההרותיה כל את יג(, מ ):ס עיבל הר סול אלוהחציו
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 כי  ורע  ו(. יי לינייל  והילרה ומכיאיה היא ותנהן יד(, י )טוך, ?ער.נזאשר
 כאשר הביה אל תנועתה ההאוהעהקה וחסרה בהערינו בערינו באמיוהמשפט
 ההא וחסרה בהערים שיהיה מח( מ6 )כר6:'ת בערים אכל בויתן המשפטהיה

 אותו העביר העם וכל באסרו עור המשפט והוא הבית, אל תנועתהזהעהקה
 והסה והיא הוא על ההורעה הא הבאתם אצלי זה וכסו כ6(. סו )[םלערים
 לרמו זהוא אלה על ההזרעה אות הבאתם עור ובסהו הורעה; והכנויכנוים,
 תחלק לאל" כ5(, לד )נר6['ת סאיה האנשים אמרו ו;ורעה, הא שנרמוומה
 להיות הרברים ומשפט יט( י )!!קר6 קאל" אתי ותקראנה פ(, כו )3מונרהארץ
 י"(, ככ )מ"6 תנגח ?אלה 'ו(, י )'לטיט ?אלה לא כג( 3 )["6 אלה העם כלכסו
 המקומות בקצת הנועים הזרעתם.השסות לזה רוסה עור ובזאת. בזה עשווכן

 וחצי השבטים להשעת יג(, )דנהס-ג המנשה; שבט לחצי נתתי )ותהי(כאסרם
 ועבסי הארונה טל(, כו )נטדנר הימנה משפחת לימנה 1(, ינ )שו:ע המנשההשנט
 )3טדנר החרסה 6(, 6 )['3 העסלק כ6(, ל6 )נר"[ית הגלעד הי יו(, נד)['נ
 שדרה כי 56לים(, [5[ני כטו ת6ל [ט ו6'ננו כ, כס )ירסיס העוץ ארץ יד(,סוף
 יד( טו )[ופטיס לחי ער בא הוא ט(, 'כ )'סו[ע העי סלך נ( סט )ירמיסעי

- !קרשה ,( 5 ):ם 11רקר יט( טן )[סבלחי  
 אבל ,!( טו כג )סי6 פחדשח

 ומה כ( )סופסיס ססכים אל ס(, ו )פיכס סגלגל "( כ: )נט~כל 5שטיםאמים
 בקרקר כמוהם שיהיה זאפשר ההורעה. ררך על אם כי נקראו לא להםשרוסה
 שם יווממו שמות משני מזרכב שיהיה סה הנזדעים השמות ומן י(. 5)ס!סץ'ם
 כמו בחבור או בנקור בכתב ביניהם שיחבר ררכים שני על ווהאחר,
 גמור חבור ביניהם וחובר טת( ל6 )נר6:'ת שמות משני מורכב רנא אשרגלער
 וכמי יד(, ט! )נר"סית יחלאל ישראל, וכמהו הלמד, תחת השבא בה'!ה ר"לבנקור
 או להם, והרומה בחבור ביניהם חברו אשר ל( כו )נטדנר אישי )סס(מלכיאל
 ויהיה בחבור ולא הראשון השם סוף בנקור ולא במכתכ ביניהם יחברשלא
 אל ובית עשר ושנים לחם בית שמש, בית כמו שלמה ולא 3מורה בלתיחבורם
 ושלמה גמורה שהרכבתו סה ר"ל הראשון הררך מן שה,א וסה לוה.והרוסה
 ותאסר המורכב השם בתחלת ההורעה את הביא אליו המיתהס להזריעותרצה
 )כטדכר האיע1רי המלכיאלי ר;יהצאלי כס( י, )ס"כ הישראלי '6(, )סופטיסהנלערי

 הרכבתו אין אשר רהשני הררך מן שיהיה ומה כמהו. לזה שדוסה וסה מ5(כו
 ותאמר השני השם על ההזרעה אות תביא אליו, המי!הש לר~ריע ותרצהגמורה
 )בית( יו(, )ס", הלחמי בית י5(, 1 )ס"6 השמשי בית לן( י! )ט'6 האיליבית

 אבי שהרככת על ראיה העורי אבי ואמרם כד( 1 )סשטיס השרי אביבעפרה
 העשר  שנים אל יהושע ויקדא עשר  שנים  בהורעת  ואטרו גמורה, איננהעור
 ד(. י )יסוסטא"צ

 לח*שער
 הנקכה* ולשון הזכרנלשון

 לכנוים, השתהפם בעבור הכנוים בשער נכנס כבר הזה השער רוב כידע
 לעסוה,מבלערי נוכל שלא ומה לוכרו צריכים שאנחנו מה הנה מסמ שוניםאנחט
 ר"קר הוא הזנר לשון כי ורע הענינימנ ויהחברו רוברים .שיארגו כרישנותל,
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 לשון והוא נפול זה על אותך יורה עליו, נכנם כעוף הנקבה לשון וכי הזהבשער
 ז( ט )יטות ר ב ר ישראל לבני מכל ימות ולא נאמר כאשר הנקכה ועל הוכר עלזכר
 ש"צ מה כל על בן גם נופל והוא נקבה, בין זכר בין מבהמתם מאומהר'ל

 י(, יס ):ופטש בארץ אשר רבר כל מחסור שם אין אשר מקום כאמרובעולם
 פו( כנ )דנחס רבר ערזת בך יראה ולא ו(, ):סי נארץ רבר סבלים ואיןחגור
 לשון הרבר שפרחשו אצללהערב השי הוא ובן הרברים סן טאומה אלהענין
 הביאונו- כאשר לער אותו ומביאים נקכה וכל זבר כל על אותו מפילים והםזבר

 לשון סימן עליו יבא בן ואחר זכר לשון בתחלה יהיה הרבר כי רנר,אנחנו
 נקבה לשון אסר על להביא תאסר פעל, שיהיה בין שם שיהיה ביןהנקבה
 ארומה ארום על אכלה, אכל על שמעה נקכה לשון שסע על ולהכיאאמרה
 במלות אם בי לעולם רפה היא הואת זההא חבסה, וחבם זקנה וזקן עקכהועקב
 כככורה י6(, כפ )6'ונ אור יצא דונעלמה כמו הזרות על נראת בהא באהירועות
 שימירו ויש 1(; במסורת נוכר שהוא שנאסר ממה ווולתם ד( כפ )':עיס קיץבטרם
 כ6(, נ6 )סעיס סיין ולא ושכרת כמו סמיבה סנלתי במקומות בתו הזאתההא
 )דנריס יר אזלת כי ינ(, פ )קסלת מאת רע עשה יו(, ט )טנ רואה אנישפעת
 חולף פעל הוא יו( ס ):טות עמך וחטאת יו(; מו )ית,ק6ל לנשיא ושבת ל0,לכ
 אפשר אי בהסמך אנל הערה רהך על נקבה  נלשון העם והוציא נקכהלשון
 הררור שנה ער נאמר כאשר זר, שבא סה אלא לתו הזאת ההא תהפךשלא

 והרוסה יו( ט )קסלת בזויה המסכן וחבמת נו(, )תסליס אלם יונת יו(, טו)ית,ק6ל
 או הגמור העתהי בפעל במעמר איננו אשר הוכר האהד על תספר וכאשרלוה.
 תאמר החליפוו; על המורה הפהוחה בואו או השבאית כואו העטוף העתירבפעל
 עמו תדבר ואם 3(. ):ס ויקח לוי מבית איש וילך כ6(, ס ):טות עליכם ה'ירא
 תספר זאם יד(. 1 )טיכס תשבע ולא תאכל אתה י~(, ל )נר6:'ת תבוא אליתאטר
 י,( יו )נו*:ית תלר שנה תשעים הבת תאמר במעמר איננה אשר האחת הנקבהעל

 ותקרא ל(, )נר6:ית ברכי על ותלר עריך, ת% תכוא רצוני ס(, ן )6'!נ אליךתבוא
 הדבור לשון עם שוה הוה הלשון ויהיה ח(, כ )יט,ת העלמה ותלך ):ס(, שמואת
 איך 1(, ג )ירטיס שם ותזני אמרו כאשר יור בו שסוסיפים וא?שר ; ה:כר האחרעם

 בלבר, בסעמד היא אשר הנקבה על הספור לשון עור הנה וישתוה 1( ג )5טניסעליה פקדתי אשר כל מעונה יכרת ולא מוסר תקחי אוהי תיראי אך ,(, ט; ):סתשקטי
 הענין על יותר בו נוטה ואני הצחות מחלקי חלק וההבטה הבטה הלשוןוכאלו

 הנקבה על הספור סלשון היור הפילו שהם ר"ל ~ה הפך עשו וככרהראשון2(.
 והשתוה ד( ככ )יתוק56 שנותיך ער ותבוא ימיך ותקריבי נאמר במעסר,הנסצא
 על תספר זאם במעמר. איננה אשר הנקבה על הספור לשון עם הזההלשון
 והאנשים 0(, י6 ),נרי0 יאשמו ולא תאמר במעמר נמצאים אינם אשר הזבריםקהל
- ויבאו וישבו ל"ג(, נ )מ'6 וימהרוינחשו  על תספר ואם ; 1( יד )נר6סיפ ויבו 
 טס(, 6 .)זנריס ותשבו - ו"בבו ותשבו תאמר נסעסר הנמצאים הובריםקהל
 טם, נטכפ 6ור '65 ותע5טס וספסוק ס64 טפיק תי תד טז 6"נ לנת0 3טסלס 1(-
 ו5דעת סקרייס ו5תפ6לת סורית ש כמפיק וסס6 כד. ככ נ'תוק56 ט"ם כנל ססעילכטו
 טס. סנוכלש נטק5ת 5כנוי סס6לס4י
 וטל 6פד, כפסוק לנוכס טל6 ופטס לנוכת פעס ס5תות ע'ד טדנל סו6 כי כונחו2(
 נוספת. טסיוז ר"5 סר6:ון סעמן 56 יותר נו )וט0 ו6ני 6מרוס

29



-

228 - 

 )יפ,ק*5 ממך תצרקנה תאמר נמצאות אינם אשר הנקבות קהל על תסמרים
- ותרכבנה ננ(,יו  יו( נ ):ט,ת ותמלאנה ותרלנה ותכאנה ס"( כז )נל*:ית ותלכנה 

 הנקבה על בספור לנקבה סמן היתה אשר התו ר"ל לנקכה כמנין שניויהקכצו
 בסמן להם שיספוק ואפשר ; הנקבה קבוץ סמן המה אשר וההא והמןהאחת
 והסכימו הזכר קבוץ סמן היא אשר הואו הקבוץ סמן ושמו לברה בתוהנקבה
 "(, טס )ירטיס תבטחו עלי ואלמנותיך נאמר כאשר לברה רוזו על הנקבהנלשון
 סו( יט )*יוכ תחשכני .לור ואמריתי כקעי גרי 1(, 5ו )יפ,ק56 עצמותותקרבו
 ,בוה שיניאו ואפשר יט(, נ )ירטיס תובחך ומשבותיך בלבר, ראמועת יחד עלווה

 ויאמרו הנקבה קבוץ סמן המה אשר וההא הנון עליו ויוסיפו האחר העתירהפעל
 לשתות בבאן ויחמנה ינ(, 1 ):.* הפרות וישרנה ככ( ק )לני56 יעמתהמגוי

 כאשר האחת הנקבה על כספור זה על הספור שישימו ואפשר 5ת(; 5)נר6:ית
 65( 5ו )תס5יס אשמייו תמעד לא כט(, ס ):וסטיס תעננה שרותיה חבמותזאמד

 תפלחנה ילריהן תכרענה יח( ז )יו56 תלבנה והגבעות נמו תמעדנהוההקשה
 הנשים ותענינה כמו אותה תעננה שיהיה בתעננה ההקשה ותהיה כ(, 5ט)6יונ

 זהא נון שמהו הבנוי הבר ובאשר אותה תענה על ובא ז( ית ):'6ר~ששחקות
 תפעלנה. ר.ל השער רוב ועל יג(. 5נ 63יונ ירפנו אל כוכר נאמר כאשר הנוןח-גש
 יהיה אשר רמישא הלשון על יויה כמעמד הנמצאזת הנקכות קהל על תספרואם
 תשאינה גלוליכן וחטאי נאמר כאשר ה נ ל ע פ ת על ר"ל במעמר נמצאות אינן אשרעל

 אינם אשר על בספור ונאמר במעמר, הנמצאות על כפור וה מט(, כג)יתוק*5
 על נספור ונאמר י,(, ט )ירטיס נהי עליו ותשאנה ותמהרנה במעמרנמצאות
 כס(,- מד )'רטיס נרריכם את חעשינה ועשה - תקימנה הקים במעמרהנסצאזת

 תספר ואם טפ(. כג )יפ~ק56 כזמתכנה תעשנה ולא במעמר נמצאות אינם אשרועל
 יהיה הנקבוה קהל על והספור אכלו, הלכו, תאמר החולף כפעל הוכרים קהלעל
 טוו יפ(, 65 )נמךנל ירעו לא אשר בנשים הטף וכל כמו כן גם ההוא הלשוןעל
 )סמות יריך כוננו כ"(, ט6 )נלי:ית באו כי נורע ולא כו(, 5ס ):מופ העויםאת

 ויבוננוני, עליי הנהיג עשוני שאמר ובעבור עג(, קיט )תס5יס עשוני יריךטוי~(,
 יראו כי ויהי כו(, טט )נל6['ת גברו אביך ברכות כ.(, יט )6'וכ ור ולא ראוועיני

 בנות גבהו כי  ד(, יי לט** משיבו  עיניו קמו כי "(, ):טות עשו ולא -המילדזת
 על הספור בלשון החולף בפעל הנקבות קהל על שמספרים ויש 6(. )סעיסציון

 ש"ם מה ושאר עמוריה חצבה ביתה בנתה הכמות נאמר באשר האחתהנקכה
 מחשבות בבל על קמה בי טו(, ז ):"6 קמה ועיניו ט(, )מ:5י וה מכמו ההואבענין
 זונה מאתנן כי זה ובמו ינ(, יט )י:טיס בנו ענתה וחטאתינו כט(, נ6 )'רסיסה'

 ההשואה1(. כספר כארתי כאן,שר ו( 6 )טיכסקבצה
 חמורים, ילרים עברים מלכים כמו ים הוא הוכרים שמות קכוץ כיורע
 ושעהיים2( חטין 5ג(, י6 )מ64 צירונין אלהי נאמר כאשר בנון המם שימירזואפשר
 לסחות כנ(, כז )[ס בחאן יאמין ולא י(, 5* )6'ונ אחחן יכרעון ט(, ד)יח,ק56
 נל דני*5(, )טוף הימין לקץ יפ(, כו )יפ,ק56 האין יחרדו ג(, 65 )ט[5יסלבין
 שיקבן יתכן דעת לז שאין ממה הוכר יהיה ואם ז(. * )6יבס שוממיןשעריה
 סד6ניע ול*ס ס( -)קעיס סטריך ופתפו כטו סקוד :ורק תתפ סתלק 5יטתו ונ*1(
 סטרון. ע5 ו65 וט5מס ע5 ק~רי חנסס,

 וסעוליט. פטין *ס ני מ65תי ו5* ו:ע,רין חטע נכ",2(
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 'ג 6 )עטוס והרות הרים על יקבץ אשר הר כמו נקבה ולשין זכר לשוןעל
  נהרים על ונהר  ט( בט לתיליס  ויערות יערים על ויער כיוכט( ו5" טכתס ר'כדעת

 קבוץ אבל כנ(; טו )'רטיס וקררטות כ,( יג )ס"6 קררומים על וקררוםונהרות,
 שיקנץ ואפשר קשתוה; וקשת ארצות וארץ אתינות אהון כמו ות הואהנקכה
 ו(, בו )יטעיכ רלים פעמי עני רבלי ופעמים, חעינים והןים כמו-רגלים הוכר לשיןעל
 ברוב הף הנקכה. הא האהת בנקבה .היה ,ואם טו(. לכ )נל*טית, מאתיםעזים

 וסחסר"ם הניבה  יבוץ ממן הנה אשר ות  עם  אותה לקנץ  סואסיסדברירנ
 ימין שנות נה ש בקבוץ נאמר כאשר לנקכה סמנים שני הקכץ מאסם עלאחשה
 שפהה ובקבוץ ג(, ן )ויקר6 לחם חלות על חלה ובקכוץ ,6( ען )פסליסעליון

 הא בהפוך שנתות הקכוצים באלה וההקשה שרות, ושרה שרות, ושרהשפהות,
 ההקשה על בקצתם שירברו ואפשר ושרתות; ושרתות ושפהתות וחלתות תושנה
 אשפתות חבקו ואמרו  ע(, ס  לסשס  שושנים שפחוהיו שפה  ביבוץ ניימרכאשר
 אמרו וכבר ו"ל, רבותינו בו רברו וכן ספק סאין אשפה קכוץ והוא ו( וי*יוס

 שלא אשפתות תו ורגשות כמנהג, ההסרון על ו( קיג )תסלים אביון 'ריםמאשפות
 לוה. והרומה דמרבךים ממעטים כמו הקכוצים מן בוולתו רעתם על אבלכהקשה
 המקכצים השמות עם המהובר נמצא איננו אשר הוכר קבוץ כנויי כיורע
 שיוסיפו  ואפשר שליהם, ענריהם יריהם רנליהם ראשיהם כמו הם הוא הוכרקבוץ
 ואפשר ט,(, ט )'"וק"5 לפנימה אליהמה ואל נאמר כאשר הא המםאחרי

 פנימו יהזז לח(, ל3 )דנריס זבהימו חלב כמו טו הזה הכנוי וישימו ההאשיהסרו
 יתהכר זאם ,(. נת )טם שנימו הרס י3(, פג )[ס נריבמו נסיכמו ו(, י*)תס5יס
 עינים מלאות וגבוהם 5ג(, ן )מ"6 ירותם כמו ם יהיה כווע המקבצים השמיתעם

 ויש ; למשפהותם כס(, ', )ג"טיס בשרתם ט( יו )טס כחרבותם יח( *)'חוק56
 כג( " ):ס גויתיהם את כ"( י6 )ית,ק,5 ותועבותיהם שקוציהם כאמרו הםשיהיה

 למשפהותיהם טי(, יח )תס5'ס ממסגרותיהם ויהרגו י(, ח )ירטיס ליורשיםשרותיהם
 כנוי אבל ג(; ד )טיכס והניתותיהם לאתים הרבותיהם וכתתו יס(, ח )כר"[יתיצאו
 וה' כמו בלבר מ הוא הפעלים עם או הנפררים השמות עם המהבר הוכרקבוץ

 1(, 5ו )6יונ לנצח ויישיבם ארצם, בקרם, צאנם, לשונם, יג(, )טיכסנבראשם
 ו(, טג ל:ס גאוה  ענותמו ואומרים ואו  עליה  שיוסיפו ויש ; נ( ק, )תס5יס נאלםאשר

 )טס נריבמו שיתמו )טסנת,( שנימובפימו הרם י6(, י; ):ם פימו סגרוחלבמו
 בז~לת הוה הכנוי יתהכר ואם ס(. טו ):טות יכסימו תהמת שיתמו, רציני יכ(סג

 שיהיה ויש כלם, אותם, לבדם, להם, כמו מ כן גם יהיה והפעליםהשמות
 הואת המם מה( כג )ית;ק56 אותהם ישפטו ו(, כג )טם כלהם מונר כקק כמוהם

  הנקכה קכוץ וכטי רוכר. לשון על וכא הנקכה על  מספר הוא כי  הנוןתמורת
 - בלכתן  ד(, נג )טס אהלה ושמותן כמו  נון במעטר  נמצאות  אינםאשר

 הזאת הנון שימירו ויש השער, והוא יו( נ )טמות ויושיען י,(, * )טסלארבעתן
- האמהות ועם ו~11(, לעי5 ור"ס )סס , צאנם את ו"שק - ויגרשום כמובמם  אותם חענו אותם נא אוציאה ופילגשהו הבתולה בתי הנה כנ(, ו )[-נ אכברהעמם 

 )סס קרבנה אל כפ( כ*  )נר*%ת לברנה כמו הנון על שיסיפו וקם כס(ן יט)סופטיס
 וכתתבותיהן וגויותיהן עליהן, לברהן, .כמו הן שיהיה יש  טנלי(  כ*(כלנה):ספ6

 כמם טס( כג )טס אוו(הם ישפטו הם ט~(, כנ )סס אותהן, וברא טו(, 'ו)'תוק*ל
 וככמאפטיהן . מוצאיהן וכי נ( כג )סס . בנעוריהן במצחם ,ותזנעה הנוהתמורת
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 לכלהנה אחר קצב כמו הא הזאת הנון על שיוסיפז ויש "(. מנ ):םוכפתחיהן

)ט""
 מ( לס ):טות אתנה לבן נשא אשר י*(, * )יתזק*5 גויתיהנה את ל,(, ן
 ואפשר כן. גם יהכן אותהנה שיהיה או אותהן אותן על הזאת ההאותוספה
 אמרו האחת הנקבה בכנוי אמתית איננה אשר שכן כל הנקבה קבוץ כנוישישימו

 סר לא רבק ישראל את החטיא אשר רק( )אמרו נבט בן ירבעם בחטאותרק
 לא עשה אשר ירבעם חטאות בכל ישראל בני וילכו ועור ג( ג )ט"נממנה
 הרגהם אמרתם כמו ם בהם המרבר הוברים קבוץ וכנוי כנ(. י1 )סס ממנהסרו

 תועבה עשיתן חרבכם על עמרת כמו בנון שימירוה ואפשר ירעתם, עמרתםעשיתם
 יח(, * )סטות. הוה הרבר עשיתן סרהג כסו לנקבה הכנוי וזה כג( 5ג)יתוק56
 עזבתן וה למה ל6(, לד )יתזק,5 צאני ואתן י0 * ):ם העבריות אתבילרכן
 כסתותיכנה, ו(, 5* )מם ירעתן ואתנה כמו ההא שיוכיפו ואפשר כ(ו נ)סטות
 מקנה כמו במם הזאת רגון שימירו ויש כ(; ית ינ )ית,ק"5 תהיינה לבנהונפשות
 הנקבה עם הוכר יתקבץ ואם יט(. יג )'תוק*ל לעמי בכזבכם ט( ל* )נר6סיתאביכם
 )נר*סית אתהם ויברך ולבנותיו לבניו וינשק נאמר כאשר הנקבה על הזכריגבר
 נשי את תנה אמרו אבל נ(, יו )'תזק*ל אתהן ואמיר בלבר בנקבה ונאמר5נ(
 לא העבורה כי לברן הנשים רצה כו( ל )נל*:'ת הן ב אותך עברתי אשרוילרי
 לכרן. כהן אם כירותה

 השער ונהג הזכר צווי על לנקבה יור תומיף האחת הנקבה תצוהוכאשר
 שהצווי מה בין הקל הפעל מן הנלקח הנקבה בצווי הפרש היה ולא זה עלבולו
 כי ?על הוא ובלו ואו זולת ?קי שהצווי מה ובין המשך בואוו פעיל לוכרממנו
 ממנו שהצווי ממה לנקבה בו הצווי שיהיה אפשר כי הדברים והפסק בעם'דהאם
 אזנך והטי וראי בת שמעי יג(, כ )נר":'ת הוא אחי לי אמר' פעיל', ?ע,ילוכר
 'נ(, מז )'סעיס נא עמדי ד(, ו לס"ס עיניך הסבי י,(, טס )תס5ים עמךושכחי

 בצווי יור פופיף ואתה הסב הטה שמע אמור תאמר מזה הזכר תצוהכי
 שמענה אמרו הזכר, צווי בנין על נה תוסיף הנקבית קבוץ תצוה יאםהנקבהו
 לכנה ג(, מט )מס ספרנה שקים חגרנה 'ט(, ט )ירטיס בנתיכם ולמהנה -נשים
-שבנה  שיחסרו ואפשר כד(, " ):"כ בכינה שאול אל 6(, )רות מרא לי קריינה 
 להקבץ שכבר מפני העין המעו כג( ד )נר6:ית קולי שמען נאמר כאשרההין
 האחת הנקבה צווי בנין על הזה הצווי בא כ( נ )סטות לו קרשן ואמרו נחים,שני
 ואסר מרא; לי קראנה אמר כאשר האלף ברפיות קןא: להיות משפטוזהיה

 שיהיה ואפשר "(, הרברים להצמר האלף בהנעת י"( ג ):"ס וראינהצאינה
 האחת. לנקבה הצווי לשזן עלבנוי

 ועשיח ושמרת נאמר בקמץ, לשלם מונעה הוכר כי המדבר תו כיויע
 נאמר באשר התו תניח נקכה עם תדבר ואם ואמרת,והלכת,

 אסי-

 לה'

 1(, מו )סס אלה שמת לא ער כ6(, טט )שעיס בלבבך וזומרת 'כ(, 'ו)תס5ים

 שיומיפו ואפשר רבריהם, רוב הוזו זה ס"( 'ו )החק56 ונכלמת ררכיך אתוזכרת
 )'לט'ס צק בת רמיתי נאמר המדבר לשון עם לשונו ו"שתוה יו הזאת התועל

 התו בנה רמי" היה המנהנ על בא היה .ואלו הנקכה עם רכור -דעא כי כ(1

 רמיתי עצמו על הסרבר לרבר ורמה ולבארו הנקבה לשון לנהץ 'ור הוסשואבל

 ור6ינס. 56 סט5ס 5ססוות "שניעס ס"5ף כרפיופ יאנ" סר*וי טן כ'"(
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 אחהן ואסיר אמרו עור וכמהו 1(, קכ )תת5יס חרבות ככ,ם הייתי מרברלקאת
 עמ  דבור הוא כי התו כנה ראית כו המשפט )( י, )יחוק"ל ראיתיכאשר
 כותבים פעמים הרבה רק ושמרון, סרם הן ה א באמרו ורוצה ירושלם ר"להנקבה
 הרכור לשון ר"ל הזה הלשון יהכרו כאשר אבל בה1(, בומים ואין ה;אההי~ר
 סצאתים בסחתרח לא נאסר בסבטא, היוד מקיימים הפעולים כנוי עם הנקבהעם

 עם הלשת זה כן גם וישחוה 'ט(, יו )'חוק*5 לפניהם ונחחיהו לד(, נ)ירטיס
 והשמותיהו 1(, ו )0חע פי כאמרי הרגתים אסר כאשר עצסו על הסדכרלשק
 ?סף אותם, סצאח בסחחרח לא היה נפרר הכנוי היה ואם ח(, יל )'חוקי5לאוח
 בקצת היור זה סכמו שיפילו ויש סהם; אחר סכל התיו בנח לפניהםאותם

 והבאחו אליך הסרבר אסרו כאשר המרבר ה,כר לשון עם לשונו וישתוההסקוסות
 חוך אל והכאתה ר"ל ה!כר עם הרבור לשון עם הלשון והשחוה י( יל )['נאלי
 שככה יו( נ )'סיסע השבעתנו אשר ראה סשכעתך ועוד י3(, כ6 )ד3ריסביתך
 הארמיח  ללשוו  ורמה יי( נ ליפוסט  הוררתנו אשר בחלון ועור ט(, ס ):"כ ו נ עח בהש
 כג(. כ )דני56 הורעתנא סלכא מלתדי

 * לט ר עש

 הזכר* מנהג הנקכה בו שנהגוממה
 סבואו, אוחו וסביאים האחד ה,כר סנהג האחת בנקבה נוהגיםסאשר

 כג(, ככ )דנרס בחולה נער ה הי י בכי עשו כאשר הנקבה סימן ממנוספילים
 ):'" שפחתך הביא אשר טג(, כן )נר6:ית העלמהזהיה

 לפני אלה ובא כ~(, כ:
 )ט""מזבהך

 )דס"" שבר ילד מעכה כלב פלגש לת(, ח
 אשר 111(, לט'5 טח נ

 ויאמר ט(, ס ג:": ותד סס כיסי:פ )כ סק~מוח בשלשה י,( נ )יסי[עהשבעהנו
- החורה ככל ה!כר, בלשון ל[ס( ה,ה משבועחךעור  )יסו:ע מסנו תסור אל 

 הממורת2(, ,כרם סמנה במקום ססנו בהם נאמר במקרא ששה והם 1("

 ער חבוא ו ימיך ותקריבי ותוכלי, הסשפט ס( ג )ירטיס וחוכל הרעיתוחעשי
 נהיחה לא כמהו אשר - צעקה והיחה ותבואי, במקזם 7( ככ )יתוק6לשנוהיך
 יעשה אשר הסנחה אח והבאחה ו(, י6 ):ט~ת תסף לאוכמהו

 )ויקר"
 ח( כ

 החצר אמרו הוה הטנהג שנוהנ וסמה חה. למנ והוא זכר בלשון העעלבהביא
 בלשון הנה החצר כי יאמר אם אלא הפנימיח, בסקום ס( מג )ישקת5הפנימי
 שני הנשים ביח אל י(, לו )'רטיה העליון בחצר באמרם הוא כאשר!כר

 צלפחר השני ושם 5(, ג )נחטיס שני מרה וכמהו שנית, ר"ל יד( כ)"סתר
- אשה לקח ומכיר אמרו בעבור אשה שם הוא כי השניח רצה טי(1 )דס""  ושם 

 במקום הנה אשה ואמר בנוח, לצלפהד וחהינה צלפחד השני  ושם מעכהאחחו
 הוא אחהו ואמרו סשפחוח שחי והם חפים מן בסקום הוא לחפים ואמרונשים,
 אצלי הנקבה סטן בן גם מסנו שחסר וססה 180(. 18ן )לטי5 אשחובמקום
 לחפשיח, בשניהם השעור כו( נ כ* ):טות ישלחנו לחפשי לחפשי יצאאסרו
 חשב החולם נדהק היוד הוסיפו וכאשר 3( לחפשי על נוספת היוד שחהיהויתכן
 טלכיס. רי: טסורס קל"ן, ול6 כת'נין טלין טי3 101 (1
 סס"ס. ס0ניס כטו ::ס ג"5 ס' נטטות נלפס י4 5סופטיס ונטסרת ח( )ו 15 כפן טסוי0ג(
 סו6 5תפ1" סל6:ון %טעס דגל סס ו0י6  4זור1 ק,ל: ע"ט לח,פ: ,סל6,,3(

 תו~ וסו* טססיק סיס וסיתל טסלת'ס סגיס נוו ולליניט0פטו5ס תו~
 ססס.
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 שיצא כשגגה אמרו מן עזר הנקבה סמן חסרו וכבר היור. תוספת בעבורקמץ
 עשו כאשר הצרי אל האלף תנועת ור"תקה ההא ומסר שיצאה ר"ל ס( י)קסלת
 את בועשת הטאמר והוא משרתה, עקרו אשר טו( 6 )מ"* המלך אתבמשרת
 האלה שבמלות אלא לד(, כו )סס שכהתיה את והרצת כ6( כס )ויקר6התבואה
 -הזכר קבוץ מנהנ הנקבה קבוץ הגואגו וכבר בנינם. בשנותם הנקבה עלראיה
 )מטות צאנם את וישק = ויגרשום י(, ס )01רש המה.מולכות אנה אמרםבכמו
 בכובכם פ(, ל*  לנר%יי  אביכם מוה את  ליפיב(,  בתים  להם  ויעש 'ו(,כ

 הנקבה שמקבצים חש טס(ן, כנ )יחוק*ל אתשהם חשפטו ש(, יג )ישק56לעמי
 ומכהקהמכים ושני4 שנה זכרכמו עללשק סמןהנקבההאחתאשרבה

 י4 י )צרס הפנים שער ע( )לנ(ד הפנה שער ", סי )לצ והואשר
 בקכק 0 מס4 אלמים מאלמש )ט"שתט6ז4 הבריאות השבליםושבע
 מה ועה לשער והמה 126(1 )לעע וקה. הסקם בולת גרט כאשראלמה
 שאק מה שלבר הנקבה מן רעת לו שאק במה וכר בלשע העבחם שתושממאק
 כג( יט )נר6סית יצא השמש אמרו מוה רחם, לו שאין מה ר"ל אמיתיתנקובתו

 ומשבר הרים מפרק וחוק גרולה ונאמרורוח ורחה)נחוסגיז(,ונאמרשמש
 כט( כ* )נמדכר מחשבון יצאה 4אם כי בתורה ונאמר י46 יט )ט"6סלעים
 נפח לא אש תאכלהו עור זנא~מר פס4 )ט" מחשבון יצא אש כיובירמיה
 תהו היתה והארץ עליה, הנובר והוא נקבה, בלשון ארץ ונאמר כ(; ככ)6'וכ
 'ט(, ט )סעיס ארץ ם נעת ו(, יג )נר6סית הארץ אותם נשא ולא זכר ובלשוןובהו,
 וכרנוהו כאשר ההפוך מן הוא כי ל( קס )חס5יס צפררעים ארצם שדץועוד
 כנ )ס"כ הארץ ותרעש ויתגעש כד(, כ6 )'חזק6ל אחר מארץ ועור 211()לט'ל
-ח(.  ככ(. כפסוק כטו סכע ומע5ות וסר*וי כו ט )ית,ק56 עולותיו שבעה ומעלות ועור 

 מ* ר עש
 * הנקכה מנהג הזכר בו שנהגוממה

 אתה תמים נאמר הלשונות, בקצת הנקבה מנהג הזכר העברים שנוהניםיש
 אשר וחקיו וערת'ו ועור שוה, רגקבה כלשון טו( כת )'תזק56 הפי?ן מיוםכררכיך

  והוא לז(, כג )ירמיס ה' ענך מה יט(, ל )עע'ס ענך כשמעתו י,(, ו )דכריסצוך

 ף בשבא מעמרת הנקבה עם בדבר והיא ף מונעת הזכר עם כרבר הכנוישכף
 אלא ו( נג )תסלים נך ח עצמת פזר א~י וכמהו הנקקה, מטע הנה  הוכרונהגו

 והוא הזכר עם ברבר הכף בנוח איטד וכמוה עליך, החונה ואמתהו מקצרתשהיא

- באו והנה אמרו עור הוה השער נמן ?י. אל משיצטרך פורע רכברכרירצם  

 פניהם הנה ררך וכמהו בנק, המם והומרה המה משפטו דו( )ם.כ חטיםלקח'
 פניהם, שמים המה ררך והשעור רבר הסתר בו ויש המה ריל ס( ג)'רטיס
 ינ( 'ט )ם'פטיס 4נה ישראל מבנ' לא אשר נכר' עיר אל נסור לא עווכמהו
 מולכא0כריס המה בנקבהאנה אמרו הפך וזה העיר אנש' כלומר המהובמקם

 או )187(; 6ה קורם עהכרמ כמה הנה ישראל מכני לא אשר ענק כארנו וכבר '(ס
 כאשר כו( לג ~מק*6 תועבת עשיתן יג(, 6 )רות תעגנה הלהן תשברנההלהן
 זכרו,קרם

 ועח-

 שתהיה ףתכן )ראנט(, אחריהן יקצרוזלוהלכת אשר בשדה
 מאטח שקרם מה אחריהן בי,מרו רשה שהא וושכן הממק, תמורת האלההנונין
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 שיהיה ואפשר בענין, חוק יותר הקוצרים בו רוצה ושהוא נערתי עם תרבקיןוכה
 שם, אותו שם יהורה שר' אלא ראה מהשער כ( כו )יסשס רנע כמעמהכי
 וממה והמקור. הצווי במקום הזא שם הזא אם אפילו אך טוב, בו כן גםוהוא
 )יח,קתל כרוב שי כמו דתכר עם ברבר ט" המקומות בקצת אמרם דתה המטהגשנהגו
 טן והנותרת 'אמרו לוה הרומה ומן כ17( ס )7נלים אלינו תרבר ישי .'7(,כת

 מנחה, המנחה שארית ,2היתה טפני אך יהנותר, נמ2פטו ג( נ )ויקי6המנחה
 נסקומות כסיש ר"רב ,שנוהנים ממה חה קצתה, שו;יא טפני נלשון מעעהרגרג
 בלשון אותו וספר וכר לשון וקטן '( ינ )ט"י עבה קטני אמרם ומזהרבים;
 באצבעו נאמר כאשר נקבה לשון והאצבע הקטנה לאצבעו כנוי הא כירגקבה
 נאצבע שהחפץ אע.8 טו(, ח )[טות היא אלהים אצבע כו(, '7 .)דקר6היממת
 ונגע. טכהאלהים

 מא* שער-
 ולנקבה* "כר אחר בלשט שנאמרממה

 י0 לכ הר*ות מניקות גמ~ם נאמר כאשר ולקבה ~כר גמל אמרםמה
 תר ען ארבה, רג תן הארנבת וק שפן ען לנקבה ~כר חוירשמרם
 ועכר בו שרחמם נץ פטמב( כל על נקכה לשק השמם שאלה אלאוצפור

 תאכי טהורה צפור כל נאמר כאשר הנקבה שרשיםבץ
 ושתי י6ג ע )עהס

 אחר בלשון הנקבה ואל הוכר אל רסיותם הוה השער ומן ככ(. '7 )ויקר6תורים
 )ס"" הלו הפלשתי ח(, נ )וכריס הלזהנער

 ויש כס(; 7 )מ'כ הלו השונמית כו(, י,
 הלוה האיש מי אסרו כאשר הסקוסוח בקצת הרמיוית שתי ביןשסברילים
 לס3(. לו )'תוק6ל הלז הארץ לויט(, )[ס הלוה ההלמח בעל סס(, כ7)נר"ם'ת

 לזבר כאמרם אחר בלשון ולנקבה ל;כר שם קראם הוה לשער שרוטהיממה
 הנקבה על ונאמר ט( ככ )ט"ס יטלה בן סיכיהו לג( כו )נמדנר חפר בןצלפחר
 ונאמר טו(; 1 )7ס"6 במת לצלפחר ותהינה נ(, 'ג )7ס.נ אוריאל בתסיביהו
 סעכה בן אכישבוכר

 )ט""
 י~( 1 )7ה"6 מכיר אשת מעכה זבנקבה לט( נ

 )7ס.6 הרציש ת לסי ש יצהר בני לוכר אמרם ועור ג(ן ג )ן"נ מעכה בןאבשלום
 נ( י )ס-נ נחש בן חנון ולוכר י,(; כ7 )ויקר6 רברי בח שלסית ולנקכה יח(כנ

 כס(, י1 )ן"נ צרויה אחות נהש בת אביגל ולנקבה כו( יו )ס"כ נחש בןזשבי
 )ס"" אחינועם לנקבה שם קראם והוכמו

 )ס"נ ואביטל נחש בת אביגל נ( '7
 הרבה. ברבריהם ווה ג7(ג

 * מכ ר עש

 תטנת או המעלה נעבור הנקכה כלשון שאמרוהוממה
 * הערה או האמרה אוהענין

 ט( כד )ס-כ ישראל ותהי אמרם הערה בעבור נקבה נלשון שאשרוהוממה
 שאמרווע וממה ו(, ט )ס'נ ארם ותהי כ6( 'ז 3ס"6 ופלשהאם "2ראלותערך

 טו(. י6 )כטדכר לי עסס טף ככס ו*ס סו6 וססליסי 1טר, לסון שז מ חטשת1(
 ל1כר גס ססתטסו כוו *כן 3( ט(. קכ )תסליס גג טל כווי ~פור 1כר נלסק ושע1(
 6לטדס. 11 וטיתי חלכ, רעס ,ו גס 11, סדור טן תנרנו לי, לרפי 11 טס כטו לנקכסנס
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 כד(, ח )כעדכר ללתם אשר ואה אמרו הענין תכונת או הפעלה בעבור נקבהבלשון
 כנ(, 1 )סטזת לזאת גם לבו שת ולא כנ(, יט ):"נ שמעי יומת לא זאתהתחת
 )ן'6 לכם אכרות בזאת לכ(, טנ ):ס ארע בזאת יד(, ג )נרי:ית ואת עשיתכי
 )טל6כיכינ(, יעשנה אשר לאיש ה' יכרת )ויהר6יוג(, אהרן יבא בואת נ(,י6

 המלך היתה לא כי '1(, כד )סם ארע דנבה ו(, טו )נר6:ת צרקה לוויחשבה
 על כהובה היא הלא כו(, כ )ס'כ באחרונה תהיה מרה כי לו(, ג )ם'כלהמית
 למצ,ם -היא תח~בה כי נ(, י6 )ם"6 חרפה ושמתיה יג(, י )יסוטע רושרספר

 לו(, טכ )סם כלנה היו עלי כו(, טו )סס לחק יוסף אתה וישם לנג טג)נר6סית
 חק ותהי ט6(, יל  )נטדנר אצלח לא והיא ה' פי את עכרים אתם והלמה

 מימים ישראל בנות הליכות בלומר הואת הפעלה ר"ל לט( י6 )סופטיםב"שראל
 הוה הענין תכעת כלומר יל( ת )סמוה הכנם ותהי יפהח5 לבת לתנותימימה
 )לעיל5(6(, וחנם כריקמ ההו כאשר הענין על מורה הנה המם כי הכנים עניןריל

 נקבה בלשון שאמחהו וממה הוה. הענין כלומר כג( 'ת )ס"6 בעיניבםהנקלה
 הגם למשל היתה כן על יט(, כנ )נטינר יקימנה ולא ורבר האמירה,בעכזר
 הואת. האמירה כלומר יכ( י )ם"6 בנביאםשאול

 * מג ר עש

 * במעמר שאיננה הנקבה כנויהא

 הסמוך או בה הפעול במעמר איננה אשר הנקבה כנוי היא אשר ההא בירע
 עזנה כאמרו דארזת על הרפתה במקזמזת רק מפיק ר'ל לעזלם נראית היאאליה
 כנ(, ל5 )6'ונ משכמה בתפי כח( טי ):ס בשגגה בחטאה ל6(, טו )נטדנרבה

 עולם הרת זרחמה בה)יח,ק6לכיו(, חלאתה )טעוס6'6( נצח שמרהועברתו
 אנחתה כל )ס"6ככ(, אורה צרה ג(, נ ):טזת בחמר ותחמרה י,(,)ירמיסכ
 ברבריהם נהג וכבר ו(. ח )ע"נ הארץ את עובה מיום כ(, כי )טטיסהשבתי
 המין בוולת בה הפעול במעמר איננה אשר הנקבה כנוי היא אשר ההארפיזת
 חולף היא אשר שפעלה וזה החולף, הנקבה פעל עט בהתחברה ר"להזה

 אשר ההא ותהיה לתו ההא בו ההפך הנקבה הפעול בכנוי יתחבר כאשרהנקכה
 זחבלים צרה אומרים כמנהג, שלא רפה במעמר- איננה אשר הנקבה בנויהיא

 ושבלתה בארץ אעביר רעה חיה לו ההא, ברפיות כד( טט )'רטיס כיולרהאחותה
 לד( 'ן )':טיס בקו לרם חלקתה וירו 6( )ס"6 צרתה וכעסתה טו( יד)'חוק6ל
 סתנו(, כסוף ססערס )ר6ס ו(. ל )רות חמותה צותה אשרככל

 * מר ר עש

 * רנוספר שערזה

 אחת תוסשת שתי מוסיף א"סה זם- שם תקבץ או תשנה כאשר כידע
 אם וגברין גברים גבר חאמר נון, או מם והשנית היוד והיא רפה אותסהן
 מלכין למחא ומלכין, ומלכים ומלך וקברים וקבר בטן, המם בהמירחרצה
 בין האבה סימן בו שיהיה בין נקבה שם תקבץ או תשנה ואם ג(; ל6)טטלי
 ודהש רפה אות מהנה אמת תוספות שתי כן גם עליו באסיף אתה יהיה,שלא
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 ושנות ושנה ולשונזה ולשון וארצותוחרבוחרבות ארץ תאמר תו, והאחרתהואו
 שיקכצו ואפשר ;(, ל3 37ריס ו7ור ךור סנות מני )3כ"י י"( ען )תסל'ס עליוןימין
 ג"(, כס )1יקר" בשנים רבות עוד אם שנה בקבוץ נאמר כאשר הוכר קבוץבו

 המשנה סימן והיה כע(; ח )ט"נ ארמים יכהו אשר המכים מן מכהובקבוץ
 אל אחר מקבץ אתה שונה ייתה כאשר כי קבוץ, משנה כל כי אחר,והקבוץ
 סספר. אל סספר סקבץ אתה אם כאשראחר,

 זולת או הרב או קנר או נבר א א"ם ותאמר האהר תוב,ר כאשר כיודע
 ובאשר המין, והורעת רסספר הורעת ההוא באחר לך נקבץ בבר האחרים, סןוה

 או י( מ )נויסית שרגים שלשה או כ( )יסוסט מרגלים אנשים שניםתאמר
 בשלשה ולא בשנים לך נקבץ לא לזה, הרומה או ג( כ ),כריס חרשיםארבעה

 המספר זכרת כן ועל המספר*(. עם המין המספר מן בזולתו ולא בארבעהולא
 אשר המין מן גזור דהה המספר כי לדגיד, רוצה אתה אשר המין הברת כןואהר
 שתאטר ההקשה והיתה ג(, כ );כריס חרשים ארבעה אנשים, שלשה ותאמרזכרת
 אנשים, שלשה אישים שלשה תאמר כאשר ס"נסיס( טן 6תך )כלוטר אנשיםאחר
 המספר הודעת ר"ל הרברים שני בו ויקבצו איש שיזכרו אפשר שהיה בעבוראבל
 6( )"יונ עוץ בארץ היה איש יו(, )סומטיס אפרים מהר איש ויהי נאסרוהסין,
 כח( ל" )נט7נר המאזת סחמש נפש אחד אמרו ובן אחד, עטו שיזכרומנלי
 תארים, יהיו לא העצטים כי אחר, לאמרו תאר נפש אמרו ואין קורם, תבניתהוא
 תמורתו הספפר יהיה התאר יקרם וכאשר מקרים והתכונות תכונות התאריםכי

 עליו אין כי המספר יזכרו שלא אפשר אי יקבצו וכאשר הבאור; עטף הואוכאלו
 אנשים, עשרה אנשים, ששה אנשים, שלשה ויאמרו המספר שיקדימו  ואפשרראיה.
 חמשה, אילים ויאמרו אותו שיאחיו[ ]ואפשר 1(1 כד )נטינר מערכותשתים
 תאר הנה המספר ;כרון ואין ;( )סס חמשה שנה כני ככשימ המשה,עהורים
 ראיה אין כי בלעדיו אפשר אי כי תאר, אחד כבש אחר איש באמרם היהכאשר
 כי הדבר ישלם ולא בו המוהל הגדת הוא אבל בזכרו, אם כי הואת הכמותעל
 ה:ה, המקום בוולת ומתו14ר תאר הזה בלשון משיהיה סונע זה רברי ואין בו;אם
 לימים, האר שנים כי *(, )ם"נ שנים ימים בצקלג רור וישב אמרו בכמור'ל

  יומים בלשון  שיוציאוהו  ראוי דוה הלשון וה כי המשה אלים וכין בינווההפרש
 דברי רק המשנה, למסן באור והיה לו צריך שאין בדבר שנים היה כןועל

 או חרשים ארבעה או אנשים שלשה אמרם אבל ובכמהו, בלבר הזהבמקום
 הכפורות אל סמוך הוא סנזטס( טן סני )נכ"י שבמספר המעט מן לזההדוסה

 ס,נחו וכן ה"ריס סמ כלס סטספריס מטות כ' סתיט ור5וי כ'ל: כפ' ס"פיי 6מר*(
 ססעחו סטקפריס כל וסס 0תטרי כטספל סיגן ר*וי 1ה 6טנס ססתנ"רו נדטיוניסק5תס
 מקרס סו" סטספר כי ונוס16 כמקרס טל יורו ס6ופן ,ס ט5 סכיולקתו לפיככתוכ
 "סר סכח מ5ך סט6עתים *5ל וגס ססדקדודס *55 סתו6ר וס61 סט"טתיס *55לספור
 סת"ר סס ל" למתרס סס ס" סנס סנמתלפ סטססר כסילקת 6טנס סספירס טללספיר
 סי1רס טס "ס סחכמיס גז"ו טליו סת5קו ס6טד וולת סמספנ"ס ככל טוסכסו;ס
 מקרס ססו" כטורס כתכ ו"ל וסרטג"ס כנם* טין סו* "ו מערס סו* טם6חדותטליו

 נו ונר5ס ית', טט5טו סמקרס לסרטיק נ6חדא % 6תד ססא נ*מר ית' גליווכמייטר
  מסדטת סר6כ'ט כי ויר6ס סתים, סלילות על קדטון :י6טר כטו טמ:ו כרכויסלילות
 "תד ית' טליו י"טר סכ6סר לסח"ט לכדו, סטטס *חד, ס' סתיס נפרום כתכ ו"ססוס
 סיטיון. מלילות שר5ס לנדו נו מסכונס *טר ו"ס סעערס- ט5 יורסל6

80



-

284 -  

 הסמיכה נראתה ולא ית( נ )רות שעורים כאיפה ויהי אמר כאשר בלשון, לאבענין
 אל בהכמכו בלשון הוה המספר שסומכים ויש בענין. סמוך שהוא אע"פבלשון
 ן '( יו )סס כפף עשרה י6(, סוף )סופטיס ימים ארבעה אמרו הנראים,השמות
 את אמרם סמוך, להם והרומה אנשים שלשה אמרם כי על שמורהוממה
 זהם ל6( י6 )סס השבטים עשרה את אמרו כאשר לס( י6 )מ"6 השבטיםעשרה
 עור ואמרו בלשון; איננה כי גמורה בלתי האחר שסמיכת אלא סמוכים,שניהם
 כן גם ספק טבלי בענק, סמוך ווה ט( לכ )ילנץס הכסף ועשרה שקליםשבעה
 המספרים אלה סומכים הם כאשר אבל בענין. סמוך לו והרומה אנשיםשלשה
 בהכרח, תז ההא בהיפוך בלשון הסמיכה תראה שלא אפשר אי הכנוחםאל
 י(, ט )'ת1ק"ל לארבעתם הימין אל ז(, יכ )נטדנר שלשתם ויצאו שאמרוכמו
 המספר מן הסמיכה למנוע טוען עלינו יטעון ואם ס(, כ6 )ס'נ שבעתםויפלז
 חרשים שנים ו(, יו )זנרים ערים שנים ו( כד )ויקר6 מערכות שתים שאמרו במהואה

 שנים יק( כ"6, )זנרים שנים פי כנ(, 1 )יססט האנשים ולשנים לת(, י6)סופטים
 עו(, יט )זנרים ערים שני פי על כן גם באמרו אזחו נרחה ית(, כס )סטות זהבכרזבים

 הסמיכה לת( י6 )סופטים חרשים שני ו(, לו )סם כרובים שני יג(, נ )סטות אנשיםשני
 ומם חרשים שנים ומם מערכות שתים ומם עחם שנים במם זנאמר נראית,בהם
 השערים באילים ומם כסף סיגים במם שאמרנוהו מה להם והרומה כרוביםשנים
 בסמיכה שירחקוה וממנהיגיהם ומשמושיהם רחוקה. שהיא וזולתה 129()לע'5
 חסרוה כאשר להקל הוה במקום הסמיכה בוולת אותה ושיחסרו רואה אתהכאשר
 הוה. המקים בוולת זכרו קרם כאשר ווולתו נ( קמד )תסלים תחתי עמי הרוררמן
 קבוין משנה שכל לפי אחר רבריהם ברוב והקבוץ המשנה שלשון אע"פ כיורע

 בו מורים הקבוץ, לשון במשנה רבריהם בקצת נוהגים הם כבר, אמרנוכאשר
 ההוא בסספר להם שיתקבץ ואפשר המספר, שיוכרו מבלי שנים הספורכי

 אמרם בכמו חה באחר, וה להם התקבץ כאשר המין ועל המספר עלהורות
 רחטתים רחם יו(, טו )סופטים חמרתים חמור כג(, ס )ט'נ ככרים קחהואל
 וטמאה 6(, ט6 )נר6ס'ת ימים שנתים ית(, כס )ס"6 לחם מאתים ל(, ס)סם

 כת )סם ירכים וער ממתנים כ,(, כו )סמות ימה לירכתים ס(, ינ )ויקר6שבועים
 ז(, יו )ס"6 הבינים איש פס(, 1 )נטךנר באמה אלפים 1(, ינ )סם הערבים ביןטנ(,
 )סס וחצי אמתים כ6(, ב6 )סטות יומים או יום כנ(, מ )נר6סית עשו יריוהירים
 ובריח רלתים גבהה חומה ג(, ית )זנרם והלחיים הזרוע י6(, כ )נטזנר פעמים 'ו(,כס

 חומה שאחר קבוץ, ואיננו משנה לשון הנה רלתים כי על והראיה ס(, ג)ינרים
 ובריח דלתים בעיר לבוא נסגר כי נאמר כאשר מרינה כל על ספור והואובריח,
 אל וישובו המקומות בקצת הזה בכמ2נה השמוש שיעובו אפשר אלא ו(, כג)ס"6
 כז(. מ6 )'טוק6ל לרלתות רלתות ושתים ואמרו המספר שם ווכרוןהקבוץ
 זח2ימו ונאמר נס(, )ונתים אחר ולילה ימים לשני ובכח2נה 6( )ס"נ שניםימים
 ונאמר כז( )נר6ס'ת עשו ירי וההרים ועור טערכות, שתי כלומר 'ו(, י6 )ט"נ יריםלה

 וברברי נכון. ר,יה לקרש ירים אומר היה ואט וקבץ, יו( כו )סטות ירותשתי
 בזה עליו זתפשו ט'לונין( כ' גזולות )ס5כות אמה אלפים שני ההלכותבעל
 באמת אלפים הנתוב אמר לא נכון זה היה אלו ואמרו היקרוק טבעליאנשים
 ש יום אם אך שאמר הכתוב רואינוך וכבר אלפים, שני מבלתי פס( 1)נטינל
 עח4 ובמקהא הקבוין, בלשון שנים ימים כן גס הומר המשנה בלשוןיוטים
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 שתים כן עם 5י( טא )3פד% וכאמתים רלתות, ושתי כן יגם ובריחדלתים
 לעוור האלה הדכרים רוכ הבאתי בוה עליו שתפסו  ומפני יל(, טג )יתוק"5אמות
 קל היה לפנים, אמרתי כאשר קב~ץ המשנה שה'ה ובעבור ההלכות.לבעל
 שבעה נאמר באשר בקבוץ המקומות בקצת המשנה בלשון לשמש העבריםבעיני
 פעקש ע(, 1 )עמיס . קרנים לנו לקחנו נ( ו )סעיס כנפים שש ט(, ג )1טריסעינים
 הצרלים רצמה ונסב 'ס( י )קס5ת ר~מקרה ימך בעצלתים יס4 כס )מס5ידרכים
 הקמשימ. .מן אלה ווולת זשמים ומים, ז(, יי )וסנ"ט נריחיםהלתים
 רגקכה זאת שדהש אע-פ טעשרה בפחות רהכר במספר ההא בא . ניורע
 בלכבה דהאשרה ו(י ג )'רמיס היא הלכה בכמו לנקבה בואה ררך עלאענה
 ווה רהבריפ, על נופל הנקבה לשין המספר היה כך היה אם כי ת(, ט1)ימטי1:
 והרומה ככ( 5נ )נר6ס'ת ההוא ה. בבליל כבאה הנה באא אד יתבן, שלאמה
 שרונים י,( טנ )סטא תחיה לא ובמכשפה 89( )5ש5 בבר שזברנוהז טמהלז
 הנקבה על המספר תפול ~אם להגעה. ההא עליו לאה אבל והנקבה, הוכרבו

 והיתה וארץ, שמש תאמר כאשר ר ועש רבע וא שלש ותאמר הא בלאתפילהו
 שהביאוה מפני אך הזכר, ממספר ולהפילה הנקבה במספר ההא לכתובההקשה
 הסדמה שלא כדי הנקבה סמספר להפילה ראו ולנחץ להגעה הוברבמספר
 באמרם חה ד~קר, על הנקבה בטספר טעטים במקומות שכתבוה אע"פבלשזן

 שבעה ומעלות 'ג(, 1 )נל6סית בניו נשי ושלשת ד(, 6 )"יונ אחיתיהםלשלשת
 סטספל טר6ם )ר"5 הראשון מהקשר תצא וכאשר ?20(. 5עי5 ; כו ט )'הוק"5עולתיו
 ותשימם שתשיתהו ער המספר בעקר שהיה ממה שם אליו תחבר טסלס(טד
 עשר, שלשה יום, עשר שנים יום, עשר אחר הזכר במספר אמרך והוא אחרשם

 בתחלה לזכר סמן הושמה אשר ההאו תכתוב עשר תשעה ער עשר,ארבעה
 שאין אע"פ אתר בשם לנקכה סמנין שני יתקכצו שלא כרי הסוף מןותסירה
 שנה עשרה באחה ויהי הנקבה במספר ותאמר לנקבה. הזכר במספרההא

 עשרה תשע ש- עשרה, שלש י1(, 5כ )סס שנה עשרה בשתי 5*(,)יתוק"5
 אמתת על בסוף ותכתבנה המספר בעקר היה כאשר ההתחלה מן ההאתסיר
 לנקבה לשונות שתי בין וקבצת עשרה, ושהי עשרה אחת יאמרו הנקבהלשזן
 ר~קר כי ודע רפה. הא והשני תו מהם  שהיומר ר"ל סמנין השני השתנ~תבעכיר
 ועשרה ושנים ועשרה, אחד להיות עשר תשעה עד עשר ושנים עשר באהדהיה

 מורה אחד שם להיות הסספר עקר שהיה ומפני יעשרה, ותשעה ועשרה,ושלשה
 אחד שם זישימום האלה השמות שני הרכיבו וחמשה וארבעה שלשה כלעל

 שלא כדי הולתו עשר בשלשה שנית הא נכתבה לא כן ועל העטיף, ואווחסרו
 כאשר משו רו-4 עור הנה שימירו  ואפשר אהד; כשמ דומים סמנין  שנייתקכצו
 הוו התו ואק י( ת )סופטיס קרם בני מחנה מבל - אלף עשר כהמשתאמרו

 וכאשר תולהה. מיין ולא ושברת בתו היא אבל הנה, לסמיבה טעם אין כיל5מיכה
 יצאת ני ראיה בו שיש מה משמו לו הגזור עשרה, ר"ל שבקשרים ר~מעטתשנה
 והזא ורשמם רוור ר"ל ההומפת מן ש"שעהו מה עליו והראיה כפלו, אלממנו
 רוקשרים בשאר כמנהג שלא הוא סמנו ועין תטעת "שטתם עשרים,אמרך
 עד עק נאהמשה ת"משים . מארבעה וארבעים משלשה שלשים גורו שרשםוהוא

 שט.ועשוה, אבל עשו ולא עשרים במקום שם משנים שיגזרו בדין והיותשעים
 בש על ראוה לר~ח , תנועתו שנו הקשרים, בשאר המעג בעשרים שנווכאשר
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 עשרים? במקום שם סשנים גזרו לא ולמה אומר יאמר ואם כמשפטו.שלא
 לאחרות ולהשיבו ממנו המשנה סמן לחסר עריכים היו וה רוצים היו שאםהתשובה

 על תוסיף וכאשר רהק. כמפני כן אם ממנו והמנעם מתאחר, לע~לם באולא
 הקשרים סן אחריו ואשר השלישי הקשר ער אחה או ומעלה אחדהעשרים
 בעשרים נ(, )חג' ואחר בעשרים י(, ט )נתטיס הוה ארבעה עשרים וביוםתאמר
 ושבע בעשרים ו(, " )וכריס וארבעה עשרים ביום י(, נ )סס לתשיעיוארבעה
 ואחר שלשים מלכים כל ט(, )[ט שנה וחטש בעשרים יו(, כט )'טוק"לשנה
 מקצתם הסספרים קצת שיפרירו ואפשר הקשרים; סוף ער וכן 'נ( סיף)יסו[ט
 יום ו,2לשים שנים, 2,1בע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו ישרוכאשר
 ימים וששת יום וששים יסיםושלשת

 )ויקר"
 הסעט על הרב שיעטפז ואפשר ינ(,

 שנה ועשרים תשע ין(, ת )כר6[ית לחדהצ יום ועשרים בשבעה נאמרכאשר
 )סמות שנה וסאת ושלשים שבע כ(, י6 )[ס שנה 2,1לשים שתים כן(, י")סס

 גם הפספרים אלה בין שיפרירו ואפשר 0; 1 )סס ושמנים שלש בן ואהרן '0,י
 יאמר ואם כת(. טן )נר6[ית שנה ומאת וארבעים שנים שבע נאמר כאשרכן

 אחר שם ויושסו עשרים עם המספרים סן שאחריו ומה אחר בנו לא למהאומר
 הקבוץ סיסן בעבור כתה נמנעו כי נאמר לו? והרומה עשר באחר עשוכאשר
 עשר אחר אבל סשתנה, השם יהיה שלא כרי המספרים סשני באחראשר

 ושמוהו בעיניהם רע זה היה לא לקבוץ סימן בו היה לא אשר על לווהרומה
 התשזבה עשר, בשנים טוען עלינו יטען ואם לחמן ובית אל ובית אביעזרכמו
 שלא מה וזה האחרות, אל השם שם והיה ממ:ו המשנה סימן לחסר יבלושלא
 הם אשר התוספות משתי אחת שיחסרו אפשר אבל לברז בו זה הקלו בו,דברו
 אבנים עשרה שתי ינ(, ג )יסו[ט איש עשר שני ואמרו המם והוא הטשנהסיסן
 המרים במי זה הקלו כאשר להקל אך הסמיכה דרך על זה ואין ת(, ן)1ם

 יותר הנה - הקלות והיתה ,,ולתם, י"( ס )עטיס בבקר סשכימי כן(, ס)נטךנר
 טסל( כסניס )ר"ל עליו עטפו לא ולמה אומר יאמר ואם השם. ארך בעבורצריכה
 למטה שיש מה בכל המנהג להיות רצו כי נאמר ועשרים? בשנים עטפוכאשר
 העשרים אחרי אשר הקשר אל הגיע וכאשר אחר. והשני הראשון הקשרמן
 סשלשה שגזרתו אלא העשרים בענין המספר סן עסו יקבץ אשר בכל ענינויהיה
 תגיע וכאשר תשעימן ער שאחריו מה וכן *( שבקשרים הטעט לשלש שהואמפני
 שלשים סעלת מעלתו כי האלה לשמות חוץ שם לו יהיה אחריהם אשר הקשראל

 שלא סעשרה שם לו תגוור ולא סאה ותאמר להם והדומה וארבעים לפניוסאשר
 בלשון, סטוך שאיננו אע'פ בענין סמוך והוא שנה סאה ואמרך לעשריםירמה
 תגיע וכאשר ו(; כס )נר16'ת שנה סאת אמרו כאשר בלשט שיססכהוואפשר
 שןו?_ בסאתים ההקשה והיתה סאתים. תאמר המאה אחרי השני הקשראל

 שאיה שלש תאסר וסעלה השלישי הקשר אל תגיע וכאשר וקצרוהו,סאות
 ירעה קשר אל תגיע סאות התשע תעבור וכאשר סאות, תשע ער סאותוארבע
 אלף. ותאמר סשונהלשונו

 5י הרוב על יהיה לא הספורות סן העשרה אל השנים שאחרי סה כיורע
 סלוס וטפני סלוסים, יסיס תסולם וסו6 סעסרס טקפל סו6 סנקסלים סטטט ריל*(
 ס~סמ טן סלתיס יננס,ס
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 נצים עכרים אנשים שני אסרו כאשר לקבוץ מיוחר שהוא לשון או קנוץאם
 אנשים, חמשה ג( 6 )ט"כ אנשים וארבעה יט( לן )סס 3ביעים שלשה נ(,)סטות
 בקר חמשה יג(, טת )'ת;ק5ל אלפים עשרת ורחב שנים, עשר שנים שנים,תשע
 יד(, 1 )ט"נ סוסים רכב שני כ5(, 1 )יסעיס צאן השתי %(, ס,ד )סט,ת צאןוארכע
 בשעת וה להתבאר עתק- כאשר המרכבות מן סאחר וליותי לאחר שם רכבכי

 1( יג )ס"נ רבב ועשרה אמרו לקבוץ שם רכב עליו שבא וממה השרשים,סספר
 העמר שמ אמרו שכנר אלא צאן, השתי בקר המשה כמו לקטץ שםהוא

 י6( טס )יס1ק5ל אלף עשרה ורחב י*(, י1 )יססע הנפת שלשת כנ(, יו)סטות
 שתי רבוא, ארבע י(, י1 )סוסטים כסף עשרת ט(, 5כ )ירמיס הכסףועשרה
 יד( 1 )מ"נ סוסים רכב שני לאסוף ויתבן *( מאוחר בלשון ענ( סו ן )נתטיסרבוא
 לאחר, רק לקבוץ שם יהיה שלא על 1( יג )סם רכב ועשרה וכן אלה, עלעור

  וקכועו הא, תמורת הנפת כאמרו והתו השרשים. מספר כשערו זה לךויתכאר
 ער העשרים ואחר, העשרים ער העשרה שאחר ומה י*(. ד )ט'י ראר נפתכל

 - יום עשר אחר אמרו כאשר למין ההכרה ררך על מאוחר שיהיה ישהתשעים,
 העשר שנים יד(, 5ט )סטות שבט עשר לשנים כ(, 6 )דנריס חרש עשרבעשתי
 שנה עשרה ובארבע ו(, כד )סטות מצבה עשרה ושתים ד(, ד )יסוסטאיש

 תשע כס( י6 )סס שנה עשרה תשע כ(, 1 )סס אמה עשרה חמש יד(,)נר6סי3
 )ייקר6 שנה החמשים שנת ית(, כו )סטא קרש עשרים כו(, ס )סס שנהוששים
 מכירים הם כי להכרה יהיה ואם הסספר אמתת על מקובץ שיהיה ויש י(ןכס

 הכרה, ענכים ואמרו י( ט )נר*סית ענבים אשכלותיה הכשילו אמרו כאשרבקכוץ
 אמרו ה( כ1 )דס'כ אלפים עשרת ושעורים חטים כרים אלפים ועשרתואמרו
 הקכוץ להכיר ההכרה ועקר למין, הכרה הטים ואמרו למספר הכרהכרים
 וכליל חכמה מלא ת(, 6 )ט"נ עור אזור כמו ]להכרה ככר 3כרנו כאשרבאחר
 י( לט ):טות אבן טורי ארבעה שנאמר וכמו סכ"י[ כגליון כ"כ יכ; כת )ית;ק5ליופי
 שאחרי ממה שהכר כמה ואמרו אחר; והוא באבן טוחם ר"ל הקבוץוהכיר
 עשר שנים יר(, לו )סטות יריעות עשרה עשתי כקבוץ התשעים ערהעשרה
 כס(. לו )סטות קרשים עשרים ג(, כ ד )יססע אבנים עשרה שתיםאנשים,

 ארנים מאת י( '* )נר6סית שנה מאה אמרו ויקובץ המאה שאחרי מה יאוחרוכן
 כן גם האלף שאחרי ומה ד(; ג )ט"נ אלף מאה כ1(, לת )סט,ת הככרלמאת
 איש אלפים עשרת כג(, 1 )סעיס כסף באלף גפן אלף אמרו ומקוכץמאוחר
 אילים אלף ומאה כרים אלף מאה ד(, 5 )תסליס שנים אלף כי ד(, 6)סופטיס
 בלא אלף ומאה כסמיכה ט( כ )נטדכר אלף במאת בהשתמשם ורעתם ד( ג)ט"כ
 )עשרה בסמיכה י( י1 )סופעיס הכסף בעשרת בהשתמשם רעתם הואיייויכה
 סמיכה. בלי ס( ל3 )ילנהסה.~סף

.
. 

 רימספר כלומר עשרה, שתי על הוא עשרה י עשת באמרם העקר כי ורע
 אחת ענק הא עשתיעשרה שענין ר'ל לאחת כנוי והוא עשרה שתי קורםאשר
 בלכר לנקבה מספר להיות ואמתתו עשתי, ואמרו להקל הלמר 0קסרועשרה
 בלתי מלה במעלת שמוה אהת  מלה המלות שתי  וב3ו  הלמר  חסרווכאשר
 ברן ואת ירובעל את באפרם עשו כאשר עצמה בפני מלה היא כאלומורככות

 ט6חר. ספוק 3ס5 כתוכ כזי וכסכי י*יו ל' ט16חד*(
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 כאילו אחת מלה מלות השתי ובנו הנון וחסרו דן1( בן עקרו אשר י6( ינ)ס"6
 הביאוהו כאשר יכ( כד יגן יכ )דס"6 הזבר על עשתי והניאו עצמה; בפניהיא
 בכתיבת 1( כו )סמות יריעות עשרה עשתי וגקבה במספר ואמרו 2(. ךגקבהעל
 חךש עשר בעשתי ואכר בסספר ואמרו הנקבה, במספר המנהג. על באחחגהההא
 במלה הספק מן שטחו הוכר במספר המטהג על ההא כחסרון ג( *)דכלים
 לוכר. סמנו וחסרו לנקבה המספר בסוף ההא שבתבו בעבורהואת

 * מה ר עש

 * המספרנהודעת

 ההודעה ותבא הספור אל המספר תסמוך עשרה עך מהאחר תודיעבאשר
 האנשיס שני ועמדו כנ(, יו )סמות לאחר העומר שני נאשמר כאשר הספורעל

 כד( טו )נל6ס'ת הירות וארבע יג(, כ )ס"6 השנים שלש והשלנ י,(, 'ט)דנוים
 הסטת( לתשעת ית(, ג )לא השעורים שש ט6(, )5ם הפרות שבע השבלים,שבע

 כאשר לס( ל6 י6 )מ'6 השבטים עשרה ועור השבטים, עשרת א"ם 'ג(, לד)נמ7נל
 הרברים עשרת י(, י, )סופטיס כסף עשרת ואמרו ההוךעה, קחים המלההיתה
 לא בענין סמוכים ט( לנ )ירמיס כמף ועשרה שקלים שבעה ועור יג( ד)דנליס
 הטספרים משני העשרים וער מהעשרה תה-יע ואם וה. קורם בארנו כאשרבלשון
 איש העשר שנים נאמר כאשר השני במספר ההודעה תביא אחר שם יושטואשר
 ואם גמורה, איננה הרכבתו כי יט( יט למ"6 העשר בשנים והוא 7(, 7)'כיסט
 כאשר גמורה שהרכבתו מה אל לרמותו הראשון המספר על תביאנהתרצה
 ולא הספור על תביאנה תרצה ואם ו(, סוף )ט"6 עשרה האחת ובשנהנאמר
 וכאשר כ(ן 7 )יסיסע האבנים עשרה שתים ואת נאמר כאשר המספר עלתביאנו
 עשרים אמרו כאשר הספור על תביאנו הקשרים מן וזולתו עשרים אלתניע

 כס(, ט )סטות ה"לה ארבעים ואת היום ארבעים את כד(, לו )סט,תהקרשים
 הספזר על ולא הממפר על תביאנה תרצה ואם 'ג(, י* ),כריס הכמףשלשים
 תביא מאה אל תניע וכאשר י(. כס )ויקר6 שנה החמשים שנת נאמרכאשר
 תכיא תכיר ואם כ~( לח )5מית הככר למאת נאמר באשר הספור עלההורעה
 תעטיף וכאשר )סס(, הכסף ככר מאת ויהי נאמר כאשר ההכרה עלההורעה
 ותעטיף תרצה אם בלבר הראשזן הסספר תוריע להודיע, ותרצה מספר עלסספר
 תרצה שם יס(, ינ )5מות ועשרים האחר יום נאמר כאשר הורעה בלאהשני
 )נטדנר והמאתים והשבעים השלשה פךויי ואת נאמר כאשר הממפרים בלתויע

 ושבע האלף ואות נאמר כאשר הקצת מבלתי הקצת תודוע תרצה ואם מו(,ג
 ע(ן עיד )נטדנל א"ש ומאתים ההמשים את כת(, לס )5מות ושבעים וחמשההטאות
 דשב - הכסף ומאה אלף כאמרו בלבר בו המוכר המק זולת יודע שלאואפשר
 נ(. י1 )5ופטיס הכמף ומאה אלףאת

 נפי ט6ס 5ס עי וממנו 161(. לגמל נ יג )5טפיס טון 5נ6 5ט15ן 1סי16(
 ק. כן טן טורבצ נלתי  יו( 1  )דסיי נדן 6לס ונכיט*טו

1 
 נאכהס נטספל סטלס טנ*נו כי דכריו נכוט ל6 כי 61מי " ,ס ט5 וס5ע2(
 5*טר נמס גס ריי על ט1ג טיכ ננסות וסור*כ"ט עסל טסני נוכר לסיות ר6ףוסיס
 5 וטטלס" 5נס עסהט טנן סטטפ ספך 11ס לסניס קודס 6סד ,,כי ט5רס סתיעל
 כיו. טסילס 6נרס נמקגס עוד~4ס
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 * מו ר עש

 * מממ אחרשער

 במספר ההא מכיאים ועברים כי הוה לשער הקורם בשער אמרנוכבר
 אנשים ועשרה ותשעה ח4רבעה אנשים שלשה ואוסרים מעשרה למטה באש.הזכר
 ' מפילים הםוכי

 עטבע נונים, עשר נשים, שלש ואומרים הנקבה ססספר אותה
 מלשומ שאינמ ממנו ח%4חת נקבה קבוץ נשים בי לזה, והרומה פרות שבעהשנים,
 משנים הם כי בו ג"ב ואטרנו פרה, מפרות והאחת שנה, טשנים באחת וכןאשה,
 כאשר כעקר שועא אע"פ המנהנ מן הזרות על הנקבה במספר ההא ובותביםזה.

 ומעלות ואמרו אמרנו, כאשר אשה והאחת יג( 1 )נל6ם'ת בניו נשי ושלשתאמרו
 הכבשה ואת פ(, ג )וכליס עינים שבעה אחת אבן על ועוד כו( ס )יטוק"לשבעה
 )יססט היכלים שופרות שבעה אמרו כי הנה ואומר ו(, 'נ )ס"נ ארבעתיםישלם

 להם והרומה טג( 1 )מ"6 עשרה הכירות ואת כנ(, )נטדני מובחות שבעה ד(,1
 משבועות והאחר מובח המובחוה אחר שהיה מפני וזה הואת, הרעת עלאיננו
 ההא כתבו וכר בלשון כיור מביורות והאחר שופר משופרות והאחרשבוע
 קבזץ במספר כזה עור עשו ובבר מכר[, בלשון והניחו הענין על הכלבסספר
 מפילים הם כי בז מרברנו קרם כאשר הזכר לשון על יקבץ אשר האחתהנקבה
 באמרם עשו כאשר נקכה ממם האחת שהיתה מפני ההוא הקבוץ ססספרההא
 נקבה בלשון שנה משנים האחת שהיתה בעבור כי ו(, ס )נו"ם'ת שניםשבע
 לשון והוא שנים לשון והניחו הנקבה לשון וההו הענין על השמם סספרהביאו
 וכראש נקכס( )לסון האחת שהיתה ספני כג( ט6 )סס שבלים בשבע עשו ובןזכר,

 ראיה הוא ח( ס )ט"נ כטף בברי עשר אמרם אבל ן כד( כד )6'וכ ימלושבלת
 נקבה. בלשון הכנר מביאים שהםעל

 הרקמה ספרנשלם
 עצמה הנותןבעזרת
 י שערים וששה ארכעים בוויש
 . מסודרים הסדר עלוכלם

 פ"ריט(. ג:',י)כ"כ
 . הרקמה ספר הנקרא הרקדוק ממחכרת הראשון החלקנשלם

 "קספרד(. ככ'י'לכ"כ

 חוסי כל רתק. בעצת, רהק. הלך, לא חור. האיש, אשרי : הטעמים שמותאלה
 ילרתיך, נהק. למנצת, שפר. לרת-, פור. לרור, טרף. "2ועתה, תקף. מחטיב,נצת.
 סלק. והפשו, בתר. חק, אל אתנחה. עמר, לא בתם. ואשמרה, ניח. קומה,מתה*
 כסון( סרקמס סל כ"י נמנ' טת כתונ )כן פרק: ואת, הנה ובר. למנצח, נזר.אשרי,
 גס וסתתוטיס, ססתוטים ס56ס סיכריס סטנד יונס ר' ס*י; נספופ וטוס סתת'טס, סיר*תרי
 ס*לס סוריס כממות לסעטיק וסרונס יותר. לכ6רס כלי כוו קסס לטק לכתוכ דלכו זס6ין.
 ככתיכס מסוכסות נתליטן טס( סרכס%6

 יטרי
 4(. דף 6מת תורת כס' ססטרס למולן

ייי(-4שא441ייףי-
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 * והוספות והשגותבאורים

 :ם כל *פד, מע:ט היקר תכורו :ל כפ"ם ה*פדי החכס "מו א.לשער
 תלק סם ":ר הפעולים "ו הפוע5ים דרך על יכ" :ל" עקרהו ט:ס נניר עה לנו:":יונח
 קר6ו וספעוליס הפועלים ל:טות ו6ולי סתו"ר, כ:ם קר"ו.הטיקדקים סכעליםמכניני
 ש"ר נער6 טס:טות סלי:י "ועין 2( לעמוי יונס ר' התכם וכתכ התו*ר, :סג"כ
 רכ" סרנ ניום טסור, וסכ כ"ערנו סוי:ונים סטינים ע:ני *תד כל כ1 :מת"ריםטפני
 סטקרס וע5 סע5ם טל סייס מס סת"ר סם כנשור סטיכ 1לשונ'

 עליו, והנו:* סנ:ו"
 סע5עים על יורו כולס כי סתו"ר :עות והפעוליס הפועליס :מות כל יסיס המ:כי

 עזכרת, ול0ון תור:, לכ 1ה לפי גיכ תו6רים יהיו ל" ו6יך עליסם סנ:ו*םוהעקרם
 נין סנד5 ועס ספע"ים, סעות :נון וסז ע:ות ו6דס הפועלים, :מות עו:ה,ורם
 "5לו הס כן ו"ולי נמ:לו, :סניש לע טום וכל טסול והנ ונין 04 והדוטים6לס
 כ:"סר ססכה לתת ח:כ ככר הו" כי וגס ס:ם, ~ולת כ5ל כענין תו"ר ל0ס ר,הכדליסיס ל* סמ: סתו"ר, סמות קר"ם וכפעול ספועל זרך על כ"ו :ל" מפני ו*ם :יכ",וכמו
 כ0נעלם *נתנו כי כע5עו סיכר כ*ר כ*לו כן שם וסיס "תד כל כו :עת*ריםטפני
 עה כן גם טטנו יעלם התו"ר הו* טהמטנו

 י"מר כעכורו 6:ר כו :מת*ריס סיכר סו"
 כ:יסיה ווס יתזשליו 0ינ:* טס ועל סנו:6 על סמורס ה:ם סו" הת*ר כי "ומר וה וטפמ התו"ר.:נקרי

 לנו:" קנין ההו" סנ:ו"
 על ספעלות "ו פעל טמנו יט:ך כת *ו

 סוני ע6רכעס ע4ו :ינ:* טה ועל סנו:ש על סעורס ל:ם תו6ר י"ער וכיחודהתעידות
 למ:" קנין הנ:ו6 :יסיס "מרתי ו"מנם פנ'כ(. ח"* הטורס סרכ לסכי6סס*יכות

 כת "ו
 הפעול, 6ו הפועל ו:ם סתו*ר כין סהכדל לתת סתמידות על הפעלות "ו פועל טמנ,ימ:ך
 סיותו כעת גם הסליתס על לו *:ר הכח מ5ד יקר" וק5ת ה0ליחה פעל כעת "םכי יקר* ל* סולת כי הו6 עוניכי לכל ססולת וכין וסלח טוכ כין ":ר ההסרם כיוסמןל
 ל6-,קר" כי סגנכ ימפ6 "ם וכין "י: וגונכ כין ההפר: וכן כסעל סולחכ5תי

 גונכ
 וגם המגונה ההו6 הפוע5 על לו *:ר הכס ט5ד יתר" וגנכ כפעל גונכ היותו כעתרק
 הת*ריס לכל וס דרך ועל כ:יודמן התמידות על וה 6ל מוכן להיותו גננ יקר* ס:ינהכעת

 6:ר התו"רים ט:מות ווולתס *מין ~יר *כיר 5דיק גנור נכ5 :וע כילי נד'ככ6טרך
 ספועלים ו:עות התו"רים :מות כין להכדיל הענריס טמנהג היס וכנר 5שלפים. ככתוכנ*ו

 כ:יוסיפו כיניהם יכדילו וכק5תס טהמינים "תד לכל עיותדיס להם כ:עותוה0עולים
 קי6 ו*מ 0נמ, ת( 1 לטיכס "ויכתי ערירי תכלילי כמו מט"חם :טות על"ד
 וה וטפני כן סענע ו*ין נו0פות י:ימום העדקדקים כל "נל סתו*ר יוד סי"תל"י
 הורס ככר סנס יתד, רגע על :וכני י6טר 5" כי סנס 0וכני ור5ון ע5 סר6כ"עכתנ
 כת ט5ד 1ס *מר "ולי "ו תו"ר סו6 :וכני וכי סהתטדס על תורה כ:וכני היודכי

 כים :הם לפי ומו:יכי ומקיטי וט:פילי כטגכיסי :כ"ו כיודין תו:כ "ני וכוסהגורה,
 וה6ומר ההתטדס, על ית' ט6תו סענינים 6לס ה0פע טל יורה ית' לכור6 הפעלותתו*רי
 לק5ורס סעכרי כל:ון קרס וככר ה~ס הענין הכינו ל" נוסמות להס והווטות סיודין:*3ה
 *ו ספעלים כ:טות 3ה וי:תט:ו מיוחדיס :מות כת"רים לכל ימ65ו :ל6 היום56לנו

 שכעיס, *ת סולך לסוחר, עוכר המועליס, נ:מות ככתוכ רנים כטקוטות ווסספעולים
 כרופ" עוכיכי לכל הסולח כן גם ומוס נפל"ות, 5עסס העטים,רוכלת

 תשלו6יכי, 5כ5
 כ:י5קתו 6מכס רמס, וכ*לס 6רור *יריך ככ*ך, "תס כרוך ע:וק, 6זם ספעוליסוכ:עות
 ע5יו 0יורי טטס נכזל טוכנם סמ: פעולים *ו פועלים 0עות :סם %ד ס:עות6לס

 סיס שולס וסרעס על סר6כ'ע כתכ ולוס :סודעתיך, כטו ת"ריס 0סם %זכזולקחו
 :סס ט5ד כק ילקתו % גסעות 6לס .כי לסורות :ועעת ומתס :ועעת ורכקס ועלשולם
 ספוע5 מם סו6 6כ5 עוטז והנס ה:ו"ו תולם 1טרעס סע*ער נו:" :ייס עדשו"הם
 שנ5 ת"רס נוותס טגד ילקשו ו% טומעת ורכקס וכן נ:ו6ו ותולס נם*טר נס6ופרעס

 ספא5ים ממא ע5 נכש סי6 ש:ר סיס טלת גסס ק:ר ולוס פושליס 0טות 0סםט5י
 "יכ. 16 כאס 16 סולך עתס 0ה1* כו סרשון סנס 5פועל :ס סולך ל"וכן 6טרנוכי

 650 נמס סנס וסתו6ריס ספוע5ים :עות כין סוס ססכדל 1.ל י:ר"ל שכמי :סכינוועפני

 שועסן גו1לן י"טל נון כתיחפת כימרוס סם סנדילו נכתונ ננד5יס :טות להסס%י
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 ט5,תיס ומן לנד נון כתוספת 06 כי כיניסם הכד'לו ל6 עלטד, הקופדן "'ןכועסן
 נ:טות י:תמ:ו 6:ר כת"ריס ו~ס ":לי, :הס ועתיקות קדוט1ת כט:גיות וטנוקליסכתוכ

 י:יטו ו'ל התכטיס כל:ון הרכס ווס רתטן טרתום 6טרו הפעולים נ:טומ "נלהסועל'ס
 6תה כי 6טרו התפלות טטסדרי קדוס הענין ~ס סיס וככר התו,רים על להורותהנון
 סלת הו6 מסליתס התו*ר ססס ועם יסורון, למכטי וטותלן ,העולס טן לי:ר6למ,ל5ן
 ת"ר ט5"1 ל" טטתילס כי שחתן *פלו סיכור ל5ת,ת - כ:עות להסוות סנסככתוכ
 . . . טותלן. לטסותוהוכרתו

 הע5ס סטות הת*רים ט:טות לפעטים יעמו ססס עכרי כלסון יקרס סככרודע
 סככר ור5ו גונרים תו,ריס התו*רים ל,לס סטדקדקים וקר,ו נהס סית6רולנסטים
 עטוד כטכלול ורד-ק 514 לעטוד סהערה )ל,ה ע5ס סם ::כ עד התו*ר ה:ס כתית~ק
 וכטקרס סע5ס מס ויכלל כר ד ם ם 6לכעס ס:טות ססונת טס לפי כן "ם ויכיהקנט(
 טענין סנר5ה הו6 ןס כי ו*פ:ר ספעל ומס והפעול הפועל וסס הת,רוסם
 עתיד 16 עכר וטן על טורס והפעול הפועל סם ססיס לפי 6כל הטדקדקיס, "5להסטות
 ה:לסי סתלק כו" 6:ר הפעל ככלל 16תו סטו 6עי הסס טכת טוגכל נלתי :הו*וגס

 סר,:ון(: עטוד )סוף הוס סטין על וכתכ טס:טות"תר ט'1 וכפעוליס כפיעליס טסמות סע0ס יונה ר' לסתכס ר*יתי כנר 6כל הל:ון,טתלקי
 כעוד יתד הטקרה ועל סע5ם על טורס טססטות ה~ה"וכטין

 ספעוליס סטות כין סכדל *5לו יסי0 ל* ןס ולפי סטקרה" הע5םהתתכרות
 תו*ר" גקר6 טס:טות סלי:י "וטין כן 6תר' "טר 6'ך ספל* וטן סת,ר ו:טותוספועליס

 הסטות מן ס:ליסי "והמי, ככוסת6כמפריסוסל6וי נפל עעות הו6 יר,הכיולכן

 סלי:י טין היס ל* כן לן ס6ס טתוייכ וןס והפעוליס הפועליס ט:טות :וכר כטיןוהוי
 וסמעוליס כפועליס ל:טות וקר6 ס~כרנוהו הסנדל ככד'ל ל6 ~ה לפי וסנס רניעי,36ל
 טהטקריש לע5טים )ג1רים סהם לפי נג~ר טוסט'ם :טות ל*לה וקר6 התויר:טות

 כל וע5וטים כטו הורג "ל לסו5י6 טקדרות, סגגור הלכתי קודר כ,ערו ע4:סהנ:ותים
 רכ. טהרג הכורהרוגיס

 כוונתו כי וני,ל נג~רים" 6'נמ הע5טים סטות "כי ה:ער כס,דו"טר
 וקכרות העור ו"נן וסמ5פה גלעך סכת וסנס וג' נלנד טדכרים :"ינס הע5מיםנ:טות
 ח(. ק )סס ותפות יו( ג )'סו:ע העיר 61יס ו:גלגלהת"וה
 ~ס כי נ'ל יותל" הנריכ ,הל:ון ה,ם ל:ון הו* הסכר ל:ון "6וטר 2. עמור'
 דכר. כוס ת:ר "ו 6וטר מנת לכ*ר סספר נגליון כתונ היה 16 טהמעתיקסוססה

 וג' קדטון" יותר הו* סטקרה עין הו6 6:ר סטקור כן "ופסשם
 סס ס6פדי וסתכם הטקרס, סס ונין ססועל סם 16 הטקור כין סכדיל ג" יונה ר'סנס
 סס ס'קר6 ר,וי "ין לכד ע5טותו 6ל כ:'וכט סטקרס סס כ5"י, 11"ל כיניהס טכדילטסך
 עס כי 6וטר יס ולנ*ור וסעתיד התולף תכונת טמנו ילקתו 1ל6 טקור 1ל6הפיעל

 סטורככות למרק טדרכו *:ר ס:כל כמ: ~ולתם יט5*ו ול* לע5טים עניניס הסססטקריס
 טופ:ט לכד ע5טותו ננת:נת ויסכילהו הטקרס י5ייר 6טתתם כפי ול5יירם תלקיהסולספ:ימ
 י:כיל 6:ר ט:טס נע5טים מיעסס ומטו נט5י*ות טטנו טופ:ט כלתי היותו עסטנו:*ו

 :ני כטקלס '5ייר ~ס וטפני כט5י*ות טופ:עים נלתי היותס עם טופ:טות5,ר,תיהס
 ר5וני כנו:6 מ5י,ותו ט5ד יסכילהו 16 טס ע5פות 0ה61 ט5ד כע5טותו י:כילסו כיעניניס
 וסהנדל סכתפעלות ענין כע5טו ועוד 6ליו והדריכס וסתנועס סהו* הטקרס כע5סקנלת
 ויקר6 סתפעלת, יקר6 סטתפעל וככוהנת פעל .קר6 ספועל כנתינת כי כנתינותכיניכם
 עתיד, )הס-16 עוכר ט5י*ותו ןטן טטנו ס'ודע כיופן כ:יונת סו0 סענין כלסוןפעל
 סטקרס סע6ם קכלת ר5וני סוס סענין טפנווכסיוכן

 ר,ר,ו"
 ןולת לכד וכדרימס וסתנועס

 טופסמ נלתי ססו6 עם טקור "ו ספעל סס 16 יקר6 עתיד "1 עכל טוגכל 1ט1 עלמיורס
 נע5טותם טוכמם טקליס וס:תרות סלוכן כי כומ והט:ל טססם; 'דוע נלתי ש:" 6נלשהוטן
 16 כפעלים מטות .סס *:ר וסססתתר ססתלנן "טנס 6ותם, סע5ם קכלת נסס '5"רל6

 כלתי מס,6 וספני ש~טן סננלת נואת ססם סטקרים סע5ם קנלת ע5 יורו ככרטקורות
 כעתיד 16 כטכר ס1פן סכתינת לפי לכד סטקרס סט5ס קכלת עמן ות5ייר סת:יג"תל ל* 6ם כל:ון כפעל גקר6 6:ל עתיד "1 ענר נ1טן סטקרס סע5ם קכלת שתסינ6פ:ר
~ס-
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 וה על :יורה טה נקר" זכ טפני הנה הטקלה הע5ס קנלת ענין על נומף ענין,:61
 וכ*לו וט5'יותו המעל להננת והתתלה :ל: הם כי הכעל :ס "1טק1ל

 הטקור הו"
- והכע1ליס. הפועלים :טות עס עתידיס 6ו עונל'ם הפעלים י:תלתו מטנו ":רוהטעין  
 כיניהם ההכדל המגת לק5רו6ולי

 קר"
 הפעל סס הטקרה :ם יהודה ר' וגס יונה ר'

 :נעלם :נ6טר הוי רתוק כ, להס (ידטה טה נכל וכן סכתכ כטו ו:מל "טלכפעל
 וסכס התנועות :*ל ע5 קודטת ססנונית סהתנועס כטו כי ססכוכיס סעקורות יונהר' קר* ה:גה וכס' - הלמון. נתכעת סלטותס עס הפעל כס העקרה (ם כין ההנדלטהס
 סיתיד ע5 סל:ון כ:מום סוככ להיותו *1 להס, וסכה ספעליס על קודס העסור כןלכן

 ועל-וסרכיס
 נט5* ס"ינו ועל סנמ5*

 לפניסס יכ" פעעיס ספעליס על להיותו 6,
 *תריסס. ופעעיסנסמון

 תט(ס הדנור מו65י היות על הסכיעו הטדקדקיס בל יונס י סנס כ.לשער
 כיתקס כעות( והכתי(ו כולס כוס סגו *יך מפל* מקוס כוס וו?ל: ס"פדי ססיג וסועש

 טו5"לת'ך
 (גו כנס טהפה העליון כ:טת מהתיך "5לס הטונן סיו *ס כי ל"ותיות

 כי מס, ל16תיות כיתוד ומכו* נדכור כלל תנועס ה~ס סמונן כפי לתיך *ין כינוס
 תנועס תי ככל טתנ1עע כלתי סו* *:ר סע5יון כלתי עתוכר נוס סעונן כפיהתיך
 סיפל וכנר הר6ם; כתנועת ל* "סתלקית

 סיניע )0ה0004ז0( התמס6ת טן נפ5"
 ה(פחיס ל" ס(פה "ותיות להקר* כוטץ ר"וי ססכה ס66ת ו"ת(וכ העליון.לתיך
 כטקלס ה"מת *ל והגיעו כן קול"'ס יככר כוטף כקולות עתנועע כלתי העליוכה ה:כהכי

 כגיכק סל:ון תנועת "כל דטלנת כטו סל:ון מ"ותיות גיכק כ"טת כי ודעתוענ"ד.
 ס*רך *ל הי" דטלנת ותנועת מהפה סעליון ס:טת ל5ד סגוכה *ל קלס תנועסהי*
 סל(ון כי וה ככל ס"עת "כן ענניכק. יותר נל"ית כדטלנת סל:ון ותנועת וכגוכסכל(ון

 ועי לדכר יכו5 ל" 5סון לו (6ין ועי ל(ון הדכול יקר* ולכן סדכור כלי עיקרסי"
 והתלוקות (פתיס; ועלל פה כנד יהיה כמ5קות טק5ת *ף עויכק "ו עתפ:טת 5(ונוס*'ן
 כעקגה הנ5ט(י :"טר כטו הטטס וה כעג'1 י5ירס ססטר כעל המ4"ן 6(רההנה
 נתנועתס תדתה ":ר ה6ויר "ו תלקיס נתנוע נס תכט* הל:ון ה"ותיות נכל כי"נרס
 כטו5י כתיך תתכט סהל:ון עפני ולכן הניכריסנ"נלים

 "ותיות נקר6ו גיכק "1תיות
 לתיך. (נמנע טה הדכור נעת כ1לס התיכריס "לה סיתנועעו 5" ככולס וכןסתיך

 סימ65 וים שש יט5" ול" ק5ף( )כ:5ף שץ (ימ5* "ויס ;4. עטודשם
 וי( עח ימ65 ול"חע

 (יע5"
 טידות נטס' נט5ן טר :ס דט" יט5י 51" טד

 כ5פון" טן טרי"וי5י"ס
 )פ""

 כהעוה הנט5י הע ונ"ל הע ט5"תי ל" 6כן (ס, ועוד ט*ג
 יתד נתנריס ו5" נקנ5יס ל" ":ר ה"ותיות נין וטר חע ענה מנתס וכטתכרת ווולתו(נל"ו
 ען הטלות "וסף "כי ורל ה"ג ס"ד לק"י לס.ג עפ4 נלקת'ס "לס דכריס וכלכטלה,
 1ל" ~ם כל:ון יט5* ל" כ' כ'5ד כ"קר"י "לי "תד מתלק 16ת'ות סתייתועדו 1ל" טתלקו ס"'נו "ות עס "ות "ל* המלות נרוכ ו5רופם סתוכס יה* לי 6ותיותהכ"כ

5( 1ל" 51
 כטלה". יטוד'ס 3וס כיו5* ול* קג ול* קכ ול"

 (תי נקכ5ו "וט"סר העלות כטעות נסגרו כ." :ורס 19 עעוד ר.ז12נר
 נקכ5ו ט"(ר "על מקודס כי ור'5 וג' התכלה לסתתלה יה'ה ל" ותס סטעס"עלות
 וג'. להתתלהיסיה ל" *ס *ף וג' נקנ5ו וע*:ר "ער ו"ת'כ התכלס להתתלס וסי* הטעס עלות:תי

 *תרי *עו ככעו וכך כך "תר כטקוס הלטד "ותהיס למר אהסי
 טסרתו" *תר כלוער 0 ע )קר* לטסרתו סכהן *להל"תו
 כי "דס "טר ססכתוכ ווס התכלית, 5טד הו* *כל כן סענע "ע ס*פדי*טר

 וטמ" הכהן ור"הו --- הכסן 6ל וסונ* ביהיס
 ועהתנ"'ס ח" סי6 לכנס כהרת ו"ס 6תו,

 סננע פ:ס ל" *ס וכ(נ"ס סכהן 6ל פעמיס לו נל"ס וס" סנעס סנעס "ותולמסגיר
 לנגע (ס סמספתת שי סי* טספתת סכסן ומסרו ככתוכ ס"ער וכעו *ותו טטהרסו6
 %ל סר*תו *מרי *ער ו5וס (יטר.רנו לתכליח סיתס ס:מת סר"יס ו"ת וסנסטהור,
 ופסרו *ער סככל 5רך 6ין סמהרס *תר יסיס ה1ה סספ(יון ל6ער 061 5טסרתו,הכסן
 פעעיס (נר*ס טפמ "כל וג' תפ(ס פ(ס ו*ס 1ס 6תל וכ* וטסר כגדי1 וככם וג'סכסן
 ער,י6ש ויר5ס לטסלתו *ער לוס ל*סונה מר*'ס סר6תו *תרי יונן (% סכהן"5
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 יונן תם "טנס זס וכל ונ' הכסן ועהרו :"טר וכטו סעסלס היתס :תכליתהה:נית
 :הו" נר*ס סהו" כטו הטסרה תתר ה;ה:הפ[יו,

 "מר; וס לפי ויסיס ו"ל, התכמים דעת
 יכוין ל" ס;ה :הפ:יון הפ:ע כפי לי ירת: ות:ר טתוייכ. טתטר סכהן "5 :ניתונר"ס
 טתוינ ט"טר "גו הכהן 56 :נית ונלתס ותטרו הכהן (:סרו "תר :'ס'ס ה:תוככו
 וה'ס :גל5ס ונרתס לעסרתו סכהן ת5 הר*ותו "טרו.תתל' עס נק(ר הו"תנ5
 6ת סכסן ורתה תטר :נית :סוסגל "חרי כי וה ונ"ור הכה, "ל :גית :נר"סוס

 סדץ ונתן פ:ס :לת ו*פ:ר הנגע :מ:0 6פ:ר ככר 11 וכר"יה :נית ס:ניעי ניוסהכנע
 ו*טר 11 כר*יס פ:ס *ם סזין נתן ו"תר הכהן, ועסרו "טרו וה61 פ:0 ל6 *םר*:ונה
 מרלש ו*מר לעסרתו מסיתס ר":ונס הר*יס סכסן פל סר6תו 6תרי תפ(ס פ(ס *םכי
 סנם :נקצ ה[ניעי טוס סכסן "תו ור6ס עליס מכתנ וו ר*'ס והי* סכסן *לסנית
 כןכ:יסיס

 ור~
 ל6(ון ססגר 6מר הר*(ונס הר*'ס קר* ותטנם בו' פ:תה וסנס סכסן

סס'"
 נאו"יס סקר6 סכתוכ זרך ולפי הכהן 6ל :לי:ית ונרתס סי"טר ר"וי סיס סר6:וןסכ"ור לפי כי וס "ל סכ'*ני ו"מר לעסרה זרך וסית כננע כס פ:ס סלת טפמ לעסרתו

 עד סר6:ון עענין :היס עה כל קר" ו"ולי סי" סלימית וו ר*יה סמת סמנרס6תר
 "מד ענין הש סכל כי לתתד ר":ונס היו *:ר כו5, הרתיות כל ומסנ *תי עניןסטהרס
 ר6:עס. :נע:ס טס לכל :נית הי6 הו"ת והר"'ס סטהרס תכליתו*:ר

 והפלתי וסכרתי יסויזע נן ונניהו כטו על כטו נענין"ותסיס
 ס:גנס נפמ ונתפס ר"' *ת 5תפוס רפס ספפדי והמכס הכרתי" על ית( מ):"כ

 וספלתי ע:כרתי יהוידע ק ונניסו כטו על מחוס :סי6 מ:טו:: כי "*טר ור5וסעעות
 סכרתי על 'סווע כן ונגיסו כ:טו"ל :ט5* לפי והעעה, לת( " )" כעלכיס סו"ופמות
 סכרתי על סר היס נניהו כי 'ספר נ:טותל :ם כי נכעים ו:מסם כג( כ6 )נוסם5ת'
 ונתן סכסן 5זוק כי ימפר כטלכיס 6נל יוז ט:)י ווולתס הטם על ;"זורסוסמלתי

סננ'"
 ע"כ. לעטוף" ומכרתי ותו *"כ ויסיס :5טס "ת סרכיכו וס:לתי סכרתי וכן ונניהו

 וסכרתי כתוכ ו[ם 'ת מ כ(טותל 5ייית' "[ר ספמוק ית סכמ סט('ג סמכסוסנה
 - ונניסו כג כת וכ:"כ י; 'מ כזה"* :סתוכ כטו ל ע כטקוס והויו ר"י כיון ו"ליווסמלת'
 וסטלת'. סכרת'ע5

 תרמן סלת כטו וכך כך ההה עג'נס "*סיס 21. עמו 1 יתשם
 התטה זרך על ט"טח ומה טועפת ה" "כ5 5יך ו"'ן ה":ד' *טר וטהרת'"כסם

וה'"
 עועמת נכולם וסי" ותי, לקת ותרכית יתח, הלעולס והנני"'כו תיר:ה וס"רן כה"ו

 5העלותו תכ:ר *' ":ר סדכור וט"יכ,ת נו (הס טסטתוס יודע ססם ססכתוניסו0טונן
 ס"ופן ע5 :'וכנו ":(ר הויו כוולת גגס כ' ;ה על להעטיזנו ו~ע כת ות'ן ,~טרעל
 רכים. 'סרת סנה ט5'ך, 'קיטון כו:ל הוות, 'נ'ן ל" מכ' *ס כטוסוה

 ס6לסים תרון סיה כי "מרו נכטו עם כטו נענין ותהיהשם
 ין מ (תזע י"ף כטפריס" היס ויוסד וע5רס, "11 6וכל י" '(ר*גוכני
 ווס ,ה כ[ת6טר כי עם, טלת נכתס כי סעטשה טכמ ל" וס תנל טיחד ס :ש

 תוכ5  ס(מות על  :תני עוט:ת ויו וכל וס תת"נ :סעטיפס 1ס עס ;ס ת6טרכ156
 לוע עס :טעון כטו ולף :טעון כי סדרך וס עללסכין

 מטם קחנטסמסעטוטש ימה הערל' *5ל ספ" כטו כעג'ן"ותסיה
סר6נ'ע

 וה1"
 הכ"ה ספ6 ר"5 ':טעתל נלשן רפה כפ" נפרם תטיז "ותו ס6טר טס

 קרוכ ענינס "כי ר, ו*טר סערמם. "5ל רפהה לעלס :הכת לפי סט5'םכתתלת
 :,כר ס*לס סו"ן לה~י* וס על הכי* 6[ר ססקסות ככל ססכרמ טן ו"יןל11ז"
 תורה 16 תיכת כי תס ,ס, ךרך על סטכנו *פ:ר *י כקפתס גס סנעתףמכ5ל
 סלקומ טסוטן עוגכל מלק על 16 סעתיז "ו סעונר ששוטן סעתס על סעכףכל:ון
 6ת ת5ל'מ 16 כעתיד *ו נענר, מזלכו, 16 וטן סלעס, *טר 16 6טרתי, 16 כסוטסס
 *ת יקמ ומ(ם כעו סמונמ ססוס ס1מן טטקוס ילתמ כנר סעתיד כי יננס, 16 ים?,"ו סעתידס עס כרוכ יק(ר סקוה טסוטן סטונכל סמלק על ס'יס ולטס ת(כיל, 161זדמן
 עו *ו ככם *ו :וי "טרו כ! *ס הנס ו,ולתס; לו וקר6 לטמנס עמק לו ונטסס*סל
 *טו עמ יהיס /,*1 דיי ס6טר כטו :יפורם פפ[ל 6י וגן יעימ סכעת וסיס יוליכי

 וכעת ייש % כלידס מטן כי *פמר, נלתי וש ס5?ס "טן ימה "ו מ ימיס"(כעת



-

244 -  

 יסיס כי 6טלו וכן 6תל; מקוס סויו מיסיה יעתו 5פי ר16י יותל והיה *טו, תתתילים
- סורר נן)*ים  כו סר15ן *נל יתססוסו" ""ו מ*טר כטו סר5ו! *ין כו ותפסו 
 יטוך וכי *טרו וכן וטעס; עסה ט15ת וה תסכ סו" כי ויר"ס וטורס, סורל כדין'ט)ס ל" 5תפ:1 ו*טו *כיו 'ר5ו 5" *ס כי לסכרת סו* סוס וסעעוד כם'ר15, כוס'תפסו
 *מרו וכן 'דו, מומ *תר 1ט! וככל *ו *כ5 לכד 16 כו סר15ן *י( כו, וסתוקת -*ת'ך
 עם יק:ור ל" כי תמינ "ו כו סי5ון *'1 *לסיך כ' עד וסכה - וט5*וך לךכ5ר
 ו5פי וג' תדרסנו כ' ם6מר 5טס עטץ סו6 "כ5 וג' *לסיך כ' רתום *ל כי "תריו"טרו
 וסכת תדרמנו כ' ל*מרו ועמץ תדרמנו כי וט5"ת מ*טר וכמו סיט5*סו סכמיתםמככר
 וממעת "ומרו עד נממן וסכ5 ימ65וכ1 65 'מוכו 651 '~טוסו "ם כי 6לסץ ס'עד

 ססקמות כם6ר וכן מיט5י*סו; מסנמיתם לטס טנס נתעת רתום *5 כי *טרו ויסיסנקולו
 "תר מקום לסיותם  כיעת תמס ויותר לעמף ססם תכיר נסם סעיון תטינ "ס סכי"6מר
 סיותר כתלק כי עסעמיפס י5"1 ל6 6הר מקום וכם'וננו *1, מקום ט:יסיו דרכו5פי
 כי וסמ:ל 6תר ענין סעמ'פס ככת יכ* ספעלים עכ סנ16ת סעוטפות מסווי!גיל
 וכן מל6ו מד5ו ו6תר ד5ו מנ*ו *תר כי נו כ~ון ותט5*נס ותד5נס ותכ*נסכ*טרו
 6תר ויכו וי5ך ויקם וימת וי"כל וכן סו5'*ס, מסכי"ס *תר ויו5'*ס כתיקו 'דוויכ*
 ס~ס 6תר כו לסיס ככרת 61'ן ספעלים טסדור יונן סוס וסעני, לכולם וכן מתסס"כ5
 סו* סו*ו מימו: כי כמתכר ם*מר כמס וכן לכד. ססדור נכת *ו וסדור סעטיפסככת

 לספוך. *ולעטוף ס" שש*ו ס*פד *מר ס*לס ססקשת נכל סתנ*י ותמונת ו5תנ*י *םכמקם
 עתיד ו6ני סכרם ותנו6ת כמו כן קודם כמו ותסיס 29 עמורשם
 מעסר ס51*ת עת ימע פן כטל"ס, תקדם "פן סם וו"ל המרמים" כס' וסלכ6ר
 נגמרה םל* ככרם נתלס ססו* נענור וס וימנע ככרס תנו6ת קודס מסורע מננמרמס

תנו*ת,
 וכונתו סטגוטגס. כ5מונו קדס מר: ספרתו, גם סני6 ספרוס ווס נ51טה" 51"

 ככרס ת:תית מל6 טגל ו:לותת כקטס תרט: טלכניץ יטנע ענכים *:כלותיססנסילו םל* ונעוד *תד כוטן 'תד תכו"תם תכ* מל* "5פי )105( סרוק נ! מנהס ספי'כטו
 יסיס ל* ו*ת גס טניסם יקוטו! 5נענור קין עת געת עד סקטה 5ע1וכ סקו5ר כ"ו"ם
 פר', ען ולתכל מ"כל ען לס:ת'ת )כין ול* נמתתיס מניסם ונט5*ו  ת:כרנס ק5רסכיכון

 נט5" *לסוטכ5עד'
 ונמ5" ר טעו: טע:ר וטכלי ככוריס כלי סכרס

 טל'לות נלי כקטס
 ל* ס6פדי וסתכס ענין'/ כרוע תו5לס סתכו"ס ר":'ת כי על ולוי כסן תלק וכליכרט5
 ל* ס5תוכ י"טר *יך כי וס 5פרו: טטנו "והפלה ר"' על כתכ ולוס ר-' כונתסכי(
 סורע ו*ם סכרס תכו6ת קודם סורע סטל*ס תקדם פן ססנס ויתן כל*ים כרטךתורע
 מפנ' וס וווכת וסדיסס מסק5'רס ימניעסו טי סעננים קודס ונמלם נגמל ככרססורוע
 ? הכלהיס" 5מניעת סנס וס ס'ת! עד סטע:ר נתינת ,ס 'עכנ ו*יך סכרס תנו*תתיתור
- סרוק נ! מנתס סטינונ"טת  5תפ7' נרתס קודם טטגורת תקדם על פרוסו *:ר 

- דכריווסכי"  ויסכ 'סתרגו סנ5מם כ' "ע5 סקטכ ק5'רת 5טניעת ססככ נת( נ6:ר 
 "טריו וטלי5ת נו15ליס" ונתנקים ננ5נים ונ"תוים נסנכים סעטרים ונמ5*ו סקטסקני
 נכ"י סוס סט*טר סיס ל6 ספק ונל' סיפד', לס:גת כוס טקוס ו*'1 'ונס ל' כדכריהי*

 סטו5י* 1ס על מסעיר כמו ססעתקות נכל נט5" 5* ונ*טת ס6פד, כיד ":רסטתנרת
 טנתס. מתכרת5*ור

 "ת "סר( וימ* נ6מרו כן מסיס אחר כטו נענ'1 סויו "ותסיהשם
 כ6מרס ר1"ל ם6מרו כמו וג' סתט*ת מעמות וירד ויכרכם סעם על'דו
 מי ענודס מקמי ו5ימרס - סוד*ס *תר כסנים נרכת לומר ר*וומס
 סתלטוד כוונת וכן ירד וכנר וילד סר6כ'ע פי' וכן כתינ" מעמות 5עמותכתנ
- וט6 יכתינ סוד*ס *תר כסניס דכרכת57מד  סעולם סתמ6ת טעמא וירד וינרכם 

 כתונ מס דלענ'1 וס:למיס, רותט*ת מעמות ם'רי. 6תר סיתמ דסנרכס י'ל5:01מיס
 דסכלכס עכודס קתס *ימ6 ומ'5 סלק* ה[* מירי *תר סיתס יסנלכס לסוייע 6ל* ב'חרד
 נהרד סויו ונ*טת דקר*, כפ:ט ענודתו לענוד ירי ו6תשכ לענוי מסתתיל קודםכיתס

 דסכרכס כ*מת טממע סוי י*ו לע:ות וירד כתינ יטי כן לומר *פמר ו*י וסמינלעטוף?
 מעמות 56* ענוזס, טעמס קודס דנלכס .מעמס כתש טמ דלענין מירד קודססיתס
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 היתכ דהכרכס גהוריע ירר וככר וירר וק6טר כנר )גטרת היתס ענוןס רטע[סכתינ,
 ונת'כ מירר.ליתר

 כטכילתי
 דטסנפנה 4תר כתופן וג' טע:ות דוירר היתורת דר: רטילו"יס

 הנוסכות ט"ותיות "תה לכל לתת ררכו וה *סר ה"פדי והתכס כסטתה. ל, יררטקרכנותיו
 כטקוס כ' ותטר כן :היס יחר כטי ה:טום לה,יו לתת כ;ה גס טתן "חד מטו:רק

 לעעוד. והויו ירר כרכתו ותתר העס 6ת כלך סס כעכודתו ונתר5ה קרננ,ותיו 6סרןסהקריכ
 :"טר טס ;ה על כתמ7י ה:גת 1[61 ספרסתי כעו יונס לר' מס"ע רטג'לס הכריית66כל
 6)ל עכורה, טקטי וליטרס סקמה 6ין סירר 6תר וירר כ"מרו ר~"ל ת5ל הטונן היס,/ו6ס
 טכורס קורס היתם 06 סכרע סס ס6ין הטקמס תמכ הירירס קורס סיתס ססכרמסלפי
 נר6ס כתינ מעמות לעמות כתיכ טי וסימכ עכורס טקטי וליטרס הקמס ולוס *חריס*ו
 לעכורה, קורטת הנרכס סתסיס טחהינ וס טסיס ת 1 ם ע ל סס כתונ סיה ס"ס רעתוכי
 ל6 לעמות סס כ:יהיס גס סנה יונס ר' מהכינו כטו סירר *חר וירר סרם יסיסו6ס
 6ין לעמות כתונ היס 06 כי גכון "ינו וס וכל לענורס" קורטת הנרכס סתהיס ~סיתיינ
 6יך עכורס ררך טקפר "1 סיה הכתוכ רהנס ירי וככל לעםות וירר לפרם הכרתסוס
 רוירר סספור כל 16 ות עס ט רכתוכ כטס טמת'כ עכולס, ו6ת"כ כרכס ,ס, 6תר ,סססיה
 להוריע וירר רכתיכ לפרם כסכרח ןה וטפני הנרכס קורס נגטרת סיתס ככר רעכורהנמותר

 וירר ויכרכס - יהרן "1'ם6 רתענית פ"ר כירוםלטי ימרו וכן סירר. ליחר היתסרהכרכס
 וית'כ וג' סחע"ת טעסות וירר 6ל6 לוטר 5ריך ל6 והל6 סו6 טסורם ה~ס סטקר6וג'
 כמכיל 6ל" כפיו נ:" סל6 ללטר כטוסד כפיס לנסי6ת ~ה ררים וק6 יזיו" 6ת 6סרןוימ*

 ס"ל סירוסלטי רגס נר"ס ~ס וטכל וה:לטיס, סתע6ת טע[ות וירר ,רכנותיוסססליס
 יונס. ר' ספ" כטו סירי ל"חר היתסיסכרכס

 העמיפס הי6 לויו סטיותר סהסטום "ולסי ס6מדי 6טר 1 * נטקוס הויו סיטם עלוסנה
 16 העוטכת טסויו לעסות ט"ר נעיני יקסה ~ס נח'לוד 16 תינת טםטם ססונתכמו

 יו. טק1ס ססי* מכר כתוכיס "ותן נכל עועסת :היי "וטר 6ני כן עלהטתלקת,
 ינל ::יהס קללו עד יענם מל6 טר ס;בר ליכיו ':וכ ל" העעוד ותטו 6כיו טקללוהנה
 לטקלל סעטודסכ

 וסו"
 רכור ל6 רכוריס מני והס "מו ומקלל "כיו וטקלל 4טר כתילו

"תר
 והו"

 יחייכ לי ווס הר6:,1 לנ[ו" טתתלד נסות עם הטתער נו[* ועטיפת כקםור
 ט"עריס "ינס ל1 והרוטיס ה;ה ססמ6טר לפי כהעכרה סות ונום6 נסו6 ותטרי יחדחכורס
 וטכרו י': וגזנכ וכן כן, גם רכוריס סני וה0 וילך לויסתתו מנ העטדיכל לסט: יו הר5,ן "'ן וג' ול:טם להם ויסתתו תחריס 6להיס ויעכוד וילך וכןפו:תיס,

 ונט5"
 נירו

 כידו, ונט65 יי[ וגונכ יטכרו "ים לגונכ ו:כ העעד 6כל כידו נט5* ו " כו הר15ן"ין
 נטכירתו חיינ :תינו הו6ת סט5וס טטספעי כי סכללי, הטונן כסי עועפת הו"ת סויוותולי
 כירו וגט65 *טר ול;ס תלטירו :גנכ הרכ לפעור כת וכ, הגונכ כו נןתע: ל" "0לכר
 מל6 ות:נ עועמות התלה ה1וין הטעעיס כעל :הכין וטפני כירו. ט5וי :הו" לןהפרע
 וסס נעעטיס ~ה תקן לוס יחר חכורמ ויג~ור לסס ססטוכה הת'נה עס העעיססתונן
 הדרך על טונן נ6לה וסקעעד ההפ:ק על להורות וטכרו .ונתינת תניו נת'נתתניר
 "טרו ובן טעט, ה;ס ::טום לפי "ו 16 מקוס סהו6 לכיר ~ה סעסס םי"ערו ל6"ס נ~ס 5ריך כיס לת ו י טקוס הויו היתס וילו ו6טו, 6ניו וטתלל כט"טר עסה וכןסהתנ6ר
 נהס כ:ל1 שס וכיל'ס כו י"סס "ס יתן תנור 6כל 16 כו הר15ן 6ין יתן וכיריסתנור
 ליפיה :וה כהס הת:ט'ם להתחנף נ(ולתו יוכן ככר ~ס כי כטעם הנרל כיניהס סוססול6
 ככנ :סר15ן וג' :טן ען ועלס ןית עלי והניתו ההר 5"1 ס"טר טה "טנס לכסול.ו(ס
 לפי כונתו סכטו5" "טנו6ר :"טר טה )וסנה סנפול טכו"ר ענין סו6 16 סוויןפלס
 יו כטקוס סויו כי יונה ר' כפי' רקר6 ופספ6 תררם הררם 6כל י6, נקוכס ח~"לדרסת
 חנור הנוורת העטיפס נין הסכול ססגת כי ורע סר6לע(. פי'וק

 כנמו"
 יחר וסיותם

 לקכלה כןס 5ריכין 6נו כרתנו ועל סכתונ טן נטנטת ססי6 וכטעל כנרס ~ס גו~רתוהכלתי
 איל טי 6טרו כי ססקירס ט5ר לרעת יני6נו טי כי טוס טנוס להם "י(ור.5רוקיס
 סעפיפס מתסיס לך, תתן הוטריס סופפיס וקמקסת, סנפיר סנס, ככי וככם ועגללמלטיס
 סיסיס טוס כו יסיס *מר ומש סור תוכת ל6 כלכ, וטתיל ןונס )"תנן וטו6ני, טטוני.61 ולי אטו, *ניו ומכס ו"טו "כיו טתלל ונ6טרו יתי טיסיו וגחרת טחכרת סווין 6לסככל
 סתקירס סטרי כי רו*ס וסנן סתכור. גוןר ונלתי סט*טרים לנום6 ס*לס כתיןיעפף
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 לסעלם 5,61י ה"טתית, סקנלה ט5ן ןה טיווע וית,יינ כפמנו נטוליס ס5סון מ5ן ןה ,ליעת.
 ולתם "טרו כי מככללות, ל6ו טל לועין 6ין ר~'ל "טרו ס:גתו וק,:י ה,ססענין
 'דוע ,ס ססיס ולפי :ככללות, ליו טן 6תד טין יס," לי, 06 יתל תנ,רס כו יר5ס"ם סכתוכ ט5ד ם'ווע "פסר "י מכיסל וכ:ל נ6 טטגו ת"כלו "ל תוכלו, ל" ,כרטלוק5י
 טככללות ל"ו על לוקין "ין 6מרו לכן סוין טן ע,נם'ן 1"ין טוות טסי"ג כ6תד 1"וליכקכלס
 לטי נםיכ טס 16 מקוס לה וסוועות ו"מו "ביו כומקלל ססויו ל"וטריס *ם"לוסנס

 סניסס ל6 לכן מסז ס6תן ר"ל יומת "טו 16 6ניו ססמעלל סכתונ סכונת וי"מרסיתעקם
 מס1יו כיוטר ועת לפי סכתוכ סעור כי *טו, קלל ווס *כיו תל5 ס~ס שניס סיו*0

 )ועל יומתו"- ל6 יומת *טרו לעקמותס ונעןור ישת 6מ1 מקש "ו שניו מק5ל *ומקוס
 ) כ*תת(. יפול ירכיס ונעתם *1מר כ,ס וסעקםספתי

ן  

 *5ס, מלכך ו6תריס גכ6, וקום תת טנוך, ו*ני ועתס מ*ו ו*ני )אמך עכן סמיןמוכ הה" עטף לכלתי סמלס נתתלת יתוקס ותסיס ר"גס ספטר טס וע5.
 סקו9ם נרות וסמונריס וססנכי"'ם עמן ל65 ס~ס 5ומר ע5י קסס סיות עס סןסטסועת סיישי רכיס "יטיס סיפדי סתכס *מר וסטכ*ריס, סמפרם'ס כל כ,ס עמוומסכיטיס

 ו~סנכתוכ פס סעטי 5ויו סמיותן סמעם נסיות מ כ*5ס ווין נסנתת סטע6ס מקוסיתנו
 כנרות ו*תפם סתקירס וס ע5 ספלגתי ולכן רגל, סטעות סווין נ"5ס נכיג" סנס565פיס
 כספרד גד1ל ססיס שרוק 3ן סנחס וס5"תי 3סקר6 סכתכו סחכטיס כשפריסחרי5ות

 נוספות כלס סתין ססב כי לכרט נן 17נס על נתסונותי1 כתנ סקהסיס,טן
 טעס 5כען 6נל נוספות *ען כמונ סעיק ועס ס*טת ולך על עמן 5ל* סמיסנתתלת
- 76(. עטה מנתס 3ססכרת סנדפסיס, דנריו )ר6סנענין.  ג*ות ס*פדי 6טר וכן 

 תוספות *0 פניס סני על י1נן סיותיות נתוספות סמיקוקיס ס6מרו מס כי "ווע : סמ
 כתושפות יכונו %" ו~ולתס ט~מס מרמס מפתן מספר כטס וסמרם סג~רס *ותעל

 ספק אין ~מס יסט ומ~מס רמס יסיס מס כל* מרמס כי עמן, ל5* מתסיססו6ת
 גדקו ססרםיות ס6ותיות על סנוספות מס6ותיות 6ט סייט: מס ננ5 ונן מוננססעתנס
 16תיות ר3ות כסתומות ככתו3 יניתו 6סר סו6 טהתו0פת ססמיס 1ספניס מ~ס, ססניתוכטס

 כ6 "סל ס"5סים ססרי מתת ותלילס ~ס כט"טר לס:ג'ת ר"1י ו"ין ענין ללתנוסט1ת
 טכוונות כלתי 6וחיות וכתיסס,ת כסעכרס עוטדים לספר1, סס כל :תל"ס ו(ס טהוקות,כם
 סקד:, ספרי מ6טר ק5ת כסכנת וס~'ס טעות *5 סטדקוקיס ט~ס כ"1 וככר ענין.ול65
 סכי" 61ת לסכרתוונמסך

 לת וטם "כן סוס טטרס טס סכוספ1ת סטטין ככל5 יונס ר'
 טסמו: :נ6טר טס תני1 "ם טעס וככו5ס 28( )עמוד וג' ימים עול עה מססיסיס
 סקנין מס סס'6 לרזי, נוספת סי* "סר לתמו סמנס שסר מס על ס*פדי וועתסמס".
 56תי ל6 וטס סטנס, טמנו סיו65 ס5"ס 1גכולו 6ר5ו וסו6 ל"סר קמן םס61 ממסול"5

 וטס לכ', נסטת כעכור לכי, מנסטות ס6גתי כטו כעכ1ר כטק1ס הי* 6תריךמר1עס
 ומס טסכלל, סתלקיס "ו סתלק על לסור1ת פיסו מנמיקות כטס ט"כסמס ככרית65
 *טר וכן סונר. י5* טס' כט1 ספוע5ת סנס על גסורות ססכס משס סי6 "כיךט"ל
 לקטן. דכריו וסכ6תי לסמם כולן סן כי סנוספות כפי ע5ספפוי

 95 עמ1ן לקטן ר*ל" סנה ע5 סנפעל נון נסכסוסכניסו "וסיתס 25. עמור מםאות

 ננ,ונו':ןנ'ז'י"יש
 'י'ין

 ו;'י"יי'קי'לי" 'ייונ;!י
 נסוך סית טטם טל ס6פף ועת ))1,44( 5מע5ס סנ6תי כנל בף. עמור יורזאת
 ר" כזעת יוספות ו*יננו סת*ריס על לס1רות סמוסן "סר סמגביסי מקינה כמוסמלות
 וסנס י*מר ס*פיי ע5יו סמיג יכנה 6כס ל6 ש רק סימר מס הול סמוקוק,~.ום*ר
 סעל כסיף ר'י  ומן3רי כסערס, כנ*תי 6סר כר*נ'ע ינרי סנס וסן עהתי, ס' מ*ןשא
 , ס~ס. ספסוק ס)א ל6 סחתנל כי נר*ם 118 טמהי1

1 
 ועכ יונס ר' מן תסטיסס *פמ נרג ס*פי נטס סש נממג 29. עם0י כףאות

 הע 1ט1 טלת סתעמ9 ס*פדי *מל י19 כמסיכ ויסי כמו לקרוכ ממ6 רן 6טר 6סרסכך
 סש יומ שמרס תויל סכינוסו וכן ספ%9ס המתלם "ו תומיס סלם נומן תדסיסכשלם
 ל*פדקן5מי סימיון סי*כף 6ים 6לפי כסלמת 01כף מל)(, ו*מ5עי של6שתן ורתצל*סון
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 ת פו וס סנ כטי וטל "ים, 6לפי טלסת בדטיון טהו" 6מר הטגל דכל טל סנהרגיס נטנוטל6
 "ולפי 6טר ל6לס וסדוטיס כנגדו טור ע5" ל6 1ל6דס כט1 טטס לכלי העלותנתתלת
 טנין לסס ס6'ן ל6טר כהן נסתנסו מהטדקדקיס ווולתו הו6 טג'ן ה"לה לכפין 'דטוםל"

 לדטיון ה'6 הכף כנגדו טור "טרו כי לה הקודטיס טסיט1ם'ס 'תכ6ר ה6לה ככפיןוהטכו1ן
 ס'סיס יר6ס גגדו טור 6טר ו6לו ס' לפגי ה' נגד כטו לפניו טטנו סט1נן ננדו וכיווס

 כסטוסו ל6ים ולסוטיל לט~ר טתהיה ר"וי ו"תריו לפניו תטיד ס6:כ 6נ5 לכד 5כנ'1סמכון
 תיל, 6סת כפ' סכ' כטו סנית תקון ט5רבי ןס ווזלת מטת1 ה:5טת וטסתיו ע"כליוכהכנת
 _תיים ככטלי ככר ע5" וס"דס תטין, ולפניו נגדו ס'" כ"לו עור לו טתסיס 6ערל~הי
 עסס 'ם'ג ל". ~ס כ,ולת שנל טלפמון טליסס כהיותו ק5תס שותו סעסו שבכר נגדו'ע,ר
 כסגגס וכן לפניו. הס כש'ל1 תעין סיטורוהו ר"5 נדו כנ עור כסס כע65 ל6 ול~סטור
 הסעם תתת רעס ים ס6ם כעתעיס 6וטר וסו6 ר"יתי רטס ים שטר ססליט, טלפניטי65
 ול,ס כדכר סיסגס ר6וי שין סעלך וסו6 ססליט כי ו,ס ססליט, עלפנ' טי65 לסגגמתימס
 תלעוד סגגת כ61ת ננגגט 6מרו וכנר וג' טמו וסיתס תמיד סת1רם כפר קרי6ת טל5וף
 ספקוק סוה נכון, סיותל והו6 סנ*ער, ו6פסר כרטתה. כבנותס ספליג ול~ה 1דוןט~ס
 0םליט ע6ת י65ס נגגה סכי" הדמס ססעם תתת כ"ס רטס ים כי ו6טר 6תחו כסלנקסר

 והטסיריס וסרומעת סמטלס כתכלית ססכלות נתן כי והי6 סתתתון, סטולס זסוסענכיג
 ל"ערו טקכיל והסכל סטדט סלט' כטם'ריס ס'ר5ס ו"פסר כספל, הסנ1 עעטלתסירדו
 6'ן כי ס"טת, דרך טל סגנס ם6'נס לפ' לסגגה תדעה סה'6 "ער ו6ענס ססכל","0~ן
 י,( לט )כר"ם'ת ס"לס כדכריס וכף וסגגה. טקרס סהוי ססליט ם'טסהו עססכדגר
 סענטו 'תוהכ לסם ו0יומיס ל1 סקרו סמקריס ע"ל1 כ' כ"לס, 6ת' ותקרימ: וכף,ו. דרך על ~לי[ "כל הדע'ון ככף ת~'ל הכינוס וככר סדע'ון. ככף ס"לס כיכריסחעיס ולוה עסם והטוליס דכריו עכוון 6כל ותסרו, ת1ספות כלפ דכריו לו מפרס סל*לפ'

 *יוכ *טר לתטי וכדוי סומן, כף סי6 הרדפים י165 כ"סר וכץ התמ"ת.מיכילת
 כס וגריס כעטט וכף טתה. נמרו לנגטי ך1טיס ננרי6ותו נפ:ו לנגט סעתגהסהדנריס

 לעטט." ך1טיס "נל מטמ סהיו י6ער ל, סדמיוןה'6
 "לפיסלפ ה6פד': ו6טי סרגלתי" מספטו לתפריס "תרגלתי 81. עמזר תזאות
 5טיטוט נטלעת וג~רתו טרכט סהו6 16טר הייתי המדקדקיס ססכט1ת לולי יולתונט5"

 סרניטייס. הפטליס מן ה1" כי 6טל 98( )טט1ד דונ: וכןהמ5"ם",
 ען כנ1ת 6סרוגי כי נ6סרי ונית ען כעקום סנית ר"י 6טר 82. עסור באות

 ועסמום טוד ו"מר 1ר. כ כט עקוס סכית כי ס6פיי ודטת 6סר', ערוכ כלוטר הןסהמין
 ככלי, יקדם היוס כי נק5יר, כסעחת עהם 1הני6 ססודטס עקוס ססו6 ר.' לדטתסכית
 וככר הס6 עק1ס נכסעתת והתו סוען כית סי6 כק5'ר כית כי סוס למטום 5ורךו6ין
 סטנין )ולכ16ר הכלי כית סכית כי נסתנם ככלי 'קדם היוס כי ונכית לס; ך1טותנ6ו

 לר6ותכם 1נית סומן נית סי6 נסניס רכות וכית רם"'(, דנר' סס ונ"וריו ס6פדס~'ך
 וסיטורו כטכור כעקוס סכית ילכטס כית לתע*ת ס:ס נדנר ויסי סטקוס, כיתכדרך
 לסעום 15רך ו"ין ל, ט כמקוס ססי" ר.' לדטת וטסטוסה לירכטס. תמ"ת הוה כדנרויסי
 יכפר כנפם וכית סכלי, פו העקוס נית סכית כס רוככ פני 6סר סכסעס סכית כיסוס

 טעום טל ר"י סכי" 6סר הסקסות ס"ר ובן הכלי, כית כסניס וכטוט סנפםכטכור
 סו6 גסס ס"ינו טס טל סי6מר עס כי כי דנר ה' ורות כדינס, נפמו ותדכק מןרפיס לסכי" *ין סדכק טל להיות סנית סטום וטל סכלי, כית ל6פד' ה'6 לטורסכית
 ססם"לה, דרך טל הקודעיס עהסעום'ס פתן טעוסו כי 61פסר כסטכרס ולקותעום"ל
 ול~ס סהם6לס ע5ד עקוס ככית סכית כי כי סדוכר סמל6ך ויסנ טל סחוקריס *ערווככר
 לסוסט ול6 לי הדוכר 6ער ול6 כסומט, ס' דכר תתלת דנר-כי, גף רות כי, סיו3ר6מר
 נית וטל *ליו. טקוס סו6 ב"לו יסיס סדכוק כטת טמו לסת6פיו כנפרז עס ,סדכוקכי

 ובן לי, סכ כית סס'6 פ~ל שיכ כעולס בסרכ ודעתו נר"סית" כעטמס עטט ססכין,,סורס סשפדי ו*ער תכעינו כטס סר"כ.ע סכי" וכן ענין לל6 נוססת טס'6 ר-י יטרכל*סית
 עם. נעתום "ו סכלי ניפ לק סעוטפת נויו "'ננו ענתס עס נ וקק עת נ סכית טעחל7עת1

 ממטתספ על סר36-ע טגג 84( )עעוי לחי לדעת 5סי6-לםכועס סכית טעוםועל
 ט5עס העחכת :ד' נ"ל סכית של *ס מ וס "ער %ש ס, ווטי -עויו י"תמןכא-%6
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 נודע לי כי ס' וכ:ם מדי נ56 לו נסכע ר"ל ה' ונמס סדי נ6ל 6מר כ,לו ה'%ו:"י
 וכ*טת ו"מר: והוס'ף )217( עמוד ור"הלקטן ג' כהמרכ הערות' )וכן ה6מד' כ'כ.,:ס
 'קדם ככולס "נ5 כקד:ו ס' נסנע נ:נמת', כ' נית, עס נק:רת ה:כ,עה נמקר,נמ65
 ר"י. :ח:כ כטו ה:כועה ע5 טורה הכית :תהיה ל6 :כועהלםון

 וגו'. סהרכנה כס' רפ"כ גס קכ"ג כמכלול רד"ק כי ועוד נ"ל כ:ערה 42.עמור
- הו6ו ומן סיוד טן סמ'רוס סילף "כי ר"י "מר 44. עמור זלשער  מכ כטו 

 ס~6ת ס6לף. כ' ע11 "ומס ה*פז' ו*מר וג'וקס"
 סכ"

 ככ5 ה'* סקטן תנועת טכת
 610 סו6ת ה56ך 6נל יוד 16 ויו עקום סהי6 נס3טים נ6טר ול6 וסלטים נת'םהפע5ים
 גלס ס~ס וססכס כ;ס" ססנס נ*ס וכנר ותרת יות טקום סתר,יס 65 הפע5יסטטנע
 וס סטפ5 ססיס וטפני וס~טן והטקרס סעפם .,ננ'ניס סלסס יכלול ספע5 1;'5 נפ"י5נו
 *ותיות סלם רוכם "ו כולם ספעלים סרם' כס:ם סעכרי סלסון נע5 טתכטת סיסענינו
 ולתולמת והמקרס סעפם לקי,ם "תד נת עם תנועות סתי והיו סנ~כר 5:0ם ע53סורות
 הקע5ים כקפת ס:רמית סס5יסית ס6ות תעסס 6:ר סרפס סתנ,עס נכת ורפוני ; ס~ט!טפיית

 סר6סונס ס6ות יתר סמדקדקים יניתהו *:ר סנת ל6 כקפתם נתותס6ו
 סנת 6ו5י 6ו סקלי6ס ר3סדל ליפות "נ5 ספעל להכרת סם נ* ל* ססו6 סנתכי

 ענ'1 6ינו סטקרס סתזום 5פ' יכ5 למקרה( העפם סתדום )ל"ל סתדוס על 03ווותססא
 טותס. לסס טמנו עסו 5י טספעוס, סגדול נת5ק 5טקרהןולת"

 סוטרס סו6ו סמתכר סכתכ טס ע5 נסעלס סס תמהת' ?4. עסור ויו אחששם
 וכ*טת ע"; 161 תטורת ס6 .ויכתכ 5ספך כתכ תיוג ר"' כי אטרתי נניתי כנסמסר.6
 וזכריו פי"ד, ח"5 סקדם ס' כ*ות טקוטו נניתי ננס מן הסקם כי ס6פדי טינרינר*ס
 יע;ה נעסס סויו ותמית טל*ככה נק" היוד תטורת )סה6( "ונפס סמתנר, כסדרהס
 עט"ס ד' נטפ6 ונימת דכר ה6פז' הניי ל* מסס* סוטרה ":ר הויו וע5 נניתי".ננה

 כטכמי נל*ין 6:ל ועוד ו6ודכת'כין
 וכמוסס. ס"ת'. מלו ל"', סכ'"ו ס5ות' 5" כטו

 כלת5ו סתפעל תו תטורת סי6 *:ר טהד5'ת סוטרה אותז..,,ס~'ןשם
 )סכ'*1 וסחנינ סת~כו, נמקום סד~כו כמו סהוי ור"3 סיפד גם כ"כס~כו"
 נריה סוין נ:"רס התלוד "תר' ס*ף 6תר' כ' כ~ה ע5יו תפס יכרם( נטענההנלמ:'
 י הנ:"רת. ה;ין תמורת נ*ה ולי הדג; נכת ס'תססהתו

 טפן נמר סו* כי לתלפיות ככנוי ט*לף סומרס "וסתו 49. עמור ת אוחשם
 לת )ס"1( 'תר כ:פת והר*כ"ע 88 עטת נטתנרת מנתם ר' וכ"פ וג' "רתותיו"ת6לף
 הר6ו' טן כ' ור"ל ילף" תסר 'הי6 נ,סד סתו "כ' כסעו וכתכ סמתכר כדכר'דק

 כרתוק ט6ד רתוק "תס הר'י דכר' על 1"מר ס*פד' וכ"פ ס*5ד ונתסרלתתלפיות
 סנ6מר טוכ ויותר הקרי6ה סקל כ~ס ו"'ן כפיס ול* כטופי ל6 'תדטו ל" נ' טהתוס6לף
 ל(. )כרכות כו" תן"5 ס"מרו מה מכל טוכ ויותר ת*לפיות ור.ריו' 56ף ;'תקר פרו4'לס'

 כעכלות -- ססגו5 נטקום ספתת סמו "וכנר 61. אסו חלוטגר
 ככ5 ס"פדי טפ* וכן כסגו5 וכספרנו סמדכר כעכרות סלילס ללו יל רוהטזכר
 ט5ד סמות סתתלפות יופנ' המדקדק'ם קכ5ו 'לכנר ס6פז' יטי קןאי)יעטזטא' סטדו"וףם.סספרים,
 סטות יס י5 יאדו סהס י65 נפעלים סעסו כטו טפעל דמיק לכ51ם ;גתנוס:מם

 העפטיס ס;מות לפי כטכוק, נכון *ל*סו 51* ומזס 0דטיק וסני6ו ו:ל6סע'םסעפמים
 סלסון כע5 מססכמת 6ינס כי סזקדוק כתכמת סלסון טכל5 מיונתו ר6וי 6יןהל":,נים

 )מ-6 ס';* 6( ' )עןל6 למכנזכי הזקדוק 5תכטת לנו וטס ויים 6יס כרפון 'ונתו6כ5
 ס( טו )סם וסרנס 'ט( יט )יהסע ו6נתרת ח'6ון ולתפרים ופס', כן ולנתכי ג(ד

 סנגולים כסט:ת ינם סתל; 3ו ס*ין ודנר טותר ססו6 קפק ו*ן כ( ימ )סם וקסיוןו*נן'
 יסטר1 5* כי נהן עסק לנו 6ין לסם סדוטיס זוו5תם וסטלפס וגלעד וסטעוןכר6ונן
 6פסל וכנל סכרתיים 6'נם לטדקיק'ם ס*5ס הכ35ים כי  ויע טס. נפד סז6ת התכטססלם'
 כ5 וסכתוסו ט65ום ו65ום סם65נו יתל סמטות נסלסי נוספת ניכ סלטדסננית

 זכן כפידו, ו6ס 5פיד וכ! נתעו, כפירים וסני כפירים מ5תעות וקס"וטיס,
 3;טות סנןכלת סתוספת מטנו יודע נמותי *ות נתנו ל" סנחרת טסתוספת ססניתוסוכטה
 נתלסיס ספקו וכנל נוחפות. סן ו6ולי סטות נק5ת סר;יות בסכרות ס"ותיותותמכו
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 ט:ל, ותפת תנור ותולעת תכ5ת ו"ולי סנורה מ00 5סתע5ס רטם "ו תרט טלטו06
 הר6כ'ע סכתכ וכמו הלנעין תכלית 5היותו תכלת ונקר6 נוספות הן טר:יתהתוין

 ותפת ל6ם מ:כן להיותו ותנור 5*1 יכרי כן ע5 ג~רת מן מלי6ותו 5תול:תותולעת
 ום5מות מע5תו לגודל 6ליו ה"נ:ים לכ ומטן מפתס להיותו ו"טת ס' פתתנ'מג~רת
 ונקר6ת נוקפות הן "51י שרטיות טסניתו ו*טם *רן כ"כן ה"לפין וכן 5פנ'מ,מל'6ות1

 כתנועס הס 6מר סנפסדיס להוויס ותמר מ[כן סי* 0נס )?( עוטדת 5עולס טסי"*ס כי רן לקר"ת רן טג~רת ו6רן הכוניס, מימו "כן ט6טר וכטו הננין 6ל לסכנתה כן6
 לסקים וטליך .תטן וימם מג!רת ו6טם ימוכו, עפר ו"ל סס עפר כי טתמ*ת!מרופה
 ענעי ני מ!ס ס'נישו מס קלת ט5 לספק ננמוונ ל0ס דומס טיכי טס כל ט5ט6לס
 סתת5ף 6ופני כ' ודע וסטטות. מהפעליס נסרכס נהוס מ6תנו כנע5טס מסס נטלמוסג!רות
 טספע5יס טטסו כטו מוגנ5יס כ5ליס על סמוקלקיס 6ותס סניתו 51" מ6וד רכסמטות
 וכתכו כפעליס סעטו כטו פע5 מג!רת דמיוניס לסס נתנו 6טר 6פמר כ5תי ם!ס*כמעמ
 כפי "ותן סניתו נומפות "ותיות יכי6ו וכ"סר ססתת5פות ממינ' ככתוכ טמש"ו מסכ5
 ל*תרונית יקיון לתת כמירלו והמטל פע5 דכהון ע5 ססרטיות ה6ותיות כו והמתוטסן
 ו6ין מותר !ה ומל 5וס, סדומס ככ5 וכן מפעות ע5 ומרדות פעו5נית ע"די66רו
 טידמס לפי ירם תילם ססר[ סודיעס וטי טהונח כמו ר6יס כל6 מהס כקלתסנר6 56* כו להס "ין ם~ס "כל וס כדרך סממות טרסי על 5סעמידנו !ה עמו והס תוע5תכו

 סכתוכ? 5מון טסו6 קימר ע"ד תירם סרטו יסיס ו65 סתכנהס כו טסממו5תינק
 סר*ם,ניס, ולהעלקיקיס 'וגה 5ר' הנגינ'ם ת5וק' ססס סמות "5ס יןא*לשו%יא ~ס." ירכס "ניש ל6 !ס כ5 טס6מנס
 פועלו)עטודא91( הו~כר םל" פעל ועוד סתפעל פועל הפע,ל ס~ל, נפעל, קל,פע5
 ר*ם'ת פועלו סס נוכר סל6 פע5 כ5 פי"6( ה"פדג )סנ'16 סהטגס כספר ר"יוכתכ

 טודד ערליס, "ת הוסככ גתו5ס, "ו תמד כקמן 16 כסורק מונע 5עו5ס6ות'ות'ו
 ס!כיר 65 מוהכהונס, ו ויגו"ל מטלריס, גור:ו נינוה, טודדס ונסן, טנתס סכלתמו"כ,
 יורס סמורק כי וךעתו עכ"ד. 056 ככל והמג"5 והטגרם וסמכרית וססתד והןודדהמסכיכ

 תותר י "ל כמיס פתו "ך יתר כסרם וכ"כ "ליו להםתנותם נמתעף והתו5ס כיתת 1סעל

 56 6ך כמו כסורק 1"ינו כתולס ססו" "ע"פ פוע5ו סס הווכר םל6 פעלהו"
 כי מססטס ת5ק והניתוס מקומות. ככמס סוין והם1רק ססת51ס לפי תורדם"51
 וסותפע5 לפ1על פועלו הווכר סל6 ופ~על להפעיל פוע5ו טס מכר ס5" הופעל סניתוהס

 טסס עטו ול6 לו הר6וי 5פעל 'תסוסו פ,עלו טם סווכר ס65 :יכ" מס כל וכןלהתפע5
 כולו טהנפע5 "טרו "סר וה"תרוני0 רד"ק טעטו כמו עלמס כפני להסעלים כ55מיניס
 :ר . ם65 פ'על סדרו !ה דרך וע5 קל לפע5 פועלו סו!כר ם65 כמדרגת הו" וכ'פעול
 טע,"ו סתכ"ר וככר פע"ו ה"פדי ו6מל הפעיל. 6תר וסופע5 הדגם פע5 "תרפועלו
- טקדס נטס ע5יו והטופת סנפעל 6טתתכה:גת  סנפעל סכניניס סנ' "ס כפי"6 ),ן"ל 
 סטונן תסיה ו6ס הפע5ס על 5פעול הל1"ס טתכ6 6פסר 6יך ספעו5יס על טוליסוסתפעל
 ס% ט,ס כן "ס הו6 סנס מספוע5 סמקרה קכ5ת 56 עלמו ספעו5 הכנת 6להכסני
 פעו5 65פוע5

 ספועל סיות 56ה ככניכיס והמכוון :כום כו5ו !ס יכל ם"רלסו, מה וסו"
 סתתסוכ 6ון, 6ל תפן 56 סטמר כפע5 ככנין "טרך כלוויס והמם5 סמקרה, כעלמופוע5
 המ6טר כ!ס 6ותך ס:ומרטיהיה

 !ולתךי
 ה!סר, וכן עלמך טמור כו סטכון 6כ5 65,

 מעמנס מכו6ר כו5ס כ56ה ורכיס תערן "5 כ6ספי נעמ5ק, ה5תם טמכ, סמ5ע נ6,ספרד
 !ה( דרך ע5 כן גס 5סתפע5 הלווי וכן כחמו, סמקיס פועל טספוע5 על יורוססס
 כמורס כססנס יונס ל' סשכס ככי"ר !ס כתנ וככל סדגס. לפעל מסא כטו פאלננין ס" ק5 5פע5 פעלו סו!כר ום5* קל, לפעל פעול סצפעל ס'סיס *פסמ כ5תי סו" !הועס
 מונט *ס כי סמקחות כרוכ יסיס ל* סנני! ןס נכטו סס,6 טס כי ויע לסונו: ו!סיער

 כי כמו סק6 מן 6סר סכני, מן סיסיס מס נין סקל מן סשיס מס כין סולקנתש5תו
 גקל ר6ס ק ל*ו א 0שט6מחע גקג ענד ~ק נס מני 6סרל6 וטת סק5יכס מן ~וגס ל6 6שחן וק סקל, לקת מססק55סמן 51קפ עןכ, טיל סמון נמם6רמון

 אש סיע מן מ5קת 06 סח ידס נעעו %1ש%ם פא5 %קל ש שש6אסס%י
ל 6חש. וימ שן "לן י6סי עש, 50 ק :כ* נם5ס מסתשכ6  
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 *פדי סתכס סניר טס כפי הר6מונים לסמדקדקיס התפעש נג'ן ;יטו:מצי.יה
 הרונ ע5 סנפ:ייס נטקר"ס ווס נע5מו נפם סנע5 יסעלס 6:ר. ו:טקרים עלעסכ"נ.,ימו*
 ועומריס, טת:ניים סס נס: סנעל נו51ת סנט65'ם כמיטרשל.סטקריש על'שטעע.יגפ,נ,לתס

- התמוטטס טוט התפוררס פיר עי, ברל' ויתפו~י המ:5 5דעל  כו :י,ותדו ומה 
 כע5טו ספועל פעל על הור6תו וסוי הנפעל עס כו :י:תתף עה תטיד :מירתועם

- סר6:ונסכהנתתו  סגפעל עליו סיורה טה על *ס כ' נו סכתונ י:טמ :ל6 ג"כ ו6מ:ר 
 נ6לס וקר*וסו כוולת הפועל פעל על יורס ססו6 סטזקזקיס 6טרו וכנל -סתם
 96(, לעטוז לכס וסת*יתס 6תו, ויתנכלו העס, כל ויתפרקו 6ותס, והתנתלתס כמו כל ע תט

 *ליו מיותז יותל סו* כע5טו ספזעל פעל על סכגין וס :הור*ת לפי טה*טת נטוונוס
 *טנס ;181( לעיל זכריו )סכ6תי זויז כל ל"ט וס ע5 סם'נ וככר גפעל, נגין סו6ט6:ר
 על מורות טלות סנוכרים נפסוקיס ממ165 טה גמס ס6טרו טה 6ל סר6טוניםנכי6

 כטו מסו* וסתגתלתס על וכתכ נ'כ נוס כמתנם וסר*נ'ע ו ת 6 ו ס ת 6 *ותם וסטעסהפעולים
 כודד( סו* הרוכ ועל פתעכר ססו6 לור"ל וסתנתלתס כטו :הו6 והת*ויתס על וכתכוסת6רתם
 ו ומלטות כקי*ותו על סיורס טס כפירומיו, ככולם כתנ ו"ל סרט" 6טנם ס6רו,וספעול
 6ותו 6טר-ויתגכלו קטן, סלטותוזכר 6ל נסמקפס סיותס עס סזקזוקכתכטת
 הפועלים 'וסף 6שי סיות כי הורס ככל 6ליו, כלוטר עטו *תו כמו 16תו וערטוטיות נכ5'סנתטל*ו
 6תו ככתונ סנ* כטו כי ססכס ונתן 6ליו כו סכונה כי כם*מר נ6תו סספק וסת'לנע5מם
 )וכ"פ *ליו כמו כו סמטום יהיס כי כ*תו הו6 כן וזולתו 6תו גטולו כ6מרו עטו כמוססו6
 כהס גר6ס התפעל נמ( 6מר כ6לס ספסוקיס וכל - סטקר* כסכנת סד"ה וו6לףר'
 תת6וה ל* ועל סטומו( לזרך מספיח כ6ופן פרם"י ככולס כטתענר מטוסו מזרךיו65
 לם'י כתנ סת6וס עליו 6:ר לענין ל* סתמוקה לכעל סתפעלות :סו6 טעג'נו מכו6ר6:ר
 לטתוי" זטלגנ לטל*ה נתטי כטו תטזה ל' הו6 6ף ת'לוג ל* תת6וה"ל6
 סתורה כע5טס מנו6רת סו6ת סנ~לס כי תת6וס, ל6 ל*וטרו כנ6ול ז ע 1ס 6טרל*
 טסלשן כי ו6ף נעלס יותל מסו* כטס 6ותס ,63ר ו6יך ככתונ לנים ועזיס סתטזסעל

 תולק כ6ופן סו* הנורה לו*ת 6ונקלומ פי כי תסנ 'ש:כ :16ל' הרכ ת:כ 6כלה*רמי?
 הנורה סתעכרות על ומורס יו5* סן6 ת'לג ל6 ו:תדגם התמעל טננין :ססר: טסעל
 הו6 6ף *טר ול~ס תת*וס ל6 כמו ג"כ התטזס על מורה ה61 תירונ ל6 כי *מרלוה
 ויהיס לתוטר סתפעלות :ס61 מענינו מכו6ר תמדס 5' מס61 :6תר ר5ס וכ6ל1 תמזסל'
 התפעל". לכנין הטונת ה:רם כמי תת*וסל6

 לקטן )ר6ה סססגס" כספר וס כ6רנו וככל ו,ולתו ונכתת כל "ו6ת 93.עמוד
 טן ולהוטין לסכין עליסם :5'וס טה כל והוטינה הכינה "ונכתת *מר 1:ם 99(עטוז

 ויותר סענין ממנע לסו5'16 לוס הנ'16 טה 6דע 1ל6 כפי-6 ה6:די ןס על וכתכסכהות"
 ונעמס. טג6טר סו*טוכ

 מס מהו6 כתכ כ:למיו ורז"ק התתכרות" וטן כטו סססעב'ת על מינ61 "וים98.
 5רם"י. הטיות: נפ"וק

 הוס סט(ורר טרזי" ומכנס' לגל' נעל עזי כ6מרו סט::רר על תפ:ו "וכנר126.
 נסמרו זוקעס סתכס סני6ם טתמוכתם כנר6ה מנתס טתלטיד' הו6 וסתומ: לכרט כן זונ:סו6
 3*מרו הוס ככנין גזול טעות :ל 6מל כמירו כזונם "וט5"תי וו"ל 27. עמוד קזוטיםגתל
 סילס  סטליס וימעל מני תמתיו  ויתן טפתמות1  סנון  ויסר :רד'" ומבנסי  רגלי ילעד
 כי מוים, נעיניו ויסיו כיניסס הפריד ול6 ולעסו ע:ן נמ:ק5 *תה'ע נתוכס נ66:ר
 61ת גס ימל כטמקל ל6טר יתכן כ' י6טל ו6ם נדתס; מטנו ותום'ס סנכותס, הכיןל6

 סטעם סוטו עד סטלס .תמקל ל6 11ל כטקוס 15י כשטרו כי 6מנס, טסר גדולםהסמתתס
 סטלס" כ~*ת טעס כי 6וטר ולכן פתת, וסי* הנון תתת *ס מ סטעס אין העיןתתת
 מיתס טס גויס ,סתר ותסי מן סש 6מל זוכם מענת כר6ס פס סטהכר ומזנריעכ'ל.
 סטסדר זכרי לסכמר סו6 ס3י6 6סר , *תרות טמענות דהם ליטין עטד 6כן יוגס,ז'

 סמיר.גזתק
 סיתר פי' ור6ס ס פ ו, כתס~ם.גט 6להיס5כ6הו ס' כתוכ. יכן לסטערס.9ש11,

 לר6כ4ע. סמס וס' 27 עט,ז לשעיס מז"לסן
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 . כו,; כי יכ( יע :טות לג, לו )כר":ית כתכ יוסף *סל הטכ"ר וכן כהעלס 149.~מור
 1840. .ש 848 הט~רת כעלי גייגר התכם ןה על וס:יג י:י: כן י5תק עלי(ין5קו

 כה. כר"ה ת;"ל כ"רו וכן 238 לעטוד ההערה ר"ה :ט:!ן" ל"ל כדן "והת151.
 הטסרת על העירותי כנר162.

 דויקר"
 :': ותקונה תק,(, :5ריכס ל"ו ן

לסו5י"
 ת:כתו פן לכם ס:טרו טטנה

 1להכ'"
 דפסל 5ויתיך ":ל ט5ות ת"כי כמקוטו

 נעער(. )'5תקלך
 וק :*יכו כמו כטון טעס ס*ין כע'" וכן וג' :*ינו כמו ירו:סלסון "ל* טתםם למון ס6ין ככ"כ: כמו ספועל כנוי כתסרון ין ס" כ* כתלטוד כי 6ער:":ר '" טדס לה-ם ס5נ6 כס' ר"ס וג' סכנו"ס" רכות פעעיס :טתסריס "וים163.

 ו"'ן כטעו"
 ת( 6 )מל*כי רע *ין ו"'נו, כעו :הו* ס( ת )דנ'6ל כ*רוכוגע

 סכא"
 רע "ינו ,כטו

 )וסכי" - כעקר* הלכס סוה התסלוןוכטו
 מה(. ספתכר כתכ 6:ל סהק:ות מן

 להעיר ור"וי וכל"נ כל, כ6 דדרך קו,:ין כרי: "טרו ובן 4. להערס186.
 *ריס 'הודה ל הרכ דמי עלפה

 טטוד'נ"
 כתכ "ר יסודס כית סיקר כססרו

 ת"ל: :ס הת5טוד יכרי עלכפרו:ו
 כי כ"טרס כדקדוק תכמת ועסנליס התורה כדכרי והט5פ5פיס הטהג'ס חכו:,"יר"ו

 לנו ודי וטן "ינוד כוהליטוד
 לתרו"

 לכסות ~ס וכל מתכמס ול* הנקי"ות ע"ס ולכתוכ
 ידעוהו ל" תינוקות וטלסדי מ"תנו נ:תכת כעעע יהודס כתט"ת ת:ר טטנומערומיסס

1ל"
 'דעו ל" ":ר סגדוליס הדור עתכנף :יהיו עד סנעריס 'גדלו וככן לתלטידיס 'כינוסו

טה
 ,זכיד ול* רז לי  יינוו פ1"ל כרכרי יו  כתורה דטק "'ןה להס קומן וכ":ר הו"
 תקרס וגס סכעס הססרה ר"ס "ו םלטה ו*מר הדכר כן ל* כי כדכריסס מסרו ל""כעיס
 מכץ יע'ע עלע 'עטר כפרסוס לעע ':לחגו כטרס ספר כטתכר יכוי כ ל"דםח*מר
 כן עסה כ"'לוו סמ:ל ע"ד כן כ"טרותיו קל טעות סוס כו יהיה לכל תלקיו כלהתקור

 לוטר "ין וע"כ "דס, לכמ "ותס וגלה :"טר קודס טתורתו וטלס טלה ככל 'ת'ה'
 דנר כה:יסיה

 יהיה ל" 1"'ך ע5*. כלו סכלל על וללטד כר5ק ל" "ס הסדר טן יו5"
 סל:ק. מן נעל סו" הנה לה*ק ויקדוץ לל~1 הסדר נ,תנ'ס הנ:עות :"ר ודקדוק.כן
 למען וכר כל:ון תכ" לפעטיס עטה נקכה ס'6 כ' דרן טנז לה:טיענו :ה טרתולכן

 תעימה ה' תורת מכסוק נקכה ל:ון תורס ה'ות על ר"יה וסכ'* "זרות טל1ת עלגלטור
 וע5טחותיס. גדרה לתת דהעיה מ"ריך :ס כי ~ה הט,ריס :כתורה פסוקיס וכטסומכטה
 ל:גו' ד"'כ" ה'כ* התוסכות כט"ם וגקכה וכר כדכריסס פעמ'ס כטה ט5'נו ו,ס ה : ל: ול" דרכיס :ל: "מר דידן תג" דלהכי ט"ד כל:!נס טדייקיס ת~.ל :גס נריהונוה
- וכו'. יר:ה ': נט' וכקר"יט:נינן  ככסוקיס ו"ל הס :עום'ס דר:ות ככעה תמעה 1"ל 
 נכון ליטי :סוטכים הס "קטכתות 6ך דרכיו 'דעו כטוך כ' הדעדוק, 'כ'לס ל"":ר
 ט"תס." מכוונת ככוונה דזוק לםוןעל

 סמקדס" מכית סליונ' התוגג 'עקכ טר "5לנו הכ'"1 הנוכר הספר "11ס197.
- הנ51ריס נמד ירו:לים "ת לכדו הערכיס ":ר כעת 2( הערה 8 לע'5 גס)ר"ה  
- לטספרם 637כמנת  על'1 מככ *סר ס"נן כטתוס המוריה כהר עכודתס כית וננ"ו 
 נ:ס ה:תטסו ערנ' כלםון תכוריהס כתכו ":ר העכרים גס ולכן קדם. "ל כית"1 מקד: "ל כית לס וקר"ו 'רו:ליס העיר :ס "ת הקכו וכדו'ם, תלומותס לפ''עקכ
 ג"ליו. כסס 22 עטוד ת"י סנעריס כמלתטות ווילקען החכס כ"כ ירו:ליס. :ס תתתהוס

 ט:ס "ווכר :ס כסהערס ה"פד לדפי208.
 לסנ~

 למעלתו "הלן
 שתתמת נ*צעה ו)ת גל כמסורה" :נ"טר כעו טקומות :5:סחלת

 עטרס וכמ ו( ג )כטדכר וט:ס "הרן תולדת ו"לה ומ:ס, "הרן הו" ו"ר" רסכטקורה כט"
 וט:ס"סרן

 )דס'"
 'ג(. כג )דס"6 ותכירו כט( ס

 ":ר סספוך טן208.
 כטכט"

 סנמ"יס לסקת עוד נט5"יס
"':( 

 כמו כ( 'ט
 וסממניס ד(, ד ):זכ לנום נתסוס ויהי חפן, כמו כטיס פחז הננ"יס,קסלת
 חדון.  יט( ן ורוישל  יריין  וס:פניס. בפי  מ(  פי):")

 :ס'ן מכרו טל" פס מכרו גס פס נוכרו סל" טהס וי: כסוןועטעין ה* טפקין דל" עלין יום מנ ט'1 כטקרת "וכן סר*"כ :ס נעק כ' ל', נטכלול ב!3.,טער
-  טקרת וכ*טת 

סה'"
 גס ק:ס

 6מנס ייו. "ס כי טונס 6ינס וכפרפ י'ת ככל5 6טרס כי עחסר* חקור"
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 )נוםלס *% סיסוד 5פי יותר ו5* פתות 65 סן ט5ין ו'"ת נ,:ל, טיח"נ תטיהת ו*ת :,

 טשרת ו:ייור: ו"גג: ההי", טסרת.ליו
 הה'"

 הן טיהדין, מ5ין על נסנית
 עוי~

 '14ך

 יג, )'סעי' עת" כנגזס כי עיתז4 'ג( 'ט ליהוםע עהה וכן ובו', ע':ה' ע,ג.' כנגדהכ' טיתז* טלה הי* עינה כטו כבול:, ל" 6ן נעקלת להן ד,טות "קיות, טלי, כנגדןנטל"
 "הה כטו כולס הו6 כ' 6ץ 'ג( יט )'הוסע ג"" 6נל וכו'. ע;י ג( כנ 1'חיק6לכג.

 ו5" גת" 5* טוז דומס לס נע66 5" 4תרי טיתד4,6'גנה
 להעצ'בה וכן וכוי גת1

 5סע6יכ 651 5הע6יכו נמ66 65 כי מיתך'ן 6'נן ין( נ )5פניס *לןס 'ט( מד)'למיה
 5כ5ל טנין לסן ו6ין סמסרת נ5' ליתין כקל6ו ודומות'סן ו"לס וכו' "ר,י ול* "רוו1ל6

 גס יותר 651 נמפיק לכן דוטס *תת כנגדן נמ66 6סל שערה כמ1 מלין נססמיתד'ן.
 מנו" 5סן 6יןסן

 מפיק. ל6 ותך מפיק תד ~שין די* נמטית תוכרו 656 11 כמסורת
 נ' סנ6ס עןב" כמו כס נ16 65 סן גם מפיק נ65 ט6תת יותל הן 6סר 16ת1ועוי
 כת( ינ ומם5י ט~. טנ )יפעיס פעמיס כ' נתיכס י6( מם, וירמש תו. )מ"כפעמיס
 ה6 מפקין ל" מיתיין מלין י'ת כ6מת 5נו יס 11 סודעס ו6תרי וססמס. נססמסוכן

 כתוכס סועתקו סנסנם ית( )ע סוהיס ג( כ )טעות ותתטלס סנסיר רק נכונסוהמשלת
 כנ( כ* )עס5י טנטתס כת( טו  )נמינל נתט6ס נמקומן ונע5ס מיתדן ול6 סן ית'ןו5

 ת5נס יג(, יט )'ססע עתס עונס, נתט"ס, שדק: 1ס וסנס כנ(, 65 )"'ונמתנס
  מוסךה ככ(, '6 )'סעיס *נתתס יכ(, יך )ט"6 ככו6ס כ(, כ )ם'6 6זס 65(, 6)סופטיס

 )6(יכ מסכמס ו(, ד )~כריס סר6סס י(, )ען לטינה טו(, )5ע סעונס ו(, )כדדפסוק קיע* ת65תס טך(, )ען כ6מס ג(, יד )'ת~ק56 כס י~(, כ )'רטיס ורתמס 5נ(,)5
 כ55 על דעתך ת! טטכי5 קור* ו*תה ככ(. כ" )עס5י עכטתס )סם( מקנה כנ(,65
 ~רות נר6ות מסורות מיר כמס סננת כו 5פתות וטפתת כו* גזו5 כי פס טג5'תי~ס

 וכתוכס רכיס כס נתקסו *טל קמ6ין מיתדין מ5ק כק: סש סס'* כמו ר6סונסכססקפס
 )התכס,יצחקמ"'מניעמוגם5יים. ע5 וסכ5 כס קוםי "ין סנ*מר כ5ל ידי וע5 נ( 65 )5נר*סית 6"ת כסטלו 5ונו6נוסרכ

 יקזוקו 5יסוד 5קת 65 יונס ל' כ' 183 י'
 ססס"ין ודעתו כסופו, ה* לס הטי5 כתתי5תה 5עד טלריכס תיכה כ5 נתטיה: ר'דכר'
 על כתנ *מר תכקוק ס' ע5 סירוס5מי תנתוס ל' ננ6ורי ול"יתי נוספות,ה6לס
 נוספת סס'6 כטו נוספת כנרי6ס "והס* יו( )" כרי"ה ומ6כלו ת5קו מעןספסוק:

 מוס סנר6ס ל6ור, סעגי6ו מונק סתכס ~ה עש וסשר מלריס", ננתלסנס"ס5ס,
- יונה. ר' כעקכת נוה ס5ך תנתוס ר' גסכי  גס כי מונק כהערות סס מ65תי עוד 
 טס. נטערס תרגומו סכתנתי כטו 31 5ט'5 ר"י כתכ 6סל סערכי סתרון תרגסהו6
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 * נ"י שד"ל החכם מןלקומימ

 י'נ טיטה 13עמור
 ותכ"

 5היות )והכוונה הפטוליס 5'5 הפעליס טל ה5מ"ן
 ה"ק,ו"פיף(.טל

 5ה'. טלת כי 5"ל ה' טלת כי כ-כ ם'טהסס
- כ-ג טיטהסס  לילכיבו  לררך :מלילפ  לכוכיי רייי ייבבו  ור"ס נתמיה לסון כ-ו 
 ל56םינו נכרך לומר התקינו טרו-5 טיתכן "5" מסס ללמוז ו"'ן לה-ק, עהרת ט5כי"
 לסיק התחילם כיכרסס טכנר ונתמיה, 7"ס כע5 נס טטמו כמו "רטית, לטין ורךטל

 קלת כן וטל ל0'ק, חו5כס ממנו 6סר ס5ור סו6 "מנס 6סר "רמי, 5טון כזרכילסתטרכ
 7ף ס"ו5ר כית )ט"ן למוסר' פתחת כגין הקזמוניס, כם'ריס לכז ל* נמ5"'סמדרכיו
 כי רו"ס והננ' - ל"כנר סרגו יטיס, לכ5כס כמו הפטועיס, כשפוריס גס "ךל.ח(,
 היריך, ה,ס כטטר יונס ר' זנרי כל ע5  7טתי 5חוות כ"תי "ס לה*ריך לי היססרכה
 לכן וטטוקות, "רוכ,ת נחקירות כ*ן מהכנס "ותי ומונטיס מתנגזיס, והזמן המקיס"ך

 כי כלל 7רך "ומר ורק מוה, יוי"טסוך
  כעחזרי

 "חת ס"ות לקכל  ימסר לי  סיעתי
 וסמטורריס הסופריס :כן )וכ5 הטס המון *פי5ו הרוכ על 6כ5 "קרת, 6ות כטקוסמומטת

 מפיסס מו5'"'ס "ינס 'לזותס, מתחלת כה הורנלו "סר כלטונס מזנריס כטסססחכמיס(,
 מיוחן כח "5לס לה 'ם *ות וכ5 מלה כל "נ5 "1ק כמקוס "ות "ו מלס, כמקוסמלה

 ולומזיס זורות, כמה "חר "חריסס והכ"יס ה5סון, לכטלי ונרגסת המוננת מיוקזת,והור"ס
 הספהס, מת,ךסלםון

 סמתקלפות הסור"ות 5ומק מ5הכין מ"ן רתוקיס ו"מס, מ"כיהס ול"
 סיו "ותס סוטטיס סלטון נטלי הקזמוניס כיו ם"ס מםפעיס לטפוט ע5וליס והסססן,

 טתוק. פיהקמטל"יס
 לזוגמ"

ל"ער "ני "טר "טם כי *ומר יונה ר' "7 עטוז כשוף הנה
 הו"

 ו"ומריס לס,כיר, כ" ם"נ' המלות "לי "טר טנינו ל"ער ",, "טר כ, לאטד וכיןשמיר כין ים גזול חילוק "כל כן, סוכר "'ן וכ"מת למנ"5י, "מ,ר "ועריס כמו
 "וטריס טיכת1כ לירמיה "טור היה ולת התעזחה; ט5 "ו הפטו5ה, חווק ט5 מ1רה"מור
 כתכ "כ5 "ומריס, הסקר ננ'"' טהיו סמלות מ, "'ננה למנ"5' מלת כי למנ56',נ*מר
 ל"ער, 5מנ"5י "ומריס 15מר היה ויכו5 תטיז, כן חומריס טסיו לה,רות "מור"ועריס
 בתחי ולי רנות פעמים לי יליו כ' דבר סי0 ליכי 6עורי ילי  יער יע: ימר יי יינן  3המירוי4 כ'" ם"מירתס מדכריו מוכן היה ל1,16

 ר' עסה גדולס  מליכ0  וסבס רב.
 טיון ה5ריכיס טקומות ו"לפיס מ16ת יזד: ספרי עכן ועבן :י:ף  3עס  פי:, 3:ערייבס
 "ותן וקילק הטתחלפות, כס,ר"1ת1 טךקזק הר"וון וה'ה וכלכ, מסה "ותיוה טמווינטנין

 לוויסטנ:"פט(. חכעה ונקר"1ת כ6(כנו ומפ,6רות מס1כח1ת כ"5ה וטל"כ1ת ; רכותלטקלק1ת
 מוו, למטלה קכ5ה ים"כל

 וה'"
 מטנו "יר הטקר ו5מ5ו6 ססרס, "ל הטנפיס מן לרות

 מוו, 5מטלה חחרת חכטה טוד וים המתחלפיס. הטנפיסט:תטכיס
 וה'"

 ה"מת "הנת
 עסו" וכל' מתון, מתון "כל קפוון וכ5י ידיס, ורסיון טנלתיס כליונקסתה

 למחסנות פניס
 וס כ(יילת:  כפביפיי, יסעעירס  וסררי:ן ולי3ורבו,  לתועלעבו  סיעפס ו3לי  סרור,"נס'
 ה"מונס עס נ0סך? הטנין ם'ה'ה יתנן ל" הא? ת"' הו"? "מת וכותנ, יומר:י:י
 הכוללת "תת וטיטה וכ,כ, טקר ככרי "5פיס מטסרת ויקר ג7:ל הו" 6עת םל קטןסגרגיר
 הכלליס נדוליס ססריס טכטה 'ותר ועוטילה  נככדת ה'" תעלטת, מכוסס סהיתס 6קת"מת
  ו:3ו:יפ. ו(גייית ועייפית,  בכיביע 3לתי  ער:וע "ו "תריס, כססריס כנר היוועיסזכריס
  ברילס סירוכה יססנלבות  והעתיבות יכתיפלת,  כ(פר ייר רידיע ס3לעי סיגיעסויזרי

 "סר ה"עת, הרגסת  ה"דס יננהוטכופלת,
 ה'"

 "ו ההטקפה, כתח5ת ויכיר טן', )ח5ת
 מס ק5לה,כססתכלות

 טהו"
 וטל ס"מת5 כג7י סלוכם וכ,כ טקר טהו6 ומה וי5'כ, "עת

 חט'7. כל יתפללו6ת
 סירום ט5טו סו6 לטולה טס , והטלהו על יונכ ר' טכתכ הטני ספירום 18עמ,ר

 טיעלסו לו *טר רק ם'סתעהו, הקנ-ה ר5ון סיס טל6 5מ' טחמסו, לו 6מר טל* רל,רסזי
 סיוריוסו לו 6מר עולס, לטמאו נכוונס סהעלסו וכ'ון עולכ, לטמותו כיי ההר5רים
 *ין סימת 51סף סייו(. ג"גטר "כרהס ר.תכס למדני וס רם-י לטון )כננת יטחעהוול6
 *נרהמ נעס וס56סיס כתחלס 6ומר טסכתוכ 6חר כי ל6כיע, ע7כנ" וסנכון זס, לכל5ורך
 סעענות. כנערו
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 ינ(. כ" * )ד"ס להוסיף 5ריך לט[נת ל"ו ס'טסמס
 היה 06 כל,טר רד"ק, כסירומ הנכון וטהרתי, כהס *לחן הלת 21 עמורסוף

 לכו" 5ריך הייתי ל6 כירדן, הרתי5ה ידי על :*עהל*ססר
 סם וסרפר *טנה כי לכ*ן,

. ולטנ. כטסדרך הוי היה וסטיטר כהס, כרת'5תי. ס5עסר ר*וי והיה י:רתל, טיטי טכל עונים:הרות
 ירס(. )עמלם :ך,נו 5"ל 6ותס ירונו וכ*סר י*ו מיטה 23עטור
 סתכם 26 עמורסוף

 העופל"
 סטי"ס הור6ת לסרם ססכיל יונס ר' כ' העיר עונק

 ריהס תן, ען תנם כגון הפע5, לת*ר נססן ס:ס ידס סע5 סעות, ק5ת נסוףהגוממת
 והו6 יום; ען 'וסם ריק,ען

 עוסיי
 6ין ס,*ת העי"ם סנס כי כעיני, חסס דנר ו,ס ערני. נל[ון סגו'ן כעוה6קוו"טיף, סיען עתתלתס סיתס ס~6ת ססעי'ם לו נר*ה כי

 ?ריקית ענינו ריקס תנינס, דרך כלוטר ?ש1, ענינו )תנס סכי'ת סור6ת 6ל6סור"תס
 ה"קוו"טיף. עסור*ת ע"ד רתוק ןס וענין ניוס(, ענינו יועם ריקניות,נידים

 תנם, סכריקס, הטיש יפס [פירם סתתר 'ונס ר' על לתעוה ים ו' סיעס 28עמור
 )כ*מר סנין ול* ס'*, תטורת סה'6 ו"טר ש?שמ, סכמלת 6חרונס כע"ם נכסלדוטם,
 נ6עת. כעו סו6 ו*סנם סכעל, לת*ר )אקז( הסס סופכת סא סגם ס6תרוניס(סכינו

 ?5ז. 5'ל טענו כ' ס'טה 26עמור
 הפעול. 5"ל כפעל כשס סיטס 27עמור
 61ין ?סלי, על הכוונס ס"ין סמק 6ין ג(, כט )"'וכ נהילס י"ט סיטמ 28עמור

 ל6תר תוכל 1ל6 מספה הדקסת ורי,טל?ס על6סתך כלית ר.נס סיקר ידירי ועתס "ס
 נו. לר.תגיר עקוס *תרי לנ*יס ו*נית לעלין, קנ5י 06יס לכן עולס, ל"ול י5י6תועוך
 רשו ר'ס ר'ד כעעוז הכתוכס סלי ססערה כ' ת:61 לסוסיף, עוכרת הגמ קעון דכררק

 גוף ~6ס נטלם *ליך וםלתתי כתנתי עיקרס כי ידי, עתתת י5"ס כימר עטס6'ננה
 נס,ף לסוסיף ת,סמת לך 0לתתי הו* כ"סר ל[ונו לסני כמהנ6ת ו"ת"כ 'ונס, ר'דנרי
 אייר ככשת דכרי *נל ע['ת, ויסס ההערה, נגוף התוספת סכנסת ו6תה הקודטים,דנרי
 ),ס כתנ עס *רע ל" ו"ני סעעה. עליו לוטר נוכל ל* עד וכו' 'דידי "דע היו:כך
 לעדו ועטגו ור*נשע, הכוורי כדעת דעתו סהיתה מ:ק *ין חיוג יסויה ר' 6נל יונה,"ר'

 4פת סקור6ים ננד סנוניס ת5יס יונה ר' ירה נתגרתן( כתנת לכ"סר ו"ם;סניהס.
 6תליהם, סכ6ו והטדקדקיס סנקדנים רונ לטדו וט:ניהס נלעסי כן לעד 0עטנו 'תכן,נקען,
 עד וכו' נסכת" סכטעע"עד

 סוי
 לסונה: ןס כסיון נע:לה ססוסמתי וסתוספת הסערה.

 תיוג ר'י דכרי לסרם רו5ס הו6 כי ור"יתי למני, סנ"ת 6מר יונס ר' דכרי"רפיתי
 כגון טהמנט6, גם יפול ולמעעיס טוטעם, מהסתת טכני עד וכו' ער.ם יט:ך סלי;,כ"ופן
 טוטעס(. עד עועעס טן תנות, עסר הסטיט )הטדסיס עוטעם ססתת ס*ין קמקף,"*טתי
 סנדניתל." ,4מת כטו עד וכו' נסנע 6ינג' סוף"ס,ף

 לס-ק. התורה וו*ת כסלו ו' סיום פ*ד,כס פה סכו"ת וכגכם כנפסך מלוס, לך6סר
 שר'ל.ירירך

 וכרי סן כס" "כיו65 טן הטלות 06 כטמתמק כתנתי 179 לעעור 1)יצרה
 .110 478 הרקעס ס' םל כ" הקונן נסוף ג"ל7נערנ סתכם טפי טקרונ ועתהסכויית";

 ננוסתתנו סתסרים כדכרים כתונ סס כנדססס טן יותר נ:ליעות אוי6 .ת ט, דל"נכנריית*
 מסרי לשתכ ענין *ינו *0 ענדי תוד יעקנ ~רע גס נו כילפ 11.ל,, העתנר הני"6סר
 שה עום5'ס עורעו טקתת ססו6 לדכר ר"יס ל*סרן טנין תנסו טו[ליס שרעו עקתת6טר

 ל6ית כל6 6וטר סו* עלשם דה ונני "סרן גני גדוליס וכר.מם סעלכים 6לוסעומלים
 1ל1ה וכו/" והד יעקכ ~לע 6ו סו6 כן 6ף וכו' סעספתות סתי ל6סר זנרו סעם6ת

 ר~מגיה. כנרהת*. ינרי סם דכריו כי ;..'יהר, על לסונו כעס סר*ניע ספךלסו*
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