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 הושע. עשר*תרי
 "א( ק,ב )תה' ותשליכני נשאתני ומן אעקרם, י ם ה 5 א ש א א ש נ וי,א

 כיב(. ליב )איוב עושני ישאני כמעם וכן ותש5יכני,עקרתני

 ייג. א' לקהלת באורו ע' כמכד'ב
 יש( ,אשיש" ובאמרו מזרק והש * ם י ענב י ש י ש א ב ה ו א ו ".נ

 ענבים. "ן ואש"פי והשיעור:הסיטר,
 ובל' זוז, אלף ושלשים ששה שמכיל מה ומשקל החמר חצי הוא . ך ת 5 1ב',

 כי ערביים, בבאורים וראיתי למפרשים, ראיתי כן פאלג, לו קוריןהערב
 בגדדי במשקל בקאפיז משמונה אהדפלאג

 והיראה החתת מהם אחד ענינים: שני בו יש ,פחד' , י ה ל א 1 ד ח פ 1ה'.
 השני(. מהענין הוא )וכאן והצעקה השועהוהשני

 וכליה, אבור מלשון אמךי ורמיתי ה"ר
 בנים, להוליד ירבו לא יפרצו* א ול הונו?'.

 וחלקיהם הם שיכלם חדש יבוא הפקיהם, את חדש אכ5מ י*ה
 ואמרו ד'(. ז' )עמום החלק את ואכלה שנאמר כמו ארצם, בל לומררצה
 ל"א(י "ד וש"ב באש לי אשר החלקה את אחר במקום כאמרו החלק, אתמנה

 ויהיה ייג(ל ל' ירמי' )ע' ומרפא ארוכה מענין ופעמים מדיהוי י 1 ר 1 ז מי*נ,
 והפוכו(1 דבר בו שיש )כלומר ההפכיםמן

 מרפה, החולה השה על ארז'ל ומזה החליא, - מרף . ו נ א פ ר י ו ף ר ם א'*ן
 לצלעותיוי ריאתו שדבקהר"ל

 ולעברו מלשון אחד, וצד אחת דעת על יחרו שכמה* ירצחו דרךפ',
 ט'(* ג' )צפניה אחדשכם

 במלכות, שמשמשים מה )קציר( זה כי מלך, ר,ל * ך ל ר י צ ק ת שי'אנ
 תשלח ממו ענף, הוא וקצור א'(, י"א )ישעי' ישי מנזע המר ויצאכמיש:-

 "ב(* פ' )תה'קציריה

 כנוי -וזה הבין ו5א השיבה בו שנראית בוי זרקה שיבהגם מ',ן
 לא שהשיבה והוא ידע. 5א והוא כחו זרים אכלו כמיש: ענינו,לחולשת
 הגוף* ודלות והחולשה הזקנה בעת אם כי הרוב עלתהיה

-*

 כמו חזקתי, )שאסרתי( קשרתי 1 ם זרועות י ת חזק יסרתי פיו,
 ה'(, ל'ט )איוב ערודומומרות

 מיחסים שהם הננות מן לשונם בו שתהנה מה בעבור . ם נ 1 ש ל ם ע מ-ז פיז*1
 ית'י הבורא אלאותה

 ותקרא: שופר חכך אל הכתוב: שעור כנשר, שופר חכך א5 א"ח
 מ"ח(, כ"ח )דברים הנשר יראה כאשר הארץ מקצה מרחוק גוי עליך ה'ישא

 ו'(, שובבום-)ירמי'ז' הרים מענין; שמרקי עגל יהיה שבביםו'.*

 "שבבים ופרוש הלכה נבעה אל מהר כמ"ש: גרשום ההרים על הואאשר
 יותר ופרוש שבריו. עם תשבה מהקוט מועתק כלומר יהיה, מנורש כייהיה",
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 ויטתקי ישובר ר'5 יהא, לוהין לנסרי ארי בתרגום: מיש הוא מזהפב
 של 5ב1 שמשבבין דברים רחלי מאמר בפירוש ז"ל גאון האי לרבוראיתי
 שבכים מני ונפיק ששוברין, - שמשבבין פירוש אומרים יש פ"א( )שבתארם
 בוז נכון הראשון והענין בלבד, בעיני הטוב וזהויהיה*

 יעשה* ואם כמו יעשהי אילי ד*ח
 לצ51ה שקורין הערבי, לל' אצלי דפה הזאת המלה * י ב ה ב ה י ח ב ז יינ,*

 ית': הבורא אמר לדי אספר כאשר והענין הבהביא - הצלי הבשראת
 תורתו, מחכמות הרבה 15 כתבו - וכו' נחשבו זר כמו תורתי רבי 45אכתב
 הכהנים זבח* א5 ונפה וישבעו. בשר יאכלו הבהבי זבחי נחשבו. זרכמו
 מהבהבין והיו ד'(: י' )מנחות המשנה ובל' ואוכלים. וצולים זובחים הםאשר
 על הכהב ל' שמביא הערב לל'  רימה עוד שיהיה ואפשר כאור.אותו

 האשר לבקש, ממהר כארם זה, אחר זה רבים זבחים כלומרהמהירות,
 !הב-הב

 מ"ק לו, ישוה פרי - -ק. כש סו איי ' ק בוק פן ג א/י
 לאמרו ממכש 5ג יכחש אם כי לה ושוה שמם בשום פרושולהלת
 בוקקינפן

 ובאבל בשמחה שתהיה תנועה הוא ניל יגילו. עליו 1כמרי1ה'*
 י"א(, ק' )תהי ברעדה וגילוכמ"ש,

 )את( ולבזות השם לשנוי השרש על הנרן והוסיפו לבעל,  נאמר י ה 1 9 9ז'*
 )ירמי' אבותינו יניע את אכלה והבשת כמ"ש; בושה, בו והעקר בההנקרא

 בהם חפצי בעבור הפסוק: פירוש זהו עונותם. לשתי באסרםיי.
 ,באותי פרשתי חורשותםי לשתי קשרם בעת הנוים כל אליהם ויתקבצואיסריו,
 אצלי שהוא מפני קשרם, בעת איסרם, בהם אהבתי בעבור כלשרואסרם',

 משתי שהנראה ואעיפ ז'(, ו' )ש'א בעגלה הפרות את ואמרתםכמו
 דעות שתי על הככמתם על אם כי בזה הכונה אין פרות, שתיחורשותם
 הרעים מעשיהם ודמה האל, בהמרות אפרים ודעת יהורה דעת ר"לרעות,

 ורומז "א(. " )שם יהודה יחרוש אפרים ארכיב : אה'כ אמר ועזמהרישה,
 והענין  החורשות. הפרות ראש עי דגנהרישה להרכבת אפרים ארביבבאמרו
 בחרישה שחפצו שמבאר nbb1 אותם, וששים וברשת בעברות  חושביםשהם
 להם ענשו ספר ואח'כ יינ(, י' )שם רשע חרשתם אמרו: העטרות,הזאת
 כלשר )שם(, כחש פרי אכלתם קצרתם עולתה מאמרו; המרותם,על

 את כי באמרו; בכתה ואמרם' ,באותי באמרו ותכונת מעשיכם, פריאריתם
 איסרם(* באהבתי )כלומר י*ב( נ' )משלי יופיה ה' יאהבאשר

 פרחון(. הריש פי' וכן 164, )רקמה שלמנאצר עקרו . ן מ ל שי*ד*
 ופירושו; רגיל. ברבר לנוהג רדל לדברי רומה הוה  הלשון י י ת ל נ ר ת היא

 זרועותי, - ,זרועותיו' ותרגמתי זרועותיי על אותם לקחת עמו נהגתיואני
 על להיות משפטו כי אפניהם, על בהם דבר שלא המלות מן שהואמפני

 ,תרגלתי* פירוש שיהיה ואפשר 191. הרקמה בם' זה בארתי וכברזרועותי*
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 כלוטר זרועותי, על אותם קחת לאפרים  נשאהי ואנכי פרושו:  ויהיהנשאתי,
 ד'(. י,ט )שמות נשרים כנפי על אתכם ואשא כענין הארץ, מן רגליהםנשאתי
 והתיו היום. עלה כלומר אלנהאר, תרגל הערב שאומרים מה לזהודומה
 1199 הרקמה בם' וע'  היכלתה - היא המורת הפניםבשני

 הערים יושבי כלומר בעריו, החרב ישכון . 1 י ר ע ב ב ר ח ה ל ח וו'.
 חרב. לפי*כרתו

 היראה. ר"ל גבוהה מדרגה אל כלומר יקראהו, על 1א5זע
 )שמות פרעה 5בב ויהפך מל' נהחרפתי, כלומר 1 י ב ל 1 5 ע ך פ ה נח',

 וחרפותי, חורותי התעוררו כלומר ' י ם 1 ח נ 1 ר מ כ נ ד ח י - ח'(.הר
 אפרימי לשחת אשוב לאכאמרו:

 ישאנ* היא כן ענינוו ישאנ* הוא כיי'.
 בי )קהלת רעיון מל' רוח, מחשבת מחשבתו , ח ו ר ה ע 1 ר ם י ר פ אב'.

 חד(. אי )שם רוח ורעותכיב(,
 בה"א, מומרת ,און, של האל'ף שתריה בעיני הפוב , י ל ן ד א י ת א צ םפ,*

 העשרי בשביל שאונו יאסר אם אלא עשרתי, אך )קודם( שאמרלפי
 ב'(. א' )רות מואב בשרי וכן ארם, ארץ י ם ר א ה ד שי'נ.
 פועל - פוש - עליוי נגלתה נבלותו - ורמיו 1 ש 1 פ י 1 י ל ע 1 י מ ר 1פיו.

 ל"א(, י"א )בברבר המחנה על וימש כמו, עשר(, )פע5 מתעברבלתי

 ונראים, עליו נפרצים חפאתיו ענינו, פשפיכלומר
 כיר. מ"פ לירמיהו באורו ע' רפפ, כמו , ת ת רא'.
 והלשון ויבשימי חררים ובמקום צמאון בארץ , ת 1 ב א ל ת ץ ר א בהע

 ותיבש. השטש ששרפתם המקומות ועל הצמא על הערב בל' מב נופלהזה
 מקומות ליושבי נאמר הזה הענין ומן בלשונם, ליבה נקראים בהחמרהאותם
 וההפכה האל'ף ברפיון ה'( ט"ז )דהי*ב והלובים הכושים כמ.ש לובים,כאלה
 רואה. אתה כאשר הזה, בלשון נשתוו הלשונות ושתיויה

 אוסרים הם שהיו מה ר"ל וכויי מות דברך אהי חזה. תמורת - י ה שי'ד*
 מות את ברית כרתנו אמרס: והוא הבורא, יכלת המכחישים מן להםוהרומים

 פיו(. כ"ח )ישעי' חווה עשינו שאולועם
 ו'1 כיר לויקרא באורו וע' ריחו, ענינו י ן 1 נ ב ל ן י י כ 1 ר כ זה',

 ל. א וי
 הצווים כי הורעתיך כבר אליה עקרו שקי חנרת כבתולה אליה'1

 שהוא והמין הפ"א רפה שהוא המין לומר רצוני המינים, בשני כלשונותםשוים
 כמו יא5, מן להיות הפ,א, חסר כבתולה אלי שיהיה ואפשר הלמ"ר.רפה
 כבתולה. ,א5י כי וחותם גוזר אומר אני אב5 ירד, מן ורדי יצא טןצאי

 בויקתן התרנום ללשון דומה והוא קונני. בענין והוא ספק בלי ~לה,מהשרש
 פול - א'( הפ )יחזקאל קינה וכשא מלפא, ואלא - ל"ג( נ' )ש"בהמלך
 קינה. עשי כלומר אליא, עבידי - כבתולה באלי אמר וכןאלט,
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 כלומר חמרא, גרבי אתמסיאו התרנום בו אמר * ת 1 ד ר פ 1 ש ב עייו,
 יבשו : לפרש אפשר ועוד ריקות* עמירתן מאורך היין חביותהתעפשו
 עליהן החרושה הארץ תחת כלומר תלמיהן, תחת - הגרגרים -הפזורות
 ועל י"א(. ס"ה לתה' באורו )ע' התלמים הם מגרפותיהם הבצרות.מחיק
 לנו והפיק זולתם בו התעורר שלא סמה והוא הפרשה, כל נאמר הזההענין
 עלה הטובה אלהי כיד ידיעתו לנו וזימן הכנתו יתעלההבורא

 אפשר וגם ששארי ענינו כשמר , ם י ר ה ה 5 ע ש 1 ר פ ר ח ש כב'.
 באוירי האור כהתפשמות דומה בארץ הארבה שהתפשמותלומר

 והמעם האליףי )נהה( שנרפתה אעיפ פאר, מן הוא . ר 1 ר א פ 1 צ ב קוי.
 י'(י שם )שם נגהם אספוכמו

 ובאחת הנשק שהיא אמר הפיתומי סעדיה ר' יפלו* השלח ובעדח'.
 ע"ה )תה' רעים מלאכי משלחת וכן שלתא. לחרב אארים ערבמלשתות
 ייצעו לא החרב על וכשיפלו ח'(* ה' )קהלת במלחמה משלחת ואיןמים(,

 והים המזרחי הים כלומר ן. 1 ר ח א ה הים וכו' י נ 1 מ ד ק ה הים,כ',
המערבי.

 כ"ד( מ"מ )תהי מיעד משקל על הנחת ךי י ר 1 ב ג ה' ת ח נ ה ה מ שי"א*
 תמן התרגום: בו אמר כאשר זרועותי, נחושה קשת ונחתה כענין ענינוויהיה
 )בר, יהורה וירד לתרגום דומה שיהיה עוד בו ויתכן גברהון. תקוף ה'תבר
 ב'(, ה' )דניאל מלכותה כרסא מן הנחת כן וגם יהורה, ונחת שהוא א'(,ליה

 מלאכיך הזר עלינו בקשה( )צווי, הנחת ה' הזה: הדרך על ענינוויהיה
 ולעזרתנה לתשועתנווגבוריך

 חרצת אתה משפמך ק מלשק- יושפט, עמק תא ר1ץי הח בעמק"ד,
 בו לשר עור חתכן דינאי פלוג וממפטר בו: אמר ודעזרגום מש. כי)מ"א

 ראוי ויותר כ'נ(. י' )ישעי' ונחרצה כלה כמ"ש המתים, לרוב*החרוץ'
 - . - - - ~ הראשון.הפרוש

--- .. . . .

 ~ . מ ו מע
 במאמר רוצה היה אלו לשי-ד, אדנם מ5ך עצמות שרפואי.

 אבל - לשיר; לא לעפר, או לדשן אומר היה בלבד, שריפה תכליתהזה
 הנקמהי ררך על השיר במקום בבנינו עפרן שהכנים מפני "לשיד',אמר

 הקשה והוא ראורן, מחום התרגום ואמר האזנים. מן אחר י ן ז א ל ד בייב.
 ב'. ט"ו לבראשית באורו ע' . ש ר ע ק ש מ ד ב -שבוי

 וחשובימי נדולים . ם י ב ר ם י ת בפיו.

 כש שיהיה אפשר כ'( ב' )יואל 9שש4 ועלה אבל יאר. ע"מ י ש א ייי.
  שמנדנדין העץ הוא בו ונאמר רלוק, עץ * ה פ י ש מ ל צ 1 מ ד 1 א כי.א.. רחבוי נרנו, חרשו,-

 האשי אתבו
 לה הפעל שם וכו'* מאה תשאיר אלף היוצאת העירני,
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 מאה ממנה והיוצאים אלף ממנה היוצאים וששרו - לאנשיה רשמת עלוהוא
 מהעיר(. יוצאים האנשים אלא יוצאת העיר לא)כי

 ביצלח פעול אצלי הוא יוסף בית יוסף, בית כאש יצלח פן 1'*ה
 לזהי הרומה או יומף, בבית אפי חרון יצלח פן אמר: כאלו נסתר,והפועל
 לב.ת מכבה ואין ואכלה ואמר; בתארה אותו תאר באש הפועל דמהוכאשר
 ישראל סנה ביוםף שרצה ואפשר יוסף* בית מושב היתה אל וביתאל*
  שיהיה נכון ואיננו מכבה. ואין אל בית ואכלה והשעור: יהודה* זולתכולם
 המפסידים הם שיהיו אפשר אי כי הענין, להפסד יוסף בית ביצלחהפועל
 אחר. דבר אבללעצמם,

 מספדי אל ויודעינהי שעורו נהיי י ע יוד ל א ד פ ם ומ פיז.*
 ושמע הסכת מל' מלככם עבורת קבול כלומר י ם כ כ ל מ ת 1 כ םכ"ו,

 טשי כ"ז)דברים
 וכו' בציון השאננים הוי אמרו: אל שב זה רע, ליזם המנדיםני,ן

 ואתם ובשחוק, ובמשתה במאכל רעתכם יום לרתות משתדלים אתם כיואומר
 טבבום אשר וההשמד, ההכרת זה בפעלכם לה וממהרים לנפשכםמקרבים
 י"ג )ירמי' עקביך נחמסו מן הנה חמם שיהיה רחוק ואיננו ורעתכם.חמסכם
 וחרץ. כלה אברת ותאבדו שתכרתו כלומר ו'(, ב' )איכה סכו כנן ויחמםכיב(,

 חבל הוא והרבק ברבקי הענל או הנדי בו שקושרין המקום . ק ב ר מד',
 להשמינסי כשרוצים הענל או השה יסור שלא כדי הצואר, בויקשרו

 התשח. ששקק חצו שפוסק מש . ל ב נ ה י פ ל ע ם י פ ר 1 פ הה
 מחשבה, מבלי לשעתן שיר האומרים והם הפולפים, כן לומר רחוקואיננו
 אלפאלטון*(. הערב ובל' בה שחטר הקרובוהוא

 אלה - סרוחים היי טיז לירמיהו באורו ע' י ם י ה 1 ר ם ח ו ר מ ר ם 1ז'.
 ערשותמי עלהמרוחים

 אמוי אחי ונאמר אוהבו. בו פירשו י 1 פ ר ם מיע
 הארץ עשב את לאכול כלה אם והיה אמרו לזה וראיה עשב, י ש ק ל אי,ן

 במלקושי עולה שהוא מפני לקש העשב ונקרא ב'(. ז')שם
 ,עד בו אמר שהתרנום אע"פ שכלה, אחר כלומר י ל כ א ל ה ל כ ם אבי.

 )כלומר האחר הענין הפך הזה הדרך ע5 דהיה כן שיהיה ויתכן שיצ",לא
 באורו ע' אחר, ולפעמים קורם לפעמים ,אג' הסלה לבארשאפשר
 י"ג(. כ4דלישעי'

 ישער אשר הבדיל בו הרצון "ז(י כ"ח )ישעי' משקלת כענין ענינו י ך נ אה',
 אלאנך. הערב אומר וכן הבנין, את הבתהבו

 לפי פירושו . ם י מ ק ש ם -ובול בקר. בעל אנכיי בוקר ?.ד.ן
 לפני שקמיו עלי מנער והוא ושקמים, בקר לו שיש ר"ל שקמים, מנערהענין
 צריך ואיני ומשקמי, מבקרי שיש מה לי שמספיק והענין אותו. ששכלובקריו

 אצלו הערבית והמלה נך, נ.כ פפרש ט'ב ע' ישראל שירת בספרו עזרא אבן משה ר.*(
אלפארפון.
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 ע'וו(, )שבת רז'5 שאמרו טסה נגזר שיהיה ואפשר אליו. שקראתני מהעל
 שאני הענין ויהיה במורסנה, מעורב קמחה )1( תולש אשר והיא בלוסה,עסה
 וכל אליה שקראתני למה צריך ואינני בקרי, במאכל השקמים עלימערב
 )הנאון( בו אמר כן בלום, רבותינו בלשון נקרא רבים מדברים מעורברבא
 ז'5. שרירארב

 קייטאי מיופי מלי מאן התחנוט בו ואמר ם5י י ץ י ק ב י ל כא'.ח
 על עבור תפארתו וכן לו, סלוח לו* עבור עוד אוסיף לאבי,

 "אזי "ט )משליפשע
 מן מועמים ברמים הדלים קונים שהיו כלומר נשבירי בר ומפלו'.*

 חלק בו נותנים שהיוהבר,
 קפי

 פיו. מ"א )איוב רבקו בשרו מפלי וכן מהבר,
 זה(. לפסוק באורוע"ש

 הירד(י )נעלמה בואר כלהי כאור נעלתהח'.
 בםירת ואחריתכן וכן בניהם. כלומר אהרג. בחרב ןאהריתם א'*ם

 די(, ייא )דניאל לאחריתו ולא וכן בי(, ד' )עמוםדוגה

 . ה י ד ב וע
 נמנע ואיננו כנשר, עוף ה תגב אם השעיי י י ש נ כ ה ב נ ת ם א י יא

 פועל יים3 י'ז משלי פתחו, מגביה ואולם עומד, )פעל מתעבר בלתישיהיה
מתעבר(.

 השבר* על הפרק. עלייד,

 שאשלי. כמעט כיומי להשבה קייב" היתה י י ב ש ה 5 ה ב ש ח י'*א
 חפני בר שמואל רבנו בו ופירש ייונה, קיקיון קיקו מאי מ'א*( )שבתבגמרא יאמיי קיק, בשמו ילא א"י ב' )שבת יבמשנה קייע* בעכבי י ו י י ק י ק וי*ד

 )בערבי(. שיירגעךין
 והוא החריש, בו יהיה אשר הפרק אל אותה שניחם יתכן . ת י ש י ר חח',

 במקוי והוסיפה ויבשה קרה ההש הרוח והיתה ויבש קרפרק

מיכנה,
 כמיש ואומרוי שעורו כלומר אבדתה רי5 י י ת ד מ ע ם מ מ " ק י י,א*א

 אי(: הי פאה)משנה
 אומדיי

 עושהי היא לקט כמה אותה
 העיר  ובתי  טירזן טין  )יהושע עיר שם אכךכ . ב 1 ב א ל כ י ז כ א י ת ב י,ד**

 ישראל מלכי בה שחרשו מפני בהם, ושררו אותם ימסרו לאנשים יהיוהואט
 תאר* לכ שהוא אכזר, משקל על ב. 1 כ א - והתועבותי הרעותמן

 ונהה משל עליכם ישא ההוא ביום אמר: כאשר כי אמפר כאשר פרישו דיב
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 שרור אמרם שהוא ואמנם ההוא הנהי  היא  מה לנו לבאר רצה נהיהנהי
  המסיר, יסירם  כלומר( )ימה* עמי ששרי ער נשרנו שרוף ופירושו וגוינשרנו
 בסמוך לבז, שדינו וחלקו לגרש לנו הסרתו קשה כמה אוי אויבמיר"ל
 הסרתו קשה כמה אוי באמרנו: פרשנוהו כאשר לשובב, אל בענין ליימיש
 שרינו יחלקו באמרנו טרשנוהו כאשר לצד, יחלק שדינו ובהבדיל לנחש,לנו
 איך באמרו ודרינק יחלק, שדים איך לשובב! לי ימיש איך אמר: כאלוללבז,
 להגדלת והוא י'ט(, ע.ג )תה' כרגע לשמה היו איך באמרו: כענין 5י,שיש
 המלה שאמתת אע"פ ימיש, כמו יסיר, - ימיר פרשתי קשיה, ועצםהרעה
 ממקאו* הדבר הסרת הוא החלוף כי יחליף,הזאת

 מואסים שהיו אומר, אספר: כאשר הוא ן ו פ י ט י 1 פ י ט ת ל א ענין1',
 כמזש: חטאתם, על תוכחותם ולעזוב לשתוק אותם מצוים והיו הנביאיםתוכחת
 שהיו כלשר תטיפו, אל עליהם אמרו וזהו י'(, ה' )עמום מוכיח בשערשנאו
 מני מורו ע"ה: הנביא ישעיה למאמר דומה וזה אותם, מהוכיח אותםמונעים
 אך י"א(, ל' )ישעי' ישראל קדוש את מפנינו השביתו ארח מני הטודרך

 אמרו וזה והובישם. מהוכיחם נמנעים היו ולא להם שומעין היו לאהנביאים
 לא ואמרו יפיפוי והם תפיפו א5 להם אתורים שהם כלאר יטיפון,עליהם
 שלא בעבור אותם, מוכיחים ואין עמהם מדברים אין כאלו ענינו, לאלהיטיפו
 ליין 5ך אטיף כזב ושקר רוח הולך איש לו אמר: ואחזכ להם. שומעיןהיו

 ובכזב ובשקר ברוה אדם בא היה אלו אומר: הזה. העם מטיף והיהולשכר
 לו שומעים היו כלומר להם, מפיף והיה ושכר יין לשתות אותםומצוה

 )דברים זיתך !ש5 משקל על ימות, כל יסג 5א - דבריו, א5ומקשיבים
 נכלם. ואינו מחפאתיו, מתאחר איננו ופרושה ב'( כ"ח )בר' יעקב וידר מי(,כיח

 אצלי ,ואתי מולי שן ואת מן מורכבת ואתמול המלה . י מ ע ל 1 מ ת א 1ח'.
 עמי וממול ; והשעור וזולתה כ"ט( ט' )שמות העיר את כצאתי כמו מןכענין
 ממנו והלמ'ד בו. פעול ואויב הראשים עם בזה מדבר והוא תקוממו,לאויב
 כמו הפעולים, על הנמנמת הלשרהיא

~'be 
 ; וזולתו לי(, ני )ש"ב לאבנר הרגו

 הרקמה בספר שזכרתי מה מכלל והוא אמרתיי כאשר תקוממו כענין,ויקומם
  בהם  תשליפו  כלומר אויב,  תקיממו עמי  וממול כ,ז הוא המלה ופרוש)190(.
 מעליהט  ועורס עמי שאר אבלו יאשר  ררך על ויפשיפום,  שישללוםמי

 ואח'כ י"מ(, כיב )תה' להם בנדי יחלקו בענין יעיר ג'( ג' )כיבההפשיטו
 כל אומר הוא מלחמה. שובי בטח מעוברים תפשיטון אדר שלמה ממולאמר?

 מלחמה כשובי בפח העוברים שיהיו עד שלמתו תפשיטוהו ותפגשושתפגעו
 הפועלים משטות ושובי אדרת, כמו ארר ושמתי 5המי עושים שאתםבמה
 י"ג., י'ז )ירמי' יכתבו בארץ וסורי מד(, י"ר )משלי לב סוג עזב  והוא שבקכמו
 וממול י"ז(, צ'ט )תה' נפשי דומה שכנה כ"א(, ב' )שם נכריה הגפןמורי
 בכ5 ; הענין כי בענין, ממנו נפרר הוא שייה א5 בטעם סמוך שהואאע"פ
 שתפגעו. מי תפשיטו שתפרמקום

 כלוטר יהיה, מנורש כי פרושו שמרקי ענל יהיו שבבים כיב'.
 שכן יגורו און בית לענלות אמר כאשר עובדיו, עם ונשבה ממקומומועתק
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 פירש כנראה כך הי(* י' )שם וגו' יובל לאשור אותו גם וגו'שמרון
 הענין זולת אל יהיה שבבים כי בענין נוטה דעתי אני אבל יהודה.ר'

 מוב הראשון ענין שזה אע"פ בו ראוי ויותר טוב יותר בעיני והואהזה,
 ישובר ר"ל יהא, לוחין לנסרי ארי בוו אומר התרגום שראיתי והואמאד.
 אומר ר' פיז.(: )שבת רדל דברי בפרוש 1'ל גאון האי לרב וראיתיויותץ.
 עונשה פירש בתחלה שכרהי מתן פירש ולבסוף עונשה פירשבתחלה
  שמשבבין דברים ח'(, "ח )שמות ה' אל העם דברי את משה וישבדכת.כ
 מכי ונפיק ארם[ ש5 לבו ששוברין שמשבבין מפרשין ]יש ארם ש5לבו

 שמרון. עגל יהיהשבבים

 חושב הוא כי לזה גלויה וראיה והנודדת, והרחוקה הנדחה * ה א ל ה נ ה י ד*ר
 את ושמתי שאמר תראה הלא וי( ר' )שם אקבצה והנדחה הצלעה אספהעל

 כי והנדחה לעמת הנהלאה ושם עצום* לנוי והנה5אה לשאריתהצולעה
 בענינההוא

 י"נ(* מ"ב )ישעי' יצריח אף יריע מלשון , ע ר 1 ע י ר ת ה מ לט',
 יהורה ר' שאמר כמו ולא והתהלהלה פרושו . י ה נ 1 י ל 1 הי',

 לצאת, סיולדה דרך אין כי י'(, כיב )תה' מבפן נוהי אתה כי מל'שהוא )היום"

 גלש. 1bg ענינו רשעי בית האש י',ן
 תפילה אלא תלד, ו5א הריון לידי תניע . ט י ל פ ת א ל 1 נ ם ת 1י'ד,

 שש מרץ ממסי ממסגרותיהם. ירגזו ארץ כזוחלי ק,ן
 והם כבליהם, מכבר הארץ, על ללכת יכלו שלא ר"ל כבליהם,מכבד
 1%( כיב )ש"ב מטסנרותם ויהגרו כענין ובשרצים כרמשים בטניהם עלהולכים

 נאמר כאשר העברית, בלשון כמוה התניעע הוא ערב בלשון רגזומלת
 הארץ ותרם י'( ז' )שם עור ירגז ולא חי(, כזב )שם ירגזו השמיםמוסרות
 הערב: לל' דומין שיהיו ארץ, זחלי עפר, בזוחלי ג"כ ויתכן ט"ו(* י'ד)ש"א
 )איוב ואירא זחלתי כן לעל ורומה מתאחר* כשהוא בהליכתו, הנמלזחל
 בהליכתם יתעככו כלומר מטמגרותן יהגרו עפר כנוהקי הפרוש וידוה ו'(ליב
 להוצק כמו מאסריהם - ממסגרותיהם ויהיה ובהתאחר. בכברותויזועו
 אסיר.ממסגר

 חזם.נ
 פיו(. פח )תה' אימך נ?אתי כמיש: אימה' י'י י י י נ פ מ " י א ה א ש ת י העא
 הס )שדב הירדן את וצלחו תרגום הארמית. ע.ד . ר כ ע 1 1 1 1 ג נ ן כ ו י'ב,*

 עברו(* )כלומר ירדנא וגזו"ח(
 5צר הולך כשהוא המום על הערב שאומר למה דומה . 1 י ק ש ק ת ש י ""ב

 אשהקיאחר
 ניכוה: של ר,ל סתרה, ונחתך נגלתה אומר העלתה. גלתה והצבח',

 האנשים בו יכנסו אשר הכלי והוא הסוכך א5 שב הסתר ,והצב'ובאסרו
 הצב כאשר ואמר אלקפע עליו אומרים והערב המלחמה. אל ילכוכאשר
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 נשתה כן ואם נהרסה,  הומתה כ15מר מתרה, תהתך נינוח נגלתההסוכך
 ת 1 ג ה נ מ - הסוכך. והוכן חשתה )והורידו( ימהרו אמרו: ע.ז והראיההיא*
 הולכות יונים, כקוץ וקולן מנהנות הכתוב: שעור * ם י נ 1 י ל 1 קכ

 היונימי כנהי ונוהותוסופדות
 הערב שאומר כמו יושב, מבלי הרבה אצלי מבלקה עניז . ה ק ל ן מ י א' יב

 סגרת כלומר אלבאב, סילקת ואומרים עלוקה, צמח בו צומח שאיןלמקום
 והפוכו(י דבר מעין פתיחה במובן גם זה אומר הערבי )ואולםהשער

 לאויב. מרף שהיא ר'5 . ף ר מ ש י מ י א 5 א"ג
 מי אומר: אותו תראה הלא מלבן. יאי אצלי פרושו . ן ב ל מ י ק י ז ח הי,ד.

 ומצינו מלבן. החזיקי בחמר ורסמי במיפ באי מבצריך חזקי לך שאבימצור
 כ'א(, נ' )נחמיה ההזיק אחריו כמו הבנין ע5 ההזק הפעל מקומותבהרבה

 ברק את הכהנים חזקו לא פע., ה' )שם החזקתי הזאת החומה במלאכתונם
 ששורפים הכבשן הוא הערב אצל והטלכן בניןי הכל - ו'( י'ב )מ'בהבית
 הלבנים*בו

 כארבה, רבים שאתם אעפ'י אתכם ישיג שזה ר*ל , ק ל י כ ד ב כ ת הטיו,
 וטובל טיז-"ז( )שם כארבה מנזריך וגו' רוכליך הרבית להם אמרו ע"זוהראיה
 וכפי יכלתך בכל התכברי שיהיה והוא אחר, ענין כילק התכבד אמרועוד

 כארבה. ונמבזה את חלושהשתרצי
 כ'ו(-המעופר טיט )בר' אחיו נזיר וכן שריך. כלשר ראשיך, . ך י ר ז נ מי"ז,

 אחיו.מכ5
 י"ג(. חי )הושע שור טים ינהה ולא מלשון י ך ר ב ש ל ה ה כ ן י א ייפ, .'

 גימ"ל. במקוםכיף

 . ק ד ק בח
 יב לנמהרי ד'(, ליב )ישש' נמהיים ילבב יכ' פהי' * י " מ נ " י י מ " 1'*א

 די(* ליה)שם
 ל5' דומה ישיהיה יששה ע"מ הכפץ מבעלי הוא י ם ה י נ פ ת מ ג מסי,

 פניהם מגמת פרוש ויהיה כונתו כונתי כלומר הטה, הממת באמרםהערבי
 אליו. פונים אשר המקום כלומר ונוההם, מהמה ערבבל'

 חיא כסו להפלגה היא וההיא בריא. צ"ל היה י ה א * ר ב 1 ל כ א מ 1פ'ז,
 שהוא הז(, כ'ב )שמות תחיה לא מכשפהש5

 הריי
 למכשף.

 :סףי משקל ע5 שם לקץ. ייפחג'.ב
 עוד כי אמרו ר"ל הזאת, הנבואה והתאחרה שרחקה מפני ענינו ~יקה, הנהדי.

 יאחר לא יבוא בוא כי לו חכה יתמהמה אם יכזב ולא לקץ ויפח למועדחזון
 הצדיק אך הנבואה. והכזיבה נשחתה )לא( אבל הרשע, (we ישרה 5א ג'(, ב')שם

 ויחשכה בה' והאמין אבינו: באברהם כמ"ש הפוכה, אמונתו בעבור יחייהוהבורא
 רשיעיא הא באמרוו המתרנם נפה הזה הענין ואל ו'(. ט"ו )בר' צדקה15

 עפ5ה- הנה ששורש הוא שאמרתי מה וגזרת אילין. כ5 לית אמריןבלבהון
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 שהתאחרה מפני הוא, הפסוק ופשם - רחוק הלפ5 שראש מפנירחקה,
 הזה ימהענין יחיה* באמונתו צדיק אך )ברשע(, בו נפשו ישרה לא)הנבואה(

 ההר, במבצר שיהיו מ"ר( "ד )במדבר ההר ראש אל לעלות ויעפילואמרו
 בעפליכלומר

 ישכון, לא - ינוה ולא המשכן, הוא הלה ינ1הי י5א יהיר נבר ה'יב
 והנמהר המר הגוי עליהם: שאמר כמו במקום, ישקט ולא ינוה לאכלומר
 ועי א' )שם לו לא טשכנות לרשת שדץ למרחביההולך

 טעמרת הידד ולפיכך וייקץ מל' שהוא אמר )חיוג( יהורה ר' ו, צ ק י 1ו',
 מלשון ויקצו וצ'ט דבותיה*(, ולית נאמר במסורה אבל במתג(*)כלומר
 עברי בל' וזעזוע ו'(י כ'ו למשלי באורו )וע' קצוותיך יכריתו ופרושולקצית,
 ערבי. כל'כמו

 ות"טא רבים עמים תבוז נפשך. 1ח1טא רבים עמים קצותי',
 חטיתא. נפשך ועל סגיאין עטמין בזתא באמרו: המתרגם היטיב וכבר נפשך,על

 א'( )אי המשנה מדברי אור, ערבי בל' . ה נ נ ע י ץ ע מ ם י פ כ 1י'א,
 לבנימיכפיסים

 כמו בבל, מלכי על רוטז ,בהמותי בשם יהיתן* בהמות ושדי'1.
 כענין בבל, מלכי של סופם גם כן ונאבדת נלכדת סוף סוף הטורפתהחיה

 ז'(, כ"א )שם יגורם רשעים שר וכן ג'(, י"א )משלי ישרם בוגרים וסלףשנאמר:

 התרגומי דעת וכן וכסף, והב מקפה וכסף, זהב תפושייט,
 ור*ל כ"א(, "ו )מ'א הילר על ויתמודד מל' ארץי יימודד עמד ר*ג

 השמים* לקצוי - אלסמאואת מדוד ובערבית הארץ, קצות כל מלאשכבודו
 כמ*שז עליו והשקיף העולם אל הביט - ארץ ויסודר פירוש להיותואפשר
 עינו נטה ופירושו אלבצר, מד שאומרים הערב, לל' דומה גוים, ויתרראה

 והמירם הגלם כלומר , ם י 1 נ ר ת י ו ה א ר - בדבר* מסתכלכשהוא
 א'(י ל"ז )איוב ממקומו ויתר וכןממקומם,

 ומלת עני, לאכל עליצותם שעורת עניי לאכל כמו עליצותםייר,
 נוספת.,כפף

 כמיש בים, המצרים סוסי ר"ל סוסיך, ררכת מוסיך. בים רתכתס"ה
 על כלי ואיננה לעזר היא הזאת והב"ח וכו'. הרכב את ויכסו המיםוישובו
 והענין רבים. מים ש5 בעבור - רבים מים חמר אמר ועיכ הזאתהרעת
 הלשון פרוש ויהיה לכלי כבים הב"ח שתהיה עוד ויתכן הים, במיכסיתם
 העקר ויהיה רבים, ממים שהמרים המצרים סוטי ר"ל בים, סוטיך עלררכת
 מעשהו לגרל למצרים, שהיו אשפ אליו, המוסים ויחם רבים, מיםבחמר
 פנים עור בו לומר ואפשר בהם, פעול הפנים בשני והמוסים בהם,הנורא

 ויהיה ל"ו( א, )דברים בה דרך אשר מענין בים דרכת שיהיה והואשקישים,
  הששר: ויהיה  התתלה,  הגרת  מים  חמר  ויהיה בו, פעול לא התחלהסוסיך
 סוסיך ושמת בים הלכת כלומר רבים מים ]כ[חמר וטוסיך ביםדרכת

 רבים, מים חמרומרכבותיף
  שה בשחת וע' האלה. כדברים אין שלנו בטמורה כי מעיר בכר*1
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 כסו וענינו נוספת* ישבםוף( בנמניתי השי י י ת י נ י נ נ ב ח צ נ מ 5 י'פ.ג
 בזה ומהזק א'(, הא )תה' לדור למנצח כטז המזמורים, בראש לכתובשנהם
 לשי פירושו למנצח וענין א'(י ד' )שם לדוד מזמור בנגינות למנצהאמרו

 הענינים זכרון דרך על הוא בסוף, שהוא אעפ"י בנגינותי, ולמנצחבננינות.
 תמורת והוא מחברם. וזכרון והתהלות והתפלות והמגשת המפריםבראש שכותביי

 הארמית למאמר דומה הזה בענין הזה והלשון הנביא, לחבקוק תפלהאמרו
 ומשתרר. מתנבח שהיה כלומר ד'(, ו' )דניאל מתנצחהוה

 . ה י נ פצ
 פ'(, ס'ג ישעי' רנשאם, יינמלם ימל' נשא עניז היא נפל י ף ם כ י ל י ט נ י,איא

 העשירים ר"ל הכסף, ראשי כלומר כמף, נשיאי כל כלומר - כסף נפיל.וכל
 נכסיאי עתירי כל באמרו התרגוםוהימיב

 ואתקרבו ואיתו איתכנישו התרנום בו אמר ענינו י 1 ש ק 1 1 ש ש י ק ת ה א'.ב
 הב( ה' )שמות קש לקושש 3זב(, פע )במדבר עצים למקושש דמהווכאלו

 רדל שאומרים למה דומה שיהיה אצלי רחוק ואינו והלקט. הקבוץפדרך
 והבינו השכילו בו החפץ ויהיה עצמכם, הזקינו אמר כאלו קשישא,לזקן
 היה כאשר הרב, על בזקנה יהיה התבונה ותמימות השכל ששלמותמפני
 זקן, יהיה 5א ואם החכם, - ליב( י'ט )ויקרא תקום שיבה מפני באמרו:החפץ

 ואני ותרגום הרוב. על בבחורים שהיא סמה יותר בזקנים שהחכמהמפני
 וקושו התקוששו והמלה ושביתי קשית ואנא - ב'( יגב )ש"א ושבאיזקנתי
 א'(* כ"ט )ישעי' יקושון בשער ולמוכיח עם בנזרתו דומה העין, מעלוליהיא

 )מ"ב נדולה כרה מן )רבים( קבוץ הוא כרות רועים, כרנת נותו',

  שהתנועות אע"פ משנה, קבוץ ז'( ליב )דברים ודור דור ששנות כמו כ,נ(,ו'
 על אלא רועים,  כרות על  )%חובר(  עפוף צאן  וגררות יהיה  ו5אשחות,
 לברו.נות
 המיד* בו נמצא החרול ב', פיו לבראשית באורו ע' . ל 1 ר ה ק ש מ מט'.

 מקום שספר 5פי נכון, יותר אצלי וזה מלאח. ובערבי מלוהין משמתותרנוטו
 )שם(י ושממה מלח ומכרה כמיש: הזה, בספורצמחו

 וכן מים(, במקום )למזר הבקר מאז מרפו לא . ר ק ב ל י מ ר ג א ל ג"ג
 היום שב5 ומפני המלחמה. מן פירושו כ'( 5'א )במרמר למלחמההבאים
 טרפם, על כעזות מתנפלים הם בלילה כן ועל מאד רעבו במאורתםישבו
 כ"א-כיב. קיד בתהלים לזהדומה

 את אני והשטותי על אומר התרנום הארמית* טן * ם ה י ר ע 1 ד צ נו',
 5'ב( כ,ו )ויקראהארץ

 ארעא, ית אנא ואצרי -

 דומה והוא אותךי מאהבתו פשעך על יעבור י 1 ת ב ה א ב ש י ר ח יי"ז.
 עונך על עובר אני כלומר "א(, זיז )ישעי' ומעולם מחשה אנילאמרו:
 עליויואשתוק

 כ15טר ב"א(, שם )שם בעשות ג'(, כינ )יחזקאל עשי טל' י ה ש 1 ע י נ נ הייפ.
 ומאברם*לוחצם
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 * י ן ן גן .*
 בוכשי ובערב* ואדמות לבנות נקיית הנקידים הם י ם י ק ו ש חי.א
 יפילו ופעמים בה(, נראית שהצורה העין שחרות )והוא אישון , ת ב ב ב י,ב'ב

 העין. עלולת שהיא בעיני והמום חח(, בי יאיכה עינך בת כמו הביתחן,שתי
 ליח, נ"א לירמי' באורו ע' . ר 1 ע ני"1*

 %יאמר'. במקום ,ואמר, בא כאן 1כ1'. צניף ישימו יאמרה'*ג
 עמור כל ראש על היה קערה כצורת כי קערה, . ה ש א ר ל ע ה ל נ ו ב'.ו4

 היא אשר הוי'ו להבלע אצלי הלסיד ודנשות הקערהי על הכותרתוהיתה
 בויהעיין

 שרבימים* . ת 1 ר ת נ צי"כ.

 בן ויהושע שאלתיאל בן זרובבל והם השמן, בעלי . ר ה צ י ה י נ בייר.
 מעלתם. בעבור בשמן שנמשחויהוצרק,

 כמוה מזה הנשבע וכל נקה כמוה מזה הנונב כ5 געה
 כל כי הרירים, וסדר האלה, המינים שני תכלה השלה כי אומר . ה קנ

 צד בכל כי בו, רוצה כמוה', .מזה אמרו אבל נקה, הנשבע וכל נקההנונב
 הילה. אל שב ,כמוה" והכנוי האלה הצרריםמשני

 בו שפרש מי ויש א'(י ס'נ )ישעי' בגדים ~rb כמו ארוסים, . ם י צ ו מ אג'.ן
 ,קפמין', המתרגם בו נמה הזה הענין ואל הרשן,מראה

 הפועל* שם הוא כי הבצרון, למקומות י ' 1 ר צ ב יי'ב*פ
 אבני )ואו קלע אבני יכבשו שהם רוצה איננו * ע ל ק י נ ב א 1 ש ב מ 1פיו.

 אותם דמה וכבשוי, ,ואכלו עליהם שאמר מפני אך בוכנשו(, פעולותקלע
 חבור קלע אבני וכאלו קלע, לאבני אויביהם והאבירם מעשיהםבמהירות
 במהירות. מאד פוב הדמיון וזהלבאור,

 רוחין עביד אומר: והתרנום היעמיס. והם הקולות הקשת . ם * 1 * 1 חא'.י
 ר"ל - סמיכתא דוכא חיתי קלישתא שבא חזיזים ב'(: פ' )תעניתובתלמוד
 ההקימיהעבים

 מן היה ואט שושיתם, צ'ל היה הושיב מן היה אלו ןהושביתים.ה
 הלסיפרה נמטר מורכב וכאן ו~אטיבותים, צ"ל היהישיב

 ועתה )ע"ר מבצר נמנע היה אשר היער ר, י צ ב ה יער רד י כי בעיקי
 ן ~ עשב(. )והנו ו' הא בר' .בצר,לא

 וגם חי(, הז )יחזקאל אררת לגפן כמו נדולתם, י ם ת ר ד א ה ר ר ש י כני.
 מלית ניכ כ"א( זי )יהושע שנער אדרת כיח( כיה )בר' שער אדרתרכילות
נדולהי

 הצאן. מן הנבדל כלאר מחבריו, ונבדל הנעור . ש ק יב לא הנערפ.ו.
 יתבע. לא דאיפלפלו התרגוכ: דרךוהוא

 בעמיר, אש ויאיד אמרו, כמו אוד, 5 י י ש א י י כ כ * יה"נ
יד4

 - )=כברות(* יקרות . עבות אמי כאלו המתואר, כמקום תאר , ת 1 ר ק י 1'*
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 5א העבין  ופרוש  הטלנ(, )או הכרר ור'5 בעבים הנקפים המים - ן 1 א פ ק1
 וקפאון* במים הכברות המתאבכות העבות אפ5 יהיה אב5 אור,יהיה

 כיח )יחזקאל 5בך נבה יען ותרגום י'ד( כיו )ישעי' ידך רמה מ5' ה. מ א ר 1 י',יו*
 5בך, וראים ה'( כ"ח )שם כחילך לבבך ובויגבה לבך. דראם חלףב'(

 . י כ א ל מ---
 יעשק כעטר עצמה א5 אתכם ים פרשו אליו. אתכםך.ונשא
 עקרו פ'(,  הז  )יחזקאל משרשיה אותה למשאות כמ"ש; .ממקומכם,אתכם

 הנדן* וחמרולמנשאות
 16(י סה*ש ע' פרושים, הרבה מובלת ,או')המלה המשפמי אלהי איה - לא ואם כאומר? . ט פ ש מ ה י ה ל א ה י א 1 אי'ז.
 בנפעל. ארר מהכפולים ז'( ב' )איכה מקרשו נאר מלשון . ם י ר א גפ',

 . מ י ל הת
 )מקביל קבוצם, ג'( סיד )שם און פועלי מרגשת וכן התקבצוי , ו ש ג רא'.

 לתרגום ז'( ו' )דניאל מ5כא על האנישו לארמיתן ודומה טרעים'(ל,מסור
 מצרים4 ארגושת י'( ל' )יחזקאל מצריםהמון

 את. במקום אtph 5 אל אםפרהז'.
 כ"א( "ה )תה' ירי כלר מלשון ובר בבר. רבקו כלומר , ר ב ו ק ש ני.ב,

 חסידותי - בור ביר,ובערבית
 ורחץ על התרנום אומר וכן ארחץ, מטתי. לילה בכל אשחהו'.

 בשריה* וימחי - ט'( י,ד )ויקרא בשרואת
 דבק שהוא מפני נקבה בלשון האור והוציא  עיזיי אור נעתק י ה ק ת עה'1

 סותקהי עקרו עתקה*בעין.
 חנכ* לי הצורר אציץ אבל פירושוו ריקם, צנררי ואחלצההע
 חי(. לינ )ישעיי אנוש חשב לא מענין תחשבנו, כ. כלומר י 1 נ ד ק פ ת י כה'.
 לצנאכם בנדרות אל,ף אל ונהפכת נוספת וההיא צאן. כמו . ה נ צח'.

 כ.ר(, ליב)במדבר
 הנזכר ה' והפועל הרשע, מאבר פירושו רשעי ננקש כפיז בפעלי"ז.

 רשע. נוקש כפיו בפועל עשה משפט ה' נורע אמרוו והוא הפסוק,בראש
 פועל בפרי הרשע מאבד שהוא צדק, שופט יתעלה הבורא כי ידועפירושו:
 באמרו: ההוא המשפט מבאר כך ואחר עשה,, ,משפט אמרו תראה הלאיריו,

 הנזכה ה' א5 שב ונוקש כמעשהו, לו משלם כלומר רשע, נוקש כפיובפועל
 בי(, ו' )משלי פיך באמרי נוקשת כמו לרשע, נפעל נוקש להיות יתכןולא
 מבנין להם והדומה ונוסף נולד דמיון על היה השורש, מזה היה אםכי

 תנקש פן - בו אנחנו אשר הזה מהפועל והנפעל השאי העלולהנפעל
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