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 בירח מחבררןאחל

 בדל בד ' בגד בג ' בבת בב ' באש בארנא
 בו י בהר בהק בהן בהל בהכו . בדר בדקבדלח
 ' בטן בסל בטח בטה בס י בחר בחן בחל יבור

 בכן ' בלק בלע בלס בלכד בלג בל י בכר בך .בין

 י  בעת בער בעל בעפו בעד בע י בסר בס י בנסבן
 בר , 3קש בקר בקע בק י בצר בצק בצע בצלבץ
 בשל בש , ברת ברש ברק ברם ברך ברח בררברא
 י בתר בתק בתל בת . בכפר בשם בשןבשם
 הלשונות כל על נעלה הקרש לשון יתר נועםאת

 לבלתי ותוצאותיו ותעצמנה כליונותיוותרבינה
 יתרון 'ודע לא אפס ' ותכייסו חקר "אדםמצוא
 ומרחבי  מעמקיו סודי בחפש אם כי פתרון[]נקה

 י וקו משקולת למלים להעמיד חקיו וענינידקרוקיו
 ענין לכל פשר לייצוא שכל לאנשי מחרון יכוןוכה
 עקוב כל לישר החתוכ([ ]נקה סתוכ! לכלופתח

 ועניני יסודותכ! למיני יהאורויורצ עללהורותו
 לשנוי ונענועכ! חנותכם על ילמד ,מלאכותיהם
 לכונן למלגוו:ההכט כפלחכן על ולהאליף ,מראיהם
 לתור לב במו בשוב! ודמיוניהכט המליכםכבהלקות
 בעורה גבולתו חק את מעקשם ישיגו אוכמשפט
 . דעת לאדםהמלמד

 וכנר המשרתים מאותיות אות "שדלי"ת
 ומיני מעלותיו מקצת אל"ף במחברכםקדמו

 ישנו ' פנים לשני מחולק הוא אמנם 'מפעלותיו
 לחמש טחיקים הכמלים אך , יסור וישנובושרת
 הלשון נענוע או[ נח ]נ"וו די כח לפי ,מחלקות
 יסודה אשר מלה יש י פניה למרבית המלהלהסצ
 אות'ו' ארבע עקרה אשר מיה ויש , אותיותחמש
 אשר ויש , אותיות שלש עקרית אשר סלד;ויש

 גבול כה עד ' אחת ויש ' אותיות שתיםשרשו
 הואוי המדה על והנוסף . הלשון ותוכןהמלינם
 אשר מלים הם סר( ממנה והנגרע . המהשמות

 תקל המלה אותיות במיעוכו אבל , יסוד להםאין
 על מוכבד אותיותיך וברבורה הלנבון עלכשסבתית
 ירביון יסור קטנתו הנולדה באיוו-2 כי 'וכלכמון

 משרתיה ימעטון שרשים רבת ובהיותהכשרתתה

 מהטלים יש אך י עלזה ויכברו המלה על יקלו כןעל
 והיו נקבצים האותיות כי יסוד להם אין אשרמלים
 לסי לשררה נכונים למלאכה מועדים יהרולכולה
 ' המרברענין

 כלות עד מחלקותם עניני ממתח אבארועתה
 נכפלים אשר כסל טעוני מהמלים יש וגם .מינהגם
 נמי להם סנים חמשה מחלקות , אותיותלחמש
 המלים מחלקות יחלקו כאשר בי ' המליםמחלקות
 לחמש כסילתכ! מיני יחלקו ככה מחלקותלחמש
 גבול והוא עבריות לשון ינהג ו,נליהכ! ,מראוות
 מלים יש ' במילתם כפטפט וכה . לו "ידהעמידתו
 בחצים די ויש , בבר בד 'חצו כי לשנים יחצואשר
 ויש הלשון וצחצוח ותשפה לנחרץ נכמליכ!אבל
 ראשונ' מבלעדי אך , נכפלים אשר כמוהםמלים
 להורותו החלק'כ( מחצרץ על יורצרו אשרהמלים

 נשארו בן על טהמלים ימושו ולא וקמרן עקרכ'
 אותיותכם ראשוני יכפלו אשר מלים ויש ,להכפל
 באחרית האותיות לרוב יקרה כאשר המלו:בתחלת
 %א ההמה המלים מ'סורת יכפה. ואלה .המלה
 אשר אותיותי מעוטי מליכם ויש י, בהכר"חוו
 לפי נכפלת אות ברר מלה , קצרתכ! לטינכסלים
 אות סרוחי מלים ויש , נענועתה ומזערקטנותה
 ואינם לאחרונה יעדסו וככה , ו.אשונה נענועעדודי
 עד : המבפוא עיקר על נותרו כי ביסודתסנאשים
 - אותיותם וכסל המלים מחלקות טשפטהנה

 י החמשיימ המלש מקצת הםאלה
 )שטויי אבעיעת - ר( י )ינשלבשפרפרא

 כט )ישע' התמהמהו ו( א )שיר שחרדורת ט(מ
 כלם כי נעררה לא מהנה אחת יסוד חמשתםמ(
 אשר מלים עשר חמשה[ ]נ"ה ששה והם .עיקר

 הקדש ספרי בסלטרז אך עברירץ בלשוןנמצאו
 מני[ ]נו"ל ניני קפאו ואלו / מה( אמנותוכתבי
 כנעמו ולא מגבוים גלו ולא שמריהם עלישורון
 נח ומה י ונהנה כהנה בשפתם נמצא גולהטעם

 מליצת ושכל הממלכה צל מעליו סר אשרהמלקט
 נותר ולא בנין, ולבנות ענין, להשיגמחוקקיה,

ולמבאר
 כלל. בסצינות  החפשה טסדת רב אוח.וחיהם מםםר אשר המלים ם*כר(
 חק טספרי אצלנו נשארה אשר הפלטה ביו"ר פי סה( ועל . אחד כאות פחות שרש ואן פרמים העצם שטוחהם

 . a~lm1Dn סלים עשר ששח רק נפצאו לא אעם ר"ל. 'סור להם אע אשר סלים שהם אפר הוההאחרון
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 סני אבל במנין? מליב! אם כי , סו( קניןמכל

 יושר לנתיב המבקש לבב להפוורו לחלותואלהינו
 . נכונהלהשיג

 . הרביעיים המלים קצוהואלה
 ורויף כה( לג לאיוב מנוער בשרירפפש

 רססדות ש( ח נקהלת טתגם ו( עב )תליםארץ
 ו( ח לשיר 'ה שלהבת טו( ב )דה"ב שו יםעל

 מתגם מ( ו כבמדבר מתאום כג( כא )איובשלאנן
 הפרתמיכז גג( קיט )תלים ולעטה שו( ח)קהלת
 )שיר סמרר ד( עג )תלים חרצובות ג( א)אסתר

 ה( כ1 )שמות כרכב ח( קיד )תלים חלמיש יג(ב
 בלשון יש וכאלה ' ד( כח )דברים צאנךעשתרות
 . רביעים מלים מזער מעטעברית

 . השלישיים המלים מקצתואלה
 ורע,חטף, הרס, דרש, בחן,גדע, ,אזר

 . המה עקר שלשתם .טרף
 - השניים המלים מקצתואלה
 יף, טע, גש,דש/הס/וח,הל,אץ/בר,

 ' המה יטור כי מהמלים שניהם יסורו לא ,כל

 י האחר,ים המלים מקצתואלה
 אל ח( יו )תהלים עין בת כאישון שמרני -ב
 נשקסה החלון בעד יה( ב )איכה עינד בתתרום
 )וכריה עינו בבבת נוגע כח( ה )שופ' פו(ותיבב

 . ע(ב
 כיה'הוגה ' ד( א )איכה סט( נוגות בתוליהג,
 ונסו ב( 'ט הויוי נטש' תוג'ון אנה ער ה( א)שם
 א( ' )טשל' אמו תוגת י( לה )עמעום ואנחהיגון
 )צמני' ממועד נוני ר( גה )שם מנשף סיגיםהגו
 הגה יג( כ לש"ב המסלה מן הגה כאשר יח(ג

 ואיכה איש בם וינה ח( בז )'שעיה הקשהברוטו
 לב(ג

 אודך אני גם יג( 1 )ויקרא וסלטיו תודת 'ד -
 יג( כח )משלי ירחכז ועוב מודד, יד( ם)איוב
 תורך אדם חמת כי מ( כו )ויקרא עונם אתוהתודו
 הודו ב( צב )שם לה' להודות מוב ש( עו)תלים
 ממך ידוי ראיך כל לד( פוו )דה"א כנוב כילה'

 ד( 1 )איונ ערב וטדד אקוים מתי 1( ג)נחום

 כל אדרה יג( סח )תלים ידדון ידדון צבאותמלכי
 כחויון וירד יב( ד )ברא' ונד נע טו( לח )ישע'ומנות'
 כוו( ב )שיר לו ואני לי דודי ח( ך )איובלילול
 ב.ת ער אדדה ב( מד )תלים משכנותי- יד'רותכוה

 )שמות נחגים נד כמו נצבו ה( מב לשםאלהים
 )נחטיה גדולת תודות שתי ואעמידה יג( גים אחר מ ויעמדו טז( ג )יהושע אחד נר קטי ח(פנו
 יב )שם למואל ההולכת השנית והתודה 5א('ב
 אבן וידו ד( ב )וכריה הגוים קרנות את לידותלח(
 . ח( יא )ישעיה הדה ידו גמול נג( ג )איכהבי

 נהי יורעי אל ד( ב )מיכה נהיה נהי ונהה .ה
 )יחוקאל קינה בניהם שיך ונשאו טו( ה)עמוס

 חוצות ובגל ה( י )ישעיה אטי שבט אשור הוילב( כ~
 ל )יחזקאל ליום הה טו( ה )עמוס הו הויאמרו
 בית כי וינהו ו( ו )יהושע אלהים אדני אההב(

 יוד( ו )יי:וקאל בהם גה ל4ן ב( 1 )ש"אישראל
 . י( ב )שם והי והגהקינים
 ומוות מ( 'ד )ויקרא באצנעו הכהן והוה .1
 )שמות אהרן על והנית כא( יפו ובמדבר הנדהמי
 ממנו ויו טו( נב )ישעיה גוים יזה כן כא(כן

 ' יוד( ח)ויקרא

 יט( ה )דניאל מחא הוה צבא הוה די .ח
 . י( מט )חלים לנצח עודויחי
 נטיתי לה( ג )איכה גבר משמט להטות 'ט
 )שם אזנך הס קע( קין )תלים יפקיד לעשותלבי
 והמטיב! ו( כג )שמות משפט תטה לא ו(יו

 )במדבר נטיו מחליכז ה( קבה לתליםעקלקלותם
 שטים נטה ע( ח )שמות מטך את נטה ו(כד
 . ח( פו )איובלבדו
 עמר את והך ו( יו )שמות כצור חיכית .כ
 בדים ויך ' . . בחנית להכות יב( ח )שםהארץ
 רשע באגרוף ולהכות ה( יט )ש"4! גדלהמכה

 ' א( ו )הוכנע ויחבשנו יך ד( נח)ישעיה

 וזרעינז יללכן קול ב( יא )וכריה ברוש הילל .ל
 והילילו יפו( ד 4"א סט( ללח הרה ג( יא)שם
 . ח( ד)ירכתה
 העיר מי ח( י )שמות ההלכיכ! ומי מי .ט

המבאר
פ"

 p'p, מלל נוחר לא אחם פ4
"6 

 הכרמוסם. ולא , ע"כ לבדה אלאהממ"ל בחיכה 'זתואעשרש לשט רעי4'1יובב
 bmD1 דפסן לי ואיו טורחנו צרח כרחו על : יש,, 6ט( כתרועה נמהה לשון פרשוהו ורבוחמ שפתים מב כמודבור

דמחרנמעי
 רפוד ' לה באו נסללה לירחה שחבלי לפי יללה בחלק חברו עעווכן בבת כפו ~rPN לשון אוסר ואב . יבבא

 לה* ענן , פוחתחברו
 לברה, לפ"ר אלא ביסודה אוח אץ ישה לשת נונוח רשף: סח( , בב שרש

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



 ן 41]
 יד( חק לרמה: קרס מים נ( טא משעמהוממורח
 )תלים הים סי ד( ה )איכה שתינו בכסףונימינו

 כמוך כמוני סו( יט ובראשית השחר וכמו - ו(לג
 מה - ח( קטו )תלימ יהיו נמיהם . ד( כב)ס"א
 טו( לח )ברא' לי תתן מה עו( % לאיוב לונאמר
 לעבדקי כה תעשה למה ח( טו לשם אדע1סה

 כמה י4!( י4ו )בטדבר הרעת למה טו( ה)שמות
 חיזר שם ימי כמה פד( קיט )תהלים עברךימי

 . ח( מימבראשית
 יז( כה )ויקרא עמיתו את איש הונו ולא .נ
 מו )שם להוגתם כוו( קק )הווקאל הונה לאואע4
 . כא( ככן )משלי מנון יהע; ואחריתויח(

 מסד: כיוצו 0 י )שמות ומריבה טסהס.
 ז )בטדבר הנדלח המסת ח( צה תהליםבמדבר
 . א( כב )בראשית אברהם את נסה והאלהיםיט(

 )ישע' סמלה מעי ו( א )מיכה השדה %יע.
 ויעה כר( ל )איוב יר ישלח בע' לא אך א(ע

 - יו( כזז )ישעק:ברר
 המדבר מי כי ח( יב )במיבר טה אל מה .פ
 )שוטט" פיות מזי %ה ע( מה )בראשיתאליכם

 השנים רב לסי בו( לר )בראשית חרב לסי טו(ג
 יצן ז( 1 )במרבר עבדתכז בטי פיו( כהלויקרא
 )ויקר' גאלתו ישיב למתזן ו( לג )איוב לאל כמיךאני
 - יו( פו )במדבר הענן העלות %מי נא(בה

 מצה אוהב ע( מא )ישעיה מצתיך אנשי .צ
 בהצתם ט( כו )במרבר הצו אשר יט( ע)משלי
 יג( ב לשמות נצים עברים פו( כו כבמדבר ה'על
 )שיר בארץ נראו הנצנים בג( יו )במד' ציץויצץ
 וימל 'צא כפיז 0 מ )בראשית נצה עלתה ע(ב

 כי ט( מח )ירמיה למואב ציץ תנו נ( 'ר)איוב
 טז( א )ומרא בנצתה מראתו )שם( תצאנצא
 )איכה נעו גם נצו כי ג( 'ז )'חוקאל הנוצהמלא
 י פנו(ד

 קאה כאשר כ~( כה )ירמה: וקיו ושכרו שתו .ק
 . כח( יח)ויקרא
 ייררן ירה 114 ימו( ל )איוב לבופור ההכני -ר

 צדה נר( יא לש"ב המורים ויורו יג( ין)שמות
 יט )ט"ב חץ שם יורה ולא ד( ך )ש"אאורה

 הירה כטתלהלה ב( הע )תלינז אוטל במו לירותלב(
 ו שעב אחריש ואני הורני יח( כו )משליוקים
 כוורה ונבינו לד( לה לשמות בלבו נתן ולהורתבד(
 כו לתהלים דרכך ה' הורני יד( ט ופשעיוש9.
 ומלקוש יורה ן( ל משעעז מורך עוד יכנף לאינו(

 בג( ג היוקל לצדקה המורה את יד( י4ו)דברים
 )תליכז רוק: כוסי יב( י והודוע צדק ויורה יבאעד
 ' ה(כג

 יטוה כי ע( לי )איוב חכמה אלה: השה כי יש

 )איכה יוגה נשאי - ו( יו! )שם מעונך אלוהי
 ילדך צור כא( מר )שעה: תנשני לא שראל יו(ג

 סט )תמם בו אויג ישא לא . יח( לנ איבריםתטר
 0 כד )רגעם מאוסה טשאת ברעך תשה כיכג(
 - י( פנו )ירכרה בו נשו ולא נשיתילא

 התיו ד( סב )תהלים איש על תהותהו .ת
 תן ד( 1 )שמות להם לתת . ט( י )ירמיה'לאגלה
 כא( מה )בראשית להם ורן ד( נ:ח )תליםלהם
 . יג( ג )קהות היא אלהיםמתת

 באסוף יסוד בלי יקוטון אשר עמליםואלוה
 בהתקבצ' אשר לטבטא והיו המדבר נע למיהאותיו'
 כי , טדתמבת במלאכת יצאו *( ובהתמרם מלהנעשו
 געור אמנם כי . תפורם והמלאכה הקבצםהמלה

 ~נווחל נהמך וגעת - מראה לסו יש מלההאותיות
 גתן נותר ולא ימנו לעברו אעם טענריהםצרפך[

 לנו, לכם, לי, המה, הם, וזמואות,ואלה
 בהן. בהם, , במו בכם, בהם, ,ני, להם/לכוו,
 להבז תעשה כה כהנה, בהם, בהמה, /בהנה
 הלמד ממעל נמצא , לכם ; להם באמרך -לצרמם
 ]נ"ב ומוכן %נינים מחולק אך , נ( לרברמוסב
 לצדיק . כאלה האחד המראה ; לפתרונותוסובן[
 זזכוראה . ב( פו )קהל' ולבורא ולפוהור לפוובולרשע

 אכז לא( 1 )שומפוים לבעל תרעון האתם ,השני
 וימת , שתלישי זזטראה . זק( יג )איוב וזריבוןלאל
 יחשב לז( כה )ש"א לאבן הקז והוא בקרבולבו
 אחרים מנים %מ"ר וע4 ' ימו( מא )איוב ברוללחבן
 גלהם הנכתב הלמר ממעל נמצא הן י אלהמלבד
 רבוי ללשון עשוין האותיורע ושארית לרברמוסב
 בנין ונסתר האותיות נשבתו ע"כ " המליםכיתר
המבאר

 . 13 צר אבל בשרש ועור , הלמ"ר במעלות 1 צר המחברת בכל"ם של השמהר אותיות שאר באחר בא הלפ"ר %נ(
 . ם ר ק ב ה וב כחוב סלברדהפבורנ חנופחאוח בכל *( בהקרפת ע'ע י שונים אופגש על והוא , הרבר פצב עללתורות
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 וכמקרדז . אחר עד מהאווזיות יותר ולאהמלה
 ונמצאו . "אלה הע14נים "מלים ליתר 'קרההזה
 הנה עד ימומו. לא אשר אחוו עקר ובלי שורבלי

 וקצב כחברתכם וכנדיה ותכולים יטורותכהכפן
 .אות'ותם
 לכוינ' מראותכם לששת הננמליכן המליםאלה
 יחצו אשה בבד בר הנכפלים המלים אךההלקותם
 ויגל כח( ה )ישעיה כסופה גלגליו : הם אלהלשנים
 ונשכבי על והרהרין . י( כס )בראשית האבןאת
 ותתחלחל יג( נט )ישע' מלב והגו הרו ב( ד)דני'

 ב )יואל עמים יחלו מפניו ר( ד לאסתרהמלכה
 אוחד ותסלתי יו( כב 4שע' מטלטלך ה' הנה י0

 ה( ע )קהות בדרך וחתחתים - כ0 כב)ימק?
 ובחרב בחרחר . ג( ט )עועיה מדין כיוםהחמת
 נלאתי ל( ל לאיוב חרד: ועצמי כב( כחלדברים
 פוו( יר )בטדבר יכלת כובלתי בו( ך )ירכוס?כלכל

 ר:כורוריכ! לך סיכוי ו( דו )רנטול אליוויתמרמר
 יו )ישעיה תשגשגי נטעך ביום - כא( לא)ירומה
 על כבוצר י ש( ח )איוב מים נלי אחו ייצגה*(

 ב( ח )ויקרא המצות סל ט( ו מרמיהסלסלות
 )משיי ותרוממך סלסלה . ט0 מ )בראשי' חריסלי
 קלקל מנים לא . ה( סח )חלים לרכב סלו ח(ד

 וכתנרץ ' י( א )יזזזקאל קלל נחשת י( י)קהלת

 . ד( כה )נמד' אותם והוקע כח( יט )ויקראקעקע
 )יואל ישקו בער- ה( ב )נחום ברחבותישתקשקון

 מז( קיט )תחלים במצותיך ואשתעשע - בו(ב
 )הושע הבהבי ובתי . קיו( קין לשם בחקיךואשעה

 קוצותיו ' א( ל )בראשית בנים לי ועבדן יג(ח
 . כב( יו )יחזקאל ותלול גבה יא( ה )כוירתלתלים
 תועה ה' אל לדבר סו( י )ירמיה תעתעיםכנעשה
 ו( יו )שס אמיר בראש גרגרים - ו( לב)ישעיה
 וקים הירה כמתלהלה ' יג( ל לשמוח גרהעשרים
 . יג( סו )בדאש' מצרים ארץ ותלה יח( כו)משלי
 פוררנה אתוה יב( בוז לאיוב ויפרפרני הייתישלו

 יב( טו לאיוב וימצפצני בערסי ואחו . יג( ער)תלים
 בצחצחות והשביע - בז( קלו )תלים עוללכן אתונסץ

 ' יג( ה לשם צמא צחה והמונו עז( נח)ישעיה

 התהתנד? היציע י( ג לדה"ב צעצשכ:מעשה

 סאון כל כי ח( כו )ישעה? בסאסאה י ו( 1)מ"א
 ערו נח( נא )ירמס? ההערער ערער - ד( טלשם
 תנומה ~פעפי ' ו( קלו )תלים בה היסור עדערו
 ה( גג )משלי ואיננו בו עיניך התעיף ד( קים)שם
 אזניו שתי תצלנדו א( יח )ישעיה כנפיםצלצל
 שלחו ך( סו )ישעיה ובכרכרות . יב( כא,)מ"ב
 י א( מז )שט ארץ מושלכר

 מבלעדי ככ!והכ! הנכמליכ! ונמליכם אי:וגזם
 יחצו אשר ההלקים על הנותרים המליםמראשותי
 חברברתיו ' יר( יא )במדבר והאספסףלשניכם:
 התמהמהו . ו( א )שיר שהרהרת ' כנ( יג)ירמיה
 בשפרפרא ' כא( 'א )רני' בחלקלקות . ט( כט)ישע'
 סחרחר ' ה( כא )משלי שפכפך ' ך( ו)שנם
 יר;קרקת ' ט( כו )שמות אבעבעת ' יא( לח)תלים
 )ישעיה לזקסרפרוח . לו( יר )ויקרא אדמדמתאו
 עקלקלור?כ! . ה( לב )דבריכ! סרזלתל - ך(ב

 ויתכן . יפ!( יגן )ויקרא שעכונו , ה( קבה)תלים
 נמצאת א( מא )ישעיה קות פקח נא( ביגורתםלהיות
 קו ענין לפי אבל , מלין לשנ' מחיקת המלהזאת

 נראה ענינה משפכו ומשר המחרון ומראההלשון
 מרה ' האלה החמישיים המלים כיתר אחתמלה
 . להם אחד וקצבאחת

 לאותיות'ה' מראשותיהם יכפלו אשר המלסואלה
 נאחזים אינם ואלה , המלים באחרית .כפלוכאסיר
 לפוליסת ן כאלה כפל ידי על אם בי המליםביסודת
 . ב( כא )יחוקאל דרום אל והסף מן ח( ו)דברים
 )בטד' מה אל פה מגורת פוו( זזא )ישעה:סיפיות
 השתני שנורח ב( לפי )יחוק' ושכשאתיך . ח(יב

 מגוררן טו( ב )חבקוק קיקלון . יג( ג)בראשית

 יערו כיגורת ה( ביו )ישעק? יעערו . )שכם(קלון
 ותשרי מנורת יר( כב )שם ששר - מא( נ)ירמיה
 )וכריר, בבת - ומרקחה משיחה לשון ט( נו)שם
 יא( יב )שמות ככה . ח( יו )תלים עין בת מן יב(ב
 המלים בתחלת האלמין לרוב יקרה וכה . אמר כהמן

 י אי"ף במחברת כתוביםוהנם
 אחרוני יכפלו אשר המלים מקצרת אלהוגב:

 שרר, צרר, נודד, חוגג, סובב, ןאותיותיהט
 שררך . גז מן גוו . חג מן חוגג : סורר , טו ,בוו

המבאר
 ' 1 חםרםר ~לח ים בתוכם נמצא ובי"א. המחבר אצל עשר,ונ"החמשה ששח הוא 59 צר ללעכן הסחבשר הכיראשר
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 והבקוק ער הררי , ד( טו )הווקאל שיך כרתמן
 פרופ' עממני , כא( א )ש"א נגלבע "רי מן ו(ג

 לביוכהנהרבות חכם מן לבב עמך' מןהיד(
 המלים קטנ' מקרה ובה ' רובם על יורהומעוטם

 ' אותיותיהם פיעור למי[ ]נו"ל על יכפלו המהגם

 תת י מנהי הה י מנצה וציץ מנצנים ציץ :באלה
 משת' אור? ערופי הב! אשר והמליות 'ממתן

 ויש 3תחלתד; אורו סרוחרז מלה ישקצות'הכ!
 ט( דונחתמיכ! המליב! מקצת ואלה 'באחריתה

 שפכם על ה( לא )בראשית משלשם גם :בעורף
 לא )ברא"ל שלוקתני ריקם , מה( יג )וקראיעטה
 מחספס דק , יד( ינו )ישעיה עועיכם רוח ,כנב(

 : יר( כח )שב! שרשרתן ושתי , יד( טו)שמות
 עועים , מך, ריקם י משפה שפם י טשלשטושכ!
 י משרש שרשרת ' מהשף מחספס 'מעודן
 נוין[ יש ]נו"ל ישנו , לנו"ן יקרה הוהוכמקרה
 נון[ ויש ]נו"ל וישנו בתחלתכם המליכטמנזרר?
 י האוורורן ליתר כן 'קרה ולא באחריתהסרוח
 ט )ישעיה ברעש סאן סאון כל כי ו מקצתםואלה
 שניהם ויסודת הוא סאן מגורת סאון כי נורעד(

 להיותו יתכן אך , סאים , סאתים , סאהמגוית
 וכעשרון ויגאה, כגאון י משאה כשאון סאון:שקלת

 ושברון , מזכר ווכרון ,  מע"כ וכעצבון ,ממעשר
 וחניון , מהגה והגיון , מחשב וחשבון ,יושבר
 וכהנדן , ממחוה וחזיון , ממדות ופריון 'מחבי
 , משפטו וכיק סאון תובן כן הנה , נתורהרבות
 האותיורץ כיתר במלה אחוו הגון נראה לאןאגל

 ך( לג )ישע" יצען בל אהל וכמהו . בההנכתבים
 צוערו מגוררת הוא טלא רבר כל מפעל לנוןאין
 צעיס לו ושלחתי , יד( נא )שם להפתח צעהכזהר
 לנ )רברים 'שורן וכמהו י ע( כיח )ירמיהוצעהו
 יב( ב )שיר ונצנים ' "( בג משעיה מטנקי ,ה(

 טז( בו )שם לחטו וצקון ' ח( כג )ישעיהוכנענות
 , הרבהוכאלה

 , למבראשו:ה אות עדופי המלים מקצתואלה
 )יהוק' שלהבת , מוכר ב( ב )ויקרא אוברתהאת
 מרגל, ג( יא )הושע תרגלת' ואנכי , מלהבה ג(כא

 )משלי קדש ט'לע ל( יט לטיוב דם יעלעוואפרחיו
 י כזנוקו: כב( נא )'ננעיר; לקונתי ושנדע י כה(ך

 )הוש: זרועתיו על קחם לאסרי' תרגלתי ואנכיומתוון

 לישראל ירידתו מרוב אלהים אמר , הוא כה נ(יג
 היונק את האומן יגרל כאשר אותם ורביתיפוטרותי

 בקחתו מצער לפסוע אותו בלמדו )נמובהשתעשעו
 אשר עד ומיישבו משתעשעו ורעותיו עלאותו

 כי יען ולא ותשכלו לא והב! , רגליותחזקנה
 :רפאת'ם

 גד בא האחר : ענינים לד' מתחלק .בא
 לוש יט( ו )שופטים באו וגדעון י,ן( לוהראשית

 ך )שם בכו לכו כן יעל בז( ך )ש"א 'שי בןביא
 זז )עמוס בצהרים השמש והבאתי , השני ןככן(

 שמשדן בא ל( שן )דברים השמש כיבוא ארץט(
 השלישי . יג( י )'הושע יבוא אץ ולא ט( טו)ירמי
 ידך נא הבא יר( כה )שמות הנדים אתוהבאת
 כי ו( כו )שם בדיו את והובא ו( ד )שםבהיקך
 בא י הרביעי י יה( מג )בראשית יוסף ביתהובאו
 אל בוא ח( לח )שם אותה ועם אחייך אשתאל

 לו ותהר אליה וינא כא( טז )ש"נ אביךסיגשי
 ב( טו )שם שפחתי אל נא בא יח( לח)בראשית

 ' לכלם אחריסוד

 עלי , האחד ן מחלקוה לב' מתחלק 'בנאר
 שריכם הסרור: באר ין( כא )במדבר לה עזובאר
 ין( כו )בראשית חייכך מיכ! באר יח( כא)שם

 ה( א )דברים באר משרן הואל השני !כמשמעו
 , הם פירוש ענין ח( כו )שם היטבבאר

 באש דןאחר : מהלקות לנ' מתחלק 'באש
 )קהלת יביע יבאש מות זבובי '( ר )עט'סמחניכם

 הנאשתכ! אטור ו( לח )תלים נמקו הבאישו א(י
 ח )שמות הארץ ותבאש כא( ה ריח:ו)שמותאת
 ויעש מ( לא )איוב הושה שגרה תיזת השני ,י(

 י הם קוצים ענין ב( ה )ישעיהבאשים
 ח( יו )תהלים עין בת כאישון שמרני .בב

 )וכרה: עינו בבת יח( ב )איכה עדך בת תדפאל
 נראיכ! י כח( ה )שיספרר ותיבב נשקפה יב(ב

 מגוררו ותיבב להיות ויתכן . אחד עניןנפלטתם
 י )ש"א מההגבות ויכל 'ט( גי )ישע' שפתיםניב
 נוטות ותיבב סהרון ' ו( שם )שם והתמית'ג(
 ' והנההנה

 כאישון יב( ב מכריה עינו בננת ייגע יבבת
המבאר

 לנ.ן יקרה היה וכפקרה הטחבר 'אפר זה אחי כ.ר כי . שאה ורפא נב לק"מ ויחסן , ט"ב הזחח ל'ה;נ(

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



נא[
 מניות מגורת להיות יתכן ח( יו )תהלים עיןבת

 . העין שבתוך האשון הוא ' י( ו )נרא'ומחוץ
 ומקירו התיכונית עין שחרות אעגון להיורזותוכן
 י ך( ך )משלי חטיך באישוןמגורת
 טת ואכלו ה( א )דנאל הטלך בג סטת '3ג
 , בו( ש )שםבגו

 ובגד , האחד : מחלקות לבי מתחלק .ב3ד
 לכדררן יכשל ליש כוו( כר )ישעיה בגדובוגדים
 ישדכ! בוגדיכן וסלף זן( כא )שכווו-ז בד;בבגרו

 כן לג( יר )ש"א בגדמה: ושמר ג( ש!)טשלי
 )'שעי/ תבגוד בגור 'דעתי ך( ג )ירמ' ביבגרתם

 )ויקי פשתים בבגד או צמר בנגד , השני ; ח(מח
 בגרים ט( מה )תלים בגדותקי % קציעות מז(יג

 'כמשמעו
 בד , האחר ן ענינים לחושדה מתחלק -בד

 : בשוה , במדה כידה ענינו לר( ל (tiDW יהיהבבר
 )ויקרא ישב בדד יב( לב )דבר" ינתנו ברר ,השני
 , השלישי ; א( א לסיכה בדד ישנה ' וצידי סו(יג

 גג על בודד כצפור ט( ו[ נהושע לו בודדפרא
 לא( יד )ישער[ במועדיו בורד ואין ח( קב)תלים
 )שמו' למוזח בדים ועשית , הרביעי , וגס רץענין
 והובא ע( כה )שם שטים עצי בדי ועשית ו(כו
 פארות ותשלח בדים ותעש ו( כו )שם בדיואת

 יחרישו מתים בדיך , החמישי : ו( יז)יהוקאל
 אשר ד( מא )שם בדיו אחריש לא ג( ש!)איוב
 בודאכ! אחד: מלנך כי לג( יב )מ"א מלבוברא

 כה( כור )ימהמה בדיכן אתות מפר ח( ו)נחמיה
 כתנות , הששי : לו( נ )יריקקה הבדיכם אלחרב
 בד מדו ד( טז )ויקרא בד ומכנסי ילבש קדשבד

 . המה פשת'ס בנדי ג( ו)שם
 או , האחד : מחלקות לב' מתחלק יבדל

 )'חזק' הקדש בין להנד'ל ע( ג )עמוס אוןברל
 : ג( נו )ישטן עמו כנעל ז;' יבדילני הבדל ן(מב
 וארו הבדל אר? י( ד )וכריה הבריל האבןהשני
 )ישע' בדיליך כל ואסירה כב( לא )במדברהעמרת

 ' ך( כב )יחזקאל ובדלל ועפרת וברזל גה(א

 ו( 'א )במדבר הבדלז[ כעין ועינו '[2דיולז[
 : השהם מאבני ענינו כפ'פתרונו
 י ה( כב )מ"ב הבית בדק את לחוק יבדק
 י הבית צרכי תיקון , ענינו לפיטתרונו
 יא( ד )דנהיל אגבה ונדרו עפיה אתרו יבדר

 י הוא נטץענין
 מרצסוז ו( א )אסתר ושש בהן ,בהט

 ' הא 'קרהאבני

 ענג וידי ד( ו )תהלים מאד נבהלה יבהל
 נבהלזז אך כלה כי בג( ו )יחזקאל תבהלנההארץ
 ' יח( א)צפנת[

 , גג( ח )ויקרא הימנית יו בהן עי 'בוסן
 את ויקצצו 1( א לשוטחים ורגליהם ידיהםבהנות
 ' הס והרגל היד אצבעות ו( א )כשםבהנות

 לכו( יג )ויקרא בעור סורה הוא בהק 'בדוק
 יכבשכנעו
 י לח( ע ~יקרא לבנת בהרת בהו.ת יבהר

 ' כזך לו )איוב בשחקים הואבהיר

 לדבר בו , האחר : מחלקות לב' מתחלק יבז
 לא( סו )במ' בזה ה' דבר כי יג( יג )טשלי לומיבל
 )תה' בעיניו גבוה כא( יפו )ט"ב י לעגה לךבזה
 אשר בוזו , השני י ל( ב )ש"14 יקיו ובזי ד(פוו
 בל חש כג( לג )ישעיה 3ז כזוו נג( לא )3מרברלו

 י( ט קלסתר ידם את שלהו לא ובבזה א( חלשם
 י המה שללענין

 לא( סח )תה' יחפצו קרבות עמים ריי יבזר
 , ימזג כמו כר( יא )דניאל יבוור לבםורכוש

 י ח( יו! לזכרי/ בי בחלה נפשי יגרם 'ב:ן,ל
 י בי חלתה כמו ענינו כפיפתרונו
 בחון , האחר י מהלקות לב' מתחלק י3חן
 )תהלים ונסני ה' בחנני בז( ו )ירמיה נעמינהתל

 כבחן ובחנתיך ה( ט! )שם יבחן צריק ה' ב(כו
 י ינ( כג (DW ארמנותיה עוררו בחוניו הקימו יד(לב )ישעי ובחן עפל , השני , ט( יג )וכרע; הזהבאת

 נחירי , האחד : ענינים לל מתחלק ,בחר
 בחיר שאול  בנבער? א( סב )ישעיה נפשירצתה
 קלה )תהלים יה לו בחר יעקב כי ו( כא )ש"בה'
 סג( עת )תהלים אש אכלה בחוריו , השני ,ד(

 ובחולדו בחור ?קן ע( ה )איכה נשאו טחוןבחורים
 י ו( כן)'הוקאל
 לא , האחד : מחלקות לב' מתחלק ,בט
 )ישע' מבטנו כה הנה כא( כג )במדנ' אוןהביפו
 )שם לארץ וננס ה( ך )שם מבטם מגוש ו(ך
 כמדקרות בוטה יש , השני : המה ראיה ענין ל(ה

 ד( ה )ויקרא בשפת'כט לבטא יח( 'ב )משליחרב
 . המה מלל ענין ז( ל )במרבר שפתיםמבטא
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 ו( מה )תהלים ארץ קצוי כל מבטח ' 1נ20דוי

 ירדן יגיש כי יבטח ד( בו )המע' עד עדי בדינסחו
 י בג( מ)איוב

 ובסלו ג( יב )קהלת חטהנות יבטלו ,בדל
 )שם בטלא והות כג( ד שיורא וחיל גאדרעהטו
 ' כד(ד

 מבטן , האחד : מחלקות לנ' מתחלק ,בפן
 )מ"א הבטן מלעטת כס( לח לטיוב הקרח יצאמי
 ערמר? בטנך ה( עז לקהלת וממלאה בבטן כ(ז

 )ברא' ושקדים בטנים , השני ' ג( 1 )שירחכויט
 ' שו(מג

 בין יו( לא )שמות ישראל בני ובין בעי .בין
 )ש"א הבנים איש ג( יג )בראש4 העי ובין אלגיח
 י עומד הקק המערכות שתי בין י כג(ע

 מבכי , האחר : מחלקוה לב' טתחלק 'בך
 גוו( לח )שם יכ! נבכי ער י1ו( כח )איובנהרורץ
 )יואל בקר עררי נבכי ז( סד )תהלים הבכאבעמק

 שושן והשר ד( ז )מינה מבונתם תנקה עתה יח(א
 )ישעיו; עשן גאות ויתאבכו טו( ג למסתרנבוכה

 תמרוריכ2 בכי , השנ' י המה הגעה ענין : 'ו(בו
 ב( א )איכה בלילו; הבכרע בכה טו( לא)ירמיה
 תבכה ל4) בכה לה( לו )נראשית אניו פותווינך
 בפרד; , האחי : מחיקות לב/ מתחלק '21ג2י4 י כששרעכן ימו( ל (rnwt יחנךחנון
 ועיפה מדין בכרי כג( ב )ירמוס דרכת; כשרכתקלה
 לא יו( לג )דברי שורו בכור , השני ; ו( ס)'שע'
 ר )ירמה; כמבכירה צרה זוז( כא )שם לבכריוכל
(wbבכור בדיו רוכל יב( מז )יחוקאל יבכר לחרטנו 
 . 'ד( ב )ויק' לל"י בכורים מנחת יג( יח )איובנזות
 ובל האחד, : מחלקותו לי"א מתחלק י%
 אני בו תלך בל כד( לג )ישעיה חליתי שכןיאמר
 ב( טו )תהלים עליך בל וגובתי כא( לג )שםשיט
 חשקת ואתה כנ( לג לישעיה תרנכ! כן 'הזקו3ל

 בשמן משיח בלי יו( לח )ישם בלי משחותנטשי
 ינשל ועל , השני : המה לא לשון כא( א)ש"ב
 הפוכה תיבה נראית טו( ו )רנ" לש'~בותה בלשם
 סו )ישקל בל כרע , השלישי י נס להצילו יבנתן
 סמל שם נוד( נא )ירמץ; בבבל בל על ובקדתיא(

 . לונדון בהעתקת אם כ, נמצא לא הוה המרחםזג(
 לשת בליסה וכיעל לבלום ושהמחבר רשש:נר(
 כי אמר ל ארא בסירוש לעיל ערמו מנחם אסכם . ע"כחוק

 בלול ה( נ )ויקרא בשמן בלולד; , הרביעי :הם
 צב )תלי' רענן בשמן בלתי מ( כט )שמותבשמן
 תב~ל מטרתם להיות ויתכן , הוא רטיבה עניןיא(

 היורררו הראש רטיבת הוא ך( כא )ויקראבעינו
 )איוב לו ישאו הרים בול כי , החמישי :לעינים

 עץ לבול יג( פה )תהלם עלה תתן וארצנו ך(מ
 ' לח( 1 )מ"א בול בירח יט( מד )יששהאסגוד

 ' י( 1 )ויקרא בשכון בלולד; מגורות להיותו.ויתכן

 תבליתכ! על ואמי יב( כ )שם עשו תבל ,הששי
 מג( כג )יחזקאל נחפים לנלה ואמר כה( י)ישעיה
 קדש ענין ח( ו )ישעיה יתבשל הוא בעמיםאסרים
 אפרים וענין ' נאומים לקדש נאמים לבלה וענין יהם

 בטומאתם ויתקרח בגוים יתערב יתבטל, הואבעמי'
 לחמורים ויבל , השביעי : נאומים בערותויטמא
 בשדה ה( 1 לטיוב בללו על שור יגעה כא( יט)שופל
 )ישעיה רוכלו חמיץ בליל ו( כד )שם יקצרובללו
 )בראי בלתי אחרי . שממיני י הם כ!סטוא ענין כד(ל
 כנגד סו( מט )תהלים שאי לגלות וצורם יב(יח

 בחיף 'בלו ידיתה ומעשה ו( נא )ישעיההבלה
 נבל ד( א )תהלים יבול לא ועלהו נב( סה)שם
 לז; )ירמיש הסחבורץ בלויי יח( יח )שמותתבל

 ז( ש )בראש' שפתם שם ונגלה , התשיעי 'יא(
 , העשירי ' %( ש )שם וכארץ כל שפרו ה'בלל
 י( ג לצפנם; מנחתי יובלון ו( יח )ישעיה שייובל

 לקברות והוא מו( מה )תה' וגע בשמחותתובלנה
 ס )תלים מצור עיר יובלני מי לב( כא לטיוביובל
 ד )עזרא והלך בלו מנדה , עשרה הקשתי '"(
 י הם ומם עונש עניןיג(

 המבליג יח( ח )'רמ' יגון עלי מבליניתי .בלכ
 )תה' ואבליגה ממני השע בו( ה )עמוס עז עלשר
 י נשתמעו המה vlP1n] ~נו"ל מאמץ ענין י יד(לט

 יך( לבלום עדיו ורסן במתג יבלם
 )תהלימי

 ענין , ז( כו )איוב בליינה על ארץ תלה פו(לב
 ' הםתוכן

 ז )עמוס שקמים ובולס אנכי בוקר כי 'התלגם
 ועלי יער עצ' נוער , ענינו כסי סתרינו 'יד(

 ישיחים
 ועלע , האחד : ענינים לג' מתחלק 'בלע

 לדעתו ושור מהשיר על ארץ חילה בל.מח על ארץ חולהפתרת
 הפרד יךרי והחח והרסן הפחז כי . לבלופ עריו ורכן במתגש

 לצמרים וררכן הבקר כסלסדוהסיס
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 נא )ירמיה כתנין ב~נ' ינ( 1 )שמות אהוןמטה
 את לבלע ד( כח )יציעיה יבלענה בכסו בעודהלר(
 לא , השני : כמשמעה בליעה ' א( ב )יונהיונה
 חמל %א אדני בלע ח( ב )איכה מבלע ירוהשע
 יח( ח )ותיוג ממשמו שיענו ואב! ב( ב)שב!
 מלג ה' בלע יט( ך )ש"ב יר' נחלרז תבלעלנודע
 למלך יביע פן השלישי, י(: גה )תה' נ"(לשונם
 ך( לז )איוב ע~ע כי איש אמר אם כוו( יו)ש"ב
 ~נו"ול כסות ענין ' ך( ר )במדבר הקדש אתכבלע
 . המה וכסות[כחד

 )ישעיה ובולקה הארץ בוקק 'י' "נה 'בלק
 י ש( ב )נחום וס"ה ומבוקה בוקה א(כר

 על יד( יר )ישעיה ש במתי על אעלה יבם
 סרו לא הבמות רק כבו( לג )ןנ' תררוךבמותימו
 ' הם וגובה גב ענין ' ד( יב)מ"ב

 בן , האחר : מחלקות לחמש מתחלק 'בן
 ד( ה )בר' ובנוח בגים לד( סו )שוספים בתאו
 )תה' כנטיעים בנינו אשר ט( יד )כנ"נ לאשהלבני
 בן כי יו( כה )ש"א בליעל בן , השני ' 'ב(קמר
 יו( 'ח )שם ח% לבן לי היה לא( כ )שם הואמות
 השלישי , ב( כה )דבר' הרשע הנות בן אםוהיה

 קשת בן יבריחנו לא י( כא )'שעי' גרני ובןמןשתי
 עת , הרביעי י יג( ג לסיכה אשפתו בני ך( מא)איוב
 ו( ט )עמו' מעלותו בשמים הבונה ג( ג )קה'לבנוח
 הבונים מאסו אבן טו( ג )גחמ' ויטללנו 'במוהוא
 )ישע' ובינה חכמה רוח החמישי, כב( קיח)תלי'
 הגיגי בינה ש( יגו )איוב יתבונן %א און וירא ב(יא

 , ב( א )משלי בינה אמרי להבין ב( ה)תלים

 . יב( ב )דנשל וקצף בנס מלבא 'ב.נכט
 ' וקצף עצב ענינו לפיסתרונו

 בוסים יח( סג )ישעיה מקדומך בוססו -בס
 ברמץ. מתנוססת ה( י )זנ' במלחמה חוצותבכויפו

 הרי על יכו( יר )ישעיה מובס כסגד ו( ריו)יחזקאל
 והוא ו( מד )תה' קמינו נבוס כה( יד )שםאבוסנו
 ומבוסרץ בזהומה יום כי יר( ס )שם צרינויבוס

 גפרה תבוס שבעה נסס ה( כב )'שעמהומבוכה
 . ז( בו)משלי

 גמל ובסר כפו( לא )ירמיה בסר אכלו .בסר

 לטיוב בסרו כגסן עמס ה( rP )ישעבר נצהעמה
 , ל( לא לירמיה נגניו תקהינה ונבסר האכל לג(טו

 י המה חומץענין
 ע"ע , האחד ; מחלקות לג/ מתחלק יבע

 קעא( קיט )שם שסת' תבענה ג( יכו )תליםאמר
 בפיהם יביעון הנה ו( קמה )שם יביעו טובך רבוכר
 ו( יב )קהלת המבוע על כר ותשבר ח( נט)שם
 'ב( כא )ישע' בעיו תבעיון אם , השני : מ( נבעמעין
 עדו אבעית ויציבא ה( 1 )דניאל עלה בעיןהוו
DW)בקשה ענין ו( א )עובדיה מצפניו נבעו טו( ו 
 יג( ל )ישע' נשגבה בחומה נבעה , השלישי :הם
 רוקח שמן עיע עאיש א( סר לשם אש תבעהמים

 ' ויחסיר וינהים יבאיש ענין ' א( י)קהלת

 ו( טו )ויקרא ביתו ובער בערו יכפר .בעד
 בעדי מגן י" ואתה טו( 1 )בראש' בעדו יי'ויסגר
 י ד( ג)תלים

 יו( לב )דברים ויבעט יץק יישמן יבעפ
 , כט( נ )ש"א בגנחי תבעטולמה

 )ברא' בעל בעלת , לענינים מתחלק .בעל
 איש יקח כי ה( סב )ישעה[ בחור יבעל כי ג(ך

 אדנים בעלונו ומגורתם א( כד )דברים ובעלהאשה
 )ויקר/ בעגניו בעל יטמא לא יג( כו )ישעיה%1תך

 עמו אין בעליו לד( כא )שמות הבור בעל ד(כא
 יג( יד )בראש' אבים ביית בעלי והם יג( נב)שם

 ג( ד )דברים פעור בעל אחרי ענין הבעלומגורת
 וארז דובעליכ: את ב( י" )הושע יזבחולבעליכ:
 י ד( ו )ש"אהעשחרת
 ובערת , זזאחר ; מחלקות לד' מתחלק .בער

 כן( כא )שם תבער ואתה ו( יו )דבר" כקרבךהרע
 יר )ח"א הגלל יבער כאשר ירנעם צית אחרי31ערתי

 לבער והיתה ושבה 'ג( כי )דברי הקרש בערתיי(
 אוץ ושלה איש 'בער כי ' השני ; יג( ו)ישעיה
 ומבעריה את המבער ד( כב )שמות ובערבעירו
 טו )שוסכזים קמה וער מגדיש ויבער ה( כב)שם
 דליקות ענין : ג( לה )שמות אש ותבערו לאה(

 יז( מה )ברא' בעירכם את טענו , השלישי .המה
 נו( הרביעי י יזו( ך )במר' ובערם הוורהותשת

 ארכם כל ננער ח( צד )תלים בעכ! בעריםבינו

המבאר
 בפחלקה ונכללה רב"עיח כחלקה בער לשרש אץ בנלו"אנו( . כנחם פתר כן כבלע ירו השיב כמו ע ל ב : רש."ינה(
 , כחלקות שלשה אם כ. נוכרו לא שן הכ  בראש וזם , השלישים . זובע כעץ לשט 'כ'ע פתר ומנחם : רששנו(

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



 [ 47נ
 ח( יוד )נזם ויכסלו עערו ובאחת יר( י)ירמיה

 הרעיכם נבערו כ' ב( ל )משלי מאיש אנכי בערכי
 ' כא( י)ירמיה

 והמן ד( 1 לטיוב יערכוגי אלוה דעותי '21ונר2
 )ירמי בעתה והנה מרסא לעת ו( 1 )אסתרנבעת
 בליש נחלי ד( כא )ישעיט בעתתני מלצות טו(ח

 , ה( כב )סי'איבעתני

 בוץ , יה( האחד : מחלקות לג' מתחלק .בץ
 ח )שם וארגמן בוץ ותכרעי ו( א )אסתרוארגמן
 בלא ש;( סו )המזקי וגבאיו בצאתיו , השני :כי(
 כב( לח )ירמוש בבץ יצטבעו ש( ח )איובבצה

 אמרחים ה( נט )ישעיה צפעוני ביצי ,השלישי
 . כמשמעו ו( כב )דב' ביציםאו

 )במדבר השומים ואת הנצלים ואת 'נעצל
 בצע , האחד ; מחלקות לב' מתחלקבצע, י כמשמעו ה(שו

 ט( ד )וכריה תבצענה ויריו יו( ב )אינהאמרתו
rPn1אמרן קצך בא יב( י )ישע' נט( אדני יבצע כי 

 )איוב עצע כי חנף תקות יג( נא )'רמיהבצעך
 ושצעני ירו יתר ע( לח )ישע' יבצעני מדלה ח(בו

 ובער א( ט )עמוס כלם בראש ובצעם ט( 1)איוב
 כסף נצע השני ח(, ב )יואל יבצעו לא יפלוהשלה
 שמרנו כי בצע ומה ין( ה )שומטים לקחולא

 ל )תהלים בדמי בצע מה יר( ג )מלאכימשמרתו
 יי נאץ ברך ובצע ע( נו )ישעיה בצעו געוןי(

 ' ג( י)תהלים

 לה( לח )איוב למוצק עפר בתקוע ,בצק
 את העם וישאו לט( יב )שמות הבצק אתויאפו
 ארבעינם זה בצקה לא ורגלך לד( 'ב )שםבצקו
 י כה( פו )דניאל פ( העתים ובצוק ו( ח )דברי'שנה

 האחר . מהלקות מא( לשלש מתחלק יבצר
 רוח עצר ב( מב )איוב מומה ממך עצרולא

 יא )ברא' מהם יבצר לא ועתה ע( עו )תה'נגירים
 י( כב )ישע' החומה לבצר הגתים ותתצו השני ,ו(

 הבצרכן דברי על ע( גה )שם חסתך משגבומבצר

 על ושית ח( יז )שם בצרת ובשנת א( יד)ימיה

נח(
 במוזי

 הסחלקח בהם והר" בסוף הראשונה המהלקה בא
 .השליעגה
 הסופרם השתמשו כן ואולי 4וי נמטר הממחאות בכלנט(

 . אדב חתת 4" לכהובהעחק,פ
 לפמ אשר ההעתקות בכל נסבא חזה האחרת הפסוקס(
 בהעחסהו 'שבב ר' ;ה על חכה ובצדק , הפבורג העתקתפלבר

 בפנצרש אם הבמחנים כד( כב לטיוב בצרעמר
 בציר את דיש לכם והשע השלישי ' יי( יג)במד'
 ש כבוצר ה( כו )ויקרא ורע ארן ישיגובציר
 מט )שם לך באו בצרים אם ט( ו )ירמיהסלסלות

 . ה( כה )וקרא תבצר לא נוירך ענביט(
 ומבוקה בוקה ג( כר )ישעי' הבוק הבוק ,בק
 לישעיה מצרים רוח ונבקה יא( ג )נחוםומביקה

 שרו ויבקקו א( י )הושע ישראל בוקק גסן ג(יט
 וירושלם ההודה  עצת את ובקתי ב( נא )ירמ/ארצה
 י המה ריק ענין 1( יפ!)שם

 עצי ועקע כו( לח )שמות לגלגלת בקע יבקע
 )איוב תחתם ענו נבקע ולא ג( כב )בראשיתעלה
 ונבקיענה ה(. נט )ישעיה בקעו צסעוני ביצ' ח(כו

 ח( נח )שם אורך כשחר עקע או ו( ו )שםאלינו
 בקעה וימצאו טז( בג )ש"ב הגבורים שלשתויבקעו
 )דברים ובהר בבקעה ב( יוד )בראש' שנערבארץ
 יד( סג )ישעיה חרר בבקעה כבהמה ו(ח

 הדשים האחד : מחלקות לג' י"תהלק 'בקר
 רשעי כל אצמירן לבקריכם כג( ג )איכהלבקרים
 )שבז לבקר ישרים בם וירדו ח( 1:א )תליםארץ
 גצו לב( כו )וקרא וצאן בקר , השני : סו(מפו

 ד;נ(למיכז זבח נקר לב( יב )שמות קחובקרכם
 )עמוס שקמים ובולס אנכי בוקר כי מח( ז)במד'

 השליחיי : 'ב( 1 )שם בבקרים יחרוש אם יד(ז
 בזוב בין 'בקר לא יב( לר )יחו' עדרו רעהכבקרת
 די ד( כו )תל" בהיכלו סב( ולבקר לג( כו )ויק/לרע
 )ויקרי תהסו בקרת טו( ד )עזרא דנ!רני1ו בספריבקר
 ' ך(יפ!

 בקשו ג( ב )צסנידה ה' ארז בקשו יבקש
 , ח( כו )שם אבקש ה/ סטך את ד( קה )תה'פניו

 בר , האהד : מחלקות לשמנה מתחיק .בר
 מב )שם בר לשבר בג( מה )בראש" ומזוןולחם
 ח )עמוס בר ונרתחה כו( 'א )משלי בר מנעג(
 ב( לא )משלי בטני נר ומה ברי מה , השני יה(
 בר , השלישי ' כב( ה )דנשל בלשאצר ברהאנת
 ואצרף י( ו )שיר כחמה ברה ר( כד )תה'לבב

 ,ומה טשרה.ח היא ובצוק של בי"חכ'
-rtYi 

 . בצקאלהעתים
 אך וב א' י מחלקות שוי רק כאן אע ההעתקות בכלטא(
 לברה בקווו רק , השני בם כחיב השלישי ותחח , הםאחר
 , נכונים ונראים סז"לקוח שלשנסבאו
 לשע פתרו דונש אבל לאוסקר עם חברו מנחס ; רש;,סב(
 1בוקר
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 ג )מלא' מכבסים וכברית כה( א )ישע/ מגץ.נבר

 יפורקק ברי אף ג( לג )איו' סללו ברור שפתי  ודעתנ(

 יג( בוו )ישעיה סו( שמים הברי ,ו( לו )שםעב
 )ישעיה ברור לחץ יזו( נא )'רמיה החציםהברו
 )רני% מררך ברא חות ועם , הרביעי ב(ימן
 י ד( %5 )נועב גבר ירבו בגמזכן יחלמו כט(ד

 )ירמ' מימנה בור בהקיר , החמשי י הם הווענין

 : כמשמעו , טו( ה גמשלי מבורך מים שתה ו(י

 יאברה כב( סב )תה' ראש בברותי ויתנו ,הששי
 ולא לה( ג )שם דוד את להברות ו( יג )ש"במירה
 . הם ומאכל טעם ענין יו( יב )שם 5חם אתםברה

 ה )נחמעה ברורות שש צאן , אלהיםוהקרובים
 איש ך( 5ד )ההוק' רוה מיה ובין בריה ביה ביןחק(
 עג )תהי אולם ובריא יו( ג )שופטים מאדבריא

 יו )ש"א איש לנם ברו , השביעי י הם שומן עניןר(
 בראש גרא ויד טו( יו ג"הישע שם לך ובראתח(
 הברוריכז כלם כד( כא )יחזקאל סד( ברא עירדרך

 מנם וברוחי כב( בז)דה/'א
 )יחזל~ני
 ויתכן לח( כ

 א( כנו )דה"א הבירזו לאדם לא כי מגירתםלהיות
 )נחמ' הבירה סיר יב( יו )דה"ב בירניות ,השמיני

 י המה טגדלות ענין ב(1
 א )בראשיות השמים את אלהים ברא .ברא

 ' ל( טו )במדבר ה' ינרא בריסיהואםא(
 באבני כד( בו )שמות הברר בתוך '11ל474

 5 )ישעיה ברד ואבן תרם נמץ "( י ג",ישעהברר
 . כמשמעם יח( כו )שמות כנאד כבדברדל(

 יעקב וערת יד( ח )שיר דורי בגח יברח
 סח( מברחיו כ5 ואת יג( יב)הושע

 )יחיי
 , כא( יו

 ' כא( לא גבראשית 15 אשר זנ5 הואויברח

 מתחלק ,ברד
~5 

 נברכה , האחד ' מחלית
 ברך נ5 תכרע לי כי ו( צה )ההלים עושנו ה'למני

 ש( כד )בראשית הגמלים ויברך בג( מה)עעעקז
 כוצוכ! כשלו ברכי נד( ח )כי"א ברכיו עלמכרע
 לר )שם ה' אח אברכה , השני : כך( ק%)תלים
 תברך אשר את ך( בג )במד' לקחתי ברך הנהב(

 לברה דבקנו שמטו ייפ' עטו תרקם יונהן : רשש 1,"למ1(
 הליכות סברר' עמהם סלחם חברו וכן , כללו ולברורכחסה

 על לעמור הקוסמים ייבלת לא אשר מון : פתרונר וכההמולות
 מיכה ונם . לטהר השמים להם ברור עד ולילה היש רגעידעה
 יהממו מחשך ביום כי עימר ן מקסום להם חשכה בנבואהאסר

 , 13 צד אבהח בהורש לעיל עיע לקמרם יוכלו ולאהכרכבים

 אגע; לכם ברו כמו ברירה לשת כלם חברם ומנחם רש"י:סר(
 כל ואת פתרונו וכה דודי ברח עם חברו ימנתם . רששמה(

 'הבירחים

 כטד. בלשון תורדו ורבתה ' ו( כב )שםמברך
 אלהיכם ננוח ברך ט( נ )איונ ומת אלהיםברך

ומי
 או? נא קח אלההכ! והקרוב ע( כא )מ"א

 סו( ה )מ"ג ברכה נא קה ש( לג )בראשיתברכתי
 ברכות השלישי ' סו( א )שוסט' ברכה 5י ט(הבה
 )ישעיה העליונה הברכית תעלת ו( ב )קהלתמים

 כח ב )דנשל בשמש אלה איתי בום 'בר"מ
 שבתורה אך וכל י ע( ד )שם שרשוהי עיקרברם
 י ארמית בלגיון ברם .הואכה

 ברוק י האחד , מחלקות לנ' מתחלק *ברק
 )חבקוק חניתך ברק ו( קמר )תלים ותסיציםברק
 את , השני ד( צר )תל" תב5 ברקיו האירו ש(ג

 , ז( ח )שומטים הברקנים ואת המדברקוצי

 ברושיכ: פו( כנא )ישעיה תדהר ברוש יברש
 י הם ארוים כהנ' ה( כו )יעלעלוכשניר

 מסעי ז( א )שיר נוות'ם רהיטנו ,בררנ
 ' ס'( ענינו לסי הואבחשם

 ובשו , האחר ' מחלקות לל מתחלק .בש
 כה( ב )ברא' יתבשמו ולא ו( ג )מינההחוים
 בשנה כד( ג )ירמ' אבותינו יגיע את אכףוהבשת
 )הושע מעצתו ישראל ויביש ' סח( יקחאמרים
 , השני , יא( כה )דברים במבשיו והחויקה ו(י
 בוש עד ויחילו א( לב )שכזור? משרה בששכי

 כח( ה )שם רכבו בשש מדוע כה( ג)שומריים
 אפיקי יבשו השלישי ' אחר[ כמו ]נ"ה אקקורענין
 ואת כר( יו )הא' 5ח עץ הובשתי כ( א )יואלכוים

 ח )בראשית המים יבשת עד כו( א )יונההיבשה
 : הם חורבעניןו(

 ובשל , האחד ' ענינים לל מתחלק ,בשל
 )שם בשלו תבשלו אשר ט( ע )שמו' במיםמבשל
 ועשלו השני ' כא( יד )זכריה בהם ובשלו כג(טו

 )דבר' ואשת ובשלת יג( לה )דה"ב נאשהפסח

 הבשר את בשלו כא( ים )מ"א הבשר בשלם ו(סו
 אשכלתיה הבשלו , השלישי : גחלים גבי על צליהס

 הבה. ההת חנה כחוב ההעתקות בכל כי מאד נמלאמר(
 והעירותי ההעתקות ביתר נמצאו לא נו עני מי ל מלותסי(
 בודרת סלה על כונתו ענינר למי המחבר כשיאמר תמיר כי והעל
 עתן , בתורה דמען לח ואן העכז לפי אם כי ההמרש לאאשר

 , ן י נ ע מלהבהקדמתה
 הלטשר ' בג"ח אם מ נמצא לא היה הפסוקפח(

  בשנהמ הסחכרימלח אפר בשרשבשן להלן בימקטה, שכאי
 , ורש ועטפה ל, להיהחיהל
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 ד )יואל קציר בשל כי מגל שלחו י( כ!)בראשית

 י יט( בג )שמות גדי תבשל לאיג(
 ישו כג( ל )שמות ראש ישמים יבשם
 על יג( ה )שם הבשם כערוגת טז( ד )שירבשמיו
 י כמשמעו יד( ח )שם בשמיםהרי

 מרות , האחר ' מחלקות לבי טתחלק יבשן
 יוק( לפו )יחזקאל בשן מריאי א( ד )עמוסהבשן
 , השני ' הוא שמן מרעה יג( כב )תה' בשןאבירי
 ויתכן י בשת ענין ו( י )הושע יקח אפריםבשנה
 ' הנונתן כיתר במלה תוססת הנו"ןלהיות

 י סו( ה )עמוס רל על יישמכם יק ,בשס
 ' ענינו למי משסה מגורת להיות'תכן

 אשר , האחד : מחלקות לנ' מתחלק 'בשר
 )מ"4, תבשר וגנוב פיו( כ )ירידיה אבי אתבשר
 צרק בשרתי ט( מ )ישעיה ציון מבשרת מב(א

 תאכלו גבורים בשר , השני : כמשסעו ' '( מ)תלי
 תונח יב( 1 )איוב נחוש בשרי אם יה( לט)יחוק'
 בניככז בשר ואכלתם כוו( י )דברים בוזרואפלח
 דם ושתיתם בשר ואכלתם כבי( בו)ויקרא

 . י( יפו )משלי בשרים כנשול לעבד כי אף יו(לפו )יחוי
 או בן האחר : נוזזלקות ליו"ד מתחלק 'ב2ר-ן

 כ4ו )ויקרא כהן איש ובת לד( א )שופטיםבת
 ולבנו ח( לו )במדבר נחלה ירשתן בום וכלט(

 עמי בת , השני ; כמשמעו ב( כא )ויקראולבתו
 אשרים בת שי עטוו קרשך בו( ו )קימר שקחגרי

 ח( קלו )תהלים השרודה בבל בת ו( כו)יחוקאל
 יז( שו )דניאל הנשים ובת טו( ט )שם ציוןבת
 ובנותיה שאון בית כנב( 5ב )במרבר בנותיהואת

 , ארם בני בלשון עיר בנות המה י ש( יו)יהושע
 י ובנותיה הדרך אם כמו , ללשוננו כפריםוהמה
 והבת האימה כו( 1 )מ"א יכיל בת אלפים ,השלישי
 . י( ה )ישעיה אחת בת 'עשו יא( מה)יחוקאל
 והלחשים הנמש ובתי ' הרביעי : המה מרהענין
 לאכזרה בתים שם ארגת האנשים אשר ך( ג)שם

 מבית בשרו על השק והנה ש( כה )שמותתאמנו
 , כה( ו )שכם ביתה 4וחרההכו וכל ל( 1)מ"ב

 )ש"ב דוד בית ה( ב )ישעיה יעקב בית ,השמיני
 תאמר כה כא( א )שמות בתים להם ויעש א(ג

 י המה ומשפחות להק ענין ' ג( ינו )שם 'עקבלבית
 בלשון כשלין וכל ידן( ו )דניאל טות ובתההשיעי
 בתה ואשיתהו , העשירי לן; ובת, מ~~אארכיית
 ענין . יט( ז )שם הבתות בנחלי ו( ה)ישעיה
 י המהשממה
 ינ( ח )עמוס שבתשור? תתעלפנה יבתל
 . כמשסעו : יו( נו )וכרינה בתלות ינובבוהירוש

 ' א( סו )הווקאל בחרבותם יבתקוך יבתק

 י ענינו לפימחרונו
 בתרו איש ויתן נתוך אותם ייבם יבתר
 ויעברו לכננים כרתו אשר העגל '( טו)בראשית

 שעגל בתרי בין העוברים יח( לד ).רשה בתריובין
 אנשי אמרו ; המה גורים גורי ענין ' יט( לר)שם
 כמשכנעו עגל איננו י לשנים ברתו אשר העגלפתרון
 )מ"א סביב עגל כנגזרת עגל העמירו , בקר בןעגל
 כועורז סתרונכ( ונראים לא( ו )שם עגולת כג(ז

 מליצתו וסיר , הענין טתרון הוא כה אפס ,ביריהם
 מצסוניו רוי אבאר , יסורתו ומחקרי , אותותיוורבר
 , מסר על תעצוסות'ו עוד ואודיע י מליםבמתק
 ' שמו לידעי אלהים סוד צדק גבוני ישכילולכנען
 וסליאוז , ברית מכל עצומה הברית ואת כירע
 מט( ברית כל וחק שבועות כל יתר כי , שבועהמכל

 הברירת לכח ישיגו לא רעהו ובין איטו ביןאשר
 אשר ואת י למעלה לגבונה כלם על עלה~; כיהזאת,
 יעמדו, במה עתים וקדמוני דורות ראטיוניתקנו
 והקמת , ב( כו )ברא' ירך תחת יר תשומתכמו
 ונדר 1( ד )רוות נעל ושלשת מן( לא )שכןגל

 השבועה[ ]נו"לוב השם ווכרון ג( ל )במד'ואיסר
 : יוסיף וכוה אלהים יעשה וכה כו( כה)ש"א
 אין הברית זאת כי , הואת הברית אות כאלהלא

 אלהינו ברית הש כי י מעווה כתוקף ואיןכמוה בתים , החמישי : הם גרון ענקי ענין ו( כג)מ"ב
 ומשניכו קרבו בניבוי דזגיל מאוו"ל כרועאשר מסחר שלום בתיהם בה( בו )נחמ' בנוב כלמלאים
 בפוחזיה אוהבו[ ]גוו"ל אבינו לאב.רהםקרמוניות לבריחם בתים , הששי : כמשמעו ' מ( כא)איוב
 וכה , אנשים על תרדטה בנפול . הלילותבמראות , השביעי : לבריחים מקומות כמו כס( כו)שמות
 אלהים אתו כרת אשר הנאמנה הברית עניןהוא ומחוץ כובית כו( א )קןוקאל לה בית אשכנוראה

המבאר
 ' האת הבוית לפררנח עולות אינם הבחריכ בין הבריח פבלער' יהיה אשר בריח או שבועה כל אוטרסט(

6
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 ליצחק מורשדז כנען ארץ אר? הנחיל אשרבער?
 )ברא' אירנינה' כי אדע במה אמר , מהלצ'והיוצא
 לבתר והזהירו , עגלים לקהת צוחו או ' ה(טו

 שם וריוח מפה והציה טפה חצים (D'W ,אוהה
 הגוריכם בין הגדלדן עושו אלהים ויעברבינקזכ(
 , הגוריכ! בין עבר אשר וענון וענן אש לפידהוא
 *רעך לאמר ברית אברם את יי' כרת דיכואביזם
 ובברית ' יח( טו )בראש/ הואת הארץ אתנתתי

 לשלה הענתותי ירמז: ביכוי האראל הקימוהאת
 והעברתו העברי שסחתו את ואהב עברו אתאיש

 ויענרו , לשנינ! עגל עגל היראץ כרתו אז ,הרשים

 וזרן . הגורים בין הלסיר עבר כאשר , בתריובין

 , בתריו בין ויעברו לכץניכ! כרתו העגל מןמרושו

 כנגד הזק הברית זה כי ' בתוך אותם ועתרומן
 ' ע( שבתורה בריתותכל

 רקב~ה, זפצא המאמר סוף ער פירושו וזח פקת פןע(

 . ב('ירנ מחברתותשלם

 נהמל מהברתאהל

 גבר נבעל גבע גבן גבל גבה גבה גב ' גאלכ**
 גוומיגת גדר גדבראגדלגרעגדף גג'גדועי'
 ' מ גהל' גח גזר, גולגוכ:גוע 'גו מיגהריגו

 גמ4" גם ' גמע גלע בלשד גלם גלה גלד גלב 'גל
 גער געל גע גמך' גנזז גןגנב גמר' נפץ נטלגכ,ר
 גרל גרק גרו גרר גרב גר י גפר גסן גף 'גממן
 גתי גשם' גי מס מץיגויםי גרף גרןגרעגרם

 ובגאותו א( מץ )טניוז גאה נאה יי יבקו
 כוכו )ירכתה היררן מגאון בו( לג )רבריםשהקים

 , כמשמעוימ~(

 גאלנו , האהד ; טחלקות לד' מתחלק ,נאל
 )שם יעקב עבדו יי גאי י( סו )ישע' צבאותג'ק
 נמשי אל קרנה ט( לה )שם נאלים והלכו ך(נוה
 עז )שם עמך בורוע גאלת יט( סט )תהליםגאלה
 )יהל גאלתך אנשי השני, ן הם מדיון ישוןפ0
 )ו,ק' גאלו ובא יפו( לה )במדבר הדם גאל מץ(יא

 הגאת המחלקת אך , המשסט בעלי הם כה(כה
 , כמעט ירהיקם הענין אבל הראשובה אלקרובה

 לטיוב השך.וצלמות יגאלהו מגורתו להיותויתכן
 זק( א )רניוול יתגאל לא אשר , השלישי ' ה(ג

 ז( א )מלאכי המלנוך במה ואמרתכ! מגאללחם
 אגאית' מלמשי וכי א( ג )צס' ונגאלה מוראההוי

 ויגאלו , הרביעי ' טנוף לשון כלם ג( סגלששה
 כמו , הוא ברול ענין סב( ב )עזרא הכהנהמן

 . הכהגה כוןושדלו
 המובס ג3 , האהד ' מהלקות להן מתהיק ,בב
 על בד( טו )שב! גב לב ותבני ע( כזג)מווקאל

 מגניו גבי בעני ג( קכט )תלים חורשים הרשוגב'
 ואנשי , יב( יג )שם גביכם וזמר לגבי כו( שולטיוב
 בהה החליפו י הרשים הרשו גוי על אמרופתרון
 המלר; ונראת , גו המיה משר והעמידו ,נויו
 כמשפפו עומדים חליפותו ומאין תמורים מבליכי

 המובה וגב , בכותי על כמו גבי על ופתרון ,ומכתבה
 י הטובהקומת

 כד, וגב! , כבמד: גב , גב י ותבניוכמהו
 לא ואמס , כרת לא אשר הקודש אותיותההלימו
 תמורורז לאותיותי וישימו , להחליף ראויותהיו
 . עשו כןולא

 יר( כב )ש"א בביתך ונכבד משמעתך אלוסר
 וכד: "פתרון והעמידו , בשזרן סמ"ךההלימו
 מהיותה המלה הרחיקו , קהילתך אל שראמרו
 וקרבוה יח( ד )שוספים סורה אדני סורהמגורת
 )כתולי ישרו שרים ובי כה( ה )דנ"ל שריםלשר
 והוא , ממנו קרוב הסהרון שוה ונראה פוג(ה

 פתרונו וכה , אותיות תמורת מבלי להיותהראוי
 להקשיב דברק- אחרי נוטה , משמעתך אלסר
 ,קשב

 פה גכ: לב( טו )ש"א המורן מר סראכן
 אכן אמרו וכה ' בשפן ססז הפותר.םהחליפו
 בעל , המות מר שר אדני ב' , המות מרשר

 והפשר על שקוליכ: המייבם אין כי ויען ,המות
 סר אכן סהרון כה כי ' הענין אהרי נוטיםולא
 סר ' וסמורן מר קרוב כי ידעתי עתה הטותסר
 ' ויגשאל'
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 יר( 1 קרושי ב' 'סורו יתגוררו ותירוש דנןעל
 הברוו אחרת ומלה , מעקרה המלה הטרו אםכי האותיותי החליפו לא ממני שורו הפותריםתקנו

 נכוניכט המלים כי ' כן לעשות ננון ולא ,תחתיה
 דגן על פתרון כנראה וכה , כמשפט וסדוריםהם

 ששעו טובי רוב על ' בי יסורו יתגוררוותירוש
 כא )רברים ומורה סורר מגורת rPN1 , ביוימררו
 ' הם וכגררות כורי לשון ו( ג )דבי סרה ודבריח(

 ב )חבקוק והערל אתה גם שחה פתרו כהוגם
 המלה ארז העכו , ומ:?י ותשתכר תשתהטן(

 'ו( נא (,~rpy התרעלי: מכוס פתרונהוהעטירו
 הערל וגם אתה שתה ענינו וטשר סתרונוזכה
 אשר מנוות הערל ויהי ערותך, יתגלהומקלל
 קלונו יגלה שכרותו לעת יד( לד )בראש' ערלהלו

 ' ערלוזווערות

 השוו יט( כה )משלי מוערת ורגל רעהשן
 לו( re )תה' קרסולי מערו ללא מועדתהפותרים

 תמיר ומתניהם לא( לו )שם אשריו תמערולא
 האל71 מכוליכם כי סברו ' נד( סט )שםהמעד
 י כן נראיכ! לא המלים כי ואפס הם אחתכנגורה
 במלה אחוו הוא והמעד במעדו אשר המ"מכי

 יסוד איננו במוערת אשר והמ"מ י עיקראחיות
 המחוקק על היה י קרסלי מעדו סגורת היה אלוכי

 המליעאג כיתר ממעדת רגל לחקות המ"םלהכפל
 להיורז ראוי במלה יסוד המ"ם ואין הואילועתה
 וכמהו כ( כה )משלי קרה ביום בגד ממערהגזרתה
 פתרונו ה( סד )'שעי צדקתינו כי עדיםוכבגד
 י בו לגעת ראוי איננו אשר עב( המוסרכבגד
 החליפו פה גם 'ב( ד )שיר חתום ונעין נעולגל
 הרחיקוו: : סתרונו העמירו וכה בנוען,לכחד
 איננו אשר לגגה וקרבוה ענינו הוא אשר ש(מנלה
 . גולה שהוא נעול גל על יורה חתום מעין ,ענינו

 עשה , השנ' המחלקת , ראשון לעניןנשוב
 מנבא מים ולחשוף טז( ג )מ"ב גבים הוההנחל
 באו שו( בוו )יחוקאל וגבאיו בצאתיו יר( ל)'שעיו:

 ו )דנהיל אריוחא די לנבא ג( יר )'רבויה גביםעל
 גוני יוצר הנה , השלישי : המה בורות לשון ,יו(

 ר( לג לישעיה גו שקק גבים כמשק א( 1לעמוס
 עיניו גבת ואת , הרביעי י המה וחסיל ארבהלנכון
 ' יח( א )יחוק' שנים מלאת וגבתם ט( יר)ויקרא

 ה"א מטיק והוא יסוד כלה ואת כולה יכבזה
 בהעלות אך , נקבה ללשון עשוי הוא ת"א מפיקוכל
 ~נ"ע אתו ה"מ במפיק ונותרה מהמלה נקבהלטון

אוי
 המל' מואות הם ואלה , במלה מיוסד ההניא

 , נקבה ללשון העשוי , האחד המראה ,וענינה
 )איוב חקרה וגם הכינה ויספנה ראה אז ,כאלה
 ושבתה חרשה חגה משושה כל והשבתי בו(כח
 אשר ת"א מפיק וכל , יג( ב )הושע מועדהוכל
 בסלה יסזד ההקא אותו נקבה, ללשון עשו,'איננו
 יבוא טתימן אלוה , כאלה י נזמנה יוצאואינו

 ותכוף ד( ג )שם תהו: כאור ונגה ג( ג)חבקוק
 'א( ז )הבז' בהם גה ולא ז( יו לטיוב עינישכעש
 שביב יגה ולא ו( ה )קהלת החפץ על תתמהאל
 )ישע" עולמים צור י"י ביה כי ה( 'ח )איובאשו
 ונשא ירוכ! מן( ין )בראשירז ויתמהמו: ד(כו

 )ישרי מאדונבה
 ידני/ בחחבהיה וקם תוה יג( נב

 יגהצו ולא ב( סג )תהלים בשרי לך כמה כד(ג
 ח( מד )ישעיה תרהו ואל ע( ה )הושעמכם

 ארץ ותלוע יה( כו )משלי וקים הדהכמתלהלה
 ארץ ותלה פתרו פתרון אנשי ע( סו )ברא'מצרים
 מטני מצרים ארץ ונלאתה ועיפה יגיעהמצרים
 )שמו' תלאה מערת המלה והעמירו , רעבוןכובד
 תלוט: ותהי הארץ ותרעב אמרו אשר ומהם ח(הד
 מסני האלה הפותרים יתכנו לא כי ואסם 'עד(

 אם , הטוען למעון יכול כה כי המלהדקרוקי
 יסור ובהיותו , יסור הת'"ו נעשה תליהמגורת
 ודזאחר ליסור יתאחר , שני תי"ו דומלד,צריכה
 יד( כא )ברא' במדבר ותתע ותלך : כאלה ,לשרת
 דגשנה ותתב! יב( 'פו )'חזקאל בחמו:ותתש
 עה( אמר בי: ועכז יח( סו )בראשיותההיא

 אמנם , נקבה ללשון אם כי ה"מ מסיק איננוותלה
 אבזרנו כי , צדיה משני נקבה לשון להיות יתכןלא
 יסור הה"א נעסוה נקבה ללשון עשו' התייפואם
 ' יסור התמו נעשה נקבה ללשון עשוי הה"אואם

היאר
 חליה ותה' כמו ה וחל פלח פרשו  אשר מחס ר"לעד( לה[, ]שפ"ל טהור מטרח כמו , מפוקר פשקל על רעעעא(
 . הארץ רעבון אחרי ואינו הלאה ומחילך לובשו נפש מעל הוסר אשר כבנדעב(
 נקבה ללשון וזלה היא ספק אענן  שבסופה הה"א א"כ ,יטש על'וח כלח , , , . מים כלח כמו נולה סעזץ הרח.קוהעז( ותלה בסלה שהח"ו כזוכר ואסר אם פ" ואסר, כח ואםעה( , אדם לכלראוי

 חלו.ה. בפלח כמו יתכן. לא אשר גן לעת  וקרבוה יט[ טו]יהושע
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 ניוצא הן ' עי( כולה כל הקוס לא אלהומבלעדי
 מנורות דכוא יסוד ובהיותו ' עי( יסורד:ה"4ש
 , הננפליכ! משמיים הוא ומתלהיה ,כיתלהלה
 כמליב! וכמלדן מיסדות הם והה"אוהלמ"ר
 מצרים ארץ ותלה ומחרון י הוה בספרהנחברים

 שוכניר: נכסלו מצרים, ארץ נבערה , הואכה
 כה וגם , מהמה למצוא 'כלו לא מ י רעבוןמכונר
 כערום[ ]נאו"ל כאדם , זקים הירה כמתלהלהפתרון

 והלא ואמר ומורן הציצו זקיכז היורההמשתגע
 י ראשון לענין נשוב , אנימשהק
 בקרחת מא( 'ג )ויק' הוא מהור הוא גבה יבבח

 י מב( יג )שט בגבחתו או בקרחתו ' י , בגבחתאו
 והגבלת מ( קר )תהלים שמת גבול '223ל

 וקרשתו ההר את הגבל ע( יט )שמות העםאת
 יר( 'ט )רנרים ראשנים גנלו אשר כג( יט)שם
 גבוייך בכל בחטאת יא( סו )מושע הגבולויצא

 י יד( יכו )דב' רעך גבול עה( תסיג לא ג( יו)ירמיה
 גבן או , האחר י מהלקות לנ' מתחלק .בבן

 מענין , ענינו לפי מחרונו ך( כא )ויקרא דקאו
 עב איש , ענה להיות יתכן גבן פתרון נלכודדק

 , הקודש עבורת לעבור ימגענו וכברותו וכברוארוך
 . יו( מה )תל" גבננים הרים מגזרתם להיותויהבן
 יורה קסאון ' י( י לטיוב תקפשנ' וכגבנה ,השני
 י הלב כהריצי הלב גביני , גבינהעל

 גבעת , האהד , מהלקות לג' מתהלק ,בבע
 )ישעיה נסה שאי גבעת נו( מפו )בראשיתעולם
 לנו מלון גבע ט( ' )הושע הגנעה מימי נט(י

 )שמו' להם תעשה ומגבעות , השנ' כס( י)ישע'
 גביעי ואת , השלישי : הראש מגנעות נו(כה
 משקדיים גבעים שלשה ב( טד )ברא' הנטףגביע

 . הם כוסות[ ]נווחל כלים כויני י לג( כה)שמות
 מלה לא( פו )שמות גבעל יהפשתה '3בעל

 זרע , יש פושנה בלשון אבל בתורה דמיון לה איןזו
 הפשתן הוא ( ) בנבעול,ןמשתן
 * ורעונים בראשיהנראה

 כוי , והאזזד : כבפלקות לר' מתהלק '3!2ר
 ויהלכו ימורח וגבר מט( פן )תהלים יהיו:גבר

 ג( כר )במוגר העין שתם הגנר נאם י( יד)איונ
 ואנשיכם גברים לו( יב )שמות מפוף לברהנברים
 לאחיך גביר הוה , השני ' הם ענין קרוביואישים
 גברתה יד אל לו( כו )שם גביר הן כט( בז)ברא'
 ז( סו )ישעיה גברת אהיה לעולם ב( קכג)תהלים
 י הם אדוניות לטוון ה( מן )שם ממלכותגברת

 ב( ה שהס"א באחיו 3בר קוודה כי ,השלישי
 כוני גברו כי כז( כ! )דניאל לרביכם בריר?והגביר
 ענין יט( 1 )בראשית גברו והמים ד( סה)תהלים
 פט )תלי/ גבורה עם ורוע לך , הרביעי ' להםאחר

 כד( ג )רירים ונגבורהך כמעשיך יעשה מייט(
 המראות י( צ )תלים שנה שמונים בגבורתואם
 כמעכן ונפרדים , להם אהד יסור ארבעתםהאלה

 . ענינםלפי
 אנן יה( כה )איש וגביש כאמות .3ב2יש

 ן הוא השהםמאכנ'

 העלתם ג( ל )שמות קירתיו ואת גגו את '3כ
 י ו( ב (twlrPהגגה

 ונשאר לאותיותיה המחובריכם הגימלתןואלה
 , די~וותיווע ליתר מהובר איננו אשר לברוגים"ל
 יסורתה ואין המשרתים באותיות מלה סמנוויקום
 נמשי הוגיון אנה עד , כאלה : לביו גיט"ל אםכי

 הנה כאמיר ה( א לסיכה הוגה י"י כי ב( יט)איוב
 )איכות נוגות בתולמיה יג( כ )ש"ב המסילהמן
 ממועד נוגי י( לה )ישעיה ואנהה יגון ונסו ד(א

 ר( נר: )משלי מכסף סעיכז הגו יה( ג)צמניה
 לישעיה ברוחו הגה לג( ג )איכה איש בניושה
 ולשון נסץ לשון מהלקותו לב' מתהלק : ה(בו

 כמו הוא כי יסוד איננו ביגון אשר והנו"ן ,ראגה
 , עט( והשבון ועצבוןשברון

 גדוד גר האהד : מהלקות לט' מתהלק ינזי
 )מיכה גרור בת תתגרדי יט( בוט )בראוניתוגורנו

 לעלונם כא( צד )תלים צריק גמש על ינודו יד(ד
 שלדון לגר מערכיכם כנו( 3 )הבקוק יגורנולעם

 י סתרונו וכה "( ממסך)ישע'סה למניוהממלאים
 יין גביעי וממלאים שלהן הכמרים ללהקתהעורכים
 מנורת ולמני , גדוד סגורת 3ד ויהיה , להםליקלק

המבאר
 . ה ל ה תל מ פפלח ותורת  משרת.ת והרי'ובה יכוה על להורות ההיכו אוח או הת4'1 אות סבלערי כלומרעו(
 כ,, .שנים בב"ק הגרסא וכן תשע נטמא ה!וסחאוו: בכל עה( אחת אל תצטרך בהכרח כי , טלה כל הקום לא נקבהלשת
 . ג אוח 40 צד לעיל דיה הכאכר וכביבא ' לבר ב"ה רק וחלה כפלת הח"א הכחבר לרעת בלופר : וכל תצא הןפוג(
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 עי יורה יב( טה )שם לחרב אתכם ומניתי ט(מנה
 , השני י להם ולחלק ולטמור למנות כמו , מניןמרת
 מחרון אנשי בו סותרים 1( יא )במ' הוא גדמרע

 'ח )מ"א כמשמטם ויתנדדו , השלישי :כוסברת
 תתגרדו לא לו( טח )ירמ' גדדת ירים כל עלכח(

 מא )'רמיה ומתגרדים בגדים וקרעי א( יד)דברים

 מגורתם להיות ויתכן שו( ד הינשל אילנא 3רוה(
 מטרתם להיות יתכן גם י( כ )ירבו' פא( ונדירנוהגירו
 : הם השחתה ענין י ה( יו לטיוב רעים ירידלחלק

 העויכז גריי יו( לח )בראשית עוים גרי ,הרביעי
 שמש תבואת וממגר , החמישי ן %ו( בו)שם
 ומגרנות יג( ד )שיר מגדים סר' עם יד( לג)דבר'
 לקראת וטגיר , הששי ן נ3( כד )ברא' לאחיהנתן
 , השביעי , ו( א )שיר לי הגירה לא( נא )ירמ'מגיד
 )איוב מחדיו גידי לג( לב )בראשה הנשה גידאת
 ברגל וגיד ח( לז )יחזקאל נידים עליהם והנה יו(מ

 כל על מלא , ותשמיני ' ד( מח )ישעיהערמך
 טו( ג )יהושעגדותיו

 ח )ישע' גדותיו כל עי ועי

 ענין יזו( סה )תהלים גדודה נחת רוה תלמיהו(
 אסיקיו הירדן מרומי הנהרות גפי הם , להםאחד

 יט( כג )שמו' 3רי תבשל לא , התשיש :וראיותיו
 להיות ויתכן פב( פירות שגרי ענינו לסיפתרונו
 י י3( ד )שיר מגדים פג(מטות

 )דניאל תטתיא דתבר" גרבריא .3רננר'א
 ' סגנים לשון ב(ג

 ענין קרובי אבל מהלקות לד' מתחלק 'נוקל
 יב( כב )דבריכז י תעשה גדלים , האחד :הם

 חוטין ענין . יו( ו )מ"א שרשרות מעשקגדלים
 מה א( קר )תהלים מאד גדלת אלה' , השני :הם
 כד( ג )דברים גרלך את 1( צב )שם מעשיךגריו

 יורה לחרב אחכם ופניתי מנה מנזרת ולמם כתוב בל'הפ(
 מנין סנ~רח ולפני : כיה כח"כ ההעחקוח ביתר אמנם ,על.ו
 רלנזפור למנרוע כמר מנע נורת על יורה לחרב אתפס רמניתידרהב
 לטעות הקורא יוכל דרהב פ"ע פלוח עפם הנח , להםולחלק
 דיגןח סאנ' מן ם כל, לםניכמו למרש רצה ככחם כיועומר
 אבל נקמץ מנע ונקר ,שביב ר' טעה כאשר . רהבא דיאלהא

 סתם ניו מ נורת מ כתוב התה העתקות באיוה כיהאמתהוא
 ררהב סלח והוםץ1 , כליס שפירושו מבן הוא כי חשבוהסעחיק

 . בל'ק נמצא כן כי בנפשו שעראשר
 לחלק חבר וכן , תתנדדו לא כפו מ4 ומנחס רש'י,פא(
 אותו פהר ורוגש . אילכא נודו כמו השהתה לשת רעיםיניר
 י ל'ש , ממש הגרהלשון

 , פרות נרנרי כתוב ואיקספורד יברלין המבורג בנףפב(
 להיותן הפרות עודי אל כוון כי אשריאמרו הע , וה למרשוקשה

 ראף . הואת השערה להצדיק מאר רחוק אכל כמנדיםמתוקים
 ניאית ואת בכל . לבאר קווה היא גס מיררת כרכרי נוטתהכי

 גד ובשרוט בשל בשרש נס מצאני כן כי מפגי עורקת,יותר
 בוהן אבןבם'

 דתתק"ג בשבת חברו אשר שלטה בן מנחס לר,
 התר"ו בשנה רוקעה ליב יהורה להחכם יר על קיבץ כם'ודיכא

 א )ישעיה גדלתי בנים , השלישי : הס גדולהענין
 הנערים וערלו ח( כא )ברא' ויגמל הילד ויגדלב(

 ד( מא )תהלימ עז מגדל , הרביעי ' בו( כה)שם
 יהץ ומגדלת'ך ד( 'א )ברא' בשמים וראשוומגדל
 ' פ( כו)יחזקאל

 שקמיכז ג( ב לטינה אף בחרי גדע ן73י31
 מה )שם אגדע ברול ובריחי י( % )ישעיהגדעו
 ' לג( י )שם גדעים הקוסיםורמיב(

 כנ( יט )מ"ב וגרסת חרפת מי את יבדף
 ' ל( כוו )במדבר מגרף הוא ה'את

 כר( כב )במדבר מוה וגדר מזה גרר י3דר
 פרץ ל( כב )יחזקאל במרץ ועמד גויר גורראיש
 )במד' צאן גררת ה( ח )ישעיה למרמס והיהגדרו
 ' כר( לב )שם לצאנכם וגררת פיו(לב

 ה( בוו )שופכנים קמלן וער מגדיש יבדש
 ' עומר אסמת ' ה( כב )שכוות נרישונאכל
 יגה ולא , האהד : מחלקות לב' מתחלק 'כזק
 )חבקוק תהיה נאור ונגה ה( יה )איוב אשושניב
 נגדו מנגה ט( נט )'ששה באסלות לנגהות ד(ג

 ננ( יו )משלי גהה ייטיב שמח לב ע( כב)ש"ב
 סוור מכם יגדפו ולא , השני : המה מאורענין

 עהך; , ענינה כפי המלה מתרון . יג( ה)הושע
 ' יסירכמו

 ' לד( ד )מאב ויחם עליו פר( יעהר יבהר

 ' עליו נצחצח , ענינה כפי המלהפתרון
 נתתי גו' , זזאוזר : כלמלקוח לכ' כור:ו:לק 'בך
 ט( יד )שופ' האריה מניית ו( נ (rrtw1לכוכים
 )'חוקאל גוית'הנה את ו( י )דניאל כתרשישוגויתי

 ענין י כג( נא )ישעיז גוך כארו ותשימי יא(א
 לח )שם חטאי כל גוך אחרי השלנת כי ן הםגוף

 עו'ה סשה כ' ורצינו . למירוח אשר נרנ'ר הוא י ד נ פ.רושכ'
 לראשית צרכן כל החכרתו לא עדרן אשר פירית לקחתאמר

 עין , הסר' אם שהיא נצתו רברבה אסו בחלב ופירוש 'בכור.ם
 ב.ן שינוי נמצא פעמי הרבה כי הקורא אח להעי,- ישפג( י 4'ט רף יר עלקובץ

 להית ו.חכן מוחת .אמר אשר בקום בכל למני אשרההעתקות
 טגזרחחחת נמצאהכלח סההעתקוח כיבא'וה .מנורתם
 ם רת מני להית צר.ך כקום כ'בכל גוחנת והרעת ,כנ~רחם
 יבקש לדעתו הברורים הבאורים כל חתו אחרי מנחם כ.כפני
 ,נול הוא נם כ, לאמור ' ונעלם קשה פסוק עור אליהםלקרב
 הסמיק טנ4-ח להתטרש יחנן הקרוס פסוק כי כלומר .בהיפוך פירושי סנורת סלח נקיים אם מאלי מובן יזה . בתוכםלה.וח
 מנירה העתקוח כארבע נסצא בכאן והנה . לראיה אהרסהבא
 ולכל , ט"ב בה כ'נם ספק סנ1רחם1ואץ נסצא ח"בואך

 ת ר י ג כ נקים ואם מנמהה, או מתרתו לשוח צ-'ךהסחות
 יאת , וחלב דבור לא' הלאור פממפר מנחם לרעת נבצרהלא

 לפרש חשב ט:ח2 ה'חכןש:אכיב' מנ~רחונק"מנןסת
 . כונתו יתכן כן דעה. ל;נ'.ח אבל : נרים מר' ככר מגדיםפר'
 כי בוסס א.נו הלאו כ. לוכר פחח הס:ח.ש.ם .מצאו לאלטען

המבאר
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 מזורת להיות וראוי גויה מגורת להיות ראוייו(

 הפותר יכול גויה מגור' אעמירנו אם וגאות,אוה
 לבב ואנשי . ארם בני כלשון תורה דברהגאטר
 וצורדץ וכבניע לאלוויכו לביוב( נכון לא כי ,ישכילו
 והמידרונות הענינים הרחשה התורה אבל ,וגויה

 כח ולפי אדכא בני דעות נסי המליצוצווהרבתה
 עוז כסי תורה רברה ואלו . יבינו למען ,נוכלם
 הוא כי הבין יוכלו לא טל'אחו , גיאות ענין[ךאולי
 ה( ל )איוב יגרשו גו מן , השני . לגורעםממעל
 ו )דנשל נדנה בגו כה( כ לשם מגוה ויצאשלה
 גו פהרון ו( ג )שם יקדתא נורא אתון לגואסו(
 , השלישי . גו ארמית בלשון תוך וכל , חוזיכמו

 מפני משי תנכה כס( כב ~וג'וב גוהותאמר
 '1( לג לאיוב יכסה מגבר וגוה י~( יג )'רמיהגוה

 . הם גאות ענין לד( ד )דניאל בנוה מהלביןורי

 ואלהיו גוים ו( י% )שמות קרועי יגוי 'כוי
 לגו'הם יח( יח )בראשית הארץ גויי כל בג( ז)ש"ב
 כל יגוע טו( פח )תהלים מנער וגועכד31. - לא( י)שם
 י( יד )שם ואיו אדם ויגוע כוו( לר )איובבשר
 . חם אסטהענין
 צאנך גו האחד . כ!חלקות לב' מתחלק .גז
 נורך גני כ( א )איוב ראשו את ויגו ד( יח)רברים
 והנה ו( עב )תלים גו ש כמטר כט( ז)ירמיה
 ירד ופתרון י א( 1 )עמוס המלך גוי אחרלקש
 בעלומי אדטה עובדי יען , הוא כה גז עלכממור
 וירקבו יכבדו מן והצמחיים ינוו שדותיהםצמחי
 ויעלו , נח הצמחים יוסיסו הגו על רביביםובררת
 גוירץ נעורתם להיות ויתכן . וממטר מנגהעלה

 )תהלי/ ונעסה חיש מ כי , השני י כה( כ)שמות

 )תהלים גתי אתה יב( א )נחום ועבר נגווו י(צ
 . הם סעגר ענין לא( י4ו )במרבר שלוים ויגו ו(עא

 והשיב , האחד , וכחלקות לב' טתחלק .כזל
 אח גול גול כג( ה )ויקרא גול אשר הגולהאת

 כד( כח )משלי ואמו אביו גייי יח( יזולחזקאל
 ט( טו )בראשית וגל ותר , השני - הם עשקענין
 אפרוחים ענין - י4!( לב )דבריכ! ירחה גיוליועל

 - כמשמעו . הםויונים

 א( יא לשעיה ישי מגוע חטר ייצאגזע. . ר( א )יואל הארבה אכל הגום "י .גזם
 . כד( ס )שם גועם בארץ שרש בלאף

 לנור האחר, . מחלקות לב' מתחלק .נזיף
 ויקם אמר ותגור יג( קלו )תלים למרים מוחים
 יו( ג )חבקוק צאן ממכלה גור כח( כב )איובלך

 )תלי' נגזרו מירך והמה יא( לו )יחוקאל לנונגורנו
 ויגורו כה( ג )מ"ח החי הלר את גזרו ו(טח

 כז( ב )רנשל גזרין חרכומין ד( ו )מ"בהעצים
 אל , השני . מוחה[ ~נ"וו מניר! ואין נורה גדריםהם
 ולשכה עורה כמו הוא . יב( מא )יחוק' הגורהסני
 . ובכוה[ ]נאהיל מה*(ובנע
 מבטן גח' , האחר . מחלקות לג' מתחלק .כדק
 ישראל וארב כג( מ )איוב ירדן יגיח י( כב)תלים
 , המה 'צ"ה ענין ה( כ )שוטט' ממקומומגיח

 להיות ויתכן יר( ג )בראשית תלך גהרך על ,השני
 וגזעי זיול' ב( לב )יחזקאל בנהרמך ותגחכיגורתו

 . השלישי . לארץ גחון דבקי י( ד )מיכה ציון3ת
 וצפונה ימה מנגח כח( כא )שמות שור יגחוכי

 - יו( לג )דב' ינגח עמים בהם ד( ח )דניאלונגנה
 גחלי יר( סו )ישעיה לסכום גחלת אין .נדזל

 - יב( טן )ויקראאש
 בינו והגי יא( למן )יחוקאל גוג המון גש -בי
 מ )ישעיה ינשא גא כל ש!( ח )יהושע הע'ובין
 גלוע האחד, . מחלקות ל"ד מתחלק -בל - הוא שפלמקוםר(

 )שיר נעול גל ינו( כוו )והושע עליות גלת . ' 'מים
 וב!המותרים ב( ר )וכריה ראשה על וגלה יב(ד

 , נעול גן כנוו יב( ד )שיר נעול גל אכזרואשר
 חתוכם ונעין כי , כן ואיננו בנתקן לכבודזזזזליפו
 . הסינורה גלות פתרון וכה , נעול גל על יורה)שם(
 מרבר להשתוטש ]נ"ה לתנזוה לבב אנשי עליש

 בית בנין כי המשביל יתבונן מענינה איךהמנורה
 ? ברוחו אם כי חיל ובלא כח בלא וינון יקוםאלהינו
 משפנו הכולאך הודיעו המנורה ראותו אחריהלא
 והמשיל . הנבואה זו אמר אורותיה ועל ,ענינה
 דבר זה שנאמר המנורה לטעשה הכנקדשגנין
 אכש כי בכח ולא בחיל לא י לאטר ורובבל אל4,,

המבאר
 ' לשכה לשון גורה פתר וכזחם : רשיי פר*( על 'קשה אך . בבשר הזעש.ם סנר.ם ט.ני כל על בכלל נדיכלח ברש" שם נוכר וכן סר( . אמו כסלת אשר הנסתר כינוי לפתור מזחם חשב , אחר מז בשר על ולא הנרי בשר עלאם
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 ענין ומזה ו( ד פוכריה צבאורץ י/'י אטרברוחי

 צורתה ואיך , הבית[ ]אוו המקדש לבניןהמנורה
 ]י,: הואת המופלאה המנורה כי דע ן יבנהבכח ולגי יקוכמ בחיל לא כי המעון מקרש שתלמד
 ועל , עלהז נרותעז שבעה מופלאת[ האהואת
 מירים על אשר , מוצקות שבעה הנרותשבעת
 שפוע ועל , גולה גביהם ועל , לנרות השמןירד

 ממוצא הן , ומשמאלה מהמינזז ותים נזניםהגלה
 גנין ש יורה המנורה ענין כי המשכה יחנונןדבר
 בכח אם כי ויקום יבנה בכח לא כי , המקדשבית
 נחבטיכם הךת'ם גרגרי כי דע ן פח( המנורהענין

 ווב עד בגולה ונופלים , הבשלם לעתמאלק?כז
 הנולה ואל הצנתרות פי על ויגר , זך זית שמןכוהם

 , הנרות אל ומהמוצקות , המוצקות אלומהגולה
 די שמן מדת כדי שעורים עשוחכ! המוצקיתאך

 נושה מבלי הנרות מלאנת קמה הנה , נרותדליקת
 והשמן , כותש מבלי הויו ומלאכת כאויב,ומבלי
 טשרת'ם מבלי מלאכותיה כל ויתר , טמנהטבלי
 ומצוקותיה ונרותיה וצודתה המנורה מעשהזה

 ישכיל וממתכונתה , וזיתיה וגולותיה פו(צנתרותיה
 וויל בלא ויכונן ויגנז: יקוב! ומוקדש כי ננכלאיש
 הנה עד , המלאך כדבר "'י ברוח אם כי כזזובלא
 אבל , החזיון וענין המנוונו[ ]נ"ה המראהמשפט
 ולא הצנתרורץ שתי מהמושד: הגריעוכריה
 אפס , באחרונה השלימם אבל תחלה,הזכירם

 אשר הצנתרות מבלעדי לויתים משמר יתכן לאכי
 הגולה, אל וית המריקים מאחוריכם הויתיםלעמת
 וצח זך פתרונו ב( ד )שכ! פר: וכנזכרוהוהב
 ויסב מצפון וכמהו , ככהימעו זהב ואיננוומהור
 ל"י ביד בבל והב כוס וככחנו כב( לו )איוגיאחה
 . המנורה מעשה מרשנו הן ו( נא)ירציד:

 מב לתלים וגליך משבריך כל , השניהמהלקות
 להיות ויתכן סו( נא )ישע' גליו ויהמו הים רגעח(

 ' כזז( לוז )איוב טל אגליכגורתם
 כיווה כי בו( 1 )יהושע גרול אגניב! גל ,כשליזמי

 )ירכו' לגלים בבל והיתה ב( כה 5שעמ: לגלכמנהי
 הל' ככוו גל - ין( זע )איוב שמנמיו גל ש לו(נא

 כנה על כי בז"ה כחוס וכי בכח לא כי מאמר תההמה(
alp:. תחת ובעוול D~pn המרסא סמק בלתי , מקום כתוב 
 אוחית תמונות ל'מ להטעיוש.ם בא והטעות נכונח 'olpוי

 בכ"כ חם"ם כחמולות יתראו לוח ות סמוכם אם והעידהח"ו
 'האשורית

 'פו( מה לישעיה ברושלים וגלתי ,הרביעי
 בג )טפלי יגל ניל כנ( ג ~וב מל שימשמחים

 . הם משהד עניןכד(
 והב גלילי 0 א )אסתר כסף גללי ,החמישי

 , אומן ענין מא( ו )מן'א הנתרת גלת יד( ה)שי

 לאופניכם כח( ה 5שעקק כסופה גלגליוומגורתם
 כגלגל פיחמו אלהי יג( י )הווקאל הגלגל קוראלהם
 ע )יוזעק: סופה לסני וכגלגל יד( פג )תהליםכקש
 וג% י( כפו )ברא' האבן את ויגל ומגורתם ייג(

 יט( י להושע גדלות אבנים גלו כו( כו )בחוליאבן
 סגלגלה ושמלה ומגורתם ד( 1 )עולא ג% אבןדי

 ומלו א( ח לשם גדול גליון ד( ט 5שעק,בדמים
 עלי כתוב טמר במגלת ד( לר )שם דהומיםכסמר
 , ענינם כפי אם כי סתרונם אין ' ח)( מ)תלים
 . ונגלליםנפתחים

 י יב( ד )יהוקאל האדם צאת בגלליהששי,

 הג% יבער כאיכר .ו( א )צפנת: כגללייךולזומם
 - הם טנוף ענין ס יד)כף'א

 גלולי אל לסו( כ )יחוקאל גלוליו איש ,השביעי
 מסעים[ ]נבעל אשלים ענין ו( יח )שם ישראלבית
 לשם האדם צאת בגללי מגורתם )"יות ויחנן .הם
 . ע(ד

 אות אגלה יר( יג )שם יסודו ונגלה ,השמיני
 כו( כ לאיוב עונו שמים יגלו יב( ב להושענבלתה
 להגלות וצדקתי כח( כפי ברברים ולבנינו לנווהנגלת
 - יח( קיפו )תלים ואביונה עני גל א( נו)ישעיה

 עתה יב( לוז )עמעם: ונגלה נטע דוריהתשיעי
 )מינה סמך גלו כי ז( ו )עמוס גולים בראשיגלו
 כולם י( א )דניאל כגלכם אשר הערים מן סו(א

 נגנבו אשר הילרית כון , כגילכט ומחרון . שביהלשון
 . פז( ממנו לנו קרוב בנוראות אי,ן ,בשביככ:

 בקע סו( כוו לשמות לגלגלת עמר ,העשירי
 ט )שופטים גלגלתו את ותרץ כו( לוז )שםלגלגלה
 . לה( % )כמ"ג והרגלים הגלגלת אם כיגג(

 ליואל קציר בשל כי מגל שלחו , עשרההעשתי
 , ומחרשות , טומרות כמו סגל להיות ויתכן ע(ד

 . בהם שור המ"ם אין אשר ,ומקבות

 , ההוא החלוף נטצא הדהבמאפר להלן וכן 21.נורות'ה כתוב וצנתרותיה רחת בלחפו(
 לרעתו נראח בכאן ספחם שיער אשר החשערות מכל פימז(
 ובל'ב ' השאר סכל לאסח קרובה חיתר כנילנם מלתפירוש
 , פשי לנו קרוב במקראות איןכתוך
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 את ר( ד )יואי פלשת גלילות , עשרהשנים

 לשם וזיררן גלילות אל לב( כא )יהושע בגלילקרש
 מחווי ענין . בג( ח )ישעיה הגוים גליל י(כב

 . המהגביים
 י( ט1 )דברים הוה הדבר גגה , עשרההשלש

 . להם אחד ענין , בעבור , לכנען ,בגלל
 )ינמעירז גלים בת קולך צהלי , נעברההאוצע

 מר( כה לש"א כנגלים אשר ליום בן פלכיי סי
 . הוא מקוםשם

 למלה אין א( ה )יחזקאל הנלבש תער .נלבן
 ]ב"ה הוא עליה יורה ענינה אבל , בתורה דמיוןזו

 אין אשר מלין בתורה ועד , הנלחים תערכסו[
 אח.ותם לולא , עליהם יורה ענינם אבל רוויוןלהם

 פח(, כאלה . סתרונם נודע לא מענין ותליית'במחוה
 , אתנן , אשפר , ארגו , אפריון , אנוון ,אבחת
 , גלש , גביש[ ]נ"וו גבח , בתקוך , בחל ,בג

 נוסף ]בנ"וו , נומץ , גמד , גלם[ נוסף]בנ"וו
 ובד, דהם, רהב, גרו, גרד, גנזך, ,גפר[
 , חלט , זרזיר , ורויף , ורם , ורב , זנק ,והם

 הל, חק, חשה חת, ח"ש,חשת,
 כמוס, כטה, משפ", צמחה, פתיי-,

 4י,מהל, "ק,כסם,נרש,תמך,לדג,
 טמף,סם, , לר משש, מתח, מרח,מלק,
 סרן, , מרעף מת, , שמים אסק , מס["ה,ב
 עטי4ותץ, עטעץ, עועים, עוק, עגם,מתי,

 עשקצ(1 קימו,ערוד, עוצה רם,עללט,ע~קו
 פומת מצמתה, , פצל , פענח פרע,סמה,טהר,

 צנק, צנט/ צנח, צחן, צבת, צהב,צבט,
 קרם, , קוסם , קסטל[ קשי, , צרךצקתן,
 רמש, רפק, / רםסד רטטש, תמו, רגש,מך,
 ,שלאק, טחי לחט"(, שדם, , רצערצד,

 ממיכת, משקחת, שעטמ,שצח,שנס,שעטת,
 'וששאיך,שמ,שת',שתם,התו,נתסו

 עיי. ע4 כמו טוטו( )א"נ ~ד' ע4 -לער
 יר( מא )נראש,ז שמלחיו ויחלף יגלח יבלח
 ונלוז לג( יג )ויקרא יגיח לא הנתק ואתוהתפח

 ' ח( יר )שם שצרו כלאת

 בגלומי סו( קלט )תל4 עיניך ראו גלמי ינלחם
 פורץ אליהו ויקח כד( בו )יהוקאל ורקמהתכלת
 . ח( ב )מ"ב ויגלםאדרתו

 )איוב גלמוד יהי ההונו הלילה הנה .גלמוד
 . נדוד[ ]נ"ה ברד כמו ו(ג

 יר( יו )מש* נטוש הרב "תג1 לפני .נלהב
 עליו יורה ענינו א( יט )שם יתגלם תושההבכל

 . נמוש הריב והתנייע צג( הלבט למניופתרונו
 למלה אין ה( ו )שיר הגלעד מן שגלשו .3לש

 שגלשו ענינו למי ופתרונו , בתורה דמיוןואת
 - הגלעד מן שעלו שנראוכמו

 גכ( יג( מה )תהלים הטוב 'הן 4'י גם .ככם
 - ג( כה )שם קויךכל

 תבת , האחד ן ונחלקות לב' מתחלק 'בכמ11
 היגאה ב( יה )ישע' גמא ובכל' ג( ב )שמותגמא
 , השני . הם אחד עוין יא( ח )איוב בצה גליגמא

 )איוב ארז יגמא יו( כד )בראשית נאהגמיאיני
 בדבר צר( שניהם פו( א )חבק' סניהם רוגמת כד(לן

 לעיץ הסוס כי , נאמרו גבורתו ובשבחהסוס
 וכמהו ארם, בני בלשון ארץ ישתהמרוצתו
 בהסנוחכם הסוסים , קרימה פניהם מגמתבענין
 חש כנשר שדרך יגמאו קדיתי פארנ אלמניהום
 'לאלול

 המלה ענין טן( ג )שופ' ארכה גמד -כמד
 ארך קצורת , ושיעוריה החרב תגנית עליויורה
 . ארכהבאמה
 גמלי , האחד ' מחלקות לג' מתחלקבמל
 קלא קתלים אכוו עלי כגמל כי( כח משעיהמהלב
 גמלתו כאשר ה( כא כבראשית ויגמל הילד ויגדלב(

 ובסר כג( יו )במרבר שקדים ויגמל כד( א)ש"א
 רגוי לשון כולם ה( יח )ישעיה נצה יהיהגמל
 לא )משלי רע ולא טוב גמלתהו , השני -וגרול
 יט )ש"ב הואט הגמולה המלך יגמלני ולכוהיב(
 אתם הגמול בא( כב ממם כערקתי י"י עמלנילו(

 ד( ד )יואל עלי אתם גמלם ואם עלימשלמים

המבאר
 לי עשקה ואולי , כ[ כו ]בראשיח עמו התעשקו בסטוקצ( הנפחרימ השחם'מ כל פה לקבץ כוון לא מנחם כ. נראהפח(

 . ע"ב עשק כחוב בכם כי , יר[ לח ]בע'ערבני רבים שרשים כי . בתורה דמיון להם אע  ואשר הענע לפירק
 שאחיה. יקוסם פסלת הוא ט"מ כי איפשרצא( , אלח אטר, , אט אגל, , אברך כבו . בכאן סקופםנפקדו

ג
 השח-ב פלה עם נרחף' לרעת הלבט מלחצג( להית טין כא ]ישעיה נטושה חרב אל כוכחו אולי סט(
 ם., צר( ט. ב ל בשרשיי.ן באור. קימה האתהמלה

~?wt אחרונח הניכרים הגרובים ' 
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 )תהל' עבדך על ומל יו( נ )בראש' גמאך רעהכי

 השלישי, ' המה שילומים ענין[ ]נ"ה לשון יו(קיפו
 מיניקות גמלים ך( כר )בראשית גמליו לכלותשאב
 . סו( לב)שכו

 , ח( י )קהלית של בו גומץ הפי 'נכוץ

 'גמשמעו

 הסיר גמר גי ט( ש )תלים אמר גמר .גמר
 יגמר י( 1 )שם רביעים רע נא יגמר ב( יב)שם

 ותכלתן בליון לשון[ ]נ"ט ענין ח( קלח )שםגערי

 . ענינם למי והנה הנה נוטה ,ונכוה
 נעול ק , האחר : מחלקות לב' מהחלק -בן

 עוצמה: זרועיר: וכגנה יב( ר )שיר כלהאחותי
 גנתי ועל ח( ב )בראשית בערן גן י4ו( מא)'שעי'
 והצל גנון , השגי י מו( ח )איוב תצאיונקתו
 אנכי ו( ך )מ"ב העיר על וגנוחי ה( לא)יששה
 )ונר' עליהם 'גן צבאות ת' א( סו )ביאי לךמגן

 . מו(מ
 לס( לא )נרא' ללה וגנבתי יום נננת' .ננב
 איש וגנב ג( ה )זכרה נקה כמוה מנה הגנבכנכל
 אם כי צד( הואת למלה אין מז( כא )שמותומכרו
 הקדמונים הפותרים אבל , אחר וענין אחדמראה
 תגנב לא מ; : האחד : מחלקות לשתיחלקוה
 מו(,אם כא )שם ומכרו איש וגנב יג( נ)שכעת

 בו פתרו , והשני : ה( א )עובדיה י באוגנבים

 יוכז גנבתי פתרו[ ]נ"ה אמרו וכה שביירהלשון
 והחבק-ו , לעה ושמרתי יום שמרתי , לילהוגנבתי

 אשר דמיונה וגה ' לזן ערך והשוו לכולהרמיון
 כמוה מגה הגנב כל כי לה[ ]נקה אליההשוו
 האלה מן ינקה נקה כמוה מגה השוותר כל כי 'נקה
 כמשמעה, גניבה מגורת יוצאים אינם המליםאבל
 ענינו ותוכן המקרא[ ]נ"ב הפסוק טתרון הואוכה
 שלנותיה ואנכי תגקשנ' כנירי לילה וגנבתי יוםגנבתי
 לשמור כגנב הלילה כל נעור היתי אשלמנה[]נ"ה
 על הס: שמרתי כמו יום גנבתי היתה ראלוצה(

 שיו היה ולא גנובתי ולא ננבטי לחקותהמחוקק

 . בהעתקת%וטבירב רק נמצא ול'ו נוער י ת י י ה המאסרצה(
 בנומאהצו(

 כ'"
 ואולי . וי"ו חסר ננבור סלת אתנו אשר

 טלא היה אולי פנתם שלמני בבוסהא אי , השררק נקודת אלכיק
 .41'ר

 הננזר שם שהוא יחטיב בשורק ממקדת המלה להיותצה
 . עולס נאלח , בעל בעולת כמו השם, האר או חמצלפן

 הוא וברור , הטלה לטעט ונ"ב . מבטא לטעם ~י'לצח(
 מדע ולא , נו לאוח'וח הדוטה הטירח קחפו:ח כא הטעיתכי

 מתוךן הואטו תוציא והמה ]נ"ה בתוך 1'"1להביא
 ועל הגנונה על הורנו גנובתי בחקותו ני צי(המלה

 המלה באחרית הנכתב היו"ר ואורח ט(האבורה
 י הנקדם הירוע בדבר צח( המבטא לנועםהיא
 כמו ענינו א( א )איכה עם רבתי העיר ,כאלה
 וכמהו ' )שם( במרינות שרתי וכפיהו , עםרבת

 עגלה וכמהו ט( א )שיר פרעה נרכנילמסתי
 מלאתי וכמהו י4ו( י )הושע לרוש אהבת'מלמדה
 וגנבתי יום גנבתי וכמהו כא( א )ישעיהכהופכו
 , נקדן כמוה כסה הגנב כל כי פהרון ווה :לילה
 משני ואחור פנים כתובה היא הומת המגץאמנם
 כתובדז וכמורק האחר מהעבר כחובה ,עברנה
 אמר גה , כמוה ומגה נסוה מגה , הש:.מהעבר

 בוס לכלות הוצאתירו לא ערן מזאת המגלהיי
 הגונב מאלתה, הם נקעם כי , והגונבהנשבע
 סנים שווית הטו איצר המגלה מאלה נקהוהנשבע
 בעבר כמוה מוצא מצה הופכה אס אותההדואה

 הגונב , מבים כמו ואחור אחור כמו פנים ,השני
 הוצאתי' עתה , נקה הוא נם והנשבע מאלתהנקה

 ואל הגננ בית אל שאה יי נאם אוצי4ונה[.]נה"ול
 . צט( לשקר בשמי הנשבעבית

 גנף %4 .בכז

 המי
 : ט( )אסתרג

 שויו אסמיו יזו( נח )רה"א ננוכיו '3נזך
 . הם אחת לשון .ואוצרותיו
 אל וגע , האחד . מתיקית יי מתחיק -נוב
 )רום נמשי לננוע מאנה ה( ב )איוב בשרו ואלעצמו

 ע5 שור יגעה אם , השני , הם נגשם ענין ז(1
 צוחה ענין ינ( ו )ש"א ונעו הלך ה( ו )שםבללו
 ק( הגה חי לכל יש כי על , לכל איננה וצוחה .הם

 ושאג , לשור וגעה , לפרא נהק ונמו , לוהראוי
 , לסוס וצפצוף , לכלב ונבזק , לכפיר ונהב: ,ללבטו

 אל יו( ג )איוב כח יגיעי , השיישי , ליונהוהגיון

 )משלי להעשיר תיגע אל ג( ז )מתושע שמהתיגע
 יד( מה )ישעיה כוס וסחר מצרים יגיע ר(כג

 יגעים הדברים כל ב( יו )יה"ב ידים ורפה יגעוזעא

 1 . יבחר והבורד , דהררהאטה

 שם אם % פעל איננה בכאן הנישב מלח שחם לרעתצט(
 לשקר הישבע גם חנונת נם כ' פ.ה.שו יצדק ולחו .התאר
 להית וטוה, טוה המנילה עברי משם כקים שביהם עיד היוםעד

 זהי מעבר או זה מצר מזח פירוש ויהיח עבריה, מפי שוהמכתבה
ן

 כייחד כנוי החי מ.1 לכל יש כי ר"ל . קול הנו: פירוש ק(
 .לקילו
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 יו(' ב )מלאכ' בדבריכם י.' הוגעתם ח( א)קהלת
 עור יסיף ולא יב( ב )שיר הגיע הזמיר ,הרביעי
 )ויקרא ידו תגיע לא ואם ,( יר )ש"ב בךלגעת
 , ו( כ )בראשית אלמה לנגע ו(ה

 ש( כו )ויקרא אתכם נטשי תגעל ילא .מנל
 געלה בציון אם י( כא )איוב יגעל ולא עברשורו
 גבוריכן מגן נגעל שם כי ים( יר )ירמיהנם%0ך
 מנן נגעל שם גי , המה מאס לשון כא( א)ש"ב
 י מלחמתו כלי ושבדו , מגינו נמאס שם 'גבורים
 עזר מעליו סר כי ונשגב נושע לא כי המגןנבואס
 את הפכו פתרון ואנשי י אחור ויסוג ונשנאאלהיו
 מגן נגעל שם כי , סיפרונה העמידו וכה ,המלה
 לא( 1 )מ"א עגלות עגול מגזרת העמידוה ,גנורים
 ' כמשפטה עומרת הפך מבל'והמלה
בקמץ
 גער ר( א )נחום ו'בשהו בים גוער -

 ממרחק ונס בו וגער לא( סח )תלים קנהחית
 . יג( יו)יודעיה
 ח( כנ )ש"נ האוץ ותועש ייתנעש יניגש
 ' רעש ככוו ך( לד )איוב ויכנרו עםיגעשו
 אבם , האחר י כוחלקוה לכ' מתחלק .נף
 ואת מלה יתכן ג( כא )שמות יצא בגפו יבאבגפו

 בגופו אם יב( י )דהרכן שאול גופת . גוףמגזרת
 ז )נחמיה הדלתות יגשו , השני ן יצא בגופויבא
 , הדלהות תצמידו ידביקו , ענינו לסי טתרונוג(

 ארכנית בלשון אבל י בתורה דמיון זאת למלהואין
 )בת"א שייע מגועת סו( יט )גמר' פתע צמיריש
 ח"' דף )יומא דלתות הגסת כנשנה ובלשוןשם(
 גטי על , השלישי י ע"ב( נו רף מונה :ע"א

 ר( 1 )רניאל נשר רי גפין ג( ט )משלי קרתמרומי
 הארץ בכנפות לאחוז , הארץ כגפות כמו גטיענין
 צלצל כזו( כד )ישעיה הארץ מכנף יג( לח)איוב
 הארץ כנף לאמר נכון כאשר א( יח )שםכגפים
 ועף הרביעי, : קרת מרמי גפי לאמר יתכןככה
 )דברי' לפנסי נגסים לה( 5ב )שמות העם אתי"
 יתנגטו ובפירם לה( כא )שמו' שור יגף וכי ז(כח

 . סו( יג )ירידיהרגליכם
 אין סו( י )הושע ישראל בוקק גסן -בפן
 )יואל לשבזה גפני שם יג( ה )ירסק, בגפןעננית

 י כמשמעו ' ו(א
 נמרית , האחר : כנחלקות לב' מתחלק .בפר
 כד( יב! )בראש' ואש גסרית כב( כמו )רברימומלח

 תאחו אשו האגנים המה אבל : המה הארץאבני
 עץ יר( ו )בראשית גפר עצי , השני : האשבהן
 ' כבשכנעוקל

 אנכי גר , האחד , מחלקות לי"א מתחלק .בר
 כה )ויקרא ותושבים גרים ימ( קיט )תהליםבארץ
 גררתי לבן עם ה( קך )תלים משך גרתי כיבג(

 אשר ז( כג (~rett לגור מרחוק ה( לב)בראשי
 תגורי באוטר וגורי ך( יו )מ"א עמה מתגורראני

 ה( מא )תה' עולמים באהלך אגורה א( ח)מ"ב
 יגורמי

 גאהי
 ה )שכר רע יגרך לא א( טו )שם

 לא יז( ה )'שעיה יאכלו גרים מחים וחרבוהה(
 )ישעיה נדחי בך יגורו טו( ר לסיכה לגוריוסטו
 )שם אתך גר מי י , י , יגור גור הן ד(פו
 הוא כה יגור גור והן י הם דירה לשון טו(נר

 גר ואשר כנכוני הנחדל ישכון שנון הן ,פתרונו
 יחדו ווה ווה , יפול עליך ושוה , עמך וגלהאתך
 כיתר ואת נסילזל ואין . בירושלם לשכןישובון
 ליווי נלשון נמקה עברית בלשון יש כי ,הנפקות
 בבואו , רוד על נפלו וממגשה : כאלה ,ונטכן
 ממנשיה עליה נטלו ימ( יב )דה"א מלשתיםעם

 עד נפלו מיום ך( יב )שם וידיעאל ויווברעדנח
 בנעימים לי נמלו חבלים ג( נם )ש"א הוההיום
 יז )יהושע עטירה מנשה חבלי ושלו ו( מו)תלים
 במורר מגרים כמים ' השני ' הרבה ובאלהה(

 נגרות ו( שם )שם אבניה לגי והגרהי ר( א)מיכה
 תרמוס ולא נגרה עיני כח( ך )איוב אפוביום
 כא( יה )ירמיה חרב ידי על והגרם מם( נלסיכה
 )ש"ב הנגרים וכמים ג( עו )תלי תפוג ולאנגרה
 נ!( עה )בה' זיוה ויגר כגטך כולא פתרון יד(יד
 מיאור? ומרש מסך מלא יף כוס הגה , הואגה

 ומטה מפה , ומוה מזה שסתיו על יינו יגורהכוס
 )איוב גר כזעם נחל פרץ סתרון . מיהו ענריעל
 דעים תטיח מנפלאות איוב תמה אשר יען ד(כח

 על עמוד ונלאה ' נתיבתו טליתת בעיניוונפלאתה
 כיוצא לכסף יש כי אמר כן על , תכונתוחקר

 ולכל , יסוד יש בנין לכל אכונם כי ' לוהבומקום
 רבר ולכל : Yp עע תכלית ולכל ,  שרשיםמעימה
 מוצא לה ניוצא לא אשר הדעת מבלעדי מוצאיש
 ברזל א( שם )שם מוצא לכסף יש כי אמר כןעל

 ' ב( שם )שם נחושה יצוק ואבן , יקהכועסר

 . מקום יש הנחלים לחיכוי י גר בועם נהלפרץ
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 מעינותיו ויפוצו נושיו ויגרו מימץ ממנו 'מרצואשר

 מי יגיר המים טוצא כי ' גיר כמו גרומחרון
 מוצא ~סף יש כי בתמהו איוב אמר וכה 'הנחל
 ויש , לנהשת ומחצב , לברזל ומקום , לוהגומקום
 למ' ומוצא ' והב ועמריו אבנים ספי והפרמקום
 ולשרשי שוורים למוצאי צורש ובקיעתהנחלים
 אור מימיו אשר , טוצא יש ולבכי חקר ישהים

 וגם , לחבוש חגורתם ורם ושם , ממצאנהרות
 , מוצא יש אלה לכל עלקו יורה לאורהתעלומה
 תבוא מאין והחכמה , מוצא אין  הדעתולמכון
 ראשון, לענין נשוב ' ך( כח )איוב בינה מקוםואיזה

 ' כסו( יכי לטיוב חרב ספני לכם גורו ,השלישי

 מפני תגורו לא ד( סו )ישעיט להם אנשווכיגורתם
 כה( ו )ירמיה ממבע מגור יו( א )דבריםאיש

 יט( ט )דנרים יגרתי כי כד( י למשלי רשעמנוות
 )במד' מואב ויגר ו( כא )משלי יגרם רשופםשד
 עצבת' כל יגרתי שו( לפו )תלים ידך מתגרת ג(כב

 לשון יו( א )שם, אלים יגורו משתו כח( פו)איוב
 א )יואל ממגרות נהרסו , הרביעי , המהכנורא
 בחרמו עורסו ים( ב )חגי במגורה הזרע העוריו(

 , החמישי י הוא קביצה לשון , כוו( א)חבקוק
 גרגריכם שלשה שנים יג( ל )שמות גרהוממרים
 , הם אשל גרעיני[ ]נקוו ורועי ו( יולשעיה

 הגרה ממעלה ו( יא )ויקרא יגור לא גרה ,הששי
 הנגרים מגורת ואת מלה להיות ויתכן , ד( יא)שם
 )ישע' בגרון קרא , השביעי י יר( יר )ש"בארצה
 גרוני נחר כה( ב )'רמיה מצמאה וגרונך א(נח

 טו( ג )ישעיה גרון נטיות ותלכנה ד( סכו)תלים
 , להם אחד ענין י( א )משלי לגרגרתיךוענקים
 ארצה ולהנגרים ו( יא )ויקרא יגר לא לגרהקרובות
 כוט )בראשית ארמז גור , השמיני . יר( יד)ש"ב
 )איבד, גוריהן הניקו יג( ב )נחום גרותיו בדימ(
 כני ג( 'ט )יחזקאל rPn כפיר מגרמה אחר ג(ד

 ט( מנפצות)'שע'כו גיר כאבני התשיעי, . הםלבינו
 , הם שיד לשון י ה( ה )דניאל כתל די ניראעל

 ונגררות , העשירי ' ב( בו )דב' בפיד אותםושרת
 ג( ך )דה"א במגרזה וישר י ט( 1 )מ"אבסגרה
 סתרו וכן , במ"מ רעש החלשו הפתרוןאנשי
 , במגרה וישם . במגרה ישר כי ואסרוהמלה
 כמשפכי, שקולה כדת, ררושה המל' תמורהומבלי
 מוחרז גורתו להיות אס כי בשין נכתב לאכי

 ' כוו( י )ישעי אונשו על המשור ,תגרל 14מ ,משור

 ואל ה( ב )דברים בם תתגרו אל , עשו'ההעשתי
 'גרה חמה איש ט( ב )שם מלחמה בםתתגר

 כד( נ )ירמיה התגרית ביי' כי יח( סו )משלימדון
 יתגרוז 3( קם )תהלים טלחמות יגורו היוםכל

 )הושע בי יסורו יתגוררו כה( יזו )דניאללמלחמה
 יתגוררו אבל , המה ומרון ומצה כגריבה לשון יר(ו

 עורהו מגוררן , לאסשדז ונוטוז לטרשהכוחה
 רבוא היא אשר כולו: וכל טו( א )חבקוקבחרמו
 אם כי לפתור הפותר רכיאק הי"וו יכול לא ,סנים

 ' לה והראוי אלמה הקרובבמהרה

 ובגרב ך( כא )ויקרא ילפת או גרב או ,ברב
 ' כמשסעו , הכוה שחין בימיני כו( כח )רב'ובחרס

 ח( ב )איוב בו להתגרד חרש לו ויקה .ניקד
 , ענינה כפי ופתרונה נתורה למיון 11 למלהאין
 ומפצל וגורר בשרו עור ש חרש איוב מענירהיה
 גרדו רוויון לה יש כישנה בלשון אבל , לחומוולר

 ' ע"ב( בז דף השנה לראש גלדו עלוהעמירו

 אין כג( לא )תלים עינק- מנגד יורותי .נרז
 כמו ענינה כפי ופתרונה , בתורה דמיון וולמלה
 ינגרשתי
 ומקנות ה( יט )רח' בגרזן דו ינדחה ,ברזן
 , הם קרדומות ממיני ו( 1 )מ"14והגרון

 יח( יח )משלי הגורל ישבית מדנם .ברל
 , ז(( פוו )ויקר' לעואול אחד וגורל ליח אזודגורל

 טפטים האחד, , מחלקות לבי מתחלק -גרם
 ועצמתמהם 3( ג )צפניה לבקר גרמו לן" ערבואבי
 )יזווקאל תגרמי חרשות ואת ח( כר )במדברערם
 כח לבקר גרמו לא ופתרון , הם שבר ענין לר(כג
 ואבי שופטיה , שואגים אריות בקרבה שריההוא
 וכהניה האראל שכורי נדמו , לבקר גרמו לאערב

 יגרמוהו וגרום לנתחיו יכורפוהו גורףלזאבים,פ~ורפי
 עד טרפם יניחו ולא יבלעוהו בכפם בעודנולעצמיו
 סרו לא , עלעוהו סיר הטרף בהשיגם כי ,הבקר
 , לפורף משחרי ואבים ררך מני ישראלשופטי

 גרנזיהון וכל יח( כו ברול)איו' כמטיל גרמיו ,השני
 , גרכאש ארכנית בלשון עצם כל כה( 1 )דנשלהדקו
 אנשי בו סתרו יד( מט )בראש" גרם חמריששכר
 לגרם המלה וידמו וישוו , קומה גבה המורטתרון

 טגורת פתרונו להיות ויתכן יג( ט )ט"בהמעלות
 נו אשר עצם נעל יח( ט לטיוב ברול כבוטילגרמיו
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 י לסבלכיק

 תרנך ג( יג מהושע מגרן יסער כמץ .ט-ן
 כא )ישעיה גרני ובן מרשתי יב( ל0ז וטיוביאסף

 בני הם והמוץ התבן , הוא כה גרנ' בן ופתרוןי(
 הקשרר ובנ' האשסה בני החצים כאשר 'הגורן
 והביא ך( כנא )איוב קשרו בן יברההנו לאכמו

 , יג( ג )איכה אשמתו בניבכליותי

 ימה כז( 'י )א'יב מים נמפ' יגיע כי .גרש
 לבית נתן מגרעות כי ד( בו )במד' אבינו שםיגרע
 , ז( לו )איוב וסניו מצדיק 'גרע לא ו( ו)מ"א

 תחת כא( " )טרסטים גרפם קישק נ"י -כרוץ
 ככוו , ענינו כסי סתרונו יו( א )עא5מגרסתיהס
 'כסותרכם

 גרש , האחד ; כנחלקות לכ' מתחלק .נרש
 ל )איוב עושו גו מן י( כא )ברא' האתהאמה
 גרש וממגר . מ( מה )יחוקאל גרשתיכם הרימוה(

 גחם על 'ורה )שם( שמש תבואת יד( לג )דב'ירחים
 ערב כווצא' ירחים ומוצאי השכהן מבוא ,ירדום
 יא( כא )תוושע מגרכם: ואת , דעכני י הכיהובקר
 כנגרשות ירשתו לד( כה )יקץ עריהם מגרשיטוה

 ' ב( לה )במדבר לערים ומגרש כח( ט)יחוקאל

 כוגרשדן יר( ב להקריש כרמל גרש יגרש
 לסיכה שניו בחצץ ויגרס סו( ב )שכוומשסנדק

 ענין ך( קיט )תלים לתאבה נטשי גרסה מז(ג
 ' כמשמעו המהכתישה
 הלאה גש האחר' כנחלקות: לבי מתחלק .געש
 ל( 5ר )שמות אליו מגדות ויראו ט( ין)בראשית

 עמר וגוש כא( כו ומראשה: בני ואמשך נאנשה

 עפר וגוש רמה בשר' לבגר פתרון וכה ה( ז)איוב
 דבק עקב בחוך והמובא והו"ו עפר עד גשתועד

 כי אומרים קא( והכחהריוים המותרים אבל 'המלם
 אחר ופתרונם להם אחד ענין והאבק והעפרהגוש
 קיר נעורים נגששה , השני ' דבריהם נראיןולא

 ענינו )שם( נ3ששדן עינים וכאין י( נכו)יצועקו
 : נמחיש כמו נגשש , עליויורה
 שברז ב( סו )רברים רעתו את יגש 4 -נש
 )שמות לאמר אצים והנגשים ד( יד )ישעיהנגש
 ' דוחקים כמו יג(ה

 גשם , ד4!הר ; מחלקות לב' מתחלק 'נשכ[
 כשע" יגרל וגשם ארו נסע י( סח )תליםנדבות
 ביום גשמה לא 0 גה )שם והשלג הגשם יר(מד
 מגשמים הגוים בהבלי ההן כד( כב )יחזקאלועם

 כח( ג גשמהו4)רניא5 ויהבו , השני כב(' יד)ירמי'
 י הם גוף ענין ל( ד )שם הששגעגשמה
 ובגטי סו( א )איכה אדני ררך גת -נו-7

 ע )נחמיה גתות ררים ב( סג השעינה בגתכדרך

 פתרונו להית ראוי ית ויש , הם קבים עניןמו(

 י א( ח )ת5י' קב( הגתית ע5 להינצח י ומר מכליגלי
 )שם כוחלת ווי א( כוו )שם שיר עלויות עלכמו
 ועל הנבלים ועל א( 1 )שם שמינית ועל א(גג

 וע5 א( ד )שם הנגינות ועל מ( נו )שםהכנורים
 ד( צב )תהלים קימור וע5 א( 3 )חבקוקשגיונות
 ' העלמות ורנו שמותם המניא וכסי , ומר כליכולם

 כמוהו ' גת וזרשי על העשוי חלול כלי להיותויתכן
 לעבודת כנצור הבאים פנו( מה )ישע' ציריםחרשי
 . גת המקום שם על פתית הכל' ונקרא , אלהינובית
המבאר

 ושכן , כהו 3סצא וכי. וי א ר נח ויש ההת בס"ה קב( בנוב הידעם וחהוףם עלבעלחעףהט טתסצהםקא(אולי
 ומר. סחרונוםכל' הגיבח, למנצהעל . סטרחונררח להית חמההדם. חחי חסחרירים טיב ובל'ה1:לשע.

 נימ"ל מחברתותשלכו
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