
לשוננו
 לה הסמוכים והתחומים העברית הלשון לחקר עתכתב

 ורביעית שלישית חוברת חמישים,כרך
 תשמ"ו ה'ניסן-תמוז לר פיר

 ולסמדר לתמר לתהילה,לאירית,

 ספיר יעקב לר' נתןמאורית
 JTS) ן 729)כתנ-יד

 הסמינר בספריית גושן-גוטשטיין משה הפרופ' גילה נתן' 'מאורות היד כתבאת

 נקודות רק בכאן נביא י, "טקסט4ס" העת בכתב אותו תיאר הוא יורק. בניוהתאולוגי
 בו. ולעיין המאמר את למצוא קושי שאין הנחה מתוך בקיצור,מעטות

 מירושלים ה'תרי"ז2 בשנת ספיר יעקב ר' ששלח שאלות, כ-550 פולל הידכתב
 ארם-ציכה" ב"כתר תיבנת נוסח בעניין ברלין, זאב יעקב ר' ידי עללארם-צובה,

 מנשה משם לו וענה אסתר, וממגילת 3 מההפטרות מהתורה, ובטעמים, בניקודבכתיב,

 הפתר. בגפף שבדק לאחרסיתהון
 ועלינו אלמוני, של העתקה לפנינו ספיר. ר"י של מידו אינו שלפנינוכה"י
 מהמקרא, ההעתקה דיוק על הקפדה אין אותה: לבחון בבואנו בחשבון זאתלהביא

 מוסבה שעליה המלה ניקוד בעיצורים. אף ולפעמים ובטעמים בניקוד וחסר,במלא
 שבה לאות בלבד, המסופקת ההברה מננקדת ולפעמים מלא, בהכרח אינוהשאלה

 משתמעת שהיא משנם השאלה, לפעמים חסרה אף כאלה במקרים הספק.מצוי
 פמית כתב-היד ננסח את מסרתי וכיי"ב. "מתג" לטעם קורא הוא לפעמיםמאליה.
שהוא.

 שהשתיקה המקומות, ברוב להניח ניתן התשובה. ונעדרת שאלה מוצגתלפעמים
 חיובית. - למעשה - והתשובה דמיא,כהודאה

 מס' גיליונות א', שנה ב"הלבנון" נדפסו שמות ומספר בראשית מספרהשאלות

 "הלבנון". לבין נתן( )מאירות מ"ג שבין השינניים את הבאנו ובנספח 11, 5, 3,4,
 אחר ירושלמי שחכם נראה אך כה"י4, את גילה גושן שהפרופ' ידועכאמור,

- --  

 ואילך. 53 עמ' 2, מס'1.

.2.1857 

- אסתר ובמגילת בחורה המקומות מראי3.  לפעמים הפרשית. צינן וכן מהמקור, 
 חדש לדף עבר שהמעתיק המקרר וזאת וישלח(, פרשת )כגין: שנייה פעם הפרשה שםחוזר

 מידי. ונוספג במקור ס4מנ4 לא בהפטרית המקומות מראי הטרשה.באמצע
 את מסבירה זו ועובדה אחדים, פרטים נמחקי 2 מס' ב"טקסט4ס" שפרסם בחצל4ם4.
 כאן. הנדפס לבין זה תצלום שפיןהשינויים



]2[רפי1ר152

 אליעזר לר' שייך שהיה בראשית, ספר עינים', 'מאור בחומש לפניו. מ"נ אתראה
 כולן והמתחות הגיליון, על ציפורן6 בעט הפתובות הערות מצאתי ז"ל'אלינר
 ן ה 1 החומש, נוסח על הגהות הן אלה הערות תורה(. )כתר כ"ת התיבות:בראשי

 מקיה*ער מ"נ, על-9י הפתר לנוסח מקום בכלמתאימות
 זה על זה חלקים שבו אחד במקש אך "הלבנת", מתוך ההעשת את העתקשאלער
 מקומות בחמישה ועי, זאת מ"נ; גרסת את א41נר תפס ו"הלבנה"7מ"נ
 הערה וטום נדפסה לא וטפ"הלבנע" אף-על-9י אלער8, העיר ת 1 ר ט פ הב

 מעה נפקא אק אך ההיסטורק ערפה בשל י עובדה ציינתי מקום, מכלמההפטרות.
 שהבחץ הראשך ספק בלא הוא ששן ועת, זאת מ"ג את ראשך ראה מיפלל

 בחשיבותה הפיר לא הנראה וטפכל אלער, לעומת כה"ק ,טלבחעדבותו
 את לאתר 19סקים בלתי מאמצים נעשו ארצה, הכתר הובא שבו מהרגעהחל
 לקוחים מהשאלות פ-80% מ"נ; פרסום חשיבות נובעת ומפאן החסרים,החלקים

 מהחלקים הלקוחות השאלות מספרי פירוט והרי היום. בידינו שאינם הפתרמחלקי
 9:החסרים

 383-1. מס'תורה:
 477. 476, 466, 465, 463, 462, 406, 402, 401, 440, מס' : ת 1 ר ט פה

 543-507. מס' : ר ת סא
 שאלות. 543 ס"כ מתוך החסרים, מהחלקים שאלות 422ובסה"כ
 מהחלקים התשובות את להשוות גושן הציע התשובות אמינות בדיקתבעניין
 בראשית של בהפטרות כזו השואה ערך עצמו הוא עצמו. הפתר לנוסחהקיימים
 נוסח שבו אחד מקום שיש מראה כוללת בדיקה אי-התאמה; שום מצא ולאושמות
 מהתשובה0י. שונההפתר

 מע ע, תא, חס, מש, אח, ד, הם: ספיר של לשאלותיו בסיס ששימשוהמקורות
 המקורות(יו. רשימת להלן,)ראה

 וכדי הללו, המקורות שבין ממחליקות כלל בדרך מבעות ספיר שלשאלותיו

 פר1יאר. מרדכי הרב בידי עתה נמצא5.

 האחרתוח. מהשנים לא ישן, נראה הפתב6.

 55. עמ' גושן, של הנ"ל מאמרו ראה יז. ג, בר'7.

 405. 403, 401, 397, 394, מס'8.

 מהכתר חלקים כולל ספרים כ"א טעמי על ספרו התחילת ויקם שפרסם התצלום9.
 שמרסם מהפתר הדף תצלום 51-49; מס' השאלות נשאלו שעליהם רסוקיםובהם

 מס' השאלות נשאלו שעליהם פסוקים ובהם מהפתר חלקים פולל 58, עמ' 5, מס'פ"טקסטוס"
.340-336
 492. מס' ראה10.
 לא אחדים כמקומות שהרי עמדתי, לא שעליו מסף מקור ספיר לפני שהיה ייתכן11.
 מסוימת. תיבה על דוקא לשאנל בחר מדועמובן
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 הללוני. המקורות נוסח את מקום בכל בהערות הבאתי השאלה נבעה מנייןלהבין
 ניסיתי מחלוקתי שאין במקום דבר; הערתי לא מחלוקת ביניהם שישבמקומות
 לא אחדים במקומות וכד'. זרים הטעמה או ניקוד פתיב, השאלה: נבעה מסהלהסביר
 חילופי הבאתי רחוקות לעתים במקום. ציינתי וזאת לשאלה, הבסיס אתמצאתי
 גינצבורג. מתנ"ךנוסחאות

 הבאת מטרת . 4י הקדומים היד כתבי נוסחאית את גם הכאתי הנוסחאותבחילופי
 נוסח את עוד הבאתי חבריות. בין הכתר מקום של אחד במבט סקירה היאהנוסחאות

 שהמחבר לו, הקרובים היד כתבי ועל הפתר על המבוסס ברויאר, הרב מהד'התנ"ך
 בכחר5י. החסרים המקומות את בשיטתוהשלים

 פתב את לפרסם הרשות על יורק בניו התאולוגי הסמינר לספריית להודותרצוני
 העבודה על לעבור שהספים ייבין ישראל לפרופ' מיוחדת תודה כהן. שי ולד"רהיד

 ומועילותיי. נחוצות הערותוהעיר

 דבריו את הבאתי לא מקום, בכל פמעט א"ת את מביאים ורש"ד שמ"ש מכיון12.
 הצורך. במקוםאלא

 נוסחאותיהם את שאף - ם דומי הק במקורות אחרים נוסחים יש ואפילו13.
 ספיר. ראה לא שאותם אלא - בהמשך ראה פך ועלהבאתי,
 המקורות. רשימת להלן, פירוטם ראה14.
 שהכתר לציין כדאי המקורות שאר לנוסח הכתר נוסח את המשוה המעיין לטובת15.
 גרוניות. לא פאותיית חטפים כסימון מאידמרכה

 בעניין במיוחד ממני, וסטה הכתר, נוסח את ק י ת ע ה לא שהמהדיר לציין יש16.
 כרך בסוף כך על ראה חטף. ולא שוא ציין )כלומר, גרוניות לא באותיות החטפיםסימון

 המקרא דפוסי ניהגים הקדומים, למקורות שבניגוד לדעת, יש ועוד שצט(. עמ'כתובים,
 הבאה געיה היא קלה )געיה לבוא ראויה היא שבו מקום בכל קלה געיה לצייןהמאוחרים
 מוטעמת(. בלתי תנועה או חטף או נע שוא לפני רתיחהבהברה

; הסימן17.  לפניו המובאים המקירות nollw פירושו הנוסחאות בחילופי המופיע 
 נתן". "מאורות על-פי הכתר לנוסחשוה
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 הנוסחאית שבחילופי המקורותרשימת

- א"תאת;  שע"ח. ויניציאה ידות", "שתי בתוך דילונזאנו, מנחם לר' תורה אור 
 לג(. א, דב' עד כ לט, )מבר' 4445.ז)( הבריטי המוזיאון כ"י -ב
 רפ"ד-רפ"ו. ויניציאה דפוס מק"ג - " )" -ה תשל"ז-תשמ"ב. ירושלים ברויאר, מרדכי הרב מהד' תנ"ך -בר

 .__ ליל ן,יקש
 המקרא. פל על ג819, גרד לר כ"י

 ל%3ה/'הי%%י
 טוך א, דב' עד כס יא, )מבר' ב,10 פירקוביץ לנינגרד, כ", ___

 אחרתימג מנביאים אחדים )פרקים ב,225 פירקוביץ לנינגרד, כ"י --ל8
ל5ן

-  התורה(. סוף עד לז כט, )שמות א,85 פירקוביץ לנינגרד, כ"י 
 ט(. ו, ש"ב עד א ט, )יהו' א,80 פירקוביץ לנינגרד, כ"י -ל7י
 מאירת אסתר מגילת )כולל תקע"ח רעדלהיים לרו"ה, עינים' 'מאור חומש -מע

 תקפ"ה(. רעדלהייםעינים,
- מ"שמש;  תל-אביב פרדס, הוצאת במק"ג נורצי, שלמה ידידיה לר' שי מנחת 

תשי"ט.
 עינים' 'מאור חומש בתוך )יהב"י(, יהודה בר הנקדן יקותיאל לר' הקורא' 'עין -ע

לרו"ה.
 ואחרונים(. ראשונים )נביאים מקאהיר הנביאים כ"י -ק
 מבר' 507; ששון כ"י )לשעבר 5702,240 הלאומי, הספרים בית ירושלים, כ"י -ש

 1 התורה(. סוף עד כוט,

 המקרא(. סוף עד ב 1053י*בר'/יא, ששון כ"י -שי-
 עד התורה )מתחילת ו,מפויש' שכל, 'שום עם לרו"ה, האלהים' 'תורת חומש -תא

 תקנ"ז. איפיבאך טז(, מג,בר'
 תקפ"ד פיורדא סלולה', 'דרך חומש בתוך דובנא, שלמה לר' סופרים' 'תיקון -חס

 אסתר(. מגילת ובלי הפטרות בלי)תורה,

 הקיצוריםרשימת
 ברויאר, מרדכי הרב מאת המקרא, של המקובל והנוסח ארם-צובה פתרפרהאר:

 תשל"ז.ירושלים
 תר"מ לונדון גינצבורג, כ"ד מאת עתיקים, יד פתבי על-9י המסורה המסורה:גינצ',

 הרשימה(. ומס' האות ע"פ)הציטוט
-דה"ט  אהרן מהד' אשר, בן משה בן משה בן אהרן לר' הטעמים דקדוקי ייתן: 

 תשכ"ז. ירושליםדותן,
 תשכ"ט. ירושלים ייבין, ישראל מאת וטעמיו, ניקודו ארם-צובה, פתרייבץ:
 תקנ"ז. אופיבאך האלהים', 'תורת בחומש לרו"ה, שכל' 'שוםשו"ש:
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 וסימנים תיבותראשי
 העזר אבןאה"ע:
 היידנהיים וזלף אמראו"ה:
 דילונזאנו( מנחם )לר' תורה אוראו"ח:
 כן אינוא"כ:
 אשר בןב"א:
 טעמים ב'ב"ס:
 נפתלי בןב"ג:
 הקיצורים רשימת ראהגינצ':
 מווילנה( )הגאון אליהו ר' הגאוןגר"א:
 הטעמים דקדוקידה"ט:
 הקיצורים רשימת ראה דותן: -דה"ט
 קל דגשד"ק:
 גדול זקףו"ג:
 קטן זקףז"ק:

 דחסר חסרחד"ח:
 דמלא חסרחד"מ:
 יו"ד / וי"ו חסר ח"י:ח"ו;
 קדמאה יו"ד / וי"ו חסר חי"ק:חו"ק;
 חנינא יו"ד / וי"ו חסר חי"ת:חו"ח;
 נקודות חמשח"נ:
 יו"ד / וי"ו חסר חס"י:חס"ו:
 פתח חטףח"פ:
 קמץ חטףח"ק:
 ספרים ישי"ס:
 כתיבכ':
 יו"ד פתיב וי"ו; כתיב כ"י:כ"ו:
 כתיב כן כן; כתיבכ"כ:

 שי כמנחתכמ"ש:
 כן לאל"כ:
 בנימין משאתמ"ב:
 דחסר מלאמד"ח:
 דמלא מלאמד"מ:
 יו"ד מלא וי"ו; מלא מל"י: מ"י; מל"ו:מ"ו:
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 דמלא מלאמלדמ"ל:
 נתן מאורותמ"ג:
 גדילה מסורהמס"ג:
 קטנה מסורהמס"ק:
 עליו נמסרנמס"ע:
 אחרת סברה אחדים; ספריםס"א:
 בזקף( )מתיגה קטן פשטאפ"ק:
 קריק,:

 ואזלא קדמאקדוא"ז:
 יו"ד קרי וי"ו; קרי ק"י:ק"ו;
 חטוף קמץק"ח:
 היידנהיים וולף ר' רוו"ה:רו"ה:
 נחמד מאיר ר'רמ"נ:
 דובנא שלמה ר'רש"ד:
 הקיצורים( רשימת )יאה שכל שוםשו"ש:
 נקודית שש ששנ"ק:ש"נ;
 דובנא שלמה לר' סופרים תיקוןת"ס:
 קלה תנועה קטנה; תנועהת"ק:

 מסופקת המובעת שהדעה או בספק הקריאה :?
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 בבי"א: ותכול תבנה עה"ק ירושלם בתוככי לפ"ק, תזרח 'פנת 'עבט, ז"ךבעזה"י

 נתןמאורות

 הגהות ירושלם איש ספיר הלט נתן במוהרר יעקב פס עבר על האיראשר
 כתר הנקרא צובא בארם אשר הקדוש התנ"ך ספר הקדש טהרת זיו מנוגהאמתיות
 ומהותו, ענינו וזהתורה:

 אשר אחד ארגז יש המערה, בכניסת צובא, ארם של הגדולה הכנסתבבית
 כתובים חומשים שלשה שם ויש כת"ר בשם קוראים וכך תורה, של כתרה בומונחים

 כתב והשני נפלא, שלו והכתב פסוק, כל על התרגום גם בו כתוב מהם ואחד קלף,על
 ספר כל ובין וסופן, בראשיתן ומוזהבין ופרחים, בציצים נכתבים וכולםפשוט,
 עגולים ושרשרות מקלעת וכעין צבעונים במיני הגליונות על והמסורותומגילה.
 תנ"ך כנזכר כתוב אחד עוד ויש שנה, מתייק יותר פרטי יש אחד כל ועלוכדורים,
 הרבנים ישראל על לה", קדש הלשון בזה כתוב ובפתיחתן העיקר, והואשלם,

 העמוד בזה ולמטה עולמים, ולעולמי לעולם יגאל ולא ימכר לא הקדש בעירהשוכנים
 )לוקח הקדש עיר ירושלם נמם2* מן כאק2 אפח אל לסכם "אימלל ערבי בלשוןכתוב
 ותכונן תבנה 1 ישרושלם לכניסת מצרים לקהל ותכונן" תבנה ירושלם( משביברשות
 ולא ימכר לא ממשכנו וארור מוכרו וארור גונבו וארור שומרו ברוך ישראלבחיי
 ואח"כ ההגיון בצחות והטעמים הנקודות כללי מתחילין ואח"כ ועד4:יגאל
 לכל, כאשר הכל וסתומות פתוחות וטעמיהן נקודותיהן כל עם וכתובים נביאיםתורה
 עשרים של השלם המצחף זה וז"ל בסופן שכתוב מה לך והא תחילתו, על מוכיחוסופו
 רוח המהיר הסופר בויאעא, בן הנודע שלמה ורבנא מרנא אותו שכתב ספרים,וארבע

 הסופרים אדון הנבון החכם הגדול המלמד היטב באר אותו ומסר וניקד תניחנו,ה'
 מר בדורותיו היחיד במפעליו המבין במעשיו המהיר המלמדים וראש החכמיםואבי
 והצדיקים הנביאים עם החיים בצרור צרורה נפשו תהי אשר רב מר בן אהרןרב

 תאריך.נ.

 עמ' תש"ך, ירושלים ארם-ציכה, בכתר )מחקרים בן-צבי יצחק המניח הנשיא לפי2.
 אלאפחיכאך. צ"ל 25( הע'ט,

 נהב? קרא:2*.
 ירושלם. צ"ל3.
 על... חקירה )מאמר עולמים ולעולמי לעד רמ"נ(: )להלן נחמד מאיר ר' בהעתקת4.
 תשמ"ז( )ירושלים "הכתר" שמיש אמיין של ספרי ראה רמ"נ על תרצ"ג(. צובה, ארםכתר
 ואילך. 89 עמ' 56,עמ'

 ,ס41, נעי(4
, 
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 כל תפארת ישראל ורבנא מרנא האביר האדיר הגדול השר אותו הקדישוהחסידים
 ממדינת עוזו ויגביה נזרו ויציץ דגלו ה' ירום הנדיב השר החסיד והנבון החכםישראל
 לירושלם תניתם ה' רוח אפרים, רב מר בן סעדי' רב מר בן שמחה רב מר בןבצרה
 החכמים סגולת המדע בעלי ישורון עדת יעקב קהלות ישראל זרע עם הקדשעיר

 מנת על יגאל ולא ימכר לא לה' קדש סלה, עולם עד יכונני' אלקי' ציון, בהרהשוכנים
 הנשיא והדר הוד קדושת גדולת כבוד הגדולים הנשיאים שני ידי מתחת יצאשלא

 נפשם 5 בזעתה הנשיא בן דוד הנשיא קדושת גדולת כבוד בני יחזקיהו והנשיאיאשיהו
 והקהלות הישיבות6 אל שיוציאוהו כדי החיים, עץ תחת עדן בגן החיים בצרורצרורה
 בו לקרוח הסוכות וחג השבועות וחג המצות חג רגלים בשלשה הקדששבעיר

 מר הגדולים הנשיאים שני יראו7 ואם ויבחרו יחפצו אשר כל ממנו וללמדולהתבונן
 צדיקים אנשים שני עם אותו שיפקרו ההצלחה בררך צורם יח~ם ויחוקיהו יאשיהורב

 ואם ובחזקתם, בחכמתם יעשו בצע שונאי אמת אנשי אלקים יראי וידועיםונבונים
 או יתיר דבר בו לראות השנה ימות בכל מהרבנים הבנה מבעלי ישראל8 מכליחפוץ
 אליו יוציאוהו האלו מהטעמים טעם או פתוח או סתום או סדור או סתור אוחסר

 אין אישי בו תגע ולא למקומו ויושיבוהו ולדרוש לקרות לא ולהבין ולהשכיללראות
 בל ועל זרעו ועל עליו ברכה סימן טוב סימן אוחו ישים ישראל אלקי וה" אמונה,בו

 אצוק יבשה על ונוזלים צמא על מים אצוק כי שכתוב, מקרא עליו ויתקייםישראל
 יאמר זה מים יבלי על נערבים חציר בבין וצמחו צאצאיך על וברכתי ורעך עלרוחי
 הברכות וכל יכנה, ישראל ובשם לה' ידו יכתוב וזה יעקב בשם יקרא וזה אנילה"

 כל ועל אליו הנלוים כל ועל זרעו ועל עליו ויאגורו~ן ויאתיו ויבאו יחולו בוהאמורות
 ולעולמי לעולם ימירם ולא יחליפם ולא האלה כדברים ויעשה ויקשיב ויאזין "סמעמי

 באות: אות עכ"ל ואמן! אמן לעולם ה' ברוךעולמים

 אדמתם על ישראל כשהיו הבית בזמן עודנו נכתב כי ונבין נראה הדבריםמאלה
 שהגיה ס"ת בה' בחבורו הרמב"ם שכותב )ונמו למצרים הובאה בעו"ה חורבנהואחר
 בודאי לסמוך יש עליו שהוא ואיך צובא, לארם הובאה זמן ואחר ממנה( שלםס"ת
 הללו ההגהות הועתק וממנו משגיאות ימלטו לא אשר הדפוס וספרי הכ"י שארימכל
 ממנו בי תזוע לא ומני' עליו שים ועיניך כן. לא או כן הנרשם שמאל בצדאשר

 כל ומנו ספרו אשר המסורה לבעלי הנאמנה בקבלתם האמתיות הנוסחאותתוצאות
 ראיתי מצאתי ת"ו עה"ק ירושלם פה וגם הגבורה. מפי מסגי כנתינתה ואותתיבה

 תהא. בעז, צ"ל5
 המושבות. רמ"נ: פהעתקח6.
 ירצו.7.
 ישראל. ירע מכל איש יחפוץ ואם רמ"נ: בהעתקת8.
 וכו'. איש בו יתפרד ולא וישמרוהו למקומו וישיבוהו רמ"נ: כהעתקת9.
 ויאמרו. רמ"נ: כהעתקת10.
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 הזה כדמות ונכתב עשוי בשבתות, בו שקוראים שלם תנ"ך להם שיש הקראיםבמדרש
 כאלף נושן ישן והוא לסופו, מראשו פעמים כמה בתריו על ועברתי וציורו,בגדלו
 והיפויים הפרטים בכל ומדויק מסור הוא וגם דבריו, בכל נאמן אותו ומצאתישנים.
 כאן ואין קדש, לה' ומקובל כחבו גדול אדם כי ניכר שלו ומהקדמה בראשיתוומזוהב
 מכוון הוא גם כי ראיתי זאת אולם מעלה, של הדברים אחרי הקדמתו להעתיקמקום
 כל נגד עליהם סומך אני ע"כ כלל, וחילוף שנוי ואין הנ"ל, הכת"א של הנוסחאותבכל
 פני על ושולח זאת מעתיק הנני הרבים את זכות ולמען אחרים, וכ"י הדפוסספרי
 נתן. מאורות הנה אמת, תורת בהיר מאור להנות והרוצהחוצות,
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 בן-אשר: של תירה פתר הכ"י נוסחת ורו"ה רש"ד ות"ס מ"ש, או"ח,נוסחת
בראשית

 מונח אלא כןאינומקףיהי-אורג א1
כןמתגקדשאיא2

כןרביעדשא
 אלא כןאינו לבד ושואמתגולהבדיליח4

 בח"פהלמד
 בואו ומתגכןח"פוזהביב ב5
כןקמץצלעכב6
 במקף אלא כןאינוטפחא תמותוןפןג ג7
 במקף אלאא"כמונח שמקתכייז8

כןח"פתאכלנה
כןמלעילאתהיט10
כןמרכאהקיאד ד11
 חסר אלאא"כ ויומלאמנשואיג12
כן וצרוייןמלעילניצאטז13
 מתג בלי אבלכןמלעילהאטהכג14

 לבד בשואוהא"
 במתגהשי"ן ליזחכד5נ
 במתגיודקדמאהנןסי4 )ג(]דן ה16
כן טעמיתריז5כס17
כן פתחכולובשנםג ו18

נח
 התפעל בנין בכלכן וסגולמתג~מסלךט19
 צרי אלאא"כסגולוסשהי י20
 לית עליוכ7ונמסרקמץשךי כט יא21
כןבויוולדל22
כן וסגולמקףואת-לוטלא23

 לךלך
שואנעותיבה ביקאל כלח יב24

 מ"ב עייןאחת
 תיבות שני אלאא"כ באה"עוהגר"א

 כן תביר אשה כי יא25
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כןואיזמתגבז"מקףומתגגם-זרעךטז יג26
כןחדאמלהכדרלעמרא יד27
 מתג בהאיןמתגבהררםו28
כןצריייטוה )"%ה[29
 בסמל אלאא"כצייקוה'30
כןמתח זטרוךועדכג31
כן תבתדרגא יטלם לאקיטז סו32

מרא
 במקף אלאא"כבקדמא עומדוהלאח יח33

 בה"אומתג
ק תבירדרגאהיויהיהיח34
קח"פארדהכא יח35
כןסמל נאהנהב יט36
כןדגשהפכיכא37
כןמלעיל צערה וכגן )כד(38
 צריומרכא אלאא"כפטל ואת-כל .טז כ39
א"כאלאסגלמצחקט כא40

 צ-
 בצרי החית אלאא"כ נקרותששהחמתטו41
 בדגשכןוהסמךשמהם)ג(נפתחץיאחזטיסך'ג כב42
 בגרשיים אלאא"כ גדולזקף~לדיםח43

  וטרהחיי
 עד אבלכןרביעובתן-ליט כג44

בלימתג
 לדעת אלאא"כ בז"גשמהם לדעתמחרישכא כד45

ברביע

תעדת
 במתחא"כאלאמקףכי-ארכוח כו46
 מתג כלי והואוכןרפההמלאוםטו47
קציי תעשהאםכט48
כןרפהואמושףכא כז49
כןמלעיל לומבאכה50
 לבד בשוא אלאא"כח"פושקהכו51

 בואו מתגמין
כןמלרעואכללג52
קה"פהברקהלח53
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כן ומתגמונחפדיה ב כח54
כןח"פבבורכוו55
 קמץ אלאא"כפתוחמסלתט56

 ומ"ש כא"תהמם

ויצא
כןקמץ זכעבארי57
כןח"פוקללוח כס58
כןצייפצללח ל59
כןח"פוכלקתות"60
 מתג בלי אלאא"כ וסגול וח"פמתגלבקיקהמא61

 לבד בשואוהחית
 וכמ"ש בצריוהמם

כןרביעוישמעא לא62
כןקמץואשלחךכז63
כןקמץשהדותאמז64
כןסגולתענהנ65
כןמלרע אתהואםנב66

וישלח
 בגריש אלאא"כרביעקטנתייא לב67
 כר"מ דלאכןרפוייןלמקלי"68

הנקדן
כן ורפהמתגלפגשןיח69
 י/-י- בואו מתג ואיןכןמרכא תאמרוואשריא לד70
כןח"פבתוככםב לה71

וישלח
 )?( וכחק מכווןהכל הזה הפסוקכל של טעמים השניכב לה72

 בויש
 ברביע אלאא"כגרשיים נאהכרלב לז73
כןח"פגשייב לח74
כןרפה כשמעוויהיסו לט75
כן רפוייןכולםבגרו"76
 כדין שלאכן,, בח"פהאלףלאלניסם א מ77
כןרפהבמשמרז78



163 ספיר יעקב לרי נתןמאירות [ 113 --  -

מקץ
 במקף אלאאכמתח קבעותהיט מא79

 כמ"ש בש"ץומתג
 בסמל אלאא"כ~רי?ראל80

 ה' עלתמסר

כןומסרעלע מלמבלימקףב פרעפוטימה81
 מלץתרתין

 בפתח אלאא"כקמץיולדנ82
 פתח מבחוץ עליוומסר

כןמלרעתתראוא מב83
 בקמץ אלאא"כפתחהמושביב מג84

 ג" עמותמסר

כן לבד שואתיוונפתחהכא85
 עלץ ונמסרכן דגתהאךביאוכו86

 דגשץב

 ייגען-ג152
כןאבליש~וערץמקףהיש-לכםיט מד87

 ל מלע שאחריה שמלהבסגל
כןמתגלמחיהה מה88
כןקמץלעגלותה סו89

דחי
 בצרי אלאא"כסמלואברכםט מח90

 ומ"שכא"ת
 ברבק אלאא"כגרשיים3רכ91

 בגרעףים אלאא"כרביעואניכב92
כן קמץר"ורחם כה ומטן93
כןחירקויישםכו ונ[94

שמות
 רפה אבלכןמתג לונתחכמהי א95

 אתי דין איןכי
 במתגיםמרחיק

 כן רפה והפא בדגשצדיהצלינוג ב96
 לבד בשוא אלאא"כח"פויגרשוםיז97



וארא
כןמלרעוסלו )ח(]ז[ ת98
 כולהון בח"פ אלאא"כסיסךך~ים"99
 "פ בח אלאא"כ לבדשואסריסהיא100
 מתג שום בהאין במתג השרשלמדלאלדיכםכא101
 מונח בלי חנינאמם ומונחמתגממחרתד ט102
כן לה ]נדו[תלישאאשרכד103

בא

כןרביע כןלאיא י104
במקףלכו-נא]"[105
כן יודחדובזקנינוט106
כן יודחסרובבנותנו"107

בא
כן תבירמרכא סמיםשהה יב108
 עליו ונמסרכןמלעילששה]יא[109

 נעור יהי'ב
 קדמאה אלאא"כ בתיממתג כלוכןהבתיםיג110

 במתג ובתראה וז"קבמונח
 כמשפטו רפה אלאא"כ בשיןדגש שאורתשביתוסו1[1
כןמתגקזכוכא112
כןד"ק3~ןפ1כז113
כןפתחלבדלז114
כןרפה nobוע17המח115
 ובאךישמסחוהיהכייבאךיא יג116

 וכתיב קרי כאןאין בואוכתיב
כןרביע ידבחזקיד117

בשלח
כן ורפה ויוחסרוחמשיםיח118
 במקףא"כאלאמונחאתמד יד119
כןרביע הויחזקח120
 ובגע:'אכןח"פהמבלייא121

כן ומרכאמונח טובמונריב122
כי

 כן התפעל בנין וכלמתגהתיצבויג123
 כשי"ן המתג אלאא"כ מלעילהמתג:שירא טו124



 רפההלמד להאשירה"125
קח"פוארממנהוב126
קמתחגעךמוח127
קח"פצללוי128
ק תושהשנימיסמכהיא129
כןדושים פאבןידמוטז130
כן בקוףדגשמקרעויו131
כןח"פכהדו"132
 מלרעא"כאלאהמתגמלולקראשמהכג133
קמתגמאנתםכח ]טק134

כןמתגיכלו ]לה[135)לו(
כן נקודותחמעווכריד יז136
 חדא כןאלאלאשתימלותכסיהטז137

 בשוא וסמךמלה
 כרד"ק בהאומפיק

יתרו יי.  רביע אלאא"כפ"קאל-המדברה יח138
 פשטאבלא

כן ודגששואנוסדט139
כןמלרעקנויא140
 לבד מתג רקא"כמתגומתחלקטרתיג141
כן גדולזקף אתהגםיח142

יתרו
כןמלרע ישפטו )י0]כט יח143
כן ומ"יצריותגידג יט144
 הקונטרס בסוף עיע הדברותשבעשרת הטעמיםחלופי145
 ררי אלא כןלאסגול דבר-אתה )טז(]טו[ כ146

משפטים

כןפ"קובשבעת ב כא147
כןמתג לנו[יקחי148
כןצריוהתהלךיט149
כןפתחיקםכא150
כן קדמאה יודחסרבפלליםכב151
כן קמוציושניהםולחלא152
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כן ומרכאמונח נגחשורלו153
 תביר דרגא אלאל"כ תבירמרכא שור יגףוכילה154
כןמלםיגנבלז155
כן גדולהתלישא חמורעלח כב156
כןמקףדבר-שניהם"157
כןקמץיחרם )כ(]יט[158
 "לב" עליהם ומסרכן וסגולצרי תע~העגהכב159
כן דמלאמלאתשימוןכד160
כן יודחסר רבעלב כג161
כן ואוולאבלא קןמעלאיג162
כןחסרידתנעאצויתךטו163
כן פתחחטףצרריךכב164
 )תררהת(כןצריוחזתמרכא165
 ]תרתהת[כןח"פאורעתוכס166

 רומהת
 רש"י עיקכן" ואובלאאתכלאשר כב כה167
 ח"י אלא כןלא יודמלאתתמחהלא168

 ח"ן יו עתמסר
קמקףעל-צדייג כו169
כןמלרעוהבדייהלג170
 פשטא אלא כןלאמתחעמריהםטז כז171

תצוה
 עלט תמסרכן גדלהתל"טאזהבטו כח172

 בטעםב'
 קמץ אלא כןלאפתחתהלםיח173
 צרי אלא כןלאסמלוחדפהכ174
כןה"ונחתהכד175
כןונמסרעלעמלאויווכןכולםכתפותכה176

 בתורה מלאב
כן ק' ודגשפשטא תכלתרמנילג177
כן יחסרק"חכתנתמ178
 בלי אלא כןלא ומקף מיעילמתגוכהנו-לימא179

 כמ"ש ומלרעמקף

תצוה
כן ולזרעו ~ו מג כח180
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אכןאלא תעשהאשרא כס181
 בשק ומתגבמקף

כןה" האחדהכבעזלט182
כןוהברודכמת"חמוםנקודותוז"גונסךמ183
 פתח אלא כןלאקמץונקדשמג184

]תשא[
 אלא כןלאאת-אהליאבו לא185

 ומתחצרי
 אלא קלאח"פמחלליהיד186

 לבדשוא
 אלא כןלאחפ פרקותתיוקווכןג לב187

 לבדשוא
 כרו"ה דלאכןציילצחקו188
כןו"ושתו"189
כןמלעילסרוח190
כן דבוקה ]ף[הקובקמיהםכה191
 אלא כןלאח"פוממרתויא לג192

 לבדשם
 כרו"ה דלאכןצריארחםיט193
כןפתחיראניכ194

פקודי
 ח"ן אלא כןלא,ם"נ נזר נל[ )כט לט195
כןגרעךיםונחתהה מ196
כןח"ןערךכג197
כן מוטכןפתחכט198

מקרא
 בז"קל"כאלארביעועוטהלפר )הנכ[ ד199
כןצריה"ימצהט ה200
כןסגולבתשומתכא201
כןרפה להלאוטמהכו202

צו
כן המזבחוהקטירח ו203
כןח"פיאגלנהיא204 י,
 גרוט"ם  אלאל"כפזר זכרכל"205
כןקמץוחרקהי ז206
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כן דמלאמלאתביאינהל207

שמיני
כן טעמיםתריןקריוד י208
כן ואו וחסרח"ק,,ביהלתםה209

תזריע
כןקמץוהשטחלג יג210
כןקמץהמרכב )י(]ט[ סו211

 רעהמצ
כןסגול עתבלאכה212
כןרפהלטמאה-בהלב213

אחרי
כןקמץ האזרחכס ]טז[214
 שניהם אלאל"כ קמץחנינא??~uג יז215

 תותיםפ

אחרי
כןגרשייםואנייא יז216
כןו" זכרואתכב יח217
כןשורק הואתבלכג218

 יםקדש
 אלא כןלא תרעהוהיאיז כ219

 בה"א ומתגבמקף
כןשורק הואחסד"220
כן ואזלאקדמא תהיהבייג בב221

אמר
כןמקףבנקבו-שםטז כד222
כןפתוחמשפטכב223
כן ופתח ויומלא מושב )כה(]כט[ כה224
 מתגבליהלוים]לג[225
כן וח"ו מ"יפתחהסיסתל226
כןח"פושדהלד227
כן ז"ק[ ]מונח)רג"ק?( בווהחוקתלה228
כן ואובלי עודאםנא229



 יג כו230
טז231
232
לט233
234]"[
 כח כז235
236

 יב א237
238]"[
 )טו(]טז239
יז240

 )"(]יח[241

242
 ב.

 לא
 כז ג243
244
245
מב246
ז ד247
248
יד249

 )א(]ב[ ה250
ז251

יג252
סו253

יח254
לה י255

קיטשיות
מכלות
ומדילת
בארצות
איביכם
כל-חרם
 יודחסריחרם

במדבר
שניהםאחיעזר
 מלוחרא ודומיהןעמישדי
כתיבקריאי
 ויומלאבשמות

 ורפפתחויתילדו

קמץלאחרונה
קמץסעמרמי
 לבדק"ס?זיאלי
מקהתי

את-כל-בכר
 ואוחסרהמנקות
הקערת
רביע עליוופרשו

נשא
ק"לנפש
 לו אשםלאשר

פתחונעלם
שורק הואקנאת

חירק היאקנאת
 הפוכין הנוניןצורת

עמידתן
 וגודלן ]תמונתן[)כתמונת(

 מתאננים ושל בנסע שלונון

כן
כ"כ
כן

 אלא ]ל"כ[)ל"א(
 ואוחסר

 ביוד ומתגכן
חנינא

כן
 פתח אלאל"כ
כן
 בק"ח הקוף אלאל"כ
כן
כן

 בק"ח אלאל"כ
כן

כן
 לאשר אלאל"כ

 לואשם
כן
 עליו ונמסרכן

 היא סבירד'
כן
,]

 אחריה וא ]לפ"[ )הפ"(א
 הספר, אותיותכשאר

 -:כהלכתן

בחקתי
כןח"פ
כן ויומלא
כן ואו וחסר יודמלא
 ואו חסר אלאל"כ ויומלא
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בהעלתך
 אלא כןלאח"פכמתאנניםא יא256

 לבדבשוא
 בו ואין ואועלמלעילשטוח257

 "ש כסהכרע'
כןחסרא"מצתייא258
 ואזלא בקדמא אלאל"כרביע תאמרואל-העםיח259
כן יו"דחסרע4וג יב260
כןבואוואחריד261
 במקף אלאל"כ האסףעדסו262

שלת
 ומקף צרי אלאל"כסגולהקש-בהכ יג263
 במקף אלאל"כ עלואשילא264
כןמלרעתרולב265
כן ואומלאהלואג יד266
קלאוטר-בתוככםיד טו267
קקמץבאבמםלה268
 כלםכן תנץ יודחסרציצתלת269
 במקף אלאל"כ תקורוולאלט270
אעמתגבהאקמעט ]טזט;יה271

 בשניתם

קרח
כןח"פהביאתנויד טז272
כן טעמים'רני 1ן%ץ,,ושא,,כג יז273
 לבד ובשואכן ויומלאךוטרתודיב יח274

 בואו מתגואין
כןגרשייםלכםו275
כן ק"חירק הוא עולםמלחיט276

חקת
כן ויומלאהנפשות יח יט277
כןפתחלעצם"278
כןמלרערקויג כ279
כן דמלאמלאושמאוליז280
 רפה אלאל"כדגשלסלבד281
כן מליןתריןאת-והביד282



כןפתחעזכד283

]בלק[
 במקף אלאל"כ ל4קבה יז כב284

 " בקומתג

 ]ו[ בוא מתגאין נאולכה]"[285
כן יודמלאהחייתילג286
 שניהם אלאל"כמקףכי-באלו287

במונח
 לבד שוא אלאל"כח"פמהרריז כג288

 בהא מתגואין
כן וח"פמתגושמעיח289
כן דמלאמלאמוציאוח כד290
כן חנק ואוחסרכתועפת"291
קפתחקאריט292
כןמלרעעתהט293

בלק
קב"סכהיבער כב כד294
כן מלקב אל1DWDכג295

בעחס
 שום בהלאנמצא צורתו איןקטיעא'כלוםיב כה296

 ווק משארעקף
קמו"תמלאויותנץטמנתסו297
 כיבמתחח"פאבלח"פומוקףשי-()רריםיח298
 שניהם אבלל"כ פעורעל-דבר"299

מוקפים
 רפה וקוכן ברישהברהסראובני )יז(]ז[ כו300

 האלףעל
כן וק"יב"וקרואיט301
כןח"ןלקרמט302
כן ואת את ואת,את,ס303

מטות
 מתג בה איןל"כמתג שבמה )מח(]לח[ לב304
 ונון ברביע אלא כןלא נשאועבדיר מט[ ]לא305

רפה
 שניהםכן לה,, קןת,, מב ]לב[306
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מסעי
כן רפוייןכולםנצלעו לג307
כן תנין יודחסררפיךםיד308
כן ואוחסרקברת]טז[309
כןח"ועצין]לה[310
311iDD]כןחד"חהישמת
כןפתחפוהאל כח לד312
כן גדולזקףונוצףג לו313
 סגול אלאלכצרי DD"ל)ם314

דברים
 רה"י עייןכןמ"יוח?טךנטםיג א315
כן ואווח"ימלאתורדוכה316
 עלת ונמסרכןמלרעאבהכח317

 מלרעב'
כןמלעיליבאלח318
 ולא-תלחמו אלאלכויאקיחמומב319
 מלרעל"כ"מלעילתוקרוה ב320
כןידב?רם'321
 כ"לכאלאפתחכענקים"322

 כלם בןקמץ
כןקרץט ג323
כןח"ו ארנן עלאשריב324

ואתחל
כןפתחואתחנן ]כג[325)כד(

כןבבי"תבבעלג ד326
כן לןלעשותה327
 עליו ונמסרכן ואומלאיסורוט328

 מלאב"
כןבאדמהיח329
כןמלעיל פסלועשית"כה330
 אלדיך ה בעיניל"כ אלדיך ה"??יל"331
כן הנשמעאולב ד332
כןהשמעלג333
כן ויומלאלבואלד334
תגככל]"[335
כן מצוך אנקיאשרמ336
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כן שיאן )מט(]מחן337
 פהרפהל"כאלאד"קאלהפהג ה338
ל"כאלאפהרפהד"ק פהאלהג ה339
כןמלרע שמע )כג(]כב[339
כןח"פ ושיע )כד(]כג[340
כן.חסרואוועלתיויז 3411
 אלאל"כ אם-כה"כיה ז342

 מקףכ"אם-כה
כןחי"תואוטירהם]"[343

עקב
כן עדחסרהוצקךיט344
כןח"פהיליכןב ח345
כןהוא-העוברג ט346
כןיצאתו347
 את אלאל"כאת-ארבעיםכה348

 ומתחצרי
כן ואובראשהבלאללכתיב י349
ק אחריכםברדפםד יא350
כןולדבקה-בוכב351

ראה
כןכף-רגלכםכד352
 ה' תמסרקתתמרקא יב353

כןדגשתדרויא354
355

~DXtD) 
כןח"פ יאגלנו

כןח"הומ"פ(~ח"פ[תתנדדוא יד356
 ביו מחג בואין וצביאיל]ה[357
 לא אלאל"כמוקף כללא-תאכלוכא358

 במתחג"כ
כןמשהב סו359
 ~של אלאל"כבכל-תבויובכלטו טז360

תבו'ובפל

~טופטים[
כןק"הדברהרעה ט361
 טנא לא אלאל"כ הואלא-שנא1 יט362
כןקמץ נקיומי363
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כןפתחתנקליד364
כןפתחזעםיט365
כן ויוחסרעשהכ כ366
כןקמץבאדמהא כא367
כןח"פושדוב368

תצא
כןקללת כג כא369
 ורביע מונח אלאל"כ קדוא"זתליתיאי תעשהולןג כב370
כן בית-אביהפעעחכא371.
 בא" אלאל"כבה"אדשהב כג372

 ג"תמסר
כןמקוהיא373
כן וכס, ו,בלא בקמת תבאכיכו374
כןפ" תיארלאכ כד375
כן בן אסוהיהב כה376
כן לעדפעייקקה377
 הע" וצורתכה, ן העי צורתגםהשעוהו378

 שנף בליכמשפטה
כןח"ןזקריט379

תבוא
ק ואוחסרובמראח כו380
כןבארח כז381
כןליעה יג כח382
כןקמץהנכבדנח383

נצבים
כן ומה ו"בלאסה-חריכג כס384

די  פתח אלאל"כקמץנשילתי כא לא385
ק אתליסכו386

האזעו
ק לה"ה1 לב387
כןצריימלעילועדךו388
כן כולם וכןחפןליביהוי389
כןויבעטסו390

 בגבורה נאזר ה" בשם התורה, ספר הגהותתמו



-

 סרות פהה

כןפתחוהעורים יחמבישעיהבראשית391
כןמונחכילא דנדנח392
 לית ונמס"עכן בצריהיודוקגי לאמ לךלך393
 וכדינו כ סטל אלאל"כצריכעפר במא394
כןסגולהילםו395
כןק,,תשתעי396 397שן

ל"כאלאבפתחק"למידגסי ן כןצריויחנמטאמלאכיתולדת2398ן כןק"מוטחתיד4399ק
במקף)הבאו-לך"4401ח הפל בשופר אלא כןלאפשטאאם-גניכםהאעושיהומלח400 ןוו כןפתחבסיודכ402נו קק"לעצביםטיד הושעךצא"בשובה8403ן

כן טעמיתרי מברךעורףגסוישעיה ר"חשבת404
 כלחצימלעיל כזאלאלא כולםמלרעוכזהחצילוכשמואלא' חדשמחר405

ואיןמתג)א(]ב[ה"א
כן אל"לא לרעהואישיגזכייהשבתחנוכה406
 ל פתחלאכלאלאשואליישב1כחישעיהשמות407
כןק"כלהבכסיחזקאלוארא408

כןצייוזיוהי409זמן



כזונמס"עליתק"למבשחטז410
כןחסרו'העלוהיח411
כןוככרמלב:םיחמוירמיה בא412
כן ]חי"ק[)חו"ק( ]שסריה[)שכוריה(כא413
מושעךכז414
 ה'כזונמס"עמ"ויעקוב"415

 בלימתג הכף אלא כןלא יערהקך15כג416
 קרבה כמו )לוי?(והוא
 ונמס"ע גאלה נפשיאל
 ת"ק והיא רפההתיו

לכאלאסגולבשניהםעריקרקעה ט,י דשופטים בשלח417
 כולם אלאל"כ כולםח"נוחבריא418

 לתאוהיבקש ב'כןונמס"עק"נפקד"419 בש"י
 ומתג צרי היוד אלאל"כסגולהישכ420
 פתח ויעף אלאל"כ קמוציםתרויהון העףנרדם,כא421

 עוף מגזרת והואהעייז
 )ז(]ו[ דישעי'משא"כ

 מתג בלי התיו אלאל"כק"לתעלך יטה422
 בפתח והנון לבד שואוהעין

כן 1פלכרעכז423
 לבד בג הטעמ אלאל"כ טעמיםבנגעזוישעיה יתרו424
 ונמסר ושבק',ל"כאלא שואר ן9אמסבי425



 מס"ג ועייןעדיוגקמ'ן
 רו"ה שגה ובכאן לגיחזקאל
מאד

 בש"ןל"כאלא נקודותחמשפלא הט426
כן בצרי והב' סתומהמםלמרבה4271
 חד דהוא חזי אלאל"כמ"יוישיבויאלדירמיה משפטים428

 ח"ימז'
 בה' פשטא שאין אלאכןמ"יוהחיקיזמגיחזקאל תצוה429

 ומוקף במתגוהחית
 עלארבע אלאל"כ ארבע אלונחתהכ430

 המגי' הכריע וכןוכמערבאי

כןמלבהיהה יחמלכימא' תשאכי431
 בואומתגויחלקוו432
ק"חלמשסךא סו א'שמואלזכור433
 תברכו כה וסימןכן לעיניהםבכםכג לויחזקאלפרה434
כן ]תהיינה[ )תהיינם(כןלח)החדש(435
כןטפחאלכפר יזמה]החדשן436
כןבראשוןכא437
כןקריוכתיבלה:לדכג 1שמואלב')ויקרא(438

]שמיני[
 בלמ"דתרווייהון לדודלעבדיחז439
 לך- מקףל"כאלאלךבאההמלכימב'תזריע440
כן אסן)לך(]יה[מהמגד441



כן כבואועתה וה442
ח"ו המצרעואסףיא443
כן 1ח' ארחץהלאיב444
כן ו'מלא תעשההלואי4453
כן קולסוסקולרכב1ז המצרע446
כןויצידויא447
כןבית"448
 וילי קדואז אלאל"כוילךטז449

סאהנ'~ית
כןנשעןיז450
ל"כאלאשואלבדוסטהיח451
כן שנותיךעדד כביחזקאל אחרי452
כן לגויםחרפה"453
כן 5ךגלהי454
כן רעיךותבצעייב455
כן אלשערסבבועך יזמד אמר456
כןבשרתם"457
נןח"ימשרתםיט458
כןח"ולדיחלבירמיה בהר459
כןכדבר"460
כןבענתות"461
לאכןאלא,חפח"קואשקלהש462



כןאת-החתוםיא463 ן" יגין כןואתספריד464=ן
כן כהכיטו465
כןאשר-עיניךיט466'
כןפתחמבטחוזיז בחקתי467
 כזאלאמוקףלאאשריאמראבהושע במדבר468
 בצרי אלא כזלאארחםו469
 בז"קל"כאלאלכואשוביא470

כןגדרהח471שן
 אבלברביעכזוהשמעייד472

דגשג'גפנה"473מן ל"כאלאבמקףתקראיל'יח474י,
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