
 המפר. לכללימפתחות

IC'Dסימןן 
 ירא ע"ר מדובר בו אלהים. יראישדא.

 תלמוז ע"ד השבת, שמירת ע"דהשם,
  אחריז  פמוטים  ומבאר  הסתים ע"דתורה,
בתנ"ך.

 עבודו ע"ד ה'. יראת חכמהתחילתב.
 הרע. ויצר הטוב יצר וע"דהבורא

 ה' יראת ע"ד ה'. יראת חכמהראשיתנ.

 כמעשה. מחשבה ע"ד מצוה. דברכלד.

 כנ"ל. אחד. באדםכמעשהה.
 כנ"ל. היה. אחתפעםו.
 או לכבד שמכבד. כל יכבדהמכבדז.
 ממומאה. ולהתרחקהספריםה.
 ה'. יראת ע"ד דעת. ראשית הייראתמ.
 כנ"ל. חיים. מקור ה'יראתי.
 השם. קידוש ע"ד ה'. יראת י"חהרייא.
 התפלה. ע"ד ה'. יראת י"חועודיב.

 ב ומבוארים הלימוד ע"ד לסד. זהלמד
 בתנ"ך. אחריםפסוקים

 יראר ע"ד זקנים. שבעה שנכנסו מעשהינ.'
 חטא. יראת וע"דה'
 תלו' הכל כי הרבה. מאחת לךלמודיד.

 אחד דבר נברא לא כי וגם העליון,בגזרת
לבטלה.

 שכו ע"ד בספינה. הולך שהיהאדםסו.
 .ועונש

 מאיוו ע"ד יומתו. בחטאו אישכתיבטז.
 עונשין. בר יקראשנה

 עצם, את לשמור ע"ד חכם. יועץאיזהיז.
 החטא.מן
 התשובו ע"ד לו. יש תשובההעושהיח.

 לתקון. יוכל לא מעותוענין
 כאל. איש. אשת על שבאמייט.

 פני את לבייש שלא שלקח. או שנגבמי
 תשובה.העושה
  הנזלה.  השכת ע"ד קרקע. נזלראובן
 כנ"ל. מהמה. ויותרכתיב
 וע"ד כנ"ל ליטרא. שנזל באחדומעשה
 נוי. שלגזל
 נענש החכם חטאת. ענין פרשתבכל
 מזולתו.יותר
 ערבים ישראל כל רשענו. חטאנוכתיב
 בזה.זה
 גדול יוחאי. בן שמעון ר' שאמרמה

 עדן. מק הבא עולםוהשונ
 החפירים. ע"ד נכתב. חסידים ספרזה
 מי בעד דברים. באלה רשע יראהאם
 ויבינוהו ילמדוהו אשר הזה, הספרחוקר

להתלמידים.
 להתרחק ה'. יראת חכמה ראשיתכתיב
 לזה. טעמים ונותן הגאוהמן

 ועולם הזה עולם ע"ד העולם. זה כיידענו
 טוב. לעושי שכר ותשלוםהבא
 מענישין היאך עבירות. ורבו שמתומי
 עברותיו. על האדםאת
 העתירה ע"ד החכמים. מן שהזכירומי
 ע"ר ענשם, שיוקל כדי החוטאים,בעד
 ועונש. שכר וע"דנסיון
 צדיקים ע"ד צדיקים. אומרים שמאיבית

 שאמור וע"ר הדין יום וע"דורשעים
 הראשונים. שגבלו ממהלשנות
 שאינה ע"ד בשבילו. והנותן הנותןועוד

 החוטא כעד שנותנין הצדקהמועלת
 מותו.לאחר
 כנ"ל. אחד. בחסידמעשה
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ס. אינו מי ע"ד דברים. שבעהבשביל
 ענינים איזה ועוד בתשובה?מתקבל
מתשובה.

מא. התשובה. ע"ד תשובה. כתוב פעמיםד'
 אדם יעשה היאך איש. אשת עלהבא

סב.התשובה.
 שהעושה ע"ד נודע. אם לשביםוזאת

סג. להתבייש. צריךתשובה
 יפרם שלא ע"ד יאמר. לאוהנואף
סד, חטאו. אתהאדם
  התשובה. rtJY1 אופן נשכר. בלבויתפלל
מה. כנ"ל. ומחשבה. הטובומעשה
סו. הנהגת ע"ד תחלה. לו ישאלוהמורה
מז. למניו שבא תשובה, העושה עםהמורה
סח היצרים.וע"ד
סט אופן ע"ד שבא. בעת אשה הרהורועל

התשובה.
ע. היצרים. ע"ד הרע. יצר מינישלשה
עא כנ"ל. לחיכוך. דומה הרעיצר
עב העברה מן  להתרחק נתיב. תחמדלא
עג. רעים. הרהורים מןואף

 כנ"ל. אהד. בחסידמעשה
עד כנ"ל. באשה. שמהרהרומי

 כנ"ל. ששאל. באחדמעשה
 מן להתרחק עכרה. לידו שבאאדם

עה ענין. בכלהעברה
 ע"ר חכמים. לפני באו אנשיםשלשה

עו.התשובה.
 כנ"ל. ריב. אני השניאמר
עו. את  שמענישין ע"ד כל. את כיכתיב
עת ובן בכוונה  שלא עבר  אם אףהארם
 מצוה.לעושה
 שאסור ע"ר  לראות. אמורים פניםשלשה
עם וכדומה. ע"ו בפנילהסתכל
פ.  לגרום שלא ע"ר  ארם.  שום לראותואסור
 לארם. בושתשום

 הרהור מן להתרחק בביתו. ארםאליקבל
פא תורה. במול מןוכן
  שיש ע"ד גוים. של שר מן ולמדצא

 פבן לדבר. סייגלעשות
 ן מןהעברה. להתרחק כתוב. שהוא מהמכל

  להתרחק  צדיקים. אצי  רשעים יושיבלא
 ומבואר שחרית, פת וע"ד הרשעים,מן

 במחול. בתולה תשמחהפסוק
  לקידוש טעם נותן שעסקו. למי ייןהנותן
 היין.ע%

 דברי מפרש  פירש. קטן מועדבממנת
  במו"ק.הגמרא
 שאסור ע"ד שהיה. אחד בארםמעשה
 הבהמה. אתלענות
 כל להרחיק כתם. וחלי זהב נזםכתיב
 עבירה. לירי  המביאדבר
  יומהכמורים. ע"ר  עריךמעליך. הוררבחיב
 התענית. ע"ד היחיד. אין יהודה ר'אמר

 כנ"ל. מתענין. כשהיווהראשונים
 כנ"ל. יהונתן. ויאמרכתיב

 מן להתרחק שבגבורים. גבורשמשון
 ברשתן. יכשל פןהנשים
 כנ"ל. לשמעון. שאמרראובן
 התשובה. ע"ד נואף. היהאחד

 כנ"%. כותבים. היו  הראשוניםהסידים
 ע"ר  חרם. ונתנו גנבאחר

  שגרוי
 ובזת

  החשובה.עושה
 תקנת ע"ד כנון. לחברו  שגנבארם

 את להוציא אדם שחייב וע"רהשבים,
  מחשרא.זולתו
 כיצד הכפורים. ביום התחטא אםואמרו
 הכפורים. ביום האדםיתוודה
  שצריך ע"ר  שיביא. לאדם יתכןלא

 בחשר. עצמו את להכניס לפעמיםהארם
 כנ"ל.  ארם. בגי בשנימעשה
 להתרחק חשד. לידי עצמו  שמביא מיכ%
 כי לו לגרום יכול אשר ארםמכל

יחשרוהו.
 בנ"ל.  לרשות. פתוח  חורחלון

 שצריך ע"ד שעשה. בתמיד היההמעשה
 אם אף העברה, מן זולתו למנועהאדם
 חשד. של חום עצמו על מושך הואבזה

  מחשבה ע"ר  חשבת. ולמה האשהותאמר
כמעשה.

 האדם שצריך ע"ד הונא. דרב בריהלוי
 אופן.  ובאיזה החשד מן עצמו אתלהוציא

סיט
לו.

לו.
לח.

לפ.

מ.

מא.

מב.
מג.

מד.

מה.
סו.
מז.

מח.

מט.
נ.
נא.

נב.

ננ.

נד.

גה.

נו.

מ.

נח.

נם.
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 קז. ן הנ"ל. ע"ד עצמו. את אדם ינקהאל
 הנ"ל. ע"ד ומיש'. מה' נקיים והייתםכתי'

, 

קח שיגיד ע"ד נפשו. מרת יודע לבכתיב
 לאלה ורק לזולתו צערוהאדם

קט בצערו.המשתתפים
 שיש ע"ד הדומים. עונות אכתובזעתה
קי. ובאמת בעקביו, אותם דש שאדםדברים
 מרובה.ענשם
קיד שירחיק ע"ד שמע. ולא חברו ביישאם

 ביוש. כל לחברו מלגרום עצמו אתהאדם
קינ כנ"ל. עצה. ליקח הוצרךאחד
 השדים תקנת ע"ד לחברו. שגנבאדם
קיג ביוש.וע"ר
 וגם הנ"ל ע"ד הרוק. הגיע ולא בורקק
קיו שביישו. חכרו את לפייסע"ד

 כנ"ל. רע. שם שהוציאראובן
קט כל ע"ר אדם. מבני רעה שמספראים
 פוסל. במומוהפוסל
קט לדבר שצריך ע"ד רצון. יבקש טובשוחר
קיז חברו. על וטובותזכות
 הגאוה. מן להתרחק אדם. ידבר לאלעולם
 שום לבייש שלא ע"ד בנים. לו שאיןמי

קיואדם.
 הנ"ל. ע"ד אדם. זהיריהא
 הנ"ל. ע"ד לבנו. שתבעראובן
קים כנ"ל. לאוהבו. או לו שאיןמי
קכ. יבזה שלא ע"ד בנגעים. הקוראאדם
קם ה'. מעשהאת
קכ, מלבייש להתרחק ליהודי. אדם יאמרלא
 חברו.את
קכו שיזהר ע"ד דרך. עוברי כל עליכםלא

 מפיו. קללה כל מלהוציאהארם
קכ, שיזהר ע"ד ובת. איש באו אחתבעיר
 נפש. עגמת לחברו לגרוםהאדם
קם כנ"ל. קטן. בן לאדם מתאם
 שיזהר ע"ד מחוטמו. נעו הוציאאם

 לחברו. היזק שום מעשותהאדם
 כנ"ל. שאוכלין. במקום אדם ישבאל
קבו ע"ד יתבייש. שלא כדי לשקר אדםיכול

 לעשות מותר חברו את מלביישלהתרחק
קכ' הזה. בדבר חטא שאין במקוםשקר

 שיהא ע"ד בקהל. חברו את תפשאדם
 בלשונו. האדםזהיר
 את לדון שיש ע"ד הטובים. עםההולך
 זכות. לכף אדםכל
 להתלוצ'ן שאסור ע"ד לבנו. אמראחד
 תורה.בדברי
 ע"ד מצוה. לעשות שמחשבאדם

 הנולד. את הרואה וע"ד כמעשהשמהשבה
 בו. שחוטא עגן כאותו שנלכד אדםיש
 התשובה.ע"ד
 על הנ"ל ע"ר  והיה. שכת חיללאהד
  שבת.חילול
 לחכם. שאמר אחד באישמעשה
 החטא. מן  ישמר  וכוה  השקר מןלהתרחק
 שצריך ע"ר אחד. לבחור אומר היהאחר
 ה'. אתלכבר
 שכל ע"ד מצבה. עשרה ושניםכתיב
 בזה. זה ערביםישראל
 כנ"ל. בזה. זה ערבים ישראללמה
  שצריך ע"ר  המנצחים. מן ' ה  ביראתתהא
 אינו אם עברה עוברי בידי למחותהאדם
 מזה. היזקמניעו
 שצריך ע"ד לו. שאמרו אחד בזקןמעשה
 אחד כל עם ולהכנס שלו על לותרהאדם
 הדין. משורתלפנים
 כנ"ל. שהיה. אחד בחסידמעשה
 כנ"ל. החכם. את מצער היהאחד

 אדם. בני ע"ד אלא. נודעים אינםשלשה
 מן להתרחק ויחר. לי הניחה ועתהכתיב
 ושנאה. קנאה ומןהכעס
 להתרחק עליו. אומרים שהיו שמעואחד
 נזל. חשש מןאף
 שצריך ע"ר למרחוק.  הלך  אחדיהודי
 ואנשים. אלהים עם נאמן להיותהאדם

 ע"ד עברה. עוברי על אדםכשכועס
 למנוע להשתדל שצריך וע"דהמתינות

 בזה יבזה אם אף החטא מן הרביםאת
קורש.
 ע"ד אביו. שכיבד אחד בבןמעשה
 הכעם. אתלעצור
 כנ"ל. רגזן. שהיה אחד בצדיקמעשה

פג,

פד
פה

פו.

פז.

פח
ספ

צ.

צא
צב

צג.

צד.
צח

צו.

צו.
צח
צט

ק.

קא

קב.

קג.

קד.

קה.
קו.

קח.

קט.

קי.

קיא.

קיכ.

קיג.

קיד.

קטו.

קטז.
קיז.

קיח.

קיט.
קכ.
קכא.
קבב.

קכג.

קכד.

קכה.

קכו.

קכז.
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קכח.

קכט.

קל.

קלא.

קלב.

קלנ.

קלך.

קלה.

קלו.

קלז.

קלח.

קלט.
קם.
קמא.
קמב.
קמג.
קמך.

קמה.
קמו.
קמו.

קמח.

קמט.
קנ.
קנא.
קנב.

קננ.

מפתח

 מד, עייד שעשה. על נקמה המבקשכל
 מרה.כנגד
 שהאנשיכ במקום אדם ירוראל
 , ,י

 ממקללים.להתרחק
 שירא, ע"ד האדם. מן להפרעממהיין
 לאלהים. עליו יצעקו בל ביהאדם,
 מא, שגדול ע"ד את. ההורג כי והבןדע
 הנפש. את ההורגעונש
 להתרת בניו. שמתו באחרמעשה
 ל שיש במקום אף לחברו היזקמעשות
 ריח.מזה
 ע"ו ובנות. בנים לו היו אחדאיש

 העכו"ם. את אף להונותשאסור
 בנים. עלאבות ע~ פוקד ע"ד בנו. שנתן באחדמעשה
 מ להתרחק אשתו. שנפטרהאדם
 לכעור.הדומה
 כנ"ל. שמחה. לו שישאדם

 ע"ר דמיה. ליה ריהיבשמואל
  פוכר  כפוי יהיה  וכל  טובה  להבירהארם שצריי

 שצרין ע"ד שאדם. גרסות מעשהב%
 הברואים. כל עללרחם
 כנ"ל. בהמתו. נפש צדיקיורע
 כטל. ה'. מלאך אליוויאמר
 כנ"ל. לו.  שיש יורעואם
 כנ"ל. אכזר. היה אחדאיש
 כנ"ל. נושך. שאינווכלב
 ש' העונש ע"ד בחייו. שעשהמי

 בברואים.הרודים
 כנ"ל. ישמעאל. בארץ היהמעשה
 טובה כפוי ע"ד אים. יהא אללעולם
 טלגרוו להתרחק נענש. שחברו מיכל
 לחכרו. היזקשום
 כנ"ל. עשה. טוב לאואשר
 כנ"ל. למים. שצמאמי

 כנ"ל. דור. אבה ולאכתיב
 כנ"ל. לקנות. שלוחו שלחאחד
 ע"ו למלחמה. שהולכים יהודיםהרי

 חבריו. עם האדםהנהגת

 קפ. ן לשקר שסותר ע"ר חולי. תפשלאחי
 ן נפשות. לפקוח השקר שיועילכמקום

 הצואה. וע"ד כנ"ל אלישע. אליוויאמר
 שמגלנלין ע"ר אדם. יתפלללעולם
 חייב. ידי עלחובה
 האדם שיזהר ע"ר ידו. על שהולךאדם
 ידו. על תקלה תבאשלא
  העונש. ע"ד לפי. לא כי לךדע
  חמורה  עבירה  איור  סבותי.  אגביבחיב

מחברתה.
 שגדול ע"ד מניקות. שני לו היהאחד
 הגורם.עונש
 בנ"ל. בביתך. דמים תשיםלא
 כנ"ל. תתן. לא עורלפני
 ואהבת ע"ד דם. על תעמוד ולאכתיב
 כמוך.לרעך
 הנורם. ע"ד לנפשותיכם. דמכם אתואך
 האדם שחייב ע"ד על. אדם שחייבכשם

 עצמו. אתלשמור
 כנ"ל. חומסים. עליו שבאואדם
 כנ"ל. אדם. יראהלא
 כנ"%.  ואומר.  ואקום  ואראהכתיב
 וע"ר כנ"ל ילך. לא סקילה  שחייבמי

 האדם. מןשנפרעין
 הצורך שבמקום ע"ד בים. שעומריםבנ"א
 בשננה. אף החוטא את להענישמותר
 שיש ע"ד אדם. בני הבורת שרואהאדם

 הגוף. כל להציל כדי אחד אברלחתוך
 כנ"ל. D'lW. עם נולדאחד
 כנ"ל. אשורות. היונשים
 ומבאר כנ"ל בעל. לקחת רצתהאחת
 בירמיה. אחרפסוק
 אדם שאין ע"ד בוכה. היה אחדתינוק
 חברו. בשבילנתפס
 הרוצח. ע"ר  ארמוני. הראשוןויצא
 כנ"ל. הנפש. את שהרג באחרומישה
 כנ"ל. רוצח. שמהלנום
 על תעמור לא ע"ד רופא. היהאחד
 רעך.דם

 הארם הנהנת עיד תמצאם. ולאתבקשם
 זולתו.עם

 החלומות ע"ד בצק. מתקן בחלוםהרואה

סימן
קנר.
קנה.

קנו.

קמ.
קנח.

קנט.

קם.
קמא.
קסב.

קסג.

קסד.

קמה.
קמו.
קסז.
קמח.

קמט.

קע.

קעא.

קעב.

קעג.

קעד.

קעה.
קעו.
קעז.
קעח.

קעט.

ופתרונם.
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מפתח
סימן
 החומאים את להרחיק עשוק. אדם כתיבקפא.

 כנפיו. צל תחת להסתתרהחפצים
 זרע להשריש שד בנים. לאדם יש אםקפב.

ראש.
 כנ"ל. בנו. נשתמד לאחדקפנ.
 כנ"ל. תלמידים. לחכם ואםקפד.
 כנ"ל. בנים. לאדם לו יש ואםקפה.
 השם. חילול ע"ד הבעל. את עבד אחזיהןקפו.
 את להרחיק בנפול. שכתיב פי על אףקפז.

 המזיקים.כל
nDpכמל. כדג. קורעו הארץ עם 
 אל דבר על ובמתקוממיך. שכתב ומהקפת.

 לעצמו היזק בעניתו שיגרום במקוםתען
 לישראל.או

 לגמרי להתרחק לציבור. שאמר משומרקצ.
 המשומרים.מן
 על להתפלל אין לרבים. שמחפיא מ'קצא4

 רשעה.עושי
 על להצטער אין עזבו. אשר על ואמרוקצב.

 רשעים. כשנעשים רק הרשעים,אבדן
 המשומרים. ע"ד מבנין. יחורי אמנשתמרקצב
 לבזות שיש ע"ד לשום. קורין הנוים אםקצד.

 ה'. שם המחליים הדבריםאת
 כנ"ל. יהודי. שום יקראו גוים אם.קצהש
 גורם  שהאב ע"ד מצטער. רוד היה למהקצו.

 שינום ע"ר  וגם  יחטאו  שבניובחטאו
 הנסים. מןאדם

  שבר  תשלום ע"ד הקרן. מיד הפריקצז.
 טוב.לעשי

 העונש. ע"ר ובטותו. בחייו מחפיא ישקצת.

 רבר ע% בלבו. ונמר שיעץ טחשבהקצט.
 כמעשה. רעהשמחשבה

  המשומרים. ע"ד לחכמים. אלהונםר.
 כנ"%. וירוע.  משומר ישואםרא.
 כנ"ל. נשתמר. שלא יהורי אבלר4.
 לשנות ע"ד השמר. בשעת היהמעשהרג.

 הנוים. יכירוהו שלא בשבילהמלבושים
 כנ"ל. בשיירה. שהולך אדםרר.
 כנ"ל. אחר. בחסידמעשהרה.
 כנ"ל. תורתך. הפרו לה' לעשות עתרה
 ננ"ל. משי. יפה  באשה תעשהרז.
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 אוצריך )3"ר  כנון. אחרים שהחטיאמי
 בתשובה שישוב קורם להשיבהמחפיא

 שהחפיא. אלהאת
  השבים ע"ר להיות.  וחור שנשתמרומי

בתשובה.
  שלא ע"ד שנשתמר. יהודי ראיתאם

 בהשבעות.  ארםיעסוק
 כנ"ל. מלאכים. בהשבעות שעוסקבל
 כנ"ל. מתנבא. שאדם תראהאם
 כנ"ל. חתנים. או בנים לו שישמי
  הנרים. ע"ד להתגייר.  שבאנר

 בנ"ל.  שנתגייר.  גר  שאמרואע"פ
 העונש. ע"ד חכם. לפני באאחר
 כנ"ל. נהרנ. אינו שבת שחיללקטן
 כנ"ל. לאובה. שחשבארם
 כנ"%. אלישע. שקילל לפי אמרוהנה
 ומבאר כנ"% עצמו. את אליהו שצח%מה

 בתנ"ך. אחריםפסוקים
 כיצר ע"ר במעשיו. הארם יפשפשכיצר
  הארם. מןנפרעין

 ע"ר  ארם. על  שמתלוצצים  תראה אםרבב.
 מרה. בתרמרה

 כנ"ל שנתלוצץ. באחד מעשהרננ.

 כנ"ל. צדיק. של בית תראה ואםרבד.

 כנ"ל. רעים. שמנהינים רור תראה  ואםרכה.
 כנ"ל. מאריך. רשע ראית ואםרכו.
 כנ"ל. פרקליט. לו שיש רשע ישרכז.
 כנץ. חכם. תלמיר ראית אםרכת.
 כנ"ל. לוקים. חסידים ראית אםרכת.
 כנ"ל. שלפון. או מלך ראית אםרל.
 להתרחק ע"ד קהלה. היתה אחת בעיררלא.

 הנאוה.מן
 טרה ע.'ר בקיסרין. עקיבא ר' כשנהרגרלב.

 מדה.כתר
 מן להתרחק דבר. או חרב הריגת ישרלג.

 עולה.עושי
 התוכחה. ע"ר מדינה. תראה אםרלר.
 כנ"ל. עשיר. איש ראית אםרלה.
 כנ"ל. אחר.  באדם מעשהרפו.
 אבות. זכות ע"ר עשיר. רשע ראית  ואםרל1.
 מרה. בנזר מרה ע"ד בפלג  לא במד' מדהרלח.

סימן
רח.

רט.

רי.

ריא.

ריב.

ריג.

ריד.

רמו.

רטז.
ריז.
ריח.
ריש.
רב.

רבא.

רא.

י4.

רג.

רר.

רה.
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סימן
 ננ"ל. שחלתה. אחת באשה מעשהרלט.
 כנ"ל. בטלה. לא במרה מדהרם.
 כנ"ל. ותשרף. הוציאוה יהודה ויאמררמא.
 כנ"ל. בטלה. לא במרה סדהרמב.
 כנ"ל. אשתו. שמתה באחד מעשהרמג.
 וע"ד הבושת ע"ד זרועותם. חזקתי כתיברמד.

 האדם. מן נפרעיןכיצד
 משלמין כיצד ע"ר מרכבתו. יוסף ויאסוררמה.

 מצוה. לעושיהשכר
 כנ"ל. צער. לידי ראובן בא אםרמו.
 המצות ע"ד שקיבלו. מצזה כל אומר רבירמז.

וכנ"ל.
 כנ"ל. חייא. ר' בשם הונא רברמח.
 קידוש ע"ד ישראל. בני בתוך ונקדשתירמם.

השם.
 שאמור ע"ד שוא. דבר פיהםאשררנ.

 הגוי. עםלהתייחד
 קידוש ע"ד אחת. בעיר היו תלמידים שנירנא.

השם.
 שצרין ע"ד נוים. ובקשו שיזשבים שניםרגב.

 חכם. התלמיד מפני להדחותההדיוט
 קידוש ע"ד למקום. ממקום עובר היהרננ.

 שהגיי. כיצדהשם
 כנ"ל. אדם. בני סיעות הנירנד.
  לסמוך שאין ע"ר  שבספינה. אדם בסרנה.

 הגורל. ע%עתה
  ע"רקירושהשם  ואגחנוצאן.  אלהיה הוארנו.
 כנ"ל. אחד. בחסיד מעשהרנז.
 כנ"ל. רנוט. רבנו  משה אמררנת.
 כנ"ל. לחברו. סיפר אחדרנט.
 כנ"ל. יתחשב. לא ובנויםרם.
 שמות ע"ד בדרך, שהולכת והאשהרסא.

 מ להנצל בשבי%  הבגרים אתלשנות
העברה.

 כנ"ל. טקצתם. השמר בשעתרסב.

 השכ ע"ד השם. קידוש על שנהרג ישרסנ.
 ה'.למקדשי

 כנ"ל. נהרנים. יהודים הרבהרסד.

 כנ"ל. קבור. היה אהד רשערמה.
 לקבו שאסור ע"ד חכם. בתלמיד מעשהרמו.

 רשע. אצלצדיק

 כנ"ל. צדיק. אצל רשע לקבור אטורמז.
 כנ"ל. בחרם. מנודה שמת מיטח.
 המתים. ע"ד ללכת. רצו אחד קהלמט.
 כנ"ל. אמות. אמר הגלעדי ברזיליע.
 כנ"ל. בלילה. נרדם אחרעא.
 שבת.  כבור ע"ר  שמתה. שרית נויהעב.
 המתים. כפרת ע"ד  ישראל.  לעמך  בפרעג.
 הצדיקים. ע"ד עברו. דברמקיםעד.
 לעשות שצריך ע"ד מפיו. אדם יוציאלאעה.

 הקב"ה.כרצון
 מנפר כיצד ע"ד הכפורים. יום אומררביעו.

 הכפורים.יום
 כנ"ל. עקיבא. ר' דרש'עז.
 משחוק להנזר ע"ד מותר. .היה עצב בכל'עח.

ומאיור.
 כנ"ל. ה'. את עבדוכתיב
 כנ"ל. לבנו. צוה אחרחכם
 התשובה ע"ד שאמרו. אע"ם והבןדע

והתעניות.
 בנ"ל. לו. ונסלח  שנתיבמה

nlllwn~y
 מביאיי

 הקרבנותי ע"ד קרבן.
 כנ"ל. ממונם. על חסההתורה
 התענית. ע"ד אלי. ה' דברהיה

 כעל. הלום. -תענית בשבתהמתענה
 בנ"ל.  תענית. בשבת  שהתענהמי

 בג"%.  ששרין. תענית  יוםבששי
 כנ"ל. מאורות. רואה  ארםואם
 בג"%.  שמת. ביום שמתעניןמה
 ע"ד כנ"ל סעדיה. ברב מעשה היהכי

 אבותיו. בו שמתו ביום שמתעניןהתענית
 הפורים. וע"ד כנ"ל בפורים. אביו שמתמי
 מיתת ע"ד יוסף. שבר על נחלוולא

צדיקים.
 כנ"ל. שמועה. ששמע טובהביום
 כנ"ל. לעיר. בא אחדאדם
  שצריך ע"ד שונא. יהודי לו היהאחד

 תועלת. המביאים האנשיםיהתפי%בעד
 מיתת ע"ד לי. אספה בעניןבספרי
 השבת. כיבוד וע"דהצדיקים

 כנ"ל. שכר. ונסבאהאחיו.

 נעל. אחד. צדיק שמת מעשה.

יעם.
.ם.
יפא.

-פנ.

-פג.
-פד,
-סח,

יפו.

רפו.
רפת
רפט
רצ.
רצא

רצב
רצנ.

רצו
רצו
רצו

רצז

רצו
רצ,
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 נ נפרעין כיצר אבות. עון פוקרכתיבש.
האדם.

 הכנינ חינוך ע"ד דעת. ראשית ה'יראתשא.

 כנ"ל. היה. צדיק אחדאדםשב.

 שצרי' ע"ד נפשי. שמרה אמרדודשג.
 הצדיקים. מיתת עללהצטער

 הדק יום ע"ד מכאוב. יוסיף דעתיוסיףשד.

 המתים. את שמקברים וע"דהמתים תחייי ע"ד אומרים. אנו מתיםמהיהשה.
 ע"ד זקנותו. לעת ארםכשהגיעשו.

 כד אבותיו בו שדרו במקוםלדור שצריי
 שם.להקבר

 שצרין ע"ד מוסר. וקבל עצהשמעשז.
 מותו. לפני לצוותהארם

 כנ"ל. יבמיח. אל חולהכשאדםשח.

 כנ"ל הים. למדינת הפורש יחשובוכןשט.
 הצואות. ע"ד שמת. היה אחדשי.
 כנ"ל. המת. דברי לקיים מצוהשיא.
 כנ"ל. לבנו. צוה אחר הנהשיב.
 כנ"ל. בטנית. בן שאול אבאשיג.
 הקדיש ע"ד וביקש. למות חלה אחדשיד.
 שצריך עיד ייסורין. סובל ארם אםשטו.

 חי. שהוא זמן כל הארם אתלהציל
 כנ"ל. אצלו. בא שחלה באחד מעשהשטו.
 בעת נוהנין וכיצר כנ"ל לנוסם. יתנו אלשיו.

 הנשמה.יציאת
 כנ"ל. הוצרך. לטה לטות עתשיח.
 ע"ר אפרסמון. שבולע מי שמעתישיט.

 המות. את המקרבים דברים מןלהנזר
 כנ"ל. שבלע. באחדוטעשהשב.
 כנ"ל. שבלע. באיש ומעשהשכא.
 של הקברים ע"ד אחר. נחכם מעשהשכב.

מתים.
 הטת. ארון ע"ר למת. ארון שעשו מעשהשכנ.
 המתים. ע"ד טונים. אדם בני שני אםשכד.
 המזיקים. ע"ר חלום. רואה אדם אםשכה.
 ע"ד לו. שנראה מי הראשונים אמרושנו.

המתים.
 ע"ד הבם. תלמיד כאחר היה מעשהשכו.

סימן
 כנ"ל. אחר. בא יהודי אם ועתהשכפ.
 ע"ר יקברוהו. ומת מתנה שנתןמישל.

 המתים. את לגזותשאין
 כנ"ל. הרוחץ. הארם יזהרשלא.
 כיצד ע"ד בציצית. שנתעטף אדםשלב.

 המתים. עםמתעסקין
 כנ"ל. חולה. היה אחד זקןשלג.
 שיש ע"ד לבית. כשהלך אחד איששלר.

 המתים. אתלזכות
 המתים. ע"ר אומר. אחד חולקין היו ב'שלה.
 כנ"ל. עפרון. אל אברהם וישמעשלו.
 הצדקות ע"ד משום. בא שהוא כלשלז.

 עמהן. נוהניןכיצר
 היסח ע"ד עופות. שוחט היה אחרשלח.

 שלום. נתינת וע"רהדעת
 המתים ע"ד עמו. מת שמוליך מישלפ.

 ההולים.וע"ר
 שלפעמים וע"ד כנ"ל שמופל. מתמצוהשמ.

 גוי. ע"י המצוה לעשותמותר
 כנ"ל. שתפסוהו. באחר ומעשהשמא.
 ע"ד מת. ימות אם פסח בערבהמב.

 המתים. עםשמתעסקין
 כנ"ל. מתים. שני בה שמתו עירטמג.
 אבלות. ע"ר לפני. עבר החכםטמר.
 כנ"ל. אחת, באשה מעשהצמה.
 . השם הזכרת ע"ד אחרים. אלהים ובשםעמו.
 כנ"ל. קטן. בן לו שיש סיכמו.
.nawחלול ע"ר אותיות. לגלח ילמד ולא 

 זרה. עבורה מן להתרחק וע"יהשם
 ע"ר יהירים. שאין המצוה אםשמם.

 המתים. עםהתעסקות
 אבלות. ע"ד כאבלות. שישבאדםשנ.
 מן להתרחק אמו. או שאביו אדםונא.

 לכעור.הדומה
 להזכיר ע"ר חכמים. תלמידי כשמזמריןונב.

 לטוב. הצדיקיםשם
 כנ"ל. לעולמו. כשנפטר אדםונג.
 שאין ע"ד עמך. על הישועה לה'~נד.

 רשעים. מיתת עללהצפער

סיטן
ש.

שא.

שנ.

שג.

שד.

שה.

שו.

 לזכות ע"ד מזדמנים. כשהיו היו שניםשנה. השדים. וע"דהמדקים
 המתים. את ן המתים. ע"ד בחלום. שבא גוי הרואהשכח.

Chassidim.Sepher 82
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סימן
שנו.

שנז.

שנח.

שנה.

שם.

שמא.

שסב.

שסג.

שסד.

שסה.

שטו.

שסו.
שסח.
שסט.

שע.
שעא.

שעב.

שעג.

שעד.

שעה.

שעו.

מפתח

 הפלה ע"ד המתים. בעדהנותנים
 המתים.בער
 כנ"ל. שהניחו. המעות מןהנהנה
 שאין ע"ד ירושות. לו שנפלוארם
 הצדיקים מפלת על לשמוחושאין
 הרויח.  בוה אםאף
 שיש ע"ר באים. רבים פגעיםאם

 באהבה. ייסוריןלקבל
 שהצדיק ע"ר מדינה. מכת בעירכשיש
 הדור. בעוןנתפס
 הנסיונות ע"ד איוב. ספר נכתבלכך

 שצריך וע"ד הצדיקים את הישמנסה
 דורו. בני בעד להתפללהצדיק
 תפלה  איזה ע"ד זכאי. שאינו אדםיש

 הקלקלה את  שתולים וע"ר מהיתתקבל
 התנת. שאננה אשה וע"רבמקולקל.

 שצריך ע"ד שהשם. דברים אמרועור
 זרע לו יהיה שלא להתפללהאדם
 ולענה.ראש
 קריאת ע"ד שכל. פלוני שםויש

 המתים. אחריהשמות
 יעשו מה ע"ד כמו. שם ששנופעמים
 בנים. לו סתקיימין שאיןלמי
 כנ"ל. שבניו. ארם ראיתאם
 כנ"ל. מרינה. באותה שמולידכל
 כנ"ל. ימצא. מיער מעט כיודע
 ששנוי ע"ד בשוקא. עבר יוחנןרבי

 המזל. ישתנה כי גורםהמקום
 כנ"ל. חייב. ידי על חובהמגלנלין
 המגפה. את להסיר אחתוסנופה המנפי ע"ד גורל. להם הפילוההא
 לצאה שאסור ע"ר בעיר. דבר ישאם
 מנפה. איזה בה כשיש העירמן
 להרחיב שצריך ע"ר לבנו. שאירעאדם
 היזק, בו לו שאירע ממקום עצמואת
 שצרין ע"ד ונסתר. רעה ראהערום
 עצמו. את לשמורהאים
 מדוו ע"י אחר. ובבחור ברבימעשה
 בהן. לדבקה האדם שצריךטובות
 רת ע"ד ניחוש. אין דגדאערשא

הטומאה.

tDtD
 ע"ד המקפידים. כנגד המחושיםכלשעז.

הניחושים.
 כלל. באה. קפאה כי1עה.
 הזקנה ע"ד שישוב. נקראת שיבה"עם.

 המזיקים.וע"ד
  הכישוף. ע"ר  אחר. במקום אמרו הנהשפ.
 רשל. ע"ר שפחה. או עבר לו שיש מי1פא.
 החלומות. ע"ד ברוב. בא  החלום למה1פב.
 הנ"ל. ע"ד בהלום. לאדם שמראין מה1פג.
 כנ"ל. הבא. העולם כנגד הזה העולם1פד.
 שמתעתן מה ע"ר רעים. עני ימי כל1פה.

sy.חלומות 
 חלוטות. nuv בשורה. אמרו בחלום אםשפו.
 הנ"ל. ענר חלומו. את  אדם יגיר  אלשפז.
 הרשעים. ע"ד לרשע. אדם  יברך לאשפח.
 פתרון ע"ד חלוטו. את סיפר אחד גלחשפט.

ההלומות.
 כנ"ל. רואה. שאדםחלוםשצ.
 כיצד ע"ד שהיה. בעולם רבר איןשצא.

 טה'. רחמיםיבקש
 וע"ר כנ"ל ישראל. שונא לו יש ואםשצב.

 חבריו. עם האדםהנהגת
 כנ"ל. מבקש. אדם יהא אלשצג.
 התפלה ע"ד אחרים. על שמתפלל יששצד.

 בעד או עצמו בעד לה'שמהפללים
זולתו.

 כניל. שהיה. בזקן היה ומעשהשצה.
 שמונה עיד פעמים. עשר שמונהשצו.

 ברכות.עשר
 התפלה. ע"ד היה. הגון זקן אחדשצו.
 אדם. נני על שמתפללים חסידים יששצח.

כנ"ל.
 שאסור ע"ד בצער. ששרוי אדם כלשצט.

 הי. של נורותיו אחרילהרהר
 צבור. ntsw ע"ד התבה. לפני מורידיםת.
 הנ"ל. ע"ר נשמים. עצירת יש אםתא.
 המל. ע"ד למטר. הוצרכו אחת בעירחב.
 התפלה. ע"ר שמים. ירא שהוא צריךארםהנ.
 אין ע"ר קתדרא. על יושב היה אחרתד.

 סננור. נעשהקטגור
 הנ"ל. בכלי. רניל היה אחדתה.
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סימןסימן
 כנ"ל. תפילין. לאדם לו כשישתלה. ש"צ. ע"ר בה'. ישראל בניוישאלותו.
 כנ"ל. מכנסים. שלובש ארםתלו. האדם שצריך ע"ד שאמר. באחרמעשהתז.

 כמל. שומע. שהוא אדםתלו. המחלוקת. מןלהתרחק
 הציצית. ע"ד עושה. כשהיה שאול הנהתלה. המל. ע"ד שנייה. כת 'צתהבפסחיםתה.
 כנ"ל. להתעטף. צריך היה אהדתלט. ש"צ. ע"ד צבור. שליה למנות אסורתם.
 הנוף טהרות ע"ד הי. אמרות כתיבתמ. וע"ד הנ"ל ע"ד לעמוד. רכל היה אחדחי.

והמחשבה. שבתורה.התוכהה
 בשעת כונה ע"ד התפלל. לא ואם תמא. הנ"ל. ע"ד תיבות. יותר בתוכחה למהחיא.
 התפלה. הקרואים ע"ד יקרא. שלא החזן יזהרחיב.

 התפלה. ע"ד ארם. יתפלל לאתמב. לתורה.לעלות
 הנ"ל. ע"ר יכול. ואינו המתפללתמנ. יחשוב כיצד ע"ד הכנסת בבית והאומרהגג.

 שליח ע"ד טעללים. רוע שהוא ארםתמד. או התורה קריאת בעת בלבו,האדם
 ותוקע.צבור התפלה.בעת

 התפלה. ע"ר בתפלה. להרהר אסורתמה. כשקוריןויהלבתענית.ע"דקריאתהתורה.תיר.

 הנ"ל. ע"ד לפניו. ספר ונפל המתפללתמו. ע"ד שמשה. המעשה היה היאךתמו.
 הניל. ע"ד בהשכמה, שעמד אישהמז.התפלות.

 הנ"ל. ע"ד לאחר. ברכו כשאומריםתסח. נעימות ע"ר לשמור. כדי יפה ארם וישתטו.
 הנ"ל. ע"ר ורנילים. ברכו וכשאומריםתמת.הקול.

 הציצית ברכות ע"ד בהשכמה. הלכו אםתג. הנ"ל. ע"ר כנפיהם. קול את ואשמעתיו.
והתפילין. ע"ד המתמללים. היו לא בראשונהתיח.

 התפלה. ע"ד הראשונים. המידיםתנא.התפלות.
 הנ"ל. ע"ר מלך. בישורון ויהיתנב. הנ"ל. ע"ד בה'. צריקים רננוחיט.
 התעסקות ע"ד מלך. הדרת עם ברובתננ הנ"ל. ע"ד לפניו. ויש שמתפלל ואדםתכ.
 המת.עם הנ"ל. ע"ד משוררים. היו בשיר הלויםתכא.
 התפלה ע"ד מנחה. עת הגיע אםתנד. הנ"ל. ע"ר זהיר. יהא אדםתכב.
 שבת. קבלתוע"ד הנ"ל. ע"ד שבולת. נא אמורתכנ.
 אפים. נפילת ע"ד פניהם. שמכמין מהתנה, כהנים. ברכת ע"ד פורש. היה אחד כהןתנד.
 התפלה. ע"ד ה'. לפני בהר ועמדתתנו. התפלות. נפש.ע"ד האות לשמךולזנרךתנה.
 הנ"ל. ע"ר לך. והניחותי ילכו פניתנז. שבת. כבוד ע"ר לכך. אדם זוכה אםתכו.
 הכנסת. בית ע"ר הוה. האיש הנהתנח. עייר ושבחות. ברכות אומרים כשהיותכז.

 תורה. ספר ככור ע"ר בנדיו. שקרועין מיתנט.התפלות.
 קדושת ע"ד הקדש. ארון שפותחאדםתם. התורה.ע"דברכות. ברכת בלחש האומרתכח.
הארון, ע"ד המברך. אותו בתורה כשקוריןתכמ.

 התפלה. מקום ע"ר בחצר. התפלל אחדתסא. התורה.ברכת
 כבור ע"ד הכנסת. בבית כשקובליםתסב. התפלה. ע"ד והלכתם. אותיוקראתםתל.
 התורה.מפר הנ"ל. ע"ד צריך להתפלל שעומר זהחלא.
 הנ"ל. ע"ר קובלים. היו אחת פעםתסג. שצריך ע"ד הכנסת. לבית הולך כשאדםחלב.

 התפלה. ע"ד שהיתה. בזקנה מעשה חסד. בנקיון שיהא עצמו אתלבדוק
 ביהכ"נ. ישיבת ע"ר יצאה. אחת אשהתסה.כשיתפלל.

 הכנסת בית ע"ד לסגור. נרולה מצוה תסו. ן התפלה. ע"ר מעות. עליו אדם ישא לאתלג.
 התפלה.  וע"ר ן  התפילין. ע"ד לך. וקנית הלוך כתיבתלד.
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 הנ"ל. ע"ד אהד. באדם וטעשהתפז.
 להתרחק ע"י יתכן. לא בחורה אשהתסח.

 שפתים.מלוות
 החרוזים ע"ד ישראל. נשגלו דעתסס.

והפיוסים.
  הנ"ל. ע"ד פייטנין. היו לאבראשונהתע.
  התורה. קריאת ע"ר  חורה.  התן וגםתעא.
 התפלות. ע"ד הכנסת. בבית  שאומר  ארםתעב.
 הנ"ל. ע"ד לטעות. שיבוא במקום ואםתענ.
 הנ"ל. ע"ד כשהיו. באחר מעשהתער.
 רחמים  לבקש ע"ר  לרבר. חפץ  כשארםתעה.

 התפלה.בעת
 הנ"ל. ע"ד לפרנסה. הצריך אדםתעו.
 השגחת ע"ר יעקב. שאל אשרי כתיבתעו.

 וכנ"ל.הבורא
 הנ"ל. ע"ד שאמר. באחד מעשהתעח.
 ע"ד בלילה. סליחות כשאומריםתעט.

התפלות.
 הנ"ל. ע"ד והלכתם. אותיוקראתםתפ.
 הנ"ל. ע"ר הפה. לרור תפלההפא.
 הנ"ל. ע"ר  מחברו.  חפף  אחרתפב.
 הנ"ל. ע"ר  יחר. יושבין  שהיו שלשהתפז.
 בשעת הפסק ע"ד המגלה. את כשקוריןתפר.

 המנלה.קריאת
 התפלה. ע"ר אהד. בחסיד מעשהתפה.
 מפר כבוד ע"ד בנדיו. שקרועים מיתפו.

 הבמה. וע"דתורה
 הנ"ל. ע"ד ההרסים. בין עומד והואתפז.
 הנ"ל. ע"ד הארון, את שפותח אדםתפח.
 התורה. ברכת ע"ד נאבדו. פעם היה מעשהתפת.
 הנ"ל. ע"ד שהביאו. מעשה ועודתצ.
 ס"ת. ע"ר חבילות. מצות עושין איןתצא.
 קדושת ע"ד הכנסת. כנית המככרתצכ.

 הכנסת.בית
 הנ"ל. ע"ר אחורי. גן שמתקן מיתצג.
 הארון. קדושת ע"ד שכן. היה אחרתצר.
 הבנטו בית מקומות ע"ד דת. אש מימינותצה.

 : הכפורים יוםוע"ר
 הנ"ל ע"ר הכפורים. ביום מתענין למהתצו.
 ר"ו תפלות ע"ד אומרים. שאין מהתצז.

 הכפורים.ויום

סימן
 הנ"ל. ע"ד פירש. אחר דברתצה.
 הנ"ל. ע"ר צרק. שבאילת ומהתצט.
 הנ"ל. ע"ר הלל. אומרים שאין ומהחק.
 הנ"ל. ע"ד הלוקים. היו קדם בימיתקא.
 התוקע. ע"ר צדיק. בעיר יש אםתקב.
 ר"ה. פיותי ע"ר אלהי.  אהללה בסררתקנ.

 התקיעות. ע"ר  לשער. התוקע  צריךתקר.

 ר"ה. ע"ר אקצירי.  מתפללין כמאןחקה.

 נהני'. ברכת ע"ד שאומרים. מקומות ישתקו.

 הקדושה. ע"ד בקדושה. כשאומריםתקז.
 הנ"ל. ע"ד אדם. ימשוך אלתקח.
 הנ"ל. ע"ד שמך. את נקדשתקם.
 התפלה. ע"ד דר. שהוא אדםתקי.
  הנ"ל. ע"ד רבים. לשון התפ15ת כלתקיא.
 הנ"ל. ע"ר נאמן. סלך אנותקיב.
 ברכות. ע"ד בביהכ"נ. היה אחדתקיג.
 רחמים. לבקש ע"ר דברים. כל עלתקיד.
 הנ"ל. ע"י מעוברת. שאשתו מיתקטו.
 הנ"ל. ע"ד אדם. יתפלל אלתקטז.
 הפסק ע"ר הכנסת. בבית אדם כשיבאתקיז.

בהפלה.
 רחמים. בקשת ע"ר ונתת. אמר שלמהתקיר.
 הנ"ל ע"ד וקרע. אזיל הוהתקים.
 הנ"ל. ע"ד לא. אם המנויהתקכ.
 הנ"ל. ע"ד מעשה. על סומכין איןתקכא.
 הנ"ל. ע"ר עליהם. לחמול צריך ג' עלתקכב.
 הנ"ל. ע"ד עליו. שבאו ששמע אדםתקכנ.
 הנ"ל. ע"ר שאדם. דבר כלתקכד.
 הנ"ל. ע"ד אדא. רב מחיבתקכה.
 העיר. צרכי ע"ר העיר. בני את כופיןתקכו.
 הכנסת. בית ע"ר דליקה. נפלה אםתקכז.
 הנ"ל. ע"ר דליקה. שנפלה מעשהתקכח.
 הנ"ל. ע"ד יכולים. העיר בניתקכט.
 הנ"ל. ע"ד לבהכ"נ. ומנורה נר העושהתקל.
 הגרים. ע"ד אחא. אנטונינוםתקלא.
 הנ"ל. ע"ר ר'. שאמר לויתן מןתקלב.
 ביהכ"נ. קדושת ע"ד מעות. שאבד מיתקלג.
 הרע. עין ע"ד הולכים. כשהקהלתקלד.
 בהכ"נ. ע"ד מראשון. מרום כבוד כסאתקלה.
 הנ"ל. ע"ר מראשון. טרוםתקלו.
 המל. ע"ר בית. שהיה מקוםתקלז.
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סימן
 הנ"ל. ע"ר בית. אדם יעשה ולאתקלח.
 הנ"ל. ע"ד חצרו. היה אחדתקלת.
 הנ"ל ע"ד הרבים. לרשות שהוא חלוןתקם.
 הנ"ל. ע"ד אהד. בארם מעשהתקמא.
 הנ"ל ע"ד אצל. בית לו שיש מיתקמב.
  הנ"%  ע"ר  הכנסת. בית לתקן כשכאיןתקמג.
 להתרה ע"ר שטיטום. יתכן איךתקטר.

 ה'. קדשימלבזות
 אחד ספור מובא בו נסיתי. זה כלתקמה.
 הכנסו בית ע"ד כל. את משה ויראתקמו.

ותפלה.
 התפלוט ע"ד והברכות. התפלות כלתקמו.
 שהחיינ ע"ר מהראשונים. הסידים ישתקמח.

וכנ"ל.
 התפלוח נוסה ע"ר יתכן. איך מקשים יש .תקמט
 הנ"ל. ע"ר בשמיני. אומרים לטהתקנ.
 הנ"ל ע"ד הברכות. את אדם ישנה לאתקנא.
 הברכות. ע"ר לולב. לו שאין מיתקנב.
 בשמי, ע"ד להי. והיה הדס יעלהתקננ.

 שבת.בטוצאי
 וציציו ברכות ע"ר ברכות. ארם וילמורתקנר.

ותפילין
 הברכות. ע"ד שראה. באחי מעשהתקנה.
 שהחיינו ברכות ע"ד תאנים. חמשיםהקנו.
 נטילו ברכת ע"ד לחם. שבפיו מיתקנז.

 והמוציא.ירים
 בהמר ע"ר והגדול. שאכלו שלשהתקנח.
 הנ"ל. ע"ר שאינו. אחר ואםתקנט.
 הנ"ל. ע"ד תקיאנה. אכלת פתךתקם.
 הפרות ברכת ע"ד בירו. לו שיש ארםתקסא.
 וברכות התקופה ע"ר תרומה. של ייןתקסב.
 המוו, ברכת ע"ר מכרך. היה אחרתקסנ.
 הברכות. ע"ר מים. לשתות הצמאתקמר.
 הנ"ל. ע"ר וצמא. אוכל כשאדםתקסה.
 דב, מן להתרחק ידיו. שכפות סיתקמו.

האסור.
 כרכר של כום עיר יד. על לקח אהדתקסז.
 ועג הנ"ל ע"ר בידו. שיש ארםתקמח.

 ס"ת.כבור
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  הכרכות. ע"ד אימ. נפניאם
 הנ"ל. ע"ד המים. על בירךאם
 המיל. ע"ד אמן. עוניןאין
 הנ"ל. ע"ר שכח. אהדיהודי
 המל. ע"ר n~lww. על ארם יברךלא

 להי. הודאה ע"ד יורע. אינךכאשר
 הנ"ל. ע"ר בשורה. לו שבאמי
 הנ"ל. ע"י להמד. שיודעמי
 הנ"ל. ע"ד נשא. אחראיש

 הנ"ל. ע"ד להודות. צריכיןארבעה
 מע"ז. להתרחק והם. דמלבלביאילני
 לשבח. עלינו ע"ד לא. המילהביום
 המילה. ע"ד יש. אם שלוםבשעת
 הנ"%.  ע"ר יש.  אם יזהר אדםכל

 הנ"ל. ע"ר לטוב. וכוראליהו
 המצות עיר דורש. לה שאיןמצוה
 הצדקות.וע"ד
 כנ"ל. לחמיר. שבקשומעשה
 הנ"ל ע"ר המצוה. את לךאהוב
 שבת.וע"ד
 שבת. שמירת ע"ר השבת. יום אתזכור
 כיבוד ע"ר לעשות. הלכו אדםבני

השבת.
 הנ"ל. ע"ר נשים. היו אחתבעיר
 הנ"ל. ע"ד התורה. פתחהלמה
 הנ"ל. ע"ד כהן בררבא
 השכת. יום ע"ד שפירשו. אדםבני
 השבת. ע"רשמירת וכבר. שהרהאשה
 הנ"ל. ע"ר ביום. אדם יניחאל

 הנ"ל. ע"ד לעת. סמוך שבתבערב
 הנ"ל. ע"ד אדם. ידוראל
 הנ"ל. ע"ד שבת. בערב הוכן שלאמי

 הנ"ל. ע"ר הנה. לאתר אמרותר.
 הנ"ל. ע"ר התינוקות. את הרוחץחרא
 הנ"ל. ע"ד יהושע. ר' של בפנקםחרב.
 השבת. יום ע"ד בחול. דליקה כשישחרג.
 חלול ע"ד כשהיתה. במשומר ומעשהתרד.

 מצוה. טת וע"רשבת
 מצוה. מת ע"ר שאין. מצוה ומתתרה.1(

סימן
 .תקעא
תקעב.
תקעג.
תקעך.
תקעה.
 .תקעו
תקעז.
 ,תקעת

תקעט.
 .תקפ
תקפא.
 .תקפב
תקפנ.
תקפד.
תקפה.
תקפו.

תקפו.
 .תקפח

תקפת.
תקצ.

תקצא.
 .תקצב
תקצג.
תקצד.
תקצה.
תקצו.
תקצז.
 .תקצף
תקצט.

 השבת יום ע"ד לעשות. תחפוץ אם תרו. 1 המזון ברכת ע"ד שאחד. שמע החנםתקסט
 תר"ד סימן בחוך ונמצא נסמן לא הזה הם,מן 1( ן השם. ע"דקדושת השם. לאחרשנטהקתקע.
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סימן
 הנ"ל. ע"ד ללכת. התידו הריתרז.
 הנ"ל. ע"ד אדם. יאמר לא בשכתתרח.
 הנ"ל. ע"ד אדם. יקח אל בשבתתרס.
 ע"ד בפליצון. ארם יפשפש לאתרי.

 השבת.שמירת
 הנ"ל. ע"ד חוטא. כרגלים ואץתריא.
 הנ"ל. ע"ד שהיה. באהד מעשהתריב.
 הנ"ל. ע"ד מים. שמביא מיתרינ.
 השבת. יום ע"ר אדם. יאמר לאתריר.
 כיבוד ע"ד לעשיר. אמר אחד קצבתרמו.

שבת.
 הנ"ל. ע"ד מוכרים. שהיו שניםחרטז.
 בשבת. אכילה ע"ר לו. שאין אדםתריז.
 הנ"ל. ע"ד יום מבעוד שאוכל מיתריה.
 נר הדלקת ע"ד מחה. שרית גויהחריט,

בשבת.
 שבת. עונג ע"ד רעים. עני ימי כלתרכ.
 בשבת. שלומבית ע"ד ארוהתירק. טובתרכא.
 שבת. עונג ע"ר את. אלהים ויברךתרכב.
 הדלקת שר שהאריך. באחד מעשהתרכנ.

 בשבת.נר
 היום קידוש ע"ר זה. שטחתכם וביוםתרבד.

 היין.על
 להצטער שאסור ע"ד ידבר. לא בשבתתרבה.

בשבת.
 הנ"ל. ע"ר יום. את זכורתרכו.
 השבת שמירת ע"ר אלהיכם. ה' אחריתרכז.
 הנ"ל. ע"ד בחסיד. מעשה הריתרכה.
 שבת הילול ע"ד שבת. הילל אהדתרכס.
 הנ"1 ע"ד אהד. בהסיר ומעשהתרל.

 אהד.וסיפור
 להרי! שאסור ע"ר ברבנו. ומעשהתרלא.

 תבירו. עליד
 הגזלה הליבת ע"ד מהמה. ויותר כחיבתרלב.
 הישבת שמירת ע"ד מנין. אומר רביתרלג.
 שבח כיבוד ע"ד ראה. חכם תלמידתרלד.
 שבה קבלת ע"ד מדליק. היה אחד זקןתרלה.
 השבת. יום ע"ר מובה. היא אשרתרלו.
 תחו, השבון ע"ר שבת. תהום פוב יוםתרלז.

שבת.
 וכתיבתן התפילין ע"ד יד. של תפיליןתרלח.

 את יבזה שלא ע"ד שספריו.אדם
הקודש.
 הנ"ל. ע"ר מריקים. היושנים
 תפילין. תיקון ע"ר עומדת.צדקתו
 התפילין. ע"ד כין. סחאפילו
למה

 כשעושיי
 הציצית. ע"ד ציצית.

 ומזוזות. תפילין ס"ת ע"ד תורה.ספר
 את יבזה שלא קונטרס. שמתקןאדם

הקורש.
 קדושת ע"ד אחד. בהמיר מעשהתרמו. --.....---
הספרים.

 הנ"ל. ע"ד הוציאו. אחת פעםתרמז.
 הנ"ל. ע"ר מהונך. ה' כבדתרמה.
 הנ"ל. ע"ד קולמסו. אדם יצניע לאתרמס.
 הנ"ל. ע"ר חלב. נשפך אםתרנ.
 אח יבזה שלא ע"ד אדם. ישים לאתרנא.

הקודש.
 הנ"ל. ע"ר דיו. לו שנפל מיתרגב.
 התענית, וע"ד כנ"ל הספר. על נפל ואםתרננ.
 הנ"ל. ע"ד באהד. ומעשהתרנד.
 לבבו שצריך ע"ד מהונך. ה' כבדתרנה.

 הספרים.את
 המל. ע"ד אדם. שאין ספרתרנו.
 הנ"ל. ע"ד הלל. הכותבתרגז.
 וע"ז הנ"ל ע"ד גזרו. אמרו הנהתרנח.

 השם.קדושת
 הספרים קדושת ע"ד ארם. יהנה לאתרנה.
 הנ"ל. ע"ר איש. כתב ואםהרס.
 הנ"ל. ע"ד מספר. שמעתיק אדםתרסא.
 הנ"ל. ע"ר סמר. שיש מיתרסב.
 או לבזות שאסור ע"ד יהנה. לאתרסנ.

הספרים.
 שמצוו ע"ד במדינות. שהולך איםתרסד.

 ספרים.לקנות
 הנ"ל. ע"ד ספרים. הקונהתרסה.
 הספיים קדושת ע"ד אחר. היו שניםתרסו.
 הנ"ל. ע"ר למסור. לאדם יש אםתרמז.
 הנ"ל. ע"ד כלב. שהניח האבתרמה.
 בעו שכר ע"ר אהד באיש מעשהתרסת.

 ס"ת.כתיבת
 ספרים. קנית ע"ד אחת.אשהתרע.

סימן
תרלט.

תרם.
תרמא.
תרמב.
תרמס
תרבד.
תרמה.
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סימן
 להשאיל מצוה בשוה. חולקים ישתרעא.

הספרים.
 הנ"ל. ע"ר ספרים. הכותבתרעב.
  המל. ע"ד היה. אהד חסידתרענ.
  מפרים. השאלת ע'ו  הסיר. צריותרער.
 האל.  ע"ר לו. שיש יעקבתרעה.
 התל. ע"ר לו. היו אחרתרעו.
 הנ"ל. ע"ד ספרים. ראית ואםתרעו.
 הנ"ל. ע"ר ספר.  שהשאיל ראובזתרעח.
 המשומרי'. מן להתרחק שאמ'. משומדתרעט
 תורה. ספר ע"י היה. אחדחרפ.
 הנלחים. מן להתרחק לפני. הלך אהדתרפא.
 הנ"ל. ע"ר חסידים. שניתרפב.
 הספרים. קדושת ע"ד שאית. קטן ילדתרפנ.
 הנ"ל. ע"ד עטד. אחד ילדתרפר.
 הנ"ל. ע"ד אחד. בחסיד מעשהתרפה.
 הנ"ל. ע"ד ספרים. שנושא מיתרפו.
 הנ"ל. ע"ד אדם. רואה אםתרפז.
 הנ"ל. ע"ד שהיה. באחד מעשהתרפח.
 הנ"ל. ע"ד אדם. ימשכן לאתרפט.
 להפחיד. ואסור לדין.כנ"ל איןאדמבאתרצ.
 הספרים. ע"ד,רושת שני. נפלו אםחרצא.
 ה5"ל~ ע"ד האמורה. זרתתרצב.
 ה2") ע"ר  יחברו. שאומר  ארםתרצג.
 הנ"ל. ע"ר הי. את  כברחרצר.
 התורה. ספר  ע"ר משולה. התורהתרצה.
 ההל. ל"ר היושר.  ארםתרצו.
 השם. קרושת ע"ר נקרע  הספר אםתרצו.
 סה"ת. ע"ר לוחות. ושברי לוחותתרצח.
 ההל. ע"ר קושרם. שאבר מיחרצת.
 הנ"ל. ע"ר ארם.  יראה אםתש.
 הנ"ל. ע"ד גרר. פורץ מלךתשא.
 סת"ם. סופרי ע"ר ואדם. היה עשירתשב.
 ועוד הנ"ל. ע"ד לקרא. הוחל אזתשג.

 ממסוקים.דרשות
 בס' שהסר השם ע"ד קהלת. ומספרתשד.

 .קהלת.

 הסופרים. ע"ר לכתוב. בא כשהסופרתשה.
 המהברים. ע"ד ממרים. שכותבין ישתשו.

סימן
 המפרים. קרושת ע"י היה. אחיתשח.
 הספרים. ע"ר סופר. שמשכיר מיתשת.
 הנ"ל. ע"ד נביאים. תורהתשי.
 המל. ע"ד סידור. הכותבתשיא.
 הספרים. כתיבת ע"ד יכתוב. ואלתשיב.
 הספרים. קרושת ע"ר לארם. כשישתשיג.
 הנ"ל. ע"ר טעות. שכותב אדםתשיר.
 השם. כתיבת ע"ר כותב. שהיה סופרתשטו.
 הנ"ל. ע"ד על. דיו נשמרובהתשפז.
 הנ"ל. ע"ד סופר. היה אםתשיז.
 הנ"ל. ע"ד שם. לכתוב הבאתשיח.
 הנ"ל. ע"ד את. שכותב מיתשיט.
 הנ"ל. ע"ד השם. את הכותבתשכ.
 התפלה. ע"ד יכול. אם וכןתשכא.
 השב. כתיבת ע"ד השם. את הכותבתשכב.
 הנ"ל. ע"ד השם. את הכותבתשכנ.
 הסופרים. ע"י שכתב. שמעוןתשכר.
 כתיבת ע"ד הקולמוס. הטביל אםחשכה.

ןהשם.  

 הנ"ל. ע"ד באחר. היה מעשה~בו.

 הברכות. ע"ד לא האיש ואותותשכו.
 המוציא וע"ד כנ"ל משים. ובסעודהתשכח.
 שאסור ע"ד טים. בו שהיה כליתשכט.

 לה'. המוקצה אתלבזות
 הנ"ל. ע"ר הריו. מן הזהאםתשל.
 הנ"ל. ע"ד לבית. נכנס חכםתשלא.
 הקולמוס ע"ד כותב. כשהיה אחדתשלב.

 סת"ם. בושכותנין
 לקרא שצריך ע"ד מעתיק. היה אחדתשלג.

 בפה.קודם
 בלא לכתוב ע"ד תרין. נכתב מהותשלר.

שרמש.
 השם. מחיקת ע"ר כותב. אדם אםתשלה.
 השם. בזיון ע"ד השם. את משנין איןתשלו.
 מלגרום להתרחק ע"ר ביד. וחיים מותתשלז.

 לחברו.היזק
 הנ"ל. ע"ד ולשונו. פיו נוצרתשלח.
 בחכטה. לאחוז ע"ד בחכמה. הטורחתשלט.
 מן להתרחק ע"ד לך. יערב אלתשם.

 וכדומה.הקנאה , הבעלים שם לכתוב ע"ד סופר. אחדתשז.
 תורה תלמוד ע"ד הגלילי. יוסי רבי תשמא.ן הספר.על

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



מפתח504
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 הנ"ל. ע"ר ראובן. אחין שניתשעט. החכמים. ע"ד בהשבון. נרכותתשמנ.

 הנ"ל. ע"ר כרובים. שנים למהתשם. הנ"ל. ע"ד תשמרון. שמורתשמנ.

 הנ"ל. ע"ר לחכר. אדם צריך אםתשפא. למעשה. הלכה ע"ר איש. אשרי כתיבתשמד.

 הנ"ל. ע"ד שליטה. או שניםתשפב. ת"ת. ע"ד חכם. הורת כתיבתשסה.
 הנ"ל. ע"ר התלסירים. מן אחדתשפנ. יחזיק שלא ע"ד כתב. חכם ואםתשמו.

 הנ"ל. ע"ר ברבים. שדורש הרבתשפר. לעצמו.טובה
 הנ"ל. ע"ד מנמנם. היה אחדתשפה. תורה. לומרי ע"ד דוטה. היא תורהתשמז.
 גדרים ע"ר לעשות. צדיקים יכוליםתשפו. ת"ת. ע"ר במקרא. העומקתשמח.
וסייגים. הנ"ל. ע"ר טצל.ח. אדם ישתשמט.
 ת"ת. ע"ר לאהבה. יהא ומרהתשמז. תורה. בטול ע"ד אע"פ. אדם וישתשנ.
 טלשנוא להתרחק מתקן היה אחרתשפה. תורה. לימוד ע"ר אדם. יש א"תשנא.
 ארם. בניאת הנ"ל. ע"ד היא. כי כתיבתשגב.
 את לבייש שלא שומע. אים אםתשפט. הנ"ל. ע"ד אדם. יעסוק לעולםתשנג.
 אדם.בני המל. ע"ד אדם. ישא לאתשנד.
 וע"ר הנ"ל ע"ר טעם. ששמעאדםתשצ. הנ"ל. ע"ד כמה. ארם יחשובתשנה.
 תורה.תלמיר הנ"ל. ע"ד נעשה. אלהים ויאמרתשנו.
 הנ"ל. ע"ר לפני. שלמד מיתשצא. הנ"ל. ע"ד כדברי. הלכה לעולםתשנז.
 לאמר שצריך ע"ד כיום. שלג כצינתתשצב. הנ"ל. ע"ר מתווכח. ארם אםתשנת.
 אומרו. בשםדבר ישתמש שלא ע"ר יורא. רי אמרתשנס.

תשצנ. תורה. שלבכתרה
 כשמזכיריי

 אמירת ע"ר חכם. תלמיר
 לברכה.זכרונו תורה. לימור ע"ד אומר. יהושע רביתשם.
 תור'. תלמוד ע"ד צדקו. למען חפץ ה'תשצד. הנ"ל. ע"ד מ'. בחרא ויעיתאתשסא.
 הנ"ל. ע"ר שתחמוץ. אדם כלתשצה. הנ"ל. ע"ר שיעסוק. לאדם טובתשסב.
 הנ"ל. ע"ד דבר. אשר כתיבתשצו. הנ"ל. ע"ד אחד. באדם מעשהתשסג.
 הנ"ל. ע"ר אכול. מצאת דבשתשצז. של חנוקות ע"ד הנם. תלמיר זקןתשמד.

 הרע. יצר ע"ד בחורים. שבאו מעשהתשצח. רבן:בית
 התורה. לימוד ע"ד אחד. לוקן אמרותשצט. המצות. ע"ד לה. שאין מצוהתשסה.
 הנ"ל. ע"ד מבית. רגלךהוקרתת. הנ"ל. ע"ד שמעון. ר' תניתשסו.
 הנהנת ע"ד תלמידים. לאדםכשישתתא. ת"ת. ע"ד למעשה. קודם התלמודתשסז.
 תלמידיו. עםהרב הנ"ל. ע"ד שהיה. אחד אדםתשמח.
 לרחם שאין ע"ר אדם. יגדלאלתתב. הבריאות. שמירת ע"ר ילך. שאכל מיהשסט.
 הרשע.על לימודהתורה. ע"ד שעשועים. אמילדתשע.
 הרב הנהגת ע"ד תשוב. אםכתיבתתג. הנ"ל. ע"ר שאינו. הכם תלמירתשעא.
 תלמידיו.עם הנ"ל. ע"ד ברוב. המלך אםתשעב.
 הנ"ל. ע"ד ידעת. ואתהכתיבתתר. וע"ד הנ"ל ע"ד רבר. אחרית טובתשענ.

 ועם הגרים ע"ר תמימה. ה'תורתתתה.הצדקות.

התלמירים. ת"ת. ע"ר של. שביטולה פעמיםתשער.

 תלמוד ע"ד משה. לנו צוהתורהתתו. הנ"ל. ע"ר הבאה. מצוה וכלתשעה.
תורה. הנ"ל. ע"ר למרחוק. שהולך מיתשעו.
 תלמידי ע"ר הכהנים. ארסתרק תתז.1 הנ"ל. ע"ר תלמיר. יש אםתשעו.
חכמים. ן תורה. לומדי ע"ד שני. או הברים שניתשעם.
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סימן
תחח.
תתם.

 .תתי
תתיא.
תחיב.
תתיג.

תתיך.

תתטו.

תתטז.

תתיז.

תתיח.

תתיט.
תתכ.
תתכא.
תתככ.
תתכג.
תתכד.
תתכה.
תתנו.
תתנז.
תתכח.
תתכט.
תתל.

תתלא.

תחלב.

תתלג.

תתלד.

תתלה.

תתלו.

תתלז.
תתלח.

 ונשך. רבית ע"ד הונו,מרכה
 לימוד ע"ד משמוע, אזנומסיר

התורה.
 הנ"ל. ע"ד ילמד, לאתורה
 המינים. עם וכוח ע"ד אליו, שבאאדם
 ועקר. מפל ע"ד לא, למההילל
 מלבייש להתרחק ויגדך, אביךשאל
 חברו.את
 הנ"ל. ע"ד אדם, יראהאם
 וענוה. שאלות ע"ד המדרש,בנית
 המצות טעמי ע"ד היה, אחדיהורי
ושכרן.
 לשנות שאסור ע"ד גבול, תשיגלא
 הראשונים. שנבלוממד
 וע"ד ד"ת ע"ד פסוק, קוריןאין

המצות.
 התלמידי'. ע"ד מלאכים, יואבוישלח
 הנ"ל. ע"ד ה', יראת חכמהראשית
 המלמדים. ע"ד ארם, יתןאל
 התלמידים. ע"ד אדם, יעשהאל
 הנ"ל. ע"ד תנוקות, שמלמרמי
 הנ"ל. ע"ד פי, על לנערחנוך
 הנ"ל. ע"ד עשרה, חמשבן

 הנ"ל. ע"ד סוחר, כאיותוהיתה
 המלמד.ם. ע"ד שמעו, יהודיםשני
 הנ"ל. ע"ד לדבר, אדם ילךאל
 דברים. רבוי ע"ד להאריך,עת
 וע"ד המלמרים ע"ד אדם, יעסוקאל

השקר.
 מלאכה. ביטול ע"ד אדם, ילךאל
 לכבד שיש ע"ד צדיק, ראיתילא
 תורה. בעליאת
 דברים. רבוי ע"ד אדם, יעכבלא
 לבייש שלא ע"ר לביתך, יבאאם
 אדם. בניאת
 התורה לימוד ע"ד ללמד, אדםחייב

לנשים.
 של ביטולה ע"ד לה', לעשותעת

תורה.
 הנ"ל. ע"ד פסח, ערבכשחל
 הג'ל. ע"ד לה', לעשותעת
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 המצות. עשית ע"ר  משה, ויעשכתיב
 התפלות. ע"ר מלא, פובנתיב
 הצדקות. ע"ד כף, טלאטוב
 הנ"ל. ע"ד כף, מלאטוב
 הנ"ל. ע"ד כף, מלאטוב
 אורחים. הכנסת ע"ד עברי, עכרהקונה
 הצדקות. ע"ד הרואה,הבן

 האורחים. ע"ד שרואה,והאורח
 הבושת. מן להתרחק אדם,ידור
 האורחים. ע"ד אכול, טצאתדבש
 הנ"ל. ע"ד שאינם, דבריםיש

 הנ"ל. ע"ד קשה,ותשובתו
 הנ"ל. ע"ד האוכל, הביתבעל
 נתינה ע"ד יבורך, הוא עיןטוב
 יפה.בעין
 לרחם שאסור ע"ר על, לרחםאין
 האכזר.על
 הנ"ל. ע"ד אדם, ירחםאל
 הנ"ל. ע"ד שונאך, רעבאם
 חסדים. גמילות ע"ד תלוה, כסףאם
 הנ"ל. ע"ד תלוה, כסףאם
 הצדקה. נתינת ע"י וצריך, צדיקאדם
 הנ"ל. ע"ד אומר, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד מי, אמרוהרי

 הנ"ל. ע"ד אחד, באישומעשה
 הנ"ל. ע"ד הרבה, דבריםיש
 הנ"ל. ע"ר לאדם, ישאם
 הנ"ל. ע"ד ה', את ככדכתיב
 הנ"ל. ע"ד אל, כתיבהרי
 הנ"ל. ע"ד בנימי לו שישמי

 הנ"ל. ע"ד דל, עושקכתיב
 הנ"ל. ע"ד ליהנות, רוצה שאינויש

 קבלת ע"ד לבריות, נצרךכהיאדם
הצרקה.
 לשנות שאסור ע"ד מורים,מגבת
 לצדקה.מצדקה
 אורחים. הכנסת ע"ד הקהל,כשרואין
 העניים. ע"ד רגיל, שהיהאדם
 האורחים. ע"ד למקום, שבאאורח
 הנ"ל. ע"ד שלא, באחדמעשה
 הנ"ל. ע"ד יכניס, אלאורח

IDID

תתלה.

תתלט.
תתם.
תתמא.
תתמב.
תתמנ.
תתמר.
תתמה.
תתמו.
תתמז.
תתמח.
תתמר.
תתנ.
תתנא.

תתנב.

תתנג.

תתנד.

תתנה.
תתנו.
תתנז.
תתנח.
תתנט.
תתם.
תתסא.
תתסב.
תתסנ.
 .תתמד
תתמה.
תתמו.
תתסז.
תתסח.

תתסס.

תתע.
תתעא.
 .תתעב
תתעג.
תתעד.
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סימן
תתעה
תתעו.
תתעז.

תתעח,

תתעט
תתם.
תתפא
תתפב,
תתפג.
תתפר,
תחפה,
תתפו.
תתפז.
תתפח,

תתפס
תתצ.
תתצא
תחצב
תתצנ.
תתצד.

תתצה
תתצו.
תתצז.
תתצח
תתצמ

תתק.
תתקא

תתקב
תתקג.
תתקר
תתקה
תתקו.
תתקז.
תתקח
תתקע

מפתח

 הנ"ל. ע"ד לשטעון, שאמרראובן
 הנ"ל. ע"ר לו, שישאדם
 שנפרד מי ע"ד בפנותו, והיהכתיב
והולך.
 וע"ד הנ"ל ע"ד ללוייה, שהולךמי

המלכים.
 הצדקה. נותני שכר ע"ר צדקה,הנותן
 הנ"ל. ע"ר יזכה, צדקההנותן
 הנ"ל. ע"ד אחד, באדםמעשה
 החברה. ע"ד להתחבר, פוביותר
 אורחים. הכנסת ע"ד הוי, אוטרשמאי
 הצדקות. ע"ד שאינה, צדקהיש
 הנ"ל. ע"ד עני, אםהרי

 הנ"ל. ע"ר אחד, באדםמעשה
 הנ"ל. ע"י רצה, אחדאדם
 ומבשרך ע"ד צריקים, שקרוביוומי
 תתעלם.לא

 הנ"ל. ע"ד היהי אחדעשיר
 הנ"ל. ע"ד לו, היו אחדיהודי
 הנ"ל. ע"ד שהיו, היושנים
 הנ"ל. ע"ד נכסים, לו שישמי

 הבנים. חינוך ע"ד לו, שישאדם
 לשלם ע"ד נתקבצו, שבטמכל
 מוב. לעושיטובה
 הנ"ל. ע"ד ורע, רעךכתיב
 הצרקה. נתינת ע"ד שנים באיםאם

 הנ"ל. ע"ד מתנות, נותןכשאדם
 הנ"ל. ע"ד בא, אדםאם
 וע"ד כנ"ל סני, על לחמךשלח
 חמדים.גמילות
 הנ"ל. ע"ד תלמידין,תרין
 להתרחק ע"ר אל, משכילאשרי
 חברו. פני אתמלבייש
 שבוים. פדיון ע"ד היה, אחדאיש
 העניים. ע"ד אחד, באדםמעשה
 הנ"ל. ע"ד ולא, זריהללך
 הנ"ל. ע"ד מן, שמתפרנסמי
 צדקה. גבאי ע"ד אליעזר, רביאמר
 הנ"ל. ע"ד עני, ארםאם

 המל. ע"ד צדקה, שלגנאי
 הצדקות. ע"ד ואין, מזכהיש
 הנ"ל. ע"ר יותר, המעשהגדול
 הצדקות. ע"ד משכיל,אשרי
 הנ"ל. ע"ד כנגד, נתנההתורה
 צדקה. טקבלי ע"ר אם, אמרוהנה
 נתינת ע"ד ורוח, נשיאיםכתיב

הצדקות.
 הנ"ל. ע"ד את, מברךכתיב
 הנ"ל. ע"ד לשמעון, שאמרראובן
 הנ"ל. ע"ד לשמעון, שאמרראובן
 הנ"ל. ע"ד ויהיו, כתיבהנה
 הנ"ל. ע"ד יש, אםהנבאי
 המל. ע"ד חפץ, נתןאחד
 הנ"ל. ע"ד אלה, כל עלכי
 הגבאים. ע"ד יבקש, לא נבאיכל

 הנ"ל. ע"ד שקיבץ, באחרמעשה
 הבן. פדיון ע"ד אחד, בבחורמעשה
 קרשים. יבזה שלא הדר, שורובכור
 שבוים פריון ע"ד רואין, היואם
 נפשות. פקוחוע"ר

 אבות כיבוד ע"ד רבה,בראשית
וקנים.
 כיבוד ע"ד נשואה, שבתוהאב
 ואם.אב
 לפרנס שצריך ע"ר ונחיה,כתיב
 קטנים.בנים

 אצא. כנוד ע"ד בקדושין, אמרינןתתקלא.

 הנ"ל. ע"ד לבנו, שמצוה האבתתקלב.

 הנ"ל. ע"ד לו, שאמרה מיתתקלג.
 הנ"ל. ע"ד לידו, שבא הבןתתקלד.
 הנ"ל. ע"ד חוטב, שהיה האבתתקלח.
 הנ"ל. ע"ד בן, לו שיש ואדםתתקלו.
 צער לגרום שלא ע"ד אחת, בעירתתקלז.

לאדם.
 הורים כיקוד ע"ד בבית, שרוחץ ומיתתקלח.

ומורים.
 הנ"ל. ע"ד אביך, את כבדתתקלס.
 הנייל. ע"ר לנער, אמר ושאולתתקמ.

מימן
תתקי.
תתקיא.
תתקיב.
תתק.נ.
תתקיד.
תתקטן.
תתקמז.

תתקיז.
תתקיף.
תתקיט.
תתקכ.
תתקכא.
תתקכב.
תתקכנ.
תתקכד.
תתקכה.
תתקכו.
תתקכז.
תתקכח.

תתקכם.

תתקל.

תתקלא.

 הנ"ל ע"ד יוסף, נענש לטה תתקמא., הנ"ל. ע"ר מה', נקייםוהייתם
 הנ"ל. ע"ר והאם, האב אם תתקמב. ן הנ"ל. ע"ד שומע, הנבאיאם
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סימן
תתקמנ.

תתקמר.

תתקמה.
תתקמו.
תתקמז.
תתקמח.
תתקמט.

תתקנ.
תתקנא.
התקנב.
תתקנג.
תתקנד.
תתקנה.
תתקנו.

תתקנז.
תתקנח.
תתקנס.

תתקם.
תתקסא.
תתקסב.
תתקסג.

תתקסד.

תתקסה.

תתקסו.

תתקסז.

תתקמח.

תתקמט.
תתקע.

תתקעא.

תתקעב.

תתקענ.

 להצטער שלא מתענה. היהאהד
 מדאי. יותר המתעל

 ואם. אב כיבוד ע"ד אוחזת, וידוכתיב
 הנ"ל. ע"ר הראשונים, כמהראה

 רעת. גניבת ע"ד קללה, עליוהבאת
 ואם. אב כיבוד ע"ד הנה, עשוויאמר
 הרשעים. ע"ד רשעים, תראהאם
 לצער שלא ע"ד מה, הנהכתיב
 ההורים.את
 הנ"ל. ע"ר אשה, לו שישאיש
 הנ"ל. ע"ד לכנו, המצוההאב
 הנה. ע"ד אב, לו שישסי
 הנ"ל. ע"ד ואם, אבאם
 הכיל. ע"ד ואביו, אמואיש
 הנ"ל. ע"ד ואביו, אמואיש
 עם האב הנהגת ע"ד לא, כחשגיא
בניו.
 הנ"ל. ע"ד לבנו, שמצוההאב
 החלומות. ע"ד שאדם, החלומותוכן
 האדם הנהגת ע"ד שיודע,יעקב
 בניו.עם
 הנ"ל. ע"ד תעניות, כמהראה
 הבנים. ע"ד לו, שישלאדם
 הבנים. ע"ד ה', יראתכתיב
 מצות שכר ע"ד יקבל, המצותכל

 אג"א.כיבוד
 אוש. כיבוד y'p אחד, באדםמעשה

 כיבוד ע"ד תקום, שיבהמפני
הזקנים.
 הנ"ל. ע"ד זקן, בכבודהזהיר
 הורים ניבוד ע"ד מהונך, ה'כבד

ומורים.
 וע"ד הנ"ל ע"ד דליקה, ישאם

 ת"ח.כיבוד
 הנ"ל. ע"ר ימעט, חשובאדם
 לבייש שלא ע"ד בעיר, שהםשנים
 הבירו.את
 הצדיקים. ע"ד יאבדו, כןכתיב
 התפלה וע"ד בנ"ל היה, עוראחד
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 טובות. בשורות ע"ד מארץ, שבאמי
 החסירים. ע"ד חסיד, נקראלמה
 הנ"ל. ע"ד הורגנו, עליךכי

 הנ"ל. ע"ד מחרף, היהאחד
 החסידות. ע"ד חוזק,ועיקר
 הנ"ל. ע"ד ה', בעיניכ"ט
 הנ"ל. ע"ד יצרו, את שעוצרמי

 בפני הסתכלות ע"ד שאדם,בשעה
זולתו.
 החס.דות. ע"ד החסידות,שורש
 הנ"ל. ע"ד דשמואל,באנדה
 הנ"ל. ע"ד לו, שיש מיכל

 הנ"ל. ע"ד אדם, יהאלעולם
 הימך ע"ד מריש, רבינאאמר
הבנים.
 הבורא. עבודת ע"ר היראה,שורש
 הצדיקים. ע"ד צדיקים, חביביםכמה
 ע"ר.המזל בבנים, מצליח אדםואם
 התחתנות.וע"ד
 הנ"ל. ע"ד כיון, הנביאנתן

 החסידים. ע"ד ה', אתואהבת
 את להוכיח שצריך אהבה.איזה
תבירו.
 החסידות. ע"ד לחסידות,סייג
 הבני'. חינוך ע"ד החכם, שיאמרמצוה
 שלא להתרחק ע"ד אדם, ישבחאל
 קנאה. לידייבוא
 עצמו שירגיל ע"ד אדם, ישבהאל

 ענו.להיות
 הנ"ל. ע"ד שמעון, רבןכשיצאו
 הנ"ל. ע"ד ולא, זר יהללךכתיב
 מדבר ע"ד אותו, שמשבחיםמי

 הרחק.שקר
 שצריך ע"ד יכבדוך, אם תשמחאל

 ענו.להיות
 הנ"ל. ע"ד בשם, אבארבי
 הנ"ל. ע"ד יעקב, עבדךכתיב
 הנ"ל. ע"ד אדם, הולךאם
 הנ"ל. ע"ד בקדושיו, הןכתיב

 עונש ע"ד אחת, באלמנהומעשה
 שלמעלה.ביד

סימן
תתקער.
תתקעה.
תתקעו.
תתקעז.
תתקער.
תתקעט.
תתקם.
תתקפא.

תתקפב.
תתקפג.
תתקפד.
תתקמה.
תתקפו.

תתקפז.
תתקפח.
תתקפט.

תתקצ.
תתקצא.
תתקצב.

תתקצג.

תתקצד.

תתקצה.

תתקצן.

תתקצז.
תתקצף.
תתקצף.

תתר.

תתרא.
 .תתרב
תתרג.
תחרד.

תתרה. מובות. מדותוע"ד
 ן רעה. בשורה ע"ד ממדינת, שבאמי
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סימן
תתרו.

תחרז.
תתרח.

תחרט.
תתרי.
תתריא.

תחריב.

תחריג.
תתריר.

תתרטן.

תתרטז.

תחריז.
תתריח.

תחריט.
תתרכ.
תתרכא.
תתרכב.
תתרכג.

תתרבד.

תתרבה.
תחרכו.
תתרכז.
תתרכח.
תתרכמ.
תתרל.

תתרלא.

תתרלב.

תתרלנ.
תתרלד.
תתרלה.

מפתה

 מוכות מדות ע"ד חלום, שחלםמי
 בהן. לדבקה האדםשצריך
 הנ"ל. ע"ר המדות, חכמיםאמרו
 יחזיק שלא ע"ד יכול, אדםאע

 לעצטו. מובההאדם
  הבושת. ע"ר האדם,וסותר
 הנ"ל. ע"ר לה', לעשותעת
 יחזיק שלא ע"ד תורה, למדתאם
 לעצמו.טובה
 טחילול להתרחק את. שיזכהאדם
 שמים.שם

 הנסיונות. ע"ד בתנחומא,אמרינן
 בעד השכר ע"ד טהורה, ה'יראת

המצוה.
 האדם. יתנהג כיצר ע"ר ביני, כתבלמה
 פסוקים ומבאר כנ"ל לחם, פתעל

 בתנ"ך.אחדים
 הנסיונות. וע"ד כנ"ל ה', יראתשורש
 הדין לצדוק מעם היו. ודודמשה

 צדק.ולצדקתך
 הרשעים. ע"ר הרעה, מפניכי

 הגוים. ע"ד אליעזר, דר'במרקים
 הנ"ל. ע"ד אומר, ירמיהרבי
 הצדיקים. ע"ד ולמועדים, לאותותוהיו
 התפלות ע"ר ונענה, מתפלליש

 קנאה. לגרוםשלא
 רחמים. בקשת ע"ד בחברו,החובל
 הנ"ל. ע"ד לו. היהאחד
 טובה. להכיר ע"ר מלביש, היהאחר
 הנ"ל. ע"ר משיב, היהאחר
 הנ"ל. ע"ד מתה,לאחד
 חולים. ביקור ע"ר ועשיר, חולהעני

 להכיר ע"ד שהיה, באחרמעשה
מובה.
 יותר יתחסד שלא ע"ר דברים,יש

מדאי.
 הנ"ל. ע"ד צדיק, תהיאל
 הנ"ל. ע"ד צדיק, תהיאל

 הנ"ל. ע"ר הכהן, ביוסףומעשה

 אדם. בני דרני ע"ד בחסיד,מעשה
 את המזכה ע"י אני, חברכתיב
הרבים.
 התורה לימוד ע"ד איש, אשריכתיב
 המצות.ועשית
 הנ"ל. ע"ד ה', ירא אישאשרי
 הנ"ל. ע"ד ירא, אישאשרי
 הנ"ל. ע"ר ולא, חשתיכתיב
 זכות ע"ד השנים, מוביםכתיב

 .הצדיקים

 השם. קידוש ע"י נדול, כמהראה
 שאינה אשה ע"ד לב, והשיבכתיב
הוגנת.
 הבא. עולם ע"ד זכור, אליהוכשבא
 המצות. עונש ע"ר חמורה, כמהראה
 הענוה. ע"ד שענוה,אע"פ
 הנ"ל. ע"ר אדם, יהאאל
 הנ"ל. ע"ד בון, ר'אמר
 שכר. תשלום ע"ד משרי, בעירבי
 הנ"ל. ע"ד יכול, אדםאין
 כנ"ל. להם, ונתתיכתיב

 הפה. ברכות ע"י את, יעקבכשבירך
 וע"ד גיהנום ע"ד אמר, חנינאר'

 לבוא.העתיד
 וע"ד כנ"ל ראשונות, תזכרואל

הפורים.
 המשיח. מלך ע"ד הוא,כתיב
 הנ"ל. ע"ר רועים,שבעה
  הרחיצה. ע"ר צריקים,יש
 הנ"ל. ע"ד אחר,צדיק
 הצניעות. ע"ד אלהי, ה'כת-ב
 הדל. את לחונן ע"ד ראשית,כתיב
 הכריות. כבוד ע"ד הוה, אמירבי
 הנקיון. ע"ד היה, אחדחסיד
 הנ"ל. ע"ד יהיו, עתבכל

 הנ"ל. ע"ד באחד,מעשה
 הנ"ל. ע"ר אדם,כשלוקח
 הנ"ל. ע"ד שואלי היהאחד
 שמירת ע"ד לצדיק, אמרוכתיב

האוכליו.
 הנ"ל. ע"ד צוה, חייארבי

סימן
תתרלו.
תתרלו.

תתרלח.

תתרלט.
תתרמ.
תתרמא.
תתרמב.

תתרמנ.

תתרמד.

תתרמה.
תתרמו.
תתרטז.
תתרמח.
תתרמזי.
תתרנ.
תתרנא.
תתרנב.
תתרננ.
תתרנד.

תתרנה.

חתרנו.

תתרנז.
תתרנח.
תתרנה.
תתרם.
תתרסא.
תתרסב.
תתרסג.
תתרמד.
תתרסה.
תתרסו.
תתרמז.
תתרסח.

 ן לאו מצות ע"ד הנותן, אמרוהנה
 תתרסקן ניתנו.ליהנות

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



609מפתח

סימןסימן
 המל. ע"ד את, תחלל אלתתשו. המל. ע"ד אצלו, אדם יכיןתתרע.
 הנ"ל ע"ד שאינו, שארם פעמיםתתשח. הנ"ל. ע"ד גלילי, ידיו כתיבתתרעא.
 העונש.וע"ד חציצה. ע"ד כערר, שערך כתיבתתרעב.
 הנ"ל. ע"ד לעשות, החפץ כלתתשט. האוכלים. שמירת ע"ר באחד, מעשהתתרענ.
 הנם. ע"ד לתת, מתירהכתובתתשי. הנ"ל. ע"ד אהד, בחם.ד מעשהתתרעד.
 מן %התרחק  התיר,  תואר ויפתתתשיא.  הנ"%. ע"ד אהד, בחסיד מעשהתתרעה.
 רעים.הרהורים הנ"%. ע"ר התורה'  התירה  סלבתתרעו.
 הזיווגים. ע"ר איש, תראה אםתתשיב. הנ"ל. ע"ר קצב, שהיה באחד מעשהתתרעז.
 הנ"ל. ע"ד נשים, שתי אםתתשינ. הדם. כסוי ע"ד היתה, כמה ראהתתרעדי.
 הנ"ל. ע"ד היתה, אחד במקוםתחשיד. הנ"ל. ע"ד אחד, לזקן אמרותתרעט.
 הנ"ל. י"ר  הבתולה, ולאחותו בחיבתחשפו. נתינת וע"ר כנ"% שוחט,  היהאחדתתרפ.

 הנ"ל. ע"ר יצליחו, שיא  סווגים ישתתשטו.שלום.
 הנ"ל. ע"ר  המשאים, אחים שניתתשיו.  השחיטי.  ברנת  ע"ר לשחוט,  שבא מיתתרפא.
 הנ"ל. ע"ד יצליחו, s~w זיווגים ישתתשיח. הרם. במוי וע"ר בנ"%  ארם, בששוחפתתרפב.
 הנ"ל. ע"ר לקחת, שבא בחורתתשיט. הבשר. ניקור ע"ד נוי, שיש במקוםתתרפנ.
 המצוה ע"ר שהיה, באחד מעשהתתשכ. פסוקים מבאר אשרי, המעלות שירתתרפד.

 פו"ר. בתהלים.אחדים
 היבום. ע"ד לפני, שנפלה יבמהתתשכא. מןהמחלוקי. להתרחק מצוה, כפרברתתרפה.
 הנ"ל. ע"ד כשחלה, המתתתשכב. הנהנות ע"ד מבהמות, סלפנו כתיבתתרפו.

 הנ"ל. ע"ר שלא, באחר ומעשהתתשכנ. אדם.בני
 מצות ע"ד במשפם, אלקים יביאךתתשכר. הצניעות. ע"ד ה', אחרי כתיבתתרפז.
פו"ר. הנ"ל. ע"ד ערומים, שניהם ויהיותתרפא.
 הזיוונים. ע"ר בחורים, שלשהתתשכה. הנ"ל. ע"ר אחרית, טוב כתיבתתרפט.
 הנ"ל. ע"ד לחכם, אמר אחיתתשכו. שבאים יסורין ע"ד מוב, אדםישתתרצ.

 הנ"ל. ע"ד אשה, נשא אחד אישתתשכז. האדם.על
 הנ"ל. ע"ד שמא, שמואל אמרתתשכח. העונשים. ע"ד התשובה, זאתתתרצא.
 הנ"ל. ע"ר טתענה, היה אחדתתשכם. הזווגים. ע"ד חכמים, שדברי ופעמיםתתרצב.
 הנ"ל. ע"ר אחת, ננתולה מעשהתתשל. הנ"ל. ע"ד הזיוונין, כי אמתתתרצנ.

 הנ"ל. ע"ד היה, אחד יהוריתתשלא. הנ"ל. ע"ר אמר, אחדתתרצי.מיש
. 

 הנ"ל. ע"ד שרבות, איש כלתתשלב. הנ"ל. ע"ד זרע, בבקר כתיבתתרצה.
 הנ"ל. ע"ד זה, יהיה ולמהתתשינ. הנ"ל. ע"ד יכלו, ה' ועקביתתרצו.
  לעברה.  גררים ע"ר, אשה אהב  אחרהתשקר. הנ"%. ע"ר לב, %ו  שיש כלתתרצז.
 שכר. תשלום ע"ר שאדם, צער כלתתשלה. הנ"ל. ע"ד ושמעון, ראובן מעשהתתרצח.
 הזיווכם. ע"ד היה, אחד אישתתשלו. הנ"ל. ע"ד יסיתך, כי כתיבתתרצט.
 הנ"ל. ע"ד טפל, שארם רעתתשלז. הנ"ל. ע"ר שהתירתם, דברים  ישתתש.
 הנ"ל. ע"ד ובא, חלם אחרתתשלח. הנ"ל. ע"ד אביך, שאל כתיבתתשא.
 הנ"%.  ע"ר יורע, היה  אחרתתשיפ. הנ"%. ע"ר להשיא,  תשרך אלתתשב.
 הנ"ל. ע"ד לא,  ישראל  שאריתתתשמ. הנ"ל.  ע"ר אמר, וקן  אחרתתשנ.
 המל. ע"ד תלמיד, אחד אישתתשמא. הנ"ל. ע"ר את, תחלל אל כתיבתתשר.
 הנ"ל. ע"ד חנם, באיש מעשה תתשמב.ן הנ"ל. ע"ר שהיו, היה ומעשהתחשה.
 הנ"%.  ע"ר  עליך,  ואעבור בחיב  התשמג.1 הנ"%. ע"ר  אשה, לאחד אמרותתשו.
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סימן
תתשמד.
תתשמה.
תתשמו.
תתשמז.
תתשמח.
תתשממ.
תתשנ.
תתשנא.
תתשנב.
תתשנג.
תתשנר.

תתשנה.
תתשנו.
תתשנז.
תתשנח.
תתשנה.
תתשם.

תתשמא.

תתשסב.
תתשטג.
תתשסד.
תתשסה.

תתשסו.

תתשסז.
תתשסח.
תתשסמ.
תתשע.
תתשעא.

תתשעב.

תתשעג.

תתשעד.

תתשעה.
תתשעו.

ספתם

 הנ"ל. ע"ר כל. אמרוהנה
 פו"ר. מצות ע"ד לא. ממזרהמוליד
 הנ"ל. ע"ד לא. כי והבןדע

 הזיווגים. ע"ד אחרת. אםבמכילתיה
 הנ"ל. ע"ד והודעתם.כתיב

 הנ"ל. ע"ד השיא.בתחלה
 הנ"ל. ע"ד בחור. שהואאדם
 הנ"ל. ע"י תדיר. שהיה באחדמעשה
 הנ"ל. ע"ד נתו. את שמשיאהאיש
 הנ"ל. ע"ד לבנו. השיאהחכם
 שכין דברים ע"ד לבנו. החכםאמר
 לאשתו.איש
 הנ"ל. ע"ד עתה. כיכתיב
 הנ"ל. שד אשש. את שעזבמי
 הנ"ל. ע"י צדיק. לאיש באאחד
 הנ"ל. ע"ד לו. היתה אחדאיש
 הנ"ל. ע"ד בא. אחדאיש
 מן להתרחק ע"ד לו. שישמי

 לכעור.הדומה
 שבין דברים ע"ר יטל. שאיתמי
 לאשתו.איש
 הנ"ל. ע"ד אשה. שלקחאיש
 הזיוונים. ע"ד אדם. יכסהלא

 הנ"ל. ע"ד העיר. עלכשצרים
 לבייש שלא ע"ד אדם. יודעאם
 אדם. בניאת
 הנ"ל. ע"ד אמר. עדיותבסוף
 הזיווגים. ע"ד שלח. דדמיךמן

 ' הנ"ל. ע"ד יצחק.ויבאה

 . הנ"ל. ו'ד ויקח. אברהםויוסף

 הזיגזגים. ע"ד למה. לאחדאמרו
 וע"ר הנ"ל ע"ד רבה.בבראשית

 וחוה.ארם
 להתרחק פתח. שומעת ושרהכתיב
 הנשים.מן

 שאינה אשה ע"ד בא. זקןואברהם
הוגנת.
 חתנים. חופת ע"ד כבוד. על כיכתיב
 . הנ"ל. ע"ד והסר. הורכתיב

 חתן. סעודת ע"ד הבאה. מצוהכל
 הנ"ל. ע"ד אדם. יתכבדולא
 מבילת ע"ר במים. וארחצךכתיב
נשים.
 הנ"ל. ע"ד נואפים. שישבמקום
  הנ"ל. ע"ר עליו. המקפידכל
  המבילה.  ע"ר  וב. שףחרצן
 האשה. וסתות ע"ד במקור. מירותיש

 הנ"ל. ע"ד אחר. בחסידמעשה
 רברים עיד נחש. שאמרואע"פ
 לאשתו. איששבין
 אשה ע"ד אשה. לפניהאוכל
מעוברת.
 כנ"ל. ימיה. וימלאוכתיב
 מניקת. ע"ר את. ותנמולכתיב

 מעוברת. אשה ע"ד אל. רעהשמועה
 להוציא ע"ד האשה. מןהנמען
 החשד. מןא"ע
 הנ"ל. ע"ר לשמעון. שאמרראובן
 להציל ע"ד להתייחס. שאיןאע"פ
 העברה.מן

 שאסור ע"ר שאסור. שאמרוכשם
 הצבור. מן א"עלפרוש
 הדומה מן להתרחק שנפתרה.אדם

לכעור.
 תורה. לומרי ע"ד וחנך.כתיב
 השקר. מן להתרחק אמת. הדוברכל
 הנ"ל.  ע"ר  יהיה. צדקהין
 הנ"ל. ע"ר בלבו.  שנמרארם
 הנ"ל. ע"ד נשבעתי. שכתובאע"פ
 הנ"ל. ע"ד אמת. תורתכתיב
 המל. ע"ד מה. על שאמרוכיון
 הנ"ל. ע"ד אדם. בני תראהאם
 ושכרו. הנ"ל עיד ונותן. שנושאמי
  הנ"ל. ע"ד אדם. יבואאם

 הנ"ל. ע"ד שאוסרים. ששמעראובן
 להברו. מלהזיק להתרה' לו. שישארס
 הנ"ל. ע"ד לו. שישמי

 המל. ע"ד שהיה.ראובן
 פובים דרך ע"י מעות. שחייבראובן
 פובות. סדותוע"ר

סימן
 .תתשעז
תתשעח.
תתשעפ.

תתשפ.
תתשפא.
תתשפנ.
תתשפנ.
תתשפד.
תתשפה.

תחשפו.

תתשפז.
תתשפח.
 .תתשפם
תתשצ.

התומצא.

תתשצא.

תתשצב.

תתשצנ.

תתשצר.

תתשצה.
 .תתשצו
תתשצו.
תתשצח.
תתשצפ.
תתת.
תתתא.
תתתב.
תתתג.
תחתר.
חתתה.
 .תחתו
תתתז.

 תתחח. ן הנ"ל ע"ר שהשמחה. המברךגל
 ן  הוגנת. שאינה  אשהוע"ד
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טימןסימן
 הנ"ל. ע"ד מאזני. בפסוקיתתתטג. הנ"ל. ע"ד שהיו. בשמם מעשהתתתפ.
 הנ"ל. ע"ד אשלמה. תאמר אלתתחמד. הנ"ל. ע"ד להשכיר. באתה אם.תתתי.
 להתרחק ע"ד שהם. הם ואלהתתתמה. המל. ע"ד אחר. באסיר מעשהתתתיא.
טהזיק. הנ"ל. ע"ר מעותיו. נתן ראובן אםתתתיב.
 הנ"ל. ע"ד לאכול. שמותר והיויעתתתטו. המל. ע"ד אהד. באיש מעשהתתתינ.
 הנ"ל. ע"ד משל. יהא אלתחתמו. הנ"ל. ע"ד אדם. לשום חייב אדם אםתחתיר.
 הנ"ל. ע"ר בכפר. היה אישתתתמח. הנ"ל. ע"ד שקנו. בנשים ומעשהתתחפו.
 הרבית. ע"ר היה. לא הדין מןתתתמט. טשא ע"ד אחד. באדם מעשהתתתסז.

 הנ"ל. ע"ד רבית. הלוקחתתתנ. באמונה.ומתן
 לעשות שצריך ע"ד המטלפלין. כלתתתנא. הצדיקים. ע"ד ואשקלה.כתיבתתתיז.
 חכמים.כרצון משא עיד תולעים. אבק המוכרתתתיה.

 הנ"ל. ע"ר חוב. המחזירתתתנב. באמונה.ומתן
 והחבורה. השותפות ע"י תחפוץ. אםתתתנג. המל. ע"י ארם. יאמר לאתתתיט.
 המל. ע"ר אדם. תראה אםתתתנד.  הנ"ל. ע"ד סי. שאמרו אע"מתתתב.
 הנ"ל. ע"ד לעיר. שנכנס ארםתחתנה. ההקדש. ע"ד יקדיש. כי כתיבתתתכא.
 הנ"ל. ע"ר פובים. יהודים אםתתתנו. אונאת ע"ד לעמור. שאסור וכשםתתתכב.

 הניל. ע"ר ונוי. ישראלתתתנז.דברים.
 מן וולהו להרחיק ארם. רואה אםתתתנח. הנ"ל. ע"ד בזאת. ארם יאסר לאתתתכג.
השבועה. מן להתרחק ע"ד שמכר. ראובןתחתכי.

 את להרהיק ארם. ישקול לעולםתתתנפ.הרכילות.
החשר. השקר. מן להתרחק חפצו. שמכר עניתתתכה.
 הנ"ל. ע"ר שהנוי. ראובןתתתנט. להתרחק ע"ד עורך. היה החכםתהתכו.

 הנ"ל. ע"ר לשמעון. שאמרראובןתחתם. לחברו.מלהזיק
 הנ"ל. ע"ד החושר. אדם כלתתתסא. שנה. עיבור ע"ד לה'. לעשות עתתתתכז.
 פובה. כפוי ע"ד ארם. ינרום אלתתתסב. להתרחק ע"ד מבהמות. טלפנו כתיבתתתכח.

 שלא היה. ראובןתתתסג. השקר.מן
 לחברו. רעה יעשה'

 להתרהק ע"ד בפרשת. בתנחומאתתחסד. מלהניק להתרחק ע"ד שמעון. רבןתתתכפ.
 השבועה. מןלחברו.

 הנ"ל. ע"ד אחת. באשה מעשהתתחסה. הנ"ל. ע"ד ממון. לו שישמיתתתל.
 הנוים. מן להתרהק לכרות. שבא גויתתחסו. הנ"ל. ע"ר רבית. בעלי של כסףתתתלא.
 השבועה. מן להתרחק יהודה. הריתתתבו. הנ"ל. ע"ד אדם. יעשה אלתתתלב.
 הפיופים. ע"ר אדם. יתחיל לאתתתסח. הנ"ל. ע"ד שהוא. אדם בלתתתלנ.
 השבועה. מן להתדחק את. תשא לאתתתסט. וחרם. נידוי ע"ר ששטוהו. אדםתתתלד.
 המל. ע"ר יוחנן. ר' כשהיהתתתע. נזלה. ע"ד אדם. הרויח אםתתתלה.
 הנ"ל. ע"ד ורב. כהנא רבתתתעא. הנ"ל. ע"ד חברו. עם שחק אחדחתתלו.
 הנ"ל. ע"ר אחר. בחסיר מעשהתתתעב. הנ"ל. ע"ד לשרים. המלוה כלתתתלז.
 הנ"ל. ע"ר לאדם. לו יש אםתתתענ. הנ"ל. עיר יחרוך. לא כתיבתתתלח.
 הנ"ל. ע"י וישנע. זאת איןתתתעד. המל. ע"ר אוצרות. בית האש כתיבתתתלט.
 הנ"ל. עיר מפחד. אדם אשריתתתעה. ואיפה. כסא.ע"ראיפה על מלךיושבתתתמ.
 הנ"ל. ע"ר מי. לקיש ורישתתתעו. הנ"ל. ע"ד אדם. יאמר ואלתתחמא.
 הנ"ל. ע"ר לחכם. בקשותתתעז. הנ"ל. ע"ד מחפאתי. פהרתיתתתמב.
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 השקר. מן להתרחק אדם. יהיה לאתתתעח.

 השבועה. מן להתרחק אומר. הוא הריתתתעט.
 הנ"ל. ע"ר נתנו. אחד בקהלתתתפ.
 הנדרים. ע"ר בצער. ששרוי מיתתתפא.
 המל. ע"ר אשר. טוב כתיבתתתפב.
 הנ"ל. ע"ר לוטר. המחכויןתתתפג.
 הנ"ל. ע"ר חכם. לפני יבוא אםתתחפד.
 הלל. ע"ד חכם. שאמרו אע"פתתתפה.
 החרטות. ע"ד מלאכי. בסוף כתיבתתחפו.
 וע"ד הנ"ל ע"ד ישראל. בני וימעלותתתפז.

העונשין.
 הנ"ל. ע"ר חיים. למה ומשומריםתתתפה.
 הנ"ל. ע"ד כנגר. תורה דברהתתתפט.
 השבועות ע"ר העם. את שאול ויואלהתתצ.

והחרמות.
 הנ"ל. ע"ר דורות. בימי למהתתתצא.
 הנ"ל. ע"ד אחר. באדם מעשהתתתצב.
 הצבור. תקנות ע"ד העיר. בני רשאיןתתתצנ.
 הנ"ל. ע"ר חרם. גוזרין כשהצבורתתתצד.
 הנ"ל. ע"ד עם. אדם יחתום לאתתתצה.
 החרמות. עיד ב'. נוזרין איןתתתצו.
 הנ"ל. ע"ר  יאמר. אל  והחוןתתתצז.
 וע"ד הנ"ל ע"ר אפילו. חכם קללתתתרצח.

הקללות.
 הנ"ל. ע"ד היו. אחד במקוםתתתצם.
 הנ"ל. ע"ר עשו. אחת בעירתתתק.
 הנ"ל. ע"ד נתקבצו. אחי נטקוםתתתקא.
 הנ"ל, ע"ד או. הקהלות כשמשימיןתתתקב.
 הנ"ל. ע.ד אדם. ידור לאתתתקנ.
 גולד ע"ר עשיקים. שיש במקוםתתתקד.

וערעורים.
 בדרן ללכת שצריך ע"ר האדם. בניתתחקה.

טובים
 העיר שמירת ע"ד שדרים. ישראלתתחקו.
 עוש את לשנוא אלקים. נתיבתתתקז.

רשעה.
 הדיינים. ע"ד לחכמים. אלה נםתתתקח.
 הניל ע"ר שטתפרנם. חכם ארםתתתקפ.
 הנ"ל. ע"ד ברצון. שעוסק סיהתתקי.
 המל. ע"ר דין. יבא אםתתתקיא.
 הנ"ל. ע"ד תרחק. משקרתתתקיב.

ימן
 הנ"ל. ע"ד נעשה. אדם אםחתקינ.
 הנ"ל. ע"ר הזקן. את המבייש;תתקיר.
 הנ"ל. ע"ד ירע. אחר איש;תתקטו.
 הדין. ע"ד לרעך. ואהבת כתיב;תתקטז.
 הדיינים ע"ד לא. אומר בספרי;תתקיז.
 המל. ע"ר אחת. באשה טעשה;תתקיה.
 הנ"ל. ע"ר רינין. מבעלי אחר;תתקים.
 העונשין. ע"ד ובנביאים. בתורה;תתקכ.
 החשד. ע"ד שקיובו. ארם;תתקכא.
 החנופה. מן לדוזרחק לך. היה אם;תתקכב.
 נקי להיות שצריך היה. אחר זקןזתתקכנ.

 ואדם.מאלהים
 עצה ליכול שיש אשר. עם כתיבזתתקכר.

 חכם.מלפני
 הנ"ל. ע"ד חכם. תלמיר אםזתתקכה.
 עם שיתחבר עיר אדם. יפול אלזתתקכו.

 חכמים.צריקים
 טחנות שונא ע"ד בטלך. מעשהזתתקכי.

 וכנ"ל.יחיה
 שיפול ע"ד אהד. ארם יהרהר לאזתתקכח.

 טחכם.עצה
 המל. ע"ד לעצה. תבא אלתתתקכם.
 את להוקיר ע"ד לארם. אסרו אםתתתקל.

הצדיקים.
 תורה כיפול ע"ד לך. יאמר אםתתתקלא.

 שבועות.וע"ד
 העצות. ע"ד עצה. שנפל ראובןתתתקלב.
 הנ"ל. ע"ד אחד. ביועץ ומעשהתתתקלנ.
 הנ"ל. ע"ד , לאחרים. שיעץ חכםתתתקלד.
 מלוות להתרחק אצלך. יבא אםתתתקלה.

שפחים.
 העצות. ע"ד יחזקאל. בספר כתיבתתתקלו.
 התוכחה. ע"ר דבריו. שאין ארםתתתקלז.
 הנ"ל. ע"ד יודע. כשארםתתתקלח.
 להתרחק עיר ועושר. רש כתיבתתתקלפ.

 השררה.מן
 הנ"ל. ע"ר אדם. רואה אםתתתקט.
 בכלל. התמנות ע"ד תחנונים. כתיבתתתקמא.
 המלכים. ע"ד כהפטתו. מהי כתיבתתתקמב.
 מן להתרחק פרנס. תראה אםתתתקסנ.

הנאוה.
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מפתח

סימן
התתקמר.
תתתקמה.

תתתקמו.

תהתקמז.
תתתקמח.
תתתקמט.
תתתקנ.
תתתקנא.
תתתקנב.
תתתקננ.
תתתקנד.
תקתקנה.
תתתקנו.
תתתקנז.
תתתקנח.
 .תתתקנט
תתתקם.

תתתקסא.

תתתקסב.

תתתקסנ.
 .תתתקסד
תתתקסה.
תתתקסו.
תתתקסז.
תתתקסח.
תתתקסט.
תתתקע.
תתתקעא.
תתתקעב.

תתתקעג.

 .תתתקעד
תתתקעה,
תתתקעו.
תתתקעי.
תתתקעח.
 ,תתתמעט

 הנ"ל. ע"ר  טתנאה. היהאחר
 העושר ע"ר טספיק.  שהקב"הסי

 להאדם. ה'שנותן
 הפרנסים עיד נהני. אשרכתיב

הטתגאים.
 הנ"ל. ע"ד טוהזק. היהאהד
 מע"ז. להתרחק אלהים. ושםכתיב
 הנ"ל. ע"ד אדם. בנירוב
 הנ"ל. ע"ד לו. שישהאב
 הנ"ל. ע"ד ירש.אחד
 הנ"ל. ע"ד יהודית. אחתאשה
 הנ"ל. ע"ד לעשות. ארםכשבא
 הנ"ל. ע"ד דעהו. דרכיךבכל

 המל. עיי  ראיתם. לאכשאטר
 הנ"ל. ע"ר אחר. בהסירמעשה
 הנ"ל. ע"ד הלך. אחריהודי
 המל. ע"ר הלך. אחדאיש
 הנ"ל. ע"ר אחד. באדםטעשה
 מדה ע"ד אחד. באדםטעשה
 מרה.כננר
 מע"ז. להתפהק אחד. לארםאמרו
 הנ"ל. ע"ד אחד.גלח
 הנ"ל. ע"ד בבית. שהולךנוי
 הנ"ל. ע"ר בבית. אדםאם
 השם. קידוש ע"ר ללכת. רצהאחד
 הקראים. ע"ד ניח. עשוקראים
 הנוים. מן להתרחק היה. אחרגוי

 הנ"ל. ע"ר רוממות.כתיב
 הנ"ל. ע"ד היו. לא אחתבעיר
 הנ"ל. ע"ד בכפר. היהאחר
 ההשפט. ע"ר ומשפט. ועתכתיב
 לסייע שלא ע"ד איש. יהיהאם

 עבירה.לבעלי
 לענות אם ע"י טחלוקת. בעלאהד

לכסיל.
 השמם. ע"ר אזנו. אוטםכתיב
 הנ"ל. ע"ר צדק. צדקכתיב
 הנ"ל. ע"ד ברין. שיושביםשנים
 המל. ע"ד לעולם. באחרב
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 המיל. ע"ר היו.  ושמעוןראובן
 הנ"ל. ע"ד  לדין. שיבאושנים
 הנ"ל. ע"ד עצמך. תעשאל
 הנ"ל, ע"ר דנזל. נבראההוא
 הנ"ל. ע"ד תחוה. ואתהכתיב
 הנ"ל. ע"ד את. ואצוהכתיב
 החרם. ע"ד רשעים. בפרוחכתיב
 הנ"ל. ע"ד החרימו. הקהלראשי
 הנ"ל. ע"ד לא. רעאחד
 הצדיקים. ע"ד נפרעין. הצדיקיםמן
 החרם. ע"ד טוב. יהוריאחד
 הצריקים. ע"ד נפרעין. הצדיקיםמן
 המסים. ע"ר לו. היהאחר
 השבועות. ע"ר פיו.  שומרנה"ב
 הנ"ל. ע"ר לישבע. שרנילמי

 הנ"ל. ע"ד היה. אחדיהודי
 הנ"ל. ע"ד היה. אהדאיש
 הנ"ל. ע"ר העלילו. אחדיהודי
 הנ"ל. ע"ד נשבעתי.כתיב
 הנ"ל. ע"ר תשא. לאכתיב
 הנ"ל. ע"ד אמר. אחרשר
 הנ"ל. ע"ד היה. אחדשר
 ההרם. ע"ר היה. אחתבעיר
 השבועות. ע"ד זקנים. היוכבר
 הנ"ל. ע"י ושמעון.ראובן
 הנ"ל. ע"ד את. קראואם
 הנ"ל. ע"ד מתים. שבחוריםאע"פ
 החרם. ע"י היו. אחתכעיר
 ונטירה. נקימה ע"ר אמר.ראובן
 להתרחק לשמעון. הלוהראובן
 ויחבירו.מהזיק
 הנ"ל. ע"ד תוכל. לאכתיב
 הנ"ל. ע"ד בתיהם. היושנים
 הנ"ל. ע"ר לו. היולאחד
 את להציל ע"ר שני. שרואהאיש
 חבירו.ממון
 מלנרום להתרהק דמים. תשיםלא
 לחברו.הינק

 מדה. ננגד מדה ע"ד מהלק.אמרינן
 את להציל ע"ד היו. אחדנבית
 חברו.ממון
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סימן
תתתקפ.
תתתקפא.
תתתקפב.
תתתקפנ.
תתתקפד.
תתתקפה.
תתתקפו.
תתתקפז.
תתתקפח.
תתתקפט.
תתתקצ.
תתתקצא.
תתתקצב.
תתתקצנ.
תתתקצד.
תתתקצה.
תתתקצו.
תתתקצז.
תתתקצח.
תתתקצם.
תחתר.
תתתרא.
תתתרב.
תתתרנ.
תתחרד.
תתחרה.
תחתרו.
תחתיו.
תתתרח.
תתחרט.

תחתרי.
תתתריא.
תתתריב.
תתתריג.

תתתריר.

תתתרטו.
 תתתרטז1 הנ"ל. ע"י ה.ה. אהדצדיק
 הנ"ל. ע"ר ברין. ישבתאם
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~ימן
תתחרט.

תתתריח.

תתתריט.
תתתרכ.
תתתוכא.
תתתרכב;
תתתרכג.
תתתרכד.
תתתרכה.
תתחרכו.
תתתרכו.
תתתרכח.
תתתרכט.
תתתרל.
תתתרלא.
תתתרלב.
תתתרלנ.
תתתרלד.
תתתרלה.

תתתרלו.

תתתרל~.
תתתרלח.
תתתרלט.

 .תתתרמ
תתתרמא.
תתתרמב.
תתתרמנ.
תתתרמר.
תתתרמה.
תתתרמו.
תתתרמז.

תתתרמח.

תתתרמט.
תתתרנ.
תתתרנא.
תתתרנב.

טטתח

 אח להציל ע"ד רואה. היהאחד
 העבירה. מןתבירו
 התשובה. ע"ר בשוגג. תרומההאוכל
 הגנבים. ע"ר שבחורים. ראהאחר
 הנ"ל. ע"י ששמעון. ידעראובן
  השבועה. ע"ר בעיר. היושלשה
 רע.  שבן  ע"ר  חיה;  יחוריאחר
 הגויס. ע"ד עשיר. היהראובן
 הנ"ל. ע"ד שהיו. אדםבני
 הנ"ל. ע"ד לחכם. שאלאחד
 הנ"ל. ע"ר על. שיושביהודי
 נאמנות. ע"ד ביקש.ראובן
 הנ"ל. ע"ד למכור. באאחד
 הנ"ל. ע"ד אדם. יפתהאל
 הנ"ל. ע"ד קונה. ראובןאם
 הנ"ל. ע"ד שאמרו. אע"פדע
 הנ"ל. ע"ר מעט. אומרצדיק
 הנ"ל. ע"ד לטנצח. י"בבמזמור
 הנדרים. מן להתרחק נדר. תדוראל
 לפתוח שלא ע"ד פיו. שומרכתיב
 לשטן.פה
 הנ"ל. ע"ד רניל. היהאחר
 הנ"ל. ע"ר ארם. יאמראל

 הנ"ל. ע"ד היו. אחתלאשה
 ולא לקלל שלא ע"ר היו.במקום
 אדם. שוםלצער
 הנ"ל. ע"ד וישבי. רבאמר
 הלל. ע"ד מתנשא. היהאחר
 הנ"ל. ע"ד אדם. רואהאם
 הנ"ל. ע"ר שלשה. רבנןתנו
 הנ"ל. ע"ר לחכם. אחרשאל

 הנ"ל. ע"ד שמעון. ריכשיצאו
 הנ"ל. ע"ר שמקשה.אשה
 לבקש ע"ד על. שיושבתאשה
רחמים.
 שמות ע"ד אמר. אחרשאל

 וקוסמים.ומכשפים
 הנ"ל. עייר לחכם. עודושאלו

 הנ"ל. צדק.'ע"רצדק
 המלאכים ע"ר נפלו. חבליםכתיב

 והנ"ל.והממונים
 הנ"ל, ע"ד תמים, נבור עםכתיב
 הנ"ל. ע"ר עונש. כמהדע

 הנ"ל. ע"ד ביקשו.לאחד
 הנ"ל. ע"י השם. את מלסדיםאין
 הנ"ל. ע"ד לאדם. לו ישאם
 הנ"ל. ע"ר למד. אחדחכם
 המזיקים. ע"ד שהם. דבריםיש
 הנ"ל. ע"ד נמצא. היהאילו
 הנ"ל. ע"ר ומקניהם.כתיב
 הנ"ל. ע"ד תלאים. שמיניעת
 המל. ע"ד שקורין. נשיםיש

 הנ"ל. ע"ד היתה. אחתאשה
 הנ"ל. ע"ר היתה. אחת.אשה
 הלחשים. ע"ר לוקחים. היונשים.
 הנ"ל. ע"ד תהי. אלכתיב
 הנ"ל. ע"ד יחבול. לאכתיב
 הנ"ל. ע"ד בין. שהולךאדם
 הינקות. ע"ר ששונא.לאדם
 הנ"ל. ע"ד כתב. לאלמה
 תורה. תלמור ע"ד ה'. תורתכתיב
 הנ"ל. ע"ר ולעשות. לשמורכתיב
 המשומרים. ע"ד מדרך. תועהארם
 הורה. תלמוד ע"ר שלא. המקנאכל
 הנ"ל. ע"ד תלמירים. לארם ישאם
  הנ"ל. ע"ד תלמידים. יבאואם
 הנ"ל. ע"ד יוחנן. ר'אמר
 הנ"ל. ע"ד wlwn. ואלכתיב
 לבייש שלא ע"ד שמתוכח,ן.שנים

סימן
תתתרנג.
תתתרנד.

תחתרנה.
תתתרנו.
תתתרנז.
תתתרנח.
תתתרנט.
תתתרם.
תתתרסא.
תתתרמב.
תתתרסג.
תתתרסד.
תתתרסה.
התתרסו.
התתרמז.
זתתרטח.
התתרסס.
זתתרע.
זתתרעא.
התתרעב.
זתתרענ.
זתתרער.
התתרעה.
התתרעו.
זתתרעו.
זתתרעח.
זתתרעט.
זתתרפ.
ותתרפא.
זתתרפב.
 הברו. את~
 הנ"ל. ע"ר חריף. שהוא מיזתתרפנ.
 הנ"ל. ע"ד היו. אחי בכפרזתתרפד.
 תורה. ביטול ע"ד ארם, תראה אםזתתרפה.
 הנ"ל. ע"ד כשחכמים. החולהותתרפו.
 הנ"ל. ,ע"ר משכיל. אשרי כתיבותתרפז.
 הנ"ל. ע"ד אמי. יהורה רבזתתרפח.

 שישטור וע"ד .כנ"ל רם. שהקיז מיתתתרפט. הנ"ל. ע"ד את. בראהקב"ה
 עצטו. את ן הנ"ל. ע"ד אחד. אדםאמר
 תורה. תלטור ע"ר רבא. מיניה בעא תתתרצ.ן הנ"ל. ע"ר ירי. עלאם
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מפתח
סימן

תתתיצא.

תתתרצב.

תתתרצנ.
 .תתתרצר
תתתרצה.
תתתרש.
תתחרצו.

תתתיצח.

תתתרצט.
תתתש.

תתתשא.

תתחשב.
תתתשנ.
תתחשד.
תתתשה.
תתתשו.
תתתשז.
תתתשח.
תתתשפ.
תתתשי.
תתתשיא.
תתתשיב.

תתתשיג.

תתתשיר.

תתתשפו.

תתתשפז.

תתתשיו.

תתתשיח.

תתתשיפ.
תתתשנ.
תתתשנא.

 הנ"ל. ע"ר היה. אחדאיש
 הנ"ל. ע"ד היה. אחדרב
 הנ"ל. ע"ד ר"ל. ליהאמר
 הפל. ע"ד אבה. ולאכתיב
 הנ"ל. ע"ד מרחקים. לארץההולך
 הלל. y'y קטנים. ללמודמותר
 לצער שלא ע"י ירדנו. לאכתיב
 האדם.את
 הנ"ל. עד את. ותמרכתיב
 הנ"ל. ע"ד היה. לאאחד
 מן להתרחק שכיר. אםכתיב

העבירה.
 תורה לימוד ע"ד שכתיב.אע"פ
לשנים.
 הנ"ל. ע"ד לר'. שאלהמטרונא
 תורה. תלמוד ע"ד לחכם. שאלאחר
 הנ"ל. ע"ד אחר. בתלמירמעשה
 הנ.ל. ע"ר שאל. תלטידאחד
 התפלות. ע"ר שהיה. באחדמעשה
 הנ"ל. ע"ד רגיל. אדםיהא
 הנ"ל. ע"ר האותיות.ניתנו
 התורה. ע"ר בארון.התורה
 השהיות. ע"ד שהם. אותיותיש
 הנ"ל. ע"י קו"ף.צד"י
 הנ"ל ע"ד תבקשנה. אםכתיב
 הרשעים.וע"ד
 הנסיונות. ע"ד יתפלל. זאתעל
 המלאכים ע"ד אני. ויאסרכתיב
ורמזים.
 הורה. תלטור ע"ד אחר. באבמצרים
 גוירת ע"ד שנניר. שעהבאותה
הקב"ה.
 הרשעים ע"ד לראות. האמנתילולא

והפורעניות.
 מרה. כנגר מדה ע"ד כל. ~ף?ף
 שכרן. ומתן המצות ע"ר הוי.כף

 הנסיונות. ע"ר ה'. אתואהבת
 ארץ ע"ד ערכין. במס'אמרינן
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 הנייל. ע"ד הויך. הפהאחר
 הנ"ל. ע"ד שאמרו. באחדמעשה
 טן להתרחק מהנשא.  היהאחר

הגאוה.
 הבנים. ע"ר יושבים. היוהתלמירים

 הנ"ל. ע"ר  הימים.  בשבברכתיב
 הבנסת. בית ע"ר בונה. היהאחר
  העניים. ע"ר הצבור.  ישתוררוולא

 השם.  קירוש ע"ר  נהרנו. אחרבמקום
 הנ"ל. ע"ר בעצמים.בחיב
 הנ"ל. ע"ר מצאו. אחרמכין
 הנ"ל. ע"ד בו. שנהרגובית
 הנ"ל. ע"ד כי. בצע מהכתיב
 קבורה. ע"ד עננא. ליהאמרו
 הנ"%. ע"ר  חכם. לתלמירשאלו
 הנ"ל. ע"ר הכלערי.ברוילי
 הנ"ל. ע"ר לקוברו. צוהאחר
  הנ"ל. ע"ר צריק. תהיאל
 הנ"ל. ע"ר  החרימו. אחדעל
 הנ"ל. ע"ר לעשות. עתבטיב
 הנ"ל. ע"ד בעיר.  דברנשיש
 הנשמות. ע"ר יודע. מיכתיב

 בהושענא הצל ע"ר ראה.  לאאחי
 הצרקות. וע"דרבה
 הכפורים. יום ע"ד ראה. אחררב

 הקברים. ע"ד להם. ישנשמות
 המתים. ע"ר לרב. .נימידלא
 הנ"ל. ע"ד רהוה, אמטשאההוא
 הנ"ל. ע"ד אבינא, ברשילא
 הנ"ל. ע"ד שרוח,פעמים
 החולים. ע"ד הרב, יצוהלא

 הנ"ל. ע"ד חולה, היהאחי
 הנ"ל. ע"ד והתענה, הלהראובן
 התענית. ע"ר אביו, מתאחד
 הנ"ל. ע"ד שצריכין, ארםאין

 הסגופים.  ע"ר  אחר, בחסידמעשה
 התלמיר.ם. ע"ר שמים, יראאחר
 מהון להתפהק צוה. אחרתסיר
זרים.
 מן להתרחק עבד. לו שישמי

העברה.

טיטן
תתתשכג.
תתתשכד.
 כה.תתתש

תתתשנו.

תתתשכז.
תתתשנח.
תתתשכט.
תתתשל.
תתתשלא.
תתתשלב.
תתתשלנ.
תתתשלד.
תתתשלה.
תתחשלו.
תתתשלז.
תתתשלח.
תתתשלם.
תתתשם.
תתתשמא.
תתתשמב.
תתתשמנ.
תתתשמד.

תתתשמה.
תתתשמו.
תתתשמז.
תתתשמח.
תתתשמט.
תתתשנ.
תתתשנא.
תתתשנב.
תתתשננ.
תתתשנר.
תתתשנה.
תתתשנו.
 'תתתשנז.

תתתשנח.
ישראל.

 תתתשנט. החלומות. ע"ד לראובן. מראין אםתתתשנא.

 ל הנ"ל. ע"ר  שארם. חלום ישתתתשכב.
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סימן
תתתשם.
תתתשמא.
תתתשמב.
תתתשמנ.
תתתשסד.
תתתשמה.
תתתשמו.
תתתשמז.

תתתשסח.

תתתשמט.
תתתשע.
תתתשעא.
תתתשעב.
תתתשענ.
תתתשער.
תתתשעה.
תתתשעו.
תתתשעו.
תתתשעח.
תתתשעמ.
תתתשפ.
תתתשפא.
תתתשפב.
תתתשפג.
תתתשפד.
תתתשפה.
תתחשפו.
תתתשפז.
תתתשפח.
תתתשפט.
תתתשצ.
תתתשצא.
תתתשצב.
תתתשצג.
תתתשצר.
תתתשצה.
תתתשצו.
תתתשצי.
תתתשצח.

משתה
סימן

 אבלות. ע"ד לבנו, צוהאחד
 הנ"ל. ע"ד מת, אחדבבית
 המתים. ע"ר לחברו, שונאאחר
 הנ"ל. ע"ד לראות, מניחיןאין
 הפה. ברכות ע"ד אמר, אבינויצחק
 הנ"ל. ע"ר לפני, שהביאומעשה
 הכשפים. ע"ד היה, צדיקאחד
 יציאת ע"ד למות, שנמהמי

הנפש.
 התפלות. ע"ד ישראל, ואלהיכתיב

 הנ"ל. ע"ר לחכם,כשמביכוין
 הנ"ל. ע"ד עיירות, שבשניגוים
 רחמים. בקשת ע"ד סי, ישאם
 המשומ'. ע"ד משומד. שאביומי

 התפלה. ע"ד כמלנים,עשרה
 הנ"ל. ע"ר שמוע, אבואולא
 הנ"ל. ע"ד היו, אחתנעיר
 הנ"ל. ע"ד מדבר, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד תובע, אדםאם
 הנ"ל. ע"ר צרכיו, השואלאדם
 הנ"ל. ע"ר אחד, ראההחכם
 הנ"ל. ע"ר באחר,מעשה
 הנ"ל. ע"ד מתאחר. היהאחד
 הנ"ל. ע"ד מרום, שאוכתיב

 הנ"ל. ע"ד מתפלל,כשאדם
 הנ"ל. ע"ר במלית, מעוטףהיושב
 הנ"ל. ע"י כשמתפלל,ואדם

 הנ"ל. ע"ר תחנותיהם,וכשאומרים
 הכוונות. ע"ד שאדם, מהכל

 כהנים. ברכת ע"ר בברכת.והכהנים
 המצות. ע"ד שאדם, מצוהכל
 התפלות. ע"ר שיתפלל, לאדםמוב
 הנ"ל. ע"ד היה, אחדצדיק
 העניים. ע"ד נשאר, מזעראנוש
 הנ"ל. ע"ד לעניים. שישכיון

 התורי. קריאת ע"ר שונא,אחרהיה
 הנ"ל. ע"ד נקיים, והייתםכתיב
 הנ"ל. ע"ר הזקן, בהיללמעשה
 הנ"ל. ע"ר הראשונים,הזקנים

 הנ"ל. ע"י היה, חזן אחדתתתשצמ.
תתתת.
תתתתא.
 .תתתתב
תתתתנ.
תתתתר.

תתתתה.
 .תתתתו
תתתתז.
תתתתח.
תתתתט.
תתתתי.
תתתתיא.
תתתתיב.
תתתתיג.
תתתתיד.
תתחתמו.
תתתתמז.
תתתתיז.
תתתתיח.
תתתתנ_תתתתיט.
תתתתכא.
תתתתנב.

תתתתנג.

תתתתכד.

תתתתכה.
תתחתנו.
תתתתנז.
תתתתכח.
תתתתנמ.
תתתתל.
תתתתלא.
תתתתלב.
תתתתלג.
תתתתלח.

 תתתתלט. ן מן להתרחק מתקן. היהאחד
 תתתתלר.המחלוקות

 הנ"ל. ע"י שמקבל, מיכל
 החזנים. ע"ד שלא, ארםיזהר

 התפלות. ע"ד היו, אחרבמקום
 הנ"ל. ע"ד אסרו, שכברכיון
 התקיעת וע"ר כנ"ל כשופר,כתיב
שופר.
 הנ"ל. ע"ד שיתפלל, שחפץמי

 הנ"ל. ע"ד התפלה, שבתוךאדם
 הנקיון. ע"ד הולך, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד כשאדם, יחנןלא
 הנ"ל. ע"ד אומר, עקיבארבי
 הנ"ל. ע"ד כצאת, ואוהביוכתיב
 הנ"ל. ע"ד אחד, בחסידמעשה
 הנ"ל. ע"ד אחד, בחסידמעשה
 הנ"ל. ע"ד ריח, ראהכתיב
 הנ"ל. ע"ר משים, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד אחד, לחכםאמרו
 התפלה. ע"ד ולא, שעכבמי

 הנ"ל. ע"ד אחד, ברבמעשה
 הנ"ל. ע"ד הראשונים. זקניםאמרו
 הפיוטים. ע"ר בוטאתי, תריאתו
 הנ"ל. ע"ד יתפללו, אם פיוסיםיש
 הנ"ל. ע"ר תפלות, כתבושנים
 בקשת ע"ד אהרן, וישבכתיב
רחמים.
 הנ"ל. ע"ד מתענה, היהאחר
 ע"ד הקלקלה, על משיביםאין

 רעה.בשורה
 ביהכ"נ. ע"ר היו, המקדשבבית
 הנ"ל. ע"ד היה, המקדשבית

 הנ"ל. ע"ר הכנמת, ביתכשבונין
 הנ"ל. ע"ד במקום. ויפגעכתיב
 הנ"ל. ע"ד שאסתר, ננזרלמה
 הנ"ל. ע"ד היו, אחדבמקום
 הנ"ל. ע"ר היו, אחיבמקום
 הנ"ל. ע"ד תורה, מיין ינוליןאין

 הנ"ל. ע"ר אחד, ראההחכם
 סה"ת. ע"ד משים, היה.אחד

 הנ"ל. ע"ד הקפות, עשרשלשה
 האתרוג. ע"ר לו, היהאחד
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סימן

תתתתלה.
תתתתלו.
תתתתלו.
תתתתלח.
תתתתלפ.
תתהתט.
תתתתמא.
תתתתמב.
תתתתמנ.
תתתתמד.
תתתתמה.
תתחתמו.
תתתתמז.
תתתתטח.

תתתתטט.
תתתתנ.
תתתתנא.

תתתתננ.

תתתתנג.

תתתתנר.

תתחתנה.
תתתתנו.
תתתתנו.
תתתתנח.

תתתתנט.
תתתתס.
תתתתסא.

תתתתסב.

תתתתמג.
תתתתסד.

תתתתסה.
תתתתסו.
תתתתסו.

תתתתסח.

תתתתספ.

 המל. ע"ד לו, היהאחד
 השבת. קרושת ע"ד לו, היהאחד
 בהמת. ע"ד ישועות, כוםכתיב
 הנ"ל. ע"ד אוכלין, היושלשה
 הברכות: ע"ד לו, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד היו, המןעל
 החרם. וע"ד כנ"ל שליח, יתחיללא
 הנ"ל. ע"ד לו, שנאמראדם
 הנ"ל. ע"ד ששכח,אדם
 הנ"ל. ע"ר היה, אחדזקן
 הנ"ל. ע"ד כן, כיהנה
 הנ"ל. ע"ד לשכוי, נתןאשר

 הנ"ל. ע"ד אדם, שבירהברכות
 הטלאכים ע"ד יחד. ברןכתיב

והשרים.
 הדם. כסוי ע"ד שוחת, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד אחד, ראההחכם
 סכיני ע"ר לו, היה אחדיהודי

השחיטה.
 הנ"ל. ע"ד לחברו. סכיןהשולח

 ובריקה. שחיפה ע"דארמשרואה,
 הנ"ל. ע"ד יודע, היהאחד

 הנ"ל. ע"ד עצרן, היהאחי

 הנ"ל. ע"ד אוכל, היהאחי
 וחלב. בשר ע"ד מן, הביאאחד
 בל ע"ר טבלי. תפלהיאכל
תשקצו.
 הנ"ל. ע"ד רצה, לא אחד היושנים
 הנ"ל. ע"ד היה, לא אחדאיש
 ללכת ע"ד שחכמים, טהבכל
 פובים.בדרך
 החמץ. ע"ד ובפסח, פסחבערב
 הברכות. ע"ד תראה,אם

 שמירת ע"ר נכנסין, היובתחלה
שבת.
 שעטנז. ע"ד צמר, נתןאהה
 הציצית. ע"ד שלובש,אדם

 ע"ד שרצים, בפרשהתנחומא
 תורה.תלמור
 הציצית. ע"ד כתיב,בציצית
 התפילין. ע"ד תפילין, שלרצועות
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  הנ"ל.  ע"ר אליי  והכחיב
 המצות. עשית ע"ד חילק, ישבברבי
 הנ"ל. ע"ד וראיתם, ושבתםכתיב
 הנ"ל. ע"ד לפדות, הלךאחד
 הנ"ל. ע"ד תהי, אלכתיב
 הצדקה. ע"ד צריכים, שהרביםכל

 הנ"ל. ע"ד אמר,בירושלמי
 הנ"ל. ע"ד עני, היהראובן
 הנ"ל. ע"ד כסף, נשלחלאחד
 הנ"ל. ע"ד אצל, באאחד
 הנ"ל. ע"ד לתת, נדראחד
 הנ"ל. ע"ד אחד, באישמעשה
 הנ"ל. ע"ר זר, יהללך.כתיב
 הנ"ל. ע"ד להנס, אמראחד
 הנ"ל. ע"ר לו, היהאחד
 הנ"ל. ע"ד שלח, אחדרב

 הנ"ל. ע"ד מאתכם, קחוכתיב
 הנ"ל. ע"ד מעות, הלוהאחד
 הנ"ל. ע"ד עני, שהיהראובן
 הנ"ל. ע"ר היה, ראובןביד
 הנ"ל. ע"ד לתת, הקב"הצוה
 הנ"ל. ע"ר הלוואה, פעמיםיש

 הנ"ל. ע"ד נוגר,הקב"ה
 הנ"ל. ע"ד הרחוקים,כתיב
 הנ"ל. ע"ד שאמר,ראובן
 הנ"ל. ע"ד שאמר,ראובן
 הנ"ל. ע"ד אדם, ישאלךאם

 המצות. ע"ר לשמעון, שלחראובן
 הנ"ל ע"ר שמעון, את ראהראובן
 הצדקה.וע"ד
 הנ"ל. ע"ד נוהג, היה שמעוןאם
 הנ"ל. ע"ד לראובן, נותניןאם

 הנ"ל. ע"ד לצדקה, שנתןמשומד
 הנ"ל. ע"ר רצה, אחדמשומד

 הנ"ל. ע"ר אוהב, אדםאם
 הרשעים. ע"ד לו, היולאחר
 הנ"ל. ע"ד החזקת, אםומנין
 הצדקות. ע"ד ראובן, לחכםשאלו
 הנ"ל. ע"ר חנינא, ב"ר חמארבי

 רכ.ם. תקנת ע"ד לבניו, צוההחכם
 הנ"ל. ע"ד תבואה, קונה היהאחד

סיטן
תתתתע.
תתתתעא.
תתתתעב.
תתתתענ.
תתתתעד.
תתתתעה.
תתתתעו.
תתתתעו.
תתתתעח.
תתתתעט.
תתתתפ.
תתתתפא.
תתתתפב.
תהתתפנ.
תתתתפד.
תתתתפה.
תתתתפו.
תתתתפז.
תתתתפח.
תתתתפט.
תתתתצ.
תתתתצא.
תתתתצב.
תתתתצג.
תתתתצד.
תתתתצה.
תתתתצו.
תתתתצז.
תתתתצח.

תתתתצט.
תתתתק.
תתתתקא.
תתתתקב.
תתתתקג.
תתתתקד.
תתתתקה.
תתתתקו.
תתתתקז.
תתתתקח.
תתתתקט.
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סימןסימן
 המל. ע"ד לו, שיש לסיתתתהקטם. לקישות ע"ד סנרו, בחצרהדרתתתתקי.

 הנ"ל. ע"ד סיים, אחד סופרתתתתקנ. זולתו. עםחסר
 הנ"ל. ע"ר כפרק, תמורה במם'תתתתקנא. האורחים. ע"ר תשים, לא כתיבונתתתקיא.
 הנ"ל. ע"ד יתן, מי כתיבתתתתקנב. העניים. ע"ד יונתן, ור' ינאירביתתתתקיב.
 סת"ם. ע"ד כותב, כשהיה אחרתתתתקננ. הנ"ל. ע"ד תגזול, אלכתיבתתתתקינ.
 הקולטסים. ע"ד בו, נשכר אחרתתתתקנר. הנ"ל. ע"ד נותן, היהראובןתתתוהיד.
 הנ"ל. ע"י לארם, חיכוך כשישתתתתקנה. הצדקות. ע"ד קפדן, שהואאדםתתתתקטו.
 הנ"ל. ע"ר בבית, נכנסהחכםתתתתקנו. הנ"ל. ע"ד גנאי, ילךלאתתתתקטז.
 הנ"ל. ע"ר עץ, תיקן אחדתתתתקנז. הנ"ל. ע"ד היו, צריקיםשניתתתתקיז.
 קרושת ע"ד כותכ, היה אחיתתתתקנח. הנ"ל. ע"ד היו, ענייםשניתתתתקיח.
הטפרים. ואם. אב כיבוד ע"ד את, כבדכתיבתתתתקיט.
 ע"דקרושתהשם. כשהסופרכותכ,תתתתקנט. הנ"ל. ע"ד עשיר, היה אחדתתתתקכ.
 הנ"ל. ע"ד אדם, ימהראלתתתתקס. הנ"ל. ע"ד מפרנס, היה אחדתתתתקכא.
 הנ"ל. ע"ד הסופר, חפץ אםתתתתקסא. הנ"ל. ע"ד מעיר, שיצא מיתתתתקכב.
 הנ"ל. ע"ר עליו, ויכתבו כתיבתתתתקסכ. הנ"ל. ע"ר מכבד, היה אחדתתתתקכג.
 שצריך ע"ר מעתיק, היה אחדתתתתקסנ. הנ"ל. ע"ד טוב, יהודי אםתתתתקכר.
 בפה. קורםלקרוא הנ"ל. ע"ר בא, אחד אישתתתתקכה.
 שבת. ע"ר בפרק, אמרינןתתתתקסד. הנ"ל. ע"ר להכות, רצה ראובןתתתתקכו.
 הנ"ל. ע"ר אדם, יעסוק לעולםתתתתקסה. הנ"ל. ע"ד לאביו, שיש אדםתתתתקכז.
 הנ"ל. ע"ר בררך, ההולך הארםתתתתקסו. הנ"ל. ע"ר אביי, אמר והאתתתתקכח.
 הנ"ל. ע"ד יום, את זכור כתיבתתתתקסז. הנ"ל. ע"ר אמר, עשיר אחדתתתתקנט.
 הנ"ל. ע"ר הלכו, אדם בניתתתתקסח. הנ"ל. ע"ד עשיר, היה אחרתתתתקל.
 הנ"ל. ע"ר תפשו, הגוים אםתהתתקסט. הנ"ל. ע"ד רבו, אבירתתתתתקלא.
 הנ"ל. ע"ר שנתקוטטו, שניםתתתתקע. הנ"ל. ע"ר האדם, יחטא לאתתתתקלב.
 הנ"ל. ע"ר אך, והיית כתיבתתתתקעא. הצדיקים. ע"ד עולם, שם כתיבתתתתקלנ.
 הנ"ל. ע"ד שיש, החמה בימותתתתתקעב. ת"ח. כיבוד ע"ד ה', יראי את כתיבתתתתקלד.
 הנ"ל. ע"ד נכנס, אחר זקןתתתתקעג. הנ"ל. ע"ד נמליאל, שרבן מהתתתתקלה.
 הנ"ל. ע"ד לו, שיש ארםתתתתקער. הנ"ל. ע"ד דאמר, שמע תאתתתתקלו.
 הנ"ל. ע"ר שהיה, באחד מעשהתתתתקעה. וע.ד הנ"ל ע"ד ימים, אורח כתיבתתתתקלז.

 הנ"ל. ע"ר אדם, יתענה לאתתתתקעו.הצדקה.
 המל. ע"ד בשבת, היתה דליקהתתתתקעו. הצדיקים. ע"ר אנכי, הנה כתיבתתתתקלח.
 הנ"ל. ע"ד בשבת, הנולדתתתתקעח. הספרים. ע"ד בחסיי, מעשהתתתתקלט.
 הנ"ל. ע"ר חסיד, אחדתתתתקעט. הנ"ל. ע"ד רוצה, היה אחדתתתתקמ.
 הנ"ל. ע"ד בשבת, כשאומרתתתתקפ. הנ"ל. ע"ד ליזהר, אדם חייבתתתתקמא.
 הנ"ל. ע"ד היה, אחד זקןתתתתקפא. התפילין. ע"ד מתרים, במגילתתתתתקמב.
 הנ"ל. ע"ר לו, שנשלח למיתתתתקפב. ס"ת. ע"ד פשתים, כגד הטתקניםתתתתקמג.
 הקרבנות. ע"ד משיח, כהן מנחתתתתתקפנ. הנ"ל. ע"ד ק"ו, דברים והלאתתתתקמר.
 הנ"ל. ע"ד מפה, שולחנות ארבעהתתתתקפד. הנ"ל. ע"ד עומד, והוא נתיבתתתתקמה..
 הרין. יום ע"ר דן, שכיום כיוןתתתתקפה. הנ"ל. ע"ד משים, היה אחרתתתתקמו.
 המל. ע"ר השנה, בראשתתתתקפו.ן הנ"ל. ע"ד ארם, יצניע אלתתתתקמז.
 הלל. ע"ר אחר, ביום איךתתתתקפז. ן הנ"ל. ע"ד אנחנו, להם ואומרהתתתתקמח.
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סימן
תהתתקפח.
תתתתקפט.

סימן

 בלעם ע"ד נעל, במות ויעלהותתתתרכב.  הנ"ל. ע"ד משפט, עשיתכי
 הקוסם. המלאכים ע"ד אדונים, ואםכתיב

 הנ"ל. ע"ר שדי, מחזה וכנגדתתתתרכג.והממונים.
תתתתקצ.
תתתתקצא.
תתתתקצב.
תתתתקצג.
תתתתקצד.
תתתתקצה.
תתתתקצו.
 .תתתתקעז
תתתתקצחן

 יוסף. מכירת ע"ד שבועה, כאשרתתתתרכר. הנ"ל. ע"י הרים, אלהיכתיב
 יומף ע"ד יומף, סיפר חלומותתתתתרכה. הנ"ל. ע"ד נעשה, אמרלמה
 אחיו.עם הבגרים. ע"ד וחלי, זהבנום
 תורתנו ע"ד שכתוב, דבר איןתתתתרכו. הנ"ל. ע"ד והכתוב,אע"פ
הקדושה. הנ"ל. ע"ר וחלי, והבנום

 הנ"ל. ע"ד מה, כל לך רעתתתתרכו. הנ"ל. ע"ד שלנבי, אע"פומגיר
 הנ"ל. ע"ר ברצון, רוץ ארץתתתתרכח. התוכחה. ע"ד חכם,טוכיח
 הנ"ל. ע"ד הרבה, נכתבו למהתתתתרכט. הצריקים. ע"ר שלג,כצנת
 כ'ר ע"ד הנביאים, שמתו לאחרתתתתרל. קידוש ע"ר בשעת, היהמעשה

תתתתקצט.
תתתתר.

 קדש.ספריהשם.
 הכל. ע"ר בן, דאמר למאןתתתתרלא. הנדרים. ע"ד תשם, ורוהנשיאים
 עבר' עוברי ע"ד דניןאותן, שלשיתתתתרלב. לכבד ע"ר יפותה, אפיםבארך
 הלוחות ע"י למשה, לתת למהתתתתרלג. העשיר.את

תתתתרא.

תתתתרב.
תתתתרג.
תתתתרר.
תתתתרה.
תתתתרו..
תתתתרו.

 הנ"ל. ע"ד בן, יהושע רביתתתתרלד. התלמירי'. ע"י אכול, מצאתדבש
 הנ"ל. ע"ד משה, היה מהתתתתרלה. האורחי'. ע"ד באדם, מרכרועור
 הנ"ל. ע"ר רק, כארון איןתתתתרלו. ורעות. ירידות ע"ר רגלך,הוקר
 העגלות. ע"ר מכאן, צב.יה תאמיתתתתרלז. הנ"ל. ע"ד רנלך,הוקר
 המלך. דור ע"ד תמימה, ה' תורתתתתתרלח. החשד. ע"ר שהיו, ושמעוןראובן
 מזמורי ע"ד מזמור, סמך למהתתתתרלט. הערים. ע"ר וחץ, חרבמפץ
תהלים. מן להתרחק ורגל. רועהשן

 שמבאר ע"ד טל, שיאמרבמקוםתתתתרמ. רעים.אנשים
תתתתרח.
תתתתרט.
תתתתרי.
תתתתריא.
תתתתריב.

 בתנ"ך.מסוקים האדם. הנהנת ע"ד בנד,מערה
 הנ"ל. ע"ד נקבה, לשון צסוריםתתתתרמא. הנ"ל. ע"ר והכיא, היהמעשה
 המשכן ע"ד ירדה, לא במדברתתתתימכ. הנ"ל. עיר הנביאים, הוצרכולמה
 הנמים. וע"דובהמ"ק הנ"ל. ע"ד וארץ, לרוםשמים
 מצרים. יציאת ע"ד יצאו, ישראלתתתתרמג. ע"ד לשנאך, חלמךמארי

 המשכן. ע"ר תרומה, לי בויקחותתתתרמד.נייירנאצר.
 הכהנ.ם ע"ד החכמה, כצל כתיבתתתתרמה. הנהגת ע"ד הסתר, אלהיםכבודתתתתריג.

והמלכים.האדם.
תתתתריר.
תתתתרטו.
תתתתרטו.
תתתתריז.
תתתתריח.

 לבייש שלא ע"ד יהורה, ר' אמרתתתתרמו. הנסים. ע"ד נס, נעשהאם
 אדם. בניאת המלכות. ע"ר לכסף, מגיםהנו
 אומות. ז' ע"ד בצדקתך, לא כתיב תתתתרמז. האדם. הנהגת ע"ד עם, תריבאל

 הנ"ל. ע"ד תחיה, לא כתיב תתתתרמה. ן הנ"ל. ע"ד חכמה,ראשית
 נאמן להיות ע"ד וטים, יהודים תתתתרמם. ן קדושת ע"ר דבר, אהודויאמר

תתתתריט.
תתתתרכ.
תתתתרכא.

כנרית.ןהשם.
 הגיים. ע"ד איש, אין ומעמים תתתתרנ., הנ"ל. ע"ד ספר, לו שישמי
 ארבעת ע"ד מה, בפסוק תחלה תתתתרנא.' הראיה. ע"ד משה, אמרלמה
הבנים.ן הנ"ל. ע"ר איש, יעמודאל
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  הג'%. ע"ד לחמיו, המתין אחיתתהתרפט. הזכיות. ע"ר ונות, רבותינו אסרוהתתתרנב.

 הנ"ל. ע"ד לו, היה ראובןתתתתרצ. המצות. ע"ד ויקם, וישח ויאכלתתתתרנג.

 הנ"ל. ע"ד לא, ואם כתיבתתתתרצא. המלאכות. ע"ד את, עשו ויבזתתתתרנד.

 הנ"ל. ע"ר צוה, אחד יהודיתתתתרצב. הצדיקים. ע"ד אנא, רי אמרתתתתרנה.
 הנ"ל. ע"ד בנים, לו היו אחדתתתתרצנ. היצר. ע"ד נרכם, כרכה מהתתתתרנו.
 הנ"ל. ע"ר נשים, קחו כתיבתתתתרצד. השקלים. ע"י ראשים, ר' y,,yתתתתרנו.
 הנ"ל. שיר לו, שיש אדםתתתתרצה. האותיות. ע"ד שנוי, לשון שי"ןתתתתרנח.
 הנ"ל. ע"ר בן, לו שיש מיתתתתרצו. מעשהכראשית. ע"ר הים, לו אשרתתתתרנט.
 להרחיק ע"ר בן, לו שיש מיתתתתרצז. יצירת ע"ר מרוקם, שפיראיזהותתתתרם.

 העברה.מןהולר.
 הנ"ל. ע"ר בא, אחד כהןתתתתרצח. ודור. ע"דשאול באחתולא, שאולתתתתרסא.
 הנהגת ע"ר והישר, הטוב ועשיתתתתתרצט. הנ"ל. ע"ר בהגטון, היה מעשהתתתתרסב.
האים. בראשית. מעש' ע"ד כן, רשב"גולאתתתתרסג.
 בעי, ירמיה רביתתתתרסד.

~ay 
 הנשואין. ע"י אחרית, טוב כתיבתתתתש. האנדות.

 העל. ע"י טובים, מבני אהדתתתתשא. האדם הנהנות ע"ד אדם, ישוך לאתתתתרסה.
 הנ"ל. ע"ר לבנו, שמצוה האישתתתתשב. וע"ה.וחבר

 הנ"ל. ע"ד מעל, וישלחם כתיבתתתתשנ. הכהנים. ע"ד האולם, נין כתיבתתתתרסו.

 הנ"ל. ע"ר אוכל, לא כתיבתתתתשר. לשמש ע"ד אהרן, ויבא כתיבתתתתרסז.
 הנ"ל. ע"ר התענית, כי כתיבתתתתשה. חברו.את

 דור ע"ר ומואב, עמון זכולמהתתתתשו. הנקמות. ע"ד רוחי, ירון לא כתיבתתתתרסח.

 המשיח.ומלך הארם. הנהגת ע"ר חכם, תהי אלתתתתרסט.
 הנשואין. ע"ר נתנו, וזקןבחורתתתתשו. הנ"ל. ע"ד האיש, זה מי כתיבתתתתרע.
 הנ"ל. ע"ר אשתו, עם אמר החכםתתתתשה. הקב"ה. נזרת ע"ר לשלישי, אשהתתתתרעא.
 הנ"ל. ע"ר בן, חנינא רביתתתתשט. הנ"ל. ע"ד כן, בבנים וכיוצאתתתתרעב.
 הנ"ל. ע"ד עצמו, שמאבדישתתתתשי. העורבים. ע"ד הקב"ה, וימן למהתתתתרעג.
 הנ"ל. ע"ד אבן, חתכו לאחרתתתתשיא. התשובה. ע"ד תרומה, האוכלתתתתרער.
 הנ"ל. ע"ר בא, תלמיד אחרתתתתשיב. נשואין. ע"ר דורשין, איןתתתתרעה.
 הנ"ל. ע"ר הצדיק, יחשוב לאתתתתשינ. הנ"ל. ע"ד חומד, היה אחדתתתתיעו.
 הנ"ל. ע"ד אומר, היה אחרתתתתשיד. הנ"ל. ע"י נהנה, היה ראובןתתתתרעז.
 ע"דמצותפו"ר. החנםשמעלאחד,תתתתשטו. הנ"ל. ע"ד ימותו, ערירים כתיבתתתתרעח.
 הנ"ל. ע"ד היו, התלמידיםתתתתשטז. הנ"ל. ע"ד עשיר, היה אחרתתתתרעט.
 זנונים. ילד ע"ר היתה, אחת בעירתתתתשיו. הניל. ע"ר טיפול, לו שיש מיתתתתרפ.
 הנ"ל. ע"ד לזנונים, הרה אשהתתתתשיח. הנ"ל. ע"ד אחר, ראה החכםתתתתרפא.
 העברים. ע"ר ליהודי, היה עכרתתתתשיט. הנ"ל. ע"ד לבניו, הורה אחדתתתתרמכ.
 ע"דהמשפחו'. בםורמסכתעדיות,תתתתשכ. הנ"ל. ע"ר לחכם, שאל אחרתתתתרפג.
 הנ"ל. ע"ד אחר, מזכה ישתתתתשכא. הנ"ל. ע"ר ליחן, שחפץ ראובןתתתתרפד.
 הנ"ל. ע"ד אחין, משומרים שניתתתתשכב. הנ"ל. ע"ד היה, אחד רבתתתתרפה.
 הקידושין. ע"ד את, ששולח כהןתתתתשכנ. הנ"ל. ע"ד אחר, באדם מעשהתתתתרפו.
 הענוה. ע"ד יורשת, ענוה יש תתתתשכד. , הנט. ע"ר אשתו. שמנרוח אישתתתתרפו.
 הנ"%. ע"ר עסה, יש וכן תתתתשנה. ן ע"ר לשמעון, ביקש ראובןתתתתרפח.

 הצרקות. ע"ד והנה, צדקה יש תתתתשכו.והנשואין.
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 הצדקות. ע"ד שהוא, חסידות ישתתתת'שנו.
 הנ"ל. ע"ר חסידות, וישתתתתשכח.
 הדינים. ע"ד צדק, שופט ישתתתתשכט.
 הגורמים ע"ר שהיא, טובה ישתתתתשל.

 רעה. אוטובה
 הנ"ל. ע"ד שמביאה, טוכה ישתתתתשלא.

 הנ"ל. שיר מלא, חסדיש
 הנ"ל. ע"ד אע"פ, לימוריש
 הנ"ל. ע"ר שהוא, משבחיש
 המל. ע"ר שטובה, צניעותיש
 הכיל. שיד והסידות, עטהיש
 הנ"ל. ע"ר שאוהב, אהנהיש
 עבורת ע"ר לבבך, בכלכתיב

הבורא.
 השינים ע"ד לחטוא, אדםיכול

והנדרים.
 החסידים. ע"ד שאינו, חסידהרי
 הנ"ל. ע"ד צריק, תהיאל
 הנ"ל. ע"ר שאדם, דברכל

 ע"ד ארץ, דרך במסכתכתוב
התוכחה.
 החסידים. ע"ר אחר, בחסידמעשה
 הגאוה. ע"ר פיך, ולא זריהללך
 הצריקי'. ע"ד חכם, שהוא סיכל
 הנ"ל. ע"ד למי, טוביותר
 האדם. הנהנות ע"י חן, ומצאכתיב
 התירה. ע"ר אחד, זקןאמר
 המצוח ע"ד יסורים, אמרוהנה
 וגורותיו. ה' מעשיוע"ר
 הנ"ל. ע"ד בשם, חנירבי
 הנ"ל, ע"ד הרוחות, אלהי פעמי'ב'

 העתיד ע"ד רשע. מטרתכתיב
להא.
 הנ"ל ע"ד .צרת, זה לויתןכתיב
 טובה כפוי ע"ד על, ורחטיוכתיב
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 ע"ד האלה, האנשים מיכתיב
 צעב"ח. וע"דבלעם
 היצר. ע"ד נעשה, אמרלמה

 הרבית. ע"ר תורה, אסרה רבית;תתתשנח.

 אברהם ע"ד אברהם, שהיה כיון;תתתשנט.
ושרה.

 הנ"ל. ע"ד כי, אדעבמה;תתתשס.
 החרם. ע"ר יעקב, שבני אמרו;תתתשסא.
 בןיעקכ. נד עיר בנר, ותאמרלאה;תתתשסכ.
 הנהגתהאדם. ע"ד יוציאאדם, לא;תתתשסנ.
 המל. ע"ר הם, המעולות מידות;תתתשסד.
 הנ"ל. ע"ר ביתו, אל יעקב ויאמרנתתתשסה.
 הנ"ל. ע"י בבית, נכנס החכם;תתתשסו.
 הבנים. חינוך ע"ד יתומים, המגדל;תתתשסז.
 האדם. הנהגת ע"ד אדם, אמרואה;תתתשסח.
 ' הנייל. ע"ר מארץ, בא שהוא מי;תתתשסט.

 הנ"ל. ע"ד נדולה, קהילהזתתתשע.
 הנ"ל. ע"ד תען, אל כתיבזתתתשעא.
 הנ"ל. ע"ר איסור, דבר יש אםזתתתשעא.
 , לקרב מתי ע"ד דוחה, היה החכם;תתתשענ.

 החוטאים.את
 התוכחה. ע"ד חכמים, דברי כתיבזתתתשענ.
 הנצחון ע"ד חברך, נצחת אםזתתתשעד.

 האדם. הנהגתוע"ד
 להוציא ע"ד אדם, צריך אימתיזתתתשעה.

 החשר. מן עצמואת
 הנ"ל. ע"ד נא, יוקח כתיבזתתתשעו.
 האדם. הנהג' ע"ד על, עליו אמרותתתתשעז.
 תשובה ע"ר תשובה, שעש' רועהתתתתשעח.

ונדרים.
 החסידים. ע"ד אלא, חסיד איןתתתתשעט.
 ע"דהקרבנות. נ"ה, בפרשהויקראתתתתשפ.
 התשובה. ע"ר פני, לולא כתיבתתתתשפא.
 רבנו. משה ע"ר ומדדו, כתיבתתתתשפב.
 הנ"ל. ע"ר וערתו, קרח מעשהתתתתשפנ.

סימן
תתתתשנו.

תתתתשנז.

תתתתשלב.
תתתתשלג.
תתתתשלד.
תתתתשלה.
התתתשלו.
תתתתשל?.
תתתתשלח.

תתתתשלט.

תתתתשמ.
תתתתשמא.
תתתתשמב.
התתתשמנ.

תתתתשמר.

תתתתשמה.
תתתתשמו.
תתתתשמו.
תתתתשמה.
תתתתשמט.
תתתתשנ.

תתתתשנא.

תתתתשנב.

תתתתשנג.

תתתתשנד.

התתתשנה.
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