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 אענה הפתרון ענין וכה , הוא ומטרתו מענינוכי
 והארץ , הארץ ארז יענו והשמים , השמיםאת

 השסים יורשול, את תענה והרגן הדגן, אתתענה
 ותענד, , מרמז רותן ותשרץ , לארץ רביביםיתנו

 )הושע esp) כארבאן וערסול , ועובריוזוורעק:
 בלשון אם כי וריעה איננה אשר וריעה וע1 . יר(י
 לי וורעתקז ט( י )וכר' בעמים ואזרעם , אדםבני

 צו )תהלים לצריק ורע אור כה( ב להושעבארץ
 לכם גירו , זזסר לפי קצרו. , לצדקה לכם ורעו 'ש!(
 לכזו צדק ויורה יבוא ער , י4 את לררוש  ועת ,נקי

 וטלקוש יוהה מנזרת צדק יורה פתרון יב( י)הושע

 , לצרקה המוהר את לכם נתן כי וככוו יר( יא)רבי
 ב ליואל נראשון ומלקוש מורוה גמיש לכ"כ!ויורד
 משמיכם וצדק , וזצמה מארץ אמרע וכמובג(

 ' יב( מה )תהליםנשקף
 יג( יכו והמדבר ווק לא נדדן סי גי .זן*ק
 כסף מורקי ך( יר )וכרב: הסובה לפנינטורקיכז
 זרקה שינה גם , המה סובה כלי פד( 1)גמדבר

 י אדם בנ' בלשון אמורה זאת מלה ט( ו )הוש'בו
 טז( כה )שמות רהבו וזרת ארנו ורת .זרע
 ' יד סרת ' וב( ט )'שעכז תכן בויתושמים

 זיינן מחברתנשלם

 חיית מחבררנאחל
 הבש הבר הבק חנצלוע הבל "בס .חב
 הדר חדק הרל הר י הגר הגו ה3נ חג ,חבת
 חטא חט י הה י חק הו . הי חוה ע יחדש
 ה~ל' הק'חך חל חי חטר, הטף חיםהס
 הטץ המס המן המל המד הם ' הלש חלקהלץ חי הין הלמש הלרחלם הלט לר הפהל
 הנף חנמל הנם שך חנט הן , חמש המרחמק
 חף , הסר אסף חסן חסם הסל הסר הס 'הנק
 הצן הצב חץ המ1הפשי הסר חפץ הפןהפו
 חרז חת חרג חרב תר י חקר חק י חצר"צף
 הרצב ' הדץ הרף הרס חתז1 הרם הרךחרט
 חשה חשב הש חרת, הרש הרש חרקהרק
 השק השף השן חשמן חשמל השל חשךהשך
 . התף.התר התן חתם התל התך חת 'השר
 דזבי , רי,4!וקר : כוהלייות לנ' מתחלק .חב
 )איוב עוני בהני לטמון ך( בו )ישעיה רגעכמעט
 ויתחבא ד( ג )הבקוק עוזו הביון ושבז לג(לא

 מצפונורז לשון ' ה( ג )בראשות ויצמחוהאדם
 י הסה משפונות[]נ"ה

 י( א )רני4!ל למלך ראשי את והיבהם ,השני
 הוברו לשון ' ו( ק: )יהוקאל ישע וקובהבלי-2י
 יהטה

 נכון ' ג( לג )רברים עמים זובב אף ,זזשלישי
 החביאני ר( ג והבקוק הביון ויגורת להיותהבב
 ההביא ידו בצל , פתרונו ההיה וכה . ב( סט)ישע'
 ' ' ' ההבינוני ידי בצל הנביא כדבר , קדושועם

 ויסך לכוסך ענן פרש ' )שב(( המהירניבאשמתו
 ואנשי ' קנט( בחובב בידך לתלונה ונכון ,עלימו
 . אהבה לשון הובב' אמרופתרון

 כי ע( כו )תעו: טשבלה יי' =בן יהבך
 )שומטים הטים הבט ך( כד )רברים החךההבן

 ' יא(ו
 בטרם , האחר : מהלקות ש' מתחלק יהבל

 יג )זזומוע יולרוז הבלי ו( סו )'שעקה לה וזבליבוא
 הבליכז ח( ינ )ישער: וכחוון והבלים ציריםיג(
 1 )תלים און יחבל הנה י~( כא )איוב באסויחלק

 י ה( ה לפרר אמך חבלהך שמהכוו(
 )איוב אהבל לא נסבאתי האמר אל אל כי ,השני

 מעסוה אח והבל סו( ב )שם כרמים מהבלי' לא(לד
 )ישעידז שכון כופני על וחסל ה( ה )קהלכן'דיך
 קראתי ולאוהד י3( יג )כניזלי לו יוקבל לרבר בו בז(י

 ל4ו א( יו )איוב חבלה רוחי ו( ש! )וכריההבלים
 קם( י כזבלני וזבל ו( כד )רברי' ורכב רחיםיחבל

 עברת לא הבולה מלבא קרמק- ואף 1( א)נהמר:

המבאר
 לה הקורפת חובב במלח לחלותה ראפ חובב אף בפסוק מרך סלת פ4קנפ(

 . פוחס חברו וקן וכי חשחתה לשון דבר שם הבול : רקו'יקם(
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 והבלים , המה השהתה לשון כולם כג( ולדניאל
 וראוי לאלה קרוב הוא גם יו( כא לטיוב באפויחלק
 ' סנורתםלהיות

 וש ו( חץ ליהוקי יסרב חוב חבלתו ,השלישי
 תחבל הב5 אכר ה( ב )עמוס יטו הבליםבגרים
 ו( כב )איוב הנם אהעי תהבל כי כה( כב)שמות
 ' ערבון ענין ' יג( בו )משלי הבלהו נכריהובעד

 כוו )תהלים בנטהרים ל' נפלו הילים ,הרביעי
 אוהד גורל ה( יו )יהושע סגורה הבלי וימלוו(

 )מיכה בגורל הבל משלץ- יד( ז )שם אהדוהבל
 גורל ענין י ט( לב )דברים נחלתו הבל יעקב ה(ב

 יהמה
 וכשכב בו( בו )יהו' והבלעי מלהקי ,ההמישי

 )הס' הבלק- ועקת לקול לד( כנ )טשלי הבלבהאש
 תקון בהן אשר הספינות הבלי הם איה , כה(כו

 )קח' הכסף הבל כמו , כמשמעו הבלים ,מלאכתן
 והשיגנו ד( ש להושע אמשכם אדם בהבלי ו(יב
 , יג( יו )ש"ב הבלים וההיא העיר אל 'שראלכל

 ' יג( לוז )ירמוז בהבלים ירמזרו אתוימשכו
 מא( קיפו )תלים עודני רשעים הבלי ,הששי

 להקות ' ה( י )ש"א מהבמה ירדיכ! נבאיםהבל
 . הענין 5מיהנבעים

 מלמוודע לך רזעשדל בתהבלורץ כי ,השביעי
 ענין ה( א )שם יקנה תזזבלות ונבון ו( כר)כושלי
 * המהמועצות

 ותטרח א( ב )שיר השרון הבצלת ,חבצלת
 י כמשמעו רמץ' הנותנת בצה א( לה )ישע'כחבצלת
 יג( כפו לבראשית לו יינשק לו יחנק ,הבק

 יריו את הבק הכסיל י( 1 )משלי ידים הבקמעם
 ענין י ה( ג )שם מהבק לרחק ועת ה( ד)קהלת
 * ענינו כפי סהרונו , המהדבק

 הבר , האהד ( מהלקות 5ג' pinnD יהבר
 להברה וארה סג( קין )תלים יראוך אשר לכלאני
 ג( נו )שמות אתתה אל אשה הברת ה( לד)איוב
 4( יד )בראשית הנרו אלדר כל י( לו )שםויכונר
 ישראל בירו וכל לה( ך )רה"ב ותושמטאתאבר
 ' פיו( לו )יוטקאלתברו

 כה( כא )שמות הבורה תהרס זזבורה ,דשני
 לזז )תלי' הבורתי נסקו ל( כ )משלי פצעהברות

 ונמר מגורתו כי ונראה , המה שרפו עניןו(
 ' כג( יג ).רמיההברברתיו

 הברים הובר שו( יה )רב' דובר וזזבר ,השלישי
 )ישעיה בהברד נא עטרי ו( נח )תהלםמתכם
 , ע(כוו

 ביום , האהד , מהלקות 5ב' מתחלק ,הבש
 אהילה 6ש כו( ל )עועיה עמו שבר אות יר'הבש
 ה )איונ ויחבש יכאיב הוא כי ו( ג )ישעיההבש
 שונא האף ג( קמו )תלים לעצבותם ומחבשיה(

 הטוב , פתרונו וכה יו( לר )איוב הנבושמשמט
 ? היתרסא ; עליון משפפו שונא סימוא מילרפוא
 א )ישעיה הבשו %א כא( ל )יחוקאל הבשהלא
 ' ותעלה ורפואה וארוכה תרומה לשוןכיםו(

 פ( כס )שמוות מגרעת 5הם והבשת ,השני
 לראשי הבוש סוף יזו( כה )איוב הבש נהרותמבכי
 בהגלים יג( ס )איוב בטמון הבוש סנטם ו( ב)יונה
 , וזזגירה אוירה לשון ,כולם ' כד( בז )יחזק/הבשים
 נבך מימי , דכוא כדן הבש נהרורן כנבכיומחרון
 י נהרות הנורי עמם מים שם , נהרותהוגר

 נרי מהבת .הבת
 מהבת על ג( ר )נהוק/

 כט( כ4 לדה"א ולמרבכתן ולמחבת 'ד( 1)וקרא
 )שם ההבתים  מעשה על באמונה הקרחילשלם
 י ה( ב )ויק' קרבנך המהבת על מגהה ואם לא(ט

 וחג , דזאהד ן מהלקותן לנ מתהלקחג
 ב )נהום הגק- והודה הג' טז( כגהאסיף)שמות

 חוגג הטון סו( ל )ש"א והמים ושתים אבלשא(
 יק יד )ונרהב הסכות חג את להג ה( מב)תלים
 , הם מוערענץ

 כו( קיה )תהליכ! בעבותים הג אסרו ,חשני
 המוערים הובהים המה ' א( כן )ישע' ינקפוחגים
 , מגזרתו העליון להיות ויתכן י יי'למועד

 כז( קו )תלים כשכור וינועו יחוגו ,השלטטי
 ע( יכו )המעמה לחנא למצרים קרורה אדמתוהיתה
 על הג חק כו( ה )משלי תהום פני על חוגבהקו
 )ישעתק הארץ הוג על הישג י( כו )איוב מיםמני
 )שם יתארהו ובמהוגה י הם הקפה ענון ' ננ(מ
 מגזרת להיות ויתכן זזרש, ממלאכ' נ:לי הוא ע(מד
 הבתל הוא , מפעל כענין מחרונו ויהיה , העליוןוה

 י הפסל צורת בו לתקן וחוגג וסובבהמקיף
 הוא כב( " )ויל למינהו ההגג יאת ,הנב

 י ארבה מסע עוףשרץ
 שכני יד( ב )שיר הסלע בהגוי יינוני יהנו
 נקיקי כמו מחרונו י טז( מפו )'רכו'ה ויסלעגוקגזי
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 ולא ו( ל )איוב הכמים וחר' סט( 1 )ע~ע'הסיטם
 במלים ונל"ן ויש , אין אם יסוד הואילו אםנודע

 במחברת כתובים הנם , יוצאים אשר וישבאחוים
 נעדרים נמצאו כי לולי מהמלי היוצאים והווין ,ויו

 ' יסורתם נודע 5א מגורתם חנגוריםומהמלים

 שק חגרת טו( כג )'חוק' אוור הגורי .חגר
 לשון 1( ח )ויקרא באבנט אתו ויחגר ח( א)יואל
 ' הטהאוירה
 הר ורבר , האחד : מחלקות לד' מתחלק יחד

 ומגרתו , כאחד הר פתרון 0 לג )יהו' אחדאת
 חר דניאל די יפו( ג )רניז!ל שבעדו תרלאתונא
 ומלבד ' א( 1 )שם חדה בשנת ג( ו )שםמנהון
 מגזררע נראים אשר , עברית בלשון מלים ישאלה
 ח(י יט )שמות יחדו העם כל ויענו , יחרו כמווזד
 כמספר ' ב( כב )בראש' יהירך את מך אתונמו
 )תלים יחידתי כלב ומיד י י( יב )וכריה היחידעל
 אינכ! היודין כי האלה המ5ימ ונראיכז ' כא(כב
 י יוכעס ו( ג )איוב שנה בימי יחר ואל ,יסוד

 ויחד ו( כא )תהלים בשמחה תתדהו ,השני
 מעזככו הוא יי' חדוות כי ט( ע; )שמורריתרו

 כו( יו )דה"א במקמו ותרוה עו י( חהחמי;
 ' המה משושענין

 אסוחח ב( יו )יחוקאל חידה חוד ,השלישי
 לנני חדתה התירה ה( מט )תהליכי הדתיבכנור
 )משלי וחדתם חכטים דברי טו( יד )שופטיעטי
 , המה ממשל קרוב רומיות עמן ו(א

 מואבי וחדו א( ה )יחוק' חדה חרב ,הרביע'
 יו( כו )כישלי יזוד בברזל ברול ח( א והבקוקערב

 לכיורה ענין ' כב( כנא )איוב חרש חדודיתזזתיו
 כסף רי וררעוהי חרוהי , ארמית בלשון ויש :המה
 י סץשו ארמית בלשון וקע: לב( ב)דנהיל
 כז( יט )משלי מופר לשמע בם "יי 'חדל
 אביון יחדל ל"ו כי כו( ג )'חזקאל 'ז;ד5ודולדל
 מגרתו להיות ויתכן . כניעה לשון '4!( גוו)דבר'
 )שקוורץ כונונו חדל י4!( לה )יתעסה חדליושבי

 י יב(יד

 חרק כמשכת ד( ו )סיכה נחרק טיבם יחדק

 , וחוחים וקמשונים , סירים ממיני יט( טו)משלי
 וסלונים , וררדרים , וקוצים , ואטדים ,וחרולים
 , המה וברקנים ,ובאושים

 ט( לז )איוב סועד; חבוא החדר ק יחדר
 יט( כא )יחול להם החדרת הגדל חלל חרבהא
 ' ל( מג )נראשית החדרהויבא

 , האחר : מהלקותו לב' p~nr1D יחדש
 יומניכם גם חרשיכם כג( ג )איכה לבקריםחדשים
 . לא( יח )יחזקאל חדש לב ח( א )שמוחחדש מי 0 קיד )תלים ארמה פני ותחדש יד( ז)שיר

 חדשיכם ב( ע )שמו' לכם הוה החדש ,השני
 ' הם ירחים לשון ' יד( א )ישער;וסועריכם

 מחווע , האחר ; מחרקות 5ב' מתחרק .חו

 ג( יט )תלים דעת יחוה ו( לב לטיוב אתנםרעי
 ' ו( ב )שב! החוני ע( ה )רניזל אח'רןואחויה

 ן המה הגדהענין

 וזזותקהכם כנא( לב )במדבר "יר חות ,השני

 . הם כפרים ענין)שם(
 שקרים מזני ו( 'ג )ש"א יבחוחים .חוח
 5א ו( א )אמתו ותכלת כרפם "יי יחור י ניטמעו , תחתיםובורות
 חורי ואורג'כ! כב( כפו )ישעיה קרורו פניועתה
 ארסית נלשון לבן וכ5 המה, לובן ענין ט( יט)שם
 במחבררץ ז%4-ז מלה ונקרמה אמרנו וכבר ילשר
 ד:וא"ו עקב 4וכ! כי רזשניתקה ולא קפא(חר

 ' יסור הוא"ו שאיןאע"פ
 חוון , האחר : מהלקותו להרגע מתחלק .חן
 א( טו )בראשית במחיה א( ח )דביזיה אל'נראה

 )איוב אחו ולא בעשתו שטאל א( ג )יואלחזיתות
 ; המה ומבט ראמה ענין מ(כג

 נומחוה ל( ש )תלים חפצם מחוז אל ,השני
 שאול את וחוותכם ד([ 1 קסב()ט"א מחוהאל

 ועגם יז( ח )איוב קזזה אבנים בית יח()ישויכח
 )ישעי חזה עשינוטיבול

 . המה גבול ענץ טו( כח
 עושה נו( כס )שמי התנופה חוה ,השלישי

המבאר
 אצל וחברו פתרו כו anlb1 קרח לשון מחוה י רשיי קבב( ת ר ב ח ם ב כחוב וון העתקת מלבד החעתקות בכלקפא(

 רונחןאף ועי'. הוא כך משנה שבלשון חוות וכל , חפצם מחוו עין , וכון וכן שבב ל ב'ד' נהקנה כ' וראה בה ונם ,1"'1
 פחו: חפצם. במחוז רש" הביאו וכר . ווי לקבל ריי הרגמוהוא השרשים כל מרר מנחם כ' ברור נרצח סבאן . חר בשרשלחלן

 , שאיל אח וחךתכס עם חברו ומנחם נביל לשון פחוו ,חפצם לא . אחריחט והרביעים והשלישחס במחברהו. ראשונההשפיט

 חסרבכל עלפחהה וסחהז הפסוק כ' הקורא דע אסכםע"כ. ר ב כ ו בפירחי כאן אוטר לחדתו , האסבורנ נוכחכסרר
 והוםפח'איחולפ.רברירשי'ילול.הכ,קאשרלפמ. עין ול'ו. השזיחיה ולא וכש וכקדמהאמרנו
 , בההקדסחרבריט

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



87] 
 ' א( י מנרקבתועים

 , בו( כזז )איוב קולות לחזיז ודרך ,הרביעי

 כראי חוקים יב( י )ש"ב ונתחזק חוק .ךזזק
 ; חק( לו )איובמוצק

 ונום חח , האחד 1 כנחלקות לב' מתחלק ,חפן
 כח(י 'ט )מ"ב באמך חחי ושטתי נב( לה)שמות
 ' כן( כו )משלי שכור ביר עלה חוח ,זהשני

 קמשונים לשון ב( ב )שיר החוחים ביןכשושנה
 .הם

 חטה , האחד ; מחלקות לב' מ"הלק .חמ
 ד )יחזקאל ושעורים חטיו ח( ח )רבריםושעורה

 ' יו( כו )שם מנית בחטיסו(
 ג( ד )שיר שממנותזי דמייני כחוט ,דגשני
 )יהושע השני זקוכו יב( ד )קהל' המבגולשוהחוט

 בג( יד )ברא' הנעל שרוך וער ונחוט אם יח(ב
 , "מג( המה מתיל ענין 'ב( ד )שרא הקיטוואשיק!

 תחטאני האחר, : מהלקות לב' מתחלק יחמזא
 )ועף יזבית את וחטא ט( נא )ת4' ואטהרבאיוב
 טוהר ענין כא( ח )במדבר הלוים ויתחטאו נב(יר
 יהם

 מו( ח )מ"א יחטא לא אשר אדם אץ כי ,השני
 העגלה וכעבות ה( נא )תלים תמיד טדיוחטאתי
 ונראה , הם שגגה לשון קח( ה )ישעיהחטאה
 יחטא ולא השערה אל באבן קלע זה כל מגזרתוכי

 חשאית שלמה ובני אני והייתי מו( ך)שומט'
 , ושוגינמ רץועיכז[ ~נ"ול טושנ( כא( א)מ"א

 י השגורז לכו( לא )בראש' אחסנה אנכיוהנזרתו
 וןזפוחריכ! י קסד( והשלכותיה לי השגיתידזאנכ'

 חטא וסגורת כי ונראים , ועמל סבל לשוןאומרים
 המלים שקצות אע"פ , המה שגגה טתרונואשר
גרוע'

 אלפיי
 ' יחדו נוטים אחר ענין אחר

 בנותינו , האחד מחלקות: לב' מתחלק יחפב

 אפוון דזכובוי( וב( קוף )תהלום מחטבותיכוויותי
 י המה ובועל גובזז לשון מיו( ז )משליכנצרים
 וחטבי ה( יט )דבריכ! עציכם לחיוב ,השני
 .  עצים כורתי כג( כו )ההושע כמם ושאביעצים

 ט( טח )'ששדז לך אחטס יתהלתי יחים

 אארז שמי למען , כמשטש המלה ש יורההענע
 . לך אסלח תדיתי ולמעןאמי

 וחטפחכמ ט( י )תהלים עני "טף ,חפף
 כמו , ואביון עני יחכוף , כא( כא )שומטיםלכם

 ייכורוף
 א( יו! )ישעיה ישי מגוע חטר ויצא 'חמןר

 כמשמש. הוא שבט לגוון ג( יד )משלי גאוהחטר

 חייב( , האחר : מחלקות לב' p~rmD .חי
 יפו( לח )המשה יודך הוא חי חי ע( י )איובוחסד
 הוה צנא הוה גרי ה( מה )בראשי' לכווניהכי

 ך )ש"א חיות אלמנות יפו( ה )רניאל קקה(מחא
 ' חיים לשון כולם יא( בז )ש"א דוד 'חיהלאג(

 )איוב בקדשים וחיתם , חיים מגורת אלהוגם
 עניץי חית נח( לג )שם תראה באור וחיהו יד(לו

 כב( לג )איוב לממתיכז וחיתו יט( ער)חהליכז
 י rrn נפש ענין ך( לג )שם לחם חיתוווהמתו
 בחי וישבע , שבועה מלשון חיים מגורת אלהונם

 )סו"4~ נפשך וזזי יי' זהי ו( יב )רני4ולהעולם
 כוו

 , דן אלהיך חי סו( מב )בראשית פרעה חיכו(
 בלשון חיים ויש י יד( ח )עמו' שבע באר דרךוחי

 )עועיה ויחי השחין עי וימרחו , כאלה ,תרומה
 ער במחנה ח( ח )מ"ב וה מהלי האחיה כא(לח

 )בט' וחי הנחשת נחש אל ח( ה )עזושעחיותם
 הבשר , חי איננו אשר חי והר ' ונרפא ט(נא
 )ש"א חי אם כי מבשל בשר טו( יג )ויקראהחי
 קטנות חיות י( יג )ויקרא חי בשר וטחית טו(ב
 החקה במש כל ואוח כה( קד )תהליכמ גדלותעם

 ארב בכוו חקה ותבוא כא( א )בראשיתהרמשת
 תיון וארבע יא( קד )תלים שדי חיתו זז( לולטיוב
 ו( ן )שכס רביעת! חיוה וארו ג( ז )רניאלרברבז
 למוער י( חק )בראש' חיה כעת אליך אשובשוב
 האחרת שנה שינם טז( ד )ס"ס ח"ז כעתהוה
 הידבש בני כלשון דבורה ואת מלה , הבאהשנה
 גה )ש,'א לחי כה ואמרתם בענינם להיותויתכן
 אוהבו הארם עקר כאשר , הוא ברכה לשוןו(

 ולשנים , לשנה גם : ואומר ומברכו שמחתוביום
 סיאובי אומריכ! אשר מהסותריכ! ויש ,רבור?
המבאר

 ופחברים חימומם שחם כנ[ .דלבראשית
 פייל

 , זה עם סיח '
עם"סה(

 לאמר . בידרי יי ק מט ]חלים לזצח עח- בזתי

 פיעל'קסד(
 . טוחם איכ'ר

 חמירהה, שלמיי ומזכי לי '
 המעתיק טעות כ' נראה אבל . לבר ח"ח אווי רקהיארשם

----- ---.---- - - - -
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 מא( לנ )במד' מחותמים חי וגורתו , היהכפרים
 ממנו קרוב הראשון וחטראה י )שם( שירחות
 מגורת כי האלה המראות נראים , ולמחרוןלענין
 סני כמעט איתם יטו הענינים אבל , הנהחיש
 :הדרך

 וחירר לא( סח )תהלים קניה חית גער ,השני
 . וצבא פופסר ענין יג( בג )נמ"ב זזנהפלשתית
 ב )יואל הגרול חלי ו( ז )מ"ב גדל חיל -חיל

 י המה שגא לשון יד( לא )במד' נוזיל פקודי על3ה(
 מע( קיח )תלים חיל ערוה יי' ימין רוממה ח'ימיו
 )תהלים לחילה לבכם שיתו (( י לקהלת יגברוחיים
 . המה ועוצם[ ~נ"וו ואונים כח לשון יד(מח

 שמוזחי נרגעי יב( ב ואיכה אמתם חיק אל .חיק
 ד )שמות טחיקו ויוצאיה ה( סו לבראשיתבזזיקך

 . ו( ר )שמו' חיקו אל יר( כא )משלי בחקושחר1(
 וחכיתי , האחד . מחלקות לנ' טתהלק ..חך
 יזו( ל )שם לו חוכי כל אשרי יו( וו )ישעיהלי"

 )דני/ המחכה אשרי ט( ו להושע גדורים אישוכחכי

 ד( לב לאיוב בדברים איוב את חכה ואליהו יב(יב
 . המה תוחלתלשון

 כלה ח( יט )ישע' חכה בדוור משליכי כל ,השני
 אשר הדייג כלי הוא טו( א )חבקוק העלהבחכה
 . בויצוד

 וחכך טז( ה )שיר ממתקים חכו .ז-ומלישי
 ו( ח )משלי חכי ההגה אמת כי י( 1 )שם הטובכ"ן
 . ג( ה )שם חכה משמןוחלק

 ע( מט )בראש' מיין עינים חכליל. 'לתכליל
 . המה אורם ענין כס( כג )כושלי עינים הכללותלכוי

 ישועה , האחר : כבנלקות לכו"ו מתחלק .כקל
 )אינה וחומה חל א( נו )ישעי וחל חומותישית
 לשעיה עפי ובמחלות צרים גמערוח ונאו ח(ב
 ונמוחי גאיות ענין כג( כא )ככ"א יזרעאל בוזל יכו(ב

 . החומה סבירות העשויותעסק
 נומנה ותעד יב( גה )משלי כתם וחלי ,השני
 ענין ב( ו )שיר חלאים כסו טו( ב )הושעוחלתה
 . המהעגלים

 כחללים ושרם ע( ה )'זמע' שליל חח ,המלישי
 טז א )ס"א בחללים מחללים והעם ו( מז)תלים

 קמו( כווית על כא( כא לשופטיכן בכ?חולרץלחול

 נלי מבז כפו( ל )יזמותיה בחליל כהולך א( פה)תלים
 . ווזירגזיר

 נח( קימו )תלינם לב בכל פניך קיליתי ,תרביעי
 )שמות בושה ויחל י( א )מלאכי אל סני נאחלו
 את נא זול ו( יפו )כושלי נדיב פני מזלו רבים א(לב
 )ש"14 חליתי 4 חי ופני ו( יג (R"D אלהיזי יי'פני
 . 'ב(יג

 ד( גג )ישעיה נשא הוא חלינו אכן ,ההטיטף
 דנאל ואני מא( כח )דברים נזכה וכל חלי כלגם

 )ירכיים יועילו לא נחלו בו( :ץ )דניאל ונחליתינהייתי
 מחוללת ו( 1 )עמוס יוסף שבר על נחלו ולא יג(יב
 יג( ו )מיכה הכוחך החליתי כו( נא )'טועיהתנין
 טככז חלה ואז כד( כט )רברים בה י4 חלהאשר
 . כנדוה לסזון זץ( כב )כי"אעלי

 גכמ חלה כי כד( ו )ירמיה כיולדה חיל ,השפוי
 לא יח( כו )שם חלנו הרינו ח( סו )ישעיהילדה
 ; ריכוזה !נוריבז לכנון ד( כג )שגז ילדתי ולאוזלתי
 יחילו כפניו , וכוורות כנגור לענין קרוב דילוינמ
 ה )קיסרה חלו ולא אתם הכיתה ו( ג )יואלעמים
 ותתחלחל ג( לא )ש"א גוהמוריכמ כיאד והזלג(

 תפזילו לא כופני אם , דד( )אסתר כנארזזמלכה
 . כב( ה)ירממץ

 חימס כמו ב( כב )יצועיה נקרב חללי ,השביעי
 י מוו( סו. )ישעיה יי' זוללי ורבו כר( כגממדבר

 ד( מפו )בראש' עלה יצועי חשת אוהשמעי
 שרי האחלל ד( לו )יחולחל קדמו שם אתויחשו
 שו( לודז לשם יחל אק- כי כח( נוג )ישעיהקדש
 זול דרך והוא י( י )ויקרא החל ובין נוקדשבין

 . ככושכועו זבול כזה( ינץ )שא' לך זזללזה כאלו()ש"ע

 , כסו( ג (f'e יואב רישש על יחלו ,התשיעי
 . יכז( כג )ירט' יחיל רששם ראש על מתחוללוסער

 תת אחל ב( א )הושע יי' דבר תחלת ,העשירי
 היום כר( ג )שם החלות אתה כה( )דברף:בטחדך
 וכלה החל כוו( בב )ש"א באלוזים לו לשאלהחלותי
 )שם נח ויחל ח( י )בראשית החל הוא ע( ג)שם
 ראשית ענז . ב( ג )ש"א כהות החלו ועיניו ך(כן

 .הטה

הואר
  שמית כלם . ק-וחן . ציות , ועלמות . נחלות בכלן פתר מנחם : רששקמי(
 . ע"כ , הכלי לאותו הראוי =ר לפי היחח הסתור וכשטוח . הם מסרפל'
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 ותחולל יח( לב )דב' מחללך אל , עשרההעשתי

 )איוב חוללת גבעות ולפני ב( צ )תהמם ותכלארץ
 חללדז כד( זז )משלי חוללתי תהמות באין ו(טו
 כו )שם יחללו הרמאים יג( בו לאיוב ברח נזזנוירו
 . המה בריביה עניןזז(

 אחרכם ימים שבעת עוד bre1 , עשרההשתים
 ז( א )טשלי אבדה אוניכם ותוחלת ס ח)בראשית

 לרבניכם הוחלתי הן א( מא )איוב נסבה תוחלתוהן
 ויחלו לג( 1 )מ"ב עוד ל,4 אוחל מה יא( לב)שם
 מלך ממשא מעט ויחלו ו( 'נ )יחזקאל דברלקים
 . י( ח להושעשרים

 ושמתי כו( עת )תלי' ימים ונחל , עשרההשלש
 זרעך כהול ויהי יג( לב )בראש' הים כחול ורעךאת

 . יח( בם )איוב ימים ארבה וכחל יט( טח)ישע'
 כוו )במר' תרומה תרימו חלה , עשרההארבע

 . הם עגות ענין יג( 1 )ויקרא לוקם חלות עלה
 )יחוקאל בה חלצתה אשר סיר , עשרההחמש

 יב( כד לשם הלאתה רבת ממנה תצא ולא ו(כד
 . והםענין

 חלב ודי , האחר ' ענינים לגי מתחלק .חלב
 יין יט( בג )שמות אמו בחלב כו( כו )משליעזים
 ' לג( ל )משלי חלב מיץ א( נה )ישעיהוחלב

 זזאליה יכלבו יז( ג )ויק' דם וכל וגלב כלהשני,
 ז( מד )יחוקאל ודם חלב ט( ג)שם

 חלב יב( יח )במדבר יצהר חלב כלהשליחיי,
 )ברא' הארץ חלב את ואכלו יד( קמו )תליםחטים
 טוב ענין יח( כו )יהוקאל קמו( חלבון ביין יח(מה

 .כמשמעו
 ובוצוזרים ו( לפו )תל4 נגדך כאין "5די .חלד

 . הבלו חיי וימי הארם ומן יו( יא )איוב הלריקום
 . ודוא[ שרץ כנין כפו( א )ויק' והעכבר החלדולשמפו
 ופתרונה , נתורה דמיון 11 ימלה אין -חלט

 חטטוה כמו לג( כ )ט',ו הממנו ויחלטו ענינהכמי
 . קנח(סמנו

 עיניו י( י )תלים חלנאים  בעצומיו יימל יחלך
 )שם חלבה יעה עלין- ח( י )שם קמט( יצטנןלחלדה

 . ומרודים נמוכים ענין יד(י

 הנה , האחד : מחלקות לב' מתחלק יחלכם
 . א( קבו )תה' כחלמים היינו ט( לז )בר' חלוםהלמתי
 יחלמו טו( לח משע' והחייני ותחלימני ,השני
 בתר בועם יש אם ד( לפו לאיוב גבר ירבובניהם
 . זזתה ורבוי גורל לשון כולם ו( ו )שםחלמות
 הענין לפי הוא כה חלמות בחר טעם ידן אםומחרון
 ]הוו ברברי משהגע איש בריר ורעת טעםהיש

 . הבליוברגול
 קיר )תהמם כמם למעינו חימיות -חלמיש

 החלמיש מצור יג( לב )דגי צור מחלמיש ושמןח(
 ' ואומץ[ הי"וו אמיץ צור ענין טו( ח)שם

 מז( ו )ש'צ החלון בעד נשקפים .חלון
 י יא( ו )דנ' כוין לשון ט( ב לשיר החלנות 0ןמשגיח
 חלף ,או האחר ; מחלקי' לב' מתחלק .חלף

 ינו( ב )שיר לו הלך חלף שו( א )חבק' ויעבררוח
 לתיוג לו אבין ולא ויחל ו( צ )תלים וחלףיציץ
 כלגוש ג( י )ש"א והלאפה משכו וחלפת יא(ט

 )דני' עלוהי יחלפון כו( קב )תלים ויחלטותחליפם
 . המה מעבר ענין יג(ד

 ותחלף יב( יד )שופטים בגדים חלפת ,השני
 כו )ויקרא יחלטנו לא מא( לא )ברא' כורכרתיאת
 עמי וצבא חלימות יד( יד )איוב הלסתי בוא עדי(

 . המה תמורה עבין יו( י)שם
 חלוצים , האחד : מהלקות לה' מתחלק .חלץ
 )במד' חשים נחלץ ואנחנו יח( ג )דבריםתעברו
 . המה שנס ענין יז(לב

 כנ( ג )יששה והמעטפות המחלצות ,השני
 אות לך וקח ד( ג )זכריה מחלצות אתךוהלבש
 . המה מלבוש ענין כזל ב )ש"בחלצתו

 והאמונה יזו( לה )בר' יצאו מחלציךהשלישי,
 זזלציך כגבר נא אזר ה( יא )יתעטה חלציואזור
 ' ו( ל )'רמיה כיולדה חלציו על יריו ג( לח)איוב

 את וחלצו ט( כה )דבר' נעלו וחלצה ,הרביעי
 יטצאו ולא יי' את יבקש 'לכו מ( יד )ויקראהאגנים

 .. מעליהם סר פתרונו ו( ה )הושע מהםחלץ

 י4 חלצני ה( 1 )תלים נמשי חלצה ,החפישי
 לו )איוב בעניו עני יחלץ ב( קם )שם רעבנאדם

המבאר
 הלכח קרוב וכן 'צפנו לחלבה מהראותה ופיהם רש'": קסט( חלב עם חברו ופיחם , סכ"2ל 5ק ץ חובט 'ע : רש"'קפי(
onan. שוד וכה וסרביים נמוכים עמן חלכאים בעצופע ונפל כמו 

(nopהפלח היה מזחם 5פנ' אשר הנוסהא בתוך כי מכאן וראה , 
 , ורירוטסי קישוט בזוכחח כסו , ססזו ףחלטוחנתוב

ןנ

------ - - - - - - - - -  - 
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 מצרה צדיק יו!( נח ~שעי' יחליץ ועצמתזסו(
 ' הצקה ענין זז( שו )משלינחלץ

 חלקי , האחד : מלמקוה לג' מתחלק -חלק
 )רב' עמו י" חיק כי כד( ג ואיכה נשי אמרהיי'
 . כה( בג )ש"ץ! הכותיקות סלע פו(5ב

 ואנכי כב( גה קתלים פיו טחטאת דלקו ,השני
 עמעמי ) חלקך נדל בחלקי ש( בו )ברא' זקקאיש
 מחליק מ( ז )ש"א הנחל מן אבנים חקקי ו(נו

 ג( יב )תהלים חלקות שמת 1( מא )יציעיהפפמש
 נחליקורן טז( מ )כראשית צמחו דלקתוש

 )משלי וזכה כושרן וחלק יב( כג )'רמיהבאפלה
 אתרעה ג( לו )תלינם בעיניו תליו החליק כי ג(ה

 כה וקיקך, נחל נחלקי ופתרון בוז( ב למשליהדליקה
 ראויות חלוקורז אבניכז תבחרי נחל כואבבי ,הוא
 הם  תעתועים וצלטי , כישכוש אבן ביהםלהקים
 ' כגנחה העלית נסך שפכת להם וגוריך, דלקךהם

 בדולק יפו( לג )בראשי' השדה חלקת ,השלישי
 ד( ז )עטום החלק את ואכלה י( 10 )כוזבערעאל
 ונח , 1( ה להושע חלקקזם את חרש שיכלםעתה

 שדותיהם עם אותם ועוכל בא הדש הוה ,פתרונו
 . שרה עמן וחרק , וקצריםולחטם

קח5ש  DWt~ "עי 
 י( ד מואל אני ער

 חלושזז ענות קול ואין יג( יו )שטות עזושעויחלוש
 ענין יב( יד )הטעיה נוים ש חולש יח( לבושם
 . הכההכובר

 חטת , האחד . מחלקית 5ם' מתחלק .חכם
 רודזי שתה חסתם אשר לג( לב לדברים יינםתנינם
 ראש ענין ר( קט )תקים עכשוב חמת ונד(לאיוב
 . המהולענה

 יד( טו )משלי מות טלאכי סלך חמת ,השני
 לי אין חטה לח( עת )תהלים חמתו כל יעירולא

 - קצף לשון ד( כו)יזעעהז
 ויקה ו( כס )איוב בחמה הליכי ym1 ,השלימו

 פיו מחמאות חלקו ח( יח )בראטרת תזלבחמאה
 . במשמעו חמאות כב( נה)תהל'

 פוו( סר )ע~עמז אור רמוזי חסותי .הרגיעי
 DD11 השכתו וחם א( הו )בהאשים היוםכהת

 ך( לא )איוב הלחטם כבשי ומגו נא( ט1)שטות
 - המה סכן לשון יו( ו )שם טמקומם נדעכובחטו

 ויחסן לט( 5 )נוטשיה הצאר ויחמו ,החמישי
 )שם נסקלות ליחסנה לח( 5 )שם לשתותנבאן

 הנחמים ז( נא קהלים אמי יחמתני ובחטא מא(ל
 .. כנא( ל )ברא' זזצאן מהם בכל ה( נו )"שוףבאלים

 הלבנה אור חהקז י( ו שקי כחכוה בהה ,דבושי
 ולסיון זקרסוה ענין כו( ל )ישקךדז החטיהכאור
 , הואחמום

 אני פנו( כה )ש"א עינו היו חומההמביעי,
 חוטתיך ח( ב )איכ/ ציון בת חומת 0 ח )סררחומה
 . המה שור לכדון פוז( כופו משעטה חטירנגע

 )בראשית תמנתה עלה TDn הנה ,השטיני
 . כה( לזז )שם חמיה אל שלזזה והיא יג(לח

 הכרם ויכלו יד( נא )שם מס וחטת ,התשיעי
 . טו( כא )שם החמתמן

 נתנו נ0 ט לדמאן אתה  חמורות מ .חמר
 . יא( א )איכהמחמריהם
 בחבולת יפז( ב לואל עמו ש רחטל -המל

 מיטב על העם חכך אשר פוו( ינו )ברא' עליוח'
 . רחמים ענק יו( טו )ש',! והבקרהצאן

 ואת 5( כו )ויקרא חמנינם את "כרתי 'חמן
 . המה ואשרות במות ענין ד( יר .)דה"בהחטנים

 חסם האחד, י ענינים לב' טתחלו .חמס
 נא )שם בבל ש וישאף חמסו ו( ו )ימההושד
 ענין כולם 5ו( זז  )טשלי נפשו חמס וחטאילה(

 . הסמעשקווז
 קמם 0 ב )איכה שכו נגן וקסום ,השני

 עקבץ- נחמסו שוליך נגלו לנ( טו )איוב בסרוכגפן
 - הסה הסוחחה ענין . aa) יג)ירממז

 חמוץ , האחד . נוחלקות לד' מתחלק יחמץ
 : ארום כסו א( סג )ערומה טבצרהסנרים

 והפרו כא( עג )תהלים לבבי יתחמץ כי ,השני
y1D"'ד( עא )תה' וחוטץ מעי מנף '0 א )ישע . 

 ג( 1 )בטדבר שכר yDn1 חן חמץ ,השלומי

 כה )שם נתר על חמץ כו( י )כנשלי לשניםכחטץ

 כממטעוה
 וזטיץ בליל ע( כג )ויקרא תאפינה חמץ ,הוגיש -

 לשון ד( יב )שמורן כמהצצת כל כר( ל)יודעיה
 * המה וחמזשאור

 חמקי ו( ה )שיר ענר חמק ודורי 'המק

 לא )ירמזר תתחמקין מתי ער ב( 1 )שםירכק-
 י וסביב עגול עניןכב(

 , האחר : טחלקורו לששה מתחלק ,חמר
 טז )איוב תמרמרו פני ש!( ג )איכה מעיחמרמרו
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 ' ר( סו קהלים מימיו יחסרו קרמוסו(

 והחסי ג( ב )שמות בחמר ותחמרה ,השני
 ' י( יד לשם חמר בארת ג( 'א )גר' להמר להםהיה

 חמר וין ב( כו )ישעיה חמר כרם ,השלישי
 שתה חסרא כו( עה)תלים

 )דנש~
 ' חן לשון א( ה

 מששר טז( כו )ויל שערים חמר ורע ,הרביעי
 ההסר אל , והאימה החסר ועשירת , הבתהחמר
rr~המד; כורה ענין שו( כה )וחזקאל ויתכנתו ' 

 חסר 0 ח )שמורו חמרים חמרים ,החמישי
 חמור , ותחמור בלחי יו( ג )חבקוק רביב!מיכ!

 : ערימות לשון סו( מו )שומטיםחמרניים
 יד( מט והראשית גרב! חמר יששכר ,דשדשי
 . ג( כר לחיוב ינהגו קרומיםחמור

 , ד;4ח,ד : מחלקורז לב' מתחלק יחמש
 חטשים תענרו ואם יח( יג )שמות עלווחמשים
 אל הכהו מגזדתו להיות ויתכן יד( א)"ושע
 ' החגורה מקום ו( ד )ש"בהחמש

 והמש כה( ה )בראשית וששים אמש ,השני
 חמקצירצ ונתתנם לד( מא )שם מצרים ארץאת

 ממדל שיי יוסף וחטעמתו כד( מו )שםלפרעה
 ' המה מנין ענין 1(ה

 חן , דזאחד , מחלקותן לו מהחלק .-חז
 ין( ד למשלי חן לויה ע( פד לתלים יר' יתןוכבוד
 י יג( יו )ירמ' חנינה נא( לט )בראשית חנוויתן

 חנני אלהים חנני לראשונה קרובה והיוו ,השני
 )תה' ורחום הנון פא( י% )איוב חנוני ב( נו)תה'
 ' רחמים לשון כד( 5נ )איוב ויאמר ויחננו ח(קמה

 תנד, ה( ב )בטדבר שיו והחנים ,השלישי
 חבלים לך בבא נחנת מה ח( לד )תלים יר'מלאך
 חנך  עצמוה פור אלהים כי בג( כב לירמיהקע(

 י3 ובמדבר במבצרים אם הבמחנים ו( ננ)תלים
 ' חונך  עצכוווז ומחרון ' הכיה שכומר עניןיט(

 טהמלים ואת טלה : שז החונה אחויבעצמות
 , קעא( לשניםהנחלקים

 י דקאחד : מחלקותו לב' מתחלק יחנף
 רהנטו , אביו את לחנט יג( ב )שיר rPIDחנטה
 ' ג( נ )שם ההנטים ימי ב( נ )בר'הרמאים

 י( 1 )שרא ומשה חמר מלה סובין ,ודשני

 , חטיןככוו

 את וירק ו( כנ )משלי לנער "נך .חבך
 ו )במדבר המגבח חנכת יד( יד )בראקציתחניכיו
 י ה( ך )רברים מקנננו אחר ואען , חנכוולאי(

 )תלים רמתם שהת 5י טמנו "גם יי יחנם
 . שו( כא )שמות נסף אע חנם ויצאה 1(5ה

 ישקמותם ,כלנמל
 בחנטי

 מו( ra לההלים
 הענע לפי והפלטנה ההזקה הקרח , וסער קרההוא

 .כמשמעו
 תפנימי י" י( יב )'*ל "נף ירשית 'חנף

 ישבנה תחת חנפה והארץ לג( 5ה )בס' האוץאת
 י יד( לג )שם חנפיכ! רעדה אחזה ה( כדלישעיה
 ומחנק טו( ו לטיוב נטשי טהנק יתבחר 'חבק
 ,  כמשמעה חניקה יג( ב )נחוםללבאותיו

 יחס
 מתהל"

 י4 חוסה האחד, מחלקות: לשתי
 ה( טו )'חי עין עלז לאחסה ע( )יואלב עמךעל
 כ( כחה הר' תחם אל ועינכם יג( עב )תה' דל עלקנס
 הקעףון על חסתה אתה ש( כד )ש"א שיךותחט
 ' חמלה ענע ה( ט )הא' עיננם תחוס א5 י( דליונה

 כוזזסה פוו( פו )שופנוי' בצלי חסר באו ,השני
 יב( ב )רות בנפיו תחת לחסות ד( כה )המעי'מזרם
 )ש"ב בר גוחכה צורי אלהי לו( לב בו)רל' מסיושיר
 מהרע יב( ה )תהלי' בך חוסי כל וישמחו ג(ךב

 וכסדיך נא הפלה פהרונו וכה ' 1( ע )שםחוסים
 ' טתקוממש מיד חומים המושיעאל

 חסרי , האחד : מהלקות לב' מתחלק ,חסד
 )שם הארץ מלאה "' חסרך ב() מט )תהליכו"
 ' יב( ג פירמו: אני חסיד כי סד(קיט

 )ויק' ההד חסר ערותו אח חבאה והא ,השני
 כל 4ל חסד '( כה )משלי שמע 'חסדך מן יו(ך

 ענין , ג( נב )תליםהיום
 ק"

 ' המה

 לח( כח )רבריכו הארבע =סלנו כי ,חסל
 ' הוא ארבה ענין ד( א ליואל החסיל אכל העקונער

 לא נ( לט )תה' מהמום לפי אשמהה יחסם
 את הא וחישת ד( כה )רבר' בדישו שורתחסם
 ]נ"וו סתימות ענין ' י4ן( לפו )קזוקאלהענריכ!
 והאף , יטעים שלעו דרסה , ואף פד:סגירתן[
 , ועב( זזפגרים רק: ירקעשמן

המבאר
 ררנו פי על ליער חניך כמו אוחו פתר ודיגש , מנחם פתרו פתר רוגש אבל . חמה לשק נחנת פתר ופיהם , רששקע(

 13 צר  אביזח נע54ימדרש יקד  ל"צ. שהחן.או
- 

 ן רש,', קעב( שלחנוך. ככפף במלה יסוד חונךה,א של וכדף
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 ההמן והיה ו( לג )ישעיה ישועת "מן יהסן
 בז( ד )דניאל הסבי ברעקף לא( א )שב!לנערת
 י המה ומעזו תוקף ענין לז( ב )שם המנאכולכותא
 רק , דואהר : מהלקות לב' מתחלק ,הסף
 )ברא' הלבן מהשוף כמו יד( טז לשמותמחספס

 ' הענין למי ' לו(ל
 מגהון מא( ב )רנשל פהר די הסף ,דושני

 בלשון זזרס לשון מב( ב )שם הסף ומנהוןסרול
 ' תלמוד[ ]נ"ווארמית

 די כב( כה )משלי ינגינו הסר כי יהסר
 מחסורך כל רק ה( סו )דב' לו יחסר אשרמחסרו
 בהמר ג( 1 )שי המוג יהסר אל ה 'פו )שומ'על'

 ' כמשמעו המה מגרע ענין . ג( ל )איובובכפן

 הף , האהד : מהלקווע לג' מתהלק .הף
 י כוו הף , ענינו כמי מחרונו מ( לג )איובאננ'

 יונדב כנפי ג( יד )ירמיה ראשם והמו ,השני
 יב( לג )דב' עליו הטף יר( סח )תה' בכסףנהמה
 י הוא מכסה ענין ' ל( טו )ש"ב הטוי לווראש

 אניות לחוף והוא , ישכן ימים לחוף ,השלישי
 )כוזב קעי( ישראל בני ויהפאו יג( מט)נראשית

 ' ענין למי בדאו כמו הסאו , פו(יו

 יא( ינ )שמוות בחפזון אתו יאשתם ,הפז
 , הם בהלות ענין י ר( ד )ש"ב לנוס בהמנהועזי

 ומלא ה( ט )שמוות המנינכ! סלא יהפן
 ' יב( סו ייקראהפניו

 האהבה את א( ג )קהל' הפץ לכל יעת יהפץ
 )ברא' יעקב בבת הפץ כי 1( ב )שיר שתהטץער
 ' יפו(לר

 , האהד ! בוה"ות לשלשה מתהלק ,הפר
 הארץ את לקטר כט( לט מריב אכל המרמשם

 כא( ג )איוב ממממונים ויהפרהו ב( ב)יהושע
 י המה הקר ענין ' כב( א )דברים לנוויהמרו

 כרדד בור ה( י )קהלוע גומץ הפר ,דזשני
 )במדב' שרים הטרוה באר טו( ו )תליםויהטרהו

 . כרוה כסו י יה(כא
 )ישע' ההמה ובושה הלבנה והטרה ,השלישי

 וחטרה בושיו בו( לה )תלים ויחפרו עשו בג(כד
 , וכלימה בושת ענין ט( טו)ירמיה

 יצא , האחר : בנחלקות לב' מתהלק .הפש
 ו( מה קתלים חפשי במתים ב( כא )שמותלחמשי
 . דרור ענין[ ]נ"וו לשון כ( י% )ויקי הפנמה לאכי

 בבית וישב כ( כו )הווקאל המש בבגרי ,השני
 ' ה( טו )מ"בההמשית

 המש , האהד : מהלקות לב' מתחלק .חפש
 ירושליכמ ארע כמזמש כו( ך )כושלי בפין זורריכל

 )בראשי' הוזל בגדול ויזזמש יב( א )צטנמהבנרות
 י הקירה ענין יב(מד

 ויתחפש ה( כה )ש/'א שאל ויתחמש ,השני
 במלהטן ובא התחפש לה( ך )ס"א עיניו עלבאפר

 במלהטן, ויבא ישראל מלך ויתהפש ל( נב)שם

 י ואמרו והוסימו , בה ההלמו פתרון אנש' ')שם(
 הכן כי המלים ונראה : במלחמה ואבאאתהמם

 , הענין סתרון וכה , כמשמטם ונפתריםעומדים
 ובא התהטש יהודים למלך ישראל מיאמר

 בגריך ל%2 ואתה י יהודה מי השעו ,במלהמה
 . ענהו מה או תשובתו איפוא כה איננו ואם)שם(
 כוורני כתנתי כפי לבושי יתהסש כח ברבונמהו
 ' יח( ל)איוב

 הצי , האחר ; מהל"ורע לה' מתהלק .חץ
 משכיל כגבור מציו ד( קך )תהלים שנוניםגבור

 כוננו יד( ט )זכריה הצו כנרק ויצא ט( נ)ירטיה
 י המה קשת בני ' ב( ינו )תלים יתר עלהצם

 הס( עו )שם יתהלכו הצצק- אף קעי( ,השני
 פיהו ימלא ואחר מו( ג )איכה שני והצץויגרס
 י המה אבנים ענין ' יו( ך )משליהצץ

 ש( ה )שופטים קעח( מהצצים מקול ,השלישי
 , ענינם לטי פתרונם י כו( ל )משלי כלו הצץויצא
 , מהמציא מקול טתרון וכה , ומערכונםסדרים
 הנורא מקום קרב וממררי המלהמה מערכתמקום
 ' ה' צרקות יתנו סים וכנורא[]נסקול

 אשר סב( קיפו )תהלים ללה הצות ,הרביעי
 הערמת היציעה הצי מב( לא )במדבר משההצה

 ל( מ )איוב כנעניכ! בין ",צתזו ע( כו)שמורע
 הצצו הדשיו ומספר כה( ל )ישלל יחצה צוארער

 והוא יא( 'ו )ירמ' יעובנו ימיו בהמי כא( כא)איוב
 ; י( 'ג )'הוקאל חיץבנה

המבאר
 קרב וסוררי מלחכה עורכי מיחם פתר מהגצ.ם רש"י קעה( כן ולא . הרב'שח בפהיקה האחרון הכחוב בעף"נ(
 . נדודים ~pw כלו הצץ תצא לארבה אץ סלך יחנפו . האחרות העחקוחשלש
 . השנית חסחלקה חסר ווץ בהעתקתקער(
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 החצר עד כה( ב )קהלת ממני חוץ ,ההמישי
 )ברא' החוצה אתו ויוצא ה( י )יהוקאלההיצנה

 נחוץ המלך דבר היה כי ' להם ענין.אהד , ה(סו
 הי"וו טתרון אנסי בו פתרו כע'אלנורא

 ועד , הצצו מגזרתן להיות ויתכן ; שהרהלכדון הסותרי
 , נזור המלך דבר rrn כי שתר וכה , הקצהצואר
 ' ד( )קהלת,ה שלטון מי דבר באשרכי

 )דבר' הצנת לא אשר הצובים מרת יהצב
 לא אשר נשברים בארת בארות להם לחצב א(1

 בנביאים חצבתי כן על ?( ב )'רמס: המיםיכילו
 ' המה ומסמל גור ענין י ה( 1)הושע

 גם כב( מט )ישל בהצן בניך מגתו .חצן
 קוצר כסו מלא שלא יג( ה )נהמר; נערתיהצני
 והעלמה הזרוע הוא הצן ז( קכט )תה'  מעמרוחצנו
 י והאליה[]נ"ב

 כב( ג )ר1 מחצפה מלבא מלת די מן 'חצף
 ' היא עזה גוירה , עוות ענין , ענינו כם'ממרונו
 חצצרה האחר, כנחלקות; לר' סתהלק 'חצר
 ארון לפני בהמצרות מהצרים ה( ה )הושעברמה

 )נמ' בהצצרת ותקעתם נד( טו )דה"אהאלהים
 ' המה תקע כלי ' י(י

 הצריב! פו( בו )שמור? המשכן הצר ,השני
 ההצרת מן הבתים מן א( מב )יששה קדרתשב
 , ט( ה )שמות השדתומן

 כביציר פון( בו )איוב שוכל כבקר הצי ,השלישי
 )משלי דשא ונראה הציר גלה ו( קכט )תלי'גגות
 י ועשבים דשאים ענין ו( טו )ישע' הציר כה(יבשכו

 ואו: מבצליכן וארן מהציר ואות ,ותרביעי
 . .כטשמעו ' ה( יא )במדברהשומים
 הק , האהד ן מהלקותו לד' מתחלק .הק
 כס( ח )משלי הקו לים בשוטו כא( ל )שמו'עולם
 י גבול ענין מ( ה )שם תהום סני על מוגבהקו

 את ואכלו , מרעה מאת לכהנים הק כי ,השני
 וחק ה( ל )משלי חקי לחם כב( סו )בראש'הקם

 היא בניך והק חקך כי טו( לא )שב!לנערתז:
 ' ע( י)ויקרא

 ב( יט )במדבר התורה הקר? זאר? ,השלישי
 י להם אהד ענין . ה( קיט )תלים אשמר חקק-את

 י( מט ')בראשי' רגליו מבין ומהלק ,הרביעי
 ההקקינם הו' ה( לא )משלי מחקק וישכח ישתהפן

 ה( ל )שם שקה סמר וש א( י )ישעט: אוןהקקי
 הקיר על טהקה א( ר )מווקאל עיר עלי:וחקות
 ' בג( יט )איוב ויחקו במסר יתן מי י( ה)שם

 %( לא )ימי; ארץ טיסדי י"קיי יהקר
 זוקר אין ולגדלתו שו( לב לטיוב מלין תהקרוןעד

 ' י( ט )איו' חקר אין ער נדלות עשה ג( קמה)הה'

 הרע: , האחר , מחלקית לה' מתהיק .הר
 ההרים את יב( לר קששה יקראו מלוכה שםואין
 קהורדז הרי מרגיכ! 1( ה )נהמידק הסגניכםוארן

 י המה שופטים , יו( 1 )שםאגרתההם
 פתן הר על י( יב )מ"ב בדלתי הר ויקב ,השני
 ד( ד, )שיר וגהור מן ידו שלה ה( יא)ישעיד:
 , המה נקב ענין ו( ל )איוב וכסים  111-הרי

 7השלישי
 וב( לו )'שעיד; הראיהם את לאכול

 טנף ענין י כו( י )מ"ג עלם למחראותוישימה
 , העליון וו; מבורות להיות ויתכן , ארםצואת

 י אדם מצואת שואים כמו , מהורמהראות
  ועצטי ינו( כד )יהזק' נחשתה 1.הרה ,הרביעי

 קעי( מאש טקס נחר ל( ל לטיוב ההנ מניהרה
 להרהר י( כר )יהו' יהרו והעצמות כט( ו)ירמ'
 ו( יו )ירנין במדבר קוררים ושכן כא( כו )משליריב

 כמוקד ועצמותי כב( כה )דברים ובמרבובהרהר
 שו( יפו )איוב אפו עלי פילטר ד( קב )תליםנהרו
 , קר הרבני ענין ו( כר )ישעיה ארץ ישביהרו

 כב( כט )שכו יחורו פניו עתה ולא ,ההמישי
 יט )יששה הילי 'ואורגים ו( א קלסתר כרפסחור
 , הור ארמית בלשון והלבן ' הוא לובן ענין 'י(

 ' פו( ז )רניאל שר כת%לבושה
 הר3 , האחר : מהלקות לגן מתהלק 'ךקן*נך

 )תהי רשעים התהו הרב ן( 1 )שופ' ולגרעוןליי'
 ' יד(לו

 לה( נ )יסק, ויגשו מימיו: אל הרב ,השני
 הארז מעל המיס הרגו מ( לא )בראי הרגאכלני
 , יבבות לימון יג( ח)שם

 )ישעיה יאכלו גרים כנחים ותרבות ,השלישי
 )רנ' שנה שבעים ירושלים לגורבות לבולאות יו(ה

המבאר
 ,נתר סןהאש נשחר נהר ר[ן ]קזוקאלטו נחר ושט עי רש", יי""
 . ל'כ חרה ועצמ' עם מנהם חברו אפו עלי ויחר וכן , ועצסי.חרהלשת

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



 [ 94ן
 הערים כד( טז )שוסכוי' ארצנו טחריב ואת ב(ט

 והנהרסות והנשסות החרבות ו( 1 )קקו'תחרגנה
 י המה שממה ענין לה( לו)שם

 סו( rp )ת4ם ממסרות"ם י"תו יחרכ
 עמנה כפי ומחרונה , בתורה דטיון ואת למלהאין
 ותהי יה( בו )אוק' האין יחררו עתה 'חרד י כמשמעו , קט( חגורה רפיוןכמו

 חריד? יצחק ויחרר סו( א )ש"א אלהיםלחרדת
 ן ל4( בז )בראשיתגדלה

 טהרונו ' י( א )שיר בחרוזים צוארך 'זקן-ן
 . י כמשמעו סדרים כמו , ענינוכפי

 א( ח (ntPw אנוש בחרפו עליו וכתב גדולגליון י קח , האהד : מחלקות ינ' מתחלק יחרפ
 )תה' סופר בעט א( יו )ירמ' במזל בעפו כסוענינו

 מבהב יתכן לא כי , יוכיח הגליון ווכרון ב(מה
 , סומר בעמו אכו כיגליון

 ענינו ד( לב )שמות בחרט אתו ויצר ,ונכשני
 ענין קרובי , וחרות , וחווש , חרוט , שיויורה
 .הם

 קער( חרמים בשני כסף ככרים ושר ,)דזשלעעי

 כב( ג )עפע' והחריטים והמטפחות כ3( זז)ח"ב
 י הטה בגריםמיני

 מציץ , האחר י מחלקות לב' מתחלק ,חרך
 ' החלונות כמו ט( ב )שיר החרכיםמן

 כו( יב לכושלי צידדת רמידן yro לא ,דגשני
 ומחרון ' כו( ג )דנאל התחרך לא ראשהוןושער
לא

~rp 

 ל4ו רמיה אה4 , הוא כה , צירה רמען
 מטס כי צירו ילקלורן לצלותו ד-שוליזיב:וישלכובר
 . כמשמעו מירוטו זהו ,הוא

 זנח , האחד ; מהלקות לנ' מתחלק ',זרמ
 בגתים עיר כל החרס יט( כב לשסות הקרםלאלהים
 ' הטה הרג ענין ו( ג)רברים

 לשת אוהו פתר מנהם ממסנרוהו,ם וגפרנו , רששקרס
 ףהרנו פחס ודונש , מססגרוויהם יתרפו ופירהשד חמרהרפכן

 רפתרון , רנתכם על חבתומם מכבליהם ויפםחוממסנרוו?הם
 מ,ץ סומן 32 צד לע , ע"כ חנירח כרפחרגמינן ויפסחווקורנו
 . ל'ט משן 36וצד
3

 . המטפח::ר~ריוו כמי וסיררע ו4םנדים : רנון קעח(
(e7Pאמר 

- 

 הפהקה כל 4'ד בתי.טל'ח טכיא רש'י "2בכ;
 ספני יחק לא זח ופחסת ט"ו ואמר בפלח פלה יהפפסוק

 לכן 1 אסר שאחיל ובפסוק * אחוץהם הבהוביםוזפסוקץם
 יחרפני א"ב כ'לא י פתיות אחרתה בענץ דונש ארחוסוחר
 אלופ' אם כי ממנו ואסתר הגריל על' משנאי ולא חרפת'ואשא

 האיהב חרסת עלץ קשה האדם ג' נריע הוה והדבר וכיזם'ידוי
 מאוהבי להסתר יכל ולא מאיבו להסחר עכל וגם האווזסחרפ'

 )שם החרם מן מאומה בירך ירבק ולא ,השני
 זורם כל יד( יה )במדבר בישראל הרם כל יח(יג

 , כח( כו )ויקרא ליי' הו4! קרשיםקדש

 משלח יו(, א )חבק' בחימו יגרהו ,השלישי
 ז )קהלת וחרככם טצודים ה( כו )יחזקאלחרמים
 . המה מכמורת ענז 'כו('

 טז .)דברים בקמדז חימש מההל .חרמש
 כו( בג )שם רעך קנות על תניף לא וחרמשט(
 . שיו יורה וענינו , כיגלככוו

 נטרם , האחד ; מחלקות לב' pinnD 'ךקרופ
 ולא לחרס האוטר יח( יד )שומטים ההרסהיבא
 ' שטש כטו ו( פו )איוב יחתם כוכבים ובער ,יוריק

 . כנושכתו כו( כח )רברב ובחרס ובגרב ,השני
 וקיץ , האחד : טחלקות לג' מתחלק יזלי-ף

 )עמוס ההרף בית והכיתי כב( ח )בראשיתוחרף
 וכל ו( ך )משלי ההרש לא עצל מחרף טו(ג

 סתיו ענין ו( rv )עיעיה תטרף עליו ארץבהמת
 ,המה

 לחיי אלה ש!( מב )תלים צוררי חרמוני ,השני
 ב( 'ב )רני4ול עולם לרראון לזורמות ואלה ,עולם
 כי קק( ה )שופטיכם למווז נפשו מרף עםזבלון
 ל4ן כי פתיון וכה יג( גה )תלים יהרפני אויבלא

 אבר לי יתן מי , הענין כין עליו יש , יחרמניאויב
 יכלתי אלי 1( נה )שם ואשכונה אעוסהכיונה

 , רשע עקת מפני ונודד טס הייתי אברלהעלות
 , סלה גכודבר ללון פריצים מערת מקרב בצאתיכי
 ובשתי כלינותי נוסיף הייתי ולא , עורפני אויב לאאו
 סמנט?כו נסחר רזייתי כאשי מפניו נסיזרתיוליב.

 , אנט[ בחובםכשהייתי

 כס )איוב חרטי בימי  הייתי כאשר ,השליפף
 עתי ימי כטו חרפי ימי ' עניני כפי פתרונוד(

 וכמהו ' ומני יטי וכסו , עתים[ של ימים]נ"ה

 , עכ"ל לבו כל את לובהגירו
 גרור חרחקימ אם , מנהם של פחרע לקים אפשרולדעתי

 בצאתי . להטהר אפשר אייב מחרפת ירצה , איב ע,רפמ לאאו
 אנוש אתה אבל . נדוד מחם וכהרחק פחצש סערתפקרב
 ומפלט בנום ל. אע לבי כל לך גלוחי אשר ואוהביכערכי

 , ויתורגם . וגדופךמחרפתך
mein91610"00, 188",8מ Mann 61" aber 1(4 

Rusenfreand.2181א Lehrer 
zuanvertraut,i  Geheimnisse  meine  ich Dem 

1%11624.Regung einhelliger 12 nans Gottes 
.fordern,ihneni von sciJla seine 46סא 467 04ש 

sinken;2kbgrund 14 lebendig sie Mogen 
Yfohnune,ihrer !% 46 wahren Boses Denn 

 %" ihrem !2שז0ע12

המבאר
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 נפרחה לא והטרה , לאיש נחרסרן שפחהוהיא
 כי יווסתו לא , חשה בקרת לה נתן לא חמשהאו
 ומועדת טוומנת נחרמת ך( יט )ויקרא זעקנהלא

 ילבעי
 , והאחר : nlp~nD לששון מתחלק יחרץ
 )יטוע' ונחרצה כוה כי 'ד( ר )יואל ההרוובעמק
 חרוצים אם כו( בו )דנהיל שממות נחרצת בג(י

 לטיוב יעבר ולא עשית חקו אתך הדשיו מסטרימיו
 וקרץ קפדה ענין כב( י )יטוענו זזרוץ כליון ה(יר

 קצת יורש בחרוץ לא כי , לענין והקרוב ,המה
 )שם סטיות בעל חדש חרוץ למורג כו( כח)שם
 ' הגרנות חטי לדוש העשו' הכלי הוא סו(טא

 יורה ענינו חק( ע )ש"א החלב חריצי ,השני
 ' חלב בבינת כמו ומחרונו ,עליו

 ר( י )טשלי תעשיר זזרווניכם ויד ,דיהסליש'
 ן ענינו כמי פתרונו ה( כא )שם חרוץכנחשבות

 : סוהריםענין
 לא ו( יא )שמות לשנו כלב ההרץ לא ,הרביע

 'כנו( י )ההושע לשנו את לאגם שראל ~גיחרץ

 סתרונו לד( ה )ש"ב תחרץ או הבכאיםבראשי
 , לשונו כלב ינוע לא , הם הנעה לשון , ענינולסי
 י ותעלה תתנועע או ' תחרץואו

 סח קהלים חרוץ ביקרק ואברותיה ,החמישי
 ומחרוץ יט( ח )משלי וסמו מחרוץ פרי טוביר(

 ' קפ( טהור והב דכוא יד( ג )שבזתבואתה
 .ז( חן )רניאל משרזרין חרצוז וקטרי ,דזששי

 ' הם כנתניםלשון

 ו( נח )ישעיה רשע חרצבות מתח יחרצבת
 אסירות לשון ד( עג )תלים למותם חרצבות איןכי
 י הענין לפי לטותם חרצבות אין פתרון וכה יהם

 מהם הגאסמים רשעה, עושי והמורדיםהמושעים
 לאי ימותו, ערסותם ש הבז[ והנואמים]נקה

 הפושיכז %א , D'pt1 אסורים ולא , לכוותלקושם
 , לנחושתים מוגשים ולא , בכבל תסוסים[]ר"ה
 באחד נלכדים ולא , וה סקרה להבז יקרהלכו

 ' ימותו גשלום כי ,טבלה

 ' ד( ו )בה' יעכל לא זג וער מחרצנים 'חרצן

 שניו פ( מז )איוב בשניו שיי חרק 'חרק

 שן ויחרקו שרקו י( קיב )רזהליכמ ונמסיחרק
 י טו( ב)איכה

 והחריש האחר, סחלקו': לה' מתחיק יחרש
 ממני החרישו ה( לד )בראשיות באם עדיעקב

 תשקפו ואל תחרש אל יג( יג )איוב אג'ואדברה
 , הכוה שתיקה ענין ' ב( סג )תליםאל

 ואני חק( כיב )הפעקז שמעו החרשים ,השני
 )תדיימ סיו יפתח לא וכאלם , תשמע לאכחרש
 מכשל. תתן לא עור ולמני זורות תקלל לא יד(לזז

 ' און אטומי יד( יכו)ויקרא

 ג למשלי רעדה רעך על תחרש אל ןהשלישי
 וחכום יד( ו )משלי פזיז בכל רע זזורמוכפו(

 רע חרשי בלב מרטה ג( ג )עועיה בטא(חרשים
 )ירמיד, מירושלים והמסגר והחרש ן-( יב)טשלי
 . מחשבות ענץ ' ב(כט

 ך( ט )שיעקד לו יבקש חכם חרש ,הרביעי
 )שם חרשו נסך המסל כוו( מה )שם ציריםחרשי
 )שמות עץ ובחרשת למלאת אבן בחרשת יט(מ
 י הם מהשבות חושבי , אומנים ענין י ה(לא

 ב )וכרןן חרשים ארבעה י" ויראנ' ,ההטישי
 איכן כא( לד )שמות תשבוז ובקציר בחרישג(
 תישים חרשו ך( יג )טלא אתו ואת מחרשתואת

 יחרו ובחסור בשור תחרש לא ג( קכסנ)תהליכמ
 לבם לודז על חרוסוה ' שדה חורש י( כב)דברים
 חרורן כסו א( ין מרסתך מובהותיכםולקרנות
 יכמשמעו
 ב )איוב בו להתגרר "יש יי ייי יחרש

 אשר זזרסמ וכלי יד( ל )ישעיה חרש בטכתתוח(
 : כא( ו )ויקהא ישבר בוהבשל

 חרות הוא אלהים מכתב המכתב .חררנ
 כמו הלחת על חרווז טז( לב )שמות הלחתע5

 ' א( 'ו )גימ' לבם לוח על חרושה וכמו ,חרוש

 אחיתם , האחד ; מחיקות לל מתחלק ,חש
 ליץ )שם לעזרתי חושה ט( גה )תהלים ליממלט
 וחש ס( קיקו )שכם דהתמהמתי ול"ו חשתיך3(

 )יסועי' אחשנה בעתה לה( לנ )רברים לסועתדת
 על ותקש י( צ )תהלים  ונעטה חיש גז כי כב(ס

 י מהר-ות ענין ה( לא )איוב רגלימרמה
המבאר

 , לחרוץ סמוכת בהיתה שרקרק מלת על היהח כורחוהשחם בהעתקת אם כ' נפצא לא הנח הפתרה : טהור "ב ה=קפ(
 מנחס הקדים לא כי והראיה . יפררת חרת מלי: עלולא הסעח'קים פעל בל, באסת הוא מנחם דבר ואם לבר.הפבורג

 . ל'ת והכרעות בדונש עק , השהם ט"מ שתושלאמר אמר אס כ. . חרוז בחשובת כזחם את דוגש רדף לשנאהן בגאי
 , בטעוח הרב.ע.ת במראה הוה הפסוק ווז בשכח קפא( מאבני אבן שהוא חרוז בירקרק על ק ר י בשרש להלןמנחם
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 הלא יר( מנ )ישעיטו מעללם ההשיתי 'השני

 ידעתי אג' גם ינו( גז )שם ומעולם שהשהאני
 ענין ו( נ )קהלת להשות עת ג( ב )מ"בההשו
 ' הםשתק

 , השש , עליו יורה ענינו כד( ה )שכס ירמהלהבה והשסי שו( לנ )ישעיה השש תהרו ,ד,זוליזמי
 י הם ענין קרובי , ומוץ ,וקש

 רבות א( בו )שמורר השב מעשה יחשב
 יט )משלי תקום היוו יי' ועצת איגע בלבמהשבות

 'כא(

 )עזרא אלהך בית השהות תאר יהשח
 על אנהנא השהין לא ט( ו )שם השחן ומה ך(ן

 ' טו( ג )רנטות להתבותך מתגםדנה

 יגיה צ( קלט )תלים כאורה נחשנה 'השך
 כנו( כב )משלי זזשכים למני כט( מ, )שמהשכי
 )איוב באהלו השך אור צ( יה )תלים כויםזזשכת
 ' הוא מאפל לשון ו(יה

 ו( כ )בראשיתו אנכי גם יאהשך יהשד
 השך בלי מרדף ש( 1 )איוב מי אהפך לא אניגם

 השכת ולא י( ל )איוב רק השכו לא ו( יר)ישעיה
 ענין יב( לב )בראשיות ממנ' יהירך את בנךאת

 י המהמניעה
 )דבר' אחריך הנחשלים כל בך יייננ יהשל

 י מ( ב )דנשל והשל מהדק יה(כה
 כו( א )יחזקאל השמל נעץ יארא יחשמל

 י ב( ה )שם ההשמלהכעין
 )תלים מצרן מני השמנים "תיו יהשמן

 ויסעו בז( מיו )יהוידע פלטו ובית והשמון לב(מה
 קפב( יושביהם חשמנים ל( לג )במדברמחשמנה

 :כשדימעו

השי
 ועשיוז ד( כה )שמורז "מיד "שן .

 )שם משמן השן ועשית כב( כה )שם ההשןעל
 י סו(כב

 נב )ישעיה קדשו זרוע את % השף .השף
 יערותי ויכושף לו( ל )בראגטית הלבן מחשףי(

 )יואל והשלץ. השפה השף כו( כפו )תלי'ובהיכלו

 , השמונה ירשבי מרינת שם השמונים פחם ומנהם :בתהלים רש"י ולק , חשמנים נקיאימ בהסטרנה הזשבים מיקפב(
 ובליל: כסף. וחשורים ענינם כסי פתרונם כתובקמג(גל'ב

 ' עמכן לפי טתרונו ובל'וו , כפף וחשוריהם ענינו לפיפחרוכו
 וחשקיהם הפסוק נם מנחם הוכיר הוה בהשרש כיואיפשר

 כשני יר( ל )ישעיה מנבא מים שהשף ו(א
 ד( כ )המע' שת והשופי כו( כ )ט"מ וטיםמשימי
 י הם גלוי ענין ב( מז )שם שובלהשפי

 ואת , האחר : מהלקות לב' מתחלק יהשק
 השקד, בני שככו א( ט )ט"א שלמה השקכל

 ' הם רצון ענין ה( לר )בראשית בבתככטנמשו

 מהשקים י( כו )שמות כסף והשקמים ,השני
 י יו( נז )שםכסף

 טתוונו יב( כב )ש"ב מים השרת יהשר

 ' קפנ( השכת כמו השרת , ענינולמי

 ההחת , האהד : מהלקות לבי מתהלק יוזר-נ
 )שבט מעם אמרים יהב ג( מ )ישעיה מריןכיום

 והתחתים ה( לה )בראשית אלהים התת ה(1
 )'רמיה לנידוחה לי תהמי אל ה( יב )קהלתגדרך
 ושד נדן( טא )איוב הרר לבלי דוגמו יו(יו

 )איוב עוד ענו לא התו יו( ב )הבקו' יהיתןבהמות
 ' נא( 1 )שם ותיראו התת תראו פו(לב

 ולקה יד( ל )יציעיה מיקוד אש למתות ,השני
 בהקו אש 4ש היחתה ע( מו )ויק' המהתהמלא
 לה( נה )שמות ומהתתרן ומלקחיה נו( 1)משלי
 כנ( כה )משלי ראשו על התה אתדז גהלינמכי

 ' המה ותבערה קפד( שיקלשון

 כמו כד( ט )רנ"ל עמך על נהתך .התך
 י שיו יורה והענין ,ננזר

 והחתל ט( לה )איוב התלתו יימל יחתל
 ' קפה( התול לשון ד( מו )יהזקאל התלת'לא

 ו( ה )שיר לבך על כהותכם שימני יוקרנם
 לסו התמו יומם "( כה )שמות הותםפתוחי
 נפרדים ווזענינים לכלכן אהד ענין פו( כר)איונ
 יכמעט

 ביום צ( יט )בראי התן טה לך מי .הי-לן
 לשון לד( ז )'רמיה התן קול יא( ג )שירהתנחו
 י קפו( הםאהד

 יב( פ )א'יב ישבני סי n~rv "ו ,התף
 למי יהתף כה( בג )משלי תארב כהתף ה"אף
 , יטרוף כמוענינו

 , לנ[ 1 ]מ"אוהשריהם
 שבב ר' חקן כי נראה ובלוו . בסמך טיק כתוב בנפולקפד(
 , כלל הואח המלה אז ובנ"ב ,הישק
 . כא[ ל ]אי לחבשה חתול לשום כסו חחכושח כלומרקפה(
 . וקורבה אהוה לשט כתוב בל'ווקפו(
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 שבעיים ירכתיי 1( ב ויימחק מצתתים באמתית יא טי( כי )איש בתים בהשך "י .חר7ר

 ' הכוה קפי( ט~ס, ענין י ע( א)יונה

 הי"ת מחבר'הבוטלם

 פי"ת מהבררנאהל

 , כובור טבע טבל סבה סב . סאב טא -מ

 כודוא . טלא טל טהר. טחן טה בעת. כווטהר.

IDS
 ימל טפה טף . טען טעם טע . קונח פונות .

 טרירמה,וסטי'%שטש.שמטפש.
 .פ1

 סחה"
 להטתז , היהד ; סה"ות 6ן

 )שמה מממן תטה " לה( ג )אשה גברמשפס
 (D'r י אסך הט ס ה )ש"א משפט יטו המ
 ".ע

 נטהאת ה( ט )יב 6" שמש ניה ,השם

 . נ( עג )תקם רי נטץ ע( ה )שסותמפך
 לשלה השסד נספאטא י"""תי; .נםא

 גי הצי מג( כב ""ב ) אדיקם חוצות כפין בג(,ך
 פוינא לשון כיו( סכו )תהלים אפובעה ואלמטיט
 . כנא( בלנשול

 לשון כד( ו )רניוול עלוהי שאב שגא '1403ב:
 : ארמית בעגנון הואכווב

 הדבר וייטב כה( ג )איכה לקוו י' טוי -פ211
 ב( סו )תהלים עלקי בל וגובתי לו( מא)נראס~ת

 גומל אתה אשר הטובה , הענין לפי פתרונווכה
 לי איננו  עמדי עושדז פותה בושר והחסר ,על'
 אשר קרושים עקב אבל , לו ראוי אני ואין ,עתך
 - ג( סו ושם המהבארץ

 טז( מג מראשית והכן סגה יטבה .פבח
 וזכינו ב( ט )משלי יינה מסנה טבחהטבהד,
 . ושהיטה ובזז לשון כא( יר (rtar כטובחלבניו

 כר( לג פרבריכם רגלו בשקן ייבל .קבל
 סרוה' לא( לו )בראשית ברם הכתנת אתויטבלו

 , ענינו כפי וסתרעו פוו( כג קהו/ בראשניםטבולים
 . קפח( הצבועה כממצנפת העודףסרה

 וכל'וו . ט[ ב ]מפנק, ושסמה פלח וסכרה הכתיב פןקפו(
 . וכבזבולה חפירה עחכחוב

 טבולת סרתי : טבל בשרש הרד"ק לשת תהקמח(
 סרחים שהם ראשם שעל הס1נפוח על אופר ,בראשיהם
 טבולים שהמצנפות ל'ל , וטבולים לאחוריהם תליםויחרים

---- - - - - - -  

  *בעת' , האהד : סה"וח לב מתחלקפב,3.
 שעריה בארץ טבעו ג( סט )תהיות מציהביון

 . פ( ב)איכה
 ונחתם פו( גה )שמות האק נטבעת ,השני
 . ע( נ )אסתר הסלךבטבעת

פברוק
 - לו( ט )שומטים הארץ טבור -
 כל ט( יט )בטדנר טהור איש ואסף .מהר

 לטהר השמים ינעצם ד( יד )רברים יהורעוף
 נא( ה )איוב ותיתרם עברות ורוה י( כרכשמות

 ! המה צחותענין

 ועפנו נו( לה )שטות העוים את טוו .מו
 כושרה )שכם( רווו בירקו כה( 5ה )שכומטוה

 . הם הוייןפתי
 )דנ' פוות ובת להיכלה מלכא אול ארין 'פךרנ

 , עברית בלשון בתורה דמיון ואת למלה אץ יט(1
 בלשת ודכוינו ותענטז בצום לן עגינו למיומחרונו
 טוי אלהן ט( ינ )שמות אש שי אם כיארמית
 . קט כמעט המחרון לענין נוטה זה גם )ת"א(נור

 אמור , האחר : מהלקות לב' מתחלק .פדץ
 שנוסס מראות ב1ה כי יא( יג )'הווקאל תפל טחיאל

 )יהוקאל טחתם אשר הניה אקז יה( סד)ישעיה
 . יב(יג

 מ' כוו( כא )ברא' קשת כמטחוי הוותק ,השני

 Dtrl" בטחותשת
 הפצה אכנת הן 5ו( לה וטיוב

 ופהרונו ' להם אחד ענז זז( נא )הלי' קפד(בטסות
 עם כן , לקשרם משך עם כאשר כי , משךלשון
 ואיש , יקשת הנמצא המשך וזה , לרעתכנשך
 הכהשך וה וגם . לד( כב )מ"א לתמו בקשתמשך

 כה )איו5 מפנינים הכמה ובתמך , לרעתהנמצא

 . טנהם כעת תהכאר וע."ו , עג"לבנבע
 שח מי וק ,  קשח כסטהף עם חברו ופיחם : רשוייקפפ(
 משך לקשח יש כאשר כי י משך לשון פתרונו חכמהבמחות

 . לרעת פשך 'שכן

(נ
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 מקום הוא , חכמה במחות שת סי פהרון וגהיח(

 משך קצ( הטבע מבוע ,  הרעת מכון[ ו',משך
 הגר נהדחקה , קשה כמטחו' פתרון וגה ,החנמה

 פתר כן על ' חץ כוריקת הקשת משך כמדת הילדמן
 ' בקשתא כסיגר ארהיקת תחכמונים פי עלאנקלום

 ננ"וו נגד בלשון , עברית בלשון הנמצא משךוכל
 , במלדז יסור איננו והוסו ' טתורגם הואשיגד[
 ארן המנענעים והווין , במה נעוע שהואאע"פ
 במחברת כתובים הנם , במלה יסוד אינם אשרהפה
 .ואקו

 חינחן , האחר ן מחלקות לב' מתחלק יטדזן
 ' י( לא )איוב אשתילאחר

 קחי כ( לב )שמות דק אשר עד ויפותן ,.השני
 חסחנו עניים וסני ב( סו )ישע' קטח וטחנירחים

 ' מו( ג)ש5

 ו( ה )ש"א בטחריכם אתנע ו'ך -פזור
 ' כו( כח )רברים ובטחורים מצריםבשחין

 ומטר טל , האחד ; מחלקות לי מתחלק .פל
 והשמים ב( ה )שיר טל נמלא שראשי א( 'ו)מ"א
 י רסיסים רעף עמן יב( ה )ונרקק סלםיתנו

 איים הן כד( לו )תלים יוטל לא ימל כי ,השני
 כב )ירמיה אתך והזולתי פוו( בו (,rpyt יכוויןכרק
 את יוטל בחיק ד( א )יונה גדולה רוח הטלכו(

 וזרעו הוא הוטלו מרוע לנ( סו )משליהגורל
 נרמיו ג( כו )משלי החל ונטל כח( כב)ירמיה
 עליך נוטל אנכי שלש יח( כו )איוב ברולכמטל
 . י~( כב )ישור גבר טלטלה מטלטלך יב( כר)ש"ב

 לשון בז( ד )דניאל ברא זקיות תכולל ,כלשלישי
 )נחמ' ויטללנו יבוננו הוא בענינו, וככוהו הוא,יזל

 , טו(ג

 וטלה ואב ט( ו )ש"א אחד חלב פלה ,הרביעי
 י כה( מההישעט
 ונעלות לב( ל )נראטה' וטלא נקוד 'טלא

 גמות לך ותעשי ה( פו )יהושע ומטלאותבלות
 הבמווז , המה אחר לשון טז( מו )'חוק'נשאות
 ' פעולות והנעלות , נקודות והצאן ,חקוקות

3זכ44י
 )יחזקאל %מאות'בכ! מכל וטהרתכז .

 טרש איש כי , גרמתי כי לי אוי ואגורתי כה(לו
D'nDWאנשי בו פותרים כה ה( ו )ישעתק אנכי 

 שלש  ששמעתי עת שתקתי כי ל' אוי ,פתרון
 ומעמידיכם , עכוהכז עניתי ולא שרמיכםקדושורו
 נאבן ירמו מגזרת נדשתי פתרון והעמידו[]הוו
 איננה כי , ענינה לפי המלה ונראית טו( טו)שמו'

 ש( א )בסנרה כנען עם כל נרמה כ' מגזרת אםכי
 גריסדז לשון ו( נא )ירמידז בעונדו תדמוואל

 אכונכ! , ענינו לסי דזפסוק טתרון ובה ,ושבירה
 כמפלאכן ומראדז גדול חרון ראדן ההואהנביען
 רם כסא על 'ושב ישראל אלהי את ראה ,ונוראה
 המרוע-7 אח בראותו ויהי , כלו והענין ,ונשא

 את כי , אצוות מות כי לי או' אמר ,הגדול

 חיל לנים ראיתי שדי מחוה , עיני ראו צבאות'י' המי
D'JD, על ובהראגו , אמות מות כי עור אחיה לא 
 אל אליו ואמר השרפים מן אחד השיבוהרבר
 , תכופר וחטאתך עונך וסר ואמות לא כיתירא

 יעקב אמר כה הלא , המשכל עין הרברוממוצא
 אל מנים אלהים ראיתי כי , ה' מלאך אתבראותו
 לא כ' אמר ויד לא( לב )בראש/ פשי ותנצלסנים

 אמר כה מנוח ונם ך( לג )שמות וחי האדםיראני
 ראינו אלהים גי נמות מות , המלאך אתבראותו
 דבריהם אחרי הזה הנבע וגם י כב( יג)שוסתים

 נדמתי כי לי או' באמרו , נתיבתכ! ואחו ,נטה
 )'שד' עינ' ראו צבאות יי' הכלך את כ' ,ונאסמתי

 אחרי וזבא וכל ' הוא כן כי הסתרון על יוכיח ה(1
 , לפניו הנקדם לענין אחורנית נוונה ודה כמוענין
 חפואנו כי כב( יג )שסטים ראינו אלהיב! כיכמו

 ח )שם הדמנו אלהינו יי' כי כ( יד )ירחיקלך
 י נסדרים הוה בענף ורובםיר(

 והנכם לג( לא )איוב עוני בחבי לטמן .טימן
 בצולבן במלכו ופומנתם כא( ו )יהר בארץכוונונים
 כגג )בראשית באכותחתיכם כובעון כו( כגג)ירידיה

 ' ד( ב )משלי תחפשנה וכמטמניםגג(

 ה( כח )רב' ומשארתך טנאך ברוך יפנא
 ' הוא סל ענין ד( כו )שם מידך הטנא הכהןולקח

 געול ענין ג( ה )שיר אטנפם איכנה 'פנף
 יהוא

 הטעו , האהד : מחלקות לב -.מתחלקפז3
 אין ' והשגו התעו נמו '( יג )יחוקאל  עמ'את
 . משנה בלשון אם כי בתורה רמיון ואתלמלה
המבאר

 בכתיבה ט לצורת הרופה נו מחמינח טעה הפופר כ' ובריר . ע סב ה כחוב בחייהקצ(
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 )קהי  לטעה יתז ,השנ'

 להתסאר י' מטע ב( ג
 ט( פ )תלים ותטעה גויי תגרש ג( מא)'שעיזו
 ' המה שתללשון

 מטעם , האחד ; מראות לבי מתחלק ,פ,3מ

המי
 בו )משלי טעם כהזיבי משבעה ו( ג )'וגה

 וטעכ! עפוה החיב בו( לד )תלים וראו יעסוסו(
 י הכיה עגמה ענין יד( בהינשל
 יד )ש"א המטה בקשנו מעמתי טעם ,השני

 יטעמו אל ד( כז )בראש' כנטעמים לי ועשהמג(
 י ומאכל לעיפות לשון ז( ג )יונהמאומה
 את טענו ים( יר )שע" חרב מטעני ימש
 , הוא ומשא עמס ענין 'ו( מה )בראש.תבעירכם

 טף , והאחד ; מחלקותו לי מתחלק -טף
 : כמשמעו יג( ג )אסתרונשים

 ניפוח יח( ד )יואל עסי ההרים יטפו ,השני
 )איוב מלתי רזטף ועלימו יג( ה )שיר עברמור
 מור טיסת ענין טז( ג )ישע' ומופוף הלוך כב(ככ1

 ופופוף הלוך ומחרון ' המה ונסיסה[ מור]נ"וו
 ציון בנות הולכות , הענין לפי הוא כהתלכנה
 מופוף להיות וראוי במרקח', רקוחות בושםנבוסות
 'היה מק בשם תחת וההר קיא( 'וכהההמפעל וגמי לד( ל )שמית וחלבנה ושחלת נטףמנורת
 והטף מגורת כופוף להיות יתכן וגם ' כד( גלשע'
 הלוך , טתרונו rPp וכה ב( כא )קקז' דרוםאל

 עתק ויוצא 3רולות טרברות תלכנה, ואמורוטמוף,
 לשתי נכתה , והנה הנה נוטה המלה ,כופיהם
 הטף ועלימו ופתרון ' ענינים לשני ראויה ,פנים
 למלקוש פערו ופיהם , אמרתי כטל ת% ,מלתי
 ' יוכהק בג( כט)איוב

 אל ב( כא )יחזקאל דרום אל והטף ,השלישי
 ולפן ו( ב )כויכד; לאלה יכניפו לא יפוימוןשסוימו

 לטיפת והיו טז( ז )עמוס ישחק בית עלתכניף
 , שפתים וניב מלל לשון ח( 1 )דב' קצב( עינן-בין

 , כאמור ענינו וכה הוא כה לטטפות והיווסתרון

 משה הוהיר וכה ח( טו )חה' תמיד לנגדי יי'שויהי
 עמי , עיניך בין לטטסת והיו באמרו , ישראלאת
 וחקותני סנ[7, נונח[ ]נ"% נגד קומרישירו
 הרבריכו את תשכח ואל , עינקי נ3ד[ ]נ"וומול

 פניככם על יראתו תהוה לבעבור , עינקי ראואשר
 משיי נספר שלביה דנר אטר הוא ' תשטחילבלתי
 ' לבך לוזו על כתבם גרגרתק- על קשרם ג()ג

 )ישעיה והרעלות והשרות הנשיפות יהרביעי
 י הם חלפים עדי סיני יט(ג

"Bbי pinnD 'טפח , האחר : מחלקות לב 

 )היעי שמים טפחה וימיני כה( כה )שמותסבי
 עללי כב( ב )איכה ורביתי שסחתי אשר יג(מח

 ו( למז )תהלימו טפחות הנה כ( ב )שםכוסתים
 . מדות קטנת יר מדת ענין כו( 1 )מ"א טפחועביו

 והמטפחות טו( נ לרות המטפחת הני ,השני
 ]נק"ל צעימווע ענין כב( ג )עמעידץווהחויייכ!
 י המהצפיעות[
 סט( קיט )תלים זדים שקר עלי טפלו .פפל
 ]חוו ותחתם כנוו ין( יר )איוב עוני עלותטפל

 י עוני עלותחבר[
 לשון ל( ד )רנשול כצמרין "מתהי ,טפר
 ' צפורן מופרא ארסית ובלשון 'כסורן

 אין ע( קיט )תלים לנם נחלב טפש .פפש
 שמן , ענינה כפי ומחרונה בתורה דמיון זאתלמלה
 , שמן כמו טפש , לבםכחלב

 ומכה , זזאחר , ונחלקות לר' מתחלק -פר
 )שופ' טרקו חמור לחי וימצא ו( א )ישעיהסריה

 , ורחובה לדודה , טרנה ומכה ופתרון ט1(טו
 , קצנ( נובעתתמיר

 תקם לא יב( ג )ירמיה לעולם אטור לא ,השני
 ג )ירמיה לעקם הינטר יח( יט )ויקרא תטרולא

 לנוטריה לו ויקימני יב( ג לג'נה לחץ נמטראה(
 לשון ב( לב )ירמיה המפורה בזזצר יב( כוו)איוב
 * המו:משמר

 ארבעה חק( כח )שמה השנ' והטור ,השלישי
 . הכוה סדרים ענין י( לפו )שם אבןכוורי

 ט( ח )שיר כסף כוירת עלזה נבנה ,הרביעי
 בחירותם כו( סט )תהלינם נשמה מירחםתהי

 .' טו( כה )::ראיתובארתם

 פנו( כו )משלי סגריר ביום טורר דלף 'פרד
 מן טררין וי כפו( ד )דני' סרר'ן י אנשאומן

 . המה גרש לשון כב( ר )שםאנבא
המבאר

 בו. ויבר הנם ייבר העינים בין במםוש' להלן הכחוב ג'ון בנוח מעשה של הנמול פיקצא(
 ירט )תה כלומר לחות Pr5 פ.רש וסחם , רש"' קצע( , חטיפו אל , ררות אל הסף עם חברו ימבוסק1בן:רש,"

 . נובעה חסר קשור'ם איהר שהרואה עע'ך 'בין ואכרת כסו רביר.1,לשין
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 היו ע( א )דברים ומשאכם טומנם 'פרח

 )איוב עב יטריח ברי אף יר( א )יתעזז לטרהעלי
 בר הסוהק בהיות , ענינו לפי מחרונו וכה י4ו(לו

 וייהרנו רוח מעביר גם , ועהרנו עב יטריחוצח
 . דשם תמים מטלאותאלה

 בטרכז ל( ן )שמות תיראון טרם .טרם
 א9 אבן שום משרם כה( ה )משלי הטבעוהרים
 פתרונו ז( י )שמו' תדע הטרם 1%( ב )הגיאבן
 ' מצרים אבדה גי תדע לאהעדין

 טרף , האהד : מהלקות לג/ מתחלקפרף'
 עד יבאהו יפורף כורף אם לג( לו )בראשיתפורף
 טרפה יג( ב )נהו' הריו פורף. וימלא יב( כב)שמו'
 ואב בנימין לפו( לא הראשיהן אלד וצבאתיל4ו
 ' המה הטף[ ~נ"ה התף לשון בו( טפו )שםיטרף

 גורף ד:( ל )טשלי חקי להם הטרמני ,השני

 )משלי לביתה ירף ותתן ה( קינו )תלים ליראיוגתן
 י המה כווון ענין נוו(לא

 יט( יו )ק,זק' תיבש צכויזה פורפי כל ,השלישי
 ' טרפא ארכנית בלשון עלה וכל , הוא עליםלשון

 ט( ע מחא עש את % ש י 4 י 4פש
 עמך נטשתה מ ש מה )תלם שי משקאטש
 תטשטה תשמט= והשבטית 0 ב של מה) ימת

 0% נא ףשע" נטושה הרב מ"מ ," מ)שמות
 שלוח ענז ' לא( 'א )במדבר המהנה עלחטש
 משתהה הרב , נטושה הרב ן ומתח ' המהינהה
 וסחש"ם י מהרה[ rh ן מהת סיעה ולאלהחג

 והמלדז , 4?תטה ואומרים בלס"ד נו"ןמהליפצם
 , עומדת 'מורתהעל

 ככ1 כו( וו )אעב אכל עלי יטתט כמרר ..נקע
 י יעוףידאה

 פית מחבררןותשלם

 יו"ד מחברוןאחל

 ' ק , קש ין, ק, ז, י עם ע% ייאר
 יהיויקי סוו' -י "%יר'סימך,

 י יהר יתר ' יספדו ימ"ט'עמי
 )שם *"ה ט( נ% שר*)קקאליאר.

 1 )שסף שההם על קנט

 י"
4םוק(' מי אשר והתה

 י"ל , 1"חר : מהלית 4ף מתהה .טנל
 ער 4( גה )שם עצא ומתל 0 כה קרא )הוא

 לההםע וספרותהימים כה( נה )סםשנתייבל
 )וקץ תרועה שוסי והעברת י הם תקיעה לשון ד(ו

 כ' יובל שנת.ההמשים נקרא ולא , יוכיח פו(כה
 ' השופר העברת עקבאם

 ישליו יובל על כה( ל )ישעי מש עלי ,השני
 י המה פלגים ענין ' ד:( יו כרכולהשרשיו
 )ברא' אתה ויבם אהד אשת אל בא ייבלכם

 אחרי שובי ו( כה )דברים יבמי אבה לא ה(לח
 . להם אהד ענין סו( א )רוה'נמהך
 תחת 'ד , האהד : מהלקות לד' מתהלק .יד

 ייקרא היממת ידו בק וש כד( כא )שמורןיד
 ויומלט נוו( א )ישעיה מלאו דמים ידיכם גג(ה

 י זז( א )שכם ארם וידי ג( ה )מווקאל ידתבנית
 יככישכועו
 הויתו יד יג( בג )רברים י תהמה ויד ,השני
rr~tt)יד על א( כיה )הווקאל הטת 'ד אל ה( נו 
 לו( ב )רברים ינוק נהל יר כל ה( ב (mDe,השור

 ענין ' יר( א )איוב ירקקכמ על רעומיוהאתנות
 , המהמקום

 ך( 4א )דניאל ירות עשר וימצאכז ,השלישי
 ענין . כד( בוו והראשית לככז יהמה הירותוארבע
 . המההלקים

 כו )שמות האחר לקרש ידורו שתי ,הרביעי
 ' הם צירים ענין ' יט( נו )שם ידת'ו לשתי'ו(

 כמשמעו יר והמז , נבואה ענין ענינו אשר ירויש
 היד בהוקה א( לו )יהו' יי' יד עלי היתה :כאלה
 וי יא( ה)ישע'

 כ3( ל3 )יהב קצו( אלי היתה יין
 ענינו אשר 'ד ויש ' יד( ג )שם חוקה שי ה'ויד

המבאר
 . האסבורג בהעתקת הסר .ור טהברח סוף ער ואילך טכאן"ר(
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 ב( בג לטיוב אנחתי על בבדה ידי : כאלה .:ג?
 יד ויוד י נ( עו )תהלים תפוג ולא נגרזו לילד:'די

 ואר? בכל אתך יואב היד , עצה וענינוכמשמעה
 י יט( 'ר)ש"ב
 זז( קמה )תהלים קח קראתי המצר מן .ין-ק
 עולמיים צור ה' בקר כי ' )שם( קע במרחבענני

 לא אשר והנורא הננגד השם הוא ד( כו)מנעוה
 ביון  טבעתי ג( מ )תהלים היון מטיטיךן, ' מגזרה יגור ו5איפתר
 ' ג( ס9 )שםמצולה

  )שרא נטצאו ולא המתיחשים כתנם ,יזקש
 ח )שם והתהזשם אבותיהם ראשי ואלהב.סב(
 י המה משטחות מחקריעניןא(
 י ט( י )ויקרא ושנר תן .יין
 ינד , האחר : מחלקות לשני מהחלק ייכם
 )בראשי וקדמה יכוה כג( לג )דברים ירשהודרום
 על הוא כי מג( יח )מ"א ים דרך הבט יד(כח

 י ב( כד )תלים יסדהימיכו
 ימי על ימים ג( י9 )שם עקל ליום יום ,השני
 ' כמשמעם ו( מא )שם תוסיףסלך

 יג( טח )ישעיה שמים ימחה יימיני ייכוין
 הימנית ידו בהן ט( יג )נרא' והימינה השמאלאם

 ' כג( ח)ויקרא

 צורי א( לפו )איוב סלע יעלי לרת %ז .י%
 ' ג( כר )ש"אהקהים
 . יה( י )'שערה וכריכיו יערו וכבוד .יידוי
 ' 'פו( 5ב )שם הילר ברדתוברר

 בנדלו ויף פו( 5א )יחזקאל עשית'ו יפה .יף
 נוף 'פה ב( נ )תלים ימי מכלל מציון ז( לא)שם
 סנני שטית ג( 5א מחזקאל ענף שה ג( מח)תלים
 . ז( ו )שיר  נעמת ומה יפית מה ג( מה )תהיאדם
 י המה נויענין

 וש כנ( יד )דנרעם ויצהיד ייישן ייצהר
 , הוא זית שמן ע( לא )ירמיה יצהר ועלתירוש

 יט( קד )תהלים למועריכ! יה י" .ירח
 ג( ז )איוב שוא ירחי יר( לג )דברים ירחיםגרש

 ' חדשיםלשון
 'וצאי , האחד ן ענינים לשני מתחלק .ו41ך

 מג( כח )שם ירכים וער ה( א )שמות יעקבירך
 * ' ב( כר )שאשית ירכיתחת

 ~'רכתי בז( נו לשמות ימה לירכתים ,השני
 י המה זויות ענין ב( כו )שם ימההמשכן
 , האחדהענין 1 ענינים לשלשה מתחלק .ירק

 כא )ח"אירק לגן לי ויהי ל( א )בראש' עשבירק
 כל ואחר טי( י )שמות בעץ ירק כ4 נותר ו5אב(
 ' ח( לפו )איוב ידרושירוק

 יד( טח )תלים חרוץ בירקרק ואברותיה ,השנ'
 ויתכן ' השהכה מאבני יקרה אבן דקוא יר(סח

 , 5הם אחת גורה וניוצא ירק קצה( כעין קלנולהיות

 מפו( 'ג )ויקרא אדטרם או ירקרק ,והשלישי
 לו( יר )שם אדמרטור? או ירקרקורזשקערורורז

 נוטה יה גם ' ו( ל )ירידיה לירקון פנים כלונהפכו
 ' העליון לעניןענינו
 ישי טו( י )ט"ב ידך את תנה ויש "4 .יש
 עושם ישכם אם ןז( גה )תלים קי( עלימומות

 )דבריכ! פה ישנו אשר את גי מט( נד)נראשית
 ' להם אחד ענז ד( מג משלה)נר' ישך אם יר(כט

 " ט1 נסיוב בגו יטש גם שב ים .ישיש
 ' ושיבה וקנה ענין יב( יב )שם חכמהבישישים

 ג( 85 )שמות וישפה שהם תושש .ישפה
 ' הוא יקרהאבן

 תמוש יד( כג )רברים לך תהדק ויתד .יוקדי
 וכ5 כה( כב )'שעיה נאמן במקום התקועההיתר

 )שופי האהל יתד את כ( לח 5מנ4כן)שמו'היתרות
 . כא(ד

 נובי יח( י )רבריכ! ואלמנדז יתוכז 'ירנדנ[
 ' ו( טח )תליםיתומים
 יתרו כי 1( פה )וקומטים לחים יתרים ןולצר

 ב( יא )תלים יתר על בקצם כוננו י11( ל )איובסתת
 )שב[ מיתריו ואת יח( לה )שמות טיתרקהםואת

 ' כו(לפו

 יו"ד מחברתותשלם
המבאר

 וחוספסנו ארז. אשר חעחקוח בכל חסר הגה תכתיבgp,) 5וזדין ובנוסחת בפרוקה, שדא העתקת זיסחת את9ה(
 כסו .ע4. לשון ה4 פתר ואחם 1 יו"ל בחהליס רש'ק דברי לפי הצדק י ונראה : ירק ~ry עיי ישלוב . ירק כעטן עניי:חיב

 . פה אזי אשר , עיש'ם ישכם אם .כראשונה
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