
י,י
 ומפורדבהרגז
 תוכחתבנלוי
 היראהוהפר
 יתרע 5אוהאל
 לפועל' ידקאתן

דונכן
 מפרד חכמיבעב יורר המעכמו
 שחתבשלהביא קודחתלבבי
 החמאהעשות ראה א5ואמר
 ורע באוב151 ירע כיבארם
 ונשא רם ולפני וגואלי צוריהחי

 ישאני כמעש כי אכנה לא אדם אל אענה במשפטיווכי
ר"וע ע"א ין צי ם"ביחr'yדונש

 נהשכל ולא דברת, ברעת לאמנחם,
 , לה( ג )א'כה ראה לא ה' בריבו אדם לעותפתרת,

 האומר 4י כמו , הא בלא תמוה הוא כיבאמרך
שא%

 'מי
 עליון סני וגם צ( ש )ש"א עלינו

 והטוב יח( ג )איכה והטוס הרעות תצאלא
 ואם משסט יעות האל אמרת %א , סתרתתמוה

 הפסוקש סתרון שמע ועתה , צרק יעותשרי
 תמענה, בלשון באו %א תמוהים בס אמרתאשר
 לרבא , מיצו ענה לא כי , בריבו ארם כי.לעותדע
 עליון טנ' נגד גבר משפט להטות , רגליותחת
 ן האלה הפסוקיט פתרון וכוה , לה( יד לג ג)שם

 ננ' הגה ויא , וחפצו מרצונו מלבו ענה לאכי
 אסירי כל תחת.רגליו לרבא מלבו, כן כמואיש
 משפט להכוות מלבו ענה לא כ' וכן , עון בלאארץ
 , פעלו תמים הצור הוא כי . עליון טדי נגדגבר

 להיות( )נאקו .לומר ראוי והיה , עליון סנינגר
 עמורה ועל מדום על המטיר וד' כמו , פנסעד

 , התריםלדירי

 היצוריםבלבות
 הישריםנעות
 מובחריםשניהם
 אשא לא א.שסני

 עשני רוחינותן

 עונכן -חשב דרנש אשר , ב ק ע , ר םא
 בריבו אדים לשרע התמיה כי אמר כילמנחם
 ראה, לא היי לאמר ראה לא ה' על הפאלהוסיף
 אך , התמיה ולא ס"א להוסיף חשב לא כ'חללה
 כמו בקרשוחן, הנרחפות ת'נות הונירמנחם
 הנקראו; תמיהות וחלוסיהס , 'צדק מאיוההאנוש

 ארם לעות כמו , נרחסות ולא ררות , רכהבלשון
 ומשו שואל כדיך הוא אשר , ראה לא ה'בריבו

 סמה וימד צא הענין פירוש וכדק ,באחרונות
 , מנחם טתרון הוא וכה ,- הפרשה כלשכתב
 וההי אמר זה מי ראה לא ה' בריבו אדםלעות
 אקף , הרעות תצא לא עליון ומפי צוה לאוה'

 באו ואיך , האמירה היתה ואיך , האדםנתעות
 % המקונן והשיב ? יתאונן מי ועלהרעות,
 חכם וכל , 'תלינן זל על ולא , יתאונןחטאיו
 י יבונןרבר'

 וגו' רגליו תחת לדכא מלנו ענה לא כי אמה אשר ואחרי , כד( יט )בראשית ה' מאת ואש~ריח
 ראה לא טחרון ן ראה לא ה' בריבו אדם ~ות אמר כי , גמר ודנו גור משפטו , גבר משפטלהטות

 תראה אשר כוקום) בכל עולותיך תעלה פן לך השמר ורצון חפץ בלשון וכמוהו , רצה ולא "yeלא
 כי ; שאחריו הסטוק חפץ לשון הוא כי עליו ויורה , החפץ אשר כוקום בכל טתרונו יג( 'ב)רברים

 ה' בריבו אדם לעות ואחרי , יר( 'ב )שם עלת'ך תעיה שם נובטיך באחד ה' יבחר אשר המקוםאי.
 רבר ולא ה' צוה לא אמרה ]לא[ סתרונו , לו( ג )איכה צוה לא אדני. ותהי אמר וה מ' כתוב ראהלא
 אדם ניר כי כהונ תמצא אימה תאמר ואם , והטוב הרעות תצא לא מסיו כי , משסטו וחתךעליו אותי יענה אח"כ הרע מעשה על ולאמצו גבר משפט ולעות ברעו אדם לעות לבו עי עלההולא
 מירי וכתוב , א( ב )מיכה ירמ לאל יש כ' יעשוה הבקר נאור כתוב הנה אומר , יוצרו למרותכח

 יתרומם לבורא ואין במעשיתם המבחרים אדם ולבני , יא( נ )יששה תשכבון למעצבה לכם ואחהיתה
 הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפנקי נתתי ראה כתוב וכן , עטרם טועלשמו

 , ז( ר )בראשית וגו' תשיב לא ואם שאת תשיב אם הלא לקין נאמר כן וכמו ; סו( ל)דברים
 עושה כתוב והלא תאמר ואם , רע ואם מום אם בו תמשל ואהה , ומשפטיו המעשה משךאליך פתרוני

 והשלום , הוא נגע הוה הרע , האדם במעשה הוה הרע אין אומר , ז( מה )ישעיה רע ובוראשלום
 הארץ מן רעה חיה והשבת' כמו והרע , ו( בו )תקרא בארץ שלום ונתת' בסו הוא אשי , עליויורה
(aw). הנעימים נקראו כן , רע נקראו שהנגעים וכמו , ב( לא לישעיה רע. רבא חכם הוא וגם וכתוב 
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 נקנל לא הרע ואת האלהים מאת נקבי הטוב את גם באמרו , וטונ רע איוב קראם כן כסו ,טוב
 יקרם צור מפי יצאו יא אשר הארם בנ' מעשה הם הם קנות בספר והטוב והרעות , י( ב)אעב
 הרשית תצא לא עליון המפי לאמר , תמוה הרעות תצא לא עליון מסי אין כי כנלה ובו( )בכ"יובנה

 ידים טצינו וכאשר , ראה לא ה' כמשר ראה לא היי' לוזיר יתכן לא לפתרון כן וככס ,והטוב
 שמש, מיראת חוץ שמים בידי הכל האמור , במשנה צדק עד מצינו כך , במקרא אברינו עלנאמנים
 יסוד השו והיראה . יב( י )רברים ליראה אם כי מעמך ששל אלהץ- '"' מה ישראל ועתהשנאמה
 , רטוב רענן כעץ ותהסי , קטוב יום יבוא בטרם והתנונן , הפענמעשה

 נאסרים והתיר מותרהואסר מרהבפתרונו יקרא בו"יו5ו
 ההדים ורמו ארן נעכשבור %חוץ5כ5ה הפרץ זהע5

 בדברים מ5אכתמ הפר ד5ת ומית שפר מבוחמא ספר חםוהמעיך

ו4ךנש , ע"א 111 צר לא פחבוחעקר"דן
 על כמה עד סליליה נשגבה יעקב,אמר

 איהים עם עי נואת חשב אשר נדונש חכמ'פלא
 גם כי , חומה לא אשר הבית וקם בפתרוןלשגות

 אשר הבית וקם לפרש שוגה הקז לא שבקליםקי
 לא חומה בלא גי , לצמיתת חומה לא אשרבעיר

 הלא ? בזה ישגה ומי , תוצמת %אתוחלט
 שר מושג ניח ימכר כי נתוב ימשה לונסמוך
 ובסמו' . נעיר אשר הבית וקם מוסב ועליוחומה
 להם אין אשר החצרש ובתי כחוב ללוטהלו

 בעיר איננו יען 'וצא ביובל כי תוחלט לאחומה
 וחדות גלויות סודות לו ואשר , חוטה להאשר
 ועוד , ליאשם הידועים הססוק.ם שכההוויות
 לא , תגנוב לא תנאף, לא הרצח, לא טנחםהנית
 באותה לאוין כמה ועוד . בל פתרונם אשר .תענה
 המלא המה אשר אלה שלשה ולקח והניחםפרשה
 כי שכל אתן כל ידע אך . גל בלשון לפתרםוסלא

 חומה, לא אשר כתג נעימה ודעת שלמהתוחכמה
 ולא העיר אל ולא החומה אל החומה טנת כייען
 . ישנה מקום בכל גדולה או קטנה ויר הניתאל
 כי גם חומה, לא נתמר בפתרון טנחם אטר גהאך
 חומה. נבר לה שהיתה אחר' ,  עתה חומה להאין
 וסברה הינות נעי ומנחם י רנותינו דרשוהותט.
 , הישרה דרך תטש והמקרא המטרת דוחקמתוך

 דוחק מתוך דבותינו דרשוהו כי כרעים לא אשרוכן

 והבנות . ל( כה )ויקרא ה מ 1 ח א ל ר שא
 , לג( פ )איוב מוכהה בינינו יש לא אחדבחלק
 אשר , ח( כא. )רומות והפדה יעדה לא אשרעם
 )ט!ם חוסה לא אשר , כא( 'א )ויקרא כרעיםלא
 1 וכמותוי את אסרתה הוה ובפהרון , ל(כה

 והממגר. המקנה ושחתה . , האסור אתוהתרתה
 לסיון פתרונם אשר הארבעה הנאוין מאלו אקכי
 נכתו:'ן והשלשת . מוכיח בינינו יש לא אם כיבל

  ווטו במסורת כתובים והם , בו1,4 ונקראיןבאלף.
 ימים , בו( סג )ישעיה צר לא צרתם בכל :אלה
 אנדונו ולא , סו( קלט )תלים נהם אחר ולא'וצרו
 ב )ש"א: עלילות נתכנו ולא גד, ד )עזראזובחים

 )ישעיה השמחה הגדלת לא הגוי הרויח ,ג(
 מרעיתו וצאן עמו אנחנו ולא עשאנו הוא , ב(ט

 , טון ע )איוב אקקל לו יקטלנ' הן , 1( ק)חלים
  ונם אלה כל , ב( בו )משלי חבא לא חנםקללת
 כרעים לא אשר ח, כא )שמות 'ערה לאאשר
 , ל( כה )שם חוטה לא אשר , כא( 'א)תקרא
 הב14ת אשר והפסוק , נויו ונקראין באלףננתנין
 בלכן"ד יכתב כאשר מונית בינינו יש לאעמם
 וכן , גאל"ף וההבונן , באל"ף יקרא כן ,אל"ף
 ,האלף

 שהרויר וסלעם ארבה וחגב שתרגל וראוש.רעו
 1~1 ואשר . ומן לאחר לגרל ועתיד עכש,ו יו ואין כרעים לא דרשו קרצולים שהן כרעים יהם 'שהכתוב

 חגר אשר חבור ספר אני וראיתי י ויפרררנה לאנחו לעז יקיימינה לא די פנים לשני אפקסס תרגמויערה
 נכל ופתר . אחד להיותם , ומסורת מקרא ב% ופתרון כח נוהן אשר לפנינו היו אשר הגדולים מןאחד
 בויצו ולו :. ואבר לקה נבוכרנצר ואנד, לקה מרעה להם.. למצירים אם כי צרה היה לא צר, לאצרחם

--



"9 .אנש

 באלה מנחם עשה וגן ; יו( י )שהטיס ישראל נעמל גמשי ותקצר ט" צא ותקם נצוה אנני נמונקרא
 הלנמוגות ביזויי כבלעוזנו כי גוי"ו. לו לפרכי המסורת ואחר באלף, לא לפוש הטקוא אחר לווהלך

 . בל ~fiD' לכונונה ולשובותיו[ בל/ גלילון פתרונם ושקר .גזשכ,עתם

ו-"וז עלב ז צי מחבי"ע"י .לעונש
 מהם ויש . טשרת מהם ואין , צר"ק גו"עספ'. ח"ט גספרך וכתבת . ק ד צ ע ז ג ר פ ם טח
 וסרחון וכיח . ודלי"ת טסת משרתיכזשנכם
 הצטידנו . ציר טן פו-ד( ליהושע ויצבויירו ,בפעלי'
 צדק. מן 'ו( סר )גר' נצפורק י צרה מן צ()שספו
 ט(. ע )-מ" צנוע העיט מן 'ב( ד )דנהילמצטבע
 ב )רנ'אל קדמי לאמרי הודמנתון רלי"ת ישרתוגה
 . ארמית לשון אל לנו מה תאמר ואם י זבנן כיןב~(

 יסוד  לדעת החכמה כודע ושינו לנו כאשראומר
 וקמץ בפתח במקרא דקדוק כל ומשרתקני מלהכל

 כל יסור לדועת עלינו כן , ומלא וחסר ורפהוחוק
 ומן כי ואף . פניה ונובר' לכל וכושרו[ידזכולאו

 נויידת דונש.כי אמר אשר יעקב,אמר
 כי , במתסעלים שתקנס כי יען כשנירחשור4',[
 אף . הודמינתון ומן מן . נצטדק צרק מןיינטר
 זה אך י תבאנה במתפעלים כ' . מנחם יודהלואת
 פני שבו יא נ, אחה . מלאבה ולא שירותלא

 פתרון כן גי . ואנה אנה בתוכה הן אשרהמלה
 . מטפל מרנר מסהר תראה כאשר . כבהן הןבלא
 בטמשלת לכן , מהחסל מחדגר משניהרכמו

 הזדמעתון נצטדק באסרו ני תמנינההמלנים
 סבת בלא משרת יקוא לא , המלה את מסבאיננו
 כלה. ה-עת ה' ואתה המלה,פני

 הפועלים שישרת שלישיה אות לנו ויש . ו( ב (rPt~1 ומן לו ואתנה ככתוב י בעברת ומן הואבערבית
 , וישתבורביןשכור סגל, יסתבלכון גרך. מן יתברך : המרת ונה תחו. וה" ודלי"מ, טיניתכמין

 אחד במקום מהם אחד ישרת לא ותחו סוי"ת דלי"ת השלשה אלו והאותיות י שוטטו מןוהשתו0ובונה
 חבירו גמקום ואחד אחר לגל )ננס . הלשון על מבטאם לכובד , האותיוה ממוצאי מוצאיהםיקרבת
 איך התנונן תמנתון הז כראמרין . ואמתי הדבר צרק ועל בחכמה כי שכל איש כל ולהעמידלבחון
 בתי"1 ויחן בראשיתה אשר נולה כל תתסעל לא ולכן . מוצאעזם לקרבת במנטא לסמוקך הזת"ןנהטך
 יהפך הדלי"ת בסקוס הטיפה נביא אם וכן . וערבית ארגז'ת בלשון ולא עברית גלשון לא . לעולםאחריו
 על חלו גמקום הטי"ת נניא אם ואף . הצטמנתון מבטאו הוטמגתון באסרינו י במבטא יצד"יהדמן

 באמרנו . לצר"' יהפךהסס"ך
 ויסחבי

 טסת והשב והתבונן . מוצאותם לקרבת ויצטבל מבטאו החגב
 , עבודתם על מלרץ('

 בשערים נכוחים פרש חכם פני דרש לא כי בבית חרש וקצף בנם64
 וגרברים בכזרק אפו חיה בעת קצפו גם ורגזו זעפו מלך ונם63
 האסורים עם והוא השיש יוסף אשר עמים כוס כנוחן נסים הוא וזועף64
 ובשרים לשרים . חגר בבית וגם צבר חט אל " ן שבר קהה שפת65

 ע"א גד46 כחברתע"

 יב( ב לדניאל שגאו וקצת בנס זחבוח . ס נב
 ופתרון י נו"ן במחברה והוא בי"ח,במחברת

 זועפים והנם מחורגם בן כי . נזעף בעברהבנס
 איך תאמי יאמ נ גסיסין אינון והא ה מ)נראשית

 אומר והכתוג השרש מן הביית אין כי יומריחנן

 לכל להוברה ואמר שגיא וקצח בנס מלכ).נארין

 בפתרון טפל ואמר וג'ו לך אומר אני . בבלחכימ'

נופי
 לך ללות לו הוותן מן מקצהכן אכחוב ,

 אנסלכונזזנן. רולא כל בנס על , יעקבאמר
 כעס בנגז לפרש כרבריו מוכהי המקרא הוזלתכי

 וקצף בנס בולכא רנא קבל כל באמרו . עיקרוהת"ת
 כחוב כאשר בבל חכיתי לכל להוברה אמרמגיא
 להיתיה אמר וחמא ברגז נבוכרנצר באדיןלפניו
 וה עמת כל וסתרון ,לשדרך

 המי
 הרג' ורגו כעס

 נאדין נכהג ואלו בבל. ובכיבוי לכל לאבדוינומר
 הכימי לכל יהוניא אמר מגיא וקצף בנס א כ למ
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 וחמא ברגז נבכרנצר נארין לפניו כתש משובש
 כי אך , דונש כדברי היה לשדרך להיתרהאטר
 יוכיחו להובדא בואמר הנוספת והוי"ו דנאקגל
 לשון דנם לנו יאמר מ' ועוד בנם, בק"ת עיקרעל

 מן השנקץ הסט"ך תפול ארמית ובלשוןנסיסים
 הבית ולעשות . המקרא פתרון וכלחוק .נסיסין
 הוי"ו כי ולפחם . דומה ללא דומה ולהביא ,שמונע
 כל הפהרון להיות . היחרים הוין מן ואמרשל

 טוב הלא . גדול וקצף בזעף המלך בעת זהעומת
 . שבטו משינו ויסור . כמשושו טתרונולנו

 ולא ול"ו טפל י( יג ארה"ב עובנוהו ולא אלהינוה'

 דונש-
 כל אש ויספדו מת ושמואל , הם ואלה .נתינתם

 ג( כח )ש"א ובעירו ברכיה ויקגרהו ישראלבני
 המוכוחה וזנזר וינשב וכאווזו , כופל ובעירוו'"ו
 בני ואלה . טפל ושוטמה של י'"ו . כ( ע)ש"ב
 וז,עז 41'1 . כד( לו לבראשית וענה ואיהצבעון
 וקרש וג'ו . יג( זן )דנשול וצבא וקרש וזת .טפל
 כה( סו )שם  זזעהים ובצוק ויפרוץ שזוג .וופל
 עבמיט עכרו ומכמר טחי ער . סמל ונצוקוי"ו

 ננוס ורכב מידם טפל. ומכביר 1,41)חנקוק2.ו(
 ולא וגבאיו בצאתיו . פיפל ורכב ו"ו ו( עו)תלים
 ואנתנו . טפל ירפאו ולא ול"ו 'א( סו )יחוק'ירפאו
 שגיא וקצת בנגז כילכא אדין הטפלים האלהוכעין

 , 1( ממאפל למאור וצא והתבינן , הנופל במתרון טפל ואמר 1,41 , להוברהואמר

עיןםחברחןד49ע

 ראוחעיניו לפי דונש אמנם יעקג,אכ!ר
 נאה לא כאשר נאה לא שרים באנסכם ענדמשול

 , כן לרבר שלביה לוזכם יתכן לא אך , תענוגלכסי
 לממשי הכסי תענוג ענע מהכי

 הארץ בשר, עבד
 הארץ חרגו אשר ארגעה תלמה במנות אמנםכ'

 בראש העבו מלכות מנה נב( ל )משיי היות'תחת
 עברי' ראיתי גט . ארץ והמרגיז הקשה הוא כיכלם
 אצל יתנן לא וה אך . יתבן ו( י )קהלת ~a'DIDש

 . ימלוך 5עכד כי אף לחקז' לו היה כ' . הכסלתענוג
 כן גי העם דלת להוציא בשרים משול שמרטדוע
 בחכמתו שלמה אך . העם ברלת למשל נאוהלא
 גנ' על ענדו את איש 'משל פן העם את דעתלסר
 ביתו עדי חניכיו ואנשים יו אשר וכל ובניניוביתו

 0שע4 ממר ו% יבוא כמו . ועקהאעחמש-םזבלתם

 מס' ". נח )תלם שיך%נירעיוסוכי
 גשר*)תים '"ה מה . מ( יברםה%גשר
 כל הס )יכלהעה(. תןםמןרטזעונרה(.
 , יד( )איוב לך בשר u'yn '0' ג )וכרהבשר

 בשרים לרתם ולכן . כא( )ת4'קמהחברוכלבשר
 אמר כאשר העבד. ארת בבממת רק דבר לאמ

 כא(. יהימנץ)0(ש*כט ואחריתו מנערקבדוכטנק
 : המקרא פתרון !כה . מותו אדר' בנע אתאגחל

 מיה לא מםבטחמךמ"תהשתבשרים,
 ש )ממי בשחם משי יטר מ אף ת"חפסל
 מחול גבול בשר , ק החי הבשר עם אחד נחלק0
 שזינמו ממחגרת הוא א-ם נ ומשל . יח(לן
 הם ,. ה )"ושע ושרם מלך טמשא משןרהט
 פאר כל וערך כמי הש בשרם כימשתתאסר
 מ באמרך כא( קמה )תלים ועד לעלם קרשושם
 אששך . דורשים כל על מפל שם ובשחםבשר
 . כלן זלא הנרואים וע על למלוך לענד נאוה כןאם

 ואם י חכם בן בו לרבר לומר יתכן לא זהוכדבר
 בשרי' משל לעבר כי אף החכ' אמר לא ותאמ'תשוב
 נוה העבד כי לך גומר . מעט אנשים על אםכי
 כי ואף ומרודים כנריקים גרול צבא על למלוךלו
  מנזול לעבד כי אף אומר ולכן , כמוהו עבדיםיהיו

 לא כמו , 3( הכסיל תענוג של וחומר מקלבשרים
 . שקר שפת לנדיב כי אף יתר נגפת לנבלנאוה
 ם, בשרי כנשול לעבד נאוה לא כ' החכ' אמרוכאשר
 . גגרתוז שפחה ברשת תרגז הארץ כי אמרכן

 . אר'ן רגוה שלש תחת וגו'( כא ל )משליבאומרו
 תחת , לחם ישבע כי תבל , ימלוך כי עבדתחת
 : גברתוז תירש כי ושפחה . תנעל כ'שנואה

 . דלחה ההנמה לך ותפתחהתבונן
 , גי'1 דף בהקדסיו' הבאח' אשד בסחורנש הבחור ורבר' , 6ן צד במברח הסובאת ע"1 שחם השובחע"ג1(

 יזפו בשרים טלה פ.רש שפנתם לואר דונש בוק ג' או , חטעח'קש ע"י נשמה ואול' 1 הח' הפסוק נמצא לא סרקםברבריג(
 , ל"ש , ועוד סו( ,ב )רבתם בשר ואכלת וב( 1 )א'וג נחוש בשרי אם כבו , האחרות ברא.וח לו כנסבא שמש ח,בשר

 . בשרים כשול לעבר אףכ. הכס.ל,כועב תענוג של חהח בכ"י3(



1ר"ת

 לעבוד 'וכל לא בתפנוקים 'למד אם כ' . לאדניו אשר בשרי לל ימשול הפנוק יענד כי אף תענוג לכסי נאהלא
 יז )שם שקר שפת לנדפי כי אף יתר שפח לנבל נאוה לא יו ורומה . חבר לו 'ה4 ואו בניו את ויגזול עבדעבודת

 כאשר כי . העבד לתענוג הנס% מתענוג מהק"ו גם כן כמו . הנדיב שקר לשפת הנגל יתר משפת מהק"ו .1(
 ששל ארוניו מרעת כי למען ארוניו מות אחרי ףעשוק שיגזול במריבו על למשול נכון ולא לעבר נאוהלא

 הקז הגון דמשק אליעזר כי . ארוניו והבשילו לא לו עושה זזיה לא אשר ויעשוק ויגול זיחפנק ויתענגבכל

 ישוב פן השגיעו כי ויען ב( כד )בראשית לו אשר בגל המושל ביתו וקן עבדו ככתוב אדוניו המגרילוע"כ
 בהם אין כי לאימו )השביעו( אשר כל ש וממשלה הסנוק נאוה לא ואחרם ואך . מותו אחרי בנואת

 אתה גם בנו משול יאמר כאשר . על או שמוש בית בלא אמרים על מש% נמצא תאמר.לא ואם .אמונה
 משול טימר קה( והלש ויפחחם עטש בגומל שימר כאשר 1tmnS ה4 . גושרים משול כב( ח)שומטם
 מרפא לב בשרים ח" וגהנההו י נכונה בפיהו מנחם אמנם . בשרים משול וכמוהו על ובלא בהק בלאעמים

 מחרונם. כובושנזע ופינם לוקנבז לא .כ' פתרונו יען . שרי הנשכנע בגטריבז נזשול וכתב ככושררו ל( 'ד)משלי
 מבר כאשר לישנין בתרין הנפתרים עם וכברכז גדולוז הכנסורה כי ואע"פ . והקריקט בכל הם בשרים שניכי

 חרישה בענלת' חרשתם זען , לעונין בהין 'ג( י )הושע רתוע חרשתם עם יד( )אופפתם בעגלתיחרשהם
 בית אנשים נשרים ומש% . ממש בשר הנשמע בשרם חיי תפליג כן כסו , דוגמא ה4ע וחרשתם ,מכהם
 טבחו היה וה לולא כ' . לשנין בתרן במסירת כתבוהו דוני אחף הנושים ואשי . ממש גיער ולאאדמיו
 בזו: לא נכתגו לא אשר כיישהרבה לישן. חד עם %א לישמן תרי עם לא ננתב לא אך , לראקזדונש
 בו הוסטו המסוה נכתב אחרי כי תבז וכוה פרשתין כאשר פהרונו רוגנן מימי נכתב ואם בוה.ולא

 בחד ובמסרת ישנין בתי'ן נמסרת כחוגים וקן זקן חרשתם חרשתם שהוי במניז1 מאינם דבריםאנשים
 אשר מכר %א בו והוסקו חסר לו דומה והקז לישן חד של במסורת הרואה וראה . דפין כמה רחוקלירין
 ומעמה- מחיה מרכא לב י הוא כן ל( יד )משלי וגו' בשרים חיי P1nct , לשלין תכין של נמסרת כברהיה

 ולכן תרקונ. הרך הבשר וכליש הקשה העצם מרקבת הקנאה , הקשה העצם שנן וכל הרך הח'הבשר
 גה בשחם משול לעבר כי אף תענוג לכסל נאוה ולא . איש וזה , הרך בשר וה כי זזכוסורת בעליונלקו

 חמס מתוך אשר ניח ובני ושדות שדה אנשים אדם בני תענוגות .לו להיות לרשע נאוה לאפתרו:ו,
 שרה ותענוגות אגשש ארם גנ' במחשלת לעבר נאה שאין וכש"כ בנגרש, מיול כי אף יו,בא

 מגון. ולהיות בניו את לגזול גורם עבדו והממשיל , עשהו וכבר ועשק גול הרשע כי . בית בניושדות
 ביחד בנ' וממילת בתפנוקים להרגילו אין גם , לרעה הכחוב משהו כהרכיל עגה שנמצא מקוםוכל
 ההיה העבר מנון יהר; סתרון . כא( כט )משלי מנון קקי ואחחתו עבדו מנוער מפנק שמצינוכמו
 בית בגי על ולהמשילו ולפנקו לענגו יאין שמענו מכאן י ארוניו ויוהד יורש והוא יודש והנץ :יןכמן

 לכועפזו בא כי נראה כי המקרא ראש מענין אינם הארץ בשר. בשחם משי המפרש אח ,דינדון
 ררכי ולפי ז בארתי כנגמר הכסי תענוג של וחומר מקל האדון ותענוגות , האדון בית בניומממשלת
 כתב לא אשר אחף ולומר מתוכו ילמוד דכוחהון לית כשתמצא הגדולה במסירה תטעה שלאאפרש
 לבך על יעלה ואל , הוא ליטן דתד סכת לשנין תרן עם דכוותהון דלית תרן אלו את המסווהבש
 דלית מהן הרבה כתב ולא צאן נחד שמשמשתם דכוותהון דלית תרן גם המסורת געי כחב לאשהוי

 הרי גי ןנסתם שנקדו הנקדנים טעו הווה ובדבר , לישן חד עם ויא לישנין תרנן עם לארכוותהון
 מושר ונסתם , לישן בחר תרין עם ונסתם ונסתם הגרולה במסורה כהב שלא טמני זז( יר)זכריה
 , ןוקמם שהוא וכנעו ושלבז רקדו שלשה שישגוג כנכלל יו( כו )ויקר' רודף ואין ונסחם (QW)נסתם

 כתג לזמר לך ויש לחשבון, העלם לא גי המסורח בעל הר'ן תרין מסחם ושהחם. יונתן תרגוםובן
 פלוני אל דחר ועל באל וכן . וטייר שכתב חשבון בהם נתן  שלא כללות בהרגה מצאתי וכן .ושייר
 וה אף . הרנה ושיר- הרגה וכתב רכוותהון דלייו כלל המסורת בעי שעשה ויש , פיונ' עלותר
 וכלם שלשה הם מלאכת ואל מלאכה על . על ושל אל של המסורת אותן שמכל דבר של אמתוהוא
 , מלאכת על וחד טלאנה א5 תר שנים אם מ אומי והמסורה . ובד"ה ובשרא נספרנו מלאנתש
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ר"ת12
 הללש מ"נתגח ל זז ז0, ה,עיאג ג" מיכת ל תרתחן"גפי*זשעךעלמם"

כנ
 ד"

 על להעת לו 'ש האחד מ , על שריסם לכתוב הסויזם ובעו . יט( י~ הים מלאנח וחרנעל
 וצן סים, ומאפיחוראעםכזאםמ"כהנקזיואחדאלמ~כחבחה/

 לוג= ~ו ימשל'ה"
 בממכרים לפיו קפץ שם ולו.בן חפץ בו אין ולי נפץ פתר אנד66
 טורים ולא כתלים ! גדבכין ופתר ממכים כאסוך מנכים ושטו67

ד.ךנ,ע חב-ע"א צד כחברתשזר"ת
 אנךו,תק נצבלחמת יעקב,אמר
 יתכן יי , ושבר בקוע ענץ עמנו לפיפהרתו
 מבקעה עיר כמבואי כמו בחומה ושבר בקועלנצון

 בב )ישעיה דוד עיר נקיע. ואח , '( בו)'הוקאל
 קרית נשברה , מ( א )מ"א האיץ ותבקע ,נו(
 הנה : הנבואה פהרון וכה , י( כד )יששהתהו
 בירו היה אשר , ושנר בקוע חומת על נצבה'
 ) ומלצוברה מבוקעה החומה לעשות הממץכלי

 ן אנך שם הנני ופתרון , והמשבר המנקעובידו
 ישראי עמי בקרב והמשבר המבקע. שםהננ'

, 

 עמ' בקרב קו אעביר מירש אשר דונש פתרוןאד
 וזרם ונפץ יתכן לא קו אנך וזוכות וש יישראל
 )חלינ( ונכים ד( ר )ש"ב רגלים נכה פתר כןכ. בארתי) כאשר ושבר בקוע הם מנחם הזכיראשר
 ונשברי', רנל,מ שבור ומחרונם , אנך עם בז.(לה
 בני , ח( י )איוב הארץ כון נבאו שנ: בל'וגני
 ומעל חלי ה' וברך . האשן מן נשברו שםנלי
 י פרץ כבית נ"י ומי , הרץירי

 אל חשת ל נצג אל"ר כי ואמרת , ך נא
 אל ורמיתו , היסוד מן הוא לא ו( ז)עמוס
 ופחרח נך. כמו פנו(, לה )חלים נכים עלינאספו
 ינו לרבר יחכן ולא ונפץ, הגס חומתאותו

 בחומת לאכזר בנין בחומת ולא הרסבחומת

 אנך כי באומרים אנך, נחושת וחומת ,גחי
 היטב יתכן ערבי בלשון כמשמעו בדיל כמוהוא

 הוא כי ,ורה עמוס( )שם אנך ובירו :לסכ,יכדז
 תעוצה מאנך כי ונודע . ביר ויאחו יתפשדבר

 יאמר , המדה בקו ההלוקה , הבוניםמשקולת
 , ח( ז :)שם ישראל עמ' בקרג אנך שסהנני

 למשקלת וצדקה יקו משפס ושמתיגאומרו
 חומת בבלעו אמר וכן , יו( כח)ישעיה

 , ישראי
 הלא , ק( ב )איכה מבלע ירו השש לא קונפה
 הוא כי בקו, 'אס כי ישראל בלע לא כיתראה
 וכל , דרכיו וגבל ובבושפפויו במפעליוצדיק

 , לתבונה לבך והטה והשכילה , אמונהמעשהו

 המרים מנהמ נתאבך בו אשר נמכך הקיר כתוך נדבך עץ הוא וטור68
 הערים באחת נבצרה כחומה נפתרת כקריה הקרת כי בקול69

 עסו גזז צד טחברתעיי

 מבנין ס11ר' נרבכין כ' ,אמת 'עקב,אמר
 כן וכמו ,_ עץ אם אבן אם רוגשהם'כרבר'
 ]ויען[ , המה וקירות כחלים לשון מנחםסיעתו
 טורים, טירשו לא נדנד ההשן בסורי 'חכן יאכ,
 והדשן ולפיור' ונדבך, כיור 'קרא הבנין לזווריכי
 , כתליכז לשון הנזונו כחב ולכן , נדבך ולאנזור
 ולא כתליכן עוגיית תושפע כתלים לשוןאשר
 כומש Q~ina גונחם משב ולו . כימשכתלים
 מאשר אך , המה וקירות כתלים לפרש לוהק;
 פתרונו נשכנע וקירורן כהליכה לשוןכהב

 וכלתא גלל אבן די נרבכין ופתרת , ן י כ ב דנ
 אמר . המה וקירות כתלים ' לשון ד( 1)עזרא
 , קירות בשישה הבית נבנה איך החנמהאחי

 הלא ? פאות בשלש או , בנוי היו תקיר לפניהקיר
 הראשון שלכוה כבנין היה האחרון הזהמבנין
 אבן די נדבכך כמו גזית סוורי שלשזז בניישהיזו
 רי נרבך כמו ארוים כרותות וטור י תלתאגלל
 הוא והנדבך , במבטא ולא בענין )שם( חדתאע
 מתשם ואע כאמרו בכהיים מונח אשר עץטור

 נ' נגלה הזה וגפתרון , ח( ה )שסגנתל"



דונש.
 לכוביניכ( . מוהיכו אכר קירווע'כי איננהנדבתן

 , ולנערים ולזקניםונמהרים

ע'קמחברח

 לפי שערים ליד אחד בחלק והבאת , תקר
 א )ישעיה נאמנה קריה עם ג( ח )משליקרת.
 וקרח , וקרה, , מרינה ן עיר כ' ואכזרת ,כ4(
 בעצלתים כמו אם כי קרה ואין , להם אחרענין
 ביתה לפתח וישבה , יח( י )קהלת המקרהימך
 , יורה כן על יד( % )משלי קרת מרומי כסאעל

 ו( ז )שם נשקטתי אשנב' בעד בית' בחלוןבי
 וכמדינה, כקריה לא וכמקרה, כגג הקרה כיילמד

 , בתה קנה קגינק- כל ועלוהתבונן

18ר"ת)

 ,' והקירות הפתיים נעשים מהם אשרל,נדבכים

 , כדת פהרונו אשר יוכיח תדח אע דיונרבך

 לצ 8!1צו

 אחרידונשן אומר ביה'מה יעקב,אמר
 מופלג מעלען תחתון וללמר להוכיח הפךאשר
 בער בהקי בחלון כ' בחב אשר , מארהרבה
 וז4א , וכמקרה כגג הקרת כי יימר נשקסת'אשנבי
 מרוזתן כי הנשוב כן לא ולבבו 'רמה כןלא

 פתרון אך ! שטים עמוד' וצנ' כיקרת בית'בחלון
 המקראו' וכל מנחם, אמר באשר קריה במוקרת

 ז( )כס אעב אמר' תר4ה'כי הלאמוכנפים,
 וכי , מושבי אלין ברחוב קרת עלי שערבצאת'
 היתכן , העיר ;רחוב או העיר שער היה קרתוצל

 נתוב אשר מהחנמ' הלמד ועור , קריה ועלי קרת עלי ושער עירו שער מוקנ' העז איוב אך ? בןידבר
 שער ליד קרת לפי שערים ליר עינים ופתח דרכים מרשת השו י נ( ח )משיי נצבה נתיבות ביתבה
 נשים חבמוח כחוב האחרת בפרשה הענין ובסוף . קריה ורחובות העיר היא אשר הקריה לפןהשר
 הקרוע היא , קרת מרומי שערי על , קרת מרומי גסי על תקרא נערותי, שלטה וגו' ניחהבגהה
 עמהו ועלהה . א( ד )רות השער עלה ובועו ככתוב העיר, בגובה העיר כי-שער ' ,העיי?גיבה
 העיר מבוא רבים בת שער אל חוצה נערותיה החכמה שלהה ביתה ומחוך , ז( כה )דצרימהשערה
 אשת אך . , והמגירה ההגפה שערי הם ג( ו )נחמיה הדלהות נגיפו כמו עמ' , העם את דעתללמד
 בפתח קרת מרומי גפי ש , הבית תוך ולא ביתה לפתח 'שבה מה ידעה ובל פתיות הומיהכסיות
 ושם , אורחוהם ממיסירים ררך לעובר' יקרוא העני סוער ,ר על ביחה בנחה כי השמש ונוכחעינים

 דונש הבש אשר הספר בראש למעלה אפיר והענין , מרעתם להצילם החכמה נערות אוחםתמצאנה
 כ' שם נתוב וכן י מעשיה במחשך עושה לרשעה חכמה באשה מדבר , מאר הרבה 0והרחוק
 לקראהו, אשה והנה ואפלה לילה גאיסצון בנשף עובר הפתי את וארא נשקטתי אשנבי בער בפזיבחלון
 הסמוכים איה מקראות שנינו בין ויוכיחו , לאהד יודע לא למען סודה מערמת כי מוכי" העניןוכל
 ובסי , קרת תרום יצה-'ם בברכת , י( '14 )משלי רנה רובעים ובאבור קרמה תעלץ צריכים במוג ;יחר

 עתק מתוך ר~ים'"הרס ובפ' הקריה תרום והצריק,ם הישרים בנרכת ק( שו )משלי תהוםרשעים
 בשני קריה או קרח לכפל יכוון לא אך , ההרם עיר תקרא נקרבה עושים הרשעים אשר.מריצה
 , יביא אדם מרא ,ועיר , וכיקרה גג לשון יחפן ויא , קרת ובשני קריה באחר וכתב סמוכיםטקראוה

 בכיורים ככף בכייודים וכת כסירותוכדודימ ' כדודים ופתר70
 מוקירים אלמד למור למד כמו יסור בו והלמד כשור שת לשרי71
 נפתרים בלחים נודעים בח4 ורעים אחים 'וזה נעים שמן לשד 72-

 ל'א 63 צד מחברתע-ו

 אש כירודי אחד בחלק והבאת י,כידור
 ברור או בכיור והכה עם , יא( מא )איוביתמלפיו

)ששואי
 יתמלטו אש כירודי ופהרת . 'ד( ב א
 לרמות איל כ' להורות יאווו ל4ו וכןקדירות,

 ירוד במו אש כ.דור. להיות יתכן יעקב.אמר
 רורי כמו אש ירודי ופתרון . בינתם בפהרוןאש
 הר כמו . הרבה בעגיגים דברים שסות כן כי .אש
 ברכות ג( 'ו )ירמי' לשדה הררי י( יד )בר' נסוהרה



ר"ת .14
 ולן י ידודים דודים יחנן ץן מ(. מט )גיהוי'
 ומחרון . כאלה ורבים וזמי ותאו חוא וריםראם
 ו( יב לזכריה בעצים אש ככיור כפתרון אשכנדודי
 ניתן גן ונמו . ומתחתיו בו הניחן האש שםעל

 בבני כתב כאשר , ומתחתיו הירוד בתוךהאש
 אשר לכורנו יד( ב )ש"א בדור או בכיור והכהעלי

  בעת אש וירודי אש כיורי ונקראים , שויוכולאכ,[נז
 והאש נתובם התבשל בעת אד . בהונםהאש

 . בדוד או בגיור והנה שניזם על כתוןתחתיתם
 אש וכגיור אש נידודי בחוכיהם האי נעיןוכאשר

דונש
 הוא העשן כ' אסנט , וכרודים כקדיקותהלפזים
 עשן יצא טנחיחו נכתוב נסוח ידור דומהאשר
 לדמות הזכן %א 'נ( מא )אית ואומן גפותכדוד

 לא כאשר העשן אקו רכזה אשר לרברהלפידים
 שהש סן ויו"ד הכזלף ועקרת . ללוזרים העשן,דמה
 והנ"ף אש, כדודי אותו קריאתך למעןכידרת
 מן שורו לא כאשר כירוד 'סוד מן שורו לאוהיו"ד
 בידודי פתרון כ' ואומר כר(. סו )איוד כידוריסור
 ויהיו לכשרת, הכיף להיו' יתכן ולא אש, להבי ,אש

 מן תדל ואל והתבונן . דורים ולא בידודיםהלהנס
הבודים. הרור מלאכת הזכיר הנחירים עשן וכלבעצים,
 ויען , כיור דוגמת אש מלאה כמו הידוד מלאכת הוכיר 0'1 לפירי ואצל . תחתהז והאשבנפותה
 הממורש הנה[ כי בעיני נפלאו דונש ~דברי , דל"ת במחבר' מנחם כנברו דוד באמרו ירוד מן הטורהיור
 מפיו פהרון כה אך . יתכן לא וכן , אש כירודי האש ילהב לקרוא , החתום ספר כדבר' הסתוםולקח
 וכמחתה אש ככיור הם כי שרשתי כאשר מם'1 יתמלטו אש כילאים ידורים ככוו עזלכוןלפידים

 , הוסר יא ראשך על ושבזן בשר, בתוכב; לבשל וכדור ככיור ומעמה , בהונם אשלהנעיר

שעכחברחצד~1יע

 לשד לפרגי יתכנו דונש דבר' , יעקבאמר
 השמן לשד כלקמות במקום מצאנו לא רקלינקות
 ו( לד )רבן לועה נס ולא ראש לדבריו הבהאואשר
 עינו נהתה לא נמו , לחיו הוא ני ראשאיננה
 נם 5א לזתה גס יא כ! , עימו מאור כהת"יא
 מנחם ומדגר' , פניו ותאר יחיו רקת רמוןפלח
 לחים, ענבים עם חבר אשר דונש דבריו עלהשיב
 , אלה עם לחגרו טלא,ובעינ'

 )תל4 לשדי נהפך אחד בחלק והבאת ,לשדי

 , ל( ד )ירמיה תעשי מה שרור ואתי עם ד(יג
 ביעמו והתז לן והרומה . לס"ד במחברתוהוא
 לח כטעם , ח( יא )במדבר השמן לשדכטים
 וטתרון השרש, מן בשניהם  שרמ"דהנרסן.
 שור בו הלמזיד כי ונאומרינו . לח השמןלשד

 . ומשפטה יהודית הלשול נדת שמן אליונסמך
 יחנן יא שד על הוא 'מוסיף כההלמדוהאטר
 מופרים שדים אל ~שך ירמה אשר מפניפתרונה

 גדול מובדל 1?סן ?ין ובין , '1( א )הנקוק "יקי יין נהמה מ אלי שם; ברטה . ינ( לבמששה

 , מתחת חלקו ?מן וטעם וזופתיו, נקודות בשלטו *( פתוח בו זזכו"ם כבגועל, הקץ?ן לשדבנקירה

 , פסוק וסוף אתנחתא בטעם איה נמו ייבש ישו ?סו , יק? (9ז , ושלז שט , ושקן שמןומשקל

 גזחורב 'וכום לצל תההז וסנה , לחרבוני והרומה . קיץ בחרבוני ית' נהפך ; ישד' נהמךופתרון

 לח וקגצת , ו( לר )רברימ לחה נס ולא הכתוב מן , כ? במשקל בא לח ואומר , ו( ד)עועיה

 לז )שם רעים המים מפלאות ככיזוב , רעם מן ג( לו )איוב למרחוק דע' אשא קובץ נאשרלחש

 תורת' רוח לך אכהוג ככתוב , דובים 1ר1ב , " כח )'חזקאל המות ערים ומותי , שתים מן ומות .טז(

 . ז( וב )תלים סלה תסובגני פלט רני ככתוב , רונים ורון . יב( ח )הושע נחשבו זרכמו

 קיאו כן ג. תראה . סחוב הריש שם שנופר רחם בהשיבה להלן חכגא וכן . במנול נקודה שבן בסיח חכם רי'ל*(
 י'ש. פחח, לספלהקיםונ'ם

 5בן51בינה אבן שם והרוץ7%
 ויכ5כ5 ויכה כ5כ5 עם שם וכ745

 בוריםו5תבם תבן 5ברומה
 מאמרים להרבות השכל 5ווחשב



דונש
 ישלה תמיד אשר תבלה וכבנד עלה כנבל ושם75
 בלה בנאופים בלה עם הביאם ונבלה ונבל76

ר"ת לא 93 צי טהירתעתדונש
 ואברותיה בכסח כחפה יונה כנפי , ץ 1 רח

 ארוץ ואמות זד( סח )תלים וזרוזנירקרק
 החמאה פתרת הזה ונפסוק הוא. דמיהםסאבני
 יכל תקיא כי , שוא בחבלי העון כמתפך גכתועה

 מאבני ספיר באמרך וכמהם,אבןיקרהחרוואבן
 לחכם כן כסו לדבר ה10הם, ביאשני שבוהשהם
 מן אחד מין הוא השהם כי ספני יתכן,לא

 טאבנ' כי אמרת אשר והחרוץ היקרים,האבנים
 כנפי ואמרו , הטוב הוהב הוא בן גם הואשהם
 החפר כי , והב הוא החרוץ כי בכסף, נחמהיונה
 וירקרק ינוהב בכסח אט כי באבנים ההתזלא

 למאיץ החוייה מארץ יובא אשר והב הואהחרוץ
 ולא ירוק הוא לא . מאר במאד טוב נהגגון,
 אדמדמת לבן כמו ירקרק קראוהו לכן , אדוםהוא
 ירקרק נכפל הזה ולדבר , ולבן אדום אינואגיר

 אל יהמך לא חרוץ ירקרק קי ונודע ,ואדמדם
 בעת בכור כסף בו יוסף אשר האדום הנהבעין

 חרוץ אם להרתע יוכל מייא יעקב.אמר
 טווב לא היקוק הזהב כי . טובה אבן חרוץ אווהב
 זהג חרוץ ואם . לו תאר ולא האדום כוהבזזוא
 ושחוט לסנור זלתי המשורר המהו נזדוע'רקרק
 לפתור ידי לאל עם ע"כ מויו. וזהב פרוףםוזהב
 . כננחם ברברי ירקרקת טובה אבן חרוץירקרק
 הם החרוץ ותליית , הכנג'ס בנוצת הכסףותמוי

 בחרוז'ט וצוארה בכנפים, באגריתיההאנום
 לשעבר ונפש , נחפה יקרות חרוץ ובאבניובכסף
 לזכר נבנה . לנקבה נעשתה *כר נלאה .הוא

 )ישעי' נענות נפש זזווה בלשון אך לנקג'.נבנתה
 וככוו לותרי ו( גג )שם נענה והוא נגש , י(נון
 כבור כל ועל , נוקפה ולנקבה , לזכר ז?9הבן

 . חיפהתהיה
 בפירוש כי . סותם את דוש ררף למם מנלאה
 אשר ואת טהור, וחב שרפא חרין  בשרש טיחםאסר
 על ולא חרוז ירקרק על אסר שהם סאב:. אבןאכר

חרזי
 .[ בחכרעוח פחם לתשובת בהערה להלן עין ,

-15
 נאגריםבחלק
 היריםוחשק

 צופו נפת חכך על "ממק , וסופו הדגר לראש והתבונן .הצרפו

 ע,,: 33ז גד כחברתעין

 , א( ט קהלים לבן מות על לכונציז . ן בל

 פתרו וכלם , לפותרם פתרונש וה בפסוקראיתי
 כתוגות שתים היו כאשר , תיבות שתיעלויות
 כל לבן בפתרון נחלקו אבי , ינד ומות יבדעל

 אחד פתרון ן פתרוניהם ואלוו : שכלו לס'אדור
 והוא הבינים איש ביות על לבן מות עלהפותרים
 חלק אשר מסני , פתרונו יפאה ולא כנוי,לשון
 המערכות. שתי בין לעומר בנוי שם הואהבינים
 אבשלום, בנו שמות לבן עלמות פתר אחרופותר
 אמר ולא לבן אמרו מפנ' סהרונו יחכן לא והוגם
 זה לאמץ וזנרון עדות במזמור לו ואין ,הבן

 לא וה ואף נבל, מות על סתר אחר ופותרהטתרון.
 אותו פתרת ואתה , השט את להפוך פתרונויתכן

 צרפת כי למען , לומר :תכן ולא , ללמהנגינות
 בויקרא לנו אין כי ובעגור , תיבה היבותמשני
 אחר הוא לנן כי לך אראה ואני . נגינהעלכוווז

 עלויות ברברי פהרון אמנם . ב ק ע ' ר מא
 הא: אשח תעות נשתי נכתב כי בננחם.כרגרי
 ב': המסורת בש שכתב מחברו המסורתואם

 'נהגט והוא א( ט )תלים ינן עלמות ,_עלמות
 נאשר , שיר שטוח יקהרון . פה מח )שםעלמות
 מנחם יא.כדברי לבן פתרון אך מנחם.אמר
 )כ('ב ביורשול לגיר ככוו להבין, לבו כהבאשר
 לכתוב לו היה כי להגיר, סתרונו אשר כוו(בז

 יאמר השנתם, מן היא כי יען רפה,הבמת
 רונש כדברי ולא לקים. ישיב לים כמולבין

 כי , עמותו דוד הממח רשע מלך שםהאומר
 אך י רבריו לפי המסורת יתכן לא גם . נמצאלא
 לדוד מזמור " עליבות למנצח ן טתרונוזה

 , ללבן העם אח כנצחים ככוו , בנצורןלפישורר
 נקרא הנגון כי זה; הומור דוד ,סר העלאיותנגון

 למנצם :אכנר ולכן . יקרא מלאכתו וטועל ,עליצות



ר"ת16

 כ' / לדור מזמור העלטות ~נור מבןשמ"
 ונתלבנו יתגררו הקצים חשמן ש ינומרכאשר

 למנין בהגיעם ולבן ולברר . הקציםחשבונות
 כן /, הקץ חשבון ויתלבן יתברר לאמתו,הקץ
 ולא ,קול בהשמו .ללבן השיר בירור עליאמר
 מחוד יכל ידוע היה לא שמות ושיר גו.ישגה
 קול ניסום עלמות גם כי מעלותיי, רובמתוק
 קל בנבלים יכוננהו ומעשהו שנתה נמו ,הנבלים
 המעשה וגוף עלמות בשוסו נקרא לכן .עלמות
 . עולילות יש יעקב ינחיי 'עקב וקדוש ,שמות

לובש
 מיך בדוד הנלחמים השרים או המלניםמן

 באות, הפהרון וה ויאמץ , ההמה בימיםישראל
 והרשע , רשע אבדת גוים גערת המומרבראש
  בעצמיו הממץ הנקיים את ההורג לנןהוה

 במסתיים חציים במארב ישנ נדכתב ,חלנאים
 מה תאמר ואם , יעסונו לחלנה עיניו נקייהרג
 תאמר ואם שמו. לבן לךיי אומר ינן,הוא
 הוה במקום אם כי התורה בכל נכתב לאלמה
 אשינך , אחתפעם

 ~עמים המלנים מן יש כי-
 , נכחנים אחת פעם במקיא רבים השריםומן

 שיהא שם יבנה איך תאמרשם

 נראשו-

 למ"ר
 נתואי בן יבן כמו ויקזמות, לאנשים שמית נמוהו אוד'עך , לנןנמו

 ישע לאל, בן אייסף ,
 שר' אל בדת היגה לכל , די לו יש וה ובפתרון , איש שם הוא לבן כי יורו אלה כמו ורבים ,ישץ

 ל'ב 4סן צד פחברהשיו

 חבת מ מחס שז טס יעקב,אטר
 מרזה עמן כי כון, ? )ס"א יכל בת אליםעם
 קטן וגן . הארץ  לתו- נשליש מונל להיותהוא

 וק )קום יכלכלוך לא ונן סד( ח )שםמהניי

 כל מלא הוא אשר כבורך נודת יכילו לא ,בו(
 לא חקר אין ער השמים ושמי והשמיםהארץ),
 אשר כן הוכיח פתרונו בסוף וכננחם 'יכיכלוך,
 בואו יום מכלכל ומ . המה מרירה עניןפירש

 בשליש וכל אחד בחלק והבאתוכל,
 השמי ושמי השמים הנה כי עם יב( ט)ישעיה

 לא , חלקים שני והם , נ0 ח )מ"א 'כיכלוךלא
 ג )מלאכי בואו יום את מכלנל ומי כקויכלכלוך

 מדה כי , בשליש ומדר בשליש וכל ופתרון ,ב(
 אותך וקנאה והתאפק , לארמית מכילאבעבה,ת

 ,' ' תמית,בל

 בואו יום את הכלכל ובזי על ילכוד ב( ג )מלאכי בהראותו ויעושר וכו' , וסבילת יכולת ענין בו(כ

 שתו, לשמים יעיה יעקב ועבדך)שמ(

 ל'ב 41 צד מחברתעזת

 כוו[ לבי, יחרד לזאת גם יעקב,אמר

 אליו כי . חנם מנחם עם י-'ב לרוגש לו היהוה
 לא לכן י בלזז גון ובלת' , נבל כון עלהכנבל
 ובוו , בו בחלק ויבא , נבז מן ג( כד)ישעיה חבוי הבוז כ, ואת לא ואת : אוהד בצולקיבאו
 לא ובבזה גג( לא )בהידבר לו איש בווווכמו
 בזאת לו רב ללא , י( ט )אכתר ידם אתשיחו
 לא ועלזנו ולפתרו בפה בית להדליף סתרונורק
 'תכן ולא , יזמל נפל בו ס'רש תבל פלל וגם ,יבל

 לא ועלהו אחד בחלק והבאת יבדל,לא
 לי )ישעיה כוגטן עלון כנבל , ג( א קטליםיבול
 כבגד הארץ עם , )שם( ונתאנה וכנבלתד(

 כי לוזיר יתכן לא וכן , ו( נא )ישעיהתבלזז
 ועלהו גון וכלפועל , יבלנה בלה , תבלה כוןזזפועל
 תפול נפול כואסל עלי , וזבול נבול , יבוללא

 כנפול עיה ונבל מפל, לסל וזבול נבלופתרון
 , כט17מעו תנלז: -כניד ופתרון ,עלוה

 וסתרונם , בלת' אחרי נלה ומן , 'בל לא תני נגל מן , נבלה נבל הם פעלים ושנ' , עתו קודםויבלה

 , 'א( יו )ירכו' נבל יהיה ובאחר,הו ו( ז )וניכה אב וננבל ובן , ו( לב )"יעיה ידבר נבלה ונבל ,אחד

 ואוכזר בלתי, אזורי תבל, ונבל 'בל, לא כפתרון ויא כמשסעם וסתרונם נון כוהם תפול לא~על'

 , להון.ו![י לאל הטו ,קלוג'



,-"ןנ , עיב 43 צד מחברתע'עדלנ,2
 )יחז' נאווכם לבלוז אדיד נחלק  והנאתלנלה,

 ולא , ו( לב )ישעיז; 'דבר נצלה נבל עם כ"ג(בג
 עמוו תבל כון נבל כי הריר, ערק בכואזג'שקלוע
 הארו מן , לביה ואומר , נבנתה יב( כ)ויקרא
 תמצ' אנה תאמר ואם , ו( נא )שם תבלהנבגר
 אמנו שרה הנה אומר , אדם נבנ' הגל' בלהלשון
 ערגה לי היתה גלותי אחרי אמרה וקנחהלעת
 הוקנה האשה נקראה וכאשר , "ב( 'ח)בר'

 , חרשה נערה הקטנה נקראה כן , בלההגדולה

 וכאשר , ה( כר )רב' חרשה אשה איש 'קח כ'3מ1
 ובל.ב( ?~ה בלים, לזכרים נאמר כן בלוה לנקב'נאמר

 1'פווו, 'סור כמישקל ונלזת ונלה , DtD'1 יפז:כב,שקל

 ואם , בנאופים לזקנה D'DIND לבלהוסתרון
 גם אומר , גיבח לפתרון הוספת' לכוהתאמר

 במת, בתוספת אם כי פתרונך לך יתכן לאאהה

 אם כי סתרונם יהבן שלא הפסוקים קצותואלה
 )שמות כסף אין חנם ויצאה ; בחחבתוספוה

 )שם מים ירחצו מוער אהל א9 בטאם , 'א(כא
 כררלע,מר אח עבדו שנה עשרה שתים , ך(כא

 בית אם , ד( 'ד )בר' מררו שנה עשרהושלש

 לבלרו בפהרון בלבלה גרולה , עקב י ראם
 לבלה ולוזיר לפרש בית יוסיף כי גם רוגש, דברילט,

 טחרונו, 'תנן ילא בנאומים, לזקנה ככוונאופים
 בעינ' הוא כאין כ, זאת על להשיב בעיני ה"ועמל
 תבל עם חב, אשר נכון וסתרון,מגחם רואה,כל
 כה(, י )ישעי' תבל'הם על ואסי יב(, כ )ויק'עשו
 ההשפט אדם בן איי ונאמר הנבואה סהרוןוכה
 גל את להם והורעת אהליבמה ואת אהלהאת

 תשלחנה ואף ג'דעים ודם באסו כיהועבוחיהס
 יריהם על צמידים 1.תנו ממרחק באשלאנשיכ
 נאופים, לבלה ואומר ראשיהם על תפארתועטרת
  להודיע אלהי ה' צוני כאשר עשיתי יחוקאיאמר

 לערביה  ואומר  חועכוהיהמ ילאהליבבוהלאהלה
 ,  מאהביה אל וכלחה ואשו עשהה אסירנאופים
 , עמהם הוך  יהש פתוחיה מאהגיה ימיעטה

 לבלה ואומר , יהוון בלא  הבוירא  סהרוןובה
 לקדשה ,;ואומר והיא שנותיה ענו עתהנאופים
 צוררי ועל , והע, מאהנ'ה יונו עתהנאופיה
 , וה' והגהקינים

 פתוון 'תנן לא וכאשר , נ( נו )'ששה משננוחם על ינוחו D7~W שוא , יא( מב )במד' נדרהאישה
 נצדק והורה , בתוססתו אם כי נאופים לבלוז ואימר פתרון 'חכן לא כן , ב"ה בהוספת אם גי.אלה

 , גודלתו אליךוישקיף

 נפתריםבתחתית ארעית עמו ארע בעברית כארץ ארעית כי ואמרזו

 מכמרים שתולא שתק לו טוב ומה נתק לא בספרו עתק מן ומעתיק4י
 וישריםתמימים בספרדים אשר התלמידים לרגלי סרפדים וקוצים19

 עוב %4 צר  מחברתע.ע

 לאריית מסוו ולא  בפתרון ואמרת . יה רעא
 בארמית. ארעית בעברית ארץ , כה( 1 )דניאלנבא

 מטו יא בפתרון לזמר יחכן לא כי המוסר אחידע

 לתחתית "ם כי , הנור לארץ נגעו לא , נבאלארעית
 ושלישיסי שניים תחהיים מתורג' הוא כן כי נהגור
 ובתרך לפותר יומנן לא כן לכמו . אתעיןמדו.ן
 סיכות בלם( )שם מנך ארע אחר' מלכותקום

 מנחם גם דונש, היטב באר יעקב.אמר
 ארץ אכנר אך ארץ פתרונו פרש לא כ' , 14כנודה

 החתית ארץ הארץ יען בלבו ואמר . ארעאבתרגום
 לו לייצוא יצנינו לפי פיחדו ארעא ומהירגםהיא
 ומחתתם כפתרון הוא ופיתרונו לדוכנהדוכנה

 . שן עלי ובן.פורת רענן העז ואני ארע.ן!.המתורנם

 . תפארתך וההי הודה לאמת . תחתיך אחרת מלכות אם כי , מנך ארץאחרת

 נ"ב 39י ור םחברחע.ע

 הריס המעתיק אהד בחלק  והבאת ין.הנוצת

 )בראשית ההרה משם ויעתק ה( ט )איוב ידעוולא

 שני ,והם ג( ג )ש"א מפיכם עתק יצא עם ח(,יב

 ומנחם , כ,עהק דונש הפרירן , ב ק ע י ר מא
 המעתיק רק הסעה לשון עתק נוצא ל4 כ'הברן
 4חד גמחלקת כן לגעגור , משם ויעתק ,הרים



) ש כדו- תרי18

 ויעתק ; הרים המגרע הרים המעתיק פתרון .חלקום אשם, בפתרונם יש כן ועלפ.רשם.
 דגר יצא עתק, יצא וסתרון . משם ושעמשם

 כא )איוב חיל נברו גם עתקו לו והרוחין . ד( יב )תליון גדולות בירברת לשון כבנו י בוסיכם וקשוזגרול

 ו( עה )תלי' עתק בצואר .ז(
אלחכותיק.

)
 ועריגה ואעריג 80
 גנה היא ערוגה81
 לאיילים וערג82
 לסוסים וצהל83

 בזחה, היה לדונש זה מהאמר,עקב.
 מאומה, וערוגה בתערג סתר לא כי מנחם. דבריע. לבו שם לא אשר כאיל, ונגבה וצסונה ימההמנגח
 חברם יען סתיונם 'רע לא כ' בנפשו רוגשודמה
 כי י כוליו שקר לא כי אך4ומנם , אחד[]בחלק
 פתרון וכה , ולתערג הבשם לערוגת אוקדחלק

 ואם , שוקק האדם אשר הבשם כשקיקותהמקרא
 שקיקויז אם כ' זזבטיב( חקיקות לאיכר יתכן לאהאמר
 איש אכנר כאשר הלאדברייתכנו לביצם,האדם

 אלוה כל ועל נשים זזמדת ועל 'מ( י )רניאלזזמודות
 אדם חמרת פהרונו אסיר לנ( 'א )רניאל 'ביןלא

 כנטש פתרונו מים אפיק' ש הערג כאל וכן ,לנשים

 בפיך ורעה והתבונן . 'ח( בג )ישער עתיק ולמכסה סו( ' )משלי עתקהון

 נחברים כמוהם ולתוגה לפוקה במשונההביאם
 ובפרים ככרכם מוכנה לבושם וקמנהגרולה
 פרים עםופרות לעגליםוגעה לשחליםכנהם
 לעגורים כן כמו הטסים טןוגם לסיסיםוצפצוף

תערג.=ואת
 נח"

 ל תעי כאל יז
 הנשם כערמת לחתו עם א( מב )תלם מיםאסקי

 הנשסהא עיתח והםשףולשם.)שיהע(.
 n~thpn מיאה עם . קול הגא האל וערעת ,גנה
לעט

 הבהמי
 יבהם/ לשף אחר ק% מצאנו נאשר

 הגה כענש , ר( לא "שעה האיה 'הגהכמו
 למע' רבים שמהת לקולח , .א( נ"י )ממםנהגה

 והדוב שרג/ והאל ,דואג, האריהדערואים.
 טבח, וכלב צורח, תני שהם, ודפראטתקק,
 . תרעה שמן גמרעה ואו ,חחעה פי לאמת והודה תמעה. והעלדה , טעהוהפרה

 ל'א 38ז צד מחברהע'ין

 כי אליך תעהג שדה להמות גם וקן . אליך שוקקה ותה" תערג נסמר כן מים אסקי אל שוקקה תהיהאיל
 ועוד , שוקקה ונטשם מים אפיקי יגשו כי אלק- שוקקה חההה שרה בהמות , ד( א )יואל מש אפיקיעשו
 מערוגת איחה להשקות הנביא אמר ואשי . תשוקתם אל,ד , שוקקה נמשםתשביע

  מטע"
 ז( יו לחוקאל

 וחערוגטט סתרונו י( מה )תלים ותשוקתה ארץ פקדת המשורר אמר כאשר . הנשם הוא משקיקותסהרונו
 והצמחים הארץ אשר "מים בתוך פתרונו ו( '1 מחז' תיגש צמחה ערוגת על וכן . לשקיקותה סקרהאשר

 אמר ואשר . דבר כומנו נעדר לא כ' ומחלוקות לשונות לשתי מנחם הסליגם לא ויכן . , יהת'נששוקקים
 הוא שרה לבהמות וגם הערג הוא האדם לנטש גם א"כ , לעגלינו וגעה לשחלים כנהם לאילים וערגדווש
 דונש ראיה הגיא ואאר . וגעית ונהימה צעקה ולא שקיקה פתרונה אך , הנה חיות לא אשרהערג

 ערוגת כי , סתרונו שורה חכמים לרברי ערוגה כי , תה'ה לא זאת נם גנה היא ערוגה חכמיםמדברי
 ערוגה באותה אלא שנו לא רבוח'נו שנו כאשר ערוגות נקראו הגרולות האונות הריאה וערוגה"זרעונים

 שאמור , גנה היא לא כי כלמרזה המקרא מן גם . גנות ולא שורות וסהרונם , לא לערמה מערוגהאבל
 כאשר אם כ' הבשם לגנות לגנו ירך דודי סתרון רזכן ולא . הבשם ותאות מרקיקות לגנו ירד דודיבענין

 לבשמינו שוקקת אדם ושש , תאוות המגדיל הבשק כי . הבשם ותאית לטיקיקוה לגנו ירד דודיפ'רשת'
 אונ.ם. ירגו עצמה ולאין ,והים

 בקבריםספריו נמס לו טוב הלא כמס שם ומסת כמס שם ונמוכו84
 היצורים כ5בצור שוע 5ו אין בעת ינהג וגם ונדח נת הוא 5ב ומוג85
 ונדריםבמתן ירי כה כרי שדי אל כברכת די מסת ופשר86



9בר"ר2 ל'" ווי צד םחביתעי:[-דנש
 כנען יושני כל נמגו יסרערוע; ,נמנו
 )יחוקאל לב למוג למען , נמסו סו( סו)שמות

 ואין , אמרת ימס המס מלשון הוא גם טו(כא
 יושבי כל נמוגו סתרון כי , דברת כאשרפתרונם
 י יו( יד )ש"א וילך נמוג וכמהו , נעוככען

 וא"ת , הנעה מלשון הוא גם לב למוגופתרון
 כתוב הנה י אומר , גלב נע לשון ימצאאנה
 רוח מפנ' היער עמ' כנוע עמו ולבב לגבוויגע

 י לרוח תעמול ואל והתבונן , ב( ו)'שעיה

 נמס פתרונו הוא גם , יו( יד )ש"א ולךנמוג

 החכם רוגש מרנרך נושתי , נ ק ע י ר מא
 ונסיגה .מג'נה לשוני מפרש אהה אשר אחריכ'

 כי ? הנעה כלם לסרסם לנך מלאך אז ,אחד
 כמו ? ונגוסה לשון וולתי כלם לפרשםהיתכן
 תתמוגגנה הנעות וגל עמס ההריםוהמשו
 תלכנה והגבעות תמצא מאשר , יג( ט)עמוס
 לכמוהו . פתרונם המסה , יח( ד )יואלהלב

 פתרונו יא( מה )תלים תתמוגגנהברביבים
 האלה למקראו' לבך נחת לעי תמסנה,ברביב.ם
 ההמון והנה רא'ותקי הבאת ואשר ,החרשת

 הנבם כדבר אך , יזק יד )ישעיה פלשת נמוגכמו

 יזכיר לא כי גס הלב המסת כשכנעו נשכנע נסיגה בלשון ירבר וכאשר לב 'זכיר אז הבוננהבלשון
 , וחלב דשן בכזו תשבע וגמשילב,

 ע"ש 118 צד פחברחעוז

nDD, כפתרון טתרונו יתכן טסת יעקב,אמר אלי י( טז )דברים 'דד מסת ורמית 
 , ידך נדבת מדי פהרון ארמית לשון להיות דונש, , חמס הוא , מס אלי ירך מסת ולדמות ,מס
 , אודך אני וגם לא כן ובמנות ; נמעטה גמגשת יוקח המסכי

 דגרי לרגזות יתכן לא כי מודיעךיעודה,
 ויאמר כמו . והיכ! ובפתרון קרוביכם במבטא יהיו כ, , עבריות לשון לרברי עברילשון

 שיבריכם והרבך ורזזבוך הל' לדביותו ירככן לא אשר ב(, יח )ת*כו ,חזקז ה'ארחמך
 ארחמך ופתרון יצחק, ורוזם מהורגם כח( ו )בר' יצחק ויאהב : ארם ללשון אם כי יוק('ג
 חגור אלי לדמותו נונל לא סו( כב )ש"ב ממסגרותם ויחגרו וכמו י חזקי ה' אאהבך , חזק'ה'

 על' לבי ויטלך וכמוהו י חגיא מתורגם הכטח אשר , ארם ללשון אם כי ד( מה )תלים ירך עלחרגך
 עצה אבדה אשר , ארו( ללשון אם כ' לג( לו )בר' באדום וימיך אלי לרמותו נובל לא ז( ה)נחמיה
 רוח ב( יא משעיה עצה רוח וכמו , מלבא מחורגם ז( מטלי'

 מוי
 הר' עד יאכל בבקר וכמוהם ,

 ויתורגם אשר ארום, ללשון אם כי יא( כ:ב1 )שנ( שילה נבא כי עד אלי לדינותו נוכל לא אשר כי(כובן
 ב( ה )איוב קנאה תמית ופוחה אל' לדב!ותו נוכל לא בו( י )בר' ליפת אלהים יפת וכמוהם ,עדאה
 ר( יו )יחזקאל 'למשעי רחצת לא ובטים וכמוהם , ויתורגם יפתה ירחיב אשר , ארם ללשון אםכי

 חלקת ועל ; ארמית ללשון אם כי ח( יא )ישעי; פחן זכור על יונק ושעשע אל לדינותו נוכל לאאשר
 דמיתו כאשר שבר לטס ויהי אלי לדמוהו נונל לא ידך מסת כן וכמו , שאריה שעיעות ש ,צואריו

 , במקרא רבים אלה וכמו , מסת תתורגם בג( סו )שם נחרשו חדש מרי אשר , ארם ללשון אםכי

 , לשרה לך ויר11 3מוהתבונן

 פ5ג סלע לשק87
 אסה יאמר אשר88
 במנקה קוף כנון89
 מן שם 5א כמנה90

 הסגריריםביום נשלגוכשלג ההעלג~כן
 נקשריםוסמך ' במנסה זהונון נסה מןבחסר
 בממהרים5א5 נקה אמרו5ו במשקה קוףושין
 אבירים בלחם מן פתרת הואומה וימן בוופתר

 ע"א ל12 צד מחברתעין

 ל"ו בסהרון ומנחכם דונש . . יעקבאמר הסלע אל ורברהם חלקים שני והבאת ,סלעי
 , ויצרקי עויהם .תנו , נחלקו אוזר, וצלק והם ג( יה )תלי' סלעי ה' ח( כ)בגז'



דונש20
.י

 מ משל. )ההוא מפח ומר בהזק לכתבו לך היה לא ואתה הוא, ט% ס"יומצורתו מאפס
 בפסו? עםסלי הכחובי והמצורה המגן הזה נדבר עליך נאממם והעדים אחת[(. %)ןקאםלענע)ממ

 מלני %א ע( לג השעיה סלעים מצרות מן מצורתי הברלת לבדו. בחלק מהם אחד הבדלתאשהלא
 קבל. ועוורך והשכילה , ה( 1 )יהושע היובל בקרן מן 1( יה )תלים ישעי קרן ולא י(, ה )נהמ' המגניםמן

זיךנש ע"ב ן2י 2ו מחביתע,ץר"וז
 נסחם ועל האחרים נפועל" והנאתנסתם, נון אם יהכריע אין נסותם, יעקב,אפור
 גו אין כי ואמרת ז(, יו )שמות לאמר ה' אח , איננה אם יגונה, עיקרנסוחם

 המקו' שם הקרא מצאת גי הסמך, אם כייסוד
 אסה, תאכזר כי ונבון ורכם כל יפוג לא המיה יסוד הסמך כי ובאומרך ,' ז( יו )שמות ומרעהמסה

 גו"ן להסיר נוכל לא כי יחנן, לא בעברי גן %א , ט( בו )בש' משה על הצו אשר במשקלוהסמקת

 )נר'., ממעשנו ינחמנו זה לאמר גח שמו את ויקרא אמר כן , טסה שם למען היסוך מן נסתםועי
 לבוען נבוים( נו"ן לזמריר נוכל לא כן , נזק לכנען 'גדורינו כו"ום למסיר נוכל לא כאשר , כפ(1

 . בהם וזהבווניזה)(ינ( אליקים זהסכווכי)מ למועליו( ירמו לא אשר השמות וכון אחד נ1שפכונ( כי .כזעוה
 שמו ותקראככוו

 שמואי
 נהסכים הפעלים על נבנית השמות מן ורבים , ך( א )סמא שאלת'ו מה' כי

 כמו היסור מן הגון כי ונאמר , הפעליכ( שרשי בעבורם נכרות לא ולכן . וחסרים ויתריםונכפלים
 , יקה בן אגור בנינת מעשז.,' יך ההיה ,בינתך והתבונן , ינקה יסוד מןנמן

  1י14 718 צד שתבררעק

 שא מן לאחיו איש ויאמרו ורמית , הואמן , פתרוהו יפה דונש , הוא מן , יעקבאמר
 א( ב )יונה גר% דג ה' וימן אל סו(, פו)שמו'

 טו )שמות ה" מה ידעו לא ונ' הוא, מה הוא מן ופתרון הענרים. נלשון לו דומה לךואין
 ג )דג'4ול ירי מן ישזבננון די אלה הוא ומן ארמית, לשון מן אליו לרמות ויתכן , עליו יורהטו(
 , וישכיל יבין אשר כל על אם כי ט% לא ומי מ', אלהה הוא מן פתרון הלא תאמר ואםפו(,
 אשר רברים על נופל מי במקרא לנו יש לך אומר , ק( ם )ירמיה זאת את וינין החנם איש מיכמו
 פשע מי ונמו . יח( יח )ש"א חיי אנכי.ומ מי [ הם ואלה . ומה כוה בנוקומ ישכילו ולא 'בינולא
 חכמה, וקנה והשכילה , ומה מה במקום עליהם בא ומי ומי , ה( א )מיכה יהודה במות ומייעקב
 , ומזימה דעת יינער , ערמה לפתאיםלתת

 אד'רימ אלהים קצף כמעם והוא תצק וכמ אף תרף שצף פתך יכמ91
 בפשרים אספם ואילנה ואלה . סנה יניא כמו הנא והבשר94

 עייב פל2 צד מחברהעיין
 קצף, ברגע פתרונו יתכן לא יעקב.אמר
 מתוך ,.הלא פי ש עלה אנך דבש עלונפלאת'
 קמון מברגע ללמוד בא אשר הוא נושבהשובתו
 . רגע שצח פתר אלה את לרבוות ובעבור .עזבה(ך
 קצף בשצף , רגע הנב.א- בו הוניר היטב בארהלא

 קטן ברגע להפתר היחנן ממך, רגע פניהסתרתי
 יתכנו מגחם דברי אך 1 ממך רגע פניהסתרחי
 עול' ובחמר ממך רגע פני הסתרח. אף בחרילאמר,

-
 הסחרתי קצף גשצח וסתרת קצף. בשצף

 בן מחרונו ואין , הענק לפי ח( נד )ישעיה רגעסני
 עובתז קטן וברגע כתב הענין גראש כ. הענץ,ימי

 בשצף כחוב ואהריו , אקבצך גדוליםוברחמים
 אשר : הוה. הסתרון ויאמץ וגו'. פני הסתרת'קצף
 יונתן אמוצו תוקף ע5 ורומצני , מעט קצפתיאני
 והורה . זעירא בשעתא בפהרוגו האומר עווקלבן

 , בתבערה כמקציפים , 2( במהוה תאבד מןלאמה

 .רנ'צגי רשא וגנאות , יקבצנו וצורנו . אקגצך גרולים וברחמים עוגתיך קפן בוגע וכמוהו ,והמתיך
 במארה, תואר בחובולא ליידן בג", 1( אחרת. כהוב הנוםחאיח שלשח בכלו(



ע"דונש
ר"רצ ~נניא צי טחביח

 נא ממת . תאכלו אל אהד בחלק והנאת , אנ
 לב )במד' לב את ולמה.תניאון עם ש( יב )שמוח.

 כמו , שבור ממגו תאכלו אל אוהו ורחרח ,ז(
 ותעשה , וטו( יב )שמוח בו השברו לאועצם
 משת' אחת וחווה , מצות משתי אחתמצוה
 הטהורו', .ה' באמרות . להירות יאות לא וכןהורו',

 ערבית גלשון במשמעו נא ממנו תאכלו אלופתרון
 אס כי לאכל אלהינו ה' מצונו אין תאמר ואם ,חי
 לאכל. יראה לא הנא והבשר , לאכל יראה אשרדבר

 ולא באש יבא הבשר עברות בלשון הנא הבשר יקרא כי . לאכל 'ראה הנא הגשר גי אשעךמפתרונך
 אין , הסאון למה , נא על' העירות אשר והער , עלינו נפסח אלהינו אסי ההוא והבשר . היניב'צלזז

 אגיה הגש אם וכמוהו . המנעין למה חנחון  למה ופתרון . בינייה  גלשון אם בי  שגירה בישוןמחרונו
 . היצם תנזבר אל כמיום  העצם חנש אל לוזיר נובל 5ש הוה  הפתרון ומפגי . אבקז סיע אםאותה
 גאומרו  הבמנגס אנקלוס  אמוצו ע4 פתרו אניד  הפתרון ורבוץ ויור .  תורברון לב"ז במינם  תניא?ולבנה
 . לאח' שמך ואספרה חי, לבך ו;ה' והתעורר . חי נד מיניה תיבלוןיא

י ע"א צג בר מחברתעק
 וכאלון כאלה אחר בחלק חיבאתכאלה.

. 
 וכונונכן , ז-כוץ פוגו ואלוה עץ כל יעקב. כור א

 ולא , לאלה אקונא דמה רק , העץ יקרא האלה לא יז(, י )דניאל חויתא ד' אילנא די עם יג( ו)ישישה
 י כן לרבר חבם כל , יחפן נעבר'ת. עץ הוא נאומית אילנא . חלקים שניוהם
 ' כוחמע' אלה וכל למיוו. העצי' מן אחר הואואתז

 כי טמני , רימון עץ כל ולא עץ, רימון  כל כמו , אלה כלאלגא  יאין אילגא, כלאלה כי ורעבופווןאי
 . ורמוה קשות בעינק- , החכמות יהיו ואל ושמע . בשמוח הנקובים השיחים על נחלים שמות ועץאילנא
 מישרים ועקב 5עק5ק15תושת הת5ות ם5 במו ס5ס5ות שם ונם93
 עברים לשני והם נסי עםהביאו נסי אריואשר ומנוסי עזי)94

 עוץ 116 שר טתברחענן

 ובה ולוווח,  פתרונו נראה . . יעלבאמר 1 לירנו' הסלסלו' על  בבוצר ורבויתסלסלות,
 , סלסלות ע% לנוצר ירך השב ! הצעראפו4-ון ריויון. ביננכן ואיו יו(, 3בר'כו העליון ובסל אליבו(

 ולעילל לשוב הולולים יל הגוצי ידו ינגיבבאשר בענפים ווזנזלכילוח , וכרויים כפונאים הסליםכי
 .  חפן  אל ארזי עבטי סשה ואל ,הגפן הס%סלו', על בבוצר ירך  השג ובאורורווכולוליבז.

 הענבים ולחפש  לשוב צוה מינית מעם ביחרפ
 הים גלי נכפלי 5ש כאסיר כי בבירא נכפלי לא פוו( בז הר' חרי וסלי וזעוללוח., לעולל ,)והסלסלות
 וכאשר , ומלאליס סלסלותי לקוראם סליכן להכפיל נוכל לא כן , גלגלים לקוראם  ק(( בנח)'שעיה

 , הכפילה על נבנים שכווון דכו כי סלסלות כם'לח נסור לא כן , וולולים סנסנים כפילת נסורלא

 , הפלילה תפק ואלוהתבונן

 ע"ב  123 צר סחטתש.,

 דונש, כפתרון פתרונו יתכן ' יעקבאמר )ירמיה מנוסי חלקים ישנ' וחלקת , מנוסן
 , עיני שויר ובתורתו , ה' אל האדם מגיח להיות והם 'ר( ב )עמום. מקל מנוס ואבד יט(מז

 המנשא, מאנוה אבות ישתי מחלקים אוחם ראותך , אחד בחלק ל"ב'אם מנעך ואשר , אחרחלק

 דונטי לו שם דברים עלילות יעקנ.אמר
 בוי תשברו לא ועצם כמו שבור נא פתרת :ימנחם
 מנחם חברו אשר אחרי כי . עשה כן לאומנחם
 ממעה לשון פתרונם אשר והניא תג'און למהעם
 . נא ממנו תאכלו אל מגורתם להיות ויתכןכתב
 חי. כר המתורגם מתרגומו פחרונו שנה לא בןואם
 טונע החי הנשר ני מגורתם להיות יהכן כןועל

 , שנלו למי איש ויהלל ,מלאכלו



דונש.22
 סמוך, t?)?1 , י( כרות כוני)( בשקל על אם כי בפתרון .חלקם לא הוה והרבר ומנוסי, מנוסוהם
 ומנוסי, מגוס ונמו , ח(' ד )יחזקאל מצורך 'מי כלותך עד סמוך ויצץף . ]כרוקמציר
 מעוז כמו , והשמות הפועלים מן במקרא רבים בסמיכת לאב מאב נהפכו )אשר( ומצורךומצור
 )ירמיה חקי "שלים כ' , 'חוק , יט( טז )'רמה( ומנוסי ומעווי עזי 4י, , כט( י )משלי ה' דרךלתם
 שמעג , לאום , ד( לח )שמות כרכבו החת כרכב , יח( ז )איוב רוקי בלעי עד , רוק , יד(כ1

 'שפט כמו , זה במקום זה האלות אלה יבואון העתיד בפועל וגם , ד( נא )יששה לאומ' עמ'אלי
 לשערים והתבונן . 1( יד )טשלי תשמרם חכמים ושפתי , ,שמור , ט( 'ח )שמוח הםוישטטו
 נצרם. וכאישון וחקרם,האלה

 הביא עוד ונפת95
 בנפת והתיו96
 קום תפת הלא97
 שפתי בשפת98

ר"וז
 דונש הוסיף מה ירעהי לא , יעקבאמר

 הש'בוהי פירש הוא גם גי , מנהם פתרוןעל
 , חברו אזימות שה' משקל ועל , מרמשנב,

 י( סח )היים תניף נדבות גשם מגורה אמרכי
 בש ומן , נסת , גפת' 'אמר נוף ומן ,הוא

 חף, ומן , נחושת , נחושה ומן , בשת ,בשתי
 התפה במות י י( 'ז ולאיוב אהיה לפניםתפח

 בא[ ]כ"י אמר אשר ואחרי , לא( 1)'רמיה
 זבוב לכל יקרא , בקמורה דבש הקבילו כידונש

 כאויר הפתרון להיות מנחם אמר הכי ,ורבורה
 משכבי נפה' אם כי , ומר משגגי נפתי כתובאם

 במקמריטדבש המביא זהומי טשכבילנפתי
 הסיריםבשפת בשפת תיווגם בזפת תיוכמו

 נעצרים הםוכה תום אתוחזק ' התוםבמאזנים
 בכוריםרקיקי נפתיבנפת זפתיבזפת

 - דדנש' עטוע"וסחכרח2ר121
 מר משנס גפתי אחר בחלק וכתנת ינפת'
 )שם ורה שפחי תטסנה נפת עם , יו( ו)משלי

 ננפח משכבו מקדר ראית הטימז אחי , ג(ד
 לכל וקרינו בקטורה, אם'הביאו הלא ן בדגשאו
 ל.ושבי כזאת לרבר וכייבוב , דבורה ולכלזבוב

 להפעיל המדברים בון אוהד ,וכל או ?הפרזות
 ערכהי נאשר ההורה, בחקת אם כיזיפת,
 קטרתימשנגי משכבי נפת' פחרון כי ואומרבשיר',
 והתבונן , בעיקרא דוכנה לו ואין , והעניןלפי

 . , ירא אלהים דבריומהפוך

 זר במחברה פירש בן מנחם גס , ושפתי נפתי ראיית וגם , והטיבותיו הניפות'ו במר יאמרמר,
 מן ולא וי מן וריח מירשאשר

 ברית , כרתי נרה מן כמו זרתי 'אמר זרת מן כי עליהם והקשה זרת.
 . ימצא עליו ותואנות לכוצה, עליו רוגש ותשובות , בז( לד )שמות אתךכרחי
 העברים נבוני מודים לי ואמר העתידים בחלק העתודים והביא99
 השנערים חכם צרה וכצפור הדה הא כיסוד ידה כי באמרו100
 המוסרים פני האוסףצפונות החופף זקני וומף בז מעריה101

 בהורים האכמו בחחים וההא  מזים עם ושמו החים הא1-102התו
 ע"ב 39! 2ד מחביהעי,

 ארץ עתודי כל רפאים לך עורר , יעקבאמר
 )ישעיה שושת' ועהודוהיהם נמו ט( יד)ישעיה

 עתודים להיות דונש דבר' יחכגו יא כי 'ג(י
 מוהם אחר, כי , ואבירים סרים כמו ,כגבורים

 גם למרע בירם אין כי , ופרות D'-C ,קראןלא

 , וצורם הזקים הם כ' ועל , אהה איןהיטיב
 האחר.נ.ס פרקדקיט בפי ר ר פ נ נמו הוא כרוח פ.רוש 1(.

 רפאים לך עורר אחד בחיק והבאה ,עתודי
 היוהורי' לשיווע עם ט( יר )ישעי' ארץ עהוד'גל

 לאלים כמו ארץ ועתודי , נו( סו )אסתרעתידים
 המלכות רוצינו כאוסר 'ו( לד )'חזקאלולעתודים
 ולפר.ם )פרוח נמשלו והשרים  ומשרוחוהמלכים

 סריס מבבוני י הערים ואלה לעחודים ניחשלוכן



דונש
 גשי אבירירבים

 פרות , יג( כב )תלים כתהיני

 לאדניהם האומרות , , , שמרון בהי אשרהבשן
 תסית פן והזהר , א( ד המם ונשתההמאה

:. חפתה,או

28ר"ת
 ואילי , ופרים פרוח נקראו בח.יהם וצוררים()כ'(
 אחרי גם האץ שם על בחייהם נקראוהארץ
 יא חוזק במשמע אין. עתודם אך .מותם

 , בהל71 לשון אם כי ,: ולא.בחיה-נםבמותכם

 צאן לפני כעתודים והיו כהוב גזצ.נוכאשר
 וסוף , 'ז( לד )יחזקאל ולעהורים לאלים נמצא אכלה אצל ום , בהפוון לנוס מתרודו , ח( נ)'רמיה
 . נאנ'רים 'שלים , כפיים נפהח אך , ט( יד )ישעיה גוים מלכ, כל מנסאותם הקים יוכיחהמקרא

pyע 68 צד מחברת 

 סעדי' ר' בבתרוני מגיהי : בספרך וכתנתהדהי
 )שם שוגבים הוזים ח( יא )ישעק, הרה ידונמול
 והוקזה אמרו, את וחמרה הא, במחברה י(נו

 תשבתו כי זיינין במחגרת הודם ותבא . הדרואת
 לא כי . די'ת במתבית הרה ותחבר , וכא.ןכאפס
 . דמינתם המעלים בין ומשקלה , במשקלתשקלת
 וידו כי ואוריעך . norv מן המה , שגה מןהגה

 ל4 , הדה אלי דמית אשר גג( נ )איכה ביאבן
 מן וידו משקל כ' . במשקל אליו יערך ולאידמה

 ויטו מן שמר יא ינאשר : ויוו וינו ויטוהפטים
 אם כי רפה, סלה וינו מן ויוכש" ומןסטה
 הדה רדו מן 'אמי לא גן , חזק והיה והנההטה
 אומר , הדה ידו גמול פתרון מה תאמר ואם .רמה
 מן אחד יאמר אמור ואם . והענין לפ' שלוז'דו

 מן והדה האחדים הפעלים נון וירו כיהפותרים
 בני ויגה כאשר . אחר ופתרונם , השפיםהפטים
 , ויגון . האחרים המעלים כון לג( ג )איכהאה4

 , אחר ופתרונם השנים הסבלים מן , לבומגינת

 במיזרון שיישיים ופעלים שנרם מעלים י10וכאשר
 ולהקטין מז( יו )יחזקאל קט כמעט כמו .שוים
 וכל '( יב )מ',ו עבה וקטנ' . ה( ח )עמוסאיפה
 הזה הרבר כי אמנם . יג( 1 )יחזקאל ענתהאלה
 הראשון הענ.ן י אך רק שומר כאשר להנותיקרב
 כמו וידו כי מסני , האחרון הזה הענין מןטוכ
 או ירו הורה עומר . בג( לה )רה"ש היוריםויורו

 בחיורה. ייוצא לא ירו שלח בקוקום ירוהשלן
 . הדה הא ליסד הודה, ותןוהשכילה
 המם, תשובח לחלןל.ע

 "שר על רוגש נחפז כי בעיני קרוב יעקב.אמר
 , הדה הא כיסור , ידה כי באמרו . גחרוויואמר

 , יוסף גן סעדיה השוערים, חכם צדה,וכצפור
 הפתיון וגל . יו הורה אך וינהם עליו חלק לאנ'

 ב( 68 )צד ה"א מהברת בתחלת מנחם הביאאשר
 הרה 'דו גמול . יט( ו )דגר" אוצק- כל אתלהרוח
 שלח . יב( מ )איוב רשעים ו"רך . ה( יא)ישעיה
 )נמרבר משה על הצו אשר , ים( גז )שמוחהעז
 הברי , כג( ח ודניאל הפשעים כהתם . ט(לו

 . ו( ו לאסתר הגיתן גנת י יג( מז לשעיהשמים
 פתרון ער . וכלי ד( סג )תלים איש עלההקהו
 הפתרון והעמיד , סעדיה גרב פתר הכלהביחן
 עם חברוהו אשר עליו לחלוק אך וחברומנחם
 סעד" רב הזנ.ר אשר ועל , ס"א במחגרהרמאיות
 יהדוף, עם המשעים ונהתם , והעז , והצו ,הביתן
 מנחם נפלא תהותהו, הבף, והדך,והרה,
 לכתוב חשב אשר השולם לפ' מחביתוונשגבה
 ה"א כמו הבשן ה"מ כ' הוא ירוע נ' .שג'ולים
 והיא הכוהתו. הצונמוה"א וה"אהניחה.

 נן ועל : נהתם ה"א וגן . חקם השב כה"גהעז
 הנעליב: החביר אשר סעדיה רב אבל מנחםכתב
 . סברתו ה.חה מה זרעתי לא ה"א בשיברתהאלוז
 והמה . שולונו השאר ועל הניתן על מנח' כתבזה

 ה"א במחברת להבגרם שגיונים הרב חשבמדוע
 הקו ויז על גם ואף . בידו הוא שבולנו כילהרסו,
 ב 69 )צד באומרו , הרב מהרוס וחרר 'ראכזנחם

 אמונה ומדרך מוסר מאמתת 'ש כן על .במחבך'(
 ברבריו אץ ודונש . עניניו בסררי משגה שוםלבלתי

 ; גתשוב )להלן הונ'ם הכה מן הוטים הטה מן להאמר היה לא השיב אשר כי , מהר נ בתשובתוגם

 באומרו , אבחת בכוו:ברת קריש 3ן יהורה על הוברי נתשוגת כן נמו השיב מנחם הלאהזים(

 טחי כאשר במלה הקן והה"א , בוררי כמו פותרו ומנחם . חוברי ככוו קריש בן 'הורה מתרהובר'
 יוגמר אמור אם יטעון לטוען שלים ויש ו א( 3י צד )מחברת הוברי ה"א על מנחם ואמר סעדנהרב
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 . הוא גן כדבריו ' , בסיים מיוסדים כלם שמים הברי כמו המדהרם המלים בתחלה הסרורימ ההאיןכל
 עבריי בלשון מוער מעט מליס ישאבל

 . ו( ה (D'tD1t נהינוח הסכי . . כאלה , שמים כהבר' משפטם
 )איוב לי הסנרו , ר( סב )תלים איש על תהוחהו . י( נו )קם9ה שוכנים הזים , כח( , לרמיה רגילהיני
 מנחם על לא-חלק אשר אחרי כי צוה גם דונש על ונפלאתי . סעדיה רב כפתרון ווה . רבות וכאלה . ג(יט

 במחגרת מנחם חברו יתהלך ויהלך הלך יאמר כי - גם . וילך במחברת חברו אשר נתינותבה%כ'
 , ירד ישג, כמז . ילך הפעל גאלו הולני אלד ועשה , ה"נ ביא והלסטים דסעולות רוב ימעןלמ"ר

 הפעולות רוב לכנען מנחם עשה כאשר הלך כמו תיקון ההאיץ מלעשותו ונהרה גהיים יריב אקומדוע
 כ(. 1 )שם מדמה יזה . יא( ח )ויקרא ויו וכן דל"ת. מן יד( כ מרמיה ידואליזז אבן, וירו שלוהנפעלים

 הולכי אומרים היו רוחם על עלתה ואם , פעולתם רוב אחר ומנחס סעדק: רב שקלוס ולכן . מו,י"ןרובם
 היה . לקח גמסבית חבר ולקח קו"ף, קחבמחברת מן ויקח מנחם אמר כאשר לך. מן וילך , הלךמן
 נמחנרת הוה מן הדם וכן , אחד ופתרונם לפ"ר במחגרה וידד היא במזזברת הלך כן כמו לחברינ%
 אך . אחת במחברת ילה מן אליה ידו , ויו . ה"א במחברת הרה וגן . 1"ן במחנרת יוה מן ו'ו .ה"א
 גפתרון ולהרחיב חהותהו.. , ל' תהכרו אלנקם לרמות והנפעלים הפעולות רוב אחה הינו מ רצולא

 כאשר יר בלשון גם . יתכן השליה לבוחרן הדה יתכן לא דונש אמר ואשר י ויאות יכון וה ורבר ,המקראות
 כן פתרונו אשר כוו( נב )ישעיה רבים גוים יוה כן : כמו , מושלכים פתרונו והווים , יתכן כזנחםסיחת
 שכור, ודרך , לנום אוהבים שכרותם מתוך ובשווקים ברחובות ככלג'ם כיושלמם שוכבים והוזים .ישיקי
 מענין וזה לנום. אוהב מושלך, , הווים . ברבר אלמים ולא , יורע ולא רואה , ירעו לא כלם עורים.לא
 לא כלם , עורים צופיו הנביא אמר פה גם וכן , ברואה שגו הרן, מן נבלעו בשכר תעו . ונבענהן
 שבעה ירעד לא נתש עזי והכלבים לנום אוהג" שוכבים הוויכן . 'לנבוני יוכלו לא , אלפתם כלבים כלב( ,ידעו
 כזה והיה שני ונסבאה יין אקהה ואורורים ולשחות לאכול זליקם יין משנהם הצוסים בהפיץ אך .וגו'
 את להוה'ר להם היה אשר אלמים נלנים יויעים %א העורים הצחים הם לכן ובמשתה במאכל מחריום

 המקראות יכונו וכן . לנום אוהבים שוכבים מושלכ.ם לנבוח יוכלו לא והם מלילה מה השומר נכלבישראל
 - , פרשנוםכאשר

 -ז-דנש
 ע,,: 68 צד מחברתעק

 הובנים ויכוו מן לורנר תוכל לא כאשר כי . בהרה כתשובה ק נו )ישעיה בהזים שיך והתשובה ווים.ה
 אחד אמר ואם . מזים בווקום הווים לוזיר תוכל לא כן , מכים במקום חוכים ויכו מן ולא , מטיםבפוקוס

 כי , למותו נקשיב ולא ודבריו נאזין לא האתריים מן כמזים השניים מן הווים להיות 'חכן 4'טהפותרים
 פתרונו כי ונאמר , )שם( וגו' ירעו לא כלם עורים צפע אומר הכתוב . כמסוק ענין ולזורקים a'tDSאין

 פן והזהר . והוגים והוים .הוזים ומשקל נומין, שכנין המתורגמן והונתן נמאמר , רודניים העניןלפי
 , דלשל[ ה ר ה על בהכרעתו נמצאה ל'ו ל'ח ]הניעת . שוגים המשגים מןתהקק

 בדברים אץ ולא החריש לו מוב הלא הוריש נגע ונון השריש נוער ונון103
 מוסרים ושבי שביה מן יוד כמו שליה יוד והסיר כליה יוד וכלה104

 זיונכם ע"ב 3ג! שר וצברח עקרייקן
 ריו( לג )עועיה כפיו נער ונגברת , ר ענ להש.ב ננהל כפיו נער על , ב ק ע י ר מא
 הנון כי , ער הכנחברת והוא נון בבווהבררע יוכל ולא . לעולם הנון תפול לא כי ,דונש
 ונוסע, בנוגע, ישרת כאשר בנוער,"כורת גילגל של פעל כל כ,. אתידבריו להשגברוגש

 , נועי מן יפוי כן נודד מן וכנוסיו ,ונורר לא נון ראשיתם ואות אחה"ע ואטצע'תואותיות

 ככתוב וגם , ך( כד )בראשיה כרה ותערנאמרו כון , ינער נער נון וסונור כי , לעולם הנוןתפול



25ר"תדונש

 בא הווו אם . ינהמנו ינחם נהם מן , ינאץ נאץ תכשל מן והתגונן . נוו( כד לדה"ב הארון אהויערו
 המשקי מן כי י קלג~שקל . הרון שי המה ותוספן ,בפתרון

 כי . ראה: אינה חוק
 בהדגשם הנון תפול לא נון של פעל פה ההטוסיגם

 נופלת גון ביצאנו לא קל במשקל אך , כותנניא כיתנקכו, ו:תנסלוזי, ואתנפל ככוו חוקבמשקל
 נהרו, נהר מן , נחתו , נהתה יאכזר נזקת ובנן , ףץ'ף וקל '(ש יאכזר כאשר ץ(ם יהל יעץ יערלאמר
 וגם , הנון תפול לא כי מוכהי ג( לה )תלים ירך עלי ותנחת שהרי , ננחתו ננחרו כמו שיוויא

 נער מן נוער 5י , מאומה דמה לא , ויערו , לותער נוער דונש דמה ואשר , יכון שלאהפתרון
 ערה כי , אחר אינו פתרונו גם . ערה מן כן כמו ויערו , ערה מן ותערה כמו ותער , יסורשלשתם

 כלי מלואת בלא בג( קמו )תלים כארבה ננערתי וכן ; 1( הצן לנער כמו ונוער , נלי 44כהכמו
 לא נגע לשון אם כי מגע לשון אינו אשר נגע ונון , נופית מגע לשון נגע ונון 2( הוא ריקןכי

 היה אלה שהי ועל , בנשרשות פעמים רוב נופלות הרומות הנון מן יש כי , יאו אם תפול אםנתברר
 , לרוגמות  לדונשלו

 וכן . חק סיער כ= ומער , כלו סעור בש mY בי כוה, כתיב בל, 2( . " ה )כחטיה נערון הצתטלשוןי(
 ולא , הה: "טאטר את להטץ תשבחי תחבולות והרבה . ע"כ היא, ריקן כ. כלו סלואח בלא טארבהעערת'
 , בו חקנהי אשר השנויים לטי אס כי החרה אתס1אחי

 עז* 174 צד טהברהלצן
 ובשליתה אהד והלק והבאתבשליתה.

 ויתך ישל עם נו( כה )דברים רגלנה מביןהיוצת
 מן אותו לגזור נובי לא שם והוא מ( כה)דברים
 )שם כבד קלע כצל מן כבוד ולא . יב( גו)ישעיה בשלהי וש כון כליות לגמר נוכל לא תאשרפש
 לאיוב *( פחדיו גידי ולא , ורע כון זרוע ולא . ב(לב
 לגוור נונל לא כי . כא( סו )שם פהר'ם מקול 'ז(מ

 !( המשנה ישון דונש לו חמש יעקב.אמר

 , בנהא ובזכר הרגם אשר אנקלוס לשוןומנהם

 מנהם , שינם ג( ושניהם . עתה תוצאהנושל
 . הנםעל

 של" פלהר,ע1(
 טשנה. לשע חק

 על היתה רוכש השובח כ. נראה ושנוהםטלשון1(
 נסבא במהברח אמנם כליות, ועלבשליחה

 , בשלוב וכל עם לא ו סיוהדח בסחלקחכליות

 אוכזר ולא ; שפתק- ברבר בו נזגזג י ויתך זובל כי עם ובצלליתה בהביעך אומר ולכן , הטעל:פ מןאותם
 י הכמתךנסרחה

 . פחדים פקול פחדים ולא בג"' *('
 ע"א 144 צר טהברחעין

 אינושקר. והוא נלועיקר, פה . יעקבאמר אשב יסודפה פ"אהוא נספרךכי וכתנתפה.
 : לא פה כי . יהבן לא וכן , יר( קלג )תלים אויתיהכ'

 אכהוב , מגנינם יסורו 161 יקבצון ולא 'מעלו לא אשר הענינים תיבות מן אם כ, , הפעלים מןהוא
 נא אם , וביען יען , אויתיה כי אשב פה , ה' אמר כה : הם ואיה , גת'בתם לגלות מקצתםלך

 כאלה ורבים צבאות, ה' מעם ואת גם ואמץ, הזק רק , תמררו אל בה' אך נעינז, הןמצאתי
 . לאווה מהשיכה וצא והתבונן ,בתורה

 ל" 9? גר מהברתע.ע
 לא , ללמר' אסה איסף לעקור . יעקבאמר )ישעיה להם ואפה אי'ח כי אמרת וגםאפה.

 . המורה מנהם אמר )בתהם וכצאת כי לכנען היסוד כון הוא לא צוו(ביד
 התיבה[ בתחלת היתרים ה4נלם'ן עםהמהגרת
 השור, מן ו( כג )דברר אלהיך ה' אבה לא אלף כ' ואמרת . אל"ף בלא כתוב כד( כה )ש"אוחוסהו
 , אל"ף בלא י( א )משלי הנא אל חטאים 'פתוך אם בני כתוב הנה כי . באסה משמטךוהרשעה

 נוכל ולא , מווה ומגטאכ אל"ף ובלא באל"ף כתובים והאפה ותאבה , תאבה במשקל הואותאפה
 אפתה הוכר אפה אביתי אפיהי נאומרנו , בהם מ.וסר אלף אם כי פנ.הם עובר' לכללהפעילם
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 אופה, וכן לנקנה ואווה , אוגה במשקל אופה לונר ונאמר , הנקבה אבתה הוכר אגה ובן ,הנקנה

 ) , -צרומה תהי ואמרתךוהתבונן

 צואיים 11 ואף ממוח מקוהכ11 במסוהדה11 מסוה ןן וחסר105
 קרים מיםמקור אף'רדד ורפש בדר מםוהושיב שדר מם ושם106
 המתריםולא דרכו זהוולא ויכו כף כמו כה כף אמר וגם107
 נעקריםהרוסים המוסדיםושם הנרים כדלה באחרים חק אשר708

ז-ךנשע"ב לוו ור מחברת'ין .ר"ו?
 מסוה פניו עלויחןשוד כי ואמרתמסוה. מה, ונד, כה, מים, מסוה, יעקב,אמר

 טימור עקרת אשרוהשם . -סמך זג( לד)שמות , מאוכוה פתרון ביניהםאין
 ענבים ובדם הוא ( שודו במסוה וקרקרתמסוה

 , ותיו סמך מת סחה יסור , מלבושים מיני שני הם וסות מסוה כ' אומר ואני י ש( מט )בר'סחה

 . ,ו( מפו )בראשית עירה לגפן אסרי וכמו . ז( לד לוהה')רב' נס ולא נמו הויו בה"אעמקום סחהונכתנ
 מסוה. אל טות , השוה ואל וסוהר ומקוה, מסוה כמו וי"ו. ס' מסוהויסור
 סחה. ענמכ ובש ככתוב כחח סלח הא פסוח, כלח עט אוחי וערבבת כונת ואשר םםוה, פשרש ירח אשר והשם פיי(

דךנעע
 ל'א 111 2י תוברחעץ

 ,סור היא אשר ש( טו )שמות הים כוי מצאת כי למען , מים יסוד מ"מ כי אמרת וגם ,כוים
 מ' היוד כי מפני , דמית כאשר היוד משפת ואין , חשבת כאשר הדבר ואין , D'D מיסור *1הסמיכה

 ולסמיכה, ליסור הוא אשר גולה כלי ניו"ר סמונה, הטו לההים
 , ס.ט שור כי% אטרח ליב המבהזח לטבח מי בפלח השם טס נפלה אשר פ.אחר'ביפצאתס'ה'ם*(

 ע"ב 103 צר סחברחע-ן

 , עקוב המישור ושמת ג( 'פו )שביות *( 'עקב לטת תאמר כה יסוד הש הכגף כי אמרת ונס .כה

 אשר הנילוה אבל , תפרד %א תקבץ %א חפוש לא , למעלה כתבתי כאשף היא הענינים מתיבות ה ככי

 'א(, 1 )יחזקאל ננסך הנה ח( סו )ששטים אתם ו'ך ו( יו )שמורק בצור והכית , הכ"ף אם כ' יסודהאין

 גן לא ה( ט )תליכ( וריני משפש' עשית כי היסוד מן הכיף כי אמרת וגם , כיף יסודה אשר המלהואח
 . ובכף בקנה תתוץ פן והתבונן . בכ"ח היסור מן בו תיור , הוא הענינים מתיבות . י, כ .הוא
 עקש. עט טחריוו להיותן . שט ט(1"1 ותש כ, ספק ואץ לסחברח סקו19 נפקר רוח הפשק*(

 ל"א ג6 צר m~noשץ

 מן בו והנו"ן הדלפת נד כי יהבן; ולא , לבהו הדלקת אלא א.נו נד יסוד כי ואמרת ונד.נע
 נ )ירמיה בב4 טתוך נודו נאמר כן נוסו, נוחו נועו ונאמרנו DO. יכגו"ן נח וכגוזזן נע כנוטןהיסוד

 גנון פניו, בכל 'מעל וכן . א( י4! )תלים צמור הרכם נודי נאמר כן , נוס' גוח' נועי נאמר ונאשר ,ה(
 הוא גם ,_ ח( ך )איוב לזלה כריויון וידד כמו שרשו ועקרת נד שורש עקרת אשר והפועל , בומיוסד

 שנים ייסודיה' אחו פהרונם אשר הנסעל,ם השמות כ,ן מעלים משקלם ועל השור. בו,מן האותיותשתי
 . שונים עם תתערב ואל והוהך . 'א( 1 )שיר הרמונים הנצו , י( 1 )יחזקאל הממיה ?ץכמו

 במסתרימ וגלוי ערמה גם ובינה , חכמה זאתוחשב מה מן הא והסיר109
 העקרים בתוך וישהומםותיו אורידם מםכמו אדרם מם ושם110
111K'ant נקשרים לעולם הדודים ודלתי וידידיםידידות באהרימ 
 שכורים חשבם עמי בכיהסירם כרמי מן יודכמו מ. מן יוד ודחה112



27דונש
 . . ל'בשץפחברהצרן~ן

 לי חטא אשר מ. 'סוד "כזרת כן וככזו בום, בזו( נ )הלי חקי לךלםפר מה ,סור בז כתנת וגםמהי
 . משתנים לא מטבעם אשר , הענינים מת'בוה הם כי , היסוד מן י( בהם והיוד וההא . לג( לב)שמזה
 נר, ובחלת מח במלת פ.,1(

ר"ת ל"א 2ט יד כחביתעקדונש
 )תלי' אלהים בית ער אררם ומהרת ,אדרם

 משכנותי' ידידות מה אליו ודמית אהבם, ה(מב
 כי לבוען . פיתרונך 'רצכן 1ל4" , ב( פד)שם
 , ואסרור "שבר כמשקל , "9~י ארדםמגמיא

 וירו נמו , אזוד די"ת 'סודו ידידות כיובאמרך
 אדים, וידו .מן לנמר היהבן , ננ( ג )איכה ביאבן
 , וימו ,-או-מן אנכס , ויכו כמו האחדים מןאו

 , "ום אם מ גן לא אזום, , ייוו מן או ,אטטם
 הענין ולקי הבנין ומזה , ואךם ואום ,משם

 להיזק 'הכן לא אותיות שת' ידירות יסור כי,וטאמרי

 לה' דום לו ורומה , היסוד מן אם כי אדרםבו"ם
 בראש אדדם וננפל . 0 לג )הלים לווהתחתל
 אררם ופתרון . ה( בוו )ישע.ה יעערו נכמלכאשר
 אלהים מה אבא עד ואחריש 4אלם ~הף. ביתעד
 , ,רשע בעור DIDnD לס. אשמוה כמו . רנהבקול

 אשונע לא כיירש ואנן וכ3!1 . ב( לב! )תליכןלנגדי
 על המזמיר וענן יד( לוק )שם פיו 'פתח לאוכאלם
 נפשי צטאה ג( מב )שם באומרו יורה.הפהרון
 , אלהש פני ואראה אנא מתי חי לאללאלהים

 נאמר . קילה יומם לחם  דטעתי גי היההואומר

 אזכרה אלה "ומר . אלהיך איה היום כלאלי
 בית עד אדדם בסך אעבר כי נמשי עליואשפכה
 מג( )שם -כאסרו בסך אעבור כי אמרו יאלהים
 במוח ואמרו . אויב בלחץ אתהלך קודרלמה

 יב'אוני , ינחונ' המה וארותך אורך שלחהמזמור
 מזבח אל ואבואס , משנ:וח.ך ואל קדשך הראל

 אלהים שנור ואודך , גלי שמחת אל אלאלהים
 רנה בקול אנהים בית עד ארדם נאמרואלהי,
 ושוגג. משנה תהיה פן והזהר . חוגג המוןותורה

 ברברי לא , אלהים בינו ער אררם . יעקבאמר
 לשון סתר אשר מנח' כרבר' לא . וה כרברי ולא711

 . וכדקדוק למי ולא הענין לפי לא יכון לא כיידידות
 והתחולל לה' דום במו פתר אשר דונש כדבריולא
 וגב( . כדת לא אשר באדרם דל"ת והומיה .לו

 %א , ין( סו )משלי חדק משוכת כמו בסךמירש
NSO~ועוד . בסמך כתוב וגדר שיכה לשוני בכי 
 אדום בהכלא כי לעבור דרך יש וגדר ממנהאם
 דרכך את שך הנני . ס( ג )איכה דרכי גדריסכור
 לא יתכן ולא , לעבור יוכל לא אשר ח( ב)הושע
 אדדה , פתרונו זה אך . הדקרוק לפ' %א העגיןלפי

 )מ"א הבשר בשלם כמו . אלהים בית עדעגיהם
 יצאוני בני הלסור. לוה( בשל מתרונו אנדר כא(מן

 מקט יארץ "ה לא . ממני יצאו ח י)ירמיה
 והרבה . לסו מן לארץ יירה לא כס( טולאיוב
 יג(, ס![ )תלים ירורון 'רודון כמו ואדרה . י(כאיה
 רק י אהודה ככוו כוו( ללן )ישעיה ומגווני כלאלדה
 פתרון וכה . "רל"ת על תבא לא שתסעף שלתי"ו
 אעכר כי נמשי עלי ואשפכה ה אובי אלההססו;
 בסך עובר הייתי אשר קרס ימי את אני זוכר :בסך

 מזה אהלים תיקטם רגלים עול' ה.ו אשרובאהלים
 . תחנותי מקום עד מניהם עוגר הייתי ואניומוה
 ולמועדי'2( יריעותי ומקים אהלי תוקע אני גםוהייתי
 הנני נגא זנן . אלהים בית ער עמהם מרדההייתי
 וגם י(, ע )הושע מועד כ.טי באהלי' אוש'בדועוד
 אלהים בית עד עמהם אדדה המשורר אמרפה
 . לרגל העויה חוגג המון עם ונזורה רווהבקול
 . יגל יעקב עמו ש13ת ה'בשוג

 בס המא ב2 בד אראל מוש ממם במעדת עק"
 . %נשמם ל" 2( בטה האלח הכלבש ן פחחשם

 והמתהשתומם,
 בה"

 השטמם אחר
 הק שטם עם , ע( נט משלה מת'ע יןמ

 לא וק , אראה אותו וסתרת , ג( כר)במרבר

 הפעילם מן הנהומם מ מסם , 'ואה %א"כן

 מגחם גם ~מם מן השתומס , יעקבאמר
 להש%הו יו ננט לא שממק לשק אך ויע,יאה
 י נפש וקוצר וצרה עצבון נלשון העליונהלדעת
 .מםודימה

 אחרוג-

 )ישע' עונכם כעין אינה כאלו



ו"ת28
 למען , יד( יו )שמות מחספס וסמך יר(יט
 יעלה מי , שממה מן או יתרה המם אםדעת
 ? השמימהלנו

דונש
 )הרוסה . משרת ט ות'"1השניים

 לון
 ואשב

 , סו( נ )יחזק' בחונה משמים 'מים שנעתשם

 מן תהמה ואל , ויתעצב , וישתומםופתרון
 אל ויתעצב , בתורה כמשו יש כי ,וסתומם

 כחוב ט( סג )עועיה צר לו צרתם בכל יכן . ח( '14 )וכריה בהם נפשי ותקצר וגם . ו( ו )גר'לבו
 נמש מקצר ומתעלה . ושממון מדאגה מרומם הש שמו יתרומם והאלהים . בוי"ו ונקראבאוסף
 ועוד , גורעם כדי ולהשגילם כחם נדי להשמיעם האדם לבנ' תורה דברה נאמר אג4 ן לבומעיבת
 לאמר יתכן לא כי , האחרון האות ,בו נכפל לא השלישיים הפעלים מן וישהומם היה לו כיאוד'עך
 ויעבורר, ויעבור מן ולא , וישנורר וישגור מן ולא . ושטוסם וישטום מן ולא , ויסתומם ושתםמן
 הם השניים המעלים אבל , הוה נשער( )כ"י בשיעור באוקריוזכז נכסלו לא השלישיים זזמעלים כלוכן
 מן ויתלונן , גן כון ויהבונן , נשר מן וישתרר . גר מן ויתגורר , סף מן ויסתופף באמרנו ,יבטלו
 , ה( כא )איוב פה על יר וששו והשמו איי סגו מן מפגיע, 4ין כי וישהומם וכבנוהם ,לן

דונש
 ע"א 62 צר מחברתעיין

 רלתי ושנ' , שקר ער ולא צדק עד בלא , ודוד וירירות ידיר יסוד אחד דל"ת 'כי ואמרח ,ידיד
 ולא יתלכדו ידנקו נאח'הו איש כי , זה מאח זה יסורו לא טז( ב )שיר לו ואני לי דודי ודלת'ידידות
 שש כאשר הפעל" ומן . ומס וחח ודד גג אותיותזזם שני 'תפררו לא אשר השמות מן וכמוהםיפררו,

 )דניאל וצבא וקרש תת , ג( טו )ויקרא בשרו רר , י( 1 )יחז' המטה ויצץ , OD כח )רבריםה'
 , ברחבה והלך והתנונן , ( יגח

[יןנש ע"ב 87 צר החברה9ע1-"וז
 סאן, ציונים, בצים, חי, ידיד, יעקב.אמר
 הנקדנים שנים. יגע, יגש, וקטן,יצען,
 ואין ניניהם אין משמעות , כך על אותותולשים
 די לפרש דונש טעה נאשר רק נ שניהםלהשיג
 להשיב יש זה ש , מנה לשון מחא הוה צנאהוה
 כן כי . מנחם כדגרי מחא אך . הוא שקרכי

 הוה וד' קטל הוה צבא הוה ד' : מוכיחהמקרא
 צבא הוה וד' מרים צבא הוה ודי מחא הוהצבא
 לורנר נכון פתרונו , יט( ה )דנאל משסעהוה
 ירים והזףיהרג

 וישפי
 אפיל. בפתרונו פני' זוז ועל .

 הוה די וערך חיים. יסור ח' כ, ואמרת .חי
 עם הבאת אשר יפ( ה )דניאל מחא הוהצנא
 מן alno כמנדלת חיים מן הבדפקי .חייג(
 . ינקד המם תחת נקורות ובשני יכתג ביורמתורג' וטחותי . מחיה לא מנה מחא פתרון גי . 1(החיים
 לא אמרך, , בעברם מחיה בארמית טחא היהולו
 ואם . ארכנית בלשון ו[עבר.ת הלשון  שרשינעקר
 מרעה חי הנתוב כסמ.כח טפל חי יו"ד כיתאמר
 . וליסוד לסכינה היו"ר כי אוכזר , בוו( מב)בר'
 )דברים מחסורך די יו"ד באמרך . בך יענהוסטיך
 . כרות חי ככוו כרוח די כי , 2( היסוד מן ח(טו

 תמוך. אל תחכמה והתנונן סמוך. פרעה חי כמו סמוך טחסורוודי
 נמויחמי1(

 שנברני
 כן בשו"א והשת הם"ם תחח ב%.ר, שהראשן חעוסרש הת-ם טחים טן בארץ השכבים סת"ם בנקירה

 a"y, 63 צד ד' ע-ןסחברחשרש 2( בקמץ, ג(ךריבןפחא טחו'ח פלחנבדלבתהנוס

 התורים יוד ואף החצים יוד ואף הקצים יודכמו בצים יוד שם וגם113
 תמרורים והפיל ציוניםושבר הארמוניםכמו בנינים והדס114
 סרים לא _וכלם סאן נוןוהסיר שען נוןוכרת קמן נק וקרקר115
 מרים מ, כמרור מנה מןומנק בנהבמחלקת הונה עם ומנק6~1



29דונש
 עי" rsz 2ד מחברתעיין

D'S3, ארק- וצי יטור צר"י כי .בספרך וכתבה 
 באמרך דוהר ביור דהןבוץ כי לכנען כא( ל3 )'נתעמק

1HYיסור לא אריר וצי יוד גי ואומר אענך, צרקת לא בזאת גם ט(, ל )'חזקאל בצים מלפני מלכים 
 וכלים כיו"ר , ולקבוץ לשור הוא בצים יור כי , ד( סו )ירמ' כפתור אי יוד יסור לא כאשר היסור,מן

 , ולקגוץ ליסור הם אשר יח( א )ישעיה כשנש חשא,כם עזיו אם ויו"ד , ז( א להסתר נגוניםמכל"
 , ענין לעין תהיה ואל , תיסכן ואל ועויה ווהחבונן כשן, ולא מוני שנים ואחר כל, ולא כלי כלים אחרכי

 ע"א 132 2ד בחברתעין

 החנמה אחי לך יתן ומ' , כא( לא )ירמיה ציונ.ם לך הציבי יסוד צדי כי כהבת וגם ,ציונים
 מן ועור , שקר ער ובלא צרק ער נלא היסוד טן גו הער אין האמר מ ואף , ציון גוןלהסיר
 צץ . יו( עב )הלים מעיר ויציצו , ס( ב )שיר מציץ נמעל השניים נפעלים הנסעליםהשמות
 מ )בראשית נצה עלתה ומן , 'ז( מ )תלים וישמחו וישישו , שש נמשקל , '( ז )יחזקאלהמטה

 שרה בנים הניקה כמו גו הנון , יא( 1 )שיר הרימונים הנצו ,י(
 )בר'.

 שתי כל זזשבנו ולו , ו( כא
 חומות וחרבנו , הגדרות פרצנו , אחר יסיר בלי שנים ויסוד,הם אחר סתרון שבנוח שני אומעליב(
 , להורות הוה ברבר תוסף ואל והשר ,התורות

 . ע"א 43 2ד מחביהעץ

 ישכן ישמן זוגי כמו והם ומעווניה שלמן נוני אל , ויצען , וסאן , קטן נון ודמית ,סאן
 שוכן במשקל וסואן , ברעש סאן נאמר כן ישכון יקשן'במשקל כאקרנו . נפעלים גוניהםאשר
 וקטן ויצען כאן גוני אלי רמית אשר ומשוניה שלמן ונונ' . יסאון נאמר כן ישכון וכאמרנו ,ושכן
 ן נאמן במבטא ער סימן לך ואתן , יעזן מעווגיה מן %א , ישלמן שלמן מן לאמר להפעים מכ5לא

 יסור מן האחרון האות 'סור לא כי דע הפעים ממיני באחד בה האית נמעל אם מלה לכ5התנונן
 ירושלים שונן במשקל סולל הפעל(ם מן הוא אשר ברעש סואן סאון כל :י נמו , לעולם ההשהמלה
 אשר יצען בל אהל וכמוהו , סואן נון יסור לא כן , שוכן נון יסור לא וכאשר , כא( קלנו)תלים
 אשר ה( ח )עמוס איפה להקטין וכמו , א( יא )תלים יבחן צדיק במשקל 'פעל המעלים מןהוא
 הוא אשר אשה להקטין נון כי לומר נוכל אץ. תאמר ואם , להבדיל במשקי להמעיל הפעל" מןהוא
 , ושלישיי שני' י יסורים שני הם אומר , מז( יו )יחזקאל קט נמעט מוצא.ם ואנחנו , היסודמן

 בשנ"ס, כא( ג )ירמיה דרגם את העוו כי בהבקך , כמוני סק- ירשיעך הוה וברבר , אחדוסתרונם
 לי אלה וכמו , אחד פתרונם כי מודה ואתה , בשלישיים לט( ג )אינה ברעו אדם לעותוהבאת
 . בספרך תמצאם תבקשם אם , ירך ממכתנ עליך רביםעדים

ר"רנ ע"א 1% 2י סטית"דונש
 יהיה שחריתו אחת במחיקה ושמת ,מנון
 עמיתו את אינן תונו לא עם כא( כבו )משליכונון
 תבנה לא כי מפני , 'תכן לא וכן יו( כה)ו.קרא
 תונו טחברי י תונו מן מנון משקל ע5מיה

 יורו כמו , ויורו יודו ותווו תווד לוהדומין
 תוכל לא וכאש. , '( לג )רברים ליעקבכשפאוץ-
 כין ולא , כידור זק( קו )תלים לה' יורו בוןלוזיר
 לא כון לוזיר תובל לא כך , בזרור בשפרוקייורו
 הטלה חבנה הפעלים וניחר אבל . מנוןהונו

 ואחריתו עבדו מנוער 'מפנק , יעקבאמר
 מן כמו מנון נין ומן , ונכר נין מן , סנוןיהיה
 הממשיל ופתרונו . מלון 5ן ומן מקום-קם
 כמו מנון העבר יהיה אחריתו ביתו בג' עלעברו
 ינה מן פעל למד מחטופי אך , נבן ויורשונין
 ינה כון ולא טרון האכיר לא ירה מן כי . עגכןלא
 מנון מנה מן נכון יאמר כי והאומנם ,מנון
 משקל מן לבנותו טוב אך , תוען חזה מןכמו
 שלבז' אמר וכן , מלון ה מן כמו מנון גן ומןנין



 ר"ת.30
 משכיל עבד אחרבמקום

 ובתוך מביש בגן ימשוי
 ואת , יורש ויה.ה ב( יו )משלי נחלה יתיקאחים
 שמש לפני וגז , בנחלתו מהסתפח וגרשהבן
 זורעו נ-נו קץיז מחרונו יו( עב )חלש שמויון
 ושמו , עליהם שמו ויקרא , השמש עודכל
 רשעים ושם לנרכה צדיק זנר כמו זרעוהוא
 , הבנים המה והוכר והשם ו(, י )משליירקב

 לו שם ולא ארץ מני אבד זכרו אומר הואוכן
 פתרון לא מנין עם לחברו מנחם הבש אשר א( ג )צמיה הענה ועיר , יז( מח )איוב חוץ פניעל
 יניר כמו אם כי . חבר כאשר היונה עע' ולא , , פרשהי כאשל אם כי דבר כאשר דקרוקו %אמנון
 )ישי' חרב' לצולה האומר ככתוב , כנצלה ארץ הצסון וארץ ומצולה צולה נקראת בבל כי ,היון
 / שורים שור , רורים רור , עולות של , אונך און יאמר וכאשר , ופרס מרי ארץ וכן , בז(מר

 , און אל תפן ואל השמר , היון עיר היא אשר בבל והעז יונה יון יאסרכן

דובש
 ביתרים יודכמו ביגע ויוד נונעבמשקל יגע ושקל117
 בכורים זהבו לנחשת כנהפך בשתבהשקלת כיבשת ויבש8!1

 יחוייןגיךיוירי
a"y~ 

 ואתה והבאת'גע,
 ע"

 מן בו הוא כ' יו"ד ממחנרח והוא , גימל במחברת יח( כה )רגרים ויגע
 אומר , יו( ב )מלאכי בדברתם ה' והוגעתם ככתיב היסוד סר.מן היוד הוה תאמר ואם .היפור

 הויו ביאת להכחיש תיבל ולא , עומדים היוד במקום שנקזם הויו תחח הבאה והנקורה הויוכי
 , היוד במקום בא כש( גז )נראש.ת לאחן גביר הוה ויו גי צספוך כתוב הזה כי , היודבמקום

 ודעת והתבען , ג( ) )'הושע העם כל את שמה תיגע אל כמו . ה,ור מיטור כי להורות עלץ-ולכן

 . ינעםינפשך
 "wa1 השיג על.ו אשר , ויגע עקד ואחה הפכוק . המעריךלאטר

 בכרי
 :שמט כי ספק ואץ , רדפם טנחם בבחול :0צא לא

 , רשש הש.: עלצים אשר הכתיבים במחברת :שסטו ם שי' יבחשיבת ,בש בחשובת להלן וכן , אחרון טופר א.וה ל'י.
 . א[ י'ט רף והםחברח לט' בהקדםחי ע"ן אחרם, כחגבים :מצאו וחחת'הס'

-
 ע"ב 48 %ד פחברחעין

 תאמר ואס , זוד במחברה והוא , ח( ד )מינה נעץ היה. יבש הבאת בית במחברת וגם .יגש

 עומד ויבש יוד אומי , טו( יג )הושע מעיו ויסרב מקורך ויבש ככתוב היסור כון סר היגרהנה

 י ו( א )אסתר שונים ניביים וגלים גנהוב שנים במקום  'עמור  מאשר , ולקבוץ ליסוד שניםבמקום
 שני משנים והאחד , גל ולא כלי כליס מן אחד כי , יה( א )יששה כשגיס חשא'נם יהיו אםוכהב
 וכאשר-מצאנו , ש( ל )יהזקאל בצים מלסני מלאכים 'צאו שנים במקים שמד גן נמו וגם .כאישן

 כסף וחשוקיהם העמוד.ם ווי ככתוב , שנים במקום עומד הויו מצינו כן שנים במקום עומדהעד
 וכאשר , והוספת . ללוון והאחר ליסוד השנים ווין בשלשה כתוב להיות ראיי והיה , י( לח)שמוח
 אהנ אהבי אני ככהוב , האלף מצאנו כן , שנים במקום עומד ואחר אחר כל והויו היורמצאנו

 ואחל.לך , וכנגוהי , למדבר והשני ליסור טהר , אאהב אלפץ בשני להיוה ראוי היה , יו( ח)משל'
 במשקל ואאברך אלפין בשני לכתוב ראו' rPn1 , ס~ו( כזז )יחזקאל הסוכך כרוב ואבדך אלהיםמהר
 האלף כי אמונו ואגרה אהבה הפעלינו יסוי' ראינו אשר ולולי , לג( לג )איוב זזכמה ואאלפךהחרש
 לחי כן נמו וגם , אהב אהבי אני בכהוני ולא , הסוכך כרוב ואברך בכתב היסור מן הואאין

דונש
 יה.ה האחד הבין : פנים שני על מנוןבמשקי
 מנון נמו מוסיף בוהמ"מ

 מן,
 מן ומרוס , ינ'ן

 והבנץ , לין מן ומלון , 'ק.ם מן ומקום ,'וים
 מן טרור כמו , השור טן בו "at'D יהיההשי
 אח קצה מן ומנון ד( ה )משלי כלענהמרה

 וזקרם וחכם וההנונן , י( א )דנ'אלמאכלנם
 ןתחכם



1היאונש
 היסוד מן הוא אין מקורו ויבש יוד כי אמרת 1( ח והראשית המים ,בשת ער הפועל וסורשראינו
 מתוקה , י( ח )ישעיה עצה עצו יסוריהם בראוהנו היסוד כון וישן יעץ יוד אין כי נאמרכאשר
 אמרנו [ ג( ז )יהושע שמה תיגע אל להפועל .סור יגע מן מצאנו %%א ק( ה )קהלת העבדשנת

 ובשת, בושה מצאנו לו היסור גזן ביבש היוד אין כ' אומרים התנו כן כמו מם י היסוד מן היוראין
 , ובשת בהבל ימיך ויכלו לנחשת; והבך יהפך פןוהזהר

 לסטרימ 1כמ עיניםל~יק בשנים נס ימול בשתים שם ושין9)1
 בנהרים ונשלך שיט ידעולא העיט הואועוף עיט שת ועמה0ב1
 הרים עם והרות רחם עםורחם פחם עם פחבשום נחם ולהבלובו

, לא צד182 מחברתשץ

 יסוד וגם , ט( ז )בראשיה נח אל באו D'~e שנים .סוד לברו השין כי בספרך וכתנת ,שנים
 ואנחנו , שגיס היסוד מן הנון להסיר חובל ואיך , יא( ד )מי"א אזמו שהי השינה שומעה כלאשר

 )כי"א וישלשו שישד ויאמר וישגו שנו ויוגמר בכתוב כפעלו פעלו מיסור הנון . כוסעל שניםנראה
 רן הפעלים אלה היסוד מן הנון יסור לא וכאשר . קנו פנו ענו חנו הפעל.ם נון שגו כנשקל ועל . ( לה'ח
 אהד לחשבון או אחד לדבי שמות שני ושתים שנים 1( היו לו יך אבאר ועור . ושנים משני יסורלא

 בנו' שם ושתים בפעלים מפועל הוכר.ם לחשבון שם שנים כ' ואף , אחד והפתרון 'סוד,ם שנ' הםאמרנו

 ממשפט עליך כן . בשנים שתים פסוד נשתים שנים 717 עקרת כאשר כי ואוריעך . ג( וכנקנותלעונין

 ומאחת מאחד בירך וישאר מאחר, ורלת מאחת תיו תסיר . באחר ואחת באחת אחר שם לעקרחכמתך

 ומאחר מאחת בירך ישאר ואו ל( לג )יחו' אחד את חר ודבר מצאנו כי למען מאח האלף תסור וגם .אח

 . השם לא והאדמה , אשם תאשם פן וזוהר ולכן , משרשם יבדוח",[
 היו. כי כיב היו לו לתחןת"ףןחחח1(ביפה

 עי=ם הב, 'ורש אשרשמשמ השייכ אן , אחר ~DZ ,% הית פתך יסבט טחש שמם הימלח אםר"לאף2(
 . הם שיש שם מ כיפר להמלט אץ , ,קמה ושתם שכרס שמם שסלח וישע . הכתשם שטח כשאראחת

,-"ח לב 32י צד מחברח1rny-דנ~צ

 צ'ט ממזרח קיא אחו נחלק וחגרת .עיי
 מומסמיה

 ט"
 י( ב )דמאל וטעם עטה התש עם

 ממדח קיא בץ ואץ . עצה לשק אותוופתרת

 משג ש( טו )בי הפגרם על העיט ךרד ונץשט
 כעזכן הכנמהר לנשרן( משל עיט ממורחקורא

 המלכף , במקרא מצאנו ובן . מרחק.ם ושארץלעוה

 נחלתי צבוע העיבו ככתוב . ובעוף בעיפונמשלו
 הנשר וכמו ט( 'ב )ירמיה עלוה סנה העיטלי

 ממך ואחסה . ג( 'ו )יחזקאל הכנפים גדולהגדול
 או nsy שם ממורח קורא בפתרון יומי תוכלאיך

 . כשרון לתלמידים הפתוון זה במכתנ היש .'תץ
 . והגליון הר.ו ישחת , גהגיון .נע אםכי

 , לנקרא כחוב הגיגי בכלו(

 מנחם כדברי עיט ממורח קורא , יעקבעמר
 , הוא וכן 'ר( 1 )עורא יעטוה' עם חברואשר

 מארץ עליו יורה וסטו . עצה %א יועץופהרונו
 בטין גס , יא( מו )ישעיה 31תי אישמרחק

 רמה ולא יא( מו )שם תקום עשני אומרמלמעי
 גרגר. הגאולה בענין בי , בו חש שלל למהרלנשר
 לא העיט הוא גס אליו חבר אשר צבוע העטוגם

 פתרון כי ; דונש חברו כאשר לנא למהרפתרונו
 כולי!!ו[ו בקלוה רבר לא הנה ועד כורש עיהפרשה

 ולעיזת . ישלח והגלות הקדש עיר .ננה כ'זלתי
 ולבז, למהר הוא לא כי , גסה'רוה יחנן לא זהדגר

 לכו עליה ורביב וכעיפן לי נחלת. צבוע העיבןופתרון
 צנוע העיט , יאכלה התיו השדה חית כלאספו

 העופות וצייר' , יאגלו עמו להלחם לו סנינ מתאסמ'ן אוחו העופוח וכראות , גוונין נעל שףהוא
 לי הבו 'רמיה אמי וכן : ונלכדים סביבותיו דבק או מכמורת ויתנו בארץ תקוע ניתר וי.ר"מרווזויקחוהו
 כי , ממנוחיה הגוים חיל איספת חמאותיה מרוב , נהלתי הוא כן כי נואה כ. , הצבוע עיטנוזלתי



,ר"ו;צ3
 עיט כ. תדע צבוע עיט קראו ומאשר . חאספם ז( נחלתי כן סביבותיו העולזות מאסף צבוע העיטכאשר
 לבראשית הפגרינז על העימי וירד ככוו . יוכר נבלות לאכל שכי כל כי יזליר לקלות %א ץוע עוף הואצנוע
 נורש הוא עיט ממורח וקורא , ד( לט ליחזקאל לאגלה נחתיך השדה וכיעז כנף כל צפור לעיזו יא(טו

 כי יוכר לקלות ולא קול והעביר אגרותיו שלזז מלכותו ומווקום . עירו ולכנות גלותו לשלוח ה' עצתהיעץ
 הקא השט שני כי צביע מהעיט ראיה ומביא לעיס המלכים בדמותו דונש ובועה . לו קורא הביתלבנין

 על יתכן לא , נפתרות אשר אהח"ע יל הנאה תמורה כדין הפתחות ויען , המסורח פי עלפתוחות
 סביב לאכלו עיט הני , ל' צבוע.נהיתי עיט בארתי,הכי כאשר ופתרונו . הנחלה על אם כיהמלכיס
 , וקנן ולסיוון לקלות לבדו, נשר רק לביהר ינכר לא וגס . לאכלו העיבו סביב העופות יקואו כאשרעליה
 . כדוש בלי יועץ הוא וזזועיפו
 , בעלת. ג. כ,"נ(

ז-ןנש ע"ב 142 צר מחביתעקרי,ןע
 יו( נד )ישעיה סחם באש נטת . יעקבאמר
 ופעל עם פחם באש מנחם פירש וכן ; יסורמסם
 פח בחלק כהב בזנחם אך . יב( מד )ישעיהבפחם
 כן דונש ורמה , נפח בעבור פחס באשנפח
 י הקניינו ולכן , הבשוו פחסלבעבור

 פחם המונ"ם בפעלי' אחר נחלק והבאת .סחם
 זזתם נשמת באפיו ויסח עם נא( נו )משלילגחלם

 השלישיים השמות מן הוא D"D1 , ז( ב)בראשית
 בלשון כמשמעו ומחרונו , השור מן בוהמ"מ
 בפחם אש הרולק ראותך בו והחטיאך ,הליב
 , לרוח המלום ורייס ולנן . במפוח עליונוסח
 , . שפם מ"מ כמו , סחם Q"bואבדת

 בסחכרח פח בחלק לכיח פחם סלת מצא רוכש , המעורקים ע"' במח נס בדונש נם בשלהם קרה טעות גינראה
 על השע רוכש כי ראה לא וקרח . טחם על הש.נ בפרק וע"כ כא( כן )כשלי לנחליכ פחם היא לי בלבו ואפרסחם
 כי ל"ת כגבר הוא והאטת . יברק כרח השיבו וע"ב פחם, באש נפח על  הע"נ כ. בלבו ואמר לנחליםסחם

 וחברו פחם בחלק במחברת ניכר לנהלים ופחם נפח, סלת בעבור פחם באש נפח גהוב ח"ח פח בחלקבסחברח
 כי להו"רר פח ראף אמנם ' דבריהם בכל מום ואת וכאץ, יצאו הרועש שלשת ולפ"ר . " מד )ישעיה בפחם ופעלעם

mY~כוה ftwp ולא השחם, מאבני אבן חרו? פירש אשר על סחם את הרשו שם נם כ, , חרוץ בחשובת נם לרוגש 
 השהם סץ.במ אבן פירש 'רק בשרש חרוץ .ר"רק ורק . טהור והב שהוא חרז בשוש אמר בפירוש טחם כ' . ההרגן

 . המערז , בסחברח 95 צר קרפ בחעיה ההבאר עין . לארח חרוץ על ולא 'רקרק על כיפתווהריחה

 ע"ב 126 צד כחברתעיץ

 ~תקו רחם ישכחהו הנאת אחד ובחלק . רחם אמו, רחם רחם, ישכחהו יעקב.אנזר

 ~רמ' ה' נאם ארחמנו רחם עם כ( כד )איוב רמה ישנוזהו כדבריו המקרא וכחרון , דונשכדברי
 מרחם בצאהו אשר כסו אם בי הוא ואץ , ך(לא מרחמיו מנחם בו פתר ואם . עמכחוהו יולדיורחס

 במאגור נאכזר לקללני .הפסוק 'ב(, יב )נמרב'אמו . ]ק הו הו חי הן לדל ,ישנחוהו
 ירמ' וכמאמר , אטוח כמנזקם לא לגוזז 'א( )גאיוב

 הבדל הנקידנו כי מנחם אחי אודיעך ושר , עולב! הרת ורחמה קברי אמ' לי ותוה' יו()כ
 אשר כמו , פתוח בריבי ממעל טעמו רחם ישכחהו . ונטם נמם בין כהבדלתה לכילם ימםבין

 רמם ברונו כמו , בקמץ והוא נחית מתחת טעמו ה' נאם ארחמנו ורחם י אמו מרחםבצאתו
 וים וכלזם תקם כנשקל ועל ו( כה )תלים ה' רחמך פועל יסוד הוא כי מפני ב( ג )חנקוקהוכר
 ה כטוסטים שיש שם אז , מתוח והוא נלמד ממעל טעמו יג( לה )שמזה המנים לחם ,ויתם
 הלחמו ניום , טו( יו )שמות לה' מלחמה מלשון שהוא מפג, , ytp1~ והש נחיה מתחח טעמוח(
 , יעוב אלהים עי ושיחך והתבונן , ג( יד )וכריה קרגביום



38ר"21 ל"א יי צי כחביתעקדונש
 הרות בקעם על אחד בחיק והבאת ,הרנת
 )'שע, ו( נלו הרים מפניך עם ינ( א לעמוסהגלעד
 והתבונן ויולד'. הרה כמו אם כי הרות ואין , ב(סד

 כלס הם כי תרע הוה הפשק עם הנכתביםלפושעה
 דושכ( על באמרכ! , אנזריותמעשיה

 עצמות שרפו על י ג( א )עמוס הגלער אתהנרול גהרצ"
 הרות בקעם על . א( ג )שם לשיר אדוםמלך

 טסת הש חיות, הרות ונקוע 'ג(, א )שםהגלעד
 גנקוע אכזריות ואין העצמות, כשריפחאכזריות,
 עשה אשר מאת מגחם עליך יעדי י ומרינותהר.ם
 אשר וגל תפסה את מנחם 'גה אז ככתוב ןמנחם
 מדוע חשל ו"מר ונסוהו . יו( טו )מ"יבה

 הרחיב לכנען הגלעד היות נקים על יעקב. מרא
 הר" כמו הרות פתרון אם להכריע אין , גבולנ(את
 נראה גבולם את הרחיב למען כי , מעוברותאו

 הוא אשר ו( ו )'שעיה אלעו לנבקיענהפתרונם
 פתרון וכן . והמבצרים ההרים להבקיע בקעהלשון
 גבולם את להרח.ב הגלעד הרי את בקעם עלוה

 הרים בקיעי שני מנחם הוכיר לא . מנחםכפתרון
 . מוכיח המקרא סוף כי ובעבור אם כיוהמרידם
 ופרינו לנו ה' מהרחיב הביא אשר דונשוראיית
 כ' , ברורה ראיה אינה כב( בו כבראשיתבארץ
 החיים בנפש שניהם ונמש . בצרה כמרחבפתרונו
 .צרורה

 לבנ' תעשה אשר את 'דעת' גי ויאמר בכהארוני
 . יב( ח )מ"ג תבקע והרהיהס תרטש ועלליהם תהרג בחרב ובחר'הם גאש תשלח מבצריהם , רעה'שראל

 את הרחיב לכנען הגלעד הרות בקעם על הכתוב הגבול רח3 מן ויולדות הרות בקוע ענין מה תאמרואס
 ץ והריותיהם עולליהם עד וקטנ.הם גרוייהם אויביהם בהרגם גבים את ירחמו לא איך אומר .גבולם

 אחרת באר ויחפר משם ויעתק באמרו . הננול ירחב המריב האויב בסור כי תלכיד יצחק אבינוומדבר
 והתבונן י כב( כו )בר' בארץ ופרינו לנו ה' הרחיב עתה כי ויאמר , רחובות שמה ויקרא עליון רבוולא
 . מרץ בלשון מרץ תמרוץואל
 הניסחאות בכל גי להכר וראוי , ר ה סלח עם אתרים כחיבים ומבאו וחהח,ו , טיחם בסחברח כשסט היה הכתובנם1(

 . קדש בצהב. ~NSD לא ובן , הי מפנ' מלו הרים כחוב לסג,,אשר
 ביתריםוהמה ורכסםקשרם שם אחדבחלק כרסם עם כרסו129
 לחזירים כן כמו לנמלה ככרסום נבלה הדיןאשר במשנה'הו~ה123
 וכפרים ופלך המיק שםלנפת עלית בחראשר ציון הר נוף יפה124
 וקצירים ובדים נמנח ענף כמו אמונהאמתאומן משנה בלשון ונוף126

 ע"ב ו סו צד טחברחעק

 יכרסמנה אחד בחלק והבאת ,יכרסמנה
 מעדנ' כיסו טלא עם יר( ם )תלים מיערחזיר
 הוא כרם . חלקים שני והם , לד( נא)ירמיה
 מסועך נמצא לא כסף משקל ע5 שלישישם

 לו אין , רביעי פועל הוא ויברסמנה יבמקרא
 שברסוסה שדה , משנה בלשון אם כירומה
 שתי ונקוף בנף וכרסמוהו , רפאה( )מ"בנמלים
 יכרסמנה פתרון , ג( וממוקסין י( מסכסיןלשונו',
 תמצאנה בחכמה והתבונן , ויקוססנהיקצצנה

 , תחפשנה וכמטמונים , תבקשנה נכסףאם
 אץ, אסתר , בארגיתא צביעק מטכמין , בוץ בחבלי אחיו (1

 . יג בנעיה , טטקסץ לא כמפא , יחשיבו לא כסף2(

 שדי וויו מיער תויר יכרממנה , יעקבאמר
 מנחס ירע מ כרס עם כזנחם נוברו לא ,ירענה
 לרמותו לנו נזוג אך . יסוד ינרטמנה מןמם

 מלפרשו , ענפו לפ' לכרם כרמם נמו ,לדומה
 רמה נאשר כ' . דומה לא אשר כרסוםגלשון
 בשכן יו( זה )עבוונז רל על בשסבםבזנחם
 שהי וסתרונו לכרס יכרסמנה דווה כן , י(לנמר(
 אשר מנלא כמו , כומנה יכרם יכרסמנהחיבות
 דונש פתרון אך , לסו מן או להם מןמחרונו

 כרסמוהו כמו שבר לשון פרשו אשר 'תכןלא
 וזיז אמר אשר תחלתו ע4 יורה סופו כי ינמלים
 עוברי כל וארוה אומר למעלה גם , ירענהשרי

 אוכלים יער וחוירי אותה וסלקנז.ם אורים ררך עוברי יען הכרם נשחח כן ועל , יג( פ )תליםדרך
 , פועים כן פותרים לא ואשר , רועים שדיוזיז
 , בשם שח2 המבמחברת . כב( מב ),שלח משסה ר"ל((



דךנש ע"א ס!1 יד מחברתעץר"ת84
 אשר דונש פתרון יתכן לא , יעקנ אמר-

 ענף זזוא אסיר ומשנוה בלשון נוף לשון בוסתר
 ענף נקרא וכי לענף, ציון המנמור נכל רמהוכן

 קירהו המקרא בסוף כי ועור , הארץ כלמשוש

 וכארז כתמר מי קלית עיקד הוא אשר v'Sהי
 אחרי נתכנו מנחם דבר' אך , וענף כנוףולא
 דור לנופת ק( ד )ס"א ראר נפח מצאנואשר

 לשון הנפת שישת ונפת , בג( צ)יהושע
 יסה ציון להר לקרוא יתכן ותצרים וכרכיםטלכים

 הארץ כל ממיוש נוף טה ודמ'ח נוף,'פה
 , ש( יז )יהושע הנפת שלשת אלי ג( סח3תל"

 במקר' דוכנה לו אין ונוף , לחוסת העשןכמרמה
 , נוף הענף בה הנקרא משנה בלשון אםכי

 נופו , הרבים לרשות נוטו הנומה האלןבאמרם
 יפה ציון הר ונקרא . הם אחר וקצירווענפו
 והתבונן , הותים הר הוא כ' , ענף טהנוף

 - , הרת'םלפתרון

 מהסותרים ויש , נף מן נפת ושמר תף מן תפה יאמר כאשר ובנפות בערים היפה טהרונו ומהיהנוף
 י וענף שרש בפתרונם ואין , הונף מן גובהנפה

 ובעריםפתחם חרבותויכשיל לכלףולכשיל הטשיל נם ודטה126
 נשריםבספרו חצה לא ואותם רצהברצוננו פצה פיהו ואף127
 ופשריםכמשקל אתבירם לא אני ואסרם כאסור איסירם שם ואף198
 מישריםואומר יישירו במשקל ייסירוכאומר יסירו ואומר129

rvל'ב 128 %ר טחברח 

 יתכן %א , מנחם חברו טח ,. 'עקבאמר
 להיות לו היה , הוא ליסרה מן יולי כי ,מימרה
 וכמו יט( ב )ירמיה רעתך תיסוך כמותשבט
 ח,ש,ים באומרו אך , ה( ח )ד3' משרךאלה.ך
 רשתי עייהם אפרוש המקרא ראש מעיןחתרונו
 כעוף ; לערתם כשמע איסירם השמיםכעוף
 מפילים אשר הרשת ידי על אורידהו אשרהשם"

 יעדתם כשמע איסירם ורמית ,איסירם
 , יג( פגו )שופבוי' ירדנו לאסרך אלי יב( ז)הושע

 , יח( בו )וקר' אתכם לשרה ויססתי לווהרומה

 ב"שירו, נוסף נאשר באיסירם השני היודונוסף
 , כה( ד )משלי נגדך יישירו ועפעפיךככתוב
 , במדקי חנמה ותלבשוהתמגן

 מן איננו ואיסירם , ויברח יסרח לא למען העוף קושרים כאשר ואקשרם ואיסירם אורידם כןעליו
 לערתם כשמע , יח( ג )שם מתח מלנים ומוסר ה( לס )איוב מוסרוח כסו 'סר מן אם ביאסר

 נטתרון ונחשתים בשלשלאות ונקשרו וננלאו נאסרו אשר אלה בן הושע יגלות שמע כאשראיסירם
 , ספרו ייסרה כמו אשר , חברו טה ומנחם , ה( כג )'שעקז צור נשמע יחסו למצרים שמעבאשר
 . דברו לא אשר הדברהוא

 יזם . כשמע איסירם עם אחר בחלק ירינו לאסרך הנחוב נוט- לא סנרם במחכרת סר בשרש ג' הואנפלא
 דטה כ. נראה לא רוח פלשון ונם י כסימי אדנירם עמו הובא לא ירדנו לאסרך הובא שם אשי אסרבשיש
 וכנסרות כסו אחר כחול צ"ל ירדנו לאסרך ותחח רוזט בדברי חיא טעות כ,  אחשוב ל'כ . לאסרך א.ם.רםמזחם
 כ' לוטר שחר .חגן או . בהכרעתו ר"ת נם הוכ.ר חושר ל 'ב ושם פתח מלכים כנוסר או ה( לט )אטבערוד
 אשר אסר טיש אל אסירם רמה כ. לפשפט חשב , זזוא קשר לשון א.סירם על טיחם פתרת דונש ראותאחוי
 . !קכ,עריך . קשר טחרונולכ"ע

 ל'ב 110 גר מחברתעין

 וכלפות כשיל כי ואמרת , וכיסותבנשיל קרדומות וכלפות כשיל אם , יעקבאמר
 אם כי הם ואץ הם, מלחמה כלי ו( עד )תלים המצא כאשר נינחם כרבר' הפ קר3 מנלי גםהן
 )ירמיה לה נאו ובקרדמות משרגם הואכןי עצים, כחוטבי קוצצים, ומעמים הולמיםפעמים כי , הקרדום הוא הכשיל עצים חית,כל, ובקרדמות , כב( סו )יר' לה באו ובקרדמותהנה
 , קרב בנכלי ולא , !זערב בלגיון כפנ!ישין זזם וכלמות , בכשילין רעלין וכמא כב(מו



?3וי"ןל לב וכי צי דביהעיידונש

 מי את פתרון כ' מנחם אטר , יעקנ אמר עשקת' מי את הנאת אחד ונחלק ,רצות'
 אשר נדין גולתי מי את רצותי, מי ואח עשקתי את ה' רוצה עם ג( יב )ש"א רצותי מיואת
 לגזול ברין שלא להצריקו פייסתי מי ואתדנתיו כי , יראה לא זה ודברך יא( קמו )תליםיראיו
 מן ולא רצץ מן הצותי אך , לוה ולתתמזה רצון מן ורצוהי , ענין בפסוק ולרצון לכעסאין
 , 'רועה טעות , טעה מנחם כ' ונראה ,רצה אי ודומה למלן, עמו 'עיה ולא בבנין 'חנןלא
 ורצוץ עשוק רק , רצות' מ' ואת עשקתי מיאת

 ועל העשק ועל י( 'ו )דה"ב העם מן אסא וירצץ גג( ט )שופטים גלגלתו את ותרץ לג( כח)רברים
 , ז;כורוץ לקליי( לא כי תדע לכנען ו( כפו )יחזקאל תרוץ בכפך בך בתססם יז( כ2 לירמיההמרוצה
 , פרוץ הגררוהבמרצם

 נקדרים חשכים אאר אמר 1ב1 באר מפרועלי ורפאך פארוך וגם130
 ושברים ותועה ממפחולטשקנט המפחלקוהו . כפח הוא והנה131
 נכרים מעידים מחכימהלפתי בתטימה לוואין פימה שם פום כמו139
 הכיורים לאש כשביביםופשרו שויםבפתרונם ושבבים ושובים33נ

ע"א ס"מ צד מחברתש;

 קבצו פנים בל אחד בחלק והבאת ,פארור
 מח )'רמיה תפארה מקל עם ו( ב ג'ואל.לארור
 מן והבדלתו נ( כא )ישעיה פאר להם לתת'ז(

 או בקלחת או ברור או בכיור והכה לוהרומה
 לא והוא , בא' נכתב כי לכנען יר( ב )ש"אבסרור
 תיבות ושמונה ארנעי' עם כתוב והוא , בונקרא

 משאה , מהם ואלה ן איפיהן יקראו לאבמסורת

 י( כר )רברים מאומה משאת ברעך תשהכי
 )ש"ב המלאכים צאת לעה השנה לחשובתוהוי
 והיו , יג( ' )ישע' יושבים כאביר ואוריד א(יא

 שאון וקאם , טז( ל )ירסק, למשיסהשאסיך
 )שם לי מבהן ואמאסאך , יר( י )הושעבעמקי

 פארור קבצו סנים כל עמים יחילו מפניו , ו(ד

 ותדכאונני נטשי תוגיון אנה עד , ו( כג'ואל
 עוזיאל בן יהונתן וגם . ב( ימן )איובנמלים

 ונין פארור קנצו ב.ן הבדיל לאזהכותרנמן
 איחחפיאו בטתרונו באומרו בפרור אונקלחת

 צרה, ענין היא כלו והענין , בקדרא אכמיןברום
 קדרוה על אם כי ופאר התפארה על יורהלא

 ושימהו , ברור לדבר וההבונן , והפרורהוור

 , צרורבלבך

 בע"ה נמצא בארור קבצו פשט בל השוק כ' הואנמלא
 כי ספק ואין . בפרור ובשלו עם שחובר פך בשרשגם

 . המעריך . ל" בשאר' NSD1 ולא , שם הואטעית

 אקי כי , יחפנו מנחם דברי . יעקבאמר

 קבצו פנים וכל רוגש כרברי לפרש ויתכןיכוי
 וכוכבים כמו פארור קבצו אך ? פרור אודוד
 כי . י( ב )יואל הענין נסיף אשר נגהםאטטו
 מן הפארור ונקנץ הכוכנים מן הנוגהנאסף
 קבוץ יהלות הנבואה אותה לשון ודרך ,הסנים
 וכה , בכופנים הנוגה ואסיטת , בסניםהמארור
 פנים וכי עמים יחילו מפניו ן המקראפתרון
 nDe" נקנ'נה אדם ותפארת , פארורקבצו

 ומחספס , כמאר ופארור , שארבך;חלחלה
 מנחם. קדני' כשרש שרשר כעוה, עועיםכחטף,
 יהיה עושם וי משריש אשר דונש לדבריוגם

 מן כי דונש יודה כוה כי , אור פאר כמופארור
 שחר חברברות'1 ורנר ירקרק ירק מן אדמדםארס

 ואלמין פאראר פאר מן 'אמר וכן ,שחרחרת
 )ש"א וחופהו כמו , מחוסרות כ,קוכ!ותברוב
 ו( ג )איוב תבא אל יד( ו )ויקרא תפיגי כד(גה
 ערבי שם יהל לא 1( י )ש"א שלתך אתיתן

 בעל כתב אשר ועל , הרנה וכן ך( יג)'שעוה
 הנה נקראת אינז; פארור של האלף כיהכנסורת
 וגם , אזיקים בתשובת המסירת אלמי דיןאפרש

 האלפין המקראות חסרון מודיענו אינוהמסורת
 יכולות אשר אקרין מאותן אך טתרונן ש'נוי'עם

 עם נקראות ויא המסורת סי על נקראותלהיות

 בר שג'ון בפרור,  ופארור ושמונה, ארבעים מנה נקראות ולא וגכהניח  לעיות D~'V אין אשראוחם



ז-דבש ע"א 43! 2ר שבית ע"1.ר"וז86
 )איונ כסל עלי פימה ויעש ודמית ,nD'D בין אין פימה, תעש בפתרון , ,עקבאמר
 ודרמות , בג( ו )רניאל אריותא בום אלי נו( סו , מאומה לדונשמנחם

 פימה ויעש תדמה איך גי , יתכן לא לוהזה
 ראינו ייא - הישן הטעון במרקי ויא , והדשן השמן בעריץ כתוב והטסוק אריותא סום איי ~SDעי'
 ופתרון , במקרא דומה אין.יסימה נאמר ולכן , חרב מכת או רומח בטעינת אס כי , כסי על'טה

 , קצנה תאהב ואל , נא קנה ושבל והשכלה , שקנה חלב נגלת חרב מבת או לפי-העניןפימה

 ע"א 169 צי טחביתעין

 לא שכירון עגל יהזה וכבביס כי יעקב,אמר
 מזהב יתכן לא כי אש שביבי שסיתרו דונשכדברי
 . שבי לשון הפותרו קנזסס כדבר' ולא ,שניבים
 חרש והוא מישראל כי ן הפסוק סתרון כהאפס
 שמרון, עגי 'היה שבבים מ הוא אלהים ולאעשהו
 הוא וחיא ועון ושובבות שובבים אלאטתרונו
 ופהרון ,', אייו משכו כ' שהרי , שמרוןעגל
 שכבים הפסוק ומחרון הוא, נמו הוה נמויהיה

 משגורנמש שמחן עגל הוא ועון וחיאוטיונבו'
 שובב החוטא הארם ונקרא נימרון,אשטורל

 שמרון עגל ההיה שבבים כי ורמיתשבבים,
 יא( כא )דברים בשביה וראית אל' 1( ח)הושע
 יגה לא לו והרומה , כנו( לר )בר' ויכוושבו
 לשב.בי כי וטתרונו . ה( 'ח )איוב אשושביב
 לשביבים קרוב ושבבים , שבגרון עגל יהב:אש
 מהשובבים, לאל פשע שבי כקרבת , משוביםבון

 והירח השמש תחשך לא אשר עדוהתבונן
 ,והכוכבים
 בו  ביללייוז"ליהכביסי קרובה פשע שכי שמלח כמז]פ.י
 פניית באים שמהם לה.וח , לשב,:.ם קרובה  שבב.םבליז
 .[שוב

 נקרא החטא הוא והשובבות משפירוץ בלשוננו ובלעו , ועיקור עיקר ככוו בגוב מררך מושבפתרונו
 , לבב "יש[ בדרך , שיבב ילך ולא , דבב בעלי כל לסנינו ותפיל והשטיל ,שבב

 הסובריםאסור פתחתיךוהוא השארתיךבכוו .1שיזשרייזיך134
 בקריםשיות ימקרהוקרה ימזרהנזרה ומשרה ישרה'185
 קורים כעכביש בונה הוא זההלא יבנה תיובחלק תקנא ואספרנא186

 ע"א !18 2ד וחביתעק

 וכן , והשארתיך נמו מחרונו , יעקנאמר
 מנחם, כרבר' בספרו סבביי אברהם 41הברו
 באו לא כי האלף, במחוסרי נמנה לאואשר
 אשר למשה פרשתי כאשר ושררולחשבון
 ממלאכתו נחסר אשר יען ועוד סש'יר.המסור'

 השאירו אשר ופתרונו . מהשארתק- החמרכי
 יתיישב ולא , אדניקם בן גדליה עםנבווראדן
 ננון היה לא כי רוגש אמר כאגורסתחתקי
 , ויוסר נזקים כי ,יהתבשר

 אם ה' אמר אחד בחלק והבאת .שריתך
 ושריתך נחסרים במסורת הכתונ לח( ע)דה"א ישראי שרית עם , יא( שו )יר' לשוב שריתךיא
 ונקראים בו"ו בכתוגים אם כי גמסורח נכתבלא

 , אי"ף ומריתך אלי כרברק- מוססנו ולו .ביו"ר
 לפנ' אשר ה.ו"ד תוספת מפני פתרונו יתכןלא
 , שריתך פהרון בי נאמר ולבן , שריחךנ"ף

 לו והדומה , ד( בו )'רמיה האזיקים טןפהחתיך
 וסוחח .ב( ה )דניאל קטרין ומשרה הארם(מלשון
 , דברו את ד' הקים אטור ביים האויקיםמן

 , )שם( נבל את' לבוא בשניך טוב אם ידך על אשר האויקים מן פתחתם הנה ועתה לוונאמר
 הזאת השארית כל בעד אלה.ך ה' אל בערגו ההפיל לו נאמר כאשר , אועז בו הפגיע ההיאעטה
 היוד סר ולא הטתרון נפשר קשדין. משרה אלי שריהך ובדמותנו ב( מב )שם מהרבה מעט נשארנובי

 , ג( קר )תלים עליותיו במש והמקרה , י( לא )ומיה ישראל מורה , משרה סיקל ש כי .האחרון
 נאמר כן שריתך לא אס נאמר וכאשר . ושרוהו , זרוהו נאמר כן ג( ג )נחמיה קרוהו המה נאמרוכאשר

 . הורהיך כאשר ואורך , קוית.ך כאשר לאמה והודה . ווריוח'ךקריתיך
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 פתרו ולא קנין, לזיון תקנא יעקב. אמר תקנא)עוראויו( אסמרנא דמית וגםתקנא.

 , כענין מנחם הרמ'ון וזה ם~( ע )קהלת והרבה וכשליום זיקןאלי
 תקן כמו היה לי כי י הפתרון כענין לתקון יוכללא

 איך תאמר ואס . בעברית תקנה בארמיה תקנא וסהרון . תתקן ואכזר האלה והסיר המדבר תיוהוסף
 לא שוים אינם אומר , העגרית מן עברי עבד תקנה וגי עם הארמית מן תקנא אספרנא במבטאנשוה
 שוים היו ויו . קמוץ באלף תקנא אספרנא , טתוח בה"א כחוג עבר' עבר הקנה כ' . בנקירה ולאבמכהב
 כדברי עקירחם מכהבם נארמ" רבים דברים לנו יש כי , הוסח החשובה הועילך לא ובנקידהבטכתב
 . לעורה בסתרון לך והיו בם התבונן , ועזרא רנטול 3ססרהעברית
 בזכרים לרכרין בעניןופתר ולקניןלהקיו בבנין וחבר137
 כפורים להמציא עוילים לחטאת עולים הם למזבח אלים הם ודכרין138

 ע"א 64 צד מחניתעץ

 אלים,בניגמנתיםגדוליס. ריייןהם יעקב.אמר בכספא תקנא אססרנא דנא קבל כל ידכרין
 המו ותקרב ונסכיהין ומנחתהון אשרין דכריןדני;

 הם ולא , הארמית ב14ון זנרים הם דכרין באמרך , דבריך בטתרון שגית הוה בפסוק ועוד . יז( ז)עירא
 והבשילך ה~כר.ם, ולקנות הנקבות לעוזב שוהו לא הסופר לעזרא הכסף נתן אשר המיך כי אלים., אםכי

 מחורג' ונרים בנים אחד הענין . לענינים תחלק הארמית נון ההיא אזק,: מלו: כ'  ידעת לא כי דכריןבסחרון

 דכרין ונמו י ודבר תור ואיל שור בתורה מתורגם הוא וכן , דכרין מתורגם אלים השני והענין . דכריןבגין
 , ופינסה כלכלה לשון ל( ר )רנשל בה ~לה ומוון . לענינים מתחלק ון כן לענינים (pSn הארמוןמלנתון
 כען סב . לונה מתורגס הוא סו( 'א )ויקרא למינו עורב גל שח נמו . מין לשון ה( ג )שם זמרא זניוכל
 ( ) ארעא וחחרוי . לענינייך שתחלק רו כן וככוו . גזלחמה כל' הוא ב( בו )בראוייתוינך

 יו( כס )גראשית האר יפת כותורגס וכן , תואר לשון גה( ג )רניאל דר4יעאה וריויה . רויאלשון
 הבונ'ס אבי בס וההנונן . שונים ובפתרון שוים במבורא . רבים בארמית אלה וכמו , )כבטאשטירא
 , הארמו:יס וחכמתמיראה

 גבוריםותקף בנה תקיףאלי ולבנהבחטה השנה תקופת139
 כנשריםכאבר תעופהבמקרא בתנופה תיונמו בתקופה והתיו140
 מעשריםלאתר נערכה לאורק חרכהוהסיפים ארובה והשירה141
 ולמוריםלאותות ושמורהשקולה נקשרהשטוממ ועשרה במאה142
 נסדרים שיר בלא עשרים פםבטאה נפתריםביושר הנוהרים 1ט1431
 הנשאריםעלי עדי כמוהיות שרי אללעוברי רי יש בפתרונם144
 כשוריםלטבח יובל פתיוכל יתאבל לץוכל נבל יכעס ואם146
 תמרוריםומספר ומשואותלשואות בשנאותויוער בקנאות ירוקב146
 הישריםדברי ישכחו לאועור יקחווספרי ישטחו חכמים147

 לך אעריך והנני , טתוארה נגבלה בטבמא מבוארה השירהתמה
 להיות ועשרים במאה בית אלף עלי הנשאריםמן

 , שפתים בורא בעזרת מאתיםהתשובות

 וי" 186 צד מחביתש'1
 רק , הקפה לשון תקופה פהרון , 'עקנאמר לתקומה ויה. אחד בחיק והנאת ,הקופת

 אוחיוח שלש שי פעל מן הקפה שהוא הקיפו כ' )קהלת כונונו שתקיף עם בג( בר )רה"גהשנה
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