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7 ^ 7(»/: י'ל’ז:ל/':-ל  «■-.:-:”<<'//>yy7î /נל3י«.׳ 4* . sv״/‘jlli /*̂/‘׳® ■4^־/'̂; ׳ 
J / ;  .;v/;a X־ v /•s;p  ■■; ; # ו ג » ־ ;ל׳.-</־4י ,̂ %)/'

y/ypjy i /״  A*׳. s#*! 04צ?1ל ׳ 
׳ל-»''ל)ללל -.4׳, 5 ;yj7v 'p:&4׳e/^Sii/ p.i-fA4'\
Jלל/־׳ל־־׳,5.7: ' 4  -Py ‘'1 י'י״• iiy py.P, ׳־/•Pjiy '/ ל/א1ל

77 ■',׳;;׳ ־■'  > p/; ■■'p.>p■ ־ ׳.' ■'k? a  i v p . / ̂׳ S34 ׳41 ■.
¥ '^y‘‘'] ' ‘•''•p' .דד/ל7׳  V- •־.V £׳ ';vj- /x־a.,v 7t;» % ̂^1־־ד/ ^ ̂<̂ל ..לל1/לי״לד

.»,לל־ ע ׳■ ,‘׳ :|;..>,i/7 y-, )־■<־.y y-7]yj,(ijp v y / ; ,  .ly'Xyh, ^ •׳ ^ p t9 p l /ל'׳־'לל׳״ע־^^־י

̂־־״ל- ׳ ־.’׳ ״׳!״/,/לל׳׳•י. • ....״;ידל .'/y• -, ׳־׳ ׳ל
,׳ ■ ' ׳׳ ״;’<-/״ ^גי-י/ל׳ ל,;י,׳צ?ל'׳ד,/ P'v ,-.׳

Sword of Moses

f i l lf̂/̂ ||i

W. DRUguLIN, LEIPZIG



* ® • • • • • • ® • • * • • • ® • י * • • • • * • • • ® ® י • •“5•< • • • a•<

4I
ס
ס
0

&

I
m
aם

■

«
ס

a#
4ס

ד בס

ר ה ספ  ע״י ונעבד נסרק ז
 בע"מ". התורה אוצרות אימג' "יודאיקה

תנת  רוזנברג" חיים שע״י בוקס" ל״היברא רשות ני
בלבד. אישי שימוש לצורך ולהפיצו לאתר להכניסו

למודעי וזאת
 להעתיקו או להדפיסו אהד לאף רשות אין

 שהוא אמצעי בכל או שהוא אופן בכל
שכר בין בחינם בין לרבים בין ליהיד בין ב

ר עותק להשיג ניתן ספ ה מ ספרים ועוד ז

ו:התוכנה וכן
I

ס

0

שולבת 1( 11ם 10 המ

ר (בשילוב צ ו ) א □ ■ ק ס ו פ ה
אצל:

 מורגנשטרן ספריית בית
1 רבא רחוב 3 ת.ד. 4 6 2 אשדוד 0

0 פקס 08-866-0821 טלפון 8 -8 6 6 -5 0 5 9

OTZROT HATORAH
THE MORGENSTERN EIBRARY 

14 RAVAH STREET 
P.O.B.3620 ASDOD, ISRAEE 

Email- kidosheypolin@bezeqint.net

This sefer has been provided by 
Judaiea Image OTZROT HATORAH for individual use only. 
All rights reserved by Judaiea Image OTZROT HATORAH. 

Permission is only granted to Hebrew Books Org.
No Permission is granted (in any form to distribute these books) 

to anyone else even if they don’t sell them.

o

I
I

(>

I o

® * *•© •® 0 •יי

mailto:kidosheypolin@bezeqint.net




וקדש^ רב^ ד^לה» בשמיה ]f.ף!

™ יה וה מפי״ הנתונה החרב על הממונים מלאכים ארבעה .1
Tm ומעלה ממה חי במחקרי רואים והם התורה על וממונין • הרזים אדון 

 ולמעלה ״ טוטריפי ״ 3והדחיולן ״ מרניויאל ״ חוזי שקד שמותם ואלה
 5 הי אהי סתרי מסתבר כך והסוברין ועזיזים קדושים שהם חמשה מהם

 ואלף רבאות אלפי אלף על וממונים ביום שעות שבע בעולם יהי
 האדונים אדון ״ היה הי אחי ״ [קונם] רצון לעשות מזורזים מרכבות

 ״ אסקריהו ״ פחדותתנם ״ מהיהונצי ״ שמותם ואלה ״ נכבד אלהים ואל
• ממונים שהן ומרכבה מרכבה וכל ״ קתנניפרי ״ שיתיניחום

 10 והפחות לנדודיו מספר היש י ואומר ״ מתמיה ״ ואחת אחת כל שרי
 שרים מהם ומעלה ״ הללו שרים ארבעה כל על ורב שר שבמרכבה

 ומבהליף מזיעין שהן הכל אדון ״ ויו ויו יוה אד. ״ של צבא שרי שלשה
 פועל כל על להן ורשות וברעד ברעש יום ביום שלו שמונה היכלות

 על ורב שר שבמרכבות והפחות ״ אלו מרכבות כפלים ומתחתם ידיו
 !5 ״ סהותניאיה ״ ^ ״ שטרים ״ אסההי ״ שמותם ואלה ״ הללו השרים כל
 בקידה מרום צבא וכל יושב שהוא ״ שמו פסקתיה ״ אתיו מלך ורב שר

 בפטירתן יום בכל לפניו ארצה בתראש אפים ובהשתחויה ובכריעה
 וכשאתד. ״ הכל אדון ״ אוהה הו שלאה ״ נקץ לפני 5טהשחוואות

 המרכבות וכל האלו שרים את'החמשד, לך ומזקיק לך נזקק משביעו
 20 נתפקד כך כי ידם מתחת אשר האלו השרים כל ואת רשותם תחת אשר
 השרים כל לו ולהזקיק עמרם בן למשה ליזקק השרים אותם וכל הוא

 ' והנד. הנה ממנה לזוז ,ולא בשמעתן יתעכבו ולא רשותם שמתחת
 צפוניד. ואת רזיה את החרב זה על אותן המשביעין כל את להמשיל
 צל הוד. ״ אבדוהו ״ גזירת כי יעכבו ולא ,ותפארתד. גדולתה כבודת
 25 תעכבוהו אל אתכם שישביע ודם בשר כל לאמר עליהם ״ יה אל אליה
 בשמותי כי עבדי עמרם בן משד. על שנצטויתם ממד. תשנוהו ואל

 ואם ״ לו ולא עושים אתם לשמי וכבוד אתכם משביע הוא המפורשים
לו מסר וא׳ א׳ וכל אותי כבדתם לא כי אתכם שורף אני בו תעכבו

ד״שמות, ושעל שבגלי־ון ד. .. פלוגתא ״
1. מהשתחוואות 5 ומבהילין. 4■

והדרזיול. מתויא.ל 3יה.



II

 ואמרו עולם ומלך חיים אלהים דברי הדברים בו משתמש שהעולם דבר
 אחריך הבאים לדורות ולמוסרה הזאת בחרב להשתמש תרצה אם לו

 ומן הקרי מן ימים ג׳ עצמו יקדש בה להשתמש נפשו המזקיק אדם
 אדם לחם שיאכל לערב מערב אלא ישתה ולא יאבל ולא הטומאה

כשהוא אדם בו ידע ולא מים וישתה נקיה במלח ידיו (!) לחם או טהור 5
]̂1 .f[ ובסתר הן עולם סתרי כי זה בחרב להשתמש זה מעשה עושה

 אי ושוב טבול פורש שאתה הראשון ומיום נמסרים הם ולצנועים נעשים הם
 אתה ברוך ״ זו תפלה התפלל תפלה כל ואחר ביום נ״פ והתפלל צריך אתה

 חלונות ובוקע מזרח שערי יום בכל הפותח האל מ״ה הנו(?) אלי קוסים
 את ולמד ובסתריו ברזיו רחמיו בהמון וליושביו כלו לעולם ומאיר, קדים ס!

 ואמר בה משתמש שהעולם חרב .להם ונלה וסתריו רזיו ישראל עמו
 רז וכל נעשית בה שאלה שכל זה בחרב להשתמש ״ כשתבואו להם

 אמרו וכך כך נעשית בה ותמהון ומופת אות וכל מתגלה בה וסתר
 ומתרצה מתפתה אני מיד לפני השביעו וכך וכך לפני קראו וכך וכך לפני

 והשרים שאלה כל בה לעשות הזאת בחרב אתכם אני וממשיל לכם !5
 ורזיי לכם עושים מיד ושאלתכם לכם מתרצים וקדושיי לכם מתפתים

 לכם ונפלאותי משמיעים לכם ודברי לכם וסתרי,מגלים לכם מוסרין
 מאירות ועיניכם רבו לפני כתלמיד אתכם ומשמשין נשמעין והן מגלים

 קורא אני לך לפניך נפשטת וקומתכם נעלמות כל ומביט צופה ולבבכם
 ״ עולם מלך יה אל הו יהוגה שנקרא הוא אתה ״ עולמים מלך סוקים 20

שנקרא אתהו ״ רחמן מלך ״ יה אל ו^ וה זגה פהו שנקרא אתהו
מלך אליה הוה צהפרוהו שנקרא אתהו ״ חנון מלך ״ יה אל גיהה זהות

 שנקרא אתהו ״ עניו מלך ״ יד^ אל ספטהותהו שנקרא אתהו ״ חי
 יה אל סגהורי שהרו שנקרא אתהו ״ ישר מלך ״ יה אל הי הו קגיוהי

 אתהו ״ תם מלך יה אל והה הפיה ספקם שנקרא אתהו ״ רם מלך 25
 הופיהו פתרים שנקרא אתהו ״ תמים מלך ״ יה אל גתהי קתתהו שנקרא

 ״ בחור מלך ״ יה ■אל ציוהיה רעפק שנקרא אתהו ״ אדיר מלך יה אל
 והו שנקרא אתהו ״ נאוה מלך ״ יה אל . הי יהו חוסה שנקרא אתהו

 אתה ״ יה היו הי יו וה יה וה יה יה יה וה יה אה הוה הי הי הו
 החרב שרי משרתיך את לי והזקיק אתה תפלה שומע כי תפלתי שומע 30

 ידך את פותח כתוב וכן בידך כל כי חפצי כל לי עשה אתה מלכם כי
 הו זהי הודי שנקרא אל אזלי עליכם משביעני ״ רצון חי לכל ומשביע

 ״ יה אהיה אתרץ שנקרא אל טעני ״ סקריסיהיה שנקרא אראל ״ הוה
 יופיאל הוא הליכיה מכלם והאדירים ״ אהיה הוה הופקי שנקרא טפאל

 ידיאל מלכי מרשות ״ מרום הדר יהה הה גהודפטהו שנקרא מיטטרון 35
שנקרא חניאל ״ מהופתכיהייצ שנקרא אל רעשי ״ היה סגהוה שנקרא

אל, הו ספטותהו ^



m
 תהמותי־היהיה שנקר?^ ניה״אשראל פהוצפנ״ הניאל.שנקרא פנטיה״ רהו

 ״ 3היה נטהי יהות שנקרא עשהאל^ ״ פציה קניתי שנקרא וישריאל ״
 ׳׳ תניהה שהננו שנקרא ואצראל ״ וססיה ,רופניניה שנקרא עמוהאל

 ולחסות כחפצי בה להשתמש החרב את לי ]f. 2̂[ ותכופו לי שתזדקקו
 S ההי הי הו ״ הזה והנורא הגדול הנכבד בשם שבשמים בצל.אדונינו

 יהו יה הו הו יא יהו] הוה [נא הו הי הו הוי יה יה וה אה הה הו
 יה הו יהי הוה הו יה וה יה הו היו הוי הו יא הו וה יה יא הו הי

 בחרב לי שתמסח הכתר שעל אותיות וארבעה עשרים ״ מהוה אהיה
 ודברי נעשית שאלתי ותהא ומטה מעלה סתרי ומטה מעלה רזי הזאת

 10 הנכבד הזה היקר השם שבועת בפירוש מתקבלת ובקשתי נשמעין
 הוה הה הה ״ שפירושו מרום צבא. כל וכבולין אפורין שבו בעולמו

 יה וה תה היה וה אה צהו היה והו פה הוה ניה וה אה יוהה ההיי
 תרעישוני ולא תזיקוני ולא תעכבו שלא הוא ברוך ״ ויה יה וה פיה יה וה

 עליכם מוטלת ואימתו מלככם בפי הנערץ השם בשם תפחידוני ולא
 קרזמתהו ״ טרפניהיה ״ הינניתיה ״ פרחוקתיה ׳׳ פרזמותניה ״ ונקרא
 אה היה הוה וה אה ההי אהה הוה הוה הא הי הו היה ות יה ™י

 לי ■ קימו ״ זקדידריה אה היה הא ■ הה אה הה או יהי יהו יהה יה וה
 אתכם השבעתי מכם בנדול לא כי כרב ושרתוני אתכם שהשבעתי מה

 אפורים תפוסים אחוזים מרום צבא בכל שאתם בשמו הכל באדון אלא
 20 ולשמו לה׳ב׳ה׳ לאדון _ אתכם מופר הרני לי תעכבו ואם בו כבולים

 פעלו כל את מכבד והוא בו בוערים וחרונו וקצפו שחמתו המפורש
 ניה פחתי אהוה ״ קצופצחתיה ״■זרוגדקנטא ונקרא ממנו אחת באות

 מאבד הוא הרי תעכבו שאם קלצנ הוה הניה יה 3הו היניה
 בשם נופי ומחבל רוחי מקוצר ותשמרוני תמצאו ולא ותבוקשו אתכם
 25 והוי יהי היו יה אהיו היה יה הה וה יה יהה הה יה וה אהיה חזקאי

 הסתרים חכם סוקיס אתה ברוך ״ ישראל נוצר פקקהוה קקהוה יה הוי הי
 דכולו רקיעא מאריה קל ברקיעא שמעית קלא v עולם ומלך הרזים נולה
 יתעבד שליחותי ואם אמר אנשא דלבני קלילא שליחא בעניא ואמר

 על ועלה רזי כל ראש דהיא להון מפר אנא דילי בחרבא בני יתנאון
 30 ״ ה׳ נאם כאש דברי כה הלא ונאמר דברי יהיה כן כי פרישן חוזי יד

 לקדמיה ופלקית וארקא שמיא אלה פננינינוגפיה גפיה] [פגנינינו אמר
 דבישליחותי קלילא שליחא ואפרנפיד^ ואפיפיה אפסי v אפסי אנא
ף למעבד. מוחי אנא ובשתדרותי _יאה אנא !.2 .f[ כולא מאריה יתי ופקד 

 דלבהון ומהמנין וצדיקין כשדין טבין חפידין אנשא לבנא ואשתמע איזיל
35 לא ושפתתיהון מכדבן לא ובלישניהון חליק לא ופומחון פליג לא

ניגיים. איה. 3 עשריאל, ̂ פהופפני. ^
ראש. בעד יסמיה אלדי מלאך צותאל הדא טמע

הה. 5



IV

 בגופיהון רהטן לביש מרמזן ל» ועיניהון חטפין לא ידיהון משקרין
 אתתא ולות חורפין מכל מקדשין מפאב מכל מרחקין טומאה מכל בדילין

 יה ים ואם אפם אפסי אנא כולא מאריה יתי פקיד וכד קריבין לא
 מני בני מאן ו-אמרית^ עברית וכד לארעא נחתית קלילא שליחא ואפרנפיה

 ופברנא ברעותי ובעינא. אשרי ועלוהי איזיל בידיה אילין דכל אנשא 5
 אתקל ולא אשכהת ולא בעתי כדנא למעבד דיכול אנש בר דלית בלבי

 של ועטרת הדריה תוקפיה.והוד בימין כולא מאריה ואשביעני עלי ^
״ ףןןץן■ ן>ןץ וךן קרונניל,־ טהר דריה הי עקן ריה הוה הוד

 נפלית ולא כולא מאריה יתי ואדר יתי ואשבע תוקפיה דימין שבועה
 ברית על ואפרנסיה ואסיסיה אסם אפסי אנא ליאתאהסנא קמית בכן ס!

ירפהו זנותיה יכרוק יה זרומתיה וה עקמה קמבגל בשם דפיב׳פ' צבותא
 לבר דאתמסר ויקירא רבא שמא הוא ין

 יה אה וה וה זה הו יא וה הו הו הוי
הי הו הו היי ההוה

 יחץ יחץ וניהץ קצי חתיה
 אה אץ ביה יה ״ אדם

 הה הי אקף יהו יהו הה יהו י
ואילין ״ צלותך בתר יתיה צלי ״ סלה אדיר אדיר קדוש !5

סנרדתציה ״ מיטטרון ״ אדם

״ יהואל ״ ואנהפנאל ״ והדקרונתיאל ״ שקתכניה אל ונברי
ויכניזפיאלאל נסי

 נלות ותקבלון פ׳ב׳פ׳
וה וה הה אהה סהה

צי דעילא כמא

 הה יהוה לקדם ‘ותעלונה בעינא
 .אומית אנא דבשמותי

 ובפתגמי קדמוהי אדכרו
̂? רגן  ויה וה הה הה בשם תת^^בון וי

 יה הוה הה יהו הו הו הי הי יא אהו ההוי אה ויה ויהה וה וה ויה יה 25
 ויעריצוד־ו משרתיו יקדישוהו ״ פלה צבאות צבאות הוא ברוך וה ]f. 3ף

״ כבודו הארץ כל מלא הזה הקדוש , , ̂ ^
ך̂״ יף, היל (Ti בגזירת

 אי איה אהה יה הה אהו יהו ההיו הה ההו יהו הויה היה הוה הי
5ארקם והו 4קריאם דיטימין ובשם ״ עולמים חי ״ יה וה אה אי אה 3°

 דוניטא תטא נפלא מיתקאם דיהי פינה אנתפרגו
7פפטי חינקיה אל יה יהו אהוני זיקקתיהו וחוטר מהו מטינא דוגז

 אה יה נ״א היה 3 קחנגיה, ̂ רהד^ו. יתערץ ^לדי אלרי&אל(?) יעני ^
 הי יהו הי והי ייה וייה הה הוה וה היה היה יהו ותיהוה יהי הי הי היה הו ני וה ^יו

פטנדאגם. ̂ ארקם, s קיריאם, 4 ומפיר. ומנטלא רבו̂־ שמא
ס&טי. 7



V . •
 יד, עליון הומיה דונותת8 פצץ פמם ממרת ובשם ״ ספצפנט^ הי

 דל^ רבא בשתקצר תסקיהו מצרפית ובצרם איתיה פי פי היה או הואי
 שר דהוא ״ דמירקתיה^ ובשמיה ״ מתחמי ולא דחמי כלום מיניה כפי
 מפומיה עלמיא מלך יתיה ומפיק ״ ודז וא יהו יהו דמתקרי שמיא, על

״אוחרן .בלישן  5 הי הוו הו יה הה יהו יה וה יה וההה יה אה יהו .
 אהה הי הי הי יה יה וה יה וה יה 3הויה היה הו הוא הו הי. הה הי

 מרה את ״ ייו הה ייהו הה הו יהו הוה הו יהי יה הה הו אהי
 צרכי כל פ׳ב׳פ׳ אנא לי ותעביד■ ותיתי ותרעיש תתעכב■ לא קלילא
 הו יה ההי וה יה הוה ההי היה הו ההו אהיו יהו ההיו יהו ״ בשם

 10 הוה יה נקמסאל הי אל אהוניה קופסיה ?ו קתנגיה והומר היה היו
 רבה ״ יה הה הי שטה ובר היה זרומתה יה הוה 4 הי־ פפקתרה ניננהה

 ובפירושיה .מרומא חילי לכל אתנלי דפירושיה אהוה מתחמי ולא דחמי
 מאריה מפום עמרם בן למשה דאתמפר הכדין די יתכון משבע אנא

 יהוה הה הו הי הי יה הניהה הו היה יהוה הוה והאה יהוה ״ כולא
 15 יהוש איה 3תבינו אה יה יה לנהה יהי יה יה הוה והה יה וה הה סה

 הנברות^ אדון ב׳א׳י׳ שמו צבאות יהוה יהוה צבאות יהו ואנריפט אהישה
 אם לו אמר ״ חתי שקד ״ לו שמסר אותיות הן ומה ״ החים חכם

 ״ ואמצני וחזיקיני והשביעיני קראני זו בחרב ולהשתמש להתחכם תרצה
 ונורא אדיר ויקר טהור ונפלא קדוש נדול ברז חוזי שקד מ׳א׳ע׳ ואמור

 20 יה יה ידכירוהו ״ ירך ״ נהה ״ הנה ״ אקפתה ״ ירוניקא שמו וזה
 ותזקיק ]f. ותחכמיני לי שתכוף השבעתיך האלו, באותיות ״ ציקעץ

 עור על חקוק ״ אמן הרזים נולה בשם החרב משעבדי המלאכים את לי
 קודם כן והשביע עצמך ממהר שאתה ימים נ׳ אותן עליך ושא בדיו

 יהו הוה והי היה הו הי ״ ליה אתמסר מרנייאל ״ תפלתך ואחר תפלתך
 25 יה וה וה וה היה או הי ההוניה יוה ההיהו והו הויה הו היה הו יהוה

יי לי אתמסר ׳ טרוטחסי ״ והה נניניה יהו יהו יהו יהוה יהוה יהוה וה  
 והה אה הודא הוה יה יה “הוה “יהא אהויה הוה 9אהי הוה^ אהח

 אה אה הי יוה יה יה אהיה הי וה ויה אהה הויה היה וא הוה הי
 אתמפר הדרויזלו ״ איה היה אה יהיה היה אהי היה ויהוה אהה יה
 30 אהיה ויה האה אויה הה אה יהוה ההא יהו או יה יה הה ההוא ״ לי

 הוהה הוהי וההיה יהה וה הה היה “תוהא יה הה ויה היה אוהא
 והוה הה יהה ההי ויהה והה ההי יהה לי אתמסר ״ מהיהונצי ״ ויהד,
 אה יה הא הוי הא יה יהו הוה הא יה היה יה וה הה יהו אד,יה הוה

״ הוד, הי הוה הו יהוה יה 3̂אד,יה וה אה וה הד, הד, הוי ייד, הו

פפצפגטר. ^
 אה. 7 הגבורות. ®

אהוד,. 3̂ אוהא.

דטירקטיה. ^
וד,וה. ®

 הויא. 3
אהיה. 9

 הד,. 4
יה. “

 תכינו. 3
אהוד,. “



VI

 וה הי אה וה הא הוי הא יה ד יהו היה הא לי אתמסר ״ פחדותתגם
 וההוה הא היו היורה אאה הויה הוייה יה יהו ויה יה הה היו ווה

 הוי! שמניהה ,אפוניהה בהץ באה לי אתמסר ״ אסקריהו ״ האהניהה
 הוה 3היוד,י יהי הו יהי הוה הו יוה הי וה הי הוי והויה הו .יה יהד^

 ״ אהויה אהוי הי אה האה היה אה היה אל ויהה ויוהה ההיוי יה הה
וההאל ההי אל היה וה האל ויה אה אה ״ ליה אתמסר

 ההואל אל היה הא אה היה והי יה אהו ויה אהוי היה אלהיה היהיאל
 ואה הוא הא ״ לי אתמסר ״ קתגניפיי ״ הלאל קממאה׳ אהא ההי

 היה 4ומצהו אההא אוהה יהה אה והה סיאה אלהא אה ממה אלהא
 והי הו הא יה והאו והאי הי הו ליה אל הו הו ויה דהוי אאל מיתיה ס!

 אהי אש אה וה ויה וה היה הי 3הה יהה יה יהו הוה אהה ויה והי •
^4 .f[ יהי יה אהו ״ לי אתמסר יהו יה יהו שיה יהי יה אהו ״ לי אתמסר ]f. ״ אסקוההי ״ שיה

 הוה יה מכנוסיה-ה^ הוה שני יהה יה יה אהו אהיה אהוה וה אה יהה
 דייהא הא הוי ״ לי אתמסר ״ סטריסהויה ״ היא יה מסכפנהיה הא הוי

 אה אה 7יהד יהה הוה 'קנקסהיה הוה אהי היה■ הוה פקק הוה אהיש !5
״ יה היה וה היה יה הוה היה יהו הה יהו היה וד יה וה יה אה והיה

ההו יה יהה היוי יו יהו אה יה הא יה ״ לי אתמסר ״ סהותגאייד^
 ויוהה קהיה היה הו אל הה יהא 9אה היו ייה וה הה הי הה הה ייהה
 היה יהו יהו יאוהיהי יהוה הי יהו!! הוה ״ הה פתיהו °!הה הי אהי

פסקתיה^! א״ה ״ הי הי יהו יהו היה ויה יה היה הה יהוה הוה יה יה יה 20
יהו היה אהו וה הוה יהו ההיה וה אה ההוה היה ליה הו ״ לי אתמסר

 והו והיה היה וה והיה הוה הי והה וה •יה והה אהה היה יה דיה הו
״ הוה הי הו והי יה ויה והה יהה אה הה או הי אה הוה היה הי

 כינו ולא המופורשים האלו השמות מן ואות דבר כל ממנו כסו ולא
 לו למסור הנסתרים אדון מפי נצטוו כך כי מהן אחת אות אפילו לו 25

 לדורות צוה לו ואמרו החרב סתרי שהן האלו בשמות הזאת החרב
 ישטפו שלא כדי יתפלל שלא עד זו אחת ברכה יברכו אחריך הבאים

 ששמו עמי יהא משה עם שהיה י !4 איזונים איזוא ברוך ״ באש
״ ענתותיהוה ״ הקצצייה והוניהייהז רפואתזייהז רפאוזתי״הז אהוצוצייהז

 ״ שדיה ״ טהרונסניה ״ אזיה ״ פי ״ פצאפי ״ ויפעטטקתזיה ״ נדודיהוה 3°
 ״ תישמציהיה ״ אהיופסקתיה ״ תנפמציה ״ הוה ״ רהוני ״ קתציה

 ״ ימרטריה ״ רפרפטר ״ !5רפטגות ״ קפהוהי ״ אבהיתיזיה ״ מצהונתהיה
 ״ דידאדראה ״ הוה ״ ננטסרד ״ מרכאיריה ״ קתסניה ״ נכד ״ קברפיה
מאססון'״ ״ לי פי אי ״ אפסוניה ״ ודינאוציה®! ״ קניצהה ״ קדירהה

הוה. ̂ הו. !
 םה״ותגיאה. ̂ יהר. י
אי״זונאם. !4 הוה. !3

 מכסוניו ̂ יה. s וטציהו 4 היוהה. 3
אה״יו&סקתיו יהי, !! הי, “ הה, 9
דינאוסיה. ר״&קגות. !3



VII

 ״ אפסיימאה ״ איפרוגסייה ״ אי־רוניה ״ קותזיה פי־ אי ״ פרקומיה
 מטלית דהוא ״ קתפההיה יהו ״ אתריאופפי ״ לי שלח ״ די •״ אה

 להשתמש הרוצה ״ החרב על ״ קופים אתה ברוך ויעזרוני כרובייא
 השרים ד׳ עליכם השבעתי יאמר תפלה ובשומע תפלתו יתפלל זו בחרב
 ״ הדירירון משרתי ״ והדרויזלו ״ וטרוטרופיה ״ מרגייאל ]f. 4̂[ ״ חוזי שקד
 שלא עד שבועתי שתקבלו ״ חוה דיהירון הדיחי הי הו הרירירון יהוה

 שעשיתם כמו זו בחרב חפצי כל• לי ותעשו אשוע לא עד ושועתי אתפלל
 הוה פפר הוה הי הו ״ שפרושו פלאות בעל ונפלא אדיר בשם למשה לו

 ה׳ את ויקרא ״ הוה קק״ס יהה אהופהה יוהה והו יה וד^ יהוה״ היה
 10 אפקריהו פחדותתגםמהיהונציי עליכם השבעתי ויאמר מהן שלמעלה

 שתקבלו ״ הדירירון הו יה נבריאל יד וה וה
השרים ד את י

קתגניפיי שיתיניחוס
 ל ותזקיקו לי ותזקקו אתכם אשביע שלא עד שבועתי

 לי לעשות עליהם פקידים שאתם השרים המרכבות מחנות כל ואת האלו
 הוהי 3 ההי או אי וה יה הוה אהי ״ הזה האהוב בשם זו בחרב חפצי

 15 ויאמר נבחן שעל נ׳ ויקרא ״ היי יוה יהה יה 4 הוו הו יוה ״ שהוסהה
עליכם  זרהודריו אהובי סהותניאיה הויה שטרים אסקוההיהשבעתי

אסקריהו פחדותתגם מהיהונציי לי ותזקיקו לי שתזדקקו
רשותכם מתחת אשר

הדירירין והוא
 הדרויזלו מרנייאל חוזי שקד קתגניפיי שיתיניחוס

 השה שקצר הוי דחוה הה ״ הזה היחיד בשם זו בחרב חפצי לי לעשות
 20 ונההיח יהניה והי היי הו יהו יה הה פתטגהו יהה הה הו או הי

 יהו יה הוו תם הה והי היה מקוקצצוה צר הא והי היקהה מתגמהוה
 ויאמר כולם של הראש שר את ויחזיק ״ תהוהי ויה תיה ויה היה הי

 שתזדקק מרום צבא כל ראש וחזק אמיץ ״ אהיופפקתיה ״ עליך השבעתי
 לעשות עמך אלו השרים את לי ותזקיק שלוחיך ולא בעצמך אתה לי
 25 הה ההי הוה אהה יהווה ״ תמורה לו שאין בשם זו בחרב חפצי לי

ה הו היה איה  וה יה והוהי אה ההי אהוהי והה והיה 3 הי■ הו יהוהי מ
 ״ יהו יהו ההוה ההוי הוי^ יהו וה הה היה הי הו הי יו אה אה וה

 מלך ב׳א׳י׳ ״ ידיד שנקרא אברהם מזרע ואני ידיד והוא ידיד שאתה
 עד החרב בזו וישתמש יגע ואל ״ תפלה שומע המתרים ואדון הרזים

 30 דבר דבר שכתוב כמא חפצו כל יעשה ואח״כ האלו מעשים שיעשה
״ וסידורו

החרב וזהו
5[•® .II דיוקטאם אנידו־אפקיא אולי מיטם טטה? אכן תסבר .!]״־^תובר 

היפורקסטא® אטא פה הו 3 אל או ססא פדופיפלא אנתס לפום

■■הו.
היפורק{יטא,

טטר. 7יו.היה.היה. 4הה. 3הד\



VIII

 קוסמוסיה ט^קם די־פוק^ דיני־ק^ נטל^ם נט מננינין 4 ״ מונבגידין
 פ^מוטום טל^ום טלאין הימן דאימ» דימנא אנטא ד\דרםטא״ 5 ״ הי־דרפא

 לית אתר וכל |1hbS דרברבי־תון וכגדיכון כולכון בשמהת הא ̂ אטופדמא
 יירוני־קא ואפרגפיה ואפפיה אפם אפסי ית לי ואיתו ואבעו אוחו דכותהון

 היה יה הה יהו יאו בשם הא צביוני כל לי ויעביד יקץ יהץ ירץ ירך 5
 לוקי אבכסם־ גא פארי ליהו או יהו יאו7 ״ פומרטא אוזורום אוזרוס
 יאיי יאו יאו יזאו יואו יואום יזאום נפפתא נכסתא נספתתיה לוקיאם

 קתטרום קגטרא קטתהא ® ייאה ייאה איי איי יי יי יי ״ אדוני אדוני יאיי
 קונטז קונטוו קונטאו אונטו 9 קנטאו קנטאה קנטא פמאה נטגהום קנטהם

 סרני תנמיקום הותמיס “ ״ פרוגניא פרהוקא פרמניה 3הדקון שהזנג °!
״ פא פאםילים אפמילים מגפספסא פםפסם יה אהמי יה איהוטי נטניא  

 הוה פופבי הוהי יאו 4טיתי איתיתיי אתירם אתידם פא טסולם מפולס“
 בפונאי במומיה פותמיה פדמתיה ״ סאהמתו 5םםב^ל פופבאל יהו הוא

 איפוס דור נהרא אתים פגדרא דימא רימאט רופא פפמי “ ״ דיסא
 אי אי הי הי מפלואי אפלואי קותריה ^פית׳וף3 ״ קופאה קוסאו קוסטאה 5̂

 איי קורודפאי קורידאום ״ רפאה פיהו דונפתתם דודפם קידא יהו יהו
 שתות קתומפיה תתממיה נאתה אבלא מגפם פרויתו קובי יא ביקורי

 או הי הו או איי יאהו יאיי יה יה לבאנתה הוה הומי הימי ״5 ״ מהיה
 קקופטאו אלוהים אלהים איליהו אלהו שדי ״ וארהם תוהות אבר למו

 הוה קרנם הי אסיהו יהוה אהיה ״ אדוני .בלתי פהומתיה 7 קקותפוציה 20
 הא הוא אני אל אני יה יה אתנוס יהו ]f. 5ף [יהו] יפהיניהם הוה פדום
 פהותניאל גבריאל מיכאל רום ״9 ״ קדוש יה אלהים אל הוא זה הוא

 ״ סשתומתיאל ״ פהנידופטיאל שפרוסטיאל מצהוהיאל טתוגיאל אקדפיאל ,
 ייגתהניפיה ייהופהופיא ייבקתיט ״ ייאזנויד^ “ ״ ייסרותיה ארם ייגד

 ייו ייטירהיה ייהקלתיה ״ יימתמציה ״ ייווגיה ייהסהדיה יידפעקתם 25
 ^ייםוםוגיה3 ״ ויינוספיה יימותתהיני יילששהק ״ ייבהוגיה ופנפניפיה
 זרהותי ייתתיה יישרהטגם 9ייקםקפיה ^ייקרמתיה4 ״ ויצקוויה ייפפוביהה

 צבאות פתפג צבאות “ חותמו ״5 ״ צבאות סרגיא צבאות קצפת צבאות
צ׳ פיפיאה צ' גיפריא ״ צ' פגטסיי צ׳ פרשנתי צ׳ פניפקר צ׳ קשנץ

 טומיאה צ׳ הוזקטאה צ׳ ^היולהו7 ״ צ׳ תימואם צ׳ קדשג צ׳ פונהו צ׳ כיפף 3°
 פולג צבאות צ׳ אפקטו צ׳ פלואי צ׳ יירקוד צ׳ ^״אמאום ״ צ׳ רתיב צ׳
 אטמם צ׳ הואי צ׳ יהפם צ׳ אלקסה צ׳ יאום29 ״ צ׳ ארתם צ׳ פוטיאה צ׳

 צ׳ םםנון3״ ״ צ׳ ייחטאה צ׳ אספלק סהוהץ צ׳ אכפוי צ' “רתבו3°צ׳״
צ׳ אטקנץ צ׳ יכצרץ3־ ״ צ׳ יבעתני צ׳ שהוהם צ׳ אשהיהו צ׳ מושבו

אברכםם. ̂ הידרפק^, ^
 קקותפוצייי. 7 פיתון. ®

רתבז, “

הדקנן. 3
ייאיינויא. ®

תיתי. 4
ייקצק&יה. 9

 ם 5
10



IX ■ .

 צ׳ םיהד^ה צ׳ צ׳רקרמץ תפצמת^33צ׳'״ מיהקנאה צ׳ םתם1ם צ׳ אטפור
^̂  אדוחבי'ה35 ״ צ׳ צ׳־נינשומיתון עפפני^ה נ׳ צ' י־גלוני̂'34 ״ צ׳ פהשני־

 ^סתי צ׳ פפיםים נ׳ ^פננימם35 ״ צ׳ ^ותםמו צ׳ אמנפר צ' המוני^ס צ׳
דימנם כםא ^טרימם קים^37 ״ אפרקי־ם קום ^!טאטרקם םטו6̂

 5 קרשג צ׳ פוחי־ מפטנב צ׳ פינויה צ׳ גופרי̂ו ״ ^נטן ייקוב דמנמייו
 אדוניי ̂דוי־ה ̂וזר דרוחי־ דפ» ■דופפספירו »תקםקי־דא38 ״ צ׳ תומי^־ צ׳

 £] 6ף סגנאו מסגתותיה מסטהוה ^כתימום ^וכת אליהו 39 ״ יה אדון יהו
 פאו ניאו נוני אתנוהי40 ״ יה יה יאו או ואפנט פנדואי יאו מנן

 מוגמר מורתיאל ותו פאותיה אפאדבת אזטר קרבת ארפאי אריזפא גיבו
 10 קותנמא הוה דקטפם הוה זהומי פוהגפי פנהוה פאו מיבנאפ4̂ ״ פאליה

 אטגפנים הוה טתנאם הוה קרבסטרגי הוה תופי 4־ ״ הו ניהנטאי הוה
 קוסב הוה קדלותיא הוה תפמגתי הוה םתקנאם הוה 3שקבם43 ״ הוה

 הוה אסננוהה הוה עפתוהה הוה גותיום יה הוה םלגיי44 ״ הוה שגיא
 ״ הוה פרמם הוה נהרותתיא הוה מגעצי הוה ינטום43 ״ הוה בתנופיי

 IS הוה״ נעלקום הוה טלטוטם הוה קרגיננם הוה פלנותתיאה הוה קתנק46
 טיה או בי ביה יה קעקת הוה סיניניהי הוה מרנומי הוה נתעלפם47

 אזאחא אי יואי פיפי פידא פהדם פיבאלו פרוספיה מיבנאם48 ״ הוה
 פוכן נידו פינוד יה פסויד בבריך אברו קריפו גרמני אםא49 ״ אזדא
ארט אניף ארוץ אהון אהין אההין הויה אה האהון50 ״ ק!■ פוכ^ף
 20 בתור בינופי ביניפי באתיר3̂ בניהו״ בגפו ביפראטו ביפמאו ביתרי ביפמי

 אהםותי3־ ״ באתומי בר אתומי ערננים בר ספנן סרנניא בר ססגנניס
 בר אנטמט אדני אפופיני בר אפוני 53 ״ אבקמי בר אנופי קקתהום בר

 בר קוקתפ54 אגתש בר קזיאם אראם פתננהום בר שברופיא שעקטם
 5.0אילמ בר אשניהי בר אברמו יהותנפא בר אברממוא 4םהוהוםי־

 25 אהרופי אהדופי בר אהילמום אדופאייא בר אהילמו דוחיהן בר אתקב?55
 רפא אבדגהא באתיהול בר אתמיו באתמי בר אתומי56 ״ אהנוםי־ בר
 בר אנתלמו פפנביר בר פבביר בפנבים בר פנביר57 ״ גהוהיהום בר

בר אופרנים הננסיא בר ברייואילה58 ״ בך אהסמו ניתצנם
 בר יוניאזםם39 ״ ברתיא בר יוקטירון אהפורי בר אהרוגי שהניניה
 30 בר ״®יהואילון ״ אחוחום בר סימנטל טהטרם בר אבנהוק תיברנום

 יי פמאג ב׳ לוקוסי רכסוי בר אקנינם אבנתימניא ב׳ יואתטא פארנג
 איתוהיהם ב׳ סאסיה ״ איהומנפם בר קנתאות' יואם ב׳ ^^נאפתרוהן

 דופיהסי, ביפתניא בר ^^סארמוג ״ ב׳,םיפויי היאלתם שטרסי אינופי(?)
 ב׳ אפלני קוסטרסוס ב׳ טיפוס דותאה ב׳ אפיסתגי דמפטגסננםיי ב'

 35 באתיתא ב׳ »אבלקט3 ״ אקותג ב׳ קדוסיא .אותות בר איאיתו מפלגים
ב׳ תתהוסיואה ב׳(?) אברפק היאנלם ב׳ איגנסם הוהספיא ב׳ הומננס

אהבה. 5 סהודוסי', 4שקבם,תומים. ̂ תפסטת.
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ב׳ כלתי־ת בי קקתריאם שהפני בר אליהום6״'+ דמהותתיא ,
ב׳ ״ ההיאפי ב׳ זזהוהפטי^ אניהופ ב׳ פרומפ״ ״ אדוני־תה
̂׳אפדום ״ בפטי ב׳ אנפני אפופי־א ב׳ מבאתפי פרתניא  אטדי־תית ב׳ ^

 הות אכתת בר ״/®י־קותני־ ״ נהושט ב׳ ופפתום דמגפפיא ב׳ אפתטיא
ב׳ מיבנפם שלומים ב׳ ^^אתתרם אדומשא אגתתחם ב׳ דהרום 5

ב׳ פיראוס דגדאת ב׳ פנדא קוסן .פיבל ב׳ פרסומי ״ פהוסתיאיא־
ב׳ 3דוםטתיי פותתנום ב׳ אוזלאה טטרוותני ב׳ אבנפנם7° ״ פפנישי
 ב׳ קפטא קפטלית ב׳ הוה קוסמי נתנלתתי קיריואם71 ״ הידאם

 גדהופי ב׳ אעסנני פסאות ב׳ סנכס ב׳ אלפי ב׳ אילוהש7־ ״ קלוסדאיי
 שותימת ב׳ דיהומית אנטפרומי ב׳ אפטרפי73 ״ תלובתפם ב׳ הוסתקות !0

 תפמניא ב׳ אפיא דוניק נטרופי ב׳ נפטננם74 ״ אפטונג ב׳ 4פשטנת
 3םפטפיא73״ זקנום פרעהותיתןב׳ נאמות ב׳ טועות שפעת ב׳ ,תתמציא

 ״ מתיא רכפום ב׳ צפניאי פרמיתת נגפנטם ב׳ פטפנאות אהוסניא ב׳
ב׳ קקתת אגפם פרנפוס ובה להם מתיי משטרו גופמוט בר גםמם76

 ״ פרפטי ב׳ תנפפיפי שפתנס ב׳ פתעתי פרעם בר אפםומת77״ מהחל !5
 ב׳ לופרג עצמם ב׳ פהדור תסמתיא ב׳ עפקימ אבגניר ב׳ קהוהיהוט78

 ״ אצליאי ב׳ עזמום סרקוף ב׳ אתקם אהשני ב׳ )אהושוני78ף ״ גפטל
 ס^עהיה ״ עזבזאה ב׳ בעדאה שעריאם בר שמעם כוריסוי בר עזריקי79
 ̂®היתיגי ״ ברקוץ ב׳ שיהם תהלוסאי ב׳ שריפי צקתי ב׳ רעני אטטאה ב׳

 בטהון שהרוס ב׳ ברקס 8־ ״ אמואם ב׳ כלמום יהותיהה ב׳ אקשר תדעום .20
 ההלכן בר תמימם83 ״ אשרום בתוקין,ב׳ פנים ב׳ שיפכן בבעת ב׳

 בדרהופי להבן ב׳ ^ברדקם4 ״ פעלת? בר אפנטי עתנץ ב׳ אשרהץ
 משפקוהי ב׳ כיניהי תמיתי בר 6אחיתי23 ״ מלכוק ב׳ עוזתיא טתמתיא ב׳

 שאילם86 ״ אפרומים ב׳ שלושנפא אידוהם ב׳ לפניאם הונתיא ב׳ ביועי
 ב׳ והותשטק יהוחש ב׳ יואום מפרהיה בר מסינייה שאילסיון■ ב׳ 25

 ״ שהדודם ב׳ הפרהו. טביהס ב׳ סרוהם אקתגאי ב׳ 7^אפפכל7 ״ פשנפהי
 8שמתיא אהבפג ב׳ והוהום סגגאום ב׳ אהרותיי תתמפאם״ ב׳ ̂®עזמיים

 ב׳ אכפלם תרומנטי ב׳ יציאום ®9 ״ אסטרהיי ב׳ לפותתיי אתתריוי ב׳
 רופניהוס ב׳ נאםטג90 ״ קתרותי־ ב׳ קבלהם פפקתין ב׳ עלפנת פהעתיא

 ב׳ 9 טובים פנהום ב׳ ישקום פהטני ב׳ שלתתהון אשמני ב' שירמטי 3°
̂ףךןן משכל אפריהץ בר אהופגי גמולטם להרטן(ב׳)9״ ״ ייהופיי  הקלקת ■

 ב׳ גילנראי באפיי ב׳ צהומתיי ״ אשפולפי ב׳ רוריאה9״ ״ שלקות ב׳
 אפהיגקוי ב׳ ננעופי הוה תלוטת ב׳ אפטיגוניא 93 ״ אפרוהי ב׳ קתילתיו שהנופיא
 רב ב׳ שצרי רב תפנותתיא בר לבותגיאת מההסוה ב׳ ]f. ף; שיתמוהה

אופראפי יולילויהו94 ״ מעלתיהה ב׳ סעיהה איניתהה ב׳ אמרם רב קמום 35

 דוספתיי'. 3 פסההתתיא. ̂ פרומצ. יי ,
טוכיים. 9 שעתיא, ̂ . אספרל. 7 אהיתי, ^

פפשב 5 פשטנג, 4



XI

 אהיו אד\ אד\ן אדדן היהון אה או אה אה איה איה אי אי הי הו והיה
 אולמו היאה יואי יההי אוסותי ב׳ אפיון אפוון95 ״ אהיהי אהיהי אהיהון

 והי יהוה ®?לדיאך ״ תדו גדיאל גדיה גידיה ארטאן ארטג למיון למיא
 ״ תאו אי יאו אי יאו יהאי תאי יואה יואה ייאה יואה יאו יאו הוה

 5 ידבתא גדותי98״, תיון מאפפיון גופיפיון ספפידון אוסראי היפרו ??היפרו
 ,אסממיי מהריומי99 ״ קצטהמי קטתמי פלמומי הדדיומי צגדום גהוההיר

 קהתטי“° ״ אהוה ססמואי הואה יאטיפמי האה אתרמי יואה הוסימי
 הוהה ״ טרומצה הוה שמתני פה הוהי אתגמי ״ יהוהי פדהומי אהוה

 ״ פרנגי גני סם הי יואי הה^ אה אי הי ייא יייא איי ״°==איי תתליוהי
 10 ושריאל יוי ״אםהאל°3 ״ יה עניאל אה גבהאל יאו מיכאל אגי פרינג

 ״ וה ייו מלתיאל יוהוי אנתיאל יוהוה אליאל ווי אתיאל יווי 3ואתאל
 יוקיאל והי ייו אהמנאל אבניאל היאה יוו ומהנתיאל אלתיאל ^״״לוקייואל

 וה הו ה״י מפרהיאל ■יה מסטגיאל אה ״קבצקיאל95 ״ יה משקיתאל
 גתהותיאל ״ עאעה והתמקיאל עא הגטותיאל עה והפיסיאל עא שפתיאל

 15 עפפיה ״זדוקזניאל°7 ״ עופיה שפציאל עפיה עפתניאל עוא פגניאל עווא
 גולהוהיאל עתריה כשגתניאל עצקהיה ממהיאל עצציה דיניהאל
 ניתקנאל בפפיפאל(!) עצפיה בתקסניאל ״ עצשיה יובטטניאל עקתריה

 עצביה תשהוהיאל °״ ״ נעלציה ניקוציאל עצמיה הפתיאל עצניה
 ״ עצויה שורפיאל עצזיה הכפניאל עצטיה ארעעקאל 4עםייד, בפפפיפיאל

 20 בדיזוהיאל עצניה נדרוהיאל עצריה נותיתהיאל עצהוה פתניאל ״״כללי
 אהוד. ״״״כהריאיאל ״ אד.וה הדמיאל עצאהיה פפטריאל עצביד.

 אהיהיאיל אהוד. המוניאיאל אהוד. נזרוהיאיאל אהוה שבקתניאיאל
 קתגפד.יאיאל א׳ לד.יאיאל א׳ אנתנאיאל 5א׳ ״הדםוממאיאל3 ״ אהוה
 א׳ ענתיאיאל א׳ שגתפאיאל א׳ ״״פמקתיאיאל4 ״ א׳ קתוהגאיאל אהוד.

 25 שלשגיאיאל א׳ שניקצאיאל א׳ קמגגיאיאל א׳ שרקתאיאל א' פהגיאיאל
 הופיהיאיאל א׳ משקוניאיאל ״ א' שלאפאיאל א׳ כרשטגיאיאל א׳
 ״ א׳ מנהופפאיאל א׳ חטניתיאיאל א׳ אנפיתאיאל א׳ קקמאיאל א׳
 ״ א׳ נתנציאיאל א׳ יותממאיאל א׳ שפצפאיאל א' קגיאופיאיאל® ?״״

 א׳ 7ד.נצפואיאל ״ א׳ קפגיאיאל א׳ הילבואיאל א׳ בכלהואיאל !!9
 30 א' מהואיאל א׳ ״^״קדשיגאיאל ״ א' פעפפגגיאיאל א׳ נטמפאיאל
 א׳ מיתנד.יאיאל א׳ פיזקיד.איאל^ ״״ ״ א׳ להפפאיאל א' שלאטאיאל
 מרופהיאל יהוד. קרפרנד.יאל »^־^4 ״ א׳ שמתיאהיאל י א' קפותגאיאל

 ד.בקשפד.יאל ̂״3 ״ יד.והה שילהיאפהיאל והד. יד. היופקהיאל יהוהה
 ״ יהוהה מודדגד.יאל יהוהד. הצעפנהיאל יהוהה עפרגהיאל יהוהה

3״ יד.וד.ה ששמסריהיאל יד.וד.ד. פגםוד.יאל יהוהד. ^״םעפתשד.יאל5 5

.הדסוצריחיאל. s עסצצה, 4 ואהאל, 3 יה, ̂ כריאך.
פיזקהיאיאל. ̂ הנספואיאל. י סיאיאל,
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 f. f[[ '־הוהה שבהתזהי^ל״ יהוהה לעגקתי^יאל יהוהה עגפתנםהי?&ל ̂^7
^ל יהוהה הלכאתשהיאל ייהוחה  יהוהה דבםההניאל ״ יהוהזז שמפרה̂י

 זמנאתהי^ל '־הוד. שירזתהי^ל יהוהה 3זעפוםי^ל יהוהה שדהבקהי^ל־
 הויה המקטיהואל יהוהה בתםקהי^ול יהוהה פםפההשהי^ל ״ יהוהה

 ^פספמהואל הדה 3^שתנםו»ל הדה ^^קנינפהו^ל ״ הדה 4^שטנהו^ל 5
^ל הדה  בזלפפהו^ל הדה זרפהואל הדה ?^ביריהואל ״״9 ״ הדה מתמתגה̂ו
 ״ הדה קפלזגהואל י־ה הו ^אשמםנהו^ל30 ״ הדח צהמקנהו^ל הדה

 הדה טיטסהואל הדה מתעשפהואל הדה ״מתהמוהיאל31
 עגהנהואל הדה למני־פפהואל הדה זפתרפהואל הדה ^אטטהםהואל33 !32

 חלואתיה מכל רברבי־ן קדישיין מלאכין ״ הדה ״מפפגדהואל34 הדח ס!
 להון כורפי־יא,דמתקן מן [מן] דקינדן ״ יהה אה יה והה היוהה הוהי ד

 בשם̂ 36 ״ !35* ״ רעותהון להון למעבד חרבא למשעבדי לאזדההא קדמוהי
 אלי אלי קלתירא דעלמא כדאהי מלאכייא כל ראשי קדישייא כל מארי
 דהו שמשוהי אנשא דבני בראיהון ורומא דארעא חתומיה מקרנם מפי

 קלותמי בעלמא מתחמי ידיהוןאנא רעל עלאה אלהא הה וה יה וה אה הוה !5
 כולא מארי אתר בכל עלי רברבתון אתון ״ ששנוהיי עצפוהיי מקראם
 למעבד יכליתון דאתון בעינא דאנא מדעם לי דתעבדון מנכון בעינא

 וה יה והי אהו הוה הוהי הי יהו בשם ובארעא דבשמיא צבורא כל
 יהו ההה הה יהו יהו ייה הו יהו הוה יהו הוה הי אהי הי יוהי ההי הה

 הוה יוהי הה יוהיה ההו וה הו הו יה הווה® הואה הוה הו יהי הוהה 20
 הה וה הה יה הה ההי הו הוה אהה אהי ההו הי יוהו הוה אהו אהיה

 ההי ההוה ההי ההי הי יה יהה ההו הה הה יהה הה אוהה הה ויה
שמי־.י הוא ה׳ אני באוריתא דכתיב ״ יהו אל אל יהו אהה הוה

 דיהון ולאתתא לנבר ולמיפר למיחד בעא כפייא למילי ^אם .111
 ולהוציא. ״ ספינה ולאסור ״ ופימניף נזיקין ארוחין ולבטל ״ חבריה לות חד 2$

 ועד תסבר תובר מן פומקא טפא על כתוב דבר ולכל האפורים מן איש
m ״ וביבשתא בימא ולמעבר ורמין טורץ לפנרא בעית בשמהת־.י״ואי 

 ולפכרא ״ עינין ולמיחד ״ מלכין ולאעדאה ולמיפק ״ לנורא ולמיחת
 ולאשבעא ולארמא ולאשפלא ״ היין ולאמתא ״ במיתין ולמללא ״ פומא

 דכפא טם על כתב ״ עלמא פתרי כל ולאמתא ״ לך דישתמעון מלאכין 3°
 ללרוחא3 בשמהת־.• ועד תסבר תוכר מן שואצרא^ עיקר ביה והב

• ועד תובר מן מנצב על כתוב בנופא דרחשא  משגרא לרוח 4 ^נון־.
 הידרפטא מן כתוב נופא כל לרוח 3 הידרפטאי.־ ועד מננינון מן כתוב

iW[ ועד בשמהת m מן כתוב ®לשידא בשמחתי.- m ועד i[ 8ף .f[
̂אה)־־.- ועד יהיו יאו מן לפרודתא7 ^דהו׳.׳ 35 משח על אמר ^לאפברתא^ (

»שתגהאל. 5 אשגהואל. 4 ז!לפוטיאל. 3 שרהכקדדאל, ̂ שבהתוה^^ל, יי
135 = 1—5 * 1. לאפכרתא 9 , שואצרא. א״צע ̂ 1. פטנין? 7 הווי־,



xni
ו ועד דאה) מן ורדא  לגים^ אודנייה על לחוש לכבא9 לפומיה-,- והב ^

 י־ומץ מיא על אמר עיגין כאב ״לכל הותמיאם־.־ ועד אונטו מן ליה דכאיב
 ״לברוקתא עיניה־.־ בהון וימש מסולם ועד הותמיאם מן בצפרא שלשה
 צפרין־.־ שבעה וישוף פסמי" ועד מפולס מן שושמי משח על אמור

 5 ג' וימלי סימון דעד פסמי מן בשמיה דקיק כוחלא על אמור ״״לחילא
 ועד מן רישיה על ליה לחוש רישא מן דנחית ״לדמא3 צפחן■.-

 פלגא״ לריח״4 פוריך־.־ מן דתיחות קדם מן ידך משיין כד צפרין ג׳ ^"י
 ^רי מן שושמין משח על זימנין וד מים מלא כלי על זמנין ד אמור

 על דולא ההוא ליה ורמי ״ א׳א׳ם׳ פ:ב׳פ׳ מן ותפקון דיהחיחון ^מי ועד
 10 ליה וכתב יומין נ׳ ליה עביד ״ משחא ההוא מן ליה ושוף דישיה

 חגמא ולרוחא ^״לנלחתא ליה״. ותלי סלה אמן ועד משבעא מן בקמיעא
™ כתוב טמא ̂̂־ דסתמא ליה־.־^״לחחא ותלי ^ ועד מן  כתוב טמ

^ ן ה ועד מ  דשמאלא אודביה על אמור אודנא *לכיב7 ליה... ותלי ^
ה ועד ^■י מן ^  5דשליפותא 4מעי על אמור 3^לטרש^8 אפכית־.׳ י
 IS פשר כד באזנו ליה ואחית חס ועד אהיה מן ידי במשח סליק כד

 ולנידא ולרנשא״ 9ולעינבת^ לשימת^^ 7ולםיפת^ ^לשיחנוד9 ״ קליל
 4̂ולםקבי ויבישאתה רטיבאתה 3̂ולחפזפיאתא ולחזוזיתא״ דיכפית^^ ה

 ושוף פשתומתיאל 5̂וד חם מן זיתא משח על אמור באנשא דייהון
 מן הימתי®^ בהון דסליקין מיא על אמור ״לירקאנא דשמלא־.־ בידך ליה

 20 על לחוש נחירא ולרוח נחירא ^^לכאב וישתי־.־ ייאזגיא ועד פשתומתיאל
 לבא ^^לכיב בנחיריה־.־ ליה ורמי ייהקלתיה ועד ייאזניא מן ״7ידי משח
 וישתי־.־ י^סופוניה ועד ̂■הקלתיה מן מיא על אמור מעיה ולכיב

 ועד ייסוסניה מן !9הרדוף בהון דסליקין מיא על אמור ג״לחכאכ^^^
^ ולטרסאנא ״לחזורתא״4 בהק.,. ויסתי ייקרמתיה  מן אמור ולאשב̂י
 25 ושוך זימנא זיתא משח ועל זמנא עליהון אמר הותמז ועד ייקרמתיה

 הותמז מן אמר בישא לעבדא ״=3 ־.־ לותהון תקרב לא ומיא יומין ג׳ ליה
 על ליה ורמי נהרא מן מיא מלח״^ כד חיורין כוזין ז׳ על ניפריא ועד

̂לנילואה̂נ חשיה־.־  כוס על או פיו על ואמור בפומיה רוקא ליה רוק ®
א מן שכר ^  ^לאינשא7 פומית... מן דנפיק מה ויחזי וישתי ועד ו

 30 חלא על או מחתיה אתר על אימא דמזיק יתשא בלך או חיויא דמחיא
 קבלא הדין וצער דרחשין קבלין לכל וכן וישתי אמאום ועד העיוהו מן
 על אמור ומנא בלא דמא דחזייא ®^לאתתא אמאום־.־ ועד העיוהו מן

ותקיטר ״3כנור» ותיקלי יאום ועד אמאום מן 4̂דגעמת^ דביעתא קליפתא

ר. כמי אל ’י
 חמי. צאר שור ^

 טרתזק.
אכצר. שוך
אלתצא. וגע

ערץ. אל כרם אל ^
® רואטיק. 7

 חזאז. ״
 שירג׳. 7̂

1.מלא 22

טרש, 3
שאמאת.

גרב. "3
■ חכא. אל

אל&ם. וגע 23

אטעא, 4
עגב. 9

גרח. אל 4̂
 ד&לא. "9 ■

דגעמיתא. 4̂

 כנ&תא. 5 ,
 דמאמאל ״

 L ועד "5
 הנזיר אל 20
1. בנורא ^3
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 5W מן נשי^ כד קמח^ על אמור ]f. 8ף פומא כיב ^לכל9 •.* ביה
 מן חמרא על אמ׳ ולאשחתא ״נלשובהא־ בפומיה*,• וידבק ותבין ועד

ספטן מן מגילתא על כתוב 3נשי^ ■לגידא וישתי־ ססטן ועד
ההוא מן קמיעא ההוא וישוף דזיתא משחא על לחוש ואף יכצרץ ועד

 ההוא ליה ותלי אליה(!) דכיבא עטמיא בההיא ליה שוף ואף זיתא
 תפפמת עד יכצרץ דמן דחמרא כסא על אט׳ 5לצימרתא3̂ ביה-.- קמיעא

 ואמ׳ במשחא וטמוש מלחא ביה ורמי הבאודדא 5לתחתוניות33וישתי-.-
לאנש34 עלוהי-.- ויסב יגלוניא ועד תפסמת מין עליה  ביה דאית לאנש34 עלוהי-.- ויסב יגלוניא ועד תפסמת מין

“הומתא ביה דסליקיןס! מיא על 9ארע׳ מיא ליה חרעיף מף ואף עוביאתא^
 מנצב על כת׳ בעית אם לנישמה33 וישתי-,- אהרוניא ועד יגלוניא מן ס!

״ מתמי ליה דדמי לכל נשמא אתר על ויחית אפנגיכים ועד אהרוניא מן
 מן עלוהי ואמור דידיה במשחא וטמוש דעמרא משיבה פב בעית ואם

 ולמחתא לםתרא36 נשמא-,- אתר על ויחית אפנניכים ועד אהרינים '
 אפנגיכים מן חיורא נפטא על אמר תזרוף דלא מהתא ולכל דפרזלא

 על אמר לבא ולכיב לשעולא37 מהתיה-.- אתר על וישוף קיסא ועד !5
̂נ. ושמן שפר ̂ן!38 דשך[י-... אתקם ועד קיפא מיין דיד̂י  ולניפקא :נ3למרךן
 לכבדא39 וישתי•-.- אליהו ועד עתקס מן ענבי בהון דפליקין מיא <על) אט׳

 ויטל אתנוהי עד אליהו מן דמיא דטלפהי שתיתא על אט׳ 4̂דמרימא
 מיבנאם ועד אתנוהי מן דחמרא אבפקא אט׳ לטחלא4° קליל-,- ויטם

 אט׳ דאתתא ולד בית על דשריא לרוחא41 ימים-,- ג׳ לו עשה כן וישתה 20
 דעמרא-.- ״7באודרא עלה ותפב^* ועד מיבנאס מן ״3כופרא משח על

 ועד ^םי" מן מים• או שכר על או דחמרא כסא על אט׳ דמפלא לאשה4־
 יין כום ]f. ĝ[ על אוט׳ דמא חזת ואפילו ימים שבעה וישתה 'שקבם
אמגוזא®^ משח על אט׳ סערא נפיק דלא לאינש43 ולדא-.- ויקום וישתי

 דפנים טרף על כת' פרא לאשבועי44 -.- וישוף פלני" ועד שקבם מן 25
 ותיתי ינטום ועד פלניי בשם אברכפם שמיה די פרא עלך אשבענא

 אפורך ואחית תעכב ולא מינך בעי דאנא מה כל לי ותנלי לותי
 מן נמלים קן מן עפרא על איט׳ מקצינותו קצין להמיר43 לך-.- ומתנלי
 לכיפא אפיקיתיה ״9ננעא לאפאה46 לאפוחי... וזרוק קתנק ועד ינטום

 דתיזח נתעלפם ועד קתנק בשם ננעא עלך טשבענא עליה ואימא דנהרא 3°
 פליק וכד בנהרא זמנין ז׳ ויטבול ויחות א׳א׳ם׳ פ׳ב׳פ׳ מן ותעדי ותבטול י

 כתוב לבורדפ°^47 ליה-.- ותלי פלה עד משבענא מן קמיעא ליה כתיב
 ואי48 ליה-.- ותלי מיבנאם ועד נתעלפם מן דנחשא פומקא טפא על

בעית ואי49 אסא-.- ועד מיבנאם מין כתב ננך על מטר לילי דלא (בעית)

לשובא. ̂ מנטל, ^
 דערבהי ® מא, 7 עוביאנא. ^

שית׳. אבצר.
עז קטנה. *7 ותיסב,

. אלנסא. ערק 3
מסלוק, 1. אמור 9

1. דמריעא 4̂ מראתא. 3̂
כץ. אל ^9 18

כת אל 3 אלטל. עצר 4

שפכדה,
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 לקניל וקום דיכר^ דדיקלא ונבראה דבי־ אכן בידך סב שמשא למחמי
 מן ואט׳ 3דאורדינ» ופילוי״ אטרופינון דמתקרי־א אכן ואט׳ שמשא

ן ועד אסא ה  יתיה דתשאל וכל חייורין דלבי־ש כגבר יתיה נתחמי־ ^
 נורא לאתון 4דבעי־דיחות מאן5°בתרך,- יתה יתי אשה ואפילו יתיבינך

 5 ויחות־.׳ בעממית ויתלי באתיר ועד האתון מין דכספא טסא על יכתוב
 ורמי דמיא 5םורא פב בתרך דייתי ובעית שליט או מלך חזית ואם31

ל^ ועקר שואצרא עקר .ביה  מן עליה ואם׳ ארטכלם ועקר פרפ̂י
ר תי  עליהון ורמי חיורתי בחפפא דנורא נומרי ורמי.על אהפותי ועד ^
 ואי 3־ אשה-.- על ואפילו לותך ייתי עלוהי דתגזר וכל דזית אטרפין

 10 ועד אהסותי מן עליהון ואמ׳ מבוע מי סב יתהון לאהדורי בעית
 מן מיא על אט׳ ליה למשרי דבעית מדעם לכל 53 באנפיהון■.• וזרוק
וכן ליה ותלי בקמיעא ליה כתב ואף עלוהי ורמי ועד "אפוני

 ורמי חיורתי חפפא סב נונין למצד 54 איבקיה?׳.• בית מן גברא לאפראה
 כיף על אתקנז ועד אנתשורמי מן עליהון ואמר דזיתא אטרפין עליהון

 15דילך,וכתב מן אידם^ פב אחריך שתבוא ]f. 9T לאשה55 נהרא•,׳
 אתומי׳.־ ועד אקתנז מן לקבליה ואמר פליק כד חדת ביצין על שמיה

 ואמר״ אוכם°״ במוראה וצבע חדתא חספא פב בתרך דייתי לגברא56
 לאילנין57 לאחורך.- תצפי ולא ואיזיל פנכיר ועד אתומי מין שמיה על

 וקבר m ועד פנכיר מן חדתא חספא על כתוב פירא מפקין דלא
 20 דלא לדיקלא עביד וכן אילני לכל מיא ואשקי בהון^ דאין דאילנא בעק(רא)

5.̂  ועד m מן חדתא חפפא על כתוב בפירי דנפיל לכלבא58 ןוךו,
 . וקיטמא מיא על אימ׳ ואף ארעא בההיא שקיא בבית וקבר ברתיא
א מן דאנכא טסא על כתוב 3̂למרוביא59 ארעא-.- ית ואשקי ומלחא  ™י

 על אימ׳ ואף לחשת כד ורוק זמנין ג׳ אזנו על לחוש ואף אהחום ועד
 25 שוטה כלב ליה דנכית למאן6° .׳י מנהלן יתיה ואשקי זמנין ע׳ דמיא כוזא

 אנסתרהון ועד אוזרוופ מן גויה מן קליף כד דחמרא משרא על כתוב
 מאני וילבש גופיה כל וישוף שומשי משח על ואמר יתיה ואשלח

 על כתוב אשתא לבני או !^לאשתא משרא-.- ההוא ליה ותלי אחריניה
 ותלי מאדמוג ועד נאפתרהון מן דברחא^^ או ״5דדכרא ״4דמלקרא קרמא
 30 מן אוזאריה קרנות ד׳ על יאמר וטאעי באורחא דאזיל ̂®למאן. ליה־.-

 י על אט׳ חברך מן מדעם למשאל בעית אי 63 ׳.׳ אקותגותריץ סאדמוג
תג מן פלטא^^ משח על או ^7אקוםא משח על או ־פוםאן משח  ועד ^ו

וכתוב דילך על עידם(!) סב בתרך אתתא בעיתדיתי אי תו 64 אליהום-.-

דיח 4 עיסג. 3 סולי. ̂ זכר, לייף צאפיה דוכנא *
חמרה, )1. (אידם ® צבאה. ̂ בצאר, ® כצאר. 3

למרצע. ^add 3 פירי ואמור. ” אסווד.
פענשה. 8̂ ני-רי, !7 חום, 6̂ דיגזג, 5̂
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 תרעה לקבל ואים׳ ושמך שמה תרעך על וכתוב ושמה שמך תרעא(!) על
 סב לא אם בדרכך מצלחת תדע בעית ואי5̂ נסכיא■.- ועד אליהום מן

 ועד גפכיא מן ואמר שמש לקבל וקום אטרפוהי דפשיטין מלאה חסא
 ,כברייתיה ואם תיזיל לא ומכפפן אטרפוהי כמישין אם ומי אפדום

 לקבליה אם׳ זינא בית מן נברא לפנאה בעית אם‘̂® ומצלחת־.- תיזיל 5
 יקותני ועד אסדוס מן זימנא זינא. וקדם זמנא שמשא וקדם זימנא

ילבעפא^י  מן מאתא בשבילי זימנין ד עליה ואמור ביתך מן עפרא פב ̂ז
 וזרוק כן עליהון ואמ׳ מאתא שבילי מן פב ואך אקתרם ועד יקותני
̂אם ביתך®-,- בתוך  3כיפי תרי מן טיגא סב אינש למקטל בעית ®

 צויא דיקלא מן פלוין ד וסב שמה עליה וכתוב צלמא ועביד נהרא סז
 צרתא^' בנו צלמתא ואחית דסוסיא במיני דחפקניאתא קשתא ועביד
 פרסומי ועד מן'אקתדס סלוא כל על ואמור בה ושדי בקשתא 5 צלוי ומתח

 ורמי אינשי דז׳ 7פב ננעא 3 לשףןךי >59 מ׳נ׳ך-.- ויית׳ד׳(!) פ׳ב׳פ׳ יתחבל
 פרסומי מן עלוהי ואמר מימתא לבר ]f. 10ף ופוק חדתא בחספא

 מן עפרא סב כן ובתר סופיא דריך דלא באתר וקבור אבנפנם ועד !5
 לשדורי70 דביתיה׳.- אסקופתא על או באפיה ובזוק מספא^ דההיא עלה

 קיריואם ועד אבנסנס מן דכספא טמא על כתוב חברך על חלמא
 ביני ואחית פיו ואהדר בפיו מחת כד יתיה ושחוט תרננלא בפוס ואחית

 בשם כן ואמר דוכתיה על עקבך ואחית דשורא בעקבא וקבר ירכתיה
 אם ״ז ריעותי-.- דיעביד עד בחלמיה פ׳ב׳פ ית ויצער קלילא שליחא ייזיל 20

 ואם7̂ ויביש-,- אילוהש ועד קיריואם מן לקביליה אמור בתרך נחש אתי
 ועד איליהש מן נלאלא על או חספא על אמי בימא אילפא למיכלא
 או עפרא על אמי■ למשריה בעית ואם7־ בימאי,- לקביליה ושדי אסנורכי

 למיזל-.- פשרא פשר וכד במים ושדי נפטננס ועד אסנורפי מן קלא על
 מן עפרא על אמי׳ נטמיין דלא קידרא או כיור או תניר למיצר בעית אם 74 25

 למעשריהון בעית אם 75 באפיהון׳.- ושדי לקיילהון פפשפיא ועד נפטננס
 בעית אם 76 ובשלין-,- סנמס ועד פפשסיא מן ואמר קדמיהון רוקך רוק

קרנוהי חד כפא בכר דסודרא קרנואי ד׳ על אמי כביבשתא ביטא
 אם 77 אפסומת■.׳ ועד נפמס מן ואט׳ קדמך ייזיל קרנוהי וחד בידך נקוט

לפ׳ב׳פ ינופט אפקוהחיי זדים במכניע בצלותך אימא אינש דתילוט בעית 3°
על אמר  ואם 78 קהוהיהוט-.- ועד אפפומת

 ורמי ננזריקי ועד אהישוני עד קהוהיהוט מן דשמאל אזנו
 חיתא כל או אפעה או דוב או אריה למיקטל בעית אם 79.

 וזרוק ננהיה ועד ננזריקי מן דימינא רנלך עפרא על אמי דמחבלא
רנלך דמתחות עפרא על אמ׳ יתחון למנאד°! בעית אפ3° לאפיהון-.- 35

 1. עלוי 5 טגדל. חאפהי, 3 ערם, בשער םר1ד קצב קון ® ' מגעלעבון.
תשדהם. 1. למעבר 9 1. חמבא ® .lacuna 7 לאזגעאג. 1. לשרות ^
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 למפתח בעיית לאפיהון■.־ ושדי היטגאי ועד נטדה מן דשמאל
̂^ לקביל ואמר לישגך תחות ואתית חירדא קניא עקר סב דשא  דש

 אמור בעירא או תורא למיקמל בעית ̂®אם מרקם־.• ועד היטגאי מן
ם אזנו על ק  על אימי בליבא דתישחון,״ בעית ^אם3 •.- תמימם ועד ^

 5 לאשטואי^ בעית אם4̂ ויכול... ליה ושדי בדרקם ועד תמימס מן אומיצא
 אי83 ‘בידיה•. ליה וסב אהיתי ועד ברדקם מין ביצה על אימ׳ אינשא
 ועד אהיתי מן הדתא חספא על אמ׳ דחברך ביתא לאחרובי בעית

 דירי משח על אמר חברך לאגלאה בעית ̂®אם בביתיה׳.־ ושדי שאילם
 לאפנואי בעית אם87 כאביה•,- בסיפא ושטד אספרל ועד שאילם מן

 10 אסקופתיה-.- על ושדי עזמרם ועד אספרל מן גרע דם על אמר חברך
 ]f. 10ף ועד עזמרם מן דמיא כווא על אם׳ אשה תפיל בעית »אם8

 על אמ׳ אנשא לאמרועי בעית אם89 אפקופתיה-,- על ושדי יציאום
 או בקצירא דתדע אם 5° וישוף־.־ גאסטג ועד יציאום מין זיתא משח

 אפי מהדר אם להרטן ועד נאפטג מן לקבליה אמ׳ חאיי או מאיית
 15 באודניה אריה דתנקוט בעית אם9̂ מאיית־.• 3לגודא ואם חאיי לותך
 ואמר קיטרין ז׳ דהמיאנך 4 בכרכשתא וקטר דודיאה ועד להרטן מין אמי
 בעלמא שבחך דייזיל בעית אם9־ יתיה־.־ וגקוט וקטרא קטרא כל על

 אם93 ‘•.5בבאך יתיה וקבור גונניא אצטי ועד דודיאה מן קמיעא כתב
 אפטיגו מן יחידאה דזרדתא קגיא על אמ׳ קדמך ארעא דתקפוץ בעית
א  20 סב ימרע לא ותוב דיתפי לתחתוגיות בעית אם 94 יזלויהו•.- ועד ^

^ מן עליה ואמ׳ בנורא וקלי שיראה קשיתא...דהאנא ל ד ן ועד י ו  ^י
 על כתוב רוחא לכל93 דטב•.• קמיעא עליה ויסב זית במשח וגבול
ך ועד מין מגצב ^  כתב דפלגגי כמונא דק לארםא96 ויתלי•.• ^

ך מן עליה ואמר בחמרא ורמי בעא על א  וישתי'.• היפרו ועד ^
 35 ותלי 6וזאברא דפרזלא חומרתא פב שמיא מן אתיא כד לגלאלא97

 גתמי־.־ ועד היפרו מין עליה ואימא דבעית דוכתא על דא״ך במדעם
 צביע כד ארי משך על אמ׳ רברבני או מלכא קדם למיעל בעית אם 98

 לירקאגא99 עלך•.• ונקוט שהרומי ועד גרומי מן נקי וחמר אוכמא במוכא
 נגהי דארבעה בלילי דליפתא במיא וטמוש גידא סב בארעא דנפיל
 30 ועד שהרימי מן ואט׳ ארעא ההיא על מיא אינין אזלה ̂ ולמחר חמשה

^Wi••'.8בגופתא ורמי מןטינא תולעתא סב בפירי דנפיל °°7״לנשקא ־ 
 ■ בההיא וקבור 9דכופרא פומא ופכר פתגמי ועד קהתטי מן עלה ואמי

 ועל דקופי°״ כוספא על אמ׳ זינא בית מן גברא למישרא“* ־.־ארעא
“פיד מפקא דלא ^״״לארעא ויכול׳.־ ועד פתגמי מן “דתוחלי תמה

1, יביתך? 5 נטרף, ואעקד 4 חאיט, 3 צנץ. ̂ , תאדץ. ^
אל בנה אל כוטב 1. דגופתא 9 מכחלה. 8 דוד, ̂ רצאץ, ^

1. פירי־ אלדוכאל, תמר אפוד.
2
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 מלחא יבהון ורמי נהרין ח׳ מן מיא יתהון ומלי ביתין ח׳ מן כוזין ח׳ סב
 כל על ואזלח זימנין ח׳ אסהאל ועד מן עליהון ואמ׳ ביתין ח׳ מן

 דדגליש לקצירא שבילין-,- ח׳ על כוזין ב׳ אינון ותבר כוזי תרין קרנא
 מן מיא היגון על ואמר במיא שיברא סליק הליש ממאי ידעת ולא

מתחות עפר סב קרבא למעבד צהי כד וישתי "לוקיי ועד סהל א 5
 והוון לאפיהון וזרוק קבקציאל״ ועד ^קי מן עליה ואמ׳ דשמאל רגלך

 אימתך דתהוי בעית אם “5 ־.־ קרבא ועבדין קרבא מאני ואהדין פרישין
 גתהותיאל ועד קבצקיאל מן דאיברא טסא על כתוב אדם בגי כל על

 נהורא לך דאתנהר בעית ^°^אם מערבא־.- לרוח כנישתא בבי וקבר
 זרוקזניאל ועד גתהותיאל מן קרטאסא על כתוב חשוכא בשעת !0

 מגלתא על כתוב עיגי^ למיצד בעית אם ״°״ דבעיתי,• אימת עלך ונקוט
 ולא בתקנשיאל ועד זרוקזניאל מן כוכבי תחות דהוצי במאני ואחית

 לך תעביד והיא חרבא דתשדר בעית ^אם°8 בתבת^־.• כד תשתעי
 תשהואיאל ועד בתקשניאל מן פרזלא דכולא חדתא סכינא על אמ׳ קרבא

 דכולא סכינא על אמ׳ הדדי אנון דיקטלון בעית ^אם°9 לאפיהון*.• ושדי !5
אל מן פרזלא הי הו  בארעא עקבא עם יתיה וקבר כללים+תניאל ועד ^
̂! ואחית ]1 .f[ יתה דנסבת עד הדאדי קטלין ואינון בארעא על׳ עקבך 

 דימין רגלך תחות מין עפרא מין סב דניחין בעית °״ואם ארעא־.• תרין
 יתך תפש ״״ואם ניחין•• ואינון לאפיהון ושדי דאמות^ מה ואיפוך

 ואמ׳ דשמאלך זעירתא דידך אצבעתך כוך דליקטלך ובעי אויב 20
 קדם מן דרהיט כגבר קדמך מין רהיט והוא כתריהיאל ועד תניאל כללים

 הדגסומאיאל ועד כתריהי מן אריה משך על אמ׳ עינין למיחד קטליה•.•
 מיניה למיסק ובעית® יטרא נפלת אם״״3 לך... דאחזי ולית עלך ונקט
 נפלת ̂-״״אם בשלם'.• סליק ואת סמקתיאיאל ועד הדגסומאיאל מין אם׳

 המגגאיאל ועד סמקתואיאל מין במפלך אמור ידעת לא כד עמוק בבור 25
 סמקתיאיאל מן אמר עמוק בנהר טבעת אם״״5 מדעם... בך יחטי ולא
 עלך נפל ^״״ואם לשלם-.. וסליקת משקופיאיאל ועד המגגיאיאל ועד

 ועד ככלהוגאיאל משקוניניאל מין אמ׳ תחותיה ואת מפלה או חיסיא
 אצבעתא כוך מלכותא יתך תפסין ואם ״״7 ...בשלם פליט ואת קניאיסאיאל

ל 'ככלהואיאל ועד קניאיסאיאל מן ואמ׳ דשמאלך זעירתא 30 ^  קדם ^
 ״״אם-נפל״8 ^ך... דתפסו גברי ית קטיל והוא דייגא קדם או מלכא

 יקדשיגאיאל ועד בכלהואיאל מן ואמי למערב אפך אהדר גיסא עלך
̂״״ואם גדין־.־ דלא כאבנין הוויין ואינון דיינא קדם או מלכא קדם  בעית ׳־

״ואם דאמרת מה ואיפוך למנדנחא(!) אפך אהדר להון למשריה  אזיל ־.־.̂°
מין ואמור לשמיא עינך זקוך למשתי לית ומיא בטורין או בבקעין את 35

באלעין, תאכד ̂ קבצקיאל. ״
צ״ע, ® 1. דאמרת 5

כללים 14, ,.צתנת 3
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f[. דמיא•■- עינא לך ומתפתחא פיזקהיאיאל ועד קדשגאיאל
 פזקהיאיאל מין ואט׳ לשמים ידך ופרוש לשמיא עינך זקוף בנפת אם
 בעית ^^^ואם ובשר•.׳ לחם לך ויהיב קדמך קאים וסר קרםרנהיאל ועד

 ועד קרסרניאל מן מודרך על אט׳ לותך דאנשא^ מריאה למקריא
 5 לך׳.־ איט׳ דבעית ומא לותך אתי והוא אסרך ואחית הבקשפהיאל

 אזיל׳.׳ והוא באיפוך דאמרת מא לקבליה אט׳ יתיה למפטר בעית ואם”3
 אהיופסקתיה את קרי דבידיה מה יתך יליף דבשמיא שר כל בעית ואם
 חרבא תכלית ועד קדישייא מארי בשם ביליליא שעין בג׳ יתיה ואשבע

 דתיזיל בעית אם̂^5 וינוס(!)..- דבידיה מה כל וילפינני לי ויגלה לי שדר
 10 הבקשפהיאל עליה וכתוב דאיברא טסא סב תטבע לא ורגלך במיא

 חכים דתהוי בעית ®״״אם אזלת׳.׳ כד ואט׳ בהמיינך ואחית םעסתשהיאל
 מן הדעת בחונן ניסן ירח ריש ראשיהון הדדי בתר ירחין נ׳ אדכר

 בהון־.׳ ואהגי חכמה שערי לי יתפתהון עגפתנסהיאל ועד שעסתשהיאל
 מין יומא בת ביצה על כתוב אלתר תילף דתשמע כל בעית ואם ״״7

 15 ומדעם ואשתי צפרא מן חייא בחמרא למחוק קנינסהואל עגפתנסהיאל״
 דיליף כל חברך מן דתשכח בעית ^״אם8 ג׳ עד תטעום לא

 אובריהואל ועד קנינסהואל מין דרופניס אטרפא על שמיה על כתוב
 סב סנאך על בישא שידא לשדורי בעית אם ״״9 באסקופתיה-.- וקבור
 קםגגהנהואל ועד אובריהואל מן ]f. 12ף עליה ואט׳ ירקא 3קמצא
 20 מיתא מן גרמא סב מחא ״לשדודי®30 ...5ואפראיה 4נדדא ביה וקבור
 עלה ואמ׳ בדוקא^ 7דקרבאסא בבליתא וצור בככא תחותיה מן ועפרא

 קברי׳.׳ בבית וקבר שמיה על מרגהמהואל ועד קפגהנהואל מן
 אטטספהואל ועד מרגוהמהואל בש׳ ולסטין גנבין ויתמסרון יתאסרון ״3!

 בעית וכד״3־ אמרתי.- כד באזנך זעירתא אצבעתך אחית אמרת וכד
25 ביתך ״למסתם°״33 אזנך-,- מן ידך ושקול מן אמ' להון דתשרי

 9ואזלח מפנסרהואל ועד אטטהסהואל מן דמיא כוזא על אמ׳ גנבאי מן
 סב גיאסא מן ביתא למחתם״34 מתא... למהתם ואף לאיגרך סחור סחור
 מהדרת כד ואט׳ לאיגרך סחור ואהדר ״״ דשושמאני קניא מן עפרא

 בש׳ אט' מזיקא מן נפשך למחתם ״35 קדישייא׳.׳ מארי כל ועד מפגסרהואל
^ תובר ס  30.וכן בהנזיק ולא בשלם אעבר פ׳ב׳פ אנא הידרסניא ועד ת

 כל מארי מפרשןבש׳ דלא מילי ולשאר ״36 להון... משכחת כד יתהון לשמותי
 כתוב חרבא מן דכתבת קמיעא כל ועל חרבא׳.׳ תכלית ועד קדישייא
 ויקרב דאיתעביד בחרבא דעבדא ״ קדישייא כל מארי כש׳״״ ברישא

בהון לאשתמשא ליה ויתמסרון עובדיא אילין ובכל ביה לאשמשא

שדאדך. ״
 1.לשדורי ®

1. למחתם °"

 add.: עד ״
חאיך. 7
1.בש׳ ״״ נמל,

גדאדא. 3
1. ברוקא ! ריק

וסירה, 3קשעה.
דש, 9
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 יעביד לא עליתסובעובדיה מאלהא שלם עמרם בן למשה דאתמפרו כמה
 אינון ועברה והרוגה וחמתא רוגזא מלאכי ביה לאשתמשא ויקרב ל׳

 ואילין ליה־.• מקרן בגופיה הכל והכל גופיה ית ומשגקין ביה שלטין
 רוגזא־.• מלאכי על דממגא פרא שם ברישיהון די פריא שמהת

 צקצורומתיאל הוא חמתא מלאכי על דממגא פרא ושם שמו מזפופיאפאיאל
 ושם שמו םועפפגהיאל“ק הרוגא מלאכי על דממגא פרא ושם ״ שמו
 רשותהון דתחות ולמלאכייא ״ שמו געמוסגיקתתיאל עברה על דיממגא פרא
 ישמרך יי) ישתוון•.• גוולי וגופיה ביה שלטין וכולהון מגייגא להון לית
אמף.• רע מכל

רבה•••"תם קדושים בסוד גערץ אל בעזרת חרבא שלים
תם

APPENDIX A.

! ם 6ף ש ^ ‘יי ב ב ר ה ח ש מ ד

^ * יקראך ̂ דקמאא .1 « ה5א ז ז ! [פתיחו] בדיך אגון את אז *
 פאתו ♦ אטור לב פאה < דאפתון * ראבות אהל מאהילו טחין חתיכות

 אפכות . להון גחיל ♦ ברבות כלבי גוט גרא מרופא אמפראל ^ איר
 תגרא ♦ גאות פבר טבאי ̂ אלתבי ואיש * מישהל דגאהל תיגרא

 כורחילי אורי t וזך הותתי פסבורי. + אפימוך ̂ כלמייא בזאל ♦ באהל !5
 לברות ♦ פתואל כסות אאל דאגה ממפאי איסטרין באמיר בפאיי הפרגם
 הריאל ̂ תגריאל אספות בית ברי באות ♦ באברות ולבדיאל ♦ כותרך
 * זמדגא * וגוריאה בפריד לגיחוך אחון זרגיאל מכות דר ג״ג ̂ מאיהל

 קיקאגא * מלכיה פחפיה מאי יצחבי אורין דיי הזי גאמי אביא
 הא גאל ואיכא ואגכלה אינון פיתור דידה כגאן באתיך [איטרמילין] 20

 כיגתו טוב אסבי יגיריהון את לאיסגוגי טוב אבדיה אתון אדר זבחאי
 * אם את * בי גתת איללך אמיאך אוללך אפיאך להילאך איגא ואידור
 ואסירת כפא חלון הגא טורפתות טרא תנדא ארד ארת אפיאך
 יאון איפאדקופא .תאות גת קא לא יא מאות גלל לאמות זהר תיחמי

 גאות תאית * וגנאת אבחת רבת בר אספא תאיהל באהל דאגה 25
 מכסא אטרי איפוא לל כל אריגא ארי מרבי אות ^פאפדא * אטוה
 סגרחי יאבחות קמפאל לגיגיאל תרגיאל סטרפאל אל טאם אסבך

 או גטת אין כאגו אפבו ביה׳ דאיבותיו אומה טהראיך ]f. 6ף! גחגו
אחברא ליאל לא לאגי אממתה אסבית בי מאמטו גהל פחדי בי

 ̂ Cod. Oxford, 1 5 3 1 ? 6.  ̂ So in Ms.
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 טנאל אסטאים ♦ נ״ד אטיאל בדנה לחינה תתדחל אי־מחת ארמית
 באביך אניאם אברבא סתתה באפא איב אני באתמי באלכי אפאך

 ברפיאה פוך אם פאר תקנה סאסילו אית יוא פרידיאם יהנה תרניהון
 אהריאאל אח לאב ניתחת טיחן טאם תקנה פנפאית קאתה אבנבא

 5 טאחת מאר מאנות ארפתון יחילה אדללה אביה אפיריב טאבי פרות
 מן יהיא בית ברבת טועת חמושיה מהרין אפטר אין אלים אתיאו
 אבות באן אים נחה רינאל אחד אניק באבלי יעיר איש אמ׳ שלמה

 ריפאל באל בא אבא פתתא תחיסיאף אן תחק אסבאית לחומי בליתואל
 לאבות כלמיאת אננאין באריה נחסא אפטרני בה אפי מאפסי אסריא
 10 אבאר נינחל דאף אסטחר אפבנחר נכא דאתא לאטחר אפטיאל אנתחר
 תיאריה מלכות אמחל מיה דאמתחל דארני אנטיניר אליאל אוריה

 י נב^ אכתאך יאך נאתחור אננתון נמיר אפביחל תנדנות אפברית
 ליאת חל ואנראן מאפסר אטרא איכחל ביה איונא טוב כפא שלום

 איסתוב אנינין ואיפים נרתא בתתאות איפפתאות נקרפאל תרפבאין
 15 חרינן אבריר טחנדיאל יאות אמתה אהל אי אסבריך פיחאל נרדאי

]̂62 .f[ להנכני אזהאל ברוחל תחרך מלות אירבא יאפון תחרא יאם 
 על דשליט ומהא לאינמא איתתא שמה די בעירא על ומלאכא אחות

 על דשליט ומה ברא עופא על דשליט ומה . מתניאל דמדברא חיותא
 על דשליט ומה סדרקא תהומא על דשליט ומה י תרניאוב ריחשא
 20 על דשליט ומה ״ מאכתיאל אילנא על דשליט ומה ♦ ראמפאל טורים

 ומה ״ פפיאל עבד גינת על ברוניא על דשליט מה אריאם בסמגסיא^
 אנשא ועל מבריאל רוחתא על דשליט מה ״ תרסיאל נהריא על דשליט

 ■ רחמי ויבעי יצלי שעה משה רבה יקרא תלניא הבמת הרה רבא קרה
 למצלתיה לאנש יהיב שעה כל לה ואמ׳ ביש לבין טב בין אנש על

 25 קדישא שמהתא מאה ואדכר צלי דיומא קמיתא שעתא נ׳ שעין אלא
 קנין קן קןt 3 שלום אמן וארבעה מאה תלת ופכומיהן ותקיפא

 ונורסון אפפטאקיון נימא אבא . דרימיקל פטא תמא איכפנדרום בא
 טו . אינמטא איפורא איש מינלא טא כפובייא איולי וגברי אמרפיו

 גדולה אור היא איזו * רפואה לי תנו קן] קין מנא אירי פרקא טא תו
 30 אילו פפר רזא מעקרת אבילי ומבין פחות טלני בו אשר'אפרה כל
 השבעתי י והרוח האריות מותך אבלו מעקרת אבלו מקדימין mש

 הקשות הרוחות אתכם השבעתי התאומות נקבה ואם זכר אם עליכם
 [גבריאל] י״י בשם [מיכאל] חי חי החיל גבור ]f. 62ף י״י בשם
 השבעתי התאומות ומן האבדות מן האריות מן 4 עליו רפאל איאל

 35 בר פל׳ יהוה יהוה יה החיל גבור י״י בשם הקשות הרוחות אתכם
. ■ . - ״ קינין פל׳

א בסמני־ so in Ms. 3 1. 4 הציליני 4 .1נה?
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 וגבורות ניסים בו עושה שדדה משה של הרבו זה הוא אמת .11
 הגדול השם לו וגמסר במגה למשה גגלית והיא כשפים כל^ ויכלה י

 תגש לא לאיתתא < אותך שומר והוא באמת אותו ̂ ושמות והמפואר
 קה לבדוק רצית ״ואם ♦ הזה בעולם צרה מכל מצילך והוא תיכוה ולא

 ־ואם * ויבש השמש במעלה פעמי׳ ה׳ עליו החרב ואמור עבות עץ 5
 ואמור שמאל ביד תמרה ועיקר הים מן חול קח דגים לאחוז תרצה
 בים להלך רציתה ואם 3 . החול שתשליך במקום באין והן עליהן החרב

 בעקבך אותו וקשור ♦ שגי חוט בו וחרוז אותו וקוב מפרזלא עץ קח
להריץ רצית ואם4 • בשלום וצא והכגם ולך עליו החרב ואמ׳ וכת׳

החדש בחרש יין ותן ♦ טיקון אדא אי בכרטיס חחרב כת׳ יפה ס!
 על חרב כת׳ אותו לשבור רצית אם 5 . ונוצחין פניהם וירחצו וישתו

 שערך על ןדך מדם כת׳ ^להבאל(?) ומשתברין בקמטון וממון קפריגון טס
< באה והיא החרב ואמור בשמך אצבעך בדם צבי במגילת וכת׳ 3 שמך

ואמור ]f. שמאל ביד כרישין זרע קח בקהל לברך רצית ואם 7
 וצום כרצונך אותך ויטול ♦ השמש שיבא עד ורד בתוכם 4ונזוק החרב !5

 יבא מיד ובערב בבקר החרב ואמור לבן ופרח לבנה ועשן י ג׳ ימים
 אפיבלסמון שמן קח חלום לשאילת ^ואם כרצונך ויעשה עמך וידבר
 הנר את והכה הנר לפני החרב והזכר איריטיקון . 3קרטים על וכת׳

 שמן קח גדול אדם אצל לבא רצונך ואם 9 . וירבץ זית של בשבט
 ואם °״ t לך וישמע וידיך פניך על השמשתף על חרב ואמור וורד 20

 החרב ואמור ♦ השמאלית כפך מלא חרדל קח בקהל ריב ליתן רצית
 בשר קח מאשח איש להפריש רציתה ״״ואם . לזה זה ויהרגו וזרוק

 . בידיך תקרוב לא וראה^ שנייהן על החרב ואמור 7בנילך חמר של
 החרב וכת׳ ומבגדו משערו וקח עפרת של טס קח להפיל.שנאך ־״ואם

 יכירך ולא בשוק להלך רצית ואם ״3 . וירביץ החריבה בבית ותן 25
 ואמור שועל לב וקח עצמך ועשן ופיח ובשמים ארטימיסין קח ♦ אדם

 ואמור הגלים נכח עמוד עליך סער וקם בים היית ואם ״4 . וצא החרב
 לפני יתיה ותלי בעץ או בחרם או בטם וכת׳ « נוטשים והם חרב

 חרם על החרב כת׳ שנאך לשבר רצית ואם ״3 ♦ תטבע ולא הספינה
 לעשות רצית ואם ̂״ . בביתו והשלך החרס וטוח לאור נכנם שלא 3°

 דבר כל ויעשה נוכח.השמש חרב ואמור אריטימום(!) בימינך כך דבר כל
 עשה ולחבירים דבר בכל ותצלח שבעה ]f. 63ף ימים עצמך ויטהר
 אשר בכל תצלח ובכן לנפשך והצנע שבועה מכל עצמך ושמור מצוות
. ג׳ נקיפום נופיר איפת י אוחרן ״ קמטרן שעקץ ״ ח׳ז׳ק ״ תעשה

נר והבא שמאל ידיך כף על כת׳ ♦ אביץ תימן בתי כי כתם סגבוני 35

"לכל.
1. ותן השטן ^

 1. ושמרת ־
בידך. 7

 1. שמה 3
1. ורעה

1. קרמים 15. וזרוק 4
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 נקיים בנדים ולבוש נפט ומעט זית שמן מעט בו אותו וכסה חדש
 כל לך ומנלה לך ומעמיד מלאך בא ומיד טהור בבית ותישן

מבקש. שאתה מה
 שר את משביעין במה הנדול אליעזר את^ד עקיב' ר׳ שאל .111

 5 מעלה יסודי ומחקרי ומטה מעלה רזי לאדם לנלות לארץ לירד הפנים
 פעם בני לי אמ׳ ♦ תושיה וערמה חכמה ותעלומות מטה יסודי ומחקרי

 פמליא מכל הוא אדיר שר כי כולו העולם לשחת ובקש הורדתי אחת
 פרישות בנקיות עולם מלכו.של לפני ומשרת עומד ותמיד מעלה של

 א״ל . מקום בכל עמו ששכינה לפי קוניו(!) בכבוד ויראה ואימה טהרה
 10 שאני בשעה * שהודתני בהורי שבועה אחת על בו מזקיק הריני ר׳

 מורידו שהוא אחד יום בתענית אני יושב בו להשתמש עצמי מזקיק
 באמת צובע״ ויהא קרי מן ימים ז׳ עצמו את יקדש היום לאותו וקודם
 ירד תענית ביום טהרתו ימי ולתכלית סיחה מסיח יהא ולא המים
 אימה שרי עליכם אני משביע שישבע קודם ויאמר צוארו עד במים וישב

 15 ונוגע וטהור נקרה שאינו במי ■ לפנוע ממונים שאתם ? ורעד ויראה
 יה קתת שנקרא הזה והנורא הנכבד בשם עליון במשרתי להשתמש

 ה ו יה פפננה יה הו רותת סניקק יה דזו רותת ]f. 64ף קק סננ היה
 ולא תזיקני שלא בידו והכל בכל ומושל הכל על אדיר ידזוה אנקם יה

 יפתח ואחר ״ הרוץ נולה גבורות t באמת תפחידוני ולא תרעישוני
 20 שישמעו שמי אותיות מ״ב של בשם עצמו חתם כי נתחזק כי ■וישבע

 נהו אלד אותם וישביע ויחזור מרום צבא כל וירעשו ויפחדו יתבהלו
 הזה בשם חבלה מלאכי בכל ולוהט פונע שהוא שר יה פצץ ’ז הי

 מלכו לפני ומשרת נער הפנים שר אוזהיא קורא אני לך הזה בלשון
 אני וגוזר עליך אני משביע מרום צבא על ורב שר שהוא עולם של

 25 ושאילתי גזירתי שבועת ותקבל לרצוני [רצוני] להיזקק לי שתוסיף עליך
 ולא תחלחלני ולא תרעידגי ולא תבהליני ולא תמלא ובקשתי עשה
 ואתאמץ ואתחזק שפתי דיבור תעוות ולא קרסולי ימעד ולא קומתי תזיע

 רגל תנידני ולא עות תאחזיני ולא בגרוני יסדר והשם יתגבר והשבועה
 בסופה ולהבה באש אשטוף ולא ידי לדפות וליראני לבהלני משרתיך

 30 היה הו גג דר יו פירושו שכך ונשגב נפלא עמך המהלכת וסערה
 תרעש מקצפו דרדז הו הי שצמם דר דר יגג ממם יה ‘הו עתרנ
 בי״ד לך קורא אני שוב ״ מדבורך־ ברוך זעמו הכל יכיל ולא הארץ

 נביאות דברי להמתיק וחוזים לנביאים להם נגלה שאתה שמותיך
 רוח וכינויים פירושם וכך ♦ נועם אמרי ולהנעים בפיהם ]f. 64ף

 35 צצמם כינוי t אטימון מפורש ♦ דרה ‘הו נגי קסם וכינוי t פיםקוניות
נה דרו מצהום כינוי הוגרון מפורש פיסקון(!) מפורש ♦ ה הו הי ‘ניהו

1, ומבורךויצבע. ומת׳ ויכבם כמ׳ צובע ״
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 כינוי ♦ משי מפורש ♦ הי יו גהופם תצניג כינוי סניגרון מפורש ♦ הוה
 ♦ היה פנני כתמנת כינוי ♦ מוקון מפורש ♦ והיה יה צקנתה
 כינוי t סקטם מפורש ♦ הוה הוה אמממני כינוי ♦ אפטם מפורש
♦ פיהו הודים פדר כינוי ♦ איאל יהו ♦ מפורש ♦ הוה יד פם קדרדדו

 פפנניאל מפורש t והיה יה וי היה חן קמהו כינוי • יופיאל מפור 5
 . צצמכת כינוי * יה קנניאל מפור ♦ יה יה יה פקמנהד״ כינוי t, יה .

 הריני t הוה י יוה אגצצניתת כינוי ♦ זבדיאל מפור ♦ ויהוה יה הו יי ש
 בהן התומות ואותות וסתרים רזים שכל עשרה בארבעה משביע
 ראשי על חקוקין מהן וארבעה • בהם וארץ שמים ויפודי ♦ (!)ונעשים

 הוג בד זהו הגבורות אדון פיה נני צץ והו טתי הוגג הן ואילו החיות ס!
 קתנת t פרישות בעל ♦ הה נדד שש תצמצ ♦ נפלאות בעל ♦ פה פי ק

 ארבע על ♦ חקוקין מהן וארבעה ♦ העול בעל ♦ גרדיה ובר צניה
 ♦ קדוש׳ קדושות קדוש׳ הוה זיז נהו פרד נדד הן ואילו ♦ כפא רוחות

 אלהי אל יה ז או טיל פפבר אדירון אדירי אדיר יה עקמה נג פפג
 חקוקין וד * המלכים מלכי מלך פנגיה ]f. 65ף עתקר כן את האלהים !5

 ובעמדם ילכו בלכתם כאמור החיות נגד העומדים האופנים כתרי ד׳ על
 פם צב אפגנו ♦ כל על שליט וזיי[ייהן] גייה בליט ♦ הן ואילו ׳ יעמדו

 דרהי בכל מושל הוה צץ הי סם זנגהו t כל על אדיר יה רור
 רם עליון מלך של כתרו על חקוקין מהן ושנים ♦ בידו שהכל בירננהו(!)

 כל תכרע שלפניו תסיח חי קדדר צצ פפ צץ זתת הן ואילו ונישא 20
 אין מבלעדיו * שיה שוי גרוז וה אזקה לפניו יודה פה וכל ברך

 שתמהר עליך אני ומקיים וגוזר משביעך אני בהם * ומושיע אלהים
 תטרף לא ובירידתך שלוחך ולא אתה ♦ פל׳ בן פל' אני אצלי ותרד
 ומטה מעלה צפוני וסתרי ומטה מעלה רזי מחקרי כל לי ותגלה דעתי

 הגדולים בשמות כי לחבירו מפפר שהוא כאדם תושיה וערמת בינה ורזי 25
 הכבוד כסא נכון שבהן השבעתיך וסדורין ובחונים ונפלאים ואדירים

 נוצרתה שלא עד מאד ופלא בהפלא שנעשה חמדה כלי עליון ומושב
 ודרי ♦ וחונות ארץ [שמים] עשה שלא עד מרום צבא כל נצרף ולא

 שאין שבשמותיך ברורים שמות בה׳ קוראך אני שוב ■ שבה ובריות ארץ
 עת יה אל רתיה צניה פננק פירושו וזה ♦ מאחד חוץ מהן למעלה לך 30

 צהו פטנוק אלוה שהיה עשמש בהורדגהו יה אל היה הו חו צניפם
 משביע ♦ יה אל יה יהיה הוה פטפטדי אזהנך יה אל ואהה יה פפען

 באש כתובות שלהן שאותות שמותיך ה׳ כנגד שמות בה׳ עליך אני
 יורדת ואחת עולה ואחת כבוד מכפא למעלה ועופפות באש בולעות^

 אתלמת והידורן וניקובן פירושן וכך ♦ הפנים שרי בהן יציצו שלא כדי 35
יה פוגגהוה אהי הב י יה יה הוד« קריר קרימום יה יה הוה גניפם

1. בולטות
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 שקתתה זד אקניעף:צר י־הב יה גה הה הז יה יה הזתה יהב תתמגגיה
 שמות וגודל שבח ומכיר יודע שאתה השבעתיך בהם ♦ יהב דדה זב

 של גדול שבח להקשיב אזגים יוכלו ולא לשבח פה יוכל שלא אילו
 שבועה תשמע שאם עליון מפי והוזהרתה נצטויתה עליהן מהם אחד

 5 ואם משמיעך רצון ועשה ורד ומהר לשמך כבוד עשה לו האי בשמות
 רשותך תחת אחר אני ומעמיד רודפת אש בריגיון דוחפך הרי תעכב
 בביהול ולא בזעף לא ♦ פל׳ בן פל׳ אני אלי ורד ומהר לשמו עשה
 של ואוצרות זעף של וכתלי ברד של באבנים ולא אש בבחני(!) ולא
 עמך ההולכים סופה של בגבולות ולא סערה בכניפות ולא ♦ שלג

 10 רד ירו נד א מרשות ״ כל בידך כי רצוני וקיים ושאלתי תעשה ובקשתי
 שתזקק השבעתיך ובשמותיו ואדוניך הכל אדון ואלהיך אלהי היה הו
 גדול בשם קוראך אני שוב ♦ תעכב ולא רצוני ותעשה ותרד ותמהר לי

 משמו מחוסר אחת שאות לפי רבך בשם וחביב ונחמד שמותיך מכל
 תוקפן עיורף פירושו וכך ♦ ידיו מעשה כל בו וחתם הכל ויסד יצר ובו

 15 יה פצם הסם הוגי פיפג מנירךי מפציי מג מקצתה אשש והידורן
 נקרא כאיצד הי ביוד טהרה בלשון ופירושו הוהם קתו פאמיננסיא

 יה היה היו והיי חי יהוה יהוה יהוה היה יה יהוה הו הו הוה יו יהוה
 ובשמו קדש בימין עליך אני משביע * יוה יהוה יה הוה חי יו ההו

 גבורה בזרוע מפירוש שהכל נבראו לכבודו ]f. 66ף שהכל ונחמד
20 אופייגג קתמפתג אשסמץ הפנימית פמליא בני כל וירעשו יפחדו ומאימתו

 ייקי אתתזמן תמתנייץ עמסיץ בי
ופירושו ♦ ^יי

אנסי אמצס היי צצס פהוזיי פפגהו
דךן רךןיהוה יה יה הה ווהי יהיה הה יהוה

 ההיה יה ההוה יה יה יהיה היו יהו הי הוי יהוה הוה ויה היה הי
 כי לשמך ויפארו יאדירו והכל ״ ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך
 25 דבריי את ותעכב תעבור שלא עליך וקיימתי וגזרתי השבעתי חיבתך בך(!)

 . בשלום עליך וקיימתי וגזרתי והשבעתי וקיימתי גזירתי מכל תשנה ולא
 יה הו יה או הו הי יוה האה באה אה וא יה הב יהו הי אי הי יהו בשם
 ♦ מני פטירתך בשעה אפחד ולא לשלום עלה ״ ש׳כ׳מ׳ל׳ו׳ בר ♦ יהה

 יהוה בשם השם ♦ וקדוש עליון אדון היה יה יהוה יהוה אה בשם
 30 המרכבה גלגלי ובשם הקודש חיות בשם ישר מערכות אלהי צבאות י״י

 ז׳ י״י י״י ♦ זיי״ן יה ובשם . שמשני וכל זיין זיי יה דינור נהר ובשם
 אהי אי אהי אשר אהי י אהיה אשר אהיה ז׳ שדי ♦ ז׳ אל ז׳ צבאות

 אדיר יה יה איה יהי יאי יה אשר יהיא הי אשר יהי אה אי יהו אשר אי
 שמהתא בהלין ♦ מלכותו בהוד פיני בהר הנגלה היה הב הוא יה שמו חסין
 35 ודעכון כיפא ופקעין ימא והפכון פיהרא ודחון שמשא דחשכי ועזיזי לי דחי

״ פל׳ בר פל׳ מן ויזלון(!) תרחקון ופטנין ושידין וריוון רוחין משבענא נורא
1.צייורן?
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APPENDIX B.

 דלא ושדא אכיראה ושדא״ ביש שידא לך קרינא אנא * לשנאה
 אכסתא ונקטא קברא בית יתבא ביש שידא קרינא אנא לך מרחמנותא

 ובפומיה ובעיניה ברישיה לפ׳ב׳פ קמרה תיני תיזיל היא אינשא דבני
 לא ואם בברסיה פיואי מיא; ליה ותשרי ובקניה ובקרקבניה ובילשניה

 מלאכין בישתא עלי משדרנא בכרמיה מיא ליה ותרמון תזלון 5
 על בענלא דתזלון שתא אנון וקבורים אקריניניך פרזיאל פמריאלי ונוזאל
 בעינא דאנא לפ׳ב׳פ יתיה וקטילו בכרמיה מיוא(!) מיא ליה ותשרון פ׳ב׳פ
־. א׳א׳ם

 משבענא נצראני קבר פי יומא בת ביצה על כתוב . לשנאה
 אפריקו כן ארעא מן שמיא דאתפרשו כמא וארעא שמיא 3באהרי עליכון ס!

 כמו חד מן חד יתהון ואפרישו אנתיתח ופ׳ב׳פ פ׳ב׳פ בן ואפרישו
 נהרא מן ומיא יבשתא מן ימא דאתפרשת וכמו מיית מן חיי דאתפרשו

 מהרא מן ושמשא חשוכא מן ונחורא יממא מן וליליא נלמתא מן וטורא
בש׳ חד מן חד יתהון ואפרישו אנתיתה פ׳ב׳פ מן פ׳ב׳פ אפרישו כן

 ותלתין שבתא יומי ושבעא ליליא ארל(!) ותלת דיממא שעין עשר תרתי !5
 בש״מ ויומא יומא כל יובלא שנין וחמשין שמיטין ושבע ירחא יומי

 מלאכא דרממיאל ובשם מלאכא ויאבאיל ובשם מטנא מלאכא דטמממאל
 ובש׳ מ״ל זהצמאל ובשם מ״ל דאתאף ובשם מלאכא זאהבוך ובשם
א  ואפריש וחדריזפא וצתכא פיניותא ועל כיבא עלי דממנן מלאכא 5^

 ית דין למניחמא יכלון ולא דין מן דין וירחקון אנתיתה פ׳ב׳פ מן פ׳ב׳פ 20
תם ־.• בצריע ומהר בדין מהר דין

נאהרי. 3 1.וקטורישא. ^



INDEX OF THE MYSTICAL NAMES.

7, 36 אולי 10, 31 אפריהץ ב׳ אהוסגי 9, 26 אבדגהא
11, 2 אולמו 7, 9 אהוסהה 1, 24 אבדוהו

8, 9. 13, 1. 2 אוגטו 6, 29 אהוצוצייה 6, 32 אבהיתיזיה
11, 5 ■ אוסראי 10, 17 אהשני ב׳ אהושוני 12, 6 הויה אביריהואל
10, 35 אופדאסי 11, 2 אהיהון 8, 6 אבכטם

שהניגיה בר אופרנים 11, 2 אהיהי 8, 17 אבלא
9, 28 --29 11, 22—3 א׳ אהיהיאיל 9, 35 באתיתא ב׳ אבלקט
9, 17 אזארזא אהיופטקתיה 9, 30 טהטרם ב׳ אבנהוק
9, 18 אזדא 6, 31. 7, 23. 19, 7 11, 12 אבניאל
9, 9 אזטר 9, 25 אדוסאייא בר אתילטו 16, 15. 17 אבנסנם
6, 30 אזיה 9, 25 אהדופי בר אהילמום 10, 7 טטרוותני ב׳ אבנסנם
9, 6 אזר 11, 1. 9, 19 אהין 9, 18 אברו
10, 23 תמיתי ב׳ אחיתי אדוניתה ב׳ אהיסיא 9, 24 אשניהי בר אברטו
7, 34 אטא 10, 1— 2 9, 24 יהותנפא בר אברמטוא
9, 4 אטאטרקם 6, 15 אהיש 9, 36 תתהוסיואה ב׳ אברסק
9, 11 הוה אטנפנים 5, 16 אהישה 9, 33 (?)אנוסי
9, 4 אטהיפים 16, 32 אהישוני 9, 22 אבקטי בר אנופי
8, 3 אטופרמא 17, 6. 7 אהיתי שעקטם בר אגטטט

אטטהטהואל 8, 11 אהמי 9, 22—-23
12, 9. 19, 23. 19, 26 11, 12 יין אהמנאל 7, 33 אנידדאסקיא
8, 32 צ׳ אטמם 15, 8. 10 אהסותי 9, 19 אניף
9, 1 צ׳ אטפור קקתהום בר אהסותי 10, 14 אנסם
8, 34 צ׳ אטקנץ 9, 21--- 22 5, 16 אנריפט
9, 4 אטריכים 9, 28 אפרני בר אהסמו 11, 10 אני
9, 35 אותות בר איאיתו 9, 29 אהפורי בר אהרוני ניסצנם בר אנתלטו
9, 36 היאגלם ב׳ איגנסם 14, 10. 11 אהרוניא 9, 27—-28
8, 11 איהומי אהנוסי בר אהרופי 15, 12 אנתש
6, 27 איזונים איזוא 9, 25--- 26 9, 6 אחיה
16, 21 ]22 נ? אילוהש 10, 27 סגגאום אהרותיי 5, 1 אדונותת
10, 9 .אלפי ב׳ אילוהש 9, 2 צ׳ אהריביה 8, 8 אדוני
8, 14 איסום 14, 13 אהרינים 10, 5 יחטניי ב׳ אדונישא
6, 34 לי פי אי 7, 34 , או או 9, 19 ארוץ
7,1 קותזיה פי אי 19, 17. 19 אובריהואל 9, 19 אההין
7, 1 איפרונסיה 10, 7 סותתנום ב׳ אווזלאה 9, 19 אהון
7, 1 אירוניה 8, 6. 15, 24. 26 אוזרוום 4, 33 אהוגי

* The Numbers refer to page and line.
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5, 2 ] איתיה

8, 12 , אייתיתי׳
8, 33 צ׳ אכסוי

. סהנותיא ב׳ אכסלם
9—28 ,10 

9, 7 אכת
9, 7 _ ■ אכתימום

 11, 11 - יוהוה אליאל
 9, 7. 14, 17. 18 אליהו

 15, 33. 16, 2 אליהום
 10, 1 שהסני ב׳ אליהום

10, 9 סגכם ב׳ אלפי
8, 32 צ׳ אלקטה
11, 12 אלתיאל
צ׳ אמאום
33 .32 .31 ,13 .31 ,8
9, 3 צ׳ אמגפר
 10, 35 אינימהה ב׳ אמרם

4, 18 אנהטגאל
8, 2 אנטא
8, 5 אנטן

 10, 3 בטטי ב׳ אנפני
 11, 27 א׳ אנטיתאיאל

אנטתרהון
] נא 28[? .... 26 ,15 

4, 17 אנתגקטאל
8, 21 אנתום

4, 17 אנתוטטתיאל
 11,11 יוהוי אנתיאל

7, 34 אנתם
11, 23 ■ א׳ אנתנאיאל

4, 32 , אנתפרגו
15, 14 אנתשורמי

9, 18. 14, 34. 15, 3 אטא
9, 9 אטאדפת
9, 13 הוה אטגנוהה

16, 4. 6 אטדום
 10, 3 אטדיתית ב׳ אטדום

11, 10 יוי אטהאל
18, 2. 5 אטהאל
1, 15 אטההי

6, 3 אטוניהה
9, 4 . 'אטטו

 10,10 אנטפרומי ב׳ אטטרפי
9, 5  . אטיא

 10, 11 תטטניא ב׳ אטיא
8, 20 אטיחו

 3, 32. 4, 3. 10 אטיטיה
16, 23 אטנורכי
16, 24? אטנורפי
8, 11 אטמילים
11, 6 אטממיי

4, 3. 10. 8, 4 אטם
 3, 32. 4, 3. 10. 8, 4 אטטי

8, 4 . אטטיה
8, 33 צ׳ אטטלק

 12, 5—6 הויה אטטפמהאל
 10, 26 אקתנאי ב׳ אטפכל
17, 9. 10 אטפרל

6, 12 אטקוההי
7, 16 אטקוההי
 16, 30 יגופט אטקוהחיי

8, 31 צ׳ אטקטו
4, 31 אטקליטתרא

אטקריהו
17 .10 ,7 .3 ,6 .8 ,1 

9, 3 צ׳ אטתי
10, 9 נדהוטי ב׳ אעטנני

11, 2 אפוון
15, 12 אפוני
 9, 22 אדני אפופיני בר אפוני
15, 10 ]12[? אפותי

 הוה תלומת ב׳ אפטיגוניא
33 ,10

17, 19 אפטיגונניא
17, 21. 23 אפיון
11, 2 אוטותי ב׳ אפיון

9, 34 דותאה ב׳ אפיטתני
 9, 34—5 מפלנים ב׳ אפלגי

8, 15 אפלואי.
14, 13. 14 אפנגיכים
 9, 3. 14, 11 צ׳ אפנניכים

9, 8 אפנט
 10, 22 פעלתז ב׳ אפנטי

16, 29. 31 אפטומת
 10, 15 פרגום ב׳ אפטוטת
6, 34 אפטוניה

7, 1 אפטימאה
אפרגטיה

4 ,8 .10 .4 ,4 .32 ,3

9, 4 אפרקים
 10, 4 דמנטטיא ב׳ אפתטיא

17, 18 גונניא אצטי
8, 23 אקדטיאל

15, 31 אקותגותריץ
9, 31 רכטוי ב׳ אקנינם
5, ■20 אקפתה

 10, 20 יהותיהה ב׳ אקשר
15, 16 אקתנז

4, 20 אקתקליקאל
 16, 8 ]12[? אקתרם

2, 33 אראל
8, 19 ארהם

9, 19 ארט
11, 3 ארטאן
11, 3 ארטג

9, 9 אריזפא
8, 24 ארם

 11, 19 עצטיה ארעעקאל
9, 9 ארפאי
4, 30 ארקם
8, 32 צ׳ ארתם

6, 11 אש
8, 34 צ׳ אשהיהו

 12, 5 הויה אשטנהואל
 12, 7 ה וי ה אשמטנהואל

9, 24 למו... אי בר אשניהי
3, 1 אשראל
 10, 22 גיתנץ ב׳ אשרהץ

 12, 5 ויה ה אשתגטואל
11, 11 יווי אתאל
11, 8 הוהי אתגמי
2, 21 אתהו

15 אתומי ,16 .18
 9, 21. 26 באתומי בר אתומי
11, 11 ווי אתיאל

8, 12 דם אתי
8,14 אתים

8, 12 אתירם
9, 26 באתיהול בר אתמיו

9,8 אתנוהי
14, 18. 19 אתנוהי
9, 3 צ׳ אתטטו
15, 14 אתקנז
9, 25 דוחיהן בר אתקנז
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14, 16. 17 אתקם
 10, 17 םרקוף ב׳ אתקם

9, 6 אתקסקידא
7, 2 אתריאוססי

11, 7 האד, אתרמי
2, 33 אהיה אתרץ

10, 5 שלומים ב׳ אתתרם
9, 20 באתיר
15, 5. 8 ראתיר
9, 18 מבריך

עצביה בדיזוהיאל
21—20 ,11 

טתמתיא ב׳ בדרד,וםי
23—22 ,10 

17, 5 בדרקם
12, 6 הויד, בזלפפד,ואל

 10, 20—1 בבעת ב׳ בטד״ון
 הוה טיה או בי

 הוגתיא ב׳ ביועי
בינופי
 ביגיפי

 ביסמאו
 ביסמי

 ביפראטו
 בירקם
 ביתרי

 בכלד,ואיאל
 א׳ בכלהואיאל

 בלתי
 בניהו
 בנפו

 במומיה
 ' בסונאי

בספיפאל
 עפייה בספפיפיאל

 עזבזאה ב׳ בעדאה
 בצרם

ברדקם
, להבן כ׳ ברדקס

15, 19. 21 ברי
 9, 28 הנגפיא בר ברייואילד,

 12, 4 יהוהה ברנפקהיאל
 10, 20 שהתם ב׳ ברקם

5, 11 שטה בר
15, 22.־ 23 ברתיא

9, 16
10, 24 
9, 20 
9, 20 
9, 20 
9, 20 
9, 20
17, 3, 4 
9, 20
18, 32
11, 29 
8, 20 
9, 20
9, 20 
8, 13 
8, 13 
11, 17 
11, 19
10, 18 
5, 2 
17, 6 
10 , 22

8, 16 דונפתתם 11, 16 עתריה בשנתניאל
17, 16. 18 דודיאה 5, 2 בשתקצר

10, 32 אשפולפי ב׳ דודיאה 9, 20 בתור
8, 16 דודפפ 10, 21 אשרום ב׳ בתוקין
4, 33 דונז 9, 14 הוה בתנופיי
4, 32 דוניטא 18, 12 ]14 נ? בתקגשיאל
10, 11 דוניק 11, 17 עצפיה בתקפניאל

10, 7—8 ב׳הידאם דופטתיי 8, 6 גא
דמפטגפגנפיי ב׳ דופיהמי 11, 10 אה נבהאל

9, 33—34 7, 11. 8, 22 גבריאל
9, 6 דופפפפירו 4, 18 שקתכניה גבריאל
8, 14 דור 6, 30 גדודיהוה
7, 2 די 11, 5 גדותי
6, 33 דידאדראה 11, 3 גדיאל

10, 10 שותימת ב׳ דיהומית 11, 3 גדיה
4, 32 דיהי 2, 35 גהודפטהו
7, 6 דיהירון 11, 6 גהוההיר
7, 33 דיוקטאם 8, 1 גוהיא
4, 30 קריאפ דיטימץ עקתריה גולהוהיאל
6, 14 דייהא 11, 16 —17
8, 14 דיטא 9, 5 צ׳ גופריא
8, 2 דימנא 9, 13 הוה גותיום
9, 4 דימנם 9, 8 גיאו
6, 34 דינאוציה 9, 18 נידו
11, 16 עצציה דיגיהאל 11, 3 גידיה

8, 1 ׳ דיניקא שהנופיא ב׳ גולגדאי
8, 14 דיפא 10, 32-—3
8, 1 דיפוקא 13, 29 גיפהא
9, 5 דמנמיו צ׳ ניפריא

גהוהיהופ בר דפא 8, 29. 13, 27 [29?]
9, 26—27 6, 33 גנטפרד
9, 6 דפא 4, 31 גנליאום
9, 10 הוה דקטפט 11, 9 גני
9, 6 דרוחי 5, 26 גניגיה
y, 19 האהון 16, 2 - -3 גפכיא
15, 3 האהן 10, 2— -3 פרתניא ב׳ גפכיא
6, 3 האהניהה 16, 29 גפמם
15, 5 האתון 10, 14 גופמוט ב׳ גפמם

הבקשפהיאל 17, 26 28 גרומי
11, 33. 19, 5. 10 9, 18 גרמני
11, 14 עא הגטותיאל 18, 8. 10 גתהותיאל
18, 22. 24 הדנםוטאיאל 11, 14- -15 עווא גתהותיאל
11, 6 הדדיומי 8, 2 דאימנא
7, 11 הדודי 12, 2 יהוהה דבפההגיאל
7, 6 , הריהי 10, 5 אגתתחפ ב׳ דהרום
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7, 16 זרהודריו 8, 18.13, 9 הימי 7, 5. 11. 17 הדירירון
8, 27 ,צבאות זרהותי 8, 2 הינין 11, 21 אהוד. הדמיאל
3, 22 זרוגדקנטא 7, 34 היפורקסטא 11, 23 א׳ הדסוממאיאל
5, 11 זרומתה 11, 5. 17, 24. 26 היפרו 8, 10 הדקון
4,  11 ייה זרומתיה 7, 21 היקהה 4, 18 הדקרונתיאל
18, 10. 12 זרוקוניאל 10, 19 היתיגי הדרויזלו
12, 6 הדה ורטהואל 11, 19 עצזיה הכסניאל 5, 19. 29. 7 5־ 18
2, 28 יהו חוסה 13, 29 הליוהו 6, 6 ההאל
8, 28 צבאות חותמו 2, 34 הוא הליכיה 6, 7 הד.ואל
3, 26 חזקא' 12, 2 יהוהה הלכאתשהיאל 5, 25 ההוניה
11, 27 א• חטדתייאיאל 18, 24. 26 המגגאיאל 8, 32 צ׳ הואי
4,  33 חיניקיה 11, 22 אהוד. המוניאיאל 6, 29 הוגיהייה
2, 36 חניאל 9, 3 צ׳ המוניאם 4, 8 הוה הוד
8, 1 טאקם 12, 4 הויה המקטיהואל 2, 32 זהי 'הודי
4,  8 קרונדה טהר 5, 20 הנה 9, 19 הוהא
6, 30 טהרוגסגיה 3, 1 הניאל 10, 27 אהבסג ב׳ הוהום
10, 30- -31 ייהםיי׳ ב׳ טובים 3, 23 הוה הניה 8, 30 צ׳ הוזקטאה
10, 12 גאמות ב׳ טונגות 11, 29 א׳ הנצפואיאל 5, 10 קתנניה הוטר
1, 4 טוטריסי 10, 26 שהדודם ב׳ הסדהג 9, 36 הוד.םםיא ב׳ הומגנם
8, 30 טוסיאה 11, 18 עצמיה הסתיאל 8, 18 הומי
4,  33 טוף 13, 31. 32 העיוהו 5, 1 הומיה
7, 33 ■ טטה 11, 14 עה הפימיאל 11, 7 יואה הוסימי
12, 8 הויה טיטסהואל 11, 34 יהוהה הצעסנד״יאל תלונתםם ב׳ הופתקות
9, 3 4 קוםטרסום ב׳ טיסום שלקות ב׳ הקלקת 10, 10
6, 3 טירקתיה 10, 31■־ —2 11, 26 א׳ הופיהיאיאל
8, 12 טיתי 6, 29 הקצצייה 2, 34 הוה הופקי
8, 2 טלאום 7, 6 הרירורון 13, 25. 26 הותמז
8, 2 טלאין 11, 14 עאעד. התמקיאל 13, 2. 3 הותמיאם
4, 32 טלאסי 9, 19 וא 8, 10 הותמים
9, 15 הוה טלטוטם 3, 3 ואצראל סשנטהי ב׳ הותשטק
2, 33 אל טעבי 6, 16 וד 10, 25—26
2, 34 טפאל 1, 4 והדרזיולו 9, 33 סיסויי ב׳ לתם היא
6, 26 טרוטרוסי 4, 33 וד״וטר 3, 23 הו היגיה
7, 5 טרוטרוסיה 8, 26 ויינוססיה 3, 15 היגניתיה
11, 8 טרומצה 8, 27 ויצקוויה 8, 2 הידרםא
3, 15 טרסניהיה 3, 2 וישריאל 8, 2 הידרמטא
9, 11 הוה טתגאם 11, 15 עפפיה זדוקזניאל 12, 33 הידרםטא
8, 23 טתוגיאל 9, 10 הוה זהומי 19, 30 הידרםניא
8, 7 יאו 2, 22 גיהה זהות 11, 1 היהון
6, 19 יאוהיהי 10, 2 ההיאסי ב׳ זזהוהסטיא 6, 7 היהיאל

8,32. 13, 33. 14,1 צ׳ יאום 4, 33 זיקקתיהו 8, 30 צ׳ היולהו
11, 7 הואה יאטיסמי 12, 3— 4 יהוהד. זמבאתד,יאל 11,33 והה יה היוםקהיאל
8, ,7. 8 יאיי 12, 3 יהוהה זעפוסיאל 6, 2 היורה
4, 10 יאתאחסנא 12, 9 , זפתרסהואל,הויה 17, 1. 3 היטנאי
8, 34 צ', יבעתני 3, 17 זקדידריה 11, 29 א׳ הילבואיאל
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11, 26 א׳ כרשטדאיאל 13, 21 22 ייהקלתיה 4, 17 יגואתקתיאל
11, 21 אהוד. כתריאיאל 8, 25 ייווציה 14, 26. 29 ינטום
18, 21. 22(?) כתריהיאל 8, 33 . צ׳ ייחטאה 9, 14 הוד. יגטוט
8, 18 לבאנתה 8, 25 ייטירד״יה 9, 2 צ׳ יגלוניא

תסנותתיא ב׳ לבוחדאת 8, 26 יילששהק 14, 8, 10 יצלוניא
10, 34 8, 26 יימותתהיני 8, 7 ידאוט
12, 9 הדה לביני&סהואל 8, 25 יימתמציה 11, 5 ידבתא
11, 3 לדיאך 8, 26 ייפופוציה 2, 35 ידיאל
11, 23 א׳ לדדאיאל 13, 22. 23 ייטופוציד. 5, 20 ידכירוהו
11, 31 א׳ להפסאיאל 8, 24 ייפרוריה 6, 15 (ר?) יהד
17, 14. 16 להרטן 8, 27 ייפפוביהה פארצג ב׳ אילון יד.ו
10, 31 גמולטם ב׳ להרטן 8, 27 ייקפקפיד. 9, 30—31
10, 16- -17 גפטני ב׳ לוסרג 8, 27.13, 24.25 ייקימתיה 4, 33 אל יה יהו
9, 31 סמאג ב׳ לוקוסי 8, 31 צ׳ יירקוד 7, 2 קתפההיה יד.ו

8, 6. 18, 5—6 לוקי 8, 27 יישרהטצפ 4, 18 יהואל
8, 7 לוקיאם 8, 27 ' ייתתיד. 2, 20 הו יהוצה
11, 12 לוקייואל 4, 19. 20 אתיהאל יכני 5, 15 יהוש
8, 19 למו 8, 34. 14, 4. 6 צ׳ יכצרץ 3, 2 היה צטהי יד.ות
11, 3 למיא 4, 11 זנותיה יכרוק 7, 20 יהציה
11, 3 למיון 6, 32 ימרטריה 8, 32 צ׳ יהפט
7, 34 לסוס 4, 20 גיתביאל יגה 8, 5 יהץ

10, 28 אסטרהיי א׳ לסותת"' 8, 21 יפהיניהט 8, 7 יואו
12, 1 יהוהה לעגקתיאיאל 6, 30 יפעטטקתזיה 8, 7 יואוט
10, 24 אידוהם ב׳ לפניאם 17, 12 13 יציאום 10, 25 יהוחש ב׳ יואט
15, 29 מאדמוג 10, 28 תרומצטי ב׳ יציאוט 9, 31 אבגתימציא ב׳ יואתטא
6, 34 מאםסון 8, 5 יקץ 11, 17 עצשיה יובטטניאל
11, 5 מאפפיון 8, 17 יקורי 17, 20. 21 יולויהו
10, 3 אפופיא ב׳ מבאתסי 16, 6. 8 יקותני 10, 35 יולילויהו
11, 16 עצקהיה מבזד״יאל 10, 4 הוד אכתת ב׳ יקותני תיברנוט בר יוניאזפם
8, 17 טגפס 5, 20. 8 ירוניקא ,4 9, 29—30
9, 14 הוד. מנעצי 5, 20. 8, 5 ירך 2, 34 יופיאל
4, 33 מהו 4, 11 חתיה ירפהו 9, 29 ברתיא בר יוקטירון
2, 36 מהופתכיהייצ 8, 5 ירץ 11, 12 יוקיאל
8, 18 מד.יד. 10, 30 . פנהוט ב׳ ישקוט 11, 28 א׳ יותממאיאל
1, 8 מד.יהוצצי 11, 30 א׳ בזהואיאל 8, 7 יזאו
5, 32 מהיהוגצי 9, 2 צ׳ כינא 13, 20. 21 ייאזציא
7, 10. 17 מהיהוגציי 10, 23 משעקוהי ב׳ כיניהי 8, 24 ייאזצויה
11, 12 היאה יוו מהנתיאל 9, 5 צ׳ פוחי א׳ כיפטצב 8, 26 ייבהוציה
11, 6 , מהריומי 8, 30 צ׳ כיפף 8, 24 ייבקתיט
9, 9 , מוצמר 18, 30 ככלהואיאל 8, 24 ייצד
11, 34 יהוהה מודדגהיאל 18, 28 ככלהוצאיאל 8, 24 ייצתד.ציפיה
11, 6 . מומיקטתמי 18, 16 21 תניאל כללים 8, 25 יידפעקתם
8, 1 מונבגידין 10, 20 אמואט ב׳ כלמוט 8, 24 ייהוטהוטיא
9, 2 צ׳ מוסתם 9, 4 כפא 8, 25 ייהפדיה
4, 31 מופיספרא ]ב. 24[? כריאך . . 23 ,17 8, 25 ייהקלתיה
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11, 32 ייהוהה טרוטהיאל 9, 9 טורתיאל
6, 33 מרכאיריה 8, 33 צ׳ טושבו
9, 16 היה טרצוטי 20, 5 טזפופיאטאיאל
10, 14 טשטרו 4, 33 טטינא
10, 31 ארהז ב׳ טשכנז טהותתיאיא ב׳ טיבנטט
11, 26 א׳ משקוניאיאל 10, 5 - -6
18, 27 טשקופיאיאל טיבנאט
18, 28 טשקוניניאל 9,10.14.17.19,21.33.34
11, 13 יה טשקיתאל 9, 1 צ׳ טיהקנאה
7, 21 טתגטהוה 2, 35. 4, 16 טיטטרון
10, 14 טתיי 7, 33 מיטט
12, 6 הויה טתטתגהואל 8, 22 טיכאל
17, 13. 14 נאטטג 11, 10 יאו טיכאל
10, 29 רופניהום ב׳ נאטטג 4, 17 טרוג טיכאל
15, 29 נאטתרהון 6, 10 מיתיה
9, 32 יואט ב׳ נאטתי־והן 11, 31 א׳ מיתנהיאיאל
8, 17 נאתה 4, 32 טיתקאם
16, 32. 34 גגזריקי 6, 13 טכנוטיהה
4, 17 נגיקתנאל 11, 11 וה ייו טלתיאל
10, 33 אפהיגקוי ב׳ ננעוטי 12, 32. 33 מנגינון
11, 20 עצגיה נדרוהיאל S, 1 טנגינין
5, 20 נהה 11, 27 א׳ מנהוטטאיאל
7, 20 נההיה 9, 7 מטגתותיה
4, 19 גטגנהיאל נהר 8, 12.13, 3—4 מטולט
8, 14 נהרא 11, 13 יה טטטניאל
9, 14 הוה נהרותתיא 9, 7 טסטהוה
9, 8 נוני 10, 25 טטרהיה ג׳ טטינייה
11, 5 נופיפיון 6, 14 טטכפנהיה
11, 20 עצריה נותיתהיאל 11, 13 ה״י מטרהיאל
11, 22 אהוה נזרהיאיאל 19, 26 29 טפנטרהואל
8, 1 נט 8, 15 טפלואי
8, 9 נטגהום 12, 10 הויה טפטגדהואל
8, 11 נטגיא 6, 9 טצהו

;8, 1 נטלאט 6, 32 טצהונתהיה
11, 30 א׳ נטטטאיאל 8, 23 טצהוהיאל
9, 9 ניבו 5, 2 טצרפיה

I 5, 11 גיננהה 7, 21 מקוקצצוה
3, 22 ניניט 4, 16 טקטטרון
9, 11 הו ניהגטאי 12, 16 ■ טקראם
9, 2 צ׳ ניננשוטיתון 12, 14 טקרנט
11, 18 נעלציה ניקוציאל 19, 22' —23 טרנהמהואל
11, 17- -18 עצניה ניתקנאל 12, 8 הויה טרנהטוהיאל
6, 33 נכד 1, 4 טרגיזיאל
8, 7 נכטתא 5, 24. 7, 5, 18 טרגייאל
16, 34. 17, 1 ננהיה 12, 8 הויה טרגעשטהואל

 10,18—9 אטטאה ב׳ ננהיה
8, 7 נססתא

8, 7 נססתתיה
9 הוה נעלקוס ,15

20, 7 נעטוסניקתתיאל
1-6, 24. 26 נפטגנם
 10, 11 נטרוסי ב׳ נפטננם

4׳ 32 נפלא
5, 10 נקטסאל

1, 18 שלאה נקץ
10, 8 נתנלתתי

 11, 28 א׳ נתנציאיאל
14, 30, 33 נתעלסס
9, 16 הוה נתעלתת

8, 11. 12 סא
15, 31 טאדמוג

8, 13 טאהמתו
9, 8 טאו

9, 32 איתוהיהם ב׳ טאטיה
8, 11 טאטיליט
9, 33 ביטתניא ב׳ טארטוג
17, 32. 34 טתגטי
6, 19 סתיהו

 10, 15 שפתנט ב׳ טתנותי
 11, 20 עצהוה טתניאל
8, 14 טגדרא
2, 36 היה סגהוה
8, 29 צ׳ סנטטיי

10, 9 פטאות ב׳ סנכט
16, 27 טנמט

9, 8 טגן
9, 7 טגנאו

11, 15 עוא טגניאל
׳ טגגיהה  10, 35 מעלתייהה ב

 11, 36 יהוהה טנטוהיאל
8, 11 טגפטטטא
4, 16 טגרדתציה

8, 21 סדום
11, 8 יהוהי טדהוטי

8, 13 טדמתיה
7, 34 טדופיפלא

11, 8 טה
8, 22 טהותניאל
 11, 25 א׳ טהניאיאל

8, 33 צ׳ טהוהץ
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8 םהומתיה, ,20
 1,15.6,17.7,16 םהותגיא\ה

 10, 16 עצמם צ׳ סהתר
8, 31 צ׳ םולג

8, 6 סומרטא
8, 30 צ׳ סונהו

8, 13 םומבאל
8, 12 סומבי
2, 20 םוקים
3, 26 סוקים

8, 13 סותמיה
3, 22 גיה סחתי

4, 31 סטגדאגם
 10,13 צגפנטם ב׳ סטפנאות

6, 14 סטריסהויה
6, 9 פיאה

9, 16 הוה סעיניהי
4, 19 סיגםטהאל

9, 1 צ׳ פיהדאה
13, 5. 6 םייטון

 9, 30 ו.'ם אוזור ב׳ סימגטל
14, 25 ]26 נ? םלגי

9, 13 הוה סלגי־י
9, 15 הוה םלנותתיאה

8, 9 טמאה
6, 9 טמה
5, 1 טמט

 11, 24 א׳ ממקתיאיאל
 18, 24. 25 טמקתיאיאל

5, 1 טמרת
4, 16 טנגותיקתאל

8, 29 צ׳ טניטקר
11, 9 טט

7, 34 טטא
8, 13 טטבאל

9, 21 טרנדא בד סטגגניט
9, 21 ערצמט בר טטגן
14, 3 סטטן

 11, 21 עצאהיה טטטריאל
11, 7 אהוה סטטואי

8, 33 צ׳ טטנון
8, 11 ספפטט

 11, 30 א׳ טעטטגגיאיאל
ייהוהה טעםתשהי־אל

11 ,19 .35 ,11

 10, 4 גהושט ב׳ טפדנוט
2, 23 ספטהותהו

אהוטטא ב׳ טפטטיא
13—12 ,10 

11,5 טפפיידון
5, 1 טפצפנטר

2, 25 הפיה טפקט
16,' 26. 27 טפשטיא

6, 15 פקק
2, 33 פקריטיהיה

8, 10 טרגי
8, 28 צבאות פרגיא
10, 26 טביהט ב׳ פרוהם

3, 15 פרחוקתיה
 10, 12 וקנום ב׳ פרעהותיתן

פשתומתיאל
20 .18 ,13 .23 ,8 

12, 9 הויה. עגהנהואל
19, 15 עגפתנפהיאל

10, 23 מלכוק ב׳ עוזתיא
10, 17 אצליאי ב׳ עזמום

10, 27 תתמפאט ב׳ עזמייט
17, 10. 11 עזטדם
10,18 כוריפוי ב׳ עזריקי
 טפקתין ב׳ עלפנת

 עמוהאל
 יה עניאל

 קקפיאל ענפי
 יהוהה ענפתנטהיאל

 ענתותיהוה
 א׳ ענתיאיאל
 יהוהה עפרגהיאל
 עפיה עטתניאל
 צ׳ עפפניאה

 תטמתיא ב׳ עפקינז
הוה עפתוהה
 עצפוהיי

 דריה הי עקן
 עשהאל

פאו
פאותיה
פאליה

פאמוטוט
פארי
דצדאת ב׳ פגדא

10, 29
3, 3
11 , 10
4, 19 
12 , 1 
6, 29 
11, 24 
11, 34
11, 15
9, 2
10, 16 
9, 13
12, 16 
4, 8 
3, 2 
9, 10 
9, 9
9, 10 
8 , 2 
8 , 6
10 , 6

פצדואי
פגהוה

 גפיה פגניגינו
 פגניגינונפיה

 פהדכו
פה

 זגה פהו
 ציה פהוצפגי

 פהצידופטיאל
 צ׳ פהשציא
 פוהגפי
 צ׳ פוטיאה

 פוכן
 פוכפי

פהדותתצם

9, 8 
9, 10 
3, 31 
3, 31 
9, 17
7, 34 
2, 21 
3, 1
8, 23
9, 2 
9, 10
8, 32
9, 18 
9, 19 
1 , 8

6, 1. 7, 10. 17 פחדותתצט
6, 30 פי

9, 17 פיבאלו
4, 32 פיצה
9, 17 פידא

 10, 6—7 פפנישי ב׳ פידאוט
8, 16 פיהו

 11, 31 א׳ פיזקיהאיאל
פיזקהיאיאל

 צ׳ פיצואה
 פיצוד
 פיפי

 צ' פיפיאה
 פיתון

פל
 פלציי
צ׳ פלואי
 בטבביט בר פבביר

 פטנביר בר פצביר !
 פנכיר ;

 פצטציטיה
 פטויד

צ׳ פטיטיט

19, 1. 2 
9, 5 
9, 18
5, 2, 9, 17 
8, 29 
8, 15 
11 , 6
14, 26
8, 31
9, 27 
9, 27
15, 18. 19 
8, 26
9, 18 
9, 3

 8, 14. 13, 4. 5 פטמי
12, 4 יהוהה פטפההשהיאל

פטקתיה
פטקתרה

פפטי
פצאפי

פצץ

1, 16. 6, 20
5, 11
4, 33
6, 30
5, 1
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תזדה  פ
 פרזטותגיה

 פרהוקא
 פרינג

 פרמיתת
 הוה פרמם
 פרנגי

 פרנםום
פרסוהי

8 , 10 
3, 15 
8 , 10 
11 , 10
10, 13
9, 14
11, 9'
10, 14 
16, 12. 14

10, 6 פיבל ב׳ פרפופי
8, 10 פרוגניא
8, 17 פרויתו
10, 2 אניהופ ב׳ פרוטפ

9, 17 פרופפיה
7, 1 פרקומיד.
8, 29 צ׳ פרשנתי
10, 11 אפטונג ב׳ פשטנת
7, 20 פתטגהו

8, 28 צבאות פתפג
2, 26 הופיהו פתריס
11, 6 צגדום
3, 16 צגיה

10, 32 באפיי ב׳ צהומתיי
12, 7 הויה צהמקנהואל

2, 22 הוה צהפרוהו
4, 12 יהץ יהץ ציהץ

5, 21 ציקעץ
מתיא רכפופ ב׳ צפניאי

13 ,10
20 צקצורומתיאל ,5

15, 32 קאותג
 10, 29• קתרותי ב' קבלהם

 11, 13 אה קבצקיאל
18, 6. 8 קבקציאל
6, 33 קברפיה
8, 8 קגטרא
2, 24 הו קגיוהי

6, 34 קניצהה
9, 35 אקותג ב׳ קדופיא
6, 34 קדירהה

9, 12 הוה קדלותיא
8, 30 צ׳ קדשג

 11, 30 א׳ קדשיגאיאל
 18, 32. 19, 1 קדשיגאיאל

16, 31. 32 קהוהיהוט

 10,16 אבגניר קהוהיהוט,ב׳
 11, 7—8 אהוה קהתטי

6, 18 קהיה
17, 31. 32 קהתטי

9., 18 קו
8, 17 קובי

8, 9 קונטאו
8, 9 קונטוו
8, 9 קונטז

9., 4 קום
8, 15 קופאה
8, 15 קופאו
 9,12—13 הוה שניא קופב

8, 15 קופטאה
2, 9 קופים

4, 31 קופמום
8, 1 קופמופיה

 10, 8 ב׳קפטלית הוה קופטי
10, 6 קופן

5, 10 קופפיה
5, 10 אהוביה קופפיה
■פהוהום בר קוקתט

24----23 ,9
8., 16 קורודפאי

13, 7. 8 קורי
8, 16 קורידאום

9, 10' הוה קותנטא
8, 15 קותריה
 9, 23 אנתש בר קזיאט

4, 32 קטם
8, 8 קטתהא

8, 16 קידא
 9, 4. 14, 15. 16 קיפא

 10, 8. 16, 17. 21 קיריואם
12, 15 קלותטי

4, 31 קליקם
3, 23 קלצג

12, 13 קלתירא
 4, 11 וה פה ק ק קטבגל

 11, 25 א׳ קטגגיאיאל
8, 9 קנטא

8, 9 קנטאה
8, 9 קנטאו

8, 9 קנטהט
11, 28 א׳ קניאופיאיאל

18V 29 ..׳ 30 קניאיפאיאל  
12y 5: הויה קנינפהואל
 קנינפהואל 17 .19,15
פציה קניתי 2 ,3
קנקפהיה 15 •6
איהוטגפפ ב׳ קנתאות 32 ,9
קפננהנהואל 19 ,19
קפנהנהואל 22 ,19
א׳ קפגיאיאל 29 ,11
קפועפפגהיאל 6 ,20

קלופדאיי ב׳ קפטא
10, 8— 9
קפטרום 8 - ,8
א׳ קפותנאיאל 32 ,11
ביה יה קעקת 16 ,9
קפהוהי 32 ,6
הויה קפלזנהואל ■ 7 ,12
אהוה קצופצחתיה 22 ,3
קצטהטי 6 ,11
קצי 12 ,4
צבאות קצפת 28 ,8
פקקהוה קקהוה 26 ,3
קקופטהו 19 ,8
8 ,20 קקותפוציה 
א׳ קקטאיאל 27 ,11
הוה קק״פ 9 ,7
כלתית ב׳ קקתריאם 1 ,10

טהריני ב׳ קקתת
10, 14— 15
הוה קרבפטרני 9,11
קרבת. /9 ,9
הוה קרניננם 15 ;9
קרזטתהו 15 ,3
קריפו 18 ,9
קרנם 20 ,8

קרפרנהיאל
11, 32. 19, 3 (4?)
9 צ׳ קרשנ ן 5 
צ׳ קשנץ 29 .,8
6, 87 7 ,1 1 ,1 8 קתנניפיי 
I, 9 קתנניפרי
II, 23 א׳ קתנפהיאיאל
א׳ קתוהגאיאל 24 ,11
קתוטפיה 8,17
אפדוהי ב׳ קתילתיו 10,33
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’ 1, 15 שטרים 9, 16. 14, 29. 30 קתנק
7, 16 שטרים 6, 33 קתםניה
9, 33 שטרסי 6, 31 קתציה
6, 12 שיה 2, 26 גתהי קתתהו
10, 19 ברקוץ ב׳ שיהם 10, 19 צקתי ב׳ רגוני

11, 33 יהוהה שילהיאסהיאל 3, 1 פגטיה רהו
10. 21 פנים ב׳ שיפכן 6, 31 רהוגי
12, 3 יהוה שירזתהיאל 8, 22. 13, 15. 18 רום
10, 30 אשמני ב׳ שירטטי 8, 14 רומא
1, 9 שיתיניחום 3, 3 ומסיח רופניגיה
6, 6 שיתיניחום 8, 14 רימאט
7, 11? שיתיניחום 2, 27 ציוהיה רעפק
7, 18 שיתיניחום 2, 36 אל רעשי

10,34 מההפוה ב׳ שיתטוהה 8, 16 רפאה
11, 31 א׳ שלאטאיאל 6, 29 רפאוזתי״ה
11, 29 א׳ שלאםאיאל 6, 29 רפואתזייה

10,24אםרוטים ג׳ שלושגסא 6, 32 רפטנות
7, 2 לי שלח 6, 32 רפרפטר
11, 25 א׳ שלשגיאיאל 9, 1 צ׳ רקרמץ
10, 30 םהטני ב׳ שלתתהון 8, 33 צ׳ רתבו
6, 3 הה שמגי 14, 2. 3 רתבין
12, 2 יהוהה שמסרהיאל 8, 31 צ׳ רתיב
10, 18 שעריאם ב׳ שמעם 17, 8. 9 שאילם

אתתריוי ג׳ שמתיא שאילסיון ב׳ שאילם
10, 27־ —8 10, 24■— 5

11, 32 א׳ שמתיאהיאל 12, 1 יהוהה שבהתזהיאל
11, 8 הוה שמתני 11, 22 אהוה שבקתניאיאל
6, 13 שני אראם פתגנהום בר שברוםיא
11, 25 א׳ שניקצאיאל 9, 23
8, 23 שםרוםטיאל 11, 24 א׳ שגתסאיאל
19, 13 שעםתשהיאל 12, 3 יהוהה שדהכקהיאל
11, 15 עופיה שפציאל 8, 19 שדי
11, 28 א׳ שפצםאיאל 13, 13 14 שדי
11, 14 עא שפתיאל 6, 30 שדיה

קטום רב ב׳ שצדי 3, 3 תגיהח שהגנו
10, 34-—5 8, 34 צ׳ שהוהם
14, 23. 25 שקבם 7, 15 שהוסהה
9, 12 הוה שקבם 8, 10 שהזנג
1, 4. 7, 5. 18 חוזי שקד 2, 24 םגהורי שהרו
7, 19 השה שקצר 17, 28 30 שהרומי
11, 10 שריאל 11, 19 עצויה שורסיאל

 10, 19 תהלוהאי ב׳ שריסי
 11, 25 א׳ שרקתא^אל

 11,35 ייהוהה ששמםריהיאל
12, 16 ששמה״

8, 17 שחות
8, 10 תגמיקום
6, 31 תצ&מציה
 10, 15 סרפטי ב׳ תגפסימי

11, 3 תדו
10, 20 חדעום
7, 22 תהודד

3, 1 תהמותיידדהיה
7, 33. 12, 32 תוגר
תמגר תוגר

30 ,19 .31 .26 ,12
 תוהות
 צ׳ תוטיא

 הוה תוסי
 תוסי
 תטא
תיון

אל נסי תיזרת
 תיטואם

 תישמציהיה
תמימם
 ההלכן ב׳ תמימם

תם
 תסקיהו
 תפסמת

 הוה תפסנרני
 צ׳ תפצטת

 הוה תרגקנאם
 18, 14. 16 תשהואיאל
 11, 18 עצביה תשהוהיאל

 דטהותתיא ב׳ תתהוסיואה
36 ,9

11, 9 תתליוהי
4, 32 תתטנאם
8, 17 תתטסיה
10, 12 שטנות ב׳ תתטציא

8, 19
9, 6
9, 11
14, 21. 22 
4, 32 
11, 5
4, 18. 19
8, 30
6, 31 
17, 4. 5
10 , 21
7, 21
5, 2
14, 6. 8
9, 12 
9, 1 
9, 12


