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דונש8מ,
 אלה סהרון אץ השם , כמשמעו סתרונו באמרך ב(; מו )ישיח קטה וטהמ הענק, מלהיראה

 דגרי מקצת י אערוך והננ' , הערבית ~שון העברו( לשון ~מות ישסמוך הם כמשמעםהמלש
 בינמהס יש אבל , לזו זו רומות הלשונות שתי כי להוריעך , בערבית כמשמעם פתרונם אשרהעבריה
 , בגימ"י י"1 באותיות חילוףבדוריס

 וסטווי
 , בתינו וששן , בשיכן

 ווי
 , בלפף וחייגת , ברוקת

 כאיך ביאש" בהם והמתדקחיהסהנות גשירזשריאגןהסהראק
 גניהיעיה י"יאתוותנשףחשף נטךבראש" טאיןאתםאחיאק
 לייא'חזקאל השווחוסמתוזמם יב כאקרעיה לילה וגס בקראתאאתא
 'ה כא3מרבר שרים הפרוהבארחפר בו נ בראשית במצרים בארוןוהמםארק
 ץ טאיוג ונבויחמוחפז כא לואיוב כשהקים הואבהירבהיר

5ך4.
 יב פוויקרא קטרת הפניוימלאחפן לט יג וקרא בעור פרה הואנהקבהק
 כב הבראש" והרףיץחרף א אבראשית את אלהיםבראברא
 ירצפנקץב נטףהרבהרב ננ מהשם ומזון ולהםברולר
 יה נוויקרא הכהן לוהשבוקשב סו בוישעיה ממפצות גירכאננ'ניר
 כר כבירמיה שיני ז ש"ותםחתם 1 ענתלים גו על נמטרייגז
 ב יהשטו' התןהירוחתן זיכהמיה הדלהזתיגיפוגף

 יב טאיוב יהתףהןוהתף 0וו לסושמוח גנלותשרשרוהנבי

 פו לוגהצנה( היוםהימחיד,לומ יב כנדברים לך תעשהגדרםנדי
 ט ךמשלי מחטאתיגוהרתיכגהר כד כבבמדבר מוה וגדר מנהגדרגדר
 'יג ,במדבר נורו טמאכיבמכלא יד בויקרא כרבולגרשגרש



69דונש

 ר .ל_שםמתייאלהשפתל יגדוויקראניימרטראשומרם * ינראשית נהמפשותישיפצל ד סוקיעקזכיאסהסץטץ

 .מאויו ע.גיוסקחנאאת13קח ג בגיהוקאלנ,עכושדקהןקן

 ג גגחות ולהב מעלהפרשבנרטט אימשלי ומליצה מסל,להביןכמטע
 מחיטעישה משךוצאצאךצאצא כא להישע" השחין שוימרחומרת

 ו נימקו עמי היו אונרוהצאןצאן השמות.ח לך אעתירלמתימתי
 י. השופטים משיא צבעיםשללצבע ך 1שומטים שפוך הטרקואתסרק
 כה ירדברים הכסףוצרתצר כח לעושה נויםלהנסה3ף
 ו לטתלים יחהיאעש נצלםאדצלם ט יבשמות נא ממנו תאגלואלנא
 י השמות אותםויצברוצבר ג קכאתלים יישן ולא ינוםלאנם
 נהיתחלים ובהחם. ובקרערבצהר טקהלת' יסכןגם עצשונוקעסכן
 ח הירמיה יצהיו רעהו אשתאלצהל א גגמש* וד% מונאכי .סובא
 טו חדברים מים אשראיןוצמאון?מא 'ג דקהלה מסכן לדטובסק

 ל 'גוקרא צהונישאצהב ה בטור גאשישותממנוניסמך
 ז טושמות נקששתמוקש ז מרישעיה ונמתחו יויסגדמנד
 כב חברא' קיץ וחוםקירקר י בועמעמו משפיהונלהסעף
 א סרישעיט המסים אש כקדוח ..קפח טו בא.כה כפים עליךספקוספק

 1 יחשם חיט שיווקץקץ לו לאדברים החורה ספר אתלקחספר

 ב יגשכוות בכור כל ליקרשקאט יא בשיר ענר הסתיו הנהגיסתיו
 ו וס"נ עץיקצבקצב ג היומעדו ושקלהוויעוקהוערק
 כו כגדברים סלילותוקטפתקכזף ו הסיר עבר חמקדוריענר
 ט האסתר וע %א קםולאקם נו יוש"א השם זה מ'גן%ם
 ח כהבמדבר וידקור הקבהאלקבה לח לבדב' וישרוכפיקומועזר
 ו איופי לקצפהיתאנתיקצף כד זקהלת מי עסוקעמוקעיסוק
 יו וסגישעהז לבנותקשיחקשת מא יחאיוב צירו יעיב יניןמיעורב
 י לאיוג רוק דכדכולאיוק 'ד באסתר באה הרזבשבערב
 % טוויקרא את בשרורריר ש גדברים בחל עדשעישוערס

~PP
 ג יבש"א רצותי מיואתרץ יר זדברים ועקרהעקר

 1 ירישעהז וצהלי רנהפצחירנה ט כבש"ב באפו ע1;שהעשן

 ט טןברא' ונלנש נארהכגץרבץ מז כבבראשי' השחק אתויעקדעקי
 יו לו איוב תחהקז מוצק לאיחברחב ע יאיוב ישכבון לאזשרקיערק
 ו נגשעיה גוחיה לפניוכרחליחן ו נגתלים חונך עצמותפורפזר
 ז כהבמרבר גירו רומחויקחרקוח יח כרישעיה בפחלנדפח

 ה בשיר בתפוחיםרפרונירפד כא כומש4 יגחליםפחםפחם
 נא ידנ"ל בכתנ הרשוםאתללטם ז טאישעיה טט'שמחייקפטיש'
 יג אמשה המרכנהיחםרתם י טהתלים מים מלא אלהיםפלגפלנ
 א טושמות רמה ורוגבוסוסרכזה כג זמשלי חז שלחערפלח
 1 א בראשית. בתוך רקיע קוי .רקיע פא כסמשל' מנערסמ"קפנק

 ח קגרזיים "'י וחנוןרתוםריקום נ כנואיוב למלקתי פערו -פער
 ד ו דברים בטור אוהמושרתשיך ר סתלים ארומצמחההיישתהפצם
 ד קלב שם לעגי שגת אתןאםשנת א נדישעיה רנהמצחיפצח



ר"ת70
 הערב לפתרכן ותקרבוהבהר

 , נדקרים בחרב' החרבממועני

 ונוסל , הטו ודקירה הוא ערג'ת לשון פתרדונש
 ולכן , חרג אצל ולא ערבית בלשון רומחאצל
 חרבות ינוו דבר כל יקרא חרב כי דונשאמר
 עליה הנפת חרבך כי , אזמלים הם אשרצורים
 רומח וה חרב וגם , אגן חרשי מקבות הםאשר
 כי , בזה לא אך , הווו גן גי אמר אמת ,הוא

 בידו רומח 1.קח רקירה גרומח נמצאכאשר
 נמצא בחרב כן ח( כה )במר' שזיהם אתוידקור
 , ר( לא )ש"א גוה ירקרנ' חרבך שיוףדקייה
 , משענין 'ונתז תרגם '( לז )יר' מדוקריםואנשים
 לא הערבית בלשון כי דברי' כנים כי תדעובזאת
 ובלשון , גרומח אם כי וטעינה דקירהניוצא

 , פרשתי כאשר נחרב גם דקירה תמלאהעבר'ת

 כמשמעו, ולרב כורקר' וקרב כשוועני להיותויכול
 , ויסומנו יגל ויעקב , רוווחולא

 כי וכתג מבועני לבאר דו:ש כתבואשר
 אין, , אנן כמו במקצת, ועברי ערבי הםשוים
 כי להוריע כרי , ברא , גהק גהר ארון ,אחא

 לזו זו רוביות והערבי ונעברילשונות
' 

 יעד אגל
 , בגימ"ל 9"ן , גאות.ות חילוףבימתם

 וה'"ת , בדי"ת ווין בתי"1 ושכוןגשי"ן, וסמי
 ומשתנים, מועטים הם[ ]כ' כתכם לחנם ,בכ"ף
 , העברי ללשון דומה אינו  העיבי ישון רוננ'

 , לרוג ברברים , קרוב לארמיוהעברי

 דונש-
 היוצתהשליתהשליא משישששזר
 ושטף ימתיק .שטת
 D~lpשבלשביל

 .. בה שסךאשרשפך

 יש.ש גם שגגםשב
 לנפשישרששרם
 גלעד שכיןושמהשכין
 השלחצעדשלח
 חסומיםוהנהתאם
 עולם תלוהיתה%
 נקח רוהתלמיה%מ
 הרבה משלש תקןתקן

 ללשת רומים במקרא אלה כמו רביםורברים
 חכם כי דעתי למען , קצותם ובתבתיהערג
 מורה.אני תאמר ואם הרב, על יורנו המעכוכמוך
 איך אבל הערבית, ללשון רומה הנבריח הלנווןכי

 אם כי טענהי יאמר ולא , בחרב פעיתיהאמר
 הרומח, הוא הוה בפסוק החרב כ. אוריעךברומח,

 במקום וחרב גרון גמקום חרב במקרא לנו ישכ'
 חרבך כי הכחוב , הגרון גמקום החרב ,סכין
 בסקוס והחרב , כה( נ )שמות עליההנפת
 צוריכ( חרבורץ יהושע לו ויעש הנחוגסכין,

 , חרבות והסכין הגרזן ונהקרא , ג( ה)יהושע
 הרמחים יקראון כן כמו כי לטוה אנש. כליורון
 , המצחים כעז'ולא

 : אשמות'כו
 :ו נחדברים
 כא ואקרא
 סו יחירמיה
 % להבטדבר
 י טואיוב
 כח 'פוויקרא
 ב בגמשלי
 : וץ ביואל

 כו לוקבראש"
 יז יגדברים
 יא סחתלים
 ט יבקהלת

 ע"נ ~מז צד כחכרהלין

ולהב,למונן יתכ, ~וכנה
 , מזמורים רוב לפי כן הואוהאומנם

 יתכן לא כי דונש אמר "ינך נטעה אשרוכנה
 אשר יכון הראשונים פתרון אך מנחםסתרון
 כי רברבכם יתכני ולא , הגפן שם כזהאמרו
 ראיה יצביאו כאשר כי , ננואה דברי רקאינם

 אינה ז( 'א )דנהיל כנו שרשיה מנצרמועמד
 באותו נמצא כאשר כנו על פתרונו כי ,ראיה

 מלכוה הרר נוגש מעגור כזו על ועמרענין
 כנו על ועמד שם כתב ועוד , כ( יא)חיאל
 , כא( יא )שם מלכות סור עליו נתנו וואנגוה
 על" אשר הנט מוך גה אצל שן ענץ מהכי

 תעו הראשונים הסוהרים ני שמרה .וכנה
 )תלים ימינך נטעה אשר וכנה כ' באמרםושנו
 1( לשום פתרונו אך רק , הגפן שם הוא טו(פ

 נטעה אשר הנפן כוננה אנא פתרונו וגהנקשה,
 ני ., מפתרונך טוב הראשונים ופתרוןימינך

 נאה לא והבקשה , רב.ם פנים על גאיםהשמות
 ויה , משקל עלי ההקץ %א תקום %א תנאולא
 כ:קידת גדול קמץ היקר לא השניים הפעליםמן

 ככ,1 , נקודות .נשתי קין קמץ אם כיוכנה
 אל 2ט7 , כפ( .בו )שופטים וצאה צבאךכנה
 מד )שם יעקב ישועות צוה , יר( נו ושליסי"י

 , ו. ש ל להיות יתכן ונס הכוטחאית כשלשוי כן1(



דוננו:
 נחמה נלה 'א(, סח )שם יזה ימיהק,
 באלה שמר יא וכאשר , יר( נט )שםכלה
 לבוין ואמר י4 כן כלה רוה צךז ר4ה 1(כינוי

 במקים קטנה, בקמשה ובזה ולא גרולהנקמ'צה
 קטנה. בקמיצה 11ה 'אמר אבל קבן, אם כ'כוננה

 , ה( מד )יששה יכנה ישראל ובשם מןגינו'

 ופנה , נב( כב )שמות תענה ענה אם מןשג"
 'חוה מן וחוה , ג( מ )ישעיה , י"' ררך פנומן
 רשע יחיה לא מן וחיה ג( יט )תליםדעת
 אנסה %א אשאל לא מן ונסה , ו( לו)איוב

rrt~t)1 )שמות ינקה לא ונקה מן ונקה , יב( 
 וקצה , '( כ )איוב רלים ירוצו מן ורצה , 1(לר

 שתה מן ופתה , ו( בו )משלי רגלים מקצהכון
 וחמס ולאכות על והורוד , טו( כב)שסורו

 . תשתהאל
 לאקר וטכוס קורא הם15ה לחית ציוח, נעם חלת פי1(

 ,השייח

1?'ר"ת

 על בו נאמר ולא כנו, שרשיה כננצר ועמררבא
 מנחס פתרון והאומנם , לונר נהפך הנקבהיען
 ן ימינך נטעה אשר וכיננה : אסר אשרנכון

 'אמר גי עליו בהשיבו לחכמה רוגש חשבואשר
 , '"י אל קוה , יעקב ישועית צוה , צבאיךרבה

 כ1ה שומר ולא , כלה פחמה נלה , רוההלמיה
 אם כי בלה טומר לא כן כמו , כלה קוהצוה
 בלוקון אבל , יננה ישראל ובשם מן כינויכוה
 הגיע ולא בזה דונש צדק לא , קלן יאבירד:כנז:
 , כוה יאמר רבה מן כי בזאת הדקרוקלסוד

 מן , רוה רוה מן , קוה קוה מן צוה צוהמן
 , הכן יאמר בן ומן בנה בנה וכון , כלהכלזז
 רוממה רומם מן , השב שב מן , הקם קםמן
 מן אך , כונן או כוננה גנן מן , רומםאו
 חנן מן , סונבה סבב מן , חננה יאמרחנן

 האות חס% ואם , סיננה סננ ומן ,היננה
 חוק או קל משקל נלשון הרגש DD('השנת,

 כמו , ~4קה קל ממשקל או שקה, כמו חוק ממשקל או סובבה, כמו ס4ה י( הרקדוק לסייאמר
 ממשקל או , חננה נמו חנה יאסר חנן ומן , יח( כפ )רה"א זאת שמרה , יט( ה )נחמיה ליוכרה
 או , שננתז כמוחוק

 ממשקי
 הננה שמר יא כאשר כי , ואח שמרה , לי וכרה כמו וקננה כמו ק4

 נמו 2(, סבב חנן מן סנבה חננה יאמר וכאשר , סגה חוף יאכזר לא כן , ה'ח'ר[ יציוו' כפיסבבה
 במקום כנה יאמר כן כננה יאמר וכאשר , כננה יאמר או כוננה או.יאמר כננה כנן מן שמרגן

 שמס חנן סבב מן השנעת והם'מין והביתין הנונין ררך גן כי , כננה במקום או עגה גמקום אותנה
 רוננו,  נמו רני , מוגרי  במו פגני , תחננם כמו נ( ז )דביים תחנם יא נסו גמקוסה והדגשנשיות
 באותן השניה האוח עם התיבה תקרא אשר התיבות ובאותן , שמם מן ישומו , יסובבני כמויסובני
 אס כי וי"ו בלא כוננות לשון תמצא לא ואם.תאמר , השניה האוח מקום הדגש בבא תקראהברות
 , כנה ולא גננה לא נונן מן קטר ולא כונן מן .ו( צ )תלים עיינו גוננה ז( סב )ישעיה יכונןעד
 , ו( 1 )יהושע העיר את וסבו , סובב מן ד( ב )יונה יסובבני ונהר כי , וסבב סובב מצאתיהלא
 או סבכ מן סבה להיות יתכן הדקדוק ולפי , סבב מן יד( בו )קהלת אותה וסבב גדול סלך אליהובא
 כננה גם ואול' י כננה או לגנה כמו או כננה כמו כנה כנן כון יתכן כן כמו , סבבה או סובבהכמו
 לא לכונן הדובויבז בל כי , ננה להיות וי"ו בלא והיית ישוב רגש בו יקרה אם כונן מן הואאשר
 ברוב תוצאנו לא כי ועור . וכננה כמו וכנה ידוע רנר הפסם ומכל , וועדם עם דגש בהםיוצאנו

 וכה , עצמו פסוק באותו אם כי שני פסוק בתחלת במקום אחר ענין דבר שם של מלה כפלסומורים
 לגדור , מכונה על ימעך נשעה אשר וכוננה ואת גפן ופקוד וראה הבבז נא שוב : הפסוקפהרון

 לקרוא אך , וראה משמים נא.הבט שע נן כמו , לך אמנתה בן ועל גדרינו פרצתה ~ח~רמרצותיה
 , תפן אל און ואל השמר , ינפן חדששם

 . לציוי כן נמלא לא באמת כי אף , הדקדוק למי לומר ראף היה בןפיו1(
 לפי חחום'ס והדכר.ם , הסה סבב חנן מן כמו , נחוב , סננ חנן מן סבבה חננה "מר וכאשר ושותבגדי1(

 סבבה חננה הזבן אם אולם ; טבח חוה ההן לבנות כן נם יחנן לא , סבכה ח"ח הרקרוק לפ' .חגן לא אםליסר רציני , בקל ר"ח רביי יתבארו חק1ח'  אשר הח"ן ולפי . אחריהם הכא כן ככון פאמר .חק לא כי ,הענץ
 גן 1 כננה עוטר .ש כ, ניוח ונאשר . כסוחן הכסולים משהום שהוא כק ש גננה ק נם יתכן , טבכ חקק

 . דיק . בנח לוטר קן מנידה
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דונו?. ע"" עסי צי םחביחע"לי"ת _*72
 שדחה באשאשר וכסוחהכסוחים
 , וזמורים כרותים הנכוחה ואתה5א

 פירשם בטוחה, באש ושיופה כסוחים,קהלים
 פתרם ורוגש , הידוש לשון ופירשם יחדמגחם
 ומירה נמצא לא יען אך , ומורה שלהרגום
 מנחס פתרם , להשחית ומירה לא גםבקוצים

 כמתרגם משמעם להיות יכל ואמנם , ענינםיפ'
 ואורה, שמחה היתה ולק:ודיס ומורה, הרגוםבלא

 יב )יששה כסוחים קוצים וסתרת ,-כלכותים
 ומב דומה לו אע באמרך , הוא הירוש. עניןיב(
 כה )ויקרא תזמר לא אשר ארם מלשון רומהלו
 כסוחים קוצים ופתרון , מתרגם בה תכסח לאד(

 כסוחה באש שרופה כן וכמו , כרותיםקוצים
 והתבונן , נרותה באש שרופה יו( ס)תלים
 . חרותה נלבך ותהיימלה

r'pע/'א 206 צר מחברת 

 כמה עד מנחם אתמה זאת ע5וגם
 . הבשרים דתיות דיטה תמטאלי
 כאשר פתרונו ונכון , ח"א ספק בשף לדכסה
 נסה , געשי יך צמאה של מלה כפל דונשאסר
 רבה ובבראשית , בשרי לך וחרב יבש בשרילך

 וירחמו למים, שמתשות חליו ככמהות טרשוכן
 , השמש מן.עלינו

 ב( סג )תלים נשרי לך כמה פתרה .כמה
 לפי פתרונו ואין , הענין לפי הוא !( תמסלשון
 הפסוק וראש , ויבשת חורב לשון אם כיהענין
 צמאת אשחרך אתה אלי באמרו , כן עליורה
 בויוי בל' ועיף צמה בארץ בשרי לך כמה גפש'לך
 דיע התסס כי , מים כמו גשר' לך כמה אםכי

 )יהושע למים ויחי העם לבב וימס נכתונלמים
 ולש , ח( נח לתלש סים נמו ימאסו , ה(ו

 סיח ארץ כי , res בארץ יגש אם כי , תושהה בעל לכל ציה בארץ נמס צהב בארץ כמה לטרשיתכן
 חרינה, ארץ הש ציה אם האמר ואם , ה( כה )ישעיה בציון נחורב מגזרת ויבשה החריבה ארץהקא
 במקרא לנו יש כי ? שלג מ"י יגעיו חום גם חרגה שלג מימי יגלו חום גם ציה לפרש לנו יתכןאלי

 : מהם ואלה , פעל שהוא חום גם צק: שם, שהוא ציה כמו , שוים במבטאם ופעלשג(שטוח
 החטאה בממלכה הכהונ , שם חטאה , ושוה גבוה , ויחף יחף , וצעירה צעירה , וחטאהחטאה
 הכתוב , שם צעירה , ו( לר )שמות וחטאה ופשע עון נושא הנתוב , פועי וחטאה , ט( חושמוס

 יחף , לג( מג לשם כצעדתו והצעיר הנתוב , טועל והצעירה , לח( יי )בראשיח הכו גםוהצעירה
 מנעי הכתונ , פועל ויחף , ג( כ )ישעיה ויחף ערום ישערכו עבדי היך כאשר הכחוג ,שם

 הכתוג , bt7D וגבוה , בו( מ )ישעיה לך עלי גבוה הר על הכתוב , שם גבוה , כה( ב הרמיהמיחף רני
 . שוים במבטא עוברים ופעלים שמות לנו יש ועוד . ז( יו )ש"א קומתו גבה ואל מראהו אל חנטא5
 שעבר פוש ו( ג )שמות האלהים אל מהביט ירא כי , שם ח( כ )רברים הלבב ורך הירא האעםסי

 כמו ורבים , שענר טועל ג( נח לש"א מת ושמואל , שם 10( ו והמדבר עליו מת ימות וכיוכמיהו
 פן צהר בארץ בשרי ל ככוה בטשר , סליליה תסק אל בם התבונן , ציה עלי וכשקולים ,אלה

 , תושיה ממךהדחה

 בםי,ן. אותסס בם"ם חסם שם לקרוח ש אם כמח, בםחברתשרש שחיחסעיפ.ם ג'םםחתיעל .ראח חקורא((
 בלי השערו? מ יחסון ryam . העם לבם חטם טלשון המם חנרסא ,הבארגי פכאן אבל , חמם כיחיא שםושערוי

 ביי נתקנח ספק בלתי * אשר ית בניסח חטיבה ב תא וסלת . מרעתם היא Da רחקה לא ורשן רוגשדאותבספר
 קובב. י"תחכם

 ק-, הטעו במבטא שים חפעל'ם טן חגבמם ישסוה התאר שםיחפיגשג(
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 3ל .1,ר'"ךל ל"א 64ז צד נחביחr'yזידנש
 כר )איוב כרמים ררך יפנה לא יהנאת .כרשים

 במחגרת אם כי הוא ואין , רי"ש במחברת,ח(
 הכרבוים על תורה בפסוק הכתובה והחלקהכ"ף,
 פני על הוא קל ככתוב , ורכזים וזשמלינ[ עללא
 י כרמים דרך יפנה לא בערץ תיקתם חקילכויס

 דרכיהם, 'ראה לא , כרנוים דרך 'סנה לאופתרון
 מורותיהם, וכלקון בקללת בפגוריהם הם מקללי'כי

 ואל לנתיבותטזם לאטת והודה ,בתנובותיהם
 שרים לבשרים ולא רמים, לכרמים עורתאמר
 נך( כלנורש נכים לאנכים ולא , בשר()בשרש
 Q'oeui ולא , זח( )בשרש זחים ימויחיםולא

 )בשרש לעית לעלעים ולא י גשם( )בשרששסים
 ויא , תקף( )נשרש תקיסים למקיפים ולא .)לע(

 וחרמים מצורים וכלמיםוחלקה
 אורים, מורדי ואל 'דמים אנשילכל
 מנחם דקרק לא בוה גם כרמים דרך שנהלא

 לא כ' , מהלקה כרמים , מעליון תחתוןללמוד
 דרך כי , וויחים כרמים כמו כרמים דרך'סנה

 חלקת אל לב קרנו לא וביבשה ביםשוררים
 לנא יראים גם י DrPn~ll וכרוויהםשדוחיהם

 ויזזרגום שם 'בקשום כי ולשמרם לענדםשם
 קללוז דרך לכן , יראות 'סור ולא שם 'פנהולא
 ברכה וישלוק , מעביריהם יכיר וצריקים ,בהם

 , יריהםבסעפה

 לקונים ולא י בצק(  )נשרש נצוקיםלמציקים
 , שתם( לנשרי שחומים לשוממים %א , גנם( )בשרש בנסים לנסיס'ם %א , תקן( משרש_מתקנים
 , במחלקיתיהם והשעם , גחם התגונן , שרשיהם ושרשת , עמיהם השרשת אשר אלה כמוורכים
 , גוחניהם בעית הנסכים בשנהבם, נחנמיט חסיהפן

 ע"א 40 צד סחברחענן

 גמקרא לנו יש סטרך בראש וכחגת ,כרכב
 רטפש, , מהם ואיה כנוער, מעסו רביעייםכולים

 כרכב , חרצובות , רפסרות , ורויףזלימה,
 יעלה לא המזבח וכרכב , ה( כן )שמותהמובח
 לא אשר השמות מן הוא כי , המעליםבמספר
 , שם הואל כי מודה ואתה , בפעליםנמצא
 כמו הוא השכח כרכב כ"ף במקברתבאמרך
 הפעלים עם השמות הנ"ונו %ו י המזבחשפת

 כרכב כמו ובים מהם מוצאים היינוהרביעיים
 , ספרד , פרדם , קרדום , חרמש , עקרב ,כרפס

 והניאותיו שם מיהוא מודה אני תאמרואם

 ממכם כי וכרבב סכם מהבחרצב
 . הגבורים וראש חכם איש הואהלא
 עולאם.חגרו במנחם רוכש מצא מה * נורעלא
 , . ורססורות וורויר וחרצובות וולעפה רטסשעם
 וכרפס נרכב גם נותב היה הש סנה לולימ

 נזנחם זזסריר לא כ' , ועקיב וקרדםוחרמש
 מאותם קרדונזו עקרבו כרכבו בסמיכההנקראים
 לניען כ' , ורטסודות חרמש נסמ,כתםהנקראים

 , הרבה כן ובמו הזכירם., אותיות מארבעהם
 , יכבה ולא נרי 'אירצורי

 אין כי אשיבך , ד( לז( לריבוות מלמגוזז כרכובו כנתוב , בסמיכה מטעל ראיתיו כי למען המעליםעם
 כרכב בסמיכת נאמר וכאשר יסמכווי כן כמו כלם כי לא, ואם יתפעלון אם השמות, ש מורההסמיכה
 , עקרבו עקרב ובסמיכת , קררומו קרדום ובסמיכת , כרככנו כרכם בסמיכת נאמר כן ,ברכבו

 ונשך , חרבו דוץ ובוי( כלהג( ריש חסדאי לרב תהלה שיר עקרב בסמיכת השרםולאחר
 'רו, בג," ג( , ישיבה יאש ליל 1( . אביונים למשפט , במסיבו בשבתועקרבו,

-
 . 110 י13, ןג1.עיוםחברחןרבס1,

 המוקדבשמשות יפקד וכדכד , וסנסנ'ם , וצנצנת , כדכד יהנאת ינדכד
 ., כרכרים מיקרים נוקד כר ושלחו מן ודרדר וקוץ , השניים פעלים מן ,וערער

 בשניים כדכד הניא מנחס כי דונש אמר אשר , ה14ים הכהנים מן יורו %אהשלישיים;(,
 כרכר ג' ונראה . יוצאתי לא ונדרדר והפליגו . הרג'עץם 1',ל נ. נראה1(

 מנחם הפרירט מדוע ירעתי ולא , המה ורגיעיים השניים הכסוליכז כון ורררר וערער וסנסניםובנצנת



ר"ת4?
 יען , אמר ך( סו ).שעיה נרכרות על ואם , מעמו מצאח' לא לכן , מקומו מצאתי ולאמרררר
 מצא כאשר דר מדרדר מצא לא כי דונש תפש לא בוה גס , א( יו )ישעיה כר שלחו מנחםמצא

 , ומכרכרת מרקדה מרכנה נמו כרכרות כי וכר, כרכרות בפתרון נמניתם כוונו לא כי גם כר,מכרכרות
 הם כר ושלחו , מרקר וינהם סתר אשר יו( 1 )ש"ב ומכרכר ספת כמו אם כי בהמה, שםולא
 איים אלף ומאה ברים אלף מאה ישראל ימלך והשו , נוקד היה מואב מלך מישע נ' , מצאןכרים
 , תמר אל נו והשמר , ד( נ )מ"בצמי

ךיךנ1ע ע"ב נסו צר בצברחעיתןי'ון
 יעשהלמשען לכסאוכבש

 בקירים, הנסמך נושאומאחריו
 פתר אשר מנחם נדברי לא לנסא גזה2ובבש
 ושש כיתוב שבע ולא לו היו שש כי מעלהענינו
 הגדלה הלוח הוא האמר ואם לנסאמעיזת
 להכתב לו היה , הנולדות המעלות תחתהנתון
 אשר רוננו- כדברי ולא ., לפועלות בוהגובבס
 כן אם , וכבש וחשק ככהוב ארמית לשוןפתרו
 פעל, בלשון ובכסא בזהב אנש להנקר לוהיה
 , מלכים במסר הכסא במלאכת הזכירו לא כיגם

 בססר נתטרשה והכיסא כלאכת כל . אשרומאחר
 הימים בדברי כן כמו נתפרשה וגם ,המיכימ

 מאחוים .כסא גוהב ונגש ופתיח .כבש
 ואין , הענין לסי גדולה מעלה יח( ש)רה"3
 כ. , הענין על אותה לממות ענין גדולהלמעלה
 מעלות שש נכתינ , שש הנסא מעלותמספר
 גוהב וכבש ומהכתוב , לנסא בזהב וננשלנסא
 מערק היה לא כי , מעלה נגש אם כיתבין

 , לכסא בעוזב וחישוק , לכסא . בוהג וכבשאמרי

 , וכחרגם הוא כן כי , ארם מלשון לווהרומה
 , יתהלל וכבש נח( לח )שמות אותםוחשק

 , כסף וכבושיהון י( כז לימות כסףוחשוקיהם
 . תוסף אל אולח ולפרושוהתבונן

 אל ומזה בגוה וידוח מאחריו לנסא עגול וראש יכסא מעלות שש כהב מלכים בספר כ' רק ,בילה
 מאחזים, לכסא בוהב וכבמי לכסא מעלות ושש כתוב היסיט ובדברי , יש( י )מ"א השבתמקום
 מאחוים לכסא בזהב וכנש כי , המין 4פי פתרונו , 'ח( ש )רה"ב השנת מקוס על ומנה מזהוירוה

 עשויה שבלא או עגול קלוננו כעין והוא , שבמלכים טאחריו לכסא ענול וראש הוא הימיםשבדברי
 מאחריו במקום ומאחזים , עליו בהסמך מאחריו עליו אשען בוגש היה אשר מאחריו כפאבעין

 מאחוים אובריו של ונקרא יוכיח, נזאקזים שעל והוקף , בהשענו יפול פן מאחוריו שאוחזוומלנים,
 , עליהם נשען ביריו יען 'דות נקראו ומזה כוזה ושל י האחריו עליו בהשענו וכובש אוחז'ומהקץ
 וראש מלכים בססר ככתוב , מאחוריו בו לאחוו מאחזי וכסא בוהנ מצופה שן וכבש , טתרונויכה
 , פרים מונח כעל 'רצו דברי , הססר'ם בשנ' הכסא מלאנת כל ואין לכסאעגול

 ע"ב צ11 צד מהברתית --

 הוגה ולהג במקומו והבאת . היסה י4ג ס'רשרוי , ו4ספווע ו144גור קיבוץ14ת
 אחר' אבל , לת"ד במחברת , ינ( 'ב )קהלת , אסופותבתשובות

 'תכן באמרך ~( פחד היה לא מחד פחדתכן
 הזרעתנו הזה וגרבר , מהגות נמו ולהג י המלה מיסור הל' וישנות , והגיון , הגה מגורתלהיות

 היתץ את ראיח' וגם , ד( קכנ קהלים השא::'ם הלעג כטעם ממעל ויהג טעם כי יועת לאגי
 י )קהלת לחש בלא הנחש ישוך אם , כב( ג )שופטים הלהב אחרי הנצב גם ושא , ט( ג)שטות
 כי , העברית הלשון משקל בנתה לא כי הגינותנו וגם , ולהג כלמ"ר היסור מן בהם הי' אשר ,יא(
 : שעלון וכה , ולסג משקל עלי פתחון לא עד לעדי יפעלון, למ"ד גתוספות אם השגייס הגעליםגל
 שמה לנוס . , כא( כ מחוקאל לב יתיג , א( א לרות כיואב בכירה *ור , בש( ל )ישעיה ל"י בהרונא

 ה.חה האח הטליצה ב' סחרת, ייא פחדת הניסאה:כו:ה בשם3פ במשובח צד13 לעיל כ.נם 'הבאר1(טכאן
 , w~y . רוגש בפ,פנויה



6?דונש
 ציד לצוד , סג( כד )בראשית נשדה לשוח , ג( מא )ישעיה ציון לאגלי לשום , ך( ש)לראשית
 וכאשר יה( יר )ונריה הסוכות חג את לחוג , לג( י )במדבר מנוחה להם לתור , ה( בו)בראשית

 , להג יאכזר 'תכן לא כן , לזוג , להר , לצד , לשוו , לשם , לנס , לסג , 4ר , לבא יאמרלא
 , לשגוח רעת מאמרי וחדל ויינה , להגותבמקום

רנת לב י!2 י שבי"חדונש
 טו( א )ויקרא ראשו את ומלק שתרח .ומלק

 והענין , העוף שח"ח אך , הוא שחייהענין
 על המחליק עק המינים ראש ענין הוא הוההרע

 והפותרים הראשונים החכמים ועל רבנן.תלמידי
 , וזבחים נעילות המקדש עבדת ראו אשרהקדמוני'
 , השחסה זיתי מלאכת השו המליקה כיואמרו

 בסכין, ולא ביר והמפרקוז השררה לחתוךומלאכתה
 באמרו כשחיטה. ]אינה[ המליקה כי יורנווהטסוק
 ומלקו. ולא אוהו, וסלק אמר ולא ראשו, אתומלק
 קרוב והצואר גצואר השחיטה הלא האמרואם
 תועתך לא בראש היתה ולו אומר , הראשמן

 תהיה אם השחיטה כי , מאומה רואתהתשובה
 כולו, הסגר על אם כי ממלאכתה שם יפל לאבראש

 , אוויו ושוחז שמיתזז בכל אומר הואכאשר

אמת'
 בולק עורף במוס המ* כי
 . הסופרים בדברי חוזק אדםואין
 שחיטת ענין נ' מנחם אמר אמת ראשו אתומזק
 עצמו, ובראש מליקתו העורף כין כ' הוא, הקרבעיף

 ובשפויו הסימנין ומלק עורף כלפ, שמניםומחויר
 . הוא עע, שחיטת ענק ולכך , בצמורן ראששל
 שמטה בסכין שחיטה אך מוכיזז, ראשו : אלומלק
 לכונזזבז וחלילנו . ובצואר בסימנין הראשמכל

 רוננת לרברי כי , רוגש עלילות לבו עלומלהעלות
 היה לא המינין נבדרך מנחם פ עי עלתהאם

 שחשה לשון אם גי הוא, שה שחיטת עניןמפרש
 ודגריהם שוים ומנחם ורונן העוף. ובלא עניןנלא

 . טובים כאחר ושכההם ,קרובים

 לו כי נאמר ולכן , ה( יר )ויקרא החיה הצהור את ושחט , ה( א )ויקרא הבקר בן את ושחן ,ושחטו
 תשגה ואל והתבונן , אוחו ומלק או ומלקו אם כי , ראשו את ומלק אמר לא כשחיטה המליקההיתה
. . ורתו אלבתורת

-. 

 ע"א ן סג %ר מחברתעיץ

 מורמה ברק לה היה למען שתית ,ט1רמה
 כי הש %א , הוא שלימה ענין סו( בא)יחוייל

 יתרסן כי לו וזזדוכו~ז . ולפוישוז מריקה עניןאם
 והם , שמתו שני בחלק אשר מ( 'ג )ויקראראשו
 כמריטת השישי מן הראש מרימת כי . אחדחלק
 ומהנת' מחלאתהי הסיר ומריקת מעמימות'החרב

 מחרון אין כי הבין מורכנה ברק לה היותלמען
 תבריק לא השלשה כי בעבור שליפה עניןמורטה
 המריקה עקב אם בי השישה עקב הברק ואיןהחרב

 כי , פרושה מלה תכתב ואל ושהר .והלטישה
 . ררושה בחונה חקורהאם

יאנף וימרס נשזףומורמה
 כמגירום,מגורר הח51ףוח5ר
 , שליפה מנחם סתר מורטה ברק לה היה5מע,
 יוכיח מה( 1 רמ"א ממורט נחשת נ' . יתכןוכן
 החרב כשלטת היא 4א מנחם אמר אשר שליפהכי

 ושישת , מנחשת החלד שליפת אם כימתערה
 לא כי . הראש מן השער כשליפת החרב מןהחלד
 ולמען , ראשו ימרפ מחלוקת שתי מנחםעשה
 ואמרטה יטרט אמר אך . מורווה ברק לוהיה

 לומר ורצה , ענינו לסיפתרונו

 נשי
 ונפרף מאליו

 לטבח מתוחה וחרב בראש, ושניהם אחרים ידיעל
 . חלד שלימת ענין , למרטה אותה ויחן ,מרוטה

 מה . הקרח ראש כשלשת החלר שלימת והוא שייפה לשון מירש אחד ענין שניהם לעשות רצהולבעבור

 אמרטו7 בין ענינו לפי פתרונו מנחם כתג לבעבור אך , הוא לא ימרט כי גנם אחד בחלק כי דונששאסר

 אחר והמריטה , ברק לה ניתן החלד שלקת מנחם אמר כי . כן מנחם אמר ולא כן רונדו אמרלמורטה

 ומרק , ד( סו )ירמוז הרתחת מיקו מוכיח ווה . הרבה 'והר החרג ומבריק מצהיב החלרשליפת



 -. -י

ר"ת-%
.

 נחנשח הימים בדגם נקרא ממורט ונחשת י חלודה בשי אלה שי סתמם אין כי , כא( 1 )ויקראושוסף

 ואחר האש ירי על הסטלה ומן החלר מן ממורט שלמה המלך אל הביאוהו יען , סו( ד יה"במרוק

 . סרוק בן מנחם דברי הוא וכן , מרגק נחיתנעשה
ך.ךנש א ל' ןרס12 םחברחעסוו4"רן

 תמרוקהזן ונתון הנאת אחר תחלקתמרוקיהןי הנהרסיםכמירוק הנשיםותמרוק

 ך( 1 )שופטים שפוך המרק ואח עם ג( בנאסתר , הטוריםישכך ויבשיםבלחים
 שפוך והמרק ואדק סתרון . חלקים שניוהם גן מנחם דברי נראה לא ותסרוקבתמרוקיהן

 הממריקות הסמים הם הנשים ותמרוקי כמשסעו,. . מרוק כוחשת סתרונם אך ,סרוק
 מן לא אדומיכן, שג"כז גופותן נשיםבהם

 שוךום תרמה ואל והשכילה , ד( סו )ירמ' הרמחים ומרקו כא( ו )ויקרא במים ושטף ומרקהפעלים
 . מרקח.ם מנקים נקטם לתמרוקים ,:אלחים

 ל'ב 119 צד כבברחשץ

 )יששה השחין על המיחו ופתרת . וימרחו תבחין חיתול כמו השחין עלויוקרחו

 ענין אם בי עניני ואין , הוא חיתי ענין נא( יה לממהרים. כ, ולא חין ערךלרוברי
 ננ"ף חף'ת בחלוף הערב, בלשון כמשמעומשוח ושוב חיתי לשון מגחם פתר השחין עלוימרחו
 דבר שבוסנה בכל וגם , ומח , ומח , אחככוו נקרא כשנפז בלשון רפוייה מדביק ענין כ' ,פתר

 ומוסר ודעת והתבונן , משחה בלשון הואתבמיה כי אמר נן ומנחם , רטיה הממוח כמוכבורח

 ,קחה הוא, המנה את תכסה אשר הרטייה מנסהחיתי

 הוא כסוחו פתרונו מז( לח )איוב חתולהו וערפלוגן
 לחבשה חיתול ולשון . בקשירות כסותו בבדי הילר איברי דיבוק ד( ין )יחזקאל חותלת לא והחתל ,ידבוק

 . 'חכן לא וימשחו טירש אשר דונש פתרון אך , האברים שברי לחבוש רטחה ומדבובם שמכסםיוכיח

 . על בלא השחין וימרחו רק , על נו ימן לאכי
 . ע"א 8ן צר מחברתעט

 נדחה מעלכמם זחה מןלטוח
 . לחברים מזיח תוכחהויזח
 פעלים שני ני גם יזח לא עם מנחם חיברולמיה
 החושן חגור יוסר לא 'זח יא ופתרון הם. ונזחזחה
 ולמזוה ע.קר, או"ם ולניזח פירש ודונש האפור.מעל

 ריפה אפיקים ומותז . חגור הוא יחגרהתמיד
 , שורש וממקצם החגור הוא גם כא( יבלאיוב

 כמו היסור כון מם להיות או שנהום דבר'תחננו

 מן מם תהיה לא או , 4" משיח , מצח ,מלח
 וכוס , תנוסו מן , מכסח , מנס מם נמוהיסוד

 מער מעל, מ"מ ונמו כיס, ואנני לגלנו, יהיהאחד

 , נמש' תער אל ומן , עיה מן , ולויותאיש

 ואותם , לוטה כמו , במלבן , במלטומם

 וגמזת, , אמזח , אמויחה אמרו אשרהמשוררים

 אזה אז'חה להקיא ינים בלס ,ונמזחתי

 וננעים וחוו, משקל חסר יהיה ולא ונזחת.ונזח

 יחגרה תמיד ימוח הבאת אחד ונחלק ,ומזה
 נח( כח לשמות החשן יזח לא עם יט( קט)תלים
 כבוו שוא כי 80( וזד )לעיל יוח פחרון עברוננו
 משקר כמ"ח מזח מיסוד המ"מ כי ונאוצר ,'כועד
 . החגור הוא והמוח מצח ונשורש וכמים ,מלח

 מוח, מ"ם יסרו הראשונ" מסערם השםואנשי
 . ונמוח ואמזח ~ומויחזה בשיריהכטגאמרכו
 . מזח מ"ם בהסירו הזה הדור שייולאחד

 , ו( נמוחתי וחכמה , שמחה'בחיקי
 י ולבג'בנפש' , לקחתיואותה
 הדרתי,שמאלה , תקותיישגה
 . אבי גםואמי , רעיתיאחותי

 י, נוחת צ,ל כי ל' ובראה הניסחאוה, בשלשתכןבהוב1(
 ראלים , מוח ס"מ ירו בהט לצמך אומרלכוהו
 בוכתו כי בריר תה . ח 1 ט o/to ביסדו לזמר לוהטה

 לא , השדש ~'ם הטל האוקד שהמשורר לומרהעק
 , ך י ר ע מ ה , .סריהו אשר האחריםכסשירריס



דונש
 , ארמוניושיות , עיספריה
 , וזהביוכספי , הוג'ושיריה

 , דודיהורורי , המוד.הוקמורי
 , כלביאשאגה בוגריה, עלולי

 להוריעך ,תאוירוניכ, זזבתיכו שלשוו לךוכתבתי
 מ"מ כי דברי על העירותי אשר והשר דברכה
 תרבר הצדק ושמע , ומצה מלה כמ"ממוח
 ,לנצה

77ר"ת
 יוסר לא יזח לא בתרון ~rrn יוה, לא _דקדוקע4

 תשוח יש כאשר , האפור מעל החושןהגורת
 שרוב אע"ם , והרס בנין ועיקור עקרמשמשות
 'ש , ויזק לנושקי נהפכים ועיקור עקרמשמש'
 ומות , נוח מן רוה , קי למשקל גםמהם
 וטוב , להם אהד ענין רק , נוה מן אינםומזיה
 מאשר , דומים להם להמציא הממין להסירלנו

 לתות 'תנן וכן דומה, לו ואין עיקר המילםנאמר

 ויגח ,. לחגור ומרח מוה ויהר . אחרענין
 , ודשן שמן מיעה על ינהלנו וצור , ההושן הגור יוסר פן הזהיר יזה לא ובאומרו , הגורלהסיר

 KtY י" צר שברתע"נ

גרשוכודוע נשרש נונו ונך פון )שמות גוולים נד כמו נצבו והנאת ,נר
 .. הכסגריםוראש ההרשכלנהם שניש, שם והוא הפעלים, מן באחרםיה(

 . הסוד גלה דונש כאשר , יסור ידל'ת ז נ דוכנה , הגבה ההר והוא הגסעלים בשמות נמצאלא
 , ויקר כבור לך יחי האמת אל והודה , יעוקר לא כונונו לער 1( העיקר מן כדליפת בווהנון

 ה,םוד, מן המח שנוזם הנ4'ן גן הדל'ח גםו פ,י 1(.

 ע 129 ~ר סחברחלת

 העקרביםכמו סרבים ופטרון ב ויחזקאל ומלוגים סרבים בי ופתרת .סרבים
 . ממאירים וסילון מכאיבים כקמים באמרך , ומרג'זין מסרבין מגורת ארם מלשוןו(

 הבר לו אין כ' , הסרים משמות תמה וסלונים נמו אם גי הם ולא , הם מרדות עניןנסתרוגך
 . זזססרים בכל וקמשונים וברקנ" וחרול" וסלונים והוהיםקוצים
 העביש, שפת לרחב ההגונן כעשרי', במקרא שמוחס ושיהר( ספיחים ליירן )נו' וסירים וסרפריםוהרקים

'fiy
 ע"א 126 צד משברח

 )משל' להם שין סוהף מטר עתרת יסוחף
 כרועף, אם ני סוהף ואין הוא, ליון לשון ג(גה

 ואין סוהף מבור דיים ועושק רש נברוהפסוק
 ולא , לו לעושר המרבה לעושק משל הואלהם
 , בביתו י"י מארת כ' הילו 'קום ולאיעשיר

 ייעושק ביר חצלדו 4ע אשר העושר ההכסוהמשיל
 אשר ארורזז ארץ עלי סוהף לכינור הרשהארור
 כי נאמר ויכן להם תוציא ולא טרי תפרהלא

 , וכעריפה וכרעיפה , וכדליפה כשניבההמהיפה
 . בשריפה דבריך להביאולכוד

 ניהף או כסוחב לסחף עםוסוחף
 . י המנורים כסחף וחף אניוזך

 דוננו הברי גם מנחם דגרי על מאורנפלאתי
 המלה הסבו זה מה ועל זה מה , ממגינמלאו
 כליון לשון סוהף מטר אם כי , הטוב לאאשר
 סו( מו )יוזמיה אבירק- נסחף טוכן אק-הוא
 נפילת על יוכיח המקרא סוף כי , כליוןלשון

 והנפילה , הרסו .י כי עמר לא באמרוהאבירים
 לשון פתר אשר דונש לדברי גם , כלהאיננה
 יתכן איך , וערימה ודליפה טל ושכבת ,רעף
 נרעף בזרוע .לפתור אגיריך נסהף מדועפתרון

 להם ואין סוהף מסר פתרון כה אך אמרתי ואני י לילה רסיס' או סל נמלא ראשם האםאביריך,
 לא כי שוא רש דלים עושק אשר הגבר לזזנ( ואין וסוחף גיבור דלים ועושק רש נבר , המקראמענין
 , רש נקרא סופו שבו ועל רע בענין חובר ייוצא אשר העושר וכל , יכעסו ובהבל הון ב' להיגשרייוכל
 , הרופה נל' שהוא אורנ.ם כממר פלשון (1



ר"ת8י
 ורומה רלים העושק הרש הגבר אותו , ד( י )משלי תעשיר חרוצים ויר רמיה נף עושה רשנמו

 גני מרמים ירידתם ובתחלת העבים התקשר געת כ' , לחס ואין סוחף למטר דומה מאדשיעשר
 התבואה ומוחג סוחף הגשם כי וסוף הגשם, לקראת ושמחים , דשא מוצא 'צמית אשראדם

 כן וכמו הארץ עמר עם התנואה גל סוחב כמו סוחף ופתרון , יע בענין הגל ואגרוהזרעים
 מלסניהם הסוחב והיה , הרפם ירי כי לעמוד יכלו ווא ונסחנו נסחטו , אביריך נסחף מדועמחרון
 'סחנום לא אס ודוגמתו ה( לה דתיים דוחה '"' ומיאך וגו' נמוץ יהיו דוגמת מאחריהםוההודף

 סחוב וכן , ממעמרם ולהרסם להפעם הצאן צעיר' 'מחסום יא אם כמו ך( מט )ירמוז הצאןצעיוי

 , המלכס מלך המליננו וגן , ונשלכים סחובים סחופים אניריך נסחף כעין יט( כב )ירמיהוהשלך

ררנין ע"ב 118 יר יחברתויוריין-נ

 רש פתרונו  אשר שורש מסכןומם
 . היקרים בל ראות החורשייחרוש

 מנחם על דונש נקולו נתן וחכם טסכן לד טונע5
 במחברת מלתעות מגחם חתר אשר אחרילאמר
 חיגר לא מרוע , ג'מ"ל במחברת ומגבעותלמ"ר
 דוגש אמר באמונה כי , סמ"ך במחברתמסכן

 גמחברת הוא כאשר בענרית הוא סמךממחברת
 האומנם כי . רבריו יחננו ולא , גערביתסמך

 ובמסננות , מסכן לד טוב הוא מםממחברת

 לינון .ועל כוסכן 4ארכוירץ גלשון ורל עניכי
 על אשר ואחר' , ומסכנות מסכן נבנהארמית
 שהרי , היסור מן המ"מ נבגה הארמיתלשון
 )ויקר, אחיך 'מוך גי תאמר הארוזיתגלשון

 rrn לא  ולולי , אחע' יתמסכן ארי גה(כ"
 נמו , אחיך 'סחבן אר' מחרגם היה יסורהמ"ם

 ר וקהלת וחבט  מסבן ילר יונ והנאת .מסבן

 והמם סם"ך ממחגרת והוא מ"מ במחברתיג(
 מפעל מסכן ימצא אטה תאמר ואם משרת,בו

 נך יענה ירך מכתנ אך רק , מ"ם ובלאבמ"מ
 )שמות להם תעשה ומגבעות בהביעךפספרך

 )תלי' כפירים ומלתשת , גימ"ל נמחנרת מ(נח
 מן מצאת יא ואתה , לס"ד כמצברח ז(נח

 מלתעות מן ולא , יגבע ולא גבע מפעלמגנעות
 ומגבעות מלתעות עלי שפטת ונאשר ,עתוע
 מ"ם להסיר ,שפטוך כן מיסודיהם המ"םנסור
 כמוהם, השליש'" מן חשוב להיות הם גםמסכן
 הוא כאשר בעברית סמליך ממחברתלהיות

 , ,שניתיא שמך לאמת והויה , נעיבית סמ"ךממחגרת

 כ )שמות עמיו ירבר ואל , D~H' נלשון ממלל עם ממלל הוא אשר ח( יב כבמדגר מה אלפה

 נמו יתמם% ולא מתרגם .הקר עיקר ממלל של ראשונה המ"ם היה לא' , עמנא יתמלל ולאיט(

 מסכנות ערי גושנה בלשון וכן , והיסוד העיקר מן מסכן Q"D כי תדע ובנאת , 'המסכןאה'
 לשון אחר %א נבנה הארמי לשון ואחר , מתמסכן בבנין pD1Yn שגל בעליהם אתשממסכנות
 י כן ירעו ויעקב ומנחם , גמסנן המ"ם היא ויסודהערנית,

rvליב 32י צר פחברח 

 רומהכבשמתן המעוטהוחרב
 . אוריםכעוטה עטה מן הואו5א
 כי מעוטה על הקופה נתשובת השעותיואני

 , עצה שהם ועיט עטה והחיב עט מןמשפה
 בית צד מן ציד עט מן ועיט עץ מן עצהעוצו
 הצר בעצת עט, מן ומעימה קץ מן Y'P בתמן
 עוין מן 'אמר עין וגם אויביו. לבובתי הצור()כ"'
 פתרון רומה לכאורה אך ט(, יח )ש"א דוראת

 , עטה מן %א ען ומן , לוטה כשמלהמעוטה

 יטבח מעוטה הבאת אחד ונחלק .מעוסה
 ב )דנהיל וטעם עפה החיב עם ך( נא)יחזקאל

 ופתרון , עצה הש עפה י חלקים שני והםיד(
 למעוטה והדומים , לטבח לוטה לטבחמשטה
 תהלה מעטא ב( קד )תלים נשלמה אורעוטה
 כי תמצא .אנא תאמר ואם , ג( מא)יששה
 הנה כתוב הנה אומר , החרב תועט אות%ט
 גלית נחרב , י( נא )ש"א בשמלה לוטההק

 יקרה והרב כל כי .רוע הוא הזה והדברהפישח',

%



79דונש
 ביום הטבה עת עד תועם( )גיא תועט ולא , לטישתה ברק יעמור למען בשמלה ומועטחלט

 ז( בשיריין לכוותה יודע לא כאשר , ענין נחרב ועצה לעטה יורע ולא ,המלהמה
 וקנה ושכנע '

 , מעתן במו הבכיתך תפיץ קנין בכל.בינה

 כשירוק. ונוסהאוקססזרד יין, בשיר ליין נשה1(

ןי"וע ע"ב 134 גד טחברתעץדונש
 ב )הבקוק יעננה מעץ וכפ'ס והנאת .יעננה

 שענינו ג( ע )ש"א 4'י ננד בי ענו הנני עםיא(
 , ענין האבן ש הכסס לערות ואין עדותענין
 בקול יעננה והנם,ס תועק האבן אמרנו אםאבל
 אמר הזה וכדבר , היפוב יתכן וכבעושק בנגזלעל
 תזעק אדמתי עלי אם ן הגזלה מן בהתרחקואיב
 כסף בלי אכלתי כהה אט , יבניון תלמיהויהד
 , הזח יצא הטה תמת , ותפחתי בעליהונפש

 בן וגם וגו'(, לה לא )אעב נששה שערוהותחת

 אבגא ארי במתרגם באמרו היטב אמנם א'עוזרני

 איננהבערות יעננהוכפים
 . מגדיריםלאבן תחננהענייה
 , דונש אמת דין דן בזה גם יעננה מעץוכפיס

 , בי ענו כמו בית בלא עדות עניית נמצא לאכ'
 לא ימצא אם גם , צדקתי ב' ענתה , בנוענו
 אבן כי פתרונו וגה , יענה אם כי יעננהיתכן
 לאותה יעננה מעץ ונפיס הגולה על חזעקמקיר
 יעננה והכס'ס תדבר והאבן . צעקתה עלהאנן
 , ישקול עושקיהם רשע במאוני ,בקול

 נמצא לא הוה  מלשון הערות כי אור.עך 'ועוד יה, ענה מרישא מנו ושיניא לה דאנ'ס ע5 צווחהסכותלא
 לג( ל קבי צדקתי בי וענתה י(, יר )ירמ' בנו ענו עונינו אם כמו נטת, בתוססת אם כי המקראבכל
 ענה שקר יו(, יט )דל סרה בי לענות יו(, כ )שמו' ברעך תענה לא ג(, ו )מיכה בי ענה הלאחוומה
 , יה( יט )ריריםבאחיו

 וכאש-
 , צדקתי אותי וענתה , רעך תענה לא אלה מכל באמר נאמר לא

 וכטס הכתוב הוא עדות לשון כי נאמר לא כן , עדות בלשון בי"ח תוספת בלא , אחיו ענהשקי

 י תחבקנה כי הכבדך , ובקשנה לאמת והורה , יעננהמעץ

 ע"ב 139 צר םחכרחעתן

 ג נקהלת ימות ועת ילדת עת שנאת ,לעית

 ולעות ד( נ )'שעיה דבר 'עף את לעות עםב(
 ופתרונו מהובר. הבר במקרא לו אין דגר 'עףאת

 אין אמרת ולו . דבר יעף את ללמר העניןלפי
 , המרון לא השא בך היה לא דמ.ון במקרא5ו
 וברמו' הכשרון, דרך בעזוב וההסרה החטואאבל
 ממערב, מזרה כרחוק רב, מרחק גיניתם לרנרדבר

 זועף רונשאשר יעף אתבלעות
 , בקצירים הטלג הרועףכטמר
 1"דה עת מגורת מנהם פ'רש דבר יעי אתלעות
 המתו עלתה ומדוע לדרגש הרה ומדוע ,לדונש
 לעות מצא אשר אחר עת לשון הפעיל אשרע5
 היוד ותמר עבר שם גשמם הלא , יעףאת

 וגושמה ,~ כב( יר לימה מגשימים הגויסבחנלי
 אחרי עת נסעך כן , נד( נב )יהוקאל זעםביום

 בעתו דבר הצרות מן היעפים את ~מד  לרעת 5מורימ לשון לי נתן י"י ומתרודו , לעות מצאנואשר
 , השועתם ולהמציא , טרעתם להצילם ועת עת נכי יעשו טהלדעת

 לזו 131 גד טהברחע.ץ

 ישראל גאון וענה אתך בחלק וחברת ,יענה
 'ב( ג )זכריה ודל עני עם ה( ה )הוסיעבמניו
 , נ( יב )ש"א י"י עד בי ענו הנני מהיקוהוא
 כחשי 'בי צקם כמו , בסניו ,שראל גאוןוענה
 הפסוק לסוף והתבונן , ה( טז )-עב יענהבפני

 יסעיר לא בפניו יעיר הואועגה
 . רוברים שקר עלי מרעירועמדתי

 שבר לשון מנהם פתר בפנת ישראל גאוןוענה
 גי ענה ויה ככנו , ערות לשון אך יתכןולא

 אשר רונש פתר כאשר אך , יענה בסניכהשי



ר"ת%
 זמיר יאמר כי אינו יורגש עינוי לשון בלאמר

 אל ישמע גם , ה( כה )'שע.ה יענהעריצים
 %א לסו חלשות אין אשר סלה קדם וישבויענם
 גאון וענה על אך ך(, גה לתלים אלהים'ראו

'שראי
 גנה וענה סתרונו כ, הענק 'ומח נפנ,ו

 וישראל , בפניו עוונו הוא אשר ונאונוישראי
 בזה , האמנם ורוגש , בעונם 'כשלוויהודה
 , גםהאמת

דונש
 כ. תרע , בעונם יכשלו ואפרים וישראלהאמור
 מעלליהם, ברוע בפניהם העונה עונם הואגאונם
 בכבל ענו אלי דמע[ כי כא( א )רות בי ענהו.י
 וענה כמו אם כי והוא ולא , יזר( קזז גחליםרגלו
 ג( 21' , ערות לשון שהוא , בפניו ישראלגאון

 ומנוי, מלשון הוא אין כי רפה שהש וענהיוכיח
 לפרוש עדות בישון י יתכן אקי תאמרואם
 האיהד כי , זולתי מירוש בו יתכן לא אומראוהו
 אם , האדם בני מעשה כל ועדעל היודעהוא

 , במקרא קמוץ ועד כמוהו אין , י"' נאם ועד היורע ואנכי שמו יתרומם אמר כאשר רע ואםטוב

 בהצדיקה אמרה כה ונעמי ה( ג )מיאכי ובמנאפים במכשפים ממהר עד והייתי כמו הוא כיבעבור
 ענה וי"י ובהביאך , לי הרע שרי כן ועל עוני ומצא פשעי עלי העיר וי"י , בי ענה וי"י האלהיםרין

 הרסים שערי תדע לא כ' , והרחוקים הקרובים הודעת נ( זק לדברים וירעיבך ויענך כא( א )רותבי
 , רמה כחג' ועבדי , חזק אות' ועלה , ע4' במקום אות' ועטה , יפה בי ?;ה באמרך ג[וההזקים
 והתבונן ע21', גמקום ובגגי עיני( )כ"י עמי במקום וצוני י בז( יט )ש"ב רטן' עבריבמקום
 , נתננ' קום אוכל לא ביד' אמור , הב'ננ' לחכם אמיך ותחת , הבינני איהיםלאשר

 עינו,. לשון אשח עגון כ, יוכרז הקל, מבנע לחיותה רפה שהיו ענה וח'בח ב., ע1ח של ב' פ4 שי', קי" ומי(
 עם תקל מבנץ שהוא ב. ענר להבקו האח מדוע טנחם קרקר על להגות ואח בהשומו דונש של הכווכח חפשת 1(,

 בקל. ורגש בדוש קל להחליף .ש פחם לימוד לפי כי להורות ראיות והבטי הדגוש, פ.על מבנץ שהוא ו,רעיבךיענך
 איי אשר הנוסחאות כשלשח כי , פה הנחויות לה'בוח חנקורוח בהנחת צדקתי אם ולשפוט להשביל הקוראועל
 . והמעריך עוני.. יכפר י" שנעו; ורב טווחי ואם טקומוהע על להערירן עלי היק וקשה כלל, נקידוח בהםאין

 a"y 34 וצר ל"א 33ז צד םחברחעיי

 עק ברדכבטה טוע! לדוהנני
 וסקורים,עיינות מעין יזר בואשר
 בעזרהשתולים הסנורהוזיתי

 האמירים, בגרגרי צנתרהותמלא
 יוצא' כמו יעקב עין פתר אשר דונש פתרוןננון

 וגם , יצאו קוודה וממי דוגמת , יעקבממקור
 ישראל ממקור ל"י אלהים ברכו במקהלותדוגמת
 עין בדר בפוח 'שראל וישכון ופתרון ,נרכוהו
 ובניו, כוצויינין בנוח שכן ותירוש דגן ארץ אליעקב
 ורמשק חדרך בארץ 4,י דבר משא לוורומה
 ישראל שבט' וכל האדם עין לי"י כ,מנוחתו
 והוא 'עקב עין לה' כי סתרונו אשר א( סו)וכריה
 מהלאה גלו אשר 'שראל שבגז' וכלהאדם
 לי"י הם כי ודמשק חדרך בני ידעו ירועלדמשק
 , אלהיהם 4,י יגאלה כי , עלעזם עוד ימש*ולא

 אצל צומתים דונש נרבעי . עליה זחיםקטנים
 כי , תשובתו ראיתי טרם , עליה ולאמנורה
 כמו , אצלה מקומות בהרגה שקהמתתן
 )במ' עולהו על נצב ב( יח )בראשית עליונצבים

 )דברי' יעקב שן אחד נחלק יהנאת , יעקבעין
 ומעונתו יב( ב )נחום אריות מעון איה עם כזז(לג

 על בנויים חלקים שנ' והם ג( עו )תליםבציון
 ועין , השניים מן אריות מעון , יסודיםשני
 )ונריה הארם עין כאשר , השלישיים מןיעקב
 מן ]והת,[ בשניים היא גם הבאת אשר א(ט

 כי , אויב מן כיור בה מיוסד והיור ,השלישיים
 , ט( יח )ש"א רור את עוין נאמר אויבבמשקל
 סו )בראשח המים עין על , יעקב לעץוהדומה

 וכאשר , יעקב לשורש משי הוא יעקג ועין ,1(
 ככתוב , גבור האם נמשלה גע'ן האבנמשל
 נוקרתם בור מקבת ואל חצבתם צור אלהביטו
 אברהם אי והביטו נתב ואחריו א(, נא)יוטעץז
 והאב נמשלו וכאשר . חח%לכם שרה ואלאביכם
 ככתוב במים הגניכז נכשלו כן , ובביר בעיןואם
 ומבני ופתרונו א( מח )עמעי' יצאו יהודהוממי
 נמשל יעקב בעין נמשל כאשר ועוד יצאוייהודה
 אלהים ברכו בהיקהלות ככתוב , ישראלבמקור
 הממולא וההבונן בו( סיז )תלינז ישראלממקור



18 úג.¢ ק╨ז╞

כגוז ╨ñ טזחד ╨ñ זקץםú á÷ח╨ל קí הל╨חג זלי ,םוגפ╨ ¢זפם (1 ה¢ז╨לה 'ג¢יז) דם ,(ז טו áה╨ג 

,  (╞ הגזו¢ה גלגá [כá] םו'חםוק , (9םו ג╨ק כג╨ץה כי חגיזל , כ╨ם קדז¢ םץ הס חגיזה

úזגהם  í'"ה ¢קו הúםחק הגםץ , ץהז הגזו¢
,  íגםזúק הג╞פí , á"¢גלוז íגגזך╨ הגםץ (3

'  (1 "ף ¢"ú' . 52קá(ד úגוחñג╨ íזהי 'םה . (3 ץ'ץ ¢5¢áץ ה¢ז╨ñה á¢úחלá ╞ץ 41 י'ם

ו"ץ  כגץ ח¢áחף ¢ץ 18

כáזסגכ áסá קá╞ זגףל חס íה╨╨ז ום  .áזסץגה ╨זזץגהúגהףז ¢פל '╞ק הגל¢ס)
.íג¢זפל áסזץה íגדץק ג (╞ג áזזץגה í╞ו 'לגל דםק כז╨áם íג¢ד╨ה זזפל áזסץגה

áזסץגה áףú¢ז╞ז סיגזק כז╨í גלגל áסץגה , !יח╨ל  ג¢ק , íגיםזהה זáום םץ םזג╨ Σ¢ו םי ופזגáיז

íג¢÷ ופזלה ¢זפל ג¢ק דםק כז╨áם íו זקú╨ג ñגל í,¢ז áךגגה ג╨גץá חזוí זסץםá זךהá םá╨כז ñΣג ╨ז
á╨ג קלה .íגםסז╨ ÷¢ (הז╨ל ¢úף áזזץגזג í¢ו íוז 711חג  úíזו áíזץם íהז úח ,íםזץ íגáגקל חו

áום זקú╨ג í╞ו , זלי דזזץ'ה áזסץה . קדז¢ז ¢úף כי ÷¢  íגגחלז úו חז¢ה íגח.ז¢לז úו ,óזדה íו

íו ¢ז÷גי í╞ו גי ¢לזו áזזץגה íז÷לú á ג á Σ╨ , זלי  íגזי íג¢ד íג¢÷ ,íגםזס╨ íו áזך קú╨ם ¢áוםז
¢קו íג╨זי╨ זקה╨' . ¢÷גץז í╨ז¢úף ום ץ╞ז╨ גם , .י íג¢ס  íגל í¢ח íג╞ץזלה הףז¢חם íגל íג╨לו╨

זוף¢╨ ╞זáום íז¢חú הוזף¢ הףז¢úז ום םיזג íז÷ם , גי  íגגסדם íגגחהז íגזםí úהל áזךה íחגהם

(וי á (ל"á לם.í ¢וףúח ג) גלה םו÷סחג) זגí גלץ  הקגú╨םז , גי גדזחיק 'לץ , טגוז ג╨זחיק

ולז¢ זםוז╨ גá ג╨ו טוף¢ úזלק) זך (וי ¢קו ז╨ז¢úף  זקח╨ז ,גדץל íגגח זחג╨ל ¢ז÷ל íגל íגגח ,

ום ╞ץז טגלג╨ú áוז ז╨ופל , טו íגלה וזך¢ם íג¢חו  גי ום זץ¢ג וםז ז╨גדה , םי ¢á¢ה הזה זקו¢ל
." 

כג╨ץז וםז ז╨ופל . ╞זץז גי íג¢ס ¢סל ¢זסלז כל ¢ס ,  זñזúáú ñי ,ט¢לáñ ז╨ז¢úףá ום 'úףñזה זגםץ

, כג╨ץá ¢זסל ז╨ז¢úף úקזáחú זו úגגףז קáזח קáג ? úץ¢ד זúיל ' כז¢úףג ÷זñףה íז÷ג ¢קיגז
דםק , חקזáחחז חם ק1ז ום כáהג ,íגלם íדג גלגל כ ¢קזגל , ו% íקזג זקú╨ג כז¢הף╨ גםו זקúג
דםק  זלגםץ ñםץúג

םגץזה íגו¢╨ íג¢áזץ ,íג÷ñזףז דזחáי  ו% ñóזג כז¢סגלם í╞ו ז¢í á╞áג¢á╞ ום

¢זפל áזגו) ז (זג , כיםז הו¢╨ ג╨גץá כז¢úף ו¢÷לה כי,  ,(áá היז כיúג כז¢úף ÷זñףה ,הזה [ז áדג╨

םץ , áזזץגה ¢זפל ג╞ק דםק כז╨áם ¢¢זגה ¢זפל ¢קו  ñגזי íג¢ז íג¢÷ íגםזג╨
 ג╞ק דםק כז╨áם íו זקú╨ג

דםקל áז¢זפú לáגץ÷זí ג¢זוגהí חז¢קה , 'י ñ╨' [סיוגז¢]  גי ג╨זחיק גלץ וזקג ז¢זá÷ג זםקיגז . סזו
¢áזú גלזו כז╨áםה כגךקףúלז íגוםללז úו הץ÷áה ¢ץ  הףגו 'פלú הםל ם÷קלá áסץג 'ז÷לá ז: ,áד

דםקז  ז÷זק ,
זם םח╨ה ¢קו ום םיזג ,¢זדץם זו╨ ג╨י  ח╨ה ז╨ם ,זם÷קלá טז¢ץגה טץזק ום ¢פ╨ áזגו)

¢¢זקלה טז¢ץג כז╨áגה וזה ¢ז÷ל íגזיה , ¢קוי ¢לו áזהגליז גי גל ÷חק ó. י?ד [á÷ז÷זí] זיג) 
¢גק)  זיגגח (יגםזז╨ז כזי כז╨áם

 íגג¢י
áכגגץ╨ז (ד'╨╨ ¢ו á÷כיז÷ז  ג"גם הל╞ג '"'ם '╨áá (י'םו (סגםú) זףף (1

¢ג╨קםפו¢קו זúזו ¢ (זזá , זúזוז )ז╨áג וזה זúזו כז╨áם  óי?. ' י זם ה ה ט¢ץג ,ג"'ם זזיי טז¢ץג
הזםי " ,ד5 זזיי 'זúיק גúו כז╨áםל ) ( 1

¢ג╨קקו¢לה╨לוקוזלג¢זקחגוזáח -÷╨ג╨ץ כז╨5á,יגúו  ,ג"םם הגי:¢גיוז ,גחגם כ╨זúáהז ץ╞ז
דםקה . כזל¢חז ¢גק) ¢ ,(ז ¢á╞ז ץז╞ג וגה גי ג¢¢הל  ג╨גג╨ץל .

!י.םה╨הז  חז╨גגץזי
 כז╨áםהז ז╨גםסז╨ íגץáז╨ז áז¢

ד

╞¢זגה ╞ (זך , טו íגםח╨ í.לךזקה כל óקה  ¢גקם 
 כזד~
 קג¢╨ה , ╨זúי╨ ¢וí áגל íגגח íגםסז╨ז כל

íגל  כל íגלקה ñíםץ ¢לו╨ גחו ז¢דá זלי 5ח╨ 'זדז íהגםץ íםץúג דםק íו זקñ '╨úגל íג¢ס íג¢÷
גל  íגםסז╨ , íוז זקí '╨úקה íג¢זה ¢קו ו5 זו¢╨ ¢ץ הúץ וםז זץ÷דú ╨úז¢זפ דםקז╨ כז╨דם , טו íה
¢ץ  ¢וá ¢קו זופל íהí 5ג¢לזחה ¢ז÷ל , ¢ז÷לז כל ¢÷ í.¢÷ז כזי ¢÷ , íהז íגל íג¢ז ¢קו ום זץ╞ג

¢לו  הúץ , íג¢÷ז ¢קו ז¢÷ה íג¢ףזחה ñזם'סהז íזי'ק,יהם ÷ז÷ס¢זד5 , .י íהסו íה íגל íגגח ¢קוי

)  הגל¢ג íז÷לá ¢חו ¢ג÷הי ¢זá הגל.ל הגל¢ג) ז ,(ז íקז íג¢ז íג¢יז╨ז ñה ¢קוי ¢לו áג¢ח╨ñ ג╨ו גח¢÷

. [



ר"ת%
 זנה כה( לז )'שעיה מיםושמול

 "תרוי
 ולסי י "שר שניהם כדברי היעזוב תיגת סתרון , המקרא קוצר

 .מצור אשר הובנון שלג היעזוב , יותר לודאי קרוב מנחס של גם , הקצר הוא ב' אפשרנו רוגשלשון

 יעזבו לא אשר האסח ונוזלים ונובעים קרים .הם עתה. ער גורעו לא אשר נוכרים מים יותשו אםשדי
 כי , גאוה דרך בסגחריב האמור זרים תאמר ואם . חיים מים מקור ועזבו עמי שכחתי כי , ינתשוולא
 כי למען רק וריס קראם לא כי , זאה לא ואת , זרים באדמת זרים מים שם והקיר אוזרות הלכיותכיבש
 בישע' נס , נודעו לא אשר מים והג"א , מיס היה לא אשר במקום בארות חפרו כי להשמיע המקראנא
 מים או , קרים זרים כוים על ילמד ורים מים וקרת' , ורים כתב ולא מים ושתיח' קרתי אני אומרהוא
 נספרו פהר הבבלי אברהם אך , הדברים הן הן 1 והענורה , ורים מים קרתי על ילמד קריםזריס
 ענינו DS1' ה(; יט )'שעיה מהים סים ונשתו כמו הסונר תינה 1 ת גש י אם כמו זרם מים 'נתשואם
 זרים מים וינתשו יחרבו אם , שדי מצור מצאת לבנון שלג היעזוב , לבנון שלג מצור היעזוב פהרונוגה
 . חקור הרבר הכמים וכבור , ממקור נוולים הם אשר הבאר מיהן

ז-ובש ל"א 131 גד פחברתליןך4,,ן-ע-
 עתים אובעדים הורעתיםעדיים

 , קשורים ועריי שמעתים לאערנים
 אשר , וכאש החבמות אוסף , לדונש היה זהמה
 ראה לא וכי , וגריים ואריים יצבכם עדייםדימה

 . ועריה ערום גה אשר , הקריה וסיף הנביאהענין
 הפרשה וסדר , עטה איננה עדיים מקושטתואם
 הוידת ביום ומולרחיך . הלורה הלדהכסרר
 , למשע' רוחצת לא ובמים שרך כרת לאאותך

 תשעשעו ברכים ועל ככתוב , ברכים עללשעשוע
 ד יו )יהוקאל הו"לחח לא והמלח יב( סו)ישעיה

 ).חזקאל עדיים בערי יהבאח , ערייםבעדי
 ח( ל "שעיה עולם ער לער עם אחד בחלק ז(סו
 ובעדי , לנצח כמו הוזו לער , חלקים שניוהם
 . יח( מם )יששה תלבשי כעדי כמועדים

 וצביים, וצבי ואריים, ארי השמוח, מן עדייםעדי ומשקי
 חלי . וחטוף קמוץ המעלים ומז , גרייםוגדי

 חשה אולי והתבונן מתחת, טעמם נולםוחוי'ס,
 לשחת. בתוכו תמוח ולא הסחת,מן

 המלחים וגלויי כמו , בגרים בשחק' להברך,
 , מותלת לא וותוהו1ל , שקולקלת פו,רר:ו היוזיל כי , זזקלקול בלות פתרונו אשר יזו( לח)'רמיה
 לחבשה חיתל לשון פי( לח )איוב התולתו וערפל כמו המלחים בלוי' כסוח סביבוחך ולקשרלוזרביק
 השרה פני אי ותשלכי , עליך לחמלה מאלה אחת לך לעשות עין עליך חסה לא , לא( ל)יחזקאל

 , חיי בדמקי י ואומר ברמק- ונתנוססת ואראה עלק- ואעבור , אוחך הערת ביום נטשךבנעי
 , הרם בתוך בוססה אחר( )כ"י אמר כאלו הדם בחוך גילגולה מחוך נדרסת כמוטתנוססח

 עליך אשר הרם ומן כורת לא אשר משורך התרפא' חיי , בדמייך חי' בדמייך בעודך לךואומר
 יח'רה רבוי הוא רגבה נתת'ך, השדה כצמח ורבבה גדלת'ך אך , רחצתק- ולא מדמ"ק- טהרת'ךולא
 עד ותגרל' שנה עד ותרבי שתיך כן יצמח בעת קטן היוצא השרה כצמח והייה , רבים לשוןולא

 ולרגוז,, וכולל שנים פורט המקיא דרך כי עתים וצהיבה עדים בהרבה עריים בערי ותבוא'שניתיימ

 ארגע ער שג'ם שלטי ער כלל, הרי עריים בערי יחבא' , פרט הרי שנתים עד ותגרלי שנק עדותרבי
 וערקי ערום את ועותך צמח הגדלות ושער נכונו שריים עד בחל עד פגל עד , שש ער וזמשעד

 כי , דורים עת עתך והנה ואראך שנית עליך ואעבור רוזיך, לא הרם וגם ערוה וחשופתעוומה
 , בגוררתי וערותך מערומך ואבסך , על"ך אדרתי טירחותי עלייך כנפיי ואפרוש לאיש להיותגדלת
 וסאו , גריתי אשת והית קר17ת'ך , לי וההיי אלהים ירי נאום אוחך בברית ואבוא לךואשבע
 וארחצך , תרחץ עד הרס לכלוך עם נסות ואין , ושאר נסות לך לתת על' היה ברוזי אשתה,יח
 רחפנה אין כי , בשמן מסוכך מעליך דמיז ואשטף , עליך היה עודנו אשר תבוסתך מדםבטים
 תחש ואנעיך רקמה ואלבישך , וער.יה ערום ועורנה ג( ג לרוח וסכת ורחצת כנתש , פכהנלא

 ואנסך יג( ח )ויקרא מגבעות להם ויחנש בהם שנתש לאיש מגבעות גמקום , צי,ף בששואחבשך
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 ואתן , גרונך על ורביר יריך על צמירים ואתנה , והב הערי הוא ומה , עדי ואערך מעיל, אררתטשי
 להזכיר הכל וכולל חוזר ועתה עדייה וכל כלבושיה כל השלים הרי אוניך, על ועגילים אפך עלנום
 ומשי שש ומלבושך ועגילים וגומית ורבידים צמירים וכסף זהב ותערי ראשון אחרון ועל ,יפיה

 ה" , ורקמה ספל אררת ומשי שישתם על מוסג ומלנוסך , החונש צעף הוא סוור .ורקמה
 ותיסי אגלת ודבש ושטן וסלח , כסלו לא לכן , הדר נו אין תחש המנט אך , פסיםהכתוגת
 עדיים ערי אומרו על רוגש טעה מאר ומאר הפרשה סתרון וכה ; למלוכה ותצלחי מארבמאד

 ועוד , החכשיפים גאו המלגושים אחרי כי ועור , ועריה עגום היתה אז כי , וכסף זהבתכשיטי
 תדע ער עד' עם עריים בערי חיבר אשר מנחם אך ז לך נתנם מ' כי , בתכשיטים ותגאי יחנןלא

 ועריים , עת לשון והוא , יח'רה ויור בחיריק ובערי , אלו; בכל ירע הוא כי רבר מוצא מןותשכיל
 הליבו בלשון לפותרו ויש . דבוק עת ויהיה , עתים בעת או , עתים בעתי ותבאי ,עתים
 , כתר גלי הפתרון הוא וכן , אחר והכלהרגה

ר"ת ע"" 33י :ר מחביה rw.7-לנש

  בעמר ועללתי הבאת אחד ובחלק .ועו55תי

 כנעל עולו ופרקרר עם , סו( שו )איובקרנ'

 'רעכן אמרות וגם , ס( בו )גראשיתצוארך
 ט( ו )ירמיה כגסן ועוללו עולל מגורתלהיות
 רומה לו אין כי בשני ולא בראשון יתכןולא

 בעטר ופלשתי , ותענין לסי וסתרינו ,במקרא
 נעטר והבארץי סנכרונו להיור? ויראת ,קרני
 רניאי ארמ", בלשון הכתוב טןקרני

 אריוך על על
 , אריוך על בא פתרונו אשר כר( ב)דניאל

 כה( יג )שמו' הארץ א5 תגאו כי מתרגםוכמו
 ואותה האמה על והורה , לארעא תימוןארי

 , מדמעה עיניך אלהים יחלץ ,שמעה

 מ55תיוברור נתה55תיבזאת
 בעפרים, - קרניי עו55תי עו5כמו
 אין כי , יתכן ולא נעפר פלשתי דונש נופתר
 , הגוף נכל אם[ נכ' לבדו נקרן גיפרפילוש
 עוללתי להיותו קרני בעסר הנאה' לשוןגם

 בעטר הבאתי יאמי גס כ, , יענן לאנתרגומו
קרנ,

 בעפר קרז יהנ'א ררך א'1
 בחרון אך /

 עולו , ברזל עול עם חגרו אשר נכוןמנחם
 כון כיהוא בזוכיה ילו של ורגש , צוארךבועל

 גלדי עלי חסרת' שק פתרונו וכה ,הכפולים
 ועושתי . בשק איוב נוף נתכסה הרי , עוריעל

 ועוללתי י קרני עי עמר עול ונתחי קרניבעפר
 , רקק כון רק ככוו , עלל כון ופל , עוללמן

 ולא מעפר העול ז;'ה מ , קרני עסר געול ועוללתי ומרושו בשק, והגוף נעמר ~כוסה הקרןוהנה

yunברזל בעול ועוילת' תאמר כאשר כי , קרני בעפי ש' 1.' לד ושלועי מלועזות ובלשון , וברזל 
 , קוני עם ימים ארבה וכנזול , קרני עפר בעול עולליי תאמר כןקרני

 ע"א 39י צד סחברחי,

 1DNS עשן על" חלקים לשג' ותיקת .עשן

 )שמות הכבשן כעשן ויעל-עשנו עם ט( כב)ש"ב
 חלקת לא כי ואומר . אחד חנק והם , יח(יש

 ברבר וערי . אחר לענין אם כי המשל מפנ'אותם
 והוא , גססוק העשן עם הכתוב האש עייךהוה
 הנדלת לא אשר כו( יח )תלים תאכל מפיואש

 לאכנה והורה , כס( ו )ירמיה עופרת תםכלאש

 . תפארה עטרתהטגנך

 עשן אם באפו ייש, 5אהטומר
 . כקיטורים ו5א ככבשן 5אה5א
 הכגשן מעשן באסו עשן עלה מנחם הפליג5א
 הכבשן כעסין עשנו ויעל אמר אך , חלקיםבשני
 לעינים, נראה כבשן עשן כי אמר, ושה , שניענ.ן
 דוגמא , עשנת מתי ער , אף יעשן עשן,ועלה
 כי דונש אמר ואשר . לעינים יראה ולא ,לחימה

 אש , עשה לא מאשר עליו ותשובתו עשה כנובלא
 , חיקם שני , עופרת הם ומאש , תאגלמסיו

 ביארתי כאשר נראה ואיוו נראה , ענינ.ם שני רק חלקים שב, עשה לא ועשן עשן גם כ' אמר טובלא



ר"ת14
 נגוה ודמות שכוים כולאכח עקר כל כ. . להם טש רוגמת שניהם עופרת תם ומאש תאכל מפיו אשאך

 , לשניהם אחר וענין , להם אשכמראה

ךיךנש T~S  a"Y צד מחכיתעיזןי"ךל
 תאלפנהלמען תתעלפנהכסות
 , ובקורים ובחום ובצנהבשלג

 בעיניו להיות מנחם את עונש מדוע נרוגשחכם
 כי . וחחעלף עם תתעלמנה בחברו ,כמתעתע
 אשר התלכוד חככני כרגרי רונמ, דבריהאמנכם
 כמו , הרוח פריחת הוא עיטף בושנהבלשון
 דומה היה בעיני גם וגן . נתעלסה שמאחיישינן
 ואמרת' , כששנה בלשון המקראות אלהלשקול
 גם ואף , וידע ראה החכם מנחם גם הלאבלב'
 , נולם יהם אחד חלק גי הוא גן כי.האמת כדבריו ומצאתי לדרוש לתור לב ונתת' . הענין הפייגזאת

 ראש על השמש וחך וגן , וספיים בגדים כסות ותתעל בצעיף ותנם , ספייים ומעיפת ,תחעיפגה
 , המשנה כעילות ואם . למות נפשו את וישאל , ראשו על צו להיות בבגדים ויתכסה , ויתעליונה
 הישב האמנם , הק'ק.ון על לך חרה ההיהב , קול בת השיבתהו תשובה מה ועוד , עונה ואין ק%אין
 כי לוחרה

 הכותי
 . wD~Dn מפני 1( ובצמירה נתכסה בבגר'ם אך . אליו רוחו תשוב לא אם מת הוא

 בניך כן , במכמר מעולף התוא כאשר ך( גא )ישע.ה מנמר כתוא חוצות כל בראש שכבו עולמו בניךוגן
 הענין וכן . נהכסה עליו , עלסה עליו השדה עצי כל וכן , ברגליהם וברשת וחרמים כמצוריםמעולסים
 עליו ואקדיר רמם מים ויכלאו נהרותיה ואמנע תהום את עליו כסיתי האבלת' שאולה ררתו ביוםמוכיח
 עלפה עליו השרה עצי וכל עליו נראה לא אעיר לגנון עליו ואמשוך . עולפנו עליו השרכז עצי וכללגנון
 , שמים בכבותך ונסיתי אומר הוא ענין באותו ולמיה . עליו גיאו לא השרה עצי גפו כי . נתכסהעליו

 וקררוח נסות ני מוכיח הענין הנה . כוכיהם אח והקררתי . השמם ומכסה העשן גרול הכ'בוימחמת
 וקדרוה כסות אצל רוח פריחת ענין מה , מטנה בלשון נתעלפה תאמר אם אך . הם אחד ענזועלה

 , הענין לפי רוח פריחה יתכן לא היפות הבחולות ותתעלפנה , רוח בהם ]אין[ אשר הלגנון עציואצי

 אם כי למים צמא ולא ללחם רעד לא בארץ רענ והשלחתי אלהים י"י נאם נאים 'a'D הגה הנצא אסרכי
 , פלשתים ים וער סוף מים סתרונו ח( )עמוס מורח ועד ומצפון ים ער D'D וגעי 4'י דבר אתלשמוע
 חקית הבתלות נצעיפ,הם התטסנה ההוא ביום , ייוצאו ולא י"י דבר לבקש ישוטטו הנהר ועדוממדבר
 בעבור 2;צטא וסחדון , י'" דבר אחרי לשוטרו ללכת הצטא ומפני החמה ממני בבגדיהםוהנחורים
 הלא ועיר היסות, ענין מה , מדבר הוא רוח בפייחח אם אך , י"י לרגר צמאים בייהיו .הצמא

 תתעיסנה אסר כן על . תתכסנה תתעיפנה אך , למים צמא לא אמר כי ועוד מדבר. הכחוב גנדורגכשר'
 צטא כל ילכת הצור דברי אל בצמאתם והבחורים ה.פ~ת הבתבות תתנסנה , בצמא הימותהבתבות
 וחי , דן אלהיך חי ואמרו שומוון באשמת הנשבעים אך , י"י דבר את לשיווע הוא תאב אשרלדייג(
 והמתעיפים המחעלפוח אבל , יושר אורחת עו~ב.ם הם כי , )שם( עור יקומו ולא ונפיו שבע בארדרך

 אשר גרבר כי כמו הצמא בעבור בצמא וסתרון . כן להם יהיה לא 4" דבר את לבקרו ובצעיפ'סבאמרים
 כי ירעת' עתה 'תרו אמר כי , עליהם ודו אשר הרגר בעביר כי פתרונו אשר יא( 'ח )שמות עליזיםודו
 עתה ער כי , והיה ישראל אורות על למצרים היה אשר כל 'רעתי יצאי אשר ואחרי י אלהים מכל ''"גדול

 . בשחור.' והכו , הארון דגר על בם הצור בהכות פלשתי' אמרו כאשר למצר" היה הוא מקרה אומרהיית'
 אם אמרו אותו בשלוח זאת גם ואף . בהם רבה מהומה ה.יתה שמה בא הארון ופיזז אשר ג,קונ(ובכל

 בנו נעה ירו לא כי וירענו לא ואם , הואת הגדולה הרעה אח לנו עשה והוא שבש בית יעלוז גבולודרך

 וצוי סבוב פ. , אחת ומירח . נל'עז גל מ' בכל.ם נדכ1'1ו וב51'רח ינרום יחי 1 ובמצפירת בכ"'1(
. 

 גיוסההוא הבאת אחד ונחלק .תתעלפנה
 וחחעלף בצעתן וחכם עם יג( ח )עמוסתתעלפנה
 הוא ותחעלף . חלקים שני והם יא( לח)בראשית

 תתעלפנה ופתרון , ד( ד )אסחר ותתחלחלכמו
 ותך וכמוהו . בצמא ותתשתנה ותבשנהתחרבנה
 וכמוהם ח(, ד )יווה ויתעיב ,וגה ראש עלהשמש

 עולמה עליו הוורה עצי וכי ויבשת חורבנלשון
 . מזז על 'ר ושיור , פיו( לא)יחזקאל
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85ר"ת

 , עליהם ורו אשר הדבר בעבור כ' עליזים זרו אשר בדבר כ' ישתרין , ט( 1 )ש"א לנו היה הואמקרה
 הבתולות תתעלפנה זה גם , י( ט )נחמיה הוה כיום שם לך ותעש עליהם הוירו כ, ירעהי כי עליוויגיר
 אמנותי וכל , היפות הבתולות כאמור יתכן נו ~כן , הצמא נענור פתיוט בצמא והבחוריםהשות

 . צרופות אלהן

סייוע ע"ב 134 צר טחברחיתדונש
 ומלסו נוסו אחר נחלק והבאת יכעריער
 ו( מח )יריביה במרבר כבסוער וההיינהנמשיכם

 שנ' והם ו( יז )'רמיה בערבה ערער והיהעט
 וערוער , המדבר כנעצי עץ הוא הערער ,חלקים
 , המקום שם אם גי עץ שם גטקרא ימצאלא

 )ובריס ארנון נחל שפת על אשר מערוערככתוב
 נאמר ויואב ער' על במיבר כערוער ותהדנה לו(ב

 אל הוי צבאות ד' אמר כה , מואב ער' עלכנהוב

 יער עץ ערער בער כלוירע
 . מרברים וארץ ערערכבערבה

 במגבר, כערוער ותהיינה נפשכם אח ומלטינוסו
 כמו , בערבה כמו בברבר יתכן מנחם רברילמי

 דונש דברי ולפ, . יג( נ )ירמיה וערבה צייהטדגר
 , בהידבר בלא ערוער כערי וההיינה לחקותהיה
 . החורש יחרוש אם וכנוב , לפרש לוואין

 אומר הוה הפסוק ואחרי , א( מח )ירמיה וחתה המשגב הגישה קריתים נלכרה הבישה שודרה כינבו

 , ישע" עליהם נבא אשר הנחרבות ערוער כעני עריכם ותהי נסשנם מלטו נוסו האלה הערםליושבי
 שריד. עצומים בין כי זה ופסיק והתבונן ב(, יו )ינשע' מחריד ורבצוואין תהיינה ערוערלעדרים ער'עזובות

 ע"א 139 צר מחברתע-ן

 יו( ל )איוב ישכבון לא ועורק' יהבאת ,ועירקי
 שכ' והם אחר בחלק ג( ל )איוב צ.ה העורקיםעם

 בלשון. כמשמע והנס.ם הם העורקים יחלקים
 כמשמע הגירים הן ישכבון לא ושרקי .ארמית

 דומו' הלשונו' שתי כי הורעחיך וכבר הירבי'.כלשון
 עליהם. ובכו? לו נסו נסים לאיוב נורע %א לוה.זה
 הוכה כי ועזיקיהם, זעצמ"יו נשרו על אםכי

 אכזר ולכן , קרקרו וער רגלו מנח רענשחץ
 אכזר ולא לילול ואמר וגו' מעל' נקר עצמילילה
 גלילון ונגע ונולה כל כי נורע הוא כאשריווונו
 ישכבון ולבו ן לבבו ויזווג וינוע ומכאובויכפול
 והדד רוחו תתטעם כי י גיר'ו ינוזרו ולאעורקיו
 . אונניו על דבר לדגר והתגונן , מעיניושנתו

 יריבון כי מנוסי ישכבה 5אועורקי
 . ניקרים בלילה יכאיבוןעצמי
 , ציה העורקים כמו ישבנון לא ועורקי מנחםפתר
 הם אשר צצה היא אשר בארץ מנוסםמבמח
 וכן , שם להסמן צורם נמצרות ובאשעשים
 . ישכבון לוש ועורקי מעלי נקר עצמ'בלילה
 יאסר אשר ה.מים הם ישכגון לא בונוס'וכבבבוני
 אין ישכגון לא יו(, כח )דב' ערב יתן מי תאמרבבקר
 שכנחי ואם יאמר כאשר , והנאה  שכיבהבהם

 נדורים ושבעתי ערג ומרר אקום מתיואמרתי

 . יותר כואב החולה בלילה כי ר( 1 )איוב נשףעדי
 יאמר כאשר , מעוז מנוס מבטח פירושושניהם
 ציה זזבורזץים לטרש רצה לא אשר ציההעורקים

 מבטח ערק פתרון להיות מנחם דעת כי תניןבזה

 גידים לעיקרא חגר כיצאנו לא גירים פירמו אשר דונש ולרברי . כן דרכו תפש למנוס קצת לרמותואך
 . המקרא דרך אינו כי , יתיישג לא ישכבון לא וגיריי גם כ' . ראיה ואינם , ערבית בלשון רקעורקים
 עלי וניהוה , לנועלה אשר על ויוסב 'שכבון לא ועורקי , צ,הה ארץ הנורחים ציה העורקים אומרואני

 , היום עוני מלבר , מעלי נקר sy~' ללה , לילה לימים עוני הנה . עוני ימי ,אחסני נפשיתשתפך

 ובלשון . ורעיו אליפז כלרדפני ישכבון לא בלילה גם כי , ישכבין לא שבריחיי וגם , ישכבון לאועורקי
 כי יורע היה וזקורש גלשון בקי היה אשר כני כי , ותעריקי לאכזר והקרש לאיון לבעל לכהוג יתכן לאעורקיי
 לזוביר.ו איוג אמר וכן . נהלינו טתרונו אשר כב( ה )שופטיט הלמו או עומר כאשר , כשעריקי ככוועורק'
 על הווה היא וואח , בורח הוא הנררף וכל כ"ז( יט )א.וב לו נררף מה תאמרו כי אל כמו תררסוניאל



ר"ת'86
 אך ידובבו לא בלילה גוי כי , יקלו ורורפיו מיייו נקר עצמיו חיילה וגם . עוני 'מ' יאחווהו בי ,הווה

 . יוב בהרי כשלג ברכות והב.א:ו , איוב את ויעריקויררפוהו

זיךנש ע"ב 713 2ד סחברחr~Pד*',רע

 נבלעו הדםומ; ביעבעויעלעלו
 שכורים. והיו לעו גםושתו
 כיהעין ואמר לע במחברת דם יעלעו מנחםחיבר

 חשב ימשרח כי דימה ורוגש , יחרההיאשונה
 שמלאנתו על ער"ן להוסיף אמר לנן מנחםאותה
 המלנים ומן , ושתה אכל ענבים ויאמרבינה
 יהוא  צרק, גז  ספר ווט המלכיס  ויהיו עיןיושא
 אשר אחרי בי יחשוב כן לא ולבבי ירמה  גןלא
 איגד, בראשונה יילונו בתיה הנוספתהעין
 , משרת תקרא לא ושה אנה המלה אחנוסבת
 ורלי"ת בזיית בתשוב' 9( )צר לכועל' בארתיכאשר
 בעועים אשר שניה עין וגן במתפעלים,הבאים
 כי , המלה פני את להסב ולא באה לשרתלא
 גוע ספר חט אותיות וכי עין אשר מנחםידע
 לתיבות לדורות אך , לטירת . תבאנה לאצדק

 בי"ח מחברת בתהלת סטרו בראש כתבהירועות
 ה:חחמים המלים מקצת ואלה : א( 43)צד

 עועיכם , ריקכם , שפכ! , שלשם ,בעודף
 ריקם , כנשלש שלשב( , שרטירת ,מחספס
 , חטף מן מחססס , עוה מן עועים ,כנריק

 ערופי המלים מקצת ואלה , שרש מנשרשרת
 שלהבת , וכר מן אונרהה ; למבראשונהאות
 , לע מן יעלעו , רגל מן תרגלתי , הבתמן

 כל חבר סמרו ראש.ת פי ועל . קח כיןלקדת
 הנין יקבר אשר אלה ומכל , פהרונה לפ'אחת
 תוספת אך באו למשרת לא כי כזנוקם ירעכי
 רוכנה ולרכ,ווז , בידו הם וקבלה מסרתכמו

 פתר אשר לקוק כ' תדע , וחבים חסרםלרוכנה
 במחברי וקוק לכנ"ר בכ!;ץבר' לקוה חבר מקחהנה
 מחברו' בשתי לעשות מנחם ביר נח והיהקוף,

 מעמים כי בעיניו ה"ה עמל אך אחרומשמעות
 להשיב 'כול היה , ויעלעו עושם ועימחספס עי עונש אמר אשר ועל , בכך לו ור'הם
 ועל אסוך ועל אגורה וש אזרוע ועל אתמולעל

 , שמנים פירשו עצמו הוא אשר ,אשמנים
 ולתיוק באחד יהודית הפרקים בין חלקומדוע
 גרגר' לראות דונש דיקדק יא אך ,נאחד

 מן הראשון הער"ן כי ואמרת , דםיעלעו
 ה.סור מן הוא לא ל( לט )איוב דם'עלעו
 עועים רוח בקרבה מסך וד, מן השנ' העיןוכן

 העין אות דמית הוה וגרבר יד(, יש)ישעיה
 המלים בראש המשרתים האוהיות מןלאחר
 המלה בראש דם 'עלעו כעין המשיתוסופם,
 מן ונפצו , 'שא מן 'נשאו כאמרנו , הזוןאוה
 נשוב עועים כעין המלה בסוף וישרת ,'פץ

 גויים הסו מן יד( ר )יואי המוניםהמונים
 בספרך הוה האות ונראותם , 1( מז)תלים
 להוסיפו בקשתי , וסוסה המלה בראשמשרת
 בינה שג!)אכחו והוא במשרתים עלסימניךלך

 והוא אחר לסימן סימניך הפנתי אשר עדיכולתי
 במשרתים העין ונבא ושתה אכלענבים
 מעשה רואות עיניך כאשר במלכים[]כן.יבא
 ויתה , צד"ק גו"ע סמ"ר חיט במלכיםממניך

 הראשון משסטם על סימניך להשיב תחמוץאם
 , ועועים דם יעלעו עין היסור מן ]כקהורה
 אתה עקרת כאשר המתער, התועים מן תהיואל
 אחרים בודים יעקרו , ועועים רם יעלעו טןהל
 ויאמרו ד( בו )הוכנע זבוליהם לו יערגו ולאעין
 קיט )תלים זרים יעשקוני ואל לו. ירבוהוא
 וכה וריס ישקוני אל אוסר הוא ויאכזרו ,קבב(
 ילאו לא אשר , עין בראשה כולה לכליעשון
 אלהי ואח מן העין את גהסירם האלהיםאת

 יעלעו בכישקל כג( כבן )ישעיה יעריצוישראל
 משקל ועל , מראשו העין הסירות אשרדם

 ה( ב )ש"א נשכרו גלחם שבעים שמרועועים
 )שסו' רבעים ועל שלשים וגם בלחם. שג'םהוא
 לא בזאת וגאמרם רבים, ועל הוא יאמרון ה(כ

 כמוך הוה בענין כי דבריהם את לגולףתוכל
 יעריצו מן העין יסור לא תאמר ואם ,כמוהם
 ועיעיס, יעלעו כעין כפולים אעם כ' שבעט מןויא
 "סר אמת כי להודות עליך אשה כן אסאומר

 שר אשר אלי ו( יא )ישעיה ישי שרשהמדמה
 כצן כסול בשרש השק כי , א( ז )תי'סיי'

 וכראשון השין הסיר אם יו חידה ונן ,בעועים
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 ונקלה רש אל' ררלונו , דם ,עלעו מןנעמן
 יס.ר כן שרש שין ישרש כאשר , כג( יו,)ש"א
 ואם סר, אל' אותו ירמה צוהב אם , סריססמך
 )יחוקאל הסלת את לרם אלי ימשוהויחפץ

87ר"ת
 גם גי כזאת מנחם טעה לא כי , היתכנומנחם
 גי , אותיותם חסרון גמחברת מקצתםחיבר
 , בחסרוניהם חבר , סחרוניהם הרחיבלכנען

 וה לומר תוכל ולא , המשקל זה עלי גננתה כאשר[ מלה וגל , ושמש בשלש עשה וגן 'ר(,סו
 . נקל לנבון רעת כי ורע , ומעוקל מעותהמשקל

 קוא 8 עד בחברהעדן

 באמרי ספרך בראש יהנארע , 5יעשקה
 עשקה '"י אחר בחלק המלה בסות הה"אמלאכת

 תררמה תפיי עצלה עם יר( לח )ישעיה ערבנילי
 לא לעשקה ירמה לא ועציה , טו( 'ט)משל'
 חשף קמץ הוא לי עשקה כי בנקידה, ולאגטתרון
 קרבה 'ט( ה )גחמ' לי זכרה במשקל בקשהבלשון

 שם , פתוח הוא ועצלה יט( סט )תיי' נטשיאי
 תאמר ואס , 1( שחרה לגבה כבמשקל[הפועל
 בלשון לי שמרה או , לי עשקה לאמר יתכןאיך

 אומר ז אות' עשקה או עשקני במקום ,בקשה
 לה נא רטא נא אל יאמר כאשר כי , היטביתכן

 , אות' ורפא , לי רפא נאמר כן יג( יב)במדבר
 לאבנר הרגו אחיו ואבישי יואב וכמוהו ,ורפאני
 הגח אסרים עצבים חבור וכמוהם , ל( ג)ש"ב
 למלכו שלש ובשכח וכמו , יו( ד )הושעלו

 ולנתנאל ולזכריה ויעוגריה חיי יב, לשריושלח
 וגם , ו( 'ו )דה"ב יהורה גערי ללוזרולכויכ'ווו

 ולא הוא בקשני לשון ל' עשקה כי 'וכיחערבני
 , כנעל בפתרון תמעל פן והוהר , זזסעלטום

 המתיקה שנתי עשקה 5יוערבה
 מרים, ע5 5נפשו ומתוקהנדורה
 בספרו, קמץ חטף עשקה דונש אמראשר
 לא הלא דבריו למ' ונם , בקמץ הואבספרנו
 מפגי אם כי ועצלה ואמצה עשקה כזנוקםוהביא
 הב.א כאשר , פנים רבת היא אשרהה"א
 בנה עם , יג( כא )שכוות לירו אגזז :לנועלה
 אל"ף מחברת בראשית יה( בו )איוב ביתוכעש
 שדם אינם הם אשר ההא במלאכת א( 8)צר
 אמצה נם אחד, ענין לשמוש האחרונה בהארק
 לי עשקה עם ממני כמו מתרוגו אשר הביאל'

 שלשת' 5י סהרון ויען , ממנ' כן כמוופתרונו
 מן והפר'רם יחר חינרס ממנ' כמו התנותאנה
 אשר לי ואין , ל' וכור פתרונו אשר , ל'זכרה
 ואוריעך . ממש לי כמו אם כי כומני ככוועכזו
 זזסר כ' לי ונראה , ל, ועל ממני על הא תבאכי

 בועות ירי על וחילופם בראשיתם אלףגמחברת
 ירגה עצב" ובין , ואמצה לי עשקה ביןסופר
 ועשקה ואמצה הדברים שמות אלה כי ,ועצלה
 שלהם האץ שמושי ואין , דגרים שמותאינם

 הגה וכ.וניכ כמו יר( לח )יששה ניונה אהגה אצפצף כן עגור כסוס : כן המקראות ופתרון ,שוים
 למרום עצי נשאתי : למרום עינ' דלו , כיונה אהגה רוח מקוצר ופתרונו יא( נבו )ישעכןנהגה

 אס נדנתם ונגולה שנאמר כענין . ממני נגולו אשר ותנומתי שנותי ערבני לי עשקה י לךלהתחנן
 י"י , מקרא של קצרו וכן , שנחי וערבה ושכבתי עלי הערשם , ערבני , יו( ר )משל' יכשלולא

 , נהלמו פתרונו אשר סוס עקבי הלמו כמו , עצמה את ממני עשקה אשר השינה פתרונו ליעשקה

 אדבר כוה , נפשי כנר על שנותי כל אררה , עשה והוא לו ואומר אדבר מה , בה אותי ערובערבני
 ארני , לי מרה נפש' כי לבעבור ותנובותי שנות' כל ונדרתי , עלי שאמר מה עשה הצוראשר
 רוח' חיי בהן אשר ולכל , רוחי חיי בהם אשר ולכל , עצמותי 'חיו והנרדית שנות' על : יחיועליזה(
 גל ישבר כן כארי שכתוב , נכרו לגועלה אם כי נזכרו לא אשר העצמות על מוסב 'חיו נ''וכיח

 והא'בר'ס העצמות הם , רוחי חיי אשר ולכל עליהם אמר אשר העצמות זכרון הוא ווה ,עצירותי
 ותחוקנ' ותחסני ,ותחליכוני , עצכווח' כל ישבר כן בבארי למעלני הזכיר אשר בהם תלויה הגשמהאשר
 זקני שלמה ירקנינו , הטרשה פתרון בעינ' נראה גן , והחיינ' ד( לט )איוב בניהם יחלמוכמו
 יושבי ממני אמץ ירושלים יושני לי אמצה ופהרון , אני ולא הוא בחר כן כ' , שנ' צדפתרה
 . יט( ב )'רם'ה אליך פחרח' ולא ומן , 'א( ננ ).חיקאל ענכחה ותשחח מן הנפרד1(
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 עשו כאשר , ירושלים על לצור ומדינה עם חיל עם הבאים בלבבן יהודיה אלופ' יאכזרו כן ,ירושלים

 סביב במחנה עמס עלו אשר שלשום כאתמול לסלשתים היו והעברים שנאמר , שאזי סיכותבתחלת
 , נהוייתן הרברים ואלה כא( יר )ש"א ויהונתן שאול עם אשר ישראי עם להיות המהוגם

דןנש א ע" ןר140 מחברהערוי4"ר7
 בתאניםכפגה בגפניםסמדר
 , בכורים בראשית ראשוניםוהמה

 וה.ה , נצניה כמו סגיה העגין לפי מנחםפתר
 לפי סתרת' אשר החנטה פתרוני לסי לפתורדעתו
 כמו מנחם אמר ולא 66( )צד פגיה מתקהתנורו
 אם כי , נצה לה אין אשר בתאינה אשרנצניה
 ורוגש , נצה מעלי אלנות שאר של נצניתנמו

 אין בי לו השיב אשר , ,מצא עליותנואות
 , נצהלתאינה

 אין יו( ב )שיר פגיה חנפה ני ואמרת .פניה
 כמו לפרוש , ניצניה הענין לם' וסתרונו דומהלו

 לא ארץ על' אדם שום מנ' כי . יתכן לא לפתיכן
 תסוחים בעצי כמו נצנים זוחאגה לעזנראה

 ואם , והגפנים והויתים והשקריםוהרמונט
 הבדים או הטאורות או הפר' הם הנצניםתאמר
 א( -41 צד )מחברת בהביאך יכח.שךסטרך
 פרח ויוצא עם יב( ב )שיר בארץ נראוהנצנים

 )יחזקאל המטה צץ כג( ין )במדבר ?'ץויצץ
 . תבטא לא וגחסא והזהר , י(ז

 גחל את מעבור סגרו אשר ופתרת .פגרו
 אין באמרך , נשארו אשר 1( י( ל )ש"אהבשור

 הפסוק , ארם מלשון דומה לו ויש , רומהלו
 ארי כב( גג )שמות תהרסם הרס כיהמתרגם
 נהרסו אשר פגרו אשר ופתרון , תפגוינוןמגרא

 , הוא פעלו פגרו מבטא תאמר ואם .ונחלשו
 עלי הזאת התשובה כאשר אומר , נסעלוולא
 ולא נשארו בפתרונך באמרך , עליך היאכנ

 פעלו בויקרא לנו יש כי אוריעך אבלהשאירו
 בכוקונ( טעל לנו ויש , נשארו ככוו נפעלובקוקונו

 , יא( 'ו )ש"א הקטן ,ואזר עוד ככוו ,נפעל
 פעל מצאנו כן נפעיו גמקום פעלו מצאנווכאשר
 )יחזקאל "מס ושערך , רמה פעל במקוםחוק
 באור שורך והתנונן , 4מח במקום ו(יו

 י מרמחצדיקים
 רור אחרי טלאת ערו אשר , כתיב אוקסטורד בלק1(

 המרה פן בפגרו תורה מעבורומם
 . המאררים למיס מורה שקרושית
 את זה במלו סתרוגו הבשור נחל את מעגורפנרו
 , דור אויר' לכת לבלתי הבשור נחל את מעבורזה
 ובפלו כג( ד )עזרא וחיל באדרע וולוו ובגוילויכוו

 משנה בלשון מצינו וכן . ג( יב )'חוקאלהטחנות
 קנט )שב' דשסמא יומא לזה קרו רבנן רמטגרז,ומא

 דשסמא, יומא ליה קרו רבנן דמבטלי פירחיע"ב(
 תגלחת ביום כי , העיר בני שפמ' חנלחתיום

 ובנלוי-ע אך , שכר הספר לוקח היההראשים
 דבר ימען תדיר, והיה חנם היתההסוסמים
 ואשר . חנם הספרים לגלחם מנהג היה הואמועט
 תסנרינון פנרא חהרסם הרום תרגו' פגרו דונשאמ'
 , בע.ני יישר לא מעגור ונחלשו נהרסו אשרופתר

 יפנרון לא תרגום כר( יט )שמו' לעלות יהרסו אלכי
 וכן , ליבת ממעמדם יהרסו אל ופתרונולהיסק
 אל והגררם ממצבם תהרסם הרס תטגרינוןסנרא
 לא כי , לרקמו חברתנון תרגומו שבר לשון פתרו אשר ו( סו )שמות קמיך תהרוס נ' , סזמאמקום

 העומר והרס ., אחר מקום אל המעמד ממקום וגירור הילוך הרס של תרגום אך . ממקומםמשו
 נשארו פתר אשר מנחכם ופתרון , 1( המשנה ללשוז לרפיותו טווב לכן . הרגום חיבורבמקומו

 . ונורע מוס.ף נמצא ורונש ריע, 15 לאים אך יתכןמעבור
 , לשמואל טעבור פכרו אשר אל' רבון ב.ה דססנרי סרטה ר 1 פ בערך הערוך בעל נס1(
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89ר"וז ע"א סקי
 לתלים איש יחהלד נצלם אך והנאת .בצנם
 האדם את אלקים וגרא עם אחר נחלק ו(יט

 ענין ולצורה לצלם ואין בו( א )בראשיתבצלמו
 כי , איש יתהלך בצלם אך בו הכתובגמומור
 ואוסר , י( קו )תלים וצלמות חשך מגזרתהוא
 שמים אלטש ות'"ו נוהו. צלמות ותמו וי"וגי

 הונע למה תאמר ואם , ג( נ )ישעיהקררות
 להוסיף לא אומר קררות, ו'"ו והונה צלמות41,
 כאשר מהם. לגרע ולא יסוריה' אותיות שלשתעל

 41'1 בקבוץ והונח אחד במשקל ושור תורנראה
 מן %גרע להוסיף ,א שוורים 41'1 והונותורים

 בגלגל שור ובקבוץ תורים חור בקבוץהעקרי'ככחיג
 קדר כאשר נאמר לכן יב(, יג )הושע זבחוסנוורים
 ולא צלויות יסוד צלם כן , וקוררים קדרותיסוד
 ומונעים מונחים אלה וככוו , כב( י לטיובגודרים
 בצלם אך וכענין , נודעים במקרא רגיםיגרים
 כו' 'דע ולא 'צבור ה-ם.ון הבי אך אישיתהלך
 , יתהלכו בחשיכה יבינו ו4א 'רעו לא ,אוספם
 בצלם הכסף יצבור הארם כי לאמר לנו יחנןויא

 ואמץ היד ועצם ובכח בחכמה אם כיובצורה
 התל אח לי עשה ירי ועצם כחי ככתוב ,הורוע
 ז' בכח אמר כי וכמוהו , יו( ח )דבריםהוה

 ועוד , 'ג( י (ntyr נגונותי גי ונחנמה'עשית'
 אלקים ויברא כמו בצלם אך היה לו כי לךאבאר
 , ויצבר לאמר עפן נמצא לא בצלמו האדםאת
 , יבינו ולא ירעו לא כמו , אספם כוי ירעולא
 וחציהם , ערוכים זה לעמת זה הפסוקיםשני
 י הררכים כנעקשי ללבות , דרוכים היתריםעל

 מלך אלוברמוה יתהלךבצלם
 ; נצברים יאסוף ילך מיכמותו
 בצלמות כמו איש יתהלך נצלם כ' דונשאמר

 בחשכה יביט %א ידעו לא כמו , אישיתהלך
 אך , ערוכים זה יעמת זה אמר ני ,יתהלנו
 המשורר או נביא באמור פי , ררכים שניהם

 העוובים כמו ברבר, תועה על עומרנו לאצלמות
 , יג( ב גמשלי חשך בדרכי ללכת יושרארחות

 לא גם י צלמוות בדרכי ללכוד ליגור יתכן לאכי

 לורנר נכון לא יתהלכו נמשכה זבינו ולאידעי
 על ודומיהם אלה שני כי , יתהלכובצלויות
 והנם לאחריתם לב נותנים אין אשרהרשעים

 דל פלטו באומרו מוכיח נאשר , רואיםכלא
 בחשכה יבינו ולא 'דעו לא הצלו עני מידואביון
 הצילו לא כי יען , ארץ מוסד' גל ימוטויתהלכו
 איהים אמרתי ואני , מרעים סיר אג'וןנפש
 , כולנג( עליון ובזי וצדקה משמפו לעשותאתם

 בשגיון 'רבר לא 'אשר צרה במקום צלמותאך
 צלמות ואין חשך אין כמו , בטעותו ויאהארם
 , לב( לד )איוב און פועלי שםלהסתר
 וסטור תורים, כותור ראוה דונש הביאואשר
 א.ן צל-עת ומצלם קדרות מקרר יאמר כןשוורים
 ז-לכנות קדרות משקל על נכונים כולם כ' ,זאת

 לא תמצא לא אך , עשתות ךעות חוותעליזות
 עלטתי הלטות קהולה משלש %א אותיותמשתי
 כין לוכיר לו היה ולכן , דונש לרבר' צהלותרק
 לא אמר אשר ושוורים והורים . צימותצלם
 ולתורים לשוווים הדומים כל כ' , לאיה'רמה
 בסוסי אך , והנה הנה נוטות יסורוח המה אשר חיבות ראשית כל י אגיד 4מ , 1;ה ::ן ,שית עי , ודטרים דודים ושלרם שטריםטומר

 אחת תיבה 4!ת צי צלמות גסחרון ני גם , ג-י לפחח חסובינה לא יסורות אינם אשרהרכנות
 אחרית כמו ויר"ם יו"ר וכן . תיבה אוירית שידווש ווהי"ו וי"ו כל כי , יסור נולו וצימות ,כשתים
 . גדול הפחח מן למעלה להיות הניגון ישתנה או כי גם , גדול בפתח להיות בפה תנוע לא'חחת'ת

 יתכנו לא ולכן , גדול הפתח מן הנגון ישהנה לא אשר ושוורים תורים מן ראייתו תלמד לא זהועל
 בהגיגי בקרב' לב' חם המשורר אמי : פתרונו גה איש יההלך נצלם אך פתרון אך , דונשרברי
 היא מה הוריעני , ה" מה ימי ומדת בקרני לב' חום קץ קצי י"י הוריעני בלשונ' רברהי אשתבער
 הנה , אישים וחדל וגוע חדל אה" וכסה מתי ער , אני חדל מה ארעה , בהגיט האש נעירתמרת

 הכל הבל כל 4ך נגדך כאין ומני ועתה , נגדך כאין וחלרי קטנוה סדות ימ' מדת ימי גתתהטבחות
 נצב אדם כל ,הבל

 סלו-

 וממעמדו ממצבו ונהרס נהרף וטעמד כנצב לו יש אשר והנצב ז-ארג( גב( ,

 מעט ויחסרהו אלהים נצלם יההלך אשר לבד לאיש לו אין רק איש יתהלך נצלם אך , הוא הגלכי
 והמיון הגל אך , למעלה הוא העקה האדם רוח על נכלמה אמר כאשר לארם יתרון ומה ,ממנו



ר"ת90
 .בצלם הוא ביושר ולא האדם יצבר , אספם מי ירע ולא יצבור , ארם וגל העמ_'ם המון הוא רקכ'

 בצלם הם אשר מאלהים מעט וחחסרהו מפורש הוא באשר ודגים, וחעח בהמות שברו %אאלהים
 תסשילהו תעטרהו והדר וכטד חי בעמדו המעט והוא ממנו, נחסר החיים עץ אך כמלאכיםובדמות
 יצנזר כסף עבור צבורות נמה האדם תנבור חפתרון קוצר וזה , והולך שמפרש כמו ידק-במעשה

 ימוח כי הצבירות לאותם אוספם כוי ידע ולא עט. אל מצור כי , וילכרה עפר יצבור מלבוש כחומרבר
 ונחמר כסף כעפר נצבור אם הרשעים על באיוג אומר הוא וכן , ואכלנו נגרי איש אך פתאוםבפתע

 ישכב עשיר , נצר עשה וכסכה ביתו כעש בנה , יחלוק נקי וכסף ילבש וצריק יכין , מלבושיכין
 ועתה , עתם בלא והרשעים  עתם בבא ארם בגי דרך וכן , בו( לסיוג ואשו פקח עיניו יאסףולא
 הארם ימי נהתה טפחות ויען , תוחלתי הינו לך אם כי אקוה מה , היא לך תוחלתי יק קמתימה

 שחת ומררת , ואינני אלך בטרם מעט ואנליגה ממי השע המומור בסוף האומר כעין שפלוהאדם

 , וחננ'סרגי

7.ךנש ע"ב ס"1 צד מחברת עק.ר,,רן

 הצמית תיובצמת העמיתמנחם
 . לבקריםרשעים אצמית מן תיוכמו
 חכם האמנם , בוכל יחסר לא נלאו רטשחשב
 לו אכיר בי . לראיה הנדון רומה לא אך rPnגרול
 דגש צמתך היה השלישיינם מן צמרנוודה
 עליו השיב מנחם ומרברי , שגטך שבתכמו
 רקה מן רקחך מנחם בנה אשר אזזר' אטר)'
 היה זא ועל , צמה מן צמתך לבנות היהכן

 דברי טובו אך אמרתי ואנ' , בעיניוכמצחק
 צמתו מן צמת מצא אשר מפנ' כ' ,מנחס
 , קלט( קיט )תלים קנאת' שמתתני ,כגור

 בחלק דמה , ח( קא )תיס אצמיתלבקרים
 שניהם חיקם כי גם , צמתך אליהםופגי
 מן לבנותו מוב בלבו אמר כי , חלקיםלשני
 וריבוק צמיתה לשון צמתו לענ'ז %דמותוצמת
 גל' ככוו , הרגלים עילוף או הראשלעייוף

 א( ד )שי לצמחך מגער והנאת .צמתך
 האחת המחיקת באסרך , השלישייםבפעלים
 הבונית והמחלקה , גג( ג )איכה חיי בבורצמחו
 השלישים מן להיות הזכן ולא , לצמתךמבער
 הגאת אשי רקתך כן כמו יהיה אשר עדצמחך
 במכ"ם רקה ולהניא שוים, במשקל והםבשניים
 ואגאר , החיים בל נגר דכוא , בשלישייםוצמה
 הנקבה ת"א כשרש הוא הרסה צמחך תיו כ'לך

 , חייחך חיה כמו , בסמיכה לחץ יהסךאשר
 צמה רקתך, רקה כילתך, מלה חלתך,חלה
 נסמך היסוד מן נהמתך התיו היה ולו ,צמתך
 מבעד ונאמר , שבת ת.ו נסמך כאשרבחזקה
 ,והתבונן גשנחי שבת עולת כחזקת זקוקי?טקך
 ש הרבר כל להעכיר , ודלתו המשקלישער
 ,אמתו

 . גחיו דמות לו נוצא לא לרקתו אך , שבולסי לעבור הצטיתה גלי ב( מז )'ששה שבל חשפיצמחך
 גם שמוש, עם בבואם רמות תויהם הקא סשה אשר תעה כל כי . השגייס, מחברת על מנחםוהעמירו
 הפרקי'. בע הממוח ומן יט( מא )בר' בשר ורקות ככהוב הבשר, מן רק הוא אשר מזלם רקהוהשמותם

 רגשות פעם" כס"ת גלעד מאויזיו' סופם אשר ונל יסוד הוא אשר שבת כמו תיו סופם אשר אותםאך
 מעקדיהם במו רסות חש משגבי, מחמדהם, שבתכנן שבתו שבח במו , רפות וסעודם אסיתוספוה
 מן אומר היה כתוב נמצא ולא , כך( כב )ב"א לרבבו ויאמר כה( כב )וקרא מסוחחם כה( לר)איוג
 לרעש דוה זה ומה , צמתו צמת מן יאמר וכן כעלו רגב מן נמו 2"1 גנב מן קיהוקשת
 , מענדיהם , נט( ג )איכה עוחתי אחר לשקול לו היה שבתי, ואמר למען לבדו שבח מן ראה,להגזי,

 חי בנור צמתו מן צמתך ולמרש שנתי, ומן מחמרתי, ומן משבתיה, מן החלוקים רכבו,משחתם,
 כי , הרקדוק פי על הנעשה אשר גל את 'רע ומנחם , כפח וכבנר כל ברגשות ישוה לא אשראחרי
 ומחמשה משנתיה וכן י והרפה רגש שוה ימשחחם שחה מן ולעוותתי ולרכבי לשבת' אחדמשקל

 , עריהם 'תנו כ' ייעקב מגחם ויצרקו ומענדיכםמשחתם
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 חגר מכי ויצעקי חלקם לשני וחלקת 1ותצעקו

 הבוורשה הנעוה צעקה נא( ג )מ"נ ומעלהחגרה

 ישראל איש ויצעק עם אוחו ומהגח בג( בב)דבר"
 לד( 1 )שוטטים אביעזר ויצעק כג( ו)שומטים

 כ' הם ולא , אמפה וענין המה קביצה 24וןכולם
 רעהו אל איש יצעקו לטלתמה . אחר חלקאם

 , ואות מלה כל לענין והתנונן י הצבאותיהצניא
 . ורפואות ארכות לךהעלינה

 יצעקובצרה יזעקואנשים
 החגורים,חגורי ויצעקו ]כן[ולא
 מנחם פתרוןשינה אשר עשה טוב לאדונש
 המחלק", הרבות למען חלקים לשני חלקם כילאמר
 כדבריו . חלקים לשני %א , אמר ענייט לשנ'והוא
 מנה"ח , והכצעקתה / עניים צעקת , הואכן
 להשם'ע חגורה חגר מכל ויצעקו , צועקיםלב

 , אדכה ננ' קבוצת יקבץ אסופות יאסוףקוי
 ולהברירן להניס אווזתם על , ולהצריח לצעק אס כ. , רוח ומשבר לב מנהמת לזעקולא

 ע"א 141 שי מחביתע.ע

 ד )איבה עצסם על עורם צפר וסתרת .צפד
 כי מפני , נבחר לא הזה והפתרון , שחרח(
 היה יבש באמרו . דבק פתרונו כי למד המסוקסוף
 גי תנץ עשם ש מאמר וגם ח( ד )איכהכעץ

 ד )איכה חכו אל יונק לשון דבק כמו / דנקפתיוט
 במקום זה המקרא גבל באים ועל, ב', , ואל ,ד(
 ובבשר' בעור' כתב כמוהו געור העצם ובדבק .~ה

 טעמך ובחן והתבונן , ו( קב קתלים עצמידבקה
 ימנועמי

 בשר עורולחת חמר כיוצפד
 חומרים, לדורשי נמסרבענינו

 לא כי עורם שחר פתר אשר מנחם כדבר'לא
 כמו % כי , דוכנן כדברי ולא , עצמם עליתיישב

 צפד לוקקות לריחוקק והמה , אל במקום יבא לאזה
 חכו אל יונק לשון דבק נמו , עצמם אלעורם
 בעורי כמו , בעצבם עורס צפד או , ד( ד)אטה
 תקמטני אך , ך( יט )איוב עצמי דבקובבשרי
 , ח( טו לאיוב יענה בפני כחשי ב' ויקם ההזלער
 מחרונוניאה

~fiH 
 הקמטים נהפשטו המשנה לשון

 יערות לי היתה וזאת הבשר מחסרון עורי נקמט ותקמטני ופתרון , טז( כב לאיוב עת 1( בלא קומטווכן
 את הקמירו אשר בשר' כחש , יענה בפני כחשי , יו( יט שיגרים בא"ש חמס ער יקום כאשר , ביייקמ
 פתרוני ולפי , א( י )איוב בחיי נפשי נקטה ענין פתרו אלדר מנחם כפתרון ולא , ויעיר יענה בפניהעור
 העור לו ועמד קמטים העור ונעשה הבשר חסר כי , עצמם על עורם קמם עצמם על עוום צמדיחנן
 בו יתכן ולא . לעצם העור בין אשר הבשר חסר כי , עצמם על עורם קמט הפתרון 'כון וכן . עצםעל

 וקמם. חסרו עת בלא קומטו אשר ופתרון . הבשר חסרון מפנ' מאליו קמט העור כי , נצפד ולאנקמרו
 ישראל וצור , הקרוב זזענין אל לקרבם לנו  יש ופסד לקוורטו חברים אין אשר ואחרי . עהם בלאוכלו
 . ערוב עברךלזנוב

 ושלש פעפע לחלן ומטרש תכלר הוא כ, , ר"ח ברברי טעות עז אץ כי ויראת עת, לא ו כתוב שלט הגחוניםבמטח
 , לפניו אחרה ניסחא היהח ובהכרח , הנאתבנרטא

ryyע"א 149 צר טחברח 

 ותעל ך( ב מיאל צחנתו ותעל שתרת .צחנה
 כשגוף, הם לא והצחנה והזהימה וטינתו,זהימתו

 הרע והריח שמותז הכס הלהדמות הצחנהכי
 ותעל באשו זעיה וטאמרו , באףהמבאיש
 ולא , הריח אם כי 'עלה לא כי תרעצחנתו
 גאשו ועלה כמו טנופו יעיה לאמר לנו,תכן

 מוגאש , מורגש מעל הטנוף ני ך( ג)יואי
 איככה רגלי את ותצתי הנתוב מן , ובעיןביד

 ולא , בטיש אצבעם פתרונו נ( ה )שיראטנטם

 העתה לצחנה מעה נפלובאש
 . ביצהרים טנתם עולה פעלולא
 באשו טנחם סתרו , צחנתו ותעל באשוועמה
 ועלה , המה אחר ענין וטינופו והיסתווצחנתו
 רע ריש יש אשר המשנה לשון לפי מנחםגדעת

 בא ודונש . סינופו אמר לנן המטונסוחלמבואות
 אשה , הרגלים סינוף שהוא המקרא מןעליו
 ענין ג( ה )שיר אטנפם איככה עצמו מנחספתר
 מחרונו חפש מנחם אך , ברגל,ס המרובקגיעול
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 ואל והתבונן , אבאישם פתרונו להיות 'תכן %א המטונפות ממבואות אדם בני לשוןלפי

 : , רושם לשגגות תהי באשו, וכל מלה כפל ופתרונו המקרא, טינוףל5:
 , 1( בראשו כמו המקראוסוף

 מחחלפח הסי צורח להית , בראשו _1D3 חנהחי יאי לושחר, אשרתן אשו, כטיש חטקר'א וסוף כחש1(בל'י
 ליטר רגוזו נ. , נכריח חשערח' כי יכיח והעמן , בר."ש וה41יי , בק' והפ' בש, הסופרים בטעית ישמם בבחב.םלפעטש

 , סופו על םוכוז הכחיב שאשלח'

 ע"א 1ס! 2ד מחברתעיף

 'ג( לא )יזמיה ויצהר תירוש יהבאת , יצהר הגשו צר"י ובמחברת יו"ר נמחנרת ,יונהר
 באסוך , השוד מן היוד ואין יו"ד במחברת כמו דברים בשמות מעאסעולהיו"ד לא יעןמנחם
 )איש יצהירו שורוחם בין א( 149 צד)מזערת לפתור %מען . 'ו'ר גמחברת חברו 'וגה יצהריין

 ודתו, ד' בתורת והוהר . מסורחו הוסר שו(כד ורוגש , צר'" בטהגרת גם חברו יצהר מןיצהרו
 , עדהו בפתרונם תשגהואי צדפי במחברת כי אמר כי בעבור חנם עליוהעל%
 בנצינו לא כי עיקרו, 'וזר במחברת נראה %יליקרו.
 כן , יא( כד לתיוג יצטירו שורותט בין איוב אסר ואשר , יזנה יצהר חן כמו רבר שם יורלשיכיוש
 , מיעקב יוד תטול לא זאת ובעבור , לו( נו לבראשית ויעקבני יאמר מיעקב כי , דברים שמותררך

 הפול לא מתיהדים בעבור גם יז(. ח להסתר מתיהרים ויאמר נקראים יהורה שמות על היהודיםגם
 , שנים כמקום אחרונה יוד גג( בו )במרבר הפוני משפחת לפוח גם , מיהודה אחרונה וח"אוי"ו
 יהורה גם תביא צד"י גמחברת יצהר בהבירך כי , יצהר מן יוד תפ% לא יצהיו בעבור פהגם

 ומיהודה מיעקב תפול לא נאשר אך , אסף במחברת ויוסף , עקב במחברת ויעקב , יודבמחברת
 חומת בין יצהירו שורותס בין ופתרון , נמהר לב צחות לדבר ויבין , נזיצהר תפול לא כןומיוסף
 נשאו ורעבים- סתרון , עומר נשאו ורעבים אמר למעיה ובסטוק , יקבים וידרכו יצהר יעשוהערים
 וכן , מוקף ושור גבוהות חומות עושש היו הויתים וסבעוח , גוזלים ותירוש יצהר רגן הנהעומר
 מוקף להיות כה( לג )דברים מנעלך ונחושת נברזל בינתו השלים אשר , בשמו אשר בברכתתמצא
 ורוב , עשרו רוב לפי שימור צריך היה כי , אר3 עליו לבוא יוכל ולא , נחושת וחומת ברזלחומת
 ונחשת גרול על יגיד ושורותם , יצפרו שורותם בין כעל יגיר וזה , שמן לקנות באים היוהעילם
 לפ' וישורון ישראל לכל מדבר והלאה ישורון כאי אין זה למעיה מרשה , רבאך וכימיךמנעיך
 'שואל לכי שלמה רבינו אך ,הפשט

 . יתעשת לא %י , ונחשת מנרי
 ל"א ז4 2ר סחברחעין

 הקץ גם ועורה תשקץ אלדברי
 הקץ עתיבצוק

 , מספרים וחבר.
 טוב גן כי נחך יישר העתים וחגר  העתםובצוק
 רוגש דברי גם 1 מנחם יי נעמת ומה ,פרשת
 rnD1 לנאמיב נבהל כי , בזאת לא רק בעינייישרו
 על להשיב אץ כי . דברו שקל לא ]שכלו[רחב
 ; יתכן ולא צוקה לנכון לעותרו העתידוובצוק
 גם כי אמר ואנדר . לדבריו ית'רה ויזו כ'גם

 לב נתן וא אך . פתר טוב לא ית'רה היאלגונזזם
 וערסה בצק עם לבונזזם רונש אמר כי גם .לפתרון
 להוכ'ר היעיג ולא , עפר בצקת שכחת למהחנית
 יושר בצקה לא ורגלך הונ.ר לא וגם . ועריסהבצק

 דהוהים ונצוק בי"ח במחגרת והבאת ,ובצוק

)דניאי
 לט( כ )שמות הבצק את ושפו עם כה( ט

 המשרת הנידת בסור כי . צרחי ממחגרתוהוא
 וצוקה צרה עם ויבוא ליסור צוק וישאר די,ממנו
 נג( כח )דברים ובמצוק במצור , ו( ללשעיה
 יוקל כ' זוב הכנשקל ]ככוו[ הפעלים כון צוקממשקל

 פתרונך העתים ובצוק , כה( סו )עקרא רטהווב
 )'רמי' ייעקב היו! צרה עת ננתוב , הימיםנצרת

 י ג( לו )ישעם ונאצה ותוכחה צרה 'ום ,וכתוב ז(ל
 ענין אין כי , למקרא בצק עת ולא , בצק יוםלא

 לעריסות ענין אדע לא כאשר ובימים בעתיםלבצק
 מהרוזה יתכן איך תאמר ואב! . ונשניםבזמנים

4



 "שראי

דוננו
 המטם, נתוספ' העהים יבצוק וחרוץ רחובוגננתה
 , עלי הא כאשר עליך הא היאת התשובהאוסר
 . !(כפתרון טפי הוא העתים בצוק המבז כי אודיעךרק
 לא שלפנ.ח( יצתי חשובה קנט ובצוקתשובהי(

 , איקספורד בוטח ולא לונדון בשטח לאנטצאח
 איזנה וירעת' , ה"נ לחדן לצץ פהוהנרפמה

 בסוף חיוו בה אץ כי . א . היאבשליטוחנם
 . וב' . תשנבות'ו בבל רוגש עשה  כאשרהחשובה

 הוכח מתשורה ר"ח הוגבר אשר רבונם 'שכי
 . פה נשיו ולא ,ברוגש

98ר"ת
 עפר בצקת אך , רגלינו אצל ובצק עריסה עניןלא

 נתחברו לא בצקה לא ורגלך מבולו. עפרחוור
 ובצוק ופתרון בהליכתן. יגעו לא כי כונטיחת'הרגלי'
 שבועי' הוא, כה הענין וכחרון העתים. וחניהעתר
 ובנין. חרבן בין קדשף עיר ועל עמך על נחתךשבעת
 בשבעה , עון ,כפר חטאות ונתחם הפשעלכלא

 עולמים צרק ולהביא . בגל גיות שלשבועים
 ירמ', חתונות ולסמן ולהשלים ונביא. חווןולפיתום
 קרש %משח סו( כר )איוב למן חתמו יומםכמו

 ושני' נישים בשבועים חקרני וכלי המקרש ,קדש"
 הומנ" ומפרש המלאך חוור עתה . שניםוארבעה

 וגם . לכורש למשיחו עלו ואמר אגור כוהם והוא . נגיר משיח ער יריש*ם ולבנות להשיב ,יתחלקו
 על שאומרים לסייגינו חשובה ומכאן , ב( א )עזיא השטים אלהי לי נתן הארץ ממלכות כל עליונאסר
 ; שנים ותשע ארנע'ם והם נגיד משיח ער החרבן מן . שבעה שבועים . מלנים % לו וישתחווהנוצרי
 ושבועים . כורש ופקרם שקדו ואו , שנה ושתים חמשים לך הנה שנים שלסי ה"ר השבוע טןיעוד
 . העתים ובצוק . העיר סביבות וחריצים וטגדלות רחובות , וחרוץ רחוב ונבנהה תשוב ושניםשש.ם
 שגה ושתים חכתןיס להשלים ושלש שבעה שבועים תקח העתים ויכונר לדניאל וככולאך לו אמרפתר

 שבועים חף , הננין יטי ועשרים מאוח וארבע הנגין משך ימי שנה עשרה ושמונה , ירושליםלחרבות
 שלש ממנו היו אשר הנחלק השבוע מפני ותשעה ששים שבועים רק הפרפו מנה ולא , שבכללשבעים
 11DD כזנים וארבע , ירושלים חרפות הם במורוה איש בה ענר לא אשר שנה ושת.ם לניכושיםשנים

 , DID'D ימם אז כי , כן לפני ולא , משיח 'כרת ושניס ששים השבועים ואחרי . %בנין הגניןלמשך
 ומש.חות מלנות , לוואין

 ותשובה . טיטוס ישחית והקרש והעיר , ההיא בפעם ישראל עי למי
 טקראות "' מ,שיאל מלכות פסקה ולא , נוצרי  עמד שנים כמה שבועים ושנים הששים קודם נ'למינים
 הקז לא הורדם כ' , נוצרי מלכות טסקה ולדבריהם . שבעים שבועים כלות ער משית נכרת %א ,הללו

 וינשך וכן , חוור בצקת וכן , בארחי כאשר העתים וחגר פהרונו העתים ובצוק . לרבריהםמישראל
 , וצוקה צרה מכל הומרנו וצור , בצקהלא

 ל'א 31 בך וצברחעץ

 במת'ם באשמניכ! והנאת .3אשמנימ
 אותו התרת , אל"ף במחגרת י( נט)ששה

 שמן יסודו כ' , שין ממחברת והוא /במחסנים
 באשמנים שמן על' האלף ונוסף יו( א )חבקוקחלקו
 יסורו אשר ב( ב )ויקרא באוברתה נוסףכאשר
 וכאשר , כזב יסורו אשר באבוב נוסף וכאשרוכר,
 יסודו אשר א( כא )במרבר האתרים דרך ש,נוסף
 כשלנו הפסוק פתרון מראה וכה . התתם,מן

 בין והיעו ימחש. באשמנים כנשףנצהרהם
 . והישנים הינשים כמתים , והשמניםוהחיים
 באודים ולא , הדשנ.ם כרשניס תהיוהתנונן
 .העשנים

 מחשכים הם אשר תסכיםבאשמנים
 . היערים כדבשי לחכיםומתוק
 מישמנים פתר אשר דונש רבר' איינפלאו
 מאשר ראיה והבש , כמתים השמנים ביןכמתים
 אם כי , רבריו על תשובות להשיב . . . . לוהיה
 עומד. במקומו לקרייתו הזרוע כח הרי כורועאזרוע
 , כזב אכזב , תרים אתרים , זכר אוברהוכן

 , אשמנים כן לא , בקריאתם עומריםשמותם
 אבל , בקריאתו עומד היה כשמגים היהאילו

 היה לא כן על , בדגש וגון בסהח מסאשמנים
 )בראש.ת ארץ משמני אחר תאמר ואם .כשמנים

 בחולרו' רק באדם משמנים יתכן לא גבנה, ובו(בו

 שמגים אין גי שוד . בין יחסר כי ועור .הארץ
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 נסתים באשמנים פתרון אך עליו, שחקו אמרו [aeD] %ולי לטחים, מלה בסל חיים כי למתים, סלהנפל
 הדור ושר' , מחשכים עגינו לפי פתרונו ומשסגים י ון ג )איכה עולם כמתי הושעגי גמחשניםכמו
 אשר הגרוע שמעץ ר' והוא , חשך אשמן סחרו הרוג סורי גם במות, ראטז כסס רוקנן כובשואשר
 . המת עם לשטן ענין אין גי , האמת הוא וכן . אשמן והאיר אור והגיה בסדרואמר

ע'ער"71
 ם"בךת"יןי

ז-דבש ן י'ב
 תשאניוגם נשנישטנם

 . מוערים טעטים אני מהנאכמוהם
 נשנ' , תושקו ותמוגגני תרכיגנ' רוח אלתשאני
 הנחלקים מן מנחם פתר אשר עמלי, כל אתאלהים
 הוא כי , דבריו נראים אלהים נשנ' על ,לשנים
 ופהרונו הוא דגש נשני כי . גחתני הנגב ארץכמו
 . בנינו בנ' ועל בנינו על . אני בית כל את .נשנגי
 כמו ואיננו , עמלי כל את בנמני נשהפתרונו

 אל תשאני על אך . אליו דונש חברו אשרהנני
 . ורוח הבל והנה בננחם אמרו לא ,רוח

 חנני כי נחתני הנגב ארץ ני עם 'נא לאוכאשר

 ננ( ל )איונ רוח אל תשאמ והבאת .תשאננ
 בדברים נא( מא )נראשטק איהים נשג' כיעם

 נחתני הנגב ארץ כי והם , בטתרון שניםלשנים
 בשלם ה( 1 )וכריה צסתונ' הצום יט( סומההנע
 ט )נחמקז ושעקוד וישובו כא( יט )מ"אהבשר
 להם בשל , יי צמחם , ל' נתת פתרונם אשרכח(

 תרכיבני, רוח אל יתשאנ' , אייך ויועקוהבשר,
 ישנים יחלקו לא , עמלי כל את אלהים נשניכי

 , לי נשה ולא , לי תרכיב או , יי תשאלאמר

 אם כי ואינו רפה אותו קר"ח כי בנשניוהכשילך
 , 'א( לג והראשית אלהים חנני כי במוחיק
 לו כי אודיעך ועוד , נשני כי עמו ובא לאכן

 הוגעתני החטאתה גי והתנונן , גתתני הנגב ארץ כי כענין עניינו העז לא , נשני כי רמההיה

 ע"ב 94 צר מצברחלן

הבניןיבאר העניןואשא
 סרים.למשמעות המנין מןאני
 ומשוטו רוגש פהרו , ואשא יחרפני אויב לאכי
 אנשי ועל Q'D1ln על דור אנזר כן כי ,נכון

 ואברנו ו( נגז )תלינ( כיונה אבר לי יתן כויישראל

 הראוי אויב לא כי , ישראל רשעי עקתכופני
 משנא' %א , לו נושא והעתי 'חרפנ' אויב .להיות
 והייתי הגרע עלי , שונא ל' להיות ראויההיה
 ואתה . מסניו כברוח כיונה לטוס ממנונסתר
 אנשים , האדומי ודואג הזיפים אתם אךאנוש
 כוהם להנקם אוכל ולא , וכערכי כמוניעברים
 זה בעבור , הגרם מן נקמתי לוקח הייתיכאשר
 אעוסה , כיונה אבר לי להיות מתאוההיית'

 , ואשנונהלמרחוק

 ואשא יחרפנ' אויב לא כי שתרת .יאשא
 לי יתן מי הענין מן עליו יש 'ג( גהפתיים
 אילו , ו( נה לתלים ואשכונה אעופה כיונהאנר
 עקת מפני ונודד טס החתי אנר יהעלותיכולתי
 ~ון מריצים מס-ת מקרב בצאתי כי ,רשע

 נושא הייתי ולא יחרפגי אויב לא או סלהבמדבר
 כאשר מפניו נסחרתי %א , ובשתופלימתו
 הוה והסתרגן פתרונך הוא זה , בחונםבהיותי

 : והם אחריו הכתובים הפסוקים מסג' 'תבןלא
 וחייו אשר ומיודעי אלופי כערכי אנושואתת
 ופתרון , ברגש נהלך אלקים בבית סודנמתיק
 אויב לא כי , הוא כוה יחרפני אויב לא כיהפסוק
 הגדיל עלי משנא' ולא חרפתו ואשאיחרפני
 יחריו אשר ומיודעי אלום' אם כי , ממנוואסתר
 והדבר , ברנש נהלך איקים בבית סורנמתיק

 יובל ולא מאוטו להסחר נובל וגם האויב מחרסת הרבה האוהב חרפת עייו תקשה האדם כ. 'רועהוה
 שיומי איש גם ובוידע' אלופי כערב' אנוש ואתה ובענין , לבו כל את לו בהגירו מאוהבולהסחר
 , תרקב לא עצמך ובקנאה והתבונן , עקב על' הגריל אבל גו בטחתיאשר
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 הח5ד עור 5בהט הג5ר ע5 ושק עלי תפרתי שק הלקים לשני והלקח .שק
 , בעיירים הוא אשר ין5ך ואדם ובראשיי שתהם מריקים הם ; טו( סו )איובגלדי
 ומריקיכם , שק לבוש הוא גלרי עליתפרתי ולעלעת . הם אחר חלק גי ואניאומר לה(,מב

 דברי בין ואין , דבר כל בו לחח יותר עבהשקיהם כחומץ הוא , שנים ומאחר אהד הלקיםמשני
 . עונש ולא שרי לא , דוני לרבריכנגהם , אונים וטקוז וכעזבונן , לעיניכז וכעשן .לשיניים
 . מתנים זזזק דרךוצפה

 ל"א 43 יד מהברתע'ע

 נחשפה ראיה ]ק ושמה מםכשפם )ויקרא יעטה שפם וש מם כי ואמית ,לשכים
 , כנערים וקנים שפה עי כעומים , שפה מנוריי והוא , היסוד מן הוא לא מה(י

 ש הלק ולא שפם בום על לחקוק דונש -rlR מה שם השפם כי יחנן לא לחנם ק כמולדבר
 השפתיים הם השפה כ' מטת ואם ן אזרועאלף ושמע וכמצה, וכגב הלה' נזקן השפה וויתידגר
 שפמו עשה ולא כמו השערות הםוהשפם , לנצה תדבר למען , במצהוקרא

 עשה לא .כי , זאת לא ואת כה( יפו)ש"ב
 וערתן , שיער אינם השפם כן , השיער אינם הם רגלו ונאשר , )שם( רגליו עשה לא כמושממו
 הקטן הצרוע ועוד , הרגלים צפרן רגליו עשה לא מפרשים ויש , השהי בית כלעביר על גורולא

 , לצרפם מנהם רבר' בחגתי יכן , השפם על יעטה איך , זקן הבש לאאשר

 ול'ב 3לו צד מהסרחע"נ

 עברי ער עליך כפי ושכת' והנאת .הסכתי
 והב תמוהי עם אהד בחלק כב( לג)שמות
 , הלקים שני והם יא( כה )משלי נטףבמשניות

 בו )ויקרא משנית ואנן נמו הוא נסףבמשכינה
 ג )אינה לך בענן סכתה כמו נפי ושכת' ,א(
 בסמך וסכתה בשין ושכתי נכתב ואם ,מד(
 כמוהם במקרא יש כי , שוים בפתרוןהם

 שוים בפתרונם כתובים וסמך בשין רב'סרברים
 )איכה תפלתי שתם כמי , והפעלים השמותמן
 גיהון מימי מוצא את סתם , בשין כתוב ה(ג

 , אהר ופתרונם , בסמך כתוב ל( לב)דה"ב

 5א בשין, כתוב 'ב( סו )הושע מהם בשוריוכמוהם

 אהד, ופתרונם בסמך, כתוב י( מט )בר' שבטיסור
 כתוב ז( בג( בו לטיוב כפימו עלימו ישפקוכמוהם
 , בסמך כתוב לו( לד לטיוב יספק ביגעו ,נעין

 ' )'שעכז שושתי ועתידות"ם , אהדופתרונם
 כג )ש"ל הגרנות את שמים , בשץ כתובזג(
 ושם וכמוהם , אהר יטתרונט , בסמך נתובא(
 , בטין כתוב ג( בג מחזקאל בתוליהן רר'עשו

 , בסמך כתוב כא( ג )מלאכ' רששםועסותם
 1 )עמום ומטרפו דורו ונשאו , אהרופתרונם

 לר לירמיה אבותיך ומשרפות , בסמך כתובי(

 פי הוא כןכלבי כמיושכתי
 , הצורים בנקרת הקפיא דלהכמו

 סכך נמו לפרשו למזהם הוקשה . כפיושכתי
 להקות למהדק היה כי , עמו והריןכדונש
 עברי ער בכתי ושכתי או , עברי ער עליךושכת'
 מכחה וכמו ד(, צא )תלים לך 'סך באגרתוככסו
 הצר מן ררך כי ועוד . מד( ג )איכה לךבענן
 מלמעל' דרך ולא הצור מקהת למשה הצורשמו
 ודונש הצד, מן אם[ נכי ררך יתכן ולא בבורכמו
 כמו אם כי מנך יתכן ולא בענן סכתה כמופתר
 )איוב שסביב לו אשר כל ובער בערו שנת כמוגרר,
 הטרוכת את הארון על וסכותה תאמר ואם י(,א

 גבוה היה כי יען להשיב לך יש ג( מ)שמות
 יקרא עליו גבוה וכל , גן אומר הארון מןהרבה

 האהון בדי ועל שמו מסך כי גם עלי. עומד"כמי
 וגדותי כמי ושנת' DnJD מיש ולנן , נתוןהקר
 אהה היא כמו לך ומגן גדר כפ' להרתכסי
 הפתרון יהסרון ושכתי שין ולשי . בעוישנת
 מסך כמו הצור נקרת על בן הוזה לאואשר
 , יתרון הקר דונש בשל , האתןש

 וכמוהם . אהד ופתרונם , בשין כתובה(
 נתוב כר( כג )ירמיה גמסחרים איש יסתר אם , בשין כתוב ט( ה )ש"א טהורים להם'שתרו

 . בססך ויסמק שגא כיק ובניסה , י( כד )כמדבר כפיו אח השפק כהת פל',1(
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 איוב ישיגו גבולות , בסמך נתוב יז( בו עיברים רעהו גבול מסיג ארור , אחר ופתרונם ,בסמך
 , בשין כתוב יוד( יב )קהלת נטועים ובמשמרות וכמוהם , אחר ופתרונם , בשין כקוב ב(כר

 במכתב רבים אלה ונמו , אחר ופתרונכ! , בסמך כמב ז( מא )ישעיה ימוש לא במסמריםויחזקהו

 , בענוים ארץ ותירש , הקוים מן והחי והתבונן , שוים וגטתרוןשונים

ש"1-"וז
[יןנש ע"א 43 צד אחברת

 תרגלתי בפתרון גלתי גםרטשתי
 , בכורים מנחם הרגלתי לאאשר

 עי לצעוק דיגש הלך לחנם אשיים חר%הייאנכי
 כמחברת חגרו מנחם כי תרגלתי עלגונחם
 חברו באת גטחברת ספרו בראש אך ,הרגל
 להסיר ולא , בראשיהם האותיות הערופיעם

 והאמנם , הפתרון ליושר להגיע אךהתי"ו
 במחגרה מנחם , פרשו נאשר מרגלטתרונו
 , בראשוני"ת

 לאפריכם תרגלתי ואנכ' ואמרת -תרגלתי
 כי , יתכן לא וכן , רני מגזרת ג( יוק)הושע
 מן תשתי השניים הפעלים מן יאמר לאכאשר
 כן , יקוה מן ותקותי , ירים מן וחרמתי ,יניף
 רבץ, מן חרבצתי השלישיים הפעלים מן יאמרלא

 ותרמסתי רפש, מן ותרפשתי רעש, מןוהרעשת'
 מן  ותרשעתי , רסד מן ותרטדתי , רמסמן

 באמרך , כמוני פיך ירשיעך הזה וברבר ,רשע
 לישועתך תאבת' בפתרון ב( 1; צדשכחברת

 תרומה מן לאמר 'תנן לא קער( קיפו קהליםי"י

 במשקל נוסף הת.ו כי תאמר ואם , הנטותי אם כי חנפתי תנוסח מן %א , הרימותי אם כיתרמתי

 כ' שומר . הלוים הכהנים בו יורו לא אומר , השלישיים על אם כי השניים המעלים על ]לא[הוה
 , אהמית ומתורגם ארונית כתונ כמו היסור מן בו והתיו , הרניעיים הפעלים מן הואתרגלתי

 , תצמית לא וח"ך , בתרטית תחזיק ואלוהתכונן

 N~VY 186 צד מחברתשק

 רזים יודעי לכל וחרפיםותורים
 ומררים. בשורות נגרזיםכאחד
 ביארתי ספר על נתונים מנחם רבוי ראיתיטרם
 וצוארך ומררים שורורז בהורים לחיזואלו

 תורי וכן , המשנה מלשון עליו עזרגחרווים
 ומנוקריכ! סחשק'ם זהב וסדר' שורותזהנ

 כסף במשכיות זהב תפוחי כעין בכסףומשוקדים

 'א( א )שיר והב תורי והבאת , והבתורי
 בחיק 'ב( ב )אסתר אביחי בת אסחר הרעם
 סדר אסתר תר פתרון , חלקים שני והם ,אחד
 , והב .כלי ממינ' הם , זהב ותורי ,אסתר

 , תאהב אי ושינהוהתעורר

 ותורים , זהב נמשנ'ות נטף המוחי הנהדומה

 לפקע מיושרית, ]?[ תרומות  וכן ושורות, בשזרים וכסף זהב וענקי בשאריהם שהרונים יעשזבסוסים

 , עוורותעינים

 ע"ב 41 %ר מהכרחג'ז

עדים ונאמנים מגידיםאמונה
 . האמורים תת כיום באחדים איןתשר
 פתרונם מנחם וראה , להם אחר ענין ורקתת
 תן על ~מר ולא , אחדים לה'וח החסרםאחד
 לצץ תת רוגש דימה ואשר . הת עלכי.אם
 תת מן אך צרי תפול לא צץ גי עשה שובלא

 כמו מא( כב )ש"ג לי התה יאמר כיתפל

 י"י תת ביום האחדים בפעלים והבאת ,תת
 ושני , 13( בג  )משלי לבך בני תנה יב( י)ההושע
 והריצו , נקשרים לער נתת וקלק'ס( )כ"יז:יזויגז
 ירובקו באחיהו איש , נחברים מיה נתןוהנון
 .יסוד מן הנון יסור ולא , יהפרדו ולאיהלכדו
 הגונים יסורו לא כאשר , ונותנים ויהנותנה
 תאמו ואם , ושוננים ובונים קונים יסודימן



.(ו

דונש
 בפתרון הם ואם אומר , אחר ותן תת פתרוןהלא
 צץ צדי שנ' וכאשר , שנים גיסודים הםאחר
 תת תוי שני כן , השור מן ז( י )שמותהמיה
 הרמונים הנצו יסוד וצדי נון וכאשר , השרשמן

 , ונותנים תנה יסוד והנון התיו כן / 'נ( 1)ערר
 הרמונ.' והנצו המטה צץ שום בסתרון הםונאשר

97ר"ת
 שתתה, כמג ו( ח )תלים רגליו תחת שתהחתתה,
 כמו הוא יסור כי והאמת . חסול לא דגש בלאאך
 צץ כמו אך כרתתי. כמו כרתי יאמר אשר כרתתיו
 באחרונה תיו בנא אך צצת, צץ מן יוגמר. כיאיננו
 תיו הנדגשת השניה התיו וכשניה תת תיואו

 . יטוחו ולא במסמרים ותחוקהו ,השמוש
 י הרוגנים מן תהי ואל האמת על והורה , וכוהנים י"י תת ביום שוים הםכן

 ל'ג 184 ור סחכרחעיר

 כח )שמו' שנ' תלעת "בית . שםתי~ת
 שני. בחלק נ( סו )שמות תלעיס וירום,1(

 ההב כן התיעימ מן שני תלעת הבדלתוכאשר
 ונחש , העלם מכל החיים עץ להבדילעליך

 העץ מכל הח'" עץ וגהביאך , הנחשף מגלהנחשת
 , צפעונים נחשים עם הנחשת ונחש למראהנחמר
 והתעך השקך ואשר הננונ". החכמת מדרכייצאת
 ראותך אחד, נחלק התולעי' מן שני תולעתלהגדיל
 )שמות שני והולעת , ו( יד )ויקרא התלעתשני
 כמו , המאוחריכ! המקרמים מן הוא ד(נח

 היה אשר ו( פ )תלים שייש ברמעוחותשקטו
 הוא וכמוהו . רמעוח גשל'ש ותשקמו להיותראוי
 ראוי היה אשר ב( טו אליעור,בראשיתדמשק
 אבריל לא ואיך תאמר ואם . דמשק אליעזריהיות
 אראה ואני וענ' בדולק ווחולעים כל כזן שניוגולעת
 )איכה תולע עלי האמנים בנתוב תולע נקראהשני
 ותימן ודרום צפון נקראו כאשר אומר , ה(ר

 חהומו', הארץ וחחתיוה והגלים והזיקיםהטחות,
 היה לא כן ; מחלוקות שתי לשתי אותם חלקתולא
 למען תולעים ררם מן שנ' תלעת. לחלקראוי
 ותימן ודרום צמון הרוחות ונקראו . הוההרבר
 ובוא' צפון עורי כנתוב , ומחיטן מצפוןבאים
 ונקיאו י יו( ד )שיר בשמיו לעו גני השחיתומן
 , הארץ מתהומות עלותם נעבור תהומותהגלים
 ונסמנה , ה( טו )שמות 'כסיומו תהומותככתוב
 על שמה נבנה כ' לכנען גרולה בפתיחה שניתקעת
 פעולות וגל . הגרון מאותיות היא אשר העיןאות
 כי קטנה בפתיחה תנקד לא שני הולעת משקלעלי
 )ברא' לטפת ושרה כמו , גרולה במתיחהאם
 , וסגרת ח אסך. משקי עלי n~Giu טומר לא י(יח

 גן הוה בשער האותיות מן העי"ן נבדלוכאשר
 הגרון מאותיות הוא גם נ' , החי"חנבדל

 מתלעת אשבר תולעתבפתרון
 . בצרורים וקולע בנקלעתעמל
 לא אם ודונש מנחם אשריכם 1 תלעת תיראאל

 הבטחני נאשר כי , אתם נבטיים בני אתםנב"ים
 כי דעת למען הבטתכם טמר השלמתםאלהים
 כי לבי אירא ולא , יקום בזי דבר להכריע יעקב'קום
 שניכם בינת מסוד למד מאשר יו בחריעקב
 תולעת ועל . ומרשותכם שנותיכם שפת'לדובב
 הרברי' נראים התקעים מן מנחם הפריד אשרשג'

 באוכלים הכמצאיכם גולעים לו* כי .כמוהו
 אמרת' או אדומים האנשים ובדגריהמתולעים

 צוח כי גם , תלועים וירום ממחברת שנ'תולעת
 , לגנים הם עינינו נגד אך , רוח אין ובזהרוח
 נאמר כאשר אדום הצבע הוא תלעת אמרלכן
 כצנור , כתולע צבוע צמר הוא כתלע "דימואם
 ההיו אס ומל וכלזז כסל , יהיו לבן כצביר ;'ה.ו

 , כו,עולעי' וויל ואנשי ילבינו, כשלג כשניםובגואיכם
 , אחם צובע תולע יוכיחו , חולע עליהאמונים

 ימה שה האדימו לבעגור עליו שנה אשרושני
 , התלעת ש שגי להום'ף אדומים צבעיםמשאר
 לנעבור תלעיזו עם לחברו לו היה האמרואם

 תהיה, לא הוא גם , לצולעים דומה הצובעהעשב
 הש גם לעין נראית לא הדק השחקה אחריכי

 שם ולטרש לתלות ויש . לננים והט ,ארומה
 וראינו וירענו , והארגמן התגלה נשםהתלעת

 טפגרי תמוש יא היוו אשר הרימה תולעתכי
 , הם לננים המאכלים רמה ותקעיהמושעים

 שתי מגחם נתן לכן , התולעת לצבע 'רמוולא
 ע*ו חלק אך , שה עשה הכל ואת להםמחלוקת
 חכמות תקן וחקר ואון דרכו לפי החכםדונש
 הראגו אשר ועל . נלמר שניהם ומדברי ,הרבה
 14שר 4וחה"ע אותיות במיצוע חבטתורוגש
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 , הוא כן כדבריו האמת נץ' %א בעהנקואת
 והבר' ראשונה טה בהברת למעלה הניגוןבהיות
 אשר 'וציינם טעט רק , אחריהם אחרתתה
 הברה n're ואשר , לסם ןףם כמו באייהיו

 האחיונ' הברתם רובם למעלה והניגון אוראשונה
 אקל כגון , מעט רק שהם נועם כמו ןבטה
 אוטר ועל נאי, שהם הכלל מזה יוצאיםלהן
 הנני ימצאנ' ימצאם יוצאם כללזם שומר כיכתב

 באמצע אחח"ע אוח גבא כי : דבריו עלנמוסיף
 נפתרת אם אותיות שלש של פעל בסוף אומעל

 בקמץ אך : נקטפת אינה תיבות בשתיהתיבה
 , 'קראוננ' , חקיאנ' , קסאגי רך,אם כמותיקרא
 גלל וזה , כולם וכן ירחצוני 'רחצם רחצםאו

גרוי
 תיבה משמעתם אשר יובהו יקראו אך .
 : 'תסכו ישמחו כמו , הם בחטףאחת

 לער תעמודוצרקתי
 אמת דבריואמצא
 עמך שלםולר
 מך מריםאלהי
 ותשורהושירה
 וקשורהבסרר
 חזהוימזמט
 מעשיו אתיהגיר
 הדעת"יחונן
 תלעתליעקב
 ורש עני"ענות
 יירש חכםכבור
 ירוץ בומע, מתרוץ מוב"קנה

 תחם אש"בנפשו
 ומנחםלרונש
 ריבם ניעואשר
 טקשיבםואיה
 היולפנינו
 נמיונהלים
 ומויסותתבוטת

 הרמותוהכמות
 תוכחותבפיהם

 אחותוהחכמה
 נאסטו טובבכל
 שמו פה ע5ויד

דונש
 , העין ממוצא קרוב( )נ"א קלה ומוצאו ,יחשב

 קילית קטנה בפתיחה יזומר לאוכאשר
 כן וכורעת, ובוקעת,  ינךינויוקעיי?ת,

 ובוטחת, , ושוטחת , וזורחת , שנגסת 'אמרלא
 , והוטחת , ושוטחת , וצרחת , פוכחת אםכ'

 ברזות במשקל ובכריתה בסמיכה גדולהבפתיחה
 העין נבדלו וכאשר , כב~( ד ברבוא ננעירכל

 כן , הוה במשקל המלים בסוף בהיותםוהחית
 וגבחת, , וקרחת , צרעת : אחרים במישקליםנברלו

 י14מר לא , כר( ט לשמות מתלקקותואש
 מטומאתדע התקדשת והי14 במשקלמתלקקת
 והחית והעין נבדלו כאשר ועוד . ד( יא)ש"ב
 ננרלו גן המלים בסוף בהיותם השעריםבאלה

 מהאותיות הנקורות שתי בסוד עמהכ!והאלף
 יא )גטדבר כלאם סשה אדנ' כמו לפניהםאשר
 במשקל ץמ1ם אם כ' *ם 'אמר לא ,'ח(

 משקל ועל . ז( יז )תלים עין בת כאישוןשמרנ'-
 שחטם ובחס רפאם מצאם קראם נאמרכלאם
 נאמר וכאשר . תקעם רקעם בקעם מתחםרצחם
 יאמר כן כמו , י( לב )דב' מרמר בארץיכוצאהו
 ירצחהו 'ובתהו 'רפאהו , יקראהו יבראהוימלאהו
 מרעהו יורעהו  ישמעהו ישכשכו ימתחהוישחיהו
 במשקל נקודות בשתי יתקעהו נאמר 161 ,יתקעהו

 נאמר לא וכן , ג( מא )תלים ויחייהו 'שמרהוי"י
 ל14 ורע במשקל , אשכחהו אבקעהואקראהו

 נסיט נאמ' כאשר וגם . יו( כבו )איוג אחקרהוידעתי
 נאמר כן , מג( יח )תלים ארקעם אריקםחוצות
 ואמצאכ! ואקראית ואשנחכ! ואתחםארצעם
 מחול אספרם במשקל ארפאם נאמר ולאוארפאם.
 ישכועני נאכזר וכאזכר . יי:( קלנו )תליםירגון
 ימשחנ'. ימצאני יקראנ' נאמר נן ו(, ו )מיכהאלהי
 צדק במאונ' ישקלני במשקל 'משחג' נאמרולא
 אלהיך לי"י תהנהנו לא נאמר וכאשר . 1( לאלאיוב
 תמצאנו תקראנו נאמר כן , כא( טוודברים
 , השמענה תמצאנה תקראנה ובנקבה .תשמענו

 ככסף תנקשנה אם במשקל השמענה נאמר%א
 יראת תנין או ד(. ב )משלי החפשנהונמבומונים

י-

 ושנות יטיח אורך כי , תמצא קדמיים ודעת
 מאחריך , דבר תשמענה ואלד , לך יוסיפוח"ם
 , תשמאעי וכ' האמינו כ' , בו לכו הדרך 11לאמר
 , לרעה יג'ן נמהרים ולבג רואים עינ' תשעינהויא

 ועושר הוןונכיתי
 ביונקר וכתוב חפץודברי

 נואמך עלינויהי
 מעפריםומקים
 וקשורהענודה
 ובשיריםבהלל

 נסיו יווהפלש
 . דורים דורלנצח
 עת יעףדברו
 . רעים תם איש%א

 תחרש אלאלהים
 . נעים יקרוהוד
 מרוץ יהטרכתוב
 , התועיםמאשר

 הנחםומאנה
 י וירועיםחכמים
 להשיבם אישואין
 . רועים הםואיפה
 חיו שניםורוב

 מביעים,סקורים
 מימות בורכהקיר

 הנמועים.כמסמרות
 הנכוחותאחיהם
 . מודיעיםובינות
 נחסמו מובומה

 י שועיםועיניהם



- עציון הו ישיבתספריתס

דונש
 כאל 'דלג או , mns לדבר תמהר עלגיטלשון
 את אנן למדו ולא וגו' אים לסיון ותרוןפסת
 כולם כי י"' אח דעו לאמר אחיו את ואיירעהו
 אסלח כ' י"י נאם גדולם וער מקטנם אותיידעו

 יויובון נ"י ומדויי עוד אשור לא ולחטאתםלעוונם
 ששון ראשם על שלם שמחת , ברנה ציוןובאו

 ואנחה. יגון ונסו ישגוושמחה,

 ושבעתם ותיבקו ושמעתםותאבו

99ו"ת'-

 חוט סורות גביר לברט בןלהשיב
 . הרעים והכבוד - ירט דרראשר
 ידם מעשהצעיר תנטירםוהנני

 . תולעים וריטת האדםוחרפת
 ההתוליםליישר טלימיהשיבותי
 . שועים עם ודלים גלים בתוצהלי
 ימשול עוד בל וזר המכשולגהרם
 , הרעיםלמים שול תשלווגם

 , נוסעים ובקר וידעתםערב
 .[ בכתובים נמצא כע"כי
 . תם רבינו והכרעות דונש תשובותנשלמו

 ור"ת ודונש אנחם שהערות
 פרעסבורג. איש רוקעם רי"ל החכםמאת

 , המעריך מאת תשובותעם

 . יאדף

 ,טו

 .ין
 ,יח

 .י,
נט
סח

אנחם
 . 1( שאךת כפי צ"ל , שאתכפי
 שנוף צ"ל פתרון שינויי , אבערך

 . ב(סהרון
 הארם "ירוע המלות . אדםערך
 " צרותו במרם ומקורש הבראוכטרם
 למסר גהקרמתו חיוג מר"ינוכרו
 ומזה , המחבר שם הנביר בליהנוח
 היקון הנוכרת יצירתו מלת כינראה
 . שיבונו והוא מעתיקאיוה
 שואת צ'ץ המלה שאת , הדףבסוף
 3(המלה

 צ"ל יהות יתכן לא , אהיהערך -
 . 4(להיות
 או ציי , אשהוללו כמו נשחולוואו

 %א להיות כן נם ויונל ,נשתעלו
 , 5(אשתולל

 . אבניו צ"ל , אבנים ספיראשר
 כאשר יוטיפון דברי . דפוןערך
 בקנה עלים אינם היום "נינוהם
 שגוו על נזכרו אשר הדברים עםאחי

 והא . קרסון  בולתכן איוה אוכבפנחס
 ותחל ן צ"ג פרק יוס'סון דברילך

 . 'חגן לא ושאריח , מגולת כפי פ"י שאת כסיי(
 המליה, ומאנח כפ. 3( , מאוסה ושעריי שפת ביןאעי(

 ונחלף להווה ל'ל 4( . הטלה הסבולסי'.גסיאשר
 הת,

 יעחי לא ק . יתרוח חטלוח שחי גי ורנן " .בה"א
r~aבקנה עולים אינם כי לאסר דוקעס החכר לו חוגות 

 וכל תבן כל הארץ מן ללקופהאשה
 גדומן תמצא אשר וכל לאכולקש

 יש ועוד . ע"כ , כל ואיןהבהמוח
 ס' בפ.רוש יוסטון וזכר כבר כילהעיר
 הנמצא , תמים בן דונש לר,יצירה
 והפירוש , ולאריו ספרי באוצרותבכ"י
 אבואיעפיא מר'אברהם נוכרהזה

 הנקרא יצירה וספר פרושובהקרמת
 , גנוז עקאפר

 מלשון : הוא עץ זקפר כפיס ערך .קט
 חרצהוקטרי

 קשר כלומר , ו ה דניאי
 1 הענפים הם האלנותוקשרי

Nyp. מהמחודגמן פה שנובר מה י שיר 
 )בסוף דניאל על בחי"ק נמצאכבר

 ג"כ הנוסחא היה ולפניוהמירשים(
 : איש להיות השתדר אבותבפרקי
 נלשון ג"כ כי לחלוף, צורך איןונאמת
 anachicken b'ich אומריםאשכנז
 שרש כנן ונשתרר לוכיר 'וכלווכמוה
 . ארתי גלשון שלון ענינו אשרשרר

 וגו', ומלח כמפרש ד( מחלקה )בסוף ,קוגג
 שרש כאשר סמוק על רבץ כינראה

 : חבל( מלח עזך )עיין לשחוחהשוחה

 רק , יוסיפון רברי נוכח תכיר א'מ מנהם לחוח ,אהד
 סמ,ס מאח לבאור יוסף הוא  יהשאי 1 לבדה ד31וןסלח
 ח ל ט לשסות ונרדף התאר שם היא ממזחי 7( .עצמו

 . עטו חילייםוחובל
 . אות חלוף על רק גוויתו אוח חסרת על לא8(




