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אחל מ חבר ת
דא .תכ דג' דנ תא ר %רה דבר תשי דבק

התל תןתר,ררידי רהב מם חע* ח

חב תר ,רחרחל רחןדחף דחק' ף רק'רך

ה ,%רל ר% 6ח'דלף ,רלק' ד*זי רמת?
דסע'דןתג,דערעך'וףופף"דץ*רקרש"
דר יאק חז
ויך חזם זך יתש?
ררש'

דש דשארדשרןי
.רת.

דז.1ויאקיכנמויח(ה*ם קז*)נאטר
יאה הנשר (דם-ם נח מם) הנה ששריעה
מיסה המה כטשמעו,
ויראה(יס' מטכב)עמן
דאב .יאמן נפש(דנלימ כח מה) סני
יאנהמני עם (תלים פחי) ולמס תדוץ ראבה
עגם ועצב המה,
(איוב מאיר)לשון
דאכ.
לאמר (ש"אינ) ראגרז
בלב איש יטוחנה (משלייב כה) ובשנו? בצרר?
לאידאג('רמי'יוה) ואםלאמדאגהמרבר(מהוש'
כב כר) ענף אחרלהם,
ז*1נ .מתחלק לשלש כנחלקות :האחר ידבנו
לבו(נוכית כהב)'יכלנדיבלב (שםלהכב) נריני
עטים נאסמו(תלים סוי) ,השני ,ומדעת נמש
(ויקראכו מו) ולאדיב את נפשך (ש"א בלג)'
השלוחץ דבת הארץ (נמדבריג לב) ומוגמא דבה
הואכסיל(כושליייח) ותעלועל שפתלשוןודבת
עמ (בווקאל לוג) את רבתם רעה (נרא' ה)
ענז אחר להם ,ופתרוןדבה כמו מלה,ומבמחר,
אך *ות שפחים ורוע לשון[נויל לשוןוזרע]
ומגזרהםדובבשפתיישנעו(שיר 1י) וכהפהרון
וחכךכייןהכוובי טוב 1rP1יטיב נטש נג"אוו
לשום להם פה,
גרופים]
זי12א' יכ'מ 1רבאך(דביינמ לג כה) אץ
למלה ואתרמיון בתורם ,ונרוכזבענינהוסברתה
כי מרעת נמש (ויקרא כו סו) ראוי להחבקיאלוז
כי הוא קרוב למראהו ,וקרובלפתרונו ,ופתרון
ך
מדיבת נפש כמוחליפית נסש,וכהפהרוןוכימי
דבאך כימי כח הנערותקניוימי השיבה ,בגעת
עת כלות כח,יחליף כח,
ד * %דבלהתאנים (מ"בךיו) פלח דגלה
(? א 'ב)ענינו 'ורה
בסו פלח תאניכז'

ייעידם

.

*

.

י

כן

,

עלקי

ד*ת

 ,אמו לרבק טובהונו(ישעיה מאו)

רנקלשוןיונק (אצה ר ר) דבקה נפשי אחריך
(תלים מ ט) דבקדזלעמר נפשי לשם קיט כה)
ו כב לד) *
בזהדבקיםובןהשרון(כילנ
1א1נךא' מתחלקלו' מחלקות :ד*חר רברנא
ב"מ הנבז (שסות שג) ומדברך נאור?(עיר
דג)נכבדות מדוברבך (תהלים פו ואן הקול
מרבראליוכבהדברו סט)ענין מלל הם; השני,
רוחתי קנ) (קוהליכםיח מח)],
י[דבמרדבערמיעםסיהסחי
תינו(תלים כע ד) אריסם דברות
בים(מ',אהכג) ורעוכבשים כדברםלשקף היו)
כעררבתוךוזדברו(מיכה ביב) כולםלשון מנהג
הם,וינהגבלשוןארמית ודבר:השלישי,אורבר
) דבר כבד כנאד (שמות פג)
אשלזז ירי0י
לסניו(יח
ידבר (חבקוקג ה); ענין נגף זהכז:
הרביעי ,דבריוםביומו (שמות היג) ש דבר
הנסף (בראשית מגיח)ועל דברתטובעתאלהים
(קהלת ח ב) עד דברתדיינדעוןחייגו (דנשל ר
עדת דברים (שוה
יד) כמו על אדות' החמישי:
אשרבארץ אשור(ישעיה 1יח)
יר ח) ותטו
"הרירים(אברים א מד) :הששי,
כאשר תעשעה
נוההיבלהוא,
ולפני הרביר(ס"אוך)
תגמעם('שעיהלו) דבשוהלג
דבשייבי

"

יי

(שק -יא)
דג.
בתת הים (שא' א כו)הנני שלה
לרשם רניכמ נאכןל"יוריגונמ (ירמעז טו טו)
ואחריתכן ממירות רונה (.עמוסרב) כלם לשון
דגים'ופתרוןובנטעאתכ'בצנותואחריתכןבמיות
דוגה כההחי; יעןכה ינהג האויב אתראשיר?
השביה ,ראשיהחיים נשואים בצנות וברמחים,
ואחריתכן*)בסירותדוגה והנותרממגחךימולח
בקררייוגה ,לטען לאיתלעו,וליגעןיעמדו'מים
רבים ,כאשר יעשה לרנתהים אשר לא תבשל
ולא תצלה,ולאיאנלכי אםחי,ומהרוןדג בסנים
אחריםענין פרקןורביה' וחרגולרב בקרב הארץ
(בראשית מח טו)ענינויורהעליו ,וישרגון שם
ו הב)על טפתןרגון ((ןם:1
אליל,ביתרגון(ש',
א נורע אם הסמל צורת דגהיה ,ואם שמו
ה)יל
ד

'

ייתי

.

המבאר

על [חלימתוטח];ןל"א רנחנ רטחרנמינן

*)נוטח

לעירוי

ואחריתן

,
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רגןכיתרשמות העצמם כמו פסל,ואליל,ומטל,
ועצב ,וכמוש'
דבל-אימהכנרגלות(שיר1ד) ובשםאלהינו
נדגל(תלים כו) רגול כרבבהלשיר הי).ואינו
עלדגלו (בטרבר אנב)
ז34ן.תכין דגנם (תלים מהי) ולקחהידגני
(זזושעב ש) מעתרגנם(תליםדח)'
 .קיאדגר(ימחזע ש) ובקעה ודגרת
ד3ר
בצלהלשיתה לדסו)עניןגרול המרוחיכם הכז,
ואסנטהקסתבחרבות בצדה תקנן ושמה תמלט

.

ותבקריביציה,ובצלליכבירותיהבאיווקירותייך]
_אפרוחיה,
הנשמותתדגדדה
יל
ה
ו
ש
ע
ם
ש
ו
41ן .4ירוך(משלי יפי)
ררי
אחר
בתוליהן(יזזו'בגג)הדריםוהשדיםענין להם.

ז) טוב להורותליי' (נמס צב ב) ויודו שמיכ!
פלאך (שם פטו)ענין שבח ותהלה הסה-
החמוסי,לידות את קרנות הנוים הנושאיכן
קרן (01יהבר) וירו אבןבי (איכה ג גג) ידו
גורן לואלר ג) גמול ירו הדה (ישעיה א ח)
כולםענין חנ"הלשון] נפילה* ופתרוןלידות את
שינותהטים,להפיל אתקרנותהגוים-והנושאים
קרןיורהשניהםכי נפילה הווו ,וסתרוןוידו אבן
בי ככה קח),ויפילו אבןבי ,וככה נפילה יוצאד,
בגורלותיו כשה,ושלו גורלה ושל זזגורלליונה א
)1ובהמילכם את האוץ מחזקאל מהא) חבליכם
נפלולי (תחם טו ו) וכאלה הרבה* וגםיתכן
להיותגמולידו הרה ,ווידואבןבי מגזרתיד,
) מראש,האזינה
במו מואשתיו (נראשין כחיז
(בסר' כגיה) מאזן ,מרגלותיו(רותג ד)מרגל,
נברכה(תלים צהי) מברך'ועיין מו'א הו ט)

ו . 4מתחלקלו' כזחלקות 1האמקד,כלראקי
ירוד סמך(נחוםגו)אדדהכלשנותי(ממעיזולזז
כוו) כותי אקוםומדדערב(איוב  1ר)ותדרשנתי
משני והראשית לא מ)ידדוןיידון(תלים סחיג)
וירד כחניון לילה (איובךח) מלכי צבאותיהודון
'רודון(הה' סחיג) נרדוהלכו(ירכולבו נע ונד
(בראטיחר ו) נורי הרכם צמור (תהליםיאא)
י אם מלה אחת'
והמלהאין שודתהכ
יואנילו(שיר בכוו) דורי צח
השני,יוריל
ואדום (שם הי) מח ידידות כשמכנותך( -תלים
פרב) נתתי את יררות נמשי("ינוקזיב  )1ארדם
עד בית אלהים(תליםמב ה) לשוןאהבהוידידות
המהקד)..
השלישי,ומודה ועובירחם(משלי כחיג)גבח
לאלהי' תודה(תה'ניר) אשלםתודותלךלשםנויג)
חטת אדםתורך(תה'עויא) והתודואת'"טאת/
כי
(בטף ה  )1והתודה אנער חטא עלמת (ויקרא ה
ה)וגם אני אורך(איוב טיד)ענין אחד לכלנזי
ומחרוןכי חטת אדם תורךכההחשיעןכחהאדם
ועוו ואמויכנע וישוח לפגזי' ויודהכיאין כחו
כח ,וקא עוזו מעוו[נ',ז עט] וקא חמתו חמה
ו חמת תחגר *
כי שארינ
הרביעי ,אודך בכלי נבל לתלים עא כב)אודה
אהודנו(שם נח
בנק לבי (שם ט נ)

רעש ה
וא -
.
דו את אשהדוה(ויקראךמה) והדוה בנדתה

קר)רשי!ומנ
.חםחברולשטושרוח כמונחתי אחיירוח
נמשיקח)ככלספ"אזו'בתיתחפישמלתי
ףכמסהוקלט,

נוסףכאן מלחירו,אבלאטלח שחר ,להפחה
פעל ולא שם;
ק 0הששקלהוהלאנסבאבהקראכ' אםבפשיה'

י)

י"

ומטהרי

משןי

הטהרי ,ואעמידה שהי חידת גדולת (נחממק
יב לא) והתודה השנית ההולכת למואל (שםיב
לח) .עבין כניסות וצבורים המה ויחנן להיורץ

.

מגורתםנצבוכסונרנוולים קי)(שמו'טויח) קמו
עגטז) ויצורת המלה אות אחת,
נד אחד(יהויד
אגל ~נ"וו אלו] זהתו"'ן והנוני"ן והמממן
והיורי"ןהבאים בתחלת
אשר אינם יסור
דזמלרי
כולם [נ"ה רובם] טתחלפים אלה תטורת אלה
כאלהי תודה ,נד ,ישועהתשועה ,משואות
תשאות,סרביתתרבית יקום תקוטה,יציאותקי)

.

תוצאות ,

דהב.
,

שתה סרהבה (ישעיהיר ד) פתרונו

לפיעגינו ענין נוגש המה .וענינו שנת הנוגש
ושנתה סגהמתו
דהם כאיש ניסם (ימיהיד ט) גם וה
פתרונולמיענינו -ואין לו דמיון בתורה ,ופתרון

.

דנהם כמוחלש,כגבורלאיוכללהושיעיורהעליו.
 .מדהרות דהרות אבייו (שופכתם ה
זועקן-
כב) סוס דהר (נחום גב) ענינו יורהשיו' ענין

המבאר
קו) בל'ה
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הרבה למובית סניםי וייגעו עטים בדיי אהד,
ולאמים גדיריקיעפו (חבקוקביג)בטן אשבמו
ד"קלמיענינוי
השני ,טדי עברו יקח אתכם (ישעיה כחיט)
ויהרן
טברויןצאתם(ש',ז חץל) בודי חדשבהרשי
ומריגי בשבתו repn~l
י גג) גיטדי דגרי
בו (קיטיםלאך)גי טדי ס
רבתך בו תתנודד(פזם
טהכ 0מחרונםלסיענינם-
השלישי,די חוית (דנאל במג)די התגזרת
אבןדי לאבידין (שם ב לד)ודי הוה צבא הוה
מחא,ודי הוה צבא הוה מרים (שם ה יט)ורוב
אשרבלשוןאיוויתדי.
הרביעיוהדיה למינה (דבריםיד'ג) נקבצודיות
(ישעיה לדכוו)נזמיניעופות הם
'
ו
כ
י
ו
(
ו
ל
החמישי,ואניכותבעלהסמרגדיו
יח)י
ה
כ
ק .וענהעליז דיק סגיב (מ'צ א)
קי
י הוא.
קרב
דך ' ירכהישח אליםיס מרנא מעונותינו
(ישעיהנגה frפצוע דכה (דבייםכג ב) לא דכאו
(היגויהבירי)ויי' דזסץ דכאוזוחלי(ישעיה נגי)
אלישוברך נכלםלתליםער בא)לב נשברונרכה
(שם נא י )%והרך רשעים תחתם(איוב ט ע)
או דכו במדוכה (כמדבר יאח)ישאונהרותרכים
(תלםצג ג)ענין הלמות ושברהמזז.

.

כי

יכ
רמיתימדכירו.ממחז(עייףי ט)יכי
בלשוןאר

יכר

,

דל' מתחלק 5ג' מחלקות .האחד ,דלותי
ולי יהושיע(תליםקטו ו) רלות ורעות תאר מאד
(בראשית כ"א יט) ואם רל הוא (ויקראיר בא)
ומדלותהארץ(ירמ'נבטו) דללווחרבוריב) לשע'
יכו ו)דלו כאנוש בעו(איוב כח ד).
ךתיני -ודלת ראשך כארגמן לשיר  4ו) ריו
י(תלים לב)
(ישעיה יד)
עגיונרילהלמורבוצםעני לישעילהחלחיכבי)עדנייפןונמועל המה.
השלישי ,וגם דלה דלהלנו (שכוות ביכי)
ותבאנה ותדלנה לשם  1סו) ואיש תבונה ידלגה
(משלי כ ה) כמר מדלי('שע' בונוו) ענין משאב

.

ולאיוכרמנחם,

ליב)רל'י,דללובפהברתואם רלהואע"כ
קיג) רשש :וסחם חברו לשת רססה כסו הרםאהרן.ונם
גן סהר טובו"יל ורומס  ,ודונש סודה 5ר ,ע"כ,
קיד) סף קא ש"ש רוס אשר יתבאר ג"כשחיקה' אבל רק

המה ,אך קרוב ההש לעגע זה הראשון חנ"ה
העליון) .אבלהעניןימסק ביניהם נמעט

דלכ .אזידלג כאיל פסח(ישעיהלהו) מדלג
עלההרים(שירב ח)ומקדתי עלכל הרוגל (צפב'
א ט) ענץ קפיצה וממסע [נו"ל ובנפשע] הכוה
כמשסעולפיענינו

.
ע תלארס עוד (יהוקאל
דלח .יל"יויד
לביג) והדלדזכוים ברגלך (שםלבב) פתרונוכפי

ענינו ,ענע בחפש (כיה מרפס) הנוה-
דלף -רלמה נמעד מתוגה (תלים קיט כחף
דלהמורר גיוססגריר(כהגלי כו נוו)ידלף הבירג
(קהלהי מ))ענין רעף ונסח הם -ודלחת הנפש
נכיתם (נוו"ל מתוגה) כמו במסחרים תנכהנסשי
(ירמיהיג ת).
%ק מתחלקלכ' מירקות  4האחד ,הרלף
האש (יחוקאל כדי) ורלקובזום ראכלום(עובדיהן
איח) ובקדחתוברלקת(דבריםכחכב)עניןתבערה
הכוה
-

דגמני,כי דלקתאחיי (בראשות לאלוז על
ההרים דלקנו (איכוז ד יט) מדלקאחרי סתותים
(ש"א ט נג) עניןרדיפה המה-
 .למתח למניו דלתים (כמעיה נזה א)
הרלתתסוב עלצירה (משליכויר) דלתות נחושה
אגובר (עמעום כוה יב) דלתות נחשת (תלים קו
כוו)ודלתישמים (שם עחכג) ככהבמעו.
:
דכם .מחולק לה' מדלקות:
האחד
ארץ
אל תכסי דמי (איוב %ו יח) שמך דם הארכו
(בראשית %ו) דמךעלואשד(ש"באיז) דמים
לו לשמותכבב) חתן דמים למולח (שם ד כו)י
דהמני,דמועדהגיענואליכםלש"אירכו)ויינו
אהרן (ויקראי ג) וירמו לכוו עצת'(4וונ כס כא)
עוף לאגן דוטם (דצקוק ביט) דוםלה' כסתחו%
לוקינ) (תקםלז ו) כמעט שננה דומה נמשי (שם
צדיו) מוב והקיל ודוכנכם (נתיכה ג כו) ענין
דממה ושתק המה ויש דומה אשר הא טת'קה
בענינה ולא ביקורתה קיש) כאלה גידום השמש
וירח עטר (נרושעייג) שמש בגבעון דוס (שם

ירע

.

משאל חואואשי שתיקח ספשובאורי כמו עמד ש פסק ,על

ק אסר ולא
בהחלה.
השתיקה
בקודחה כי אעז כיסוד בום אשר הונחעי
'
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ייב) כאשר יש עמידה [נו"ול טעמד] שאיננה
עמידה ממש' באלה ,שם עמדולאתשיגםבגבעה
להושעי מ) כי עמדו לא ענו עודלטיוב לבכוו)
ערורו כגרבר קטו)יכ
י עכורהכילרת (ברא'לכו) '
התגלישי ,רכושי לקאת מדבר(תליםקבו) מה
אעידך מה אדמהלך (איכה ביג) אלמי דמיות
(יחוק'לאב) אם לאשויתי ודוממתי נפשי
(תהליכ! קלאב) ותמשלני ונדמה(ישעק :מוה)
נדמה שמרון טלכה (דזושעיו) ובידהנבי~ויכ!
ארמה (שם שו) סב דמה רודילצבי(שיר
ביו) דמתה לתמר (שםו ח) לא דמהאליוביפיו
(יחזקאללא ח) בצלמנו כדמותנו (בראשית אכו)

בגדי

י

י

ירמהלידבבני אלים (תהלים פט)1י
הרביעי,כי נדמהכל עם כנען (צפניה א ש)
אל [נו"לפן] תדמה בעונה(ירמיה נאו) ואמר
אויליכינדכיתי (הנשדהו ה) בדמיימי אלכד:
(שםלחי) ואשר רמהלנו (ש"נכאה) נם מרמן

תרמי(ימקד טחב) נרמתה אשקלון (שםמזה)
איך נדמיתה(עונדיה א ה) וכל אנשי מלהסתות
ידמו(ירמיה נל) וכל אנשי המלחמהידמו (שם
מן כו) ונרכור נאות השלום (שם כהלנ) כייי'
עולזתנואירגונו (ירצידו זז יד) ודמינתי אמך
(הושע ד ה) '
החמישי ,כאשרדמיתי לעשות להם (במדבר
לגנו) אלתדמי בנפשך(אסת'רע)רמינו אלהש
חסרך קטו)(תלים מחי) והוא לאכןידמהולבבו
לאכן יחשב(יודעיהייו)
,עג :מחשבות המה'
 .כהדוש מתבן במו מדמנה(ישעיה בה
י)לדמן עלפני האדמה(ירמי חב)ענין אשפתות
המה .ובספריוסטון שעוריכ! הנמצאיםבללי
הסוסים והבהמות המהנקראין דומן קע)י

דמן

דמז3י ידמע תדמעיתי
רעיני דמעה (יקם'
יג'ו) ורמעתהעללוניה(איכה אב) שיטהדמעתי
בנארך(תליםנו ט)י ויש מראה שנילמלה ,אך
קרוב הואלוההעליון' מלאתך ודמעך (שפורץ
כב כה) הוא התירוש הצח והמזוקק אשראין
בו שמרים'
'
ב
ל
:
מתחלק
ן'
ת
ו
ק
ל
ח
מ
האחד
,
ד
ן
ד
אנכי

.

גע
ן
מ
י
ס
= :בןי
ם

0

.

.

.

המבאר

ןסג:ף:ם:ףרש"'י

p1D:

4

(נתש' סויד)איןדןדינך למזור (ירמוסליג)
דנני אלהים (בראשיתלו)' ענין משפט הסהי
השני ,לאירוןרוחי באדכז לעלם (שם 1ג)
בעלי טתרלן אוכוריכ!ליגורת גרנה הוא ,וטתרון
נדנה ותערהענין אחדהם,וישלפה מתערה(ש"א
יו נא) וישב חרבו אל נרנה (דה"א כאבז) אבל
הסותר טשרדבראיננויכול[נוו"ללאיוכל]להשיג
אםהנו"ן הראשון אשר לנדנהיסודבו אםאין,
כאשראיננויכול להשיגתיפו של תערה ,אע"פ
סיכרלהוליכו תוצאות ענינים לא שבונן חקר עקר
יסורתם'אזורם ~ mPnקרובבענינו לותער כרה
(בראשיתכרך)על דבראריקחרבי (שמותטו ט)
והריקו חרבנתם(יחו'כחז),אבליש מלהבלשון
עברית קרובה ללאידון רוחי באדם (בראשית1ג)
ווה מראה המלה וענינה ק"ו) איש ריב ואיש
מרון(ירמיהכווי) איש המהיגרה מדון(משלי
טויח)' וכהפתרון לאירוןרוחי באדם ,לאיריב
חרוני באדם ,ולאיוכהו אישכי השחת ישחיתס
אפי לעת מלא להם מאה ועשרים שנה ,כאחד
יתמוויכלוויספו,ובטיהמבולינועכל בשר,ויהי
כן ,ויכלו :1אסס תקווהי והמריברז והמרוןענין
אחר להכר ויש בלשון עברית מדון אשר איננו
מגורתו,ויזזי איש טדון ואצבעותיריו ואצבעות
רגליו ט"מ וינמכו(טי"ב כאך) ' ואין כמהו איש
רע ומדון ,כי הם"ם הנשרש בוה נשגרץגורז
[נאומזה],והנו"ן הנשרשבוה נשבתבזה[נ"וו
שוה] כיתר המלים ,ואלה המלים אשריוכרזו,
והוא הכה אר :האיש המצרי איש מדה (דה"א
יא נג) וכל העם אשרראינו בתוכה אנשי סדות
(במרבריגלב) אבנהליבית טדות(ירט"כביד)
ומבאים אנשי מרה (ישעיטו מהיד) ויתמרד על
הילד (מ"איו כא)
והי
י כל זזעם נדון (ש"ביכוי) אומריםבעלי
הפתרוןכי הוא מגורת נורד(ישעיהייר) נדדיכט
איוושעכןיו) נרדה(ישע'ילא) נעונד (גר'ריב)
ונראתה הכלהכ:איננה שקולה נדת ,ולא טרורה
כמשמט ,כי לאיתכן להיות במלוק אחרושני
נונין משת' קצותיה סוכנים למלאכה ,הן נורע

--
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כ' נונא נדידה איגדו יטור במליכם באמרן-ירור
ממך (נהום גו) ותדד שבתי מעיני (בר' לא מ)
עלכןראוילהיות הנו"ן הראשוןעשוי למלאכה,
והאחרון יסור לא ימוש מהמלה ,וכרה תכונרץ
המלה ותוצאות נוניה ,כנר נודעכי ברוב תהלת
הטליכםנוני"ן וממי"ן ותומןויוראן אינכז יסוד
ומהלקותיהכן כסי המלים ,על כן יש כואמתוז
הלשון ומשפט המבטא ,וממשקלתלמוריםלהיות
פתרוןנדוןמנורתמדנים(משלי'היח)וזה מראה
המשר ,ומוצא הדברי יש מכון (שמות טו טז)
 .וכמוהם
ונכון(ברא' מאלב)' כמהונדון ומדון
בענינם תבונה ,ונבון ,נחלקים לשתי מחלקות,
ה ל םנופל המעשה,והנו"ן עלהעשוי,וינון
כל הבםלבכיאיןסהרון מרון ככוןנרוןיולאגזכון
כנכון וכוכונורז כנכונותן ננענע כנכוניל  ,כי
זזכוכונותניפעלים והנכונורץ כעוליכן ק'ט)י ככוו
והיו נכניס (שמות י %ש) ננוןלביאליהם(תלים
נו ה)כינכון בידו יום השך(איובטובג) כשהר
נכוןיוצאו להושע  1ג) אשר הביוז נכון על'הכו
(שופטים טו בו) כסאךיההזנכוןער עולם (ש"ב
1מוו) ככהנבון מגורת תבוננהי והוא המשפט
למרוןונדון' אבלכגרון גותהלק לשתי מהלקווז
בהיות המ"תעשוילמלאכה ,תהיהגורתוממדנים
(משלייהיה) ,שהיות המ"תיסור במלה טתרונו
טמדה' אנשי מדות (בטרבריגלב) איש מדון
,
(ש"ב כאך) ובהיותהנו"ן תמורתו מוקזגרון '
ופתרונו טהרהרריב' הן נמצא הנו"ן האהרון
שור במלגז' ונדוןוידוןיוכיחוויורוכי הנוני"ן
האחרונים נאהו'ם במלים ומיוסדים בהם ,ואלה
המליםהנשויםלמדוןהנגור מגורהסדניםי אשר
הממיתן עשויין למלאכהוהנונין יסודי מלון,
מכון ,מעון ,מוון' מכינם ישבתו ממקזזן,
ונאהוים הנונתן בסלים אחיות עקר ,ופתרוןויהי
) גזוקרהרריבומתווכח
כלהעםנרוןקד) (ש"ביב!י
ויאסר
הצילנו מכף אויבנו ,והוא מלטנו
מכף פלשתים ועתה ברה מן הארץ (שם) ועתה
למה אתם מהרשים להשנק אתהמלך (שםין ש)
על ואתהיו מתוכחיםי
אתנרית רוחי אנה דניאל בגו גרנה (דניאל 1

עי

המי

טן) פתרונו כפי ענינו ,כמו נטעמים רוהי אני
דניאל בתוך וה ,ונרזה קרובמן דנה4 ,וך ל4ו
במשקולת לשקעברית ולאבדקרוקיה,ויתכןלהיות
מחרוןבנו נדנה ,בתוךנדידתשנתי ,כמו ושנתה
נדת עלוהי (שכו 1יט) ויש מהמותריות אשר
אומרים נפעמה רוהי בתוך נרנהי ,שמו הנוף

נדנה לרוה והערה לנפש:
מפני האש (מינה א ד) הרים
דמי
נרונג נמסו(תליםצו ה) היהלבי כרונג (שםכב
סו) כמשמעוי
דן3י מתחלקלגימהלקות :היצהר,ורעכי על
כל אלה(קהל' ש ט)כן דעה הכמהלנפשך(משלי
כדיד) בכלדרכך דעהז (שםגו) לא נודעתי להם
(שמות1ג)'ענין אהדלהםי ואנשיפתרון אמרו
ושמייי
' לא נודעתי להם לאגליתי להםי ומהכד
ם
י
ה
י
מ
ת
אשרמ
המלה
את
ה
י
ה
,ואלו פתרוןהענין
המחוקק
ה
י
כה,ה
המשפט
ל
ע
ר
ש
ו
י
מ
ת
ו
ק
ה
ל
~נו"ל
%
:
א
ל
ה
כ
להם
ל
ג
א
,
הנו"ן
לחקוק] ושמי
הודעתי
מונע את המלה מהיות ככהי כי מראה הסתרון
לסישקלת המלהואותיותיה,נודעתי ,כמונותרתי,
נוצרתי ,נושעתי ,ווהפתרון המלה ופשרהענין.
וארא אל אברהכ4 ,ול יצחק ואליעקב באל שדי
,אבל לא
ושמייר',נראיתילהם באל שדי ובשםיי'
נודעתי להםפניכם אל פנים ולא נראית' להבזעין
בלבת אש,
בעין כאשר נודעתי ונראיתילך
נפשני ,והאדםידע את הוה(ביאשיה ר א)
וידע אדם עור את אשחו (שם ר כה) ואיש לא
'רעה (שם כד טו) והמלך לאירעה (מ"א א ד)
וגדעה אתם (בראשית יט ה) ,ענין ידיעת משכב

ידייג

.

המה
ממרחק
ה
ו
ב
ג
ו
ה
ל
ק
ם
י
ל
ה
ת
(
ע
ד
י
י
,
ו)
השלישי
וידע נהם את אנשי סכות (שופטים הטו)יודע
כמביוץ למעלה (תלים ער ה) פחרונוכפיענינוי
ענין גדע ושטל ושבר הסה,ויתכן להיות מגורתו
לכונותיכוינוכןהודע (שם ציב) כפי כועפ!כנוער
שנותינו וקוצרמנין יטינוכן תיסר זרותנו ,כסי
השנים יהום המוסר *
דן3ךי דעכו כאש קוצים(תליםקיחינ)דעכו
כפשתה כבו (ישעיה כגג 'ז) ירעךנרו(משליככ)

התבאר

קיט) פ 4הנינוח הוא שם,ונכוייה הוא האר הפעל אותאר השא ,קד) רש"'ו

זרוי

סחוכח'ם זה עםזה .ע"כ ולא בשט טחם
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ענינו קרוב מן כבוי ,וטתרון דעכו כאשקוציכ!

כה הואי אשי קוצים ואשי משתים ולהיותכם
סהרהתגבינהבאין גחלת [נמולאין גחלתלהם]
)'
ומגורתו בחמונדעכו ממקומםלטיוב 1יו
ן4ף ,קול עלה נדף (ויקראבולו) אלירסנו
לא איש(איובלביג) להרף את כלאיביך(רברי'
ויט)כי  %הדפו(ירמיסו טו) תתןדפי(תלים
נך) שרפשו מאור אל חסוך(איוביחיה)כהנדף
עשןתנדף (תלים סחג) ,וכה מחרוןפן תאכזרו
טצאנו חבטה אל ירטנו לא איש ,אמראליהוא

התחכמוני אם אחרש ולא אענה תחשבו בלבבכם
ותעלה במחשבותיכםכילכםלבדכםנתנה החנמה
%א 'וגל איש להדוף את איוב ולחסוכ! [נ"ר;
] את ט'הוומתי אל '
יחתום
לדודי דופק (שיר דקב) ודסקוכז
דפקי קי
יוכ! אחד(בראשיתולגיג) מתדמקיכם על הרלרז
דחיה המה,
(שוסתייםיכו כב)י ענין
ב
ו
י
א
(
מא
כאנה
'
יר) ענין
'ולפניו תדוץ
טשוש [אוו שמחה] הוא ,דץלמניו דאבה'
דק ,דק כבסר (שמות טזיד) כטיט חוצות
אדקלם (ש"ב כב מג) כדק יטול(ישעיה בו בזו)
והדקותעטיםרבים(מיכהרי 0נאריק דקו כהדה
(רנעולבלה) ותדושנה ותדקנה (שםו כג) עכץ
שחק והמה ,ומשורת ערתוגבן או דק (ויקרא
כאך) צנמותדקות(בר' מאכג) דקי צורהרקיקי
חננית המה'
דקר ,יירקד את שניהם (נטרבר כהח) כל
הנמצא ירקר('שעיהיג טו) ומרקרים בחוצותיה
(ירסקו נאד) שהםיובו טדקרים לסיכה ד ט) '
דרי מתחלק לה' מחלקות :האחד ,ודר
וסחרת (אסתר א ו)אין למלה ואת דמיון בתורה
וסתרונהלפיענינה ,מאבנ' שהםואבנייקרה הוא.
השני ,מרורבאהלי רשעלתהלים פריא)די
סררהון עם בשרא(רני':4ביא) ידרוןצפרישמיזג
(שם ד ט) כלדיירי ארעאכלא חשיבין (שםדלב)
ואםערריא מדורה (שם הכא)'ענין טשכן[נ"וו

דץ

ושלסו ליס אלהיכם (שם ש ע) ויזבחו ופחלה'
וידרו נדרים(יונה א טו)כי חרר נדר(דבריי כג
כב) ביו
ב אשר לא תדר (קהלת הר)'
הרניעי ,גם אג' אגדל המדורה(הקוק'כרכון
סכדה) סדרתה
וגםרורהעצטים תחתנה קנא)(גי
אשועצים('שקיללג)עניןכיור [הוולסיד] המה,
כהחמישי ,וזהזנאי לדר דר (שמורןג טו)
וש%טנדז עכ! דר ודר(דנהילגלג) ברורדוריכם
(תלים קב כה),
שנותיך
' והיו דראון לכל בשר (ומשרז סו
כד) לדראון עולם (רנשוליבב) עניןלעג וקלס
המהלסיהענין קכב)י
לחך) בסתר
,ינמל 1הטדרגות
Np
המדרגה (שיר ביד)'ענין)מtעrלlו
ת~המה"

וי4-1י1ן

.

דרכ

י (בראשית 3יח)ממיני
דרדריייקיץייזמ

קמשונים ד;וא

*

דרורי מתחלק לשלש מחלקות :האחדי
וקראתם דרור (ויקרא כהי) הננ' קורא לכםררור
(ירמיהלרי~)ענין חופש המהי
השני ,מר דרור (שמותל כג) בשם טבשמי

הקטרת הוא'
ותשלישי ,ודרורקן לה (תלים סדד) כצמור
לנור כדרור לעוף(משליכוב)ענין עופות המה
דר1נם' יכ! ודרוכת ירשה (דבריכזלג כ)3
והגוף אל דרום (הווקאל כא ב) ' כהישמעו '
דרך' מתחלקלג' טחלקות' המהר ,דרך
דזנשרבשנייכ! דרך נחשעלי צור(כושליליפו)
כהדריכך בחיך תלך('שע' מחע)הרריכני באמתך
(תלים כהזז) זה הררך לכו בו (ישעיה לא כא)'
דרך כבשכנעו כמו ארח,ונתיב,ושביל ,ומעגל,
 ,וטשעול ,כינוי דרך המה' ועם לדרך
ומסלי
תוצאותענינים מלנר אתז דק -אשר איננהדרך
כי אם בלשון עם ושפתבני ארם ,כאלה :ואעם
אין בארץ לבאעלינו כררך כל הארץ(גר'יפ? לא)
בררךכל
י (שםלא לה) אנכי
כי דרך נשיםל
זזארץ (מ"צ ב ב)כישיחוכישיגלווכי דרךלו
המה,
ח כו) ,
(שםי
מעון]
ג
ס
ת
ג
ב
השלישי ,נדרלאביר יעקב(תלים קלבב) נדרו
השני,ובגדיךכררך (ישעי ב)דרכתי

.

.

הי

המבאר

קפא) רשש ,וסרחם פירש נסואני אנד'ל הסדורה .אבל
רש"י פירש לרעתו סרר וערך העצם'ס תחח שאר האבר.ם
כלומרילחמוהנבור.ם בשביל החלשים המפצו אלו אליה .דור

לשק עריכה .וכן וצנפך שפהכרוי ,שורות היקף נ"סוח
וכן שורהחינםחיא;
רראת
קכב) שץלע.ל צר 33

בהי

.
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לבדי(ישעיה סג.ג) דרבים גתות בשבח (נחמיה
גסו) על במותימו תדרוך(דבריםלגכפו) והדרק-
בנשים(ישעי אטו) ערמדרךכף'רגל(דב'בה)
ררכתביםסוסץ( .חב'גיו),ענין הדוש המהי
והשלישי ,דרך כוכב מיעקב (במדגר כדיו)
יררכון קשת (תהליםיאב) קשת דרוכה(ישעיה
כאכוו) יררך חציו (תלים נח ח) כי ררותילי
קרורה(וכריה בויג),ויררכו את לשונם(ירידיהבו
ב) אליררך הדרך קשחו (שם נאג) ' כמואל

יישרקשתוי

) וחית השדה תדוננה(איוב,לפונוו)
(תלים כהי
כעגלה דשא כרמלהניא) וישפיכו כאפר לדש
(מ"ביג',ז)'ענין כתישה המהי
רשאי תישא"איץישאלנראי אינו)כי
עשבים המה,
דשאונאות מדבר(יואלבכב)ענין
 .מתחלקלב' מחלקות :האחד ,ונחת
דשן
שלחנך מלא דשן (איובלד פו) דשנים ורעמיכ!
מהיו (תלים צב טו) והיה דשן'ושמן(ישעי'לבג)
כלדומני ארץ (תלים כבל) ועולתך ירשנה סלדו
(שם כ ד) ענין שומן המה'
השניי והוציא את,הרשן (ויקראו ד) ורשנו
את המזבח (במד' ד ע) ונשמך הדשן אשרעליו
.,

ואוחנ.כזן  ,דרכמוניכ! שש רבאורץ ואלף
(עיר
א ב סכו)'

י

דרשי יעתודיוש את (הושעי ע)
כתובים במדרש הנבינו ערו (דה"ב ע כב) דרש
ררשמניה (ויקראי טו) ' כמשמעי'
דש שתן דשחיים (דה"א כאך) ונדוש
) דיש אתבציר(ויקר'
מואב תחתיו(ישעיה כהי
כוה) אדוש ידזשמ (ישעי כחכח) כהדוש מתבן

.

יי

ייש יייז

א ע) אש
דרשי
דת למסתי
דת לסו (רברים לג ב) ורחיהכ! שנות מכל עכ!
(אסתר ניח) אשר לא כדת (שם ד טז) והדות
נהנה בשושן הבירה (שם ג טז) והשתיה כדרר
ן אגם (שם א ח) נסדר וכתור'
אי

ותשלם מחברת ד"5ת

אחל מחבררנ ד",א
דקזל' הב הבל ,חג ,הד הדם הדס הרר,
ה,היהיךהילהע ,הל הלא הלם ,הם הטל,
הר הרג הרם התל ,
הן ,הס;,הסך,
ורע (בראש ת מן כג) הן
י קא
ררכך בראגמ נתתי ('חזקאל,שוגש 0האכדיסרולא
(רנתיה ב מג) ערנו קרוב מהנה; הנה לכם זרע

דיו ים

מתרתולפי ענעו,.

ו-ק '22הגו  44בםאים

יצ) הבולר' כבוד

חמו (תלשבכוא)הכיאמיתי הבו ( 4אעב1נב)
אהבו הבו(הופיעדיח)זבחי הבהבי (שם חיג)
לעלוקה שתי בנורת דבב והב (משל'לכוו) דרבי
הממפחת(רותגמו) השלך יי
' יהבך(תה' גה
כג)ויהבוגשממהון (דניאל ג כזו) ויתיהבוןבידה
(שם 1כה)לשון מהנה[נותץעניןנתינה] המהי
הבל; אך הגלבני אדם (תלים סב  0ארם
להבל דמה (שב! קמר ד) הבל הבלים (קהלת א

עי

קבג) רשפי:

ב) גם זה הבל (שם ביט)'
הני בינה הנעי(תלים הב)עליהגיוןבכנור
(שם צב ד) ולאומים יהגוריק (שם ב א) כלינו
שנינו כמו הגדל (שם צ מ) קיניכ! והגה והי
(יחזקאלב'י) כאשר יהגההארייה(ישעיה לא ד)
והגהגזם'ו יצא (איוב לו ב) .לנין כולל וזם.
מצאתי רא'תיבססר
ה22
במחברת דוקא ,להדוף אוע כל איבק( -דבריכ!
ן הדה(ישעיהיא ח) והדך רשעים
 1יט) 3מליי
תחתם(איוב מיב) שלח העז את מקנך (שמות
%יט) אשרהצו על משה(במדבר כו מ) כהתם
הפשעים (רנשל ח כ )3הווים שוגבים ('שעיה 3ו
ן (אסתר 1
י) הברי שמים (שם.מויג) גנתהבית
 )1תהותתו על איש (תלים סב ד) וכאלה הרבדן
דבמלים' וכה קנאו .מהם
באותיות,אשר אינם.סו
ומקצתם יורה על רובם ,להדף את כל ותיבקי

המבאר

ופנחס הברו לשוןנתינה,

;מידרוני סזנדי
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(דבריםויט) מחסהומזיראל חשך(איוביחע;)
ובאמק -שו :גרף (ויקראבולו) כהנדוף עשן
תנדף (תהליכז סחג) ' יצא ההיא והובאהנו"ן
תחתיו לחלף ענינכזקיר) ובאמרךבבן אמך תתן
רופי (שםנכ) יצאו שניהם ונשארה המלה על
עקרה,וכמהו תהותכם שאיש(תלי' סבד) נראתה

המלה האת מ יסודתה ת"אות'" ,1ואיננוכן,
עלכיטיובהמלי' אשרנכונוהא'"ן לשררן עשרה
למלאכהלפנים הרבה ,כסו תהרפו (יהללדכא)
תהכרו (איוביט ג)הווים (ישעיה נוי) הולכיכז
(בראשיתלו כה) הן יצאוהאותיות ונותר התי"ו
לבדו ,אבל יש על המדקדק עור לדרוש ולחקור
ערכלות חקר המלה ולעמודעל יסרחה ,נמצאת
בלשון הקודשהעירותימצפון ושת(ישע' מאכה)
ן (שםנו ו) נפרץרחביאתיו(איוב
אתנו אקההיי
ליד) קרבוויאתיון ('שע' מא ה) ויתא ראשי עם
(כבריםלג כא) הן עמדה המלהעל שתיאיתיות
אל"ף ותקזו ובאסוך אחא בקר ('שעמה כאיב)
נתאלמה קבה) המלה משת' קצותיה ,אפם באמרך
התיו לאכלה(ירמיהיב ט) נגרעו ונפלו שנישבז
מן המלה וישאר התסולבדו ,הן נמצא תהותתו
מגזרתהתיו,ונתקנוהמלים שניהם בה"אואיננו
'סיד ,ופהרון תהותתו על איש ,תבואו ותגורו
על נמשעני ,וכענינוכמיץ רחב שתיו (איובל
יר) ' ובעלי סתרון החלשו ה"א בחי"תקכי),
והעמירו המלה מגורת טכסה ,והמלה סרורדן
כמשמט מאין חלשות% ,אנכסלו התו'"ן בסלד;
קצרה ,
כי עם עקב
עדבילתן ,אמרואנשיטתרוןהביתןאיןלו
נינס
פתרוןכי הוא שם מקוםמוו"למקוםשם] הגינה
כמו שושן הבירה להסתר א ב)ויתכןלה'וח צרחו
[נוו"ל סתרונו] מגורתבית ,כמו והנה השק על
בשרו מגית (מ"ב ול) מבית וטחוץ ומראשית1
יר) ופתרון גירן כמו פנימה ,ענין אחר להם,
ופתרוןגנתהביתןכמוגנההפנימית כיכןמצאנו
[נהוטצאנוהו]בהיכלימלכים ,ויש בו כחלרבר
ועורלטתרון ,ויקברבגןביתו (מ"בכאיח) ובזאת
נראהכי כל גנה הסמוכה לגנין ולהיכל מנימוס

.

נקראת גנתהביהן ותהי שקלתהביתן כשלכוןקכי)
ס'ן3דייזק אשר החביר המלים האלה
אבל
במחברת ה"מ לאיכלתי לדעת מה ראהעל כנה,
רמד ,דויתם סברתו ,ודקדוקי טחרוניו ומרחבי
מליצתויורועלתבונתו,עלבןיש שאמתת מוסר
שום משגה בסדרעניניו,
ומדרך אמונה,לבלתי
ף;ד' מתחלק מחלקות :האחד ,ולא הד
הרים (יחוקאל 1ז) הוד מלכות (רה"א כרו כה)
ונתת מהודךעליו(במד'כוך) כסה שמים הורו
ןנוהר הם'
(חבקוקגג)עני
השני ,כסוס הודו במלחמהמנריהיג) הוד
נחרו אימה(איוב לטכ)הידד כררכים יענה('רמ'
כהל) לא 'רו 7הידר הירדלא הידד (שם מחלג)
וענועליךהירד (שם נאיד) הידד השבת'(ישע'
טוי),ענין ק%המה ,אפס לאקולענות מלהולא
קיל ענות[נ"וולפצוח] שיחה,בי אם קול שאון
המלתגרוןבלי הנעת לשון המה' וענינם 'ורה

ר"ה

לי

עליהם

'

ה"מי והארץ הדוג) רל' (ישעז; סו א)
והשתחוו להדכא רגליו (תהלים צט ה) דזרכז
כמו ארץי
(נחה" ,ח ט)בין"היסוה
הדםי
יעלה הדס('שע'נהיג..,
(וכר'אח) ומהתהספרד
הדר בהדרת קדש (תלים כס ב) זה ה.ור
בלבושו(ישע'סגא) אל תתהדרלטני מלך(משיי
כהו) לא תהדרבריבו(שמו'בגג)עניןנועם המהי
ו-ק' הוי אשור שבןאטי (ישעיהי ה) בכל
חוצות שמרו הו הו (עמום הטו) ההליום(יחז'
" (ירמיה או) נהדר על זהבון
לב) אהה ארגיי
כיצרים(יחו(;אל לביח) ונההנהי נהיה (מיכהב
ד) אליורע:הי (עמו' הטו) וינהובלבית ישראל
(ש"אוב) ולאגה בהם(יחו' 1ש)עניןיללו;זה::י
ז-קוי התוקלקלנ' כנסלקות :האחד,יהי שם
י 4מברך (תהליםקיגב)כי אהיה עמך (שמותג
יב) והר; ברכה (בראשיתיב ב) ושיכן (שם או)
נהי דברך מות ,אהי קטבך שאוללהושעיגיד)
ושני אנשים שרי גדודיםהיובן שא( %ש"בדב)
הוה גביר לאחק( -בראשיתכונט)כי לשלג שמר

המבאר
.

י"ים
יעי
.

קבו) ר"ל החירמון

קכר) פ 4לחורות ב:ז :פעל ,קרה) פ"הסלה באח בשח,1ל .,
כאלו תיחח כחיבח חחותהו
בלחטז,4,מני
ם [ישע'ה א כ]:
קבו)פי כמשקל

טיח

חח1חהי

עי

.
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לשמואל' וכמהו השלום אביכם הוקן סגנו)
היהראוי להכתנלאביכם ,וכמהובענין אחרוהקל
נשסעניח פרעה(שם טה מז) צקהראוי להכתב
בבית מרעה ,וכמהו הנה הואבית מכיר(ש"ב ט
שלמהביתי4רמ"א
ד) וכמהו אשר עשה
זנא) ונמהו ובית וונה יהגדדו(ירט' הו)וכמהו

הוא ארץ (איוג לוו) ואתה שוה להכר
(נחמה;וו)וריהוהצני הוה מחאקרניאל היט)
הוובעין עלה (שם  1ה) יסור אהד לכלכםוחזוין
והיודיןברובהמליםמתחלסין אלהגאלה ,בהעלות
,
היוריןיבאוווין תחתם ,וגם ככה טשפטהווין
דגשני ,הוה על הוה (יחזקאל  1כו) והותי
גמאזניכם ישאו קקד (איובו נ) עד יעבר הוורד והמלךיושבבית החרף (שםלו כב) וכמהו למה
(תלים גז ב) הוורק תחשבישונך (שב :נב ד) ' אשכל גםשניכםיום אחד (בראשית כז טה)היה
להכתבביום אחד ,
'תנן להיות לשון שבירה ,וינטה עמהם נהיית' ראוי
גם אלה לחכמים במראה אחד ,להסיר אותה
ונחליתי (דנאל חכו) ושנתו נהיתך;עליו (שםב
א) ואם בא הפותר המדקדק לחקוק[נ"וולדקדק] סעל ראש אסרים על ראש מנשדז (שכן מחין)
בהיובן שאול להוצתו מענין [נ"וו מכלל] הוו; הירו על  pplnDnלחקורן לשוכם אותר; על ראש
"אותי קכט) (יהושעידיב)
להחבירו [נוו"לולהניאו] עם אלה ש דבר הלמר מנסיה ,וכמהואוליי
הנגרע מהמלהכייוגמר הקרראוילהכתבהיולבן וכמהו אולי יעשד;יי
' לנו (ש",4ידו) וככוהו
שאל ,ועתה יואליאיננוגן מ אם ק שאול חלקיהן ואשרהמיך (דה"ב לדכב) וכמהו ותקח
יתכן להעת מטרתנהייתיונחליתי ,ושנתינהיתה תמר אסר על ראשה (ש"ביגיט) וכמהו ויקחה
עליו ,ומהי פתרונו השמו[נ"ווהמיתו]בן שאול על החמור (שופטיכןיט כח) וכמהוויקח איש
וישעליו עור מעפו באיכות [ר"ה בהורות ,ונו"ל נונם זוהב בקע משקלו ושנ' צמירים לייזר
(בראשית כד כב) '
הענין,ונמצאהפותרלאגורעולאמוסיף
וש
ודי
אל
בג
א
גם אלה לחכמים,ויקרא ברוך בסטר את.דברי
ילנגטיב ,ישבתורניכולינו נדברים בלשון
ערומים שלומי ענין מעוטי מליםגרועי אותיווע 'רטייה ביגע יר' בלשכות גמריהובן שפן המוסר
י החדשקי
) נאזנ'
אבל גריעה אשראיננומעון ,וישענינים אשר בחצרהעליון טתח שער3יתי
אמורים בלשון ערומים אשר במוערמלים תשלב) כל העם(ירמיהלוי) הנה אחרי רבויקי") המלים
מחותכ :כי מסני חרוד וכמסרר רוסו ורוש ,נטה העניןלענינו ,וכמהו בעצם היום הוה בא
ז נח ושם וחם וטת קלב)בני נח ואשת נח ושלשת
ומאותתהעניןיורע מגרע המלה; כבז~ולד
לחכמים*)יש בתורהענינים אמוריםבלשוןרבוי ,נשיבניו אתם אל התבה (בראשית 1יב)' וכמהו
ומלים נשנים ונכפלים ,והב,די בקצורו המליכם ויהי יצחקבן ארבעים שנה בקחתו אה רבקה בת
קנח) כיןיקרנולעניניםולאליסולמירוקיםולאותיות בתואל הארמי מפרן ארכם אחוררלבן הארמילו
אלה הטל.ם "נדברים בלשון ערומים שלומיענין לאשהקינ
) (שם כה כ) וכאלה הרבה בתורה '
ואלה העניג'ם הנדברים בלשון רבויז:נשניכם
מעוסי אותיות ,ושני אנשים שרי גדודיםהיובן
שאול,היהראוילהכתבלבן.שאול,אבל'וצאבלשון בנוליהם .ונכמליכז בפחזותם אשר לא יקרה להכף
ואיןגריעתוגרעון
 .וכמהו ותקח האשהבית פרעה .כמקרההעליונים ,ואלה הם ומצאת אחלבבונאנון
(בר'יבכוו) ההןראוי להכתב לבעז סרשז ,וככיהו לפניך וברות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני
לסועד אשר שכוואל)'w~eג ח) הם;ראוי להכתב החתי האטריוהפריויוהטוסיוהירגשי לתתלורעו

למי

הטי

המבאר

*) פכאן :כאח השערת' בס4ס"ה צר  nrw 24אמתית,כי
נם אלח לחכםיט אכן נם זח
כןיוהשנירבפי תחם
יי תהם פלות כמו אלח.g'y.
פר
וב
לר
ברורכיקר לפחוק שםב

י 'שכתוב.ם אשר :מצאם בהםסליםירחיםיהר,
ככח)פ.

בקצה הסלים.
 ,האצליח
! -קכט) אוליהיאות' ,היהראוי להכחכ אולי
אוחי .אולי 'עשה ה' לנו ,תחח אול' -נשה ה לנו אות'
חלק'הו ואשר המלך ,החח הלקנזס ואשרע ם הפלך .ותקח
תמר אפרזל ראשח ,תחח ותשם על ראשה .רקחת

עי

החמור תחת.1החה וישימה עלהחסור1 .ש '1צם.רים על
יריה ,תחתושוי צט-ים שם על ירקה.

קל)לפ .דעוך ממחט היה ראף להכהכ קרא כאשכל העם.

אבל לא ונערר טרועלאיתכן להמערך מלחויקרא הבאה בראש
הבהוב אל סופו

.

קלא) בשלשת כשכחיב בגח"לאחרירבוידבר'הסליםוכף.
קלב)ויה ראה להכתב בא נח נשלשתב 1.:ונשיהם.
קלנ) הגח יכול הכוחכ לחסמיט סלח לו או סלח יצחק
הנוכר לסניו:

.
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(נחמ' ט ח) השנה המחוקק לתת פעמים וההר
די באחר מהםכעניןוההעליון' וכמהו אשראנכי
נתן להםלבני הקראל(יהושע אב) והמהדי נלהם
אובלבניישראל,וככוהו nemהגוי והממלכה אשר
לאיעבדו אתו את נבוכרנצר מלךבבל(ירמיה בז
ח) והיהדי באותו או את נבוכרנצרי וכמהוכי
אניאאליה אל מואנ שנת פקדתם (שם מח מד)
והקזדי באלמה או אל נזואבי וכמהוכי באעלמה
על בבל שודד (שם נאנו) והיהדיבעליה או על
בבלי וכמהוכי מנגד תראה את הארץ ושמה לא
תבא אל הארץ (דברים לב נו) והמהריבכי מנגד
תראה אתהארץ*) וכמהוויעשו3ני ישראל3כל
ן עשו (שמות לפו לב) '
אשר צוה י 4את משהכ
הפסוקוסופוענין אחד rPn1די באחד מהסי
וכמהוויעשובןבניישראלוהפלחו אוחםאל מחוץ
למחנה כאשרדבר ה'אל משהכן עשובנ'ישראל
(במדברהד) גם פה השנההענין פעמיםי וכמו
ויעש משה ואהרן וכל עדתבני ישראלללויםככל
אשר צודן ה' את משהללויכםכן עשו להבזבני
ישראל (שםך ח) גם פה הכפ%הענין פעמים
וכמו קהו מאתכם תרומה לה'כלנדיבלבויביאה
את תרומת ה' (שמות לה ה) וכמו ארךהיריעה
האחת שמונהועשרים באמה ורוחב ארבע באמה

תחי

.

המחוקקלחקיתויצקעלכפואבלרבההענין והשנה
במלתהכהן,וככוהווילכו שלשתבניישיהנרולים
ויג) וניהדי בוילכו או
והלכו אוזריג'אול )w"eי
בהלכו.וככוהוויחמלהמלך שממיבשתבןיהונתן
בן שא %ש שבועת ' 4אשר בינתםביןדודובין
יהונתןבן שאול (ש"ב כאו) גם פה נכפלהענין.
אנלישפועםלכפילתועל דגר אשרנשבעלשניהםי
וככוהוותטתזן ותראהו אתהילד (שמותבו)והיה
דיבותראהו .או בותראה את הערי וכמהוא.ן
כסף לא נחשב (מ"איכא) כאשר כתוב (בדה"ב
פוך) ועתה !:וא %ושבהמז,וקק והעמיד פסוק זה
על מתכונתו בליכפל הורה חרור שטת 'תר ודבר'
מבטא שפתים .ווה שכל חדוד הלשון.
נשוב לענין ראשוןל"ו רביכם יחכמו ווקניכ)
יבינו משפט (איוב לב ט) הן לא הראשון עומר
במקום שנים .וכמהו ולא למדתי חכמה ודעות
קדשים אדע (משלילג) וככוהוכילא שאולהודך
מות יהללך (ישעיה לח יח) וכמו י 4אל בקצפך
ם לח ב) וכמהו
תוכיחני ובחמתך תיסרגי(תהיי
%א אמר איה אלוה עושי נותן זמירורן בלעז,
(איור להי) אל רכתן ה' מאויי רשע זממו על
תסק ירומו סלה (תלים קם ט) כ' לא סגר דלתי
בטנ'ויסתר עמלידעוני(איובגי) .וכאלה הרבה
בתורה .וחלומם באותיות כאלהי מספר צעדי
אג'דנו (שם לא לו) היה ראוי להכתב אגירהלו
וכמהובנ'יצאניואינם(ירמיהיכ) ונמהוכי ארץ
והנגב נחתני ('הושע סו יט) .וכמהוכי נשני
אלהים (בראשית מא נא) וכמהו תשאני אל רוח

היריעה האחת (שםבו ב) גם פההזנירהיריעה
פעמיםיויתןאותי במשמרבית שרהטפחיםאותי
ואת שר האופיכן (בראשיהן מאי) הכע %אותי
פעמים ' וכמוהו גה תאמר לעם הזה אשר דברו
אליך לאמראבץ.הכביד אתעלנו ואתההקלמעלנו
כה תאמר להםקיד) (ס"א י) השנה נהתאמי תרכיבניוחמגנני תשה(:איובלכב) וכמהו ויבאני
ונברותקרימו בתחלתו' וישלח שמלךהתויקיכמ תסדקי ה'(.תליםקיט מא) וכמהוכי לאאל yDn
אנשים מצרים אתנתןבןעכבור ואנשים אתואל רשע אתה לא'גגך רע (שם הה) ענינו לא יגור
מצרים(ירמיהכו כא) נמצא אל מצרים תוססת באהלך רע .וכמהו סור עצמות חנך (שםגג ו)
נפסוק ,שכי כבר נקדם וכרו' לגלתי עכך נם ענינו חונה צליך .וכמהו אתוך טמעלי (איוב
ביהודיאחיהואיש (שםלדמ) ושומרמלךמצרים טו ')1עניזו אחוהלד ,וכמהו השלךעליי'יהבך
למקדות העבריות וגו' ויאמר בילרכןי השנדו (תלים נהכג)ענינויה2לך .וכמהוולא'כלודברו
וטומרי ובדניאלהיםאתיובד טוביוהיהדישבדני לשלוב] (בר'לוד) וככנרו הצום צוותניאני(זכרי'
[בלי מלתאת']י וכמהו ולקח הכהן מלוג השמן 1ה) ענינו צמתם לי אני[נ"וו למענ'] .וכמהו
ויצקעל כףהכהן השמאלית(ויקייד סו) היהעל וחעובכט ביר איביהכם ויררו בהכן וישבו ויועקוך

.

י

.

*) %א היה צריך לשוות סלת הארץ פעט'ם.
קלר) נראה סמאןכי הוסחת ב"ק אשר לחי

המבאר

תחם".ה

כחוב כח תא מר כזיכחת ק':קינ

שלזו כתוב כה תדבר,
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(נהטוז ט בה) ענינוויועקו אליך .וכמהוובכלי מ.

הבקר בשלם הבשר (ט" 14יט כא)ענינו בשל להם

הבשר .וכאלה הרבה בתורה -נשובלעניןראשון.

היך

הביאך פה.
' זקכם .מתהלק לב' מהלקיח ':ונאחד ,המו
גוים מטו ממלכות לההלים סוו) המית ננליך
(ישעיהיד סו) כהמות ימיםיהמיון (שםיויב)
ותהםכל העיר (רות איט) עיר הוממה('שעיהכב
ב) נהם ככסו(-משלייכויב) בראש המיות (שם
א נא) מהומת קלו) (עמוס ג ט) ויהכן להיות
מנורת תזמנת (שמוח סוה) המוןגויםלבראשית
יו ד) וקול המון (יששה ע ד) המביכו הסניכ:
נעמקההרוץ(יואל דיד) ישהקלהמון קריה(איוב
לכוו)ויררגיררה והמונה(ישע' היד)יען המנכם
מן הגוים (יה~קאל ה  )1וכה פתרוןיען המנכם
מן הגויכם ,יען הרבתכם לפשוע יתר מן הגויכם

י יהיך יו %ענד אדני וה (דניאלייז)
אין למלה ואת דמיון בתורה.,ומחרונו כסי ענינו
היך כמו איך' שתן לשונות המה כמשמעו.
.
('ימיהו ד) ושן הינלורע
היכ
יתאםיבאאלהיגלו(מלאכיגא).
(הושע היד) ומ
 .והין צדק (ויקרא יט לו) רביעת ההין
(שמות כס מ) מיני מדות המה כמשמעו.
ףקל .מתחלק לג' שהלקות :האהד ,בהלו
נרו עלי ראשי (איוב ככןג) לא 'הלו אורם(ישע'
יג ק העלבן שהר(שםידיב) .עטעטת'ו תהל
אור(איוב מאי)עניןנהגות הםי
יתרה עשיתךקי.0
השני[ ,נ"ו %ויש לטלה טואה שנק מהלל
השני ,אגחנא והמו ענדוהידי אלה שמיא
" (תה'יהד)אהללה שםאלהיםבשיר (שם וארעא (עורא ה ש) קטל המון שביבאדי נורא
אקראי
מן לא)כועדיה תהלה (ישעיה מא ג) תהלת ה' (דנהיל ג כב) ונשא המון רוהא (שכב ב לה)
ידברמי לתלים קטה כא) פוש
מהקולמשלי לשע הם ק )4המה
כו כא) ענין [נ"ו %לשון] שבה.
וקכתן -לקול המקה גדלה לרמיה ש טו)
השלישי[ ,נ"וול ועוד מראה אחר] .הקות אץ למלה וארץ דמען בתורה,אבל ערנה ערה
ושכלות (קהלת איו) לשהוק אמרתי מהוך (שם ש'ה ,המונה כסו ,פאק'
ב ב) אמרתילהוללים אל תהלו (תהליכ :עה ה)
זקן .מתדלק פ' מהלקות :האהד ,והנה
ויתהלל בידם (ש"אצאיר) לשון שגעון המה' נצב על עלתו (במדבר כג ו) ,הנם כתובים (כק"ן
הלא .ימיום השמינ' והלאה (רקרא כבכו) יד יכו) הנה הנם (ישעיה מא ט) הנני בני (בר'
) ויתכןלהיותמגורתו
ויאמרו גש הלאה (בראשיתיט ט) מן היום ההוא כבז) הנכם היום(דברים אי
והלאה(יהוק'לפובג) והנהלתהלגוי עצוםלמיכה ותהינו לעלת ההרה (דבח' א מא) פתרונו אמרתם
הננו ועלינו .וקרוב מגזרתו וטומרלבןהןלויהי
דו) מן הוא והלאה ('שמהיהב)י
מתחלקלא' מהלקות; האהד ,ארץ כדברך (בראשי'ללד) אבלתענין ימרידם כמעט.
ם'
וזל
הולם פעם (ישעיה מאז) יהלמנ'צדיק הסר (תל 4ויש הן בלשון ארכנית אשר הוא כטו אם בלשון
קטא ה) והלנזה סיסרא (שוטטים הכו) אוהלמו עברית .והןלאיריע להוא לד מלנא(דניאלגיה)
עקבי סוס (שם הכב) ומהלמותלגו כסלים(משלי דיהן הלמא לא תהודענני'לשם ב פ).
יט כן) וימינה להלמות עמלים (שופטים ה נו)
השני ,הון עשיר קריתעזו (טשלייהיא) הון
הלמוני בל 'דעתי (משלי כג לה) בכשיל וכילפות מהבל יטען (שםיג ש) ואש לא אמרה הון לשם
יהלמון (תלים עד ו) ענין כתישה המה ,ויתכן לטו) כלהון,קר נמצא (שם איג)ענין ה המה.
 ,ז-קס .הס  %בשר (וכריה,ביו) והנס כלב
להיות מגורתולכןישב עמו הלום קוה) (שםעגנ)
ישוב רשע עריץ(לאלום עם ה' אל תקרב הלוב! (במדבריגל) והלוים מהשים כל העם לאמר הסו
ם(שוט'יחג) מחרונו (נחמיה ה יא) בכל מקום השליך הס (עמוס ח
(שמות ג ה) ומיהביינךהי

היכל
הין

"

יש

ל

.

,

המבאר
לה) רל'י הבואו שפ בפסוק 4ינ שלא  1D1pD1ואמר.

ופצחם פירש.שוב עטו הלום.
של

הקטה,

ה12ב הרשע לחלום את עמו

קלי) הכחוב הזה חסר בהעתקתקוץ,

קלו) רשמי וטנחפ פתרולשון חופה כפו הסונוים ,ורזויי
טן הטים ,
פירש לשון רמן להם המלך 'שהומינכפ

יהפקר
אפנס פח פתר פנחס עשתרביי בחר.
ההעתקות .ואולי צרק-להית הפ.
קלה)כן כתוב בכל
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נשםיי
' (שם 1י)

ג) וקמי הם נילאלהובי
הפך.חסד לק(ייקראיגג) אסריםהיהעגה
לשון שתק [נ"וועניןשתיקה] המה

'

בל' הפוכה למושע 1ח) נהפך לנחש (שמות ז
מ 0ותחתיה נהמך כמו אש לאיוב כהה) וארץ
להבו החרב הטתהפכת (בראשי ג כד) ויהי בך
הפךכון הנשים (יחוקאל מוז לר) ההפוכה כמו
רגע(איכהדו) ענין אחד להם .אבלישהסךענין
אחר  /ומממךיהורם ידיו ויגס (מ"ב טכג)ויהפכו
נערי דוד (ש"א כהיב) ותהפך ותלך לארצ71
(רה"ב בויב) הפכה רסן מרכבותיה להלוד.
דקך .מתחלק(נ' מחלקותו .האחר,עלהר
סיני(שמותיטסו) -הר גבננים (תלים סחכו0
על נקעם הרות הגלער (עמוס א יג) והנשארים
'די
) הררי קדם (רבריםלג טו)
הרהנסי
שק
או
רק
בב
(ח
הררי עד (
יג ו) הררי בשדה (ירמיהיז ג)
ופתרונוכן הוא' הר קדשי שרהיחרשליער יחשב,
והררי והריענין אחד להם ,כסו לא כרת שרך
(משלי ג ח) ושררך אגן הסהר (שיר  1ג) צרי
וצוררי,וכהנה רבות

השני ,ותהר ותלדבן (בראשיתל כג) ותשרין
שתי בנות לונו כואביהן (שםיטלו) הרינו זץלנו
(ישעינוכו יח) הרה עמל וילד און (איובנוולה)
ההרו חשש לשעיה לג ש) והרריהם תבקע (מ"3
חינ) עצבונך והרנד (נראשית ג טז)עניןאחד
להם
השלישי,היו והגומלבלישעיהנפו'ג)וריהיר
ר ולאינוה(חבקוק
לץ שמו(משלי כאכד) גברירי
ב ה) והרהרין על משכבי לדניאל דב) '
 .הרג רב (ישעיהל כה) אל תהרגנה
(תלים נטיב)כילאוץיהרגכעס(איוב הב)ויהרג
י 4כל בכור בארץ מצרים (שסותיג טו).
הרסי הרס בעברתו (אינהב ב) הן יהרוס
ולא יבנה (איוב 'ביר) אלהים הרםשנימובפושו
(תלים נחו)עניןנתיצה המה'
יאנינן התל ב' כלראשית לאז) אל
יסח מרעה התל (שמות חכה) ויהתל בהםאליהו
(מ"איחכו) חזו מהתלות(יששהלי) אם כהתל
גאנושתהתלובי(איוביג ט) אםלאהתליםעמדי
(שםיו ב) ענין כחש הם ,כמשמעווכסי ענינו.

.

ו;-יאנ

התל-

בשלם מחברת היא

אחל מחברות ואו
 .וו'העמורים (שמותכו  '0וא"ונעדר
מתחלת המלים ,ונפקד סיסודתס ,וכפי חכרון
ותוספת מלאכותיו ,ושגן גנו תוצאותיולמיני
עניניו מגל אותיות הקודש  ,אפםכי לא נמצא
וא"ו בתחלת גל מלוע טלשון עברית יסוד וולתי
וו' העמוריםלבד ,ומעט מזער בשמותבני אדם,
ואלה הם .וגמת' (אסתר א סו) ופשי (נטדבר
יגיד) וניה (עזראי לו) ו'ותא (אסתר ט ט) אבנ
ידיגווייוסד בקרב המליםכילא ימוש מתונם לכל
דבר ,ויתרהווי"!הנכתבין בקרב המלים אשריש
להם נענוע בפה ,רובם במלים אשר תחלתם
יו"ד,עלכי אשר לדו יתכנו המלים בהצטרפם
מבלעדיהוו'4ן ,אך לא בכלהמליםכי אם במלים

רךי

קלט) הייונענוע הואהויו הסורנש במבטא .כמו במלח
הבחר איחם ב תוך והף' 1החנט הואהביתינשסע בטבנוא
הבא בתוך
כסו כ ת וך בג .ישראל' הי"ו מפעל הוא
המלח לחורותעל השב ,כסו כסלתנבירה,הודי
חקוסה וחף"ו

.

.

אשר תחלתם יו"ר אשר איננו יסור בהם .כה
משר דגרוא"ו,וסתרוןתוצאותיו,ומחקרי ענינו,
ומחלקי מחלקותיו לכל כנראה סניו ,ארץ ומי
המלה ואתוו"יקצותיה עדכלות דקרוקק 7בחפש
מחומש-הווי"ןבה מחלקותםעלהחלקים האלהי
מראה הרו ומלאכת ממעליו נוגעת ער שתים
עשרה מראות [נ"וו מלאכות] מבלעדי תוצאותם
.
ודקדוקי נקורתם ואלהכיראיהם למחלקותיהם-

י .מפעל ופעול.
דלוגובעבודךותנו
כבר .ואשרלהיות .מוסיףומסיב

מרבה ומוצבקיט)

י

הפעול הוא הבא להורותעלהבעית כמו ברוך בררנה .הח"ר
כב ר הואי'
כמו בסלח ףאפר '
ו המהפך אח
הף"והעודרלעבי
ואשר לחיוחהוא
הסהטךאחהעברלעחל ,-כפו
ואפריושבהאיהיה והרומוסיףהואוי'ו החבור חסוסיףעמן

.

א
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ךורךדונענוע .מהחלקלג' טחלקוה.ישנו
נענוע ותנוי .ונענוע 'שנו יסוד וערנו מלאכה,
ואם אמר שמרואנשיהלשוןעלהוו'"ןהמנענעים
את הסהכי הם מיוסדים במלים ונאחזים בהכן
עלדבר הנעתם  /הנה רובהווי"ןיש להם נענוע
בפה ,ואינם יסוד [נ"וו עיקר] ,ובצרפך המלה
אשר רתוכהו"וישבותנענועו,כאלה'ויבתראותם
בתוך (בריגשית פווי) ובאמרך בתוך בני ישראל
(שמות ככן מה) נשבת נענועו .וכמו ובגאותו
שחקים (דבריםלגבו) .ובאמרך גאה וגאון (משלי
חיג) שבתההנעתוי וכמהוגי עמי(ירמיה
אבוהידבריב יא).
ר כב) וגזרתו קם) אשרנואלנו (
ערוה (שמות כח מב) וגזרתו את מקורה הערה
(ויקרא ך 'ח) .בדודים ובצלחת (דה"ב להיג)
וגורתו בכיור או בדוד (ש"א ב יד) .לראוה בך
(יחזקאל כחיו) וגזרתועיני הראינה (מיכהו
תלמיה רוה (תלים מה ש) ונורתו יורה ומלקוש
(דברים יא יד) .מה נאוו (ישעיה נב ז) וגזרתו
בנאות דשא (תלים בגב).חבלי רשעיםעידני (שם
קיט מא) וגורתו או חלק ער שלל(ישע.ה לגכג) '
וענוה צדק (תלים מה ה) וענותך (שם יחלו).
מסוה (שמות לדלג) וגורתו ובדם ענבים סחה
(בראשית מכו ש) .שלוהייתי(איובטזיב) שלו
כל בוגדי בגד(ירידיה 'ב א) מות (דברים יכו ו)
וגורתו ממיתומחיה (ש"א ב ו) -וה.ה רק זועה
(ישעיה נחיט) ונצחו ולא זע ממנו (אסתר ח
(דה"א טז כו) וגורתו תחדהו
.עז
ט) וחרוטי
בשמחה(תלים כאז)' קצוי ארץ(ישעיהכו טו)
קצות הארץ (שם מ כח) .ושקוי בבכי מסכתי
(תלים קבי) וגורתו שמני ושקוי' להושעבו)-
וכל כנשקה (ויקראיוד לד) .כנקוה ישראל (ירמיה
יר ח)וקויי ה' לשע'מל) .לא תעשו ע( %ויקרא
יט סו) .ועלתה קפצה טיה (איוב הסו) הלאאיד
לעול (שם לא ג) אף בלב עולת תפעלון (תלינו נזק
ג) .את מדויהם (ש"ביד) וגורתועלפי מרותיו
(תלים קלג ב) כזדו בד (ויקראוג) כלה מקללוני
(ירמיה טו') יקללו המה(תלים קטכח) ,ישלחו

.

"

.

.

כצאן עויליהם (איוב כא ש) ע%ימים וזקן(ישע'
כהנ)עושיםוינקים(תלים חג) .וגם ברוב המלם
אשר תחלתםיו"דיבא הוא"ו בהם ,כאלה:ישע
רושע .יצאת לישע עמך (חבקוקג ינ) הושיעני
ואושע ('רמיהיו ד) סגו אל' והושעו(ישעיה מה
כב) .יסוד המובח (שמות כטיב) והיכל תוסד
לישעיה מדכח).יסריסרנייה(תלים קיח יח) לא
יוסרעבד (משלי כט יט) ונוסרו כל הנשים(יחו'
כג מח)' ני יעץעליך (ישעיהו ה)ויועץ המלך
(מ"א ו) .אשר יעדו (ש"ב כ ה) אשר אועד
(שמות כטמב) .יראה ורעד (תלים גה ו) למען
תורא (שםקלד)' ירע לכתך (רבריםב ו) במראה
אליו אתודע (במדבריבו) .יקשתי לך (ירמיה נ
כד)פן תוקש בו (דבר'  1כה)י יתרהגום(יואל
אד) ואםיותר (שמות בכולד)כיילדתילו (ברא'
כטלד)ועיר פרא אדםיולרלאיוב שויב) ' וכאלה
 .ויש דועכוכניתרהמלים אשריבא הו"ו
הרבה
בתוכם ,והוגנו הנענוע במלה נראהיסור ,כאלה.
מצוה אתכם (דב' דב) ואצו אתכם לשם גיה).
אם שוה פגיה (ישעיה כח כה) שויהי עד בקר
(שם לחיג) .ערצואריחצה (שםל כח)מצורוניך
(שיר ד פו).כי גוע (במד' כ כגו) ולוגוענוae:
כג) האם תכונולגוע (שםיז כח) .עיני צדקיהו
עור (ירמיה לט ז) גוי נתתי למכים (ישעיה נו)
את גויתיהנה (יחוקאל איא) ועל גויתנו מושלים
(נחמיה מ זז) .אוהלמושב (תליםקלביג) נמשי
אויתך (ישעיה נו מ)מאויי רשע (תלים קמ ט)
ויביאו מטוה (שמות לה כה) טוו את העזיב)
(שם לה כו)  -וכאלון דועכוכגוער בלשון-
היא נכון
 .הייתזז אשי
כה מחלקותם ,דע כ' המפעל
למסעל
כבמוקלק לב'
~lyD1כווקלקורע הממעל ופעול ,יקומון
שניהם במלה אחרד להיות שת' מראות במלה,
ולעו יקרה כו 7ליתר ז~7וותיורע ,ואלה קצות
המלים; הנני מעוה לה ארכה קכא) (ירמ'71
לנו) ' אמונה אמן (ישעיה כה א) אל אמונה
(דברים לב ד) וגם קבורה לא היתה לו (קהלנה

י

~?9להלנשל

המבאר

 4עט .ככו ואהבך וברכך והרבך ,והו'.ו סם'כ הוא".1ו
 :תכתר
.והוי'ו צרבה
הנ.נוי הבא בם1ף החיבה להירותעל ק.
הוא הבא כסוף הפעל לחייוח על לשון רבים נמחיים בעבר.
י סחב
כסו אכרו,ברכו .או עללשי
ן.וביט:וכחיםבצווי
כסווה
,כ
,י
ייח
,ו ארץ.
הוא ה:וכף לסעפים בכלהכבל הוראהכלל,

לסעפוסים ועיד

'

קם) מלת מזרתוהש:ו.ה וכשולשח מהבכל ארך התץ אצה

:כבאת בטה .אבל יטה בשארהכ'".

קפא) בכאן ראיה כ' נקודת  p"~TWnהוא לדעת כנחם ככו

כלאפים .וכןלהלן בלח אחוחעילם הבאה "1כ בשורק בב"ק.
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י

1נ) אחות עקם (בראשית מהד) כערוגת הבשם
(שיר היג) כח וגבורו; (דה"א כסיב) או 2כל
הגדיה הנאת (שםיויט) אסוריםידיה (קהלנה
ז בו) וכאלה הרבהי ורובם כה מתחלקים לשתי
.
מראות פתרוןקבורה שם הקברי והמראההשנ',
קמב)
אשהקבורה [המראה הא] לבהאסוריםיריה
והמרביד; השני ,בית הסהר מקום אשר אסורי
אסורים (בראש' לטך) שתי מראותלהם,
והיה משפט הוא"ו המובאבמלהלהיותפעולולא
כוטעל ,אבלכןענין הלשון,והוזיו המובא במלה
הנכוןלפעלכאיה
 .ערוכה בכל ושמרה (ש"בבג
ה) אשה עצרהלנו (ש"א באו)ט' כאשהעזובה
ועצובת רוח ('שעיה נדו) יקרא דרושה (שם סב
יב) אלה שלחה (בראשית מכו כא) עשויה לברק
כועסיה לטבח (יחזקאל כאכ) שרפה באש כסוחה
(תלים פיו) וכהנה רבות'הן נמצא מבוא הוא"ו
בפעולים כמבואו במפעליכ!
 .מלל הפעל יסוב
ב
ו
ס
להיות מפעל וגם הממעלי
ת
ו
י
ה
ל
ל
ו
ע
מ
י
כי
שתי בוראות למלהי
ט .אלה מראות כבר
כבר
להיול
ואשר להיות :כבר הוא הרבר אשר נעשה ,ואשר
להיות הוא הדבר הבא אשר 'עשה עוד ,וכה
ו אשר משפטו
מחלקותיו למראה המלה :ואיי
להיותסתרונודבר אשר נעשהכבר כאלה :ויאמר
ויברא ,ויגרש ,וידם ,ויהכ! ,ויוכר ,ויהמכ!,
ויטרף[ ,בנ"וו וירם ,ויהס ,ועכר ,ויחמוס,
 .כה חקת הלשון בכל המלים :והוא"ו
ויטרף]
אשר משפטולהיות פחרונו דבר אשר יהיהעוד,
כאלה :ואמר יושב האי הוה(ישעיהך  )1וברא
יר' על כלבנכון הרציון (שם ד ה) וגער בו ,ונס
ממרחק (שם עיג) וירר הדרה והמונה(ישע" ה
יד) וררך על במותיארין (מיכה א ג) והפכתי
מרכבהורכבת;להגיב כב)וזכרתיאחבריתי(ברא'
טטו) וחלףביהודה ('שעיה חח) ועשיתי ארע
אשר גחקי תלכו (יחוקאללו כו) ויצאו וראו
וישעיה סו כד) וניערתילך שם (שמות כה כא)
וענו ואמרו (דבריכ! כפוז) ,כד;יזקרוהלשון,

ווהלך האות להיות לסימן ,ראו;ושי:
לבךלכל כולד; אשר סתרונה דברוהעשוי ,דבר
שעבר ונגמר ,בספותיך [נ"וו בד;וסיפך] על
אותיות אויה המלה וא"ו ,חלפה המלה ההיא
מענינהלענין אחר ,כמו ,אסרו אחיכם שנאיכם
מנדיככי (ישמה סו ה) נבר אמרוי ובאמרך,
ואמרו על אסיר עובו (דברים בוו בר) פתרונועור
יאמרו' וכמהו ,הנה נתתילכם(בראש.ת א כט)
כבר נחת'' :11אטרך ,ונתתי את נקמתי (יחוקאל
,
כהיר) עור אתןי גהענינו לכלהמלין
וכהמוסיףעלענין ראשון ,ואהבך
וברכך והרבךוברךפרי בטנךופרי ארמתך (דב'
ז 'ג) אך את הוהב ואת הכסף את הנחשת וארן
הנרגל את הבדיל ואת העפרת (בפרבר לא כב)
כו;ענינו בכלוכתורה במוראה השני הקרובאליו
כההוא ,מעל ועשה (ישע' מאד) והיה מאמתת
הלשוןלהיותפתרון ועשה כפתרוןמל"העליונים,
לולי פעל והנקרם לפניוי וככוהו ,וקרא זה אל זה
ואמר (שםו ג) יכסה ויעופף (שםו ב) נקדכ!
לפניוננ"וו קדמולפניהם]'וכמהו ,ועשהלוכתנת
מסים (בראשיתלו ג) אהב את 'וסף (שם) נקרם
לפניו' וכטהו ,אשר טפחת' ורביח'(איכהבכב)
גרלת' ורוממת' (ישעיה אב) אני קרתי ושתירפי
מים (שםלו כה) אם לאשויתי ודוממתי (תלים
קלא ב) כהענין וא"ו הבא להוסיף:
י יכה הוא משפט מסע' אמרתו,
ביתו ,דברו ,גדרו ,הררו ,וכרו ,יבצרו ,כה
משפטו:
מרבה .אמרו ,בחנו ,דרשו ,המו ,וכרו,
חגרו ,נוענו,י-
ו ,כרתו ,לכורו,כישבו,גוהרו,
כה כנשפט הלשוןי
מוטבנ '3יהוא"ו המוצב אשרלאמפעלו ממעל
 .ואלרן
ואם נעררמן המכחה לא נחסר הענין
קצותם:ויכו האחד את האחד (ש"ביד ו) ואם
נכתבויך האחר את אחד לאנגרעהענין' וכמהו
וישנו את טעמובעיניהם (ש"א כא 'ד) ואס נכתב
וישנה נתקן אענין היסג וכמהו חלמיש למגינו

ק"ג) אשה קגורה :כן תצא בכל הגי .,ונראהכ' לא
דוןביה ~ riccממתכי קרש .רק כונתוה.תה שמלת קבורה
,עם חה'ה שם העצם כמו קבורה לא ה'תח לו [קהלהו]:
סקס שם התיארכסי א-ם האלה'ס קבור [ס"א' :נא] .ו;
ותבסם.ק לבה א סורים יריח שלרעתו בלח אסורס היא

שם העצם
 .הראה השןאם'ר .המלך

המי

יאשר

מוסיף-

.

מסיב

.

המבאר

אסורים שהוא שם
ההאי
גרעחקת ו1ץ ולברון המחאים.ם ערוג כ:ימחקן :ם בחעחקת

איקספורד כתוב כוה :פתרון קבורה שם הקבר והמראה השכח

אשה קבורה ,לבהאסירים 'ר'ה שם הסהר .והטראההשלישית
טקים אשר אסורי הסלך אסירים שהי סראוח להם
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מים(תליםקירח) הפז ראו'לזזכתבלמעיןכוים.

וכמהו,ואם יתקסוד~ו"ד (לקולת דיב)renראוי
להכתבואםיתקוף' וכמהי ,לאכלכל חיתוביער
('שע'נו ט) כל חיתו שדי(:ים)וחיתו ארץ(בר'

א כד)י וכמהו,כי הזהרתו צדיק
ן כא)
וכמהו ומותחו אפים(נרא'יט א) וכמהו הרגיע
בתורהי וזה משפט הי"ו:

*

(ההוי

דהונרנק מספר מעשה אפודפי"נ.

בדרך שמוש האותיות להחכם ר'פריפומדוראןהנקראאפורי
אמר ךיונהאנן גנאח] ותהיההואילו רחוקה סרוק הששאליוואמר שהםכלםלעניןווה לשונו-
'

בתחלת המלהלבלתי עטוף ,והנע מוה המין:
עבדאביךואניסאו ,תת וקרשוצבא ,ואנק וענה,

.

רביכם
ואחרים מלבד אליה והא"ע במקומותי
בסירושיוכנסכיםעמובזהוהרבהמהחכמי'שכתבו
על המקרא,וימירבי התתי מהרעתהגאתערה'ות
קשהשי טאוד לאמר שוהללאענין ,ושהנביאים
ברוחהקורש'תגו מקום הטעאה בהגהת
והמדבר"
ווי"ן כאלה ,כי בהיות השמוש דזמיוחר לוא"ו
העטופהוזהבכתוב לאלפים ,הנה בכיוצא באלדר
הווין המעדת רגל,ולכן המלגתי על וה החקירה
ואחפש בנרות החריצות בספרי ההכמינם כמכתבו
במקרא,ומצאתימנחכםבן סרוק שהיה אדם
בססרד ומן הקורמיכם ,כתב ברזשובותיו על
דונשבןלברכ! בכיקום הוה,כיהווי"ןכלם חשב
נוספות בתחלת המלים ללאעניןעלדרך האמת,
ועםהעיוןהיטבאינןנוספותאבללכלם טעםבענין
והנה דונשהביאגלאלהשאונור :וקברוהו ברמה
ובשרו (ש"אכחג) ,ותשב תמר ושוממה (ש"ב
ענ) ,ואהה וענה (ברא'לוכד) ,תת וקרשוצבא
(רנשל חיג) רחוב וחרוץ ובצוקהעתים (שם ט
כה) ,עד מתי ומכבידעליו עברינו (וזבקוק בו)
נרדםורכב וסוס(תהליםעוז) ואנחנוד'אלהינו
לא עזבניהו(דה,4ביגי) מלבא בנס וקצתשג"
ואמר להובדה לדניאל ביב) כלאלוז הווי"ן כמם
דונש בןלברמו ללאענין *)י והחכם כננחם בן

גדי

נשלם

ויכולהכיוען [לתת] למן תוצאות ולאיצטרךלשים
אותם נופלים והאריך ברבריו ,אבל אני אכתוב
העולה בקצור :ויקברוהוברכיה ובעירו ,אמרכי
הרמההיה מחוזבו שירות נותחלסות ,מקק יושב
שטואל באחת טהם ושם קברוהו ,ושהובעירו,כי
אין הרמהעירואבל ברמהעירו,אמנםשהימה שם
שםמבואר-כי שםנוכרניוח שלשם ברחדוד
ממקום שמואל -ותשב תמר ושוממה הם שני
משפטים ,שישבה בבירזאבשלוכז ,והיתה שכו
שיממה ' ואק ,וענה ,אמר כי הוריו היא מעקר
השםבו(צ"ל כמו) ויוחא ושתיומסי ,עם שער"ה
שני שמורץ לנקרא אחד ושכם
כתוב איה ,הכי
דומים לו ,עד מתי ומכביד עליועליועביין,
נרדם ורכבוטוס ,ירצה נרדם הצבא וגם גן הרכב
והסוס כמו נאשר יפרש השוחה לשחותפירושו
ף אתכל אשר בהם סירושו שבר
יריו ,ויפתחייס
ותחםעליךפירושו נמשי' ואנחנו ד' אלהינווכו'
פירושונעבודד' אלהינו ולאעובנוהו ,והנה וק"ו
תת וקודש וואילו ובצוק העתים ,אמר לקושי
השגח הנרצה בכתובים ההם אין ראוי לשפוכו
בתוסמירו ד:ווי"ן בכם  .והנך רואה איך לבו
רצה וה החכם להסנים שיהיו ווי"ן בכתוב ללא
ענין,ועלקי לפקוחעין במקוםכוקום שבאוהווי"ן
ושלאהשסוגו בתחלת הדעת בואםללאשיןע"כ.

כיל

/

*) עק בתשובות רוזש עלבנגז

מחברותו"ו
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אחל מחבריתזיין

זאב .שת .ןבונדונח וגל.זג .זד .וו:
זהב והםוהרי  .1 .11ותזחל .ויווין .וךוכר,
ע
ומזמן ומר,זן ונבונת זנק,וע זעך
ועם זעה זעק וער ,ופת ,זק וקן זקף ,ורירב
ורו'ף זרחורם ורע ורק ורה:
זאב .מב וטלהירעו כאחר(יששהמהכה)
וגר ואב עם כנש (שם ש ו) הוא מריץ חיות-
זאת .ימת הברכה (דברים לג א) הסלד:
צואת לא תסורמבנינה ,ולא ישתנהענינה ,ולא
יתכןלבעליהלשון לרבותבה ולהפוותה ההסבאותה
כיתרהטלין .ויש סלים אשריקרה להם כה כמו
אלה ,לאיוסב ללשוןיחיר לא אנדזנו ולא נפוגו,
ולא וה ללירון רביםולא אנכי קסג) וכאלהביהר
המלים לאיסבו הנה והנה-
זב .2מתחלק לשתי מחיקות ,האחר,הןהכה
צור ויוובי מים (תהלים עת נ) ארץ ובת חלב
ודבש (שמות ג ח) זב עמקך ('רמיר :מט ד)
אכוובו אנשיפתרון בו עמקך ,המכו את המלה
וכן העמידופתיונה ,והמלה מבלי המך עומררם
כמשפטה ,וכה פתרונה ,מה תתהללי בעמקים
עקב וסיבתם ולחיתםוריווים ,לא תדאגלבצורכם
יעןוביעןנשענת באת,תדעישאניאויב אתעמקך
לכועןלאיעלו:בו כלעשב כופני גובחיכויו ,כילכל
עת אשריזובו העלוקיםויטפו מים תמידלא יצמח
העמק צמח ,ואם יצמח צמח ,לא יעשה קמח,
כי אב! אויב עמקכם [נ"וול כי וב יזובו ענוקכם]
ויבשו משברם ויחסרו מאוצרוהם קפר),
השני ,זבובי מות יבאיש (קהלתי א) ישרוק
ה'ליבוב (ישעיה ו יח) מין שרץ העוף הוא-
זב2ו .4זבדני אלהים אותיובדביוב (בראשית
לכ) אין למלה ואח דמיון בתורה ופתרונה כמי
ענינה ,זבד כמו חלק-
זב2זמ 'ובהים ועלת לשסותי כה) ויובחשור
ומריא (ש"ב ו יג) ועבחוזבחים שלמים (שמות
כר ה)עלדבריערהוזבח(ירסי'  1כב) ובתומנחה
לא חמצת אונים כריתלי עולהורפואה לא שאלה
(חלים מ ז) כה פתרון המסוקיען [נ"ה ישאשר]

יעף,

לא צוהאוהינו את כהראל בצאתם ממצרם על
דברי עולה וזבח,כי כה אמר אליהם אם שמוע
תשמעו בקולי ושמרת את ברית' (שמות יט ה)
גי אם את הרבר הוה צויתי אתכם [נ"וו צוה
אותם] לאמרשמעובקוליואל תחטאולי,כיבכל
עת אשר לא יחיא האדם אין לו עלכיה יקריב
קרבן  /הנה
מוגת
מחלב אלים
שמוע ינומרטובלהקשי
(ש"אי
ל
ע
)
ב
ם
י
נ
ו
א
ת
י
ר
כ
המשורר
וכ כן
לי
לשכנוערבר' חקים ולעשותם ,ומה כחב אחריו
[נו"ולאחריפסוקזה] אואמרתיהנהבאתיבמגלת
ספר כתוב עלי (תלים מ ח) כה פתרונו ,הואל
ואין לךחמץבעולה וובח ,וכריתליאוניםלשמע
הננילשמועולעשות,באתילקייםחקיהספרהכתוב
עלי אשר צוית לעשותם ,לעשות רצונך אלהי
רומצתי ותורתך בתוךמעי לשם מפו).
זבל .בנה בניתי בית ובול לך(מ"אחינ)
(בראן
מובללו (חלים מט סו) המעם יובלניאישי
ל כ) מנבול קרשך ותפארתך ('שעד :סג טו)
חבל פקירו (שומטים בו כח) לשון מעון משכן
ומדור הםי
ג .מחרצנים ועדוג (במדברוד) אל יחסר
ז
י אב]
המוג (שירז ג) אלה המלים לא נסתתםכ
י ליררך דימה המשורר לסהר בהיותו
כמיהענין
שלם .לא נחסר מעגולתו מאומה ,ויהיה עג'ן
מוג עגל ,ויתכן להיות ענין וג כמו גרגיר ענב
התיכונילפיד:ענין.
 .מתחלק לב' כיהלקות -האתך חוריעקב
זן-
נדר (בראשית כה כס) אל הלתםואל הנזיד (חר
ב ע) ובשל נדד לבני הנביאים (מ"ב ד לח)
ויפלח אל סיר הנזיר (שם ר לס) למיון תבשיל
המה ' השני ,זד יהיר שמו (משלי כא נד)
אשר זדו עליהם (שמותיחיא)וכ'יזיד אש ש
רעהו (שם כאיד) המים הוירוניס (תהמם קבר
ה) עורוןדגרו הנברו (רברים ית כב) גם מודיכ!
)'
חשךעבדך (תלים יטיר
זה .י
ה ינחמנו (בראשית ה נט) וזה לך
האות (שמותגיב) מלה  11איננה מצטרפתכיתר

ט

המבאר

קפנ) כלומר פלח טחנו אויחו לאיתכן להורותעל לשון
':ד .וב; לאיחול פלח שאויאה אואייעל לשקרב.ם.

-

(~QPרש:"",ם .פכחרוב נשטיםבאי בת עד שיגו
שפקושטפ .חחבואח: .ך פגש פנתם.
שן-שי

---

-

הפת
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השיים% ,א תסוג לרבות %א למעט ,וה וואת' ישתנוןעלי(שםזכח)מחרונותוארפניועיןהורו.
זון וזיושדיירענה(תלים פיד)והתענגתם
זהב ,מתחלק ללמחיקות ! האחד ,וזהב
הארץ ההיא טוב(בראש' ביב) זהבוכסף (שמות
כהג) כמשמעו :השני ,מצפון והב 'אתה על
אלוה נורא הוד(איורלז כב) כה מחרונו ,מסאת
צמון טוחה פווהר הרקיע ,וצחצוח והרו ועוצם
הורו ,ויורו לשמו כל יצוריו ,וכמזהו בפתרונו
המריקיםכנעליהם הזהב (וכריהדיב) גם זה כדן
טתרונו ,אותם הצנתרות לעומתוגותים אשראל
מול שפת הגטה ,הם והמריקים שמןזיתזך,
כאשריריקו המוצקות כמשפט תבנית המנוריה,
ואין טה זכרלזהנ ,כ' הזהב הנזכר הנה ~נ"וו
פה]איננווהבהנחך,כי אםלשון כנוהרוצחצחות
י (ירמיה נאו) '
וכמהו כום והב נבלבידי"
זזקם ' ויהמתו חיתו לחם(איוב לגך) אין
למלה זאתדמיון בתורה ופתרונהכפיענינה,ענין
באש הוא תתעב נמשו לחםי כמשמעו
לנק
מחלקותו :ההוחד,
זרור .מתחלק
והמשכליםיזהירו כזהרהרקיע(דנייבג) פהרונו
כטהר הור הרקיע ,כמשמעו' השני ,והזהרתה
אתהם (שמות יהך) והעם לא נוהר (יחוקאללג
ו) כמעומעםי
זן י כווית מובחמכר.הבו סו) מזוינו מלאים
(תהלים קמדינ) נזוית מחטבות (שם קמד'ב)
ענינו כמוירכתי ניחירכתיוויות קמה).
ן .ואשר ינה מרמה (ויקרא 1ך) ויו ממנו
(שם ח ש) והזיתעל אהרן (שמוח כט כא) כן
עה גוים (ישעיה נב טו) מוי רעב (רבריםלבכר)
וכווה מי הנדה (במ' יט כא) הוים שכבים (ישע'
וריקה המה ,
נוי)ענין
עח החשן (שמות כח כח) %מוח
זח-
תמיר יתגרהלתלים קט'ט) '
זחל .מתחלק לב' עניניםי האחד ,וחלתי
ואירא (איוב לבו) ענינו כמו יגורתי ונבהלתי'
השני ,עם חמתוחלי עפר(רברים לבכד) כוחלי
ארץ (כניכזב'1ו).
ה
ל
ש
נ
ד
(
י
ה
ו
י
ו
ו
זי
ו)
שנין
ן י זיוהי שנוה'
ר
י
ת
י
ב
(שם
ה
ו
'
עלוהי (שם ה ט) 11
)
א
ל
וויוי

.

י"

מאנני שהם הוא'
' מתחלק לב' מחלקות :האחד ,כל
וכר בכהנים(ויקרא  1כב) אםוכר אם נקבה (שם
ג א) וכל מקנך תוכר (שמות לד יט) ' השני.
אבניוכרןלבני ישראל (שם כחיב) וכריוסדי
(תלים צח ג)וכרו נפלאת'ו (שם קהה)ענין אחד

ז"ר

להם '
' מתחלק לה' מחלקות ,האחד ,וכררה
כמושריגים המה,
ה'%%ם במומרות
'חה)
דרשני ,בילי('שק
י לסו (משלי בג כ) .זחל
בשר
וסבא (דבריכ! כפוד)י ואב! אוציאיקר מזולל
('רוויה טו יט) 'כי סבא וזולל יורש (משליכג
כא) כרםולות לבנ' אדם (תהליםיב ט) כלנט
בעלי נפש זהירה בלענינ :וגיגר'ם' וכה פתרון
סביב רשעיםיתהלכון כרם ולותלבני אדם ,ולוום
) ורוםביגורת ראם
הוא מגורת (דברים כאד
(שב!לגיו) ורים (איוב לט פ)' וכהתוכן פתרון
הפסוק ,סביבות העני 'טובו רשעים לבלעו חנם,
למו למאכל,
ויהיו בליעהלבני אדם ,ויהי הרל
אכלו שארוויפשיטו את עורו מעליו ועצמותיו
פצחוקמי) ודעכי רוב השמותיש להם מגרעות
ותוספות ותהפוכות ,כמו ,כתועפות ראש לו
(במדבר כג כב) ומקרנ' רמים עניחני (תהלים כב
כב) התקשר ריס (איוב לפוי) כרום ולות (הליכד
יב ט)זנןניוצא ראםורים ורוםענין אחד להם.
וכמהו כתוא מכמר (ישעיה נאך) ותאו וזמר
(דבר'יד ה) הן נמצא הוא ותאוענין אחד ללט
וכמהו ,באר תתרוה שרים (במד' כא 'ח) כהקיר
ביר מימנה (ירמיהוז) בור כרה (תליםו טו)

זל

ויל

.

המבאר

קמה) טת' טלוה האחרו:וה ' רכ ה' זויות :טצאוחחייה
"כר ,תתכן למרש באור 'רכה' כסווו.וח  ,אוהפכו.
קטו) רש"' שם :וט:ח 2פתר :רט,לוה לבם אדם כראה

כ.

מויו כבודה ('שעיה סויא) כמשמעו.
זך .מתחלקלב' מחלקות ,האחר,וךלקחי
(איוב יא ד) שמןויתוך (שמות גז נ) ושמיכר
לא זכו בעיניו (איוב טו טו) במהיוכה (תהלים
קיטם)וכיתילבבי(שטעגיג)לשון טוהר וצחצחו'
המה'
השני ,לא יערכנה זהבוזכוכית (איוב כחיו)

היולל לאכול בז' אד.1 2ה'ה כרם כפו רם וראפ ,וילוח
יזלל וסבא ,וכן פהרו:ו סחב רשע'ס 'תהלכת סבוביה
לב.:
הול.2ס רשעים לבלעו ה:ס כרס נלוח

ארם.

כמו

העב
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ור תורענו(ישעיהי
זי) הזמורה אשר היה בעצי
היער (יחוקאלכוו ב) ויכרתו משם זמורה (במר'
יגבג) לשון שורק ושריג המה.
השני ,עתהומיר הגיע(שיר ביב) וכרכוך לא
תומר(ויקר' כה ד) וחניתותיהם לתזמרות (ישע'
ב ד) וכרתהגלולים במומרות (שםיח ה) ניב!
ענין אחר לשון קלוף המהי
המורקת
ואת
השליש' ,ואת המזמרות
(ירמי

הן נמצאבארוביר ובורענין אחד להםי וכמהו
עיש על בנמה תנחם (איוב לח לב) עשר :עשו
כסיל וכימרו (שם בו ט)י וכמהו ,ואבנ' שיש
לרב (דה"אכגוב) רצסת בהט ושש (אסתר או)
סדוריכם
ורוב שמות אשר22ד22.רי
כמשפט הזה ,אבל מקצתם 'ורהעלרובם'
השלישי ,כי הייתי זוללה (איכה איזו) כל
מכבדיה הולווה (שם א ח) לשוןקלון המה '
הרביעי ,הזלים והג מכיס(ישעיה סוו) מים ב 'ח)
מצורהו%לסו (שם מחנא)י%מיםמדליו(במר'
הרביעי ,ימירותהיולי חקק(-תלים קיטנד)
כדו)אטוריזלו שחקים(איובלוכח)נוזלים(שמות מזמורלדוד (שם נ א) אומרהלך בכנור (שםפ:צ
טו ח) מהתזלי מאד(ירמיה בלו) ועפעפינויקו כב) זכורולהולכנו זכורו (שם מזז) ובבריא תרעיא
מים (שם מיז)עניןירידה ,קרונהמיציאה[נ"וו (עזראו כד) לשון נגינות המהי והנםשיחים
את הזמורה אל אפם(יהוקאל חיו) דבר [נו"ול
ליציקה]י
החמישי ,זולתי כלבבן יפנה (רביתם א לו) עניךדופיוקלון הוא ,לפרוש השוהריח מלטרחם
זולתי שתים אנחנו (מ"אג יח) וצתי קול (דבר' וכעס קרבנם וניחוחם ,למלאכת תופי נקבים'
ריב)אין?ולחי(ישור מה כא) ואלהיםגילתי לא ואחוריהםאלהיכל"' (שם ח טו) יורהעלהענין,
החמישי ,קחו מזמרת הארץ בכליכם (ברא'
תדע להושעיג ד) ומי צורוולתיאלהינו(תהלים
מג ק) ט' וחמרתיה (שמו' טו ב) ומ"ר עריצים
יח לב) כננו מבלעדי ,מלבד '
כ .יהממו שלש השנים בירו (ש"א ב יענה (ישעיה כה ה)ענין שנה הם'
זל
ןן .מתחלק לשש מחלקות :האחד ,ממיקים
'ג) ומולגת'ו (שמות מג) עניןאגמונים הםי
ה אחותני מרשעים (הלים קין מוןאלזן (תקם קמדיג) בר ולחםומוון (בראש'
ןל31ף' זיעפ
)
י
פ
ק
ת
ו
ס
ע
ל
ז
'
כ
י
א
(
ה
ל
כ
ל
כ
גג) מפני זלעפות
הם
ב
ע
ר
ה
ח
ו
ר
ו
מה
י
מ) לשון
י)
ו
מ
כ
ד
ו
מ
ל
ה
(תלים שו) דבר
שער
ם
י
נ
ו
ו
ז
מ
ו
נ
י
נ
ע
מ
ו
נ
ו
ר
ת
פ
ב
"
ה
ר
(
ם
י
ח
ק
ר
מ
השני,
יד) ממיני
ל
א
ק
ז
ח
י
(
שער
ו
ר
ע
ש
מרקחת הם '
לה)י
קטב ('שע' כחב)
זכם.
'
ב
ל
רהבו
ל
ע
מתחלק
:
ת
ו
נ
ו
ה
ו
ב
כ
א
"
מ
(
ת
ו
ק
ל
ח
מ
האחד
 ,מומ71
השלישי,
לח) אמיך
תטימר עלסי (משלי ביא) לשיוור מזמורם (שב! (יחזקאל בוויב) לפי ענינם נראיםכ'כלי מלחמה
ה ב) בעל מומורע (שב! כר ח) כל אשר 'וסו וכלי מרכבה המה ,ונמצא כמהובלשון ארמיות
לעשות (בראשית'או) ומתי בליעברפי (תליםיז תקוןזין דגבר (רברים כב ה) כעןזינך (בראשית
ג) כאשר ומם(דברי 'ט 'ט) עשה 'יוקשר ומם בו ב) וכהנה רווח:
(איכה ב 'ז) ומזמים (דבר' ב ך) .השנ' ,זמה
הרביעי ,זנותויין והירוש (הוש' ר ק) קחלך
) כי זמר; עשו (הושעו ט) אשתונוגיםועריזנונים (שם א ב) כי ונחה אמם
רכש (ויקראיחיז
(שםבו) ונרה תמר כלתך (ברא' לח כר) הונו
ומלאההארץומה(ויק'יטכגו)לשוןנאופים הס
) וזנתה את כל ממלכותו
זכרן .מראה אחר וסתרון אחרלו :ואהנה ולא יפרצו (ד:ונ)ע די
לו זמן (נחמיד; בו) בוטניהם (אסתר מ לא) הארץ ('שע' בג'ו) עתהיונה הזנותיה (יחו' כג
לעתים מומנים (עורא'יד)ער זמןועידן (דניאל מג)  ,לשון נאפופים המה וישנו לשון כזעות
כאלה :וזנה אחרי אלה' נכר הארץ (רברים לא
ז יב) קרוב מעת הםי
אשר אתם זונים אחריהם (במדדן
'
זמר ' מהחלק לה
:
ו
ט
מחלקות
ת
ר
מ
ז
ו
האחד
לט)
,
כזז)

י]ימימ

.

כי

.

.

המבאר

קסת רש" ,.ולעסות לשת שרפה .ומנחם פתר אורן לשין שער
קטב  ,וכן פפניולעפות רעב .ולעפה אבותני ,כלומר שערו שער
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י זנה תזנה האוץ (הושע א ב) ונהנה רבות'
כ

החמישי ,והמו קרובלענין וההעליון כח"ה

הסמוך] ,והואלשון מרחק' כאלהן הצטתדה
כל זונה כנמך (תמםעג בו) הם הרחוקים מלרך
 :וכמהו ,רק רחב הזונהy~'rp) rvnnייו)
היתה רחוקה משכונת בני אדם כי ריחה בקיר
החומה ,ובחומה דל'א יושבת ,מוברלרץ מן
החצרותי
הששי ,שקרמזין עללשון תות (משלייוד)
לשון שמעוקשבהואכמלעגרועיאלמין הנקדמים
במחברתאלף ויש עור למלה מראהטיניתבלשון
ארמית,וכלוגי וכזרא (דניאלג ה) פהרונו מיני
זמר ,וכלמיןלמינו למינקתי) ,לזנוהילזניהון,
(ת"א בראשית א כא) וכהנה רבות
זנב ייינ
ב בך כל הנחשלים (רברים כה
ה
ק
ע
מ
ו
(
ת
יח)משניונבו
ם
י
ד
ו
א
ה
ואתה
ו
תהיה
ד)
כח
ה
י
ע
ש
'
(
ו
פ
ב
נ
ו
ו
ראש
לונב (דברים מד)
יג)
ואחז בזנבו (שמות ד ד),
ן אחר להם '
עני
זנדק .ינה ישראל מוב (הושע חג) זנח
ארני משחי (איכה בו) והאזניחו נהרות (עמעם
יפוו)כילאיוננו )DWגלא)'לשוןוגויבהונטישה
המה:
,
ק
ק
נ
ו
'
!
כ
י
ר
ב
ד
(
3
ל
ן
מ
)
ב
כ
ן
ש
ב
ו
ד
~:ע
זנ-
לבולה ואתדמיון בתורה ' וסתרונה כפי ענינה,
ידשן ממרעה בשן הטוב ,וכמו ואליםבני בשן
(רברים לביד)י
' מתחלקלנ' מחלקות; האחד% ,אזע
ממנו (אסתר הפו) ביוםסייועו ממנו (קהלתיב
ג) והיה רק נועה (ישעכן כחים) הווועיןורחלין

יי

,

.

.

ז,נ

.

(דניאל ה יט) עניןפלצות וחרדה המה' ונראה
הוא"ו של מעה שאיננויסוד במלה ,וכבר נקדם
עכב יתרהווי"ן במחברת וק"ו השני ,בושה
אסך (בראשית גיט) לא קנגרוביזע (יחזקאל מד
יח) אסרה הורהלכהנים מלבושי צמר,כי הצמר
מזיע את הנוף ,ומיגע את הבשר% ,א תכון

.

בזיעה עבודת הקורש כנוינ
ו ולא תכון העבורה
הקדושהבזיעה]י
י (איוביו א) גצו
זקנך -ימי גזעכו קבריםל
מלה וארע אין לדןדמיון בתורה ,ופתרונהכסי
י'
יויוון ,ימי נקצרו קבריםל
 Dytומה אועם לא ועם ה' (במר' בג ח)
-

ולכזהועגיהישראל (שבןכגו)לסיפךעליהום ועמי
(צפניהגח)ענין עכרה הםי
ר
ס
ה
כ
י
זן3ף .ועף דל אשא (מ
ו
ט) וזעף
(מ"אכמג) ויעמדהיםמזעמו(יונה א סו) והנם
ועפים (בראשית מו)לשוןקצף'
 .PPtויעקהבגוים נשמע ('רמהה נכוו)ולא
ועקואליבלבם להושעזיי
) לייזעקו (שם חב)
מרובעשוקיםיועיקו(איוג לה ט) כולםלשוןצוחה
וועקה' ונראהני מגורתםויועק סיסרא (שוסט'
דיג)ויזעק ויאמר בנינוה (יונה גז)"עבירוקול
במחניהם עלאנשי מלחמתם:
ץן3ד -4ושר שם ושר שם(ישעיהכחי) מעכו
מזער (שםי כה).
זפרנ' ותחמוש בחמוובזפת (שמות בג)
נמשמעוי
ק' מתחלקלר' שחלקות:יתאחר ,יזקו מטר
ז
לאדו (איובלוכו) מוקק שבעתים (תליכ :עו)
ווקק אתם כזהב וככסף (מלאכי ג ק שמריכ!
מוקקים (ישעיה כהו)ענין התוך המה ,ופתרון
יוקוכוזיר לאדוי ירעפורביביםלמיענינו ,וכמהו
בענינו ומכור לאנתך ארשתו (שמות מ לג) '
השני ,ואםאסורים בוקים (איובלו ח) לאסר
מלכהיםבוקים (תליםקטפוזז) רתקובזקים (נהום
כבלים ורתוקות המה,
גי) לשון
השלישי ,זחן כלכם קדחי אש מאוריזיקורם
לשעיה נ ש) ובויקות בערתם (שם) עניןניצוץ
הס  ,ונערתםיורהעליו ,וקדחי אש אף הוא
יורה' וכמהובלסוון המשנהי
הרביעי ,ומהנזקתמלבין(עזרא ד טו)ומיבא
להוא נזק (דניאלוג) כיאין הצר שוהבנזק
(אסתרוד) לשון ארמית ,וסתרונו חיבול.
ן .מתחלקלב' מחלקות :האחר ,הנה נא
זק
וקנחי (בראשית כו ב) ועיני ישראל כבדו מזקן
(שם מחי
)'
השני ,ש הזקן זקן אהרן (תהלים קלג ב)
בראש או בוקן (ויקרא'ג כט) ער יצמח וקנכם

יא

המי

(ש"'3דן).
זקף .וווקף לכל הכסוסים (תהלים קמהיד)
לשון קוממיות .וכמהו בלשון ארמית ,וזקיף

יתמחא עלהי (עזרא  1סו) וכה פתרון ענינו
יתנסח אעמןביתהוזקיף 'תמחאעלהי :כההיה
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עלעובריטצותו,יצתהלסתורבנינו
טשפט
ולכלות אתעציו ואתאבניוויוקיףקורהמקור'ביתו
ויתלוהו ~,rpוקטרגעלקה יתכווץאעלוהיקם")'
ץן .4טתהלקלכו' כהלקות ,האחר,ואיסמה
כמהסכתזרים(ימעין אז) וורים 4איעברו בדה
עוד(יואל די~) והזר הקרב (במדבר א נא) לשון
נכרים הם,
ורשני,איןדןדינך לסוור(ירמיהליג) וריכז
וריסקרים נוזלים (שםיהיד) לא זרו ולא הבשי
(ישעיה או) ורו וחבשוענין רפואה המה וזדת
יורה על זה קסט)י ואמרו אנשימחרון לא ורועל
מכתם אבקת ההבשת מעשיהרומאים ,ולא ??11
כהלמשקולתהלשון,כיאלו אמרלאהזירועלמהמ,
היינו נומשאחרי פתרונם ,אע"פטאליןזוכר מה
הזירו ,ועתה הואע ואמרלאזרוהורנוכ' המכות
לא הבשו ולא רפאו %אורו ,ובהרהיק הסותרורו
מחובשווהקריב אותוקגורת[נ"וללגורת]מורה,
ואורםבטורה(ירמס?כוו )1ילכודעלהכזכות שהוא
יוררו אותכו מעקרכם ,ולא יוורה ע~הכזקו) וכן
לאיפתר.
טיסו זריםקייב! נתלים (ירמיד?יח*,
יד) מימי
וערומה הכו .ויש מהפותרים אשר ידמו וישוו
מטוריםלורהמים (הגקוקגי) וזרמו מים עבות
(תלים עזיח) %אנכוןלפתורכן,כי אותיות זרם
שלשרעכם יסור ,ואלו בקש לדבר בלשון זרכם,
היהמכפילאת המצם ,ואומרורמים ,והעז WID
ורםקזא),כי המלה כלהיסור והיה מוצףיו"ד
מ"מלרבותהורםלהיותורמיםקזז),ובעשותךכה
לטיםזריםקרים ,נמצאויין ורפשיסוד ,והנוהר
כיהר כל הלשון אבל זר תשעה טניכז לו,ואין

המי

/

/

בהם קרוב .לטתרונו בומבו ,וכדה מתרון זהססוק,
תיעוב מצורשדי שלג לבנון אםינתשו מים ורים
קריםוגו'('רם' קקיד)היעזבאדם מימי שלג לגנון
הנגרים טצור שרי,ההחכים לאטעל חולהארץ.
כל הטוצאמימי שלגלבנון ,הטוב לעזובאותכז,
ההסרבזחני הטוצא אותם לעובם והמהלהייעולם

ל:עהעת;2עי
יתמחא עלהי הראשנו
החי

לסז?1י

ה'"טת'יסע

הפעוןק לכתובו כחהו,

משעים את הנפש ומהים את הרוה וטרווההז
אתהגוף ,אםינתשו מים-11ים קחם נוקש ,אם
טוב לנתוש ולאבר מקורמיםהמועדים לתרופה,
מים נאמנם נכוניםלהייםוההייםתלוים בהב!,
המובלהיותכם לאבור ולנתשה?' כי שכהניעמי
לשואיקפורו('רנזהש קץמוו)י ואץ-שכהוניעמי,
ונתשומעגליזזיים,והגיהו סקורמיםהיים,נואלו
כילאירעוולאהבינוי ואשרהוממנו מ5ת בתחלת
המסוק לאמרדזיעוב אדם מצור שדי שלגלבנון,
חידודהלשין הוא' ויש כמוהו בעניני תורות,
כאלה
 ,הירצון בסלעסוסים אם יחרוש בבקריכש
) הקב על המחוקק להקות אם קהרוש
(עמוס 1יב
ההורש בבקרים ,וכמהו ,כאשריבער הגף עד
תמו(מ"אידי)י rPnלהקות כאשריבער המבעיר
וכמה) ,כאשר יררף-הקרא בהרים (טו'אבון),
הקה להקות כאשר ירדף הצירי וכבוהו ,ויגרש
אתם מאתסני כרעה (שמותיינו) ראו הביאלנו
איש עברי (ברא' לטיר)' וכמוהם הרבה ,ויתכן
להיותו לאיןדןדינךלמוור מראוהתיהר מבלעדי
וה ,להיות סוור וה מהלה ,כמו ולא ינהה מכם
מזור(הוטדצ היג) ,וכהיקוםפתרונודעכיתחלואי
בני אדם ונגע' מדויהכ! רבו עלמתכם ,וחרומתכ!
בידהאלהים,אבלנתןשכלבלבכלזזכםלבלרפאות
הלי ולגהות מער ברצותולעזור ,ואפס לאיועיל
הרומא לחבושעלוחווורכי אם לדעתו התחבושת
וכראומהלו ,ובמיעלכם כנמנו יסוד ושמהלדהווין
גתרופתוהועידות [נ"ול כמועלת] ,עלכן יאכזר
איןדןריבךלמוור ,כל רופאקי לאירפאוךלדיוור,
כי לגוישיגו עיקרדזמכי? ,כיושני אפלשונה עד
אשר תעלס ומלנב כל ומרופאים'
השלישי ,נורו אזוור(ישע' אד) ויגורו מקדמו
(ויקרא כב ב) לא ורו כתאותם(תלים עהל)כזיין
ושכר נזיר (נכודנר  1ק מנזריך כארבד; (נהום ג
יז) וינזרולבנירע (והושע מזי) והורתם אתבני
ישראל(ויק'טוילא) כלם לשרן נזור זהותו ,ובלשון
ארכנית סורו גש ,וורוכען (בראשו ,םבח"א)'

המבאר

צחה

פשפט

קבעהפעולה.
קזא)פי היה~ resמלה ורם בשלמות מלברי',םמיכןהרבים.

זרימ.ם

ת
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וכזוור תחתז (עובדתה
זהרביש ,לסביךישייט
או) .ולא עהה מכםסוורמהושע היג) והמהלכם
לורא (במדבר סוכ) ,כלםלשון מחלה,וכן מתר
אונקלוסוקהילכון לתקלא (שב!)..ומחרונוראוי
ונכון ' .וירא אמרים אתחליוומיורד :ארע מורו
(הושע היג),חליויורהע 5מורו ,ולרמאיורה
על מוור:
ההמישי,ורוהב סביב (שמות כה'א) מתחת
לזרו (שםל ד) ותזרנ' חל (ש"ב כב מ) ארחי
ורבעוריס (תלים קלט ג) ורוירמתנים (משליל
לא) ' כולכם לשון דקקנה וסיבובי ופתרו עונשי
פתרון בארחיורבעיורית ,דרכיורבצי מררוע,
והעמידווריתמגורתגרתארכו ושתרחבו (שמות
כח פז) ושמים בורת תכן ) n'ptrמיב)ואיןבזה
תוכןהלשון ומשקולתהמביא,כיכלתיבהמלשון
עברית אשר באחריתה תאו יסוד במלזז ,בהסב
י,מרבר הסלד? לאיש אחר לאמר לו דו1טקן,
שרת קפל ,לאיוכל להגמל אתהתיו עקברגשנותו
כי לאיוכסל ,כי ברגשנותו עומד בעקום שנים,
כה רוע משטטפת בכל אלפיון ,והנוליכ! אשר
באחריתגלותיותםתיויסוד אחוו בהםאיננוננפל,
והותראוילהכפיל אחרליסודואחד למלאכה,לולי
רגשנותו ,רובל נאוו אכן] די באחד :ואלדר
התומן אשריורו ע 5רגשנותו :ושתי אתננולך
(שטות כ 3לא) שתיבאדני אלהים מהסי(תהלים
פד כח) שתה עונתינו לנגרך (שם צ ח) ושחת
דברעי הנעימיות (משלו בג ח) כי ארצך שחרר
(ישועידך) והמתה את העם הוה (נמך'ידטו)
כיתי ברית לבוז-רי (תהלים פכו ד) אתו תשחירץ

וכרת (דבריםךך) הצמתה כלזונה ממך (תלים
עג נו) והשבתי גל משושה (הושע ביג) אשר
הסתה אתו (ס"א נא כה) ע%רצ שבוע בשבתו
(במרבר כחי) חדריה ושבתה קגי) (הושע ביג)
וכאלה הרנה' והקר מאמתת הלשון להכפיל את
החוק מ  4שדבר אשרכחם מיוסדיםבמלים,
לאמר
והםטוסביןלשרתהוהראויושתי את

גבוי

"ל

,

השימוש לטלאותםקוםו.
קנד) נדאה כ' לפ' טזהם חתיה הי"ו של בי~בחו ושבחח
טורח על כער נסתר ונסחרת ולא  %שרשית כ
.לולא:ח לא
הבשון במקום הוה .וימרהקזשה,לרעתוכיבכל שפ נקבת אע
הכזחחןתמורח ח"א הנקבה רק פשרשהכיזם עצמו

רריי

י

גהפרידד':ודי"ןניןהתווי'ןובין המלינם ישנתו
התווי" מהיותם יסור' ואלה קצותם; אביתי,
בניתי ,גליתי ,דמיתי ,הייתי ,וריחי ,חליתי,
ריעיתי ,יריתי ,כליתי ,כסיתי ,מריתי ,נסיתי,
עשיתיי וכאלה הרבה ,הן נמצא היו"ד מפריד
 ,בין האותיות המיוסריכז
ביןהתיווביןהיסוי

ת המוער למלאכה ,והוא התיו ,ויש ממשפט
יאוהאותיות ומקושט המליכןלהיות ורי ת כאחד
מהם,והיות ככהישבות 1ר ת בעריתקני) ,ולא
יהיה מערתו %א מיסודחו,כיהיו"ד הבאבתוך
המלה המרידביןורובין הת ,1'4ו5א הטרירבין
ורתובין ת4ץ ואלו מור ורית מערת זרת העם
על המחוקק להקות זרתה ומוציא הירד מתונו
נגב %המליםהעליוניכמ אשר קדמו הנה ,פושר
התוו'"ןיסור בהם ,כמו כרת ,שחת ,הצמת *
ואב! שמרכי יש מליכ! מענו מזער שאחריתכן
תאומיוסד במלה ונכמל ,ואיןגירודקילשוןכועגזיד
המלה על ההיו ,כמו שפרת' מים (מ"ביט כד)
דעכי טענתו לא תועלנו ולא'וכללהעכייד זרית
מזרת בכל מנים ,כייו"ד של שתיתי לא בא א5
ועוךהמלד,פי אכ :אחרי וכיסוד ,ויסוד ההוא
שיגן תיגו ,רק לא נכמלו התווכן בשתיתיכ' אם
עקב מראורע המלדק למען לא תצא מחקת שתיה
לחקות שמה שיתהקנו) אבלהיו"ד כמפעלהו"ו

המבאר

ל אםירצה המדבר לבזות פןאיה טז-ן אשר למ"ר
,
הפעלרי'ו את חנוכת יכפיל החקיו השרשר:ויביא דגשברי'ו

.

ושתתי ,וכרתי ונרתתי ,הצמת הצמתיה,
והשבתיוהשבתתי ,ושהת ושחתת,אגלחירור
הלשון מבליע את התמו במלך?ואינו נכמל ,כי
יש.די בת 1,4אחר ,והנה מתח אשר כבהבונן
ממנו ,ותכיר הברת יתר החורדאשר באחריות
שמליכם דקנשרשיכמ והבאיכ! לשררע ,כי התזכו
האחר ממנויסוד והשני ממנו למלאכו? ,דעכי
כל תמו הנכתב באחרית המלה ,ויו"ד יקדמנו,
יעןלאהובאהיו"ד בתקיכי אםלהטרידבין המלה
וביןד:תי"ו להורות עלד:תי"ו וללמדעליוקיה),
יסוד ואיננו אחוו במלה ~והערע עיקר ,
כיאיננו
ואלה התווי"ן הנכתביכ! באחריכ! המליב! אשר

.

.

קוה)כלוסרהיי'ר באבז השרשובע חח 1,4להורותכי אץ
הוזזו שרשית רקהיא משרודת כדץכלתי"ו הבאבסוף המלה
לחורותעל ם;'4ב ללשתנחיר.
 .פ 4אחר' שחומש
קם) ובחיה ככה ישבות :רת פזריח
.

כי בבואהי'ר בץ חשודו"ת'ו'ורה שחילץ משרוית ל'כ
ושבוח חמשפפ לואר מלת ורתיסוד סלתוריח,כילולי זח
ה המחוקקאומרוררנה תחת הרחעטושעופר הצמחמן צפת,
ה.

כ.

.
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כי כמהו וכתותימסניוצקיו (תהליםפנוכר) מן
כתותלאיחמל
ליר) החתהכיוםמדין (שם
יש
ד
(י
פו ג) הו"ו ממר
ןהיסוד ובץ התי"ו ,כאשר
יי
פב
יפעל יו"ד בשחיתי ,עלכן לאנכון להיותוריח
מורתכיאםמלר ,וכה פתרונו ,ארחיורבעיזרית
הקימות זרסבעוהי וגררת נתעותי ,עלבן אמר
אנה מרוחךואנהמפנץ.
אברח(חה'קלטו)'
ן
ר
ו
וגזם אלדז קצור? דקאותי אשר יקרה להבז
כמקרההתיידו ,כאשר התמו עומד במקוםשנים
ככדר וענון ולזבד במקוכם שניכם ,זזכם ראויים
להכפיל ונאהדים! [נצולונאחזים] לברכ! ,כאלה:
הליועץ לנזלך נחנוך(דה"ב בהסו)' ונתנו אוץ
בנוקיה לנם (בראשיתולד כזז)  ,טצריכו נתנו
יד (אינדק זהו)' גי ממך הכל וסידך נתנולך
(דה"אכמויד)י ואתכלהכלים אשרהזננה

וגם מגורתם התושנא מזרור? בעתו (שםלהלב)
הםהרוחותוהמוריםשסרקיהריםומשבריסלעים,
כי הקרח והצנה מתהדתהרוח דהמה ,ובאמרו
התוצא סורותבעתו; חוש אשרדבר ירמהויוצא
רוח מאצרותיו (ירמשוייג) לעשות לרוח משקל
(איוב כתכה)'ובעליטתרון אמרו ממורים קרה,
במו מזורמים קרה ,העטידוהומגורת ורם(ישע'
 .ופותרים גם בחת דזתוצ'א
"יתכן
לבב),וכןל,
מורותבעתו,החליטו ראשבלמד ושמהתו שלוה,
והסליםטבליחלשותשמדיםעליסורתםכמשפטי
השמיני ,לא 'בא טמור (דברים כגג),יתכן
להיוון? מללז ואת במלים אשרענינכ!יורד :ש
פתרונם,וקריוהממוריםילדי פשעוורעשקר,ואם
להיות המלה
תגזר המלה ממראהפתרונה
י (תהלים ספוכו) והור הקרב
כון מסרהייתילימי
יומת (במרבר א נא) השו הוריעה אשר לא כדת
ולא כמשפפו ,לעשותמירעהוור מעשהו,יעבד
עברתונכריה עבדתו ('שעמהכי
ק כא)'
התשיעי ,נזר אלהיועל ראשו ושמדברו)1
גזי נורך(ירמיה  1כפו) חללת לארץ נורו(תהלים
סט מ) .עניןכליל וכתר ,ויתכן להיות טגורתו
,
ור והב (שטות כה שו)
זוי .22בעתערבונצמתולטיובויו)מלהוואין
להדמיוןבתורה,ומחרונהלשוןוקורבוציוןושרבי
 .כרבעיםורויף ארץ (תלים סט מ)
גם מלה ואתאין להדמיוןבחורה ,ופתרונהכמו

קנו) כלומר שלא יטעה הקורא לגפרכי פרוש המלה כמו
שחי אבל פירושהמן שתיה כפשוטו ,ואווזות רד בטרסה הוא
למדבר בערו כרץ כלזחי ע"ה'
קנח)כלומר מלתיזרעאלהיאע"מ םלחא רבאל שפ'רהבה
מארב.וי"
לרש"יבהושע .כבמש הבאים עלעםיושבבשלום

פהאוםעלקי פארב שלא נוהרו בהם לברוחמפניםושורר.ם
אתהכל ,בית אריאל :יומה
וו
ננ
רץבע
אח
ולש'ד יחרים בו כמו תרעאל שארניו
בר
ער
שם
אנ
י,חםכ
"
י
א
,
ו
מ
נ
ר
ה
יזרעאל ,נקראו בלשת שם אףכאן קרא אוחו כמץ שםע"ר

אי

אחו במלכותו במעלו הכנו והקרשנו (דה"ב
מכט
י
ה
נשענו
ין) ולנו בגבעה (שום'יטיג) כי

כראוי

'
' עלק-
(דה"בידי)כלהנוני"ן הםראויםלהכפיל:נתננוך,
ונתננו ,ולננו ,ונשעננו ,והכננו ,אבלישדי
באחת מהנה עקב רגשנותה המבלעת כמילתכן,
כמשפט התרנו אשר הקדמנו :נשובלעניןראשון,
וכמהווהנורהתבקעאפעה (ישעיה נט ה) הביצה
הנדשת בהבקעתה לא הנא ממנהכי אבםאסעיף,
וככה ויגורר הנערעד שבע מ5מיכ! (מ"ב ר לה)
ויור את הגוה (שופטיםו לח)ענין דיגנה המה,
ופתרון ויגורר הנער ,דש דזנער בעלותו עליו '
,,
ושומופיועלפיו,ועיניו עלעיניווכפיו bPכמיו ריוויאר
נמצאהענין מורה עלפתרון המלה ,וככהויזר זי4ו
ץ .וורח משעיר למו (דבריםלגב) וורה
את הגוה ,טתיריו~,rnbותיצרנהאחריבן ,מץ השמש(קה' אה) והצרעת ורחה במצחו(דה"ב
אותה ער צאת ממנה מלא רוססל מים ותרגומו כוין)'
ם ירכז מים (חבקוק גי) מורם דברים
מוכהי ועצרי
זכינ-
השביעי ,אשר זרה ברחתובמורה (הנעיהל ירטבו (איוב כד ח) ורמו מים עבות (תהלים עו
כד) ואורה במורה(ירם' טוז) תזרה לרוח(ע '~:יח) ורמתכיסיכם רטתכ! טחוקאלכגך)ענין
הב) לוא לורותולוא לעבר(ירכש' דיא) הנההוא שאון הטהי
ץן .3,4יע וקציר (בראשית ח כב) הזרעים
זרה (רותג ב) מזרה ישראל 'קבצנו('רכוי' לאי)
ויור עלפני המים (שמותלבך) לשוןאוזרוענן בדמעה(תליםקבו ה) ונותן להםזרעונים(דניאל
אחד להם ,ומגורתם וממורים קרה (איובלו פ) אטו) והםיענו את יזרעאל(הושעבכד)' נראה

זיפזיף

.

וכן חברו צחם אבלדווש פותרו שם מקום,
י
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כימענינו ומטרתו הוא ,וכהעניןהפתרון אענה
את השמים ,והשמיםיענו ארז הארץ ,והארץ
תענה אתהדגן ,והרגןתענה אתיורשול ,השסים
יתנורביביםלארץ ,ותשרץרותן מרמז ,ותענד,
וורעק :ועובריוז ,וערסול כארבאן ( (espהושע
ייר) וע1וריעה אשראיננהוריעהכי אםבלשון
בני אדם ,ואזרעם בעמים(וכר'י ט) וורעתקזלי
בארץ להושע ב כה) אור ורע לצריק (תהלים צו
ש!)' ורעולכםלצדקה ,קצרו.לפי זזסר,גירו לכם
נקי ,ועת לררוש אתי ,4עריבוא ויורה צדקלכזו
(הושעייב) פתרוןיורה צדק מנזרתיוהה וטלקוש

.

(רבייאיר)וככווכי נתן לכם את המוהרלצרקה,
ויורדלכ"כ!גמיש מורוה ומלקוש נראשוןליואל ב
בג) וכמו אמרע מארץ וזצמה ,וצדק משמיכם
נשקף (תהלים מהיב) '
זן*ק .גי סי נדדן
ק
ו
ו
לא
ו
כ
י
ר
ב
ד
מ
ה
ו
יג)
:
ב
ר
כ
ו
(
נטורקיכזלפני הסובה
ר
י
ך) מורקי כסף
(גמדבר 1פד)כלי סובה המה ,גם שינה זרקה
בו(הוש'וט) מלה זאת אמורהבלשוןבנ' אדםי
זרע .ורת ארנווזרת רהבו (שמותכהטז)
ושמיםבויתתכן ('שעכז טוב)' סרתי
ד'

נשלם מחברתזיינן

אחל מחבררנ חיית
חב" .בס הבל חנצלוע הבק הבר הבש
חבת ,חג ה3נ הגו הגרי הר הרל חדק הדר
חדשי ע חוה
הו חקי ההי חט חטא
חטר,
חל
הק'חך ה~ל'
הס חים הטף
חי
הל הפ לר הלט הלרחלם הלמש
הלץ חלק הלש' הם המד המל המן המס הטץ
חמק המר חמש ,הן חנט שך הנם חנמלהנף
הנק' הס הסר הסל חסם חסן אסף הסר ,חף
הפו הפן חפץ הסר המ1הפשי חץ הצב הצן
"צף חצרי חק חקרי תר חרב חרג חת חרז
חרט הרך הרם חתז 1הרס הרף הדץ' הרצב
הרק חרק הרש הרש חרת ,הש חשב חשה
השך חשך השל חשמל חשמן השן השף השק
השר' חת התך התל חתם התן התף.התר
חב .מתחלקלנ'כוהלייו
ת :רי!4,וקר ,דזבי
כמעט רגע(ישעיהבוך) לטמוןבהניעוני(איוב
לא לג) ושבז הביון עוזו (הבקוק ג ד) ויתחבא
האדםויצמחו (בראשות גה) ' לשון מצפונורז
[נ"ה משפונות] הסהי
א
ל
!
4
י
נ
ר
(
י)
השני ,והיבהם את ראשי למלך
הבלי2-י וקוב ישע (יהוקאל ק:ו)' לשון הוברו
הטהי

.
הי

היןחי
.

זזשלישי ,אף זובב עמים(רבריםלגג)' נכון
הבב להיותויגורת הביון והבקוק ג ר) החביאני
 .וכהההיה פתרונו ,בצלידו ההביא
(ישע' סטב)
א
י
ב
נ
ה
ר
ב
ד
כ
עם קדושו,
יההבינוני '''
בצליד
באשמתוהמהירני (שב)) ' פרשענן לכוסךויסך
עלימו ,ונכון לתלונהבידך בחובב קנט)' ואנשי
פתרון אמרו הובב'לשון אהבה.
(תעו:
הבךי =בןיי
ו
כ
' טשבלה
ע) כי
ההבן החך (רברים כדך) הבטהטים(שומטים
ויא)'
הבלי מתחלקש' מהלקות :האחר ,בטרם
יבוא וזבל לה ('שעקה סו ו)הבלייולרוז(זזומועיג
יג) צירים והבלים וכחוון (ישער:ינ ח) הבליכז
) הנה יחבלאון (תלים 1
יחלק באסו (איוב כאי~
כוו) שמה חבלהך אמך לפרר ה ה)י
השני,כי אלאל האמרנסבאתי לאאהבל(איוב
לדלא) מהבלי' כרמים(שם בסו)והבל אחמעסוה
'דיך (קהלכן ה ה) וחסלעל כופני שכון(ישעידז
יבז) בו לרבריוקבללו(כניזלייגי )3ולאוהדקראתי
הבלים (וכריה ש!ו) רוחי חבלה (איוביו א) ל4ו
קם)
יחבל רחים ורכב(רברי'כדו) וזבלכזבלני
(נהמר :א )1ואף קרמק -מלבא הבולה לא עברת

המבאר

קנפ) פ 4סלתמרךבפסוק אף חובב ראפלחלותה במלחחובב הקורפת לה

קם) רקו'י :הבול שם דבר לשון חשחתהוכי וקןחברו פוחס.

י

