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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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 רב , דזאחר : מחלקותן לג' מתחלק יפנר

 )בראי הטורים על העיט וירד 3( ח )עמוסהמור
 וסגריכם ג( יד )ישע' באשם יעלו ופגריהם יא(סו

 יפו( יד )'שעמה מובס כסגר לב( יד )במדבראתם
 ' הם גויהענין

 )ש"א הבשור נחל את מעבר סנרו אשר ,השני
 י נשארו ככוו י(ל

 ח( יג )יהושע שכול כדב אפגשכט יינגש
 'טגשך כי יב( ע )משלי באיזם שכול דבפוש
 איים את D"S ומגשו יח( לב )בראשית אה'עשו

 י המה פגיעה ענין יד( לר)ישעתק
 ואת כ( יפ )ויקרא נטדתה לא והטרה 'פד

 כא )שמות והטדה סו( ג )במדבר השלשהפדויי
 ' ואיה ענין כמשמעוח(

 ' כד( לג )איוב שחרן טרדכן מדעהופדע,

 : כמשמעו הוא פריוןענין

 יב( א )ויקרא פררו ואת ראשו ואת 'פדר
 לטי פתרונו י ח( א )שם הפדר ואח הראשאת
 י חלבו כמוענינו
 הנחטדים , האחר : מחלקות יב מתחלק יפז
 )שיר סו כתם ראשו ש( יט )תלים רב וממומוהנ
 ותמורתה כד( מט פרמטר 'דיו זרעי וימנו שו(ה

 י יו( כח )איוב פזנלי
 ' טו( 1 )ש"ב יי לפני ומכרכר מפזו ,השני

 ' הוא רקידהענין

 מזרו אשר ח( ג )אסתר ומפרד ממזר ,פזר
 יא )משלי עוד ונוסף מפור יש נ( ד ג'ואלבנוים
 חלוק ענין י ט( קיב )תלים לאביונים נתן פורכד(
 'הם

 פח , והאחד : מחלקות לד' מתחלק יפח
 יג( א )מלאני אותו והמחתם ח( פו )הושעיקוש
 נשבר המח ו( יב )תלים לו שיח בישעאשית
 כב( מב )ישעקז גלם בחורים הפח ו( קכד')שם
 ' הם מוקשענין

 ויפח ך( יזו )איוב נמש מפח ותקותם ,השני
 סחם באש נפח ו( ב )בראש' חיים נשמתבאפיו
 שימוח עד בו( א )ח3י בו ונפחתי טו( נד)ישעיה
 'ג( א )'רם" ראה אג' נפוח סיר יו( ב )שירהיום
 י כ( כב )יחוקאל אש עליולמחה

 ' ג( ין )במדבר D'"D רקעי ,השליגני

 ח )אסתר והטחות האחשדרפנים ואל ,הרביעי

 ההודה פחת כר( יז )מ"ב אחד טחת פנ' את%(

 לחכת ב( 3 )דניאל ושיוחא טגננו א( א)חגי
 . יר( ה )נחמקז אכלתי לאהטחה

 פחדו , האחד : מחלקות לנ/ מתחלק יפחד

 עליככז יטל וסחרו יד( ל3 )ומעיד: חפיאימבציון
 כה( יזו )רבריכז ומוראכם סוגדכם יא( 'ג)איוב
 י הם מוראענין

 ורמיונו ע( מ לטיוב ייסרגו מחדיו ג'רי ,השני

 אשך מרוח )תרגום פחדין מריס ארמיתבלשון
 ' כ( כאויקרא

 ד( מט ומראשית תותר אל כמים מחו יפחז
 , מהרות לשון ד( ט )תוס' ומחוים רקיםאנשים

 פחכ! יב( מד )'שעוז במתם ימעי יפחם
 ' נא( כו )משלילגחלים

 ענין ' מא( ב )דניאל סחר די חסף ימוקר
 . כמשמעו , הוא היוצרחרס

 הזדי הטחת אל יפחת
 באחת יו( 'ח )ש"ב

 כד )ישעתק וטח יפחת מחד ט( יו )שםהמחתים
 )ויקרא הוא טחתת יח( כד )שם הפחת אל יפליו(
 . הם עומק ענין ' גה('3

 יז( כזז לשמור? וברקר? טטדה ארם יפיד
 השהם אבן יט( כח )איוב בוש סידת יערכנהלא
 'הוא

 ע( ע )שמית יי יעם מטי כי יפטר
 בשפה שטרו 'ח( 1 )מ"א יעב( ציצ'םשטורי
 לא כי יד( יז )משלי מים טומר ח( כב)תהלים
 ' ח( כג )דה"ב הכהן יהוידעפטר

 כפו( כג )'רמת: סלע 'פצץ יכפטיש יפפזש
 . זזם כנפץ כלי ז( כנא (rettat מכוערכבפליק
 הנד: , דיוזוחד : מחלקותן לג' ~Pgnp 'נלך
 )ש"א השמן מך את ב( מז ~הוקאל מפכיטמים
 . הם אסוך ענין א(י

 כי ל( ט )מ"ב שנידק בפוך ותשג( ,השני
 י ולרווק כזול לנכון ל( ד )'רמיה עיניך בפוךתקרעי

t~aritn, ישעי' אבניך בסוך טרביץ אנכי ז:נזז( 
 ולדה"א 'קרה אבו וכל ורקמה סוך אבני ק"(נד
 ' ב(נט

המבאר
 . בשכח .סטירו וכסו , יחם פטר לשת וסטורי חברו וטחם : רשי.רעד(

----- - - ----
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 ונתן , האחר ן מחלקית לו' מתחלק יפל
 ו( בז: )ישעיה טלילה[ סקו כב( כא )שמותבפללים
 אלהיכן ושלל ל( קו )תהלים וימלל פינחסויענוד
 מח )בראשית פללתי לא פנקי ראה כה( ב)ש"א
 פליליים ואיבינו ג( סו )ישעיה פלקה עשוש(

 י לא( לב)רברים
 הפלה טו( לג )שמות ועמך אני ונפלינו ,השני

 )שמוות ההוא ביום והפלית' ו( יו )תליםחסרק-
 י יח(ח

 ד( ו )בראשית בארץ היו הנפילים ,השלישי
 ' לג( יג )במדבר הנפילים את ראינוושם

 הא' : ענינים לר' מתחלק נפלה ,הרביעי
 גר מי ג( כט )ש"א הוד; היום עד נפלומיוכ:
 ז"ל ונטלה לכו כוו( נד )ישעיה ימול עלק-אתך
 דויד אל נמלו וממנשה ר( ז )מ"ב ארםונזקנה
 נעלו חבלים , אליהם והקרבים ' יט( ע)רה"א

 עשרה מנשה חבלי ויפלו ו( טז )תלים בנעימיםלי
 ' י( א )יונה יונד, עי הגוול ושל ה( יו)יהושע

 להיות ויתכן ג( 'ב )איוב מכם אנכי נפל לא ,הב'
 והקרוביכם ו( ח )עמוס נשביר בר ומפלמגזרתו
 י כב( א )איוב לאלהים חמלה נתן ולא ,אליהם

 יג )יהוקאל תטל סחי אל אמר , אליהםוהקרובים
 , הג' , ו( ו )איוב מלה מבלי תמל השוכליא(
 כנפל או בו( נח )תלים שמש חזו בל אשתנמל
 ג( ו )קהלת הנמל ממנו טוב טו( ג )איובממון
 מלא וימל , הר' ' טו( כנא )איוב דבקו בשרוממלי
 )בראשי' למניו ושלו כ( כח )ש"א ארצהקומתו
 ' כר( בו )ויקרא פניהם על ויפלו יד(מד

 )תה' יעטף כי לעני תפלה , תחמישיוהמחלקת
 יי' אל ואתמלל ג( מה )שב! תסלד; שמע א(קב

 י כו( ט)רבר'ם
 )הווקאל וכסמים ודחן ועדשים ופול ,הששי

 . כמשמעו פי(ר
 סלג , האחד ן ענינים לב' מתחלק 'פלנ
 )שם סים סלג' על י( סה )תלים מים מלאאלהים

 . ה( סו )שם פלכיו נהר ג(א
 כה( לח )איוב תעלה לשטף מלג מי ,השנ'

 ראובן במלווח י( גה יענ()תלי' לשונם פלג אדניגלע

 יח( 1 )עזר' במלגתהון כהנידו והקימו טו( ה)שופ'
 . העליון מגורת להיות ויתכן , הב! חליקענין

 ' ח( 1 )שיר ס'נגשיכ! ישמונים יפלכש

 ד( ב )נחום יעד( דןרכב סלדת באש י9לד
 ' יז( מו )בל אש ולפיר כמו ענינו למי ,כמשמעו

 עד , ואאחד : מחלקות לבי מתחלק יפלח
 רקתך הרמון כמלח כנ( ו )משל' כברו חץיפלח
 שלח לט( ר )מ"ב הנזיר סיר אל ושלה ג( ר)שיר
 )סזופטי' רכב מלח '1( גוו )איוב מהמל %אכליותי

 ' גוז( מא )איוב תחתית כפלח גג(מ

 יר( ג )דנאל שחין איתינון לא לאלהי ,השני
 . הוא עבודהענין

 און על יג( ין )תהלים נטשי פליד[ יפלט
 'ד )בראשיר? ד;מליכו ויבדו ז[( נו )טים לכוופלגו
 , מגזרתו להיות ויתבן , המה הצלתו ענין 'יג(

 ' י( כא )איוב תשכל ולא פרתותמלט

 שר , תאחד , טחלקות לב' מתחלק '9לד
 ' '1( ג )נחמיה לפלכו קעייה פלךחצי

 ומחזיק ,ישני

 בפי
 מתהלך כט( 3 )ש"ב

 מלך תמכו וכמיה מגורתו להיות ויתכן ,במשענת
 העשוי כמשמעו סלך הנלי שם ' יט( לא)משלי
 י פלך תמכו וכמיה בכישור שלחה ידיה ילמטוה
 י הנשים תטווינה במה מטוה כלי כישוראם

~SD כינורו: כישור ואכו , משנד; בלשון מלנדןכמו 
 , העליון כענין פלך פתרוןכשרון

 ' ג( כא )ש"א אלמני פינ' מקום אי ישלז

 ע( מ )ישעירו הריכז נפלס ושקל '9לס
 תמלסון ידיכם חמס 1( כו )שם תפלס צדיקמע%

 ו( ח )משלי חאלס מן חיים ארח ג( נח)תהלים
 , טו( לו )איוב צ מפלשי עלהתדע

 ובמודק; ד( כא )ישע' בעתתני מיצות .9לץ

 ויתכן , הם ומורא רערה ענין ו( ט לטיוב'תפלצון
 )מ"א לאשרה מפלצת עשתה אשר מגורתולהיות
 ' טז( מכו )ירמיה אתך הששו תפלצתך יג(טו

 בבית כו( ו )ירסק[ באסר יהתםלשי 'פלש
 יתפלשו באפר י( א )מיכה התטלשי  עטרלעמרה
 י הם כמישה ענין ' ל( כו)'חיקאל
De. וסגר ז[( 1 )רניזול רברבן ממלל וסם 

המבאר
 פלל פתר שנחם : ישחרעל(

 לשי
 רשיי כות אם להכר.ע וקשה , עכ"ל ההפך כררך אש לפרולשת . חלוק

 , אחר לפוהר או לפוחם מוחר.ם ב"ש פלדות סוחר.ם ו"1 ינו' פלדות מהו 'רעתי %א רש"רער(
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 כס5 עלי מימד, ויעש בג( 1 )שב! אריותאפם

 . בו( טו)איוב
 ירא פו ' הא"י י מהיקית י"א מתחלק 'פן
 הכמה פצאנו תאמרו מן 'ב( יב )נראשיתוהנני
 מה )ישעיה עשתו עצבי תאמר טן יג( לב)איוב
 ' פו( ד )דברים מלבבך 'סורוומןה(

 כי ר( ה )שב! יי' דבר במניכם מניב!השני,
 ראיתי לא( לב )בראש' מנים אל מנים אלהיםראיתי
 סני מול אל י( לג )שכ! אלהיב! פני כראתטנץ.

 המלהמד; פני מול אל ב( ה )במדברהמנורה
 )ויקרא הכפרת מני אל טו( " )ש"בההזקה

 ' נ(טו

 פני '1( לד )תלים רע בעשי ח' סני ,השלישי
 באיש מני את אתן ואני טו( ד )איכה הלקםיי

 וזעם[ קנאה ]הוו קצף ענין ג( כ )ויקראההוא
 יהמה

 ופניתי טו( סו )תלים והנני אלי סנה ,הרביעי
 השער ועפשך אל טנדר ט( כו )ויקראאליכם
 י יה( קב)תהלים

 פנו כי ד( ו )ירמיה היום פנה כי ,ההמישי

 מעב! ויצא וימן נו( ב )שם מנים ולא ערףאלי

 י )ש"א שכמו כהפגתו והיה ו( י )שמותפרעה
 אימק- נשאת' ד( טו )שופט' ונב אל ו:נ ושןט(

 ' הם וסבוב הפך ענין טו( סח )תליםאמונה

 לב( 'בו )ויקרבו תקונם שיברו מפנ' ,מששי
 אוכל לא כי יט( ם )דברים והחמה האףמסני
 ' לה( לא )בראשית מסניכםלקום

 )שמוות באש יי' עליו ירד אשר מפני ,השביעי
 ממורן לסני לעמד ההרטמיכז יכלו לא יה(יט

 )דה"ב הענן ממנ' לשרת לעמוד 'א( ט)שמגה
 . 'ר(ה

 וואזת ר( ג )יואל יי' יום בוא לפני ,השמיני

 יסדוע הארץ לסנים ז( ד )רורז בישראללמנים
 ' כו( קב)תהלים

 יד( נו )ישעיה דרך טנו סלו סלו ,שתשיעי
 )מלאכי לטני דרך וסנה ג( מ )שם י" דרךמנו
 י לו( י )ויקרא הבית את ופנו א(3

 כב( קיח )תהלים פנה לראש היתה ,ה?שיוי
 מוסד יקרת מנת ד( י )ונר" יתד ממנו סנהממנו

 ' המה ויית ענין טו( כה )ישעיהמוסד

 'ו(' 1 )מ"א לפני ההיכל הוא , עשרההעשת'

 י יו( כו .להוקאל ושמן ודבש יפנג י8נב

 י( לא )משיי מכרה מפנינים ירהוק יפזנין
 ' המה כנוהם אבני טו( כ )שם סנינ'ם רב והביש

 אל יה( י )וקרא טגימה "קיש אי יפנם
 ובחיצון בסנימי א( ד )אסתר המניסיתההצר
 ' יו( מא)יהוקאל

 . כא( כס )מש* עביי מנעי p1DD יפנק
 רזפניקי כמו שוא וארם'רע , הוא מערניםענין
 ' ך( מט בראשית מי מעדני )תרגוםמלבא

 פסו כי , האהד : מהלקות לב' מתחלק יפם
 ' אטמו כמו ב( ע )תהלים אדם מבניאמונים

 כמו כד( ה )רניזול ירא די פסא שליה ,השג'

 בארץ בר מסת יהי מגזרתו להיות ויתכן ' 'דכף
 ו( י3 )ויקרא תמשה פשה ואם טו( עב)תהלים
 בסמ"ך נאה לולא , בר טסת מגזרתו להיותנכון
 ' לשניהם אהד ענין מקומות ברוב אב5 , בשיןוזה

 מסגו כז( ג )דברים הססנה ראש עלה 'פזעטנ
 ' הם זקיפה ענין יד( מה )תהליםארמנותיה

 פסה , האהד : מהלקות לב' מתחלק יפסה
 יב )שם הפתה על יי ומסה ש( 'נ ליי)שמרהוא
 , יעה( המלה כמו ה( לא לשע' והמליט מסוהכג(

 'ג( ט )ש"ב רגליו שת' מסה והוא ,השני
 אחנה מתי עד ו( ה )שכ! והפסהיכ!העורינו
 )שכ! המונה על ויפסחו נא( יה )מ"אפסחים
 ' כו(יה

 יפסל
~DD 

 כראשניכם אבנים לחת שני לך
 ' לב( ה )מ"א שלמה בני ושסלו א( לד)שמות

 יושב ב( לג )דבריכם פארן מהר הופיע 'פו3
 שעתך והללו ב( ם )תהליכ! הומיעד;הכרבים
 ' ז( מקו'הזקאל

%8, 
 ער )תהלים הארץ בקרב 'שועוה סעי

 פעלך יזו( לד )איוב לו ישלם אדם טעל כייב(
 י ב( ג )הבקוק שניםבקרב

 PD~ ' הא"י י מחלקית יי מבהיק יפעם
 רבוות סעפים יב( 1 )משלי סרהבת מעם ,בחוץ
 )ברא' יי' את אודה הפעם מג( קו )תליםיצעם

 י לה(כ%
 רהמבא

 הח' בעוץ פירועה .דעתי ילא שאח הסלו, חסרה הממחאות ובשאף , וחאסבירז ליגרין בניכח נפלא קתח(
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 כה( יג )שופטים לפעמו יי' רוח ותחל ,השני
 ( ג עד לההלים יעי( נצח למסאיות מעמק-הריכנה
 אדבר ולא נפעמתי ח( מא )בראשית רוחוותפעם
 . א( ב )רני1ול רוזנו ותתפעמי ה( עו)תהלים

 פעמי ב( ו )שי פעמיך יפו מה ,השלחפי
 ה )שומטים מרכבותיו פעטי ו( בו )ישעיהדלים
 את ש( נח )תהלים הרשע בדם ירהז פעמיוכח(
 י המה וצעד רגל לשון ו( מא מששה פעםהלם

 יב(. כה )שמו' פעמתיו ארבע על ונתת ,הרביעי
 לר( נח )שמות ורמון מב T1DYD .פעמון

 הפעסניכט אוז ויתנו כו( לן )שם ורמןפעמן
 . כה( לסו)שם

~yB
 יד( ה )יששה חק לבלי פקק ופערה י

  סערתי פי בג( כנו )איוב למלקוש מערווסיהם
 0ייוב בטמנם שי פערו קלא( קיט לתליםואשאפה

 . בסיהם עלי מתחו ככוו י(בוו
 אל פיז , דזאחר : מחלקות לג' מתחלק .פ
 )טונלי לאלם פקי פתח ח( יב )במרבר אדברסח
 פי כי לא( י לשכו חכמה ינוב צדיק פי ח(לא
 )תה' בידם פיפיות וחרב כוו( לר )ישעיט צוההוא
 והיתה סו( ג )שומטים פיות לגני ולה ו(קמכן

 יאורני כתנתי כפי כא( ג )לי"א פיכסולפצירה
 ב( קלג )תהלימו כגדותיו פי על שירד יח( ל"'וב
 . לב( כח )שמות תחראכסי

 כפי סו( כה )ויקרא השניכז רב לס ,השני
 סו לשם הענן השות ולמי 1( ו )במרברעבדתם

 אני וזן נא( כה )ויקרא גאלתו ישיב לפקזןיו(
 . ו( לג )איוב לאלכסיך

 לא( ה )דברים עמדי עמר פה ואתה ,השלישי
 יד(.. קלב )תהלים אויתעז כי אשבפה

 פצר? , האחד : מחלקות יר' טתחיק י9ץ
 רוז( לוז לתיוג טמרו יטצה הגל ח( ב ליחזקאלפקי
 מצו אשר לה( שו )שופטים י4 אל פי סצקזיואנכי
 - יר( סו )תהליםשפתי

 את המוצה ו( קמר לשם והצלף פצני ,השני
 . המה הצלה לשון י( קמד )שם ענדודוד

 יא .)נראשית טשם אותם יי' yD'1השלישי,
 מפיץ עלה כד( לח )איוב ארץ עלי קדים יפץח(

 )ישעי' יקבץ 'הודה ונפצוץ ב( ב )נחום פניךעל
 . יב('א

 'ח( כה )משל' שנון וחץ וחרב מפיז ,הרביעי
 עוללין-. את ונסץ כס( כג )'רמ' סלע יפצץוכפטיש
 )שופ/ בידם אשר הכדים ונפוץ פ~( קלז)תהלים

 הוד? זזאיש נטוץ ל( ל )ישעיה וורם נפץ יט(ז
 הג'וב ויפצמצני בע"י ואחו כח( כב )ירמיהכניהו
 . הם שבר לשון ע(טן

 ואת א( נד )ישעיה וצהלי רנה פצחי .פצה
 . פתחו כמו ג( נ למיכה פצחועצמתקקם
 ל )בראשית פצל אנטר המקלות את '9צל

 שחשף לו( ל )שם לבנות עצלות בהן ויטצללח(
 . יוכיחהלבן)שם(
 ' ד( ם )תהלים פצמת אוו הרעשת .פצם

 י זזנר לו אין , הריסהכסו
'YSBל( כ )משלי ברע תסריק פצע ' חבורות 

 )ישע' וחבורה פצע כט( בג )שם חנם פצעיםלמי
 מצע תחת פצע ז( ה )שיר פצעוני הכוני ו(א

 מצעי והרבה ב( כג )דב' דכה פצוע בה( כא)שמו'
 . ו( כו )משלי אוהב פצעי נאטנים יו( ט )איובחנם

 ושצר , האחד : מחלקות לא' מתחלק .פצר
 כנאד בלופן באיש וימצרו ג( ין )ברא' מארבם
 ואון יו( ב )מ"ב בוש ער בו ושצרו מז( 'מז)שם

 . כה טו )ש"א הפצרותרפים
 ולאחים למחרימות סים הפצירה והיתה ,דגשני

 . כא( יג)שם
 ופיק האחד, מחלקות: לב' מתחלקפק.
 לא( כה )ש"4, לצוקה לך ואת יא( ב )נחוםברכים
 )ה-כו' שיק ולוא יחוקום 1( כח )ישעבר פלייהפקו

 . יפיופו לא ככוו ר(י
 וכנמו י( נוו )ישעיה נפשך לרעב ותפק ,זזשני

 ה )משלי מיי' רצון ושק ט( קם )תהלים תסקאל
 כו( ג )רניאל ואתו פוקו אליהכט והקרביםלה(
 היכלא מן הנמקו די י( 1 )דנהיל קדטוהי טןונסק
 . ג( ה)שם

 ואתה , האחד : מחלקות לד' שתחלק .9קד
 ושקד נ( א כבמדבר הלוים אתהפקד

 הסי
 פקירים

 ' ג( בכאסתר

המבאר
 פעמות הנבה נצח למשיתות מעמו החמה רשש.רעו(

 תרע אשר כל על נצח למשואות לאויביך  שסו שלךובהרווח
 , י'כ . רוחו ותפעם עם סיחם חברו כן המקדש בביתהאהב
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 סט( לא )נמדנר איש ממנו נטקד %א ,השני

 , נהמר לאכסו

 כי סו( ימו )תהלים ישרים ה' פקודי ,השלישי
 . נו( קיט )שם נצרתיפקריך

 מקריהם ד( 5וו )ש"א בטלאים ושקרם ,הרביעי
 . כא( א )בטדבר ראובןלמטה

 , ד-,4ודזד : מהלקותו לב' מתחלק -פקה
 . ז( ג )בראשית שניהם עיניותמקהנה
 . ח( )שמורץכנ פקחים יעור השהד כי ,השני
 לסו( ד )ט"ב טקעייע ממנו י'יקט .פקוח
 מתהת ופקעם יה( 1 )מ"א צצים וסטוריפקעם

 ' )שם( הפקעים טורים שנים נד( ז )שםישמתו

 כעין שהן פקועות ממנו ולקן על הערוך בשכטי'
 הוא שמן שלהם מורע ועושין קטניםאבמיהים

 שרש רפ"ק בשרשי עיין - פקועוה בשמןשאת"ל
 .ן יש( ע קט

 בן פר , האחד : מהלקות לה' מתהלק .פר
 ה( ה )במדבר בקר בן שני ופר ג( ד )ויקראבקר
 הבשן טרורי ו( א )ישעיה הרעינה ודובופרה
 - כמשמעו א( ד)עמוס
 וישרצו סרו בו( כג )ויקרא הרר עץ סרי ,השני
 כד( קה )תהלים מאר עמו את ויטר ז( א)שמות

 כב( מ% )בראשית עין שי פרת בן יוסף פרתבן
 )תלים טריה כגין יו( כסו )דברים ולענה ראשפרה
 י ה( לא )'הוקאל פארתיו ותארכנה ג(קכה

 יג( עד 'ם)תהלים בעזך פוררת אתה ,השלישי
 הייתי שלו ים( כד משעידו וירץ התמררהסור

 י הם שבר לשון יב( כוו לאיובוטרסרני
 )ניו ראשון לענין קרוב ענינו אך ,הרביעי
 מסר 'ב( ה )שם ערומים מהשבות כנסר יעח(העיון(
 בריתי את תטרו אם כה( כור )ישעיה בדיםאתות
 )יהוקאל ונמלכו ברית והפר ך( לג )ירכתההיום
 , קש( א )וכריה ההוא ביום ותפר כוו(יו

 ו( ג לאסתר הגורל הוא פור הטיל )ההמישי
 . כו( ט )שמ הטור שם שפורים

 כד( ב לירמיה מרבר למור פרה ,הששי
 . ו( ג )דה"ב פרוים זהב ,השביעי
 יר( ב )ש"א בטרור או בקלחת או ,השטיני

 טארור קבצו סנים כל. ה( יא )במדבר בטרורובשלו
 . ו( ב)יואל

מקיוי
- 

 הפרד , האהד : טהלקות לג' מתהלק
 אשר הפררה על %ו( יד )וכריה וההמורהגמל
 . כמשמעו לנ( א )ס"אלי

 הונורץ עם יו( א )יואל פרדות עבשו ,השני
 הם ונסכים שתיות ענין יד( ד )הודיע רעה(יפררו
 . הם ענין קרובי האלה הסלים שנינראים

 אחרי ה( ג )אסתר וסטרר מפור ,השלישי
 נסרר ובקש לתאוה יר( יג )בראשירץ לופוהפרר
 . יא( יג יר' אחיו מעל איש ושררו א( יה)משלי

 שמר יג( ר )שהי רמוניכם טורס .פרדס
 . ח( ב )קהלה ופרדסים עות ה( ב )נהמותהפרדס
 ה( ב )ונריה יושליכו תשב פתות .פרז
 הברוים המהודים ו( ה )שופ' בישראל פרווןהדלו

 . יט( ט לאסתר הפרזות בעריהיושבים
 רגלוהי על לג( ב )דניאל דפתל שקוהי .פרזל
 . לד( ב )שםדמרולא

 פרה יד( סו פשעיה תטרחנה כדשאפרחי
 כו( 1 רמ"א שושן טרה ב( לה )שם ותגלחטרה
 . יא( ו ישיר הגפןהפרחה

 1 יכנוס ים( הנבל פי על הפומ-ם .פר15

 , י( יט )ויקרא תלקכו י8 כרדוד וטרדוה(

 מג( כה )הקרא בסרך בו הרדה " .פרך
 . יג( א )שסו' בפרך ישראל בני את מצריםויעבדו

 ובגדינם י( כא פירכא שרם לא שמיו .פרם
 . הס קריעה ענין ו( י )שם תפרמולא

 כל , האחר : טהלקות לב' מתהלק .פרס
 נחושה אשים ומרסתיך ג( יא )ויקרא מרסהונפרסת
 ופרסיהן לב( סט )תלים טפרים מקרין ינ( ד)מיכה
 . הם צפרנים ענין פיו( יא )וכריהיסרק

 . כה( ה לדנאל טלכותך טריסת מרס ,השני
המבאר

 חביות שהם פררית עבשו אצל חברו ומנהם : רל"רעט( החמשה ההעתקות בכל בממזם מצא לא ה= השרשש(
 קלוסר ny~D לשוו ססרו'עע שפירש ליה סמכים 1ו1'י , על'ל לבאור דברים יהימפת' קרש טכחבי . והוצאת.ו , לטניאשר
 'ץ.. לשהות עמהןמתחברץ בכל נחסרו טקס פקי שרעף נם כי ודע . הרד"קמהוך

 בסרוסרוט הרכיר אח מהתך ומר כלי ע"* שר:םשורר רירי אח . המעתיק. ערם ונוספו חסהס היבה אני ורואה , כרמך ופרט עם הברי ומנחם : י,י'ירם( נם כי ואפשר לבר'. האמבורנ בהעתקה וזטצאים ,ההעתקות
 . עכ"ל ולהספק- להנזרה הכל' קיל ממסוה לפיהכל ופ'ריש , שבר לשון שהוא , לו הקודם הענק כמוסררעח(
 , השאר וכן . ערומכם מחשבות שובר כפו עיוסש מהשבוחטמר

?. 
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 פרע כי ו האחר ; מחלקות יב' מתחלק .9רו3

 פרעות בפרע כה( לב )שמות אהרן פרעה כיהוא
 )כושלי בו תעבה אל טרעהו ב( זה )מוסוויםבישראל

 . כה( עצתי)שם,א כל ותסרעו . 0וו(ד
 קו( ה ובמדבר וראשה ראש את ופרע ,השני
 ישלוזו לא ופרע ו( י )ויקרא תפרעו אלששייכם
 . מה( ינ )ויקרא פרוע יהקז וראשו כ( מד)יחוק'

 . טו( כר אחד.)ש"א מרעש אחרי .5ר314ש
 עמד , האהד ; מהלקות לא' מהחלק .פרץ
 לאיוב גר מעם נחל פרץ בג( קו )תה' לסניובמרץ
 וטרץ יד( מז )שם סרץ פני על מרץ יפרצני ד(כח
 - ח( י )קהלת נחש ישכנוגרר

 ל לבראשית מאד מאד האעם ויפרץ ,והשני
 שרצו ולא הונו י( א לאיוב בארץ פרץ ומקנהומג(

tmw)כס( לח )נגא' סרץ שיך פרצת מה י( ר - 
 ואל האחר, : nlpbnD 4ג' מתחלק -9רק
 כ!לאזז פרק כזזתי כלוז יד( לעובדיה המדק שתעמד
 וסרטיהן ש( יט )מ"א הרים כנטרק א( ג)נזיונ!
 ג( 1 )תהלים מציל ואין סרק כוו( יא )זכריהיפרק

 . ג( לב לשמות הוהב נומי את העם כלויתטרקו
 ערק כד( קלו )תהלים מצרינו ושרקנו ,השני

 . סורק ארמית בלשון מושיע ח( ה )איכה יידםאין
 . יח( ד לש"א וימת ממרקתו ותשבר ,השלישי

 טרש , האקד ; טחלקות לי מתחיק .פרש
 כזו( ד )ירמיה קשת ורמה טרש נ( ג )נחוםמעלה
 . כמשמעו יב( ב )מ"ב ופרשיו ישראלרכב

 פרש .ווריתי יזו( ד )ויקרא יטרשו וקרבו ,השני
 . ג( ב )מלאכי חגיכם מרש , סניכםש

 )בטדבר לו יעשח מה פרגד לא כי ,השלישי
 ואתסרשת יב( כד )ויק' יי' מי ש להם לפרש לד(סו

 . ב( י )שם מרדכי גרלת ומרשת ו( ד לאסתרהכסף
 ולא , האחד : מחלקות לב' מתחלקפרש..

 דזלא ז( ביז ולרטיה לנוזתו אבל על להם!יסרסו

 להים אין פרש 1( נח )ישעיה לזזתך לרעבפרם
 י ע( א )שם יפא( בידית ציון הכמוה ד( ד)איכה

 כט( בו )שמות יי' אל כסי את אפרש ,השני
 סרשורץ וכפיו פיו( 4ן (ntsw כטיכוסובפרשכם
 . נד( ח (d'Dהשסים

 יא( י בעייף אגמיא סתריו ינה9ישגח.
 סתשגן וארן יד( ג )אסתר הכתב סתשגןכמו
 . ובאור' עניןטומס ח( ד הדת)שםכחב

 כ!( כו )ישולב יטב( עננו עליו טרשו '13ל*שז
 . עננו עליו סך כמו ענינו לוייפתרונו

 )אסתר הפרתמים וטדי D~D "יי יפןי*ועכם
 ,השרים. נמו ומשטעו, ג(א

 תפשו גי ח( א )חנקוק פרשיו -יטשו .פש
 מרבק כעגלי ופשתם יא( נ לירמיה דטואכעגלה

 0וו( לזז )וטיוב כחשד בטש 'דע ולא כ( ג)טלאכי
 . בואר גמאדכסו

 לנא ו( יג לויקרא תטשה טסה שם .פןש
 . ירבה בעור כמו כח( יג )שם בעורמשתה

 יא( ג לאיי" שימם שמני יסשחני יפשח
 ישגג את שמואל וישסף ארמיש בלשוןומצאנו
 , אגב ית שמואל ופשח לג( טו)ש"א

 טשיה , האחד , מחלקות לב, מתחלק .פשע
 להושע ערמה אטשיבונה טן יזו( לב )ישעיהוערה
 . כג( לו )בראשית יוסח את ויטשימו ה(ב

 ועמלקי י( כו )ש"א היום טשפותם אל ,השני
 וזגכוליכמ על ויטשכוו א( ל )שכם נגב 4ולפשפוו
 . ין( א )איובויקזזוכן

 ועבר ; האחד : מחלקות לב' מתחלקפ12,1נ.
 לתהלים אדע אני פשעי כי יח( 1 )וביכה פשעעל
 . ב( לו נשם לרשע פשע נאם ה(נא

 יין( יב )כנ"א דוד בבית ישראל וששעו ,השני
 )שם ביי' וכחש טמע ב( א )ישעיה בי טמעווהם
 . הם ומרדות מעל ענין יג(גן

 ג( כ )ש"א קמות ובין ביני כפשע כ'9ש31.

 ויכרום ד( נו )'שעיה יחד אצ'תנה בהאפשעה
 ד( יט )דה"א המפשעה עד בחצי מרויהםארץ

 . ענינו לפיטתרונו
 3יחוק' עובר לכל רגלין- את יתפשקי .פשק

 . ג( יג )טשלי לו טחתה שפתיו פשק כה(טו
 . הם ממתחענין

 א( זץ )ל4קלרץ רבר טמר יודע ימי יפשר

 ענין .' ו( ב )דנהיל תהחון וטשרה חלכאיוהן
 . הםטתרון
המבאר

 קימח פרישו משנה ובלשון . פיהם חברו כך . hD על ליחסו כארם בקרבו יריו ופרש סטו ביריה צ'ק פישח : רל'ירפא(
 . ומשברם יריו את שחובק המצטער כארם ומשסעו צוין "רשה רפא , בהם ומצטער וטומאם מוזגכם ירעהמוליך
 כמו עננו הכסא על טרשו עטו עליו פרוש : רל'י רפב( אכל על להם יפרשי ולא , להם אע פורש כסו שבירהלשק
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 מתות , האהד ן מהלקות לג' מתחלק .פיינ

 לא לאיוב לברי מתי ואכל ו( ב )וקרא סחיםאתה
 יגו( יג )יהוקאל לזזם ובמתותי ומעורים בשעלייז(
 . ה( בג )משלי תקשינה אכלתמתך

 כי והנביעי ז( ב )ירמ' ואפח יין התיתני ,השני
 אה"ב את שתה מי פו( יר )הזו' דבר ודבריפתה
 לגנוז יסור פחי מי י%( יה )דה"ב ישראלמלך

 לב אז טותדן כיונה אטריית ויהי ד( ט)משלי
 טתיות יו( ג )המעיה הדה פתהן וי" "( ז)הושע
 . יג( פו )משלי מה ידעהובל

 כו( ט )בראשית לשת אלהים שת ,השלישי
 מאתמול ערוך כי ג( ו הנורא שתין אמיןפתיה
 . הם בנרהב ענין לג( ל (nvwהפתה

 ג( ה )איוב פהאכן נוהו עקיב .כלתאם
 לפתע פתאים אשר ט( ו )במרנר מתאםבפתע
 היכלו אל יבא וטתאם יג( ל )ישעיה ומברהיבוא

 . מסתע קרוב מתאם א( ג)מלאכי
 )יסועפו שק טהגרת טת'גיל יתהת .וקרנבל

 . ענינו לפי פתרונו כד(ג
 ה )קהלת מתגם נעשה אין אשר .מןר~גכם

 . יא( ה )עזרא לממר הת'בונא מתגמא וכגמא"(
 פתה , האהד ; מחלקות לג' מתחלק .פתח

 דלקיך לבנון מתה קל( קיט )תהלים יאירדבריך
 ו( נח )ישעתק רשע הרצגות פתה א( יא)זכרקז

 רפו( הגמלים ויפתה א( ל ~וב פתה יתריכי

 . לב( כד)בראשית
 האבנים שתי את תפתה , התם פתוחי ,השני
 ז )מ"א ידוייה הלחת ש רפתה ש( נהימות

 . ו( שד )תהודם קפד פתוהוז ועתהלו(
 יג לשעטה רפד( נריביכ! פתחי ושאוהשלשי,

 נמרר ארץ ונות כב( נה )תהלים פתהות והטהב(
 . הם הרבות ענין ה( ה )מיכהבטתהוז
 מתיל ש ג( לי )שטות פתילים יקצץ -פרנל

 להיות ויתכן , כמשמעו פתלים לו( כה )שםתכלת
 י% )בטדבר עליו פתיל צמיד אין אשר ,טנורתו
 נפתלי יג( ה )איוב נמהרה נפתלים ועצת%ו(

 ' ה( י )בראשית יפה( נטתלתיאלהים
 )תהלימי אזנו שסם הרש פתן כמי ינקרנן

 נמהל על יר( ך )איוב בקרבו טתנים טרורת ה(נה
 נהש / הוא נחש ענין יג( צא )תהלים תדרךופתן

 יוצפעוני
~ynBבמדבר הדפו אעה בלא נפתע מם( 

 ו )שם טתאם בטתע עליו טת ימות וכ' כב(לה
 . פתאום כמו פתע%(

 ה( מ )בראשי' פתרנים לאלהים הליא .פתר
 . הוא פשר ענין כיו( מא )שם אתו לפתר הלוםתשמע

 ואת יד( ג )אסתר הכתב פתשגן ילנתשכן
 . ה( ד )שם הרת כתבטתשגן

 פ"א מחברתותשלם

 צד"י מחברתאחל
 צבעצנר, צנט צנא צב צאן, צאל .צא
 צוה, צואר צו צהר, צהל צהב צדק, צדצג,
 צם , צלע צלמות צלם צלה צל , צהר פהק צחןצח
 צנע צנם צנה ,צן צמת צמר צמק צטה צטדצמא
 צער צעק צעף צעד צע , צנתר צנר פנקצנף
 צר , צלל צק , צ' צפר צפע צטן שטח צמרצף
 ' צת , צרמ צרע צרך צרהצרב

 וגרזך , והאחד : עניניכן לג' מתהלק .צא

 , בשמו לא אבל . עצל רקיע ההקז ראול עלורמות
 חשקים מן ח.ום פחחותך ן ר' מ' בירטה הביא , רששרפנ(
 פתז,ח לשע כלם פתר ומכחם , הגסים ויפתח לשתמתהותך
 ' נהמר וטה ,מסש

 ממצרים ישראל בצאת ו( כה )דברים בצאתךאחה
 כא( טה )תהלים תוצאות למות א( קיר)תהלים

 והקרובים , כשישמעו כב( ל )ישעיה לו תאמרצא
 ותעלמה סו( ד )נהמ' הכוכבים צאת עדאליהם
 . ש( כה )איוב אוריצא

 )וכרן צואים בבדים לבוש היה ומהושע ,השני

 וכסהר ושבת ינ( ד )'הוקאל אדם צאת בגללי ג(ג
 , לכלם אחד יסור יד( בג )רברים צאתךאת

 והכח כמו חרבוה פחר כרוק בן ומנחם : רו4'ירפד(
 .מתאטרון
 פתיל בכיר בסהברח פרשו סרוק גן סיחם : רששרפה(
 ' לבסס שכות אחת. עם נתחברח' הפקור מאחחכורים
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 כנ( מ )איוב צללו' צאליכז יסכהו יצאל
 : צללים כמוצאלים
 עי )ת"ם מיעייך בצאן פסד יעשז 'צאן

 )וכרי הצאן עניי לכן , ההרגה צאן את וארעהא(
 י כמשמעו ח( ח )תהלים כלם ואלפים צנה ו(ינו

 צבי , זהאחר , מחלקותו לו' מתחלק 'צ21
 לגאון עדיו וצבי ו( כ )יחוקאל הארצות לכלהוא

 יכו( 14 )ש"ב ישראל דזצבי כ( ו )שב!שמהו
 הוא די לב( ד )דניאל שמש! בחיל עבדוכמצביה

 ה )שם מחא הוה צבא הוה ודי , קטל הוהצבא
 ' המה רצון לשוןיט(

 ודמה ה( יד עיברים ויחמור וצבי אעהשני,

 ' ה( ד )שם צביה תאומי יד( ח )שיר לצבילך

 יי' ויבא ע( ג )ישעיה יי/ לריב נצב ,השלישי
 כב )ישעיה ממצבך והדמתיך י( 3 )ש"אויתיצב
 אנשי ויענו ג( כס )שם מוצב עלץ- וצרתייפו(

 ומצדתכן צבעת וכל ו( יר )מקאדהמצבדן

 ' ז( נם)היעיה

 טז( 1 )דנשל מנדק  אבעא ויצעא ,הרביעי
 )שם חלמא ויציב ין( ז )שם ניצבא צביתארין
 י המה קומ13 ענץ מה(נ

 לצבות בו( ה )במרבר בטנה וצבתה ,החטישי
 נוו( יא )וכריה יכלכל לא הנצבה כב( ה )שםבטן
 . הם נמתענין

 שש ך( סו )ישעיה ובעררים ובצבים ,הששי
 י ג( ו והמדבר צבעגלת

 ויצבאו , האחד : עגינ'ם ינ מתחיק יצבא

 )ישעי ציון הר על לצבא ו( לא )בטדבר מדיןעל
 ח( לח )שמות צבאו אשר הצבאת במראת ד(לא

 הבנאות אלהי יו( ינ )שם צבאותינס אתהוצאתי
 . ו( יכ)הושע
 צבא הלא ב( מ )ישעי צבאה מלאה כי ,השנן
 ' 'ד( יד )שם איחל צבאי ימי כל א( ו )איובלאנוש

 יירה עניני יד( ב )פית ק" ל" ייצבט ,צבט
 משנה בלשון אבל , בתורה רמיון לו ואין ,עליו

 פ"נ )חגיגה הצביטה ובית ותוך אחוריים ,יש
 ' א(משנה

 ל( ה )טוסטים לסיסרא צנעיס ש% 'צבע

 .נמכרנו ובנפול פו( יב )ירכתה לי נחלתי צבועהעיט

 י רזזיצה ווה ונביעה ווו ל( ד )דני' י!נמובונגנזכיה

צבעי
 כאש )בראש' הים כחול בר יוסף ויצבר ,

 שני י( ח )שמות חמרם חמרם אתם ויצברובנפו(
 י הכוה קביעה ענין ח( י )מ"ב השער סתתצברים
 לוק(אציגה ל )בראשית המקלות את ויצג 'צכ

 )איוב ענוים למשל והציגני 11( לג )שם עמךנא
 , נו( כח )דברים הארץ על הצג ו(יו

 ובנדן האחד, מחלקות: לו' מתחלקצוי,
 ומצדתי סלעי יי יר( ט )קהל' גדולים מצודיםעליה
 ' פנו( לג )ישע' משגבו סלעים מצדות ג( יח)תה'

 )רבריכם אלהיככז יי' ברית ארון מצר ,הגזני
 מצד ותשב ך( ך )ש"א בוורה צרדה כו(לא

 כו )שמות המשכן צד' על יד( ב לרותהקצרים
 תאמנה צר על יב( סו )ישעיה תנשאו צד עליג(
 כה( ו תינשל ימלל עלאה לצד ומלין ד( ס)שם

 י ה( ו )שם מלכותא מצד לדנהיללהשכחה
 ג לצפניה איש טנלי עריהם נצדו ,השלישי

 הות ארמיות בלשון כמהו ויש , חורבן עניןו(
 ' ב( א גראשית )ת"א וריקניאצרמה

 עת )תהלים לשבע להם שלח צדה ,הרביעי
 כא( מות )בראשיות לדרך צדדה להבז ויתןכה(

 . יב( ט )יהושע מבתינו אתוהצטידנו
 לג( כו )בראשית לי ניבא ציד הצד ,החמישי

 ציוני צוד יג( כא )שמורץ ימו( צדה לאואשר
 )יחוקאל נמשים את מצדדות נב( ג לסיכהכצמור

 צדעז בלא כלי כל ב( ז )טיבה חרם יצודו כ(יג
 ' כב( לה3במדבר

 )דניאל ננו ועבד כנישך שדרך הגדא ,הששי
 . הענין למי האכנת כסו יר(ג

 כי כ( סי )יביים תשף צפק ציק .צדק
 תצדק למען ו( יא )תהלים אהב צדקות 'י'צדיק

 )שם משפט ישוב צדק עד כי ו( נא )שםבדברך
 ' טו(צד

 ' י( יג )ויקרא דק צהב שער יבו יצד,ב

 צהלי , האחד , מחלקות לנ' ותתחלק ,צהל
 צהלי ו( יב )ישעיהורנ'

 קוי
 ל( י )שם גלים בת

 )אסתר ושמחה צהלה א( נר )שם חלה לאוצהלי

המבאר
 לא אשר כאן אף . יסלל עולצה לצר יסלק , אורה צרה , ח!שאו פתרונלכתרניסו אני ואומר וכף ארב לשון צרה : רש*רפי(

 להרהר יש זה ואף , ס.חה צר שום לו לפצוא צרר לא . צדה לו, פודה אני וא? צור צד בחלק חברו ומנחם ליה. כסןודלא

 , הוא אורב לשת ס"מ . עי'י צד על בחלק !חברנו ור זל ממחלקות באחת יחברו 'שואם
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 . כזו( קר )תהלים משמן סנים להצהיל טו(ח

 טו( ח )ירמיה אביריו מצהלות מקול ,השני
 נאמק- ח( דה )שנם יצהלו רעהו אשת אלבויש

 ' בז( יג )שםומצהלותיך

 ערב , האחד ; מחלקות לב' מתחלק 'צדזר
 לתבה תעשה צהר יח( גה )תהלים וצהריםובקר

 י הם נהרה ענין טו( ווהראשית
 וגן ינו( כד )איוב יצהירו שורתם בץ ,השני
 יצהר חלב כל נא( כח )רבריכ! ויצהררז'רוש
 ' יב( יח)במרבר

 5צו צו ב( כד )ויקרא 'שראל בני את צו 'צן
 , כ( בו )שמות תצוה ואתה י( כח)ישעיה

 באחר ד( ר )שיר צוארך דויר במגדל יצואר
 בנימין צוארי על וט5 ט( ד )שב! מצורגיךענק
 ' כמשמעו 'ד( מה )בראשיתאחיו

 יד( קמר )תלים ברהבתינו צוחה מע יצוח
 ע5 צוחוח ב( יד )ירמיזו עותה ירושלינםוצוחת
 י הם צערו: ענין שו( כר )ישעיה בחוצותהיין

 והשביע , האחד : מחלקות לב' מתחלק 'צדז
 צהדץ והמונו יא( נח )ישעיה נפשךבצחצחות

 )תלים צחיחה שכגו סוררים אך יג( ה )שםצמא
 ' המה צמאון ענין ו(סח

 מחלב צחו י( ה )שיר ואדום צח דודי ,השני
 ' ד( לב )ישעיה צחות לדבר תמהר ו( ד)איכה

 , באנפו ' ך( ב )יואל צחנתו יתעל 'צדזן
 ' להם אחד ענין , וטנוסו , וזהמתו ,וצחנתו

 )בראשי' ויצחק פניו על אברהם חפי יצחק
 שחוק ' ו( כא )שם אלהיכם ל' עשה צחק יו(יו

 )שם( לי יצחק השמע כל , להם אחד עניןוצחוק
 'כמשמעו

 י( ה )שופטים צפרות אתנות רכבי יצחר
 י rv) כו )'חזקאל צחר .וצמר חלבוןניין

 אות , והאחד : מחיקות לח/ מתחלק יצל
 ערב צללי ינטו כי ח( לח )ישעיה המעלורזצל

 בצלו י~( ב )שיר ומצלליכם ולסו ד( 1)ירמיד:

 נפערי צללו כאשר ויהי ג( ב )שם וישבתידווורתי
 הבנין צל השערים צללו יפו( יג )נחמנהירושלים
 בלשון . עליו יורה סו( נ לשם ויטללנו יבננווהוא
 שריתי בפלל זז( 'פו )בראשית קרתי בצלארמית

 י יפו( שם()ת"א
 בצלצלי הללוהו , נמונע בצלצלי הלקוהו ,השני
 )יז~ע' כנמים צלצל ארץ הוי ה( קן )תליםתרועה
 רזצלנד, סח( ג והבקוק שבתי צללו לקול א(יח

 מנורתו להיורע ויתכן יב( כא )מ"ב אוניושתי
 ' כו( יב )נחמיהמצלתים

 האומר י( טו  )שמות  ומויו-ון צליו ,השלישי
 מצוליה ותשליכני כו( כנר )ישעירו חרבילצולה
 ' ד( ב)יונה

 רוח ע( ג )עמוס הרעה יצה כאשר ,הרביעי
 , כח( 1 )דנש5 ומצל משזע יד( ד )אסתרוהצלה

 ו( לג )שמוזז ישראל בני ויתנצלו ,ההמישי
 והצלחי פגו( לא )בראי מאבינו אלהים הצילאשר
 דבר כ!סי תצל ואל יגו( ב )הושע ופשתיצמרי
 מקנה את אלהים ויצל מב( קיט )תהליםאמת
 י ויסר ענין ט( לא )בראשיתאביכם

 אם כי ח( ע )שמות ומצות אש צלי ,השש'
 )ש"א לכהן לצלות בשר תנה ט( ינ )שם אשצלי
 . יכו( כזד )ישעק: ואכל בשר אצלה פנו(ב

 טיני מב( כה )רברים הצלצל יירש ,השביעי
 י המשתהיםתלועים

 1 )דניאל איהה קדם ומודא ומצלא ,השמיני

 לשון י( ו )עורא ובנוהי מלבא להיי ומצליןיא(
 'תפלה

 עלה , האחד : מחלקות 5ג' מתחלק 'זבלדז
 )בראשית בידו סצל"ק יי' טו( כב )מ"אוהצלח
 ה( מה )תהלים רכב צלח והדרך ג(לט

 עני
 אחר

 כמו , רכב צלח אומרים אשר ומהסותרים ,להם
 בלשון וכמהו , אמות דבר על ורכב פלזזבקע

 וצלה ג( כב )בראשית עיה עצי ויבקע 'ארמית
 להיות ראוי רכב צלח אבל שם( )ת"א לעלתאאעי
 י עליו יורה והענין , והצלח עלהכמו

 יח( יט )ש"ב המלך לסני הירדן וצלחו ,השני
 כאש יצליב טן , .ונתו עברו , הירדן אום בקעוכמו
 ' ו( ה )עמוס יוסףבית

 כ( ב )מ"ב חדשה צלחית לי קחו ,השלישי
 גסירווע כד( יפו )משלי בצלזזרן 'דו עצלכומן

 י המה סירות ענין 'ג( לה )דה"ב ובצלחותובדודים
 ' יג( ז )שוס' שעורים לחם צליל 'צליל

המבאר
 לכרה האטכורז בהעחקת אם כ. נמצא לא וכו' ארטיח בלשת מן האחרק המאכרתו(
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 וערא , האחד ן מחלקות לכ' טתהלק יצלם
 אתו ברא אלהים בצלם , בשמו האדם אתאלהים

 איש יתהלך אלהים בצלם אך נו(' אוהראשית
 , ככושטעו ו( לפוכתהלים

 צלמון הר סו( סח )שם בצלמן תשלג ,השני
 ' הוא מקום שם טח( ט)שופטש

 כב( י )איוב סדרים ילא שם" יצלוקות
 צימות בגש אלך כי כב( יב )שם שמית לאורויצא

 ' "( הם חשך ענץ ד( בג)תהמם

 ויקח , האחד : מחלקות לא' מתחלק%,נ'
 המשכן ולצלע כא( ב )בראשיות טצלעתיואחת

 י כ( בו)שמות
 לנ( לב )בראשית ירכו על צלע והוא ,השני
 ונאטמו שטחו ובפלש ו( ד )משה הצ%אמסה
 י מסח כמו צלע סו( לה)תהלש
 למדק נג( ע )ש"ב צב! אני זה ימה יצם
 חילם צמים ושגף ג( נח )יששה יאית ולאצמט
 הצום ה( 1 )וכריח וספוד צמתם כי ה'ה()איוב
 ' סו( ד )אסתר עלי וצומו )שם( אניצמתני

 ע( ה )ישעירו צמא גהה והמונו יצמא
 אשר וצמאון ו( לה (ae מים למבועיוצמאון
 לטיכם העכר שכם ויצמא טו( ח )דברים מיםאין

 ' ג( יו)שמות

 וקח , האחר : מחיקות לב' מתחלק 'צימד
 וצמדו אגר נך ונפצתי ז( א )ש"א בקרצמד

 ולשונך ו( כא )ישע' פרשים צמד כג( נא)'רמס,
 פתיל צמיר אע יט( נ )תהליכ! מרמהותצמיר
 )תהלים מעור לבעל ויצמדו בוו( יכו )בהדברעליו
 ' וידבקו כמו כח(קו

 )בראשית אתתו ירי על הצמדים ואת ,השני
 ואתנדף נ( לא )במרבר וצמיד הצעדדה ל(כד

 ' שו( מו )יחזקאל ירקי עלצמירים

 כה( יפו )בראשית "אימה ישמח יצמח
 הנדז ט( ב )שכ! הארכנה מן אלהים יי'ויצמח
 , יב( ו )ונריה שמח ומחפתיו שמז צמחאיש

 ישיירו א( סי )ש"ב צמיקים ימא" יצמק
 יבשים, כמו ומשטעו פרושו יד( ןצכוקים)הושע

 צנור , האחר , כבחלקות לב' מתחלק יצמר

 ב )הושע וסטתי צמרי שו( כב )דבריםופשתים
 ' יג( לא )משלי ופשתים צמר דרשהש(

 ג( ע )יחולחל הארו צמרת את וקחהשני,
 עבתים ובין כב( יז לשם  הארז מצמרת אניולקחתי
 ' הם ונטע נצר ענין ג( לא )שם צמרתוהמז

 , דיו~1חד : טחלקווץ לב' מתחלק 'צבעיך
 חיי בנור צטתו ל( )ויקרלכה אתו לקנ"לצמיתת
 קלט( קיט )תהלים קנאתי צמתתני נג( ג)איכה
 ' ה( קא )שם אצמיתאותו

 ב( מו )ישעיה שבל חשפי צמתך גלי ,השני
 ' יפח(הם עלף ענין א( ד )שיר לצמתךמבער

 ולצנינם , האהד 1 מחלקות לה' מהחלק 'צן
 )איוב יקחהו מצנים ואל נ"( לג )כמדברבצדיכם

 ' ה( כב )משלי עקש בדרך מחים צנים ה(ה

 על ד( צא )תהלים אמתו וסהרה ציה ,השני
 בצנובר אתנכ! ונשא טו( י )מ"א האחתהצנה
 ' כד( כג לחזקאל הצן T9P ובאו ב( ד)עמוס

 , יג( כה )משלי קשר ביום שלג כצנת ,השלישי

 , ח( ח )תלים כלם ואלמים צנה ,הרביעי

 ' %( יו )שמוח אחת צנצנת קח ,ההמישי

 יח( נ% )ההושע החמור מש יתצנח יצנח
 י כא( ד )שופיים בארץותצנח
aJsמחרונו כג( מא )בראש' דקות צנמות י 

 ' בתירה חבר לו אין , ענינולפי

 ח( ו )מינה אלתן עם יכת י"צנע ,צנע
 י נמשמש ב( יא )משלי חנמה צנועיםואת

 וישימו יח( ננ )ישע' צנפה יצנסד צניף יצנף
 את והמם ה( ג )וכרקק ראשו על הטהורהצניף

 . ימט( הנחה מו( ח )ויקראהמצמת
 כס )ירמיז הצניק ואל המהפנרץ אל .צנק

 כל ח( מב )תהלים צנוריך לקול, קורא 'לבנין י כבשכנעו כלא ביתכו(
 , המה ומר כלי ח( ה )ט"ב בצינור ויגע עוטימכה

 ע( ר מכריה הזהנ צנתרות שני 'צנתר
 'במשמעו

 הללת או , האחר : מחלקות לב' מתחלק יצע
 אניו יצועי ובחללו ד( מפו )בראשית עלהיצוש

 רפדת' ו( ו )מ"א התחתונה היציע א( ה)רה"א
המבאר

 רשת; פיןב(ק
 שם]ויק'טואמעיף

שיי
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 ' 'א( יד )ישע' רמה יצע תחתז יג( יז )איונאוש

 ושלחתי יר( נא )שם להפתח צעה טהר ,השני
 יצען בל אהל יב( כוח )ירמיש וצעהו צעיכ!לו

 ענין א( סג )שכם כחו ברב צעדק כ( ל3)ישעיה
 , הם ובזהשדד

 מן )נראשירצ שור עלי צערה בנות יצעד

 צעדי טסטר כג( לז )תהלים גבי מצעדי מי"כב(
 ז( חק )שם אונו צעדי יצרו לו( לא )איובאנינו
 ענין , 'ח( ד )איכה ברחבתנו טלכת צערנוצדו

 * המהמסיעה

 לח )בראשיים יתתעיף בצעיף יתכס 'צעף
 י יט( לח )שם מעליה צשסה זתסריד(

py2' צע" ' "א"י ; ענינים יב' מתחיק 
 יבם

 )בר' אלי הבאה הנצעקתה ,ח, ב )איכה אדניאל
 ' כא(חק

 )שופטים כונסתלי ישראל איש ויצעק ,השני
 וצעק כר( ו )שם אפריכ! איש כל ויצעק כנ(1

 חגר מכל _ויצעקו לד( ו )שנם ותחתיווהביעור
 ' הם קביצה ענין כא( ג )מ"ב ומעלהחגרה

 כא( יד )איוב לסו יגין ייא ייצעיי יצער
 ירשו למצער ו( יג )זכר' הצירים על ידיוהשבתי

 יצערו ולא והכבדתים הק( סג )ישעיה קרשךעם
 שם כ( ין )בר' הוא מצער הלא ינו( ל)ירמיה
 . הם מוער ענין כח( סח )תלי' רדם צעירבנימין
 דרך צרה ' האחד ; מחלקות לו' מתחלק 'צף
 )ירמי וצפי עמרי דרך אל ב(- ב )נחום מתניםחוק
 פני צופה יו( ר לסיכה צפינו בצפיתנו יט(טח

 ה )תלים ואצמה לך אש-ך בקר ה( 1 )שירדמשק
 י מט( לא )בראשית ובינך ביני יי' יצףד(

 צפוי יו( לח )שמו' כסף ראשיהם וצמוי ,השני
 בו )משלי חרש על מצמה ג( יו )במדברלנזובזז
 ' יג( כה )שמות והב אתם וצפיתכנ(

 נר( סו )משלי נעם אמרי דבש צוף ,השלישי
 ' יא( יט )תהלים צופיםונפת

 )דבריכ! סוף ים מי את הציף אשר ,הרביעי
 הברזל ו-צף נד( ג )איכה ראשי ע5 סים צפו ד(א

 י ו( לב )הווקאל צפתך ארץ והשקתי ו( ו)ט"ב
 לח )ישעיה אצפצף כן  שור כסוס ,החמישי

 י יט( ח )שם והמהגים המבמצפים'ד(
 י במשמעו ה( יו )יחז' שמו צמצמה ,הששי
 ח( ד )אינה עצמנם על עורם צמד יצפר

 , עצמם על עורס שחר כמו , ענית כמיפתרונו

 בצפחות האחר, מחלקות. 5נ' מתחלק יצפף
 ' לא( סו )שמותבדבש

 הסים צפחת ואת ,השני
 )ש'"

 וצפחת א( כו
 ; יו-יד( )מ"א תחסר 5אהשמן

 נבעו , האחר ; ~.מחלקית מתהלק ,צפן
 )שמל ירחים שלשה ותצטנהו ו( )שבדי'מבסניו

 צפונית 0וו( כו )משלי רוח צפן עניה ב(ב
 י הם מסתר ענין יב( יג )הושעחטאתו
 פט )תהלים בראתם אתה וימין צפון ,השני

 ' ז( כו )איוב תהו על מסון נוטהיג(

 -צא , ד~וחר , מחלקית לי מתחלקצולעי
 כג )משלי שרש וכצמעני כס( יד )ישעירוצפע
 נחשיכם ה( נט )ישעיה בקעו צפעני ביצילב(

 * יז( ח )ירמיהצפענים

 פיו( ד )הווקאל ואבקר צינועי אות ,והשני
 ' כד( כב )ישעיה והשסעותהצאצאים

~BS
 ולצפירת האחד, : מחלקות לגי מתחלק '
 1 )הווקאל הצפירה באה ה( כח )ישעיהתסאוה

 ]נ"ה נהרה ענץ ג( 1 )שופטיכז ויצפר ישבו(
 י צפרא ארמית בלשון בקר וכל , הםנהורא[
 וצם'רי ה( ח )דנהיל זהעויכ! וצפיר ,והשני

 ' כמשסעו כא( כט )רה"ב לחטאת שבעהעזים
 גם ה( לא )ישעיה עפורץ כצמרים ,אשליות

 צפור הרכם נודי ד( סר )תהלים בית מצאהצפור
 כל ו( יד )ויקרא החוק הצפור את א( ")שם
 השחוטה הצפור בדם ש( יר )דבר' פירורהצפור
 ונראות א( יו )ירמיה שמיר בצפרן ו( יד)ויקרא
 וצפרן יב( כא )רברים צפרנמה את ועשתה כןכי

 י רביעית מחלקותשמיר
 ציץ תנו , האחד : מחלקות לו' מתחלק 'צ
 גם נצו גי ט( טח )ירסקק תצא נצא כי ,למואב
 הרקמים לו אשר הנוצה טלא טו( ד )איכהנעו

)יחו-

 ג( יו
 והסק-

 י טו( 'א )ויק ננצתה מראתו את
 עב )תהלים הארץ כיישב מעיר ויציצו ,הנעי

 נראו הנצניכם ו( צ )שם וחלף יציץ בבקרסו(
 י( מ )בר' נצה שתה כטרחת יב( ב )שירבארץ
 י הם מרה ענין ה( יח )עפש נצה יהיה גטלובסר

 כדק )רבריכם יחדו אנשיכן ינצו כי ,דיהפלישי

 שניהכ! וינצו י( כר )ויקרא במהנה וינצוש(
 אנשי יט( יו )כתפלי מצה אהג ו( יי )ש"בבשדה
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 נצים שוים אנשים שני ע( טא )ובעוזממתז
 בו )במדבר משה על הצו אשר יג( ב)שמות

 נהרים ארם את בהצותו )שם( יי' ע5 גהצתםפו(
 ד( נח )ישע' תצומו ומצה לריב הן ב( ס)תהלים
 הם, טרעהענין

 כרו( לג )שנם יעברנו לא יעריר וצי ,ותרביעי
 מלאכיכ! יצאו כר( כד )במרנר כתיב! סירוצים
 י הם עניות ענין פו( ל )מווקאל בציםבולסני

 כחרב יט( כד )איוב חם גם צות ,החטישי
 נ )ירמיה וערבה ציה מדבר ה( כה )ישעיהבציון

 חורב ענין מא( קה )תלים נהר בציות הלכויב(
 ,הם

 יד( לד )עועיה איים את ציים וששו ,הששי
 , הם ארוחיתו

 )יחולן ציון אצלו ובנה כא( לא )ירטתי ציניותי הציבי יו( בג )מ"ב ה5ו הציון מה ,וזשביעי

 י הם עריסה כנצנת ענין נוו(לפו
 לעם צק , האחר : מחלקות לג' מתחלקצק,
 כן )שמות ראשו על ויצקת מא( ד )ט"בושוכלו

 חן הוצק ינ( ח )ויקרא המשחה משמן ויצקו(
 )מ"א ביצקתו יצקים ג( מה )תהליםבשפתותיך

 אדני את לצקת ע( כה )שמוח לו ויצקת כר(1
 ' לד( יח )מ"א העלה על ויצקו כן( לח )שםהקרש

 הציקתני גג( כח )דנר' שמצוק במצור ,השני
 ח )ישעיה צוקה טעוף' יח( לב )איוב בטנירוח

 מצור ענין 'ג( נא )שב! זזמציק חמת נגסניכב(
 יהם

 סו( מא )איוב אבן כסו יצוק לבו ,וזשלישי
 ' טו( יון )שם תקיא ו5א מצקוהיית

 , עליויירגז עניני מב( י )מ"ב בצקיני ישמי 'עקל

 איש , האחד : מחלקות ליוד מתחלק ,יבר
 בנזק שוה הצר אץ כי ו( 1 )אסת' ואושצר

 יח( סג )ישעיה מקדשך בוססו צרינו ד( 1)שם המי
 צעדי יצרו ע( ד )משלי צעדך יצר לאבלכתך
 תצור כי ל( ה )ישעיה ואור צר ז( יח לאיובאונו
 )ישע' מדי צורי עלם עלי יט( כ )דברים עיראל
 צרתה וכעסתה וז( יו )מ"ב עליר; ויצר ב(כא

 ' יח( יח )ויקרא ערותה לגלות לצרר ו( א)ש"א

 וצורם ד( לב )שמות בחרט אתו ויצר ,השני
 ליצרו אמר ויצר סו( מט )תהלים שאוללבלות

 ד( יח )ירמיה מיוצר ביד כזיכור כוו( -כפו)ישעבר
 ' ז( יז )איוב כ5ם כצלויצרי

 )שמוק בצר והכית , בחרב הצור על ,השליגני

  יעהק וצור ו( א )נחום סמנו נתצו והצרים ו(יו
 )יחוקאל מצחך נתתי מצור יח( יר )איובסמקוטו

 כזז( דו )היעיה נחשבו כצר סוסיו פרסות כן(ג
 וחלמיש אנן ט( ט )עמוס ארץ צרור יפולולא
 ,המה

 הצרי טו( מג )בראשית צרי מעט ,הרביעי
 )שם למכאובה צרי קחי כב( ח )ירידיה בגלעדאין
 . ח(נא

 )'שעיה יולרה בצירי , אחווני צירים ,החמישי
 עלידז נהפכו כי ח( יב )שם וחבלים צירים ג(כא
 כוו( י )דניאל עלי צירי נהפכו יט( ד )ש"אצריה
 י הס חילענין

 ציר יד( מט )ירמי' שלוח בגוים וציר ,הששי
 )יהושע ויצטירו וילכו יג( כה )משלי לשלוייהנאמן
 ' הם שליחות ענין ד(ט

 יד( כו )משלי צירה על תסוב הרלת ,השביעי
 - ' הוא הדלת ידותענין

 ו( לד )שמור? לאלמים חסד נצר ,והשטיני
 תצר אויב טסחר י( לב )דברי עינו כאישוןיצרגהו

 )'שע' שלום תצור סמוך 'צר ב( סר )תהליםחיי
 חצרני מצר לג( קיט )תהלים עקב ואצרנה ג(כו

 י הם שם'רה ענין 1( -לב)שם
 כי ד( לב )רברים פעלו תמים הצור ,התשיעי

 )ישע' עלמים צור לא( לב )שם צורם כצורנולא
 אילונם ענין ב( ב )ש"א כאלהינו צור ואין ד(כו

 , הםומעוז

 כוה( יר )רבריכמ בירך הכסף וצרת ,העשירי
 )שמוח בשמלתם צררת ך( 1 )משלי הככףצרור
 ' לר(יג

 כי כג( 'ג )ויקרא הוא השחין צרבת 'צי214
 כל ברז ונצרבו נח( יג )שם הוא המכוהצרבת
 ' ג( כא )יחוקאלסנים

 , הראשון הענין : ענינים 5ב' מתחלק 'צרח
 )צסנייז צרח מר יג( מב )ישעיה יצריח אףיריע
 ' הם צוחה ענין יר(א

 באש הצריח את עליהם ומניתו , השניהענין
 ' ו( יג )ש"א ובברות ובפרחים מט( ט)שופטי

 ' כוו( ב )דה"ב צרנך ככל יצרך
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 נגע , והאחר : מחלקות יב' מתחיק '(ני.31
 )שם הנגע בו אשר והצרוע ט( יג )ויקראצרעת

 . כמשמעו מה('ג
 ושלחתי כ( ז )רבהם הצרעה את וגם ,השני

 . כח( גג לשמות לעניך הצרעהאת
 קבו( קיפו )תלים טאד אמרתך צרופה .צרף

 . ג( '1 )טשל' לכסףמצוף
 ג( כא )'חזקאל אש בך מצר: הנני .צר2

 עליו: ~זש הצי: ש( ד לאינה בציון אשויצת
 , והרליק , ובער , והסיק , הצית ' יז( אכשמעז

 . המה ענזקרובי

 צד"י מחברתותשלם

 קו"ף מחברותאחל

 קבע קבל .קב
 קבי

 קרר קדם קדח קר , קבר
 קטן קפול קטב קט , קח , קו , קהל קה ,קדש
 קכמ , קלש קלע קלס קלסו קליק קל , קבןקטף
 . קנץ קנמון קנא קן , קמוש קמוץ קהל קלופוקכוזז
 ן קמו קמר קפא קף , קער קע , קסת קסםקם

 קרב קרא קר , ק , קצר קצף קצע קצן קצת קצבקץ
 קש קרסי, קרץ קרע קרסל קרט קרן קרב!קרזז
 קשח קשבקל

~dp 
 . קתרוס ' קשת קשר קשט

 נקביה , האחד 1 כנחלקות לי, מתחלק ,קב
 )ישעיה יקבנו י4 מי אשר כח( ל )בראשיתשכרך
 נקבו אשר א( 1 )עמוס הגוים ראשית נקבי ב(סב

 , הם וכנוי מרוש ענין יו( א )במדברבשמות

 ז:( בג )שכד אל קפד: לגו אקב מיז ,והשני
 )ויקרא י4 שם ונקב בז( כ3 )שם משם ליוקבתו
 אררי יקבהו )שכב( יומרז שב! בנקבו סו(כד
 זוז )משלי לאום יקבהו בר מנע ח( ג לטיוביום

 י דוס וטארז: קללוז עניןבו(
 ובתוזז י( יב )גז"ב ברלתו גזר ויקב ,המגלישי

 )מ"ב ונקבה בכסו ובא כו( מ )איוב לחיותקב
 תפק- מלאכת כא(יח

 יג( כזז )'חזקאל בך ונקבץ.
 , המה חור ענין ז( ו )מ',ש והגרזןומקבות

 הקבוע אל ישראל איש אחר ויבא ,דזרביעי
 ' הוא ושפריר אהל ענין ח( כה)במדבר

 הורע )שם( קבתה אל האטוה ואת ,החמשיי
 ' ג( ה: )דברים והקבהוהלחיים

 כסף נחמשה דביוניכז שקב ורבע ,השומי
 . הוא מרה ענין כה( ו)מ"ב

 קימו , האחד : מחלקות לג' מתחלק 'קבל
 מעליו שקי ולהסיר כז( ט להסתר היהודיםוקנלו

 י 'ח( 1 )דנ' כ,לכותא ויקבלון ד( ר )שם קבלולא
 וויוו: ה( כו )שמות הללאו: מקבילת ,השנ'
 נברשתא לקבל וכתבן לא( ב )דנ' לקבלך קאםיהיר
 ט( כו )טןו' בחמותץי יתן קבלו ומחי ה( ה)שם
 לקיר אותו ומקבילים מגהריכם , הוא קרבמכלי

 ; לשחתההחומה

 כל ח( ב )דניאל חוה:ין די קבל כל ,השלישי
 ן י( ו )שם דנה קבל כל טז( 1 )שם עבר הוא דיקבל

 כג(. כב למשלי נפש קבעתכם את וקבע 'קנמון
 )מלאכי קבענוך בטה ' ' ' אלהיכן אדםהיקבע

 . ח(ג
 קבצת טז( יג )משלי יטבה יד ש יקנץ ,קבץ

 ' ך( כב )יחוקאל תחשתכסף

 והוא ד( לג )במדבר מקירים ימ"חים ,קבר
 אבע- ארז וקבר עלה לב( כא )איוב 'ו.כללקברות
 . כג( ע )ש"ב אגיז בקבר ויקבר ו( נ)בראשית
 ועצמותי , האחד י מחלקות לכ' מתחלק יקן4
 תחתית שאול ער ותיקר ר( קב )תלים נחרוכמוקד
 אש כיקוד , יקר יקר כבדו ותחת כב( לב)רברים
 1 )ויקרא הטובח על כיוקרה על כזז( י)ישעיה

 , הם הגער"עניןב(

 ויקדו כו( כר 3בראשירז האעם ויקד .השני
 )שם אחיו גויר ולקרקר כח( סג )שםוישתחוו

 ענין כה( יר )ש"ב קרקרו ועד רכלו מכף בו(ספו
 בשתחוה באו כענין וענינו י קרקר כמשתשחוח
 נכרעה , ו( צה )תלל עשנו יי' לפני נברכה ,ונפרעה

 י ברכים מן נברכה , כרעיםמן
 , נר( ו )שמות מאות חמש וקרה ,השלישי

 ' הוא סמניםממיני
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 מ א( סר )'שעיה הסס,ם אש כקן יקדח

 ובקרחת בשחפת כב( לב כלברים באפי קרחהאש
 י כב( כה)שם

 מענה , האהד : מהלולות לב' טתהלק יקדם
 ו )מיכה % אקרם בכוה בז( לג )דברים קדםאלהי
 מי כז( א )הבקוק רצ( קדימה מנקזכם מגטיםו(

 בתודה טנץ נקרמה ג( כאש )איוב ואשלםהקדמני
 ה( כג )איוב ואיננו אהלך קרם הן ב( צה)תלים
 רוה נהג ויי' יג( נו )שמות טורחה קרוצהלפאת
 ' יג( י )שם בארץקדים

 גרול י( ה )מ"א קרם בני כל מהכמת ,השנ'
 )מנעירן קדם מלכי בן ג( א )איוב קדם בנימכל
 . ש!(יט

 יר( ג )מלאכי קררנית הלננו יכי יקדר
 הים עלקנה וקדר טן( ו לטיוב קרה מניהקרחם
 ענין י( כזב )תהלימי אלך קרר למה ו( ג)מיכה
 י הםשזברות
 קדוש אין האהד, ; מהלקק לג' טתהלק 'קדש

 רבדן קדשיכז בסוד נערץ אל ב( ב )ש"אכוי'
 דק( נ4ו )ירצידו ישראל מקדוש ה( פן)תהלימו
 בכו ויקרש י( ל )שמוות ליי' שוא קדומיכםקרש

 והיד, ג( י )ויקרא אקדש בקרבי יג( כ)במרבר
 וד;חגרלתי יד( ה )'שעידן נגף ולאבןלמקרש

 ' כג( לה )הווקאלוהתקדרותי
 למחר התקרשו יד( א )יואל צום קרשו ,השני
 ג( יג )ישעיה למקרשי צויתי אני יה( א)במדבר

 והקדשם יז( עג )תהלים אל מקרשי אל אבואעד
 כלהטטו עליו וקרשו ג( יב )יסמירו דירגהליום

 המה.' הננה קנין ה( נ)מיכה

 ולא ישראל כנבנות קרשה תהיה לא ,השלישי
 קרש וגם מע( כג )רנרים מוראל מבני קדששיה
 )איוב בקרשים והיתם כר( יד )מ"א גארץהיה
 ' יד(לו

 תקהינדז י( י )קהלת הברזל קהה אם 'קדי
 לעת יו( ל )משלי אס ליקירת ותנז ל( לא )ירמ'שניו

 ויתכן , כהה טרור יקהה  לעת , כחה ככלותשיבתה

 ' י( מט )בר' עמים 'קהת ולו יצא( ביגורתולזויות

 ו( יב )שמורע  'שראל. יריי ק"ל 3י 'קדעל
 י בו( מה )ההלים אלהים ברכובמקהלות
 מי או , זזאוזד ; גזזץלקורץ לג' מתחלק 'קן
 ירושלם על ינטה וקו ה( לה )איוב קו עלב:נטה

 י4!( לד )ע"ע" תהו קו עליה ונכוה פוו( א)וכרו:
 השני חון תקות את י( כה )שם לקו קו לקוקו
 )ההלים קום יצא הארץ בכל ה:( ב )המושעהוה
 ' ה(יט

 מים מקוה פו( א לבראשית המים יקווהשני,
 . יו( ג )המכי' הכגוים כל אלהט ונקוו לו( 'א)ויקרא

 קויתי ב( ט )תהלים יף קויתי קוז: ,ששליווי
 ישורנוה מי ותקותי ה( קל )שכם נמשי קוההי"

 כיתר המלה לתוכן הו"ו להיות ויתכן סו( יו)איוב
 . יוכיח לא( מ )ישעבר יי' וקוי ,טווסן
 קהה , האהד : מהלקות לג' מתהלק יקדי

 מוסרי קהו ט( פוו )נראשית משלשת עגלהלי
 ' 'ו( י )דב' שהד יקה %א י( ה )שמוח כסףואל

 ענין ה( יו )מווקאל רבים כזים על קח ,השנן
 ' הואצמה

 א( מא )ישעיט סקס-קוה ולאסורים ,השלישי

 הב! אהד מיסור האלה המליכם שלשתנראיתי
 לזויות ויתכן , כמעכו שרידם הענין אבל ,נגזרים

 , אחת כולהפקור-קוז;

 נקטה , האהד ; .מחלקות לג' מתהלק יקפ
 יר( ה )שט כסלו יקוט אשר א( י )איוב בהיינמשי

 ראית' י( צה )תהלים בדור אקוט שנהארבעים
 ובמתקוממץ. קנה( ק'1 )שם ואתקוטטהבגדים

 ' כא( קלפו (Qw יצב(אתקוטפו

 להיותן ראוי כוו( פוו )יהו' קפו כמעפו ,השני
 , נו"ן אחריתם אשר המלין כיחר , קטןמגזרת

 י כיסור ונראה במלה יסורואענה
 ' לה( ב )רניאל קיכו אררי מן כעור ,השלישי

 . בתרמם הם קיץענין
 וקטב יד( יג מהושע שאול קטבך ,אה' 'קפ(3

 צרזריכם ישור כיקפוב כר( לב )דבריכןמרירי

המבאר
 בפנ.4ם ונקטו פה נםקר קם[ ו מחיקתך פירשתי לפירכב( השמח כהלקח, עד ולה* קרימת סמהם פקה ק =(,

 בונתם רא'רר עם הברו סמרם ונקטו : שם אמר כן כי סחלקוח שלש ראול השנית. המחלקה ווי בהעתקתנרשם
 ע"כ, . אלי שפעו לא אשר על עצפם על יתקוטטו .ואתקוטטח. . הי"וו הוא טעות כ' נראה אבל . ישהבשרש

 לעסיוה כזאה נעשה כאשר בסניהם ונקטו חהחהסעתיק'ם מ.הודה שבט יסור לא ב' סירושו ויהור , עקר"ראשח.ג, ע"י נכתב בח.י נפש. נקטה הראשע הכהוב כ' להסח פאררתק וניאה , הפשפט הפך והרז וא"ב סנורת כתיב בלווורצא(
 . בהקרפוד VY .ולסאות ומלח . עילה יבא כ. ער כחו כלות לעת רגלי סלעופחוקק

 כחב.הודה. עוד כל ר"ל שילה. על ולא פוסבעל'הויהולו
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 ' ו( צא)שהלינם

 קלט )תהלים רשע אלוה תקטל אם יקפל
 לו יקטלני הן מ( )עובדיה מקטל עשו מהרינו(
 להתקטלה וזץברוהי דניאל ובעו סו( יג )איובאעקל

 ' קטל ארסית בלשון הרג יג( ב)רנשול.

 י( ע: )מ"א אבי ממחני עבה קפצי יקפו
 בז מי כי יא( לב )נראשית החסדים מכלקטנת'
 ולהגדיל איפדו לזזקכוין י( ר )וכרמז קסונוהליום
 י כמשמעו ה( זץ )עמוסשקל

 כי( בג )דביים בידד מלית יקפיפת 'קטף
 ראש אות ד( ל )איוב שקה עלי כנלוזהמקטפיכם
 רך ינקותיו מראש ד( יו )יחזקאל קטףיניקותיו
 , כב( יו )שםאקטף

 קטר , האחר 1 מחלקות לב' מתחלק יקפיר

 א( ל )שמות קטרת מקטר טו( ב )ש"איקטרון
 ממנו תקטירו לא ה( ר )עמו' תודה מחמץוקטר
 )שב! הקסרח ענן וכסה יא( ב )ויקרא לידאשה
 הכבשן כקיפור הארץ קיטר עלה והנדו יג(טו

 )תלים וקיפוור ודלג וברד אש כח( יט)גראשית
 ' פג( קין )שם בקיטור ננאד הייתי כי ח(קמח

 ו( ה )רניוול משתרין חרצה וקטרי ,השני
 י המה ואסירה קשר ענין ינ( ה )שם קטריןומשרא
 הוא קל , האחר ן מחלקות לו' מתחלק .קל

 סוסיו מנמרים וקלו יח( כד )איוב מים סניעל
 והקל יט( ר )איכה רדסינו היו קלים ח( א)חבקוק
 עב על רכב ננ( יח )שמות אתך ונשאומעלני

 יקלו כן על נרכב קל ועל 14( יב! )ישעיהקל
 ' פזז( ל )שםררפיכם

 ואנכ' כור( יפ! )ש"ב הקלתנ' וכודועהשני,
 כיואב כבוד ונקלה כג( חק )ש"א ונקלה רשאיש

 פניהם כולא ל( ב )ש"א יקלו ומי יד( טו)ישעבר
 מקלל ד( מ )איוב קלתי הן יו( פג )תהליםקלון
 )דזבק' כנודך על וקיקלון כ( כ )משלי ואמואניו

 י נוו(ב
 קט )תהלם תברך ואתה המה יקמו ,השלישי

 אלהים קללת כי יר( יפו )ויקרא חרש תקלל לאכה(
 ' י( פגו )ירוייה בוקללוני כלה כג( כא )דבייםתלוי

 מצות יד( ב )ויקרא באש קלוי אביב ,הרביעי
 1אש בבל מי קלכ! אשר יא( דז )יהושעוקלוי

 )יחו' יינ( קלל נחשת כעין ונתצים כב( כט)ירמי
 הקלקל בלחם י( י )קה' קלקל פנים 4א והוא 1(א

 . ו( כא)גמדבר
 כן( כא )יוץןקאל יהד( בנוצים קלקל ,החמישי

 ' כד( ד )ירמיה התקלקלו מגבעותוכל

 כב! )תהלים אסי להבות חצב יי' קול ,הששי
 פט( ו )במרבר עליו כנדבר הקול אח וישכוע (.ז

 מן קל טו( כ )שטות הקחת את ראים העםוכל
 . כח( ד )דנהיל- נפלשמא

 ' יר( ב )ש"א בטרור או בקלחת או 'קלדן

 כב )ויקרא וקלויו שרוע ומוה ישור יקלפן
 ' יא( לה )במר' יצח( מקלט ערי ' וחטר גרועננ(

 ולא י( א )חנקו' יתקלס במלכים יהוא יקלס
 וקלס לעג לא( טז )קקו' אתנן לקלס כוונההיית

 י הכוה ובויון לעג ענין יד( טד )תליםלסביבותינו
 בתוך . האחד : מחלקות י3' מתחלק 'קל31

 קלע אבני לו נהטכו כט( כה )ש"ט הקלעכף
 ק% זה כל נ( ע )'ש"א ובאבן בקלע ך( מאלתיוג
 ' בו( י )ש"א בירו וקלעו ובילקופו פוו( )שונקךבאבן

 ענין ' יו( לה )שמות החצר קלעי את ,השני
 י המהיריעות

 לב( 1 )ס"א מקלעות עליהם וקלע ,השלישי
 פקעים מקלעת כט( 1 )שם כדובים נוקשותפתוחי
 . המה מתוח ענין יח( 1)שם

 יג )ש"א ולהקרדמים קלשון יישלש יקלש
 .כא(

 הקים מי , האחר : ענינים לשני מתחלק יקם
 המשנן את הקים וגיוס ר( ל למשלי ארץ אבסיכל

 ונאם ך( י )ירמיה יריעותי ומקים טו( טוהמדבר
 מלכא די וקים אסר כל די כו( ט להסתרהמהודים וקבי קימו ומגורתו א( כג )ש"ב על הקםהגבר
 ומהקם כו( 1 )שם ישמין וקים טו( 1 )דנןיהקים

 אתככב ואולך ומגורתו , כא( ב )שכםמלבין
 תקומה לכם תהה %א ינ( כו )ויקראקוממיות
 ברגליהם אשר היקום כל ואת ומגורתו לן( כו)ויק'
המבאר

 בתיך נכלל בהשם קלקל הכתוב ה.ה רשיי לפני שהיתה מנחם עם חברו ום)חם . ופאיר ppilD קלל נהשח : רשיירם(
 , הת"א במחלקה ולא הר' מחלקה . באשקלוי

 הנוסחאית וביתי שסה, מחלקה הוא מקלט ערי בל'וו רצה( יעם קלל נחשוד עם מנחם חביו . בחצים קלקל ; רש"'רצד(
 , אחת מיולקח אם ג' באן אין וגל כסו חלקיל לשון קלקל פשוע 1.ש , קלקל פסםלא

 פסטרת בטסתה כ' לסי'ו ינראה . ע"כ . התקלקליהנבעית
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 כג( ז )בראשי' היקום כל את רמח ו( ש)דברים
 פוו( ר )ש"א לראות עול ולא קביה ועיניווכיגורתו

 ~נ"וו קמו ענינו ר( 'ד )ס"א משיבו עיניו קמומ
 עגו לא עמדו כי עטו , מראורץ עיניועמדו[
 ותעמד , מדבר עמדו סו( לב )איוב רצו(עוד

 י לה( כס )בראשיתמלדת
 נקם כה( בו )ויקרא ברת נקם נקמת . ,השני
 נבוס בשמך ב( לא )בסדבר ישראל בנינקמרז
 נא )ירמיה קמי לג ישבי ואל ו( מד )תהליםקמינו
 כי ירום לא כר( ר )בראכטקז קין יקם  כנבעתיםא(

 וזכור ולהג חקכם לא כא( כא )שמור? הואכספו
 י יח( יפו)ויקרא

 רהט קחי ו( יח )נואש' סלת קמח יקמש
 קמח יעוצה בלי nDS בן טו )עועיה קמחוטחני
 . חטים כמשמעו ו( ח)המצע

 ט~( כב )איוב עת ולא קמטו אשר 'קמך
 )איוב נקטה ענק ח( טז )שם המה לערותקטטני

 ' המה א('

 החפיר ו( יט )ישעי' קמלו וסוף קנה 'קמל
 , לכריתה[ כמשכנעו כ1( לג לשם קמללבנון

 )וקף קמצו מלוא מסנה הכהן יקטץ 'ק13ץ

 כחל )בראשית לקמצים השבע שני בשנע ע(ה
 ענין י ב( ב )ויקרא קמצו מלא משם וקמץטז(
 י כממשמעו כףמלא

WD~נד )משלי קמשונים כלו עלה יהנה י 
 י יג( לר )ישעיט במבצרות וחוח קמורילא(
 קניכם , האחר ו מחלקות לח' מתחלק ,קן
 קפוו קננה שמה יד( 1 )בראש' התנה אתתקצנה
 בעברי תקנן כיונזז וזניו כוו( לד )ישעירוותסלפו

 קנדה מן נודרת כצפור כח( טח מרסקק פחתפי
 ' קק( כט )איוב אגוע קני עם ואכזר זד( כו)נושלי

 י3ד( יד )ברא%יר? וארץ שמיכם קנה ,ועשני
 ראשית קנני 'י' כד( קר )תה' קנינץ. הארץטלאה
 א לטיוב בארץ פרץ ומקנהו כב( זק )משליררכו

 רב וכנקנה לג( לו )שבז עולות ל אף מקנהי(
 הוא מקנה ארץ א( לב )במרבר ראובן לבניהע;
 הבו יב( לח )יחו' וקנין מקנה עשה ד( לב)במ'

 מלות בם :מצא ורק ההעתחית בכל חמר הזה הכת"כרצו(
 בשרש 3פ נמצא כיכן כדעת', יהוםפת'ו מרבר'עמרו
 מלת מרבראחרי מלח וםרוש1כם1שנחםריז 65.רטצר
 גפ כן , הקירא להבז וצריגהעמרי

 נאי
 ת םרא1 מלת 3חסרח

 עמיו. אהר' קפואיאחרי

 ובמקנה הצאן ובמקנה טו( סו )בראשיתטקניכם
 )וכריה מנעורי הקנני אדם כי '1( טז )שםהבקר
 י מקנה על העקירני ענינו ה(יג

 ב( כא )שמות עברי עבד תקנה כ' ,השליש'
 קוניהן אשר יד( כה )ויקרא עמיתך סיר קנהאו

 )סשלי הקונה יאמר רע רע ה( י1ו )זכרכם'הרגן
 ' יט( לג והראשית השדה חלקת את ויקן יד(כ

 1 )ירמיה מרחק מאר, הטוב וקנה ,דזרביעי

 מחציתו בשם וקנסן יד( ד )שיר וקנפון קנהך(
 . כ1( ל)שמות

 יר )מ"א בטים הקנה יגור כאשר ,החמישי
 וששדן כב( לא )איוב חשבר מקנה ואורעיטו(
 וקנחם כפתריהם לב( כה )שמו' מצרור יבאשקנט
 ' ו( ימו )ישעיה קמלו וסוף קנה לו( נה)שם

 ו( כוו )ישעיה ייתקלו בקנה וכטף י"( ,הששי
 מב )יחק סביב המדדז בקנות קניכם מאורןחמש
 ' ג( כ, )שם המרדם וקנהטו(

 טו( לב )שכם וקוננודז ד-ויען קיניו ,ותשביעי
 ויקונן טו( לב )מבז' אותה תקוננה הגויכםבגורז
 הקינות על כתובים והנם י י י י שנזוהה עלירמיה
 טו( ט )ירטיבו לכיקוננות וקראו כה( לה)דה"ב
 ' הם הספדענין

 משקל כיאות שלש קעו ומשקל ,השמיני
 יזמקני7 ר7קנאדק סמל פוו( כא (f'eנחשת
 ' ג( זז)יחזקאל

 אשתו את וקנא קנאה רוח עגיו יעבר .קנא
 טו( ה )שם הוא קנאת טנחת כי יר( ה)במרבר
 יי' ונקכז קנוא אל מוו( לב )דברים בוריםיקנאהו
 . ה( כ )שמות קנא אל ב( א)נחוס

 יד( ד )גזיר וקנמון קנה וכרכם נרד 'קבמן
 סחציחו בשם וקנמן יו( 1 )סשלי וקנמון אהליםמר

 ' כג( ל)שסות

 יח )איום למלין קנצ' תשימון אנה ער יקכץ
 י חמה יצה( תכלעניןב(

 י עט( )יחי ועש יקוסם פרוז יאת 'קנז
 ' יקוצץ כמו ענינו כפיפתרונו

 י( טו )משלי מי שפת' על קסכז 'קסמם

 מחלקה עם  הקהות המחלקה קורו לה חוברה בל'חרט(
 קעו ופשקל . לשמם בה וחלקה השסימת ופחלקה ,החסש'ח

 1 לבד הסבה חקבאח רס"ל .לבד
 ' היא והכל , חם הבל p'y כתיב ולו3רון ברלין בהסחרצח(
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 )במרב' בירם וקסמים י( 'ה )רברים קסמיםקסם
 וחשכות גג( כג )שם נישרא4 קסם ולא ז(כב
 י להם אחד יסוד ו( ג )מיכה מקסםלהם

 ג( ט )יחולחל במתניו הספר יקסת יקסרנ
 י [ קש שרש להלן]עיין
 והוקע , האחד : מחלקות לב' מתחלק יקע
 יצט( קעקע וכתבוע ר( כה- והמדבר ,ייאותכף

 ' כח( 'ט)ויקרא

 כאשר ח( ו )'רמיה ממך נמשי תקע פן ,השני
 י המה הסרה ענין יח( כג )מווקאל נמשינקעה

 קערה יג( ז )במדבר אחת כסף יייז ק יק31ר
 קערתיו ועשיות סד( 1 )שם שכירדן שתיכזכסף

 י נט( כה)שמות
 הקף , האהד : טחלקורץ לל מתחלק 'קף

 )תה' "קיפוני מרעים עדת ג( 1 ליהושע העיראת
 ה( א )איוב המשתה ימי הקיפו כי וזהי יו(כב

 ראשכם פאת תקפו לא יד( ו )מ"ב העיר עלויקמו
 י השחתה ענץ תקמו לא ויתכן בו( יפו)ויקרא
 לר( י )ישעיה בברול היער סבכי ונקף ,השני
 ו( יו )שם זית כנקף א( כפו )שכם ינקפוחגיכם
 ' השחתה ענין כר( ג )שם נקפה חגורהותחת

 ' ננ( י )מ"א ותכייס וקמים שנהנים ,השלשי

 ח( טו )שמות 'ם בלב תהמת קמאו 'קפא
 'קרורם אור יהיה לא י( י )איונ תקסאניוכגבינה

 ' ו( יד )ונריהוקפאון

 קפרה , האחד ן מחלקות 5ב' מתחלק ,קפד
 ' יב( לח )ישע' היי כארג קפדתי כה( 1 )ההו'בא

 . יא( לד )שם וקפוד קאת וירשוה ,השני
 אב! , האחר : מחלקות לב' טתחלק 'קפץ

 תקמץ ולדו '( עז )תהליכז סלה רחמיו באףקפץ
 )איוב פיה קפצה ועלתה ז( בוו )רבריכ? ידךאת
 ' כוו( נב )ישע' פיהוק מלכיכם יקפצו עליו טו(ה

 ענינו י ח( ב )שיר הגבעות על מקמץ ,השני
 י עליויורה
 כל קץ , האחר : טחלקורץ לו' מתחלק יקץ
 מצרים גבול מקצה יג( 1 )בראשית לפני באבשר
 )תה' קץ ראיתי תכלנה לכל כא( סו )שם קצהווער

 בקצרה א( טו )רברים שנים שבע מקץ צו(עיט

 בחברות מקצה מג( יר )ש"א ביד' אשרהמטה
 הן ד( כו )שמות השנית במחברת הקרנונה י ''

 י 'ד( כו לטיוב דרכיו קצותאלה
 ק'ז כלוב יו( עד )תהלים וחרף קיץהשני,
 בקק ש ט( טו )ישעכם קיצך על כי א( ח)עמוס

 ' ו( יח )ישל השט עליו וקץ טו( ג )עמוסהקיץ

 )בהדבר ישראל בני ממני טואג ויקץ ,השלשי
 נעלה יב( א )שמוח ישראל בני 1DD' ויקצו ג(כב

 ורחק מצוק ענין ו( ו לישעיה ונקיצנהביהורה
 'המה

 לב( י )סחב בישראל יקשות יי החל ,הרביעי
 קצתי כג( כ )ויקרא בם ואקץ עשו אלה כל אתגי

 למשלי בתוכחתו תקץ ואל סו( כו )נראשיתבהיי
 , המה מאיסה ענין יא(ג

 טו( כח )3ראש' משנתו יעקב וייקץ ,החסיי
 אדני כישן וקץ לא( ר )מ"ב הנער הקיץלא

 מד )שם לנצח תזנח אל הקיצה מה( עת)תהלים

 ' כו( לא )ימיה ואראה הקיצתיכר(

 וקצץ יב( כה )דברים כפה את וקצתה ,גוששי
 ורגליתכ! ה-יהכז בהנועם ג( לסי )שמוועפתילכם

 עבוטו קצץ צדיק י" ו( א )שופטיבםמקצציכם
 ' ד( קכט )תהייתןרשעים

 ארז יח( ג )בראשיות וררדר וקוץ ,רהשביע'

 נסוחיכם קוצ'ם ו( ח )שוסתים המדברקוצי
 י יב( לנ)ישעיה
 גה( ו )מ"א אחד וקצב אחת מרה 'קצב

 שמה וישיך עץ ויקצב ב( ד )שיר הקצובותנערר
 י ו( ב )יונה ירדתי הרים לקצני 1( 1)מ"ב

nsp' כה( כח )ישע' יורק וכמן קצח י"פיץ 
 . בז( כח )שם קצח יורש בחרוץ לאכי

 קציניך כל '( א )ישעיה סדם קציני 'קצן
 ז(. ו )משלי איןלהקצין אשר נ( כב )שם יחדנדרו

 מי ' "אקד י מ"יקית יי טת"יק יקצז3
 : המה קטורת עצ' ט( מה )תלים קציעותואהלות
 ן כד( ל )שמות קציעתא קדה ארמית בלשוןונמהו

 ענין מא( יד )ויקרא מבע מבית יקצע ,השני
 ' ענינו לפי הואממצל

 חצר במקצע חצר והנה ,הישליש,
המבאר )יחוקאי

 עקע ק יכף, .. לעולם נכחק שאיני ושקיע חפחו"ח כהב קעקע וכתבת רש"':רטט(
 . ל'כ וכי' עליהפ אותן וחולץ בארץ עץ וששובץ , והוקענופ , אותם והוקעלשת
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 למקצעותי כב( מא )שם לו ומקצעותיו נא(סו

 י הסה ?ויות ענין כג()שמות'כר
 קצף , האחד , מחלקות לא' מתחלק יקצף

 תרעש מקצפו ב( ) א )ונרמה קצף אנתיכם עלד'
 י י( ם )ישע' הניתק- ני_בקצפי י( י )ירמיהארץ

 ותאנתי ז( י )הושע מים סני על כקצף ,השני
 על כרתח ענינו בטי פתרונו 1( א )יואללקצפה
 . ש( מיםפני

 כי , האחד : מחלקות לגי מתחלק .קצר
 )תה' ימי קצר כ( כח )ישע' מהשתרע המצעקצר
 )שמו' רוח מקצר א( יד )איוב ימים קצר כד(קב
 ירי קצרה הקצור ו( ב )מיכה יו רוח הקצר פו(1

 ' ב( נ )ישעתקכופרות

 כי י( כג )ויקרא קצירה את וקצרתם ,השני
 )תלים קוצר כמו מלא שלא ע( ר )יואל קצירבשל
 יפו( כד )רבריכט בשדך קצירך תקצר כי ו(קבכן
 , ה( ה )איוב יאכל רעב קצירואשר

 ט( יד )שם נטע כמו קציר וערוה .,השלישי
 יונקותי ענין יב( פ )תהלים ים ער קציריהתשלח
 ' המה יניקול]נקה

 נאשר כח( יח )ויקרא הארץ תקיא ושן יק
nap)פיו( כה )משלי והקאתו תשבענו פן )שם 
 ' ט( כה )ירמס; וקיו שכרושתו

 קרדם , האחד ; מחלקות לטף מתחלק יקר
 גדולתו המארת יקר ואת סו( % )משלי מפניניםהיזו

 )תהלי' שא( ניקרותיך מלכים בנוח ר( א)אטתר
מה
". 

 הרר ענין .י%( כופו )שם ילין בל ביקר ואדם
 . המהויוקר

 בו( ספו )סוכם שב( נפשם מריון ויקר ,השני
 כו )שם קרי בחמת מא( כו )ויקרא בקריעמכם אי אני אף יו( כה )משלי רעך מבית רגלךהקר
 איש רוח יקר ע(. יג )ישע' מטו. אנוש אוקירנח(

 . המה מניעה ענין. כו( יו )משלי.תבונה
 )קהלים ולרשע לצריך אחד מקרה ,השלישי

 י( כח )ש"א הוה בדבר עון אם.יקרך ב(ט
 אלהיכם וקר ע( כר )בראשית היום לפני נאהקרה
 )אסח, קרהו אשר כל אח ד( כג )במד' בלעםאל

 מקררו ויקר כט( מר )בראשית אסון וקרהו ז(ר
 ' המה מגיעה _ענין ג( ב)רות

 וממוריכן כה( כה )משלי קרים מים ,הוניעי
 למני כב( ח )בראשית וחם וקר %( לו לטיובקרה
 ביום בנד מעדה יו( קמו )תהלים יעמד מיקרתו
 , כ( כה )משליקרה

 ג( קר )תלים עליותיו במים "המקרההחמרתי
 )מ"ב הקורה מפיל יז( א )שיר ארזים בתינוקרות

  בעצלתים ח( יכו )בר' קרתי בצל באו כן על ה(1
 שנ( 'ארגו עכניש וקורי קו( י )קהלת המקרהימך

 . ג( ג )נחמיה קרוהו המה ה( נכו)ישעיט
 ושמתיך יג( )ירמ,ב חיים סים מקור ,הששי
 ההם האניצים העיני נב( לג )שמות הצורבכפרת
 משחת ומקור נרפש מעין יד( טו )במדברתנקר
 ז( יב )וקרא דמיה ממקר וטהרה כו( כה)משל'
 בר מקבת ואל בג( ח )ימיה דמעה מקורועיני
 יו( ל )איוב מעלי נקר עצמי א( נא )ישעיהנקרתם
 פים ושתיתי קרתי אני יז( ל )משלי נחל ערבי'קרוה
 . כזז( לו)ישעיה

 קריה ג( מח )תהלים רב מי קרית ,השביעי
 לטיוב קרת עלי שער בצאת' כא( א )ישעיהנאמנה
 והקריתם ג( פו )משלי קרת כורמי גטי על ו(כפו
 ' יא( לה )במדבר עריםלכם

 ארמנות ו( כב )ישע' מגן ערה וקיר ,השמיני
 וארכו וככפתור ופלשתיות ב( ב )עמוסהקריונם
 ה( א )עמום קירה ארם עם וגלו ו( כו )שםמקיר
 ' מדינהשם

 ורעית לו( יר )ויקרא הבית נק"-ת ,התשיעי
 וחוציה העיר מקיר ח( מג )יחו' ובינתכםביני

 , הששי מהמחלקת להיות ויתכן ד(. לה)כמודבר
 )ישעי קר מקרקר יו( כד )שם שח בני כלוקרקר
 ' ה(כב

 קרא , האחר ; מחלקות לג' מתחלק יקרא
 להושע קראו מצרים ד( מא )ישע' מראשהדרות

 מרוע ו( כב )דברים צפור קן יקרא כי ,השני
 לב )שם אחם ותקרא כב( ע )ירמיה אלהקראני
המבאר

 אנוש אוקיר כמו . ~ניעה לשון חברו וסיחם : רשיישב( . ס"א אע, על כרחימא ותרופו : כתוב בניוש(
 ' ע"כ tPD3 פדית ושנע בלופר . קרי בחטת עמם יאלך , 100 עם טהורה 11 ח.בה סעדיה רב בנקור ראיתי : רפ4"שא(

 שהעכביש "ש ע קורות בפהברה חברו .כנחם : רש'י שג( ופרחם . טירנשח והססך ,וד בו שצהוב . ,קב למשסה נחן0'
 ., בקירות ארינותיו . ,' פ1 סכלי יקר כסו יקר לשוןחברו
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 יר( ד )שמור? לקראתך יצא הוא הנה וגםבג(

 ' סו( כח )ש"א אעשה מה להודיעני לךואקושה

 שו( יז )ירמיה לד ולא דגר קרא ,ותשלישי
 ' ג( כו )ש"א בהרים הקרא ירדףכאשר

 קרב , האחד : מחלקות לג' מתחלק יקרב
 יחפצון אלהים קרבת כו( ה )דברים ושמעאתה
 )נמ' יי' נושבן אל הקרב הקרב כל 3( נח)ישעיה

 ' ב( כ )רבר~ המלחמה אל כקרבכם והיה כח(יו

 ופרש טו( קק )שם מאהק- מקרבך ננייד ,דגמני
 ישפט אלהיב( בריב יא( כה )ישופה בקרבו'ריו

 קנ )ומם קדינו שם את קרני וכ4 א( פב)תהלם
 כרעיו על ראשו פו( א )ויקיא וכרעיו וקרבוא(
 ' להם אחד 'סוד פו( 'ב )שמות קרבוועל

 ג( יד )וכריה קרב ביום הלחמו כיום ,השלישי
 מכלי חכמה טובה לא( סח )תהלים יחפצוקרבות
 )דניאל קרישין עם קרב עבדא יח( פו )קהלתקרב
 ' וזעוה כולד;כ:וז לשון כא(1

 וקרח , האחד : מחלקוה לב/ מתחלק 'קייאק

 כפתיכז קרחו משליך מ( לא )בראשיוזבלילכי
 ' כב( א )יהו' הנורא הקרח כעזו יו( קמו)תלים

 כנשר קרחתך הרהיבי , ' ' וסי קרחי ,השני
 כא )ויקרא בראשם קרחה קרחי לא מז( א)סיכה
 בקרחתו לא( כו )יהו' קרחא אליך והקריחוה(
 פוהור.הוא הוא קרח. מב( יג )ויקרא בגבחתואו

 ' כג( ב )מ"ב קרח עלה קרח עלה מ( יג)שם

 יו )יחזקאל עור עליככם יקימתי ,קרכם
 כמו ח( לו )שם מלפועלה עור עלותם ויקרםו(

 י עליהםויסך
 אלרם , האחר : מחלקות לב' מתחלק ,קרן
 לקחנו ב( ב )ובריה יהודה את ורו אשרהקרנות

 . כ( ז )דל עשר קרנינו ועל יג( 1 )עמו' קרניםלנו
 לה( לר )שמות משה פני עור קרל כי ,השני
 . המה הוד ענן ד( ג )חבקוק לו סירוקרנים

 )שמוות בליאת הקרסים את נסבאת .קרס
 קרס בל כרע לג( יפו )שם קרנפיו קרסיו יא(כו
 . ב( מו. )נמם יחרו קרעו קרסו א( מו )זשעיהנבו

 ' 15( כב )ש"ב קרסלי סעדו ולא .קרסל

 לבבכם וקיעו ו( ג נקהלת לקרוע יין .קריזת

 טו(-ויקרעי לה )תהלים דמו ולא קרעו יג( ב)ישל
 . שד( כ( א )איוב טעלואת

 קרץ , האחד : מחלקות לג' מתחלק .קיץ
 אנ גם קרצתי טחטר נ( מו )ימקו בא באמצפון
 . ו( לגלאיוב

 יתן ומן ערץ יג( 1 )משיי בעיניו rP ,השני
 לה )תלם עין יקרצו חנם שנאי י( י )שםעצבת
 . הם רמו עניןין(

 ו )דגי~ול דנשל די קרצוהי אכלו .די ,השלישי
 . ח( ג )שם יהודית די קרצ'הון ישכלוכה(

 )שביות למשכן הקרורים את יעמית .קרש
 קרשך יט( כו )שם האחד הכרש תחת פוו(כו
 . ו( כו )יחוקאל שןעשו

 נקש , האחד ; מחלקות לואו מתחלק .קש

 רןררף 'בש קש ואת יר( פג )ומהלזם: רוחלפני
 יב( ה )שמות לתבן קש לקשש כה( ינ)איוב
 . כמשמעו לב( מו )במ' השבת ביום עציםמקשש
 אב( טו( לה )בראשית בלדתה ותקש ,השני

 בויש דבר ויקש כה( ל )איוב יום לקשה בכיתילא
 )בראש' קשות אתמ וידבר מד( יט )ש"ביהודה
 . ו(מב

 בד( נ ולרטיה נלכדת וגם לך יקשת /השלישי
 אחריהם תנקש טן ב( 1 )משלי פק- באמרינוקשת
 בהם טו( ו )שם י הוא כנוקש כי ל( יבלרברים
 יקושים כשך ישור יב( פו )קהלת אדם בנ'יוקשים
 . כו( ה)ירמיה

 כמלונה ה( יא )במדבר הקשאים את ,הרביעי
 . ח( א )ישעברבמקווה

 ג )שם קרחה טקשה מעשה ותחת ,החמישי

 . לא( כה )שמות המנורה תעשה מקסוהכד(
 ו( ה )רניאל נקשן לדא דא וארכבתא ,הפרף

 . הוא נענוב ענין י בתורה דטיק לואז
 אנמר כל , האחד . : ענינים לשני טתחלק .קש

 קשקשים ושריון פו( יא )ויקרא יקטקשת סנמ"ילו

 וקשותיו ו( ד )במדבר הנסך קשות ואת ,.השני
 מגזרתם היות ויתכן כס( כה )שמותומנקיותיו
 . ג( פו )יחוקאל הספר קסת סגורת(]נה"וב
המבאר

 חלקו לא ואחרי , אחרת למחלקה מחלקו טיחם האז שהפוך . בפוך תקרעי : אמר ל[ ד ירם" : רל"של
 , לאחד חשבהו חלק לא טוחם וגם . שפעח' כך השן קרע כסרחיםוראה

 בפתרוני וברל בפוך תקרע, הקו אלו ליל . ע"כ , קרעבמחברת
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 לקול הקשיבי יו( י )תהלת אזנך תקשנ .קשב

 . ז( כא (YW/ קורב רב קשב והקשיב ג( ה )שםשועי
 יו( סג )ייצלה מיראתך לבנו תקשיה .קשדץ
 קשיון ענין יש( לי )איונ 5ה %א בנקץהקשיה
 - הענין לפיהוא

 כב )מעלי אמת אמרי קשט להוריעך .קשש
 כועבדוהי כל די ו( ס קהלים ס5ה קש% מפניכא(
 . מז( ב )שם אלהכון די קשפו בון לר( ד )דנ'קשופו

 ויתנו י%( לג )בראש' קשיטה לטאה .קשפ
 ' ש( סב )איוב אחת קשימה איגדלו

 זק( 1 )דבריכם ירך על לאות יקשרתם .קשר

 בהלון)מהושע תקשרי ג( ג )משל' גרגרתיך עלקצירם

 והקרובים כח( לה -)ברא' שני ירו על ותקשר יחןב
 לצו ה( כב לש"א על' כלכם קשרתם כי ,אליהט

 קשר היה העם יחכיר אשר -לכל , קימרתאטרון
rrtw1)ויה' ק 1 קיסוס עטוס שיך קשר יב( ה 
 שה( ליעקב והקשרים יב( %ו )ש"ב אמץהקשר

 ' כזב( 5)גראשקע

 rP~)I ד( ב )ש'ש החים גברים קשת ;קשרם

 קשת יהורה בני ללווך פו( ג )הבקוק קשתךתעור
 היו פו( עת )תלים קשת רוביי נושקי קץ( א)ש"ב
nep~י סו( 1 להושע המהה 

 סומסנידז ססנתרין מבכא קתרט .קו~רוס
 הטה. וכור כלי ה( ג)רני~ול

 קו"ף מחברתותשלם

 רי"ש מהברתאהל

 רבץ רבע רבך רבר רב , ראש ראם .רא
 רדיד רד , רגש רגע רגן , רגם רגל רגו רגב ,רבק
 רוב! רוה רז רוה, רהבו, רהב רה רדף,ררם

 , רחש רחק רחץ רחף רחם רח5 רהב רה ,רון
 , רכש רכס רכל רכב רך , רמתו רטפש רטברט
 , רסן רם , רן , רמש רמס רמן רמך רטהרם
 רף רעש, רעץ רעף רענן רעם רעל רער רעברע

 רץ רפות, רפש רגש רפק רמסד רסס רפדרמא
 רקנם רקה רקד רקב רק , רצף רצע רצהרצד
 רתם רהט , רשת רשף רושע רשו( רש , ר ,רקע
 . רתתרתק

 וחרא , האחר ; מהלקות לג' סתהיק .רא
 וירא ו( ג )בראשית לטאכל העץ טוב כיהאסוה
 פניך ראה א( מב )שם במצרים שבר הס כייעקב
 טו )שם הלילה גטראת יא( מח )שם פללתילא
 מראות ואראה ו( יב )במ' אתודע אליו במהרהב(

 . י( לג )ברא' אלהים פני כוסה א( א )יהוקאלאלהים
 אידה ב( פ )שב! וחתככן ומוראככ! ,השנ'

 . ו( עו )תה' לגיורא שי ..יובילו ו( א )מלאכימוראי

 א )ויקרא בנצתה מראתו את והסיר ,השלישי
 ושמחץ. א( ג )צמגיה ונגאלה טוראה הוימז(

 . הם טנוף ענין ו( ג )נחוםכראי
 יטקינ' , "אטד : מתיקית יר' טת"לק .ראם

 לו ראם כתועפת כב( נב )תהלים עניתנירטים
 ,. - כב( בג)בטרבר

 יה( כה )איוב יוכר לא וגבעת ראטות ,הניני
 . הוא השהםמאנני

 כראשית , האחר ; השיקות לג' סתהלק .ראש
 יאת הכמה ראשית א( א )בהאשיה אלהיםגרא
 ב( יב לשטות לכם הונו ראשון י( קיא לתהליםי"

 מראשיוע ו( 1 )עמוס יכמיהו שמניכם ,וראשית
 גזראשו אלילה;, והקרבים נא( טו )במד'ערסתיכם

 יחסר אל ראשך על ושטן יב( יג )ויקרא רגליוועד
 והמה ב( ל )שם הטפיוה ראשי אל זז( פו)קהלת
 ' י( ב )בראמרת ראשיםלארבעה

 0זה ינ( ל )שמות ראש את חטוא כי ,השנ'

המבאר
 והסר זה ולפי , ע"כ . עבירן למחה קוד הפתקשרות אותן ומפקם המקשר1ח: על אמר מא[ ל ]ביא' רש"':שה(
 הקשי ייהי לא[ סו ]ש"ב בקשרים אה'תפל עםחברו

 . לפק' אשר הנוסחאות נכל האלה הכחובש שנ' הזה בשרש אמץ.
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 נשאו ומשנאין- יו( קלפו )תהלים ראשיתםעצ10
 טוייב רמו ככגים.ני ראש והגה ג( פג )שםראש
 מכו( לא )במדגר ראש את ושאו עברק- ע(כב
 . המה מניןענין

 ופרח וץ( ג )איכה ותלאים ראש ,דזשליומי
 )תה' ראש בברותי ויתנו ד( י להושע משפטכראש
 וראש יו( כס לדברים ולענה ראש פרה כב(מש

 כישפנו לראש הפכתם כי לג( לב )שם אכנרפתנים
 . (ד( ח )'רמיה ראש סי ועמקנו יב( 1לעמום
 כי ויהי , האחד : מהלקות לד' מתחלק .רב
 מופתי רבות לטען א( 1 )בראפף' לרב האדםהחל

 . 1( ד )הושע לי חטאו כן גרבם ט( יא)שמות
 ל( לב )דבר' רבבה יניסו ושנים , אליהםוהקרבים
 קרש מרבבת ואתה ו( צא )תהלים מימינךורבבה
 יח( סח )תהלים רבתים אלהים רכב ב( לג)שם
 והקרביכז . י( ז )דניאל יקוטון קדגווהי רבבןורבו

 כה )ויקרא אכלך תתן לא ובסרבית ,אליהם
 ל~(,

 ותרבירז הונו סרבה לו( כה נוקרא ותרביתנשך
 טדיג(. )תה' במחייהם רבית %א כחח()משל'
 )נחמ' רבים .אנחנו ובנתינו בנינו אומרים אשררש
 לחיכה ורבדני טפחתי אשר אליהם והקרבים , ב(ה
 רבתה יד( לב במד' חטאים אנשים תרבות כב(ב

 , ב( יט )יחוקאלגוריה

 וימררהו כ( כא )ברא' קשת רבה ויהי ,השני
 נ )ירכתה קשת דרכי כל רבם כג( סטורבו.)שס

 . יג( פו )איוב רביו עלי יסבוכט(
 נח( ג )איכה נפשי ריבי ארני רבת ,השלישי

 )אייב תריבון לאל אם י( ב )ש"א מריביו יחתויי
 אגחגך,ע5 יג( כ )גמרבר טריבה מי המה ח(ינ

 . ח( פא )תהלים סלה מריבהטי
 ג( לב לדברים עשב עלי וכרביבים ,הרביעי

 וינענעו כב( יד )ט-ם'ה רביהם יתנו השסיםואם
 . ג( ג לשם היה לוא וטלקושרבבים

 ווביד מג( טא )בראשית הזהב ינד .רבר
 ערשי רגרתי טרבדים "( טן )יחזקאל גרונךש

 . סו( 1)משלי
 ולסחבת יד( ו )ויק' תנ"נה מרננת .רבד
 . כט( כג )דה"אולמרבנת
 רביעת , האחד ; מחלקות לג' טתחלקר3121'

 יט( א לבראשית רביעי יום ס( כן )שטותההין
 כפגל יהנה רבוע כה( 1 )מ'צ דביונים הקנורוגע

 , .ארבע מגוית ט0 כח)שמות

 כ ייקרא אתה לרנעח בהמה גל ba ,השגי
 יט( י% )שם כקאים תרביע לא בהטתךכוו(

 ארכיית בלשון רבץ וכל ג( קלסו לתלים וסתורבעי אדח-
כבוהו.

 כב )דברים האפרהים ש רבצת יהאם -ייקרץ
 ואין ורבצת ה( כג )שמות משאו תחת רבץו(

 1( נ )ירסקו רבצם שכזזו יפי( יזו לאיובמחריד
 .כשמטעו
 כיז (vf'e בביוב מרבק עג5 יואשה .רבק

 ' רףהוא ענין כ( ג )מלאכי טרבק כעגלי ופשהםכד(

 לג( כא )איוב נחל רגבי לו מתקו .רג21
 הרי[ ונולהב בתרי לח( לה )גטם ידבקוורגבים
 . המהאדווה
 ואל רגזו מוז( כח )דבריכם תו לב .רגז
 )ששירז וסרגוך טעצבך ה( ד )תהליםתחטאו

 תזכור רחם ברגו י( ו )ש"ב . עיר ירגז ולא ג(יר
 הסרניו יא( כג )שם טמלנית הרגיז ג( ג)חבקוק
 , ו( ט )איונ ממקומהארץ

 רגל , האחר ; נשהלקהז לף"1 טתאלק .רגל
 רגלך משבת תשיב אם כד( כא )שמות רגלתחת

 שו )כטדבר רגלי אלף מאות שש יג( נחוקששה

 וטרגלתיו וורעתיו כוו( זז )שופפוי' ברגליו שלחכא(
 לרגל יד( ג )רות מרגלותיו ותשכב ו( -')דנאל

 יר( לג )בראשית הילדים ולרגל לפני אשרהמלאכה
 . ה( ש )שמות ברגליך אטור העםוכ5

 ולשתות כף( יט )ש"נ רגליו עשה ולא ,השני
 רגליו את להסך בו( 'ח )מ"ב רגליהם מימיאת

 וירגל נ( סו לתהלים לשנו על רגל לאהשלישי,
 . כח( יפו )ש"בבעבדך

 א( ב ליהושע מרגלים אנשים שנים ,הרביעי
 )במד' יעור. את לרגל 1( יד )שם הארץ אתלרגל
 . ט( סב )בראשית אתם סרגלים לב(כא

 שלש כח( כב )בכון רגלים שלש זה ,החמישי
 . יר( כג )שכווון לי ,זזקגרגליבז

 ל( ל )בראשית לרגלי אתך יי' ויגרך ,רוששי
 . לסיעניכמו

 ורגנם , "אחד : מחיקת לל טתחיק .41כם
 רגמתם יהודה שרי ב( ו )זכרקז ואנשיומלך

 . מעוקר[ הטבור ]שע להקתם נמו נח( סח)תהלים ש"
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 נ( כ )ויקרא. באבן ירגטהו ד4רץ עםהשני,

 אבן כצרור יד( כד )שכם , העדה כל אתוורגמו
 . ח( בו )טשליבטרגמה
 ח( יח )משל' כטתלהסים נרגן יבף .רנן
 ילוכדו ורוגניכם כו( א )רברים באהליכםוחרגנו
 י כד( כס )ישעטולקח

 רגע , ד41וחד ; טהלמות לג' מתחלק .ויכפן
 לרגעים ה ל )תלים באפו רגע כי ה( לג לשמותאהד

 )ירידיה גוי על אדבר ורגע ג( בז )ישעיהאשקנה
 ועד פנו( כו )י,קוקאל של.  לרנ"מכז וזזרדו פו(זז

 וכרגיעה כי יפו( יב )כושלי שקר לשוןארגיעה
 ' יט( מט )ירטיה טעליאריצגו

 הרגעי ב( לא לשם בישראל להרגיעו הלוך ,,השני
 ע( כח )ימשה המרגעה ויאת 0 סו לשםודמי
 . יד( לר )שם לימת דוגיעה שםאך

 4גע ה( ז )איוב וימאס רגע עורי. ,ותשלישי
 ך( לה )תלים ארץ רגעי ועל טו( נא )ישעיההים
 . ארץ דכאי עלכסו

 נבית א( ב )תהלים גוים רגשו "ה .רנש
אלהים

 נהי
 און פשי טרגשת טו( גה )שם ברגש

 . יב( ו )דני' הרגשו. אלך גורש אדין ס סר)שם
 והיום , האחד ן מחלקות לג' מתחלק . רווי.
 רדנו עסי אמרו טדוע יא( יט לשופכנים 0אדרד

 ב( 1 )עסיס פלשתינם גת ורדו לא( ב)ירמיזו
 עניי וכר ו( נח )עמעום בית תברז מרודיםועניים
 קתלים והוחרמו בחלך הניעסו ים( ג. ואיכהומרורי
 . 'ב(נט

 רדה כה( א ובראשי הים בדגת ורדו ,השני
 יריהם על וררו והכהנים ו( יד (rrtnt גויםבאח

 וירד ב( יד )ישעהז בנגשיהם ורדו לא( ה)ירטנה
 לאדיים נמריד ירד או ח( עב ותהלם ים עדכוים
 אש שלח יג( ה )שופטים בגבורים לי יד י4עם

 וללהיטה בשיחי אריר 'ג( א )איכה ירדנהבעיטתי
 . ג( נה )תהליםשח(

 חברו כך ארנמן לשת רקמתם כמו רנסתם רשש,שו(
 בםרנםה א14 כשיור על ם נ ר בשרש והרד,,ק ע"כ. ,מנהם
 ופ4 ארנבן כסו בסרנכה כהב ואאיץ , ונ"ל אפר ח[ כו]פשל'
 כבור לכבל השוע כן ארנבן בכנר החיצית מאבנ, אבןכצרור
 רגמתם זהורה שרי . נקודות בעתו ב( י )וכריח יאנשו סלךורגם
 . ע"כ הנכת וחיא פלך ורגט שמאצר . כך שסם העאנשים שני אולי . סלך ורגם חרגם לא וענחן שוים ויחם . קהלםפ4

 לשת רקפתם כטו רנפתם באמרו עצמו את סוחר שהואמלבר כי . 4'ל רשש בדברי טעות ארח נפל כי.בהכרח יראהוהקורא

 האריה טגוית ... . כפיו א5 ויורחו ,אש*שי
 פו(. יד )שופטים הדבשרדה

 ז( ה לשיר מעלי רדידי נעץ נשאו .רעילות
 . . בג( ג )ישעיה והרדידיםוהצנחות

 וישכב ו( א )יאה נרדכז לך מה .ייו.;במ
 י )משלי מביש בן בקציר נרדם ה( א )שםוירדם
 . יב( טו )בראשית אברם על נפלהוחרדונהה(

 ט( 'ד )שטות אחינכם מצרים וירדפו .ריפוף
 יבקש והאלהים כב( 'פו לאיוב אל כטו תרדמנ'לבזה
 . . טו( ג )קהית נרדחאת

 ח( כזד וכשעקה תרהו ואל תפתרו אלרדה.
 ) .כטשטעו

 איביי י( צ )הקם יאיז עמי יוהבם .רהב
 ה( 1 )שיר הרהעוני שהם ד( פו )שם ובבלרהב

 בוקן הנער ירהבו ג( קלח לתלים עו בנפשיתרהבני
 ענין ו( ל )שם .שבת הם רהב לואת ה( נלישעיה
 . הםממשלה
 לח( ל )בר' המים בשקתות ברהטים 'רזקמז

 ברותיה רהיכונו כנא( ל )שם ברהטים הצאןלעיני
 ' ו( ז )שיר ברהטים אסור מי יז( א)נפיר

 לרוחתי כ( לב )איוב לי וירוח אדוחה .רךדז
 יד( ד לאסתר והצלה רוח נו( ג ואיכהלשועתן
 בגן מתהלך כג( כוו )ש"א לו ופווב לשאולורוח
 . ח( ג )בראשית היוםלרוח
 רז וכל , האחר : מחלקות לב' טתחלק .רן

 לטגלא יכלה די רוין. וגלה ו( ד )רנשול לך אגםלא
 יח( ב )שם רנה רוה על סו( ב )שם דנהרוא
 . הטה סורענין

 ך( יג )בטדבר רוה אם היא השמנה ,השני
 בנמשכם רזון וישיח מז( י לשעתק רזוןבטשסניו
 ומשסן כ( לר )יחו' רוה שה ובין כוו( קו)תהלים
 . ד( יד )ישעען יחהנשרו

 ה( טו )'רמיה טרוח בית תגוא אל ירזח
 משתדר בית ענין ו( ו )עמוס סרוחים מרוחוסר

 לוסל הצורך מן אים רקסחם כסו שהוא מנטר אם כ' ,ארגמן
 לפוזרו חצורך טן אעו ארגמן ישת הוא ואס ארגמן, לשתשחט!
 כאשר . לחקתם כסו רגמתם מלח יפרש מנחם הנח .רקטה
 פירש יע רעליי כ' לוסר בעינ' נראח וע"כ . חרר"ק נםבאר

 כסו או בקולף הל בחלוף רקפחם כמו או מרעתורנמחם
 . טבח איו ע"פ ברבויו נשפט לחקחם סרחם ום,רהן ,ארנק
 . באפו רגע כי כפו יגע לשון פירש וסיחם : יש'"שה
 , הנם בריח ורדו כמו ממשלח לשון פתר וסיחם : רו'ישח(

 , שיה למי , שיח לשוןושקהי

המבאר
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 : מעור במרשת בטפרי ביצינו לו ורומיה יהמה
 להנע קוראות והיו מרוחים להם לעשותהורו

 אלהיהן לזבחי לעם והקראנה ההקר יואוכלות
 ' שט( ב( כה)בפרבר

 כמו יב( ט1 )איוב עינק- 'רומון ומה 'רזכ[
 ,רמו

 ולרוזנים ב( נ )תקם יהד נוסדו ורוזנים 'רון
 י כמשכנעו ד( לא )משל' שכראי.

 יי' וירה , האחר : מהלקות לג' מתחלק 'רזך
 הסיתך י" אם כא( ה )בראשית הנקהה ריחאת
 יריהון %א להם אף יט( בו )ש"א מנחה ירהבי

 )ויקרא ניההכם בריה אריה ולא ו( קטולתהלים
 . ט( כ11 )שומטים אש בהריחו לא(כו

 מא )בראשי' בו אליתם רוח אשר איש ,השגי
% ביראת והריחולה(  מרוה או ג( ש )ישעיה 

 כזע )איוב משקל לרוה לעשות ך( כא )ויקראאשך
 פיגורת כר( ל )ישעי ובמורה ברחת ~רה אשרכה(
 ' הוארוה

 מז )המעקה קמח וטחני רה'ם קהי ,השלישי
 בהים קול ו( כר )דברים ורכב רחים יחבל לאב(

 י י( כור )'רטיה נרואור
 פזז( לו לטיוב תהוסה מוצק לא רקב '741ז22

 תחתי צערי תרהיב ה( קיה )תלים יה במרהבעננ'
 סו( יט (D'mtle העיר ברחב וישג לז( קו)שם
 וברהבות בשוקים ו( כס )איוב מושבי אכיןנרחוב
 . ב( ג)שיר

 גג )'שעמי נאלמה גוויה לסני וכרחל .ן4דזל
 י סו( לב ומראשית מאתיםרחליםו(

 מטר , האהד ן מהלקות לב' מתהלק 'רדזמ
 )ומיה עקם הרת ורהטה ב( 'ג )שמות רחםכל
 בצאתו אשר ל( ה )שוסטים רחמתים רהם יז(ך

 )איוב יצא מרחם בגיחו ע( ע )במד' אמומרהט
 מרהבם ד( גה )תהם מרחם רשטם ואו ה(לה

 ., י ג( קי )תהלים יטמוהר
 רהב! כ( כד .)איוב ש" רהם 'שכההו ,השני
 )הבקוק חוכור רהם ברגו ך( לא )ירמיהנזדהמנו

 בהעחקח אם כ' נמצאו לא פה המיבאים הטפה רבר'שט(
 . הפעתיק או אהרס npw סי על נופפו כי ואפשר . לביית

 וחוספסנו החעתקוח בכל נכצא לא ארהמני רחט הכחובשי(
 הוה בכ, להזכיר שלא בתהלה נזרהי כי ואף . דומע רביילפי

 לא , תה-נח סלד לספר כלן כי , ל"ת והכרעית רוגשתשובות
 דווש s'en חוח כמקום כ' הומר סבלי השעם התאפק'כולתי
 רחט עם רחט .שכחהו הבר כצדק לא כ' לאמר טנהםעל

 לשון טו( מכו )יוקעיו,. בטניה בן מרהט ב(ג
 *. המהרחמים

 ב( א )בראשית מדחפת להים ירי" .רחף
 עצמתי כל רהטו יון( לב )דברינמ ירחף גוליועל

 ' כו( בג)ירמיה

 ירחצו , האהד : טהלקות לא' מתהלק 'רהץ
 ד( ד )ישעיה אדני רעץ אם ב( ל )שמותמים
 י יב( ה )שיר בחלב כהצות מו( א )שם הוכורחצו

 לשון כה( ג )דניאל עלוהי התרחצו רי ,השני
 ' הואכובריה

 כי ע( ו )ישעיט האדם את '4 ויחק ,ן74,ק
 )תלים נדור ארחק הנה ה( ב )ירמיה מעלירחקו
 ' ה(נה

 רחש , האהד ; מהלקות לב' מתחלק 'רדזש

 . ב( מה )תהלים כווב דברלבי
 . ז( ב )ויק' קרבנך מרחשת מנחת ואם ,השני
 וריס , האחר ; מחלקות לב' מתהלק 'רב2
 לפי הוא ורתת הל ענין כד( מט )ירמיההחויקה
 ,הענין

 לב( כב )נסדבר לנגד' הדרך ירט כי ,השני
 ' יזו( טו )איוב ירמני רשעים יריועל

 מו( ה )איוב שמש לפני הוא רטוב '22207
 י כמשמעו ה( כר )שם ירטבו הריםמורם

 כה( לנ )איוב מנער בשרו יטפש .ר15פש
 י זך כסו ,כמשמעו
 יר( י )הושע רטשה בנים ל אם ירפש
 ירטשו ועללמהכ! א( יר )שכם 'רכושועללקהכם
 , כמשמעו פוז( י3 )ישעיהלעיניהם

 דבריו רכו כב( יו )יחזקאל אקטף רך 'רך
 )ישעיה בשמן רככה %א ננ( נה )תהלםמשמן

 הלבב ורך נו( כה )דבריכם ומרך מהתענג ו(א
 ' פוו( כג )איוב לבבי הרך ואל ח( ךלשם

 רכב , האהר ; מהלקות לנ' מתהלק יו4כ2ב
 בעזרך שמים רכב מז( טח )תהלים רבתיםאלוהים
 כב( ב )הג' ורכביה מרכבה והסכתי כו( לג)דברך
 )מ"א לרכבו ויוגמר ו( יר )שמו' רכבו אתויאסר

 בשש הקם ב.ן הברל = כ' והוכ.ה בדברי רומם וקאתךארהפ:1
 הבדיק ויל ר"ת והנההסכתע . יסרי בפתהנקורותורהם

 באה דונש השובת כ' וראה לי אטנם . חוה במעם דומםאת
dtyופבל' , לפמו אשר הב* קלקול ptD בס' כתיב חיה 
 והטעתיק הראשונה מחלקה בסיף רחם 'שכההו הפסוקסיחם
 , רוכש עליו השיג ול'כ , לפמו הפ.נ' סלת והברוהחליף
 . עונש בזה לפנהםואץ
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 לר('כב

 ו( כד )דברים ורכב רחים יחבל לא ,השני
 ' כב( ל )איוב הרכיבני רוח אלתשאני

 מכל , האחד ; מחלקות לא' טתחלק .41כל
 )בווקאל שמו רכלים בעיר ו( ג לשיר רוכלאבקת
 רכלץ- זוכיה כב( בו )שם  ורענוה שבא רכלי ד(יו

 י הכיה סוהרים ענין כר( כו )שםבכוכללהם
 סו( יט )וקרא בעמך רכיל הי 5אהשני,

 ענין . כזז( 1 )ירעידו וברזל נגישת רכילהולכי
 , זזםבזלשיניב:

 מרכסי ד( מ )עוזר לבקעה והרכסים 'י4)2כש
 )שמות שש( החשן את וירכסו כא( לא )תלי'איש
 י נמשמעו נח(כח

 רכבי , האחד : מחלקות לב' מתחלק ירכש
 המרכבדן רתם י( ח לאסתר האחשתרניםהרכש

 ' יג( א )כויכםלרככי

 מז( יר )בראשית הרכוש כל את וישב ,זישני
 אשר רמשם ואת כא( יר )שכן לך קחוהרכש
 ' ו( סו לשםרכשו

 רם כי , האחד : מחלקות לה' טתחלק ,ר.נ[
 )ישע' ירך רמה יי ו( קלח )הלים יהגה ושטל'י'
 יפנה לא ג( לג )שם גוים נסיו מרממתיך סו(כו
 י יח( כד )איוב כרמיםדרך

 אף ך( כיו )שמות ויבאסו תיעיס וירם ,השני
 )שם רמה גשרי ליש ו( כה 3שוב רמה אנושגי

 עבדי יט( א לטינה רמוני המההשלישי,
 יו )תהלים מרטה שפתי בלא כו( יפי )ש"ברמני
 יג( ג )צפניה תרפיית לשון בפיהם ימצא ולאא(
 , יט( נו )משלי רעתו את רמה אישכן

 א( סו שפסוח בים רכנה ורכבו סוס ,הרביעי
 )תה' קשת רומי נושקי כס( ד )יטוה קשתורמה
 ורמו כא( ג )רזיאל נורא אתון לגוא ורמיו %(עת
 ' יו( ו )שם אריותא רילנבא

 ט( י )תלים אדם לבני ולות כרם ,החמישי
 ריכב ואתקשר כו( לפו )איוב עבדך ריסהיאבה
 הנוגע זל בשרש ~יל ]עיין י( לפו )שם עבתובתלם
 הזאה והכוזקלקחלגל

 מרקו ו( כה )במרבר גירו רמח ויקח ,רמח

 י ד( נזו )ירמיההרמחים
 ' כמשמעו י( ח להסתר הרסנים בני 'דמך

 פעטון כה( לט )שטות הרסנים בתן 'רמן
 )שיר רקחך הרמון כפלח לד( כח )שם .ורטוןוהב
 הרמוניכם הנצו ב( ח )שב! רמני מעסיס ג(ד

 יג(' ז)שם
 רמס 1( ו )תהלים חיי לארץ וימס ירמס

 י ה( ה )שם למרמס והיה יב( א )ישעיהחצרי
 ט )בראשית חי ההש אשר רמש כל 'רמש

 תרטש בו ב( כו )שם האדמה תרכוש אשר בכלג(
 . כ( קר )תהלים יער זניתוכל

 ; להכר אחר ויסור , ענינים לב' מתחלק יוין

 אלם לשון ותרן ו( יד )ישעיה ,רנה פצחו ,האחד
 סג( לב )רבריכ! עמו גוים הרנינו ו( לה)שם
 . ו( לב )שם סלט רני בג( טצ. )תלים שפתיתרמה
 ויעבר יכו( ב )אצה בלילה רני קומי ,השני
 וירנו העם כל וירא לו( כב )מ"א במחנההרגה
 ' כד( כן)ויקרא

 את לרם ב( ה )שיר לילה רסיסי קוצות' י1-ג[
 רסיסים הגדול הבית והכה יר( מו )הווקאלהסלת
 ; יון( 1)עטוס

 דה( מא )איוב יבוא מי רסנו בנפל ירסן.
 )תליכ! ורסן במתג ינו( ל )שם שלחו מפניורטן
 , למשמעו כח( ל )ישעיה מתעה ורסן כו(לב

 רע , האחד , מחלקות לוחו מתחלק ירן3
 ותרעו תיטיבו אף יר( כ )משלי הקונה שומררע

 כא( כו לש"א עור לך ארע .לא ני בג( מא)ישעיט
 ' כא( א )רות לי הרעושדי

 והרעתם ז( י )במ' תריעו וקא תתקער ,השני
 גחיה הרועה "עם ויכיש י.פ( )שםבהצערות
 . יג( סב )ישעטו יצריח אף יריע כ( ו)ההושע

 ברעהו י( כו )טשלי אבק- ורע רעך ,השלישי
 פקדו לא רעותה אשה יג( כב )ירמיה חנםיעבד

 ' פוו( לר)ממעקה

 ורעו ל( יר )כצבן רלייף בכורי ורעו ,זזרביעי
 שעוול ל4ו ורעיתכם יו( ה )שכך כדברכןכנשיכם
 . ב( 1 )שה- בגנים לרעות ה( יא הכרקהעליהן

 פו( ב )תהליכ: ברזל בשבקו תרעם ,זזזהכויש'
 שן.רערה יב( מוו )ירמיה שצפון ברזל ברזלהירע

המבאר
 מנחם הוכיר ולא , רשעים חבל' חבורי . איש מרכסי עם החשן את ירגמו שם חכר : רלה9א(
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 רעו כד( לר )איוב כבירים ירע יכו( כה)משלי
 כ4 מרעע די וכפרולא ט( ח )עמעקז וחתועמים

 י נו( ב )רני14ל ותרע חרקאלין
 וברעיון סו( ד )קהלר? רוח ורעיון ,והששי

 )דניאל סלקו משכבך ש רעיונך כב( ב )שםלבו
 מויסות ענין טו( ד לשם עהלנה ורעינהי כס(ב

 יהמה
 לז( ח )מ"א בארץ TP? כי תג .רעב
 ובימ' גה( מא )בראשית מצרים ארץ כלותרעב
 בארץ רעב וקהי ה?( לו )ר?הליכז ישבעורעבון

 ' י( יב)בראשית
 ו( מח )תהלים שב: אחיתם רפךזן 'י314די

 מרעיד עטדת' יר( לג )ישעיה חנפים רעדהאחוה
 ' ש( י)דנן

 יב )וכריה רעל סף ירושלים את שם 'ר.%
 יו( נא )ישעיה שתרעלות כוס קבעת אר?ב(

 י ר( ב )נחום הרעלווהברושים
oy~, ק% , האחד : מהלקות לל מתחלק 
 )שם רעם בסתר אענך יפו( עז )תלים בגלגלרעמך
 בקול ירעם ה( לז )איוב בקולו אל ירעם ח(פא

 י ד( לו לטיובגאותו
 בעבור לה( כו )בווקאל מניב!  רעמו ' השני.

 ' ו( א )ש"14הרעמה

 טו( צב )תלים שיו ורעננים דשנים י ,3נןר
 )ירמוש רענן זית טו( א )שיר רעננה ערשנואף

 רך ענין לב( טו )איוב רעננה לא וכמתו טו("
 ' המהורטוב

 ח( מה )ישער, ממעל שמש הרעשו ירומש
 ייעפון ומעגליך כזז( לו )איוב רב אדם עליירעפו
 , יב( סה )תהליםדשן

 ו( פנו )שמות אויב תרעץ יר' ימינך 'רן3ץ
 י כמשמעו ח( י )שוסעים וירצצווירעצו

 ויעשו ע( ג )"קק"ל גד% יעש קיי ' ירעש
 הארץ ותרטש ותגעש כ( לח )שם הים דגיסמני.

 י זז( קח)תהלים
 כל רפו , האחד : מחלקות לד' מתחלק 'רף
 )מום כנפקכן תרפינה בעמדם יב( כא )יחוק'ירים
 נרמיכז ג( לה )ישער? רפורץ ירים חוקו כד(א

 מעליו רוחם רפתה או יו( מ )שמות נרפיםאתט
 י 9 ח)שופטים
 ש( ח )ימיה עמי בת שבר את וירמו ,השנ'
 המים וירפו יב( כיו )יחוקאל שב( לתרופהועלהו
 , המה מרפא ענין כב( ב )מ"ב הוה היוםער

 ש1( ג )רבריס הרמאים סיחר נשארהשליותי,
 בילידי אשר ד( ך )דה"א ויכנעו הרמאמילידי
 )דה"א בגת להרפא נולרו אל טז( כא )ש"בהרמה
 ' המה נפילים ענין ח(ך

 כב( בו )משל' בעלי הריפות בתוך ,דזרגיעי
 י יט( יו )ש"ב הריסות עליוותשטח
 מ "( ג )משי ישרד תהי ימאית ירפא

 . כו( טו )שמות רמאך יי'אני
 כב( מא )איוב טיט עלי חרוץ יפר ,רפד
 בתפוחיכם רמרוני 'נ( 'ו )שם 'צועי רטרת'נחשך
 ' ה( ב)שיר

 לא( סח )ההלים כסף ברצי מתרפס 'רפס

 רעץ. ורהב התרמסי
 , כמשמעו ג( ו )מש*

ו-כזיזך ' ו( ז )דניאל רפסה ברגלהושארא
 י טו( ב )דה"ב שו ים על רפסרות '
pe~י ה( ח )שיר דורה על מתרסקת י 
 .נמשמעו
 נו )ישעיה וייט רפש מימיו יחישו ירפש

 ' ג( מ )תהלים היון מטיט , יוןכמוך(

 לר )יחוקאל תשתינה רגליכם ימומש ירפש
 י מדלח כסויט(

 . יו( ג )חבקוק ברפתים בקר ואין .רפןרנ
 יי' רצה , האחר ן מחלקות לל מתחלק 'רץ
 אבניה את עבדכן רצו כי יד( מ )תהלים .להצילני
 ואת ח( עו )שם עוד לרצות יוסיף ולא יו( קב)שם

 . '( יד )ירמ' רצם לא ויי' ג( יב )ש"א רצותימי
 כי לא( נא )שם ירוץ רץ לקראת רץ .השגי
 הירצין יסו( כוכו )שכם סטיה אריצנווכרגיעה
 המרוץ לקליית לא כי ע( ו )עמוס סיסיםבסלע
 . יא( פו)קהלת

 ג( 0נ )ישעיה ישבר לא רצוץ קנה ,השלישי
 חפשי רצוצים ישלח א( ה )הושע משסטרצוץ

)'שוי
 תרוץ בכף בך בתפשם ו( נח

 )יחיי
 ז( כס

המבאר
 ופה אלכ.ם פה להתיר יקל רבותיו פרשו : רשיישל
 על עם. בת שבר אח וירפו כמו רפואה לשת ומשפעו .עקרוח

 . עכ"ל טיחם חברו ינן יא[ ח ]ה-מנהנקלח
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 , ים( כ לתיוג דלים  עזב רצץבי

 עגל כמו וק-קירם וכמו תרקדון, כמומוזיו( )תהי ש'נ( גבננים הרים תרצרון ימה ,רצד
 י ו( כפו)שם

 יא( מב )רזהליכ! בעצמותי ברצה ',4ן2דז
 לה )במרבר הוא רצה ד( סב )שמ כלכםתרצחו
 ' יג( כ )שטוה תרצה לאפוו(

 )שמות במרצע אונו את אדניו .ירצע ירצע
 ' מנקב[ ]אוו בטקב במרצע ו(נא

 והנה , האהד ן מהלקות לבי מתחלק 'רצף
 רצפו: ובידו ו( יט )מ"א רצפים עגתמראיותיו
 י הסה גחלת ענין ו( ו)ישעה:
 תזכו ו( א )אסי ושש נהם רססת ש ,השנ'
 טו )מ"ב אבנים מרצפת י( ג )שיר אהנהרצוף
 . המה מצע ענין יו( מ )קןו' להצר עשוי ורצפהי~(

 את רק , האחר ( מהלקות לה' מתהלק 'רק
 ידעתי אתככ! רק כג( טו )דבריכם האכל לארמו

 ' ה( 'ט )בראשית האל לאנשים רק ב( ג)עמוס

 יד( יב )במדבר בפניה ירק ירק ואבה: ,השני
 )שם רקי בלעי עד י( ל גאיוב רק השכו לאוכופני

 ' ו( נ )ישעה: ורק מכלמות יט(ו

 והקיץ כג( מה )יגיע' לריק יגעו לא ,השלישי
 )ויקרא כחכם לריק ותם ה( כס )שם נמשוורקה
 כן העל ה( כ% )ישעיה נפשו ורקה והקיץ כ(כו
 רקה גחלה: על והעמידה יו( א )הבקוק זורמויריק

 ה )גו:כויז: ורק נעוה קריז: וככזו י4ו( כר)יחזקאל
 מעליהם המריקים ג( א )קה' יריקו "rw עליג(

 שקארט מרקיבם הכו ושי יב( ד )ונריההזהב
 )ירכוי' כלי אל בוכני הירק ולא לה( כיב)בראשית

 . ז( כה )יהוקאל הרבותם והריקו יא(כגוז
 ורקיקי כג( כפו )גמירות אהד ורקיק ,הרביעי

 . ב( כן )שםכוצות
 , ג( ר )שיר רקתך הרמון נמלה ,משמעמי

 י כא( ר )שופם'ם ברקתו היתד אתותתקע
 עץ ים( מא )איוב גהושה רקבון ..יץ 'רקב

 . יבלה ככוו ירקב כ( כ, )'שעה: יבחר ירקבלא
 ד( ג )קהלתן רקור  ועז: ספוד יז .רקד

 רקדו השריכז כט( טו )דה"א ומשהקטרקר

 ' ר( קיד )תהליםכאצים

 ל )שמות רקה. מעשה מרקחת רקה יהוך
 .המרקחה והרקה ב( ה )שיר הרקה מיין אשקךכה(
 , כהשמעו ל( ט )דה"א המרקחת רקחי י( נד)יהז'

 רקמתי , האהד : מהלקות לב' מתהלק ירקם
 )שמו' רקם כגעשה פוו( .קלכו לתלים אר,בתחתיות

 י ג( יו )הווקאל הרקמה לו אשר לו(כו
 ולא כא( א )רות יי' השיבני וריקם ,השני

 ריקם תשלהנו לא טו( כג )שמות ריקם סנייראו
 ' יג( טו)דברים

 )כו י )ירמיד: מתרשיש מרקע בסף 'רקע
 פחים רקעי ' ג( לדו )שמות הוהב פחי אתוירקעו
 . ג( ין)במדבר
 וירני , יעותד : מהלקור: לר' מתהלק יו4

 גשם כיורי בקול שכזעתי ולא ד( ר )כושלי לי ושומרי
 כמהו סי כד( ו )איוב. אחריש ואני הורוני יג(ה

 עיניך והר: מוריך עוד יכנף ולא כב( לו )שםמורה
 נלאו נתן ולהורת כ( ל )'שעה: מורק- אתראות

 . לד( לה)שכוות
 ירד: או כד( שו )ש"ב הסורים וירו ,דבשני

 ש )תהלים אפל במו. לירות יג( ין )שטותיירה
 הרני ה( סר )שם פתאם חץ אלהים וירעב(

 אורד: צרה החציכם שלשרן יפו( ל )איובלהמר

 גשם לכם ויורר לצדקה המורה אתההשלומכ,
 לככב צרק ויורד: כג( ב )יואל וכילקושמורר:
 כד( ה )ירמו: בעתו וטלקוש יורה יב( י)וזושע
 כגן א( סה )תהלים שי( נדודה גהת רוהתלטק:
 אריוך ה( כג )שם רויה נוסי ש( )ישע'.נהרוה

 ' ט( טז )יששהדמעתי

 אם 3( טו )ויקרא זובו את בשרו רר ,הרביעי
 על רירו ויורר ו( 1 לטיוב הלמות בריר טעםיש
 י יד( כא )ש"אזקנו

 ראש האהד, ; שהלקות לד' מתהלק י1י11
 ותעשיר ונוריש יי' ז:( ל )משלי לי תתן אלועשר
 ד( א )מלאכי רששנו אדום תאמר כי ו( ב)ש"א
 והון מתרושש ז( לא )משלי רישו וישכחישתה
 ז(י 'ג )שםרב
המבאה

 להיות . שם הוא טעות כ' נראה אבל . והשאר נחת יזהתלמים . חרירת כפו חרפדון טירש מנהם אבל ן רשעיש'נ(
 , ההלהקות כנחר נם שהוא כסו . אויד כלם וכוכח שרש חכחיבים טן היני , לשתים הל המחלקה והלקח בנג'ושיר(
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 קהלת טורשה כא( א )דברים רש עלה ,השני
 כו(' יג נעורי)איוב עונות ד(ותורישני לג לשםיעקג

 כר( ב )דברים רש ההל ארצו ואת ,השלישי
 )שם ה' והוריש יב( קץ )שם מטנץ- אותםדווריתו

 לה( ד )שם  ועצמים גדלים גוים להוריש בג(ע1
 , גה( לג )בסרבי הארץ יושבי את תורעבו לאואם

 מגזרון ז( ג )עזרא כורש כרשיון ,הרביץ
 י שמו( ג( כא )תהלים שפתיווארשת

 הלא כד( ה )רנשל רשים דנה יכתנא ירשם
 י הותם כמו יג( ו )שם רשמתאסר

 והרשיעו , האחר : ענינים לב' מתחלק .רשע
 שמדץ המשפן מקום א( כה )רברים הרשעאת

 . פו( ג )קהלתהרשע
 סו( יד )ש"א ירשיע ימנה אשר ובכל ,השני
 י כס( לר נסיוב ירשיע ומי ישקטוהוא

 רשמיה , האהר : מהלקות לב' מתהלק ירשף
 ' ו( ה )שיר אשרשפי

 כר( לב )רברים רשף ולחמי רעב מגי ,השנ'
 ' כמשמעו ז( ה )איוב עוף יגביהו רשףובני

 יב( ו )הושע רשתי עליהם אפיונן 'רשת
 ברשתו במשכו ו( נו )תהלים לפעמי הכינורשת
 י ט( י)שם

 ירתיח ה( כד )הווקאל רתהקץ רתח 'רך7ד[
 דמו ולא רתחו מעי כג( טא )איוב מציהכסיר
 ' בו( ל)שם

 עם , האהד : מהלקות לב' מתהלק 'לי71כ[

 אהד רתם תחת ד( קכ )ההלים רתמיםגחלי

 ינ(, א )מיכה לרכש המרכבה רתם ,השני

 ורתקות כג( 1 )וחזקאל הרתוק עשה 'ר.ו7ק

 בוקים רתקו גדוליה וכל יכו( כ!. )ישעיה צורףכסף
 . י( ג)נחום

 ' א( יג )הושע רתת אמרים כרבר .רך7ןן

 ' הוא רטשענין

 רי"ש מחברתותשלם

 ש"ן מהברתאחל

 שאף שאק נ"ל שאט שאג שאב "ףט"ו
 עהך שבט פצח שם 11ב יקב , ""ר"אר
 עיר "הר שבק שבץ ,1בע י"1 שבס מצםשבל
 סעע שגל שגה שגב ,יג י2ג , שבתשבש
 שהם שהר שרר, שדף שדם יקי שי ,סער
 שהד 'יה 1טה , שי שוף שנ , שוא "ווטהר

 שחץ ,1חף 7צהף שחס שהן שהלשהט,1הט
 שים שיח '1ט 1טן , שחת שהר 1טהק7צהק
 שכה 11ךשכב עו , שי , 17טר שטר שפףשטן
 שלאק שכר,של שכם.שכו7טקשכר שכל%11
 שלך שלט שלהן שלה טלהב )אע עלגניב
 יטעם שבט , סלעעט תלש שלף 417םטלנט
 שמן שממית שמל שמך שמט שמח שטדשמאי

 שמב ששן שם ק , שמש שמו שפץשמע
 שעטם שעט שע , שסף שסע שם ,שנס
 שפה זטף שף 21ער שער שעף שקשעל
ncwשמשן שפע שק שפם שפל שמך שפט 
 Put שק , שצף שץ , שפת שפטר שמרשפק
 שקף שאד שקע שקם שקל שקט עקדשקד
 סור שרג שם ,1ר שר , שקר שששקץ

 שתף%טשזשרע

 ש-

% שיינשא, שג"ששמ", שק17קשי שק ש א  
 ' שתק )שתע( שתןשתם

 כהגביה , האהד : מחלקות יר' מתהלק .שא
 שאון ק% ה( מה )תה' גליהם שאון יסיםשאון
 מיכר כשאון לאמים ושאון ו( סו )ישעברמשר
המבאר

שטי(
 , ע"ב 34 צר שה ר א בשרש לעיל r'y על'ו ש מזוטא לשת יל'יושנההם
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