
[121 ] 

 נו"ן ומיקברוצ*ודול

 פל. נבה נב נאק, נאץ נאף נאם נאד .נצו
 נהר. נהק נהל נהג נדן' נדבך נד מן. נגדמב
 נטף, נדע, נהר מתם נהל גה נום, גל,ט
 . נמר נמל נם נל . ער נכס נכה נכד נבאתנך
  נסוט,נץ נער,נףנפך נס,נענעלנעם נ,מן,
  נטר, בשם בשכה בז,  בר נ9ר, ב9 , נצר%ת
 ' בתר נתתנתב

 נא  רבר  האתר, : מחיות ל" מתהלע .בא
 וא שלח ל ע לשרבי נא שמי ב( יאלשמות
 .  ע( רלטמא

 ס פ )תהלם עטש ת מהשג הנאהטף,
 ראש שמן ס 5 )במחן אתה אמה המאחס
 קמא )תלם ראשי עשאל

 ו"
 למר תנשק למה

 נא ממנו תאכלו אל מגורתם .להיות ויתכן 1(לג
 . ט( יב)שמות

 ו( נב )ישעיה ההרים ש נאוו מה ,השמשי
 . ב( 1 )ימי' והמענגה הנוה י( א קשט- לה9ךנאוו

 יט( ד )שופטיכ! ומהלב נאור את .נאד
 היין נארות ואלה סג( קיכו )תהלים בקימורבנאר

 נו )תהלים בנאדך דטעתי שימה 'ג( טג'הווטע
 . הסה נבים ענין'ט(

 הגבר נאם .נאם
 נאם וינאמו א( ל )משי

 . ב( לו )תלים לרשע פשע נאם לא( כנ)יטוה
 . הם מללענין

 ד( ב )והושע שדקה מבין ייאסופקק 'באף
 . הם ונוגים לשון . לב( סו )יהוקי המנאפתהאשה
 ל( טז )במד' האלה האנשים נאצו מ .באץ

 כל אר3 שמערעי יד( יב )ש"ב נאצרו נאץכי
 - פכח( המה הרף לשון כב( 4ה )יחזקאלנאצותזי
 ג )שמות נאקתם את איהים רשמת 'באק

 ע"ע לשון י יב( כד )איוב ינאקו מתים טשרכד(
 .הם

 ניב בורא , האחר ; מהלקות לב' נותהלק ..נב
 )משלי הכמה ינוב צדיק סי יט( נו )ישעיהשפתים

 והתנגינה יג( י )ש"ע כוהתנבויה ויכל לפו(י

 להיות ויתכן . הם  כנבטא לכנון .  ו( י  )0זםעמם
 ד, )שופטים ותעב נשקפה ההלון בעדמגורתם
 , המלים כיתר מהטלה הנון וישבותכה(

 ו( כו )ישעיה תנובה תבל פני ומלא ,השני
 ינוב כי היל טו( צב כקהליכם נשיבה ינובוןעוד
 .  ע( ט )וכריה ינובב ותירוש ש( סב)שם

 נודע ולא י( נו )ישעיה לנבה יושו .5אנבח
 . אין אם יסוד הנוןאם

 טן ננץ , האהד ; מהלקות לנ' מתה5ק .נבל
h"e)ונגלי יב( יג )ירידיה יין יכלא נבל כל ג( י 
 ' הם נאדות ענין . לו( לה )איוב ישכיב מישטים

 נעיכם כנור ב( לג )תהלים עשור בנבל ,השני
 א( יר ),שעיה נבליך המית ג( מא )שם נבלעם
 . הם ומרכלי

 נבלתי זז( כב )ויקרא וטרפה נבלה ,השלישי
 פומאדז ren בנבלות או יט( כו )ישעיה'קומון
 . כמשמעם ב( ה)ויקרא

 ער' האהר, ן מהלקות לא' מתחלקנבב,
 יר( יג )בראש" ונגבה תמונה יט( יג )ירמיההנגג
 .  הוא רוותי רוה  ה( יא  )רניאל הנגבסלך

  יט( ט1 יהוטע נהתבי  הנגב ארץ כי ,הכזני
 לחלוף בנגב כסופות ד( קכו קהלים בנגבבאפיקים
 בלשון וכמהו , הב! יבשרו לשון א( כאלישעה-ז
 מיא נניבו ינ( ה )בראשית המים הרגוארסית

 נגר אך / האהד מהלקות 5ב' מתהלק *נבך
 )הליכד תאוחי כל נגדך לו( טו )ש'ש משיחוה'
 . מול כענין טו( כא )בראשית שננד ותשב י(לה

 ד( נה )ישעכם לאומיכם ומצווה נגיד ,השני
 אקרבנו נגיד כסו ו( ה )משלי אדבר נג'ריםכי

 . הם כושרה ענין . לו( לאלאיוב

 שריכם קרמו א( סא )תהלים נגעת על .בבן
 . הם ומק-ות ענין . כו( סח )שם נוגניםאחר
 נרניך את נתת ואתה נרה יתנו ~ונות יכל .נד
 , יכט( המה אתנן ענין לנ( טו)'חזקאל

המבאר
ח י ע"כ סיחם פתר כך נאוץ לשון כל וכן חרףכסו  , שתת כחלקה כאן וחסר ולם"ו ע"כ, כנ,חם פי וכן4
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 אע די ונדבך . גלל אבן די נדבכ'ן .נדבך

 . הם וקירות כתלים לשון . ד( 1 )עראחרת
 . כ~( כא )דה'ש נדנה אל הרבו ישיב .נדן
 י יל( תערה אלנמו

 הוא י( מט )ישעיה עהגם מרחמם כי ינלהג

 במנהג והמנהג 3ץ( טח )תהלים מות עלינהגנו

 י כ( ט )מ"ביהוא
 וינהלם , האחר : מחלקות לכ' מתחלק 'נהל
 לג (~CQ לאטי אתנהלה. יז( מז )בראשיתבלחם

 מנוחות מי על rv) גא )ישעיר לה וננהל איןיד(

 י מנהג ענין , ב( בג )תליםינהלנ'
 מיני , יט( ז )ישעקז הנהל%,כז ובכל ,דרשני
 . הםקמשונים
 ' ה( 1 )איוב דשא עיי מרא שיישק 'בהק

 נהר , האחר : מחלקות לא' מתחלק ,נזהר

 וחמאה רפש נחלי נהרי דן( מו )מצהליכםמלניו
 ' יז( כ)איוב

uen, .נ( 3 )יששה הגויכז כל אליו ונהרו 
 ונהרו אליו הביטו יב( לא )ירמיה ד' טוב אלונהרו

 את ד( ג )איוב נהרה עליו תופע אל ו( לד)תלים

 ושכלתנו נהירו ב( 1 )שוס' בהרים אשרהמנהרות
 י כב( ב )שנם שרא עמה ונהורא יא( ה)עיוול

 י הם מאורעבין
 איתן נוה אל י( כו )שעית משנח נוה ,נו
 לשון ' יג( סח )תלים בית ונות יט( מט)ירמיה
 . הםמעון

 ' ה( ב )דניאל 'תשמון נולי יבתינון ינולי

 ' הוא וטחראות טנףענין

 כראות ויהי כב( כד )בראשי' זהנ נזם ינזם

 כא( ג )ישעקק האף ונזמי ל( כד )שם הנזםאת
 ' הם עגוליםענין

 בהניח , האחד ; טחלקות לד' מתחלק 'נדז
 )משלי ויניהך בנך יטר יט( כה )דברים אלהץ-ר'
 ינוח לא כי יב( כג )שמוות ,נוח למען יו(נט
 י המה מרגוע לשון ' ג( יב )תהלים הרשעשבט

 ויניחהו י( לב )שמות לי הניחה  ועתה ,השנ'
 לעשקכם לאיש הניח לא סו( ב )בראשית עדןבגן

 , עזב לא כמו ' כא( טז)דה"א

 יח( לב )ברא' שלוחה הש מנחה: ,השלישי
 י המה שי ענין י ע( ב )ויקרא מנחתך קרבןוגל

 לר( לב )שמות העם ארן נחרק לך ,והרביעי
 הדרך לנציותם כד( קלנו )תלים עולם בדוךונחגי
 ' כא( יג,)שמות

 נחל , האחר : מחלקות לב' מתחלק ינעקל
 ד( כח לטיוב גר מעם נחל פרץ יג( ב )דבריםזרד
 ישתה בדרך כינפה בוו( 1 )שם נחל כמו בגרואחי
 ' ו( ק')הלים

 נגחל לא כי ג( קבו )שם בנים ה' נחלת ,השנ'
 ' פיז( ב )וכריו: ז;' וגוזל כוכו( לב )במדבראתם

 , הם מורשהענין

 נחמו , האחד ; מחלקות לו טתחלק ינחם
 )בראשי' אוחם וינחם א( מ )ישעבר עמינחמו

 ובורושליכז ו( ט1 בנמהה הנחומים כוס כא(נ
 ' ינ( סו )ישעקקתנוחמו

 )בראש' האדם את עטיה כי ד' וינחם ,השני
 ארכז ונ; ז( ו )שם עשיתם כ' נחמתי כי ו(1

 )הושע מעיני יסתר נחם יט( כג )נסרברויתנחם
 המלכתי כי נחמתי יג( ב )רווק נהמתני כי יר(יג

 ' יא( נזו)ש"א

 מנחיריו כ( לפו )איוב אימה נחרו "יי ינחר
 מאפיו ענינו להיות ראוי יב( מא )שם עשןיצא
 ' עשןיצא

 נחשתי , האחד ; מחלקות לכ' טתחלק 'נדזש
 מד )גפם ינוכש נחש כי כו( ל )בראש" ד'ויבר~ני
 י הוא קסם ענין י ח( יח )דב' ומנחש מעונןסו(

 בשרי אבם ו( א )יחוקאל קלל נ"שוזהשני,
 . לד( ג )ש"ב הגשו לנחשתים יב( ו )איובנחוש

 טו( ח לדברים ועקרב שרף נחש ,השלישי
 . ושפימון צפעוןמין

 נטף , האחר ; מחלקות יב' מתהיק .בסוף
 ' בשמים[ ]נ"ב סטים מיני לד( ל )שמותושחלת

 מיני יט( ג לשעתו והשרות הנטשות ,השני
 . הםעדי

 הארן מן נבאי ר( ד )ש"ב רגלים נכה .בך
 ובידו 1( ט! )ישעיה נכאים אך תהגו זז( ל)איוב
 זח( אנך)שכז שכם ד;ננ' ייא()עמוסזז(אזך

המבאר
 3ך א שרש לעיל עין רלא( . 65 צר דן בשרש 5ע.5;ר5(.שת
 , יסור להזח האלף זם להעם'ר יתכן גי 8בצד
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 , טו( לה )תלים ייב( נניס שינאסטז

 בד( לו )בראשית %ט וצרי ננאת ינכארנ
 נכתה בית כל את ויראם , מגזרתו להיותויתכן

 ונין כג( כא והראשית ולנביי ייניני ינכד
 ' הם בניב! בנ' כב( יד )ישעיהונכד

 עינכן כא( ה )משלי ד' עיני נכח כי ינכח

 ב( נו )ושעקה נכחו הלך כה( ד לשם יביטולנכח
 . אין אם 'סוד הנוסן אם נודעלא

 עושר חן כב )ההושע רבים בנכסים ינכס
 י הם וממון הון ענין יח( ה )קהלתונכסים
 בארץ , האחד : טחיקות לל מתפלק ,כנר
 )עובד'ה שעריו באו ונכרים כב( ב )שמוחנכריה

 ויתנכר זה( כא )שכוות 'משל לא נכרי לעם יזו(א
 )מ"א מתנכרה אח וה למה ז( כזב )ברזואליהם
 ' ו(יר

 1( כג (a~e בירי אלהיב! אתו נכר ,דגשני
 יב( א )עובדייך נכרו ביום אחק- ביום יראואל
 , ג( לא )איוב און למעלי ונכר לעול איהלא

 ימודר ולא א( לנ )ישעיט לבגד כנדותך 'בל
 י הענין למיהם שלפונותי ענין ' כפו( הוו )איוב ילל( כנלוזלארץ
 re) ג )גחוכי אשור מלך רעקי נמו ינם
 תלביש וקרעים ו( עו )תלים שנתם נמו לבאבירי
 ' י( ו )שם תנומות טעט כא( כג )משלינומה
 ' המה ותרדמה שנהלשון

 הנמלים ו( 1 )משלי עצל נמלה אי יך .נמל
 . כה( ל )שם עצום לאעם

 נמר כג( יג )הינויה חנרברותיו ינמר ינמר
 ' כמשמעו ו( ה )שם ערמים עלשקר
 ח( ער )תהליכ! יחד נינם בלבם אמרו יבין
 )ישע' ונכר ונין יו( עג )שם שמו ינון שמנטלפני
 י כב(יר
 י~( כה )וקרא עמיתו את איש תונו ילא ינ

 ז( יח )שב! יונה לעו יח( סו )שווקאללהונותם
 )משלי כונון יהמה ואחריתו ו( כב )שם בךהונו
 העיר אליהם מחברים אשר ומהסותרים ' כא(ככ1

 ' א( ג )צפניההיונה

 אל יגס , """ד י מתיקית יר' טת"י" 'נם
 מנהכ! אבר ומנוס מב( ר )דברים הערים מןאחת
 י המה מברח ענין , כ( יאנסיוב

 ה( כא )במדגר נם על ארנו ושינע ,השני
 י בו( ה )'שעגה נסונשא

 ס )תלים להתנוסס נס ליראץ- נתת ,השלישי
 נס? ד' סו( פו )וכריה מתנוססות נור זהבניו(

 יט( מו )ירמי' ומנוסי ומעזי עגי ד' מו( 'ו)שמות
 ' המה פלא ענין יר( ב )עמום היי( מקל מנוסואנד

 תנוע נוע , האחד , פחלקות ינ מתחיק ינע
 עסו ולבב לבבו ויגע כ( כר )'ששה כשנוראר,
 ד,גויכ! בכל והניעיתי ב( 1 )שכה 'ער עציכנוע
 . המה מלטול לשון 1( י )עמו' בכברה 'נועכאשר

 כלי ה(' ו )ש"ב ובצלצלים ובמנענעים ,השני
 ומימודתו העליון מגזרת להיות ויתכן , המהומר

 ' היה( למפעל מוסב מנענעיםונקראו

 נעליכם , האחד : מחלקות יב' מתדיק 'נעל
 ש ה( ג )שם נעלסי של יזו( יב )שמותברגליכם
 )דב' נעלו וחלצה 0 ט )תלים נעלי אשליךאדום
 וילבשום השלל מן הלבערו מערומיהם וגל ט(כה

 י סו( כח שיה"בוינעלום
 )שופ' ונעל בערו העלבה דלתות ויסגר ,השני

 כפות על כד( ג )שם נעלות העלקה דלתות כג(ג
 )דברים מנעלץ. ונחשת בגול ה( ה )שירהמנעול

 ' המה מסהר לשון כה(לג

 נטעי נו( א )ש"ב מאד לי נעמת ינעם
 )תלי' במנעמיכם אלחם ובל י( יו )ישעברנעכינים
 ' הוא הרר ענין כוו( סט )בר' נעווה כי ד(קרוא

 וינער , האחד : מחלקות לב טתחלק 'מנר
 סו( קלו )תהליכ! פרעד, ונער כד( יד )שמותד'

 מעפר התנערי יג( לח )איוב ממנה רבועיםוינערו
 לא( א )שכ! לנערתו החסן והיקה ב( נב)ישעשע
 3כ! ט( מו )שופטיכם והנערת פתע ינתקכאשר

 נעור י ' ' האלהים ינער ככה ' י ' נערתיחצני
 בשחד מתמך כפיו נוער יג( ה )נחמיהורק

 ' פיו( לג)ישעיה

 וגוע אני עני ו( ג )מ"א קטן נער ,השני

המבאר
 בהשובח ל"ש , דווש תשובח לפי הוםפחי חח, הכתיברלר( , נכאים כמו חברי ומנחם , שם רשש לשתרלב(
 , נום מ כשח, והיא  פחשבתם חשת תאוחט סילם , Dm רשירלי(
 . המעל טן הנכנה התואר שם כליסר . למפעל טיסברלה( , טסיענ' וסיוף יכל הטלך להם ימן כסי ,חכיתם לס ס;.כיח
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 נעורי חטאות טו( סח )תהלים יקי(טנער
 י ז( כה )שםופשעי
 ינופף , האחד ; מהלקות לכ' מתחלק ינף
 )שכן שוא בנפת גוים להנסה לב( י )ישעיהידו
 י כמשמעו ' ב( יג )שם יד הנימו בזק(ל

 צופים ונפת סו( ד )שיר תטפנה נפח ,השני
 ז )משלי אהליכ! מר משכבי נסתי יזו( יפויתלים

 מגורתו להיות ויתכן י משכבי הטיבותי פתרונויו(
 ' י( סח )תלים אלהים תניף נדבותגשם

 'פה 'א( יו )'הושע הגפת שלשת ,השלישי
 לפי הם ופלכים מחלקות ענין ג( מח )תליםנוף
 , ריי(הענין

 אבן יח( כח )שמות ויהלם מסיר נפך 'נפך
 ' הואשהם

 נמש , האחד ן כנחלקות לב' מתחלק ינפש
 ' ב( ר )ויקרא תחטאכי

 בן וינפש יו( לא )שמות וינפש שבת ,השני
 ' הוא ומרגוע מנוח ענין יב( בג )שם והגראמתך

 ז( א )הווקאל קלל נחשת כעין ינוצצ'ם יבץ
 המהי שביבים ענין לא( א )ישעיה לניצוץופועלו
 עד האחד, : מחלקות לד' מתחלק ינשח

 נצחים לנצח כ( מפו )תהלים אור ה-או לאנצח
 י( מט )חלי' לנצח עוד ויחי ' י( לר )'שע' עובראין
 י להם אחר ענין וסלה ועולםנצח

 ואוריר כס( טו )ש"א ישראל נצח וגם ,השני
 לסיכה נצחי אבר ואומר ו( סג )ישעיה נצחםלארץ

 נח ענין . ה( ח )'רמיה נצחת כנמוגה יח(ג
 ; הםומעת

 . 3( סג )יששה בגרי על נצחם ויו ,השלישי
 י עליו תלמר וההויה , בגרי על דמם ויוענינו

 למנצח א( כב )תלים אילת על למנצה ,הרביעי
 ד' בית מלאכת על לנצח יט( ג )חבקוקבנגינותי

 י ותהלה וומר שיר _ענין ' ח( ג)עזרא
 ו( שו )רויטל שרשנה מנצר  ועמד ,נצר

 ' הטה אשל 'ניקות ענין א( שו )המע' משרשיוונצר

 כטים נקי , האחר ! מחלקות לב pinnD ינמ
 או ו( לר )שמות ינקה לא ונקה י( כר)תהלים
 י מא( כר )בראשית מאלתיתנקה

 וקורי . יפו( ו )ישעיה הסלעים ובנקיקי ,השני
 ' הםצורים

 י ה( בו )והושע נקרים rvn 'בש 'בקד
 לרגלי נר , האחר ; מחלקות לג' מתחלק ינר
 . כג( 1 )משל' מצוה נר כי קה( קיט )תליםדבריך

 ' לא( כה )שמות והב מנורת , מנורהומגורתו

 עול ענין ג( ד )ירמיה ניר לכם גירוהשני,
 לדוד ניר היות למען מגזרתם להיות ויחנן יהוא
 ' הולכות עול ' לו( יגו )כנ"אעבדי

 ' ו( יו )ש"א אורג'ם כסנור ,השלישי

 עם כמרים 'ר( ד )שיר וכרכם גרר 'נרד
 ' יג( י )שםנרדים

 ז( יג )נחמיה נשכה לו לעשות ינשכז-ץ
 י לשכהכמו

 כב( 1 )בראשיים חים רוח נשמת ינישם

 שדי ונשמת י( לו )איוב קרח יתן אלמנשטמי
 ' ר( לגלשם

 יט( ל )משלי בשמיכ! "בשר דיך יניטר
 ' ד( י% )שמות נשריםכנסי

 יבטיח י( י" )ייי "ט ידעי יא נתיב 'נרקב
 ' ררך לשון י טו( מג )ישעיה נחשהעזים

 כל ע( א )ויקרא לנתחיו אותו ינתח ,נוזקק
 ' לעצמות זזתך . ד( כר )'חזקאל טובנתזז

 יקמץ כב( ב )ירמוס בנתר תכבסי אם ,מזר
 . נ( כה )משלי נתרש

 הנו"ן מחברתותשלם

המבאר  א.* של עיף לשת אית. מחי am~ pm5 פייש . ם:עי שע אי עם . שם יי4רי.(
 , הזיר"ט הר , נערות מעבץ חבטו וטח רכוז כפיו בוער כמוהביטח י יגה יפה זית חי ונקיא ,

 ר11ש אבל . רנפח שלשח כפו חברו יפוחם . רששר6(
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 סמך מחבררנאחל

 סגל סגד סג פנל, מנך סבא סבסא.
 סדר,סהר,סחסחנסחף,סחר סרן סד ,סגןסנר
 סלא סלח סל , סכת סכר סכן סכל סך ,סחיט
 סמפונא סמל סמך סמדר סם , סלת סלק סלףסלע
 סעד סע , ס , סט , סטיר סנורים טנפן ,סמר
 , סערסעף

. 
 , ספר ספק ספן ספל ספח ספר סח

 סרן מרעף, סרן ענייו סרבל סרב סר , סקלסק
 . סתר סתםסתיו

 סאון כל כ' א( 1 )ט"ב סלמן סאה יסא
 ח( בו )שם  בסאסאה ד( ט )ישעיה יזח(סאן

 י הם מרה ענין א( ו )מ"ב שעוריםוסאתים
 לבעבור ה( 1 )שיר עיניך הסני יח( ט )מ"באחרי "י סב יי( נ )שיי יייי לד ים" סב יסב
 מסבון? והוא כ( יד )ש"ב הדבר פני אתסבב

 בירד נפש נכל סבתי אנכי יב( לז )איובמתהפך
 )קהלת הרוח הולך סבב סובב כב( כב מי"אאביך
 שהמלך עד לח( לב )במרבר שם מוסבת ו(א

 י לכלם אחר יסוד . יב( א )שירבמסבו
 כב( א )ישעירו במיכת מהול סבאך יסבא
 )ישע' שכר ונסנאה '( א )נחום סבוא'םוכסבאם

 סר כא( כג )משלי 'ורגע וויל מנא בי ע(נו
 י המה שכרות ענין יח( ר )הושעסבאם

 ' יג( כב )בראשית בקיניי בסבך ,סבך

 ו( סא )חלים שכמו מסבל הסירותי יסבל
 החגב ויסתבל ו( ו )שמות מצרים סבלותמתחת
 יר( קמר )תהלים מסבלים גילומינו ה( יב)קהלר?
 י הם כזורח לשון ' ד( ד )נחמיה הסבלכח

 כספך , והאחל , טחלקות לב' מתחלק יסנ
rrnכו )משלי סיגים כסף כג( א )ישעיה לסגים 
 ' יח( כב )וחזקאל לסיג ישראל ניח לי היוכג(

 יד( נט )יציעיך: סשס% אחור והסג ,השגי
 ד' מאחרי הנסוגיכ! יז( מב )שב! אחורנטנו

 ענין * יו( כו )רבריכט גבל מסיג ו( א)צפנתם
 ' המהאחורנית

 ויסגד יו( מד )ישעקק וישחחו לו ים73 יסגד

 כוו( ב )רניאל סגר ולרניאל סו( מר )שםלסו
 ' משתחויהלשון

 ליום ה( יט )שמות סגלה לי יהייתם 'גלגל
 וסגלר? יו( ג )מלאכי סגלות עושה אניבושר
 , ח( ב )קהלתמלכים

 ב( ט  )עזרא והסגנים השרים י'י 'סגן
 ' נגידים ענין ב( ג )דניאל ופחותאסגנינו

 א( ו )יהושע ומסגרת סגור? יידיתי יסכר
 אריותא טוכ! וסגר כי( ז (HttD המסנרורגעל

 ש( כג )ש"א קע'לה בעלי ה'סגרוני כג( ומנשל
 ' הם נעלהענין

 לב' מתחלק יסד
 מחלקו"

 טסדות , האחר (
 יב( כ% )שמות המזבח יסור פיו( כב )ש"בתבל
 )ישעירו ארץ יסרה ו( פו )עמוס יסיד: ארץעל
 ' ייט( המה אשיות עמן ע(מה

 ההד נוסדו יר( כה )תלים ליראיו ד' סור ,השני
 יחר בהוסרם 11( נח )שם סוד נמתיק ב( ב)שם
 מ% )בראשית תבא אל בסרם 'ר( לא )שכ!עלי
 . הם רז ענין לב( ג )משלי טורו 'שריםואתו(

 כר( לא )משלי ותמגר עשתה סדין 'סדן
 ' המה בגדים טיני כנ( ג )ישע' והסדיניםהעליונים

 י כב( י )איוב מררים ולא צלמות יסרר
 יכמשמעו
 ,.אין האחר ; מחלקות ל2' מתחלק יסהר

 בית סוגר ענץ כג( לט )בראשית הסהר ביתשר
 ,משמר

 השביסים ג( ו )שיר הטהר אגן שררך ,השני
 , ארסי בלשון וכמהו יח( ג )ישעיהוהשהרונים

 שמגרא והא ט( לו )ברא' והיית השמשוהנה
 ' ]ל")וסהרא

 ונסחתם מה( ג )איכות ומאוס סחי ,סח
 טו )משלי ר' יסח סג( כח )דברים הארמהטעל
 את ושמרתם ד( כו )יחוקאל עטרה וטחיתיכה(

 מן אע יתנסח ו( " )מ"ב מסח הביתמשמית
 ' 'א( 1 )עמאביתה

המבאר
 ים1כן. כן כאן נוסף מגורתו לטרש רזכן לא חסקרא לשתמיקובןהפינ

 (ע ק

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



[126 ] 
 נלואי כ( מס )ירמיה יסחנום לא אם יסחב
 והשי סחי יב( לח )שםהסחבות

 יט( כב )שם
 משוךכמו

 והי
 י

 מדוע ג( כח )משלי טופף ,משר ,טופף
 . המה כליון ענין טו( סו )'רמ' ים( אבירקינסחף

 סחרת , האחר : מחלקות לא' מתחלק יסחר
 י( לר )בראש' ומארוה שבו כוו( כו )יחולחלירך

 כוו( כג )שכם לסחר עבר כח( לן )שב!סוחריכן
 ' המה כנעה לשון נוו( ' )מ"א הרכליםוכנסחר

 דול סחרו ינו( לח )תלים סחרחר לבי ,השני
 ד(' צא )תה' אמתו וטהרה צנה rP) 'ר )ירכו'ארץ

 כס( י% )ט"ב סחיט השנית יבשנה .נלחיש
 * מסיחים סמיחי או , ממיהיםצמחי

 , האחר : לענינים למחלקות מתחלק יסד
 בכנפיכם סככים,י ח( לד: )איוב קם בדלחיםניסך

 ד( צא )תהליכ! י יסך באברתו כ( כה)שכוות
 ג )א'כה י בענן סכתה ע( ה )שם עלימווחסך

 את , ומגזרתם ה(' מב )תלים בסך אעבר כימד(
 הנסוכיה והפסכה טו( לה )שמורן הפתחסמך

 אב! כ( כח )שב! צרה והמסכה ו( 3ה)ישעיוק

 )שופ' המסכת עם ראשי מחלטות שבע אתתארגי
 ' ג(יו

 לא וסוך ו( ב )תהליכ! מלכי נוונתיהשני,
 ב( ד )מ"ב שמן אסוך אם כי ג( י )דנאלסכתי

 )יחזקאל הסוגך ממשח ג( ג )פית וסכתורחצת
 ומגורתם,על . ו( ב )נחום הסוכך והכן 'ר(כח
 ירחיקנו על ואם לב( ל )שמות יימך לא אדםבשר
 , ימא( יקרבנוויסך

 ל )'שעוז והבך ממנת אסדת ואת ,השלישי

 12כ! ונסכי פסלי ד( לב מסנה.)שמות ע%כנ(

 אר? 'ד( י )ירמיה נמכו שקר כי ה( טח)יששה
 . ומער יציקה ענין , כו( ה )עמוס מלככםסכות

 שאול ויבא טז( כג )ש"ב לד' אתם ויסך ,ומגורתם

 את הוא מסקי אך ד( כר )ש"א רגליו אחלהסך
 ' כד( ג )שומטיםרגליו

 ואת ב( יט (ret~1 מצרים וסכסכתי ,הרביצי
 ' י( כו )שם יסכסךאיביו

 לא( טו )ש"ב אהיתסל עצת נא סכל .סכל

 ריי כשהסכל בררךוגום
 סכלותן ג( י )קהלית

 ספליכן כה( מד )ישעירו יסכל ודעתם א( י)שם
 . כח( לא )בראשיח עשו הסכלת כב( ד)'רזויה
 הסכן , האחר ן מחלקות עג' מתחלק .סכן

 כי גבר יסכן הלאל נא( כב )איוב ושלם עמונא
 )במדבר הסכנתי ההסכן ב( כב )שם עליתויסכן
 ' הם תכן ענין ' ל(כב

 אל בא לך שו( א )שמות מסננות עמ ,השגי

 ' הם אוצרות ענין טו( כב )יודעיההסכן

 בוקע ד( א )מ"א סכנר? למלך ותהי ,השלישי
 , חמום ענין ט( י )קהלת בם יסנןעשים

 יסכר ב( ח )בראשית מעינות ייסכרו ,סכר
 מצריכם את וסכרתי יב( סג )תלים שקר רובריפי

 י י( ים )שם נמש אגמי שכר עשי כל ד( יפו)'שוו
 . מסגרלשון

 י ט( כו )דברים ושמע הסכת יס23ר2
 סל , יתאחד : מחלקותו לו' מתחלק .סל
 סו( מ והראשית חרי סלי ב( ח )ויקראהמצות
 . פו( ו )ירמיה סלסלות עלכבוצר

 כר( לב )שם לעיר באו הסללור? ,דגשני
 כלי כניני . פנו( כ )סי'ב והעיר על סללהוישסכו
 י הםקרב

 במסלה חן לה )'שעת; ודרך מסלל ,השלישי
 סלה יד( נו )ישעיה סלו סלו יפו( כ )במרברנעלה
 )ירמצו ערמים כמו מלוה סו( א )איכה אביריכל
 ונסתולל 'ב( ל )איוב אירם ארחות עלי ויתלו כו(נ

 'ח )ירמישו סלולה לא ררך יו( ט )שמותבעמי
 י הם רסיסה ענין 'טו(

 כזו( כח )איוב אומיר בכתם חסלה לא ,הרביע
 . הם ערך ענין ' ב( ד )איכה במזהמסלאים
 סלו ח( ד )משלי וחרוממך סלסלה ,החמישי

 לו עוז אדם אשרי ה( סח )תהליכי בערבותלרכב

 י הם רוממות ענין ו( פד )שם בלבבם פוסלותבך
 נצח ' ה( פד )שם סלה וכללוך עוד ,הששי

 י להם אחד ענין וער עולםסלה
 כח )יהוק' מכאב וקוז ממאיר מלון ,השביעי

 י הם קמשונים ענין ו( ב )שם וסלונים סרביםכר(
 ואשועה נמו ק 1 )איוב בחלה יאסלדה יסלך

המבאר
 .  שם רסי'ירפ(

~mo1 
 סלח אם *מר כות ואילי . היה המאפר לחבע לי "שח רסא( סטר חבר וק כלית לשון חברו

 בלחי ואם . ברחוק המקה פירושה יהיה סוך אל מפוכח על מסעף כמו מועף פטר כפו שוחף סטר פתר ודואט .סוחף
 , הנרחץ הדבר בקרוב nssm כמו סירושו על סלח . לנ[ י ]'שעיה בפעירהפארה
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 הטולדרץ ביצה .מישון להיות ויחנן ימב(בהלה

 י רפי(באור
 י ג( ק3 )תהלים עונני ל% הסלח יסלח
 ' יב( כח )בל ארצה מצב סלם יתנה יסלם

 סלעים , האחד ' מחלקות יב' מתחלק .סלע
 קק( קד )תהלים לשמניםמהסה

 הסלע אל עוללץ.
 'ט( ז )'שעיה הסלעיכן ובנקיק' פ( קלז)שכן

 ' צורים ענין ח( כ )עמ' ימד( הסלע אלודברתם

 בו( לא )ישעיה יעבוי ממגור וסלעו ,דרשני
 ' ב( כב )ש"ב אתה ומצרתי סלעי%

 ח( בג )שמות צדיקים דברי ייסלף 'סלף
 בגדיכם וסלף ד( סו )משלי ברוח שבר בהוסלף
 ' הם מוטה ענין ג( יא)שם

 י 'ב( ד )עורא לותך מן סליקו יי יסלק
 כן )שמורץ אתם תעטי: חטים סלת יסלרע

 ' יפה( נקיקמחב(

 מיני . יד( י )שמיה סמייט יד ק" יג2ם
 ' הס[ ברומים מרקחת ]נ"וו הם ומרקחיםסמנים

 ענין ' יג( ב )שיו- סמדר י"גמנים יסמדר
 י הם ונצה.פרח

 סומך ה( ב )שיר באשישות ממכוני יסמך
 י תמיכה לשון יד( קדה: )תלים הנפלים לכלד'

 ' אלל ג(ענין ח )'חוק' הקנאה סמל 'סמל

 ג )דנהיל סומפניא פסנתריו 'סמפרני*ו

 ' הוא הנגינות מכלי.ה(

 תסמר , האחד : מחלקות לב' מתחלק יסמר
 בשרי מפחדך סטר פוו( ד )איוב בשרישערת
 ענין ' כו( נא )ירמיה סמר כלק קב( קיטקהלים
 י המה והנעהרהטה

 ו( מא )'שעיה במסמרים ויהוקהו ,השנ'
 לרב וברזל יא( יב )קהלנה נטועיםונמשמרורץ
 . ג( כב )רה"ש השערים לרלתותלמסמרים
 ענ'ני . ט( י )שי בסימניי אחז" יסנתוז
 י סנה טמרת להיות ויתכן י וכפותענמים

 'א( יי )בראשית בסנורים הכו 'מנריייכ2
 ' ראות בלא עיניםמקוח

 ' י( יא )ויקרא וקשקשת סנפיר 'סנפיר

 ' הם ציציםענין

 וכצמר , האחד : מחלקות לג' טתחלק ,סס

 י צמר המרקיב כמשמעו ח( נא )ישעיה טסמוכלם
 ' א( פו )שמות ורכבו סוס ,השני

 כסוס ז( ח )'רמיה ועכור וסוס ותור ,השלישי
 - ' יר( לח )ישעיה אצפצף בןעגור

 פניו. ש האהד, ן מחלקות לב' מתחלק יס

 )נרגל מותה ענבים ונדם לג( לד )שמוותמסוה
 ' הוא בגד ענין ' ש(מט

 נטונ' אשר ז( יו )שמות ומרשה מסה ,השני
 ימי( ר/ את נסתכן ט( צה )אהליכםאבוחיככט
 . ז( ע)שמות

'YD' ויסיעו א( לג )במדבר 'שראל בנ' מסעי 
 מסער מעה מרוח לא( ה )מ"א גדולותאבנים
 לג( י )במדבר נסע ד' ברית וארון מ( גה)תליכן
 י הוא קרב כל' י יח( מא )איוב ושרמה מסעחניה

 ולחכר ה( קק )בראשית לבכם וסעדו .)[ן3ד

 לחם מת לבך סער כוו( קד )תלים שער אנושלבב*
 ' קיו( קיט )תלים ואושעה סעדני ה( ים)שומטים

 , ולאחר : מחלקווז יל מתחלק יסעף
 מסעף ו( לא )'חז' המימים עוף כל קננובמעמתיו
 י המה ומנפנים דליות ענין , לג( י )ישעיהפארה

 על קיג( קיט )תהלים שנאת' מעטים ,השני

 )איוב ישעונ' שעיפי כא( הו )מ"א הסעפיםשתי
 ענין . יג( ד )שם ללה מחויונות בשעונים ב(כ

 ' והרהוריןמומות

 רוח והנה ב( כח )היעיה קטב שער יסער
 )תלים כנאד נשערה ומניביו ד( א )יחזקאלסערה

 ' אחד ענין כ( יח )איוב שער אחזו וקדמנים ג(נ

 ספו , האחד : מהלקוח לח' מתחלק יסף
 )ברא' תספה האף ימ( עג )תלים בלהות מןתמו
 אסף כג( יג )משלי משפט בלא נספה ויש בג(יח

 ('tPQ1 אמשם אסף ג( א )צפניה ובהמהארם

 י הם כליון ענין ' יג(ח

 יח( כפו )דבריכ( הרוד; ספורו למען ,השני
 )ירמ' יבחינם ש ספו יד( לב )במדבר עורלממות

 ' ו( ל )משלי דבריו על תוסף אל נא(1

 בחרתי ו( כו )יחוקאל השער סף ,השלישי
 את סמם בתתם ש( פד )תלם ה' בביתהמתופף

המבאר
 י סלע' חשו3ח שם עח רטש חשובות לפיהיטפול , בלווו רק נטצא לא בחקה משועת 3מורכב(
 . היא 11,ן מוטחת "ך נקי טח ק האלה פלות ננורטה( סולד ב.צה לובן נ"1: בנטע נם4א הוה למאמר קרוברסג(

 ם ה ם נ תשובח רונש לם' הוטפת' הזח הכחוב נט רמו( חוה הכחוב רסר( , ומנליר טת.וכש רשש פי' האורטן
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 י ד( ו )ישל הסמים אמות ויגעו ח( מג )יחיספי

 יב )וכרקה רעל סף ירושלם את שם ,הרביעי
 משנב נב( ע )שמות בסף אשר בדם וכובלתםב(

 י וכמות כלים ענין , כח( יז )ש"בוספות
 לגזר ז( נ )יונה לראשי חמש סוף ,החמישי

 )במדבר בסופה והב את יג( קלו )תלים סוףים
 ב )תוושע סוף ים מי את ד' הובעט אשר יר(כא
 י המה מצולה עניןק

 כסופות ג( א )נחום ובשערה בסופה ד' ,הששי
 ' כה( י )משל' סופה נעבור א( כא )ישעיהבנגב

 י המה סערענין
 כה( כר )בראשי מסטוא גם תבן גס ,השביעי

 ' המה בחל ענין בז( מב )שם לחמרו מסמואלתת

 ע( יב )קהלת נשכנע הכל דבר סוף ,השמיני
 ' הראשנה למחלקה קרובים והם , הונו תכליתענין

 נמספר ש( א )מיכ' האצל בית מסמר יספר
 י הם קינות עבין י( יב )וכרקה היתירעל

 ספחני , האחר י מחלשת יל טהחיק יספח
 יד )ישעיה יעקב בית על ונספחו לו( ב )ש"אנא
 בנחלת כיהטחטח ו( ל )איוב יספחו חרול תחתא(
 ' יט( כו )ש"אד'

 ויספחת ולשאת יז( ג )ישעיה ד' ושסח ,השני
 . ו( יג )שם מספחת נו( יד)ויקרא

 אנול ה( כה )שם קצירך ספיח את ,השלישי
 עפר ספיחות תשטף כס( יט )מ"ב DD'"השנה
 ' יט( יד )איובארץ

 ' כח( ה )שופ' הקריבה אדירים בספל 'ספל

 ושפני , האחד ; מחלקית יכ מתחיק ,ספן
 )חגי ספונים בבתיכם ים( לג )דברים חולממוני

 "לקת שב! כי יד( נב )ירמיה בארז וספון ד(א
 גבים הביה אח ויספן כא( לג )רברים סטוןבנחקק
 ' אחד ענין וסכוך צטון צפון מן קרוב %( ו)מ"א

 א )יונה הספינה ירכתי אל ירר ויונה ,השני

 . להם אחר ענין ואנהגספינהה(
 סטקו י האחר : מחלקות לב' מתחלק 'ספק

 )במדבר כפיו את ויספק סו( ב )איכה כפיםעלק-
 תחת כח( סו )'רמיה בקורו מואב וספק י(כד

 )שם עליתו ישסק כו( לד )איוב מסקםרשעים
 . אחד ענין מחאו כמו ספקי בג(כו

 נינינו פשע כב( כ )שם ספקו במלאות ,השני
 )מ"א שמרון עפר ישפק אם לו( לד )שכםיספוק

 ' יח( לו )איוב נשפק יס"ך פן חמה כי י(כ

 מספר , האחד ן מחלקות לד' מתחלק יספר
 )בראשית הכוכבים וספר א( ב )הושע והראלבני
 ' חק( קלנו )תהלימי ירטון מחול אספרם ה(טו

 , זהביה כקניןענין

 כו( בזג )ישעיה תצדק למען אתה ספר ,זזשני
 י הגדה ענין י סו( כר )בראשית העבדויסטר

 ויקראו '( לב )'רטיה בסמר ואכתב ,השלישי
 יכתבו צלם ספרך ועל יב( ג )אסתר המלךסטרי

 י ט( נו )שם במטרתך הלא סו( קלט)תהלים
 יבק( בזק )שכיורב ויהלים ממיר נפך ,הרביעי
 והספיר לבנות יד( ה )שיר סמיריכ!כנעלסי-ן
 י י( כר)שמות
 להנסקה ח( קלט )תלים שמים אסק אם 'סק

 פתרונו כד( ו )דנשל גבא מן דנשל והסק נבאמן
 ' הושכסו

 ומקלחו , האחד ; ונחלקות לב' מתחלק 'סקל
 כא )מ"א וימת נבות סקל יא( יג )דבריםבאבנים

 ' רגימה לשון'ד(

 (~wte סאבן סקלו המסלה סיו סלו ,השני
 י מאבן לנקותו ' ב( ה )שם ויסקלהו י(סב

 סיריכן , והאחד : nlp~nD יז' מהחיק יסר
 הסיר תחת הסרים כקול י( א )נחוםסבוכים
 הסירות את יג( א )ירמיה נסוח סיר , uen. י המה קכישונים לשון ' ו( ן)קהלת
 שפרן ב( ד )עמוס דוגה בסירות ג( לח)שמות
 , המה רודים ענין . לח( ד )מ"בהסיר

 כיהר סרו 'ח( ד )הושע סבאם סר ,השלישי
 דמשק הנה ג( יד )תלים סי הכל ח( לב)שמות
 )משלי מעם וסרת ימה א( יו )'שעיה מעירמוסר
 דרכי יג( יו )ירמיה יכתבו באיץ וסורי נב(ש

 מגורת סורר להיות ויתכן ' יא( ג )איכהסורר
 גמיים דרכך את שך הנני כענין , סבוכיםסירים
 , ח( ב)הושע

 ה( לנו )איוב פתח מי ערור ומסרות ,הרביעי
 אנתק וסוסרה~ך יח( יב )שם פתח טלכיםמזמר
 )הושע ימין לערתם כשמע איסירם 'ג( א)נחום

המבאר
 ע',,ע וכל אחכם לימרה כפו שגורז לשת פתר רוגש אבל . אנתק ימיסרות,ך כסו קשר לשין פירש וטיחם : שם רשש(
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 , המה קשב צין ' ינ(ז

 ליסרני מה( קקה )תלש קח יסרנ' יסר ,החמישי
 סחיי עם הרב יב( זז )עפעוף העם בדרךהילכת
 יסור במשא הלוים טור וכנניהו ב( מ )איוביסור

 תוכחות ענין כב( סו )רה"א הוא סבין כיבמשא
 'המה

 כי ג( נ )שמות ואראה נא אסורה ,הששי
 אלי סוררן אדני סורה ד( ג )שם לראותסר

 לב( טו )ש"א המות סר סר אכן ההן ד)שויטים
 לאכל שטדז 'סור ג( יט )בראשיתן אליו -ויסורו
 כמשמעו יח( ד )שופשימ אלקק ויסר ח( ד)מ"ב
 י אלקקזיפ

 )הושע ישראל סרר סררה כפרה כי ,השביש
 סורריכז אך ח( יג )דברים סרה דבר כי פז(ד

 בי שורו יתגוררו ותירוש דגן על 1( מה)תלים
 ' הטה טררות ענין יד( ו)הושע

 , ו( ב )יהוקאל וסלונים סרבים כי ,סרב

 י טרדותענין
 ' כא( ג )דנהיל בסרבלוזון כפתו יסר%

 י טלבושינין
 מריחי יב( כו העדף.3שמווק יסרח .סרח
 המשנן אחוי ש תסרח טו( בג )קזוקאלעבתים
 ז( ו )עמוס סרוחים משח וסר ינ( בו)שמות
 י הטה ויותרת עודף ענין יג( כו )שטו' סרוחיהקק

 וגעיני ג( 'ג )מהושע פישת'ס מתי .ג[י14

 נחשת וסרני ו( נט )ש"א אתה פוג לאהסת"
 , כמשטוף וסריס רב ל( ז)מ"א

 "( לא )יהירתי סיעפתיי יתיביניי יסרעף
 . המה סעיפיםענין

 יג(י גה )עמיו הדס יעלה השומד תחתסרפדי
 יסיתך פן א( כד )ט"ב דוד את ייסח יסת
 לו )ישעהז חוקיהו אתככ! יסית מן מה( לולטיוב
 אף י הם מתוי ענין ' ג( ב )איוב בו ותסיתנייח(

 אלהיכם ויסיתם פיו( לו )שכם צר ספיוהסיתך
 הם אלהים, * ~וישיאם[ כמשסעו לא( יחמיה"ב
 י כטעט ירחיקם הענין אגל , לעליוניםקרובים
 ' י4!( ב )שיר ענר דקסתו זהנד; כי 'ערצן

 . הוא חורףלשון
 ג( כח )'חזקאל עממוך לא סתום % יסתם
 סתמים כי ח( נא )תלים תוריעני חכמהובסתם
 )בראשית מלשתום מחמום ט( צ )דנם%וחתטים

 , המה סכר לשון , ח( ג לסיכה תטלת' שתם טו(כו

 דבר , האהד ; טחלקוה לל מתחלק יסתר
 סתריה עליכם קהי ים( ג )שומטים אלץ. ליסתר

 ' ו( ד )ישעיה שמסתור ולמחסה לח( לב)דברים
 ענין צ( ה )עורא סתרה דנה וביתה ,השני
 . הי4!חורבה

 ' חענע למי וחוטפתה בלץ משובשת חאת הסלה*(

 הסחיך מחברתותשלם

 עי"ן מחברתאחל
 ש ק"-שש,צת,ששבעב.שדצט

 עז , עות עור עו עדון, עדר עדף עדן "ועגם,
 עכר. עכס , עפאמ עטףעטר עטןן עם "?ר, עוקעוב
 עם עלק, עלץ עלת עלם עלמ עלט עלג'ע6על
 טנג ענג ען , עמר? עטר עמק עמס עמלעמר

 עמר,עץ עפל ענש,עס,ע,עף ינקינרענף
 עקר עקל עקד עקב קק , עצר עצם עצלעצב
 ערף ערס ערם ערל ערך ערר ערג כדב ערומי,
 עתר. עתק עתד עת עומתי, עשת עטרעפר ויי 1%ל  1111111111ון1 ערק,, ערץערפל

 עבים דממזר, ערמם: פ' יתחלק,3ב,.
 ד( כג )טף'ב עבות 4 בקר י( כח )אענ יוסתר

 : שם שץ 0 ש חא ) השש 1 ע*אם
 המת וצמת כד( מא מחמיי עץ ,עבהשם,
 . מ( מא ao~חמס

 עמת שמנת 0 י )ס"א ,צה קטמ ,השפמי
 הימה בטענה ט0 לב לנרםמדת

 )מ'"
 מ0 ו

 י כמשמעו .מ( )מ"אי בשח ושע כ0 י )שצ כתשו טיבשי

 תמד ט0 כח מרא rfi1N1 'צד .עוץ-
מ )חש" "צד שדת " טו 0עהם שמםשש  

ל"
 חמדה מ0 ד ממדי שיה עגמ לצד

רנה)ןאשיתמי(.
 לא )מלית;האחר, 6''לבמ.מ"יק
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 יוציא י( כר )רברים עבריו לעברו ביתו אלהבא

 בעבטו תשכב לא יזו( כד לשכו העבט ארזי
 י המה חנל ענין ע( כד)שם

 ' ז( ב מואל ארחותיה יעבמון לא ,ירשני

 ' הוא עיקול לשון ענינו לפיסתרונו

 ושומר , האחר : טחלקות לה' מתחלק 'הננקר
 עברי עבר תקנה כי פו( א )יונה אנכי עבריאליהם
 העבריות המצרית כנשים לרש כי ב( נא)שמוו?
 י יו( לפו )ברא' העבר' העבד אלי בא יט( א)שם

 בו( ג )דברים למענכם בי ד' ויתעבר ,השני
 חוטרן מתענרו כא( עח )תלים ויתעבר ד'שכנע
 )שם לו לא ריב על מתעבר עבר ב( כ )משלינפשו
 עברות יום ל( כא לטיוב 'וביו עברות ייום י0יו

 אצונו עברתי עם ועל כוו( א )צטנהה ההואהיום
 י המה קצף ישון ו( יהשעקב

 מעבר כל י( ן )ברא' הירדן בעבר ,השלישי
 )בר' עק מעבר את לב( ל (nwwt מוסדהמטה
 נעברי כב(לב

 העם ואח כח( טח )'רטי' פחת פי'
 הסר שן כא( מח )בראשיתו לערים אתוהעביר
 עבריהם משני כתובים ד( יר )טרא מנהמהצר
 כא( 1 )מ"א והב ברתוקות ויעבר פוו( לב)שמות
 להם ואתן כד( ד )שם עבריו בנכל לו הס?ושלום
 הורתך את עברו ישראל וכל ע( ח )ירטי'יעברום
 דבררי ואו-ז ד' פי ארן עברתי כי יא( כוקרניאל
 )במדבר ד' פי את לעבר אוכל לא כר( סו)ש"א
 אחר יטור כר( ב )ש"א ר' עם מעבירים rp)כב
 שורו מגורתם להיות ויתכן , מחלקם והעניןלהם
 אשר טהפותרים ויש י( כא )איוב יגעיל ולאענר

 להיות יתכן וגם , משנה מלשון ואת מלה.אומרים
 ד' גם ח( 1 )עמום 5ו עבור עוד אוסך לאמגורתם
 עון נשא יג( ע )ש"ב המות לא חטאתךהעביר
 פשעי תשא לא וטה יח( ו )מיכה פשע עלועבר

 ' להם אהד ענע כא( 1 לטווב עוני אתותעביר

 כ )שמות אתכם נסות לבעבור כי ,הרביעי
 ובעבור יג( יב )בראשי' בעבורך לי ייטב לפעןכ(
 ולמען ובגץ בעבור , כ( יד )ש"ב הדבר אתסבב
 ' להם אחדענין

 א( ה )יהושע הארץ מצור ויזובלו ,ההמשי

 ' הוא תנואהענץ

 לואל מגרפתק?כו תחת מררות עבשו יעבש
 ' הענין לפי פתרונו יו(א

 עבת'כו , האחד : מחלקו' לב' מתחלק 'ע7121
 חטאה העגלה וכעבות יג( מו )שומטיםחדשים
 קיח )תהלימי בעבתים חג אסרו יח( ה)ישעיו?

 עבור? קצץ ד( יזו )יתושע אהבדז בעבתוועכו(
 ' ד( קכט )תליםרשעים

 יג( 1 )יחוקאל עבתו? אלה כל תחוס ,השני
 הור? דבר והגדול מ( בג )ויקרא עבת עץוענף
 י ג( ז )מיכה ויעבתוה הואנמשו
 ועגרז , האחד : מחלקות לי מתחלק '31נ
 עגת )שם( לעיניהם תענינה יב( ד )'חולחלשערים
 אכו כי מעוג לי יש אכו לט( ע )שמורןטצורן
 ' חם חלה ענין ' 'ב( יו )מ"א בכד קטח כףמלא

 ' יג( א )רות תעגנה הלהן ,השני

 לה )תהלים רמח( מעוג לעגי בחנסי ,השלישי
 ' הם עכס ענין 'רוו(

 ועגבי , האחד : שחלקות לב' מתחלק '31ט2
 י1ביכ? כשיר להם והנך לא( ל )איוב בסיםלקול

 קן )תהלים ועגב בכוניכ: הללוזנו לב( לג)יחזקאל
 ' הוא ומרכליד(

 יב( בג )הווקאל עגבה אשור בני אל ,דגשני
 ' סו( כג )שם עליהםותעגבה

 עגל , האחד : מחלקוה לה' מתחלק יז3נל
 )ירמ' מצרים שה-פק?  עגלה ב( פו )ויקר' בקרבן
 ביר? לעגלות ו( ו )מינה שנה בני בעגלים נ(טו
 ' ב( ע )שכו ישקון עגליכם ה( י )יהושעאון

 .כמשסעם
 שכב ושאול כג( 1 )מ"א סביב עגל ,דגשני
 , הם הקפה ענין , ה( כו )ש"אבמעגל

. 

 ע( טו )יחוקאל אונך על ועגלים ,השלישי
 ' נוטים מיני ' נ( לא )במרבר וכוכנועגיל

 ג( ו )שכו הנש"יכו שני על עגלה ,הרביעי
 צב עגלוז שש י( כוו )תהליכי גאש ייצרףעגלות
 טלאה? 'ד( ו )ש"א באה והעגלה ג( ז)במדבר
 י. המה גלגלאופני

 נעו ו( כו )ישלק תפלס צדיק מעץ ,החמישי

המבאר
 4 ים אם וק קטנה עונח לשת סיחם בשם av הבש רל'ירמח(
 . עכס לשע שחתו ל במחלקה חוכא ופח , הי סמחלקח וחואסעונ
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 ד )שכם מגלך מעגל פלס ו( ה )משלימעגלתיה

 ' המה נתיב ענין 'כו(

 ' כה( ל )איוב לאביון נמשי עבמ" יונהם

 ' הוא עצבוןענין
 בטחו , האחד ן מחלקות ל"א מתחיק עוקא

 יבאו בשר כל ערק- ד( כו )ישפד: ער עדיבר'
 ותנא' 'א( לח לטיוב חבוא פה עד ג( מה)חיים

 ' להם אחד ענץ 1( כוו )יחזקאל ימט( עדייםבעדי

 פיז( ב )אושע וחלייתד: נומדר ותער ,דגשני
 ערק- והורר יב( ינו )מ"ב העדות ואת הנוראת

 וצבי 'א( טו )יחזקאל ערי ואערך ה( לג)שמות
 קג לתהלים עדתי בטוב המשביע כ( 1 )שםעריו

 ' הם הלי ענין,ה(

 בג( לג )ישעם: שלל ער חלק או ,משלינוי
 רשעיות חבלי כו( מט )בראשיו? עד יאכלננקר
 וכל , המה שלל ענין מא( קיט )תהלים רי(עודני
 י עראה ארמי בלשוןשלל

 כ( פה )משלי קרה ביום מר מעדה ,הרביעי
 ערים וכבגד ים( כה )שם מועדת ורגל רעהשן
 סגך עדרת מלכותא ה( סד )ישעיה צדקתינוכל

 לא רי ע( 1 )שם שלטנהון העדיו כח( ד)דניאל
 ח( נח )איונ שחל עליו ערה לא ט( 1 )שמתערה
 כמו כא( ב )דניו% מלבין ומהקים מלנץמהעדה
 ענין , מלכים ומקים מלכים מעביר כלוסל]נ"וו
 ' יהםאקד

 עררץ ו( יב )שמות 'שראל עדת ,החמישי
 י הם וקהלה להק ענין ' ח( יר )שופטיםרברים

 צור ו( פא )תלים שטו בהוסף עדות ,הששי
 )מ"ב חקתיו ואת ערותיו ין( ח )ישעכןתעורה

 עדי בשמים כט( כא )שמות בבעליו והועד ג(כג
 לשון טו( יט )דברים עדים שני פי על יכו( יו)איוב
 ' המהסער

 בעודני זזן לב( י )'שעיה היוכה עודהשביעי,
 טו( א )איוב מדבר זה עור כו( לא )רבריםחי
 עמו מדברים עורם יר( כ )ש"א חי עודני אםולא

 י יר( 1)אסתר
 פו( כ )תלים ונתעודד קמנו ואנחנו ,השמינ'

 ואלמנד: יתוכז ו( קמז )שכם ה' ענויםונעודד

 י ט( קמו )תהליםיעודר
 יב )דנשל וחצי סועדים לטועי כי ,התשרגי

 נועדו הטלכיכ! ג( ב והבקוק למוער חזון עורו(
 ה( כ )ש"ב יעדו אשר המוער מן ה( מח)תלים
 )במרבר הנועדים ח( כא )שמות יעדה לאאשר
 לכם אוער אשר כב( כה )שמות ונועדתי לה(יד

 מעדות סניך אנה סג( כט)שם
 לחזי

 ' כא( כא

 כמוני סי 'ג( ב )איכה אעירך מה ,העשירי
 ' יט( מט )ירמיה יסדניוסי

 יפו( כג והמדבר עדי האוינדע , עשרההעשתי
 , הם אמירה ענין ' יג( לב אר:בו:ן,)איובועדיכם
 ' הראשונה הטחלקה מגזרת להיותויתכן

 והוא , האחד : מחלקות לבי מתחלק יעדן
 למעדנים קאכליכ! נ( מט )ברא' מלך מערנייתן

 ט( לו )תהלים תשקם עדנץי ונחל ה( דלהינד:
 ואת שמש כה( י )נחמ' הגדל בטובךויתעדנו
 ה( כזו )ישעידזעדינות

 ויי
 טעדנרצ אגג אליו

 ' המה תענוגים ענין י לנ( טו)ש"א

 ' לא( לח )איוב כיסה מערנות התקשר ,השני

 'ח( סו )שמות המרבה העדיף ייא יעדף
  העדפתו היריעה חצ' כג( סו )שם העדף כלואת
 ' "נותרת כמו ינ( כו)שם

 עדר , האחד ; מחלקות יל מתחלק 'עדר
 לבדו עדרים לו וישח יו( לב )בראשיות לברועדר
 , מ( ל)שם

 )ישער יעדרון במערר אשר ההרים וכל ,השני
 אנשי וכל ו( ה ):טם יעדר ולא יומר לא כה(ו

 לח( יב )רה"ש שלם בלבב מערכה עררימלחמה
 ; המה תקון ענין , ענינו לסיפתרונו

 לד )יטוענו נעררה לא מהנה אחת ,השלישי
 נפקד לא כמו ' כו( כ! )שם נערר לא אישפיז(
 ' נחסרלא

 לד( בה )בראשית עדשים ינויד לחם ' ש,13
 * הם ורעוביםמיני

 עי" ענה עי" א( כי )"1ע4 טניה יעי" יעו
 א )אסתר המלכה ושתי עותה לב( כא)יחוקאל

 עועיכם רוח ו( קו )תהלים הרשענו העוינוכוו(
 . כמשמעם 'ד( יט)יששה
המבאר

 כיוסר עור לשון לפותרו רש , סיחם חברו כך ש- רוכל כמו כסו ער. לשת ערים בערי פ4 וסחם , שם רש,,,רמס(
 , עכ"ל נ"י ורבו נוטפו י וכל עד' לשון אוחו פתר דונם אבל , עך'עדטחובד'
 שקלוג' רשולם של כ.עוח , עודומ רשומם חבלי , שם דש4,ר:(
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 או כב( כב )וקרא שבר או יפת יעור

 והפסחיכו העוריות יו!( ד )שמות זור אופקח
 ז( כה )מ"ב עור צרקקהו עיני ואות ו( הכש"ב

 ,כטשמעו

 לא מעות 'עוורן
 יו~

 טז( א )תקלת לתקן
 בריבו אדכמ לעות נח( ג )אינה עותתי ד'ראיתה

 וזמרת עוי , האחר : כנחלקות לג' מהחלק י731
 הם( טו )ירמיה ומעוי עוי ד4 ב( טו )שמורזיה

 ר, ד( מא )תלים עומגדל
 )שם מלך ישמח בעזך

 ירזר סו( מג )יששה נתעה עויס ובסים ב(כא
 אומרה אליך עוי ג( מפ והראשית עו ו"רשאת
 ' הם כח ענין קע( נכו)תלים

 העיוו א( ו )'רמזה בנימן בני העיוו ,זהשני
 )שמות מקנך אח העז שלח ו( ד )שם תעמדואל
 , המה קביצה לשון ין(פו

 וצמיר פו( טו )בראש' משולשת ועו ,השלישי
 ' כמשסעו . ח( ח )דניאלהעזם

 בצאת , האחד : מחלקות לבי מתחלק יעזב
 עמו רזעוב עוב לג( בו )יחולחל מימיםשבוניך
 יד( י )תלים ר1א( חלכה יעוב עלץ' ה( כג)שמות
 . המה עורהענין

 כי לא( י )במדבר אתנו תעוב נא אל ,משני
 ' המה נפישה לשון יט( כ )איוב רלים עיברצץ

 מחרונו ב( ה )ישעיה ויסקלהו ויעוקהו יעזק
 ) , וימנהו כמו , ענינולמי

 עזרות , "אחד 1 מחלקות ל2' מתחלק 'ע1ך
 אלהיכם ודי נ( סו )תהלימו מאד נטצאבצרות
 . ב( קכא )תלים ר' כועדו עזרי ו( נ )עשו לייעור

 הגדולה העורה ער הקטנה ומהעורה )השני
 י יד( מג)הווקאל
 לשוני , האחד , מחלקות לה' מתחלק .עמ

 ועפרות ברזל בעכו ב( מה. )תלים מהיר מוסרעט
 )ירמי' ממרים נשקר עט עשה לשקר כר( יט)איוב

 צדקות מעץ ב( קר )תהלים אור עפש ,דהמני

 ג( סא )שם תהלה מענטז י( סא )יסזעהזיעטני
 . יט( קן )תהלים יעטהכבגד

 יר( ב )דניאל וטעים עמא החיב ,והשלישי
 יגב( עיט ונמורח קרא יד( 1 )עזרא יעטהיושבעת
 כ( כא )יחזקאל יננ( לטבח מעטה ש( מו)ישעיה
 , טגורתכי להיורז ויתכן יי( הכס מחשניהענין
 י לב( יר )ש"א השלל אל העםויעט
 עליו ,Yp ש!( טו )בראשית העיט וירד , הרביעי'

 סביב העיט נחלתי צבוע העיט ו( יח )ישע'העין

 )יחזקאל כנף כל צטור לעפו כו( יב (rPDYעלמי
 ' ו( א )שיר כעטיה אהטז שלמה ד(לפו

 כמו ' .יר( גה )ש"א בהם ושט ,שחמישי
 ' הענין למי בהםויגער

 . כא( כר )איוב דם טלאו עכויניו 'ענמן
 תפלה , האחר : מחלקות קב' מתחלק .עפף

 יעטוף טלפני רוזו כי א( קב )תלים יעטף כילעני
 יב( נ )איבד: כחלל בהתענןפכי כזז( נו)ישעיר,
 . ח( ב )יונה נפשי על'בהתעטף
 יר( מה )ההלים בר יעטמו ועמקיכם ,דושני
 כסות ענין כב( ג )ישעיה והמעטפותהמחלצות

 הצאן ובהעטיף ' מגרתם להיות ויתכן יהם
 י )שם( ריח( ללבן העטמים והיה מב( ל)בראשית
 עמרור1 ועשיות ווהב כסף ולקחוז ,עטר
 ח( כג לישעיה המעטירה צר על יא( ו)וכריה
 אל עשרים יב( סה )תלים טובתך שנתעמרת
 ה( כח )ישעירו צבי לעטררז כו( כג )ש"אדור

 , הם ונזר כתר ענין טו( " קלסתר זהבועטרת

 . י( מא לטיוב אור תהל עטישותיו ,עפש
 .כממטעו
D~p, כב( 1 )משלי אויל טומר אל יכעיס 
 תפארות אח טו( ג )ישעכם וזעכסנהוברגליהם
 . 'ח( ג )שםהעכסים
 אבי עכר ג( לט )תלש נעכר יכאני י?כר

 ר' יעכרך עכרתנו מה כס( יד )ש"א הארץאת
 , כה( ז)יהושע

 העדם על האחר, , מחלקו' ליור מתחלק .ל
המבאר

 , הם פחשבה ענץ שכחב מח תה , כגווע בעביית בלסחחלף כסו . שרה לשון יעזב פתר ופכחם : שם רל" לשקרם(
 , בלקה(וח  כ,זריויר יחור למך  ובהלעיז י  שם  ר%ו,רוה( . עמו תעובע"נ

 כסית ענרמח לשון . והסעטפוח הכחלצות עם חברוומנחם , וטעם עפא חידל כסו ע'ם , בשמו לא שם רולי הביאריש(
 ירי על להתיחס פחאוות ואין וצמרן בעורן סחעמפוחכלומר כסי מחשבה לשון פעטח חבר וסיחם : שם רשייריס(
 , עורגל .חוכרים . כשלטה אור עוסה כסו אוחו פחר דווש אבל . וטעם עטאחחים

 בארסית ה% ב' בעברית. עצה עם נרדף שהוא יתכןרוד(
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 נבל ועלי עשור עלי ח( א )ויקרא האש ע5אסזר
 ג( קד )שם עליותיו במים! למקרות ד( צב)תלים

 )שמות במשת תעלף ולא יז( מג )יהו'ומעלתהו
 עליון וקהה הזה הנית י( ד )מ"ב קיר שית בו(כ

 עלתקי יג( 'ט )שסות בהר יעלו המה ח(. נו)כ"א

 י בו( 'ב עיברים והדםהבשר
 ' כב( בז )משלי בעלי הריפות בתוך ,דגשני

 . sen' ועוד , מועל טגזרת להיות ואת מלהיתכן
 אהרן ובהעלת ב( ח )במרבר הנרות אתנהעלתך
 ואף ג( ח )במדבר נרת'ה העלה ח( ל)נמזגות
 חמת תעלה אם לא( עח )תלים בהם עלהאלהים

המי
 ' המה תבערה לשון כ( יא )ש"נ

 ר( לב )דברים ע% ואין אמונה אל ,השלישי
 עולים בלב אף ד( עא )תהלים וחומץ מעולמכף

 . טז( ה )איוב טהר קפצה ועלתה ג( נזו )נמר(תסעלון
 הודיעו ה( סו )תלים עלקה נורא ,והרביעי
 התעללתי אשר את יב( ט )שם עלילותיובעטים
 רב יד( כב )דברים עלילת לה ושם ב( י)שמות
 )דניאל ושחיתה עלה וכל 'ט( לב )ירמיההעלקנה

 ה('1
 התשכח כ( מה )ישע' וזקן ימים ע% ,החמישי

 )ש"א עלות פרות שתי טו( מן )שם עקהאשה
 וינקים עוללים מסי ש( מ )'ששה ינהל עלות י(ו

 ' ג( ח)תלים

 לא ועלהו לו( בו )ויקרא נדף עלה קול ,הששי
 הדס ועלי שמן עץ ועלי זית עלי ג( א )תליםינול

 י טו( ח )נחטיה תמריםועלי
 עול מ( כו )בראשית עלו ופרקת ,ומשביש

 . מח( כח )רבריםברזל
 וכרמך ט( ו )ירמיה כומן יעוללו ע5% ,השמיני

 )ישעי' עללות בו ונשאר י( יט )וקרא תעיקלא
 'תכן ואף ' פיו( פוו לטיוב קרני בעמר ועללוע' ו(יו

 . בדבר נראים המראות שני , ע% סגורתלהיות
 יג( ל )'רמש י אץ תעלה רפאות ,התשיעי

 'ועילו ולא נחלו יח( ב )חבקוק פסל הוע%מה
 ' מוו( כא )איוב בו נפגע כי נועיל וטה ע( יב)ירמ'

 כה( 5ח -)איוב תעלזו לשפוף פלג סי ,העשירי

 פו וכן עולם לשון אוהו פתר ומנחם ' שם רש".רם(
 . לעולם'םי:הנ:ו
 , לעולם וכבטול , לעלט כתיב בנרץרנו(
 לל נתנוה . לבן עלמית מחר ימנחם ; שם רש'ו'ריח(

 הטים לה( יח )מ"א מים מלא התעלה אתוגם
 הברכה תעלת לה( יח )שם לחכה בתעלהאשר

 [ , ל"א חערה 5יל ]לע ' גולה כמו ג( ו)עמעמה

 כזקיות ייבם שדייזי עלגיכם יישיז י%כ
 ' ד( לב)ישעיה

  ושאוניה ג( יג )ישעיה גאותי עליו' י%ן
 טז( נ (WIDS העליזה השר יד( ה )שם בהועלו

 ועלס ועלץ עלו ' טו( בג )משלי כליותיותעלונה
 . המה עניןקרובי

 לשון ' יו( ט1 )בראשית הקב ועלטה '%כ2
 י הואמאסל
 הנה , האחר : מחלקות לד' מתחלק 'שם
 אהבוך עלמות כן על יד( ו )'שעיה הרההעלמה
 לימי ישוב נו( יו )ש"א העלם זה מי בן ג( א)שיר
 . נשוות לשון כה( לג )איובעלומיו
 עלימו ד( כ )ויקרא יעלימו העלם ואם ,השני
 תתעלנם לא ומבשרך טו( 1 )איוב שלגיתעלכ:
 ח( צ )תלים מנץ. למאור עלטינו ז( נח)'שעיה
 מלאו עצסות'ו ד( כו )שם אנוא לא נעלמיםועם

 נר )ישעיה עלומיך בשת כי יא( כ )איובעלומיו
 נראיתי מראות שתי ' כנעוריך עלומיך ויתכן .ד(

 י עמהם נוטה והענין .במלה
 9 חס ג( פט )תלים שנה חסר עטם ,השלישי

 באדיך אגורה ב( סט )שם אשירה עטכםד'
 ריי( מורו על ינהגנו הוא ה( מא )שכםעקמים
 )רה"ב יני( לעקום שמי את אשים טו( מח)שם
 . תמיר ענין , ו(לג

 על א( ט )תלים לבן מות על למנצה ,הרבים
 וסתרון , המה נגינות כלי א( סו )מום שהיעלויות
 למשורר , ענינו נראה כה , לבן עלמותלמנצח
 כוכחם עדות שושן על למנצח כמו , ללמרנגינות
 . ריח( ולבונן להבין ככוו לבן וממקה ' ללכודלדוד

 כח% 'ה( ז )משלי באהבים נתעלסה '%כ[
 נעלסה רטנים כנף יח( כ )איוב יעלס ולאתמורתו
 ' יג( לט)שם

 ח )עמוס היסות הנתחות תתעלסנה '%ף
 בצעיף ותכס יד( ה )שיר ספירים מעלפר?יג(

 יהיה , סמר ננעיץ למשורר לבן עלטות למנצה פחרומוכה
 לרבץ כסולבן

 ולבוי
 עסות ששטו שיר כל' ע"ש עלטות .

 וריש טחם מתרו אמר לוה וקורם ש.ר, עלמות על שאפרכסו
 . בעית נראה ואינו שפחיומה
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 י יוד( לה )בראשיתותתעלף
 קרקר תעלץ א( ב )ש"א בר' לבי עלץ .%ץ
 . יר( ג )הבקוק עני לאפל כמו עליצתם ס א)משלי
p~y. ל )משלי הב הב בנות שתי לעלוקה 

 . י:ט( ככיעכועוכזו(
 עכר , האהד : טהלקות לה' מתחלק -כלנמם

 )דב' יקראו הר עמים כא( מג )ישעיה לי יצרתיוו
 ואת יר( ה )שוסט' בעמסיך בנימין אדוניך יפו(לג

 . כר( ט )בהמיה הארץעממי
 כל ה( לא )יהוקאל עממהו לא ארזים ,השנ'
 זהב יועם אינה ג( כה )שכם עממוך לאסתום
 . א( דלאינה

 ועמכם סו( ינ לאיוב ותושקה עז עמו ,השלישי
 . ב( ע )שם הכמהתמות

 זה בו( כה לשמות הטסגרת לעמת /הרביעי
 כ( ו )מ"א הבטן מלעמת יד( 1 )קהלת והלעמת
 י ממול קרוב ענינו כ( א )יהוקאללעמתם

 יא )ישעיה בעים הנהר על ירו והנד ,ההמישי
 . הענין לפי הוא עו עניןפו(

 : כווזלקות ולב' עניניכם לר' מתהלק -עמד
 )'הו' ים( טתנים כל להם והעמדת , האהדהענין
 י עמידתו רגלי יזו( א )מינה עמרתו מכם יקה ז(כן

 זהעמוריכם . לראשון קרוב הוא השניוהענין
 1 )ם"א העמודים את ויקם כ( נב ולרטיהשנים

 . יה( א )ירטיה ברזל %עמודכא(
 בגבעה השיגם לא עמרו שם , השלישיוהענין
 לה( ככן )ברא/ מלדת ותעמד מ( י להושעמלהמה
 עמדו כי ה,( יג )מ"ב  ויענוד מעמיכם שלשויך
 לב )איוב עור ענולא

 פוי
 ויעמד . , . עטר וירה

 אליות ויוגמר יג( י )יהושע השטים בחציהשמש
 . ו( ד )ט"ב השמן ויעטד כלי עודאין

 )ימת רנים ימים  יעמדו למען , הרביטהענין
 ואב! יא( מה )שם בו טעמו  עמד כן על יד(לב

 תעמד תהתכו ואם לז( יג )ויקרא הנתק עמדבעיניו
 יעיך התהוקנה לבך היעמד בג( ע )שםהבהרת
 , יד( כב)יהוקאל

 ה( כפו )איוב עמרי שרי בעור , השניהמהלקות
 עמדי הדש כבורי ו( ככן )שם עמרי יצוקוצור

 . ה( כס4'ונ
 )שם בקרבה ועטל ואון יד( י )תלים תביטוכעס עצי , האהד ; מהלקות לב' סתהש 'עמל

 . ס קט לשם עמומו שמתימו עטל ש(גה
 מיה יי( ב )קהלת  עמלו בכל וישלט ,השני
 ואת עמלנו ואת ג( א )שם עמלו בכל לאדםיתרון
 כה )תהלים ועטלי עניי ראה ז( כו )דבריםלהצנו
 ענין כו( ה )שומטים עמלים להלמות וימינהה(

 . הםעבדות
 מי )בראשית הטורו על איש ויעטס .עמס

 ישריון שרון עמסיו כל ... מעמסה אבןיג(
 ג( סו )ישפדו בטן מני  העטומים ג( יבנוכריה
 לנו  יעמס טו( יג )נחמיה ההמרים עלועמסים
 ]נ"וו משא לשון כ( סח )תלים סלה  ישועתנוהאל

 . הטהטורה[
 בד( ו )קהלת . יטצאנו מי עסק יעמק 'עמק

 בעטיעברי
 שטיכן ושהטה ו( מד )תלים הבכא

 ישראל בני סרה העמיקו ב( ה )הושעהעסיקו
 . ו( לא)'שעיה
 והצנו האהד, ; טהלקות לג מתהלק -,3נ,ר
 ב )עמוס DP'1- לה המלאה ז( קככו )תליםמעמר
 . '( כג )וקרא עמר את והבאתםיג(

 והתעמר יר( כא )דברים בה תתעמר לא ,השני
 . כסא( מהורה ענין ו( כד )שם וסכרובו

 )שמות הוא האימה עשירית והעמר ,השלישי
 0 . לו(טן

 אשת ואל 0 ע )וכר" עמית' גבר .עמת
 עמיתו את איש תונו %א כ( יה )וקיאעמיתך
 י י1( כה)שם
 , האהד . ולמחלקות לענינים מתהלק .קץ

 לו יענו אשר כא( טו )שמות מרים להםותען
 )שמות שמע אנכי ענות קוי ה( כב? )ש"אבמהלות

 ושריפו א( טה )תהלים לענות מהלת ש יה(5ב
 . הם נגינות ענין ז( מז )שם בך כעיני כלכהללים
 שקר כת( כ )שמות ברעך תענה לא ,השני
 )ברא' צדקתי בי וענתה יה( 'ן )דברים באחיוענה
 ענתה פניהם הכרת ה( טו )איוב יענה בפני לג(ל
 ונפיס ג( ע )ש"א בי ענו הננ' ט( ג )ישעיהבם

המבאר
 המתהפכים מן והוא ערסה לשט שהוא לדעת' ויתכןרסא( שהוא לסרנו כסשטעו לעלוקה פתר מ:הפ : שם רש-',ריס(
 ועל חפושכם על פסו:ח טערקור שהאל.ל היונים בהבלי כ.דוע . הרם סוגן בס.ם רנרול שרז וחוא , על'לערבי
 , הכב"ב , e~wD1n כסטי, רחים פעסר עפ חברו ותחם : שם רשפי לשוןרם(
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 ~נינם והקרוב , עדות ענין יא( ב )הב' יעננהמעץ
 אחיו יכלו ולא ח( ים )שמות 'חדו העם כידעה
 דבר תשובת ענינם ג( ב"ה לבראשית אתולענות

 . טהעליונים כדועכו רחקו כןעל
 בו( לג )רברים קדכמ אלהי מענד: ,השלישי
 לנחום טרסה ומשנתיו ג( ש קתלים בציוןוכ!עינתם

 וענתה כנ( יג )ישעקק נאלמגותיו איים וענה יג(ב
 עין בדד בכוח יו( ב להושע נעורות כימישמה
 . כה( לג )דבריםיעקב

 לאון וענה ג( ח )דברים וירעבך ויענך ,הרביעי
 אולי ג( ' )שמות מפני לענת ה( ה )הושעישראל
 ענין במחן ועויתך 'ב( סו )ש"ב בעיני ד'יראה

 ' ה( כה לשעיה יענה עריצים זמיר כד( ד)דגשי

 יב )במרור מאד ענו משה והאיש ,החמישי
 לש"ב חרבני ועגתך ה( מה )תלים צדק וענוהג(
 יא( לו )תלים ארץ ירשו וענוים לו(כב

 עיני כד( כא לשמות עין החת עין ,הששי
 . טו( קמה )תליםכל

 )ברא' המים עין על העליון לוה קרוב ,השביעי

 תהוכ! מעינוה ו( ח )דברים ותהמת ע'נת ז(סו

 י כטשמעם טו( כד )שם השנה וחרר קא( 1 )בר'רנה
 וארא ו( יא )במד' הברלח נעין ועינו ,השמיני

 תשמיכעין
 )ויק' הנתק עמד נצניו כו( א לחוקנך

 עז את ויכס לא( כג )משלי עינו בכם 'תן כי לו(יג
 . ס0 י )שמות הארץכל

 ולא חנהשו לא יד( יח )שם קטמים ואלטעננים אי 0 יח )דברים ומנחש מעונן ,ותתשיעי

 ' המה כשסם ענין כו( יכו לויקראתעוננו

 יד לש"א שדה צמר טענה נבחצי ,העטיף
 לשתי באסרם ג( קכט )תלים למעניתם האריכויד(

 . המה חרישה ענין '( י לתושיעונתם

 )שמות וענתה כסותה שאוה , עשרהיישת'

 אבל . ענין סנורת המלה משננ עונה אם , י(נא
 כושר ומד5ותריכש , כנוד בלשון תורד;דברה
 מגורת אותו דנין , הוא ורירה שכינה עניןאוסרים
 .מעונה

 'ד( ט )בראסף' ענן בענני והמז , עשרהשנים

 ענן יפיץ לח( גז כשכורז מבושכן על ד' ענןבי
 . כמשמעו . יא( לו לאיובאורו

 ודם לב( לב )דברים רוש ענבי עיבמי .31נב

 . יד( לב )שם חמר תשתהענב
 '31גנ

 נו( כח )רברינמ יהעיגד, בך ' הרכן

 ענג לשבוץ וקראו, ז( י )שיר בתענוגיםאהבה

 ' עדנים ענין יג( נח)ישעיה

 ' לו( לא ~וב לי עטרות אוחדנו .ענד

 אייי י'נפ": י( יפי 3"יי"' יענם'ה פיה -ענף
 ענין . יכ!( ג )מלאכי וענף נורש יא( ט )תליםאל

 * המהמנסכים

 .ענק
 באסך / "א"ד : מחלקית יי מת"י"

 )תלי' גאוה ענקתמו לכן י( ד )שיר מצואו.ניךענק
 הענקות מן לבד ק( א )משלי לגרגרתק. וענקיםעגיו(
 . כ0 ח )שומטים גמליהם בצואריאשר

 . 'ד( טו )דברים לו תעניק העניק ,השם
 . כב( .ג )במדבר "ענק צידי וגם ,השלישי
W~y. יאשי ח( ב )עמום ישתי 'נישים יחו 

 יצדיק ענוש גם יט( כב )רברים כסף מאהאתו
 . כב( כא )שמות יענש ענוש כו( יו למשלי מובלא

 כו( מן )ישעיה ישכרון דמם יכעסט .עס
 נכרת כי עסיס על יח( ד )יואל עסיס ההריםיטמו

 עסית ב( ח )שיר רמני מעסים ה( א )שםמם'כם
 . עננים ועצור ענינו עסית להיות ויתכן ,כמשמעו
 מחז' נתוליהן' דדי עשו ושם מנזותם יהיותויתכן
 הנני כא( ג )טלאכי יסב( רשעים ועשותם ג(כנ

 . יט( ג )צמניה מעניך גל אתעשה

 מפלה מעי ו( א )מיכךז השדה לעי .,3
 כד( ל )איוב יד ישלח בע' לא אך א( יןלשעיה
 . י~( כח )ישעיה בררויעה
 ועוף , האחר ; כפולקות למשוה מהחלק .לטש
 יתעומף כעוף כ( א )בראשירז הארץ שיעופף
 א( זז )וכרקז עפה מגלה יגו( ט )הושע .כנודם

 . זק( כ )איוב יעלזכחלום
 לעפעפי יו( פ! 3ירכוי' ב!-ם  יחו  ויממזיוו ,השני
 . ה( כג )משלי נו שנק- התעוף ב( קלב )הל"תנומה

 כב( י )איוג אמל כמו עסתה ארץ ,השלישי
 וחשכה צרה והנה ג( ד לרסוס עיפה סוחרקרמה
 . הטה מאפי ענין כב( ח לישעיה צוקהמעוף

 יב( קר )תלים ק% יתנו עמאים מנין /הרניעי
 . המה ענפים ענין יח( ד כלנשל שפקיועפים

המבאר
 . בססך ועסוהס שלש בחנך מ קד"ר בתליך כמו המסהאוח לפני שחיו ראו: מכאן נ"רמב(
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 כה )משלי עיפה נפש ש קרים מים ,החמישי

 4וץ לא( ר .)ירפקו להרגים נפשי עיפה כיכה(

 רגעו נערים ויעפו כו( ה )יתחקה גו כושל ואיןעי
 . המה יחשק ענץ ל( מ)שם

 ר( יגזז וההליכה לו הרים ותועסות ,דץששי
 י המה מעוז ענין כב( בג )בטר' לו ראםכתועסוה
 הנוה , האחד : מחלקות לב' מתחלק -עפל
 לעיות ושסלו ד( ב )חבקוק בו נמשו ישרה לאעפלה

 . סר( יד)בטדבר
 לב )ישעיה מערות בער הקר ובחן עפל ,השני

 העמל אל ויבא ח( ד )מיכה ציון בת עפליר(

 עטר , האהר : מחלקית 4' מהחלק .עפר
 סו )ש"ב בעפר ועפר ז( ב )בראשית האדמהק
 ארע והך כה( מה )ישעיה לחמו עמר ונחשיג(
 ' כמשמעו יב( ח הארץ;)שמותעפר

 ה( ד )שיר עמרים כשני שדיך שני ,דיפוני
 . ט( ב לשם האילים 4פראו

 ובדיל י( טו )שמות כעופרת צללו ,השלישי
 ' כמשסעם יח( כב )'חוקאל. ועוסרתוברגל

 ע, , האחד , מחלקות יר' מתחלק . ,2טץ
 ירשלים על ושפכה עצה כרתו י4!( א )בראש'פרי
 ה( יט )דבריכם עציכם לחיוב ו( ו )ירסידהסללה
 . ג( ע! )קהלת ההוא שם העץ שיפולמקום

 יא( לג לתהלים תעמד לעולם ד' עצת ,השני
 נועץ סי אות י( טו )ישעיה תקונם עצתיאטר
 . יר( ם לשםועיגהו

 .. )ויקרא13( יסרנה העצההשלישי,
 )טשלי תהפכות לחשב עיניו עצה ,הרביעי

 ' לו(טז

 בעצב , האחר : מחלקות לג' מתחלק יעצב
 לשם תאכלנה בעצבן בוו( 3 )בראשית בניםתלרי
 וטחביה ב( קבו )תלים העצבים לחם אכלי יו(ג

 ד( טו )שם עצבותם ירבו ג( קמו )שםיעצנותם
 ' כא( ו )רני4!ל ועק עציגבקל

  יעצינוהו י( סג )ישע' ועצנו מרו והמה ,השני
 בי עוצב ררך אם ויאה ט( עת )תליםבישימון
 . המה מררות ענין כר(' קלט)שם

 ד( קטו )שבז וזהב כסף  עצביהם ,השלישי
 עצבים חבור ה( מח )ישע' עמם עצבי תאמרפן

 י אלילים כמו ין( ר )הושעאפרים

 יג( כו ')כעפלי בדרך שחל ע4ל אמו 'עצל
 תפץ עצלה כו( לא )ש6 תאלץ ל4 עצלותולחט

 הסקרה ימך בעעלתיכ! טו( ים )שכזרזררמה
 . יח( י)קהלת
 מתחה יעצם

 עצם , האחד : טחלקות לד,
 )ירמיה  עבטו האחרון וגה כג( ב )בראשימעצמי

 ' המה ורם לשון ע(נ

 י( כד )שמות לטוהר השמים וכעצם ,השמ
  עצמו נכחד לא ז( ד )איכה' מסגינים עצםארסו
 י הכיראה עין  ענין פגו( קלט )תליםממך

 ולאין ז( א )שמות , ויעצמו ויובו ,השלישי
 ממנו עצמת גי נט( ט )ישע' ירבה עצמהאונים
 ב )יואל  ועצום רב עם טן( נו )בראשיתמאד
 ואשי כא( טא )ישעירו  עצמותינכ! ,.הגרעוב(
 . נ( לח )תלים עצמוחיים

 לג ~שעדן נהע טראות עיניו ועצכם ,הרביעי
 סתימה ענין י( כס )שם עיניכם את ויעצםטו(
 יג( ז )בראשית נח בא הוה היום בעצם יהמה
 האלה מהמחלקות איננה ני הזאת הסלהנראית
 משנה בלשון הא ונכונה חמישית מחלקות אםכי

 1 בבוסו כעצמוכסו

 טו( 'ב )איש ועשו במים  יעצי "1 ,עצר
 וממשפט מעצר 'ח( כ )בראשית ד'  עצר עצרנ'

 כא )ש"א לנו עצורה אשה כי חז גג )יששהלקה
 אליהם והקרוב כוו( )משלי.ל רחם  ועצר שאולח(

 )בטר' לכם תהמה עצרת יד( א )יואל עצרהקראו
 והקרוב א( ט )ירמיה בגדים עצרת לה(בפו

 סכליכז ואין יו( פו )ש"א בעטי יעצר זהאליהם
 אחר יסור ו( יח )שופטים עצר 'ורש גארץדבר
 ' כסעפו יסרידם הענין אבל ,5כלמ

 ועשית , האחד ! ענינים לנמנ' מתחלק 'י
 . ח( כב )רברים לגגךמעקה
 סו )ההלים במתנינו מועקה שמת שני,יענין

 מעק אנכי הנה ד( גה )שם רשע עקת טסניי4!(
 ענין יג( ב )עמוס העללה תעיק כאשר ,תחתינם
 , המה ודוחקמצוק

~OP
 עקב , האחד : מחלקות לג' מתחלק '

 )ישע' למישור העקב והמה ט( יו )ירמ" סכלהלב
 כ. ד( לו לטיוב קולו ישמע כי יעקבם ולט ד(ט
 )הונתי מרם עקבה ג( פו )ירכיי' יעקב עקוב אוזכל
 . לו( כו פעמים)בראשית זה ויעקבני ח(ו
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 ח( א לשיר הצאן בעקיר י שא' ,השני
 עקבי הלמו או יו( מט )ברא' סוס עקביהנשך
 )תלים נודעו לא ועקבותק- כב( ה )שומטיםסוס
 , ך(עו

 יב( ו )דבריכם תשטעון עקב והיום ,השלישי
 אניטה ואת כי עקב י( יב )ש"ב בזתני כיעקב
 בקלי אברהם שמע אשר עקב ע( ד )עמוסלך

 ע( יט )תלים רב עקב בתזמרם ה( בו)בראסלת
 )שב! עקב ואצרנה קיב( קיכן )שם עקבלעולם
 הענין כי מהעליונה קרובה איננה 11 מלה לנ(קיפו

 , טמנה[ שרידנה ]נחלוב כמעטיפרירם

"PP
 ט( כב ומראשית בנו יצחק את ייעקד .

 י לפי( ל )שם וטלאים נקדיםעקדים

~py
 א )חבקוק מעקל משפט יצא כן על י

 עקלקלוות ארחות א( כו )ישעיה עקלתון נחשד(
 ועת , האחד : כנחלקות לג' מתחלק 'ין4 ' ה( קבה )תלים עקלקלוחם והמכוים ו( וו)שופ'
 הבירז עקרת מושיבי ב( ג )קהלכן נגוועלעקור
 אתעערו ר( ב )צמנה תעקר ועקרן כו( קיג)תלים
 בר משפחת לעקר או וז( ו )דניאל קדמקזמן

 י סו( כהלויקרא
 )דג" שבקו בארעא שרשותי עקר ברם ,השני

 , טשנה בלשון כמוהו ויש י כמשמעו יב(ד

 )בראי ולד לה אין עקרה שרי ותהי ,השלישי
 עקר א( נד )'שע"ז ילדה לא עקרה רבי ל(יא

 כא( גד )איוב עקרה רעה יד( 1 )דבריםועקרה
 ט( ג )מיכה יעקשו הישוה % ואת 'יש 'כמשמעם
 ופתלתל עקש דור טו( מב )'שע' למישורומעקשים
 י ה( לנמלגרים
 , האחר : מחלקות לשטנה מתחלק יער
 ער ולבי בג( לה )תקם והקיצה.למשפטיהזורה
 א( ד )ונרות משנתו יעור אשר כאיש ב( ה)שיר
 עלינו יערה ער ג( מ )תלים גבורתך אתעיריה
 איש עלקכם טעיר ין( לב )ישעידץ ממרוכזרוח
 ב( מא )שם ממורח העיר מי יו( יג )שםמדי
 להחזיק מתעורר יג( מה )שם בצדק העירתהואנני
 ח( יו )איוב יתערר חנף על ונקי ו( סד )שםבך
 כלכם נראים יח( קב )תלים הערער הפלת אלפנה

 י יפן( אחדסיסזד
 ך( כר )בראשית השקת אל כרה ותער ,הסנני

 הערה אשר תחת ח( קמא )תקם נפשי תעראל
 סביב וליוח אעם כסער יב( גג )המעקז נפשולמות
 י לו( ו)מ"א

 ט( סר )עימה טדבר המז קדשך ערי ,השלישי
 י כמשמעו ב( יט )שם בממלכה ממלכה בעירעיר

 כח וש"א ערך ומיי מעלק- סר ויה ,הרביעי
 פני ומלאו ך( קלן )תלים עריך לשוא נשואטו(
 )דניאל לערך ופשרה כא( יד )יששה עריםתגל
 ' זזנה אויבכם ענין פון(ד

 קלו )ההלש בה היסוד ער ערו ערו ,החמישי
 ואוז יג( ג )חבקוק סלה צואר עד יסוד ערותו(

 ראו לא אבקכם וערות ו( כוו )בווקאל וענטזערם

 יה( ך )וקרא הערה מקורה את כג( כן)נראשי
 חשמל ענין טו( ב )חבקי מעוריהם על הביטלמען
 )ויקריכן ומתו ערירים מגורתו להיות ויתכן 'המה
 ישהחן4 כל ולעיני השמש לעיני קלון חשופי ך(ך

 יש( )מלאכי יעקב טאהלי ועונה ער ,הששי
 ' ב( יו )בראשית ערירי הלךואנכי

 י6"קיה ו( יפו )ישע' שוור על ערות ,השביעי
m1w1שכו. ורטטה צטקזה ענין לה( לו )תלי רענן 

 11ח )ורכיבך במדבר כערוער ותהינה ,השמיני
 ~לס הוא עץ ו( יו )שם בערבה כערער והקןו(

 לשט כוים על שתול כעץ והקז , נקמו וערערהיער
 , עליו יורה ח(יו

 ערב , לגהר , מחלקות להא טתחלק .ערב
 מזקה ערב לעת והיה יח( גה )תלים וצהריםובקר
 ח לדניאל והבקר הערב ומראה 1( יד )וכריהאור
 היום ליה נא הנה ו( ע )שמות הערבים בזכו(

 עפנו כי , היום סנה כי ט( יפו )שועטיםלערוב

 ' ד( ו ולרטיה ערבצללי

 ולא יו( כ )גזשלי שקר לזזם לאיש ערב ,השני
 מנחת לי" וערבה ד( ט )הוסיע ובחקרם לויערבו
 לסוג עברך ערב ד( ג )מלאכי ויושליכ!ההודה
 כי קכב( קיט)תהלים

 קוי
 אדני יד( ב )שיר ערב

 להיותו ויתכן , יד( לזז (,~rpp ערבני ליעשקה
 , יח( ז )ש',ש תקח ערגתם ואתטנזרתו

 כערבים 0( כג לויקרא נחל ועוביהשלישי

המבאר
 להם אחד עמן חפסוקים ושלשח . לחס אחד שור מ ט,ערסג(
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 י ד( מד )'ששה מים 'בל'על

 א( 1 )משיי לרעך כרס(-ז אות בני ,והרביעי
 אוהבנו אנכי ג( יו לטיוב עמך ערבני נאשימה
 י בו( כב )משלי משאות בעורבים ט( סג)בראש'

 כא( כר )משלי תתערב אל שונים עם ,החמישי
 בורז להון  מתערבין לה( קד )תלים בגויםויתערבו
 . )שם( חספא עם מתערב לא מג( נ )דג"אנובא

 מח( יג )ויקרא בערב או בשתי או ,שששי
 ' נח( יג )ים העיב או השתיאו

 )שמו' הערב את מצרים בתי ומלאו ,השביעי
 י בו( ח )שם ממרעה הערב ויסר יו(ח

 ערב ט1( י )ס"א הערב מלכי וכל ,השמיני
 )ישעיה בערב משא כא( בז )יחו' קדר נשיאיוכל
 , יגכא

 טו( שו )ויקרא למינו ערב כל את ,והתשיעי
 ' יו( ל )משלי נחל ערבייקרוה

 . ה( סח )תהלים בערבות לרכב סלו ,העשירי
 יב( לא )במדבר מואב ערבת , עשרההאחד
 ערבה שמת' אטור א( א )רברים סוף טולבערבה
 : ו( לט )איובביתו

 כאיל יג( ה )שיר הבשם כיונת יחיו ,ערנ
 אלהיכם אליך תערג נפשי כן מים אפיק' עלתערג
 יסד( אליך תערוג שדה בהמת גם ב( מב)תליכ!
 ' כ( א)'ואל

 זה( לכן )איוב פתח ט' ערוד ומסרות 'ערד
 י כמשמעו כא( ה )רנ"ל מרורה ערדעוועם

 לא , האחד ; מחלקות לב' טתחלק יערך
 יערכנה לא יו( כח )איוב ווכוכירן והביערכגזה
 ~יק' לה' נפשות בערכך יט( כח )שם כושסעדת
 כסף בערכך ח( כו )שכו יתכהן יעריכנו ב(כו

 ' טו( ה )ויקראשקלים

 ויערך ה( גג )תהלים שלחן לפני תערך ,השני
 בגד'כ! וערך כג( ם )שמורן להכר ערךעליו

 שנן המעיכות שתיכז י( יו )שופטיםומחיתך
 בצר לא שועך היערך ו( כד )ויקראהמשכת
 ד( ה )תהלים רמה( י אערך בקר יפו( לו)איוב
 לקראת מערכה ומגורתם ר( מא )איוב ערכווחין

 ' כא( יז )ש"אטערכה

 הנה צ( 1 )שטות שפתים של ואני יערל
 )ידוז' בשר וערל' לב ערל' '( ו )'רמיה אזנםערלה
 כל על וסקדת' פו( כנד )גמזו בשר וערל ז(כנד
 לא ערלים לכם קריה כר( פו )ירוויח בערלו;כנול
 )שם( פריי את ערלתו וערלתם כג( יט )וירופאיוכל
 ' טו( ב )חבקוק *( והערל אתה גסשתה

 ערם , האהד ; מחלקית לג מהציק יערם
 )הושע ערומה אפשיטנה פן נא( א )איוב'צאתי

 כפשטעו' ז( נח )ישע' וכסיתו ערם תראה כי ה(ב
 עמך על כב( כג )ש"א הוא יערם ערם ,השני
 כרומיכם מחשבות מפר ד( פג )תלי' פודיערימו
 ' יב( הלטיוב

 כסו סליה ג( 1 )שיר חטים ערמת ,השלישי
 הערמה בקצה לשכב ויבא כו( נ )ירמיהערטים
 וברוח טו( יג )נחמיה הערמות מבסים ו( ג)רות
 י הם חמרים ענין ח( טו )שמו' מים נערמואפך

 ' לו( ל )בראשית וערמון לוו לח יערמון

 ראשית , האחד : מחלקות יב מתחיק 'ערס
 ' הוא בצק ענין כ( טו )במדברערסותינם

 ערשו הנה ד( מא )תלים דוי ערש על ,השני
 ו( 1 )תלים אמסה ערשי יא( ג )רברים ברולערש
 ' בסמך ווה , נעין זה אך , הם סמהענין

 על , האחר : מחלקות יי מתחיק יערף
 ערסך ואת ו( כא )דבריכן בנחל הערומההעגלה
 מח )ישעיה ערסך ברול וגיד כז( לא לשםהקשה

 שוא יג( יג )שמות וערמתו תטדה לא ואכןד(

 )ישע' בעריסות חשך ב( י )הושע מובחותם .יערף
 ל(.ז;

 ענין ב( לב פרברים לקחי ככפיר יערף ,משני
 . עליו יורה וענינו , הוארעף

 ד )שמית "ישפי אי נגש ימש" 'ערפל
 בערסל לשכן ס( לח )איוב תהלתו וערפלנא(
 יוררו וזד, , המד; ועבן קטור ענין ע( ח)ט"א
 ' יא( ד )דברים וערסל ענן זקניךעליו

 אל , האחר : טחלקות יב מתחיק יערץ

 והוא ח( מט )תלים רבה קרושים בסודנערץ
 גוים קרית יג( ח )ישע' מעריצנם והואטוראכם
 במערצת; פארנה מסעף ג( כה )ישעיד;עריצים

המבאר
 לשון אערך . ואח על חפלת לך אערך בקר , רששרמה( הבשם כערוכה לחיו עם 1 תערג חבר ומנהם : רל"רמי(

 . ע"א 51 לע.לצד *(קון , פצחם חברו כן , הוא פערכח קולשלאיל, לשת אוחו פהר רוגש גם דבריו,אכןלא'חכנו
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 י המה מעוז ענין לג( י)ישעיה

 לד( לא )איוב רבוז המון אערוץ כי ,דגמני
 נכף העלה ט( א )יהושע תחרז וא5 והערץאל

 . המה שבר ענין כה( יג לטיובתערץ
 הערקים יו( ל )איוב ישטון לא וערקי יערק

 בלשון מנוס וכל , הם וינום ענין )( ל )שםצקו
 ' כמשמעו ערקארמית

 עשרו , האחד : מחלקות לג' מתחלק י?ש
 תנחם בניה על ועיש ט( ט )איוב וכיסה כסילעש
 ' לנ( לח-)שם

 ' ש( ד )יואל והגוים! גל ונאו עושו ,משני

 י מהרו חושי כמו עושו , ענינו לטיפתרונו
 וק( נא )ישעידן עש וככלבם כבגר ,והשלישי

 עיני מכעס עששה יט( ר )איוב עש למניירכאום
 ' יו:( לא )שם עששו ועצטי ח( 1)תלים

 ויעל , האחד : מחלקות לב' מתחלק יעשו
 . )שם( כלו עשן יח( יט )שמו' הכבשן כעשןעשנו

 ער בו( כב )ש"ב באפו עשן עלוה ,דגשני

 אפך יעשן ה( פ )חיים עמך בתפלת עשנתמתי
 וקנאתו יי אף יעשן א( עד )תלים מרעיתךבצאן
 ' יכו( כפו)דברים

 אב! ש( ה )היושע אסרים! שיק ישק
 לעשוקים משספו עשה ו( ה )קיהלת וגול רשעשק

 ' כמשמעו ו( קמו)תהלים

 יב )הושע עשרתי אך אפרים ו"מר יע"ר
 את יב( כפו )רה"א מלפניך והכבוד והעשרמ(
 ' כמשמעו 'א( .ה להסתר בניו ורב עשרוכבוד

 אלי , האחד : מחלקות לג' טתהלק 'עש21
 )תלים עשתנתיו אבדו ו( א )ענה האלהיםיתעשת
 ' ד( 1 )רניוול להקמותה עשית ומלכרו ד(קמו
 * הם מחשבהעבין

 עשרן ברזל יד( ה )שיר שן עשת ,דושני
 כח( ה )ירמיה עשתו שמנו יט( כו)יחזקאל
 . הם צהל ה('ענין יב לטיוב שאנןלעשתות

 ו( כו )שמות יריעות עשרה עשתי ,השלישי
 ' ז( א )וכריה חדש עשרלעשתי

 'ג( ו )רברים יסו( צאנך יעשתרת ,עשתר
 מגורתם להיות ויתכן י הם הצאן מנחר בשןאבירי

 הכ! אליל מיני 1( י )שופטיכ! העשתוווזואוז

 ' ככונניתםהעשוים

 העשו' , האחד : מחלקות לר' מתחלק יעש
 למלאכה העשוי הוהב כל כה( מא לטיוב חתלבלי

 )ישעי' מעשה לספרים קריה ולא כד( לח)שמות
 ' י( ט )קהלת והשבן מעשה טו('ט

 )יחו' באוצרותיך וכסף והב ותעש , שניוענין
 )בראשים השבע שני בשבע הארז ותעש ד(כח
 . מו(מא

 שטמו עשה %א רגליו עשוק ולא ,השלישי
 ' יב( כא )רב' צפרניה את ועשתה גה( יט)טר'נ

 כג ולחזקאל בתוליהן דדי עשו ושם ,הרביעי
 . יפו( ג )ענקה מעוזי כל את ערוההנניג(

 )דברים לבהמתך בשרך עשב ונתתי 'עשש
 י כמשמעו עשבים סו(ש

 כו )בראשית עשק הבאר שם ייקרא 'עשק
 י הוא מקום שם המה מריבהעניןכ(

 ועשר ג( ה )מ"א נראים בקי ישוה יעשר
 )שמורו סלת ועשרון כג( מה )בראשיתאתנח
 י ח( ה )בראשית שנה עשרה שתים מ(כן

 לעשות עת יו( ג )קהל' חמץ לכל עת כי 'עוז
 כא( פנו )ויקרא עתי איש ביד קבו( קין)תהלים
 לעווז א( כד )איוב עתים נצפנו לא משדיכודוע
 , יו( לא )תה' צתתי בירך ד( נ ד*)'שור יעףאת

 וחש , האחר : מחלקות לא' מתחלק 'ערפד
 לגלינו התעתרו אשר לה( לב )דברים לסועתדת
 כר( בוו )שכם לכידור עתיד כמלך כח( נוולטיוב
 ועתודתמהם יג( ח )אסתר עתידים היהודיםולהיות
 ח( )איוב,ג לויתן עורר העתירים 'ג( י )ישע'שושת'
 י ט( יד )ישעיה פורץ  עתודי כל רמאיות לךעורר

 יר( לב )רבר' ועתודים בשן בזי ואלים ,השני
 . י( לא )נראש' הצאן על העלים העתודיםוהנה

 'צא , האחר : מחלקות לב' מתחלק ,וברחק
 לטיוב חל גברו גם עתקו 3( ב )ש"א מפיכםעתק
 המעתיק ח( 1 )תלי' יסו( צוררי בכל עתקה ו(כא

 ההרר; משכם ויעתק ה( ט )איוב ידעו ולאהרים
 )משלי חזקתן אנשי העתקו אשר ח( יב)בראשית

 , טו( לב )א'ונ סלים מהם העתיקו א(כה

המבאר
 , קרנים עשחרות כסו הצאן פבחר בשן אביר, פירש מחם : רש"ירפו(

 , ההרה משם 1.1חק עם ויברו ומנחם : רע4,' רמו( , ורווקלשח
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 ' בו( לג)איוב נו( 1 )רנשל יתם יוטין  ועתיק ,השנ'

 יה )'חזראל דבריככ! פל' והעתרתם ,השנ' , והאחד , מחלקותן לנ' מתחלק ' 1,477
 ועתר ו( כו )מפילי שונא נשיקות ונעתרות יג( )ברא' ח' לו ויעתר כר( ח )שמות געריהעתירו

 מעבה ענין יא( ח )הווקאל רסט( עלה הקטרתענן עתרי כב( יט )ישע' ורפאום להם ונעתר כא(כה
 . ארם בני בלשון אחד כל אךהמה וירוננו אלוה אל ויעתר י( ג )צפניה יסח( פוציבת

 העיי"ן מחברתותשלם

 פ"א מחברתאחל

 פרע פד , פגש פגר פגע פגל פג , פאר 'נ41י
 , פחת סחר טחם פחו פחד פזז , פזר פז ,פרר
 סלפו סלח סלד טלגש טלג טל , מך , פטש פטרטטד
 פנס פנין ענג פן , פם פלש, פלץ מלס פלןסלך
 פעמון פעם מעל סע , טסל פסח פסג פס ,פנק
 מקד סק , מצר פצע פצם מצל פצח פץ , פ' ,פער
 פרס טרם סרך פרט פרח טרו טרד סר , פקעמקח
 פרשו ויושנן מרש פרש פרק פרץ מרעשפרע
 משק פשע פשע פשט משח פש פלטסרתם
 פתע פתן פתל פתח פתגם סתגל מתאם מת ,משר
 ' סתשגןפתר

 ולא מק( כו )שסות תימנה נגבה "את יפא
 מסאת ואם כו( יט )ויקרא וקנך פאת אתהשחית
 לפאה ותחלקנה מא( יג )שם ראשו ימררומניו

 לב )דברים יע( אסאיהם אמרתי קב( ט)נחמוק
 י להם אחד עניןכו(

 אשר , האחר : מחלקות לב' מתחלק ימ41יןי
 אתה עגמו הפארת כי ג( מכו )'שעיה אתסארבך

 יו( כד )יחוקאל עליך חבוש מארך יח( פט)תלים
 סנים כל ג( מא )ישעיה אפר תחת פאר להםלתת
 היתפאר לענינם וקרוב ו( ב לואל יעא( ויארורקבצו
 עלי ואתפאר סו( י )ישעיד; בו זזוהצב עלהגרון
 ' ה( ח)שמות

 ו( לא )'חזקאל ליו פארתיו ותחת ,השני
 סארה כיסעף זה( ל4ו )שב! טארתיוותארכנד:
 כד )דבר' אחריך תטאר לא לג( י ('rrPtבמערצה
 י שבירהך(.כמו
 ומג , האחר ן nlp~nD לב' מתעלק 'פןנ
 מאד עד ונדכת' נסוגתי כו( מה )כראשיותלבו

 יח( ב )איכה י פגות תתני אל ט( לח)תהלים
 ולא נגרה סט( ג )שם הפגות מאין תדמה%א
 א )חבקוק תורה תפוג גן על ג( עז )תליםתפוג
 ' המה רפיוןעניןד(

 כמו יג( ב )שיר סניה הנטה התאנה ,השני
 ' הענין לפינצניה

 ד )רדיקאל מטל בשר בפי נאה ילא 'פ%
 מגלים ומרק ו( יט )זיקרא ירצה לא הוא פגוליד(

 ' ד( מה )ישעיהכליהם

 ויפגע . האחד , מחלקות לנ' טתחלק ,טנע
 בן בעפרון לי ופגעו סו( כח )בראשיתבטקום
 מז( 1 )'רמידן בי תפגע ואל ח( מ )שכוצחר
 . הם סגינמה ענין לב( לו )איוב בממניע rehויצו

 בו ופגע גה( ב )מ"א וימת בו ויפגע ,השני
 )שם אנשים בשני סלע אשר לא( ב )שםוקברתו

 שש או: פוערן ג( ה )שמות ימגענו מן לב(ב
 י הם נוות פגיעות ד( סד )ישעיה צדקועשה
המבאר

 דעתרמח(
 חירק"

 פאריר קבצו ממם כל : ר א פ בשהם הררתן ול'ל רעא( שם ממרם ולפי , אופה שם שהיא
 ררך על לחם נשאר  שלא פאר קבצו יפירישו הלקיר כפול שם . ושב"ב ' הנפיצים .שראל הוא ופוצ. .הפחפללים
 ובשלו לשת פק-ש ורוגש . סיחם פירש כן ננהם אספייככבים וכן מרבת עתר ולשק , הקסרח עק קטיר חמור ; חל'ירסט(
 , הגוררר  שחרות כל קבצי ופירושו , בוספת והאלףבפרור חברו וכן , שונא נשיקות געחרות וכן , דבריכם עליחעתרתמ
 , תחם כדברי יתכן לא כ' ואמר בם.רושו לרוגש עירואאכיל כל אך המח מעבה עיי ום'רש שלשיע אחת בפחלקחמנחם
 אלא 'חכן לא קבוץ לשין כי . לקיצו, אס'מה ב.ן 'ש הפרשכי . אדם בני בלשתאחד
 לא לפיכך אחר למקום שמקבצם הססו;ר,ם רברס אפיפתעל ויש ו איחם אפאח בלבי אמרתי אפאיחם , רש'י'רע(
 אסיף '. 4 גךי~יו:%:ג מ ש2 :ך::::צךש,1'מ :ייהלגוך יחק אם.פה לשון אך , נראח שלא פארם קבצו פמם גליתכן ירונפתי , הסקר מעלי להשלוכם פאה אש'תם אפא,הסלפרש
 , אףכשרש
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