
 נינאח אבן יונהת"י18

 א ר ק י1
 יקריב, כי מכם ארם סבורו: מכם* יקריב כי אדםבע
 לחמי כרוי רמה ומן ב'( כיח )כמדבר לחמי קרבני וכן אשה, לחםי'א.

 כמו בשר, )פרושם( כלם - ייז( א' )צפניה כגללים ולסמם וכן ו'( ו')איוב
 לחם(, בערבית )בשר הערביבל'

 כאשר פלאן, תאחם הערב שאומרים מ" לזה ודומה לכפרה. לאשם,ייח,
 י'פ, בפסוק שם כמו בעצמו, החפא הוא אשם ולפעמים מהחטא, שבהוא

 יוסף וחמישיתיו - היה. אשר בשעור כלומר ובשלמותו, בכללו בראשו,כיר.
 5'ז( י'נ )רקיא הנתק עמר בעיניו כמו נוספת, והיו'ר 1mbel, כמועליו.
 ש5פעמימ א'(, ק*ח )ביק לרז'ל אתר ענין בו יש אבל .בעינף.במקום
 אחת. בפעם חמישיות כמה ליחןצריך

 יהיו פשתים ומכנפי הת; מיד כיחזקאל אמרו זה על והראיה בד-פשתן,ג'.
 מתניהם,על

 חרבה. או כ15מר ליה, וס - לעך, ובערבי פתים הפתותה היא בכת, ירי'ד,
 ענינו החטאת. מעשות וירד ויכרכם ידיו את אהרן וישאכיב,

 ,(, ייח )מנילה רז"ל שאמרו כמו וברכם( ידיו נשא )אז שירדאחר
 בעכורה. הפעות מן שיקרה טסה להשמר המשכר, דבר כ5 * ר כ ש 1 ן י יט',
 תמורת אצלי בה הנרן והעזניה. - זקאב. ובערבי ניול, עוף שם ם. הפהי"ג,

 בשומנו סברתנו ויאמץ מזזיה. שעקרו י"א( כינ )ישעי' מלזניה במוהזיין,
 זיין, תמורת עזניהמזן

~ba 
 נשחזה מה י'ד(: ייז )כלים המשנה שאמרה

 העוניה. שהוא הטפרשים בו ואמרו שפים, מכ5 הצוובנף
 והדיה באמרם יוד הזאת האלף השיבו וכבר דאיה, עקרו * ה א ד הי.ר,

 רפתה האלף אכ5 ט.1(, 5'ד )ישעי' ריוח נקבצו שם אך יינ(, י.ד)דברים
 אלחראה. בערבי הנקרא והוא זה. בעבור ונדנשה כיורונבלעה

 - נ'(. ד' )איכה בטרבר כיענים וכן ונעאם, נעמה הערב בלי בת-היענה,ט.1.
 סאף. ערבי ב5' השחף, - 9טאף1 ערבי בל'ההחמם.

 בערבי בו פירשו הינשוף, - זומנ, בערבי השלך* - בום. בערבי הכום,י'ז,
 ארוך. פה 15 שיש עוף נאשף, בערבי הנקרא שהוא ואפשרבאשק,

 הקאת, - מולאניק, בערבי ג"כ והיא שאהין, בערבי פירשו התנשמת.ויה.
 זה, שיהיה סובר ואיני ארוך, וצוארו המים מעופות הוא הקיק, בופירשו
 עיף הוא כן ואם ו'(, ק'ב )הה' מדבר לקאת דמיתי הכתוב: שאמרמפני
 לטס. בערבי הרחם, - הקיק. מבלעדיאחר

 - כבגא. בערבי לו קורין עוף אנפה. - צקר. בערבי נקרא החסידה.י'ט,
 ברא תרנגו5א ע"ח.( )שבת מלות בפירוש ד5 גאון שרירא רבהדוכיפת.

 9טאם, בערבי והעפלף. - בתורה, הכתוב דוכיפתהיא
 ממקומו, ולהפירו העפר בהם להפוך כלומר בהם, לנתרכ"א.
 נינדב. ובערבי ארבה מין חגב, - בערבי. דבי הוא הסלעם,כיב.
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19ויקרא

 - הצב, "Va יחיא "ידיו, בערבי כי"* - הצב* בדמית שי" אנ""* 5עיא
 מאם בערבי הנקרא השרץ תולדות ע5 והיא עטיאיה, ערב בל'לטאה*
 בל' והחמפ, - אברץ. מאם שהוא המשנה מלות בפירוש וראיתיאברץ.

 ועי' הלטאה, כמו אברץ מאם בערב בו פירשו והתנשמת. - תרבא.ערבי
 י'ח, פםוקלעיל

 נומי, ירו אשר המבעת העק תא המעק מים. מקוה ובור מעיןל'ה
 מה וזמורת מחלפת היא אך ננריים, נונןה ואק נובעוז באר הואאבור

 המטר טן ם יתקבצו וקבוצה המים מלא הוא מים ומקוה ממנה,ששואבץ
 .vn~pm אמר 1כא15 מקוה ממלת החכור 11 ונשטט השטפים, טןאו
 תאר שם היה אלו כי תאר, שם ולא )עבר(  חולף בבר  פעל הננץ*  כהה1..

 נשה. ע"מ כסה להיות צריךהיה
 נאמר כאשר לב4 הפך ושערה שערו? לכן. שער הפכה והיא".

 ד'(, י'נ )שם 5בן הפך לאושערה

 לאתרו והוצרך מהרתז. בעבור 5פהרתו. הכהן א5 הראותו אחריז'.
  אומר היה ואלו הפהרה,  קורם פעמים  הכהן ראהו שכבר לפילטהרתו,

 לשומע מסתפק היה לטהרתו, שיאמר מבלי כלבר, הכהן אל הראותויאתרי
 ואמר השניה, ואם הראשניה בפעם אם הכהן א5 הראותו אחרי סוברוהיה

 בה. טהר אשר השלישית הפעם אחרי שהוא להזריע,לטהרתו'
 שחור, כתם והוא בלף, בערבי פירשו הוא. נתקל'.

 בדר, ישבה ניב נקבה בל' אומר תראהו הלא תאר, 5א שם, הוא בדד.ט"ו*
 5'א(* מ"ט )ירמי' ישכנו בדד ובקבוץ: א'( א')איכה

 הצרעת* ננע 6ן הצרוע נרפא בענין ההפוך עקרו הצרעת, ננע נרפאג',
 ישראל. שבשדות הקפנה והיא וווים, מאה משקל סובלת מדה הוא לונ. וי'.
 ראוי יותר והבקעים קוים, בו שפירש מי ויש בקעים. - שקערורות.ל"ז.

 בשקערורות והחפץ עומקו, א5 הנוף שפח יעברו לא אשר הקוים כיבו,
 הקיר, מן שפ5 ומראיהן אמרוו ע'ו והראיה בנוף, המעמיקים הקויםהם
 שהוא ninea הננזר פחתין, בו שאמרו התרגום, הזה הפירוש שעוזראה

 פ'(. י'ז )ש"ב הפחחים באחת 5אמרוו והדומההחסרון,
 יקלוף. יקציע,מיא,
 אבל אלץ, שקרש דבר כתי הוא אמרו אק הוא. המשכב על ואםכ"מ

 "dw שם )שם דם ובה ההיה כי ואשה "fl~P בראש הנזכר הדם כנויהוא
 ונו'. הרם הוא המשכב ע5 ואם ווהענין

 חסית ע6' לעה ועקרו לנקבה, וההא פעל(, )5' הלמ.ד חסר * ה 1 ד ה 1ל"ג,
 רויה כוסי כמו הקבה, כ16 י'ח( כיפ )דברים סשה וכן ב'( "ד)ש"ב

.MtVובעד בעדו וכפר לו אשר החטאת פר את אהרן והקריב 
 מקרו השו הפדר 15. אשר החטאת פר את ושחטביתו
 שפה - ושחם -אהק

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ג'נאח אבן יגהר'%

 שאומרים הערב לל' קצת ודומה הישוב, מן שנכרתה ' ה ר י נ ץ ר א כיב*מן
 הישימון. והיא סנוורה, ארץ צמח בה שאיןלארץ

 יודע, מל' ההיא, בשעה שיעשה מה יורע בדינים, ובקי חכם . י ת ע ש י אכ'ו.
 יינ(* א' )אסתר העתים יודעי וכן 5.נ( יזב, )דה"א לעתיםבינה

 יכפר, הנפש ע5 כלומר יעפי. כנפשי"א.ין
 הוא, בדמו נפשו השעור , הוא 1 ש בני רמוי"ר,

 ע"נ(, סנהדרין )ע' אחרים בענינים בו פירשו רוש אבל הפשפ. מןהנראה יי"י ביכי5יתר, לאמיתי תנהים שלא * ר ע י ם י ל ע ד י מ ע ת א 5 פיז*יכפ
 5י בקהוה 4 י"א,( )כריתות רבותיט מ5' קיקה, יה, ה ת ת ר ק בכ',

 לעניים הבקר מל' שבקרת נ'כ לומר ויתכן הלקוה. כלומר)בקרנוהא(
 נפושה פירושה כאן ונם ר'( פ' )שביעית המובקר על אוכלין אי(, ו')פאה
 המלקות, אחריועזובה

 נאות אצלי והוא וניתוח, חריתה כתיבה פגושו ע. ק ע ק ת ב ת כ 1כ'1.
 כל מקעקע בבירה ובנאו מריש נול אפילו פזז,(: )תענית רד5,לדברי
 עליה וחופר והורסה מוהרה לומר רוצה לבעליו, מריש ומחויר כ5ההבירה
 חריתה שקעקע על שיורה וסמה חריתין, l'am~1 באמרת התרנום רמזולוה
 קעקע קעקע, 51א כתב קעקע, כתבת הכותב ? ו'( נ' מכות )מ' ר"למאמר
 שהוא רמר ובכל ובכוחל בריו ויקעקע שיכחכ עד חייב אינו כתבולא

 או בדיו לציירו רוצים שהם מה ירשמו היאת המלאכה אנשי כירושם,
 יחרתו. ואחיכזולתו

 הוא אשר סי(, ניח )תה' סקס עימ והשחתה, ושנוי הפסד , 1 ש ע 5 ש ס י'ב'כ
 ואנבירהו אבחרהו אשר וזהו בה דעתי זאת י'ח(*( י' )ישעי' נוטם כממוםכמו

 הענינים מן שחרשנוהו %ה טכ55 הוא כי בו, טתפאר ואני עשו.בתבל
 ולא זולתט עליהם התעורר לא אשר הנאות, הסברות %ן והראנוהוהטופלאים

 היטעה רב עם עלינו, טובו ורב אלהים בחסד ווה בלעדינו, בהםהאניש
 יאורו  )ללינור  בשמן  מוציאים שאנחנו ער ולילה, יומם והחפושוההשתרלות
 על ואפי כיה( י' )ישעי' שנאמר מה ואולם ביין, זולתי שיוציאו מהבלילות(
 ד'(, נ' )איכה בשרי בלה מענין הוא אלא עקרית, הת.'1 אין שםחבליסם,

 יכלה וקצפי זעתי רזל בלוחם, עם והקצף הועם ויכלה %עפ עורר"ל
 והאבירם. בהשמירםעליהם

 כלומר הראש, נוול כיבי( )סנהדרין רדל פירשו , ע ר פ י א ל י ש א ר א' יכא
 האבל. שיעשה כמו יום שלשים שערו )1(שפסק

 החוטם ומיתר נכרח, חוטמו שמיתר מי,( )בכורות רבותינו אמרו , ם 1 ר ח"מ,
 האפים, שני בין החוצץהוא

 שאין אשך, מרוח - וצרות)1( כעפעפים חלי שהוא רבותיני*( %דברי בא ק. רכ'.
 דתעלי, אשכי השועל לביצי שרומה לצמח בארמית וקורין ביצים,15

-
 השחית ',גה ר' פרש שם וגם ט'( י'א ,בר' בלל טן חוא תבל כאן וגס מהאפולים, כימר*(

  16. בכר ובתע'  י11 טה,ש ע,ק המלקי וייהנה. יסמר  ח'(  ו' )הושע יתמיל הוא בעטים אפרים וכןושנח,
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21ויקרא

 הערוד ניפחת נם והיא )ליח(. ב' וי בכורות )ט' רבותינו אטיי ' ץ י ר " כב'כב
 והוא יצלח, חוחכין י'ג(1 י' )ערובין ובמשנה חאלול, בערב הואיבלת. - שנסדק. או שנפגם או שנקב עין של חריץ שהוא הריפ, במקוםחריץ
 טיפ,( )בכורות רבותים ובל' קיבא, ערבי פל' , ה פ ל י - עמל, ב51טבשר
 מצריח,חווית

 וקלופ, - רנתה את מושך זה ובעבור ירכו, נשטפה אשר הוא , ע 1 ר שכ"ג,
 ענ51ה רנלו תהיה אשר עור והוא רנלוי ונקווצה עצביו נקווצו אשרהוא

 החמור. או המום כרגל מהארוךטתקבצת
 וכרות- י מעקרה כרותה שאמתו שהוא הגאונים קצת בו פרשו , ק 1 ת נ 1כ"ך.

 דומה הנעקר, המוצא, לנחוש שהיא קצתם ופירש כרותה, אמתושמקצת
 ע5 נופל הערב אצל הלשון וזה י"ר(, כיב )ירט" אתקנך טשם5אטר1?
 היא בנתוק התרגום ורעת אחת, בפעם בכח ונעירתו הדברמשיכת
 דשליף. -העקירה

 ד* פי בעיט יכיף* יד*כג
 אין "ד( ד' )שהגש לביי" עצי כל אמדי אב5 ליבאז* בערבי , ה נ י ב 5 . זכר

 עם אמר כא15 העצים, טן בו יקפ'יו אשר כל אלא בלבד, הלבונהרצונו
 6ה 5כל הושאלה בו יקמירו אשר הלבונה כי וזה קמורה, עציכל

 בו,שיוקפד
 כלוטר ד'( כ' )תה' מנחותיך כל יזכר וכן פוב* וקיבול לרצוןלאזכרה.

 ו הפוב ריחה 15 יערב ? הוא המלה פירוש אכל בעיניו. וייפכו אותןירצה
 לו וריח כטישו ריחו, ענינו לבנון, כיין זכרו ח'(: י'כ )הושע אפרווכן

 5נו וייבבו 5נ1 יעיבו דש, אי )שה'11 מיין דוריך נזכירה וכן )שם(.כשבנון
 אכל בעשן*(, ריטה מעלה נ'(, ט"ו )ישעי לבונה מזכיר וכן מהיין.יותר
 הזירק טנחת כמ"ש? החפא, זכרו! הוא אזכרתה את מופה( )אצ5אמרו
 י'ח(, ה' )במדבר הוא קנאותמנחת

 ועירות* כפרים חיצרים, הכה3"גובתי
 ומיי עיף "ש ענני סגי* כ"כן
 פ' פיק בחקותי )מפרא דל רבותים ובדברי בהמה. סיר המר יאם '*כז

 בהמה אומרו שמעון ר' פ'( תמורה ובבלי ז' א' תמ,רה חוםפתאוע'
 וכהמות בחמה קרואה אחת ובהמה ? לו אמרו מבהמות, בהמה ולאבבהמה
 מין על נופלת בהמה סלת מי מוצאים אנו ואמנם בהמה, קיואדתהרבה
 אני אשר הבהמה אם כי כמ'ש; מהם, אחד איש ועל רבים מינים ועלאחר
 אדמי אל הבהמה שקנה ? ובשינים בקבוץ ונאמר יגב( ב' )נחמיה בהרוכב
 ובטקנה כסוסים 3חם יוסף להם ויתן שנאמש למה רומז והוא י'ח( מ,ז)בר'
 הבויטה. כ5ם עליהם והפיל "ו(, מיג )שם ובחמורים הבקר ובמקנההצאן

 שיכנס ופעטים המימם, כל על ה'( י'ח )מ"א טהכהמה נכרית ולאונאמר?
--  
 לם'ש מתאים זזה מנחותיך, בי וזכור ד'(, כ' ,תה' ט'ש הוא חמחבר לדברי הזקה ראיה"י

 ס:הה, ייח י'ט(ו ג'יוש.א

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 נינאח אבן יונהרי

 )ויקרא לאכיה 5המ היא אשר הבהמה מן ימות וכי : באתרו בכלל,העוף
 והוא ל*8(י"א

 הריי
 אם כי איננו הבהמה בכלל נכנס שהעוף ואמרנו לעוף.

 הלשון. דרך מן לא הייןבדרך
 והוא 111, אלף ושבעים שנים משקל מכילה מדה , ם י ר 1 ע ש ר ט חפיז.

 ישראל. בני שבמרותהכדול

 ר ב ד מב
 כאשר - באטמה נקבת הערב שאומיים למה רומה ננקכי, עקדו . 1 ב ק גיזז,

 נקמה א'(, ו' )עמום הגוים ראשית נקובי וכן אחרים. מכין בשמוקראתי

 כח(, ל' )בר'שכרך

 למה דומה וזה אביהם. אהרן בחיי ר"ל , ם ה י ב א ן ר ה א י נ פ ל עד'.
 בימיו, כלומר פלוני, רנל על זה היה העיב:שאותר

 הוא והקרוב המקברים, העורות מן והוא דארש, בערבי בו פירשו תחש.וי,
 חיה. או בהמה מיןשהוא

 לראות להם שנאמר והוא ומתירה, הרימה ענינו . ש ד ק ה ת א ע 5 ב ככ'.
 הקדש, את מותריםכשהכהנים

 הדבר. ש*חאמת מתפללת היתה . ן מ א מן אכיב.
 זי, כיד לויקרא  ביאורי ע' , ה ת ר כ 1 אכ'ו,

 חרצנים : ב'( ו' נזיר )מ' רז"ל ובדברי הענבים, קליפות הם , מ י נ צ ר ח מד'.
 הענבים(. שבתיך הגרגרים )כלומר הפנימים אלו וזמן ההיצוגיםא5ו

 ישראל. מכני בכור כ5 תחת שעורו . 5 א ר ש י י נ ב מ ל כ ר 1 כ בט'ז,
 ברתק -  התצי את בפיה בערבי האבפיהים.הע

 יהיה. 1א6ר  ערב,  כלשק ~15 הוא הברלח. -  כסבר. ני. בזרעד.
 בציריי ולא כמיאה בחידות, ולא ומראהחע

 עק במישת כעשר
 הנית שמצעו כמו מ, במקים הש ומראה של הת ימס. ה' ותמנתכאמרו
 באי בב5 וכן כיר( 6' )ירמיה בערלה מול כל על כמו העפיף, רובמקום
 "ח(, כ"ג )בר' עירושער

 כמיש: רפואתה, על אם כי התפלל 5א משה כי תרפא. כלומי י ף ט ץ מי'ד,
 ימים שבעת תמגר המורא אותו והשי: יזנ( י'ב )שם לה נא רפא נאאל

 פיו(. "ב )שם מרים האסף עד נטע לא והעם : עוד זה וכמו תרפא,ואחר
 אלא פועל זה ואין כלב. וצהצה ובערב הס, להם: אמר כלב. ויהםל',

 צה. אמרעניני
 ויחנו שין ע5 לשוב, ושיה ראשינו נשים - נמרוד כלומר , ש א ר תנה נד'

 כ"פ(, ט, )נחתיי סוררתכתף

 כ"א )שם העם את וינשכו תרנום כי מהארמית, רשת נכת. עקרו 1יכתום,מיה,
 והערב העברה. לשון וזה במלחמה. נשכום ופרושו עמא. ית ונכיתווי(

www.daat.ac.il



28במדבר

 והיה  הוין. נשכם המלחמה, נשכתם השן צוק וע5 המלחמה עלאומרים
 שהוקף. א5א בשיתום,צ'ל

 כש, פסוק )להל, סשה לפני ויקוטו בענק מחובר אצלי "יא קיח' ייקח א'ימז
 1כ1 וכך, כך לעשות פלוני )אכר( לקח הערב בדברי כחפץ בווהחפץ
 בארון. הערות את לתת לקת כלומר כ'( מ' )שמות הערות את ויחןרקח
 המצבה 15 להציב בחייו 5קח כלומר י'ח( י'ת )ש'ב בחייו 15 ויצב 5קת ?וכן
 נאם, וינאמו לשונם הלוקחים הוה? הענין מן וקרוב הפלוני. במקוםאשר
 בלשונם. נאם לנאום הלוקחיםכלומר

 בבתים. עטם היו~מקניהם לא כי הבהמה, מלבד הקנינים, עניני ש. 1 כ ר הל'נ*
 נקראה ידעים בעתם באה שהש טפף יקב. וכתבואת נרן כתבואת לעקק

 מזרע תכפות כולל הוה השם זה מפסוק וכנראהתבואה,
 ג'4 י' כלים )מ' רז'5 וברברי בו; ודבק עליו שוקר כלומר 5. י ת פ צמיד ט"ו,רכם ואיל"

 לו, במוב רבוק אינו כלומר פתיל, ואינו צמירשהוא

 בהמתם. טן וחלתם צאנם ר'ל מרענו ובהמת אנחנו יבעירנו. אנחנו ר"כ
 שהם בעבור שרפים נקראו י(* כא ישם "שיפם הנחשים יכו שר"* "י.כא

 בו, שיפחו מהשורפים
 זכי

 וכבר השורפים. הפילופופים אותם קוראים
 ואשר רוטטם. הוה הטין לקצת קוראים והם זה, כסו עליהם הערבספרו
 גם שהערב אצלך שאבאר הוא הזה למין שם הערב קריאת להודיעהביאני
 מעופף שרף אבל השורפים, השריפים ושפרוש השריפים הנחתים יורע*םכן

 הנחשים מן שהוא אלא האלה, הנחשים מכמו כן נם הוא ו'( 5')ישעיה
 טה5ך על מקפצים שהם קצתם על ממפרים והפילוסופים כן, נםהמעופפים

 המזרקיוח, להם וקוראים כנפים, בלי והם הזרוק, החנית כנריקתרחוק
 שיש נחשים הנחש מן כי חיים, בעלי ספר הנקרא בספרו אריספוטלםופפר
  התתוב מפור  שיהיה ואפשר כוש, בארץ יהיו ואלה בהם, יעופפו כנפיםלהם
 מעיפף. שרף באמרו כטותםעל
 שאמר 5מה רמז ושהוא יהב ענין הוא כי נאמר, בפופה. והב אתי'ד.

 אב5 מדבריהם, מאומה כסחור לא ואנחני בקבלה. בו שבאה ומההתרגום
 שאמרו,  6ה על ראיה בכתוב שאק לפי אחר, ענין  בו להיות שיתכ,נאסר
 נ'כ לפופה, מקום .והב' כי ונאמד האמהית. הקבלה מצד מתקייםאכל
 האיה הטקיטות יזכר והוצרך כן, גם מקום שארנון כטו ממנו, והב'מקום

 הנהיר וככר סיאב, מנבול שהיו לפי טלחטה בם התנרו לא כילהודיענו
 פ'( ב' )דכרים וכוי מואב את תצר אל כמיש בהם, יגעו שיא ישראלהבורא
 נאמר אשר המאמר הוא מואב את תצר אל ריל הנה, הנאטט הזהוהמאמר
 אמר  ואחזב רומם הוא ומאליו וגוי ה' מלחמות בטפר שמר כן עלבעבורו
 למעלה אמר וכבר מואב. 5נבו5 ונשען ער לשבת נפה אשר הנחליםואשר
 במדבר אשר ארנון מעבר ויחנו נסעו 6שם זרד, בנחל ויחנו נסעומשם
 כ"א )שם האסורי ובין מואב בין טואכ גבול ארנון כי האמרי מגבולהיוצא
 ונוע הנחלים ואשר ומ' ה' מיחמות בספר יאמר כן ע5 אח*כ ואמר י'ג(,י'ב
 ואינו האטורי מגבול היוצא its~a נחל עברו זרד בנחל חנו כאשר אומרהוא
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 נוח אפז ישהר'4פ

 אמר ואחיש עמס, המלחתה לעזיבתם אמתלא מואס נב51 ארנון כי6מט
 ט5חמות במפר נאמר לאמרי, ו5א ל16אב שארנון שבעבור כלומר זה,ובעביר

 מהלחם הזהרו כעשר הנחלים, ואשר ארנון הנחלים ואת בפופח והב אתה'
 להם והוציאו האלהבמקימות

 מאר"
 ונאת למואב, היותם בעכור האמורי

 הצר אל אמרו תחת נכללת היא בפירוש שאיננה אע"פ וההוצאההאזהרה
 וסמה נכתב, שלא אע'9 ובבאור בפירוש זה שיהיה ואפשר מואב,את

 ועברו קימו עתה וגו' מואב את תצר אל תורה! במשנה אמרו זהשמבאר
 בני סלד ע5 יפתח בטענת נ'כ מבואר ענין 11ה ונוי, ורר נחל אתלכם
 מואב ארץ ואת אדום ארץ את ויסב במדבר וילך ! לו שאמר במהעמון
 שמש ממזרהויבואו

 לאר"
 מואב  בגבול באו  ו5ח ארנון בעבר  ויחצן מ"כ

 "ח(, י"א )שופמים מואב גבול ארנוןכי

 דישוני פ'1( )בר' הארם דם בשופר שאומר "ארמית ל5י יימ" יאשך* ט,הכא
 רא.נשא,דמא

  לולס במקום אולי מפני. נמתה אולי לעיכב2

 כ,א(. 5'ג לאיוב באורו )ע' נשברה, ברוח כ15מר נשבר שפי, יילד נייכג
 ר'(; צ'ט )תהי ?ו הרים ותועפות וכן הראמי כגבה לו, ראם כתועפותכיב,

 וממשלתו, בידו ההריםנכהי

 באהלים כמי כאהלים, שפייש ייש צנדל* עיבי בלן פייישי * ם י 5 " א כ 1י,כר
 לבקרים בקר בקבוץ אמרו שכבר בעבור זה שיתכן ואפשרתשבו,

 ופנותם, צדדיהם 1ענינז שנתיסי ע4מ פאתים מן נשמד י ב א י מ י ת א פ י,י*כר
- 

 שאמרה סמה אצלי והם ח'( כיב )ישעי' קיר מקרקר וכן שת, בני כ5וקרקר
 וכוי* וצפויתיהן קרקרותיהן חרם שבכלי הרקים ; ב'( ב, )כליםהמשנה
 קיר מקרקר ענין וכאלו תחתיהם שהוא לנאון קרקרותיהן בפירושוראיתי
 וקרקר ענין וכן שיהרסנו, והמעם התחתין, העליון שישים הזאת הדעתעל
 דנתם עי הוה היום הפקרתיך ראה דרך על אותם, ויהרם - שת בניכ5

 וזה ה'(, כ"ח )תה' יבנם ולא יהרמם ועוד י'( א' )ירמי' וכו' ולנתוץלנתוש
 כאמרם הוא "קרקרותיהם. מן הלקוח וקרקר כמו 5ומר רצונימשמושם
 נר משפחת עקר שנקרא משרשו התקתו בענין ב'( ג' )קהלת נפועלעקור

 ייב(, ד' )רני' שצוקו בארעא שרשוהי עקר ברם : ובארמית מ,ו(, כיה)ויקרא

 מעקשם יח את הק5 משקל על מהכפלים הא יחל דברו, יהל 5א ג/5ץ
 קרוב והוא ; דברו ישנה לא ופרושו הערבי, לל' דומה והוא ה'(, ו')שיא
 אשר הרבר בי בויון, הוא אשר 1'(, כ"ח  )יחו' יפעתך זחל5ו לעניןבנזרה

  והחליפוהה שנוהו בבר אותו  והקלובי

 וקושרת התלי בהם תולה שהיורה דבר והוא תקיוב, בערבי היא . י מ י כ י ג'*לא
 הרחם. בית ש5 דפום ? סיר( )שבת רגל ובדברי מתניה עלאותו

 ר5הות על ויתו - 11 חמורת בו שהאלף )חיוג'( יהודה ר' חשב ' י א ת ת ז'ילדש
 רחוק, זה ואין י'ד(, כ"א )ש"אהשער
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פדבר

 מ י ר בד
 וכמוהו: בארסה, יחוף לא : ג'( ו' )נזיר המשנה סי' . ם י ה ף 1 ח ב 1ז',

 זה על שים לחוף פירוש ויהיה סיח,( )נדה שבת בערב תחוף לאאשה
 מקום כלומר הימים, הכוךמקום

 שמחככיי
 שפתו. ר"ל נעיהם, בו

 היתה, שאמתו מפני באמתו, 5א הארם בני שאר באמת , ש י א ת מ א בי-א,
 נופם. על נופו נודל כ8י האדם בני שאר מאמותגדולה

 ט.ו. כ"א לבמדבר באורו ע' י ה נ ם פ ה ת 1 ד ש אי'ז,
 בוטה, בערבי לו וקורין מתכת, בו שמהזכין כלי . 5 ז ר ב ה ר 1 כ מכןא

 וחזק ענינם מצוק הדמיון על הברוץ מכור ונאמר כונה, לו קוריןואצלת
 והכסף. הזהב מהתכת קשה הברזל התכת כיצרתם,

 ויתנבאו : וכן הזה, כמעמר שנה ש5א ריל להיות, שנה ולא י ף ם י א ל 1 י'6,ק
 להתנבא. שנו יא כלאר כ,ה( י"א ובמדבר יספוולא

 מהבר אינו וגו' ה' דבר כאשר אמרו וכו'. ה' דבר כאשר וכו' ישראל ושמעתג',
 במה מקושר( )ד"א אבל מאד. חרבון ואשר לך ייטב אשר אמרו עםבענין

 לעשות ונו' ה' צוה אשר וגו' המצוה וזאת : הרבתים וסדר מזה,שלמעלה
 ארץ לך צובאיך אלהי ה' דבר כאשר לרשתה שמה עוברים אתם אשרבארץ
 ישראל ושמעת ימיך ששיכון ולמען ונו' ה' את תירא למען ודבש ח5בזבת

 מאד, תרבץ ואשר 5ך ייטב אשר לעשותושמרת
 איר ג'ז;( )שבת שאמרו כמו לאזן, מאזן מחזקת והיא ציץ . ת 1 פ ט ט לה'.

 על אשר בואצערה התרדום אמר כן ועל לאזן, מאזן המקפת טוטפותאבהו:
 הזרוע, את מקפת שדכא מפני דרעוהי, דעל ומימפתא - י'( א' )שיבזרועו

 והחפץ השה. מבני ותגפר ניפראת, בערבי י ך נ א צ ת 1 ר ת ש ע 1 "ג.ן
 המפרשימי שאומרים מה כפי בלבד, הנקבות צאנךבעשתרות

 והרבר. הכליון י ה ע ר צ הכ',

 וכן נעל, בלי נשארה 5א כלומר נתיהפה, לא י ה ק צ ב א 5 ך רגל יד'.ח
 חאפיי בצק )בערבי יחפות היו לא כיא( מדו )נחמיה בצקו לאורנליהם
 רגולקט(י - מעליך בלתה 5א לשמלתךומקביל

 כעניותי - כמסכנותסי.

 מהצור, והקשה החוק החלמישי מצור - חיי כ"א במדבר באורו עי . ף ר שט"ו.

 כי המאוחר, מטר הוא ומלקוש ראשון בא יורה . ש י ק 5 מ י ה ר י י ה ייא
 5קישיא. מ"ב( ל' . )בר' העפופיםתרגום

 להיכם* א לה' כן תעשון יא מזבחתם חת ונתצתם - תאביוו אבייבנב-"*
 מן שמם את ואבדתם אמרו ע5 אלהיכם לה' כן תעשון לא אמרו;רדל

 להרום אתכם צויתי כעשר האלהים בתי תהרסו 5א כלומר הירוא,המקום

 האו"ם ומן ההיכל מן אחת אבן הנותץ אמרו: עבודתמי ומקומות הבעליםכתי
 twPn לא ונו' ואבדתם שנא': תעשה, 5א על עובר ולמזבח האולםומבין
 זה על נוסף אחר ענין נושא עוד אצלי והוא ראה(י )ספרי א5היכמי לה'כן
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 מנר אפז ינהי -88

 שבעה מובך כ,1( ייט )ויקרא הדם על תאכ15 אל לשון הית כאשרהענין,
 לפני שיש מה על נשוא שיהיה הוא הזה והענין ס'מ(י סנהדרין וע'ענינים
 הרמים ההרים על אלהיהם את וכו' הגוים שם עברו אשר אמרו ע5 ר"לזה,
 מעשות ית' הזהירם הבעלים, עבודת מקומות להרום אותם מצוה והואוכו',

 הוא ידוע ומקום מיוחד במקום אבל ההם, המקומות בכסו עבודתומקומות
 - ה' יבחר אשר המקום אל אם כי אלהיכם 5ה' כן תעשון לאאסרו,
 בכל עולותיך תעלה פן לך השמר עוד: אמר וכאשר וגו" עולותיכםוהבאתם
 ההם המקשות ע5 ומפורו וגו'י יבחר אשר במקום אם כי תראה אשרמקום

 וגו' המקומות כ5 את תאבדון אבד והוא בו המוחץ מאמרו בתוך נקרה)שהתחיל(

 מעשות הזהיר ואח'כ מזבהותם, את ונתצתם באמרו: בו שהחל מה השקיםואח,כ
 לא ואמר ונו' ההרים ע5 עבודתם מעשות עליהם מספר הוא אשרכמעשיהם

 לשון אל הזה הענין בחברנו אדם יאשימני ואל ונויי אלהיכם לה' כןתעשון
 מקרא ארז"ל: כבר כי )מפרי( שארזיל מה בו סוברים שאנו עם כן תעשוןלא
 תנא: ריי רבי מקראות לשני יוצא אחר טעם ואין טעמים לכמה יוצאאתר

 אחר מקרא אף ניצוצות לכמה שתחלק זה פטיש מה סלל יפוצץוכפטיש
 נמנע אין ה5אוין מכ55 שהוא אע"פ הה ל'ד,(י )סנה' טעמים לכמהיוצא
 אחרים פנים יהיה אבל כמצות, תוספת שתהיה מבלתי אחר לאו אליולחבר
 תאכלו בלא פנים שבעה סבור הזיק 5א כאשר אותם, כמבור היזק איןנכונים
 אחר. לאו ג"כ והוא הדם,על

 הנרול. לעז הרומה חיה והוא יחמור הערב כל' 15 קוראין כן . ר 1 מ ח י 1 ה'.ין*
 )יחזק' הרתוק עשה כמו ברגשות פעול ע"מ אצלי והוא הבר, תיש הואואקו.

 בו נטה זה ואל הראם, הוא ודישון. - כיה(י כיה )ישעי' יזרק וכמון כינ(ז'
 אמרו: הזאת - האלף את העברים הרפו וכבר ורימא, ויעלא באמרוהתרגום-

 בו ונשתוה י'(, ל'ט )שם רים התקשר ט'(, ל"ט )איוב עבדך ריסהיאבה
 הערבי בל' והתיתל סומל, בערבי פרושו ותאה - והתרגומי העברילשון
 באמרו התרגום נטה הראשון ולענין היעלים. מן ולזקן המדבר משורי למיןיאמר

 בכתוא ותאו אלף הרפו וכבר תורבלא, אותו קורין שרבים אעיפותורברא,
 זראפהי ערבי בל' וזמרי - כ'(י נ"א )ישעי'מכמר

 ל'. י"ג- לויקרא באורו ע' וכוה ס ר פ הי'ב,.
 בספר הנזכרים מין העשרים על נוסף העוף מן מין שם הוא . ה א ר הי"ג.

 והמקום הדורם, העוף לכל כולל שם תה ג'אריח אל בערבי בו ופרשוויקרא
 שם לו שיהיה כן אם וראוי העוף, מן ידוע מין מקום אם כי איננוהזה
 בדלית דאה כי החכמים, קצת אמרו וכבר ממינה זולתי מבלי 5ו,מיוחר
 דכתיבא הכא שנא מאי ס"מ( )חולין אמרי אחדי למין שמות שני ברישוראה
 הכא שנא ומאידאה

 דכתיכא.
 היאי אחת וראה דאה מינה שמע אלא ! ראה

 בן שמואל ורבנו המצות. בספרו ז,5 ראש-כ5ה חפץ סמך הזה המאמרועל
 דאה היה אם כי דעתו, אל נוטים ואנו מהכתוב, הנראה על סמך ז"לחפני
 שמות שני אחד למין אחת בפרשה שונה היה לא אחד, למין שמות שניוראה
 האלה השמות בשני ההוא המין אוסר והיה והריה ברש הראה לומררצונו
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%רבתים

 ענין לו ואין יתכן שלא מה תה למינה[ והדיה האיה ואת והראה]באמרו
 ברש הראה כי ואמרתי הנבואה. ברברי ראוי זה ואין צרך ללא שהואמפני
 והאחת עצמה, בדלת הדאה היא שהדיה מפני אחד, למין שמות שניוהדיה
 רב הגאון פרשם וכן תורה במשנה והשנית ויקרא במפר נזכרה הלשונותמשני
 הדאה היא ברש והראה הריה היא בדלת הדאה ואם אחר. פרוש ז.למעדיה
 וזה באסור השנית על האחת הוסיף וכבר עצמה, הדיה בר"ש תהיהברלת
 מדברי זה מי יתעלה, הבורא בדברי שכן כל אדם בני בדברי ראוי שאינומה

 את ציים ופגשו : )הרבים( וקפוצה התרננולין, שצדה חיה היא , ה ן א ה "ג,יוק מבוארי וזה עצמו, הארי הוא והלביא והלביא, הארי מן השמר שיאמרכטלה
 וישפון - כ,ב( י"ג )שם איים' ב.וענה אמר והתרגום י*ד(, 5'ר )ישעי'איים

 דומה הזאת הקטנה והחיה שונרא. הוא התול כי הקדמונים מל' וידועחתולין
 אמרו כי איה, יאמר לחיה וגם איה לצפור יאמר כי התימה מן ואיןלחתול,
 כאחד. ולחיה לצפורתנשמת

 בבנא. ערבי בל' אותו קורין עוף . ה פ נ א הי'ח.-
 אומרים הם כי ג"כ, הערב אצל משתמש וזה אשתך. , ך ת י ב 1 ה ת אב"ו,

 החכם אמר כאשר קדמונים, ברברי מכ משתמש והוא ביתה האישלאשת
 ביתיי לאשתי א5א וכו', אשתי לאשתי קריתי לא מימי קייח:( שבת יוסי,)רי

 ח" ט'י לקמן ע 1ןפו
 ותתן ממך ותממכהו כלומר מחם1ר1י די תעביטנ1 והעבטה',

 להם, ותתן חסמכם כלומר 1'( ס'ו )שם רבים גוים והעבטת וכמוהו: מתנה,לו
 מה ננזר הענין ומזה מהם, מעד ולא פסך תבקש לא - תעבומ לאואתה
 ענבימי של העב.מ וע5 הנדיש על עמו פוסקין ז'(: ה' )ב"מ במשנהשאמרו

 אל רומז אבל הרציעה, על מוסב אינו י ן כ ה ש ע ת ך ת מ א ל ף א וי,ז.
 וגו'. לו תעניק העניק לזה: קורםאמרו

 כדי ובאו וכן ממת, - ח'( פ'1 )שם מחס1.1 די תרגום ירך. נדבת מסת י"פד
 מבאי כמסת ואתו ה'( ו' )שופפיםארבה

 נכרי בבית ועצביך כמו: האומה, מן שיהיה ויש האומה, מזולת והוא , י ר כ נ ל"ו.ין
 והוא משיה, משיה, פיז(: ב' )שם החליקה אמריה מנכריה י'(, ה')משלי
 ממנו. רחוק הוא מדבר שנשתנה מה כי הזר, מןהקרוב

 מן ,לבר מן מ5ת כאן הסרה . ת 1 ב א ה ל ע ו י ר כ מ מ ר כ ל ח',יוק
 ואתה בשבתי אני לזה זה אבות מכרו מה ניו(: )מוכה שארז.ל וכמוי~זריי.'
 ט'(. ד' )שופפים מימרא את ה' ימכר כמו: נתינה ר"ל ומכירהבשבתך,
 קצתמי אל מהם( )אחדים קצתם שנתנו מהכלומר

 כאשר ר"ל במצור, מפניך לבוא השדה עץ האדם כי י'פ.כ
 הוא אם אותו תכרות אל במצור, מפניך לבוא השרה עץ הארם ב ז עי
 קצר(י מקרא )כלומר הסתר בו ויש מאכל,עץ

 5*ח.( )יבשת ובתלמוד ראשה, את 5ונלחה מקביל יתקצץ' י ה ת ש ע י ייב,כא
 והלכה תגדל, שאמר עקיבא ר' ובין תןוץ שאמר אליעזר ר' ביןמחלקת

 עקיבא,כר'
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 נעאח ~ra יונהר'98

 בה תשתמש לא ז.ל: חפץ ואמר הסחורה. ענינו , ה ב ר מ ע תת לאי.ד.
 דברים )ספרי רבותינו ממאמר ראיה והביא בישראלית, מהשתמשך יותרבפרך

 א'(: י"א סנהר' )מ' ג'כ ואמרם תשמשנה. שלא בה תתעמר לא רי.ד(:פ'

 עד אומר: יהודה רי לרשותם שיכמסנו עד חייב אינו מישראל נפשהענב
 ומכרו. בו והתעמר שנא' בו, ומשתמש לרשותושיכניסנו

 ,פהק מה'א נהפכת היור , 1 ל א צ מ י ר ש א ל כ ב ם י נ ש י פי'ו.

 המנין שלישי שני שיהיה ויש חלקים, שני שנים פי העברים באמורוהחפץ
 ופשוט בכור בין ר"ל לבר, שנים בין הירושה כשמחלק הזה( בפסוק)כמו
 אך אחד(י שליש והפשוט הירושה שלישי שני מקבל הבכור )אזלבר

 שיקח מה כפל יהיה אך המנין, שלישי שני איננו משנים יתר עלכשתחלק
 הפשוטים מן אחד כל יקח שלשה, היורשים יהיו אם כנון היורשים, אחדכ5
 הפשוטים, מן אחד כ5 שלקח מה כפל והוא החצי, הבכור ויקח בנכסיםרבע
 ויקח הממון מן חשש פשומים מהשלשה אהד כל יקח ארבעה, יהיוואם

 במה ההקשה והוא מאחיו, אחד כל שלקח מה כפ5 והוא חומשין, שניהבכור
 רחל שאמרו מה הוא שאמרנו מה ברור על והראיה היורשים; ממספרשיוסיף
 הנכמימ~ בכל שנים פי אלא אינו או באחד שנים פי רבנן תנו קכ'ב;()ב"ב
 שנים פי אחר עם חלקו מה חמשה, עם כחלקו אחר עם חלקו הוא,ודין

 באחדי שנים פי חמשה עם חלקו אףבאחר,

 נ"י בבכורות יוסף רב אמר וכן כסף, שקל על אומרים כסף סתם * ף ם כ "-כס.כב

 באמת אבל דכה, שצ'ל י yb' יבכר י בצ שנפצעי * א כ ד ע י צ פ * בכנ
 המלקט(, באל*ף. דכא תורה בטפר  עבשיו גם  בותביןהחטיפים

 ביצים נ'(: ייב חולין )מ' רז"ל מדברי נמר להיות כעימ הראוי , ר ז מ מנ'.
 לב יים(, ב' )תבקיק דשם לאבן עזם הנפסרות, כלומר הנגרות, והןמוזרות,

 הזרע. מופסד שהוא כלומר כ'(, מ"ב )ישעי'הותל
 נוספת, האל'ף שתהיה יאפשר וסמףי :רך משקל על "2ן י ך נ 1 א ל ע"ד,

 יוצא ואיננו זינך. כען סב ג'( כ"ז )בר' התרגום שאמר סמה נלקהויהיה
 הדעה לפי שנם )כלומר כן גם הראשונים כפנים  הוה הענין מןאצלת

 אחר(, שרש )כלומר אחר לשון שהוא אלא הזיין( כלי הוא "ןןהראשונה

 בו, ומריח מוליו 5'מ( )ביצה בברייתא שנא' ממה נגזר מלילותי וקטפתכ.ו.

 השרש מן שיהיה ואפשר פרוכיןי אותי מפרשין והמפרשים יחתכהו,כלומר
 יקרתו. כלומר ח'1, רח )תה' יתמוללו כמו חציו ידרך , הזה הענין ומןהזה

 והאשף ליב(, ט"ו )איוב תמלא יומו בלא  אצלי:  הוה ומהענק הזהומהשרש
 נכרתו. תמו עת קודם ופירושו תילל* ועקרו למד,תמורת

 בעולה וכין בתולה בין לכן קודם יעה שלא אשה כ5 י ה ש ד ח " ש א . הכד
 ספרי(*)ע'

 דומה וזה בפארות, שנשאר מה תלקט לא כלומר * ך י ר ח א ר א פ ת א לכין
 שחבטת מה כל לקבץ תחפש אל לפרש ג"כ ויתכנ בלשונם. הערבלמנהנ

 שארית, לעניים ממנו תניח אכל תכלית, עד הזיתיםמן
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19ררים-

 ד,.א
~aid

 שלא הבהמה בפי שיושם דבר המחסום ~1eff. כ שור ם ס תת אל ן
 תאכלי ושלאתשך

הי,
 ב ךז

 הבעל, אחי על אךנופלת וחותנת. חותן הזאת המלה אמנתיממן.-יבמה.

 מאות ושמונה אלפים ד' היבש מן מכילה נויה, בערבי נקראת מרה פיה יא
 -באורו )וע' השירושים בקצת זה מצאתי זוז, ומאתים איפים ח' הלח ומןזוז

 כ"ת ז'למ'א

 מ'(, ב' וחשל~רניאל מהדק לארמית דומה * ך י ר ח א ם י ל ש הנח לכיזח.
 ג'(, י-ז )שמות יהושע ויחלש מן מסורס, )כלומר הפוךושא

 הרוממות אצלי ענינו היום. האמירך ולהלן:: ם. ו ק.י ת ר אם ה ה'א.ת י'י.כן
 רוממך - .האמירך ימן זה 51פי אמיר. העליון לסע"ף קראו ..51כן.וההעלאה
 הקרמונים אמרו מאשר לאות, ושמך אותך פרסם שיאמר עור ויתכןופעלך,
 ערך השרשים ס' ע' אמרא, הבגר( שבשפת הרקום ע5 )כשמר - האותע5
 רב בו פירש ובז חפבתי - האמרת על המרגום אמר ולפיכך 160(י )ע'חטב.
 ק,ה(, שבת )ע' שבת ממסכת אליעזר ר' בפרק למלות במירושו :ילשרירא

 לקבול, בסדר קורם שהשמע אע"פ ושמע, קבל פירושו * ע מ 1-ש ת כ םה שי.כז
 זי(, כיד -),שמות ונשמע נעשה כמו העברים, הזה במנהג 5נהונ הרגילוכבר

 מכי השמע על nwP~n_ בכאן קרםכי
 ג;.כח

נ'נ.
ניו,
ניט,

 והכליון, החסרון כקומר המנרעת, ועקרו ררך-"הפוך ויול:וכ מע-יג-י,מה
 - בה שחשנה וה-התשחלי-.שרגוף מחאף, ערבי ב5' * ת פ ה שב

 היבשי השב הוא נבחרם. בואפיר. ובערבי תחתוניות חוקיובטחורים.
 מדורו; באפלתי העור ימשש כאשר בצהרים ממששוהיית
 הצהרים שעת כלומר העור, ימשש כאשר באפלה בצהרים ממששוהיית
 והמצוקה* הצרה מן אליך שיניע מה לנדף כאפלה, בשניךתהיה

 ואפשר ר(, א' )יואל החסיך אכל מ5י יחתכנו. הארבה:-יחםלנוליח,
  הפו  שהוא אעזפ אלחם, לחטת הערכי ל5' דוטהשנוא

נ'פ.

ש. '"ח.ממ
 וקיימימי חזקים וקיימימי רעים חליים .' א.פויי'ת נ 1 ת ו 5 1 ר ג ת 1 כמ

 יהיה ,ש15ט המדבר -קברי י אזה ה-צם אשב ג,ינ ר ו.זגןךה ס-פ ן ע5מ
 עם הצדיק היואהיממות.': שהותי הוא, בזה עיתו בזה, עצטו מיחל והוא5י,,

 אסרו והוא הרשע, עי בזה לצדיק יתרון ואין במות שוים שהם ר,להרשע,
 וזאת הרשע, עם הצדיק טות בעבור כלוטה הצטאה', את הרוה מפות,למען
 וקלל בענש, ולא בנטוע לא טאמינים אינם אשר הקדמות, בעלי רעתהיא

 כאן הרוה - לו. סלוח ה' יאבה לא שאמר: במה הזאת הדעת' לעלהנביא
 הנפש ספות למען אמר כאלו לו, מחומר למתאר 'חמר. תאף הצגה()במקום
 הרשע, עם הצייק טפות טפנה כלומר הצמאה, אתהרוה

 השמש חרה - טאמרם, אותו וגוורים ערבי בי' וכן מעסי, ויחנק ~ . י פ א ה ר הו יעילא
 חוסמי כשינזקוהאלה

 ד,,-ף
 שו18'א

- צדקי א5 אמונ.ה.- 5א
 הרוחות בו ינשכו אשר השמם, הוא-המרכר הישטון קו5 . ן ו ש.ימ י ל לי
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 נינאח אבן ינהר'80

 שנראה מפני אישק ונקראה העין בכת . ן 1 ש י א - ק151ת, בווישמיש
 איש, צורתבה

 נשר, לבני הרחבה בדרך בא וכאן יונה, בן הוא גיז5 . י י 5 ז י ג י"א.5בכ
 מגונה. דבר ובכף באולת ~הפקנה היא הערב אצל הבעיטה . ט ע ב י 1 ט.ו,.

 אותו מפילים בארמית הזה והלשון כיס( ב' )ש"א בזבחי תבעטו למהוכמוהו:
 הא מתרגם; ג'( סיג )ישעי' לכדי דרכתי פורה כמו; והדריסה, הדריכהעל

 במעצרה רמתבעיטכבעיט
 עליהם. השניחו 5א . ם כ י ת 1 ב א ם 1 ר ע ש א 5ייז.

 אשלחנה שלא רעה אשאיר שלא כלומר י ת 1 ע ר 1 מ י ל ע ה פ ם א כ.נ..
 )שם(. בם אכלה חצי וכמיש:בהם,

 כלומר ובענינו, ל'( ליד )בר" מספר מתי ע"מ אצלי הוא . ב ע ר י ז מ כיד,י
 אחרים שסוברים כמו ולא 0 י ה' זישעי' רעכ מתי וכבודו כמ.ש: רעב,אנשי
 המים כי ברעב. נשרפים כלומר י'ט(, ג' )דניאל 5אתונא למזא מעניןשהוא
 . ף ש ר י מ 1 ח ל 1 - כ'(י ג' )שם נורא לאתון כלמרסא כמו מוספת,בלמזא
 אל- ובערבי המאבר, החתף ענינו . ב ט ק 1 - בוערות. גחלים אכוליענינו
 ה'(י נ'ח )תה' נחש חמת וכן הנחשים, ארם ר. פ ע י ל ה 1 ז ת מ ח -סמףי

 כלשונם, כן עושים והערב פאה, ככל אפורם . ם ה י א פ א י ת ר מ אכ,ו.
 ראסה, ימת הערב לל' שדומה ךכ ואפשר פועלי בלשונם מפאהנוזרים
 אותם אחתך אפאיהם ענין ויהיה וגזר, חתך והבקע ראשו, בקעתיכלומר
 ואנזרם. ארחיקם מלשרבעולם,

 לזה וקרוב ט'(, ייב )ש"א סיסרא ביד אותם וימכר וממנו הסגירם, ר'5 ישסם'ל',
 הרע. לעשות עצמו מטר פירושו כיה( כ'א ,מ'א הרע לעשותהתמכר

 אינם כלומר פלילים, אויבינו ולא הטעם: . ם י ל י 5 פ 1 נ י ב י 1 א 1 א.ל
 מענין היא נ'( טזז )ישעי' פלילה כסילימי הס אבל כמונו, חכמיםפלילים,
 וחכמה. במועצה אם כי תהיה 5א והתחשלהתחבולה,

 רז'ל מלשון פרעית באויב, נקמתי מתחלת , ב י 1 א ת 1 ע ר פ ש א ר מ ס-ב,.

 מצרינו. לנו והנפרע מעריב(:)בתפלת
 - הקכ'הי ש5 עמו שהם ישראל, שבטי - ם י 1 נ - לנו, כמו ו, נ י נ ר המ'נ,

 עבריה לדםנוקם
 אבן עמר אפי שפירש כמו י'ג(, ג' )דברים הפםגה אשרות מ5' איננו אשרת נ',לג

 המסורה, ובעל התרגום בו אמר כאשר מרככות, מלות שתי שהן מפנייקוי,
 האמתיודוא

 שנאמרה ואל המלה מספר. מתיו יהי ואל - ר פ ס מ 1 י ת מ י ה י 11',
 המלקטני עסוי ואחר עצמו מושך הראכיע )בלשון זה על נם מוסבהקורם
 מספר. יהי 5א - לאנשיו - למתיוכלומר

 מהין שרצה ואפשר מתנים. קמיו מחץ משפטו: י 1 י מ ק ם י נ ת מ ץ ח מ י"א..
 באלים הת(; כ'ב )יחזק' כסף מיגים נאמר: כאשר המם, נדחק קמיו,מתני

 ייט(, ט"ו )דה"א נחשת במצלתים ליה(, מ' )שםהשערים

 פרק בכל ההוים הפירות רזל הירחימי התרדף פירות , ם י ח ר י ש ר ג'יר.
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81יהושע

 הרומו  הוהךלכ: לענין  ורומה זה. אחר זה ובואם התרדפם על השנהמפרקי
 עליהם 5כוא המתרדפות רעותיכם - ט'( מזה  )יחוקאל עמי  מעלגרושותיכם

 ופרק. פרק ובכל וירה ירחבכל
 רבותינו 55' דומה הבשן. נעימות מרוב יבעט . ן ש ב ה י מ ק נ ז י כיב*לג

 זנקה. אם דיה שחי(:)חולין
 נפש לדאבן דומה זקנתך. ימי כך בהורותיך וכימי * ך א ב ר ך י מ י כ 1כזה,

 וכן דאב, רבא - ממורמות( והאותיות ממנו הפוך והוא ם'ה(, כ,ה)שם
 )ארב,. - ל"ג( ב' )ש"א :פשך אתולאדיב

 המרה 15 נגזרה העולם, המובל העומר, הקיים . מ ר ק י ה ל א ה נ 1 ע מכיו.
 שהבורא אע'פ בו, שהוא למי ומובל תמיר עומד הוא אשר המקום משםהזאת
 והרהבה. העברה הזה המאמר אר אותם, המכלה והזמן המקום בורא הואית'

  העולם* מלכי לו שיכנעו עולמי זרועות ומתחת-
 יתכן )וזה בגיא עצמו את קבר הוא כלומר ,י א י ג כ 1 ת ו א ר 1 כ ק י 1 ו',לדי

 סכרת )והיא ברברו ונפתחה ותאספהו, שתפתח ה' בשם לארץ משהשאמר
 ל(. שר הערת - נזיר פ' בספרי ישמעאלרי

 וינגב, יבש כלומר הלחם, נם שאומר הערב 5ל' דומה , ה ח ל ם נ א 5ז',
 יזיק. 5א העברה, ע"ד ח'( ח' )יהושע לפניהם ונסנו מן שהוא אומר יאמרואם

 הושע.י
 עבורא. - דגן תרגום הארץי מתבואת . ץ ר א ה ר ו ב ע מי.א,
 דקרן שופריא שבעה התרגום אמו. הי1בליםי שופרות שבעהד',

 דרכרא לישנא יובע דהאי משמע מאי כ"וי(; )ר"ה רבותינו ובדברירכרא,
 יוכלא. לרכרא קורין היו 5ערביא כשהלכתי ? עקיבא ר' אמר רתניאהוא,

 מפני הזה בשם המקום את כך אחר קראו שכך אפשר י ם י ר ב ש הח'.
 נשברויששם

 להם שהיתה כליסר לקח' מלשון ויקח . ם ד י צ מ ם י ש נ א ה 1 ח ויקי'ך,
 והאמינום. צידם מיובשראיה

  כלה, ער  הכריריים מי ת 1 א ם בת נ 1 1י"ט,
 בגלילות התרגום ואמר שכונות. בו פרשו * ם י ת ש ל פ ה ת 1 ל י ל גב',

 בגלילות אך פ5שתאיי תחומי ד'( ד' )יואל פלשת גלילות וכלהפ5שתימ
 הקדמונה הגלילה בא5 אמר וכן ירדנא. לגלילי תרנומ י'( כ,ב )הושעהירדן

 מעלה נכח אשר גלילות אל בויצא ואמר מדינחאי בגלילא חי( מ.ז)יחזקאל
 והלך תראה, כאשר ביניהם והפריש 5גלנלא. ונפק - יק, י"ח )יהושעאדמים
 וצפונה עכור מעמק דבירה הגבול ועבר באמרה: העברית המלה אחרבזה
 אשר המקום כי -ל הוא, והוא ארמיה, 5מע5ה נוכח אשר הנ5ג5 אלפנה
 גלילות, אל האחר בפסוק עליו נאמר אשר הוא גלגל בזהנקרא

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




