
 א'. א ק םמ
 משה. כלת ביוםויהי

 כלה, אוצתי לנני באתי )ב( ]זש"ה[ א'( ז' )במדבר משה גלת ביום ריהי)א(
 ממרונא, על שכעס למלך אסר, t1D'D ר' בשם עזריה ר' )ג( א'( ה')שה"ש

 שנאמר מלמעלה, קרבנות מקבל הקב"ה למועבר כך )ה( , מהזירני הוא ואח'צרבר, לי יחרש )ר(  אמתה לרמירה, ביקש זמן לאחר שלו,  כלמין  מתוך  והוציאהוטרנה
 ]דייר[ יממה מקבל היא וששיו הניחות, ריח הנאת וירה כ"א( ח')בראשית

 רושלן יהא שלא ארא, דרך תורה לימרתך חנינא א"ר )ז( כלה, אחיתי לגני באתי)ו(
 ירו ר' )תה"ש לננו דודי יבא ]דמ"ר[ רשום, לו נותנת שהכלה "ר לחופה,נכנס
 שמעון ר' בשם , אבינא בן אלעזר דר' חתניה תנחום רבי )ח( , לגני באתיואב"כ
 כמקום )י( , לגנוני )מ( לנני, באתי אלא כאן, כתיב אין ללן, באתי אמר, יוקשבן

 רז( ג' )בראשית הרהר הי', בהחחונים שכינה עיקל גיאל מתחלה, עיקרהשהיא
וישמעו

 ותקונים.הערות
 עורין 3עלוכס 3ווטלס( 3up לי  4יוגילס לתלוכס סערי5ס סי5  ווטים כלת גיוס ויסי)א(
 סת5תר לגלי, )ב(53תי תנוכס. לסגת סערי5ס סי5 ס"י( יפ"כ  סופרים נוסי ועפני3נטי5ינוי

 53תי פ' ס1עש נתררט ונסנס  סססיהת6  3טס תטיב רווז סוף נט6 נילעוט ווי53סוס
 תווכת וזיווי לגני 53תי 5' ס' לסטרו נסי' רט"י כיון סיוינור ול61 כי"ג נת"ר ונוודרטלנלה
 וככ"י נפלינו. טססגרתי כווו לגלי 53תי ש"ס התתיל כרתולי נכ"י גס  טס ו3ילעוטספיח,

 עסר 9טני ווותתיל סססע5 ווסוך עטן נ51תר רע ונטהר ס51ת סססי5 חסר5עספ5רר
 ס3יU3c1  5 ט3ט וכנ 5סת עגכס סריסו לסיבינו טטלי גונתר סלטיייכו סלי על ענלס3קר
 סעתעחי ונוולו 5טר יד "סכתנ 3סתתלתס כתג לתעלי סכסיקת5 סעתיע 5טר וסוזעתיעפר"

 לסתלוו4". יכל ל6 חסרון על ידוס  יורע Je1h כל וננ  3רתסיתו סטר -nhrkסססיעת6
 ס1וש, 3תררס  יכן  ספסיעתי,  3סס  טס מילקוט  גס ווו53  כן  פיתון, רס"ר עורית ר'3ג(

 סכוססי כרמילי ומכ"יומיו"ר
 ד'ס תתקפ"ת רוו( טס"ש וגילקוט סייגון, 3'ר יסורס ר'  3טנז

 נזוג" גסוןעור'
 רנתי פסיקתי נמס ונ"רר

 נפסק" 101"
 , ס'

 ר' ס(ס ע"תר סנ'" ונסוי
  טס,  לילנו כי  ווסר3תי ל" שלפנינו נזפסיעח5 וסוף וכו'.  סיווון 3"ר יורן 3ט"רעזריס
 35ל , כרתולי ונכ'י ומיו"ר  נילעוט כ"ס ד3ר לי יתדר  4ר( פסיעתך.  סביון  טס 3ילעוטומסר
nlrpJסלוסת5  מס. ~-cw 

 סענין. לפי סנכונס ~(hPD1 וסיף 5נלי 1י63 חדר ד3ר סבלך גי'
 לטענר  נלחייס סוספס ש  שם מיו"ר 3נודרט 35ל שית נווררט  גס כ"ס  לטענר כך)ה(
 סת115ר ספר  DC 3ילעוט . לגלי, 53תי  לו( ע"ס. כוי סטכילס 3ווסלס  ערן  3נן תרוי  הדססיס
 סנע5 5"ר )ז(  סוועתיוזיס. עק נסנוט 5טר כ5ן כתיג 5ין  לגן Ph3' עד לגנ' ניחיתן

 פ'ס רנתי ונססיעת5 יוחנן 5'ר  פ"ט וי"ר ולזוררם סוניה י"ר ננו"רמאררט
  סירן 3סי

 נת"ר ונווררס יסלס 3"ר טוועון ר'  3טס הנונס 3ר דרס מתליש  1)כקס ר' סגילגלי, 53תי ספי על סוו5תר 3סתסלת תזרז 3תררס כו',  תנסוס  4ח(ר3י נסוניי. 5"ר 5ית6ר'(
  3רעסלוי5( רסוס ס' 3סי' סיס רמתי מפסילתי  וכן טנועון ר'  ת"ל יוסי נ"ר יטנועיל ר'16ור
hwh,לחילו וים  טלס וו5וור טתסר ועיי"ט יוסלי 3ר טתעון ר' הנור ג"כ 

 וניגזר חז'ח 3וודרט וכיס לכעוס ליל מפסוס  )י( לתופחי. פי' לגנוני 4צ( סלפלילו.סיטנס ושכסיעתי
  נחתתונימ ל5 טכינס ועיער סלוס' ו3ת"ר תוית, נתדרש שכינס, עיקר )יא(  טס.ונילעוט

סירס1
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 משה כלה ביםויהי

 כאן, כתיב אין פריך )יג( כהנא בר אבא א"ר )יב( , וגו' אלהים % קול אתוישמעו
 אמה: י של ונעשית )יה( דואשון אדם של קומתו גרשם 3יז( שעה באותה )מז(אייבו, רבי אסר שם(, )שם ואשתו הארם ויתחבא )סו( וסליק. מקמץ )יף( מתריך,אלא
 והרשלים וגו' ארץ ירשו צדיקים כ"מ( tffg )תרקים כתיג יצוק. ר' אמר)יט(

 עליה, לער וישכנו מהו אלא )כא( באויר, פורהין פורהין, וק היכן)כ(
 אדם שחמא וכיון , היתה בתחתונים מההלה שכינה עיף- , בארץ שכינהישכינו
 נסתלקה וחטאו, דפלנה דור לשלישי, נסתלקה'סן.השני וחטאו, רמבול דורלשני, הראשון מן נסהלקה וחטאו, אנוש דור )כב(עמר ראשון, לרקיע נסתלקההראשון,
 רמדומיים לחמישי, מרביעי נסתלקה וחטאו, אברהם בימי מצרים לרביעי,משלישי
 ז' עמרו וכנגדן לשביעי, דיבשי מן משה, בימי מצרים לששי( טחמישי ,וחמאו
 כששי, השביעי מן והורירה זכה אבינו אברהם עמר , לארץ אוחה והורידו ,צדיקים
 לארץ, והורירה וזכה סשה עמר , לראשון השני טן והורידה וזכה עטרם עמדלשני, משלישי והורידה וזכה קוצו עמר לשלישי, מרביעי חהורירה וזכה לוי עמרלרביעי, מחמישי והורידה זכה יעקב עמר לחמישי, הששי מן והורידה זכה יצחקעמר

 ונו': כנצה כלה ביום ויהי נאמר לכך)בג(
אפריון

 ותקונים.הערות
 כסנ6 נר חח5 6'ר נטעות, נת"ר נחדרס כסף, גר 536 5"ר )יב( ~k-Sh. נלסעסיתם
 נתדרם נס (c)C ס(ס וסוו5תר סם, חסרים כסנף נר וסגולות b3h, 5"ר prn~ונוודרס
 נוו4כ עין , וותסלך hSh כ5ן כתיג 5ין ווסלך )ינ( סתודס. פסקך ונפסיקת5 פי"ט3"ר

 נספרו גי' תלניס ווסרוו"ל סנדול סגנון סרג חייי טסעיר ווס ועיין סס, נ"רנוודרס
 ונקפן )יר( מלפכינו. סוודרס ונעוור גס סס וסניך הל"ל, מיתן תזריע פ' וסנטוס מתירססיקר
 טס. 3ו)"כ עיין ועולס 1)קפז נעוור ונוו"ר נ3"ר 35ל סס nfrn נוודרס כ"סוסניק,
)סו(

 רתתנ"
alh~ 5סר הלסניו מפסוק סל 335 דרך פס ))631 ס(ס סוו5)ור . כו' וקסתו 

1'sy31קודם סר5סון 5דס כי כו'. סעס 53ותס )טז( פרט. סס ננ'ר תפנס סדרטס, תס  

 hpD~31  '11 3"ר  עוווסו,ל3פרהז גרעס:ןליי(
rlaJ  ועל 

 ר03י טילתי
 יתתיעין

 חסר DC ונילקוט נגרע ג5תר תטתו סגם 3ע' שית 31וודרן גרעס סנוסת5 כרכוליונכ'י
 וייעשו  עליו ירו  פע3'ס סליפ ל'( ח3 יפגצס  עיין  ליס, ע'  Sc,  לשע(ייעיי0 . סוססוו5וור

 "נלקוט 3גדו, סס  מין סרי"נ  וסגלין , כפכס  עלי  ו0!פ!ל'
 ec1Wh וולס על וסעתידו 5'ת"

t5eDכפכה עלי  ו0!0 תדכתינ ליס כעקץ "תה 1וו5ס סכתנ פהט ננ'ר נו)"כ ועיין 
כיף

  גיפורי.
  ויולד ע"5( ק'י )סגסדרק strP ו)נו5ו)ר סנ)קור לגו  וללגלס עכ"ל, סוס  סכי

 כד5ווריגן רשי פ" סר5סון D7h סל עורות כבפי. ליס  תאפיס רפ"ל יופפיופ,לפכם
 סכי 3גיפמרל כיף  כפך,  עלי  ו0ן0 סנ' יפ6 וולס על וסעפירו  סינ"ס ~תיעטונתגינס
 תגיגס נגתר6 לעניו , סנרס5 כן ססינ[ס לריס  לצו ריי ופרברי t-st:r רפ"י  עכ"לסוס

  פורסין  סן  סיכן  יב(  !לויינו. כעס  !מ תד0 נפרר!  עיין , כו'  יסע ר' יתר לים(!ס3ל0י.
  סוכן סייס נגודר! 53רן. טכיגס וסכינו עלים, לער  מתכלי ווסו 5לי )כא( עיי"!.נ6ויר' פורתיס יעסו תם ורסעיס סגוסת6 פי"ט 331'ר סנז, סילקתי לתון וכיס נאויר,פורסין
 דור עווד )כב( לסק3"ס. כנוי ססי5 לעך וזלת סךורס ר"ל ט"ו( ל"ו  לי!עיס מווי  וקדוםער
 5נו! יזר ססגי, לרקיע נסתלקס קין תט5  פלימסל  DC וידפ ובפ"ר  ז"ר נגודר! כו'6גו!
 ונפסקת5 לז', 5נר"ס ניווי תגריס לו' סדווויס לס' ספלגס דור לא' סוננול דורלני
 חט5 נווקוס רק וחוית בפ"ר 3-ר  בירר! כווו סנוסח5 ('( ס" נרעסלוי5 )ד' ס"סרנתי
 כריגולי ונועי להניעי נסתלקס  וסמיו  aln~Sn 3לו  !מ 5ית6 1', לרקיע יגריסוונריס
 עקווי. פ' תנחווו5 וליין קין דור עווד סס 6ייוtu)b 5 דור 'עווד 'לפגינו 5ןרכמקוס
 לנוסכן, לירן  ס!כילס וסוריר  סגויר סי'  !פרס  ר"ל  יונס, כלס  3יומ  ויסי נ5תר לכך)כנ(
 ויסי טנ5וור סווגכן מסוקס נינז  עלימת סכינס סרתס שיתת ססיש סס, תוית נתדר!ועיין
 וסורזס יוטס 3" סגוסת5 סס רנתי י3פסיקת5 סוו!כו, 5ת לסריס ונסס כלת3עס

~unS 1 ויכס ל4ד( וו' חלווותביונםDk ס' וכנוד ספסל 5ת 
 פי ספרא  ועיין  ספסכן, 05  תל"

פתילי
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נ2 משה כלת ביוםוירוי
 עשה מוער, אוהל זה אעריק, %( ל (ef'nP שלמה. המלך יו קשה)כר(אפריין

 שלמה, רמלךלו

 רמלי
 אלעאי, בר יהודה איר שלו, שהשלום

 רואה היה , סיטנין לידי ובאת הגדילה, שלא עד קמנה, בת לו שהיההלסלך
 לירי. ובאת שדגרילה כיון עמה, מרבר במבואות יכף( עסה, מרבר בשוקאוהה

 לה עשו אלא בפררמיא, עמה מדבר שאהא בתי, 4ל כבודה איןסאמר
 א'( י' )הושע כתיב מתחלה כך פאפיליון, בתוך עמה ואהאמרבריליון,

 בארץ ועברתי י"ב( י"ב )שמות שנאמי אותי ראו במצרים ואהבהו, ישראל נערכי
 עמכם, ה' דבכ בפנים פנים ד'( וי נדברים שנאמר אותי ראו )כז(ביםמצרים,
 שאדא בני של כבודו אק אמר , שלימה לניזמה לו ונעשו דחורה את שקבלווכיון
 ההנר )בת( כהוכן מתוך מרבר ואהא משכן לי עשו אלא , בפרהסיא עמםמדבר

 ו אחו לדבר מוער אהל 4ל משה ובבא פ"מ( י')במדבר
 )ל(עמוריו מ"ו( כ' )שמות עומרים, שמים עצי שם( )שה"ש הלבנון. כיעצי)כפ(

 זהב, רפירתו י'( כ"ז )שמות העמודים, ווי 4ם( )שה"ש כקו,עשה
 ועשית )שרף'ש( , ארגמן מרכבו כס( ת"ו )שם , זהב תצפה ונקרשים ואת)שה"ש(

ת %

 ותקונים.הערות
 כפריק, כד( לשרוול. סכיגס 1ירדס רחוויס מקשו עתו ונמס נכנס תיו ט"( מיתןתתיגי
 נ"ר 'סודם ר' נסס נתריס רן לו, עכס לפריון סגוסש6 ופס ע נפ' ח(עו נווורסגסגס
On'D31ו)דרס וכו', לגילך "לע"י נ"ר יסורס ""ר ותיכן, ,ס "פריון נוגסכן, קר"ס פתר 
 מסוך כווו נ"ל כו' לזולך מיווון נר ר"י וגסוס ועריס 6"ר סתמכן of ולפריון ד"5 מסנת"ר
 ספסיקת6, 3;ס תתקפ"1 רת( סס'ס נעתוט תת" ס(ס וסוו6וור סס63ת', ntrP נמררתלנכון
 רניס (ם'ס rn~o 110 וכן סת"תר וסתתלת לתלך, פסל תן מס"ס רת( תרותסונע"וט
 ולת"תר תג6 כי מפסקך סי6"ותריס

 "וסל (ס "פריון טי( נ, נ0סש רס"' כיון מפסיקת"
 ומקני 3פ' חנית, וודרם 3על כיון ווספסיקת6 ס(ס סלת6ונר פס נסעיר 1יס כו'.ווועד

 תססז כלת גיוס לויס' פתיתם יחסון ענוין רסן וד3תריס ולפריון 6ח" אצר , פיסו)וגטיקות
 וסנן. ccn כלת ניוס לגיסי פתיתס Dn~h רננן עסו ס"חרע ופסוק 6סריון פסוקר"ל
 כ"ס פ6פילי11 )כו( ונתגר. 3ת13י 3פרססי6 סגי' Iy~nb 3פ' חזית נתדרם 3))64ות,)כה(
 נילקוט "3ל 6פוליון מס"ס רת( סם תרוווס וכילקוט פפליון מס חוית ונווורס נוו'ר,נוודרס
 ווורנלת וולס לסנינ לר31 כדרכו "קיטון" נווקונוס וסניג nhro סתלס מסתיט סססס"ס
 סיח מוולס ומנס נוו'". נ)(ס לדגר וסרטנתי כקורס, )ודע ל6 6סר (רס k-5Wכלוקוס
 (cc1 כלת ניוס וימי פסק" נסס פפליון נערך סערוךסניך

 וסי"
 סי6

 ספסיקת"
 ס(6ח

 4ס, סנדפסת רנתי נפסיקת6 כיכלמנעו
 נעל וסרג סוו65, 1ל6סוו"וור ל" סס ס31א bS ווסס כלת ניוס מסי מסק"

 סערי
 ונכל רנתי ווספסיהת6 סורות חלות סני" ל6

 SD ל6 מנכ'י nhro ספסיקת6 6ל כווו ספסיקת6 "ת סערוך סני" 6מרסתק1תות
 16סל 31"1רס Papilio רונית ומוולס 3נ6131. ע"נ לדגר סרחנתי כ6סר סנדפסתרנת; ספסיקת"

 נפגים פגים סג6' "וחי ר16 ניס בז( פפעיתות. סס סיו ס'ו( פיו )עירונין 3ירוםלתיו))(ס
 נסעי ל'6( י'ד )מתות סגדולס סיד "ח יסרבל וירץ ]סנ16)ר "ותי ר16 נים וכניל חסרפס
 3' 16תי עד "' "ותי זון דלג וסוועתיק עיכס ס' דגר נפנים פנים סנ6וור קותור16

"31111
Inhnk~ סגוס60 פ"3 נתיר ונוודרם סססיקתי. 3סס סס סס'ס כילקוט לנכון 

 Dn~b רקס ופוספסו יסר"ל כער כי סג' געריס סיו יסר"ל,3ווגריס "ת סקנ"סכמרקס
 נסיני "ותס רקס ונו' "ל' תנעק ווס ווסס "ל ס' ויבתר 0נ' עכס יודגר סוס סיסעל
 שגוסס" "פריון פ' ונק(ית עיוכס, ס' דנר נתגיס ם סנ' ערס 1)37רסיס

 נוונריס
 63ננען "ותו תר"ין סעולליס וסיס סגדולס סיד 6ת יסר"ל וירץ סי' נפרססי6 "ותיר6ו

 3" תסעי ס' ההתר מנ' נפגיס פניס הותי ר"1 נסיני ובנוסו, 6לי (סו"ותריס
 לד' צווות גרפס 0ס 0(ית נתדרג תסס,6331 סס'י )כח( . וע'

 וסו"
 לפגי תסס וננץ גינתר סס כי טעות

 סגוס60 וטס טס ח(ית 3תדרם נסגס סל3גון, תעני )כמ( נפגיס, סניפתי כווו ומנכוןס'
 ופס סס נחזית נ"כ נפנס כסד, עסס )ניגודיו )ל( עותדיס. עגיןטיס סתדז6 סל3נוןווענ'

סטסח"
 נעורס  וסוס  וכן כסדי  וס;ועיסס  סעעורימ  יני  הליער סעחודיס "15 עחיד'ו

 לוודרסיס. תקור סיתת ~hnrtD)k~l nhrk לפנינו 0ס61 כתו סגוס60 סס'ן נעקוט וכן פי'3נער
ונדיקיס
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 משה כלת ביוםויהי

 אומר יורן ר' )שה"ש( , אהבה רצוף תוכו ל"א( שם )שם , וברמשן תכלתמרכת
 אחא )לג(א"ר שכינה, זו אומר, ר' בשם עזריה ר' )לב( וצדיקים, )לא( תורה זכותזו
 מה )לה( והאפילו ללמרך שם, לך וטעדתי כיב( כיה )שמות כתיב )לד( כרבאבר

 מפני גמליאל רבן )לו( את שאל אחר גוי השכינה. מן פנוי אינו הכפורתשאחורי
 היית אהה תאנה על או אהר, חרוב על לו נגלה אלו )לז( בסנה, הקב"ה נגלהמה

 רסכנין יהוידע ר' )לת(אסר , השכינה מן פנוי מקום בארל שאין ללמרך אלאאומרן
 הים, שפת על נתונה שהיא למערה רומה, מועד אוהל הי' למה , לוי ר'בשם
(wsמוער אוהל כך , חסר לא והים , הים מן נתמלאה המערה , והציף הים ועלה 

 משה: כלה  ביום  ויהי נאמר  ךמא(לכך השכיבה,  להמויונתמלא
 במילה )תנ( לו. המצויינים בנים י"א( ל )שה"ש ציון בנות ייאינה)מב(צאינה

 שלו, שר4סלום במלך )שם( שלסת )מה(בסלך , ובציצית)מר(ובהגלרצז
ד"א

 ותקונים,הערות

 סעוסקין גדיקיס נכות סגוסמ16 כסץ עשס עווודיו 3ע' שם חמת נתדרש ונדיקיס.)לא(
 נת'ר נתדרש לנכון hloc כווו סיתון נ"ר ריי נשס נ"ל , ר' נסס נפריס ר' )לב( .נס
  נשם %'ל סיתון ר'  3סמ ע1רי' ר'  3טעוח, עשוריו 3פ' 0~י0  ו3תררס כרווול' 31כ"י340
 hnth  כרצויי, ונכ"י ו3ת1ית נת"ר ננוררש כסני נר 5תי 745 ללג(  סינון. 743 זרסר'

 סכפירת סידורן נוס ehc~  ללוורך  !ס לך ולוערתי כ0י3 %ר( כסלי. נר hJb ר'%5ר
 ולוערתי כתיל  כסלי 3ר hJh ר' 1Pb 5ית0 פי34 13)'ר גתדרן ססכעס,  ען פלוילילו
 ד"א 1flnhSc נוו"וור SJh "וכו'", גולת וסג'ג סונעת'ק קנר 013 ע"כ, וכולס  וגו'  שםלך

 סיופיי ללכדך סם לך וטעןת' כת"נ כסכך גר "ר"6 , )כון על סוו6)ור כל (hsn~ריון
 ווסיסא דרים סכפירת שמתורי חס  ויה( ססכילס. פנויכן יילו סכפר0  ספסוריתס

  אכן  !מ נתיר  נוורר! כ"ס גנולי5ל  רנן ילו( נפירו'י. ועיים מכפורת תעל 6תךודגרתי דקר"
 סלוסתי 10יוז3תרר!

  נכדרר כו', 6תד חרוג SP גגלס "לו )לז( קרח". גן יסושע ר' 05
 ולסונפך שי"לניץ סייח כך 6חת, ;ת"כס על "1 *מד סרוג על כגלס ילו סגרסי  DCנעיר
 עט נודגר k-te ססגס וגן ס6פילו ססכעס וגן פנף פקוס סכין ללתדך 6פןר 6יח5ק,
 !ייללי סייר סעיזס  יו0וך 16 חר31 רתוך עונו דגר "לו סגי'  סס חית תידרש ועיין 'תשס
 מסר פס  רסכוין יסושע 5"ר )לח( כו'. ללבדך יפשר יי  סלע לסוגייך  עכשיו %שינךוסייחי

 וכנור וגו' נוער 5סל יל לL-Cn 53 יכיל ול5 וכיל  סררשס,  0סונ עליו 5שרסתערי
 ר3רימ. סוספח 1'( לייט פיס רנתי 3ססיע0י  ועיין ל'ס( ת' ליתוש  ואיושכן 05 תליס'

  נשמ ג'ו רח1 יריזיס וכילקוט פיס, רוחי ובפסיעתי  !ס סוית 3תררס  סיס, ועלסללש(
 וסול ס"מ, וגעש סלוס50פסיע0יר3תי

I'wig' 
 1'( ג'ו לתסייס תיוזיו יחגעטו וכבסרות סכתו3

 כ6ן ססר סשכינס תריו )ק( . שלפניו כתו סו6 כרתולי ונכף  סיס ורעש  !ס נווזרונווררש
  לכך לטא(  כרווולי. 3כ'י  וגס  שט וסדת  3ע'ר 3תרר!  ללכין סטוי כתו כלוס  0סר  סעולמויין
 ר"ח (bc 3ילעוט כ"ס , תשס כלת  נזם ויסיליתר

 0שי.י
  -Dt'Di 0סר נתיר ונתררש

  שסוקס גיוס  נעולם ססכינס שרתם "'יות' סייס ח('ת ונו)דרס סחר לו 5ין ישרסוס
 כוסעי ועיין תשס כלת  כיוס ויסי שנחוורסתשכן

 65ייס )מב( . פ'ס רנתי נפסיעח6 יערס
  ספסיעתי  3שס תוניור5ילס,

 שיתר 1ס סתתתיל נתיתר ס'ע רתן 0רועס פ'  )ילעוט
 פ' hlnDJ ועיין פיה 3נו"ר ונווררש ור6ינס, ניזס 3פ' סוית נתדרש ג"כ וכשנססכ0ו3

  כן לררך סם  שנס ט"ו( סיחן וסת5וס סתורס סיער ספ"  עם לי3ססרי ט"ו  סלכסשתילי
SPונס , נפסיקח6 ססו6 כתו ור6ינס ג6ינס סכתינ hnptD~J כל נסנס ס" פיס רנתי  

 על(  חי עד ור"עס ג"ינס תן ל"י מפסיקת"  יון סוס סת6סף לעס "שר סזססדרוש
 ורוס מס"ס נתןרש כעגך מכנר סריס נעריררנתי 3פנויעתי  סוס מדרום כל ולססוויט לקגר רגם רנתי ספסיקת6 "ת סוועתיק  רק וידרשתים

 ניוס ויסי "ד'6 סס, רנתי נפסיקת"
 יופר  שסוי כתו ומכרסתו סלתס 1SWJ ניון ננוח k-)tbll 3"עס גי פותח ccn,כלת
 סיוינור וביעור  (ט'!, נוורר!  לעיין  olrn,  ותריס סררוש כל סשעיט מלס  סשיריס4,תסיר
  3ססיעסיכל"

 3ת4ר ניזררש  עיין נתינך, יסג( סווררש. PPS SD3 ויושלש !לפנינו סישלס
 תקיפו ל5 כתר"nPSs31 5 למד( כוי.  נוסוליס שסיו שילולי ד3ריס אריכות פי'3 נשיפ'
  נוולך %ן  שליחס  שורס תסרס פס שלכס, %3לך  נמה( (עזך. פיס  חשסית %"  רישכםפית

שנחס
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ג משה כלת ביוםוהני
 אבינו, לאברהם אש השלים בריותיו, עם מעשיו שטופלים רשלך , שלמה במלךכ"א

 המלך ולמה, במלך ד"א יעקב. לאבינו מלאך השלים יצחק, לאבינו הרבהשלים
 ב'( כנה )איוב עמו ופחר המשי יוחק דא"ר נקו( בבריותיו, שלום עושהשהוא
 עמו, ומשלימים עמו גבריאל, זה ומחר מיכאל זה רמשל )מז( הנין, דבמר יעקבא"ר
 ולא לבנה של מנימתה חמה ראתה לא מימיה יוחנן ואיר זה, את מזיק זהולא
 בהדין מלקין הון כל ר' אסר )מח( רקרמו, מה חמי מזל (ית להבריה קריםמזל

 תני וגו', עליותיו במים המקרה ( ל קיד נתהלים )ממ(כתיב דפך, בסולטארסלקין
 זה עם זה דרים והם אש, של והככבים מים של )נ(.הרקיע יוחאי בן שמעוןר'

 זה את זה דרים והם אש של ודמלאך מים של ררקיע זה, את זה מזיהוםואינם
ואינן

 ותקונים.הערות
 תוית ונוודרן שפסיקת*, 003 0ס כילקוט לנכון וכקדר 3', מלעס נוולך עד 6';לעס
 על 1ל3)ס תיוס 3רס כלניות כריותיו ס3ר6 נוולך כלנוס "3תל3 0ס hwh וכך פי"נונגויר
 גנר16 0נס ע0ריס כנן וחוס 6דס דוור קפר6 3ר וול6תן. על n1lrm כוכ3יס ,וול6תן
 יות)ן דמ"ר )סו( .' ,ד"6 סגילות תסריס וכיוו ו3וודרן ;לו*, 0ס0לוס כנולך בלידס נוולךו'6
Scno,ללוודג1, 63 ווס עתגן ר' כי 0לס נוקצר פס וחסר כריגולי נמי גס כ"ס ופחד 
 וסככניס וניס סל מרקיע 3וורועיו כלוס עמס כתע 'ותנן 6"ר סנוסת6 ;0 תויו(ו3תךר0

 נוסחך ועיין וא', ופחד סת0ל כתיג חגין דכפר יעקב ""ר tors (ס pp'rn ועיגן 06;ל
 וסרקזם 06 סל מחיות נריות'ו נין םל1ס CID~, 0"61 נוולך פ"נ 0ס 3))'ר ננודר60חרת
 ופתן סוו0ל כתת 'ותנן 6"ר (ס, 6ת יוכנס (ס 1ל6 (ס 6ת ו)כ3ס (ס ול6 כו' 0לגסל

 קסיו רוו( 61ר6 ונילקוט כו', שיכלל (ססע0ל
 תונ"

 or וחסר ווסססיקת6 ס"ס סוו*ער
 mp5 ;כלו עח"0 ~חלקת 1"ן נרד .בסי סונ6תר על פיסיקת""סניון

 ו)ספסיקת"
 ;לפנינו,

 דכפר יעקנ 6"ר עווו וספד סונדל ,תתחיל סוו6)ור נריר יוחנן 6"ר מתלות 0ס חסרותגס
 עורס ופחד סונדל כתיג יוחנן ר' 6נ)ר ס"ד( פ"3 נר"ס 3'רו0לוני סונ6)ור ווונ6תי כו',תנין
 3;0 סוו"וור (ס 6ית6 1:ן לנגס, סל פג'תתס ר6תס hS תוום Sc שיגויס נוורו)ו'1פלוס
 ש'"0. 0ס נירו0ל1)י נתנ"'ס 6עס "סר ךנריס 6'(ס נתוספת ע"3( כ"ג )רפס נננלי יוחנןר/

 6101 תיכלל (ס סע;ל ;ס ח(ית נתדר; וכן 0ס נת'ר נזדרח כו', וניכלל (ס סביל)מז(
 וויכ6ל פיס 0ופטיס סוך ר3ס דוריס נתדרש וכן , ch סל וסוף ג3ר'6ל (ט ופתר 0לג,סל
 וסתר er Shyn ס'וו0ל סלת 'סודם 61ת 3פ' ויגב 31תנחווו6 06, כלו וג3רי6ל 0לגכלו
 תרנס ופתד סוו0ל סכחונ על 3תרגוס 61ולס ס6". וגן ונ3רי"ל סוויס וון וו,כ6ל ננרי6ל(ס

 0לו)6 עניך ו03לטגותי' כו', דווינו וס61 ו)0וו"ל6 ונערסל blo1 b~h1 ו)ינויג6 וויכ6ללספך
 שי"ג, כרותרטס ילק 3יידי6 6'ת6 סע-"( נקפח שסריס ונס )מ'כ, דילים 103btnc)י
 ננרי6ל 6"ל כף, ס6ס כנדן לתוך וע(ריס Sht'n תגניס 6ת סר0ע ג3וכדננר 0ספיל03עס
 ט' 6ן Sc סר 60יי 6רד 6יי hih כו', שרך סר cnhn 3כך סקנסס סל ג13רתו"ין
 דעת ""כשכ,

 סגתר"
 ונערר;  נתרגו)ז, געל ט"מ  ויולי 0סנ"תי, כי(תרטס דל" וסעפר0יס

 פהבב"ר
 כלוסתי

  נלסון י"ר  לברז( נסקך. עיכילי5"ל ~ס ורעך גנרייל ןס כווסל בטוצת
rrsDלנכון (ס וו6)ור 0סני6 כווו כו', לו' ר' 6וור נ"ל SPJ תתק'"נ רע( "ע3 כילקוט 
 111(ל ווט כל לך 6'ו ל% 6"ר סגוסת6 סם שית ונקדרת כרעולי נכ"י וכן שפסיקתך,נסס
 קלפטס ווס "ל6 עוונו 0לננעלס תס 0ווניט כוכב לך 6ין מעלייתן לחגרו קידם6100
 ]5"ל יותנן 6"ר פ"נ נעיר ונחדר0 ל6חור'1. תווי 61עו נס1לוו6 דגתית גס נר כסייןתוונו
 7לעל נעס תעי ננול ולת ליס 7ק7יס נעם קעי עגל לות לוק6'ר

~DP 
hSb דלרע נעס 

 פיס רנס דנריס 31ו)7ר0 ליחורי, מפוך 3סולוו6 נתיק דס61 גס 3ר כסדיןעניתו
 0לפנע נוס רו6ס נרקיע ונסלכין 0סן סללו סוו(לות נון 6תד 6ין לוי 6"ר כך 6ית06ופטיס סוי

 )ר"ס ונירו0ל)וי לויתוריו. ופניו ססולס נועל סיורר כ6דס t~1)Ph סל6ל6
~(DC 

 סגוסח6
 ספוך ווטולוו6 דסלקין כלילין סלקין כלסון bSb דקו)ו' וגס תווי Srn לית לעולס לוי6"ר
 0סרקיע לפי ר30"' תני ושתתיל (6 חסר 0ס ר": נירו0לעי עו', סווקרס כתינ )מם(ע"ס.
 לבנקי נסס h31W ור6יגס נ6יגס נפ' DC תויו; נעןר0 נעי כו', ;לא; )סכוכניס עיססל

 נו6ור עין ניס, סל סרקיע )נ( עיירו, עח)ן ר' 003 ג3" ס"ס 1סת")ור *חי,ע6,)ר
שמס
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 משה כלת ביוםויהי

 אלא למלאך מלאך בע דבר סוף ]לא[ )נא( אבין א"ר . וה את זה מזיקיםואיק
 בית ואית )נג( בם שלום עושה והוא )נב( מים וחציו אש חציו עצטו מלאךאמילו
 )שמות וגו' ואש ברר ויהי );ה(כתיב 'ו'( 4 )דניאל וגו' כתרשיש וגויהו )נר(אפין
 וברר אש אמי נחמיה ר' , אש מלאה ברר של צלוחית אומר יהודה ר' 3"ר(מ'
 רחרצגייתא דרסונא פרמתא בהדא )נו( יהורה רר' מעמי' חנין א"ר , בזה זה פתוכין)נו(

 דטיא דקנדילא ומאשתא )נם(כהרא נחמיה ררי םעםיה חנין( )נה()א"י טלנאוטחחטיה
ומשהא

 ותקונים.הערות
 ד3ר סי ל6 טנ'ל תקנתי כר ד3ר, מש ל6 )נא( גמ'*(, דנג'ד ברלין )רסוס פף6עיגיס
כעו

 כנוו סו5 ד3ר, סוד bY סירוסלווי ונלסון ;ס, 31וו"ר ונחזית כרת4ל' 3כ'י לנכון מסו"
hSמס סוו"כ כתג (ס וכעין (1 16 (ו hib bS, יסו6 )נב( 3לסונו.- דקדק 

~c'p 
 םל1ס

 תוום ניס ולית נ"ל 6פין, 3יס ושת )נג( שרותיו. מלוס עורס דקרך סיפך דריםנס,
 31ירוסלעי כרעולי, נטי וכן טס, חזית נעדרם לנכון סו" .וכן כחרסים ונויחו דכתעלפין
 0ססוויטס מרקס לפין, תו)0 ניס 'ולית סוולהז תפריס סס ונילקוט גפין, חעס ניס ו6יוז0ס
 o51b יחזר, "1 לפין תעם ליס 6ית 06 3כ6ן לדעת לגו דחס לכלן, עגינו l'bcווסגי
 שסם וריקנים ועתים ע6י 0סו6 ידעינן לפין דווסקווס לפרח ססכיל סס ערסנקרנן
 נרץ, כמרקס ופגיו כתרסיס, ונויתו סן ShI( כ"ל כתרסה, תחחו )נר( ע*0. נעיסן0ל1ס
 p'rn (ס ול6 סווון, כקול דנריו וקול קלל, כחדת כעין חרעת'ווערגלתיו 6ס, כלפיזיועיגע
 מוו (ס6ת

 טסו"
 נרד, ייסי כתיג )נהז תו6ריס. ס' 3קר6 0'ס תר"ס ע(ס חרת נכדרר

 סעכות נין ולסילו וכנ"ל חסר ופס *ססיקת6" סטיון נגדו וחסר קפת רוו( ו6ר6 נילקוטתונף
 ונטר חזיון נתדרס לנכון כתנ.סס61 תתלחחת ו6ט נרד ויסי דכתינ פלוס עומס פרעםסל
 )נז( ערוג. ועגיגס פתך סורית וסתלס פתורק נטעות כרעולי נכ"י סתוכין, )נו(סס,

פרטת6 כסד"
 דרתוג"

 ור6יגס ג6ינס נפ' סס ח(ית נעדרת 36ל פף3, נע"ר נתדרג סנוסח6 כן
 )ערך נערוך תר6ס וכן פרמתא, ת"ל פהרתא נטעות כרווולי ונכש פימרתא,נטעות
 דויסי ונפסקה 61ר6( פ' נתגחות6 לפגינו )וכ"מ נרד ויסי נילעדנו ח"ג: 0כתנפרטתם(
 ככליפס פי' זולנו, ו)תח(י6 דתרנעתי'[ ]נ1ל דתרנינתה דרוווג6 כפרטת6 ערס כלתניומ

 סי"פ !ע"ר  י3ווררס עכ"ל. וותוכס נרשת ססנרשן 0נפגיס 16תס רכון סלשכקליפס[
 01ען9ש" למעלס וכוון ע"כ גרעין 3ל'י פי פרנת6, נערך סעוספי וכתגכפרנותא

 כעו כפרמתא ג6ו)ר ומס נוסתגתוו)6 )עע  נסויר סת6וור קולס נרניר. יוני כלדוןספי

0סו"
 ט' וקות כמשמתא, סטסח6 מיחס נוע"ר 0גס גרור לכן כפסיקתך, לפגעו נס
 סיוזס כי רוון סל קליפס נ0וו'ר וופרס טסוו"כ k-b~nc וכפו  וועזתזבו.  4!סימלפרר?
 נו)"כ גס סגים סעדסיסיס  רק י?53סי, נעריך  מלי כמור וניפרס פרטת6, סגוסק6לפגיו

  !סדיי קפ"1 רע( h1h1 טלקוט ור"יימפרגות",
 סעיערסוס

  פרימותי מ'ללסרי
 ררייך

 וזפרן זון סווס סרעון כקליפת פי סעלות מלנו, מתחמי הארצנת4 הרמון כקלפתמי
 פירום ר"ל "פ4" ונ"ל פי סתלס ין סקו הסונט , פניתס 163101 53דו נר0תיס וסיו6תד

 כעו סרטוןכקליפת
  !ע~

  כפרן  ?פפיזסל בזם  ס3י5  ססזי'3 רע4 ייו3  וניליומ  נפרוך,

 לפרניד5 5פי' ע"5( כשי  4!3ס  ייפץ  עברין ועפרייריסי כעו  גרעין  סילס  וסוריפמרמרי
 שתחווי 'פיטרח6 סד6 רכל נפקוס עוד לתקן י0 סס חיית ונתדרס ע'6( ריס ד)תענית
 "תר כנר כי עיותרווז סן ס6לס סוולות חנין, "'ר )נח( תלכו. וותסעי דתרנינתיס נילזולנו

  אשה8 יסרי ~(hPD1  זפ'ו, רוו( 61רU1PstJ 6 6נל סס, נוו'ר נעדרם סגוסח6כיס רזבריליי  !כיסי כסדק )נס( נתחיס. ד4' וטעוני, נ"ל וכקן דר"י טעעיס תכין 6"רלוועלס
  נערוך וקיימי  רזלרי4י, מאששיזא  כירין ~יר  תפייס רען ייו3 ו3י*ומרזלרייי,

 ועפרם  רזברי4י מסית" נוכס כלת גיוס זויסי פסק6 ספסיקת5  3ימ  סביי  ייימיערך
 3ערוך ועיין ווודרסיס, 3חלוווד 'רוע ועיסית עששיועא נדל  16לי  nDIS1' בר.  !לפתילם
 וכיס ע"כ, כי ))תער63 1ו)סת6 רמיי  "hwcc  כשרין  ?י4ערלי פריר  !סדיי עיסיתערך

 0ס נח(ית וכן ווסתנתווו6, נונע )וס)ו'ר סת"תר כ'  עס0הז6 כסדין ג"כ ג"ער פ"3טוו'ר  כבעררי תרכס וכן 133קר, סןכס תרס Sb ס' י6תר 3פ' 61ר6 פ' כלפנינונתנתות6
 נ"כנ6תר

  ע60סית"
 וכן ע', 6ות רק ממוטס סלפנעו שפסיקתך ע00ית6, כעו 6101

 ערך נעערזר6עזי
 00'ת"

 ע"ח סו)דפיפיס ססעיטו ותנחות6 מע"ר ונתדרס כן 0סשר
דקנדימ
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ר משה כלת ביוםויהי

 לע"י: גשי:'ן,יה%ו:י 1%:ניל::ידללן
 של מלחמתו שרגיעה וכיון )סרן בזה זה רכובים ).טנ( והיו קשים לגיונות )סב(שתי

 הזרנו יצחק א"ר )מז( י"א( ג' )שדל'ש חהוטצ ביום אסו לו זעמרה ובעפורה)סו(

SNWי,יןך"יצי:%ל:'ן: ,ן צה":נין("ח ר." 
 והיה יתידה בת לו ומהיה למלך איל היאך[ אל הן ]ניע אמו עןו שעמרהבעמרה

 גגהם(ץגמן שן '%שם( ]יהלג'יגונגב;
 ותקונים.הערות-

ך :מנגן4  5% לש7:י%גךי:נ =ך 
3עב"1םתגע קן1 ח'35"י

 סכתרון 36ום ול6 6ודס 6ני וגס סוסן, 65 וסוווספי 63רס 1ל6 ע'כ ס5יחווויסלעסות

ל
 יםגין'בנג~':';::"'גןך;~

  tch'~ ודננו ט'0 ג' )נר6סית6סיח
 :י

 נתלחווו6 ורזייתי
 כיד

 61ר6
 (ס

 cb ננקר לנססכם

 17וכן,

,~rri 
 נ'7 קד,

 נקיעה,
 ג .)1:קו'ן 'כמנין, ,7"ןת, ןין)ו hlk-C מי

 דטניס וסיס קסיס 5נ'וטת סחי וכ5"5 2 חסרצ פס , ססנ' תיון גוסדע(ס

 h? ;,על ,ן ק7ן הנעיק 7ו' יקלע( וגן ,ותן, 7מ,ס,ק 77,1 ,( דן ,,ן;)
 נכוט על מ6תר נ',  ד3וניסעד

 נעדרן נרד, פב פ"נ. ננזיר סם ת(ית נעךרס
 3ס' (ו 6נדס גע5 נ"זר קוין כו', 3עטר0 )סו( וגו: נרד עסי סיעד נתנריססק3"ס

 חfrr 31תדרס ' מתלי:ע"ר
 נוודרס נס כ"ס ח%'ע, 6"ר )מה( . 2ק :וסים::ן ן

 1 סר',3 יסי:(כ"סנ5נ"ר
י, 6ת ~Sb פ"ו רוו( כס"ס מלקוט 06 לעיל חחסרסנ)תי

 )י:י;:.ן'"י'ןצ יו:"' ,י"ןן"ק(ו"ן.,:ןק:.,י,י.:יןסי
 "' עח33ס (( 65 תן oic ת6נור סווזפיסיס סססו)יטו סס צ 5תקן ים וכןמסלפנעו

 פ5וךוי!לימר  יעזן !יריער 11 16 וגו' 1vnr ~nrr  צ:ליער  %41
 6סר כ56ס רניס ע6עריס לספתי השכחר4 של9 קר6תע עיו"ד ו3ע"ער כו'. רחןתי"תודמ

ססתיטו

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



 סשה כלת ביוםוהחי

 וגן:עב! גן :: מ,1 יייג%"ן יע""יץךלי(הג'קט

 ם גי:ההבלבו לה קזמיזת(ננגי יהבןהב:יא%י WNnpl%'iNiם%
 לבוש לי יש מניין וכי רגולך אדוני א"ל כזה, לי עשה א"ל סרנליטון אולו)עם(

 ותקונים.הערות
1hOtD'nVW~nIU'nCk1י %י:תשנ:צת%ז שגונג שגפ:ג0ג שפן י ני"ווי"1),"יון ננ ע::י~ין% i~rP 5מ

 isf "5 1]11 י ע"ע"
 ס מע(ןי6ת יס3 )י9 יי 1י6

 נוס ועיי'ט ע"6( נ"ס ד9 פ"נ )ת"נ סעתיגס עסו"י קונס 64י תואק
 י ק

 ן"יון4נ "::י::,:צ:ע,",והזל(,י:שך; מקח" 3סס סני5 0"ע1 תרו כילקוט 5ו5ס (Stn1? נכ'י וגס וחזית נת"רנעדרת
 פ" כתג טס ומתוספי קוגייס ס*6 קוכט"ו חווו ונלע'( עתודיס כגון ען 50 קורותפי'

 סקנ"סתת :מתי "ןש "::',ןן:י:טג :גי:1;11::מו ץ4 :נ,(ו":'ג%נגןלן%נ~"~ל,קלוו
 כו'. גנעוג'ן 6רנע דוווח יודע ייני רנ0'ע לפגיו 9Wb כמרפטו. סווטכן 5ת וסקלותש0נ' 6רנע וסריסו מעל6 50 9ק :י : ,זיעיסק

 לככון היער פ"3 נע'ר נעדרת סונעת'ק, דלג ל לננס 05 עד ווכ"ן לנגס,"0
 י"ע5נ0ס 31יל"יטמוק:יגיעגע

 נחי' רניגו נני"תזנוע" שפסי"ת".ניתס
 תרומסוו'ר

 ייריע5
 ר' גטם טס וג 3נל"5 ר' נטם 0ס 31ת('ת 3נלס ר' :גנ*ונ.2נוודר0ג113:

~Dm
 יחדיר ווינ5יטיזן "לו )עם( 5נד. נרכיס "'ר נעוור כרנוני 31כ"י ס*ההר, סס

C13SOC" ש"יל:וןוגע"::"1: ב" גגינ;חונ 
 נהן:ילןך,::ן ו ףויפ 1'וצ;י::גל'י.ןש:
 כרמוי נכ'י וממעתיקאלו,

htec-JCP  ססלסוסלכולס סיי סכסיעתי לנלגרסת כמולס 

וס'"
 כ5ת גיוס דויסי נפסיקת6 ערג5יות "ולון (str: "5ון( )ערך סערוך 0סכי6 מעלס

מטס
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ך? משה כלה ביוםויהי

 אם למשה רקבנה אמר )פא(כך בכבורי, ואני במימנך ופ(אהה איל מיגלימוןאלו
 ויורר , rw l~yD~- שלי ם3קלימין )פב( מניה אני למטה שלמעלה מה עושה.אתה

 שמים עצי לממן אף עומדים שרפים למעלה מה , לממן ביניכם שכינתיומצמצם
 שהיו מלמד אבא א"ר )מר( קרסים, )מג( לסמה אף ככבים למעלה מהעומדים

 ברקיע: הנראין ככוכבים במשכן נראין זהב)פה(קאסי
 אהל )פז(זה )שם( לבו שמהת וביום היו חיתונים )פו( שם( (fnw חתונתוביום

 ביה בנין זה לבו שמהת וביום מוער, אוהל זה התונחו ביום ד"אמוער,
 כל דוקים מי בשמלה סיף צרר מי בחפניו רוח אסף מי וירד, שמים עלה מיישח( משה: כלת ביום ויהי נאמר לכךהעורמים,
 עלהשמים מי ד'( ל' )משלי תרע. כי בנו שם וטה שמו מה ארץ,אפסי

 על ה' וירר וירד, בתרועה, אלהים )פמ(עלה ו'( מ"ז )תהלים בו דכתיב הקב"הזה
 איש בשר כר ורוה הי כל נפש בירו אשר רוח, אסף מי כ'( י"מ )שמות סינידי

 אפסי כל דקים מי ת'( כנו )איוב בעביו מים צורר , מים צרר מי ( י' י"ב)איוב
ארץ

 ותקונים.הערות
 ירפס ידוע, ותרנייטין עכ"ל. ננ5גן( כולו 8201 כל"י %5ון פי' נורגליטון %5'ן ס'5תסס
 Wargarita תרגריטין כווו וסוף תרגל ערך ונ"ל ווווספי ערוך עיין ונרגליח6ונשי

vaeyaelf~le)1 כי )פערלע'WS ט3פדרס מעירותי תלים זוררת ונספרי וותתלפיס, ורי"ט 
 כולו כורסוון 1Stb חנוותיס b)b (כריס 5תר ל53 לעתיד .3וו5וור ל"3( ס"פ רנס)ויקר*
 סל כסד טל טלכס ע, )פל"נ( מס נתדרג וכן כולס (סג סנורת ר5ית' סס"ד נקעדסל
 5,ל1כירסון 5ל6 אינס טלי ע" 6נל עננים, לסם עטו ו(סנס כססם כלד"ת סירס(סנ
 מ13כדגגר סס'ד נקי, דדס3כולו

 וולכ"
 גקי" דס3 "כולו סוולות ע"כ ]דדס3(. גל0 ע3ד

 זולת תן ספירות נגדו רסס 5סר וופרס k-Phn פגיתס סונף )קי" דדס3 "כ1ל1 ססנ'ו3וו6חר
 XPvaoC כרסון וזון כהו אפי' 620 תן תורכנ ש0שע424%9 וולטוןיתי כסו"6ולוכורסין

 סניף מערוך מנעל תרפס ליס וסעד (ס3. כ1ל1 פ" Holoohrysus נרותי וכן (ס3,טפי
 3ס' חסת ושדרס ס(ס סנו5תר נטנס וכן ס5לס נולות מוספת נלי סוס סוודרטת5וורי
 כסינונך "תם )6( ס"לס. חלות לחסרון לכ 6מ PJCI~ %3 אסלת ונתדרג יפס,כילך
 כ"ס לתסס, סקנסס 5וור כך )פא( נסתתניך. 5ת oc וכיו"ר "(ית נתדרג נכנודי,ו"ני
 יכול רנס'ע "פניו "זור ווטכן 4 עמס סק3'ס לו 5תר כך D"D טס ונתוית כרווקיככ"י
 עותדיס D'UC עני למטס עטס למעלס ר51ס ט5תס כסס כתנניתס S~b כתומו לעטות5ני

 עוססווס "תס ו5ס ניעלס, סל נ6יסטרטי6ס כגתתים עוו)ןיס 5ל" כ6ן כתיג 5יןסעוויד
 ר' OCJ 5חד נוטל עוד סס וחזית כיונך וכן וכו', JU5p)D ווגיח "גי inuns-סלוועלס
 סוף פל"ס טת"ר נעזרה 1"כ 1)סגס ג"ס l')tP'h לו tcc' לתלך מסל עיי ספסר"נין

 נכוי 5נל סס, ותועו פי"נ נת"ר על"ס טנו'ר ננודרט לנכון כ"ס סנקליטין, )פב(תרוווס,

 נססנעריך
  נ רויסי סכסיקת"

 ריעסס לנזעניט ש0עזץגיצש0  ולית הכוולס טס, ; י ן
 5"ר ג'ל *נ*. 5"ר )פר( כוכניס. סג" טס ונוו"ר נחית קרסים, לפג(פערויתלילנ(.

 כו'. (ס3 קרסי )פה( פיס. ובסולר טס 31ו)'ר ות(ית כרווולי feJ וכיס 636, נרחיי"
 htP). ריס נ"ט )ט3ת נגלי ועיין כ"6 סי טס תר5ס יפס ועיין סיע פ"5 תגלסירחלווי
 31וודרט 131ו'רטס, ק(יח נתדרס כוווטס51 סיו חיתתיס סעי (ס נ"ל סיו, תיתוגיס)פו(
 6וסל (ס )פז( . קרוטין לטון וק7שתס דרס )וותר, סיום וקדסתס טג5וור סייס ססנתיר
 3))"ר 3וודרטעועד,

 סנוסת"
 תורס רנרי 15 ייתי  ונתיז תורס, וגתן (ס

 פעורי ספריי
 תתפתו גיוס ע"3( )כ"1 תענית 31))טנס מל"ג,  טת"ר  כאררט  ועיין לנ  תטפפי וזרוקר'
 יוס'כ חורס זוחן (ס ד'ס ומירט" סווקדס ניח כגין (ס ל13 טרקת וגיוס תורס זוחן(ס

 3ח"5 ועיין ס"תרוגוח, לוקות 13טנתגו
 עו)סרט'"

 ספיפר  כל  סריס, עלס ווי )פה( . טס
  31ו)דרס  סס נפר כגרהם  לפלס יון תפעמי, רפן tScn  ניציות  סממיעחי  3סס  b31Wסיס
  יפפין  וטס מ"י סלרפמפ רנתי  ונלפיעפי' פ"ל,תטלי

 bJh נ"ר תותופ5 רי מפי  כי
 עלס לפס( וכו'. 5פפר  נסע3'ס  לולו יווימ עלס פי פפי  יתעין ר' ויעסל רס ~סרועיין
 נפרופס,ילסימ

 ו)3י"ימ  לפקוס כמקוס עונר כטס51 13"ד כתלך סייס טס רנתי  נפמיזסי
  סנפירים2
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 משה כלת ביוםויהי

 שמו, צור שמו %א(מר, ב' )ש"א ןמהיה ממית י )צ(ארץ,
 שדי4

 צבאות ה'

 אשרוהיו %  שאינו  ושהוה גשמים ומורירה לשמים עולה שתמילתו 'זההוא

 חיא יי'אוה' )ינ( ייי ה איה.)יו(ה'
 י.ניבהנמי"הן,'קח'ואויהי

 עלהמי
 שהק

 01שהזיהאלהיםילנ'( דכתיב משה זה
 זהק)9שצר

 )% מי ה% (,נ
 איץ

 רמשכן את משהצ כלת ביום ויהי א'( ו' )במדבר שנאמר פקד אוהל)ק(זה

 ותקונים.הערות
 פ' ס3תנתונו6 ל'(די )וותנרת נשרון ")וורס ו)לת' וכנר לפניו. ותוקעיןסלפיריס

 DP~h' 1,1"'ין ן:::,לען,ןףןיטו","יי;ה'ילון שנא י::, :ק,::הקן4:ה:"נןנש ל;גוש:ש::ן:ו

 ע :; :: ' : נ עןווי4,י('ייו ן :::, רנן : , /aa 0ו:ש %"::ך:נרן
 "1,מ: עק וודות. ,.ג (לוש סל. תם h~DCt"1%ייעל:סין:ישט

:ק3"ס
ק

ת '
 %ט: ש4::י%:"בו 3ל6ת

 נתפניו תעסרותע וותלק ססו6 ](ס 1כ5"ל 3' (ס עד 5' (ס %ן דלג וסתעתיע סלתס,:ורש

 ש4(1יי-"י1,,51ש נכ"יכרפילי לנכון וסייר ,  יעש עק5ק צינו (ס ( 9 "ת ועו%ס 5סעי1עוזר(
Suג%קת,וסי %טג"הן:ג:יק גגי:ת116.2:1: נ:,):הו:י 
 צ:חק3ת"ס יין יחס יייס %טני:ג11ן:":::::ע',ץצז(סתיי D9b' %::ם

5:(פ:ב15"שש,%1נ'ם:גהג,ן
 1:"1%",י:""ץ"יש ,ך:גנ:"::1.מג%ןו"""י..:נ(ה;"'ו""יל
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ן סשה גלת ביוםויהי

 את לוותיק הא( יאפי בן וכמעון ר' בשם לוי בן יהושע ר' עמו, הוקםשועלם
 שלא שער עמו הוקם ע"מ עמו הוקם מה רגממבן הוקם אלא נאמר לארמשנן
 נאסר לפך השלם נתנממ )'קנ( ראשכן טשהוקם רוחת %( רשולם היה רגנשבןועקם
 אלעזר ר' , לננונא רעלה"ו(כלהא לקה(ביומא כתיב )קד(כלת סשה כלה ביוםויהי
 הקמותיו, שכלו ביום טשה כ5ז ביום. אומר אלעזר ר' , טיטני בר שמואלור'

 קרבנותיו מקריב ובקי בקי ובכל המשכן אח מעמיר סשה היה ויום יום בכלל4(תני
עליו

 ותקונים.הערות
 סכסכן, "ת לסקיס ווסס כלת גיוס וימי ]טג"תר[ ~l)cnk (ס 6תר, רינ'ל נסס ור"מ ל(נ'

 *רן Dnb' כל סקיס נוסס וכי "רן tDnb כל סקימ ינ' מנוסחך פי"ג DC ננו"רונוודרס
hSbתס31ם סלמון ממסכן, 6ת לסקיס נקא( עתו. סוקס ססע1לס נוועד "וסל לסקיס 
 ספסיקתoc3 ,6 תסיח רווו נ60 ונילקוט מס נת'ר ונתמרט כריגולי, נכדי לנכון631111
 עונו סקיס "תר ערכן סערכן 6ת לסקיס 6ל6 ג6ו)ר, ל" סתמכןלסקיס

 זכו"
 סל* סעד

 כלת ניגס ת"ל סכתנ ;ס נוודנר נפירס"י ועיין וכו', רותת מעולס סיס סוסכןסוקס
 תעווידו גוסס סיס othlink1 ינוי סועת סכל וזיווד סקיס 3עס נבזור ול6 4שקיסתרס

 סיוס "ותו לסקיס, עטם כלת נעם ג6))ר לכך פרקו, 1ל6 סעתיוו סיום נשתוווופרקו,
 6ת לסקיס סטסת6 לפגע וס" ס(6ת, ווספסיקת6 13נעיס ודנרע עכ'ל, סקיוותע,כלו

 כעס סכסכן סוקס ניוס (1Wh ול6 סנוסח6 סיס "ולי "ו סקיס, D1'a גינתר ול*סערכן,
 סווסכן לסקיס ג'כ 5י0י ס'( ~hpD לשיף רנתי  ונפמיע50  סכינן.  סועמ י"1( יוירועות
 ויקם 1('ל כתג י"ס( ת' לפקועי סטורים 33על ור6ית' סווסק, 6ח bih כ6ן כחיג6'ן
 כפסיקתך ד6יוו6 ;לנעלס וובכן לר13ת tl)~WO 6ל6 ג6תר, hS תרכן סעסכן 6תערם
 ספסיקת6 לוו6ער כען עכ"ל, ;למעלס תסכן לו לסקיס ס5תעלס לתל6כיס סק3"ס;נוס
 "'( י'נ נסוסע רתת בפריס ככנר סכתונ ונלסון רותת, (ap) סלנו. hnptD~bI ל6רנתי
 לעוווד יכול סיס ל6 ססעעס כ6ן ור'ל רוויתך, תרמסרעד

~prp3 
 ורעד. כרחת 6ל6

 תלסון ס61 כי ל3ס1ד, נוו"ס נתנסס, נטעות כרכולי 31כ'י נוו"ר שדרם נתנסס,)קנ(
e'DJB~sis ונבתר 631111 הסיד, תחן עגינו "[ר cr סקיס ווי ד'( ל' )ווילי נפירן"י 
 גדרת כך 6רן בפסי כל גתנססו סנסקתחו סתרכן 6ת סקיס 91 6ין "פמיכל

 גיוס ויסי וז"ל סכתנ סס 3נ)דנר נפרס"' לתקן מש k~hln וגוס כתינו כלת נקר(עכ'ל. נפסיקת"
 ס עכ"ל, לטופס סנכגסת ככליי יסרבל סיו סתסכן % יום כתיג -כלות נוססכלות
 כתע, כלת ונ"ל דכ6ן עספסיקת6 נונע כרפ"י ססוו6תר 'דע ול" sttr רס"י טלדעתו
 h'3w מנגו ("ל רס"י כ' נטעות, רנס" "3ווך3ר נרן"י סס נייגו וגס 141 3ל" חסרר"ל
 _61'נגו "ותו, ר6ס ,bS סו1plhn ,6 כי ווקום, כסוס 13)"ר סתדרס"ת

 תו3"
  קדתק. נסוס

 נוס גתקסס וכנר חסר, כתונ ס" כחו כלת דרנו תל", כלות כתיג כלפנינו 44ומנס
 תיע* א' ניס, דרט'גן כלת תסיק, כלות מוס (sffr רג'ד( דד פנקס )(סר יעסיעכ*נרשף
 וו"לפ" כינד תנסון ליןדררסיגן

 להגרע (hl1hnDIh לוןרןו לית 67'טן טענתן 1ל" 3'ת6
 , נ6ור'ת6 )1ל6 כלות כת"נ ס6 "חרת, נ6ת י6 6ח (bnSnb 16 וי"ג דסי6 ונגיס"ות
 תלבין, ן6ינון תסרין תינן "ינון על 6ל" כר 1'"1 דסק ))נ'ס  6ת לווגרע רמו לון יסיגתקן
 תכי ק3"ס יילס נתכסיטין כלס לקרט להיענד דיכלין פרוסין כל SP1 תסרין, ד"ינוןווולאין
 עטסי  כלת ניוס ויסי fh"P דנקי"ח )נס6 מסר וכן כו', רעלת ניות6 )קה( כו'.לתענד

מפסיקת"
h~Dn טפין ;ס כי וזונן  וקינו ינ',נערך כלת לוס  

 ך
 ר6ת ל'(

 כלת" תלת וכבןטופס,
 )תסיס תתופתו ouln1 חופס סור6תס וגנוג6 וותס, כ5ס עג')ס

 31ירוסלתי נ"1, פ' 110 ספרך יוס, נכל תנ' )קז( סורי. נלסון סי6 וכן חנגיגיס, ו'("ט

יוזו"
 6' מלכס פ"6

 ומעתידו סתסכן *ת תוסת k-cn סי' סתלו"'ס 'תי ;נעת כל תני סנוסת"
 נת"ר ונעדרם תסס, כלות ניוס ויסי )ר גס" 31ספר' סענויות, "ת עליו וסודרותפרקו
 ותקרינ וווכחו ונוקר נוקר נכל סווסכן 6ת תעריך גוסס סיס סוול61'ס 'ת' (' כלפית,

 פ"1 רנ5  עולס  ונפרר גפר  העררה וע"ס  פרעו,  ול5 1ת1;חו סעחידו סיוס "ותוווופרק1,
  קרבנות ltsv  ותקרינ  וניר  כער נכל  סניכן 05 יעתיר  ערס סיס  סילויימ יריי  1'כל

ותפרקו
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 משה כלת ביוםויהי

 ומרקו העמירו בשמיני אף אמר נהמני בר שמואל ר' )קם( ביום, לעבורהמסול, הלילה שהקמת מכאן זעירא א"ר )קח( , פרקו ולא העמירו ובשמיני ]וממרקו[%יו
 ביום ~יב( רמשכן את להקים משה כלות ביום זעירא %א(דא'ץ לפירוקין)כך(מנין

 ! הקמותיושכלו
 רמזיקין שכלו )קיד(ביום משה כלה ביום אמר אלעזר ~יג(ר' יוחנן ור' אלעזרר'

 באהליר יקרב לא ונגע. רעה אליך תאונה לא טעמא )קמו(ומאי העולם,מן
 ממקום ללטר לי מה אמר יוחנן ור' , העולם טן המזיקים שכלו משעה צ"א()תהלים

אחר

 ותקונים.הערות
 6חר ט61 סם נירוסלנני כו', נוכלן (עירך ""ר )קח( פרקו. 1ל6 כעתידו 31סתיג'ותפרקו,
 3'וס פרקו onS ד6ל'כ ק"ע נעל סרג סם וכתג ופרקו, סעווידו נסתיני 16סוו6ו)ר
 לסקיווו מונרך ולכך מקוית כסקר נלילס 0ית0 סר5סו)ס דסקוותו תטוס h5-bססוויגי,
 פטורך סל'לס ;סקרת עכלן גיוס ע6י סכומח6 ;ס 3))"ר )נעור; 0יוס. לע713תפכית
 ונרסס סנדרה, 3סס (0 וולטר 0ני16 עטרות, עתר ד"0 ע'3 פ"( סנה נתוס' ורשתיכו'.
  ךל"ן לית6, סס כי ;תיני" פ' חויתן נטעות.סס

 3עדנר גס6, פ' טפרי מל"ו, סיף ממרי
 ספרי, 3ספר6, שוור, נחתני 3ר סת61ל ר' )קמ( ס"6. 6% יווו6 ע-וסלעי פי"3,ר3ס

 3))'ר נוודרט ועיין שווור, יסודם גרני עסי ר' סג" פ"( 037 עולס 31סדר ;ס,וירוטלווי
ש"3

 גוסי
 וייפרקו תעת'דו וחס סיס יום נכל פעוניס סנ' "ניר יוסן 3'ר חייל ר3י עוד
 עפמיקת6 6101 ע"פ % עם 3כל כעסיס נ' 6ו)נר סנדול תכעס ור' נערג, )6חת6תתננוקר

 וונין מתפרס סס -pffp3 וע"ן כו'. יוחנן דר' דעתיס על 0ןס 0ע6תר לפכי 6תדת6)ור עוי ;גוסן טס נירוסל)וי עיין לפירוקין, תנין )קי( . נרעסלוי6( רסוס נ' )מיתן פאסרנתי
 3'רוסלוני (עירק, דמ"ר )קיא( פרקו. ל6 שוב סר6סון ניוס ססעונידו כיון דל))6לפ'רוקין
 סליתו סווילו6'ס ינוי nPJc3c ס'וו סקווות'ו, סכלי חוס )קיב( . (עהך6 6"ר סטם'ולד"ר
 6לע(ר ר' )ק'נ( סוס. 13 ויפילו פרקו געווידתו נורך סיס כולך וכן יוס, כלופרקו
,"mbס חונק 4( סיוון נרעסלו'6 נדפוס ס"ס רנתי 31ססיקח6 פ"נ ננ)"ר גנדרת) ocJ 
 סרתנתדנריס עיין סוו(יקין, ניוססכלו )קיר( לחי;. 4ק נסס 'ותנן דר' ווו6תר כתנן,ר'

 : צ"ל סכתנ ק5"ט( סיתן סניו( )ערוגס כשי סלקט נסנולי 1ווג6תי פי3. ריס גל"רנטירת
 וו0 לפי בנימין 4' 6ח' פי' שנת ננוונ6י עליון נסתר יו;נ ס)ו(תור לוזיר גוסניס'ולתם
1~Wbtstr~ 'פנעיס סל שיר ע"3[ ט"ו דד ]610 סט1ת6ס ידיעונו פ' מנושת 3)וס Jcv 
 שסקים 3סעס ע"ס רניגו תסס לזורו סוס וסע(עור ווחסי ס' 6תס כי עד עליוןנסתר
 חווטכן 03קווח עמס סינוורו ולפי עליון נסתר יוסג s~rl ;ס רפ"י סניך ךוכן סכסכן6ת

 6לסיכו ס' נועם ויאי ידיכם 3))עסס מכעס סחמרס י"ר דירכן וחס נוסס 6ותס וינרךדכתע
 לפגינו 6101 עכ"ל, 3ת'כ "'ת6 ו0כ'עליכו

 נספר"
 מעדרר גסנס גס ט"ו שתן התיני ל

 נפסיקת6 וופורס וכן מעולס תן סיכלו סיו(יקין על ומתפלל פ"ו[ 637 עולס 31סרר פחנ3ת"ר
 תלעס ל6 וש"ט סעולס תן סוחיקין מכלו ניוס ר6'6 כלות ניוס ווס כלח, ניוסדרסי
 ללמוד לגו עס 5ר" סעולס, וזן 0נו('קין כלו ע06לך 63סלך, יקרנ ל6 תגע רעםשליך

 6ין ט3ם3ת ולפי סוו(יקץ, תן יסוורך וי;וורנ ס' ינרכך טנ' נוווקוווו גלווד 6חר,וקוקוס
 לוונר נסנו ע"כ כוי, שיזוור גריכין ומן סמל ליווות ;נכנסין עתס לפיכך וכו' סווירסנריכין
 כוודע סוו(יקין ען גיסגס, וונדין סוו('קין יון ל0וולט תפלס נו ;ים ;נח, נו)וג6י ס)ו())ור(ס
 גיסנס הלא' רעס 61ין , רע0 %יך ת5וגס ל6 כתך"6 גי0נס שדץ ומ', 6לד נוגדךיפול

 חשל לדגרי כזין גי0נס bSb רערי והין סוו6נ)ר גסיוס עכ"ל. רעס" ליוס רסע וגסכוודקה
 נר"סית פ' ('ל גילון hnh' 7רנ נם6ילתות ושין , nwv ש'6 ע' h"u  171 גדיש 17לדרים
 סילינ)1 ;כנר לגסגס חקרו והותר סרוחות SP וווחנס ;610 סגולתך רעת שיכר( ע6נתוים
 ונכהן כו' "למינו ס' (DP1 וימי ו6ונוריס או"ם נסדר וו(כירין שראל ולכך סדריסן. 6חיסר6ל
 סיר גאון ר"ע ונסדר סמ"ג רנת' נססיקת6 ועיע עכ"ל. סנחיח, נו)וג6י נועס ושירוו(
 פכ"נ. רנתי 0פםיקת6 למשוור כ11ן וכו', סנת נוווג"י כד6תר'נן סס וווים שנתתוגתי
 סיו סוושכן סוקס ;ל6 עד יותנן 6"ר פ'"3, רים נוו'ר נעדרם כו', טעת6 ושי)קמו(
  ספולנו,  )ון  l'"v~P כלו למטס, טכינס ;טרתס  סיוטכן  וווטסועס נשנס, )ותנריןסע(יהין
 וננ6וור כלכנינו. הלעיר ונר' סו)6ער 6101 עועד. Skllh (ס 63סלך, יקרב ל6 -ונגעסס"ד
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ן משה נעת ביוםויהי

 פן קק(וישמדך כנה( )במדברו' וישמרך, ול יברכך ממקומו, )קמז(נלטראתך
 ביום משה כלת ביום אמר יוחנן )קיה(ר' לקיש בן שמעון ור, יוחק ר'המזיקים,
 וההרות וקנאה איבה היתה הטשכן הוקם שלא שעד העולם מן איבהשכלת
 וצדק וריעות וחיבה אהבה נתנה המשכן משהוקם אבל , בשלם ומחלוקתומצותא
 ש( פנה )תהלים , וי האל ידבר מה )קימ(אשמעה מעמא ומאי בעולם,ושלום
 )בטיבר שלום לך )קכ(וישם ממקומו נלמר אחר ממקום ללמוד לי מה אמרורשב"ל

 אין הטחכן את להקים אסר יוחאי בן שמעון ר' בשם יהושע )קכא(ר' ל"ו(,ו'
 הוקם שלא שער עטו, הוקם עולם עסו הוקם מה הםשכן הוקם אלא כאןנתיב

 העולם: נתבסס רגושכן משהוקם רותת, העולם. היההמשכן
 ויקדש אוהו וימשח דכתיב טכיון א'( ז' )בטרבר אותו הקרש אוהו ך'נמשחלככב(

 אבי אייבו ר' אווזם, ויקרש וימשחם נאמר רכבר קלי לאאותו
 מושח הי' כאחת כולם טושח )קכג(משהיה אסר תר לקיש, וריש קיסריאהחליפא

 לעולם ומשיחה מ4ר( הזה בעולם משיחה וימשחם אמר והדינא ואחר, אח-כל
 היריעות את ~קכו(והברת י"א( כ"ו לשמות האוהל את והברת )קכה(ורכותההבא,
 אטר הר לקיש, וריש קוסריא ההליפא ור" לוי ור' יודין לק4ז(ר' ו'( שם)שם

 והברת אטר והדינא ואחד, אחד כל מחבר היה כאחת כולם מחבר)קכח(סשהיה
 : למשיחה וא' למדירה אהד אחר, המשב! והיזק היריעותאת
 והם במצרים, רמטות נשיאי הם אבותם, בית ראשי ישראל נשיאיויקריבו

 שש ה,, לפני ותפנם את ויביאו הרגלים על הפקודים עלהעומדים
 )קכמ(ערכי שש כנגר שש בראשית, ימי עממת כער שש ג'( ב' ז' )במרבר צבעגלות

הבשנה

 ותקונים.הערות
 ע31" יוחנןר'

 לה מתך ינרכך סקרך כי ורוקותו, נלווד )קמז( ר;נז5. נטם מס נעדרה
Shוים" קינותי סייס פ'"3 3ת"ר נווורס סת('קיס, נון ויסתרך )קיז( מטס. כ5ת גיוס וימי 
 נוודר; 6תר, יותנן ר' )קית( סעופך. תן סוו(יקין סכלו כלות גיוס ווסו וולס כ5תגיוס
 ס*5, 'דגר עם ovncb )קים( מיתון. 3"ר יסודם רני 3סס מכסן נרכיס 6'ר ומ"מנעזר

  ונווררס י6( )סיען פיס רנתי )כפסיקתך עתו, "5 ט5וס ידגר כי 7קר6 סיפך ע5סכתנס
 עו"ס. ווד3ר סכתונ סנוורכן תנין 35"ר דנריס, סוספת עוד 3וס ט פף3 רקנעיר
 'מוסע ר' )קכא( תסס". כלת ניוס חסי "tnwth סייס ;ס גונדר; o1SC) לך ומס)קכ(
 (ס כ5 ג")נר כנר כי תיוחר, סו6 סעודכן נתנסס עד ס(ס סוו6ו)ר כל כו', רט3"נ3סס

 16)!1 ויקרס קותו ויננסח )קבב( (6ת, מסר כרווו5' 31כ"' bmtfi רוו( נס6 31'5קוטלנעלס,

 וזכיון 6ותס, ויקדס ויסתקס ונו' 6ותו ויקדם "1ת1 ויבטח וכנ"ל קנת תגותגס ס5ט1ן .כו'
 3ע'ר 1נע7רס מער 7ננר "ותם, ויקנט opcntl קרי ל" "ותו, clrtt קותו ויתססדכת'3
 65קס קותה ויקדס קותו ויתרת 7כח'3 תכין כה סנוסתא וני5קוט, כרוזותי, 31כ"יפ"נ,
 סס, ני5קוט גס ום'ס כתחת, כולס P~7W עססיס )קכגן . תוחס ייקדט מנוטתם כבעי737
 תוסע  וסיי קור י"ת7 "חי כל עו;ח עטסי' סגוסק", ש"נ, 3ע'ר והתדרג כרת)לי נכ""53
DSD.6ני ;ותע 16ת1 ויקדס צותו ויווסת כות. סוס ויסי 3פ' גס6 נספרי זעתן כצתת 
 עד גוסס 6חד קירס ;5" ווניד 6ותס ויקיט וינוסחס וך5 קדות סיס טגווסת רביוןר"סון
 13וסיתס לדורות 6% ע"3, ת"ו סכסךרין נגתר6 עיין , לעוסק ותסיחס )קכד( כיס.טגיוטתו
 ו5ןעחי ע'כ. 5ע'5 סכלים כל סוקדטו "לו ט5 ס3תטיחתן מג'ו סייס טס נהר31וודרט
 ניוס רמי נפ' נן6 פ' .נספרי h~nc 6תר נעוור ~Dte'1 ווגיס וו6קס נוו7רט סוספססי6
 ליתר לנר וס14 )יער לחס  יוחס  ,C1pt  ויעטקס "ונור "ר3י : טס מסקרי ו("5  נוססנלזת
 5ש'5" סכליס כל סוקדסו "לו סל סנווסיתתן  תגיד  ויתכעס  ת'ל גיוס לותו ויערס שתוויתפפ
 13)דרט ס6סל,. "ת וחגרת 1דכ11תס )קכה( וכו'. 16וור ר3י טפל נונדרט לחקן ים לכןע"כ.
 סכסכן וס" דקרך סיכך דרס מיריעות, 6ת ותגרת )קבו( ליתדן. סיס מפסוק סנז,נוו"ר
 יזין ר' )קכז( '"ג(, ל"ו );תות סיריעות "ת ויתגר סכתונ וו1נ6 סם נוויר ונתדרס"חד,
 תח5י65. 6'ר הנו ר' ס5פניו נתאתר כתו סנוסת6 כס גס רק סס גננ"ר נוגדר; 5'ת6 5ודור'

 עתנר עטסי' ;ס נעיר 31עךרס  לרכולי נכ"י פס  גס ליפת,  כלפ כענר  תפסי')קכה(
"ת .3ס'.'פס שית נוו7רט כיס סתטגס ערכי )ק4ם( כ6תד. כולס תתגר סיס 61חת "חתכל
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 משה כלת ביוםויהי

 וזלפה. בלאה לאה רחל רבקה שיה ? הן ואלו האמהות עאצ כער ששהמשנה,
 )קלב(לא וק ואלו עלידק, מצוה שרשלך פצויו שש )ק4א(כננר שש יוחנן~(אי
 ירבה לא וזהב וכסף , נשים[ ]צ"ל סומים לו ירבה ולא טוסים[ ]צ"ל נשים לוירבה
 י"מ(. ישו )שם שוחר תקח ולא פנים תניר ולא משפט חמה לא י"ו( י"ז )רבריםלו,
 )קלג(הכרוז ראשונה מעלה על לישב עלה כיצד לכסא, (שה4 מעלות כנגרשהש
 הברוז שנייה, מעכה על לישב ?לה סוסים[ [ir-Y נשים לו ירבה לא ואוטריוצא
 הקרוון שלישית: טעלה על לישב עלה נשים[ זצ"ל סוסים לו ירבה לא ואוטסיוצא
 יוצא רברוז רביעתו, מעלה על כישב עלה , לו ירבה לא וזהב שסף ואוסריוצא
 תביר לא ואוסר ירוא הברוז חמישית, טעלה על לישב עלה משפם, תמה לאואומר
 )קיר(בא שוחר חקה לא ואומר יוצא הכרוו ששית, טענה sy~ לישב עלהפנים,
 לכסא עגול וראש יושב. אתה מי לפני רע לו אומר שביעית מןלה עללישב
 וידות דכואה )קלו( קתררא כהרא )קלה( אחא א"ר יש( " א' נמלכיםפאחריו
 צב מימיקין )קם( שרי דמלכא .וק נקל"( , הן שבעה ולא רקיעים, ששהבגנך כקלח( שש נוגעת, ואינה נוגעת )שם( דבובת מקום אל )קלו( לכסא ומזהטוה

דומות

 ותקונים.הערות
 סויט 3))דרמ עין ווערכס "Pc5 ערכי ופי נו0כס. סדרי מס נעזר ונתירס רשתי6ת

 ""ר )קל( ססלכות. 6ת עלי יוסדר 0ס61 כסדרן כערכ; ווסו כערכך ")ום onhl גוסשווור
 לקלאןכנגך סיע. רנ 6נ)ר bnfb ססס, ניעים גל "סתר 31עןר0 ים, 3ת'ר שירןעתכן,
 סר6סוניס סלבס כו', ווסתסם

 נקר" תונ"
 וע'3 ע"6 כ"6 ס)סדרין נתסוס וכפורס

 נחלך, כתוניס הגס ס6חרמיס, סלטם 36ל ד'. ג' 3' סלכם פזנ תלכיס ס'31סרוונזס
 ירנס 1ל6 סוסים. כנ"ל נכניס חקיתי יסים, לו ירסס ל" )קלב( וסוטרים. נסופטיסרק
 מכרח יג( רנס. 61סתר %3ר ונוודרס כרכולי נכ"י נטעות וכן גסים, גזל סוסיסלו

 דיות 3וו*)ור כד"ית6 סכסך, ססנינ סווריות ניוי גרסוויס סיג סכת31יס סונור,יוג"
 ווסונסת סנירסי ט3יעית, תעלס על ליסנ 3" )לט ע"ס. קייט( 1WD נכלנו סלתס'כס6
 וועלס על וסתלית כו'. לו לותר ליס3 63 כרתולי ונכ"י 5כס6 סיו תעלות טס רקכי

 פ34. נתיר נעדרם ועיין דנריס. סוספת מס לסתר מודרת ועיין טסן ליתרסניעיז
 ס6ותיווע, כספך קיירת6, כסך6 נטעות סס תסתר ונידרס )ק"טסע7ער(,תכסף Cathedr~ Ka~idpa ונרותי ניוגי ופי' נדר(,ל מורגלת תלם , קת"דר6 כ0ד6)קלה(
 עטן נרקיס למס סיס סונטות "ותן לפרם, סד"כק

 כתיי
 דווססז יו( קדירס,

C~VW3סתר" oc 'כי סתר, 05 6ין 6נל ירגם. ת'י ('(. ו' )תמליט ערסי דדרגס, סני 
 בניסן על ותסס ע"נ, טי( דד נס)סדרין כמנוקר רננו, תסס וסוף 0נ3'ד, לוווסל6סעז6 וסקת7ר* (ק)יס לע' קת7ר*וח ע"6 0ס סס" וסיו, 7'ס ע"נ נן6 סוכם סתותן מכחנונוס DV~ יתנקר ו46לי כלל, נוונן לס 6ין לכניט, סו" כליסר וגס דדרנס קתדרת סכו)סחס
 גרניט :ינד bo סגירס' כרווולי, ונכ"י סס, ניז'ר נתדרס ספנת, כקוס "ל )יז(ע"ס.
 וסו" 0יוגסי נפי (0נ 50 ועטרם , נרסוס יונס 6%חור'1, לו נתלם (סגסל

 mePn יוסג
 רקישס. ססס ככנר )קלח( סס. רנ0 "סתר נתדרס ועיין נוגעתי 61ינס נוגעתנמנח
 כריגולינכויי

 נוס"
 מן (' וסלף לרנות, ספות ון כגנך

 כנון:.
 ני6, 6רק", 6דו)ס, 6רן,

 ועחן וורונה. קנת סלמון סס רק כתרגם. רעיתי 6ת יפס נפ' תוית ונתדרס סס.יסתר נידרס Q(o וכן ננדק, תנל ulnv וסוף 0)"וור DOn "יכו תנל bSb תנץ, נסים, ,ניס
 קרנסו כלפיס (גת 6ט נפ' ויקרינ(סר

 ודרגות (' 3ר6 לעילג רקיעים (' 3ר6 ע'6( " )די

 תנל וסקי תנל  דיירי הכלסו על5ס עלווני נסקי י5ן5 למתכת לי  ovh 5ל5 ל'לחתי
 ועחן ע"כ. פנדק תנל ריפוט וסוף vaoo על"ס נסנוף 1"ת6חי67 דלעיל6 נרקיע6חיד6

 סן )קלט( כי. 6דתס 6רן , תנינס מניעית נקרנות פכ"ט ונוי"ר דר'ס פסקךכפסיקתך
 רתז נס6 ובילקוט DC, "סתר וניזורן רעיתי, 6ת יפס נפ' חזית נתדרס סרקדולכם
 נכל כ"ס טיוויקיןי )קם( לפנינו. פס וחסר צנין 6"ר סנוסח6 ספסיקח6, נססתסייג

mnirn~:tnhJoc סתר נידרס רק" DC נועריך ורציתי טיוויקין, ת"ל טיטיון, נטעות 
 ניט ופירוטו  טיתייון, כווו hto1  טיעיון,  וסיג D~u "סתר נעדרו חיל כחג טיעיוןער3

 0)ופרמ וכירוטו טית'קון. רנס nDhs" גס יגרוס סס תר"ס סנ"תי ח06ו עכ"ל,סמפטת
ניח
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 ר' בשם הני מםובטוח, )קמנ( צב _פצויינת, )קמב( צב לקילקילין, )קמא(תמא
 ויו: )קמה( קמימתא כמין )קפד(נחמרת

וחצי

 ותקוגיס.הערות
 ועיין סת6ו)ר. כוומז לכר יפס שלס 6ימ סתלכווע,ניח

 ערי
 נסס ססני6 טתיקץ, ערך

 נפסקנו(. מל נפרסת נפקוס נערוך לתקן נוים ווילס כלות גיוס הסי פסקךספסיקת*
 סר"סון וכסי' tivtxov סוא ין לטון סרת"ל כחג וע"( גולך Sc כס6 פ"6 ווכונד, עי'וכתג
 סתלס סיS,ht 6' סו)גין. תן 61ינו סו" ווכונד וסוכן סורס ססתלך נווקוס ור"לעכ"ל
 לנכון שגינתר כתו לקליינין, נ"ל , לקילקילע )קטא( קדור. ))ק1ס פ" ע%0"0ענאשזסינית
 סר3 כפגי סג1כיח6 סעזס וכן כרתותי, 31כ"י רעית', "ת יפס 3פ' וחוית ניז'ר,3תדרס
 h9SWV מן ונסרי*( כנות דפוס נפסיקה* קליינין, נערך וויל ס(לאז, גפסיקח6 מערוךנעל
 עכול, קלא לנו ת"י מקונס Sth "4פס"ץ, טינד"י פי' לקולייגץי דוגיות ]5ל , טתיקיוסרק
 aim" יומת ס)עס4161

 נ3 5מסתYtcn 6 רוגז נס6 %לקוט  ויקוער  S~b1 חדור פ4
 וייון לקלישת, פ" לק4כון, וכתנ טס, נחיר 3תדרס סח'כ סלך %תריו לקלעות,דותהש
 סטסח" וכן ו)גוייגת, )קמב( נזס. דק ע* עכ"ל.מלקוט,

 כרחקי, ונכיי סס, נילקוט
 תגויינת נ3 כסס, כלות ניוס ושי 3פסץ(ת6 , ניון כערך ונערוך ס3'6 %ן חזית,ונו)דרס

 סי6: חידתית סססנרתק ,ווטוכסיד סחלס עלעל. תנויירות )ו)טיכסות( פי' תטוכס1חננ
 1תנ1ייגים ת5רהריס  ר"ל  ילויעום SP 610 1וג1ייר1ת סע" כ. סו)עח'קיס, וו"קד 3טעהזונוספת

 כילקוט סגר6ס כווו 35ע, תלסון נ3 ודרסנג3עוניס,
 )ס"

 זוטי. ספרי 003 תסיג רוו(
 ניז'ר ונחדרמ רקיע, סל כמנעו מותר נחודש ר' וו5ויירות, hbh ננ יין 16תר יסו)ע"לר'
 שפוי וכמסתת סערוך, כפי "ו)%יירח" וסניגו "וו15יעח" סתלס סו)דפיסיס מסחיטופיט
  יוופיוין ר' 3סס עוד סני* סס סנילקוט לסשר וים Sb~nct ר' 3סט נ*כ 1תי63(וט6
 נתדרש לדעתי ותסי פ"3 נוו"ר נתדרס סו6 וכן 3ת1גן גניך וס3'16 סנדקי גרודות hSbננ

 נתוע 3גז וסניפי פסוק על נתרטס וותורנס כן כי ננינין" א1חתרגיתען ססיוסונעקום
 %תרתטוקסהז סם וני"ט סס, 1tWS נידרס תטוכסות, נ3 )קמנ( כ"3(. ונ"ט)קעי'
 וסכלנקיץ,

 6תד,.
 635, נלסון גג קרס ותקו[, סדר fa~tr ניוני פ" וטקס, טכס כי

  סלוימויתרען ס%* 1גנ(  %טוכסות. גנ תוית נתערס סכף'ס 071 לתערכם, סדר'סעניט
 ולזם מספר. חן' לתקקס וק ססנרוד ננ ותלת תעתיק ת"'(ס סוספס 101*עליסס,
 וכתרגם  תכומופ עגלות ססס רעתו וו)טקסין, בתפן כ"ד סתרגס ג' (' 3תד3ר ע"עכיק

 קתיסתי כען וקבוס(  תטייסיס. מסיו  גם*ר?למ!,
 ים יפס 3ל  סס תיזוז נתדרמ סע.

  לריולן ונכי"  בבדותא,  כצין פייר, בתיר ינתררש  סי,  ימרוטין  כחין ~,hD1bרעובי,
 קמרמטא כתץ סס תיגקוט מטכסא, לתלם בכ"י  לריי הגש ויבסס  במבממא,כצין
 מסטל %ר סתר נערך כי קירסתי,  3פסי?ת5 ס)וסת5 סיחס  סערוך 3על סר3ולפגי
 רבהזיבו. וקטרו ל3,  עגלות מש  לעלין ל?תרוס9י,  רוחות לב  ,כר5תרילן  סייס  סגלתיתר

  "ויהל  ~P'D )תם  עכ"ל  %3ימ וסול  סעין 13  יפלוט  סל6 יונס  ססו5 קתרוסת6: 35יפי'
 3רי* ע"1 מ( ס'ו למעי  ו3ל3ום. וברכב  3סוסיס וגו' וסליקו סכתו3 על כוונתו353ו0'
 שנדרש הן עכ"ל 35 ענלות סס לו ודופס  ורסן  נתעילות  עטוזסהז n1SDP:  סמ  בל3ימסכ39
 בעל  מסרב ספע 61'ן 3ג3יס( וגו' וסני16 לדבר (כר לדגר ר6יס ס6ין ושעפיי פי'3נו)"ר
 ס5י רב אפי'  בו3עימ סערוך יונרי  תלותו, 5יז  ~bS 6י שלסבינו לספס,ן59  כיןסערוך
 "))דומת*, דוגיות ג3 כד"וורינן ו)'(( פט"( נכלים וחל 33ערלין(, )סגדתם טסר91 על 1'לביון
 מעץ 13 שלוט סל6 ק31ס ססו6 קוורוסתן, ג3  סנף ר3ותעו, והתרו , 35 עגלות ססלענין
  ו*ומו' ייצ "3תי  ג5הן סיי רב דברי עלי מן  ת?ווווח תריס ונעל עכ'נ 53מ0ס61

 רנס 3נו37ר ונדרם כי ("ל נדון ס6י רגעו ר6ס bS סגשס גס כי WW~1 בעלזו3ת9"כ
 גבון ס6י ר3 לפגי וסיוזס סלפגיגה דילן hnpt~no 6ל כיון סג6ון רק תבוחר, ו)ךרןסו6
 נימת  כוי הז ע"כ, הרתעו 3פסקת6 כדנוור 1("ל פ"נ( פרק סוך )בכפיס וסני"סז"ל

יפסייתי
 נמקוממ וסגו ממס" כ15ח נעם דויסי "נססיקמ6 יגל" שפיח  למון ימפיי' יים'י*1
 , סו6 %ומר כי נמק י*מדוס % h'jo ל6 סעווך נע5 כי ידע ע6 סיג" ונס"נמדנו
 לנכון ג6מר 6מסקערד6ס זסוס וגעותך 5פ;'גו. 6של יומסקח6 6ל טוןוסעודך

. 
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 ותקונים.תערות

 רניכו וכלטון סלי, נסערות מס מעירותי כיר דס)ועו, פסקם מלפנינוכפסיקתם

~:ho לען;1%4::;: ב%':מ!;:,4"וןיד::,!נע'עז:גיל,ו:שי 
 לפייו כן -Otk אולי ,שפסיקתי" stsi "3פרסת' ימן סי"ס סת"ם חימס ת"ס עכ"ל.סע,, שבי: 5ע3ןש וקש4גגולם6 אנ"ב:ל421 בבן:אב:יזנ:מ2גי
 נערוך ר6ס יננן לו נולדוטעותו

~Ph 
 פ'ל: 3"ר וומךרס סלק סס63תי, ס)ו6)ור (ס מסייס

 ען eunS וונג "ןית,';ק,,ק'וןןןי.ון ,ק 1, !ו,,חוו,ק'ן ומילועוווו,ון

 "oh כ6טי nhr :2 ptnrk~l ן:3ב22יע27::זו6ה::ינו6דיןעת6ריךי"ן

 :1'שנ,ששעשט ו:ע:ן"":%'נויי:1(ונ "ם. ךיד"',,ינשו,ן ווילןו, ")'):יתל12הששנני
SIS11uI1n~D'"WIbI

aapa ןבבת%555ק ,ך ן2שצע3:חצ%גבבק, י%,%נ,;ו::;'1 ::"יו:יניי 4 ןןוןיט 
 לדנר- "כר ימלדנר י6 *ין ע 61 [

 נסס: תני וט'[" נ5ניס נרכנ נ3סוסיס לס' וונחס סנויס יוכל ".ת'כס כל "ת וסניפיוטכ'[

 סתעת'רךס ~1Ph ם ר ק ב5ב. ח(יוצ נתדרם ליחף גס לס))דרם סת"תר י31ע מתנס אסר 3פסיהת6 לפנקו ליח6גתתים
 סוסי

 "יו"ר רנ' סמ"רר נתיר נחזרת
 ג'ל35

 6ל6 5נ 6ין 6ו)ור רני כלוס, סריס סיו סל6 כטוקסין bSh 35 "ין ק

 ל( ב כל 6ת 1 לדגר (כר ונר ר6יס ליןעפיי
 ס

oh" סם ס%וספס 
 י, שאונש שי' עלץ קיצת כסנר וגוז קני ס"וה S~r הר"1'ס 11)' גנןמוטים. יל" ך5נ נטעות סלפנעו  נתעוס סחהלחי, כתו  עתי-ות, hSh 5נ "ץ נסכריסממת,

 3 סנוסח6 סיתם "ל סרת לפכי בהה:גקצ
 יקו

 כעז קתורוח 6ל6 ע

 מטעות, ב פסקאותוכמנסקי
 עד סטעות 1גס6ר על, רעל כיון וסנטת"

1 
 דרס

 נספרי סג' nth~Dn וכמנסריי כחג 1ס1)'כ סטעוח, trns ענקת 61'ן דורס 6'ן 6סר3וו"ר,
 וכ" שששג""%8ג יונית וסתלס  סקיפטטאות,  במין וצל  חסונית סוית ססתלס לט(5ד

i-D11W

  פרי פרזי ש מזימן- נפחזנסויי
 סרגי 1Dp] ]5"ל יפם

 1 סל6

 קומר
 1 סית' פל'

 ש גס
 מס63תי כמו , סס כמ"ר ממדרס P1nhln לאוכל גמם": זל' מחמר 610 רק קמולות,צ6ל6 ולכי רומ6מר ט5 מוסג 6ע1 קומרשת6 ססג'לסylnbin 6 מניט 1)6 עכ"). מגיח,31מירמ

 רוססליי גע י.וסטס מסו6 טייטלוחי כמו כ55 חס מוכל 65 מרני סמ6מל כן גממיס ל' כמססו6
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10 משה כלת ביוםויהי
 נשיאים שצגי טלמר )קמח( )שם( הנשיאים שני על )קסז( עגלה בקר עשר רשני)קמו(

 לפנ* אותם ויקציבו פר הביא ושבט שבש כל )קמט( עניה טביאיםהיו
 לצבור: וטםרום רמים שעשא)ם מלמר' )קנ( )שם(הטשכן
 ארל אושעיא א"ר )קנב( לאסר מהו ר'( ז' )שם לאמר, סשה אל י)קנא(ויאמי

 ואוטר מהיירא והיה נחמות, ורברי שבח דברי להם ואמר צאלטשה
 לכהיה הקב"ה א"ל , הנשיאים על ושרתה )קנג( רקרש רוח טסני נסתלקהשמא
 קק אלא להם, שהאסר אוטר הייתי לך קרבנם שיביאו אומר הייתי להם אלו)קנר(
 &b שבטו רחצה את לאם נתן וסי )קנה( הרבר, היה סאתם ( ה' שם )שםטאהם
 יוסי ר' )קנו( לעתים, בינה יודעי יששכר וסבני לרב( י"ב )דה"א הה'ריששכר,

 : לקירטין לקנז( אמר הנהומא ר' לעיבורים אטר קצהובר
ראשיהם

 ותקונים.הערות
 ועתס ק', געסס ט' 6ות ותן ספרדים, 3ין וד13ק סד3קימ נין פירוד 1געססתכוסס,
 וסוכם סכך חון סך נטף 6עטר כ' ס'( 1)'3 )תקלים נרט"י לי3רי סעד ג"כווג6תי
 סיו. )קמה( עכע. ו6סקיפט"ות סקפט6ווו, "ניס נלסון וטוון נותופות חסיו ג3 נעגלתכדולר
 סרת כלי ימיו סל6 סייס שיוו, 31ווירס עטויות, כיפין מץ סני, סם נת"רהתדרס

 רקיע, סל קגנעו סי 16וור גתוויס ר' סוס ,סוו6וור אחר סס אוויר ושדרס ספונתוווס וותנקעי~
 %עללם (ניל רווקות) מסיט . קוו*ג תערס ע"ן tDW .hulr"' ונניס ת6קס סוססס610
 3ס' סס חית גוודרס 3קר, עמר וסגי )קמו( . מגרירות 6ל" 33 6י1 יסווע"ל 6'ר6תר
 נוו'ר 31וודרס גסי6יס, עסר סגים נקרכגנד עקר לסנט סגיסת6 כתרנס, רעיתי 6תיפס
 ווו(ס לשד, ופר דקרך, סיפק חסר ~otbtc)k, סני על (tDp) ווילות. י"3 וכינר עידחסד
 סולע נ3, עננית סס 3פ' ים" ספרי עיין חלווד, נקמח( פר. סגי" uJc1 30ט כלדרסו
 sJD~56י

SP כיו"ר 3וודרס ועין סנסיייס, נ על עגלס לווור תלמוד 61תד, "חד כל 
 נקר (וב לס סיס ענלס מכל כלותר וניוונן, עגלן ס"ת ג'( (' )13וי3ר ת"י כיון ולוססס

 ס3ט כל נקמט( . 3' וולווד עד AnSn '6 יון חסר סס, "pr ונידרס "וחס.סתוסכין
 מוריס, ועניין עגלות תניין סני16 ל6 ווס ונפכי סייס פי"3, נוו"ר 'תידרס פר, סניךוסנט
 פסס, 1Ph סל ענלס תכנר hnc 6ו תסס, 7Ph סל סורו יוו)ת סו61 'רסס מסעתעני
 לנגור וווסרוס דווים סעס16ום מליוד )קנ( ע"כ. 3ווסכן חלק לו 6ין סחט אוחוונווג6
 סור ס3'6 (ס 6ל6 3דתיס לקתוס סל6 ונקווד סס ת(ית 3תלרס "3ל כרחול' נכ"י נסכוס
 D11DnC ונקווד סווסכן לפני Dnlh ויקר'13 ענלס, סניך תם עגלס סניך (ס סור 'bt~eו(ס

 3וו"רע"3. ונתדרס רעיתי, "ת יפס 3פ' טית נוודרס גסנס ס', ויחוור נקנא(לנ13ר.
 osjn סק3"ס ""תר הושעיה ר' נסס 631111 סוספס ים ח(ית 131ודרס h'uclh, ר3 תניסגי' ul~St1: 3וו"ר, נוודרס 16סעי6, 6'ר )קנב( ספסיקת6. נסס- תסי"נ רוו( כילקוטוגוונך
 ססו6 כתו סס,- lr~s וים ווווקוווס נסווטו h'uclb" "".ר סגולות 31"וות 1כ1" טיכס"ני

 16 )1ט4 סס ח(ית ומדרס סנסי6ימ, על וסרתם )קננ( נטר. 31תדרםנפסיקת6
 מוו"

 ו3וו"ר ת(ית כגודרם עין 6ווור, סיירי o~s 6לו נקנר( . ססלכס pb ותירס עתד אחרגני"
 DCJ (6ת 6319 סס, ת(ית 3וודרס סעגס. 6ת לסס נתן וווי )קנה( סיטחס. קנתסס
 ענל1ת לו עסו נאויר סו6 פורת עוסיס Dnhc ס(ס סווגכן , לסס חוור סס, וסייס ס'יוון,ר'
 כינס יודע' ויסכר ווונגי סנ6תר יססכר, י3ט תמנת ססכתצ מא 3סס, נטען סירנתכדי

.D'nPS)נסגס ס(ס וסוו6)ור 6נור, קוגרי 3ר יוסי ר' נ"ל 6תר, קנס 731 יוסי ר' )קנו 
 קברי 3ר יוסי ר' לקורסין[ )ג"ל לקורגיסין '"זור תגתונו6 ר' פעה סול 3"ר נידרסגס
 נוודרן וכן קמרי; 3ר סגי' ומס ן סס ח(ית נידרס סוו"נור נאנס וכן גע'13רש61ער
 קדרת. נר סעתיססגי' יודעי גש הסתר ונעדרם קבר" ,3ר סוול1ת סס וחסר פי'ג.נוו'ר
 ולקגוע סגיס לע13ר יודעים ססיו לעומס מנס יודעי , "נוסחך כרמילי ככ"י , לקירסיןנקנו(
 ו3תדר0  ס?רסיס, 05  לרמות ססיו-יודעיס 6)ור חנתו)ו6 ר' יסר6ל יערס ווסהדחיסן
 יערגל יערס נוס לרעת  לעי3ורין, 5יור ?סריי 3ר ר"י  לעירסין 5פר תניציו5 ר'  .סספית
 וסרג  סעירומי י0 לרפייה  יויעין בסיו  יספי ושירי  המירס, 05 לרפוט  יורעימססיו
 h'D. לקורטין חוור תנמווו6 ר' סחת, מפסיקתך מחוור סניי ?רט,  נערך סערוךנעל

 Ph ג"כ h')o קרס ונערך עלל, נרווטיקון יון נלסון ווועד'ס קירוס עת סי'לקורסין,
ט

 מפסיקת"
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 משה %ת קיש1*י

 יששכר שהעטיר סנהרייות ראשי טאתים אלו לע( שם )שם שאתים ראשויקם)ק~ק(
 הלכה )קנם( טסכימין שהיו טל0ר שם( )שם פיהם על אחיהם וכל:
 עגלות לו עשו אלא באויר פורח עושים שאתם סוער אוהל אשל לקם( , פיהםעל

 נשברות העגלות מן אחה שמא ואומר מתיירא סשה .והיה בהם אוהו מועניםונהא
 הקב"ה א"ל פסול, נשיאים של קיבנם )קמא( ונמצא סתות הפרות 0ן אחתאו

 הוויה )קסנ( להם ניתן ה'( ז' )בטרבר םועי אהל עבורת אח לעבור והי1 ( )קטבלטשה
 פוניא בר שמואל ר' בשם יורן )קסי(ר' קיימות הן היכן ועד לעולם קייםיןשיהיו
 והיכן )קמו( י"ב( י"ב )הושע זבחו, שורים בללנל )קסה(ער ]אטר( קפרא ברבשם

רקריבם

 ותקונים.הערות
 לקורטץ ס"6 לעיטר"(, ס"6 לקולסיה ס,6 וכחנ לוץרסינ לפגעו ססו6 כתוספסיקת6

 3ר יוסי תר' סוו6וור סו" זס ס5" כי נע'3וריס" "ס"" סוורות כערוך cinns וששכ.
וניגרי.

 וסגוסחי
 יונית. סת~ס כי , "ירסין לפגעו סמא פתו סיכונם

"3eeor 
 (תן ופי,

 סמגס, לעמר יודעים מסע יוסי ר' דעת לפי סמ"רר 1כ11גת ד3ר. lrthi~ ושכמרא14עד
 ר' 3תרנוס וכן . וווילות כוכני0 ומילוך ותנועות תקומותולתמ31.

 ל'נ( "3 נדס** יוסי
 בתקופתך 3ק'6ין תרנס לעת'ס, אגס סכתוליודעיעל

 וכוכביך 3ת(לי6 6גטרוליגין דמווסי
PS'WS13 כמרון ונסPWS נגד לסלוך וידחוס ננוניס מסיו תנחווו6, ר' ~יעת שריל. 3ית 
 וידש:ס16תיות 3סס, יפק חס ס(תנש ווהרנ נתכתתם יודעיס מסע "1 וס(וון, סעחרות

 יעסו יום 63קס שיהל, יעטס תס למעת פ"נ 3ת"ר 31)ודרס תנו6נס. 3טרסלמחוי
 שר% יעמס תס ניעת D'nPS מגס יודעי סכתנ 34( י6 6' )ד'ס 3ר(רד"ק ועייןתועדיס.
 תדעי פסו יסרבל יערס ונס לדעת ת"ס' תזסיס ולק13ע מניס לענר סיודעימ סירסור3ותעו
 ר3ותיגו ולפי: וכו' סגילות, ותקיפות לחמס יודעיס פסיו מעולס לגווני כלזוור לעתיס,מנס
 ווס 3ט31י63

~cpt 
 ועתם . עכ"ל .הוחס 1cv1 (וין 631עס סווועדיס יעוורו 1hk 'סר"ל

 %יגיס. דגרי ותסלי' , נווליס תפוויס סולל תביך קטנם "חת תמ"ס 6'ך יקר, קורך"ר"ך
 :ונן'ס Dh~1 ,ווון ~ע':סו, ;ווי". ,::ג ין:וין

SD'tll 

 ,ן"ת~ג""4.יי'ןן"
 וור"ות טחו ועיניו ת6ד ער 6ותס סכוק3 מנס (ס 13SW , פניקס סקודמ "ל סד3ריס163
 קרס( )ערך נערוך ורקס ננו.ס ,קירוס" כח1Sh~ 31 סילק קר6 ס61 כי חסמכיל,ולנו

 קליפס, מס על6 סתכס תחוות מערוך וכתג , ווכס וותרת מעלס קרוס חדל תקדריתסניף
 לרפויית יודעוס בסיו לפרס סיס ססירומ לו ינ6 ווו(ס קלפם, תרגם ספחת ידועוקליפס
 נננ' 6נרר(ס (רע נעל טעות נסתת 1וו(ס , עכס ווחוות מעולס קליפת , סקירוס56

 ע-מ נוכס, ווחווח סעלס קליפת סוופרט וכוונת סוו6תר כוונת לפרס סס5ריךסתקותות(
 ווכחו יחד כלס קולס וקלססה נ"וגיס לפני דבריו ססגיע סס וכחנ בכך ווס מלדנריס
 נמנס וכן רעית', 6ת 'פס נפ' חוית נתדרמ גמנס וו6ת'ס, ר6סיסס )קנה(נ"פלס.
 תלכיס ונ'לקוט תמ'"ג, רוו( ha נעקיט ונוונך , ע"נ ס'פ 3"ר נתדרמ סוו"וורמחתלת
 כסלכס מחסי מ)( ח(ית נידרס פיססי על מלכס )קנט( מפסיקת". נסס קנ"נרווו
 S~b )קם( וסיגי. ליוסס כסלכס סלכס למס וומי3 וסוך סס נ"ר ונתדרס -נוסעיילת"ס
 )קסא(.קרננס נ16יר( פורח אופיס ס6תס סיס סתרכן לסס 6וור סס, נתדרך D"D יםיעל ימסכרי סל סנטו סענס לסס גחך ))י סגנון 6"ר DC. שית נמורס עיין ווועד,"וסל
 לענוד וסיז נקסב( נטלס. סרוסכן ענודת ונוונ"ת D"D, ח(ית נידרס פסול, (D'h'cסל

 עיין קד"ק. וסיו נולת תן סויס, לסס ניתן )קסנ( פ"'3. סיף ננו"ר נוודרס נסנמנס
 נס6 נלקוט קפר6, 3ר כמום סמי6 3ר סנוו6ל ר' 3סס עין ר' )קמר( סס. ~3wrוודרס
 מלגיסי 31ילקיט 5: 3סס עד "' נסס זון מתעתיק ודלנ . קפר6 נר נסס י71ן ר'סס

 קפר6. 3ר 3סס חנינ6 ר' נחתני 3ר סטי"ל ר' 3סס 'ודן ר' b~p, וו(ווור ס"טונסדרת
 יודל ר' סו~:פי"נ נתיר ונתדרך קפר6. 3ר 3סס סמ6 ור' יודן ר' סס ח(ית31תדרס
 עתדרס נקוט, ס61 וכן כו', ננלנל עד )קמה( קפר6. 3ר 3סס תונע ור' רמ3"נ3סס
 ומו'טמיזע

 סגוסת"
 . 1HPS סקרי3וס ממס ודרס (3תו, מוריס 3גלנל סמ"רר סגלגל, עד

 636 ר' מס יסטסתא סקרינס, וסיכן ונוולות חסרים מרוט נוודות סקרינס. וסיכןפקסו(
3ר

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



י שהצה כלא 'כשםויהי
 רגריבם כנוב אטר כהנא בר אבא ר'ריריבם"

 צקם"
 חמא ד"ר מעמא לוי איר

 ם"נ( )ם"א.ח' וגו' לה' זבה אשר רומלסים זבח -את שלמה ויזבח )קמה( חנינאבר
 ולא )קעב( הזהימו לא )קעא( קיימות הן )קע( עכשיו ער מאיר ר' בשם)קסם(הני
 ניחן סוער, באהל שנדבקו העגלות עם ומה ק"ו דברים והרי המייש ולא 'הזקינו
 וכמה כסה אוזת על בהקב"ה רבקין שמהן ישראל לעולם, קיימות שרק הוויהלרם

 ד'(ו י' )רברים היום כלכם חיים אלהיכם בה' הדבקים ואחפשנאסר

 משה. כלות ביום וימי פסקאחסלה
 1תק1נים1הערגת

3ר
 כסג"

 סיו ג31 עד סכפכס כי 6חד לפקוס מולך וסכל קייעות, ס" ג31 עד 6ער
 מקרינן נננעין 6תר 1036 ר' וכנ"ל חסר פס ליי, 6'ר )קטון סקר'3וס. תמנקייעות

 דר' טעתש לף "'ר סקרינן, עולתיס נניח "תר תגיהן נר תת6ר'
 חוו"

 תגינ6(כתו נר
 נתדרג ועיין 0סי 0ו'ט ונתדלג תסינ, רעו נ% ונילקוט ע*נ, נו)"ר נתדרג לנכון6100
 ז3פ ים !ליס וענה לקלוץ( 3ת"ר.  ופרר! סכסיקת6 עע'י 0ס לחקן ר0 0ס,שית

 פויס,  נפרר! 35ל פיס  סול  עפ"ר ינפררן  ים  -ul~stiI מו5  וכןס!לפימ,
 3לומפי

 רכתי3
 ס3יזר, 31י  hSb נשוור, לי 3ער  ו3ס  ס'ן,  ז' נדס'3 סנקר 6תוז3ת 0לו)ס ספקךיונס
 6ת וכתיג ז'( ז' נ3))רנר סנקר ושנעת ו6ת .מענפת 0תי 6ת mh" טוי נקר ז60י

 סוס, לנ,ירס סנקר ס3קר דילך ר"ל ח'( 0ס )0ס סנקר אוזונת 1"ת סענלות6רנע
 ס'  ז' )דסק מנקד זנה "ש טלקס ך0תלך[ אנת ופעתה עלף 15י 6"ד מש סיט31תדל0
 !סניפו סוער 1mh  הניר  ןנפ 656 נפתר ל6 נער בת ת'( ת'5  !ס  תנויןפטעא
 גירסה "עז6 סונט נתכרס תשיר, ר'  נסס מזי  ךקכצו(  ספרכן. 6ת  לטעוןסו!ייימ,
 כ11כוצ,  יודע גילי  סומפו, לי  רירו הוסר! טמפו לי  (bb"  !ם פירס  3ייעוממוניתו. 5י )קעא( קייתווז. סן וי4סרות מעגלות כיו"ר ותדרס קייתתז, מן )קע( עיט.חרת

 שזים  ,%פררן  פיכיס  3ילעומ  וגן  סוסיו.  המע"ז  וכע!יפ , סותתו hS 0נ"5 כווגחו%1לי
 סיפפה לי  !מ לפ"רונפרר!

 וסלוססי
 )נשדות סת0נס מלתון סו6  6ילי ס~סיפו, לאילו

 קורית וותורן 56ו ))דר0 דנרי עפ"י סזקעי, 1ל6 )קעב( ומגוסס. 1ת51י זקן hffv)ת'6
 זקן סן מסריס מלעס סקרינ "'ך ~-prh 1Cpk'(1 ס5 ר"ס  ע'3( ל"מ וזך  otnJrסתוס'
 סערות ד60 3פטיטות נכון נדגר כ6ן סקטור 51עי ע"ס סיוזס טער4 סורקת ותיראפס51,
hS.ע'0. פ"נ 'נוו"ר זון ס))דרט  תינתר  ועימס מחייו  ססימ' פכיי  מלי וסתתש מזקינו 

 ופס עיי  ר3רימ וסרי סלחמסי  סויפ 3ו)דר0 ווועד. 5063 0נדנקו סענלית עם ועס"קעג(
 לעולתי וקיעופ פוח סן כיסיו סוים לסם נתן סתרכן ננול5כת  "וס עיי  1p3v)cמפרופ
tQtns1Pרוגז ג60 בילקוט 16לס Jatrn נסס 

 מפסיקת"
 עי'צ נת'ר ונתדרש

 סגוסת"
 כעו

 ול6 (כות 5סן 60ין טעגלות Db 1עס עתדנו נסס תתגרד רכז וקמחכן ו3י5קומ50פגינג
 ע"כ"1. 6מת חכות זכות  לסס  סיס  י0ר56 סי' !לרנתן  על 135תוכוס

 --וש=ש8=ייי-

 כ. א ק סם
 שקלים.פרשה

אין לנפשי אומרים רבים )ב(  י"ב(. * )שמות ישראל, בני ראש את תשא כי)א(
 ותקונים.הערות

 וימדפו פר!יפי u3~bS סרי!ון  !3ס 0קליס, פ' למפטיר סחרי6ס  ס" ,  ת60 כי)א(
 0קליס 3פ' קורין 3ט3ת, לסיות 0תל *רר ריס  ע"י(  לכ"מ  פגלס תכנס , קודםנסררי
 ת6' נגערי  .!ס ויפרו  הכמי ס~מ סמר! 3ר3יעעז לרופס, פרס  נ!לי!עז זכור,ושליס
 לנקטן 6וערי6 רניס )ב( ( תרשש פיתן ט""ח ועףן , תמ6 כי 6ער פונו% ו סקליספ'
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