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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
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לדניאלו כג) כולםלשון השהתה המה,והבלים

השלישי ,וזזבר דובר(רב'יה שו)הוברהברים

יחלק באפולטיובכאיו) גם הוא קרובלאלהוראוי מתכם (תהלם נחו) עטרי נא בהברד(ישעיה

להיות סנורתם '

השלישי ,חבלתו חוביסרבליהוקי חץו) וש

כוו ע),

הבש ,מתחלק5ב' מהלקות
 ,האהד,ביום

בגרים הבליםיטו (עמוס ב ה) אכר הב 5תחבל
(שמותכב כה)כי תהבל אהעי הנם(איובכבו)
)'עניןערבון'
ובעדנכריה הבלהו (משליבויג
הרביעי,הילי
ם נפלול' בנטהרים (תהליםכוו
ו ה) גורל אוהד
ו) וימלו הבלי סגורה (יהושעי
והבל אהד (שם זיד) משלץ -הבלבגורל (מיכה
ב ה)יעקב הבל נחלתו(דבריםלבט)יענין גורל
המהי
ההמישי ,מלהקי והבלעי(יהו'בו בו) וכשכב
בהאש הבל(טשליכנ לד) לקול ועקת הבלק( -הס'
,
כו כה)
הםהבלי הספינות אשרבהןתקון
מלאכתן ,הבלים כמשמעו ,כמו הבל הכסף(קח'
יבו) בהבלי אדם אמשכם להושע שד) והשיגנו
כל 'שראל אלהעיר וההיאהבלים (ש"ביויג),
)'
וימשכו אתירמזרו בהבלים (ירמוזלוזיג
הששי ,הבלי רשעים עודני(תליםקיפו מא)
הבל נבאיםירדיכ! מהבמה (ש"אי ה) ' להקות
חג מתהלקלנ מהלקותן ן דזאהד ,וחג
הנבעים5מיהענין
השביעי ,כי בתהבלורץ רזעשדללך מלמוודע האסיף(שמות כג טז) הג' והודה הגק( -נהום ב
(כושלי כרו)ונבון תזזבלותיקנה (שם א ה)ענין א) אבלש ושתים והמים (ש"אלסו) הטוןחוגג
מועצות המה *
(תלים מב ה) להג את חג הסכות (ונרהביד
מוער הם,
חבצלת ,הבצלתהשרון (שירבא) ותטרח ענץ
חשני ,אסרו הג בעבותים (תהליכ!קיהכו)
כחבצלת(ישע' להא) בצה הנותנתרמץ'כמשמעוי
הבק ,יחנקלויינשקלו לבראשיתכפויג) חגיםינקפו(ישע' כןא)' המההובהיםהמוערים
מגזרתו,
מעם הבקידים (משלי 1י) הכסיל הבק אתיריו למועדיי
'יויתכןלהיותהעליון
השלטטי ,יחוגווינועו כשכור (תליםקוכז)
(קהלת ד ה) ועת לרחק מהבק (שםגה)י ענין
י ענינו *
והיתה אדמת קרורה למצרים לחנא (המעמהיכוע)
דבק המה ,סהרונו כפ
הברי 5pinnDג' מהלקות ) האהד ,הבר בהקו חוג עלפני תהום (משלי הכו) חק הג על
אנילכל אשריראוך(תליםקיןסג) וארה להברה מני מים(איובכוי) הישג על הוג הארץ(ישעתק
(איובלדה) הברת אשה אל אתתה (שמותנוג) מ ננ)' ענוןהקפה הםי ובמהוגהיתארהו (שם
ויכונר (שםלוי) כל אלדר הנרו (בראשיתיד  )4מדע)הואנ:לי ממלאכ'זזרש,ויתכןלהיותמגזרת
אתאבר ותושמט (רה"בךלה) וכלבירו ישראל וההעליון,ויהיה מחרונוכענין מפעל,הוא הבתל
)'
המקיף וסובב וחוגגלתקן בו צורת הפסלי
תברו (יוטקאללופיו
הנב  ,יאת ההגגלמינהו(ויל כב) הוא
ה
ר
ו
ב
ה
תהרס
דשני ,זזבורה
(שמות
א
כ
כה)
הברות פצע (משליכל) נסקו הבורתי(תלי'לזז שרץ עוף מסע ארבהי
י בהגוי הסלע (שיר ביד) שכני
ו) ענין שרפו המה ,ונראה כי מגורתו ונמר הנוייינונ
הברברתיו(.רמיהי
גוקגזיויסלע('רכו'ה מפו טז)י מחרונו כמונקיקי
ג כג) '

הבשיר' אות שבר עמו (עועיהלכו) 6שאהילה
הבש(ישעיה גו) כי הואיכאיב ויחבש (איונ ה
יה) ומחבש לעצבותם (תלים קמוג) האף שונא
משמט הנבוש (איוב לריו) וכה פתרונו ,הטוב
לרפואמיסימוא שונא משפפו עליון; היתרסא?
לא הבשה (יחוקאלל כא) %א הבשו (ישעיה א
לשון תרומה וארוכה ורפואה ותעלה'
ו)
השני ,והבשת 5הם מגרעת (שמוות כס פ)
מבכי נהרות הבש(איוב כהיזו)סוף הבושלראשי
(יונהבו) סנטםהבושבטמון(איוב סיג)בהגלים
הבשים(יחזק/בזכד)',כולםלשוןאוירהוזזגירה,
ומחרוןכנבכי נהרורן הבש כדן דכוא ,מימינבך
הוגר נהרות ,שם מים עמםהנורי נהרותי
הבת מהבת
(נהוק/רג) על מהבת
ן
ת
כ
ב
ר
מ
ל
ו
א
"
ה
ד
ל
ת
ב
(וקרא '1ד) ולמח
4
כ
כט)
לשלם הקרחי באמונה על מעשה ההבתים (שם
טלא) ואם מגהה על המהבתקרבנך(ויק'בה)י

כים

איה

.

.

נרי

יק

"
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הסיטם(ע~ע' 1סט)וחר'הכמים(איובלו)ולא
נודע אםהואילויסוד אםאין ,ויש ונל"ן במלים
באחויםויש אשריוצאים ,הנם כתובים במחברת
ויו,והוויןהיוצאיםמהמלילוליכי נמצאונעדרים
ומהמלים חנגורים מגורתם 5א נודע יסורתם '
חגר .הגורי אוור('חוק' כג טו) חגרת שק
(יואל אח)ויחגר אתו באבנט (ויקרא ח  )1לשון
אוירה הטה'
חדי מתחלקלד' מחלקות :האחד ,ורבר הר
את אחד (יהו' לג  0פתרון הר כאחד ,ומגרתו
לאתונא תר שבעדו (רניז!ל גיפו) די דניאל חר
מנהון (שםוג) בשנת חדה (שם  1א)'ומלבד
אלהיש מליםבלשוןעברית ,אשר נראים מגזררע
וזד כמויחרו,ויענוכלהעםיחדו (שמותיטח)י
ונמו את מך אתיהירך(בראש' כבב)' כמספר

)יומיד כלביחידתי (תלים
עלהיחיד(וכריהיבי
יהיודין אינכ!
מ
י
5
מ
כב כא)' ונראיכז ה
האלה
כ
יסוד ,ואל יחרבימי שנה (איוב גו) יוכעסי

השני ,תתדהו בשמחה (תהלים כאו) ויחד
יתרו (שמורר ע; ט) כי חדוותיי
' הוא מעזככו
החמי; חי) עו ותרוה במקמו (דה"א כו)
ן משוש המה '
עני
השלישי ,חוד חידה (יחוקאליו ב) אסוחח
בכנור הדתי(תהליכי מט ה) התירה חדתהלנני
עטי(שופטיידטו) דברי חכטים וחדתם (משלי
רומיות קרוב ממשל המה,
או) עמן
הרביע' ,חרב חדה (יחוק' ה א) וחדו מואבי
ערב והבקוק א ח) ברול בברזליזוד(כישליכויו)
תזזתיוחדודי חרש (איוב כנא כב)' עניןלכיורה
המה:ויש בלשון ארמית,חרוהיוררעוהיריכסף
(דנהיל ב לב) וקע :בלשון ארמיתסץשוי
ט
י
'
בם לשמע מופר (משלי כז)
ודולדל 'ז;ד'( 5חזקאלג כו) כי ל"ו יחדל אביון
(דבר' גוו ')!4לשון כניעה ויתכן להיות מגרתו
יושבי חדל(יתעסה לה י )!4חדל כונונו (שקוורץ
יד יב)י

יו

חדל"יי

.

חדקיטיבםנחרק(סיכהוד) כמשכת חרק
(משלי טויט)ממיניסירים ,וקמשונים וחוחים,

וחרולים ,ואטדים ,וקוצים ,וררדרים ,וסלונים
ובאושים וברקנים המה ,
,
;
ד
ע
ו
ס
חדרי ק החדר חבוא
(איובלז ט)
הא חרב חלל הגדל החדרת להם(יחול כא יט)
ויבא החדרה (נראשית מגל) '
חדשי  p~nr1Dלב' מהלקותו :האחר,
חדשים לבקרים (איכה ג כג) חרשיכם גםיומניכם
(שירזיד) ותחדש ארמה (תליםקיד
(שמוח א ח)פנליב חדש(יחזקאליח ל0א).
חדש
השני ,החדשהוה לכם (שמו' ע ב)חדשיכם
)' לשוןירחים הם'
וסועריכם (ישער; איד
חו .מתחרק5ב' מחרקות; האחר ,מחווע
רעי אתנםלטיובלבו) יחוה דעת (תליםיטג)
ואחויה אח'רן(רניזל ה ע) החוני (שב! בו)'

מי

ן הגדה המהן
עני

השני ,חות"יר (במדברלב כנא) וזזותקהכם
(שם) ענין כפרים הם

.

חוח .יבחוחים (ש"א 'גו) מזני שקרים
ובורות תחתים ,ניטמעו
כרפם ותכלת (אמתו או) 5א
חורי
עתהפניו קרורו (ישעיה כפו כב) ואורג'כ! חורי
(שםיט ט)עניןלובן המה,וכ5לבןנלשון ארסית
לשרי וכבר אמרנו ונקרמה מלה ז-%4ז במחבררץ
חר קפא) ולא רזשניתקהכי 4וכ! עקב ד:וא"ו

"יי

אע"פשאין הוא"ויסור'
חן .מתחלק להרגע מהלקותו :האחר,חוון
נראהאל'(דביזי
ה ח א) במחיה (בראשית טו א)
חזיתות(יואלגא) שטאל בעשתו ולא אחו (איוב
כג מ)ענין ראמה ומבט המה ;
השני ,אל מחוז חפצם(תלים של) נומחוה
אל מחוה קסב)(ט"א1ד)] וחוותכם את שאול
(ישויכחיח) בית אבנים קזזה (איוב חיז) ועגם
טיבולעשינו חזה כח טו) ענץ גבול המה.
השלישי ,חוה(
כס נו) עושה
יופה
ענ
שת
יה

המבאר

קפא) בכל החעתקות מלבד העתקתוון כחוב ב ם ח,ב ר ת
 ,1'"1ונם בה וראה כ' נהקנה ב'ד' ל שבב וכן וכון עין
לחלן בשרש חר סבאן נרצח ברור כ' מנחם מררכל השרשים
 .לא
השפיט ראשונה במחברהו .והשלישחסוהרביעים אחריחט
כסרר נוכח האסבורנ ,לחדתו אוטר
וכ בר
השזיחיהרחו
אמרנו וכקדמה וכש ולא כאן בפי
יל'ו .עין
רבריט בההקדסח,

.

י

(שמי

י

קבב) רשיי מחוה לשון קרח anlb1כו פתרו וחברו אצל
מחוו חפצם ,וכל חוות שבלשון משנה כך הואועי'
 .רונחןאף
י לקבלווי וכר הביאו רש"במחוז חפצם .פחו:
הוא הרגמורי
ל ,
חפצם ,פחוולשוןנביל ומנחם חברו עם וחךתכס אחשאי
ע"כ .אסכם דע הקורא כ' הפסוק וסחהז עלפחהה חסרבכל

.

הכ,קאשרלפמ .והוםפח'איחולפ.רברירשי'ילול.
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הענעיורה ש המלה כמשטש,למעןשמיאארז

תועיםמנרקבי א) '
הרביעי ,ודרךלחזיז קולות (איוב כזזבו)
חפף " ,טף עני (תהליםי ט) וחטפחכמ
ךזזק .חוק ונתחזק (ש"בייב) חוקיםכראי
לכם (שומטים כא כא),יחכוףעניואביון ,כמו
מוצק (איובלו חק) ;
חפן  ,מתחלקלב' כנחלקות 1האחד ,חחונום יכורוףי
חמןר' ויצא חטר מגועישי(ישעיהיו! א)
(שמותלהנב) ושטתיחחי באמך (מ"ב'ט כח)י
 ,חוח עלהביר שכור(משלי כו כן)' חטרגאוה (משליידג)לגוון שבט הואכמשמש.
זהשני
 p~rmD .לב' מחלקות :האחר ,חייב)
כשושנהבין החוחים (שיר ב ב) לשון קמשונים
הם.
וחסד(איוביע)חיחי הואיודך (המשהלחיפו)
חמ .מ"הלקלב' מחלקות; האחד ,חטה כי לכווניה (בראשי' מה ה) גרי הוה צנא הוה
ושעורה (רברים ח ח) חטיו ושעורים (יחזקאלד מחא קקה)(רניאל היפו) אלמנותחיות (ש"אך
ג) לא 'חיה דוד (ש"א בזיא) כולם לשוןחיים'
סו) בחטי מנית (שםכויו) '
וגם אלהמגורתחיים,וחיתם בקדשים (איוב
י שממנותזי (שיר ד ג)
דגשני ,כחוטדמיינ
והחוטהמבגולש (קהל'דיב) זקוכו השני (יהושע לויד) וחיהו באור תראה(שםלג נח)חיתעניץי
ביח) אם ונחוט וער שרוך הנעל (ברא'יד בג) (חהליכז ער יט) וחיתו לממתיכז (איוב לג כב)
ואשיק! הקיטו (שרא ד'ב) עניןמתיל המה "מג) ,ווהמתו חיתו לחם (שםלגך) ענין נפש rrnי
חמזאי מתחלקלב' מהלקות :האחר ,תחטאני ונם אלה מגורתחיים מלשון שבועה ,וישבעבחי
כוו
באיוב ואטהר(ת'4נאט) וחטא אתיזבית(ועף העולם(רני4וליבו) זהייי'וזזי נפשך
(סו"~4
יר נב) ויתחטאו הלוים(במדבר חכא)ענין טוהר כו) חי פרעה (בראשית מב סו) חי אלהיךדן,
הםי
וחי דרך באר שבע(עמו' חיד)י וישחייםבלשון
א
ל
אשר
ח
אדם
(מ"א
א
ט
ח
י
,
ה
ל
א
כ
ה
מ
ו
ר
ת
 ,וימרחו השחיןויחי (עועיה
,
מו)
השני כיאץ
וחטאתי טדיתמיד (תלים נא ה) וכעבות העגלה לח כא) האחיה מהלי וה (מ"ב ח ח) במחנה ער
חטאה(ישעיה ה קח) לשון שגגה הם ,ונראה חיותם (עזושע הח) אל נחש הנחשתוחי (בט'
כי מגזרתוכל זה קלעבאבןאל השערהולא יחטא נא ט) ונרפא' והרחי אשר איננוחי ,הבשר
(שומט'ך מו) והייתי אניובני שלמה חשאית החי(ויקראיג טו) בשר מבשלכי אםחי (ש"א
(מ"א א כא) טושנ) ~נ"ול רץועיכז] ושוגינמ ,ב טו) וטחית בשרחי (ויקראיגי) חיות קטנות
והנזרתואנכי אחסנה (בראש' לא לכו) השגורזי עם גדלות (תהליכמ קד כה) ואוח כל במש החקה
אנכ' השגיתידזלי והשלכותיה קסד)י וןזפוחריכ! הרמשת (בראשית א כא) ותבוא חקה בכוו ארב
אומריםלשון סבל ועמל ,ונראיםכי וסגורת חטא לטיובלוזז) חיתו שדי(תלים קדיא) וארבעתיון
אשר טתרונו שגגה המה ,אע"פ שקצות המלים רברבז(רניאלז ג) וארו חיוהרביעת! (שכס ןו)
ן אחר נוטיםיחדו '
אחרעני
שוב אשובאליך כעת חיה (בראש' חקי) למוער
גרוע'
חפבי
אלפי
י מתחלקלב'מחלקות :האחד ,בנותינו הוה כעתח"ז (ס"ס ד טז) שינם שנה האחרת
כוויותי מחטבותי (תהלום קוףוב) דזכובוי) אפוון שנה הבאה ,מלה ואת דבורה כלשוןבניהידבש
ויתכןלהיות בענינם ואמרתם כהלחי (ש',א גה
כנצרים (משליזמיו) לשוןגובזזובועל המהי
השני ,לחיוב עציכם (דבריכ!יט ה) וחטבי ו) לשון ברכה הוא ,כאשר עקר הארם אוהבו
עציםושאבי כמם (ההושעכוכג) כורתי עצים.
ביום שמחתו ומברכו ואומר :גם לשנה,ולשנים
!
כ
י
ר
ת
ו
ס
ה
מ
?
ר
ו
ב
ר
אשר
ש
י
ו
,
י יתהלתי אחטסלך ('ששדז טח ט)
אומריכ! סיאובי

אמיולמעןתדיתי אסלחלך.

,

חי

עי

חים

פייל

ד כנ] שחםחימומם ופחברים
לבראשית.

איכ'ר טוחם.

על'קסד)פי

-- ---

--

'

המבאר

'סיח

עם זה,

חמירהה,

ליומזכישלמיי

-.---

עם"סה)

בזתיעח-לזצח[חלים מט ק
יטבעיודתרי.
היארשם רק ח"ח לבר.
אבל נראהי

אווי

-----

כ'

לאמר

המעתיק
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ת קמו)
כפרים היה ,וגורתוחי מחותמים (במד'לנ מא) לחולבכ?חולרץ לשופטיכן כא כא) עלכווי
חות שיר (שם)י וחטראה הראשון קרובממנו (תלים פהא)כהולך בחליל(יזמותיהלכפו)מבזנלי
לענין ולמחרון ,נראים המראות האלהכי מגורת גזירווזיר.
תרביעי ,קיליתיפניך בכל לב(תלינם קימו נח)
חיש הנה ,אבל הענינים יטואיתם כמעט סני
הדרך:
) ויחל בושה (שמות
חלו נאסני אל (מלאכי אי
השני ,גער חיתקניה (תהלים סח לא) וחירר לב א)רביםמזלופנינדיב(כושלייפוו) זול נא את
פלשתית זזנה (נמ"ב בגיג)ענין פופסר וצבא .פנייי'אלהיזי )R"Dי
גו) ופניחי 4חליתי (ש"14
חילגדל (מ"בזו)חליהגרול(יואלב יג 'ב).
ההטיטף ,אכן חלינו הוא נשא(ישעיה גג ד)
3ה) עלפקודינוזיל (במד' לאיד)לשוןשגא המהי
'ערוהחיל(תליםקיחמע) גם כל חליוכל נזכה (דברים כח מא) ואני דנאל
ימיו ח' רוממהימיןיי
וחייםיגבר לקהלתי)) שיתולבכםלחילה(תהלים נהייתיונחליתי(דניאל:ץבו)נחלו לאיועילו(ירכיים
מחיד) לשוןכחואונים~נ"ווועוצם] המה.
יביג) ולאנחלו על שבריוסף (עמוס1ו)מחוללת
א
נ
ה
י
ע
ו
ט
'
(
כו) החליתי הכוחך (מיכה ו יג)
חיק.אלחיק אמתםואיכהביב)נרגעישמוזחי תנין
4
י
בה
חלה
אשר
בזזיקך לבראשית סוה)ויוצאיה טחיקו (שמות ד
כט
ם
י
ר
ב
ר
(
)
ד
כ
חלה
טככז
ואז
 )1ושחר בחק(משלי כאיר) אלחיקו(שמו'רו) .עלי (כי"א כב זץ) לסזוןכנדוה.
..
השפוי ,חיל כיולדה(ירמיהוכד)כי חלה גכמ
חך טתהלק לנ'מחלקות .האחד,וחכיתי
לי"(ישעיה וויו) אשרי כל חוכילו (שםליזו) ילדה (ישעיה סו ח) הרינו חלנו (שםכויח) לא
וכחכיאישגדוריםלהושעו ט)אשרי המחכה(דני /וזלתי ולא ילדתי (שגז כג ד) לכנון !נוריבזריכוזה;
יביב) ואליהו חכה את איוב בדבריםלאיובלבד) וינמדי
ל קרובלענין כנגור וכוורות ,כפניו יחילו
עמים
ג
)
ו
ה
ת
י
כ
ה
ל
א
ו
י
(
לשון תוחלת המה.
א
ל
ו
ו
ל
ח
אתם
(קיסרה ה
ה
ל
כ
ט
י
חכה
)
ח
ד
א
י
כ
ר
ו
ו
ד
ב
ל
ז
ה
ו
'
ע
ש
י
(
)
ג
מ
כ
י
ר
ו
מ
ה
ו
ג
א
ל
(ש"א
השני,כלמשליכי
ג) ותתחלחל
בחכה העלה (חבקוק א טו) הואכליהדייג אשר זזמלכה כנאר (אסתרדד) ,אם כופני לא תפזילו

חיל-

(ירממץ ה כב).

יצוד בו.
ז-ומלישי .חכו ממתקים (שיר ה טז) וחכך
כ"ן הטוב (שם 1י)כי אמת ההגהחכי(משלי חו) ממדבר כג כר) ורבוזוללייי
' (ישעיה מוו) י
וחלק משמן חכה (שם הג).
השמעי או חשתיצועי עלה (בראש' מפו ד)
לתכליל ' חכליל.עיניםמיין(בראש' מט ע) ויחשו את שם קדמו (יחולחללו ד) האחלל שרי
לכויהכללותעינים (כושליכגכס)ענין אורם המה
 .קדש (ישעיה נוג כח)כי אק-יחל לשם לודז שו)
כקל .מתחלקלכו"וכבנלקות :האחר ,ישועה בין נוקדשובין החל (ויקראיי) והוא דרך זול
ישיתחומות וחל (ישעי נו א) חל וחומה (אינה (ש"עכאלו)זזללזהלך (שא'ינץכזה)זבולככושכועו.
ב ח) ונאו גמערוח צרים ובמחלותעפילשעיה
התשיעי,יחלו עלרישש יואב ) f'eג כסו),
ר
ע
ס
ו
ראש
ל
ע
ל
ל
ו
ח
ת
מ
רששם
יחיל(ירט' כגיכז).
ביכו)בוזליזרעאל(ככ"א כא כג) עניןגאיותונמוחי
עסקהעשויותסבירות החומה.
תחלת
ר
ב
ד
,
'
י
י
(הושע אב) אחל תת
העשירי
השני ,וחלי כתם (משלי גהיב) ותעד נומנה טחדך(דברף:בכה) אתה החלות (שםגכר)היום
וחלתה (הושע בטו) כסו חלאים (שירו ב)ענין החלותי לשאללובאלוזים (ש"אבבכוו) החלוכלה
עגלים המה.
(שםג ע) הוא החל (בראשיתי ח)ויחלנח (שם
המלישי ,חח שליל('זמע' הע) ושרםכחללים כןך)ועיניו החלו כהות (ש"אג ב).ענז ראשית
(תלים מזו) והעם מחללים בחללים (ס"א אטז הטה.

השביעי,חללי נקרב(יצועיהכבב) כמסוו.חימס

הואר

קמי) רשש :מנחם פתרבכלן נחלות .ועלמות ,ציות
 .ק-וחן .כלם שמית
פל'מסר הם .וכשטוח הסתור היחח לפי=ר הראוי לאותוהכלי ,ע"כ.
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העשתי עשרה ,אלמחללך(דב'לביח)ותחולל

חלכםי מתחלקלב' מחלקות :האחד ,הנה

ארץותכל (תהמם צב) ולפניגבעותחוללת(איוב הלמתיחלום(בר'לז ט)היינוכחלמים(תה'קבוא).

השני ,ותחלימניוהחיינימשע' לחטו)יחלמו
בניהם ירבו גבר לאיוב לפוד) אםיש בועם בתר
חלמות (שם ו ו) כולם לשון גורלורבוי זזתה.
ומחרון אםידןטעם בחר חלמותכה הואלפיהענין
היש טעם ורעתבריר איש משהגע ברברי [הוו

טוו) באין תהמות חוללתי (משליזז כד) חללדז
ירונזזנו ברח לאיובבויג) הרמאיםיחללו (שםכו
זז) עניןבריביה המה.
השתים עשרה bre1 ,עוד שבעתימים אחרכם
(בראשית ח ותוחלת אוניכם אבדה (טשלי אז)
הןתוחלתונסבה(איוב מאא)הןהוחלתילרבניכם ברגול הבליו.
חימיות למעינו כמם (תהמם קיר
(שםלביא) מה אוחל ל 4,עוד (מ"ב1לג) ויחלו
לקים דבר (יחזקאל'נו) ויחלו מעט ממשאמלך ח)ושמן מחלמישצור(דגילביג) מצורהחלמיש
(שם ח טו)ענין צור אמיץהי"ו
ו ואומץ]'
שרים להושע חי).
 .נשקפים בעד החלון (ש'צ ו מז)
עת
ם
י
מ
י
ל
ח
נ
השלש עשרה ,ו
'
י
ל
ת
(
)
ו
כ
ושמתי
את ורעךכחולהים(בראש'לביג)ויהיכהולזרעך משגיח0ןהחלנותלשירבט)לשוןכוין(דנ'ויא)י
חלף .מתחלקלב'מחלקי'; האחר,או חלף
(ישע' טחיט) וכחל ארבהימים(איוב בםיח).
הארבע עשרה ,חלה תרימו תרומה(במר'כוו רוחויעבר (חבק' אשו) חלף הלך לו (שירבינו)
על חלות לוקם (ויקרא 1יג) ענין עגות הם .יציץ וחלף (תלים צ ו) ויחל ולא אביןלולתיוג
החמש עשרה,סיר אשר חלצתה בה(יחוקאל ט יא) וחלפת משכו והלאפה (ש"אי ג) כלגוש
כדו) ולא תצא ממנהרבת הלאתה לשם כדיב) תחליפם ויחלטו (תליםקבכו) יחלפוןעלוהי (דני'
דיג) ענין מעבר המה.
ענין והם.
ד
י
השני ,חלפתבגדים (שופטים יב) ותחלף
חלב .מתחלקלגי ענינים' האחר,ודי חלב
ן את כורכרתי (ברא' לאמא) לא יחלטנו(ויקראכו
עזים (משלי כוכו) בחלב אמו (שמותבגיט)יי
)'
וחלב (ישעיה נה א) מיץ חלב (משליללג
י) עד בואהלסתי(איובידיד) חלימות וצבאעמי
השני ,כלוגלבוכל דם(ויק'גיז)יכלבוזזאליה (שםייו)עבין תמורה המה.
 .מתחלקלה'מהלקות :האחד,חלוצים
(שם ג ט) חלב ודם (יחוקאל מדז)
השליחיי ,כל חלב יצהר (במדבריחיב) חלב תעברו (דברים ג יח) ואנחנונחלץ חשים(במד'
חטים(תלים קמויד) ואכלו את חלבהארץ (ברא' לביז)ענין שנס המה.
השני ,המחלצות והמעטפות (יששה ג כנ)
מהיח)בייןחלבון קמו) (יהוקאל כויח)ענין טוב
כמשמעו.
ח
ק
ו
לךאות
והלבש אתך מחלצות (זכריהג ד)
חלד5".דיכאיןנגדך (תל4לפוו) ובוצוזרים חלצתו (ש"ב ב כזל ענין מלבוש המה.
השלישי ,מחלציךיצאו(בר' להיזו) והאמונה
יקום הלר(איוביאיו) ומן הארםוימיחיי הבלו.
ולשמפו החלדוהעכבר(ויק' אכפו)כנין שרץודוא] .אזור חלציו(יתעטה יא ה) אזר נא כגבר זזלציך
חלט-איןימל
ה 11דמיון נתורה ,ופתרונה (איוב לח ג) יריו על חלציו כיולדה ('רמיהלו)'
הרביעי ,וחלצה נעלו (דבר' כה ט) וחלצו את
כמיענינהויחלטו הממנו(ט',וכלג)כמו חטטוה
'ולאיטצאו
האגנים(ויקראידמ)'לכויבקש אתיי
סמנו קנח).
ו חלץ מהם (הושעהו) פתרונו סרמעליהם..
חלךי בעצומיוחלנאים(תליםיי)עיני
החפישי ,חלצה נמשי (תלים  1ה) חלצני י4
לחלדהיצטנן קמט) (שםיח)עלין-יעה חלבה (שם
בנאדם רע (שם קםב) יחלץעני בעניו (איוב לו
י יד) ענין נמוכים ומרודים.

ס

חלמיש-

חלון

ה

חלץ

יימל

המבאר

קפי)רש"'':עחובט ץ 5קסכ"2ל,ופיחם חברועם חלב
.onan
 (nopוראה מכאןכי בתוך הנוסהא אשר5פנ' מזחם היה

נתוב ףחלטוח ססזו ,כסו בזוכחחקישוט

ורירוטסי,

-

קסט)רש'":ופיהם מהראותהלחלבה'צפנווכןקרוב הלכח
כמו ונפל בעצופע חלכאים עמן נמוכים וסרביים וכה שוד
הפלח,

ןנ

-- - - - - - - - - - - - - -
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סו) ועצמתזיחליץ ~שעי' נח יו!) צדיק מצרה
נחלץ (משלי שו זז) ענין הצקה'
חלק -מתחלק לג' מלמקוה :האחד ,חלקי
"עמו(רב'
יי' אמרה נשיואיכה ג כד)כיחיקי
5ב פו) סלעהכותיקות (ש"ץ! בגכה).
השני ,דלקו טחטאתפיוקתליםגהכב)ואנכי
איש זקק(ברא' בו ש)בחלקי נדל חלקך(עמעמי
נוו) חקקי אבנים מן הנחל (ש"א ז מ) מחליק
פפמש(יציעיה מא  )1שמת חלקות(תהליםיבג)
וש דלקת צמחו (כראשית מ טז) נחליקורן
באפלה ('רמיה כגיב) וחלק כושרן וזכה (משלי
י החליקתליובעיניו(תלינםלו ג) אתרעה
הג)כ
הדליקהלמשלי בבוז) ופתרוןנחלקינחלוקיקך,כה
הוא ,כואבבי נחל תבחרי אבניכז חלוקורזראויות
להקים ביהםאבן כישכוש ,וצלטי תעתועים הם
הם דלקךוגוריך ,להםשפכתנסךהעלית כגנחה'
השלישי ,חלקת השדה (בראשי' לגיפו) בדולק
ערעאל (כוזב 10י) ואכלה את החלק (עטוםזד)
עתהשיכלם חרש את חלקקזם להושע ה ,)1ונח
פתרונו ,הוה הדש באועוכלאותם עםשדותיהם
ולחטםוקצרים ,וחרק עמן שרה
ער אני מואל די)
ק
~DWt
)ואיןקולענותחלושזז
ויחלוש עזושע (שטותיויג
ושם לב יח) חולש ש נוים(הטעיהידיב)ענין

ח5ש "עי

.

כובר הכהה.
חכם .מתחלק 5ם' מחלקית .האחד ,חטת
תנינםיינםלדבריםלבלג) אשר חסתם שתהרודזי
לאיוב ונד) חמתעכשוב(תקים קטר)ענין ראש
ולענה המה.
השני ,חמתסלך טלאכי מות (משליטו יד)
ולאיעיר כל חמתו (תהלים עת לח) חטהאיןלי
(יזעעהז כוד) לשון קצף-
השלימוym1 ,הליכי בחמה(איוב כסו)ויקה
חמאה תזלב (בראטרתיחח) חלקו מחמאות פיו
(תהל' נה כב) חמאות במשמעו.
הרגיעי .חסותי רמוזי אור (ע~עמז סר פוו)
כהת היום (בהאשים הו א) וחם השכתו DD11
(שטותט 1נא) ומגו כבשי הלחטם(איוב לא ך)
המה
בחטו נדעכו טמקומם (שם
ויו)לשוןסכן -
5
ה
י
ש
ט
ו
נ
(
)
ט
ל
ויחסן
החמישי ,ויחמו הצאר
נבאן לשתות (שם 5לח) ליחסנה נסקלות (שם

ל מא) ובחטאיחמתניאמיקהלים נאז) הנחמים
באלים("שוףנוה)בכל מהםזזצאן(ברא' ל כנא)..
דבושי ,בההכחכוה שקיוי) חהקזאורהלבנה
כאורהחטיה (ישקךדזל כו) ענין זקרסוהולסיון
חמום הוא,
המביעי ,חומההיועינו (ש"אכהפנו)אני
חומה(סרר ח 0חומתבתציון(איכ/בח)חוטתיך
נגע חטיר משעטה כופו פוז)לכדון שור המה.
השטיני ,הנה  TDnעלה תמנתה (בראשית
לחיג)והיא שלזזה אלחמיה (שםלזזכה).
התשיעי ,וחטת מס (שם נאיד)ויכלו הכרם
מן החמת (שם כא טו)
ן
א
מ
ד
ל
חמר .מ חמורות אתה
ט נ0נתנו
מחמריהם (איכה איא).
 רחטל ש עמו לואל ב יפז) בחבולתהמל
ח' עליו (ברא'ינו פוו) אשר חכך העם עלמיטב
הצאן והבקר(ש' !,טויו) ענק רחמים.
חמן' "כרתי אתחמנינם(ויקראכו )5ואת
החטנים(.דה"בירד) ענין במות ואשרות המה.
חמס .טתחלולב' עניניםי האחד ,חסם
ושד (ימההו ו) חמסווישאף ש בבל (שם נא
לה) וחטאי חמס נפשו (טשלי זז5ו) כולםענין
מעשקווז הס.
השני ,וקסום נגן שכו (איכהב  0קמם
כגפן בסרו(איוב טולנ)נגלו שוליך נחמסו עקבץ-
(ירממזיג.(aaענין הסוחחה
הסה-
.
,
האחד
ת
ו
ק
חמץי מתחלקלד'נוחל
חמוץ
סנרים טבצרה (ערומה סג א) כסו ארום:
(תהליםעג כא) והפרו
השני,כיי
תחממנץףלבבי וחוטץ (תה'עאד).
"(y1Dישע' א'0
השלומי ,חמץ חן  yDn1שכר (בטדבר  1ג)
כחטץ לשנים(כנשלייכו) חמץ על נתר (שם כה
כממטעו
הוגיש- ,
חמץתאפינה(ויקראכגע)בלילוזטיץ
(יודעיהל כר) כל כמהצצת (שמורןיבד) לשון
שאור וחמז המה *
חמק
ה
ר
י
ש
(
ר
נ
ע
ו) חמקי
המק' ודורי
ירכק( -שם  1ב) ער מתי תתחמקין (ירמזר לא
כב)ענין עגולוסביבי
חמר ,מתחלק לששה טחלקורו :האחר,
חמרמרומעי (איכהגש!)פני תמרמרו (איוב טז

.

מעי

ה
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סו) קרמו יחסרומימיוקהלים סו ר) '
השני ,ותחמרה בחמר (שמות
)
ג
חמרבלשםויהדחיסי
)'
היה להםלהמר(גר''אג)בארת
השלישי ,כרם חמר(ישעיהכוב) וין חמר
(תלים עהכו) חסרא שתה
הא)לשוןחן'
ש
נ
ד
(
~לכו טז) מששר
ם
י
הרביעי,ורע חמרשער (וי
החמר הבת ,ועשירת החסר והאימה ,אל ההסר
ן כורה המד;'
~rrויתכנתו (וחזקאל כה שו)עני
החמישי ,חמרים חמרים (שמורו ח  0חסר
)בלחי ותחמור ,חמור
מיכ!רביב! (חבקוקגיו
חמרניים (שומטים מו סו) לשון ערימות:
דשדשי ,יששכר חמר גרב!והראשית מטיד)
חמור קרומיםינהגולחיוב כרג)
חמשי מתחלק לב' מחלקורז :ד;4ח,ד,
וחמשים עלו (שמותיגיח) ואם תענרו חטשים
("ושע איד) ויתכן להיות מגזדתו הכהו אל
החמש (ש"ב דו) מקום החגורה'
השני ,אמש וששים(בראשית ה כה) והמש
את ארץ מצרים (שם מא לד) ונתתנם חמקצירצ
לפרעה (שםמו כד) וחטעמתויוסף ממדל
ה )1עניןמנין המה'
,
ן
ת
ו
ק
ל
ח
מ
ד
ח
א
ז
ד
ו
מהחלק ל
,
חן
-.
ןיר'לתלים פד ע)לויהחןלמשלי דין)
וכבודית
ויתןחנו(בראשית לט נא) חנינה(ירמ' יג)י
השני,והיווקרובה לראשונהחנניאלהיםחנני
(תה'נוב)חנוני(איוב י %פא)הנון ורחום(תה'
קמהח) ויחננו ויאמר(איוב 5נכד)לשוןרחמים'
השלישי ,והחנים שיו (בטדבר ב ה) תנד,
מלאךיר'(תלים לד ח) מה נחנת בבאלךחבלים
קע) לירמיה כבבג)כי אלהיםפור עצמוהחנך
(תלים ננו) הבמחנים אם במבצרים ובמדברי3
יט) ענין שכומרהכיה ' ומחרון עצכוווז חונך'
עצמותאחויב החונהשז :טלה ואת טהמלים
הנחלקים לשנים קעא) ,
'
ב
ל
:
ו
ת
ו
ק
ל
ח
מ
דקאחד
חנףי מתחלק
י
חנטה (rPIDשירביג) לחנט אתאביו ,רהנטו
הרמאים(בר' נב)ימי ההנטים (שם נ ג)'
ן מלה חמר ומשה (שרא 1
ודשני,סובי

.

שיי

חז

יו

י)

,

קע) רשש ופיהם פתרנחנת לשק חמה .אבלרוגש
דנע54ימדרש אביזח צר 13
או שהחן .ל"צ.יק

,

ככווחטין
חבך" .נך לנער (משלי כנ ו) וירק את
חניכיו (בראקציתידיד) חנכת המגבח (במדברו
י) ולא חנכו ,ואען אחר מקנננו(רבריםך ה)י
חנםי "גם טמנו5י שהת רמתם(תלים
5ה )1ויצאה חנםאע נסף (שמות כא שו)

יי

כלנמל ,ישקמותם
י
ט
נ
ח
ב
הוא קרהוסער ,הקרחההזקהוהפלטנהלפיהענע
לההלים  raמו)

כמשמעו.

"תפנימי
חנף'ירשית"נף('*ליבי)י

את האוץ(בס' 5הלג) והארץ חנפה תחתישבנה
לישעיה כד ה) אחזה רעדה חנפיכ!(שםלגיד)י
חבק 'יתבחרטהנקנטשילטיובוטו) ומחנק
(נחוםב חניקה כמשמעה ,
ללבאותיו
יג)
לשתימחלקות :האחד ,חוסהי4
חסי
על עמך(מ
תא
יו
טוה)
הללב"ע) לאחסהעלזעין
('החרי
קנסעלדל (תה'עביג)ועינכםאל תחם
'כחהכ)
ותחטשיך (ש"אכד ש) אתה חסתה עלהקעףון
)א 5תחוסעיננם(הא' טה)ענע חמלה'
ליונה די
השני ,באו חסרבצלי (שופנוי'פופוו) כוזזסה
מזרם(המעי'כהד) לחסות תחתבנפיו(רותביב)
שירמסיובו(רל'לבלו)אלהיצוריגוחכהבר(ש"ב
ךבג) וישמחוכלחוסיבך (תהלי' היב) מהרע
חוסים (שם ע ')1וכה פהרונוהפלה נאוכסדיך
אל המושיע חומיםמיד טתקוממש'
חסד ,מתחלקלב' מהלקות :האחד ,חסרי
" (תהליכו מט ב)( חסרך"' מלאה הארץ (שם
י חסידאניפירמו:גיב)'
קיט סד)כ
השני ,והא חבאה אח ערותו חסרההד(ויק'
ךיו)מן 'חסדך שמע (משלי כה') חסד 4לכל
המה'
היום(תלים נבג)  ,ענין
כח
חסל ,כי =סלנו הארבע (רבריכו לח)
ן ארבההוא'
ונערהעקאכלהחסילליואל אד)עני
חסםי אשמההלפי מהמום (תה' לט נ) לא
תחסם שורבדישו (רבר' כהד)וחיש
ת הא את
הענריכ! (קזוקאללפוי4ן) ' ענין סתימות [נ"וו
סגירתן] פד :ואף ,דרסה שלעויטעים ,והאף

ק"

שמן ירקע רק:זזפגרים ועב) ,

המבאר
פתר

-

.

פתרו מנחם ,ודיגש פתר אוחו כמוחניךליער עלפי ררנו
וכדף של חונךה,איסוד במלה ככפף שלחנוך .קעב)רש,',ן
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הפש .מתהלקלב' בנחלקות :האחר ,יצא
הסןי"מןישועת(ישעיהלגו) והיה ההמן
לנערת (שב! א לא) ברעקף הסבי (דניאל דבז) לחמשי (שמותכאב) במתים חפשיקתלים מהו)
כולכותא המנא(שםבלז)עניןתוקף ומעזו המהי כי לא הפנמה(ויקי י%כ)לשון[נ"ווענין] דרור
הסף ,מתחלקלב' מהלקות :דואהר ,רק
השני,בבגרי המש (הווקאל כוכ)וישבבבית
מחספס לשמות טזיד
) כמו מהשוףהלבן (ברא' ההמשית (מ"ב טו ה) '
חפש .מתחלקלב' מהלקות :האהד ,המש
ללו) ' למיהענין'
ן(כושליךכו) כמזמש ארעירושליכמ
פהר
ב
ל
ש
נ
ר
(
ל
כ
)
א
מ
י
ד
דושני ,הסף
מגהון זורריבפי
סרול ומנהון הסף (שם ב מב)לשון זזרס בלשון בנרות (צטנמה איב) ויזזמשבגדול הוזל(בראשי'
מדיב)ענין הקירהי
ארמית [נ"וו תלמוד]'
השני ,ויתחמש שאל (ש'/א כה ה) ויתחפש
הסרי כי הסרינגינו (משלי כה כב) די
התחפשובא במלהטן
מחסרו אשר יחסרלו(דב' סוה) רק כל מחסורך באפרעלעיניו (ס"אךלה)

.

ה.

1ג) בהמר
על' (שומ''פו אל יהסרהמוג(שי
ובכפן(איובלג) ענין מגרע המה כמשמעו'
 .מתהלק לג' מהלקווע :האהד ,הף
אננ'(איובלג מ) מחרונוכמיענינו ,הף כווי
השני ,והמו ראשם(ירמיהידג) כנפייונדב
נהמה בכסף (תה' סחיר) הטףעליו(דב'לגיב)
וראשלו הטוי (ש"ב טול) ' ענין מכסה הואי
השלישי ,לחוףימיםישכן ,והוא לחוףאניות
(נראשית מטיג) ויהפאובני ישראל קעי) (כוזב
ן'
יו פו)  ,הסאו כמו בדאולמיעני
הפז ,יאשתם אתו בחפזון (שמוותיניא)
בהלות הם,
ועזי בהמנה לנוס (ש"ב ד ר)י ענין
הפןי סלא המנינכ! (שמוות ט ה) ומלא
)'
הפניו
סויב
לכל הפץ(קהל'גא) את האהבה
י
ער שתהטץ (שיר ב  )1כי הפץ בבת יעקב (ברא'
לריפו) '

הף

ייקרא

הפץ יעת

(שם נבל) ויתהפש מלך ישראל ויבא במלהטן,
(שם)' אנש'פתרוןההלמו בה ,והוסימו ואמרוי
אתהמם ואבא במלחמה :ונראה המליםכי הכן
עומדים ונפתרים כמשמטם ,וכה סתרוןהענין,
ישראל למלך יהודים התהטש ובא
אמר
במלהמה ,השעו יהודהי ואתה ל%2בגריך
(שם)ואםאיננוכה איפואתשובתואו מהענהו
ונמהו ברב כח יתהסש לבושי כפי כתנתיכוורני
(איובליח) '
חץ .מתהלק לה'מהל"ורע; האחר ,הצי
גבור שנונים (תהלים קךד) מציו כגבור משכיל
(ירטיהנ ט) ויצא כנרק הצו (זכריה טיד) כוננו
הצם על יתר (תליםינו ב)'בני קשת המהי
ו
השני ,קעי) אף הצצק -יתהלכו (שם ע הס)
ויגרס והצץשני (איכה ג מו) ואחר ימלא פיהו
הצץ (משליךיו) ' עניןאבנים המהי
השלישי ,מקול מהצצים קעח)(שופטים ה ש)
ויצא הצץ כלו (משלילכו)י פתרונםלטי ענינם,
סדרים ומערכונם ,וכה טתרון מקול מהמציא,
מקום מערכת המלהמהוממררי קרב מקום הנורא
םיתנו צרקות ה''
[נסקול וכנורא]סי
הרביעי ,הצות ללה (תהליםקיפו סב) אשר
הצה משה (במדבר לא מב)הציהיציעה הערמת
(שמורע כו ע) ",צתזובין כנעניכ! (איוב מל)
ער צואר יחצה (ישלללכה) ומספר הדשיו הצצו
(איוב כא כא)בהמיימיויעובנו(ירמ''ויא) והוא

מי מי

.

הפר ,מתהלק לשלשהבוה"ות ! האהד,
משם המר אכלמריב לט כט) לקטר את הארץ
(יהושע ב ב) ויהפרהו ממממונים (איוב ג כא)
ויהמרולנו (דברים א כב)' ענין הקר המהי
דזשני ,הפר גומץ (קהלועי ה) בור כרדד
ויהטרהו (תליםו טו) באר הטרוה שרים (במדב'
כאיה)י כסו כרוה.
השלישי ,והטרה הלבנה ובושה ההמה(ישע'
כד בג) עשו ויחפרו(תליםלהבו) בושיו וחטרה
('הוקאל 'ג ;
בושת וכלימה,
ה
נ
ב
י)
חיץ
(ירמיה טו ט)ענין

 .המבאר
"נ) בעף הכחוב האחרוןבפהיקה הרב'שח ולא כן
שלש העחקוח האחרות
חסר .חסחלקה השנית.
קער) בהעתקתווץ

קעה)רש"ימהגצ.ם פתרמיחםעורכי מלחכהוסוררי קרב
יחנפו סלך אץ לארבה תצאהצץ כלו ~ pwנדודים

.
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ההמישי ,חוץ ממני (קהלת בכה) עד החצר
ההיצנה (יהוקאלי ה) ויוצא אתו החוצה (ברא'
סוה),ענין.אהד להם'כיהיהדבר המלךנחוץ
לנוראכע'אפתרובואנסיטתרוןהי"וו
הצצו
ד
ע
ו
לכדון שהרה ; ויתכן להיות מגזרתן הס,
ותרי
צואר הקצה ,וכה שתרכי rrnדברהמלךנזור,
כי באשר דבר
שלטון (קהלת,ה ד) '
הצבי מרת הצובים אשר לא הצנת(דבר'
 1א) לחצב להם בארות בארת נשברים אשר לא
יכילו המים ('רמס :ב ?) עלכן חצבתיבנביאים
ןגור ומסמל המה'
(הושע  1ה)יעני
חצן .מגתובניך בהצן(ישל מט כב)גם
הצני נערתי (נהמר; היג) שלא מלא כסו קוצר
וחצנו מעמר(תה' קכטז)הצןהואהזרועוהעלמה
[נ"ב והאליה]י
חצף'מןדי מלת מלבא מחצפה (ר 1גכב)
ממרונוכם'ענינו ,ענין עוות ,גוירה עזההיא'
חצר' סתהלקלר'כנחלקות; האחר ,חצצרה
ברמה(הושע הה) מהצרים בהמצרותלפניארון
האלהים (דה"א טו נד) ותקעתם בהצצרת (נמ'
י תקע המה'
יי)'כל
השני ,הצר המשכן (שמור? בופו) הצריב!
תשב קדר (יששה מב א) מן הבתים מן ההצרת
ומן השדת (שמות ה ט) ,
השלישי,הצי כבקר שוכל(איובבופון)כביציר
גגות(תלי' קכטו) גלה הציר ונראה דשא(משלי
כו כה)יבשהציר(ישע' טוו)ענין דשאיםועשביםי
ותרביעי ,ואות מהציר וארן מבצליכן ואו:
השומים (במדבריא ה)'.כטשמעו
הק .מתחלק לד' מהלקותו ן האהד ,הק
עולם (שמו'ל כא) בשוטולים הקו(משלי ח כס)
בהקו מוג עלסני תהום (שם ה מ)ענין גבולי
השני,כי הק לכהנים מאת מרעה ,ואכלו את
הקם (בראש' סו כב) לחם חקי (משלילה) וחק
לנערתז( :שב! לא טו) כי חקך והק בניך היא
(ויקראי ע) '
השלישי ,זאר? הקר? התורה (במדבריטב)
את חקק -אשמר(תליםקיט ה) ענין אהד להםי

מי

.

.

""יי

הרביעי ,ומהלקמבין רגליו '(בראשי' מטי)
פןישתה וישכח מחקק(משלילאה)הו'ההקקינם
הקקיאון(ישעט:י א) וש סמר שקה (שםל ה)
וחקותעלי:עיר (מווקאל רא) טהקהעלהקיר
ן במסרויחקו (איוביט בג)'
(שם הי) מיית
;
י
מ
י
(
הקרי
לא
)%
טיסדי ארץ
עד תהקרוןמליןלטיובלבשו) ולגדלתואין זוקר
)'
(הה' קמהג) עשהנדלותעראין חקר(איו' טי
הר .מתהיקלה'מחלקית ,האחר ,הרע:
ואין שם מלוכהיקראו קששהלריב) את ההרים
וארןהסגניכם (נהמידק ה )1מרגיכ! הרי קהורדז
אגרתההם (שם 1יו)  ,שופטים המהי
ל
ע
הר
השני,ויקב הרבדלתי (מ"ביבי)
פתן
(ישעיד:יא ה) שלהידומן וגהור (שירד
 ,ד)
נקב המה ,
הרי -111וכסים (איובלו)ענין
השלישי  7לאכול את הראיהם ('שעיד;לווב)
וישימה למחראות עלם (מ"גיכו)י ענין טנף
צואת ארם ,ויתכןלהיות מבורות וו; העליון,
מהראות מהור ,כמו שואים מצואת אדםי
הרביעי.1,הרה נחשתה(יהזק' כדינו) ועצטי
הרה מני ההנלטיוב לל) נחר טקס מאש קעי)
(ירמ'ו כט) והעצמותיהרו (יהו' כרי) להרהר
ריב(משליכוכא) ושכןקוררים במדבר(ירניןיוו)
ובהרהר ובמרב (דברים כהכב) ועצמותי כמוקד
נהרו (תלים קבד) פילטרעלי אפו (איוביפושו)
קר,
הרוישביארץ(ישעיה כרו)עניןהרבני
ההמישי ,ולא עתהפניויחורו (שכו כטכב)
י (יששהיט
חור כרפס קלסתר או)'ואורגיםהיל
ת
י
מ
ר
א
ר
ו
ה
י
,
) ' עניןלובן הוא' והלבןבלשון
לבושה כת %שר(רניאלזפו) '
ךקן*נך' מתהלק לגן מהלקות :האחר ,הר3
ליי' ולגרעון (שופ' 1ן) הרב התהו רשעים (תהי
לויד) '
השני ,הרב אלמימיו:ויגשו(יסק ,נ לה)
אכלני הרג (בראי לא מ) ,הרגו המיס מעלהארז
(שם חיג)לימוןיבבות
השלישי ,ותרבות כנחים גריםיאכלו(ישעיה
היו) לבולאותלגורבותירושלים שבעים שנה(רנ'

המבאר

י"קיי

רש" ,ושט נחר [קזוקאלטו ר]ן נהר נשחר סןהאש ,נתר
לשתועצסי.חרה ,וכןויחרעלי אפוחברו מנהם עםועצמ' חרה ל'כ.

עי
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טב) ואת טחריב ארצנו (שוסכוי' טז כד) הערים
תחרגנה (קקו' 1ו) החרבות והנשסות והנהרסות
(שםלו לה)ענין שממה המהי
חרכי י"תו ממסרות"ם (ת4ם  rpסו)
איןלמלה ואתדטיון בתורה ,ומחרונהכפי עמנה
כמורפיון חגורה קט) ,כמשמעו
'
ק
ו
חרד' עתהיחררוהאין (א בויה)ותהי
לחרדתאלהים (ש"א א סו) ויחרר יצחקחריד?
גדלה (בראשיתבז ל)4
זקן-ן' צוארך בחרוזים (שיר אי)' טהרונו
כפיענינו ,כמו סדרים כמשמעוי.
חרפי מתחלקינ
' מחלקות :האהד ,קח
ו
פ
ר
ח
ב
)ntPw
ש
ו
נ
א
גליון גדול וכתבעליו
ח
א)
ו א) בעטסופר(תה'
ענינו כסובעפובמזל(ירמ'י
מהב) ווכרוןהגליוןיוכיח ,כי לאיתכן מבהב
אכובעמו סומר,
גליוןכי
ונכשני ,ויצר אתו בחרט (שמותלב ד)ענינו
יורהשיו ,חרוט ,וחווש ,וחרות,קרובי ענין
הם
דזשלעעי (,ושרככרים כסףבשני חרמים קער)
(ח"בזז כ )3והמטפחות והחריטים(עפע' ג כב)
מיני בגרים הטהי
חרך ,מתחלקלב' מחלקותי האחר ,מציץ
מןהחרכים (שיר ב ט) כמו החלונות'
דגשני ,לא yroרמידןצידדתלכושלייבכו)
ושער ראשהון לא התחרך (דנאל ג כו)' ומחרון
רמען צירה ,כה הוא ,אה4רמיה ל4ו
לא
~rpד-שוליזיב:ו לצלותוילקלורן צירוכי מטס
ישלכובר

י

ן

י

.

הוא ,זהומירוטו כמשמעו.

השני,ולאירבקבירך מאומה מן החרם (שם
יגיח) כל הרם בישראל (במדבריהיד) כל זורם
' (ויקראכו כח) ,
קדש קרשים הו!4ליי
,
)
ו
י
משלח
השלישי ,יגרהובחימו (חבק' א
חרמים (יחזקאלכוה) טצודים וחרככם (קהלתז
כו)'' ענז מכמורת המה
 .מההלחימש בקמדז(.דברים טז
ט) וחרמש לאתניףעל קנות רעך (שם בגכו)
ככווכיגל,וענינויורהשיו
ךקרופ' pinnDלב' מחלקות; האחד ,נטרם
יבא ההרסה (שומטיםידיח) האוטר לחרס ולא
יורי
ק ,ובערכוכבים יחתם(איוב פוו)כטו שטש'
השני ,ובגרבובחרס (רברב כחכו) כנושכתו
י מתחלקלג' טחלקות :האחד,וקיץ
וחרף (בראשית חכב) והכיתיבית ההרף (עמוס
ג טו) מחרף עצל לא ההרש (משליך ו) וכל
בהמת ארץעליו תטרף(עיעיה rvו) ענין סתיו
המה,
מב
ם
י
ל
ת
(
ה
ל
א
,
)
!
ש
השני חרמוניצוררי
לחיי
עולם ,ואלה לזורמות לרראוןעולם(רני4ול'ב ב)
זבלון עם מרף נפשו למווז (שופטיכם ה קק) כי
י ל4ן
לאאויביהרפני (תלים גהיג) וכהפתיוןכ
ןהענין,מייתןלי אבר
אויביחרמני ,ישעליוכי
כיונה אעוסה ואשכונה (שם נה  )1אלייכלתי
להעלות אברהייתי טס ונודד מפני עקת רשע,
כי בצאתי מקרב מערתפריציםללון גכודבר סלה,
אולאאויבעורפני,ולאהייתינוסיףכלינותיובשתי
וליב.נסיזרתימפניו כאשי רזייתי נסחר סמנט?כו

.

חרמש

.

.

זלי-ף

בחובם אנט],
כשהייתי

מ' מתחלקלנ' מהלקות; האחד ,זנח
השליפף ,כאשר הייתיבימי חרטי (איוב כס
,זר
ו
נ
ו
ר
ת
פ
ו
ט
כ
ם
'
לאלהים הקרם לשסותכביט) החרסכלעירבגתי ד)
ימי עתי
כפיעניני ימי חרפי
[נ"הימים של עתים] ,וכסו יטי ומני' וכמהו
(רבריםג ו)ענין הרג הטה'
קרס רשש
 ,וגפרנו ממסנרוהו,ם מנהם

פתר אוהוהמבאר
לשת
ףהרנו

רפכן חמרה ופירהשדיתרפומססגרוויהם ,ודונש פחס
ממסנרוו?הם ויפםחו מכבליהם חבתומם על רנתכם ,רפתרון
וקורנוויפסחו כרפחרגמינןחנירחע"כ ,לע צד 32סומןמ,ץ
וצד  36משן ל'ט
קעח) רנון:
וסיררעכמי
3

.
4םנדים
ו

המטפח::ר~ריוו.

 (e7Pאמר "2בכ;רש'י טכיאבתי.טל'ח '4ד כל הפהקה
ה פלה בפלח ואמר ט"ו ופחסת זח לא יחק ספני
פפסוקי
וזפסוקץם הבהובים אחוץהם * ובפסוק שאחיל אסר 1לכן
א
ל
'
כ
סוחר
ב
"
א
ת
ו
י
ת
פ
אחרתה
ארחו
ש
נ
ו
ד
 בענץיחרפני
י
ואשא חרפת' ולא משנא על'הגריל ואסתר ממנוכי אם אלופ'
והדבר
הוהינריעג' האדם קשה עלץ חרסתהאיהב
יד
כו
וא
יה
ו'
פ
'ר
םח
זס
יוזוגםעכללהסחרמאיבוולאיכללהסתרמאוהבי

בהגירולו אתכללבועכ"ל,
ולדעתי אפשר לקים
או לא ע,רפמאיב,ירצה מחרפת אייב אפשר להטהר בצאתי
פקרב סערת פחצש וכהרחק מחם נדוד אבל אתה אנוש
כערכי ואוהבי אשר גלוחי לך כל לביאע בנום ומפלט
מחרפתך וגדופך ויתורגם,
8,"88 91610"00, meinמ1(4 aber 61" Mann 1
פחרע של מנהם ,אם חרחקימ גרור

.

.ל.

.
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והיא שפחה נחרסרן לאיש ,והטרה לא נפרחה
או חמשה לא נתן לה בקרת חשה ,לאיווסתוכי
לאזעקנה(ויקראיטך) נחרמתטוומנתומועדת

י

לבעי
חרץי מתחלק לששון  :nlp~nDוהאחר,
בעמק ההרוו(יואל ר'ד)כי כוה ונחרצה(יטוע'
י בג) נחרצת שממות(דנהילבוכו) אם חרוצים
ימיו מסטרהדשיו אתך חקועשיתולאיעברלטיוב
יר ה)כליוןזזרוץ (יטוענויכב)ענין קפדה וקרץ
המה ,והקרובלענין ,כי לא בחרוץ יורש קצת
(שם כחכו) למורגחרוץ חדש בעל סטיות (שם
טא סו) הואהכלי העשו'לדוש חטיהגרנות'
השני ,חריצי החלב (ש"א ע חק)ענינו יורה
עליו ,ומחרונוכמובבינת חלב'
דיהסליש' ,ויד זזרווניכם תעשיר (טשליי ר)
כנחשבות חרוץ (שם כא ה) פתרונוכמיענינ
ו ן
ענין סוהרים:
הרביע ,לאההרץ כלבלשנו (שמותיאו)לא
חרץ~גי שראל לאגם את לשנו (ההושעי 'כנו)
בראשי הבכאים או תחרץ (ש"ב ה לד) סתרונו
לסיענינו,לשון הנעה הם ,לאינוע כלב לשונו,
ואו תחרץ' או תתנועעותעלהי
החמישי,ואברותיה ביקרק חרוץקהלים סח
יר)טובפרימחרוץוסמו (משלי חיט) ומחרוץ
תבואתה (שבז גיד) דכוא והב טהור קפ)'
דזששי ,וקטרי חרצוז משרזרין(רניאל חן.ז)
לשון כנתנים הם'
חרצבתי מתח חרצבות רשע(ישעיה נחו)
כיאין חרצבות למותם(תליםעג ד)לשוןאסירות
הםי וכהפתרוןאין חרצבות לטותםלפיהעניןי
המושעים והמורדיםעושי רשעה ,הגאסמים מהם
[נקה והנואמים הבז] ש ערסותם ימותו ,לאי
לקושם לכוות ,ולאאסורים% ,D'pt1אהפושיכז
[ר"התסוסים] בכבל ,ולא מוגשים לנחושתים,
לכו יקרה להבז סקרה וה ,ולא נלכדים באחד
טבלה ,כי גשלום ימותו '
חרצן' מחרצניםוערזג לאיעכל(בה'וד)'
חרק' חרק בשניו (איוב מז פ) שניו

שיי

.

ייייי

המבאר

קפ) "ב טהור :הפתרה הנח לא נפצאכ' אם בהעתקת
הפבורגלבר .ואם דבר מנחם הוא באסתבל,פעלהסעח'קים
הן לשנא רדף דוגש את כזחם בחשובת חרוז.כ
 .אס אמר
מנחם להלן בשרשירק על בירקרק חרוז שהוא אבן מאבני

ה=

יחרק ונמס (רזהליכמ קיב י) שרקו ויחרקו שן
(איכה ב טו)י
חרשימתחיקלה'סחלקו' :האחר,והחריש
יעקב עד באם (בראשיות לד ה) החרישו ממני
ואדברה אג' (איוביגיג) אל תחרש ואל תשקפו
שתיקה הכוה,
אל(תליםסג ב) ' ענין
ב
י
כ
ז
ק
ע
פ
ה
(
שמעו
השני ,החרשים
)
ק
ח
ואני
כחרשלא תשמע ,וכאלם לא יפתחסיו(תדיימ
לזזיד) לא תקלל זורותולמני עור לא תתן מכשל.
(ויקראיכויד) אטומיאון'
השלישין אל תחרש על רעך רעדהלמשליג
כפו) זזורמו רע בכל פזיז (משליויד) וחכום
חרשים בטא)(עועיהגג) מרטה בלב חרשי רע
(טשלייבן )-והחרש והמסגר מירושלים(ירמיד,
כט ב) ' ענץ מחשבות
הרביעי ,חרש חכם יבקש לו (שיעקד טך)
חרשיצירים (שם מהכוו) המסל נסך חרשו (שם
מיט) בחרשתאבן למלאת ובחרשתעץ (שמות
לא ה)י ענין אומנים ,חושבי מהשבות הםי
" ארבעה חרשים (וכרןן ב
ההטישי ,ויראנ'י
ג) בחריש ובקציר תשבוז (שמות לד כא) איכן
את מחרשתו ואתאתו (טלאיגך) חרשותישים
(תהליכמ קכסנג) לא תחרש בשור ובחסוריחרו
(דברים כבי) חורש שדה' חרוסוהעל לודז לבם
ולקרנות מובהותיכם מרסתךין א) כסו חרורן
כמשמעוי
ש להתגרר בו (איובב
"י
חרשי
ח) בטכתתו חרש (ישעיהליד) וכליזזרסמ אשר
הבשל בו ישבר (ויקהאו כא):
חררנ .המכתב מכתב אלהים הוא חרות
ע 5הלחת (שמות לב טז) חרווז על הלחת כמו
חרוש ,וכמו חרושה על לוח לבם (גימ''וא) '
חש ,מתחלק ללמחיקות; האחד ,אחיתם
ממלטלי (תהלים גה ט) חושה לעזרתי (שםליץ
ך )3חשתיול"ו דהתמהמתי (שכםקיקוס) וחש
עתדת לסו (רברים לנ לה) בעתה אחשנה(יסועי'
) ותקש על
ס כב)כיגז חיש ונעטה (תהלים צי
מרמהרגלי(איוב לא ה)ענין מהר-ותי
השחם כורחו היהחעל מלת שרקרק בהיתה סמוכת לחרוץ,

ולאעלמלי:חרתיפררת .והראיה

לא הקדים מנחס

לאמר שתוש
גאי
ט"מ השהם ,עק בדוכניש והכרעות ל'ת.ב
הפסוק הוה במראההרב.ע.ת בטעוח,
בשכח

קפא)

ווז
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השני' ההשיתי מעללם (ישעיטו מניר) הלא או) שהשף מים מנבא (ישעיה ליר) כשני
אני שהשה ומעולם (שםגזינו) גם אג' ידעתי משימיוטים(ט"מככו) והשופי שת (המע' כד)
ההשו (מ"ב בג) עת להשות (קהלתנו) ענין השפי שובל (שם מז ב)עניןגלוי הםי

שתק הם'
השש
ה
י
ע
ש
י
(
ו
ר
ה
ת
נ
ל
,
י
ד,זוליזמ
י
שו)והשס
להבהירמה(שכס ה כד)ענינויורהעליו ,השש,
וקש ,ומוץ ,קרוביענין הםי
חשבי מעשה השב (שמורר בו א) רבות
מהשבותבלבאיגע ועצתיי'היוו תקום(משלייט
כא) '
השחי תאר השהות בית אלהך (עזרא
ןך) ומה השחן (שםו ט) לא השהין אנהנאעל
דנה מתגםלהתבותך (רנטות גטו) '
' נחשנה כאורה(תלים קלט צ)יגיה
השכי (שממ
 ,כט)למני זזשכים (משלי כבכנו)
זזשכתכוים(תליםיהצ) אור השך באהלו(איוב
יהו) לשון מאפל הוא'
גם
ו
ת
י
ש
א
ר
ב
(
כ
ו)
י יאהשך אנכי
גםאני לא אהפךמי(איוב 1ש) מרדףבלי השך
) ולא השכת
(ישעיהירו) לא השכורק (איובלי
ב
ל
אתבנך אתיהירך ממנ' (בראשיות יב) ענין
מניעה המהי
נ בך כלהנחשלים אחריך(דבר'
השליייינ
כהיה) מהדקוהשל (דנשל ב מ)י
חשמלי יארא נעץ השמל (יחזקאל א כו)
כעין ההשמלה (שם ה ב)י

השך

השד

השמןי "תיו השמניםמני מצרן (תלים
מה לב) והשמון ובית פלטו(יהוידעמיו בז) ויסעו
מחשמנה (במדברלגל) חשמנים יושביהם קפב)

כשדימעו:
"שן"מיד (שמורז כה ד) ועשיוז
על ההשן (שם כה כב) ועשית השן משמן (שם
כב סו)י
השף .השף  %את זרוע קדשו (ישעיה נב
י) מחשף הלבן (בראגטיתללו) ויכושף יערותי
ובהיכלו (תלי' כפוכו) השף השפה והשלץ(.יואל

.

השי

קפב)
ש"י
מ הזשבים בהסטרנה נקיאימ חשמנים  ,ולקר
יומנהם פחם השמונים שם מרינת ירשבי השמונה,
בתהלים:
כסי
ם
נ
י
נ
ע
כתוב
קמג)גל'ב
פתרונם
וחשורים כסף .ובליל:
פחרוכולפיענינו וחשוריהם כפף ,ובל'וו טתרונו לפי עמכן'

ואיפשרכי בהשרש הוה הוכיר מנחם נם הפסוק וחשקיהם

השקי מתחלקלב' מהלקות :האחר ,ואת
כל השק שלמה (ט"א ט א) שככו בני השקד,
נמשו בבתככט (בראשית לר ה)ענין רצון הם'
השני ,והשקמים כסף (שמותכוי) מהשקים
כסף (שםנזיו)י
השרי השרת מים (ש"ב כביב) טתוונו
למיענינו ,השרת כמו השכת קפנ) '
ני מתהלקלבי מהלקות :האהד ,ההחת
וזר-
כיוםמרין(ישעיה מג) יהב אמרים מעם (שבט
 1ה) התת אלהים (בראשית לה ה) והתחתים
גדרך (קהלתיב ה) אלתהמילילנידוחה('רמיה
יויו) דוגמו לבלי הרר (איוב טא נדן) ושד
בהמותיהיתן(הבקו'ביו) התו לאענו עוד(איוב
לב פו) תראו התת ותיראו (שם  1נא) '
השני ,למתות אש מיקוד(יציעיהל יד) ולקה
מלא המהתה(ויק' מו ע) היחתה 4ש אש בהקו
(משלי1נו) ומלקחיה ומהתתרן (שמות נה לה)
כיגהלינמ אתדז התה על ראשו (משלי כה כנ)
לשוןשיק קפד) ותבערה המה'
התך נהתך על עמך(רנ"ל ט כד) כמו
ננזר,והעניןיורהשיוי
התלתו (איוב לה ט) והחתל
חתלי
לא התלת' (יהזקאל מו ד) לשון התול קפה)'
וקרנםי שימני כהותכם על לבך (שיר הו)
פתוחי הותם (שמות כה") יומם התמו לסו
(איונ כר פו) ענין אהד לכלכןווזענינים נפרדים
כמעטי
 .מילך טההתן(בראייט צ) ביום
התנחו(שירגיא) קול התן ('רמיהז לד) לשון
אהד הם קפו)י
התף n~rv ,סי ישבני(א'יב פיב)
אף ה" כהתף תארב (משלי בג כה) יהתףלמי
,
ענינו כמו יטרוף

.

יימל

הי-לן

"ו

והשריהם [מ"א 1לנ] ,

קפד)בנפול כתובטיק בסמך .ובלוו נראהכי חקן ר' שבב
הישק ,ובנ"ב אז המלה הואח כלל,
קפה)כלומר חחכושח כסולשום חתול לחבשה
לכא]
קפו) בל'וו כתוב לשט אהוה וקורבה

.

[אי .
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א באמתית מצתתיםויימחקב )1ירכתיישבעיים
חר7ר".י בהשך בתים (אישכיטי)י
ט~ס,קפי)
(יונה א ע)י ענין

הכוה'

בוטלם מחבר'ה הי"ת

אהל מהבררנ פי"ת
מ טא סאב .סב סבה טבל טבע כובור,
פב .3,מתחלקלב סה"וח :האהד*,בעת'
טהר .כוובעת .טה טחן טהר .טל טלא .כודוא ביוןמציה(תהיות סט ג) טבעו בארץ שעריה

 .IDSפונותקונח .טע טעםטען .טף טפהימל (איכהב פ).
השני ,נטבעת האק (שמות גה פו) ונחתם
שמטפש .טרירמה,וסטי'%שטש.
6ןסה"ות;היהד ,להטתז בטבעתהסלך(אסתרנע).
פ.1
פברוק
ט
מממן
ר
ו
ב
ט
ם
י
ט
מ
ו
ש
(
"
ה
ח
ס
)
ו
ל
(שמה
)
ה
ל
ג
(אשה
תטה
ר
ב
ג
משפס
הארץ
מהר .ואסףאיש טהור(בטדנר יט ט)כל
מהיטו משפט (ש"א הס הט אסך )D'r
ע
עוף יהור (רברים יד ד) ינעצם השמים לטהר

".

"

י

השם,ניה שמש (יב
מפך(שסות ה ע) נטץ( "6תקםעגנ).
נםא .י"""תי; רי
נספאטא השסד לשלה
טה) נטהאת

,ךבג) כפין חוצותאדיקם(""בכב מג) הציגי

מטיט ואל אפובעה (תהלים סכוכיו) לשון פוינא
לנשול ב כנא).
1403ב ':שגא שאב עלוהי(רניוולו כד) לשון
כווב הואבעגנון ארמית:
י'לקוו (איכה ג כה)וייטב הדבר
פ11
2ת טוי
 מאלו) וגובתי בל עלקי (תהלים סו ב)(נראס~
וכה פתרונו לפיהענין ,הטובה אשר אתהגומל
על' ,והחסר בושר פותה עושדז עמדי איננולי
עתך ,ואין אניראוי לו ,אבל עקב קרושים אשר
בארץ המה ושם סו ג) -
פבח .יטבה סגה והכן מראשית מג טז)
טבהד ,טבחה מסנה יינה (משלי ט ב) וזכינו
לבניו כטובח )rtarיר כא) לשוןובזז ושהיטה.
ל בשקן רגלו פרבריכם לג כר)
קבל .ייב
ויטבלו את הכתנת ברם (בראשית לולא) סרוה'
טבוליםבראשנים קהו/כגפוו) וסתרעוכפיענינו,
סרה העודף כממצנפת הצבועה קפח).
קפו)פןהכתיב וסכרה פלח ושסמה [מפנק ,ב ט] וכל'וו
כחוב עח חפירה וכבזבולה.
טבולת
קמח) תה לשת הרד"ק בשרש טבל :
ראשםסרתי
שהם סרחים
בראשיהם ,אופר על הס1נפוח שעל
ויחריםתלים לאחוריהם וטבולים ,ל'ל שהמצנפות טבולים

.

-- --

- - - - - -

) ורוה עברות ותיתרם (איוב ה נא)
כשמותכרי

ענין צחות

המה!

מו .טוו את העוים (שטות לה נו) ועפנו
מטוה (שכו 5ה כה) בירקו רווו (שכם) כושרה
הויין הם.
פךרנ' ארין אול מלכאלהיכלה ובתפוות(דנ'
1יט) אץ למלה ואתדמיון בתורהבלשוןעברית,
ומחרונולמיעגינולן בצוםותענטזודכוינו בלשת
ארמיתכי אם שי אש (שמותינט) אלהןטוי
נור(ת"א)גם זהנוטהלענין המחרון כמעט קט.
פדץ .מתחלק לב' מהלקות :האחר ,אמור
אל טחיתפל('הווקאליגיא)כי ב1ה מראותשנוסס
(ישעיה סדיה) אקז הניה אשר טחתם (יהוקאל
יגיב).
השני ,הוותק כמטחוי קשת (ברא' כא כוו) מ'
שת בטחות
וטיוב לה 5ו) הן אכנת הפצה
"Dtrl
בטסות קפד)(הלי' נאזז)ענזאחד להם' ופהרונו
לשון משך ,כי כאשר עם משך לקשרם ,כן עם
כנשך לרעת ,וזה המשך הנמצא יקשת ,ואיש
משך בקשת לתמו (מ"אכבלד) .וגם וה הכהשך
הנמצא לרעת ,ובתמך הכמה מפנינים(איו 5כה

פתי

בנבעעג"ל,וע".
ו תהכאר כעת טנהם
קפפ)רשויי :ופיחם חברו עם כסטהף קשח ,וקמי שח
במחות חכמה פתרונולשון משךיכי כאשריש לקשח משך
כן 'ש פשך לרעת.

.

)נ
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יח) וגהפהרוןסי שת במחות חכמה ,הוא מקום

ו',

מכון] הרעת ,מבוע הטבעקצ) משך
משך
החנמה ,וגהפתרון כמטחו' קשה ,נהדחקה הגר
מןהילד כמדת משך הקשתכוריקתחץ'עלכןפתר
י תחכמונים ארהיקתכסיגר בקשתא'
אנקלוםעלפ
וכל משך הנמצאבלשון עברית,בלשון נגדננ"וו
שיגד] הוא טתורגם' והוסואיננו יסור במלדז,
אע"פ שהוא נעוע במה ,והווין המנענעים ארן
הפה אשראינםיסוד במלה ,הנםכתוביםבמחברת

ואקו.

טדזןי

מתחלק לב' מחלקותן

)'
לאחר אשתי (איוב לאי

האחר,חינחן

השני.,ויפותן עד אשרדק (שמותלבכ) קחי
רחים וטחני קטח(ישע'סוב)וסניעניים חסחנו
(ש 5ג מו)'
פזור ו'ך אתנע בטחריכם (ש"א הו)
בשחין מצרים ובטחורים (רברים כח כו)'
פל .מתחלק מחלקות; האחד ,טל ומטר
(מ"א'וא) שראשי נמלא טל (שיר ה ב) והשמים
יתנו סלם (ונרקק היב) עמן רעף רסיסיםי
השני,כיימל לאיוטל (תליםלו כד)הןאיים
כרקיכווי
ן) rpyt,בופוו) והזולתי אתך(ירמיהכב
כו) הטל רוח גדולה (יונה א ד) בחיק יוטל את
הגורל (משלי סו לנ) מרוע הוטלו הוא וזרעו
(ירמיה כב כח) ונטל החל (משליכוג) נרמיו
כמטל ברול (איוב כויח) שלשאנכי נוטלעליך
(ש"ב כריב) מטלטלך טלטלהגבר(ישורכבי~).
כלשלישי ,תכוללזקיות ברא (דניאל דבז) לשון

לי

ל הוא ,וככוהו בענינו ,הואיבוננוויטללנו (נחמ'
יז

,
ג טו)
הרביעי ,פלהחלב אחד (ש"א ו ט) ואב וטלה
הישעט מה כה)י
' נקוד וטלא (נראטה'ל לב) ונעלות
בלות ומטלאות (יהושעפו ה) ותעשי לך גמות
נשאות('חוק' מו טז) לשון אחר המה ,הבמווז
חקוקות ,והצאן נקודות ,והנעלות פעולות'
וטהרתכז מכל %מאות'בכ! (יחזקאל
יכי גרמתי ,כי איש טרש
לו כה) ואגורתיאויל
 D'nDWאנכי (ישעתקו ה) כה פותריםבו אנשי

טלא

.
3זכ44י

פתרון ,אוי ל' כי שתקתי עת ששמעתי שלש
קדושורושרמיכם ולאעניתי עכוהכז ,ומעמידיכם
[הוו והעמידו] פתרון נדשתי מגזרת ירמו נאבן
(שמו' טו טו)ונראית המלהלפיענינה,כיאיננה
כי אם מגזרתכ' נרמהכל עםכנען(בסנרה א ש)
ואל תדמו בעונדו (ירמידז נאו) לשון גריסדז
ושבירה ,ובה טתרון דזפסוקלסיענינו ,אכונכ!
הנביען ההוא ראדן חרון גדול ומראדז כמפלאכן
ונוראה ,ראה את אלהי ישראל 'ושבעל כסא רם
ונשא ,והענין כלו ,ויהי בראותו אח המרוע7-
יכי מות אצוות,כי את
הגדול ,אמראו'ל
'י' צבאות ראועיני ,מחוה שדי ראיתילניםחיל
 ,D'JDלא אחיה עורכי מות אמות ,ובהראגו על
הרבר השיבו אחד מן השרפים ואמראליו אל
י לא ואמות וסר עונך וחטאתך תכופר,
תיראכ
וממוצא הרברעין המשכל ,הלא כה אמריעקב
בראותו את מלאך ה',כיראיתי אלהים מנים אל
סניםותנצל פשי (בראש /לבלא)ויד אמרכ' לא
יראני האדםוחי(שמותלגך) ונם מנוח כה אמר
בראותו את המלאך ,מות נמותגי אלהים ראינו
(שוסתיםיג כב)י וגם הנבע הזה אחרי דבריהם
נטה ,ואחו נתיבתכ! ,באמרו או'ליכי נדמתי
ונאסמתי ,כ' אתהכלךיי' צבאותראועינ' ('שד'
 1ה)יוכיחעלהסתרוןכיכן הוא' וכלוזבאאחרי
ענין כמו ודה נוונה אחורניתלענין הנקדםלפניו,
כמוכי אלהיב!ראינו (שסטיםיג כב)כי חפואנו
' אלהינו הדמנו (שם ח
לך(ירחיקיד כ) כייי
יר) ורובםבענףהוה נסדריםי
לטמן בחבי עוני(איוב לא לג) והנכם
כוונונים בארץ(יהרוכא) ופומנתם במלכובצולבן
(ירידיה כגגכו) כובעון באכותחתיכם (בראשית כגג
גג) וכמטמנים תחפשנה (משלי ב ד) '
י ברוך טנאך ומשארתך (רב' כחה)
ןסלהוא '
ולקחהכהן הטנאמידך (שם כוד)עני
פנף' איכנה אטנפם (שיר הג)ענין געול
הואי
פז.- 3מתחלק לב מחלקות :האהד ,הטעו
את עמ' (יחוקאליג') נמו התעו והשגו' אין
למלה ואתרמיון בתורהכי אם בלשון משנה

המי

טימן.
פנא

המבאר

קצ)בחייה כחוב ה סבע.וברירכ' הפופר טעה מחמינח נו הרופה לצורת ט בכתיבה

.
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ג ב) מטעי' להתסאר
ז לטעה
השנ',ית
(קהי ותטעה (תלים פ ט)
('שעיזו מאג) תגרש
שתל המה' גויי
לשון
פ3,מ ,מתחלקלבי מראות; האחד ,מטעם
('וגהגו) משבעהכהזיבי טעם (משליבו
סו)יעסו וראו (תלים לדבו) החיב עפוה וטעכ!
הינשל ביד)עניןעגמההכיהי
השני ,טעם מעמתי בקשנו המטה (ש"איד
מג) ועשהלי כנטעמים (בראש' כזד) אל יטעמו
.
מאומה(יונהגז) לשוןלעיפות ומאכלי
ירים) טענו את
י מטעני חרב (שע"
ומשא הוא,
בעירכם (בראש.ת מה'ו)ענין עמס
טף מתחלק מחלקותו; והאחד ,טף
.
ונשים (אסתר גיג) כמשמעו:
השני ,יטפו ההרים (יואל דיח)ניפוח
עס
יו רזטף מלתי (איוב
מור עבר (שיר היג) ועלימ
ככ1כב)הלוךומופוף(ישע'ג טז)ענין טיסת מור
[נ"וו מורונסיסה] המה ' ומחרוןהלוךופופוף
.
תלכנה כה הואלפי הענין ,הולכות בנות ציון
נבוסות בושםרקוחותבמרקח',וראוילהיותמופוף
ושחלת וחלבנה(שמיתל
מנורת
המפעלנ'טוכףהה קיא) וההר תחת בשםלד)מקו'גהמיי
ה
לשע'גכד)'וגםיתכןלהיותכופוף מגורת והטף
אלדרום (קקז' כא ב) וכה  rPpטתרונו ,הלוך
וטמוף,ואמורתלכנה ,טרברות3רולותויוצא עתק
כופיהם ,המלה נוטה הנה והנה ,נכתה לשתי
פנים ,ראויה לשניענינים' ופתרוןועלימו הטף
מלתי ,ת %כטל אמרתי ,ופיהם פערו למלקוש
(איוב כט בג)יוכהק '
משמר המו* :
השלישי ,והטף אל דרום (יחזקאל כא ב) אל
השלישי ,והטור השנ' (שמה כח חק) ארבעה
שסוימויפוימון לאיכניפו לאלה (כויכד; בו) ולפן
תכניף על בית ישחק (עמוסז טז) והיו לטיפת כווריאבן (שם לפוי)ענין סדרים הכוה.
הרביעי ,נבנה עלזה כוירת כסף (שיר ח ט)
ביןעינן -קצב) (דב' 1ח) לשון מללוניב שפתים,
וסתרוןוהיו לטטפות כה הוא וכהענינו כאמור ,תהי מירחם נשמה (תהלינם סט כו) בחירותם
ובארתם (::ראית כה טו) '.
'לנגדיתמיד(חה' טוח) וכההוהיר משה
שויהייי
פרד'דלף טוררביוםסגריר(משליכופנו)
לטטסת
ו
י
ה
ו
,
ו
ר
מ
א
ב
ל
א
את ישר ,
ביןעיניך עמי
שירו קומרי נגד [נ" %נונח] סנ] ,7וחקותני ומן אנשא סרר'ן(דני' דכפו) טרריןמן
מול [נ"וונ3ד] עינקי ,ואל תשכח את הרבריכו אנבא (שם ר כב) לשון גרש המה.

אשר ראו עינקי ,לבעבור תהוה יראתו על פניככם
לבלתיתשטחי' הואאטרדנרשלביהנספרמשיי
(גג) קשרם על גרגרתק -כתבםעללוזולבך'
הרביעיי הנשיפות והשרות והרעלות(ישעיה
גיט)סיניעדי חלפים הםי
י pinnDלב' מחלקות :האחר ,טפח
(שמות כהכה)וימיני טפחה שמים(היעי
סבי
מחיג) אשר שסחתי ורביתי (איכה בכב) עללי
כוסתים (שם בכ) הנה טפחות (תהלימולמזו)
ועביו טפח (מ"א1כו)ענין מדתיר קטנת מדות
השני,הני המטפחתלרותנ טו) והמטפחות
ווהחויייכ! (עמעידץג כב) ענין צעימווע [נק"ל
צפיעות] המהי
פפל טפלועלי שקרזדים (תלים קיט סט)
ותטפל על עוני(איובירין) כנוו ותחתם [חוו
ותחבר] עלעוניי
טפר" ,מתהי כצמרין (רנשולד ל) לשון
כסורן' ובלשון ארסית מופרא צפורן '
פפש טפש נחלב לנם (תלים קיטע)אין
למלה זאתדמיוןבתורה ומחרונהכפיענינה ,שמן
,
כחלב לבם ,טפש כמו שמן
פר מתחלק לר' ונחלקות ,זזאחר ,ומכה
סריה(י-
שעיה או) וימצא לחי חמור טרקו(שופ'
טו ט )1ופתרון ומכה טרנה ,לדודה ורחובה,
תמיר נובעת קצנ),
השני ,לא אטור לעולם(ירמיהגיב) לא תקם
ולא תטר (ויקרא יטיח) הינטר לעקם (ירמיהג
ה) נמטרא לחץ לג'נה גיב) ויקימנילולנוטריה
(איובכוויב) בזזצר המפורה(ירמיהלב ב) לשון

המי

"Bb

מש

לי

המבאר

קצא) הנמול של מעשה בנוחג'ון הכחובלהלןבמםוש'
ק1בן:רש ",ימבוס חברו עם הסף אל
לשין רביר ,1.כסו ואכרת'בין עע'ך שהרואה איהר קשור'ם

פי

ררות  ,אל חטיפו,

י

וי

העיניםייבר הנם ויבר בו.
ביןקצע) רש"' ,וסחם פ.רש  Pr5לחות כלומר (תהירט

חסרנובעה.
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פרח' טומנם ומשאכם(דברים א ע) היו
עלי לטרה(יתעזז איר) אףברייטריח עב(איוב
לוי4ו) וכה מחרונולפיענינו ,בהיות הסוהק בר
וצחיטריח עב ועהרנו ,גם מעביר רוחוייהרנו
אלה מטלאות תמים דשם.
 .טרםתיראון (שמות ןל) בטרכז
טרם
הרים הטבעו (משלי ה כה) משרם שוםאבן א9
אבן(הגי ב  )1%הטרם תדע (שמו'יז) פתרונו
י אבדה מצרים '
העדיןלא תדעג
לג/
פרף' מתחלק מהלקות :האהד ,טרף
פורף (בראשיתלולג) אם כורףיפורף יבאהו עד
(שמו'כביב)וימלאפורף.הריו (נהו' ביג) טרפה
ל4ו וצבאתי אלד הראשיהן לאלפו) בנימין ואב
יטרף (שםטפובו)לשון התף~נ"ההטף] המה'
השני ,הטרמני להם חקי (טשלילד ):גורף

גתןליראיו(תליםקינוה)ותתןירף לביתה(משלי
לאנוו) עניןכווון המהי
השלישי,כלפורפיצכויזה תיבש(ק,זק'יויט)
לשוןעלים הוא ,וכל עלה בלשוןארכנית טרפא'
פש 4 4י ש  %את עש מחא ע ט)
אטש משק (תלם מהש מ נטשתה עמך
תטשטה
מתימה( שלב0והשבטית תשמט=

י

שי

(שמות מ מ"מ הרב נטושה ףשע" נא 0%
חטש על המהנה (במדבר 'אלא) ' ענז שלוח
ינהה המה' ומתחןהרב נטושה ,הרב משתהה
להחג ולא סיעה מהתן rhמהרה]י וסחש"ם
מהליפצםנו"ן בלס"ד ואומרים ?4תטה,והמלדז
על 'מורתה עומדת ,
נקע כמרר יטתטעלי אכל (אעב וו כו) ככ1

",

.

ידאהיעוףי

ותשלם מחבררן פית
אחל מחברון יו"ד

יאר

ע %עםי ז,
י

ק  ,ין,

קש ,ק'

סימך%" ,יר' -י סוו' יהיויקי
עמי ימ"ט' יספדו' יתר יהרי
יאר .שר*(קקאל נ %ט) *"ה (שם

יד (שמורן כא כד) וש בקידו היממתייקרא
ה גג) ידיכם דמים מלאו(ישעיה א נוו) ויומלט

תבניתיד (מווקאל ה ג) וידי ארם (שכם אזז)י
ככישכועוי
השני ,ויד תהמה (רבריםבגיג) יד הויתו
נט קעל
שההם (שסף  1והתה אשרמי
)rr~ttנוה) אל'ד הטת (הווקאלכיהא) עליד
4םוק)'
טנל .מתהה 4ף מהלית"1 :חר ,י"ל השור ),mDeב ה) כליר נהלינוק (רברים בלו)
הוא ( קרא כה  0ומתל עצא (שם גה  )4ער והאתנותרעומי על ירקקכמ (איוב א יר) ' ענין
שנתייבל (סם נה כה)וספרותהימים לההםע מקום המה ,
תרועה (וקץ
וד)לשוןתקיעה הם
השלישי ,וימצאכז עשרירות (דניאל 4אך)
י והעברתשוסי
.
כה פו) יוכיח ,ולא נקרא שנת.ההמשיםיובל כ' וארבעהירותיהמה לככז והראשית בוו כד) ענין
הלקים המה.
אם עקב העברת השופר '
הרביעי ,שתיידורו לקרש האחר (שמות כו
השני ,עלי מש(ישעיל כה) עליובלישליו
ם הם '
'ו) לשתיידת'ו (שם נויט)' עניןצירי
שרשיוכרכולהיוד ' ):עניןפלגים המהי
םי בא אל אשת אהד ויבם אתה (ברא' וישיר אשרענינוענין נבואה ,והמזיר כמשמעו
יבלכ
'(יהו'לו א) בהוקה היד
לח ה) לא אבהיבמי (דברים כהו) שוביאחרי כאלה :היתהעליידיי
'נמהך (רוה א סו)ענין אהד להם.
ייין היתה אלי קצו)(יהב ל 3כ)3
(ישע' היא)ו
ד .מתהלק לד' מהלקות :האהד',ד תחת ויד ה' שי חוקה (שם ג יד) ' ויש 'ד אשר ענינו
י

י"

המבאר

י

"ר) טכאןואילך ער סוף טהברח.ור הסר בהעתקת האסבורג.
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:ג? .כאלה :ידי בבדה על אנחתי לטיוב בג ב)
'דילילד :נגרזו ולא תפוג (תהלים עו נ)י ויודיד
כמשמעהוענינו עצה,הידיואב אתך בכל ואר?
(ש"ב 'ריט)י
ין-
ק .מן המצר קראתי קח (תהלים קמהזז)
ענני במרחב קע (שם) ' כי בקר ה' צורעולמיים
(מנעוהכו ד) הוא השם הננגדוהנורא אשרלא
יפתר ו5איגור מגזרה'
יךן
 ,מטיטהיון (תהלים מג) טבעתיביון
מצולה (שם ס9ג)'
ש  ,כתנם המתיחשים ולא נטצאו (שרא
יזק
ב.סב) ואלה ראשי אבותיהם והתהזשם (שם ח
א)ענין מחקרי משטחות המהי
 .תן ושנר (ויקראי ט)י
י מהחלק לשני מחלקות :האחר ,ינד
ודרום ירשה (דברים לגכג) יכוה וקדמה (בראשי
כחיד) הבטדרךים (מ"איח מג) כי הוא על
ימיכו יסדה (תלים כד ב)י
השני,יוםליום עקל (שם י9ג)ימים עלימי
סלךתוסיף (שם מאו) כמשמעם'
ייימיני ימחה שמים (ישעיה טחיג)
אם השמאלוהימינה(נרא'יגט) בהןידוהימנית
(ויקרא ח כג) '
% .ז לרתיעלי סלע(איובלפו א) צורי
(ש"א כר
הקהים  .וכבודגי)ע'רווכריכיו ('שערהייה).
וברר ברדת הילר (שם 5ב'פו) '
 .יפה עשית'ו (יחזקאל 5אפו)ויף בנדלו
(שם לאז)מציוןמכללימי(תלים נב) 'פהנוף
(תלים מחג) שה ענףמחזקאל5אג) שטיתסנני
אדם(תהי מהג) מהיפית ומה נעמת(שירוז).

לשון חדשים'

ו41ך .מתחלק לשניענינים ן האחד',וצאי
ירך יעקב (שמות א ה) וערירכים (שם כח מג)
תחתירכי (שאשית כר ב)'
*
השני ,לירכתים ימה לשמות נובז) ~'רכתי
המשכן ימה (שםכו ב)עניןזויות המהי
 .מתחלק לשלשהענינים1הענין האחד,
ילגןירק (ח"א כא
ירק עשב (בראש' אל) ויהיל
ב) ו5א נותר כ 4ירק בעץ (שמותיטי) ואחר כל
ירוק ידרוש (איוב לפו ח) '
השנ',ואברותיה בירקרק חרוץ(תלים טחיד)
סחיר) דקואאבן יקרה מאבני השהכה' ויתכן
להיות קלנוכעין קצה) ירקוניוצא גורה אחת 5הם,
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