
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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 שקייםפרשת
 ח4א פתרין , ורבנן , אמי בר שמואל ר' נג( ג'( ג' נתרמים תו' ישועתהאין

 לרוד אומרים כנפשי אומרים בתורה רבים שהיו רבים )ד( ואהיתופלברואג
 לו יש בחרב, ישראל את והפיל הרועה את והרנ הכבשה את מוטבה אדםנה(

 וכתבת עמהם הסכמת אתה ( ז ן דוד אמר )ו( , סלה באלהים לו ישועתה איןתשועה
 שהגנת שם( )ההלים בקרי מגן והנואפת, הנואף יומה טות "( כ' )ויכךאבתורתך
 ראשי, ומרים טלכותי r~-y שהחזרת )ח( שם( )ההלים כבודי אבותי. בזכותעלי

 ירי על ראש תלוי לי טרק ראש רומת לך חייב שהייתי החת )מ( שם()הרקים
 י"ג(. י"ב )עו"ב תמות לא חמאתך העביר ה' גם לי שאמר הנביאנוף
 שנאמר רבים אוהן קורא הוא למה רבים העולם. באומות קיא פהריןר41כנן

 אוסרים לנפשי אומרים י"ב( ל"ז )ישעיה וגו' רבים עמים המון והיה)י(
 פני קל אחרים אלהים לך יהי' לא סיני, בהר הקב"ה מפי שטמעה אומהלישראל
 ן ר' ל"ב )שם ישראל אלהיך אלה לעגל אמרו יום ארבעים ולבסוף ( נ' כ,)שסות
 ה' אתה ישראל אמרו וף ואתה סלה, באלהים לו ישועתה אין תשועה להםיש

 , בערי מנן ג'( כ' )שמות וט' יחרם לאלהים זובח בחורה וכתבת עמהםרמכמח
 מקרש לי ועשו בתוכנו שכינתך שדבורית כבורי אבוהינו, בזכות עלינושרגנת

ושכנתי

 ותקונים.הערות
 נימר o~")co ערניים ועל תס6, כי פ' נתנחווו6 נפנס , סופם עד סחת ספסק6כל

 3סס נירני תנחות6 ר' פתת כך סותתה נוו6תר "( Ip'D נרעסלויא )דפוס 5"ירנת. נפסיקת6 ועיין 0כתינ" סנוור ,(ס נר"סס נוסד וכרתול' "קספ"רד נכ"י נס וסם ,נתקותס
 סתו"5,)ונונער'

 תססיקח"
 נפל מס קר", פתרין ורננן קעי 3ר סווו"ל ר' נג( נילן.

 (6ת כי כו' קר6 כתר "ווי 3ר ממו"ל ר' ורננן, "ווי נר Shlnc ר' וכנ"ל דרוכתטעות
 על 6מר 63יפן דורסים רננן oS1h לנד, "))י נר לרש רק 0י6 ו6ת'חופל נדו6נסדרסס
 DC, ונחנחיוו6 6קספ"רר, ונכ"י לסלן, nhc" כווו"1"רי

 סגירס"
 ססגסתי, כויו נכיגס

 וחווור סו"ט מנדרס ולפנינו ס"ט, נידרס גסס תרכ"ד רוו( תעליס נילקוט לנכון h31Wוכן
 מסיו רניס )ד( קר6. פתר סנ)ו"ל ר' תתחיל כריגולי ונדרי כילקוט עפ"י לתקן שנ'

 מנוסת" כרגולי ונכרי נתירס,רניס
 נתירס, רניס סכיו ו"תיתוש, דו"נ י0 רניס, ו)6ן

 ג6ויר מפורח נתגדל 1"תיתיפל דוץ נעי נעיי" וו"ס "))י ר' 6ו)ר ע"נ. ק"ו סנסדריןעץ
 פסיס "לופי, פי"ת, נו)"ר נידרס ועיין לודויו. סיכת עד דו6נ וגת bS ועש'ס נרשיע"ס
 )ו(ווור סויט וננודרס נסלכ0. ונותן נום6 ססיס ונניוןעי, נתורם, נדגל6דס

~off) 
 1"תס

 כסדרי, כערכ', ונסו כערכי6נום
"100 

 מסי( ותיודעי,  קלופי ססלכות, "ת tsp ))סןר
 סו5 סכנסס, "ת ססנס 5דס )א( ג'. עשור סו"ט ועיין ע"כ. סיס ורכי ועלוורניעילפכי
 יווו" ועיין  י"ג(, לס"נ "וריס וסריגת tPJC רנת וועסס על סכוייי  גתן עמלעפ"י

 נס"ו
 כי דוד, "נור סס, נת0ליס ל ו"תס נ"ל דוד, "ער נו( ווטו. ד"ס סס ונתיס'ע"נ(
r,,pכריגולי, נכ'י 36ל "קספר"ד, נכ"' וכיס ענוסס, ססכתת תתם )ז( מדרס. סוננ 
 tDP ססכתת ס'"תם

 ונתנחוח"
 עוו0ס. נתורתך ססכתת מעולס רנון 1"ת0 , סס

 5תלכות', "ית' ססת(רת וכרווולי, 5קסס"רד, נכויי וולכותי, עלי ססח(רח)ח(
 וגתנתוו)6 וכריגולי, 6קספ"רד, נכ"י נס כ"ס כו', תייג ספייתי תחת )מ( לוולכות.ססת(רתני ו3תנתוע"

 נלסון ג' סונוור נסויט )ולסנינו סויט ונדרס DC3 תרכ"ד רוו( ת0ליס נילקוט קולססס,
ווסונ0

 ו0וו31י
 מרתח לי נתת ר6ם תלוי לך חייג מסייחי תכת סני' ו"ינט( נו חסר נילקוט

ר"מ,
 סנירס" וסי"

 סנוקר" והון 0נכיגס
 עיין וכן עליו, עדותו יתן רפסי ומריס נענינו

 ונרוכס "גי סק3"0 לו ")ור ('( )סיוון פ"י רנתינפסיקת6
 ונוס"

 ועפ"י ר"מ"ת תן" כי סם ר"מס "ת
 מפסיקת"

 כו' Ch1S 5כל hunn "ל סקליס, לפן ניונר מפייטן, יסד
 סתוןי סוי ניל סוווןי וסיס גי( nhcS. ר6ס חלוי למלין קרס (וזוח, וו"( 16ונפיוט,
 חרויוס מילקוט תרכ"ד, רוו( תעליס שילקוט, וסו'ט, ותכחות6, פרקד, ו"קס כרווול',ונכ'י
 הכתוב oeth, "לו רפס 3"1'0, קר" פתריך ורננן סנירס" ספסיקח*י נסס מס"סרוו(
 ססוו"וור לדעת ("ת בולסעסססיקת". מסו" היו רסוס סס3"חי תרותס נילקוט למעיר יס וסנט רסס. עתים מעון סוינסון

 מסני"
  Dh כי נכמיעחי, קיר  ייעימ "יננו

 סר6סון ע6ו)ר ווסחריס, ע16)ריס  סלמס נחפניו ו"סן ארוע, סנורוחקיס קירנ סעקוטנעל
סלם
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יא שקלשמהשת

י
א ודא מדטה דהוא ( ך)ינ חדק כהו

) 
 והיא ,'ה

 אייתי )מז( גולגלתיך אייתי )סו( מתהפיך ררשע עשו הוא כך )יד( דכא מןמתעריא
דימומיך

 ותקונים.הערות
 ס61 דבריםשלש

 עסי
 תפסקי ס61 למלר, כמטל מחריו 630 סת6תר ,  bcn, וכי ססת6

 1 .1יים(1
3

 תס6 ח2%' 41(

 רוו( תפלי וגט סס'ו, רתע תו63יסווות מלשינו, ספסיקת6 ח6תר גחס
Uk"DC1,hnptDt~-DCJ' קתקנ"

 :;גי
DCJhnb ק י  נ: :הידיש:ניגגגיך;%ץ"ךןע(ן':ן:עג' יו:ןמה, :ן' ו: 
ה 'ין' ם "ם. ל;" ה ,%דס%נ,ויי,"~  "" נבן לןיןבגיךנ%שגה%%סוכ:דתי5נל , גי'י:םסענעג י "' 

דסו6
 ונדת"

 1גש וותעיי6 וסיף סכל זון לס תפטר ד6ת סירתי[ ]נ"ל סירתת5 לסט
עגל

] 
 ש( ננתי ) ססתסוכס כססנר ורתע

קעי
 1ר

ז,
 התחדש

otpnn ,עלטת כך "חי 

תכ"ן,)
 0ו6

) 
 נפרסות, גבנו נתוך נופרס,זלסון כווו וופסר נולת ופי' עכ"ל. נכלן רם

הורן  ,0ם6"ס3ס3ענו לב21:י;ם :הן ז:ן"י " ד:21:ך 'תם%:::ט 4י 044 וע,1 קמהעלזו ש'"וןו-גילוון טעה: י ל 
 סי6 כי ם4יןי(::%ז::

 " " ב ן תריס 5 עסיסככ:יוסזיך
 ק

 t'hnptD~o נסס גלגל ערך נערוך תונק גילתך, טס. . ע" וט' ש"ל שו"

 פ"ע0שש""ש.
 ן

% (יי ס% לגורך ננס  

 סל עלכותו סו5 כך , 6ח: מסחף תס76 כי רש ו2תוע6 תס6ןירנתי
 ק

ן יצ PDPSא63ין עליסס נ6יס נפקוס י" ונתגחות6 פירנוס. םס נ6ימנגנס, 16קת'2ל1
ו

 לעסץ נ6ין סלוודנו, 3סס , טרן ערך נערוך סו6 כן 631וות שטירתין" רנתי bnptD~Jסג"ל
 ופ" פראג. דפוס רונסון נדפוס עניותי וכן טימס. נונקוס טירכוס נ"ל רנתיונכסיקת6

ניודי

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



 שקאא

 ,ש1עה%ךגב,למן:::: גזצ""2,הי;ה, פ;"אגו]י,ממלט
 ךנה'ב שיאי ךיא(

1 ה  
 ינהוב)'

 לסינרג יא4 סשה,נ'או צאור"'ש
 והומחלתי )כב( לעגל ישראל ששהו אני יורע רבש"ע הקב"ה לפני סשה אטרל(
 טטרונה )כה( י"ב( ז' )תהלים צריק שופם אלהים כי צרויהפהה,)כד( יונר,בן ר')כג(

 י'י;:ףי1משנ2 22 מ:המב%:גי:(ג.21המם
 ותקונים.הערות

 bnptw3  :14גה,"זיעט:ך:ם4:ךל,'יג,ל

2סת"'ס 1:ם ,עש'גי1תינונו ץןט:הםמתמות בעמיה :ם' ומ2מש ג:;י:י
 tY)pnw רוס מסלי ו3ילוךט י  הוותי גתותת5עבצה

 ז
 לג::ב "ט' ,'י,:;:: גןןן:גן.ן%ם: ב 1 י 1 ן

.h)~1onttmllע" :2 3תתוץ2ףן "5ס' "יי( %2מ% ק"יןעמןי::י"""11ימיכנרס' mto), .2סט2גם%"לינק%מ5% ממת'ע'יטבם 
 "1,ין"י:;:;4ןיי"ןוג',ןי ""[",יוו

9S1hw ב%למ"; ע" 
 כי ונחלתותת סלסיעס6. 3סמ  ירט,  ומס נתוותר רת!!ר'ס, יסעיס יני5קוט סע"1,רכז

 ש:,,,::ך :י. h'(D :ך:,:: ')י::1"ת'"יג.1,נל:;ן::ן74ן
 וי1ס, "כי וסספ4זי )כב( . מס רנתי נססהקת* ינריט סרתנתניין

 וסספ5תי מס' נתנתזת"

מ ינחכתותקימטול  יוכס ר' 3גס 
tff?)~t. 

 סוכט "5סש כ. )כר( ך:53
gsft~..-4כס

 ד ן י
 ' 5!ס:ריס

 ס %נתקר*
 ת(
 ח'( ע'ס )תס5יס וי

 ת6תרסלנכון ס3ר5סה  *ס" ת"ת סי"יןת5נל
 51י,!  "ץ  3(

 '"'ימיס'ינ:ו;ג: DD קן יקןךיך:ן'ןךיגן"ייייךין 4ילצהצ תלם6,  6עסעירה

סג,ייי,  %2%ו2י:גי:5ישיונ: bcn,  סםתי%טיגי""עס,:"י::ס:תיתית"3:י"יין,
2 שא ק וקט. קיק% %3 1ן או "ךעימ סמח.1  
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א יב שקלש%
 לעשות יסולא אנא .אף היא הדא ארל לפליני, פלאי sw אשתו לפלחי 68משל.
 אם,קלה **ל לזווגן, יכולה, אנג קלה ובשעה לי יש וכמתשפהות עביים- פסהכן
 הלפתא ב! יוסי ר' הניחה סוף, ים כקריעת הקב"ה לפני היא קשה , בעיניךהיא
 עבתת שורות אוהן ור%טירה שפחות ואל% עביים אלף נטלה עשתה מה לו,והלך
 דין לנבהון אחין *פרא אחת, בלילה אותן וזיווגה פלונית ישא שוניהצדה
 אמרה חלפהא ב! יוסי לר" יהביאה שלחה לדין, בעי אנא לית אטמה ויאלהרא, בעי אנ* ליה אמר דין תבירא רגליה דין שסימא עיניה דין )כז( פצוערנשיה
 לה אסר אמרה-, יפה שאסרת טה כל היא ומשובחת נאה תורתכם היא אמתלר
 י( ס'א )תדמים- הדלל )כח(. בטובתן. שלא כרחן בעל plltD עושה הקב"הוגש?. סי ים כקייעת הקב"ה לפני היא קשת בעיניה היא קלח אם לך אבדתי כךלא

 ושירירו בכושרות.בכי- פהו בחושרות, אמירים מוצא ביתה *חיכים מושיבאלהים,
 בן יומי ר' השיבה הזה; בלשון .ברכיה ר' אמר בכי. בעי ופלא שירה אסררבעי
 וטעשיר לזה משפיל לוה וטוריד לזה מעלה ס1למוח, ועושה יווצב הקב"החלפתא

 ירים. וזה ישפיל זה צריק שופם אלהים כי )כס(6ה
 1בלש11ן הושפל זה I1WS1 באהרן קיא פהרין רבק ורבנן, צדיא בר יינה ר')ל1

 ל?נ.כשר לבמות באשן ואשליכהו )לאל שנ' הושפל זה בלשון התבה,זה.
 פתר צריא בר יונח ר' י'ג(. ו, )ויקיא ובניו ארין ק-,בן זה aff* הוגבה זהובלשון

9-א

 ותקונים.הערות

 ומס תניך, רנ4ס. זק סיס* עעש רז )מ( וו. ט"מס רי 6ער דלה3פסק3"
 0תשס, 0עס ודן סח" עעס דע כרתקי 3ל1 36ל 6קספ6רק 3כ" %ס ח60נתנטתה
 ויאר אעדרס תטי", דירוג5יס סייטם,, עינים דין, פסע, שיתיר די4 סלת, מרוכתורס:

tliffp  עאן 1כ4, כמברווז תסו בכוניות- )כה(;סס"ד חזו. זו סגנות סנוסע*ת פ"נ* ונשי
 5צ%ן ע'6(וק0,ן 3לסוטת

 כקריעת-
 יו!זומ3יוזס ווו0'ב 0נ6וור סוף, יט

 תמי"
 6ס,ריפ

 סגסדרז ועיין ~Hff עשש 6תמ סיום נפ' נא, גב אתכילח6 %יכעיס, כרפ"ק ועיטנדוניות
 orpntn. וסומא וסורות,  נכי 6ל* נכו0רות תקהי 6ל סדרתם, נחג*, ו0ס ענג()כ"ג
 %6רת* כאסר לתקן 4פ פס גס נדיק, סופט ולסיס כי )כס(. 0ס. ~?b נעסרל",ושין
si~usר%ו,סחי"ג סי פס4מ ו3ילעוט  5עספירר 3כייי  נדיף, נר ענס י' מ( כנד: סערם  
 1ר'5 בצרי44  ונילל במעכז, טפס סיוספ5ופ וכל גריי, 3ר  סם, כרפילי וככ"י  צרויה,9 פסי 3פמיעפ*  לפציוו  סגם: כע. סערס, לעיל  ועיין וכויס,  3ן. יונס ר'  ספמיעעי.נסס
1'PWננייי(, נ"ל נגרים, יחס ר' 5"9 תף"י ע"נ( קוק נד ס6רז ח613ות )עוז גנרגג 

 וותטניי* ענס, ר'[, ]נ0ס. נירני חגתוח* י' סתת' כך ח( )סנון מ"י ינתיוגפסיקת6
 הנרי" עסי ר' כרווולי, וככ"י , הנתריסנ"ל

 hcn כי ונתגחנו* יוגג4,, מ' ~elpn '%ס ר' מל.
 3ע3  סג"ון כ%"! חירו,זימ  נייוסלפי  רסוס o?np9 ומכר %3רי5, יווס ר' בכילס,סגירס'
 שנתאיב כיסן פרק ]נ"ל כץ  פרע  0תו*5 וגדרת 3ונרייס, 'ונס ר' דנייו( תוךסתוסגריס וותרי ow~pn 6'זס ןעס חיל, עא( r~ur דד ק6רלסרוי6 ]דחס; י' 16ת סדורותסדר
  ]שי31ק,פ"נ פער3ין  פר9  וירו!ליי  סמ3ו5ריין ולפנינו 0ה63תי סת6וור ]bcn 610,ט

[b~oפי. ייייר ]פיס יויו* , ]ס"ט  
 ]מיי

 ן-ת"ת  !ספן ע' יס' ]מ"ח(, ופילס ו3סס"3 ן ני5רייס 5יח5  וכס פמיר נטשוספיפר יסו*  3*4יף 13גרי6 ךולפגינו נונריס, ס'6[,
 ש6ך'513ריא פנו ה4רי0 סוו013ל תן, מנודר 31ל סנ'[, ]סוד דכל6יס ועזת סג'[,%נ
 פ'ס,ס".ץ  ופנון 3סתס ניחס 31'ר ס"ט[ פ'1 %!יר ס"6 פ"ס 3עו61 סתונ6 סת6תר]610
 יפ h's~1C ס6חיון 3וו"וור כי , )קל לגנון ודעת סגס91יי עם עכ"ל גרוים.  3ן יולטרי

 חגחוס ה' ו('לנ 0כתנ ת'"ו, 16וצ , נסס"ד עוד ר6'ת' ונכן בן.צרויה, תחת בצריהלתקן,
 ס"3ן סוף פ"ט נשנת ],וי ופרזע נצריי*. תנתוס ר ]ס""[ פ"נ כלחיכו  ירוסלתיטוסןו  0ס פי' וסעקכ  53רורייס.  סני ולפנינו תגריע פ' סול נ"ל ן ענ1רע פ' ר3ס  וודר0'ננדורייס
 ספיופהז 3כל  ללכוו  יסוי כתו בוצריה ס6לס סתקותופ נכ5 )-ודפן שריך ירפסל6 ויי וו6ות6., מעיר ל6 סי71 3על  סגלתן עכל'  וכריסון  סנז 3ירו0לווי מפנינרריס
 אזה, סענל וינק יקרח, ס,פSP 6 וייוסד סדרר 65ם. )לאץיו6סל(כסו S'DS.סמכרימ
 וסויטעופדתוכח סיס, %יס  כיוס סמפ5 זה נלסון תתיג., סודרת, תס45מונלקוט

וסטשת
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 שליםטרשת
 זה כי של הושפלו זה בלשון הונבהו, זח ובלשון הושפלו זה בלשון בישראלקרא
 על העובר כל יתנו זה של הוגבהו זה ובלשון א'( ל"ב )שטות וגו' האישמשה

 )ור' )לג( אלעזר ר ל"ר( י"ר חטאתל)טשלי %ומים גוי הנוטם %רקהלב(

 ( Yst1 ש )לה( נויתרוטם
 ל חטאת הם (דים י לאומים

 ק

 שירי npw1 ך העו,נ ,אוב,ש'ה גי' :ן , גע:'ע:מ'וען],גף
 :ם מ ניי ךיטם נםייג%ך:% ניט 'למ( :בצ*במגעגייןב2;!'שה! " ו א,

 חטאת,,%,מ.ב בן א:,ן,אי'ק.
 אסר רבשקה שכן חומאים, שרת בשעה סאונה היסורים )מב( ישראל הןטקבלין

 וקנה בן נחוניא לעמ כאר ה,ש 1 ל( ש)ירטיה

 מל%ישייטישע סלךישע ) לטי אתהגש
 הסאת

 אלף מאה למלך והשיב רועה, נוקד מהו )טח( ד'( ל ךם"ב )רועי( )10(נוקר
כרים

 ותקונים.הערות

 כי ימס ר' וולטר תמר כרנונך שכ"י כ6ן, נססיקח6 ט כתונתקותו,
 קז

 3ן(לקיס, ן ור' )לנ( ע"3(. )י' נ3"נ וזויין חס6. כי נתנתות6 שנס מי,תרוכס
 61ט כרכולי, נכ:י ונס נסעו, ת6ער DICtSoS גוונך ל6 סונגי היותר כיססנרתי

 ססס )לו( נערן. 6קד גוי יסר56 כעתך וחי דכתינ , סס 3'3 3נתר6  שריל, 55ו )לה( *סם

 לסגינו, ססו6 כווו תתייסרין, סנכונס :ץ3::גירס6 עיע :ג:::' תיסץ 3:גב2'יסר"

 דורס DC, 3"3 עין %, סי6 סנייס )לח( . ספסיקת6 נססי תתהנה 117! 5011,ז:קוט
 תסר "וער, גחלי6ל ורנן )לט( 6חר. 63ופן הוסער'

 נחנפות"
 ocJ סו" גרונולי ונכ" ,

 5יןר6ל, סו6 תט6ת 1!וסין ס16"ס חסד דולי,1 נכ"י ס5ק6ו'יס, תמד%

  סררפס צ יץ(, כ' )ויקרץ ס61 תסד"כתונ
 לרסס טוי, קך- ז ז

1 

 סטים,  סס:יופ,מ יגאל גה סרופמ  ידעס, גררן  חוסגין  סיסר56'י נילעס רי5 , שרכל 156גוי

 י י  תרירי ס51תמ
 בו: לרפיך ר

  ככיןכרפו~
,nluuJ 

  סכ4
 סכסכי, לבו( לבוכדללר.

 עלת ע5 כי כתינ, דקר  )סס(  הדבר D~S ומיי וקל ט"מ ע"כ, כתיג ריר  וגויר3ר
 :ףע:צ :גאטון מן .:41:ג":ךגי: %::6ג::ש גם לרעמי  וכן  סססון,  סנר5ס ריר נולת ע5 ל6 וכתיג, קרי ש סססיק, סנסוןסדנר
 כיל יוי:סגרתן ת5י תת'"ריו"' :ני)ןג 4 :גג:ע':'געי:ב

 סי6ךשימס נסגגס
 6ו5ס 6רספ6רד, 31ל" 3תגחווו6, כ4ס רועם, נוקד ווסו ef) הץנתות6. 6קספ6רד,נשי
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'ג שלט5רשת  hDYD't~' גיןני.ל"יז

 '"1"%'ן"ויע,('נ "
 ."תגלמןוי חונ"י"יייף "מי""ייימל" :""ה."לגן

 %ל%נ:ע
 ;%% ש %לדבךן'ינעגי%%1"י5] ננור%

 ותקונים.הערות

 ק :: 1 נ:ם:)"; :ש,ייי 5 יי, "בן "..11%י1ששששנאש
 :ינ:;;' עג"נ"ו"":1"ע:מצ:":%ן8שמ1181ש851

 נמ4ע;ושל-

 מ
 :ע1ן'עשומג"ן: %,לע":"ל":ן: ,ו:שי:מנ.
 "::',",""ך,'"י'ב'ינק,],';ןהדןגן'ע:;:ןןעןנ:ן"י4

% 

02
 ;.1נ;'נש, """' l'D)IS "%י י"" י,יי "y~r ""ג'ג11ש

 ערך 31ערוך כרווול', 3כ"י לנכון ה"וור ילפנעה נכ"' תסריס ססוססתי, סת1ת סתיוט',
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 שקליםפרשת
 ישראל על גדול קצף ויהי , המן כתיב מה נס( , לחטה פשתהוה שהיהסלמי[
 אבל בי, ומורדין כהי טכירין איק או"ה )מא( בני, לישראל, הקב"ה אמר)שם(
 של אשתו )סר( זכות אילולי )מג( מני, א"ר )מב( , בי וטורדין כחי טכיריןאתם

 מנשי אחת ואשה , מעמא מה שעה, באותה פכולין ישראל היו כבר )מה(עובריה
 . , א' ר )מ"ב . וגו' אלישע אל צעקה הנביאיםבני

 דריש הונא רב דהוה מרנילתא ההוא שמעת א"ל אלעזר, לר' שלח זעירא ר')סו(
 א"ל אין, א"ל חמאת, לאומים וחסד גוי, תרומם צדקה פסוקא, הדיןעל

 הוא )סז(טתוקן l:WIP~ שאונה הסד לאומימחמאת, והסד ישראל, אלו גוי, תרומםצדקה
 בשש )סם( לאכול מלומד הי' בלארן, ממרודך למר, את ממי , עכנא של כריסה )כח(להם

שעות

 ותקונים.הערות
 003תפס

 ספסיקת"
 וכן לחרס, עונד רסיס וי"ג חסר סחנוס על 0ס, נרשי נס וכן ,

 גר0'י גדול, קנן ויסי' תיון כתינ נוס )ס( כתיג. וינו חסר סחווס סג" 5קסס"רדגחי
 ונסנסדרין . עמל לנס ר6ויס 61עס לעכו"ם עינדיס סיו סס ט"1 עתותייןס טמכרוסם,
 תוניס, ois 6ו)ר חד 611101ל ר3 וגו' מנכור ננו "ת ויקח , 6ס דותס דרם ע4נ(נליט
 ליו"ר 5ל" %ו', קלך ויסי רכתינ סייגו ;ווים, DtS לוו"ד נסלווס , עכו"ם ois 5תרוחד
 ס3עוחיכס 5טר סנויס וכמנפטי כתינ רווי, ררי3"ל כררינ"ל קפד, ויס' "וו"' o.l~vל0ס
 ע"כ. כו,י כנסס כתתוקנין ע0יתס, סנינוקיכס 06ר סנויס וכוו0פטי וכתיג עטיחסל6
 וזל 0"ל עולס ויעלסו למפסיקת"( )כבנחו ונדרס ונ"ל, 0כתנ סרד"ק דגרי תניןותגס
 תוניס DrS "זורו נוסס 0ס5"תי( תסנסדרין לוו"וור' )כוונתו (ס נדגר וחלקו כו'.36111
 יעתק (ס נויתי ל" '"סר t~nhc כונו כו' "ותומעלס

 נולך ווידע (ס גני על עלתם ול"
 b"v) ד' נתענית רז"ל ליונקר לכוונתו סעלס, לע"י כ' "תרו וווסס ננו "ת מנעלסתו36
 0סנ'6 ונוס עכ'ל. טס63תי( ווסגסדרין ר"ל לדגרי )כווגתו כו'  כוותוקניס ר"לחוורו
 סיחי ל" 05ר נ"וור מלפסיגו טס נגוור5 עמן יפחת, וס גויוזי ל5 05ר ונתעניתסרד"ק

 ע'0 יפחת, (ס דגרתי ול6 וגוז סנכור ננו "ת ויקח 0נ6וור ווויני נולך יוידע סל 3נו(ס
 6ק5ס"רד, נכ'י גס כ"ס 3י, וווורדין כחי תכירק "ינן מו"ס )מא( וכתת. י"סנרשי

 ווורדץ לסיכך 5ות; ווכירין "ץ עכו"ס סגי' ו3תגתווו6 , טווס ערך נערוך 5ולכזוכרווולי,
 ונילקוט תונס, ערך נערוך ווונג זוני, ""ר )סב( גי. ותורדין וכנודי "וחי הכירין onh1נ',

 מתך קגץ, ויסי סכתונ 6חר כי , סוויכיס דרס , (כות "ילולי נסג( רכ'ח. נ'כלכיס
 ו"0ס סנא 0ס, רפ"י וכן עובדי, סל 06תו )סד( וגו'. סג3'6'ס 3גי רגמי "תתו6פס
 t'SIW11 נכ"י הכעין, טר6ל סיו כנר נסה( סיתם". עונדים "nch סגנ'6'ס גגי תנכי"חת
 כו', (עירך ר. )סו( י0ר6ל. כלו כ3ר תרס, ערך ונערוך  ונתגתונו6, גועלין, סיוכ3ר

 ר3 0ס ווזתחל דרים, סונר ר3 רסוס עד זס, סטר3תנתוו51
 סוג"

 תרוכס גדקס "זור
 3תגתות6. וכ"ס דיחוקן, )מז( (עיר. לר' סלח (עירך נטעות "קסכ6רד. ונכ"י כו',נוי

וסו"
 לסיות וגריך סוb"u ,6' הריסס זולת עכג6, סל כריסם נסח( ווסוכן, 1נ4ל נטעות
 כרווול', נכ"י נטעות וכיס )גיסט(, דעכ31'ת", 6'רס6 עכ0ונ, חוות חרגוסכאירמה,
 ונערוץ תכיגס, 50 כשרסס נ"ל , חכיגס סל כריסס כטעות, ג"כ נ6וור 6קספ"דרוככ"י
 ו("ל כתג חכנ6,ערך

 סל כשרסס לסס סו6 עונין, ulht-. חסד bcn, כי נפסיקת"
 גע0ס וננחרו 706 נחס ת'ן 3ל'י חכינס סוזוספי כחג ,rup גחם. סל 5רס פ"חכנ"י,
 0ס. 31)ווספ' עכן ערך ערוך ועיין . עכ"לתרייקי

 ונ6נחוו)"
 . נת0 סל כשרסס ת60 כי

 כמעט 3פ' חוית נסדרר ונפנס 61קספ"רד, כרכולי, 3כ.' גס כ"ס תעות, 003)סט(
 וכן רעתו, נופקת סוי כתם ר3 3וו6)ור פ"נ, ריס "סחר 31וודר0טענרח',

"3111 
 נילקוט

 oilh 0עוח, 003 סני סתקוווות ונכל כפסיקת", 3סס רת"ד רת(יו"כ
 3תגחווו"

 ק0", כי
 וו"))ר ס3י6 י"3( כ' נוולכיס רפ"י ונס , תעות HcJ ל"כול יום 3כל 71PS רסיססגוסח6

כפסיקת"
 כלפנינו

 וקור"
 SP'1 טווס 5ת

 ,כדלית"
 טעות. 03ל0 גרסתו יגס ופסיקתך"

 0ר0ווחי נילקוט סוו"וור כי לך דע ועתם וסחגחו)ו". ספסיקת6 003 מניקו "' ל"טוניטעי
 "ולניס ג3ו;6ל bnb עד ג3ר6 ס"' כי 6יכ" S~h חן 53נולעעוו כי סורים 31לי ו)עורנס61
 "ל 30 וכח"כ ע'3( ג"1 )סנסזרין )ון"סס51

 ספסיקח"
 ענגו 1(סכו', "לשל" סייס ונסוד ונריש ומעתיק

 ווספסיקת"
 6ך ,

 ווגוור"
 לגתחיס, ספסיקת6 גחת 1Ch וכלנד 1 סגת סגסדרין

וסני"
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¢ג קם÷ק  úק¢ף

íגסד  קקץז "כ"כד":פ גהá ╨ ג
,זהג÷סחז÷הח╨לז  ,ז╨גהזםול ם"÷ הזםו םק זהג÷סח םז╞ד ,טגהזק ¢גל חםק íג

-  כזגיז גק (í 4גáיזיה
ג÷סחם , :ז , ÷, ז כ íזםקס ,íםקז¢גם)  (¢ץ) פ

÷  ¢ףץ ;זוñיל ץñףז '╨ פ כ גג ( ,íגáהד¢÷ úáיז
 ¢גל(

 ,זהזםום

ם%ג"הג÷גגדΣלץáפג%  áדד:טד4וג ץáΣ: זהזג╞%דפ גק
á"ה  ץ÷ץ÷

ó 
זá╨ ,¢ םגזו ,¢פזץםá÷,ה¢ז¢ל כזגיז זגלץק , ╞ú כ 

כ╨á¢ז
. úחúí ג¢חוí םזץה , ╞גלץהזí כל áפגúכ 

.íג╨ז÷úז  הז¢ץה

:%╨úכ דג11כגפט"ץם םזד:ñ,לד7::קל:%ד:סג,24:ד26:לג,íפ úΣזג '╨ כדפ% ג:: 4ץ (וץ╨ ÷'6 ,דץםú כף╨ם םá:1: ,זץ¢÷ñ: úם¢  ,╞6¢ףñ÷6ז ,"úזח╨úז ñ¢╞זזז ,úגח ¢חñל .ñí (áץ)
 "זñ כזי╨ם 'קי3 ,גם1זג¢י

6÷ñזם"סñ  כגזזגם:ñ¢זñ ם'6"
 ז

ññ5ú:¢ñ 6ñú¢5 
 ñ¢זזז╨1ם6
 1 (דץ╨ '

. 
 זגúזז¢י ú'(ח¢ñ¢גזזז

ñה¢גך  דט: כג"¢ñ % " , "יú ,╞6¢ףñ 6÷ñ('6ז ñג"ם6 זגג(חñ ח ñד
ם╨6 ññ, גזñú¢ ú¢ú זú╞¢ñ 6ז÷ñז╨¢י , ,╞¢6ףú י"ñ╨╨ם ,'זי ג"יú)÷גñזםף זñ (ץ¢) 

16ñú¢  כג¢╞ññ. ñ╨ñ (הץ) ,ñג╨יךñ ם"╨ ,ñג╨úיñ ז╨זי 6זññ גק╨ ,גםז╨╨¢י úגזחז ,

ñקזז  úסח" "כג¢סםז╨ñז" . הגס¢ז ñםח úגזזז¢ ך"ץסך" ' ט, . גף '╨¢
 ñףñל ד ñםף

הúץג╨  ,(¢ץג¢ז"÷) ╞"╨╨םñז ú¢זññ úú¢ , גי úזגúזפ ╞"זגם ך"ú 1¢זףםחúú . הץ) (,á ╨÷גúד
,חיזז╨╞  úםú 6ם 6זú ñזץך

 ñםץ .זúץ╞ ñם61 6זזזח╨ñ" 3ú 6חñז╨ñ 6ם ╨קגú╨ ,זúץ╞י

6ז╨זח╨ñúז  ñגםך גוגי ד:ג╨:ג:סי ג1ם"1%זל;ם, ',םז
 כ╨ñ כ 6זזזח╨í:ú" ג╞ג

%:╨::;  ט÷גץפג:כל "ג6ú ,' דפד:úדץ ךח:ד,╞:ñגגñג כפ
ה:לכ:,:ץגץץ:7:ט(םכפ  כ╞:::הג(44"%:כ".זדג,כ:

כ.גזך1ם÷זúגז÷
 5óכ÷:╨פלץקזגñג
 4לáגדג: ץץץ;%כדáז╨פ 1ג5 כ÷úם ññ 6י

╨¢6ñ  6ג╨ ם"ú6 ú÷גñף╨ 'י╞ "כח 'ד ñגים╨ז כג¢זך¢÷ú(ז÷ ,'זיז
9 

÷)ú, טז¢וק ט¢ץ 

:ú¢גגד  גדזג╨1%,ג':: '"ד:"╨÷,1;ג :::ק÷ %ס;;:::טכ
ד%:%כ;:ל:':  טá╨ ד:טí11ק;ד כד:,כ:╨÷ד: דס: ד"ג:
----- --------- - - 
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 שקליםפרענו

 המשכן, למלאכת )פא( ישראל שהביאו בנדבה , נוי תרומם צרקה אטרי, ןרבנן)פ(
 ראש. את תשא כי ואסר משה, ירי על ראש, חלוי להם ניח! מוער, ולאהל'

 כקף כ'( י' )משלי כמקם רשעים ולב צריק, לשה נבחר כקש פחח, יורן ר')פב(
 זה כמעם, רשעים ולב )פד( , הנביא עידו זה )פג( צריק, לשוןנבחר

 בית אל ה' בדבר מיהודה בא אלהים איש והנה )פה( א'( י"ר )מ"א הדורירבעם,
אל

 ותקונים.הערות
 מעסית כתו פ'"ח 13'"ר כסלכם, כחנוס ל6 סבת סוגלת 30'16 6סר סתקותות נרונכי
 מילקוט , ניכסס מליט קמוחקטור פ"נ, ע"( נירמלו)' סנריות, על קחוווקטור"ותך
 ק,3 יתזתורס

 3ו61וור פג"ת רזם 3"ר 3וודרם )016 קחוווקטורין הלכיות די *חרי רדי
 קחתקטר, לוחו עמס ססתיני 3עס ויחי פסקך ב"ג רנתי 31כסיקת6 , כתקגס( מוולסס0ו6
 ו3רעסלוי6 מקל36 נרסוס )כיס קותרקרטור, נונחתכס 6גכי כנכי פסקך פ~נ מסוכן
 סוו6תר ווו3* סיע, רת( יח(ק6ל ונילקוט נכתי3תסן, נכונס סגולם ל13נ נדפוס6ולס
 oyb שי', כי 6דס נפ' תכריע ונחנתות* קחתיקטור. כגירסתו רנתי מפסיקתך0(ס
 , תקס"נ רם( חנקוק נילקוט סונף ס;0 ו0ת6תר קו(6קרטור, טסי' פרעם (סונורך
 סיח, סקטנס סתלס נסתכם נמין לכונס וררו נ6 סרטו קחתוקטור. נטעים שסוגס

 6ת סכירס לי ת"ס, רוח לס סיס ס6ס עד חרמות, פגים 5ס יתתיסו לסקרותספר
 ו)וסינ דוגרי, ורננן )8( . קוימקרטדרין ס6לס סווקו)וות 3כל לתקן ר6וי לכןעגתס,
 גס כ"ס סתשכן, לנול6כת )פא( ורננן. יסולע ור' 6לעזר ר' נוי, חרותם גדקסלתעלס
 תונף סגניך. עידו (ס )פג( חן". דכי עסיקת6 3סס כסד, ערך ונערוך , סםנתגתוע6 ווונ* פתח, יודן ר' )פב( סווגכן. לגינת ~hPDIli 3תגחויוSJh 6 וכרווולי,  יןמפ~רהנכויי
 סת(נת על 31rc ג6וור, ס)3'6 עדוף על 6ווור קגתווו6 ונידרס כ'(. " גתסלינרס"י
 רסעיס ]ול3 נבוזר סנני6 עיור SP ונו' גגתר כסל מג'ל 3ד3ריו לתקן ים 1%', 6לנניח
 יר3עס עלכתעט

 נבוני
 סגתנ63 ג6וור סגניך עד61 על ג'ל 16 6ל נכית סווו3ח על סקרנ ן

 לעכו'ס ותקטיר עונד כנר"סוגס ידו ותש סם רס"' לרון נסיוס גס "ל. ננית סת(נתעל
 ס0ו6 כתו זכו: ותקטיר עוווד נר6סיגס[ ן-וו0 כנר6םחס ידו ותסג נ"ל כן, נסודי16

 דנריו כל Jhc '"ג 6' לוולכיס נסי' וגס רינ"ל, נסס סוו6וור נס'וס 53סיקת6,לפנינו
SPנ"וור6קספ6רך נשי , ירנעס (ס כלועט רטונים ולנ )מר( 0;6ת. וופסיקת6 סר6יוניס פסוקים סססס 

 כסי
 עידו (ס וכנ"ל סנו6))ר ריס נשווט ירנעס, ;0 נדיק לטון ננחר

 כילקוט ווונג 6לסיס. 6ים וסגם .)פה( ירנעס. ;0 כתעט רטעיס ולנספליך
 וו""

 ר))(
 0טינ סס, ו0רד"ק עדו" סיס "or מס ננולכיס ("ל רם"י כיון ול(ס ספסיקת6 נשםקאט
 כדרס עתו, סיס הלסיס "ים כי ודעת טעם נטונלמוכית

 סכסיקת"
 חיווי כי 63תרו ,

 )נט 3ן ירנעס על סחו(ס עדו ונקוות נד"ס סכתונ כניו גי63. ועלע נינ" גנט גןירנעס
 סגניך עדו sffn סכתנ 0ג3'6 עדו ד"ס ע"נ פ"ט סנסדרין רס"י ועיין ע"כ. כ"טן ט']דס"נ
 l~tcht גני סיוויס ונדגרי עליו, נוקטר ירנעס ס0יס 6ל, ננית ס' ווזנת עלסנתגנ6
 הפורס בגו ת"ל הנדות נקדותי סננ0רן"6 מעיר (0 ועל עכ"ל. עדו סיס וטויכתיג
 נסדיק מפורס 6עו ניס*( 3פ' עד11כפרס"' ס0יס רס"י ות"ס lotrht גני המלכיס רק3ד"ס
 מנ"תר נד"0, ל(ס רזו( כחג וחרד"ל 3'דס, קנלס סיס סוס ואפסר ולקוס 3D1CJקר6
 עדווסתתת

~nwo 
 על לחעלס ו)301 כתש" י6מיסו גני 0')ויס "31ד3רי iffr רט" וו'ס חן3 כי כווספט,סל6 עלי וסמינ רפ"י 3דנרי דק ל6 ו3תתכ"ת עכ"ל. ג3ט 3ן ירגעס על

 לתטס וווסינ 631תת עליו. ווקטר יר3עס ססי0 6ל 33ית 0' יוסת על סנחנ63סו)6נור
 ג*תר 13)"6 בקרא כי עדו מיי( שסוף[ נ"ל וסוף כתי טתעיסו[ ]5'ל sotcbt גני~ד"ס
 רבי 16לס (ס, סו6 ת' ייענו ול6 בפסיס, "שרק

-s~r ר"ל כי סגתג63 סגניך עדו כתג 
 נ3י ו3ד'0 ס"ס (ס ועל כ"3( )" נפסלי בעגתו רה"י סס3'6 כתו סנ3'6 עדו סיססוא

 3ן ינעם על 0חוו0 יערו ונחזות ויפורט. נרי כתנתו עדו, סי: ט0ו6 כתינטתעירש
ננט

 ~"ל 610 ומ"מ מזם רמז 6'ן הגמם גיר פרק מעין נמס' ניס". נס' "וכסרטיי מ"א"(
 ע"ה 3ס' פ?ס'יוק

"101 
 קוס וימי ך"ס 3רס'י ע"פ ע"6( מ"1 )סגסדרין סדק נגמר ר"ח

 . ,lff סמסרפ'6גיא
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טו שקליםפרשת
 מיבח ויאכף ול ברבר המזבח על ויקרא להקטיר המזבח על עמי וירבעםאל

 מזנח כהנא, בר א'ד )פו( פעמים, שני מזבח, טזבה ולמה ה', אמר כהמזבח
 שטו, יאשיהו דור לבית נולר בן הנה עליו, קפא מה , שכרן מזבה ש,שבכית
 על קרא אשר האלהים איש דבר את המלך כשסוע ויהי , למלכות כבורשחיק מלמר )פח( עליך, ישיפו אים ועצטות אלא כאן, כתיב אין ירבעם( ]ועצמות)פי( ,שם( עליך ישרפו אים ועצמות עליך המקטירים הבמות כהני את עליךוזבח
 יגו והיבש הפשוהו לאמר המזבה מעל ירו את ירבעם וישלח אל בביתרגאבח
 ולא לע"ז, ומקייב עוטר )צ( מבבודו, יותר צדיק של כבודו על רגמקום חסאסר אירי ר' בשם הונא ר' )פט( ד'( שם )שם אליו להשיבה יכול ולא עליו שלחאשר
 האלהים איש אל ויאמר הללך ויען ירו, ותיבש לצדיק ירו עמטלח ניון ידו,יבשה
 הרין )צא( ו'( שם )שם אלי ירי ותשב בערי השתפלל אלהיך % פני את נאחל

 פנים באלו אמר, וחרינא )צג( , אחרים של ולא אלהיך )צב( אמר תר ,אמוראין
 איש ויחל אעפ"כ, אלהי, אותו קורא והוא לע"ז, ומקייב ועומר אלהי, אותוקורא

 כבראשונה טהו שם( )שם כבראשונה, ותהי אליו רשלך יד ותשב ה' פני אתהאלהים
 הישים שי במכתש )צה( האויל את חבהוש אם אסר, לוי בן יהושע ר')צד(

אין
 ותקונים.הערות

 ("ל רפ"י וס"ס ג?6. ועליו ירנעס נידוי נ'53 5סר סתחס סש סעדו תטהר סריינט
 )דס'Otk1SbL- 3 6יט כמשסו Sb ס, דגר וימי סכתוSh 3 מתוך ססו5 כוסחו תתעשונ3י
 וערו סנני6 [לעיס 3ד3רי כתונש מס סל6 רקנעס ון3רי סכת31 6ל כוונתו "ו ל(י'5

 כרסני נ"ל "1 . ט"ו( י"3 )דסק סיוויס כל וירנעס רח3עס ווולחווח , למתיתםסחו(ס
 ק'ד דד סנסדרין נר["' ווג6תי וכן ו)(3ת. וי6וור "ל 33'ת מוחנתעל כחגג" סגני6 עדו מפורס פ'כ עולס נסדר כ' עדו, סיס וסוף כתש סתעיס גני ,ונס"ע

~ffp 

 סכיגס ומסרס
 3וולכיס דכתי3 כו' סיחרנ 6ל ניח תסח על )חנ63 סג3י6 דעתו סגני", עדו סל וומנרווכו'
 גני רפ"י ות"[ סנני5. עדו דסייגו עלס נסדר ותפר[ תצח וי6וור 53 "לסיס 6יםומנס
 6"ר )סו( כו'. לרח3עס 5)ור סנועיס nlc 63111(y נוו6))ר סס עולס נסדר כיסתעיס
 כ6ן כת? "ין ירנעס ועגתות )פו( 3'. "ג 113"6 ר['י כוון (ס לדר[ כו' נ)(3ח35"כ,
 ווי" כילקוט לגכין סו" וכן ,כג'ל

 וניצי סעסיקת". 3סס כסך ערך ונעריך קאט, רוו(
 סתלק תצרך )פה( לנור. ל6 'רנעס ועגונות סגי' 3חנחונו6 'קולס ו"קספ6רד,כרתו~'
 סתתתיל 3))6וור ר'ע, רוו( וו'u1DS'3 5 63111 סונף. ר' )פט( סס. רשי כיון ל(סכו',
 סל רווו 'חגרך סנוסמ6 ופס DC. תס6 כי  נתגחווו6 סו6 וכן ספסיקת6. 3[ס ,ויסלת
 רס"י כיון ספסיקת6 ולתקצר , נדיק סל כ13דו על תס יכנוס וו3ריותיו סוגל תםסק3'ס
 ס(סר כיון שאת ספסיקת6 לדגרי וכן i~tsv סרס (כר סל5 6ד ד', פסות ססנתלכיס

ל
 ו

 63דר" גי ס6(
helr רכ'ח )דד (h"u ל")דגייקיי" ניקריסון 3ע' 1ק3"ס 1 

 'תיר
 ידו D'~lh1 וכין ליס 5רן 1ק3"ס לש'( ופסלת תקטיר דסוס נירנעס דכתינ כנוסדילים וניקר"

 6ל6 כתיג ל" לע"( דעלח ועל 1ג1,. ידו ותיש דכחי3 ידים 6חי'3ס ג3י6ס רעדולקה
  וסדתי , ובי"ס 17PS יייס ד16[יטש

 סנט תריס גס עכ"ל. כו' דילן 3יקר5 נעי קרס
 לער, וווערי3 שנור  )צ( נססיתת5. כסוי כנוו ערו סיס ~ס  כלסיס סייס ס~סרדעת
 לע"י. סנו31ת גני על וווער? עוווד סני'  סס ונילעוט ויסספ5רר, כרעולי, נכ"יכ"ס
 רתעו סתתת סל6 5וור ואידך 3רסעו, סח(יק ער"ן מסי 6תר חד רע 5תור"ין תרין)צא(
bShלקוט, 6קספ6רד, כריגולי, 3כ'י 6חריס, סל ול6 6לסיך 3צב( . 3סס תחחת 

 וחרינ6 )צג( . ווסססיקת6 סו5 נקורו 5סר סס 3וולכיס 3רם'י 6310 וכן קלסי, ול6 5לסיךסג' ותנחום"
 סיף ספנים בילו לו יתר 3ילסיך יפר  ותרני סג" "קסכ6רד מכ"י כוי פגים נקלו"תר
 6ולס "לפיך. קותו קורך וסוף לע"( ותקריב עותד 6לסיך קותוקורך

 מנוסח"
 מלסנינו

 תקטף ס:ו6 כיון 6לסי, ס' פני 6ת נ5 חל לותר יכול סיס פגיס 63קס כי וסכוונסנכונס
Itvs63תנקוח6 לנור, רי3"ל )צר( כליו. ייו ותס3 ו6עפ'כ אלוהיך, ס' פגי 6ת ג6 תל 6ל 

 סו5 סל6 פס, פתיתס ענין וגוס פחה, רע"לנטעות
 ח[ו3ס.

 nSbc על סמ"רר 53תנע
 תתהס"6, רוו( ותמלי ר"", רוו( ת"5 ונילקוט ו"קסס"רד, כריגולי, וניצי כנר6סוגס,תסו
 וכן , רס"ל נסס סייגון 3"ר יודן ור' נרכיס ר' סנוסת6 ספסיקת6, 3סס תכתות ohנפי
 נתכת[ נטעות, 6קספ5רד נכלי תרסיס, סל נתכתם נצה( לפגינו. כפסיקתך לתקןש
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 עקליםפרשת

 באחרונה אף לע"ז, ומלסיב עומר בראשונה מה )צו( , כלום ממנו מועיל אתאין
 . לע"ז ומקשבעומר

 ואמר למשה, לשונו אח שהבחיר הקב"ה זה צריק, לשון נבחך נקש ר"א)צז(
 קינותיו על אהרן וכפר , הענין מן למעלה כתיב מה , ראש את תשאכי

 את תשא כי י"ב( שם )שם בתריה כתיב פה )צח( י'( ל' )שמות בשנהאחת
 וכות לישראל שיש בשעה עולם, של רבונו הקב"ה, לפני סשה אמר )צם(ראש,
 שיבוא כרי בשנה אחת פעם להם הנשא כביכול זכות להם t~?W ובשעה , להםהנח
 ל'(: י"ו )ויקרא וגו' עליכם יכפר הזה ביום כי שנאמר דליהם ויכפר הכפוריםיום
 לקרב )קאך עהיד שהוא רמזו חנינא, בר יוסי א"ר )ק( יגב( ל' )שסות ראשאח

 יסות ואל ראובן יחי שנאמר ראובן, זה הוא, זה ואי שבמים, שלראשון
 ישראל, בני ראש את תשא כי וזהו ו'( ל"ג )דברים מספר סתיו ויהי)קב(
 בר שמואל ר' בשם יודן ר' )קג( י"ב( ר )שמות ישראל בני שבמים. שלראשון
 לו ואמר עברו, את מצוה והיה , אפיקייסין )קר( לו שהיה למלך אמר,נחמני

נערה

 ותקונים.הערות
 חרסית, סל ופל סלוחיםסל

 ו3תנחווו"
 נווכתס ס6ףל 6ת תכתום Db סכתונ, למון סניך

 6תס "פי' סגי' סט ונילקוט כ"ג(, כ" נווסל' קולחו עעל'ו תסור bS נעלי סריפות3ת7
 3"ר נוודרן נס וכ"מ כלוס, וגנונו תועיל k-nh 6' חרסים, סל נחתור סרסע "תנוחן
 6ח חכחוס bcn 06, כי נפסיקת6 1("ל כתג חרס ונערך חתרך. ערך ערוך ועיןפ"ע,
 נר"סמס תס )צו( . עכ"ל 6ווונין פי , כלוס תוונו wh stb1W "ין חרסין סל נסכתתס6ויל
ננתר, כסד 7"6 )צז( פ"נ. סערם עיין כ' י' tScn רס"י כיון סוו6נור ל(ס נ"חרו)ס, 6דט'

 ווונ"
 סס, תס6 כ' נתגמות6 ונפנס ספסיקת6, נסס ספ"1 רת( תחוס סוד נילקוט

 לתסס סקנ"ס "תר 1hunc כיון )וסד 001 סס, 3תנחווו6 תמר , נתריס כתע תס)צח(
 רמן (קוד לך סקנ"ס S~h שנס nPb לי ליורת כך ל6 ר3ס"ע 6"ל עליסס, כפרלך

 סאו, רת( תנוס ונילקוטעכסיו,
 סגוסח"

 כו', נוסס 6חר )צם( hnrtDDJ. סלפנעו כווו
 ר3" עולס סדר עיין נסנס, "תתפעם

 סכיפוריס, יום סיס וסול 3תסר', 3י כירד פיו,
 נתנחווו6 , סנטים סל ראיון לקרנ לקא( . סס נתנמות6 מנס , ט' חנינא 3ר 'שי ירא(
 דנריס ררי ועיין ססנטיס. ותספר כיוגין ר"ל תספר, תתע ויסי )קב( . 1סכינס" טסךסס
 רס3"נ, 3סס יורן ר' )קנ( 6תיו. ס6ר נתדין נרנין נספר פתיו יכתנ ו'34

"3111 
 13יר

 תונ" גס "יכו'" D"DI נלסתו סתעת'ק נוונם סס 6ך נפרד, נסא"נ,
 סש'ו רת( נילקיט

 ספסיקח3,6מס
 דולת ינ6ס וכתעט נחתן, 3ן ר'ם 003 ר"י תתחיל hcn כי ונתנחינו"

 פסיי( לתלך ווסל וסחקי5 לתונו, תחת וסכחיו ס(ס, סדרות כל על פסת תחחת'עטו,נפתן
 לכול תלת עסוי ע5 סוס וסטעות "קריו, סנ5וור צנין ר' דרוס וסוף פורפורין,לו

 וולכ" ונין ס6לס, סדרוסיס גסני נסרסדווווח,
 מספרי. יון סלנו נוצחר נ36ד לנולכם,

 O"D 6פיקריסין ערך ונערוך 6קספ"רד, וכ"י כריגולי, נכ'י כ"ס "פיקריסין,לקר(
 ן:ןןי:ןןי עךצן3:ו:י::ן2 3סי

 :נ' :שךקין ::גזי
 'סק צקי

 נטעות פ"3 3י'ר ולפנינו , עכ"ל ס3סר על סלו3ס תל13ם פי לנופי, ווד3יקו סיני עדכו',
 רצו תיון ני5קיט לנכון עע6 וכן אפקרסין, לנכון )6)ור פכ"ד, רוג'ר 6~סמרקסין,

 נפ" נרוונ"ס עיין 6פיקרסין, סל ת'6( )פכ"ט כליס נווןגס וכן ספסיקח6, 3סססעדו
 ע'3(4( כ"ג )דד סוכתו ווי יפרק "פיקרוסתו מתי פיקרסין, כתנ ים וסרס ים,סתס)ס

עמ'

 גמעור' 0516 כך 6יח6 6סיקרסין ערך נטרוך גס : 11"5 איו, סס מעיר 0רי"נ סגנון*(
 ס"ק( כ"כ מנלמין DS 156' )כמקוס כ"1 גמנינס כקורס חומר ג0' ד5"ל כחגתי סגטרכין06500
 5תוט 6סירקסוחו ויסעו מ65ין 6ס'5ו 6מר יומגן ר' הערוך סטחיק כקטר 6יח6 גמגיגס 0חסכי

 כ'נ דף נמ"ק סכי6 0טרוך : ולל . 6סקריסין ערך טנערכין 0פ065 נססם כן כתנ וכן .על5
 ודט ג'ו, דף נמגיג0 656 מ65חי, 65 סס לחוכו, 6סקרסוסו yhln IS'ehl לסילו 6מל עמקר'
 עכס . פס גס נכון ע5 וסגסחי כ"כ* דף מג5מע 1561 ,כפ' ג"כ גזסס פשט כליס סרוסיס"

סד"כ
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פן? שקליםמישת
 שיש אפיקיימין מכל המלך, אדוני עבדו א"ל , עליה רעתך הן קפלה )קו( נערה)קה(
 הקב'ה לפני משה אמר כך בבשרי, שדבוקה מפני א"ל יה, על אלא מצווני אתה איןלך

 ישראלכהתאטר  על אלא טצויני אתה אי, לך, שיש אומות עוים)קז(םשבעים שלרבונו
 אמחז ל'( ל"א )שם לאטר תדבר ישראל בני ואל ט"ו( ל שמות ) ישראל בניאל
 ישראל בני את שנ י"ג( ל"א )שם ישראל בני אל דבר ה'( ל"ג )שם ישראל בניאל

 ראש את תשא כי ( כ' כ"ז )שסות ישראל בני את תצוה ואתה ב'( כ"ד)ויקיא
 האזור ייבק כאשר כי שנאסר בי דבוקין שהן ספני א"ל י"ב( ל' )שם ישראלבני

רן י"א(. י"ג )ירמיה ישראל ביה כל את אלי הדבקתי כן איש טחניאל

 ותקונים.הערות
 וכתליננו 3כתיפיו פתוק 51:1 סתתתון, לנוס ערוך וכן נ15ן ופי' . כ"3 דץ תגלקין "5ותפ'
 "פקרסותו סל סקור ווקו"ווז נסוך כדתגןקוטרו

 ומנכחי
 עכ'ל. ח"ו[ 3ל5 כנכחן ]נ"ל

ינוס
 לו סט סחחחון C13S ופ" יוני לטון 5פיקרסין, וז"ל נ"וניס( :די לועסי 3קונןירסס סני לרהיט סנ)סגס 3פ" וו5"תי כן כי ננון ס"' נרנימ כ11נת1 ג"11, ע" מסני"

 1"פיקרסיתו h~v] כ'נ וד"ק לקוורץ ]כיונתו "כילות לענן וגרסיגן 5'[ קפל ערוך ]עיץיקס
 ונעכרת,"יגו

 ר"ל ן פרקין 53יוך כדיוור קוררו, וכסגונסו נכחפיו, פתות וסו"
 מס. כליס וסר"ס ומערוך ho' רניגו כגירסת שבאמקרסים ינזל ט"מ ס3פרקסיס,קדר יו"ד( )פ"י טס 3ווקו6ות ולפגינו עכ"ל סנכסץ "פיקריסין על סקסר דתקו"ות[מפרק נסוי

hS~נפגיז סי' "61 , סתקנת' כתו ש"ל סרס משר % טס ס3ווקו15ת hPOllk- .נכונס 
 נ"פרקסותו, ונעותיו עם תסילין "דם נורר , ע"נ( )כ"ג ננרכות לפנינוגס

 טעות סו"
 כווו נ"פקרסיתווג'ל

 נ5פרקסותיס ]5ע קסותיס נצפר ;ס ונראי , סס ונסר"ס נערוך סוווג"
 פירש"י נ' כ"3 נורק וכן 3"פקרסיתו, כנ"ל נ"כ לתקן ים ר"סו, מעל סודר "ק6[הלס

 סרוו3'ס קולס סרקם, סויר ססו5 ננרכות כפירוטו למיטתו rh'5 ר"סו, טעל1"פיקרסותו
 חיגו לנסרו סד3ק סזיעס וננד [עליו סננויס כל וקורע כח3 סג' פיח 36ל סלכוחז"ל

tJ~PW.וסערן, ס"י כרגעו סתלס אפי' מרפס ססנ"לו, ג'ק ווגוו' סוס סדין מקור עכ"ל 
 וסכינו , סתתתוןל13ס

 וסני" תעכנת אינס אסרקסותו נטעות סס סני"
 "ולס סערוך, סי'

D'CJועיין ;ס תייתוגיות נסגסות ועיין "פקרסותו, סני' ונערוך P'C3 סיע נסיתן יו"ד 
fPD)'י"ג) לקרוע 5רד "עו "פרקסותו נטעות ג"כ ססס י 

 כסו"
 ותוו סזיעס, ננד

 חלוקו, "ת ופוסט וכו' לתרתן סגכגס נע"( ד"5 ונווס' "פיקרסיתו, 5'ל מעליון, ננדסס61
 ונסרים נערוך סאונת כתו 5פקרסותו, לתקן צריך וכו' סתתתוגס פרסקו "ת ווחירבח"כ
 סל "פיקרסין 535 3ר "ר"ח נכיגס סגירס' ס'3 פ"נ נרכות ונירוסלווי נויד, פ"יווקו"ות
 חוקן. IPIW~1) לשוס "וליירין "5ל ססג'ע כען )לתרחן( הסת' S'rh סוס כד וונפניסלנים
 נצנת, טליתו סוונער וולסון נסרס,)קרס

 11נ"
 נער, ערך סערוך וכחג שערס. כסות

 יון הקופלת, wSus סים" ונלסון קפלט, )קו( יג(. ס' )נתפיס נערתי חנני כתוסך
 )קז(' "'. Snp ערך ערוך ע"ן סו"העילס

 ונילקוט כרתקי, נכ'י כ"ס "ומות, ))סנעיס
טס

 סגנון סנדל סס5'ט DSD(' נכלן י065 גדולה מנגס 6ז 6ר6ך סס געיס קורל ולחססריגך.
 נ6סיקריש חפ'5'ן עס מטותיו 6דס מרר 11,ל 6סוקריסין ערך סטרוך רסון 5ס:ז 'str P'whסל"כ
 לכוס סיס 6סיקריסין קורך( סיס )נר"ס 'רופ5מי ט'כ( כ'ג)נרכוח

~Ot1Dn 
 בגס 06קרוסותו

 מלקין 6סעו 6מר יוחנן ר' כ"כ(, דף מגלחין 156 ס' )מ"ק ס6סס, 61חך סלים 6חדמעככח
 610 ר"' כסס מפרוך ססני6 ס6מרון ר,מ6מל ומגס סטרוך. פכ'ל להוט, 6סיקרסוחו61פ5ו
 ,ג'ק סמון כי סנר'"כ, מסכ זס nhpnt סמ6מר. מוס ס5יון כטרוך וגסמט b'P, כ"ונמניגס

 כמנינם; ורק כנתק כן גמ65 ל6 כי כחב 5כן ס6חרון מקמר ט5 מוסב כ.כ" דף מג5מין 0461'
 6סקרסוחו סמסטר מן למטיס מוסכ מג5הין" 1561 ס' "מ"ק ס5יין כי יססוט כלדק מסיין כ65עס
 טל סכחכ , הריכ סביון דכאי טל 0ל6 ויזהר ע"כ. כ"כ כמ"ק סו6 סמ6מר ו,ס ממכסח"6יגס
 מנלמז 56ו דסרק 6סקרסוחו ליין רק מחגינס סמ6מר כ55 גזכל 65 סס כריס כי כליס,סר'ס
 נחגיגס ס5'5 צחקן סריס דגרי 5סכס סנ6ון ר5ס 61יך , סס נקמת גמש כנסר כ'נ דףנמ'ק
 סכטרכי ססל6ס נמסרו כטטוח כ"ס SD ,כרוס על סמך לי5ס h~D. ג'ו דף כקיום מומרס'
 - . וסכן כ"כ. דף מגלמן 156 ס' כמיק 5עחן מס651
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 שליםמרשת
 נערה ואיל עבדו, את מצוה והיה פורפירון, )קח( לו שהיה למלך אסר, אביןר'

 אתה אין לך, שיש פורפירון מכל המלך, ארוני איל עליה, דעהך הןקפלא
 כך )קי( החלה, שמלכתי )קק( בשעה לבשהי, שאותה ספני %י וו, על אלאמצויני
 אותנטיות, אומות כלשבעת לקיא( עולם של רבונו הקב"ה, לפני משהאמך
 תדבר ישראל בני אל ישראל. על אלא מצוני אתה אין בעולם לךשיש

וכו'

 ותקונים.הערות
 , פ"3 וי"ר והנדרס "קספ6רד נכ*י S,h~ .סם

 מנוסח"
 nlhtu)nIh "יצות ווע' כ6ן ינס

 פ1רפירון, )קך0 . קי"6 סערם לסלמס גד3ר , ופתרונם "ח ס( סחלס 6ודוח Su1 לסלן hl~Vכתו
 נסס 3ער6311131

 תכלת נגד ופתרונס "?שף09"' יונית hcn h1e1 k~SW, דכי פסיקת"
 מס. 31י5קוט ו6קספ6רד כרמולי ככ"י נס כ"ס תחלס, סוולכתי )קמ( לייד(.)פורפור
 ווסס, 6תר כך )קי( וולכותי. ניוס סס., ו3ף"ר nDSWS, שגכגסתי גיוס סגיוגתנחות6

  )ילקוט וי"ר, , 6וספירר, כרכולי, בכ"י ולי , פס D)'h יכר  דוריס נוס סוסיףגתנתופי
 אותנטיות, אקספ6רד ו3כ,' כרווולי, 3כ'י כ"ס אותנטיות. "ותות ו)סנעיס לקיא(סס.
 "וותינטי"ות,ונוי"ר

 31תנחיונ"
 סנולס

~hrk1 
 "יווגט'"ות סע'ו רת( תטי( וכילקוט מננס,

 נלסון "ווזות "פי' 3גד1 רסוס ם6 תלקוט ומנס מתהו. ותפר "ווחגטי"ווו ונ"לנטעות
 וועחיק k-I'hn סוווטעיס סערוך ודגרי נידו, 610 גדול טעות סוס סווכרס "1ל0לטיכ'ו".
 וסכסר נפר , נסרות 'Sc "וותנטי "וותגטי, ערך סערוך למון (ס כי , תיעססוליכוסו
 ס' "ררם ch" ס"דו)ס מן 33"ר סלו "וותגטי6 ט"[ן ר'פ ]סו6 פרת סו6סר3יש

 31ווערכי עכ"ל. 1"ר 31רים ת60 דכי בפסיקתך htu)nMh "וינוח פי' ן, ופס"ד וכ"מנפלס ]סו"
 נכי סס3י6 סוודרסיס חקוייות לפניו רסותיס סיו ל6 3"ור , ס"ס סערוך לסון 3ללבסון

 רו"ס סיס ל3י, sK סס סי 06 קולס סר3'עי, ומנסר לפנ' 3חורס, סוו,קדס ס"דווסזון סיקר" על סו" יען ברדסו, סמני ונדוור סגינ לכן תתני(. סס סס רו"ס מנך 6סרסגיוניס
 פתרונס' וווונו OSD11 16ננות" 4פי לגילוח סניע כ"סר כי נסגנס, עכס פנית ולתנפרנס. סו" וסתני נפט"(, סו6 סר"סון 3וודרס, בקיטס סדר סי על 6)ו"ווריס מסדרססערוך
 דגרי תקנתי עליון פסע "גי 16ל0 סופו, עד "ותו ומחק סערוך, סיוט כל על חתחומפך

 סו" ומענין וכו', נפסיקת6 "תתנטי6 "ונוות ע' נ"ל כיסערוך,
 וו3"ר קנו סערוך כן,

 גוס מעתיק נתח5ס , נווג"ת ססיon 6(o נוכל ווני*ס רק ,סו)לס
 סו)קוווות נסנ' סווג"

 מעסיקת" ללון -h~lk ו6ח"כ 3"ר,נכדרר
 נקל פ' לקות ע. "ות וזן ומטעות וי"ר, יתקדם

 מטעות גקנע ונחס פי', סנ'ל ננפסו סיער לפניו, פי ר6ס כ"ןר סמני וסוועתיקו)6ד
 כ3ר סיתס סנר"ס וכפילדורות,

 סנוסח"
 כ"וויס, די דוד ר' סחקס ונס "ווזות", "כ" וכתג דעת נגלי "תריס סלך לכןסילח1ט, גגי סוופרס לפני נערוך ס("ת סווסונסח

 ותרגומו o~nlhl פי' tI'e)tntth נערך וכתנ סרת, 3סני"ס נלכד סנדול, דוד נצתנעל
 )ו)עכטינ (י(עשו~ש(ש יונינו אסי" -~tnhr לתלס הנכובס וססור6ס סי6. ומנגס81101198(?,
,O'Dshl1PJג'ל סלמס, "וותינניס עקר פ'י, נו)"ר התדרס לתקן ש ונוסס כנוספי, ע"ן 
 קסדת ידחיס ס5סס "יתנטיי6 עיקר רנס, קס5ת ריס , 3"תת מסו" כחו"וותינטיס,

 שוור פר6נ(, 3עיר רקבון )דפוס נגינות על לווגנח פסקך פיט רנתי וכפסיקתךסלווס,
 איות "D'rI, "ומות D'PJC 3'ן יסר"ל לעסות, ;כע תם ("3'ס .נכעיס גין כנסדוד

 נפרדס נו)קרס "ך איותנמא, סביל "גלי ספק 6'ן ע"כ. לעסות יכולים סס תסנונא,
 סוולת ח30 כי סחעתיק, סי"'סוססת tot~rP ווילת ונ', נעכס ם ותןסוולסי

 סל אתריס 31דפוסיס D'~tP וסירן ידיו, 6ת סיכל לכן ביתן, ונעגיןסו6 6יותגט"
 רנתי ספם'קת"

 רנתי  ובפסיעס6 עונדם, SP (totctp k~1hi תלת "ך )ונ", איות מחלות מתיססוויטו
 גדולות נסלכוס ורציתי  בעולצו.  סענ'ס סברס  ייוסלמיס  רבעינו  לבולס סלוסע5 ,פכ"י
 סל סיותנטין כגנד , סנעיס למס , 6;ס סנעיס לי "ס"ס ע"ס( סיוון פ11 סוכרים)מלכות
 נכעיס ל' 6ססס ג'ליודנו ת"ל ססני6 ")ותגטין ערך נערוך ורבייתי "וותנטין, נ"לימר"ל,
 סוסיי ל" וס)ווג(פ' t-Snk1 3"ר ולי יסר"ל, של t'elnDN כנגד סנעיס לווס6יס

 וגרור
 , מ' נעסס ו'ו' אוותנמין,סג"ל

 וסו"
 סערוך ודגרי , גדולות ווסלכות ססנ"ת' סת46ר

 וכתנ  סיל%רלו, נסס ס("ת מוולס "חתנטין נערך סנ'" כ' סחערנת מתעייך 6תמטעו
 ונסרק , O'DPI'W ופי' "נותנטון ס)ולס סני" סגךול דוד נוות נעל וכן עכ"ל. תחנס ממנוןפי'

5פי
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יז ש*שישת
 ימלוך ה' ואמרו הים, על' עליהם שרכישתי )קינ( מפני אזל כרלעיל. וכו')קיב(
 ) י ע( ) אמר, ברכיה ר')קיר(

 למשרתו מצוה והיה מעפורת, )קטן( לו

 ע על:,ן לג ,ד את איןלך
 םג קזכ נתעמ 'שבה

 עליהם שקיבלו מפני איל כרלעיל, , וכו' ל שיבש" טעי nwe באי
 ז.(. כזר )שטות ונשמע נעשה רף דהר אשר כל ואסרו בסיני, טלכותיע%
 )קי" תשג ים בו יאמר

 המשה מזכירן שר,וא %קןן:גקך"ה'לישראל,

 :ףיבגיו~ייי ")י:נ:.ג ,שג,ןג.:1'ז,1:גש,יג'
 והיה )קים( לפייגונו[ ]צ"ל )קיח( לפיףנוני בנו עוממר בוןאי,ללסלד שטעון י'הני

 שעה. בכל ישראל את להזכיר טתאוה הפכיה, כךמפרא,
 לא 0ש4 )קב( סימון בי יחיה י'אמי

ל
 אתך עבר ןמרה,ה

 בראשו 1 עתירה שהיא קבע, וסרגליות טובות אבנים )קכא( בה לקבועיכול

 ותקונים.הערות
 נגרס סווו63'ס סנ)קר"ות, כ5 רסווויס סיו פס , כד5עי5 וכו' )קיב( . סעייגוטעס5פי

,תכס-מת 61קסס6ג , נרתע' ננ"י , ססת5כתי 93ג( 44 ק י 1קו4גק

)ק:1
י (,י

 מי:1 ןק
 'חד "5ס סכי כי דיקן, פסיקתן נס נ"ן ספקי67 וי4 נסס עט]צ6תגנ.6

 א ,, ו"תען)'ו ,"ר )נל ל מקושין: ימתג יתיישן ג' ה" מוו2
 :ץ 'ץ'"::"1:'מעקןןיי'!י(",:,ילאך11%,"ןג'י(:'ן:.

 7"ש,
 "נד. (7( ון,ושתייי( )אייס סמ ק n(DP ),הוות ,נקותו, מתג,

 דיר 1צ14 5ג ':ל ג:ךי:%י שקיי% י : יב תג ב12 י:שש:ךי י :"ן:גן
 ייוע ושולס 5פירגוגו ונ'5 נטעות ונסניסס לפירניגו, 6קספ6רד 31כ"י ל4רגוגכרנוו5י

~aedagog31s
 מס,

 טם18
 : "ק

 46ד,יענוסת6ק
 3רד:תכחותSJb 6 5ו וכותר ,'

 סבן פ"י רנתך נפסיקת6 נסנס 65חד, תן5 )קכ( כעס. 3כ5 556י ג:יו:קסוסגוס',
י ק% ם::ך:,בגי:גגוים,ק3

 וי"סגי"מ(
 סכצ::ךסק

 84118חז8818 ורויוי 53': 'קר -36ן סין ססו6 וידוע עכ"ל. (ין
avdpay~ocסווכמס ונתרנוס pff3, ווורה נספרי וסגם אזמורר תרכס , מס כסתות 

- - - - - -- ---
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 שלשאת
 ישראל את לשבח יכול שאתה מה כל משה למשה, הקב"ה אסר כה מלך,של
 אתפאר בך אשר ישראל שנאמר , בם להתפאר עתיר שאני , פארו לפארו , שבחלפני

 ג'(: פ"א)ישעיה
 הקב"ה אסר רכיהן, נחמיה בר יהושע א"ר )קנב( י"ב( ל' )שמותלפקודיהם

 אתה )קכג( רבש"ע הקב"ה, לפני משה אמר ישראל, את מנהלמשה
 את ודרביתי י"ד( כ"ח )בראשית הארץ כעפר זרעך והיה אבינו לאברהםאמרה
 מ"ו )שם הכוכבים וטנור השמימה נא רפט ד'( כ"ו )שם "DIDW ככוכביזרעך
 התחיל אוחם, לספור תוכל אם הקב"ה בכוכבים,.ואיל מסתכל ויצא שמחה'(

 3שם הארץ כעפר זרעך והיה ואומר )שם( זרעך יהיה כה א"ל יכול, ולאלספור
 את מנה אומד ואתה י"ז( כזב )שם הים ש8ת על אשך כחל ואמר וחזר י"ר(כ"ח

 איך ואני אותם; לספור יכול היה לא ישראל של ~קרן שהיה אברהםישראל,
 אותיות ראשי מול )קכד( ישראל, של מנינם על לעטור יכול איני אותם,אספור
 אלפק, מאוון חרין דראובן ריגש טנינם, על עומר ואהה שבמים, ראשישל

 ודיששכר דיהודה יו"ר , אלפין חמשין דגפתלי נו"ן , אלפין מאוון הלת .דשמעון שי"
 דגר ג' )קכה( אלפין, ד, דדן די אלפין, שבעה דזבולון ז, אלפין, תלחיןוריוסף
 נשלשת )קכז( ההוא ביום העם מן ויפול משה כדבר לוי בני ויעשו שנאמרהעגל ביטי שנפלו מה חורנייא אלפין תלתא אינון הא )קבו( אלפין, ושבעהותשלים אלפין מאוון תטש הא אל[, דאשר א' אלפין, ב, רבנימין ב' אלפין,שלשת

 . כ"ח( לסב )שמות אישאלפי
ר'

 ותקונים.הערות
 כסונס כתר ס' לפגי סופיע רניס ')ניס לתרי oi1h 6(ו)רגד, ספל דעת' חויתיתמס
 סו5 61(וורד ערנית, לטון ס51 חוטרר רק 16ו)רנד כנוו 510 "6(ווורד 1("% טכח3וראיתי
 אזטורד oc 3י3"ע לתקן 6"כ '~?T דעתו ונפני דעתי SuJn סנני לכן עכ"ל. יוני"מסון
 נינסע וכן יי1מירד תרנס נופך על '"5( ל"ט )סם נ'לע תג"תי וכן סיל"ת לכניסריס
 ""ר )קכב( "שורד. sv נליץ יססכר (ס3, גלילי ידיו נפ' ס' מס"ס נתרנוס וכן י', נ'כוורנר
 ניטעות סו" ו(ס עינגו עווורו oc1 סקנ"ס, 6תר ונתחיל נתנחו))6 סכרן, )תגויס נריסוסע

 DC1 סחגחו)ו6י 3סס סוס whnc" תו63 ספגו רת( חס6 כי רק נ'לקוט כיסוועחיקי
 לכנינו כווו נבוזר 6קספ6רד ונכ"י 3רכיס, נר יסוסע ""ר כרתילי 31כ"י ינר6סו,ס6ותר

 ונו'. (רעך ו0י' "נינו ל6נרסס "תרת 6תס )קכנ( סכסן. תלת חסר רקכפסיקתך,
 סכת31 למחיק ים גס לסגים. גריך וכן r~u) "נ נסס סברן כעפר ורעך "ת וסוגתיגינתר, ל6נרסס 0%16 י"ר(, כ"ת ננר6טית ניעקנ ג6תר סיס סיקרן כי סו6, סוועתיקטעות

 כי (רעך "תוסרנית'
, 

 כעפר (רעך וסיס וקוטר מסיס גס 3"3רסס, ל" נינתק ג6))ר
 סברן, כעפר ,רעך וסיס כתיג ר3וגי, לפגיו 6תר סנוסק6 ונתגתו))6 וליותר, סו6סקרן
 6תר סגוסת6, "קסס"רך 31כ'י כן, לותר "חס ועכוזיו סיס כחול (רעך 6ח וסגותיוכתיג
 י"ד[, כ"ת ך3ר6סית סקרן כעפר (רעך וסיס כתיג סעולו)יס כל ר13ן סקנסס לפנןתסס

 סיס כחול אר"ל גני ייספר וסיס ד'[ כ4ו )ר"סית ן סס))יס ככוסני (רעך "תוסרניתי
 פס וכו', nwnlb ר"סי טול )קכד( אר"ל. 5ח תגס לך לי קערת ו5תק "'[ 3'ךסוסע
 Sh1V, סל ווניכס על בעתוד 3קסת hSh Dh סנור, nhc כפס hS וגסס s~h, וכנ"ל:חסר
 סקליס: )ופרס' סקליר מליעיר ר' לפיוט ככס, 136 סיתם ספת וספסיקת56קספ6רד, 3כ"י לנכין וכבהר 3תר6, יסרבל עד 6', יסר"ל וזן סתעת'ק ומסתיט "ותיות, ר6סיטול

 יגופר, ,bS ירד צ" 5סר לעס , דרום Dnlh 6יך ויתת חל ר5ס, תן6 כי תגוועו"16))ן
olltbולעתוד לוונותס 6'ך יסתרס, 6ות לו חוס רם וכו'. לסספר נתנו 6% 6סערס 

- שעלסי. rh נידך תגיגס וווךת תעלס, לחס13ן סווותס רפי נקור מפרס,.על  31סיווע 
 סוס וסינוור סקליר, דגרי תעלוחוח פגי על נסיר 6ור יופיע פגינו,-ספסיקת6

 3סס סויות ריס נחיי,3רניכ4 )311"
 מפסיקת"
 נווסגרח, מסטרות סתלות כו' יגד נ' נקכה( .

 )נל סגסרגו סן סן סגסתיירו D9~h סלפת ניתן 3תנתות6 מיכון, 60 נקבו( .ותגתוו), ו6קסס6רד, כריגולי, נכ"י %נכון ונבתר פניקס, בנכי וסנ6חיס לכני, 6סר נכ"י D'1DPסיו
"יט "לפי כמלסת )קכז(' חורזייך. ג'ל חורת'ס "גסיי", תלחין כטעות 6קספ"רך וככ"ימעגל,
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יח שקליםפהטה
 י' " כס לייע ה%ישר7ר%ך ב% ntvp@1,שג בתוכם יאביס ונכנסו צאן, לו שהיה למלך אמר, ביבי רב בשם טנחמאר'

 נפש בשבעים שנא' )קל( למציים בייייהן אחי נמני, מקומית בעשיהאכש(

 י 1ג ואחי )קלא( , ל"ז( י"ב )שמות איש סאות כשש סוכותה מרעממס ישראלבני
 הפק )קיל(

 )שם בבזק ויפקדם ף'( אט"ו

 ויקשיקיש
 ואם 1( יפ'( ב"ר ףץ%2 כד לבאיסייאק,קלד( %:, נון

טספר

 ם. י נ ו החק ת רו עה

 ונקעיק6תיס ופקע , עקעוס ו6קסמ כרתותן ונכ" 31קעוס.י עחנחות6 ופקעוס,נ"5
 ;:י:4:, מהם; %ן!ש,ן4"ל צג יץ הג י!:1.
D~pnטן מ"ט ציטג:ף:גיבי3:תס,ןנ:גץ'ונם(טימ,":%ינטבד טו ללועגן % סספייס. 3כי פיייי%סי4%ד:גג:גגתג 

 ;,ן,ן, ן:ו:לס;:'(ן ך :פ ::י" :ו;,יגה'"ע%עג :לוגו::,הן;::גיי;יג,גש מפוליןמ:ן,בע:,;!:ן

 ).( 7.ביו7"ין:..ןי:; כ5 ר6ס 6ת ס6ו סנפיר סקרן, נח5נק ו6חר סספר, נרמוס מהש 6, %"ט עש;ן::.ו:;:7":י! ,';:ךן'ןלעמ:ן ,;י':גג ן:: ש.ד

 1! ל1נ"ה1;;י(; :1 )"
 כרת51', נחי נ.ס , 33(יקי6 תסקיגק 6גק כי)קלר(

 ונעריך יצה"ר, 1 ותנקזו)"
 ערךמ

 !ןן;,1!;("-נא: י!!;וון")יגןי':;י47ן%4;
prJs

 תל6' כמסרvnh וונ6ן" 3631)יס גוסס ומחד 6חד כל יון גט5 136 נזק

 ;".;'ג:; :!ל.!7ני!!]:ט%ן.4ן ",!טס,ג,יז[!י,
1~tDnCSC3,DC,י3:וגן7:ך: 1צ1?2ין6י%6 24מ trnpnc 

 מס כתג ת"כ 3ע5 וסרג נפסיקח6. פס לתנו סו6 כלסר כ151 יצנו פ"נ, נתגרונתדרס

~svll3)ו"רכי 
 )ונו3%כ,י

 :%:מ cf ::י2;ץג rok-f71rp~ יקבעו 7ניבן:גך4 סט:ג2"ס ח2 בי1תנין : סי6טיונתי:תט5 6חת ת(יתך3פ' ניגררם
%גג.:יןם[:ושןג'נ"ך)'ג,)ע:"?ק

ייקח

-----
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 שצםהת
 גרולה אנפהאאות, )קלון שני קהוה אלא מספר, למה מפקר ואם פפקי למהמשל
 ואלפים )קלז( ריבוא ארבע כאחה הקהל כל שני עזרא, בימי ואחר . וגו'העם מפקי ממפר את יואב וית! fJW לו, דואה לא ודגרולה לרוד, הראה רקטנהוקשנה,
 תעבורנה עוד שנאם' לבוא, לעתיר ואחר סיר(, ב' )עזרא ושחשים מאותושלש
 אדם בני היו הזה בעולם )קלה( י"ג(, 4נ )ירמיה ה' אפר מונה ירי עלהצאן
 והיה שנ' אחכם יספור מי ואין אתכם, מברך אני לבא לעתיר אבל אחכם,מפין
 ר, )קלס( א'(. ב' )דצשע יספר ולא יסד לא אשר הים כחול ישראל בניס0פר
 , יעקב בן אליעזר ר' אבא~~בשם בר חייא ר' ביבי ורבמנטמא

 ישראל נמעדי
 שנתמלאת אוהה מוצא אתה ובעשירית בערב גוטא עושה אתה הזה ריעול טהכהול
 וישראל יהורה של שלמה בימי נתמלאו רוד בימי שהכרו אלפים ישראל[]כך
 זה ובאי הטרו, לצורך ושלא חסרו, לא לצורך ישראל שנמנו וכא כל אמר,זימיא בן יוסי ר' בשם אליעזר ר' כ'(. ד' )ע"א וגו' הים שפת על אשר כהולרבים
 בשם נחמני בר שטואל ר' רור, בימי לצורך ושלא משה, בימי , לצורך נמנוזמן
 יהיה ולא משה, ביטי י"ב( ל' )שמות לוי נפשו כופר איש ונתנו אסר יונתןר'

 מלומברריא(. דועבא מספר נעתק הוא )זה )קם( רור, בימי )שם( נגףבורם
 י"ב( לי )שטתו אהום בפקוד ל4ף נפשו כפר איש וטגנו וע' ראש את  תשא]כי

 יתן לאיש אשר וכל עור בעד עור משה אמר נתיירא כן משה שיפסע.כיק
 מדשו בלבו ואמך נפטה עמר אלעאי, בר יהורה אפי ה(, ב' )איוב נפשובער

שפריון

 ותקונים.הערות
 h(Dlbltn, )יו( 3ינטסנוי מתנזל ודעת טעם 3טונ ;יומר 1 '"נ יריעתי נ' חלק ;לתםיריעות
 ס)ולס סניף bSי(ערוך

~PhIL- 
 וס, סערך סיסז מתוספי "ך

 .)סני"
 3!ס סמ"רר 6ת

 סתלס ותרנם יקפדו טע0 וסרוו"ל )וס, דגר וווספר תס13ן נל'י פ" וכתג פ'3, נת"רתירן
 וקוס 6ין כי ל3 6ל ;ס ,bS כלן ;פי' 1שש9טשןAmphora 4 ורות' יוני לטוןעלס
 ;"תריו, תסערךע"ס טעותו 6ך 33טולס, לסיריך יטל יתר גפפת 1"ך ;לפנינו, 3וו"וור 0(6ח לסור"י(כ5ל

 גיפורי"
 ")פרירות ולת פתרין "ולכן כלי, סתלס סורקם nnbs וגס ,

 כגיתי bS כי (qb דני. llcSn ;610 וכתן כסונט נחר 3על סר3 גת"; רשימותסו6
 עסת יו,נ , ודעת euu 3טי3 וכיכב SP ס)ו"וור כונת ינ!ס , יוניים ולין נידרסינפולס
 תסטר טקסים, סתלס ריפטת ועל , מכלל ווספר ואתת מפרט, סתספר 6חת ר;יו)וחנ'

 חס תועע, ולי ערוגס, 6' כלותר , וקטלס גרולס עטם, 6נפרי*וח ;חי ס;י3ותפקר,
 מפירם סו6 וזע !ס, מלפכי נסערס סרקתי כאסר לעפקד תספר נין מסנדל נאתתמא
3WO;כתדר Shln~ ,כגקנר( כחס חי; ;נתט כיון , וגו' ופקד תסער "ת יו*3 ויתן כזל 

 ותסי "תר 6תסכ*
 סר~

 וידיו יער 5ת כ"6( *' )ד"ס ויסלן vb 6לף תקהו ;תפס
 (Pittacium) קטן כתג נפי' פתקין ;כי תעתס "תור "ים? 6י ות"ס 6לפיס 6ל1 י;ר6לכל
 "ח לו כותן "גי 6'ן סווועט "ק תקנל "ס "תר קועט, ולחד וורונס 6חד י61נעכס

 מפסיקת" ודגרי ע"כ.סערונס
 נראי ווו63

 );וווי
 סנדיס "ת "רקנו יקנוד ולס סקעגס "ת 6ר6נו "))ר וקטנם נל1לס עמס"כירקות סני תפקד תספר ת"ל ט'( כ"ד 3'

 נדרם כך חסרון לכון תפקד נאתרלכך
 כפסיקת"

 סיס, נעולם )קלה(ןס. ווכוח מלס ולפיס 3קר6 מסיס, נולות הזלם ו6לפיס )קלז( ג'. סינון רניס ישרוליסורס פסק* פ"6 רנתי כפסיקת* ועיין עכ"ל.
 כו', 'ול-תכחד* לקלס( nsr. תסוג: סלמון ר3ת' 3עסיקת"

 רק "קספ,רד, בכ"י וכ'ס , ר*3"י 3סס 637 חייי ור' 3'3י ור תיתת6 ר' כרתעיי
 שיסו ר' 3ססשם

"ffs tSpP' 1 ר' גסס 5"לIWSh תנתתיי4 י 31תנחות5 יעקם, 3"ר 
 ר' 3טס ניני ר'3פס

 . 636 3ר מיי"
 ר3ים וירשל יסורס TW. פ"" רנתי ואפסיות"

 סנדול. מי6 נירני תכתתו ""ר ד',מיתן
"DP1 DC ותתו יעקנ, 3ן "ליעזר ר' 3סס 

 סלותנרדית ססעתקס כל כעתק, 10* (ס ןקמ( רע'ס. רחז סול מלכיס נלקוטלנכף
 למון "ע"כ ססייק עד ,0!6ת

~eQ)DO 
 נתגחונ)6, וטכס "קספ6רך, ונכדי כרשולי נכוי תסרס

 י)6יר ""ר יוננו זס נתחיל דור ביבר סס'וס 6חר 06 כי פס, שלסגינו נסדר ל"6ך
 י3" כלותו, ואחרי סיקל, תחזית על ססנק סת6וור 61חריווכו',

 סתכתות", 3;ס ת;6 כי רק נילקוט סו* סוס, וכשדר f~w לעז עזן "תר לבס uncnכיק חסי כי סוס, סדר;
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nreימ שלש
 נ;ה%4ו,".ייל WDJ~ :ן י4 נ4:ת,:ט"1( לדיי':יע,ו,
 ה4%ץןמ:ו:ןן%(4ל: סש : DW 12:1שה:בםג

 מאה נוחן מישראל, ואחר אחד כל עוצריך וכמה כסה אהה על ד'( ל"ב)שמות'
 ::4יןמגןיןשםות'ב דילגנגגסיגןונבך האיש ונחן שכהב, סטה משה, לסד בתולה נערה מאונס אמר, לקיש רישכקש.

 , ע"ז :עשינו ( ל כ'
 ו

 אחר כל

 שלשים כסף שנא'יננח:רלמרים
 )ק 1

 וו, ןג י'(וננ:נ,תוין ::ייג, ןן,נד'1 גיר1, ואנחנו 4"ב( כ"א )שמות לארוניו יתן
 ל'.)שמות

 י"ג(ק
 דויו יעץ בימה רמקורים, על נקובר יכל נ(

 ק
 ה

 הספר לשון כאן )ער ומעלה[ שנה ןשרים מבן אלא הימנה עובר היה לאבעזרה,

 הוציא אש, של מטבע כסין יקמה( מאיר א"ר י"ג( ל'  )שמות יתנו ןוק)קטר(
 יתנו. כזה יתנו זה וארל לטשה והראהו שלו, מכבוד כסא מהחתהקב"ה

 ותקונים.הערות
 ו)"וור עוד ש 31תנקווו5 מיתון, 3ר ר4ילדס  וילקוט  3תנחווו5י סיתוןן ור' רגדס%(

סתגחות"
 ט"ו( כ"3 )סתות ס)"תר לתר סתפתס חן ,וי"ג חוקרו: r'r1 מנס, "עת'ק)1 ,

 ן ונלסתסנפיסס
 3 ג 11 עתן נכין ל" 31י

 כ
 ל'(( 1us ע"ת ס

 ינסס S~h1 3"ג3עו, וקרקסו תם? 3)לדסל נוס סקן"ס ידע נקגור כ'5 פס מסלמון
 חס" כי ריס נילק,ט 5נל ffp~' יתט כוס יתנווס

 3סס ))531
  ססלתותי

 לסלילו פסול כתו

,ODDננ,:ע:הןיןנ::"ן,ג?וק סי .שיןי"לג 
 כל זפ" פ4יתן. על ןע3ר כל הוזר ותרנה יחן. נינכן קר כל "))ר תונחתים

su,סוט ,ק וין מ, (וומ ק"ן נין צ'ט י,קוז'ס " ,Sb~ct ה: קתות ';,ו 

hih" תוס' וו, "ק ,וק,. ה)( ,י,,קם %תוי קי, 
 ,נעצבן ע'נ ג" ע ),ן,"

 VSnk-ntJctSt~n ניי ן:שג 4, דך" 3'" 4%ינ%
ל ט"י%" ש % היש4ע:רי:%עו,1 1:1גש: '  "ון: 

 לת5נ)ף כיון עכ"ל. עסריס זונן ספחות ול5 ווועלס סוס גנמריס נונן ספקודיס כלעלית

 י י !: יתכו, (ס )קיר( . לסלן סו)5531 סירוסלווי לתייר זוןוסיתת
 וכן תרמס ניפס וע"ס ס'ו, פ"6סקליס

 נתנחוי)" 1)31"
 סם

 31ת)חונו"
 סונט ונוודרס )מ6

 נ""תתעור
 חולין 31תו0' , מלפס ד'ס h"P כ"ט תכתות תוס' ועיין פי'3 3ת'ר 31ו)דרפ .

 לפי כפיוט סקליר יסד ספסיו(חן עפ"י cb, סל תטנע כטין נקמות( nhr. לס ע'5ע'3
סקליס
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 שליםמרשת
4 נחתיה ור' יודה ר' )קמו( )שם( העוברכל ~  בימא רעבר כל )קמו( אמר יורה[ 

 . יתן סטמיא על העבר כל )קמח( אמר נחתיה ור' ,יחן
 היום בחצי שהסאו לפי )קנ( נחמיה, ור' .יודה ר' )שם( השקל מהציה)קמם(

 ר' )קנב( . נרמיסין )קנא( שיתא דעביד השקל, מחצית יתנולפיכך
 הרברות עשרת על שעברו לפי זכאי, בן יוחק ר' בשם אמר נחטיא בריהושע
 בשם לוי ור' ברכיה ר' )קנר( גרה.. עשרה )קנג( נותן ואחר אחר כל יהאלפיכך
 לפיכך כסף, בעשרים רחל ש5 בכורה )קנה( שסכרו לפי אסר, לקיש בן שמעוןר'
 הבכור בנו את פורה ואחי אחד כליהא

 בשם ברכיה ר' )קנו( . בסף בעשרים .

 ותקונים.הערות
 , שניס נתשוףס נתפרס מס ע"ן הה חחס "0 כק( תטנע טרח פ~סש, תעתק:קלס

קם"
"ל ממוט עם נתחזס סר"סו ch תטנע כתע נרתעו, *תן נפעט תן ספסיהח"; "ת
 פתנם"
 ור' 'ורן ר' )קמו( . כיס יתנו סכל ונס cO cmnJ סל תטנע כנוין וסר5סו ,

 'ודם, ר' עד יודס ר' זון חסר "קספ"רד ונכ"י סיד, פ"" סקליס נירומלנוי )מנס .נתגייס
 דענר גל )קרם( . כרעולי 3כ"' לנכון ונינתר י ס0קל ווחנית סכתונ על , (ס ס6תרנוו"תר
 תסר ונתגתית6 , ע"ס קוו'נ 3סערס סריגינו "סר מטעות נולד ס(ס סוו")ור עפ"ינינו".
 סעונר כל ססקודיס SP סעונר כל נחוויס ר' )ו"וור תיד ונוחח'ל , -~cri יודס ר'תינתר
 על דענר כל ננושק( וסירוסלתי. ספסיקת6 עפ"י לספלינו ור"ח , יתן סכוניי"על

 סטווי"
 כרעולי ונכ'י , מ' תסס וגעסתס , ף כ' 5ותעת נתקרם גחתנרו כי סכומיא, ~"ל ט'ססו"

 כווו גחווי, ור' יודס דר' תאתר חסר "קספ"רד ונכ"י כן, לתקן גריך 0ס וגססוווול",
 סוו"תר וסי' יחן, פקודיי6 על דענר כל סנוסח6 0קליס ינירומיתי קת"ו, נסערסמסערותי
 ס.ד, פי3 סקליס נירוסלנוי )וגס כו', מסקל תחנ.ת )קכצש( . קת*נ סערם לעילסכתי

וווונ"
 נס

 יתגחלו"
,hcn 3חגתות6 "ך b1k1 ס"ותריס, סוויץ נלי SJb 003 חס" כי ללקוט

 סתגחית"
, 

"3111 
 חסר פס , סיום נחגי סחטניו לפי )קנ( . 3ר"0 ס"וווריס 3יס לנכון

 יחי לפיכך סיוס, 3חנ' 1hunc לפי "נור יוןס ר' נחוו" ור' יויס ר'יכיל
 ססקל, מחנית

 "cJtc, סלמון ונתגחוח5ן ו"קספ"רד, כרת1ל', 31כ'י סס, נירו0לת' לגכון וג"יורנרתיסין, מית" ד"3יד הסקלת. מתנית 'חט לפיכך גיוס, תעות 3סס 0תט"1 לפי "תר נחתתור'
 מפסיקת" עפ"י Dc לחקןוי0

 מכופר נפיוט , שניס נו)ח(וריס סקליס לפרסת יוגר אפי' ,
 נכ"י , גרתיסין )קנא( ספסיקת6. ת"וור "ח מתפרס, סס סניף ספר, וגעל דרתודעו

 גרתם, ערך ונערוך נכונס סוולס "קספ"רד, ונכ'י ונירוסלווי, נטעותן תרוויסיןכרתול'
 "ך ספסיקת", נס ניין כי ספק, "ין תקא, כי פר' סילוודגו 3וס ס(ס סת6תרסניף

 'וגית. סי6 ס("ת וסתלס מתעתיק, רגנתגסווטס
 ופי' סוווספי, כת"נ עסו?שקאסקץ

  צולעיי. רקיע ססקל תחבת תסקל ""כ (r~UIlze 3"יגק'" כיד טלק ~-htk תסקלת'ן
 ירוסלתו, תרגם חס , יוגיס נרתסין 2 מדרכתכן דרכתיס,מגקי"נוווגס

1 
hnc.1"קספ"רך, כרעולי, ו3כ.י 0ס, נירוסלעי כ"ס כו', יסו0ע ר' )קנב( נרתסין 

 נסס hcn כי31'לקוט
 סתנחווו"
, o51b 

 נתכתות"
 "ער, יוחנן ר' עגתו

 וסו"
 עסרס )קנג( טעות.

נרם,
 לפס נחרן סו" סלמס, נחווי' 3ר ר"ו ווודר0 ססקל, ~חנית מסו" fD1n נתנחווו"

 מקפיד ס(ס סתספר על ס"ק לגו, סורס לכן, שמקל, נרס עסריס סכתונ, פירם(ס
 ר' )קנר( שדנרוח. עתרת על סענרו SP לעונת הס ע0רס, h1L1 ווחנ'תי נ"ררסכתינ,
 3סס hcn כי ומלקוט ונירוסלווי, וכרוזולי, "קספ"רד, ככ"י כ"ס כו',נרכיב

 סתגחות"
, 

"גל
 נתגחות"

 רחל, מל נהורס )קנה( . "ער ר0לל nwvJ סני נענבו
 עלינס תוקר סו"

על
~tqDI' 

 תכרתס "חס סקנ"ס "תר ונך מהליס חנוכה ולקחת פ'ד נת"ר 3ווךרם סו6 וכן
 תכס 1Phl "חד % ים" לפיכך סקליס, ס' תסס גסה נכ' יוסד, (ס רתל, 'סל3כורס
 סס וחסר פס"ד, נ"ר נתדרג רזייתי וכן . ע"כ טרי ניונס מלעיס סי סנסור ננופודם

  תכרתס "תס סקנ"ס "זור כסל[, D'1CP3 לי0ווע"ל'ס יוסך "ת ]ויחכרו וכנ"לססתחלס
 "קד כל יס" לפיכך D'DSD, חת0 טסן זועות כסל נעסריס רתל, kr נכורם[ ]נ"לנגס
 ונגע'  נתעלס ע"ש  צ'ט נכלרומ  ועיין עוכ, ערי נתגר( מלעש תרס 3מ ערך תפריסעתן
 (ס לוי, ר' 003 נרכי' ר' )קנו( "תר. ד'ס נתוס' וע"ר . נורי סל תכס Db' 6'ר0ס,

טעום
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 שקליםששת

 ואחר אחר לכל ונפל , כסף בעשרים רחל של בכורה שמכרו לפי אמר, לויר'
 : טבע שקלו נותן מהם ואחד אחד כל יהא לפיכך , מבע)קנז(

 הגבורה, טפי משה שמע ךברים שלשה , יוחנן ר' בשם סיטון בר יודה ר')קנח(
 כיה )שטות מקרש לי ועשו לו, שאמר בשעה לאחוריו, ונרהעונבהל

 כשאתה לא סשה הקב"ה לו אמר )קנם( , מקרש לי ועשו אמרה ואתה כ"ז(ח, )ע"א יכלכלוך לא השמים ושמי השסים הנה רבש"ע, הקב"ה לפני משה אטדח'(
 , במערב וח' )קמא( , בדרום ועשרים , בצפון קישים עשרים )קם( אלאסבור,
 ונוערתי נ"ב( כ"ה )שמות דנתיב לסמה. ביניהם שכינהי ואצמצם )קסב( יוררואני
 משה אמר ב'( כיול נבמרבר לאשי לחטי קרבני את שאמר, ובשעה שם.לך
 אחה, העלאה בהם יש )קסנ( שבעולם חיות כל אני טכניס אם רבש"ע הקב"הלפני
 וחייתו בער די אין ולבנון שנא' אחת, הנולאה בהם יש שבעולם העצים כלאו
 ואטרת אלא סבור, כשאתה לא משה, הקב"ה לו אטר י"ו( מ' )ישעיה עולה דיאין
 בבת שנים ולא )קמר( נ'( כ"ה במדבר ו וגו' לוע הקריבו אשר האשה זהלהם
 )שם ונו' אחי דבבש את שנע הערבים, בין ואחר בשחרית, אחר אלאאחת,
 משה אמר י"ב( ל' )שמות וגוז, נפשו כופר איש ונתנו שאטר ובשעה ד'(.שם

לפני

 ותקונים.הערות
 מסו" כחו ונ"לסעוח

 לף, ר' 3סס פנחס ר'  "קסכ"רד וזכרי  לוי גן פגתם ר' ניווסליוי,
 סר"סון וו6וור חסרו3תגחווו6

 סוווג"
 סווכרו לסי סוור רם3'ל טס נ"וור וכך רם3"ל 3סס

 נעסריס רחל Scנכורם
 כסי

 , ווט3ע ולחד 5חד כל יוון לסיכך ווטנע ולחד 5תד כל הטל
 זון תדלג סיועתיק, מסננת סו6 כי ספק סין לוי, ר' 003 פנחס פר' סת"תרוסוף

 "ונר, רס"ל פתח לכן סרני, ניו6נור כסד 3עסריס עד סר"סון ניו"וור כסד,3עסריס
 סחנחווו", DCJ תם" כי רם סילקוט סניף (ס ולעונות לוי, ר' 3מס DPln רי 3ד3ר'וסייס
 )ת"ר ססני ונ"רר ומסתיט 3חנחות6( מחסר סוו"תר (hl.-c רס3"ל 3סס נרכיס ריוויתר
 3סעתקס, נחווט 5ך , 3חנחות6 בסי' נכתם ססערתי כי סר61ות יניגיגו לוי( חפגתם
 3טנס וזיולי סחני, נוו5וור לסילקוט קרע , סר5סון נוו6וור , יסתגתו)ו6 ס"ירע)ונס

 ססקל, ונקנית לענין לכלן, ענינו "ין כי נרכיס וור' סת"תר נתנתונו6 סחעתיקספליט
 ונפם'קת" נירוסלוו' רקותונף

 סטתן כגתם, דר' נוחוור לפתויי דנע' יען 5ננ, נדרך
OPDהגותן לו, סדינוס נרכיס דר' וו"וור ג"כ בייתי ט', .נכורס נתכרס לפי דסקליס 
 נג'ס מנדפס סקליס נירוסלווי Dsib סס. ניריסלו)י כ'ס טבע, ננקז( נכור. לפילוןטעס
 1"קספ"רד, כרעולי, ונכ"י PJD ,'6 ערך ערוך עיין נקע, סו6 מוולס ופי' , ט'נעס סנינגלי
 "תס 305טיס סקנ"ס ")ור , מיווון נר יסורס ר' 5~ר פפ'ד, 3"ר ונוודרס תטנע.סג"

 נקע ויניעו 1Pht 6חד כל יסו לשכך כסף נעסריס רחל מל נכורס[ ]נ"ל ננסתכרתס
 ססקל. וותגית לגלנלת נקע סס"ד ,לגלגלת

~up 
 ר' 3סס פגחס ר' מנ"ל סס לחקן וים

 ר' )קנח( וס. Pbc" נוונ6))ר נטעות, סו6 סיפון 3ר י1דס ר' 1ססס נירוסליוי, ססו6 כווולוי,
 לחוו', קרנני 6ת hpon3 ניגס סיכון, 3ריודס

 , ~rtu רנתי ונפסיקת"
 ונתגחות"

 פ'
,hc)גל , כס"ס רוו( תרותס וילקוט , ג'6 )ו(תור סו"ט ואדיס , ס'"נ רנס ונוודנר ן" 

 לגטין ותונף יוחנן" ר' "נסס מתלות חסרים hcnכי נתנחווו"
 נתנחו)ו"

 סווחקיל 1whnl גס5,
 נחנחות5 כ"ס כו', סקג'ס ""ל )קנם( נר5ן'ת. למעכס יקיעו דוריס כחס רניגייוקדנו

 וו")ור כי ניווון 6ות 1(ס ווולד, נוסתם -ICSk סס, גס5 פ' 3תגתווו6 6נל bcn, כיפ'
 סתות ועיין תילתדגו, לקח (bc וופ' חנחווו6 ותוותר תקורי, נפסיקחhcn 6 כיתגחו))5
 עמר נטעות ג"6, נווווור u'1c נוודרס קסריס, עסריס נקם( פף3. ונוו"ר פל"ד,רנס
 כרתולי, נשי נווערנ, ות' )קמא( לפנינו. 5100 כנוו נ"ל נתערג, וסתונס נצפון"נוות

 סיו ל6 נת(רח כי דוווכח, טעות 6101 ננחרת, וח' עור גיסך hcn, כי פר'ונתנתווו6
 "ת נססק6 5ענו גס 5קספ"רד, נכ"י ול" לפגינו, פס עינגו לכן פרוכת, oh כיקר0יס
 סכינתי, ו"נוונס נקמש( פי"3. נוו"ר נתדרם ל6 נס סס, וסו'ט פל,ד, מסונ"ר ול"רנני,
 3סס ים נקמנ( וי. ש ונס נטכנס נח סקליס לפי נתוסף מפייטן יסד ספסיקת5עפ"י
ט'

 vlhnophl  SJh, כריגולי, 3כ,י וש"ס , נתריס נלסון סו"
 סעליס  נסס  5ין סני התנסותי

,nph6חת, גנת סתיס 1ל6 )קסד( אסח. סנערס 3סס 6ין סנע"ס סעניס ונכל 
תס נתגקוו)"
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 שקליםפרא

 וגו' איש יפרה פרה לא אח שם נפשו, פדית ליתן יוכל מי רבש"ע הקב"ה,לפני
 אלא סבור, כשאתה לא ~nwc הקב"ה ח4ל וז'( מ"מ )ההלים נפשם. פדיוןויקר
 מתחת הקב"ה הוציא אש של ממבע כמין אבין א"ר ( )קק , יתנו כזה יתנו,זה

 . יתנו זה וא.ל למעיה, והראה שלו, הכבורכסא
 לא )קםז( כ"ג( ל"ז )איוב כח שגיא מצאנוהו שרי.לא אמר, ר. בשם הונא ר')קמו(

 ישראל, על בטרחות בא הקב"ה ואין , הקב"ה של גבורתו נחמצינו
 ונו' לו שככה העם אשרי ואמר, בישראל משבה התחיל , כך סשה ששסעוכיון

 . ( ה' קמ"ו )שם וגו' בעזרו ילב שאל אשרי ט"ו( קמ"י)תהלים
 סטה אח אך וכתיב ט"ו( ג' במרבר י לוי, בני את פקד ~חיב רוסי( נבספר)קסת(

 ישראל, בני עם תפקדם אל אותם, כשהפקד הקכ'ה אטר תפקוד, לאלוי
 שנאמר קמט( 1 , עמהם נסנו לא מעשה איתו ישראל כשעשו לפיכך כלבר,אלא
 שלום, בר הלזי יהודה א"ר כ"1( ל"ב ,שטות לוי בני כל אליו ויאספי אלי לה'סי

 למצרים ישראל כשירדו , קטנים כשהן מקום בכלי לוי שבט לפקיי הקב"ה למור)קע(
 כ"ו( מ.'ו )בראשית ושש שע"י )קעא( נפש כל שנאמר , ושש ששים כולםנמצאו
 בעולה וכן )קענ( , אמה במעי נמנית יוכבר )קעב, , נחסן בר שמואל ר'בשם לוי א"ר , כ"ז( שם )שם שבעים מצרימה הבאה יעקבן יבית הנפש כלוכתיב
 ב' )עזרא בנוי מספר ונמצא , שלימין מצאו ולא טשמרוה כ"ר )קער( בקשונולה
 להיות )קעה( הקב"ה, שלמוד לפי אסו, במעי שנסנה בנוי, מספר פהו עמהם.ב'(
 מספיק אינו הזה הש-ף )קעו( , הכהן ברכיה א"ר , אמו במעי הזה השבםמונה
 טעוכרת היתה יוכבר של אמה אלו, של אטם היהה כך אותו, שטספיגין ערלצאת

 וגסנה מעוברת היתה בנוי, מספר של אסו וכן עטהס וניסנית למצרים,בכניסתה
 בלשון ,-מרדכי[ רעליה שריה נחטיה ישוע זריבבל עם באו אשר שנאמרעמהם
 חורש סבן הקב"ה אטר לוי של שבטו כל וכן )קעז( , ב'( ב' )עזרא בנוימספר

ולמעלה

 והקונים.הערוה
 כרווולי1 נכ'י סו6 וקן ונציר, ""ר SU5 "3ין, "'ר )קמה( דנריס. סוספח סם סחק",
 סמ"ררוסוף

 סוווג"
 סת6תר תמר ו3תגחות", "קספ6רד, וככ"י קיו"ד, מערס ע"ן לעל,

 "קסע"רד י גג יכיס ר', נסס סזג6 ר' )קסו( ניעלס, כנר יסגו נ"רר תקמור, "ימיס(ק,
 פ"ט  ורכות נירוסלנוי לנכון וג"תר ר3, נחסונ"ל

 וסכוגס כי"ר, ור"ת כרתולי ונלי ס,"
 לנכון וכ'ס רנ,גרס

 hcn כי נתגחות"
 ונמסק"

 סט"( רנתי 31פס'קת" לחתי קר3גי "ת
 נ"תנס סעתקס סי""סר

 תפסק"
 כת דגיגו ל6 נקסז( ויין. )ופס'קת6 קרנני ד"ת

 "וזור, ס"ס סכסוק ססוחע ))י פ5,ך, סת"ר עיין סח3"ס, סלגנורתו
 סו6 חירופים סח"

 סקנסס ן"ין נר,ותיו עס סל'סקנ'ס גנורתו כח זונינו hS תגיסו "וגר כך hSh וכלוס,חס

 ספסיותי  ועס'י כתי, 5כי hSh ס"דס sp 3" ל" נר'יתיו, עס 3טרת1תג"
 "סר  "ח 'תגו וללל 'תתתגו יל6 'תנו (ס 5וודגו נגוועי, "וזון e'Spc uleJ, לכ'ניונר  ספייטוי יסר

 כרכולה ככ"י 36ל סר[ד'ל ס5 וכ"י כיס רותי, נספר נקפה( כק. b'Jc וונ6נוך hS יםכתגי
 סכתונ ))כ5 ת16תס (כר כ5 וקין , ידרסות'ס ד[קליס קסקט פס כלתם 6קספ"רד,)כ"י
 וגוי, 5ס' 1)י ;ג"))ר )קסט( פ"נ. ר3ס 3)וד3ר ועייןלוי, 3ני "ח פקוד סנותחיל 13ו6תר 3וון3ר, ס' נתנתווו6 קנו סיס וסת"))ר סופי, עדתכ6ן

 3תגתוו)"
 "מר לכך סייס, [ס

 נתדנר, פ' [ס תנחות6 עיין סק3"ס, לוווד נקע( 5יי. גגי "ת פקד לנוכס 0ק3'סליס
 , otcc ca סג6תר נקעא( . ע"[ ענ"ד 3"ר נדייר[ אגוגס

 נחנחות"
 ופגי , ס"ס קם

 עינורס יוכנד מס 33"ר עיין נגונית, הכנד )קעב( 6'. חסר ש סרי ויוסד, יוסך, י5דגיו
 שב Ju~p נ"3 וע"ן וגו'. יוכנד עירס nch ונס פס"ד נגריס 63רן ולידתם כנעןשרן
 ו3תסרס"6 3יס"י ע"ס בחונות נין ולידתס כדרך ססורתס יוכחד (1 קגע6 3ר חת6 ר'5תר
 33"ר חסר (ס נולס, נעלוס וכן )העג( "גדות.כחדודי

 ת[חרוח, ע"ד )קעי( . [ס ותנחית"
 ע"ס מיתן סופרים מלכות 3סנ' ועיין h'P כ"( תעמת 331לי ס"" פיד פסח'ס ירו[5וויע"ן
 3לר עיין 6חו, ניועי ס(ק סלט תתם לסיות )קעה( וויגני"ס(. דגום h"v קת"3)דך
 ותנחינה , [ס 33"ר כ"ס , ס(ס ספרד )קעו( 1נ1'. ידותון 3ני לידותון קק"ד כסייססס
 סו6 ופירוש[ס,

 כררי
 סלטי תעני קרוטן

 5קנלו ממקריס מען נון 5נ"ת מתלו ונרגע
 עיין לוי, 50 מגטי כ5 יכן (tpp)  'קרו.  פרינ ל"נדק 5חת טקס חלך 535יספוג,

שם 3תנקוו)"
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כא שחייא
 וגמחח*יא, בחצרותיראי לחזור אני יכול וכי אגל ט"ו( ג' )בטדבר תארסי0עלח
 אלף, כין שהן לויה, כמהנה הורה, טתן ביום יררו מלאכים אלף נ"ב רזיהןבפניה אי )קעמ( עלי, לגיון )קעת( כטספר מספרם הקב"ה איל ואחר, אחר כללספור
 שלף, ואני שלי, אהה פנה )ק6( למיטה הקב"ה א"ע שלום, ב"ר הלוי יהודהא"ר
 חטשהתיגואה לו ואומרה השנינה ומקרטה הלויים, פההי על הולך שהיהמלמר
 *"ו( שם )שט % פי על משה אוחם ויפקור ההר זה, באהל ועשר זה,באהל

 . הקב"ה[ לו שאמרכשט
 . שקלים פרשתחסלה

 ותקונים.הערוה
 עם לוי 3ן פרעון ר' "זור יגריס, מוספת ש0ס,

~nhc 
 . ט' א5ריס לפתת נכנטס

 נגוועו, שוון נפיוט etSpc לפ' ניונר ספייטן יסד סכסיקת6 ועפ" יני, "ח ערססני סי "ת עורס "חס סקנ"ס S~b עי סקלם 6"ל תן חסר 3תגחות6 0ל', לג'ון)קעת(
 לסססד כנטן רפוט , נפקד ל3ד1 וזלך לגיון כי סופקן 5ל נתוכס 5י'( DJCJ סלי0'יקר

 גססוp'p 6 . מכסן 3רכי' "'ר )קעת( קוד[. ת3ן נתגיס t'vrnt חנקו סקודה,נתעוורת
 יעין טגונן "5יי רטתיס o'k-Sh רכ3 סכתינ על 3רכיס ר' סרוס יתווג" ססלי0ייסתודד
 על סקג"ס עס ירדו סטרת וול"כי ס5 "5ץ ונניס עסריס ('. סיוון פכי" רנתיעמיקת"

 ן5ה, צני סלי "תס כנס )קפ( . ע"[ כו' סעיסר
 נתנסוע"

 "תס סקנ'ס S'h מס,
 ס5י. "ת עומס ופני כלך, "תעומס

--

 גי. א ק םמ
 זכור.פישח

 יעריר ופתי הכה לץ כתיב יץ(, כיה )דבריט עמלק לך עשה אשר את זכוףלץ(
 בוצעה , יהרו זה יערים ופתי עמלק, זה תכה לץ כ"ה( ירט)משלי

 ברפירים, ישראל עס וילחם עמלק ויבא כתיב, סה *שראל, עם להלהס עט5קשבא
 אשד, שבאהוב דמצוה, וטן דיזורה טן יריהם שריפו ירי על )ג( %( י"ז'שסות

ויקפא

 ותקונים.הערנה
 (כור פ' 5יופטיר ~k-btlp ק'6 ינו', (סי)א(

 0ס'"
 ערסיות, 5ארנע סנ"ס, מנח

rtu1סערם '" 
 ,. כתע )ב( 3מס. כסערותי ריס דיק15ס לפסק"

 תונ"
ul~stJ נסלח 

 נסס רס"נרז)(
 סססיקח"

 b1'Do וגס hSnr כסדין פרת ער עותד, סגי סתתתיל נתאתר
 וכי: hS~r כסדיןפרח

 ווסססק"
 "קטפ"רג 1נכ" כרונלי, ונכ"י נ'ת סערס עיין ס"ת,

 ~PSPnוסר
 מעסק"
 ערו סל "טחיו %י "נוחיו עון קכר 1tlnbsr, 3וג"וור ותתפיל ,

 סעתש, ופתי סכם 5ן (כור, נפי ספייטון יסד סוס, ספסיקת6 דרן ועפ"י וכו', סערועים
 "וחי 5תן וסתריו עריס, גדעי 5קתיתסכ55

'fsp~s, 
 ומבצר וכמנתו נסעוויס, סעריסן פ5ת

 ופתי עוולק (ס בכס לן חז"ל דרס ע5 סגוסד oc  סיסר! דגרי וגכוניס , סננחר5עס
 ת(54 דרסו כן כי סם סינוור ווס "ך יתרו, (סיעריס

 נווכי5ת"
 ונ50ת,

 יסרוג פ' ותגתוע"
 סיס סדרן וזן רופס כל "ין כי גירו, -h~kטעית

 ול" 3ווכילת"
 ר6ס 63שר "ך 3תגתות",

 סס סוו"וור נס כי ת0נ יותכ'5ת", birc (ס, [לפנ' סת"וור על רמוס 0ס,געקיט

3תכ'לת"
 ע"יסריפו )3( יותגנתו. נוע דילן כפסיקתא ורק סס, "ענו 3"1)ת "3ל תקירו,

 )ק4נ סגסדרין 3'( )סי נכורות נג'ס ובס ידים, רפס ופידים טטריקון, נדרס'ריסס,
 ק'ט
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