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 י תש דבר רה ר% תא דנ ' דג כ ת .דא
 ח חע* מם רהב תןתר,ררידיהתל
 רך ' רק ף ' דחק דחף רחן רחל רח , תרחב
 רמת? ד*זי רלק' , דלף ' %ח ר6 רל ,ה%

דסע'דןתג,דערעך'וףופף"דץ*רקרש"
 יתש? זך חזם ויך דרי חז יאקדר

 דשארשן.רת. דשררש'
 קז*(נאטר קיכנמויח)ה*םדז1.ויא

 יעה ששר הנה מם( נח )דם-ם הנשריאה
 כטשמעו, המה מיסה עמן כב( מטויראה)יס'
 סני מה( כח )דנלימ נפש יאמןדאב.

 ראבה תדוץ ולמס י( פח )תלים עם מנייאנה
 , המה ועצב עגם לשון יר( מא)איוב

 ראגרז נ( י )ש"א לאמר ידם ייע .דאכ
 בצרר? ובשנו? כה( יב )משלי יטוחנה אישבלב
 )מהוש' מרבר מדאגה לא ואם ה( יו )'רמי' ידאגלא
 , להם אחר ענף כר(כב

 ידבנו . האחר : כנחלקות לשלש מתחלק .ז*1נ
 נריני כב( לה )שם לב נדיב ב('יכל כה )נוכיתלבו
 נמש ומדעת , השני , י( סו )תלים נאסמועטים
 ' לג( ב )ש"א נפשך את ולאדיב מו( כו)ויקרא
 דבה ומוגמא לב( יג )נמדבר הארץ דבתהשלוחץ
 ודבת לשון שפת על ותעלו יח( י )כושלי כסילהוא
 ה( * )נרא' רעה רבתם את ג( לו )בווקאלעמ
 , ומבמחר , מלה כמו דבה ופתרון , להם אחרענז
 וזרע[ לשון ]נויל לשון ורוע שפחים *ותאך

 פהרון וכה י( 1 )שיר ישנעו שפתי דובבומגזרהם
 נג"אוו נטש יטיב 1rP1 טוב י הכווב כייןוחכך

 , פה להם לשוםגרופים[

 אץ כה( לג )דביינמ רבאך יכ'מ1זי12א'
 וסברתה בענינה ונרוכז , בתורם רמיון ואתלמלה
 אלוז להחבקי ראוי סו( כו )ויקרא נמש מרעתכי
 ופתרון , לפתרונו וקרוב , למראהו קרוב הואכי

 וכימיך פהרון וכה , נסש חליפית כמו נפשמדיבת
 בגעת השיבה, ימי קניו הנערות כח כימי .דבאך
 , כח יחליף , כח כלותעת

 דגלה פלח יו( ך )מ"ב תאנים דבלה *ד%

 ' תאניכז פלח בסו עלקי 'ורה ענינו 'ב( י א)?

 ו( מא )ישעיה הונו טוב לרבק אמו ,דבק
 אחריך נפשי דבקה ר( ר )אצה יונק לשוןרנק
 כה( קיט לשם נפשי לעמר דבקדז ט( מ)תלים
 * לד( כב )כילנו השרון ובן הדבקיםבז

 נא רבר ד*חר : מחלקות לו' מתחלק '1א1נךא
 )עיר נאור? ומדברך ג( ש )שסות הנבזב"מ
 הקול ואן " פו )תהלים בך מדובר נכבדות ג(ד

 , השני ; הם מלל ענין סט( ו כבהדבר אליומרבר
 [, מח( יח )קוהליכם קנ( רוחתי עסיסי מדבר]

 דברות אריסם ד( כע )תלים החתינו עמיםידבר
 יו( ה לשקף כדברם כבשים ורעו הכג( )מ',אבים
 מנהג לשון כולם יב( ב )מיכה וזדברו בתוךכערר
 רבר או , השלישי : ודבר ארמית בלשון וינהג ,הם

 ג( פ )שמות כנאד כבד דבר י0י( יר )יחיאשלזז
 : זהכז נגף ענין ; ה( ג )חבקוק דבר יילסניו

 דבר ש יג( ה )שמות ביומו יום דבר ,הרביעי
 אלהים טובעת דברת ועל יח( מג )בראשיתהנסף
 ר )דנשל חייגו ינדעון די דברת עד ב( ח)קהלת

 )שוה דברים עדת : החמישי ' אדות על כמויד(

 יח( 1 )ישעיה אשור בארץ אשר ותטו" ח(יר
 , הששי : מד( א )אברים הרירים תעשעהכאשר
 , הוא היבל נוה ך( ו )ס"א הרבירולפני

 והלג דבש ו( ל )'שעיה גמעם יבית ידבש

)שק-
 ' יא( ד

 שלה הנני כו( א )שא' הים בתת ייתי .דג
 טו( טו )ירמעז וריגונמ ל"י נאכן רניכמלרשם

 לשון כלם ב( ר .)עמוס רונה ממירותואחריתכן
 במיות ואחריתכן בצנות אתכ' ובנטע ופתרון 'דגים
 אתראשיר? האויב ינהג יעןכה החי; כהדוגה

 , וברמחים בצנות נשואים החיים ראשי ,השביה
 ימולח ממגחך והנותר . דוגה בסירות *(ואחריתכן

 'מים יעמדו וליגען , יתלעו לא לטען , יוגהבקררי
 תבשל לא אשר הים לרנת יעשה כאשר ,רבים
 בסנים דג ומהרון , חי אם כי יאנל ולא , תצלהולא

 הארץ בקרב לרב וחרגו ' ורביה פרקן עניןאחרים
 שם רגון ויש , עליו יורה ענינו טו( מח)בראשית

 1: ))ןם רגון טפתן על ב( ה )ש',ו רגון בית ,אליל

 שמו ואם , היה דג צורת הסמל אם נורע ילאה(

המבאר
 , ואחריתן לעירוי נוטח *( רטחרנמינן רנחנ ;ןל"א טח[ ]חלימתו על,כן
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 ומטל, , ואליל , פסל כמו העצמם שמות כיתררגן
 ' וכמוש ,ועצב

 אלהינו ובשם ד( 1 )שיר כנרגלות אימה -דבל
 .ואינו י( ה לשיר כרבבה רגול ו( כ )תליםנדגל
 . נב( א )בטרבר דגלועל

 דגני ולקחהי י( מה )תלים דגנם תכין .ז34ן
 ' ח( ד )תלים רגנם  מעת ש( ב)זזושע

 ודגרת ובקעה ש( ע )ימחז דגר קיא .ד3ר
 , הכז המרוחיכם גרול ענין סו( לד לשיתהבצלה
 תמלט ושמה תקנן בצדה בחרבות הקסתואסנט

 קירותייך[ באיוו כבירותיה ובצללי , ביציהותבקרי
 , אפרוחיה תגדילהנשמות
 .41ן4

 דדה_
 ררי עשו ושם יפי( ה )משלי ירוך

 להם. אחר ענין והשדים הדרים ג( בג )יזזו'בתוליהן
 ראקי כל , האמקד 1 כזחלקות לו' מתחלק .ו4
 לזז )ממעיזו שנותי כל אדדה ו( ג )נחום סמךירוד
 שנתי ותדר ר( 1 )איוב ערב ומדד אקום כותיכוו(
 יג( סח )תלים יידון ידדון מ( לא והראשיתמשני
 יהודון צבאות מלכי ח( ך )איוב לילה כחניוןוירד
 ונד נע י( בו )ירכול הלכו נרדו יג( סח )הה''רודון

 א( יא )תהלים צמור הרכם נורי ו( ר)בראטיח
 ' אחת מלה אם כי שודתה איןוהמלה

 צח דורי כוו( ב )שיר לו ואני לי יורי ,השני
 )תלים כשמכנותך- ידידות מח י( ה )שםואדום
 ארדם 1( יב )"ינוקז נמשי יררות את נתתי ב(פר
 וידידות אהבה לשון ה( מב )תלים אלהים ביתעד

 .. קד(המה
 גבח יג( כח )משלי ירחם ועוב ומודה ,השלישי
 יג( נו לשם לך תודות אשלם יר( נ )תה' תודהלאלהי'
 את'"טאת/ והתודו יא( עו )תה' תורך אדם חטתכי

 ה )ויקרא עלמת חטא אנער והתודה 1( ה)בטף
 י לכלנז אחד ענין יד( ט )איוב אורך אני וגםה(

 האדם כח יען החש כה תורך אדם חטת כיומחרון
 כחו אין כי ויודה ' לפגזי וישוח יכנע ואמוועוו
 חמה חמתו וקא עט[ ]נ',ז מעוו עוזו וקא ,כח
 * תחגר חמת שארינוכי

 אודה כב( עא לתלים נבל בכלי אודך ,הרביעי

 נח )שם אהודנו ומטהרי נ( ט )שם לבי בנקי"

 שמיכ! ויודו ב( צב )נמס ליי' להורות טובז(
 - הסה ותהלה שבח ענין ו( פט )שםפלאך

 הנושאיכן הנוים קרנות את לידות ,החמוסי

 ידו גג( ג )איכה בי אבן וירו ר( ב )01יהקרן
 ח( א )ישעיה הדה ירו גמול ג( ר לואלגורן
 את לידות ופתרון * נפילה לשון[ חנ"ה עניןכולם
 והנושאים - הגוים קרנות את להפיל , הטיםשינות
 אבן וידו וסתרון , הווו נפילה כי שניהם יורהקרן
 יוצאד, נפילה וככה , בי אבן ויפילו , קח( ככהבי

 א ליונה זזגורל ושל גורלה ושלו , כשהבגורלותיו
 חבליכם א( מה מחזקאל האוץ את ובהמילכם1(

 יתכן וגם הרבה* וכאלה ו( טו )תחם לינפלו
 , יד מגזרת בי אבן ווידו , הרה ידו גמוללהיות
 האזינה , מראש יז( כח )נראשין מואשתיובמו
 , מרגל ד( ג )רות מרגלותיו מאזן, יה( כג)בסר'
 ט( הו מו'א ועיין ' מברך י( צה )תליםנברכה
 ימשן

 )נחממק גדולת חידת שהי ואעמידה ,הטהרי

 יב )שם למואל ההולכת השנית והתודה לא(יב
 להיורץ ויחנן . המה וצבורים כניסות עבין .לח(

 קמו יח( קי()שמו'טו נוולים נר כסו נצבומגורתם
 , אחת אות המלה ויצורת טז( ג )יהוידע אחדנד

 והמממן והנוני"ן זהתו"'ן אלו[ ~נ"וואגל
 בתחלת הבאיםוהיורי"ן

 דזמלרי
 יסור אינם אשר

 אלה תטורת אלה טתחלפים רובם[ ]נ"הכולם
 משואות ישועהתשועה, נד, תודה,כאלהי
 קי( יציאות , תקוטה יקום . תרבית סרבית ,תשאות
 ,תוצאות

 פתרונו ד( יר )ישעיה סרהבה שתה .דהב

 הנוגש שנת וענינו . המה נוגש ענין , עגינולפי
 - סגהמתוושנתה
 וה גם ט( יד )ימיה ניסם כאיש .דהם
 ופתרון , בתורה דמיון לו ואין - ענינו למיפתרונו
 . עליו יורה להושיע יוכל לא כגבור , חלש כמודנהם

זועקן-
 ה )שופכתם אבייו דהרות מדהרות .

 ענין ' שיו יורה ענינו ב( ג )נחום דהר סוסכב(
 בנדתה והדוה מה( ך )ויקרא דוה אשה את .דו - הוארעש
המבאר

 להפחה , שחר לח אט אבל , ירו מלח כאן נוסף בל'ה קו( יירוח אח נחתי כמו ושרוח לשט חברו ומנחם ! רשיקר(
 ; שם ולא פעל . או'ביח ככסנמשי

 ' בפשיה אם כ' בהקרא נסבא לא הוה הששקלק0 , וקלט כמסה יף מלת תתפיש לפ"זקח(
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╨╨)  íק) זñ. (דם í¢זú זל╨ זל╞ הז╞ הגץקג) ם

, áסזז÷ךí םקז הםהךז╨í כג╨ץ הולזך הלה 

 גי ום ולךú גיהקוה íו í %úיúםהú ,ו╨י
úí¢זדךז  úץ הú¢ד , ╨זזד הל¢ הםהú ,ולךúז

'ז╞  5╨ז גז╞ך íגזפך íק¢ה íג¢á¢) ז (זזá גדםז
ז╨╨ם  הגו) ו (áי גםץ גáם גז¢ הגלג╨) ה (חג הז╞
כג╨ץ áםí זגום ז (זá קם ה (סג הלה גז╞י גלחםí 

!יג╨זיגúה  !יגוזםחú ס¢יה . ץ╞ז גי áז¢ כץ╞זזה
ג╞ץםáל . í╨גו ¢זñג íגםיá - םáו ום íז÷ú הםףה

íוז  ס÷זז , ñáלáז úו íגםיה ז╨זלג úו íגךזז ג
סáהם  ז╨¢לו םץ íגזזה íגץלק╨ה הףá ¢קו קג
áגםלí  ץז╨ץ╨ז כזלגםá גי ס,זיסס íג¢ñזגל íגק¢ק╨ז
ךñקלה  !יד הלה ז¢חג זםץג כזי í÷לה , וזהז
áחלá¢ú  זúז (ח÷. כ"ג¢זגם - הúץז í¢גáהו הםו úז╨זץם הםו

%áק á¢זו ז╨זה גם דהיגו) (ג דזá ╞á ' ג¢áט 
 ╨"ק) זג (ה ה¢ñז á╞ז ה╨גץ¢ú זג╞חג 'ץקג) ז1ג (ס'
כ¢הו  . 4כז4כ . ÷םחúל '╞ם הז÷םקי ' ╞הוה ╞ז╞

זו  ו¢÷גז) ג (╞ ╞╞ גי╞¢ך ¢ñúו) á (זñ זו ז╞╞

 כá ז¢╞ '÷גז) ססי (ךú ñו ╞áיזג זú¢╞ הזליל ז (╞'
(ז  ג╨קה , זגףי ¢ז¢ל ה╨¢áץה íגםהúם וף

חזף╨  ╞ז╞י
 קו זלגליה áזגום וך (ו

 ג¢ז╞גי
ו"ק) á╞זו ¢ז áג היהז ¢זגיá) ק) ולí כזלדוז 

(דג  ד (╞ג úז¢גí áñג╞ז╞áז úזחםפáז á"ה╞ם הם
ג  כג╨ץ úז¢╞÷ הלה

,ñג╨  גקגםקה.. , ¢ז¢ה ╞הו íג╨וú חזáך ╞ול

כיúגז - áזםá áף ¢ז╞ זלú¢זגהם כזú הגáכ á) י¢ , úץá¢╨זדל זגףי ¢ז¢ל ה¢úזק╨ם זחו הזגהג זú 
,  גי í╨לו כזגגק ¢זלזלה םץ úז╞זו םו¢קג וזה
¢לו  úíזגהí áג¢פלá ה╞זáץá הק÷ , ק כי

גúז¢גñה  ╞ז¢ך ה╨¢זáץה
 זגףי

 גúגñה םñáל זליק
,  íיק םו¢קג

 íג¢פ!י
 ח¢זךל íג╨áם , םñáלז úז¢áץ

זףגגי . íדז גú¢גñה זגףי úז╞╨ץל ¢לזה íזזהיז á÷זלזú 
ופלגז  גקד¢ה . íגו╞ז╞ה ז╨ú╨ חג¢ גק) 1 (╞ג

-  íגו╞ז╞ ה╞גפú áגקו¢á) ם (╞ג כג╨ץ ╞הו íהם

סזה╞  ה╞ . ÷םהúל כ╨ם úז÷גחל ג ╞הוה ,
ñá  ג╨úגה╞ םñזם íגםú) הג÷ (דג ¢╞ד הגזה¢ה íקם

ז¢זדג  (╞ íגה╞╨הז Σ¢וí áג¢פך הגץ¢סם ז╨ (דג

á"ק)  ט╨ גה╞╨ íלדם זזף (¢ גúםáם ח¢ג ז╨לל ה¢╨
(דג  ¢ג (╞ג גúםáם áגקה טםלה úו זה╞╨ ñק) ¢ג

íגםקז¢ג  כג╨ץ הה╞ל גהלה úí¢זדלז úו גל╞
הםזץה ╞ (╞ íק זáה¢ג úו  הג¢ג הá¢÷ך ס÷ץקג) 

הג¢הםז (גג ó╨זי í¢. םו÷זהג) גי (סזם ?דץ הפגג¢ הלה , ¢גáץהם  ז╨ז¢úף גלם ז╨ג╨ץ , ג╨גל ¢לז וזה (í÷. ג╨קה , כזה¢ז ום %╨ה גהזל¢÷ םו╨╞ם ז

 םה╞ * "םגפג ג╨הלוג וק÷úז םק╨╞) 1(ס
ג  כג╨ץ ו¢זל וזה זהזליז הá¢ה כזלגםá הגל¢ו
ג╨ץ¢דל . כ÷ם╞ . כח╞ז ñגלליז םו÷זהם ¢ (ג ץ¢ז

 זץלקהי
 úזג╨ך÷ וזה

óח╞╨  íגםהáך íגףזח¢ז ¢ñúום ה (¢ג
 ó÷זגז -

'  םו זúגñí áם 1 (ץ כג╨ץ הםהá הלה
ג╨ףל  ÷ח╞ . קוג זגחו ום כז÷ה╞ג םוגל ╨ (ה
¢פזץ  íדלפהם íהג÷סז╞ז íגךףזקם á (הג כג╨ץ

ג  Σחםז הלה
ז╞ñהל  ג╞ . ÷םהúל 'הú 5זההל . ╞הוה גג

ג╞  íג¢á╞ם זñ (ה כז╨áםז כגו ג╞ ¢ץá זúגהז כגו
áז) áז (גזץ גםקלí םהá זך ג╞ז) ץקג) לú÷ הםזץ 
ההגק  וזםה זá╨דג íג¢ הג╞áזץם ו (ה היוםלהז

ג╞ך  íג╞ úזלק) ז5 (ז םיו טג╞ גםקק) הי (זך

.  ה╞áץה úזךקם זם (ה íםזá כג╨ץ 'הוגפף הלה

¢á╞ל  טו זהזגהú áזלל זהופלג (ג÷ Σ¢וד
(áל╞'  ¢á╞ך íג¢á (╞áם (ג ךה¢זג íהם ופלז íהם

á¢ג  ז╨ג (áי . כיúגז úז¢╞ם áז¢÷ ז╨ג╨% , ה÷¢ו ó¢זדי

כגיהם  זגúז¢ד íזה╨ם á (ץ ¢זיץá ג╞ ñ¢זלהל
ה"╨]  íפול זג╨קג ó¢קם . כáהגז úזגהם úí¢זדל
áúú  [ú¢זדל ג╞ñ¢ áק ¢לוג הופ áזגו) זים (הי
ú÷ץ  םז÷ ¢ףזקה , úזגהá םז÷ ¢לז╨╨ה ג╞á ססי גםו
ז╨ז¢חל  ¢ך╨גג חוה . הפúזגהáז כז¢úך ג╞ , הףז╨

]  íץ íיםי זופל╨ז קיגúג╨ה ] םד¢╨ כ"גúגáה (ז"÷
úזופזú  'םáו 4זג הלáם

- 
 וםז íג╞ñזגל

 íגú¢קáי
¢וáלה

"===4ג"%  111ג"áק%
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 , אהד בדיי  עטים וייגעו י סנים למוביתהרבה
 במו אש בטן יג( ב )חבקוק יעפו ריק גדיולאמים

 י ענינו למיד"ק
 יט( כח )ישעיה אתכם יקח עברו טדי ,השני
 בהרשי חדש בודי ל( חץ )ש',ז צאתם טריויהרן
 דגרי טדי גי גג( סי repn~l בשבתו גיבוןומרי
 )פזם תתנודד בו רבתך טדי גי ך( לא )קיטיםבו
 - ענינם לסי מחרונם כ0טה

 התגזרת די מג( ב )דנאל חוית די ,השלישי
 הוה צבא הוה ודי לד( ב )שם בידין לא דיאבן
 ורוב יט( ה )שם מרים הוה צבא הוה ודי ,מחא
 . די איווית בלשוןאשר

 דיות נקבצו 'ג( יד )דברים למינה והדיההרביעי
 . הם עופות נזמיני כוו( לד)ישעיה

 י יח( לו )ויכו' גדיו הסמר על כותב ואני ,החמישי
 א( כה )מ'צ סגיב דיק עליז וענה .קייק

 . הוא קרבכי
 מעונותינו מרנא ס י אלים ישח ירכה 'דך
 דכאו לא ב( כג )דביים דכה פצוע הfr נג)ישעיה
 י( נג )ישעיה זוחלי דכאו דזסץ ויי' י( ביר)היגויה

 ונרכה נשבר לב בא( ער לתלים נכלם רך ישובאל
 ע( ט )איוב תחתם רשעים והרך י%( נא)שם
 רכים נהרות ישאו ח( יא )כמדבר במדוכה דכואו

 . המזז ושבר הלמות ענין ג( צג)תלם
 יכר יכי ט( י )עייף ממחז ימיו ,יכר
 . דכר ארמיתבלשון
 דלותי , האחד מחלקות. 5ג' מתחלק 'דל

 מאד תאר ורעות רלות ו( קטו )תלים יהושיעולי
 בא( יר )ויקרא הוא רל ואם יט( כ"א)בראשית
 לשע' ריב( וחרבו דללו טו( נב )ירמ' הארץומדלות

 . ד( כח )איוב בעו כאנוש דלו ו(יכו
 ריו ו( 4 לשיר כארגמן ראשך ודלת -ךתיני

 ב( ל )תלים דיפוני כי יד( לח )ישעיה למרוםעיני
 . המה מועל ענין יב( לח לישעיה ובצעניגורלה

 יכי( ב )שכוות לנו דלה דלה וגם ,השלישי
 ידלגה תבונה ואיש סו( 1 לשם ותדלנהותבאנה
 משאב ענין נוו( בו )'שע' מדלי כמר ה( כ)משלי

 מנחם, יוכר ולא . ע"כ הוא רל ואם בפהברת דללו , רל'יליב(
 ונם אהרן. הרם כסו רססה לשת חברו וסחם : רששקיג(

 , ע"כ , 5ר סודה ודונש , ורומס ו"יל טוב סהרגן
 רק אבל ' שחיקה ג"כ יתבאר אשר רוס ש"ש קא סףקיד(

 חנ"ה הראשון זה לעגע ההש קרוב אךהמה,
 מדלג ו( לה )ישעיה פסח כאיל ידלג אז .דלכ - נמעט ביניהם ימסק הענין אבל .העליון(

 )צפב' הרוגל כל על ומקדתי ח( ב )שיר ההריםעל
 הכוה ובנפשע[ ]נו"ל וממסע קפיצה ענץ ט(א

 . ענינו לפיכמשסעו
 )יהוקאל עוד ארס תל יוידע יל" .דלח

 כפי פתרונו ב( לב )שם ברגלך כוים והדלדז יג(לב
 - הנוה מרפס( )כיה בחפש ענע ,ענינו

 כחף קיט )תלים מתוגה נמעד רלמה -דלף
 הבירג ידלף נוו( כו )כהגלי סגריר גיוס מוררדלה

 הנפש ודלחת - הם ונסח רעף ענין מ(( י)קהלה
 נסשי תנכה במסחרים כמו מתוגה( )נוו"לנכיתם
 . ת( יג)ירמיה
 הרלף , האחד 4 מירקות לכ' מתחלק%ק

 )עובדיהן ראכלום בזום ורלקו י( כד )יחוקאלהאש
 תבערה ענין כב( כח )דברים וברלקת ובקדחת יח(א

הכוה
- 

 על לוז לא )בראשות אחיי דלקת כי ,דגמני
 סתותים אחרי מדלק יט( ד )איכוז דלקנוההרים
 א( נזה )כמעיה דלתים למניו למתח .ירע - המה רדיפה ענין נג( ט)ש"א
 נחושה דלתות יר( כו )משלי צירה על תסובהרלת
 קו )תלים נחשת דלתות יב( כוה )עמעוםאגובר
 . ככהבמעו כג( עח )שם שמים ודלתיכוו(

 ארץ : האחד : מדלקות לה' מחולק .דכם
 הארכו דם שמך יח( %ו )איוב דמי תכסיאל

 דמים יז( א )ש"ב ואשד על דמך ו( %)בראשית
 י כו( ד )שם למולח דמים חתן ב( כב לשמותלו

 ויינו כו( יר לש"א אליכם הגיענו עד דמו ,דהמני
 כא( כס )4וונ עצת' לכוו וירמו ג( י )ויקראאהרן
 כסתחו% לה' דום יט( ב )דצקוק דוטם לאגןעוף

 )שם נמשי דומה שננה כמעט ו( לז )תקם קינ(לו
 ענין כו( ג )נתיכה ודוכנכם והקיל מוב יו(צד

 טת'קה הא אשר דומה ויש המה ושתקדממה
 השמש גידום . כאלה קיש( ביקורתה ולאבענינה
 )שם דוס בגבעון שמש יג( י )נרושע עטרוירח

 ספשובאורי שתיקח ואשי חואמשאל
 על , פסק ש עמד כמו

 . בהחלההשתיקה עי הונח אשר בום כיסוד אעז כי ' בקודחה ולא אסרק

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



 ן 86]
  שאיננה טעמד[ ]נו"ול עמידה יש כאשר יב(י

 בגבעה תשיגם לא עמדו שם , באלה ' ממשעמידה
 כוו( לב לטיוב עוד ענו לא עמדו כי מ( ילהושע
 ' כו( ל )ברא' כילרת עכורה כי י קטו( כגרברערורו

 מה ו( קב )תלים מדבר לקאת רכושי ,התגלישי
 דמיות מי אל יג( ב )איכה לך אדמה מהאעידך

בגדי
 נפשי ודוממתי שויתי לא אם ב( לא )יחוק'

 ה( מו )ישעק: ונדמה ותמשלני ב( קלא)תהליכ!
 הנבי~ויכ! וביד ו( י )דזושע טלכה שמרוןנדמה
 )שיר לצבי רודי י דמה סב שו( י )שםארמה

 ביפיו אליו דמה לא ח( ו )שם לתמר דמתה יו(ב
 כו( א )בראשית כדמותנו בצלמנו ח( לא)יחזקאל
 י 1( פט )תהלים אלים בבני לידירמה

 ש( א )צפניה כנען עם כל נדמה כי ,הרביעי
 ואמר ו( נא )ירמיה בעונה תדמה פן[ ]נו"לאל
 אלכד: ימי בדמי ה( ו )הנשדה נדכיתי כי ליאוי
 מרמן נם ה( כא )ש"נ לנו רמה ואשר י( לח)שם
 ה( מז )שם אשקלון נרמתה ב( טח )ימקדתרמי
 מלהסתות אנשי וכל ה( א )עונדיה נדמיתהאיך
 )שם ידמו המלחמה אנשי וכל ל( נ )ירמיהידמו
 יי' כי לנ( כה )שם השלום נאות ונרכור כו(מן

 אמך ודמינתי יד( זז )ירצידו אירגונועולזתנו
 ' ה( ד)הושע

 )במדבר להם לעשות דמיתי כאשר ,החמישי
 אלהש רמינו ע( ר )אסת' בנפשך תדמי אל נו(לג

 ולבבו ידמה כן לא והוא י( מח )תלים קטו(חסרך
 ' המה מחשבות עג: , יו( י )יודעיה יחשב כןלא

 בה )ישעיה מדמנה במו מתבן כהדוש .דמן
 אשפתות ענין ב( ח )ירמי האדמה פני על לדמןי(

 בללי הנמצאים שעוריכ! יוסטון ובספר .המה
 י קע( דומן נקראין המה והבהמותהסוסים
 )יקם' דמעה עיני יתיר תדמע ידמע ידמז3

  דמעתי שיטה ב( א )איכה לוניה על ורמעתה 'ו(יג
 אך , למלה שני מראה ויש י ט( נו )תליםבנארך
 )שפורץ ודמעך מלאתך ' העליון לוה הואקרוב
 אין אשר והמזוקק הצח התירוש הוא . כה(כב
 ' שמריםבו

 אנכי דן , האחד : מחלקות לב' מתחלק 'דן

 יג( ל )ירמוס למזור דינך דן אין יד( סו)נתש'
 י הסה משפט ענין ' ו( ל )בראשית אלהיםדנני

 ג( 1 )שם לעלם באדכז רוחי ירון לאהשני,
 וטתרון , הוא גרנה ליגורת אוכוריכ! טתרלןבעלי
 מתערה)ש"א וישלפה הם, אחד ענין ותערהנדנה
 אבל בז( כא )דה"א נרנה אל חרבו וישב נא(יו

 להשיג יוכל[ לא ]נוו"ל יכול איננו דבר טשרהסותר
 , אין אם בו יסוד לנדנה אשר הראשון הנו"ןאם

 אע"פ , תערה של תיפו להשיג יכול איננוכאשר
 עקר חקר שבונן לא ענינים תוצאות להוליכוסיכר

 כרה לותער בענינו קרוב ~mPn אזורם 'יסורתם
 ט( טו )שמות חרבי אריק דבר על ך( כר)בראשית
 בלשון מלה יש אבל , ז( כח )יחו' חרבנתםוהריקו
 ג( 1 )בראשית באדם רוחי ידון ללא קרובהעברית
 ואיש ריב איש . ק"ו( וענינה המלה מראהווה
 )משלי מדון יגרה המה איש י( כוו )ירמיהמרון
 יריב לא , באדם רוחי ירון לא פתרון וכה ' יח(טו

 ישחיתס השחת כי איש יוכהו ולא , באדםחרוני
 כאחד , שנה ועשרים מאה להם מלא לעתאפי
 ויהי , בשר כל ינוע המבול ובטי , ויספו ויכלויתמו
 ענין והמרון והמריברז י תקווה 1:אסס ויכלו ,כן

 איננו אשר מדון עברית בלשון ויש . להכראחר
 ואצבעות יריו ואצבעות טדון איש ויזזי ,מגורתו
 איש כמהו ואין ' ך( כא )טי"ב וינמכו ט"מרגליו
 גורז נשגרץ בוה הנשרש הם"ם כי , ומדוןרע

 ]נ"וו בזה נשבת בוה הנשרש והנו"ן , מזה[]נאו
 , יוכרזו אשר המלים ואלה , המלים כיתרשוה[
 )דה"א מדה איש המצרי האיש אר: הכהוהוא
 סדות אנשי בתוכה ראינו אשר העם וכל נג(יא

 יד( כב )ירט" טדות בית לי אבנה לב( יג)במרבר
 על ויתמרד יד( מה )ישעיטו מרה אנשיומבאים
 . כא( יו )מ"אהילד
 בעלי אומרים י( יכו )ש"ב נדון זזעם כלוהיי
 נדדיכט יר( י )ישעיה נורד מגורת הוא כיהפתרון
 יב( ר )גר' ונד נע לא( י )ישע' נרדה יו( כןאיוושע
 טרורה ולא , נדת שקולה כ:איננה הכלהונראתה
 שני אחרו במלוק להיות יתכן לא כי ,כמשמט
 נורע הן , למלאכה סוכנים קצותיה משת'נונין

המבאר
 0 =ם

 :בןי סימן גע
p1D: י רש"' ג:ף:ם:ף ןס (pp 

 ת תי ' ב41ימת, מ הב :fie'DY1CDD"N7rl :נ~ז: (
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 ירור באמרן- במליכם יטור איגדו נדידה נונאכ'

 מ( לא )בר' מעיני שבתי ותדד ו( ג )נהוםממך
 , למלאכה עשוי הראשון הנו"ן להיות ראוי כןעל

 תכונרץ וכרה , מהמלה ימוש לא יסורוהאחרון
 תהלת ברוב כי נודע כנר , נוניה ותוצאותהמלה
 יסוד אינכז ויוראן ותומן וממי"ן נוני"ןהטליכם

 כואמתוז יש כן על , המלים כסיומהלקותיהכן
 להיות למורים וממשקלת , המבטא ומשפטהלשון
 מראה וזה יח( 'ה )משלי מדנים מנורת נדוןפתרון
 טז( טו )שמות מכון יש י הדבר ומוצא ,המשר
 וכמוהם . ומדון נדון כמהו ' לב( מא )ברא'ונכון

 , מחלקות לשתי נחלקים ונבון, , תבונהבענינם
 וינון , העשוי על והנו"ן , המעשה עי נופלהלם
 גזכון ולא נרוןי ככון מרון סהרון אין כי לב הבםכל

 כנכוניל ננענע כנכונותן וכוכונורזכנכון
 כי ,

 ככוו י ק'ט( כעוליכן והנכונורץ ניפעליםזזכוכונות
 )תלים אליהם לבי ננון ש( י% )שמות נכניסוהיו
 כשהר בג( טו )איוב השך יום בידו נכון כי ה(נו
 על'הכו נכון הביוז אשר ג( 1 להושע יוצאונכון

 )ש"ב עולם ער נכון יההז כסאך בו( טו)שופטים
 המשפט והוא י תבוננה מגורת נבון ככה מוו(1

 מהלקווז לשתי גותהלק כגרון אבל ' ונדוןלמרון
 ממדנים גורתו תהיה , למלאכה עשוי המ"תבהיות
 טתרונו במלה יסור המ"ת שהיות , יה( יה)משלי
 מדון איש לב( יג )בטרבר מדות אנשי 'טמדה
 ' גרון מוקז תמורתו הנו"ן ובהיות , ך( כא)ש"ב

 האהרון הנו"ן נמצא הן ' ריב טהרהרופתרונו
 הנוני"ן כי ויורו יוכיחו וידון ונדון ' במלגזשור

 ואלה , בהם ומיוסדים במלים נאהו'םהאחרונים
 אשר י סדנים מגורה הנגור למדון הנשויםהמלים
 , מלון י יסוד והנונין למלאכה עשוייןהממיתן
 , ממקזזן ישבתו מכינם ' מוון , מעון ,מכון

 ויהי ופתרון עקר, אחיות בסלים הנונתןונאהוים
 ומתווכח ריב גזוקרהר י( יב! )ש"ב קד( נרון העםכל

ויאסר

 המי
 מלטנו והוא , אויבנו מכף הצילנו

 ועתה )שם( הארץ מן ברה ועתה פלשתיםמכף
 ש( ין )שם המלך את להשנק מהרשים אתםלמה
 י מתוכחים היו ואתעל

 1 )דניאל גרנה בגו דניאל אנה רוחיאתנרית

 אני רוהי נטעמים כמו , ענינו כפי פתרונוטן(
 ל4ו 4וך , דנה מן קרוב ונרזה , וה בתוךדניאל

 להיות ויתכן , בדקרוקיה ולא עברית לשקבמשקולת
 ושנתה כמו , שנתי נדידת בתוך , נדנה בנומחרון
 אשר מהמותריות ויש יט( 1 )שכו עלוהינדת

 הנוף שמו , נרנהי בתוך רוהי נפעמהאומרים
 : לנפש והערה לרוהנדנה

 הרים ד( א )מינה האש מפני ידייג ידמ
 כב )שם כרונג לבי היה ה( צו )תלים נמסונרונג
 י כמשמעוסו(

 על כי ורע , היצהר : מהלקות לגי מתחלק ידן3
 )משלי לנפשך הכמה דעה כן ט( ש )קהל' אלהכל
 להם נודעתי לא ו( ג )שם דעהז דרכך בכל יד(כד

 אמרו פתרון ואנשי י להם אהד ענין ' ג( 1)שמות

 ומהכד י להם גליתי לא להם  נודעתי לא יי'ושמי
 הענין פתרון היה ואלו , המלה את מתמיהיםאשר
 ~נו"ל להקות המשפט מיושר המחוקק על היה ,כה

 הנו"ן אגל , להם הודעתי לא % ושמי : כהלחקוק[
 הסתרון מראה כי י ככה מהיות המלה אתמונע
 , נותרתי כמו נודעתי, , ואותיותיה המלה שקלתלסי

 . הענין ופשר המלה פתרון ווה , נושעתי ,נוצרתי
 שדי באל יעקב ואל יצחק 4ול אברהכ, אלוארא
 לא אבל יי', ובשם שדי באל להם נראיתי יר',ושמי
 עין להבז נראית' ולא פנים אל פניכם להםנודעתי
 , אש בלבת לך ונראיתי נודעתי כאשרבעין

 א( ר )ביאשיה הוה את ידע והאדם ,נפשני
 לא ואיש כה( ר )שם אשחו את עור אדםוידע
 ד( א )מ"א ירעה לא והמלך טו( כד )שם'רעה
 משכב ידיעת ענין , ה( יט )בראשית אתםוגדעה
 .המה

 ו( קלה )תהלים יידע ממרחק וגבוה ,השלישי
 יודע טו( ה )שופטים סכות אנשי את נהםוידע

 י ענינו כפי פחרונו ה( ער )תלים למעלהכמביוץ
 מגורתו להיות ויתכן , הסה ושבר ושטל גדעענין

 כנוער כועפ! כפי יב( צ )שם הודע כן יכוינולכונות
 כסי , זרותנו תיסר כן יטינו מנין וקוצרשנותינו
 * המוסר יהוםהשנים

 דעכו ינ( קיח )תלים קוצים כאש דעכו ידן3ך
 כ( כ )משלי נרו ירעך 'ז( כגג )ישעיה כבוכפשתה
התבאר

 רש"'ו קד( , השא אותאר הפעל האר הוא ונכוייה , שם הוא הנינוח פ4קיט(
 זרוי

 טחם בשט ולא ע"כ זה. עם זה סחוכח'ם
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 קוציכ! כאש דעכו וטתרון , כבוי מן קרובענינו
 ולהיותכם משתים ואשי קוצים אשי י הואכה

 להם[ גחלת אין ]נמול גחלת באין תגבינהסהרה
 ' יו( 1 לטיוב ממקומם נדעכו בחמוומגורתו

 ירסנו אל לו( בו )ויקרא נדף עלה קול ,ן4ף
 )רברי' איביך כל את להרף יג( לב )איוב אישלא
 )תלים דפי תתן טו( סו )ירמי הדפו % כי יט(ו
 כהנדף יה( יח )איוב חסוך אל מאור שרפשו ך(נ

 תאכזרו פן מחרון וכה , ג( סח )תלים תנדףעשן
 אליהוא אמר , איש לא ירטנו אל חבטהטצאנו

 בלבבכם תחשבו אענה ולא אחרש אםהתחכמוני
 החנמה נתנה לבדכם לכם כי במחשבותיכםותעלה
 ]נ"ר; ולחסוכ! איוב את להדוף איש 'וגל%א

 ' אל ומתי ט'הו אתיחתום[

 ודסקוכז ב( דק )שיר דופק דודי קיל ידפק
 הרלרז על מתדמקיכם יג( לג )בראשיתו אחדיוכ!

 , המה דחיה ענין י כב( יכו)שוסתיים

 ענין ' יר( מא )איוב כאנה תדוץ ולפניו 'דץ
 ' דאבה למניו דץ , הוא שמחה[ ]אווטשוש

 חוצות כטיט יד( טז )שמות כבסר דק ,דק
 בזו( בו )ישעיה יטול כדק מג( כב )ש"באדקלם
 כהדה דקו נאריק י0 ר )מיכה רבים עטיםוהדקות
 עכץ כג( ו )שם ותדקנה ותדושנה לה( ב)רנעול
 )ויקרא דק או גבן ערתו ומשורת , והמהשחק
 רקיקי צורה דקי כג( מא )בר' דקות צנמות ך(כא

 ' המהחננית

 כל ח( כה )נטרבר שניהם את יירקד ,דקר
 בחוצותיה ומרקרים טו( יג )'שעיה ירקרהנמצא
 ' ט( ד לסיכה טדקרים יובו שהם ד( נא)ירסקו

 ודר , האחד : מחלקות לה' מתחלק ידר
 בתורה דמיון ואת למלה אין ו( א )אסתרוסחרת
 . הוא יקרה ואבני שהם מאבנ' , ענינה לפיוסתרונה
 די יא( פר לתהלים רשע באהלי מרור ,השני
 שמיזג צפרי ידרון יא( ב )רני4:' בשרא עםסררהון
 לב( ד )שם חשיבין כלא ארעא דיירי כל ט( ד)שם
 ]נ"וו טשכן ענין ' כא( ה )שם מדורה ערריאואם
 , המהמעון[

 נדרו ב( קלב )תלים יעקב לאביר נדר ,השלישי

 לה' ופח ויזבחו ע( ש )שם אלהיכם ליסושלסו
 כג )דבריי נדר חרר כי טו( א )יונה נדריםוידרו
 ' ר( ה )קהלת תדר לא אשר ביובכב(

 כון כר )הקוק' המדורה אגדל אג' גם ,הרניעי
 סדרתה ה( כד )גיס קנא( תחתנה העצטים רורוגם
 המה, לסיד[ ]הוו כיור ענין לג( )'שקיל  ועציםאש

 טו( ג )שמורן דר לדר זנאי וזה ,כהחמישי
 דוריכם ברור לג( ג )דנהיל ודר דר עכ!וש%טנדז
 , כה( קב )תליםשנותיך

 סו )ומשרז בשר לכל דראון והיו 'וי4-1י1ן
 וקלס לעג ענין . ב( יב )רנשול עולם לדראוןכד(
 י קכב( הענין לסיהמה

 הטדרגות ינמל1 ,דרכ
~Nplrt) 

 בסתר ך( לח
 המה" מעלות ענין ' יד( ב )שירהמדרגה

 ממיני יח( 3 )בראשית ייזמי יקיץ ידרדרי
 * ד;ואקמשונים

 י האחד : מחלקות לשלש מתחלק ידרור
 ררור לכם קורא הננ' י( כה )ויקרא דרורוקראתם
 י המה חופש ענין י~( לר)ירמיה
 טבשמי בשם כג( ל )שמות דרור מר ,השני
 ' הואהקטרת

 כצמור ד( סד )תלים לה קן ודרור ,ותשלישי
 . המה עופות ענין ב( כו )משלי לעוף כדרורלנור

 כ3( לג )דבריכז ירשה ודרוכת יכ! 'דר1נם
 ' כהישמעו ' ב( כא )הווקאל דרום אלוהגוף

 דרך , המהר ' טחלקות לג' מתחלק 'דרך
 יפו( ל )כושלי צור עלי נחש דרך בשנייכ!דזנשר
 באמתך הרריכני ע( מח )'שע' תלך בחיךכהדריכך
 ' כא( לא )ישעיה בו לכו הררך זה זז( כה)תלים

 , ומעגל , ושביל , ונתיב , ארח כמו כבשכנעודרך

 לדרך ועם ' המה דרך כינוי , וטשעול ,ומסלי
 דרך איננה אשר דק- . אתז מלנר עניניםתוצאות

 ואעם כאלה: , ארם בני ושפת עם בלשון אםכי

 לא( יפ? )גר' הארץ כל כררך עלינו לבא בארץאין
 כל בררך הי אנכי לה( לא )שם לי נשים דרךכי

 לו דרך וכי לו שיג וכי שיח כי ב( ב )מ"צזזארץ
 , כו( יח)שם

 דרכתי ב( סג )ישעי בגת כררך ובגדיך ,השני
המבאר

 נ"סוח היקף  שורות , כרוי שפה וצנפך וכן . עריכה לשק אבל . הסדורה אנד'ל אני נסו פירש וסרחם , רששקפא(
 ; חיא חינם שורה וכן האבר.ם שאר תחח העצם'ס וערך סרר לרעתו פירשרש"י
 . רראת בהי 33 צר לע.ל שץ קכב( דור . אליה אלו המפצו החלשים בשביל הנבור.ם ילחמוכלומר
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 )נחמיה בשבח גתות דרבים ג( סג. )ישעיהלבדי
 והדרק- כפו( לג )דברים תדרוך במותימו על סו(ג

 ה( ב )דב' רגל כף' מדרך ער טו( א )ישעיבנשים
 י המה הדוש ,ענין יו( ג )חב' סוסץ. ביםררכת

 יו( כד )במדגר מיעקב כוכב דרךוהשלישי,
 )ישעיה דרוכה קשת ב( יא )תהלים קשתיררכון
 לי ררותי כי ח( נח )תלים חציו יררך כוו(כא

 בו )ירידיה לשונם את יג(,ויררכו בו )וכריהקרורה
 כמואל ' ג( נא )שם קשחו הדרך יררך אלב(

 ייישרקשתו
 ואלף רבאורץ שש דרכמוניכ! ,ואוחנ.כזן

 ' סכו( ב)עירא

 ע( י )הושע י את ודיוש יעת ידרש
 דרש כב( ע )דה"ב ערו הנבינו במדרשכתובים
 ' כמשמעי ' טו( י )ויקרא מניהררש

 ונדוש ך( כא )דה"א חיים דש שתן .דש
 )ויקר' בציר את דיש י( כה )ישעיה תחתיומואב
 מתבן כהדוש כח( כח )ישעי ידזשמ אדוש ה(כו

 נוו( לפו )איוב, תדוננה השדה וחית י( כה)תלים
 לדש כאפר וישפיכו יא( נ כרמלה דשאכעגלה
 י המה כתישה ענין ' יג',ז()מ"ב

 כי ינו( א לנראי ישא "איץ תישא ירשא
 , המה עשבים ענין כב( ב )יואל מדבר נאותדשאו

 ונחת , האחד : מחלקות לב' מתחלק .דשן

 ורעמיכ! דשנים פו( לד )איוב דשן מלאשלחנך
 בג( ל )ישעי' ושמן דשן' והיה טו( צב )תליםמהיו
 סלדו ירשנה ועולתך ל( כב )תלים ארץ דומניכל

 . , ' המה שומן ענין ד( כ)שם

 ורשנו ד( ו )ויקרא את,הרשן והוציא יהשני
 עליו אשר הדשן ונשמך ע( ד )במד' המזבחאת

 אש ע( א למסתי יייז דת ייש יי ידרש
 עכ! מכל שנות ורחיהכ! ב( לג )רברים לסודת

 והדות טז( ד )שם כדת לא אשר ניח()אסתר
 כדרר והשתיה טז( ג )שם הבירה בשושןנהנה
 ' וכתור נסדר ח( א )שם אגםאין

 ד5"ת מחברתותשלם

 ד,"א מחבררנאחל
 הרר, הדס הדם הד חג, הבל, הבדקזל'

 , הטל הם , הלם הלא הל , הע היל היך הי ,ה
 , התל הרם הרג הר הס,;הסך,הן,

 הן כג( מן ת )בראש ורע ים קא ידיו

 סרולא כדי הא גש0 ,שו )'חזקאל נתתי בראגמררכך
 זרע לכם הנה ; מהנה קרוב ערנו מג( ב)רנתיה
 ., ענעו לפימתרתו
 כבוד לר' הבו יצ( אים בם 44 הגו 'ו-ק22

 נב( 1 )אעב 4 הבו אמיתי הכי א( בכו )תלשחמו
 יג( ח )שם הבהבי זבחי יח( ד )הופיע הבואהבו
 דרבי כוו( ל )משל' והב דבב בנורת שתילעלוקה

 גה )תה' יהבך יי' עי השלך מו( ג )רותהממפחת

 בידה ויתיהבון כזו( ג )דניאל גשממהון ויהבוכג(
 י המה נתינה[ ענין ]נותץ מהנה לשון כה( 1)שם

 ארם 0 סב )תלים אדם בני הגל אך ;הבל
 א )קהלת הבלים הבל ד( קמר )שב! דמהלהבל

 ' יט( ב )שם הבל זהגםב(

 בכנור הגיון עלי ב( ה )תלים הנעי בינה יהנ
 כלינו א( ב )שם ריק יהגו ולאומים ד( צב)שם
 והי והגה קיניכ! מ( צ )שם הגדל כמושנינו

 ד( לא )ישעיה הארייה יהגה כאשר 'י( ב)יחזקאל
 . וזם כולל לנין . ב( לו )איוב יצא גזם'ווהגה

 סזנדי ה22 ;מידרוני רא'תיבססרמצאתי
 )דבריכ! איבק- כל אוע להדוף דוקא,במחברת

 רשעים והדך ח( יא )ישעיה הדה יין 3מל יט(1
 )שמות מקנך את העז שלח יב( מ )איובתחתם

 כהתם מ( כו )במדבר משה על הצו אשר יט(%
 3ו )'שעיה שוגבים הווים כ3( ח )רנשלהפשעים

 1 )אסתר הביתן גנת יג( )שם.מו שמים הבריי(

 הרבדן וכאלה ד( סב )תלים איש על תהותתו1(

 מהם קנאו. וכה ' במלים .סוד אינם ,אשרבאותיות
 ותיבקי כל את להדף , רובם על יורהומקצתם

המבאר
 , נתינה לשון הברו ופנחס : רשפיקבג(
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 ע;( יח )איוב חשך אל מזיר מחסהו יט( ו)דברים

 עשן כהנדוף לו( בו )ויקרא גרף שו:ובאמק-
 הנו"ן והובא ההיא יצא ' ג( סח )תהליכזתנדף
 תתן אמך בבן ובאמרך קיר( ענינכז לחלףתחתיו
 על המלה ונשארה שניהם יצאו כ( נ )שםרופי

 נראתה ד( סב )תלי' איש ש תהותכם וכמהועקרה,
 , כן ואיננו , ות'"1 ת"א יסודתה מ האתהמלה

 עשרה לשררן הא'"ן נכונו אשר המלי' טיוב כיעל
 כא( לד )יהל תהרפו כסו , הרבה לפניםלמלאכה
 הולכיכז י( נו )ישעיה הווים ג( יט )איובתהכרו

 התי"ו ונותר האותיות יצאו הן כה( לו)בראשית
 ולחקור לדרוש עור המדקדק על יש אבל ,לבדו
 נמצאת , יסרחה על ולעמוד המלה חקר כלותער

 כה( מא )ישע' ושת מצפון העירותי הקודשבלשון
 )איוב יאתיו רחב נפרץ ו( נו )שם יין אקההאתנו
 עם ראשי ויתא ה( מא )'שע' ויאתיון קרבו יד(ל

 איתיות שתי על המלה עמדה הן כא( לג)כברים
 יב( כא )'שעמה בקר אחא ובאסוך ותקזואל"ף

 באמרך אפם , קצותיה משת' המלה קבה(נתאלמה
 שנישבז ונפלו נגרעו ט( יב )ירמיה לאכלההתיו
 תהותתו נמצא הן , לבדו התסו וישאר המלהמן

 ואיננו בה"א שניהם המלים ונתקנו , התיומגזרת

 ותגורו תבואו , איש על תהותתו ופהרון ,'סיד

 ל )איוב שתיו רחב כמיץ וכענינו , עני נמשעל

 , קכי( בחי"ת ה"א החלשו סתרון ובעלי 'יר(
 סרורדן והמלה , טכסה מגורת המלהוהעמירו

 בסלד; התו'"ן נכסלו %א , חלשות מאיןכמשמט

 , קצרה עקב עםכי

 לו אין הביתן טתרון אנשי אמרו , דבילתןנינסע

 הגינה שם[ מקום מוו"ל מקום שם הוא כיפתרון
 צרחו לה'וח ויתכן ב( א להסתר הבירה שושןכמו

 על השק והנה כמו , בית מגורת סתרונו[]נוו"ל
 1 ומראשית וטחוץ מבית ל( ו )מ"ב מגיתבשרו

 , להם אחר ענין , פנימה כמו גירן ופתרוןיר(

 מצאנו כן כי . הפנימית גנה כמו הביתן גנתופתרון

 לרבר כח בו ויש , מלכים בהיכלי טצאנוהו[]נהו
 ובזאת יח( כא )מ"ב ביתו בגן ויקבר , לטתרוןועור
 מנימוס ולהיכל לגנין הסמוכה גנה כל כינראה

 קכי( כשלכון הביתן שקלת ותהי הביהן גנתנקראת

 האלה המלים החביר אשר ס'ן3דייזק ר"האבל
 , כנה על ראה מה לדעת יכלתי לא ה"מבמחברת
 ומרחבי טחרוניו ודקדוקי , סברתו דויתםרמד,

 מוסר שאמתת יש בן על , תבונתו על יורומליצתו

 עניניו, בסדר משגה שום לבלתי , אמונהומדרך

 הד ולא , האחד : מחלקות לי מתחלק 'ף;ד
 כה( כרו )רה"א מלכות הוד ז( 1 )יחוקאלהרים
 הורו שמים כסה ך( כו )במד' עליו מהודךונתת

 ' הם נוהר ענין ג( ג)חבקוק

 הוד ג( י מנריה במלחמה הודו כסוס ,השני
 )'רמ' יענה כררכים הידד כ( לט )איוב אימהנחרו
 לג( מח )שם הידד לא הירד הידר 'רו7 לא ל(כה
 )ישע' השבת' הידד יד( נא )שם הירד עליךוענו
 ולא מלה ענות קול לא אפס ק%המה, י(,עניןטו
 שאון קול אם בי , שיחה פצוח[ ]נ"וול ענותקיל

 'ורה וענינם ' המה לשון הנעת בלי גרוןהמלת

 'עליהם

 א( סו )ישעז; רל' הדוג( והארץ יה"מ
 דזרכז ה( צט )תהלים רגליו להדכאוהשתחוו

 י ארץכמו
 "היסוה בין ט( ח )נחה", "ים יעיי יהדם
 . )'שע'נהיג,. הדס יעלה הספרד ומהת)וכר'אח(

 .ור ה זה ב( כס )תלים קדש בהדרת .הדר

 )משיי מלך לטני תתהדר אל א( סג )ישע'בלבושו
 י המה נועם ענין ג( בג )שמו' בריבו תהדר לא ו(כה

 בכל ה( י )ישעיה אטי שבן אשור הוי 'ו-ק
 )יחז' ליום הה טו( ה )עמום הו הו שמרוחוצות

 זהבון על נהדר ו( א )ירמיה י" ארגי אהה ב(ל
 ב )מיכה נהיה נהי ונהה יח( לב )יחו);אלכיצרים

 ישראל בית בל וינהו טו( ה )עמו' :הי יורע אלד(
 י זה:: יללו; ענין ש( 1 )יחו' בהם גה ולא ב( ו)ש"א
 שם יהי , האחד : כנסלקות לנ' התוקלק יז-קו

 ג )שמות עמך אהיה כי ב( קיג )תהלים מברךי4

 ו( א )שם כן ושי ב( יב )בראשית ברכה והר;יב(

 יד( יג להושע שאול קטבך אהי , מות דברךנהי
 ב( ד )ש"ב שא% בן היו גדודים שרי אנשיםושני
 שמר לשלג כי נט( כו )בראשית לאחק- גבירהוה

המבאר
 החירמון ר"ל קבו( . , 1,לטז בשח באח פ"הסלה קרה( , :פעל ב:ז עי לחורות פ4קכר(
 חח1חהיטיח

 . כ:[ א ]ישע'ה ,4,מנים בלח כמשקל פי קבו( . חחותהו כחיבח תיחח כאלו
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 להכר שוה ואתה ו( לו )איוג ארץהוא

 יט( ה קרניאל מחא הוה צני הוה ורי ו( ו)נחמה; למי
 וחזוין לכלכם אהד יסור ה( 1 )שם עלה בעיןהוו

 בהעלות , גאלה אלה מתחלסין המלים ברובוהיודין
 , הווין טשפט ככה וגם , תחתם ווין יבאוהיורין

 והותי כו( 1 )יחזקאל הוה על הוה ,דגשני
 הוורד יעבר עד נ( ו )איוב קקד ישאוגמאזניכם
 ' ד( נב )שב: ישונך תחשב הוורק ב( גז)תלים

 נהיית'  עמהם וינטה , שבירה לשון להיות'תנן
 ב )שם עליו נהיתך; ושנתו כו( ח )דנאלונחליתי

 לדקדק[ ]נ"וו לחקוק המדקדק הפותר בא ואםא(
 הוו; מכלל[ ]נ"וו מענין להוצתו שאול בןבהיו

 הלמר דבר ש אלה עם ולהניאו[ ]נוו"ללהחבירו
 לבן היו להכתב ראוי הקר יוגמר כי מהמלההנגרע
 שאול ק אם מ גן יאיננו יואל ועתה ,שאל
 נהיתה ושנתי , ונחליתי נהייתי מטרת להעתיתכן
 שאול בן המיתו[ ]נ"וו השמו פתרונו ומהי ,עליו
 ונו"ל , בהורות ]ר"ה באיכות מעפו עור עליוויש

באודוי
 מוסיף ולא גורע לא הפותר ונמצא , הענין

 בלשון נדברים כולינו בתורני יש , לנגטיב ישאגל
 אותיווע גרועי מלים מעוטי ענין שלומיערומים
 אשר ענינים ויש , מעון איננו אשר גריעהאבל

 תשלב( מלים במוער אשר ערומים בלשוןאמורים
 , ורוש רוסו וכמסרר חרוד מסני כימחותכ:
 ~ולדז כבז ; המלה מגרע יורע העניןומאותת
 רבוי, בלשון אמורים ענינים בתורה יש *(לחכמים
 המליכם בקצורו די והב, , ונכפלים נשניםומלים
 ולאותיות ולמירוקים ולאליס לענינים יקרנו כיןקנח(
 ענין שלומי ערומים בלשון "נדברים הטל.םאלה

 בן היו גדודים שרי אנשים ושני , אותיותמעוסי
 בלשון 'וצא אבל לבן.שאול, להכתב ראוי היהשאול,
 פרעה בית האשה ותקח וכמהו . גרעון גריעתוואין
 וככיהו , סרשז לבעז להכתב ראוי ההן כוו( יב)בר'
 להכתב ראוי הם; ח( 'ג (w~e שכוואל אשרלסועד

 כי , אמתית nrw 24 צר ס"ה בס4 השערת' :כאח פכאן*(
 זח נם אכן לחכםיט אלח נם לופי תחםכןיוהשנירבפי

 g'y. . אלח כמו פלות תהם ברברי שם לפחוק כיקרברור
 יהר, ירחים סלים בהם :מצאם אשר כתוב.ם 'ש פ.יככח(

-!

 . הסלים בקצה
 האצליח אולי להכחכ היהראוי אוליהיאות',קכט(
 אות' לנו ה, -נשה אול' תחח לנו, ה' 'עשה אוליאוחי.
 ותקח . הפלך ם ע ואשר הלקנזס החח , המלך ואשרחלק'הו
 עי רקחת ראשה. על ותשם תחח ראשח, אפרזלתמר

 נו( סג יר' הוקן אביכם השלום וכמהו 'לשמואל
 והקל אחר בענין וכמהו , לאביכם להכתנ ראויהיה

 להכתב ראוי צקה מז( טה )שם פרעה ניחנשסע
 ט )ש"ב מכיר בית הוא הנה וכמהו , מרעהבבית
 עשה אשר וכמהוד(

 הטי
 רמ"א י4 בית שלמה

 וכמהו ו( ה )ירט' יהגדדו וונה ובית ונמהו נא(ז
 למה וכמהו כב( לו )שם החרף בית יושבוהמלך
 היה טה( כז )בראשית אחד יום שניכם גםאשכל
 , אחד ביום להכתבראוי

 אותה להסיר , אחד במראה לחכמים אלהגם
 ין( מח )שכן מנשדז ראש על אסרים ראשסעל
 ראש על אותר; לשוכם לחקורן pplnDn עלהירו
 יב( יד )יהושע קכט( אותי י" אולי וכמהו ,מנסיה
 וככוהו ו( יד )ש"4, לנו יי' יעשד; אוליוכמהו
 ותקח וכמהו כב( לד )דה"ב המיך ואשרחלקיהן
 ויקחה וכמהו יט( יג )ש"ב ראשה על אסרתמר
 איש ויקח וכמהו כח( יט )שופטיכן החמורעל
 ייזר ל צמירים ושנ' משקלו בקע זוהבנונם

 ' כב( כד)בראשית

 את.דברי בסטר ברוך ויקרא , לחכמים אלהגם
 המוסר שפן בן גמריהו בלשכות יר' ביגע'רטייה
 נאזנ' קי( החדש יי 3ית שער טתח העליוןבחצר
 המלים קי"( רבוי אחרי הנה י( לו )ירמיה העםכל

 בא הוה היום בעצם וכמהו , לענינו העניןנטה
 ושלשת נח ואשת נח בני קלב( וטת וחם ושםנח
 וכמהו ' יב( 1 )בראשית התבה אל אתם בניונשי
 בת רבקה אה בקחתו שנה ארבעים בן יצחקויהי

 לו הארמי לבן אחורר ארכם מפרן הארמיבתואל
 ' בתורה הרבה וכאלה כ( כה )שם קינ(לאשה

 ז:נשניכם רבוי בלשון הנדברים העניג'םואלה
 להכף יקרה לא אשר בפחזותם ונכמליכז .בנוליהם
 נאנון לבבו אח ומצאת הם ואלה העליונים,.כמקרה
 הכנעני ארץ את לתת הברית עמו וברותלפניך
 לורעו לתת והירגשי והטוסי והפריוי האטריהחתי

 על צם.רים 1ש1' החסור. על וישימה 1.החה תחתהחמור
 . ירקה על שם צט-ים ושוי תחת ,יריה

 . העם כל כאש קרא להכהכ ראף היה ממחט דעוך לפ.קל(
 בראש הבאה ויקרא מלח להמערך יתכן לא טרוע ונערר לאאבל

 . סופו אלהבהוב
 וכף. הסלים דבר' רבוי אחרי בגח"ל כחיב כש בשלשתקלא(
 . ונשיהם ב:.1 נשלשת נח בא להכתב ראה ויהקלב(
 יצחק סלח או . לו סלח לחסמיט הכוחכ יכול הגחקלנ(
 : לסניוהנוכר

המבאר
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 וההר פעמים לתת המחוקק השנה . ח( ט)נחמ'

 אנכי אשר וכמהו ' העליון וה כענין מהם באחרדי
 נלהם די והמה ב( א )יהושע הקראל לבני להםנתן
 אשר והממלכה הגוי nem וככוהו , ישראל בלבניאו
 בז )ירמיה בבל מלך נבוכרנצר את אתו יעבדולא
 כי וכמהו י נבוכרנצר את או באותו די והיהח(

 מד( מח )שם פקדתם שנת מואנ אל אליהאניא
 עלמה בא כי וכמהו י נזואב אל או באלמה דיוהקז
 על או בעליה די והיה נו( נא )שם שודד בבלעל
 לא ושמה הארץ את תראה מנגד כי וכמהו יבבל
 מנגד בכי רי והמה נו( לב )דברים הארץ אלתבא
 3כל ישראל 3ני ויעשו וכמהו *( הארץ אתתראה
 ' לב( לפו )שמות עשו כן משה את י4 צוהאשר

 מהסי באחד די rPn1 אחד ענין וסופו הפסוקתחי
 מחוץ אל אוחם והפלחו ישראל בני בן ויעשווכמהו
 ישראל בנ' עשו כן משה אל ה' דבר כאשרלמחנה
 וכמו י פעמים הענין השנה פה גם ד( ה)במדבר
 ככל ללוים ישראל בני עדת וכל ואהרן משהויעש
 בני להבז עשו כן ללויכם משה את ה' צודןאשר
 . פעמים הענין הכפ% פה גם ח( ך )שםישראל
 יביאה לבו נדיב כל לה' תרומה מאתכם קהווכמו
 היריעה ארך וכמו  ה( לה )שמות ה' תרומתאת

 באמה ארבע ורוחב באמה ועשרים שמונההאחת
 היריעה הזניר פה גם ב( בו )שם האחתהיריעה
 אותי הטפחים שר בית במשמר אותי ויתן יפעמים
 אותי הכע% י( מא )בראשיהן האופיכן שרואת

 דברו אשר הזה לעם תאמר גה וכמוהו 'פעמים

 מעלנו הקל ואתה עלנו את הכביד אבץ. לאמראליך
 תאמי נה השנה י( י )ס"א קיד( להם תאמרכה
 התויקיכמ שמלך וישלח ' בתחלתו ותקרימוונבר
 אל אתו ואנשים עכבור בן נתן את מצריםאנשים
 תוססת מצרים אל נמצא כא( כו )ירמיהמצרים
 נם עכך לגלתי ' וכרו נקדם כבר כי ש ,נפסוק
 מצרים מלך ושומר . מ( לד )שם איש אחיהוביהודי
 השנדו י בילרכן ויאמר וגו' העבריותלמקדות
 שבדני די והיה י טוב ובד אתי אלהים ובדניוטומרי
 השמן מלוג הכהן ולקח וכמהו י את'[ מלת]בלי
 על היה סו( יד )ויקי השמאלית הכהן כף עלויצק

 והשנה הענין רבה אבל כפו על ויצק לחקיתהמחוקק
 הנרולים ישי בני שלשת וילכו וככוהו , הכהןבמלת
 או בוילכו די וניה יג( יו (w"e ג'אול אוזריוהלכו

 יהונתן בן ממיבשת ש המלך ויחמל וככוהו .בהלכו
 ובין דוד בין בינתם אשר '4 שבועת ש שא%בן

 . הענין נכפל פה גם ו( כא )ש"ב שאול בןיהונתן
 י לשניהם נשבע אשר דגר על לכפילתו פועם ישאנל

 והיה ו( ב )שמות הילד את ותראהו ותטתזןוככוהו
 א.ן וכמהו י הער את בותראה או . בותראהודי

 )בדה"ב כתוב כאשר כא( י )מ"א נחשב לאכסף
 זה פסוק והעמיד המז,וקק ושב !:וא%  ועתה ך(פו
 ודבר' 'תר שטת חרור הורה כפל בלי מתכונתועל

 . הלשון חדוד שכל ווה . שפתיםמבטא
 ווקניכ( יחכמו רביכם ל"ו ראשון לעניןנשוב

 עומר הראשון לא הן ט( לב )איוב משפטיבינו
 ודעות חכמה למדתי ולא וכמהו . שניםבמקום
 הודך שאול לא כי וככוהו ג( ל )משלי אדעקדשים
 בקצפך אל י4 וכמו יח( לח )ישעיה יהללךמות

 וכמהו ב( לח )תהיים תיסרגי ובחמתךתוכיחני
 בלעז, זמירורן נותן עושי אלוה איה אמר%א
 על זממו רשע מאויי ה' רכתן אל י( לה)איור
 דלתי סגר לא כ' ט( קם )תלים סלה ירומותסק
 הרבה וכאלה . י( ג )איוב ידעוני עמל ויסתרבטנ'

 צעדי מספר י כאלה באותיות וחלומםבתורה.
 . לו אגירה להכתב ראוי היה לו( לא )שםאג'דנו
 ארץ כי ונמהו כ( י )ירמיה ואינם יצאני בנ'וכמהו
 נשני כי וכמהו . יט( סו )'הושע נחתניוהנגב
 רוח אל תשאני וכמהו נא( מא )בראשיתאלהים

 ויבאני וכמהו כב( ל )איוב תשה: וחמגנניתרכיבני
 yDn אל לא כי וכמהו מא( קיט .)תלים ה'תסדקי
 יגור לא ענינו ה( ה )שם רע 'גגך לא אתהרשע

 ו( גג )שם חנך עצמות סור וכמהו . רעבאהלך
 )איוב לי טמע אתוך וכמהו . צליך חונהענינו
 יהבך יי' על השלך וכמהו , לד אחוה עניזו '1(טו

 דברו 'כלו ולא וכמהו . לך יה2 ענינו כג( נה)תלים
 )זכרי' אני צוותני הצום וככנרו ד( לו )בר'לשלוב[

 וכמהו . למענ'[ ]נ"וו אני לי צמתם ענינו ה(1
 ויועקוך וישבו בהכן ויררו איביהכם בירוחעובכט
המבאר

 ק:'קינ כזיכחת מר תא כחכחוב . פעט'ם הארץ סלת לשוות צריך היה %א*(
 , תדבר כה כתוב שלזו ".ה תחם לחי אשר ב"ק הוסחת כי סמאן נראהקלר(
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 ובכלי וכמהו . אליך ויועקו ענינו בה( ט)נהטוז
 להם בשל ענינו כא( יט )ט"14 הבשר בשלםהבקר
 . ראשון לענין נשוב - בתורה הרבה וכאלה .הבשר
 יז( י )דניאל וה אדני ענד יו% יהיך יהיך

 ענינו כסי ומחרונו בתורה,. דמיון ואת למלהאין
 כמשמעו. המה לשונות שתן איך' כמוהיך

 הינלורע ושן ד( ו )'ימיה " היכי .היכל
 . א( ג )מלאכי היגלו אל יבא ומתאם יד( ה)הושע
 ההין רביעת לו( יט )ויקרא צדק והין .הין
 . כמשמעו המה מדות מיני מ( כס)שמות
 בהלו , האהד : שהלקות לג' מתחלק .ףקל

 )ישע' אורם 'הלו לא ג( ככן )איוב ראשי עלינרו
 תהל עטעטת'ו . יב( יד )שם שהר בן העל קיג

 י הם נהגות ענין י( מא )איובאור
 מהלל שנק טואה לטלה ויש ]נ"ו% ,השני
 )שם בשיר אלהים שם אהללה ד( יה )תה' י"אקרא
 ה' תהלת ג( מא )ישעיה תהלה כועדיה לא(מן

 למשלי מהקו יש פוש כא( קטה לתלים מיידבר
 . שבה לשון[ ]נ"ו% ענין כא(כו

 הקות . אחר[ מראה ועוד ]נ"וול ,השלישי
 )שם מהוך אמרתי לשהוק יו( א )קהלתושכלות

 ה( עה )תהליכ: תהלו אל להוללים אמרתי ב(ב
 ' המה שגעון לשון . יר( צא )ש"א בידםויתהלל

 כו( כב )רקרא והלאה השמינ' ימיום .הלא
 ההוא היום מן ט( יט )בראשית הלאה גשויאמרו
 למיכה עצום לגוי והנהלתה בג( לפו )יהוק'והלאה

 י )'שמהיהב( והלאה הוא מן ו(ד
 ארץ , האהד ; מהלקות לא' מתחלק 'וזלם

 )תל4 הסר צדיק יהלמנ' ז( מא )ישעיה פעםהולם

 הלמו או כו( ה )שוטטים סיסרא והלנזה ה(קטא

 )משלי כסלים לגו ומהלמות כב( ה )שם סוסעקבי
 נו( ה )שופטים עמלים להלמות וימינה כן(יט

 וכילפות בכשיל לה( כג )משלי  'דעתי בלהלמוני

 ויתכן , המה כתישה ענין ו( עד )תליםיהלמון
 נ( עג )שם קוה( הלום עמו ישב לכן מגורתולהיות
 הלוב! תקרב אל ה' עם עריץ)לאלום רשעישוב

 מחרונו ג( יח )שוט' הים הביינך ומי ה( ג)שמות

 פה. הביאךמ.
 המו , ונאחד :' מהלקיח לב' מתהלק . זקכם'

 ננליך המית ו( סו לההלים ממלכות מטוגוים
 יב( יו )שם יהמיון ימים כהמות סו( יד)ישעיה
 כב )'שעיה הוממה עיר יט( א )רות העיר כלותהם
 )שם המיות בראש יב( יכו )משלי ככסו- נהםב(
 להיות ויהכן ט( ג )עמוס קלו( מהומת נא(א

 לבראשית גוים המון ה( סו )שמוח תזמנתמנורת
 הסניכ: המביכו ד( ע )יששה המון וקול ד(יו

 )איוב קריה להמון ישהק יד( ד )יואל ההרוץנעמק
 המנכם יען יד( ה )ישע' והמונה גיררה וירר ו(לכו
 המנכם יען פתרון וכה 1( ה )יה~קאל הגויםמן
 הגויכם מן יתר לפשוע הרבתכם יען , הגויכםמן

 . קי0 עשיתךיתרה
 שמיא אלה די ענדוהי והמו אגחנאהשני,
 נורא די שביבא המון קטל ש( ה )עוראוארעא
 לה( ב )שכב רוהא המון ונשא כב( ג)דנהיל
ל המה ק4( הםלשע  

 טו( ש לרמיה גדלה המקה לקול -וקכתן
 ערה ערנה בתורה,אבל דמען וארץ למלהאץ
 ' ,פאק כסו המונה , 'הש

 והנה , האהד : מהלקות פ' מתדלק .זקן
 ו( כג )במדבר עלתו עלנצב

 )כק"ן כתובים הנם ,
 )בר' בני הנני ט( מא )ישעיה הנם הנה יכו(יד
 מגורתו להיות ויתכן י( א )דברים היום הנכם ז(כב

 אמרתם פתרונו מא( א )דבח' ההרה לעלתותהינו
 יהי לו הן לבן וטומר מגזרתו וקרוב . ועלינוהננו
 . כמעט ימרידם תענין אבל לד( ל )בראשי'כדברך
 בלשון אם כטו הוא אשר ארכנית בלשון הןויש

 יה( ג )דניאל מלנא לד להוא יריע לא והן .עברית
 . פ( ב לשם ' תהודענני לא הלמא הןדי

 הון יא( יה )טשלי עזו קרית עשיר הון ,השני
 לשם הון אמרה לא ואש ש( יג )שם יטעןמהבל
 . המה ה ענין יג( א )שם נמצא כלהון,קר טו(ל
 כלב והנס יו( )וכריה,ב בשר % הס . ז-קס ,,

 הסו לאמר העם כל מהשים והלוים ל( יג)במדבר
 ח )עמוס הס השליך מקום בכל יא( ה)נחמיה

המבאר
 ורזויי , נוים הסו כפו חופה לשון פתרו וטנחפ רשמי קלו( . ואמר 1D1pD1 שלא 4ינ בפסוק שפ הבואו רל'ילה(
 , הטים טן יהפקר הומינכפ 'ש המלך להם רמן  לשון פירש עמו את לחלום הרשע ה12ב . הלום עטו .שוב פירשופצחם

 . בחר רביי עשת פנחס פתר פח אפנס , הקטהשל
 . הפ להית צרק- ואולי . ההעתקות בכל כתוב כןקלה( , קוץ בהעתקת חסר הזה הכחובקלי(
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 י( 1 )שם יי' נשם להובי נילא הם וקמיג(
 ' המה שתיקה[ ענין ]נ"וו שתקלשון

 עגה היה אסרים ג( יג )ייקרא לק חסד .הפך
 ז )שמות לנחש נהפך ח( 1 למושע הפוכהבל'

 וארץ ה( כה לאיוב אש כמו נהמך ותחתיהמ0
 הטתהפכת החרבלהבו

 )בראשי
 בך ויהי כד( ג

 כמו ההפוכה לר( מוז )יחוקאל הנשים כוןהפך
 ענין הסך יש אבל . להם אחד ענין ו( ד )איכהרגע
 ויהפכו כג( ט )מ"ב ויגס ידיו יהורם ומממך /אחר
 לארצ71 ותלך ותהפך יב( כה )ש"א דודנערי

 . להלוד מרכבותיה רסן הפכה יב( בו)רה"ב
 הר על , האחר . מחלקותו )נ' מתחלק .דקך

 כו0 סח )תלים גבננים הר - סו( יט )שמותסיני
 והנשארים יג( א )עמוס הגלער הרות נקעםעל
 )בראשי נסיהרה

 טו( לג )רברים קדם הררי י( 'ד

 ג( יז )ירמיה בשדה הררי ו( ג )חבקוק עדהררי
 , יחשב ליער יחרש שרה קדשי הר ' הוא כןופתרונו
 שרך כרת לא כסו , להם אחד ענין והריוהררי
 צרי ג( 1 )שיר הסהר אגן ושררך ח( ג)משלי
 רבות וכהנה ,וצוררי

 ותשרין כג( ל )בראשית בן ותלד ותהר ,השני
 זץלנו הרינו לו( יט )שם כואביהן לונו בנותשתי

 נוולה( )איוב און וילד עמל הרה יח( כו)ישעינו
 )מ"3 תבקע והרריהם ש( לג לשעיה חששההרו
 אחד ענין טז( ג )נראשית והרנד  עצבונך ינ(ח

 .להם
 יהיר ור 'ג( נפו לישעיה מלב והגו היו ,השלישי

 )חבקוק ינוה ולא יריר גבר כד( כא )משלי שמולץ
 ' ב( ד לדניאל משכבי על והרהרין ה(ב

 תהרגנה אל כה( ל )ישעיה רב הרג .ו-;יאנ
 ויהרג ב( ה )איוב כעס יהרג לאוץ כי יב( נט)תלים
 . טו( יג )שסות מצרים בארץ בכור כלי4

 יהרוס הן ב( ב )אינה בעברתו הרס יהרס
 בפושו שנימו הרם אלהים יר( 'ב )איוב יבנהולא

 ' המה נתיצה ענין ו( נח)תלים

 אל ז( לא כלראשית ב' התל יאנינן -התל
 אליהו בהם ויהתל כה( ח )שמות התל מרעהיסח

 כהתל אם י( ל )יששה מהתלות חזו כו( יח)מ"א
 עמדי התלים לא אם ט( יג )איוב בי תהתלוגאנוש
 . ענינו וכסי כמשמעו , הם כחש ענין ב( יו)שם

 היא מחברתבשלם

 ואו מחברותאחל
 נעדר וא"ו ' 0 כו )שמות העמורים וו' .רךי
 חכרון וכפי , סיסודתס ונפקד , המליםמתחלת
 למיני תוצאותיו גנו גן וש , מלאכותיוותוספת
 נמצא לא כי אפם , הקודש אותיות מגלעניניו
 וולתי יסוד עברית טלשון מלוע גל בתחלתוא"ו
 , אדם בני בשמות מזער ומעט , לבד העמוריםוו'

 )נטדבר ופשי סו( א )אסתר וגמת' . הםואלה
 אבנ ט( ט )אסתר ו'ותא לו( י )עזרא וניה יד(יג

 לכל מתונם ימוש לא כי המלים בקרב וייוסדידיגו
 יש אשר המלים בקרב הנכתבין ויתרהווי"!דבר,
 תחלתם אשר במלים רובם , בפה נענועלהם
 בהצטרפם המלים יתכנו לדו אשר כי על ,יו"ד

 במלים אם כי המלים בכל לא אך , הוו4'ןמבלעדי

 במלח כמו . במבטא הסורנש הויו הוא נענוע הייוקלט(
 בטבנוא נשסע הביתי הוא החנט והף'1 . ך תו ב איחםהבחר
 הודי הוא מפעל הי"ו ' ישראל בג. וך ת ככסו

 בתוך הבא
 וחף"ו . חקוסה , נבירה כסלת כסו , השב על לחורותהמלח

 כה . בהם יסור איננו אשר יו"ר תחלתםאשר
 , ענינו ומחקרי , תוצאותיו וסתרון , וא"ו דגרמשר

 ומי ארץ , סניו כנראה לכל מחלקותיוומחלקי
 בחפש דקרוקק7 כלות עד קצותיה וו"י ואתהמלה
 י האלה החלקים על מחלקותם בה הווי"ן -מחומש
 שתים ער נוגעת ממעליו ומלאכת הרומראה
 תוצאותם מבלעדי מלאכות[ ]נ"וו מראותעשרה
 - למחלקותיהם כיראיהם ואלה . נקורתםודקדוקי

 . ופעול מפעל . ותנוי בעבודךדלוגו

 ומסיב מוסיף . להיות ואשר .כבר
 י קיט( ומוצבמרבה

 הח"ר . בררנה ברוך כמו הבעית על להורות הבא הואהפעול
 ' ףאפר בסלח כמו לעבי העודר אח המהפך י'ו הוא רכב

 כפו הסהטךאחהעברלעחל-, הף"ו לחיוחהואואשר
 עמן חסוסיף החבור וי'ו הוא מוסיף והרו . היה האי  יושבואפר

א
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 ישנו . טחלקוה לג' מהחלק . ונענוע ד ורךך
 , מלאכה וערנו יסוד 'שנו ונענוע . ותנוינענוע
 המנענעים הוו'"ן על הלשון אנשי שמרו אמרואם
 בהכן ונאחזים במלים מיוסדים הם כי הסהאת

 נענוע להם יש הווי"ן רוב הנה / הנעתם דברעל
 המלה ובצרפך , עיקר[ ]נ"וו יסוד ואינם ,בפה
 אותם ויבתר ' כאלה , נענועו ישבות ו"ו רתוכהאשר

 ישראל בני בתוך ובאמרך י( פוו )בריגשיתבתוך
 ובגאותו וכמו . נענועו נשבת מה( ככן)שמות
 )משלי וגאון גאה ובאמרך בו(. לג )דבריםשחקים

 )ירמיה עמי אוי גי וכמהו י הנעתו שבתה יג(ח
 . יא( יב )בהדבר נואלנו אשר קם( וגזרתו כב(ר

 הערה מקורה את וגזרתו מב( כח )שמותערוה
 יג( לה )דה"ב ובצלחת בדודים . 'ח( ך)ויקרא
 בך לראוה . יד( ב )ש"א בדוד או בכיורוגורתו
 ומלקוש יורה ונורתו ש( מה )תלים רוהתלמיה . " ו )מיכה הראינה עיני וגזרתו יו( כח)יחזקאל
 וגזרתו ז( נב )ישעיה נאוו מה . יד( יא)דברים
 )שם עידני רשעים חבלי . ב( בג )תלים דשאבנאות
 ' כג( לג )ישע.ה שלל ער חלק או וגורתו מא(קיט

 . לו( יח )שם וענותך ה( מה )תלים צדקוענוה
 סחה ענבים ובדם וגורתו לג( לד )שמותמסוה

 שלו יב( טז )איוב הייתי שלו . ש( מכו)בראשית
 ו( יכו )דברים מות . א( 'ב )ירידיה בגד בוגדיכל

 זועה רק וה.ה - ו( ב )ש"א ומחיה ממיתוגורתו
 ח )אסתר ממנו זע ולא ונצחו יט( נח)ישעיה

 וחרוטי עז .ט(
 תחדהו וגורתו כו( טז )דה"א

 טו( כו )ישעיה ארץ קצוי ' ז( כא )תליםבשמחה
 מסכתי בבכי ושקוי . כח( מ )שם הארץקצות
 - ו( ב להושע ושקוי' שמני וגורתו י( קב)תלים
 )ירמיה ישראל כנקוה . לד( יוד )ויקרא כנשקהוכל
 )ויקרא ע% תעשו לא . לשע'מל( ה' וקויי ח(יר
 איד הלא סו( ה )איוב טיה קפצה ועלתה . סו(יט
 נזק )תלינו תפעלון עולת בלב אף ג( לא )שםלעול

 מרותיו פי על וגורתו ד( י )ש"ב מדויהם את .ג(
 מקללוני כלה . ג( ו )ויקרא בד כזדו ב( קלג)תלים
 ישלחו , כח( קט )תלים המה יקללו '( טו)ירמיה

 )ישע' וזקן ימים ע% ש( כא )איוב עויליהםכצאן
 המלם ברוב וגם . ג( ח )תלים וינקים עושים נ(כה
 ישע : כאלה , בהם הוא"ו יבא יו"ד תחלתםאשר
 הושיעני ינ( ג )חבקוק עמך לישע יצאת .רושע
 מה )ישעיה והושעו אל' סגו ד( יו )'רמיהואושע
 תוסד והיכל יב( כט )שמות המובח יסוד .כב(

 לא יח( קיח )תלים יה יסרני יסר . כח( מדלישעיה
 )יחו' הנשים כל ונוסרו יט( כט )משלי עבדיוסר
 המלך ויועץ ה( ו )ישעיה עליך יעץ ני ' מח(כג

 אועד אשר ה( כ )ש"ב יעדו אשר . ו( י)מ"א
 למען ו( גה )תלים ורעד יראה . מב( כט)שמות
 במראה ו( ב )רברים לכתך ירע ' ד( קל )שםתורא
 נ )ירמיה לך יקשתי . ו( יב )במדבר אתודעאליו
 )יואל הגום יתר י כה( 1 )דבר' בו תוקש פןכד(
 )ברא' לו ילדתי כי לד( בכו )שמות יותר ואם ד(א
 וכאלה ' יב( שו לאיוב יולר אדם פרא ועיר לד(כט

 הו"ו יבא אשר המלים כניתר דועכו ויש .הרבה
 . כאלה , יסור נראה במלה הנענוע והוגנו ,בתוכם
 . יה( ג לשם אתכם ואצו ב( ד )דב' אתכםמצוה
 בקר עד שויהי כה( כח )ישעיה פגיה שוהאם
 מצורוניך כח( ל )שם יחצה צואר ער . יג( לח)שם
 :ae גוענו ולו כגו( כ )במד' גוע כי . פו( ד)שיר
 צדקיהו עיני . כח( יז )שם לגוע תכונו האם ג(כ

 ו( נ )ישעיה למכים נתתי גוי ז( לט )ירמיהעור
 מושלים גויתנו ועל יא( א )יחוקאל גויתיהנהאת

 נמשי יג( קלב )תלים למושב אוה . זז( מ)נחמיה
 ט( קמ )תלים רשע מאויי מ( נו )ישעיהאויתך
 העזיב( את טוו כה( לה )שמות מטוהויביאו
 נכון היא אשי הייתזז . הלנשל~9?ל - בלשון כגוער דועכו וכאלון - כו( לה)שם
למסעל

~lyD1 
 המפעל כ' דע , מחלקותם כה

 יקומון , ופעול הממעל כווקלקורע לב'כבמוקלק
 , במלה מראות שת' להיות אחרד במלהשניהם
 קצות ואלה , ז7~וותיורע ליתר כו7 יקרהולעו

 )ירמ'71 קכא( ארכה לה מעוה הנני ;המלים
 אמונה אל א( כה )ישעיה אמן אמונה ' ו(לנ

 )קהלנה לו היתה לא קבורה וגם ד( לב)דברים

המבאר
 ' ועיד סים לסעפו 1."ו הוא סם'כ והו.'ו , והרבך וברכך ואהבך ככו . עט4

 אצה התץ ארך בכל מה וכשולשח הש:ו.ה מזרתו מלתקם( צרבה והוי'ו . תכתר .: ק על להירות החיבה בם1ף הבאהנ.נוי
 . הכ'" בשאר יטה אבל . בטה :כבאת . בעבר נמחיים רבים לשון על לחייוח הפעל כסוף הבאהוא
 ככו כנחם לדעת הוא p"~TWn נקודת כ' ראיה בכאןקפא( סחב והי,,,י בצווי :וכחים וביט לשין על או . ברכו , אכרוכסו
 . בב"ק בשורק 1"כ הבאה עילם אחוח בלח להלן וכן . כלאפים ארץ. יחיכו כסו , כלל הוראה כבל. בכלה לסעפים ה:וכףהוא

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



[76 ] 
 הבשם כערוגת ד( מה )בראשית עקם אחות נ(1

 כל או2 יב( כס )דה"א וגבורו; כח יג( ה)שיר
 )קהלנה ידיה אסורים יט( יו )שם הנאתהגדיה

 לשתי מתחלקים כה ורובם י הרבה וכאלה בו(ז
 , השנ' והמראה י הקבר שם קבורה פתרון .מראות
 יריה אסורים לבה הא[ ]המראה קמב( קבורהאשה

 אסורי אשר מקום הסהר בית , השניוהמרביד;

המי
 , להם מראות שתי ך( לט )בראש' אסורים

 ולא פעול להיות במלה המובא הוא"ו משפטוהיה
 במלה המובא והוזיו , הלשון ענין כן אבל ,כוטעל
 בג )ש"ב ושמרה בכל ערוכה . כאיה לפעלהנכון
 עזובה כאשה ט' ו( בא )ש"א לנו עצרה אשהה(

 סב )שם דרושה יקרא ו( נד )'שעיה רוחועצובת
 לברק עשויה כא( מכו )בראשית שלחה אלהיב(

 כסוחה באש שרפה כ( כא )יחזקאל לטבחכועסיה
 הוא"ו מבוא נמצא הן ' רבות וכהנה יו( פ)תלים
 יסוב הפעל מלל . במפעליכ! כמבואובפעולים
 כי י מעול להיות יסוב הממעל וגם מפעללהיות
 י למלה בוראותשתי

 כבר מראות אלה . להיולט יאשרכבר
 ואשר , נעשה אשר הרבר הוא כבר : להיותואשר
 וכה , עוד 'עשה אשר הבא הדבר הואלהיות

 משפטו אשר ואייו : המלה למראהמחלקותיו
 ויאמר : כאלה כבר נעשה אשר דבר סתרונולהיות
 , ויהמכ! , ויוכר , ויהכ! , וידם , ויגרש ,ויברא
 , ויחמוס , ועכר , ויהס , וירם ]בנ"וו ,ויטרף
 והוא"ו : המלים בכל הלשון חקת כה .ויטרף[
 , עוד יהיה אשר דבר פחרונו להיות משפטואשר
 וברא 1( ך )ישעיה הוה האי יושב ואמר :כאלה
 ונס , בו וגער ה( ד )שם ציון הר בנכון כל עליר'

 ה )ישע" והמונה הדרה וירר יג( ע )שםממרחק
 והפכתי ג( א )מיכה ארין במותי על וררךיד(

 )ברא' בריתי אח וזכרתי כב( ב להגי ורכבת;מרכבה
 ארע ועשיתי ח( ח )'שעיה ביהודה וחלף טו(ט

 וראו ויצאו כו( לו )יחוקאל תלכו גחקיאשר
 כא( כה )שמות שם לך וניערתי כד( סווישעיה
 , הלשון יזקרו כד; , ז( כפו )דבריכ! ואמרווענו

 ושי: ראו; , לסימן י להיות האות לךווה
 דבר , והעשוי דבר סתרונה אשר כולד; לכללבך

 על בד;וסיפך[ ]נ"וו בספותיך , ונגמרשעבר
 ההיא המלה חלפה , וא"ו המלה אויהאותיות
 שנאיכם אחיכם אסרו , כמו , אחר לעניןמענינה

 , ובאמרך י אמרו נבר ה( סו )ישמהמנדיככי
 עור פתרונו בר( בוו )דברים עובו אסיר עלואמרו
 כט( א )בראש.ת לכם נתתי הנה , וכמהו 'יאמרו
 )יחוקאל נקמתי את ונתתי , 11:אטרך ' נחת'כבר
 , המלין לכל ענינו גה י אתן עור יר(כה

 ואהבך , ראשון ענין על מוסיף וכה -מוסיף
 )דב' ארמתך ופרי בטנך פרי וברך והרבךוברכך

 וארן הנחשת את הכסף ואת הוהב את אך 'ג(ז
 כב( לא )בפרבר העפרת ואת הבדיל אתהנרגל
 אליו הקרוב השני במוראה . וכתורה בכל ענינוכו;
 מאמתת והיה ד( מא )ישע' ועשה מעל , הואכה

 העליונים, מל" כפתרון ועשה פתרון להיותהלשון
 זה אל זה וקרא , וככוהו י לפניו והנקרם פעללולי
 נקדכ! ב( ו )שם ויעופף יכסה ג( ו )שםואמר

 כתנת לו ועשה וכמהו, ' לפניהם[ קדמולפניוננ"וו
 נקרם )שם( 'וסף את אהב ג( לו )בראשיתמסים
 כב( ב )איכה ורביח' טפחת' אשר , וכטהו 'לפניו
 ושתירפי קרתי אני ב( א )ישעיה ורוממת'גרלת'
 )תלים ודוממתי שויתי לא אם כה( לו )שםמים
 : להוסיף הבא וא"ו ענין כה ב(קלא

 , אמרתו ' מסע משפט הוא יכה ימסיב
 כה , יבצרו , וכרו , הררו , גדרו , דברו ,ביתו

 :משפטו
 , וכרו , המו , דרשו , בחנו , אמרו .מרבה

 , גוהרו , כישבו , לכורו , כרתו , י-ו , נוענו ,חגרו
 י הלשון כנשפטכה

 ממעל מפעלו לא אשר המוצב יהוא"ומוטבנ3'
 ואלרן . הענין נחסר לא המכחה מן נעררואם

 ואם ו( יד )ש"ב האחד את האחד ויכו :קצותם
 וכמהו ' הענין נגרע לא אחד את האחר ויךנכתב
 נכתב ואס 'ד( כא )ש"א בעיניהם טעמו אתוישנו
 למגינו חלמיש וכמהו . היסג אענין נתקןוישנה

המבאר
 השכח והמראה הקבר שם קבורה פתרון : כוה כתובאיקספורד :[ ו ]קהלה לו ה'תח לא קבורה כמו העצם שם חה'ה,עם בחעחקת :ם כ:ימחקן ערוג המחאים.ם ולברון ו1ץגרעחקת קבורה שמלת ה.תה כונתו רק . קרש ממתכי ~ricc ביהדון ההאי שם שהוא אסורים המלך אם'ר. השן הראה . העצםשם לא כ' ונראה . הגי, בכל תצא כן : קגורה אשהק"ג(
 השלישית והטראה הסהר. שם 'ר'ה אסירים לבה , קבורהאשה ו; . נא[ ': ]ס"א קבור האלה'ס א-ם כסי התיאר שםסקס
 להם סראוח שהי אסירים הסלך אסורי אשרטקים היא אסורס בלח שלרעתו יריח סורים א לבה בסם.קות

' 
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 צדיק הזהרתו כי , וכמהו י כד(א . כוים למעין לזזכתב ראו' הפז ח( קיר )תליםמים

 )ההוי
 * כא( ן

 הרגיע וכמהו א( יט )נרא' אפים ומותחווכמהו ראוי ren יב( ד )לקולת ד~ו"ד יתקסו ואם ,וכמהו
 : הי"ו משפט וזה יבתורה ביער חיתו כל לאכל , וכמהי ' יתקוף ואםלהכתב
 )בר' ארץ וחיתו ):ים( שדי חיתו כל ט( נו)'שע'

 . פי"נ אפוד מעשה מספרדהונרנק

 '  אפורי הנקרא דוראן פריפומ ר' להחכם האותיות שמושבדרך

 רחוקה הואילו ותהיה גנאח[ אנן יונה ךאמר
 : המין מוה והנע , עטוף לבלתי המלהבתחלת
 , וענה ואנק , וצבא וקרש תת , סאו ואני אביךעבד

 רביכם במקומותי והא"ע . אליה מלבדואחרים
 שכתבו מהחכמי' והרבה בזה עמו כנסכיםבסירושיו

 ערה'ות הגאת מהרעת התתי רבי וימי המקרא,על
 ושהנביאים , ענין ללא שוה לאמר טאוד שיקשה

 בהגהת הטעאה מקום 'תגו הקורש ברוחוהמדבר"

 לוא"ו דזמיוחר השמוש בהיות כי , כאלהווי"ן
 באלדר בכיוצא הנה , לאלפים בכתוב וזההעטופה

 החקירה וה על המלגתי ולכן , רגל המעדתהווין
 כמכתבו ההכמינם בספרי החריצות בנרותואחפש

 על ברזשובותיו כתב , הקורמיכם ומןבססרד גדי אדם שהיה סרוק בן מנחכם ומצאתיבמקרא,
 חשב כלם הווי"ן כי , הוה בכיקום לברכ! בןדונש
 , האמת דרך על ענין ללא המלים בתחלתנוספות
 בענין טעם לכלם אבל נוספות אינן היטב העיוןועם
 ברמה וקברוהו שאונור: אלה גל הביא דונשוהנה
 )ש"ב ושוממה תמר ותשב , ג( כח )ש"אובשרו

 וצבא וקרש תת , כד( לו )ברא' וענה ואהה , נ(ע
 ט )שם העתים ובצוק וחרוץ רחוב יג( ח)רנשל

 ו( ב )וזבקוק עברינו עליו ומכביד מתי עד ,כה(
 אלהינו ד' ואנחנו ז( עו )תהלים וסוס ורכבנרדם
 שג" וקצת בנס מלבא י( יג )דה4,ב עזבניהולא

 כמם הווי"ן אלוז כל יב( ב לדניאל להובדהואמר
 בן כננחם והחכם י *( ענין ללא בןלברמודונש

 - לשונו ווה לענין כלם שהם ואמר אליו הששסרוק
 לשים יצטרך ולא תוצאות למן ]לתת[ הכיועןויכול
 אכתוב אני אבל ברבריו, והאריך נופליםאותם
 כי אמר , ובעירו ברכיה ויקברוהו : בקצורהעולה
 יושב מקק , נותחלסות שירות בו מחוז היההרמה
 כי , ובעירו ושה , קברוהו ושם טהם באחתשטואל
 שם שהימה ,אמנם עירו ברמה אבל עירו הרמהאין
 דוד ברח שלשם ניוח נוכר שם כי - מבואר שםכיל

 שני הם ושוממה תמר ותשב - שמואלממקום
 שכו והיתה בבירזאבשלוכז, שישבהמשפטים,
 מעקר היא הוריו כי אמר , וענה ואק, 'שיממה

 שער"ה עם , ומסי ושתי ויוחא כמו( )צ"ל בוהשם
 ושכם אחד לנקרא שמורץ שני הכי , איהכתוב
 , עביין עליו עליו ומכביד מתי עד , לודומים
 הרכב גן וגם הצבא נרדם ירצה וטוס, ורכבנרדם
 פירושו לשחות השוחה יפרש נאשר כמו /והסוס
 שבר סירושו בהם אשר כל את ייסף ויפתח ,יריו

 וכו' אלהינו ד' ואנחנו ' נמשי פירושו עליךותחם
 וק"ו והנה ולאעובנוהו, אלהינו נעבודד'פירושו

 לקושי אמר , העתים ובצוק וואילו וקודשתת
 לשפוכו ראוי אין ההם בכתובים הנרצההשגח

 לבו איך רואה והנך . בכם ד:ווי"ןבתוסמירו

 ללא בכתוב ווי"ן שיהיו להסנים החכם והרצה
 הווי"ן שבאו כוקום במקום עין לפקוח ועלקיענין,
 . ע"כ שין ללא בואם הדעת בתחלת השסוגוושלא
 בנגז על רוזש בתשובות עק*(

 ו"ו מחברותנשלם
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 זיין מחבריתאחל

 וו: זד. זג. וגל. ןבונדונח שת. .זאב
 וךוכר, ויווין. ותזחל. 1. 11. והרי והםזהב
 זעך זנק,וע ונבונת זן ומר, ומזמן יעף,ע
 ירב ור זקף, וקן זק ופת, וער, זעק זעהועם
 : ורה ורק ורע ורם זרחורו'ף

 כה( מה )יששה כאחר ירעו וטלה מב .זאב
 - חיות מריץ הוא ו( ש )שם כנש עם ואבוגר

 הסלד: א( לג )דברים הברכה ימת .זאת
 ולא , ענינה ישתנה ולא , מבנינה תסור לאצואת
 אותה ההסב ולהפוותה בה לרבות הלשון לבעלייתכן
 כמו כה להם יקרה אשר סלים ויש . הטליןכיתר
 , נפוגו ולא אנדזנו לא יחיר ללשון יוסב לא ,אלה
 ביהר וכאלה קסג( אנכי ולא רבים ללירון והולא

 - והנה הנה יסבו לאהמלים
 הכה הן , האחר , מחיקות לשתי מתחלק .זב2
 חלב ובת ארץ נ( עת )תהלים מים ויווביצור
 ד( מט )'רמיר: עמקך זב ח( ג )שמותודבש
 המלה את המכו עמקך, בו פתרון אנשי בואכוו
 עומררם המך מבלי והמלה , פתיונה העמידווכן

 בעמקים תתהללי מה , פתרונה וכה ,כמשפטה
 לבצורכם תדאג לא , וריווים ולחיתם וסיבתםעקב
 עמקך את אויב שאני תדעי באת, נשענת וביעןיען

 כילכל חיכויו, גוב כופני כלעשב בו יעלו:לכועןלא
 יצמח לא תמיד מים ויטפו העלוקים יזובו אשרעת

 , קמח יעשה לא , צמח יצמח ואם , צמחהעמק
 ענוקכם[ יזובו וב כי ]נ"וול עמקכם אויב אב!כי

 , קפר( מאוצרוהם ויחסרו משברםויבשו

 ישרוק א( י )קהלת יבאיש מות זבוביהשני,
 )בראשית ביוב ובד אותי אלהים זבדני .זב2ו4 - הוא העוף שרץ מין יח( ו )ישעיה ליבובה'
 כמי ופתרונה בתורה דמיון ואח למלה אין כ(ל

 חלק- כמו זבד ,ענינה
 ויובחשור כה( י לשסות ועלת ובהים 'זב2זמ
 )שמות שלמים זבחים ועבחו יג( ו )ש"בומריא
 ומנחה ובת כב( 1 )ירסי' וזבח ערה דברי על ה(כר
 שאלה לא ורפואה עולה לי כרית אונים חמצתלא

 אשר[ יש ]נ"ה יען המסוק פתרון כה ז( מ)חלים

 על ממצרם בצאתם כהראל את אוהינו צוהלא
 שמוע אם אליהם אמר כה כי , וזבח עולהדברי

 ה( יט )שמות ברית' את ושמרת בקוליתשמעו
 צוה ]נ"וו אתכם צויתי הוה הרבר את אםגי

 בכל כי , לי תחטאו ואל בקולי שמעו לאמראותם[
 יקריב כיה על לו אין האדם יחיא לא אשרעת
 אלים מחלב להקשי טוב מוגת שמוע הנה /קרבן
 לי כרית אונים המשורר ינומר כן על כב( יו)ש"א
 אחריו כחב ומה , ולעשותם חקים רבר'לשכנוע
 במגלת באתי הנה אמרתי או זה[ פסוק אחרי]נו"ול
 הואל , פתרונו כה ח( מ )תלים עלי כתובספר
 לשמע אונים לי וכרית , וובח בעולה חמץ לךואין
 הכתוב הספר חקי לקיים באתי , לשמועולעשותהנני
 אלהי רצונך לעשות , לעשותם צוית אשרעלי

 פו(. מ לשם מעי בתוך ותורתךרומצתי
 )מ"אחינ( לך ובול בית בניתי בנה .זבל

 )בראן אישי יובלני המעם סו( מט )חלים לומובל

 טו( סג  )'שעד: ותפארתך קרשך מנבול כ(ל
 משכן מעון לשון כח( בו )שומטים פקירוחבל
 י הםומדור
 יחסר אל ד( ו )במדבר וג ועד מחרצנים .זג
 אב[ כי נסתתם לא המלים אלה ג( ז )שירהמוג

 בהיותו לסהר המשורר דימה ליררך י העניןכמי
 עג'ן ויהיה , מאומה מעגולתו נחסר לא .שלם
 ענב גרגיר כמו וג ענין להיות ויתכן , עגלמוג

 . ד:ענין לפיהתיכוני

זן-
 יעקב חור האתך - כיהלקות לב' מתחלק .

 )חר הנזיד ואל הלתם אל כס( כה )בראשיתנדר
 לח( ד )מ"ב הנביאים לבני נדד ובשל ע(ב

 תבשיל למיון לס( ר )שם הנזיר סיר אלויפלח
 נד( כא )משלי שמו ט יהיר זד , השני 'המה
 ש אש יזיד וכ' יא( יח )שמות עליהם זדואשר
 קבר )תהמם הוירוניס המים יד( כא )שםרעהו

 מודיכ! גם כב( ית )רברים הנברו דגרו עורוןה(
 ' יר( יט )תלים עבדךחשך

 לך וזה נט( ה )בראשית ינחמנו יה .זה
 כיתר מצטרפת איננה 11 מלה יב( ג )שמותהאות

המבאר
 הפת שיגו עד בת באי נשטים רוב פכח . ":ם רש," QP~) לשון על להורות יתכן לא יחו או טחנו פלח כלומרקפנ(
 . פנתם פגש :ך . חחבואח שן-שי ושטפ. שפק . רב.ם לשק אייעל או יאה שאו פלח לאיחול וב; .:'ד

-----
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 ' וואת וה , למעט %א לרבות תסוג %א ,השיים

 וזהב , האחד ! מחיקות לל מתחלק ,זהב

 )שמות וכסף זהב יב( ב )בראש' טוב ההיאהארץ
 על 'אתה והב מצפון השני, : כמשמעו ג(כה

 מסאת , מחרונו כה כב( לז )איור הוד נוראאלוה

 ועוצם והרו וצחצוח , הרקיע פווהר טוחהצמון
 בפתרונו וכמזהו , יצוריו כל לשמו ויורו ,הורו

 כדן זה גם יב( ד )וכריה הזהב כנעליהםהמריקים

 אל אשר וגותים לעומת הצנתרות אותם ,טתרונו
 , זך זית שמן והמריקים הם , הגטה שפתמול

 , המנוריה תבנית כמשפט המוצקות יריקוכאשר

 ~נ"וו הנה הנזכר הזהב כ' , לזהנ זכר טהואין

 וצחצחות כנוהר לשון אם כי הנחך, והב איננופה[
 ' ו( נא )ירמיה י"י ביד נבל והב כוםוכמהו

 אין ך( לג )איוב לחם חיתו ויהמתו 'זזקם
 ענין , ענינה כפי ופתרונה בתורה דמיון זאתלמלה
 . כמשמעו י לחם נמשו תתעב הואבאש

 ההוחד, : מחלקותו לנק מתחלק .זרור

 פהרונו ג( יב )דני הרקיע כזהר יזהירווהמשכלים
 והזהרתה , השני ' כמשמעו , הרקיע הורכטהר
 לג )יחוקאל נוהר לא והעם ך( יה )שמותאתהם

 יכמעומעםו(
 מלאים מזוינו סו( בו מכר.ה מובח כווית יזן

 'ב( קמד )שם מחטבות נזוית ינ( קמד)תהלים
 . קמה( וויות ירכתי ניח ירכתי כמוענינו
 ממנו ויו ך( 1 )ויקרא מרמה ינה ואשר .ן

 כן כא( כט )שמוח אהרן על והזית ש( ח)שם
 כר( לב )רברים רעב מוי טו( נב )ישעיה גויםעה

 )ישע' שכבים הוים כא( יט )במ' הנדה מיוכווה
 , המה וריקה ענין י(נו

 %מוח כח( כח )שמות החשן עח י" -זח
 ' 'ט( קט לתלים יתגרהתמיר

 וחלתי , האחד י ענינים לב' מתחלק .זחל
 ' ונבהלתי יגורתי כמו ענינו ו( לב )איובואירא

 כוחלי כד( לב )רברים עפר וחלי חמת עם ,השני
 . 'ו( 1 )כניכזבארץ
 שנין וויוהי ו( ה )דנשל שנוה' זיוהי יזין
 וויוי לא( ב )שם יתיר 11'וה ט( ה )שםעלוהי

 . הורו עין פניו תואר מחרונו כח( ז )שם עליישתנון
 והתענגתם יד( פ )תלים ירענה שדי וזיו -זון
 . כמשמעו יא( סו )'שעיה כבודהמויו
 לקחי וך , האחר , מחלקות לב' מתחלק .זך
 ושמיכר נ( גז )שמות וך וית שמן ד( יא)איוב
 )תהלים יוכה במה טו( טו )איוב בעיניו זכולא

 וצחצחו' טוהר לשון יג( )שטעג לבבי וכיתיקיטם(

 'המה

 יו( כח )איוב וזכוכית זהב יערכנה לא ,השני
 ' הוא שהםמאנני

 כל , האחד : מחלקות לב' מתחלק 'ז"ר
 )שם נקבה אם וכר אם כב( 1 )ויקרא בכהניםוכר
 . השני ' יט( לד )שמות תוכר מקנך וכל א(ג

 יוסדי וכר יב( כח )שם ישראל לבני וכרןאבני
 אחד ענין ה( קה )שם נפלאת'ו וכרו ג( צח)תלים
 'להם

 וכררה , האחד , מחלקות לה' מתחלק 'זל
 במומרותה%%'ם

 )'שקי
 , המה שריגים כמו ה( 'ח

 זחל . כ( בג )משלי לסו בשר בילי ,דרשני
 מזולל יקר אוציא ואב! י ד( כפו )דבריכ!וסבא
 כג )משלי יורש וזולל סבא כי ' יט( טו)'רוויה

 כלנט ט( יב )תהלים אדם לבנ' ולות כרםכא(

 פתרון וכה ' וגיגר'ם בלענינ: זהירה נפשבעלי
 ולוום , אדם לבני ולות כרם יתהלכון רשעיםסביב
 ראם ביגורת ורום ד( כא )דברים ויל מגורתהוא
 פתרון תוכן וכה ' פ( לט )איוב ורים יו( לג)שב!
 , חנם לבלעו רשעים 'טובו העני סביבות ,הפסוק
 , למאכל למו הרל ויהי , אדם לבני בליעהויהיו

 ועצמותיו מעליו עורו את ויפשיטו שארואכלו
 מגרעות להם יש השמות רוב כי ודע קמי(פצחו

 לו ראש כתועפות , כמו , ותהפוכותותוספות
 כב )תהלים עניחני רמים ומקרנ' כב( כג)במדבר

 )הליכד ולות כרום י( לפו )איוב ריס התקשרכב(
 . להם אחד ענין ורום ורים ראם ניוצא זנן ט(יב

 וזמר ותאו ך( נא )ישעיה מכמר כתואוכמהו
 . ללט אחד ענין ותאו הוא נמצא הן ה( יד)דבר'
 כהקיר 'ח( כא )במד' שרים תתרוה באר ,וכמהו
 טו( ו )תלים כרה בור ז( ו )ירמיה מימנהביר

המבאר
 כמו וילוח , וראפ רם כפו כרם 1.ה'ה אד2 בז' לאכולהיולל חייה :טצאוח זויות ' ה כ ר ' האחרו:וה טלוה טת'קמה(
 העב סבוביה 'תהלכת רשע'ס סחב פהרו:ו וכן , וסבאיזלל . הפכו או , וו.וח כסו 'רכה' באור כ. למרש תתכן ,"כר

 . ארם לב:. נלוח כרס ה:ס לבלעו רשעיםהול2.ס כראה אדם לבם ,לוה :רט פתר וט:ח2 : שם רש"'קטו(
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 וכמהו י להם אחד ענין ובור וביר באר נמצאהן
 עשו עשר: לב( לח )איוב תנחם בנמה עלעיש
 שיש ואבנ' , וכמהו י ט( בו )שם וכימרוכסיל
 ו( א )אסתר ושש בהט רצסת ב( כגו )דה"אלרב
 סדוריכם י[ימימ 22ד.22רי אשר  שמותורוב

 ' רובם על 'ורה מקצתם אבל , הזהכמשפט

 כל יזו( א )איכה זוללה הייתי כי ,השלישי
 ' המה קלון לשון ח( א )שם הולווהמכבדיה

 מים ו( סו )ישעיה מכיס והג הזלים ,הרביעי
 )במר' מדליו מים י% נא( מח )שם לסו הו%מצור
 )שמות נוזלים כח( לו )איוב שחקים יזלו אטור ו(כד
 יקו ועפעפינו לו( ב )ירמיה מאד תזלי מה ח(טו
 ]נ"וו מיציאה קרונה , ירידה ענין יז( מ )שםמים

 יליציקה[
 לו( א )רביתם יפנה בן כלב זולתי ,החמישי

 )דבר' קול וצתי יח( ג )מ"א אנחנו שתיםזולתי
 לא גילתי ואלהים כא( מה )ישור ?ולחי אין יב(ר

 )תהלים אלהינו וולתי צור ומי ד( יג להושעתדע
 ' מלבד , מבלעדי כננו לב(יח

 ב )ש"א בירו השנים שלש יהממו .זלכ
 י הם אגמונים ענין ג( מ )שמות ומולגת'ו'ג(

 קין )הלים מרשעים אחותני זיעפה 'ןל31ף
 זלעסותקפי( ורוח י( ה )איכ' רעב זלעפות מפניגג(

 שער כמו פתרונו מענינו הלמוד דבר ו( ש)תלים
 י לה( כי )יחזקאל שער שערו ב( כח )'שע'קטב

 מומ71 , האחד : מחלקות לב' מתחלק .זכם
 )שב! מזמורם לשיוור יא( ב )משלי עלסיתטימר

 'וסו אשר כל ח( כר )שב! מומורע בעל ב(ה
 יז )תלים פי יעבר בל ומתי ו( 'א )בראשיתלעשות

 ומם 'יוקשר עשה 'ט( 'ט )דברי ומם כאשרג(
 זמה , השנ' . ך( ב )דבר' ומזמים 'ז( ב)איכה
 ט( ו )הושע עשו זמר; כי יז( יח )ויקרארכש

 . הס נאופים לשון כגו( יט )ויק' ומה הארץומלאה
 ואהנה : לו אחר וסתרון אחר מראה .זכרן

 לא( מ )אסתר בוטניהם ו( ב )נחמיד; זמןלו
 )דניאל ועידן זמן ער יד( ' )עורא מומניםלעתים

 י הם מעת קרוב יב(ז
 וזמרת , האחד : מחלקות לה' מהחלק 'זמר

 בעצי היה אשר הזמורה י( יז )ישעיה תורענוור
 )במר' זמורה משם ויכרתו ב( כוו )יחוקאלהיער
 . המה ושריג שורק לשון בג(יג

 לא וכרכוך יב( ב )שיר הגיע הומיר עת ,השני
 )ישע' לתזמרות וחניתותיהם ד( כה )ויקר'תומר

 ניב! ה( יח )שם במומרות הגלולים וכרת ד(ב
 י המה קלוף לשון אחרענין

 )ירמי המורקת ואת המזמרות ואת ,השליש'
 . 'ח(ב

 נד( קיט )תלים חקק- לי היו ימירות ,הרביעי
 פ:צ )שם בכנור לך אומרה א( נ )שם לדודמזמור
 תרעיא ובבריא ז( מז )שם זכורו להולכנו זכורוכב(

 שיחים והנם י המה נגינות לשון כד( ו)עזרא
 ]נו"ול דבר יו( ח )יהוקאל אפם אל הזמורהאת
 מלטרחם ריח השוה לפרוש , הוא וקלון דופיעניך
 ' נקבים תופי למלאכת , וניחוחם קרבנםוכעס

 , הענין על יורה טו( ח )שם "' היכל אלואחוריהם
 )ברא' בכליכם הארץ מזמרת קחו ,החמישי

 עריצים ומ"ר ב( טו )שמו' יה וחמרת ט' ק(מג
 ' הם שנה ענין ה( כה )ישעיהיענה

 ממיקים , האחד : מחלקות לשש מתחלק .ןן
 )בראש' ומוון ולחם בר יג( קמד )תקם זן אלמון
 י הם כלכלה לשון מ(מה

 ממיני יד( מז )רה"ב מרקחים וונים ,השני
 ' הםמרקחת

 אמיך על לח( כב )מ"א רהבו והונות ,השלישי
 מלחמה כלי כ' נראים ענינם לפי יב( בוו)יחזקאל

 ארמיות בלשון כמהו ונמצא , המה מרכבהוכלי
 )בראשית זינך כען ה( כב )רברים דגבר זיןתקון
 : רווח וכהנה ב(בו

 לך קח ק( ר )הוש' והירוש ויין זנות ,הרביעי
 אמם ונחה כי ב( א )שם זנונים וערי ונוגיםאשת

 הונו כר( לח )ברא' כלתך תמר ונרה ו( ב)שם
 ממלכותו כל את וזנתה י( ד )ד:ונ(ע יפרצוולא

 כג )יחו' הזנותיה יונה עתה 'ו( בג )'שע'הארץ
 כזעות לשון וישנו . המה נאפופים לשון ,מג(
 לא )רברים הארץ נכר אלה' אחרי וזנה :כאלה
 לט( טו )במדדן אחריהם זונים אתם אשרכזז(

המבאר
 שער לשין אורן פתר ומנחם . שרפה לשת ולעסות רש".,קסת
 שער שערו כלומר , אבותני ולעפה . רעב ולעפות פפני וכן ,קטב
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 ' רבות ונהנה ב( א )הושע האוץ תזנה זנהכי

 כח"ה העליון וה לענין קרוב והמו ,החמישי
 הצטתדה ן כאלה ' מרחק לשון והוא ,הסמוך[

 מלרך הרחוקים הם בו( עג )תמם כנמך זונהכל
 יו( י (rvnn y~'rp הזונה רחב רק , וכמהו :יי

 בקיר ריחה כי אדם בני משכונת רחוקההיתה
 מן מוברלרץ , יושבת דל'א ובחומה ,החומה
 יהחצרות
 ד( יו )משלי תות לשון על מזין שקר ,הששי

 הנקדמים אלמין גרועי כמלע הוא וקשב שמעלשון
 בלשון טינית מראה למלה עור ויש , אלףבמחברת
 מיני פהרונו ה( ג )דניאל וכזרא וגי וכל ,ארמית
 , לזניהון לזנוהי , למינקתי( למינו מין וכל ,זמר
 . רבות וכהנה כא( א בראשית)ת"א
 כה )רברים הנחשלים כל בך ייינב .זנב

 תהיה ואתה ד( ו )ומעקה האודים ונבות משנייח(
 יג( פו )'שעיה וונב ראש מד( כח )דבריםלונב
 ' להם אחר ענין , ד( ד )שמות בזנבוואחז

 זנח ג( ח )הושע מוב ישראל ינה .זנדק
 )עמעם נהרות והאזניחו ו( ב )איכה משחיארני

 ונטישה וגויבה לשון ' לא( ג (DW יוננו לא כי ו(יפו
 :המה
 ~:ע , כב( ל3 )דבריכ! דובשן מן 'ונק -זנק
 , ענינה כפי וסתרונה ' בתורה דמיון ואתלבולה
 בשן בני ואלים וכמו , הטוב בשן ממרעהידשן

 י יד( לב)רברים
 זע %א , האחד ; מחלקות לנ' מתחלק 'ז,נ
 יב )קהלת ממנו סייועו ביום פו( ה )אסתרממנו
 ורחלין ועין הוו ים( כח )ישעכן נועה רק והיהג(

 ונראה ' המה וחרדה פלצות ענין . יט( ה)דניאל
 נקדם וכבר , במלה יסוד שאיננו מעה שלהוא"ו
 בושה , השני . וק"ו במחברת הווי"ן יתרעכב
 מד )יחזקאל ביזע קנגרו לא יט( ג )בראשיתאסך
 הצמר כי , צמר מלבושי לכהנים הורה אסרהיח(
 תכון %א , הבשר את ומיגע , הנוף אתמזיע
 העבורה תכון ולא כנוינו הקורש עבודתבזיעה

 י בזיעה[הקדושה
 גצו א( יו )איוב לי קברים גזעכו ימי -זקנך

 כסי ופתרונה , בתורה דמיון לדן אין וארעמלה
 ' לי קברים נקצרו ימייויוון,

Dyt- ח( בג )במר' ה' ועם לא אועם ומה 

 ועמי עליהום לסיפך ו( כג )שבן ישראל  ועגיהולכזה
 י הם עכרה ענין ח( ג)צפניה
 וזעף סר ט( ו )מיכה אשא דל ועף .זן3ף
 והנם סו( א )יונה מזעמו הים ויעמד מג( כ)מ"א
 ' קצף לשון ו( מ )בראשיתועפים

PPt. ולא כוו( נ )'רמהה נשמע בגוים ויעקה 
 ב( ח )שם יזעקו לי יי( ז להושע בלבם אליועקו
 צוחה לשון כולם ט( לה )איוג יועיקו עשוקיםמרוב
 )שוסט' סיסרא ויועק מגורתם ני ונראה 'וועקה

 קול "עבירו ז( ג )יונה בנינוה ויאמר ויזעק יג(ד
 : מלחמתם אנשי עלבמחניהם
ץן3ד4
 מעכו י( כח )ישעיה שם ושר שם ושר -

 . כה( י )שםמזער
 ג( ב )שמות ובזפת בחמו ותחמוש 'זפרנ
 ינמשמעו
 מטר יזקו , יתאחר : שחלקות לר' מתחלק 'זק
 ו( ע )תליכ: שבעתים מוקק כו( לו )איובלאדו
 שמריכ! ק ג )מלאכי וככסף כזהב אתםווקק

 ופתרון , המה התוך ענין ו( כה )ישעיהמוקקים
 וכמהו , ענינו למי רביבים ירעפו י לאדו כוזיריוקו

 ' לג( מ )שמות ארשתו נתך לא ומכורבענינו

 לאסר ח( לו )איוב בוקים אסורים ואם ,השני
 )נהום בזקים רתקו זז( קטפו )תלים בוקיםמלכהים

 , המה ורתוקות כבלים לשון י(ג

 זיקורם מאורי אש קדחי כלכם זחן ,השלישי
 ניצוץ ענין )שם( בערתם ובויקות ש( נלשעיה
 הוא אף אש וקדחי , עליו יורה ונערתם ,הס
 י המשנה בלסוון וכמהו 'יורה

 ומיבא טו( ד )עזרא מלבין ומהנזקת ,הרביעי
 בנזק שוה הצר אין כי ג( ו )דניאל נזק להואיא

המי
 . חיבול וסתרונו , ארמית לשון ד( ו )אסתר
 נא הנה , האחר : מחלקות לב' מתחלק .זקן

 מזקן כבדו ישראל ועיני ב( כו )בראשיתוקנחי
 ' י( מח)שם

 ב( קלג )תהלים אהרן זקן הזקן ש ,השני
 וקנכם יצמח ער כט( 'ג )ויקרא בוקן אובראש
 . דן( ')ש"3
 יד( קמה )תהלים הכסוסים לכל וווקף .זקף
 וזקיף , ארמית בלשון וכמהו . קוממיותלשון

 ענינו פתרון וכה סו( 1 )עזרא עלהייתמחא
 היה כה : עלהי 'תמחא וזקיף ביתה מן אעיתנסח
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טשפט

 המי
 בנינו לסתור יצתה , טצותו עוברי על

 ביתו מקור' קורה ויוקיף אבניו ואת עציו אתולכלות
 ' קם"( עלוהי יתכווץא עלקה וקטרג , ~rpויתלוהו
 ואיסמה , האחר , כהלקות לכו' טתהלק .ץן4

 בדה יעברו 4א וורים ז( א )ימעין זריםכמהסכת
 לשון נא( א )במדבר הקרב והזר י~( ד )יואלעוד
 , הםנכרים

 וריכז יג( ל )ירמיה לסוור דינך דן אין ,ורשני
 הבשי ולא זרו לא יד( יה )שם נוזלים קריםוריס

 וזדת המה רפואה ענין וחבשו ורו ו( א)ישעיה
 על ורו לא מחרון אנשי ואמרו י קסט( זה עליורה
 ??11 ולא , הרומאים מעשי ההבשת אבקתמכתם
 עלמהמ, הזירו לא אמר אלו כי הלשון, למשקולתכה
 מה זוכר טאלין אע"פ , פתרונם אחרי נומשהיינו
 המכות כ' הורנו זרו לא ואמר הואע ועתה ,הזירו
 ורו הסותר ובהרהיק , ורו %א רפאו ולא הבשולא

 מורה, לגורת[ ]נ"ול קגורת אותו והקריבמחובשו
 שהוא הכזכות על ילכוד 1( כוו )ירמס? בטורהואורם
 וכן קו( ע~הכז יוורה ולא , מעקרכם אותכויוררו
 . יפתרלא

*,  מימי יד( יח )ירמיד? נתלים קייב! זריםטיסו
 וישוו ידמו אשר מהפותרים ויש . הכווערומה
 עבות מים וזרמו י( ג )הגקוק מים לורה וריםמט
 זרם אותיות כי , כן לפתור נכון %א יח( עז)תלים

 זרכם, בלשון לדבר בקש ואלו יסור,שלשרעכם
 WID והעז , ורמים ואומר , המצם את מכפילהיה

 יו"ד מוצף והיה / יסור כלה המלה כי , קזא(ורם
 כה ובעשותך , קזז( ורמים להיות הורם לרבותמ"מ
 והנוהר , יסוד ורפש ויין נמצא , קרים זריםלטים
 ואין לו, טניכז תשעה זר אבל / הלשון כלכיהר
 , זהססוק מתרון וכדה , בומבו לטתרונו קרוב.בהם
 ורים מים ינתשו אם לבנון שלג שדי מצורתיעוב
 לגנון שלג מימי אדם היעזב יד( קק )'רם' וגו'קרים

 . הארץ חול על לאט ההחכים , שרי טצורהנגרים
 , אותכז לעזוב הטוב לבנון, שלג מימי הטוצאכל

 להייעולם והמה לעובם אותם הטוצא בזחניההסר

 וטרווההז הרוה את ומהים הנפש אתמשעים
 אם , נוקש קחם 11-ים מים ינתשו אם הגוף,את
 לתרופה, המועדים מים מקור ולאבר לנתושטוב
 , בהב! תלוים וההיים להיים נכונים נאמנםמים
  עמי שכהני כי ' ולנתשה? לאבור להיותכםהמוב
 עמי, שכהוני ואץ- י מוו( קץ )'רנזהש יקפורולשוא
 נואלו היים, מים סקור והגיהו זזיים, מעגליונתשו
 בתחלת מ5ת הוממנו ואשר י הבינו ולא ירעו לאכי

 , לבנון שלג שדי מצור אדם דזיעוב לאמרהמסוק
 , תורות בעניני כמוהו ויש ' הוא הלשיןחידוד
 בבקריכש יחרוש אם סוסים בסלע הירצון ,כאלה
 קהרוש אם להקות המחוקק על הקב יב( 1)עמוס
 עד הגף יבער כאשר , וכמהו , בבקריםההורש
 המבעיר יבער כאשר להקות rPn י י( יד )מ"אתמו

 ן(, בו )טו'א בהרים יררף-הקרא כאשר ,וכמה(
 ויגרש , וכבוהו י הציר ירדף כאשר להקותהקה
 לנו הביא ראו ינו( י )שמות כרעה סני מאתאתם
 ויתכן , הרבה וכמוהם ' יר( לט )ברא' עבריאיש

 מבלעדי תיהר מראוה למוור דינך דן לאיןלהיותו
 מכם ינהה ולא כמו , מהלה וה סוור להיות ,וה

 תחלואי כי דע פתרונו יקום וכה , יג( ה )הוטדצמזור
 וחרומתכ! , עלמתכם רבו מדויהכ! ונגע' אדםבני
 לרפאות לב זזכם כל בלב שכל נתן אבל האלהים,ביד
 יועיל לא ואפס ,  לעזור ברצותו מער ולגהותהלי

 התחבושת לדעתו אם כי וחווור על לחבושהרומא
 ווין ושמהלדה יסוד כנמנו ובמיעלכם , לווכראומה
 יאכזר כן על , כמועלת[ ]נ"ול הועידותגתרופתו

 , לדיוור ירפאוך לא רופאקי כל , למוור ריבך דןאין
 עד אפלשונה ושני כי , דזמכי? עיקר ישיגו לגוכי

 ' ומרופאים כל ומלנב תעלסאשר

 מקדמו ויגורו ד( א )ישע' אזוור נורו ,השלישי
 כזיין ל( עה )תלים כתאותם ורו לא ב( כב)ויקרא
 ג )נהום כארבד; מנזריך ק 1 )נכודנר נזירושכר
 בני את והורתם י( מז )והושע לבנירע וינזרויז(

 ובלשון , זהותו נזור לשרן כלם לא( טוי )ויק'ישראל
 ' ח"א( ב ,ם )בראשו כען וורו , גש סורוארכנית

המבאר
 הפעולה.קבע צחה יסע "טת' ה' עיל:עהעת;2

 הרבים. מיכן י,'ם מלבר בשלמות ורם מלה ~res היה פיקזא( פשפט הו, כח ו לכתוב הפעוןק החי הראשנו עלהייתמחא

זרימ.ם ילסז1?
ת
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 )עובדתה תחתז כזוור ישייטו לסביך ,זהרביש

 לכם והמה יג( ה מהושע סוור מכם עהה .ולא ו(א
 מתר וכן , מחלה לשון כלם , כ( סו )במדברלורא

 ראוי ומחרונו . . )שב!( לתקלא לכון וקהיאונקלוס
 מורו ארע ומיורד: חליו את אמרים וירא '.ונכון

 יורה ולרמא , מורו ע5 יורה חליו , יג( ה)הושע
 : מוורעל

 מתחת 'א( כה )שמות סביב והב ור ,ההמישי
 ארחי מ( כב )ש"ב חל ותזרנ' ד( ל )שםלזרו
 ל )משלי מתנים ורויר ג( קלט )תלים וריסורבע
 עונשי ופתרו י וסיבוב דקקנה לשון כולכם 'לא(

 , מררוע ורבצי דרכי , ורית ורבעי בארחיפתרון
 )שמות רחבו ושת ארכו גרת מגורת וריתוהעמידו

 בזה ואין יב( מ (n'ptr תכן בורת ושמים פז(כח
 מלשון תיבה כל כי , המביא ומשקולת הלשוןתוכן
 בהסב , במלזז יסוד תאו באחריתה אשרעברית
 , דו1טקן לו לאמר אחר לאיש הסלד?י,מרבר
 רגשנותו עקב התיו את להגמל יוכל לא , קפלשרת

 , שנים בעקום עומד ברגשנותו כי , יוכסל לאכי
 אשר והנוליכ! , אלפיון בכל משטטפת רועכה

 ננפל, איננו בהם אחוו יסוד תיו גלותיותםבאחרית
 לולי , למלאכה ואחד ליסוד אחר להכפיל ראויוהות

 ואלדר : באחד די אכן[ נאוו רובל ,רגשנותו
 ננולך את ושתי : רגשנותו ע5 יורו אשרהתומן
 )תהלים מהסי אלהים באדני שתי לא( כ3)שטות

 ושחת ח( צ )שם לנגרך עונתינו שתה כח(פד
 שחרר ארצך כי ח( בג )משלו הנעימיותדברעי
 טו( יד )נמך' הוה העם את והמתה ך( יד)ישוע
 תשחירץ אתו ד( פכו )תהלים לבוז-רי בריתכיתי

 )תלים ממך זונה כל הצמתה ך( ך )דבריםוכרת
 אשר יג( ב )הושע משושה גל והשבתי נו(עג

 בשבתו שבוע ע%רצ כה( נא )ס"א אתוהסתה
 יג( ב )הושע קגי( ושבתה חדריה י( כח)במרבר
 את להכפיל הלשון מאמתת והקר ' הרנהוכאלה
 , במלים מיוסדים כחם אשר דבר ש מ4החוק
 את ושתי ראוי הוה לשרת טוסביןוהם

 גבוי
 לאמר

 , הצמתיה הצמת , ונרתתי וכרתי ,ושתתי
 חירור אגל , ושחתת ושהת , והשבתתיוהשבתי
 כי , נכמל ואינו במלך? התמו את מבליעהלשון
 כבהבונן אשר מתח י והנה , אחר בת1,4 .דייש

 באחריות החורדאשר יתר הברת ותכיר ,ממנו
 התזכו כי , לשררע והבאיכ! דקנשרשיכמשמליכם
 כי דע , למלאכו? ממנו והשני יסוד ממנוהאחר
 , יקדמנו ויו"ד , המלה באחרית הנכתב תמוכל
 המלה בין להטריד אם כי בתקי היו"ד הובא לאיען

 , קיה( עליו וללמד ד:תי"ו על להורות ד:תי"וובין
 , עיקר ~והערע במלה אחוו ואיננו יסוד איננוכי

 אשר המליב! באחריכ! הנכתביכ! התווי"ןואלה
 ישנתו המלינם ובין התווי'ן נין ד:'ודי"ןגהפריד

 , אביתי ; קצותם ואלה ' יסור מהיותםהתווי"
 , חליתי , וריחי , הייתי , דמיתי , גליתי ,בניתי

 , נסיתי , מריתי , כסיתי , כליתי , יריתי ,ריעיתי

 מפריד היו"ד נמצא הן , הרבה וכאלה יעשיתי
 המיוסריכז האותיות בין , היסוי ובין התיובין
 ממשפט ויש , התיו והוא , למלאכה המוער-יאות

 כאחד ת י ר ו להיות המליכן ומקושטהאותיות
 ולא , קני( בערית ת ר 1 ישבות ככה והיות ,מהם
 בתוך הבא היו"ד כי , מיסודחו %א מערתויהיה
 בין הטריר ו5א , הת4'1 ובין ור בין המרידהמלה
 העם זרת מערת ורית מור ואלו ת4ץ וביןורת
 מתונו הירד ומוציא זרתה להקות המחוקקעל

 פושר , הנה קדמו אשר העליוניכמ המליםנגב%

 * הצמת , שחת , כרת כמו , בהם יסורהתוו'"ן

 שאחריתכן מזער מענו מליכ! יש כי שמרואב!
 כועגזיד קילשון גירוד ואין ונכמל, במלה מיוסדתאו
 כד( יט )מ"ב מים שפרת' כמו , ההיו עלהמלה
 זרית להעכייד 'וכל ולא תועלנו לא טענתו כידע

 א5 בא לא שתיתי של יו"ד כי , מנים בכלמזרת

 ההוא ויסוד , וכיסוד אחרי אכ: פי המלד,ועוך

 אם כ' בשתיתי התווכן נכמלו לא רק , תיגושיגן
 שתיה מחקת תצא לא למען המלדק מראורעעקב

 הו"ו כמפעל היו"ד אבל קנו( שיתה שמהלחקות
 המבאר,

 אץ כי להורות חח1,4 ובע השרש בז בא כלוסרהיי'רקוה( למ"ר  אשר טז-ן איה פן לבזות המדבר ירצה אם ל "ל,
 המלה בסוף הבא תי"ו כל כדץ משרודת היא רק שרשית הוזזו ברי'ו דגש ויביא השרשר: החקיו יכפיל חנוכת את רי'והפעל

 . נחיר. ללשת ם;4'ב עללחורות םקוםו. לטלאותהשימוש

 שחומש אחר' פ4 . פזריח :רת  ישבות ככה ובחיהקם( ושבחח בי~בחו של הי"ו חתיה טזהם לפ' כ' נדאהקנד(
 ל'כ . משרוית שחילץ 'ורה ו"ת'ו חשוד בץ הי'ר בבוא כי לא :ח לולא כ. . שרשית % ולא ונסחרת נסתר כער עלטורח
 זח לולי כי , וריח סלת יסוד ורת מלת כ. לואר חמשפפושבוח אע נקבת שפ בכל כי לרעתו שה, וימרהקז . הוה. במקוםהבשון

 , צפת מן הצמח שעופר עטו הרח תחת וררנה אומר המחוקקה.ה . עצמו הכיזם פשרש רק הנקבה ח"א תמורח ן ח הכזחרריי
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 מן כר( פנו )תהלים צקיו מסניו וכתותי כמהוכי

 )שם מדין כיום החתה יר( ל )ישפי יחמל לאכתות
 כאשר , התי"ו ובץ היסוד בין ממריד הו"ו ג(פו

 וריח להיות נכון לא כן על , בשחיתי יו"דיפעל
 זרית ורבעי ארחי , פתרונו וכה , מלר אם כימורת
 אמר בן על , נתעותי וגררת סבעוהי זרהקימות
 ' ו( קלט )חה' אברח מפנץ. ואנה מרוחך איאנה

 להבז יקרה אשר דקאותיורן קצור? אלדזוגזם
 שנים במקום עומד התמו כאשר , התיידוכמקרה
 ראויים זזכם , שניכם במקוכם ולזבד וענוןככדר

 : כאלה לברכ!, ונאחזים[ ]נצול ונאהדים!להכפיל
 אוץ ונתנו ' סו( בה )דה"ב נחנוך לנזלךהליועץ
 נתנו טצריכו , כזז( לד )בראשיתו לנםבנוקיה

 לך נתנו וסידך הכל ממך גי ' ו( זה )אינדקיד
 הזננה אשר הכלים כל ואת י יד( כמו)דה"א

 כט )דה"ב והקרשנו הכנו במעלו במלכותואחו המי
  נשענו עלק- כי ' יג( יט  )שום' בגבעה ולנו 'ין(

 , נתננוך : להכפיל ראוים הם הנוני"ן כל י( יד)דה"ב
 די יש אבל , והכננו , ונשעננו , ולננו ,ונתננו
 , כמילתכן המבלעת רגשנותה עקב מהנהבאחת
 , ראשון לענין נשוב : הקדמנו אשר התרנוכמשפט
 הביצה ה( נט )ישעיה אפעה תבקע והנורהוכמהו
 , אסעיף אבם כי ממנה הנא לא בהבקעתההנדשת
 לה( ר )מ"ב מ5מיכ! שבע עד הנער ויגוררוככה
 , המה דיגנה ענין לח( ו )שופטים הגוה אתויור

 ' עליו בעלותו דזנער דש , הנער ויגוררופתרון
 כמיו bP וכפיו עיניו על ועיניו פיו, על פיוושומו
 ויזר וככה , המלה פתרון על מורה העניןנמצא
 מץ , בן אחרי ותיצרנה , ~rnb יריו טת , הגוהאת

 ותרגומו מים רוססל מלא ממנה צאת עראותה

 י ועצרמוכהי
 ל )הנעיה ובמורה ברחת זרה אשר ,השביעי

 )ע:~' לרוח תזרה ז( טו )ירם' במורה ואורהכד(
 הוא הנה יא( ד )ירכש' לעבר ולוא לורות לוא ב(ה

 י( לא )'רכוי' 'קבצנו ישראל מזרה ב( ג )רותזרה
 וענן אוזר לשון ך( לב )שמות המים פני עלויור
 פ( לו )איוב קרה וממורים ומגורתם , להםאחד

 כמו המלה פרוש כי לגפר הקורא יטעה שלא כלומרקנו(
 הוא בטרסה רד ואווזות , כפשוטו שתיה מן פירושה אבלשחי

 ' ע"ה זחי כל כרץ בערולמדבר
 שפ'רהבה ל רבא םלחא ע"מ היא יזרעאל מלת כלומרקנח(
 בשלום יושב עם על הבאים כבמש בהושע. רש"י וי"למארב.

 לב( לה )שם  בעתו מזרור? התושנא מגורתםוגם
 סלעים, ומשברי הרים שסרקי והמורים הרוחותהם
 ובאמרו , דהמה הרוח מתהדת והצנה הקרחכי

 ויוצא ירמה דבר אשר חוש ; בעתו סורותהתוצא
 משקל לרוח לעשות יג( י )ירמשו מאצרותיורוח
 קרה, ממורים אמרו טתרון ובעלי ' כה( כת)איוב
 )ישע' ורם מגורת העטידוהו , קרה מזורמיםבמו
 דזתוצ'א בחת גם ופותרים . יתכן ל," וכן , ב(לב

 , שלוה ושמהתו בלמד ראש החליטו ,  בעתומורות
 י כמשפט יסורתם על שמדים חלשות טבליוהסלים

 יתכן , ג( כג )דברים טמור 'בא לא ,השמיני
 ש יורד: ענינכ! אשר במלים ואת מללזלהיוון?
 ואם שקר, וורע פשע ילדי הממורים וקריופתרונם,
 פתרונה ממראה המלהתגזר

 כראוי
 המלה להיות

 הקרב והור כו( ספו )תהלים לימיי הייתי מסרכון
 כדת לא אשר הוריעה השו נא( א )במרבריומת
 יעבד , מעשהו ור מירעהו לעשות , כמשפפוולא

 ' כא( כיק )'שעמה עבדתו נכריהעברתו

 1( ו ושמדבר ראשו על אלהיו נזר ,התשיעי
 )תהלים נורו לארץ חללת כפו( 1 )ירמיה נורךגזי
 טגורתו להיות ויתכן , וכתר כליל ענין . מ(סט
 , שו( כה )שטות והבור

 אין וו מלה יו( ו לטיוב נצמתו ערבו בעת .זוי22
 ושרבי וציון וקורב לשון ומחרונה בתורה, דמיוןלה

 מ( סט )תלים ארץ ורויף כרבעים .זיפזיף
 כמו ופתרונה , בחורה דמיון לה אין ואת מלהגם
 , אר,ריווי

 וורה ב( לג )דברים למו משעיר וורח .זי4וץ
 )דה"ב במצחו ורחה והצרעת ה( א )קה'השמש

 ' ין(כו

 דברים מורם י( ג )חבקוק מים ירכז -זכינם
 עו )תהלים עבות מים ורמו ח( כד )איובירטבו
 ענין ך( כג טחוקאל רטתכ! כיסיכם ורמתיח(
 י הטהשאון

 הזרעים כב( ח )בראשית וקציר יע .ץן3,4
 )דניאל זרעונים להם ונותן ה( קבו )תליםבדמעה

 נראה ' כד( ב )הושע יזרעאל את יענו והם טו(א

 ושורר.ם מפנים לברוח בהם נוהרו שלא פארב קי עלפהאום
 יומה אריאל: ביתאתהכל,

 אח עננו כנץ , ערר שם שארניו תרעאל כמו בו יחריםולש'ד הרנמוביחםארב,ואי"
 ע"ר שם כמץ אוחו קרא כאן אף . שם בלשת נקראו ,יזרעאל
 , מקום שם פותרו דווש אבל י צחם חברווכן
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 אענה הפתרון ענין וכה , הוא ומטרתו מענינוכי
 והארץ , הארץ ארז יענו והשמים , השמיםאת

 השסים יורשול, את תענה והרגן הדגן, אתתענה
 ותענד, , מרמז רותן ותשרץ , לארץ רביביםיתנו

 )הושע esp) כארבאן וערסול , ועובריוזוורעק:
 בלשון אם כי וריעה איננה אשר וריעה וע1 . יר(י
 לי וורעתקז ט( י )וכר' בעמים ואזרעם , אדםבני

 צו )תהלים לצריק ורע אור כה( ב להושעבארץ
 לכם גירו , זזסר לפי קצרו. , לצדקה לכם ורעו 'ש!(
 לכזו צדק ויורה יבוא ער , י4 את לררוש  ועת ,נקי

 וטלקוש יוהה מנזרת צדק יורה פתרון יב( י)הושע

 , לצרקה המוהר את לכם נתן כי וככוו יר( יא)רבי
 ב ליואל נראשון ומלקוש מורוה גמיש לכ"כ!ויורד
 משמיכם וצדק , וזצמה מארץ אמרע וכמובג(

 ' יב( מה )תהליםנשקף
 יג( יכו והמדבר ווק לא נדדן סי גי .זן*ק
 כסף מורקי ך( יר )וכרב: הסובה לפנינטורקיכז
 זרקה שינה גם , המה סובה כלי פד( 1)גמדבר

 י אדם בנ' בלשון אמורה זאת מלה ט( ו )הוש'בו
 טז( כה )שמות רהבו וזרת ארנו ורת .זרע
 ' יד סרת ' וב( ט )'שעכז תכן בויתושמים

 זיינן מחברתנשלם

 חיית מחבררנאחל
 הבש הבר הבק חנצלוע הבל "בס .חב
 הדר חדק הרל הר י הגר הגו ה3נ חג ,חבת
 חטא חט י הה י חק הו . הי חוה ע יחדש
 ה~ל' הק'חך חל חי חטר, הטף חיםהס
 הטץ המס המן המל המד הם ' הלש חלקהלץ חי הין הלמש הלרחלם הלט לר הפהל
 הנף חנמל הנם שך חנט הן , חמש המרחמק
 חף , הסר אסף חסן חסם הסל הסר הס 'הנק
 הצן הצב חץ המ1הפשי הסר חפץ הפןהפו
 חרז חת חרג חרב תר י חקר חק י חצר"צף
 הרצב ' הדץ הרף הרס חתז1 הרם הרךחרט
 חשה חשב הש חרת, הרש הרש חרקהרק
 השק השף השן חשמן חשמל השל חשךהשך
 . התף.התר התן חתם התל התך חת 'השר
 דזבי , רי,4!וקר : כוהלייות לנ' מתחלק .חב
 )איוב עוני בהני לטמון ך( בו )ישעיה רגעכמעט
 ויתחבא ד( ג )הבקוק עוזו הביון ושבז לג(לא

 מצפונורז לשון ' ה( ג )בראשות ויצמחוהאדם
 י הסה משפונות[]נ"ה

 י( א )רני4!ל למלך ראשי את והיבהם ,השני
 הוברו לשון ' ו( ק: )יהוקאל ישע וקובהבלי-2י
 יהטה

 נכון ' ג( לג )רברים עמים זובב אף ,זזשלישי
 החביאני ר( ג והבקוק הביון ויגורת להיותהבב
 ההביא ידו בצל , פתרונו ההיה וכה . ב( סט)ישע'
 ' ' ' ההבינוני ידי בצל הנביא כדבר , קדושועם

 ויסך לכוסך ענן פרש ' )שב(( המהירניבאשמתו
 ואנשי ' קנט( בחובב בידך לתלונה ונכון ,עלימו
 . אהבה לשון הובב' אמרופתרון

 כי ע( כו )תעו: טשבלה יי' =בן יהבך
 )שומטים הטים הבט ך( כד )רברים החךההבן

 ' יא(ו
 בטרם , האחר : מהלקות ש' מתחלק יהבל

 יג )זזומוע יולרוז הבלי ו( סו )'שעקה לה וזבליבוא
 הבליכז ח( ינ )ישער: וכחוון והבלים ציריםיג(
 1 )תלים און יחבל הנה י~( כא )איוב באסויחלק

 י ה( ה לפרר אמך חבלהך שמהכוו(
 )איוב אהבל לא נסבאתי האמר אל אל כי ,השני

 מעסוה אח והבל סו( ב )שם כרמים מהבלי' לא(לד
 )ישעידז שכון כופני על וחסל ה( ה )קהלכן'דיך
 קראתי ולאוהד י3( יג )כניזלי לו יוקבל לרבר בו בז(י

 ל4ו א( יו )איוב חבלה רוחי ו( ש! )וכריההבלים
 קם( י כזבלני וזבל ו( כד )רברי' ורכב רחיםיחבל

 עברת לא הבולה מלבא קרמק- ואף 1( א)נהמר:

המבאר
 לה הקורפת חובב במלח לחלותה ראפ חובב אף בפסוק מרך סלת פ4קנפ(

 . פוחס חברו וקן וכי חשחתה לשון דבר שם הבול : רקו'יקם(
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