
%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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ל ש"ששת
 שרהה שטא, בגריס בהיםחגיק

 בכחי
 טסיהן בחוך ירה  ששת האשה תנזן, )התמן וכן קהלם* של יתירו לאכן, צחו פי פן, גוי סי ,' בן קושח מי שהור,

 מודרה והאשה , שבעה מוקות שמאה החיה בו הנעה ירה, את חיה )ח(והושטה
 כל תנינן ישטן ל( וכן עקם, ,של לא.יחיהי כ!, גי סי ק, צוה מי כן,עשה מי .. מטא חיא רוץ מתוכו יצא מהור, הבית בתוך דמע וכן ט( , הילר שוצאעד

 עצטה ושא בטלפנה, יצתה שסלים 1171 בגדים, שוטאתהעוסקיסנפרהסטסאים
 אתה וא1 גזרתי, גוידה חקקהי,- ריקה הקבקב, אסר אלא מטחים, מטהרת)יא(

 ב'(. י,ם )בטרטר רהיטה הוזן זאת שנאסר ניב(. גזירתי, על לעבוררשאי
 א( ישב )ההליט nl~ma אמרתן י אמרות , פתח חנלא4 בר תנחום רבי)ינ(

גלום

 ותקונים.הערות
 טמיר פטה6 (כורע לכף למותח 6ין נפיוט סקלנה יפז ש"ח ספסיתת6 ועפ"י , ע"סושי

 חמר "קספ6רג ונכ" חטת". 53 עוד נכולו פרח, חטת", עתועט כסרת טת"1תטסור
 טףhtP ,6 חלין acn י חנינן חתן )ז( *חריו. סנ"תר תניגן תוון עד זס, תנען תתןתן
 טמור, מנית נניח סתת מס נתנתווו* מניח, נתן סתת )מוןוכן . סתילדת פ" חים,)ח(

 עתותי, י% טקורס, ס"[ס 3י)מ, htL-S ס"מס ביזעי תת מסילד ותן כל סי )175ורסוס
 למותת, 6ין נימוט סקליר, יסד וק עכ"ל. fs-~ טת*ס אתו hnu, 610 סרי פמלדכלותר
 פי ריס (יטרח*, 3פסיקח6 טייס ור' , תטת6 קותו תענו ע6 ווטמ6 קינו ננהוסתת
nf~mחיל סקליר, אלעזר ר' דגרי סני" סע"3(ו י'ו )דץ or 6הייו-, אלעזר ר' אתר סו 
 וסטיון טהור 610 סנית, תן ע6 טסיי, ס3א , גניתסתת

 טח"
 לסלם לי וגר6ס עכ"ל,

 ס6דס מנסרת נגע ומן חיל,. כתג חקת פ' 3ח'י סרנינו ורזייתי bnu, וסניוז טח6ס61
hnunועד תר6מ1 נסרח נופו כל טת ו6ס תגופי, *חד נפקוס סיסים פול תני כס?עור 
 %ס נתס' הן *טווך, טסור ג"כ וסוך תימס, ורנר פל6 (ס גס מגסרגלת

 חל3[, ]גיל דס ונעמס נעכר סלמס דם סדם, תן חלנ (ס , תטת6 טסור קן תי עא[ט' פ'ק,.]די
 סנתז תתיכו ע6 טסור סנית 33'ת מוות מאתר , פרס פ' נסלוק סקליר יסד (סותטעם
,bnuרז סווקסס נסרס פ' נתס',תולין כמנעו תם סדומ וסוף נינן, ~6מס לנטן וקרץ[ 
 חלש[ע64

~cht- 
 טת6ס סתיס 13, וננעם ידם "ת ot~o הנמיט תעיס, שתיך וליס סתת

 סרנינו על נעיני ת6ד שמננס ופליקס עכ"ל. סילד שיגף עד טסורס k-Ch1 סנעסטות"ת
 נתמ(1ת6 כי נקורו, סערס-6ת 1ל6 סקליר, ר"6 3סס סוס סת6תר 6ת סניף *מרנחייך

 עינע )נד סל6 סרס, וסתנתוו61 סייס( בפסיקתך יחר )ושכיסס סו6, נוו"רונתדרם
 אדרוס פרס קליך ויקחו תנחות6  ונעדרם השל (ס', מלמיי 3מ6תר לרונו, על ווזלחוסים,
 סתדומ ס(ס סתדרס לגו 3"ר . כו' כגריס בסרת תנינן תחן עתנחות6 כו', דרסו העודכו'

 6קד -b1L סקליר מר"* ס"הוריס כדעת ת30 קולי 6ך עכ"ל. כו'סנדול
~th)no 

 ננעלי
 מנעל 6ווור נתר לכןסתסנס,

 סתנחות"
 על יסד ססתליר וס6תח תומו. דנריו "ת לקח

 פ' נתדרש 601: חיל: JPQC "' סיוון ~למיס כלל סר6"ן נתמעות ועיין ספסיקתא.כי

 63סלות ]ג"ל לילד סתקמס נפ' תתש פירסו טת6 סנית יג6 טמורי סנית נניוז סתתפרסי
 פ" ותקי, וספני תספק טיול סר6סין לניח תניח וס%י6וס לעד סתקסס ס"ס ת"ד[פ"(
 סר6מון, ננית עת )ל6( מת6 ספק טת" וסר6מון ויקי bw וומ %ר 13 סילד סשניסנית
 טסור, סר6סון 'תסלכת סינוס 06 "גל נ"נפיס, נטלת הס'* נתן 5יוות" יסודם""ר
 טסיר, סנטו מולי "ת אפי' סקנר, כפחן דל6 וכיון לסלדך, כג"י "ין סקנרם

 טסירס וס6מס ע'6 ע'6 ]הילין סתקמס נסחם נפ' תגן וסכי לתל., סינט עד bnunדגיגו
 טמורת ס"ס פי' טסור, ס"ס נרטן דסיינו נניח סתת סתירת פי' וסיעו סולד, מינקעד
 ג'ל לדעתי עכ"ל, נפגיט סנ)דרמ סקליר הליעיר סר' פף כן טוו6ס, ס"מ; תתג1ינ6
 סר' 'סדכן

"rD'ib 1 נכ"י נס ומס וו*ד פיד פרס ונתכנס , 3' כ"טנחולין ש" נפרס, סעוסקיס כל תגיכן תוון )י( תצמגו. כסנדרה סקציה~hDopb נפרס סעוטקין כל סני 
 סחבם, עטסרת )יא( סעוסקיס. כל ד"ס תו"ט ועיין ננדיס, ווטת6ץ מז וינדחתתלס
 ננדיס. ווטסרת עגעס סי6 סג" נעיה וניודרס נחיחווו6, 35ל s~bnorh, ככ"י נסכ"ס
 "קספ"רד, 3כ" סתורס, חקת nhr מנבתר)יב(

 וכמגהות"
 סנ6ער, זולת לית6 ונמיר, ,

 מס, 3תכהוע6 פנו תנחום, ר' )יג( . תגחוס ר' שמר מתחל , סתורס חוקת nbrותן
%תדרם
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 פרהמרשת

 שהיוגוע ,:4ןי שץ:ךיי%יוןןייןינין ,%ין' סזיוי"?ך ;י "ועיים4

 זן"-
 %ש:י"ן סגייך ;יי.: י,',:%4פנ"יי

 בש.י בך ןךןען"ג נשי 'ךו ג:ון' ,4 סגןאמרות
הת"ד

 ותקינים,הערגת

 עבי:'י"יה:%מי;.:%1יג מקיטש ם עדי4זויי;,יי:ב
 ו)ניגו 6רי3"5 עד סיס בתר ::;לתנב73טעות ::4בב:עךקייץ3:ךנ

 ")ורות ס' "וורות סוס סכתונ ע5 דרס ל( סיין)פיד 31שת6 וט:סעיקס

בק ככ"י לנכון, סו6 כיסר דימוסאות, נ"ל 3ינונוסי"ות, )יד( יתרת. דרך 5ו ולפנותרען,
 מ,י "4 1
 וסן 3ניגיס, סן סכיו מתועלת לעס סס"כיס 37ייס , ע0(0ש"ף6 ענית ש"תוס"ס יןי יץ "" ליק"" "" ""'" ,%בך:ךצ;ן(ע, עתסס 13נין "3ל h'P) rtu )ע'( 31ווסגס עכ"ל. טנריס תווי כגק ת%גרקעסי651יס

 4 ן )ןןניי;,יש,ס,ןן",יויס,י:,1)4ךןס,":,ן,ון,,ןןן)וין""",,וןיי"ק(5.
 D'k-5b 6תג,,"י"6"6סש" 1k-Wצ

5ז נ סק
 י58ס3תזפס "י5י026

"30 
 תת" יהי:סוןבס 3ת7יס. צי "נ3' "3יעךד ייסת,י,

 זיוור, סבתטיקע ת31י יפיסמלייעלסי

 יי
 מאמר גין גס ""יס"3'ז 6י,ת הי6

 ור' )'ז( פפ'". 331'ר nDIDS?, פ' מס"ס נתדרס ועיין מדע. ךל bntD ס61ע"ס,

,1fPShulpS'JI נחנקות6, "53 רע"5, 3וס עש ור' "3", ר' 3סס נרכיס ר' חקת, ריס 

 החווו", ן :י %:2, ריס נוו"ר ונתדרם' ס6ותר. סם53ך
 ונפסיקת"

 פי"ד, רנת'

שובבל"בצזמו'
 h~u) ,', ),י קין ט,ת הין יננה,ץ. " . ע

 -לך(י,ש, שור '%ייל'ו:קבוושןמףן יע מהגבח" ::' ע, הטעצ
 שמיה '")ת,,1םב""י%':%גגע":יהךנ%(,%עך.;:ףב:,"ךג,ס

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



לא 8יה8רשח
 להם לפתוח כשבא את מנשה, בן יודן א"ר )כא( הטמאה, הבהמה מן אסייא , ( ווי ז' )בראשית מהורה איננה אשר הברמה[ ומן ]המהורה הבהטה ס! )5(ההגד
 מעלה כי הנמל אח שנ' , טיפה במיטני אלא פתח לא מסאה, בהמה במימני)כב(
 ואת )כד( וכן פרסה, מפרים לא כי כהיב ולא )כנ( ר'( י"א )ויקפא הואנרה

 שק )שם היא נרה מעלה כי אלא , כאן כתיב אין פרמה פפרטת לאהארנבת.כי
 פרסה ספרים כי אלא כאן, כתיב אין הוא גרה מעלה לא כי ההזיר ואת וכןף(

 . ז'( שםלשם
 יהושע ור' מסלהייא, יוסי ר' ןכו( . ז'([ יגב )הולים שבעתים ]כמזוקק)כה(

דמכנין

 ותקונים.הערות
 , טסורס "עגם 6;ר ופירן"י , וגיי ס3סתס נון סנ6תר , וופיו וונונס דגר סונים ול166תעת
 6וחיית חתן סטת6ס כי . עקם nvnlh סתוגס סרי , קורחו כי טת6ס, סנסתס כתיג1ל6
 ד'ס h"u קכ"ג )נ"נ סרס3עס כחג וכן ע"כ, סן. ntfeh י"נ טסורס 6יננס 6;רסן,

 3כ" SJb וי"ג. , 6 )וזתור סי'ט ו3וודרס חותת, נתנתו)ו6 כ"ס , סנסווס תן נב(6פ;ר(.
 סנסתס יוכל נ'( (' )נר5סית סס'6 נפרכס ;לפני סווקר6 וווניל תוקח, ונילקוט6קספ6רד,
  "לסיס  ויקדר פ' וסלם נתגתווו6 נס סו6 וכן טסורס, hS 6;ר סנסתס וזון וגו',סלסורס

Sh,עווור, פ' רמ ופר נוודרס ר6ס ועתם יעקנ 
 וונ"

 6סר ס6תרון, סכתונ 6ת נתתלס
 כוי נתורס תעות cSn מתים עקס 6חר "ונתקוס כחנ וכח"כ ח'( (' נמס טסירס6ינגס
 סווקר6 וסוך טסורס" ל6 6ור סנסתס ווכל סס"ד פיי, תתוך טוכעס סל דנר לס1גי6;ל6
 6חר, ונתקוס תן כי 1 דעת יורני ס(ס סמדר ;גוי נ'( (' );סכלפגיו

 , סתעחיק מוספת סו"
 על כונתו 6חר 31)וקוסונתלות

 סגוסח"
 נפקוס ור'ל נפסיקת6, לפגיט סגנוג6ת ס6תרת

 סנסתס ותן סטסורס, סנסווס יון סניי, חוקת ריס נתיר ~תדרס כן. סי6 סנוסח65קר
 "ותן ססעס פס נס כי תח(ס עין וכל , טסורס ל6 6סר סנסתס ותן טסורס "ינכס6סר

 תנסס, 3ן יודן ""ר )כא( 6חריג6. גיסח6 עפ"' סוספס סו6 טסורס" ל6 6(רסנסווס
 31"ר 6קספ6רד, נלי לבכין ססו6 כנוו וונוס, 3"ר יודן 6'ר ונ"ל חווור, ריס גוירוכיס
 , ווגסס 3ירני יסורס ר' סנוסת6 סי"ד רנת' ונפסיקת6 ן 6' וויתור מז"ט ותדרספל"3

 ווותור סויט נתדרם טת"ס, 3סתס 3סיתגי 4ב( . לנד , עדן 6'ר סנ4 ;ס חקת31תנחות6
 פרסם, ווסריס ל6 כ' כתע יל6 )כג( . טת6ס נסיווגי. נ"ל טסרס לסיתני נטעות6'

 וס5רנ3ת ומספן )וסח(יר( סנוול , ד3ריס 63ריכית סוס סדר; 6ת מניע פסד רנתי3ססיקת6
 ימר6ל על 11Dbi ס63 1ס61יל כ6ן  תטווס  סו6]וסתז;ר[

'SfPn' 
 סלסס סטו))"ות סימני נון

 סניול 6ת תנין ;לסם סטסרס נסיתני תתחיל עמס סו6 תם 6% כן, ובנו ר6וי סיסכך
 יסריס hS פרסה 16)ור ווסו לח"כ 13, ;ים טסרס מל מיתן סרי סו6 גרס ניעלסכי
 ע"כ, נופיו טווו6ס ד3ר 'וני6 סל" כדי 3טסרס פתח 6ל6 וטע, נפריס[ 6ינגו ופרסם]גיל
 ט"ס , תספסיקת6 ססו6 חוקת ר"פ נלקוט הנרסס טתס כתג נ' סיוון טס מסריס31(רע
 לפסיקתך סילקוט ;כוונת תוגו געלם נתחב Dsth סתנחו)ו6, תפתר 610 (ס כיסו6
 ונס רנתי. לספסיקתhS 6 ,וקן

 סתנחות"
 ספסיקח" וזן דנריו לקח

 "גי 6ור סבת,
 ןנרי כי וזיוגו נעלס , ג"ס רת( סוד נק סיגקוט דגרי על סס תזם גס . מס לפג'כסנוחן

 נ"ר ננודרס סו6 ססוויס, וועיד נס ph'9 םסני6 ווס גס פל"3, נ"ר ותידרס ססמילקוט
 כי סרסן "ו6ת חסר פס ס6רגנת, 6ח )כד( סתדרן. דנרי כל סעחיק וסעקוטסס,
 סנעתק נוו'ר ונתדר; נתגתויז6 וכן נרס" תעלס כי 6ל6 סונור "יגו סו6 פרסס ונפריסל6

 3'ר וגונדרם 5קספ6רד, ונלקי עווור, פ' ריס וז"ר נתדרם לנכין תפתר א"כ, חסרוותגו
 DP" ס6רג3ח )5ת 6נל סרסן, 1"ת ישפלץ,

 נתערס ;סנ"חי רנתי 31פסיקח6 13,
 נקרץ 1)6יחר סי" סטז'ר כי יס"רגנת, סרפן לפני סק(יר 1"ח נטעית נגדור , nhrסלפני
 כחל "סר סןרוס סילך סוננ (ס על כי סוספת' כן ם3עתיס, ח(וקק 4מה( . סתקגתיכניו
 1)תלקיי6, יוסי ר, )כו( סנעתיס. ונזוקק ונו' טמורות לגורות ס' לתרות סכחו3 עגלדרוס
 רי"ג, רנ)( ולכיס מילקוט י'3 וחיוור וכיו"ט חקת 3תנחות6 36ל 6נ)ור, פ' נייר נסכ"ס
 יכן כו, דסכגין PC1k~t ר' וותחיל "ך וווולתיי"" יוסי "ר' סוולות חסרים סתגתווו3,6סס
 נעקנות ס(ס סוודר; תסדר סלך סערותי כנר כ6;ר כי תקח, 3)ו'ר נאודר; נססו6

 DC1 (' שווור סו'ט נתדרך נ"כ גנוג6 סיס וסונוור ;גף. 3ל' דנריו ומעתיקסתגחווו",
0פסח6
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 שרהמרשת

 מעם מעטו שלא ער ,. דור ביפי שהיו התינוקת )כז( אמך, לוי ר' בשםרמכנין
 מטא, פנים וע"מ מהור, פנים מש התורה את לדרוש יודעים היוחמא,
 אוריתהון שר %( שם )שם תשסרם ה' ואחה , ואמר עליהם מתפלל דודוהיה

 , דלטורין )לא( בד8 שהיה ידי על , ונופלין למלחמה יוצאין (Es הזה השבה% ואחי כליה( חייב רהוא דרא ךן )כס( )שם( לעולס זו הדו מ! חצרנוכלבהק,
 וחצים רג~ז שניהם ארם בני לוהמים אשכבה לבאם בתוך נפשי אומר, שדורהוא

 לבאים וכהיו ועמשא, אבנר זה )לב( לבאים, הי( ניז נההלים הגה חרבולשונם
 רבע, לשון אתך לורמים שהיו ואחיתו5ל, דואג זה , לורמים אשכבה לג( )במורה,
 הזיפים בבא שנ' רשיפים, אלו חרה, חרב ולשונם י"א(, ע"נ )שיא בירו,קעילה בעלי היסנירוני שנאמר , קעילה אנשי אלו וחצים, תגית שניהם ארם בני)לר(
 רור אמר %ה( ששק באוהה ב'(, נ"ר )תרעים עמנו מסתחר רור הלא לשאולויאמרו
 , מנינידצן שכינת% סליק ו'( נ"ז שם 1 אלהים שמש על רומה 1 בארץ ערוצה שכינה מהוכי
 היו שלא ירי ועל היו, ע"ז עובדי כולן אחאב של דורו אבל)לו(

 בד"
 , דלשרין

 את לארוני המד הלא לאליהו, אסר שעובדיהו ד"א , t'nyla לסלחסה יוצאיןהיו
 יצ( י"ח )ט4א ומים להם ואגלכלם ונח, ה' נביאי את איזכר נהרוג עשיתיאשר
 ואליהו הלחם, מן יותר להם להביא קשה הטים וכהיו )לז( אלא מים, לטה לחםאם

מכריז

 ותקונים.הערות
 5ף, ר' 3סס 'סולע ר' לנכע תי63 3% ונתייהר עסי, ר' נמס 5ף ק י ר נטעותסנוסח6
כחו

 מסו"
 htwl~n, הס' ר' ומגס נעסיקת". 5פמנו

  )3"ר  כן  גמרו, מס על כן נקר"
 יוסי ר' , וולתיי* ח'5, סכתנ עש6 ס'0 נד סקרן תנכיות ועיין . htnSnn יוס' ר'פוו34

b1PSnn, ת*לת"6 סכפר רניעית פ' 6' סעס נערך ירוסליס דרותיו! סינט נוטס וערנית 
oc1סתיתיו טונ תעין D'5p סרנם ורסס נתריס וחס 5תכור סעירס ונסס ותני6'ס וטונים 
 חוקת ו3תגתווו6 י3ף'ר, 6קסס6רג נכ"י נס כ"ס דוד, נייוי מסיו סתינוקח )כו(עכ"ל.
 חתאצ, סגול ניניי ססץ תיניקת ז', תסנוור תס5יס נוודרס 36ל תוקת, ריר נתירוהתדרה
 כ"3 סס תס5יס י3וודרס לפניני, כתו לנכין נבתר ס' 6וורות סנותחי5 נתאתר י'3תתשור
 ('4 3ת(תור סתפירס ,כווו ומל סו" טעות ('" נת(ווור ספירסתי "כווו סת"תר נסעםנאתר

 רמיי כען סת6תר 51(0 י (י 3ת(תור לימין ורסס 5קנר, 036 "סר תעח'ק ת6קסוניסך
 , שי 3ס"ר דסכנין יסוסע ר' סמדר, SP ויויוס3 ים *גרס תדרס יו( )י"3 לתסליס3פ'

 פמס וניט נכח( עו55'ס. pc5 לגרן 3ע5יל דרם 161לי ע"כ. וכוי, דץ גיתי ססיותינוקת
 סחס6 כדי ס'3, סיד סנסדרין ירוסלווי ועיין ת'ט, רסס ('. פעתיס (' סנעתיס דרםטמור,
 ס' אתרוח *ונור ס61 וכן יננו, תנין טסור, פנים וולט טת6, פויס ת"ט נדרסתמתורס
 סכתו3 סס3י6ו נ': כיוגתס ע4כ. סנעתיס תזוקק לארן נע5י5 כרוך כסך טמורות6יורוח
 "( סנסדרין ועיין נפסיקת6. סגדרס כעוסוס,

 6ח 5טסר סייע ע"נ ינ ונעירונין , עי"
 ען )כס( מיודע. ד'ס סתקותות נ'3 סס ונתוס' , טת6 פגש ות'ט טמור, פניס %טמסרן
 עילתו 3ית Sh 6דס מולך כ' 11LSW. סויות, עכס לעילם, דרן tk-tSQ ת"נ דסו6דר6

 עולס עם 56 713 'ורדי וכן ס'( י"גנקטלת
 )ית(ק~

 וטס5יס, 5ת5ח11ס יוחץ %( ". כ"ו
 נדיקיס כולן דוד ס5 דורו כרזנה, נר 6נא 6.ר ס'6(, ס11 פ"6 )פיקס נירחלווינמגס
 מיתן סס תר"ס ניפס ועק , נופ5יס וסיו נוולחו)ס יוגען סע דילטורין, 5סן ס0יס ועייסיו,
 נמס דלטר ערך נעריך יו631 דלטורין, )לא( . .4ט

 פסיקת"
 נלסון ץ81410י[ ופ" . דפרס

 סייט(. )3'ר 3ור16 ע5 דלטור'6 הותר סתחי5 ותגס רכילות. Delatura . רכה ,רותי
 כף, לוסטיס בנכנס )לג( . סס 3תסליס ~tffi כתן סת6תר לוס , ועתסס 36כר (ס)ל2(
 0ני6ו oc5, ענין "יני ס(0 סת6תר סר6ס 161 ספסיקת6 3סס 6' טון ערך נעריךתו63
 31פסיקת6, נ"ל דסרס 31פסיק6 סס ות"י סיסי, למון 3קר6 לעס סיפו, סס ע5טלו
16

 ונפיסק"
 סי"ט, נתיר נתדרך חסר נידו, קעילס עד סגיסס "דם גגי )לר( דפר0.

 וריר (י, וויתור סו"ט ונתדרס פכ"1. וער ונתגקות6, סס, פ6ס ו3ירוסלווי יסגי36ל
 סףט ונתדרמ סס, ונירוסלתי 6קספ6רד, נכ'י ס', תססכינס יכי דוד 6תר )לה( .ס"ס

 סכינתך :מ5ק 63רד לירד סכינתך תם סעוליויס ר13ן סק43ס לפני דוד "תר (',תעוור
  דורו "% )לו( סזעטיס. ס'  בחר נסדרת ועיין וא', סיו)יס ע5 רוסס סס'דת3יניקון,

  31תדרמ גירומ5תי h'3DS tDOS קסם סתר מסי )יס  מס. 3ט-ומלפי ג4כ וסוס 3hPb,סל
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% פ%
 4'לבץ,שוסנע(לעמ יתאנש%"%=י%י,ש

 הגש )לט( בי! ורצוי ארנה מה ספני לנהמם לו אמרו , נתנע בר שמואל רן אמר)לח(
 וחיה בהמה גל מה וספגי גמב( לי. נרמה דכא להם אטר שורעע, )מא(ולשונך

 ,:ג יך(, ילוקיש,"זה~ן'יםוצ
 ייטגקיי

 מ ג! עמדה שי"י,ש,יייי:י -אם",

 ךע~
 האים-.,

 שאולשאמרו,
ft'-r 

 אבנר, נהרג ולמה נר, בן ואבנר עייו, שנאמר ואחימלך

 והקונים.הערות

 תתלרל
 סמטת"

 קסם
 5סמ"

 . יאסרה יטו וצסתיס נעטו Jh~h טרי כי וסטעס 6.

ז ;.1י1"."ך1יו7י 4 1:5 )סמ   ..'-"1"""יחו:מ "'. .לש 
 ohotSblc~nh י:1ב

 :;::;:;יבין lh1"nlh נ: י( לן :ון
 ":םי"':ןיןוון,י:י:ן:יי,:;,.)ין::"וץ':ומ צ:"סכ"ת,יחיייגן מ::1 :ן: ס"יטין:ים למ(סס. מ:ץני:::
 ט :וקיהה ק )ק ,ת,,7 ,ס;( 71". קושת נ) ,תקניות sff~s עי ל"ו ,ו).ןוהן

 סג'רס' סם 31'רוס5יוי סס)ויס, תן תנועי ע5יינוו
 נכות, סווי"1 זון 5י Inbnth "י5ו5"

 onh 1,' ;," לוך, ףן י,'.ו .)! toc 1)ו'ן , ,)ויש,, ",ןל. ,נ" 1.7)וא',

 . יעי" hs'D ייני י50 עגת
 ן

 "תס1סי"5'י' 1ו5' 5סן "תי ~hPD1)k ס0 יי"5ת:יי"ם

 ' תימת סכת' כ5 ס' שית 3י "3 כיתיי תסיס תמטיים ים כעס 3יר4ם5ת' יכיס ',ש"

 גסויי:ישםע,:,3םע,יגם :נ סיע: "1תם:(י5ןת ג::(:4המלא'

 ן:גס5ק 3%:ינים:1י:תן5טם::גםששן".ני
3

ונסס"קת"
 ע4ע סתעורר וכנר , וכו' ת5ית"י מרע רסון (h~p 5תס סרס)ות' עתדרמיס

 (ס,לעגי
 עונו"

 ' וט/ סוס
 , ת5תיי(ון קטל ]%ת"י[ ן 'ז

 מסו (b5W ו5"
nhrc, פקס, .מרוס5ווי 

 ונתנקהו"
 'יג. )ו(תול u~1c נתדרס % גס נתיר, תוודרס חקת,
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 1"שהשת
 % ~Sw1DWSIDeotnpn"", %, גנ יינגף. ,יקע, ' גישנ":.ך'
 שע::ש:י;ום נעי'ם שי ID"nPyw וי י ישיי, וגגהנ%
 )ש1כיון הו כנףה )ננ( רין עם למלנלגל בעי אתה טה )נב( :בואי
 וצפחת הנית הוערת, בסירה אמרת בכנף אבנר. הענה הלא דור אדל מעגללנבי

בסירה

 ותקונים.הערוה

(
 לקים, ריןלרים וורנר ווסיפך , ס'ח פ"" ונסוטס פי6סקסס, ו3ירוסלווי "זוור, (פ'

% ך ן 9 לדך "3גר תז)ש(  תחת כתונ סיס דוד ססס 
Ivhn~tDn 

 ולגס
 שם ס(כיר ושת"כ 3"נרת תבלס ס(כי טחו תחתיו ד"5 ח3( ג' )ס"3 רס'י טוןס)ו6תר

 "%צי:ול:קן. vlbnD~b ,:ננ:;".ש,?%פך'וי11",נ:
 סגןד:לךים31מלע%ר:2:ל: b'r1 1%ו( bSc w)c י ( ס ימסקמנ
 JSJsns נעי 5ת עם לנב( nhr. עויתי 6ס 6לסיס ס' נפ'. ( ווותור u~1c תדרו עייןעו',

 11)1 שלינו סוונלגל ווסדנריס רונס cnh ווס וכתג , נפי' סם נדחק )ו[ס פני נעלוסרג
 ח', גלגל ערך נערוך ורביתי גלנלוי, סגי' לפגע entcc גר"ס עכ"ל,כעניו

 ס3'"
 3סס

 ))(ס חר5ס . עכ"ל , גינית פי' דדין גילנלוי יון נעי Ph ווס דפרס, ופסיקתך "תורויר
 סס1 פי"0 נירוסלווי % סו" וכן גלנלוי, ונוי"ר רנתי 1ססיקת" ס]סק" לכניוססיתס

 )נגעים ונלגלין מפריס סל ווטפחות וכן סר36"ר, 3פ" וע"ר בננט, סרע'נוסי'
 15 ווננור lDr נלנול פי' [מ יסרתי ס5דס, 13 יחגור 6סר 36)ט, 71רע"3, סר)ו3"סופס וו"" פי'"

SJb:י",ירר ג: ,)וי. ,ן ""י"ל לני 1%""עיין: 
 . די(דין לנליגוי סגים ;,' ' ן' כלנלוי תן 3'לרווט וז"ל סכתנ כ', ן וס3פ"ס

 11ידי ,מש
1Sccl"cnt 

 והכה"ר"ווס3 ::[ גלנלוי 3))ן
 יתייגו :מ נ :וע י12כנ:י,%יג;1;לך tk1C-~פיז , (ק תוסוללסשותוגסל

 מ ותב יגלו2יףת%תססזיל It)PP ::ל :בע' : ::::::ן ב4'י:ליי2]1
 ע

 )גג( "ה ע 2צקי
 נסק

 וס כ"ס נירוםלעי כ"ס רם,
 ק

 ינת"ר

 ויי51 נדל"ת סני-.ס סועדו, 3סירס זג חנית טועו רם קל"נ,ץט(
 ק
 ליון כי ן

 יסנס ~phrk 1.ס)ולס 5'( ערס סרס תחורגנון )עחן ערה "רנוית חתורנחש וססיססענרס

 3 וע"ן בסירות.2
 ונקי ע"ת( )יו"ט רין ז

 ק
 35" 5'ר סס'רס,

 גרש
 סירוסלת(, מרי ס3'" 1' 3ר ערך 31ערוך 3ג~רם"י ע"ס ויסרג, ל"3גר לו נרוו)וסירס

נמגוי
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לג %"ששת
 מיחה. ולא הנהגים עיר בנוב לטחות בידו וכהיה ע"י וי"א ננד( דקורו.בטירה
 שבעה, משבעה )נו( בה שיש פרה, במרשה קיא פתר פוי, בר הנין ר')נה(
 ממאים, שבעה כבוסין, שבעה הזאות, שבעה שריפות, שבעה פרותןשבע

שבעה

 ותקונים.הערות
 , למרנני יכול סיס ומחנית סגפחמ כלסת נעת פנס 1Whc תפני דוד 5ת לסטינס"ק שרנס ס"", ו3סוטס , ו0'6 כס"ס 1 ירושלווי ותלבוד תפורט חיל , 3"ור וכיתר לרוןנצניי
 ומחניה מנפתח hlh כי, bS 36גר % שוור לרדפו, 61ין סpf75 ,61 סרגני hScוכיון

 לו "זור סנור, זון ולקחם דוד ותגבס סכו, שכחוס סנור זון ריס לסניף סלכוסנעריס
 נסירס מעילך כנך 5'ל 13, ת"וור תס פעילי כנץ ננזר, נסקרו כנר וסחניתסנפתת
 לסתסייס 36נר מנית ם65 1כ11ן , יוחס ולקחו דוד ווונ6י מחתך נקוניס נסכך כלותר ,סועדת
 3תדומי ו3תסרס"6 עכ"ל. סיסרנ לאבנר לו כרווו וסירס 713 ו(ס , על'סס גענםלדוד
 רס"ן על ססינ ססירס נור וו"' ד"ס מס סנסדרין"גדות

 וסני"
 תרקק, רסס

 ד"0 1ל"
 נידו ספק וסיס ווסע', כעץ נת'ר נתדרם , מסיס ע"י ו"6 )נר( . ע'ס תערוך דגרי6ח
 333לי תפור; ס"5 ודעת נפ'"ט לנטן מסוף כווו pnD .113 ססיס על D'1nlh הםנ"ל

  נם"ול לתחרן לו "סיס כפגי "3)ר נעגם נוס תעני ר3, "תר קוז0 ""ר שהע"א,סנסדרין
 אגדות נחדוסי וסתסרס'6 סכסניס, עיר נונ 3סרינת S1hc3 לי0הז פירש"י %ימס,ולי
 כרווו וסירס 3ור עא5-ן כ"ט ]סגסדרין סדין ננתר מ"כ ד5)ורינן רבי על סקמס מסיוי"ס
 דרס" סך htnh סירוסו ולפי סי~רנ, ל36כרלו

 דסכh~1Pb ,6' תמני כזולן דל6 דסתס
 לו פסקם וווסירם זוטר ס"ט וניחס דל" דקארר דסכ6, סך דסי'נ1 לפרס נר"סוע"כ
 עכ"ל, וקיל. סס כסירת" תסוס, 1ל6 סרגך טל6 סו6 נדיק כחס לו ולוזיר 51hcsלוותוח
 טךיעוח תסעי, וסוף חוקת, פ' 3ת'ר ווודרמ 1סתגתות6 סירוסלתי דגרי וותנו נעלווו31תתיכ
 וחוקק ר'ל קר6, פתר פני 3ר תנין ר' (ru) כן. 16וור ונס כן, יותר (ס סן,חלוקות
 3סס חזקת ריס ונילקוטס3עת'ס.

 וסני" 0פס'קת"
  ספסרי תפורם פס

  ניב כסף סוס
 ונתדרס , נחנחווו6 נסנס סיס וסוו6תר תנין, ר' ג"ל פ(י, 3ר טוועון ר' תרנ*ח,רת( תסלתי 31י"וט , וכו' קר6. פתר שי[ ]נ1ל פפי 3ר תג( ר' , D'nDJC מזוקק לארן3על'ל
 וו(וקקס, סנעתיס (ר 16תן, "גילת פעט פרס, לש ספייטין כוון סוו6וור ולוס סרט.נת'ר

ונססיקת"
 כסן תסו סנעת'ס וחוקק גרוד כמץ ו'( סיחן )פ"ד רנתי

 נרוי
 ונזוקק כו'.

o'nP3cנדרכת טסתורס פ(י[ 3ן חלין ר' ג'ל ן שי גן יוחנן 6"ר , סנעתיס ח(וקק תסו 
 "ל6 כיצד . טסרות מ"ט 03 ט ם3עת'ס עעקק סבת ספרמס 61ץ פנים, ותסע"רנעיס

 3סס סיס סת6תר פי סס סנט 3רעסלר6 דפוס ומתפרם ס(יוח, 301ע פרות, ס3ע 03ים
 "לימו רכינו סנדיל סנ"וןסרג

 וויוילג"
,Sff5t לסעתיקס סנני וו6ד, ד3ריו עיי יקרי ולאסר 

 (' טסרות (' מותגות, (' סבות (' כסנים, (' (', (' סס ספרם תעמס כל str1~:סנס,
 1IPSb. ולקח מכסן, אלעזר 6ל אוחס ונחחס כסניס, (' מריפות: (' פרות, ('כ613'ס,
 סני ניס 61סרן והסס חווטם סרי סכסן ונדיו וכנס סכסןן וטווך סכסן, ולקתמכסן,
 טוחנות, (' פעחיס, ס3ע וודווס וסוס ס(6ית (י וכסניו: וכסרן ווסס וכחש כתוכסניס
כל

 ס3"
 ממגע ועל סנפמית, ועל סכלים, כל ועל ס"סל 6ל וס(ס טסרות (' וכן : נקנר"ו "דם, נעכס 6ו נתת, 16 חר3, נחלל פתות, כלי וכל 63סל 6סר וכל ס6סל "ל

 על ק6י סכסן ננדיו וכנס כנוסים (' ('; סרי נקנר, 16 נוזח, 16 נחלל, 16נעגם,
 ען סכסן ולקת סכסן "לעור rs1" סכסן, אלעזר אל וגחנם , לתעלם טכתונ סכסןג"פ
,r~hכניסים, גי סרי 

 וסערי
 פרות (' ננדיו: 'כ3ס נגס חי ויחס ננדיו, יכנס 6ותס

 תוך 6ל מסרס, ותרז "דוווס, פרס נפסוק, ס(' כל ורוותיס ת"ס( פ"נ )פרס ת"לכת"ס
 לטתך ולקחו , 610 תט"ת ספרס, 5ת סקוסך וכנס ספרס, 6פר "ת מערס,;ריפת
 שרוץ, פרסס על , דתם 1"ת נמרס ph1 עורס 6ת טריפות % nhuno: מריחת%עפר
 סכוינס סנעס, תטנעס )נו( ס(סנ. 'עס'ל (' פעעיס ז' "רי תילעת 51ני 61(31 "ר(ען
 ולמחתר nbr, טלפני נסערס כת613ר ם3עתיס, חו6 6תד וכל , סס טנעס ספרס עניג'שכל
 יסד ספסיקת6 ועפיי נמס. ספסיקת6 קר6 ל6 06 "ד רתח סיחן סרוקת כוווס(ס

 טנילות, ס(יות, וום3ערן ם3עס ירקוק דרוסס , סרס לא' סגהס 6וזרס כפיוטסקליר,
 יכעס. וטת"יס, טסוריס, וכמגיס, ופרות, סנעס,וכנוסים

 % מסר חר6ס %ן ע"כי
 "תרי0
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 ~ץאת

 אף לו אמר , הן חסרים ארם לך יאסר ואם )נז( , כדגים שבעה , מהוריםשבעה
 התורה: חקת זאת לאמר, אהרן ואל מושה אל ה' וייבר שנאמר בכלל, ואריןטיפה

 ש(. א' י"מגבמרבר
 חכמה אלהים ויתן כן( ו )קהלת בהרמה נסיתי נקזה את מחח, 'pD1 רבי)נח(

 , אטרי רבנן , ורבנן , לוי ר' , הים שפת על אשר כהול וגו'לשלמה
 גדר החול מה אסרן לוי ]ור' )מן , ישראל )נס( כל כנגד חבטה לו שניתןמלסר
 חמרת, מאי קנית דעת )מא( אמר מחלא שלמה, של נדר חבמוע היתה כךלים,
 )משלי לרוחו מעצור אין אשר אש חוטה אין פרוצה עיר קנית, מאי חמרתדעת
 , לרוחו טעצור אין אשר איש כן , חומה בה שאין פרוצה נעיר ן לאכיה
 בני של חכמתן היתה מה "( ה' )ע"א קצם בני מחכטת שלטה חבטהעמירב

 דברים בשלשה ארשב"ג, בסייר, וערומים במזל, יודעים למס( שהיו ,קרם
אני

 ותקונים.הערות

 ו' טת"יס, (' כמסיס, (' סאות, י טריפות (' פרות מנע נמנערי ע"3( ע'1 )יץתחרי
 ונוי 6סרן 61ל תמס Sb ס' וירנר כתיג דס5 נתסננ6 1"סרן ותסס כסניס, ('טסוריס,

 דס"' שיי "ל דגר נתקמר חקת, חסר, וכן . ספסיקת6 לדגרי סדות'ס דנר,1עשכ
 סי' בכ"י סן, תסריס 5דס ע יקמר 1"ס )נז( . וכו' כנוסים (' נמנע, סי6פרס

 הכין כ"ס תקנתי וכקדר נטעות, וס51 ווסס "חדתמר סנוסת"
 נתנחווו"

 ונלקוט פי"ט, ונו)"ר
,noPסתסונס תווןס, רק נוונך סכסניס 6גל סל" לך יקמס 05 ומכונס 6קספ6רד 31כ'י 
 ווסר"6 סנ6ון נסס נ'ס סערם למעלס ;_tnh)k כווו נכלל, ג"כ ולסרן סתםס (ס,על

 ונוודרס 6קספ6רר, נכויי כ"ס פתח. יגתת ר' נוח( סרסר. 3מס נ"1 31סערסוומילנ6.
 . ספסיקת6 נסס קע'( רוח וולכיס ונילקיט נסיח', (ס כל פ' רני( ינקסלת חקת,נו)"ת

 ספסיקח" וזן יגריס מספו נעגמו 3חגתווו6 "ולסוסתכחות5,
 נסגוי , (' סיוון פי"ד רנת'

 מס נוודרס יסרבל, כל לנם( קנת.בסון
 נתנתווו"

qo1) מגלגלו S1nS ( 3' )הוסע סג"וור') 
 וסוספס וכו', סתכתיס כילד סוססס 'ם סס ינתנתות6 , סיס כחול ימר"ל גגי ווסערוסיס
 ל6 לכן יו"ד למבוחרת nhr סלפני נסערס סערותי כ"סר רנתי, תפסיקת6 ס"ס"ת
 לנטן סא שסר  כסל 5תר, 4י ור' לס(  חסתנסוחי. סגעתק תקח סונ"ר 3ע7רססו3יס
 ספס,הת6 עפ"י קנת ונונס סלמון ונתנחו))6 סס. 31ת"ר קס'ר, 31תדרן 6קספ6רך,ננ"י
 לעיל- סרסרותי סתקוווות נכל SJh "קספ6רד, נסי נס כ"ס קג'ת, יעח )סא(רנתי.
 סס ונוי"ר תסרת, תם קנית דעת קנית, ונס תמרת דעת לסיפך ג6תר נ"ח,3סערס
 סנעילכו, תוודס כלי וכל ותרנלעת טונית בנג'ס L1_D (ס3 לו ס "דם סנעולס 3נוסננחוור
 ווס חסרת דעס חסרת תס קנית דעס "תר תתל" לו, יע קכיקס תס 13, 6יו ודעתוטונ
 ש'" ת"" די ואיריס ח~'ל כמגו ספסיקח5 1לת6))רהניון.

 ע"מ. וכר 1Wh' בםערבא
 "( ס' )6' נתלכיס -7Phk פעמים סגי נרס"' תונף . נטייר וערווויס נו)(ל יודעים)6ב(
 נפסיקח6 כד6ית6 , נטייר וערוו)יס , נוו(לוח יודעיס , קדם נגי חכמת סי6 חס וגו'תתכתת
 ד'( 3טי 3דס.3 וסתית עכ"ל, ווסוועס לפי סס  לררסמ ס~ספ ספרפס  וכל , 6דיתסדערס
 יולך ססתיס עי כי ונוי"ר , ערני לסון ס61 ט"ר , נפסיהח6 כתיי כך נטייר סיסרכס
 נלסון נטחר כן, פי' מס ננולכיס סרי"ק ונס עכ"ל, טו'"ר'י ותכינת עורת ,ס סקול6ת

 יקרב נערתי וכןסעופווו
 עוי

 ידיו שנס נתכתם ים סיו וונריס גני וכן , טיי"ר 6"ל

 סס. תסרס כסיל זולת 6ך תסחנחות6,מנעתק
 ות31"

 1', מתור סו'ט 3וודרס לנכין
 נסיתי. k-r כל ע' קמ"ר31ו)דרס

 מנוסק"
 ו3קי"ין , בעוצות וקוסווין בווסל ,ודעין קסיו

 31קי",ן סו)לוח לפרס , סן תינינית סיספס נעופות", ,וקוסתין תלות כי יענוגי ושיותי ינטייר
 תכונת ,פי' נטייר על גרפס קעת רת( וולכיס ונילקוט נטעות, תוכו 6ל ונ"ססובטייר,

 סטעו מערוך ודגרי בטייר, תלת סורית כן 6ין כי סו5, תסנס -CIk וספי'6סטריליגיו',

 וי.ר ונתדרש צולונין, נטייר ת6י ירי וערונ)יס תזליודעין
ScInn: 

 ססוויס עיי כי
 ק1'ן -ערני 3לס1ן כי טיירין ותכמת[ ]נ"ל נחכתח סעורנ (ס "ר'5 סקל 6ת'1ל7

 למתכרס יג% וועחיק rtbn-, נערק- סוספס ססווס 6סטרולוגין' 3טיר "מ6י ונולות sr~JP.טייר לעוי
סטשח
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לף *"8ף8ת

איא בפת, נושכין ואין )סג( ביר, אלא בפה, נושקין אינם , מורח בני את משבחאני
 יייא יע"נ יישיה ~1DNJWtpul בגדם :%ם ,4ם בסכין ייהכיי
 מוצא, את אלא מצרים, של חכמתן ר,יתה ם שם( )מ"א ימצרים,ימכל

 שהיי רשמיי ל;נדימנייא9
 מבקשל

 המלר, עשה מה , ביין%'הנקג'ן יבשן

%1י1 ש יצה4'ש ,-ם'  י .י'יםגיי
 חכמתו, היתה ומה הראשון, אדם וה פשו( ה )מ"א הארם מכל ריחכם%3(

 nPVJ ::.4יע;

~" 

~puWi אמש = .צע, ,מ1ין4)י(ו:ו 

 חיגיאתוף רשה משלכסג%%:יי1שן 11'ימהמרובהבמן
 כינש היאשון,

 ג % שום%ן,ש י ,גבןש"'נךי,"ןצ'"4:
 ותקונים.הערות

סו6 סערך סעס 6ת ר6ס 6לו 6ולס כן לפרםסטעוח
 עזי

 נפחתו נערני

 56 63'סטרוניל דיעס נכל ותכוו,ס srnJ נקי6יס קדס 3ני סכל bSh קדםי ע:סו
 ::לנג::י,".",ענ;,: :,ן,1,ש,ובומ,ג;%גיןיו,4

 מו"ר ob כי ווסתנתונו6 קננו וגו' ססוויס ם כי עליו ידרסו עי סו6 3"תגעמס

 י נסכין hih 3פס גוסכין 61'ן שפמירר, 3כ*4 36ל , קמלת נוודרס נס 4נסכן.

 סוו6וור 3כל חונתו ידי , וכו' נוולת , ינ" וכו'" יכריס ,3נ' נקער , תסתנחות6 סנעחקנת.ר
 hnth ע'3( )ת' נרכוח וננתר6 נסכין, hSb 3ןר חותכין אין %(, רוו( וולכיסו3ילקיט

 . ע"כ "5ןנ6נו ןססדס 1לל6י1 5רתל ויקרך 'ערה זז קט ש כ ק: b7b"י
 3'ת ער ראיון מתקדם 3'ת זון ססעיט וי(וועתיק נפנים מוססתי , פרעם Ssh סלקלסד(

 נ SD'1 ,ן קסז- טי DPSiht)מה(
 ד לי חן !ו ן 7

. 

 ז,י2"7)
 נשק, וקו,ק,ן,,ן,,', ",),'פוקח

 נ ער,ש ,ו.ו, ((.)ן 711
 גס ספסיצ. נסס קע"ת רם( מלכיס ונילקוט רנס, %לת סתגחווו6 נססחקת

 סוו6ער ען ייעת'ק , רנתי ספסיקת6 ווען כי לך דע , סקורן ידידי אתם . וכו'נבעיי

 ות שוbpDn :;7 "ויה סטרא % ="ן לח ;,השק"" וג" ,ט,"%
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 %הש

 ובבתוק, .י' א', ,מה, א, אדב, א'ז שסךילה

~D_ 
 ,,מ הקיהה א'. האילה

 snun~e )ום( עם. הש ההעשין, אי5 י. עקרא שם צא מי( ט.ג ן.א.'שם,
 האירתי, יאיתן משביייכתיב מיין שם([ )מיא י"ייחי נמאיתן"( . העולם אומות לבין ,ביני

 יון, ויכלכל דכתיב יוסף, זה 4שם( כלכל, ז'( "'ב )בטרבר הוא, נאטןביתי

 ( ) tttpr ( ) וקראז לפניו,טשלי(ין
 שם( )ס"א ודודע לעו( : 4%( )תרקים יד 5א שפת ארץש לשוןי' עו ו : 1

ז
 ה%' עון על "ה לרם שמחל ישראל,ו' )ם(אמחוב
 'ע" ל "" SWD א"ש 1nwsw.רכי

 ;. ה"מ .tt?QnJ ני שחיא. אין
 בו יש ופסוק פסוק שכל מלסד אלא משל, אלפים שלשת אמרת ואתפמוקים,

שנים

 ותקונים.הערות

 שויסי 56לו נס 2ר (ס תחסווו:סי31נול 6ת תגס וסןליס ןגגעןקפגעויעס
 סוס סוויתר כל סניי 5טר נחיי רגעו 6רס. אנר6 כתירס. ססתתלס ורקשלת

 ע"פ. וכו' 61כ(ר'ות וקלות סנריות כפי:טנש סרוגות לקרוץ ס"ותעת 3קכונתסססכיל
 סלים,ש . "דגות נלסון וופור( סו6 רמי _סו6 ח'( )נוע נטעים רפ"י נציי עיין , ס' 6ני)סוט

 11פי:יכ"ת'"3'גילעיפסק :מסן,121"עצ26: בי"ס: ן תתי סו"
 ונין י

 לז:כ."גה;%ל:::ן:נ,:נ;גיןגגן:"נמה11:::
ך ך'פנות:  " יף 

-? 

 ושיי שיי ו";ו'",:,י,ל(' (
 6נרסס (ס "יחן וסןרט . כו' 6דס"ר (ס 6דס תכל דורס 31פסיקת6וכתג

 נתנ"
 נס

סימן'סו"
 ננמר6 ועיין .

 גידיי-

 3ר p~1h א מוו ס 3נער5 סוווריס,  )~ישון(

 פרעם ט"תר 3סעס יוחנן 6"ר"ני
 ליוסי

 6.נטנניני "תרו 1ב1, יפו 6ת "ים ירום ל6 ונלעדיך
 ה נוכתנ וסור6תס חז"ל, נלסון סרנס ת5ויס נולס פתקין, )עג( ע"ס. וכו,.פרעס

 עדות )עה( ע"3. ענו סוטם 33נלי עיין לן סנעיס עליסס וכתנו )ף . (ס נעלסותסרת"ל

 ל'ת6 סוס וסנו6))ר 13 גנר'"ל סלחנו לרון סנע'ס SP לרתו( י ותסמס נעךמתקע

 ": מןי:י:דנק,ץ,,"ז. י,1 .:ב~"י:ש,ן::::יג: נכ"י כ"ס פסיקים, י16ת לסווונס )ען( סער(. דור נוטריקון דרום דעת,כ%ס.תל"יס
olp'n~. סנוסורס נעלי טרטחו כווו , סו6 כן ונכלי ספר פסוק' תספר 31"תת , ע"כ 

נספר נסוי
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אומ לה 

 ש י" .]יין% %4%ענ('עדג צי
 של שירו שם( )ל"א שירו ויהי כאן%לא כתיב אין שלמה של שירו ויהי)עם(

 ין (we) העצ.ס על ,דני .אים .י אפשר ת' ,שם( ווו' הערם עי י.רבר,"ן
 *קה קריא כארזעצמו שאדם ע"י אלא (. ד' י"ר )וייאתואת8.איזונ

"רבר

 1נצו1"
rPn , ,1 ונ. ינ( ר: ם'א 

 הברבה ע. .ובי יאים ',ו ארעי

 וש D'Dn מן והעוף )פה( , היבשה :ן נבראת שהבהמה על , אחד בסיטןועוף

 שלפה אמר שא 1 יש ל לדבר לארם לו אפשר וכי י"ג( ה' )פ"א הרמשועלב,םנ=,אקיהלאם"""
מני

 ותקונים.הערות

 צ , היו טוי י" " ייספי %ש1.ןי[:.:ור"ס"ןי1
 %:יבא: :י'4ג5י,ו"(::.ל*ו,ייל:ן%,עב(מ":.":11ל:ג לחקן ש רנתי hnptD~J ,6;י::;יגיגן'הן 2:,1תטניג:ט':תט

 ש עגתו תכפיל ססו6 וכיון %ית:זן::1)פג( :ך ע%ייו"זוש:ץך(:,
 סגנר6י עט סג" סס.ינונתגח% חסר'" י סינסס1ס)ו5ווו3"1וון

 )ק

 14:ן:5 ש"יי:ךש,י:י"ןג: "ן:יש!מ;
 תום '" י' נ"תנו

 מ'ן)נ'תק ט" h5P' זל נץל
 ז),)"(.,

 יז,ת עויןן
 יתיק :::י%ד5:1כיס22פגו:י:4ךה%42י:ינבס:

 ן ד,
1 

 סגיסת6

 ינ( 'ג5:' :%י:זשט,1שמממם'
'1 

 דתיין ' ן
 5פג

bnis 5"לר4רפוון6ן וג1)6דיע 

nthPD1)זעק 'ב%ןימ:"י:. ":י"וי:"מ:לע4;%:נ:;: ג "משס%::"6יני 53"י ג י:מות,םו45עש5ב:ע:ך::ג (hwct"1~sr 

כעין
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אשהשח  

 ושאר , חייב בהם ושהובל הצדן )צ( בתורה, שכתוב שרצים שמונה )פס( מהספני

 (H~D עגה מעי'יני
 :ן"

 ,'אגי "י"':יאי'
 ,י )ן:( י,'ן;י,'זי%ינ,ן

 ,אחיה( 1 הס ל ~YD שמש,שמן,נ'ן
 אגש

 הין ס א'. , גן הומת

 . קרא -ן מן א'. ר,, ומה א,. מב, רלה .א א'. '.קח,ס;.זיא,י'תא
 מבא רהיא , חביפך חכום )צח( איל כנב(י"א

 בקילתגורי
 ותקונים.הערות

י"ען,י","יין,סנע!1""1"ן",:עון;.?
 ,קיןול4;"י"יןנךן'
 ,)יעיק נ"י 'נן

 .רם
 טעיוץ 6יי' תגיעגןץבג,בגיצ,ן חת:מן שיג% ש 3צב(:ב:יךיין "ייי5,!מ )81'

 לפסיפס Ok-S ::::.:ףגבך בע 1 קלם :צ ן hnptDnl, להייייצוא,ם"ץ::
hnSDJנקס'ר גלוד, גנורין כפר נצה( לסלכם. סורס סי' קורי, )צר( וכי'. לסו סני 
 אני, h~'m 3פ' ונקס"ר נגור, ננורי6 כפר (1Wh חקתן נל"ד ונתדרג , )סית' (ס כלנפ'

 ן ן,י, וומוז.
 קנ 'ק ,ן',!,ניק י,, עק

 !.'.,רן
~oph 
 'ל

pv'1~h 

 ע'"
 ירי,

 נ,,,י ,יעי
 % ז3ץ יניי Srh בע: מ"מ: :עומוע~קי:!"פ:ב::

 6יע"ץם '
 צולי , פיט ריס נרכותירוסל))י 1לת , )13רי6 וי"ל ע"6(ק*נ

 כתו ג3ורי6 סלל סר"3 סנ116 וסג'ס כ13רי6, ככר 6יס יסורס ר' דרסךס"ס
 דילקי, 6ר3עוגיס )(נו( ננורי6. ג'ל נ))נילס, למניס לו סיס ויותר ע'6. י"ק3))נילס מסו"

 מן:יי:י:)ש:י 1 ג ןצ 4!איי
 וג נקר כסחיטת דניס הסיפח לסס, י6ס1 דני כל 6ת ah ל0ס זות65 ל'טפט
 תביטי תנין ))ו"טוןצח( 4 תלווןמ"

3bJubtc1 ק 
 סלקם כת3 % 'כ"3

 תפרס בעריך 36ל פ'(, נצר ומת"כ ac, תריס סיפם דעת גס וכן תנין לר' 04דגרי

 וננ"ר , עכ"ל תתרת 'כעס ח%חך , ר עוורצ סי' , 3קילט6 ט63:ס"

 סעייד 3עע 0י3 יפני כןחע
 נתררסק

 3 כר"ם 3"ר,
 ת"ז )יפי ן . ן

 רבוי
 רופך

 ססוספס ונס עכ"ל, נקרן[ ]5"ל כקרן ענוגך גומטד רגוע כלותר hsSlh3, ט63ד0י6

 )בלעיס קנח יחנט 3תטס כי תל(ון ס'" ענרית ח3ט, וזולת , לסנלקס סס תגו ר'סינרי
מח
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לו מאמהטת

 שהוא נכריות של )ק( בנה על בצור, נוגריא )צט( כפר איש יעקב רביאורי
 הכא מן איל כן, הורית מנן צ"ל ואחייה, שלח חני ר' שמע בשבת,נטול

 שמונת ובן )קא( י"ח( א' )במרבר אבותם לבית כהטפחוהם על ויתילרודכתיב
 בר א"ל דילקי, ארבעוניה להו אטר י"ב( י"ז )בראשית זכר כל לכם ימולשים
 ואת רביע א"ל , ה! וטה א"ל סב, הרית לא .א"ל ילקה, ראוריתא מילי האמרנש

 דסגזיריניה מנת על יהוראי למהוי בעינא ואמר עטסיא בר אתיא אי א"לשסע,
 א"ל לא, או השבח, את עליו מחללין , דכפורייא רבא בצומא או דשבתאביומא
 א"ל ה!, ומה א"ל בלבד, ישראל של בנה על אלא ויו"כ, השבת את סהלליןאין

 ה' בעצת טהם והנולר נשים כל להוציא 'לאלוהינו ברית נכרת ועהה דכתיבמהבא
 כתיב א"ל סלקני, את הקבלה ומן א"ל ל( " )עזרא אלהינו במצותוההכרים
 נתיב יוחנן, ר' דאמר )קב( הדא מן א"ל נ הורה ומאיזו א"ל )שם( יעשה,וכתורה

 י5( שם )שם וגו' מאחרי בנך את יסור כי ולמה, ל( ז' )דברים בם תהחהןלא
 אלא )קר( בנך, קיוי הנויה מן הבא בנך ואין בנך, קיוי מישראלית, הבא )קנ(בנך
 אלה כל על שלמה אמר בקילתא, )קה( סבא רהוא חביטך, חבוט א"לבנה,
 ואסרתי , בה חוקי הייתי בה, מניע )קו( שהייתי כיון אדומה פרה ופרשה ,עמרתי

 ג.נ(* ז' נקהית ממני, רחוקה ןקז( והיאאתכמה
 , הקב"ה זה , כהחרם מי א'( ת' )קהלת דבר פשר יודע ומי כהחכם טי)קק(

 פשר יורע ומי י"ס( נ' )משלי ארץ, יסד בהבסה י וקט( בושכתוב
 א"ר )קיא( שם( )קהלת פניו תאיר אים חבטת למשה: התורה את שפירש )קי(דבר,

יוחנן

 ותקונים.הערות
 סם( )יכעיס U3c3 וכווון ן bu13pn גקרD'tnc 13 6 וסכלי , חלל 3פי וסברס כ"ז(כ4ח

 נינרי6. פס גס "קספ"רד 31כ"י כ"ס, מערס לעיל עיין גינרי", )צם( 3ו)תניט6.תרנים
 מס וכמג סל3, פ"נ קדו[ין וירוסלווי ת"ו, פ'3 יגונות נירוסלווי סו6 כן נכרית, סללק(
 63111 ס'ט, 6ל רוו( עורק 31'לקוט ש'כ, וויסר"ל. מנולד נג'ס 3ן ווסס. פני 3עלסר3

 כפר 6ין יעקב נריח, נכרות ועתם מפסוק 56 סעסיקתDCJ 6 סוססע"תל
 נ13רי"

 סורס
 סור: י סס חוקת ו3חנקווו6 3ס3ת יסרבל עלקם ;63 נכרית, ;ל 3נס לחול וויתרננזר,
 [נוו1ל 3ן1 צו וסולידס סנכר.ת, על ס63 'סרבל 3ר על נגור, גנורי6 כפר "קיעקנ
 נכר גן תכל כסד וווקנת 3'ת יליד דקרך, h~'D תמר יחיס, כתונת תן )קא(גססת.
 תקס'ר ג31רי6. כפר Ph יעקנ ר' דרסת 'סוד סו6, וס "ך כי סו6. שרעך ל"6;ר

ס3'"
 לססליווו ורבוי בעגו. תו' 3ן SIW מסייס, 6ך כסד, ותקכת ניח יליד ססיפ5, גס

 סיס ~hlpn גל ניז'ר, 131)דר[ )תגתווו6, 331'ר, ;ס, נירוסלעי סעיקר,'"3ל 610כי
 ppncn )וספחס, קרקס 36 ונספחת סייס, סס, 331"ר ל3ד, תו', 1'תי5דו סכתוג רתפעיו,
 'וחגן, ר' ד"תר נקב( . ע"נ ק"ט ונס ע"נ ג"ד ני3ווות וכיס תתפחס קרנס "יגס*ס
 תסר6לת סנ6 )קנ( רסנ". 3סס יותגן ד6"ר ו3תנתוח6, וכתיר, מסי ונ3"ר "קספ6רד,נסי
 [גO"D '6, נתגחות6 3)ס, "ל6 )קר( סס. ותוס' ינרס'י h'P, י'( 'נוזות עיין גגך,קר6
 סערס לעיל מסערותי כתו buS1r3, נ"ל נקעת", )קה( להיתנו. לנוי ס6תס 3ן 6תתם
 תקרחי, "יומס פרס ופרדס סני 5נקס'ר 3ס, נונע "קספ6רד, 3כ'י 3ס, ווניע כגתןג"ח.
 פרס, לל ספ"טן, יפי ש"ח, ספסיקת6 ע"פ עונני, רמיקס )קז( 3ס. ינע סס"תיכיון

 קותן, "נולת ונפיוט וכו'. חוקם nhr עדי *חי"ל מת רתיקס, וסף "תכתם6תרת'
 סי6 רחוקם ל6 6סר  נתירס, ק13עס סרס תבת סי' רמוקס, וסיף רתוקס,טנועס-3ל6

 נתנתות", תת6 , גסתכס ווי ןקף( . למנין תדעת רחוקס 3עגווס וסק י64( ל')ד3ריס
 תתקע"ו, רת( קסלת ונלקוט כסחכם, ווי פ' וקס'ר [ס, רנתי ונפסיקח6 תוקת,31יו"ר

 לקספ"רד, ככ"י כ"ס יסי, נתכתס ס' )קט( ספסיקת6. 3סס כסתכס וויפ'
 כת. וגנוין ל3 מכס 6חר, תקרה  יפיופי  סניי  ניסיר, יתל רמסי, ו3פסייפיומע"ר  ופופיפי

 קסלח 31'לקוט 3קס"ר, "3ל , פר[ ס16ת'1ת נסיפוך פרר דר; , סחורם 5ת סס'ר[)קי(
 נכ"'"קסס"רר, , יוחנן ""ר )קיא( . ליו;ס סתורם ספררסני',

 31תנחות"
 31וודרס פוקח,

 י3פסיקת" חוקתינווצר
 פ' רנס ונקסמת פכ.(, ריס 74331 סס, קסלח ונילקוט רנתי,

וסטתי
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 שאששת

 אדם, לדמות מעלה של גבורה דמות )קיב( שמדמים נביאים, של כחן גדוליוחנן
 סימון, ב"ר יודן ור' יוסי א"ר )קיג( י"ו( וז' )דניאל וגו' אדם קול ואשסעשנאסר
 דנסא דמות ועל של הדין, מן יתיר למחוור חורץ לנ"ל חוורן )קיד( קראאית
 טשתנה שהוא שם( )קטלת ישונה פניו ועוז ב"ו( א' )יחזקאל אדם כנראהדמות

 לישיאי. רחמים למדת הדיןםםדת
 הותם אתה ביה, הכתיב רראשון אדם זה שם( )קהלה טיחתם מי ד"א)קטו(

 )קהלת , דבר פשר יודע ומי י"ב(, כ"ח )יחזקאל חכמה טלאהכנית
 )בראעוית וגו' רוטנתה לכל שמות אדם ויקיא שנאמר , לכל שסות שפירששם(
 בן שטעון ר' בשם לוי ר' )קפז( שם( )קדית פניו, האיר אדט תכפת ,נ'(ב'

 ואל , חמה נלנל מכהה היה דיאשון אדם של עקיבו תפוח )קיז( אמר,טנסיה
 לו אהד , קימונין שני )קיח( ל4 עושה אדם , עולם של טנהגו כי זה עלתחמה

ומד

 1תק1נימ.הערות
 סננורס, יתות )קיב( טיעון. 5"ר סג" כסתכס נוי פ' ונקק"ר 'ידן, "'ר בגי'וסנוטי,
 יוסי 5'ר )קיג( ל'וגרס. סגורה "ת וודווין סרס סני מס, קעת 31'לקוט וקמ"ר,33"ר,
 חוקת, רנס ונתמרס סייגון, נירני יודם 5'ר 5קספ"רך נכ'י יודן,ור'

 ותנחומי"
 חוקת,

 חורן, ספל תקנתי קמרן, )קיד( יוס'". "5,ר סוולות וליתר ")ור סייגת 3'ר יסודםור'
 קרים לן 5ית פכ'( ו33"ר ומנינתי, ס' ונקשר "קספ5רד, מכ"י וכיס 1Ph, ופד 5קת3וי"1
 ססוויטו חוקת, 31וו"ר תנתוו)5 31)ודרס סד'ןי וזן יותר יוחוור "חורי קרצי "יח ססרנתי ונפסיקת" תיניסי דנסיר קריים לן 5יח כסחכס ווי 3פ' 31קס,ר דין, יון יתיר דווחוורצוחרן
 קסלת כסחכס,.עולקוט ס'ווי קסלת נעדרן כ-ס כסחכס, גוי ד.5 )קמו( ס"ל1.בתלות
 ר' עד ווכחן חסר 3חנחונוSJh 5 פ"ר, רנתי 31פסיקת5 סססיקת5, 3סס תתקע'(רוו(
 ונדרן כי י53סר 1 רצוח נגלי סוועתיק 15חו 0סנו.ט כי ו"ימו דסכנין, יסתיע ור'ווגי
 כעתק תוקת ס'נת"ר

 ווסחגחות"
 מנס ל5 רני 06 כי בינגו. סס DA לכן סערותי, כ5סר

 "OCJ מתלות חסרים סס נקס"ר חנסי0, 3ן סנ)עין ר' 3מס לוי ר' )קטזי ומיין?ר"ח
 וזות, "חר' ופסקיו ססליסי, נחדס 3כסק6 נסגס כו'. עקפי תפוח )קיז( וונסיס'. 3ןריס
  יסרי, פ' ריסונווסר

 .ונתנתועי
  מס,  ונוי"ר %זפ, ריסרי  ופסעי  ססליסי,  נסרן ונפמפם 5עספ5רר,גב" מסוי כתו דקקך,, נ4ל קיטומן, סני ~ה( "חרי.  ריס

 ונתלסיפי
  וביסר-,יסרי, ריו

 וכן ספסיקת5, 3סס תתקע"(, רוו( קסלת ונילקוט ים, רנתי  ונפמ:עתי
סיתם

 סג'רס"
 ריפד, נפמע5  רסיר, בערך 1"ל כי  -t~t1Pk רען סרב  לפני יכונס

  %וסי
hnrtDP31,רברס 

  דסקרין,  כוי עורס ovh סנעולס נויסג סולדיי, רסנתם ונפסיעפי
 09אש(Discus  4 ורוצי  ניוחי  רמעמ  וגס עכ"ל, לערס  רסערין וי"%  רנופמון,  3סן  ;כפיו"ס

ecl~ln,ולא קערם s~ih בפלס  סוופרסיס סנייות על יעיר  5סר ער נונס,  עבור ,nhr 
 סה"כ פי לחיכו,  רירנועינוינו  מלי 03 וסיו  ת"ס %ליס ;?יפ: לדינמי  מסל פיי,  רייבנ"ר

 גס 6עס , רנס נריסיפ על  לרפ"י  ~DPl'nk %פי'  ליפ  סוס ספי 5ת , יוגוייריסמלחמת
  יופם  סמעו  :עריך וך3רי -nhrk. ס%לס ננצור רנו לעריו,  סנריך סה"כ  גס סוסן0פ"
  1wbm פן,  ביעומ פי5,  במעים  שליין  יד סיס,  ספררן %ייר סניי  רמעס,  נערךכי

 , ע"כ סלחן יון נלסון טרפסין ס"5 תוטות, 3י"1 טעין  ריוסעומ  לין( לנלי פייי נ'רסמררי

 סו5 כי נרו5ס, סט 16ס ?D~D: זולת SP סלקן,*)ווס3  יון  כןמון  סערוך  י'י כיוספנו
 ר"יס ח(ס )וגס , סלחן וכ" (שש4%6קז יונית נלסון 63תת סי5 וכן טרפסין, תלת3"ור
  זוררי לרע"על  DPI'WO  אפי'נגחת

 סעריך, רנרי 5סר  ומעס  %ייסר. סוי  3"ר,
 . דיוסקוס ערך סתעריך כפיי יפות, תוות 1 נביס  רימיוסיס פי  יור  מס(,סירכפי ו%3'י

 סיתס ל5 ריס תל5ס  יסיפ: (וזן כל כן ס:ו5 יזוכית סע5תרוענין
~hSn 

 דיוסקוסיס
 חר5ס, תסוג ועוד , O'D1rDV1 תל5כת נרשת סנתוכס, סריס וניער ספסקס כיקנרצית,
 ע" לו סיס (ס ונס סלתן, סערוך נסס סוו'כ פי' כו'. טעון דיוסקוס פי"5 נסר נסכי

  פיר; ט"(, רת( נר5סית נילקוט וכן סר5חי, כ6ןר סערוך, נדנרי טעם 5סרמטעות
 ונגיר ס',  נר1% גס 1ס 'נמעוסו  muuJ  r'pb1, ג"כ  ;למן,  דסעיוס יולת נלרוס%פהז
 קערם, פירומו ונצנות סלתן. טעותו ע'פ  יליסימ, DP9  סי'כ פי' ררסב,  DPDV וגיפל"ג
 גס לכן  tSP רעל כיוו hncJil נתוך, ספי' 3ג1 זולת ת"ד ג6ותס ולכן סנ5רתיי:111

ננזר
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לי פרהפרשת
 לבןואחר

 ביתוי
 רראשת אדם ברא הקב"ה כר , שלו לא נאה, עושה הוא למי

 וטה , חמה גלגל שיכהה דצא דין , בריות של לתשמישן המה ונלנל ,להשמישו
 חנינא, בר חטא ר' בשם לוי ר' %ם( אעכ"ו.. פניו קלמהר כך, ישיבותפוח
 אלחים גן בערן דכתיב הראשון, לאדם -הקב"ה לו קשר חופות עשרה שלש)קכ(
 ורבנן , קיערה אתת אמר, ר"ל , י"ג( n?a גיחזקאל מסוכתך יקדה אתן כל ,היית
 הלת, ממנתך יקיה אבן כל עביר )קכא( עשרה שלש מיד , מליני ולא עשר,אסרי
 כל ומהר טנהון. תר עביר לא עשר, ומיד הדא. להון עביי עשרה, אתתוט*ר
 ישונה פניו ועוז יעם( ל )בראשית תשוב עפר ואל אתה עפר כי הוה,השבח
 י"ב( ג' )בראשית , וגו' עמרי נחת אשר האשה שאמר בשעה )קכב( .שם()קהלת
 פגן ]אלהים[ ה' וישלחהו שנאמר , עדן סגן ויצרדו , פניו עז שינה הקבילואף

t?Pכ"כ( שם )שם . 
 הנוי ונבון חכם עם רק בהון רכתיב , ישראל אלו שם( )הקלת כהחכם סיד"א

הנדי
 (rn~AP דבר, פשה יורע ומי ו'( ד' )דברים הזה,

 לדרוש שיודעים שם(
 פניו תאיר אדם הכמת- מטא, פנים ום'ש פנים.מהור, מ"מ )קכנ( צרצרה,את

 שעפרו כיון מוצא את , אמר נחמן בר שמואל רי בשם חגי ר' לקבי( שם(,)קללת
 צק ז'( כיר )שמות ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל ואמרו סיני, דו עלישראל
 )מק יע( י"ו )קהלת ביופיך בנוים שפ לך ויצא דווי )קבה( השכינה, מזיו5הם

 שונאים נעשו ד'( ל"ב )שמות ישראל אלהיה אלה , העגל מעשה' לאוהושאמרו
 שוברים, עליהפ שינה דקב"ה ואף שם( )קדשת ישונה לקבו( פניו ועוז ריוחלהקיעה,

 ז'(. ע"ב )לגדלים הגבתון כאדם אכןרכתיב
ד"א

 ותקונים.הערות
 פי רכסי, דיסקרין 3גי דדס3 ח(ורין סנר עקילס תרנס וגו', ,סג תפיחי פל"ד,33"ר
 דיסקים פטיו נסוו"ר וכן עכ"ל. וסערוך פירם'י כן כסד, sc סולתן נתוך דיסקרין גנןסוו'כ
 דגרי ונודי . מעירותי כ6סר , ינקו 6תד 6כ(נ תחקור Sh-~ וכל , סלחן סנ)'כ פ" לנגססל
 1ל6 -עקילס נוותר פל"ד ננ'ר ר6ס ,hS דסקה לערך נסערס סרנו"ל מגס כי Db'1גיס

  בירי,  טוי n1PD סם,  יסר- ~ים  ועעילס שלפום  ממתוח סכי כי  ססנ  ויסר6וגקלוס,
 נקטר 6נל פתרי, ריס מ"כ נו"ר לפס כו', לוי ר' )שם( וו"ס.  פרע  עילימ תשירעיין
 סו6 כ6סר וג'ל סו6 וטעות , תנינה נר ר' נסס רני סנ" פ5ד, רנתי ונפסיקת6טס,
 כופותי ינ ס6ו)ר , חנ')6 נר תווך פר' סו)6תר סס וחסר סי"פ,  רט 3"ר ועיןיעילת,  פלי  רעוי פר  יוגין  ס51יר,  כי ימר  עסלס ונילקוט מנינך, נר חווך ר' 3סס לוי ר'סס
 "'ר ע"6( נע"ס 3'נ נגררך חופות, י"ג  לקב[ ק'כ. נסערס )ו'ס ועיין ווס0, נידיע'ם
 נרתת6

 ח"כ"
  סס לתקן גריך  הדעתי בג'ע,  סריסין שירנו  סע3"ס  עכס חופות עטר

 סוודפיסיס 7Phn ש5ם וזלת נסתטס 6ך א"כ. ז"ר ותירס ספסיקת6 עפ"י  עשרהטגונן
  סיביר 3על ס61 חכינ5 3ר חנ)6ור'

  לגשרי
oc 6ד"ס נרשי ועש לפסיגו. ונססיקת 

  סכוויסכיניער5  וזים, מסוכתך 'קרס 6נן כל עמיד )קנא( שיק.  DC נשר ושיןיעדן,
 עסרס, רסס תס3, ונרקת נופך ספיר וטפט רסס תרסין ויסלוס, פטדס, "ודםנ6תר
 תופס וו(ס עומס י"6, יו"ד חופותי סלמס תסוכחך, יהרס "3ן כל זון עורס ייני ליו"ד6ך

 ערך סוד 31ערוך פיח, 3'ר ומניין לוו6ונוס, וגו' "3ן כל חו30 6עו עסרס וע"ד6חת,

 לולס וכו'. סר6ס1ן ללידס סק3'ס לו  יער  פומוס י"ג ספמיעפי %יפר  Cb1 סכייסלי
 נסעם )קכב( סערך. לענין מעיקר ס61 כי תלתי.  'קרס יין  כל  עביר  ם לס11כתנתו
 סטן  סק3"ס  לר כם6תר סגוס' כסתכס, ווי 3פ' 3קס"ר עתדי, נחת 6סר ס6ססיקער
 כ"ת. סערם s~us ושין re~y, סי  פי"ו  מולרימ  %מ' עיץ טסור, פנים טיט )קכג(סען.
 רס3'ג,  לקנז  רי5כ[ ]נ"ל דס6נ (כיי ר' 6קספ6רד מכ"י רם3"נ, 3ס"ר חני ר')קבר(

 נסס תחקע'ו רת( קסבת 31'לקוט , 307") 3סס דס36 ינ6י ר' פי"ד, רנתיי4פנזה1פי

מפסיקת"
 סס"ד )קלה( ס6ווור. סם חסר ~חכם נוי פ' רנס ונקסמת , רס3"ג DCJ קננ ר' ,

 סיפך דרן נגויס, סס  יךוע6
 6דפי נ6ס עליך מטחי 6מר נסדרו 610 כליל כי דקר"

 סו61לית,  13(ן  כפש  כילו ר"ל , ימעס  )קבו( כ1ל1. סוס סעקר6 :ל תסר ונקסיםס',
  שונס קתס .פניו ועת רנתי, נססיקת6 תפורם וכן יסורס, 'סתס יופורס 6קספ6רי31כ'י

 נסע'ך10
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 מרהמרשת

 )שם(, דבי נשר :וי; עי =ב, הלמ'ר מ DW) נהצםגת ם, ד'א,)וי(

 ן ןי
 עזב היה ים "" שןיב

 אלעאי, יהודה_בר ר' את ראה אחד גוי )לא( ומתני, יתיב את מה )קל( ידעהדין

יוהנה
 , (אנא ןוי,ב סגד, יאצב'יווקלק יהמי'"א!ב,"ויעאסיא

 אה'עני,ב [~reItrb ימי.ך ג נ: ב:ג: מו,,4 בקוגויאבב.

 לחנא, פסחא טן רישיה הזיק מני ור' )קח( עצרהא. ועד )קלז( פסחא טןרישי

 ותקונים.הערות
 ווי 6ווור ר' אלתרך, נכ"י כקתכסן תי )קבז(לית. ור"ל ע"כ,נסח"ך

מ"::
p~nvnoouu,l 

c"),yw גין י:ן:,:ון'%עג', )ית0'ש4"ן 
ייי

oc3rvi '1", :סעס'"".ןן"."ןייי"ו%"יtl~hItSnl-";19 :ף:ןץ, ע :: גנן" :י:1":'י:בייocSn occ~n 

 וכיור ווותני, ית.h 3(k-W h 5"ל ותתני, ית'נ 6ת ))ס נקל( . תתתלפיס וס5ד'י סו'יייןכי

 סג6ון כיו"ר ידע, יידין 5'ל סכיטידע, נטעות רנתי כפסיקתך 6ך פי'ד, רנתי31פסיקץ6

 3ירוסלווי36ל
) 

 6ר3עתי hDi'b fnc'דרייבר צ, פ"י ןפ ס"6, 1 ו

;ה
 11,'ך'":';)

 ' , DP" .ן,.וק. לקלוג' , , ע'יו ,ן, י' ן).ת, עז
,'!; . 

 וי",

אמ""%א יוחסין ועין hvSh'. 3ר 6לע(ר,ר5"ל 3"ר יסודם ר' , ::מ:י:תדתו:קע"י".ע:3ן:ן
 טיליי טש. 1?נ:,.ה יון):,1(ן.ן

 דע: גג":::: בע' ;:ן עד :ן:ט 2"ימ:':עקה.
תגי ו":גןשנם,"ייקי" ן,י,) .. ק~""ן2פשי1;":ן;י1:י
~'rp 

 וווסנת נסירין, *פיק לוום יסן6לס כ6ן.ווקונוו, ועין תוסגר תעוור קו6 , רשים
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לח שאפחזת
 תאיר אדם חכטת דכתיב לאפוי, המנריק היא אוריהא ארל , נהירין אפיך ולמהאיל
 נהירין, אפוי והוי , תמן טן ואחא , לקיסרין אזל אבהו ף )קלם( א'( ח' )קהלתפניו

 להון אמר סימא, אשנת אבהו ף הדין יוחנן לר' ואמרין נתקין , תלמידייאחסוניה
 סליק , שמע חדתא אורייתא ורילמא להון אטר , נהירין דאפוי ליה אשריןולטה,
 חנמת עלוי וקרא עתיקתא, הוספתא אגל שמעת, חרתא אורייהא טה וא"ללנביה

 : שם( )קהלת פניו תאיראדם
 )טשלי חכם, עלה גבורים עיר ביה דכתיב , משה זה שם( )קהלת , כהחכם מיד"א

 חכמת לישראל, התורה שפי' שם(, )ק,%ה רבר פשר יודע ומי כ"ב(כ"א
 על אטר, לוי בשיר רסכנין ןהושע ור' מני ר' )קם( שם( )קדית פניו תאיראדם
 קלו , ומומאתו טרחתו לו אומר היה , למשה אוסר הקב"ה שהיה ודבר דברכל

 לפניו אמר כ"א( )ויקפא הכהנים אל אטור לפרשת שהניע וכיון )קמא(והמרו,
 פניו נהנרכמו וקטב( שעה באוהה השיבו, ולא מהסתו, בטה נטמא ואםרבש"ע
 ארומה, פרה לפרשת שהגיע וכיון שם(, )קהלת ישונה פניו ועז הה"ר טיסה,של
 למעוה, הקב"ה א"ל י"ז( יעם )בפרבר החטאת שריפת מעפר לסמא ולקרעאסר
 מהרתו, בסה נמטא אם לי ואמרת הכהנים, אל אטור , לך שאסרתי האפירהאוהה

 ושטואל בכהניו יאהיןמשה
 בשם יורן ר' )קמר( י( 'צגם מים ענקך ך

 כל , אסר קרחה בר יהושע בשיר ברכיה ור' )קמה( , יותן ב"ר יוחיר'
 גרולה, בכהונה םלשכהם סשה נמנע לא בסדרר ישראל  שהיו שנה, ארבעיםאוח!

שנאסר

 והקונים.הערות
 סני' סווקווווח, 3ג' 31ירוסלו)י וומ, הר' סוו6תר חסר ר3ס 31קסלח hPlh', 3ר רזיעל
 hDSh', נר תרזי סת")ור לפני וווקותו תני, ר' נווקוס ית:ר'

 וסו"
 נירוסלתי עין סנכין

 פסח" נון רסיס הסק וגני ר' ר"יחי 3רעסלי'6( נדסוס רנתי ונפסיקת6 .מס
 S~h , לתנך

 3וור6ס כג"ח פניך תם SP ותכר( סדין, ונורם סופרם סס וותק מידין, 6לך ווסועל
 נ', 6ית נחתקס "ך נהקיין, כנ"ל )רור רולס וחוק, סי עOtnut-1 1.5 תתיר,"וותיס
 נקמלת סו6 כן לקסריס, 1r3h Srh ר' נ*( . לר31 כרניל ר' נעסתס ר. וזוןנווקרס
 כסקכס, ווי פ'ר3ס,

 ונכס.קת"
 גסירין קפוי 36סו ר' ג"ו)ר "קספ"רד 31כ"י פי"ד, רנתי

 וסוך , כו' יוחנן לר' ליס ו"נורו 61ת1 תלוויד'ס קתות' נסירין "סויעתכן וקת" לקיסרי rh'5 "103 ר' סו)"תר, 1103 עג~ס תשי וסני סס גרפס רק נ"וונע,חטר
 כנוסת"

 מלפגינו.
 פ"ת קנת31ירו0לווי

 וסקליס ס"", פ"י כסת.ס 31'רוסלת' לט3רי6. נמת "103 ר' סני ס'"
 ת0ג"ט, רוו; חקת נילקוט כ"ס ור"סוסע, מני רי )קם( לטנרי". "חי "נסו ר' ס"3,פ"נ

 כסחכם, ווי 3פ' וקס'ר 6קספ"רד, מכ"י "3ל , ספסיי~ח6 3סס תתקע"; רת; קסלת31'לקוט
 svns-~ סעירוחי וכנר דסכגין, יסוסע ר' 3סס דס36 וונ5 ר' סני' , פי"ד רנת'ונפסיקת6

 נתגחות" כי קט"ו,סערם
 DCn סנ)6וור כל חסר תתנו, סגעתק חוקת, פ' 3)ו"ר 31תדרן

 כו'. דסכנ'ן יסוסע ר' ווותתיל נססי מסר כסתכס ווי ד"" ))ן ססתקלס ונס כ"ן,עד
  "גורס  בכיוס  סעליר, יסר וט עסי יפולס, פליו ועול  וכוי,  "עור לכ' ססניע וכיוןנקפא(

 עיגע, וסוייר לפגיו ;6ק ויערוך 30 כניו, עת 0נ: סכסגיס, Sh "וזור ניגורותפורכס,
 לטנו" ולקחי לו כג"ווךיען

 , כרכים לפרנס פגיו נ0תגס פי , פגיו נחכרכווו )קטוב( . וכו'
 ס', כרס ערך 31ערוך יטסרו, נוום לדעת ר"וי 6עו כי חן3 06ר על עממותרונ

 רנס ~nSD נשדרה טסרתו, ס'6 ;ו )ק0ג( הלינוס. סורק חסר "קספ6רד ונכ"ידפרס, עסק" נסס סוס סוואוור נס 31תוכס nhre, סתלינס 3סס 0נ")ורו חו"ל, וו"י)ריסרנם סני"
 חקם ונסס ~YJr "זור סי", טסרס וכי רנן"ע לפניו "וזר פס סייס כסחכם, ווי3פ'
 ר' )קטר( סתורם. חקת nhr דכחינ תירתי, על לערוך יכולם נרים ו"ין נ(רחי, ונ(ירססי6
 סיס, ונווצר "קספ"רד נכויי יס61 כווו , יוסי ר' 3סס נ"ל יודן, 3'ר יוח' נ0"ריודן

 נ)(ווור מז סויט ונדרס ע"ס, נרכיס ור' נפקוס נרכיס נר נטעות סס "ך פי"ד,רנתי ונכסיקת"
 ר' עד סוס סמ"רר חסר חוקת ונווצר נתגתות6 36ל תתנ"נן רז)( תסלים ונ'לקוטנ"ט,
P~lotנר יסוסע ר' נסס נרכיס ור' )קטה( . כו' נכריס ד' 6תר לוי ר' נסס דסכגין 
 יפורע ר' 003 כרכיים ר' והקער ' סייגון, ר' 003 3רכיס ר' ונתחיל פל", שבע"רקרתס,
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 בניו אבל , אלריפ איש נקרא טשא )קמו( י'נ(, בע )דה"א ומשה, אהרןעמים בני ההבא, לה טיירה מיסף, בשגר ברכיה ור' ')שם( בנהניו ואדון מששהשנאמי
 לבן שבחלוק " הוא פשומ יוסי 5"ר איעזר א"ר )קמז( יקנאו; הרוי שבסעל

 ימי שמונת פ) )קנ( , יודן ב"ר תנותם 8"ר )קמם( במדבר, )קמח( פשהשיסיג
 כי דח"ר עליו, שכינה שרתה )קנאז גדולה, בכהונה משהמשטש היהרמלואים,

 ד'(, ט' )ויקיא אליכם נראה ה'היום
 קורא וזה ונענה, קורא זה שם( )ההלים יענם, יהוא ה, 8ל קרראים)קנב(

 עמו .שנדבר  בטשה שטענו דרי ז'( שם )שם ענן בעמורונענה,
 נמי ובאיון רף(, ל"ר )עיטות שם עש ויתיצב בענן ול וירר שנאסר , ענןבעטור
 וי( י"ב )במדבר , האוהל פתח ויעמוד בענן ול וירד )קננ( שנאמר , בעקנדצר
 והאמרנה אותם והענינה קיא, הדין טן שסענו והיכן , שטענו לא בשמואלאבל
 הנשים, להם אסרו יעקק, בשגר יודן ר' )קנר( י"ב(. מ' )ש"א לפניך הנהיש
 רואים אחםאין

. 
 ויש כדכאם , ענן אלא , יש ואין , מהצרו למעלה קשור ענן

 נ'(. "' )במדבר הענן יהיהאשר
 , לשטו תורה שנכתבה בסשה ושמענו שם( )ההרים , לסו אן ורק ערותיושמרך

 טפר, לו נכתב ובשמואל כ"ב(, ל )ם/שאכי עבדי משה תורת זכרושנאסר
 אלא ן שטענו לא באהרן אבל כנה( י' )ש"א , וי לפני וינת בספר ויכתבשנאסר
 הרורות, כל סוף ער )קנה( מבניו, ולא טמנו תזוז שלא , ז' פרשה שנהנהטלמון

 ב'(. י"6 )בסרבר התורה, חוילת זאת כבאטד)קנו(
 ובקולן , עליהן משיב רוע יצר דברים ד' אמר, לוי בשיר דסננין יהושע ר')קנז(

 , להשתלח וששר וכלאים. , אחיו אשת הן. ואלו נקנח( חוקר, בהוכתיב
ופרה

 והקונים.הערות
 תסס )קטו( ונגן. 3מס ןס מא קרתם.3ן

 )קר"
c~h ,כניו "3ל "לסיס bp ווולס וגו'. ווולס "סרן עוורם 3ני "קליו סנ"ננר קר" דרסיקרץ, מלוי ;3ט Ph יקרץ 3גיו "לסיט 

 k-cn , לסניפו חוחו וווחלק סלוי, סנטעל
 נקר"

 סליי ס3ט bu גניו "3ל , "לסיס "ין
 מס. ו3רס'י ע"* ק"3 ו3חיס עיין גדול, כסן סיס נעגמו סו" ס"ט 31גע, ווודכתי3יקרץ,
 נ' ס.וון חר5ס ניסם ע'ס h~k1 פ"" יוזו" נירו[לווי גסגס יוסי, נר "לעזר "'ר)קמז(
 וזר שיג י" תענית נננליוע"ן

 עוקנ"
 [נעת כל ccn סיר[ ננוס חמס נעו 5נינ(ק תיקלע

 4ד נע"( ועיין , ל3ן נחלוק לו 'מתרו Shil 4 bclln "ול נידים סוס ל5 .סנוילו"יסית'
h~u'נסס ז'ס סס ונתוס cn'c תפס , 

 וסססיקת6 סירוסלחי דגרי סני"ו סל5 נעיגי ופל"
 6קספ%רד, מכ"י כ"ס , נתדנר )קמץ( וסנן. . פנס ס"ר3עיס כל עמס סים; ל3ן;נחלוק

 k~hln. רפס ועזם נדולס נכסוגס וגסס ;וו[ סגוסק6 [ס, 3ירוןלוו' "גל , רגת'וכפסיקת"
 [3עת, נ"ל סווילו"יס, יוני סרוגת כ5 נקנ( [ס. נירו[לווי גסנס תגקוס, 6"ר)קכצשן

 וכו', סיעת כל לס ותני יולן, 3ר3י תגסוס 5"ר נ"תר "קספ"רד, 31כ"י , ססו3ירו[לווי

 [רקס )קנא( סווילו"'ס. יווי כנעת כל תני פי"", ו3וי"ר , עלס ותגעו רנתיוכפסיקת"
 כווו ונ"ל קלס, ונ"רר חסר פס עליו,טכעס

 "קספ5רד, 31כ'י 'וזו", 3ירו;לנוי לנכון סקו"

 וכיון ידו, על סכינם סרתם ול" נדחס, 3כסוגס גוסנו[ וו[ס סיס פ=ד, רנתיוכפסיקת"
 ועיין וגו', סיום כי נ"ט 'דו, על [כינס [רחם וטוון, נדולס כמונס כנדי אסרןפלש
 ס'. "5 קור"יס )קנב( קנת. ווןתס סלמון פי"6 31ויר טסי 3ירו[לווי ומרקסניפס

 3יס תתיצג רז)( תסליםכילקוט חו3"
 מפסיקת"
 ס' וירד נ"ל מעתוד, נעגן ס' ררי )קנג( .

 מפסיקתה, 3[ס סס תסליס מלקוט "קסכ"רד, נכ"י יעקנ, 3["ר יודן ר' )קנר( . ע5ןכעיווד
 ע"פ , סדורות כל סט עד נקנה( יעקד. 3'ר וזרי ר' נסס יודןר'

 ספסיקת"
  ספ"טןן יסד

 נלי תעתו ג0קקס, תתנקי נתוקך חח~קס, 3ת"ן סי" גס ד13קס, 3ך ";ר *01נפיוט
.C~SDS)1 ו"יוו סני ים נילקוט חו"ח, (5ת מגמר )קנו) nhr רי )קנז( סתורם. חוקת 
DCIL-t,לשל מעירותי וכנר ספסיקת", 3;ס תקע"( רוו( ונות לתרי נילקוט תונ" יסכגין 
 קת"ך,סערם

 סנתנתיוו"
 וסל"ס ונוקען כקן, עד ואס תסר וותגו, סגעתק מ"ר ונדרס

 יונו" כגיור" עיין סוי 61לו )קנח( [ס. גסשנו
 דנריס תסתרו, חוקותי "ח LS~P )ס'(

 תשרט, וטסרת  י13וס, ו50ינת ;עעם, nPSS1 0('ר, nSwh סן, ו"ל1 עליסן, עסי3;מסטן
משר
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 4"ח )ויקרא תגלה, לא אחיך new ערות )כ"מ( שנאמר * מנין אודו אשת ,וסיח
 את ושכתהם שנאמר )קם4 חוקה, בה כחיב לכך לו מותרת ) בנים בלא מתי"ו(
 עמעמנו, הלך לא )קפא( שנימך כלאים כ"ב( )וטמכ' משפמי חשתי-יארי,]כל[4ל1
 כיבלבסם

 י"אי
 שנאמר חוקה 'בה כתיב לכך סוחר, הוא בציצית וסדין )קצב(

 שעיר י"מ(, י"מ )ויקיא כלאים הרביע לא בדומתך תששנו ורקוחי את4קסנ(
 עצמו והוא ( כ"ו י"ו נשם וגו' לעזאזל השעיר את והמשלח שנאמר, , מניןוצמצתלח
 לחוקק הכב[ זאת והיתה )קמר( שנאמר , חוקה בה כתיב לכך , אופיים עלטכפר
 מהחיה , בפרה העוסקים כל תמן דהניק )קלה( , טנין פרה ל"ר( שם )שםעולם
 בה כתיב לכך אדיים, על ממפרת עצמה והיא )קדו( בנדים, מסמאים סוףועד

 בי(. י"מ ,בטדבר התורה חקת זאת שנאכרחוקה
 אליךויקירי

 וגון
 יצחק בש"ר )קסח( ץווי" בר לולאני ר' )קנז( שם( 3במדבי

 הקב"ה איל ברבי', יוסי ור' יצחק ר' לה ואסרי עזריה ה4 )קסם( ,קטריקי
 לא ההוא ביום והיה נקע( הוקההיא, לאחרים אבל תורה, טעמי לך אגלהאני
 מכוסים )קעב( שהם דברים כתיב, יקפאק 0קעא( ( א' י"ר )זכרי' וקפאון יקיות אוריהי'

מנם

 1הק1נ-ים.הערית
 סווסתלח,ותעיר

 וסת"
 לך 61ין חקקתיו, ס' "גי ס', "ג' תיל ס0, תועו ונעמס תיתר

 0רי'3 ונסנ:עו פ'1 ("ל לסרוונ"ס פרקים נסתרס וע.'ן נרס"י וע"ס נסן. סרסרוסות

 סיס ינ6 ינוה וכתיג ס"ס, "תסכ"רד 3כ'י תנגס, hS 6"'ך ":ת עיית )י4ט(סם*
 לו. ווותרת נגיס גל" וגת 6סור0 סי6 נקינסוט',

~cp) 
 ]כל[ "ת וסחרתס סג"תר

 כ'נ( כ' נייתר" רסו)ת' "ני "ולס ס', "ת ויקרץ רסוס ~tvfft רנתי נפסקת,חקותי,
 הלת 6מר cthl  6חר, סליתר סו?  ספירי על  פוסנ סדרור עיקר בענין כוונת לפיכ'
 ncb'"ח

."Ph )חלנן ל" נ"ל סעטנ(, חלך צ" כסא .r)u~c )נגיגיתסו* וסדין 1קסנ 
 סירס  כלמס, תרגיע לי  נססתך חמפרו תועותי 5ת 4קמנ( ע"י. ת'  וילתות עייןחותר;
 סוודרסיס. כדרך סריס רק ותפס עליך, יעלס hS סעטנ( כלגייס וננד דקר*, ווסיפ5סו"

 ננוקר" סו" כסר "לכס" תלת סוספת' לכסן ["ת וחיתין)קם-(
 )ויקרך ג'יגתי "סר

 עמסן לקוקת לכס וסיתרשינקר", ללני" נכון יותר וקולי הי"וו, שוולס חסרת רנתי, ומפסיקתך "קסכ"רד, 3כ" גס ל"ד(י"ו
 )ויקר"

  סתמתלפ. PC'1  פל  פוסח סו" כי כ"ט( י"1
 יעע" , וטמרת נ"ל וכפרח ענתה יחי" )קקי( ת"ד(. ע"ד )ערק תתן, 4חגיגן)קס4:(

עסויה וסים תטווס עוסית "רוווח פרס פרס, דפ' , לסוחח 6ין נכיוט סקליר יסדסכסיקת6
1cuS כל k-hnw . (tDp) 'פילוג דפוס ע"ד רנת' נפסיקת6 , טוורי' נ"ר ל1ל6גי ר 

 סקל"3 ונדפוס , 313דיס 3ר ל313 ונדפוס כונדיס,נר
 ונרעסלוי"

 טעות, DSD31 כוגרי', נר
 רמתי, "קספ"ר4 וגזרי טנרי, 3ר לול'"ני ר' ל' "ות סדורות סדר עיין טנרי, 3רונ"ל
 סוס יסת"נור טיגריס,נר

 )וונ"
 חניג", 3ר יוסי ""ר 1)וחחיל "15, רתות חסרים נתיר,ונתנתווו",'ונוודרן סותרי סס נלי בפסיקתם, נסס תן)"ט ר)ו( חוקת נלקוט

 וווונ"
 3ר3עו

 ונפסיקח6 6קספ6רד, נכ"י כ"ס קטריקי, ינתק נסיר )קמח( סתגחויו". נסס חקתנחי
 4(לן עיץ 0נודעת, ק"רט"נ" עיר טסי" קרמיגיני, ג'ל ~דעתי י"ג( סיוון נכחדרנתי

נפסק"
 ותוס ט"ו סערס נסס, ססערוחי יוס כסג, "ו סור

 btv, כ"ט נרכות כגיור"

 ע[ריס, ור' נקסם( קרטגינין. דתן יצחק"'ר
 נפסיקח"

 ר' "נור עזרים ר' סס; רנת'

 סתוי,  3יומ  וסי' )קע( חגיגס. נר 'וסי ור' כ6חר "קספ"רך ונכ'י גרני, יוס' ור''בקק
 סו"כן

ul~StJ טס חקת DCJ ,6ווונ" וכן ספסיקת 
 ספסיקת", נסס ט"ו רוו[ יסעי נילקוט

SJbקספ"רז, נלי" hnptDD31 י3 ן6תר סגי' חוקת, ונוו"ר ו3תגחווול, פי"ד, רנתי 
 וסוף P~ffsv נלי "ונר לנרום ר"וי לכן nSc(y, סענין לחגור ווחיס3ח orh ,ד"רר"תלת י וגו' 6100 סוס וסיס וכת"נ , u~ch, מסריס ")י ונועד 5קח כ' ע"ס( )תסקס כתיגסיג"
 "3ל חוקס rovJ לסוסיי, גריך לפנים, נדלית סי" כ"סר 110ל: נגיח ו6ס נכיש,ונ"רר
btPS'וכו'. ר'ס ד"וור סרס, טעוני חנל:( "ג SQ31 ר3 ד6~ר סגי' לק"ס 5פסר ("ת 

0ונ"
 לעץ. ער חוקס ל"חריס "3ל ס(ס 3ע1לס סרס טעם ננלס רנימ דלאסס ור(נונס ,
 סיקר, בלפת חיק קע6ון סרס, לכ' ספ"טן vot וע'[ עת'י, רסון נת'נ, יקפ"ין)קעא(
 תכוסיס )קעב( סס. נעפרס ועחן , עיקר על לעתוד עיוקר, 5עס חסוד יתר, 3"ורלוטס

הכס
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 חקולנמי )קער( ההנף בולס, כהדין )קענ( להם גלוים המשיהיו עתידים בעתנוסכם
 אעשה )שם( עשיתים, הרברים אלה וכתיב יגב(. מ"ב )יושעי' יי?ו לא בדרךעורש
 רברים אחא ואזר וחביריו, עקיבה לר' עשיתים כגר עשיתים, אלא כאן, כחיבאין
 י'( כ"ח נאיוב עינו ראהה יקר וכל שנאסר , עקיבה לר' נגלו לטשה, נגלהשכא
 בטלות, יהיו השרות שכל )קעו( רמזו חנינא, בר יוסי א"ר עקיבה, ר' זה)קעה(
 שמע מרום, לשמי סשה שעלה בשעה אמר, חנינא בר אחא רי , קיימתושלך

קולו

 ותקונים.הערות
 כדתתינתינן נלוי, ענין וופרס וקמ"ן ועד, ותכוסס יקי סקו6 דגר יקרות, "ור ירשרכס,
 סניף,וינן

 וקפ"
 וו6י ע"6, נ' נססחיס ["חרו ונק , לכל וננלס לתעלם ;ג7 פרזלי,

 כססחתס ולרפ"י לעס"נ, וקפה נעם"(, ;יקר "ור (ס 6לע(ר ".ר , וקפ"ין יקרות16ר
 דנר כל tJff~-us וקל קפיי ים" מלסו ייקר ת;ונ קור "יתו גדול וקירס נננורתסת6ירס
 ערך ויעריך עכ"ל, (h~p) hSr1 תתרניוינן סנר(ל נוגן סריס, פג' על גי קפוי  קרויקל

קפ6.
 ס3'"

 ועפ"י עכ"ל. וכו' לטוס"3 ס61 חגוי סו6 קפוי יקר, סיס ס' ודגר וכחע"יר, יתורס מניס גר כי כיכתי3 מתירס, כליתר סיקר "ור פי' וכתג tk~r ת6חר
 ינלס לעת יךלס, ונעתקי: יגלס תקיתס 16חן, כגילת פיוט סין , פרס לפ' מפייטןימי ספס'קת"

 לעסות תיון, ס' ךר6ס ינלס נעת לעתיד ינגס, ווקייוס , מתפר[ [ס וכתג יעגם,נניניו
 וסיס חוקת נילקיט כת"[ ל6ור לפניסס ניחסך יניס rf6 וזנינו 53ל DtPO'-ס 6תענון
גיוס

 מסו"
 לסעת מס עתידים 3ע:" )ו:ס סו)כיסיס דנריס וקפ"ין יקרות 6ור יסים ל6

 עכ"ל, 13ליס כסדיןגסים
"101 

 ספס.הת6 מלוזר
 סמני"

 ג1לס, כעדין )קענן סעקוט.
 כסדין לעדשת נופ'ס לסיות עת'דיס סגי' ונתיר, ונת:חות", נביס, כטעית6קספ"רר ונכ"י :פס.קת6, 3[ס 40"1 רוו( י;ע.ס ונילקיט חוקת ונילקוט סי"רי רנתי נכסיקת6כ"ס
b'nD,סגסקחו ס(: כסיתך ס)ו'כ וכיי סחגתות", 003 חוקת כ' נחיי רניכו סניך וכן דלפי 

 גיסתת "ולס שכ, לעגל כתורס ימר"ל עפי יפתרו כן ר61ס ושכיי
 סר6סמס סי" כפסיקת"

 3;ס נלס ערך מעריך סניף וכןוסנכיגסי
 (כוכי,, סל ch~n ותפרן דפרסי סססיקח"

 כתג, [ס נערוך וסעוסס' [ס, ושע" חקת ס'לקוט 3גד סוופר[ כן פי' מערוךועפ"י
 נילוס,  לפרין לכס נפוי ע5תר  ענין ת:  יסכוכ3.מ, ססתיס  102ץק זכי ונלחין נילוספי
 תיגור ענין חס י6תר נסס, תתלת סר6וונס נסיר6ס סחוספי סס ;כחג חס 6ךע.כ.

 ות[נ נפסיקח~, סג6וור ר6ס ל6 כ' נידו, סו" טעות נולים, למס 6חן עזריםומולכתי
ס(ק

 סו"
 הלס, להדין D~S גפיי סת6חר ס'וס רק 610 ס6))ת, 36ל , עגתו נפני תגוזר

 על מכונס עוריס, וסעכת' )קעד( פס. לפנינו סו6 ע"סי וגו'. עוריס וסולכתיסס"ד

 b~'h 6יס יודע תחנו 6ין ר"ע, (ס )קעה( . וגו' לקור לפגיסס ווח[ך המיס דקרתסיס"
 מעיר ל6 "סריס, נזרע סנ6ון גס וו6וווס, מגיד ,hS סתרש סד"כ ר"ע, על נוססרגו(
 כתנ ד'( 6ות י"ג סיחן ,)פיז 3רעסלוי6 דפוס רנתי ו)ספס'קת6 סיפרה 6ך , (סע5
strlמל ותעליתו . סריס וותר; ספך ידו סלת ותלווי[ ;לפניו, וויקרא לסו דגפקי נ"ל 
 תתקר* nbr סוני6ו ילדעתי תולנו סיס. סדוחק ר3 וווס , עכ"ל סריס עוקר מסקרע

 פ"1, דר"נ נקנות יסידתו קדח ונמררי 716, י1ג6 ותעלו)וס חני נסרות תנכימל6חריוי
 "חת פעם נפריס, כסתת כסיס לסתת לפס"ד וויל לך Scnh "1))ר אלעזר גן,רגם
 *דם גני ונאו דקות, גרורות זוווגו נוכס וסיס מסר, על ו'סנ וסלך נידו, קרדומונטל

 לו 6ו)ר1 מירדן, נתוך ותטילו עוקרו 6ני סרי לעס *וזר עורס, "חק ונס k~tsואזורו
 נכנס גדולי סלע "גל ;מגיע עד ומולך, נסתת סיס מסרי כל 6ת לעקור יכול "תס6'

 כך (ס, בקוס 1plpn hSh' (ס 6'ן ליס 61))ר , שרדן 6ל ומטילו ועקרו סתרותחתיו
 סכתינ עליך עקינס, טרפון, ר' ליס "ו)ר יסו[ע, ולר' "ל.ע(ר לר' עקינס, ר' D~-Sערס
~mb6דס ענגי סו)סהוריס דנריס 6ור, .1ג6 ותעלויוס חג[ נסרות חנכי obt51o 'עקינס ר 
 lD"~e יסד וש'( סססיקח". נסו)כס ס(ס סדר[ על כי CWC9 ברור וסינר ע"כ,לאורס"
 מכ וקהול  פיופומ.  פיוץפיס , 6סוסיח לבעלי , ותפורנס אגורס נפיוט נס עיקר. עללעוווד תיוקרן לעס תסוד יקרי 63ור לוט: סיקר, *לפת קוק קפאון קע"6, מערס לעילמס63תי

 hl'1P, 3ר hPh ר' )קעז( עווודת. לעד שלך כלוח, מסרותסכל
"3111 

 חוקת, רש נלקוט
נס
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מ ש"פרשת  להקבעה, משה אטר , שתים בת פרה , שנתה בת ענפה )קעמ( אומר אליעזר ר', אוסרה, בשם הלכה ואומר , ארומה בפרה ועוסק יושב שהוא דקב"ה, לע'
 בשר של טשטו הלכה ואומר יושב ואת , ברשוהך ודוזחהוניםד~עליונים

 לפתוח הוא ועהיי בעולמי, להעמיר עתיר אחד צדיק , משה הקב"ה איל ,ודם
 שתים, בת פרה שנתה, בת עגלה אומר אליעזר ר' תחלה, אדומה פרהבפרשת
 ושם הה"ר , מחלציך שהוא הייך הקביה א"ל , מחלצי הניצא רצון יהי רבש"עא"ל

 אליעזר: המיוהר אותו )קפ( ד'( י'ח )שמות אליעזר,האחר
 נרולים כהנים נקפנ( פרה כבש ,קפב( אומר שאול אבא , הנינן יאמןנקמא(

 בפרתו מוציא מרת אחר היה ולא )קפד( עצמן, טשל אותה ~ושין'
 חנינא, בר אחא א"ר )קפה( משלו, אותו ובונה וחוזר סותרו אלא חב'רו,של
 וההני )קפז( היו, שחצים )קפו( וכלם עליו, מוצא היה זהב ככרי מששיםיותר
 את הוציא הראשונה, את שהוציא בכבש ולא פרות, שתי עשה הצדיקשמעון
 אלעזר בשגר אבין ר' )קפת( , שחץ שהיה צדיק אותו על למיסר לך איתהשניה,

 . פרה סילסול משוםאסר
 נראין עבדין דאתון מלייא אליז וא"ל זכאי, בן יוחנן ר' את שאל אחד י ג.)קפמ(

 וכותשין )קצ( , אותה ושורפין אותה ושוחמין פרה מביאים , כשפיםכמין
 שתים )קצא( עליו מזין למת, מסמא מכם אחר הוה וכי אפרה, את ונומלין ,אותה
 מימיו, האיש באותו תזזית )קצב( רוח נכנסה לא א"ל מרוה, וא"ל פעמים,ושלשה

א"ל

 והקונים.הערות
 , כוי עגלם תותר לליעזר ר' )קעת( ספס.קת6. 3סס רמ"ח רוו( יחרו ריס נילקוטנס
 כססכית רעד , "גורס כפיוט , פרס לפ' נקרו3וח מפייטן, יסד (ס ועפ"י )ו"6 פ"6פרס
 c(cp, 3ת ענלס )קעם( . יכו' מנת: 3ת עגלס םתיס כח פרס , מםגתס תחלתטעם

 לנכון וגרבר , 3תר6 מנחס 3ת ענלס עד תכפן חסר חוקת, 3))'רנעדרם
 3תגקווו"

 חקת,
 קדרי ס6חד תמולת סטיותי, 15חו )קפ( . רמ"ח רוו( וקורו תקת,ונילקוט

 למיכתן דס'ל ,
 . כנם )קפב( 3'. יוכנס פ"ר סקליס תניגןי תתן *א( סנויוחר. לדרשם ס"חד, וכחתסטני;
 י"ח(. ט; גדס"3 לכסך 3(30 וכנס תקרך 'וולמון עליס, לעלות עתוי ונעלס וסוף ותנ.תנסין
 כפיוט סרס 5פ' סקלירי, יסד (ס עפ"' ענוון, ווסל "וחס עונין גדיים כסנים)קפג(
 חצירו. סל נפרחי וווניה נוסן "חן סיס ול" נקפד( . פרס כנס כסן מסון סנונם,רוורס
 כלכס סו6 ל33לי )ינסנסכת ס"3 פיד 0קליס ונירומלווי חררו, סל נכנס פרחו 111ג.6נ"ל
 פר' סוו"וור 1Ph 1וק1))1 סיס סנו6נורד'(.

~Ph 
 לסנ')1 גס וכנ"ל 'ותר, ונכון חנינ", 3ר

 סיקס גדולס תקנית תנינו[ 3ר hph ""ר ]נ"ל חגיגת 6'ר טס, ונוסחך וכךכפסיקתך.
 עותד, פרס סג כנמס 3ס, נווגי6ין סיו (:3, ככרי o'ccn מיותר נדונים, כסגיםגנני
 vnh סיסול6

 111נ"
 5"ר )קפה( ונטלו. אותו ונסס סותרו blh תערו, סל 3כ3וו פרחו

 ר' 5תר סם 3ירוןלנוי חני63, נר"ת"
 5קסס"רד, ומכ"י (5ת( מלכני מערס )ע"ן חנינ"

 ""ר תן DP" חוקת, כיו"ר וכמדרס , ו3חגתות6 , תנעץ ר' 3סס 6ת" 6"ר רנתי,ונפסיקת6
 וכן נג'וס, ענין חין כ"ת )5ע3 סתו 3ני 1)קר6 למין ;תניס, עקפו( 5תד, נוי עז6ת6
 זוגי ר' קווני h5tP ר' סתינ וכנ"ל חסר ותתני, )קפז( . ע"3( ס"3 )סנת סחן "נסית(ס

 אקמפ"רד, בכ"י כ"ס 6לע(ר1 3ס"ר "3ין ר' )קפח( סס. תקלים 3ירוןלווי סקו5 כווווסתני,
 SP כדון מ"י 6תר נלסון תאזור ס6ונור, מס חסר 3'14סלווי, "3ל 0ס, רנת'ונפסיקת6

 מי )קפמ( . ותרונוווך סלסלם כווו 610 כנוד פ" ככרס, סו6 סלסול , נפרס סו6 נעלס0ס
 חוקת, 31נו"ר hmnm3, 663111חך,

 c~nlb 0ס, חוקת ונילקוט פיך, רנתי ונפסיקת"
 , לותם וכותכן )קצ( 6חר. גוי וג'ל סו6 טעות 6חד, גר3תנחווו6

 נכסיקח"
 ר3ח'

 סת'ס )קצא( וכיתסין, מנ"ל הכריס (רע 3על סנ"ין 0ס תיקן ויכו וכונסן,נטעות
 . מ"ט כי"" פרס ועיין טיפין סנ" ורסתת', ונתקווית llh~Dph', נב" , פעתיסוסלמס
 תן(, ערך סערוך ול תפית,)קצב(

 נפסק"
 עכ"ל. רע0 רוח פי' ntrrn, רוח דפרס

 תקר" תלבון 610עדעת'
 מתק החל כלסין ועלס trrn סטרסו ס'( ו"ח ני0ע' סח( מסר

 סתו ודל, סכתנ rrn~ סרם נסרד"ק וינקתי וכן וססרס, כריתם מעניגו 1 סר"ם5ת
 וודנרי סכפל ו)פעל' ססו6 ר6יס לס3י6 1'ס וכו', סר6ס 6ת סתק ונתסגס כרחענינו

strP
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 %קמרשת

 ע.., שיב,צ'ן יה,ו, t'JWPD1 , ;'ק" מבש,נ,קצי'ן .1 .וואמ' ענש,אחו
 ריוח כך מרבר, שפיך מה אזניך ישמעו ולא )קצה( לו, אסר , בורחת והיאמים,

 , הוא הס מלכי מלך של גזרתו אלא ,ם1וי האי" " שגא:שוי ןץ:הג %: שן קם:רךי:ייד
 וזו זכריםאין קיבנותיול גז;רריצט( חוקהחקקתי, )קצת(גרקב"ה,

 מעש1st?1דקב"הף י , ה אח ותקנהאמו
 ך
' 

 )ירסיהמ"ו מצרים יפפיה עגלה שנאמר מצרים, זו ב'( י"מ )יברים פרעון)רא(

אב6 גי?ג 4;י ע%2 (נשילה, ןלהמג
 טוק"ן אלכםנדרוס , יון זו שם( )במדבר מוס, בה אין אשר בלבד.טאבותיהם

כר

 ותקונים.הערוה
 '1SY 5דס, טל דטתו סווסיס רעם, רוח וסוט ntrrn, רוחש'ל,

 עכ"ל, ססיו- כווו סח(

 סם, חסירש כי 3פניס, מתלות סוספחי מן, S~h )קצג( תזזית. רוח לנכון נצערפ"ט

ונפסיקת5
 ך3גץ:4'ק

 3טוי5 דפוס נתפר[ועיש
 ק

 וקרין, )קצר( . 1' 5ות י"ר
 כו', עליו ומין )קצו( ול"". שת 3ל1:תע.

 כןק
 %: 1תנת1))5 סוודרט עפ"' י

13wmftyp~

 7) גי',
 'ןש בדם'לי,. ןקו( ;ושהד

 כ לסו כפרס,מעת
 ק

811ש9%"ש ז ב גפל"ית'ך,ש עוגם לנוגח 5ין כפיוט וכן
 , נגור [ל קרנגות )קצט( לנקור. גורך עכלי דלייותיו, פני על יופיע נונס 5ורעעיגו,

 תי53ית 35יי "53נ"יי3יית סכשכיי' ':י עג'"ע"גא13גף3ם םסנ,:יונ:בע
 חס (כריס, 53יס 3%מת כל חס תפס סני' חקת, יגיש רנתי, 31פסיקח5:קת,

 1 מפסיקת". "לז(3[ס חקקו ר(עחחיל 3)ו"וור חקת 31'לקוט פיד:
1 

 ק
 ד

 31תנחווו6 עכ"ל, כו' )ונריס ;ו פרס תתיווני, "דוווס פרס פסיקת". (3תדרstr1 , 6 סני"חקת

 מעת גי:ה:
 ובג:%::ש: %"ל סיי Tvih~n ":ך סיעתק53תסח:"

 . ס5תרמס לזודי , סר5[ונס וודי וולח נון נחפזו, וקפן "ימ עעכ, 635 3י ת.י5"י5'ר
(ו-

 פיס. פנbD 6' ד'ס פ"6 לנס F'D 3גצסי פונק מקוהך דגרי"(
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מא *"סשה

 צצן ןךמהד:;ין םץפן;ע;ןנ :ייךךער:ג4,ףגגון]גד
 בי:ג:,י'חצ; זן גל,:, ושגדי;די, ל:ננ צ ולסדי הקב"ה, של מצותו קבלה שלא ורה( ', י )רך( שם(גנר
מאיצש., )רה(ל עתיר שהוא למי שם( )בטדבר , יטבנה ץי

 ',ם א':א, (יונ'ו,ז'קיה ,מ~ךננ"(ינ"נשנן "וץ אעמ
 1 גן 4י ומך ,ש47 ט1, ייי1מצמג4ועיי"

 ב'( שם ,ניתבו מיה,ר'א

 יא,ן'מ"שראר'1-

 ,רישע , לדא. ט-ר מיה נשל ימ'ב
 .ועמה י)בסרברסשם( י '11 ייעדתי :171 ע שך:תיצ רקביה, של עולו עליהם קבלו שלא ירמיה, של דורו זה שם( )בטדברגעול, ,ע:י:י]י :ן צו:."י,.לנייש :דעג("צ י;?1'ענן ' יו'

 , לעיניו שחמו צדקיהו בני ואת )רינ( ( שם )במדבר לפניו אוהה ושחט , י"ב( ה')עמא
סיב

 ותקונים.הערות
 נפסיקח6 גס -tOlk- b5Wlk סת6תר sP מסעיי 1ג54דששט, ערן עיין 6דוסן 11גרד(

 61בתס תלונס דגרי ים רוווי עלכות על רק וווווסלתס, "חריס ע"ים ננד וכשד מלוסדגרי,

~tsP
 תפני 3רי( סק3'ס. ם:ל

 ק
 1 :ק 1

 ק
 כו',

"6) 
b'k1 מסיוט, כוונת 

 ק

 לניר 715 נוס עור, "ל עם לטסרת נפונס עס(ר, נערי נסנן פעולתם , פרס לש ,עוקם
וב ל י ד 6ל" ,ג ספסיקח" ועפ"' תתכנתו, עותק עד 5סניע סוופרס נידי ע5ס 651 ע"כ, 1IPSbS,נרורס  נעמית )רז( לקלעיו-. סדי( נסוד ותתוווס )סחרורן סרס יומת ליחן גיתו, נצתן נירטפס

 וניל  "קספ6רד, מכ"י ו11סמרס,
 סרס,ז
1 bnr'l לדתות רנתי 

 6ת1
 , טרם

נפסקי
 6"ר 'ר"ס, ' , ,: 3ננרס ל0' (3ת כי פיד, רנתי וכפסיקתת אחודן,

 ור3'גו גךו5. ט3ח 5רק- סוור גודל כנגד ר,ל פו', (3ת כיסס"ד
 חוקת ן. ק

 נו" ור .,ןקליקת,,
 ת"ק וקינתה )י'( י,ןDllh btct 4, נען מ, ולן

 4ל:: :ש1מנ "',.י,ילעןו% 1ue'b1,olclno~c(ןנג נ"י 6יפרכוס סנני. סר 2ט)1 ריסי ננגין דיכוס כי סחוב" עיי ס"1, י(תלקמן
 "סר נתלכיס סו6 סוס, סתקר6 %6ס לשניו, 5דקיסו גני 6ת ננ5 ת5ך ושחט .נעתר,
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 דגיך, בית ואת וף בית את וישרוף שם(, )במרמר דברה את ושרף ז'( כ"ה,שב 1"פף8ת
 ירושלים בתי כל ואת שם( )במדבר ונו' עורה את ,Q(f נ"ב ירמיה מ' כ"הע"ב
 גרול[. זצ"ל ששלך( בית ואת)ריד(

 אותה קורא הוא למה שם( )ם"ב באש שרף
 טתנין )רמו( היו שבו זכאי, בן יוחנן ר' של מדרשו בית זה אלא גדול,בית

 )שם(ן הבהן, )רמז( זהנבוכדנצר, שם( ולקח,)בפרבר רקבנה, של ושבהוגדולהו
 הפרה, שריפת חוך אל והשליך ועזריה, מישאל חנניה זה שם( )במדבר1, ושני ואזוב ארז עץ יצ(, לש )ירמיה עליו שיפה ועיניך קחנו' שנאמר ירמיה,זה

 זה מ'( יש )במדבר ואקש כ"ב(, מ )דניאל נורא, די שביבא המוןקטיל

 )במרבר איש , יקב( י"א )יידעי ישראל, נדהי ואסף לנוים נס ונשא שנא' ,הקב'"
 שם( )בטדבר מהור, ל( ~1ff )שטות מלחמה, איש וי שנאמר הקב"ה, זהשם(
 רפרה, אפר את י"ל( א' )חבקוק ברע מראות )ריח( עינים פהור שנ' הקב"ה,זה

 מקום אל )ריסן למחנה, כמקוץ ורגיח ישראל, של נליותיהם אילו שם()במדבר
 למשדרת, ישראל בני לערת והיהה , מהורה שהיא , ירושלים זו שם( )במדברמהור,

 לעתיו אבל , כהן מפי ומטדורים מטמאים ישראל , הזה שבעולם לפי שם(,)בסדבר
 מהורים מים עליהם וזרקתי )רכ( שנ' ן למררן עתיר הקב"ה אלא , כן אינולבא

 כ"ה(: ל"ו )יחזקאל אחכם אמהר ללוליכם ומכל מומאותיכם מכלומדרתם
 . אדומה פרה פגושתחסלת

 ותקונים.הערות
 ס' נדקת יתנו מס וגליון יוספר'ס, פי תתנין, )רמו( סגדו5. 3'ת כל , מס ו3ירנויסונק סרך גדול 3יח כל 1"ת מנ"ל,, תקנתי סרק, מתלך 3ח 61ח )איד( 3סנ"ס. 6גכיריתתי
 לתקן סטין תפריס SP3 P~r וסג"ין נותגין, נטעות רנתי, ו3פסיקת6 6קסכ*רד,הכ"י
 ונפס'קת* 6קספ6רן, נעי hntS וגו', קתגו מנבתר k-fny (ס סכסן גרמז( תחנין.סג"ל
 סעתת'ג 3)ו6וור רוקת וני5קיט טס,רנתי

 וןר~
 וסכתם מתעתיק סוחטת 6101 ססרס, 6ח

 ינו'אתנו סקר* ס3יor 6 ועל נגור 6ותו וסם סכסן ירסיס 6ח לקר סנניכךגגר סכסן ולקחסדרר
~rc 

 עגיו. סיס ועינך ג'5 , עליו סייוס ועיניך ייז( 'רסיס. עג ננוכדנגר 6תר
 נלי רע, כחיג ונווקר6 רנתי, ונפסיקת6 6קספ6ד, נכ"י ))631 וכן לרע, תר16ת)ריח(
 עליכם, לל עליסס, תרקחי )4כ( טסור. 3ווקוס נ"ל טמור, יוקיס "ל )רקא(ע"ת.

 וע"( תספס'קת6, ססי6 מס, נרסס לoh 6 . רת"D 6?1 סרוקת כווןולנו6תר'ס,ס
 טסוריס, תיס עליתו חרוק , וו(כיריס סרך 6שר גרוריס, נכולס תפן פרס, לכ' ספייטןיסר
 נחט5ך כסן תקרך , "טמר 6ותס ו)עוויס , תנוסר לכנסם סרג , חוק קפצון נפיוטגס

 . סכסן 1IPSh וזקת דס תתור כנוכסן (רוק טסוריס , וותכסן63(31

.--
 ה'. א ק םפ

 החורש.עשה
 למועדים ירה עשה )ב( ב'( י"ב )שמות , חרשים ראש לנם הזה ובחורש)א(

 לראיר, נברא לא .יוחק א"ר י"ס( קיד )הרקים טבואו, ירעשמש
אלא

 והקונים.הערות
 פרסיות, וו5ר3ע רביעית לשת לכס, ס(ס סחדס קרירת ס'6 סעודן. פררת)א(
 ע"3( )ל' 3נוור6 סס 61)ורו 5כס, ס(ס ספדן נר3יעית ChffD כ"ט )תגילס 3יוסגסכדתג1
 ירחי עכס ןב( נרסס. ע"ס נתוכס, לסיות ניסן ר"ח סמל כל רניעית, ס3ת סי6ו6תס
 פתיך , וכלסוגס ככחנס )עתקם .סלת סכסק6 סכל , ס"1 מערס פרס 3פ' מעירותיכנר

 סססיקחי, נסס , תחס"נ רתך תסלים ניפלט יצגי ס(ס סוו6וור ומתחלת רנתי,ספסיקת6
 וווונ" 1ap' רט ונלר ספסיקת*ן נסס נ'כ תספו, רת( תסעי ריר קעקועוכן.

 3י1קק
סיטן
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