
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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 שקליםמרשת

 בני ריב על צווח, רקבנה דוזחיל ז'( שם )שם ומריבה מסה המקום שםויקיא
 עטדי, תריבון טה ואוטר, צווה משה וכן )ד( t(DW) ה' את נסותם ועל ,ישראל
 , דוטין ישראל בני היו למה נה( לוי, ר' אסר ע'(, י"ז )שם ה', את הנסוןומה
 דבר רואה הבן והיה בשוק, מוליכו והיה כתיפו, ץל והרכיבו , בן לו שהיהלאחד
 , שנייה ופעם ראשונה, פעם לו, לוקח והוא זה, לי קח לאביו ואומר חפץ(של
 רוכב אתה , שוטה א"ל אבי, את ראית ארל אחד ארם הבן ראה שלישית(ופעם
 אבי, את ראית , לזה אומר ואתה לך, לוקח אני טבקש שאהה מה וכל כתיפי,על
 ממצרים, ישראל כשיצאו כך ונשכו, כלב בא כהיפו, מעל השליכו אביו, עשהמה

 בקשו ( י' ל"ב דברים ' יבוננהו יסובבנהו fJW דגבוד, ענני בשבעה רקב"הדקיפן
 מהרדיין ההחילו , צורכיהם כל להם שנתן כיון להם, נחן שליו, להם, נתןמן,

 הרדיתם הקב"ה, להם אמר ז'( י"ז )שמות אין, אם בחיבנו ה' היש ,ואומרים
 , עמלק זה זה, ואי אחכם, ונהמך בא הבלב הרי , לכם מודיע ,1( שאני חייכםעלי,

 אשר את זכור נאמר לכך , ח'( י"ז )שמוה ישראל עם וילחם עטלק ויבאשנאסר
 : עמלק לךעשה

 שבא ספני ליהושע, אטר ולמה ט'( שם )שם יהושע אל משה ייאמר כהניבגז(
 להבה, יוסף ובית , אש יעקב ביה והיה וכחיב יוסף, של משבטו)ח(

r יוסף מבית להבה הצא נט( י"חו א' לעובדיהוגו' t r C  עשו, בית של קש 
 צבור, לצרכי מסכימין ניב( שהצדיקים מכאן ם'( שם נשם , נצב אנכי מחר)יא( . י י"ג יזז )שמוה עמלק[ ]את יהושע ויחלוש שנא' לעמלק, שריג יהושע זה)י(

 )שם שם זמו ויתיצב בענן ה' וירר כסר"א בהפלה, , נצב )ינ(אנכי
 שנא, העולם, אבות זנות )יד( מזכיר אני ט'( יץ )שם יאש', ש ה'(,ל"ר

מיאש כי

 ותקונים.הערות
 וורסען נגיס SP קנות ספכו ל" "ותר סו6 יכן תורס, )ודנרי עגתן מרפו "ותר ר"י6,(.
 נתכילת" וכןיזיס.

 ידים, רעיון bih רפידיס 6ין otinlh "חריס עמלק 1'63 סנינו, נסלת
 "531 וכן וכו', תורס תדגרי יד'סס שר6ל סרפולפי

 נתגחווו"
 מס וסוו6)ור נסלת, פ'

 Snp~ויני
  ססיימון יסר ס51ת, ספסייפי ועפיי י ווסתכילתי סלי וכי' 1W1b פסתן  3ן ר'5

  פסס, וכן )ד( נרפיד'ס. רפות 'דים קפלו  רפורימן  זמין  3עורמ  פתיפימ ~כור, לפ'ניוצר
ulpSt3מתעתיק, מגנת ע" 1[ס לוי, ר' יגור ער פמר 

 סקרי
  )סוגות 31רס"י פכיו, מוץ רנס נסתוח נו631 סוס מווסל דורין, '~Shl מי סיו לתם)ה(' לס6תרון. סר"סון ס' 6ת זון

יזי'(,
  יעייו3פרר"י

 וגוילי סס. נילקיט כ"ס לכס, ויודיע  לי( תסןיסר.  פיoc  *5 פייר,
 ספסייחי.  3ימ רס"ר,  ושלפריו  מלקוט 63111  תסס, ויהגר כחט )ז( לכס. מריענ"ל
  דקקתי יסולע יס 3יפרחס שתעלוס סלט ע"ב ל"ר  ו3תימ יגורי  עסק, סל תחלטולח(

 tqDI'W 3י b,oc  יסולע פוו"ח, ונסנו"ר ot~nh פסל יסוסע פ5'[ 3'ר נתדרס וכן)ו6פריס,
 סיין 63וורס ע"3, קכ"נ 3"3 חו"ל, כותו סוו6נור, ל[ס כוי, 'וסף תנית k~3LIS מלילס(
  5לי.  ושסר,  עשו  סל[רעו

  יסוסע וט לי(  לסרס. יוסף יבית  סניטר  'aD1 סל ~רעו 3יר
 תת6 גג3, "נכי נוחר )יא( עם. "יגס אסר רסיס, דוריס גוססו מס, נילקוט כו',ססרנ
ul~Su)פ'  3פכילסי 31[ס,יגחתנו , רס"ר רת Ps~) תסכיתיו רי4(  ספמיזתי.  3סמ פל 4י רף 
 לו וסיס ענר למון סס61 , גג3 תלת וגן וררי  סם,  יילוומ  לוכון ולעפר ,  פסכיייסניל
 ספסיעסי  כיולת פ3ץ י13ס  3סיכתס. ג5נ סיס מכנר תגס ונווכח "חי35 וותרלזוור

 פ'
  עחק ר'  3סס מגי ר' "ל נערת 3ג3 "לסיס לגני, רודי רופס 3פ' סוית  ופרר!ספוהז
 ססר  ריס  עי  פגז לי וגשת סתד"6, . 6יטינ)וס גגנ ויסו גגנ 6ל6 כתן 6'ן עיווד6טר
 נתכלס, גגנ )יג( טקס. טרס  DC ותנווון תוכן מת"כ, ופי וגו', יקר16 טרם וסיסוכפיל
 כננ 6נכי לדעתי, נ"ל , גגנ 6גכי סתלחווס נעת ניחר סכחנ, ט' ה[ סתות רפ"יעיין

 נסיר, 6ור לגו יופיע ))(ס כו', "))מות [כות כו', מעולס קנות [כות ניר(]נתפלס(.
 יחור, ולסרן "ויגסס . עילק וי63 3פ' פ"6 נסלת פ' , ססתוס סו)כילת6 ת6תר פגיעל

 ו)וננעות "ר"גו נורים תר6ס כי סג6)ור כנסוח, יוועסס  י3ופ חעיס לס[כ'ר ייקרנו,לענין
  סרורסומ סוודרסיס, כדרך סנ3עס, ר"ת 6לו דקרך, h~'D על וסכ,וגס ש'כ."סורנו"
 סמ"רר, נסתתלח כי שוגתו  שאטרנו" אבקניו 1))"ם  סרש6,  רק  ופני5ימ th~p1פיפס

ע
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 זכות מזכיר אני מ'( י"ו )שמות הגבעה סף(, ע"נ )במדבר אראנו צוריםמראש
 שם(, )שסות בירי האלהים ומטה שם( )במדבר אשורנו, ומנבעות שנאם'אמהות,
 אהרן הזה, בדור כאן יש גדולים כטה יהושע אמר , שמות שבעים )סו( בושיש
 שראה אלא צווני, העם bV לא )מז( לי, אלא מוכה צוה ולא זקנים, ושבעיםוחור
 )שמוח וגו' בעטלק להלחם סשה לו אמר כאשר יהושע ויעש מיד בידי,שנופל
 י2צריכין לשלשה מכאן )יז( שם( )שם הנבעה ראש עלו וחור אררן ומשה י'(.י"ז

 0סייעין. ושנים צבור, n'ftw התיבה, לפנילירד
 כמד"א )ים( נערלות עליהן הפיל אמרו, רבוהינו י"ג( שם )שם יהושע, ויחלוש)יה(

 חלש, לגורל, נקראו שמות ארבעה המנות, על חלשים יטילווכאשר
 יהושע ויחלוש שנ' עמלק, לקה בחלש עשו, בני לקו ובכולם חבל, גורל,פור,

 וזם!, לפני הגורל הוא פור הפיל שנאסר דמן, לקה ובפור, בערל י"ג( י"ז)שמות
 )הוודע לו, יבאו יולרה חבלי שנאמר , אדום 'ללקות עתיר בחבל, י( ר)אסתר
 שעוצה האלו, הנסים כל יתרו ששמע וכיון יהושע, ויחלוש נאמר ל5ך , י"נ(י"ר

 )משלי יערים ופתי חבה " נאצר, לבך ונתגייר, בא סיר , ובעמלק במצריםרקענה
 ישראל., עם ולהמנוני רגזיה, בלשכת לישב בניו זכו )כ( שכרו מה כנה(,יעם
 נזה(, ב, )רה"א וגו' הקינים המה סוכותים שמעתים הרעתים יעבץ יושבי שו)כא(
 לא אומר אחד וכתוב י"ז( כ"ה )דברים עמלק, לך עשה אשר את יכורכתיב

 , הוא אחיך כי אדומיהתעב
 )שם.

 קקב"ה, כמרת שלא וראה בא ח'( ע"נ
 לעולם, מלבו זזה אינו ועדף, )כב( תבירו לו עשה אם ב"ו, מדת ודם, בשרמרת

אבל
 ואקונים.הערות

 56ו ר6ס_ מס, 3ווכילת6 דרס ט'( י'( )סתות סגנעס, רפס על ג35 שכי סכתי3על
 "(. סס )סם סנ3עס ר6ם עלו נפסוק אינ "ווסות, תעמס 6לי ננער( mJh,תעמס
 ולוס סג3עס, ר6ס על סכתונ sb ר"ל ס6תרנו", "לענין וזיין דיריו, לסכפיל רגסל6

 חכתיס ספתי 31על 61תסות" n~sh "גרי ~D"D ט'( כ"נ )3תד3ר sffr רפ"י כ11ןסת6תר
 סתכילת6 דגדגי ר6ס ול6 גנעות. קרויות ו6תסות נורים, קרנס 36ות כתג, ח' 6ותסס

 מתות ןווות:יסנשס סנעיס נמו( . וננעם הריס על ל6 ונכעס, ר6ם על תסיגכמדרס
 ועיין לסקנסס, לו ס סחות סיועים דר"ע, כאותיות ועיין לסקנסס, לו סים טוווח,סנשס כגגי סקודס, נסקל סקל סנעיס סי"ד, סז נס6 פ' 3ת"ר שגירס נס )(כרלסקנ"ס,

 סעס על ל5 למז( לסק3"ס. לו סיט סתות סם3עיס נונס נסעצותך, סדר סטורים,33על
 נוכלן )יז( מנכון. וס61 נווניי פנס על (ulrs'J 6גיונק

-k-CSCS 
 נפדר'hn'h 6 וכן כו'1

 מגיס סס 6'ן 6ס למתעלל, "סור לנור ססליח 7115 "ת0 חכוין וחור, ואסרן acn1 ,פס"ד
 , עמלק וי63 3פ' Ps~3 פ' ונווכילת6 ,עותדיס

 31חגחווו"
 חתרו ווכחן סטסמ6 נסלתי פ'

 סיוון נרוקת תונק וכן כנור, נחעגית סתינס לסגי עונרין 6דס גני תעליס פותתין6ין
 ונטעות , פ"ק ריס וונעס ונסר6'ס 6וקת'גסו, ד"ס ע'6 פ'ו נ"וו ונחוס' סתכילח6, נססר"ג
oc")תו63 וכן ד'. 6ות גח"לל קרנן 3על סר3 סס ססתעורר כתו תענית, נחס' סס 
 סתירת, נסס סיס, סדין סנים תקס'1 סיחן תענית ס' nehu31 פדרה. 3סס יותם,ניורדכ'
 נפירוסו רפ"י טון סמינר ו5ס וי, סעיף  orn"  סירן תו"ע נס"ע  וכיס  תקותו. גיין1ל6

 ספסיקת6. נסס רס"ס רז)( נסלת כילקוט וזונה כר, יסוסע ויתלם )יה( ('(. י"ז)סתות
 סתסנס לסון "ס כי סכתונ, 11cs (ס 6'ן ספנות, על D'~SP יטילו וכלסר כ"ד"6)ים(
 3נוור6, סס ופי סירנות SP 55 6נל ניט סקדסיס על D'~SP ותטילין ע"נ( קע,ח)סגת
 ע"כ, גויס על מולס דכת'3 ס61, דפור6 ליסנot~sn 6 דס6י Pncn )61י ע"נ( קת'ט)דד
 כן גס רס"ס, רוח נסלת ונילקוט סאגות. על וכו' תלסיס וווטילין סג"ל לחולן יםולפי(
 5'סנ 3נע (כו )כ( מתכות. SP נווקוס ספנות, ע5 טס לחקן ים וכן תסונס.סלמון
 נפ' יוגרו ותכ'לת6 , 5קוננ תסס 1'6תר 3פ' ע"ח סיתן 3סעל1תך ספרי עיין סינית,כלסכת
 ע64, י"6 וסיטס , ע'6 ק"ו ונרץ רשה. ק"ו 3סנסדרין ועיין מיתגו. 6ת תססהסלח
 , ווסגסדרין סוו6ווריס סני לעס3 סטרת ק,ד דץ נסנסדרין "גדות, נתידוסי תסרס"6ועיין
 נלחכת ליב דגיו (כו סגחגייר סנסניל הלפנינו, לוו6וור 'k-CV ונוס כסותרים. ימיוסל6

tnrJC)31סיטס ע"6 ק"ד סנסדרין נפירם'י וופורס סכל ונו', יענן יומני סנדלר נכא 
 סענע. לפי סתסרס סבת, סתלס מוספתי רעמן )כב( סס. נסעלתך נספרי ועייןסס,

כ315ין



 גףשמשת

 את ויפירו שנאסר , במצרים משועברים ישראל היו אלא , 5ן אינו וקב"א%
 עשו מזרע עמלק בא , ממצרים שיצאו וכיון י"ג( א' )שמות קשה בעבויהחייהט
 פנים בסבי , שונאי אלו אח קבלו , המסובין לאוהם יאמר אוהפ, וזימןשונאים שני לו והיה סעורה, שעשה למלך דומה, הרבר למה לוי, א"ר . ופ' הואאחיך כי ארוסי ההעב לא הקב"ה, אמר אעם"כ , לישראל רעות למה ועשההישע,
 סוהרין והיו , ברזל של בלובין )בג( נמלו ושתו( שאכלו לאחר , עשי ובןימות,
 אתכם, לכבר עלכם שצויתי , לכם די לא המלן[ להם ]אמר )בר( מלך, שלבפלמין
 והוקיעם, הוציאם לכם, שעשיתי כבור תרעו ולא שלי, בפדאין סוהרים אתםאלא
 לשמה )בה( טצרים שנ' זה, כנגר זה הוקיעם רקב"ה אסר , אדומי רעעעב לאעייימ צוה לישראל, ואדום מצרים שעשו ריעות בל אחר Mte אתה וכן זה, בננרזה

 . וגו' זכור נאמר לכך י"מ( ד' ניואל שממה למכבר ואטטההיה
 רשעים עשו של אבותיו וכי י"ף(, ק"מ )ההלים וגו' ה' אל אבוהיו עה יזכר)15(

 יצחק טהנא את אבותיו, על )כח( שהמא חמא אלא , ה' אל אבית*ו עון יזכראימר ואח אביו, ]יצחק[ )כז( זקני, אברהם היו, גמיים צריקיט והלאהיו,
 שנים, ה8ש בתוך )לנ( לוי, ר' בשם מנחם ור' אייבל, ר' בש6שיורן שנים, קענה ואברהם ניא( . , שנים ב"פ )ל( ח4 יצהק אברהם, )בם( מאהבא

 בא , קשות עבירות שהי הישע, עשו עבר אבינו, אברהם שי מהיי1נע
 והוא השיה מן עשו ויבא )לי( הה"ף האשן ]את %ה( והרגמאורסה,

עיף
-  ותקונים.הערות 

 תזס  ויולי כולאן כ'( "ג (oc קרדום ופרנוס קרדומות, עגעו נר(ל, סל כקנין)כג(
 1'(, ע"ד )האש ננפ1ת3*קר6

 לחילוי
 )כר(;"%ר ס"ומיות.

LOCiS 
 כי סו0פהי, סגולך,

 כרתילי, בכ"י "13חי, עון קכר חכו( לן*תס. נ"ל חסים, לטתם )כה( טעגין. לפיח%
 פסק" סח"לת סא פסאקספ6רי,

 ס(ט וסדרן [ס. חטריט כס עד טלפנעי נפמיקון6"ט5 סדנריס וכל 3י, מערס לעיל [סערותי כרו חכור,
 ווונ"

hh1P)h3 'נתקדר ה65, פ 
 IMbh'1. ע11 יגר ,ת"ס י15רט%תחיל

 ו1%נ"
 סתנחות", 3טס חת6"ח רת( תסלים 3'5תוט

 נדפוס (כור פ' רנתי נפסיקה" ועיין ספסי1(ת", Oc3 מהקל"ח רוו( 6ץ hcnהילקוט
3רעסל1י"

 תשות" ר' נה6תר ד( טימן
 שטס סוס סכח31 על דרס וכר, קיר זט"ס נירמ

 6קספ"רד, כרתולי, וכ"י לשון וניתר תקנתי, כן קניי, ינמק )כזן "קר. י3סננ1ן*"ותו
חג"1וות,

~lpS' 
 ידחק תן סליתם סוית טת6ר rhln1 טס, קנ6 3'5ק1פ ועיין תסלף,

tEEJ1עד r~f נטעות. על תלת המלס טס, תסליס 3י5קש ~איו, על )כח( נתרי 
 מ6ס נטעות 6קספ"רד, נ"י סנ'ס. D'O )ל( . חטתי1 ס%סח6 חנ6 סתנ"ות6 6נרסט.קנם(
 תניס, לןע"ס שנרסס יא( מגס. וטע1ניט ת6ס נ"ל "גסיטתוגס

 ו"3רט0 סני 3תנהות"
 sc~ כן ולכס יון טס, כוספו 6טר ס6חרי0 וסל3ר'ט טיס, קע"ס bSh קיל"

 ירפס
 סס, 6ינ0 "סר ותלנר חינונימ, כטוספס גרפיט , סכיט קתס 31ת1ך עד עסו, סלתדווחו
 טניס חתט הניע ל36רסס 36וחי1, על טסעוס עון כפתע, עון"י( ,o1Srn) u'Q נסי' רפ"י כ11ן מפסיקת" ילינרי ,  סחכחיתecs 6 66 נעקוט גסחתלט

 מהייו,.
 ליני1 גרס

 3פי anD~ ס.פ גזר ונידרס גטי כiS'ih ,'1 רי 003 יוין רי )לב( עכ"ל. עעי0כינין
 סת"תר ר6ט 631% סט גס מיתון. די נסס ורננן ~tffJ )"%ר וטס ססלס, נון עטווי63
enuת" 

 111ג"
 וטס ה"נ r~ta יי נ"נ ועין 31", 13%6 י' 3ט0 יודן ר' כוי

 נ"ט ח31"
 נתנחית" וכן ע'!. סרסע עטו ע3ר עניות תתם יתקר

 ענר עבירות חתן סדות ריס
 תסוגות סר"סון סת"תר כי ערירית פתי כהחר, חג" נתנתות6 "ול6 כיי. סרטעעמו
 %פי ""חרון 1ס%"תר ססג"תי ח"נ יונער"לקות

 ולס( חטפסקת6. לקוח מג"
 נתי

 חטט
 טענר תפני תמייו, סקנ"ס טתנע סניס ס' חוחן )כינס 'ותר סנוטהה נ"ר אדרסמנס,
 5גויע אסי 6ט זכור [כיר, לפ' כיוני ספיטין יסד ספסיקח6 1ע5"י כו'. מנירא טחיפסו
 3'עחי, ונ"ע 1~31 3רנח (תיו( ellp מנס הנוס לנדת ל6נרס0 טגר0 )ר"ל עהו לל"36
 lWhfibi , ע"כ תתנעו, טג0 ת%מנרע

 התגע, )לי( . ט"ו ט"ו 3י"ןית רן'י כ11ן ספסיקת"
 וכחתר כנ"ל, מנפט "ת )לה( סקנ"ס. טוונע ס0 ונסר טת,נע1, חהטפ"רד 31כ"יבהנחותך
 יש %טינ[, מלרון 3'ר ו3תדרט ן טס יילקוט , ו3תנסומא ואק%0רר, כרתוקי: גכ*לטסן
 גיס %h טיט 61'ן ופגשן חטר פס סמדס, *1 עטו ה3" נלו( טופיקה** ע"ילחקן

ע"ורסס



כג זומרמרשת
 נעשי עיפה כי לי נא .אוי שנאמר הורג, אלא עיף ואין כ"מ( כיה בראשיתעיף

 שנ' )לט( , ]ננב[ אף )לה( אמר, רבה זכאי ר' )לז( ל"א( ד' )ירמיה .להורגים
 הבמחתי אני הקב"ה אמר , ה'( א' )עובדיה לילה, שודרי אם לך באו גנביםאם

 ט"ו(, ט"ו )בראשית בשלום אבוהך אל תבא ואתה ,לאברהם
 )מ~

 שיבה והדא
 , ר'( מ"ג )תהלים טחיים חסיך טוב כי שנאסר , בשלם מתכנש ליה סבסבא,
 בן הסעסיר כל אמרו מכאן עיניו, שכהו לו נרם )מא( אביו, על המא חטאוטה
 כי ויהי שנא' יצחק, מאבינו רשע בן כהוה, שעיניו סוף רשע תלמיד אורשע,
 , הרשע עשו שהעמיר למה ( א' כ"ז )בראשית מראות, עיניו והכהין יצחקזק!

 ד'( י"ר )ע"א ונף. לראות יכול לא ואהיה שנאמר השילוני, סאהיה רובעתלמיר
 ר' )סר( אמו, על חטא חטא וטה )סג( רשע, תלמיר לירבעם שהעמיד לטה)מב(
 יוצא כשהוא אם אמר, יהורה ר' , ורבנן נחמיה, וע' יהודה, א"ר אבא, ברתנתןם
 ושהה אחיו בחרב ררפו על ההגר תלר, שלא שלה, מיטרין חתך ,מה( אמוטמעי

רחמיו

 ותקונים.הערות
 נהדס ו"ס כיס( כ"ג )דנריס סג"תרתקורסם,

 יזוג"
 ונ"רר סוו"ורוס, סנערס "ת ס"יס

 נגזור"לנכון
 "קספ"רד, וכ"י כריגולי, ונקני ע'ע ט'( 3"3

 ותנחות"
 3"ר 31)ודרס אלקוט, ן

 ו5ס כוי. פלורסס לערס hSh סדס  וקין 1(טדס זון עסו  ויני סקר" וזן סר"יס תמרטס
 נ"רר , סס 3"ר נכדרר , סוור רנr 0(b' ר' )לז(  טס* נריסית נפי' רס"י כווןסת6תר
 סרסתתי. סווקוווות נכל לנכון תינתר נפנים, מוספתי גננ, .)%ת נגנ, "1 לה( "וזר.רני
 ותם 6קספ"רד נכ"י חסר וגו', לך נ"י ננניס Db סנ"וו4)לם(

 טסני"
 תסכחונ רקס

 כתיג וכקן לך, נ"1 כחיג ר"לס(ס,
 וינ"

 סבת 0דרסס כ' "סתכח", דרך ו:61' עסו,
 סו" מעסו 'hsl , עסו ע5 גגניס סנה , דע~דיס 3קר6 כפורס סל6 נוקד.תחוס

 סנגנ.
 סיפת על וזוסנ נסלם. יותכנס ליס טנ hJu. סינס וסרת)מ(

 דקר"
 טונת נסינית תחגר

 תתס"ת רוו( תעליס ונילקוט מפסיקת", 003 תנ6 ונילקוט 1"קספ"רד, כרת1לי,נכ"י
 סנוס' , סתנתווו6נסס

 וסד"
 וסופך nYIP ווגל0 גגו, גן "ת 4גי רולס טנ"ט hJD :ו6

 סס, וניקר וותחס, חסדך טונ כ' סג6תר נילוס, דוותכגיס hJD, 61:05 ליס טנדניס,
 סו"(1

 ו)וטנ דוריס, וסופך עריות 1))נלס ע", עונד נגו ל3ן רו,0 ו0ו6 טונסע סינס
 סו" k-r נסלוס. סיפטרלו

 )וספו תג", פ' לפנינו ונתנחות6 תחמס. חסיך טונ כי סכחונ
 וניל"י סססיקת"י נסס חנ6 נילקוט סו6 כן עיניו, סככו לו נרם )מא( ע"ס. רניסדנריס
 "ולס 1"הספ"רד,כרנותי

 נתגמווו"
 סקנ"ס "תר לנוס נתת, עיניו תכסו לו סנרם סני' סס

 ו"ריכות 3ת'יו, עיניו כסו לפיכך רסע, גווח (ן היפריט, וסנר.ות לקין יום" ים"סל6
 3'ר נתדרס "ית" סחנקות". 3סס תתסס רוו( תעליס אלקוט o)'h ס"לס,סדנריס
 תר"ות, עיניו ותכסיןסס"0

 יסע סקנ"ס "תר רסע, סל ברעתו וורדות ע(ריס, 3ן 6ר""

 עעיו, 6ת ונכנס סריג' hSh רביע", 007ו6 "נוס דין "נורע נריית6 וירון לס"ק י1ג6נדיק
h1o1רסע 3ן ס"ע)ויד כל "תרו תכפן "דם, יסתר רסעיס סקוס 00'ד ניחו, נתוך יוסג 
 יכול ds וידחיס סג"וור סס'לתי, נו"ת'0 רסע, תלכיד כצוח, סעעיו סוד רסע תפחיד"ו

 1תכסין 'לחק וקן כי ויחי ונילקק, רסע נן רסע, תלתיד יר3עס "ח 7fnuccלרזיות,
 תתנ" סס b~v) כ"ח )תלילת ועיין ffp~. תרפיותעעיו

 לנוס נסב( "קר. נקופן סת"נור
 ע"". ק"ג סגסדר'ן עיין רסע. ח5נויד לירנעסססעתיד

 סנפתי דייק "יך בעיני ופל"
 סיקנס, ניתנות ווסווע תדינו, עעיו קנו :י b1p3 וופורס 0ל6 עעיו כסו ליר3עסס0עוויד
 סס. נרן"קוע"ן

 ותני"
 תוסג "111, על חט" מט" וווס למג( )וסססיתת6. סדרם ג"כ

SPhn'D ,"3ר חגחוס ר' )מר( סס(. )תסלים תזוח, על 1116 וחט"ת דקר hJh ,'כו 
 'ידן ור' "3ון 3ר תנהום ר' כרוו%', ונב" ורננן. נחתם ור' 'סורס ר' ינתהיל3תנתית6

 'זד" ור' "13ן 3ר תנחום ר' "קספ6רד, ונכ"י ורנגן, גחתיסור'
 ג"פ ורען, )חיויס 3"ר

 כרווול' ונכ"' תנ", 31'לקוט 6קספ"רי נכ"י כ"ס תיטרין. תתך )מה( 1ר3)ן. גחוויסור'
פיטורין,

 מחנחונו"
 תתך וג'ל סו" וטעות נייטרון, 0סך סס, תסליס מילקוט וויחרין,

 עיקר 0ק3"ס 05 וגלד לס, סוס ל6 קטרין עיקר ר'ל, 3ןס 'ודן ר' פס'ג, 331'רת'טרון,
 תטר נערך מערוך נע5 ו0ר3פטרון,

 ס3י"
 )ו6תר

 מפסיקת"
 יס ווט חקת 6ך מלכנינו,

 ג"ל , חטרנמשחים
 מפסיקת"

ספסיקת, DD1" )גענער)ווטטער(, 94שףא יונית וסתלס חכור,
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נשג זיורפורשה
 י"ב תעמיד שלא לה גרם אמי, נחמיה ור' )טז( י"א(, א' )עמום רחטיו.נמו(

 שבמים, י"ב להעמיר רבקה היתה ראויה )מט( הונא, רב ראמר )טח( ,שבמים
 יעבוד ורב , שיהא היי )שם( , יאלץ מלאום ולאום ארבעה, הרי )שם(לאומים, ושני הרין, הרי כ"ג(, ב"ה )בראשית בבטנך נוים שני לה ויאמר קיא; הדיןמן

 הא כ"ר( שם )שם תאומים, והנה ללכת ימיה וימלאו , תמניא הדי )שם(צעיר
 אחיו, יצא כן ואחרי עשר, אחד הא כ"ה( שם נשם ארטוני, הראשון ויצאעשרה,
 כן אם ותאסר ק-א, הרין מן לה, דסייתי ואיה עשר, שני הרי כ"ו(, שם)שם
 , אמרין ורבק )נ( י"ב, הרי חמש, וף שבע, lff~t כ"ב( שם )שם אנכי ז"הלטה
 סאן אמרין רבקה, שמחה בוקה מוצא את ברבים, מטתה תצא שכא להגרם
 ברה יעקב )נא( הבית, בתוך ויושב כהות, עיניו יצחק , מת אברהם קומה,יפוק
 , אמרין ברייתא דיהוי[ ]קוטה, קורהריהון )נב( רשיעא עשו יפוק , ~שומפני
 , חנינא בר יוסי א.ר בלילה, הוציאוה  עשו מה אוניק, רהכדין ביזיא ליטין)ננ(

לפי

 ותקונים,הערות

מפסיקת"
 nh)c וכר עע0יס, (כרץ סלם "(סר נפעט (כור, לס' ספחטע יסד סלח,

YntJh,1 קנית מקדרWb טרד לסעדר, נלי Sb תויר ותווותו רתם, ושחת( 1 גולעיnhS סר")יאלתר ע"כ. יחס, נסריון תקלוט יחוותסו 
 יד. קיט תעליס 3פף רמי כ11ן ספסיקת"

 כרמול' 3ל4י רחתיו,1כע(
 31תנחווו"

DC כן,( "יט פלגו 3ספריס כתי13 רח))1 רחוויו, ופתת
 , "תר גתו)יס ור' )מז( סיוסורס. על וחולק

 נתנחווו"
 3סס תסליס נילקוט וכן , 0ס

 1Wb, וגוועי 0יג6 "תר תיזור ל6 נרכיס, ר' ו)"וור גתיויס, ר' וו6וור לפני ש ,סתגתות6

 עד6ל"
 ירתם, ר0עיס (ורז טעם וגס , לק3ליס )ותותס (רית'ס "וגו תחע' יונ" כססו"

 3'ר ונדרס ען  חיננית, סוספס סו6 "ך סחנחווו6, תלס.ן "'גנו כי ת30תי נר06ונסע"כ
 (רת, ערך נערוך eh~n כ' נחעתי, רוני 6חרי 0516 , נקרנס סנניס ויתרוננו על ,כס"נ
 , סני'ס ייתרוננו סס"נ[ ]נ"ל פד"נו 33"ר ת"ל:0כתנ

 ונפסיקת"
 3))עי 0סו% עד ד(כור,

1((6
 (רת"

 כן 0ס" נר"ס יונס עכ"ל, לנגדו. וזחוח ווונרסו (רתו פי לק%ליס, )ותותס
 :ערוך נעל סרגלפני

 3כסיקת"
 ))31" קנ" נילקוט וכן , דילן

 3סס סוס סמ"רר
 ספסיקת"
, 

 רשתיוכן
 טו)31"

il?)S 
  עעותס ntPDJ "קסכ"רך, מכ"י רק 1"קספ"רךן כרעולי, 3כ4י

 סוגך, רנ ד"וור )מה( טעס. ודוס נ"ל טונו וחס נפקוס 0ס לתקן י0 וכן וותיתס,נ"ל
 נסס תונף 0ס 331'ר נתוזן, ר' נטעות תג" ונ'לקוט גקתיס, ר' DCJ תגי סמ"ג,ננ"ר
ר3

 סוג"
 כ"ס רנקס, סירס ר6ויס )מם( ע"ס. "חר וו"תר

 נחנחווו"
 ת3"ר 0ס, תנ6

 bn~nms ווונג שירין, ורננן )נ( וא'. חנטי 6לס כל פסוק וית', ס' 3תגחית6 נס0ס,
 003 נס תחקל"ח רז)( תנ" מילקוט ספס:קת6, 003 קל"ס רנו( ויצלח מילקוט0ס,

 י3ירס, ותנות 3פ' ויעלת פ' 1סרו)3'ןספמיקת",
 "ך , ר3ס דנריס נעדרן ח(ס (כר כל "ין לפגינו "ולס ן ת60 כי ע' ר3ס סינר'ס3"לס תיקתי וכתג , סדק סנ)6ער 6ת ס3י"

 קירס ננס( D~h. לפרן סלך יעקנ נתגקיע", נרח. יעקנ )נא( קנו. תניכתנחום"
 וווכ31 דיפון ויולת לנעלס, וווסנ  עווות ונולת דיפון. קוווס, כנ"ל נסניס תקנתיריסון,
 'פיק סגוס', נתנחיוו6 "עם %קסס"רך. וככ"י ספסיקת6, 003 תנ" נילקוט וכייס ,למטס
 3רי5ת" לייטון ויתרון קחס, ר0יע6עסו

 יתרון ונע תסורסות סוולות וכו',
 נריקת"
, 

 כרווולי, 31כ"י . וכו'לייטון
 סנוסת"

 עפיו יפוק
 סדין לייטין 6וורין 3ריית6 סדין רביע"

 ויבלת נ'לקוט כ"ס , "וניק דסכדין ניני" ליטין )נג( ייגקין: דסכדין דד"ק נג"לדרק
 5קספ"רד ונכ"י טוניק, 1נ'ל נטעות, "נעיק תנ6, ונילקוט ספסיקח", נמס ק5"סרז)(
 תעיק, יסכיין נ"ל "יתקין דכדין ד" נקיית6.גיטין

 3רי"ת6 לייטין ויתרון תנ" ונתגחומ"
 סדנריס נוספו 0ס 31חנת1))6 ינקון, כדין נזייתה נריח"( ויתרון הנ"ל י"3 מערס)עחן
 י(ס , ר0ע 0סגיקו D'~C 6רוריס "ויורים סכל חסו , לפג': י1נ6 עסו ים" סל" ,ס"לס
 סני6וסו ,~9ffp ונעתיק, "'(ס כתג 6סר סקרני, סנו"וור פירות Dh כ' כספר, כנוךקיננו
 ל6 "ענו לכןפניתם,

 נפסיקת"
 סתכחינ)". DCJ חתם"ח רז)[ תעליס כילקוט ,hS פק,

 לעט וז"ל , כתנ "' 3( ערךונערוך
 ]ניל ע"ס ברין 33"ר , 6וניק רכל[ ננפל דנן 3'("

 ס"דווס, ירורס לענין , O'bSJ7 ןס'[[ 3כ.ק ו3'רו0ל)וי כ'ס[בנווד
 וכמסיקת"

 לעגין ד(כור
 6יתוול'"1 כרוסי תרי כ'ד( כ'6 )"י31 קל3 על"ו עט'נ'1 3י('י6ס סד'ס )?( 'זן טעון פי'עסו

h35P
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כי ונור~ות
?e~מן אלא מיתתה, פרסמו לא הכתובים אף )נר( , ברבים שימהה יצאה שלא 
 )בראשיה , בכות אלון שמו ויקיא , וגו' רבקה מינקת דבורה והחת המ"רהצד,
 בכיות שתי הרי, איון הוא, יוני לשון )גה( יונהן אקז בכות, אלון מהו (, הל"ה
 הה"ר אסו, בשורת לו באת , מיניקתו )נו( של אבלה ומשמר יושב שיעקב ערבכו,
 מה ט'( שם ~שם אותו, ויברך )נז( ארם מפדן בבואו עוד יעקב אל אלהיםוירא
 אמר אבלים, ברכת ברכו אמר, יונתן ר' בשם אחא ר' ברכו,ברכה

 אבוהי , ביש ליה שלים אהוהי , ביש ליה שלים אימיה , ביש ליה שליםאביהי הקב'"
 תהא )נח( , ביש ליה שלים אנא אלף , ביש ליה שלים אהון ביש, ליה שלים]סביה[
 מ"1( ק"מ ,תהלים הסיד ה' נגר יהיו טלמעלה, שמו מוחק ואני טלמטה, שמוכזכיר
 עמלק. לך עשה אשר את זכור הוי )שם( זכרם מארץ ויכרת לנגדי, שעשה מהכל
 אמר י"ב( י"ג )איוב וגו' אפר משלי זכרונם פחח, חנילאי בר הנחום ר'ונט(

 בתורה, לכם שהכתבתי , זכירות בשתי זהירין הוו בני לישראל.הקב"ה
 י"ז )שמות עסלק, זכר את אמחה מחה י"ח( כנה )דברים עמלק זכר אתהטחה
 עצמו שהמשיל אברהם, של בניו אתם רוי זכיתם אם שם( )איוב אפר משליי"ר(

 גביכם חומר לנבי לאו, ואם כ"ז(, ייח )ביאשית ואפר עפר ואנכי שנא'באפר,
 במצרים כתיב מה 1סא( , מצרים של לשיעבודה עצמכם ההקינו )ס( שם(לאיוב

 י"ר(. א' )שמוה וגו' . ובלבנים בחמר קשה בעבורה הייהם אתוימררו
 , וט' הבין אלן כפרר כסוס תהיו אל , פתח יודן ר' בשם אייבו ר')סב(

 יםההל

 ותקונים,הערות

hJSn.5ייטון יסון ד"קר כשן סם 3"ר כנידרס ולפנתו עכ"ל 
"'),3 

 31ירוסלווי ווניק, דסד'ן
 וויתתס; פירסתן ל" סכתיניס "7 )נד( . 6יינק רכן hr~3 לייט ד6וור כצ'נס לעגינוסס

~-rsתרי. "לון סו" יוני טון )נה( י"ר. ק"ט וחסליס ח' 5"ס 3ר"סית רס"י כוון סוו"וור 
 "5ין , ס61 יוכי לטון יוגחן, ר' נסס גחונן 3ר סווו"ל ",ר "קסכ"רד, 31כ"י כרנוול',נכ"י
 , נכות חרי ,נכות

 )3חגתונו"
 חג" פ'

 ""ר סתלות חסרים סתנתונו", 3סס סס 31'לקוט ,
 קמ"ר וכנודרם , סו6 'וגי l:CS כו'כתו"ע

 ע'.
 סקלות תסריס "3ל, 3'ת 6ל ללכת ט31

ttCS#ח5י ונילעוט סי5" יוני oc) ,11  תוזו ספסיעתיSh  לסון ]מל סו5 קוני לטין נכוח 
 כי ג'וני, "לון זולת סורגת כן "ין כ' , לי סוס "ענו (ס וכל נכות, מתי תר' סו"[,ענ'
 ח'" 3"טרעגר )עיין "קר פיקסס ע"גגנ עוגי"לון

 סיד 33'ר נצוות סו" וכן 21( נד
כרסס

 רוז( ויסלח תלקוט וכן 1Pb, "5ון סו" יוג' לסון "זור (IWP 3ר Sbtnc ר פ""
קבס

 ס3י"
 3כסיקת6 ב"ל למניס לי נר"ס לכן , "חר "לק סו" יוגי לטן כפסיקת", 3סס

 יעקנ "תנסר תתן ונרם ןס יסע תרנס (ס ועל' "תר, תורי ופ" תרי, נפקוסחרי,
SP'וקר" "יגויס רנקס תיתת 

 טכתנ, סס 3ר"ן'ת כרס"ן )עיין ei(hn, ")תרן טניס
 ז"ל S~Ju "3ל יוגי נלסון ווילון סנותס, "תו על לו הסוגד סגי S3h3 סס  לסנטרו"ניס,
 לצחר קירין נלי סכחי3 י"ר קיט תקליט כרפ"י 5גכין תרפס וכן , 6חר י1גי נלסוןוגילון
 ייניקתס, ג'ל נוגיקת1 ננו( * עכ"ל"14,

 ו3ת)ה1וו"
 ת"ד )נז( . צ'יקמק SJh ג"פ נונ'קתס "5ל

 ככ"ג 3"ר שדרם )כנס "ריס דרכת סנרכו כצן הדורס ותם מתוכים. דרן "ותו.ויסרך
 יונתן. ר 3טס 6סי ר' "ית"וטס

 סתו מכיר תם" )נח( ט.. ל"ע נר"סית ורפ"י ות31"
,klunSn1ל0 . תוסכוח חוס 3לי סתנח1ת", 3סס תסלים כילקוט נס כ"ס" 

 תג" כי נס'נעשו, מתנסות"
 1Ch D)'h דנריס כס תסעו ,

 וינוי
 נוו63 חנחוס, ר' )נם( . תספר

נחנח1ת"
 תתקל'ת רח( סס חג" ונילקוט , סתנמונוא נסס תתק"ו רת( 6'ונ 1נילקוט תג6,

נסס
 ספסיקת"
 D~nh ווח('ר br(' ר"ל . ונגריס טל לייענ1דס עגתכם סתק')ו )ס( .

 ונעורס וכן ונגריס, סצלסעי3ודס
 כנר נגריס טיענוד כי , 3' ס,תן כ"3 רנתי 3כסיקת"

 כו', נווגריס כתיג וו: )מא( וענר.ח95
 נתנחות"

 , וכו' (כרת'סס h~v עם, גוסך סס
 "חד, ססוסז סיספסוסול

 וזפסיקת"
 עדן, ר' 3טס "יינו ר, )מב( (כור. ע' ריר רנת'

 "'ינו, ר' 3סס 'ודן ר' 1"קסכ6רד, כרכולי,נכ"י
 ו3תגקווו"

 ר' פתת כך נ"רר, חנ6 ל

תנחיוו"
 יר' וסכענס "ח13, ר' 3סס עדן ר' 3ןס

 סדרים "ת פק נתר סת"ס7 חנתוו)"
nbrk~סר" 

 11ג"
 חס'"ט רת( of5k-n שילקוט נפסיקח",

 תונ"
 סחגתווו", 3סס ס(ס סוו6וור

 ספסיקת" נסס תנ" וני5קיט . ס"1תר ססת53י
 ס'5קוט דרך כן כי , ס"ווור ים נלי ג"כ ,

נסטת'ט
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 חייאה
 קימעא וטוציא הרבה, אוכל )סג( בסם, נאמרו דברים ששה ט'(, ל"ב)תהלים
 הורג אף נסה( וי"א גסה, ורוחו , שינה וטואס מלחמה, אוהב )סד( זנות,אוהב
 בולם, והוא סבתנו את הזה, הסוס הזה, כפרר כסוס אלההיו במלחמה, בעליואת
 בולם, והוא שעורים מאכילו בולם, והוא מקשמו בולם, והוא מכשכשו)סו(
 לטיגזי )סח( זהירין הוו אלא , כן תהיו אל ואתם , בולם והוא לגניה לאקריב)מז(
 תהקב לא )ע( לטבחיה, סבא לטיגזי )סט( , לבישהא בישא ולמינזא לטבחיה,מבא
 עמלק, לך עשו[ אשר את זכור בישותיה, לבישא ולמיגזי , ח' כ"ג )דבריםארוסי
דינא רבי בקם בנאי א"ר א'( י"א )משלי , ה' תועבת מרמה טאזני פתח, הונא ר;)עא(

 ותקונים.הערוה
utnce53פיאנ, ד(טר פסק6 רנתי ונפסיקת6 סת6נור'ס, ועלי מתות סווקו)וות, 3רו 

 ר' פתח כך (כורד""
 סר' סו6 וסעגין וכו' תריו ~Sh (ס"ס "יקו, ר' 3וס 3'ר3י תנחייו"

ת)מווו"
 סדרסס  "ך  דילן, 3כמיעת5 ייזנו ר' עליו דרם 1Ch תסיו "ל סכתונ לדרוס פתק

 נעל כדרך "תר, 3"1פןסי"
 ספסיקק"

 סגדרס 3פסזק סווקיווות 3רו3 למתחיל רנתי.,

כפסיקת"
 3טעות, כריגולי נכ'י סרנם, "וכל )סג( "תרת. דרדס עליו %תות , סיינס

 L-r , תלתתס "301 )מר( ע"3. ק'"נ ססח.ס 3גוור6 נסוסס(ס nhncl" 6קספ"רד. ככ"י לנכון וגבור , סר3ס S91h ונ.ל קיווע", ונוו3'6 קיטעך"וכל
~DP 

 qh )טה( כרווולי. נכ'י
 36ל סתנחווו", 3וס תסלים נלקוט נס כ"ס נוולחווס, נעליו 6תסורג

 ותנחית"
 לפנינת

 שכסככו )סו( סס3"ת'. יפסתיס סנוורך כלשון 3וולחנוס נעליו לסרוג תנקם "ץסנוסת6
 חנ6 31עקיט ווכמכשו, ג'ל וורסכסו "קספ*רד וככ"י כרשולי, נכ"י כ"ס , נולםוסוך
3סס

 מפסיקת"
 עד b"u) ל'( )חולין סתסנס יולסון וס61 ווכ:3כסו. וג'ל נטעית ווטכמכי,

 סי6 ורפרף עכ"ל הכמכוס נגיר רפרוף סכתנ עזנ( )ל"ת מס רם"י ועיין כננס,סתכסכס
 ג'ל כחג ד', כל ערך ונערוך רפרד, ערך ערוך עיין תחידית, תכעס ופי' ערנית,וולס

3פמק"
 ווכמכמו ד(כור

 ו)תככו פי' , נובס וסו"
 וסו"

 ג"כ סני" נלס ונערך . עכ"ל נועט
 3וס תן"ט רח( תסליס U1pSt)1 וכסכיו, וג'ל , ווסכטכי נטעות 6ך סססיקת",וסוור

סחנתות"
 6לס כל  סן  נולם,  נוועוס תולטי  פעתיס crhl עכ~כמו, תצת פמכמכו  גס  תחתנו"."ת ס(ס "ממוס 13 תסר כי מנוסים rrth3 "ך , ופסיקתך פס סו6 כ"מר סלמון ,

  D51h תסתעתיין, לסי3מגגס
 נחנקות"

 למון כל 6ח סוני"ו 'כי יכדון עסו תג", פ' נעגנו
 כפרד כסוס תסיו "ל לי[ר"ל סקנ'ס "זור hS,- ,610 תתורתוו "קר וס3'"ו ס(ססדרם
 נולס תכסיטין עליו ליתן נו"כל לו ליחן מולך "ים סוס סל DP~1 יווס ניס, נצןמקין

 נרעסל1י6(. נדפוס נ. )סיחן פהנ רנח' ססס'קת, תן וס61 ע"כ. וי,נעטו ניקרוועוקם
 ד6יחסטס. כתירה תר' סוררם, כפרס סנסתס, רתימת נסורי, עגינו נעט תלתוסורבת
 לגכיס, ל"קריג נפז( 313תי. תמעטו לגוס וימעט, הרון רן))ן דוקרך סלמון וס61 ,31עט
 כנוו , לגנית קרינ ל"ג'ל

 תסל'ס ונילקוט , (ס תסר כרעולי ונכ"' "קספ"רר, נכ'י סכו"
 ל6. וזלת 3לי לנניס קרונ ג")ור חיט,רוו(

"101 
 סיכך על תס51 וסדרסס . נכון 'ותר

דקר"
 ט3" ללויניי יח( "ל'ס. קרונ גל

 1לנ)ינ(י ט3תיס, h3ui לריגני נ"ל לט3ת'ס,

לנים"
 כרווולי, ככ"י לככין סו" וכן 3'סתיס

 ו3תנמווו"
,hlP 3סס סס חסליס ו3ילקיט 

 טינוח" לט3" לפינוי "קספ"רד, נכ"י "ולס ,סחגתותת
 ל3יס% ולתינוי ,

 3שח"
 לסיגיי, נ"ל ן

 תתורת (' הות נ"ל טנת'ס, לט63 לפנוי נטעית ג"כ , ס:( פכ"ר סיפריס נתס' ר".ת'וכן
 וכו', טנתיס h)u לנו3(' (סיר'ן סוו דהור, 3כסיקת6 ו("5, כת3 ס' נ( ערך וכערוךו',

 3'ס"לוונ('
 סכסיקת" דגרי h')cc (ג ערך נועריך ועיין )פערגעלטן(גוויל ערני 3לסין גזא וסורקת ס', ערניח ס("ח וסוולס ~sUP. לפלס, פ" 3'טת'ס,

 , טנת.ס h3u5 לת(גי וגורס
ונעל

 ללרון ס(ס סוו"וור "ח סעת'ק 3רעסל1'"(, דפוס נ' )ס'יון כי"ג רנתי ספס,קח"
 ט3" צוויג(' )מט( רעתן. "ת ולרע טינתן, לטון לפרוע (כורים תיוענר',

 נס לטנת'ס,
 לטנ" לת'נ(י ג"פכ6ן

,clnJu דווני, תחענ ל" )ע( סו". גטן3'סות.ס, הין" , סס'וס "ולס (ס, כלרג' נסערס מסעירותי כווו" 
 סרחנת סס סוסיץ :ס, רנתי 3עסיקת"

 סו", "חיך רע, ונין טונ 3ין סו", צקיך כי לנוס "דווו' תחענ ל" כתת כגדינר'ס,

 "3ל תגיס, כתס "נלס ע[יתס רעים, 3ץ טונים 3ין נברנו, סרת גר כ' ווגר' תתענל"
 3מ'ר 3י3י ר' כרווולי נכ"י סוג6, ר' נעא( Qffp, עמלק לך עמס 6סר "ת (כורעמלק

סוג"
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כה צימא
 ונוצלת בו, סיגרה שדמלבות רע שצי, של שמירותיו רור ראית אם )עב(שנא,
 ויבא זדון בא בתריה כתיב טה מרסה, מאזני כתיב טעם ומה שבידיהם,פה

 אב4) פיאתי(, אתר )בטפר)עג(
 בחרתו, כתיב פה כ"הם"ו( צרק,קבריס

 צער ליה, וסמיך י"ו( שם )שם וגו' אלה עושה כל ]אלציך[ ה' תועבתכי
 פשקלות בעוז אלא , בא השצנא שאין ללמדך , י"ז( שם )שם ע5לק לך עשה אשראת

 פהק(. )ע"כוסרות,
 )פיכה ונן', YL בטר"מ האזכה פהח, כהנא בר אבא ר בשם ברכיה רי)ער(

 חבני ובניס אלא זכה, שריא שקי של שמרוחיו כן אפשר )עה( י"א(ו'
 אבן כבקשך יהיה לא חתורה, כק לישראל רפיה נאצה אף לוי א"ר )שם(,במטח
 עשית אם ישד(, שט )שם ואיפה אשה בכיהך %ך[ יהיה לא י"ג( כ"ה שיבריםהר'
 כל ]אלהיך[ ה' הועבת כי טעם, ומה הדור, באותו בו סתנרה שהטלכות יעכן

 י"ו(. שפ ),צם עקלך לך wp" אשר אח וכור במריח ונתיב מא( שם ןיצם , אלהעשה
 נערת ו'( מ' )תדהים מחית, שסם רשע אבדת גוים נערת פתח, לוי ר')עו(

 אברת כ'( כ"ר )במדבר עכלק נוים ראשיה ביה דכתיב עמלק, זהגוים,
 יאפר אם ד'( 14' )טלאני רשעה, מטל לתם וקראו דכתיב דןשע, עשו זהרשע,
 dna כאן, כרצע "יק רשעיסי ןאברה[ לו אפר בכ4, ויה 'apy אף אדםלך

 י"ס(. כשהעבדים עסוקי זכר את המחה שם(י לתהלים פודת שסם דרשע עשו זה רשע,אברת
 *וגע ר' , ל'ב( עש )תרשים וגו' חריתם ap~n אל שבעהש מקננינו והשכ)ש(

 ותקונים.הגזיות
 ספסיקתDC3 ,6 תג* ונילקוט יחס, סת6 י' נמס נביי י 6קספ"רד, ציי ,סוגך
 פ'6, סוד רות 31תדרש סם, תסרהע סצ6י רי נמס %3' לניר וייעלוח פתת קוויהר'

 רש תסל' vipbla ס% ,וכן פתח. 3)6ס ר' חג" פמבחות5 סונף ד. 3סס נגיף ר'הער
 נבברססי הרז  סתנקוו)6. 3פס c~aln, עי[מ ליאץ[ע"ו

 )פ"נ(  -"פריס עלי פפול רכסי
 מניף,ס, נס ס' הוענט צ'יפס למס מ"ק 36ן רם, 3סס חגתוע* ר עוד[ כךנתקער
 סמסיקש6 תערער סקר, מל סת17תיו יה- ר6עז 05 י נעת וכר. פוקליס סי:רלמען
 ד61נ סוי ונעסקנח נתח" סקרת 06 כר (קור י"[( כ"ס )37רקם 3בי' דנריו tffi1פ6נ
 ר3" זדון 63 נפריס ו5פי3 *(* "6 )ו)מל' ס' שעבר וודתס nrbn סג*ער ר(16עעגר1'
ק"

 וגכק סקירמ,  נשם קנו מסנייו  hD*1 0% דנה ע-נ ל.ג קדרפץ נתדס' הציין עורל.

 063. מסעלסיPS 9 סקר, ;ל (?s %ס, ססעלטס רע, סקר על יו)ידותץ5קושט6יד
 % י*קסע6ךד, נרמולי, נכ.י hb "עגו סה6, ע'7 עד. וונ*תז, 6שר 3ססר)*(

 ה'4ייחנ6גמס כממצתי, יפמ נוסדי, ר' )זרן רהט. cllm נשמעע6" ל6 טסhsn, 3י*
 גרתו4, 6קק%וי, א"י שמפחך כיס כן, עיפי נעה( פ"6. ווו! ותירןספשיקתא,

 3סס סצInps" 6 וגן צתנקוש,, דח?,וחדרת
 ועמיקת"
 שקים ליאק ש פס 'מ"ט יק .

 שאמר, גר' ו3יא9 , ניי'ע סע6תר [ס סי הצתן מקר, סל פיויוחע :"ל סקר ס5מעדודיו
 ~pp' 5ה י ),מ( סם. רהזנעירס

hJw ,ערי סס נתנקוע ,h&n 
*'31 

 רעו י61
 3י' הויי כות יא'*יי ולש ט', אר"י אוש נתזדס גייס צן ספסינדא(, ec3תאקל"ח
 )4ס" גס עכע. גב' נעתלק עדנר שקצין 3פםיקת5 ודלוחי S4r1 סכתנ 6'( )ט'יצשל;ס
 ,ט'( )אחינר עולק נחש ר"סש וצולק גויס נשרש ל( )מס רם" יופרם סוסתשתקר
 SS3P. י'1(  (rwe האוטס רקס כי ו)סקז סעי עפו, ליס-ן רסע 36דת כ'ן כ"דן,ףל

 נר"11, 31ש4 ק16תר, חס 53' קכסמ[ת6, 3סס פס תנ6 וילקוט h31w לסבכיכו' Sk-1)עם
hntnwl,6ור3ק,י ורעל נועך גר יודן ד' תתכץ, רוס תסלים וליףט תנ 

 וו יין ד'
h'vdכו' 6תר , hiL-1 ,קכ'נ רת[ מש* 3י5שט מא יכן יתכון arJ ,ירכיי ספמיקתי 

,vlheerb61סען"ר ייוננו נט *תר, נקרי* פר יק ל סני ושם 3בסיף!6, לטכצז טעו ס 

 :לר)),, (ס וי1תכהש , ניי6 3ן ו-ק ינו' 6ך , ננוול ליס  וכזוו ס' *'כס גתדדסכפ"
 תסליס מלקוט יפנס הכעט. נסע)יס רח"ל ודניי גידיך, גן לרי' וויוחס'ס רגקיודהרי
~DC

 .עד רק rs~- 1 610 %'ון D~th ירגום" *יכדו[וז6 הכו-, )סיג סעאוור )ר"מ רסוס

- - ---  - - - - --
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 גופרשת

 בהישן )עט( נתונה שהיא במילה, לנו שעשה מה להם יזכר )עת( אטר, נדיאב!
 יוידע ור' , שלקא בר חנינא ר' דאמר )פ( כהאי ומתיא , הראשון ארםשל

 של מילותיוק מחתבין היו עושין עמלק בית היו מה יוחנן, בש"ר לוי ח"דסכנין,
 יהושע ר' , שבהית מה לך הא )פא( , בחרת בזה ואומר , למעלה וםזרקיןישראל
 בה[ נציל ביה דכתיב בתורה, לנו ' שעשה מה , להם[ ]צ9ל לנו, יזכר אטר לויבן

 ורבק היקם, אל שבעתים להם השיב כך )פב( ז'( י"ב )תהלים שבעתיםטזוקק
 דאמר )פג( עולם של בחיקו טען שהוא במקדש, ל4 שעשו מה להם יזכראסרי,
 י"ר(. מ"ג )יחזקאל _אמות, שתים התחתונה העזרה ועד הארץ מחיק הונא,רב
 )ש"א וגו' די לפני אננ את שמואל וישסף שנא' להם, ופרע שמואל ובא)פר(
1fft(fb~ ומאכילו זתים, זתים מבשרר טחתך היה' , לו עשה ומה )לנעטיות, )פו 
 אמרין, ורבנן , מרה מיתה לו ברר )פז( י"ג( י"ח נאיוב , תו' עורו בדי יאכלרל?'ר

העמיר

 ותקונים.הערות
 נרעסלו'"( דפוס י' )סיוון (כור פ' רנתי כפסיקתך מס ס"לס סן3ריס כי יודן דר'תכתר
 לקות , וסל5ס יודן הר'6נל

 . "פסיקת"9 6100 3ווק61 כן לרסוס ור5ף דילן ווססיקת"
 olh של נת'קו )עט( . לסכניגו וסק סכח31 על סדורם כ1וגת ותנין 5., סייזן "פריסמני פסק" ופ"ג יי סימן פזל רנתי נפסיקת" עגן , נווילס לנו סעסס ווס למס יוכרנעת(

 ונלקי סרסיות'. סווקוווות נכל hw51 סי5, נטעות כי ,0ר5ןט" תלת לווחוק ים0ר5;ין,
 ו0י5 "נרסס, סל נתקו גתולס[ ]ניל כתונס ססי55קספ"רד

 נוסת"
 תוס' עיין נכונס

rw,A?93 דffp 39סלקי, נר חנינ* ד""ר )מ( לנינו. 5נר0ס ;ל נתיקו 'וסג סייס ד"ת ע 
 גונדר; נס 0(ס, ס"ווור סס חסר Shlncl תג", ונילקוט 51קסס5רד, כרכולי,נכר
 וזיגגו, סס5י:ס

 ונתגתוח"
 סקל" נר חגיג6 ר' נינחר , תנ5

 סדורות סדר נעל וסנ5ון ,
 סס י, סיוון פחנ רנחי פסיקתך ועיין סקלי, ונערך ;לקק נערך ו0נ'"ו סניסס ידי.נ5

 סנגרת, ווס לך 50 )פא( עלוס. נר חנינת ר'סטסח5
 נתנחונו"

 וו"ם (ס , D"D סס
 וסוך סי, חרפיך "סרחרפחס

 , 0נדרס דקר" סיפ"
 דפוס י' )סיוון פי"נ רנתי ונפסיקח"

 חרפתם, חיקם "ל סכתו3 וו0 ר'3"ל, 3סס דסכנין יסוסע ור' סלוס נר תגע* 5"ר3רעסלו'"(
 3פי'ג  ומס וכוין  לוירוס. cn)h  ווו~רליט  נסיע, סלתונס סמייס 5ת  עסתכיס ;סיותלכוד
 omh ~הלז וגיס (כרותם 5ת ונחתך סיס לוי ר' נסס דסכנין יסוסע 5"ר 5'(לסימן

 "ל סנעת'ס לתכנינו ססנ דכתינ ווניין לך, )תונס סי6 סרי , חפנת 3(1 ובתרלתעלם,
op'n, (ס חיקס, 5ל סנעתיס לסס תסע כך )פב( . וכו' נחיק לתורס ס0ו5 ולווילס (ס 
 חסת נפי פיכס ויזדרם נתנתווו5, "יגס 50לס סמלות סונט, ד"'ר )פג( נתנקונו5.כסר
 "קסס"רל, נכ.י רק כרכולי. 31כ"' סס, תסלים וילקוט תנ6, וילקוט ,hS געולילסס
 ג"כרזייתי

 מטסת"
 hih  פיל יז סוו5, רקעי  ובל"ל ע5נורו, ספסר נרסיס . סח" רנ דתר

 סיגך "'ר "(, )סימן פי"3 רנתי הפסיקת" רוויתי וכן סע(רס, עד ס"רן ותתיקניסמ'ק
 ;מו"ל '53 )פר( סע(רס. עד 0"רן ווותיק גיסוו"ק, hSb ג'ק 4ין סון5[, 6"ר]נ"ל
 עיין לחונ6ווןן 3ווד0 ננדח וספקך (כנר, לכ' ניונר מכישן, כוון סת"תר 06 לסס.ופרע
 קכיג ר)ו( סנוו5ל וכילקוט "קסס"רד, ונכ"י כרגולי 3כ"' צתתך, סיס )פה( : ססנווסרס
 , ספסיקת35סס

 כנוסת"
 וכיס תמתך, 0י0 "נור, כ0נ6 3ר "53 ר' לו, עמס ת0

 צית, סז סתו"ל ונוודר:תנ5, נתנתות"
 7'5 חג( סימן )פ'"3 רנתי ונפסיקת"

 ותסי
 3ר "53 ר'

כסג"
 3ר "53 "ר' פס, לפגינו לחקן ים וכן תחחך, סיס "וזר

 לגעוויות, )פו( 1Wh" ק0ג"
 0יעכס, 3תתרגוס

 נלסון סו" וכן כעיווח5, 3ח ט'(( י"" )ויקר"
 ערני,'ווו31"

 נערוך
 נגדו, רסוס קכ"נ, רוו( ממו"ל שילקיט תג", נילקוט וכן ספסיקת"ן 3(ס געיות,ערך

 נאתר סס, איכס 31תדרם כ(יחיס חתיכות, פס, (תיס תלת ופי' סיעני, 3ת סלחרגותו
 וזות, 3טר גדיו 'S~h דקרך, ווסיפ5 סו" תדרי ווית0ו לו גרר )פז( חתיכותי,3ווקוווו
 Sb1"r 31וודרס 5קספ"רד, ונכ9י נחר, כתו וכירודריה

 פוי
 לו ניכר הוות, נכור פי"ת,

 תרס,תיתם
 סופרת זפ" וויתס, לו ססנכיר וזות, נכור י"ג(, סיתן נפי'נ רנת' ומפסיקת"

D1D1,"לו ססנכ'ר נרעסלר cwn מסו" כנכור וקסס נדולס 
 עכ"ל. otphJc, מגדול

 אוחו ;טווית ר"ל נויתם, לו ססנכיר ס"ת סיתן ננ'"ורו כחג "פריס (רע 3עלוסג"ון
 אפריס נורע ופס דחוק. (ס ונס ע'כ, סוויתות מנכל גדולם נכורס מסב ונסוגת,ניויתס

ק,ען
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כי שו8ה8ת  ינ(ז,גט ""יךג"יג onssp )ייי"שע,":וי:ך,
)שם.

. שם  מן לישראל רמזה מושה לוי, א"ר , ראיש אותו של אטו לגג( 
 ך

 עמלק. לך עשה אשר את וכור תמן כתיב מה ישב( שם )שםעינך, תחוס לא כפה את וקצותה י"א( כזה )דברים וגו' יחדיו אנשים ינצו כישנאקך
 כגנויה והכרשה אנו זככי, אתה %'יש"זןיר, שאהה4עעמי4 עי סה, א"י זכור)צב(

,pbey~

 ש יצו( ך( אע.לש ";יעגימ'ה wv בי" הלח; 'י"' ""ישי ו , P?י
 ותקונים.הערות

 י,נ,",ו,ו,'י,"תני-ג ,שת
,hnthh 

 4 ייגרס ית
 יתקו

 ~q'g עלי וין
 , ,וודס.ן

 ז1 ג:'ץ;'סנ::סקייט Sbtnc ידיקשעיתיתית6י
 סתדרםומ נכל ול6 61קספ6רד, כריוול', נעי לo)yh1 6 ססנרתי הנחר תלתמתפלין,

 ורן רננן דרמתוקוטג ק11ס יד בוז,ג

 כך סנוסח6, רציתי "יכס דרס סרוס, למון :ןת'5קיד::י'סר גין סג'5ת"
 ט , 6לס התק י' ד3ר' ולפנ' ר"', רגוז סו6 6ו' r~nh יתק ר3' 5'ל 16נר 31137ח"גות6 סילן רנתי ופחיסתן .ס,, ת65ו ונ'לקוט כרתהמרד, נכ"'5חק,יכ"ס

!11ז"ס,'ג..;ך1'"יי
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 1 1:ס'3
ק

יךצסקי 3ל 5ד
 תשרג '"ל"[' "4 ע; צמן,נצי:%"

 ,מ(: . ,:דרשנים,
 '. ,45:,יי:'נ מגנזכיי:::1עו,נ:17נק מן: ש :ט ן3ו1יו4:ןי:וה::":י ::עגי:מ4 כמל:גךןיג3:י

 דעתש על hnDI)o ת65 31חנתווו6 סססיקת6, עפיי לתקנו ור16' תסרס" ספון"יכי( 'נ"יך"
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שפרשת  
 צנרי ראמך בדכא, בר אמא רר'רעשנו,

 בת, חיטוד ער פשו, יפריח על פגרו,
 בה. חיסור ער נפון ישוריה ער י פאמן פאמן דא9ר לוי דר' רעהיהש
 בן שפעון ר' )קא( , פבלב ישראל של רם! ללוק שבא מושה ן לקע9 ע* ר"א )ק( רחלא, )צם( 9רח.כהרין לק, עפ )צח( י"ז(ו י5רןם8"העילק

הלשתא-%מ"
 עפלק 2ך הטפה, יעז- לריש שרגא לזבוב דופח, עמלק דוה לפח

 פסע פרפה, סאות ר' )גן( , נוק ר' בשם הני )קפ( כבלב. ישראל אחר לר81היה
 והקיפו כרם, לו שאהיה למלך לשה( נפליפטים(1 )קך1 *ליחם 8א הדרך 8ןלוין א"י פסציים, בצחעזפ בררך 8רפירי19 ישראל עפ 5וראתז לעשוני יבאעש"ק

גרר

 וחקונלם,העףוא

 , יסידש פ15ן לת"ד דעת'ס על , 3ס מיסוד עד מנ"רר tIII?W 'סודית על מפרין דפתרדת6ן

ונכסק"
 )נ"ל תעק יסיייס עד פגרו, פנרו ייזור דר6נ"כ דעקיס על לקחן, סוערם עניס

 עד נכין. 'סורים עד פנון, פנון דיוור לוי דר' דעתיס ועל נס, מיסוד עד ול6תטון(
 , סו6 סדר[ כוונת 161ל' ,מכייס 3נ5 %מתנה לפרקי ת6י קרס ס"ס וסת6תר 3ס,סיסוד
 3כ%, עד ו65 סיסוד עד %6תך כווו "'סוד עד קחועות רח קחר'hb 13 , ר36'3שלדעת
 3סל9aa  ,5 [עד תורס 3ק, סיפור עד שי שיסיד, גס שכל 6ת מרפו אייו ר'וליעת
 פנון ד"רר 4י דר' ע"ד bPpn, רק . דר"נ"כ, דעתו SP סמ"רר כל חסר סרתול'31)"'
 ענית ו93סרי "קשפ6רד, בכ"י 536 ע"נ, 3ס סיסוד עד םו6ער , קחש יסודים עדפנון,
 עד תטון "סודיס עד פגוז דפתר דר"3"כ דעתי-( על מווסת* פרו)ולי ba~ גסשוערת
 וגס ע"כ, 3ס מיסיי עד סמון יחודית ער ששין פגת ד6נול 4י יר' דעתיס ע5 3סשיפוד
 ילק, וסול ךתל", שסדיו nnbc כווו 'לק, עם נ"ל לק, עם )צח( תשוך[, סל[ץזס
 61קסכ6יג כרנוו5י וכ"י 63וות ס61 וכן "רווי, 3ל[ק וותחלפ'9 ,ד' ו(' (חלטי, '5ק תרכוספי

 וכו' (6ל6 כסדין פרת ילק עס , עתלק ערך נערק- וכן -.rhnptDS 3[0 תנ6ו3ילקוע
 5"3ד כילק טס עננלק', תני חנט ~כור (כזר, פ' נענר מפייטן שד ספסיהת" ועפייעכ"ל;
 נשלת וני"וט י'טן, ק"ג לוו"6 , סכלניס s~st מןתגיס לקורסת לק עס שךר4 ד"* ע"פ ס(ס "6תרק וסחרת ללוקק', גל לעין .כטריפ ירועחלקי

 טוי
 סי)*תר תו63 , רס"ב רתו

 נצ8( [ס. תפרתז ילק" #DP סתלוח [חי "ך הפסיקת* נמש6וס
 דתל"
 כרתילי נכ" ,

 עס עמלק 6תר, ר3* "קספ"רד, נכ"' עת", ד'6 )ק( ילק* ופי (חל5,"ספ"רד'
 (at)o ר', שקט ר' 6ות על סנועחיק וק[3 ר"א, 5כגיני, כתו כתוי תסיס גרור5ק,

 לוי סנוס160ר' 6עקפ6רמ, כרקולי'וכ"' נכ"י תלכת*, גן ר"[ )קא( "זור. רנ6נתקושש
 פ' נשלת 5' 3תכילת6 גנגס נתן, ר' נמס חני נקב( חלפח6* 3ן ר"[נשס

 )ינ"
 עוולק,

 וססס"ר ע"כ, עתלק עסע ערסס ת4ח תרגע [עיר, יוסרתי bS "3 "Sh יותר, נחןר'
 ע"נ כ"3 3"ק b~u גי )תגי5ס כווו יספ5גס גונת* נדרך תנויד תלל לסת על [גורס(ס

 ותעגיח ע"5 5"ד (D'nDD וק פרסמי חי ש פרסת ת' ""י ונ(דע(עס ע"ג4 סגדתנחום
 3'( מ"ט נ%0ץ וכן ערססי ח16ת 6ר3ע ע5 פרשם תקות שרגע קיט מגריס ע"6(,יי
 תל6 ני,סש .פרש' ת6ס תלת "ןתרתיק כי. קל6 קד גיסם פרסס )ן' מרחוק סו"כי

,~ntiwbסו 6ת6 3'( )י( עע'( , פרסם תצות "רגע כחקים 3,( ס'* נניטץ וכן'% 
 פרסס, ווסות "רגעפתק'

 )כתונות ונא 'כרמס, תצות "רגע ק5'ס rh'5 ו( )ס"ט וניוח"
 ד' IPPIWb 51"( ת' גקדו[ץ וכע , פרסס )),ות ד' 6ח'ו' "ת סטרית לוום L6'Pק"%
 פג"נ נ'ר יסתדר[ כרסי, תפת ל' תחנטו 14רך ע"נ( ג"ס )סגסדרין וכן כיסי,נוצות
 6חר1ס תספריס געתיסרטמ, תפנו נם כ56ס, סיס ועיד פרסז, תצות "ר3ע קולווסלך
 נתנו" ועיין tthcn, ד"ת )ף6 קי"ט פסחים ר[נ"ס עיץ גחת",נדר)

 ד' )קג( כ"ל. ס"לוווד

 תרכס הע . תרוסס וסכחין וו[ע')- סע לכרסס, ווכתורת ונך נע פרסס, 6btbnרנע פסל ס5ס, "(כיר פיוט (כור, לשי נענר ספ"טן, 'פד כפסיקתא עפיי פרסס,תצות
 סקו", גל'לס וצויר דרונוא "6רע עמלק 61ח6 ת'( י"ו לחווות לייע סתיהזסותאנוס
1Sbנסחך כליסטיס נ"ל כליסטיס, נקף( פרמס. נומת ד' סיעו ש"כ, ווידע ת6ס ומית 
 3תנחוווhJw 6 כרס, לו 5וזי.[סיס )קה( סודך. מ" ם4עשעג יו5ית "לס ישיקנסוף,
 וכן ספסיקח6, 3מס מס %'לקיט טס,ת65

 חוג"
ulrpb'3 כל3 סני' ומס רס"ב רת( ,נם5ח 

 ועיקטסך,
 %עזר""

 סו6 יכן כו', פרוזם לו פסיס 5וולך bns1 סדיר לעס ווסל עתך,
בפסיקתא
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כז חילשת
 ישכנו נדר ויפרוץ ע~יגא מי 5ל המלך, אמר נשכן. כלב הטלך בו והושיבנרר,
 שהיה זמן 5ל הכלב, ונשכו הנרר, ופרץ מלך, של בנו ובא רבלב, ינשכו[]צ"ל
 אלשן ונור לו, אומר דצא דגרפ, בתוך שעשה בנו של אשא להזכיר מבקשחסלך

 ישראל, של חשיין )קו( להזכיר מבקש שהקב"ה זמן כל בך , הכלב לך שעשהבא'
 אוסר הוא ז'4 י"1 )שמות אין אם בקרבנו ה' היש שאמרו ברפיריפ, שעשומה

 י"ז(, כ"ה )דברים עמלק לך עשה אשר את וכורלרם,
 יורה ר' , ורבנן נחמיה ור' יודה ר' י"א(, כ"ה )כברים בארר ערו אשר)קז(

 מהור יהיה לא אשר איש בך יהיה כי כסר"א , מימאך קרך,אמר,
 עמוק עשה מה , וראי קראך )קח( , אפך נחמיה ור' , י"א( כ"ג )שםהללה

 שהיה )קיב( שבמים, של פיפומן )קיא( ושל )קי( מצרים, של ארסו, )קם( לבית1
 ויהורה, לוי שמעון ראובן קורא והיה לענן, חוץ 4 ועמר ובא עריהן, ppnשמם
 יוצא שהיה וכיון , עמכון פרגמטיא )קיג( למעבד בעי ואנא פוקו אנא,אחיכון
 לאמבטי לקפו( הנניא, ר' אמר או"ה, לפני רקירן אסרי, ורבנן הוגו, היה פרם,אחר

 לחוכה, וקא שד בליל בן ובא 'להובה, לירד יכולה בריה היהה שלארוהבת,
 נפלה ממצרים, ישראל שיצאו כיון 4ך אסוים, לפני הקירה אלא שצכווה,אעפר
 תשל פ-( ם"1 )שפות וגו' ארום ח66י ננייו אז שנאפר, או" % לאיימתן
 שנמל אעפ"י , עמהם ונזדוע עמלק שבא ניון פ"ז( שם )שם ופחד אימתהעליהם

 . או"ה לפני וקירן אלא ידיהם, פתחת שלואת
 הא כי א"יא זנב' מכת אוחם הכה יזה(, ב"ה היפרום בר, ריזנב)קיז(

דאגי
 והקונים.הערות

 כרתולי נב" o~lb "קספ"רר, 3כן וכ"ס 'Sb~t, י5 תטיין לקו( פי"3. ר3ת'נפפקח*
 כ"ס ודרך, קרך "6ר נקז( אר"ל, ש5 קםיץנטעיח,

 ופסיקת"
 'ע, סיחן פית רגת'

ו3חגקות"
 תג" סי1 ונילקוט קג",

 3מס תתקל'ח רתן
 מפסיקת"
 , פרי ורננן יוון ר' ל37רי ,

 י"ח( כ"ס )ד3ליס רן" 5דנלי תקורסתס
~cb 

 מסיס וטות"ס קרי למון ד"" כי' קרך
 קרמך )קה( ע"מ. כו'. ריצחת ל6))3ט' תמל כו' ישם קיר לשיו ד"6 מכירי 3י)סכ3תטתש
 מר"', קרך "קספ"רר תכ" ספסיקח"1 3סס תג" 3'לק1ט לסמדמי,

 ו3תגתי))"
 קריך

תתי.
 וי:)"

 קראך, כתו קרך דרס ר"ל קר"ךן קרך ";ר עושלי ינכ"' מא,
 ד' מס "ת גון6 'וכס ר' וכזקר ווסורסש, ט6ה)ריס חתית קנת, תכעס סלעןרנתי ונכסיקח"

 "קפכ"רד 3נ"' גס כ"ס  קריוקי )קם( יונס. לד' תיוחס נתעים ר' ואתר עלע,_נפתים
 %ן מ, ocn וגעסתס כן ס*יתיהז מתי גתתנר1 תקרס ,ffp' ארכוון %"ל סו*,הצעות
 . ספסיקת* os3 ת5" *ט כרת1לי, 3נ"י נ"תתסו*

 תתגקית"
 נעריך ות"נ" ו תא

 ת"ל: לרךערן
 נפימיקת"

 טמס תם וודקת קר"ך *)ור נתריס ר' נדרך, קנך "מר עכור
 ע4סס חקוק ;חס מסיס , הנטיס סל טיתוסיסין ונטל , תקריס סל משגוץ לניח ירד ,עע4
 סו" סולית סתלק וי(ור"ת סוס. סערך כל כסרט פר4 רפוש ינערוךע"ע,

 גסי נ",
 טת-י. 1KS3 גן סורקתם נס )ז~א0ז4(, ץ0~8%6נ Arohium ורותי 3י%י סתד'גסכתני
 כתל נפל. 5"5 וסל,)קי(

 טסו"
 נערך מק "רך, ערך %עריך "קסכ"רר, נכ"י לנכון,

 ס3י"טפס
 תינתר

 ספם'נ;ח"
 OJY ס"ת,

 ח31"
 טיפוסן, )קיא( מס. תג" נלקוט לג'ין

 נעריתונ"
 טתש, ערך

 יענ'סטער(. )ליסעע ששא~ז, האשסה , ורווית nf)tf תרס וסי"
 "ו סתעתתן D'"CO י"ג, סיגיו פה'3 רנתי מפסיקת" עליססו תקוק ~ow שסיסנגיב(
 למק 3ע5תוהתסרר

 ספוחות"
 DPn~ rh "מר כרחל, ס(ס סת"תר עם יעמס כילן,

 עותד k~Ptll ע)ונריס יסר"ל סל סתותם ייחוס סיפור סרפע עוולת עמס ))ס ת"ללסכירה
 תסקס מ"ל' 5* פלוני גן פרגי יאתר )סנ)1 יחד "חד לכל וקורץ  גשור ענג' כפוןל1

~nlsuSוללקוט , סחירס עתך 
 ותלות"

631(( 
 לנכי

 פרגתטיא, )קינ( . יען בפסיקת* אסא כווו
 5"ר. מערס סוויס h~Dn יעיין תסחר, tpuyWrbia ניוגיידוע

 ל"ת3טי, )קמו( קור. הלסין קרך סק'ון,ירס ~ד( 1PDW. ג'ל שקודם, yv לענית חנקן"ר מס רנתי 31פס.קח"
 נערק- תוץ" וכן יצק, כ"ס דירים רס'י כוון סוס סלת"ו)ר ק";, סערם לעילסע'רותי
 גי. ;רותגץ גחל כלי ור(וד"תס דזאאן יוכתז -h'k יסתלס ספסיקת6, נסס tuJnhערך
 ועפן *קד נ* קיח תמתם סלמון , סס רנת' נפסיקת6 "תריס, לפגיו סקירס hlhנקמא(
 עולק )ך, וקב למרן( ט'. סר% כך נתוכס, ורתם סכ5 נ"ו וגיר וכשמירס,4צכס

נתגחות6
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 נורמרשת

ן יח( "'"מיי  "ל ' י ",מג י"יהע'שיי י """' 

 ישימל:זן הה ש4 מנהנמה:בגלםןגנהימיןשץבעי(ג
 דבי דאמר, הרשע, זקנו מעשו )קכ( למדה, ממי להם, לימרה עמלק שבאוכיק
 ר' שכב( ורבנן. נחמיה ור' יהודה ר' שם( )דברים אחריך דג,שלים כל)קכא(

אהון!  s~aly .tffy ן 
ן משיימק

 ותקונים.הערות

נחנחות"
 כ"ס )דנריס רשי כ11ן סוו"תר ול(ס %, נסס תנ6 סי מילקוט ת5",

א::עאי")."1.""1ן2.:"'י(טשטןיגנ  ם 
 b3C כיון h~D 3סן, "תרס מחתילעתלק

 עת"
k~1WS 1 לתרו ותווי למן~PW ,'2ט) 

 ג: קמץ י:: עתי:13:קתינ"תי -" ן:6% נדו: םבג(':יזב
 ק " 'ין :ין"'ע"נ'ץ"ש'":-'זן 'וי("11יב ,;וימי,,5"י"1יי"

 יסר6ל ידעו ל6 תתקלס : ח'לנספרי
 ק

 (ת סל
 ך

 ענודס סאו6 סענץ וכלל ר
 כי סו6 טעות מספרי נסס ססני6 ווס . Sff1P, יועלי(" כלפי למכעיס כדי כן ועורסנגויס

נפיוו6זקוגן,
 (תורמז

 נקפו
 )3פ'יט

 וגס , זרק תעעס וכלפי , פרק ס3רק"לס יחררו

 סתרגוס,סוו לסס,וליסגנס 1קפנס:,,ק " שן mrv~צלש
1 

 h31W 1:1:סףעןס:4 0"כ( לעע6. :ג ססס.קת6ץ Pup1 14 רםי:טענח

 כל י גיכ, ערפיו חורק דוותחך כנובן נרווינו, ppn סחחיל 6תר ר"ליעקננע

IWD  ספסן6 עפ"י סיטנ םן מס ומתפרס , תס31ס סלמון י'נ(
 תונ"

 ר' )קבב( מלקוט.

 ווו6וור , ר"סו)ס . יס רי וויתר 4קספ6רד, בייי נכ'י לנכיך סא 631תתנגס
 סנתסליס כל הת( כ'ס )דנריס דנריו רפ"י לקת ת(ס , פילטו סענז )קכג( אחריו. נחתיםר'

 לינע ו5יי3 נר י; ול6 חימס, תוקפת כעיר ביישבם,גג:דן:ון
 , קדום מסי סרג וותחגס חון תפליטו, מענן סיס טנילס גריך מסיים נוי כל יל"3סס,

 מם; ש' נ'בנ2(2'ש*הש1:מהל'
 שד ספס1קק6, תאתר:עפ"י

 ספ"טזז
 מליטי 6יתגו לך, דתי 5ל 56סיס נפיוט (כור, פ'

 haln  רן, יל ענש )קב(ז(  סעיעו. תעפיגס  מוו מותגו דתו, ע3 לחסולי *ותנו (1)111,ענן
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% כח מר%
ח 1; איך, ריושל.ם נ. ד'א144( ח  ,הון ל ,נוברן, )קמן ז'ה ול 

 לנו ד"א מספיק אם אמרו אמר, נחמיה ור" נעבדנו, 5א לאו נעשואם.עלינו,

 מה יורע ויקוא בלבבינו, אנו ממיהין אם אמרו , ותאמיין בו.נטרוד

 יה ',ה( ,ו, "ט ןט' בלבבם ה אק ורש שעבא ובה DnS DnSNVט.,
 צן:'1 ןזגזןן;;(מץג,:ג1ה ואתה,שט(

 שהם לפי , הצאן צ אותם קורא ולמה נ'( d'o )ירםיה , דשאןשסוסמסצרקןרי

 יוים אב.ט י בקק ו=ה % קק נתוש וכס ב,( ,נואשת'ל, נעויזא

 ותקונים.הערות

 וקטיל נסע וסוס ח'( הru קסתות- עכ'ל. עע,, %סמנומ0יו

מ )לערס"ן,יע  יייוו נתיי"ו'. DDnS' וטיסי 7(1ס ן!גוז מק ,( 
 צ: בעלגתסיז; זי"ס4:ג ב"5מ6 : :ייצוג:צג

 עליוד::י1%5
 רסנו ת65 נילקיט חסר י סכל ::* ל"חר)קכו( ' ל6חרוני1

 סר6סון תדרס לפני ס(ס סדרם תת6 ונחנ0ות6 ספסיקח6, נסס רס"ר רנו( נסלתנילקוט

 ס3' נשתמע :צ, ::' ששג:דעש"
 ימו :12י:::י,9 סנמן'

 :(יש ::1ן:בך6ן7:4 ס"נ:פ::2 סי ס:תכירןך2יכ%גמ1למ1::י
 rD'sb t?nlb" בן::4

1D)SDI , 1 'ומ %( ע"כ. "ע ס'צ06 סים ל6תר ס 
 סכסק" מז עד כ1ל1 0(ס מתאתר ויגע,עז

 כלתם כ' ("ל סרסד"ל סל ססו6 3כ"' נסר

 ::נ' ין""":;י"יךך. '1ן'7ב.;;1"7סלביסי ,7 !(:."",:יי ;י'. ל':י7. שג'ני:!ן
 ועתם לט31ס, פלוס י ( שפריקי, מ,נ( פעם נעיר ננתנ מק טןלק

 ק
,'7 

 וסוו"שר , תסרון נלי סכל ניז65 סם וגס נ"קספ6רד, סננו63ת תספסיקח", 6תתנסעתקס

 ען
( 

 ד
(י .( ש6עי גס

 ,%" " " ס

 ,6קמ
יירי

 מן מש"י תגי 5ך6 5ך

 ומנס )קלר( כו'. נער 13 כתע (ס יוסד, bto~ D3~W וופני ט'( י'( )חווות 3עוולק "לחסו3"

 גקת ןימצגם;ם'.ט:';""ו;ות!', י 4,ח%
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 זכיפגשת
 צין לי1( נרל וזה , כמעשיהם עופה ולא צדיקים, ae~ בין קלה( ) נרל זה י"ג( מ"ב)שם
 כתיב זה , זה ביר ויפול , זה יבוא לפיכך )קלז( כמעשיהם.  עשה ולא , רשעושני
 )דברים אלהים, ירא ולא בו, כתיב וזה י"ה( מ"ב ישם ירא אני אלהים אתבו,

 זה: ביד וימל , זה יבוא לפיכך יזח(ל"
 , סימת בר יהורה ור' עדייה ר' , יש( שם )שם אילהיך הי בהניח רועיה)לח(

 בר ידעדה ר'בשם

 אלעא-

 נצפנו דברים שלשה )קלס( % אמר,
 )דברים טלך עליך תשים שום דכהיב מלך, עליהם לכרות , לארץ בכניסהןישראל
 , בתוכם ושכנתי מקרש לי ועקד , דכתיב , הבחירה בית להם ולבנוה ת"ו(י"ו

 תמחה וט'. אלהיך ד4 בהגיח וריה דכתיב , עמלק ונר את ולטחות ח'( כנה)שטות
 ירט(. כיה )דברים עטלק וכראת

 עמלק, שר את אמחה מחה כי וכתיב )ש6( עמלק, זכר את הטחה כרעב)קם(
 שלא עד אלא הללו, כתובים שני יתקיימו כיצר י"ר(, י")שמין

 דגלניה, של בכסאו  ידו  וגא%פשמ עטלק( זכר את המהה אצך בחטא, ירופושם
 אלא הקב("; של בכסא ידו לפשומ יכול ברד אפשר וכי אמושח, טונה כיאטד
 נ' )ירמיה , ה' כסא לירושלם יק-או ההוא בעת , דכתיב ירושלים, שהחריבע"י

 אמחה. מחה כי נאמר לפיסך.י"ז(
 שבועה אליעזר ר' בשם תני ןקטא( ח"ז( י"ז )שסות יה, כס על יר כיויאמר

 מכל נרים יבואו שאם כסאי, כסחי שעי, יטיני ואמר הקב"ה,נשבע
 דוד ואף לעולם[, מקבלן איני עמלק ש9 ]ומזרעו )קמב( אוחם, טקבל אניאו"ה,
 נר חיש בן ויאסר אתה, מזה אי לו, הטניר הנער אל רוד ויען שנאמר כן,עשה
 14'י 4ן( % )שאב אנכיעמלקי

 והאסר שנ14מר היה, ראדימי דואג )קמנ( יצונע,
דור

 ותקונים.הערות
 נטרקת" ויעסו וך מן )יי0 6קספ6רר. תכיחג(

 ריעש, סגי מן bP1)פינקס, גע גילךס סם מר מס, רנ1
 1טקרג פרעם רסעש, סמ מן 0ס רנתי נט1קח"

 לפיי1
 סס, תג" תנשמת עק (ס, ינ6

 11סק""
 עעס סי, ,דתן .דע חיי

 יע, ס"ן 6 ?ס עסקת רגש עפסעףא תע1, עסק )סס סמול רמס זנרסמיס"
 ועש, SD1 ין מסנדל "תם חעסס גחנש כה ממס חתם כק ,1מך רעי hnmmר

 טס ניאק, וסיס )קלח(- חסיי ססתי"וט
 3ואחוח"

 סזגקק6 רנחי ונססיקת6 תג",
 עליר(ס לתנות %6 , עתלק [כל 6ח ולחקית נסיות גריו- , וא' ונדיח נ' sv )קלמ(ה3.
 תיחס, )קם(גתעטשהסי"גדהתסס. ו3ווסרס"* oc) תרס'י ע"3 וי  שנסדיק נגלי עיין סנחיויס 3ית לסם זל3גהש , ונתריסוולך,

 התטוח"
 56פ)(נדרי, ,' 3(ס דיגשה ots (.ס תו63

 b31W רפ'( רתק נסלח 3'5קוע e51h , ט' סורן פי'3 רקוד hn~otsl 6קסע"די, גכ'1וכן
3סס

 שצדקת"
43 ac .נכנס אבואר, ר' 3סס תני )קמנו( סרורס 

 3תכי5ח"
 סיגסליא

 "ס סלו סכנוד 3כס* סקנ"ס נסנע *הרר ר"" :, .ס כס 1מ5 י כינפ'
 ,י3"

 -~wlh "כל
 ' סנ"וול יק3להי, 5" ולניחו ונועווגק ,טיקנלסו

"wh" דוי Sh וויל 1ף 4 סתג'ל סגעד 
 "'ר %(, ס'תן ,פ"נ למשי bnpfDb~l ע"כ. ומו' אצע עוולקי גר "'ס גן ומד*חס,
1IPbhנן Jpp, ס5 מאן% גד תקטל !6עו נכסף סקנס )כנע ph,i איכן b3C5 
 יוד. "גלמטד

 דיי, קנ5י 5" "ככי עתלקי )ל *0 3ן אאר "חס פי 61הור סוט וסי"
 ונתנסחו"טרי

 WIIW1 )ג14ב( laiSh". ל' 3טפ ג'ל 6לע"' ר' נסס *גי נטעות, חנא
 ססו6 כווו נפיס, מוספתי , לעולס עקנ4 ."י4 עתוק50

 לסכוי
 פי"נ נ"מ 16סורי נס' 'וסרי3"ס סתנחויי. 3פס ניח 15YSc יכחמר ס0נ"ת' המוזסס, וכחמרת* "קטפ"רו, נחיי

rs~k-סו סלי  וכו' כסיתניירו ג5ס סנהס נ5 כתג  Sblnl~ .'סני-מ דיבל ופר תשטין הח 
 על פלינ דסרת3"ס hYh נכלל.  ינתלק ננט יווסעע גריס,תוךליט

 כרוטל""
 ופסיקתא.

 ע"נ, ל' די ג' עערכת (וכר ע.ן נסכרו חיד"6 טגנתן מס ושיעיר '*סועיק
"301 

 ג"כ
 סמיקת". יגרי60

 סווג" ינק'
 וס5כס ונק' ק3 ר6נ% ועפנת 'עקב 3ן "לנחיר 'ר' סנוסת

 יומו עפהר nlf~u תל6ס ג5ס ,כי סרנים על גססנה מין 0ס Sna תקום 3לכתותו
 רעו שוך 3ס5ח ינעקוט ט'( פאון )פ"נ יצ"ר ל5שט'קתש , nbebpb 3כ"' כיש ,יל, סמנתי  )דו1 ,)קמנ( סאתרס. 5תי יאי,רס דנריס c'P. גס, סרגל לסי כנודעוחלש

l'DQ
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na~eכט צל
 מפיס הרבה , כתיב רמיך fe), שם )שם , ראשך[ על ]צל בראשך רמךדר

 רבהנים. עיר בנובשמכת
 בהריהם ואנא דור טרור רקבנה אמר לקטים מ"ז( יז )שמות דור, כרןר)קמר(

 של דורו וער כחמה של סדורו אומר, אליעזר רי )קטו( דרין,לותי
 ואסתר, מדרני שי דורו ער ששאל של מדורו אומר, יהודה ור' )קמז(שמואל,
 וכהוא משיח, של דורו ער ואנוזר, מהרכי של מדורו אמר, הגלילי יוסי ור')קטב(

 שמש עם ייראוך שנאמר דחיות נ' וכהוא משיח של לדורו ומנין )קטט( , יורותנ'
 ר' )קנ( תלתא, הא שנים, רורים תר, דור ה'( ע"ב )ההלים דורים, ירח'רורולפני
 כביכול בקולם, . קיים עמלק של שזרעו זם! לל אמר, כדינא בר אבא ר, בשםברכיה
 הג' רגנף, נימלה העולם, מן עמלק של זרעו אבד הפנים, אה טכסה כקשכאלו
 )קנא(ר' כ'(, ל' )ישעיה וגו' מוריך את רואות עיניך והיו טוריך עור יכנףולא
 השם אין , בעולם עמלק של שרעו זטן כל אמר, חנינא בר חייא ר' בשםלוי

 אבר נתשת הוים לנצח חיבות הסו האויב שנא' )קנב( שלם, רבסא ולאמלא,
זכרם

 ותקונים.הערות
 כפכח דתיס סרנם S~b כתיג, דתיך סיסי סגידותי דו*נ ינתק 6"ר סיכילת6, נססרסק
 "גל סתעתיקיס. וו0גנת 3ווכילת6 ת(ס זכר 6ין ולפנינו ע"כ, סכסניס עיר3ט3

 סת6ער k-tSt , סים דו6נ סל בנו סג" סתנתות6 003 קנוס רתן ~Sb1W מילקוטתג6 3תנחות"
 על וויו30 וליננו דו6נ, 0(ס כפסיקת* י0 ת"ל 0כתנ 3'( "' נ0'3 רמי כווןווספסיקת6

 כי ז"ל רפ"י טונת : ת"ל 60ול ערך סדורות סדר נעל סנ6ון כתג (ס ועל . עכ"לל3י
  ל60ולן סרועיס 6גיר סיס כי ד"נ, "ת תכיריס סין ודוד 0"ול כי ונקודות נסרנסוזכורת
כתפירת

""0( 
 63 י0י 3ן רזייתי לעול סידורי דו6נ ויען ט'( כ'3 )0ס וכחיג ת'( כ")

 כתונ נס "חס ווי 1mh 60ל "יך 61"כ ונו', נכסגיס כנע לדאג 160ל וסוור וכןונו',
 )עוד , 6ככי עעלקי נר "'0 3ן 1'6ו)ר "תר4 עכס "י לו תעניד מכער 6ל דוי וייתר ,0ס
 מדעת על יעלס וכי 6נ"ד, פיר0"י לתקול, סרועיס 36יר סיס סל" נער דוד לו קר66יך
 נתכתות" ר"'ת' 61ני לנו, SP וושנ 6יט יו"כ תנ"ך, יסיםככער

 סל נט p~b תנ6, ס'פ
 D~D, 0נפסיקת6 סדנר וקרן3 (ס, 0כח סנולס וו"ור רפ"י 6יה ותתיס סיס, סגידותידורג

 נרוו( [-blk 0תו"ל נילקוט ור"ייזי ןו"נ, 3ן 0(סונ"ל
 דולג סל ננו 5ר" 0סנ6ת'[ קל"

 ד61נ דרדרי 61יוז סכסניס. שר ננוב מפכת ןחיס סרנס ר05ך על דניך לו וי"1)4סיס,
 נגדו וכתג , עכ"ל מפכת דחיס סרנס כתינ דניך סיסכענויו

 תנתוב"
 3חנחויו6 *נל

 16ת1 רפס 61ולי כו' דפתרי "ית תן 6עו,0לפכעו
 רווני" נפסזקת"

 תווים סוך qtD ר0"',
 ס'פ כילקוט ועיין סלנ, על וויו0נ bl~c דורג, 3ן בסי' ר"י דעת סניך 0ל6 רפ"יעל

 0ס3י6 ד6וורי, wb וולטר כי ספק 6ין ונידי סןורוח. סדר נעל סג"ון עכ"ל סיסדו"ג 6ר"י ו0ס דולג סל 3נו "ריי דכאן ס61, ט"ס סווקוווות זון ופחד סיס, ט6נ 5ר"נסלת
 r"D1 רוו( נתלת 3ע' ס3י" 06ר סווכילת6 עצי ענווו, מוסכת סי" 0ס נ0תו"למילקוט
 תו63 דור, תדור )קמר( . ססערס נר"0 0ס(כרח!כווו

 נתנתווו"
 גחלת ונילקוט תנ6,

 סקמס, "תר )קמה( סכסיקת". P'D" 003רוו(
 נחכילת"

 דור, תדור ד'6 נצלק,  סוף
 516ר, "ליעזר ר' )קטו( סDSIP~- ."3 חיי 5לו דור סעור"(, חיי "לו תדור לועה יסתיער'

 6קספ6רד, ונזקי נתכילח6. חסר , יסודם ר' )קמז( mb~. תיוודעי בליעזר ר' 0ס3ווכילת6

ונחגתווו"
 "ליע(ר נ6תה.ר' נתאתר, שתחלת וכן יסודס, ר' נפקוס ר,.יסו0ע, ינזק תנ6

 פותר, "ליע(ר ר' 0ס 3ווכילת* סנלילי, יוסי ור' )קנדה( ]מגלילי[. יוסי ור' יסו0עור'
 לחלתי יחסון וימיני 0תרנס ט"(, י"( עווות 3'3"ע ועיין דורות, ג' 0סס ווכח סלוודורו
 עיין ותנץ, )קטם( צחי. דעלוזי 1)ודר6 דוורית", ונודרך דין, דעלנו6 יודר"דריה
 רס'ת, רנו( 03לת י3'לקוט תנ6, סז 3תיתווו6 ג0נס נרכיס, ר' )קנ( b~P. נ"טסנסדרין
 003 רמ"ח, רוח 03צת 31לקוט 6קספ6רד, ככ"י וכל, לוי ר' )קנאן hn~two.נסס

 תכינה, 3ר חווך ר' 003 לוי ר' ט'(, סיחן )פף3 רנתי תססיקת6ספסיקת5,
 3ר 6ת6 ר 003 לוי ר' תג",מז 31חנחווו"

 -ת.))"
 ~tos לתר פס תמר ס"וע, שכעתר )קנב( .

 0לס ס0ס מעולס, תו w~r 36ד לס', וולחתס ים, כס על יד כי כנ"רר תוירו:ו(ס

וטכס"
 וכו', ס16'3 שנעוור כעס נוס 0לס,

 סר*0ע, 0כ' תן ~AS1 סוועתק מחשון וסו"
8% 
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%ששת  

a*ae,כסאו למשהם כתן השב לעולם ויל ברציה, מהכתיב ו'( ש )חבלים חמה 
 ו ולס כבכסא שלם, השם הי %( שם)שם

 זכוי. פרשיךשכשלוע
 ותקונים.התרות

 ספסקיא נמס , ;ס תלקש 6קספ6רק נכ" מא גן הגסתי וגנוסר , סמם ש6תר6ל
 Sh~D'k-Sh (סר, פ' בפעט , סמשן יסר מ6ת, ספסקת6 ועשי תנ6, סעומעשת*

 . שא; ועומן,, ד'ס h'v ,נ' די ברכות ותוכ' . מס %תסלייסr"u "" רסק~סתה גתן תספסיקת6 סת6תר ולס מגעים, DSt וחס חלס, גס6 לך,דעי

 רן. א ק ם8
nw~eפרה . 

 דשנה ב'( יש )במכבר תף ארומה מרה אליך ותץצ וגו; ימוש הף ואח)א(
 'מהרת, אבההם כטן ר'( י"ר נאיוב אחר, לא מטמא מהור יתן שי)ב(

 )סו )ה( ??le, טן ועוה"ד )ד( ן אאונה וישראל , םשםעי וכצרכי שור%, ווטכךהו)ג(
 תמן )ו( עולם, של יחידו לא כעם אחד[, לא שוהכן, סי , כן גור סי rpעשה

חגיק

 וותקונים.וגערות
 פרסעת, ל"רנע סוסית ס3ת כרס, לס מתפעל קרצת ~h'k חקתי (6ת)א(
 פצ תמלס מייסלת' 61תיhtv 1) ל דץ נבתרי ,ע"ס ע"" כ"ט וץ תגלם דתס'נתסיס
ס"1

 ר' oc3 לוי ר' ש'6( כ'ד דץ לע"י סגדכן ספדדס נספר גס מס נגלי נרשי )תו"
 נסרפס ונ"מ סווסכן, סוקס נניילן סנ6חד לערס, סתדס סתקד'ס סו6 נדין תנינ*, נרחת6
 עם יתד ספת וספסק5 . ע"כ יסרבל, כל סל טסרחן סס'5 קודדות פרס זלווס ,ספרם
 ('ל, סר;ד"ל סתכס סרב סל ססו6, נכ"י חסרים סל"חריס, ס6חרות עסקותתתסס
 כמק" לשל סערות'כ";ר

 ועתס כרתו4, ככ"י סוס  סעסרון  וסכלותי , קאיין  סערת  (כור
  נלעמפירר, סו%ללע  %סכמ'עעט 5ירפ  נסעתעס  נס ס'סלרי

 וסתנתות"
 חוקק, פ'

 (ו פרס ער ונפוייס(, יגוייס 6י(ס )עס וכלנוגס, ככתנס ספת ספסה5 כלסעחיח
 תוקת ל נוו'ר תדרס SP31 פון, *ת6י זרנ תן16לתות ;לפניו ת"תר ;סעחיק כ))) ,תגריס
 זל" תסתנחות",סעת'ק

  נתגחותח, 5סר  יסיגקיייז ססגיייס כל נו נסקרו לכן תסעסיקח6,
 ר' דרס מסדר סגך *ך ספסיהתoc3 .6 ס(ס סת*תר סביי  Dt)W  ריו ייסיבילסימ
 ווי )ב( מחריו סניך טמור יתן ווי ועל נר6מ, סנינ ס', "תרות על חמל6י 3רתגחוס
 מפסיקת" עפ"י ווטת6, טסורינץ

 טסור חיק 6ווון', "%5ת בסיוט פרס, לס' סייטן וסד
 תקרין, י6סיסו q'olo ונת'ר נחנקותן ת6חו, חויךס1 )נ(. תתו(קס.תטת5

 6קסכ6רי, נכ*' כ"ס כעס"(, תן ועופ"ב  לר(  סממיעפי.  כמנן  ינו ונילקוט"ספ"רד, נכ"י נס %ינו"
 %י  ךוז(  לממך. כג'ל גידו ונכתנ תעוס'נ, r~t-w  במעיע  D1rSt3 "ך , ונתיר ,וחעחונוש
 ,D1pSt. ונת"ר וחנחווו5, 5קסכ"רד, גכ"י לנמן כזז  נפויס,  pypn'  כאסר  יו1עיט
 ח פרס ת"ח מעל חוקת, פ' גחיי רנינו יכתנ מ'3. כא ננעים עיע תגיגן, תתן13(

 סעוסקיס כל  תטת5ס  ססי6 וטסכם chntu וסמכו, דגר וטפס נעגתותס  מכיילסלתסוס,
 ס5ר.תוני וכל תרנ, כנון סטתו*ס, ליגות "גי 61פי' נ"ערס, סטוו"ים תטסרת וסי"3ס,

 לסוו63 "פיר ולפיך והניעי,  ~tus  במגיע תטוא"חן טסורין  סריכן  נתת מנגעומתכות,
  SIY ~עי טו)ו*סן ")נוךטסרס

 לסולקי
 טסור עזן ווי עסוק b'3D ולכך שיעור(,

וט' ווטת"
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