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 לא ~.?rp חיסור ס, א'נט הנו., נ, בנסתם נא,טרו הזפטה *(נסהעם2
 " ,"י (mna 'ומלילה סמה כמו הסמ"ך אחיזת במלהנאחז

 ינחמנו המיט להסיר נוקל לא כאשרכי
 ללע*

 נוכר( לא כן נח

 כל כי העיף ,ו ולא אדרך זה לא סמה למען נסותם נוןלהםיר
 6 לפי נקרא אם כי ינחמנו ?r נגזר לא נח 4י יודלן חכמהמביני

 י6 כי דמיעה ואשר יד-נו מעצבון לנו ויניח - ינחמנו כאשרהענין
 להם -דמו לא טהם הגזרים ואחלים מפעלים יגזרון אשרמהשמות

 אם כי שאלתיו למען שמואל נקרא לא שמו'שמואל ותקרא.אתכמו

tPD9מ"י בי כאומר ל א בו יהיה שם לו לצנורה חנה רצעה י"ן 
 10 אשר 1( שמות ואלה בספר סעדיה רב החבירו וכהשאלתיו

 העניין על אם כי ינחמנו למען נח נקרא -לא ואמר באמרנופתר
 6ן נח גזרת היתה לו אבל י. על אם בי שאלתיו על שטואלולא

 מן גזרתם אשר ומריבה מסה כמו אמרת אזי אחד ופתרונםינחמנו
 אבם בי נסיתם rD ננזר לא ממה נם כי לאמר יסכן ולאנסותם
 16 אחרת ומלה זאת על יורח טריבה וגם נח נקיאן הענייןעל

 תאמר מר" פה גם ג"ג( ט' (st'b ילעג נקיים למסת העניןתאמץ
 אתנו הנו"ן נמצא והן 4 ם נ ממרת הוא הלוא לבך יקהך ומהנפשך
 מם לעתור מנחם  אשראהב  וחוא יעלר" סקרה לעת נינאדא

 אשר ומופתיו מםותיו המה ופתרון יודה ינע( 1' )יגויס הנדול4תהטסות
 20 תעלים אל האמת להורות העם לשלח נמיאגם טצרים ניסהנמו

 ומכלים: מבישכבן
 (ס. קפר טס כגידן נטכם לטיל ע,11(

 1,( י"ז לשמות ומריבה מסה השני וכו' מחלקות לב' מתחלק ס' ם ח נ מ ז"5 *( וף"נחס
 ט'( צ"ה לתלים נסוניאבותיכםאשר127

 נסתכ"
 ה' את

 לחלמי"
 . עכ"ל י"ז(

 לאמר ה' את ועלנסהם האחדים בפועלים והבאת נטתם דובש ןז"ל וףימס
 שם ויקרא מצאת כ; הסמייך אם כי יסוד בו אין כי ואמרת20

 חכם 'כל יפוג לא העלה יסוד הס"מך כי ובאומרך ומריבה מסההמסום
 ט'( כ"ו )במדבר משה על הצו אשר במשקל והס"טך אסה האמר כיונבון
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,יך הרותערך

 סייס  לשון הי"ג( ,ענוק הגלעד הרות בקעם על כפתרו יהשיבותעליו"(הרות
 מעשה בענין הבאים כולם הפשעים כ* היא זאת ותשובתךהר
 עצמות שרפו יוכל ,סט( הברזל בחרצות דושם על באומרו חמהאכזריות
 כי אכזריות ומדינותם וערים הרים בבקוע יאי; נ'( יטס לסידאדום

 פשיגיהנם2 להניד רצה אם כי אכזריות בענין כלו הענין נאמר לא5
 כתוב מצאנו באשר שם מזכירו הוא אנזריות בלא הן באכזריותהן

 זרה בפשע ואין ט'( סס ,סס שלמה גלות הבלותם על זה פשעבהזכירו
  בהר'נת נמצא ולא לסיר  אדום מלך בשרפועצמות אם כיאכזריות
 נבולם להרחיב הרים בקיעת אם כי דברת כאשר וגדוליהםקניניהם

 ובקעכם להם לא ערים סחתכם למען אם כי אנזריות ענין בכלי(1
 ליהודכם נחשב באשר לפשע להם נחשב שכיניהם מנבולהרים
 היה ואם אכזריוה הזה בדבר ואין חקיו ועזבכם י"י בתורתמאום
 כי כולם על לומר נוכל לא אכזריותו דברי הפשעיםבמקצת

 כי  ברבר אומץ  תוסיף ונקודתית המלה ומבנין נאמרוכאכזריות
 לי ותהי כמו בממיכה הה"א וההא  הגלער לרוה באמרו  הרה איננה15

 לממיכיה אבל ה ר ה וי י"ו( נ' ,יימס עולכם הרת ורחמה קבריאמי
 נקודה יהה"א  ר'( 9"ג (uct'~ גאולי ענת שנה  כמו  הי"ו הה"אנהפכת

 הימור מן נסתכם ועל נו"ן להמיר נוכל לא כי יתכן לא בעברי כןולא
 ממעשינו ינחמנו זה לאמר נח שמו את ויקרא אמר כן מסה שםלמע(

ע לא כן נח למען ינהמנו מ"פ להסיר נוכל לא כאשר כ"ט( ו')ברעשית

 . עכ"ל וכו' וכו' nDD למען נסתס נו"ן להסירנוכל
 י4 הרייסס י"א( י"ס )שמית סיני הר על האחד חלקים לג' מתחלק הר חם  מנ ,"ל*(

 3( . עכ"ל הנלער  הרוה בקעם על פ"ז( מ"ח )תליםנבנונים

 ף  ייב מפניך עם הנלער הרות בקעם על אחר בחלק והבאת הרות ש רונוז"ל

 הרה כמו אם כי הרות ואין ב'( מ"ר )ישעיה  טלרהרים
 מעשה כולם הם כי תדע הזה הפסוק עם הנכתבים לפשע'ם והתכונןויולדה

 שרפו על ג,( א' 3עמיס הנלעד את הברזל כחרצות דושם על באמרםאכזריות
1,bfellaehell~ Talmi(le 11
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 י3ו" תאר שת ולממיכת אה נאמר באשר לקמיצה הדין וזהשב"א
 לנדופות תהיה פן הזהר יפות ולא יפות כן כמו 1( ולקניצת יא(נא

ולחרפות:26
 מטחעטיס hlon סוור וכל ומלסידיו ותגחס 'מוח יפס מן רסס כמספר 063 6ס לותר %ס ילקביצת 1(ערך

 . וטסכח דוק ראוי ססס קוקomיגס
 עיקרויגע יקר יו"דוהחביר
6 נעדריהםמצאכם חקר הימכולו

 מנידיכם הצםאשר עדיכםבנאמני
 מריכנו מקרהלזנת היודיהםשניהם

 ואבארםלסמה אזכירםועתה
 כהכריככםכמלים אחבירכםושמה

10 ישרהמיומדרה יכשכש יו"רוגם

 בשעריכםיסופר הבשת זההלא
26

 יגעערך
 נחלשים והיו"ד והוי"ו והה"א האלי,ף האלה ]אותיוהו ארבע כי דע.(

 15 גם נראה כי האותיות שאר אחיזת בה יאחזו כי וגםבמלים

 כסו ו( עולו מקרה לעת כ' רעיהם השרשת lw~nwt לאבהשתרשם
 נמצא היסב ובהחקן כה ונשרשתם במלה מיוסדת היו"ר נראתהינע

 ונעתם כתובה מצאנו והענין הגימ"ל עמידת עומד ואיננו נחלשיסודה
 מ ח נ מ ראה כאשר ויהי המלה מן היו"ד תפול י"ו( נ' )"מכי בדבריכםי"י
 20 והעין 'הגימ"ל העיקר יסוד אמר כי הגימ"ל במחכרת ויכתכנהכה

 חיות הרות ובקוע הנלעד הרות בקעם על ושם( לשיר אדום מלךעצמות
 עכ"ל. ומדינות הרים בבקוע אכזריות ואין העצמות כשריפת אכזריותהיא

 י"נ(אל לאיובנ' כח יניעי השלישי וכו' מהלקות לד' מהחלק נע ם ח נ נ2 ז"ל ש( וף"גחם
 כל וכו' ד'( כ"נ למשלי להעשיר תינע אל נ'( 1' )יהושע שמה ת,נעז6
 עכ"ל י"ז( ב' )מלאכי בדבריכם ה' השעתם ה'( א' לקהלת ינעים הדברים ף)80

 ג' במחברת י"ח( כ"ה )דברים וינע עיף ואתה והבאת ינע דונשת"ל
 היו"ד הנה תאמר ואם היסוד מן בו הוא כי יו"ד ממחברתוהוא
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 16 היו"ר היתה לאם 9( הצמרפה מיני בבל טהטלרה יסורו לאאשר

 עיך טן יו"ד אותה ושתה מהמלכה תעלה מקרה הנה-לעתכמיוסדת
 בפעל ראותך עיקר אותה לשום נשאך ואשר עליו והשיבותהיסוד

 עע

 ונאחזיבנם שעכרו רבים פעליכם לך והנה יגעתי יגע באמרעבר
 לא טדוע 6'( ויכעיס קונהו שור ידע כמו יעלו מקרה ולעת יודי"הם6

 והושבתי יגעתי כמשקל ישבתי וכמוהו יסור הוא כיאמרת
 יש כי מפרו בתהלת מנחם אמר אשר והוא הוגעתיבמשקל
 מן ויספת הכוכבים צאת מן יצאת כמו יסוד נראים אשרמלים
 ם געת ו ה הוי"ו בי אסרתי ולכן הרבה לכהנה 6'( ל' )'טע" חמאתספות

 )מ"י10
 כמוצא מוצאים פעלים רוב נטצאו גי לתמורה באה לא י"ו(
 הושבת נאמרכיוי"ו ולא הושעת הוכחת הודעת באמרךהזה

 וי"ו הנה ידע יו"ד תמורת הורעת וי"ו ולא באה ישב יו"דבמקום
 תתחלף אשי יו"ד במלה א'ן כי תמולה בחם אין הוקעת ת גחה
 שוים מלות משקלותיה ותוצאותיה הלשון כמרחבי וימצא וי"ובה

 מהלמותכם במיני ושנויים והשלישים השניים מהפעליכם כיסוד15
 תהיה כראשיתה בה"א ממנה נהצפרף מלים יש ני נקידתםמראה
 דברים נדעו ולא עליה ונקורה וי"ו בה מחזק אשר ויש פתוחההח"א
 ולעמוד אותם לדעת המשכיל על אם ני תכליתם נמצאת ולאאלה

 הוםיףהועילב-ותקוהעלטשםרתםכטואלההוכיחהושיב
 מאלה אלה כתחלפו ממשלתם טתחת האלה המלש תצאו על"20
 יב םמי

~*YC 
 שוחד במשקל הישים אלה ונם היעיר יב ה"מ אמר ילא

 כי בם בהצמרפ נו31הו זו"ז וטזחלפו יעאזמ הם נם ורעעסיפב
 ולעיר קיירעו נטצא ולא סס?ת שיפר ומן מ'קקת חיטיכ מןתאסר

 הבאה והנקודה הוי"ו כי אומר ביבריכם ה' והונעתם ככתוב היסוד מןסר
 במקום הוי"ו ביאת להכחיש תוכל ולא עומדים היו"ד במקום שניהם הוי"ותחת
 בא כ"ט( כ"ז לבראשית לאחיך נביר הוה וי"ו כי בסמרך כתוב הנה כיהיו"ד
 והתכונן שמה תינע אל כסו היו"ד מיסוד בי להודות עליך ולכן היו"דבמקום

 . עכ"ל ינעם לנפשךודעת
11 
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 ולא ,שתיהה היא נ"ל 6% )'א'ס מצפלן מעירותי כמי משניהם נשתנה26
 נבור[ הזה ,רק,לענין' הסיבותי כמר שכ"א להיוה העירותי' תאמרעיד

 והם,אחהייע הנרוןי אותיות ,על והוא יעבינהו ולא עלו מתנהנ אשר'"
 הרבה וכאלה מדין))'ס5'ילג'( כיום ות סחת אחלתי מעירותיכאשר
 יש5 3י ולרעת  העבריהם  לשון  להראות  האלה המשקליםוהבאתי
 יגע ביו"ד האימר כי ודע אחרים בפנים ויוצאים בפסם שויםמלים
 עתיד בפעל לא, הנאחזים,' הם והש"ן הגימ"ל כי. ה נ ש י עיקרשהוא
 נופל והיא ?מור הוכש כי יבש ביו"ד אמרתה וכן עבר בפעלולא
 הי' יסור היה ולו ד'( 6' ,נגיס ויכשהו בים נוער באמרך יגע יו"דכמו

10 ל": " ,'י4' י!פהו כסו היו"ד.משנה

 לפטמים ר"ל יתקרש ק'לוק מלטון '"1(, י' )כסונר סמון סערות ומי מעגין יעלו, מקרה לעת1(
 'קוו חמס משמאיט 6מ,,ס וגמדת הקוד מן מגס גצו סמ5ס מן'קורו

 סקמיכ" ע"' מקורס מעלס גססנו 6סר טע5 16 טס ג5 י"5 הצפיפה, לג'ני בכל 8( טורט.16
 הצפרפה. כטס הסה סדור וכ5 וח5מ'ויו מנחס 'מגס וכשמס וגו'רנו'
 . בלבדי שם,יסוד בלשדיולמ"ך

. בלשדיולמד

 לגבריםכלמי
 ושבמבםי2בבימ בנציכםהישו-ה

 נחבריכנםאמרי כיביבים נאםוכו'
15 כתורה לאאשר כאכוררחזוהשיב

 לאפוריהםבכידור הורהולפידיכם
ל27

27

 לשייערךערך
 ואת 31כ! ד'( 5"כ )מליס לשדי נהפך כהחבירו עליו יהשיבות ל,2ר, (5טי'

 %0 בלא ימוך הלמ"ר כי ויןאמר ל'( ל' )יימ'ס תעשי מהשדוד

 ב:ל1ק ס'( י"6 )גמרגר ס,19ן לשר ותאמר יד בחזקת אם כי וראיהפתרון

 מפני פתרון יתכן לא מוסיף הוא כי לשרי בלס"ד האומר וכלרושמן
 23כדיל לשכנן 95ן ומן טי"( 6י ,סגקוק חלקו ?טן אלי השקן ידמהאשר

 "ל ( דףמנמס
 חם.

 לירם" העשי מה שדוד ואת האחר חלקים לה' מתחלק שד
 . עכ"ל ו'( י"ב )תהלים לשדי נהפך וכו' ל'(ד'
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 27 זה אדמה לא כי רק מוסיף הלמנד בי אומר והנה בנקורהגדול

 עיך ובפתרון בנקודה מברל ביעיהם כ, ידעתי כ. חלקו ~rc אליהשפן
 השרסמיך ויהי השמן לשר  שר א בפעם מעמו והיה  פתרונוויחי
  וכטוהו נ"ר( u~p יססליס משמן כמש  ובשרי כמו מלעיל  ומעמו  שמןאלי

 עקץ טן כספץ טשטן שמן ינאמר נ"1( י' )'טע" ?~r ספני עול וחבל5
 הפך מצאנו לא כי להשיב יש ועוד דבק rD ודבק קקל טןוקפל
 וכמוהו ח"ו( ע"ח ,ססליס יאוריהם לרם ויהפך בלמ"ד אכש כיבבי"ת
 ל""  תימס לששון אבלםוחפנתי

 בלא מוער מעת נמצא  וכמוהו '"גן
 3311ינ1 ס'( קי"ו "סלים מים אנס הצור ההופכי כמו בי"ת ובלאלפייר

 נמצא ולא עליך יי41ה oa) q'p (ptpt מים למעינו ש והלם מים  לאבם10
 : כלל בייית על נופלהפך

2828
עפך שבביםערך

 טניס כי ער בלא אש כשביבי ו'( ח' )יטע שבבים כי יפהרת שבביםש(

 הוא כה המשקל כי ביען  יתכן ולא  ליה  קיוב  זה  אמרת15

 שלכים: מרדים רדדים  תאמר ולא ?מיכ זמירלריי
 דף תגס והוא תעשי מה שדור ואת לשדיעם נהפך אחר בחלק והבאת לשדי נש ו דז"ל

 14 השמן לשד כמעם פעמו והיה לו והדומה לס"דבמחברת

 לשד ופתרק השרש מן בשניהם והלס"ד השמן לה כפעם ח'( י"אלבמדבר
 יהודית הלשון כדת שמן אליו נסמך יסוד בו הלמ"ד כי ובאומרנו לחהשמן

 מפני פתרונה יתכן לא שד על הוא מוסיף הלמ"ד כי והאומרומשפמה
 כי אל' שסן וידמה י"ב( ע"ב לישעיה סופדים שדים אלי לשד ידמהאשר
 וכו בנקידה נרול  מוברל  ושסן ?~r ובין פיז( א' )חבקק "1pS שטןבהמה

 עכ"ל. קיץ בחרבונ' לחי נהפך לשדי נהפךופתרון
 רף  ונחס ושבה ברק  קום א'( כ"א )במרבר שבי ממנו וישב  הרביעי שב ם ח נ מוז"ל

 169 שומרון עגל יהיה שבבים כי וכו' '"ב( ה' )שופטיםשביך

 רי:8יף . עכ"ל 1'( ח')הושע
 אלי ו'( ח' והושע  שרמרון ענל יהי'  שבבים כי ורמית  שבבים ש  רוב  ז"ל*(

 )דברים. בשכיהוראית
 ב"פ( ל"ר  לבראשית  ויבזו שכו '"א( כ"א

 יהיה אש  לשביבי כי  ופתרונו ה'( י"ח  לאיוב אשו  שביב ינה לח לוהיוטה
 עכ"ל.  השובים  מן  לשביבים  קרוב  ושבבים  שומרוןעגל
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 אפרהערךצ3
 בהחבירו עליו יחשינות אגורה*(

 ,אגויר"
 'כקיץ אוגר עם

'SD~lהראשונים להא"לפין רוב אמר כה כי מעיר ונשפרו ס'( יי 
 כאתמול יעלו מסרה לעת כי כח להם אין והאחרוניםוחת'כינים
 נ' ,1'סא מדיבות מן 5"מ ש"ש ולאדיב נחנו טן אנחנוטתמול

 5rD ואנורה זרוע מן ואזרוע ארשת ו( ג' )מי8 כרשיון ימן5"1(

 1( אמרת וכה בעלילות עליו ותשיבנרה
 תנכי "גויס מס' מ1ג5ע ס" 'גהר וסרט ממרט ג5י כחוי ס" 1יכ"' OU~5h קטי אפרת, יכה1(

 סרנקיס. כין רו"נסחי
803)(

 'צחיעיך?
 כאמרך מהיסוד היו"ד אין ותאמר יו"ר בטחברת בהחבירו ביצהר**(

 הוא יסור כי גזר לא כי דע יא( נ"ו א"נ יצהירו שורותיםבין
 ויתכן שם הוא כי למען מיוסדת להיות יתכן אטר כח אם כיחיו"ד
 10 במחברת שם כתוב הוא כן ובמפרו יצהירו שורותם בין משםלהפילו

 נקר 0"( 1' ,ג"ט'מ לתבה תעשה צהר טחלקות לכ' מתחלק צהרצד"י
 ,8'ינ יצהירו שורותים כין נא( נ"8 ,ינו" ויצהר תירש '"נ( b"S )'ומיוצהרים

 משכיל כן בקיץ אוגר ל"ו( )ש"אב' כסף לאנוית "אחי אגר מנחם "ל ( לףמגחס
 . עכ"ל המה קביצה לשון כולם וכו' ה'( ")נושלי דףימס
 )משלי מאכלה בקציר אנסה עם כסף לאגורת אחר כחלק והבאת נ~ש ו ד לעל46

 והנרה והאנורה וכו' כגרה היא האנורה כי יראה לא וכ! ח'(ו'
 . עכ"ל השקלים משמות שמות שניהם

 יצהר ועל ת-רוש ועל כ"נ( י"ד )דברים ויצהרך תירושך ?צהר מנחם 1"ל וף**(מגיס
 ר ה צ כ' צהר ובעיך עכ"ל. הוא זית שמן י"ב( ל"א נ,רמ,ה101
 תזרוש דנן י"א( כ"ד )איוב יצהירו שורתם בין השני מחלקות לב' 13תחלק דףחנט

 . עכ"ל י"ב( י"ח )במדבר יצהר חלב כל נ"א( כ"א עיבריםויצהר
 היסוד מן היו"ד ואין יו"ד במחברת ויצהר תירוש והבאת יצהר ש נ 1 דוקל

 עכ"ל. מיטודתו הוסר יצהירו שורותם ביןכאמרך
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ערך כיחודיערך
 סד" מנזרת '"י 6% )"'מ יתמלמו אש ניהורי פתרו על יהשיבות כידודי"(

 בסדירות הלפידים לדמות יאות לא כי תשובתך והיא זדד
 ככתוב  נפוח  לרוה דימה והעשן לקדירה הלפידים כך ודמית)לקדירות(
  לדמות יתכן ולח י"ס(  סם )פס ואגמון נפוח כדוד עשן  יצאמנחיריו

 העשן  ידמה לא  כאשר העשן אליו רימתה  אשר לדבר הלפידים6
 מנחיריו אמר כה כי כקדרות הלפידים דימה לא כי יודעבלפידים
 לפידים טפיו ופתרון לדוד ולא הדוד מן היוצא העשן כמו עשויצא

  אש מדודי הלפירים יתמלמו כמו יצאו לפירים מפיו הוא כהיהלוכו
 נתלהב תחתנה ועצים אש ובהרבות  האש הקדירה כשבתאשר

 לקררה  חלפירים ממנה כצאת דימה ולכן מפיה הלהב ויוצא תוכה10
  כידודי יו"ר  כ"ף ויהיה  לקרירה  הלפיר רימה ולא  הלהב ממנהכצאת
 כשא, כ"י( ט"ו (st'b כידור יו"ד ככ"ף ילא י"1( י' ,יסטי' כיקוד יו"דככ"ף

 דבר שאלוהוא  חיבר חי אלוהנא
  שמוריכםבלילי ישבי לאאשר

 שני כעיןושמו הניא שב לאונא16
 הארוריכםבמעשיו  אני עשהולא

 מים מטטכןבמור זומם היהומה
 באמריםונבהל ישתומכםושטעו

 צלמוןוצלמות ארמון מגדלושת
  ויאוריםאנמים  אגמון פתרוגם90

 וף  חש":סס ז'(בירורי  פ"א יתלי'  תעברנה מרור  בפיו השני דוי  מנחס ז"לי(
 63 או בכיור והכה י"ב( לס"א ואנמון נפוח כדוד י"א( מ"א)איוב

ייעור עכ"ל.  המה קדרות ענין י"ד( ב' )ש"א י בתסלפי(
והבאת.  דונשת"ל

 בחלי
 או בכיור והכה עם יתמלפו אש בירורי אחר

 להורות יאוה לא וכן קדרות 'תמלפו אש כידודי ופתרתכדוד
 דומה אשר הוא העשן כי אמנם וכרודים כקדירות הלפידים לרמות איןכי
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252ן
 בזו32וק*עיך

 תמאוזעי"יינש למה עם במוצאךנא כדת לא אקש כות יהש*(נז*
 מניעה לשון אם .כי תקאון פתרון אין כז ותאמר שבזרהלשון

 בי הלב על נופלת המניעה יאין 1'ן ל' ,%1נר אביה הניא אםוכמוהו
 השבירה;אם

 כאס מסג 6יגו מ15ס סמן 6חח מאוס פחר1גו ע-י סעסס סססגס ע5 כי 5עיגיגו סלט or uJ'bערר
rrחג'16ן מלח כנידון סססג' גכגפי רקו6ח oa וגרגרי ע"ס 5עג'גו סלס 6יגו נמחגרחו מגסס דהרי 

 כאס: 5פגיגו ג6511 65 (ס ומכל סגור )6 כפחרוגס 6מוו וחלמיריו תגסס כי גר6' נא נערך דוגם סנפירחסוגח
88. 33 

 סמכןערך.ערי
 משרת ותשימהו היסוד כין '"ג( ד' ,קבס מסכן מ"מ ועקדת .ועמסכןמקר

 ולא עת( )בלא מ"ם במחברת אותו בפוהרי עליו ביתוהש
 לדמות יתכן ולא ואנמן נפוח כדור עשן יצא מנהיריו ככתוב נפוחלדוד

 ועקרת ללפידים העשן ידמה לא כאשר העש, אליו רמה אשר לדברהלפידים
 והיו"ד והכ"ף אש כדודי אותו קריאתך למען כירודי שרש מן ויו"דהכ"ף
 ואומר כ"ר( 'ט"ו )איוב כידור יסוד מן יסודו לא כאשר כידיד יסוד מן 'סורולא

 הלהבים ויהיו משרת הכייף להיות יתכן ולא אש להבי אש כידורי פתרוןכי
 עכ"ל. דודים ולאכידודים-

 אביה המא ואם ר( )תלימלע עמים מחשבות המא השם מנחםנא *(יל דףטיס
 ל' )במדבר אותה121

 ל( קמ"א )תקם ראשי ילא אל ראזצ 'טמן ו"
 נא ממנו תאכלו אל מנזרתם להעת רתכן ל"ב'ל( )במרבר תמאק ולתהחגנוף
 . ,"ט( י"ב )שמית21

 תניאון למה עם נא ממנו תאכלו אל אהד כחלק יהבאת נא יובש -נ"ל
 ועצם כמו שבור ממנו תאכלו אל אותו ופתית העם לבאת

 אחת ותורה  מצות nWD'  אחת  מצוה ותעשה  מ"ו( י"ב  שמוח 1 .בו תשכרולא
 תאכלו אל ופתרון הפהורות ה' כאמרות להורות יאות לא וכן תורותמשתי
 לאבל אלהינו ה' מצונו אין תאמי ואם חי ערבית בלשון כמשמעו נאממנו
 אשיבך מפתרונך לאכל 'ראה לא הנא והבשר לאכל ?ראה אשר דבר אםכי
 יבא הבשר ערבית בלשון הנא הבשר יקרא כי לאכל יראה הנא הבשרכי

 העידית אשר והעד בפסח אלהינו ,אסר ההוא והבשר היפב 'צלה ולאבאש
 למה ופתרון מניעה כלשון אם כי שבירה כלשון פתיונו אין תניאון למה נאעלי

 הפתרון ומפני אביה מנע אם אותה חביה הניא אם וכמוהו תמנעון  למהתניאון
 תניאין ולמה העצם תשבר אל במקום העצם תניא גל לזמר נובל  לאהזה

 אונקלס אמוצו עלי פתרו אשר הפתרון יאמץ ועוד תשכרון למהבמקום
 עכ"ל. חי כר מיניה תיכלוז ל4 באומרוהמתינם

 חכם מסכן איש י"נ( )קהלתד' וחכם ממכן ילר  טוב  מסך הם נ מ רף*ש(ז"לריסס
 עכ"ל.  הם דלות ענין וכו' ט"ו( פ'  )שם118
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 בטסכנות לא אשר עליו ויורה הרביעיים מהשמות הוא כי כןהוא
 עיקר: אחיזת אחיזה ויניא ט'( ס'יגויס

34
84 ארמוןערך

 עיך ותאמר יקייה יניי כינין י"ו( ל"ג ,יטעי' אימון בפתיו יהשיבית ארמון "5
 "י"יז והקיפוה ציון סבו עדך והוא מגדל ענין אם כי הואלא

 '"ר( מיס )מליס ארמנוהיה פסנו לחילה לבבכם שיתו מגדליהספרו

 לי ולא עליך ,1 ותשובה עליך אם כי זה פסוק יוסף אומץואיזה
 אם כי אחרה פעם להזכיר הוצרך למה הטגדלים זכר נקדם כברכי
 והקריוה: העריםלהזכיר10

36
36 צפדערך

 5 ותאמר שחור כמו נפתרו ח'( ד' )"יכס עורם מצפד השיבית פן וכמוי.(
 יבש באמרו ילמיר הפסיק וסוף דבק לשון אם כי הואלא

 עצמם על עורם  שחור  בהיות כי ילמר ואמנם לקוקי ,q'p כעז  היה16
 היה דבוק לשון היה לו ועוד הפתרון נשבת לא הן כעץ היהיכש
 נופלת  רביקה מצאנו  לא כי  עצמם אל  או בעצמם עורם צפראומר
 חכו אל יונק לשון דבק כמו אובלמ"ד אל על או עלבי"ת  אםכי
 לחכי לשוני רזדבק 1'( ק"3 )ססליס עצמי דבקה יבכשרי נפוייי ד'( ו'שם

 : 1'( קל"ושם
 דיוף ממחברת והוא מ"מ במחברה וחכם מסכן יער טוב והבאת מסכן דונשיז"ל

 עכ"ל. משרת בו והמ'םסמ"ך
 וף בפיתלסס  פתיונו וכו' י"ר(  ל"ב לישעיה נפש  ארמון כי  ארמון  מנחם 1"ל*(

 34 . עכ"ל מזה קרובים ועיר ומדינה וקריה  וארמון אלמוןענינו

 ד9 ייג41 ומדינה וקריה עיר כמו ארמנותיה פסכו נפש ארמון כי ואמרת נש ו ד11"ל
 יהסיפוה ציו! מוכו הכתוב ומן כמנדל אם כי הארמוןואי!
 עב"ל.  מנדלותיה הם ציון ארמנות כי הרע מנדלות'הספדו

 וף כמומגסס ענינו כפי פתרונו ד'ח'( )איכ' עצמם על עורם צפר צפד מנחם 1"לי"(
 151 ל עכ"ל. עצמם על עורםוהחר

 וף ייגס נבחר לא הזה והפהרון  שחור עצמם על  עורם צפר ומתרת פר צ  רוניהוז"ל
 91 היה יבש כאומרו  דבק  פתרונו כי למר הפסול  סוף כימפני

1.Menachem 12 0נש51ל 
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 צלמותערךערך
 ז'( 5"ע )סריס איש יתהלך בצלם אך פתרון כי ותאמר .(צלמרת55מ"

 היסוד מן והוי"ו התי"ו תפיר 4( ק"ו ,ס54'ס וצלמותממרת
 הנערה והמשלת במשקל לקדרות והדמה טן,השורשועקרתם
 בתזרים וחנותה בשורים כהנעתה גקדיות וחנותה בצלמותהוי"ו
 6 וי"ו חנויה היא אם כי כזה זה מקרה ואין זה לעומרם זהוערכת

 צלמות מצאנו לא כי כן לא קדרות וי"ו מהעיקר היא כיתורים
 וסדרו מקדרות טצאנו כאשר צלמתי צלמו ממנו 'לאמרמצפרף
 ט"ו( 1' ,6עג קרח מני ולקודרים כ"6( ח' ,סם קדרתי ק"ח( ו' )יימיסהשמים

 ובנרות: כשחרות ג'( ג' ויטעיסוקדרות
87"E)"Y 

10 צעקערך'ערו

 י"ג( 1' שיפעים ישרק איש נ*4אק כין בהפרידו עליו יהשיבות ויצעק .*(5ע"

 יען י "," לבם צעק "יאמ"וג,ן אפרים אישויצעקנל

 יונק לשון דבק כמו דבק פתרונו כי תבין עצמם עע מאמר ונם )שם(כעץ
 עכ"ל. ןה .במקום זה המקרא בכל באים 1ל במקום ואל קכואל

 אלהים בצלם כצלמו האדם את אלהים ויברא האחד צלם מ תנה ז"ל דףא4(מנחס
 )תהלים איש יתהלך בצעם אך ב"ז( )ראשיולא' אותו בר1604

' עכ"ל. כמשמעו'ע"פ(
., 

 אלקים ויברא עם אחד בחלק איש יתהלך כצלם אר והכאת ש נ ן ך וז"ל דףחנט
 בו הכתוב במזמור ענין ולצורה לצלם ואין בצלמו האדםת89

 כי ואומר י'( ק"י )תלים וצלמות חשך מנזרת הוא כי איש יתהלך בצלםאך
 תאמר ואם נ'(. נ' לישעיה קדרות שמים אלביש ותי"ו כוי"ו צלמות ותי"ווי"ו
 אותיות שלשת על להוסיף לא אומר קררות וי"ו והונח צלמות וי"ו הונעלמה

 וה4נח אחר במשקל ושור תור נראה כאשר מהם לנרע ולאיסודותיהם
 תורים תור בקבוץ ככתום העקרים מן ולנרע להוסיף לא שורים וי"ובקבוץ
 קדר כאשר נאמר לכן י"ב( י"ב )הושע זבחו שורים בנלנל שורובקבוץ
 עכ"ל. כ"כ( .' )איוב מררים ולא צלמות יסוד צלם כן וקודרים קדרותיסוד

 )איכה אדני אל לבם צעק האחד ענינים לכ' מתחלק צעק ם 13נח ז"ל **( דףויגסס
 ז' )שופפים מנפתלי ישראל איש ויצעק השני וכו' י"ח( ב'151

 עכ"ל. הם קביצה ענין וכו' )שם( אפרים איש כל ויצעקכ"נ(

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



 87 ההולכים כי אחד וצעק ויצעק ענין ואמרת ויאסף ויצעק עניןושם

 ערד כי הצעקה כזה ודמית הצבאות להצביא לרעהו איש יצעקולמלחמה
 "גמיי מנלי צעקה תהיה לא כי זאת ואין לרעהו איש שיקרא קריאתההיא
 נשאר ולא האויב לפני בהנגפם אם כי המלחמה אנשי יצעקו ולאצרה

 ככתוב  להושיעם יי אל יצע9ו אזי ללשים והיו  בבורחם ונשתה  בהמבח6
 לבה  ל"ר( ו' )טופייס  אביעיר  ~py-y ו'( rp" )ססליס  להם  בצר י"י אלמ21יו
היה

 צועי
 כי ועור אויב לפני נוגף היה ולא  ירו  ועוצם  בכחו  והוא

 צע9 מלשון  מצאנולא
 נת~עק  באמר ולבן  יפעל  אם בי ויעתק*[

 כ"ג( ,י  יסוססיס  ישראל כלאנש  ואתכניש יונתן פתר וכן טכיצרהענין

 : ]עליו( יורה ר( ל פ"נ  יהודה איש  את ליונוצחק10
 אכיע,רויצעק

 לי והצצ
 נסנ'י

 5יגמ סם סמג'ן למון ומעלס  נזין 1ס1.כ9 וילטף סגוקס טללו

 . קלס  באליס סייו' מסורס יסר כטוססלינו

8838

עלך אגמוןערך
 5עע  אלי י"ס( ע"ה )5י1ג ואגמון נפוח כדור בדמותו עליו  יהשבות  אגמון*(

 פתרונך על להשיב ריש כ"1( ס"ס )טס באפו אנמוןהתשים
 14שי ל"ס( ק"'ו 1ססליס מים אגם מנזרת ואנטון נפוח כדור פתרת אשר16

 ועל האנבח  מן  העולה  לעשן  מנחיריו היוצא העשן דימהתאמר
  וחסרון  לאברון  אגמון נו"ן ותשוה בסתיוהבור

  ושנרוי
 ואיננו

 אבד מן הוא אבדון כי נלקהיממפעלים שמות אלה כי הםבנון
  אגמתי  ושברוןםןשברולאנםצאלאנםאבמת מןחמרוחסרון
  מן  יאורון  בגור שלא כמו אנמון אגם מן לגזור יתכן לאולכן
 י9 א'שרמט ויצעק עם אותו ופתית וכו' חלקים לשני וחלקת ויצעקו דונשוז"ל

 91 כי הם ולא אסיפה וענין הם קביצה לשון כולם וכו''שראל

 עכ"ל.  צבאות להצביא רעהו אל איש יצעקו למלחמה אחר חלקאם
 יף ש"ס ואגמו, נפוח כדוד ה'( ג"ח )ישעי' ראשו כאכמו, הלכף אנמון חם נ מי(1"ל

 15 כולם כ"ו( ט' לאיוב באפו אנסו, התשים וכו' י"ב( מ"א)איוב

*ע1י עכ"ל. הם קצהכפומי
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 כח פה ועור שחל מן שחלק ולא נחל טן rlbnl: ולא' יאור5ן
 בא הלא מנחירנו העולה. אליו ימשול כי המים העשן'העולח;מןערך
 אש טעשן תקיף עשן מצא ולו חרונו ולהעצים כחו להפליא הענין5ג"יו

 נפוח: אלי.דוה המים לנעלה-על ימשלנו כ? ואף אליוהמשילהי

 ' גרזיניםונגרז . אשמניבם'ושמן

 מישריכםכדרך, פחים,צניםושת
 באסופורתוהשיב.

 כלפותוכשיל ,
 .ן

 ולעשריכםלבאים ונחרפותכנושת
 למה ביארולא מה מן פתרוןושת

10 וחבריםורעיכם דוטה הביאבלי

 אשמניםערך89
 כמו י'( נ"ע )יסעי' כמתים כאשמנים עליו השיבות יכה אשמנים *(גרך
 חלקו שמן מגזרת אם כי פתרון אין ותאמרבטחשכימ5טמייס

plp)n),5 (rttu 16 אותו פתרת וכה נוב מן באכזב כאשי נוסף והאל"ף 

 היבשים כמתים השממם ההיים בין והיינו כבנשף בצהריםכשלנו
 המחוקק על בן.היה הענין לו כי 'יבשים או חיים זכר נפסוקואיכה
 הפסוק ראש בין תלוי הענין כי ידענו איננו וכן הואיל ועתהלחקות
 ועל  ישיאל גלות על  מקונן הנביא היה פתרונו ובן בצהריםכשלנו
 20 כבנשף בצהרים כשלנו כשלונם על ואמר עניים את ראה כיצרתם

 דיגש יז"לדיגג~יף
 אגמיי

 נפיח כייי יימ'ת
 יאנמיי

 בנמא עשב הוא הדנ באף יושם אשר אנמון כי 'תכ!לא יכי באפי אגמיז התשים איי
 נפוח כדור עשן יצא מנהיריו כפסוק הכתוב האנמון כי נאמר ולכ!וכו'

 התבונן וכו' בחברון נוסף כמו נוסף והנו"ן מיתם אגם כמו הואואנמון
 המורתחים הדודים IWY1 עליו עולה עשן תראה בפתחו בור אולאגם

 . עכ"ל המנופחיםוהסירות
 ענינו כפי פתרו י'( ג"פ )ישעיה כמתים באשמנים אשמן 13נחם א( דףת"ס
 . עכ"ל כמתים במחשכים85
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 כמהים במעמקים ונפלנו במחשבים ונכשלנו ללילה היום לנונהפך
 עולם כטתי הושיבני במחשכים בענינו וכמהו כמחשכים הםאשר

otth)'ג'( ג : 
40

 חותל,ערך
%

 עיך ראשו על חותה אתה נחלים כי בפתרון שנית וכן חותה.(
 "ימס האדם את החכם שלמה צוה כה ואמר נ"ל ג"ס,הל'

 והצמא הרעב אש נחלי לחתות להסירו שונאו היה ולו הרעבלהאכיל
 שנית רבים ומפנים ח'י ט' ,קסלמ יחסר אל ראשך על ושטן במו ראשומעל

 צוה וכה מכעיר אם כי ממיר הותה להיות כה הפתרון ואין6
 הצמא ולהשקות הרעב להאכיל מוב ולגמול חמד לעשותשלטה
 ונמצא ידו וממח אחיך ימוך כי להם האכילהו שונאך רעב אםוגם

 תחדל ואל מים והשקהו לחם האכילהו אליך והוצרך לחםמבקש
 כאילו אם כי לו נחשב לא פוב נמלחו אתה ואם שונאך הואבי
 לא,'כ, מהצפרכו nwp דבר האדם על ,אין ראשו על נחלים שטת10

 41 יייט  ופתרת אל"ף כמחכרת כמתים בבושמנים והבאת באשמנים נש ו דוז"ל

 93 )תבקק חלקו שמן 'סודו כי שי", ממחברת והוא במהשכיםאותו

 אשר )ויקרא( באזכרהה נוסף כאשר כבושמנים שם, עלי האל"ף ונוסףא'(
 בצהרים כשלנו הפסוק פתרון מראה וכה וכו' באכזב נוסף וכאשר זכריסורו
 עכ"ל. הישנים היבשים כמתי' השמנים החיים בין והיינו כמתים באשמניםכנשף
 וף מגרס אתה נחלים כי וכו' ל'( )ישע" מיקוד אש לחתות השני חת מנחם*(ז"ל

 66 ותבעררה שרפה לשון כ"ב( כ"ה )משלי ראשו עלחותה

 * עכ"להמה

 לשק באמרך עלראשו בוער חותה אתה גחלים כי ופתרת ותה ח דונשוז"ל
 האש לרסיקת מחתה נקראה לא אומר ואני וכו' הוא ותבערהשיק

 יף יייק חותה כי יוכיחו מיקוד אש ולחתות מאהל ומחך ויחתך נחלים לגריפת אםכי
 לפני אשר הפסוק הפתרון זה ויאמץ ראשו מעל וחופ, נורף כמו ראשועל

66 

 השקהו צמא ואם לחם האכילהו שנאך רעכ אם והוא חותה אתה נחליםכי
 מפני נכמרו כתנור עורנו ככתוב האש כפועל נמשל הרעב ופועלמים

 שונאו היה ולו הרעב להאכיל האדם את החכם צוה כ( ועל רעב!לעפות
 לו ישלם ה' כי והודיעו ראשו מעל והצמא הרעב נחלי ולחתותלהסיר
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 אתרה גחלים אמף)כי ולבן דבר .ממנו וטבקש שחוח: אליווהולכו
 על במקום יחסר אל ראשך מעל אמרת ואשר ראשו עלחותה

 : וחסרון פשר בלא מובן הפתרון כיאמנם
41

 והוא מיטורתו הנכנה הכלי שם לו הרומה כי אמרת ואתהעיניך
 ויקב מן מצרף צרף מן אמר ככה הלא ללמד בא מה כן ואםגרזן
 10 באחריתה הנו"ן בברש אכל מנרו לאמר לו היה נגרזתי וכןמקבב

 ,סוד: הלס"ד אשר מריל כטשקל משקלוהמלה
42

 -,ן-מ:;,:ןןל~יןן:ק::ק,,ל
 ט" ט"י ו'י,'" אביריך נסחף כמו כליון לשון אותו בפותרו עליוותשב
 ומכלה מוהף לממר הון להרבות הלל העושק האיש רימה הואוכה

 רעשו מעל ואמרתי לד ישלם והי ראשו על חותה אתה נחל-ם כיבאומרו
 יבא או מ"מ לפתרון עליו להוסיף יתכן כמוהו ל ע לנו יש כי ראשו מןאו

 לא יחסר אל ראשך על IDW1 לכנים כנדיך יהיו עת בכל והוא במקומומן
 . עכ"ל וכי מעל באמרנו ב"א פתרונויתכן

 דמיון 11 למלה אין כ"נ( ל"א לתלים עיניך מנגד ננר,תי גרז וננחם ז"ל *( דףטגמס
 . עכ"ל ננרשתי כמו ענינה נפי ופתרונה בתורה59
 לפי עיניך מננד ננרשתי עיניך מננד ננזרתי ופתרת ננר,תי דובש דףי"לחנט
 פתרונו בי אומר ואני בתורתה דמיון לו אין באמרך הענין57

 . עכ"ל הנרזן והוא מיסודתו הנבנה הכלי שם לו והרומהנכרתי
 ענין פ"ו( מ"ו לירמיה אביריך נסחף מלוע סוחף מטר סחף 23נחם ז"ל דףא*(טגטס
 . עכ"ל המה כליו,126
 סוחף ואין הוא נעיון לשון לחם ואין סוחף מפר ופתרת מוחף ד1נש וז"ל וףדיגט
 ואין סוחף מטר דלים ועושק רש נבר והפסוק כרועף אם כילז
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 המפר כהיות כי הארץ פני מעל הזרע ומשבית האדמה מןהצמחים
 ובבה  הזרע  מבלה נמצא  בעתולא

 העושי
  יצלח:ולא  העושי  הון  יבלה

48
5  אסיחערך6

 עיך מזורח ."י י, ",4 אספות יבעל' בפתרו הש.ב,( פה ים יסכות.(
 :-י את ומחזיקים הלוחות את מאספים היותם עקבאסיפה

 אוספורה נחקק ככה כן היה לו ואמרת ימוח לא למעןהדבק
 נפעלות אם כי ואינו פיעלות אםופורק פתר וכן אסופותולא

 הפתרון יתכן לא בעלי ולולי עבודה אפודה אנודה המלה ומשקל10
 לאסף האםיפרה כח להם יש אשר אםופורק בעלי בעניןורצה

  יתפררו:  ולא יתלכדו ~ryb אחיו אל אישהלוחות
4444

עיר וכלפות כשילערך
 ::ס 1'( ע"ד )סייס וכלפות כשיל בפתרו עליו יהשיבות וכלפות כשיל ..,15

 חופצי כלי הם כי עזרת מלחמה נליממיני
 העושק ביד 'צלה לא אשר העושר החכם והמשיל וכי' לעושק משל הואלחם
 תוציא ולא פרי תפרה לא אשר ארורה ארץ עלי סוחף למפר הרשהארור

 . עכ"ל וכו' וכרעיפה כשכיבה הסחיפה כי נאמר ולכןלחם
)*sut דף מגמם מנזרת אספות וכו' אספות נטועיםבעלי וכמסמרות ספות א נחם מ 

 98 הדבק את ומחוקים הלוחית את המאסמים המסמרות הםאסופה

 דבריהם נמשלו ולהם ושפריו 'שראל רועי נדמו להם ימופ לא למעןהיטב
 האלה והדלתי"ן עליה "נדה "סלה כמו ענינה על יורה הפ"אודנשנות
 עכ"ל. מפעלים נעשו ירנשו, ואם מעולים נעשו במלים ירמיון אםובלעדיה,

 יף יייט אוספות הם אשר מפני אסופות ונקראו וכו' בספרך וכתבת דונשועל
 בעלי אמרו מה מפני פתרונך יתכן ולא הלוחותומדבקות

44 

 נפועים וכמסמרות לחקות המחוקק על' היה דמית כאשר היה ולואסומות
 ראשי שמות הם האסופות כי ידענו אסופות בעלי ובאמרואסופות

 עכ"ל.המסמרות
 וף מגחם ממיני ע"דו'( )תלים יהלמון ונלפות בכשיל השני כשל מנחם ז"ל**(

 110 עכ"ל. הוא קרב מכלי ברזלכלי
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 הב'וגזרת.,בהם.שהם 'מכלות זה הלא .ר,ערב לשון ערך ושמתעצים
 קרב 'כלי בהם 'הפותי.. מפתרון נעדר לא כן היה ואילהפמישים'

 וקררומות: פמישימ המלהמות כלי מצאנו כיביען
45

 קפיערך45
5

 נתוב ובמפרו הימור מן והוציאה קמן נונן שרש כן אמר וכה *(ערך
קנז

 אבל יסוד שלשתם י'( '"נ ,מ"" ענה קמני קו"ף במהגית -
 כה: נזר קשןולא מזברת ק? להיות יתכן כי אמר קפבמחלסית

 ני"סן ימאי יעני סיס "דיי כ' b7S~,5ריד
 ינקית"

4646
'ערך.פגר'ערך

10
,, '.-עגר

, 

 כי מארמית הרימה לשון '" ל' """ פגרו אשר בפתרך שנית וכה1.(
 עליו והשיכות תפנרינון פגיא ארי נ"נ( י"ג שי' תהרמםהרם

 כעברטן דומה לו אק כי ניען לפי.הקגין ניצארו אחובפרתו
 מלה כל (חדיא(לו ולארמית ז לעבוי מה 4 משלך קרובופתרונו
 15 ארטיעוערבנמצאו בלעטן אמימנמיטלהלומה למין לך אץאיטר

 הנעלם העביטן לטק וצאר ולמדנו מכליהבדלה וצחתהלעדנתן
---------------

 הם ואק הם מלחמה כ4 וכלפות כרכעהל יאמרת בכיטיל רונוט וףוילחח
 הוא כן כי הקרדום הוא הכשיל עצים חוטב כלי אם כי84

 וכלפות בכשילק דעלק וכמא a~rt) מ"ו )ירמיה לה באו וכקרדמותמתורנם
 עכ"ל. קרב מכלי ולא הערב בלוטק כפפיעךןהם

 ו"ם בתחלתם מו?רח.המלים נרן חט מנחםוכמקרהזהיקרה.לנו, דף"(ן"לת"ס
 מנזרת סאון כי מקצתם ואלה וכי באחריתה מרוח 173 .45
 י עכ"ל וכר מזכר זכרק, וכו'סאה-
 כמו והם ומעחמה שלמז 3רנ' אל וכי ומאן ז ק ירשתנוק מאז ש נ י ד ורל וףיה
 יקפ~במשסלישמן נמעלימכאמרנו מנדהם אעם ישכן מליישמן9ע

 . עכ"ל וכי ושכן 'טוק במשקל וסואן צ ברע סאן נאמרכן

 ל"י( לש"א הבעץר פנרומעבראתנחל אעף ה,צמ ומנחם,פנר **)strt וףמחס
 עכ"ל. מפארו כמו141
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 עגלו באומרר יקום לא הענין כי ואף יתכן לא כן ולהיותוהנחסר
 כי נחלשו בי לאמר יתכן לא הריםר" מלשון בהיותו נחלשוכמו

 בעברתו הרם כמו הנתיצה היא וההריסה החלישה זולתיההרימה

547

 ופתחוערך
 47 כי כן איננו ונפתחו '"6( ק' )יסעי' שעייך ופיהו בפתרון אמרתואשר

 ערך אכנם כמו הפותח מהענין ויחמר הוא כאשר ופתחואם
 יעססי הנה ליוסף ויאמר וכמוהו החורש יתחמר '"נ( 1' )עמק כבקריםיחרוש

 צ האומר יי?חמל 6'( נ"ט ,נר6סיס חולהאביך10
 תטוכס להגיגו גט סלמס 61יגס דחס מטוכס לoat 6 לטג'גו מגח 6סר נאחס eb~n 65 ,סונרך

 סקוף. וגס סססחלס חקרם העגין לטיכ'

48

עמר 9זערר
).rP 1) ט"י ,סי' קן פותרו על עליו השיבות ונםuw ים גדול דג ויפן כמו" 

 ופתרון עברית נלשון דומה לו אין ותאמר ,מ'6מ מנה ואשר 6"נ'
 פתרונו לשום נצפרך למה יי וימן מן הימב הפתרון ובקום הוא מה15

 ובה ושמאל ימין לנמות דרך אין אשר צר במקום הביאנו ומי הט
 ראתה לא אשר דבר וכראותם במדבר לישראל המן ברדתהענין
 וזימון היא אלהים מתת אחיו אל איש אמרו אזן שמעה ולאעין

 : הוא מה ידענו לא כי לנו זימן-
 וף וישחגט DIV" לו אין באסוך נשארו אשר וכו' פנרו אשר ופתרת דונשז"5

 88 לשמות תהרסם הרס כי המתרנם המסק ארם מלשו! דומהלו

 עכ"ל ונחלשו נהרסו אשר פנרו אשר ופתרון תפנרינון פנרא ארי כ"כ(כ"ג
 וגו' מן שמו ויקראוונו' א'( ב' ליונה וכו' דנ ה' וימן השנ' מן מנחם 1"לי((

 . עכ"ל "( א' לדניאל מאכלם את מנהאשר
 יף מגסס גדול דנ ד' וימן אל הוא מן לאחיו איש ויאמרו ורמית הוא מן רונשוז"ל

 20 עכ"ל. עליו יורה פ"ו( מ"ז לשמות הוא מה ידעולא י ט רי וכי הוא ה מ הוא מ! ופתרון העברים בלשון לו דומה לךואי,
1.blenachem Qallnide 13 
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 עתק קשה בשום. נמתק .לאדברו
, לשתק מזבהלא

 הרים לא וקולו .
 הנדייך(ותהפוכות בבדיל פתראנך

 בריכם תבןלבין הבדיל לאוהנה
6 תוהיכם r'3pעלי בוטחיכםוהשוה

 הצוריאלונקרת כצריחיכםוהמה
 עמה מןמעוסה כמבטישוגזר

 מצוריאלהיעזוב חמ~שובפסוק
 רבסכלותוחשב ערב לרשדברו

10 בדבריםכמשמע ערב בלשוןבשום

 הארמיססבלשון העמית עברילשון

49
 ופגריםנפשות המירה גננם לוהכש

49,ערך

 20 יצא ,3מ ס'( ט' ,"י1נ הרים המעתיק בהחבירו עליו י"שיוית המעתיק4(

 המעתיק ופתרון המה חלקים שני כי והאמר אג'( (h~aעתם
 לו ודוממה קשה דבר יצא מפיכננם עתק ויצא הרים הטם'עהרים
 (St'h חיל גברו בם י13עק1 11 ב"ס אליס עתקבצואר

 ל'"
 מנהג וזהו ו'(

 אכנם כי הוא לא לאמר תשובתו תהיה וככה חברו עלהמשיב
 6 והדבר פתרונו יפר מקום מאיזה להוריע עליו יש הלא אניכאשר

 אם כי אחר דברי לבמל יוכל מי בי הפותר ויצדק הקטתוהמונע
 פתרונו משבר חזק ענין הראית יאילו נאמנים ועדים קשהכתשובה

 נברו נם עתקו ב'נ'( )ש"א מפיכם עהק יצא האחד וכו' עתק ם נצנח ז"ל *( דף,נסס
 עכ"ל. ה'( פ' לאיוב הרים הפעתיק וכו' חיל -189

 והם מפיכם עתק יצא עם הרים המעתיק אחד בחלק והבאת ש נ 1 ל וז"ל וףייגס
 ופתרון וכו' הרים ע י ס מ ה הרים המעתיק פהרון חלקים שגי17

wstנ עכ"ל מפיכם וסשה גדול דבר יצא עתס 
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 49 תרנכם וכן בישם gy'1 ח'( י"ס )האטיס משכם ויעתק לך הודינואזי

 עיך דבר עתק ויצא ממעלה ס'( ט' )5עט הרים המעתיק ואסתלקאונקלום
 ס"עסיק 1'( ע"ס )מליס עתק בצואר ופתרון יורה נכהה תדברו תרבו אלמועל

 למעלה: דייל גכרך גם ונתקן "( aap )שליס נאוה 31נקתמוכמו
5050

עיך אנךערך6
"נו  ;" ,' ,ערק אנך חומת על נצב י"י והנה כפתר עליו והשיבות"אנך

 הלם חומרת לאמר יתכן לא תשובתן וזאת הרםחומת
 לאדמתה יאמר נאשר בנויה לחומה בנוי וחומת נהרסתלהומה
 כתוב הנה כי ואף תכונה איש נבון ולאיש קורש אדמתהקדושה

 יאמר וננאשר כ"ט( )'מקל מחרבות ערים ינם '"י '"ס )'טע'ס ההרם ועיי10
 הרם חומת נהרסת לחומה יאמר כן ק"5( )'טעיס חורב ערי חרבותלערים
 ח'מת על בהתיצבו בחזון הבדיל ענין מה הבדיל הוא כיולרבריך

 הוא כי יאמרת ח'( ד )עמס בדיל שם הנני אמרו וגם בדיל ובידובדיל
 הה* כי אמרת אבל לאנך בדיל r'JY וטה הבריל אנן עניןכמו

 רב: מכלות זה הלא לערב נדמה ואין הערב בלשון כהשפעו15

 "נחס ז'( ז )עמום אנך ובידו אנך חומה על נצב ה' הנה השני אנך מנחם ז"לש(
 יף דמיון לה אין זו מלה לשם( ישראל עמי בקרב אנך שםהנני

 28 אז וכו' המלים כיתר אל"ף נרועת להיות היא ראויה אבל הואבתורה

 וכו' נכים עלי נאספו מנכים אנך להיות הראויה ענינו כפי פתרונויקום
 העיר את לשתת ממץ ובידו ופרץ והרס נפץ הומת על הם והרס נפוץענין

 .עב"ל
 רהט ורמיתו הימור מן הוא לא אנך חומת על נצב אל"ף בי ואמרת דונשוצל

 ~2 חוטה אותו ופתרת נך כמו ל"ה( )תהלים נכים עלי נאסמואל
הרם

 ונם"
 בחומת לאמר בנין בחומת ולא הרס בחומת לנו לדבר יתכן ולא

 ערבי בלשון כמשמעו בדיל כמו הוא אנך כי באמרנו אנן נחשת וחומתברזל
 כי ונורע ביר ויאחז יחפש דבר הוא כי 'ורה אנך ובידו למסיכה הסיביתכן

 , עכ"ל המדה בקו התלויה הכונים משקולת תעשהמאנך

13*
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.עיד
 ) חווחים ערך ,

. . . 

 ענק '1; 4"ג י]חנהים נפערות ]פהקו עליי עוד 1"שב .(חווחיםממ'ס
ז

 כין לשלשנה אשם. כד הוא לא ותאמי ועויות פחתימבם
 ntrs ,ימי דודים וי"ו להנעת הזה הוינו הנעת ידמית נ'( 3' ,סיוהחוחים

 כמשקל לא דוד טשקל בנילם'.אחד ואל דוחים חוחים יאמר כןי"ג(
 5 הנקודה ורוד הוי-ו על בנקודה ח"ח גדול מבדל ביניהם יש כיחוח

 הנקודה בהיות אם כי חונה ופעם נע פעם וי"ו נמצא ולאבתוכה
 על..הוי"י ולאמתוכה,

 הנקודה בהיות אבל שדים דוה,דודים כמו
 ולא .שיר-ם טצאנו ולא וי"ו בהנעת שידים כמו,שור ההגשעליו
 להיות -תנן עליו לא הנקודה בהיות אבל נע הוי"ו לה-ותתורים
 10 דוד אין בז אמרתי ולכן דודים נדודים וחניתו הון"ו הנעת וכהכה

 מטנו ירא הוא כי ההוחימ בין מתחנא איש הנמצא ועוד חוהכמשקל
 המרה כי כיען. והקוץ החוח אל להתק-ב יכול ולרש מפניווכרח

 ופחחים מערות עם קוצים להחביר נכון לא הבשרוכם אתמכאיבים
 במערת~י עלא  ואפסרו.  באומרו אומץ  יוסיף  עוזיאל ובןונורות

16 ובנוביא: מינרא ובמערת כפיא ובשקיפאונצדתא

 כמשמעו ומחתים ובורות שיחים מיני ו'( '"נ )~שיא ובשהים 3ןנחמ ז"ל *( דףמנמס
86

,,ל
 עכ"ל.  קמשונים לשון  החומיםבין,

ד

  ש~
 בין כשושנה ובחוחים במערות ויהבאו חלקים לעני יחלקתה נש די י יוי

 הם חוחים כי אמרת ואשר אחד חלק והם ב'( ב' נשירהחוחים
 הונע למה וא"ת החיוגים הם החוחים כי נכוחים בהם אסריך אין וכשיה.םכפחת'ם

 והאחד ודודים ' שרים וחוחים חוחים במשקל לני יש כי אומר ובדוהיםזה
 משקל על אשר והדודים חס וחיתים משחים האחד כאשר דור ודודיםמשדים
 ובדודים ז'( י' )י"ב בדופים ראשיהם את וישימו הם אלה וחוחיםשחים

 עכ"ל. ג( י" ל"ה ב' )דה"יובצלחות
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5262

עיך מעוטהערך
 לטבח מעומה ומתרת מעועיה*(

~prnt) 
 נ'( ק"ו )סרס אור עומה מן ד" ס"6

 מעיטס

 אומר היה אור עומה ra היה ניאילו כדת שקלתוולא
 מפעליכם יאמר לא כי דע עטה במשקל הבאים כפעליםעמויה
 פעולה ולנקנה לזכר פעול אם כי טפועל במשקלם וכמוהםהאלה

 דחויה דחה וכון ו'( כ"ס )נדכו מיני בהר העשויה עשויה עשה מן כמו6
 הפעלים מן לזנר הטדבר ונחמר נסויה נטה ומן ד" כ"כ )סיי' הדחויהנדר

 עשוי עשה מן והוא פה הפעל ותקמץ לה"א יצטרך ולאהאלה
 בזוי כזו( י"מ למלאכהט"יס העשוי גלוי מןגלה נטוי נטה מן בזוי כזהמן

 משקל המה אשר האלה כפעלים נטצא ולא כ'( 6' ,עכויס מאדאתה
  ישרטט זה  וכם9רה מהנה כאחת ועמה פעול אם בי מפועל  פעול10

 המנהג  ובזרה מבתה  ביה  ומן מעושרה עשה  מן יאמר לא כילה
 האלה: המליםיתנהגו

6363

עיד היעזובערך
סיע,וכ

 מצור היעזב בפותרו טנחם על  להשיב השיאר  ואשר היעזיב *.(16
 מקור ולאבד לנמוש מוב אם ניע( י"ס "י"" לבנון שלגשדי

 ינתש יאמר לא כי רמית וגם אדם בני בו כפרתו עקב חייםמים
  ר~יןיב היעזוב  לפתור  הוצרכת  ולבן מאיליו כתש  לאשר  אכתכי
 יף פיסס לפכח מעפה וכו' י"ר( ב' ליניאל ופעם עפא התיב השלישי מנחם ז"ל*(

  133 עכ"ל. הם  מחשבה ענין כ'( ב"אליחזקאל

 רף וונג עפה החיב עם לאבח מעופה הבאת אחר  ובחלץ מעופה. דונשוז"ל
 8ן לופה לפבח מעופה ופתרון עצה היא עפה חלקים ב' והםופעם

 עכ"ל. כשלמה  אור עופה למעופה  והרומיםלפבח
 רף  ינתשוייחס אם  לבנון שלנ שרי  מצור היעצב הפסוק פתרון וכה חם מג 1"לי*(

 81 שלב  מימי ם ר א היעיב י"ר( י"ח  ליימי' וגו'  קרים יריםמים

 שלנ מימי  המוצא כל הארץ הול על לאפ ההולכים שרי  מצור הנגריםלבנון
 לחיי  והסה  לעזבם אותם המוצא בעיני  הישר אותם  לעזוב הפובלבנון
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 והאשר כמו תבות קצורי נרועים טלים מצאנו כי דע כן לא אשר58
 החורש ננרוג י"ס( ה )עמת בבקרים יחרוש אם ונטו ם ד א ה ממנו נגרעעיר
 כי דמית לאשי הינה וכהנה "( '"ו )6% הגלל יבורך כאשך ונינןןסיעיונ

 והענין מאליה ילא ג'ז , )ממר נפשי לי תנתן כמו הרבה כמוהםנתשו
 6 )רומו ומדי פרם כלתי ויכתב וכטוה י"ו( י"מ 61י1ג ועקה ולא יהרםוכטוחו

 ראר" סי אמר כי היטב המשל הפתרון ובזה הרבה וכאלה ייי"6
 הרוח את הטשיבים לבנון שלג קריכם מים שדי מצור -עזובאדם
 ושנשיל ע"י( י"מ )'יחס עמי שכחוני בי כתוב וכן ושכהוני עזבוניכאשר

 י"ג(: נ' )טס היים מים מקור עזבו אותי כמו חיים למיםבנודו

545410

 תתעלפנהערך 'ערך
ססעפגס

 וף )שוע הבתולות תתעלפנה  בפותרו עליו  יהשיבות תתעלפנה *(

 יתרה  ראש על השמש  ותך) ובן  עטיפה לשוןי"ג(
  והפכת  ויבשת חורב  לשון  אם בי איפו בי  יתאמר ח'( ל' ייגסויתעלף

  ינתשו אם הגוף אח  ומרווחים  הרוח את  ומחיים הנפש את משיביםעולם
 לתיופה  המיערים מים מקור ולאבר לנתוש פוב אם  נוזלים  קרים  יריםמים
 ולנתישה  לאבור  להיותם הטוב בהם תלוים והחיים  לחיים נכונים  נאמניםמים

 ונתשו עמ' שכחוני ואיך פיו( שם לשם  יקטרו  לשוא עמי שכחניבי

  ואשר הבינו ולא ירעו לא כי נואלו חיים  מים מקיר והניחו חייםמענלי
  לבנון שלג שרי  מצור ם ר א היעזוב  לאמר  הפסוק בתחלת מלההוממנו
 אם סוסים בסלע  הירצון כאלה תורה בעניני כמוהו ויש הוא  הלשוןחירור

 ורש ח ה יחרוש אם לחקות המחוקק על היה י"ב( ו' )עמוס בבקריםיחרוש
 * עכ"ל וכו'בבקרים

  מימי אדם  היעצב שרי מצור  היעיוב  ופוזרוז 1וב היע ך1נ2מ  ז"ל רףאגס
 וינשר יקום המסוק ופתרו, וכו' שדי טצור הננרים לבנון שלנ81

  למתרון יוסף ולא יתשר  אלי במתרון ינתשו יושם ולא מיושרבענין
  אם  לבנון שלנ שרי  מצור  .פו14ב הוה הפסוק  פתרו, יתכן וכה וכו' ם דא

 במקום יעיב  במשקל מלה תמצא איפה תאמר ואם וכו' קרים זרים מיםינתשו

 במקום י"6( ל"ו לאיוב בצר לא שועך היערוך במשקלו לנו הנה  אימי41וי

 . עכ"ל!4כך
עצ15דף

 מעלפת י"נ( ח' )עמוס היפות הנתוקות תתעלמנה עלף ם כגנח ז"ל *(
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 64 עוללם כעפף כמו הוא כי מפהרונך פוב ופתרונו מיסודםהמלים

 ערך ויתעלף יונה ראש וטל למיזרון י"ס( טסי ,מס ברעב העמופים י"ר ל )"'מויונק
 ססעיפגס בו ויתעמף בגדו לקח עליו השמש וחם יונה כראש השמשכהכות

 השמש פני הראש יבש איך ולדבריך החום מפני ראשו אתויכם
 : לאמר כזאתהיתכן6
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ערך קמהערך
 ק"" כמשמעו כי רמית כמשמעו קמה אמר כי כראותך ייהי"קמח

 כמשמעו הקמח כי לאמר פה ברוחב עליו ותשב ערבכלשון
 קמח ותקח כמו המחון היא בעברית והקמח החמה היא ובערבית6

 מראה למלה יש כי הערב בלשון דמית כאשר ואיננו כ"י( כ"" )ס"טתלש
 במלינים ידוע הוא כאשר באומר במשמעו הפתרון הוא  וכהאחר

 י"א( ל"ח )בראשית ותתעלף בצעיף ותכס י"ד( ה' )שירמפיריכם
 .עכ"ל

 דף ויגס עם התעלפנה ההוא ביום הבאת אחי ובחלק תתעלפנה דונשוז"ל
0 כמו הוא והתעלף חלקים שנ' והם ותתעלף בצעיףוירכם 1  

 ותתשתנה והנשנה תחרבנה והתעלפנה ופתרון ד'( ד' )אסתרותתחלחל
 וכמוהו ח'( ד' )יונה ויתעלף יונה ראש על השמש וחך וכמוהובצמא
 ושים פעו( ל"ו )יחיקאל עולפה עליו  השרה עצי וגל ויבשת חורבבלשון

 . עב"ל לפהיר
 דף "גסס קמח ופחנ' רחים קחי ו'( י"ח )בראשית סולת קמח ח מ ק חם נ מ5(ז"ל

 166 כמשמעו ז' ח' )הושע קמח יעשה בלי צמח ב'( מ"ז)'שעיה

 . עכ"לחפים
 רף  ייגס אלה  פתרון אין ואם במשמעו פתרונו  באמרך קטת ופחני רוגשוז"ל

 68  ללשון הערבית  לשון לרמות  ישמטוך הם  כמשמעםהנזלים

 באותיות פתרונם  אשר  העברית  דברי מקצת  לך  אערוך והנניהערבית
  חילות  ביניהם יש  אבל לוו  זו דומות הלשונות כי להוריעך בערביהבמשמע

 עכ"ל. רכו'וכו'
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 אצעדה גל"ף במחברת נמו מלא מאלה ומפרו בפתרון הידושמ5י
 וזה בערבית כמשמעו בנד ש"ת במחברת נעברית כמשמעו ואיןערד
 . ' המלים: ל~ונ המנהג) )ק""

 LL. צמדואל כתאב אלתם

 דונש דברי על השיבו אשר מנהםתלמירי דבריתמו
 רבם. מנחם על מלק אשר לנרםק
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