
.בראשית
 והשעור קצור(, יכיימי תשתי יש "י" בלשיו * ' י ב ת י ש ' י ב א'א

 כלופר המקור, t~1Pb )4לא( המעל שיהיה או אלהים* ברא אשרבראשית
 נססך שם אק )כלנמר אליהם יסטכו לא  ההשלים כי אלהים; ירואכראשית
 ב'(. א )הושע בהושע ה' דבר בתחלת עור הסברא היא וזאתיפעל(,

 זה, זולת בו למרש יתכן 5א כי לילה, 8.רושו כאן ערב * ב ר ע י. ה י 1ה'
 פערוב הם אשר האלה כלילות אמתי אענו הא והלילה יום, קדמו לאכי

 בריאת קודם מאיר בלתי העולם בו היה אשר הזמן בו נקרא אב5השמש,
 כ15* טיילה רוצה ח'(, א' )חבקוק ערב מזאבי כמוהו שיהיה ואפשרהאור*
  ייינן וארך - ד'( ז' )איוב ערב ומררוכן

 כה ןיהי המלת כן. ויהי - הרקיע את א' ויעש - רקיע  יהיר-ח'
lb1Pbושמש באור תא הרקח את א' כעש מ למשן מש 4ק אחא ia~p 
 אלהט.ויעש -- כן ויהי .- הארץ תוצא כיד-כיהו פסוק להלן שנא' סמה 15הוראייה

 לאותות והיו וכמוהוג פאורות* ויתחלשו תרנינו רת, לסאווהיו פ'ו,*
 ושנים, וימים ומועדים אחורץ ויתחדשו תרגומו )שם(, ושנים ולימיםולמועדים
 בכ5 3כיומר פנים כ5 על השאורגש במצוע יתחרשו הדברים אלה כיכלומר

 דקדרא והתחדש יום בכי ובואם המאורים של זלות הם והאאאהאואים(.
 והחש וטרף, מקיץ וחום, מקווי השנה ומני הם דטועדים אב5 שוהווהדותה

 יתחדש אשר היי שית זמ4 שחדש הנלנל מרבעי ברובע חתהכשהשמש
 תשלם הנלהג רבעי כ5 תפובב ובאשר ממנו; אחר ברובע "ונחכשהוא
 דשטלפ תתחרשו בתחיה, 88נה החמה אשר הנקיה מן ישבב ותחלהשנה
 המאורא שם כן אם ובבואה, השפש בזריחת יהיו והלילה והיום בעירהטוההם
 השפים; ברקיע למאורות והץ הכתוכו שאמר ו6ה כולם. הדברים עלתהם
 טוה אב5 שוה, השפים' בויקיע פאורות ,יהי ג בתחלה פאמרו כפוהוא
 לחווק(. )כלומר 9נחץאותם

 שהו ב6ו  והארם, האיישת 6ן שבחובו 6ה עי שגונן  מתני ק נקיא * י נ ח'יב
 עצפו. הזה מהענין הערבבל'

 בני - ובערבית ובצורות בפין כמוהו כלומר . 1 ד נ נ כ ר 1 ע 1 ל ה ש ע אי-ח.
 שהוא. ב6ה להם דומים כלומר 58וני, בני כגנךפיוני

 פתהלד יתאדם איהים, ", קיי את יישמעי ' הכתוב שעיי יני'* י ע ם ש יי "'*נ
 אחר* שבאה *יטדם4 )א58ה ננוע ואשתו דמדם ויתחבא היום, ירוח בקש

 ebte נסח שיצא וזח קורם, שנאסר *טתהלך* על גם סוסתה,זיתחבי
דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ג'נאח אכן יונהר'י

 וראשית כהי ראשית ושעורו - חי נ' בראשית - אוני וראשית כהי כמו,בתנכם

 היוב* קצות משני האויר קרירות עת - היום לרוח מ(, ק ל מ ה -אוני

 ננזר בלבד, גחונו על ההולך השרץ על ןפל הוא * ך ל ת ך נ 1 ח נ לע י"ד'נ

 על נפל כ15מר לארעא, ונתין כיב( י'ח )מ.א ארצה בוינהר התרגוםמל'
הארץ,

 ודרדר כ'( פ' )בנר אושעיה דר' ובבראשית הקוצים, ממיני הוא , ר ד ר ר 1 "מ,.
 דרררא כתב: ז"ל נאון שרירא ורב " כרשף. ערבי בלשון והוא עככיות,אלו
 קוצים, עליהם יש כנגרי בבבל ונקרא כתורה, הנוכר רררר הוא ע'()נפ'ן

'.:( 

-,, 
 .. :. מת:שבתוסו, "םקלפין.אותם"ואוכלק

- 

-. '. ; ,, . 

 ס: ה .. ף 5.ה , ..ג'ו.י,ן
 ריי
 נ'(* ני )נחום חניה וברק חיב גמ1.~1להט; שלה הגרוסי . .

 ,ה:ןד,-
 1;י

 "ישתי"הכיטה ענני 1* ין"נ? ופי *ה
 "(* ושמד פני תפלי גהי

 -, ,א5עוה. לו שקורין ודיא כנאי, בערבי , גיר ב ככ"א.

 שעורוש נתצת-וברוס. .לפש.כליחרצ קין תובין ךכ'ב.-י5דהאמ",
 נם משבה הקידם _שבפקק "אב" יברזל")הםלה נחשת חתרש למש אכרבל,י.
 ייקל. ערבי -_2צה"ג:ובל' ודורש-נחקרת* ב% שיכיש_ "-,ןל-:זה(, ,."ל,
 ב' במקום )ל' בחברתי :בפצען,* רצטן':;לומר ין. ת ר הי ;ל * י* עי פוצ 'י נינ;' ...ד

 .,ן, - :., ן ; , 48(, רקמה ע' בתניך,רבים

 שבעים למךיקם ;ir~P יקם ששבעתים. אע"פ .קין* .יקם שבעתים נמי. כיד;,.8,
:!, : . 

 ם'( פ' )דגיאל בו כי.4רהט והמליחות הרחמיה אלהינו: .לה. וכן: ושבעה, י

 '; ן: -': ;: ' :' ,: , _ ., שסררגו,בו*. אע'פ; וכטמר ן,,.

 עה"בהמ" מארם טח'כוטח האדם את אמחה זען
 רמש עד

 באים ועינם האדם :החת ,המינים אלה והביא ' שמיזם:* ה וף ע ;  עד ,-,-,
 חחתיו~

 אבוק , ::;
 !היקומי :כ5 אח אסחח - טשעוי

 כם'ש המינים אלה כג כולל הוא אשר

 - !; ' . ' וקו'. מתהם כל;היקום את וימה גץ( א ובס .,, -,':

 הנקרא אני,שהוא ,וסובר שמשאר, .הנאון):.בעהגי: בד פירש ופד* ,,,-עצי, יטןי .4
 - יהיא;"חמר* קערו בערג" בכפרי; אוהה"ל ונסרח קקס:כ4מך. י.' -, ,":

 פרפתו, וכאלו געלה ,תאר פרף 'שוהיה ..יתכן ן'בסיה'. פרף ן ת זי 4י',ח-"ייאפו

 כרויה :בו .m~t1_ יתק! 14. ומהרגום .והוא:.העת ןט?שח

-( 

 כן גם ויתכן תלוש(,

 צ'ז(; )כתובות יזיל ידכרי והות כפיה4(,; לקחה ושהותה ~hne קיף "שק5פקשןט-4ס?"

 ,לכתוסתה.' שחירוף מהו ":;שןסרמ"יםןעתיהח'"ואט"
- 

., 

 הארם לב קיצר אע"פ כלומר יי. ר עז נ מ ע; ר פ אד שש""8לטם'י"5."%וא4.ף"ג

 י: ,;, . , , חי. כל שי"%הכוח, ~?q@ קע"עאע"%ט%א יראןן1

 כגען*;י אק? ושעורו הסתר, פה ש כנעי* בה'םט
,, : . ;. 

 סה5קת, .בו אין ; 2טלק54כולם, ?4"ף*, ~rw: ,ט0'4ש 1יי 8א "'י(ס ,""44ח %4%*'ט8

 י( פ )שופפם מצב "שסוש%י4 ע9",סייו "לין ממיא' באיינ יח''כ
 -זו .י-::2 "מ,ל2 ח'ם"14?נוסי"ם2שרןקגחתה",ב2 -'ש2

- 
 ., 4 הסי ט

 ו.(. סצכץ%1פפהאם' ש"4*"4%ט-ץת%42ה"מ,י4ו,*9ו פ ל י א י,,ך

 * .ד .4טש', .',4 "11י וב.י2"ץן""שדם"%או:8סא?שם-הי*ןדףאווןעע4"

Nfiraיפא4י.8"צטב% פא2שו eWS*-tft. וטטון חיים ולגעש טץ4וש4סח"עק8'52דס4ק 

 המלקה. %%ולם1יהערת 48:41ף ושאקששהוכיעש (ח554ח י%1%4ר תיישפ%44שופת,44אט*ט4*
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8בראשית

 אכ5 כ"ח(, "א )דניאל גדול ארצו-ברכוש וישב אסף: כאשרומשלפלין,
 הרכוש, ושאר ענונו כ"א(, י"ר )בר' לר קח והרכוש הנפש 5י ח,אמרון

 בו שצומח למקום נאמר וממנו ביתי, ע5 השוקר ב,יתי* משק יכו בייפו
 ואינו תמיר בו  נמצא שהוא מפני פי(, בז  )צפניה חר51 ממשק -החרול,
 י'ב(, נ' )עמום ערש וטלטשק דמפה על בהתמרחם עור ונאמר ממנו,בפרר

 כם*ש: דמשק, מן בו שירצה תתכן דמשק, איש כמו אליעזר, דמשק הוא - -,
 ) לחם* בית מן שהוא כיד( כ,ג )ש"ב 5חם בית דורובן

 ט"ו( כיר )ישעי'  ה' ככדו כאורים כן ע5 מענין כשדימ,'מאתר ז'ד
 הענינים, מן שיםכז5 אפשר כשדים טאור אבל ח'(, "א )שם צפדנימאורת
 כשרים, מבקעת פירושו שיהיה רזת, בו אמרו , אשר האמתי העמן מןחוץ

 בארץ בקעה וימצאו אמרו: זה ע5והראיה
~pJW 

 המקום  ועל  בט, "א )בר'
 כיח(. "א )שם כשרים באור מ'לרתו בארץ ועור כשדים, מאור  נאטם  עצמו הוה )ן

 השלישה הבפן או שנים שלש בת * ת ש ל משפ'.
 א'(, "א )שמות .ינרש גרש כלה כשלחו וכן יתד, כלם ה. ל ב 1 שע כ'א,ודץ

 ינרש. כלכםשפרושו
 השחר*  כעלות  כלומר  עלה* השחהובמו 1.11;"כפ
 ייצאנו מתעבי  פעייניכ"ת' פו*כנ

 כמי-
 )יהוקאל לבם את  בשבית  "שי

 ומנ"א יתה : ושר( י'ר כיד, )פר' התרשם כשש והכנה, ד,זמנה וענינו ט'(.ו'
 .אוחם הזט~ת 08 לר( לתת  המלך  )שציה  הרברים  כל את  כלומר ה',רוחין

-

, 
 והכיפתי

 חמיה* החמאה. לנאר קיניו יהעיב נאד' י מיס יאמית י.י,כא
 מהקשת. כשיוצא החץ מרוצת - קום נלוה בערבי קשת, כמפחון ט'ז.*.

 שקורין לאילן רומה והוא אקל, בערבי הנקרא העץ שהוא אפשר . ל ש אל'ג,
 אחר עז שיהיה ואפשר  הזאת. הרעת  על  המפרשים ורוב  טמריו, בלעזלו

 למה  דומה  האלה,  הפזים  על  ג,ב ויהיה  האילנות  כל  בולף שיהיהואפשר
 ממון, עיקר קנה כלומר תאת5, 'בית או שרה שקנה לאיש הערבשאומרים

 אומר ז'ל נאון שמירא רב 'טראיהי אלא התאשל, עברית בלי אמר כאלווהוא
 אתל, וכפיית  אשל  הוא ,ביגא* ב( ס.ח )גטין קוררייקום  שאחוו מי-כפרק

 רצה כאשר ויתעלה, ית' שהאץ חושב אני לעולה, שם והעלהי נ*כנב
 ברבור אליו רבא סכלו, ע5 51גמלו ע"ה אברהם סבל לברואיםלהראות
 שיבינוהו מה והשני ההמין, שיבינוהו מה מהם אחד ענינים, לשנימשתתף
 מפשט שנראה ההמוני ענינו לעולה, שם והעלהו 15 שאמר מה הואהיחידים*
 הכאה הלמ'ד הזה הדרך על הלפ'ד ותהיה קרבן, והקריבהו ר"ל -הכתוב,

 אב5 י'נ(, שם )שם בנו החת לעולה ויעלהו 5מ'ר כמו והוא הפעוליםע5
 כלומר עולה, תחת ההרים אחד ע5 שם והע5הו ענינו שיהיה היהיריענינו

 וקרם לי. שתקריבהו קרבן כרצו'תי ההר א5 אלי העלותו ממךשארצה
 ההמוני הענין כי  ית',  האלהים  ריןת קדמה וכבר ההמוני, הענין אברהםלרעת
 עליו, ולנמלו סכלו אדם לבני לההאות רצה אכל אליו, הוא.יקריםאשר

 אל בנו העלותו והוא ממנו אלהים שרצה הענין אל אברהם הגיעוכאשר
 היא ואת הנער! מן הרפה אברהם, 5ך רב השמים: מן יתברך קראוההר,

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 נ'נאח אבן יונהרי

 9לתק בו הרמש 5א ותופלא, דק נאה r~3P והוא בו, רעתי האלהים,יצליחך

 מי ערבוב טעלינו בו וירחה הלשון, בו שמהנ למה וממכים לחכמה,נאות
 שאומר והוא נאה. אחר r~1P בו אצלי ויש התורה. המרת בו אותושמחייב

 להחנולל בו הרצון אך וחתומה, גמורה מרה שאינו טה הוא צווי טיןכי
 יהיה ואם ולהשלימו, לנמרו בו הרצון שיהיה לא בלבד, ההוא לדברבו

 הוה המור יורע  ולא  בלשון,  נוהנ  שהוא  מת על דין ומר חת-מה לשוןלשש
 לזה והדומה הסחה, מן בכתינה או דייקה מן כהערה שיהיה רקמהמלות

 ב'(' ליה )ירמי' יין אותם והשקית : יתדב בני על לירמיהו אלהים שאמרמה
 ויהיה לשתותו, עליהם והראה ענינו אך והשקם, ספק טבלי ענינו איןאשר
 ההל כלומר הזה, לדבר התנולל - הוה הררך על לעולה שם והעלהוענין

 בענינו הרניש אבל אברהם, בו הרנ*ש לא נסתר, ענין שהוא אלאעשותו,
 סבל להראות הראשונים, בפנים שזכרנו מה ית' הבורא רצין והיההנגלה,
 ושכרו,אברהם

 וכן  וההכנה ההזמנה ענפו פיז( כ' )בר' ונוכחת כ5 ואת ומן , ת ח מ י ה "ר'כלש
  הן רומין התרנוםאטר

 משקלו בקע  והב נום האיש ויקח  הכחוב: שעור ובו.. ש י א ה ח ק י 1  ב"ב.'י
 ידיה. ע5 )שם( צמירים ושני אפה ע5וישם

 חסד. ונמילות פובה . ת מ א 1 ד ם הטיפ.
 בעכור אצלי, נכון זה ואין פ*רוח. בו פרשו כבר * ן נח ת 1 נ ד נ וםנ"נ*

 וכל כאסרם: פירות, שהם 5מבור בהם ראוי שאין במקומות טנדניתטצאנו
 מנחה מביאים רבים ומן: ו'(, א' )עזרא ובמגדנות וכו' בירם חוקוטביביהם

 אני אומר כן וע5 כ'נ(, 5*ב )דהי'ב יהורה מ5ך לחזקיהו ומנדנות5ה'
 בו פרשו וככר ותשורה, מגחה אותו שש51הים הכ551, שם הואשמנדבת

 פראיף,בערבי

 nao. - * י י 9 י'",כה
 בעכירה. כלומר , 1 ת ש א ח כ נ ל כ"א,י'
 נחלה כענין טים, בו שיש נחל ויש מים בו שאין נחל יש . 5 ח נ ב י,פיכנו

 ל' וכן פ'( הא )ויקרא  ובנחלים  בימים  רי(, קכיח  )ההיים נפשנו  עלעבר

 בו. שאין ובין מים בו שיש בין ואדיהערבי
 פררא בו נפרשו עמו, שרבו מפני מריבה עמו, התעשקו כי עשקכ'.

 הוה. בענין  הירוץ ז"ל רבותינוטרברי
 אכ31 נם אכל  יכו ענ4  ייא תכה ,נם המיה  ים. שב גם אשכל טהיכד

 נס ר"ל 5'א( י'ב )שמות ישראל בני נם אתם נם פ'1(, ל"א )שם פפפנואת
 )החבור(. הואו בסקוס הוא ישראל בני גם אבלאתם,

 ( כ י ל 5ע )ע ביאשינה כמי . ה נ י ש א י 5 נ יכח

 אותי. מאשרות הנשים אשרי מרוב מים: במקים הב"ח ' י ר ש א ב י'נ,ל
 המתנה,- על הוה הלשון שטפילין הערב לרברי דומה אצלי הוא . י נ ד בו כ'."

  וקצרה  =%רור(  )ובול עמי  יובל  המלה  ואמתח עמי  ירור אישר  יובלניהפעם
 ולקציה,לצחות

 וחטוס. אחם ערבי ובל' )שחור( . ם י כ ש כ ב ם 1 חליב.
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8ואשא

 ונכנסה 5חה ממנו ננרת גדול איין והוא עובני, ערבי ב5' חח . ה ן 9 55'1,
ברפואות,

 בל' וערמון - חור. בערבי הנקרא האיין הוא הוא - ולוו -
 נבזהיט, אפנות והם ח'(, 5'א ).חזקאל וערמונים וכן דו5בהערב*

 אהזאץ. בערבי ברהפים,ל.ה.
 הכתמים א5ה שיהיו ואפשר הצאן, כתמי ממ.ני מין וזה מנוקרים, . ם י ר ק ן ליפ,.

 משינקדו* השחורים וכל נ'(: א' )מעשרות המשנה שאמרה מפסשחורים,
 )שה"ש הכסף נקרות - הזהב או הכסף לחלי אוסרים ודמותםוממתכונתם

 )הנקור הסופרים נקוד רד5: ובה' האלה, הנקדות בתכונת לדטוחם י"א(,א'
 המסורה(. בעלישל

 ברביעית. והם לידה מתחלת אשר הבכירות . ת 1 ר ש 1 ק ם המזא,
 מקנה את אדרים ייצי יכו יהש5ייה* ההמיה עניני * ל י צ ה י ש א פ"י*לא

 י*נ(, קמיפ )בה' אמת דבר מפי תצל וא5 פ'( ל"א )ש"באניכם
 יעקב את לבן וישג ששנה וסמה אותו. וישנ אמר כאלו , ו ת 1 א ק ב ד י 1כזג,

 לבן כשהשינ שנאמר הענין ופרוש ביניהם, שאירע מה ביאור ררך ע5הוא
 במקום אהלו את לבן תקע כר, במקום אהלו יעקש תקע וכבר יעקבאת
 עשית, מה ליעקכי. לבן אמר ואחרכך,

 עליו, שיושבין לכר דומה שהיא מפר הנטל, במרדעת . ל מ נ ה ר כ בל"ר*
 וכן אצלם שנוי וכמת וכר והכסתות, הכרים ב'( פ' )כלאים רבותינומרברי
 )ו( בברייתא כמזש הכפל מבעלי אצלם והיא המצוח. בם' חפץ בופירש

 ואמרט הכרר* מכית כר כנון האימן מכית כלים מביאין : ג( י' פקיואות)מ'
 הנמי טרדעת בץ שראיתי ומפני )העמיד(. חמר שכר מורההכרר

 הכר ובי,
 אצלי בשניהם הנורה כי בשרש, מנהנו נהגתיו ודמיון שווי עליושיושבין
 היא.תחת

 ופרושו נוספת, והיו"ד *אמת*, שעורו , ה ל י ל י ת מ 1 נ 1 ם 1 י י ת ב ן נלזפ,
 הייתי כי בל.לה, או al~a מהצאן שננגב מה הכל בעד ערב הייתיאנכי
 ותדר בלילה וקרח חרב אכלי ביום אח"כ: כם'ש זמן, בכל תמירשומר
 מעיני.שנתי

 )שופפים הדלת ע5 מתדפקים וממנו והפצירה, הנהץ ענינו ' ם י ק פ ד י י*3'לג
 בו: החרנום אמר וכן ולשברו, הדלת את לדחות פוצרים כלומר כיב(י"פ

 ללכת, מהרה כלומר הבהמה, דפקה, י הערב ומדברי דשא למעברדחקין
 דחפתיה.ודפקתיה

 ונמם נמכנה המלאכה וכל ו'כן המקנה. כלומר . ה כ א ל מ ה 5 נ ר לי'ד,
 )שם בכרמל ימעשהו במעין ואיש הזה: בענ.ן שנאמר כמו פ'(, פץ)ש"א
 ככרמלא, ונכסוהי : התרגום ואטר מקנהו, בו לומר רוצת בי(,כיה

 לוה. נופה ודעתי כבשה, שאוסר מי ויש נרה, משקל בו פרשו קשיפהייט,
 שכם( אנשי כ5 )את אותם שחפו . ם ח ו ח א ה נ י ר ת א ו א מ פ ר ש א כ'י'לד*

 בירו. מיחו שלא על עמובטעשה
 הבאיש ולא במו יוצא( )פעל מתעבר שאינו אפשר . י נ ש י א ב 5הלי.

 מטו נוטפת והנון נבאש( )שאהיה להבאישי צ"ל והיה כיר(, פיו)שסות
דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ב'נאח אתן ינהלר'6

 רוקח taw יביע יבאיש. כמו מתעכר,- שהוא ואפשר לגז(, כנב )ש"בתחתני .-
 בהם, להתבאש .הבואוהו שהם והענין בו. פעול כנוי והיוד והנון א'(- ט)קהלת

 פרדים. הרכיב אשר סעדיה רבנו בה פירש הימים, ת א אמצ ד כלך
 כגאל, הערב ובל' :סיפ, 1,:( )חולין כרניעחא שפי' 5,1 שרירא רבוראיתי
 זה, זולת בו התרנוםורעת.

 ומאורעיו. קורותיו יעקב. תולמות ב'..5ןן
 קגעא. ובערבי פניהן, הנשים בו שמעטפות עפיף * ף י ע צ ב י"ר*לדץ

 חגורה, - ך ל י ת פ 1י"חע
 ב' לשמואל באורו וע' שזים, צבוע חוט קרמו* בערבי שנים, כלומר , י נ שניח,

 מ'ד.כיב
 הפירות -את סוחמין אין בש: כיב וטבת )מ' רחל בדברי ואפחם* איכמ

 משקיע מהןלהוציא
 תאא, של יער רוטשן אק ים%ח'(; )כל המשנה תורי.-מל'פץ,םלי
  עוטץם הכלים גהץ כלומר מעיף, ופרושו יחור( )כמלת נופפתוהעד

 בראשה יוד ניספה 5קט, ששרשו ,ילקוט,, שבשם 1rsa ובןמסעיפ"ם,
 רוחו, נשברה כלומר רוחיה, וממרפא התרגום: אמר . י ח י ר ם ע פ ת י ""מא

 אמרם זה על והראיה בים, שנטרפה ספינה 1ע5 ז'(: מ תענית )מ'כאמרם
 ספינה וראיתי שם? נאמר ועוד בים, שנטרפה ספ.נה וראיתי קב'%:()יבמות
 בים.שנשברה

 יקבץ כלומר ויכמס, a-p בלי אצלי פירושו מצרים, ארץ את וחמשל"ד,
 תכלתה.ויצניע-
 צברן, לערמה אומרים הערב בל' וכן ויקבצו , ו ר ב צ י ו ליה,י'

 ואפשר משמעתך. אל ויסורו במצותיך ירבקו * י מ ע ל כ ק ש י ך י פ ל ע 1מ'.
 אויביהם* עם וילחמו מלחמה כלי ישאו פיך על כקומר נשק, מל'שישק

 כל והלכו ליה, נלין דמפמרן נברא אומר התרנום . ח נ ע פ ת נ פ צ ה' ממא
 שהם בדבריו ימצא כי יוסי, בן יוסי שבהם והגדול הזה, הענין עלהפייפנין
 צפונות המפענח עניו בתעצומות חוה מרכבה "סרור ומפורסמים יויריעים

 שימצא מה כפי הוא בפענח התרגום בשם שהעתקתי מה -וםתומות'.
 מתורגם, אינו פענח צפנת כופי במפר ראיתי כי זאת, במדינחגואצלנו

 בלבד. העברית במלהומתורנם
 הארץ הצמיתה כלומר פרי, עושה מענין להיות אפשר , ץ ר א ה ש ע ת 1 מ'ז,"

 הבר הארץ אנשי שאצרו : בעיני הטוב והוא אחר ענין בו וישלאוצרות.
 יען ותרגום ד'(, כ.ח )יחזקאל באוצרותיך וכסף זהב ותעש כמ'ש:כאוצרות
 ובבית באוצרך דאתרחצת חלף ( ז מיה )ירמי' ובאוצרותיך במעשיךבטחך
 אחר, פרוש לקמצים וסובל ואצירה. ואסיפת קבוץ לקמצים. -ננזך.
 ממדינת אחד ובא שחלקו אחין שני ק"ו(: )ב'ב רז'5 מדברי שיהיהוהוא
 מכל מפרישין כלומר מקטצין, אמר ושמואל מחלקת בטלה רב אמרהים

  בכל הפרישו  כלומר הפרשות, השבע שגי בשבע עשי  הנה וגם שלישיתו, חלק '..
 שנה-

  חלי
 מהחביאה.
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י -יי"י;בי*שית'ן
 בספ~* א'"ני י'"כיינו י.' א י ת ת "' מ5"בנ-תאי.4

 הח%פ"
 [61פף4'יי:י% ובארד

 שם ואמרנו 117 )ששותפך ראיתי ראה זולת מין תתראו למה היותשאכרו(
 וימ4א14 ז אט4. 4מנ4, 4ן4:ה ~@Hdi-ik :", י'(

 44גדו-
 כדאב?

 אוחז-

 כזט( %ב,כזג
 הס, (נ44ר.הנה:שענין'ץ;

 ה*"
 - כראותו ודם.-4ן=ע%ך :יהמלחמהן ה4י6 דיצ.

 -:, וי"א, ח' (*ד, 6;ב *יף וט' בין' -שתאמו .;:"
 י ' : .

-; 

 -':ן י,1

 אספמתא, :4וא שמא, ' "מ15ש -,ב46- שמספוא '%4יי"64פרשים %. D'b 4;1 :לזזן";י
,,' : , 

 %יני
 ואספסתא  משעויים הבהמזגם מאכג1 לכ5 ב51ל  זום אם כי %%*ו

 האחד יפתח אמר1:)כאןז?1 יה ,ע5 וראיתי להל. מא56 שר,וא 4מה אי14 :. ,:".
 אמתחתו. בפי להנד, כמפ. וירא;'את .במלין 5ח44*ו מספוא לתת שקואת

 א6ל 'אטת"ו%הא:שים את 54א: ז ביתו *4%ר:*5 קור4;יה יוסף וככר.64ר , '. :"11,!
 מיי )שם איש.'בפ;יאמתחתו כסף ושים- י4אשר';וכלון"שאיו י 'ן

 א'(ל.
 ספק ומאין

 הנה *"8ספ,4 יך : ;,י
 בכלני

 סכר אבל פס44, .ש6 יוםף , ,5אHia 6 שא' ""וא 4אכי:
 שעורים, ש46;יש = שספםתא, אק-64פואל.4כאן 6לל; שהתו וכיון בר, -יתם)-1
. י'ט )שופטים 5ח1%.י%:: יש מרפוא -ג6 תבן נם באמרו: שעורים כן צםודוא-
 אספסתא 4זא א6*' לנב(, 6*4 )כו.'ן ומטפוא:לנמלי6 41,יתבן- ובאטרוו44( ) : '-

 ;את ויכ,ונ ושאטר -כמו שעירים-ו תת עת הנה 'שלא מפני אספסתא; בכאן. ל , . ;. הוא כיד( ישם:מינ לאמואי44 666.א רנליהם.ייתן וירחצו מים ויתןבאמרו:
 חבן ויתן אמרו: אכל )שם:קום-'כיה(י -בצהרים, יסף 6וא עת עדהמנחה ;:

ומספוא ; - ''.-ן
 לגמ5י6,.

 מחוץ *גמלים וי6רך)את : *ומרו זה ע5 .גזורה 5י5"* 4י"
 )שם השואבות צאת 5עת ערב לעת המזם באר אללעיר

 כיר-
 והראוי )"א(,

-

 ,:"ך-

 לשעורים שיל -4הוא- בליליו 2 6מ44לא; .,*פי%
- 

 הענין-הזה ורומה ונולחם.
 האכילוני כלומר 5;שאליה, ספו i::cs גי )פסחים לרברירבותינו וה5שה:'ה*ה :: .:

 , .י1ון:

 ספו ולא ע1י. 41מרם : קמנה
 לי.

 מיננה
 יהב. ולא שלם )ומגמרא - ק'ו. ;)עויין-

 קזו,(; ')חושן עור ואמרם האכילוני, ולא - מירי(לי
 ירך משית 5א אמאי

.'

- 

 -"זקה יראיה 5יניקא; וספ:,: :,1
 על:שעניי

 אמרם )1( מם16א :ד;והיאוכל;5א
'
 כי ,נחנף, פרושו שיהיה 'יתכן שלא אפני בהרייהו', ליה ספו לקלקן-שד"א .;,, מצוה שנימ,שאכלו מי"א ושמע ושי '4נה. בר בר רבה אמן ק,4(: ,%לין : ,
 כל וע5 'בגמזן. -כקום תועיל לא' לכילה-- בלא ' ,טהמאנא האכילו,-'מפני *ם ;'י"-'

 מספוא העברים ואמיו: ולהאכיל. 5*כ5 בו' משמשין אצלם הות הלשוןפנים
 וז"ל*- בלשון 5ה'א נו,פכה מספוא ואלף לכל.מהישמאכי*ין:הבהמה, ן י י:י

"
 י'פ(: )שם קודם למוש: בתיכם, רעבון שבר כלומר . ם כ י ת ב ן 1 כ ע ר ל.ג* "

 "' -ן .ן . ' בתיכט.. רעבון שבר לביאילצו
 רזון אונבמשמניו )מנועו(. -.ששין ע"מ h'h~ai .יתכן : ון ם ר:א ה ק-ד י ל'ח,:'1'

 ל, בו בחרנו"להשאיר הנזףה. מן ראיה 5נו היתה שלא בעכור אך)מנל"ה(,
, 

 מה נכל עושים 4נחמ ולן ראחח, ל5י לתום6ת %ציפנת ושלא w-tb- קנון .
 דמיון ע5 אסון יהיה ב! עהדבר זכיון 'ומזפ".,, ראיה לס מתקפםשלא
 - נש* ה' )שופפים מרווני6 שהוא נ'ח(' ייב )6של. לווןמחתת

 יכאת .יקים* יץ,לי 1?אק קארץ.,- פירוף הארץ' מזמל:ק א'מנ
 ' צרי הארוכין; הו4 "'

 )וב5עיז בערבי בלוט שאה ולול תריא", בעקבי
 פליש; ובלעס ;בערבי, צ%בר עור בו' ונאוצרקשתאנייש(,

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 אכן אהה6
 נ'83"

 שבועה, נ5פ5 רד5 יבדביי ומכה* ע5" לבקש עייני* י"תנייי י'"*מנ
 סבובה.ר4ל

 פ' מחפרי שהוא חיטב )המחבר 1. ד ק י 1 כיה."
 כי לדבריו(, פעם ונותן נהי

 האות ע5 ראיה לו יהיה ו5א שיהיה פועל באיזה הבלעה אמצאכאשר
 ויתכן בתהלה. האותיות מכל יותר נכ5עת שהיא אפני גון אששנההנביעה
 נ'(: פ' ערובין ה9' נדולוח )הלכות רז'ל לדברי דובה להיא ויקום נ'כאצלי

 בקוף והדנש ושפלותם, שחותם כלומר ניאיות, ובבליעת הריםבקדידת
 )הענ(. יהודה ר' בו הכשיר באשריסבב, רסב- שעקר כמו ויקרה הזאת ההקשה על עקרו כי הנופל, הכטללתמורת

 )הושע וכן רחמיה, נכמרו כי : כ*ו( ג' )מ"א וכן . 1 י פ ח ר 1 ר ם כ נ י כל',
 י'( ה' )איכה נכמרו כהנור עורנו אבל המו. כמו נחומץ נכמרו יחד "ח("א
 כאשר הענינים, שני באלה העברים בלשון פשפש הישון וזה יבשו,עגים

 בעורנו והפעם הללו, הענינים בשני הערב אצל בערבי פירושהמשממש
 צריך והמפרש חי( ד' )שם עצמם על עורם בצפר כפעם מכפרוכתנור
 שרשי על בנף תרנוומו שיהיה בדי הלשונותן, שבין השת ההשחפותלדעת
 ההנעה, עמ,די ע5 מיוסדהצחות,

 ודאי דבר כי להניד באה .אך' המלה אין כא! . ף ם ו י ף ר פ וף פי אך ניטמר
 יזה וראיה לספק, א5א י'ד( כזפ )בר' אתה ובשרי עצפי אך כמוהוא,
 נכון היה 5א באמת, היה ואלו הנה. עד ראיתיו ו5א אחזכ? שאמרמפה

לאמרה
 ותרמם יק. פעונה ו( לזב )בים ובמשנה עממו. , ם כ ר י ע ב ת א י נ ע פ ה ימה

 פרוש וכן מעממו. תחת כ15מר פועניה, תחוח הי( כינ )שמות משאותחת
 את שאו אמר וכאלו  פענחי, פיו( סףו )במדב' נשאתי מהם אחד חמורלא

 עליה, שאו כלומרבעשובם,
 תעלני אל מענין? טבעית, מיתה שיפיתהו ענעי עלה. גם אעלך ואנכי ד'ימך

 מצרימה, עמך ארד אנכי : בשורות שלש ובשרו כיה(. ק*כ )תה' ימיבחצי
 פבעית, שאינה ממיתה שיצי5הו עלה, נם אעלך ואנכי הדיך. מפנקיויצילהו
 ושיפוח בחייו, יוסף ימות ש5א יעיך, על ידו ישיח ויסף וכלתוו מחרבכסות
 ובחייה נרולתו בצל )יעקב(הוא

 nas עור וכן יעקב* בני sa~' לבד עקרו יעקב. בני נשי מלבד כ'ו.י'
 בתיך.פעמים

 כפו אלף, חמורת היא ונמהרה. וינעה נלאתה מצרים. ארק ותלה יינימז
 תלאה אליך רבר הנמה ? כמו 8181ה ועקרו הש ד' )איוב וחלא אליךחבוא
 ב'(. י')שם

 לו שאפר מח ע5 המדבר להעיר היא הזאת המלה ענין זרע, 5כם האכ'נ,
 אשר נ( ם פיו )יחוק' נתתי בראש דרכך הא חני ונם באמרו אליו,המדבר
 הסתר )יש( זרע לכם הא ובאמרוו נתתי. בראש דרכך להם אמרו עללהעיר
 זרע* לכם גתתי או ורע. 5כם קהו האוהשעור

 רואם היה ש5א אעפ"י בבואפ והרניש 15 נודע כלומר ישראל, ירא ו ח'ימדק
 לראות. יוכל לא IPtb כבדו ישראל ועיני ?כ44ש
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4שהחש"

 ייסף 'יי מחנפת דע שהיא כבימי טידיג הב", פטישי * י י י י ת א י כ ' י,י'מח
 את המיר זה ידע וכאשר יוסף, א5 שב בידיו אשר והכנוי הבכור, מנשהכי

 רואה היה לא שיעקב בעכור זה, להודיענו  הבחוב  שצפרך  ההיא,התבונה
 שיה"כ יריו, את בשכל ויתכן ברתוח. 5א וכסברא בטשוש בזה הרנישאך
 )תה' דל אל סשכי5 אשרי מענין לומר )רצונו וההבטה ההשקפהמענין
 כי יוסף, ידי לתכונת והכנתו כמחשכתו השקיף כאשר כי כלותר כ'(,מרא
 אמרו כאלו ידע(, סלת כאן חטרה )כלומר ירע בהסתר הבכור, הוא'מנשה
 מן שיהיה משכילן ב.לרור יחמן וכן הבכור שנשה בי ירע ידיו אתשכ5

 האלהים, אל והשקפה הםחכלות פרושו ויהיה הוה  הענין'
 כתפיה. הארץ לפאות הערב אונור וכן אחד, וצר אחת פאה אחד. שכם כ*כ,"
 כמ"ש בלבד, כלחקם חילם "חסמו כלומר חיליהם, חסם כלי ופזרושומומר, ל"י ב "ע שאש 5מה שישה בי דעז הם. מכהית "מס כל ה.מנם

 פה מפני החטם על כליהם מ'הם יעקב. בני שני ויקחו כיה(? י"ר)שם
 החסם אל ויחסם הוה במאמר האשומם וכאלו ההיא, העיר אנשי עלשחדשו
 ממכרותיהם יחידה( ממפר )כעומר והאחת אות*, עכרתם ל'(ו ל"ר )שםכמיש
 פוב שהוא מה במכרותיהם לפרש הראוי ויה ונססה, משקץ ע5 לסלההיא
 ונכון,בענין

 אומרים וכן ושר, נמד שור, עקרו - לנפש כנוי כבודי. תחד אלו'.
 לנניר-שור. כן נטהערב

 כפיר מנוריה אחר ותעל י כמ"ש ועצמת, נדלת ענעו ת. לי ע בני ף פר 86'.
 ני(. ייפ )יחזקאלהיה

 ומצוה. עבודה וקב51 משתעת ערבי ב5' יקהא , ם י ם ע ת ה ק י 1 5 1 י'.יי
 לו. וישמעויעכדוהו

 לא כלומר באדשה, יחוף לא נ'(! ו' )נזיר הטשנה מל' ישים. לחוףיינ,
 פקום כלומר הימים, חכוך מקום זה ע5 ימים חוף פרוש ויהיה בה,יחכך

 א'(, פ' )יהושע הנדול הים חוף ובכל וכן שפתו. ר"ל נליהם, בושמחככין

 יגרם ועצמותיהם מענין ממקומו, זז שאינו שבור חמור , ם ר נ ר 1 ם הי"ר.
 ואיננו לחטיף* אאר הוא שם שהוא .ואע*פ ישבר. כ15טר ח'( כיר)בסרבר
 נדול, נוף לבעל טריפ ר"ל  שאומרין  הסרב  יל' רומת גרם חמור  להיותרחוק
 מזה פוב הראשוןוהענין

 בין אשר הרפה והנח נדור, מענין הוא ינוגנו וכוי, ינורנו נדוד נדי.ט.
 אשר הכפלים אחר תמורת אצלי הוא הפועל ע' הוא אשר והדלת,הנימל
 סטורת ו'ז( בי )הבקוק יחידן במלת אשר הרפה שהנח כמו ד5תין, שתיהם
 )ירמי' לפניהם אחתך פן כ6ו התיו בדנשות 001ן )ושקיו פתת כפליאחד
 הטוב עקב ינד אבל פיז(. נ' )חבקוק ינודנו לעם לעלות וכמוהו י'ז(,א'

 ענינו אשר י'א(, ר' )דניאל איגרא נדו ר'5 הארמית לל' דומה שיהיהבעיני
 מכ לו ודומת בו, המתנרים עקבי כורת שהוא כלומר והקציצה,הכריתה

 בבשר* כריתה הנרידה כי כיח(, הה )ם*א כמזפפם ויחנורדו העברימל'
 שהוא wa בלח18, ארצו על וכנה ארצה לחסי* שמנה מאשרכ'.

 הארץ*צמח
דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ג'נאח יתהן*ק,ר'10

 נ"נ*-מפ
 בלי

 עיי צעדה ?nwi פץ(ידכןז פ" )תה' 5ך אמצתה בי זרי יכף '--מעק";
..

 פארוהיו ,-.והאדכמה מששון עמן-בן אחד נ;' ת %י כיב(, - מיש שוי--)2ר, :.. '.
 וג'דול' צמיחה .ענין והוא fcn 5,א' וחזקי ..'

 ; . הענף(, )של.

 התחזקו ורדע'ייד.יו* ריפזו = איתן; במקום קשתו. באיתן 'ותשב כ.ד ".

 ית'. הבורא ריל אטירטגדולה: =נ פ-1. 1' לשח נאורו .ועיזרועותיו. ).
 -כיו,.עד-תאוש'"

 ג]בעות'עו5ם,-
 שבנכול והרהזק - ההרים קצות תכ5יח עד

 הזאת הזחיוהתכלית הנכול: עד ונשאו ונכרו. נמהו האל ומהברכות כלומר גבחם, .!
 לכם(, והנבלתם טרנשו )אשר י: ליד )כמדבר לכם והתאויתם מל'לתאותי-;

 לו וקורין הראשי קרקד~אמצע חמהת,מ5ח אחיו. נגירו5קרקד'
 שמאמה מפגי )כן -ואיננו נערבי, באסה אחייה פרשוהו וכבר יגפוךן בערבי : ' י י -י
-:

 ורוכו הראש אטצע היינו "החמה והוא היאפוך, יותהמן) mK~n מן וחורזת :.
 התינוק מן -שרופש .והוא באמצעיתה, והוא.). הואפוך,: הוא' : זבטחמה -., ...:::
 אין הערב רבים,וגל' שמות לו וישל ראשו,., קצם עמחאזק קודם רך כשהוא .-י-:
 שאמתת .יאפ.ך.:והראוה]על יקרא רחימתו ותסח יתחנק וכאשר: מכרם; צדך ; ,נפך!

:!
--- 
 אמרי מיכאל ללוז(:,':קדקד ומנחות רדל שאמהו מה היאשך הוא קדקדו הנמלת .-
 יאפוך פירושו ' "וא וא6::כן רופם; תיטק ,שמוהו.וטל מקום רלינאינ .,:דיני ::,ל:

 מראש שיתנועע המקום הוא העיב אצל היאפוך כי הנכון. הואבערבי
ן

 ) אולבובה, אוכל כאטר כללשכן התינוק, '_
 ) - - _ י_

 : .- .. :- - ;_-.';' עוסנ, ערבי ב5' האפד' י,נ

 .ץ.

 אביי "בכיי ע5 : נאמנים שלשה חכמיכן,. יכ".בלשוו, טילדינ י 'ת ו ח "פיא
 ..) ; ; ; ;ל עיד,(. )קרושץ והיהואמו ,:)

- 

 משפטו, ;שיהיהיעי להםןבתים בויעש אצלו והראוי ם. חי ב ם ה ל ש יע ו כיא,, ן*

 שצריך זה וביאור ויעצמו; ovn וירש אמרו ר*ל העם, על מפור שיהיה לומררצוני
 פרעה בתימיצוה האלה-ס;ויעשלהס את המילרות יראו כאשה ויחי כן: לפרשו.
(1bP~ על בתים 5הס זועש באמרו הגמז הוא היאזר. אל "י15רים ישל-בו - אשר 

 הוא פרעה, ויצו ואמרוו זה, ווה'כמו טאד, ויעצמו העם וירכ זה לפניאמרו

 ישלמו ובו ויהק, הנדת לומר רצוני היה, הגדת והוא שלינון, מה ע5 ומדר . , ;'
 בזה. לסבור צריך שאחה מה' וזהו דמדימ* תחלט ואיננו הדברים. .'
ל . בידק ב5"יב' י*נמ"* ,מ י 

,, .- '.. 

 ש5התידי אנכי מי השת 5דיזה ע,ה: יביני למשה האלהים שאמי' 6ה י,ב*ג
.

 תעבדון ממצרים העס את בהוציאך אמרו: עלל רומז שהוא בו ההמון חושבים -

 הוא לו.שהא5הים נתן' הזההררך על ושהאות ההר)הזה, עי הא5הים' את : --
 הוא הש51ה1 כו נסתפק לא שמשה האחר פנים, .משני יתכן וזה.לאהתולחש , ::

 ע5 זחן לא והמופת האות כי והשני אות; אל בזה שיצמרך ית'האלהים'
 ומשה אחרץ. לא ההוא, הדבר את; 5ברר' רוצים' אשר בעת אם, מי ,הדבר -; ; -;;

 היה בה, טטתפק .היה, אם או השליחות ברור על אות מבקש היה אלוע"ה
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1 ,- שפז..- ."

 לומן %תר-וכן 8ב כר שיבואליו 5א עצמה, ההיא בעת צדין-לתת,האות .,.
 השליחות מן ב"תאחרו rtw לע ע'ה משה השליחות.-אך קבלת ואחרארוך

 ולהתיצב פרעה לפני ט?מיר וחילשתו בעיניו וקםנותה נפשו את בכוותוכי-
 א5 ית': המורא לו ואמר פרעהז אל אלך כי אנכי מי אמרו: הואלפניו,
 אני כ' זה על ואות ומחזקך, מאמצך אני כי ענינו, יפחירך ואל אותותירא
 בהוציאך אמרו אכל עמך. *והיה' כי אמרו. הוא לפניו לעמור ומצוךשולחך
 הספור דרך ע5 זה זולת במה-שיהיה לו הודעה הוא וכו' ממצרים העםאת
 - ; ברבריהסע הרבה וזה החבור(. )ויו עטף אות בבלי קטוףיהוא

 מאת איש 41ש~לו וכמוהו: מתנה. לה תתן כי משכנתה, אשה ושאלה גב'כ
 נמצא אינו הלשון;הז, כ' ויאמר פוען יפעון ואם ב'(, י"א )שם וכו'רעהו

 כיבמתנה,
 א~

 א' וש"א לה' השאלת;הן : חנה דברי כי לו נאמר בשאלה,
 5א יתעלה הבורא כי מתנה, אם כי שאלה ענין לפרשו יתכן לאכ"ח(-

 שאל אשר השאלה -תחת : אמרו כי ועוד בנתינתו, התנדבה היא אכלשאלו,
 מחייבת השאלה אין כי השאלה, .עין בו לפרש יכשר לא כ'(, ב' )שיאלה'

 המחנה, חמורת היא אבל תמורה,.

 או ,אמינו, למען הזה האות אח תעשה לו ויאמר שעורוג יאמינו. ן למע ד'*ך
 הנסתר. מן לוההדומה

 מפני הרוג למולות* דמים חהן וכן טת, חלל אחה כי ר,ל דמים* התןכיה,
 ליב: )נדרים נחמיה י' אמה וכן משה על ולא בנה על אומרם והיאהמילה
 חתן קרוי היה מי רשב,נ(, הנירסאלפנינו

- 

 - אומר הוי הת?נוקז או משה
התינוק,

 ירושלים הסאה חטא כמו: לנקבה חולף פעל אצלי הוא עטך* יחפאת פי.ה
 במלת אותה שהמירו כמו כתיו, ההיא והמירו האלף והרפו ת'( א')איכה
 אתכם ובוקראת 5'ו( ליב )דברים יד ובאולת ייז( מ"ו )יחוק' לנשיאושכת
 נחים שני ונקבצו האלף והרפו וקראה עקרו אשר כ"פ( ל"א )שםהרעה
 לתיו, ההיא את ות בעבור והפכו הנקבה והא הרפה האלף והםרפים
 בוחפאת הנקכה ולשון רפים, נחים שני במכמא לקבץ יבלו לאבאשר
 . לעדה. -לעטך

 ואולם מנד; הערב בלשון ומעתה, או ומן ומאז , ה ע ר פ 5 א י ת א ב י א מ 1כע.
 וההפרש אר. הערב בלשון - שאמרתי עת - ח'( מ' )תהי אמרתיאז

 תכלית התחלת ענין ב,אף ואין התכלית, להתחלת הם אז ומן ,מאז' כיביניהם,
 הענין ואין התכלית להתחלת מנר כי מנר; ובין אד שבין ההפרשכאשר
 וחסרו ואר ממן מורכבת הערב אצל מנד מלת כי ודע אר, במלתהוה

 ואו, ממן מורכב אצלנו ,מאז' כאשרהאלף,

 צרורות משארותם. העיסה.וכן בה שלשין והעריבה העימה וחיך, ר משא מח,ן
 כמו -סתם, המזון על הזה הלשון שאומרים ויש ל"ר(. י'ב )ש"בכשמלותם
 ע"ח )תה' שאר כעפר עליהם וימכר אך י'(. כ"א )שם ועונתה כסותהשארה
 תראה הלא נ'(, ני )מיכה עמי שאר את אכלו ואשר : וכן בשר, ענינוכיד(
 הפשיטו; מעליהם ועורם : אומרשהוא

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ג'3א" אבן ירהר'*1
 ע9 נופף הוא אך )רבים(, קבוץ ע5 ולא אחר ע5 נשל אינו * ם ו ? 8 "גח

 לכל. היה l'svn שוה כלומרהענין,
 חמים מים משרפת או הלחות מהשרף נולר נגע יהוא ' ת י ע ב ע ב א ז י ח ש ".מ

 שאמרו כמו האש, מבלתי נולד נגע שהוא והכלל מהכאה, או חם זפתאו
 טבריה. ובמי בנפת באבן או בעץ לקה שחין איזהו : א'( פ' ננעים )מ'רי5
 התרנום שאמר 5מה דומה וזה שתין. נהו האש מחפת שאינו כ5 עידואסרו
 התחמם* מעומר ושחין, מנהון וכסיב פיו( מיד לשעי' ויחם מהםבויקה

 משה ענה וכו' אתכם ואש5חה וכו' ה' א5 העתירו *יעה? בקשת עלכיח-לי,
 וכו' תיראון פרם כי יודע שאני אעזפ וכו' כפי את אפרש כדבריך:אעשה
 תיראון. לא כי )מראש( ירעתיכלומר

 ו'(: ט"ו נפרה במשנה מהאמור והראיה נצה. עושה כשהוא הצמח . 5 ע ב נלנא,
 נבעו5ין יונקות : המשנה בפרוש וראיתי גמלו. שלא נכעולין היונקות הןא5ו
 ראיה גמלו שלא נכעולין ביונקית ואמרם יונקותיו. ילכו רבתיב נמלו,ש5א

שהגבעולין
 הצמחיי

 כיומר נקשרו, לא - גמלו לא פי' כי נצה, שעשו
 כ*נ(, "ז )במדבר שקרים וינמך ציץ ויצץ כמיש נקשר, לאשהציץ

 הדבר' הערב.אפל ואומרין נראות, ואינן הארץ תחת נסתרות ת. 1 ל י פ אל.נ.
 : ואומרים השמש, אפלה וכן הארץ, תחת כשנסתר הירח אפלכשנסתר,

 אפילות-מתאחרות שיהיה ויתכן הלכת, או נסתרת כלזמר ממנץ יפילאנה
 ה'(: )ר"ה ובתלמוד האפל, הותר הבכיר עשה : די( 1' )שביעות המשנהמל'

 ניו א' תענית )תוספתא מנשמים ואמרו ממתאחר. רצונו ~le's' דהוובאפילתא
 עשר. בשבעה המאוחר( )הנשםאפילה

 א על והראיה מורח, מפאת רוח . ה ב ר א ה ת א א ש נ ם י ד ק ה ה 1 ר 1 יזם,י
 מעליהם השיבו כי י'ם(, " )שם הארבה את וישא מאד חוק ים רוח היויהפך
 עליהם, שהביאו הרוחבהפך

 ,איך.. כאן פירושו ,מה' ור, עב נ מהכזה
 לחצות. קרוב כייסר ' ת י צ ח כ ד"יקו
 י(. כ " א 5מ באייי ייע גה* יהחנ ם היהמ גי עג . ם ב ל ע ת " ם פ י ג ייבב
 ראוי שהוא מענין יצא וככר העיסה, בה שמחמצין המחמצת . ר 1 א ש י.פ.י'

 שאר חמץ? ואיזהו שאר איזהו ה'(ן א' ביצה )תוס' נאמר ותו5אכייה
 משיפם5 ? שאר קרוי ואימתי אחרים, ידי על המתחטץ חמץ אחרים,המחטץ
 יכלב,מלאכול

 צעתר. ערבי בלשון אזוב. ת אנד כיב.י'
 11ba מצפים אשר הח15ן על כלומר הצפיה, על . ף 1 ק ש ם ה 5 עכ'ג,

 התלמוד: מן והראיה השער. טווזת על אשר  העליון הטפתן בו שרזציןואפשר
 הדקת. ציר בו שמכניסין המשקיף חל5 ארתקאו מאי אבייאמר

 תפלחו שנורה אם חי(: ה' ברכות )מ, רז'ל מדברי נגזר . ר נ ש ר פ פ ב* י%נ
 אדם יעשה לא : ה'( כ' )ביב ובמשנה וההלוך. הרנילות ענינו אשרבפיו,
 בעופה. היתה השתלחות שעור כ15מר היונה, שנר סלא וכוי ש15 בתוךשובך
 תנרנה, כקומר דסעין; עיני ישגרון "ז( ייב )ירמי' דמעה עיני תרדנהותרגום
 והדפה השתלחותה - בהמה שנר פפר וכ5 וענין 5וה, זה קרוביםוהענינים
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שמות

 היה האחד טבלתי האחר נומר היה ואלו פפר, לענין קרוב והוא הולד.את
 ב' ייב )דניאל עפר אדמת כררך יחד שנר פפר באמרו והדרךממפיק,

 ונולתם, ח'( ז' )איוב עפרונוש

 כמיש החלצימי מקום והוא הקמש, תנורי ישראל. בני ע5ו וחמשים ייה.:
 י'(. כ' )ש"ב החמש אל שםויכהו

 דמועד ואמרוד חמה תה מהלחם, העפרו כחמי trtm~lnn ואתם חד,ך
 מוץ:5וך, ו:טנעו כלומר ננץ, "ר )ש"א אליכםהניענו

 הלילה, את החשיך כמו ההפך, טן הוא כאן . ה ל י ל ה את ר א י 1כ'.
 )תה' בערנו אור ו5י5ה : וכן עשי. לארבעה אור פמתים( )ריש רז"לכל'

 טחם השכי' מחדרים עניניפ בכח בנאדרי כי דע , י י ד א נ י'יפו
 לימי שיתכ'

 היא אשר ושהתיו הספור במקום עומד 5,יסק' נקבה לשון תאר שהואבו
 ב' )אסתר שני הנשים בית א5 מאמרם כנפלה ממנו, ניפלת הנקבהסימן

 להיות ועקרו שנית, ר"ל 5'( גי )נחמיה שני מדה וכמוהו שניח, ר"ל"ר(,
 במקום עימר ל,ימין' זכר לשון תאר שהוא בו לומר עוד ויתכןנאררית,
 בהיושבי כהוספתה נוספת היוד ושתהיה ובר 11WO הנה הימין ושיהיהההנדה
 אע"פ האלה, הפנים בשני סתם לשון שהוא אלא א'(, ק:,נ )תה'בשמים
 העברים בלשון בסתם הנורע מתארים פעמים כי לנידע, תאר בהםשהוא
 בו שרוצה ויתכן וזולתו. ד'( כיח )במרבר אחר הכבש את ; נאמרכאשר

 על לימין תאר שיהיה על אם פנים, משלשה אחר על וגה בכח,הנאדרי
 נוםפת, והיוד ה', לאמרו ר.5 לבורא, תאר שיהיה על או הקורמיםהפנים
 )שטות בקדש נאדר נאמר כאשר בו, נוסרח והיור קריאה שיהיה עלאו
 התהלה הנדת נאררי להיות עור ויתכן בלבד. קייצה היא אשר ו'(,פיו

 נאדרי, הוא או נאדרי היא 4 אומר כאלונמתחת
 עתיר, במקום עבר פעלים . 1 ח א ל י ח . , , ם י מ ע 1 ע מ שי.ד.

 השלנ והוא אלרמק, בעיב - ככפור דק - וענ51. מ~ינל . ם פ ם י מ ר. ישז
 פיו(. קמע 3תה' יפגר כאפר כפור ובן הרוח,עם

 האנשים אותו נזרו וכבר נדעהו. לא הם'נ.ם מן הוא מין כעומר , א ו ה ן מ פיו."
 אצליי רחוק ואיש י'(, א' )דניאל מאכלת את מנהמן
 קפאיף. ובערבי כרקיקים כצפיחית. - כסבר. הוא - ר נ ע ר ו כל.א.

 שבועה. לשון - יה כס על יד כי ט'ז,'ן
 בנכה ש5איהיה לומר רוצה אדמה, ע5 מזבח ענינו . ה מ ד א ח מזב בר'כ

 ע"ז, עובדי כמנהנההרים
 רשיתן יכש רכל? כמיש רשות 51א צחי זהו וכו'. אבנים מזבח ואםכ"ח.

 במכילתא, זה שאין מעיר באכר )רס'ז ולחזור לפרוק מלמר ואם,ת"ל:
 שאינו ,מלמד' מהסננון לזה וראיה דרשב,י, ממכילתא שהואוכנראה
 "ד, ב' 15יקרא בספרא נטצא קצת 5ו ורומה ישמעאל. רר'במכילתא
 חובה, נ'כ שהיא ייד( ב' )ויקרא בכורים מנחת תקריב ואם וכן י"ג(,פרשתא

 כהם שניפל בסה היא י אדיג n9aa ב( )יב V1SPn סו ם , י נ י ד א ם א * יכא
 5נד5 נ'( קטו תה' האדונים, לאדשי )כסו הבורא ועל לפאר אדם בניע5

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח%1טנ



 ג'נאח אבן יונהר'14

 האדון. ימי כל או העבד ימי כ5 לעולם* יעבדו ,י*טא
 אל אלה שלש באמרו רומו אזננו לה. יעשה לא אלה שלש וא.ם י"א,"

 יעדה לא אשר א5 רומו הוא אלא אליו, הקרוב - ועונתה כסותהשארה
 שארה 11 אימר: אליעזר רי רבותנו: שאמרו כמו ייערנה, לכנו השםוהפרה
 ועונתה כמותה שארה נאמר כבר והלא ? .צריך מה ר"ע: אזל ועונתה,כסותה

  האטור כ5 לה יעשה יכול א5ה, שלש ואם לזמר תל14ד ,מה ינרע, 5א ,.

 ולא בנו ולא הוא לא ייעדנה לא מעהה אטור וגו' שלש ואם, ת"לכעניןי
 משלש. אחת גלה, שלש - ,"דיונה.ץ( ,,,
;י

 ,כ"ב,;י
 תעמוד א5 :(, קרב )פסחים רבותינו מל' יהיא כפי, י'5 י ם י מ ד י י ו י א י אכב כזבי פ'ו ל-חזקאל באורו ע' ס* י ליגל פ
 וכן: דם, לו אין כ'ו: ליה כבמדבר וכן דמים, יך שאין בשעה המקחעל
 י.ד(. ע"ב )חה' בעיניו רמםוייקר

 זרחה אם אמרו? אל שב ז" אין גננבתו, ונמכר איןלו אם ב',י'
 השור תחת ישים בקר  חמשה אסרו; על אך )שם( לו עלץ,דמים השמש; ,;.

 5'ן(, כ"א ~aw ירוי-,;;
 חסרה ונקרב* ה'. לפני ועמדו י'ז: ויפ דבלים השוה האלהיך, "ל ו'. ,"
 ונשבע. .פירושו ש.ונקרב" או ונשבע מלתכאן ;;.
 שכרו(, הפסיד )כלומר ועבר חלף בשכרו, הלך ענינו 1. כ.ר ש ב אב , );יש.,'

 אין )כי הנקבה היא לא ההפלנה היא היא במכשפה הה'א פ.ה* שמכ,י'י,'
 )משלי חבלהו נכריה וכער וכן: גקיהז, למכשפה זכר מכשף בין.הברץל
 ) ריל,נכרי. פע(, "כ. ,;ל.

 - מלאתך מעך, ור ך ת א ל מ )כ.ח.'ן
 השמן, - ורמעך המלאוח, השבלים

 דמעת ליין אומרים כן ועל וזולחמי ממים נחך לכל שם הערם אצל הדמע..
הכרם.

 הבכשים ורצה נזבח, אזנו הרם ובחי. דם חמץ על תזבח5א ת' יכב
 בחג. נשחפיםאשר,;'.,
 יהיא יכמיא"י "ספיי גיבו כתכינת הספיי, לבנתכמעשה יעכר
 בצירה**( ונקוד לכנת א5 סמוך)כמעשה( .,:

 ארג'ואן. ובערבי ארום צבע והוא 1'(,ה. )דניאל ארגונא ובארמית ו'( ב' )דה"ב וארנון אחדת ילשון ' ן מ ג ר אי ד"כה
 אפקריסא, כמו קצר חלוק והיא קרנה. בערבי * ן ש ח ל וזי.

 נקראו הסיכה וכלי סיכה, כלי כו ופירשו יתות, בו פ.רשו . 1 י ת ש-1 ק ..נ"מ. ",
 )מ'במשנה

 מכשיריי
 שאומרים הערכי ללשון דומה והוא קוסיא, ח'( ה'

 הסופר בקסת אצלי והקרוב קשוה. הנשים בשם בו שמש.מים לכלי י'.
 שנכתב אע"פ השני, הזה הענין ומן הזה השרש מן שהוא נ'( פ' ,).חז'

 כסוי מל' ך* ם י - הסיכה* כו שמשים'ן לכלי דומה הקסת כי בסמך,.

 הוה. כנוסח אין הילקופ במכילתא*(
  ומקשה ,במנולו נקודות בשלש הנא כן ועל סמיך אינו כ.ד( ג' ).שעי' מקר טעשה "גל,*(
 ; , .חאי.'יו.
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5 שמות,_: .י,..,

 והיו ריק, שוכו ייון, השיחן .לדן כשגי ,ושוח קיה .,הפקום, -יחם כי ;והסתרי -. (,:י-
; .:;'-:' ~_: שייייץ. דביים אוחד,באלי מסתיריך י ן, ( ,.ך  

- 
, .,, ' ,,, 

 עשרת -והוא שק5:-בשק5;,הכךש -אלפוק: ,שישת ,גשק9.5חש .ח,ג:* ז ר ק כ ,ומהיש
 הגרות- ייה:השק5,,ואלה קשרים :הקדש ושקיי הערג. :אלףיס-"המ.4שק5י ך ".יין
 ש5א בעיני שהונפ5א - יאיתי, קהה - הזת'9י נרוה קא5ה:יא. גהות:השקלי4 , ,( י';;
:

 .':]']י
 כבי ,

 )ש'ב פאשר;נאמר יא9הך עי כנק .יישקע ע5,'המ5כיס]לשאת]-עפיה_

 3א וסכן ;-ומש%הינכייוקב, החשו סע5 54כק אהנעפיי4 י,ב,15(:,1,קהי .1 ;, י,.
,.;,;( 

 :"אתשוי
 את

 הככר כי שראיתנבקצה:יהףירושקם יעיי הסיאור]הזה,,נט"
 עיצם, כמו אלא, מלך: 5א:,סישון מ5כק, , מפרשים יש )וא51ם וישרין.מאה

 .ע" il1WV שגי- ש5 א5י5, : : ,י
 על ותהן קתוב: אף'ק. י י4 אב5 א', מש :ןרסיקו

 והוא שינכ' י'חיו-ו(*,ן4עףהי )7טס כיכבו .יכן;יזחת . ח ב ז מ ה ב כ ר כ ה"כן
 כמו יהיכין,עלדו, .7טהיוךקכדנים שמה מקנו ילהמזגק,ווצא קפח"הסזבח, : ,',;
 כז.ז הוא המוכח כריך המצותו אטי;חפץ,ביפה ז-ז, .כסשנה "השטחלהנקרא '. ::.

 , ;י p?, זבחים ועי שרנב, 5ו סוקח;,קורין :ואושי .מהבניןהיוצא
 יתקפו .בואם שהיא כמק  נויפן יהוו לי,  ליהד ייגע  להיות. יטל י. 1 ה;נ כי 5 א'י'כדץ'

 פירושו שיהיה לאהרן כני, שיהיה,  ויבול. כאיה* ,עור, ר',,הב( נקתלח האחר ן , .. ןי",
 ועוי  ) יבורתו, נליז  שהפיל  נלומר לי, ,להעבידו ;,. ; .],]-

 לקדשו  אמרו: היאת הטבלא-
 ב5קדשו. יוש ההתעברות'כמו 5י.מן- כלבהנו ויהיה נ'( שם )שם לילכהנו

 , לצ.; ,כתסותי,בערבי ז'..שת,י'י.,
 ;; , ג , .. , : )

 אפוד. נקר4יהאפוי בעבור;האפירת בערבי:שפשנ,, חושב.;, ו :": "'
 הערב שקוראים כס קהש, אמן גק5 קקיאיס העכרומן ; ן א,ב ר.הח; ח ייא. ' ".
 אבן.., וכחרשת : שנא' וטה אמז. ,כן אם דרש, 1פק74ש שישאף,, א8ן __5כ5 ל: -];
 כלי כ'( י(נ )שיא שייל",ססכשש;, ואמשו ,הקלאסה.  9ם עץ,.היא  ושהרשת . . :;
 אדמו : 1 ר' ובאיכון אחסה, אק!ת. 'בערב? ונקיא .הקלם, הפנין הוא מי ס א י'1; . 'וך"ן 1- ' ,;'; , ], ,י . . .', . ; מלאכה,,, שעושק"בו 1' 1 ]::'

 .. . ' . :-' ; י,; ,י מפנןנים*ן :(עצם.ן
 )אכרו ד; ם נ .'ח,.'י,"

 שהוי
 - ירא. שערבי -,-מפזר, שחור. יאקות בערב?, דנקרא

 ., !ן; ,. פ.רוזנ'. בערכיויהלום
 כן, שהוא סיור ; ואינני בערבי,, סבני בו  פירשו 9בי. - ינע* בערס ישם, י"פ. ן ";

 שיש מה געכורלקבוץ בואו נר:פכה ושההא .שכה', ,משעה שהוא אצ5י,' ניחכן ) :,י
  המור.ק%, ממיני מין והוא  ברהטן, ערבי  בלי בו  ]פ-רשו winal~. :4ל )1( עניה ,1, , 'ך
 ;;' :, ההךאי כצבע  שצבעהאבן  ,וקף%-כן]מפני - .ן.-

-,, 

,: 
 )סוטה ובל"רבותינו פמקומו,  יו.חק של% החשן, ול%']יות ל ךהזקו, ":,1יחןיו"יכמו,-:.

 ממקומה נפרדת נפשם -אשה הלבבות; ונכוהי הרוח נסי ה5ב,.,ר'3מ.ו:4זחוהי
 מה :,דיא הזאת במפה שאמרנו מה בירור ע5 וההטיה מבהות, -מההנדפות ;ג

 אותו, מויחין :ושאין הלכה הכס,שאמר, 5ת5מוד ,טלאן ז'(: )חוליןשאמרו

 דאמר כמאז ,אותה מזיחק מאין 5ה ואמרי אותו, מוגיהין' שאין: לה,ואמרי
 אותו מוחיחין רקמת,-שאין  למאן ה"4ן* ג5אייזח רכתוב אעתד "שאיזיסעהק 1:..

 סזניח'ן, .אין  דףמל: וךס44 -גישיאל( מסלקת יכו.  הלב, והוח3 "רושגו~%4שיבו ג ל: ;-;4ע

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 נעאח אבן קהרי18

 )דה"ב ובניו ירבעם mwnn כי לגא(, נ' )איכה ה' 5עו5ם ונח יא ביינחש
  והקצאה הרחקה וכו' הזניחים כי וכו' יזנח 5א ענין כי ירענו ובבר ייד(."א
 יהיוה ראוי וכן חמנו, יסור ולא טמקומו ירחק ו5א ההשן יזח 5אוענין
 שהם, אותו ירחיקו 51א מדבריו אותו ידחו לא - אותו 6זחיחין שאיןעגיי
  וההסרה  הרחיה והיא אהד, ומזהיחין l'wltal מזיחין ענין כי מנה בידינוועלה
 מהכפולים הם סוחיחין יזח כי בשרשיהם, שונים הללו שהפעלים)ואעיפ
 ע5 פרנס טמנין אין ב'(: כיב )יומא עוד הוה הענין 61ן ההשלמים(,יונח

 דעתו mm שאם מאחריו לו חלויה שרצם של שפה בן אם אלאהצבור
 לאחוריך. חרר % איטריםעליו

  ב"א( "1  )יחו' יפרשו רוח לכ5 מענין וננזר בכרש אשר הובל הוא *לשו. י'הכס2
 קראוהו והערב וכלה. מפזרת הבהתה כאן ונם ויהפררו,  וזפי-יבלואר
 והנשירה, הפזור אצלם פרת' ה כיסלמה

 ובת עליו 6קריבין היו שלא אע"פ קטרת. מקפר מנבת ועשית א"ל
 ניכו שנאסר וכמו הטובח, כתבנית שהיה לפי nata), נקרא זאת)בכל
 עליו(. זבחו ש5א אע"פ י', כ"כ )יהושע למראה  ערולמובח

 - הפוקרים* עייו העוכריט כל משפפו הפקודים* על העובר כ5יינ.
 )בכורות שאמרו ספני ערביים, ושליש זהובים שלשה שעורו הקדש.כשקל
 נרה עשרים )שם(: דכתיב ומילתא, תלתא דאורייתא מלעא רבא: א6רנ'(?

 מ5עא. מעין עשרין ומתרנמינןהשקק
 - אד4 ד' )שהיש בשמים ראשי וכן וחשובים. יקרים אש* ר בשמיטכ*נ.

 בל' בו פרשו )ררור-חפשי(. אערובת מדוף הנמלט הפוכ הוא דרור,מר
 שיכפל סמה א'( ח' )שהיש כשמי עם פורי אריתי ואמרו, תוסך.ערבי

 הנקרא הפרח שהוא שאצר מי ויש ש:*יה, צמח אינו שהחוסך הוה,הפירוש
 רגצא הוא אש, ה' )שהיש 6ור גפפו וירי אמרו; אב5 שהוא ואפשרנםרין,
 9e~a י'נ( א' )שם, דורי הטור צרור הכתוב? שאטר מה ואין המור.שטן
 השרף שהוא שבת, כפירוש האי רבנו ואטר התוסך. שאינו שאסר מימאמר
 נאא דם*רוש תה טיב, ריח 15 שיש שרף והוא רהבאן, עובני כערביהנקרא
 מורקלאריתי

 והות הבשמים, ובמיטבת  במרקחת הככנם הות  בשם. וקנה -
 א5~ילה. קצבבערבי

 רב הנאון בו פירש וכן הק91ט, שהוא וקציעחא, אומר התרנום . ה ד ק ו3,ד,
 בשני יחד וקושה קציעה ו'( )כריתות הקפרת כפטום ראיתי אך ז"ל,סעדיה
 ששה משקע וכרכם נרד שכלת וקציעה מור אמרו: שוים. שאינםטשק5ים
 קציעה זבים ובבר הקושש ואתרם עשר, שנים הקושפ סנה, עשר ששהעשר
 בערני שאומרים הוא שהקושפ פירש חפץ רב ומר הס* דברים שני כימורה
 הלשם.  על והן בשט,  קנאן - ענבה. -  קציעה ךפרושק"ש

 סיכה בשקום יםיכה במשנה נהנו וככר יוסך1 לא כמו ויקד, לא  ל*ב.ל
 ואין נתך, שהוא מפני נפף ונקרא משתיק, וכלעס ממתכי בערבי נטף. ל.ר.. פירכא(. דבף המשנה בנוסת א', ה' יומא)מי
 בנפף שפרש מי ויש נפף. נתך שהוא שרף כ5 זה בעכור לקראראוי

* ושחית - פוג* וריחו וב5ע'ז, בערביאפפורך  1פ81רא( מתינום ):46ש צפורן, 
www.daat.ac.il
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 ברבבר - לובש בערב. -וחלבנה, 5(, ר' )דנשל כצפלין ופפרוהיונאמרי
 שיהיו כלומר אחר, במשקל האלה הטמטנין מן נפרר כל שיהיה ברר,שרשו
 בחלקיהם, שויםכ5ם

 ואפשר מליוחה, טל' לליס, היפה על הערביימאומרים קרש, פהור מהלחליה.
 ויהיה ל'1( )שם הדק טמנה ושחקת שנאטר? כטה ונקי, היפת שחוק15מר
 ואפשר והנתיקה, המקיקה ענינו אשר וי(, נ"א )ישעי' נמלחו כעשן מןננוח
 )כריתות רוש שאסרו כמו י"ג(, ב. )ויקרא תתלה במלח מן נגזר שיהיהג"כ
 מלח מהם ואחד בתורה, נזכרו שלא דברים בקפרת מערבין שהיוו'(,

 הקפרתי בפפום שנובר כמוםראא,
 חריתין ורשמין שיאמר לארסי תימה חדיש* כמו ה5יחית* ע5 חיית פ,"לבנ

 חן ח' )יחזקאל בקיר לך חהר ובן כיח(, חפ )ויקרא קעקע וכחבתעל
חרש-חרת-חתר(*  שטך גדלתי כל61ר י"ג(, פסוק )שם בשם וארער וכן בשם, ידעחיך ב יישג

 )תה' ותרעהו ארם טה ? וכמוהוופרסמתיך.
~'bp 

 גי(,
 כקרבנה ה' ילך ערף, קשה עם שהוא אע"פ כלומר ערף, קשה עם כי פ'לד*

 וכו', בהם אפי ויחר וכו' ערף קשה עם והנה הקכ,ה? שאמר מהנגר

 מקנך'* א1,5כ5 יוצא( )פע5 מתעכר שהוא א5א הנפעל, בנין בנינו "ן9ר' "גלר
 דכרין. תקרש ההרגום: בו שאומר כמו לה', ממקנך הנכרים הוצאופרושו
 בתשטי. שהוא כמות צירה תמורת בכף )הקמץ(והפתה

 סוסיות - ר'( י'פ )יהזי מצרים ארץ א5 בחחים ויביאוהו עכס, הח' כ"ב'לה
 שעשו כ6ו חניל, אחר שם ולבביים לעכמים קוראים והערביםובבלים,
 חח, לשניהם וקראוהעברים

 יוצא היה והטזבח הטובח, שפח והוא שרגב, בערבי . ו ב כ י כ ת ח ת י"לדץ
 זית בטשנה הנקרא השפח כסו עליו, מהלכין הכהנים שהיו שטחןממנו
 ואנשי הבלן, מן היוצא כזיז הוא הטזנח כרכב המצות? בספר חפץאמר
 שני לו היו המזבח כי הקבלה, וברברי אמר? שרגב. לו קוריןמורח

 במזכה כשישמשו רנוניהם 'מערו ש5א עליו, הכהנים 55כת אחרכרכבין,
 קרן בין כרכבו איזהו רבנן תנו ם'ב(ז )זבחים שאמרו כמו לנוי,והשני
 5ישתרקק ר5א לכהנים, וחד לנוי חד הוו, תרי ? יצחק בר נחמן רבאמר חציוני ער מלטפה ברבבו תחת והכתיב אמה, הכהנים רגעי ומקוםלקרן

 כיב* ב' N'lWS וכן החוגגות, , ת 1 א ב 1 צ ה ת 1 א ר מ בת',
 אמר כאלו השרשרות, בו מפרו עבדות, דמיון ע5 שם גבית. שרשרת פ'ו'לטך

 השעור ויהיה ספור נבלות יהיה שלא בן נם ויתבן מגבלות,שרשרות
 גבעות, העשהשרשרות

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




