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 בספר.ה נמצא להלן מתפרסם הראשן שפרקו ,זוטא( קהלת מדרש שלהכת..
 שלשה עור עם אחר בכרך סכורך הוא בנ1.ארק. ירבנים המדרש ב.ת יר'שעל

 ,",-""ן( ,רפ.ם קהלת מררש י. """-,,ן( ,דפ.ם השירים ש.ר מררש ן.ספרים.
 לסי-"""(. ,רפ.ם מרש עשרה השלש פירוש 4. ל""-"ו"( ,רפ.ם משל. מררש3.

 על wl~'DnI אהרן, היה כנראה ששמו אחר סופר 'ר' על נכתבו המררש'םשלשח
 וצוק'ל. דור בר' אברהם בר' אשר הוא ששת אחר סופר 'ר' על המרזת"1

 הכשבה נטן הט"ו. מהמאה מים ס'טנ' עם וחוק עב ניר על כולו נכתבהכת"
 הכשבה צנרת הרנ'לה, לספירה הטע המאה ראשית כלזמר ר.ס, לשנת בסמוךהוא
 מרובעות. באותיות הפרקים 1ראש' .רבנ'1ת', באות.ות א'טלק.תהיא

 העתיק שבנבר הכח., לאותו מאר הוא קרוב שלפנינו קהלת מררשכת"
 1;ם בתוכן נם חשובים הברלים כמה ב'נ.הם .ש אבל תרנ'ר, בשנת לאזרוהוציאו
 בנבר, 1ה1צאת זה כת'. בין החשובים ההבדל.ם כל נרשש בהערות החומר.בסרור
 קהלת. מררש של בר.ר נם כטובן השתמשת' ראם. הוצאת רבה קהלת וב.1ובינו

 היחם בשאלת כא1 עוסק א,ננ' הר;'ל1ת. והוצאות של1נ'ק' הוצאת שמעונ'ב.לק1ט
 המתעוררות הכלליות השאלות וביתר והשמע1נ' רבה וקהלת הוה המררםב'1

 להוציא בירינו כש.עלה איה נכלל האלה הרבר'ם כל שלפנינו. הכת"בקריאת
 הוה. החשב הכת" כל אתלאזר

 ת1רת' את להביע בל' האלה המעטים הדברים אפילו לסים אוכללא
 עצמו, לכת" בנסע מהערותך בכמה ל. שעור ל1צק' משה לר.רהעמקה

 להוסיף ושהואיל ושעל צער כל על ררכ' את שהאיר ל'ברמן שאול1לפרופ,סר
 חשובות. הערותכמה

 וקיצורים: תיבותראשי
 בגבר. הוצאת -ב'
 רבה. בראשית -ב"ר
 ראשון. רפוס -ר-ר
 רבה. ו'קרא -וי"ר
 שמעוני. 'לקוט -'ל'
 הנרגל. מררש -מה.נ
 רבה. קהלת -קשר
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גרינברגקד

 קנטוקן דבר. נתנבאו נב.אים שלשה קהלת מדרש לא[ה3
 ק, דברי ידסיהז דברי עמנס דבר'בעצמן

 אחא ר' בשם הונא ר' אסר בהקהל תלו.ין שאמרוו .די עלשלמחן
 או אנש.ך' ואשר. עבר.ך אשר, הכמתו לשסע .וצא זה;1משמ'ן,

 ).ש מלך ר1ר בן קהלת נקרא א( ה )מל'א שלמה .קהל אושם
 ץ ר' בשם אחא ר' אמ' אבעוס6 אבימס חכם בן חכם נביא בןנביא
 ן אמ' אל.כסנטר. ר' בשם 'ורן ר' בה להתלות .תר לו שישארם
 1 ר1ר,ן בן אב.1י בוכות נתלה הוא עכש.1 עצמן, בוכותנתלה

 ע( בג'רי נתלה הדא ג'דיונ! נתחתכו!! שלא ער הוה כשורירמיה
 ב'רושל" מלך 111' הרוזי לשעבר שלמה כך אהר.ם בניר.נתלה
 [ן ב'ר1של'ם. מלך הכא ברם ר( א,)רב' " כת" להלן מלכות. במקום למלוך שוכה ארם אשר' '1ח'בן

 1 דור אמ' אחד דבר אחא ר' בשם חנניעו16 ר' הבליםהבל

 [ן ר1ר ופרשו פרשו ולא אחר רבר אמר ושלמה בנושלמה
 ש בא פ.רש לא הבל ולאינה ד( קמר, )תה' דמה להבלארם

 א, קרחה בן 'הושע ר' בשם לה תג. נחמנ.זן בר שמואל ר'הבלים

 ה וכל"י וו נב. על 11 קרר1ת שבע ששופת כוה קהלתבן,י

 שלמן דבר' נאמר לא ולמה ב':1

 סמא הליאעי ה".עם י א, שלמם ;בדך אשך גנז אקד, : ב.
 ן ל;נ". בקרראב,
 ן סלסעלה. קרב ל' ;מחק נכת" מפ ונקרר. בר' גג: לתא,
 ובקהיר. ביל' וכן אבנעום, בן אבןטכ : כ'5
 אלכקנדר'"21' בן זביל' חלבה ב'ר אחא ר' ב':7

 ק בס"" ""טיח "" ינ':ן:!::יךי::וני:ץ::;:."ני' ט9ומ ,מהו מחלי"
 ב. שתק גש ,!ש.,ל,

 נ:אבנ מל:,ר"
 חרקת:"בזק

ונ:ךחכ"
 ;יד~תי1. בי:וו
 הוא. ;'דות.י ~ממחתכן ב':,ן
 שמהר כמו דוד, בן קהלח כאן אבל לשלמה אער השירים שיר צ'ל:14
 )ה(יושב. ב'[15
 אח ר' בשם הונא רבי וכקה'ר: וב'ל' חנינא. ר' בשם אחא א'ר ג':16
 לה ב' אצל נטצא וכו' טוב מה 'ודע מ' כ. אמר שלמה ער מכאןזו
 בקה.ר. ה"י;;)ן ויי, ביל ;סהקדד

 1 ,הלן ;יין ב~. !.ל ואולי דכאן[. גן צ"ל: ו,ע;י;ו גאן, ויל': ב',ן

 בקה'ר. ונ'ה ממש, בו אין שביע'ת הבל הל': ב'"2
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קה ולא קהלתמדרש]נ[

,ב( 1. )קה' כצל 1.עשם 111' לאדם טוב מה יודע מי כ. אמר שלמהממש
 תאמר אם ר( קמר, ,תה' עובר כצל .מיו ופירש דור בא צללאי, 11 לא. פ.רשולא

 צל זה לא. ממש 3ה .ש דקל של צילה מטש בה יש כותל שלכצל;,
 אמ' שמואל עובר וצילו עובר והוא עוף של כצל אחא ר' בשם הונא ר'ן39-ע'בן

 1' אלו 'ומרן ר' בשם ל.ה תנ' 'צחקי; ר' ממש בהם שאין דבורות,; שלכצ.לא

 את אלה.ם ברא בראש.ת כת.' בראשו)ז; בראש.ת ימי כער'; קהלת שאמ'הבל.ם
 בשנ. ו( נא, לש' נמלחו כעשן D'DV כי ב.ה )כתי' א( א, )בר'השמ.ם
 ר( לר, ,.ש' השמ.ם צבא כל 'נמקו וכת.' ו( א, ובר' רקיע 'ה.כת.'

 ט1( מב, ,.ש' אוב.ש עשבם וכל ב.ה וכת.' יא( א, ,בר' הארץ תדשא כת.'בשליש,

 ובהוו הלבנה )חפרה ב"ה )כתי' 'ר( שם, )בר' טמורות 'ה. כת.'ברב.ע'
 וכת' כ( שם, ,בר' D'en .שרצו כת.ב בחמ.ש. וגו' כנ( כר. )יש'החטה
 חיה נפש הארץ חטא כת.' בששי נ( א, ,צפנ.ה ה.ם ורוי השמים עוף אסףביה
 לא בשביעי שם( )צפנ.ה ובהמה פפש(,י אדם אסף ב.ה )כת' כר( שם,ובר'
 אמרת לו( הדא יד( לא, ,שמות יוסת מות. מהלל.ה ב.ה וכת.' כלום,; בונברא
 ליום שיר מזמור על.ה סידר התח.ל לו,, ומתכפר קרבן מב.א בשוע אבלבמו.ר
 הבל.ם ו' א.לו לו. 3ן 'הושע ר' ל.הן, ותג, ס.מון בר' 'הורה ר'השבת
 וער אמו ממעי N3?W כ.ון אוחם רואה שאדם עולמות 1' כנזר קהלת בו;,שאט'
 ובן שת.ם בן אנתו ומנשק,ן אותו מהבק'ן הכל מלך,, הוא הר. שנהבן

 מקפץ גר' עשר בן פ.ו לחוך נותן מוצא שהוא מה כל בט.מי, בולש כהו.רשלש

 צליא' . . . . .ולאו;
 5,י". ,~ולא צל יה לא. 1ב.,' כב'. ל,ה"

 צל אגה אלא מס" גו ש"ש בון. ו, נציו או דקל, של בצ'לו ב': אגל ג'ל', וב.ה,,
 וסוליה דעגר עו5א נתדין בארסית, ~גקה'ר עוגר. וגל) עוגן שהוא עיד שלנצ'לו

 )חס), גר' שסוא, ר' ב':., דבור'ס. נסי;עני
 ר' בשם ל.ה ת;' 'ציק ר' )ב'ל': קרחה. גן 'הושע ר' בשי

 ק.סון. גר' 'הודה ר' )בקהיר: אלעזר. בן.רפ'הו

 שבעה. : 'ל' 'ס'. שבעה : ג',;
 בראות. במעות: ב' וגקה'ר. פל' )ב.ה,;
 סח'קה. לס'סן קו'ס ;מצא'ס וו מלה ;ל,;
 וגו', סחלל'ה לממר לך א"ת מא' גשגת וגקה.ר: גלעננו וג'ל' דגר. שום ב':,,

 ;תבטל. לא וזה מלאנה מגל לצבות על'יו זה ומשוס בלוב ;3רא לא ובשבת הוא)הפ.רוש
 'ה(. ומתת ג'טול קצת 'ש וגוה גקרבן לו תתכפר גשון; שבת שהמהללומתרץ
 התח'. לו וסתכ5ר קרבן סנ'א שבת שפתלל דוד שראה כרן סוס.ד: וב'ל' כב',,
 ונ'ל'. כב' שהוא נסן בשס. צ"ל:י,וא'.

 ,ן. הערה לעיל ע"ן גן, צ"ל ל5)')ו )ס ו"ו,' כאן, וג'ל': ל'תא ג';,
 בא,ס"קר"סט. ;תון .מלך דומה וזה בן וגקה'ר: ג'ל'. לא ונס גב' ל,תא סלך הוא הר.,,
 וגו'. פחבק'ןוהכל
 .ר'1 העט ובקהיר: כנסין. בטעות: נ' ג'נין. וצ'ל כ'כ'ן, בולש ד"ר: ב.ל',,
נב,ב'ן.
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ד[נר')בר)קן

 נשא ל.הןא.תתא מ.ת.א מ.סמ,ז, נרמ.ה מהני נרמ.ה משפר,' סוס,, עשריםבן
 afyt בנים ל, ראה לתורך מים בעל nwy1 חמור noyJ איכיף על.ה נותןאשה
 הזקין למ:ות40 מום בעל ונעשה בניו מרובגת"3 בשביל ככלבא מיצרך38ככלב
 'תרנן מה וקן.וין ר~ר והמלך בצר'ק'ם אבל לרשעים אמרת .הנאי, קוףנעשה

 שמצאתי קהלת ספר לגנוז חכמים בקשו .צחק רב בר שמואל,י ר' אמ' לארם,, ע'אןן"4
 בילרותך שמח שלמה לומ' ראוי היה כך אמ' מינות לצר שמטין6* דבריםבו

 לבך,, בררכ' ~הלך אם' ~שלמה לט( סו, )במד' תתגרו לא אמרמשהיי
 לוט ,"הלת ספר לננ~ו חכמ.ם בקשן ל~.,' בר' בנימן ר' אמ' טו 'א.,קה'
 ארם שנעולם בנוהג 'צחק,, ר' אמ' תורה של בעמ.לה אף 'כול וגו' .חרוןמה

 מכבם שבעולם בנ~הנ פנחס ר' ואמ' וגו' ~הבריותי, וגו' השוק מן אחת ל.ט'לוקח
 היו52,יכמה וראה בא אבין ר' אמר וגו' והבריות וגו' הגשמים בימותכסותו

 ~ורעת שחלשת הרי לוי ר' אמ' UTll~ 1נת)1ה1 קצר~הו העומר מצותעל
 בר %מע~ןיי ר' לרוח ש.עמול לו ,תרנן מה הר' 1)1' ~עמ' ~קצרת ~כסחתה~עררת

 תרע על לוה כתב אול קפרא לבר ולא-צוח רבנן לכל רבי צוח אתתאנציב*"

 קה.ר. ,ע") ל,תא ב' כסוס, יל':""

 משכר. : בטעות ב' ובקה'ר. ב'ל' וכיה5י
 ~החמר ~Tasyll את מהנה עצם.. את מ'פה ופירושו: טחמד, צ'ל: .אול' מחמי, : 1'ל' ב'זג
 אשה, לולהביא

 בת.י מחינם שכן,ן קנ.ה:( שבת ,עי'ן ככלב עג. fsl~'S1 כלפנינו ד'ר .ב.ל' נצרך כ':8נ

 הגע, "ידח,'מעו"ש."געגען
 חרו'ס גדווס'ס וי'י ו' הערה ,, DY' י'ביסן ע'רוק"וצאת

 1מוון. סוו1ות'1 1'ל': נ',,
 הערה 5" עמד ל,ברמן ה,צ' רבה, דברים עלן לצדקה, כחן פ'רושו שלמצות כנראה49

 ואילך. 59 עמ' ,45ון(, כם'ה JBL3 ומאמר."1,
 ב'ל'. .כיה ברשעים, אסר ראת הדא : ב' ~הדא. צ'לי4
 וקה.ך. ב' .כע-, הסלך. רוד [קן אפילו a"DO: מיל'42
 צריך ~לאחריאכילה ~אוכלו מכשלו השוק מן בשר ליטרא לוקח ארם שכעולם ממהנ כ':נ4
 למטה ראה יצחק., ר' בשם להלן בכת" הוא בקיצור ,ה ,מאמר שרת. לאכול אחרלקנות
 ליתא. ונקה-ר 35.הערה

 ל'תא. וכיל' נחמני, כר שמואל ר' : ב' בקה'ר. וכ.ה44
 כלסנינו, וכקה.ר למינות, מפין שהם כ':46 שהיו, ב':"4

 רב'מ. מוסיף נ':וי

 קהיר. הקוה ק"ו;, המאמר,י
 והשוה בב' .וקך קטוע ~המאמר אכי~(, שם ובלי בנ'מין ר' ~בקהיר: לוי. בן יהושע ר' : ב'49
 ,,. הידה לכ'. ראהי, .ן ע.ב. ס'ח ח', פ" ריש דריכ ופסיקתאקה.ר

 ס'" ח', ",' דד.ג .5ס'קת" ה'א והגונה קצור, ק"ן .קו"
 ופר 11"1 ג,.'(1 וו"ובאה א'

 1 לי"א. ונ' סאן. ובקהירד"ג'ק

 כבמקב'לות. מצטערין[ נישראל הין צ'ל;52
 ועיין הפסןקתא. מן חיץ הג'ל ובמקירות ב.ל' נמצא אבל בב' ליתא הזה המאסר כל"6
 כיב. הערה שם לפסיקתא כוברבהערת
 נשיב. רב' בר שמעץ ר' : .ל'4נ
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קו זוטא קהלתמדרשןה[

 מא) אמ' ב.ה א.כתכל ר' נפק לשמחתך .תרו) מה מ"ת את שמחתך אג',,ב'תיה
 עכר אנ. למהר אמ' קפרא בר ל.ה אמר. אילן רכתב ליה צ)והנ. )לאהרן

 תלת אמ' הוא על,ל", ומנסא למניס יתכנן ארחין רעל.ן כיון ל.ה וצ11האריסטו1ן
 את מה בנ.ן ל.ה אמ' לזביה ר' סלק תמךז, והוא תעלה הד.ן על רמתל.ןמאו11
 אלא את"ת למינם ת.מר רלא לזה אמ' דיוס.ן אר.סייא,, תשבוק ולא כאן,,עב,ד
 חב.ר,י.,, עם ל.ה",, צווחת )צ1.ת( רלאכ11ן

 .1ם כל )ארם(!, לך א.ן אומ' 'הושען, ר' בשם ,ורן ר' בא ודור הולךר1ר
 1ר1ר הנלך ר1ר טעם מה ר.בוא 0' )מאת.ם,' ר.ב1א ששים בו ;ולרז שלא שלא1.)ם
 יראה אם הרא טן ל.ה מי.ת. ברכ.יא ר' ר.ב1א,. שש.ם שהריר 1מנ.ן )בא(בא

 הוא כן הנלך כשהנא לה( א, ורב' הוה,, הרע הר"ר האלה באנש.ם א.ש ע'בן1"4
 הח.ה ואחרים המ.ת אחר.כ .הוי. שלא oo~la)Tch סומא בא 1ח'נר הולך ח.נרבא

 לט( לב, ,רב' 1אח.ה[ אמ.ת ןאנ. הוא אני אנ. כ. עתה ראוןרנת.בן
 אהרון שמשקע מה ככשנ)ייי שוקע ארם,' שכעולם בנוהג נהנא כר אבא,, ר'אמ'
 אהרון מביאיי הוא ראשנן שמוליך ר1ר כן א'נ1 הקרוש אבל ראש)ןיי שולההוא
 '(. 1. ,קה' מו' ה'ה'י מה תאמ' אל מהרא ליה שמע לקישריש

 ומחתך. אחר 1"ר: קרר ;מחת. יה 'ל':,,

 ב,,',,
 וגסד7;'-

 צרן! ד1',:

 ,'. והדת דלת גרן ,)גון: גר'',"
 11)'. לארס 'תר)ן יה ;,מה אמר בן לא בס"ס: גקה'ר,,

 סת'קה. לס'ין קו ,ד:,
 ג). וסחוס 3',,,
 ו))' ה'וצא'ס המלהסה א);' ןה)ו'ן ~קדודו בל "וט עד ;)אמר ס)ס'ד: ג',,

 "17ר' :בך:1:ןא :; :'ן::

 "וסריס. "ערס ")ס"ת : ג.,,
 גרב'ה. ר' אמר )גקה'ך כהן". בר הפא דג. 'ל':,יי
 בב'. "תא,,
 בגן),. : ג,"ז
 3קק'ר. וב'ה "חרון הו" ראשון שמוקע ג': 3'ל'. ומה,ז
 ו,")')ו אחרון. מב"א אחרון ספליך ר"שוןן ןבא הו" ראשן הולך קקוא דור אלא 3':!ו
 אחרון. סמאן הו" אחרון סוי'ך קהי דור ןר"עון משאצ.ל

 נסדיש לק'ש ריק למאסר והגוויה וכפראה ג'ל', )'י1ו ננ' ל'הא "זה הקרע ן"סאסר,ז
 ה') הראשו)'ס ;ה'ס.ס ה'ה סה תאמר אי לקיש גן ומיון ר' "סר l-oe-3:שמו"ל

 ה"ה אל, תורה, לסד ה"ת' קים a~py") ~י'ל ון'רא ר' ה.ה אל) תעמר אל מאלה.בוסס
 בר אחא ד' ד, ע.א, וגקה.ר התדורך. חגם אלא לך א'ן חזרה, ,סד ה"ת' ק"מ טירןר.

 האסר שלא ;ילך נדר קבא דור בן'ן'ך 'ק'ק ק))'א בר "דא ר' 3;ס לה ו"מר'נקפא
 בא. ודר הפלך דור plDeS: סבוון לקק ר'; מאסר ל5)')1 1)ס )נ,'. ק"ס יק'בא ר'ה"ה א'ל~

 י.1.;.
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וונר'נברנקח

 בארץ ~רא בארם דק' שברא מה כל לקיש ריש אמ' עומדת לעולםוהארץ
 אדם בו( רון )משלי תבל עפרות ראש שנ' ראש לה יש ודארץ ראש  לו ישאדם
 שנ' לה ואונ.ם,י.,ן.ש הארץ עין את 1.כס.; שנ' עינ.ם לה יש והארץ עינ.ם לויש

 'ושביה אוכלת ארץ שנ' א1כלח 1ה'א מו' ב( א, "שע.ה שמיםשמעו
 'א( ,א, ,דבריה מים תשחד דשמ'ם למטר שנ' ושותה לב( .נ,1במרבר

 YTJ שנ' 1השתכית ח( 'ח, ,תהל.ם הארץ והרעש nil)eyln ארם כמו1ההועשת,;
 וגו' 1תקטו,הארץ מקיאה והארץ מקיא ארם כ( כר, ,שערו כשיכנר הארץתנוע

 כא(, לר, )כראש.תן .ר.ם רחבת הנה והארץ שנ' יר.ם לה ויש כה( 'ח,)ויקרא
 לה ויש יבז לח, )יחזקאל הארץ טבור על היושביי שנ' טבור להויש

 והארץ ,ףנ' רנל.פ לה 1.ש ח( לא, 1.רמ.ה ארץ מירכתי 1קבצתיכ שנ'ירכ.ים
 אחא ר' תפק'ר'ך אנמר אחא,י ר' והעמרת,ן ר( א, בה' עטרתלעולם
 מוניה.אומר

 רינמש השמש,1כא משזרה .ורעיו אס א.ן כהנא בר אבא ר' אמר השמשררה
 ר' שמת ב'ף אחר צר.ק של שטסו מור.ח זה p'~s של שמשו הזריח,, עראלא

 רב.נ1 ,4מת ב.1ם 111' השמש טרח על.ו וקראו הקרוש רב,' נ1לרעקיבה
 אנש ק,שע'א ר' שמת בשם מ1' על.1 1קרא1 בבבלי, .הזרה רב נולרהקרוש

 שמשה הנריח שרה של שמשה השקיע,, שלא ער בריה הושעיה רב נ1לר ט)כ(ר,ה!, ע'אן)41
 שלי, ,ץמשו השקיע שלא עד סו( כר, ,בראשית 1נ1' שחק חבאה שנ' רבקהשל

 שמשו הזריח על, של שמשו השקיע שלא עד על. של שמש הוריחעהנ'אל
 נ(. נ. ושמואל-א, .כבה טרם אלהים ונר שנ' שמואלשל

 כפ.נה של הנהן כקלע ברקיע מהלך נקל,, כ.צר ~1רח. שואף מק1מ1ואל
 רנטה,, י" אלא בשעתו 1ישק1ע לעלית המה נלנל יכיל נהמן בר שמואל ר'אמר
 רוחקין ומק'88 טעמ' מאי פלוני במקום החל87 פלונית בשעת לו הנומרעליו

 ט')1, )שם, הא-ץ )כלו עי, את ו.כס צ'ל וא,ל' ן'(, י', )שמות וכסד נתקרא. כסו ב':,.7

 כלפנינו,.ב.ל'
 לפנינו. מקוצר הסוף עד המאסר בל76
 שביל', לסדר ודומה ב' משל היא שונה הסרר76
ויו מעמדת. כ': ומעמרת, .ל':78 'ושבי. צ'ל:71
ן ר'. הסלת: נם ל.תא וב'ל' בכ', ליתא אחא19

 שם, יהורה מנעת ובפ.ר1ש 517 ב', פנ.ח, 1ב'ר קה'ר ועיין הזקיע, שלא ער וסקכילות: ב'80

 הנ.ל. .ב'ר ב' ע'כ ק'דושץ וע..ן בב', ל.תא81
 הג'ל. ומקבילות ב' עיין חסרץ כאן יש ולפנינו טריא, ב': כצ'ל.52
 הנ'ע. בטעות: ב'נ8
 שמשו ורחה 'הושע של שמשו שקעה שלא עד יהושע. של שטשו "ר'ח משה מוסיף: ב'84

 ן של. שמשו שקעה שלא ועד עתניאלשל
 יט-י'א תקליט, במדרש ועיין בקה'ר אינו כאן המאמר וכל חמד. מוסיף: כ'86
 ב'(. לווציין
 ו'ל'. נ' כסו דוחק. צ'ל:,,
 תאיר. כלומר. תה,. ל";')ו: צ'ל וא~,' תהא, ו'ל' ב';,
 "ל'. ב' נסן קופד צ',:,,
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קט זוטא קהלתמדרש]ו[

 אלפש(א א.לא ר' אמר סלב.טא דברן. כא.לפא אמר ב.רכיה ,סרכ.(., ר'ליה,,
 ואחד אחר בי התמה 'מות כמנ.ן בהם 'ש הכל.ם שקהי, סלכיטאדבר
 שמנה אמר אלכסנרר' ר' לכולן שמות קרא הראשון וארם עצמן בפנ' שמות לו.ש

 ומארריו העולם את 'שרוף שלא בר' מלפנ.ו מאחרת ור' מלפניו ד' לו 'שמלאכים
 חס" נלנל והיכן העולפי, את 'קפוץ", שלאכד'

 אלשר כן 'רמ.ה,, ר' ולגנה,,
 '1(. א, ובראש.ת השמ.ם ברקיע אלהים אותם 1'תןי, שנאמר השנ' ברקיעאומר
 בשעהן, והנשטה a'otlnl סופו,, וער העולם מסוף 'וצא'ן קולות שלשהתג.

 זה ש.ום סבור אתה מה אלע. בר' 'הורה ר' אמר טנ"ן ה.ים הנור. מןש.וצא')
 הנשמים בעץ תחוב שהוא הזה כמוסרייי ברקיע נוסר אלא ואינו ברקיעעוף.,י
 המים ה( מב, יתהל.ם מו' קורא תהום אל תהום כת"ב לו, ר' אמרמנ.ן

 לאילו אילו אמרו הן ש.ורר'ן בשעה (nlap והתהתונ'םי,, וכריםהעל.ונ.ם
 העל .פות פנ.ם בסבר אותנו קבלו שלוחיו ואנו הבה של בריותיואתם

 .שע )יפרו היכר לפני שפותחת 11 כ"ק'כה ח( מה, ).שעיה הארץ תפתחע"כ[
 )שם. 'רר תצמיר וצדקה לעולם 'שועה.ין ומב'א'ן ורב'ן פר.ן שכן,.י שם(ושם,
 הנשמה עולם. של ולת.קונו לעשותו,"ן בראת.ם,,ן ר' אנ. נשמ.ם .רירת וושם(
 רואה רואה שאינו את "5" אמרתן קפרא 2ר מנ"ןי"ן הנוף מן שיוצאהבשעה

 הלשון 1א'ן הסל, את שדוחקם אלו 1.א;5'" מהו ד'(: ג'. ,הג' ג' כקץ ]בהוחומא,,
 ח', 5" דר'נ 1ג5ס'קהא ד'(. ח', ,עסיס. אג.1ן השיארס [את ~lyD ינ' דוחק לון אלאקוה

 י'ב:ע'
 ואי

a'nx תרעה, זל לממונו דחק ס' ה'[ ה', ,איוב, ח"ס 
 ובמק"י

 שם יא'ו3 יסב
'Dp:י, 

 וקאי
 Dl~y 1'. לו. 'חזקאל ק"ן ב'ן !ו. ~תה' ארק שא5)' )מע1.נ. 1ג1' .דחקו ינו'

 ל.[. ש. ['.ג'.
 שלאחריה. סברב'ה ס1ב;'ת נ5'ל1ת אלא ואתה בנת" ;ספקה ,סרב" הסלה,,
 משוגשת. בוורא' [1 וסלה ד'ח, הל' העתיק 1ג' לגמא, דברם דיר: 31,ל' נ3'. חסרי,
 סבר'ס)'א. הסאה תדקי: תהל.ב1ב.ל'
 וחמשה. וש".ס מאות ולש א"א בר א'לא איר ג':,,

 ל.תאי:ב'. ס,יביאהרונות שת'::
 אמר. אלעזר בן 'רס'ה ד' חמה. )ליל )ה:בן 'ל': נתומב. 3ן:,,

 א1תס. אלה'ס ד' )'תן גכקדא:ז,

 "ב. ן שצ.1נסקב,,ות
 ל15'וו. ובצ', שף. ,,י הצף. מן נש'צאה ב':וו,

 הר',. ביר וע"ן בעץ. ;וסר שהוא הוה כססה 3':וסי

 קרן. וגת.יה )3ד5ו;'ם הנק ב.ר ט: :),:::

 ליעזנו. ג':,,ן
 כב', וט ליהא קסי,ג,,ן

 ואי
 גסנחת 1"ן התשונה. קושמ"ה חנסיס "גסדדש ג'ד גק,צור

 ה!.ל. גביר'הזדה
 עשה. ס1;.ף: ב',,ן
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הןנרינברוקי

 העם וכל ואה ר רואה שאינו ואת שומע שוסע שא.בו ואת מרכר מדבר שאינוואת
 האתנן פ. ואת ק תפתח מרנר מדבר שא.ע ואת 'תו כ, לשמות הקולות אתרואים

 היא כי לעדה בנן תה'ה הזאת דהאבן109 שדמע שומע שא'בו ואת כח( כב,)במדבר
 אלע.,ין בר 'הזרה ר' שקוע.ם ולבנה חטה נלנל 1היכ1 בז( כר, ,.ההזע 111'שמעה
 סאד1ד' ברן,אלע' והזדה ר' דבר. נראין 'תתן,י, ר' אמר 1לטטה כ'פדמאח1ר'
 ירבנן צוננ,1[[למ.ל.הן 1המע"נ1ת ריתח הע1לפייי שכל החטה ביטנת 1לטעלךכ.פה

 והמע"נ1ת צננן העולם שכל הנשמים בימות 1לטטה כיפה מאח1ר'אמר'1'וי
 פורחים הם באקר אם .1רע'1 אנו א'1 ~אטביי '1ח. ב1 שמעון ר' אמרפושר'1ייי

 עליהן, לבר"ה[[יעמ1ר איפשר וא' מאר ער קשה דבר;,, ברקיע llGQtt~Tiאו
 בהריב מש4רו"12 הק' שיוצא ההיין הרוח נחמיה ברי יהושע5ן] ר,אמר

 מלפני רוח בר.1ת.[[ף. אתייג תויק שלא דעתך תן לו ואמר בנבעותומכשלווי,
 ר1ח.,,ן על, בהתעטר כ'מ'ד'א' ליה טשלה. .עטוף מהו טו( נ,. 1.שעיהיעטוף

  מקימוח בשל~ה"ני עשיתי. שיני נשסית כשכיל למה124 כך וכל ד( קמב,)תהלים
 ואחת יינה  אחת,ויוב.מי כולו העולם כל אח להחריב וב.קש במשקל שלא הרוחיצאה
 אלגרו בשי ( א,[[ד 1'1נה ורגלה רוח הטיל ר' 'יזה ב.מיייי איוב בימי אליהוואחתב.מ.

 באה נרולה ר,ח והנה א.וב ב.מ. 111' יא( יט, ,מל'א. בהר 11ה(עמרת צא שנאסרע"א[
. rp לך אין יועה בימי שהיה אותו25] שלום בר יהודה ר' אמר וגו' ים( א,)4ויוכ

 ,מל.א, עובר ל[ן, והנה שנאמר אליהו ב.ם' שהיה אותה אלא שבהם ,אלא( מיקון"י

[[[ן האגן. הנה גסקרא: אגל נ', 1ס ~גן,,י
 ונ'.'. גב' וג.ה "ס,, וחד )לסלקה גסה סאחור' "סר חד ןורבון .ן'.: חסרון גאן 'ש,,ן
 וכברין, דבים 'ינתן ר' צ.ל: אולי 'זנתן. ר' אמר 1ב'ל' גורזן, בן '.נתן ר' אמר כ':111
[[ן, נולו. 1,;י: ג',י,
 אמר'ן. דא'נ.ן דדינן ומ..ה,ן נ':,יי
 1 ב'. צ'ד כפסחים וכ,ה רותחץ ג': ובגיר. ב.ל' 1כ'ה14נ
,,,ן ,נער. 'ל' כב' ול,תא מסתר,,י  ,,. העדה ,ע'ל עין צורך. ואין בגיד וב.ה ופין, ה'לקוס: ע.5 מתקן ב',י,
[[ן' ובביר. בע' ,ז1ו אגל גב'. ל"א מאד עד nep רני;יי
 .כצ,ל חמשה, גן 'הוש" ר' אמר .ע: פ.ט ברכות "ר1ש' ובקה.ר נחמן, בר יורה א'ר ב,:6וי

לפ
 ליור "לא היא ב' והתלמת יין. ד', פן.ד. וגנ'ר הו', ג'ר~"' .ן'הייי
 [ן "ב. גגן o'l)ia ;"ן ונסכ'ר', כ"א גג'ר וט היא קלפ1'נ. נו",יי

 דגת'נ. יקיא מה לנך.יתי :)ן:::

 ' ח'ן. ב', ויונה י5,, וג.ר ג' אב, ד.ר, .בקה'ך ה~', ג'דו,' וכה,,י
 ן "בו. ו'"ן'ה, עק'ת' ,ושסות."1' דבת.ג מחוס ב':,,י
 1 הוא. ר' אסך וגיקג.לות: בשלשה. ל.' בן 'הודה איד ב':,יי
 ן אחד. הן ואל. נ':,ן,
 סד%  כשינוי כקה'ר וישע גב' ליתא הלב ור דנדליב גל עד מכאןז2[
_a'~lDen1 
ן  גקה.ר. ע.ין מקוצר, כאן128
 בסקב'ל,ת. קו~מ'קון. צ.ל:,וי
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קיא זוטא קהלתמדרש]טן

 אלא שנתה הארץ תהא שלא הקנה בו חור דברים ארבעה בשב.ל",י יא(..ט,
 כנמוך שותה וביה ושתהא רעים טלל.ם כשב'לן,י ורוע בעל. בשבילמלמעלה
 'א( ה, ,ארב למרזם שפלים לשנם טעם מה למרום:,, ע'נ'הס נ1שא'1 הכלושיהו
 שאין למקים ספינתם נכנסה הגדול בים פ1רש'1י,ן ה'1 'הושע 1ר' אל.עור,ייר'
 נמלא"י ~IT'D'l אלא לכאן באנו לא vw~r לר' אל.עור ר' לו אמר מהלביןמים
 אנרר'נום להם אמר רעלו.,י כ'11 מים חב.ת מלא משם מלא, מים חב.תמכאן
 להן אמר מים בלוע'פי,י מ.ם לו אמרו בווין מה איקחנ1ס מ' עצמ1תי,ישחיק

 ל,חמ'ן,יי
 להון בלע רה1א,י, מ"א בהזן 'הב.ן 1ה'1 א1ק'נהא מלא מטה מלח"י

 ללכת. שב.ם הם לשם אל'עזר,י, דר' דעת,העל
 איננו 1ה'ם ללב אלא נכנסת אינה כולה התזרה כל הלב ,ה הנחלים"יכל
 חוורת אינה שוב מלבז חכמתו מוציא משארם תאמר מתמלא"'י איננו והלבמלא
 ללב אלא נכנסת א.נה ההכמה כל הנחל.ם כל ר'א שבים הם שנאמר,יןעל.ו

 שוב לאחר כלמורו משמוסר תאמר תמלא לא WDJn ונם מתמלא אמווהלכיי,
 הרבר'ם 1ה'1 כך 111' הולכ.ן שהנחל.ן מקום אל שנאמרה על.ו ה11ראינו

 אמרה חלפהא"י בן 'וס' ר' את שאלה מטרונה ו(. ו, )רבר.םהאלה
 צר.ך לט.פשין כא( ב. ירנ.אל לחכ'מ'ן הכמתא 'ה'ב lsor~n מהליה

 כלל'ס וסטז' ע'1: ס'ו "'1 תעדת ,ג'רוק' וגו'. סלל,ס להדיח נ;ג.ל 1גקה'ר: גנ'רי,, "ב. ק!1')ו וגהקבלות ,יי ס' "'.1. נ'ך ו', ע.א קהיר ;,ו,יי'
דרס.

 ה,ן"ת כמג'ו אב, העמיכן, אל ,נ'רוש': מעלה ס,5' ;'ניס ת,,.ס כיקב.,ות;יני
 כ.";,)ו. עיןיר),'ות
[: נק,- )סן:,,

 ו".ק;,י
~losy "".עיד ה'ח 5'1 מן'לק 'ר1"' ערן כתה.'. ~יב, ונביר נקה.ר בק', י 

 ן.ר;.1

 הן. "ה ,ג.ר: קה.ר הד "ן : :ן:::

 העל. גג'ר גו~,'ק ,;,.ן והוון. ריר: 'ל',,י
 לן')תא. "')ה מלון וב'ל' לוק'נת", מלא סנה מלון !'ל:וין

 גססת ה"'רוז'ס ח"ן 'הו;;. ררן' דעת'ה ו;, וגיס סת.': וניר ד'ר ה'ל' ;'5 י.לודי
 זס. בב'ר'הודה

 תיל. ,ג.: ,.',,י הרג. אף סיא אתוו ומס ".:ז.ן "קוס'. א, .תיל ;ד שם. ס.ת'. קרוסות ע" )קנס ג' וא!. קנ'ס. הס יב ת.ל ג'ל':,"
 גתוק1"א אגל קל'ס, D"ll'CJ קל5ן'11 כ)וסחא ג'. ".' ו'קה. ת)חוסא ו', ע.א קהיר,,ן
 ;ל.ש. אירת מקורת ס', ק" סל, בוגרהיבאת
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 ן'נר.נכרנ קיכ.

 ואחד ענ' אחד ללות אדם בני שג' אליך יבואו אם ביתי ליהרי אמר למיסר קרא ע"ב[]42
 למה לה אמר לעש.ר לו אמרה לעש.ר או לעג. מליה אתה מהם זה לא'עשיר
 אמר ל. ייע מה.כן העג. מאבר אם אבל לפרוע לו יש העש.ר מאבר אם לואמ'
 הק5" נתן אם כך טרבר שפ.ך מה אוניך ,שסעולה

 בה ,ה1נ'ן .ישכין ה.ו לט.פשם
 ובבת' כנסיות בבת' עונין שיהו לחכמים חכמה הקקה נותן אבל מרחצאותבבת'

טררשות.
 מתמלא א:פ1 ושאול לשאול אלא הולכ.ם א.נם המת.ם כל הנהלים כלר'א
 הולכ'ן שהנהל.ם מקום אל כ( כז, ,משל. 111' תשבענה לא ואברון שאולדכת.ב
 בעולם ש.רה לזמר עתירים הם משם הנהוני בעולם מתכנסות שהנפשותמקנם
,ן. re). כר, "שע"ה שמענו ומ.ר1ת הארץ מכנף שנאמרהבא

 1תנ.נן,,י מתמקא אענג 1'ר1של.ם ל.רושל,ם נכנס'ן .שראל כל הנחל.ם כלר'א
 בשם איכיא54נ נך שמואל ר' ביניהם היה כמה רווחים ומשתחווים צפופיםעומדים

 ארם 'הא של4 כר. צר לכל אמה ואחד אחד כל בין אמות ארבע אמר אחאר'

 הוה ,4ע1לם מתכנס'ן ש.שראל מקנם ואל ב.רושל.ם.,,י הבירו תפלת קולשומע

 ובירושלם הקורש בהר לר' והשתחוו שנאמר לבוא לעתיר מתכנם'ן הןשם"י
 '1(. כו,~ישע.ה
 מתמלאי,י א.נ,ן והמלכות למלכות אלא עולה איר הממון כל הנחל.ם כלד"א
 ר',[אל.עור.,י יח( כנ, (aw סתרה"י ,ה'ה תשבענה"י לא הארם וע'נ,רכת.ב
 ושנ' קברך אתה כונן ל1 אמר לי1שב.מיון טהInt~z)lp 1 בעא '1ס'בר'

 יומא וליה אמר שם( )'שע.ה, עתיק ולמכסה מה ב1,'י כ.,צאעטיפ.
 אנוש ~ה,ןן'רור ,א( א, בה' לראשונ'ם,,י סר'ק1ן ולמחר ס'רסר~ןי,ן ר.ן ע"א[;43

 ע"ש, הגא לעלס בקה.ר: אגל ו3'ל', סתקגצותן קוס: ואלא בב' וג'ק,,י

,,ן ס'ה. 5'ה אנות,,י
 ;חג'. בק הגב': ,. ש1' ז, לביר תיאודור גהערות ;ין ;נון, וגן א'ו'א, גר י.ליפי

 המלכיס. זה)תל'ס מקוס אל ;וס': ב',,י

 נך ג.:,,י
 הצ'וסור. ;.' בנת" ;מחקו האחרונות המליס חס",,י
 להלן. ועי'ן דגתיבו[ לבא לעתיר אותו מתו'ר'ן שהם שהנחלים alpD ואל היל' D'V צ'ל~15
 גרגית. ו:ותן:יהס חוור מ.ד ,לכת. יביס שט הלביס "ה)חל.ס סקרם אל מטייב: ב',,ן

,ן היסיג. ומבואר מלא המאסר דשם גקה.ר ה~.' ועי.ן לן,ל, מיל' )י'נעיין
 ההתחלה רק נמצאות וגיל' בקהיר. מש:~י'ם 1'שנו בכ' ליתא ,לראשונים- עד מכאן0"!

 .וחגרך;ד
 וגקה.ר. בה' במו ןרנ'ן קומ' צ',:י,ו

 'ח(. נ), וישעיה ד' לי)' ל,ויב'ס נ' 'ל':,.י

 ה'ח. סד';'ס11פ'רושו ועב~פ' בקה.ך. "היא גסן גך, ניצא קי')'ס 1"ו"' 1"1' י.ל:ומי

 ל.ו. ,". ,.ד '.", הה"ם מורק n'tDa, דד'ן חברה,"ן
 שחצין ננרים ה.1ם כלומר אולוסירקין. סחר סימס.ר.ק'ן, הנירסא: ושם בקה'ר עיין104

 ל,(. )ש. nry. עור בנדי כלומר .סיסירנון, לפנ.נו: צ'ל וא1ל' מש.. כולו למחרמשי
 גוהב: הוא וגהירתך ,,, עמ' ג', בחדק גסק,"ן, שלא האלה הסרדויס )0צא'ס בב',,ן
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ק'1 חטא קהלתמדרש]יא[

 שעלו דור אלף זה משנ.הם a1el )סר)מ.ים מצר.ים אל) לאהר)מם )נם המנולודור
 מאות תשע אל.ע[ר ר' בשם א.יבון,י ר' מהם נסח) כמה להבראות.במחשבה
 מאות תשע אזמר leoleaJ ר' בשם ל)' ר' תזרה יה )א'וה ר)ר,,י )ארבעה)שבע.פי,ן
 כאחרונה שבא ימ' זכרון נותן אג' )למ' מילה ית)רה(,ין זה וארה דור1שמ)1.ם
 [כרזן א'1 אזמר 'הזרה ר' לא( ב, ,במדבר 'סע) לאחרונה שנאמר 'שראלאל)

 תמחהויי נאמר למהיייי כן אם עמלק"ם אל) לאהר)נ.ם )נם מצר"ם אל)לראשונים
 ממצרים 'צא) שלא ער לישראל געש) נב'א,ם,יי כמה השמים. מתחתלמהנת
 עליהם שנצא) אחר להם שנינא)"ין וכמה לראשונים וכרון אין נאמר,ייעליהם
 נותן אנ' )למ' נתפרסם)( לא לדורות נב'אתן נצרכה ושלא לארר)נ'ם,יי ונםנאמר
 'ר(. סו. "רמיה) ד' ח' עזר 'אמר לא ה'ה'ד' לישראל הכא העולם לח"יי,זיכר))

 ששים ')חנן ר' אמר אל.ה) עמ' שעמר) הנביאים אל) לראשונים ~כרון איןד"א
 ')חנן ר' אמר ריבוא ק'כ 'עקב,יי ר' אל.ה) ב'מ' ל.שראל עמר),ין נביאיםרבוא
nUDא.ן מצרה מיוצא. נפל"ם ט,צ.א)ת נהיו עיירות ריבוא ס' אנטר'פסן,ן וער 
 )בת)אלו,י v~lrP שאררה מ'ר'ח1י,ן ובתואלנ,י מ.ריח)ן,ן מכולם מקוללתלך
 א)מר אתה.,י אחת )כאחתת( עומרים .רבעם של ~הב עגל. שנ' aw ובה(,,יה')

 ג'ל' ים נ' )רא.ת' פה. הנחתיו נבאן מק"מ) )קב; ג, ,;ן אגל "א, א', קהלת לעל ש"ךזה

 ~כרון אין בפ' בקהיר אבל [)טא. בקהלת שהוא כסו 5ה הוה הפאסר הגיא תתקס.ח רמוקהלת
 )בו'. לקל נ"ך וגרון אין ;, הוה )הבליון סג)רב'ס ג'ו לא שהול.ווות וברנר אחרת דרתהמצ%

 .זמו המאפר את תקן ב' ק)ל'ל'. ')ס' ר' של בג) ר'אן גוס ןהו)א יח;'1או ר' ג':,,י
 דבד' את פ'הס "הל' אלא לנ,וסהמ. קרובך 7',' 1'7' "ג, .. ד' אוה "ג'ו בניד לגנוןודוא
 nspa של"ו 'ד בנתב )מצא [ה ומאסר )להרך. ~חסיה ברר לו' לרב' אלעזר ר' גזם א'ג)ר'

 ה)ל'ל'. 'וס' ר' בקר אירגו ר' ומס: )'. פסוק בפ.ד ~בש')ו'ס

 ה'ל'. ע'5 ב' תקן וגן1,י

 בלפן';). וב,ל' ח'ו קה, יתה'. לאלך !וה דבר טיס מה ב':,,י

 בפירו" ועיין מהסן. כר ופואל ר' בפס בפקנ'ל~ה: אנק גל"ו'נ,. נ' ;ך"'ה. ג.,':.,י

 השרה. :)דלן::ן':.נאן:::

 ישראל. י'ט( נ'ה. ~דברים משמיס מתחת מס,גני( :)ן:::

 ל%חרונ.ם. )ס בטעות: 3',זן

 . ריי לה" עשן וגמה!.ל:
 וזן. הקרה לסטה ררה בסקוסן. אתן ;ה5רסמו' . . . . .שלא הסיב,,ן
 הגא. ,עלס [גרון ב': ב'ל'. ~ב.7זזן

 ;סרו. וצ.ל: )אפר), ב': למס. נוסי: ב'ל',,י

 א)ס'5רס. )עד מזגת ב'ל',,,,
 ובצ'לי

 ג'. גירת ;"ן לפ)')ו

 אל. וגינת ענון: ויל' 3'ומן
 אחד. כחוב : ב'184 ק), ע" נמחק183
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גרינכרגקיד

 נ ואין אל בביתנן אשר הנביאים בני ויגשו הו' הגביאים185 בניויצאו
 לדורו צריבה נבואה מעתה אסור ננזאהן נתפרסמה לא זלמהמשנים
 אק ר' ובא רכתי' ה'א הדא נבואתן ומפרסם בא הק' לבואלעתיר

 ה(. יד, )וכריה עמך קרושים ע"ב[]43
 מששת משנתעוזתז,,י סו( א, ,קהלת לתק~ןי,י '~כל לאמעיזת

 משנתו ל'ו(,,י כ.1 ןר'ל לא וחסרון נתקנו לא א~קעוסו,ן ב.מ.יויוכבשן
 החם משנת הלבנה שנת95י ה'ק'ב'ה וחסרן94[ בראשית ימימששת

 1 דכת'ב שנתן198 ה'ב'ה' ומשח'סר נתקנו לאינן עור עיבוריןקיצין96!

 נמנו.88ן לא עור ג( ו, )בראשית שנהועשרים

 רוא לב הלב. את משמשין דברים עשרה לביסס2 עם אג'דברת'
 ל שמח לב נופל לב מהלך לב צועק לב עומד לב שדמע לב 'ודעלב
 י דברתי מרבד לב סו( א, )קהלת הרבה ראה ולבי רואהלב
 ע צועק, לב '( יד. )משל' נפשו מרת יורע לב יורע, לב 'ח( א,)שם
 ו לב ט( נ, )מלכים-א שומע לב לעברך ונתת שומע לב יח( ב, )איכהד'
 )מלכים הלך לכ' הלאיד מהלך לב יד( כב, )'חוקאללבך

 שם לכ לב( 'ו, )שמואל-א, עליו ארם לב יפול אל נופללב-
 ב מ, לשעיה ירושלם לב על דברו מתנחם,. לב ט( טז, ,תהליםלב'

 להלן. וע"1 ביריחו, אשך : ויל' ב'185
 ב'. בכהה עיין להפך, ~צ'ל ובב' ב'ל' זכ'ה86נ
 למעלה הנמצאות המלים של מקומן ~כאן כלפרזו ~ב,ל' נתפרסמת, : ב'7"1
 1 קדושים כל אלקי וצ,ל עמך. קדזשיט כל אלקים : וביל' גב'. וכ'ה188

 הס'" סניפתו ו.ל': ג'",י

 לא. ,שוב ב':1"1

 והסר : והסדוץיל ג':,:
 הלננה. ושנת חמה שנת כ':95ן
 כלפנ,נו. וביל' וכסה. חרשים וכסה ענים כמה n'DID- ב'10!

 יוי וביל ייי ייי"יייי י." ישני נ., הן :בן ::ן:":ךג:","
 וזו 3ב' הנמצאות ור פסק על דרשות הרנה שלנו יר סכחכ )שמסו פה"ונ
 ב נפרק אלא במקומו שלא כב' נמצא הפרק סוף עד הזה המאמרנ20
 ע.כ. קב-ד נחמו. דר'כ בפסיקתא ועיין בשקומו. הואזבקה-ר

 :::ך::ע::::
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