
[20 ] 
 ' ה( מה )ישע";  ידעתני %א אאזרך י אזר.

 )איוב חלצקי כגבר נא אור . ד( ב )ש"א חלאזרו
 ותאורני ; ינו( יג )ירמיה האוור ירבק כאשר : נ(לח
 חיל ותורנ' הפותריכם מצאו מ( יח )תהליםח%

 י כמשפט סדורה והמלה אלף  גרועת שהמיהוסנרו
 מגזרות וחורני ' אוור מגזרות ותאורני בהיותאך
 שלמורו המלים ונמצאו : "( כה )שמות והבור

 ברץ שבר את לוירמו עשו כרן וגם י אחרוהענין

 אל"ף גרועות שהמלה סברו : ש( ח ).רמשעמי
 בהיות אך משפטה על עומרת שהא המלהונראת
 כדן וגב! : רפאות מן וירמאו : תרופרן מןוירפו

 סברו ; טו( ד )איכה נעו וגבן נצו בכ'אמרו
 ציץ תנו כון המלה הרחיקו אל"ף  גרועתשהמלה
 והקריבור; : ט( מח )'רמיה תצא נצא כילמואב
 טו )במר' נאצו וכי : יח( ט )נחמיה נאצותאל

 , נעו על 'ורה נצו כ' על ' כה לפתר נכון ולא :ל(
 י נדדו וגהו עפו כי וסתרונכ! ; נצו על 'ורהונעו

 עוף כי למואב נגף תנו למואב ציץ תנווסתרון
 ג(: בו ),שע' עליה יפקר בפן תקנו כה וגם :תעוף
 באלף יוד והחלשו , אותיות חלאת שהמלהסברו
 %א יומו כאשר המלרן ואין : ועמלון סתרווכן

 בכל הפותר עא בא ואב! : דמו כאשרפתרונה
 המלה שכל ממנו ובהעלם משיג איננו אשרהמלים
 אותה הגריעו עד ענינה על ולעמור פתרונהלמצוא
 נמצאו יסורים על ספונם או אותיותיך,והחלימו
 פתח וממציא חתחתיו ונקלו מישורמעמקיו
 כמשפט כתובה כדת סדורה המלה אבל בודהלבל
 ההוא ביום , הענין תחלת וזה ! ענינה מהרוןובה
 לויתן על והחוקה והגדולה הקשה בגורבו ה''פקר
 האויבים אלהינו בכרות ויהי : א( בז )ישעיהוגו'

 חמר כרכי ההוא ביוב! , הארץ מן ויתמוהאלה
 באין גדורה הכרם בהיות או ב( כו )שם להענו
 : זזכ,ר כרכם ויקראוה ולאמים איים יזושרוהפרץ
 כו )שב! עליה יפקד פן אשקנה לרגעים נצרהואני
 האויב עליה יפקד מן תמיר אצרנה י"י אני :ג(
 מרשה : הכרם ישחית שלא לויתן על פקדתי כןעל

 הכרכז תהיה לא כי אסם ראשון לענין סמוניהוו
 לויתן כח תכר עד אב! כי ועווקה גרוריםנצורר;
 במסרים ספרד קריות בכל מצאנו אבל . התניןועוו

 אנשי הגקקהו[ ~נ"א הבריקו אשר מהםהמוגהים
 פן טבריה וגקריות עליה ימקד טן מדע מבינילבב
 ' אלהים זולתי הנכוחה יתבונן סי ואין עלמתאסקר

 יה )ויקרא לככב יהיה מכם כאורח .אזרדז
 כאורח וכתערה ' פיו( כר )שם כאזרח כגר :לד(

 מתלחלח רענן כאורח טתיונו : לה( לו )תליםרענן
 אדכה בני מאורח' ואזרח הנשרש כאשלומצמיח
 "י(' המה שרשיםאנש'
 לככ! היש האחד : מנים לכ' מתחלק יאח

 ליעקב עשו אח הל4) . : יט( מר )ברא' אח אואב
  מבערוה לפניו האח ואת השני : ב( א)מלאכי
 )מוכו האח אל אשר האש אל ; כב( לולרמיה

 : לאש העשוי נחלים כלי עליו יורה ענינו ; בג(לו
 : כא( לה )תלים עיננו ראתה האח האחהשלישי

 נו )'חזקיך האח 'רושיים על צר אמרה אשריען
 הזאת המלה : ך( כא )שם לגרק עשויה אח :ב(

 תאמר כמשמעה והיזו המלים כיתר נזורהאיננה
 כויכ! בלי אחו ישגא הרביעי ' משוש רבורץלעת
 בין ן ב( מא )בראי באחו ותרעינה ן "( ח)איוב
 הנעשבים מקומות הם : טו( יג )הושע יפר"אחים

 י ואגמים שוורים ידי על מים מויביוהנדשאים
 ' כר( לג )'חזקאל אנותם היה אחד יאחד
 )יחו' הימיני התאחדי : ך( כט )ברא' אחדיםכימים
 טז( קלט )תהליכ! בהם אחד ווא : נא(כא

 : הוא כה בהתז אחד ולא ופהרון 'ט('כמשמעם
 יצרו ימיכ! יכתבו כלם פפרך ועל עינץ' ראוגלמי
 אלהינו עוו להודיע המשורר בקש : בהם אחד%א
 טרום העתידורץ לו גלויכם ואץ. מפעליווסלאי

 ראו גלמי באמרו תבאנה טרם והבאותתצמחנה
 הולדי בטיב! וצורת' תבניתי ורקכות' גלחיעינקי

 ראו לעולכן בואי וטרמו במחשבתן עליתיובטרפו

 ככוני עפר ייעורי וכל יכתבו כלב; ספרך ועללניך
 לפניך גלוים יחרו הבראם בטרם נלה גםכמוהם
המבאר

 וחכליח הארם פעשה כל בהם אחד ולא יוצרי 'מים לפניךנלוים מתלחלח רעת כאורח סיחם פי וכן ן בתהלים רשש %'ל"(
 סכלם אהד הוה שלא אע"פ כבר עצרו כאלו לפצך נלו.םהיפים שרשים אנש. אדם בני מאורחי ואורח הנשרש כאשלוסחצכח

 אלהים סמעולוח פלאים הם ואלו בעולם כאחד עריץ היתולא ,הטה
 היא וכן חבאזה טרם לפתו נלו.יח  שעת'רוח כבירחוומשסט ראו העולם אח בראת מאז מזת- ראו ניסי ן רש.'י ול'ליט(
 כי נראח וסבאן . מנחס את הוכיר ולא עכ"ל. בבטן אצרךבטרם צורחי וחזנית והרחי גולמי הבאים הדורות גולמי כל אתעיניך
 טעות כלם ספרך ועל ע"ע- ראי לעולם בולף ובטרם המדויבטרם

~os 
 , ורקם,ז ג'ל יחריי ווזהח רש"י מלשין

 שמרו הבראם בטרם כלם נט כטוחם כסוף ערלם יצורי וכלינוזבי

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



21] 
 ותבג'רע צורה כ5 מראה לנגדך בצורתםועומדים

 להעשותו העתיריכ! תמונית בל וגולית רקמהכל
 ' לפנק- גלוים העשוים ובתמונת הברואיםבחננית

 וחיו 'וצרו עוד הארס ימי יצרו ימים אמר גןעל
 חייו ימי מנל בהם איחד יום לו ואין יבראוןעור
 בא בטרם וברמותו בצורתו הארם את ראהוהוא
 ירמיש כמשסן ויה ענין ומשפן לעלב!עתו

 ידעתץ. בבטן אצרך בטרם : לו אמר אשרהענתותי
 נחתיך לגוים נביא הקדשתעי מרחם תצאובכורם
 בטרם הארכו ירוע נמצא הנדז : ה( א)ירמיה
 משמט וככד; : יצירתו בפורם ומקודשהבראו
 והיציר בא במו הבא לראות הפלטיה וררךהגבורה
 י יוצרבמו

 ואחויה יו( יג )איוב במנינם יאחות' .אחו
 ומהב! : המה אגדה לשון יב( ה )רניאלאחידן

 ואחוך ועיר לי נתר יו( סו )איוב ל' שומעאחוך
 ג( יי )תהל"  רעת יחוה ללילה ללה ב( לו)שם
 ' המה אלמין גרועיגלם

 ואחוית הלמץ מפשר אנמית ישון 'אחידן
 ; להם אחר ענין ואחירן חירות ן יב( ה ענ'אחירן

 אחו היל יב( טו )איוב בערמי אחז .אחז
 אמירי : ח( ג )שיר חרב אחווי : יד( טו)שמות
 לא )במד' אחו אחר תקח : ט( קלו )תליםש"חו
 אחד ענין כלם : ד( ר )שמות מנבו ואחוו :ל(

 ' לתפישה קרוביםלהם

 בשמרון אשר הנב" לפני אדנ' אחלי 'אחלי
 . ה( קיט )תהלים דרכי יכנו אחלי . ג( ה 'ב)מ

 ולגא דמיונווע להא! ואין בפתרונכ! שויכםשניהם
 אדני אחלי : ענינם לפי ומתרודם יסוריכםנודעה
 יכני אחלי ופתרון : הנביא יפנ' ורצוני אדנ'חפצי
 ופותרים י דרכי שיכונו וחשקי ורצוני ראויידרכי

 לב )שמות משה והזל מן גוורה 11 מלהאומריכם
 האחד הצר , כה 'תכן לא המלה צדי שני ומן 'יא(
 יתכן לא כי על השנ' והצד , במלה האלף הנאתעל

 מני עם אם כי לגדה ואת כולה להיות עבריתבלשון
 לג לדה"ב אלהיו דן' פני את משה ויחל :גאלה
 בכל מניך חליתי ט( א )מלאכי אל מני נא חלו'ב(

 שהוא המחרת אבשי כן פתרו , אחמתא : שט רש"י יקלד(
 חמת ס1ירח והעס'רוהו ולספרים ולניצנים לאזרוח העשו.כל'

 בשאר אשי הפעים איחר ע.קר אינה בריבה אשר האלףהם'ם
 כ' יראה והקורא . סס,ם בשם :;כר ילא . עכ"ל ארפ'תלשת

 נימחת לפמי שהיה ספד אם רשיי כלשין זכנכו שניארחשוי

 ב( 1 )זכריה ה' מני את לחלות נח( קיט )תה'ל2
 . הזה במשפדו נמצאובלם

 ב( ו )עזרא באחמחא "שתכת :אחמתא
 לאגרות לממרים העשוי הכלי פתרון אנשי בוסתרו

 כא )נרא' מים חמת מגזרות והעמידוהווגליונים
 האלמין כיתר עקר איננה במלה אשר ואל"ף 'יד(
 - י ר( ארמית בלשוןאשר

 ולא האחד : מחלקות לשלש מתחלק 'לחזקך
 רותי וזאזזרו אל ' יכו( לד )בראשיתן הנעראחר
 )מוסמל מרכבותיו  מעסי אחרו מדוע נו( כר)שם

 יט( ט )רזיאל תאחר אל ועשה הקשיבה כח(ה
 בוש לנזון כלם ' ה( לב ומראשית עוזה ערואחר
 ה( קל"מו )תליכם צרתני וקרם אחור השני יהמה
 אהור השיב ' יד( נט )ישעיה משפט אחורוהסג
 ש )בראשית אחורנית שניהם ' ג( ב )איכהימינו
 שני נראיכ! : יו( מן )שם אחור ריכבו ויפל :בג(

 ענינם אגל ' הם אחת מגזרה ני השההמראות
 אחר  השלישי , מרחק הרחקתם ואין במעטירחיקם
 )שמות אחר לאל תשתחוה לא ד( טו )תהל'מהרו
 י ג( כ )שם אהרים אלהיכם לך יהיה לא , 'ד(לר

 . ינ( בג )שם תזכירו לא אחרים אלהיםושם
 והפחות האחשררסנ" יאל יאחשדרפנים

 י פניו רואי מגרולי הם ' בז( חלהסתר
 הס י ,( ח )אמהר אחשתרנים יאחשתרן

 . הרציםסומים
 ואני האחד : מחלקותו לכ' מתחלק .אט
 ויהלך , נחת כמו 'ד( לנ )בראש' לאט'אתנהלה

 י יחף כמו ענינו כסי סתרונו ' בו( ז;א )מ"אאט
 טינ' ג( יט )ישעו, האבות ואל האטים ואלהשני
 . הםנשפים

 נח )תלים אנוד ס'רתיכם עינו בטרם .אמד

 ; יד( ט )שוט' האגור אל העצים כל ויאמרו .ס

 חוחים מינ' ' י( נ )בראשית האטר גו.ן עדויבאו
 ; המה קוצים[]נ"א

 פתן כמו טו( לג )ישעיה אונו אטם .אטם
 משמוע אונו אטם ה( נח )תהל' אונו שטםחרש
 יג(, כא )משלי דל מועקת אזנו אטם טו'( לג)ישע'

 קיל נן פתרו ובסקוס , הסדפימים מצד או משובשתמחברת
 . אוא שרש לעיל ע,ע האלפע. צ"ל alpa11. e~anפורומו

 . כנקע האלסץ 2טעא האסבירנ בהעהקח רק כי לרעת והנם

 * הסלים נמצא ההעחקוחהביתר
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 י המה סתימה ענין ד( 1 )מ"4, אטומיםטוקום'ם
 ' טז( 1 )משלי מציים אסון חפנה יאפון

 אטון ענינו לפי ופתרונו בתורה דטיון 11 למזהאין
 ואת כמוהו ארמית בלשון אבל . מצרים כא(כלילת

 ' אטוניהין וית יח( לה לשטותמיתריהם

 סו( ג )שומטים יפינו יד איר איש .אפר
 לא , ימין כבד איש שמאלי איש : עליו יורהענינו
 אם כי לוחם הקץ ולא מושלת הימנית ירוהיתה

 בחגרו ציה שכגאלי כי יורר? והענין .בנוכואלעץ
 הימנית ירו נמצאת ימינו ירך על הימין מצרהחרב
 מיה באר עלי תאשר ואל וכמוהו . וסגורהנבדה
 . תכבד ואי תסגר אל . טו( ספו)חלים

 האחר המראה : מראות לחמש מתחלק יאי

 כריתות ספר זה א' פו( ד )בראש" אחץ- הבלאי
 חנית א' לו( לב )יביים אלהיסו א' א( נ)ישעיה

 )איוב אור יחלק הררך וה אי טו( בו )ש"אהמלך
 , ואיכה - איה כמו אי להם אחד פתרון כלם כר(לז(

 איך עברית בלשון הזאת כמלה ויש ואים,ואיו,
 אל . והלזה הלזו הלו - ואנה אן - ואיככהואיכה
 אם כי לפתרון עשוין ההא'"ן אין ואיה, איואלה,
 האי יושב ואטר , השני המראה ' הלשוןלצחצח
 )שם הים באיי ה' נברו בארם ו( ך )ישעיההוה
 )ירמ' נפתור אי ו( בג לשם אי ישבי הלקו טו(כד
 האיים - יח( כו ~חוקאל האין יחרדו עתה ר(טו

 ידך סחרת רבים איים - יט( סו )ישערוהרחקים
 . הים סביבות כפרים יושבי זזם כוו( כו)יחזקאל
 ואי סו( י )קהלת ארץ י אי ' השלישיהמראה

 יג( 1 )הושע להם אוי - י( ד )שם שימל האחדלו
 כבוד אי , הרביעי המראה . ה( )הה'קך ל'אועז
 , ל( כב לאיוב נקי אי ימלט ' כא( ד )ש"אאמר

 . הנוה אין לשון - ד( לא )מנילי שכר איולרוונים
 שתה לרוזנים נאוה לא שכר אי ולרזנימופתרון
 משפשו וישנה אלהים חקי ישכח .פןשכר

 אסלח לואת א' מגורתכם להיותו ויתכן אמתדברי וימי
 כבי לך אסלה לואת לא ופתרונו ' 1( ה )ירמ'לך

 )ישעיה באלמנותיו אחם וענה , ההמשיהמראה
 ענינו יד( לד )שם איים את ציים ומגשו כב(ינ

 לפנק אשר הל'י בכל כתובה כלולת סלתגא(
 כבוד אז איכבור כפו נקי אע אירק. יפלט : ר12'ישפ ולץכב(
 חברן שלשחן שכרות להם ואח אץ שכר אץ שכר אי ולרתמםוק

 קרוב :חוא האלח הפלים כאז נרספו 'ה בל . אחת במחיקהמנחם
 , לך אסלח לאח שמא : שם רחק לשע ונח , תכלסלפחרע

 ' חיות מיני הם פתרונו .על'ווט

 ואיבתי : טו( ג )נרא' אשא מינה .איב
 כה )יחזק' עלם איבת . כב( כג )שמות איביךאת

 ' המה אויב מגזרת :ריו(

 אשא איכה ' ב( יו )ש"א אלך איך .איך

 )אסתר וראית' אוכל איבכה : יב( א )דבריםלגדי
 . להם אחת וגורה אחד ענין . ו(ח

 אל האהד : מחלקות לחמש מתחלק 'איל
 אחר אל והנר: : טו( ה )ויקרא הצאן מןתמים

 ' לח( לא )שם צאנך ואילי י יג( כב )בראשםנאחז

 אלותי , השני . לא( כט )שמות המלואיםאל
 )שבז איו אין כגבר : ך( כב )תלים הושהלעזרתי
 גביות אלי . טו( טו )שמות מואב אלי ה(פח

 להיות ויתכן ' המה ומעוו כח ענין ' ז( ס)ישעיה
 . כנ( א( כב )תהלים והשחר אילת עלמנורתכם
 . לא( ו )מ"א חמשית מי11ר1 האלהשלישי,

 )שם החצר איל ואל כא( מ )יחזקאל ואלמיוואליו
 מפו אחר ' טז( מ )מום ועמריכן איל ואל יד(כו

 פארן אל עד . כו( כו )שם אליו אל מפוואחר
 ' בבנין עגול מפתח להם אחד ענין ' ו( 'ד)ברא'

 האילים לעפר י ה( יד )רברים וצבי אל ,הרביעי
 אילת ה( יד )ירמיה בשדה אלת גם כי %( ב)שיר
 כא( כוט )ברא' שלוחה אלה ט( ה )משל'אהבים
 , הקמיש' . כמשמעכם ב( מב לתלים תערגכאל
 אשר וכאילים ג( מא )ישעיה הצדק איל' להםוקורא

 ' ה( נו )שם באלים הנחמים כט( א )שםחמדתם

 נובלתן כאלה ומגורתם י הם ואלנות שיחיםענין

 כאלו; ד( לה )ברא' האלה תחת ל( א )שםעליה

 ' יג( ו )ישעיהוכאלון

 אוז . ך( לפו )איוב אימה נחרו הוד 'איש

 אמיכז עליו ' בז( גג )שמות לפנק- אשלחאימתי
 פתר כל . ו( א )חנקוק ונורא אים כה( ךייונ

 ' המה מורא עניןואימה

 אין ותאחד : מחלקותו לשני מתחלק 'אין
 עוד מאין ' ב( ב )ש"א בלחך אין כי כיניקרוש
 יודעים אינם כי , יג( ב )מלאכי המנחה אלמנות
 )שמות משלח אינך אם כי יו( ר )קהלת רעלעשות

 . ל'כל אץ כפו אי m~*Dוכנחם
 אילוחי כמו כעת לשון אילח פתר וטוחם : שם רש," וקלכ~(
 בקור לשת פתר וסנחפ . שחרית לשון השחר , חושהלפרת'
 , ע"כ י פחך  לשחר וכפו רצץ 'בקש טוב  שוחרבכו
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 איננו ' לב( לב )שפז נא מהני אין ואכר ' 'ו(ה

 השני, המה' לא לשון ' י( לט )בראשיתגדול
 )במד' בשר לי מאין א( קנא )תלים עורי שואמאין
 מאין ו( ג )נהום לך מנהמים אבקש מאין יג(א
 . מ( ו )שם אושיעך מאין כה( ה )מ"בגהוי
 . אי[ שרש לעל עין . המה איה לשון]גלם

 סי ד( ה )משלי אקרא אישים שינם 'איש
 אישיכם והרל נטה . ח( ך )רבדים היואהאיש
 אישה נ( ל )במדבר נדר ידר כי איש ג( ננ)ישעיה
 אנגד: בית ואם - יד( ל )שם יפרנו ואטוהיקימנו
 טו( ג )ש"ב אישה אתה ולך 'א( ל )שםנדרה
 שחים לאיש י גש ענין ד( ך )שוטט" האשהאיש

 פניו עבר אל איש יא( א )יהוקאל אישחוברות
 ]ענינם . כו( נו )ישער: נעדר לא איש . ט( אלוים
 . ניעת"נל( "ו )יעת"נז - אחר אין אי אהדכל

 ה( יו )תה' עין בת כאישון שמרני .אישון
 - י( לב עינוים שנו נאישוןשרננו
 האיהך יב( ג )רניאל יהודאין גנרין איתי -אית

 גשם יבשתא על אנש איתי לא כו( ב )שםכהל
 . המה 'ש לשון . יא( ה )שם גבר איתי י(ב

 4ל כא( כד )במדבר מושבך איתן .איתן

 )שמו' לאיהנו בקר לפנית ' ד( כא לדברים איתןנהל

 באיתן ב( ו )מיכה בורץ מוסרי והאתנים כו(יד
 והם . להם אהר שרון ' כד( מט )בראש/קשתו

 . ותוקף אומץענין
 ושוי " , קשתו באיתן בותשב אנקלוספתר
 קריש בן קודה כראות ויחי . " רוהצניהבתוקפא
 במסוק תרגומו כבראש באמרו אנקלוס טתרוןמסתה
 הננט האש.מו " נביאותיו: בהון ותבוס "הוה[
 - קשתו באיתן ותשב פתרון הוא בי בלנוויהשנ
 קרוב ותשב , המלים קרבת וישקוהו הטוהוואטש

 לנביעותיה, קרוב קרותו , לבהון קרוב באיתן ,לוהבת
 כאשר הפתרון ולא דמה כאשר הענין לא כיואפס
 הרהיב פתרוניו רברי במתהו אנקלוס אבל .ומם
 ויוסנף מליצתו סני רבה . ענינו לבאר הפתרוןאת
 לבוען ללב מתרודו להקריב הנבואד: דברי מרתעל

 והנח " ישכילו. הדבר וטמוצא קוראיויתכנעו
 אורייתא דקיים על " וגם בפסוק מקום לו איןבהון"
 לא כי יורה ווה . בפסוק כוקום לו אין "בסהרא

 . היטב יתיישב אשר עד הפתרון להרהיב אם כ'בא
 טורן לא סברתו וינין שכלו הקר יהורה רקדקואלו

 לא אשר גבויו השיג ולא פתרונו הניא ולאגדרו
 י ראשון לענין ואשוב לשון מבטא אקצר .כדת

 את ואך סו( יב נשמות יעכל אשר אך .אך
 וו: הם קרובים ורק אך ' ה( ט )בראש'דמכם
 , היטב יפתר לא בלשון לשון אבלסגה

 היו יד( א )סיכה לאכוב אכוני גתי '4לכ:ז!2
 יורה ענינו יה( טו ~רמיה אנזנ נמו ליתסע:
 . אי'ף גרועת טלה כזב מן גזרתו .עליו

 - ב( מא )איוב יעורנו ני אגור 5א -אכזר
 אכזריות . מב( נ )ירמיה ירחמו %א המהאורי
 יו( יא )שם אנוף שארו ועכר ד( כו )משליהמה
 . ענינו לפיטתרונו
 אכלו די האהד ן מהלקות לב' מתהלק יאבל

 ה( ג )שם קרצקהון ואכלו כה( ו )דניאלקרצוהי
 )ויקרא רכיל תלך לא ' ארמית בלשון רכלת:לשון
 אוכל , ני הש . קורצין תיג% לא מתרגמינן טו(יט

 נמשם תתעב אכל כל כה( ב )דברים תשברניבכסח
 - י4ו( ג )מלאכי באכל לכם וגערתי יה( קו)תלים
 . ה( כבו )ישעיה אוכל והנה הרעב יהלםכאשר

 אכן יד( ב )שמות הדבר נודע אכן .אכן
 באנוש הוא רוח אכן ד( גג )'מצה: נשא הואחלינו
 בג( ג )ומק: מגבעות לשקר אכן . ח( לב)איוב
 פתרונם ' טז( כה )ברא' הזה במקום ה' 'שאכן

 זגזרו %א יצטרמו לא האלה המלים כי . ענינםכפי

 . ענינם לפי אם כי פתרוז.םולא
 בשוב הוא: כה מיגבעות לשקר אכןומחרון
 העבודה אותה אמנם , יתודו כה לאלהיםישראל
 הריכב נסכי זרה ומסלי נכר לאלהי עבדנואשר
 בירינו היו הנלים והבל ותעתועים שקר גבעותוקטרי
 ויאמרו ארץ סאססי יבאו גוים אליך בענינווכמוהו
 )ק-כורז כזוע% גם ואין הבל אבותנו נהלו שקראך

 )שם ספרים שקר עכו עשה לשקר הנה אכן ימו(בזז
 מרי לעם אמת תורת אלהינו הנחיל לשוא ה(ה

 הוד, לעם השאת הניא אכן חקיו למדכ!ולריק
 עד הרב ונגעה לכם היה שלום לאמרולירושלים
 היה וכה ה' עב! לירוייה ריב . י( ר )שםהנפש
 שקר נקנינו עתך השימות יען : ואומרמתונה
 כליתכם ולא לככ! יהמה שלוב! להב! אמרואשר

 הנפש עד הרב נגעה אשר ער להםוהארכת
 ויפו לבב להועי אומרכם כה הנבליםוהנביאים

 וללובט ומלוכד לאכזר נקלד: על עמי ברן שבראת
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 נשיהם הנשכים ועיי את המתעים הנב"יםש
 ה' אמר כה בענינו וכמוהו . יא( ח )שם שלוםאין

 - ה( ג למיכה שלוםוקראו
 כי 1( לג )איוב ירבד לא עליך וכמי ,אנף

 כסוטים ביגורת הוא כן( כ!1 )משלי מיהו עליואכף
 . ו( ו )מיכה מרום לאלהי ואכף ח( קמו)תלים
 במחברת אי'ף הגרועים המים קצות קדמווכבר
 ' ד[ צד כעיין הסמר בתחלתהואת

 נשו . לג( נא )ירמיה וצמדו אגר -אכר
 ה )עמוס אבל אל אכר וקראו ד( יר )שםאכרים
 ומתחי תלמים ומשרדי שדות חורשי כלם 'פו(

 . המהאדמה

 מחוותו ענין נעתי פתיונו נודע יא .אל
 אשר מלה כל כי י תוצאותיו ורבי פניולמרביתו

 מ"כ! 'מבוזה ולש לבדה בעודנה סנים רבתהיא
 כפי ויחלקנרץ המספר בא ער סחרינדץ נורעלא

 האחד . סנים עשר לשתים והיה יסרר ואל 'ענינה

 השלישי ' אטר סשה ואל השני , ה' אלהיםאל
 במשפט כרבוא אל הרביעי . להרמא נערוואלדר

 הששי . לשנת משה ויואל החמשי . עבדךאת
 חגורת כבתולה אלי השניד ' העם את שא1ויואל

 נואלו התשיעי ' עליה נובלת כאלה השמיני 'שק

 ואלו עשרה האחר ' כספו אלל' העשירי י צעןשרי

 ' וקדיש עיר ואלו עשרה השנים ' שנים איףחנה

 מחלקותכם על עזר בו ואין דקדוק בנקידתם ישאגל

 על מחלקותם על סתרונם אבל ' מתרונסלחיצאות

 ' עליהם המורה עניןפי

 אל( כב( כב )יהושע אלהים אל . הראשוןאל

 ב( סג )תהי אשחרך אתה איי א( 'ז )ברא/שדי

 אלים בני לה' הבו ש( גוו )שמות באלכם כמכהמי
 בהיות כס( לא )בראש' ידי לאל יש א( כס)תלים

 ואונים כח ענין כלם בז( נ )משלי לענוות ירךלאל

 'המה

 כר )שמות ה' אל עלה אמר משה ואל 'השני

 אקרא אישים אליכם כס( לא )בראשי לאמר אליא(

 ה( ב )תהלים באפו אלימו ידבר או ר( חלמשלי
 השמחיכ! ים( נט לאיוב מים א* פתוחשרשי

 כו(, ה )שם קבר אלי בכלזז תבא כב( ג )ס%כ! גילאלי

 י( כו )ש"א היום משכותם אל מגורתם להיותויתכן
 נגב ש דוד וייזמר , היום פשטתם מקום אינהאל

 'מהודה

 , ח( ך )דה"א כך( לזהרטא גלדו אל 'השלישי
 )ברא' האל לאנשים א( א )דברים הדבריכםאלה

 ואמר כו( מק )ויקרא האל התועבת כל את כי ח('ט

 ' סו( ה )עזרא מאנש אללה

 אל ב( קמג )תהל' במשפט תבינו אל יהרביעי
 ל )שם עבד תלשן אל כח( ג )משלי לרעךהאמר
 אשר מאחרת הזאת הגדולה הרעה ארות אלי(

 אדית תעננה אל : פתרונו כה ין( יג )ש"ב ליעשה
 , לי עשדן אשר מאחרתו הוארץ הגדוליךהרעד:
 לתת המלכים לשלדית יי' קרא כי אל בענינווכמוהו
 אי מענינו קרוב וכמוהו ן יג( ג )מ"ב מואבביד
 טז( ד )שס בשפחתך תכוכ אל האלהים אישאדני
 ולשון רבוי לשון בתוריה ויש י sp'1 יורדןענינו
 במחסרת כחונים והם עליהם יורו ומעגיניםכויעומ!

 ' מסרעל

 : כא( ב )שמות לשבת משה ויואל 'ההמישי

 )מ"ב ככרים קח הואל כח( 1 לטיוב בי סניהואילו
 היאה כי כז( יה )בראשית הואלת' נא הנה בג(ה

 סדרי נחורה ויש : ש( ה )הושע צו אחריהלך
 נמו כ"( לחכמיכם אלה גכ! ' קוצר דרכימחוורז
 וכתיב ך( ב )שכוות לזזכ! וייסכל לו קראן :אלה

אחר-

 השלום לה ואמר וככוו . לשבת משה ויואל

 )מ"ב שלום ותאמר לילד השלום לאישך השלוםי
 אשר הנערר: דבריה וכוארץ כנאת וכמו , כו(ד

 בא לך ארם מלך ו"מר ד( ה )שם ישראלמארץ

 ' רבות וכאלה כס ה( ה)שם

 כד( יר )ש"א העם את שאול ויואל :הששי
 ה )ויקר' אלה קול ושמעה ב( ד )הושע וכחשאלה

 ' להם אחד ענין כג( ה )במר' האלה האלות אתא(

הואר

 ן. :--,וופאןק
-- 

 , .תונ' חשיי
 מנד רבא ספירש בכאוב יסןא

בחוצהו
 המח בסחוב מםםט סח יה"כ ' כא לד אב :' ס חסניר דברו ם אבל ען אץח בהם נשםטו חק.צור בעבור אשר
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 ח( א לואל שק חגורת כבתויה אל' 'השניע'

 . ונהי הוי כמו ענינו א( ז )מיכה ליאלל'
 כאלה יג( ו )יששה וכאלון גאלה - מ(השמיני

 אשר נואלים כח( תבשו כי ל( א )שם עליהנובלות
 )שם צדק אילי להם וקרא כט( א )שםחמדתם

 די אילנא ח( ד )דניאל ותקיח אילנא רבה ג(מא
 ' ע( ד )שםחוית

 אשר יג( יט משעיה צען שרי נואלו .התטרעי
 הי דרך ידעו לא כי נואלו ינו( יב )במרב'נואלנו
 קשורה אולת כב( ד )שם עמי אויל כי ד( ה)ירט'
 וסכלות. הללות פתרתם ענין פיו( כב )עמ' נערבלב

 ו( לא )עמע' והבו ואלילי כספו אלילי .העשירי
 אלל רומאי יד( יד "רמי לבם ותרמית ואלילקסם
 י הם עצבים ענין ד( יג )איובכלכם

 חיה אלו ' עשרההעשתי

 )קהלת שנים אי
 פתרונו ד( ז )אסתר ולשפחות לעבדים אלו ו(1

 י חיה אם - אס טןקרוב
 י( ד )דביאל וקדיש עיר ואלו י עשרההשתים

 ה( 1 נשם תנינה אחרי כזיוה כט( וארו]כמו[
 - הנה כמומחרונו

 יא( יג )יחזקאל אלגביש אבני 'אלנביש
 - כמשמעו הוא ברראבני

 אלוה ג( ג )חבקוק יבא מתימן אלוה .אלוה
 והנורא. הנכבר השם הוא יג( ט לאיוב אפו ישיבלא

 )שכון' תקלל לא אלהים כסו ושופפו דיין אלוהויש
 ואתה ח( כב )שם אלהים ירשיעון אשר בז(כב

 ענינו אשר ויש מן( ד )שכן לאלהים לותהוה
 ו( פב )תהלים אתם אלהים אמרתי אנימלאכים,

 לא( לב )בראשית פנים אל סנים אלהים ראיתיכי
 )רני' איחוהי לא בשרא עם כוררהין די אלהיןלהן
 . יא(ב

 טז( סו )איוב וגאלה נתעב כי אף -אלח
 נאלחו ענינו כפי פתרונו ג( יר )תלים נאלחויחרו
 י נבאשונמו

 מי או האחר : מחלקות לר' מתחלק -אלם
 שקר שפתי תאלמנה "( ד )שמות אלכדישים

 ונאלמר! חכך אל אדבק- לשונך ים( 5א)תהלם
 כרחל ג( לט )תלים רומיה נאלמתי כו( ג)יחזקאל
 אלמיכט אלקים ו( גג )ישעיה 1!אלמה גוויהלסני

 . המה לשון ונברי פה כבדי כלם יח( ב)חבקוק
 בתוך אלטים מאלמיכז אנחנו והנה -השני
 נשא ז( לי )בראשית אלטת' קמה והנההשדד:
 איסר כמו ענינו כסי פתרונו ו( קכו )תה'אלמתיו
 תדגרון צדק אלם מגורתם להיות וראוי , המהואגר
 . ו:( נח)תלים

 ואולם מח( מ )יהוקאל הנית אלם .השלישי
 יו( ב מואל ולמזבח האלם בין ו( ז )מ"אהכסא
 והויו . ג( ' )בנ"א הביר! היכל סני עלוהאולם
 )יחוק' ואלימיו ואליו , יסור איננה בסיההמונא

 - יוכיח כא(מ
 אני אולם ג( כ )ש"א י4 חי אלם .הרביעי
 )שם תשובו נלה ואלם ח( ה )איוב ואל אלאדרוש

 כח )בראש" לראשונה העיו- שם לוו ואולם י(יו
 וו מלה ש( א )איוב ידך נא שלח ואלםים(

 . אמנם אלקרובה
 י( ט )דה"ב ואלגומים אלמגים .אלמנ

 בים זזגדלים אדומים עצים הב: , הכו אחדמין
 -כסשטעו
 הכה האחד : מחלקות לד' מתחלק .אלף

 )תה' כנתלשות צאנינו ז( הה )ש"א באלפיושאל
 לו( י )במד' ישראל אלטי רבבות יף שובה יג(קמד
 וכמוהו - ישראל עמך והניחה הרגיעה טתרונוכך

 הסותר יוכל ולא י טו( ל לשע' תושעון ונחתבשובה
 גמחנה. חנותם דבר על י( שונה מגרתלהעמידה
 לסדתי ואת ד( ג )'רם.ה נעורי אלוף 'השנ'
 הרל אלפי כא( ע )שם לראש אלמים אלק-אותם

 לכובות יובל אלוף ככבש ואני גוו( 1 )שופ'במנשה
 וראשים גרולינ: כלם ענינו כפי פתרונו יכו( יא)'רח'
 ככבש אלוף ככבש קריש בן יהודד: ופתר יהמה
 1 )דברים אלפק- שגר מגורת אלוף העמידואלוף

 בתוך שני ויו וגם המלה בתחלת ויו יסףיג(
 המלדה כי על לנטות דרך לשניהם ואין 4(המלה

מלמבאר
צואטט  בטקום מוחםטעם לפ יתכן לא "עפם" מי =" א" י מב:נו:ץ" 

 כאלו 1'ו הוכ'ף ףו בל. שםשסטה אלטץ' כסלת כלומר לא( מקוית האח ררוסה' מצאנו וכן . מנחם לםמ אשר ב"קנוסחת

 פ ,ה אין 'ד כתב' וכ'שאר' . .ארו תחת י.אלו כ-יב כג"הכט(
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 להיות אמתה וש עמדה על עומרת הווקמנלערי
 מגרעת ודילה גרוללב(י כגבש אלוף ככבניפתרונה
 סטרה אדם : האלה המלים ווי כמגרעת פההו"ו
 )שכם ואחלמה שבו לשב! יו( כח )שמותוברקת
 ראובן יג( לט )שם וישמה שהם תרשיש ים(כח

 יתוכ! גר משפט ב( א )שב! ויהודד; לוישמעון
 בה ואין כרת סתום לא יט( בו )דבריםואלמנה
 משסטו וכה הסדר ארח זה הלא הלשוןכשממט
 ואחלמות של הוו יעי ואחלמה שבו לשםבאמרו

 וברקות פטדה אדם וכמהו , משבו וו נגרעהלא
 וכמהו , כופתרה וו נחסר לא וברקת של הוולולי
 לא ויהודד; של 11 לולי ויהורדן לוי שמעוןראובן
 יתוכו גר משסט וכמהו , לוי משמעון 11נחסר

 , בניחום 11 ננוסר לא ואלכונז, נטל וו _לוליואלפונו;
 ור? אחר וה כה הסמוכים והשמות הדבריםורוב
 דברים לשני וה מקרה יקרה לא אבל משמכוםכה
 יחתמו אשר הווין ולולי . ומעלה לשלשה אםכי

 כן על , התיכונים נחסרו לא האחרוניםהמלים
 י במסמררם 'עלה ולא עמהם יבא לא אלוףככבש
 ככבש ואנ' כמכתבן אם כי סתרונם להיות יתכןולא
 י יוכיוז לבזבוז; יובל וגםאלוף

 לג( לג )איוב בינה ואאלפך נוגרס, .משליבוי
 עונך יאל כי כה( כב )משלי 'ארחותיו תאלףפן
 מגורתכ! ויש . הם לימוד ענין ה( טו )איובפיך

 הכי ואלה אלמין גרועימלין
 טבהמות סלפנו .

 י ד( ד )שיר לתלסיות גנוי וכמהו יא( לה )שםהארץ
 האלפיכם יג( ן )דבריכן אלפיך שגר -הרביעי
 )משלי גר אבוס אלמים באין כד( ל )ישע'והעירים

 לשון 'ר( קווד )תהליכ? מסובליכם אלופינו ד(יד
 . הםשוורים
 למלה אין טו( טן )שוסתים ותאלצהו 'אלץ

 ותאלצהו . עלית יורה ענינה אבל בתורה דמיוןוו
 - ותצי;הו וחדחקהוכמו

 אם , האחד י מחלקות לחמש  טתחלע -אם
 יאמרו לאמתכ! ט( קיג )תהליכ! שמחההבניכז
 כב )רברים הבנים על האם תקח לא יב( ב)איכה

 - כמשמעוו(

 ככבש פחרוהו קרשן ב, ויהורה דונש : שם רל" וי"ללב(
 ,ם ואלוף נאפר שלא ואעלים . אלפיך שנר כמו אעיף כו'ופר
 , אצפצף כן עגור כמום . ובולה עמר ירה שמש בו כיוצאלנר

 . בחור כאימר מסייעו ויוניץ נרול כבש אקף ככתש פתרופנחס

 ב( ל )שמות רהבו ואמה ארכו אמה .השני
 . ש( ג )דג' איש באמת יג( נא )'רטן בצעךאמת

 בתו את ג( ל לבראשית בלהה אמתי יהשלישי
 ב לשם אמתה את ותשלח ו( כא לשמותלאמה
 אמהות לעיני לג( לא )בראש/ האמהות שתיה(

 יונים כקץ מנהגות ואטהתיה כ( ו )ש"בעבדיו
 נראין אגל שפחה נסו אמה פתרון , ח( בהחום
 . ואמהותי אמתי לשונותשתי

 א( קיו )תהלים האמים כל נמבחוהו .הרביעי
 עם כל די טו( כה )במרבר אב בית אמותראש
 וגוים ואטים לאוזנים . כפו( ג )דנהיל ולשןאמה
 . המה עניןקרובי

 אם ג( כו )ויקרא תלכו בחקותי אם -ההמישי
 )שם ישמעו לא ואם יא( לו )איוב ויעבדוישמעו

 מחלקות לאם יש אבל , עליהם יורה הענין יב(לו
 ואם יט( א )ישעיה ושמעתם תאנו אם :ותוצאות
 אחד ענין אם מלת , ך( א )שם ומריתםתמאנו
 המלים כניתר אליה בנפנות אבל י לה אחרומראה
 ובסור מניגש אחרי וימשכוה ממשפטהיוציאוה
 המלים הם וכאלה הראשון לענינה תשובמושכיה
 עשיתי אם אשר ער אעובך לא כי : ימשכוהאשר

 דברי דברתי אב! עד אוכל לא טו( כח)בראשית
 ' יכו( כר )שם לשתות כלו אם עד לג( כר)שם
 )ירמ' מאסלם; ארץ אם , וחלומם . הרבהוכאלה

 אב! ך( עת )תהלים לעמו שאר יכין אם לא(ב

 ישמעו אכ! , וחלופכן . יב( י )איוב נחונזבשרי
 רחץ אם , וחלופם . ה( ב )'חזקאל יחדלוואם
 תקטל אם ד( ד )ישעיה ציון בנות צאת אתאדנ'
 וחלוסם - תרבה וכאלה ין( קלכו )תלים רשעאלוה
 לגוע חטנו האם ,ג( ו )איוב בי עזרת' איןהאם

 . יח( בג )משלי אחרית עע אם כי כח( יו)במרבר
 . ראשון לעניןנשוב

 מה ל( טו לחוקאל ליתד אמיה מה .אמל
 יולדר? אמללה לר( ג )נתמקק האמלויםהיהודים
 כי ט( טו )ירמ'השבעה

 אם~
 ענין ג( 1 )תהל' אני

 כהילקות לנמני חלקוה והפותרים המה, ורדתחלש
 . המלה כון תלוי והענין הואץ אחד לכו-אדראויה

 טיחם  ופירש . רש" אמר ט[ נח ]ההלים אשח נפל ועל .עכ"ל
  פ11כ כי ונראה , עכ"ל ואשח במל כאן אף שור היא ואלרףככבש

 כיבש 'wl~p בו  פזורה י בשם טגתט יפירש שם יטלנטלברטיס
 , וכו' ושור ככבש כמוואלוף
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 אמונה האחר מחלקות לר' מתחלק .אמן

 )רברים נם אמון לא בנים א( בה קשיהאומן
 הנאמן האל 'ב( יו )שמו' אמונה ידיו ו'הי ך(לב

 )בראשית אבי בת אחותי אמנה וגם ט( ו)דברים
 ענין מ( ח )מ"א אלהים ישב האמנם כי יב(ך

 . נכונה כמו אמונה ידיו ויהי ומחרון ' להםאחד
 אשר אמנכם מבקערי וביסודם בענינם שויםכלם
 על ביסודם מהם ויברל בענינם עמהם נוטההוא
 חם י וריקם רק עברית בלשון וכמהו , המ"מדבר
 י ביסורם ושנוים בענינם שוים , ותמימיותהמים
 מלאכה איש כל ב( ז )שיר אמן 'די מעשההשני
 היונק את האמן ישא כאשר השלישי . אמןנקרא

 )'שוי אמניך מלכים והיו יב( יא)במדבר
 בג( מט

 עלי האמוניכ! ז( ב )אסתר הדסה את אומןויהי
 ד( ד )ש"ב אומנתו ותשאהו ה( ד )איכההגולע
 ואהיד; ך( נ )אסתר רותו באמנה היתרןכאשר
 ד )רות לאמנת לי ותהי ל( ח )משלי אמוןאצלו
 בנים גדול ענין ]נ"א , יונקים גדול לשון כלםבוז(

 אמונה ידיו ויהי מהם להיות יתכן לא כן על יהמה[
 האמנותן ואת הרביעי י הפותרים "מרוכאשר
 . טז( יח)מ"ב

 אמצה האחד ; מחלקות לב/ מתחלק 'אמץ

 'וסיף 'רים וטהר ה( 'ב )וכריה 'רושלים 'ושב'לי
 )ישעירו אמצו כשלות וברכים ט( יו לטיובאמץ
 כי וחרא ד( ד )איוב תאמץ כרעות וברכים ג(לה

 פו )ש"ב אמץ הקשר ואי יח( א )רותמתאמצת
 א?ציכ! בקדים סוסים השני י המה חוק עניןיב(

 . ג( ו)וכריה
 אומר האהד : מחלקות לג' מתחלק יאמר

 דברים ואין אמר אין ב( מה )תה' למלך מעשיאני
 כר( כד )משלי אתה צדיק לרשע אמר ר( יט)שם

 הקרוא סתרונו כה . ו( 3 )מיכה יעקב ביתהאמור
 הקצר לי הארה י'( ישראל בית הכזכינה יעקבבית
 יו( בו )דבר' היום האמרת ה' את השני . ה'רוח
 פעלי גל יתאמרו יח( כו לשם היום האמירךוה'
 גרגרים שלשה שנים השלישי ' ד( ער )תליםאון

 והאמיר ההרש כעוובת ו( יו )ישימו אמירבראש
 ' כאשל אמיר מ( יו)שם

 לא והראשית לאמר אלי אמר אמשאמע'

 נומש ויוכח לד( יט )שם אמש שכבתי הןכנו(
 י זרמה אתמול ליל ענין כיב( לא)שם

 יב( פה )תלים תצמח מאוץ אמת 'אמוץ
 אמת אלהים וה' ז( ח )משלי חכי שגה אמתכי

 ח( נא )תה' בטוחות חפצת אמת הן י( י)'רמיה
 אמתך ואל חסרך על ך( ו )מיכה ליעקב אמתתתן
 האמת ומלל החסדיכן מכל קטנתי ג( קלח)תלי'

 וו מלה וגם י מכוה קושפו ענין . י( לב)בראשית
 . לאחת ראויה והש לשח:'םחלקוה
 ב( מד )נראי הקטן אמתחת , אמתחתי
 באמתחתיכס א( מד )שם אמתחתו בסי אישכסף
 )שם בנימין באמתחת הגביע וימצא כג( מג)שם
 ' יב(מד

 אן ואאחד : טחלקות לשבע מתחלק .אן
 ח )איוב אלד; תמלל אן עד יר( י )ש"אהלכתם

 אשית אנה ער יא( יד )במדבר ינאצוני אנה ערב(
 )תליכם עלי איבי ירוכב אנה ער ' י י בנפשיעצות
 אנ71 ער ב( א )חבקוק שועתי ה' זונה עד 'ג(יג
 ' להב! אחד ענץ ב( יג )תהלים נצח תשכחניה'
 א )דברים עלים אנחנו אנה ו( 1 )מ"ב נמלאנה
 י( ה )וכרב: האיפה ארע מולכות המה אנהכח(
 ואנו והשני ' אחת והלשון כמעט ירחיי;םהענין
 ט( יט )שם הדיגים ואנו כו( ג )ישע' מתחיהואבלו
 טמנו באני אכלתי לא ב( נט )שם ואנפקתאנו;
 השישי : המה ואבלות ערבות ענין ' יר( כו)דבר'
 )שם בחלומי אני אף ג( מה )בראשית יוסףאני
 אני גב! קרצתי כוז;וכור לאל כפץ. אני הן טו(מ

 כי יג( כא )שמות לידו אנה הרביעי ' ו( לג)איוב
 העכר ויהי ד( יד )שופטים מבקש שואתאנרן

 חי אדכא יתאונן מדן א( יא )במדברכמתאננע:ו
 ענין ז( ה )מ"ב לי הוא מתאנה כ' לט( ג)איכה
 כח ואמיץ אונ'כ: מרוב והחמישי י המהשילה
 מ )שם קיבה עצירה אונעם ולאין כו( בי)ישעק;
 בשרירי ואונו ט( יב )הושע ל' און מטותיכט(
 י( ך )שם אונו תשבנדן יריו פוג( בו )איובבכונו
 )מ"א תרשיש אני הששי ' המה ועצמה נחענין
 המלך עשה ואני כא( לג )ישעיה שיי אני נב(י

 ט )שם באני חירם וישלח כו( ט מץ"אשלמה
 ענין ג( א )יונד: ותרשיש בארן אנק; וימצאכו(
המבאר

 וכי הזיה עקב בגח םםדי? ויקא יעקב נכח קרואי י"א כח= שעלו(
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 יו( נ )בראשית 5א שא אנא השביצי ' הםספינה
 כי ה' אנה ד( קטו )תהלים נפשי מלטה ה'אנה
 )שם נא הושיעה ה' אנא סו( קטו )שם עבדךאני
 והמליט להם אחר ענין ואנה אנא נא ' כה(קיח
 ' האל"ף עקב מהמראות יסוד.ואיננהנלה

 בני יייינחי י( לה )ישע שנחה עין יאנח
 ב( נא )שם השבת' אנחתה בג( ב )שמותישראל
 י המה דאגהענין

 אנכי האחד : סחלקוח ישנ' מתחלק 'אנך
 )ישעיה ארץ עשיתי אנני ב( ך )שמות אלהיךה'
 ג( עה )תהלם סלה עמוריה חננתי אנני יב(מה
 והמל". , אני כמוענינו

 כיהר נגזרת איננה הזאת
 רבוי טעינד? ואינה והנה הנו: תטה %אהמלים
 לרועבו ולא באנכ' לרבות המדבר 'וכל ולאומיעוט
 ובירו אנך חומת על נצב ה' הנה השנ' .באפקנו
 ישראל עמי בקרב אנך שם הנני ו( ו )עמוסאנך
 אבל בחוררן דמיון לרן אין וו מלדו ח( 1)שכר
 הנקדמי' המל" כיתר אל"ף גרועת להיות היאראויה

 ' מאנחנו נחנו מאהמל תמל ככוו אל"ףבמחברה

 מנכ'ס, אנך להיות הראוי ענינו כמי פתרונו יקוםאו

 חרוכת קיר לאשישי כוו( לה )תל" נכים עלינאספו
 והרס נפץ ענין ז( טז )ישעיד: נכאיכם אךתהגו
 ומרץ והרס נסץ חומת על אנך חומת על 'הם
 . י העיר את לשזרת כנפץוגירו

 ח( א )אסתר אנס אין כרת יהשח'ה יאנס
 . ו( ד )רניאל י לא'אנס ד'וכל

 א( יב )ישעיה בי אנפת כי ה אידר .אנת
 )שס לנצז: האנף יב( ב )תלים יכונף פן ברנשקו
 תאנף הלעולם ך( פו )רב' התאנף ובאהרן ה(ען
 ג( ס )שם לנו השובב אמת ו( פה )תהייםננו
 י הם קצףענין

 ד( בז )יחוקאל והנאנקיכם הנאנחים .אנק
 )תלים אסיר אנקת לשמע יו( כד )שם רוםמאנק
 . המה זעקה ענין ו( ע )שם אביונים מאנקת כא(קב

 אנוש האחד : מחלקות לשני מתחלק יאנש
 ואת יעשה אנוש אשרי טו( קג )תלים ימיוכפנצ'ר
 בלי חצי אנוש דרשני . נמשמעו ב( נו)ישעיה
 ט( א )איכה מכותיה אנושה כי ו( לד )איובפשע
 נצח כאבי ט( יו )ירמ' הוא ואנש מכל הלבעקוב

 ' יה( טו )שם אנושהומכתי

 ענינו נ( ר )מ"ב שמן אסוך אם כי יאסוך
 ושמת וסכת ורחצת ג( י )רנשל סכתי לאמסוך
 תסוך לא ושמן ו( ב )נחום הסכך והכן ג( ג)רות

 . המה מרקחת משחת ענין בו( כ.יק)דברים
 וקרהו כג( נא )שמו' יהיה אסון שם יאסון

 י כט( מד )בראשיתאסון
DDN, צו י( ג )משל' שנע אסמן יימלאו' 

 ענין ח( כח )דברים באסמיך הברכה את אתךה'
 ' הם וגנוביםאוצרות

 ד( ל )משלי בחפניו נוח א* מי .אסף
 אסיף כב( כר ).שעיה בור על אסיר אספהואספו
 נב( לד )שמות האסיף חג י( לב )שם יבואבלי

 הנסחפים הנקבצים הם ד( יא )במדברוהאספסיף
 ממצר" בצאתם ישראל על והגלוים[ ~נ"אוהנלוים
 )'רם" כנענעך מארץ אסמי מגורתם להיותויחנן
 מאוני בירו לכנען המלדו וידמד: ' סחורתך 'ו(י

 )איוב ננעניכ: בין ויהצוהו ח( )הושעינמרמה
 נראיכז ה( כג )ישעיה ארץ נכבדי כנעניה ל(מ

 , עיקר אחרית שהש האחרונה הנון לולירבריהם
 ואספי שחי פרזרונו הוא כה אחרים בפניכזאבל
 כ' מגזרתן ננענתך ונהיה , שסלתך טארץייתר
 י מא( כו )ויקרא יכנע או או כט( נא )מ"אנכנע

 " אספות בעלי נטועים יכמסמרות .אספות
 ' ואו: מלר: כי פתרון בעלי אומרים יזו( יב)קהלת
 הסמים ואמורס ו( מ )יחזקאל השער סףמגזרכם
 דקרוק' ולמי הענין לסי דבריהם נראין ר( ו)ישעיה
 כששככו טשר לציות יתכן אמנם כי ' כן אינוהמלה
 המסמרות הכד אסומר: כיגורת אספות 'מכתבה

 היטב הדבק את ומחוקים הלוחות אתהמאספים
 ושטריו ישראל רועי גרמו להב! , ימוט לאלניען
 על יורדן הפי: ורגשנורז , דבריהכ! נמשלוולהם
 והדלתי"ן י ענקה ' לגדה ' אביה כמו .ענינד;
 פעוליכם נעשו במליכ! ירפיון אכו ונלעדיהןהאלה
 , יי( מפעלים נעשו ידגשוןואם

 ו"סר ר( סו )ירמיה הסוסם אסרו .אסר
 )שוח יררנו לאסרך יח( יב )איוב במתניהםאסר

 אסורים ,ז( 'ד )'שקף ביתה פתח לא אסיריו ,ב(טו
 לשון איסר ויש . המה קשר ענין כו( ו )קה' יה(ידיה

המבאר-
 וכשהחרקה : שם רש". יי'ל לה. . הפעל מן הנעשה שם הוא בתוכו דגש ואם פעל הוא המל"ח בחוך רגש יבא לא אם ר"ל5ד(

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 [ 29נ
 י )דניאל וקים אסיר כל די י אחר לענץ רוךקשר
 אסרה או ג( ל )במרבר נפשו ש אסר יאסרכוו(
 , י4ו( ל )שם נפשה עלאסר

 ואף האחד : מחלקות לשבע מתחלק 'אף
 )איוב לבי יחרד ~ואת אף כנד( בו )ויקרא ואתגם
 יד( טו )במ' ודבש הלנ ובת ארץ אל לא אף א(לו

 כאלה אחר לענין נהמך כי עם בהקבצו אףהשני
 רמה אנוש כי אף יי( ט )איוב גלעננו אנמ כיאף
 כי ואף יראים ביהודה מה אנחנו הנה ו( כה)שם
 דבר הננט גדול רבר אבי ג( כג )ש"א קעילהנלך
 וטהר רחץ אלץ. אמר כי ואף , תעסיה הלאאלקי
 יכלכלוך לא השמים ושמי השמים הנה יג( ה)מ"ב
 הן כג( ח )מ"א בניתי אשר שודן הבירו כיאף
 " )משלי וחוטא רשע כי אף ישולם בארץצדיק
 היין כי אף כון( כוו )איוב ונאלח נתעב כי אףלא(
 העם וסיום אכל אכל לא כי אף ה( ב )חבקוקבוגד
 ממרים היום עמכם חי בעודני הן ל( יר )ש"אהוה
 כז( לא )דברים מותי אחרי כ' ואף ה' עםהייתם
 אשר מוער מעם זולתי מדוברים הוה בלשוןכלם
 תאבלו לא אלהים אמר בי אף ן אליהם נוסהאיננו
 . א( ג )בראשית הגן עץמגל

 'ט( כזר )ישע" לחם נחליו על אפיתיהשלישי
 אפו תאמו אשר אוח יב( ב )ויקרא תנורמאמד;
 חמץ ג( 'ט )ביאש' אפה ומצות כג( טו)שמות
 . יו( כג )ויקראתאסינה

 אסים יב( מח )בראש' לאמיו וישתחווהרביע'
 )ש"א דור לאפי כג( מט )ישע' לך ישתחווארץ
 )ש"א אפים אחת מנה ' דור פני על ענינו כג(בה
 מנה , נוטה לענינם הוא מגורתם כי נראה ה(א

 לעינים ויקרה לסנים ונחמדה למראה ונכבדהראויה
 אנמוהי על נפל יערכנה אשר מלה ארמית בלשוןויש

 " מתורנם אינו פניו[ ננ"א אביו וכל סו( ב)דנהיל
 ' באמוהי אםכי

 ו( קטו לתהלים יריחון ולא להם אףהחמישי
 אף ומיץ ו( ב )בראשית חיים נשמת באפיוויפח
 הזמורה את שלחים והנם לג( ל )משלי דםיוציא
 . נחירים כמו יו( ח )יחוקאללאמם

 אפפו ג( קיו )תלים מות הבלי אפסוניהששי

 )שם סבבונ' גם סבוני כמו יג( מ )שם רעותעל'
 ' ק(קיח

 אפו לג( יא )במדבר בעם חרה ד' ואףהשביעי

 ותנחטני אפך ישוב ט( טו )איוב וישטמניטרף
 לה( ב )'רמיה מכוני אפו שב אך א( יב)ישעה;
 לאפאיהכם אף המותרים והשוו י המה קצףענין
 ונראית אף מגורת אסאיוזם והעמירו כו( לב)דב'
 כמשפט דרושה ולא כדת פתורר; א'1;ה כיהמלה

 במלה יסוד האיף כי הפותרים סברו כי ,האותיות
 במלוה יסוד האלף ההר אלו כי ' המלים דת כהואין

 משפט מחקרן המחוקק ש ה", מאףוגזרתה

 כאשר אליו המלדן יסוב במד; שני אטףלהוסיף
 המלה ליסוד אש"ף תחלתם אשר חבלים ליתריקרה
 יטפו עד אליו המלה להסב למדבר 'תרן לאאשר
 ותכון ואאלף ובהשנותן האלפין ויכפלו שניאל"ף
 להסב והשגיר? ליסור אחרן אלף , שיכובהמלדק
 אאלתר ה( מה )'של אאורך : כאלה , אליוהמלה
 אאמיצכם כו( כויו )ישטן אסי לגדאארקי יג)איוב
 אב! אפאיהמ והסותר י רבות וכאלזז ה1ן טו)איוב

 : במתרונו נקבצו טעיורן שתי ידיננו אףמגזרות
 באל"ף מסובה המלה אע כי על הראשוןהטעות
 התיכוננה האל"ף עובו על דרשני  והטעותן ,שני

 וממשפט נכוחה באמתת יש אגל י במלההמיוסר'

 אשר והמם וההא , למדבר מוסב להיותוהלשון
 ישאר ככה ובהיות , לרבות מועדים המיהבאחרית

 להיות נכון אלף מא ובהותר ' אל"ף פ"א המלהמן
 פני וממפארן כה( מז )'רמיך; מאד; מןאפאיהמ
 ותחלקם ה( לה )במר' קדמה סאת טא( יג)ויק'
 אפאתים פתרונו יהיה וכה נב( ט )נחמו;לפאה
 וסאה רוח יכל אותכ! ואפאה בגוים! אותםאורה
 מני פארץ אשימנם אסאיהכ! להיות 'תנן וגםיי(
 ולולא ככד; על יורד: האלפין ומפתח ויתמוויכלו

 שניהם הפתרונים . פתרוניהם נכונו לאפתיחתם
 היא אחת המלה וגורר? עניניהם ונראיםיוצאים
 י האחרון מן קרוב הראשוןאבל

 לי יקסם יאפד
 אסודתו וחשב ו( ח )1'ק,

 להיורע ויתכן . ותיכון תוכן ענין ח( נח)שמות
 ענין מה( 'ב )דנשל אפדנו אהיו ויפגעמגורתם
המבאר

 ורו~מחו הפקר מעל. לחשקיכם אש'חפיפאה אפאיהם לפרשיש של ריר שם אסורים . עבוחוח בקשווי כנקשר הוא הר,בארש
 להפקר לפאה והחלקם גתם  שבעה ארץ להם וחתן בעזראמצעו כנחם. פירשו כן קשוריו יר[ סו ]שול אטומיו ימסו כמוקשורים
 . על'ל מנחס חברווכי א.חם אפאה בלבי אפרתי אפאיהם , שם VW1~ ועללו(
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 ' הואתיכון

 אם ש( מג )בואש' אפוא גן אם יאפוא
 מיהר נגורת איננה זו מלה כך( ט לטיוב אסולא

 ולול' , כמשפטה במתכונת מיוחדת והיאהמלים
 י כה כמו אסא ופתרון , בנין לז( נורע לאהענין

 ארץ ז( כד )יהושע מאסל יישב! .אפל
 ב( ב )יואל ואסליה חשך לא( ב )ירמיהמאסליה
 מגזרתכ! שהוא אפלות ונראה י הוא מחשךענין
 נכו לא והכסמת והחטה ומקרהו הענין דברעל
 שלטד; לא כי יען לב( ט לשמות הנה אסילתכי

 ועל נצמחו לא אשר הורשם על המתלקחתהאש
 בתלמי דליו טמוניכם כי דשאו לא אשרוהדשאים
 נקראו כן על לאור יצאו %א היו באופל עודאדמה
 אפילות פתרון כי לאמר הטוען יטעון יאםאפלות
 למלו; ואין מיוחרורע וריעושן והן מלקושותיכמו

 הרבדן מלים יש כי על דבריו יתכנו בתורהדמיון
 מגורתכם אינכי למראה דמיונות להם גדישאע"ס
 : משנה נלשון ובמראה בענין דט'ון לוומצאנו

 בה"א(. חגיגה . נ"ב )תענית באפלי הא בחרפיהא

 אהד אופן נו( נח )'שענק עגיה שוטן 'אפן
 כה( יד )שמו' מרכבותיו אסן טו( א מהוק'באר,

 לארבעתכם טז( א )יחזקאל ומעשיהכםהאוסניכ!
 מגזרתם ואין : להם אחד ענין יב( י )שםאוטניהם

 סתרונו כי . "( כה )משלי אפניו על דבורדבר

 גלגל כמו אחד אומן וסתרון ' הדבר פי עלמתוקן
 מחוך הוו יצאה לא מאופן אסניו נגזר ואלו ,אחר
 ' באופן האחוו כענין בתונו נאחו היה אם כיהמלה

 טז( א )הווקאל האומן בתוך די41:וטן ההידסכאשר
 והאומנים ג( י )שם תאותנים ך( א )שםובאופנים

 "ראויה בנקודה או בו"ו ננתמם נקם יט( א)שם
 אין כי יורה אשר תה ' יח( תחתיה העומרתלהנקר
 חקת וזאת עליה יורה הזאת והמדה ' מאופןאפניו

 עברית בלשון מלים יש ' שנכסס בין אשרהמגדל
 נקודתם ועקב אחד וקצב אחת מדה להם הןאשר
 ממחלקה אשר המלה , מחלקות לשתי ויחצויבדלו
 פניה עברי לכל רעותה כמשקלת המיוסרתהאחת
 והומו קו מני תטה ולא תשתנה לא ההשהמלה

 נקורת תבא ואו יץ בלא ופעם בויו דכאו פעם כ' פייח(
 ששם כח[ קי ]שמות מרכבותיו אפן ואת כמו תטורתוההולם
 . ל'1 בלי חפרהוא

 ווט בכ"י יאך . ננדף נטצא והטבורנ לוגרת ל"י בשתלט(
 מסח או היא רקם"בב השערת אס ידעתי ולא גנינחםטצאתי

 יעלתן ככה מקרדם לערר ההשו המלה מןהנעלה
 לכל י לכלם אחד ומשפט אחד עניןכורעותיה
 האותיות ילכו לאת האות שמה יהיה אשרהמלה

 מלה כל כי דע . בלכתן יסבו לא יסררוובהפרדם
 תחלתם אשר אווזיות משלש המשתשיםמהמלים
 האותיות סיחר אית או גימ"ל או בי"ח אואל"ף
 המלע הם הם לו שני והוא וו יקדמנו במלהמיוסד

 להוסיף המוסיף יונל לא פנים שנ' עלהבנוים
 הלשון משפן כי מהם לגרוע הגורע נלאעליזים
 כח )ישע' עגלה ואופן : האחד המראה י היקםכן
 אחד גורל ך( כא )משלי ושמן נחמד אוצרט(
 עקל ט( כה )שם הרועה שופר ח( ט1 )ויק'לה'
 נ( פט )תהי יבנה חסר עתם ו( מד )ירמיהויונק
 )ברא' ונוול ותור טו( מא )ישע' חדש חרוץמורג
 כוופסי כוו( ו )רבריכט י זהוב, כנוקש כי בו(כוו

 כלכס הרבד: וכאלי: ו( 'ב )יחזקאל לגויםנחתיך
 המליכז 'תכנו וכה מלרע יט( נגדין[ ]נ"אנגינתם
 ]לנא לבוחרתם סמונה משינתם המלה מאזנ'והם

 יסורו לא המלה מקרד;  לערד ע"נ ילחת'מתכ![
 עברי לכל והנעשים כיקריהם בכל לא אבל יוויהם
 אוצרותיהם כמו אחריב! במגים אם כי המלהסני

 ושופרות , מעולם ועולמי , מגורל וגורלי ,מאוצר
 , ממורג ומויגיכ! , מעיל ועולליהכ! ,משופר
 , ממוסת ומוסתי' , ממוקש ומוקשים מגוי,וגוליו
 כי טלעיל מלרע כיוקרה ל4ו אפס : הרבהוכאלה
 לתחלתם סמוכה משינתם מלעל המשוכיםהמלים
 ארח אף י ס( כאלה נזקרה לעת הווין מצלו כןעל

 ל )שטוו: קרשים קדש ח( כו )ישעיהטשפטץ.
 י( י4ו )'נועלי 'שי שרש 1( פו )רנ" הפנים בשתלו(

 תהום סני על וחשך יד( ככן )בראשית ימיםחדש
 בניך והבעו יר( יד המטהר.)ויק' אזן ב( א)שם
 מ( יו )איוב אמץ יוסף כב( מכו )ישעירובחצן
 בכו( כז )אס' תקף כל את בז( ב )'רמ' סנים ולאערף
 )דברי תשבירני בכסף אכל ב( .ט להושע ויקבגרן
 יתן מזרעו אשר מז( ג )משל' וכבוד עשר כח(ב

לכוי
 יט )תלים דברים ואין אמר אין ב( ך )ויקרא

 החצר ארך ל( מ )'חזקאל אמות חמש ורחבד(

 בפי סורנלח הקז נגרז פלח כי נראה חק אבל . דשםהל"
 . עפם ל'א 4 ברף נם טצאנוה כן כימנחם
 הש ואם , בוי'ו חכ"א ימלרע לעל ל'ם שהיא מלה כל ם.מ(
 ץ , מתו בלא הבואפלעיל
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 ושכחת יר( א )ישע' לטרח עלי היו יח( בו)שטו'
 בלשון הרגה וכאלו: יפו( כר )דברים בשדהעמר

 מהמליכ! וכמהם האלה המליב! כי דע 'עבריר?
 האיה המלים כמשטט משסטם אשיהמשתשים

 העומירו הנקודה או במיים הננתנינט הוויןגל
 ימתחו המלה ווי ובהעלות . ישבותו יחדותחתם

 ' כד( ג )דיק גדלך את י חסדך כגדל ן כאלהמא(

 קלפז )תלי' זרית ורבעי ארחי , משסטיך ארהאף
 ' ג( ך )ויקרא קדורי שם את , לה' ישראל קדשג(

 "שך . ך( ס% )תלים ובשתי חרפתי , הפניםבשת
 , ישי שרש : כס( כב )טיב חשכי 'ג'ה וד' ,אפלה

 , ימים חדש י יט( כט )איוב מים אלי מתוהשרשי
 , המטהר און ' בו( סו )'שעיה בחרשו הדשמדי
 בנקי והביאו ' יב( ד )איוב מנהו שמץ אוניותקח

 ולא ערף ' יג( ה )נחמיה נערתי חצני גם ,בחצן
 , תקף כל את . יב( מז )איוב בערפי ואחז .פנים
 ודגרנך , ויקב גרן י ב( י )שב! תקמו מעשהוכל

 , רזשנירני בכסף אכל . יג( טו )דנריכ!ומיקבך
 עשר . לי( כה )ויקרא אכלך ועתן לאונמשיתן
 , למלך מורעי ש( ה )אסת' עשרו כבוד את ,וכבור
 ואין אמר אין ' כא( ה )'שעי ובאלהיו במלכווקלל
 , בו( ט )איוב שיחי אשכחה אמרי אב! ,דברים
 חמש ורחב י ב( ל )שם ארכו אמה , היריעהארך
 ושכחת ' י( כה )שמות רחבו וחצי אמה ,אמות
 היו ' מו( ב )רות העמרים בין גם ' בשדהעמר
 וכאלה ע( א )דברי ומשאכם מרחכם , למרחעלי

 הן י במשקלתם לא וקמצו וקמצו וערלו .הרבה
 . מאופן אפניו שאיןלמדנו

DeN. כי דקארר : כנדלקות לשלש ונתחלק 
 )ישע' וכאפם כאין יהיו מו( מז )ברא' כסףאפס
 לנצח האפס ך( כט )שכ! עריץ אפס כי ו(מא

 )משלי אש תכבה עצים באסם ט( עז )תליםחסדו
 כל ד( כוו לישעיה שד כלה המץ אטם כי ד(כו

 . המה אין לשון כלם ע( לג )שם אפם מהיושריה
 יט( טו )ירמיה ארץ מאמסי ביגורתם להיותויתכן
 ' ארץ תכלית יז( לג )דברים ארץאפס'

 אפס כח( יג )במדבר העם עז כי אפס ,השני
 )גמ' הדבר את ואפס יר( יב )ש"ב נאצת נאץכי

 י ורקוקן אכין ננ"א ' ורק אך ככוו ענקו לה(כב
 אפסים מי ,השלישי

 )יחוי
 מלה נראית ג( מו

 , מארבע רבע כמו , אלף גרועי מד;מלים שהיא11
 עניט וכה י מב( מאטטים ידא ופס , מאסון'וטוך
 ' רגל כף עדי אם כ' מגיעים "יולא

 ו( ל )ישעיה מעופף ושרף אמעד;אפע'
 תבקע והנורה כוו( ך )איוב אפעה לשרןתהרגהו
 כד( מא )שם מאפע וטעלכם ה( גן )ישע'אטעה
 יחלקו והפותרים , הנד; היורו ממריצי רעהחקה

 כי ' מאטעדק איננו אסע אמרו כי לשניםהמלה
 כי נראדץ יתענין ולפי , ואין אפס 'נמו אסעטתרון
 און ופעלי זרים פעולת נירמלה כן 'צל שויםכלב!
 ' וצסעונים , וכפירים , עכשוב , אפע לפעולתוחמס

 אפיקי האחר : מחלקות לשני מתחלק יאפק
 1 )יחזשול ולגאיות לאמיקיכם טז( יח )הליםמים

 ' ענינו כסי פתרונו ד( קבו )תלים בנגב כאפיקיםג(

 %א דושני י ומבועיו וסובאיו מוצאיו כנחלהם
 המן ויתאבק א( מה והראשית להתאפק יוסףיכל

 כא( יב )איוב רפה אטיקיכ! ומזיח י( ה)אסתר
 אשר נס לתוטש יתרון מה . ירפה אביו'יםחגורת
 ' חגורתו ומניה מרטה אלוחו בהיות משנםמתניו
 י הם ענין קרובי והזר והאגור והחגורההמויה

 אמר כי האחד ; מחלקות לבי מתחלק ,אפר
 יח )בראש" ואפר עפר י( קב )תלים אכלתיכלחם
 והדשן האפר ים( יג )ש"ב אפר ;ומר ותקחכו(
 ך )מ"א באמר ויתחפש דרשני . ותכ! עניןקרובי
 מיני מא( כ )שם עיניו מעל האפר את ויסרלח(

 וארו הראש אר? המכסיכ! ' המה וכשתמסוות
 י מנ( אל ערבי ובלשון י לבדהן העינים וולתהפנים

 טחרונו י( ג )שיר לו עשה אפריון 'אפריון
 . אחר ענין נראין ואפריון ומנוה ערש ; ענינולפי

 . לחתן הוא נור אומריםופוחריס
 לו( לכן )איוב דם יטעו מפרחיו יאפרח

 י גוולים כמו ענינו ו( כב )דברים בצית אואפרחים
 יג( י )יהושע תמיכ! כיוכם לבא אע .אץ
 , רחק כמו ענינו טו( יו ליחושע אפריםהר י אץ כ' 'ג( ה )שמוות לאכזר אציםוהנגשים

המבאר
 האלה: המלים נטושו לחיו המבורג כנ(ב%( סלחם במי נקרא הקטץ לקירח כי היטב באר מכאן נראהמא(

 עכר' יבלשיי
 , לזה פרוסה אלברקעאו *ל'ב. צר ערןכב( הו" ואול' הוא טה הערבי השט טרטר ולא ' י!ל ערבך ]ליל קטן. yDp רק הוא ובאסת . מתח בשםגם
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 יד( סו )ייקרא יאציעי י"" .אצבע
 .כמשמעו
 אצל האחד : מחלקות לשני מתחלק יאצל

 ויסב ג( ו )ויקר' המזבח אצל ו( ח )דנהילהאיל
 ישראל בני אצילי ואל השג, ' ל( יו )ש"אמאצלו
 כה( ש! )במדבר הרוח כזן ויעצל ט!( כר)שכוות
 ומאציליות לו( מ )בראשית גרכה לי אצלתהלא

 ונראה י המה נשיפות ענין ט( מא )בע'קראחק-
 יג( יח )יחוקאל( ידי אצילי כל על מגורתםשאין

 אורוע שרשי הכד ע( לח )'רמתה ירקיאתעור?
 אצל אל הריכב גי יצע כי . הענין לפיכלעכוזה
 )ישעיה אפליה מגורת להיות יתכן ה( יר~כריה
 . גבוה למקום נמוך מקום יגיע ט(טא

 ' ן( יא )במדבר וצמיד אצעדה .אצעדה

 ואשר כא( ח נמשלי אמלא יאצותיהם .אצר
 אוצרו את לך ה' מתח יו( ך )מ"ב אנותיךאצנו
 . להם אחר ענין יב( כח)דברים
 יהי האחר : מהלקות לשבע מתחלק .אר

 יאיר רבריך סתת ג( א )בראשית אור ויהיאור
 סו( א ובראשית הארץ על להאיר קל( קיט)הלים
 . המה נגה ענין זק( לב )יחזקאל אור כיאוריכל

 ארוה א( ה )שיר בשמי עם מורי אתתיהשני,

 מאירות באורז נשיכז יג( ם )תהליכם דרך עבריכל
 . המרז לקיכורז ענין ט!( בו )ייטעמו פד(אותה

 במאיה בג( ה )בסטים מרוז אורו .השישי
 ולמדבר יעקב לי ארה ט( ג )מלאכי נאריםאתם
 - המה קללה ענין ז(3ג

 כן על 1( סו )נחמיה כשדיכו אור .הרביעי
 כאורת על טו( כד )ישעיה ה/ פה( כבדובארים
 . ובוריכם וחגוים בקעים מני ח( יא )שםצפעוני

 ואור ' צמעוני טאורת על יורה )שכם( מתןותר
 מבקעת כשרים מאור אתם ויצאו ענינו כהכשדים
 . הוא כה כי הענין על יורה אשר ווט -נשריכם
 שנער בארץ בקעה וימצאו מקרכם בנסעםויהי
 - ב( " )בראשית שםוישבו

 ולילו: ך( יר )שמות הלילה את ויאר -החמישי

 . חלס סזכחי האירו ולא כסו מאירות : שם רש"' תילסר:
 להרליק זיחים יהיו יבשים .הי שהעצים סחטת רוגש פהריכל
 ררך עברי כל וארוה סורי אי"ח. כסו כלקטות מחר כ:חכאבל
 ' אע יבשם ובענפים קצירה בנכוש כחיב וחלא דווש לידאב

 . עכ"ל פריפלקטע
 , ה, אח גברו זפצא לסג. אשר חכ"' בכלמה(

 )איוב אורו ,ענק מיץ יו!( קלט )תלים בעדניאור
 ט( ועצמו סו( יח )תלי' יחרגו להיות ויתכן יא(לז

 - 'ו( גלרמיה
 צח כחם לט( ד )מ?ב ארת ~קט .הששי

 כח )שמות התמים ואת האוים אתהשביעיי - המה עשבים ענין ד( יח )ישעיה אורעלי
 היוה וארו ' ארמית נלשון שטיני טחלקת ויש 'ל(

 1 )שם שמיא ענני עם וארו ה( ו )רניאלאחרי

 למי פתרונו ו( ו ושם רביעאה חיוה וארוע(
 . המה הנה לשון 'ענינו

 לג )יששה חוצה צעקו אושלם ק .אראל
 וההראל א( כט )שבז אריאל אראל יפויו(

 אחר לשון כי האלה המלים נראים ' ב( בם)ישעיה כארשני לי והיתה )שם( ומהאריאל סו( מג)יחזק'

 הן ופתרון . אריאל המנבח שם - להם אחדוענין
 הנקרא המובח נהרס אשר עת חוצה צעקואתאלם
 אראלם ובכו מקדשם קוננו אותו ובכו צעקואראל
 עזכן לא הטוען יזומר אמר ואם י מובחניוספדו
 אם כי , אראלם ונכו אראלם צעקו עבריתבלשון
 ולוזיר להשיב יש / אראלם על ובכו אראלם עלצעקו
 אלהסתרון: הנוטיתי עניניכם איה כהוכה.יתכן
 ישראל בני ויבכו לה( לו )בראשית אביו אתוושך
 )במדב' אהרן את ויבכו ח( לר )דברים מטוהאת
 יתקנו האתייל כי כשווען יטעון ואב: . כט(ך

 למסד , פה באראלס ואיננו הענין את יתמו[]4/ה
 ךועקוך וגם יוכרז/ ב( כג )ברא' ולבכתהלשרה

 עבדי בלגיון הרבה וכמהו , יורה כח( ט)נחמיה
 . לרוב[כנ"א

 נחלקת.לשנים ואת מלה כי אחרו פתרוןאנשי
 עברית בלשון מים יש כי ירעתי אמנם , לסתראה
 ~שראלכמ כי . אראלים לן" אך לשנים יחצואשר
 וענינו עומד בחוקתו כי ממינם[ ]נ"א ממנינםאינו
 כי י לשנים הנחלקים המלים קצות ואלה 'ננון
 להיותו ראוי ים( טו להושע נחתני הנגבארין
 ך( י )ירמיה ואינכם יצאוני בני וכמהו . לינתת
 לי שמע אתוך וכמוהו . ממני יצאו לאמרראוי

 והפוכו דבר על וורה איר ששרש עכו כ. היא כנחס כוזהסי(
 כ'שרשחרנ כן כמו להעח יחק . החשך ועל הים עלאורר"ל
 מססנרוחיה' ויחרנו על רש"י עיי יהפוכר רבא על יורו עצםושרש
 . עצמו האהרון תה עלורד"ק
 באראלם להקן נראה ולי בכיף כאראלם כתוב הכ', בכלמז(
 , אראלם סיח את הקדחה לא את מלח כ'ר"ל
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 וכמוהו י לך אחודן לומר ראוי '1( טו)איוב
 אלקי' ויועקו לומר ראוי כה( ן לנחמי'ויועקוך
 לורנר ראוי ד( לז )בראשי' לוולוו! דברו יכלוולא
 להם בשל כא( יח )מ"א הבשר בשלם . לודבר
 אגיד לו( לא )איוב אגידנו צערי מספר 'הבשר
 יבאני לך' חנה ו( גג )תלי' חנך עצמות פור 'לו

 וכהנה ' אלי עואון עג( קיט )שם ואחיהרחמץ.
 פתרון היה אלו להשיב יש ועוד י בתורההרבה
 דעכו על להב! ולה?אווע להגלות וענינואראלים
 היד; אומריכ: הם כאשר לשנים המלהשתתחלק

 גנוחדז מדרך שכל השב! המשכיל והמחוקקעל
 ריש במתיחת המלה מתוקן היה טלא-צםלחקות
 תולה והקב , עברייה בלשון נם ימצא שלאאע"פ
 במצרים שבר 'ש כי יעקב נןא בין להבדילהפתרון
 וגא א( יח )שם אליו ובכא ובין א( מב)נראטוי'
 כה לפתור נכון ולא ' ב( ג )שמו' אליו ה'מלאך
 ואב![ ]נ"א והן . הוה בלשון תורה דברה לאכ'

 הפותרים אחר' ונפוזז לשתים הכולה נדלקלרברבכם
 כמו להכ: אראה הן לומר היתכן כרברבכםההם
 לפתרון טעם היש , כה לדבר ףוינ , להםארזה
 ארח כה הלא ? למלין משקלת או , לענין משראו

 , לעשות אלהינו שלש אשר מקום בכל התורההקת
 : כאיה גבורתו ותגלה כבודו יראה נוראותובעשותו

 ב( ג )שמו' ה' מלאך וירא בג( ט )ויק' ה' כבודוירא
 הגרולה אשו ברדת בחורב נראה[ ]נ"א נגלהעת

 משעיר וורחו בפארן הראותו וביום , ממרוםתחלה
 ג )מלאכי בהראותו העמד ומי , ובמסהובתבערה

 ' יוכיחו אלה הגא לראותו[ הביטו ומי ]נ"הב(
 שב! כי ארשל על ותטוען שמר אמר אב!ועוד
 אמונע ארבע וההראל אראל, ולא ארכולמזבח
 הפותרים שומרו אמר ואם י יוכיח טו( מג)יחזק'
 על ארץ תלה כסו לשנים יחלקו אשר מלים ישכי

 ד )שיר לתל-פיות בנו וכמו ו( נו )איובבלי-מה
 כמוהם, ואראל כר( סו )ישע' דר-און והיו וכמוד(

 בלשון מלה להיות אותם להצדיק לבב לאנשיחללה
 ישימון אשר האלה והמלין , לשתים נחלקתעבריו:
 . לשיכם יחלקו ולכו לאחרם יקומו בו,מוחלקין
 מהמור על ארץ תולה בלי-כוה על ארץ תלהופתרון

 לב )ת*מ לבלום עריו ורסן במתג הטלהומגורת
 ויחסום הטרד יישיו והחח והרסן המתגט(

 שומרו אשר ואת ' לצמדיכן וררבן הנקרבמלמד
 שעתידו וכן לשתיכם ומולוה pgn' לתל-מיורדבנוי

 אין ככה ובהיות , לבד ומיות לבד תל שמומחרונה
 נמצאות הן י טתרון ולא ענין ולא כזעכםלכולזז
 ונחצה תועלת[ ]נו"ו ונושלות מבלי מהוללהמלה
 ירעו איך להשע יכלת' ולא ' יתרון מבלילשתים
 טעכ! ומה ' מהלקות טעונה המלה כיהפותרים
 כמשפט סרורה המלה כי אפס כן לעשות לבםהטה

 מבהמות מלטנו מגרת תלפיות להיות כרתודרושה
 ומשפט לצרק הנכון המגדל הוא ש( לה )איו'ארץ

 כי המשכיליכן כל בשבוע לתלפיות הבנוי ,הנכבד
 ככל תלמיוו-ן יושפכו ומהי , תהלתם תסאררוהש

 ויתכן י יסור איננו אשר תיו תוהלתנ! אטוו'7;כוליכ:
 בנוי צוארך רוד כמגדל י ענינו כד, גב!להיותו
 YD~] לנ"ל ומועל הענק גובה לשבח רצה :לתלפיות
 ונאוות דזיופי תאר ורוממותו גבהו כי ,הצואר
 לתל[ בנוי ]אוו בנוי הקב הוה והמגדל ,המראה
 וגם , מרחקים ארץ את הרואים הצוביםלמשמרת
 נשקף הוא כי מרחוק יחזוהו ארץ ו'שכנ' תבליושני
 לצופים גם נכון המגדל נמצא הן . ארץ פנ' כלעל
 דרכים לעוברי גם כפרים ליוהבי גם אפץ לשכניגם
 וכנס ההר בראש כתרן לגבהה המגדל נשא כןעל
 נתיבות והולכי הסוחרים ארחות גם כי י הגבעהעל
 ואוליכט ררך ועוברי , לכובריו הולכים מסלותוגו'
 . המורים ולמודים תלמיות וכמגדל כי יתעו לאי(
 הוא הענק גובה כי למרש וראוי לו-רובו נאהגכ!

 תל-מיות הסותרים חלקו וכאשר ' הראשתטארת
 מן והעטידוהו לשנים ד-ראון הלקו ככה ,לשנים
 המלה נוע בוש לא כה ההב ואלו : ראיה ומןדי
 המלה, דבק מקרה בעבור נקידתה תוכן נהפךולא
 מהטלה יוד בנפל , יוכיח ולדראון לזקרפורעואלה
 הא אחת המלה אבל תחתיה העומרת נקודהאו

 נצח למשואות עולם לדראון . ענינה לכ!יופתרונה
 נחלקים ואינם מחיקים מלים בתורה הרבו;וכאלה
 האלה המלים מחלקות בי יאמרו אמר ואם .מח(
 , ויצאוני , ויועקוך וכמו , הבשר בשלםככוו
המבאר

 אר. בשרש הרבעם טחלק' עץ וכר. עפר וחוף נקב לשת בו פתר פירש ומזחם : ח ט ]ובמקז כשדים אור ל וש"יהשמסה(
 ככדו באוריט וכן , בקעתאור

~ 
 ורק , טחולקש אעם ובאמת כטחולקים וראש כלומר טח( קרף עשק ובקע חור כל .

 . ואולם או ועולים אולי *( ; וחוטף פהסעל ורכבו ומזחם . פירש"י ח[ א ]הבעגל 1yDS(' טאורח על וכן .אור
לנ
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 זה גם , לשנים נחלקים אשר , נחתני הנגבואלץ
 כמוהכם אשר והמליכ! האלה המלוב! כי הקבלא
 ולא י חצוי מחציתכם ולפו ' חלוקה זזלוקכ!אין
 ותגלית המלה אחרית תום אם כי . והלקו %איחצו

 למלה, והיו המלאכה ~וותיורן ישארויסורתדן

 בשלם הבקר בכלי דבר משר ומוצא הענין תוכןוכן
 בשל י הבשר להם בשל לו הראוי פתרונו :הכשר
 הוא כן י להכר במקום לבד הוקם והשקם ,לבד
 הראיים המלים אך י משפטם וכה המלים יתרענץ
 יתכן לא ע"כ מט( העליוניכ! המליב! כאלוןלחלק
 ישתוה ולא בחשבונם יעלה ולא מהם אראלםלהיות

 אראל להיות המשפט חקת אשר כי על ,בסיפרונם
 הוחלק לא .ואך , האלה כמלים לבד והמילםלבד

 , מלר; המזים מן ועקום לא כי כה הוארההמלה
 לבר ולם לבד ארא אם כי חלקוה לאוהסותרים

 וכוחלקותכ: לדבריכם! אלה כן ועל ' ירככן לאוכן
 היטב המחוה ענין %א פתרון יקום לאורפואתם
 ציון על אציק : הוא כה כאריאל לי והיתהופתרון
 ושהומים ובוחים שוכניה היות עד דוד חנהקרית
 . מזבח אשיתנה מטבחחלל'ר

 וארב האחד ' מחלקות לב' מתחלק ,ארב
 )תלים במסחר יארב יא( יט )דברים עליו וקםלו
 )ישע' ידיו ארבות עם יד( י )הושע ארבאל בית ט(י

 ארבות עשה הנה השנ' - הם מכמנים ענין ש(כה
 )ברא/ נפתחו השמים וארבת יט( ו )מ"בבשמים

 אל וכיוניכם ג( יג )הושע מארבה וכקומן ש(ו
 . המה חלונות ענין ח( ס (rnwארבתמהם

 כד( כזו לבראשית הידורג שרבע .ארבע
 שנה ארבעים כד( ל )משלי ארץ קנוני הםארבעה

 - כמשמעו יג( .ה)נראשית
 ארג מני קלו לב( נח )שמו' ארג מעשה -ארכ
 המלה ענין ט( יט )ישע' חורי וארגים ו( ן)איוב
 . עליהיורה

 מצד בארגו תשימו ' ארון נמו עיינו -ארנז
 י כמשמעו ח( ו)ש"א

 עץ ו( כד )במדבר מים עלי כארוים -ארז
 . . כמשמעו ו( יט )שםארו

 פוף האחד : מחלקות ינ' מתחלק .הנרדו

 )איוב לחברה וארח ח( בו )ישעיה טשפטקיארח
 ארחי שן( לר )שם ימצאנו איש וכארח ח(לד

  'שמעאיים ארחת' והנה ג( קלכן )תלי' טיתורבעי
 ין( ו )איוב המא ארחות הביטו כה( לן)בראשית
 א( ט )ירמ' ארחים מלון ד( יב )ש"ב לארחלעשות
 ארחה וארחתו השני ואורח- דרך מגורתכלם
 י~( סו )משל' יוק ארחת טוב ל( כה )מ"בתמיר
 ' המה ונרה סעודהענין

 ארך האחר : מחלקות לב' מתחלק .ארך
 'ח( כו )שמות החצר ארך ו( לד )שמותאפים
 . ב( כו )שם היריעה ארך יב( ך )שם ימיךשרכון
 הננ' ח( נח )ישעיה תצמיח כנהרה וארכתךהשנ'
 . הם ותיופה חובש ענין ו( לנ )ירכו' ארוכה לבמעלה

 יד( יב )'ששה נטש אסמיו כ' 'ארמוז
 ענינו . כס' פתרונו 'ד( מח )תלים ארמנותיהמסגו
 - מוה זה קרובים ועיר ומרינה וקריה וארמוןאלמון

 נטע האחר - מחלקות לשני מתחלק זארן
 י ענינו כמי פתרונו יד( מד )ישעיה יגדל וגשםארן
 ועשית כו( ן )בראשית במצרים בארון ויישםהשני
 . נ( ארגז כמו א(עכינו י )דברים עץ ארוןלך

 ארץ . כה( ו )דניאל גבא )ארעיתארן
 . כמשמעו  ארעא ארמיתבלשון

 ו( סו )ברא' הוא למניך מצרים ארץ -ארץ
 הארץ אל כסבאו וכי לא( " )שם כנעןארצה
 ' כג( 'ט)ויקרא

 כב( ב )הושע באמונה לי שרשתן .ארש
 ארשה לא אשר בתולה ל( כח )דבר' תארשאשה

 . כוו( כב)שמות
 כרשיון ג( כא )תלי' שפתיו ארשת .ארשת

 כמו עליו יורה ענינו ו( ג )מרא מרס כולךכורש
 . שפתיםמבטא
 אש האחר : מחלקות לששה מתחלק .אש
 כוו )במדב' יצאה ואש כד( ד )דברים הואאוכלה
 החלבים אשי כד( סו )מזע" תכבה לא ואשםלה(

 אשו מ( א )שם ויחוח ריח אשה טו( י)ויקרא
 ' כטשמעם לו( ד )רבריםהגדעה

 אמישי ואהבי יט( 1 )ש"ב אחת ואטימההשני
 )שיר באשיש1יו ממכוני א( ג יושע נא(ענניכז

 -המבאר
 בגלו"ה אסכם : כחלקות לנו סחחלק הוה השרש במיץז( בטללם אם כ' הסלים חלוק במעשה אחר אופן אע פימט(
 הם. שחיצם שם וארון  ארן ברברס באר כאשר כלל חלוק א'מ דעתו לם' תההעליונים
 "ן נבקי מנהם פ.רש עזב'ם אששי ; רשהנא( . לבר כצנף אם כישהוא

, 
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 י המה יין גביעי ענין ה(ב

 ותאמרי א( בו שאי)ש"א ממני ונואשהשליש'
 ' גה( ב )ירמיהנואש

 ומה' '( לא )משלי ימצא מי חל אשתהרביעי
 )'ששה רעותה אשה יר( יט )שם משגלתאשה
 ב( ו )בראשי ואשתו איש שבעה שבעה סו(לד

 אשת נפל ג( בו )שמו' אחותה אל אשהחוברות

 י אישים איש מגזרתם להיות ויתכן ' ט( נח)תלי
 לרוח ך( ב )קהלנה לבי אר? ליורשותחמישי

 ודאגה ואנינה עגם עתן כו( ו )איוב נואשאמרי
 'המה

 נעלו ו( כוו )עמעי' חרשת קיר לאשיש'הששי
 )עזרא מסונלין ואשוהי טו( נ )ירמיהאשיותיה

 : המה 'סורות ענין יב( ד )שם יחיטו ואשש ג(1
 )ישע' והתאוושו ואת וכרו מגזרהם להיותויחנן

 ' ח(מי

 אשרת נוו( כא )במד' הנחלים יאשר יאשד
 אשד י ענינו כפי פתרונו יו( ג )רבריםהססך
 ארכניות בלירון ויש י הנוזליכם נובע כמוהנחלים
 דישוד ו( ט )בראשית הארכו רט שומךכדוהכם
 ' יב( יתשר דם" דאנשאדממא

 פתרונו ך( כא )ויקרא אשך מרוח 'אשך
 * פחד נמדו ענינוכמי

 י( מה )בראשית ענבים אסכלתן יאשכל
 'ר(' א )שיר הכסר אשגל לב( לב )רב/ מררתאשכלת

 השיבו י( עב )תלים יקרשו אשגר .אשכר
 אשכר י ענינו כפי סתרונו טו( כו )יחוסלאשכרך
 . תשורה וכמו , כזנחה וככוו , שיכמו

 ' לג( כא )בראשית אשל יסע .אשל

 ה )ויקרא לה' אשם אשם הוא אשם יאשם
 ואשמה כא( מב )בראש' אנחנו אשמים אבליט(

 )שוסתי תאשמו כעת ו( ה )במדבר ההואהנפש
 שמרון כראשכן אבל ' דכוא חטא ענין כב(כא

 ' הוא שממה מגורת א( יד)הושע

 י( נט )ישעיה כמתים באשמנים -אשמן
 י כמתים במחשכים ענינו כפיפהרונו

 יד )שמורו הבקר באשמררז ייהי יאשמר

 באשמרורן ד( צ לתהלים בלילה ואשמורהבד(
 וזה י המה ולע נשף ענין ז( סג )שם בךאהגה
 עיני קרמו קמו( קיכו )תלים בנשף קרמתייוכיח

 . קמה( קיט ))מםאשמרות
 ענינו ח( יו )תלים עין בת כאישון .אישון

 נגזרת המלה להיות ויתכן , יב( ב מכרי עיןכבבת
 כו( 1 )כושלי ואפלר: לילכן לאישון אותהולקרבה
 להיוון ננון ך( ך (DW חשך באישק נרוידעך

 . ננ( העין בלובן אשרהשחרות
 בעד כח( ה )שופטם האשנב בעד .אשנב

 , המה עליות שבכי ו( ז )משליאשנני

 והאחד : מהלקור? לשלש מתחלק .אשף
 אשפתות חבקו ז( קיג )תלים אניון יריםמאשפת
 . י( כה )ישעידן מדמנורץ כמו ענינו ה( ד)איכה

 עליו פיז( ה )'רמזה פתוח כקבר אשפתוהשני
 אשטד; נשא ועילס . בג( לכו )איוב אשפהתרנה
 עתים וקרטוני קריש בן יהורה מתר ו( כב)ישעיה
 , יי( יינן נחשף החומה קיר הנ!ותרים לווהורו
 משקלת ככה ואין סתרונם אחרי נוטה המלהואין

 פותר'/ הם נאשר החזיון סוד הקץ ואלומחננותם.

 נמצאו הנה ' ממגן הוער וקיר : מטיף היהכה
 כתקונו שלא והענין כמשפטם לא סדוריםהמלים
 כבר ועקם : החויון ענין[ ]נ"ה פתרון הוא כהאבל
 וערך מלחמרנו כל' ,והעיר קיר וגנט אשפהנשא
 ופלשתים מקדם ארם ישראל על המה 'חדומגיניו,
 וקיר מקרב:[ ומלשתיכן מקיר ארכו ננ"המאחור
 נמצא כאשר קיר המדינה ושם , ארם מרינתהרא
  )עמו' מקיר וארם מכפתור ופלשתיים בספרכתוב
 עם וגלו ט( טו )מ"ב קירה ויגלה גה( וכמהו ז(ט

 ההם הסותרים כי ואפס . ה( א )עמוס קירהארם
 מחלקו' יהודה חלק ואלו י נו( בקיר קיר להם.נתחלף
 ולאי בועה לדו פניו ומראד; רווצאות'ו למיניקיר

 המדינה מקיר שת ולא , מאמתתם המליםהוצדו!
 ונמצא ' מעלן מגן ומן , הוצר ערה ומן ,כותל

 נכון ולנן משקלות בלי והמלו; ענין בליהסתרין
 י כןלעשות

 ולאשפיכם י( ב )רניאל וכשדי ואשףהשליש'

המבאר
 . מסנן יחשף החיסה קיר כ' סנן ערה וקיר הפסיק של האחרת . .האשד כמ'א . האנשא המא  האשוה : נמצא יר בנתבינב:
 , הקיר וכמות כתיב לונדץ ובניסחה , הקרייה ובמרת כחרב קרסון טופר שסאיוה רק סיידר, כאן כי ונראה ביתרבאור?יא ו יכפוה החח הטמירי בניכחד ואולם , יוץ נוכחת כן גה: שנוי ,וכאן איש שרט אחר. בא כבר הוה אישון השרשננ(
 במלוג מדינה שסירהבה קיר מלת החליפו הפווזרים פי' גי( , הראשך בטעם הטעותבא

 . כוחל שפירישה קיר חצי פתרו עסי קדמוגיס ואיוה קריש בן יהורה ר' כלזכרנר(
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 ' ב( ב )דניאלולמכשטיכם

 )ש"ב אחת זאשישה אחר אשפר ,אשפר
 . וכתף ירך טוב נתח ענינו כפי פתרונו יט(ו

 האחר ן מחלקות לארבעה מתחלק יאשר
 למנעם יצא אשר יח( סו )איוב יגידו חכמיםאשר

 יז( בו )במדבר ששם ואשר יוציאם ואשר י ' ''
 כ,ראורץ לשלשות מתחלק אשר ויש יכמשמעם
 כא( ד )יהושע מחר בניכם ישאלון אשרהאחד
 כי כבוו ענינו כב( ד )ויקרא יחטא נשיאאשר
 ירעון אשר ני הש ' יחטא נשיא כי , בניכם'שאלון

 ז( ג )ותושע עמך אהיה משה עם הייתי כאשרכי
 ה' בקול שמעתי אשר השלישי : ידעון למעןענינו
 ענינו ך( טו )ש"א ד:' שלחני אשר בדרךואלך
 . נו( שמעתיכי

 ו( מד )וההלים בך לו עגו ארכם אשריהשני
 בנות ראוה 'ג( ל )בראשי' בנות אשרוני כיבאשרי
 כמו א( )תלים האיש אשרי ט( 1 )שיר'אשרוה
 ' כה: האישטוב

 עמי יא( בג לטיוב רגלי אחוה באשרוהשלישי
 )שם חמוץ אשרו יב( ג )ישע" מתעיםמאשרק-

 תטה אם יט( כג )משלי לבך בדרך ואשר מז(א

 נתיב ישנו פעם ישנו ו( לא )איוב הררך מניאשרי
 דרך על כנמר מגזרתכ! ואין י המחור: עניןלפי

 איננו אשר האל"ף דבר על ז( יג )יהושעאשור
 שוקד דרך על נמר כאשר ופתרונו , במלהיסוד
 ולחהוף לטרוף אג' אשקוד ככה לטרוף ושדומביט
 אשרנו נם ' מצל ואין ואשא ואלך אטרוףאני
 ופתרון . מגורתם איננו ש( יו )תלי מבנונועתה
 בשוררי יראני אלהיב! כמו שוררינו ככוואשרנו
 )שם דרכך לפני ה.שר שורר. למען יא( נט)תלים

 נמצא , להכן אחר ענין וטווררגו אשורנו ט(ה
 ' כצוררנו ושוררנו , אל"ף גרועי מהמליםשוררנו

 ואשריהם כא( סו )דברי עץ בל אשרההרביעי
 ואלון ותרוה אשל לנץ ג( 'ב )שם באשהשרתון

 . זרה ופסיל' נכר לאלהי הראוי ירקב לא אשרעץ
 ה )עזרא לשכללה רנה אשרנא .אשרנא

 . ארמית בלשון לבנות חומהבג:ג(
 ין( ד )עזרא ומשתדור ימרד .אשתדור

 . יען כמו הוא הוה כי פירושמ(
 ר ש א לשרש השניח המחלקה מקום נפקרה בגחולגח(

 הארמיה כלה הרביעיר: למחלקה בהם ובא ' טובשפירושר
 ,אשרש

 ]נ"ה בורי לשון טו( ד )שם בגוה עבריןואשתדור
 ' המה ומרדותמרד[

 שנתם נכוו לב אבירי אשתילו יאשתוללו
 להיות יתכן , לב אבירי נתעקרו מחרונו ו( עו)תלד
 האחר הפתרון : למלה פתרונים ושני אשלמגורת
 , לשנהבכם אחד ומראד: י עקירה והשנינסיעה

 נפולת המלה ני ענינה מתהפך המלה מפךוכובלי
 בלשון כמוהו ויש י סתירה וישנו בנין ישנו 'ענין

 ]נו"לו אחוזים פניכם לשני מחלקיכן מלץעברית
 מחלקותן וכזה בענינכם ונמררים במראכ!אחדים[
 על ועקירד:  נסיעה פתרונו להיות 'תכן 'אשתללו

 במערצוז פארה מסעף : כאלה אשל המלה יסודהכי
 , מארוח מפר" מסעף להיור: יתכן לג( י)ישעיה
 להיות יתכן גם , מעיפות ומפריח , סנסניסממנסן
 ]נו"ל פארורן ומשחיו: סעשיוק מפשיתמסעף
 יסורת כי על , סעיפול ומשחית פארותמפשיח
 ארץ ותמלא שרשיה ותשרש וכמהו , סעףהטלה
 וחלומו : נטיעה ענינו לפי. טתרונו י( פ)תהלים
 ח( לא )איוב ישרשו וצאצאי 'אכל ואחראורעד:

 השרש הבואתו ובכל תאכל אבדון ער הש אשכ'
 )תהלים סלה החטם מארץ ושרשך יב( לא)שם
 כו( ז )עזרא לענש הן לשרשי הן למות הן ו(נב
 אחתי לבבתני וכמהו , המה שרשים עקירתכלם
 הרין והוא , לבבי הסרת וסהרונו סו( ד )שירכלה
 )תה' נט( ממסגרותיהם ויחרגו וכמהו ' לבלשום
 ממתניהכ, ותסור חגורתם תרמה טתרונו מו(יח

 ב( ה )ישעי' ויסקלהו ויעוקהו ' לכינור הריןוהוא
 ענינו י( סב )שכן מאבן סקלו המסערן סלוסלו

 המשפט[ ]נו"ל הדין הוא . מאבנים ררךלפנות
 כב( י )איש לוופל כמו ותסע ' באבניכ!לסקלנו
 וכמהו . נוגה לוריחת הרין והוא , ותחשךומדרוגו
 )ירכו' עצירו האחרון וזה אשור מלך אכלוהראשון

 לנהחיבם וינתחכט עצמותיו ויגרור פתרונו יו(נ
 עצם להסיר עצמו נמצא הן , מעליו עצמיוו.נקר
 יכלנו לא אבל . בתורה הרבה וכאלה ' עצםולשוס
 יקרה אב! ואלי"ן אל"ף תובלתה אשר כולהלואריג
 שי'ן תהלחכז אשר האלה המליכם כמקרהלהבם
 עברית כלשון כיצאנו שלא לפ' ' אסריו המוויבא

 שהק: וא.פשר טמכגרימיה: 1.חגרו נם2א הכא' בכלנט(
 וקררנו על יש'י וו'ל מו[, כב [a"w טכננרותם ויחגרו עלכינתו
 ףתרפו וסירושו הנירה רט'ין לשין איתו מהר מנחם :בתלש

 . ט"ו הערה 32 2ר r'y 'פכסגרות'הס
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 לזרעון והטוען יוכל כן על ; וה וכענין ואתכמלה
 אכר כי סמייך ואחרי שי"ן אחרי בא ו-ו'"ווראין
 לא מהב! ורד ואין תחלתם שיניהם אשרבמלים
 דבר עלמגורתם

 האי
 נורע ולא במלה ס( הנקדם

 ' אין אם עברירז בלשון ימצא[ ]נהו יוצאאב:
 שוד אינם אשר במלין המובאין התוך כל כירע

 ענין וכה פניכ! שרקי על וענינכם בנינכ!בהב!
 סמך או שין תחלתדז אשר מלה כל ,הוצאותיו
 וכל , לאות'ורזיה שני התיו יהיה במלהמיוסרים
 או שי"ן רזחלרעה אין אשרמלדן

 טמ'י
 כי

 ראשון התהו ההיום האותיווע מיתר אורןאבם
 התוין הם ואלה י היסור לאותיות אולאותיותיה
 , שעשועים :- במלים הנכתבים לאותיותיההשניים

 אשתמרה , שמורים ן טו( קיט )תליםאשתעשע
 : יג( כוו )במרבר תשתרר שר, : כר( כב)ש"ב
 תשתוחח , שחוח : סו( קו )תלים השתבח ,שבזק

 : סו( ל )איש וזשתפך , שפך : ז( מב)תהלים
 משחכר שכרי : ה( סג )ישעיה אמחומס ,.שמם
 : טו( גן )'שעיה משתיל שיל, : ו( א)חגי
 ב )ש"א נא ספחני : מ( 'א )דנייך ישתער ,שער
 )תלים הסתופף , סף : יט( בו )שם מהסתפחלו(
 , סבל : יו( ט )שמות מסתמל , סלה : יא(מד

 ח(: ו )דניאל משתכל , שכל : ה( יב )קהלתיסתגל
 מהשתרע , שרוע : יר( א )אין ישתרגו ,שריגים
 המלין ואלה . בתורה הרבה וכאלה ך( כח)ישעינו
 במליכ! נסדרים לאותיותיהכם ראשונים תויןאשר
 , הלך : יח( כו )דברים ואתגמל , נפל : אלהכמו

 ואתמלמל, , מלט ; מה( קין )תהליםואתהלכה
 , נהל יט( ל )שם ואתמשל , משל : ך( יכו)איוב

 , בתורה הרבה וכאלה : יד( לג )בראשיתאתנהלה

 ליסור שנייכם דזשנתכ! עברינם לשון חקרזוארז
 מלה יש אבל כא( ליסוד ראשונייםוהראשוניכ!

 במחברת נאחזת ולא נחברת איננו אשראחת
 גי יצאה %א , ממשפטכם ויצאה האלההמלים
 ספרנה שקים חגרנה ה" וזאת ' המלה להררתאם

 מענינים הנכון והענין ' ג( מן )ירמ'והחשוטכונה
 מספיקות ירחיק לבוראות והראוי לפהרונותוהקרוב
 כו )איוב נפשו אלוה ישל כי מגורת אשת%לולהיות

 ' יחק.ים ול'ה : הנקודה נוזילס(
 . בראשם סמך או שין אשר אלה ט4מא(
 האלה האחרו:,ם המלים שת. נטצאו לא ההעתקות ככלסב(

 כמואשחוללו. 'ואניש:יח.אל אשתוללו ו א כחוב ב:"הרק

 )שם ויתך ישל כי זה( יכו )דברים הביול ונשלזז(
 האל"ף ענין וקביה , שלל להיות ויאוי וגם מ(כח
 באודווז ואטוען יטעון ואב! , המלים אלמיכיתר
 אחוודז איננה אשר המלה בתחלת אשרהאל"ף
 ישתקלו להנתב ראויה הואת המלה היתהבטודתה

 המראוה ומבלעדי י סב( אשתוללו כמו נשתקלואו
 אלף אמנכ: להשיב יש כי המלה תקום לאהאלה
 ישנו אחרי כי במליכ! כח לו אין האותיחזמכל
 אלף מבלערי המלה וקטה כימנה גומל במלהיסוד
 ' הספר בתחלות לאותיורז הנקרמים המליםכיתר

 ימוש יסור ואיננו במלה עיקר הנראה האלףוכאשר
 יסוד ואיננו במלדז ועולזן יאחו כך כימניתוירור
 במקום אם כי עולה איננו במלה בעלותו אך יבה
 הראויות האותיות הם הם : נוין או ה"א אויו"ר

 יהושפט אתחבר כן ואחרי המלים: כאלהלאשת%לו
 לה( ך )רה"ב ישראל מי אחזיה עם 'הורהמלך

 לאל"ף ואין ד( כו )שמות מחברת מגורתוהמלה
 ללשון קרוב דו"חן במקובב ענד אבל במלוזררך

 וכמהו ' האלפין כח לחלש אם כי וה ואין ,ארמית
 היתדן כח( כח )ישעיה ידשנו אדוש לנצח לאני

 מלבושי כל וכמהו , ירוטנו הדוש להבת::ראובן
 ' הגאלתי להכתב ראות: היה ג( סג )שםאגאלתי
 המה יט( נא )שם אנחמך מי והחרב הרעבוכמהו
 ' בתורה הרבה וגאלה י ינחמך מי להכתבראויה

 ראוי אשתוללו וענן י רובכז על ירעוומיעוטכם
 כי האותיות ליתר כה 'קרז: לא ' אלה כמולהיות
 ' ורמיונו אשת%לו כמו לכדה לאל"ףאם

 יתחמץ כי והפותרים פתרו גם .אשתונן
 העמירו כא( עג )תהלים אשתונן וכל'ות'לבב'

 קב )שם שנונים גבור חצי שנונים מגזרתאשתונן
 על אכו כי והתיו יפל לא כי ' יתכן לא וכןד(

 וראוי : אשתעשע , אשתפך , אשתמר כמוהמרבר
 )איוב וחשלחהו פניו משנה מגורת אשתונןלהיות
 אשתונן , וכליותי לבבי יתחמץ כי יפתר וכה ך(יר
 ואשתונן לבד וכליווני לבבי , יצורי ישתנו ,אג'
 ולא אמתה על המלה מעמך ככה ובעשווקך 'לבד

 . יסור במלההאל"ף
 האהד : מהלקות כ:( לשבעה מתחלק 'אוז

 , םחלקוח עה לשב זטגא לפמ אשר ההעתקות בכלסג(
 המחבר לפי אח לשרש פ:.ם מששה יותר אע כ. יראהוהמרא
 עד הפחלקות רושמו העתקות בשלשה כ. להעיר :ה נםאולם
 , השוי סנטן בהם :חסר אךשבעה

--  -
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 היכ! את א( א לבראשית הארץ ואת השמיםאת
 לא אשר מלים יש י ט( א )יונה הינשהואת

 יורו הדמיונות אגל י היטנ נלשון לשוןנטתריכ!
 מגזרת כמוהם אשר אחים וגל האתים אלו .עליהם
 )דב' ה' לקח ואתכם כה( כא )ויקרא ננו ואתאתו
 שלח אתי לג( בו )שם בנוים אזרה ואתכם ך(ד
 יש אם י עם מחרונו אשר רש ' א( סו )ש"אה'
 העם את תנוא אהה ח( בג )בראשית נפשכםאת
 )במד' המדיגיה את ף~ה אשר ו( לא )רבריםהוה
 ב( קמג )הלי עבדך את במשמט הבא אל יד(כה

 את ה' ויהי יג( נ )ש"א העם את הכהניםומשפט
 )ש"ב הלכו אבשלום ואת נא( לס )נראשיתיוסף
 הסדך זה יט( י )שם ישראל את וישלמו ק(כוו
 כא )מ"א נבות את הישבית ע( סו )שם רעךאת
 מנשה את ג( 1 )מ"ב עבדך את ולך נא הואלח(
 ויבינהו נועץ מי את ך( מו )בראשית אסריםואת

 )רבריכ! ה' כרת אבותנו את לא ' יד( מ)ישעיה
 . 'ג( ו )בראשית הארץ ארע משחיתם הנני ג(ה

 י הרבה וכאלה מא( ך )ש"א רעהו אח א.שויבכו
 ואתכם כג( לח )שמות אהל"ב ו"תי מגזרתוכלם
 ישרף בני עדת ומאת ד( א )במד/ איש אישיהיו

 בריתי כו( כב )תלים תהלתי מאתך ה( מו)ויקרא
 ואת מאתי את נמצא הן י ה( ב )מלאכי אתוהיתה

 הם ן כאלדר , מן פתרונו אשר את ויש ימעתי
 העיר את כמאחי ד( מר )בראשית העיר אתיצאו

 העיר את מרעה מעם משה ויצא כט( כו)שמות
 דואג אני כג( כוו )כנ"א רגליו את חלה לג( כן)שם
 . יט( לח )ירסק: היהוריםאת

 ך( יג )ש"א צתי ואת מחרשתו את אישהשני
 "טעם כתו ד( נ )ישעקק 1אתים תרבותםוכתתו
 ' '( ד )יואללהרבות

 כב( לד )בראשית האנשיב! לנו :"תוהשלישי
 הנהנכם ו"חו טו( לר )שם לכם ;אית בגאתאך

 ז(. י )ירמעז שחה לך כי הגוים מלך ט( יב)מ"ב
 אתיו שבו יג( נו )ישע' יין אקהה אחיוהרביעי

 יאתיו ח( ד )מיכה ר,אתד: עדיך 'ב( כא)שב!
 ויאתיני פחדתי פחד כי לב( סח )תליםחשמניכם
 כסופד: יב( כא )ישעיה בקר אתקן כה( ג)איע

 ה( מא )ישע' ויאת'ון קרבו בז( א )משל'יאתר:
 ' המה באה ענין יד( ל )איוב שתיו רחבכפרץ

 כח )יחזקאל הסוכך ממשח נרונ טתהחמישי
 ככה ואם כד( ה )דברים אלינו תדבר ואתיד(

 ל-

 בקעת אתה : ורברבנך את פוו( יד )במד' ליעשה
 אתה )שם( הובשת אהה טו( ער )הל" ונחלונעין

 ככה ואם . להם אחר ענין טו( עד )שםהנינות
 נלשון דבורה המלר; נראיו: לי עשה אשרארן

 י כג( ה )דניאל ורברבנך ואנתארמית
 דר וישם כב( ו )דברים ומפתים אותתהששי

 ראינו לגו אהותינו טו( ד )בראשיר: אוו:לקין
 ' ט( עד)תהלים

 האחר : מחלקותן לשלשה מתחלק ,אתון
 ' הוא כבשן ענין ו( ג )דניאל יקירתא נוראאתון

 ותרכיני יר( א )איוב יד'הס על רעות והאתנחהשנ'
 האיתון השער השליגני ' לג( כב )במדברהאתון
 ' כזו( כי)יחזקאל

 אשר ג( מב )'חזקאל אתיק פנ' אל 'אתיק
 י טו( נ"א )שם מאתיקיהא אחריהעל

 )מיכלב יקומם לאויר עטי יאתמל 'אוסמל
 כיום לג( ל )יששה תטתה מאתמול ערוך ' ח(ב

 כאתמול ערוך פתרון ד( צ )תלים יעבר כיאתמרן
 ופתרון , תפתה מאז נכון , מקדם ערוך ,תפתה
 לאויב ד"ד, עכזי ' יקומכז לאויב עמיואתמול
 ענחהכ! או: ומלו דליהכז ארע ועשקו 'מתנקב!
 . אלמנותיהם ואת 'תומ'המ אתוחמסו

 יט( כג )רברים גונה אהנן תביא יא .ארננן
 המה אטה יח( כג )ישער: ואחזנה סחרהוהעז
 . המה מחיר ענין יד( ב )הושעלי

 אתר ו-ינדוד ; nlp~nD לשלש מתחלק .ח71ר
 )שם אתרה על יתבנא ג( ו )עורא דבחין דבחיןרי
 )במ' האתרים דיך 1DrY~1 ' הוא מקום ענין טו(ה
 וכארץ ארז ויתורו מגורת להיותו יתכן א(כא
 השלישי . כה( 'ג )שם הארץ מתור כא( 'ג)שם
 כרתו ענינו כפי פתרונו יא( ד )רניאל עמהןאתרו
 אף מגורתם להיות ויתכן , סנסניו ועקרוענפיו
 ' א( לו )איוב ממקומו ויתר לב' 'חרדיבאת

 אלף מחברתותשלם
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