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 הקדמהמעין

 : המחבראמר

 מקרא* "חקרי בספר איוב לספר והערותי באורי את פרסמיאחרי
 יזכח מתי יודע שאיני ואחרי זה, בספר חדשים באורים לי נתחדשולאיוב
 בזה. לפרסמם החלטתי שניה במהדורה להתפרסם לאיובספרי

 1 מהם בחלק אחרים שקדמוני להיות ויוכל איוב, ספר שעל הרביםבספרים פענחי עוד עמתי לא כי מראש מצהיר הנני האלה ק-מבאוריםבנוגע

 אנכ* זה, פרוש הגה מי הפסוקים לאהד פרוש איזה לדעת שרוצה למיומת
 מקום. מכל הטוב יבוא : נאמר כבר הן זה כגון על ז אחריםאו

המחבר.
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ו**
 : . , , , . ::שר תם סהוא האיש ושה ימו איוב קירק-עוץ ס:ה 4יש1,

 F~v' 9סרץ היהאיש
 בארץ- איש ויחי : מצורת קצרה ויותר חיה יותר הרבה היא זוצורח

 המלה על רק "היהש מלת תוסב היה" אאיש באמרנו כי איוב, ושמועוץ
 "ויחי" באמרנו אבל ; באור יתר הוא זה אחרי שבא ומה ה, י נ פ ל ש"אישע
 להפסיק אפשר ואי שלאחרית האתך ר מ א מ ה ל כ על לדב זו מלהמחיבת
 הרשם. נחלש ועי"זבה,

 אמר ולו ו ה ש ג ד ה פה ויש היה", "איש סגנון ע"ד שמו,קייב
 הדגשה. מבלי הנמשך הפפור בדרך רק זה היה איוב""ושמו

 במקום "והיה" סגנון על דברתי בבאורי וישר, תם מהגא ה4'ש:קנה
 " ה י ה למאיש חזרה בתור )והיה( זו צורה באה אולי כי אוסיף ועתה"ויהי',

 הפסוק.שבראשית

 מאורע ןססש יסלים מלפי וילפת אלמי-צאץ שכעת מקנהוויעי8.
 : . , . . פלד רכה :עבדה מתונות מאות ~מסש%סד-4קר
 השבטים רכוש הם אלה נמלים, אלפי ושלשת עלמי-צחןש4ןת

 : זה וכנגדהכורדים.
 טאד, רבה שידה ונתונות  סאות  גמסש יסד-סקר סאותוחמש

 פלל. עשיר שהית ללמדנו האדמהי עובדי השבטים רכושזהו

 : שתוכם גם-השקץ בבוא . , . . '6

 הוא, גם בא הפעם ורק לבוא, רגיל היה לא תמיד כי אומרתזאת
 תשטן, גם יתוכ בא למזלו : איוב של מזלו על להראות בכונה זה עלמרמז
 אלים רק ופנה האלהים, מבני אחד בשום ה' התבונן לאולמזלו

 י אלהים איוב קרא סף8ם ני"1(יש . . . . ,9
 הוא אלהים אותו שחנן טוב וכל הרכוש על טובה הכרת מתוךלא

 לו. אשר מכל האלהים ישלל פן פחדו מפני אם כי אותו,ירא
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 יליןדודקי

 אם לו, אשר בכל וגע ידך שלח-נא ואולם : ההמשך יפח יצאועפי"ז
 יברכך. פניך עללא

 : , , . פכל-ישר-לו ונע ידף שלח-נא ואולם , 11
 ע"ז לו, כששר מכל שהוא דבר באיזה : חנונה קיל-משר-לו,:2ע

 דבר. מאיזה בקצת רק היא הנגיעה "וגע", המלהמורה

 : . , . . מידף כל-אשר-לו הפה השפן אל יהוה לאמר , 1פ
 רק לא האלהיכם; עונה השטן דברי ננגד -פ:דף, לויל-ישר

 כטוב לעשות תוכל לו אשר בבל אם כי לנקע תוכל שהוא דברבאיזה
בעיניך.

 : לך להמר לבדי 1אק-אני ואמלפה . . , . , 61

 מאנשי נמלט הוא אמנם כי לו, להגיד י ד כ נמלט שהוא הכונהאין
 : והכונדה הקצור, אחבת ישנה פה אך חרב. לפי חבריו יתר את שהכושבא

 י. לך לחגיד ]נאברא[ הנערים יתר מכל לבדי אני רקואמלטח
 השטן , יותר רשם לעשות כדי לקצור חזקה נטיה פה ישנהובכלל

 המקרים אל ישר עובר הספור כ"א עשה, מה מספר ולא )12( ה' פני מאתיוצא
 ובניו היום "ויהי 14(1 )13, לחלן וכן המחוללמי הוא שהשטןשהתחוללו,

 אם כי קרם מה מספר ולא הבכור*, אחיהם בבית יין ושתים אכליםובפתיו
 רעוד ; )16( הסגנון וכן ; איוב אל בא ומלאך : אל מזה ישר קופץושמספר

 שני מלאך והנה מדבר הזה המלאך "עוד : במקום בא", ה ז ו מדבר הז
 "וחנה*. המלה נמצאת ם המלאך בדברי ורקבא',

 אחרי ן ו מ ז פ כעין בא לך* להגיד לבדי אנכי רק "ואמלטחוהמבטא
 מחם. אחד כלדברי

 מלאכיו עשה חכתוב: ע"ד איוב, כנגד פועלות והרוח האש 16.19,
 4ג קד )תהלים לאט אש משרתיורוחות,

 הצלתו כל שכאלו להבליט חפץ והפספר ,ואבוא", נתוספת *רך אין ואולי1
 ל*ערהו. הרעה בשורתו איוב את יבשר למען בכונה ג-כ היתה הזה היחיד הנערשל

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



קיא לאיוב מקרא לחקריכופפות

ג.
 1 9כר קרה שטר והקלה בו אולד יום יאבד8,

 להשתמש זח ספר של דרכו על דברתי בבאורי בו, אולד יוםיאבד
 היא "יאבד" מלת גם וכנראה )אויד(, ההפוך 11 מבלי גם עבר בהוראתבעתיד
 קים, חיה ולא בו שנולדתי היום ד ס ןי יתן מי : והכונה האלה,מהמלים

 אי הן במציאות יום אותו היה שכבר אחרי כי נולד, הייתי לא אזכי
 15(, 14, )כ ירמיהו לדברי מקביל זה פסוק ג9ר, היה אמיומגיה שיאבד.אפשר

 השני והחלק בו; ילדתי אשר היום ארור למאמר: מקביל הראשוןהחלק
 בן לך ילד : לאמר אבי את בשר אשר תאיש ארור : למאמר מקבילהזה
 זכר, נולד ]האומר[ אמר בו אשר הלילה יאבד : היא פה הכונה ועפי"זזכר,
 שבירמיהו. "זנר" בהוראת באה פה אגבר"ומלת

 מדבר 3 חליפות: והלילה היום משמשים האלה הפסוקים בכל ש -3
 ביום, וממשיך בלילה מתחיל 6 היום, על מדברים 5 4, והלילה, היוםעל
 הלילה. על 9 היום, על 8 הלילה, על מדבר7

 הלסים עטשתי קום סיטי 8ל-7סד אפל יוקחהו מהוא סלןלה6,
 ז- : יבאאל

 כנם 1 י ה כי היא הכונה כי מורה "בימי" המלה י9ה, קיטי 7סרמל
 ירחים במספר : אח"כ באמרו וכן השנה. ימי יתר בין חשנה, בימי יחדלא
 שהוא כמו ההוא, ם 1 י ה יבוא אל ירחים י מ י במספר היא, הכוונה יבוא,אל

 יבוא לא בו שנולד m~hn כי הכתה ואין שנה, כימי זה: לפניאומר
 בבאורי הכתוב )כנגד ההדש, על מדבר איננו הפרק בכל כי הירחים,במספר
 זה(.לפסוק

 1 בעפעפי-שחר ואל~האאה ולשין יקו-לאווש נשפו כוכיי :לשכו9,

 כי ניאה זה מתמי שיתהם הפסוק חיקי משני ג?פו' כויקי:ס?כי
 "בקר*. הוראתו פה"נשף"

 חאלה המלים בשתי הנראות האותיות שתי אותן קראה, , , ,לאור
 הראית. ובין האור משגי שבין הקרבה על פורות א( ר - ר א)
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 יליןדודקיב

 : מעיני "מל וימצר בפני רשתי סנר לא כי10*

 ; בכונה "S~? במקום "1א" לקרא תלמידי אחד דעת הבאתיבבאורי

 מעיני. עמל מסתיר היה אז בטני דלתי סגר לוכי
 שבעה אחרי כי נכון, יותר הוגש ,לא" הנסח כי רואה דפנניועתה

 תכף שיבוא מתאים בם שנולד והלילה היום קללת של )9-3(פסוקים
 בגלל עשו, לא או שעשו מעשה בגלל מקללם הוא כי זאת, לקללתוהטעם

 מעיניו. עמל מסתירים היו ועי"ז אמו בטן דלתי סגרו שלאזה
 מלים שלש חליפות לשם באו חאלה הפסוקים בשני 11,12,
 ז ומה ז מדוע ז למה : חשולות טעם עללשאלה

 יוסיפון. דודתלמידי
 אמו בבטן הילד היות זמן בזמןו הדרגה ישנת האלה הפסוקיםובשני

 ויניקת ברכים, )קדמוני הולדו ואחר יצאתי(, )מבטן הולדו זמן)מךחם(,
 אמו(.שדי

 בנימיני. בינישתלמידי

 ליי ןנוח אז מי ש י קש י 1א כקהי * כי-עתה18י
 ו"4ה. שקט של ענין בטויה בטבע יש שהאות

 יוסיפון. דודתלמידי
 "עתה' מלת אחרי גאז" מלת לי, יפח אז ישנתי . , . * עתהוי

 נעווה" בהשפעת גאז" ובאה לי, ינוח אף ישנתי בעקר: ואוליקשה,
שלפניה,

 ' י ל ח ו ר ן ו אדברה : 20( )לב להלן וכן מנוחה. לי היתה לי,ינוח
 רוחה. לי תהיה :בהוראת

 עמעם..,, עם או %מן: דיינית הבריב: מלכים.... עם*16,1,
 ; נםםף יף?""םמ?צ%,אעם

 מהשם "חרבת" המלה את "הם באי "כ" ימיסמן י , * *הרבות
 מיוכי קברי שהע שבמצרים הפירמידות על המורה הערבי 'ע""קלכם"
 לשים נוהגים שהיו השרים קברות על "בתיהם' גם מורח וכנראהמצרים.
 שכבו כלם גוים מלכי כל : 19( 18, )יד בישע' וכן וכסף. זהב תכשיטיבהם

 . ך ר ב ק מ השלכת ואתה : 1 ת י ב ב אישבכבוד
 שתי כי מורה והשרים המלכים עם ו ת 1 מ ב שוכב היה כיוהרעיון

 קבריהם, על מורות האלההמלים
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קיג לאיוב מקרא לחקרינוספות

 : , , , . ודיקנו לעת סיסשים21,
 9(. )לעיל ן י א 1 לאור 1 ק י י למאמר מקביל זהמשפט

ד**

 ' ' . . ' סלן תליץ לקי רשה2י
 פרסמי ואחרי ת. ל כ י י א בהוראת "לאה" שרש בארתיבבאורי

 1 א ל נ ו הפסוק על הראבע : קדמונינו זאת בארו כבר כי מצאתי זהבאורי

 נפעל, מבנין ונלאו אומר: 18( ז )שמות היאר מן מים לשתותמצרים
 בפרשת פרשתיו כבר זו, מלה על ורשבם יכלוי לא כטעם לאה,מגזרת
 11 יט לבראשית שפרושו יוכלו; שלא לשון כפל ונלאו שכללוט

 . . . . נלאתי : 14 א' לישע' מלבים וכן מהחנך. רבות דגמות מביאהוא
הוראתו

 המהחדני
 "חלאות" למבטא 13 ז ולישע' בהחלט, הכח פסיקת על

 שהכאתי זה לפסוק כבאיי ממש מבאר הוא אלהי" את גם "תלאואנשים"
 2, ד לאיוב מקרא" "חקריבספרי

 : תסע לפות ונדנם ריקכם ןשךס חנה8,

 י לראיה והבאתי חזקי/ י בהוראת זו מלה בארתי בבאוריןטרתן
 12, צד מתהלים ראיה עוד מצאתי ועתה 15(, ז )הושע זרועתם לזקתןטרת

 ט י ק ש ה ל ; תלמדנו ומתורתך יח 1 נ ר ס י ת אשר הגבר אשרי :באמרו
 תביא : ולא תעודדהו, תחזקהו, , הכונה בודי ששם וכו', רע, מימילו
 יסורים.עליו

 כרעית וברשים מלץ יקימון כושל , תסגף ךפות ::דדם * . * * 8,4,
 יששיקץ
 3(, לה )ישעי אמצו כשלות וברכים רפות, ידים חזקובהשפעת:

 וחצי, פסוק - וקצרה שלמה הקבלה בו אשר ההוא הטבעי מהמאמרועשה
 "כושלות" מלת והביא לשנים, חלק אמצו" כשלות "וברכים ! המאמרואת

 שפרעות". הביא ובמקומה "כושל",בצורת
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 יליןדודקיד

 : דרכיף ותם יקלף 99ל% ואאסף סלא6,

 היא איה היא: והכונה "איה", בהוראת .הלא" באה העניןלפי
 ז בך שהן שחשבנו דרכיך ותם ותקותך וכסלתך,יראתך,

 : ימיהן 91ל ומנעי IOB חדשי . . . .8,

 13(. י )תושע קצרתם עולתה רשע חרשתםבהשפעת:

 %1ו: 1%8 יטייל "אדי לי? טמטמת4

 הקצר מהמאמר ועשה ; אפך* רוח "מנשמת : 16 יח מתהלשלקוח
 משפטית שניהזה

 י , , . , ?חל 1קול ארוה שאגת10,
 1814. : והכונה הנשוא בחסרון קצרה בדרך המאמרבא

 ךתפךד4: לקיא ובני מנלי-פרף אבד לךש11,

 און. כל-פעלי יתפרדו יאבדו, איביך 10: צב תהליםבהשפעת

 ' שקר הלסר טעשהי "ם :p~s טמ~? האנוש17,
 יותר מאלוה יותר פה: הכתה אץ יליה4.ה:ה.טטל51י..

 האדם בן העכל : היא והכתה הבאים, לפסוקים מתאים זה אין בי ;מעושתו
 זה. פסוק של השני החלק וכן אלוה? מצד לצדיקלהחשב

 להחשב עכל לא החלש האנגש רק לא בהרתה: ?%ר, . . .האמוט
 ה/ בפת יטהר לא מגבי תחזק , ר ב ג ה גם אלא ה/ בפסלצדק

 שהם מקש הלשה,בכל על שרים ו"בן-אדם" "אנוש"השמות,
 חציר ומבן-אדם ימות, וש מאנ ותיראי את מי להם: ובנץ-אבנמצאים,
 שהיא הגבורה משג בשם"גבר* מנח זה ומגד 2"1 משעינאעתן

 3ג לח אעב -- חלציך כגבר נא )אזר וטרשמאותו

ה.
 .: . ואסיע. ?שיחרךק4

 מבמה ישע ירחק :הכתה
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קטו לאיוב מקרא לחקרינוטפות

 : סיקר _nv.-מין נילאות חמר ויין גילית עשה9,

 על בתנך בהם נמצא שהוא המקומות ביב מורח "מאר"השם
 ולהגיע ולדיש לחקר : הוא זה משרש הפעל של החקירה ישג וכן"גבול*,

 ובן 3(. כח איוב חוקר, הוא ת י ל כ ת )ולכל הדברים של הסופי הגבולעד
 הארז. גבולות = 4( צה )תהל' ארץ י ר ק ח מ בידו אשר : בכתובההוראה
 בהוראת: הוא גם בא שלפנינו זה כתוב שבסוף "מסקר" השם גםואולי
 : וכן גבול. : שהיא ועוד( ע"א, מב סוטה ע"ב, מח )יבמות התלמודית"ספר*

 סופרים אין כי הוראתו, זוהי בודי ששם 5( קמו )תהל, מספר איןלתבונתו
 התבונה.את

 י של-תשים שרי ומומר אלוה ייהיספו עניש משיי המה17,
 תמאס אל בני ה' מוסר בהשפעת: בא הכתוב של השניהחלק

 בל' "יוכיחנו' אחרי נוכח בגוף יתמאס" הפעל בא ולבן 11(. ג)משלי
נסתר.

 , כף-רע לא-ןגע ובסלע נצילף צרות כשש19,
 עד 15 פסוק ל במשלי כמו העולים, המספרים של זה חואהסגנון

 הפרק. סוף עד 3 מפסוק א עמוס או הפרק,סוף
 לחשבו וחין הקדושים המספרים אחר הוא )שבע( "שבעה"המספר

 13-נ21(: )יד שביחזקאל השפטים ת ע ב ר א על בעקר מדבר ופהלמדיק,
 )=דבר!, ישוד 201(... חרב מידי ברעב... וךבר: חיה, רעב,חרב,
 ועל היבר על ת ו ר ז ו ח ולכפן" *ישד : והמלים )22( הארץ ת ! ט 9 ו21(,

 לחגיע כדי )23ג השדה וחית ! החיה זכר ם ע פ ד 1 ע בא שאח*כ כמוהרעב,
 שבעה. למספר מלאכותיבאפן

 : . . . כעקת. כדף יך4כ40
 הפסקים יתר בכל שבא עתי במקום בעבר "פדך' מלת פהבאה

 כי הענין, מצד גם והדרוש תירא(, תשחק, תירא, תחבא, יגע, )יצילך,פה
 ונמשך. קים מצב על פה מדברהוא

-  מינסקי. יצחקתלמידי-

 19. גא לישעיה זה בספר ור'1
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 יליןדודקטז

י*
 1 ואיר סי עיניך * , , .8,

 יותר בצורה זה בא ופה ואיננו, בו עיניך התעיף ; 5 כג ממשלילקוח
 עיניך את להסב הספקת טרם עוד ואינני. - בי עיניך : חיה ויותרקצרה
 איננה כבר והנהממני

 , טקק4 אלי קשים 51 אמירן ~ץם-אני12,
 וצריכים היבשה את יציף פן לפחד שיש זועף גדול ים הנניהאם

 ההולי את משמר עליולשים
 10י שם ים; בדלתים  ויסך 8: למ להלן לר,

 ולא תבוא פה עד ואמר : 11 שם ודלתים, בריח ואשים חקי עליוואשבר
 ולא עולם חק לים גבול חול שמתי אשר : 22 ה ירמ' גם )ור, וכו',תוסיף,

 עלי שמת לגרם שאוכל הנזק שמפחד גדול תנין הנני אויעברנהו(,
 1משמר

 והלאה. 17 מפסוק הוא זה פסוק רעיוןהמשך

 ****: קרשי תפחמני ימרותי כי8!,

 זה כגון: בכלל, יינחם* שרש הוראת וכן מיסורי, לי תניחהסטני,
 להוראת מקום אין ששם 29( ה )ברא' ידינו ומעצבון ממעשנו ו נ מ ח ני

 "נח". בשם הבן לקריאת הטעם זהו ואשר !, הרגילהנחמה

 u7ROtl ; לכץ לאליו תשית וכי דזנדלגז כי יה-אטש 17,18,
 1 מ?ס4מי לך4עיםליחלכם

 ה' על ממנו( החמשך אלה )שפסוקים 12 בפסוק התלוננואחרי
 בני לכל בנוגע בשאלה פה ממשיך הוא לתנין, או גדול לים אותוהחושב
 עד כך כל אותו מגדל שהנך האנושי המין כל הוא ומה ושואל:האדם
 ורגע* רגע ובכל צעדיו, כל על לב שםשהנך

 5 ח מתהל' )בשנוי( לקוהים 18 מפסוק הראשונה וחמלה 17פסוק
 בכונה זה פסוק בא שם רק תפקדנוז כי ובן-אדם תזכרנוי כימה-אנוש
 ראוי ואיננו כאפס שהוא הדל האנוש שאת ה' חסדי גדל להביעאחרת:
 ופה וכו', וכר מאלחים, מעט שקטרהו עד כך כל תגדיל - ולפקידהלזכירה

 *משלי: ובספרו י "נחם' שרש האורים" "משפט במלונו שטינברג יהושע ראה1
 היחס מ בהור' שהיא ם שבסופם שרשים על מדבר הוא שם אשר 75 73, צדיהושע"
 . מ"* נח "נחם"ומבאר
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קיז לאיוב מקרא לחקרינוספות

 לו ונותן כך כל גדלהו שה' זכה כזה חלש יצור אשר האל על מתלונןהוא
 בכל כ"א מקרי באפן רק ולא אליו, לבו שם חוא כי עד גדולהחשיבות
 חפשתו להגביל כדי זח וכל ורגע, רגע בכל : מזח יותר ועוד ובקר,בקר
 באירוניה. כמובן נאמר והכל תנועתו.ולמנע

 אשכב לעפר 2תה כי את-עוני ותעכיר פשקי לא-תשאומה21'
 י ךש"רושסרתני

 נמלאת בקשתי היתה עתה כי לרדפני ויודל פשעי נושא הייתאם
 הנך כאשר ורגע, רגע בבל פוקדני שהיית ובשעה בעפר, שוכב כברוהייתי
 להמשיך עוד צריך היית ולא עוד, אינני כי מוצא חיית - עתה זאתעושה
 ושחרתני-ואינני1 אחת: פעם ממני נפטר והיית עלי המשמראת

 ואינני" - בי "עיניך : המאמר על חזרה כעין הוא האחרוןוהמבטא
 הכונה, בשנוי אך 8,שבפסוק

 "יוני". במלת להיות צריךהאתנח

ה*
 י * * . * מטלל-שה 1ר-ין2,

 הבטוי את המזכיר זה ארמי בשרש בכונה משתמש חואתמלל,
 בטלים*.! "דברים למשג זה בספר אחדות פעמים בו משתמש"טיים"ישהוא

 בוז דרך שזהו השם, את הזכיר מבלי "אלה" הרומז הכנוי באוכן
 ועוד. 27(, י )ש"א ה ז מה-ישטנו 1 כמו איוב,לדברי

 י ?"ד ורה ס8סייסף . * , ,7,
הו?4ה  ,n3ar? ולכן שואחריתך", על ילא "5ל* על מוסב והפעל 

 בל"ז.בא

 1 ידלף עת ישלם . , . ,6,

 1 ת נ ו כ בעד לו משלם היה האל כי היא הכונה כי בארתיבבאורי
 מ"9עון הוראה בשנוי צדק, נ1ה 23: לא מירמ' לקוח זה פבטא וכיהצודקת,

 צודקת". ל"כונה צדק"של
 פעמים ספרד משוררי בו שהשתמשו הוראהש שונה "שבוץ כעיןוזהו

 2. ולח 16, ולה 12 ויט 2, ויח 3* וטו 10, זה בפרק ולהלן 26, ו לעיל ר'1
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 יליןדודקיח

 בסוף מביא הוא השמש על בדברו מלכות" בהכתר הרשבג כגוןרבות,
 הוראת בשנף גאה" היא "בערב 14: ב באסתר הכתש קטע אתדברת
 ל"שוקעת"ף נכנסת" מ"ממעה, "באהאמלת

 "סששר על מורח איננו פעל בבנין "שלם" שרש כי להעירוצריך
 ביתך את ישאיר צדקך* נות יושלם לבאר אפשר לא ולכןבשלום",
 ונכון חוב, שלום או ל ו מ ג ה על מורה רשלם* משרש יעל בניןבשלום.
 הטובה". כונתו כנגד לו ם ל ש ן "האל כי פת לבאראיפוא

 הוא, ךשכ : ~קום ו5א בו יחזיק -עמד 51א ע5-ויתו ן?ען 16,16,

 : תצא יונקתו גנתו ומ5 ??שליעי

 "לא היא: הכונה כי להוסיף עלינו 16 פסוק לפני כי בארתיבבאורי
 כי לחשב קשה אמנם כי ובו/ שמש, לפני רעב הוא כי הצדיק",כן

 t9hd כל-שכחי ארחות )כן הנמשל את 13 בפסוק כבר אפר אשראחרי
 כמו 11( בפסוק שהזכיר הגמא )אל המשל אל פעם עוד ישובוכו'(

 ובאלה זה בפסוק שבא מה כי לאמר עלינו כרחנו ועל ; המבאריםשמבארים
 הקודם. על ולא )הצדיק( אחר על מוסבשלאחריו

ט*
 : ייי4 שליי 9י-סרה לס ושליץ ליב חכם4

 ולא האדם על האלה התארים מוסבים כנראה פח. ולמיץ 5בבחכם
 יכלתו ועל ו ת ר ו ב ג על כאן מדבר הוא לאל בנטע כי חאל,על

 תאדם יהיה אם גם לבאר: צריך ולכן חכמתו. על ולא הכללעשות
 הפעשה כל כי לאלהים, יוכל ל4ש אמיץ היותר והגבור גדול היותרהחכם
 ישלם. לאכנגדו

 : * * ' ' ושיותי 9י יחריק הן11,

 את  לראיה  והבאתי "ימית", הוראתה "ישתף* מלת כי בארתיבבאורי
 בבנין משתמש שהוא על להתפלא ואין בערבית, )חתף( .ל42השרש
 )חוץ מעתה על המורים הפעלים כל כי )בהפעיל(, "סלית" להוראתהקל

 זה. שרש גם וכן רצח, קטל, הרג, : בקל באים ,מות"(משרש

 ספרד". שירת *תורת בספרי *השבוץ' פרק ורי1
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קים לאיוב מקרא לחקרינוספות

י*
 : אסל ?מי ואסע * . י * *2ג

 שפוכך דבר על הממים מאלה הוא "יפע" שרש בי חוברתיבבאיי
 בשרש וגם זו, דרך כבר והכיר ידע סרוק בן מנחם כי להוסיף צריך זהועל
 הוראה[, 1= ענין כפולת המלח "כי אומר: הוא 36( )צד ובמחברתוזה.
 ך ש ח ת 1 ופתרונו אפל, כמו ותופע ועקירה... נטיעה הריסה,.,, וישנו בניןישנו
 1גה9. לזריחת הדיןוחוש

*wS
 ?טרם גבהי8,

 מה-תפי
. . . . : 

 תשרש אותיות בסרוס הכונה ואולי פה, זו ימלח מובן איזטיזל'
 ? מה-תעפיל שמים גבהי ל א י : כלומר ט?קיל(' )= מה-8ן9ל שמיםגבהי
 אליהם. להגיעהתוכל

 סלומון, דודתלמידי

 ' סקי-:ף יףסטה יך ט?לץ ארקה9,
 כשוכה שדי( )תכלילית היא כי היא הכונה כי בארתיבבאורי

 במדה.מהארץ
 במפיק( הנסתר כגוי )ההא a~D י הכונה היתה לי כי להופיףוצריך

 ים, מני ב ה ר ו מדה מארז ך י א : לאמר צריך היה שלח, ד ט ה=
 בל"ז* הוא כייסד"בל"ז,

 : ?לד ישם *ךא ?ערר ?לבב סבוב ךאיש18,
 נבוב איש כי האפשר : בתמיהה באים הדברים 1בב, נכוס?קיש

 לב לבעל פתאם יהיהוריק
-1 

 ? לחכם[

 ב"דרך שבא רק בתמיהה. הוא זה מאמר גם ך5לן ידם *?אמהר
 כעיר שנולד האדם והאם : והכונה יחכם, הנשוא: את הביא מבליקצרה.
 ? יחכם -פרא

 והכונה: עמף, ואחר עצמו ח"מושך מאלה היא תילבב* שמלתאו
 ן השבב - פרא כעיר שנולדוהאדם
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 יליןדודקכ

 : , . * , מיקם אבד ומטם . . .20
 מהכפולים, היא בעברית "ין" מלת כי מפני הוא שבנון תדגש59סמי

 זכרו דנושה: הנון בה שבאה רמני" המליצית בצורה בבואה נראהכאשר
 ועוד. 17(, יח )להלן ארץ ני מאבד

יג.
 : . . , , איחל לי ךקפל"י הן20,

 זח שלפני בפסוק אמרו ואחרי לשאלה:, היא אהן" מלת ךמ?לקי?מן
 יקטלני? האם ממשיך: הוא האל כנגד מלהתפרץ יתאפק מתי עדהשאלה
 2 יהרגני פן מפחדההנני

 הזה, לדבר הנני מחכה "יקטלני", במלת הרמוז יחסל יי, ! ינססלי
 תוחלתי. כלזוהי

 סלומון. דודתלמידי

 : מסשה יבלי "ל-ישי קרחתי כל ירזשכ(יר , . . ,27,
 הרגל דריכת סמני הם הרגלים" רשרשי "ולס"ה, וץלי ??שי"ל

 ופעל בהליכתה, עליהם דורכת שהיבש בטיט או בעפר בחול, ם י ק ו ק חה
 שתהיתם או האלה. ם י ק ו ק ח ה בסמנים החפוש על מורה"תתחקה"
 הנך ודרוש: חקור שהיא: בערבית )התחקק( נש32- כהוראתהוראתה
 למצאני, כדי הליכתי בסמני ודורשחוקר

 גם הכפולים בצורת גם הבאים הפעלים מאלה הוא יחקק"ושרש
 בצורר-ע אותו מוצאים והננו וכיו"ב, רב-רבה, חי-חיה, : כגון נל*י,בצורת
 מ : 10 ה ביחז'"חקה"

 ח"
 הקיר. על ה

ליש*
 אפף,,..; עד-שזב המתירני תצטנני בשאול ךתן כמי18'

 בו חמתו ומכלה עליו כועס שהוא האל אותו כי הרעיון הואיפה
 הוא. אפו מפני ויסתירהו יצפינהו בעצמוהוא

 4. נח לישע' בפרושי עט צד לעיל ר'1
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 מחקתך ואתכסה אליך' ממך "אברח רעיונו: הרשבג לקח מזהואולי
 מלכות(. )כתרבצלך*

 הדין*. ו"מדת הרחמים" אמדת ענין גםוזה

 י תכסף ידיף לבקשה . 1 . .16,
 "יגיע המבטא את מזכיר האדם אל הקלון ידיך" "טעשהחמבטא

 האדם. על המורה 3( י )לעילכפך"

 חפאקי: על תשמר לא1,16.
 ן המבטא יובן תיעדי", בהוראת שהיא "חטאתי", למלת באוריעפ"י

 עליוו. עינך ותשים תשגיח חטאתי, עלתשמר

לזן
 י , . . . תשבו נלם ואלם10,

 פה רק באה "אלם" מלת ,וג-מלים: לצרך שנויים פעמם פהבאו
 מלת ובאה "פלם' למלת ת'טתוה למען חזק ובדגש וו בחסרון זובצורה
 *אלם", למלת תשתוה למען :4י?ם' במקוםיפלם"

יה*
 י ב4?יקף נפסיע כבהמה 4סש?פ טיילט,

גנדמינו  21(. מט )תהל' נדמו כבהמות נמשל ; ע"ד נדמינו, 
 שוחט. עזריאל1תלמידי

 י סטממו ציר ה4סק חלץ ס4נב הלמ44ף בא18 נפשו יסויף4,
 שלש בן הוא והשני מאד גדול הראשון חלקו כי לקוי, הפסוקמשקל

 בלבד.מלים
 יבואו ואז הקריאה, מאמר את 2( בפסוק )כמו להפריד צריךלדעתי

 : שוים חלקיםשני

 לתקן צריך שוחט' *ישראל במקום 19, נא לישעיה גפרושי לעיל וכן1
 שוחט"."עזריאל
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 יליןדודקבב

 1 באפי נפשושרף

מלטענך
 סץ~

 1 ט%"~ו צורהעמק עלץ

כה*
 : , . , . פקק וארים אצורות10,

 פח"פ. היא והבי *בצרש, משרש *בצורות' מלת בארתיבבאורי
 להגיע אפשר שאי המקוטות היאיים, של העצורות את קבקע האדם יוהמונח
 היגורים. בקרקעאליהם

 הוא זמן ובאותו זו* במלה ההוראה* שמשנה פה שיש אפשראך
 בתהלים הכתוב של זו האפשרית, השניה ההוראה על לחשב מקוםנותן
 הכתהו ותהיה רבהו בתיומת השק במדבר קרים 1נ"ע 15(:)ע"ח
 המפרשימג )כפרוש יארים מהם ףוצאים הצורים את מבקעהוא

 לשתי מקום לתת כדי ב.בצורות' *בצורים' בכונה שנהואולי
ההוראות.

כס.
 : אחכרהו לא-ידללי וריב לאכיומם אנכי אב16,

 ודורש חוקר הייתי כלל מכירו שאינני האיש של וריבהכונה!
 משפטו.לחוציא

לח*
 י ינוקו ורבבים למוצה 4פר וצקת88,

 בראשו, גרונית אות בתוספת *פר' הוא שרשו עקר *94ר8,השם
 פס, - א-פס ! )כמו לשלקים הנהיינו השקים השרשים מדרכי אחתשזוהי

 הסלע כנגד ר, ר 1 פ ת מ שחוא )רצץ(,-בגלל ע-רץ-רץ )גלגל(,4-גל-גל
 כסלע, מוצק שיהית באפן העפר יציקת על מדבר הוא ופה . ק צ 1 משהוא

 . 1 ק פ ין ורגבים ו זה אחרי תכף באוכן
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 העניניםתכן
1-י1הקרמה
א-פחהכאורים

 ;נטפחים

 צא-צח - - - - סנחריב במחנה האשא.
 צו-צט - ישעיה בס' אותיות וזווגי צמודיםב,
 -ק-קג - - - - - - חזרותג.

 קד-קח - - - - "אבן" בהוראת "כי"ד.

 קו - - - קאכן* בהוראת כן" "עלה.

 ינוספות
 קט-קכב - - - איוב לס' נופפיםבאורים
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