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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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 )שכו מלאה תשאוח יב( יו )שם ,ישאוןכביריכם

 ' הסה המיה[ ]נו"וב המון ענין ב(כב

 והאדמד; א( ו לשם ערש שאו אם ,השני
 )שם שפז( שער יכת ושאהה )שם( שמסהתשאח

 ' כא( כד )נראגטית לה משתאה והרוש ע(כד
 זיחרניכז נטוינו יורוו על כענין , טבהלדהקרוב
 ' כ( מק)איוב

 כי בו( כב )משלי משאות בערבים ,השלישי
 ישיא לא י( כד )דגר' מאומה משאת ברעךתשה
 ' הטה חוב ענין בג( פט )תהלים בואויב

 יג( ג )בראשית ואגל השינוני הנחש ,הרביעי
 , המה פתוי ענין ז()עובדיה י יגלו השיאנך י( יט _)מ"ב אלהיך המאךאל

 : רביכם ולמחלקותי לעניניכם מתחלק ישא
 )שמו' לשוא אלהיך יי שם את תשא לא ,האחר

 ויש ' ו( ג )יששה לאטר ההוא ביום ישא 1(נ
 ישאני כמעכו : כאלרן ושגירד; מכה ענינואשר
 יצא ישאתו משפט ממנו כב( לב יארובעשני
 כא( ה )ש"ב ואנשיו דור וישאם ו( א חבקוק)

 בררך ונשאו כג( לא )איוב אובל ל"וומשאתו
 שא , סליחה ענינו אשר ויש ' כו( י )ישקףריצוים

 להם אשא נשא כי יו( 1 )בראשף אחיך משענא
 נשא א( לב )תלי' סשע נשוי אשרי ו( א)הושע
 ו( לר )שמי ופשע עון נג41! כד( לג )ישעיעון
 ענינו אשר ויש ' ז( ר )בר' שאח תיטיב אםהלא
 וישא כא( יט )שם פנק- ניראתי הנה , רצוןמלאת
 אני מקודה מלך ט( מב )איוב איוב פני אתיי'

 )משלי פוב לא רשע פני שאת יד( ג )מ"בנושא
 וישאיר ' יו( י )רבר' פנים ישא לא אשר ה('זח

 לשפה משא עמוסות נשאת'כם , כאלה עמםענינו
 ה( כג )שמות משאו תחת רבץ א( סו)ישעיה
 נבואה ענינו אשר ויש .. י ה( לח )תלים כברנמשא
 ב )איכה ומדוחים שוא טשאת לך ויחוו ;כאלה
 יי' רבר, משא לג( כג ),רמלה יי משא מזזיר(

 א( א )חבקוק חוה אשר המטנא א( כו)יכרק;
 שר וכנניהו : כאלה קול הרסת ענינו אשר1'ש

 במשאהלוים
 יסר-

 כב( פו )דה"א שיי( במשא
 ועריו טדבר 'שאו 'ב( כא )איוב וכנור בחף'שאו

 ויש יד( בד ירנו'ושם קולם וקיאו יז!( מב)ישעיה
 ואש את תשא. כי , כאלה וחשבון מנע ענינואשר
 )בסרגר ראש .את נטלא יב( ל )שטות ישראלבני
 כו( לא )שם השבי טלקוח ראש את בואד.ב(
 רובל סניכז[ ]ניקול עניניכ! רנת היא 'זאתמלה

 ,, י רובם ' על יורהכויעודים

 ג( ע  ),4עו; בששון מים יאבתם ישאב
 השאבת צאת לעת יא( ה )שוטפוים משאביםבין
 ' ט( ב לרות הנערים ישאבון מאשר ש!( כר)בר'

 ח( ג )עטוס ,יירא לא מי שאג ארו[ ישאנ
 שאגיכז הכפהייכז בכו( ה כלביו!,)ישעה; לוסופגה
 - ' כא( קד )תהליםלפורף

 השאטיח פו( )יחז'.כה בנמש בשאן ישאך
 ' כי( נא )שם.אותך

 סא"ל , האחד : מחלקות .לב( מתחלק ישאל
 לא )שם( שאיה העמק ש( ו )ישעיה אותלך

 )ש"א ליי' השאלת'הו 'ב( ז נשם אנסה ולאאשאל
 . לו( יב )שמוח וישאלום מצרים געיני כח(א

 שאול כוו( ל )משלי רחם ועצר שאול ,השני
 חודך שאול לאי כי ש!( פוו )שכז יי' נגדואבדנן
 ' פוו( סכן )חהליבז לשאול כצאן יח( לח)ישעיה

 יא( טח )ירמקק מנעוריו מואב שאק 'שאט
 שאנן לעשתות א( 1  )עמוס בעיון השאנניםהוי
 . ה( יב)איוב

 אל ו( יד )ירמיה כתנים רוח שאפו 'שאף
 )שם צל ישאף כעבר. כ( לו לטיוב הלולזזתשאף

 . ה,ה( )שמ חקם ושאף.צמים ב(1
 שאר , האחר : טחלקות לג, טתחלק ,שאר

 שאר את לקנורז כא( 3 )ישעיה, יעקב שארישוב
 ישראל שארית כגפן א( יא )שם ישאר אשרעמו

 ,)'רממ;ופו('

- '  ה( כח )דבר' ומשארתך לקנאך ברוך ,השני 
 משארתכז י( נא )שמות וענתה כסותהשארה
 ובמשארותק- ובתנוריך לד( יב )שם בשטלתםצררת
 נ( עה )ההקם ~מו שאר ינין אם כח( 1)שם
 ) י דגם מזוןענין

 ג( ג )טיבה עמי שאר אכלו ואשרהשלישי,
 ליהדם ויסטר יז( שו 3משי' אכזרי שארווענר
המבאר

 שאנח כמו חרבן לשת שהוא . הזאה טחמחלקח נ[ ער ]חלים נצח למשאות נם פישתי: לפיאו(
 . בשץ בטא 'שר נסמא חדעהקית בכלשת(
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  שאר בל אל איש איש בז( עה )תהלים שארכעמר
 כי יו( יה )שם הנה שארה ו( יח )ויקראבשרו
 י המה בשר ענין ין( כ )שם הערה שארואת

 ש!( ב )ויקרא דבש וכל שאר % כי ,שאר
 יראה %א יט( ע )שמות בבתיכם ימצא לאשאר
 ' ו( 'ג )שם שארלך

 גנב , האהד : מהלית יי מתחלק ,שב
 )שם אלהים לפני עקם ישב א( ש )תהליםלימיני
 בכל א( קכ3 )שמ בשמיכז דץישבי ה(מא

 , כמשמעו כ( יב )שמותכוושבתיכם

 אכף ה( יד )הושע ממנו אסי שב _כי ,השני

 שוב" למרום ושיה ד( ה )ירמץ" ישוב %אישוב
 , ו( א )קהלת ללכת שבים הם שם ה( ו)תהלים

 ירושליכמ הוה העם שובבה מרוע ,השלישי
 תוכהך ומשבותץ. ה( זז )ירמיה נצחתכ!שבה
 יד( ג )שם שובבים בנים שובו ין( ב)שם

 י יו( נו )ישעיהשובב ויי
 א( כא )במדבר שבי טמנו וישב ,הרביעי

 למרום עלית ע( ה )שופ' שביך ושבה ברקקום
 )דב' ש'ט( בשנקן וראית יט( סח )תה' שבישבית

 לשביהם שבים והיו כפו( לד )בר' ויבוו שבו יא(כא

)ישרי
 לא )במדבר המלקוה ואת השבי את ב( יד

 שבבים כי כה( מפו )שם יקה נבור שבי גנםיב(
 ' ו( ה להושע שמרון עגליהיה

 סו( ל )ישעם תושעון ונחת נשובה ,ההמישי
 לו( י )במדבר שט( ישראל אלתי ובבות יי'שונה
 ' _הס" ומנותה מרגועלשון

 ישב ו( מ )ישוו בו נשבה יי' רוה כי ,הששי
 י re) קמו )תהלים מים יגלורוחו

 ה( יח )איוב אשו שביב יגה ולא ,השביעי
 נצוץ לשון בו( 1 )דניאל נור די שניביןכרסמה

 י המהאני
 וגם י( סו )איוב בנו ישיש 03 שב גם ישב

 עיניו קמו כי יח( טע )תהלים ושעה זקנהעד
 יב )ש"א ושבתי זקנתי ואנ' ד( יר )מ"במשעו
 וקנה ככוו כד( מא )איוב לשיבה תהום יחשבב(

 יכמשמעו
 ' יט( כ" )שמות ואסלמה שבו לשם ',ט12ך

 ושב" , האהד ; מהלקות יי pinnD ישבה
 ישבה לדור דור ב( ד )קהלת המתים אתאני

 סג )*ם המבהונך שטתי ד( קמה )תהלוםמעשץ.
 ' תהלה[ ענין ננחיל נהפוךכמור(

 נשוא ה( מה )שם ימם שאון משביה ,השני
 באחור וחכם 0 פט )שם תשבהם אתהגליו

 . המה שבירה ענין ש!( כפו )משליישבהנה
 או , האחר : ענינים פ' משהלק ישבפ
 ישראל בשבזני יו( כנו )דברים שבט אומשפחה
 שבכוים ששם.עלו ט( ה )הושע נאמנההודעתי
 נושל בשבפויו ואין ד( קבב )תהלים rvשבטי
 י לו( קה)שם

 כו )ויקרא השבט תחת יעבר אשר כל ,השני
 במיה כי ט( ב )תהלים ברול בשבט תרעםלב(
 ' כו( כח )ישעיה בשבט וכטון קצהיחבט

 'סור לא ה( י לשם משלים שבט ,השלישי
 שבט מישי שבט י( מט )בראשי ממזורהשבט

 י 1( מה )תהליםמלכותך
 ה( עד )תהלים קרדמות עץ בסבך ישבך

  מעשה שבכים 0 א )נהום סבוכים סירים ערכי
 מ( יח )ש"ב שובך רוהר? יו( 1 )מ"אשבכה
 שבכזהועל

 יוץהי
 גטבך נאהו ה( יה )איוב

 י הם ענטים ענין יג( כב )בראשיתבקרנת
 אל , האתר ! מחלקות לג' מתהלק ישבל
 נשבלות טו( סט )תתקים מים שבלתתשתמני
 שד( ייעלך חמס שגלול כמו ג( סט )שםשטפחני

 ' המה טים קנוץ ענין ט( נח)שם

 שבל כיו( יח )ירמיה עולם שבילי ,השני
 . נתיבכמו

 ושעו 1( מא )בר' הרקות השבלים ,השלישי
 ימלר שבלת וכראש ה( יו )"שעמה יקצורשבלים
 י יב( ר )וכריה הותירי שבלי כר( כד)איוב

 שב( ה( טו )ישעיה שנטה גסן ישבם

 , הואטקום

 'ה( ג )ישעיה יהש"ינ'ם י"יי"ים ישבס
 : נמשמעו הוא נויכל'

 כי , האהד י מהיית יל מתחלק ישבע
 ל שבע טו( כד )משל' וקכ! צוייק שולשבע
המבאר

 , הושעת רוזש תשובת לפ' הוססו? שאחריו והכתוב הוה הכתיבש"(
 הלשק וכפל . מים שבלת כמו מותרים "2 : רשששכ( . ההעתקית בגל נטגאולא

(D'lPו[ צ ]הלים ושש 'מולל פל קו ]איוב קצ.רו יפל מן כמו ונחת בע.ובה וכן , מרגוע לשק חבר פיהם : רשש . 
ז
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 ' קח( כן )ויקראקטאתיכם

 כד( ה )ירמידז קציר חקות שבעת ,השני
 שבעת שבעה ה( יב . )ויקי כנדתה שבעיםוטמאה
 כד( בו )דני14ל שבעים שבעלם פז( טושיברים
 טלא בו( בו )שם אחד שבוע לרבים בריתוהגביר
 ' כו( כס )בראשית ואתשבע

 בה )שם לו וישנע מום לי השנעה ,השלישי
 שנהם נשבעו שם כי. טז( כב )שם נשבעתי בילו(
 )חנקוק סלה אסר מטות שבעות לא( כא)שם
 ' ו( 'ב )דני14ל העולם בחי ושינע ט(ג

 אשבעה 'א( מי )ת" שמחית שבעשבעי

 ושנע ואגל נמו טו( יו )שם - תמונתךבוהקיו
 ' כ( לא )דבריםודשן

 , יתאחר ן מחלקותו 5נ' מתחלק ישבץ
 תשנץ ונתנת לט( נח )שמו' שש הכתנתושבצת
 יג( כח )שב! זהב משבצת ועשית ד( כח)שם

 , נ( נח )שם והבמשבצים

 ויתכן ט( א )ש"ב השבץ אחוני גי ,השני
 ' העליון מגזרתלהיות

 יב( ד )דניאל שבקו בארעא שושוהי ישבק
 ' שבק ארמית בלשון וטלה עובוכל

 כי , האחר ן מחלקות לר' מתחלק '21נ2ר
 במשבר יעמד לא 1( י% )מ"ב משבר עד במםבאו
 )'שע' אוליד ולא אשגיר האני ינ( יג יהושעבנים
 י המה אבנים ענין ט(סו

 כו( יא )משל' משביר לראש וברכה ,השני
 שבר יש כי ו( ב )דברים מאתם תשברואכל

 אכל -מען לנו שברו א( מב )בראשיותבמצרים
 יר( סו )שם שברים הם אשר בשבל ב( מג)שם
 וקנין מקנה ענין א( נה )ישעעז ואכלוגיברו
 י יוכיח )שם( וחלב 'ין מחיר עלא 'הם

 יד( ל )שמ יוצרים נגל כשנר וסיברה ,השלישי
 בריחיכן ושבר אגר ו( ו )עמוס 'וסף שברעל

 ב( כיוו )ישעין אשבר נחושה רלתות ט( בלמיכה
 'ככישכועו
 )תוס' שברו ואת החלום מסמר את ,הרביעי

 ' הענין 5מי הוא פתרון עלן סו(ז

 קמד: )תהליכ! ישברו אלד גל שני ישבר
 לא 1Dp) קיט )שכן יל לישועתך שברתישוו(

 י יקוו לא כמר יח( 5ח )ישעיה בור זורריישברו
 ט( ה )דגשל משתגשין ירברבנוהי '2121ש
 ' נואלו[נפתרונו

 איך , האחד , מחלקות 5ב' מתחלק ישברץ
 ויוכן ד( יד )ישען: מלהבה שבתה נגששבת
 טלחמות כנשבית כב( ז: )בראש' ישבתו לאולילול

 י י( מו)תהלים
 תשבת אז נ( ב )בראשית שבת בו כי ,השני
 ' לד( כו )ויקרא שבתתכן את והרצתהארץ

 וכי , האחד ן מחלקות ינ 3,תחיק '21ג
 )יחזקאל ומפתי שגה מאיש כב( ט )במר'תשגו
 לשגות ז( כח )ישע'ה שגו ביין אלה וגם כ(כוה

 י כו( יפו )משלי רעתונאמרי
 ענין א( ז )תהלים שכא( לרוד שגיון ,השני

 מנזרתו להיות ויתכן עליו יורה וענינו , הוארנן
 ש1ינורז על דזנביא לחנקוק תפלה מגורת[]הוו
 יורה חזיונו וסוף , הנגינות על כמו א( נ)חבקוק
 ' יט( ג )שם בנגינותי למנצחעליו

 ישגה , האחד ן מחלקות ינ' מתחיק ישג
 מאד ישגה ואחריתך יזו( ח )איוב מים בליאחו
 לגויכז משגי14 בג( לו )שם כח שגיא ו( ח)שם

 )ישוף חשגשני נטעך ביום נג( יב )שםושבדם
 לנזון יב( עג )תלים חיל השגו עולם ושלוי ש1(יו

 י ריכוז:גודל
 השיגה או כא( יד )ויק' משגת ידו ואין ,השנ'

 וישג נפשי אוע ירדף ' סט( כה )שנם ומאלידו
 ואין ט( טו )שמות אשיג "רדף ו( ז)תהלים
 )כודא לו שיג וכי כו( יר )ש"א פיו אל ידומשיג
 . כו(יוז

 וקררים 'א( ב )ישני לבדי '" ונשגב .ז2נב2
 שגבו אשר קרקל היתה לא ש( ה לטיוב .ישעשגבו
 יזו( יח )משלי נשגבה וכחומה לו( ב )דברי'כוכינו
 ' י( יח )שם ונשגב צדיק ירוץבו

 יי( 5ג )תהמם "דיגי" שבתי ממכיז 'שנח
 ' %( ב )שיר החלנות מןמשגיח

 י( ב ((~rPD אציי יישרת יהשגי. 'שנל
 ולחגתה שגלתה י( מה )תלים לימינך שגלנצבה
 י המה גבירה ענין ב( ה)רניז1ל

 טי( יא א )ש אני משגעים חסי 'שגע
המבאר

 ,  שגעות על פ.רש וכן הכל' שם על הומר משסות אחד זה שנם אסר מנחם רל'שכא(

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



[171 
 ינהג בשגעון כי ו( ט )הושע הרוח אשמשגע

 פגור וכל יג( ו )דברים אלפק- שגר .שכר
 י הרחם בית פתח ע( יג )שמות בהמהשגר

 ואו: , האחר : מחלקות לה' מתחלק ,שד
 נשדנו שדור אמר ל( ד )ירמיה תעשי טהשדור
 מפני ו( יב )תהלימו ענייכן משד ד( ב)מיכדז
 )שם לשרי נהפך ט( ין )שם שרוני 11רשעים

 י ג( י1ו )משלי ישרם בגדים וסלף ד(לב
 כישר יב( לב )הפכיה ממדים שרים על ,השני
 ס )שם תינקי מלכים ושד סו( סו )שםתנחמנה

 כוו )יזדעקו שד כלה 'ג( א )שיר ילין שרי ביןסו(
 דדים לשון ג( בג )יחוק' שדיהן ככעכו שמהד(
 'דרם

 א )נים שרי כקול רבים מים כקול ,השלישי
 שדי ואל א( ?א )תהלים יתלונן שדי בצלכר(
 שרי מחורן יר( מג )בראשיות רחמיכם לכםיתן
 מחברים אשר מהפותרים ועי סו( כד )במד'יחוה
 ויתכן , כנו( יכו )איוב שדון תרעון למעןאליתם
 ' רין ביגורתלזזיות

 ויזבחו יו( לב )דברים לשדים יובחו ,הרביעי
 לו( קו )תהלים לשדים בנותיהם ואת גניהםאת

 ענין ח( ב )קהלית ושדות שדה ,דזחמישי
 י המהתענוג
 ושדת י האחד :. מחלקות לב" מתחלק ישד
 שיד משרמת עמים והיו ב( בז לדברים בשיראתם

 ב  )עמום לשיר אדום מלך עצמות יב( לג)ישעיה
 גיר לסיון בו( י3 לטיוב שכב( רכלי בסד ותשםא(
 בשרש לעיל עיין י זפטה מי'ר לנוון נב"ווזזיוזז
 י 19[ צדגר

 ישדד אם יא( י )הושע יעקב לו 'שרר ,השני
 אדמתו ועורר יפתה י( לכו )איוב אחריועמקים
 )ירמישו שגג( יקנו בכסף שדות כר( כח)'שעיה

 על בו( ב )רות יקצרון אשר בשרה עיניך כזד(לב
 זז( וק )כנ"ב שרזז ועלביתה

 כו( לו )ישעיה קמה לפני ישדטה ישדם
 ושראוות ח( 0וו )שם אמלל חשבון שדכווועכי

 ' דומה שורק ענין יו( ג )חבקוק אכ5 ששה5א
 )עמוס ובירקון בשרפן אתכם "כתי ישדף

 י ו( טא )בראשית קדים ושרופת ט(ד
 סו( 1 )רנ" להצלותה משתיר "יה ישדר
 ' טתורגמן[ , לרחש הי בחלוף השתדלות]לשון

 שויתי , ראחד : מחלקות לג' מתחלק ישו
 ודוממתי שויתי לא אם יג( לזז )ישעי כארי בקרער

 כו )משל' אתה גם לו תשוה מן ב( קלא)תהלים
 הלוא.אם טו( ג )שם בה ישוו לא חסצע- וכלר(

 י כה( כח )ישעיה סניהשוה
 ח( טו )תהלים תמיר לגלדי יה שויתי ,השני
 תשוה והדר הור לר( יח )שם כאלות רגלימשוה
 )שכם גבור על עור שויתי ו( כא ))ןם שכר(עליו
 . כא( ה )רניאל שוי זקיותא עכר ולבביז כ(תפו

 ן הטה אחד לשון , תשוה , תשית ,תשים

 לג )איוב לי שוה ולא העויתי וישר ,השלישי
כו(

 ולכוי
 שוה ח( ג )אסתר להניחם שוה אין

 יג( ה )שם לי שוה איננו ד( 1 )שם המלךבנזק
 , המה הועילות[ ]נ"ה תועלתענין

 ל( ב )ירסעז בניכם את הניתי לשוא 'שוא
 י יח( ה )ינ%עקז השואבחבלי

 ושוע כח( 1 )דניאל ומצל משיש ישזב
 ארמיות בלשון הצלה כל כח( ג )שםלעבדוהי
 יכמהו

 עין ו( א )שיר השמש ששוסתני ישזף
 שן שומתו %א מ( כ )איוב תוסיף ולאשזפתו
 ' ו( כח )שםאיה

א ישזר  פתיל ענין א( נו )שמות משט 
 ' הענין לפיהוא

 ירכה יד( ס )ישל שחוח אלד יהלנו ישח
 ושוחה כג( נא )שם ונעברה שחי י( י )תליםישח
 משתחויתם והמה ו( ב )'רמיה וצלמות ציהבארץ
 ושוחוז ערבה טו( ח )יחוקאל לשמשקרמה
 ' ו( ב)ירמיה

 אריר , האחר : מחלקות לגי מתחלק ישח
 5אר, שטה או ג( גה )תלים שכה( ואהימהבשיחי
 )בר' גשרה לשוח יצחק ויצא ח( יב )איובותרך

המבאר
 לשון חשית, , תעם ,  תשוח פתר פוחם רשש; שכר( . עגים משד כסו שהדח לשת חברו ומנחם : רש,ץשכב(

ר
 חים ברגת וררו כסו ממשלח ישע פתר ומנחם : רשש שכה( ואע . של'שיח מחלקה ולהלן היה הכחוב ח ב%'1  שכי(

 . שרז למי . שרז לשת ושיחי הוא אחר כלם שדש כי , שם הוא וטעות , ההעחקוח ביתרכן
 . מזחםלשטח

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



 [ 172ן
 , כפו( בג )סגולי שיה לכיי מדינים למי סג(כר

 'כמשמעו
 שיח וכל ז( ל לטיוב ינהקו שיחים בין ,השגי
 )שם השקרם אחד תחת ה( ב )בראשיתהשדה
 ' המה אילנות לשון פוו(בא

 סו )יחזקאל שחו מי המים גאו כי ,השלימי
 י א( כה )ישעבר לטוהות הטוחה יפרש כאשרה(

 ' ו( 1 )תהלים שכי( לילה בגלאשהה

 ומכחכם ח( בג )שמו' יעור השחד כי, ישחד
 י כמשמעו כב( ו )איוב בעדישחדו

 חז , האחד , מחלקות ישני מתחלק ישחץ
 מכדה השור שוחן ז( ט )ירמיה לשונםשחוט
 )ש"א ואכלתם בוה ושחטתם ג( סו )ישעיהאיש
 ב( ה )דקושע העמיקו שטים ושחטה לר(יד

 ' ניטמעושהיטה
 ,שדתי והב ;השני

 זהב כמו סו( % )דה"ב
 כמו הוהב כוקום שם להיות יחנן כ( ד )שםסגור
 . ד( כט )דה"א אופיר מוהב ו( ג )שם פרויםוהב

 )בראי פרעה נוס אל אתם "שחט ,שחמ
 י הענבים[ ארז ]נ"ה אותם ואעצור כמו קש(מ

 יג( צא )תלים חררך ופתן שחל עי. י,72קל
 וארעה כהקל יג( בו )משלי בררך טוחל עצלאמר
 ' הוא אחרענין

 לח לשעתק ויחי השחין על יימי"1 ישחן
 ' כמשמעו ט( פו )שמות פרח לשהיןכא(

 ל( 6 )ישעו, שחים השנית יבשנה ישחס
 , נמשמעו ספיחיםספיחי

 ארץ , האחד : מחלקות לנ' מתחלק ,.שחף
 " ט1( בו )ויקרא הקרחת ואתהרוחפת
 י כמשמעו מז( יא )שם השחף ואתהשני,
 . 113( מא )הווקאל שמ( עץ שחיף ,שחף
 מא )א'יב שחץ בני כי ש מי היא .שחץ

 ' ק[ רד גאוה נעניזכו(
 ושחקת האחר, : מחלקות לב' מתחלק ישחק

 )איו' מים שחקו אבנים לו( ל )שמות הדקממנה
 פיו( כו )ישעיה נחשבו מאזנים וכשחק ים(יר

 ענין מג( יח )חלים רוח פני % כעמרואשתקם

 ומנהקי י ר4"'שכו(
 לשחות nmwn שרש כאשר עם הברו

ועטפישחו.
 היח ואוץ. . יממת בשץ עץ שח.ף כחוב קרש בכהב' שכ0.

 י אחרת בומחא מכחםלפכי

 ' המה וכתיתהנתעסה

 ועד ו( פט )שם ליי' יודך בשחק מי בי ,השני
 שחקים ובגאותו ,לח( מט )שם סלה נאמןבשחק
 , כו( לג)דברים

 לויתן י( א )חבקוק לו משחק יייינים ישחק
 לרעהו שחוק כו( קר )תלים בו לשחק יצרתזה

 . כג( י )נושלי לכסיל כשחוק ד( יב )איובאהקז
 * כצחוקשחוק

 וכמו , האחר : מהלקות. לגל טחחלק ,שחר
 השחר עלה כי טו(. ין )בראשית עלההשחר
 ג( ו. )יהושע ביוצאו נכון כשחר כו( לב)שם
 שחר בן הילל ב( ב )יואל ההרים על מרשכשחר
 ' יב( יר)ושעיה

 נהק א )משלי ימצאנני ולא ישחרנני ,השני
לשחר

 פני
 יבקש מוב שחר מו( ו )שם ואמצאך

 )איוב אל אל תשחי אתה אם כו( א )שםרצון
 למנצח ב( סג )תהלימי אשתרך אתה אלי ה(ח
 נניא בקר ענין א( כב )שם שי"( השחר אייתעל

 . הכוהביקור[
 חשך ה( א )שי ונאוה אני שחורה ,השלישי
 והשחרות הערות כי ח( ד )איכה תאיםמשחור
 , י( טו )קהלההבל

 שחת , האחר : ענינים לב' מתחלק 'שדורך
 פו( יג )הושע ישראל שחתך ה( לב )דבריםלו
 , המה חבול ענע כה( כב )ויקר' בהם משחתםכי

 כד( גה )תהלים נזוזת לבאר חוררם ,השני
 בשחיתותכם כלכד י( מט )שם השחת יראהלא

 הת'"ו ונראה , המה פחת ענין כ( ר)איכה
 כג )משלי עמוקה  שוחה כי במלה יסודשאיננה

 י יורהבז(
 בל , דזאחד י : מחלקותו לד' מתחלק י,2פז

 בחוצות שוטטו כא( ל3 )ישעי' שיפו אני בותלך
 )במדבר מקטו העם שטו א( ה )ירמקק'רושלם

 ב( כד )ש"ב ישראל שבטי בכל נא שוט ח(יזו
 )איוב בארץ משוט זק( כד )שם זזארץ בכלוישפוו
 י( ד )זכרו[ הארץ בכל משוטמים המהא-ו(
 . המה מרוץעגע

 חוב שחר ונטו . כיקיר לשץ פתר amD1 : רעו"'שכח(
 ע'.1 , טו[ 1 ]שם פנ.ר לשחר וכסו . בז[ יא ]משלי רצוןשקש
 . ע"ב נפ צד ל י א בשרשלעיל
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 אבי כא( ה )איוב תחבא לשון בשוט ,השני

 )נזזום שופו קול הא( יב )מ"א בשוטים אתכםיסר
 ( ככושכועו ינ( כג )ייוושע בצדיכם ולשפופו ב(ג

 ועצי יכו( כנא )יציעיה שפוד; דורו ,השלישי
 י המה גירוים מיני ה( כה )שמותשנוים

 ב( ה )אסתר לאסתר המלך ויושט ,הרביעי
 נטייח ענין ש( ד )שם המלך לו יושיטמאשר
 אלונים , אלה גם מגורתם להיות ויתכן 'המה
 סצכויכ! היו ו( בו )יהוקאל משוחק- עשומבשן
 משוט תפשי כל שאניותיהם וירדו זק( כו לשםלך

 כו( בז )שם שכפ( אתך השטים כס( כו)שכו
 שמנם ונקרא , לכתם ויישירו האניות יטובהם
 והובל ומלה כמפרש , מלאכתם כענין[ ]נ"המעין
 ' והבלץ-[ מלהיךננקה

 נוה( 1 )משל' לבך דרכקק אל שט אל ,שט
 שנאתי סטים עשה פוו( ד )שם ועבר כנעליוטופוז;
 ה )הושע  העמיקו שטים ושהטה ג( קא)תהלים

 לא ואם ו( ה )בפרבר אשתו תשסה כי אישב(
 ' ה( מ )תלים נוב ושטי. יט( ה )שםשטית

 י( פה )תהליכ! כפי אלד שטחתי ישפה
 משטה ב( זז )ירמישו ולירה לשמשושטחים
 )בם/ שטוה להם וישטחו ה( כו )אוק'הרמים

 י המה טריותה ענין לב(יא
 כו והראשית יעקב את עשו יאטם ישפם

 טרף אפו ז( ט )יתושע משטמדק ורנהמא(
 ' .ט( טו )איובוישטמני

 ד( קן ותלים ישטנוני אהבתי תהם 'שפן
 יהירה ולא כא( כו )בראשית שסבה שמהויקרא
 י ר( כט )ש"א בכולהסה לשטןלנו

 ומרק ו( ה )שיר ישטפוה לא ינהתת 'שטף
 במיכ! שפוף לא ויריו כא( 1 )ויקרא במיםושטף
 יר לטיוב ארץ עפר משהמק תשטף שו( טו)שם
 , כמשמעו הם רחיצה עניןיכו(

 שטטיכז ו( 1 )משלי ומשל שסר ישפר
 בארץ טשטרו תשים אם יה( פוו )דבריםושטרית
 , פ( לח)איוב

 ' ה( 1 )רנשל הקימת הד יישמר ,שמר
 ' אהד לצרענינו

 בעת ל( סח )תהלים שי מלכים יבילו י '21י

 ' שנהה ככוו ו( מע לשעיה שי יובלההא

 ישך
 מתה"

 ושכו , האהד 1 מהלקות לל
 )אסתי המלך המת כשך א( ה )בראשיתהמים

 . נהה כמו י( ו )שם שננה המלך והמת א(ב
 אם כו( ה )ירמקק יקושים בשך ישור ,השני
 גרר ופרץ יפו( י )קהלים לוקש נלוא הנחשישך
 כסף נשך לאהדי תשעי לא ה( י )שם ניזשישכנו
 איש את ד,נהש נשך אכז והיות כ( כב)רבריכ!
 י כו( כא)נמדנר
 הנני , האחר : מהלקות לבי טתהלק ,שך

 נהדק טובם ה( ב )הושע בסרחם דרכך אתשך
 )משלי הדק כמשכת ר( 1 למיכה ממסוכהישר
 הסר גה( לג )בטדבר בעיניכם לשכים ין(טו

 י המה סלונים ענין ה( ה )'שעיהמשוכתו
 תפוחי טז( נ )ישקף ההסרה שכיות כל ,השני

 כסי ושכתי יא( כה )משלי כסף במשכיורןוהב

)שמי
 טשכית ואבן י( א )איוב בערו שנת כב( לג
 , נב( לג )במדבר משכיתם כל את א( כו)ויקרא

 שכבת , האהד ; מהלקות לב' מתחלק יששב
 )איוב ישכיב סי שמים ונבלי יג( טו )שכוותהטל
 י טו( כיו )ויק' ורע שכבת מגורתם ונראה לו(לה

 השמאי צרך ש שכב ,השני
 ד( ד )יחזקאל

 ' א( ג )שיר בלילות משכב'על
 , הודהד : מהלקור? לב' טרוהלק י,2כנז[
 אשרץ התמכה י( עו )רזהלים אל הנותהשנה
 ט1(' יח )ירם' עסי שכהני כי טו( מט )ישלעולת

 ה( 1 )דניאל להשכחה עלה בעין הוו ,השני
 באהמתא והשתכח יב( ו )שם לדניאלוהשכחו
 ' מציינה לשון ב( 1 )עורא במדי ריבבירתא

 לא , האחר ן מהלקות לב' מתחלק 'שכל
 וגלמורה שכולה ואני כו( כג )שמו' כשכלהתהנה
 ב( ד )מגר בהכו אין ושכלר; כא( מט)ישעטו
 ואלמון שכול ה( יג  )הושע שכול כדבאמגשכ;
 ' ט( סו)ישעיה

 בנהי יג( ר )עורא ישתנללון ושולא ,השני
 יב( ד )שם אשכללו ושורטו ינו( ה )שםושכללה
 . יר( 1 )שם ושכללוובנו

 .שכל
 .ש~

 ושוב! יר( מה )בראש" יריו את
 )משלי טוב ושכל הן ומצא ה( ה )גריסיהשכל

המבאר
 י באר השאטים ההעחקותכתוב ב%שמ(

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



 ,[ אן]
 וכינדע ז( קו )תה5י' נפלאותקי השכילו לא ד(נ

 עשיהכ: לכל גוונ שכל יב( זז )דניאלושכלחנו
 ' י( קיוו)תהלים
 דרך , האהד : מהלקות לו מתחלק 'שככז
 (DS' אחר שכם לעבדו ט( 1 להושע שכמהירצחו

 שכס יג( כא )תהליכ! שכם רזשיתמו כי %(ג
 ' כב( מה כלראשית אהקי שאהד

 כתמי פיו( כופו )שם לסבל נסכמו ויט ,דחפני
 שכמו כהפנוהו והיה כב( לא )איוב תפולכבשכמה
 )שם העם סכל גגה ומעלה משכמו ט( י)ש"א

 )ברא' לדרככם. והלכתם והשכמתם ,השלומי
 משכים וככול ד( כר )שמות בבקר ויצבכם ב(יסו
 )תלים קום משכיסי לכם שוא ד( 1 )הושעהלך
 ' ב(קכז

 כ"( ינ )יביירו בטה ישישי יתרכז ישכז
 יי כבוד וישבן ה( כה )שמות בתוכםושננתי
 פד )תהלים משכנוהקי ידידות מה פז( כד)שם
 י כמשמעו יו( צד )שם נפשי דומה שכנה  כמעטב(

 ענין ב( כל )טשלי בלעך סכין ישמת 'שכן
 ' הואמאכנת

 שתו %( כן )'שעקר יין %א שמו ישכר
 שכר אי ולרווניכ! כו( כה )ירמידז וקיוושנרו

 . ס( י )וקרא תשת אל ושכר יין ד( 5א)משלי
 שבעיכ! יח( סו )דברים שניר שנר ישכר

 פארן מישראל וישגר ה( ב )ש"א נשכרובלוקם

 )ישע" השכירה בתער יי' יגלה ו( כה )דה"באלף
 מן )ירמיה מרבק כעגלי בקרבה שכרכז גם כ(ז

 לפי גרוליה כמו שכריה פתרון בלי אומריםכא(
 ,הענין

 ישל כי , האהד : מהלקות לה' טתהלק ,זחל
 )איוב נמשו אלוה יש5 כי מ( כזז לדבריםויתך
 ונשל ה( 'ם )שם העץ בון דהברול ונשל ה(כו

 היוצאיה ובשליחה, א( ז )שם ממניך רעיםגוים
 היהודים את וינשל נו( כוו )שם רנלההמבין

 )שמו' רגלץ. מעל נעליך של ו( טו )מ"במאלות

 י אחד ענינם הכמשופת מחלקות שת' כי פי'של(
 הוא הא,

 להיור שלא ס"ת על והב. . להיור פנה על שבאורו הקלבנת
 חעלוררח ואח כלל למח לי קשת אולם . הכבר פעל בנץוהיא
 שלחיך ובל'וו , הכבר פעל הוא גם כי הא' גפהלקהשלחה

 א( כס )דה"ב תשלו אל עתה בני ,השני.
 אמרתי הלא ו( ו )ש"נ השל ש האלהים שםהכהו.
 ושהיתום שלו וכל כה( ד )מ"ב אתי תשלהלא

 ' המה שגגה ענין ה( 1)דניזזל

 א( יב )ירכיתה בגד בגדי כל שלו. ,ותשלישי
 אהליכם ישליו יב( טו לאיוב ויפרפרני הייתישלו

 , המה שקט לשון ו( יב )שםלשרריבז

 עטים יתר כל ישלוך רבים גוים שלות ,הרביע'
 ווו( נבו )'שעמה משתולל פרע וסר ה( ב)הבקוק
 ' קסב( קיפו )תהלים רב נמללכליוצא

 לד( כה )שמות המעיל שולי על ,כבהמישי
 )איכה בשולוה כוכואתח כב( יג )ירכו' שולץ.נגלו
 ט('א

 בג( כא 43שיוב ושלו שלאנן כלו ,ושלאבן
 ' הענין לפי הוא ג'קטענין

 כו )שמות אתתה אל אשה משלבת 'זטלבנ
 ' כה( 1 )מ"א השלבים בין מקושרות נמוי~(.

 תשלג יד( יח )ירמיה לבנון שלג יז2לנ
 ארץ הוא יסכור לשלג כי פו( מה )תהליםבצלמון
 ' ו( לו)איוב

 ו( ה )שיר קח שלהבה אש רשמי '21לזק!2
 י כמשמעו ג( כא )'וווקאל שלהבתלהבת

ri~w' שי( מהלקות וד' ענינים לג' מתחלק ; 

 ה( לב )במרבר ברגע מקרש אתם בשלה' ,האחד
 מנות ומשלה כא( כא )שם מלאכים 'שראלוישלח
 רטונים טררם שלחץ. יט( ט )אסתר לרעתואעם
 י ד( לא )יהוקאל זללהה תעלתכם ואת יג( ר)שיר

 טו( ה )שב! הרעב הצי את בשלוקי ,נפשני
 איש ישלה הן ככן( .פן )בראשית לוכז אתוישלה
 )דבריכ! מביתו ושלתה א( ג )ימחז אשתואת
 ' יב( פ )תהלים ים עד קציריה תשלה א(כד

 ז( עד )שב! מקדשיך באש שלתו ,כבשלישי
 פתרונו ה( א )שופטים באש שלהו העירואת
 י שיא( העליון לענין ונטה , לשרשהנוטה

 יב( לו לטיוב יעברו בשלכי , הרביע'המחלקה
 מהוקום ואתת יה( לג )שם בשלה מעברוהיתו
 ' המה קרב כלי יזו( ד )נהמכם שלב(השלה

 , הב, בפהלקה שקהה תעלותיה גםפרדס
 פהרק כעץ הוא וזפ , פשר,פה זוטח פירוזו כלומרשלא(
 . העולם מן המטרף אח משלחה השרמה להית , הב'מתלקח
 וכן בשלח, מעבור כסו קרב, כלי השלה רש"י:שלב(
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 שימירו שטים עצ' שלהז יישירו ישלדון

 תערך יט( עת )תלים במדבר שלחן לערך בג(כה
 ' כמשמעו ה( כג )תהלים שלהןלפני

 ויוסף , האחר י מתיקית ית' טת"יק ישלש
 אלהים ישימונה ולא ו( מב )בראשי' הש%4הוא

 י ב( 1)קהלת
 בו )יחוקאל זזוכותקי ע5 תלו שלשיהם ,השני

 כלמכוה כלי ד( ר )שיר הגבורים שלפזי כליא(
 'המה

 יו( קטו )תהלים כפתים קרחו משלע. ,שלד
 וישליכו יב( ו )ישעיה בם מצבת בשלכתאשר
 השלך ואת כאן ]ונחסר ינ( ז )שמית טטהואיש

 ' טמא[ עוף מין יו( יזו)ויקרא

 שממה , האחר : סחלקוח לשש מתחלק ישם
 יט( מו )בראשית תשם לא כו( ד )ירמיהתהיה
 והנשמותי כ( מט )'רסירק ניהכ! שוהכ!ישיכו

 ' לה( לו )יחוקאלוהנהרסות

 ישמו ה( כא )איוב והשמו עלי טנו ,השכי
 שמו נ( יח )שם אחרגים נשמו ח( יו )שםישרים
 ' יב( ב )'רמיהשטים

 שמו יהי יו( ד )בראשית העיר שם ,השלישי
 יב( לג )שמות בשם ירעתץ' 'ו( עב קתליםלעולם

 ;כמטומעו

 שמה לא( מט והראשית קברו שטה ,הרביעי
 )במדבר נסעו משם מו( לר )ישעיה קסוזקבנה
 ' כמשמעו יג(כא

 לד( סח )תהלים קרבי שמי גשמי ,החמישי
 י כנ( ן )שמות השמיםע5

 י ה( ש )במדבר השומים ואת ,הששי
 שם י( עי )תלם אתית איתתם שמי ישם

 כ( ד (איוב כ!שיכ! מבלי א( נו )ישעמם 5בעל
 . כא( ה )ויק' יר בתשומת לב( יג )ש"ב שוסההיתה

 הן , האחר : מחליצת ל3' מתחיק 'שלם
 תשלם אתה כי לא( שו )משלי עמלם בארץצריק
 . לג( לד לטיוב יפלסנה המעמך יג( סב)חלים

 ושלטה נא( 1 )כנ"א זוכולאכה כל ותוכלם ,זזשני
 , יט( מב )שם כמשלם עור מי כ( ס אבלך)ישע'ימי

 יט( כ )ש"ב ישראל ארגוני שלכוי ,השלישי

 תשלים לא ואס שן( כ )רב' תענך שלום אםוהקל
 נדה )תהלים בשלכויו ק-יו נקלח  יב( ב  )כיםצמך
 . י( ח )שיר שלום כביוצאתכא(

 אם ח( כב )שטות שלמה ל שה ש 'שלם
 י שמלה כמו כה( כב )שם רעך שלכוח תחבלחנל

 כנ( כב )במרבר בירו שיסה יטיבו ,שלף
 יבש נזלף ובקרמת 1( ר )רות נעלו איששלף
 ' כה( כ )איוב מגוה ויצא שלף ו( קכט)תליכו

 ושלשת האחד, מחלקות: לג' מתחלק 'שלש
 )שכב השלשית הערב ער יט( כ )ש"א מארתרד
 והחוש כד( לח )בראשית חרשים כמשלש ה(כ

 ' כמשמעו ינ( ד )קהלתהמשלש

 ויען ו( יד )שכוורן כלו על ושלשים ,השני
 י הממונה ב( ו )כנ"בהשליש

 יב( כ, )ישעירו שלג( נשלש וגל ,השלישי
 בחסים ו( פ )תהלי' ש%( שליטו ברמעותיתשקמו
 . הם נבלים כלי ו( יח )ש"א ובשלשיםבשמחה
 , עשור עלי כמו , יתרים שלשה בני להיותויתכן
 ' השמיניתעל

 ד לשטות משלשם גם מתמול גם .שלשם
 יא( י רמ"א ופלשכ! מאתמול יורעו גלויהיי(

 .כטשמעו
 יג )בראשית ואימנה השמאל אם .שמאל

 תשמאילו וכי הו( כנ לאיוב בעשותו שטאל%(
 . כא( ל)ישעיה
 "( ' מהושע און במורן יישמדו .שמד
 , כג( ב לדברים תחתם וישבוהסמירם

 ע( גה )ישעיה תצאו בשמחה כי -שמח
 י יג( נב )שם ושמחהששון

 יא( כג לשמות ונמשתה תשמטנה .שסך
 ענין . ד( יו )'רסיקה מנחלתך ובךושמטתנו

 . המהעויבה
 . יח( ר )שופטים בשמיכה יתכטהו .שמר
 ר( ל )משלי נשממת מיס צרי מי ישמל
 שמלחיו והקלף ד( ח )רברים בלתה לאשסלתך
 . ונגר לנוש כסו ידק מא)בראשית

 .שממית
 שמם"

 ל )משלי תתפש ביריה
 כולך, בהיכלי אטילו כיתה שנונה העש היאכח(
המבאר

 וסיחם : שם רל" שלר( . כלי שם שהוא פי ומנחם . שם רשש שלג( , מנחםחברו
 . ע"כ הארץ עפר בשליש יכל פירש וכן בו ששוחל פל' של שם שלשפירש
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 השרשים כל בתיך נרשם הוה ]השהם .רר"ק
 בש נמצא לא אבי דזשי"ן מחבדרןבינאם

 . המחברת[ בגוףההעתקות
 שמנו ג האחד : השלקות 5ג' מתחלק 'שמן
 סו( 5ב )דירים עבית שמנת נח( ה לימת:עשתו

 רוון במשמניו כר( 'קט )תלים משמן כחשובשרי
 לב השטן ממותם. להיות ויתכן , טז( ימשעי;
 )תהלים לבם נחלב וטמש י( 1 )שם הוההעם
 יוכיח. ע(קיט

 ימינו ושמן כ( נו )שמות וך ו'ת נימןהשני,
 ראשי ינינו אל ראש שמן טז( בו )משלייקרא

 . ג( 14 )שיר שטך תורק נומן ה( קמא)תהליכי
 שמנת ובן א( יב קהלים השמנית bPהשלישי,

 . סו( סו )שם שנה שמנים ע( ע כלראשיתימים

 הנו; / האחר : ענינים לב' מתחנקשכנ"נ-

 אונים להשמעות כנ( טו )ש',1 טוב מוכחשמע
 ויתכן , יו( ד )קהלה לשכנע וקרוב כו( כדלתוקל'
 . יד( נב )ש"א משסעתך אל וסר מגורתםלהיות

 וישימהו ד( טו )ש"א שאל וישמע ,השני
 כשמע איסירם נג( נג (f'e משמעתו שדוד

 . המה קבוץ ענין יב( ו )הושעלערתם
 יב( ד ואיוב טנהו שמץ אוני יתקחשמץ.

 בקמיהכ! לשטצה יר( כו )שכר דב4 שמץומה
 . הם סרה ענין כה( לב)ניטות

 ושקט האהר, מחלקות: לג' מתחלק :שמר

 על דהקפאיכ! יא( בוו: )ירמיר: שמריו אלהוא
 ישתו יטצו שמריה אך יב( א )צפניהשמריהם
 . ו( כה משעיה שמרם משתה ט( עה)תלים

 ליל כח( יב לדברים ושמעת שמר ,השם
 . יו( מב כושמר)בר' א5 מב( יב )שמותשמרים

 כו( ג )יחוקאל מצר חזק כשמיר ,השלישי

 לזכר/ שמיר שמו לבם א( יו )ירמיה שמירבצמרן

 סירים ענין , ו( ה לישעיה ושית כיציר ועלו; 'ב(ז
 .המה

 מתחי"שמש.
 שמש ' """י : מתיקית לב

 כח )בראשית השכהו בא ,כי ג( קמח )תליםוירח
 י כמשמעויא(

 י ושמת י( ז )רנש1ל ישמשונה אלפין אלף ,השני
 . ע( נד )'שעיה שמשתיךכרכי

 תחת טן האחד, מדלקות: מ"חלק5יו"ד . שן.
 . ה( )מינהג בשניהם הנשנים נד( בא לשטותשן

 טא( לב )דברים חרבי ברק שבותי אם ,השני
 למשלי שנון וחץ ד( קב )תהלים שנונים גבורחצי
 מלוטפי ענין ל( קם )תלים לשונם שננו יח(בה

 -ומחודד
 ג( ד )שיר שפתותיך השני כהון /השיימי

 חקות את יח( א ~שעיה כשנים חטאיכם יהיואם

 )ויקרא תולעת ושני יח( ב )אושע הוה השניחוי
 . אדום כמו ד( כה )שמית ומני ותולעת ד(יד

 י4ו( ה )קהלת העבד שנת מתוקה ,והרביעי

 )תהלש לעיני שנת אם.אתן )שם( להמון לומנהי
 אדדה בו( לא )בראשית מעיני שנתי ותדד ד(קלב
 מו( לח משעיה שנותיכל

, 
 ער ולבי ישנה אני

 ב(. ה)שיר
 לכושל ו( ו )דברים 5ננז ושננתם ,החמישי
 . המה ונחוה ענין לו( כח )שםולשנינ::
 משנה א( ד )איכה הטוב הכתם ישנא ,הששי

 תתערב אל שונים עם כ( יד )איוב ותשלחהופניו
 ג )אסתר עם מכל שנות ודתיהם כא( כר)משלי
 טעמו את וישנו ו( א )שם שונים מכלים וכליסח(

 יד(. כא)ש"א
 0וו( כה )ויקרא תבואה ומני במסמר , השביעי.
 )שב! שנים כמטפר נ3( כה )שם ישיב שניוכסי
 על שנה ספו נב( כה )שם בשנים נשאר נ(כה
 )איוב יאתיו מספר נינות כי א( כן )עועיהשנה
 נב(.טו

 טס מג )ניאשירן כסף ומשנה ,והשמיני
 יר רכשנו אב! לך( יח )ס"א ישנו שנוואמו
 מא )ביאש" ההלום השנות וש כא( יג)נחמיה

 שנית אדני יוסיף ה( מא )שם שנית ויחלם5נ(
 . יא( יא )ישעיהידו

 צרעת י( כו )ויקרא נושן ,שן ואגלתםהתשיעי,
 )דברים בארץ ונושנתם ש( -יג )שם הואנושנת

 ס )תהלים שלה( עדות שושן על למנצח כה(ד
 . יר( 1 )שיר ישנים גם חדשיםא(

 גדול שן לסא יד( ה )שם שן עשת ,העשיר
 השכבים ו( כו )יחוקאל שן עשו קרש:. יח( י)מ"א
 . ' ור( )עמוס שן מביותעל

המבאר
 מקוטו כאן אם 'רעחי ולא . ליורת בהעחקח אם גי נמצא לא הזה הפסוקלח(
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 כב( סו )רברים אלהקי ה' שנא אשר .שנא

 יח )שמות בצע שנאי י4!( יגו )שם לרעתושנא
 הבכר הבן לא( כט לבראשית לאה שנואהכא(

 אשר השנאה גדולה כי פיו( כא )דבריםלשניצה
 )ברא' אתו שנא עוד ויוסטו טה יג )מף'גשנאה
 וינסו יג( ח )סמלי רע שנאת ה' יראת ה(לו

 שלט(. כמשמעו לה( י )במרבר ספניךמשנאיך

 , יח( סח )תלים שנאן אלפי .שנאן

 כב( י )מ"א ותכיים יקמ'ם שנהבים .שנהב
 נמשמעו המה ועומות רעות חיותממיני

 יורה ענינו מה יח )מ"א מתניו יישנס .שנס
 י מתניו על ויאסור כמו ,עליו

 מב( פט )תהלים דרך עברי בל שסהו .שס
 יעקב למשסה נתן מי טו( יג )הושע ישסההוא

 . הכוה 3וה ענין כד( סב)'ששה
-yDtt- הגדי כשסע וישסעהו בו( ש )שם שסעתאיננה ושטי 'ו( א )ויקרא בכנפיו אתי ושסע 
 וישסע ז( ש )ויקרא שסע ושסע ו( יד)שומטים

 לבתם מפ ענינו . ח( כד )ש"א אנשיו אתדור
 'נדברים

 סו )ש"א אגג אח שטואל יישסף .שסף
 . כשהצנעו הענין לפי וירקר כמולג(

 ואל , האחד ן טחלקות לי"א מתחלקשע.

 וישע ה( ד )בראשיות שעה לא מנחתו ואלקין
 כענין ואת מלה להיות יתכן ד( ר )שם הנף אלד'

 .עתרת

 לד אם ח( " )'שעיה יונק ושעשע ,הנוני
 אדם בני אח ושעשעי כ( לא )ירמיהשעשועים
 )יחוק' שמ( למשעי רחצת לא ובמימד לא( ח)משלי
 . ד(טו

 לב )יצועיה ראים עיני תעשנוז ולא ,השלישי
 השתעשעו " 1 )שם הסע ועיניו הכבר ואזניוג(

 )שכם אלהיך אני כי תשתע אל נו( כט )שםושעו
 . י(מא

 עשהו על האדם ישעה ההוא ביום ,הרביעי

 בתוך גרשם כי אף ההעתקות בכל חסר הוה השרששלט(
 . הש.,ץ מחברת בראשהשרשים
 , שעשוע לשת לטשע' הבר ומנחם :  רש,"שם(
 כשרש שעה שדש אולי בי מזחם כוזת : שדיול אטרשמא(

 ואץ תטעי כן . הנעתר האל ועל המעת.ר האיש על שנופלעתר
 הכעתר על נאמר הבל אל ה' רישע , המעתיר על נאפרמושיע
 ישועו בם3א ותחתיו הוה הכחרב חסי- בכול"וב אמנם .עכ"ל
 יאק ישעו תחת כשבוהו המעתיקיט כי הוא וברור , מרשעואץ

 לא איטר י מנחם הוסיף אשר הדברים כאור והראיה ,מושיע

 ח( יו )שם המובחות אל ישעה %א ו( יו)'שע'
 ישעו ~אל_ א( לא )שם ישראל קדוש על שעוולא

 . המה נשטון ענין ט( ה )שמות שקרבדברי
 כו )ישעיה וחל חומות קצית ישועה ,ההמישי

 ישעי כל כי י( קמר )תה' למלכים תשועה הנותןא(
 . כנו( לג )דב' ני4 נושע עם ה( בג )ש"ב חפץוכל

 כ( ל )איוב רוטנני ולא אליך אשוע ,הששי
 ישועו כג( ב )שמות האלהים אל שועתםותעל
 שפא( מושיע ואין ישעו סב( יח )תלים מושיעואין
 על הנופלתן עתירה להיותו יתכן מב( כב)ש"ב
 כיהמחלוקת להיות וראוי י המשמיע ועל ,השומע
 .הראשון

 ד( כב )ישעיה בבכי אסרר מני שעו ,השביע'
 הרפה כמו יד( לכו )תהלים ואבליגה ממניהשע
 . הענין לפי לנ( יא )שופמיםממני

 כג )יוצעיה ההר אל ושוע קר מקרקר ,השמיני
 . מעליו עלה כמו ו( יד )איוב ויחדל מעליוגועהה(

 'ט( לד )שם דל ימני שוע נגר %א ,התשיעי
 נשיאות ענין ה( לב לשעיה שוע יאמר לאולכלי
 , ההר אל ושוע , מנ' שעו להיות ויתכן ,הטה
 עליה[ ]ר"ל מעל לשון אחר, שועמיסור נכרולא
 מעליו שעה אבל , כמעט מהם 'רחק מני שעואך

 והקז , אותם לחברה , אליהם לקרבה יוכיחויחדל
 , אחדהעקר

 טו( ר )רניאל חרא כשעה אשתומם ,העשירי
 יתרמא שעתא בה ה( ה לשם נפק שעתהבה
 . המה רגעים ענין ו( ג)שם

 )ישעיה יחרו אה וגו ונשתעה , עשרההעשתי
 קיו( קין )תהלים תכניו בחיך ואשעה כג(מא
 ארמית בלשון ספור וכל , נחקיך שמב( אספרהכמו

 . מגורתם להיות ונכון ,אשתעי
 מרמיה אביריו פרסות שעטת מקול ,שעץ

 אביריו)שום' דהרות מדהרות , דהרת כמו ג(מז
 . כב(ה

 עליך יעלה לא שעטנו %אים ינגד .שעטנז

 ישיעו אל להסביתכן
 ואי

 וסלחם ,  שפ רשיי אמר וכן , מושיע
 ושע עםחברו

 ה-

 עח.רה לשת בו ופתר ר[ ר ]בריל הכל אל
 לה' יצחק ויעתר כסר : הכעתר ועל המעתיר על הלשץוגרפל

 . לפניו שמהפליץ מי על הלשון כופל וישעה' , המתפללעל נופל טושיע הטעוואין כאן אף , כא( כה )שם ה' לר ויעתר ' ''
 מסה ובתוכן בחוקץי ה ר ב ד א כתוב ההעתקרח בכלשמב(
 מפור וכל שאתריי ויטאמר מן רוזראיה , בכת וכן אמסרהכתוב האסבייג בנוסח ררק , הרבב ל בהעתקה הג4 לו~אטירש"ר
 . אשתע' ארסיתבלשון

המבאר
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 צמר מחבות עליו יורה ענינו יט( יט )ויקראשמג(

 .וטפחים
 בשעלי , האחד : טחלקות לג' מתחלק :שעל
 מדד מי יט( ינ לחזקאל לחם ובסתותישעורם
 לששיכם שמרון  עפר יב( ב! (nwtr כמםבשעלו
 . חופן מלא כף טלא ענין י( כ)כנ"א

 )שי קטנים ששים שעלים לנו אחוו ,השני
 אם ד( פיו )שוסתיים ומועלים כיאות שלש סי(ב

 י ומשטעו לה( ג )"ם" שוט'ש"
 כר( כב מבמדבר מכרכיים במישעול ,השלישי

 . ונסלולככוו
 ישען יח( ה ב )מ ידי על נשעו יהוא -,13,2

 כס )'חוקאל קנה משענת כוו( ח לאיוב ביתועל
 משענתו ש א( ג (,~rpp ומשענה טשעןו(

 . יט( נא)שטות
 י בפחברתסמך[ סעף ויעשששעף.

 שעף , האחד : מחלקות לגי מתחלק -שער

 )נחמיה המים שער ז( ב )נחום נפתחוהנהרות
 וזוע ו( כט )איוב קרו: עלי שער בצאתי כו(ג

 . ין( כח )בראשית השמששער
 יב( כו )שם שערים מאה ההוא נשנה ,ותחי

 . שיעור כמו ו( בג )טשלי בנפשו שער כמוכי
 טעררת ל( ה )ירמי' ושערורה שמה ,השלישי

 )שם השערים כתאנים ינ( יח )שם כנאדעשתה
 . יו(כט

 שער , האחד , מחלקות לד' מתחלק -שער
 )איוב שעי אחזו וקרבינים ב( בת )עגלהקטב
 כי( שו )דנהיל הצטון מלך שיו והסתער כ(יה

 . לה( כו )מווקאל שער נוערוומלכהנם
 באבן קלע ה( ו )במדבר ראמי שער ,השנ'

 בוערת אחיו עשו כידי כוו( כ )שום' השערהאל
 . כששמעו יא( בז )שם שער איש בג( כו)בראטר'

 כו )ויקרא החטאת שעיר את ויקח ,השלישי
 הששר את והמשלח כח( ד )שם עזים שעירתסו(
 . כמשמעו כו( פיו)שם

 )שם אחריהם ונים הם חגור לשעירם ,הרביעי
 אבתיכם שערום לא באו מקרוב חרשים ז(יו

 חשבום ולא , אלהים לא סתרונו יז( לב)דברים
 סופו על יורה המסוק וראש , עברום לאלאלוה

 אחריתו. ' על 'ותחלתו
 הוא , האחד , מחלקות לה' מתחלק ישף

 טו( ג )בראשית עקב תשומנו ואחה ראשהנומך
 עצמתיו ושפו יו( פו )איוב עגומנו נשערהאשר
 טגורתם שזיוה ויתכן כא( לג )שם ראולא

 שסיפן טגורתם להיות יתכן וגם ג( כג )במ'שפי ויי
 ~ח"ה ענין על שמו ונקרא 'ז( מט )בר' ארחעלי
 הפתרון ונראה , עקב תשופנו ואתה , ממעלושם[
 יודע וכל , טוהר כל יוכל לא אבל , היטב ונכוןראוי
 לדעת , הלשון מחקרי משיג איננו אשר ,טשר
 שמו הוא או , שפיפון נקרא מפעלו אודות עלאם
 שמותם יורו לא אשר , וצטעון , ושיף , נחשכמו
 לניגזר ראוים מלים שיש ואעקם , כומעלכ, פועםעל
 תכתת למצופו יוכל לא , ממעלם לקרבת ענינםנטי

 . נעלם כיהיסוד
 ועין כו( ג )איוב נשסו כוכבי יחשכו ,והשני

 יוכר בערב בנשף טו( כר )שם נשף שמרהנאף
 יא( קלט )תהלים ישופני חשך אך מ( 1)משל'
 י הם אשמורהענין

 יב( יב )ירמיה במדבר שמים כל על ,השלישי
 י ש( ד )שם שפים צחרוח

 סח )תלים שמהים בין תשכבון אם ,הרביעי
 י מג( מ )יחזקאל אחד מפח והשסתיםיד(

 טו )שמות ים כסמו ברוחך נשפת ,החמ.שי
 נפיחה ענין כד( מ )ישע' ויבשו בהם נשף וגםי(

 ,המה

 לנ( כח )שמות סביב לטיו יה" שא .שף
 היריעה שפת על נו( 1 )מ"א נוס שמתבמעשה
 ג( מא )בראשית התיר שסח על ד( כו)שמות
 .כמשמעו
 כעיני , האחר : מחלקות לב' מתחלק ישפח

 שפחתך הנה ב( קכג )תלים גברתה יד אלשפחה
 מז )שם שטחתי אל נא בא ו( טז )בראשיתבידך
 י אמהלשוןב(

 ואם כפו( כ )ש"א לנו משפחה נבח כי ,השני
 . כמשמעו יח( יד )זכר' תעלה לא טצריםמשסחת
 )ישעיה ציון בנות קרקר אדני יצח ישפה

 . כמשמעו מספחה כסו יז(ג
 פהח , האחר , ענינים לב' מתחיק .שפט

המבאר
 ופסה'ב ונר :חברה פ1הס ס.ר: שעט:י ,שי: , רסק::נ(
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 לאלהים המשפט כי ט( לא )משלי צרק שסטפיך

 י סו( פט )תה' כסאך טבון ומשסט צדק יו()רב'א
 כטשפיו יג( מ )ברא' הראשון נמשפט ,השני
 והאיש כשפסו מדה ס כו )שמורר דזראיתאשר
 כדק טו( ט )ויקרא כפשפט ויעשה ז( א)ט"ב
 י יזו( בו )ש"א משסטו וכה דורעשה

 שמך יב( ד )ויקיא הרשן שסך אל ישפך
 אמו חמה עליו וישפך ו( כן )בראשית האדכאדם

)ישמי
 מא( יד )ויקרא העטר את ושמכו כה( סב

 לפניו שפכו א( קב )תהלים שיחו ישפך יי'ולפני
 ג( עג )שם חשרי שמכו כאין ט( סב )שםלבבכם
 וכרורץ ומגזרתכם א( ג )יואל רוחי אוםאשפוך
 ' ב( בג )רבריםשמכה

 כי יב( ב )ישעיה ושפל נשא כל יעי .21מןל
 אף טשמע כס( כב )איוב גוה ותאמרהשפלו
 ' ו( ב )ש"אמרומם

 %א מה( יג )ויקרא יעטה שמם יש ישפם
 ' כמשמעו כה( ,ט )ש"ב שטמועשה

 )ויקריי הוא גרה מעלה גי השפן שת ישפן
 "שרש יח( קר )תהלים לשפנים מחסה ה('א
 המחבר' בתוך ולא השין מחברת בראש נרשםהוה

 י[עצמה
 ימו( לג )דברים יינקו ימים שמע כי ישפע
 גמליכם שפעת יא( כב )איוב תכסך גויםושפעת
 כו )יהוקאל סוסיו משמעת ו( ס )ישעיהתכסך

 אני מופעת ויזומר בבאו יהוא שפעת את וירא'(
 . יו( ט )מ"3ראה

 ' יו( מי )ברא' ארח עלי שמיפן ישטפן

 ובערי יח( לו )איוב בשסק יסיתך פן ישפק
 זאת מלה להיות 'תכן ו( ב )ישעיה ישפיקונכרים
 ימצאהו ]תרגוכז צרכיהון סמק , ארמיותלשון
 י י([ לב )רברים כגרברבארץ

 הטחן , האחד . כנחלקות לל מתחלק ישפר
 שמרוק נחלת אף כא( מכו )בראשית שפראמרי

 כולכא בו( ר )רניזול שפיר עפיה ו( פוו )תליםעל'
 )שכם להחניה קרורי שפר . כד( ד )שם עלךישפר

 ' נועם לשון לב(ג

 ונטה יג( כו )איוב שפרה שמים נרוחו ,השני

 י וקובה אהי ענין י( מג לרמ' עליהם שפרירואת
 ד )שם נפשי  שמעת שופר קול כ' ,השלישי

 שופר יוכר יט( יט )שמות השופר קול ויהייט(
 ' טו( א )שמנמהותרועה

 ' ך( ו )רנ' בשמרפרא מלבא בארין '21פ~י*פ1יי

 יב( כו )ישעיה לנו שלום תשפת ח' ',2נטי7
 שפת הסיר שפת לח( ד )מ"ב הגדולה הסירשמת

 )תלים שמד( תשמתני מוח ולעפר ג( כד)יחזקאל
 י נמשמש תתיימני נמו טו(נב

 ' טו( ו )שרא דנה ניחה ישיצא ישץ

 בחרי כמו ח( נר )ישעי קצף בשצף ישצף
 , הענין לפיקצף

 גשש , האחד ; כשלקוח לו' טתחלק .21ק
 אשדו נושיקות כו( כו )בראשית בנ' לי ושקהנא
 פיהו מנשיקונת ישקני יג( ג )יחזקאל אחותהאל

 ' ב( א)שיר

 ע( קד )תלים מעליותיו הרים משקה ,השני
 לגן צאן את וישק ז( א )אסתר זהב בכליוהשקות
 )ויקרא ישתה אשר משקה וכל כמ,י()בראשית

 שמני י( מה )תלים ותשקקה הארץ פקדת לר(יא
 . ז( ב )הושעושקויי

 פו( ב )יואל ירצון בחומר ישקו בעיר ,השלישי
 ישתקשקון כד( ב )שם ויצהר תייוש היקביםוהשיקו
 בו שקק גביכם כמשק ה( ב )נחוכהברחכרץ
 ענין כו( לא )איוב לפי ידי ותשק ד( לג)ישעיה
 י המהומרוץ

 טו( ג )בראשית תשוקתך אישך ואל ,הרביעי
 תשוקתו אלץ. טו( ו )שיר תשוקתו ועלי לרודיאני

 )ישעיה שוקקה ונטשי ו( ד )בר' בו תמשלואתה
 ענין ינ( ב )תהלים שסח( יאנף פן בר נומקו ח(כנו

 י המה וחמרההאוה
 וסגרו ב( ג )שיר וברחבות בשוקים ,ההמישי

 י ד( יג )קהלת בשוקדלתים
 מא )בראשית עמי כל ישק TD- ועל ,הששי

 , זזם כלכלנה ענין ב( טו )שם ביתי משק ובןמ(

 כב( כט )שמורץ הימין שוק ואת ,השניעי
 ועל הגרכים על טו( ה )שיר שש עמורישוקיו
 ב( סו )'שעינה שק גלי לה( כח )דבריםהשקים

המבאר
 שפח הסיר שפח הפסוק על הבקוו וכן . שיסה לשת שפיחה לשת כל פתר ומנחם , רש".שטד(

 , תשוקתך אהלך ואל כמו , האוה לשת אותו פחר וטיחם : רשיישסה(
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 ' לג( ב )רניאל סרזל דישקוהי

 ואש , האחד : מחלקות לנ' מתחלק ישק
 ומנן בנשק והשיקו נא( עח )תלים ניעקבנשקה

 מד )ישעיה לחם ואסה ישיק אף בו( לפו)יחזקאל
 י המה תבערה ענןטו(

 )בראשית שקו את האחד ויפתה שמה ,השני
 ט )היושע לחמוריהם בלים שקים ויקחו. בז(מב
 ' המה וכוססוא גלילכליד(

 פוו( כוו )איוב גלדי עלי תפרתי ופק ,השלישי
 השק והנה לד( לו )בראשית .במתניו שקוישם
 )הה' שק לבושי נחלותם ואם ל( 1 )מ"ב בשרועל
 ' יב( ל )מים שק' מתחתי יג(לה

 שקדו , האחד : מחלקות לב' מתחלק ישקד
 שמי( עריהם על שקר נמר כט( ח )עזראושמרו
 יר( ט )רנ'אל הרעה על יי וישקר ו( ה)'רמיה
 שמירה ענין לר( ח )משלי 'ום 'ום רלתת' עללשקד
 יהמה

 ועכל 'א( א )'רבון ראה אני שקר מקל ,השנ'
 'ב )קהלתן ותשקד וינאץ בג( יו )במדברשקדים
 , ש( מג )בראשית ושקריםבכוניםה(

 יד( 14 )איכול בירו פשעי על נשקד ,שקד
 : ונעצר נאסר ככוו עליו יורהענינו

 1( יר )ישעיה הארץ כל שקטה נחה 'שקט
 הוא ושק% ד( ז )שכם תירא אל והשקטהשמר
 י ש( מח )ירמיה שמריועל

 כנ )בראשית לעפרן אברהם יישקי 'שקל
 חמשת חממות יג( ל )שמות השקל מחציתטו(

 למשקלת וצדקה לקו משפ% סו( ג )במד'שקלים
 . כמשמעו יו( כח)ישעיה
 ונולם ט( ן )ישעיה גרעו שקמים 'שקמ
 . הם יער עצי יר( ז )עמוסשקמים
 אשקיע אז ב( יא )במ' האש יתשקע 'שקע
 )ירמיה בבל תשקע ככה יר( לב )יחוקאלמימיהם

 , קמח( הם שקיעה ענין סד(נא

 ' יז( 'ר )ויק ייקרקית שקערירת ',ןק,3רר

 כי כח( יט )בר' מדום פני על וישקף ישקף

 הנשקפה ואת מי ך( קב )תלי' קדודו מסיוםהשקיף
 1 )מ"א שפט( אטמים שקומיות חלוני י( 1)שיר

 )שופט' ותיבב נשקסה "( ו )שם שקף רבעיםד(
 ' כב( ע )שמות המשקוף אל והגעתם כח(ה

 אל בו( 1 )דבריכן תטקצנו שקץ ישקץ
 הוא שקץ מג( 'א )ויקרא נחשתיים אתתשקצו
 ' ע( " )שםלכם

 עד ז( כג )שמות תרחק שקר מדגר ישקר
 כא )בראשית לי תשקר אם ה( י% )משלישקרים
 . ו( קא )תהוים שקרים רבר רמיה עשהכג(

 ענין טז( ג )ישעיה עינים ימשקרח .שקר
 , ' כמשכנעוהבטה

. 

 רמאות , האחד : מחלקות לי"ב מתחלק ישר
 ז )שיר הסהר אגן שררך ח( ג )משלי לשרךתהי
 , המה טבור ענין ר( פוו )יחוק' שרך כרחלאג(

 כ( כה )כושלי רע לב על בשרים ושר .השני
 הטוריכן כל ויאכזרו ז( פז )תליכ( כחלליכ(ושרים
 י כה( לה )דה"בוהשרות

 %( נו )ישעיה בשמן למלך ותשרי ,השלישי
 לשון להיות יתכן יד( כב )ירמיה בעשרומשוח
 ,סיכה

 כו( דן )שכם יקושים כויך 'שור ,דןס~ביעי
 דרך על כנמר יז( כר )בכידבר קרוב ולאאשורנו
 ד )שיר אמנה מראש תשורי '1( יג )הושעאשור
 הראיה מחיר ז( ט )ש"א ש:( להביא אין ותשורהח(

 ענינו הרואה לבית[ שד"ל ננוסח אל. יבשוןאשר
 ' עליויורה

 יט( ג )ישעיה והשרותו הנטסווע ,החמישי
 )ת"א שירין ארונית בלשון ונזמים , הוא עדיענין

 ' מגורתו שיות להיות יתכן כב( כדבראשית

 לנוען ו( נר )תליכם לשררי הרע ישע ,הששי
 נט )שם בשוררי יראני אלהים ש( ה )שםוגוררי
 אויבים ענין יב( צב )שכו בשורי עיני ותבכו"(
 שאול ויהי עוינים כמו להיותו יתכן אבל ,המה
 לפי הנגזרים במלים בו( יח )ש"א דוד אתעוין
 . מפעלםענין
המבאר

 אמר טז[ מ ]'חזקאל אטמות וחלונית על : רשו"שמט( . היצח השנ.ח המחלקה חסר שרגל בנשחתשטו(
 כ . הנשקפה ואת מי כמי השקמה לשין שקיפים סחר ומכתם שמירה לשון עם חברו ומנחם , מסהר שקד , רשנישמו(

 השקפה לשת פתר ב"כ המשקוף אל וכן קרשו מפרום השקיף . דלתוין על לשקרכסו
 כלאייו הקרובת לשון חשורה פ.רש וסלחם רש",:שב( אשחקעו : כעופרת צללו תרגום , לעוסק יר'רה ס"שטח(
 , רנלך בבהחא אשחקעא רנליך בביץהטבעו י דבריו ונראין  אשורנר לשט , חשוב ואדם סלך פני ותרגום . משקע כד , והקדש את כבלע ירושלמי והרגרם ,כאברא
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 כי בו( לג )איוב אנשיב: על ישר ,השביעי
 העקב והיה יד:( כפו )רבריכם אלך לביבשררווע
 ' ו( יא )תה' מנימו יחוו ישר ד( מ )ישע'למישור

 י( ה )ירמיה ושחתו בשרותיה עלו ,השמיני
 עלי צעדה בנורץ ל( כב )ש"ב שור אריגבאלהי
 . יב( ר )עורא אשכללו ושורי כב( מט )בר'שור

 נט( נא )שמות הוא נגח שור ואם ,התשיעי
 ולא עבר שורו יו( לג )רברים לו הרר שורונכור
 'ב )הושע ובהו שורים בגלגל י( כא )איוביגעל

. .יב(
 )רנ' נורא בגוא מהלבין שרין ארבעה , העשירי

 חרצד: וקטרי יב( ה )שם קטרין וממרא כה(ג
 י המה התור מין ו( ה )שםונשתרין

 ' ב( ה )עזרא למבנא ושריו , עשרההעשוי

 )דה"א ישראל שרית כל וגם , עשרההשתים
 ' יא( פנו )ייכוי' שנא( לטוב שריתך לא אם לה(.יב

 בי , והאחד : מחלקותן לד' מתחלק .שר
 )ישע" המשרה למרבה טו( ח )משלי ישרושרים
 כיד )במדבר ותשתרר גם עלינו השתרר כי ו(ם
 מלאך אל וישר ד( ח )הושע ידעתי ולא השירויג(
 ' כס( לב )ברא' אלהים עם שרית כי ה( 'ב)שם

 )יששה תניפו על המשור יתגדל אם ,השני
 בעל חרש ברזל ג( כ )דה"א במגרה וישר סו(י

 . שניה שכלוסיפיות
 כט( כג )שם וכזדה כגשורה ולכל ,השליש'

 ומיכר לו:( יט )ויקרא ובמשורות במשקלבמדה
 . המה מדה ענין 'א( ד )יחוקאל תשתהבמשורה
 על ט( יג )ש"ב המשרת את ותקח ,הרביעי
 מסריתא על ארמית בלשון ה( ב )ויקראהמחבת
 ' נישריתא[ ושרעל]נו"ל

 והיד: י( מט )ישעיה ושמש שרב '21י-ב
 . המה וחורב ציון ענין ו( לה )שם לאגםהשרב

 י( מ )ברא' שריגכ: שלשה ובנפן 'שרנ
 שריגיה הלבינו יד( א )איכה צואר' על עלוישחרנו
 י כמשמעו ו( א)יואל

 או , האחר : מחלקות לב' מתחלק 'שרד
 שמרי עם יג( ה )שומטים עם לארירים שרידירר
 . המה שארית עניך ב( לא )ירמיהחרב

 )שמות בקרש לשרת השרד בגר' את ,השני
 ' הענין לפי הוא עבורה ענין מא(לפו

 כלי 'ג( מד )ישעיה בשרד יתארהו ,השלישי
 י חרשיםמנלי

 ובבשרם כח( יכו )ויקר' לנפש ישרט .שרפ
 שרוט עמסיה גל ה( נא )שם שרטת ישרטולא

 ' המה והשחתה גרירה ענין ג( יב )זכריהישרטו

 אם , האחד ; מחלקות לב' מהחלק 'שרך
 נתק ולא כג( 'ר )בראשית הנעל שרוך וערונחוט

 ' כו( ה )ישעיה נעליושרוך

 ב )ירכתה ררכן משרכת קלה בכרה ,ששני
 ' הענין רפי ררכיה מעקלת ככווכג(

 קצר כי כג( כב )ייקפא יקייט שניע .שרע
 שנב( מהסתרח נמו נ( כח )'שע' מהשתרעהמצע

 י הענין לפי מהותר[ ]נ"אמהותיר
 יט( צר )תהלים בקרבי שרעפי ריב ישרעף

 מחשבורני כמו ' כג( קלט )שכו שרעפ'ורע
 .כמשמעו
 ועקרב שרף נחש : לענינים מתחלק ישרף
 ו( כא )במדבר המרמים הנחשים סו( ח)דברים
 נחשים ממיני כט( יד )ישעיה מעופף שרףומריו
 וישנו , קטרת וישנו , מלאכים וישנו ,המה

 ממעל עומדים שרפים , מלאכים ישנו ,מוקדה
 וודו_ ונאפת , חנוטים קטרת וישנו ב(י ו )שםלו

 גו51ה שושה לו וישרפו , '( ו )עמוס ש"נ(ומסרתו
 שפרה את ושרף , מוקרה וישנו י 'ד( כוו)רה"ב
 ושרף ח( 'ן )שם אתה והשרף ה( יט )במ'לעיניו
 )שם שרף והנה כא( ר )ויקרא שרף כאשראתו
 י סו(י

 ובכל , האחר : מהלקיח לב' מתחלק ישרץ
 ' כא( 1 )בראשית הארץ על השרץהשרץ

 ' ז( א )שמוח וישרצו פרו ישראל ובני ,השני

 ח( י )זכריה ואקבצם להם אשוקה ישרק
 לשמע כו( ה )ישעיו: שארץ מקצר: לוושרק
 משרוקיתא קרנא קל פיז( ה )שופ' עדריםשרקות
 ' ה( ג )רניאלקתרס

 ואנכי , האהד : מחלקות לב' מתחלק .שרק
 אתנו בני ולשרקה כא( ב )ירמיה שורקנטעחיך

המבאר
 . רוססי ור' קנ'קוט כנוסחת ערשוחם על וסרחים וב[ כו ]שמוח העורף פןוסרחשנב, והיא . שסאליח בשך ומשרפו כחוב חהעחקוח בכל שננ( פכחם, מחיו וכן , שאירח לשון . השארתך :,החך רשיישנא(
 . , ר[ 1נעמוס
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 ח( טו )'שעיה שרוקיה הלטו סו( מ%)בראשית
 י שריגים[ ענין ]י'11ל כשריגשרוק

 ממיני ח( א )וכרקה ולבנים שרקים ,השבי
 עבדי מגזרתו להיות ויתכן צבעים[ ]ע"הצבעונים
 יורה )שם( וחורי פן( יסו )הזעיה שריקוחפשתים

 , שריקותעל

 שושי , האחד ; ענינים לבל מתחיק ,שהש
 כסד? הים ושרשי יט( כס )איוב מים שימתוח
 פו( כח )שכו דוריכם כנשרש דזטך ל( לו)שכו

 ושרשרת תמריכ: י( ס )תהלים ומרשיהותשרש
 ע( ז )ס"א לכחרוח שרשרות מקדמה ה( ג)דדי'ב
 סו( לט )שמויז עבר? כנעשה גבלתןשרשרת
 ' בג( נח )שם שי( עבת מעשה גביתשרשת

 נב )תהלים סלה חיים מארץ ושרשך ,השל
 וצאצאי יב( לא )איוב תשרש תבדאתי ובכלו(

 )עורא לשרשי הן לטות הן ח( לא )שםישרשו
 י כו(1

 כו( ח )במדבר אחיו את ישרת ישרת
 ישרתני הוא ז( ס )ישעירו ישרתונך גביותאילי
 משרת וגל מגורתם להיות ויתכן ' ו( קא)תלים
 מענבי יעשרו אשר דבר כל ג( 1 )במדברענבים
 מוצא אתה כענינו , וכלאכות כויני לכל שנה(הגפן
 וכמהו מח( יג )ויק' עור מלאכת בכ4 או גשראו
 ' ך( לא )במ' עזים כנעשה וכל עור וכל.כלי בגדוכל

 נשיתי לא , האחד , כנחלקות לה' סתהלק '4ט
 )ישקל שנו( בו נשא כאשר י( ט1 )ירמ' מ נשו%א
 את ושלמי א( ד )מ"ב לקחת גא וששה ב(כר

 מאומות משאת ברעך תסוה כי ו( ד )שםנשעי
 ' י( כד)דברים

 מד )ינטיף תנשני לא עזראל אתה ענו( ,השני
 אלהים נשני כי יח( לב )דבר' תשי %רך צורכא(

 לשון יו( ג )איכה טובה נשיתי נא( מא)בראשית
 י הםשכחה

 יא )איוב מעונך אלוה לך ישה כי ,השלישי
 מניעה ענין יז( לט )שם חנמה אלו" השה כ.ו(

 כב( ל ~וב תושהה מגורתו להיות לתנן ,המה
 לדו אשר והסליאן והחשינה והמניעההיא

 ' יצח(תמצא

 119( גה )תלים שנב( שיסו מות ישי ,זזרגיע'

 )מ"ב ידך את תנה ויש , יטי מגורתו להיותיתכן
 את כי מט( כד )בראשית עשים ישכם אם סו(י

 גום לנטות יתכן יד( כן )דברים פה ישנואשר
 ' ח( כג )3י נסשכמ את יש אם העליוניםלבולים

 אדנים שני יו( כו )*סו' ידות שתי ,החמשי
 ' ד( ג )ויקרא הכלית שתי יט( כו)שם

 חטים שה , האחד : מחלקות לב' מתחלק יש
 שר; ד( יב )שנם משה מהיות ה( יב)שמור?

 נדחים שיו את או ד( יד )דנן עז'ם ושהכשנים
 ' לר( יר )ש"א שיהו ואעם שורו איש א( כב)שם

 ונשו טו( ה )עורא המו אחת אזל שא ,השני
 - פשע נשוי אשרי נו( לט )יחזקאל גלמתםאת

 , א( לב)תהלים

 שש , והאחד : מחלקות 15 מתחלק ,שש
 למקלט האלה הערים שש יח( ג )רותהשעורים
 טו( 1 )משלי ח' שנא הנה שש בוו( לה)כמרבר
 והא"ש וששיתם י( נח )שטות טירמתםשמיה

 ' יג( מה)יהוקאל

 סו )שם ורקמה ומשי שש ,השני
 י"

 שש
 ' א( כו )שמות משזר שש ו( כו )שםברקמה

 על טו( ה )שיר שש עמודי שוקיו ,השלישי
 טיש ואבג' ו( א )אסתר שש ועמודי כגוףגלילי
 ' ב( כס )דה"אלרב

 קין )תהלים אמרתך ש אנכי שש ישש
 פגעת פזו( כא )יחזקאל בני שבט נשיש אוקסב(
 )שם ישיגו ושמחה שטוון ר( סד )ישעיה ששאת
 ישיש כן י ' ' עליכם י~ שש כאשר והיה '(לה

 ' ע( ט )תה' בך וישמחו ישישו סג( כח)רבריכי

 ' ב( לט )יחו' וששאתיך ישבנתיך יששא

 שתי , האהד : מחלקות 5ו' מתחלק ישת
 עונשינו שתה כח( עג )תהלים מחסי אלהיםבאדנ'

המבאר
 יתגלע חוסיה ובכל 1[ יא ]שם לחוורה כפלים כי כב[ ל שרשרת ואף . א, שיש' לשת צלת שצח ; ח".שם(
a"Qאלא , רבתו אח רואה ואמי . ום"ם שבשלשם 

 כשלשלת עבר.ת בלשתשרשרת
 בלשי

 ויתכן הסח פנעח ענז הפאמי במקום לונדון בנוסחשנח( .  משנח

פענביז
 . ymn אלנעם לנטוח חתנן . השיח יחשהושה .

 . 'ר[ כט לדברים פח קיני אשר מם[ כר ]בראשית ]איוב חוש.ח וחסנננ. : הצויח טחלקח לונרע בניסחשוי(
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 מר )שם אטרחטש שתה אשר ח( צ )תליםלנגדך
 נטתי למען ג( י4! )שם שרסון השתות כיר(

 ושיוע לצלמות ושמה א( י )שמורן אלהאתתי
 , נוו( יג )'רזויהלערטל

 כ )'שעיה מצרים ערות שת וחשוטי ,השני
 ונצרום וונה שית מערתם להיות ויתכן ,המה ערודי ענין ד( י )ש"ב שתותיהם עד בחציד(
 . ו( עג )תה' לסו חמס שית יעטף י( ו )משלילב

 ונוזליהם יח( כד )ברא' אדני שתה ,השלישי
 ישתה אשר משקה וכל מר( עה )תלים ישתיוןבל

 . י( יט )ישע' מרכאים שתתמה וה"ה לד( ")ויק'
 מח( יג )ויקרא בערב או בשתי או ,הרביעי

 ' נב( יג )שם הערב את או השתי אתאו

 ה( י% )ישעיה מהים מים ונשתו ,החמישי
 גמרתם נשתה 'ו( מא לשם נשתה בצמאלשונם
 בשתי ול"ו בגבורות ל( נא )ירמיש לנשיםהיו

 ' יו( י)קהלת

 שרז אמין פמעו שתין אמין רוטה ,הששי
 ' א( ג)רני4!ל

 ועלה יו( י )ישעיה ושסירו שיתו ,השביעי
 תהל ושית נכמיר כי ו( ה )שם שס( ושיתשמיר
 י המה קוצים ענין כד( 1 )שם הארץכל

 "( יי )זימנת מים עי שתיי כעף 'שתל
 שתולים כנ( יו )יחזקאל אשתיגו ישראל מרוםבהר
 )תלים ויהים כשתילי בניך יר( צב )תלים ה'בבית
 ' ג(קפח

 כד )נמדבר העץ שתום הגבר יחם ישתם
 ענין כוו( נכו )ישעיה ממגיע אין כי וישתומםג(

 י המהראיה
 ' נב( כה )ש"א בקיר משתין ,שתן

ק ה" ]"י= ישתע  ' "מחבל[ שיי =ים יי=ס" 

 "2תק י( י )תלים שיתקי כי י"ימ"י '2טר2ק
 א )יונה מעלינו הים וישתק כ( בו )משלימדון

 , הם רמסה עניןיא(

 שיין מחברתותשלם

 חי"ו מחברתאחל

 , חבן תבל חב , תאר תאם תאו תאב 'רמי
 תחת, תחש תחרא תז, תוה, תו תה,חרר,
 חכם , תלע תלם תלג תל , תנן תכלת תך ,תיש
 , תם , תער תמך תן , תמר תמל תמך תמהתמד
 , תל חק , חץ , תפש תפר חף , תעל העבחע
 תש, תרשיש, תק חרו תתל תר תקף, תקעתקן

ת,התה,

 ותאי לו( ,ש מחוק' ואלמה אלי תאץ ,ותו
 ענין ' טו( ט )שם התאים אל י( מ )שםהשער
 ' בנין מןקשת

 חתאו י( לד )במ' לכם יהתאויתם י סמא(תא
 )בראשית עולם  נבעת תאות עד ז( לד )שםלכם
 , בו(מט

 )חהלינט שסב( לתאנה נטשי גרסה יתאב
 מתאב קער( קיט )שם לישועתך תאבת' כ(קיט
 , המה ושבר כליון ענין ח( 1 )עמוסאנכי

 מכמר כתוא ה( 'ר )דבר' ונמר ותאו '471~1
 ' נ( נא)'שעיה

 לו )שמות טלמטה תואטים יחיי ,רפאם
 צבירה תאומי ב( ד )שיר סהאיסות שכלםכס(
 . ה( ד)שם

 עלה יב( ג )נחום בכורים עם שנים ,רואן
 . יז( ג )חב' תסרח לא תאנה ו( ג )בראש"תאנה

 ותאר , האחר : ענינים לב' מתחלק '471יר.
 י יג( יט )טום המתאר רמון ט( כוו )יהושעהגבול

 תאר לא יג( מד )ישוק נשרר יוזארהו ,השנ'

המבאר
 :און אה א:כ' פתאכ ?ם להאבה חבר יכנהם : רט"שסב: . מריק בן מחם בהט סחר קיצם מ:' : רש.'שם:
 . שבר ושון וש:.הם . 'עקב הוה השרש מעורב יכל'וי י ו א ה כחוב לברון בניסחשמא:

 . בטעית ו ת שרשעם
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 תארם משחור חשף ב( גג )'שע'לו

 )איכ"
 י ח( ד

 התיב , האחר ן מחלקות יל מתחלק '2227
 ' טז( ג )שם לרחבותך 'ד(, ב )דג" וטעםעטא

 בשמרין יחבין די י( ז. )רני' ,ת'ב דינא ,השני
 . '1( ד)עזרא

 יבזומי י )ירמיה בחכמתו תבל מכין יתבל
 וארקא ואדמה וארץ תבל יג( לר )איוב )תבלשם

 המה. אר,כנויי

 טז( ה )שמות לעבריך נתן אין תבן 'רקבן
 ברזל לתבן, יחשב י( כה )ישעירו מתבןכהדוש
 ,. ' יט( מא)איוב

 ו )רנשל בתדירא ליה פלח אנח רי .וזליי.
 ;; ; . ' הוא תמיד לשוןיו(

 היתה,תהו יא( לד )ישעיר: קרתהו 'תה
 י הוא נבוב מקום ב( אומראשית
 על ויחו ד( % )יחוקאל תיו והחויר? ,וזך
 החוו ישראל וקדוש יד( כא )ש"א השערדלתות
 ' יה( לא )איוב יעננ' שדי תוי הן מא( עת)תלים

 כד( נ )דניאל בהתבהלד, יקם חיה יר2רה
 י וחרר PSכמו

 יורד: ענינו ה( יח )ישעיה התו הסיר .ר2ן
 י השליך כמו ,עליו

 כמו לב( כח )שמות תחליא כפי 'ו-2דזרא
 י אין אם במלה יסור התי"ו אם נורע ולא ,שריון

 עררו '( טו )יחזקאל תחש ואנעלך יר2וקש
 . 'ד( בו )שמותתחשים

 כד( כא )שמורץ ע"ז ותחת ע"ז '2.1וז1-ז
 אבותזי תחרץ יר( ב )יהושע תחתיכםנמשינו
 . יג( גה )ישעיה הנעצוץ תחרץ יו( כוה)תליכם
 שמעי יומת לא זאת התחרן , אליהםוהקרוב
 )רברים אבקך את אהב כי ותחוז נב( יט)ש"ב

 והקרוב . מו( כח )שם עבדת לא אשר תחת לו(ד
 תחרץ יט( ז )בראשית השמים כל תחרץ ,אליהם

 י ק( יד )ישע' רמה יצע תחתיך ד( לח )שמו'כרכבו
 יד( לב )בראשית עשרים ית'שים ,1-ן,,מ

 , כמשמעו לא( ל )משלי תיש או מתניםורויר

 תוך , האחד : מחלקות לד' מתחלק 'וזך

 כג )בר' קבר לאחות בתוככם 'בג( יד )שמו',הים
 והוזיכ; וכברייק יכו( קווו )תלי' ירושליםנו('בתוככי.
 ז )כטוספוים זזתיכונוה זהאשכוהת כיק( כו)שכוות

 י קרב כמו תך ג( לג )דברים לרגליך תכו והםיסו(
 עב )תלים נפטים יגאל ומחסם טתוך ,השני

 )משלי תכסים ואיש 'ב( נה )שם ]ומרמה .תךיר(
 ' יג(כס

 ן . נב( י )ס"א ותכיים וקפית ,השלישי

 תתכו כב( בב )'חוקאל כסף כהתוך ,הרניעי
 ג לג'וב שאגתי כמים ויתכו )שם(בתוכה

 כ"
 4א

 עלינו ותתך לגז, פן )שמווז ,שסנ(נחך,.ארצה
 ' כ( כב )יהוקאל להנתיך טיש()דניאל

 כו;לא( )שמור? וארגמן תכלת 'ת2-11
 ' - ' לו( כח )שם תכלתמתל.

 אנכי .יג( )ישוי'מ ד' רוה את תכן מי ''ל-2כ72
 )משלי ד' לבות ותכן ר( עה )תל" עמודיהתכנתי
 )שם יתכנו לא כה( 'ח )יחזקאל יתכן לא ב(כא
 לו כמו . ג( ב )טלא עקות נתכנו %ו נט(יח

 .נווננו
 : להם אחר ויסוד , לענינים מהחלק 'וזל
האחד

/ 
 גבה הר יו( יג )רברים עולם תל והיתה

 ' יח( ל )ירמיה תלה על כב( יו )יחוקאלותלל

 עליו תלהו כב( כא )דברים אתו ותלית ,השני
 כל עליו ותלו ו( כו )איוב ארץ תלה ט( ו)אסתר
 י כד( נב )ישעיה אביו ביתכבוד

 ' שו( ה )שיר הלתלים קוצותיוהשליש",

 תלינו ג( כז )בראשית וקשחך תליך ,הרגיעי
 שסר( שכוחה וחוללינו ב( קלו )תהליםכנורותינו

 ' ג( קלו)שם

 שלג ט( ו )דניאל חור כתלג יבושה יר2לג

 ' תלגא ארמיתבלשון

 'א( מה )תלים נתח רוה תלמיה יר-ללנם
 י י( לפו )איוב עבתו בתלם ר( י )הושע שרי תלוויעל
 ' הכאחי : מחלקירז לג' מתחלק י ר-2לונ.

 מתלשים חיל אנשי ו( כח )שמזוז שניתשעת
 . ה( ר )איכה תקע עלי האמנים ד( ב)נחום

 כד( סו )ישעיה תמות לא תולעתם כי ,השנ'

המבאר
 חל.ך . כונרות.:ו תל.נו עם אחת במחלקה שהב.או לכ'מאל.ו , כסף כהתיך בחיק חברו סרוק בן וסלחם : רח',שמז(
 כזורחינו חליו נם חל.ך טלה שנם סיחם כוונת ולרעתי .וקשחך ואחיך .-rs כהרנוסו דבר.ו אח אג' ורואה , מהכות 'אקחלשק
 להם לחלק לו היה לא ~אח מבלעדי כ. , ימר כלי לשתכולם . לאר, הוצק לא גתך לא יה אף . לאתכאלצקת

 המב"ב, הל במחלקה כיללם יה.ה . ב~,'עמחלקה כך , אותם שחול.ן על וסר כלי מטי וחוללנו : רש,1'שמר(
 רשף הבין אולי י הסירוק נחסר וטה ע"כ. מנחםסירשר
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 ולא ותולעו: וינני נ( טו )שמוח תלועיםוירם
 . ז( כב )תליםאיש

 מתלעות ו( א )יואל לביא ומתלעות ,השלישי
 י הטוחנות השינים מז( כס )איובעגל

 אתהלך ש( בו )תלים אלך בתמ' ואני 'ר?מ
 )שב: ררך תמימי אשר' ב( קא )שכו לנניבתם
 סרח כתם אץ( )ישעיה מתם בו אין א(קיט
 ויעקב א( לג )שכר שודר כהתמך ה( יח)שכם
 א( יו )שם תמים והיה בו( כה )בראש' תםאיש
 ' א( נט )שמות תמימים שניםואילם

 אש סב( נט )שמות תמיד שת 'תמד

 . שו( ע קרניאל התמיד הוסר ו( ו )ויקראתמיד
 ט( כט )'שעו: ותמהו התטהמהו ,רקמה

 לבב ובתמהון 1( ה )קהלת החמץ על תתמהאל
 ' כח( כחברברים

 א( מב )'שעיה בו אתמך עבדי הן .1371ך
 )שם אשרי תמוך ט( סג )תלים ימינך תמכהבי
 ויסמך כמו יו( סח )בראש' אביו 'ר ויתמך ה(יז

 .ושוחז
 רזמל נ( טו )ש"ב בואך תמל יתמל
 י ח( ה לשמותשלשם

 ז )שיר לתמר דמתה קימתך זאח 'ו-2מר

 ' כז( %ו )שמות תמריםושבעיםח(

 את תנה , האחר : מחלקות לד' מתחלק 'ד7ן

 ד( כח )תלים כמעלם להם תן כו( ל )בראש"נשי
 י יד( כא )משלי בסתרמתן

 צדקת יתנו י( ח להושע בנוים יתנו כי /השני
 . הם שבח שנוי( ךנו"ל שינון ענין ש( ה )שום'י'

 גזם בכו( ל )איוב לתנים הייתי אח ,השלישי

 . ג( ד ואיכה שד הלצותנין
 מ( יא )שוסתים שחח לבת לחנות .הרביע'

 )נויל השניה המחלקות מגזרת היטב להיותויתכן
 והשריכה הגיון מגורת והגה קינים נמוהשיונה(
 )נ"וו ולרנה לקנה המועדים , עליהם יורההשרות

 . ולרעה לשובה ונמבשרולדאגה(
 . כד( ח )ויקרא קונם תנוך ש .תנוך
 כהניי יה( יא )רקיא יכירם תייר .נסנור

 , כמשמעו ק כא )תליםאש

 יורה ענינו יג( ל לאיוב נתיבתי נתמו .ר2ס
 . נחשו נתצו ככוועליו

 כשה תעית' ד( כא שעקק ) יבב העה .ת"נ

 כח( ל )ישעיה מתעה ורסן קעו( קירו )תהליםאבד
 בישימון במדבר תעו ו( לב )שם תועה ד' אללדבר
 )בראשית בטרבר ותתע ותלך ר( קו )תליםדרך
 טו( י )ירמיה תעתעים מעשה המה הבל יד(כא

 . 'ב( כו )בראשית כמתעתע בעיניווהייתי

 נתעב ט( ג )מיכה משפן הסחעבים -י2ו3ב
 ' מז( פו )איוגונאלח

 כתער ו( ח )בטדבר תער יו והעב .ד2ן3ר
 , ד( ננ )תהליםמלטש

 ותף נ( פו )שמות ובמחלת בתפם -1-?ף
 )תלים תוססות עלמות בתוך ע( ה )ישעיהוחלץ
 . ח( ב )נחום לבבהן על מתפנות כו(סח

 טו( טו )איוב גלדי עזי תטרת' שק .ושפר
 . 1( ג )בראשית תאנה עליויתטרו

 יו( ט )רברים הלחת נשני ואתסש .71פ1ש
 אחיוו: ענין יב( למי )בראשית בבגדוותתטשהו

 טלה נואה ט( ל )משלי אלהי שם וחפשתי ,הם
 וחללתי ענינה כפי ופחרוזה סטרתם איננה כיואת
 . אלהישם

 ונתצתם מה( יד )ויק' הבית את ינתץ .7-1ץ
 ו( נח )תלים ד' נתוץ ג( יב )דברים מובחתםאת
 . יותש כמו יתז לה( יא )ויקר/ יתץ וכריכםתנור

 בו( ה )'שעטש נעליו שרוך נתק ילא -י--נק
 ינתק במהרה לא יד( קו )תלים ינתקומוסרותיהם

 ו( נח לישעק: רזנתקו מופוה וכל יב( ד)קהלת
 הנערתן פתיל ינתק כאשר היתרים את אתוינתק

 כפוו: נתקו , אליהם והקרוב . ט( טו)שופטים
 44ם י-תם התיקנו עד יח( ד )יהושע הכהניםרגל'
 משכם כי טו( ח )שכם ששר מן וינתקו ו(ח

 ההפוכווצ4 התיבות מן והוא כד( )ירמק,)נאתקנך
 אגל להם אחר יסוד יתלהם כ6.."תקךאתקנך
 נפרדים הענינים ושני ]נו"ב יפר,'ק4:%מעטענינם
 .כמעט[

 ענין כו( ה )רנשל במאונ" הקיתא -71קל
 .משקל

 כו( יב )קהלו: ופרבר: משייכת תקן -71קן
 כלכותי ועל כוו( א )שכב לתקן ל4ו,יוכלמעות
 . 'ו( 1 )עירא תקנא אססרנא יג( ד )הלאלהתקנת

 תקעי ' האחי : מתיקית ינ' מתחי" .ר2קזנ
 ' 'ג( ו ולהושע ותקע הלוך א( ב )'ואל בשוןשופר

 כב )יששה נאמן במקום 'חד ותקעתיו ,השנ'
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 תקע כא( ד )שופט' ברקתו היתד את ותתקעבג(
 סוף ימה ויתקעהו כה( לא 3ביקטית אהלואת

 . המה שקוע ענין ים( י)שמות
 בנקדים ד( יד )ש"ב התקעית האשההשלישי,

 . הוא מקום שם א( א )עמוסמתקוע
 וכל יו( שו )דניאל מלנותו גל בתקףרצקף.

 לתקופת ויהי ב( י )אסתר וגבורתו תקפוכנעשה
 . הם ואומץ חוזק ענין כג( כד לדה"בהשנה
 תורי האחד, ן מחלקות לט' מתחלק .71ך

 י( א )שם בתרים לחייך נאוו שו( א )שירוהב
 הטעלה האדם כתור יב( ג )אסתר תרובהגיע
 . הכוה סדר ענין 'ו( יו)דה"א
 לתור כא( יג )במדבר הארץ את ויתרו ,השני

 לט( סו )שם תתורו %א סו( ינ לשם הארץאת
 לב( יג )במדבר תרו אשר ג( ב )קהלת בלביתרתי
 . א( כא )שם האתריםדרך

 לנתר 4ש( לו )איוב מטקוטו ויתר ,השלישי

 גוים ויתר ראה כ4ו( הא )ויקרא הארץ עלבהן
 . ו( ג)חבקוק

 התר ו( קמו )תהלים אמורים מתיר ,הרביעי
 ויתירהו סלך שלח ו( נח )ישעיה סוטהאגדות
 . כ( קה)תהלים

 השמן ומיתר ד( א לואל הסם יתר , החטישי;
 . נ( סו לשמות ממגו אנשים ויותירו יו( יר)ויקרא

 יתר בו( 'ב )משלי צדיק מרעהו יתר ,הששי
 ד( מט )שם תותר אי ג( מ% 3בראשיועשאת

 ה )שם ארז פתרון , ג( א )קהלת לאדם יתרוןכוה
 יו )משלי יתר שפת יט( ג מרם האדם ומותרח(
 . ח( לפו )איוב מרעהו הרםקרורו(

 שתי מ( טו )בראשירז ונתל ותר ,כהשביעי
 . כמשמעו ו( ה )ויקראתרים

 , .ו( ז )עזרא אמרין דכרין חורין ,השמינ'

 שסה( ישראל שבבזי למנין עשר תרי ,התשיעי

 , יו( . 1)קרא

 . ג( יא להושע לאסרים תרגלתי יאנכי .תרכל
 תרוה יקח .1-צרז

 ואיזי
 . יד( מד )'שעיה

 ע( ל לשעוה ההר ראש על כתרו -71רן
 תרניה כן יחוקו ב5 ה( כו )יחוקאל תרןלעשות
 . כג( לג)ישעיה

 )שמות וישפה ושהם תרשיש -17-1-שיש
 באוה אנתו . ו( י )רניאל כתרשיש וגויתו כ(נח

 . הוא מקום שם ג( א )יונהתהנרש
 ינתשו אם יג( ה )מיכה אשרק- ינתשתי .1-צש
 . בז( כבז )דברים ד/ ויתורם יד( יח)ירמיה

 כא( מא )איוב תוחח נקשבי כקש .למרצד[
 . הוא ט5הממיני
 תהותתו , האחר : מחלקות לב' מתחלק .1-ן

 .)ירמ" לאכלה התיו ד( סב )תהלים שמו( אישעל

 כא( טה )בראטו' לדרך צדה 5הם ויתן ,השני
 . יג( ג )קהלה אלהיםמתת

 חי מחברתותשלם
-"ישל9)4י-;

המבאר
 לאכלה,וישראשי  ירשטטרחהרדו חלק:וכנחם שפה וי'עשרכחוב.ובהגץ הפסוקשסה(במטחברל?במקום

 עם.עראנההאטפועליש.עלל. תברבאבמחלקההראשו=. 1אסחרבטל אסחרהר
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 . 186 עד 120 מצד הספר בתוך שנשמפוהשמטות

 ליממה הכתובים כל נשמטו , הנוכרים הרם'ם הרפפת לעת כהאמבורנ ההעתקה בוא אחור]לסבת
 וכסר לא ולמש . מועילים דברים אצח בחיכם NSQS זאת בכל . יגרעו ולא יעילו לא רובם כיואף

 .[ הנח במקום נתחים לפני חץ אשר ההעתקות בארבע sDln" כלבסחברח

 דזהק'כז יטשו אכז ן הא' נטילתה ימש
 ימששו : הג' ובמחלקה . לו( לא )ירמיההאלה
 נמו ממשש ותחת , גה( י )איוב אור %אחשך
 י מושש נמו ממשש שם כתובמגשש

 בחבלי ז( ד )שופטים אליך ימשכחי 'משך
 ' להם אחד ענין ' ד( שו )הושע אמשכםאדם

 בגל מושל ואתה , הל במחלקה ימשל
 י יה( א )בר' ובללה ביום ולמשל יב( כט)דה"א
 נו )ישעיה מתק- יחיו : הב' במחלקה 'מרנ

 ' ים( ה )שם המתים אל החיים בער ידרשים(

 'א( לג )דבריכ: קמיו מתנים מחץ ימוען
 י 1( כס )יחזקאל כנתנים כל להםוהעמדת
 re) יד )שופטים מיבש מתוק מה .מרנק
 . ג( ג )יחוקאל מרבשומחוקים
 השרש לבאור נוסף : הב' במחלקר: .נא
 י הם שנירהלשון
 נפרדים שרשים לשני מחלק הוה השרש ינב
 לפי טוה זה ייחוקים , נב יהשני ן נין2האחר
 י לבאור נוסף נב שרש ובסוף . הא"ב סדרערך
 ' הם אומץענין

 )תה' נבל בכלי אודך : הב' במחלקה 'בבל

 ' כד( נב )ישעיה הנבלים כלי כל ועד כב(עא

 )בראש' לנגדך ואלנה ; הא' במחלקה ינבך

 נגיר : לבאור נוסף קב' ובמחלקתן י 'ב(לג
 ' שרכמו

 . סו( ג )מ"ב המנגן כנגן יהיה .ננן
 י הוא צעקה לשון . לנאור שם נוסף ינדוק

 ' כנו( ג )רניאל ישתוה נלי יביתה .בולי

 י ב( לב )שסות הנהב נומי סרקו .נזם
 היונה טצאד: ולא : האחד במחלקה ינזק
 )ישעיה לך ה' הניח ביום ט( ח )בראשיתמנוח
 . הל ובמחלקה . יד( לג )שמות לך והנחתי ג(יד

 ובמחלקה . 1( ב )ויקרא קרבנך מרחשת מנחתואם
 ' יא( ס )תלים אדום עד נחני מי :הר'

 ארנון הנחלים יאת : הא' במחלקה 'נעקל

 ' יד( כא)במדבר

 ינחם אבלים כאשר : הא' במחלקה ינחם
 טו )ש"א להנחם הוא ארם לא כי כה( כטלטיוב
 יכן(

 בנחשת'כז ויאסרהו : הב' במחלקה ,נחש
 עלי נחש ן הג' ובמחלקה ' כא( טו)שוסטים

 לחש בלי הנחש ישך אם יו( מט )בראשיתררך
 . יא( י)קהלת
 נפיצה ענין : לבאור שם נוסף בסוף 'נך
 י ההעתקות[ בשארי ~וכןהמה

 . סמים בית , לבאור נוסף בסופו 'נכארצ
 נכח א( ה )אסתר הבית פתח נכח ינכח

 ' יט( ב )איכה ארגיפנ'

 כמו : לבאור נוסף הב' מחלקה בסוף ינכר
 יהסגרה
 . כנ( כא )בראשית %נגדי ייניני ינין
 היונה הרב כתוב היונה העיר תחת בסימי ינ
 ' טז( סו)ירמיה

 )בראשית החוצה וינם ; הא' במחלקה ינם
 )ישע' הגבעה על וכנס : הו ובמחלקה י יג(לט
 י ,1(ל

 ענין : לבאור נוסף הא' מחלקה בסוף .מנר
 י להםאחד
 חכך על מתוק ונפת : הב' במחלקה ינף
 שם כתוב משכבי הניעותי ותחת ' יג( כר)משלי

 י משכביהשיבותי

 הנפש הוא הרם כ' , הא' נמחלקה ינפש
 . כג( 'ב)דברים
 אשו שביב כמו : לבאור נוטף בסוסו יבץ
 , ה( יח)איוב

 בנג'ניתי למנצח אחר' : הד' ימחלקה ינובזק
 ך( פנו )דה"א עליצות על בנבלים וכמוהו :נוסף

 ' כא( טו )שם השמינית עלבכנרות

 )איוב ראש' עלי נרו בהלו : הא' במחלקה 'נר
 ' נ( ג )ש"א יכבה טרם אלהים ונר ג(כס
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 ' כי( כ )משי' אים נשמת "' גי 'נשם

 . ה,( לב )דבר'ם קנו 'עיר כנשר 'נשר
 שכם: כתיב לעצמווז חתך יץ", .נוזח

 , הוא עצמותחיתוך

 מאחים בבית : נוסף הם מדה ענין אחר 'סא
 . לב( יח )מ"אורע

 כר( טנ )נתקשית וינך סטיהם ייסב ,סב
 אלמותינכז תפנינה והנה ל( יו )ש"א מאצלוויסב

 סבוני יג( טו )איוב רביו עלי יסבו ז( לז)בראשית
 ללכת שמואל ויסב יב( קיח )תהליםכרבורים
 אחורנית לבם אח הסבת ואתה ט( סו)ש"א
 . לו( יח)מ"א
 . יד( יר )שם לנ סוג ישבע מדוניו יסנ
 ' כב( כר )ישעבר מסנר על יסורו יסנר

 סוד יערימו עמך על : הג' במחלקה 'קלך.
 ' ו( נ )עמום סודו גלה אם כי ד( פג)תלים

 ' יח( גג )ישעיה ואתנה סחרה יהיה יסחר

 ביוכז לראשי סכותה : הא' במחלקה יסך
 נסכי : הנ' ובמחלקה ' ה( קם )תהליםנשק

 ' ל( לב )יחזקאלצפון

 ' יו( א )קהית ישכיית הליית .סכל

 מרייה מי עי אבריד : "י'י במחיקה .סל
 עז )שם סלה ויוסף יעקב גני ח( פא )תליםסלה

 .טז(
 יד )במרבר הוה העם לעון נא סלח יסלח

 כדבריך סלחתי יט( ט )דניאל סלחה ארנייכו(
 י כמשמעו כ( יד)במדבר
y~D' ותסלע אל ורברתם : הא' במחלקיה 
 הכנסחיו אשר את יצדק ומכאן . ח( כ)במדבר
 ' רמ"ד הערה עיין ' רוגש תשובת לסיבמקומו

 ' ח( קע )תהלים יירא לא לבו סמוך ,סמך

 ' יח( 1 )מ"ב בסנורים ייבם .סנורים

 )תלים במדבר מסה כיום : הב' במחלקה יס
 ' ח(צה

 גמע לא( סו )במדבר ה' מאח נסע ירוחסעי
 ' לג( י )שםלפניהם

 ק( יג )יחולחל תבקע סערות ורוח .סקר
 אחרונה שם כתוב ב( כח )ישע' קשב שערוהנתוב

 ' סמך התת בשין אשר אלהעם

 כתוב וכפות כלים תחת : הר' במקלקה .סף
 ועד מראש : הח' ובמחלקה ' וכסות כליםשם

 האדכה כל ,סוף באשר'והוא 'א( ג זקהלועסוף
DW)כ( 3 )יואל האחרון הים על ומומו נ( ז ' 

 י יב( 'ב )זכריה הארץ וספדה ילמנקן-

nBD' ספיחי את תקצרו הא : הג' במחלקה 
 ' יון( כה)וקרא

 )מ"א יספרו לא אשר ן הא' במחלקה יספר
 לשמות מספרי אמחנו : הג' ובמחלקה ' ה(ח
 ' י( ו )דניאל פוייחו ומפרין לג(לב

 י )שכוות ויעל : לראק: כמופו'נוסף 'סק
 ' )ת"א( ויסק ארמית בלשוןיב(

 ' כא( כב )דברים עירה אנשי יסקלהו 'סקל

 ' 'ג( 'ט. )שמות יסקו סקלכי

 כתוב מטרת, סורר חח, : הג' במחלקה יסר
 יש כי בנך יסר : ד:ה' ובמחלקה . מגורתושם
 תחו[ : הו' ובמחלקד: . 'א( 'ט )משליתקוה

 וזה ~כ( כי להעיר ~וראו' ' כמו- נתובנמשמעו

 משגגונן להיותיתכן
 המעתיק'"
 היה כ' ואפשר ,

 למלת חשבה והמעתיק . תיבית בראש' כמ'כתוב
 אב! . אחרים במקומות %ם קרה וכן .כמשמעו

 וו[ לולי כי , אחרנה לראיה אחר כריב עירנוכף

 י[ לאזוריה ולא לפנמה הפסוק מב"הק:
 מידורר ענין לבאור נוסף בסופו ,סרב
 . הואומיאון

 ' כו( ג )דניאל שנו לא ,סרבליהון ,סיקול

 עודף שם כתוב ויוחרת עורף ,חח 'סרדן
 שבתותי או[ 'שמרו אשר יסריסיםסריס[ יויתרות
 )ברא' סריסיו שני על פרעה ויקצף ד( נו)ישעיה

 כמשמעו יד( 1 הגיע~)אסתר התלך וסריסי נ(מ
 י[ בנו"ה מלבר ההעתקות בכל חסר הוה~השרש

 . ענפים שם כתיב סעיפים תחת יסרקתם
 י הוא חרול ענין : לנאור נוסף בסופו .סרפד

 כתוב אלהים וישיאם כמשמעו תחת יסת
 בנוסחוז גנם כתוב וכן . אלהיכם וימישכ:שב!
 וינחשני שם כתוב ברלין בנוסחת אולם ,לונרון
 המעתיקיכם ע"מ נשתנה זה גם כי וקרובאלהים
 הנאתי המלה חסרה ווין ובנוסחת וימישםיממלת

 י שכם נוסף דזוא חורף לשון אחרי 'סוזיך
 , עליו יורה הפסיקאבל

 גב[ בתוכית כוללת הטניס מהלקה .שמזוי

 , ולממהר ולמהסות , סתריה עליככ( יהיפסוקי
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 אחריו הג' המחוקה ובסוף ' הוא טעות גינראה
 . סחרה עליכם יהי : גן כמו נוסף הוא חורבהענין

 ככף קטנוע עב הנה : הא' במחלקה יעב
 . מד( יח )מ"אאיש

 )ישעיה עבדתו נכריה ענרתו יענד .?711
 ' כא(כח

 לבאור נוסף הענין לסי פתרון אחרי 'עבש
 , בחביות שיגדל הלבןאותו

 ענין שכו כתוב : הוא עכס עניז תחת ,ע3
 ' צורקת הזאת הנוסחא ונראית י הוא כלאאיסר

 . יג( א )רות תעגנה הלהן על כן פירש רש"י גםכי
 ' ז( כג )יחו' עגבה אשר ונכל : השניתובמחלקה

 )בר משלשת עגלה : הא' במחלקה '27נל
 )ישעיה עד עולמי ער : הא' במחלקה 'עך. ' יט( לד )ירמיה העגל בתרי בין ט(סו
 הה' ובמחלקה ' ח( ל )שם a~lp עד לעד יו(מה
 ן לא( סח )תהלים אביריםעדת

 'פו( ככן )רה"א וחקק- עדותיך : הו'ובמחלקה
 עד : הג' ובמחלקה ' י( כא )מ"א לאמרויעדהו

 עמם מדבר עורנו כב( ח )בראשית הארץ ימיכל
 ה' מוערי אלה : הח' ובמחלקה , ט( כנן)שם
 ' ר( כג)ויקרא

 כתיבותי כמשמעו כחוב כמשמעם תחת '7ני
 כמשמעו מלת כי לומר ]אסשר ט( 3 )אינהעוה
 י[ עוה נתיבותי ככוו וצ"ל י בכלםמעות
 ישעי אלהי חסנני ואל : הנ' במחלקה יעוב
 יא( מט )שם חיים לאחרים ועזנו ט( בז)תלים
 י נתישה שם נמצא נטישה מלתותחת
 )ויק' יעטה שפם ועל : הב' במחלקה 'עט

 ' עצה כמו : לבאור נוסף הג' ובמחלקה ' מה(יג

 א( כג )ש"ב על הקם : הא' במחלקה .%
 בתהו יעלו ו( ט )עמוס מעלותו ביבמיםהנומה
 מועל תחת : הב' ובמחלקה . יט( 1 )איובותברו
 ונקודיה מעל כתוב היוז כי ]ונראה מעל'כתוב
 ותחת .[ יוד ממנו ונעשה המאמר להססקאחריו
 שכם יהיו וא"ב , השלישי שכם כתוב השניועור
 אנותינם מצאו מה : הג' ובמחלקה ' מהלקותי'.'א
 והבקר : הס' ונמחלקה ' ה( ב )ירמיה ע%גי

 והנה ! הו' ובמחלקה , יג( לג )בראשית עליעלות
 : הו' ובמחלקה ' יא( ח )ברא' בפיה טרף ויתעלה

 מיכון כ,5נ' על וחבל כ( ב )ירמיה עלךשברת'

 י כן( י)ישעיה
D~y' כתוב תמיר ענין תזזת : זזג' בכוזזלקוז 

 והוא ]ר"ל רזמיר ענין הימים בדברי והואשם
 י[ תמיד פירושו בדה"ב לעלוכז שמיהכחוב

 עלמות על בנבלים וכמהו : הרביעיתובמחלקה
 ' ך( טו)רה"א

 ויתעלף יונה ראש על השמש ותך י%ף
 ' ח( ד)'וגה

 כהות ענין לבאור נוסף : הנ' במחלקה יעם
 יהוא

 עמידתו רגלי תחת : הא' במחלקה 'עמך
 ]וכן יב( כו )תהלימו במישור  עמדה רגל'כתש
 )שם פרעה לפנ' ויעמדהו הג' ובמחלקה '[נכון
 ענוד וירח הכתובים נם נכללו הר' ובמחלקה ו(מז
 נוכרו אשי * השמן ויעמד , השמש ויעמד ' ''

 . הג' במחלקה האחרותבהעתקות
DDYלשון שם נתוב משא לשון תחת י 
 יהרמה

 בי ענה הלאת'ך ומה : הב' במחיקה 'ק
 )רות בי ענה וה' : הר' ובמחלקה ' ג( ו)טיפה

 כתוב העליון לוה תחת : הו' ובמחלקה ' כא(א
 )שמות הארץ עין את וכטה בו ונוסף ' העניןלוה
 כתוב חרישה ענין תחת : היו"ד ובמחלקה ' ה('

 מחלקה הוה בשרש נוסף גם י הרישה קוענין
 ענין הוא כו( ב )קהלת ענף נתן ולחוטא ,אחת
 ' יג( א )שםרע

 )בראשיות עננים אשכלתיה הבשלו '12337
 . כג( יג )בפרבר אחר ענבים ואשכול י(מ

Dy, י הם לחץ ענין : לבאור נוסף בסופו 
 י ט( ג )איוב שחר עפעפי הב': במחלקה ילמס

ftw  כמו : לבאור נוסף הנ' מחלקה בסוף .
 'פלטרין

Yy' כמו : לבאור נוסף הר' מחלקה בסוף 
 .סותם

 יג( כב )משלי בחוץ ארי עצל אמר יעצל
 ואחרי י כד( ים )שם בצלחת 'רו עצלטמן

 ענין : לליאור שכ( נוסף המקרדז ימךבעצלתיכ(
 ומבהו ' הוא מבואר וטעות , המה המראהעין
 אחרי נו הסמוך ~DS נשרש הנזה : גההיה

 י מפנינים עצב( אדמו , לטהר השמיםוכעצם
 המראה עין כחוב היה , ממך עצמ' נבחרלא
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 והצינוהו שכתוהו אמי הקדמונים  והמעתיקיםהוא
 שעליו בשרש הכניסו אתר ומעתיק , הגליוןעל

 נכזזד לא הספוק נכלל הג' במחלקה שם ילבועלה

 תתפרש %ט"ו ' סו( קלס )תהלים טסךעצמי
 בזארי %סי , ועוצם הוזק לשון ' מ צ עמלת

 י מיאה עין פירושוהנוסחאות

 . כוללותהשמפות
 ארק ' ש( י )ירמיה וארקא שמא יי יארק

 ' המה ארץ כינויי ואדמה והדום ותבלוארץ

 . הוא הלש ענין לבאור נוסף יהשל

 ' כר( לו )בראשית ולט צרי נכאת ילפ2

 ט( ו עברים מזיזות ש ינתבתמ 'מזוזה
 י ו( ע )שמות המווזות שתיעל

 ' הם מנה ענין לנאור נוסף .מקץ

 . הם קימה ענין לבאור נוסף 'צכ
 בסוף הנמצא י וכו' שמיר בצמרן 'צפרן

 והוא , אליו הובר בטעותן ' בנסללשרש
 , בע"ע מיוהדשרש

 . הם מכאוב ענין ; לבאור נוסף יקפב
 . אלומות כמו : לבאור נוסף ירפסר
 י השניים בין הוא הכ"י בשארי 'רוזן-/
 י הוא רבוי ענין לבאור נוסף ישפע

 51 דף עד אוקספורד נוסה לפיוכשמפורס

 . ירושלים יישבי נוסף , כאשל אמיר א 2 . 27רף
 ונו"א י להוסיף יש נהמבארשם

 בית מכונה יקו יעקב האמורסהרון
 ייעקב

 שם נמצא , כמשמעו מלת קודם א 4 '8ג
 אנשים כי ב( טו ממדבר שםאנטף
 . אנחנואחים

 , ענינו נראה שם נתוב / ענינותחת 2 .28

 כתוב , מרקחת כשמהת תהת5
 הנ אהר 1 3 . ומרקחתמשיחה
 19 . הם קביצה ענין נוסףהאסיף,

 שם: נתן נראים מא"מ
 משז אסן ן הוו בע4 מפארש

 . פהקם , 04 פש תהת 7* . תזךכך
29' 6 

 בסי
 קרע עמנו : מסף הא' מח"ה

 מסף 29אחרמלתלהית גם.מן
זילף.

 אף , כענק ,מם נמצא כענץ תהת 27 .30
 הבאתץ שם הוא ממאר טעותמ

 התעתועים את הקורא יע למען ,הנה
 הוה והטעות י בפי נמצאואשר
 את והכריחה ווין  בהעתקת גםמוצא
 באומן הענין את להבין ישב'צר'

 . וקו תחת תהתקז . 12 יאהר
 וכןנכון. ועלכל. תהתועלכן. .3416
 מריס אשך מרוה )ת"ל מדוד נמוגן 23 .35

 .פחדיו(
 . ישא , יגרלתהת 3 -43
 . ואת , ופה תהת 13 -49
 ע"ב( ל"ד )יומא( ) א 528.
 י מעין fs' 1PD1 א%' מעיןי 6217.
 מיצעי לפסוק כוון אטשר 'צשות, 6027.

 ' כא( לב )רה'צ]מעיו

 וחשלענין כנהדק , ודנאל מהדק א 9618י
 . הם]הלש

 ומצא להם 'שהפו י להם ישחט12,119
 .]להם

 , מנהקם מהברת מלאכר/ותכל

 . והמרחכם דקפוב אלקיםבעור
 עשרה שלש לשנת הרבישבאדש
 ליצירה הששי לאלף השבישתבמאה
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 ווינא העתקתוחסרונור2 . האמבורנ העתקתחסרונות

 זעם. נביש. בשמי ארקי אנק.אזרח*
 ' נהג י מזוזה ' לס . כהן . בו - חנק .חס
 סבך. נתר* י נשכה נרד. נקר, . נבםנוי

 פררסי פררי פקעי פחם. ע.עכר. עכס עמן. עדן. סלתי סלמיס3ר'
 'כבו. צלמותיקייטאמ. צ4ל.פרת'
 יטלף' יסלם. שמ'יטלם, 'טסישלאק.
 שמח * שמר ' שמאל ' שלשם 'שלט
 שממ" י שמל . שמך 'שמם

 שמה .
VD~. שמש ' שמר י שנק ' tDW . שפפה 
 : שתק .שקיר
 בטה.אי ישדמש% ח%הכשבשר*

ע~
 . י" =כרע דעת השת

דב.ה41י
 . תטו ד הין רב כי יעהמחל המאי ח,% "ל. ~'

 .חק
 המלי

 מתה ויתו . מעך . הר
 ארמית בלהק וכסוסו . נ3ב . ופיושובארץ
 הג'. המחלקה . ספן הג'. המחלקה . מס .וכו'
 . הו' המחלקה , עד . והג' הב' המחלקה ,עפר
 . הב' המחלקה , ערץ . הד' המחלקה /ערב
 . הב' המחלקה , עתד . הג' המחלקהעשת,
 . וב' א' המחלקה , שן . הג' המחלקהפרך,
 . 1,י'ו מחברת וכל יו"ד מחברת כל חמרה אלחיפוקד

 . לונדון העתקתחסרונות

 . ארז . ארגז . ארבע . אצעדה . .אבוי
 גמץ. נזם. גוי. . נדבריא בלמיארץ.
 . .זעף הדם . הרוס דרדר. דוב. גרזן.גנז.

 התף.יש.סתיש.סרפר.פחהחמף.
 פקח.פקע.פרדס. פקד.פחם.פ4.

 . פרך .פרע
 פרטי
 צלמות . פתת . פתאם .

 תחש.קבע.קטל.שאט.שבם.שח.תו.
 המתחל המאמר , 3ג . הי מח"ה .ארח
 נזכר כבר אמנם . תומו ער "סר הנימליןואלה
 . הב' המחלקה כשל . ג באות ההואהמאמר

 . הב' המחלקה ,סלע
 . הב' במחלקה הארמיות מלות בו נחמרו .פק
 , צח . הג' דוטחלקה , פרק . ד,ג'והמחלקים ה4י המחלקה , פרד . הח' המחלקה ,פר

 מחלקה , שת . הה"א מחלקה ש , שא'המחלקה

 . הסמר סוף עד ולהלן , 4 .הי

 . אך3ז . ארבע . אביי . מנתם כלגזברן!כל
 נוי.נזם.גמץ.ננז. נרבריא. ארץ.ארז.
 סרפד. יתום. טות. . זמן הרם.דוב.

צלטת.קדחקמל.שע.שף.שף.שץ.
 שק.שר*.שנהבןשרץ.שק.

 . הש לין מר אטרם טייימ .אפרק
 . לונדון בנוסי: זה נחסרוכן

 . יכדון בנוסח נמו הגימליןשלה הטתחי מאמר חסר , 3ג . הב' מחלקה .בחר
 טחלקה , דבר . סינגל מחברת סיף עד . ר עג
 . הב' המחלקה , כשל .הו'
 רשע ע". כשלסו בנל'וו החסר.ם השמים שרשים י*(

 . גזרו אשר טכ,ץלוצאטו
 . ברלין העתקתחסרונורן

 אן.אבוי.אבל.אבו.אבנם.אם.
 . אררודא . אדרנזריא . אבק .אבוס

 יש 3נב. 3מץ, גוע. 3וי. 3הר.3דבריא.
 מחברת כל . נימל מחברת סוף ערהשרטים
 . ה"א ממחברת הטניים הסרטים וכל ,דל"ת
 . יתר . יתש . הלם שרש עד הטליטייםומן
 כשל. משרש הנ' המחיקה עי כתש . יתך .יתום
 . נשכה . מתק שרש עד מחץ משרשועוד
 . פשט . פקע . פקת . פקד . פנין .עלס
 פתאמ. פת. פשר. פשק. פשע.פשע.
 תמד. קבע.שרך. פתנם.פת~.
 "ר על תטו י התש" מהמשקה :אל
 עד , א 10 : 12 דף ק אבח . הטיםשתדם

 . בנול"וה כמו :זמר 33 . 14לף מחברתסוף
 15 : 88 דף עד 16 76. מדף ר"1במחברת

 המחלקה לחש . חל לסרט הו' מחלקהשה"
 מחברת סוף ער ולהלן היו"ד המחלקה צר .הנ'
 ממחלקה שר . מהשניים קן שרש יעדצד"י
 . שבר שרט עדהדי

 . שרטים כמה ההעתקות בבל נחסרו אלהמלבד
 או עצמו המחבר מיד נשטמו אם  'דעתי%א

 אקו. אותימ. אקיז. נמו . הטעתיקיםסידי
 . יותרת . כוכב . בריחים . בררים .ארגמן
 שלך. קאת. עמיניו. ליום. לבנח.לבונה.
 . יבזת יעיי שלמה . שממית .שנא
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 יהתיקונילש. הטשטשלוח

 אחרי הדפוס מלאכת עתוד נשחתו אשר ויש , המגיהים נשגנת נכנסו אשי יש השגיאות. אלהבש
 ימצאו פה נרשמים אשר אלה ומלבד . במקומם לתקנם ונשכח , יד בכתבי הוסעו אשר ויש ,ההגהה
 טרם משכל קורא מכל א4 ומבקש , בהם 'כשל לא קורא כל אשר דומות אותיות חלופ' מוערמעט
 '[ אחורנית השורות מנין על א' יהאות י ע"ב על נקודות ושתי , ע"א על להורות הוא הדף מספרבל אצי האחת ]הנקורה ' עורך וברוך הקולמוס עם האלה הפעות כל להגיה . הספר בתוך לעייןהחלו

חיקוןטעותשררהצדתיקוןטעות רהש,
מקדשו מקדש א8113..ענינםינינם25
צירםצורם8818..איבלוח שהטמא א2
זומרחצו9314. בקיםאסווה (Qtpmאזר19
'צא יצא ע100xz.נמסחףחכמטף15
גרעה פתדזי א1124.חמיחבר1

 .השמם העומם, א1039.הה22

ותמושו ותמוגמ א11512, ז( דקיפתרנומתרתידקיה(32
הצת 'מפו1169..ח(ט33*
ועאויבא א11735.ט(ח36
להיבלהכב אtlsr9אחדאחר8

קכהגיבנ אIZS6.. זגןר הוד א13אגם!!
לביטלביא א1221.שמיאמר א3י
חי ,'חיה14אאכלת אכלה א.8

 כהי~ לוכד "1232. אעצהואץןה, ,אמהמעפה110
 .למראהימראד5

עוימים א14
ירקםידכד א1נ123..ייןיק9
אצאד12610..מעתך כמנתך 22 גס16
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