
 המחברפתיחת
 לשון לחקורו אחל שפתים ניב ביראבקרת
 וראש בבטוא כל מבחר יתר שמח ולהורותלמורים

 מכל הנעלה במצרף המזוקק לשון . שפר אמר'כל
 האדמה פני על אשר האדם בני נחלו אשרהלשונו'
 . ללשונו איש הגוים איי נסרדומעת

 כבור תת הגיון וראשית שפדה כנמתחתחלת
 אוה הפאיר אשר . והנורא הנכבד לאלותהלד;
 והפלקו י צורתו והנעים , יצוריו כל עלהאדם
 שסחים במבכוא לשונו את להקל מאפיו חייםברוח
 כל בין הפלינו וכאשר . צחות לרבר נכונהלרעוע
 ביתרון האדב! ובין באפיו חייכו רוח נשכותאשר
 : הארץ לגויי סגלתו עם בן הטלינו ככה ' יתרשמת

 הסל"וכאשר
 הטליא נכה י שפחים בנע הארב(

 ותכן . ואומדן עכ! כל לשון על הקדש לשוןארז
 לבעבור מבטא במו הארב!ארץ

~CD 
 מעשיו כח

 'כתו בו ואמנכז ' פלאיו ורובי גרלוותעצומווע
 חרה לחור שפר אמרי יביעו ובו האדםמחשבות
 . כוופלולתגמול

 לוד"
 ' תחבולות ולקנות נ(ררורץ

 מערכ' מראה לכל . מועצות ולדלות רעותלחוות
 י דעת וכגבינילב

 הוה בלשון חבל ליושבי שכל נמוכ! בטרוםאו
 דבר ובו ' חרות במכתב חקק ואותו , אלרינונחר
 השגת מוער כפי בלבי תרתי י בחורב הראותוביום
 ועיקר יסודתו תוכן על 'הודיות לשון לצהצהמרעף
 לבאר לכנורים וקו שכל משקלת להעמיר ,שרשיו
 תוצאורן לפרש י משפט כחקר? מיניהכ!פתרונ'

 כסי המלדן פני ולהראותן י למחלקותיו-נבןענינים
 והבאיכ( הנשרשיכז האותיות להורות ימלמעתדה
 לשון כלורד עד קצותיד; ושת' המלה תוךלשרת
 לבב אנשי על יש אבל י הבונתו ומרחבייהורית
 ולנטורם , השכל בנה'ב לאחוו ' מוסרלקחועס
 ודקדוק' האותיות עניני לדעת . הרעת מכוןאהר'

 מהכן ומה ליסור מהם מה להתבונן יתולדותיה

המבאר
 לאותית הן מעלות חמש : מעלות ענ.ר עשתי על ים בגא(

  שלשת הן סעלוח ושלש , להלן המחבר יבאר כאשרתימל'ה
 יתהסכו שהסשרריות נו ב,סשרתייה, , יסיריות א' האורזות,מיני
 . ורפה רגש ברע. חן האחרוניח מעלות ושלש . לימודיתנם
 בהעלותם בי 'רם'ת, ל.חל'א םכיכית כמ"ח בל'ר אוחי אם(ל

 פי על אשר לפהרין עיבשת תאווררי? כל ג' , ירנשוןכיהו'ק
 , דבר ס.(ר יקרםרגשוכס

 סכל כלוטר : האלה מהאות'וח לאוחזות טעלוח חסש י.ש 1ב
 הסשטשוה: חיסנח אותרת על וכנחו א"ב.האיתיח
 אצם השלפים הטעל'ם כלומר : וכלו הכלה כל כ. דענ(

 ועשרים שנים הקדש לשון אותיות אך ילמלאכה
 עשרה ועשתי ליסוד מהם עשרה עשתי ןבמספר
 מבלערי מעלות עשר עשתי על בנויים ' לשרתמהם

 ' ומעלה מעלדץ לכל וענין פשר ויש ,ר,ולדותכ(
 : אמחט ותוכך עמדם על שכל איש עמודער

 תוצאותס למחלקות האותיות משפט גההנה
 ואין ועומדים ונשרשים מיוסדים מהם עשרעשתי
 סמר טח : הם ואלה . יסור וית' מלאנהלהם
 מהאותיות לאותיות מעלות חמש ויש ' צדקגזע

 המון גפ! בביויכ! ונוירנמיכ( המיוסריכ!האלרם
 בתחלת ונראים אחרים בסנים המלים ישרתו'9דו
 מקרה ולעת , בחוקתם ועומדים כנשרשיםהמלה
 רוכושלשרז הבילוע גל כי ורע י המליכם מןיעלו

 בכחדה עימדתן הש הנשרשיכז אות'ורץמשלש
 בכחה די יש כ' , האותיות מכל אות יטורתנהולא

 אותיות משתי השנויה המלך, אבל 'ובמלאותה
 עקב לשררך אאויר: הש אחרז מאורווהנאחדת0

 הקצורה המלה תעמר לא אשר כי על גורתהקוצר
 באחריתה או במראשותידק אשר במשרתים אםכי
 נורה קצורי מלים מוער מעט הוה בלשון ישאנל
 לפי בכוזכז רי יש כי . במשרתים יעמדו לאאשר

 לשרת  המועדי הנשארים עשר עשתי גג: 'קצרתם
 משרתיכם ; מחלקותו לשתי מחלק'כ! הנםכה

 אחרים בפנים שבים לשרת הועגם ואחר ,רעיהם
 חצים לשרת חצים ובעמור : עיקר אחיותונאחזים
 י בינה שמלאכהו : הם ואלה . היפב הלשוןיכון

 נא בינו ' המברוא וכח הלשון פלקאטואת
 עשתי ישרתו אץ- ראו גב( ראו , לבב אנשיואת
 1 נא ארדה : באמרך אחות מלדה אותיותעשר

 ירד 4 המשכן והורד 3 עריך הורר 2 היערנרררע
 מרדות 1 ההר מן לרדמן 6 משה כררות 5'ררנו
 סנ ציון הררי על שיורד 9 ונשברות נרדה 8שחת

 הנדן המליכז, ליתר יקרה וכה ינ מארתרד

 תורהאור
 כני החסרים אבל . לרוטר עבר בפעל כלל נוסף לאותצרמם
 מודע כמר . נוסמק לאית צריכים אחת אית או אוחייתשתי
 יקבלו לא אשר סלים סוער "2טעט אמום ירד. רר סו ן .רענאסר

 . כאלה ועור נר שב פלח כמו . נורתם קצרה כ. אףסשרח.ם
 ר כנ בראק'ח 9 ך טנ כראשית 5 כא בראשייח1
 ג קלג ההלים 10 כס שסורזלד 6 יט לב ישעירוג
 יט ך ש"א 1 1 ת לב שםל ה לג שפות3

 ד לנ איוב8 ז י במדבר*
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 [ 2ך
 משרתי כלם האלה האותיות עשרה הששתינמצאו
 ליסוד ונהמכו ישובון מלאכתם ואחרי ן המהירידה

 נשרשיכ! הב! מקרשה! בהעלות אך 'ונשרשיכט
 2 אלהים ברא 1 י"י אמר : באמרך , אחריםבפנים

 6 ברית כרת 5 נוף יפה 4 העמודים 111 3 גבירהוה

 9 חלל נאקור? נאק 8 אתי ה' נושח 7 הינובלכירו

 האותיורז הכ! הן י 11 נכרתו ועוגו 10 בנישמע
 בלסמון הרבו; וכאלוה ; יסור נעשו לשרתהמוכנים
 להם יקה, לא הראשונות זזאותיות אבל יהקדש
 , בכחכם ועומדות ונאחזות מיוסדות הם כי 'כן

 ממבעם ישתנו ולא , מחלקות לשני תהצינהולא
 הטלה נקודת כפי לשון ובנענוע שפה בניר אםכי

 ופשר הסתרון מני את סבב לבעבור , לההראויד;
 . עשרים מהעשתי מעלות שלש הן ' עניןכל

 כנשרשים הנראים החמשה האותיות הםואלזז
 : מקרר: לעות ויעלו , מיוסדי עמידתועומדיכ:
 תידותכט ומיני תוצאותכ! מבלעדי הב!אלד,

 'תימנתם

 . תייגו המלדן החלרז אשר הראשונההמעלה
 : מלההם קצותאלה

 יתאונן14 מה לידו13 אנה 12 מבקש הואהאנה
 י1 נא בינו 16 הגיגי בינוק 15תבונה
 19 לנם גורו 18 נדךתגררע

 י2 לנב! הפך 20 בלבותהפוכות
 23 חטאתם את וההודו 22 שלמיותורת

 23 אלהים ויכל 24 אורתכליה

 27 ארץ כובד:כווח כקלסנו 26תלסיות

 23 יצירנו הכנר אם 28 פז כליתכו1רתז:

 נ3 למס תהה זרמיה 30 יבם תהרמ'

 תורהאור
 'נ לא שמוח 37 כס 'ט אסב 19 ע "=111
 יוזו בראשיה38 יד ר משלי20 א א בראשית2
 יונ תהלים 39 כה קה תהלי ז2 ( ט "י עום3
 כב פ שם40 ע ו אקרא22 י בז שמות4
 נב כשלע41 בכדברהו23 כח3 ההלםצ
 כה בו ש"א42 ביי ירב24 י לר שסות6
 ט כ 43"יי ב ב בעדת23 ץ א קלה8
 צ א חת*4 ד ד סי6ג א מא ע=7
 ט ישעיהכי45 יא לה 27איו כד ל עןקאל9

 מהע שט46 כחם שם1028משיאח

ל4שיבמוכב כוישנתקרא1ניהושעני
 כוטר שתתק3048יכיכנכר שיפטייריבו
 א שמל49 כשליעכל 31 כיוע שטוח13

 רכךהלאחז30 ש"אטז1432איכהנלט
:"סשלינא 33במדברכדע":דבייטלבכה

53ההים'ע.א35יברמענן כב שסע7ז [" י ~yu?2צצ כא ה ייקרא34 2נ ה רעלים116
33חבקוקנע נ36'ששהא יא18ההלילט

 1 אשרע מ לדבש אעתשיה
~ 

 ; 33 קרע

 מי עלך תשנ! שום 34 יתשומת
85 ! 

 : רעם על ירה טעונכם . בתיה הרבהמאלה

 י"ר המלה ת תחל אשר , השמתהמעשת
 ; כמיסדתראה

 87 חכמה לדעת 86 קצהו שיידע

 89 מ ישן בל ומותי 88 לעשותעמו

% לך נויח  ממושכהח הוחלת 
 43 אוכל ולא כלכל ונלאתי 42 תוכלובול

 45 המוליר אני אם 44 בניםילדת'

 י4 תבל מוסדות 46 ארץיסדה
nDD'49 חמאת על חמאת ספות 48 ינוי 

 י6 חמאס אל בני ה' מוסר 50 ואוסר גייסרת
Yy,53 תעמר לעולם ה' עצת 52 ארם עלעי 

 65 הככבים צאת עמך54 לישעיצאת

 67 סיאול לבלות וצורם 56 נסך ומסל אליצר

 59 י הוא מוקש 58 לךיקשתי

 61 וחתכם ומוראכם 60 אלהיםיראו

 63 מורשה לנם אתה ינתתי 62ירשה

 65 אלי רדה 64 ירדנוירד

  ו" וקומי שבתי 66 משחקים בסודישבתי
 69 העובד שנת מתוקה 68 ל' ינוח אוימיותי

 וכהנה .  11 לבכם בשרירור?  סו אנשים על'שר
 גורהם בראשי הסרורי' האלה והיודין בתורה,רבו'

 מקרה  לעוס אבי , נשרשים ככיראדןומראיהם

 העומרים המשלשים המלים כח יודע ובואה .יעלו

 דרש גמר ברא אמר : באמרך אותיותכמשלש

 כמר נאק ך כו2 לדץ כררז ממן חמד זעקהרס

 די יש : רזמדה שסט רעש קרנן ?רף פקדעמד

המבאר
 קלטב תלום 6167בראש'תטבי"נחם'הדן

 ינ ב איוב 68 קץ כד במדל?6 י מר היעיה56
 קהלחהיא69 שמנתוח 63 סו סט ההל"7צ
 כו לנ טייב סג ד כנ בראשי' 64 ככר ירמיה55
 פאינ תהלים 1ל ט סח שם93 ומז רברים19
 ת סר ירכיה 66 ר נח תהלים60

 לפ'רי2.:ו א כי' לעיל עצן . עשרה כהעשות טעלוח שלש הןד(
 הבחיה רוף'ו אות פי שעל להורות היא : הראשונה הטעלהה(
 יחשיב השבית לסעפה לשמוח, הה-נההמלוח ההיכהבראש
 כדקדקיז ההשבון כאשר יכודית אעה נפני בפעלי הי"ד כיהמחל

 על ילכדני השליווים במעלה כיסוריח, גיאה רקהאחרונים
 זזרביעיה ביעלה , השם על להורות החיבה בראש הבאההפס

 כאשר יסודית בהם הנע אע לרעתו כי . חם"נ מעליירכוועל
 נחים אין ולשיטחי . בכלם משרחיח היא רק האחרוניםיאסיו
 חסרי ועל yDn'-4 ח"א על החמשיתיכית רבבעלה . כלליחסרים
 , 'סור ולא הס כשרחים שמהם כי לאכר .טרה
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 הא יוד נון בתחלתכם אשר המליב( אכל 'בכחם
 בהסס השתלשם על 'עמדו לא כנשרשיםהנראים

 י מקריהם לעת יבדלו ישתלשוואשר
 : מם המלה תחלת אשר י השלישיתהמעלה

 : מליהם קצות הםאלה
 2 חרב מטני לכם גורו 1 להם אב"מגורתם

 4 החשן יוח ולא 3 רפה אטיקיםמזיח

 7 כנטיו תחת לחסות 6 בו חסיו 6 מזרםמהפה

 נסלחה10 ולא ועשים9 לחים שיח8 עלימלוח

 12 ונמלטה בס שאלו 11 מנהם אנדמנוס

 14 אחיו את ושרת 13 ענביםמשרת

 16 מלאך אל וישר 5נ שכמו עלמשרה

 נון "מלה תקלת אשר ; "רביעית"מעיה
 :כאלה
 17 פי על ויגע 17 שפתץ- על זהנגע

 לבו19 ירבנו נאס(ו18 עמיםנריבי

 22 ירודון 21 שנתי ותרד 20 הלכוגררו

 24 יעקב וידר 28 יעקב לאבירנדר

 27 יהמיון 26 גוים המו 25 כבסירנהם

 28 יעקב ויור 28 עדשיםנויד

 30 אזנך הס 29 ללכתנמה

 82 יהתמאר יי מסע 81 שעשושםניע

 85 לחץ כסטרא תטר84 לא הכרמים33 אתנטרה

  87  עסו את ה' יטש לא כי עמך86נמשת

 89 ותיבב נשקפה 38 שמתיםניב

 41 ומרעה מסה 40 אברהם אתנסה

 42 שכר נסך הסך 42 ההין רביעית בונס

 44 סכתי לכו וסוך 43 מלכינסכתי

 46 מסער פועה מרוח 45 ה' מאתנסע

 48 נינשה הנלי טפלו 47 בנעימים שינטלו

המבאר
 בצירוף לעיל הזכיר אשר מעלוה 1 פיו טעלות.. שמוכה תמוו(
 לנץ, הקודם בסיטן אמית אשר קרסמנה של מעלרתהחמש
 האחד . דגש מיני שם ערש פי : וכו' לשון לצחצוח יש (1
 חוק רגש הוא חושני הלשון. הברח ל.פיח קל רגשהוא

 , העמן וחוכן המלה כוסח אתלשנית

 ב קלב שם 23 מחיט ירמיה12 סויד ישעיה1
 בראש"כחך24 ג ו במרבר13 איביטכט2
ל"שמחכו שדיכא3 ט ל ט ה
 מוו תהלה26 צ1"שלהטה שמוח-הכח4

 7 לט cwל2 הושעיבה"2 כהד ישיבהי
 כס כה ברע28 לוישעיהרו לו דבריסלב6
 בקץ ש"ב 29 תהיסנמיד18 רוהב'בל
 ך ד טשלי30 ב כה שמחת19 ר ל איב8
 ז ה 'עפיה31 ט כ1 ירמיה20 ג י במדבר9

 שססאנ 32 ברס'לאמ1021רבךמלרו
 שת"שאו 33 מהע תהלל1122אדביך

 תצא51 נצא כי 50 למואב ציץ תם 49 נעו גםנצו

 52 חט תצר 51 חסרנצר

 יקבנו64 ה' 53אומר1ד ,מנרךנקבה

 67 יקם לא קע56 יקם 55 אקחנקם

 59 אדום וי,יביעני 58 לדוד ה'נזריע

 יקשי62 מסך הנח:מ61 יעיך אכל30 מסך כסףממך
 65 וגזמליתה 64 התך יטל כי 63 הברזל לנפ

 ז6 חמופני שמך 66אך ים בערבבנשף

 70 י בתת 09 ערף תתהי הומרה08 כסףנתתי

 י בוזורוז וחניתוכזקנדן
 ' הא המלה תחלר? אשר החמישירוהמעלדז

 :גאלה
  72 איש בס  ווויוי ברוחוהגה

 74 רחנשנו  יך  13 גצם ביםהכה

 77 ארצה ללכת  16 הלך ויבא 75 לוהלך

  79 שמה לנום 78 עבריו אתהניס

 82 נצה עלתה 81 ציץ ייונן *8  הריביבינמהבצו

 ושממהמו שמה 84 עדתי כל השימות 83השמו

 , רובם על 'ורה מיעוטם אבל בתורה רביתוכהנה
 האלרם המעלותו לחמש אשר האותיות אלהגם

 ונעשו אחרים במנים יחרו שבים לשרתהמוערים
 . מחלוקות לשתי ההצוים המלים כעניןיסודות
 מגלעדי תוצאותיו וקצות מעלות שמונהתמו

 ורפה דגש ובמעלות י ענינכ! ודקרוקיתולדותיו
 : המעלותיתמו

 בנר מבלעדי ורמה דגש יקרה האותיות לכל כ'דע
 תקנו אשר ענינכ! ושנויי פתרונכי למראה ת פכ

 בהיות' אך ' דבר לפשר %א לשון לצחצוחסומרים
 ! פתרונם אנאר משמט' תר ובהגיע ' המליםכראש

 רנרריוזאררי
 שטוו!טוח סי סרב תחלים 3452רקרא.טיח
 כיח זי'שע,ה 53ביאשילכח35איכהג'ב

 לב נ איכה ?7 ב סב כשע"ה54 ו ב ישעיה36
 וברוזיות3י מול שם55 כב שוקיה:ל3
 הושעוא 4"  בראשיורבר56  ה~ציהלויט38
 שה'שביא"י שמיתבאךי5 שימטיהיח39

 ל'ביבר"י חהלילכא4058ביאשי'כמא
 בראש414ולא לל לו בראש"כד49 ו  שמוחיו41
 בוכ  שמרו?אן ך כנ דברים60 כחו במדבר42
 רכב דברים 9ל יא יור קהלתז6 ד חהלימב43
 שה"שריא80 כו,  ירטההה62 ג י דמאי44
 במדברעכנ 81 יטה דברים, 63 טולא כמדלצ4
 י ם בראשית82 מ כח שם64 ט גה חהליי46
 ו סו איוב84 משליוט66 ה ע48יהישע תהליטעטי83 בו  סום  ceפ ירו שםל4
 לב  יץויאלב1  85 קלטיא תהלל6 סי ר איכה49
50rPD-ינ כנ בראשי 68 ט מח ק 
 מא קץ תהלים69 ' לד שמוח31
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 : בנויינם הכן מחלוקות שלש על ורפהדגש

 . ירפיון ליהו"א סמוכים בהיותם כמ"ת בנ"ר ,א
 המלים תחלת בהיותם ואך , ידגשון בהעלותם ,ב

 ירגשון האותיות גל , הג' המחלוקת : שאמרשכמו
 למי ואחריתכן ובתוכנה המלה בראשיתוירפיון
 ולא ידגשון לא אשר ונל"ן rftn לבר ,סתרונה
 דגש תוך : המדה הגרון אותיותי כי היטבירפיון
 המלה תכון בהם אשר לשון לצחצוח ישנוורפה
 יקום בו אשר לפתרון וישנו : היסב ותעושבבמה
 פנים רבת הא המלה אפס ' ענין ותוכן דברפשר

 מסנות~ והוצאות מראותי' למיני מחלקותכועונה
 לה הוקם פנמה הכרת דער? ולמען דקדוקיהועניני
 מדעכ( בועכן קצוות על להורותם לכוודיכ:נקודות

  במנעמי ותכון אומץ יספה אבל ,ושכלסורכ!
 מושלים עלקתם בתת תבונה באומני ותשלםנכוחה
 נקודות כובלערי סתרונה על וכלכודים עלמההמורים
 והמר; ממשלתכ! תחר? המלרן ותכון ילמוריכן
 מניעיה, , מחציה מושכיה, ; ואוחזי:מושליה
 וטעמכן, נוגהיה חוטפיה , וקומציהרותחיה

 גזאוני זנם פנקה, לכלעוברי ומדריכיה תומכיההמה
 ומבלעדיה' מליצתה ומלמד ' משפטה ופלסיהמלה
 ובלחם י ננוחה תכון לא וזולתם , סתרון יקוםלא
 ירמוון במה למלה גבונים כלם י בכונה תעמדלא

 מיני אבאר ועתדן , פתרון ולבאר פשרלהודיע
 . עבורתם ומלאכת י אורותכם וכנשפט יחנינכם
 י משאו וחק עבודתו כפיאיש

 וממעל ומיוצהקטץקטן. גדול' קמץפעולת
 קטן ופתח זעווה גדול מתח ומלאכת . חטףקמץ
 ובהם - יתד שפת לדעת המשכיל .שיג באלה -חטף

 מישרים פלס ויאחז - צחות לרבר שפר אסר' תגונן'
 . יכשל ולא ירוץ ככר? ובעשותו אמונך?ומשקל
 לשון הנלעג אמנם כי נמו יתלעג %א מליויצחצח

 . בשר לשון אם כי צחות לשון שם עליו שוללא
 עד סומר עפו יקרא לא מכתב באמם העטכאשר

 תורהאור
 סשליככה 23 כשליער Peftwyw~ 12ז
 יא לה אירב *2 כא לב ירמיה13 ג יר שמות2
 ביאשימביא23 קשעיהנני14 ש,,ובלו3
 וו עסרס 26 ה בראשיתאצו ינ ל שמוח*
 סו לה תקלי?2 לנלא יחוקק16 ע4'אבלנ1
 מ',בדב28 יו ארבע17 יו כי יקרא6
 דניאליג29 ג יט תחליט18 לנך ישעיהן
 טריט הטעה?rr' 30 טו ירמקה19 ילך שם8
 כד כה ש"א31 ג ד תחלים20 ד מ ירטיה9
32-זקאלטוג ו לנ איב21 שמא שםסו

 דמאלהה33 22תהלשטז לבא11דברם

 נזהיר מיסר עמן יקרא או כרת מחוקקמתאבו
- *  

 רעו אשר כנור כרכזות והנלעג הלשוןודמות
 הראשו; לענין אשוב שיריו' כמנגן לאלם לו טוב ייתריו
 3ל להעמיר המלים ושכל האותיות סורלחקור

 , מתכונתה וצדק אמתה חקת על ואותאות

 את המשרתים האותיות עשרה לעשת' כידע
 יש גאו מעלות עשרה לעשתי המחולקינזרעיהכז
 , קצות' ואלה העליונו/ המעלו' מבלעדי מעלו'יהם

 רוב כי דע : המשרתים אותיות תחלת ,אלף
 אין ואחרוניה ותיכוננה המלרז ראשוניהאלפי"ן
 יסורו מקרות לעת כי ' המלים ברוב כחלהם

 לעיקר לא הובאו ולא מבלעדיהם ונותרומהמלים
 כי מהמלים סרו ולא , האותיות כיתר לשרתולא
 כי דע : קצותם ואלה : כחם לחלשאם

 2 נבוכים מן 1ויתאבכו

 4 גרדן עשרים כון 8 כסףלאגורת

 0 נפש ומדיבת מן 5 נמשך אתולאדיב

 8 ערבי שם יהל לא מן 7 בליצעןואהל

 10 באוקים אסור מן 9 האוקיםומן

 2; מזין שקר מן 11והאזינו

 14 קרשו זרוע מן 13ואזרוע

 18 חר ודבר מן 15ואחר

 18 רעת 'חוה מן 17ואחותי

 20 נוב מן 19אסב

 22 נפשי כסף מן 21ואכרי

 24 ארץ כיבהמות סלפנו מן 23ותאלף

 25 נחנו מן 25ואנחנו

 27 נכים מן 26ואנך

 29 סכתי לא וסוך מן 28ואמוך

 31 ותפהו מן 30ואפית.

 33 ירא פס מן 32 אחסיםומי

 35 ההין רבע מן 34וארבע

 17: כורש כרשיון כין פ3וארשתו

 ט3 לאכלה התיו כון 38 קרש מרבבותואחא

שמננחר
 ב רבר'פלנ 38 נ כא חהל'ם 30 בראש"כנטו34
31niDW ט ט-סיהיב 39 עיראנז ל3 ס כס 
 עיר  יש הנקורות מלבר כלומר ונור: אומץ יצה אבלוק(
 הדקדוק כללי פי על המלה פתרונ' על להורות אהריםכושלים
 בלשינו ההברה מאריה שהחבר גמלים ר"ל כרשכםרהמוו
 סקגר שהטיבר במלי מחציה , יבספיק מסוק וסיף באחזתכמו

 ניגהיה ן כפשרטם וחיטויה וקומציה טוהחיה , אהח"עאיתיוח נענויי , סבוניה : הרביקוח בכלים כסי איתן ומחצהההברה
 ואולי ביאור צריכ? הניסחאוח ושתי , נגריה כחרב אחריםבכ"י

 חאלם"ץ סבלעריהכל.ם
 ; סתר םעע
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 תמי מן 1ואתמה

 , בקורה הרבה וכאלה י 2

 : רובט על יורהומעוטם
 בקרב להכתב משסמם אשר האלפין אלה וגם ,ב
 מן יעלו מקרה ומבלעדי ' התיכונים המההמלים
 : כאלה י בתוסס אחוו לבלתיהמלים
 4 השמד במטאטא מן 3טיט

 0 צאן מן 5וצנה

 8 ראשון מן י רישין לרור נא שאלבי

 11 השאלהיהו מן 9ושלחך

 12 ייוואל שאיי,: מן 11 שריתך לאואם

 14 שארית מן 13 ישראל שרית כלוגם

 : בתורה הרבהוכאלה
 המלים באחרית הנחברים האלפין אלה וגםג,
 : כאלה , מהם 'סורו יחרו הם גם יחתמו בהםאשר

 16 ועניך אני ונפלינו מן 15 פלאעשה

 18 רגע כמעט חבי מן 7: ואשתו האדםויתחבא

 19 ענה חביון ושםומן

 21 מלה' כי מן 20 יי' ברבתסלא

 23 חן מצתי לא מן 22 חןמצא

 25 צמתי כי מן 24צמא

 Er וק"ו ושכרו שתו מן 26 הארץותקיא

 29- תמרורים לך כנימי מן 28 תמרינו במרוםכעת
 31 ינו בוונו מן 30 גהריםבואו

 33 כלמתם את ונשו מן 32 ראשנסגרו

 35 יה כס על כון 34 נבורכסא

  %7 גבים מן 36ינבאיו

 39 בבוץ הטבעו מן 38בצאתיו

 שפתים42 ניב ומן 41 מהחננות ויכל מן 40נביא
 44 מרבר למוד פרה מן 43 חפשיפרא

 פחי46 מןפתאם45

 48 וחליתה מן 47תלאים

המבאר
 מן האלפ.ן .עלו לפעמים בלופר . ונ. מקרח ומבלעיי (י

 . כלל סבה בלתיהמלים
 נזקר אם וקפ.צהו , בפתח 'נקד האלפף אס פתו,קייא(
 ., בקנון רקסיצחו ,בחירק
 הב.,ות טעלת מלבר פ" : הראשונה המעלה מבלעדי (הנ
 כאשר אחרות סעלוח לו ,עוד כפת בנר כאוה'ותשהוא
 . בהוך כסו השב ' בוסן כפו פירכסו הראשנן וביאת ,יבאר

 בפחח נקור שהוא רק הרביעי כסו הוא הנושי ובי"ח , מןכסו החטיבי , בשוא וכקרר Qy כסו התביעי , בעברר כסוהמלישי
 . ( בה ברכב. סלח כמו הגרון אורווח לפי. בקסץאס או)

 . השור עללהורות
3ייח"א,בלח א.ובחחי חהל'סצר1
14ירטיהוט שסוח.בב8 שטיחהיד2
 יא סו ששח15 'ו א ש"א 9 כה מא .שעה3
 טז לג שם16 כח שם שם10 בג שסיד4
 ח בראש-תגלו יא טו ירמיהזו החלםחח2
 כוך18ישעיה שמוט 12 בראשיחדב6

 ; רנוה ונהנה י 59 חסלה לא מן , ל4המסלאים

 . אלה מבלעדי רביעית מעלה לאלף יש וגם ,ד
 המלה בהסבך אך . מבטא כל וזחלת הוא כידע
 הראשונה במעלה נקדם כאשר למלאכה :עשהאליך
 . אררם ' אהמה . אגאל . אבכה . ארברה :כאלה
 האל"ף מעלווז הנדן ער י המלים ליתר יקרהכה

 דקדוקי ויתר וקמיצתו וקפיצתו פתיחתומלבר
 ןנקורתו

 . בי"וז מעלורנואלה
 המעלה מבלערי הרבי: מעלות לבי"ח יש כידע

 למשפט בקום 51 משה ברדת באמרךהראשונה'
 . רבות וכהנה י 53 חק למטר בעשותו 52אלהים
 או בבגד : באמרך ' אחר לענין נו'טדן בחתוגם
 , וחלטם . 55 בארון ויושם י 54 בערב אובשתי

 י 57 במשמר את' וחן י 56 תהלה ישיםוגמלאכיו
 , 59 ים רגע בכחו . לך58 יסך באברתווחלופכם,

 י 61 בדם והנשאר , וחלומם י 60 ובקשתיבחרבי
 ' ' י והביאו , וחלופם 62 ובלחם בבשרוהנותר
 בצביכ( ברכב בסוסיכ, לה' מנחה הגויסמכל

 רוכב אני אשר הבהמה י 63 ובכרכרותובסררים
 אנשי תקנו אבל . בתורה הרבה וחלומם , 64בה

 סמוכ'( בהיותם האלה האותווה כפת גר בהלשון
 עג בה תקנו לא אך רמים' כלם ליהואכרת
 המברוא לתוכן הלשון לצחצח אכו כיפתרון

 אותם וישימו רי"ש עליהם הוסיסו הסורוחכמי
 אב( כי זה ואין . עשר לארבע ונכסלים .שבע

 יקרה לבדם לאלה לא ואפם , ורסיונם דגשונםעקב
 ו'רפיו; ירגשון כלם האותיות לכל אם כי זהכנקרה
 : קצותם ואלה י פתרוניהם עניניעקב

 06 רבריכם עלי הזקו 65 רפות יריםחוקו

 68 היטב למרו 07 לשפםלמדו

 וזררידץאדי.
 בו כח 3וא'וב יחוקאלכו.א36 גד חבקוק19
 יניא ייקרא54 ג יר ירייה ל3 כב לנ דברים20
 בראשיתנכו צצ יא ם קקיקאל38 יח לב אירן21
 חק ד איוב 56 כב לח39ירסיה ות בראשית22
 י בראשיתבאל5 ו בךשיחר 40 יא בטרבי'"23
 ר צא חהליס58 ינ י ש"א41 עג שסות24
 יב סו איוב9צ יט נו ישעיה 42 שיפטיטרלטנ2
 כב ברא1פח60 ה לט איוב 43 כזכה תקרא26
 ט ה ויקרא61 כד ב ירמיה 44 בו כה ירמיהל2
 לב ח שן02 ר א משלי43 קץ לט איוב28
 ך סו ישעיה63 כב שם שם 46 כא לא ירמיה29
 יב ב יחמיל94 ב י שירל4 ב תו ישעיה30
 נ לה שםג6 בסו הרשע48 גי רבעם31
 יג כלאכע66 דב איכה49 נ ףב תסיף32
 'קגק"33

 ד ט ירמיהל9 טז כס אייה 50 כר לט
3*hJtW  יו א 68'שעיה כס לר שרוח1צ ח ב 
 עי חהל'ס52 ח ט; שמותע3

 כ
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 2 רודפיהם 'קלו כן על . 1 יקלוובווי

 4 הרעב חצי את בשלחי 8 אתםבשלחי

 6 יסרה ימים על 5 תוסיף מלך ימי עלימים

 8 נחש בן חנון ' יי וחנוןרחום

 הלשון לצחצח ורמיה דגש טעונות האותיותכל
 המלה תוכן וכסי בלשון ומושבן בסה  הנעתםכמי

 האותיות וכפי י אלהים הקרוגיכו המליכןוקרבו:
 הם ככה וגס י לה הרבוקות[ ~נ"אהסמוכות
 לעניני אכז בי לצחצח לא ורפדה לדגשנכוניכ(
 וירטון ירגשון כלב: , פירושם וטעמיסתרונות
 ' הפתרון וכפי המלרן שארז כפי ותוך וסוףבראש

 עליה( לא כי . כה להם קרה לא ועמן חי"תאבל
 וסדר משסכום חזקרז ווו י ורמר: דגשממששך
 ורחום חפן ן נתורה כתוב י עליהם הטורהענינם
 ורמיונם דגשונם י שכל כמו חנון משמט י 9ה'

 להיות הלשון משקלת מאמתת והיה י ענינםיבדילו
 נכוחה מררך הנק וגם י ושחוט רחוםכמשפטם
 מעשר: ובין 10 זאת בועישוו, בין מובדללהיורז
 12 ידו משלוח נין ישנו כאשר ננהזולו;

 14 למחורז הרין והוא 13 מנוות משלוחובין

 כהנה בתור' רש 17 ומעגוב 16 ומעגות 15ומחרול
 מוזולקי' הן הקדש לשון אותיות אבל רבותיוכהנה

 אותיות ומהן , הלשון אותיות מהן ילמחלוקות
 אותיותי ומהן .החיך

 במרחבי כלכ! . השפד;
 כלכן וחנינתו הנעתו כפי איש איש ינועוןהפה

 המגיע מקראם במכון רוחים והמה , בפההנעתם
 כרצון ויקלו יחוקו ו'רפיון ידגשון כן ל 'להב(
 , הפה וחשק תשפה ומאוי' החיך וכצביוןהלשון

 האותיותיני
 והשמעווזכז מטשלרזכ( תחרן

 המה הגרון אורמורץ ועירן חיגת אבל יכרצונם
 מפנימיותו תוצאוועס כי על כה להכ! יקרהולא

 תורהאור
 כט לא בראי11 דה"ברו 11 ל ליאב1
 'א כח שם22 כויאN~Wla הבעיהלטז2
 טייפ 23ירפיה כב אסתרס 3י במדברלבח3
 סו יט במרב*2 לבו אייב 14 הטו כווקאל4
 שיפטיסיניר25 כנ יב ש"א11 מאז תהלים4
 חב כה מ"ב26 לבא אוב16 כדב שם6
 ויקראכיל 27 כדץ יהושע17 קנח. שם7
 כניב28.שע.ה א.ובלדל5! ש,'ב,ב8
 טחו תהלים30 א שם שם 20 ע כד בראשיוסו ש"אבלי29 שבלבו9! חהל.מקיאד9

 אותיות כייסר : פתריייהס ענ'ף עק? וירפי? ידנשון כעסינ(
 ווהננרוז ולנבון לצזה2יז ריק לפעמים ריפיון ירגשת כפ"תבנ"ר

 כריכוז את הוגו הרפיון ידנשון אם האותית קהיר אולם ,הכבטא
 , עוטר פעל היא , רפה ביי? דבריכם עלי חוקו במו ,ויעבץ

 והוא אחרים לחיק פירושו נדנש בו שהוץ רפות ידיםרחוקי
 . 1' כיס; בקצוריו עיץ , תשאר וכן , ישאסעד

 לנלוזי המלין למוצא קרוביכ( הלוע מלואהגרון
 לא כי היטב ירפיון ולא ירגשון לא . הלועוווח
 האותיורז ושתיהן יצאו נכחם כי י בצאתםיסבו

 מרעותה עזה האחרן אגל י המה הגרוןאותיות
 מעלתה כן ל ' ש"ן והוא ממנה טנימה "?!ני

 . לשניהם אחת שמוצא אע"פ הי"ת ממעולתחוקה
 בתוכה ויש לרמורז או להרגש הראויח המלהוכל
 כיהנה באדנה תלוי המלה פתרון אם ח'"ת אועי"ן

 תרגש לא וענינה מתיונה יכון וברפיותהובדגשות'
 אורו והקורא ' ההיא המלה אורץ תרפהולא

 בפרן כועכ( לו אין כולד; בכל האלד;מהאות'ורז
 ממלואת בצאתה כי על י הרפה או והחוקלהשביע

 או להרגישה הירא יבוא טא ואם י הגרוןלוע
 בינונירז נובעת טבעם כי , במה לו איןלרפותדז

 יצאה ואלו י מדגישות הס; רווחה יצאה אלוכי
 ' ,צאות מלאותה בכח אבל ' סיפר; היהדגושה

 אחרי אך , רגשות טעונה ולא רפיון טיעונהל~)
 יושגו-7 הגרון שיכולתן אע"פ רובה נוטהרגשות
 אש,- המלין פתרוני ' ורפיונם חוקתכםכבועט
 ורחום י לבדה הרגשות על ולמרו יורו בתוכםהמה
 וגם , לענינם עמם נלוותה ה"א וגם י יוכיחוחנון
 על רעותייך במשפט לא אך עמהם נוטהחי"ף
 . ארבעתן מוצא ישתוה לא אשרכי

 ' ענינים לכמה כזר2חלקמם

 ארז מענותו 19 רעי מחות 18 חנף ארםממיוך
 מאבנ' , וחלופכם : 21 'עקב עכר סרנר 20בג'וב

 24 החייאת שרפת מעמר 23 ארץ מאסמי 22המקום

 26 הארץ ומדלרז 25 היין מגפן בנקודהוחלופם

 מליך , וחלופכז , 27 מעץ מטרי י2 הארץמורע
 אפיריס30. מוציא 29 ומעשיר מוריש משה28לימין

זקנמב4?ר
 הקז . נדנש בהם והכף ה:ת אשר ושכול חנון משקל לם'פ.' וסינוט רחום כפשפס' להיות הלשין כשקלח מאמחח יהיהיד(
 , רכושה 3ן,כ ושזהרכן ריגום בפלרוק החסת להיות הראויכן
 פ"ם לכבה יאה מעשית בסלח העקץ אות להרגיש ראי' היהיכן
 כ"מ לטבח דנובה בה  שהשך ירו משלוח ב.ן ישני כאשר ,מן
 בה הס"מ להית רפיתי בה שהשין פגות טשלוה ובץ ,מן

 אמר אשר מטעם רק , מקרש , כזמיר כסי השם עללהורות
 , תמיד רפויים נשארו ירנשרן, עא  ח"עשמיתיות
 שטתרון אע"ם פי , מהנה באחת חלוי ונמלה פהררן אםסי(
 לא ואוז בכל , והה74ת והג'ין ברפירן אי ברנש והלויהמלה
 * טה הברל להשמיע הסרבר בכח שאין מטעם ,ירגשת
 והאילוף הח"א  אוה נם פ4 ובז': עמהם נלותה  הפא וגםטו(
 דגש לאיקבלו ורמה דגש בת להמריש יוכל שהמרבדאע"ס
 .כמוהם
 ביאש הכשסש.ם ככ4,ן כ.ר שלשה 'ש . וצי פחחלק פ"םיו(
 יבוא ובשנקכם השם בראש ב', , כקיר הטעל בראש א', ,הת.בה
 , בצירי עקד שאן אהח"ע מאותיו' איכנו שאחריו האית אםכחירק
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 מסיר 2 דמח'ה ממית 1 בדים אותות מפריפיפם,

 ישועות מגדל , וחלומם . 3 הארץ עט ראשילב
 , וחלופם 8 מראשית מגיד 5 חציר מצמיח 4כלרכו
 י 4 עמוקות מגלה 7 כאלות רגלימשוה
 . מפר ' מולקי . טנפן י מאבני ' ממלוך ,סימן
 י משוה 'טגד'ל

 . עגינים לכמה מתחלקכף

 כגן , וחלוסם י 10 נארוניו כענד 9 כאווהנגר
 12 המלך אדני כשכב וחלופם, 11' מצרים בארץיי

 ככלו' 14 רתת אפרים ברבר וחלומם, ן 13 עשונשמע
 כחציר כי 16 כלנו כעלה ונבל , וחלופם . 15שלמה
 , וחלופם . 18 המאודך ונענן יי ימלוכגהרה

 . 20 בהירגמה אבן כצרור 19 אורגיםכמנור
 כמנור, כעלהי כדברי כשכבי כגן, כגר.סימן:

 . עגונים לכמה מתחלקלמד
 וחלופם 22, לו אלה אשר לאיש 21 לב מערבילאדם
 לאחוו , וחלופם 24 לאיש אין ואם 23 לאדםויאמר
 , וחלופם 26 צאו לאסורים לאמר 25 הארץבכנסות
 , יה*סם 28 יעף את לעות ;2 למרום שפליםלשום
 י 30 אסיר אנקות לשכנע 29 ררזר לשבויםלקרא

 32 ה' ישר כי להגיד 31 בציון לספר ,וחלופם

 דרך כות לשכור 84 מדב לדעת 83 ולכנוסלאסף
 ויהי העכב לבב וימס י וחלומם י 35 החייםעץ

 37 נחושה רקבון לעץ ברזל לתבן יחשוב 36למים

 אמרי 38 הרגההו אשה לי יאמרו טן ,וחלומכ!
 40 ישראל לבני פרעה ואמר , וחלופ' י 39 הוא אחילי

הניבאר
 כחולם ינקד הכבר. פעל וכבנן הפדל, בהנץ הג'ניה נראש1'

 . ובשוא יבסהחובצירי
 בראש הטשטשק כפרץ ס'נ. שלשה קם : וכו' פתחלק כףחק(
 , כאורח כגר כסו דהשראוז הערך כף הוא ראחר ,התבה
 ודרושו , מצרים כארץ ה' כע , כנר והאורח כאזרח הנרפירושי
 מעטים ויניא ,  לנוהי נתעלה מצרים ארץ כי המעברלפי

 ומן על יורה השבי והכף , בשוא ומעמים , היריעהבפתה
 כף הוא והשלישי , בשוא ומעם בח'רק פעם , הפערלההשלמם
 . בחירק ופעה במנול מגםהרמיין,
 הא'ט(

 סקחל"
 על החמיה ה"א היא הראשין עמן : לעניתם

 החפץ . חח יוכל לחס הנפ כמו . להאטת יהל ילא הנמנעדבר
 הכרחי דבר על השאלה ה"א היא עניןהשני , השאר וכל ,ליסדי

 בשיף כי , הס-ם הקלו כמר כן שההיה וסיפו בממק עימדשעודני
 החק'ימר ופן אחרי כי , מרדכי דברי הלנכדו רכן הפיסיקער

 התעיף פרוש יהיה זה ולפי וכאלה. הנפן, הפרחה ,דבריו
 כי , היא נאץ הלא העיטי בערן עינך השסח , ברואינועצך
 הוא השלימי הא עכץ . הסומים הנוף כנשר כנמים לו יעשהעשת
 אח הידעתם כמו , האיפוררי דבר על אולם השאלה ה"אג"כ
 אות בתומת הי,א והחמישי כפשיטר, הידיעה הא הואהרביעי " ה' וכדוטה. , 'שר אחלבבך ה.ש , לו השלום במחור,לב-

 אל כש'הובר הפעיל היא השש, הח"א. לפני הג'ובכאיח'ות
 , המקור אל ומשטיבי , העבר אל כשזץובר השביעי ,הצווי

 לאחוי ' לאדם לאדם : שיכין י 41 זזיל לבן ליהיה
 : לבנ' ' ל' ' למים ' לקרא 'לשום
 שומרים 'ש רעיהם את המשרתים האותיותאלה
 אמתן לתוכן ונעהרים אותם ומושליםעליהם
 לעומת זה האותיות מקדה כפי שקלתןומאוני

 . קבוצה . ופתיחה . נקידה ' משליהם ואלה 'זה
 ננוחה. וכל קושט כל יהיה פיהם על . ושבאפשותה

 האותיות תקרינה איבכה לרעת המשכיל עלאגל
 וינוחו היטנ הלשון על יתישנו במה 'נמחברתם

 אחרת אות ווקום מהמלה אות בסור אשרנשה
 מו מעל המוטל ימוש רעוהה לא אשו-תחהיה
 והאות'וח והמלאכה המלה כסי תחתיו אתרויעמד

  עמיתות הראויות והאותיות : ורחבה קצרהוכפי
 והמלין : אלה לקראת אלה ומשיקיה מקנלותחגורות
 הנתיב וילמדו הדרך קצות על יורו האלההעליונים
 . מסלולם ויהבונן אורחותם המשכלו"הז

 ' לענינים מתחלקהא

 43 ה' הרה חבנהרים 42 'חבוש ,(שפט שונאהאף

 ההיטב 45 יתכנו לא הדרכי 44 תת יוכל להםהנם
 ; 48 האיש הוה 47 ארני וה האתה 45 לךחרה

 51 בבריל ברול הע-וע 50 הרע המרם 49 לשריהחפץ

 "מיכ!53 הקלו ליאות וחלפם ימקי52 אנושהכימי
 55 משכל היש לראות 54 טרדכי רביי דיעמדולראות

 57 ואיננו בו עינך התעיף 56 הנמן הפרחהלרזית

 59 ה' דרך את הם השמחם 58 הרסה הואהחזק

היי
 וכאליה 61 סכל או יהיה ההככם 69 בתורתי

 62 נחור בן לבן ארו הידעתם , והלופת 'הרבה

 תורהאור
43חבקוקנת כרא'להכה 22 משהסרכה1
 עחכ44חהלים איובכחכח23 ש"אבי2
נ4.חוק~קהכה בסרברהח24 אעביככר3
 ר ד 'יעי,40 יג לזי איי21 כ" יה שם4
5cw ט/,ו'חו  ?4 ט סט26ישע,ה יי קד 
 נ כב איוב49 ד נ היעיה 28 לר יח ההלים? ישע,זירי48 יא ה איובלי טרי ישוקה6
 ין י שמיה40 א כא שם9ג כב יב איוב8
 סם טו ירטיה 1נ כא קב תהלי 30 סו כד ויקרא9
 יה אייב2נ כב שט שם31 ישעיהכרב10
 בראשיחחח53 טז צב שם32 י בראשיתינ11

 אכחרגד3334קהלתבכו12ס'אאכא
 ב יד חהלימ ינ 34בראשיחנככ בראש"כולר13
  שירופא 6" כר שם שם ש3 הישעיבא14
ל5פשל'כנח36'ה,שעוח ל'אהנר14
 rv ינ במדבר58 איובסאיטל3 סדה הנעיה16

 שוסטטכגב 49 שופטיםטנר38 לובעותהלים
 ד טז שמיא 60 ינ בראשיתך 39 כב סר ישעיה18
 ביט קהלת 61 ידג שטוה 40 ש'אזו19
 ה גט ביא'ט6 יז ש"איח41 כוח טיילי20
 לריו איוב42 א עו שם21
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 אל לך לדבר היש 1 לוהשלום

 המי
 ד:קו,ך 2

 לבבך את 4ה'ש עשו בני זה 3האתה רירוהבני
 6 העולה היא , וחלופכ: י הרבה וכאלה 5ישר

 7 הכהן עלה ובער 7 בו תוקד המובח עלוהאש

 , וחלופם י צאני8 והצאן גני והבנים בנותיהבנות
 ו'ברילם 10 בהררך להנחתכם 9 חסדךבהשמים
 העולזה להעלות 11 אליו נא אשר להגרודאמציה
 על 13 כיראה שכוואל ההקדיש וכל 12ל~:כוזבזק
 העל , וחלופם . ונרבה וכאליל 14 לעם אלהיםההכין
 16 בחיקך ידך נא הבא 15 הזה העםארז

 . וחלופכ: י 18 העם את לי הקהל  זן 'הבך ה'על השי
 הקימו 20 ירעתי ולא השירו 19 לי חסרו הפליאכי

 22י מאתי וחמדו תפלחו הסיר לא אשר 21בחוניו
 24 חטאתו הסר 23 שוא כגנחות הביא ,וחלופם

 חכמטוי הרחק 26 משוכחו הסר 25 הבין 'דיולא
 , הרבה וכאלה 27קשת

 י עניניכז במליכם האחרונה הקיצונה להאויש
 גלה 29 ביתו כעש בנה 28 לידו אנה קצותם:ואלה

 31 ירושלים יושבי לי אמצה , וחלופם ' 30עכזי

 33 ירבה עצמה אונים זלא'ן 52 ערבנ' ל' עשקהה'

 אלהים לי וכרה וחלופם, י 34 תרדמה חסלעצלה
 משפטיש שפמה 36 לעלם זאת שמרה 35לטובה
 ירושלים39 זכרה 38 ?דוהיך נפשי שמרהוחלופם
 ושפרה ראה או , וחלופם . 40 לאביון נפשיעגמה
 הביתה42 יוסף ויבא וחלוסס י 41 חקרה וגםהכינה
 אברכה וחלופם, 44, מצרים ארצה 43 פרעהביתה
 . הרבה וכאנה 46 אלהים שם אהללה 45 ה'את

 משתי אלה מלבר הרברב תוצאות לה"אויש
 רבת שהיא כולה על רברנו אשר ואת .קצותיו
 מחוותה בערד אם כי פתרונה יורע ולאפנים

 תורהאור
 איכהננט ל3 חו:ל'גלאכב 19 כסו בראשי1
 ז א "יכה39 ינ כנ ישעיה21 ין כד עירא3 קדי קיט הה'38 ד ח הושע20 ס"בדיב2
 כה ל א-וב40 ך סי ההלים 22 כא כן בראשי4

 בז נחז4שמ ישעיהאיג23ס"ב'טו
 כר סג כראשי42 ט כו שם24 ג: ר ויקרא6
 יד מן ע"ס43 יא עיתנועג וו ך~ם כוםל
 כ ר שמית44 ה ה Qw 26 לאסנ בראילא
 לא כט סם 46 ע כא שמרת28 יט ט נהכיה10 - יד תהלם"4 טז כא ברילל2 לוו ההל'ם)(
 יו ח אשליע4 יח כו איוב29 י כה דה"ב 11

 כא לג ישעיה48 הינ30ישעיה כז כט :ט12
 כב לאי49 ה יב31יכריח כח כו רה"א13
 א ביאשיתא30 לתיר מיעיה32 לו כט דה"ב14
 יז("ש"ב.ב כו33שסכה שמותלנ.ב15
 ט מט53שם בחטיההיט 33 כב בה תהליםי, בראשיתכוב 52 טו יט משלי34 שמרו6נ
 כנ ל'אה 54 יח כט דה"א36 די רבריסאו

 ' גויתה על חורה י בנקידתה הכרתה אשרובהן

 לשון מבקשי ירעו גמה מנער מעט מהןאצלתי
 ושנויים במראה שווים סלים במלין שישעברית
 המלה פשר להורות וה לעמת וה אחנירם .בפתרון
 המלים וביתר האלה במלים יטו אבל . מניהלמרבית
 כוכוו2וליהנו ויובדלו עור בנקורתם יש אשרמלין

 : אלה ככוו . אליהםד;נזעברין
 ע4 חירם אג' 48 שיט אג' 47 אהב אהניאני

 51 לחם אחם ס ברא לא 50 אלהיםברא

 53 יהודה אריה גור 52 הזאת בארץ)ור

 55י דברות צלפחד בנות 54 ביםדברות
 57 יורישנה וורעו 56 יורשנה אדניהנה

 59 שלוים ויגו 58 ראשו אתויגו

 61 דעה אתכם ורעו 60 דליותיוורעו

 63 זקבטיו ולא זרו לא מרהם62 רשעיםזרו

 65 בכהנים וכר כל 64 ואמונתו ביסרווכר

 67 בה ה' חלה אשר 66 ה' סני אתחלה

 69 ח% דרך והוא 08 לים גבולהל

 71 אמו חוגת כסיל בן 70 וכיכנהכסיל

 73 בהם משחתם כי  %ו משחתם להםלהיות

 75 אביו מגורי 74 חרב אלמגורי

 ,7 מעדנות אגג  יו כימהמעדנית
 עז יפל כאשר עליו ונחנו  %י חלוצים נענורנחנו
 81 שער אחוו וקדכונים 80 הרגליםשער

 83 וכימה כסל עש עושה 82 עש אכלוכבגר

 85 עצבי לבלתי 84 עשםעצב'

  %1 פחים רקועי 86 לרגלי טמנופחים

 89 תשי לדך צור 88 עמר' 'צוקצור

 וע קרב ביום הלחמו כיום סע וסימע אתהקרב

 93 בו והתגר רש החל 92 תככים ואישרש

המבאר
 יוץך אייב81 כב ה ירכעז68 ו במדברכןאנ

 כח ינ שם82 כאן ען'א4669יכריהטד
 א.ובטט83 איחטט 70 בכדברירכרל5
 דו מרז ישערו84 א י משלי1ל כ א אייב58
 י ד דדרא83 טר ס שמרו: 2ל לא במדבריא39
 כב עץ ירמץ: 86 כה כב ייקרא3ל טו הה ירמוס60
 נ ט שם ל8 ט כא יחזקאל4ל טו ג שם61
 ר כט אים 88 בראשיתלוא4ל תהלימבחר62
 לברץ מברים89 לא לח איוב6ל ו א הנעיה63
 כר כה שמ90 לב טו ש"א יי נ צ" ההלים64
 נ יד 91וכר'ף במרב'לבלכ  %ף רכב ויקרא63
 יג בס טשלי 92 יב שוביו 9ל יב לנ דה"ב66
 כר ב דברים93 ך 1 תעה, סא כא כט דברי67

 ההא ישמש אשר כלבר ?-' , יכל הרבה תוצאות להא ו"נך(
 אחרי', באופמ' יעטש עוד ההינה וסוף בראש הכלה קציתבשקי
 נינחר י במתרת ושני-ס בבראה ש"מ מלי: במלים ויש.כא(

 . הכשיוזפ'ט שכוחגד
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 2 ושבר שר 1 תינקי מלכיםשור

 4 העובד שנת מתוקה 3 באה גאול'שנת

 6 בתקוע תקעו 5 אהלים עליהתקעו

 8 יעקב עפר מנה מ' 7 אפים אחתמנה

 0נ יין ימלא נבל כל 9 עשורנבל

 12 ונעוג לי יש אם 11 נועוגלעגי

 14 צואריו חלקת 3נ השדהחלקת

 ננקורהם ושנוים במראיהם שוים המליםואלה
 :ופתרונם
 16 וחמץ מעול מכף 15 שכר וחמץ ייןחמץ

 8נ 'שראל ורע אם וההר 17 ורעורע

 20 בנמשו שער 19 שער יוצאיכל

 22 אתתי שתי לנוען 21 למסלול לבךשתי

 24 בשנה גן מרחם 23 וך"ם מוחתני לאאשר

 26 אנכי בוקר כי 25 ואצפה לך אערךבקר

 28 אויבי על פי רחב 27 תחתיה מוצק לארחב

 80 צרה והמסכה 29 החזיקתהוצרה

 32 ורה אש בהקריבם 81 לאשתי ורהרוחי

 י 34 בעיניו קורץ 33 עצבת יתן עיןקורץ
 36 תחת ואל תירא אל 35 במבין גערהתחת

 38 שמע ויעקב 37 שמע בצלצליהקוהו

 אחז40 ולא בעשתו שמא% 39 מלש' יושני אחוחיל

 הרמוע42 את והרשיעו 41 הרשע שמה הצרקמקום

 44 רעננה לא וכפתו 43 רעננה ערשנואת

 46 מאד רלוהי כי 45 'הושיע וי'דלותי

 48 ה' נאץ נרך תוצע  47 אש'בנה ויאובך

 50 ה' חם לא 49 מלאתני ועםגי

 52 לבבך ורחבס פחד 51 ורעדה קראניפחד

הכמנשוך
 רא.ה הבאים הפמוקיט סכל : במראיהם שוים המלו ואלהכב(
 או , והקמז הפחח הברת ב.ן הבדילו לא המחבר ומקום בזמןכי
 ' והצ.רה חפנולב:

 י '  משלי33
 ויד 34שמ כס17ביאש"א סו יצעיהט1
 י ז שםצ3 נ ו 7רפטט18 ז נט שם2
ד3 מ צ  36תתא=19=%*מ 
37רה*פקןהסגמש*כנו קהלתה'א4
 38גראשילרה21ים=לאנא ייהוד5
39שפוחטויר22שפוחיא 'חוקאלויר6
 ט כנ איבס4 ע ד3גים=ה ה א ש"א??
41קהלחנטו24יששהמטטו בטרברנני8
 כהא דברים42 וזו- רחקליסצ2 לנוב ו:וזלקס9
 טז א ישיר43 יד וו26ענ("ס יניב ירמץ:י(11
 לב טו אירב44 טז איובלו ל2 טו לה תהלים(1

 קטנו45תהל'ם ש'אבא01128,"7'ב
 קמבז שם46 מכר ירמיה29 יט לג ברא'13
 ך כנ במדברע4 כ כה ישעיה30 טז בו שם14
 ינ תהלים48 איוביטע31 וג בפרברצו
 ין טו ירסקו49 ר ג במרבר32 א עא תהלים16

 64 ובינה חנמה רוח 68 רצעיבינה

 56 החסל אסף 55 אפר אתהאסף

 58 בחכמתו תבל מכין 57 בם דניהם עשותבל

 60 חרש תקלל לא 69 לאמרחרש

 62 אדני סורה 1,( סורהגלה

 למי מעשי אניאומר
 64 אמר אין 63

 66 בא אני אנה ואני 65 הענר אליבא

 68 יעור מבכי 67 חבש נהרותמנכי

  70 חבר חובר 69 יראוך אשר לכל אניחבר

 ושנוייכו במראמקכו השוינ( המליב: אלהוגם
 : המחרון על עור יש ובנקודחםבמתרונם

 נקדו אל 72 אמר משה ואל  11 זל אלהיםאל
 73 בזתלהרפא

 76 בסוני בר  15 לבב בר 74 ומוון ולחםבר

  79 מעיר מוסר  1ר מלכים מוסר 77 ה'מוסר

 82 ביעקב נחש לא כי 81 העמוני נחש 80 שרףנחש

 85 בערב או בשחי או 84 ובקר ערב 83 רב ערבוגם

 י 88 לה קן ודרור 87 דרור מר 86 דרורוקראתם
 י בתורה הרבהוכאלה
 90 מבערת לפניו האח ואת 89 לתנים הייתיאח

 92 יפריא אחים ובין 91 לברק עשויהאח

 כבוד96 אי95אי שיושבי ארץ אילך 93 לואתא"

 בת 99 והבת האשה 98 כהן בת 97 טותובת
 101 שנך בת 00נבגל

 104 ואביסה עיני גל 108 אבנים גל 02נ נעול%

 105 ובוו חרפה מעליגל

 מורה ונביא 107 מאד מורה 106 מורה אנכ'אשר
 : 109 לצדקה המורה אח 108שקר

 תורהאור
 לב לו 'רמיה 00 יא יה רברים 0ן ח ו:נ במדבר40
 ך כא יתוקאל 91 כב יהושעכב 1ל ריו- איובוש
 טו הושעיג92 שמרחניר2ל ה ס הטעיה52
93'רפו,הי רח"אכח73 תהל'נהב53
 טו ' קהלת94 כנ מה ביל74 ב 'א 'שגה4י
 כנב ישעיהש9 הה"ים,כררכל י יט במרביצ5

 רפא96ש"א משלילאב6ל לנר56'שג'ה
 יט ר דניאל97 טו נ שםלל הצ ך ריקראלצ
 יב כב ייקרא98 הה איוביב8ף ייב ירמיה18
 יחנק"99 א ע פשעיה9י א ב 'הושע39

 א מה
 ח קלו תחל100 טו ח דברים80 'ר יט 1.קרא60
 מן ב איכה101 כנ כנ במרבר81 כא סט פצעיה61
 שירריב102 א ש'איא ג8 יח ד שרמטים62
 ק קק ל'ב103 לח יב שמית 83 ב טד תהלים63

 קיטוף חה' 84104תהלימ:ה,ח64שסיטד
 כב שם שםצס1 טח .ג ויקיאצ8 לטת בראש"צ6
 לו ך ש"א166 כהי שם86 ל לו שם66
 כר מרבידלסד שמותלכנל8 יא כח אירבל6
 ז4 ט שעו:108 ד סר חהליס 88 לב סדו ירסיס68

ep%יואלבכנ9סג כט ל איוב 89 סג קיט ת 

ע
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 אשר המלים יסודות הםאלה

 . הקדשללשון
 אבק אבעבעות אנס אבנן אבן אבל אבחת אבדאב
 אגר אגף אגן אגמון אגכז אגל אגד ' אברךאבר

 אדר אדן 14דין 14דם אדב אד . אגרוףאגרטל
 נהי אהג אה . אדרע אדרנון אדרודאאדרגוויא
 . אולי אוגל און או . אהלאהיה
 . אורח אור ארקים אורא און א% אווב אזאאו
 אחר אחמתא אחלי אחידן אחו אחו אחדאח

 . אחשתרנ'םאחשדרמנים
 . אטר אסון אטם אטדאם
 . איתן איתי אעדון אעם אין איטה איל אקי איבהאי
 . אכר אכף אכן אכל אכור אבובאך
 . אלגביש אלז אל אלמג אלם אלח איוהאל
 . אמתחת אמת אכתר אטר אמץ אמן אמלאם
 אסם אסוך אנש אנק אנף אנס אנך אנחאן

 . אע . אסר אסומות אסףאסון
 אפרח אפר אפק אטע אסוא אפס אסן אפראף

 אקדח אצר. אצעדה אצל אינבע אץאטריון,
 ארך ארח ארו ארג ארבע ארב אראל אר .אקו
 אשך אשר אש י ארשת ארש ארק ארןארסן
 אישון אשמר אשמן אשם אשתונן אשת%לואשכר
 , אשתדור אשר אשפר אשףאשנב

 מחגרת ותטעם . אתר אתנן אחמל אתיק אתוןאת
 - הירותם ומיני תוצאותם מבלערי היסודותאלף
 ונחברי' יחד ונקבצין יקבצון מל" האותיו' כל כידע
 ונהסכין נסדרין האותיותי סני עוברי לכלבהם

 וממתח קפודית לשון כלות ער למלה והיוונחלפין
 יקכצון ולא 'אטמון לא אשר אלה נולתי מבטאכל

 מהם תקום לא ינחברין נדבקין ואם עבריתבלשון
 - בישון %א בשמות נקבצין אשר מהם ועג .מלה

 בלשון ולא טשנה בלשון ביסודות ולאבהתרתקם
 ארבעים מהם ותשעים שמונה מספרם ועם .ענרעז

 תורהאור
 שמנה 4 דמאלניט 3 ש=הח1
 סו 1 שם3

 . ותשע.ם שסויה כתיב ואוקספורד וברלע לונרת במק 'כנ(
 אוהיף מררי מעורב.ם לפמ אשר כ," בגל כ' האפח לבררוקשה

 וחמקך . בסראק:ם הדום'םצ,ץ:ררל2,,ק
 וף אותיות נםלרעתו

 חטך-
 במלוח נמצאות הן נסררותיהנה

 להיות 14 הר: הפערוקש טעות כ' לוסר ואע ' תפחששזפחמ
 בשמות לפעורם יםצחי פהנפרדות כ. להלן בוכרו עצמוהפחבר
 1NSD1i 4,ף אותיות כי ואוסר דבריו אח מפרש ארמיתובלשת
 לא אם . הסבורג כ". מלבד הכ,; בכל נפ2א וגן ומיואחבשם
 היה ופרונה ותחח אחרות אורווח שחי על היתה שעומדשממר

 נאספיכז ודע נקבציכז ולא נחבריכז לאאשר
 הנשארים וחמסה( ושטונו( . למלה יקומו%א

 מ"כ( וגכז . היסוד על ולא mpD ע'קנקבצים
 בספר אשר ארשית בלשון נדבקין אשר מוערמעט
 זזכולד: בקרב נקבצין אשר ומהן . ועורארניאל
 בתחלתו? נכפלים אשר ומהם . האותיות יתרעם
 באחריתכן נכסליכ( אשי ומהב( באדניתהוגכז
 נקבצים לא אשר האותיות הן אלה , בתחלתהולא
 . בטלה יתקבצון ולא יחד נחבריםולא
 זט דם. דפ רז נקי נץ נס גדבס
 פד טנ חע- תה תא זת- זש זץזס
 ספ סז , לר . פו2 פק פץ טךטז
 צט פב.~ז - 1מקעח עא מש-מץ
 קדיתס. ש צש.קנ צםצד

 %א נאחדעט אעם אשר משאחם הםחלה
 "mpD עסי , במקס אם מ במ*:נתרנז
 ' המה אלה יחר,סתת

 הק הצ הפ הע הך הן הת הז הא פי אשאע
 תוהוטרוכומ~וס ידוה ת התיואובהש
 עימע חאיטסיע ~חי וס ורושי וק וצזעום
 ,ן, ' מפ סו סב י לר נק, ק כט גג י ק יעים
 ש. חט תר תג שצ, י קת יצת

 ואע , אע : ארמית בלשנן מהם הנחברםאלה
 מו, . ביתה2 ועה2ףא . ט'צ י 1 בכתיאמתשם

 והנרבקץ ' 4 מבכא קתרום , קת . 3 לאהתאלמוא
 1ףסכה יס' ' במעי סי, כאלה: בשמורומהכס
 באקדח בוטרתה.אק וס משר, בתדהרייעתד

 י ביוחא וי בוטו:י, ונם בופסיי וףובאקו,
 מהםמצפימץ*טמות והרבה ויבזעא'*מזמהי

 ' מבטא וין שמות הם מ על , מהן ללמדשץ
 , ובאחריתם בתחלתם במים האוחית עפינה

 לשרת המוכנים עשרה העשתי האותיות כידע
 המלים בתחלות נכמלים כלם למלאנהומועדים

זקכמ1421ך
 . אחר שם בוכתוב
 בשפות ופעם אריסת בלשן פעם פיו , במקהה אס כי ,כד(
 המקרה וילת מ4 : קודיו הסתוו המקרה ובמור ' כללים אופרטים
 אל האלה אותיות זונות ושמינה ateD~n ומחוו המכרעאשר

 . למעלה חוכיר אשר וונוחהארבעים
 יורץ בחרץ ר1י2טו נמצא שלי בכי,ק : ביהה ושצצו .כה(
 ' עשף במלת במצאו הלא ץ ש כי רבדיו להצדיק מאודוקשה
 לה*וק

 ב"א וו המץ בכל כחוב שבנוסחהמ בויוא י החח
 ביסחחנו כי ברור ניאה אבל , שלפניו הנומחה היהה כןואולי
 מלבד נמררות תמיר ת שאורזות לומר כינחו היתה אלו כיישרה
 הקרים אשר הכפרדוה הוונות כל מ מוכירם היה זואבשם
 י הכ"י בכל נמצא לא תה .בראש
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 לבר אל"ף נולתי ' קצותיהם משהיובאחריתם
 כמילתכ: וכה מטללה בסוף יכפל לאפישר
 4 אשלחך בברית 3 אליו בבא 2 אאלים 1אאורך

 ובוהב בכסף 6 ההללתן ותעיר 6 וארעוההיתוך
 עת 10 למבר ככלותו 9 מלא ככלוב 8 ייחל לא 7ייפהו
 14 ממלגות ן1 ממשלת 12 ללון מקום גם 11ללדת

 17 ערף לי ועתה 16 ששזפר,נ' 15 עלוששת:

 כי יכפל ל4ו 11 וולהי נכפליכן כלכם 8נחתקמהו
 : 19 העמורים נוויאם

 20 סובב : המליכן באחריוע יכפלו כד,וגם

 26 לנבהה 24 נורד 23 חוגג 22 ,נובב 21דובב

 30 מחיל 29 הסכך 28 לשוטט 27 אשוחח 26לגוו

 85 ינופף 84 להתרועע 88 נסס 82 חונן 81ארומם

 40 ממותת 89 בשש 88 תתוזמר  יו ~ppn 86קצץ

 והאותיות נמצאו . אלדר ככוו 'כפלו המלייטורוב
 האותיותי ויתר ורופדן כופות נכמליכםהמשרתיכן

 לבדו 'ור זולת' בהחלה ולא באחרית  עדיהםנשתוו
 : באחריתן נכפל לאאשר

 . הפחיזההמה

 כפי מלה כל להעמיד . יהודית לשון לבאראחל
 המשביל יתבונן %א מנים רבת מלה הסשאת'

 סביבותיה אשר ענעה במחות אם כייסודותיה
 אשר עד והטבת מושכת המלה כ' - פניהלמרבית
 א(, פנים עשר חמשה ער אחד ממראהפתחלקת

 עליה ויורה ימשננה הענין אשו מלה יש כןעל
 מושכות היא אשר מלה וער . גזרתה שולמר
 פתרון הוא וכה , סורו ושכל הפתרון ומבארתהענין
 . ותוצאותיהם מחלקותיהם לפי המלים ומשרהלשון
 הראשון המראה . מנים יששה מתחלק .אב

 ברא' ) כנור חופש כל אבי ( ז ב אסתר ) ואםאב
 והם . ( יד ב )ויקרא באש קלוי אביב כא(ד

 ואם אב . אחת ויסודתם פתרון שינויי דמיוןאחורי
 לכל ראשון הוא חור תופש גל אני , יבנים אנהוא

ושמבאר
 ני'ו לו יש אשר לברו חל שרש הוא מנחם  שיטח לם.א(

 .הוראות
 רסון לשן וחפרהאב.יגה כפו אבי ר'א שם רל" ת"לב(
 ומאויי רציני בצה עד איוב יבחן אבי מהרומו וכן כנחם חבררכך

 ' נצח ער איובשיבחן

 כן ה ירמוס9 ב א ייאלש ה מה ישעיה1
 מץ לא שמות10 יי כו כווקאל6 לנ לנ איוב2
 ב נ קהלתזו ר י ירמיהל ב נא ההלים3
 כה12בראש"כד ו ה מיכה8 לר כ"אך4

 כל תהלת בכורים לכל ראשון הוא אביב . כנורתופשי
 אני מגזרת להיות יתכן ונם . אביב קראו כן עלכרכול
 וקלייתו %חותו רטיבהו בעבור . סו( 1 )שירהנחל
 י ענינו לתוכן הראשון מן קרוב האחרון וגהבאש

 אביהם ולא ו( )דבריםכג יי' אבה %א .השני
 ב( נצח עד איוב יבחן אבי כו( א )שםלעלות

 גזרה כלם ה( 'ב )קהלת האימונה ותמר לו( לד)איוב
 איוב יבחן אני ומחרון . רצון לשון וכלם . הםאחת
 וחפר פתרון . נצה עד איונ שינתן ומאויירצומ

 . כחו ככלות דימדם תאות השבית יהאביונה
 לא באבו עודנו יא( ו )שיר הנחל אבי .השלישי

 ובעלי - סרי לחות לשון ומחרונו יב( ח )איוביקטף
 )דג שגיא ואנטה שפיר עפיה ספרו זה בלשוןארמית

 . אבקה יתן לא ך( כו יתןמריו)ויקרא לא ט(ד

 אין יט( לב )איוב יבקע חרשים כאבות .הרביעי
 , עמה יורה הענין אבל בתווה IVD1 ואתלמלה
 והשנה בחציו די והיה , חשו על יורה הפסוקזחצי
 במסוק מעמים דבור אחד ענין ונמצא . שמתעפנו
 שחצים המסוקים קצות ואלה . רבית וכהנהאחד
 קולי ושמעו האוינו בחצים די והעז חצים עליורה

 כמנור 'ערף ' כנ( כח )'שע" אמרת' ושמעוהקשעו

 כי ותשכח ב( לב )דברים אבזרתי נפול תזל ,לקחי

 . טו( לט לאיוב חדושה השדה וחית , תזורהרני
 . יב( ד )שיר חתום מעין נעול גל כלה אחווד נעולגן
 רגלי . ה( לא )ישעיה והמליט פתוח , והצילגנון
 והוספהו , בחרמו 'גורהו - ו( כו )שם דלים פעמי ,עגי

 וצי , שינו אני בו תלך בל ' כוו( א )חבקוקבמכמרתו
 דרך בים הנותן כא(- לג )ישעיה יעברנהו בלאדיר
 את אפרים וירא . מז( מג )שם נתיבה עזיםובמים
 שלל, מהר . ( יג ה )הוטים מגורו אח ומלודז? ,חליו

 י הנביאים בדברי רבות וכאלה יג( ח )'שעיה בזלטי
 י אובית לענין נשוב . להם הראו' נענין אכתנםועתה
 הם יבקע חדשים כאבוה יפתח לא כיין בטניהנה
 . ונם'חתס מלטותם סריב[ ]לא ממני הנניף3ים 'יןננל'

 תורהאור
 וק ' הלס"ה 33 ה מב חהל'ם3? א לר 'רמה13
 כנ יח משלי34 ח כו משלי24 יב ינ יהישע14
 לב האעיהי34 צמכההגשו 24 ד קבב תהל"גו
 לטנ שמרח36 יט לא ביא'26 שיראו16
 ר סט ל3בראשי' ה קמנ תהלהע2 מא כב ש"בלו
 ינ טו במרבי38 ינ כנ יהושע28 איובידך18
 א לב שיית39 ו ב בחרם29 י לוו שמיה9!
 ע יר  ש"א40 ביי מש304 ד א קהלת"2
 י לנ ישלה 13 ו ז שי 2[

 כא לו תהלם32 ז ט זטיה22
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 [ 2גה
 כאוב והיה ( 'זו יה ודברי וירעונד אב . ההכושי ,,

שארץ
 קוי

 )ש"צ אוב נטת אשת ד( כט )'שעיה
 מעשה כלם 'ט( ה )')משה האובות אל דרשו ו(צח

 קברים., לשכני העלתםכשפים

 ענין כפו( בג )משלי אבו' לקי או' למי .הששי
 . אביון מגזית להיות ויתכן ענינו לפי הוא ואנינהעגם

 שאול נב( ה )ויקרא אנדה טצא אואבד.

 י אחר מראה אם כי לו אין יא( סו )משליואבדון
 שאול אכורזזכ,שכיל עלבו והנעל'. האגור הדברוהוא
 לארץ מתהת אשר שאול פתרונו ' יי' נגרואברון
 כסות מבלי וגלוים השופים עין מכל הנעלםזאבדון
 י ג( מנהם מנוס ואבד האדם בני לבות כי אף ,י'נגד

 עיךבתורה לו אין כ' . ענינו פתרוננכסי .אבח
 ך( כא הרב)יהו' אבחת . עליו ,ורה -נבואה עניןאבל
 להם אין אשר מלין בתורה ויש . הרב איטתכמו

 עניני אבל . בנינם ודעת גורתם על לעמודדמיון
 ויהי - וימשכום עליהם יורו הדת וסרריהמהוה
 הלשון יסודות מצוא ונלאו סברא אנשי ראוכאשר
 על לעמד הלבטא שרש להשיג כה מצאוולא

 הלשון והפכו האותיות והחליפו הטלים שינועיקרם
 כדת. לאאשר

,ן
 אבהת ובאר פתרוניו בספר קריש בן יהודהתקן
 יסף וגם . בנט"ן "ד"ת ההליף הרב אבעת כמוהרב
 2'ת המלה מכן נשאר הנה ' המלה יסוד עלאל"ף

 כה ואין ' וסוף תהלה מנלי המלה ונמצאת ,לבדו
 טרוצה הקרש מלשון מלה להיות הלשוןמשפם
 . הרב אבהת כמו קצותיה משתי קלוטה וסמהמסה
 להיות פתרונו יקום לא ההוא אפואר לדבריוגם

 ידיתה סו( ה לירמיה בעתה מגזרת אם . הרבאבעת
 המל" בתהלת אשראל"ף

 נטה למה[ ]נ"א מדוע

 אשר התי"ו להשיב יש ועור . ללכוד בא ומהאליה

 אחוו הוא בבעתה אשר והתייפו יחוד איננובאבחת

 אל"ף משריגז הפותר נמצא הן עיקר. אחיזתבמלה
 לו אשר תיאו מבעתה וקוטבית לו, אין אשרבאבהת
 ההליף כאשר י( ולא . אבעת כמו אבהת כיבאמרו
 אשר האל"ף את יהלך התיו את והשרש ההרתאת

 כי . אל"ף בה אין אשר ימלה 'דמנו %א -לאבחת
 השמת הלמען ן בבעתה אל"ח לשום יוכלאיבכה

 עליות להוסיף אחורז טלור יטיחית אבהרזמחרון
 חוסמת לו נהיות נפתרון יהרון מה מ , ממנהולגרוע
 יודעיט ההמה והפותרי', ותהפוכת תמורותומגרעת

 - תעורתנו בסטר מצואר, הלשון קבוצות איןכי
 המלים אלה כל אצלנו שלמה הלשון היתהואלו
 . נמרהבו והשגנום אותם מוצאים היינו ירמאואשר
 על בוראים כן העל ג נעתקי גי נמצאו לאותהה

 ארז ומרביכו ,הקוצך את מרהיבים . הקדשלשון

 . כקוורום רווק עלינו יערה עד יתכן לא וכן ;המוער
 פתרו קעד[ קיט ךתהלים י" לישועתךתאבתי

 באת ההליף . תאוה מן תאותי כמו בוהפותר

 הקים וכן . המלה ימודורץ על ת"'ו 'סח וגם יבואו
 שומו מטרם המוסר מאמתת .עליו והיה 'פתרונה

 המליס כל אפס ' הלשון בנין יבנה איך לחקורפתרון
 אשר תי"ו תהלתם אשר הנבואות בסרריהאמורים

 עיקר אחיות בה אהוו %א המלה מיורשאיננה
 יסבו ולא כנאומה בו לספר הלשון אנשי יוכיוןלא

 - באסרך . המלין כאלה אהד במראה אם כיהמלה
 תעודה. . תבונה . תאנה תנומה. יתשורה

 תשובה. תנופה. תקוה. תהנה.תרומה.
 יוכלון היכול . רבוות וכאלה . תאוהתשומה.

 תהנה ומן . תרמתי תרומה מן להסב הלשיןאנשי

 . תנמיכי תנופה ומן . תקותי חקוה ומן .תהנת'

 תרומה מן יאמר יץ? תאוח'. תאוהומן

 . קויתן ולקוד: ומן . קנותי חךנה ומן יהרימותי
 תנוטה ומן קמת'. תקומה ומן ' שבתי תשובהומן

 אשר המלין אלו בכל .)וכן אויתי תאוה ומן -הניפותי

 אהוו איננו אשר בתהלתם בתיו להכתבמשפטם

 מקרמהכז לעת המלין בצרטך יסוד אחיותבהב!

 אהוו הוא לתאבתי אשר התיפו אבל י התוותןיעלו

 ופתרונו י עמהם יעלה כן על קלקר אהיותבמלה

 את אנכ' מתאב וכמוהו - נפשי  לישועתך כלתהכמו

 מכלה. פתרונו ה( 1 )עמוס יעקבגאון
 גאון את אנכי

 ך(ויזע קיט )תה' לתאבה נמשי גרטה וכמוהו ייעקב
 כל אין יבשה נטשנו ועתה י ארמוס בלשוןכמוהו

 החלופי מהמלים זה וגם ' תאיבה נטשנא . ו()בת"א
 חוברי בו פתר יג( מז )יששה  שמים הובר' ,אותיות
 הברקם והובר ש( יה )דנרים הבר דובר מן ,גומגם

המבאר
 לוודע בהעתקת אבל וברל.1 וויזא בהעתקם כחוב כןר( , חטבורג t"as אם כ' נמצאו לא שהם שום מבר טלואנ(
 . עיקר והראשין ואלו כמי ט'רושו והיה בוי ולו כחוב יהמבורז . קרות ייזראע
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 וגן בחי"ת ה"א ההליח , ו( נח )תהליםמחנם
 מנלי עמדה על עומרת והמלה , המלה פתרוןהעמיד
 , שמים בוררי כמו וימים הוברי ופתרון ,חליפות
 רגעי  דעות על לעמוד הקוסמיכם יוגלו לא כייען
 ולעת . לטוהר השמים להם ברור עד והללההיום

 . לחדשים ומוריעים הגונבים מחוה יחווהגרותם
 טחוה מבלי בכוכבים החווים תורה אמהה כןעל

 מינה אסר כה וגם ן יקסמו ולא יחוו לאהכוכבים
 לכם ויזטוכה כבדוון לכנז ליליה לכן : חניוניובדברי
 עליהנם וקדר הנבעים ע5 השמש ובאהונקסום
 חשכה ביום כי יורה הפסוק זה ט ג ]מיכההיום

 זהקוסמין אין כוכביוזכז ויחתמו שחקיכםכהבהר
 רי וקוב להיות יתכן לא כן ש , ולקג!וכ! לדקדקיכול'ן
 המלה קמה הנה . שכוים זזוברי צוכם כישכוים

 מלים ויש . אותיותיה המיר מבלי ענינהכמשפט
 המרורים ההא'"ן כל שמר אמר אם : לטעוןלטוען
 כמו המדוגרים המלין בתחלתו הקדומים[]נ"א
 . הוא כן כדבריו במלים טייסך'ס נלם שמיםהוברי
 משפיה אשר עברית בלשון מוער מעט מלים ישאבל

 )סצופ'הו( נתיבות הולכי כאלה; שמים,כהוצרי
 )ישעיה שוכבים הזים כח( ו )ירמיה רכלהלכי
 ומהכרו ד( סב )תהלימו איש ש חהותהו י(נו
 במקום האלה המלים אבאר ועתה ' ג( יט )איובלי

 'מחברתם
 חבלים לך בבא נחנת מה : אותיות מחלופיועוד
 הנאה מלשון נהגת מה בו מתר ' בג( כב)ירמיה
 מהעמידה מיסודתה המלה ויוציא בה'א חיתההליף
 עמדה על עומדות הטלה כי אמס . שרשהעל

 מראה וכה י חלשות ומבלי תמורות מאיןויסורתה
 נחנת מה בארגים הקוננת בלבנון יושבת :פתרונה
 את נבא ירחיות . כיולרה חל חבליכ! ילךבבוא

 בנינו בנוה הבוטח 'הודה מלך על הזאתהנטאה
 : יסומר כתוב כאשר ' קנו וגובה עליותיוורוכב
 חלוני לו וקרע מרווחים ועליות מדות בית ליאבנה
 וביען 'ען יד( )שם בששר ומשוח בארןיספון
 כה . בקנו שברו וישח , ארניו ובית בבנינונשען
 גחנת מה בארזים מקוננת בלבנון ישבת ;השיבו
 תהיה איפה ארויך קנת בהרסי , חבלים לךבבא

 והחסירו החלשו אשר המלים רבו וכן יחבוי
 אפל . כדת לא אשר סדרם וימיו , פחמוןאנשי
 אותיורץ חלופתו היא אשר המלה . תורהניע

 ולהעמיד למרש ן לה הראוי בטחברהיחבינה
 הראשון. לענין נשור ועתה , ימורתם עלהמליס

 יהורה אבלה . האהד : סנים לג' מתחלק .אבל
 כו( ג )ישעירו מתחיה ואבלו ואנו ב( יד)ירמצו

 כי כבודו עגן יגילו עליו וככוריו ע10 עליו אבלכי
 להתאבל יתכן איך ' ה( י )הושע ממנוגלנה
 וה אין . יגלו והכמרים הפסילים שבות עלהעם

 על יתאבלו הענת . הענין לפי 'פתרונו כה אםכי
 עליהום ששיכ! שהיו הנמריכ! וגג( -אלליהכם
 און ביות לעגלורז ופתרון - יחדו יתאגלונקם
 למדי"ן עברירז בלשון יש - און בית ענלורןעקב

 וכבר . פניכ! למרבירץ מחולקיכ! המליטיבתחלת
 ווזה . למ"ר במעלותי הוה הספר בתחלתקרמו
 מהמראותי אחדמראה

 DS"1 נמצא אשר
 ישראל לבני פרעה ואטר ן כאלה . קמעןבמקום
 )תהליכז פני בקשו לבי אמר לך ג( 'ר)שמות

 לאל אם כו( ר )שמות למולח דמים זזתן זק(כו
 יג( כ )ברא' הוא אחי לי אמרי ח( יג לאיובתריבון
 המנדים נד( ט )שופ' הרגתהו אשה לי שומרופן
 )הושעיה( און בית ~גלות ג( )עמומו רעליום
 )נואי אנחט אשמים אבל , השני . הרנהוכאלה
 . עליו יורה ענינו אמנם כמו אנל / נא(מב

 אבל מט( לג ובמדבר השטיב! אבלכהשלישי,
 . הוא טקום שם כב( ו )שופטיםכ!חולה
 תוצאותיו' טבלערי פנים מתחלקלג'אבוי
 ענינו סו( א )שטות האבנים על וראיתןהאחד
 המחרץ הוא טתרתו יקוים ומענינו עליויורה

 עושזז והנהו וכנווהו . לדתה בעת ליולדתהעשוי
 זה,הפחת גם ג( יח )ירמוס האבניםמלאכהש

 באגן השנ' - פיהו בעוברי יסוב היוצר גלגלאשר
 תזעק סקי אנן כי יה( כא )שמות באגרוףאו

 אשר אנן ויש ' הארץ כואבני אבן יא( ב)חבקוק
 צדק אנני : כאלה בענין ולא במראה עמוישתוה
 שני וענין - כו( יד )ש"ב המלך באבן לו( ין)ויקרא

 י( לט )שם אבן טור' 1( כה )שמות שוהם אבניה(
המבאר

 בכל כן שאץ סח פנ.ם לר' פחחלק אבן לתקן ה.ה ולפצץ ממנו השני אשר ענ'ממ לשת סאב נחלק השנ' העזך ר"לה(
 לפתנו, אפוי הנוסחאות בע'" אולם ' -קרים אבנים ופירושם אבן וטוף שהם אבניהיא

 הרב'עי השלהגו ובמקרם , השלישי נמצא שני וענץ תחתהמבירנ
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 הבריל אבן ל( ל 'שעיה ) ברר ואבן השלישיוענין
 ' ח( ה )שם העופרת אבן י( ד)וכרקה

 אניות עם חלטו פתוין אנשי פתרו .אבוי
 אניות בריחת הימיה! ברחו בו( ט )א'%אנה

 משלו בשאתו איוב רצה 1%41 תבואההנושאוה
 היה כה אניות לבריחת היסים בריחתלהשוות
 עלי יטוש וכנשר אבה אניות כמו ברחומתקנו
 'שוה איננה והחדה מעוקל שהמשל אע"פאוכל
 המלים וגם איננו המשל כי אטניה על דגורהולא
 הפתרון מראה להיות יתכן כה אבל יעזרוהל4ו

 עברו אבה אניות עם חלפו המלים מאוניכמדת

 הנשי ידאה כאשר ואנוי אוי ימי וחלפוצינותי
 ובחשך בא בהבל ואניה ותאנטק מר בספדברחו
 ' להם אחת גורה ואביון אנה אנוי נמצאהלך

 . מ( נח לשמות אננסים להם תשית .אבנם
 יחגר בר ובאבנט ט( כס )שם אבנן אתםוחגרת
 כפי ופתרונו המה. חגורות מיני ד( סו)רקרא
 .נענינו[
 מאבוסיה פתחו ד(' יד )משלי בר אבוס יאבס
 ס( לט לאיוב אבוסיד יי ילין אס נו( נ)ירמיה

 מקום הוא ופתהינו . אחד מראה אם כי לואין
 ' י( לבלילה העשויהבהמה

 קחבים נגזרתם שוים ענימם לג' מהחלקאבק-
 ועפר אבק הראשון . במהרונכ( וראויותבענינכם
 ו(. ג )שיר רוכל אבקת השני כד(' כח)דברים

 אנק ' כה( לב )בראשית עמו איש ושבקהשליגני
 : כאלה , עליו ימד וענינו . הם אחד עניןועפר

 בכל י(- כו )הווקאל אבקת ימסך סוסיומשפעת
 מן עפר ישה סוסים מרוצת שם יש אשרמקום
 רגלכם אנק וענן וכמוהו ' טרוצחם מפניהארץ
 הנד(. )ישעיה יעלה כאבק ופרחם אג(.)נחום
 כי מרקחת ושהקי סמים ה( דקי מתרוגי רוכלאבקת
 ע"כ כעמר י( דק הדק אם כי כוהתה גחלי על 'ותןלא

 ויתעמר פתרונו עמו איש ויאבק . רוכל אבקתוינהו
 ועפר אבק עלות ער שניהם נשתקשקו - עמואיש

 . י( ונענועם חנם תוקסם מרובלשכוים

 אבר ישו האחר ענינים' לב' מתחלק .אבר
 )תהלים לך יסך באברתו - לא( נ? )יקועקעכנשרים

 המבינתך ו(. גה )שם כיונה אבר לי יתן מי ד(יצא
 כגסי ש - הס כנף ענין כו( לט )איש גץיאבר
 )משליא כנף בעל כל בעיני ד( יט )שמותנשרים
 . יר( סח )תהלים בכסף נחפה יונה כנפי ייו(

 )תה/ לב אבירי ח( כא )ש"א הרועים אבירהשני

 בשן אבירי . כד( א )ישעיה ישראל אביר - ו(עו
 עת ושם אבירם לחם - יג( כב )תהליםבתרוני
 לשון וגלם להם. אחר ופתרון אחת גורה -כה(
 . הםאומץ

 אין מג( מא )בר' אברך לפניו ייקראו -אברך
 להעמירה יכול הפותר בתוחקאנל דמיון 1דלמלה
 בג( כוה )יגמעי' ברך כל תכרע לי כי : ברךמגרת
 הגמלים)בר' ויברך ( ו צה )חה' עושנו ה' לטנינברכה
 למניו הכריו המשנה במרכבת יוסף ברכוב י4ו(יכר

 לברוך הראוי השליט וה אומר היח וכןהמגריו
 אסוך כענין להיותו וראוי ' לו ולהשתחוותלפניו
 סגתי לא מסוך סך עקרו אשר ב( ד )מ"בסימן
 מצער ואצעדה . ג( י)דנדון

 כט(י ל )משי
 אגדורץ כנ(. ינ )שמות אוונ אגורתאנד.
 )ש"ב אחת לאגודה ודקיו י 1( נח )ישעיהמומה

 הנאספת קבוצה כסו והוא ' עליו יורה ענינו - ( כהב
 אגרות התר ונאסר . בנף הנאסרת וכאלומהביד

 ' הקשור דבר אס כי להתיר הגהיר לא כי הבינומוטה
 ואת למלה אין . כח( לח )איוב %ל אלי .אבל
 אגלי פתרונה על יורה עבינה אבל בתורהרמיון

 ' רביבים ורעשת פול נפזמי כמופזי

 על י ז( לה )ישעיה לאגם השרב "יה -אנש
 אוביש ואגמים יט(. ו לשמות אגמיהם ועליארקץם
 )שם מש אגמי שכר עושי כל . מס מב)ישעיה

 והיו פתרון וכה י מים מקוה מקום בלם . '(יט
 חרוב נפש. אגמי שכר עשי כל מדוכאיםשחותיה
 מסגרות העושים המתגים ואבלו האגס כנימיההרבו

 ונפש השוור דגת חסנר במה האגמיםבמימי
 .שרציו
המבאר

 וכ, חבורושל . לבלילה העשוקי למקום הבחפה מראה , ל'חו(
 טלמד לוי כן יהובת דל ואירך . חתורה על סק4'עי

 עפו בהאבקי הכא בייב הכבוד כסא עד ברנל'הם אבקשהעלו . ושזזקי דקת שגא : בטוך סמים דקי1(

[
 עפר פעלים שהיו אבק מלשת רחעפר פירשוסלחם עסו בהאבקו כחיב "מר יתק ים ק(
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 ה(. נח משעמה ראשו כאגמון הלכף 'אנמרן
 ואגמון כסה . יב( מא נסיוב ואגמון נפוחכדוד

 בו(. ט נסיוב באסו אגמון התשים - יג( ט)ישעי"

 . ענינו[ לפי פתרונו נווה הם קצה במותיגלם
 באגנותי וישם ' ג( ז )שיר הטהר אנן -אגן
 הנבלם כלי כל וער האגנות מכלי ' ו( כד)שטות
rp~gp)שפה עגולות המה קערות טיני - כד( כב . 
 המדמה בהשוות עגלתם ש יורה הסהרואגן
 י עגלתו '( שויון ללמד לאגןהסהר

 יב לחזקאל רוה לכל אווה אגמיו ואת יאכף
 ד( 1 תינשל ליה נשר די וגפין ככזו גטין פתרונו .יד(
 כנמים כמו פתרונו . ו( שם )שם ארבע נמיןולה

 . ארמיתבלשון
 לאגורת האחר ן מחלקות לב' מתחלק יאבר

 ה( י )משלי משכיל בן בקיץ אוגר ' לו( ב בש"זזכסף
 תשתה לא ויין - ח( 1 )שם מאכלה בקציראגרה
 קבישד, לשון כלב! ' לבו( כח )דברים תאגרולא
 א( ל )כושלי יקה בן אגור להיות ויתכן .המה

 כאשר המלה מראשית האלף ~לות וראוי .שענינם
 )חבקוק בחרמו יגרהו ן כאלה האלמין במחברתכתונ
 נהרסו . יט( נ )חגי במגורה הזרע העוד . ט0א

 השני . המה אגירה לטוון כלם . יו( א )'ואלממגרות
 בידו פתוחה ואגרת . ח( ב )נחמיה אסף אלואגרת
 הסרם אגרת ז(. ב )שם לי יתנו אגרות וה(.)שם

 . המה גליון ענין כס(. ט)אסתר
 כסף אגרס* שלשים זהב אגרטלי .אנרפל

 . הם כלים מיני כן( א)עורא
 . 'ה( כא לנוטות באגרוף או באבן -אגרוף

 )שומטים גרפם קישון ונחל - הענין למי הוא ידמכת
 כיתר אל"ף גרוע ויהיה ' לענינו קרוב הוא כא(ה

 . בראשיתם אל"ף הגרועיםהמלים
 'עלה ואד "אחד : מחלקות לי מתחלק .אד

 )איוב לאדו מכור יזקו 0' ב )בראשית הארץמן
 לנ"א וחשך ערפל ענין י ענינו למי פתרונו כו('לו

 תבא 1ול מגורתכם להיות ויתכן - ומחשך[אופל
 לעול איד הלא . 'ג( א לעובדי אידם ביום עטיבשער
 י1 )טשלי ינקית לא ואיד שכווה - ג( ל4ו)4ויונ
 א לעובריה אירו ביום בחילו תשלחנה ואל .ה(

 אוד זה הלא השם . הופל ענן יום כמו .ע(
 משני . מאש הנפחם עץ . ב( ג נוכריה מאשמוצל
 משרמה מוצל כאוד . ד( ו )'שעמה האודיםונבות
 על השלישי י טשרפה הנפחם עץ - שו( ד)עמוס
 הרעה אודח אל . א( יב ובמדבר הכשבז האטוהאדות

 אדוכדך וש ארתי ש . סו( יג )ש"ב הזאתהגדולה
 , ח( יח )שגזות ישראל אודת ש 0. יד)ההוגמע

 - ישראל דם- עלכמו
 מדיבת . לג( ב )ש"א נמשך את ילאדע .1ל2147

 י הם כליון עמן - טו( כו )וקראנמש
 שם )שם מלבא אדין ' יז( ב לדניאל דניאלאושן

 כפי פתרונו י כד( ג )שם מלכא נבכרנצר אדיןמח(
 יקרע כי אדם האחד . מנים לר' טתחלק .אדם - אז כמוענינו
 יד )איוב אשה ילוד ארם ' ב( א )ויקרא קרבןמכם
 יורע מי י י1( מט )תהלים ילין בל ביקר אדם -א(
 אדב! בני הבל אך . כא( ג )קהלת הארם בנירוח

 )תה/ יחר מהבל "מה לש" בטאונים איש בניכגב

 אגל . במאזנים ~לות אדם בני משפט וא"י - י(סב
 ראוי ההבל היה אלו דמה להנל אדם טתרונוכה

 והארם מאונים בכף ההבל להיתו במאוניםלהשקל

 - שוה האדם ושקלת ההבל שקלת נמצא שניהבכף
 ורוח למעלה השו העלה אדם בנ' רוח 'ורעמ'

 - כא( ג )קהלת לארץ למסוה היא היוררתהנהמה
 המשכיל שלמה אמרת ש להשתומם לבב אנשי עליש

 בפתרוני פליאה יש אמנכ, כי ממליצתוולתמוה
 האלהיכז אל תשוב והרוח אמר הוא הלא .מליו
 אם יודע סי אומר ועתה . יו( יב )שם נתנהאשר
 הרוח כי הבין דבר ממוצא אך יורדת אםעולה
 ומדק . יסורו אל ישוב והאדם סכונה אלתשוב

 ורוח האדם רווק דבר בשכלו למשיג הכשכיליוכל
 לבב אנשי על יש ' יורדת אם עולה פכםהבהמה
 העולם לנתיבות לבותם וישיירו השכל באורחלארגז

 ~נ"א נכונו איך לדעת הארץ מוסרותלהתבונן

 כי ' הרת טי על במחשנה בעלותם הרוחותנבנו[
 ויכיר דבר שרש וישכיל ירע ככה בעשותואמנם
 ומאין הרכיבכם אץ. הרוחורז וטשסט אלהיט'עוג

 נמוחה מאתו האדם רוח כי והתבונן דע יהביאם

המבאר
 . שוה מן עוית לאפר עכל כן כלה וכלישמן דמה כחוב המבורז כנוסעת רק וקילחו שרית כתוב ל"י בשלשתי(
 מן רמיון שנאסר וכסו , שויון צ"ל כי לראית והן , ענולתורמית
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 באטיו ויסח הדרץ כדבר בקרבו הביאך:ומאצלו
 הנהמי: ורוה ' ו( ב )בראשית ח"ם רוחנשמת

 יצירות בספר כתוב נמצא כאשר הארץמתחתיות
 בהמה למינה חיה נפש הארץ תוצא אלהיםושימר
 רוח בצאות ע"כ י כר( א )שם ארץ וחיתוורמש
 מקומה אל ותשוב גבוה לרום תעלה מקרביהאדם
 ויורה המלה בנקידת עור יש עוד ש( מכונההואל
 היתד: אלו אמנכ! כי כיתממהא וירחיקנד:עלע:
 דמיונה בשקלת שקקה פתוחה ההא היתהתמריא
 ל"י י 1( ה )מ"ב אני האלהים : כאלה כמוהאשר
 עקב טחה הראשון ' לט( מק )מ"א האלהיםהוא

 וכניווטו 'ב(, לענינו לו דבר עקב קמץ והשניתמותתו
 )ברא' העברי העבד . יד( ב )ירמיה ישראלהעבר
 י י4!( ו )נחמיה יברח כמוני האיש וככוהו ' יז(לכו
 )בראי אתנם האמת . ח( ך )דברים הירא האשסי
 )שם האמרר ומכל החסדים מכנ קטנתי טו('מב
 ועתדן ' להם אחד ומנופט אחו: חקה ' י4ו(לב

 כמו , מתחוה %א העלה הסופרים וקמצוהואיל
 העולד: וה" , לב( ך )יחזקאל רוחככ! עלהעולה
 עולה הארם רוח בי ולמדונו הורונו ' ב( 1)ויקרא
 להשען הראוי האות לנו ווה יורדת הבהמהורוח
 היא תמיד בהא התמוהא מלה כל בו %אחוועליו

 אנשי גבלו כן כי קמיצה להיוו: יתכן ולאסתותה
 פתח בין שכל שום לבעבור החקה סמרי להלשון
 הבהמד: ורוח . ספר קוראי יסעו לא לכנעןלקמץ
 היוררת בנקודה שכל לאנשי די יש פה נםהיורדת

 מחוקק היך: תטוהה הואזת המלה היתד: אלוכי
 ומתוחה שבה טעונה ההא כי שבה בנקוד'להתבטנה
 סתחוה ועתה בהיוררת שנמם משגת הלשוןויכולת
 אלה הן י מתמההא הרחקתה על הודיעונוסוטרים
 להעמיד עוד נשאר אבל המעטוה וסוד ברברעניני
 מליו ודקדוקי ענינו %הקריב היטב הטסוקפהרון

 , הבהמה ורוח האדם רוח יודע כוי , ללבונקירותיו
 יוכל ומי רוחותכ! דעת להבין יונל מי פתרונוכה

 אם כי זאת את יבין לא ? לבותם במרעפילהשקיף

 מסט אשר נמלא ענע על הקורא את בכאן להעיר ראיהו(
 העתקות במלאכת פלפמם נעשו אשר הסעש'ם על רשכיליראה
 לונרת בכ"י הנה . ישנים ידכהבי

 וברלי
 המאטר כל פקוס נפקד

 טתמ.הא הרחקתה "על סל.ם ער י' עיר .ש עוד " ברבריהמתחיל
 וכי הארם רוח בצאת ליב הפאמר N1DSIובשנקכם

 וו,נא ובל,
 לרום העולה טחפיהא הרחקתה על ! כוה המאפר כלנשלם
 המאכר לפני ונם . " סכומה ואל מקומה אל וחשובולגבוה

 . וכל הארם רוח בצאת ל'כ חדשתם גפצאו 'י עור 'ש עור"

 ואיך , כמשטה! כל אל ומבין ~כ! בזדותיוצר
 לא אלו יוררת הבהמה רוח ואם עקה האדםווה אבי ידע לא הטשכיל שלמה כי הפותריםיאמרו
 בעג'ני המחולק" במנים הפסוק טתקן המה כההבין

 המלים כמשמפו בהא העלה מחמק: חיההתמהות
 לו: היאוים בטת: מתמך: סיר: וגםחתמוהיכ!

 רבר המדבר נהתמירץ ~כי[ ' התמיהות רובכיתר
 בפסוק דברים שנ' ובהתמרקו , בהא מתמותואהד

 גי: ' השני את ובאם הראשון את בהאמתמיה
 העשור: התמציא י המלים ברוב התמיהותמשמט
 בג )ירמס: אני מקרוב האלהי : כאלה אחדלדבר
 הגוי לח(' כז )בראש' י הק אחת ונברכה יכג(
 )יחוק' יתכנו לא הדרכי ' ד( ך )שם תהרג צדיקנם
 בענינב:! שויכ! וכולכם ' ונרבוד וכאלד: ' כס(יה

 בפד: המלרץ נוורא כי[ ]נ"א כסי בנקידתםנטנויכ:
 יש אמנכם כי י בלשון ומושכל ]:"אומושבד:

 רברץ מבטא וקצרת מבטא רחבתמלה
 נענועם כפי אם כי נקידתם ואין אותיותומעוטת אותיותי

 נקידת כי רע ' בלשון וחנייתם נפה מכונתםונפי
 תחלתם אשר במלים מנים לשלגו מהמקתהתמיהא

 )ירמיה ישראל ~עבד האחד המראה , כאלהה"מ
 העב! כל ארז הריתי קאנכי השני המראה יד(,ב

 כא )איוב שיחי לאדם האנכי י יב( י4! )במדברהוה
 . ה( י )שם ימז אנוש ולכימי השלישי והמראה .ד(
 והב! י שנויכ! בנקידתם והן לשלשתן אחדעג'ן
 , המלים כמי נענועכ! שנוח לקי להשתוותראוים

 והיורדת העלה הסופרים התמיהו %א הואלועתה
 הבהמה ורוזץ עולו: האדם רוח כי ולמדונוהורונו
 תמציא נקירת בל' המה האין פתוחי ושנשםיורדת
 שתי ואת י העולה והיא רוצכם על והעוליםכמו

 דבריכם שני על אחר במסוק הבאותהתמיהות
 . כאלה התמיהות גרוב באס ושונה בהאמתמיה
 )איוב גבר יטהר מרשהו אם יצדיק מאלוההאנוזר

 ו( )חבק'ג אמך בנהרים אם יי' חרה הבנהרים ית'ד
 ך(' עח )תה' שארלעמו ימן אם תת יוכל לחםהגם

 וברלז לודוין הלק מערוח' . הסעח"ים mf1D הו, טוהנה
 אשר אחר רמעיץיק , הסכר המאמר חמירה נוסחא לפניהםהיה
 את יהשלים אחרת העחקה טצא חסרה העתקה ל'כ לוהגז

 אחר' החסר המאמר להכמס היה אשר החח אולם ,החסרון
 התשו " בצאת ל'כ "מליח

 ' לפניהי
 פיר הטרוח נספר ולפק

 המאמר מפלוח אצח פעמים נשנו ווץ ביוסחח כי ער ידאל
 , החסר המאמר קצוה בשח' בצאתל'כ
 . היריעה הא על כונתו.ב(
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 ב(' א )יואל אנוהינם בימי ואם נימיכם ואתההיתה
 רעמצא שרי תכלית עד אם ותמצא אלוהוהחקר
 כהתל אם אתככז יחקור כי וחיוב ' ו( שו)איוב
 אם דשא עלי טרא ושינהק ' ט( יג )שב!באנוש
 אגיש הכימי ' ה( 1 )שם 53לו על שוריגעה
 הלמתיכן ' ה( י )שם בנר כימי שנותיך אםימן

 ' 'א( טח )תהלים יקומו רמאים אלט ט5אתעשרו

 נטשך נעלה בציון אם יהודה את מאסתהמאוס
 יוצר אם ישמע הלא אזן הנוטע ' ינו( 'ד)קימה;

 אכו לך נשר השני ' ט( צד )תלים '3'ט הלאעין

 משאון הסניו ' ד( י )איוב תראה אנושכראוות
 ישחט ונקר הצאן י ח( יג )שם מריבון לאיאם

 הקצור כב( 'א )בכי הים דגי כל את אם להםומצא

 נ )ישער, להציל כח גי אין אס מפדות יייקצרה

 בם נלחם ניחום אכז ישראל עם רוב הרובב(
 באף קפץ אם אל חנות השכח ' כה( יא)שומטים
 עבותו בתלם ריח התקשור ' י( עו )תליםרחמיו

 הרנה וכאיה ' ,( לס )איוב עמקיכ! ישדראב!
 האומר מ' ' כאלה ח"א בלא תמ'הא ויש 'נתורה

 איש נזנח דפן ' יב( 'א )טלא עלינו ימלךשאל
 כו(' ח )שמו' יסק5ונו ולא לעיניהם מצריםתועבת

 מי ' לה( ג )איכה ראד; לא ה' בריבו ארכםלעות
 עליון ממי ' לו( ג )שם צוה לא ה' ותה' אמרזה
 : הרבה וכאלה ' לו( ג )שם והטוב הרעות תצא4א

 רנו אותו . ילין בל ניקר אדם . הראשון לעניןנשוב

 ארכם אמרו וכה ' וערב בקר מגורת פתרוןאנשי

 הפתרון והיה ערב לו לערב 'אמין ולא בקריקוב!

 בקרב אשר היוד לולי הפותריכ! כסי בענינוראוי

 אבל , בוקר מגזרות מהיותה ימנענה אשרהמלה
 בהיותו ארם : פתרונו וכה 'קר מגורת אם כיאיננה

 לנישוב יבין ול"ו יש.אנו עשרו תסארהו 'קרנימי
 ביקר אדם . ילין בל ביקר אדים וסתרון .אחריתו
 וכמוהו ' ואיו 'גוע סתע כי נקנו ילין בלעשרו

 הש 'קרה ' '( מה )תלים ביקרותע. מלכיםבנות

 'ג(' א )מ"ב נטשי נא תיקר . סו( נ )משלימפנינים

 אדום מדוע , כב( ג )מ"ב כדם אדומים 'השני

 1(. ר )איכה עצם אדמו ' נ( סג )'ויעיהללבושך
 חן תורא אל . מס( יג )ויקרא ארמדות אוירקרק

 נזארכן גבורתנו מגן . לא( כג )משל' יתאדמוכי

 . המה ושנית חכלילות ענין י ד( ב)נחום
 עובד ' ב( יב )דניאל אסר אדמיע 'והשלישי

 ינ(י סט )תהי אדמות עלי ' יא( יב )משליארטתו
 ' אדמה מגורת להיותויתכן

 ' יו( כח )שמות וברקת סידה אודם יהרביעי

 מתחי" 'אדן
 אדיני יתאחד ' מחיקתה לב'

 )ברקי עבדיו אתשאל
 קסזה אדנים ביד ' 'ם( מד

 ' ך( לפו מראשיי יוסף ארני ויקח ' ד( יט)ישעיה

 )שמו' ה' "אדון ' כא( קה גחה/ לביתו אדוןשמו

 אדניות מזה על השני . המזה גביר ענין ' יו(כג
 )שמו' כסף אדניהם וארבעים ו( לח לטיובהטבעו

 ' בז( לח )שם לאדן כס. . כא(כו

 נאיר האחד מ"י"יין יב סתתי" יאדר
 צעיר""ם שלחו ואדיריהם . ה( עו )תה/ אריראתה
 ' כא( לג )ישע' יעברנו לא אדיר וצי . ג( יד)ירמיה

 גודל לשון כלם ' ח( יו )יהוקאל אדרת לגמןלהיות

 . וההלזה על יורה צעיריהם שלחו ואדירהם '"מה
 ' הוא כרו טרף מהררי אדיר אתר; נאירוסתרון

 של4) ער טרף הררי יסרת מטרם גדל אתהאכן

 גב! בעבין וכמוהו ' אריר אתה פירף הררינבראו

 חוק שום סטרם ' 'ג( מג )יששה הוא אנימיום

 וקדמון גבורתי שנבוך יוכן לסני ' הוא אג'יוכ!

 אדר כא( 1 )ההושע שנער אדרת : השני 'גדולת'

 ' ד( יג )שם שער אדר-ן ' 'ג( יא )זכרידןסיקר
 צמר יויעות ' 'ג( יט )מ"א נאדרתז סניוולט
 ,המה

 יתבייא גיבוש אייטיי4י ,אדרנזריא
 . ענינו לפי סתרונו ב( ג )דנ'%4תטומא

 כג( ז )סיא אייזיא יתמיאדרזדא
 י כמשמעו ענינו למי וסתרונו הוא ערב'חותם

 , כי( ח )שם .אדרכנים
 "י עג ים התניני

 ' הדא כןכמשמעו

 אגמית בישיז "יא . כג( ד )שם יחייאדרע

 . אזדרע דמתרגמינן כא( לב )ירמיה אורועכמו
 אטבי . '( " למשיי א"ב אהב אג' 'אהב

 )בר' רחי את יעקב וההב . כד( לא נהלים ה'את

 י המה 'רידות ישון ' יה(כס

 פתיי ז( 1 )"'ישע איה'ם אינ' אהה 'אהה
 האח האח כמשמעה המלה ואמרו סתרו; אנש'בו

 ראוע; הסלה אבל : המליכם 'תר מטרי,ואיננה

 המלה שאת כפי ' לפרש הראוים פנים להלהראות
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 קודה 1"י לענין וקוובה 'נ( מגוש . ה"מולירמי
 נחקק נהי ינהה י נ( ל )יעקוש ליום הה כמוס"א

 יה(' לב )יחף מצרים המון על נהה ' ר( ב)מיכה
 בהכר נד; ולא . ב( 1 )ש"א ישראל בית כליינהו

 יקום זה פתרון על המלה ובהעמ'ר ' יא( ו)יחולחל
 הה בלשון והמדבר . ליום הה מגורהפתרונו
 י( ממנה ובצוותו אהה "מר אליו המלהבסבותו
 תסוב ולא עמרה על המלה ונהיות . גההיאמר
 וה ענין ועל , ליום הה כמו הה "מר והנה.הנה
 המשרתי'. האלפין כיתר המל' משרת האל"ף.נמצא
 ' מלכך אהה פתרונו י י( יג )הושע איפוא מלכךאהי

 יר( יג )שם שאול קטבך אהי מות דברך אהיאבל
 ואין להיות והיו הויה מגורת אם כי מגורתהאינם
 בתחלת אשר והאל"ף ' 'ו"ד ה"י אם כי המלו;יסור
 פתרון וכה י המלה יסוב במה למדבר הוא,המלה
 קטבך אהי ' מות רברך אטיים ' מות רברךאהי
 לא מעיני יסתר נהב! שאול קטבך אשיכןשיאול
 ')אנחם

 שלחני אהיה אהנה אשר אהיה ,אהיה
 ומנכבד הקדוש השם הוא . יר( ג )שמותאליכם
 ' ד;מליכ! מיתר ואו: מלרן וסנוור ולא ,והנורא

 , להיות והיו הויה מנורת הוא אומריםופותרי'
 משדה אל אלהיב! ויאמר באמור דברקהכ!ונראיכ!
 ער מנ' הייתי אני שאמר כמו אהיד: אשראהיה

 המלרר בהשנותו אבל : עד ערי ואהיה עתהואני
 פתרוני נפסקו אליככי שלהני אהיה ואמרשניוח
 וכשמו' סתרון להם אין אשר כמלים ונעשיההמלה
 בתחלות אשר האלף כ' ' ממלינם יגורו לאאשר
 אהיה באכזרו , גורה לד; מהיורם ימנענה"מלה

 אהיה כמו להוה יחנן לא כן על . אליכם.שלחני
 )ש"ב לאב לו אהיה ' ו( יר )הושע לישראלנטל
 לא ואת ולול' 'ב(, ג )שמות עמך אהמה כי יד(ז

 ' האל"ף גמחברת המלההחברת'

 יושב האחד י מחלקות לנ' מתחלק יאדלל
 ע )שם 'סדוכ! עד ויאהל . בו( כה )ברא'אהליכ!

 ולא ירה עד הן ' י( כט )שמות מוער אהל 'יב(
 )תלים בהם אהל שם לשמש ' ה( כה לטיוביאהל
 מור ' יו( ו )מיל' וקנמון אהלים השנ' י ה(יט

 ה' נטע כאהלים . ט( מה )תלים קציעותיאהלות

 בשמים ראשי כל עם ואהלות כור ' ו( כד)במדבר
 ' המה קטורת פודי ' יד( ד)שה',ש
 דויו או האחד י מחלקות לשתי מהחלק יאו

 )שםהג(' כייגע או ' כהמס( )ויקרא בןדודואו
 קלע )תה' לו למושב אוה השני , כמשמעהמלה
 י"1 תתן אל , ד( יזו )במדבר שאוה התאוו .'יג(

 בלילה אויתה נפשי ' ס( קם )תהלים רשעמאויי
 ' יה( ה )עמוס המהחוים חוי . ס( כו)ישעיה

 ' הם[ ורצון חשק~ענין

 בו פתרו ' נ( ח )ינוול אייי איבי 'אובל

 החליפו , מים יבל' מגזרת אובל ואמרו פתרוןאנשי
 ואמרו באול' ופתרו ' המלה העמידו וכן ביודאל"ף
 )שם אל אין כגבר . ך( כב )תלים אלות'מגורת
 ולא פתרונכ! 'עורו לא המליב! ודקדוקי ' ה(פח
 ומוטות האותיות לתהסוכי ואי מאלותי לקוםיתכן
 מקוב! שב! להיותו קרוב אול' אובל אבל :המלה
 , והנחלם'ם הנהפכים המלים סיתרמה.ותו

 'ח )בראשי צי'"'ם "משים 'ש איי' .אולי

 אולי : יב( סו )ש"ב בעניי ה' יראה אלי :כד(
 בלשון מלים יש ן ד( לו )יששה אלהיך ה''שמע
 שוים ואץ בגזרתם קבוצים[ ~נ"א קצוביםהקדש

 'משני אולי : )שם( בעניי ה' 'ראה אוליבמתרונם
 )במדב' 1DD' נכוצה ואולי : יב( כו )בראשיתאבי
 שהמלה לפי בענינם שעם אינם שלשתם : לג(כב

 elplm1] "' ימשכוס הענינים אשר מהמליםהואת

 4'י יראה אלי ופתרון ' אחד ענין להב!שהיורק
 כי ; כן איננו ימשני ואולי : בקשות לשוןבעניי
 : האטוה תאבה לא אלי וכמוהו : 'מושנ' מןענינו
 לולי י ענינו פשר גה , נטתה אלי השלישיוענין
 הרבה מלים יש הנאת וכמלה : מפני נטתהאשר
 העניניכט אבל . בענינם ושנוים במראיהםשוים

 יחיה ישמעאל לו : כאלה יטו ואהרקהםיסשכום
 שמעני לו אהה אגם אך : יה( יז )בראשיתלפניך
 כותנו לו : לד( ל )שם כדבריך 'הי לו : יג( כג)שם

 , ג( ך )שם גוענו לו ' ב( יר )במרבר מצריםבארץ

 זרי אבשלוכ! לו : ז( 1 )יהושע ונשב הואלנולו
 )מיכה כנב ושקר רוח הולך איש לו ן יו( יט)טו"ב

 : ד( טו )איוב נפשי תחת נפשכם יש לו : יא(ב
 : לו,( לא )שכם לי שומע לי יתן מ' כמוסתרונכ!

המבאר
 חמלה כאוהח בווי הלעז הברבר בבטיח כלומר'ד: . בציונה לה כקריב אחר כשרש נביחה פיע(
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 בג( 'ג )שוס' להמיתנו ה' חפץ לו , השניהמראה

 שומע עמי לו יח( מח )ישעיה למצותי הקשבתלו
 : ב( 1 )איוב כעסי יעוקל שקל לו יד( פא )תליםלי
 רעה חמה לו : ינ( 'וק )ש"ב כפי על שקל אנכ'לו

 סג )ישעיה שמים קרעת טו( לו י כוו( יד)יחוקאל
 אף ' כס( לב )דברים זאת ישנעו חכמו לו ,ים(
 חרב יש לו י ל( 'ר )ש"א היום אכל אכל שו( לוכי
 )שופטים אותם !ה,היי,:ם לו . כנו( כב )במד'בירי
 שניכם אלף חיה ואלו כמו פהרונס ענין . יט(ח

 ישתמנו לו : השלישי המראה . ( 1 ו )קהלתפעורים
 ענינה כפ' כת-ו הואה המלה י כוו( נ )ברא'יוסף
 מבורה ושלשחם בענינו שני אין ' 'וסף ישתמנומן

 חלופי והיו ימררו מקישם לעת אבל . המהאחת
 . הרבה וכאלהענין

 ה(. לו )תהלים משכבו על יחשב און .אךן
 והלין מת' עד ' כט( מא )ישעיה רופס זדוןכלכם
 עול לשון ' יר( ד )ירמיה אונך מחשבורנבקרבך
 במלה הובא ולא ' יסור שאינו הו"ו נראה .המה
 במחברות הנם הו"ו אורות , ענינה לתוכן אםכי

 י כתוביםהו"ו
 ד )שמו' למלות דמים חתן אמרה או .אז
 אל באתי ומאז ' א( טו )שם משה ישיר או 'כו(
 קכד )תהל" בלעוגו חיים אף ' כג( ה )שםטרעה
 על עבר אוי ר( שם )שם שטסונו המים אוי י1(

 אמרה או ופתרון י כמשמעם ה( שם )שםנמשנו
 כי אמרה בראשונה : הוא כה למלת דמיםחתן
 ימיכז חתן אמרה ובאחרונה לי אתה דמיםחתן

 דכט לחוקרת בנה את הביזוי: בטרם 'ען 'למולח
 לא וצפורה המיתו ויבקש אלהיב: בו פגשבריו:
 אסון קראהו בלגבה אמרה כי נפגש מה עלידעה
 ]נ"א מומת חתן לי אתה דמים חתן אמרה כןעל

 לנ"א לכיול כלותה ואחרי י לי אתה ומות[רמים
 י ממנו סר האסון כי ראתה בנה ערלת אתלכרות[
 אם כי בו נפגש לא כי והבינה תמהה כהכראותה

 ממנו המלאך ברפות אמרה כן על בנה ערלתעקב
 משה נפגש לא כ' ירעתי בזאת למלת דמיםחתן
 כיחף זר: למ"ר ומשפט י מולוו: עקב אב:כי

 אחר אל"ף בלא לו כתוב לפס אשר המחאות ארבע בצלטו(
 , ליא נסבא קדש ובכריכי .הי"ו
 קרש ובכחב' . למי אשר הכ"י בכל :מצא אלפ, בשני איא'ו(
 . כי"א אוהנמצא

 כמו י הספר בתחלת במחברתם הנקרמיםהלמראן
 בן וכמו ' ג( יר )שמוח ישראל לבנ' פרעהואמר
 . ל צד יעיי ]עק י פירושו וגה למלת דמיםחהן

 פתרונו י כב( ג )רניאל 'תירה 'י( אש יאזא
 ורוב ' מז( י )ישעיו: יקד כמו אוא י ענינוכמי

 לסי , עיקר אינכם ארמית בלשון הנכתביםהאלפין
 יט( ג )דניאל למזיה חוי די מן ית'רה אזאאשר

 ' בז( שם )שם גזרין מן מה( ב )שם אבןואתגורת
 ' כט( ט )שמו' שממה מן טו( ד )שםואשתומם

 דהבא ולצלם מן א( ג )רניאל בבקעת-דוראאקימה
 ים( שם )שם ואשתני ' יד( שם )שם הקמתדי
 . רבות וכהנה י ט( ב )ים י:יחנא עדנא דימן
 י ה( ב )דניאל אודא מני מלהנע , אזדא'

 ' י( נעלמה כמו ענינו כסיפתרונו

 תחטאנ' כב(' ע )שמו' אווב אגודת יאזך!נ
 אשר האווב ועד ' ט( נא )תהלים ואטהרבאווב
 . אדמדם מצמחי צמח (. יג ה )מ"א בקיריוצא
 , פתרונו על סברא אנשי עמדולא

 ואל . ק( יר )איוב ים מגי מים איו .אזל
 לב )דברים 'ר אגלו: ' יד( ך )כושלי יתהלל אולו
 )ש"א כבכלינו אול י יכו( ו )רזיאל כ,לכא אזל 'לו(

 ארכנית בלשון הולך וכל , הלוך לשון כלם ' ו(כי
 )שמוז-ע לוי מבית איש וילך של תרגומו וכן ,אול
 )עזרא לירושלם בבהקו טלו : גברא ואזל : א(ב
 י כר( ב )רניאל וה אמר וכן אזל כג(ד

 וחקר אזן האחד : מחלקות לכ' מתחלק 'הלזן
 האונה כג( כנב )ישעיה ואת יאוין ' ט( יב)קהלת
 י יח(, כג )במה; עדי האוינה : ט( לב )שםאמרתי
 )תה' ל' כריח אונים א( לב )רבר' השמיםהאוינו

 )ישען מאונים השנ' . אזנים משמעת כלם י ו(מ

 ומקלתי? י לו( יט )ויקרא . צרק מאוני טו(מ
 , השלישי . משקל לשון כז( ה )רמאלבמאמש
 יורה ענינו ' יר( כג )רבר' אזניך על לך תהיהויתד
 . הם כולותיה מכלי כלים כיעליו

 )ירבוידז ירך על אשר האזיקים מז 'להזקינם
 . רתיקוה במו : ד(,ו

 אצה כמו אודא מם ההקן נעלסה פ,רישו לפ'.ו(
~SD 

 או
 שיא צווי דבר לאמר אחרים פרשוהו כאשר לא ססנ.אברה
 כמר מלוח כ' להיכ.ר ראה יה נם . שקי נראח והאחרת ,פלסת
 , בלבד הכבירי בהעקקח רק נפצרותמלסח
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