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דונש
 שמוסף כמו בתקופה מוסף הוא והתיו , י(1 אוהיות. שתי  שהוא קף מן ותקופה , נקף מןהוא
 והימים השנה והקפת , ותנופה ותנומהבתרומה כמו חנוטה נף מן השוב' שב מן תרומה רם מןנמו
 , הבא לזמן תקופה ויום . המשתה ימיכהקפת צרופה רוגש אמרת דימה ובזאת תקופה, קף מןכן
 תססה, אל ופיך הזהר ולכן העצא. בזמן העוברכיום הקפה בלימון המחרון יכון כי למען נכספחה נכסףבי

 . צרופה אלוה אכזרת כל כ' תקופה, היקף אליידבוו' תקומה יאמר תקף מן כ' אף . הולך סוגבסובב
 טלוכה מלך מן צרופה צרף מן כמו תוקףמלשון
 דונש לבגוד אולם , תרומה רם מן תנופה נף מן תקופה קף מן יאמר כאשר קבורה קבר מן גבורה גברמן

 אחרי לגרה הקופה בעבור חרש פעל לעשות לנו היה לא קף מן מעולה תמצא לא אשר אחרי אומרה.ית'
 כי הנמצא אחר וטרשו כ( כא )יחוקאל לטבח במעוטה מנחם דקדק כן וכמו . חוקף בלשון תמצאאשר
 עטה אם כי מעטה בלשון עט נמצא לא כי מעסה כמו ולא עטא וכן עט מן ומעוטה עץ מןעצו
 ככתיב נשמש נמצא ותוקף גבורה לשון כי ךתקופהו פתרון יכון וכה . הקפה מלשץ קף נמצא יאנאשר
 הקפו מעשה וזה לא( ה )שתסים נגנורתו העטש כצאת ואוהגיו ו( יט )תלים אורח לרוץ כגנורישיש

 לשוב ותוקף ובגורה כח להחליף מוצאו נכון להיות בשחר ישוב מבואו בעת לערב כוהו ככלויו כיוגבורתו
 אמש כי גם אורח לרוץ כנבור ישיש המשורר אמר ולכן הקופה תשובתו נקרא כן ועל ולגבורתויתקפו
 למעט היה מאשר יחסר ולא קצותם על וגבורתו ותקופתו בטורח מוצאו השמים מקצה נחו ותשהזקין
 לחוקם ושבים ה11ר" להיות הגיעו בעת הימים לתקופת ויהי וכן לעל'. גם היום נם יעשור בחוקתו כיחלפו

  בעת השנה לתקופת ויהי וכן . עתם בגלות כח יחסרו אשר הארץ כל כררך חסרו ולא היו כאשרולתקסם
 גבורת לם' זמורתם תקיפתם שיסים השנה כ' . היה כאשר הראשון לאיחנה זשבה חוזרת ישותהגיע

 הקמה לשון אך . השמש מן והכל להם אחד ותקח ושנים יפים השנים נקיאים השמסו פ, ועל ,השמש
 תקרא הצסון ושקיעת הליכה תקרא הזריחה כי הללה סביבת על אם גי היום ורהבת על יאמר לאוסביבה
 קה מן פל מן גש מן קף מן בנין נבנה ואיך , קף פעל נטצא לא כי גם סקסה לשון יתכן לא לכן ,טבעה
 . ומצא לא אשר נקה()כמו

 כי קדש לשון שערי לך ויגלו הנפעלים תנין או הפעלים אחר ולצחר לבקר תשחר אשר אתה אםועתה
 ה( א )חנק' תטהו והתמהו כמו . ושמשיהם אותיות חמש עד יגדלו אשר ער המלים יסבו הפעליםאחר

 , סחרחר שחרחרת ככוו נכפל כ, וולתי , שלו פעל תמה להיות שאחריו תמהו כמו התמהו האומריםלפי
 ופתרונו . שעשע מן ואשתעשע מהמה מן ויתמהמה נמו מהמה מן לפותרו נכון אמנם אף אך ,ירקרק

 הקבלה מן שייתם לקחו תמהון לשון האומרים אך . מעונותיכם ותמהו כ,רעוחיכם והתעכבוהתאחרו
 אשוב  ועתה . 1( המנין מן אחת וואח אותיות, חפש בנות בתורה אשר חיבות עשר ששה כי גירםאשר

 . המעלים הם שלה כמעט עניזים משחנים ומהונם . פעלים ראשי הם פעלים עשר שנים מ ,יענין
 השלישי . מלאסום של פע5 , טוב בוש אור השני . דש גד כא אץ נסי אותיות שת' שלהאתר

 חנזופי של פעל , נקח נדב נגה נגד נבק הרביעי . פעל למד חטוס' של פעל , הרה דמה גלה ברהאבה
 יגע יכזב כמו נשרשות יורין ויש יוד. של סעל פה דפדופי של מעל , ילך ירע יגע יבש ההמישי .מה
 בנשרשות ויש . האותיות 12רשי כיתר לא רק כינונו הפלנרי לא אשר חזה מן חזיון כמו ממנו יגידאשר
 יוד יגור יגול וכן . הרבה במקומות תחתיהם הנקראת ו"ו חבא רק כוהם חרול לא אשר ירא יסדכמו

 כיו דמינו הלך אבל , הפעלים לחשנון הבאחים לא לנן הם כועסים אך יור של פעל והואכנשרשות
 הלך כי ברבר שוים רבות'ני וכל ורוגש ומנחם מעריה רב אך . הולכים תהלך שמר הלך מן כי ,יסוד
 , יגה ירה ינה ירה הששי . אלבה ואחריהם המלה ותיקון למלאכה הליכיה כוקום בכל והא . ילךכמו
 שלנון, פעל למדפה מחטופ' נכה, נמה נזה השביעי , יור פהשלפעלשל למר חטופי שלפעל

 נסוג נמוג תשיעי ה . נפל של פעל למד חטופי שי פעל , רצץ ומם שמם מנב ג% ח% פ%השמיני

  של פעל , שוטט שובב רומם העשירי . ובולאפוכז פוזזו של טעל פה והטופי של פעל , ננה ~וןונון
 סעל , תמה גנה ככווה לקוק דנק גנר נשר אמר עשרה העשתי . ופתח מלאסום יסוד אותיותארבע
 י החס'שלם ח'בוח הרו בחוך נמצא לא הפחו והחפהו . ג4 צר ל"א ס" והפבאר , ע"ב 39 צד טחברח עק1(
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 ויש . . 'סוד אות.וח ארבע של פעל , כרסם שעשע מהמה עשרה השנים . יסוו אוחיוה שלשש4

 מדבר גאל נפל :P_n ידע שגי שנר דבר.בגך ככון בוזק להישקל נהפכים לקל במשק "נזנרים הפעליםמאלה
מתדבר

 והתנפי
 הקדש ישון תוצאות וכל לענים יתחזקו לא אשר מהם ויש . מענינם יביס וכן אתורע

 למלאכה יעשו לא אשר והיבוח המלים ותקוני הדברים משמות חוץ הפעלם פי על ומוצאיהםסובאיהם
 ומאין הפעלים תנהיג א.ך אבינך ועהה . בענינם רבים וכן ואת בעבור אולם יש מן אתך אנכי גםכמו
 במשקל נמספר הקדש לשון כי תדע בזאת , כטעט שרידום אשר מעיוחיהם המה עשרה שתים כיל'
 . ומלאכתם הפעלים יוריעי והנפעלות והפעלות . ~הוצאותם[לכל

 , חדושו תגירו, הגשו, חא'צו, אץ מן יאמר דש, גר בא אץ אית'ית שח' יל הרפישתפעל
 . בא מן חבואה כמו דש מן יאמר חדושה גם צריך ה" ולו . תיעובה שנ מן תמורה מר מן יאמרוכן

 להסב לשמישותם אותיות מרבית להם .ש הפעל אותיות נזיעובו ולמי עניניהם ינק להם אחת ששהוכלם
 אין הממרחי כומר אם גם . אמרתי 'אמר אמר ומן . השעותי שנ מן הרימותי רם מן כמו .מליהם
 אותיות שתי של פעל לכל אחד וסדר . החתיה או הברת לו אין אמר כי . שנע והשיבותי שש רקאלה
 כי גאחרים או בעצמו תלוי או אחה"ע מאותיות הוא אם הגין 'שתנו אסרי ובמקום , אמרחיכאשר
 אשר חיבה כל כי . דבר טומא כל והשכיל תדע הודעחיך אשר הסטים ומרוב . כמעט יסרידוםהעגילם

 ויש . ותמצאנו האחרים כין אחד פי על תוווכנו לו הרוכנה המעל פי על דקרוקיה להוליך תוכללא
 שלחתיו %ן , בעיני ישר ולא , ידור אמר אשר נר כמו מעל פא חטופי אוח'ות משתי מעלים יש כיאומרים

 . פנימעי
 לר0' בוש מואב עורף הפנה ג( מד )ברא' אור הנקר נמו , מלאפוס שי סעל טע מש אור .השני

 יודיעם, המתפעל השחן הם אשר הפעלים כי י המתפעלים מן תלמר המעליס נתננו לא לו גם . לט(מח

 שהייך טעו מה טוב מן ך( ו )איזב בטח כי גושו גוש ומן כס( 'ד )ש"א עיני אורז יאמר אודומן
 שב. קם כון ככוו שבו קרו ~שו להיות לו היה בזב אר בש כון וזיוה לולי כי , ה( כד )במדבריעקב

 הרבה וכאלה , המה טוב בוש אור מן כי יען ישתנו עניניהם ברוב גם , כצו "מו שבורץ

 לא אך , מלאנחם לפי ובכתובים ובנביאים בתורה והכתובים פי על כצולקותיהם כל תביןומדעתך
 כמה אחר במשמשת תדע וואת , הפעלים הם אשר המבלוא ואבות הלשון ושרשי רק יך להגידנאתי
 אור מן וכן צרבי, היה אט יטט או הטיט יטב מן סיגו, יאמר טונ מן כמו ; גאלה כיוצאפעלים
 נבז בוז בז תמצא גס כי הרבה שאלה צריך היה אם ארו או האירו שומר אר ומן , עיני אורושסר

 ומן ים( כט )יחזקאל בוה ובוו בוו ומן ג( ח )ישעיה בו תעו בו מן , סעלים לשלשה אחרסשמעוח
 . גם ודברת לבניך ושננתם , רובם וכן 1( כר )ישעיה הארץ תבוז הבוזנבו

 ברה ומן אבית' יאמר אגה ומן . פעל פה למד חטוס' של פעל , הרה דמה גלה נרה אנה .ד4ש5יעי

 דוגמ' גבר הורה כמו הורה הרה מן גליתי גלה כזן. חזק ומשקל הרית', הרה מן גליתי גלה ומןבריתי

 , וקירא כמו יב( נח )'שעקר מרץ גורר לך וקורא כסו למלאפוס נהפך הריש מפני אך , חיבישיבר

 גלה ומן , הוא גלוי בלשון כחוג הנמצא הזקוק משקל כי , תוק משקל ניוצא לא וגלות גולהובלשון
 , המקראות ומן הקדש לשון מהלוך תבין ורמה חוק מסבות יכל , צוה מן צויתי כמו גליה' ."מל
 . , לאות לךוהקז

 ננד מן , הבוק נבק מן יאמר כי . נון של פעל פא חשופי  של סעל נקח נדב נגה ננד ננק יהרביע. .
 צריך היה ולו , ידבנו גרב מן , תקח אקח נקח מן , ה( יח )איוב אשו שביב יגה נגה מן ,תגיד
 אולהגיד

 לתכוני
 במפעל או כאחרים או בעצמו תל"ה ידי על כמעכו חלוק יש אך , לאמר רחוק היה

 , כנים דברי ותמצא לבקש ותעמל , הענינים המשך על תדע זז?ורבר

 יע כי ואוסר וסוס.ף . 4ז לאפר רחוק היה חבק שרשו היה כאלו לחבוק נבק מן לחניר שדא חיה ולי שר"יוראה
 הכנוי אחר הכשקל או לה יוטה אחרת ממלה כנראה או , עצמה ממלה ראוה ל" פי , בעכסי הלוה 'ר' עלידליק
 . המערק- . יחרה או וטלה ,מסוה
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 ידע מן , הוגעהס יגע מן 'אמר כי יוד, של פעל מה חטופי של מעל ישב, ילך יקע יגע יגשההמישי,

 לח עץ הובשתי יבש מן , הולכתם ילך מן ,הודעתם
 )יחזקאי

 זו ושן , הושגתי ישב מן כר( יו
 הבאה ו"ו גי חחת'ה ו"ו ובאה נשרשת היא אשר יסד כער , בנשרשת להיות יוד בעבורהושנה'
 'רא, מן ד( קל )חיים הורא למען כח( מד )ישע" תוסר והיכל כמו , נקראת היא היוד שושתחת
 המלים תקון וההא ילך כמו הלך אומרי בתור' המורים וכל סעריה ורנ'נו ורוגש מנחם הי האועל
 לעולזו תפול לא אשר נשרשת יוד של סעל והר , ז( אחריהם ואנ' הליכה בלשון הבא .אשר מקוםבכל
 וייטב במסרת מצאתי וכן , "'טינה ממינים יאמר יסג מן כ, , יתש , ימן , 'מה , 'גני , 'ם~בככוו

 נגדיו ויף יפה מן , ויבם יבם מן , מלאים כלם יג( לב )גראשית עמך איטיב היטב ואיטיבהמיטיבים
 ככוו להיות לפניו הטף אין כ' בו נכון לא דגש נם , וטווס. טיל יור גוררת ויף ייר ס!( לא)יחוקאל
 אמרתי כאשר הענז ?רירם רק לכלם אחר ומנהג , ההיהשם יהש , ואימינה ימן מן , וירבוישב
 יצוע. יצע , ה( א )ירמיה בבטן אצרך יצר כי , צר"' במקום דגש תחתיהם יבא יודן ויש ,למעלה
 , ויציקו אצק כי 'צק , נצבו מהתיצב יצב ך( כח )ישעיה מהשהרע מצע ד( מט )בראשיתעלה
 הנקראת תחתיה ו"ו חבא ופעמים נשרשות יורין ויש . א( ב )ויקרא שמן עליה ויצק כמו רפהויצק
 ייראו ירא מן יור, תחת נקראת ו"ו תוסר והמל ויברו, יאמר שבר מן כמו יסרו, יסר מן ירא, יסדכמו
 במיאפום ו"1 ולא , יוד החת נקראת 1,41 הורא ולמען , שחר מן ישמח נמו כח( יז )מ"ב ה'אח

 אחר ירק מן , חזיון חזה מן כסו יגון יגה מן שמר לנן , 'טנ כמו נשרש נלו יגה אבל ,הנגלעת
 אויי בחורה ענינים שרש היוד אשר 'גה מן 'כיצא ולו נשרשת, והידר , וק( לבו )איוב 'דרש ירוקבל
 הער תחת הבאה הוי"ו נקראת והיתה שר, 'סד כמו כנשרשת או תמוש לא מירעים 'ור כמוהיה
 אשר יגה מצאנו תוגה בישון אבל , נקראת והיתה , ים( כס )משלי עבד יוסר , הוסד שכלכטו
 והיוד , תונון ינה מן תורון .וה מן כמו נפשי תוגיון יאמר כי 'ור, שי פעל סה למד חטופ' נמוהוא

 סעל. פה למר חסומי של יגה מן ה( א למיכה פשענו רב יל זווגיה וכן וכליון, נקיון יוד נמובתוגיון
 דבר שם כמו עוד ויש , יגורו יכולו יגורתי יכולתי יאמר אשר יגור יכול כסו יוד של פעל עודויש
 בקמץ. אתתנה הברה תהיה רק , ריר ווים סעל מהם וכר דבר כמו , כה( כב )ק-מ' יגור אחהאסיר
 הסטים מן מאיזה לרעת תשכיל והחיבות המקראות הוכחת פי ועל , כל מן או יכל מן אוכלאבל
 , הסונן אל בא החכם ונמצאיחנן

 הוגו יגה מן הודו ידה מן יאמר כי . יוד של סעל פה למד חטטי של פעל , יגה יגה ינ" ידה .הששי

 יגה ויש . ב( יט )א.וב נמשי חוניון ה( א )איכה פוגעיה רג על הוגה יגה מן , יורו הורו ירה מן הונויגה
 קנו, קנה כזן בנו בגוז כון כנוו אליה ירו כומר כי נשרשת יור ירה יש וכן בארתיי כאשר יגון כמו שרשיור

 כמה יש וכן . אחד למשמעות פעיים בולים כמה יש כי הודעתכן כ, . נדה טן גג( ג )איכה אבן וירואבל
 .. י יחד עלי בהוסדם מאומה אחרי יטצאו ולא , אחד "עלמשמעות

 מטה כא( יכו )במד' הנדה מ' מוה 'אסר כ' , נון של פעל סה למד מחטופי ננה, נטה נזה .השביעי
 . רנו משמן ודברי , יכו .סו ירו יב( כא )שמות איש מכה יט( בז )רבריםמשסט

 וזהלד: תפלזז 'אמר כ' . כפל של סעל למד חטוס' של פנל , דמם שמם סנג גלל ח% פיל .השמיני

 באחריתם הכפולינו לכל להם אחר ענץ ממנותיהם וכל גלתי נשמו מנתי חלתי נדמו וכשכוה נוסבוזכלגלדו

 . וזכווץוקה על יישרתי כאשר השין משך לפ' ישתנו אך , כלם וכן דטם נ% סבב נמו דום גול טובכמו

 ורשומם ענינם כן כי עמם הרין ולא שמם, ומן נשם מן נשמו רמם, ומן נרם מן גרמו אומר" אשרויש

 . במקימם במקרא 'מצא אם , בסיומם מס כפוליבל

 נכיוננו בל כזכור כ' וגולאפום, פתיו של פעל פה חשופ' של פעל , נגול נבון 1ון נסוג נמוג .התשיעי
 ר( לר )יציעיה כנפר נגולו נגול . נלון כון וילונו ה( כיק )שם ארץ מוסדי כל ,מוטו ה( יז )תליםפעמ'

 ונשמו מדה עליה נסי חינה גענ.נו נמצאים הרבה רנשים יש אך אות לנישרון והוא לא הליו"דורגוש

 לחסרין דגשיהם ואין ונשאו, ומלו נמו ונדמו ונשמו להיות לו ה.ה כי התיבה את מאריך והרגשתדמו,
 . 38 גד לעיל נכר כבר מ פה. יכנס לחנם נ' וראה אחויהם יאי ער ית' חלד הא יעל המפר~ן
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 שוטט שובב שומם סובך עולל רומם . העשירי . פליליות אסק ולא , ברואוה אשגה %א ,אוחייה

 שוטט מן  שוטטו יאסר כי , ופתח מלאפוס יסוד אותיות ארבע שלפעי
,. 

 . סונב מן ומוגגו
 מן סבב מן נא( צר )תלים צריק נפש על יגורו , יסובו אבל , שורג מן ושובבים , שלל מןועמלו
 שמר רומם מן אך , מנב מן כן נמו י( ה )ש"א אלי הסבו ו( מא )עורא למעלה ונסבהגרך

 התרוממת, וגן , וישתומם כמו יהסכו חזק למשקל ומעמים ר( כנ )ישעיה בתולות ורוממתירוממו,
 במשקל תפלה אבל חוק, במשקל פללתי יאמר כי חוק, למשקל יהפך ים( כ )איוב. ורצץ ס% פעלובכן
 חטופה אינה ובין י,בזוסו: בין יוד של בפעל ובן . וז:נו,נ(רון ז:ז:בזופד: לבור לגיזרון רק הרגש אין כיקל

 יסד ומן , ר( יב )במ' אתודע אלת יב( לח )איוב שחר כנעתה ודע מן כמו . חוק למשקליהפך
 נפל מן כסו , חטופה אינה ובין חילופה בין בנון וכן י ג( ח )תלים עז'סרת

 התנפי
 גרב , ואתגמל

 ותרע . יב( א )ויקרא אותו ומח נתח ומן , ג( פוו )מנופטים הפעם נקיתי נקה כן וכמו .התנדבו
 ולא שור נונשם יב( בג )שמות אמתך בן וינפש ומש כס( 1 )משלי בה הנגע כל ינקה נקה נוןכי

 , תכווני לא אנמר הוא יתר , שמוש במקום תנא לא נם מהם הנוןתסור

 'סוד אותיות w~o של פעל נגן נתח נפש תכוה ככוו: גגון לקזז דבק גמר בשר אמר . עשרההעשתי
 יש גם , מחלקותיהם תוצאות יורעים קררו בלימון הבקאים אך , ענינ'ס לבכיה מנ1חכיעועניניהם
 ובאתנחתא יגמר 'א בלשון גם בראשו נגונו אשר באמי מן כמו . נשנויקקם וטעמם מסורתבירנו
 ואחוה ט( 1 )ש.ר נסנסיניו אחזה נמו שמושיהם מהם נחסרים הפעלים ראשית אלפי ונם ,יאסר

 טעמ' לא גם הקדש לשון להודיעך באתי לא אך , ב( א )מלאכי יעקב את ואהב י( ד )ש"בבי
 תשכיל וכזהם קרני לנכון עיקר כל חלוי בהם אנמר הטעולות תוצאות עקר דעת למען רקשנוייהם
 , חכמתך לפי טעם לתת יקל ואס , הוא פעל מאיוה תג'ן בתיבות שינוי תמצא וכאשר .הפתרון

 , בשורה בשר מן , אמרו אכזרתי אמר כון יחכיר כי , יסוד כלם אותיות שלוי של הפעליםואלה
 ראשית באלפ' רק . לעטם משלשתן אחת חסול ולא , הלקח לקח מן י( 1 )תלים נא יגמר גמרמן

 כמו 'עקב את ואהב כמו באחת, ודי נבלעת אלף הק אם השמוש אות , אלף של פעל שיהתעות
 מן , 'תאמר אמר מן נמו הסערם אלה יבואו אם חוק משקל ובישון , גלם ובן , יעקב אחואאהב
 נלם וכן סו( כ )'רמיה אב' אח גשר אשר , יתבשרובשר

 למשקי
 האלם'ם, והבלעת , וחזק קל

 , צוסים ונסת מדבשומתוקים

 ואו. והחזק קל למשקי גם . 'סור אוחית ארבע של פעל , כרסם , שעשע מהמה, . עשרהשנים
 בחקק- , קל משקל ח( יא )ישע' ושעשע שעשע מן , חנק משקל , ויהטהמה "מר מהמה סןכמו

 יולי כי . חוק משקל יר( ס )שם יכרסמנה כרסם בנן וכן , חוק משקל 'ו( קיט )חליםאשחעשע
 משקל 3ץ גל כה( יר )שמות בכנרות וינהגהו הנוקדנים אמרו ואשר , זוקקיה ומיה הוא קלכנשקל
 כי נ;נ בהם אין אשר ויחי ויהי וילונן רקונן למען נננירוה( שמוש יהגהו )וינהגהו הוא וחזקנבר
 מזז ויתקונן, אבל ויקנן, ולא יקרא ויקונן כי , וחוק כבד ואינו ק מה מ"ל מה הברת בלא לבד 3;אם

 משקל שובב רומם סובב נמו קונן אונן מן זזם אנסר א( שו )בסרבר מתאוננים לס( ג - )איכהיתאונן
 אם ויחי ויהי וגם רקונן להוצ" רק נכתב היה אם ויתאונן להוצרו באו לא הנוקדנים כי . הואחוק
 הנשמעת אחרת אות לולא כי נסבו היוד ולבעבור זזיה כון הקז מן ויחיה ויהיה הם כי קל, משקלהם

 ככנו שהה מן לו( לב )רברים תשי ולרך צור וכן פנה מן ויטן רבה מן וירב כמו היה , יור ולאהיתה

 פתרונו כי תפנה ומן חרבה מן נשתנה כן כמו היוד כי יבענור היה מן חיה מן ויה' ויחי ותהיוהחי
 ויצו רוגמת ומתיה וע'" נמו ויהי ויחי הוא חזק במשקל אבל תה.ה תחיה כמו הווה ישוןתשע:
 אותיות יש , בארתי אשר יגור יכול כמו , ורומיהם פעלים עשר השנים ומבלעד, , ויכלה ויכלויצוה

 ולא יתרה השין אשר יששנר ובסו ונקראת, יחרה שהיוד ט( יו )ישעיה דמעתי אריוך כמוהנוסמוח
 כא( לב )ירמיה אורוע ד( 'ט )'שעיה עועים ל( לפו )איוב י( יעלעו הנקראות היתרות מן וכן ,נקראת
 כטעית, יעלצו כחיב בב", . דם יעם פכו ופירושי , עלה יסלעו שרש ר"ח לפ'((



ר"תע4
 לא נוספות אותיוה כאשר כי הכלל כון יוצאים הרבה רברים ויש , ה( טנ )הלים אזכרה ,אהמו)

 כאשר המעשה ענין לסי מזחנו אשר הרבה 'ש וגם , הכלל מן 'וצא'ם 'ש גן נמו ליסוד 41אלשרת

 משתחוה ישתחוה, להם 'אכנר כי גיורות שלו טעל כ' לענינו דומה אשר וישתזזוו וכן וימכור, עלכתבת'

 שח מועל יש וגם , אמירה עניני מגל לנרו וישחחו ונשתנה , חזק משקל לו( 'ט )מ"ב נסרךבית
 שחה ומן נשח, מן ט( ב ושם אדם ושח כמו נשח פעל ויש , יז( ב )ישעיה אדם ננהות ושחכמו

 רק , 'צא מן צאי ירע מן דעי נמו ישח, מן או ראה, מן ראי כמו בג( נא )שם ונעברה שחייאמר

 מתוך או רגעוחו מתוך נשתנה אלא וישתחוו להיות יו היה וישתחז , שחוה מן טשתחוהוישתחוה
 כאשר ממנו ריק .ואם , הוא ריק דבר לא כי מררש ויש . ב.דנו וכנסורת קבלה רק דבר לא עלהרושו

 טחים מנחת בתוסינ' גם כי במגרעתם, ז( נאחרים כוה תמצא נן בתוספתם ובאר'וך ביששכרכתבתי

 תרבית תיו כמו אפה מן חוטיני יחיו סטקע7! הופיני באמרך מגרעתו ידי על לדקרוקו תבא יד( 1)ויק'

 קמץ החטף נהפך האלף נחסרה ואחרי אלף חסר ותומהו כמו , אלף המהוסרי מן ויהיה רבהמן
 תאמר כן בניני בנה מן תאמר וכאשר , מאורמ'ם כמו מאדמים מקומות גרוב פהרונו כן כ'לשורק

 עניג' לומר יתכן אשר השאר על ילמד וזה , 8ס?י תאמר כן אפיני תאמר וכאשר , טס',-ג' אפהמן
 היה אלמלא ואריך הג' ומשתשי הכי משתע' ברקדוק גדול כלל זה כי . בנסי נמו בננ;' ענין',כמו
 רגעות היה ולו עניני ענה מן וניני יאמר זנה כון כי , נוולך והכל הלשון נעלי רגילות אחר רקצריך,

  או וטין 4ץ'7י יאמר כן וכמו . יקנין קני7י קנה מן כסו וונין' ומגי זנה מן אימר ה.ה הלשוןבעלי

 , עוגה ואין קול אין יה עי יה"ייק ,אסיל
 . ובאחר'חם בל"1(

 לרפוא יוכל אםאולי הסכל לבי פהעד בחרוזיו דונש רזיו סורנ5ה
 ספונה א5 ספי5תת יואלמעתה אפו עליו יכבד 51א מיליו ע5ישיב
 אפו ע5י יחראםאךכ5אישכי5ינשפו עיני יאורו שירינחרתי

 כספו שקלי עםמרוחיכ5ההואערפו יקש אם ננהיטאתצוראבקש
 טספוא יאכל כבקר נונף הוא וארורטרפו ע5 כאריה אהגה מע5 מועלע5

 שואף א5הימ וא5 א% א5 אדרשאני
 בשערים 55חם 5א5 ידיהיות
 בחרזים ורונדו הפרייםיהודים

 מכמרים כשאי הרזיםלחכם
 יחליפו בשקר יעליפויכסו

 נסתרים בשקר ית5ופווכלבוש
 נאוה מה איש 5כ5 גאוה 5אענוה

 נדברים בגאות ולדאיהמבוז
 הטובה בדרך גובה 5ביערה

 מדברים ריב וקום נקובהלמשפט
 תפנה קרוש וא5 עונה א5 נאקרא

 טישרים תכובד תקנהותהבו5ות
 יושר ע5 נאיבים אושר 5בבררך

 מנמרים וקלים כנשרוחשים
 רבצם שנחו %א חפצם א5בררך

 בשפרים 5נח5ה רצם 5א"'י
 אורר יום יק55 סורר לבולעם

 המערים ~זית טעוררוהעתודים
 יפרד לתאוה החרדילבי

 הקושרים ומעדת ממוררויסור
 השמועה ומבין רעה מורהעלה

 השקרים לשוני ארגיעה עדהלא
 אסער לא ואבטח 5עד תקןוכי

 ארימ קול ניל אלי ורעדוביראה
 נוחל הן מנחם חיל רב כיואשמח

 נדברים הם אמת אחל 5אדבריו
 לנחושתו ונחת קשתו דררחח

 מירים סיר כתחת מחברתולעמת
 חק ירחק ועמו השחוק כן 5וה5א

 מאטרים יקרב לרחקדקלום



 כחות עם ואונות תוכחותיתר
 הדברים הן והן נשכחותויזכיר
 עיני בהם ואורו מסינינתונים

 מסתרים טמוני מצפוניונבעי
 ליסור או לשרת הסוד ליונגלה

 ספירים להעלות הרפסוד יםכעל
 המק יסיק לבב מעומקונופך

 זרים את ואוהב חומק עוברבשר
 חמס אוהב לבב ימם המסוגם

 לעוברים 1 ובחוץ מרמם שםוניוו
 אברה וכנשר תברא מהורולב

 הנעורים לחדש ולחברהלהחליף
 נגרך בתאוה עבדךליעקב

 ובקרים בלילות חסדךלהניר
 חופות שבע והוד תשפות' לוושלום

 השערים כספי האסופותבפתרו
 הספים כאמות ואסיפיםאסופות

 כלפותרים לא אשר נרפים הםונרפים
 לפרוש נק5 הלא ראש בעלומסמר

 המסמרים נסיעת אדרוש אניואולם
 משמעה כגרה מעה היאאגורה

 נשכרים שבעים דמעה לחםאכול
 הפארות מלקמות אורות הןמאירות
 חבורים בעודם נשברות הםבעת
 סלוף צדק דבר חלוף שתיהורה

 כרים כיקר כמו אלוף שהופתרון
 הסה אליו אמור אנשאונשיא

 ושוורים שה ולא ושה שורבאומרו
 ינשל שול ואל בשלומאצל
 הרים פה יד אשר כושל הרבהוזה
 בקש זה טה ועל מקש הואואנמק

 היאורים לנומא הקש אישעשותו
 אוצר בתי וכן מבצר הואוארמון
 התצרים ובתי מצר עזרתובית
 הגלתה שלמים הוכתה עירוארבאל

 העברים בערי היתה היאויזרעאל
 יתכן בבנים אחריתכ,ופתרון

 ואסירים בצינות ואתכן הןונשא
 כברד להעמיד חרד אשבתבעה
 המצרים בארץ ירד ירדאשר

 תועה אהיה לבל שועה אל אלאני
 , וכחץ ליל ואול' , וכחוץ בל'-1(
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)
 נשברים לפתע הנבעה כפרץ
 ישמן בל לבבו אמן חיולאלהי

 בשמרים מזוקק שמןכיביע
 לזבוב ולא לשמן סבוב ויביעי

 בספרים ויבין נבובוילבב
 בת על נפשי בבוז רבת להושבעה

 השרים שר כבוד נשבת אמראשר
 שנה לא בה אשר הרנהוהעביר

 הנחרים כל לרע אנהוהאלהים
 רוממכם ברומם בורנסכםבברדס

)
 בעפרים לדלים בשסבם בשם ומן
 לררותי הוא לבקר מראש הוגדהלא

 לשחרים וחבר ראש פורההטורדי
 רוק שר בחבור אוק אתונלה

 מהסרים ותק, איזן לברטבנו
 נגידנו בסור אודנו עודוכי.

 וכתרים עמרות אענדנוולו
 אודה אם ביגון בורהואנכים

 עקרים ביודי רודה בי אישואין
 כלו גואלים במו ויגאלוופשרם

 מחרים והיו נבדלוולכן
 נל על כן כמו נתנל בתבנועם

 גרגרים gv וקשרם מסגל לרותעשם
 ערבה בקרותי אורךבנגרותי
 מזהירים כזוהר אורך ליויאר
 חדול קראנו דחוון את גםהפור
 כנורים בנועם הנשתמן הואוכן

 עלה והדשא גלה חצירבעת'ם
 אבירים יצהלו העגלהותפהק

 מפליגים לא אשר שוגים זהבדברמ
 נחברים לא אשר דנים מןוידנו

 וחשופות נרוחות כפות לוורגון
 הכמרים והשבית ילפותוהמפתן

 2( תיקן גיל בא כבת קן ודרור דרורומר
 בהרים וקרר תקןותחבולות

 אמונה אומן אמת צינה לאוהוצן
 באחרים ודובר נמנה עמוהלא
 שגה מה מנחם הנה האבחסרק
 הגרים הלך בהא מדאגה הואאבל

 והמר מזח אלי תאגור יזחולא
 במחירים וכסף הסגור יתןולא

 וזל, , בא בת, כסוקל בדרור טחם "ל "יק ירט ר"ל::



ר"ת4*
 ואסורים מצורים ורתוקיםככלים בזיקים לעולם. האזיקיםופתרון

 , הסענה 4י הכל תשובה כל על אכתוב השירהיתר

ז-ונזך ע"ב 18 ור טחברחעתה"וז
 פרפרו אשר , ספרו בראש מנחכםפירשו

 ונראיץ , השער סף אסופות פתרוןאנש'
 המלה, דקדוקי ית' ולא הענין לפ' פחרונםל'
 נכון דקדוק %סי r)pn לפי אמנכטאך

 נאשר הם אסר ואסיפים סיפים כיהפתרון
 ולבניו נגנה אדום לעובד הימים נדברינמצא
 מן היה ארום ועיבד סו( בו )דה"א האספיםבית

 שם נמצא כאשר הסטש ושומריהשוט-ש
 ועור חק( כוו )שם השוערים ויערגל אדוםועובד
 י כר( סו )שם שוערים ויחיה ארום ועובדכחוב

 כלם לאוהל הסיפים שומרי שנים שניםולאסמים
 שני בבית ובעירא . לסיפים לשועריםהברורים
 לעומת משמר שוערים שומות עקוב טלמוןכתוב
 מכל . כה( יב )נחמיה השוערים באסופימשמר
 והן הם אחר ואסיפים סיפים כי למדנואליז
 באשר מסמרות להם הכין ורוך , השעריםסטי
 לרוב וערול הבנין על לבנו בצוותו בעניןנמצא

 וכמסמרות כררבונוה חכמ.ם יב4 ואסופות
 בספרך וכחבת , ש( ע )קהל' אסוסוח געלינטועי'
 ונקראו , המסמרו; הם אסופו' הוה הסטוקבסתרון
  הווחו' ומרגקות אוסמות הם אשר מטניאסופות
 אסופות, בעלי אמרו מה מפנ' פתרונך, יחנןולא
 לחקות הנתבוקק על ההר דמית נאשר היה%ו

 בעלי ובאומרו , אספות נטועיםוכמסמרות
 ראשי שמות הם האסופות כי ירשואסופות

 החכמיכן דברי החנכן דימה שכן ,המסמרות
 המסמרות ליתר ויא הראשים הנטועיםלמסמרות

 בעלי ענין וכמוצא , אסופות לחם איןאשר
 )ומעי פשיות בעל חדש חרוץ למורג ,אסומות

 במורג מלאכה טעשה הפיסוח ונאשר , טו(מא
 ובפהרון נמסמחח, מלאנה מעשה האסוטותכן
 בפתרוניך, נפל כאשר הפסוק מן בעלי נפל לאהוה

 בעינך-, וראה אזנץ-, ופקח לפניך, לאשרוהתבונן

 נקראו השערים שומר' וכל , בסיפים תלוים השערים ודיהות ולמחברות השער לדלתותלמסמרים

 הבאתי אשר הראיות פ'. על אפרש כאשר המקרא פתרון 'תכן וכן , המפיס שומר' הסיפים שםעל
 הרלתו' אשר הסעים הם השערים רלתות למסמרי דוד הכין גרזל וגם , הם אחר ואסשים סשיםכ'

 אחחם במקומות יכתבו כי גם אסופות, מסמרות דרבונות בלשון לשון תפש וקהלת נהמה,סובבות
 מסמרות ררבונות וכתבם ואסום'ם ומסמרים רבים בלשון לדרבנים הנהפך כא( 'ג )ש"א הדרגןלהצע
 המחודרים המוצבים כדרבונות חכמים דברי פתרון ווה , אהר ענין להם לקרוח לשונו לצחותאסופות
 נח תאמר ואם , דעת וכאדם ללכוד להורות ויוררים נוקבים חכמים דבר' כן , בדרך הפרותלחשר
 כמסמרות הם דבריהם כי , ואת לא נאה חכמי', דברי לאבר וממהר נוח יהיה וכן להשתגר הדרבןהוא

 ורלתותמהם האסופות מעמיר' כי מאד, חזקים והמה וברלתות.השערים השערים בספי ותקועיםנטושם
 ותקועי' הנטועים האסופות וכסמרי ולחווק הדרבן לחידוד חכמים דברי רימה הרי המה,ומחברותיהם

 בקש המקראות יתיישבו וכן , ולרקע מחרונו אשר מה( יא )דניאל אפרנו אהלי ויטע כמו ,בחוזק
 ודברי , מצא אשר אמה רברי יושר ספר על הוא וכהוד , י( יב )קהלת חפץ רבר' למצואקהלת
 מרועה נתנו , בסיפים וקבועים הנטועים כמסמרות וחזקים כררגונות הרים הם כתב אשרחכמים
 ואחריו , יושח ואיש דור היה ולסניו אחר, שעה שהיה משלמה החנתה ורגרי המפרש נחנואחד,
 קהלת, דברי כמו הוא סופרים ותקון בחנמה ופלסל ושקה שלאנן היה אחר היה ויען , המלכותנחלקה
 מאשר ויותר , הטבה ספרים שתוה הוהר כני מהמה יותר חכם קהלת שלמה שהקז ויותרוכמו
 ש מוסב הכל כי המקראות הנור על יוכיח וזה . הרבה מפרים עשות בני הנהר שלכוה אג'כהבת'
 יגיעת כמו .היה הארם יגיעת הרבה ספרים וקיבוץ בשר יגיעה הרבה ולהג אמת דברי יושרוכתוב
 נשף, מסחר סחרם סוג כי ספרים ועשיית קיבוץ 'היה ורוחו וסחרו הארם יגיעת כוש, וסחרמצרים
 כי , ועשייה קיגוץ ענינו למי פהרונו להג , השמש התה ושיעשה שיעם% גפיו יגיעה יהיהיהוא
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 שאטר ולפי ו(, בו )ישעיה קץ אין ולשלום המשרה למרבה כמו קץ זין הרנה שלו מלה כסלהרכה
 'היה הרבה, ספרים ועשיית קיבוץ כן כמו שהנא בשר  יגיעה ולוהג.הרבה כטל קץ אין הרבהעשות
 יעשה מה סהרונו אשר ה( נו )תלים לי בשר יעשה מה כמו האדם יגיעה פתרונו , בשר יגיעתיגיעך
 )וכרכז גשר כל הס , ארם של מלה כפל סו( יו )'רטיה זרועו בשר ושם בארם ובכוח אשר אדם,ל'
 )ישעיה י להשתחוות בשר כל יבוא , ד( י )איוב חרונה אנוש כראות אם לך בשר העיני , יו(יב
 בראשיט אם יתכן לא הראשים נטועים דונש פירש ואשר כה(, קמה )תלים גשר כל וערך בו(,סו
 אסוסוח בעל יקרא לא אחד מראש גם להשמש נוחים כן אם משנה בלשון ראשם שישנה ובעליהם
 בעלי כמו אסומות בעלי אך , למורג הרבה פיות בעל פעיות בעל כמו , לאחד ראשים מהרבהו%ת'
 כי ולמען , ולספים השערים לרלחוח עשויים  שהם מוריע וחוקים עוברים זזמממרים ואותם ,שכם
 מנחם פרשו כן כסף ואגורה גרה ואמפה ספה , אסופות ובעלי נזמים בעל' נקראו לסיפיםידוע.ם
 , מגלו לארז 'טה וגם , חילו ויקים 'עשר ויעקב , לו מורה ורוגש האלף במעלות ספרונראשית

 ו-ויו;. ל,א ג3 צד מחביא לץ .דונש

 סאיוות נאות נשים והנאת .מאירות
 מורי אריתי עם אחד נחלק ש( בז )ישע"אוחה
 מפני , פתרונך יתכן ולא א( ה )שי בשמ'עם
 ואד . מגדים פר' הכחוב ובנוה בעיר איןכי

 רגש נשבר קציר אם כי אותו הנשיםתארנה

 נוה בדר בצורה עיר כי , ככתוב . המדברכקצץ
 ביבש , כתש ואחריו , כמרבר ונעזבמשולח
 , אותה מאירוח באות נש'ם השברגהקצירה

 נשים אז וברקז וענפיה קצירה בושופתרונה
 שורפות, מאירות וטחרת' , אותה ושורפותבאות

 יו אור אשר 'א( ן' )ישעכן אשנס נאור ינומן
 ונמו , ט( לא )שם בירוטילים לו ותנורבציון

 תסגור בכם גם מי גן , מאור הנגורמאירות

 . י( א ומלאכי חנם מזבח' תאירו ולאדלתם
 הנרוה שנעת יאית נמו פתחנו להיות יתכן%א

 'הי אלהים ראמר מן הנבנה , ב( ח)במדבר
 שמם היו שלא מפנ' , ג( א )בראשיתאור
 עולה להעלות אש אם כי במובח להאירנרות

 המארת, לך ותהי לאמת והורה קטרת,ולהקטיר

 . נשארת ברכה ואחרץין
 עצי, שנים מקוששת והננ' באלמנה שאמרכמו

 הפארות מלקמות אורות הןמאירות
 . חבורים בעודם נשברות הןבעת
 דונש מתשובת . אותה מאירות באותנשים
 על ולשוברה CQnJO לו 'ב'4א ועקופיהעל

 שהתיו בתקופה רוגש פתר הלא .תאירות
 סובנת השנה כי הפתרון לו נמן בי יעןשמוש,
 לשוב  העת'ם סוגבים מעולם כאשר ,ומקפח
 וקיץ וחוט קור וקמר זרע ושנה, שנה בכל%סובב
 כי ויען . ושנה שגה בכל בעתו אחד כלוחורף
 מן שהוא תקוטרו חבר , כן והענין המחרוןישר
 שהוא ה( א לטיוב המשתה ימי הקיפו עם ,קף

 משתי הקפה לשון ימצא לא כ' גם , נקףמן
 לפרש לרונלי לו ההה פה נם , תקופה רקאותיות
 הטתרון, וכשרון צחות מתוך מלקצוות,מאירות

 , ארה מן אם כי אורה לשון ימצא לא כיגם
 מן שהוא ממאירות חוץ אותיות, משלששהוא
 כ' רען . משיבות שג מן נמו , אותיותשת'
 הקצ.רים ביבוש כי , אותה מלקשות באותנשים וכשברנדי קצירתו ביבש 'ותר הטתרון יתחשבכן

 הנשיים באות המשחברים והענפיםוהבדים
 הארץ, מש או האלן מן או , אותםומקוששות

 והאנות עצים מלקטים והבנים , 'ב( יז)מ"א

 נופלת פעל למד מחמומי והרבה , מלקטות אצל נכון באות ולשון חק(, ו )ירמיה האש אתמבערים
 )נמסו לדבר בז , ב1ה כון יו( ינו )משלי ררכ.ו בווה בז, בזה נגון אותיות, שהי של ונעשה ה'מהם

 תהפוכות לחשוב שניו עצה , עץ מן י( ח )ישעיה עצה עוצו בו, כון 1( ~ה )שיר לו יבוזו בון יג(ינ

 פירש ולא חלקים ישני חלקם ומנחם , מחשבות לחשוב בלבו יועץ פתרונו , עצה מן 'ל( 'ו)משל'

 שגה , פתרונו נרע חבירו ומהוך . אחר טתרון רק , מחלוקה לעשותם ראיתי לא ואני עצה,סהרון

 ושנ שגה , ועץ עצה וגו גזה .אמר וכאשר , הרבה וכן , שג מן משונת' , שגה מן ישגהשג,
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 אוהיוח שלש של אוה כי יתכן ואולי מאירות, אר ומן , אריחי ארה מן ואר, ארה
 מיקטוי מאירות ומחרון התלוש, יקיטת ע5 נופלת אותיות שתי של ואר המחוברי לקיפוח ע5נופלת
 הנשים חארטה אשר מגרים פרי וה ובג בעיר ה.ה לא בי חנם השיב ואשר יתנו. כאילו עו.המחוברוחוגם
 וכערן . .לשיפה היבשים וענפים בדים בלקיחות אם כי , מרי בלקיפות הענין דיבר לא כי , רוגש כיוןלא
 חזיר ו'כרסמנה ררך עוברי כל וארוה גדריה מרצתה למה תומר תסיע ממצרים נמן המשורר דירהזה
 אח ואורים מכסחים דרך עוכרי היו אשר . פ( קתלים כסוחה כאש שריפה . , . , , יענה שדי 11'1מיער

 הבצירה בעיר כי )כ"ז( ישעיה ניבא וכמוהו . רועים שרי וויו כרסם ממלאים והחזירים , לשרפםהנמנים
 ומלקצווה אורות תהיינה והנשים והקצירים זזבדיבו 1.בשו ומרעשיכן ויכלו וירבצו העגלים ירעווהבנויה
 אם כי באות וה בסתרון יתיישב ולא יתכן. לא ות שרופ פתרונו להיות מאירות אך . לשרפפאותם

 לרא.ה נכון לא דונש הביא אשר מובח' תאירו לא גם . שורטות להכתב לו היה מאירות גם .מביאות
 התכן אז כי , מאירות אלי לזזברו יכול ההב או , חנם עצי תאירו לא השיא אמר אם כי . דבריולפי

 המונח אש כי , חנם מנבחי אור תעשו לא מחרונו חנם מזבחי תאירו לא אך הנה, נמו בעציםהשרשה
 שריפה, וולת' 'תכן לא והקצירים הבדים אצל אמר אך , בירושלים לו ותנור בציון לו אור אשר :אמרעליו
 ואול' . ריכונו על זזענין כל 'תכן ואו , מלקטות מאירוח פתרון ]אם[ כי דונש. פתרון יתכן לא פניםומכל
 . עינו ראתה יקר וכל , בעזינו גזגרים להוכ.ר לא כי . פתרונו כסתרוניכגנזים

דלנש ע"א צן צר טחכרחעיןךיייךל

 משמעה כגרה מעה היאאגורה
 . נשכרים שביעים דמעה לחםאכול
 ובן י והוא השקליכ! משמות וניהאגורה
 והאלף במעלות ספרו נראשיח מנחבטחשרו
 וסיפרר כאפיפה וגרוע ואגורנה . ב( 4)צד
 אגר במחברת וכן המחוקה-י על י.שרחיכאשר
 יעלות יתכן אשר כזנוקםפירנס

 האי
 מראש'ח

 כי למען . האלסין במחברת נתוב כאשרהמלה
 . וגרה לאגורה וטתיון טשמעות לתת רוצהחק,
 עתרת או ונחושת כטף קבוצת שניהםלהית

 כסף לאגורת אחד נחלק והנאת .אגורת
 וק(, 1 )כושלי יואכלו: בקצ.ר אגרה עם לו( ב)ש"א

 והשתחואות . כגרה ה.א האגורה כ' יראה לאוכן
 הככר מחיר כי , הורה לוקם ככר עבור ועונימרלה
 משמות שמות שני הם והגרה והאגורה .אגורה
 והתבונן . קפצנים לשנים או אויר לשקל .השקנים
 עיי , מנים תסובבנ' תפלן . ושים מפחיםלסור
 * ומינים וכינורעוגנ

 אחת וגרגרים גרה כי ידע כי ולמען . בהםלשקול
 הגרה משקל אומרים היום עור ונן . הרוג גרגרי עשרים הן גרה ועשרים ספרו בראש חגרם וכן .הם

 אוגרים גרגרים אשר בעבור . והגרגר שם מלבד ולאגורה לגרגר משמעות סגהם ונתן . חרוב גרגרהוא
 . נקל לגבון ודעה , שקל בהם לשקול , מהם עשרים אותם ומאסמיםאוחס

 ע"ב צ2 צר כהברתע'ז

 סלוף צדק דבר חלוף שתיהורה
 , קרים כיקר כמו אלוף שהופוברק

 הסה אליו אמור אנשאונשוא
 , ושורים שה ולא השה שורבאומרו

 מנחם דבר צדק האמנם . לכובנו יובל אלוחכמבש
 ני קריש בן יהולה דברי עי נכונהותשובתו
 כנוו יובל ואלוף ככבש גפהרו:ו לקרות יהודההוצף

 ובראש.תה, המלה באמצע ו"ו ונוסף , אלפ.דשגר
 השיג ודרש , לחקות המחוקק על היה יובלווגם

 יא )ירמוס לטגח יובל אלוף ננגש ואזי .אלוף
 יסף קריש בן יהודה כי בספרך וכתנת ,ים(

 אלוף בראש האחר , וו",ם שני הוה המסוקנפתרון

 וחשוביח.ך לנכוות. דרך לשניה' ואין . בתוכווהשגי
 הווי"ם שני הוסיף כ' לכיען , פתרונו בשברוןעליו

 עלי וי"ו להוספו יחכן לא כי ואמרח , הם אלהבאלוף
 לא הווי"ס בתיססת העיד אשר וזפסוקים כ'אלוף
 אורם , וישפה שהם תרשיש והם . כרתערכם

 1."1 :עדר לא וישפה וי"ו לולא כי . ויהלוםפשרה



דונך
 במספרם אלוף ככבש 'עלוז לא ולכן .וסטרה
 הומיה אשר התיכוני והוזנו . גדול ככבשוסתרונו
 אתו גור אשר מפנ' , לנטות דרך לו איןבאלוף
 . וי"ו בארסיך ואין יג( 1 )דברים אלפיךמשגר
 נכבש הוא אלוף נגבש גי עליו מתשובותיךועוד
 . גדול כבש הוא כי יוכיח ין!:ל ובאבירךגדול.
 ועתה . יובלו אם כי אמר לא שנים היה לוכי

 באמרך , שפתיך דגר כל על עליך תשובת'שמע
 ככבש כמו שמוח טשנ' הי"ו להחסיר יתכן לאכי

 זוווי"נו לולי באמרך . ואליף ככבש להיויזאלוף
 רבים במקרא לנו היה התיכונים, סרו לאהקיצונים

DnD, 1ש( ג )ויקרא תמימה האליה חלבו 3מ , 

 ענוה עקב , יא( ג )חבקוק זגולה עמר ירחשכהי
 מגדיש , ד( כב )משלי וחיים וכבוד עושר 4"יראת
 כסוס , ה( טו לשופטים וית כרם ועד קמהועד
 רחבעם יו ויקח יר(, לח )ישעיה אצסצף כןעגור
 בת אבקכם דוד בן ירימות בת מחלת אחאשה
 כרשנא אליו והקרוב , יח( יא )דה"ב ישי בןאליאב
 )אסתר ממוכן מרסנא מרס תרשיש אדמתאשהר
 אם כי פתרונם יתכן לא אלה כמו ורבים . יד(א

 באמרך שיך והשובבי , בראשם ווי'םבתוספת
 לנו הנה , אחד גדול נגש הוא כי מוכיח יובלכי

 וכמו אחר. פועל אלי מושגים שנים שניםשמות
 אמר ולא יח( י )שמו' אהרן ואת משה אחויישב

 האנשים שני את האשה ותקזז וכמו ,1.ושבו
 וכמו , ותצפנם ומר %א ד( ב )יהושעותצפנו

 אמר %א ט( נו )משיי לב 'שמח וקטרתשמן
 )אסת' ליהורי' יעמור והצלה רוח ונמוהם ,ישמחו

 יתץ וכירים תנור וכמו , יעמרו אמר ולא יר(ד
 ככבש אמר וכן , יתצו אמר ולא לה( יא)ויקרא
 האיה ובתשובת . 'ובלו אמר ולא לכובדן 'ובלאלוף
 פתרונו אלוף ככבש נ' דורש אמת יאשרנגלה
 . האמת על והורה , קרש בן כדבר , ואלוףככבש
 בפתרון עוד תאמר ולא תחריש כי בדבריךוהנהר
 יש עוד כי , גדול ככבש ואני אלוף נכבשואני

 ואין , כגדול לטבוח יוגל הקטון כי . עליךלהשיב
 קנדז ובינה והתבונן ענק, בפסוק ולקזזןלגרול
 - קניןבכל

'41ר"ת

 המימה האליה חלבו נעדרת ו"ו מצאנו נ' מנחםעל
 עמר, וירח כמו ובטה עמד ירח שמש , וחלנונמו
 ויראת כמו וחתם וכבוד עושר י"י יראת ענוהעקב
 הנוספת הוי"ו ועל . ועגור כמו עגור כסוס ,י"'

 אלופינו המשורר אטר כי יחשיב, לאבאמצע
 יובל ועל , שוורים והן יר( קבור )תליםמסובליכן
 שוה איננו וגז וכל . 'וגלו כמו להיות ראיותזזביא
 אם לחקור לנו היה אחר חסרון רק אין אם כי .לו

 גם . נכבר הכי השלשה מן רק . פתרונויהיישב
 מאוד הרבר וכבד , 1 ססובל,ם אלצינו נמצאכי

 לנושא לאמר , יובלו נמו נובל ואלוף כמויפרש
 ודוא. וזולך כי ובל י לא אשר ברגליו הולך כמובכתף

 נובל לא השור כי גם , נכון לא שור אלוח סיפרוןלכן

 גובח אל כשור שלפוזז אמר כאשר , ברגליו זזולךכי
 עקודים כי יובלו וכבש שה אך כב(, ז )משלייבוא
 סתרונו ויקר שמן גדול ואלוף כתף, על רשאוהוהם

 )תלים כרים כיקר י"י ואויבי המשירר אמרכאשר
 אשר והשמנים היקרים ככרים פתרונו אשר , ד(לז
 אמר כאשר האש הוא והעשן , כלו בעשןכלו

 ואשר , יד( ב )נחום רכבה בעשן והבערתיהנביא
 הגרויי' הכי לאמר מנחם דברי על והשיב רוגשאמר
 השטנים כי כתורה, השיב לא הקנונים, ולאיובלו

 הדלי ולא , לטבוח יובלו האלופים הםוהטובים
 מן ראיות הבאתי כאשר , והרעים הדקיםבשר

 יובלו השמנים כי מוכיח אחר מקרא גם ,המקרא
 מרבק- מתוך ועגלים מצאן כרים אוגלים ,לטבוח
 ולא וזעגלינ( יאכלו לא מרבק בלא אך , ד( 1)עמוס
 ובהווה והשמנ", הגדולי' הם כי הכרים רק הצאןכל
 או נזור יאמר כי גדולה ראיה ועור , הבהובדבר
 גשור לשונו ירגיל %א שה או ושור שה אוכשב
 גם , מקרימו שמעמים צאן יוכי לא אםושה

 וחמור ושור ושה בישראל מחיה ישאירו ולאבאומרו
 פה כי גדול ולא קטן לא פתרונו ד(, 1)שומטים

 פתרון וכה , 'תכן לא לפרש פה אך לזזקדיכ,ויתכן
 לתאוה אשר וגדול וברשו אלוף ככבשהמקרא
 כמו יתאוו לא הנחוש למשוך אך , לטבחלמשנו י לימיהו ענתוח אנשי מתאוי' כך , לכובותיובילוהו
 . אמן באלהי אתברך ואני , ולשמןלגד%

 פחן, ליד1(בכ".



ליןנש ע"ב (1 צי כתביהע,!-"ךע48
 ינשל שולואל בשלמאצל
 , הרים פה יד אשר כושל הרבהוזה

 מנושל, בשל %א נא ממנו תאגלו אל מנחםאמר
 זקני' ולא 1QJrp: רבים לא ככנו ובשל על לאוהוסית
 אחרי ]להוסיף[ צריך אין כ' והאמת . סשפבויבינו
 כי ועוד . אש צל' אם כ' המקרא בסיף כתובאשר
 תאביו אל , המה מששים( )בכ"י מוסנ,סשמוח
 )נכ"י סוסנינם נעכז ממשל ובשל נאממנו

 תיניחני בקצפך אל אך . תאכלו לאימוסכמים(
 עם תייסרניובחמתך

 להום"
 רבים לא וכן . ואל

 וכן . להוסיף צריך משפש 'בינו ווקיניסיחכמו
 ו( לג )דברים טספר סתיו וקקי ימות ואי ראובן"י
 יהי ואל ראובן יחי פתרונו להיות י ואל להוסיףיש

 וישועתי , ורב עצום גדול עם אם כי . מספרמתיו
 . תקרבמהרה

 מיה לנו יש בספרך ונתנת . תאכלואל
 וזקנים 'חנמו רנים לא כמו , שנים במקוםעומדת
 ולא לכתור ראוי היה , ט( לב )איוב משמטיב.נו
 היכיחגי בקצפך אל יק וכמו . משפט עינוזקנים

 להיות ראוי וההד ב( לח )תלים תי,סרניובחמתך
 גאלה כי אומן ואמונה . חייסהני בחמתךואל

 תאכלו אל כנזוהם כי באכזרך אבל . כתבתהצדק
 בניינך , פו( יב )שכ!ו' בכייס ונבושל ונשל נאכומנו
 ויא לא עליו להוסיף צורך לנו אין כי . ז(חרבת
 . 3( שאל לא ואם , ותנין והתבונן . 2(אל

 בצאתי לא לפמ הי אשר מטם מחברת נוסחאותבכל1(
 הבלל גחוך הבושל ובשל נא טסן תאכלו אלהכחיב
 ע'" נשפט כ' ממק יאע 1 שנים" שקים עימדתאסלה

 ,הסעחיים

 , ל א סלח ולא , לא סלת להוסיף שרך ואץפ"2(

 , לחכם לשאול לך "ן סעעפך חבע לא ואםכליסר3(

 מא )איוב ואגמון נפוח נדור יומית .אלמת
 ניבן נו( מ )שם באפו אגמין התשש אל' ,ינ(
 עשב הוא הרג באח יושם אשר אגמון כי יחכם.לא

 %א בגמא הוא אשר באגמון ראינו ולא .בגמא
 ישרפון אשר געת אם 4. עולה עשן העשניםליתר
 ולכן . ענין גססוק הנשרף לאגמון ואין .באש
 עשן יצא מנחיריו בסטוק הכחוג ריוגמון כינאמר
 ש לתלים מים אגם כמו הוא . ואגמון נפוחכרוד
 . חסרון , גחנרון נוסף כמו נו נוסף והנו"ן .לה(

 לבור או לאגם התבונן . רעבון . יתרון ,שבחן
 הרודים כעשן עליו ערה עשן תראה .בפתחו

 . המנופחים והמרות ,המווכוחים

 ע,ץ, ז5 צד מוברחעין

 בקש זה מה ועל מוקש הואואנסת
 , היאורים לגמא היקש אישעשותו

 באפו אגמון ההשים נאמרו רמש אמצי נפושמה

 ועשהו כגומא הוא הדג באף הנתון האגמוןכי
 הוא ומבר% נפוף הוא כי . נכה וא.ננותינה
 , נקראו אנטון כמוהו הכפופים וכל , עשהווחרש

 ובחוח באווררו . תחלתו על יורה הבנקראוסוף
 ינקג מוקשים כמו האגמון גם כי יוכיח יחיותקוב
 דומה אגמון . ואגמון וכסה . כר( ט )שםקוף

 כאגמון הלכוף וגן . נמוהו וכסוח . כגלגללנפה
 כדך שסל בנמשו מראה ה( נח )ישע"ראשו
 . אלה מכל אחד כאגמון וראש קימה וכסוחודכא
 פתרון ? צום תקרא הלזה בינו תועבות שבעוהוא
 וכן , גדלם לפי עשן יעלו בהם ובהרתיח . הוא הדוודים ומעין קצה כפוף כמוהם ואגמון נפוחכרוד

 ותאגגזון כזן או כלויולן נתיר גדלו לסי הגדול . והמנופח המרתיח הדוד מן יצא כאשר . יעלוכנחיריו
 נקרא כפיפתו שם על רק הוא הדוורים וממיני ראשו כפוף מעשהו אך ' הרוד כמו והמנופחהמרתיח
 לא גם . הנמוח לדוד יתחבר יא אגם כי כן למרש נכון לא רוגש אמר אשר האנמים עשן אך יאגמון
 חתולתו  ושיפל לבוכיו ענן בשובזי , הקם על לאיוג נאמר כאשר אד או ערפל או ענן אם בי עשןיקרא
 טעמים למשיבי נכוחים ורגי' ואגמים, נהרות אצל ולא עשן. יונ.ר וגחלים אש אצל אך . ט( לח)איוב

 ע"ב 34 צד מחברתעיד

 אוצר בתי ובו מבצר הואוארמון
 . ההצרים ובתי מצר עורתובית
 רברב שיות מנחם על לושט דונש ימצאתבואות

 יד( לב )ישעיה נטש ארמון נ, שמרת .ארמון
 ומרינה, . וקריה עיר. כמו 1 ארמכית'הסמנו

 טונו הכחוב רכנן . כמגרל חם כי הארמוןואין



דונש
 לחלה לבכם שיתו מגדליה ספרו )הקהוהציון
 הם דק ארטנות כי תדע , ארמנותיהפסגו

 א.ן , כמגדל ארמון הםיקרא וגבל .מגדלותיה
 . ידל אל וכבודך והתבונן , מובדלביניהם

49ר"ת
 עשה. כן לא והוא וכעיר כקריה ארמון :תן כילאמר
 .. האמת הוא וכן , לוה זה קרובים כי אמראך

 ובארמון , בנוים רבים בתים ובעיר בקריהכי
 לשבת בתים עשרים או כעשרה ובמגדףובאלמון

 ובריח. דלתים גבוהות וחומות המלחמה אנשישם
 , מגרל החומה מן אמות לכמה מגדליה ספרו כחומה והקיפוה ציין מונו להם, עניניםושני

 החריצים הם לחילה לננס יתו ש , ההומה גודל לפי המגדלים כנספר וחסלו וכורה, כורה לכלוכן
 הגביהו לחומה חוץ החילות אצל ארמנותיה פסנו , עפר ומחלות לחומה חוץ יעיר מבשאשר

 ונפלו , למשגנ בארמנותיה ונודע , עמנם הצור הפליא אשר אחרון לדור תספרו למעןארמנותיה
 הנה , לנועלה כאסור ירושלים על האויב בא בעת ומבצר קרמה rrn לא מ גם , לפנינתאו'ב'נט
 וכל , כיולדה חיל שם אח"ם רעדה נחפזו ונבהלו המהו כן ראו הכיה יחדו עברו נוערוהמלכים
 דאל שסטם אשר הטשפטים שחרי , משפטיך למען יהודה נמת ותגלנה צרן הר ישמח עדוהענין
 ופטגי חיילים ועשו מגדלים וספרו החומה והקיפו קאועים נפלו אחרי , ציון טובו המשורראומר

 כאשה , החוסה לבצר ואין פרשינ( ועל רכב על לברווז( אין 'רושלים על האוש בעוד אך ,ארמומם
 ולא , הישנה הברכה למי החמריים בין עשיתם ומקוה , החומה לבצר הבהים גהצו ישעיהנבא

 הנגהק צוה , ובנפלו האויב בצור אך , יא( כב )ישעיה ראיתם לא מרחוק ויוצריה עשיה אלהנתחם

 שם גי הארץ עמי כל ויראו , יתסארת ולשם לתהלה וארמונ.ם מגדלים נאים בנינים בהלהרבות

 . מהם ויראו , עלקכם נקראי"
 ע"א *3 בד כחברתעץ

 )הוש' ארבאל בית אחד נחלק יהנאת יארבאל
 כי ואמרת , יא( 'סי )רברים לו וארב עם יר(י

 , בארבאל הם נופלים , נוספים והלס"דהאל"ף
 נ )הושע מיזרעאל הם נוספים אמרת כןונמו
 ואין , אורם( בית ארבאל בית ופתרת יכר(
 כל יושרו אמר וי"י , עיר אם כ' ארבאלבית

 ככתוב , ארבאל בית כמבצרי אל ביתכנבצרי
 שלכון כשד יושד מבצרק- וכל בעמיך שאוןוקאם
 , רטשה בניס על אם ונלחמה ביום ארבאלבית
 בשחר רעתכם רעת מפני אל בית לכם עשהככה
 והשמות , וטו( יד י )שם ישראל מינדמה

 ובית אל בית כמו , במקרא רב.ם בביתהנקובים
 באל והנקובים , שמש ובית מלואשאון.וב'ת

 עלי ערך , יזרעאל יבנאל וירואל פנואלכמו
 והם , יזרעאל את יענו ופס פתרת כ' ,ארנקך
 והלמדי האל"ף כי באמרך , האדמה זורעייענו

 הגלהה שלמים ' הוכתה עירוארבאל
 , העברים בערי היתה היאויזרעאל

 , הם הערים שכוות כי דונש רברי נראין הענ.ןלפי
 יכופר , יהוא נסת על יזרעאל רמי בהפקדכ'

 התירוש אח הרגן את הארץ תענה ואועוונם
 יכופר אז כי . 'ורעאל את ,ענו והם היצהרואת
 המעשה שם ועל , יהוא גיח ועון אחאב ביתעזן

 ממלגות ראש והלא , נבות מן ביזרעאלהנעשה
  יזרעאל. ישראל ובית הממינה נקראת אחאנבית
 שם על בארץ לי וורעתק7 מפורש העניןוכן

 הוא, שר שם כי רוכזה ארגאל בית וכן .יזרעאל
 כן ועל , שלומים והגלת פתאום שודדהאשר
 הרבר ואמר , אל לבית יעשה כנה הנביאאמר
 ורחם , המה מקומות שני ויזרעאל ארבאלכי
 . רוהטה 5א אתי"י

 יצא ויזרעאל . ארבאל כשם יורעאל ושם , יורעאל כשום ארבאל שם ותאמר , ארבאל בגיחנוספים
 יהוא 3ית על יורעאל דמי את וסקרתי לפתור לך יתכן איך ממך ואתמה י ישראל מערי כוודעהעיר

 אחאב וירכב תסתור איך או ? האדמה וזרע, דמי אה ד( א)הושע

 ויי
 מו( יח )כ."א יורעאל!7

 ויי
 אל

 1 ושחם מבינים לנקרא" ואף לנערים, וקלון חסרון הוא המשרים, כאלה להנחל לנחל הלא ?הארעים
 . קלוח ס" שב יהכבאר , ע"ב 3א גר מחביה ש17(

ט
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יתכן בבנים אחריתם!ופתרון
 , ואמיריםבצינות ואתכ! הןונשא

 וגנות בגי' ואחריתכן פתר אשר דונש דבריראיתי
 , דוגה בסירו' ואחריתכן הפסוק טתרון כהואשר

 אשר הרייגים בספיגות , וקטנות קלוח.בספינוה
 לחבר הואצנו ולו , המים פני על קלותהמה
 ועם , כר( כד והמדבר כתים מיד צית עםצנות
 היה אז , כא( לג )יהושע יענרנו לא אדירצי

 המפעות , בצנות אתכן ונשא אחרהפתרון
 מצרים ארין להנלוהן הקצנות למשאהגרולות
 צנות על יא.נחיקו עונש מנחם אך ינאניות
 מצינו אך , וסוחרה צנה לשון מנחם בוופתר
 , ספינה , נקראים ענינים בהרבה דבריםשסות
 , צנה או הקרא צן גם ואבי . אני , צ' ,-אניה

 העווורת הצנה כמלאכה הספינה מלאנה גםכי
 יעם~רנו רצון כצנה וי"י , אחר מרוח רקטבע

 כברר להעמיד חרד אשבתבעה
 . המצרים בארן ירד ירדאשר
 , המים את האש תפסיד אש תגעה מנחםמתר
 ומתקלקל נפטר , נשגבה בחומה נגעהונמוהו
 , ויוהים יבאיש רוקח שמן ויביע , נשגבהבזעימה

 . דבריו ויתכנו וההפסד הקילקול היאוהנהימה
 האש, אצל ענין להוהימה אין כי דונש אמרואשר

 ומנחם הוא. כן כדבריו האמת תזהים, לא האשכי
 חוהיס לא החומה גם כי , שרנו אני ונם לומודה

 ותנפח תרתיח פתר אשר דונש פתרון וגם .ותנאיש
 שמן יביע 'תכן לא אך . גן להפתר יוכל המיםאת

 ואחר , הזבוב ותנסח יגיע מירש אשרמענינים

 ם. על לא יתכן לא כן ועל , השמן 'בא.שהתנסחו
 הביע נבע כון 'ביע כי , כלפתרון פי על ולארקדוק
 . בעצמו והלוי בעה מן ונגעה ותבעה , ו(אחרים

 פתרונם להיות יכול פעלים שנ' ובעה גגי כיואף
 פתרון , להמה אחד טתרוז פתרונם וזה ,אחד
 ואלף . ט( ט )שמות אבעבועות מלשין אשתבעה

 , ורוע אירוע , חמול אתמר כאלףאבעבועות
 מעלין הנרתח.ם ההם דרך וכן . הרנהוכמוהם

 מעלה , בחומה נבעה נופל פרץ וררך .אבעבועוה

 וזבעה חבעה אבל , לאחרים 'וצא פעל היא .בע פ"~1
 . עוטר מעלהיא

דונש a"Y ז"צי
 רונה במירוח ואחריתכן התרת .ואחריןזכן

 לנו 'תכן ולא , מפגריכם והנותר ( ב ר)עמוס
 נוחר אם כי , הנוף סוף ולא הסנר אחריתלורנר

 )שם( בצינות אתכם ונניא ומאמרו ,הגוף
 , ובנוחיהם ובנהקם והם וולתם אחריתם כ'תדע

 , במקרא אחרית נקראים והורע הנן מצאנוכי
 רוחות לארבע ותתץ מלכותו תשבר וכעמדוכמו

 בי משל אשר כמשלו ולא לאחריהו %אהשמים
 ד( " )דעאל אלה מלבד %אחרים מלכותותנחש
 פשרו, לוהיו' יתכן ולא לבנו, ולא לאחריתו ולאסהרון
 פשרו. זהפהרון צדק תקבל אם , פגרו לנותרולא

 בן יונתן אמצו על הוה הסתרון אומץויוסיף
 בדגוגית ובנתכון נפשרו באמרו , המליץעוז(אל
 , ודין דת העזה ואל לאמת והודה ,ציידין

 , נוטרנו ישמר:1יצרנו

 )ישעבר אש הנעה מים וטתרח . אשתבעה
 רע. ולא טוב ריח לאש ואין אש חגאיש מים א(סד
 משהית ריח ותעלה תבאיש בגפרית אוהה תרליקאם
 טוב ריח תעלה ונטף, וקנה חנעירנהבמורואם

 אש. תרתיח אש חנעה פתרון כי נאמר ויכן ,לאף
 אש חבעה מים המסים אש כקדוח הוהוהפסוק
 והקשה הגדולה בכונפה כתב לצריך. שמךלהוד.ע
 . הגיד מגפת והיא כונפות בכל הקרואההמכונה
 . מתלקחת בה האש היתה אשר , והנצחתהעיה
 מגסותי גל את שטח אני הזאה בטעם כ'ככהוב
 המגפות מגל הה" ובמנפה יד( ט )שמו' לנךאל

 4'י נאמרו , ורשעי עמו נרשע למשה מרעההודה
 ורב י'" אל העתירו , הרשעים 1DY1 ואניהצד.ק
 . הנביא הגאת המגסה הביא כן ועל , וגו'מהיות
 , ז( סג ~שעיז 4ק תהלות אוניר '"י חסריבאמרו
 האלהים וכבוד כחם ועוצם משום תוקץלהודיע
 מספר. אין עד ונפלאות חקר אין עד גדולותהעושה
 בוססו צרינו , קרשך עם ירשו להיצער אמרולכן

 הפסוקים סהרון וכה יח( סג (,rryg וגו'מקדשך
 נקרא ולא בנו כושלת לא כאלו מעולם היינו ,הללו

 המסר, אש כקרוח וגו' שמים קרעת לוא על.נושמך

 והצלתם אבות.נו ביכוי ירדת כאשר להוש.ענו,יררה
 כקדוח ובמיפתים באוהוה נמסית המצר.םמיד

 ליב 46 ור מהברהע,7



דונש
 כהנ נאשר , לצריך שמך להוריע המסיםאש

 העמרת'ך ואת בעבור ואולם הברר, במגפתבתווה
 בגל שמי תספר למען כחי את הראותךבעבור
 ימצא אנא תאמר ואם . יו( בז )שמותהארץ
 אומר , ממצרים אותנו בהוציאו לאלהיםירידה
 חן. ג )שמות בוצרים מיד להצילו וארר כתובהנה

 יי כמו י ננו משלה לא , .בם משלת לאיפתרתי
 ישועתנו אף לבקרים זרועם ה.ה קוינו לךחננו
 אם גי פתרונו יתכן לא , ב( לג )יודעיה צרהנעת

 בעת ישועתנו אף לבקרים ורוענו היהבאמרנו
 האש כי ואמרתי . בתורה אלה ככוו ורבים .צרה

 . עינים למראה פעייו גן כי . המים ונופחמרח'ח
 הוא הנביא ישעיה פי על האמור אש תגעהומים
 )שמות הברד בתוך מתלקחת ואש בתורההכחוב

 . ספרד כחכמי והמנה לאטת והודה , כד(ט

51ר"ת

 החומה תעשה , ונקעים אגינתה כעיןהחומה

 זו והנפרדות הסדורות האבנים ירי עלמבענעת
 ואלה , פהאום החומה חסול הפרדס ואחרי .מוו

 כמו נבע, מן רוקח שמן רביע . בעה מןשניהם
 כי . רביעון .מגיע כמו ופתיונו , נגע מןיגיע

 שאר או מוח .ונוני אותו המבאישיםוהשמן
 כעין 1.עוה רביע ויבעבע אבעבועות יעלהמבאישים
 יביע כאשר , ומביע המרבר גרם וכעין .רתיחות
 הוא כן שלשתם ואלה , המקור מן בצאתוהמבוע
 המקראות שלשה לך אמרש ועתה . לעניניםנראים

 פתר כאשר כי , ריעם עליהם ויגיד משובזםלפי
 היתה היא אשר , הברר על ישעקז נביאותדונש
 ועל רשעו על פרעה התורה ועלץ: הגרולההמכה
 5א כי , יתכן לא כתווהי לחכם כן לפרש עכורשע

 כי , טצרים בארץ הרים בחורה מקום בכלנמצא

 את והשקה יעלה והיאור , ומישור ה" בקעהארץ

 וירדתי כמו כנצרים כניד להצילו וארר כי . הברד אצל יתכן לא וירידה שמים וקריאת , מצריםארץ

 באוהה ייוצא לא הרים גדלות גם מוסב ההעלאה ועל זזוהצלה ועל , '1( יא )במרבר שם עמךודברתי

 עמו משה עזים 'מי חכור הנב" אמר הנבואה גראשיה כי , פתרון.הסרשה 1ה אך ,המכה

 בבקעה כבהמה וגו' מצרים מארץ המעלה אהה משה עולם ימי עמו ויוכור ופתרונו , יא( סג)ישעיה

 זדון לרועבו פהרונו , קדשך עם ירשו למצער וגו' אבינו אתה כי וגו' וראה משמים הבט וגו'הרר
 מורשה אותה לכם ונתחי , אמרת כאשר כוורשה ארצם לוויות להם האריכו לא כי קרשך עםירשו

 בנו משית לא מעוים כאשר והתנו . בם משלת לא מעילם התנו , מקדשיך בוססו צרינושהר'

 ; אלה י"י עם לאמר , העמים לעצי ובינתנו חכמתנו היא אשר תורתך במתן עלינו שמך נקראולא

 ונוססים מהם נשכח זה וכל י ויחי נמוהם האש מהוך מדבר חיים אלהים קיל עם השמעכי

 נוולו הרים מסגיך , סינ' הר על ויררת בסיני קרעת כאשר וירדת שמים קרעה לו אך .מקרשק-

 מים הממם אש כקדוח , 1( סיני זה י"י מפני נזולו הרים , רבורה שרה כאשר , בסיני נזולוכאשר
 שמים אף רעשה ארץ רבורה אמרה וכאשר . בסיני יררו אשר המים את האש קדחה כאשר אשתבעה
 גשם , טנ' וה אלהים מפני נטפו שמים אח רעשה ארץ המשורר אמר וכן , מים נטפו עגים גםנטפו

 , גדול מלא הוא וזה , בס'נ' היה כאשר האש תנענעם והמים , וי( ט סח )חלים אלהים ריףנדבות
 וייזרה קריעה כאותה עושה התת אם . לח( יח )מ"א ,לחכה בתעלה אשר המם ואת באליהו אמרכאשר
 האש, מפני ובעיתם . הנמסים המים את אש וקדמית ההרים וריקוד ריצוד פתרונו אשר , ההרםוגזולות

 רק , בורגו ויראו עלינו נקרא י'" שם כי הארץ עמי כל וראו ירגזו גוים מפניך אז , לצרתי שמךלהוריע

 )במ' אויביך ויפו12 י"י וקומה , חבקוק מתפלת ולטד צא ובשירהי בתעלה תורה נזחל נסלאוח להוכירדרך

 א"ו ועי י סיני מימה בראשיתם יוכיר אשר , הברכה מואח משה ומברכת , רבורה ומשירח , לה(י
 שופר וקול והלפידים הקולות היו כי , הגדולה הפליאה היתה כי עכזנו בער בהתפללו ישעיה תפשהררך

 ירערו 2( והגבנונים ירקדו, כאלים וההרים אלהינו, נראה נעין ועין . ההמשם הם והמים והברד והאשי

 ה(. ה )בשופ' הוא כלא כתוב כ' בטלי יה הר ב"ק, :פרא לא , "ק ספ:' :ולו הרים הפסוק כ' 33 צד מעלה כתבת. אשר((
 . , וה:כונ'ם בנ"'ג(



וידנש ע"ב 46 צי בסייחעץר"ת62
 )ישעיז נשגבה נחומה כנעה שתית . נבעה תועה אהיה לבל שועה אל אלאני.

 מפני בחומה הנסיחה ותקרה , mD3 פרץ יג( ל נשברים. לפתע הנבעהכפרץ
 נאשר להזהימה ואין , האדמה ורועהגשמים לכן : הוא כיה נשגבה בחומה נבעהפתרך
 רומה, חלך ואל לאמת והנגע בחומה, עניןאמרת בחומה נבעה נפל נפרץ הזה העון לנםיהסו

 העון , שברה יבא פתע סחאום אשרנשגבה,
 מזה זה הבנין אבני יפרדו מאשר הנבעת החומה ישתבר פהאום הסול כאשר , פתאום יכשלהוה
 אשו אחרי , הגונה כובר מהוך לנפל תמהר או כי באד וגבוהה נשננה וההן , רוחותבישתי
 , ס'רשתיה כן דעתי ולפי , מהחתיה ותגעהתבעבע

 ע"ב 46 צד כחניתעי.1

 ישמן בללבבו אמןולאלהי
 . בשמריםמזוקק שמ,ביביע
 לזבוב ולאלשנק סבובויביע

 . בספריםויבין נבובוילבב
 פתרון בה : רוקח שמן ע"ע יבאיש מותקבובי
 השמן את יבאיש המת הובוב יבאיש, מותובובי
 אצל מבעבע אשר הנובע, כמעיין ועיענוהרוקה
 , בג( א )משלי רוחי יכם אביעה וכמו ,המקיר
 המעין , מבוע כמו בפיו המבעבישהאדכז
 ויעלוז יביע ובהבאישו נהתקלקלו השמן כןהנובע,
 וכאשר , המים סני על כקצף קצףרתיחות
 השמן את הקטן טורץ העוב ועיעעאיש
 ולא ירקחו להרבה כי , והרנה הטובהתקח
 את ויחפיר 'באיש הסכלות כשעפו כן ,לרועבו
 הוא הסכלות כי , ומנבור מחכמה והנכברהיקר
 נאוה לא אצל , למעלה ס'רשת' כאשרזזרשע
 וכאשר . א( סו ננד לעיל )עיין תענוגלכסיל
 ויחפירנו יבאישנו מעט אף והנכבר היקרירשיע
 רמי איש ועאיש יחסיר מאשר 'ותר ההואהמעט
 אכם ואשרד , הכגוועו לפי דבהו כי ,ונקלה
 . בחוצצתוהחויק

 בפתרון הכש'לך אשר השליש' והסטוק ,יביע
 יביע יבאיש מות זבובי סתרח' אשר השניםאלה
 יתכן לא הוא גם , א( י )קהלת רוקחשמן

 פתרון וכה , נפיחה מלשון אם כ' ,פקרונו
 , רוקח שמן ינפח כי יביע יגאלה מוחזגובי
 עד השמן יבאיש לא הוגוב כי ידוע הואכאשר
 שעיל יביע מבטא תאמר ואם בתוכו. ינפחאשר

 מקום ינו יש אזמר , 'פעל על פתרונו יתכןזאק-
 השניים מן בפעלים רבים 'פעל במקיםשעת

 יגיע כי , יביע במשקל השניים מן ,והשלומיים
 ער וכמוהו , ה( יד )וכריה אצל אל הריםני4!

 יב(, יר )איוב משנתם יעורו ולא 'קיצו לאשסים
 )הלים איש יעשיר כי חרא אל השלישייםומן
 יר )איוב שרשו באמץ אם,יוקין וכמו . יו(מס
 ילגינו נשלג כשנים חטאיכם 'היו אם וכמו ,וק(

 הוססתי למה תאמר אם ועוד , יח( א)ישעיה
 באומרך( )כ"י נאומרי כי, לפתרון הוספת()נ"י
 הזה ברבר אשעך , רוקח נעמן ינפח כייבאיש
 פתרונם יתכן לא במקרא רבים מסוקים לנויש
 , מזה והרבה , ושתים המלה בתוססת אםכי

 שנה ועשרים חמש מבן ללוים אשר ואתכמו
 בתוססת אם כי פתרונו יתכן לא כד(, ח)בברבר

 כי פתרונו יכשר לא "( יט )סיג יוצא אינך כי נשבעתי בעי כי וכמו , התורה או החוקהזאת
 פתרונו 'כשר לא בו( 1 )עזושע דלתות יצע ובצירו יקדנה בבכורו וכמו , אינך אם בחוספחאם
 ייטב לא , קא( סו )דה"ב הנקו השש מן ההוא גיוס לקי ויונחו ונמו את2(, בתוספת אםכי

 , כג( א )משל' רוחי לכם אביעה הנה לתוכחתי תשובו וככזו . הבשיו אשר נתוספה אם כיפחרונו
 אזר, לדברי והתבונן . רוחי לכס אביעה הנה לחוכאחי השובו אם באמרנו אט כי לפהור שותלא

 י
 ותותחיי(, וחרבימגיני
 הוסתי שלאחרי בפנוקים ום להיה אה. צ"ל ולדעתי במוח, לחקנה ק,רגהץם רפאל החסל וחשב מוח.בג,4נמצא1(

 הנעריך. שתאחד. הס אשרכלמ אשרומלתאם, סלחרומש
 . כא( מא )אזכ תוחח נחשבו נתשמן2(



08,-"ת , בחברהצר9ל'בנע.:דינש

 ע,נן- ובת ה( קלז )תלים בבל בת כי ואמרתבת.
 . שונים ובפתרונם בנקידתם הם יה( ב)איכה
 ווה מתוה וה ,  שוים אם כי בנקירה הםולא

 , לרוה תעמל ואל והתבונן ,סתוה
 )בראש" נמרסה אחיך נא גי אטרת מם .בא

 גנקירהם . ל( לו )שם בא אני אנה ואני ( 5הכו
 במקרא בא נגל אם כי הם %א . שוניםובפתרונם
 . פרצים בתורה הפרוץ ואל והוהר ,קמוצים

 בת על נפשיבבוז רבת לההטבעה
 . השרים שר כבוד נשבת אמראשר
 שנה לא בה אשר הרנהוהעביר

 , הנחרים כל לרע אנהוהאלהים

 -ורע , קמץ יש פתה יש בא גת גל ני מנחםידע
 ושונים במראיהם שוים אמר אשר אותם כלכי

 היא אמר אשר נקירה .אותה ובפתרונם,ננקידהם
 בינה היבר אשר תדע , ופתח קמץ ולאהנגינה
 ב( 'א )ממע' ובינה הכמה ורוה ב( ה )תל"הנ'גי

 בת , לר( יא )שופטים גת או בן , בת כמו בפתרון שנוי נגינה שאין ובמקום , בנגינה הואוהשנוי
 כן ככוו 5ה( בו )בראשית אחיך ובא , הזניר אשר יח( יו )תלים עין בת יח( ב )איכהעינך
 גהרוח מבכי וכן , הווה לשון עתה פתרונו ל( לו )שם נא אג' אנה ואני , לשעבר שהואזזזכיר
 לרוגש הוה ובדבר , גפתרון השימי נגינה שאין לנ( מה )'רמיה יעור ומנכי 'א( כה )איובהבש
 , יהרוןאין

 ע"א 49 צר מהברתע-ן

 על בשסכם יען הבאת אשר שהרי .בשמכם
 ולא פחד פתרת ב'"ת במחברת שו( ה )עמוסדל
 , משסה מגזרת להיוח יתכן באמרך . 1( פתרהיה

 הוא ובשטכם , שניי הוא הפעלים מןומשסה
 רחוק והוא מגזרתו להיות יתכן ואץ- ,שלישיי
 וכרופס כמומס הבושם כי נאמר ולכן .משורתו
 והתעזה , הוה הפתרון על יורה % %ואמרו
 . עזה לא ענותך ואלללמוד
 ובאמת , מהד שעמנו  משסה כפו פחרתבשסבםר"לי(

 פחדת כחיב אוקסמדרד בניסה אסגם , סחראיננו
 מבהם כי לם'ץ, מיושו ההיה ן פ"ר היה ולאפחד
 אומר להיותו , בהסוס טירחת על להפליט מפזורהקץ

 שאתו בריר דבר הוא ~vm נשנ' , יתכןבלשון
 דרך הנא פהד mna דונש ולשת . משסח מןטור

 . ז,מערז , ומקר הראשון ולרעת' .טלורה

 רוממכם ברומם בהרסכםבב"ס
 . בעתרים לרעים בשסכם בשםומן
 מעל גם לשה בשם , לרומה רומה מנהםדמה
 רוממתי רומם מן שמר נאשר . הוא בושםשלו
 רוכוכוככו לשובבכם לרוממנכו , שובבתישובב

 לבושסככמ בושמתי בושס יאמר כן ,שובבככ!
 בשמנם היה , בשס מן הזה אם כי . י(נושמכם

 מנהם וידע . אמר מן אמרכם אגל מן אכלכםכמו
 רצה ואשר . רביע" ובושם שלישיי ובשם שניישם
 עליו יתיישג למען , לרופס לרוסס ורמותודונש
 מיה"ב. לא כנשסה לשון אחר דונש אמר כ' דל,על

 ימו שסו ומשנאיו יאמר כאשר יתיישבוהאמנם
 , ו( ב )חגקוק לסו למשסות והחת , "( מד)תלים
 כמרמס והם עלסם בושטים( )ישי גוססיםשהם

 . לרגליהם ידו על איש עמנו יהנה וצורנו , לרגליהםומרסם

 1רוכוכוכם , בכי'ם לס"ד כחוסמה הפקיר לרוכשיכם העבה בלשיו רוכ!מת' ריסם פעל סן לוטר יתכן נאשרייזל2(
 . בשם פעל טן נם הנטווח אלה כל לופר והכן כן הכזנו/ עםהשם

 ע"ב ע4 צר סהברתין

 לדרהט הוא ~קר מראש הוגדהלא מן , ד( בו )תלים בהינלו ולנקר שית ,%בקר
 . ~הרים יחוסך ראש נ11רה ושורש כז )שם הכזון 'בקר ולא , נ( יבר )ויקר' תהו[בקרה
 אשר נכשר. לא דונש ווותור , ישר מגחםחיבור לך אערך בקר מגורת אם ני הוא %א ,לג(

 פתרונו , בהיכלו ולבקי אך , אערוך לבוקרד'כ,הו ובזזן ולא 'בקר, ולא פהרון כי , ד( ה )תלים)אצפה
 נפרשות צאנו בתוך היותו ביום עדרו רועהכבקרת 'ורע( )כ"י 'תכן ולא . חה'ה בקטת וכמוהו .הכהן
 המקומות מכל אתהה והצלתי צאני את אבקרכן . י'" גניה אוהו לגזזון , בקשה דגר החסירינביא



דונשר"ת64
 )'חוקאי וערפל ענן ביום שם נפוצואשר

 אשר השאלה והיא . בבוקר להתפלל בואו אםמ , יב( לד

 והודה , בקש אשר והבקשה . י"י מאתשאל נמצא יא(, לר )שם עקרתים צאנ' אתודרשתי

 . עקש תהיה ואל האמתעל וכה , דרישה ענין הוא נ' ביקור על מודיעדרישה
 אותה י"י מאת נועלתי אחת , בהיכלו ולבקרפתרון

 ודרשתי .יחוקאל אבור כאשר , י"י את בהיכלו ולבקר י'" נגועם לחזות חיי 'מי כל י"י בבית שבתיאבקש
 ענינ' כלכן ולניקור ולררוש , כ!;( כ )כושלי לבקר נדרים אחר וכן דרישה. של מלה כפל ובקרחים, צאנ'את

 דונש אמר ואשר , דרישה ענין כולם אך , ענינו לכ' למשכו מעט הפתרון 'משוך והענין , הסהדרישה

 . יותר המרוחק פתרון לדמיון ס'רשו מנחם חיבור להרוס למען , י"י בהיכל רבר לבקר לחסיד יתכן לאכי
 ובקרתי', צאני את דרשתי וכן אדרוש. פתרונו אשר אתהם והצלתי צאני אח אבקר פתרון אל לקרבו לווהיה

 שעל אם גג( , בוקר לשון יפעל לא כי , בוקר לשון אוחו פתר אשר דונש רברי על קשובותותשובות
 לבקר לנוקדים !לכושורר על זריה וגם , ורוק כנשקל ביקור לשוני וכל , נוזק( )כ'" קל משקל ייוצאלא

 ירוי כל 4'י נבית ושבתי י"י בהיכל יבקר אנקש אותה '"י מאח שאלהי אנקה ן זלזקקזת 1( נ"יבהיכל
 את %דרוש חיי ימי כל י"י בגיח בשנת' י"י בנועם לחוות פתרונו כאמנם[ , י"י בנועם לחוותחייי

 חיי ימי כל י"' בבית שבתי על מוסב הענין שגל , ובקשתי שאלת' היא 11 , בביתו בשבתי בהיכלו'"'
 יקיג לא , ונגע רעה אל' תאונה ולא , רגע ובכל עת בכל בהיכלו אותו ולדרוש בנועמו חוותלמען
 , 'פגע ולאבאהל'

 לדעתו להית , ביאשונח ר ק ב ל מקדום הבשורר היה , אערוך בקר מן השו ולבקר שסלח דונש כרבוי הו, אלוכלימי1(

 הח' אך , שם ההדבה הוא העמן עיקר בי לרא.ח הוא , 4, בכיח שבח. חקד'ם אחרי וע"ח 14, כאח , השאלח עיקרזה

 , םער'ך ה , יבחר והבוחר , אחר באופן ר"ת דברי להבע יש הוספת. אשר נאטם[טלה

 ע"א 8 1ד סחברחעיץ

 מחברת בראש אחת במחלוקת יהנאת , גלה רוון שרבחבור אוזן אתונלה

 כעש בנה עם המלה, בסוף הה"א נמלאנהאי'ח . מחסרים ותקן איק לברםבנו
 , 'ג( ה )'שע, דעת מגלי עמי %ה 'ח( נו )איוםניחו ההא במלאנת האלח במחברת כי דונש אמראשר
 שסומל אזן את גלה אם גי )  עמו יהיות יתכן%א עמו לו והיה , כעש ננה עם DP' %ה מנחםחיבר

 , הואל הצדק %קנל והתבונן , טו( ט)ש"א דקדק 'מה י( אמנם . שמויל אוזן את גלהלחבי

 ת א תשח אשר האין אותן לרכזות לו היה כ'רוגש.

 אך . שמואל אוזן את גלה , ביתו את כעש בנה כחרונו אשר ביתו כעש בנה נמו . אחריהםמשמש
 , העליונוה ההאין כון כרועבו להפרידם רק דקרק לא ומנחם . אחריה משמשת את תובת אין עמ'גלה

 . מנוונות שניהםואמרות
 , הנה כסו אסכם מירוש1(

 א ע' 55 ור מחברהע"ן

 נגידנו בסוד אורנו עודוכי
 . וכתרים עטרות אענדנוולו

 וכן מנחם, סתרון יתכן נגד מן גדירה מצאנולו
 שמם נשם סבב נסב נמצא כי גם רע'ם יגירלחלק
 נמצאו אותם כי , גדד נגד אליזזם נתבהלא

 וכן ו דונש דברי ננוחים לנן , נמצא יאוזה
 הגירו וכן למלך, ננ'ר הנד יו( )לו .בירמיהנמצא
 יגיד לחלקלקות , רעים יג.ד לחלק ופתרוןוננירנו,
 , לאיוב איוב רעי .עשו כאסור , לרעיםדבריו

 י( כ מרמ" ונגידנו הוידו ני ידויית ,הנירי
 לו והדומה . א( יר )רברים חקגוררו לאאלי

 הגירו ופתרון , לו( לא )איוג אגידנו צערימספר
 . לכולך ונגירנו שקר דברי עליו הגירוונגירנו
 ויש . יזו( יוק )ירידיו; בלשון ונכהו לכובאמרם

 יכון לא אשר במקרא רבים דברים ונגירנו כבוולגו
 לשלוש, או חיבות לשתי יחלקון אשר עדפתרונם
 יכלו ולא , ך( קלש )תלים למזמה יאמרוךכמו
 ארגי שווור פן , ד( לו )נראשית לצילוב(רגרו



55,ר"תדונש

 שלום רובר הוא כי ה( )יו תבלינו: בננוועיני )ירמיה ואינם יצאוני בני , ה( יג )תליםינלת'ו
 , בניו עיני יכלו לכן , רעה בנקשבות ובלבובסיו ונקמני , ה( ז )~נריה אג' צמתני הצום , ך(י

 עליהם הפ% אך , נהייתה לא לתאוה יצפוכ, נחתנ' הנגב ארץ כי , 'ג( כר )ש"א כזכוךי"י
 ,אימתה הבשר בשלט הבקר שנלי , יט( סולהושע

 , במוסר והחוק והשגילה , נא( יח)מ"א

 ל'א 40 צר פחברתעין

 י( לה )ישעיה ואנחה יגון ונסו והבאת ,יגון
 האחדים, בפעלים לנ( ג )אינה איש בני ויגהעם

 , פתרון ננון , נוסף הוא יגון נון כיואמרת
 היסוד, מן 'גון נון כי אומר ואני שברון,נשרון,
 משקל כי לך ואבאר , מעון , מכון , מלוןננון
 האחדים הפעלים מן יגון אלי דמית אשרויגה
 לא וכאשר , ויזה , ויטה , ויכה כנון .הוא
 ומן זון וינה ומן להון ויטה מן לבנותתוכל
 יגון, ויגה מן לננוח תוכל יא כן ?ין,~וה
 'סור", שני הם ויגון איש בני וינה כ' נאמר%נך

 מן ויגון , האחדים מן ויגה , אחרופתרונם
 . ושלישיים שניים מעלים יש נאשר .השנ"ט
 תתן כי אוריעך ועור , למעלה פהרונםנאשר
 י נננחה יגון מן טה( ג )אינה לב מגנתלהם
 מן אם כי , מגנת משקל על קלה חננה%א

 הארץ גל יטוב מן מסגה נמו , השנייםהפעלים
 )ישעיה גתתים ישסו מן ומשסה , י( יר)זכריה

 י(, ב )ש"א מריביו יחתו י"י מן ומחתה יו(יג
 לב מגנת ותי"1 , יגון מן משקלם על לבומגנח
 , ם,ו( י )כושלי רישם רליג( נוודות ככוולו:כויבזו
 , אשם בסחרון , תאשם ואלוהתבונן

 . עקרים ביורי רודה בי אישואי, אודה אםביגון בודהואנכי
 מנחם חברו כ' דונש אמר נ' . ואנחה יגוןונסו
 מן הגה כי . כן חיברו לא , איש בני ויגהעם

 חילק ברוחו, הגה , איש בני ויגההמסילה
 אך , חברו!( מוב ולא , האחרים מן אחרבחלק
 יגה מן וגון רק , פתר חוב יגון מן ויגה חבראם
 2ה, מן י"י התה מצאנו ינה מן כי הגה. מןוינה
 תוגיון י ירה מן ג( יב )מ"ב ההורע הורהונמו
 יור כמו ית'רה ויזר , רזוגון נמו יגה מןנפשי
 יהמון ירוון כמו והם אשר , יכליון יהמיוןירויון
 יותר בו נשרשת יור כוכינו יגון אשר ויגוז ,יכלון
 יטב יור מן נמו כי י ממנו הוגה אשר יגהמן

 ותוגון , ירה מן תורון , יסוד יסר כיור אוהק,
 ודון כמו יגה מן וינון , ינה מן תונון , יגהמן
 נשרשות יורין יט בי , 1( חוה מן חוון זרהמן

 לא אשר , קור שד מן כמו , האותיותכיתר
 'וסד במקום , הנקראת וי"1 או יסר יודתחסר
 נוקרים נוקדנים 'ש יוסר יסור וכן , יוסךכמו
 בחיריק ( ב מ איוב ) יסור שרי עכבוהרב
 יגה ,כמו פעל למד בחטטי וגן , דגשהיסטך

 בחטף ולא בקמץ יגון עומר ואשר ,תשתרש
 , בידינו הלשון כל היה לו , יאמר הסור :סור עגון ;גון גם ואלי , הנחטפת מ"א קוצר מסג'אלי
 מן יגון פירש אשר יגה ברקרוק שגה שגיונות ככוה ודונש ח(, לפו )שב! .ררוש 'ולוק כל אחר יאמרכאשר
 כון 'אכנר ולא כנלון כמו מגון לכתוב ז[.ה כי , לפרש יתכן לא כן , לן מן כנלון קם מן מקום כמוגן
 יגון גן מן יאמר לא ולכן , מנון מלון כירון מקום אם כי עיון כן מן עגום רם כון :ק,ם קם כון יילן

 , האהד'ם מן 1.גה דונש אמר ואשר , ווון זדה ומן חוון חוח מן כמו עון יגה מן אך י מגוןבמקום
 פתה השניים מן מגון דורש כתב ואשר . הוא נון של האחדים מן רק 1 האחדים מן ויגה כ' ידע לאמי

 לב כנגנת להם תתן רוגש מירש ואשר . יור של האחרים מן אך הוא גם האחרים מן כי . ירועהטעות

 כבדהם. ברוחו, והנה , איש בס וינה , הטחה טן הונה חבר רק , א"2 בני הנה עם 'זון ונע טחם חבר יאפ.'י(
 נלוסר , חברי טוב ולא . יהשאר א( ' )סשל' אסו חונת " 'ט )אוב ,פש. חונ'ון עם חבר עת ונסואבל
 פיו . פחד טוב ינון טן ועה חבר אם אך , כהנהנו טחלקוח לשנ' אותם פירש ולא , טיב בסדר חברם לאאב,פ

 . ינה שירש מן הראשך כ' היא וינה טן 'גין שהבדל רק , פתרונו טוב ינה עם ינון חבר טנחס כי כאטר אםאף
 , 'רה :ן הורהו כסו . או2 בני .גה כן יקי הונה טןאנו 'נח כשרש כ' , הנה טשח2והשני

 . ע"ה כנח. הוא 'נון אבל , הקצווח סחסר' הם , הונון , חוןוןפי1(



ור"ת58  

 להם תתן ופתרונו מגן. מן לב מגינת כן סיגר, , אסגירך פתרונו ך(, יד )בראשית צרקי מגן אשר ,ח( " )הושע ישראל אמננך נמו ומגנת . מנן מן , הוא השלישיים מן גי , סתר טוב לא השניים מן גןמן
 פתרונו אשר ד( יו )איון כבעוכל שפנת לבב( כי דוגכזו! , לגונז וקללתך אלתך פתרונו להם האלתך , יבכנגנת
 ערב, מן יח( יו )משל' ערבה ערב סגל, מן סגלת משקל על מגנת ורקרוק לבותם, וההשכל וצפנתסגרת
 , כלגז כון י4!( כ )ירבזיזז עולם כלבזת ידן, בו )בראשית רבה ועבדה , יד( מה )תלים מלך בתכבודה
 כי סבב, מן מסבה כמו כפולים השניים על אם כי מגנה תיבה חננה לא כי באומרו הככוים פני דרשולא
 . וישמרך י"י וערכך יעקב  בעורך שמים ורוכב , צריך ומגן , אמנגך כמו . הוא השלישייםמן

ז-דבש א ע,, סצ צר םחברחע,ץי-ייךל
 . מוזרים והיו נבקוו5כ, כ15 גועיםכמו ויגעוופשר
 לשון בו פתר אשר מנחם פתרון על דונשהשיב
 הכהונה מן ויגאלו נ' , סתר בזוג מנחם והואגדל
 ער כמו , והרס בנין ועקור עיקר המשמשיםמן

 שרשיה תשרני וכמו . ך( ך )ויקרא עריריוחלופו
 לא כג'וב תשרש תנואת' וגל וחלתו , י( ם)תלים
 מסעף וחלתו ו( יו )יששה פורה בסרוסיה .יב(

 וחלופו[ , ]לב , סעיפים משיר יג( י )שםפאיה
 כואבן סקלו . לבי את הס.רה ט( ד )שיריבבתני
 . ו( יו )ש"ב באבנים ויסקל וחלופו י( סב)'שעיה
 . ו( עז )שם אשתוללו וחלופו ג( א )תלי6שתול
 ונעקר פרש אשר פניקס כדביי , משתלנעקרו

מאשי
 כן אחרי כמו אשתוליו בעיני נראה ולי .
 ונעשו נשתוללו ופתרונו לה( כ )דה"גאחחנר
 , נתחבר כמו אהחבר וסהרון . לב האג'ר'שוללים

 יו( ד )דניאל חרא כשעה אשתומם ארמיתבלשון
 ויגאלו , קריב זזוא גואל כן וככוו . נשתומםכנ(1
 1NSD לא אשר . כהניבי של ובנואל קרוג בוןנבדלו

 המקרא הפכו כי ויען . לכהונה המתיחסיםכתבם
 והלועזות י ועיקור ע.קר רוב כררך דיוקלמשקל
 כדברי אם כי , חסהוק' רקן , אפוכזטיילעווהו
 ומביא , 5היוה בו ותוסיף גיאול, לשוןרוגש
 מן ויגאלו בו ופותר , להיות מסכון עלראיה

 וברית הכהונה גאלי על תפרש איך ,הכהונה
 הכהונה גאלי להיות על תאמר גם ,הכהונה

 , יתכן הכהונה בדלי על אם כי , יחנןלא

 אמת התיבות חיסרון ועל , אסהוק' ד?בלע"ז
 או תיבה מהקרוח מקראוה יש כי , דונשאמר
 . נחכווגג גואת אז( )נ'" אך . והזכירםשתים

 פנים להצהל נאומרו , עמהם לחבר שגגובאחרית
 , ואכון לצהלות התניס לרמות תתכן / משמןהיבה

 כס( יג )נחמיה הכהנה גא5. תתרת .1יגא15
 המה ברל ענין , סב( ג )עזרא הכהונה כוןויגאלו

 ונגאלה מוראה הוי כמו והם . מדומיהםותרחיקם

 בג בפת יתגאל לא אשר . א( ג)צמני

 ,, ח( א)דניאל המי
 ויתעבו הכהונה מן ויגאלו ופתרון

 בהתערבם נפשם את ממאס עי הנהונה, מןלהיות
 . להם מגנותיהם ויקחו , מעשיהם וילכורובגוים
 יש אומר. , היות לפתרון הוספתי למה תאסרואם
 כ' המילם אחיי פתרונם יתכן לא רבים פסוקיםלנו
 מענה והשבחיך . עליהם היות נתחפתאם

 באמרנו אם כי מחרונו יחנן 4א מא( יו)יחזקאל
 בג(, פו לש"א ממלך ושאסך ונסו , וזנהמהיות
 מלך מהיודץ באסרנו אם כי פהרונו יתכןלא

 המרה המלך אסא אם מעכה גם וככוו ר(.כהבירו
 אם כ' פחרונו יתכן לא . 'ו( טו יה'צמגנידה
 כאשר כי אודיעך ועור י גבירה מהעתבאמרנו
 כן , היות מסוחר האלה הפסוקיכ במימימצאנו
 כמו , י נ פ ל מסותר אחרים הסטוקים בפימימצאת
 פתרונו יתנן יא , יג( מג )ישעיה הוו! אני מיוםגם

 אריר אחה נאור וכמו . יום מלפני באמרנו אםכי
 אם כ' פתרונו יישי לא , ה( עו )תליכז כתרףמהררי
 מצאנו כאשר ועור . טרף הררי מלםג'באמרנו
 אחרים מצאנו כן , לסנ' מסותר האלהבמיסים
 )הוגמע כנעלות אלוהים ודעת כמו הרבה.נמסוהר[

 כנעלות הרבה באמרנו אס כי פתרונו יתכן לא , 1(1
 יתכן לא , 'ב( כו )כיעלי כימנו לכסיל תקוהוכבנוהו
 חכם וכמו . נתמנו הרגה באמרנו אם כיסתרונו
 וכמו יו(, כו )שם טעם משיני משבעה בעיניועצל

 הנחטדיס וכמו טו(, קד )תל" משמן פניםלהצהל
 יט )שם צופים ונופת כנלבש ומתוקי' רב IDD1מזהב
 הצופים. מן ת ה.ו  תבקש אם זזאמח על והורהקא(,
 ' סלך בהיוה ' ' ו'כא:ך שלאדו.ו, הל הפסוק :חרורו יפי1(
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 ושיקג' הארץ שביעת ידי ועל הארץ תשבע מעשיך מפר' מעליותיו הרים משקה המשורר אמרכ. , פתרונו זה אף זאת אין האף רמונים, לסלח' או פנינים לאדמוה או ספ.ר לגזרתולת'
 נעשה אשר ער סתרונו , הארץ מן לחם להוצתי האדם לעבודת ועשב לנהמה חציר מצמיחההרים
 אשר משמן סנים ולהצהיל , ההרים ושיקוי הארץ שביעה ירי על אנוש לבב ישמח ויין לחםהעשב
 וש.קוי הארז  שביעת ירי על יסעד אנוש לבג ולחם , הארץ תענה אשר השמן ירי על הפניםיצהילו
 מפר' מעליותיו הרים משקה על ונוסב הכל כ' יוכיח נטע אשר לבנון ארוי י"י עצ, וישבעו ,ההרים
 לחם הנעשה ועשב לבהמה חציר , העולם חיי סדר הסומור בזה והזכיר , הארץ תשבעמעשיך
 כלם כי , נטע אשר הלבנון ארוי הם סרק ואילני , האי, ופירות יצהר ורנן ותירוש , אפיםבזיעת
 , וטוב כגן והייתי ורבית' וחייתי , הביוב אוצרו ונובטת הזובוריגרילנו

עיידונש
ר"מ לי 4י 2י מביח

 נ5 ע5 הוא כ! כמו נתר בת בנועם לתלים ואניטה עיני % גי שמרת , עיני%
 גרגרים. ע5 וקשרם מסנף 5ד1ד1עשם שונים , יב( ד )שיר חתום מעין נעי וגל יח(קיט

 , נעול וגל , ואביטה עיני גל דונש אמר אשך ולא שינוי , בנקידה בינקכם ואין , ובפתרוןבנק'דה
 נ כן יודע מנחם ונם , אמר אמת פתוחים שניהם . ננוחים למגינים , פתוחים שניהם ני ,פרירה

 נאשר הנג'גה הה! מנחם אמר אשר הנקידהאך
 סנני וצורי , ראיות והבאתי . בא אני אנה ואני , אחץ- בא ועל , בבל ובת , עינך גת עלפירשת'
 . פרפריותיחכמה

 arty 19 רי מחברתשן

 ערבהבקרותי אורךבננרזיעי לא )תלים עיפץ- מנגר ננרזחי וטתרח .נגרזתי
 , מזהיריםכזוהר אורך 5יויאר אין באמרך , הענין לפי עיניך מנגד נגישת ,בג(
 ודונש עיניך, מנגד נגרשתי עלנו לש מנהםפתרו , נכרת' פתיונו כי אומר ואנ' . נתירה דמייןלו

 הגלי שם ועל , עיניך מנגד בגרון כמו נכרתיסתרו הגוון, והוא מיסודחו, הגננה הכל' שם לווהדומה
 לפתרו בנפשי מדמה ואני , נגרזתי לשוןנבנה . ותאון תחקר ער חרבר ואלוהזהר

 ובדקתי , צניך מגנר נגורהי כמו הפוכהתיבה
 נג )ישע' החיים מארץ נגור כי נר(, ג )איכ' נגזרתי אמרתי דוגמת הבבלי אברהם ה בספרומצאתי

 יב(, לא )ירמש לדאבה יוסיפו לא לג( ב )ש"א נפשך את ואדיב שמלה, עולמה ויחגרו, ויחרגו כמוח(
 כי , נהמה דואב האדם אשר הוקנה ימי יהע העלומים כימי פתרונו כה( לג )רברים דגאךוכימקי
 , י( ופעמיו רגלו בו טובל אשר , עלומיו לשי שב השמן 'די עליהיה

 , דבאך וכימיך כטוהר סחר מנחם נם כי ותמצא בא ד שרש מחברת עיר((

 ע"ב 01 צד מחברחע"ז

 )בראשי' לריב וירגו חלקים לשני וחלקת ,הדגו
 והם , כא( ז )שמית , בייקור אשר והרגה יו(מח
 הסחודגמן אונקלוס פירש היסג והיטנ . אחרחלק

 מן וידנו נגזר ונאשר , שגון ימא וכנוניבאומרו
 , שרצים כן י( א )שם וישרצו סרו נגור כןדגים
 . קוצים אל תזרע ואלוהזהר

 יתכן לא כדונש לויכם כן ולפרש , רגים מן1.דגו

 מפליגים לא אשר שוגים זהבדבר
 , נחברים לא אשר דנים מןוידנו

 גזה אך הסתרון מן נחלקו לא ומנחם רוגשלפי
 מן והאחר , ענינים שני פתרו מנחס אשרנחלקו
 מן תגר עליו קירא ודונם , סו( לץ )י-מיהוריגים
 גם . שגון ימא וכנוני דומחרגמו אונקלסהפתרון
 נאמר כן שרצים מן ישרצו נאמר כאשר דונשאמר
 שרצים אם כי שרצ.ם מן וישרצו :אכנר לאכי
א
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 'קראו לא כי , ג'רול פהרונו שרץ וכל ר( א לבראשית שרץ המים ישרצו כתוב כן כי , וישרצומן

 רבר לכל יקרא שרצים אך , והעוף החרז הבהמה ככוו ידוע שם הדגים כי - , דגים כקריאתשרצים
 אך 'דגו. 2יב( על דגים נקראו לא כי ראינו כי ואחרי , שמו הוא האדמה רמוז ,כי , הרבההגרל
 אדם בבני גם , אחד וישרצו ושרצים פנים שנ' וירגו דגים , יתגנו ישרצו שם על נקראיםשרצים
 ולכן , וירגו שם על נקראים דגים ראינו לא אך , שרץ נקרא וישרצו שום על כי , וישרצו פרושומר
 , 'שגו ולא ויסגו ככוו לסתרויתכן

ד.ךנש ע"ב ז6 %ד מחביחעוץר'1-ל
 וחשופות כרותות כפות לוורגו,

 הכמרים. והשבית ילפותוהמפה,
 ואמת עצנים כמו רגון שם אין גי ייגשהשיב
 אמר אשר מנחם דברי על נס5את' עוד אך ,אמר

 הלא דגון, שמו או לו היה דג צורת אם נודע לאכי
 לו ה'הה דג צורת ולא דגון שמו כי  לדעה לנויש

 כרותות ידיו כפות ושתי רגון וראש כתובכאשר

 אין יו, היה דג צורת ולו , ד( ה )ש"א הממתןאל
 ימה , אדם וידי דג צורת תאמר ואס .ירים.לו

 דגון אך ? רגלים בלא שקר איגעיהעמיד הגלזה
 ונסרורי , ומלכום , ותרתק , וגל , נבטוש אלישם
 צלמים וגליים אלילים וממנת פסילים עצביםאך

 ובל וכמוש נרגון המיוחרים שמות אינןוסמלים
 ל' ח12ר כל ישורר וצור' , ונטרוד ומלכוםותרתק
 . שרוך וידכוו-ובן

 דנין אם נודע לא כי ואמרת י ב( ה )ש"אדגון
 , וכמהר , עצב כמו הקז שמו או ה.ה דגצורת
 , דגון שמו היה אם כן לאמר 'תכן ולא ,ומסל
 ורנון כמוש כי ממני , ונבו , ונל , כמושכמו

 כי , דגון העצנים כל ,ואין עצב.ם הם "נגרמאלהי
 ונסרוך. ומלכם, תרתק, שמותם עצביםיש

 כל כי אוריעך ועור . אלה זולת' רביםושמות
 מעצ" הפסעים כ, , מסעים עצביפזלא הנכראלה'

 ומאבן ומעץ ומנטף מזהב והעצנים ,ומאגנים
 לא כלו ומכסף מזהב העשוי והעצב . דברומגל
 מסכת אפורח את כנהוג , מסנה אם כי פסליקוא
 לוהב( ויעשו , כב( ל )ישעיהזהבך

 כורכו-

 כוכוספב(
 . רבים אחרילרעות תוי ואל והתבונן , ב( יג )הושע עצביםבתבונם

 ע"ב 63 צד פחגרחע"ע

 חדוון קראנו דחוון את גםהפוך
 דחוי
 )רניאל קדמוהי הנעל לא ורחון ופתרת ,

 כי ונורע' , הענין לפי המה זמר %' מיני יט( י . כנורים בנועם הנשתוון הואוכן
 , ובחן ושאל ידרוש ' כשיחן תוספתא בספר דחוי נדת ושנת;ה קדמוהי הנעל לא ודחוון טוות31יו

 מענין הדחויות תוספתא בלשון אמנם ,עלוה'
 ור!קוון לזוב( אכל לא כ' ורעב צם לן טווה ובת הכנקרא יתיישב כן כ. , מנחם דברי נראין אך .השולחנות

 אחרי אך , מעיניו שנתו ותדר עלוהי נדח ורינתיה , שנתו ולהמתיק ויינה לעיניו להביא קדמותי הנעללא
 לא וכמלוקן אכנר לולי כי , לפניו ונובא לא ושולזזן לנמנות מלה כופל זה אין צם וילן פווות ובת אמראשר
 . 1( נתחלה כאשר כן אחרי יתיישב לא כי , כזלה כפול כררך היה אז ,:ם וילן לסניווהובא
 המאסר. בתחלה יהוב הזח אם ש'חישב 1OQ , גם 1.לן אחרי בחוב לפט הובא לא ושולחן אס ית-שב לא פ"הטקיאו(

 מהברתעיץ

 עלהוהדשא נלה חצירבעת
 . אביריםיצהלו העגלהותפהט
 כעגלני תמושו כי פתרון דונש העמיד השבהיטב

 ע"א68

 כעגלה חפושו כ' אחד בחלק יהבאת .חטא
 בציר את י'ש לכם והשיג עם 'א( נ )ירוייהדשא
 המכתב מפני יתכן לא ומחרונו , ה( נו)ויקרא



69ר"תדונש

 תפוש דשא ]על'[ ברעוהה בי , מכונו עלדשא נבנה אשר למען , באליפז הוא דשא כי ,והעגין
 י"י יסלח ולמנחם , הרוה תדוש ובעת ,ותרבה , יא( א )בר' רשא הארץ תדשא מן , העגלהשם
 . הוהלרבר לא אשר , הפתיים 53בות הויות להביא נקמת141

 כתוב, הוא בה"ס באמרך , המוגהים בספריםקראו
 יבוא ההא כי ומסני , רשא מגורת סר לא בה"א נתוב היה לו ני , מאומה הוה הדבר עעלךלא

 בה"א, כתב ח( א ),שכ' בכיקטיה ברויונה ככוו , והעיקרא בכל ההגא בווקום והאל"ף האליסףבמקום
 נאסר ולכן , ורוה דיה העגלה היתה כגדיש דשא שם נבנה ולו , גננה הקשואים מן המקשהושם

 , אבוסים יבום , באבוס האוכל השור נקרא כאשר , לקא נקראת הרשא האוגלת העגלהכי
 ג(, ה )מ"א אבוסים וברבורים יז( סו )משלי אבוס משורכבחוב

 והחנוני
 לרכס.ם, הבקעות תשים ואל

 a"y 9 צד הבכרחע"נ-

 תקן % בא בבת קן ודרוך דריךוכלך השונ.ם מן אלוה סומרת וגם . דרורכור
 . בהריםוקרר תקןותחבולות וררור בג( ל )שמו' ררור סי , ובפתרונםבנק?חם

 בבת כמו לה קן וררור דרור נמר מנחםפתרכן , י( כה )ויקרא ררור וקראהם , ר( ם קתלים להקן
 , בא אני אנה ואני , אחק- ובא , ציון זנת ,בבל בנקידה הם שוים כי , וח'לקתס שניחם בצדקולא

 למעלה מישתי כאשר ואניטה, ע'נ' וגי נעול,וגל .שלשתם
 הגגעהי היא הנקירה כי , א.נה עליו דונשותשעת

 ע"ב :1 2ד כחברהעין

 גם כןהוא, כדבריו אול' כיהןלאיהפע5, יעשיבו והן ז(, בש )בר' גדול היום מןהןעודאמא( ורוני ועלינו, הגנו ותאמרו וחשנו מנחםפתך )דבר.ם ההרה לעלות ותהעו יגורה .ותהית
 ויען . ירענו לא ואנחנו , יתכנו אולי מנחםדברי תפעל ולא הנון תקבץ לא . הינחם מתיבותהוא
 . כארו  עוהה ולא , רזנאנס הקבץ לא נאשר י תהסו , והין , הן ממנהלאמר
 מן לאמר תפעל ולא אחים. א( א )בר' השמיםאת
 רק תעימו. עם,יעים, קלו( )תמם החסר "'י עם יאמרמן לא וכן . תהינו גמשקל . יאית,תאיתואת
 עצת כי ודע והתבונן , ההרה לעיוה ותאיצו הענין לפי ותהינו ופהרון , במקרא דמיק לסלה איןנאסר
 . נמהרהנפתלים

 ע"ב 110 2ד פחברחעץ

 אמונה אומןאמת צינה לאוהוצן
 באחרים. ודובר נמנה עמוהלא
 , ציה גם הוכ'ר אשר אחר' כ' דונש אמריפה
 ממיני שם אם כי , 1( צנה איננו הוצן כ'דומה
 ושכים, צנינים או . יערג עלי דונש ושיח קרב,כלי
 . ומכים נוקביםאשר
 סנה יראה , ופק צנה פסוק באוהו מכר אחרכ' פ.י((

 , וסוחרה 2;ח נסו אינו הונןכ'

 )'חז/ הצן עליך וגאו הבאת אחר ובחיק .הוצן

 צ' במחברת ר( צר )תלים וסוחרה צנה עם כר(גג
 היו; ולו המלחכיה. כל' אחד ה"14. ממחברתוהוא
 נקירות בשחי נקור מתחה תעמו היה דמ.תכאשר

 , פועל כל המוסר ינקד כאשר ז( הקטנההקמיצה

 הסטוק ומענין , כא( ג לפו"ב ויגורה וכונרככוו
 גססוק בהביאו . צנה מנורת הצן אין כיתרע
 ורכב הצן עליך וגאו באמרו . ההצן אחר'הצנה
 משקל עלי מלה כל ני , נאמן נסבטא עד סימן לך אחן ועוד , וקובע ומגן צנה עגנים וקהלוגלגל
 כמו מום על אם ני פועל על נופלת תה.ה לא , קטנה בסת'חה פתוחה ממעי גה שמטעםהוצן
 והם מתחת טעמם והפיעל,ם , פתוחים ודהם , כהרעל כועדכם כלכד , נשם , עופר כפר , גמא ,יקר

 , חחאונן ואל וההבונן , חונן , עונן , סואן , ב01ן נמו ,קמוצם

 . השול לנקורת קטה פהיקה קיאו י:1 ' קט, קטץ בשפ הראשונ.מ הסדקרק'פ בפי הנקרא והוא , בצ'י' סי1(



לעונש " ע" 40 יי טחבי"r'yו-"ת60
 שגה מה מנחם הגה האבחסרת
 הגרים. הלך בהא מדאגה הואאבל
 אשר מפנ' ואי' . שגה מנחם הגהברקרוק

 וכן יור, מן ושהוא[ יג( נ )ש"נ המסלה מןהוגה
 לכל גיור היא אשר הלך ה"א כדין דין דןבולם
 י קנין מכל בינה וקנה ,ענין

 גרוהו הנה חמ"ל במחברת והנאה ,הגה
 מן ה"א במחברת והוא ח( בו )ישעיההקשה
 הגה משקל על מלה תמצא ולא . השניםהמעלים
 יא )ע~ע' הרה ירו גמול כמו מיסורותק7. ה"אשלר
 מן והמה , י(. נו )שם שוננ.ם הווים מן והזהח(.
 כאשר מן הקשה ברוחו והגה ז(, סו )הלח נויםהמו
 אחד הוא והגה ר(, לא )'שע' והכפיר האריהיהנה

 וה"א, תי"ו גהוספת והנקבוה , ה"א בתוספה העוברים בפעלים וכרים כוהם יפעלון אשר הפעליםמן
 בכתה זכר בכה . י( ב )דגרים סטן אבה לא כנתוב , הזנר אנה , הנקבה אבההבאמרנו
 יהורה גלתני ככתוב , לנקבה גלה!7 , וכר גלה , יג( כא )שם אביה אח ובכחה ככתובהנקבה
 הזהה , ח( 1 )שיר להמר רסחה קומתך זאת ככתוב , הנקבה דמהה , הוגר דמה , ג( א)איכה
 חזקיה חלה ככהוג הוכר, חלה הנקבה, חלהה י(, ו )'שע' שוכבים הווט נכחוב הזנרי הזה ,הנקבה
 , הנץה שעתה לב(, יר )משלי צדיק במותו והסה כבחוב הזנר, חסה הנקבה, חסתה . א( לח)שם
 (כנה ככתוב , הנקבה ככהה , הוכר כבה . י( יג )יחוקאל ;מי אח הטעו ככתוב הזכרטעה

 , י( כב )במרבר יעקב עפר מנה מי ככתוב , הוכר מנה , הנקנה בננהה , י!ץ( לא )כושלי גרהעלילה

 הובר עסה , הנקבה עמותה , ע( ד )יימיה מרחה אוהי נ' נכתוב , הנקבה מרתה , הזנרכורה
 פדה ככתוב הזכר סדה הנקנה פדתה , יב( מג )ירמה, יעפה כאשר אוץ את ועטהככהוב
 מר )ישעיה תרהו ואל תפחדו אל ככתוב , הזכי רהה , הנקגה רההה , יט( גה )חלים נפשיבשלום

 תעהה , נח( לר )שמות שתה לא ומים אכל לא להם ככתוב הוכר שתה , הנקבה שתתה .ח(
 למשקל ישובון בכרעם אלה כל ובהכרת , ד( כא )'שעיה לבני תעה ככתוב , הוגר תעה ,הנקנה
 בם ידבר אשר השנ.ים ומן יו(, בז )בראשית ?שסה אשר הלוקם ואת , נא( א )מ"א פיקוס לאוזבנה

 דיגוברים במעלים מהם ימעלון אשר השניים הפעלים ומן . קאה , צרה , ספה בזה חיה, פניםבשני
 באה , יב( 1 )יחזקאל העת בא ככתוב , הנקבה באה הזכר בא . בה"א והנקבות ה"א נלאהנכרים
 גרה , ד( קלפו )תלים מריסוק לרעי בנחה ככתוג , הנקבה בנחה , הוכר בן , ו( 1 )שםהצפירה

 ככתוב הוכר דן , הנקבה דנה . בג( קה )תקם חם בארץ גר ויעקב ככתוב , הונר גר ,וכנקבה
 )שם השובבה הבת עמקך וב כרכת'ב , הזכר וב , הנקבה זבה , יו( כב )ירמיה ואב.ון עני דיןדן
 שחה , הזכר מוזק , י~( ינו )איוב לאשתי ורה רוחי ככתוב , הנקבה זרה הוכר ור , ד(מט.

 רמה , הזכר רם . יב( מ ).שעיה הארץ עפר בשליש וכל ככתוב , יפוכר כל , הנקבה כלה ,הנקבה
 והססנה ככתוב , הנקנה צרה הוכר צר , יא( כו לישעיה 'חו.ון כל ידך רסס נכתש ,הנקבה
 כי עבור בפועכם עומרים ממעל להם והרומים פה הכתובים אלה כל . ד( כח )שם נהתכנסצרה
 על לעזר לך לה.ותם , שייים שלשה על המעלים אלה הגה משקל עלי ונהגתי , הם עובריםפעלים

 , הש.ריס לערך בשפה ורחב ,המשרים

 ע"א 8ל צר כחכרהע'ץ

 וחטף מזח אלי תאגור יזחולא
 , במחירים וכסף הסגור יתןולא

 מעל ההשן סגירת יוסר לא . החשן 'זהולא
 פתר אשר דונש פתרון בעיני יתכן ולא .האמיר
 אך , הי בדבר רק מעד ניוצא לא כי ימיש51א

 נח( נח לשמות החשן יזח ולא והנאה ,יזח
 קש )תלים יחנרה תמיר למוח עם אחדבחלק
 , לנצח 'תנן ולא מוח, כמו יזה ולה.ותים(
 מצח משקר נמ"ם מוח משרש הכר"םכי

 כמשמעו ההשן ישער לא ההשן .וח יאוסהרון



דונש
 'הטרק ולא אכזר אונקלוס וכן , הערניתבלשון
 המית, אל אותך וקנאה והתבונן בארמית,חושגא

61ר"ת
 , והרס בזין ועקור עיקר משמשי מצאנוות

 ולמוח במקום , איור ההרת לשון 'זח לאויאמר

 , מעל מס כמו ולמוח ומם , אוור חגורתשה"

 . ריק דבר לא כהוא[ כי , יחסרק לא כתרגומו וטתרונו , מגר , במלבן , בסיט ,מער

 ע"ב 4 צד מחברתעלן

 האזיקים מן אל"ף במחגרת יהנאת .אזיקים
 האזיקים גורת ואמרת , ד( מ )יר' ידך עלאשר
 מן אכוב כנזרת יד( מה )ישעיה יעברו בוקיםמן
 והעיקרא בכל לנו ואין , בו( 'א )רניאל ירברונוב

 ולו , יקרא לא בפסוק הכחוב האש"ף כי ,אויק'ם
 לא אשר רעים וארבעים שכיונה ככוובמסורת
 )הושע שאון וקאם מהם, ואלה , אלפיהםיקראו

 צאת לעת ו( ב )יואל מארור קבצו , יר(י
 בוראם אתה מלבך כי , א( יא )ש"אהמלאכים
 , ח( 1)נחמיה

 כזיקים לעולם האזיקיםופתרון
 , ואסורים כילודים ורתוקיםכבלים

 . יתכנו דונש רברי דגושה האזיקים מן 1"'ןאם
 והאל"ף רפה ה41'ן ואם איננה, כאשר האי"ףכ'
 נקראת אינה כי גם , המסירת כדברי נקראתלא

 . מנחם רברי ויתכנו הוא התרנה מן מקוםמכי
 סחשנון הא אשר והאספסוף אלף נמווהוא
 בלשון מהפרשות אך , נקראין לא אשרהאעין
 מכל היתרות המסורת ומנה 1( וערב ,אסיפה
 ומתפרשות נקראות לא אשר כונזז וגג( ,וכל

 רוב יש כי , הנקראות בהן כיוצא כמוכסתרון
 יערה ממרום עלינו חן ורוח , להקרא דינם אין אשר היסוד מןאלפין

 לסטה, למעלהאו טוסבה וערב ח'בח יעת.אס לא1(

 ע"ב 89 צר טחברחע.,

 חלמות נריר טעם יש אם ועתרת ,חלמות
 משתגע איש בריר ורעת טעם יש אם ו( 1)א.וב

 הבלים, הבל הוא זה וברברך , הבליו דבריוריבוי
 )שם זקנים טעם כמו טעם יש אם כיגאמרך

 סו( קיט )תלים למד:י ורעת טעם מט , ך(יב
 לשר כעמום טעמו והקץ : מרומיו אותוותרחיק
ק )נמ'השמן  ג )יננה מאומה 'יעמו אל , ח( 

 לט )איוב בניהם יחלמו אלי חלמות ותרמה ,ו(
 במקראי דומה להלכיות ואין , ר'גוי כפתרוןד(

 בלשון מלח מבל' יאכל לא אשר הביצה רירוהוא
 . אמצה אומן הירק והואמשנה

 בצמא לחולםמה חלמותבריר
 . בנהרים ושותה המימהויוצא
 משוגעי' ריר מורידי בו סהר אשר אחם נדנר'לא
 יתכן ולא , ודבריהם ~CrrD1 יכונו לאאשר
 לגזברם ושיקרא ראשנה 'חכן לא כי , כןלפרטו
 , הוא פיעם ולא ריבור אינני הריר גם כי ,אליו
 חלמון פתרונו אשר יתבנו לא דונש דבר'גם

 איוב תפש המשנה לשון אחר אם כי ,הביצה
 לריר לקרוא או , וכלכוון לכיזוב לו rvn ,לשונו
 אין או , והליכון גחלבון פיעם יש גם כ' ,חלבון
 יקרא תפל כי ועוד . מלח בלא גשנוץסבועם
 ועור 7 חלמות מן נריר הוסיף ומה , הואגם

 , הבצים בריר טעם יש אם לחקות המחוקק על rrnl , הנצים מן אם כי החימון כון הריר איןכי

 יקרא נכולכן לא כאשר ]כגלח[ 'די על מאכלו אשר רבר בל מלח מבלי חסל ה.אכל : פתרונו כהאך
 בנוזי אל אמור כא( א )איוב תפלה נתן ולא ככנו , כחקיני לא אשר רבר כל נקרא תפל כ' ,תפל
 הוא אשר יחלוב( באשר פועם לארם יש אם או , וכלנוות ברנר כועס יש אם ., יא( יג )יחזקאלתפל

 ומוצצו שותהו הוא כאשר בחלוננו לו דומה בסיו אשר רירו כי ולכנען , נפשו וריקה והק"ןשותה
 בחלומו מאומה טעם לא בי , NDS הוא והנה ובהקיצו החניון מתיך שותה הוא אשרוחלם
 התטל נאוכל דנריכם כי מלח מבלי הפל היאכל איוב אמר וכה ש"ח, הוא יה'וה מרומה הואנאשר



ר"ת62
 בהקיצו כי יועיל לא אשר- החלום כריר רבריכם 2ם הלמות נריר טעכ יש ואס , מיה יהסואשר

 טוב הוא אשר ושותה לאוכל הבריו דבר' רימה הרי , מאומה הועץ ולא שוקקה ונפשו עיףוהוא

 רימה בדבר וכיוצא , בדבריכם אין ככה תועלת כאלה ושתיה באכילים ואין ולשירות לאכוללארם
 וה.ה , יועלו לא אשר בהלום ולשתות יאכול ציון הר על הצובאים הגוים גל המון הנביאיששה
 למעשה ההיום נהפך ויען , ו( כש )ישעיה אריאל על הצונא'ס הנוים נל המון לעה הזוןנהים
 חוטא תחטא כי תחטא, לא יאמר כי , הזק משקל להקרא שמות דרך וכן , הלמות נקראההלום

 נקרא מעשה ועושה קל משקל , נמש גונב , תגנוב לא וכן , חוק משקל חטאים ) קלמשקל

 כזלפו כובל' הפל העוכל המקרא סתרון קוצר וכן , ימצא לא המצים אצל דבריי מגנני תמצאגנבים

 כי , בפיו אשר בריר הלמות בריר טעם יש ואם , מלח תקון יהסרון , כי . ניפשעים לא דבריכנ(כן
 ונוגע , ]אין[ נמצאו מליכם בדוור כי , בזעם ברבריכם אין כן נמו , ושותהו מים מושך מעייןהוא

 , כעין כנוגע הוהנדקור

 ע"ב 36 צר וכרהעייי

 אוהביויסנירום אויביויקרו
 מהדרימי ואימה בחרביומחק

 תאמר אס כי , שניהם דגרי בהרתי לא כוהגם

 מצאנו לא הגורה רפ.ון פתרו אשר סנטםברברי

 ועור , והרוס בנין ויפקור עיקר משמש קלמשקל

 ויהרגו רעלים בספר אשר גהבירו 'אמרכ'
 פתרו ויהרגו כל כי , הפוכה תיבהטמסנרות'הם

 יתכנו לא דונש דברי גם הרג, במחברתמנהם
 ללשון חגרה וגם י גן נמו התיבה הפךאשר

 יתיישב לא וגס , פסה תרגום הניראהארשת
 ן2ל1 ככוו .בלו נכר בני פתרון כה אך ,הענין
 בתשובה תבול נבול בפתרון פירשתי נאשר1.כלו
 מתוך ויפהרו מממגרורןיהכ! 1.הרגו , יבועלא

 ומהררים הרב תשגל מחוץ כי ,מסגרותיהם
 מגרלותיה' מתוך ויבלו שניהם יפלו מותאימות
 והמסוגרות הסגורות הער" מסגרות מתוךושהרו
 . מבצריהם מפני בהנה לבטוח להם היהאשר
 מ"מ כמו הפתרון, עי תובהק ממסגרותיהםומ"מ

 ממסגרותיהם כמו כה( לב )דברי' אימהמהררים

 )תלים ממסגרותיהם ויהגרו ופתרת ו(.ניתגרו
 ודמית מתנעזם. מעל הגורתם ותסור סו(יח

 אשר ו( נב תלים ) היים מארץ ושחטך אל'אותו
 כי ואף רחוקי כע ענין וזהו שרובך, ויכריתסהרונו
 . הגורותיהם או מתניהם ממסגרות.הםתשים
 ולכך הגירה, במקום סגירה לשון נמצא לאואנחנו
 ויפםהו , ממסגרותיהם ויהגרו פתרון כינאמר

 והמסגרות , רגליהם עלי הנתוניםמכבליהם
 מלשון ויפסחו ויחגרו ומחיתי הס. אחרוהכבלים

 וכענין , נזתורגם ביה הגירא הפסה אשרארם
 ואליך 'עביו בוקים כחוב ממסגרותקזסויהגרו
 והענין , יר( מה )ישעקק יתפתו אליךישתהוו
 , רוה בסכמה תהי והתנונן , וצוה פסוקימבשני
 , רוה יהי אלולבך
 , בתלש אחרת ניסא למנחם היה כ. ברור נראהסדן1(

 52 בפהברת עין . החרגו ולא ויהגרו כתוב בהיהיה
 לא לטה הוא תמוה אפנם וצר94א. יצר36ב,ב,

 סיבר. אבל , ר נ ה בשרש נם הוה הכחוב מנהםדוכ.ר
 , שמואל פססנרוחם כמנרו על ymn( רוגש כ' שבןר"ת
 מעריך. ה , וצ"ע לבררהספק,91שה

 בשם לא וקבר לו א.ן אשר אהר , מותא לחרות רהרגו לדמות לנו וטוב , ו( מוחא והרגת ,אימה
 : עברית בלשון ומתפעל דבר שם לו נמצא אשר להג.רא מלדמותו , עברית בלשון במתפעל ולאדבר

 כממסגרותיהם ויכנרו שמוזיל בספר אשר והגירו תוכ'ה, המם כי ועור פסחים, סטה ו'ססהו,פוסחים,
 לו ויש ענינו לפי פתרונו לפי הרג כי , דונש להפך דומה זה הסך ואין , ויהרגו כמו הפוכהתיבה
 ומוגרו דונש באמנר אך , ויהגרו ננתבו הסוכה ויהרגו ותיבה , מותא הרנת וזארכו'ת בלשוןדובוזז

 לשון אותו ודרך במקרא ההווים סקסה ענינ' כיתר ולא ארמית ונכתב ויפסחו להיות ראוי היהאשר
 פחר1נ1 להיות בארתי כאשר ננון הענין כי ועור זאת לא ואת , תהגרו לכתוב המשורר לו לקההארמית

 בהם. בוטהש המה אשר , מסגרותיהם הוזק כנתוך ושחרוויאוימו
 החרון, על עמה הוא נם אימה מחרר'ס תרגום שחוא מוחא ותרגח פיז(



 ע"א 86 מהיי"-ייy'yדונש

 יחד מחוחיה ועתה הנאת אחר ובחלק .יחד
 , ין( כן )כוגשל' יוקר בברזל ברזל עם ו( עד)יגלים
 יפו )איוב גרוריו שואו יחר כמו אם כי זזואולא
 פתחיה כל ועתה יחר, פתוחיה  ועתה ופתרוןיב(,

 ותאחוז על והירה , ההלונדון ובגרונםבקרדום

 , ירומוןופסילותך

68ר"
 לוחותלפתוחי פתוחותויחד

 תימורים.וצורות פחותורקועי
 בברול נרוק עם יחר פתיחיה ועתה מנחםחיבר
 היה גדוריו יבואו יחר עם כי יושיבו ורוגש ,יוזר
 , הוא כן נרבריו לעינים הנראה ולפי . לחברולו

 , גדולות חשובות חבילות עליו להשיב ישאך

 כלאכת בכל או העץ בפחחי הליכיה גכ(צא לאכי

 במקום פתוחים נמצא לא כי ועור , ו( מא )ישעיה סעס הולס ניוצא בש-זל אך , שבירה אם כיעץ
 אשר וענינו, המזמור ראשית לפי , ננו על הפתרון הבינוח' בעיני וזוני , יתיישב לא הענין וגםפחחים
 שגט ואלת קדם קנית ערהך זנור : מרע'חך בצאן אסך יעשן לזצח זנחת אלה.ם למה אסףאמר

 צורריך שאגו ; בקרנס ארב הרע גל נצח למשואות פעמיך הרימה : בו שננת זה ציון הרנחלתך
 על ורגליהם אותות אוחותם שמו מועריך בקרב צורריך שאגו כאשר כי , ער( )תליכ מועריךבקרב
 וכמו ישבר הצורר אותו 'ודע קרדומות, עץ בסכך למעלה כמב.א יודע ראינו, לא ואותותינו ציוןהר

 בסבכי למעלה קרדומות אדם כמביא ויקצץ ישבר ו( ק5ה )תלי' 'ידע ממרחק וגבוה 'ו( ח )שום' נהםויורע
 בקרדומות כי וכן , בג( כ,1 )יר' יערה כרוזו וכן לד( י )ישעיה בברזל ה.ער סבכ' ונקף וכמוהו ,עצו
 על האויב בבא מקרם היה וזה , ורמותו עז של גובהו למעלה הן והמבנים , כב( סו )שם להבאו

 ופאורות העץ וסבכי , בקררומוח עץ בסבכי למשה ויקצץ הצורר עליהם שואג והיה קרם, קנ'חערתך
 ימינה וגורש יהודה פליטת ויספה נתוב נמצא וה למעלה ורוגמת , המדינות שרי נעיי הםהעליונות
 המכונות פתוחי עהה אך יוזלוכוון וכלפות בכשיל יחד פתוייה ופיחוז ל( יזו )כנ"ב למעליס פריועשתה
 וגל הנחושת לוחות ופיתוחי הדלחות וצורות וכרובים ותמורים , הלוחות על ומתח בהן כתובאשר

 וראשי המקבות הם , וכלפוח ונשף במגירות הצורר .ויחודם אותט ילטוש , והאריותהכרובים
 יהיריכם הנחשת נלי אותם יהלומון נהם ההולמים מתכות כלי שאר או בהם, ישגרו אשרהקרדומות

אל
 ארי

 עשות גרול כמו להוליכם אותם חבר למען הקשנים והולמים הגדולים שוברים גם , אחרת
 כאשר , מקדש נאש שלחו והנטף והנחשת הזהב ורקועי הנחשת נלי הולמו ואחרי , נחושתועשת
 שברו '"י בבקר אשר הנחושת ים ואת והמכונות '"י לבית אשר הנחשת עמורי ואת : נבווראדןעשה
 בית גורף , וללבו שבר הכל את שבר אשר ואחרי , ינ( כה )מ"ב נחשתם.בבלה כל את וישאוכפיים
 , בימינו במהרה שיבנהאלהינו

p'yל'א וק צר סהבוח 

 חונך עצמות פור אלהיט גי ופתית .חונך
 כן כמו 51פתור , עליך החונה , ע.ו()חלים
 היה כרבר'ך היה לו כי , קנכן לא דברלשוקל'
 א( ה יוב היש.עקף נא יקא במשקלחונך
 חונה ני , יג( נא )ישעיה עדף י" אחותשכח
 יהם, אחד משקל ורועה תווה וששהועונה
 וכאשר , גהם יקרה הוה בשער אחדומקרה
 יעושך, , תוגף נאמר כן , ערף היש נא קראנאמר
 יצטרף בסמיכה נאמר וכאשר , ופודך ,ורואך

 תענה כילשרת הנה חונךוכף
 , נפזרים עצמיו חונהועליך
 בנה לא גם , רבר בלא מנחם פתרון הרסדונש
 כי , אפס יהיו תשובוהיו וכל מכונה עלהתיבה
 אותך ינחנה הוא אותך חונה מנחם אמראם
 עושה עושך "מר כי , דונש תשובות יתגנואו

 קונה קונך אותך, מחדש מחלליךאותך,
 פתר מנחם אך , פורך רועך רואך וכן ,אותך
 חונה , לשתים המחחלקוח כתיבות התיבהאת



ר"ת64
 י(, עמהם חיגרו אראל נמחנרת גם נמקומו,עליך

 , דונש כרבר' ימצא לא שק- חונהונהסתרו
 כל כי אמר אשר רוגש רברי על יהשיב ישועור
 , חנך מן לנעו חנוך ככוו יסור האותיותשלשת

 מה ירעה' ולא הפתרון. יתגן ולא גן יחנן לאכי
rrn,וכה , הפתרון על %מר הענין אך לו 
 עכזי אוכלי און פועלי כל ירעו הלא הפריתהפתרון
 שם '"' אל פוקרו ולא קראו לא וי"י לוקוסאכלו
 עצמות טור י"י כי פתר היה לא סחרסחרו
 שם פתרון , מאסם אלהים כי הבישות ,חונך
 אשר במקום כי , 0חד היה לא אשר פחדפתרו
 כי פזקד והיה לא פחר ופחדו עמ' לאנוןבאו
 אשר ארם כענין . אדם ורורף נדף עלוה קוליניסס
 ולא אלהים לחרדת והיו ארם מחנה אל ""השסיע
 עצטות פיור אלהים כי , אותם רורף אישהיה

 השמיעו אשר מקול עצמיו ונפזרו עליךהחונה
 מאסו, אלהים כי עליך החונה את הנישותאלהים.
 מענין הוא אשר מנה למעלה הוא אשרזבטומור

 עצת צדיק בדור אלהים כי פחר פחדו שם נתובזה
 לעצת הבושת ואוחו . מחסהו י"י כי תבישועני
 בושת האחרון במומור אשר הנושת ווה .עני

 העני את להביש רצה אשר לעומת העני עלהחונה
 'נססו. שסה'ו עמל ואוינ מחסהו, "" כ' 'וכל,%א

 זם , ח,  בשרש שהוא במקושו ע75 חווה חוזך פחר פו1(
 ל א ר א במחברת לשתים המחלקות התיבות עםחברו

 , ע"ש . 5תם אדא איאלםכסי

דונש
 , קףהמ4ף נאמר -כן , ו( יג )יביים ענדיםמבית

 ולקו , והרועך , והרואך . , והששך ,והחונך
 , ורועך , ויואך , וששך , וחונך , עקףנאמר
 לא וגן , בכריתה ולא בסמיכה יא נקודותבשתי
 הדרך), , דברך גברתך, אמך, 44ף,נאמר
 נגודך, 'דך טי, חסרך, ורועך,זהבך,

 , עצתך , סודך , נמשך , מלכותך ,יבושך

 , תהלתך , שירתך , רעך , קרונך , צרקך ,פארך
 כמו , גדולה גקמיצה אם כי נקורכןבשת'
 כה(, בג )משלי יולר~ף ותגל וששף ישףישמח
 יגיר ופי , ח( נח )'ששה צדקך לפניךוהלך

 משקי ש הצחה הלשון , 'ז( נא )תליםתהילתך
 הם הוה מהמשקל ומהיוצאים , בנויה היאהזה
 , ריף והם הדבקים ואוהיות הענינים ת'גותכמו
 עיף נאמר לא עטך נאמר %ו , ונך יך,ועמך,
 ידו( יו )רניאל ?שף ועל ומכף על יאמר לאנאשר

 , הינאף נעם כמו דסעל~י הפעלים מןוהיוצאים
 עוף אשר כמו שעבר והפועל יג( כח)יחזקאל
 , יט( ל )יששה 44ף כשמעתו , יו()רברים.ו

 כה ליחזקאל קרם לבני נותנך הנני נקבהובלשון
 , ארמית הלשין נבנתה הוה המשקל ועל ,ד(

 בעברית וכקמיצה במקוכם בה הנקודותושתי
 חק(, ג )רניאל פלחין איתנא לא מלשףכאמור

 אנח , יו( ה )שם ונבוביוזך להוין לךמתנתך
 חוסך, ירמה יא אלה ולכל , כג( ה )שםורברבנך

ל החונה בספרך הניקור תנחר כי 'דעת'ולו  
 לאמר יתנן אס י הוה בדבר גם עליך השגתי , נקבה בלשון נקדת' 4ל:ך החונה ותאמר , וכרבלשון
 גמשקי חונך או , נותנך הננ' אלי לרמותו . חוכך חונה מןלנקנה

 , יד( ד )ירמיה אונך מחשבת
 ו(, כב )משלי לנער חנוך נכף ל המלה יסוד מן חונך ך' כי לאמר לאלה תדמה לא אחרת חשובהאו

 , ירך נקידת ראות' ער הוחלת' , להכחידך הזה בדבר ראיתי לא כיוביען

 ע.א 13 גר סחברחעק

 המקוננתבארץ מנחננתונחנת
 , הצירים בתבלי מתאוננת עתבבא

 %א , חגוי תהיה איפה נחנת מה מנחםפתר
 זקנה כון כי , ונענין לפי ולא הדקרוק לפי לאיתנן
 עור נקלת, קנה מן נחגת, בנה מן , נחגתיאמר
 אשר רוגש פתרון גם ד(, לא )ירמיה ונבקתאבנך
 לפ. ולא הרקדוק לפי לא יתכן לא וגן לשוןפתר
 , הושבת שב מן , הוחנח יאמר ורן כון כי .הענין

 )ירמ' חבלים לך גגא נחנה מה פתית .נחנת
 מה במקרא לנו ואין . חנם תהיה איפה גג(ננ

 והוא חנוי לאיש לקרות יאות ולא . איפואבמקים
 בי . הפועלת והת חזוייה לאשת %א .הפועל
 לזכר נהנס מה לאמר יתכן ולא וחקה, המהאם
 ייבר קלס אירא אם כי לנקנה נחנתמה

 , יון( פיז )תלים שבי  שבית לפורום מליסבמשקל
 )משל' כלנה על ויעז ואת במשקל לנקבנויקולח
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דונש
 נמים נפשתי יט עע תאמר ואם , נט(לא

 )'חז' הוונה לבם את נשברתי אשר והואפעיתי
 בסו , נפעלתי פתרונו נשברתי כי אומר , ט(1

 אשר ופתרון , יג( יא )תל,' מפ כמתנשכחת'
 ופחדי עווי נשבר אשר , הוונה לבם אתנשברהי
 כסו , הוה במקום את , הוונה לבם מןומורא'
 את דואג אני כס( ט )שמות העיר אתנצאחי
 טמאמר תתמה ואל . יכו( כח )'רססה.הודים
 הנה כי , הזונה יבם את נשברת' אשרהכהע
 וישתומם ו( ו )בראשית לבו אל ונתעצבנתוב
 צר יו צרתם בכל ין( נכו )'שערק מפגיע איןכי

 ח( י1ו )וכרעו בהם  נפשי ותקצר ט( סגגשום
 הגדול ואלהינו , בו( כנ )יחזקאל בתוכםואחל
 תקצר ולא לבו אל יתעצב לא שמו יתרומםולגבור
 נאסר אך רק , יעיבר ולא יוקל ולא יצר לאנטשו
 כוחם כרי להשמיעם האדם לבני דברה התורהבי

 אשר פתרון קם וכאשר , מודעם כפיולהשכתם
 פתרון קם כן , שברתי עי לא במקראונשירתי

 מה וגננה , חנית עלי לא במבטאו נחנתמה
 כאשר יד( ב )אסתר וחסר חן ותשא מןנילנת
 , ו( כא )ש"א חול דרך והוא מן , בתוכםואחל
 בעליוחק- חגליס י בבא חן מבאח מה פתרונוונח

 ישבת ככתוב גארדים הספונ.ם וקנק-המרווחים
 חבלים לך בבא גחנת מה בארזים מקוננתגלבגון
 , צדה ויראה כורכמה והכן והתבונן , כיולדהחיל
 , ועדה קהל גחוך רע בכל תהיהפן

 למשלי חותה אהה גחלים גי ופהרת .חותה
 ותבערה שיק לשון באמרך ראשו, על גוער כב(כה
 ואנ' , ע( סו )ויקרא המחתה מיא %קח מן ,הוא
 אם כי , האש לדליקת מחתה נקראה יאאומר
 ז( נב )תלים מאהל ויסחך ויחתך , גחליםיגהפת
 חותה כי יוכיחו יד( ל )היעיה מיקור אשהחתות

 זה ושמץ . ראשו על מ וחוטן גורף כסו ראשועל
 ' חותה אתה גחלים כי לפני אסור הפסוקהפתרון
 צמא ואם , לחם האכילהו שנאך רעב אםוהוא

 , זזאש כפועל וכושל הרעב ומועל . מיםהשקהו
 רעב ולעמורו מפני נכמרו כתנור עורנוככתוב
 להאכיל האדם החכם צוה כן ועל , י( הואיכה
 הרעב גחי ויחתות להסיר שוזאו המז ולו ,הרעב
 באמרו %, ישלם נ"י כי והוריעו ראשו, משוהצטא

5פר"ת
 גס , 'ו( מ )שטף המשנן הוקם ההטת, קםמן
 חלים י בנא חן י מצאת מה לפתור יתקלא

 , בארוים לך הספוגים וקניך המרווחיםנשיותך
 המביא בעיני או בעיניהם חן ימצאו החנליםוכ'

 פתרונו וה אך ? ומגרלים ג'רניות מפגיהחבלים
 גנים כוכבים ובע בארוים טקוננת בלבנון,ושבת
 במבצעת נחננת מה נחנת מה בהם, ותבטחיקנך
 אויבץ- להסיר ירככם על חנינה י ניתנהומה
 ולא חט 'ושיי לא בי , בנינקי חווק כופני ,סעליך
 שיח אשר הנבואה ענז ויוכיח וכן ,מבצר
 ובגובה מעזו ובמבצרי גנינו דזודק בנובטיבומווז
 נחנת מה באחים מקוננת ירמיהו אמר אשרקנו
 גי '"י נאום אני חי כיקדה חי חמש עננט
 נראים , כר( כנ )'רמה אתקנך משם כיימיני יי ש חותם יהורה מי יהויקים גן בניהואם

 ינתק אשר הימין כרזותם וכזובור קלהדברים
 קרנן "רקרוק פי וש , ארנק- ומנצר קנךממרוס
 %א נון נמו הנון נדגשה לול' חנן מןנחנת
 תחת שהרגש כה( ו )נמ' ויחנך ב(, ז )דב'תחנם
 הקו יען נרגשה 4א ולנן , חנן מן החסירהנון

 כי , להדגש עכלון לא חטפין ושני , תיבהבסוף
 כ:( מ"י בו דונש ופהרון , גפה להרגיש יוכללא
 קקו91ז כסו קקינ;" יאסר כאשר כי לרקדוקקרוב
 , למזת נמו 1מ1ט יאסר כן יוקשת, כמויושנת
 מעטה ויעקב כמעם, הניגון בעגור הפרש 'שאך

 . יעטתהלה
 nUY 16 צד פחברתעי.ן

 השותה ראשעלי הותהוגחלים
 . הסתריםבלחם כפותהואוכל

 לשון מנחם פירשראשו על חותה אתה גחליםכי
 חתיית אין כי ירע לא כי לבעבור ולא , ותגערהשיק
 כי . גמקומס וחתייוזם גחלים רריעז אם כיאש

 העמיק ודונש , סתרינו קיצר אך ירעהאומנם
 . ראשו מש חותה אתה רעב גחלי גחלים כןלפרש
 תאכילנו וכאשר העור, יכמרו כהנור רעב ולעמותכי

 דקכן ולא רעב ולעפות ראשו מעל תשרוחשקנו
 השקהו לדום האכילהו לוקקות לו !זיה כי , כןלמרש
 , מעליו חותה אתה גחלים כי לך ימקם ל"ימיס
 ראשו על כי ועור ילטדנוק גא מה ראשןכי

 שלא פתרונו ס"ס ובהוסיפך , ראשו עללהיוון פחרוגי
 אינו וישנו, לאו הן ששה והנה . ראשו שיהא



ר"ת80
 אל לדמות בא אשר 'הסר אל ראשך על שמןגם
 הפתרון גם כ' . לו דומה אצו סתרונו לפ' ,זה

 קהית אמר בה בי , חסרון ביי 'היה ראשך עלשמן
 ימה ראשך על ושכון לבנים בגדיך  יהר יתזבכל

 , לבנים בנדיך לא ראשך עי שמן לא יחסרואי

 ובגדיו כמו נקבה, בלשין בגד קש גם זנר. ישוןיננ"
 בגדים סיני יש בי לבעבור בו( 1 )משלי תשרפ:הלא
 . נקבות שמותם מהם ויש ונרים שמותם מהםיש,
 צמא ואם להם האכעהו שנאך רעב אם פתרוןוכה

 כי , ראשו על הותה אתה גחלים כי מיםהשקהו
 אהה או לו תטור ו5א תקום ולא לשנאךבהטיבך
 'עמור כי , ראשו ע5 ולהיות לתת נגחלים[הותה
 על מוסן כי לך ישלג( ו5א לך; ישלב! לא אםגרעתן
 כי י ישלם וי"י / לו מלהינזיב ההדל השוניאידי

דונש
 , לך ,שלם ודק ראשו על הותה אתה גהליםכי

 על ינו יש כי ראשו מן או ראשו מעלואמרתי
 מן ינא או מחם לפתרון שיו להוסיף יחנןכמוהו
 ושמן לבנים בגדיך יהיו עת בכל והוא .נמקומו

 יתכן לא , ה( בו לקהלת יחסר אל ראשךע5
 מן או ינוסר אל ראשך מעל באמרנו אם כיפתרונו
 תהלכו בתיבה תעה לכוה תאמר ואם ,ראשך
 כן כמו כי אוריעך , תוסיף או אחק לפתרוןותגרע
 . כאלה , טן במקום את לנו יש 1( כאמרךעש.ת
 העיר את כצאתי ד( מר )שמו' העיר את .צאוהם
 אג' , כנ( סו )ס"א רגלו את הלה כס(,. פו)שמ
 ועללי לך הא 2 יסו( כיק "רמזה ה.הורים אתרואג

 . עדיםארבעה
 . עלא 38 צו מחכיה1(

 תשסה אל אויבך בנפול למעלה אמר הערן ונוה . בגחלים ויכוה שמר לא והוא אלה.ך 4" מצותשמרת
 שמה יא אם ני יסדנו מזה , יה( כד )שם אפז מעליו והש.ב בעיניו ורע "'י יראה מן יסך י% איעהנסלו

 ישיב לא והשקהו האכ.יו ואם . הנם'לה היא והצמא והרעב . הטאחו בנהלי 'כוה אך , ממנו אפו שבלא
 שמה יא כי טעמו ישיב לא באפו העמידו אשר ראשו על להיות הותה אתה בגחלים גן ואם , אפומעליו
 , באהבתו יכסה משעיו כל וע5 , כטובתו הטובה ישלם ו'"י עליו ריחם אך , והמשקהו המאכילו זה.עליו

 ע"א 91 יד מהסרחון

 המשנהכהנם התאנהוחנטה
 . הטרים בטתוק פתרונהואתי
 פגנה הנטה מנהם הגיא אשר ש חנש אףחרה
 הק הנטה אמר כי אהד בחיק הרופאים ויחנטועם

 אחר ענין לפרשם יתכן ואמנם י הפגיןהיצאת
 אותן ובסמה סגיה מתקה כמו פגיה הנטהלפתור
 פו )שופטים מתקי את ההדלתי נתאנה נמצאיזן

 בחלק יג( ב )שיר סגיה הניה והבאת .הכמה
 שני והם ג( נ )בראשית הרופאים ויהדרו עםאהד
 והצטיהה הודגרה פגיה חטה פתרון ,הלקים

 הילור בה הנקרא המשנה מן , ופארותיהיונקותיה
 בישון כמשמעו הרופאים ויחנטו ופתרון .הנוט
 תתערב. אל שונים ועם המערב, מכם והזהרהערב.

 בשום נמצא לא כי , מתק ולא סמדר הוצאת לא בגפנים הזכיר ולא מסדר הגפנים באומרו ותדע . (יא
 הוצאת המשורר הוכיר לא אשר אחרי בלבו מנהם ואטר בתאנה. ולא בגפן לא הוצאה ולא , בגפןומתק

 לויהנטו רמהו אך במשנץ כחנטה פגיה הנטה פירש לא לכן בתאנה, הפגין הוצאת הוכיר לא כן כמוהגפן
 לנמש, מתוק הוא והביסום בהמה, ולחובנו לקטר גשמים לשרוף הרופאים, ועמסו פהרונו אשרהרופאים

 כמעט. יפרדם והענין הם אהד והלק . מיתוק הנטה סתרון תאנה ואצי , גיסום הנטה פתרון המתואש
 דונש כדברי הממרש סומנתם דונש כדברי כמעט ונפרדים הענין לפי הנמשנין מן הרבה תמצאכאשר
 . יענשלא

 ע"א 81 ובצד ע"ב 86 צד פחותתעט

  בסערות לשניהלקימויהבאו ובחוחים.יהלקת שיחים בין כנוהק כחוחיםחווחים
 )שיר ההוהים בין גשושנה ו( יג )ש"א יבהוהים , ררדרים עם וקבן נספחיםבחרול
 הוהים כי אמרת ואשר י אהד הלק והם ב(ב כאשר כתוהים ההוהים כי דונש דברי'נתכנו
 והנני , ודורים דףר'ם ראמההביא

 כמוסי
 נכוהים, בהם אסריך אין , וכשיהיס כמהתיסהם על



דונש
 למךז תאמר ואם ן החוחים דגם החוחיםכי

 .הנלאם במשקל לנו יש אומר , 0:011'0 וההונע
 ורורים סקורים והאחר , ורודים הדיםוחוחים

 והרודים ה5, וחיתים מחנחים האחד כאשררוד
 וישימו , הם אלה וחוחים זזן7וים משקל עלאשר
 ובצלחות ו1דיךים ו(, י )מ"ב בדורים ראשיהםאת

 לך תהי , בצחות לרבר והתבונן , יג( לזז)דה"ג
 , אחותהחכמה

לש,ל"ת

 ע% , ליעץ" ?י , "עך ~:ן כאשר ,דבריו
 נלה כי , היון עיר. , היונה עיר או ( 1עולות
 בפתרון גם , ופרס צפון וארץ בבל מצולהמשקה
 יתחבא ובחרויים בחווחש אשר לרוגש עוריש

 העם ויתהנאו נשאול אמר כאשר כ. ,הארם
 ובבורות ובצריחים ובסלעים ובחווחיםבמערות
 חוותיה הנקראים החוחים בין נתחבאו פתראשר
 השיחיכז בין יתחבאו אשר באיוב נמצאכן

 עפר חורי לשכון נהלים בערוץ ככתובוגחרויים
 תחח ינהקו שיחים ובין , לשכון וכמים עסו וחורי איתנים נוזליבז בשבר פתרונו ו( ל לטיובוכפים
 , קנין בכל קנה ובינה וחכמה , בענין גו  שם דיבר קושר שם בל' גני שם 'החבאו אשר יסופחו,חרול

 . עזה 4י צד מחברה 2ryז

 ע"א ג9 צר פחברחעין

 יד( יו )שמות מחספס דק והנאת ,ונחספס
 אח י"י חשף אל' אותו ודמית השלישיים,בפעלים
 דומה לו אין ומחספס , י( גג )ישעיה קדשוזרוע

 כ' ונורע . הוא הרגיעיים הסגלים מן כ'גמקוא
 אחה אוח בתוספות יכפלין לא השלחנייםהפעלים

 וזלקלקות ק-ק, מן ירקרק כמו שנים. בתוספת אםכי
 , סחר מן סחוחר שחר, טן נעתרזקרת , יקלקכון

 נכפלו ולו . ונעקל כון עקלקל , נפהל כזןמתלתל
 ראותי כפקתם היהר , הסף מן יפספס גהוקךעלי

 שזזרזק , יקלק כון חלקל , ירק מן ירקר בהלהיות.

 עקלק , נפהל כנן פתלת , סוכר כנן סימוק , שוקרכון
 מירקר, , מחספס כמו המצם ובתוסמח . כזעקלכון

 מעות המשקל זה ובראותנו . מחלקל ,כ,שחרח
 וכשפשף משף כסילון כי ירענו , ומעקלופהלהל
 מחופש בחמש הבינונ' וגם . סחרחר כנימקיעלי

 , מחספס הרביעיים הפעלים מן כי ו( סד)תלים
 , כמלכיש ולצן , ורנופש , 'פרשו , זרזיףכמו

 להרחיקך נבאר אשר , בפעלים הבאח אשרוכרכב,

 מחשוף עם מחספס תאסוףבפתרונו
 . היתרים כיתר בסוףוהסמך

 דבר' על רוגש להשע ננהי וה טה מחספסדק
 ולפרשו להשוותו רק מנחם אמר לא כ, ץמנחם
 לשם בשם רמה כאשר , יותר לו לדוכנה תעניןלפ'
 . ובסתרון בלשון לו דומה לבעבור 53( צר)לעיל
 , שין במחגרת ושם בחת במחברת בשמכםוחער
 הננחנ נחטף מחספס הביא אשר עשה כן פהכן

 הנא הינן ומחשות .נסמך
~ea 

 . בשין הננתנ
 ופתרונם בשין הנכחבים גאותם כן עשה לאאשר
 אשר , יב( ט )הושע מהם גשורי כמו ,ממד
 ואונקלס , ד( ג )שמות לראות סר כי כמופהרונו

 רעדק תרגמוכן

 כנקי
 אך מחססס(. דק )הרגום

 והב' הא'מחספס מחלוקות שהי חשף כחגכאשר
 היה עמל אך . חגר עליו לקרות לו יש חספאחסף
 אבאר נאשר , נוססה הסמך כי ירע יעןבשניו
 ף, חס מחספס דק , חספס לכחוב יעלעובחשוב'
 , נכסף ננסוף למהר בי חסף,מנחן

 . הגדולים בשם שמך למות , חבלים בנעימים לך להפיל , "בליםממוסר

דונש
 ע"א 99 ור סחברחע"ע

 בעירכם את מענו עם יש( יד (rrttt חרג משוענ' הרוגם לבוש אחר בחלק והנאת . חרבכלמועני
 , ענין חיג במשועני למשא לעמס ואין , המה משא עמס לשון אותו ופתרת יו( מה)בראשים

 לרמות לנו מה תאמו ואם , הערביה בלשון כמשמעו העגר'ת מהלשון חרב ולמועני פהרון כיואומר
 ואל כמו , העינ נלשון כמשמעם רבריס פהרח אתה נס הנה אשיבך , הערגיח ללשון העבריתהלשון

 באמדך , ט( ר )שיר ענק ובאחר , יהמרתך תאותך בפהרונך נאמרך יו( ג )שם תשוקתךאישך




