
 [ 102ן
 כ"ף ומותב,ררנ~לזחל

 כבש כבר נבע כנם כ% צד ינ .כאב
 , כזב י בו ' כהן כהל כה י כדב כד ע כבשןכבע

 כלזזכלם כלב כל י ככר כי,כי כחש' כחלכח
 כנע כנס כן ' כמר כמס כמן כמו כמה 'כלף
 כען י כסת כסף כסם כסל כסח כס ' כנשכנף
 כר י כמרן כמש כפר כסם כפן כפל נף .כעס
 כרש כרע כרכול כרכם כרככם כרכב כרך כרבלכרוב
 נתם כתל כתב כוע ; כשר כשף כשל כשב יכרוו
 , כתש כתרכחף

 כי , ויאחד : מחלקורע לב' מתחיק ,כאב
 כאביב( בהיותם יח( ה ואיוב ויחבש 'כאיוהוא

 )תלים יפפרו חשד מכאב ואל כה( לר)בראשית
 י כר( כח )יחוקאל מכאב וקוץ כו(מן

 באבניכז ועכאעו והטובה החלקה וכל ,השני
 , הענין למי הוא רגימה ענין יט( ג)מ"ב

 יכבה לא יו( ח לשיר האהבה את יבבות .מ2
 )ישעה-ו נבו כפשתה יח( לא )משלי נרהבלילה
 ו( 1 )ויקרא תכבדי לא הטיבת על תוקד יו(כזג
 . להם אחדענין

 כבד , ונאחד : כנחלקות לג, מתחלק יכבד
 ל( פוו )ש"א נא כברני ע( כ )שמות אבץ.את
 מלטנץ. והכבוד והעשר ו( א )מלאכי אב 'כבדבן

 . המה יקר לשון יב( כס)דה"א
 וינהגהו יד( ו )שמווע נרעה לב כבר ,השני
 )בר' מזקן כבדו ישראל ועיני כה( יד )שםנכבדות

 משאדה וכבד ד( א )ישעיה עון כבר עם סמח
 ה( לח )חלים כוונני יכבדו כבד כמונא בז( ל)שם
 לרמי יצערו ולא והכבדתים ; קש( המה 'וקרענין
 לכוו יבין ולא ומנערו , ירע ולא בניו יכברו יפו(ל

 התכבד ג( 1 )שם יכבר ימים מחוי כא( יד)איוב
 בעכב פון( ג )גחוכם קנח( כארבדן התכבדי ,כילק
 ' כ( כ )במדבר חזקה ובירכבד

 כב( כט )שמווע הכבד יתרוע ואת ,השלישי
 )יחוק' בכבד ראה לג( 1 )משלי כבדו חץ יפלחער
 , כמשמעם כו(כא

 ונכבדמהם יח( קה )תה' רגלו בכבל ענו .ב21ל

 ורתוקורן אויקים לטוון וץ( לכופו )טום ערולבכבלי
 יהמה

 "רב כד( לא )במדבר בשיכם יכנסתם ,כבס
 וטהר שנית וכבס ד( נא )תהלים מעוניכבסני
 גה( יג )שם הנגע את הכבס אחרי נח( יג)ויקרא
 י המה רחיצה ענע סו( יו )שם יכבס יאואם

 י,( נט )ישעיה בראשו ישועה יכיבע יכבע
 נחשת כובע כמו ד( סו לרמי' בכובשםוהתיצבו
 ' הוא ה( יו)ש"א

 כבר , האחד 1 מחלקות לר' מתחלק .כבר
 )שם היה כבר להיות ואשר י( ו )קהלת שסונקרא
 י ע( ב )שם עשוהו כבר אשר את סו(ג

 ואת ט( ט )עמוס בכברה ינוע כאשר ,דמיני
 ' טו( לה )שמות הנחשתמכנר

 כבירים ירע ה( לו לטיוב כביר אל הן ,השלישי
 לא( לו )שם למכביר אכל יתן כז( לד )שם הקרלא
 כברת עור ויהי ב( כח )עמע' שטסים כביריםמים
 י זהם רבוי ענין גוו( לה )בראשית קנט(הארץ

 ' א( א )מווקאל כבר נהר על ,הרביעי

 לב )במדוד י" לטני הארץ ינכבשה יכבש
 יכבוש ח( ז )אסתר המלנה אח לכבוש הגםכב(

 לפי מעלה ענין כבש ויש , 'ט( ז )מיכהעונתינו
 . יח( ם )רה"ב מאחוים לכסא בוהם וכבש ,הענין

 לח( נט )שמות שנה בני תשים .כ21ש
 אתרע וכנסעה ע( יר )ויקרא האחר הכבשאת
 כח( כא )בראשים לבדהן הצאן כבשת י( יד)שם
 ' הכוה אזקתלשון

 יט )שמות הכבשן כעשן עשנו ייעי יכבשן
 את ויקחו כח( יפו )בראשיו הכבשן נקיטר'ח(
 ' י( פו )שמות הכבשןפיח

 כד , יתאחד : מחלקותו לב' מתחלק .כד
 כד )ביאשית שככוה על וכרה יר( יו )מ"אהקמח
 ' טו( ז )שוספים הכדים בתוך ולפדיםכוו(

 יב( נד )ישעיה שמשתיך נדכד ושמתי ,השני
 י הוא יקרהמאנני

 . ט( ב )רנ"ל ושחיתה נדבה ימלה '3דב
המבאר

 שהוא אג. ייסטר וכי רב טהלך רביי כביר לשון פירשטנחם . רפרעה לב'ה ר ק י : פרעה לב כבד חרצותקצ,(
 שאהה כמו . .ותר או סרסה טהלך גטו קרקע טרחשם בטיבר חחכס' כילק ההכבדי פותרים ףש : רע.,יקצח(
 ' ארע כברח טרה שם נוחן ארם במהלך כך כרס 2סראומר : רש,, קצה( . עכ"ל כבר עם לשון והתכבדי כ.לקני'סוח
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 . הוא וכוב כהכילשון
 ותכזב ו( 'ג )וקרא הנגע נהה והכה .נקדן
 לר )ד.ברי' עיני כהתה לא ז( יו )איוב עינומבעש

 בכו כהרה 41א יט( ג )נחום לשברך כהה איןו(
 לשון ע( כא )יחוק' רוח כל וכהתה יג( ג)ש"א

 ,עמימות

 בו( ב )דניאל שיודעתני כהל הא"ך ,כהל
 כהלין ולא ה( ה )שב! לסוקרנו כחבא כהליןולא
 י הכו יכולת עבין סו( ה )שם להחוות מלתאפשר
 יז( יר )האשית עליון לאל נסן והוא . זןכו
 ואיתמי אלעזר ויכהן מא( כח )שמות ליוכהנו

 כי 'ג( כה )שם עולם כהנת נצית ד( נ)3מדנר
 לכהן כב( מז )בראשית פרעה מאת לכהניםחק
 הלוי לי היה כי טו( ב )שמות בנות שבעמדין
 מה( מא )בראשית אן כהן י3( יו )שוסתיםלבזזן
 י הם[ ענין קרובי ]נ"ה המה אחדענין
 ורגליו כה( כא )שמות כויה תחת כו" יכו
 כונ )ישעיה תכוה לא כה( 1 )משלי תכוינהלא
 ' המה צורב ענין כר( יג )ויקרא אשכנכותב(

 שוא י4ו( קטו )תלים כוב האדם כל 'כז22
 )מ"ב בשטחחך תנוב אל ח( ל )משלי כובורנר
 . ש( נח )ישעיה מימיו יכובו לא אשר טו(ד

 , הם כחשענין

 כח , ותאחד : כזחלקורן לבי מתחלק יכח
 יב( כו )איוב הים רגע בכחו ו( י4ו )דניאלהורוע
 אבנט כח אם ג( מט )בראשית אונ' וראשיתכחי

 . המיה מעוז ענין . יב( ו לטיובכחי
 כא )ברא' אבימלך את אברהם והוכח ,השני

 לכו יו( ין )ויקרא עמיתך אח תוכיח הוכחכה(
 . 'ח( א )ישעיה יי' יאמר ונוכחהבא

 כג )וחזקאל עדי ועדית שנן כחלת .כחל

 י העתים את לתקן , הוא פוך עניןמ(
 כחש , האחר ; ענינים לבן מתחלק .כחש

 סבנני ש( יט )ויקרא תכחשו ולא יח( יג )כי"אלו
 י הם כוב למיון ' א( ע )הושע אמריםבכחש

 טו )איוב יעניה בסני כחטו בי ויקם ,דושני

 רוון ענין כר( קט )תהלים משמן כחש ובשריח(
.,המה.

 אשר ענינכם למי למראותי מתחלק 'כי
 הארץ אל תבאו כי , האחר הענין ' י(ימשכם
 י י( כ )דברים העיר אל תקרב כי גה( יב)שמות

 ' י( כנ )שם כוחש תצאכי

 כי נ( א )אינדן מריתי מרו כי , השניהענין
 כשמו כי יב( לא )איוב תאכל אבדון עד השאש
 ' כה( כה )ש"א הואכן

 )ש"ב הלום ער הב"תני כי , השלישיאענין
 את אוצא וכי , מרעה אל אלך כי אנכי מי יח(1
 לצבאך נתן כי "( ג )שמות ממצרים ישראלגני

 אף הקדימו אשר כי וכל ' ו( ח )שומטיכ!לחכז
 ט 0)'יב אעננו אנכי כי אף , כאלה , ענינונהמך
 נלך כ' ואף ו( נה )שנם רמש אנוש כי אףיר(

 , צין הקדימו אשר כי ומהם , ג( כ3 )ש"אקמלה
 כמו אינם אך , בסתרונם שוים , לא או , איאו
 כי כנוב לי אין : קצותכ! ואלרן . העליוניםאלה

 ' א( כו )ש"א מלשתיכם ארץ אל המלפוהמלפו

 )מ"ב אסור הסוס אם כי אדם וקול איש שםאין
 חמץ אין '(1

 למי
 ערלורז במאה כי במהר

 נא ממנו תאכלו אל נה( יח )שמ"אפלשתיכ!
 ט( 'ב )שמות אש צלי אם כי במים מבוטלובשל
 כר( ד )מ"ב לך אמרתי אם כי לרכב לי תעצראל
 ב )ש"א חי אפ כי מבושל בשר ממך יקחולא
 אהרן בני לכהנים כי ליס להקטיר עויהו לך לאטו(

 הלחב! על לא קק( כו )דה"ב להקטירהמקדשים
 האדם יחיה יי פי מוצא כל על כי האדם ~rvnלברו

 לא וזרועם ארץ ירשו בחרבם לא כי ג( ח)דברים
 י ד( מד )תלים וורועך יכיינך כי לבזוהושיעה
 והנירת , האחר : מחלקות לב' מתחלק יכ
 ח )שם הארץ עמר את והך ו( יו )שמותבצור
 גדולז[ כוכה בהם ועי א( ו )הושע ויחבשני יךיב(

 י ר( נח )ישעי' רשע באגרוף ולמכוון זז( יפו)כי"א
 תעוזה כה כג( ו )במודבר תנרכו כה ,השני

 י4ו( יב )פומות אתו תאכלו ונכה ו( ח )שם .להם
 ככה אמר וה כ( כב )מ"א בכה ,אמר וגה בכהזה
 . במלה יסוד ההא אין ים( יח )רה"ב ככה אמורווה

 וככר , האחד : מחלקות לג' מתחלק ,ככר
 . הוא מת ענין כג( כס )שמות אחתלזמם

המבארוי
 הקריפומלת ואם , וחומר פתרונובקל ף א מלת הקדשו ואם חשני ובעש . אם כמו החן הראשך בענ.ן כי פתרוןר(
 , ורק אך פתרוני , לא, או אל אין . כםואשר, לברוםירושו נמצא השל'ש'אם וכעש .ען. כמוהוא
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 כ5 את קרא סו( ז )מ"א היררן בכנר ,השנ'

 )שכו הכבו כ5 ואת '( יג )בראשית הירדןככר
 מגורתו להיות ויחנן , הם מישור ענין טה(יט
 )תה' ליצאן כריכן ולבשו בג( ל )'שעקה נרחבכר
 כרה להם ויכרה מן רחוק איננו נרחב וכר יד(סח

 הורו גם הצאן כרים ולבשו כנ( 1 )מ"בגרולה
 הפתרון יד( לב עיברים ואלים מכרים רחוקאיננו
 ' מהשני ראוי הראשון הענין אבל , והנה הנהנוסיה

 ' לט( כה )פומווע יהור והב נכר ,השלישי

 הכטף ככר ז( ה )וכרמה נשאת עפרת ככרוהנה
 . המה משקל אבן ענין . בו( לח)שמות
 וכלכלתי , האחד ; מחלקות לי"ד מתחלק 'כל
 שינתך את ולכלכל ש( מה )בראשית שםאתך
 ז( ה )מ"א האלוה וזנצביכט וכלכלו ט( ד)רות
 לביתו מכלת יב( כת )בראשי אחיו את יוסףויכלכל
 . המה מוון לשון כה( ה)מ"א

 ב( ג )מלאכי בואו יום את מנלכל ומי ,השני
 ינלת מבלוע ט( כ )'רמקק אוכל ולא כלגלונלאתי

 ' להם אחר ענין . טז( יד )במדבריי
 אתה כלה כב( י )ישעיט הרוץ גליוןהשלישי,

 מג )שם באפי אוחס ואכל ע( סו )'חזקאלעסוה
 ' שו( כה )בכודבר עזראל בנ' את כליתי ולאח(

 )בראשיות השביעי ביום אלהים ויכל ,הרבצי
 ותכל פיז( ו )שם מלמעלה תגלנה אכוה ואל ב(ב

 )בס' משה כלות ביום וקהי יט( כד )שםלהשקתו
 שלזוזה ויבן יב( כו )דברים לעשר תכלה כי א(1

 ומבצע תום לשון 'ד( 1 )מ"א ויכלהו הביתאת
 'המה

 הנער אל ג( מ )בר' גלע- נא שא ,החמישי
 הכהו ברול בכל' ואם נר( ט )שופטים כליונשא

 ואיעו הה( לזה )שם עץ בכלי או פוז( לה)במדבר
 עליך יוצר כלי כ5 ב( כו )הווקאל בס-ו כנפצןכלי
 יא )וכרמש אולי רעה כלי יו( נר )ישעיה יצלהלא
 גולה כלי כד( כב )ישעיה הנבלים כלי כל וערטו(
 ד.ג( )כואב רקיכמ כליכם יט( כוו )ירטירז יעש'
 לוש כליך ואל י( יכו )במדבר כלי אל חייםטיב(
 ' יד( חק )ו-טהר הכלי ונשחת כה( כג )דבריםתתן

 קיט )תהלים נמשי לתשועתך כלתה ,הששי

 ותכל ג( פר )שם נסשי כלתה וגם נכספהסאן
 ענין 5ט( ג )ש"ב אבשלום א5 לצאת המלךדור

 השלישי. המחלקה מגור' להיות ויתכן המה,חסור
 בדמים פבוא הוה היום כלתני אשר ,השניר

 ממך יכלה 5א קברו את ממנו איש לג( כה)ש"א
 )תהלימי רגלי כלאתי רע ארה מגל ו( כג)בראשית

 מ )שם ממני רזזמיך תכלא לא יי אהה כא(קיפו

 י הטה מניעה עניןע(
 אדני ט( פח )שם אצא ולא כלא , השמיני.

 החבאו כלאים ובבתי כח( יוד )נמדי פלאםמטוה
 י( 1 )ש"א בבית כלו בנקרם ואת כב( מבמששה
 . יא( המה מסגרענין

 בנציון לב( ב )ירכתיה קשריה כלה ,והתשיעי
 ב( ב )ירכתה כלולתעי אהבת ב( נ )תלים יוסיכיכלל
 במכלליכם רכלק- המה ג( כו )יחזקאל ימי כלילתאני
 ' כר( כו)שם

 זנתה יט( ד )ש"א מנחם אשת וכלתו ,העשירי
 תנאמנה כי כלותיכם ועל כד( לוק )ברכל כלחךחטר

 טו( חק )ויקרא הגלה לא כלתך ערות יר( ד)הושע
 יכמשסעם
 )תהלים תאמרנה עצמותי כל , עשרההעשתי

 אעם בני כלנו כא( ב )ירמיה אמת ורע כלה י(לה
 1 )ויקרא תקטר כלע יא( מב )בראשית נחנואחד

 ובחי תחפץ אז י( לג )דברים מזבחך על וכלילטו(
 אצע באש ושרמת כא( נא )תלים וכליל עולהצרק
 והתפקדו 'ו( יג )דברינ( כליל שללה כל ואתהעיר
 לזז )ישעי' רוחי דויי בהן ולכל בז( ך )כודאוכלכלו
 י זעווה כל לשוןטז(

 וכר בעררו ויש נוכל וארור , עשרהפישתים

 כה )בטדב/ להם נכלו אשר בנפליהם יד( א)מלאכי
 להתנכל קק( לו )בראש' להטיתו אתו ואנכלויח(

 לב )ישעיה רעים כליו וכלי כה( כה )תליםבעבדיו
 מזימות ענין ' ה( לב )שם שוע כפכור לא ולכיליו(

 .המה
 כו )שם הארץ עפר בשלש וכל , עשרההשלש

 אלפים שלשת בתים כו( 1 )מ"א יכיל בת אלפיםיב(
 לא השמים ושמי השמים הנה ה( ד )רה"ביכל

 )שם העלה את מהכל קטן כו( ח )מ"איכלכלק-
המבאר

 ואולי ' חעלח פלגלשאק :ף חכיךב ואמר וכרומה.ההים היא ף[ ע s"al הסים כרכל כ' נראה ו2בכ: אסרר'דא(
 לפקים :סוך ססקום ההש לחעלוח הזעקת חעלה מלחהוראת כלואים גרפנה אשר בריכה או תעלה עקץ והוא האח.ספחלקה
 ]קאיאק[גבוה למי שעוש'פ תעלה כסו . הנרצה למקים להיש.רפועצירם
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 . המה סדירה ענין סד(ח

 יד( לב )דבריכט חמה כליות , עשרד:רזארבע
 כליותי ותעלגנה יג( כס )שמות הכלית שתיואת

 , להם אחד ענין ' כוו( בג)משלי

 )יבר' ונר כלאים כימך ר~זר,נל4ל
 , ממקרה תלויות מצות אלהינו במצוח יש י ח(כב

 מצות במצות ויש , דבר אודות על עליהםונוהרנו
 ובנינם , צדקם על יורה וממעלם , צדק בנינםאשר
 במצות ויש . הדורות נשחתו ם ה ולולי , עולםתקון
 ולכור: ננו: לאיגור שכל איש יוכל לא אשרמצות
 , שלפיון מלך דבר באשר כי , וא'ככה וכגרוע כ:::ועל
 כאשר , להקשיב אם כי אונים השמעוה יצר'לא
 חפצנה לא ומנחה ובת ' יעקב אלהי משיחאמר
 אמרתי או : אחריו כתוב מה , וגו' לי כריתאזנים
 שכל איש כל , עלי נתוב ספר במגלת באתיהנה
 ולא זבח שאל לא אלהינו כ' יורעים לבבואנשי
 לא ומנחה עולה וגם , בחורב הראותו ביוםמנחה
 ועתה ; דבריו תחלת כה כי , בסיני הגלתו ביום3קש
 כן ש וגו' ושמרתכו בקולי הנשמעו שמועאכ(
 עלי , לשכנע לי נריח ואונים הואל המשורראמר

 . עלי וככתובי: כנטר רוגלו: ולקייב: ולעשותלשכנוע
 טויח ולולי , הרבה וענינים מראות לכוצותויש
 להם מנים מרבה ה'י:' עלי המלאכה ימרב'תעולם
 תכנית בצורת תוכן להם והעמרתי פתרונםוגליתי
 וידעו ויכירו , לבבם בעיני מבקשיהם יחווםלמען
 וחקיכז מוגבלות . מצית בראותם , אלקינוצדקת

 , כנשמרות ולגדרים גרר לגבולנו גםגדורים,
 תולרות ותולרי תולרות להם וגם , חוקולמשמרות'

 ד' פקורי , נכוחים כולם מצרמים, ווקקי תוםער
 כי הכרם כלאי על אתרנו אס . יחדיו צדקואמת
 שוטע'~: על לא כלך גזרת וכל , הש מלךגזרת
 ומוט עיקרה שרש' וסו: ~מר באה מהלאמר

 ההוראה הטילים לא כי ראינו כאשר אבל ,אודותיה
 אודות לה יש כי ידענו , תקרש פן בצרה שכתבער

 רצה , מן יאמר אשר כוקום בכל כי ,ומקרה
 / רמויה חקרי ולגלות סתומה יבאר ענינהלהורות

 ואלוה ' ונכשול בה ואין ברה החוקה תהיהלכנען
 תנואה עם בהיותה מלאה ומימי כלאים עולליהם

 ומעשרותו לכהנים שניהכ? בכורי כ' ,במחברת
 לחללכם נכון ולא , לאלהינו קדוש ללויכזשניהם

 הבשלם געת אב( כי , למהמהכ( ולאולהמירם

 עלות בעת אם כי , בנמן יחדיו תבואתם תנאולא
 הנפן ותתלחלח סמדר תמתח קטהאו כתוםגדיש
 בא ואם , אשכלותיה גרגרי ויקשרו כצניהונטיו
 , הכרם בתוך צנתים ושטר קמה לקצור הקוצריבא

 תקום לא כי בכוריה, ונשחתו התבואהנשחתה
 נצניכט הנערו מבלי מגל ושלוחרץ הרמשהנמת
 קני ויסבו ישתרגו הנצנים כי על , שבלותיוונוער
 בנצנים ונאחוים נסבכים העמרים ונמצאוהקמה
 הקמה לעווב הקוצר בא ואם . בולוליםונחנקים

 ואת גם , שניהם יקומון לבעבור קיץ עת געתעד
 שנשם ונמצאו תשברנה קצרה ביבוש , יהיהלא

 עץ ולחבל כנאכל עץ להשחית נכון ולא ,נשחתים
 ומבלי בכורים בלי הכרם נמצא אלה ומבלעדי .מר'

 נרמל מלילות בלי הקמה וניוצא , כנעשרכנעשר
 חללה התבואה ראשית כי על ו וכזול לוי יקלקונלי
  בערד זרעוניה יקצרו אם הכרם ישל כי ענין,ברוע
 וקמרו ואיננה בכורה יבוקש ככה ובהיות ,קציר
 כנר תחלה להיות הראויה הבכורה כי , ח3וצאולא

 , כרמל להיות הראומה והקמה , נצה בעלותהנשלה

 ונתערבו , ונשבתה נשברז: כבר , לכהן וקליוכרמל
 החליה חלת אם הלא , קרש והיה אלה עםאלה
 , בקמה קמה והמיר בחבואה חבואות הכרב(בש
 השחית כי ואף , לכהן קדש והתבואה הקמההלא

 4ול ואלה , הכל נקדש והלא והמעשרהבכוריכם

 נמצאו תמורה היו אלו כי , המה תמורד:חלוטי
 מעונותי המעשרות ואם . קורש ותמורחנההם
 נכור' , להול מקודש ויוצאים חומש בתוספתפריון
 נשחתו וכבר ) מדיון טיעונים אין כרם ובכורישדה
 נא נרדמה , העליון כמשפן ונתערבו ואלהאלה
 ארח משפט לבבנו עיני על ונראה נכוחהלדעת
 עלטה תלבלר היא הנכוחה הלא , צדק ונתיביוטיר

 . סלה ונצב נכון הוא כ' כסות האמונה עלואין
 סערו או , ח% באיפת בהתערבו קרכן היןהלא
 קודש הכל נעטוה קדש בערמת בהתערבו ח%מזער

 והטמא , לקודש הקורש , דבר ולכל ולייןלזרעונים
 'בדל, ולא יגור לא התערבו אחרי כילדיכוא,

 בפוקוס להיותו וראוי לצללו נכון אין כןעל
 פומית מדבר מוער כזעמו בנפול כאשר ,קדש
 . טמא בחוקת והוא , הכל את מרומא מלאבכלי
 תטמא פן , תקדש פן שאומרים טהטותריםויש
 הטעכ( ומזה ככה על ראו מה  לדעת יכולת'ולא
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 כדרו לא אשר והפתרון ולחלל הקדשלטשווע
 . יב( יוכנפו והתנואה המלאה ודבר העניןומראה
 והנזר האחר, : מחלקות ינ' מהחלק .כלב

 ה לרמזה עוף מלא ככלוב א( ח  )עטוס קיץכלוב
 . המה סל עניןט(

 והבלגים ז( שו )שכוות לשנו כלב יחרץ לא ,השני

 )איוב צאני כלבי עם לשית יא( נו )ישעיה נמשעוי
 . כמשמעו א(ל

 ?לגי והוא טעללים ורע nep והאיש ,השלישי
 כי רנ( בכ"ף המלה נפתחה %ט ג( גה)ש"א
 . כלב ממשפחתהוא

 בו( ה )איוב קבר אלי אלח הבוא יכלח
 מלא יטיס גיא ענינו ב( ל )שם כלח אברעלימו
 .חלד

 הכלכר הלא טו( ב )רות תנלימוה י" .כלם
 תכלימוני סעורים עשר וה יר( יב )במד' ימיםשבעת
 יסג לא ו( נ )ישעיה ורק מכלמות ג( יט)איוב
 : המה בושת ענין ו( ב )טיבהכלנוות
 ו( ער )תלים יהלמון ונלפות יכשיל .כלף

 . הם קרב מכלי ברול כליממיני
 וו מלה ב( מג )תלים בשרי לך 3מה .ככווה

 כמי ופתרונה , ניסור וכלה , בתורה דטיון להאץ
 . בשר' י יי( תמםענינה

 . נ( לא )כמדגר וכוטו עמל טנעת .ככרז
 כי יתאחד, : כוחלקורז לכ' מתחלק .כמן
 . נו( כח )ישעם בשבט וכמן קצח יחנמבמטה

 המחברת בכ," נם2א כלאים זריעת בעוץ הפאטר כלרב(
 ההעתקות בכל נמצא ולא , בפרובה של'ל החכם ביראשר
 הפחברח בכ"י במקומו נכתב לא הטאסר וה אתם לפמ.אשר
 ורפם וכבר . .ו,,ר ואות טבת אות בץ חופפת כעין רקהל'ל
 כי וינן יט, דף הארצר בסירוביה הלל החכםעש
 פקח" אול,ם בתע~לבם המערדלם ותהששטוהו ההעתברוב

 כמו כלאט לאוהרח טעם לבקש נמן לא כי בחשכם ,מציהם
 שעטכז ואזהרת תויר אכילת לטהרת טעם לבקש נכלשלא

 לו. הראוי בטקום הבאחיו, ואני ,וכדומה
 בוה רצה לא טכחם שהחכם כוה הנראה ; קיבב רזאמר
 שהחורה דעתו רק , בכלל כלאים איסור על טעם ליחןהפירוש
 וכהותר טקום בריחוק אף בכרם ורעים מיני שארי לורועאסרה
 לצטוזז שיוכל לפי , הכלאה הקדש פן פסעם לירם חיץליו
 , כלאים איטרר על טעס ליחן לבו הורסתה והנה . הקלהשזה
 שהוא , לוה רמו כלאים במלה לנר רשפה בעצטה התורהכי

 השינים המינים כי ומאסר, ועצרה סכיעה שסיררשו כלאנזענין
 ווה , וגירולם בצמיתתם אלה אח אלה ימנער בסמיךכשיתרעו

 וכן , טעמם ונשחת טוה זה שיינקו לפי המינים להשחתתגובה
 ביריעת ירוחק כמה עד שיעור נחנו וה ולמי , חללהבינו
 האחר טלחלוהית יוכק האקד ההיה לא לטען , השומםהמינים

 אמנם , אחד בשדה לורעם חרחר כראוי סרחקקים בהיותםררק
 והאיסיר , הטלאה תקרש פן tyon לנו נלהק בכרםכגריעתם

 . כמשמעההטלה
 יא )רניאל והכסף הוהב במכמני ומשל ,השני

 . והב סנטת , כסף אוצרת עניןמג(
 לד( לב )דברים עמרי כמם הוא "יא .כמס

 . הענין למי אצלי כיתוםככוו
 שם את , האחר : מחלקות לד' מתחלק .כמר
 להושע יגילו עליו וכמריו יד( א להפנמההכמרים

 . הם אשרה משרתי במות כהני ענין ה(י
 ענין י( ה )איכה נכמרו כתנור עוונו ,השני
 . הוא ומחשךשחרות

 ופרשי ד( נא )'שעיה מכמר כתוא ,השלישי
 . המה וחרמים רשתות ענין , ח( יט )שםמכמרת

 בי ח( ש והושע נחומ' נכמרו יחר ,הרביעי
 , גלני ענין ל( מג )ברא' אחיו אל רחמיונגמרו
 . רחמיונתגלגלו
 יוסף בני מסוה כן : מחלקות לו' מתחלק .כן
 בז )שם דברת צלמזור בנות בן וה( לו )בכי'דברים

 ש( מב )ברא' אנחנו כנים יד( 'ח )ש"ב כן לאו(

 אין כי לב( מא )שם האלהים מעם הדבר נכוןכי
 )הושע מצאו נכון כשחר י( ה )תלים נכונהבפיהו

 בא כי וידע כג( בג )ש"א נכון אל אלי ושנתם ג(1

 )שטות כן לעשות נכון לא ד( כו )שם נכון אלכגאול
 לבכם הכין ח( נו )תלים אלהים לבי נכון כב(ח

 . המה ויושר קושט ענין יו( י)שם
 כה( מג )בראשית המנחה את ויכינו ,השני
 מנות ושלחו ה( טו )שמו' 'ביאו אשר אתוהכינו

 'רקוח במד' וה גולח לנו שהותר תקום ביואיק אף נוהגהוה
 מנחם החכם ואת בזאר כאשר אסיה ר הינו .ותר וק ברחרק

 שכלא' לא' , תקלה סיח שחטא אפשר כ. . היטב בארבפירושו
 לוקה אוחם שהגורע אעפ," ורעים וכלא' בהנאה אטורהכרם
 כן לא . באכילה סותרן הן דרי כלאים תזרע לא שרךמשום
 או החבואה או הירק : בהנאה אסורים שהם הכרםבכלא.
הנפנ.ס

 ושורפי
 ואפילו , המלאה תקדש פן שנאסר שחיהם אח

 איחם ילורפין בהנאה אטירע נפנ.ם של והעצום חביאה  שלהקש
 אסרו בארגן אסורץ שהן ורץ , שריפתן בעת בהם יבשלולא
 לא האכת ובאהבת פקוחה בע? והרואה הארץ בחוצהיירש

 בטלת ונס פה חקירתו ועומק רעתו חום 'NSDבמשטמה
 'טשו הטף עם וחוכרה טף  בשרש המלה שהעסק-לטטפות
 יחעורר והוכרת האות אח הרואה שכל חך , וסלל הנרהסענץ
 בחכל.ת האחר , והנכבר הכדול השם אח ולקלם לברךלרומם

 טובה ארץ אל והביאני לחירות טעברות שהוצדינו על ,האחדות
 וגולח בהערה טן; בשרש לעיל עיץ י'ל רשש הבע וכן ,ויחבה

 . פניכם על 'ראתו חה'ה לבעבור ע.ניכם ננד לשום נםוה
 פחח הנקראת ודוא . בקמץ נקודה כלבי בסלח דכף סורנ(
 . הקרפונים הסרקדקיםבפ'

 ובמלוו , בסמך חמם כחוב ובניח . לוזרון נוסחת זחרר(
 , חסם צ"ל ואולי ,תאב

המבאר
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 )איוב צדו לערב יכין מי " ח )נדזמ'ה לו נכוןלאין
 סבה וטנח יזו( יט )שסות נכניס והיו מא(לח
 )משל' שפטים ללצים נכונו סו( מג )נראשיתוהכן
 : כס(יט

 כח( ל )שמות כנו ואת הכיר ואת ,השלישי
 על ונעוים ולאלה 'ג( מ )בראשית כנך עלוהשיך

 . המה ומושב כנכון ענין לח( יא )דניאל יכנרכנו
 כי ד( מה )ישע' ירעחני ולעו אכנךהרביעי,

 ' לנקוב שם כנוי ענין בג( לב )איוב אכנה ירעתילא

 כן כי הנה ז( א )בראשית כן ויהי ,החמישי
 מני שעו אמרתי כן על ר( קכח )תלים גבריברך

 ג( ח )נימות החרבומים כן ויעשו ד( כב)יטעיה
 . ט( ב )הטניה אני זק'לכן

 )שמות ובבהמה שדם הכנם ותהי ,הששי
 י כמשמעם )שם( הכנים את להוצ" יד(ח

 טו( ם )תלי' עגנך נטעה אשר וכנה ,השכרני
 בעלי אומרים 1( ש )דניאל כנו שרשיה טבציועמד
 אחר ענין , ואורן , ושורק , ונצר , כנהפתרון
 מבצר ועמר , פתיון להיות יתכן אבל ,להם

 יג( מ בגך)בר' על והשיך מגורת , כנושרשיה
 בועשדז מגורת , ימנך נגועה אשר ומהופתרון
 אנה פתרונו וכה 'ו( צ )תלים עלינו כיננהירינו
 . ימינך נטעה .אשר הגפןכוננה

 כנס , האחד : מחלקות לב' מתחלק -כנס
 )אסי זזקהודי' כל את כנוס ו( לג )תלי הים מיכנר
 כניתוז ענץ ה( ג )קהלת אבנים כנוס  ועת בוו(ר

 י המה קבו,[כנ"וו
 פשתים ומכנסי ג( ו )ויקרא בד ומכנסי ,השג'
 . כמשסעם . יח( מד)יחזקאל
 ויכנע , האחר : מהלקות 5נ' מתחלק .כנע
  ~שם ידם תזזת ויכנעו 'ב( קו )חיים לבםנעמל
 מא( בו )ויקרא הערל לבבם יכנע אז או מב(קו

 מארץ אספי כט( כא )מ"א אחאב נכנע כיהראית
 ' המה ושחוח שפלות ענין יו( י )ירמיהכנעתך

 יחצוהו ח( כג )יש' ארץ נכבדי ננעניה ,השני
 )משלי לכנעני נתנה וחגור ל( מ נסיוב כנעניםבין
 ח( יב )דזושע מרמזה מאוני בידו כנען כר(לא
 : וגבויו איורוריםוגבין

 כנפ' , האחד : מחלקות לב' מתחלק .כנף

 בעל כל בעיני יד( סח )חהלש בכסף נחמהיונה
 מטות א( יח )ישע' כנטים צלצל יו( א )משליכנף
 צא )תהלים תחסה כנטיו ותחת ח( ה )שםכנסיו
 אברה ענין ' כ( כה )שכיות בכבפההם סוככיםד(

 .המה
 לאחוו טו( כר )ישעירו הארץ מכנף ,דזשני
 )במ' הכנף ציצת על ע( לח )איוב הארץברנטות

 לחסות לד( ב )ירמקק נמצאו בכנטץ. נם לח(טו
 כסוחך כנפות ארבע על 'ב( ב )רות כנפיותחת
 , הארץ ווויות הבגד פאות הם , יב( כב)רברים
 ' להם אחת וגורות , אחד יסור העניניםושני

 עינכן והיו גדוריך עור יכניף ולא אליהואוהקרוב

 לא פתרונו ענין , כ( ל )'שעמה מורץ- אתראות
 י עיניו[ ~נ"וו סניו 'שים לא אלהקי עודיסתר

 בז( ג )דניאל אחשדרפניא ומתכנשין 'כנש
 ' ארמית בלירון הוא אסימהלשון

 והרמת . האחר : מחלקות לה' מתחלק יכס
 כון ליי' והמכס וקהי כח( לא )נמדבר ליי'מכס

 הידוע שיעור , הם חשבון ענין לו( לאהצאן)שם
 אלדר וגתו י החשבון מן המורס! ודבר ,מנינו
 , לענינכם ונוטים המה מגורתם כי נראיםהטלים
 )שם( השה על תכסו ד( יב )שמו' נפשתבמכסת

 מנין ענין . כג( כ5 )ויקרא הערכך מכסתאת
 ליוזם , מנזרתם נראים המלים אלה Qa1 יהמה
 זוגנו ליו"ט בכטדה כ( ו )משלי ביתו יבאוככסא

 לחשבון נכון , המנוי יום הוא , ר( מא)תהלים!
 הבונו' יום , המועד ליום , הנסא ליום ,הימש
 מהפותרים ויש , בענינו וכמוהו בחשבוןהידוע
 תימחט לא י הוא ארושע לכדון כי , אומריםאשר
 חמיע על תבוס לא כה( לר )שמות חמץעל

 ההמה לא י אלה גם מטרתו להיות ויתכן ')לתא(
 יהיה אחד כיס יג( כה )רבר' ואבן אבןי.בכיסך

 ונכון , לחלוק כחלק חלק ' יד( א )משלילכלנו
 י לגלנו יהיה המנה , מנה כענין כיס עניןלהיות
 , חשבון שקל' , מנין אבני , יזו( כוו )משלי כיםאבני

 כונו-ז יי' : כאלרן , חלק פתרונו אשר כסויש
 יי' מאויבי הצילני ה( כוו )תלים רח( וכוסיבולקי
 וגורל' חבלי כונת אלק- ט( קמג )שם כסיתיאלקי
 י חלקיואתה

המבאר
 . הברוטנתם וכן , חשה על חכמו כסו , וחשביני וגוסי אחר לשט : רל(רה:
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 לשון , כוו( 'ז )שכוות יה כזז על יר כי ,וזשני

 . הואכסא
 פ )שם מוער אהל את הענן ויכס ,השלישי

 בעטי וכמהו 'ג( טו )ויקר' הקטרת ענן וכסהלד(
 יח( טו )איוב דמי תכסי אל אר, יג( יו)שם
 ' יו( כר )יחזקאל עפר עליולכסות

 ז( נא )ירוייה "' ביר בבל והב כוסהרביעי,
 הכוס את ואתן לא( בג )משלי עינו בכוס 'תןכ'
 דן' ביד כוס כי ש( מ )בראשיתן טרעוה כףעל

 . המה גביעים ענין ' ט( עה)תלים
 יא )ויקרא השלך ואת הכוס ואת ,דזחמישי

 מהעוטות עוף ז( קב )תלים חרבות ככום הייתי'1(
 'המה

 שרפה ע( לב )ישע' כסוחים קיצים יפסח
 . הם ומרמם הדוש ענין ' יו( ם )תלי' כסוחהבאש

 וישימו , האחד ; מחלקו' לה' מתחלק יכסל
 כסלתך יראתך הלא ו( עח )תלים כסיםבאלהים
 אכז יר( ח )שכד כסלו יקוט אשר ו( ד)איוב

 בכסלך יהיה י" כי נד( לא )שם כסלי זהבשמתי
 . המה מבגוה ענין . בו( ג)משלי
 אשת כב( א )שם דעת ישנאו וכסלים ,השני
 )תה' לסו כסל דרכם זה יג( ט )שם הומיהכסילות
 נקהלות זבח הכטעים מתת לשמע וקרב יר(מן
 ' ה( ד )שם ידיו חבק.את הכסיל יו(ד

 בז( כוו )איוב כסל עלי פימה ויעש ,השלישי
 נקלנו כולאו כסלי כי ד( ג )ויק' הכסלים עלאשר
 י כבשכנעם כסליבז ' וק( לדו)ווליכז

 כוכבי יי פו( ט )איוב תיכוה כסיל ,הרביעי
 . המה כוכבים ענין '( 'ג )ישעיה וכטיליהםהשמים

 שם ל( טו )יהושע וכסל ואלתולד ,החמיש'
 ' הוא ישראל מעריעיר

 )יחזקאל ראשיהם את יכססו כמום יכסמ
 פתרונדז , בתורה דמיון לה אין זו מלה ך(מד

 , שער גדול ולא ראש תיזת לא . ענינהכמי

 נטף , האחד : מחלקות לא' מתחלק 'כגלף
 כנב )שכו כספי הושב ח( מר )בראשית והבאו
 כמשמעם ה( כיו )תלים בנשך נתן לא כסטוכח(
 .אם

 נכססה ל( לא )ברא' נכססתה נכסף כי ,השנ'
 )צט' נכסף לא הגוי ג( פד )תלים נפשי כלתהוגם
 ענין , יב( יו )תהלים למזיף יכסוף כאריה א(ב

 ' הםתאוה

 יג )יחוקאל כסתות למתפרות הוי יכסת
 שקיכן ענין ך( ינ )שם כסתותיננה אל הננייח(

 י המהואמתחות
 יכש

 כעי
 כל כען כא( ד )עורא טעם שימו

 בלשון עתה וכל י הם עתה_ לגנון 'ר( ד )שםקבל
 וערות בולוזנא והיכלא מלוו די ופתרון ' כעןארמית
 לטי הוא כה ' )שם( למחוא לנא ארץ. לאמלכא
 , סתרנו וכהיכל סתיררז אמנם , העניןמראוה
 זה דבר וערות חוקנו[ וחזוקו ננ"וו הוקנווהויקו
 ' כבהמולך להכביד יכולנולא

 כוה( יו )משלי כסיל בן לאביו כעם יכנלעס
 משחוק כעס טוב יר( י )תלים תבים וכעסעמל

 כעס ויש '( טו )שם מלבך כעם והסר נ( ו)קקלח
 : אלה כמו , דאגה ענינו אשר , בשיןהננתב

 שיחי מרב כי ב( 1 )איוב כעשי 'שקי שקוללו
 ' פת( א )ש"א רי( הנה ער רברתיוכעשי

 ירך כף , האחר : מחלקות לו' מתחלק יכף
 ' לג( לב )שם הירך כף על אשר כו( לב )ברא'יעקב

 )שם והב כפות יד( ן כממדבר אחת כף ,השני
 מיני 1( ר )שם המנקית ואת הכטת ואת סד(ו

 . י המה מזבח כלי ,אגנות

 שלא יו( ט )ויקרא ממנה כסו וימלא ,השלישי
 בכפי המס לא על ו( קככו )תלים קוצר כפומלא
 . יו( טז)איוב

 ווקף יי' ו( נו )תהליכז נפשי כפף ,הרביעי
 1 )סיכה מרום לאלהי אכף ח( קמו )שםכפופים

 בסתר מתן ה( נח )ישעיה ראשו כאגמן הלכףו(
 ' המה שחוח ענין יד( כא )משלי אףיכפה

 כפח לב( טו לטיוב רעננה לא ונפתו ,החמישי
 יג( ט )שיעיה ואגמון כפה מ( כג )ויקראתמרים
 : המה ענףלנין

 עטר חרי כס( ד )ירמיה עלו ובכמים ,הששי
 בלשון וסלע ' המה סלעים לשון ו( ל )איובוכמים
 י כיראארמית

המבאר
 ביים שנמצא כמו בסמך יכעס. כתב בנעה אבל . הע:ץ לפי יבין כשץ וכעשי כחיב בניוולרי(

 , בשין וכעשי כתיב היה סנרם בימי הזז אשר ס"ק בניסחת סטק ובלחי , אתני אשרכיק
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 נ( ט (restn הטאיפה בכל כפלים יכפל

 היריעה את ונסלת ו( יא )איוב לתושיה נפליםכי
 שלישתה הרב ותכפל ט( בו )שמורץהששירו
 ' הב! גושנה ענין יסו( כא)יהוקאל

 כפנוק ג( ל כג'וב למוד ונכטז בהסס יכפן
 , ילכוד: רעבון לשון ו( 'ו )יחזקאל עליוגמרשיזז
 בלשון רעב וכל , ארסית בלשון דזרבוןוכטהו
 ' כפנאארמית

 ' יא( ב )חבקוק יעננה מעץ וכפס .כפיס

לב
~WR 

 , ת( הוא עץ וקרור

 הדם , האמר , מהלקות ליוד מתחלק יכפר
 יכפר בנפשהוא

 )ויי
 מצריכם כפרך גתתי י4ו( ת

 ח( יג )משלי עשרו איש נפש כפר ג( מג)ישעתק
 לאלהים יתן לא ל( כא )שמות שיו יושת כסראם
 )כנשיי כפר כל פנ' המא לא ה( מט )תליםכפרו

 ענין ' מג( לב )דברים! עמו אדמתו וכסר לה(1
 , הוא לתיגורה קרוב ,טדיון

 עון יכמר , לראשונות היא קרובה אך ,השני
 לג( לה )במרבר יכטר לא ולארץ לה( עה)תלים
 ' לג( כע )ויקרא יבסר הסובהואת

 יה( כח )ישע' מות את בריתכם ונסר ,השלישי
 הכס ואיש כא( לב )בראשית במנחה מניואכפרה
 י היא הפרה ענין יד( טו )משלייכפרנה

 בכפר ומחוץ מבירו אחד: וכפרת ,הרביעי
 ומתרונדן בתורה דמיון 11 למלה אין יר( 1)ברא'

 י ספינות השוי ענינהלפי
 סו( קמו לתהלים יסור כאפר בפור ,ההמיש'

 ילרו מי שמים וכטר יד( טו )שמות ככמרדק
 י המה קרה אבקת ענין י כס( לה)איוב

 עם כטריפ יר( א )שיר הכפר אשכל ,הששי
 ' כמשמעו יג( ד )שםגרדים

 משני טוו( ו )במרבר הכפרת מעל ,השביעי
 יורן הכפרת לפני יח( כה )שמות הכסרתקצות
 ' הוא מכסה לשון ' יר( טו )ויקרא פעמיםשבע

 ה( יד )שופטים אריות כסיר והנה ,השמיני

 ולואר חואת חגוסהא להצריק ויתכן : וופל נוסחת זאתרו(
 אם הוא המפק אמנם , וקוטרו העז לב כסים מלת מירשכי

 בפי השנירה ערבית שהא ר ט 1 ק במלת טנהם השתמשכבר
 הברור מרכו דר3 ההול הקו על להורות האחרוניםהתוכנים

 קטן אשל ישע צהוב ובנחה השניי היצח עד האהד הקצהמן

 , הואעי
 כבה:י'ך חנימחא מנהם לפז. שה.ה פוגה : =בב ר, אסררה(
 רק , וכתיב קרי נמצא לא שלנו בתנ"ך כי , וירוססיקניקוט
 בהחלה , להברות וקרי לחמרות כתיג ג'ל אמרו וכן ת,להברו

 , המה לבאים כא( קד )תלי' לטרף שאגיםהכסירים

 בכפרים ע( ו )שיר בכפרים ~ינה ,התשיעי
 )דה"א ובכפרים בערים ב( ו )נחמיה אונונבקעת

 י המה פרזות ערי כה(כו
 כסף כסורי , שלשים והב כטורי ,שהשירי

 לכמור במשקל הנהב ולכפורי י( א )עוראטשנים
 )דה"א וכפור לכמור במשקל הכסף ולכפרי ,וכמור
 ' המה הקרש רוכלי כלים ע(כה

 ענין ' סוג( ג ופיכה באמר הכפישנ' '3גצש
 ' ענינו למי פתרונו וזה , המהטליתה

 הלא כא( ג )דניאל בטרבליהון כטחו 'גננצרנ
 ג )שם מכטת'ן נורו) לגו רמינא וזלההגברין

 שקריב! ויגמל וכמהו . המדן אסירה עניןכר(
 ' שם( )ת"א שיגדין וכמיה בג( ין)במרבר

 ויגרה , האהד , ממיקות ל'"ב מתחלק ,כר
 הבריכם עליו יכרו כג( ו )מ"ב גדולה כרהלהם
 לשון לה( ג )ש"נ דוד את להכרות ל( מבטיוב

 להברותו וקוראים להכרות כותבים ,איוהה-המה
 ' אהד והעניןרה(

 כרו לג( כא )שמות בר איש יכרה כי ,השני
 )שכ' ויהמרהו כרה בור ז( נו )תלים שיההלטני
 כרר, כו( ב )צפנקז ושמבנה כולה וכנכרה סו,(ו

 ' וזיוו, וזפר לשון כו( כו )כושלי יבל בהשהת

 ענין ' בוו( ו )ש"ב ויתכרכר כופנו ,וזשלינמ'
 י מרקד כמומכרכר

 לד,( יא )ויקרא יתץ וכירים הנור ,ותרביעי
 ו( יב )וכריה בעמיר אש וכלסיד נעצים אשככיור
 י הם תנורענין

 )ישלה ובכרכרות ובמרדים ובצנים ,ההמישי
 )ט"ב ולרצים לכרים א( בוו )שם כר שלחו ך(סו
 טמיני יט( ש )שם הרצי ואת הכרי ואת ד(ש

 ' המהבהמות

 לב( לו )בראש" בנך הכתנת נא הכר ,הששי
 )תהליכז מכיר יי ואין לג( לו )שב! ויזומרויכירה
 תכירו לא ימו( ב )רות ברוך מכירך עני ה(קמב

 יזל אביו בשם הררי,ק וכהב , להכרותו ולנ:טוףלהברותו
 יברה , נרולח ארוחה הא כרה לשין כי הל'ל מאמר עלפירוש
 וזהו פעט שיאכל בו הפצירו בתחלה : קטמה ארוהההיא

 . החולה כררך מעט אכל שהוא סירי ואברה כמו ,להברותי
 לאכול יחל כאשד כן אחר הרב" לחכרוהו'שיאכילוהרולבסוף
 תתוב מצאו שלש כתבי ירנוז ורבינו הלצ'ק אולם , ל'כ ,מעט
 היה לחו"ל וגם במסורת ולא מדויק טפר בשוס כררתלה

 , הנוכרח ורירוססי קנ4קוט נרסחתלמניחם

המבאר
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 י כמעומעמי יז(:י א פרברים במשפטפנים
 קמח כר וששים , סלת כר שלשים ,השביעי

 כב( 1 )עזרא סאה בורין חנטין וער ב( ה)מ"א
 * המה מרהמיני

 כסף כהתוך נא( ח )מ"א הברזל כור השמיני.
 כוהבתוך

 כור תוך אל ובדיל ועופרת כב( כב )קקי
 להיות ויתכן הוא, צורף סכל; כלי כ( כב)שם

 , לזאת קרובה הרביעיתהמחלקת

 כלי ג( טז )שם ומלדתיך מברתק-התשיעי,
 מכרו מאת איש ה( מט )ברא' טכרתקהםחטם
 )רבריכו יט( האבות על ממכריו לבד ו( יב)מ"ב
 . המה תירות לשון ח(יח

 כח( ל )שמות כנו ואת הכיור ואת ,העשירי
 נדיכם מיני מ( 1 )מ"א הכירות את חירוםויעש
 י הם מיםוכלי

 יר( 5ב )דברים כרים ח5נ עם , עשרההעשתי
 , המה צאן בריאי כ( לו )תלי' כרים כיקר יי'ואויבי

 י הוא כסתות ענין לד(לא )בראשי הגמל בכר ותשמם , עשרההשתים
 )יחוקאל הסוגך ממשח גרוב את 'כררך:

 כ( כה )שמות כנפים סרטי הכרביכם והיו יד(כח
 ' המה צורהתבנית

 סו )דה"א בוץ במעיל מכרבל יייי ,כרבל
 כסות ענין כא( נ )דנו ולבושיהון וכרנלתהוןכו(

 : המהומלבוש
 . סו( ח )אסתר וארגמן בוץ יתמרן יכרך
 ה( ט )שסות המונח כרננ תחת יכרכב

 תחרץ ענינו י ד( לח )שם מלמטה כרכבותחת
 * המוכחשמת

 מצמחי צמ"ז יר( ר )שיי יכוץ ייי יכרכם
 . לצבוע עשויה אדומה צמרתו , הואארמה

 נרם ה( א )שיר נסרתי לא של' כרמי ינרם
 ח )שם לפני שלי כרמי סו( ח )שם לשליוההקק
 י כמשמעו י טו( ב )שם סמדר וכרווינויב(

 וכרמל האחד : טחלקות לא' מתחלק 'כרכיל
 כרמל גרש באש קלוי אביב מב( ר )מ"בבצקלנו
 , המה חטה מלילות ' יר( ב)ויקרא

 י ו( ב )רה"נ ותכלת וכרמץ ובארגון ,השני

 ו המה בנעיםממיני

 הר 'ח( מן מרמות יבוא בים ונכרסל ,השלישי
 )ישע' יחשב ליער והנרמל יט( יח )מ"אהכרמל,
 י הם גבנונים מהרי הר יו(כס

 תחת נרע בלתי א( מו ('se בל ייעכרעי
 אשר יו( כס )שמות וכרעיו קרבו ד( י )שםאסיר
 )כי"א ברכיו על מכרע כא( יזו לויקרא כרעיםלא
 אחד ענין ו( צה )תהי ונכרעה נשתחוה נד(ח

 'להם

 . לד( נא )ירמיה מעדני כרשו מיא ישאש
 טחברים אשר מהפותרים ויש , הוא ובזון כרסענין
 . יר( ם )תלים מיער תויר יכרסמנה ואת מ5האל

 ויכרתו ו( לר )שמוות ברית כרת .כנרשף
D~3mאני ברית נכרתה בו( כא )בראשית ברית 
 הבריות ארץ ההוירע ויברר? ד( לא )שכרואתה
 י המה 13רה לשון ' יו( ש)ט"ב

 בו( ל )בראשית יעקב הפריד יהנשבים יכשב
 צאן קשיפוי י ו( ב )ויקרא כשבה הצאן מןנקבה
 ' ח(המה

 כשל , האחר : מחלקות לב" מת"ש יכשל
 )ישוך ירושלם כשלה כי עז( לא )תלים כח'בעוני
 בשבפויו ואין הה( גוו )משלי כשלון ולמני ח(נ

 ' זזתה נגף לשון לז( קה )תליםכושל

 י 1( עד )שכם יהלמון וכלמות בכשיל ,השני
 י הוא קרב מכל' ברל כליממיני

 יו( כב )שמורע תחקו לא מבשפד[ 'כשף
 )מ"ב הרבים וכשממה כו( כוו )ישעיה כשמק-ברב
 ' יש( הסה חברים ענין י כב(ט

 י( י )קהלנה חכמיו הכשיר ויתרון ,כשר
 יושר ענין 1( סח )תהלים בכושרות אסיריםמוצינו
 בכישור שלחה ידקו י ונכונה[ ]נ"וו הםותבונה
 ' 'מו( לא)משלי

 ר( ב )ישעיט לאתיות חריגותכם וכתתו 'גניה
 הארץ את וכתתו י( ד )יואל לחרבות אתיבםכתתו
 כתיוז כ( ד )איוב יכתו לערב מבקר ו( ש)ונריה
 , המה שהק ענין י כ( בז )שמוחלביאור

 ח( ר למסתר הדת כתג פתשגן שת יכתב
 להזקרנומכתב

 כוי
 ויכתבו כו( לזו )'שעמה ההודה

המבאר
 חורפן בפאה יט[ לג ]ברושת קימטה בפאה תרגוםרי( טכורתם ארץ על הכחוב על . ,ך[ ]כט ב"וקאל הלוירט(
 תולדוחם כמו סחרחר אחר לשון ;אמר

 וכי
 חורפן ג"כ תרגם כח[ כא ]בראש.ח הצאן וכבשוח ע"כל פכחם חברו

 דעאי
. 

 טו[. 'ח ]דברים חבר חובר מי רפא[ ' הםעח.ק.ט ע"י הוה הכתוב ושמטוכאן
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 כתבו עמל ומכתבי ל( לפו )שמורר טכתבעליו
 י הם מחוקק ענין א( י)'שעקץ
 די פ( ב )שיר כתלנו אחר עימד יכתל

 ' המה קיר ענין ה( ה )רני' כולכא די היכלאכתל

 , האחר : מהלקונה לב/ מתחלק 'כ71מ
 הטוב הכתם ישנא ש( ה )שיר מז כתםראשו
 ולכתם טז( כה )איוב אזמיר בכתם ד( ד)אינה

 יו( לדוד מכתם כד( לא )שם מבטחיאמרתי
 ' א( טו)תהלים

 בהיר לשון כב( ב )ירמיה עונך זנתם ,השני
 יהוא

 כתנתי נמי כא( ג )ברא' עור כתנות 'כרקן
 ' יה( ל )איובשורני

 על טו( נו )שמות השנית יינתף ,כרעף

 הימניח הבית כתף אל יא( לר )במר' נגרת ים3תף
 ' כמשמעו י ה( ו)מ"א

 ה( 1 )אסתר בראשו מלכורע כתר יכתר
 ועיר לי כתר יו( ו )מ"ש האחת לכתרתשבעה
 )שומטיכן בנימין את כתרו ב( לו )ואיובואהוך

 בי יג( כב )ועהליכז כתרוני בשן אבירי מג(כ
 י הם הקפה לשון י ה( קמב )שם צדיקים'כהירו
 הקף לשון שלשתם וכנזר כעטרת שהכוברואע"ס
 נכון כן על , הראש את שמקטין דבר על ,הם
 את וכתרו כו( בג )ש"א רא( דור אל עוטריםלרבר
 )תהלים זרית ורבעי ארחי מג( כ )שופטיםבנימין
 י להם אזוד ענין ' ג(קלכו

 )משיי במכתש האול את תכתוש אם ינ2ד2ש
 ' הם כתית לשון כב[כי

 כ"ף מחברותותשלם

 למ"ר מחבררנאחל

 לג , לבש לבז יביא ייט ליד לב ' יאט 'לקו
 פל' יתן 4 להק' להם להט ,דג )הב להלדי
 י 4ל . לטש לט ' לחש לחץ להם לחך לה .4

 ~ט ~גלש ""ב ט' למר' ל'לךיד'
 לש י "ש "ט לי לק י לץ י "ת ליד לף ילק
 . לתע לתך לתה ' לשן014
 יש לא , האהד : מחל-ת יל מתהיק .ל*1
 מבמות יערה ל4ן ח11ר לג( ט )איב כוכיהבעיה
 לא אשר כא( ש )חיא נרשם לא אשר ה(כא

 ' המה % סיע י ל( קה )שםהמה
 יה( ו )שמות לשתות מצרם ת%6 ,השם

 הלאחז ומה 'א( ין הראש' המתה למצאהלאו
 לטיוב תלאה צלקי דבר הנסה ג( ו למיכה ביענה
 התלאה כל את ז( טו )שם הלאני עתה אך ב(ד

 ענין - יג( א )מלאכי מחלאה הנה ה( קק)שמות
 י המה ויגיעהעמל

 והמלך , האהד , מהלקות לבי מתחלק ילאפ
 )טי'14 בשמלה לוווה ה( ין )ש"ב פניו אתלאוז

 הלוט פני ע( יט )מ"א באררתו פניו וילדן י(כא
 וטמנתן ז( כה )ישעין העמים כל עלהלוט
 . המה כסות ענין , ט( מג )יראנה במלבןבסלמו

 יד( לג )נראשית לאטי אתנהלה ואני ,השני
 אליו ותבא ה( קו )ש"ב לאבשלום לנער לילאט
 ו( ה )ישעיה לאפו ההלכים כא( ד )שופטיםבלבו
 ' זזענין למיבנחת

 זזכם לב , האהד , מחלקות לב' מתהלק .לב
 לב יט( יא )הווקאל בשר לב ב( י )קהלתליבוינו
 לבבתני , כלה אהתי לבבתני ל( יה )שכוהרסו
 )איוב ילבב נבוב ואיש ט( ד )שיר מעינתיבאהד
 בלשון הנדבר לב ויש ' כמשמעו לבבות יב(יא
 ימים גלב ד( ב )יונה ידוים בלבב , כאלה אדםבנ'

 )שמות ים בלב תהמת קפאו ד( בו )יהו'גבוליך
 לב עד יר( יה )ש"ב האלה בלב הי עורנו ה(בוו

 י ב( ג )שמות אש בלבת ק( ד )דבריכזהשמים
 ו( יג )ש"ב לבבות שתי לעיני ותלבב ,השני
 ענין ה( יג )שם הלבבות את ותבשל לעיניוותלבב
המבאר

 עו, כחוב חהעתקות בכל ריו( . מנחם הימר ולא , וכף כחם כפו עטרה לשק לדור מכחם רל'ירב(
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 י ייי( המהבריה

 , והאחד ; כיחלקורז 5ב' מתחלק ילבנך
 יב( יב )וכריה לבד ונשיהם לבד דוד ביתמשסחת
 הצאן כבשת יט( טו )איוב האיץ נתנה לבדםלהם
 )שם לבדנה הצבת אשר כח( כא )בראשיתלביהן
 ' המה יחור לשון כט(כא

 ח( יה )דברים האבות על ממבריו לבר ,השני
 וצבי מאיל לבד לח( בג )ויקרא יי' שבתתמלבד
 ואויל יד( ד )הושע לנן עין לא יעם ילבך י מבלעדי כמו י ג( ה)מ"א
 ' יתחייב ענין ' ח( י )משלי 'לבטשמתים

 לי( לח )איוב טרף ללביא התצוד ,לביא
 לאים בתוך נטשי ב( יט )'חזקאל לביא אמךמה

 , שחז ' ו( ל )ישעתק ליש לבש ח( נו)תלים
 י להם אחר ענין ' וכסיר , אריה ,שחל

 לבנים , האחר ו מחלקות לג' מתחלק 'ללן
 )שמות הסטיר לבנת כמעשה ט( 1 )ישעיהנפלו
 ות"י ט( מג )ירמ' במלבן במלט וטמנתם '(כד
 לבניה לך קח ג( י4ו )בראשיתו לאבן הלבנהלהם

 , כמשמעו א( ד)הווקאל

 שרינות הלבינו לו( ל )בר' הלבן מהשף ,השני
 שנים ולבן יח( א )ישע' ילבינו כשלג ו( א)יואל
 )שמו' לבן נד כורע והוא ) יב( מפו )בראימחלב
 לשון ' סג( ע )ויקרא אדמדמות לבנה לא(טז
 ;חיור

 'פה כנ( כד )ישעיה הלבנה וחפרה ,השלישי
 בו(. ל )ישעיה הלבנה אור והיה י( 1 )שירכלבנה

 ' הטה 'רהענין

 לבוש ח( ו )אסתר מלבורז פוש ילבש
 )מ"א בנדק- לבש ואתה יא( ט )יחזקאלהברהב

 מב( מא, )בראשית שש בגדי אתו וילבש ל(כב
 ' המדה מענוה לשון ' כג( כוו לבש)ויקיאאשר

 השמן לג ואת י( יר )ויק' שמן אחד ולג ילנ
 ' בו שמודרץ הם מדה ענין ' יב( יר)שם

 ללדת עת ב( ב )צסניה חק לרת בטרם 'לוי
 י( י4ו )שם הבל והשחרות הלדותי כי ב( ג)קהלת

 יום ד( טו )יחוקאל אותך הולדת ביוםומלרותק-
 בניכר ויולר כ( ט )כראשיתו פרעוע ארןהלדרך

 י כמשמעו , ר( ה )שםובנות
 יג( מו' )כראשית מצקם ארץ יתלה 'לוק

 סכלות ענין יח( כו )משלי וקים ד:ירהכטתלהלה
 ' גטי(המה

 חצב , האחר , מחלקות לב' מתחלק י'לוהב
 )יחוקאל שלהבת להבת ז( כן )תלים אשלהבות

 ולהבה ב( מג )'שעיה בך תבער יא ולהבה סו(כ
 כ( יג )שופטים הטובח בלהב ים( א )יואללהפוה
 ' ח( יג )ישעיה סניהם להביםפני

 ג )ורוטטים הלהב אחר הנצב גם ויבא ,השני
 לקניתו ולזבת כג( לפו )איוב וכירון חנית להבנב(

 יב( יב )קהלת בשר יגיעת הרבה ילעג .לדקכ
 להיות ויתכן , הענין לסי ,ספרים כותבי , הג'ג'ענין

 , טו( יט )שם והגיון ד( מ% )תל" הגותמגורתו

 להגות פתרונו ויהי , המלה מיסוד הלמ"רוישבות
 י בשר יגיעתהרברב

 , יתאחד , מחלקותו לנ' מתחלק ,לזהם
 תלהפו ואחריו ד( קר )תהלים להט אשמשרתיו
 לב )רברים הרים בוותרי ותלופפו ג( ב )יואללזובו:
 ' המה להבת ענין יט( ג )מלאכי אתם ולהטכב(

 ז )שמו' כן בלהטיהם מצרים הרסמי ,השני
 ' הם כשטים ענין .יא(

 ח( י" )משיי כמתיתמים נרגן רבת .לדקקם
 , יט( כמתוה , עליו 'ורהענינו

 ענין . כ( פו )ש"א הנביאיכם יהקרן ילהק
 י הואקבוץ
 אב! האחד, : מחלקור? לב' מתחלק 'לך
 )משלי דל חונן 'י' מלוה כר( נב )שמו' תלוהכסף
 מד( כח )דברים תלונו לא ואתה ילוך הוא יו(יט
 . כמשמעו ד( ה )נחמיה כסףלוינו

 ו( נו )ישעיר: לשרתו "' על הלוינם ,השני
 רביכם גוים ונלוו א( יר )שכן עליהם הגרונלוה
 ונלוו ב( יוק )בהדבר עלץ- וילוו כוו( ב)זכריד:
 בעמלו לונו והוא לד( י4ו )רנטול רביכםעליהכז
 )בר' אל' אישי ילוה , אליהם והקרוב מו( ח)קהלת
 וליוח איש כמער פו( א )משלי חן לוית כי לד(כפו
 י המה ודבק מחברת ענין י לו( ו )מ"אסביב
המבאר

 מן לפראנק תסכן בלח רק נמצאת האת המלהיש( . ע[ ע ]ש,צ לחפ אחם ברח %א יי(
 . חסרחון פירש וגן י רומו כלומר , ד[ ט ].חיקאל תו והתחח אמחבר. שם הארק' אשר ז3 צד בשרשגבז: לעיל לץרטה
 . וקים הירה פחלחלחבפירוש
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 ש ח( ג לאיוב לויתן עור "והייים .לויתן

 בחכה לויתן תמשך א( כו )'שעיה ברח נחשלויתן
 ענין . יד( עד )תהלים לויתן ראשי כה( מ)איוב
 . פרצים אליו ודטו / ודים נמשלו בו ,תנין
 ח( ו )מ"א התיכנה על יעלו ובלולים .ליל
 ' ה( נו )שם ללאת חטשים ד( בו )שמו' תכפתללאת

 האיש ס' האחר, : מחלקות לג' מתחלק 'לז
 )וכרהב הלו הנער אל דבר מה( כד )בראשיתהלוה
 . כטשמעו לה( לו )יחזקאל הלזו הארץ ח(ב

 ונלוויתי כא( ד למשלי סרניך ילינו אל ,השני
 )'שע' ונלוז בעשק ותבטחו טו( ב )שםבמעגלותם

 . "ם יטוח" טתלתס ענין ]נ"וו נפתל לשון . יב(ל
 : לו( ל )בראשית וארמון לוו לח ,השלישי

 . הם גירויםממיני
 לחיכם , האחר : מחלקות יב' מתחיק .לוק
 ו( לר )דברים לחו, נס ולא ג( 1 )במדברויבשים
 לח עץ הובשתי ד( ל )איוב שיח עלי מלוחהקטמים
 לשון לו( ל לבראשית לו( לבנה מקל כד( יו)יחוקאל
 . הםרטיבה
 ודמעתה יג( ה )שיר הבשם כערוגת לחיו ,השני

 כח( ל )ישעיה עמים לחיי ש ב( א )איכה להיהעל
 )'שעיה למרכנים ולחיי ל( ג )איכה לחי למכהויתן
 . כהשביעו . ו(נ

 כלחך יו( ו )מיכה כנחש עמר לחכו .לזלך
 מט וניעיה ילחכו רגלך ועפר ד( כב )במרברהשור
 . לח( יח )מ"א לחכה בתשה אשרכג(

 אל , האחר : מחלקות לג' מתחלק .לזהם
 אביריכ( יחם ו( כג )משלי עין רע לחם אתתלחם
 ר( כן )הושע לנפשם לחכום כי כה( עת)תהלים
 בלחמי יחמו לכו יר( כ )איוב נהפך במעיולחמו
 . כמשמעו . ה( פו)משלי

 וימטר יו( א )צטניה כגללים וללוטם ,דרשני
 לב )רברים רשף ולחטי כג( ך )איוב בלחוטועליטו
 . הם בשר לשון יא( ג )ויקרא ליי' אשה לחםכד(

 כיום א( לה )תהלים לחטי את לחם ,השישי
 שעריכם לחם או ג( יר )וכריה קרב ביוםהלחמו

 לשון ' ב( נו )תלים יחלצנ' לחם ח( ה)שופטים
 . הםמלחמה
 מצריב( אשר הלחץ את ראיתי יגנה .לחץ
 לחץ ומים צר לחכם ט( ג )שמורץ אתםלחצים
 נלצץ כה( כב )במרב' הקיר אי ותיחץ ד( ילישעיה

 . הם מצוק כשון . י( מב קהליםאויב
 'חר , האחר : מהלקות לב' טתחלק .לוקש

 נגז לנמם כ:לוץשים לקול ה( מא )תלים 'תלחשועלי

 ונבון שו( י )קהלת לחש בלא הנחש 'שוך אםו(
 עבדיו כי טו( כו )שם לחש ~קון ג( ג )'שעיהלחש

 . ובנחת בלמו מרורים יכו( יב )ש"במתלחשים
 ' ך( ג )ישעיה והלחשים הנפש ובתי ,השני
 1 הם עדיממיני

 כב( ד )בראשית נחשת חרש כל יטש .לפגש
 מלטש כתער מ( טו )וביוב לי עיניו לטושצרי

 ן המה חדוד לשון ד( נב)תלים

 מב( 'ג )שמות למ' הוא שמריכם ליל 'ליל
 מחוון לכם לילה ג( טו )ישעיה צלך כללשיתי
 . כמשמעו . ו( גפריכה

 ונוכחה נא לנו יו( א )יחו' לכו בלנתם .לך
 מלכת סו( ה )הושע אשובה אלד יח( אפשעיה

 ה )שם בו הלכו שועלים יח( ד ואיכהברחבת'נו
 ויבא כח( ו )משלי הנחלים על אעם מהלך אםיח(
 . כמשמעו ד( יב )ש"בהלך

 ומלכדתו טו( ט )תלים רגלם נלכרה .לכד
 לר( ב )רב' עריו כל את ונלכד ס יח )איוב נתיבעלי

 . המה תופש לשון . ה( ג )עמוס ילכוד לאולכוד
 ש ייללו כי ב( יא )וכרעה גרוש הלל .ל

 הרה מגורתם להיות ויתכן יד( ו להושעמשכנותם
 . אנינות לשון . יפו( ד )ש"אללח

 לשונם למדו יו( א )ישעיה היטב למדו .למז-
 "בקר במלטד מגזרתם להיות ויתכן ד( פולרמיה

 י וזכודריך דרבן כהו לא( ג)שומטים
 העם וי5ן , האחר ; מחלקות לב' מתחלק .לד
 )במי עלי מלינים המה אשר ג( יו )שטות משהעל
 תלנות את כן( 'ר )שם עלי הלינתם אשר כו(יד

 . הם תערובות לשון י ך( יו )שם ישראלבני
 תלן ובהמרותם יו( יב )ש"ב ולן ובא ,השני

 כס( י ימעיד, לנו סלון גבע . ב( יו )איובעיני
 )שופט' בגבעה ינו ח( א )שם במקשהכמלונה
 . כמשמעו מלון ' יג(יט

 ולעו ושתו ג( 1 )איוב %ו דברי בז עי -ל,3
 ושמוע כה( ד )משלי קדש לע כוו( אלועדיה

 )איוב דם יעלעו ואפרחיו ב( כנ )שם בלעךשכין
 . המה בליעה ענין ל(לט

 )דה"ב האלהים במלאני מיענים י'היו .ל,213
ן
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 ' המדן לס לשון ' טו(לו

 נחפי ח( כנ )תלש לי ילעיגו ראי ש .לענ
 מצריב! נארץ לענב! 11 טז( 5ה )שם מעוגלעגי

 י הם ולצנוח ובויון קלס ענין ט1( ולהושע
 הוא. ורון ענין א( קיד )תלים לעי מעם 'ל"ש

לכנפי
 כה והראשית האדם מן נא הלעיטני '

 כפועמיכם לי ורופדו כמו י דכוא כועכ! ענין יל(
 : ד( בז)שב!

 מרירות ענין ' 'ט( 1 )איכה וראש יענה ילש
 .הוא

 'א(י לר: )איוב ארץ מנהמות מלדנו ,לף
 ואאלטך מגורת למוד לשון ביהוא עליו יורהענינו
 כב )משלי ארחתיו תאלף פן לג( לג )שםחכמה
 ' ד( י )שיר לתלפיות בנוי ומגזרתוכה(

 לסידים מטיו ה( יב )איוב בוו לסיד .להניד
 למידים יו( טו )ביאשית אש ולסיד "( מא)שם

 יכמשמעו
 וילפת ח( ג )רות ולטת "איש ירכיי ילפוץ
 דרככ! ארחות לפתו כט( טו )שופטיכ!שמשון
 ' המה רע( אפיסה ענין ' יח( 1)איוב

 תכה לץ , האחד ; מחלקות לב' מתחלק 'לץ

 כח )ישע'ד: ותתלוצצו אל ועתה כח( יט)משלי
 לצון אנשי לד( ג )משלי לק הוא ללצים אםכב(
 כב( א )שם להם חמדו לצון %צים ה( כט)שם
 , המה  ותעתיעים לעגלשון

 המליץ כי בג( לג )איונ מליץ מלאך ,דבשני
 )משלי ומליצה משל להבין כג( מב )ברא'נינתם

 , הם ופתרון טשר לשון ו(א

 ולקי ה( ז )שוספיכם ותכלב ילק כאשר .לק
 , הם לחך ענין ו( ז )שם המלקקיםמספר

 אחד ומיסוד ; הרבה לענינים מתחלק ילקד:
 לככ! נתתי טוב לקח כי , והאחד ' נגזריםדרם

 ' ב( לב )רברים לקחי כמטר יערף ב( ר)כושלי

 לח( כה )שמות וסחתתמש ומלקחו" , השני.
 ,שוני ו( ו )ישעטו הסורח מעל לקהבמלקחיכ!

 אשר השנס הן פי( כב רקץ()תלים מלקוחימדבק
 ' חרשים לטלקוחידומות

 )ישפי ימלט עריץ ומלקוח ,השלישי
 כה( מפו

 ואת השבי את נד( מט )שם מלקוח מינורהיקח
 ' לא'יב( וממדברהמלקוח

 כג( ב )בראש' ואת לקהה מאיש כי ,הרביעי
 ארן לקזז א( כט )שמוו: בקר בן אחר פרלקח

 ' כו( לא )דברים הזה התורהספר

 לקטו יד( מז )בראשית יוסף יייקט ילקפו
 בידו וקלעו ובלקויו נב( טו. )שמות משנהלחם
 בו( יפו )ויקרא תלקכו לא קצירך ולקנז מ( יו)ש"4,
 ' כבשכנעו .לקפו י( יט )שם תלקט לא כרכוךופרכו

 ז )עמוס המלך גף אחר לקש יהנה ילקש

 בעתו כ3( כט )איוב למלקוש פערו ופיהוקא(
 ילקשו רשע וכרב! יד( יא )דברים ומלקושיורה
 והנשים ו( יח )בראי "ות ועשי יישי ילש - כנ( ג )יואל בראשון ומלקוש מורה ו( כדלטיוב
 חמצתו ער בצק מלוש יח( ו )ירמיה בצקלשות
 . נר( כח )ש"א ותלש קמח ותקח ד( ז)ורושע
 י הם בציקהענין

 ' ים( גה )שמות ואחלמה שבי ישם ,לשם

 לשון כד( ז )'הושע הזהב לשון יאת .לשן
 )משלי אדניו אל עבר תלשן אל 3י( ה )יששהאש
 לשון את ה( קא )תלים רעתו בסתר גולשני י(ל
 ; כמשמעו סו( א )'שעיה מצריםים

 י )ט"ב ד:מלתדזוק על לאשר ו"מר 'להלזן
 . הנחבשים בגדים כלי .כב(

 ממיני ב( ג )הושע שעורים ולתך .לרנד
 : הואמדות

 נ" )תהמם ח' נתץ כמיתם מיתעית 'לרנות
 ' 'ו( כט )איוב ע% מתלעותואשברהו(

 לס"ד מחברתותשלם

המבאר
 לקח בפלקטים כמו סלקיח' פתר וסיחם : רשיי. ה"( ה פיס ח ישבב ר' חקן כי נראה בנו'ז , ארעה %י"
 . חרורם למלקוחי דומוה אשר השמים הן והמלקחות , הוא וטעית אסיפההת
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 מנם מחברייאחל

 מגן מגל מג , מאם מאן מאומה מאד .מא
 , מוווה , מום , מהר כוהל כוה , טרוע מד ,מגר
 מכר, מך מטר, מפו מחר, מחק מחץמח
 טנך מן , ס , מלק מלך מלט מלח מלאךמל
 , מעל מעך מעט מעד מע מסר, טסך מס ,מנע
 סרח מרד מרנ מר , מקל מקום מק , מץ ,מומת
 , טשל משך מש' משח מש , בורק מרץמרט
 . מתק טחן מתח מתגמת

 ח( כו לויקרא ירדפו יבבה מכס ימא" ימא
 )ברא' מאתים עוים ב( כט )ש"א ולאלפיםלמאות

 י כמשמעו י כג(יא
 ובכל ב( יו )בראשיות טאד במאד 'מאד

 י ז( קיט )תהליכז מאר עד ה( ו )דבריםמאדך
 י כוותר: בתורה מאד וגל יכמשמעו

 כג( לפו )ביאש' מאימה כל את .מאומה
 מאומד: אין ו( יר )שופטיכם בירו איןולנאומה
 ' הם( דבר אין כמו מג( חק)מ"א

 כו( ו )שמות לשלח אתה מאן יאם ימאן
 )בראשיהן אניו וימאן ג( י )שם מאנת מתיער
 1 הם סרבנות לשון ' יט(מח

 יר לירמיה שודה את מאסת המאס .מאס
 יו( כא )יחוקאל ע, כל מאסום בני שנטיט(
 וחמאס זנחר? ואחדן יח( נא )שם מאסתשבט

 ה )איכה מאמתנו מאס אם כי לכן( מן)תהלים
 ' המה געול לשון .כב(

 ותמגגני כ( כא )'חזקאל לב למוג למען 'מנ
 סד )ישע' עונינו ביר ותטוגני כב( ל )איובתשה:
 ענין טו( פנו )שמות רך( כנען יושבי כל נמנוו(

 ' המהתמס

 'ג( ד )יואל קציר בשל כי מגל שלחו 'מ%
 יסוד אכו המ"ש נודע ולא , חרמש כמוענינו
 . אין אסהוא

 אמגנך ך( יר )נראש' צרקי מגן אשר ימגן
 ' הענין למי אסגיך כמו ' ח( שו )הושעישראל

 מה( סט )תלים מגרתה לארץ יכסאו .מנר

 ועם מלך כל ימגר תטה שמה סכן דיואלהא
 י הם חרם ענין ' יב( 1)עזרא
 מי האחר, ן מחלקות לנ' מתחלק ימד
 במרה רפכן ומים ?( מ )ישע' כוים בשעלומדד
 ענין יח( טו )שמות  בעמר וימדו כה( כחלטיוב
 י הםמכהה

 קרועיכז ומדיו ג( ו )ויקרא בד מדו ,דושני
 על ר( י )ש"ב מדוקקם את ויכרת יב( ד)טז"4ן
 י הם מלבוש ענין ' נ( קלג )תלים סרותיופי

 כא( יו )כו"4ש הילד על ויתמרר ,ותשלישי
 מדון איש יד( מה )ישעיר: מדה אנשיומבאים
 עג'ן ' לב( 'ג )בנודבר מדורן אנשי ך( כא)ש"ב
 י הםאורך

 מדוע יו( י )ויקרא אכלתם לא מדוע ימדך37
 לא מדוע א( כר )איוב עתיכז נצפנו לאמשדי
 א )ט"מ עשית ככה מדוע יד( ה )שמותכליתם
 י למהכמוו(

r1D' לולא כי טו( י% )בראשית ויתמהפה 
 התמהמהתי ולא חשתי ס מג )שםהתמהמהנו

 י המה בושש[ ]נ"וו בוש ענין י ס( קים)תלים
 י כב( א )ישעיה במים מהול מנאך 'מזלל

 עניניה כפי ופתרונה , בתורה דמיון 11 לכולהאין
 ' במים ונעורבככוו

 מהר , האחד ' מחלקות לג' מתחלק 'מזקר
 ומתן מהר נכו( כב )שמורץ לאשדן לוימהרנה
 יח )ש"א במהר למלך חמץ אין יב( לר)בראשי'

 ' נטשמעה המלהכה(

 יח( סט )תהלים ענני מהר לי צר כי ,דושני

 למהר לח( כ )ש"א וכעמר אל חושהמהררי
 המה "יש ענין יג( יב )שמות הארץ מןלשיחם
 יכמשמעו

 ועצת ד( לב )ישעיה נמהרים ולבב ,השליש'
 ' הס סכלות ערן יג( ה )איוב נמהרהנמחלים
 כי יגש לא ה( לב )דברים מומם בניו ימרכ[

 )דנאל מום כל בהם אין כ3( כא )ויקרא בומום

המבאר
 ההסו; 1:ן הנעה לשק איתם פחי רוגש אבל , לב לסיג וכן אז 4"ל כי ויחדן . כמשסעו הכל דבר א'ן כחוב בליהרט(
 , כלם וכן והלוס יילך נסוג . השלילה על המורה כל,יבר

 :ן), .יש:' כל נסנו מנחס פתר ?ן תסס תסיג . רש,"רך(
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 . כה( כב )ויקרא נם מום בהם משחתם כי ר(א

 מהיתי , האחד ; ונחלקות לר' מתחלק 'מוץ
 לב )שמות נא כוחני כב( מד (,~rpp פשעיךכעב
 חיים מספר ימחו לג( לב )שב! מספרי אמחנולב(

 תמחיט דול מלפנק- וחטאתם כס( סט)תהליכ!
 ; כמשמעו ' לו( ג)נחממה

 ומחיתי כ( ל )משלי rPD וטחתה אכלה ,השני
 כפו )מ"ב הצלחתן את ימחה כאשר ירושלםאת
 י מלחוכה קרוב ענינו מחהיג(

 ימחאו ו( כה )'חזקאל 'ד מחאך 'ען ,השלישי

 )במ' נגרת ים כתף אל ומחה יב( גה )ישעיהנף
 ומחי ש( ו )עזרא עלהי 'תמחא וזקיף יא(לד

 ' הם מכה ענין ט( בו )יחזקאלקבלו

 כד( כא )איוב ישקרו  עצמותיו וטח ,הרביע
 אעלה מחים עלות ו( כה )יששדן ממחיםשכונים
 י ין( ה )ישעי' מחים וחרבותי ט1( סו )תליםלך
 י הם שומןענין

 ה( ק' )תלים מלכים אפו ביום מחץ 'מחץ
 תמחץ לכנען לכו( לב קוברים ארפא ואנימחצתי

ריי
 הרסינה וידיו ימחץ נר( סח )תהלים בדם
 ' כמשמעו ח( כר )במד' ימחץ וחציו יח( הלטיוב

 )שופט' ראשו מחקה סיטרא יהלמה .מדזק
 י הוא מחץ ענין י כו(ה

 מחר , האחד י מחלקות לנ/ מתחלק 'מדזר
 דהשנ' החרש ממחרר? ויהי יח( כ )ש"אחדש
 ' נמשמעו ו( ח )שמות למחר ויאמר ט( כ)שם

 יג( כזד )תלים במחיריהם רביתו %א ,ותשני
 ' יפו( בג )דב' כלב ומחיר א( נה )ישע' מחירובלוא

 ומתהה , האחד : מחלקות לו' מתחלק 'מכף
 )רבר' רגלם תסוט לעת לה( כה )ויקרא עמךידו

 נמוטו בל י( נד )ישעי תמוצינה והגבעות לה(לב

 מא לשע' ימוט לא במסמרים ה( יז )תליםמעמי

 . ימוש לאנמוו(
 יג( א )נחורם מעלק. מטהו אשבר ,דושני
 ומטות מוסרות יג( כו )ויקר' עלכם מטורואשבר
 י יכא( "ם ניר ענין ' ב( כו)ירמיה

 ג )חבקוק פרויו ראש בריפויו נקבת ,השלישי

 ה( יו )שמות השור את בו הכית אשר ומטךיר(
 מק4 ענין י גז( כח )ישעיה קפח יחבט במטהכי

 והנני טז( קה )תלים שבר לחם מטה גל 'הם
 . לחם משען ענין טו( ד )טקוק' להם מפהשבר

 ענין י ב( לא )שמות יהודה למטה ,הרביע'
 ' הם ומשמחהשבט

 )עמוס ערש ובדמשק מטה בסאת ,זהחמישי
 )בראשירץ הסטה ראש על ישראל ופיתחו ע(ג
 י הם ערש ענץ י( ד )מ"ב ושלחן מטה לא(סו

 )דני' מלבא נבוכרנצר על משא כלא ,הששי
 )שם מלכא מרי על ממר די היזו עלאה וגור כה(ד
 י הם מגע ענין כא(ד

 ו( ד )עמוס המטר אחת חלקך, יממקר
 . הם גשם לשון ד( טו )שמות לכם מסטירהננ'

 ח( כו )ויקרא מערגך הוא מך יאכ! .מך
 י הוא דלות ענין י מג( קו )תלים בעונםויסכו

 ויצא , האחר : מחלקות לבי מתחלק 'מכר
 הממכר אל המוכר כי לג( כה )ויקרא ביתממכר
 למסתר  ועמי אני נמכרנו כי יג( ו )וחזקי ישיבלא
 יד( כה )ויקרא לעמיתך ממכר ושמנרו וכי ד(ז

 רזמכר סח( כזץ )דברים לאיברי שםוהתמכרתם

 י כמשמעו . מד.יג( )תלים הון בלאעמך
 ט( ד )שועטים סיסרא את ד' מנר ,דרשני
 יען ח( ג )שכ! רשעתיכן בושן בידוימנרם
 . ך( כא )מ"א ד' בעיני הרע לעשותהתמכרך
 'י' ומל , האחד ן מחלקות יי מתחיק ,מל
 )ירוייה ליי' הכולו ו( ל )דברים לבבך אתאלהעי

 נמלים הם כאשר כו( יו )בראשי' אתו נמלו ד(ר
 י( קיזז )תהלים אמילם כי יף בשם כב( לד)שם

 וקלופת כר( כו )ירידיה בערלה מול כל עלוסקרתי
 ויבש ימולל לערב כו( כג )דבריכם בידךמלילות
 ' גוירה ענין ו( צ)תלים

 הקל מ% ים( 'ח )שטו' האלהים מ% ,השני
 ממול ג( לד )שם ההוא ההר מול אל ל( 'א)דבר'
 כב )במרבר ממלי ישב והוא ח( ה )ויקראערסו
 קרוב ענינו א( א )דבריכ! סוף טול בערביהה(

 'מלעוסת

 טו( כח )יהוקאל המם חונך מלו ,השליש'
 נח מלאתי אנכי יח( לב )איוב מליכם מלת,כי

 , אליהם והקרובים י הם מלואים לשון ח( 1)מיכה

 אוו למלא לג( ח )ויקרא מלאינם ימי מלאת יוםעד

המבאר
 , הוא וטעות . אחר לשון ומוכיח סוסרוח :חוב בחוויצא(
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 )שב! ליד היום ידכם מלאו לג( כס )שמותירם
 מז( יד )מהושע אלהי י" אזורי כלארז כי כפו(לב
 ימיך מספר אוז לב( סו )איוב תמלא יומובלא
 )ויקרא טהרה ימי ובמלאת בו( כנ )שטותאכלא
 )שמות ודמעך מלאתך , אליהם והקרובים ו(יב
 ענין י ט( כב )דברים המלאה תקדש טן כח(כב

 )בר' טלא נכסף , אלמנם והקרובים י שלמהמלאה
 כקש כנ( כא )דה"א לי תנהו מלא בכסף מ(בג
 )תלים לסו ימצו מלא ומי י( א )נחום מלאעש
 ' ד( לא )ישעיה רעים מלא עליו יקרא אשר י(עג

 קראו ו( ב )שם כנקדם כולאו כי , אלילה;והקרובים

 )אסתר יבו מלאו אשר ו( יב )'רמזה מלאאחריך
 כ )בראש' יטי מלאו כי אליהוד והקרובים ' ה(1

 ארבעה מלאו כג( לג )דברים יי ברכת ומלאכא(
 אבן מלאת בו ומלאת לר( יח )מ"א מיםכדים

 ואת ע( ה )שם מלאת על ישבות יו( כח)שמות

 , לכלם אחד יסוד מ( לה )שמות המלאיםאנני
 ' כמעט יסרירום העניניםאבל

 מי ב( קו )תלים יי' גבורות ימלל מי ,הרביעי
 כוליהם תבל ובקצה ו( כא )בראשית לאברהםמלל

 יח( לב )איוג מליכם מלאתי כי ה( יט)ר?הליכ!
 אמריקן לשון מ( ו )איוג תחשבו מליםהלהוכח

 .הב!
 , ותאחד : מחלקורז לב' מתחלק ימלאד

 במלאכות 'ד( ב )נחום מלאכרה קול עוד 'שמעולא
 ר( יא )ש"א המלאכים ושא 'ג( א )חג' לעםאלהים
 ' המה ציר לשון יד( א )איונ איוב אל באומלאך

 ז( לו )שמות דיכו היתדן והמלאכה ,דשנני
 י יד( לג )בראשית למני אשר המלאכהלרגל

 ברית , האחד ן מחלקות לג' מתחלק 'בקלח
 יג( ב )ויקרא תמלח במלח יט( יח )במדברמלח
 ' כו( ין )בראשית מלח נציבותהי

 בלוי ו( נא )ישעירו נמלזזו כעשן ,דגשני
 והקרובים ' ינו( לזז )ירמוש מלוקים ובלויהסחבות
 ד )עזרא מלחנא היכלא די-מלח קבל כל 'אליהם
 ויזרעד; ו( יו )ירמיה תשב ולא מלחה ארץיד(
 ס( ב )צסניה מלח ומכרה מה( ט )שופט'מלח
 מלחה ומשכנותיו לד( קו )תלי' לנזלתה סריארץ
 י המה ושממה חרב ענין ו( לט)איוב

tw1)en, מלחיך ה( א )'וגה המלחים וייראו 
 ' הם אניות משרתי כו( כו )יחוקאלוחבליך

 תסלפו ו( סו )ישעיה ~כר יהמלייה 'מלמז
 י כמהו י( כא )איובפרתו

 ממלכת האחד, ; מחלקות 5ג' מתחה 'מלר
 ו( יט )שמותכהנים

 המי
 )נראש' עלינו תמלך

 עלינו כולכי 5( לר )איוב חנף ארם ממלך ח(לו
 ו( 'ו )ישעיה בתוכה מי ונמלק- י( הו)שופטים
 בקראו מלוכה שם ואין ג( לא )משלי מלכיןלכוחות
 י כמשמעו יב( לד)ישעבר
 ,השנ'

 וימי
 מלכא להן ו( ה )נחממה עלי לבי

 י המה עונה לשון כד( ד )רניאל עלק- ישטרמלכי
 אורעו בתתו ,השלישי

 למי
 וקלל ד( כ )ווק'

 מלככם סכות אח ונשאתם כא( זז )ישעיהבמלכו
 י המה ואליל סמל ענין י כו( ה)עמוס
 ענין , טו( א )ויקרא ראשו את ימלק ימלק
 ' רכב( העוף שחיטו אך , כמשמעו הואשחייה

 קרים מים , האחד : מחלקות לדי מתחלק ,ם
 ד( ה לסיכה שתינו בכסף מימינו כה( כה)משלי
 )עמוס הים למי הקורא יג( יט )במרבר נדה מיכי

 העיר מ' ח( י )שמו' ההלכים ומי מי ,השני
 . ב( מא )ישעיהממורח

 טו( יט )בראשית עלה הנסחר וכמו ,השלישי
 ' כמוכם , כמוהם , כמוהו , כמוך ,ככווני

 מה , הרבה לענינים מתחלק אבל , מה ,הרביעי
 טו( לח )בר' לי תתן מה ד( כ )ש"א נפשךתאמר
 הדבר מוז יח( כ! )ישעידז לו תערכו דמותומה
 יח( לח )בראשית הערבון מה יד( יח )שמגתהוה
 , בענינו כמהו ויש כג( יח )ש"ב ארוץ מהויהי

 באונ' הוה הצאן קול ומה , בנקידתווחלימתו
 לב )שמות לו הקז מה ירענו לא יר( יו)ש"א
 )תהלים תורתך אהבתי כוה : בענין וחלו,סם יא(
 חסרך יקר מה כו( לב )בראי שמך מה צ~(קיט

 כד )במרבר אהליך טובו מה ח( לו )וליםאלהים
 יי' מה עד ו( צב )תהלים מעיזי גדלו מהה(

 מה ער יודע אתנו ולא ה( עט )שם לנפחתאנף
 כר )במדבר עשבך אשור מה עד ט( ער)תלים

 ו( טו )איוב יהלך מנ' טה ואחילה , וחלוטםכב(
המבאר

 נמ1נ בנח"לרכנ,
 עזיי

 כס.טסעו כלת 'טס )מצא ולא , חנוף 'טח'טח
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 אדע במה יג( יג )איוב מה עלי ויעבר ,וחלופם
 סו( לג )שמות ורפוא יורע ובמה ח( יו)בראשית

 פעמים כמה עד פד( קיט )תלים עבדך ימיכמה
 )בראש' אננ' זה ימה . למה י ט1( כב)ס"א
 למה , תאכלי לא %מה , הבכ' למה חנה כב(כה
 י ח( א )ש"א לבבךירע

 מונד; , האחר : מחלקות לו' מתחלק 'מן
 מרב ימנו ולא ד( קמו )תהליכי לנוכג'כומספר
 מה )יששה ממסך למני ובממלאים ו( ה)דה"ב
 עמל וללות יב( סה )שם לחרב אתנם ומניתיש(
 טו( 'ג )בראש' ימנה ורעך גם ג( 1 לטיוב לימנו
 יהל המנה כב( ה )דניאל ופרסין תקל מנאטנא
 י המה מספר ענין יב( מה )יחזקאללכם

 )יונד, 'וגה את לבלע גדל דג יי וימן ,השני
 טו )שמות מן שמו את ישראל בית ויקראו א(ב

 ידעו לא כי , הוא מן אחיו אל איש ושמרולא(
 מאכלככמ את מנדל אשר טו( טו )שב( הואמה

 ' הם ערך ענין י( א)רנ'4,ל

 ה( כוו )תהלים וכוסי חלקי מנת יי' ,השלישי

 מתרז ומשלח כס( ח )ויקרא לגונזה זהמהלכושרי
 מדקי מנת גורלך זה יט( ט )אסתר לרעהואיש

 מנת ה( א )ש"א אסים אחת מנה כה( יג)ירמיה
 ' הם חלק ענין . יא( סג )תלים יהיושעלים

 כו )דה"א הכלים על כומנים ומהם ,ותרביעי
 פקידים לשון כה( ז )עזרא ורינין שפטין מניכי(
 'הם

 שו( 14 )בראשיר? למינו פרי עשה ,והחמישי
 . כמשמעו ' כד( א )שם למינה ארץוחיתו

 כי ח( יב )במדבר עיט יי' וחתונת .הששי
 וכל פסל טו( ד )דברים תמונה כל ראיתםלא

 ' ד( כ )שכוותויכוונו;

 כלי ד( קנ )תלי ועגב במנים הללוהו ,וזשביע'
 י הענין לסי הם הנגלים מכליזמר

 ענין ז( ה )רניאל דהבא רי והמנינה 'מנך
 ' הואכתר

 טו( לח )איוב אורם מרששם וימנע יממ3
 הגשם את מנם מנעתי ג( ג )ירמ' רביביםוימנעו
 ' המה חשיכה[ ~בנייה חשך לשון ז( ד)עמוס

 המסיו , האחד : מחלקות לב' מתחלק 'מס
 )שם העם לבב וימס ח( 'ר )יהושע העם לבאת
 תמס ה(1

 יהי
 לבבנו את המסו ט( נח )תלים

 נמסט והיה י( 'ו )ש"ב ימס המס כח( א)רברים
 סר )שם המסים אש נקדות יח( י לששהנסס
 י המה נמוק לשון'א(

 וישימו טו( מט )ברא' עבד למס ויהי ,השני
 )איכה לטס היתה ש( א )שמות בוסים שריעליו
 . א( י להסתר מס אחשורוש המלך וישם א(א

 מסת מ13רתו להיות ויתכן , הם וגבוי עונשענין
 י ידך מתנת כמו י( טז )רברים ידךנדבת

 יג( ד )קהלת וחכם מסכן 'יי טיב ימסד
 בוועד המסכן וחכמת טו( פו )שם חכם מסכןאיש

 ח )דברים במסכנת לא אשר ארץ מז( י)שכ'
 י הם דלות עניןבו(

 ' טז( לא )במדבר ביז' מעל ימסר ימסר

 ישראל מאלפי וימסרו , הענין לסי מעל למעולכמו
 ' ה( 5א)שם

'pD'מע' 'ט( ד )ירמיה אוח'לה מע' מע 
 )שם כמעותיו מעץ. וצאצאי א( יו )ישעיהממלה
 י יט(מח

 לרן לז( כב )ש"ב קרסלי מעדו %א 'מעד

 המעד המיר ומתניהם לא( לן )תלים אשריןתמעד
 י המה מוט ענין כד( סט)שם

 )טמונת והממעט המרבד; ילקטו 'מ,נמ
 אל לב( יא )במדבר עשרה אסף הממעיט יו(פוו

 אגרשנו מעט מעט לב( ט )נחמיה לפניךימעט
 טן טו( ל )שמות ימעידו לא והדל ל( כג)שמות
 : הוא כנוער לשון כר( י )ירמיהתמעפוני

 ג( כג )יחוקאל שדיהן מעכו שמה 'מקהך
 . הב( עישוי ענין כד( כב )ויקרא וכתותומעוך
 תקועה חניתו ו( כו )ש"א בארץ מעוכה.וחניתו
 . אין אם יסור המ"מ אם נורע ולא בארץומצוגה

~yD
 נמש י( ה )נמיבי מ" מעי יטעיי י

 )משלי מיו ימעל לא סו( ה )ויקרא מעל תמעלכי
 ' כמשמעו ב( ' )עזרא באלהינו מעלנו אנחנו י(טז

 ובארץ בשמיכם מופתיכם ונתתי 'מרמרך
 מופת ט( ז )שמות מופת לכם חנו ג( ג)יואל

 לר( ד )דברי ובמסתים באתת ו( יב )'חג'נתתק-
 וכן ' אין אם , במלה 'סוד המ"ם אם נודעולא
 . 1( כו )סי'א בארץ מעוכה וחפתו ,מעוך
 מיץ כי , האחד : מחלקות יך' מתחלק 'מץ
 כלה המץ אפס כי לג( ל )משלי חמאה יוצ"חלב
 יא( סו )שכ( רומצו למען ד( טו )ישעיהשד
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 אהרן בנ' וימציעו נוו( א )ויקרא יכ1' דמוונמצה
 המובח שור אל ימצה ברם והנשאר יב( ט)שם

 ' המה סחיטה[ ]נוו"ל שחיטה לשון ט( ה)שם

 וכמץ ג( יג )הושע מגרן יסער כמץ ,השני
 י המה קש דקות ענין ה( כס )ישעיהעבר

 בו( ל )בראשית חן מצאתי נא אם ,השלישי
 כנגרו עור מצא לא ט( ע )הושע לי אוןמצאתי
 פר )תהלים בית מצאה צפור גם כ( בוהראשית

 מצא לעת יא( 'א )במד' בעיניך חן מצתי לאד(
 קרוב זה וגם , להם אחד ענין . ו( ל3)תהלים
 נוצא י( לב )דברי' מרבר בארץ ימצאהו ,לענינם

 להם ישחט ובקר הצאן ב( לא )ירמיה במדברחן
 ולא אביאם ולבנון גלש' ארץ ואל כב( יזו)במרבר
 )שום' כן להם מצאו ולא י( י )וכריה להםימצא
 . יד(כא

 עני
 ' לעליון קרוב זה וגם י צרכם די

 מצאת' ידך חית 'ד( י )ישעיה ידי כקןותמצא
 )וכריה האדם את ממציא אנכי והנה י( נו)שם
 כאשר ט( כא )תלים איבך לכל ידך המצא ו(יא

 י המה השגה ענין ' י( י )ישעיה ירימצאה
 ורקיקי טו( יב )שמות תאכלו מצות ,הרגיעי

 וחלת פנו( 1 )במד' מצות וסל ב( כט )שםמצות
 י ה( ב )ויקרא תהיה מצה ב( נט )שמותמצת

 כח )שמור? אהרן מצח על יעיה ימצח

 מצחכם לעמרן )שם( תמיד מצחו על והיהלח(
 . ט( ג )שכם מצחך נתתי מצר ח( ג)יחזקאל
 . עמנו לפיכמשמעו
 ג )יששה יהיה מק בשם Pnfi יהיה 'מק

 יסיקו יב( יד )וכריה בהריהן תמקנה ושניוכד(
 המסד: לשון ח( עג )ואהליכם עשק ברעוידברו
 ' נכד(הם

 .13קל
 ארן י'צנ "( א )'ימיי: שקי מקי

 מקלוסי שני לי ואקח לח( ל )בראשיותהמקלות
 ענין ' יב( ד )הושע לו יגיד ומקלו ז( ש)וכריה
 * המה ונדיםמוטות

 ויתמרמר , האחד מחלקות: לח' מתחלק 'מר
 )ירמיה היה( תמרורים יך שמ' ו( ח )דניאלאליו
 ותימרות יט( לח )איוב תמריא במרום כעת כא(לא

י
 חמץ אפם כי , אפים מיץ לשון רמו ונתצה רועיי: רכנ(
 . מנחם בשםולא

 ]רקרא בעונם יסקו בהם והנשארים הפסוק על רש".רכם(
 . בהוריהן חטקנה וכסחו , יסטו כסו הססה לשע יסקו לט[בו

 אחד עניו ]נ"מ המה מועל ענין ג( 1 )יואלעשן

 ילהם[
 מרה ל' קראן יד( א )צפניה צרה מר ,השני
 ומר רע כי כו( 'ד )מ"ב מאד מרה ך( א)רות

 יא( כו )במדבר ומררים מצות על יט( ב)ירמוץ
 )איוב קהלך ממררתו וברק 'ח( ה )שם המריםמי
 י בכבר התלוו, הסרה הש כה(ך

 ש( ב )'ימיה אלהים גוי ההימיר ,כהשלישי
 רעלן ובהמרותם! כ( קו )תלים כבודם אתוימירו
 לג( כו )ויקרא ימירנו המר ואם נ( יו )איובעיני

 , המה חליפות לשון יו( כח )איוב סו כליותמורתה

 קרשו רוח אר? ועצנו מרו והמה ,דורניעי
 יו( עח )תלים בצו: עליון למרות י( סג)ישעיה
 הוא מרי עם כי יח( א )יהושע פיך ארץימרה
 סורר י( כ )במד' המרים נא שמעו ט( ל)ישעיה
 )ברא רוח מרת ותהיינה יח( כא )רבריםומורה

 י הם סרבנות ענין י לה(נו
 פו( ד )רנשל לשנאך חלמא מראי ,החמישי

 לשון ' בג( ה )שכר התרוממת שמיא מראועל
 י המהאדוניות
 מרשים וחלב ע( 1 )ש"ב ומרינו שור ,הששי
 יח( לט )יחזקאל כלם בשן מר'אי יא( א)ישעיה
 י הם בהמות ממיני כב( ה )עמוס מר"יכםושלם

 ט( מה )תלים קציעות ואהלות מר ,השביעי
 )שמות מר-ררור יו( 1 )משלי וקנמון אהליםמר
 . הם סמים ענין בג(ל

 ' טו( מ )ישעיה מריי כמר גוים הן ,השמיני

 טו( מא )ישעידן חדש חרץ למורג 'מרב
 הוא י כב( כד )ש"ב לעצים הבקר וכליוהמרבים

 ' החטים את הדש הגורןכלי

 לח( כ )יחזקאל והפישעים המרדים 'מרד
 נעות בן ר( יד )בראשית מרדו שנה עשרהושלש

 כסו( כב )'הושע ביי' למרד ל( כ )ש"אהמרדות

 י הס סרבנותענין
 לה )'שעיה ויחי השחץ ש וימרחו .מרדז

 וסתרונח בתורה, רמיון לה אין ואח מלהכא(

 ' הוא חיתל ענין , ענינהכמי

1pD~סנפם הציר ולא ו[ לח ]תהל.ם חברתי , 
 פי וכן , מועל עלץ תמרורים פירש וסחם ו רשהרכה(
 . עשןוחמרות
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1.20] 
 מ( 'ג )ויקרא ראשו ימרט גי ואיש .מרט
 פתרונה ג( פו מיורא וזקנו ראינו משעראמרתה

 )יחזקאל כורופוה להבזז מתוחה חרב . ענינהלפי
 כא )שם בכסף לתעש למרטה אתה ויתן לג(כא
 טבח למען יד( נא )שם מרומה וגם הוחדהטו(
 כא לשם מרמזה ברק לה היה לנוען הוחדהפונח
 . יני( הענין לפי שליסה ענין .טו(

 כה( ו )איוב 'ושר אמר' נמרצו טה .מרץ
 ח( ב )מ"א נתרצת קללה י( ב )מיכה נמרץוחבל
 . להם אחד ענין . ג( סו )איוב ימריצד טהאו

 מרקו , האחד : מחלקות לב' מתחלק .מרק
 ד )דה"ב כנרוק נחשור ד( סו )ירטיד:הרסוקים

 הכלי גרידת ענין כא( 1 )ויקרא ושסף ומרקטו(
 .ומבהיקו
 ויתמרוק' ג( ב לאסתר תמרוקיהן ונתון ,השני
 למשלי ברע חמריק פצע חברות יב( ב )שםהנשים

 פנלים ומרק ך( 1 )שופטים שפוך המרק ואת ל(כ
 . ד( טה)ישעיה

 .מש
 טתח"

 לא , האחד : מחלקות לבי
 ימיש איך ח( א )יהושע הוה התורה ספרימוש
 )בטרבר המחנה טקרב משו לא ד( ב )פיכהלי
 כנן כי יו( כב )ש"ב רבים ממים ימשני מר(יד

 . י( ב )שמות רנה משיתהוהמים
 כאשר יב( בו )ברא' אבי ימשני איי ,השני
 י מנופש כמו ממשש כפו( כח )דברי' העורימשש

 כד( מ )דניאל קדשים קדש ימשח .משז[
 המשוחים הכהנים א( מא )ישע' אתי ה' משחיען

 . הם מרקחת סיכת ענין נ( ג)במדגר
 . 'ג( טז )'חוקאל ורקמה ומשי שש .משי
 ומשד יג( יט מצמות היבל במשך .משך

 בחכה לויהן תמשך כב( כר )איוב בכחואבירים
 ומשך ו( קעו )תהלים, הזרע משך כה( מ)שם

 . ד( א)שיר אחרץ- משכני יח( כח )איוב מפניניכםחכמות
 להבין , האחד ; מחלקות לב' מתחיק .משל

 )ישע' ונדמה ותמשלני ו( א )משלי ומליצהטשל
 ואתמשל יג( מט )תהלים כבהמות נמשל ה(מו

 בור יורדי עם ונמשלתי יפו( ל )איוב ועפרכעמר
 - הם וערך דמיון ענין א( כ:ץ)תלים

 יד( סט )שם הים בנאות מושל אתה ,השנ'
 הממשלה ובאה ב( כה )איוב עמו ופחדהמשל

 . המה שלטנוה ענין ח( ד )מיכההראשנה
 ויהי , האחד : מחלקות לב' מתחלק .מר-7

 )ישע" שלו בחרב מתיך ו( לג )דברים מספרמתיו
 מספר מתי יט( יט )איוב סורי כותי כל כה(ג

 . הם מנין אנשי ענין ל( לד)בראשית
  ועמכם יד( כו )ישעיה הניו גל מתים ,השני
 . כמשמעו ב( יב )איזנ "כמהתמות

 נח( יט )מ"ב נשפתיך ומתגי ימ71ב
 י ט( לב )תלים לבלום עדיו ורסןבמתג

 כב( כ! )'שעקה לשבת כאהל ייסתחם 'מ71זץ
 . . הונו רקועלשון

 עד ב( קא )תהלים אלי תבוא כותי .כמרקי
 . פב( קיט )שם תנחמני מתי ה( פ )שם עשנתמתי

 ממתניכם לא( ל )משלי מתנים ירדר .מרנן
 המער תמיד וטתנטזם מג( כח )שמות ירכיםועד

 . כד( סט)תלים
 חנו כה( מו )שמות המים ישתקו .מרקק
 טו( גה )תלים סוד נמתיק בוז( ה )שירממתקים
 . ג( ג )יחוקאל למתוקכדבש
המבאר

 ממים יסזנ' וכן הוא, חוצאח ולשת משח מנקרח אלא ויפושטש רחל וגן , שליפה לשת חברו מרהט מרוטה . רששרט(
 אלא משיתהו לותר יתכן לא מש סמחברח היה ובאלו .רבים . כלם רכן , למרטהאוהה
 בביאור y'y , עכול . הקימוחי קם מן יאמר כאשרהם'שות'הי בלשון הוצאה לשון חוא , שחלתה פש.תהו : רק4'ירכי(
 כעו. עם קנ.חי כסו והוא . פנחס דעת שהעריק ותמצאשם לא כפו סשיההו עברי ובלשון . סהלבא ב.נ.חא כמשחלארמ'
 . ישכ"ב , קימת אסה הזאת והחם.סה , הקל מן וזההנסחר ממחברת שאונו אומר ואני , מנחם חברו כך , משו לא ,.מוש

 מ"כם מזקבררנבשלם
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