
י א ו במ
 על רק השמועה באה איכה ובמדרש , עמו בשיחתם אתונא בני את ריב"ח נצתאיך
 . העולם בחכמת המפורסמת אתונא בני נגד ירושלים בנייתרון

 איכה בטדרש השתמשו אשר המדרשיםז(
 כשהנזיה לוי בן יהושע א"ר במאמר יחרו ריש בכ"ז רבה שמות במדרש1(
 המדרש בגוף הוספה שם נמצא , מאחוריהם כפותימ היו לבבל ישראל אתנבוכדנצר

 פסוק סוף פ"ב איכה ובמדרש , נדרו" הרבות מפני כי עד איכה במדרש שכתוב"כמו
 ישמעאלים אצל להם הלכו : שם מחתיל רק לוי בן יהושע מר' המאמר נמצא לא ה'בלע

 חרבות ספני כי שם נמצא הסיום ורק , כו' טנופהות ונודות מלוחים מיני להםוהוציאו
 מכבר הנדפס בתנחומא נמצא בשלימתן והמאמר , נדדו נבוכרנצר של חרבו מפנינדדו
 היו לבבל ישראל את נבוכרנצר כשהגלה לוי בן יהושע א"ר שם ומתחיל ה' אותיתרו

 יצאו , כו' ישמעאל בני על שעברו כיון שם גם ומסופר , כו' מאחוריהם יריהםכפותים
 כי שם נס וסיים , כו' ריקים נורתע והביאו סלוח פה להן הוציאו לקראתן ישמעאלבני
 תנחומא" במררש שכתוב "כמו להגיה נכון יועזר לרעתי לכן כו', נרדו חרבותמפני
 , אגדה במדרש או , אחר במדרש ר"ח והוא בס"א שכתוב כמו כתוב הי'ובודאי

 על שם רבה שמות בסדרש הדרוש וגם . איכה במדרש הציגו המרפימים אווהמעתיקים
 הרבה שאב שמ"ר מסדר ובעל , שמ בתנחומא והוא , רחוק מאח קרב שכןטוב

 הילטרנו הוא שמות לס' מכבר הנדפם והתנחומא / מכבר הנדפס שמות לס'מהתנחומא
 רבה איכה מדרש מן ומאמרים , ב' אווז ט' סי' התנחשא מבוא עיין , שמותמס'
 . נמצאיםלא

 בעל לפני ממודר ככר )הי' הקדומים המדרשים מן הוא רבה ייקרא מדרש2(
 רבה"( דויקרא "באנדה מיה סי' תשובה שערי הגאונים בתשובת ונזכר ז"ל ורש"יהערוך
 ה' עשה כתיב זעירא בר אהבה א"ר ה'( אות )פ"ו : כמו איכה במדרש שמשכבר
 פ"ב רבה איכה ממדרש הוא , פורפיריה בזע אמר הנין דכפר יעקב ר' עד , זמםאשר
 . השיבנו פסוק כ"א ה' רבה באיכה הוא , כו' משה זהעולם כימי וגו' יהודה מנחת לה' וערבה ה'( אות )פ"ז שם עור . זמם אשר ה' עשה פסוקי"ז

 איכה במדרש הוא כו' לקיש וריש יודן ר' בלילה רוני קוטי ש( אווז )פ"ט שםעוד
 היו חיננא ור' יוסי בר' ישמעאל ר' ד'( אות )פט"ו שם עור . רוני קומי פסוק י"ספ"ב

 עוד . אפנו רוח פסוק כ' ר' איכה במדרש הוא , כו' ט"ב בערב קינות במגילתפושטים
 מ"ו ד' איכה במדרש הוא , כו' ירושלים בבנות קרייה פתר היננא ר' פט"ז( )ריש ,שם
 איכה במררש הוא , כו' לכל יכול לקויו ה' טוב פי"ז( )ריש שם עוד : טמא מורופסוק
 הקב"ה נתן גדול צער שמלאי א"ר ה'( אות )פי"ט שם עוד . לקויו ה' טוב פסוק כנהג'

 במדרש הוא , כו' אומר הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר ר' בשם יוחנן ר' , כו'לאשה
 במדבר מדרש . ברחבה קצת הוא ובוי"ר לבנו, דוה היה זאת על פמוק י"ז ה'איכה
 : איכה מדרש מן שאבו אשר דברים בהם מצאהי לא , רבה ודבריט )א(רבה

 הדא מן לה סייתי יוחנן ר' תראוני אל פסוק פ"א , רבה השירימ שיר ובדרש8(
 נמצא , כו' ערוער ומזכיר בדמשק עומר זה מה ערוער ערי עוובווז וגו' דמשקמשא

 לה מייתי יוחנן ר' מתחיל שה"ש ובמדרש פתה יצחק ר' מתחיל שם אבל י'בפתיחא
 רק מונא שם שה"ש ובמדרש . שה"ש מדרש מן להמסדר הי' אחר מקור ואולי הדאמן

 שהוא סמה שם משונה והסיום ד' סי' פדג רבה באסהר גם נמצא המאמר וכלההתחלה
 מקצת שהריהו ע"י רשב"ג אמר שעברתי כמעם פסק פ"נ שם עוד רבה. דאיכהבפתיתא
 : בנפשנו פסוק פ"ה רבה באיכה הוא , בתהלה אבותינו של רוחן קצרה מלכיות שלצרתן

עוד

 ר6ט'סן מן היניס גו6 רסוס 6תל גס)6 גל 6ג6 ו' קטן )'ס קלי 1)תס ג' 016 פי"ג גח"ל נתולח)א(
 וסי' , סת~ליס גין מסינוס ר71פיס ג) illpe נלה )גס ג6יגס שגויס כקלת נת~6 / גי' דתסע שפיסן ען67רגכ
 . 6חו תקול)ס:וק7ל



 א ו במ20
 שנזדוג יום אמר חנינא ר' כתנתי את פשטתי פסוק פ"ה שם שה"ש במדרשעוד

 שמ י"ב בפהיהא הוא , כו' לבושים שני מהם פשמ לישראל הרשע נבוכרנצרלהם
 , בו' ישראל של לבן רקב"ה שנכלא מצינו איכן אבא בר חייא א"ר ישנה אניפסוק
 . לשניהם הי' אחד מקור ואולי , אבא בר ולא תייא א"ר הנ" ושם , ט"ז בפתיחתאהיא
 ישראל פעלו מקוטות בשני אמר לוי ר' בשם ברבי' ר' קומתך זאת פסוק פ"1 שםעור
 בי פסוק פ"ג רבה באיבה הוא , בפיהם פעלו ולא בלבם פעלו בסיני , הקב"העם
 : יזנחלא

 פ"א( ברכות הכפתה בס' יעקב בן נמים מרבינו )נזכר . רבה קהלת מדרש4(
 בשיר ד"א יגעים הדברים כל פסוק פ"א שתראה כמו )נ( איכה במדרש שמשכבר
 אבהו דר' בריהחנינא

 הוה,
 אצל בנה את שהוליכה באיתתא הוה עובדא הדין אמר

 . ויגרס פסוק פ"נ רבה באיכה היא , כו' בקיסריןהנהתום
 הוא , היה לנפש האדם ויהי אמר הונא ר' החיים את ושנאתי פסוק פ"בשם
 קמיה בעא יוחנן ר' ראיתי העור פסוק פ"ג שם , כהי הכשיל פסוק פ"א רבהבאיכה

 ונמצא , ה' בלע פסוק פ"ב רבה באיכה והוא , כו' זכר" את הרגו מקום באיזה אחאר'
 , בו' בירושלים היו בליוטין מ חכמה סובה פסוק פ"נ שם . אחרים במקומות זהעוד
 : לראש צריה היו פסוק פ"א רבה באיכההוא

 . איכה במדרש שטש אם לברר וקשה , מאוחר מדרש הוא רבה אסתר מדרש5(
 נמצא כי ואף , כו' אמרי ורבק אסוריי ובני אכפייה בני אמר ברכי' ר' ד' אותבפ"א
 יוחנן ר' בפ"ג וכן . אחר בסגנון שמ הוא אבל בכליותי'/ הביא פסוק פ"ג רבהבאיכה
 , ערוער ומזכיר בדמשק עומר ערוער ערי עזובות וגו' דמשק משא קרייני מהדין להשמע
 הפתיחא/ סוף ער יעקב קראתי אותי ולא פתח יצחק ר' השתתלת י' בפתיחא ג"כנמצא
 ולחרוב ביתי את לשרוף עונותיכם לי גרמו מה ראו סיים בפתיחא , משונה המיוםרק
 רבה ובאסתר , בדד ישבה איכה לבדי לי ולישב או"ח בין בני את ולהגלות , עיריאת
 לסעודת מונה שהיית לך די לא עונותיך( נכון )יותר חובתיך לי גרסו מה ראה סייםשם

 בפי' ע"ש , נשים משתה עשתה המלכה ושתי נם ההיד , נשים לסעודת אףאנשימ
 שחרחורת, שאני הראוני אל פסוק פ"א בהזית גם נמצא מהפתיהא המאמר והתחלת .הרר"ל
 דמשק. משא הדא ro לה מייתי יוחנן ר' מתחיל רק יצחק ר/ בשם סובא אינו שםאבל
 והקב"ה צוה, הוא המן, צוה אשר ככל וגו' המלך סופרי ויקראו פיז רבה באסתרעוד
 ותהי אמר זה מי פ' פ"ג רבה באיכה היא , כו' צוהלא

 לא רות במדרש . צוה לא ה;
 : איכה מדרש מן דבריםנמצא

 פסקא פכ"מ שתראה כמו רבה מאיכה מאמרים איזה שאב רבתי פמיקתא6(
 הוא ביסורים ומבעם ורוצת שקר של נביא בך רואה אני דברים שלשה תבכהבכה
 מאיכה היא הפסקא התחלת בדד ישבה איכה. פסקא פ"ל . ל"ד סי' בפהיההא רבהמאיכה
 וכשהרגו נהמו פסקא . עין ובמאור מהרז"וו בפ" עיין בשוליה מומאתה פסוק פ"ארבה
 . ה' בלע פ' פ"ב רבה מאיכה הוא , כו' לבו על כרוך נחש ומצאו , כו' כוזיבה בןאת
 זה מי פסוק פ"ג רבה באיכה הוא העולמים, חי על יהאונן מה ציון ותאסר פסקאפל"א
 נמצאים פל"ג . ע"ש רבה איכה מן נובעים מאמרים הרבה זו בפמקא נמצא ועוד ,אמר
 שחטאו בדבר שם שם אעידך, מה פסוק פ"ב רבה איכה מן הנובעים מאמריםאיזה
 כי פסקא פמ"נ . רעהם כל תבא פסוק פ"א רבה באינה הוא , מתנחמים ובו לקובו
 רבה איכה מן נובע הוא בניה ושבעה הנחום בת מרים מן הסיפור חנה, את ה'פקד
 הוא , לכל יכול ה' קרוב שם עוד . הנחום בת במרים מעשה המתחיל ט"ז פסוקפ"א

 עם קצת המתאימים מאמרים הרבה עוד ונמצא , לקויו ה' טוב פסוק פ"נ רבהבאיכה
 : משם נובעים בודאי לכן דר"כ ופסיקהא בירושלמי גם נמצאים כי יען אבל איכה,מדרש

 שהוא מי אמרי רבנן ח' אות פ"א כסו איכה ממדרש שאב וכמואל מדרש6(
בוכה

)ט(
 ו3~
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יא א ו במ
 רגע הוא כמה ח' אות פ"נ . תבכה בכה פסוק פ"א רבה מאיכה הוא , אוכל אינובכה
 באיכה הוא , כוי קרנות עשר מ אות מקד : רני קומי פמוק פ"ב רבה באיבה הוא ,כו'
 הוא , ישראל של בראשן נהונות היו כולן י"ז אות פ"ה . אף בחרי גדע פמוק פ"ברבה
 במדבר ישראל שהיו השנים אותם כל באב תשעה ערב בסופו פלוב . שם רבהבאיכה
 מאיזה שמואל המדרש אל נופף וזה , ל"ג סי' דאיכה בפתיהחא הוא , כו' יוצא כרוזהי'

 שייכות שום להסאמר אין אבל , הטדרש אל והובא למענו העתיק אשרמעתיק
 : שםלהמדרש

 : )ג( איכה מדרש מן דברים נמצא לא משליבטררש
 . ביתא אלפא מדר ע"פ ובפתיחית איכה במדרש ואמוראים תנאים שמותון(

 בפתיחות המובאים והאמוראים התנאים שמות הקוראימ לפני נותן אני הוהבפרק
 אחרים, בשם שאמרו ומה , עצמם בשם שאמרו מה , א"ב סדר ע"פ איכה המדרשובגוף

 כן אות באיזה ציינתי ובכלם , בשמם אחרים שאמרו מה וגם , חבריהם אורבוהיהם
 למשל הפסק, התהלת גם ; נמצא פסוק ובאיזה המדרש מנוף פרשה ובאיזה ,הפתיחא

 כי , עליהם קצרות הערות ערכתי גם . ח' פסוק א' פרשה הכוונה ה' 44 ציינהיאם
 : שלם מפר נררש ולזה , להאריך המקום פהאין

 אאדרש
 קוטי יים פסוק ב' פרשה המדרש בגוןע . )ב( ל"ד אות פתיהא * )א( / אבאר'

 : )ג(רוני
 בר הנחום ר' עם ביחד , לבבנו נשא פסוק מ"א ג' ; )י( / זבדא בר אבאר'
 : )ה( יאשיה ור'חנילאי

 : )י( משוש שבת ת"ו ה' . )י( , ירמיה בר אבאר'
 פתיחא , שם עוד * ב' פתיהא וריש , א' פתיחא ריש * )ח( , כהנא בר אבאר'

 פתיהא / לוי ר' עם ביהד , שם עוד . כ"ג פתיהא , י"ב פתיחא , י' פתיהא / ה' פתיהא ,כ
 : רודפיה כל ג' א' המררש בנוף : )ט( רבי בשם דעולא משום אסי ר' עם ביחדל"ג
 אש שלת ממרום י"ג א' : פלאים ותרד ט' א' : בשמו ברכיה ר' בשוליה מוסאתה מ'א'

 מה י"ג ב' : רחק כי מ"ז א' : א' סלה מ"ו א' : לרגלי רשת פרש י"ג א' : לוי ר'בשם
אעירך

 )6 כת"פל תעע מנוס 6כ) לגס ריכס תילם מן סלכם ט6כ טיכס מרגום כי )מעיל סמקוס עם)ג(
 )ומס . ט"ע 7וגת5ות סנה ע"6( כ"כ )דף 1") מיות סכן )סגנון נינם קתלי ועיין . . סתג)ות מלנומיכשר
 זי)געל שריס תוסר"ל סחכם סלכ וגס . hptalla.) )תקן 'ע כ)וק7ק5 עלך כערוך תווכל קסתלגוסמסכיך
 . )ניקול )ו סי' שגט תתגלע 5על ללטות קיוט ע) פעיל ילוק)יס קוסניכפלו

 : לכס טיכס נוזלם תן שכו 5קר קינות סלכס גתג5'ס כ6כ )תסרס נקיגותנס
 חמס כי כמכ תנו) כל 6כ5 ל' כרך וכקסת , סו6 תי )סכליע 51ין 536" "ר' סגקל5יס מנכס יק)א(

 ג) מלס"ד כע) יקד טן כי , כקם סוכילו ט63 6ף , סיומקין תן לכליו וגונעיס , תת) גר h)h ל' סו6 5כ6ל'
 . עיקר יגן , תנו) כר 5כ6 ר' פיגלו "תם חרה תכריע 5כ5 ר' וכערך טס קסת וכע) , סיומקין "' פ)סערגיס
 חיג סתדכס תגוף סתקותומ 16יין כמסר )ג( : סי)קוע נסס מסכמתי ותס , ק"ו כמערס נסתימת עס ע,ין)ט(
 פסיק ס' מלטס סייגו מפקוק ע) תרפס ע' וצות , ספרסס ע) מלטס ס' 5ות . ק"' "ס' )מע) גתו לצותיותרק
  ק"ו 7ף סילי")ע' נונק 5ו7יח,ו עיין , ספגי כ17ל וע' , נעלגי קדקד עיין , סוגף לב תקליד סי' )ד( :ע'
 ל' 5ית5 1"ס ע"6 ק"מ 7ף ס'י6 פ"נ תענית כירוע)נוי גנגס ס"ס סת6תר )ה( : )כב) וירד 6"י גן וסי'ע"כ
 רכי 1"3 זכ67י כר כיכ6 ר' טגדפק פיכס וכנפרע , סחף כמקלון , h7)f כר 5כ6 ר' כתו וסוך , ,כ67 כלכ5
 ,יר6 ר' נתש ונככ)' , כעתו 5תל ,עילף ל' 6"ר ת5תליס פעת'ס מרכס )תג6 כילו")תי )ו( : וכתי כלבא
 סוס סת5תר )ז( : 'רתי' נר רכס פרך 336 גי סדס"ד עיין ירתי' כל רכס עתיד 5ית6 וכככ)י , כסתו6תר
 תקועות כסלגס עוד וגת61 / ילנוי' רב כר 6כ6 ג6תר וסם ע"כ( ל"ד )דף סי"כ פ"ע קועס גירוע)ת'גסגס

 )וי ל' ע) מגרו ד5גדמ6 כנגן תג7ו)י וסיו כתזרטיס פעתיס סריס עכל )ח( : "רכי" סתו6ל נקינילוס)מי
 'על5) 6ין 6תול6' 5י.7ת כקפל ועב 138 71 מיג 71ורטי1 זור ייר עיין . וקמליו סגכ'~ףגנ כזולושי'

 % כתוכ ס" ספת'מות  תפיר )הג' ססי' י7 כתכ נילוט)תי סי 15)י קיק "ין , לכ כעס 5ק' כל טיס לג5'ת5



 א ו בכש%%
 משחור חשך ה' ד' : גמול להם תשיב מ"ר ג' : אשיב זאת כ"א נ' : יוחנן בש"ראעירך
 : ה' וכור א' ה' : )י( פ"א סורו ט"ו ר' :הארם

 חיפא למן אבדימו ר, : )ינ( בשמו ברני' ר' בדר ישבה א' א' , ף"( אבדימיר'
 : ציון דרכי ד'א'

 בשם 1' פתיחא ה' פתיחא : י"ז פהיחא , ט"ו פתיחא ,. ד' פתיחא * )ע( אבדדר'
 ם"ז א/ : )סי( שריה היו ו' א' : רודפיה כ4 נ/ א' הטדרש בגוף : )יד( חנינא בר יוסיר'

 ריש בשם עזריה עם ביחד , ימינו אחור השיב ג' ב' : יוחנן בש"ר חוקיה ר' עםביחד
 : ותינח י"1 ג' : שחוק הייתי י"ד ג' : )יי( בעדי גדר , ז' ג' : כגן ויחמם ו' ב' : )טז(לקיש
 : )יח( יועם איכה א' ר' : יוחנן בש"ר ה' חלקי כ"דג'

 ב' : מנחם פמני רחק כי ט"ז א' במדרש : ול"ג וי"ט י"ח פתיחא . מט( אביןר'
 : טטא סורו ט"ו ד' : במרורים השביעני ט"ו ג' : שברך כי6 גדול כיי"ג,

 : זעירא בר אהווה י' עיין . זעירא בר אהבהר'
 במדרש : וכ"ג וכ"ב י"ב מתיחא בשמו פנחס ר, )כ( הושעיא ר' או אושעיאר'

 אחא ור' הונא ר' כה בלא וילכו ו' א' : )נא( בשמו לקיש ריש כאילים שריה היו ףא'
 : בשמו פנחם ר' עונך תם כ"ב ד' : בשמו פנחס ר' ה' בלע ב' ב' : )כנ( בשש לקישוריש

 בשמו נחמי' ור' יהושע ר' שם עוד : בשפו נחמן ר' ה' פתיחא , )כג( אחאר'
 כ"ח כ"ב פתיהא סתם אחא ר/ : אוהו שאל יודן ר' כ"ג בפת'חא וגם שם עוד :)נג*(

וליד

 636 לי עם 6ת סו"יף סו6 6ו כסגף" 3ר 6כ6 יר' סתתות וגסתעו רכ, 3טס 6טי 3ר מייק זל, כסגף 3ר635
 רכ. נסס 5") וכי כסס וכתקוס 06'" "כל כתקוס 6סי ול' סת)ומ גט6לו , 6סי כר מייק ול' ותן כסגף,3ל
 , יוקף לג 3טס 6סי כר מייק ור' כסגף 3ל 636[ ל' ]5") 6מ6 ל' כתור ספתימות תן תווט6וס 3כליעיסוככ"י
 כל 6כ6 ל' וו") ס3י6 כסגר 3ל b(h ל' עלך מדולות כקרל ולקיתי . עתקגתי כתו 6טי כל מים ול' )נכוןג6תל
 ס" ס'ומקין גע) סופגי ספק 6ין 16)ס עכ'ע. ת65ת' 1)6 ס'ומקין סכין כן רכ כטס 6טי גל ח"6 ול'כסב
 )'ת6 וכן . 3ירוט)תי 1)'ת6 תניס ת6',ס נוסף 7ט1)6 תטוס סת)ות כי גל6ס גס ,- )טיכס כספמימ6 כןסג"
 0ס סדורות ונטרל , Otp עוב כטס ,ס תונק ע"3 )' ותעג'ת פ"מ נג'עין כי כן, מוסיף 61חי olhDIIn ככייעיסולכ"י
 כערך וכן , ס)פגיגו )תאתר כוון , ד6'כס פמיממ6 קוף ר3ס , 6קי ור' ר6כ"כ ס3'6 כסגר כר h)h ל'מפרך
 ל6כ"כ כמלן גס . ס)פגיגי התלתל סו6 סו6 , ז6יכלי פת'מת6 סיף תזלס עי)6 תסיס 5ק' ול' ל5כ"ג סכם5ק'
 סגי' סני6 7רקין כערך ומערוך , 16תל יודי ר' סני' סגיפס מכס נתזרט 6כ) , פע"1 ו3וי"ר ע"כ( )ק)"כייון ותיתר פהקה כפסיקתה גס כ"ס )י( : סג") סת6תל נ"כ סו6 , סם 67יגס hnntne עו63 תטוס ו* עודסכם
 תן וסוף תקותי, סס ע) חיפס'י "דתן ג6תר ותתיר 3ירוס)תי פעתיס מרכס גוער )יא( : הותר 6ס' ר' וי"ר3סט

 ס")יטי כדול הגסו ר' סו6 )יג( : טיכס ליס תדלט נטתו גרכי' ל' 6כ7יתי סלך ס"ס"ד כוון ),ס )יג( :דמיפס הכזיתי ר' ג"כ 1גת65 , מיפם דתן דיתי ל' כככ)י חתוכה נ"כ יסוה סט)יסי 17ל ט) סמדתוגיסס6ת1י6יס
 , 1)6)כקגילי6ס 1)כ5רס )דרוס וסטך , גקיקרין סיס תוסגו , נירוט)תי פעתיס סריס ונוכר יומנן ר'תח)תידי
 גקיקלין דילתו סקכע 6חר )עכרי6 למ"כ סטך ו)פעתיס , יומגן ר' 6ג) סס )חד כי כעכרי' סיס י)זותונישו
 עיין , תתט חיתירו סיס )6 6כ) , וי'מ פ"מ כלכות ירוס)תי עיין , )לב  כת)תיד כלוז בו גוסנ סי' ,עירקל'

 , סתיגיס עם )סמווכמ דרכו וסיס מגיג6, ור' ועירך ר' נג'ס טג' )1 וחיו , תר )ים נקרי פ"6 ת"ו נרכות33)י
 77"1 וכתפר ע"כ( ג"ח )דף סירוט)תי וכתגורן כפס"ד פולותיו ועיין , על'ס ונ"ר ס"6 י'כ מענית ילוס)תיעיין
 ע"6( קי"ע )דף מכס פקקך וכפקיקתך ל'ר( : 422 .858. 216 דף 6"י 6תולDiJb '6 ועיין 108 גימ"ג
 ערך סדס"7 וכע) 6' סע?ס ד' נפת.מ6 ועיין מגיג6 3ל יוסי ל' 3טס סניי וטס ד' פתיממ6 תן סת6תלמוכך
 כנדפק )שו( : 1' ופתיממ6 ס' hnntne ליס סו6 67יכס. פמיחת6 ליס תדרס מניגר 3ר יוסי ו' 3סס סניך תכסול'

 סס מקר תדפק )יו0 : 6י3ו ל' סגי' כספק )יז( : קנסו" ,ור' סת)ות חסייס כגרפס )טז( : 'סוזס 6"לכעעות
 רכנן 3טס דוריס כתם וקתל , סמתי"י 1כ17ל סלכיעי כדול וסיס 3ילוט)תי פעתיס סלמס נוכל )'ט( :שקותל
 ועיין , ha((p1 מעתד קורס כ3ר )כב) )יזך לגי) סיס 35ין ל' זס גי טס וס3י6 , 3ירוט)תי תגון עייןלתתן
 55ל ג"כ יעתד גריס , כוי )יס רתי יכסו דר'  )קתיס rh(nt ט לגין )ל' ילתי' ל' h"P S"h ע"י עקהיסגטי
 תן סי' סר6קון , סי' מגין ל' וסגי , קנין ל' כפותר רצין וגקר6 ב33)י תסיתימ 3סר3ס ג"כ ותכר , 35סול'

 פ"נ גיעין , סלד פי"ג טתוגות , סי'6 פרד פקמיס ירוט)תי עיין , נטתו 6תר כלעור ור' , סל6סיגיסס6תור6יס
 מנתיך סיס 6101 , 016עי6 ר' וכטכני , ר3ס מוסעים לכי K~*s )כ( : ונכוית , וס"ס ס'י6 פ"6 סכועומס"6
 , פכיו עס כזרוס סיס תוסכו , ע"6 %ל ת"ק קערם 3ל 56) נ"כ ונתז . ס"6 ש"ג טבת ירוט)תי סיין חיים7ר'
 ירוט)תי טיין ממגן ר' סו6 ת)תיך'1 תנדו)' , כק'סרין 61מ"כ , ס"ז %'1 טכוסות וירוט)תי פ"6 נ"ע כ"3 ככריפ"ן

 ו6ג7ת . 54 5ד ח"ג ודד"1 ע"6 ע"ד סירוט)תי ת613 ועיין פ"ס, ריק עירוכין ונכרי ע"כ )' דף פי"6קגס7רין
 'זי"ע! ל' נעם )סיע כן עתעון ל' כגזפק )נא( : 8)(1 89. זף ס' פלק 63געל 7ל' תסמוקל 6"'5תול6'
 תמותות נסלכס ונוטר תסוד וסיס סל3יעי גלול סי' )כג( : סוטפי6" ל' "נמס סת)ומ חקרים כגזפק)כב(

 :  כ"י" מעלס )סטן עיין )כג"( : וכתדרסיס ו3כ3)י(נירוט)תי



הב א ו במ
 : שם עוד .יל"ר

 בגי
 ומרוב שם שם : יהודה גלחה נ' א' : תבכה בכה ב' א' המדרש

 '"ם 8' : נקדימת של בתו במרים מעשה ד"ה ם"ו א' : כת בלא וילכו ו' א' :עבודה
 איכה אן ב/ : בשמו שיגנב בר יודן ר' והבימה ה' ראה כ' אן : )כד( למאהביקראתי
 ור' חנינא ר' עם ביהד א' זנח ז' ב' : הרום זכר ולא א' ב' : בלהות עלי ההפךיעיב

 מרם ג' : ווזונה יז ג : אזעק כי גם ח' ג' : אויב עליך וישמח י"1 ב' : ינאי בש"רמיאשה

 בשם אחא ור' יהושע ר' עמי בת עון ויגרל 1' ד' נהמני: בר שמואל בש"ר נגרהעיני
 : אותו שאל יודן ר' נביאיה טהטאת י"ג ד' : )כר*( נחמי'ר'

 : )כה( י עשה י"ז ב/ . זעירא בר אחווהר'
 אן : בלילה ב' א' : ארשב"י תבכה בכה ד"א ב' א' : תבכה בכה ד"א ב' א' : )נ0ים רבתי העיר א' א' בטדרש : כ"ר ב"ב פתיחא , )כי( אייבו ר' או איבור'

 בשמו יודן ר' מנהם ממני רחק כי.ם"ז
 לכ"
 : קשתו דרך ד' ב' : הדום זכר ולא א' ב' :

 בר שטואל בש"ר חלבו ור' ברני' ר' עמ ביתר א' ינח ו' ב' : כאויב א' היה ה'ב'
 : רודפינו היו קלים י"מ ד' :נחמני

 וף: חשב ת' ב/ אילמי ר' ואו אילםר'
 תבכה: בכה ד"א ב' א' בטדרש : שם עור . וכ"א כ' פתיחא * )9( אלכסנדריר'

 : לבקרים הדשים כ"גג'
 : צריה היו ה' א' במדרש : כ"ז פתיחא יהושע ר' עם ביהר ' )יא( אליעזרר'
 קנט: ים "י" י ה י 11גו:~הש4ן(נ,. ששוו;
 : ששמם ציון הר על י"ח י . )יי( עזריה בן אלעזרר'
 : בשמו פנהם ר' בלילה רום קומי י"ס ב' מנחם. בף אלעזרר'
 : )לה( מועד ניום תקרא כ"ב ב' מרינום. בר אלעזרר'
 : כ"ד פתיהא )יי( יעקב. בו אלעזרר'

ף

 סו6 כן )כד*( : 6מ6 6"ל ג"כ וגולק סוס סת7לט 6ת סכיך סטך נפרך סעפך 6כ3 מי'6 6"ל סנ" נניא)כד(
t"esSJh מס"ס 'כת"ס וכן יסלם גי' וסל / 6מ6 ל' כטס נמתי' כלבי יסועע ר' סג" לישן נרפוס גס כגזפס 

 ל' וו") סנר 196 97 כסלי D'ht1' , 6מ6 ל' תטוס גמת" גל יסוסע ר 6'מ6 סמליך ל:עכג' פשקפי"
  פתיממי ליס תקלס 6מ6 כמייל גמתי' ול'יסוטע

 ריט טס3י5 פס עכ"ל. טו5 חי ירפמי ל5 וס יסויכ ר' , ר5יכס
 ניס נמפי' כי יסוטפ ר' 51'יל סו5 ע"ס כי  דרור 5נל , (oiDn יטנ,תי ס' 5ומ נפתיממ,  סו5 ד5יכספמיממ5

 ל' וסוך ידוע גמת" כל 'מוסע ול' , טסכ6תי עת' כת עון ויגד) פקוק 1' פיד כגדפן  לנכון טסו5 כחי 5תיר'
 כ"ס )כה( : גמתי' כל' סכסן 'סוספ ל' 195 5ד גטס"ר זתוכ6 גמלנג' 3ל 'סייוע ל' נ"ט וגקכ6 , סקסן.יסועע
 סגי' מס ונס 7' 16ת פ"1 כוחל סת6תל וגסגס , ועילק 7ל' כליס 6סכט ל' סגי' לקטון 73פוק גס וכגרפם ,נט"י
 לעלן 84 5ד כקס"ד וכיין , 6סכס סו6 6חווס כי , 6סכס ל' סו6 6מווס ול' 6מד וסכ) , h~'Dr 3ר 6ס3טל'

 : קיס'י עיין ננג3י גס פפתיס הלנס תונק )בו( : ס)פ:יגו סת7לט נס טס וסגה , וילק 7ל' כליסורנסנס
 סני' נג7פק גט ג6וינ 6' סיס ונפקיק , קצתו זלן 7' כ' )סנן 6ו)ס , כסגם כל 6כ6 6"ל הג" נג7פס)כז(
 : לדתי הגס 1נ"3 , ל'ל סס תעוין ונעעומ שינו 6"ל סני' תקל" לתו סוסכ ני3קוע וכן , 6יי3ול'

 כל' 'וזן ל' כתוב טסי' קפק 61'ן , 6"כו 7ר' כליס .71ן ל' סגי' ע"6 ס' דף ס"7 פייכ כלטות ג'לוע)נו')כח(
 'ודן ל' וו") סכים 4(8?( 75 וו6ל"וי )7' כקמ"ן ולקיתי ל'" "כל סוייגו וסתדפיסיס 6ייכו ל' כסס וסגוונס6ייכו
 כט"נ 'ינן ר' כוכים 6גי 6)ס ע) 6יכס נלכס סס!6 וענין , פי"ז טתו6) ונופרט פ"כ ברכות יל!ט)תי 6ייכוגר
 , 7' 6ות פי" סט36 תילט תן מעגין ומומו , כלכות תילוט3ת' טע:ין מותו ססו6 ועגין גווגמו עכ"ז6יי3ו

 טת6תנ כי )"6 מעלט ihlnr )תמלט ט)' גסעלות ומעילותי אני, ר' כל 'ודן ל' גזכל גנ:65 6מל תסנורוסוף
 פסיי פ"ע (b"W וכן , מיינו ל' כסס  יורן ל' סג" וטס פ"נ ת"ס 7ף סמ71ט הפסיקתן גת65 סתום) נודלטתן
 כעכע: 7ל' סמכט סרג סכתכ תס ועיין . קיס"ד ופיין וכ3כ)' כילוט)תי וגוטי קדתו:יס  שיותל ט,פוו5יט%ן  סוי  לל( ו פכרת טי5  ליינו נר  כירוכלפי טגי' כי תריס זס %כל . חייכו ר'  נכס  יוון ר' סגי' ורקססגתי
 ס6תור6יס ט) ס6מרוגיט תרומות סיס סיס 6)'כור ל' )לא( : [()(2 51ך 195 75 6"י hllnh' 6ג7מגק"רו
 3ר  1rt11h ל' וסד סולקג,ק כן היעור ל' סו6)רב(

 פלוגתי
 סמג6ינ 6ג7ת כיין )לג( ו פראייר  פיין יטויפ דר'

  מ)תייי  בזתן וסי,  יפתו סגקל5יס תרות )"כ סכומת כייית6 )ו וגתיימק י17ע 100 ו75 100 75 תסג")מ'י6
  כתו! ככ"י )לה( : 240 751 219 5ך מ"6 ומנית .קןס"ד עיין , וינגס גתני6)  רנן  %ל דולו גן וסד ,וכגשר, גתט:י  פע%יס טרנס  יזכר )לד( : 807 ו5ד 292 5ד מיינ ~cth)n לגדת וע' 167 5ד מ"כ ,דייו עיין 1ל"ע
 יפדרכ  3טט סכי5ו סדס"ד ירעל , %רעים כר  1rD'ih ר' בתול  רבלון כרפוט גס ונדפס יכל , סתס  לצפורי'

 יודוקיו, ויספר  כיימסין  עיין  מרכס וכגערם כשקלט  trr)t וגק' קב ט::טנתו !'ירט מסמ:6יס סו6  לוו( :קלפיי:י



 4ל ך ב2כס*צ
 עור . בייתום בה במרים מעשה פיז א' : צריה היו ה' א' צדוק. בר אלעזרר'

 משחור השך ה' ר' : הדום וכר ולא א' ב' : )לז( נקריסון ' של בתו במרים מעשהשם
 : שם עור :תארם

 : עיירות אלפים עשרת ר"ה שם עוד : א' בלע ב' ב' )יה(. חרמום בן אלעזרר'
 : )ס( והזנח י"1 ג' אבהו בר חיננה ר' בשם . )יט( יומי בר אלעזרר'
 : באף תרדוף ס"ו ג' : א' בלע ב' ב' )טא(. המורעי אלזרר'
 ביחד ל"ד , ל' , כ"ז , כ"ג פתיהא , שם עוד . ה' פתיהא )מט( )סתם( אלעזרר'

 : עם רכתי העיר ר"ה א' א' )מג( יחקקו ר' עם ניהד איכה א' ש במדרש : יוחנן ר'עם
 בי : )מר( מימון ר' קמי בעי גדול קול באזני ויקרא א' ב' : אתהא בחר הוה עובדא א'א'
 בר שמואל ר' עם ביהר , לך הזו נביאיך י"ר ב' : בדמעות כלו י"א ב' : לארץ ישבומ'

 ר' עם ביחר ממא סורו ת"ו ר' : בציון אש ויצת י"א ד' : עליון מפי ל"ח ג' :נהמני
 : מאסהנו טאם אם כי ב"ב ה' : חנינא בריומי

 י"ג א' במדרש : אסי ור' אמי לר' משהלת הוה רבי ב' פתיחא )טה(. אמיר'
 ביחד , לבבנו נשא ת"א נ/ : א' ב' : נחמני בר שמואל ר' את שאל אש שלחממרום
 : אסי ר'עם

 ביחר שם שם : בשמו אסי בר יעקב ר' ל"ג פתיחא . ב' פתיהא , )ש( אמיר'
 עם ביהר לבבנו נשא ע"א ג' במדרש : )טז( עולא ר' בשם כהנא בר אבא ר'עם
 : אמיר'

 באות
 : )טח( רב בשם הונא ר' עם ביחד , מעוני יהורה גלתה גן א' . ביביר'
 : )טט( וירדנה אש שלה ממרום ג' א' מרנגיא ביביר'

ר'

 טתפון ר' לפרך ק7ס"ד כע) )לז( : 291 751 285 כ6כעל יר' טנדו) טמורן )סו3 %'3 המגייס 6ג7תונע'
 כטתיס ס) )קופס 7יגר תקות מתם )כתו מכתים מפקקו גוליון גן סתפון ל' וו") סנים 564( )5י גוליון3ן

 וגרפס קדס"7 כס) כמד וס וע) / אעפ"י מ"פ ירוס)תי מקוק כוגנ קסילס ר6ימיס 1tDih 6"ר כו' יוס3כי
 תפולס וכ"ח נדוק 3ר ל"6 טן[ ]5") כן ט6תר טס כרס תפסס ססכי6 75וק גל שפור ל' סו6 זס בעזר"ל'

 דף פ"ק סוף ]כתונות 6פפ"י ק"פ ילוט)תי 3סס וס ס3'6 נתמרס כי ת"ו3סיס טס 7נרי1 פכ"). ר6כ"5גילוט)תי
 לפירוץ מס 3יריח)תי כן תפורט ס)61 תוק 3ל ~1rDi ר' 610 זס קרפור סר' סט"יף תס תתזו וגפנם ע"ג[)'
 63 ומס ט)) תינן 3סט 6'ן 6"ל וכליס סס ן ל36"5 כירוס)תי תפולס וכ"מ סקיוס וגט , 5יוק 3ר שעול5"ר

 כתונות וכנקי י"ס כמוגות תוסעת6 ועיין . נק7יתון ע) 33ת1 ,ס תקופר פ"6 טיכס וכתילט . כוס)סוייעגו
 : ס)פג'גו סתדלע 6ח סס וס3י6 ט7ס"ד ופיין b"D ע' יותץ טניס י"6 גזעס הכס"ס סיתם )לח( : ע"6ק"ד
 יוקי כל בעול ל' נעלך קדס"7 3ע) )מ( 415: 412. 5ך מ"כ תגבס 6ג7ת עיין מקפתן 3ן יוסי 3ר שעור סו6)לט(
 ר' כסס יודי ל' כגי כוכלון סכין לק י3ליית6, ומגטי תגייס נקיל )שכילו סכם סיומקין ו,") קיים )'ינ( )דף מקפתךכן

 סס כתדלט תסלו"11 כפי' ורטיתי , לכתי נ6יכס ט)פגיגו )תפתל כוון טסיומקין וגלול , עכ") טס 51"ע לכסו 3ל'מגגיס
 יגעים ס37ליס כ) פסוק פ"6 3קס"ר גסגס וסת6תר יוסי. 3ל' הפור ר' 3טס טכסו 7ל' כליס מיגג6 ל' כסיפן ס5")סכמכ
 בכס סת7לט 6ת טס וס3י6 סתודפ' 6)פ,ל ל' ק7ס"ד ע"ן )מא( : יוקי" "כל' טת)ומ ומקריס ל"6 6ית6וסם

 יומגן תל' מגל תסתיג וסוף פזת 3ן 6)פ,ר ל' סו6 )סב( : 219 וגד 144 75 תגוייס niah ועייןס)פגיגו
 / )6"י תככ) ופה ס6תול6יס תגלוני וסוף , ק7ס"ד עיין ע"כ( ע' )יותץ 7יטל6) 67לע6 תליםוגקל6

 ו33כ)
 , מד6 כסתה שפול ול' יומגן ל' הפעל מק"ו וגסגת כתוכ נצון טליכ6 ל' וכ36למ , hmt1( תלכ ת)תיזסיס
 : 213 107. 7, גד 63טעל יל' )מלס"מ 6", 5תור6' הגית ועין ט"כ h'"p דף סילוס)תי תנוף 1716תי1ועיין
 : ס6ותליס סתות וססת'ע איון ומקל תתק5"ע רתו הכס כי)קיע מתפתל ותוכף 3)7פק ומ"ר לכ"י כ"סלמג(
 סוטע'6 ל3' ט) מעתידו טו6 )מה( : סיתין )לכי 61תל ס)מ סוטכי' ר' סגי/ כגדפך 6כ) , יי נכתב ב"סמד(
 SD3 נס סכיך סוס סת6תר )מז( : מרס"ן עיין 'ומגן תר' ותסתיד 6תי, ל' ס) מלילו סו6 מו( : יומנןיל'

 ס"ס פ"ר 7ת6' ת'לוס)תי גו3פ וסת6תל , תסונסת סי6 רב 3סס סונף ול' סיגי ל' סני' )מח( : )"מ זףקדס"ד
 לרף  מעטר עקל פקקך 7ל"כ 3פקיקח6 סלנ6תל גטגט וכן , לכ כטס סוגך כל ג6 ל' ג6תל וטס פ"6( כ"ד)7ף
 6כ6 ל' עזו סי' ל6: ו3מגמות6 63, גתו סו6 6נ6 גי וידופ ל3, 3יט סוגף 3ל 6נ6 ל' סגי' וסם ע"3(5"ע
 פ"נ )דף מ"ע פ"3 קרוטין כירושותי סת6תל גסגס וכן / לכ כ"ס סוגף לג כל 636 ל' 5") ל3 3סס סוגף371
 לב 6ל:ל סוגף 3לכ 636 ר' סכיך סיומ"ין ו3ע) , סוגף לכ כר 5") ל3 כסט סיגף לכ כ6 ל/ 6ית6 וטספ"6(

 ת"ג( י"מ )דף סט כילוס)תי 16)ס . סוגף 3ל 636 7פילונ'ן פ"ק גילוס)תי 16( )5ד קיס"ד כע) וט SDוכחי
ht'h'קיגנ'~ ככ"י וסני' / תליגגי6 ניכף ל' כג7פק )מש( : סוגף רכ 3ל ג"3 סס גס )כן לכ 3טס סוגף ורכ נ6 ר 



ינמבוא
 : מנחם מטני רחק כי ם"ז א' מנגוריא, ביביר'
 : וברא בר אבא י' עיין 1 וברא בר ביביר'
 . ק' באות עיין ספרא.בר
 א' א' : אברימי בש"ר ברר ישבה א' א' במדרש : י"ב פתיהא )נ(. ברכי'ר'

 בר אבא בש"ר בשוליה מומאתה ם' א' : למס היתה א' א' : )נא( נאמרו אימתיר"ה
 א' : )נב( סימת ר' בשם בוכיה אני אלה על מ"ז א' : פלאים ותרד פ' שם : )נא*(כהנא
 : נחמני בר שמואל בש"ר חלבו ר' DV ביתר כאויב א' היה ה' ב' : אוכרה אלהם"ו
 כלמי י"ס ב' : נחטני בר שכואל ר' בשם איבו ור' חלבו ר' עם ביהר , א' ונח יב'
 אמר לבקרים חרשים כ"ג ג' : קשתו דרך י"ב נ' : בעדי גרר ז' ג' : חלבו ר' בשםרוני
 ר' סמא סורו ם"ו ד' : בענן סכות מ"ר ג' : לוי בש"ר ענה לא כי ל"ג ג' : הלבולר'

 עור : )נד( היינו יתומים ג' ה' : ה' וכור א' ה' : )נג( איסי ר' בשם וביר בר וחלפיברכי'
 : חנוך ר' גשםשם

 . )3ה( ראשינו עפרת נפלה ט"ו ה' 1 לוי בן יהושע בר' מימון בר ברכי'ר'
 גאות

 1 ששמם ציון הר על י"ה ה' : בלילה ב; א' )נו(, גמליאלרנן

 ה ת וא
 חייא ר' בשמ גם יצחק בר שדואל בש"ר ב, פחיחא * )ני( הונא ר, או הונארב

 יוסף ר' בשם י' פהיחא : שם עור : אבאבר
 )נ"
 יוסי ר' בשם ל"ד פתיהא :

 )נ"
: 

 רן עם ביחד , מעוני יהורה גלחה מ אן : יוסי רי בשם במדינות שרתי א, א'במדרש

 ד, א, : )נטי( רב בשם הונא ורי ביבי רי , רב בשםביבי
 בלא וילכו ו' א" : ציון דרכי

-
כח

 כיפי ל' h'no 3"ס"ל 1ל6'תי , "זגגים 5"3 טגנולי6 ניני ל' טסכ6ל סטני כת6נול ונס עיל "ס וסירגטגס
 16)י קגנולי6 גוכיס 6ל 6יס ע) פ' ושוף , 6ט ט)מ תעלוס כפ' טכס תדלט תלנני6[ סגי' ]כג7פק .תלנגי6
 סעלג4 טדי כמעלות טס היגס ותירט עיין קרגגי6 )תקן ים מס נס al1h עב")/ קגגורי 6כ6 ל' כערך ועייןע"ק
 כתנוכי ת"ס ע"ן )נ( : תט"ס ומעלסטג"ע

 : כלגי' ל' כתקוס גמתי' ל' סני' נגדפק )נא( : ת"ו קי' סתגמות6
 נטוף ]610 פ"ע גט6 כת"ל כת7לס סו6 כן כי סכיך כסגף כר b(h כל נלכי' ל' כערך קךס"ל כע))נא"(
 )מקן יק )כן כסגך כר 6כ6 נק"ל 3לכי' ל' ג6תר נקו)יס עות6תס פ' טיכס נתפלט כי וכתב . ת"ס[ 16תפ"ע
 ל' גמ31 סי' the(' 1W'P 3ל 'סו7ס ל' 3ג7פס )ננ( : גגוגס סי6 תילוט)ל:י טס3י6 יסל6י' כנ"ר 3נו7ןסכן

 ע"כ( )א"נ כיון ותפתל פקקך דל"כ כפקיקתך )נג( : פג"ג נ"ל כטס כקמ"ר סתוכ6 קיתון כל 'סורס כלכלב"
 כס"ל מסכי ול' גלכי' ר' סגי' פ6לת6 כ"י hnp~pD3 ע' נסעכם סם ומעילותי , "ק6 ל כטס ועלי כל מפיפיר'
 וטל 3ן מגפו ר גיוס יתלתל פגייך לכתי וכפקיקתך / יוסי כט"ל 6י7י כל ימספר חייך ר' יקרן ינו,"ר ,יית'
 לז )יי7 6)ף לתו עכס 1כיגקוע / תייקך וסילל כלכי' ל' ספ",קת6 כטס לקי'1 לתו 'טכ" יכ')קוע , )ויכט"ל

 )נד( :  ימס יוקי ל' סכי6 טפם עלך וכטרוך , יוסי כסיירכלכי'
 כג7ס"

 3ת7לעל )גה( : )וי ל' גסס כלכי' ל'
 , ע"ד( ית' מ"כ פ"נ וטח ~יד( י"ר )דף ת"ג פ"י סכת 31'רוט)תי , סתו תפורם ו)6 דלי3") כליס כלג6תל
 מגס תירט כטס סכיה 6' כנע כעלך סעלוך וטן , כריס 3ל 51") 7ליכ") כליס גיפור כעגגס פקוק פ"יוקס"ל
 סכיה כ' 6ות ס7ס"7 וכע) , 7ליכי') כליס אתון כל כלכי' ל' סכיך 12 1 גד סס)ס וניומסין , זליג") כריסכר
 ססעלוך ומסג טס, 61יגו טיכס תוף תדרס 3סס וס סכיך כ)ע עלך מערוך כי וכתכ כרכי' ל' כערך סיומה'ןרכלי
 סעת'עו 3ג7פק 16)ס ; יד ככתב )פגינו ססו6 גתו בגס כשלע )גגון )פגיו וסי' קעס )6 העלון 16)ס ע"ס,עעס
 78 75 ח"6 סתג6יס ו6ג7ת נ6ליטות כקס'יד 716ות'1 עיין יינגש גתתים) ל' סגקל6 סו6 )נו( : סוו6תרג)
 at'Dl כתוף) ט) ומכירו לב ס) תוכסק ח)ת,7 וסי' וככדי 3ילוט)תי תקפל 6ין כתקותות )נ((.ג,גל : )(יןוגד

 כ"ס )נט( : 'וקי ר' כטס סגי' פ"נ לכס וכלקתל , ,"1 6ות פק"מ נדייר )נח( : והפס"ד 3יומק,ן כקליטותקולותיו
 ייסף 3ל ה"6 ל' סגי' ע"3( ק"ע )דף ס"מ סיף פ"י תעג'ת נירוט)תי 6כ) , ילתי' רכלי פקקי 3טטיקת6גס
 "SQ כר סוגך רב סכיך 106( )5ד 3קס"7 ורציתי 6מד, סכ) הינק וע' סונף ול' , יוקף ל' כטס ט5"3 )תקן'ח

 גס כ"ס )נטי( : D("S יומי כסגר סוגה ר3 67יגס פתימת6 קוף מלכס ססו5 ועגם מ"ח פ"7 תעניתירוה)לוי
 , לכ כעס סוגה כל h?h] כ' גתו ]סו6 כ6 כ' סגי' גלד( ל'ד )לף ס"ס עיין דגלני ניליע)תי 6כ) ,3ג7פק

 , לכ גסס סוגה כל כ6 ל' נתפרט )פגיגו גס צמקן י" )כן , רכ 3קס סוגך 3ר 6כ6 ר' תעטר ע"רוטפק,קת6
 כפ) טתכ וס SDI רכ 5תל סוגך כרב 6כ6 ר' סכיך סיומקין כי לכ כסס סוגך ול' כ6 ל; סגי' )קיים ים15

 Y'D) י"מ )דף טס כירוק)תי כי למיתי 6ו)ס , ע"ס סוגף כל מכ6 דע,רוכין l~D(r נילו")גו' 16( )75"רס"ן



 א ו במש2
 ים ב' : יוסי ר, בשם בארץ טבעו ם' ב' : ד' בלע ב' ב, : )ס( כהי הכשיל י"ר א' :מ
 נשים ירי י' ד' : גמול להם תשיב ס"ד ג' : יוסף בש"ר פשענו נחנו מ"ב ג' : אוריקומי

 : )םא( יוסף בש"ר,רחמניות
 ר' איהא ושם אעידך מה י"ג ב' ל"ב: פתיחא "כ(* רבה(דצפורין הונארב

 : הוא והוא דצפוריהונא
 ב' )סג( אבהו דר' בריה חנינא ר' בשם יעיב איכה א' ב' , אחא בר הונאר'

 : )סר( ה' השבוץ,
 : )מה( המא סורו ט"ו י' . פפא בר הונאר'
 : )סו( לראש צריה היו ד' א' ברכי'. בר הללר'
 : לי צר כי ה' ראה כ' א' , )סז( המנונאר'

 ז תאו
 אלה על ד"א ם"ו א' בסדרש . ל' ופתיחא כרם פתיהא . )סת( לוי בןזבדי

 : בוכיהאני
 : ציון בני ב' ד' * )סט( אבקולם בן זכר"ר'
 בשם ד' בלע ב' ב' בטדרש : ול"ד ל"ג פתיהא )ע( וירא ' ר' או זעיראר'

 : הונאו'

 חאות
 ם"ז א' בטררש : וכ"ג ם"ו פתיהא ! יצחק ר' בשם י"ב פתיחא , (wp) הניר'

 : יצהק ר' בשם א' זנח ז' ב' : )עב( בשמו יצחק ר' בוכיה אני אלהזל
 : )עג( שברך כיום גדול כי י"נ ב' חולפאי*ר'
 : תבכה בכה ד"א ב' א' )עי(. חוניאר'
 ; א' בלע ב' ב' );ה(, המתורגמז חוצפתר'
 בש"ר אבהו ר' עמ ביחד , בייחוס בת במרתא טעשה ם, א' )עי(* חזקיהר'
 : רוני קומי י"מ ב' :יוחנן

רן

 סוגר כל גתקוס ס16תיות וגתליפגו סוגר כל )6 סוגר ולב סג" )קיים יט )כן , לב כטס סה6 ול' כ6 ל')מניט
 כעעופ 6חלוגיס כ7פוקיס 6כ) , לרסון נדפיס וגייס , סויט דר'  דפתיס ס61 יד ככתכ )פגינו )ס( : סוגר ולכ5")
 o('h כ"ג ק" טתמומ ס' סריס ס)קע וכעכורי . יוקי ל' כסס סוגר ל' כג7פק )מא( : מג,ג6 7ל' דעתיססו6
 ל' כילוס)ת' גלגל )סג( : ,,qp י' כטס מגף ל' מ"מ ס" 6נ) ס' ינמגי6 , ייסף ל' 3עס מגס ל' סז:7לטנסס
 קלס"ד כע) סכיך ס)פגיגו סת7לע ותלתל , יומגן ר' כטס וקתל 7גיפולין לכס חוה ל' וכן ד5יפולין לוכםסוגת
 108 דף כקדס"ו 1ל6'תי , 6מ6 ול' סוגף ל' סגי' למיתון כדפוק גס כגךפק )סג( : 5פול6י סוגף לכנערך
 פ"כ סתום) נידרס ת65תי וכן פ"כ/ . ע"ג[ ג"1 זף ס"מ ]סו6 סגי תפטל קוף ילום)תי 6מ6 כל סוגף לכסכי6
 לתן כט)מ כפקוע תוכם וכן 6מ6 ר' כטס סוגם ל' סגי הכי פסקם קוף דל"כ וכפקיקתם / 6מ6 כלסוגם
 כסיל 6מ6 ל' סגי' ע"כ )"ס 7ף סי"r,,p 6 פקמיס כילוט)תי )סד( : ספקיקת6 כטס ס)"1 לתו ויטעהלג"ח
 ל' סג" ע"כ ק3"ג יף ליון ותלתל פסקם hrpt~DJ1 קמט מג'ל ר' כירפם 6נל , יד  נכמנ כ"ס )סה( :"':ג6
 סתדלן כסס כקלך נווכן )סי( : כעלכו )סדן שיין פפ6 כל מגיג6 ל' )פג'גו 5") כן גי ובלול , פפ6 בל"גיג6
 ס"6 ל"ג ועת / פ"ז ליס 7ת6' כילוס)תי וגזכל סל6סון כזול סיס )סח( : כקס"ז 6ודומ'1 עיין )סז( :סופנינו
 קולותיו עיין )ע( : ס)פגיגו סתדלס גס טס וסגים נקיקן תוכם )סט( : סוסיים ל' כעיני מ"ונ מסיסתירס טסכ6מי דת6י סילום)תי ותיכלי / כתדלסיס מרכס ותוגף , )וי גן ,ביי מגי יומגן לכי 6תל ע"כ כ"מ וכמיסוגסי
 זעיל6, )ל' חקתך סוי מגי ל' ע"כ כ"ג 7ף פ"נ דת6י ירוט)תי ,טילם לי ס) תכל תטריד סו6 )עא( :גקס"ד
 מפלס טס עיין , '5מק ל' כחס מג' ל' )סיפך 5") (ap) : 107 5ד מ"ג דד"1 וכד' סייוט)תי תנ61ועיין
 סגיפק עכס ):דרט כני' סו6 )עג( :ספ"ד

 סק)יס חורין דכית מוגים לכי סו6 6ו)י )עד( : ל"6 מערס ע""
 ),כחים ילך" ל' ט) ת)תיזו )עז( : כמטיס וג,כל דיכגס גת)י6) ל3ן 0) הפולגתן סי' )עה( : ת"6 לו"זפ"6
 ע"6 5"1 עילוכין 3מוס' "ס h')rll , געלטס מדולות קול עיין , רכיו כגתן חוקים לכי עוז 1'ס , ע":(ע"ס
 נדכאות/ דע"לת מגיתך פסקך פכ"3 לנתי נפקיקת6 סו6 מתלתל / ע"כ מכסו ל' 3סס מוקיס כ' כפסיקמ6טג'6



יד א ו במ
 תזכור כ' נ' : עם רבתי העיר א' א' במדרש : )עח( ת"ו פתיחא ; )עי( הייפזר'
 : לבבנו נשא מ"א נ' :ותשוח

 ב' א' במדרש בשמו: ירם" ור' הונא ר' ב' פתיחא . )עט( אבא בר חייאר'
 : )פב( ותזנחי"ז נ' : )פא( בוכיה אני אלה על ד"א ם"ז א' : )פ( בייחום בת במרתא מעשה תבכהבכה

 : )פג( לשוף קרוב ד' בלע ב' ב' בא. בר חייאר'
 : אפינו רוח 'כ"ר ד' : )פד( בחצץ ויגרס ד"א ם"ז ג' רבא, חייאר'
 )פה(': ה' ראה כ' א' חנינא. בר חייאר'
 קרחן בן יורן ר' עיין קרא. חייאר'
 ר' עוין )פו( בשמו יוסי בר' אלעזר ר' , וכזנת י"ז מ * אבהו בר חיננהר'
 : אבהו ברחנינא

 )פח(: נהמני בר שמואל בשגר ברכי' ף עם ביחד כאויב ד' היה ה' ב' 04, חלבור'
 קומי י"מ ב' : נהמני בר שמואל ר' בשם איבו ור' ברכי' ר' עם ביתר , ד' זנת ו'כ'
 סכות ע"ד מ : נחמן בר שמואל ר/ בשם לבקרים הדשים נ"נ נ/ : בשטו ברכ" ר' ,רוני
 : יוחנן בשער עונך תם כ"כ ד' :בענן

 בשגר זביר בר וחלפי ברכי' ר' , מסא סורו מ"1 ד' * וביר ברחלפי
 : )פט(איסי

 ( ; וכזרי ברחלפי
 פ"ם: ובדברה זביר בר חלפי שין 2 * אידי ברחלפי
 . זכר בןחלפי
 . )צ( הושעיא בשזר חלקיה ור' פנתם ר' , כ"ב פתיחא . חלקיהר'
 )צא(: ציון בת מן ויצא ו' א' חמא.ר'

)'

-

יי
 fi"D ל' 610  לעז( : סירוסנוי  תן )ס3י6 רצוי וס" ל"ג ד' דף ס"ג פ"3 ולכום 3ירוטלתי 610 סת6תרותנטר
 המוית וגן , 636 גל מייק 6"ל סגי' ע"נ ת"ו דף סמודס פסקן 7ל"כ גפסיקת6 )עה( : 580 620751 5י מ"3 תגייס לגדת ועיין  קמומו  י3ן  t'r~h  לו טייס ר3 סל רירו 6יספי' ר' טס סמוס?מ5 תסרר .3עלסירופ
 OSD1 , וו6 3ל 6ו , 3ילוט)תי 63 כל מייק ל' 610 )עט( : 636 כל h~fn ל' נ"צ 6ית6 יסגרי 6גי פקוקל'ס
 וגק' סילוס)תי תכ61 עיין , כסן וסיס , 'ומגן על' סיס )תודו ועיקל , )וי 3ן יסוסע ל' 56) 1)ת7תככ)

 פ"ס סיף כתוגוס נירוס)תי )פ( : 210 5ד כלכער 7ל' ממכס תסלם יסלק) 6רן 6תור6י ונקנית 94 5דת"נ 77'י
 וגסגס , ועולס ר' גסס מני ל' 3עעומ ע"3( ק"ת )דף ס"7 פ"ך תעג'ת ילוס)ת' )פא( : 676 3ל מייק ל'סגי'
 ((tPT )פב( : 6כ6 כן גתו סו6 ג6 ו3ל , 63 כל מייק 1ufi )גגון ג6::ל וסם ~fu פ"6 מענית 3יכוס)ת, טסעוז
 3ל מייק ל' כתו 610 )פג( : 63 3ל מ'י6 ל' h~b , '6 3ר מי'6 ל' 5") , לנ6 מייק ל' סני' לקלון 3זפוסגס
 וגעעית 63 3ל מייק ל' כתוכ סי' וכו67' , 636 ' 3ל מייק ל' כתוש תכשלי 3גס פסוק כ' 6' 3ע') )פד( :636
 וכע) , מגיג6 3ל מת6 ל' כמ"כ לכ"י 6כ) 3ג7פק סנ4 כן )פה( : סג17) מיי6 ל' ס61 6ו , לכ6 מייקל'

 3ל מ"6 ל' 6ימ6 וטס , ע"3 ר"ג  תגליות 5"ן Of וע) מת6 3ל מג'ג6 3ל מ"6 ל' ס'ימק'ן 3סס סכהקיס"ז
 ולקיש , לכסו 7ל3י שליס מג'ין ל' 3טס יופי כשגי 1fDSh ל' סגי' 3ג7פס 6כ) ככ"י סגי' כ"ס )פו( :מיגג6
 קג' 3מ5ן ויגלק פ' כעעות לק טכס 3ת7לט ס)פג'גו שתסתר סכי,, קנסו 7ל' נליס מגג'6 ר' עלךגסס"7
 זס , 'וקי כל' לקעור ל' כי וגל6ס 11") כתב וס וט) , גפט' תס)יס ות,גמ פקוק 51") סופגיו מפסוקטסות
 גי סג") 36סו 7ר' כליס מגיג6 ל' וקיט קדתון 610 לכסו דר' כריס וס מנג'ס ל' 6"כ , מגפתך גן יוקי .ל'

 כו' לכסו 7ר' כליס חגיג6 כס"ל 6)ע,ר ל' 6ימ6 יגעים ס7נריס ג) פ' כקס"ל סג") סגין 6כן , סו6קדתון
 ,.'לכס 1rDlb רס"ל 6תר 36סו ר' זס6 , מיגו ,ס גס 6ך , D1b כן ל"6 קתס סו6 וס 6)ע,ל 7ל' )ותל יט.ובפ"ר

 כ..תכ סם 3ת7רס תסל,'יוו אפי' לחיתי th(o . עב") טכסו 7ל' כליס מגיג6 כמ"ר מגעור ר' יחתל וחיך ,.פעתיס
 : 480 5ד עיי 5תיר6' וכפנדת סירוס)תי וכתכוף בערגו ק7ס"י עיין מכתים ט6ר כטס oal נטתו'61תר סוגי לכ גית' סרדיני 73ול סיס )פז( : 'יקי כל' 1tDSh ל' כטס טכסו 7ל' גלים הנגיל ל' נשופן זג"),ג")

 )עגינו ססו6 כתו מסכו ור' כלגי' י' 5") , נמתגי 3ר סתוי) ל' 3טס מלו ל' כטס 3לטי' ל' כנדפק,)פח(
 )ק"ג סיון ותלתל פקקך 7ל'ג (htp'pt מט( : ע"ג כ"ע וף ס"1 פ"י קגס7לין כילוס)תי )נכון וכ"מ ,לכ"י
 ותלתל פסקך לכתי יכפסיקת6 , יום' כס"ל 6יזי גל מ)פt"SD 6 יטלל , יוסי כסיל ועלי 3ל מגפי ל'ע"כ(
 סס61 ושגין וס"ס עס63תי וי"ל נעם ככיס 5'7' כל מ)פ5 עלן 3קס,'י יל5ימי , )וי 3ט'ל 6י7י 3ל חיפו ל'יין
 סכם סת"ח לתו ימוק6) גי)קוע )צ( : עסי 3""ל גלכי' ול' מין כר מקפו ל' עת6 קורו פ' 6יגסכלכס
 כ' מ)קיס[ לי ]5") מ)קיס לכ בעלך 3קס"ד ור6'מ' , 'סוטת ר' 3סס ח)ק'ס ול' פגתם ל' עכס סת7לט3:ס
 וכן 6מ6 6"ר סג" נגדסס )צא( : כ"3 פתימ1bSV 6'(l )תפתל כוון . ע"ג 67יכס פתימת6 סוקעי' כט"ל'פגמם



 א ו במ8ב
 א' ב' )צג(: ה' ראה כ' ש במדרש : כ"ח תתירא * )יט( חנינא בר חמאר'
 : יעיבאיכה

 ג כאלמנה היתה א' א' : מי( עוקבא בר חמאר'
 : )צח( יוגזם איכה א' י' . נחמן בר חמאר'
 : )צו( בשמו ברכי' ר' היינו יתומים ג' ה' . חנוךר'
 : )צח( יודן ר' עם ביהר בסופו ד' בלע ב' ב' . חניזאר, י בסופו ד' בלע ב' ב' במדרש )צז(: כ"ה פתיהא . חנן ר' או חניןר'
 , ע"נ פתיחא : יונתן ר' עם ביהד י"ב פתיהא . (ws) . חיננא ר' ש חנינאר'

 א' : נאנחים עסה כל כ' א' במדרש : לוי בן יהושע ר' עם ביחד שם עוד : ל"ר ,ל"ב
 , ד' זנח ז' ב' : כגן ויחמוס ו' ב' : לסופו קרוב שם עור : )ק( ד' בלע ב' ב' :בלהות עלי ההפך יעיב איכה א' ב' : חנינא ר' דבי שם שם : מנחם טמני רתק כיט"ז
 נ' : יונתן ר' עם ביחד , ותונה י"ז ג' : )קא( ינאי ר' בשם מישה ור' אחא ר' עםביחד
 : )קט( ישמעאל ר' עם ביחד אפינו רוח כ' ד' : טמא סורו מ"ו ד' : יתאונן מהל"ט

 בר הונא ר' יעיב איכה א' ב' בטררש : ל"ר פתיחא , )קג( אבהו בר חנינאר'
 : בשמואחא

 4 )קה( סימון ר' עם ביתר שם עור : י"ב פתיחא . )קי( . פפא בר חנינאר'
 ביהר נגינתי אזכרה המתחיל בכאמר , הבכה בכה ד"א ב' א' במדרש : וי"ר י"גפתיחא
 בענן סכווז מיד ג' : )קז( הנבר אני א' ג' : )ש( יאמרו לאמותם י"ב ב' : סימון ר'עם
 ר' לטעדנימ: האכלים ה' ד' : )קח( נהמני בר ששאל ר' קומי בעא פפא בר חנינאר'
 : )קם( נעו נם נצו כיט"ו

 מבנו טסופר בחצץ ויגרס ט"ו נ' : ד' בלע ב' ב' . )קיא( תררי~ן בן חנינאר, : שם עור : רגליו הרום זכר ולא א' ב' * )קי( יצחק בר חנינאר'
 : )קיט( רעה לתרביתשיצא

 : )קיי( בשש רבא , משוש שבת ט"ו ה' )קיג(, חמדאר'
ד'

 כלגיס דכליו ולוכ תקותומ כפרכס ועוד פייס "יף טקסס כילוטנתי גוכל )צב( : 6מ6 קיל סעקוע ני'סו6
 תוכף )צר( : מגיג6 כל מייק ל' כגדפט )צג( : .447 476 5ן 6"י 6תול6י וכלגדת כעלכו קדס'יךעיין

 כע3 וגס כנדפק )'מ6 0ת6תל )צו( : מג'ג6 כל מת6 ל' כנדפק )צה( : נילוע)תי פעתיס מלכסחתל 3קס"י
 סיכון 3גדפק )צח( : מגיג5 ל' סני' o)'b סתדלט כטס פ"ס 36ף רתך דרס 3'3קוע 3צז( : סתו 6ת סכיי63 קד0"י

 תח)תי7יו סל6סוגיס 60תול6יס תזדועי )צט( ק";: מעלס מס טיכס כתזרע ומיין , סוגל ול' יודן ל'סכין ק"כ לתו וילק וגי3קוע , מגיג6 ור' 'ודן ל' סני' י'י6 16ת פג"1 וככ"ל , 0וג6 ולכי יודן ל' ומכי' ק5תתטוגס
 מלותיו ועיין ע"כ( ז' מוכין )פיין לופף וסים , כלקט מגיג6 ל' 6מ עיתגס 3כגו 015 ולני , בקלוט לנינוט3

 )דף פ'י7 תענית 3ילוט3תי )ק( : 6' פיק 6"י 6תול6י רגזת וגרז' 45 5ד מ"ג ד7"1 וגק' סילוס)ג:יכאגוף
 סוגר ל' וכנדפק מוגע, ל' סנh"D 4)ק"ע

 ומורי
 : תמגר לכ ע"כ ת"ס כלטות וכגתל6 , 6מי סב) וסוגר

  כתוף העגי כסקוס לק , 'ג6י ל' כטס גגי6"ס ול' 6מ6 ול' מג'ג6 ל' העביט ג' ';גנ65 סג") כתקוס עמס)קא(
 מהליס 7' 16ת פע"ו ו3ו'"ל , 'וקס לכ' כי 'טתע6) ול' לכ6 מ"6 ול' לכי סג" a"D ע"1 יף h"k1 פעםסכת כירוט)תי )קב( : קג"ג מערס סס עיין חגיגת ל' כפגים ותקגמי הגיג, ר' כפסוס סוג, ר'  רעיון  ידפיסגס

 כל' 'hD~D( ול' לכ' )הגיגו )תקן ו'ט / כגזפק גס לכ6 ח"6 ל' סקלות מקל'ס וכן , לג6" מ"6 ,לל'סמלות
 ול'יוריי

~ffn 
 : טכסו יל' כליס דגיגם לכ' כילו:)תי פעתיס סלכס ג,כל )קג( : כילוס)תי ט610 סתו לכ6

 )6 6נ) , עפ6 כל מגינך ל' 6ת סכיך 63 וסכן פפי כל מגיג6 ל' עם 6מד 610 כי מסב סיומקין 3ע))קד(
 טכיעית כילוט)תי כשכותל גחתני כל "))ו6) ל' תסתיד ס,0 )610 , פ6ס קיף נילוט)תי וגעל סס ולגיס סו6ן

 תגדפי )קו( : סוס )לקתל  ליין רשיכם 3פתיממ, ר3ס פרלט  סיפין ור' י,י'למיי, 3עלקו0ייד  לקה( : 1(48 5ר 6וי 6תול6י ו53גות כלסייד  6ידימיו יעיין סו6 ולמד מ,גג6 ל' קלטו וטסקפ"ס
 : hDD" "כל סתתות מקביס

 נתקוס פע6 כל מג,ג6 ל' טס יתקן ויט נג7פק כט'גוייס )קח( : מג'ג6 כל מת6 ל' סגי' כ"מ קי' כפתימ6)קז(
 מג.ג6 ל' )נכון ג6תל 7' 16ת ק"מ תותול כסי"ע וזן . מ' תעלס טוכס פ"ק6 דל"כ כפקיקתך ועיין , פיכול'
 : טהקגתי כתו )נכון 610 וג;י'י , 0גךפק עכס כת7לת 0ני' 6ת ותקנתי ק' נסעלס וע"ס )לסב"; ט6) פפ6בל

 ל' גס טס וסכיך ,5חק לכ כל מיגג6 לכ כעלך כקס"ד תוכש )קי( : ק'יכ tDO~, פ"ר כת7לס טס עיין)קט(
fi)t)G6גדמ פיין מלן'ון גן מגגם ל' 610 )קיא( : ק;י'ע קי' תס)יס )ע7לע תכוף ועיין 6מד וס;) ירחק כל 
 כיין )ק.ג( : 6,;ס תעלס כגס ע"6 ע"ו דף 3קס"ד גס תו63 )קיב( : 397 5ד י"6 קיתן יחג פלקמגריס
 כטס מכין 3ל יקי 6"ל 0ני' כגפפך )קיד( : 60 5ד ד' קי' ג/ פלק 3כ) hllllh' 6נ7ת ועיין גקס"ד716ותי1

 פ"ע קוער 31'לוע)תי , כ6 ל' בגי' סקס ו6ו3י לכ6 וכעעות סכין כל יוקי ל' כעי )פגיע 5") וכן מקדךל'



סו א ו במ
 םאות

 2 )קטו( יאשיה ר' בשם פכי ור' איבו ור' יודן ר' כ"ב פהיחא * מניר
 : ד' בלע ב' ב' מרפון.ר'

 יאות
ן

 מ"א ג' במדרש : בשמו מבי ור' איבו ור' יורן ר' כ"ב פתיחא , )קטז( יאשיה ר'
 : יאשיה ר' עם ביהד עילאי בר תנחום ור' וברא בר אבא ר' לבבנונשא

 : )קיח( שמואל בשם ל"ג פהיהא )קיי(, יהודהרב
 ר' בשם לסט היתה א' א' : קינות טנילווע נאמרו אימהי ר"ה א' א' : נהמי' ור'יהורה ר' ביחד שניהם מובא ולרוב נחמי' ר' עם ביחד , איכה א' א' . )קיט( 'הודהר'

 : בוכיה אני אלה על ר"א מ"ו א' : )קכ( אזכרה אלה מ"ז א' : יהורה גלתה ג' א' :יוסי
 : יונק לשון דבק ד' ד' : הדום זכר ולא א'ב'

 : ב' פהיחא )קכא(. פזי בן יתידהר'
 ד"א ב' א' במדרש : )קכג( ל' פתיחא , כ"ה פהיהא . )קכב( מימון בר יהודהר'

 : פרפא בר לף ר' בשם בשוליה מומאתה מ' א' :' )קכו( ביטון בר יהודה ר' בשםעזריה ר' כח בלא וילכו ו' .א' : )קכה( הונה ה' כי ה' א' : )קכ0 צען דרכי ד' א' : תבכהבכה
 ההפך א' ב' : נחמן בר שמואל ר' בשם שם עור : יצחק בר שפואל ר' בשםמנחם סטני רחק כי ט"ו א' פרמא: בר לוי ר' בשם צר פרש ירו י' א' פלאים: והרד פ'א'
 : בלהוהעלי

 : ד' בלע ב' ב' . הנהתום יהידהר'
 ד' בלע ב' ב' . בבא בן יהודהר'
ףי והזנח: י"1 נ' בתירא. ב1 יהידהר'

 0ל3סהוכל י"ס" לני ט) מצתיי סיס 610 )קטו( : מוגך ר3 3סם 13ן נלכי יוסי 5"ל סג" גי'3 ל'י דףסיג
 כ11ן67יכס פמיממ6 י6"יס ל' 6תל ססכיta~p 6 כעלך ע' 6ומ גסל"7 ולפיתי , ונכנסי 3ילוט)תיפעתיס
 וס וע) , ע"3 ע"ז של6 סיס פ' , מ"כ ס"ס יותך ע"6 ק"ג סרו6ס פ' , ומליס 3' ע"3 ע"י כלכות י6ס"6"ר עגי ]ר'[ ס3י6 סם )מעיל ויק . ת15יגיס ספתימות סי' )6 סיסקו גע) )פגי ססי' ונת7לט טלסתתי)סת6מל
 ע6תל זחן )עכי עגינו ומס 7ל"נ עג17 עגי גתסג0 ע"נ ע"1 הכלכות סס 5; חית )6ית7 עעל) מכ"גגתנ
 סיס פ' 3רכומ יקביס 6"ל ול"י גקס"ד גפ) נ17) עעות כי תתנו וגעגס , ע"כ ! 6מתס0 'לטיס ל'גסס
 קול נע) כי תתקותס גסתנו נףל6" סיס "פ' ותסות 336 סס. ת3לכות ס0גי6 סת6תר וסול גלע ע"1קולס

 סיס "פ' סתירת לק תכליות 6מד תחתר 6ת וי(כיל ומול תיותם וממ"כ תנלכות ת6תליס ג' י3י6 )6סדורות
 כוונתו 7כליס" "כ' מיורות קול 3ע) סכתי ותם 3עעומ 610 פ"3" "ע", ו50,ן תתקלס גטתעוקולט"
 דף סילוס)תי 1תג61 קדס"ד ועיין 3ילוט)תי תשתות 3סל3ס נוכל )קטז( : 7נריס 33' סס שגל פעתיסטחי
 16ת1 קולט וסיס ShtnD )פגי )תן לב תימת וקמל ~Shprn' גל יסווס ל3 ו0ו6 ל3 מפתין סו6 )קיז( ע"5:3'

 ,ךתל )6 עיגגSh'nD 6 )ו וקתל סגי תתגייסו )6 636 )צניו ופתל 'מ,ק6) ל' פגיו ט3 לנו סיס וסוף ,סיגג6
 טעעון וו' ייקי ל' תציל ל' כית' סתג6 יסודם ל' סו6 )קיט( : י"מ מעלס סס כת7לט עיין 3נ)' מנתב ססנוקף סתמתי )קח( : 47 5ז 6' סי' נ' פלק 33) 6תול6' לגדת ועיין . נשלכו 5' 7ף ס7ס"י ע"ן , )36יךסכי
 ופרק ס' פלק ת"כ תגריס 6גית עיין סקגד)ר, יומגן ול' יתקר 3ן ~1fD'i ול' גמתי'ול'

 ו'.
 פזי ע"6 קת"ע ג"כ גחוק' סת613ר כפי )קכא( : גמתי' ור' יסורס ר' ס6ותריס טתומ מעליס בגדפך)קכ( : ת י 4 ו5ד 191 5ד

 ועיין / 0' 5ז חיק ג"כ נרפקו 00ן )סמטונח ט)' ותעלות י"3 תפונס )יק סנ6וגי0 כמטונות ועיין , 6ססטס
 ינוע )קככ( : )(13 5ד 6י'י tbitnb ובנדת ע"3 5"ד 7ף סילוס)תי ות3ו6 , פוי כן 'סקס ל' 182 5דלס"ד
 7כליס מלנס ס6תל ליג") תסתיט סיס קיתון ל' פכיו , סתגויגיס 67נ7מ6 תלגגי  6מ7 יביס גת7לטיסוגומל
 , ר"ג מ)תיד ירתי' ל' ט) ותגו 3ן גגו יסודת ול' , ס"3 פי"ז טבת ירוס)תי עיין , 36סו ר' ומללו ,יגססו
 ול י0וד0 ר' 3כי'י )קכג( : 140 5ז מ'צ ופרטיו דור דול עיין ליב") התן ססי' סכתכ סיומקין ע)ומיתם
 );כד( : פ"ר לצתי 63'כס סו6 וכן , חתון 3ר יסוז0 ר' מקנתי ,קיתון

 לגרפי
 / קיתון כל יחק ל' 3עעוח

SD116 631תיע 36י)ות, סיון מלכי פ' טיכס ת7לט כסס קיתון 3ל '5מק ל' כסלך קג"ב( )7ף סכיך סמג"ד( 
 7ר"כ לפסיקתא ס63תי ס"6 3סערס סס גתדלס )קבו( : 'חקיי ,יל כתקות מקלים 3ג7פק )קנה( סו6: 0טסתן

 3סס סגי' סגדפק לכתי 63י;ס וכן , פרען כר טוי ל' כטס קיתון כל '0710 ר' ג6תר ע"נ קק"ל ק)ישמפקקך



 א ו במ82
 ר' שם עוד : שם עוד : רוני קוטי י"מ ב' : )קסז( הארץ לכל משוש מ"ו ב' :רשב"י
 מ"ר ג' לבבנו: נשא מ"א נ' : נפשי אמרה ה' הלקי כזד נ' : בשמו כהנא בראבא
 : בשמו חלבו ר' עונך הם כ"ב ד' : בשטו לוי ור' יהושע ור' הונא ר' גמל להםתשיב

 : צריהדוו י א' : אתינס מן הד א' א' במדרש : י"ב פתקהא )קטה(. זכאי בן יוחקר'
 : )קמט( לר"ע שאטר ד' בלע ב' ב' * הורתא בן 'וחנזר'
 אן ב' במדרש : כ"ח פחיחא : חנינא ר' עם ביהר ב' י' פהיחא . )קע( 'דנרמר'

 : ותזנח י"1 ג' : )קעב( שם עוד : )קעא( בשמו נחמן בר שמואל ר' 'רגליו(, הדום וכדולא
 : )קעג( יתאונן מה ל"פג'

 ר' במדינות שרתי א' א' במדרש : בשטו הונא ר' ל"ד פתיהא * )קער( ידועיר'
 הונא ר' בארץ טבעו ט' ב' : בשמו יהורה ר' מעוני יהורה גלתה נ' א' : בשמוהמא
 : )קעה( טמא סורו ט"ו ד' : נשים ידי י' ד' : ציון בני ב' י' : בענן סכות טפר ג' :בשמו
 : )קעי( רודפינו רזיו קלים  י"ם41י

 ז י' פחיחא : ף פתיחא : בשמו אבהו ר' ה' פתיחא * )קעי( חנינא בר יומיר'
 : אלעזר ר' עם ביתד ממא, סורו ט"ו ד' : לארץ ישבו י' ב'במדרש
 : כ"א פתיחא , )קעי( חלפתי בו יוסיר'
 : )קעט( בשוליה טומאתה ט' א' . מפלחיא יומיר'
 : )קפ( טטא סורו ט"ו ד' * דקסרין יומיר'
 הונא ר' פשענו נהנו מ"ב נ' במדרש : )קפי( בשמו הונא ר' 4 פתיחא . יוסףר'
 : )קפב( בשמו הונא ר' רחטניות נשים ייי " ד' : .)קפא( צית כני בל ד' :בשמו

 : )קפג( בענן סכות טפר נ' , חלפתא בר יוסףר'
 ר' ד' זנה ז' ב' בסומו: ד' בלע ב' ב' מנתם: מטני רחק כי ט"ו א' ינאי*ר'
 בשמו מיישה ור' אחא ור'חנינא

 )קפ"
: 

רז

 גס גגדפק )קסז( : יומגן ל' ל"א 61עי , לני סני' ר3"7 ות, תוכים קעקוע גס ע"3( )קליד נמתו פסקןזל"כ
 כן יוגמן ל' ]5") כלעול 3ן יומגן ל' tao' פליכ קוף ונסת"ל , 'ומגן ל' 51") , קותל גתן ל' סגי' לקטון73פוק
 6נ7ת וסיין , סלוכ)יט קופת וגקל6 סגת א"כ ומי ותטת6י תם)) וקיג) כסן וסיס )תכניל גודע )קסת( :.5)ע,ל[
 וסגיך ס)פגיגו ריכס תןלס כטס מולת6 3ן 'ומנן ל' כלך 3קס"7 תוכר )קטט( : 46 ו75 25 5ז מ"6מגריס
 3ן יסולק ל' טס וסגי' פלס, ע"י סגתגייל תפולס נפסיקת6 סניפו b"D ע' זף יותר יסניס גשס' טסעוד

 . כשיגס ס)מט עד 3טנמ )מלוט לנחס 1)6 )נוי פלסו מתכל ע) גן טגקל6 ילוט)תי 3טס מס וכליעכ"6 ,מולת6
 ע"סיקמ6 מטיפול סו6 610 סליעכ"6 טסני6 ותם פלס, פסקך פי"7 לגת' כפקיקתם סו6 כי )פעיל יע וסוע)
 31ע) ד'( 5ר מ'" סתדרס )3ימ סד3וומ תסלת 3תדלט גס רות6תל וגת65 3ילוס)תי, מוס ,כר וטין טסללחי
 תלתליו )קע( : תולתך 3ן מגיג6 ל' טס ט) תעטיות קפל גסס סתעקס סג,6 מולמל כל מגיג6 ל' עלךק7ס"ד
 תנ61 עיין , תקפל 6'ן כ)וקומומ נטתו 61תל ת)תי17 סי' נמתגי 3ל טתו6) ול' , תקותות 3סלכס 1גת65'סלכיס

 '(ShtnI ל' ננוסס )קעא( : 88 ו5ן 58 75 6"י 6ז:ול6' 61ג7ת 52 5ד ,""ג ד7"1 וכס' פ"6 5"עסילוס)תי
 )גרון, תונק ליכסון וכזפק , יוגמן ל' כטס גחתני 3ל טת61) ל' 5יי) , יומגן ל' כטס גמתג'3ל

 גפתן, כל Shtnn ל'
 גגדפק )ק;ג( : יומגן ל' סגי 3ג7פס פס גס )קעב( : יוגמן ל' גטם כתקוס 'ומגן ל' 3סס כעכומ כ"כ6כ)
 סלכם )קער( : כ"ג מעלס וש'ס , י71ס מיל סגי ע"כ ע') גיון ומקתל פקקך ולפסיקתך , סוגך ל' לטס זסוכוכן
 סעלס טס עיין )ק.;1( : 5"1 סעלס טס תתדלג כיין )קעה( : 16דותט סילוכ)תי 3תכו6 ועיין וס (opגקל6ס
 , סתם 'ולי ל' סו6 )קעח( : 46[4 51י 419 גי 6"י thelnfi 6נ7ת ועיין כלס"ט 6ו7ומיו עיין )קעו( :ק"'כ
 טתעון ל' ומניניו תל"ג תסתיד וסי' , ונק7ס"7 ע"6 5ד יומסין עיין ס1"ע (SD וסוך סמולגן 6מל כאיוסיס
 ערך ס7ס"7 נע) )קעם( : 100 751 150 75 ~'נ מגייס 6ג7ת ומ"ן ורתוע כן 6)עזל ול' תשל ל, 'סודםל'
 עתסון וקליק מקד )גתו) ול") יומגן ל' שיק כלתת ס)פגיגו שכס סתזלס 6ת סכיך 222 5י מתלמייך 'וסיל'
 סס SD כן וגקל6 , )וי ל' כסס זסכגין יסוסע ול' תת)מיי6 יופי ל' פלס כפקיקמ6 ומיין , פק6ק6 יסמקל'

 תסנין גפמ)י מ"ר ממכס סלכ סס וכתכ פתק כ"ל ג"כ סיין ס7ס"7 וכע) ב"ו, גסעלס סס וכיין ספלון, נגסי)ונקומו
 ומיין , יוקי ל' 5") תת)מי6 יוסי טיכס כמפלט 1)פגיגו , פת"כ כייל נ37ליו )מקן יט 16)ס . טס ת65תי )6)תיתן
 ת"כ לתו י"עי' וכי)קוע , ל' המו"ר פס והתיל סתו ג,כל 6טל תקותות 6',ס סגרתי ק/ סעלס מוקתסגמות6
 ע'י6 ק)"כ ליין ותלתל פקקך ונפסיקת6 , 7קיסלין 6ק' ל' סני' כגיפוף (bp) : תת)מי6 5") תתרי יוסףסנף
 וניס( . 7וס6 ל' ספסיקח6 גטס ס3י6 6' סקל עלך וסעלוך , דקסרין תגי ר' פע"ז ליס וכוי"ל זקקלין '1"יל'

 סכיי )6 קלסת וכע) , גוסי ל' כעלזךגוסמ6ות
 וככ"ל 7' 16ת פ"נ לכס כלקתל (iDp) : 7קקלין 'וחי ל'

 'ג6י ל' , 'ג6י ל' כ' ויה , ק)עגי:ו ריכס סת7לק נקם נקס"7 תונק )קפד( : )סי) ססנ6מי מרעמך כן 'וק'י' סוס )קפג( : יוס' ל' כסס סוגי ל' כגרפס )קפב( : 'וקי ל' 3גזפס קפא( ) : ייקי ל' גטס סגי' י"ג 16תפק"מ



ין א ו במ
 אחא בר יאבר, : ל"ר פתיחא ; לעקבר'

 )קפ"
 ר, בשם ליב פתיהא ,

 : )קפו( אמי
 רעיה: כל ב' א' : .ישבה איכה ד"א ר"ה א' א' , )קפץ חנין דכפר יעקבר'

 : אטרתו בצע י"ו ב' נביאיך: :"ד נן )קפי%(: לד אשוה מה י"גב'
 יצחקר'

 )קפח"
 ג' : דם חלקי כ"ר ג' לך: אדמה מה י"ג ב' בשמו: חני ר' א' זנח ז' ב' ה':ראה כ' א' : )קפט( חגי ר' בשם , בוכיה אני אלה על מ"ו א' : תבכה בכה ר"ה ב' א'במירש : כ"ג : ם"ו : י"ב פתיתא : בשמו הני ' י י"א : י' : מ' : ח' פתיחא

 שם: עוד : ה' זכור א' גמול:ה' להם השיבסטר
 רן סליק , סמלהיא יוסי ר' כשמת , בשוליה טומאתה ט' א' * פמיקא יצחקר'

 לקיש וריששחנן
 לגם~

 י' : )קץ( פסיקא יצחק ר' עמהון וסליק , חסר
 . ותזנה י"ז נ' )קצ"(. אלעזר בר יצחקר'
 : קכ"י ובהערה סימון בר יהודה י' עיין . סימון בר יצחקר'
ר'-

 ירמי~
 חייא ר' בשם שם עור : יצחק בר שמואל ר' בשם ב' פתיחא , )קצ"(

 : אבאבר
 : )קצכ( ראשנו עטרת נפלה מ"ז י . שיבשב 'רם"ר'
 ן )קצג( שאואל ר' עם ביחר רגליו הרום וכר ולא א' ב' . אלעזר בן ירמ"ר'
 . א' בלע ב' ב' . אשופר ישבבר'
 : א' בלע ב' ב' . )קצי( גרול כהן אלישע בן ישמעאלר'
 $ )קצדי"( אפינו רוה כ' ד' : כותי הד א' א' , )קצדק יומי בר ישמעמולר'
 : עונך תם ב"ב ד' . נחמן כר ישמעאלר'

 כאות
 : )קצו( רב נק שאל , ל"ג פתיהא , )קצה( כהנארב

 לאות
 שם עוד : בשמו דמכנין יהושע ר' כי פתיהא : כ"ב פתיחא * )קצז( *ירי
 : ל"ג : כיר פתיהא : )קצט( שם עור : שם עוד : שם ע1ך : )קצת( )סתם( כ"גבפתיהא
 העיר ד"ה שם עור : עזאי בן את שאלו ד"ה שם עוד : בדד ישבה איכה א' א'במדרש

רנתי

 גגרפק )קפי%( : טיכס סמדרט גטם נסס"ד מו63 )קפו( : 6מד וסכל , יס6 ל' 3"ס a"u ע"ע זף פ"דתענית 3ילוסלנ:י )קפו( : ע"כ קצר סילועלתי ותכ61 , כקסתן קודותיו סיע )קפה( : 3קס'יר כיין ל3ס יג6י ול' /קדמון
oaגדתו פסקם 7ל"כ וכפקיקתן , מגין לכפל יעקב ל3י 3סס זס סו63 לטבון ניפוק Trr)p) )3ל' סני' ע'י 

3pD'כל h'1h 6מ6 3ר '5מק ל' סו6 דסתעת6 סתם '5מק ל' )קפח( : ק5"ע סכלם מס עיכס 3תדלט ט"ן , 
 טסות Olp '5מק ו' וים ע"3, קי"ג פסמיס סלטל'ס עתכ כן פ;מס גן יסמק ל' ס61 67ג7ת6 קתס '5מקול'
 תדלק נטם פקקם י5חק ר' כערך סני16 סדס"ד 3ט! )קצ( : טפי'ד ממרס r"D )פני:ו גס 5"נ וכן ינמק ר'3טס מני ל' )סיפך כגלפם )קרט( : 98 75 ח"ג 77"ו וכס' סילוע)תי תט6 ועיין , וקסת יומקין סיין הכלייסרמג6
 קוטס כילוטלתי כ"ס )קצב( : 107 5ל מוג 7ן"ו ו3ס' סילוק!תי כתכונן שלומיו טיין 3ילוט!תי לגוותלתליו )6"י וטקס ,יל6 ל' ע3 ת)ת'17 )קצא( : סילוס)תי תגוע ע"ן , גקסלין וסיס גילוט!תי נוכל )קצ"( :עיכס
U~rt1'"ד"3טת6, ירתי' ל' סני' כמננס פקוק פ"י וכקסטל , 7ט3ס3 'ל::י' ל' סגי' וכגדפך , ט"ב קוף כ"ז דף ס 
SDJ17"ע,ל 3ן גמתי' ל'לס ומתלי 3לגי' ל' תדפק )קצג( : 7טנט3 יכתי' ל' ס)פניגו סת7לס 3סס ס3י16 קכי'ג דף י' 6ות סדס(6 , SD)1 3ן גמתי' ל' כעלך סכיה 282 75 ק7ס"ך 

~tD'Sh 
 ט!פניט פיכס סת7לס גסס

 'סתט6) ל' tao' ט"ג ק', 7ף סחו פעם ס3ת 3'לוט)ת' 6ו)ס קמם יסתט6) ול' ג6תר !פ;'גו )קצר""( :סיס"ך כיין )קצד*( : וקס"ד 3יומקין כהליכות סיין )קצך( : ילנ:י' ול' ונעטות 6!עול 3ן גמתי' ל' צפגיגו )תקן ים)כן
 נוכל 6סל טמו6) ס) מסרו לו' 61'גט , 67גדמ6 מלרג' מז 610 )קצז( : כסגף לכ 5") לכ קות' ככ' סוגףי' סג" לדייג לת, ט91 מלכיס 3י!קוע (lSp) : ע"ס תלכ תסתיט וט" גקס"7 6ו7ות'1 עחן )קצה( : 'וטס לכי3'
 סטלס סס 3נ:7לס טיין )קצה( : 155 5ד מ"ג 77"1 וכין , סנונם גת"ט תחגו !7כל וסלח3ת' סמכות גולמךסתו
 קס!ס לעיי 1כ1 , 3י3י 6"ל "ת"ו לתו ימוק6ל 31י!קיע גגי 6"ל סגי' מעפל ויטל פ' פי"3 נקלקל )קצט( :י"6

גיבול



 א ו במ 43
 ג' א' : מנהם לה אין :ל א, : תבכה בכה ב' א' : בשש דסכנין יהושע ר' עםרבהי
 בר אבא ר' שמ עור ,: בשמן דסכנין יהושע ר' , אש שלח ממרום י"ג א' : רודפיהכל

 : בוכיה אני אלה על ט"ז א', : אזכרה אלה ט"ז א' : ד' סלה ם"ו א' : בשמוכהנא
 : בשמו דמכנין יהושע ר' ציון פרשה י"ז א' : מנחם ממני רחק בי ט"ו א' : שםעוד
 כ"א א' : בשמו דסכנין יהושע ר' אני נאנחה כי שמעו כ"א א' : מנחם אין שםעור
 מ : בשמו דמכנין יהושע ר' הנבר אני א' ג' : אעידך מה י"ג ב' : )י( עשית אההכי
 ג' : פשענו נחנו מ"ב ג' ן יתאונן מה ל"ט ל : בשמו ברכי' ר' מלבו ענה לא כיל"ג
 מערער השך דל ד' : יוחנן ר' בשם לוי ור' יטכנין יהושע ר' גמול להם תשיבמיד

 : ה' זכור. א' ה' : האמינו לא י"ב ד' :הארם
 יחויה ר' בשוליה טומאתה ם' א' : קיא( כח בלא וילכי י א' . פרמא נגר לדיר'

 : בשמו סימון בר יהודה ר' צר פרש ידו י' א' : בשמו סימוןבר
 : ר"א ובהערה פרטא בר לזי ר' עיין * מרפון בר לויר'

 כל ג' א' במדרש )רב"(: כ"ד כ"ג: ת"ב: כ"א: פתיחא ~ב(* לקישריש
 בשמ נ"ב כה בלא וילכו ו' א' : )יד( הושע" ר' בשם צריה ה" ו' א' : )יג(רודפיה

 אחור השיב ג' ב' : )יי( יעיב איכה א' ב' : בשוליה מומאתה ט' א' : )יה( הושעי'ר'
 עור : רוני קומי י"מ ב' : ביעקב ויבער ג' ב' : )רז( בשמו אבהו ור' עזרי' ר'ימינו,
 ני כ"ב ה' : )יח( עונך תם כ"ב ד' : ד" הסדי כזב נ' : נצחי אבד מומר י"א ג' :שם
 : מאמתנו מאםאם

 מ ת וא
 : ינאי בש"א אחא ורץ חנינא ר' עם ביחד , ד' ונח ו' ב' . מיאשהר'
 ן רוני קומי י"ם ב' : ה' הוא צריק י"ח א' . )יט( מנא ר' או מניר'
 : ל"ג פתיהא . מנםיאר'
 : ל"ג פתיחא *  מתנהרב

 נאות
 א' א' במדרש : )יי( אחא ר' בשמ יהושע ר' עם ביחד , ה' פתיהא . נחמי'ר'

 ם"ו א' : )ייא( תבכה בכה ד"א ב' א' : למם היתה א' א' : יהורה ר' עם ביחד ,איכה
אלה

 וכפקיקתך , עלפון כל )וי ל' סג" גג7פק )פגינו )יא( : ס16תל טס מקל 3ג7פק )ר( : ניני 6"ל סכיךי"ג
 כל )ו' ל' סרך כקסקט ולקיתי , פלע6 כל )וי ל' כעס קיתון גל יסודת ל' ג6תל ט"כ קקה קליחותפקקך
 וכ"מ פדע6 כן תות קמלי כמ"פ כוי"ל )ו 17תס פגין 6כן סיון גת תן 1י65 פ' פיכס ת7לס וו") סכיןעלפון
 סגי'  כעסיקח6 נס תי6ס וגנטי עג"), fip'p] כן ]5") פ)ע6 כן גל "לע יזו וע' , כסיגיה עוגו5תס פ'כשגס
 : פרעה 3ן סגי' ס3י6 גו6) עלך מעלון וכן , (nlDp 610 עלפון כל כגדפה לטן כט"י ופגינו כתו פלע6כל

 קדס"י עיין יומגן, תר' מהתיל וסי' , סו6 וס61 )קיט גן טיעון כ' ט' נהות )סלן עיין)רב(
 טתעון ר' סג" רפ"ע לתו 'DD" גי))ךע )רגז( : 418 5ד 6י" tbllnh 6ג7ת וכיין . 80 5ד ח"ג 77"1וכקו סילוט)תי ונתכוץ

 : (DIDP לנעול כן סתטון ל' ס5ינ ומתדפיס )קיט גן טעעון ל' ל"ת 6101 לסכי) כתוב ססי' ספק 6ין שלפור3ן
 ל' נסס )קיט 3ן סתטון ל' כגיפק )רה( : )קיק נן טתטון ל' כגוהק )רר( )קיט: נן סתעון ל' גג7פק)רג(
 גוגט סת6תל 6כ) , מיתון כל יסודס ל' גסס כ,לי' ר' 3ג7פק )רז( : )קיט כן קתטון ל' כג7פק )רז( :יקטע

 סני' ק)"ז נ:,ת1ר סוף cfi~n 3ג:7לע וכן , כל"י כתו 610 טס וגס ע"כ( )ק)"6 5י11 ותלתל זל"כמפסיקתת
 סת7ל" ו7נל' לטפי) 3סס ,עילקל'

 גג7פק )רח( : ספקיקת6 נסס תתפ"ס לתו מסקס ס')קוע תן גיפפו עם כקו"ע
 5ד מ"ג ודד"1 ע"3 קי"ן דף סילוט)תי ת3ו6 ס"ן , ,ס כסס גקל6יס 3' )רט( : 6ק7 וסג) )קיט גן מתכוןל'

 פתימת6 ליע לכס , 6ה6 כ' ככס יסוטע ול' גמתי' ל' קניך גמתי' ל' כעלך 282 75 טיס"ז כע) )רי( :110
 גחתי' ור' יסוסע ל' סכיך 196 ונקד , גחתי' 3ל יסוטע ל' סי6 16)י גי') ימוטט, כלב גמתי' ל' סו6 5ז)י67יטס,
 51") כו6 כעפית 6כ) ס' )פתימת6 וכוונתו , 610 תי ידעתי )cr 6 ואוטע ל' 67יכס פתיחתך ליס 6ק6 ל'לטס
 תתגיס מוגי6 ל' כנדפק 6כ) גמת" כ' )ס ותגי מוגי6 ל' סג" כג"י )ר'א( : 6ק6 ל' כטס גמת" כל ,מועטנ'



יה א ו במ
 דבק ד' ד' : הדום זכר ולא א' ב' : בוכיה אני אלה על ד"א שם עור : אזכרהאלה
 : )ריב( בשמו אחא ור' יהושע ר' עמי בת עת ויגדל י ד' : ינקלשון

 : )ריג( אלעזר בן יימי' ר' עיין * אלעזר בן נחמי'ר'
 ל : )י%( בדד ישבה א' א' במדרש : אחא ר' בשם ה' פתיחא * )ייי( נחמןר'

 : )יטו( וירום בדד' ישבב"ה
 : )י'י( כ"ו מתיחא , דקמרין במהר'
 : רוני קומי י"מ ב' : אעידך מה י"ג ב' . )י'ג( נתןר'

 ם ת וא
 : )י'ט( בדר ישבה א' א' ; סלאיר'
 מבת ויצא ז' א' : תבכה בכה ב' א' בטררש : וי"ד י"ב פתיהא . מישןר'

 בשם הגי' )ובנרפס הושעי' ר' בשם לקיש וריש אבא בר שמעון ר' בשם משון ר'ציון
 רגליו הרום וכר ולא א' ב' : יהושע( ר' בשם לקיש בן שמעת הג' אבא בר שמעוןר'
 סימון ר' קמי בעי אלעזר ר' לבקרים חדשים ב"ג ג' : יאמרו לאמותם י"ב ב' :)יכ(

)רנ"
 : )יטב( נעו גם נצו כי ט"ו ד' : לפעדנים האכלים ה' ד' :

 ע ת וא
 2 )יכג( רבי בשם דשלא משום אסי ור' כהנא בר אבא ר' ל"ג פתיהא 4עילא

 : לי צר כי ה' ראה כ' א'בטדרש
 : למס היתה ב' א' . לכד( עוקבארב

 בר יהודה ר' בשם כה בלא וילכו ו' א' : הבכה בכה ר"א ב' א' עזרי',ך
ך, : )יכה( לקיש ריש בשם אבהו ר' עם ביהר , אחור השיב ל ב' :סימון

 )מקן ים וכן 6מ6 ר' נסם גמתי' כל יסוספ ר' לקטין נרסוק גס נגדפס 3דיב( : נמתי' ל' גסס)ש
 , onD גרכי' ציר סני' וטס כ"ר כטס טג"6 נתו Sh~tnt כתקוע ושכף , ס' 16מ פכ"מ ככ"ר גסגסונתאתר לפגיפ"

 : )פגיי bt~V כתו 6מ6 ל' תטוס גמתי' כר יסוסע ר' ג6תר וטס תטכנ' פקוק פ"6 עס"ט כת7לס גטהוכן
 )יעת )ריר( : רנ)'1 מדוס וכר 1)6 פ' שכס מילט כטס שפור גן גמת" ל' כערך סניפיו ק7ס"7 וכע))ריג(
 488 5ד 6"י 6נמר6י 6גומ ועיין . גוס טס6ליכו ושרמ"ד  יומסין  פחן עמק כר  נמתן רנ סו6  גמפן רבעמס כי ז"ל רט"י כועס סל6 יגס ייודס ולרכ סת6 לר3 מ3ר יסוף יפסח 3ר סו6  נמשן ר'  סתם ע"נ ת"ו נ"נסתוק'
 גמשו רב %6ר בנרפס לרטו( : פ"ט  גמשן גל סתו6ל ר' טל נפ גחתן ל' סו6 יסר6ל 6רן ג6גומ  ימתן ל'סמס
 : שלפייס גספרס עיין ריג"ל תטוס טפופן %6ר  גמען רנ 6תר טס ננרפס 6' 6'  ולכיל ימכן נרסתי,ל 6"ר נידפק )רטז( : ספקיקמ6 גסס ריע רפו ייכי' גילקוע ותונף פתם קפר6 נר סני' ומס כ"כ קי"ע דףפיכס פקקי דריי מפסיקתך כסיס ויפ%6י ,  לספן נר  Shmn 6"ר בגי' 3רר יטב פ' ו3פ"ג , ריקע פסוס %5ShtnDר
 סל מנרו סו6  לייח( : סלפגייו לסת,%ר וכוולמו רכיכת פמימח6 סיף תכלס נטם 290 5ר נסס"ד תוכילריו(
 6נ"ת וטס סדס"ד  עיין סית6י ר' סו6 לריס( : 487 5ר מ"ג סמג6יס 6גדמ ופיין סדס"ו  פחן . פסיל1'
 תטגס 6נ, נר  יצפון ל' סג" כלדפס  לרבא( : סיפון לרכי ויתר טלמ יוספי' ר' סגי' נגופס לרב( : 5548ר
 גט"ל  כפפון ל' סגי' וטס ג' 6ות ג"ס %ותיל כטו"ע ויטיס 6נ6 3ל  סמפון ר' סגי' טס תס פפ"מ ליסניל
 גס גסס  לרכב( :קיתון

 וגופי
 פייד תפנית 3ירוסלתי )רכג( : קית6 ול' סגי'  סיון יתפשר פסתי ונפס'קתי ,

 סני, ספתיתומ תן ויספרר כלל,, גל 6נ6 ר' ס%לומ ויספיו רנ גטם 6טי נר מיי, ול' גיג6 3ר לג,ר' סג" סף ספסור למיי טסי' סילוסלתי תן יר  גגמנ כי קפק וקין רכ כסס 6:י גל מייק לב סגף ע"כ ק"ע7ף
 גס6רו 6יי נר  מייק ור'  ופן כסכיי גר 6נ6 "ר' סטם 6ת 3פ5תו סי6 סוייף the(' , כסג, כר 6כ6 י'לנכון
 תווע15ס נכליעיס סגסגת ספמיחות  גון ונכסי , רנ נטס ג'ל רני נטם ונפקוס , 6טי ~ר נפקוס 6סי ול'מתלית
 .  6סי כר מייל ול' )נכון לפגיו ועי' יוסף לנ נטס 6"י כר מי'6 ור' כסגף נל 5כ6[ כ' ]נ") 6מ5 ר'כתוכ
 %זג, פ"נ ל' מפלית כגלי ואגרר, , כפמיתת, טלפיינו לפ6תר כוון  ססיוהסין ספק 6ין לולס . פכייל תליתיול, ייומסין ס3", לן , רג כסס 6טי יר מייק ור' כסג, כר 6כ, ל' ן וז"ל ס3י, כסג, גר 36, ל' סרך נספרירכיתי
 ונכדי , כגלים גער, עפ"י  סתגיסיס 6מד סוייף כת7רט )פמגו  כו)6 %ייס מתלות וגרור קתס פולי נטסזס

י3ל,ע,י
 תל בעלך כ"כ ק"ג דף סירוט)תי ותגס ס7ס"7 פיין )רבד( : hStt1" "תטוס סתמת לימך  תוופ,וס

 ומפתר פסקך דר"כ תפס'קמ, נונע וסת6תר ,  סיסיו 3ר יסירס ר' 3סס סורי' ר' סגי' גנוסר )רכה( :עיקג6



 א ב,ומ86
 י' גש יי י גינ,, נרג"ויה;י~ג:%:מו:ג

 ן יוסף ברענן
 א' א' כאלמנה: היתה ד"א ד' א' במדרש : כ"ג פתיחא . )יכת( עקיבאר'

 : צען הר על י"ה ה' : בענן סכות מ"ר ג' : שם עוד : ד' בלע 'ב' ב' ; כוהיחד

 פ ת וא
 ר' בשם ג"כ כ"ב פתיחא : הושעיא ר' בשם י"ב פתיהא )יני(. פנחםר'
 שלה י"ג א' : ה' ראה כ' א' : תבכה בכה ב' א' במדרש כ,': פתיהאהושעיא:

 בשם ד' בלע ב' ב' : רגליו הדום זכר ולא א' ב' : בלהות עלי ההפך א' ב' : )יל(אש
 ו' ד' : מנהם בר אלעזר ר' בשם רוני קדמי י"ס ב' : בעברתו הרס ב' ב' : הושעי'ר'
 : ה' וכור א' ה' : אושעי' ר' בשם עונך תם כ"ב ד' : נזיריהזכו

 צאות
 השך ח' ד' : בוכיה אני אלה על ט"ז א' : צריה הי' ה' א/ . )ייא( ערוקר'
 : ןילב( תארםפשהר

 קאות
 : עם רבתי העיר א' א' במדרש : כע פתיחא , קפראבר

 ר ת דא
 : תבכה בכה ד"א ב/ א/ במדרש : ל"א פתיחא ; )י4( ראובןף
 בסררש ממנו: שאל כהנא רב ל"ג : ל' פתיחא : שם עור : כ"ר פתיהא )ילד(:רב

 ג'א'
 נלתהג

 י"ג ג' )ילי( נאנחים עסה כל י"א א' : )ילה( ציון ררכי ד' א' : מעוני יהורה
 : באפר הכפישני ט"ו י : בכליורעהביא

 ב' : ד' בלע , ב' ב' במדרש : )ילט( ל"ג פתיהא : )ילח( ב' פתיהא * )רלי(רבי
 : נפלה מ"ז ה' יתאונן: מה ל"ט נ' : פיהו בעפר יתן כ"ט ג' : ותזנח י"ז נ' : רונ: קומיי"א
 : כקדם ימינו חדש כ"אה'

 : ל"ד פתיהא עיף . לט( כהנא בררבה
רבנן

 6טל ק)"ו תזכור חיף טו"ע ו3תדלט , )קיט ליס 3סס טכסו ול' ע,לי' י' ג6תל טס ונס ע"נ ק)"6 7ףליון
 ל' 6ית6 ו3י)קיע לטכם) תסיס 6תל ht'Df ל' סני לל"כ תפס'קת6 זס )קם סי)שע ו3פ) תס')קיע. טסגופף
 כמלי DTa פ' פיכס מללס קירנון 3ל יסודם ל' 3סס fD~" ל' 1rD" ל' עלך כ"ס"7 ולקיתי , לס3") 3טסעולי'
 יזוע )לכח( , כגוהק )'ת6 פתלתל )רכז( : קיל'ד עיין )רכו( : כגרפס קס61 כתו סג") )סת6תל וכוון6ף

 : ע"נ p("h 7ף סילוט)תי וכתכל פגמת ל' עלן נקס"י 6וזות'ו עיין )רכס( : עמנו מלאליס מלכסוננול
 כתו סו6 מ' 6ות התול ונתגמות6 פכ"ל Shtnn ו3ת7לס מ' 6ות פלץ כוי"ל 6כ) , יסמק ליל כגלפה)רל(
 ע) פ' ג"כ וסכיך לריס סי' פ' עכס סת7לס סכיך ס7ס"7 3ע) )רלג( : לרעול ר' ט) בכיו סו6 )רלא( :כהיי
 גגי מס , טג"כו  וגת כן 3וכיס 6גי6)ס

 ו3ע6 3ילוט)תי ג,כר )רלג( : ותתו וס 6ת זס לסכינו סרסן 75וק ל,
 : 47 לד מ'יn  5(oth  ינדמ ועיין ע"כ קכ"ג סילוס)תי ותכ61 קדס"ד כיין תמתו 6תר סכי ול' , תג6 ל'קותי
 טס ויקז )כב) וס3 לני כיתי )6"י ומזל )כב) וילו כ6"' מ"6 ור' רג' 56) ויתד ס6תור5'ס ל6ס סו6)רלד(
 6תול5י 6ג7מ יעיין . וטייס 147 5ד מ"ג זד"1 וכא' ע"כ קקייכ סירו")נוי כמכוך 6ו7ות'1 עיין , כקולךופינס
 תקול יסו7ס גני )רעו( : קותל לכי סג4 כנזפת )ריו( : 6תי ל' סגי' כגדפך )רלה( : 83-1 5י 6' פלקגכ)

 גס כ"ס )רלח( : 464 גי י"ג פרק מ"כ cth)n לנדת ועיין סק7וס", "לכיגו "רכינו" "לני" (b9pסתטנס

כפקיקתי
 פקקי CD"1 לל"ג

 ל"ז , (h"V '11ס לכ' כתוב ע"ג ע"1 דף ס"ו פ"5 לנ'נס וכילוסיתי ע"ג ע"כ עיכס
 כר 6כ6 ל' )תקן יט )רם( : י"כ מערס טס כפתימת6 עיין לכ כסס סגי' נילוס)תי )רלט( : סנס'6 'סוזסלנ'



'ם א ו בם
 : כאלמנה היתה א' א' במדרש : ל"ג : ב"ח : כ"ה : כ"ר ! ב' פתיהא * )ימא(רבנן

 בן א' : תבכה בכה ב' א' : שם עור : למם היתה א' א' : כאלמנה היתה ד"א א'א'

 י"ר א' : בשוליה מומאתה ם' א' : כח בלא וילכו ו' א' : רשי"י תני תבכה בכהד"א
 : יעיב איכה א' ב' : אני נאנחה כי שמעו כ"א א' : למאהבי קראתי י"מ א' : ה'נחנני
 אני א' נ' : )יסג( אייבו ר' עם ביחד שם עור : שם עוד : רגליו הדום זכר ולא א'ב'

 : ותזנה י"ז נ' : קשתו דרך י"ב נ' : אזעק כי גם ה' נ' : בעדי גרר ז' י : )יסג(הגבר
 לשון דבק ד' ד' : גמול להם תשיב ס"ד ג' פשענו: נתנו מ"ב ג' ענה: לא כי ל"גנ'
 : רודפנו דש' קלים יזם ד' : טמא סורו ם"ו ד' :יונק

 ש רז ךא
 : מנחם מטני רחק כי מ"ז א' שילא ר' דבי )יםד( שיניאר'

 ם"1 ה' : רב עם ביחד בכליותי הביא '"ג ג' במדרש : ב' פתיהא * )ימה(שמואל
 : ראשנו עטרתנפלה

 בכה ב' א' )ימז(: למס היתה א' א' : עמ רבתי העיר א' א' . )ימ1( שמואלר'
 : במחשכים ו' ג' : רגליו הרוס זכר ולא א' ב' _: למח(תבכה

 : )יסט( ב' פתיחא אמי בר שמואל ר' בשם לה תני שמואל . אמי בר שמואלר'
 פתיהא : לנא( בשמו ירטי' ור' הונא ר' ב' פתיהא * ינ( יצחק בר שמואלר'

 ציון דרכי ד' א' : )ינב( רודפיה כל ג' א' במדרש :ל"ג
 לנ"
 ממני רחק כי ם"ז א' :

 : בשמו מימת בר' יודן ר' ,מנחם
 : ל"ג : כיר : כ"ג : ה' פתיחא . )יני( נחטן בר או נחטני בר שמואלר'
 על ם"ז א' : אותו שאל אמי ר' אש שלת ממרום י"ג א' : תבכה בכה ב' א'במררש
 רגליו, הרום זכר ולא א' ב' : יעיב איכה א' ב' : )ינה( ה' ראה כ' א' : בוכיה אניאלה
 כגן ויהסס ו' ב' : בשסו חלבו ור' ברכי ר' כאויב א' היה ה' ב' : )ינו( יונוק ר'בשם
 לך, הזו נביאיך י"ר ב, בשטו: איבו ור' הלבו ור' ברכס י' ש זנח ז' ב' :שוכו
 לבקרים הדשים כ"ג ל : הגבר אני ד"א א' ג' : הנבר אני א' נ' : אלעזר ר' עםביתר
 . בשמו אחא ר' נגרה שני מקם ל : בענן סכווע ם"ד נ' : בשמו הלבור'

ר'

 ,  פ"נ פ"ז ע"י, כייפ נרגופ רסייי  פייו , סיייני כגי  ססלתיויט ע) )לוג ג5תל ,גתן" סיס )יטא( :כסגן
 גס כ"ס )רמג( : 6תל קיתון כל יכו7ס ל' סגי' קתלי ולנגן (olpn נספק )רמג( : ס"6 כ"כ כ"ג , b"Dנ"ע
 ותילטיס כילוס)תי גוגל )רמר( : קתלי לצגן 51") 6תל כסגי לב נעעות נגזפס 16)ס כ"מ סף 3פתימת6)כ')
 סנ7ו3 ס6תול6 וסוך , ילכ מכלו 'למיג6ס Shtnn סו6 )רמה( : 85 5ל כב) 6תול6י 6נ7ת וע"ן ק7כיי7פיין
 : סילוס)תי 1תנ61 קזס"7 עיין )רסס : 87 5ד כב) th11nb 6גזמ עיין , וכלא' כילוס)תי פעתיס סלבסונוכל
 פ"נ ל"מ כירוט)תי )רמט( : מקפתם כר סתעון י' סני כגלפם )רמח( : נמתן כל סת61) 6"ל סני' כג7פט)רמז(
 סתו36 ל' כסס )ס ותגי 5"3 וגדעתי 6תל סתום) 6ית6 כ"6 קכ"6 7ף bj'h כלי"ג וגפס'קת6 ל'w~r) 6 7ףגף'מ
 קייוסין כילוטגתי סיוכל 6יתי כל סתום) ל' וסוט / 6תי גל סת61) ר' כסס )ס מג' 6סל 1'ס ל") , 6תיגל
 תג61 עיין תקותות נסל3ס כטיט לתלתליו סס)יטי סלול ס) ס6תול6יס flnan סו6 )רנ( : ט"7 ק"ג זף ס"%3ג

 וי' סוגך לכ וסכיך , יסמק כרנ סתו36 לכ נעלך 854 5ד סני16 סלס"ז נט) )רנא( : 6% קכ"1סעוט)תי
 סוגך טל' 51"ע ס"1/ פ"6 מגיגס נילוס)תי וכ"מ / 67יכס פתימת6 ליס ת7לט יסמק גלני סתו36 ל' כטסיללל'
 יעמק, כלב טתו6) ולג 'לס" ל' סוגם ל' וס ענין לע"כ לתה ע' קי' 'לת" ני)קוע ולעתי , ת)תי?1 נססיפתל
 ג6תל מס ונס ט"3( )ע"כ עיכס 7ל"כ תפקיקמ6 מנע תספתימת6 תתלתל . עכ") סג") תעעס כן הגיסוקוטי
ל'

 סיד-
 ול' בקעות סו6 סס 'למי' ונ')קוע , עט "o~ta כ'לוס)נ:' וב"ס / '5מק לכ כל סת361 ל' נעם 'למ" ול'

~hlna
 7ל' ת)תיזו סלכיכי כדול סיס ומסג' , 7לכ ת)תי17 7סת61) מכלו 6' טוי סוגד ל' וסגי , .5מק כ' 3ל
 , ס5תול6יס תנ7ו)י ס")יט' 73ול בסי' י5מק 3ל סתו,) ל' 3טס פתלו ילתי' ול' סוגל ל' סייגי ועגיססירתי'
 וגפדרי כילקוטי כ"ס  לרגב( : h"D ו' וף פיט נרכות יריילתי עליו, י3ילוס וטילן ר'  קיבל  תתוכקטל

 ן פיי'נ כפ"ר

 ר' ימל ישק ל' 5פר התייל ר' כעכומ ננופק )ריג( : גחתני גר עתונן ל' רמשן כדפוס גס גודפה5ג)
 סתו36 ר' 610 גחתן 3ל סת61) ל' )הנר( : ל' 3"ס ל"ת סו6 נל מ"כ סתדפיק 16 סתפתיק כי , .5מק גלסתו6)
 . 182 5ד חייג ודד"ו h"D קג"1 סירוט)נ:י ותנוך ק7ס"ן, סיין , נילוס)תי פענ:יס מלכס ונוכל נמתגי,כל

 גופות )רנו( : סלומון ול' סגי' וככ"י , כגזפק ג"ס )רנה( : 661 751 . 477 75 ייי7 פלק 6'יי 6נעל6'וקנית



 א ו במ88
 : )ינח( ה' ראה כ' א' שמעוןר' י דוה היה זה על יש ה' , )ינז( שמלאיר'
 עור : )ים( ד' בלע ב' ב' במדרש : ל"ג פתיחא . )ינט( גמליאל בן שמעלר'

 ד' : עוללה עעי נ"א נ' : טובה נשיהי י"ז נ' : )4סא( סופרים בני '6אות המש ד"השם
 : לחמנו נביא בנפשנו מ' ה' : ציון בניב'

 : תבכה בכה דעא ב' א' בסררש : ל"א : כער : ב' פתיחא . יוחאי בן שמעוןר'
 קראתי י"מ א' : )יסב( בוכיה אני אלה על ד"א ם"ז א' : לרגלי רשת פרש י"גא'

 : ענה לא כי ל"ג ב' : בשטו יוחנן ר' כפים עליך ספקו ט"ו ב' :למאהבי
 , תבכה בכה ד"א ב' א' בםררש : ם"ו : ב' פתיהא . )יסג( לקיש בן שמעוןר'

 ם"ו ד' : רוני קומי י"מ ב/ : טעוני יהורה גלתה מ א' : בשטו נהמי' בר יורןר'
 : אסאסורו

 : בשש סימון ר' ציון בת מן ויצא ר א' * )יסר( אבא בר שמעוןר'
 : )יסה( ד' בלע ב' ב' . עזאי בן שמעוןר'
 : )יסז( הגרמ פ"ז ל . יסו( חלפתי בן שמשןר'

 ת ותא
 : עמי בת עון ויגדל ו' ד' : מנחם טמני רחק כי מ"ו א' . )יסח( תנחומאר'
 : )יע( ל' פתיחא , )יסט( וכנילאי בן הנחוםר'
 : כהי הכשיל י"מ א' . )יעא( חנינא בר תנחוםר'
 : )רענ( עין מהמדי כל ויהרג י"ד ב' . ירמי' בר תנחוםר'
 : רע"א ובהערה חנינא בר תנחום י' עיין חייא בר הנחוםר'
 בר תנחום ור' זבדי בר אבא ר' . לבבנו נשא מ"א נ' . עילאי בר תנחוםר'
 : )יעג( לתעניתא נפקין יאשיה ור'עילאי

 . איכה המדרש את הביאו אשר קימוניממ(
 והקרמונים הגאונים לפני שסידר ערוך היה איכה מגילת על הזההמררש

 והנה . ממנו רבים מאמרים והביאו , הנדה בעניני ואם הלכה בעניני אם בווהשתמשו
אתן

 3טס נמתגי 3ל 'סתע6) ל' געעות 6מלוגיס 3דפוקיס 6כ) , יומגן ל' 3סס סג" לק לקטון נלפוס וגסגג7פס
 גג7פק )רנת( : 502 75 ע"1 פלק 6"י thllnh 5ג7ת ו33)י,פיין 3ילוס)תי פכתיס סלמס נוכל )רגז( : יומגןל'
 ג6כיטת עיין ותפולכם יצע )רנט( : נגזפק גס61 קתו גט נכלך סכל1ך ס3י6 וכן / גמתגי כל טתו6) ול'סגי'

 : גתתים) כן סתפין ול' 51") נתקין) ור' 3עכות לנדפק )רם( : 322 5ל י' פלק ח"כ תנ6יס 6נ7ת וכיין3קס"7
 עיין )קיט לית 610 )יסג( : לי3") 3עפומ נגדפס 3רסב( : פ"י נאכלס סכמ3מי חס מס 3ת7לס כתן)רמא(
 פכתים סלכם ג,כל )רסד( : 50 5ד מ"ג ד7"1 ו3ק' סילוס)תי ותגע מפס"ד פיין יומגן ל' תסתיד וסותלפלכו

 קתוך ודל , ס73יר ס,קג'ט תן 6מ7 )רמו( : ק"ו סי' י"ג "לק hr~n תגריס לנדת וכיין פו6' 3ן מתכון ול'5"ל כסי 31ן 3ג7פק )רמה( : סלפניגו סתללס 37לי גס סס וסכיך 3קס"7 כיין קמם טתטון ל' 36101ילוס)תי
 6' )עי) )רטז( : 580 5ד מ"כ תגייס ופנדת כ"כ קכיימ סילוט)ת' ות3ו6 קדס"ד כיין , טפולי 16)עכלי6

 ר' , עמס  מיסופי ל' )רמח, : סי' נסתים ע"ס טתי6) גי' בגי' וטס סוס סת6תכ גסגס מנכס גיס 7ייס3'

תלתופי
 , תנתת6  סתדרט 6)'י שיימק  6טל סדלסו ת:מות6 לנ' וסוך ,  6מד סו, כליי תלי%, ול' 5כי, גל

 "תורסי ו5נרמ קרסי כיין יתירטיס ו33ללי 3ירוטלפי  לזכר )רמס( : 6' פרק סתגמומ6 3תנו6 מדיתיוכיין
 כני' וכ'ס ורכייי לחפטס פ' טיכס פררי 3כס מגיליי 3ר מרמוס ר' וכרך סוס"ר יפל לרע( :  )(13 5רחייי

 ייריסלתי  תן פתי ס3י6 קרסי'ך 3כל לרעא( : כפרכו  כיין כילקי כר מלמוס ל' סגי' גג"י י3ל ,סכרפק
 סתדרט 3טם גכרגו וס3י6ו , ירפי' 3ר מגתוס ר' סגי' ילרפק גי מתירס 3סס ול6 כ"כ מ' דף פ'ידצרמת
  סגי' תופס  לרעב( : לסכריכ  וקין , מייק 3ר' מיחוס ר' סגי'  וטס ל"6 פזתול שוף 3יוייי לטגס וסתרתי ,טיכס
  ונירוכלפי . חגי)מי נל תגמיס ר' כנדפק )רעג( : ירתי' גר ס:מות6 ל' סג" מכ"י 6נ) , ירון" 3ל חגחוסר'

 hga  כפי יקטיע ור' כילקי 3ל תכמוס ור' , ז3ד6 3ר %3 ר' סגיי ויל כי'6 קיש דף h"o סיחמכגיח
  נידפק( ססי6 לכ"מ מלפגינו תסתייט סת6תר מגילתי 3ר חגמוס ר' נכרך סניף קדסי'ד וגחל . כלפ:יפמכ"י
o"DS63[ ול' ך5ייל כו' 636 ול' כילקי כר מימית ל' רמכנית רפש 3ירוטלתי וס  ועגיו  : 




