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ההרמה.

 יצאו מדע; בסיס על עבר שפת חקירת תורת נתיסדה שם אשר ספרד, מארץ
 דרך פי על הקדש ספרי את בארו אשר ואדיריה, המקרא מפרשי גדולי בראשונה גם

 ל כ את הנראה כפי תרגם אשר הראשון היה הרס״ג אמנם הן והדקדוק. הפשט
 רדפו הרוב ע״ם לפניו אשר הגאונים כל כי הפשט, פי על פתרם ואף הקדש כתבי
 את באר המפרשים ותחלת המדברים ראש ז״ל סעדיה "רבינו אולם הדרש, אחרי

 הסרחון )לשון המפרשים" כל למדו ומחכמתו מתכונתה על והעמידה בתקונה המקרא
 הקדש לשון יסודות את חיוג יהודה ר׳ גלה אשר אחרי רק ואת בכל אבל בהקדמתו(,

 יכלו אז רק לעשות, יהודה ר׳ החל אשר את המדקדק יונה ר׳ כלה אשר ואחרי
 ולכן נכון. ברוח מטמוניה צפוני את ולפרש נבוכיה עמקי עד לרדת המקרא מבארי

 בערבית באורים כתבו אשר מופת אנשי שני בספרד קמו יונה י ר אחרי מיד כי נחזה
 בן יהודה ור׳ מקורטובה גקטילה בן הכהן שמואל ב״ר משה ר׳ והם: הקדש לכתבי
 נפשם ובהלך רוחם בתכונת האלו המבארים שני נפרדו כי אף אולם מטולידה. בלעם

 גורל זאת בכל ריבות, דברי ביניהם עברו ואף הקצה אל הקצה מן ביאורם ובאופן
 ונתגלו הקהל מתוך רבים ימים אבדו אלה כץ אלה כמו כי שוה כמעט היה פירושיהם

 בו אשר (1מיוחד בספר בארוכה דברתי הכהן משה ר׳ על האחרונים. בימים אך
 זה ספרי צאת אחרי אך זולתו, בספרי מפירושיו לנו הנותר כל את לאספה אספתי

 )אם תחלים ספר על פירושו את בפטרסבורג אוצה״ם בבית הרכבי הרא״א מצא לאור
 בן ר״י פירושי גורל היה מהם מעט טוב ממנו. העתקה בידי ויש בשלמותו( לא גם

את באוקספורד אוצה״ס בבית מצא כי הרמש״ש בשר תרי״ג בשנת עוד כי בלעם

 ג1086 1.) 83,1111161 גמ1<1<0}1611 !101)81 (1011 1*ו^-!1116111,611 8611161• 8(±1'111611 (1
(.1895 )לפסיא
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 ימצאו בפטרסבורג כי הרכבי הרא״א הודיע תרמ״א ובשנת ודברים במדבר לספר פירושו
(.1וקהלת לתהלים לקוטים ועוד בשלמותם כמעט הנביאים לספרי פירושיו

 היה הראשון מאד. מעט אך הוא בלעם בן ר״י מפירושי עתה עד הנדפס
 מכ״י לו נתנה אשר העתקה ע״ם ישעיה פירוש את הדפיס אשר דירנבורג ריי המנוח

 והערות צרפתי תרגום עם לאור והוציאו איזרעאלסאהן ר״י המאניסטר מאת פטרסבורג
 הנ״ל ודברים במדבר מפירוש לקוטים פוכס רי״ש המנוח לקט אחריו (.2קצרות

 פה נדפסו מזה חוץ (.3בלעם בן ר״י על כתב אשר למחברתו הוספה בתור וידפיסם
 להתפרסם ראוים הפירושים כל אבל (.4הקדש ספרי לשאר קטנות דוגמאות עוד ושם

 אחריו הבאים למדו וממנו וחשוביה המפרשים מגדולי אחד היה מחברם כי במהרה
 בבאורי השפעתו נכרת ובפרט הלשון, חוקי ע״פ מקרא של פשוטו עומק אל לרדת

 כי עד לפניו ההולכים מבאורי הרבה בילקוטו שם בלעם בן כי זאת עוד הראב״ע.
 רוב אשר והמדקדקים המבארים ראשוני דברי מתוכו לדעת נחמד אוצר הוא פירושו
 האלו הפירושים את לדעת נפשי כלתה כמה זה ולכן הנשיה. בתהום צללו ספריהם

 רובם העתקת תמצא הנ״ל איזראעלסאהץ הר״י ביד כי ובידעי בהם ולהשתעשע
 את לי וישלח לבקשתי נעתר וטובו חסדו ברוב והוא מה זמן על לי להשאילם בקשתיו
 לס׳ גמירא(, עד ג׳ מסי׳ א׳ מלכים מס׳ )חוץ ראשונים לנביאים הפירוש העתקת

ראות כפי בהם להשתמש רשות לי נתן אף ה׳(, ג׳ זכריה )עד עשר ולתרי ירמיה
הזאת ההעתקה וערך עמוק. לב מקרב תודתי רחשי את לו מביע הנני זה ועל עיני

 פני על עבר ערב שפת את ידיעתו ורוב בינתו ברחב מעתיקה כי ביותר עוד תגדל
חז״ל ומאמרי הכתובים מקומות מראה רשם אף שגיאותיהם את ותקן הפירושים
את מיוחד בספר לאור אוציא אז כי ועצמה כח ה׳ לי יתן אם והיה בתוכם. המובאים

 מאיר הפרום׳ גם כי ספריו, ומשאר בלעם בן ר״י מפירושי לפליטה לנו הנשאר כל
מכ׳י ודברים במדבר לפירוש העתקתו את חסדו ברב לי שלח מפאריש לאמברט

. א סי׳ ישנים גם ובחדשים 153 עמוד 1881 שנת לשטאדע במ״ע עי׳ (ץ
 (,1892 )פאריש מיוחדת ובתוצאה כ״ג—י״ז כרך הצרפתית בהרעווי נדפס הזה הפירוש (2

והלאה. 129 עמוד 1893 שנת לשטאדע במ״ע באבער הפרופ׳ עליו מ״ש וראה
 על מ״ש וראה (,1893 )ברלין א׳ מחברת 8111(11011 111)01־ 301111(13 11111 ?31*3111 (3
.383—386 עמוד ל״ח שנת מאנאטסיטריפט במ״ע הזאת המהברת
 הקטנים יונה ר׳ לספרי בהקדמתו שונים מקומות דירנבורג הר״י למשל הדפיס כן (4

 הדפיס. אשר ישעיה לפי׳ והערותיו ובהקדמתו 0ון119011109 01 41־31403 010. בשם הו״ל אשר
 ג׳, מחברת לראשונים זכרון בספרו בלעם בן מפירושי שונים דברים הביא הרכבי הרא״א גם

 כ״י ע״פ ב׳ שמואל מפי׳ לקוטים הדפסתי הכותב אני גם ובש״ט. ז׳ סי׳ ישנים גם בחדשים
 קטן חלק והלאה, 96 עמוד א' חלק ביבליאגר. העבר. פיר צייטשריפט במ״ע באוקספורד

 צדמ״ג במ״ע מקומות איזה ועוד והלאה 17 עמוד ד׳ חלק הנ״ל במ״ע י״ח—ט״ו לויקרא מפירושו
 548 עמוד 1900 שנת מאנאטסשריפט כמ״ע עוד ועי׳ והלאה. 699 עמוד 1901 שנת

 והלאה 141 עמוד 1)10 31־311130110 1340131111־ (101־ 311(1011 הרמש״ש של החדש ובספרו
(.343 עמוד שם )ועוד
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 העברי( בתרגומם רק נשמרו )והם בדקדוק הקטנים בלעם בן ספרי ואת אוקספורד,
 להוציא אמרתי כך בתוך אבל פאריש. ב״י מתוך לי העתקתי הנה עד נדפסו לא אשר
 אחד של זה פירוש והיה יהושע לסי הפירוש את זה במאסף דוגמא בתור לאור

 אשר המעויינים הדור הימי אחד בראש עטרה לזר בספרד המקרא מבארי מגדולי
 הדוגמא תהיה זה עם ויחד בצרפת. המקרא במפרשי הגדול על אור הפיץ רוחו בעזוז
 פירושי עקבות בראשונה נודעו מעת שנים יובל ימלא זאת בשנה כי למזכרת הזאת

באירופא. הספרים באוצרי בלעם בן ר״י
 לאור בלעם בן ספרי בהוצאת זממי את ואפיק בידי יצלח ה׳ חפץ כאשר והנה

 כבר עליהם לעמוד הרוצה אבל וטיבם, הפירושים תכונת על בארוכה ג״כ אדבר אז
 כי בקצרה רק אעיר ופה הנ״ל. באכער של ובמאמרו פוכס של במחברתו יעיין עתה

 תלמיד לבקשת כתבם אשר לנו״ב בלעם בן ר״י מפירושי חלק הוא ליהושע הפירוש
 בשם להם ויכנה (1ההבנה חסרי הקשות המלות לו לפרש מאתו שאל אשר אחד
 ורק קצרה דרך המחבר לו בחר אלו בפירושיו (.2 *המקרא" "דיוקי ר״ל אלמקרא" "נכת

 אמנם אשר אחרים ענינים על אגב בדרך וידבר בדבריו יאריך רחוקות לפעמים
 לא כן כ״ה(. ז׳ לסי׳ בפירושנו גם למשל כזה )עי׳ המבואר הכתוב אל מתיחסים

 ואת להעיר מה לו שיש במקומות יעיר ורק סדרם על המקרא כתובי כל את יפרש
 ט״ז י״ב, לסי׳ הפירוש יהושע בס׳ למשל יחסר ולכן פירוש כל בלי יניח השאר

 ישים הרוב על אחדים. לכתובים רק פירוש יש אחרים סימנים ולכמה כ״א — וי״ט
 ויביא הערבית מהלשון הרבה יסתייע ופה המלות ובאורי הלשון לדקדוק פניו את

 מבאורי גם אמנם כ״ד(, י׳ י״ג, ח׳ וכ״א, ז׳ זי ,ט׳ ה׳ ט״ו, ג׳ )עי׳ דוגמאות ממנה
 אדע" "לא לאמר יבוש לא מאתו נעלמה הכתוב שכונת ובמקום ידו יניח לא הענינים

 פעמים והרבה חי( י״ד ועיי י״ז, )י״א התרגום את יביא זה בפירושו כ״ו(. כ״ד )עי׳
 את ועוד (3ז■( כ״ג ה׳, י״ז י״ד, ט׳ כ״ה, ז׳ ד׳, ו׳ ד׳, ה׳ ו׳, )ב׳ רז״ל דברי את

 ר׳ והוא אלוליד אבו כ״ד(, י׳ ד׳, )ב׳ חיוג יהודה ר׳ והוא זכריא אבו המחברים:
 ועוד ע״ש( י״ב, )י׳ הכהן משה ר׳ והוא גקטילה ואבן כ״ד( י׳ ,ד׳ )ה׳ המדקדק יונה

 את רק יביא עצמו ומחבורי י״ד(. ט׳ כ״ה, )ז׳ בשמותיהם נזכרים בלתי אחרים מחברים
ד׳(. )ט׳ השמות מן הנגזרים הפעלים על ספרו

 ר״י ע״י נדפסה ואשר יהושע פירוש לפני תמצא אשר הקדמתו מתוך יוצא זה *(
שהו״ל. ישעיה לפירוש במבואו דירנבורג

 )ועליהם שם המובאים והספרים 142 עמוד הנ״ל בספרו הרמש״ש עי׳ הזה השם ע״ד (2
בהערה(. הנ״ל עמוד וצדמ״ג 303 עמוד מ״א חלק רעווי עוד להוסיף יש

 בפירושו הלכה, לענין שנוגע מה בפרט רז״ל .דברי את בלעם בן ר״י יביא מזה יותר (3
ההכרעה". "ספר ר״ל אלתרגיח" "כתאב בשם כנהו אשר התורה על

 המקורות על הרוב ע״פ העירותי הפירוש אל ספחתי אשר הקצרות בהערותי
 יתבצר וביניהם שמם את הזכיר מבלי בלעם בן יהודה ר׳ ספק בלי מהם שאב אשר

 כן עת. בכל לפניו גלוים היו וחבוריו ספריו אשר המדקדק יונה לר׳ הראשון המקום
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 ושה בשמו בנוהו ולא בלעם כץ בפירוש' השתמשו אשר המחברים על להפך רמזתי
 את מעתיק (1יהושע לספר בפירושו אשר רת״י( )= ירושלמי תנחום ר׳ ראשונה יסע

 המקומות על בהערותי הראיתי עוד במלה. מלה כמעט המקומות ברוב יהודה ר׳ דברי
 שבספר לאותם דומים ביאורים בהם נמצאו אשר ובספריו בלעם בן פירושי בשאר

 למעלה שאמרתי כפי כלם כמעט נובעים רז״ל ומאמרי הכתובים מקומות מראה יהושע.
הפעם. עוד תודתי את בזה לו מביע והנני איזראעלסאהן הר״י מידידי

תרס׳נ. כסליו בחדש ווארשא

 הסימנים פה נרשמו לא כי ובהיות 1862 בברלין האארבריקער הו״ל זה פירושו את (ן
 בשאר נם כ״א ליהושע בפירושו לבד לא אבל והשורות. העמודים בהערותי ציינתי לכן והכתובים

 עתה לעת הנודע כפי — בשמו יביאו כי אף בלעם בן מבאורי הרבה תנחום ר׳ מעתיק פירושיו
(.7 עמוד יונה לס׳ ופירושו רת״י על הצרפתית מחברתי )ע׳ ז׳ ז׳ ליחזקאל רק —
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א.
 משתקה לפטה והיי אלחיאזים משהודו מענאה המשים, תעברו ואתם יד(

 (.1כ״ג( ב׳ )ש״ב החמש אל החנית באחרי קולה פי חמש צר5אל תסמיתהם מץ
 אן ויחתמל מתעדיא מנה אשתק אלדיי אלפעל פיכון מפעולא יכון אץ יחתמל נחוהא

עצומים. ערומים מתל צפה יכון

 עוד ועי׳ .23 ורת״י (50 )ע׳ חמש ש׳ ברון בן ;2363 אצול חמש; ש׳ מנחם עי׳ (ג
 (:56 ע׳ עולם )חיי חמש ש׳ השמות מגזרת שהם הפעלים על וספרו י״ג ד׳ ריב״ב פי׳ להלאה

 בכ״י ת״י אשר הערבי )ובהמקור חומש" חגורי שהם וענינו חומש מן ישראל בני עלו "וחמושים
 אי חמש מן משתק ישראל בני עלו "וחמושים כזה: — 299 ע׳ ל״ז חלק רעווי עי׳ —

אוסאטהם"(. שדוא קד מחתזמין אנהם
 הריב״ב יאמר וכזה .230 ורת״י רד״ק (,2532 ועוד 2527 שם )וע״ע 25114 אצול ע׳ (2

הלילה". כל ויתחרשו וכמוהו סוד כמו לאמר "חרש חרש: ש׳ )בכ״י( התגנים בם׳ גם
 גקטילה בן הכהן משה ר׳ על האשכנזי ספרי וראה .30 עמוד יאסטראוו מהד׳ חיוג ע׳ (8

 פי׳ עוד להוסיף יש )ועליהם 192 עמוד בהערות שם המובאים והמחברים XX סי׳ 120 ע׳
פה(. ורד״ק רש״י

ומוצרין. בכ״י (4

ב.
 הלילה כל ויתחרשו מתלא כאץ ורבמא פרא תרצמתה ר, מ לא חרש א(

 בעגלתי חרשתם לולא מתלה אץ קיל וקד פרא אמדה פי ארתאוא אי ב׳( ט״ז )שפטים
 אם מעני מץ באצה הדא כאן ורבמא זוגתה מע תסארוא אנהם יעני י״ח( י״ד )שם

 זוגת]ה[ ען כני ולדלך אלמתקדם אלמעני פי מגאז והו י״ב( ו׳ )עמום בבקרים יחרוש
 מענאה האריץ, את לחפר ב( וגירהמא. זרם קבר מתל אפם אנה נחוה (. בעגלתי

 פעל מץ מצדר נחוה מפתור. שי כשף אלחפר אד אלחפר לגה מץ מגאז והו אלתגסיס
 לב לנשברי לחבש מתל אלחלקי אגל מן פיה אללאם ופתח לזכר לשמר מתל םיף5

 הצפינו עוד יכלה ולא ומתלה אלאכפא מענאה ותצפנו, ד( א׳(. ס״א )ישעיה
 אלמקדם את אלי ראגעה פיה אלואו אן (זכריא אבו קאל נחוה (.,ג ב׳ )שמות

 (ומוצרא מקדמא מפעוליץ עלי יקע חרף את לאן קאל האנשים שני את אעני דכרה
 ויקרא מתל אלעבראניה פי כתיר והו אלגמע מוצע פי אפראד אנה הדיא מן ואגוד

 ויבוא וקבלו מכאן (1כ״ טי )אסתר היהודים וקבל ויקראו יריד י״א( ז׳ )מ״ב השערים
 מא ופי אלפעל פיה תקדם מא פי הדא ויבואו[ ]מכאן א׳( י״ד )יחזקאל אנשים אלי
 טי( י״ד )שם אשם יליץ אוילים אי( כ״ח )משלי יבטח ככפיר וצדיקים קיל ר5תא

 אץ ותצפנו חק כאן הדא מאל פעלי כ״ב( י״ג )במדבר חברון עד ויבא בנגב ויעלו
פשתה אלכתאץ אפם *ץ, ע ה בפשתי ותטמנם ו( אלפעל. פאפרד ותצפנם יכון
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 פשתים פארי פי ואלמי□ באליא וגא ל״א( ט׳ )שמות והשערה והפשתה :קולה
 ואלאולון ומים ביא אלאסמא מן וגירהמא ומלאים כפרים גא כמא י״ה( מ״ד )יחזקאל

 קטן מועד )משגה המשרה מן ■פשתנו להעלות פשתן פיקולון נונא פיה (1יזידוץ ד׳ל
 אלכתאץ אן אי ד,פשתים בעץ תקדירה העץ בפשתי אעני אללפט והדא (.2ג׳( בי

 ׳י״י הוביש אשר י( (.3מתראה כמא כתיר ענדנא ואלקלב עודה פי בל מנפוץ גיר
 מזיר תקיל נחוה ט״ו(. ע״ד )תהלים איתן נהרות הובשת אתה ומתלה אליבס מענאה
 והו אלקסם מענאה השבעתנו, אשר יז( ואו. אלי יבש יא פיה אנקלבת אלד,א
 יעקב בגאון י״י נשבע אלאנפעאל בניה עלי ויגי אלתקילה אלבניה הדה פי יתיר

 פעל זנה עלי אלדי אלכפיף עלי תדל ואהדה בלמה מנה וגאת וגירד, ז׳( ח׳ )עמום
 בי י״א( ח׳ )שפטים באהלים ד,שבוני נמט מן והו כ״ח( כ״א )יחזקאל שבעות שבעי

 (5אלתדביר לפט עלי השבעתנו אשר וגא (.4אלפאעל אמם ג׳( ביו )ישעיה בטוח בך
 אלתדכיר פי ומתלה י׳(. ט״ו )ירמיה ילדתני בי אמי לי אוי מתל אלתא כסר חקה וכאן
 פיה אלצרי בו, הורדתנו אשר יה( קולה למונת מכאטבה לאנה אלכסר חקה וכאן

 ביט ממי וקד כיט מן מגמוע עלי יקע אסם השני, חוט ת קו ת את (.6אלחרק מכאן
 מן ואשתקאקה ל״ח( ל״א )ירמיה המדד, קו עוד ויצא קולה פי קו אלבנא מסאהה

 אלאצטראב והו אלמוגאן מענאה נמגו, וגם כד( י״ן(. ג׳ )שם הגוים כל אליו ונקוו
 הגבעות וכל אלגבאל עלי מגאזא קיל וקד ט״ו( ט״ו )שמות כנען ישבי כל נמנו מתל

 ללצים נכונו מתל מאץ אנפעאל נחוה (.7ותהתז תצטרב אי י״ג( ט׳ )עמום תתמוגגנה
ביט(. י״ט )משלי שפטים

המשרה. מן פשהנו ושולה איתא: בנוסחתנו (2 — יקידון• בכ״י (£
.37 ורת״י רד״ק עי׳ (3
גי. כ״ו לישעיה ריב״ב ופי׳ 69928 אצול עי׳ (4
הרד״ק. ופי׳ 36918 למע עי׳ (6 — אלתזכיר. בכ״י (5
הגבעות "וכל י״ג: ט׳ לעמום בפירושו גם הריב״ב יאמר לזה ובדומה .314 רת״י עי׳ (7

מגאז". והיא ותפיל תדוב תתמוגגנה,
.422 ורת״י רד״ק פי׳ ,642 למע עי׳ (8
טור(, פה כמו צ״ל טור במקום )ושם 58 ורת״י 40714 אצול עי׳ (9

.12321 אצול עי׳ (10

ג.
 לקולה ללתחקיק בל ללמקארבה פיה אלכאף ליסת דה, מ ב אמה כאלפים ד(

 הלילה בחצי ויהי קולה דלך ודליל די( י״א )שמות הלילה כהצת ומתל]ה[ במדד,
 משתק גיר תנאי והו אלטוד מענאה אסם אחד, נד ויעמדו יג( (.8כ״ט( י״ב )שם

 וישבה אלנץ פי לה ואחד ולא אלשטוט מענאה גדותיו; כל על טו( (.9שי מן
 גדה אלנהר מן יקרב למא אלערב ותסמי שנותיו גמעה אלדי שנה מתל גדה יכון אץ

(.10גדותיו לפט ישבה וזהו מדה זנה עלי
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ד.
 מחלציך מן משתק אנה חמשים פי כאלקול פיה אלקול הצבא, חלוצי יג(

(.1המשים כנהו ונחוה אוסאטהם פי מחתזמוץ אי י״א( ל״ה )בראשית יצאו

 הנ״ל, ע׳ עולם )חיי חלץ ש׳ לריב״ב הנ״ל הפעלים ס׳ עוד ועי׳ י״ד. א׳ למעלה עי׳ (4
 כאנו אנהם אי יצאו מחלציך מן משחק מפעול חלוצים. יעברו תעברו, "חלוצים ובערבית:

 חלוצי אלמעני הדא ומן . .״. :שם וז״ל ,48 )ע׳ חלץ ש׳ ברון בן ;ללחרב״( אלחיאזים משדודי
 מחלציך מן צבא חלוצי אללה ר׳ בלעם בן יהודה מי ונעל . . . ללניש אלמנרדון מענאה צבא
.635 ורת״י בעיד״( מעני והו אוסאטהם פי מח]תזמ[ון יצא

.611 ורת״י ורד״ק רש״י פירוש ;60 432 אצול ;22320 למע ועי׳ תרגום עי׳ (2
רד״ק. פי׳ ע׳ (8
 29 עמוד .4118 01. 8011ק11161-1£13.1־£11ם (1. 46111^31101 באכער ועי׳ ,29831 למע (4

.1 הערה
.7? ורת״י רד״ק עי׳ (5
לאברהם מילה פריעת ניתנה לא רב אמר יצחק בר רבה "אמר ב׳: ע״א יבמות עי׳ (6

ה.
 מ״ד( פ״ט )תחלים הרבו צור תשיב אף ומתלה הארה סבאביץ צרים, חרבות ב(

 באן אד דלך וניר אלצפה אלי אציף מא גמלה מן נחוה (. ומואציהא מיופה קוי אי
 בני מתל אלאצאפה פי והו י״ר( ל׳ )משלי שניו חרבות דוד מתל יכוץ אן חקה

 הערלות, נבעת אל נ( ל׳(. י׳ )מ״ב לך ישבו רבעים בני כ״ג( נ׳ )בראשית שלשים
 זנה עלי גמע ׳הו אנמא י״ד( ל״ד )בראשית ערלה לו אשר לאיש גמע הלא ליס

 ובצלחות מתל כתיר אלעבראני פי ומתלה י״א( נ׳ )שה״ש אמו לו שעטרה בעטרה
 אלואחד יכוץ אן ויחתמל כ״ד( י״ט )משלי בצלחת גמע ליס פאנה י״ג( ל״ה )דהי״ב

 אשר הדבר וזה ד( (.ה׳( ט׳ )יהושע בלות ושלמות גמעה אלדי שלמה זנה עלי
 יהושע מל אשר האנשים ואלה פיה אלתקדיר אן (אלוליד אבו קאל יהושע, מל

 זה ועל קאל פכאנה באלצתאץ אמר לה אלדיי אלסבב דבר מענאה אץ אקול ואנא
 פי אלמולדון ואמא מכתוניץ כאנוא מצר מן אלבארגין אלקום לאן (יהושע מל הדבר

 אללה אלי בל אצתיארהם ניר עלי באץ ספרהם אץ אגל מן יצתנוא פלס אלמדבר
 הדא ומתל עליה פרגעוא אלסבב זאל חתי אלצתאן תרך עלי פעדרהם תעאלי

 פי והו כ״ז( י״א )מ״א במלך יד הרים אשר הדבר וזה ירבעם פי קיל אלאסתעמאל
 את מל ושוב מעני אן קאל מן קול ואמא מוצעה. פי סאפסרה מא עלי אלמעני הדא
 אעתקאדה לנא לאזם פניר אולא אלמתרוכה אלפריעה פיה ויתם יעוד אן ישראל בני
 לא מעני לתאצירהא ולים אלפריעה אמכנתה אלצתאן אמכנה מן פאן בצחיח ליס בל

 המילה את פרע ולא מל לקולהם אלמילה תמאס מן אנהא תצמץ אלנקל אץ סימא
 נתנה אנמא אלפריעה אץ אלדרש בעץ פי קיל וקד ר( י״ט שבת )משנה מל לא כאלו

 נקצת אלתי באנת אלפריעה אן הדיא מן ואסתצרג (לאברהם לא במצרים למשה
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 אנכשאף אץ פריעה דון תץ5 מן פי יורינא ואלשאהד יהושע אסתדרכהא אלתי והי
 בי ה( פאפהם. פריעה אלי מעטר גיר פבאץ הדיא פעלי פיה ממבן אלעצו ראם

 אבשלום פי על כי מתל אלעיץ מעתל מפעול נחוה אלתפסיר מערוף היו, מלים
 מענאה היותם, עד ה( (.1י׳( כ״א )ש״א בשמלה לוטה! ל״ב( י״ג )ש״ב שומה היתה
 אללגה הדה פי אלעבראניוץ אתסע וקד (.2 *ט׳( ל״ח )ישעיה מהליו ויהי ומתל אלבר

 )נחמיה האבנים את היהיו באץ מא עלי מאתלא וצרפה אלבנא גבר עלי פהמלוהא
 חרפת את גלותי ט( (.3ח׳( י״א )דהי״א העיר שאר את יחיה ויואב ל״ד( ג׳

 אלאגסאם פי ותבון אלדהרגה ואצלה אלמצריין עאר ענבם אזלת מענאה מצרים,
 מן מאץ פעל נחוה (.4ל״ג( י״ד )ש״א גדולה אבץ היום אלי גלו מתל אלגאמדה

 במא אללאמיץ ביץ אלגים באדבאל גלגל למוצע אסם מנה ואשתק אלמתליץ דואת
 ויקרב י״ד( ל׳ )איוב התגלגלו שואה תחת אעני מנה אלמשתק אלאפתעאל פי פעלוא

 תמלמל קאלוא דלך מתל אלערב פעלת וקד אלמתליץ לגמע בראהה דלך יבון אן
 הארץ, מעבור יא( אלסצץ. אלגצא והו אלמלה עלי צאר אנה אי תמלל ואצלה
 זבול. גבול יבול זנה עלי אסם נחוה (.5עיבורא דגן תרגום מן אלבלד גלה מן מענאה

 אלדי אלאמה בתדביר אלמאמור אלמלא־ אנה אעלמה באתי, עתה יד( קולה מעני
 מדבר יבוץ אץ רבינו משה ואבי כ׳( כ״ג )שמות מלאך שלח אנבי הנה ענה קיל

 פי ענה ובני שבינה אלאטה ענד אלמסמי אלאול אלבבוד סוי חיאתה פי אלאמה
(.6י״ד( ל״ג )שם לך והנחתי ילבו פני קולה פי בפנים אלנץ

 שוב מאי א״כ ... וגר צורים חרבות לך עשה יהושע אל, ה׳ אמר ההיא בעת שנאמר אבינו
כ״ט. שרק פדר״א רע׳ לפריעה". לאו אלא

 לוטה. היא "הנה י׳: כ״א לש״א בפירושו נם הריב״ב יאמר וכזה .716 רת״י עי׳ *(
שומה". היתה אבשלום שי על כי מתל אלעין מעתל שעל מן משעול

ט׳. ל״ח לישעיה ריב״ב בשי׳ נם וכזה רד״ק. ושי׳ חי ש׳ מנחם תרנום, ע׳ (2
 נם הריב״ב יאמר וכזה .22119 ואצול 143 ע׳ מסתלחק עי׳ אלוליד, מאבו לקוח זה (8

 שי אתסע וקד מחליו ויחי מתל אלברו בה יעני הנא וחי "ולפט ח׳: כ״א לבמדבר בשירושו
 העיר שאר את יחיה ויואב שקיל אלמבאני תשייר)?( עלי שחמלת הדא מן אכתר אללנה היה

 איצא קאל וקד, ברות ואלבניאן מר? אלהדם שבאן העפר מערמות האבנים את היחיו ואיצא
ירושלם". לחומת ארוכה עלתה כי הדא ישבה מא

.238 ע׳ יאסטראוו מהד׳ חיונ עי׳ (4
.85 ורת״י 50016 אצול עי׳ (8
 לרס״ג אמאנאת עי׳ שכינה הנקרא הראשון הכבוד וע״ד ורד״ק. רש״י פירוש עי׳ (6

 *וקו׳ הריב״ב: יאמר ח׳ י״ב לבמדבר ובפירושו (.51 ע׳ סלוצקי מהד׳ העברי )ובתרנום 99 ע׳
שכינה*. אלמסמי והו אחורי את וראית קאל ענה אלדי אלבאהי אלנור הו וביט יוי ותמונת

ו.
 אלמסתעמל אלבבאש אסם אנה יובלים מעני היובלים, שופרות שבעה ד(

 אלפנה סמי ללחריה אלצמפיץ פנה פי אלקרץ בצרב אמר ולמא אלצרב פי קרונהא
 לדברא קורין דל אלאולק פפרה והכדא י״ב( ב״ה )ויקרא היא יובל כי קאל יובל
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 עדי ט״ו( ט״ו )ש״א החרמנו היותר ואת זנה עלי אסם נחוה (.1א׳( כ״ו )ר״ה יובלא
 ואלאצל אלקק צרב מענאה היובל, בקרן במשך והיה ה( כ׳(. כ״ד )במדבר אבד

 בקק פבאכתצאר י״ג( י״ט )שמות בהר יעלו המה היובל במשך קולה ואמא אלמד
 האדן את אבי עכר מתל תפצחונה אותו, ועכרתם יח( (.2 *ההנא דכר מא עלי

 אלצסאסה מענאה יריחו, את לרגל כה( מתעד. מאץ פעל נחוה (.3כ״ט( י״ד )ש״א
 את בוסיט תעדי תקיל פעל מן מצדר נחוה כ״ח(. י״ט )ש״ב בעבדיך וירנל .מתל

 תעדי אלמעני הדא מן פיף5]ואל[ באלבא המלך אדני אל בעבדך וירנל פי ותעדי
 אי אלבא מכאן פיה על וכאן ג׳( ט״ו )תהליס לשנו על רגל לא קולה פי בעל

(.4בלשנו

.924 ורת״י רד״ק פירוש ,273 7 אצול עי׳ (:
.10! רת״י עי׳ (2
.52118 אצול עי׳ (ג
.6647 אצול עי׳ (4
.122 ורת״י (26 )עמוד בסופו יגע ש׳ מסתלחק עי׳ (5
י״י. בכ״י (6
.6823 למע עי׳ (7
סואנע. בכ״י (8

תעטף(. המו״ל שתקן כמו ולא כאן כמו תעטנע במקום תצטנע צ״ל )ושם 1313 רת״י ע׳ ״(
רד״ק. עי׳ >(ס

סביבה(. וצ״ל סביבה בטעות )ושם 161 ורת״י 35928 אצול עי׳ *>(
.152 ורת״י רד״ק עי׳ (12

ז.
 נירה משדדא תקילא אלנץ פי ולים אלתעב מענאה שמה, תיגע אל ג(

 הוגעתם מזידא תקילא או כ״ב( מ״ג )ישעיה ישראל בי יגעת כי כפיפא צא אנמא
 (.מתעד פגיר אלכפיף ואמא תרי כמא מתעד והו י״ז( ב׳ )מלאכי בדבריכם י״י
 אנה לאריך לך דכרתה ואנמא משהור והו אלגואז מענאה העביר, העברת למה ז(

 עלי אלמצאדר תקדם לאנהא אלעבראניה כלאף עלי מצדר עלי אלפעל בתקדים צא
 בי פנה מן מחדוף (,אדוני בי ח( העברת. מתאל עלי אלערב ולסאץ אלאפעאל

 לשמך תעשה ומה ט( (.אלבלאס ינתסק ממא ישבהמא מא או ראה או י״י
 פי ומתלה (בקדרתך ויעתרף אסמך יוחד ממן (סואנא תצטנע מן מענאה הגדול,
 מעה ותלתה הו בצרי ונא ה׳( י״ב )בראשית בחרן עשו אשר הנפש ואת אלמעני

 סמי אחד, זהב ולשון כא( (. בסגול פיה כתרתה עלי פאנה אלנץ צמיע פי
 )ישעיה מצרים ים לשון כדלך אלבחר מן צליצא סמי כמי מצאזא לשון אלסביכה

 אן באלצמיר באתצאלה תערף מא חק כאץ האהל? בתוך (.אסם והו ט״ו( י״א
 בערינו אשר ומתלה ואחד חרף פי תעריפאץ יצתמע לילא אלתעריף הא מנה תסקט
 )יהושע (עיבל הר מול אל והחציו ומתלה בהערינו אשר אצלה לאן י״ד( יי )עזרא

5

6
7

89

10*

11

12



8. ?0211ג118<]1 14

 ואנדגמת י״א( ג׳ )מ״ב מים יצק מן משתק ם, יק ע וי בג( אלערב. תציזה ולא ל״ג( ח׳
 !(כ״ד( ט״ו )ש״ב ארוץ את ויצקו אלאדגאם פי ומתלה אלצאד הי אלתי אלעיץ פי אלפא
 אתו וירגמו בה( גירהא. דון באלמאיעאת מכצועה יצק לגה תבון ליס הדא פעלי

 יחמל אץ גאיז גיר באבנים, אתם ויסקלו באש אתם וישרפו אבץ ישראל כל
 אלי פיהם אלרסול אנתהא ואנמא אלעבת אפעאל מץ דלך אד רגם מן עלי אלחרק

 אגמא אדן ואלרגם לו אשר בל ואת אתו באש ישרף קולה פי תעאלי אלאמר אמר
 אלתיאב אץ אלמפסרין בעץ וקאל (.2 *אלאתר בקא למעני אלאחראק בעד לגמיעהם וקע

 תעאלי אללה קול כלאף פיה והדא (3אלחיואץ ורגם אחרק אלאתאת מן ומתלהא
 וזאגרא ראדעא פיה פיכון אלאתר עליה ליבקי אלרגם אלי באנת ואלחאגה באש ישרף
 אלמקרא נצוץ בתפסיר להם דרבה לא ממן קום דהב וקד אלדהור. מר עלי לנירה

 אלמקרא נצוץ אץ אקול באן הדא ארד מה ואול יקתלוא לס עבץ בגי אן קול אלי
 ואלנקל ואלנץ אלעקל אשיא תלתה אחד פי קדחת אן אלא טאהרהא מן רצ5ת לא

 י״י כי פבקולה אלעקל פי אלנץ קדה אמא ואקול מתאלא מנהא ואחד לבל ואמתל
 אללה אץ אלעקליה באלדלאיל צח וקד כ״ד( ד׳ )דברים היא אבלה אש (4אלהיך
 אלנץ מנאקצה ואמא טאהרה עץ ונכרגה אלנץ הדא נתאול אץ פיגב בגסס ליס תעלי
 ומתאלה זה את זה המבחישין כתובים שני ז״ל אלאולוץ יסמיה אלדי פהו תאן לנץ

 מלאה אלתאניה ופי י״א( כ״ג יב )ש עדשים מלאה השדה אלואחדה אלנסבה פי קולה
 אלציעה פי יבוץ אן ימבן ונקול אלתאויל וגה פנסתעמל יי׳ג( י״א )דהי״א שעורים
 פהו אלנקל פי למא אלנץ רד ואמא וקתין פי דלך יבון אן או ואלשעיר אלעדס
 אלצחיח באלאתר וצאנא כ״ו( הי )במדבר המים את האשה את ישקה ואחר בקולה

 תקדירה יכון חתי ואחר מן אלואד נסקט אץ פיצב אלקרבאץ תקריב יתקדם אלסקי אץ
 אנא אקול באבתצאר אלמקדמה הדה קדמת קד ואד* (.5סקיהא בעד קרבאנהא יקרב
 ומא הדה מן ואהדה פי ולא יקדה לא וגדנאה עבן ען אלכתאב נץ תפקדנא למא
 פי יכוץ אלנץ אץ בל סאבינה מא עלי אלקצא בתגויר אלקאיל יתעלק אץ סוי פיה
 אתם וישרפו לקולה אלקתל הבס פיהם נפד קד אליה אנצם מץ וצמיע בניה אן עבן

 אתו וירגמו קולה פי לה אלנץ בתצציץ תעלק מן ואמא באבנים אתם ויסקלו באש

.15 5 ורת״י (49 )ע׳ יצק ש׳ מסתלחק עי׳ (ג
.1520 ורת״י אביו בשם הרד״ק שהביא מה עי׳ (2
 אותם "וישרפו להלאה(: )עי׳ א׳ מ״ד בסנהדרין רבינא דברי הם לזה דומים מעט (3

לסקילה". לסקילה הראוי לשרפה לשרפה הראוי רבינא אמר בתרתי באבנים אותם ויסקלו באש
אלהים. בכ״י (4
 )מהד׳ כ״ד ד׳ לדברים בפירושו נם הריב״ב יאמר במלה מלה כמעט האלו כדברים (5

 ;212 לאנדויער )מהד׳ ז׳ שער לרס״נ האמונות מם׳ לקוח הענין עקר ואמנם (X^¥ עמוד פוכס
 מד׳ חוץ כמשמעם כה״ק דברי לקחת החוב כי פה יאמר הנאון נם כי (109 סלוצקי מהד׳

 יסתרו אם או בשכל עליו להשיב שיש דבר בהם יהיה או המוחש את יכחישו אם היינו דברים
 קרקסאני הקראי אצל נם נמצא לזה ודומה קדמונינו. שקבלוהו מה יכחישו או אחר כתוב דברי

.3 הערה 208 עמוד מ״א שנת מאנאטסשריפט במ״ע שהעירותי כמו הרס״נ של דורו בן
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 אלעבראנייץ לנה מגאז לאן בה אעתבאר לא ממא פאנה אבנים גל עליו ויקימו ובקולה
 ואיצא בתעדידה אטיל לא פיהא כתיר והו ובאלעבם אלצמע מוצע פי אלאפראד

 פי אלאי באלצמע יחתג אץ ולכצמה אלא אחד אלאפראד בהדא יחתג לא פאנה
 מכצדן הדא אץ יקול אץ לה ולים אתם וישרפו אתם ויסקלו קולה והו בעינה אלמכאץ

 אץ קאל מץ ואמא יפונה לא אלרי אלתחכם מן הדא לאץ בניה דוץ ואלחיואן בעכץ
 אץ קאל פאן וסדום אלמבול אטפאל ]אכד| דנב באי אדן פליעלמנא אלקצא יגור ממא אלך
 שבעה אטפאל אבד שי באי לנא פליקל אלנאס אלי יכלה לם אללה פעל מן דילך
 אלנאס מן באלבטש ואלך ט״ז( כ׳ )דברים נשמה כל תחיה לא פיהם חכם אלאי גוים

 ובנים בנים על אבות יומתו לא קולהא פי אלתוראח בחכם להדא מתעלק לא וכד־לך
 אלאבן נאכד אלא עלינא שרעת שריעה לאנהא ט״ז( כ״ד )שם אבות על יומתו לא

 אסתבשע ומן הדא תחת דאכל ניר תבארך ואלשארע באמה אלאב ולא באלאב
 אשד אלנבעונים עץ שאול אולאד מן סבעה קתל פי לפעלה יכון פהו פעלה מן הדא

 לא אד ה׳( כ׳ )שמות בנים על אבות עוץ פקד בקולה פצח אלאי פאנה אסתבשאעא
 איתי ולא ישא כיף הכמה ינפד קבצתה פי אלכלק אד האא פי עליה לאחד הצדי.

 דברי פי אלנ״ן בקול תעלק ומן ל״ב(. ד׳ )דניאל עבדת מה לה ויאמר בידה ימהא די
 אלקול אלך פי בל נאפל פאנה אליה מנסובא נסלא לה ואן הנאך עכן ואכרה הימים

 אשר ישראל עוכר עכר כרמי ובני אלקול רץ הו והאא לה לא עליה רד הו אד
 אדל מן והדא נסלא לה יסם לם צמליא אברא אכרה וקטע ד( ב׳ )דהי״א בחרם מעל

 לנא מאכל לא מלך נורת והי אלעקובה פי בה אלחקוא ומאותה כניה אן אלדלאיל
 פי ווצדת ל״ב( ט׳ )איוב אעננו כמוני איש לא כי מנהא שי עלי אלטען פי

 בניו הטא עכן אם א׳( מ״ד )סנהדרין קולהם והו מארגי יזיד מא ז״ל רבותינו כלאם
 מעה עוקבוא קד בניה אן אלקול האא ופחוי (1חטאו מה ישראל כן אם חטאו מה
 יטהר אלאי פהאא ואצח והאא לרדותן כדי נמי הכא לרדותן אלא צואבהם ופי

 ואללה אלתפסיר ותצויד אלכלאם באנתקאד לה דרבה לא מן אליה תעלק מא לא ויתצח
ואלפעל. אלקול פי אלצואב אלי יהדינא

ח.
 וכרות ונתוק ומתלה ואלסל ואלגאב אלצלע מענאה אותם. תיקנו ה עד ו(

 מצרוף והו אלתא פי פעלה פא אנדנמת מדד פעל מן מצדר נחוה (.2ב״ד( כ״ב )ויקרא
 ולים אלפאעל זנה עלי וגא אלמכמן מוצע מהאורב, תקמו ז( אותם. לפט אלי

 ארב במו חיה ותבא קולה פי אלציגה האה גיר עלי אלמכמן אסם גא וקד פאעלא
 ' ואלפנא אלקר״ץ מענאה העיר, את והורשתם (.3המארב אל ואיצא ח׳( ל״ז )איוב
מדד מא״ץ פעל נחוה (.4ל״גנ״ב( )במדבר מפניכם הארץ ישבי כל את והורשתם מתל

.1613 ורת״י רד״ק עי׳ (2 — קצת. משונה הנוסחא אצלנו *(
.1618 רת״י עי׳ (4 — .1615 ורת״י רד״ק ,6714 אצול עיי׳ (8
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ט.
■את ולב אי( )עובדיה שלה בנדם וציר מ; משתק פעל ויצמידו, וילכו ד(

.29280 אצול עי׳ (ן
 עקב. "עקב הריב״ב: יאמר עקב בש פאריש( )ב״י התגניס ובס׳ .6441! אצול עי׳ (2

 לך צאי מן נצחים לנצח ענינו עקב לעולם והב׳ יען ענין במו אברהם שמע אשר עקב הא׳
אחרונו". הוא הדבר ועקב הצאן בעקבי

.40529 אצול (8
 ,ס ועי׳ .1720 ורת״י 76210 אצול (,269 ע׳ יאסטראוו )מהד׳ תלל ש חיוג עי׳ (4
 מקום שהוא אומר יש ותלול, גבוה הר "על (:61 ע׳ עולם )חיי חלל ש׳ הנ״ל ב לריב הפעלים

עולם". תל מן גבוה
 "וילכו : (09 ע׳ עולם )חיי ציר בש וז״ל זה. שלשני בהערה הנזבר הפעלים ספר הוא (5
 שידברו בדי הוא״ו תמורת ת והכי הענין בזה מזה חוץ פועל נמצא ולא נאמן ציר מן ויצכירו,

.1816 ורת״י רש״י ופירוש (1674 )ועוד 9115 למע ועי׳ בצד״י". צחות
מלא. ש׳ מנחם עי׳ (6

 התפעל בנין זה גם אותם, "הצכידנו : (60 ע׳ עולם )חיי ציד ש׳ הנ״ל הפעלים ס׳ עי׳ (ד
ח׳(". ז׳ )שופכים העם צדת את ויקחו מן
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 מה בקולה וגנסה אלאסתדלאל ההנא רקחו מעל אן קאל מן קול אסתחסן ירם, צ מ
 וזאדהס בפותחם עלאמאת מן קולהם צדק פהמוא אנהם אי י׳יב( ט״ו )איוב לבך יקחך

 ענה ירגב ממא באץ אלזאד דלך לאן בה יליק מעני יוגד לם הכדי יכן לם ואן
 אמתאלהם ופי פיהם אללה לאמר תאמינהם ינאקץ ולים (1אלאנניא פכיף אלפקרא

 שריטה עלי כאץ הדא לאן ט״ז( ב׳ )דברים נשמה כל תהיה לא אעני גוים שבעה מן
 שאם מלמד ז״ל אלאואיל כקול קבולהם פיגב תאבוא מתי ואמי אלכפר עלי בקאיהם

(.2ב׳( ל״ה )סוטה נהרגיץ אין תשובה עושין

 בקולה קלובהס פי אלרעב ואלקא ואלאגהזאם אלכסר מענאה י"י, ויהמם י(
 אצל מן מסתקבל פעל נחוה /3ט״ו( ד׳ )שופטים הרכב בל ואת פיפרא את י״י ויחם

 ירקנו לא מתל אלסאקט אלמתל מן ללעוץ אלמים ושדה מתעד כפיף מתלין דיי
 בגבעון שמש יב( כ״א(. נ״ב )ירמיה יסבנו אמה עשרה שתים כ״ח( כ״ח )ישעיה

 איצא אלסכות לאן אלהרכה ען ללוקוף אלסכות אסתעאר אילוץ, בעמק וירח דום
 לא עמדו בי קולה פי ללפכות אלוקוף ואסתעאר הדא עכס וקד אלכלאם עץ וקוף
 לוקוף מכתלפין מוצעיץ אילוץ בעמק בגבעון קולה ולים (.4ט״ז( ל״ב )איוב עוד ענו

 אילוץ. עמק מנהא אלוקיעד; ומוצע גבעון כאץ אלמקצודה אלמדינה אסם אנמא אלניריץ
 אן פאקול אילון בעמק וירח קולה מעני פמא אלשמס נור אלי אלחאגה כאנת ואדא
 מן אלאפלאך גמיע תדיר אלתי אלמשרקיה אלחרכה אוקף אנמא תעאלי אללה

 תקף לם אנהא יעתקד גקטילה ואבן גמיעא. בוקופהא פוקף אלמגרב אלי אלמשרק
 מן אלאתר אלפי הל מרה לה קלת ולקד אלצו רואם לצרורה פקט בקי אלפי ואן

 אתרה יזול מא פבצרורה אלמותר זאל פאדא לה קלת נעם פקאל אלשמס הי מותר
 מא לה פקלת גרב קד בה אלמצי אן ועלי אלצו יבקי אץ הנא אלמעגז אץ פאגאב

 ענדי יצוו לא אלדאימה אלחרכה וקוף אן פקאל אלאעתקאד הדא עלי יהמלך אלדי
 אראיה גמלה מן והו עמד וירח השמש וידום הו אלדי אלואצח ללנץ רד כלה והדא

אלמשתבהיץ סאקתהם תקטעוץ מענאה אתם, ם ת זנב ו יט( (.5אלמרדיח אלמצלח

 ורד״ק רש״י פירוש <35816 אצול ועי׳ לפתגמיהוף. גבריא הקבילו יתרגם: המתרגם (ז
.1923 ורת״י

.1926 רת״י עי׳ (2
.216 ורת״י 17629 אצול עי׳ (8
.2119 ורת״י 53225 אצול (<׳ב )הוראה דם ש׳ מנחם עי׳ (4
 נדפסו גקטילה בן הכהן משה ר׳ ממנו הגדול דורו בן עם ווכוחו אלו ריב״ב דברי (6

 מיוחדת ובתוצאה <178 י״ז )רעווי שהו״ל מריב״ב ישעיה לפי׳ בהקדמתו דירנבורג ע״י כבר
 שם הכאתי אשר המחברים דברי ועל .133 עמוד הכהן משה ר׳ על הנ״ל בספרי ומשם (9 ע׳
 : (130 עמוד איזראעלסאהן )מהד׳ י״ט מ״ח לבראשית בפירושו הפני בן ר״ש דברי עוד להוסיף יש

 תתבת אנמא לאנהא קאלו אלאוץ תתבת לם אלפלך וקף לו וקאלו ולך קום אנכר וקד
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 מתעד תקיל מאץ פעל והו י״ח( כ״ה )דברים הנחשלים כל בך ויזנב ומתלה באלדנב
 הו אלדי אלצפה מן אשתק תפלתוא מהם! שרדו ב( (.1זנב אלאפם מן משתק
 חרץ לא כא( מתעד. ניר מאץ פעל נחוה (.2ביב( ח׳ )יהושע ופליט שריד
 ימנעהם אחד יקף אילם לסאגה יחרך לם מענאה לשנו; את לאיש ישראל לבני
 לא מנה ואלמפתקבל מתעד מאץ ]פעל[ נחיה אלבעץ. מן אלגמלה פיה ואבדל שיא
 יזדהם לם יעקל לא אלדי אלהיואץ חתי אי מבאלנה והי ז׳( י״א )שמות בלב יחרץ
 פיה ואלהא מאץ פעל אתו, בוא ל הה כד( (.3מנהם רעבא קלבה מלי מן פביף

 עלה לא מזירה ואלאלף ב״ח( ב״ו )דהי״א שמואל ההקדיש ובל מתל אשר במעגי
 מגרי עלי אנהמא (4זבריא אבי וקול י״ב( ב״ח )ישעיה שמוע אבוא ולא ומתלה להא

 וקד סאיג ניר פאנה אלגמאעה אפעאל פי אלאלף יזידון לאנהם אלערבי אללפאץ
 אחדתהא ואנמא אלערב לנה אצל מן ליפת אלאלף לאן ודפעה (5אליליו־ אבו רדה

 בתב פי מדיבור הו מא עלי אלגמאעה ופעל אלואחד פעל בין ללפצל אלבתאב
עלמאיחם.

באכער של בספרו עוד וע׳ אלך"• להם פיקאל תאבת לם וקף פלו אלפלך בחרבה וסטא
.1 הערה 143 עמוד 616x65686(£11 16(1 ג!0368 ג131ם111ט1י3

 בסי גם הריב״ב יאמר וכזה .2619 ורת״י רד״ק ופירוש 19810 אצול ,14710 למע עי׳ (ז
 באחרונה שהיו מי כל להכרית בך. ויזנב אותם. "וזנבתם (:55 ע׳ עולם )חיי זנב ש׳ הנ״ל הפעלים

 אי בך. ויזנב אותם. "וזנבתם הנ״ל(: )בכ״י ובערבית החיה", מכל האחרון הזנב שהוא כמו
אלחיואף. מן באלדנב אלממאלה סאקתהם פי קטעו

.2622 רת״י עי׳ (2
שם. ורת״י ד׳( )הוראה חרץ ש׳ מנחם עי׳ (3

.19 עמוד יאסטראוו מהד׳ *(
 רד״ק פירוש עוד ועי׳ (,8522 עמוד ועוד שם המו״ל הערת )ועי׳ 293 5 למע (5

.27! ורת״י
.2718 רת״י עי׳ ״(
.27 20 ורת״י רד״ק פי׳ ועי׳ פליגא״ מורא ״מן הם: התרגום דברי י(

"נסך, נסך: ש׳ פאריש( )כ״י התמים בס׳ הריב״ב וז״ל .29 8 ורת״י 44017 אצול עי׳ (8

יא.
 בטבריה באלתי האר מא עיון והי אלחמאת פיה פסר מים, משרפות ועד ח(

 החלק, ההר מן יז( (.6ייז( ח׳ )ויקרא באש שרף מעני מן משתק אפם והו וגירהא
 אלא אטנה ולפת נ״נ( ביו )במדבר הארץ תחלק מעני מן אנה אלתרנום צאהב קאל

(.7פיה נבאת לא אגרד גבל אנה אי צפה והו י״א( ב׳ז )בראשית הלק איש מעני מן

יג.
 מענאה אלדי ף( ב׳ )תחלים מלבי נפבתי מן משתק יחון, פ י ב נפי בא(

(.8צפה והו ואבתרת אנתבבת
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 הרבו זנה עלי המה,־ מטרה עלי יבוץ אץ אצלה העט; לב את ו י המס ח(
 מסתעמל עלי פגא אלחרבה פי ואשדוה אלעאדה ניר עלי לאמה עליה פררוא הפנו
 מגאזא וקיל אלאדאבה ומענאה ד׳( ה׳ )דניאל חמרא אשתיו קולה פי אלסריאני לנה
1(.אלקלב גבן עלי

 ואני כמו המובחר שיהיה ויתכן הצרוף הפסל הוא צום ונסכי ופסלי והב׳ שכר נסך הא׳ נסך.
ל׳(. ל״ב יחזקאל )עי׳ צפוף נסיכי נסיכים המלכים נקראו כן ועל מלכי נסכתי

.2917 ורת״י 38227 אצול (,187 ע׳ יאסטראוו )מהד׳ מסה ש׳ חיוג עי׳ (4
י״ג. מ״ד לישעיה ריב״ב פי׳ ועי׳ 302 ורת״י רד״ק ופירוש 758! אצול ע׳ (2
.313 ורת״י ורד״ק רש״י פירוש ועי׳ ע״ב. קי״ח בתרא בבא (3
 ש׳ התגניס בס׳ גם הריב״ב יאמר וכזה .326 ורת״י 4187 אצול נף, ש׳ מנחם עי׳ (4

וכו׳". מחוז כמו הנפת שלשת מן נוף יפה שיהיה בפירושים הטוב נוף. "נוף נוף:
.33! ורת״י 108! אצול (,155 )ע׳ ברה ש׳ חיוג עי׳ (5

טו.
 י״ג( מ״ד )ישע־ח בשרה יתארהו מתל ואלרסט אלחד מענאה הנבול, ותאר ט(

 אלנזול מענאה נאדרה לפטה החמור, מעל ותצנח יח( (. תקיל יתארהו אץ ניר
מתעד. ניר מסתקבל פעל והו פיה הי אלתי אלמוצע הסב אר״׳ן אלי

*2

 אלא-ץ קסמה ענד מנשה בני תצפחנא למא עשרה, מנשה הבלי ויפלו ה(
 וגה אי פעלי ושמידע וחפר ושבט ואשריאל וחלק אביעזר והם סתה וגדנאהט עליהם

 דברוא זי׳ל אלאולוץ אץ פאקול אלזאידוץ אלארבעה האולאי ומץ אסהט עשרה פרץ
 בנות אן (קאלוא אן אפבארהט להט נתגת מא ואחסץ אראוהט פיה ואבתלפת דילך

 ליוצאי אלארץ אץ בחגה נציב לה צלפחד אץ ושרחהא אסחט ארבעה אבדן צלפחד
 פלמא תלתה פחדה נציבאן לה פעאר בבור באץ אנה אביה חפר עץ וקיל מצרים
 פקאלוא ואחד ונקץ תפעה צארת מנשה בני מץ אלמדבורין אלסתה אסהס אלי אציפת

 ויפלו אלמן קול בהדא וצח עשרה בדלף פתמת וורתוה ומאת אבץ לחפר באץ אץ
 לא מצרים ליוצאי אלארץ קסמה אן אלתלכיין הדא מן ווצח עשרה מנשה חבלי
 ען פריצתה לה פרץ וקד מדבר מתי גמלה מן צלפחד אץ תרי אלא ן האר* לבאי
 אחזת להט תתץ נתץ דברת צלפחד בנות כץ בקולה אלסלאם עליה אלרסול אמר

 באלאקאליט אפסר אץ פיה אלאקואל אחסץ הנפת; שלשת יא( ד(. כ״ז )במדבר נהלה
 בלד מדח אלי דהב אנמא פאנה אחסב מא פי נ׳( מ״ח )תחליט נוף יפה ומתלה

 ברא ויד ומתלה ואלתצציץ אלתמייז מענאה שט, לך ובראת טו( (.אלשאם
 לא טז( (.משדדא לבאץ אלרא לולא תקיל מאץ פעל והו ב״ד( כ״א )יחזקאל

3

4
5
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 )במדבר להם ומצא להם ישחט ובקר הצאן מתל יכפי לא מענאה ההר, לנו ימצא
 שריד פיה מן לאן פתחה לנא יתיסר לא מענאה באץ ורבמא אנפעאל והו כ״ב( יי׳א

 תוריש כי יה( בקולה אלולי פאגאבהם חדיר רבאב ולהם אלקוה עטים אלאיד
 ועלי סבאנה סתקרצון אנכם קאל הוא, חזק כי לו ברזל רכב כי הכנעני את

 ערף קשה עם כי קולה פי אלמעני הדא ומתל (1וצפתם אלתי אלצפה בהדה אנהס
 ערף קשה אלקום כרן ינעל לם אלסלאס עליה אלרסול לאן ט׳( ל״ד )שמות הוא

 דלך פאפעל הכדי אלקום אן ועלי וקאל רגב אנמא מעד, אלנור מפיר עלי ויריעה
(.2תבארך פאסעפה טלבתי אגל מן

יח.
 (3ד׳( ט״ו )שמות בים ירה מתל ואלטרח אלאלקא מענאה לכם, ויריתי ו(

מתעד. מאץ פעל והו

כב.
 )ש״א לנו ודאג ומתלה אלאגתמאם מענאה מדבר, מדאגה לא ואם כד(

צדקה. ברכה מתל אסם והו (4ה׳( ט׳

כג.
 עלי בהא תקסמוא לא אי מתעריא יכון אץ הדא יחתמל השביעו, ולא ז(
 וקאל בשמם עובדיהם את השביעו ולא אראד באנה מחרוף ואלמפעול עאבדיהא

 שלו זרה בעבודה גד להשביע ליש־אל שאסור מיכץ ב׳( ס״ג )סנהדרין ז״ל רבותינו
 לא אי י״ב( י״ט )ויקרא בשמי תשבעו ולא מתל פיכוץ מתעד גיר יכוץ אץ ויגוז

 פעל מץ מסתקבל והו מתעדיה לגתה גמיע לאץ אליק ואלאול בהא אנתם תקסמוא
 ומתלה אללאם פיה צעף אסם הדא יכם, בצד טיט לש ו יג( (.5אלהא מזיד תקיל

 אלסוט אסם הדא אן כמא בעינה אלדהץ אסם פאנה י״ד( כ״ח )יחזקאל הסוכך ממשה
 והו אלאשואך תרגמתה בעיניכם, ולצננים (.6ג׳( כ״ו )משלי לסוס שוט מתל
לפטה. מץ לה ואחד לא גמע

כר.
 האל אלויי אלענן אלי ישי־ המצרים, ובין ביניכם מאפל וישם ז(

קרב ולא ענה קאל אלדיי אלבחר שפה עלי אלפריקאץ באת לילה ישראל ובין בינהם

.832 ורת״י 38 6 84 ושם 31615 אצול עי׳ 0
 עמוד אדותו על הנ״ל בספרי י״ז י״ג לשמות גקטילה בן הכהן ר״מ של פירושו ועי׳ (2

.130 עמוד בהערות שם המובאים המחברים ובדברי 96
.336 רת״י עי׳ (8
.34 25 רת״י ועי׳ לנא׳/ יגתם לנו, ״ודאג ה׳: ט׳ א׳ לשמואל הריב״ב יפרש וכזה (4
.3522 ורח״י 70912 אצול עי׳ (6 — .3616 רת״י עי׳ (6
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 וישע בקולה אלעפכריץ בין וקף במלאך דלך וכאן כ׳( י״ד )שמות הלילה כל זה אל זה
 מן ומהפה ומעשה ומלבן מכבר זנה עלי אסם והו (1י״ט( י״ד )שם ההלך אלהים מלאך

 גאיז גיר הוא, קדשים אלהים כי י״י את לעבד תוכלו לא יט( אלמעתל.
 אללה עבאדה אן מעני עלי קולה ואנמא חתמא גזמא דלך יקלל אץ אלנבי עלי

 ואלרכוע באלסגוד לקנועהם קביח כל מעהא ימכץ אלתי אלאענאם כעבאדה ליפת
 אלדינב ינסר לא אלתקצי עטים אלעקאב שדיד סאנה בדילך ליפת אללה ועבאדה פקט
 אלאגלאט פביל עלי בלה והדא ואלנצוח אלתובה באתר או אלעקובה בעד אלא
 אשר האלה תחת בו( (.2אללה טאעה תרך פי אקדאמהס תזל לילא אלקום עלי

 שגרוה באנת לרבמא אללפטה הדה חקיקה עלם מן אליך אתברא אנא י״י, במקדש
 פעלו מא מתל (3אלנוץ מן אלהא פיהא אבדלוא י״ג( ד׳ )הושע ולבנה אלון תחת מתל

אלמקדש. פי בונהא פי אלגרץ הדא מא אעלם ולא ל״ג( ט״ז )יחזקאל ונדן נדה פי

.3612 רת״י עי׳ (ג
.3720 רת״י עי׳ *(
.3818 ורת״י 47 7 אצול ע׳ *(
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