
 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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מב הששמא
 מארת )נ( י"י( א' )בראשית , השמים קיע בר. מאורות יהי בלבד. חמה , נל"לאלא

 בשי חפריה יוסמי )ח( חמה, שקעה א"כ אלא ללבנה מונין שאק טכאז)זן  טבואין ידע שטש אע"פ )ו( אטר,יוחק ה פר ד י י4 ףח
 מם קט)במדבר

 ע ק
 ארבעהש גיא בה לית עי )ט( טונה,

 בשזר עזריה ר' )י( חמה, שקשה א"כ אלא ללבנה סונין שאין מכאן (משוקעת

 ב שעתידין רקנ"ו שצפה לפי הלבנה, כבראת לסה א"ככתיב,
 נבראו שניהם , סיטון ר' בשם יברכיה[ ר' )יא( . אעכ"ו אחר היה אילוטק

 'יו:בע%ט21עס'יימהקבלגשתש"'ב;(,י"'4םיעניג
 ותקונים.הערות

 סיגינו לסורות ונ6 תמר, ר"ל כתע, תצרח )ג( "פסיקתת", מניין מס וחסר , רוו'נסיתן
 וסת"כרתני6 כתיג" ,וותרת י ת סס וננסר . 4ת6 1נ"ן וק נתלתסס

 קן 06 5י זיגגו,:לס
'P1tD'DI 

 ר6ייז3 וכן חזרת, ייני נפ' סטורים, :נע5 1

 ע"נ.- ת רסני כוון ר(4וזrsi 4-~ 1 וו6רת ן ו : ' D'rih ך6יורסיסס,
 נד קיסרן )תנו"ות ת6תר"6 3'"ת מכפר סעי, נערך לתם 3ית ת(רחיוז ידרוסתיגרתך, דכפי )ה( ~pu, סוד פ'3 ר'ס 3'רוסל)וי גנגס כו', סילף ר' )ד( כו'. ס6סכרס spנרניעי
 6עפ'כ ור'ל תנוקו, ידע סתת כן לע"פ נ"ל , %ו : סוור 6עייפ ג( ע"6(.ס"ס

 מני16; ייע cnc , ליועדים ירח סעסס ,ע"פ נכמס סגוסת6 פ"ו, רט 331"רנטשת,

 סס, ר"ס 31'רוסלווי כווקיס, 33ט פר ban 6תי ר3ע:6
1 

 רילר "ע '

 עזם ליעעדיסוירח
 ז[

 ס16ן נוכלן )ז(רעס5וי6. רנתי לפסיקתםנתפרס

'תן סרנ ערונס ('ל( זוען ת-(ר"ס סניול סרגסתגיח
 סי6 ,1 : ח"5 וםנ קס"ח, '

 פי על חסנעיגו סכל ש ~,Shltחסונת
 0לנג0ל

 ם תעת חמסין 6גו 6!ן לווס
hSbDh מגיס,  וליתימ  וליווערימ  ליותית וסיו כתינ ד3תרוייסו תסוס סתתת ןקעס כן  

 חסו gh/ ים  נער ויוי ערג ויסי ניכחינ  וסעיעתס סקעס (ריחת 6קר סולכיסוסיתיס

 ספור לעת זועת ותר ופחד, ניר nhS~ תחם[ כל "3י נפעט סתודס ]לפ' סעלירינימי
,1Ph3"ר לוודרס רס"י 3ס" ועיין עכ"ל. 6חד וונווז ערנ עי ווערנ ויחיד, עז פן וסר 

 נעל י4נ"ק כן מש :ע3:ן ערם1פ4
( ) 

 ונעקרו , סד"כ נמס 4 6ות סדורות
 עסט6 חספזו ר"מ תסעי ונילקוט תכס. סס נגדו וגרסם ייסטס, תתס"3, רוו(ת0ליס

60'pfל 1,צי 
 4 ע

 6ר3עס hSh 03 לית כדון עד )מ( עוור. נרכיס ר' ותתקיל (0, תסר סס ר"סמירמלווי

 י:צ0זגצ ' פ-י בנש:ב:גל:,ע4 ש::ך'ב
 ינ4'"ן "'ם"ב:ילן", :ן:4תלג., ,4עה(שנ:'14

6קספ6רד
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 חשישמהמת

 ,גגנגן"::נ עגהביעןםו,:1:יונל"ע
 וישראל לחמה 2 זי"ה שיוניו יג( ) רו2גים ראשי אלו )שם( ם,11%י%השנ

 רל2
ומהשבות

( 
 שבילנו, 2 )מז( המלוכיוה, את אביט אברהם(קבל

 תורה, )כ( ומלכיות, קם, , ' )י , י וא%ק לאשררםהקב"ה

 )כא( ם'( שס)שם
( )

 שם )שס עעק ר
nrw 

 שנ' , מלכיות )כב(
וש

 ותקונים.הערות
 "לו .תועייס )יב( . יס וע"י (ס, שי היו, ק, 6"ר סגוסח* 31ע.1סלתי6קסס6רד
עצ ע"כ, יוויס, קדח עד דכתינ תרסיס, רכסי 1Sh וליווים ס', נוועדי 6לס דכת.3ט31'ס,

1
1 י '.6

 נרעס~י6ן דפוס רנתי%סיקק6 ת )יד( ("ל. תגר("ס ענ6ק אפריס3(רע
 עםעו, רמות )סו( . לתעלם תוסינ ס(ס מסווקר6 סתקרס ת[3 וע4( ד"6, תלתפסוס
 נתאתר , ספסיקת6 נמס קפ'ט רת( נ6 נייקוטחת6

~ff'r 
 סדרמס יססוויט עסת, ר13ת

 3mhnמ3ילנון6רגע
 מילקוט וו)ונ6 מס"ס רגם נעימית נידרס ו" נ% יזליגו מעד

 כיונת חס 3ע1לס, סנעוווד כדי נחנילגו.שז( כלותר קלעו סגי' ומס תמיא, רפןתי(לים

 3נייוילנן, ותח36יסס כיי6%ות'ותלכיוחץ
 לזועי

ctk-n סחעורר וכן ,1 תקו לנו 

 ע ו~ךזןץ;,לי
 ג:ן"':"%";ע:נכ:ןן::י

"nrnqtD 
ICIVW""3נ י:יציבף:%,:%ס,י 3:נר 

 3כל סיכם (bSn :4 ב6:ןי:ין "c~r ןעג, מכ" תלת DC::ו%ן"2גצך ג:גק":%:ו:ן:גי
 . סקרניות (כות סת'כ, ופי סתקדס", "31'ת 3נוקוווו נכתר פת'ד 33"י 1קר3נ1ת,גימ'

 331"ר , סלפין'ס 61ת סקולות 6ת רוקות סעס וכל סנ6וור תורס, bSb לסיד 61ין ,סייס

 מס סוט נתדרס ניסנס, )כא( פגה. נ[ו)'ר ועיין ספסוקיס, תז סרכזות חסריםמע

 נוער ס61[ מננסט*,1
[ 

 65 )מעט ק 6ור למר ]נ"ל כג'ין איי לי 6סר וכתיג ר,
(DS,ו : ' סר'ט ותדרס וגו', 6יתס1תסכס הה ר ק) חמכם 33ל1 
]ז, 1מ עליג גופלת נפולס תרכס ליווים וסגם פס"ד, 331"ר לדוס. (ו נופלת "f'V (1 גדולס יק,(1

1
 kish~ 111 סלקום "קר נגהע "1', וו נחנה עקל.,;)0[ ע,,עקו" SvnS~".מג סו6 כי טעוחעסו6 "6(שסכ"6 :ס הניון ב' ]טעקסם 33ל 'דב:וטסי , 31ל:1 ש ת 1,
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מג ' ההורששאח
 שבביך זמן כל אברהם דקב"ו ק"ל י"ב( מ"1 )שם , וגו' גדולה השכה אימהוהגה

 ועתיר )כב( 1םלכיות, מגיהנם בכמתים, ניצולים 491בנות, תורה כטן בשתים,מתעסקיט
 או )בג( , לגיהנם בניך שירדו רוצה אחה במה ליבמל, וקרבנות ליהרבבהם"ק
 שנ' טפם , הטלכיות את לו בירר אברהם )כר( אטר, פפא בר חנינא ר' ,בסלכיות
 בדכתיב אבינו, אברהם אלא צורם ואין ל'(, לנב )רברים מכרם צורם לא כי)כה(
 אותו כל אמר, לוי ר' בשם ברכיה ר' )כז( עמו, הקב"ה שרתכים שם()רברים' , הסניהם וה' , א'( נ"א )ישעי נקרהם בור מקבת ואל חצבתם צור את )כו(הביפו
 לניהנם אברור, מהם לאיזה ואוטר ללבו, ותמה יושב אבינו אברהם היההיום
 והמה יושב אתה מתי עד אברהם וקב"ה א"ל ,  nwp) 171 קשה זו למלכיות,או

 ברית אברהם את זל כרת ההוא ביום הה"ד לבך, 0ן מילניה ]פסק  )כח(ביבךי
לאמר

 ותקונים.הערות
 , 3נ~רותיס שריל של עיליס0 שסתסיכס יון, ד  סשיכס 6'( נ' )לסתר לחסורי,מתלך

 (ו "יונס יסריג, 63לס' חלק  לכס  סבן סשיר  ערן על כחנו Sh~cl, יושרתשסיתס
 DnP'ht  blpnJJ  רתילסן  ]%3ער5 דחעס רניעי6 חיות[ ]3))קר6 ת'61 וקרו דכתינגיוס,
 ונשות ע"כ. ('( [' )דנאל ית'רסן ]3ווקר6 'תירץ ותקיפ6[ ]נווקר5 יתעופיו6יזתלי[
 ועתיד )כב( . ע"ס סכחוניס תן "חרות רבות ווונ'6 דנ"ר, קת6 כליננך סגי' פני,רנס
 תסיס תיקוט , פט"ו רנת' 31פסיקת6 , סויט נידרס ובס , לי3טל וקרננות ליתרנניסת"ק
 כקשר 5.ל 610, וטעות ציחרנ, ו3יסת'ק לי3טל חורם ועגידס 3"ר, 3סס תשל"( רת(סם
 חסר ולפגינו פת'ד, 3'ר 3סס ע" רוו( סוד לך נילקוט 63תת ס61 וכן פס. לפגינוס61
 . סקר3לות לנטל 3ל'ך עתירין פניי  ו3שוו"ר סנ)עת'ק, סשתטת סו6 ספק  531י 33"ר,זס
 3יולכיות, 16לבג(

 כפסיעתי
 6ת לו גירר 6נרסס נבר( ליולכיות. שישתענדו 16 רנתי,

  D'Sk-n עילעוט שם, ו3שת'ר תשו"ט, רנתי,  ונפס.עת5 6עספ,רר, 3כ'י כשססוולכייתי
 ור' לירי יר' יורן רי , ןס יסר עור לונוף 33"ר, לפכינו 35ל פוו'ר, 3"ר 3שס תשוורוון

 3רתפי
 תגילי

 bS ים  סס"ר  ס%לכיח, 5ת לו 3רר וסת3'ס  גיסנס 3רר  י3רס0 יפרו,
 גור, 6ת )כו( מכרס. גורס כי ל6 06 נ"ל תכרם, גירס ל6 כי )כה( סתלכעח."ת לו נירר 36רסס פפ6, 3ר חגיג6 גר' תבוזר על תוסג סס"ד וססעס  תכרם,  5ורמכי
 ר'  )בו( 36יכס.  36רסמ  6ל סניטו 3'( נ"" )ים "מרד סנ"תר תקרץ ודרס ניר, "לנ"ל

  סולל-רשנו ר' פוו"ר 33'ר 36ל ו3ססיעת5יר3תי, יעסס5רד, נכ'י כ"ס לוי, ר'  3סס3רכיס
 31פסיקת6 6קספ6רד, תכ"י פסק 4לת סימפתי לנך, חן ווילניס פסע לכח( hnh.ר'

 סנוס' סיכוירנתי

~DD 

 סוס סת,גס סונים מפריסן (4ע 3על וסגנון ל3ך, תלכי סד6
 גער, שלניב ועי' , תלנך" ,וולכי6 נתקוווס וסנינ יוסנרת, עליסס ויחס לנך" "וולכיסוול1ח
hS,לו וו6ין , וו16ווס סעיר ,nbr  סדין עטע סני', פנו'ר ולנ"ר btw)1" וסידי כדו.  זון 
 פירוסס, 1ל6 16תס תמן yhc(1 וסודם מוולס, גנ6ור ת6ך חדתק תוסנ", גריס סם,וושס

 תל3ך, זולגיך סדין קטע פוו"ג 3"ר 3ןס r.p רת( לך מילקוט תול'ן, רוז תסליםוכילקוט
 ורייסי %יליץ, סד6 תקע פ', ווותור  סו"ט ו%3ררס ע"כ. לועזי וסוך לער פי' כנרוונרסס
 ר6ס ע"כ, ל3ך. תן hriStn סד6 מסע  רסתורש, ספסיתת6  3טס ס3י6 קטע, ערךנערוך
 6עספ6רר, כ"י ככיססת ממביא, נ'צ כי וסיתת ס14ת, ס%לס פלי על ענרו טעיות כנוסל5

ופסיעתי
 פלס וסיג  נפטפט, ולי יר 3תחע ("ל פסר("ס סגיון יוחס - רתס יסר רנתי,

 עיר ולפוחס  55גסיסטיעייט(  ךיווטסל15יתייט, ולנע, לער שפתרתי  י((א"ג"איולית
  כן, סלוסת6 סיתס סילעוט, 3על לפני  שגס ספן  ויין זולגך, ןס לער סלת סעלץ,לכיונת
 כחג ולכן וו6ד. סרנס רגיל נ' ל6ות כ' תן וטעות מלכיא, תן מלביא נעריתולח"כ
  רש'י 63ות'יח 6ך 1 תעכס סנוסק6 מיחס נ3"ר ונס לועזי. וסו6 נער פי' נגדוסוופרי
 ב', 5ית תסר גויליך,  סו"ט ותתדרג ם, מעשית נתחגרו, כי 161חיוח נ', כ16ת נ'גר6חס
 סעלתס רופי Sc לתלווירו לתס'ר פ"ו, סוף ר3ס  3ד3ריס לס, ישות עור ס51תוסתלס

 ל6ו  ו6מ יפס, סרי k-nlh יורפ6 5תס 05 יכו'. ר3ו 5ל wth סניך לר5וסויפלכיי
 hS  (ס לשרוסז  סבן תלכד  לולס ע"כ סס, סערוך סל סה"כ וכחג 16חס, חרפר1סריגי
OPDיידו ריח, ולי 

 לנזלי
 וולכי6 ת"ל תלכי6, נערך ס%עריך סתעורר ועץ נערוך, כלל

 ונתלית פוי. לען ולשון רע, נגע סי 53תוחו, מלינם ~'ל D"U תל5, כי נס'מלראותו
כסונר
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פפ  

 בפרר אברהם אמר פפא בר חענא ר' לאפך, מהו )כס( יזח( ט"ו )בראשיתלאפר,
 וזע חנינא, בר חמא ור' אידי ור' יודן ר 'לם"לוקת באנו )ל( להלכיות אחלו

 )תריים לראשינו אנוש הרכבל ט"מ , רמלכיות את לו בירר הקב"ה , רבי בשםאחד
 בר חיננא ר' )לא( ובסים. באש בנו כאלו , ראשינו על אויה רוכבת יקב(6"1
 הה"ר לביתו, נזקק אדם שיהיה כדי , שחשבה וטחשבות נפלאות כל אסי,פפא
 תאוה לו שניתוסף )לב( עוד, מהו כיה( די )בראשית אשתו את עוד ארםוידע
 בין ועכשיו מתאוה, היה לא , אשה רואה אדם היה דא אם להיעבר , תאותועל

 לפרגמפםין )לר( רמז אחא, בש"ר )לנ( יוק בר אבא ר' מתאוה, רואה אינו ביןרואה
 כל אמר סימון ר' )לה( , לבתיהם בסרתה ובאים נזכרים שיהיו , ימיםולמפרשי
 נלוי וכבר תורתך, את אונה יקבלו שלא )לו( כדי , שחשבת ומהשבותנפלאות
 בשביל עליהם, כמהזר נראית ולמה הורתך, אה בקבלים אוזה שאין לפניך,וידוע
 אלפים אותן כל , אלינו בחשבונותיך סימון דא"ר )לז( , שכרינו מתן אתלכפול
 רקנ"ה היה , ממצרים ישראל יצאו שלא עד , שנה ושטונה וארבעים מאותוארבע
 החרשים, את ומחיש השנים את ומקדש , עיבורים 01עבר , חשבוטת ומהשביושב
 בארץ ארון ואל כנצה אל דל ויאכף הה"ר להם( מסרן ממצרים ישראל שיצאוכיון

 הרי . ואילך טכסן דקב"ה להם אסר , לאטר מהו א'( יב לשפות לאטר,פצרים
 ב'(, שם )שם חרשים ראש לכם דהה רחורש שנאסר , לכם מסוריםהם

ר'

 ותקונים.הערות
 ומל ויליגר(, שלת טיס )פ5 נתעריך נס 6ך עכ"ל, מערוך 3סס סקויס כתגכס1נס
 סו6 וולכ'6 לזולת ועירומו לראוהו, נתקוס באכרתו נתלת ob כ' "יננו ותקונווולכ'6,
 כלכיס, עלך סוווספי וכן סי6. ייני סוולסון "וורח',כיסר

 ווי סוודרס דגרי סני"
 ך"ך,

 לצחר, לדוור פי למתר תלת olrn 3כל כי ללוזר, תסי )כט( מלס. נימי וולכ'6 פלוכתג
 63נו )ל( 3תלכיוח. ןרינס 36רסס סי6וור למזור ודרס 36רסס, יכתר לווי 3כ6ן36ל

 לתקן 31ריך פג"", סת"ר וניגררם מס. חסליס ונלהיט פוו"ד, מס 33'ר עייולתחלוהת,
 תיננ ר' כי ור'ל סוור סע6 3ר חיננ6 ר' לפני לווח15קת" ,נקנו סיולות ולסגיגלפגינו,

 פס"3ר
 סנולכוח 6ת לו 3ירר 36רסס 3"פ מיננך ר' ליעח נ(ס.י תלקו 6'די ור' יודן ור'

 r'Scn. רוו( סס תסלים 3'5קוט לנכין סו" וכן סוולכית לו.6ת גירר סקמס יודן ר'ולדעת
 . ספסיקת6 3סס n'ScnI רנו, תסלים ני"וט תי63 י תנור כע6 3ר תענף ר')לא(
 ונפסיקת6 פכ"נ, ננ.ר כ"( 6ק6, ר' 3ןס ~ג( עכ"ג. 33"ר תי63 , ח16ס לו סניחוסד)א
 נ"ל לפיגתסט'ן, נלר( יוחנן. 3ס'ר בגי' תסל"ת, רנו תסליס כילקוט 6נל סס,רנתי

 ספסיקת6, 3סס תםל"ת רת( D'Srn מילקוט *קספ"רד, נתי לנכון כוווססן6לפרנוויוטין,
 לפרנטטי6. ל313 ונדפוס לפרגיוטט'6. רנת' ונכסיקת6 , 6יגנס -nhrk סתלס פכיגמנ"ר
Sff51

 לכרגווטיחם"
  סינדל( וווירע והמפר מסורס כ"  (('8ז"אצם%9 כיינית פרנווטי* כי ,

35ל
 פרנווטיוטי

 jnpayeatstdg יוני  נלבון  סוסריס ס"  רנימ  נלבין  ופרנתטוט'ן יסיר  נלסון

וופלי
 ופעי פל'ס פיט רי!  3"ר פרגמטיא כנוו  נתררסינז טרנס

 נת"ר פג"" סת"ר ופיט,
 וחנסופי ופלד  פיט  סת"ר פרנווטוטוס, תסעי, ופ' תוסופיסועת,  ופיט,פרג

 פ'נתר3ר,
 ,  פרגפטיטין פ"נ,  רי( וי"רפרגתטיוטי.

 , פע"ו 3"ר 3"ר, יתרו ~כילתי
 ותנסופי

 ריו
 1ffh סגי  ספסיעתי.  DCJ תול"ר רפן  otlrn  נילעוט  סיפון, רי )יה(  ורופיסמ.מרופס
סיפון,

 3ר  סנט* ר' תירי 5תר יתר פפ5 3ר ענינן רי  סגיר',  פט"ו רנסי ובפסיעתי
 ,ר' סגולות סמתיט נס 6תר, זולת *פריס (רע נעל סגנון וותק ל313 31רפיס  6תר,פפ5
  3רטסלייי רפיגז  וסופר! ן סלת סכתיניס עוור" פע6 3רחנינת

 עכזן, 5"ע 5תר תצמ לפ3 ,
 רנר *וור ~"DffJP טוי,  אפי' תורי, תלת לפרס  סוועתעיס 5סר סוסז  חס אתך כסוג ס"וזועתי
  כל , סור' 6וור פפ6 נר חנינ6 ר' כלפניו 3ס,6נור  6קסע6רד ובכ"י פראג, רפיםרנסי  נפסיעתי ס(יפ סילת שמרס וניתפ בטטות, ח'  ין ת' נעמתה ויפ"כ שכתוב,  ושררםיתר

 hic "?( וצתיי;  c(#s  סגו לתקן  ים לפיזי  לזעע ירמ  סיסי כדי סחם3ת ווותרנית)פלקות
 סיקנלו. כני רדפי  נפמיעסי פנל  ת(ל"ס. רוו( תסליס וניקוט 6קסס6רד, נכדי כ"סיק3לי,
  !נודפנו  תסליס והלקוט 6קסע6רד, נמי כ"ס מיתון, ד6ן4 )לו( סנטנס. סנוסת616י6

 סגי' 3רעסלוי5. נרסוס  35ל 1ל313, סקל6נ סר6ג זפוס רוחי בפסיעת*  יכןספנויעסי,
,

- 
 ופיר ן .
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מי החירששאה,
 זה יגב( י"ג נטשלי לב מחיה ממושכה תוחלת .8תה, אבא בר הייא ר')לה(

 זה )שם( באה תאוה חיים ועץ זמ!, לאצה נלפגינוםלה אשהרמארש
 . סיר ונומלה אשההמארש

 שנים, שתי נם( לאחר ומלך שנמשח רוד זה לב, מחלה ממושכה תוחלתרמו
 בזכות טה ובוכות , סיר ומלך שנמשח שאול, זה י באה תאוה היזםועץ
 חולין אוכל ושהיה )מב( רוח, ושפל עניו )טא( שהיה בירו, שהיו מוביםמעשים
 ושקי )סר( ישראל, של םםונם על להום כרי מטונו, את טבזבז ושהיה )מג(בטרמה,

 ותקונים.הערות
 לשל ועין סיתע. "'ר 7"6 וףל סו6, ט"מ כי מנר6ס כחג תסרקת וסמק 6111sD'ר
 ו""ר לגרוס 1)"ד נכלן 'נדק מיווון, 6'ר  יגנזו סלסניגו סנה ולפ" ליס,סערם

'ltWD נרעסלוי6. דפוסכגירסת Ds)b נסס סו" מלפגיו ססת"))ר רנתי מפסיקת" גירסת לפי 
 סנורם ))סר('ס סג"ון ניגסת יותר ינדה "(י פפ6, 3ר ,חנינ6ר'

 נפסיקת"
 רנתי,

 "'ר ס'ג פ"6 ר'0 3'רומל))י 3סתhJlnk- 1 סיתון, וור' ס~תר סו6 ולדעתי סיפון.""ר ד""
 עמית רנותי לסענר קלינו, ותתס13תיך נסל"ותיך "לסי ס' "חס עסיוז רנות כתזסיתון
 וסס נקנרס סא וכס ע"כ. "לינו ווותס13חין נפל16ת'ך 61ילךו)כ"ן

 נססיקת"
 סלסנעו

 ר' )לח( . כו' 6לסיס קותן כל נ6רוכססלסון
 ווןל' ני5קוט תונק , פתח "3" 3ר חיי"

 3סס תתקיןרוו(
 ספסיקת"
 קס"ו סיחן 10צ סיקור ונתחורת פ'"(, סווו"ל "גדת ונתדרס .

 נכ'י כ"ס , מניס סחי לצחר )כ(( ונומ"ס. ~Sh1P נוודרס וניטלס, נלם( ספסיקת6.נסס
 . ס)יס כחס לצחר סגי, רנתי כפסיקתך 36ל כחו"ל, 31))דרס וכילקוט, ,6קספ6רד
 רות, ויפל עניו מסיסלמא(

~ffll 
 לכד, וסקול %3 סם, ס)וו"ל ונידרס 6קספ"רד, נכ"י

'S)bתידרס yp3 ,6.נידו ססיו. ועע"ט כנוות פכות 'מנס, 6סר 3כל תסו 3ת6תר פי , 
 ניל כל, חולין ו6וכל עניססיס

 עניו,-
 ווסס ייי נעל וו)סרנ נטעות, מויו נסתטס כי

 "תינות Cplc1 "חד נפקוס רק לעניותו, D1~W תנצחי ול6 'דעתי לי כת3 לכן (ס,נעלס
 ונתכרס נורך, לל6 רב נדוחק ונכנס ע:ס, וכו' מסקל רניעית לסליות מנרך"3י1,

 דפוס רנתילססיקת6
 נעינז, קטןאחס 06 ))סו)קרtri1)nlwi 6 ר6יס "גי" נרעסלו'"

 לו וסיס עכ"ל. כ"ג( (b~c כתחריט חסי 16תווכמחרפו
 לסני"

 חז"ל וורנר
 סט כ"3 יוזו"

Jff~.כ""( )6וח נני6ורו סניך (ע תסר("ס וסנ"צ עין 
 נחג" וסו" החקר"

 סכל,ס, "ל
 תזכור סו"ט כנדרס נטסרס, ח51'ן 16כל מסיס )סב( ל. סיתן סם ולפריס פרעועיין
 והעליס פסוק 6ת סטנח 1.רס כיד( ט' )סם סנ6יור נטסרס חולין 16כל ס16לז',

 16כל שגיס וסחוס, -plG "'תר ר3' וס46ס, ססוק 6))ר 'וחק ר' סקל, לפני1'סס
 וסחוס, ססוק "ותר אלעזר ר לזוור גריך ולדעתי ע"כ. נט0רריתילין

"DP1 6תר רסנינ 
 ~bp 6תר ר'י וסיס מק6 רס3'נ דתגילס, פ"6 סי נירוןלתי נסנס וסת"תר טופססק*

,a1lb1'וכן שוק, ת(ס 6תר אלעזר ר bnth כ"ס ע"( נ3נלי ,b~ve ומעלי", ח6י 
 סחוסן וניוירס . נרשי ע"ס כו' ותסס מזק 6))ר אלעזר ורז . כו' ו6לי0 תוק 6תר יוחנןר'

 Sblnn ר' 3סס סו6 331ל' גנירוסלווי ומופס, סוקס "ווור rPih" ר סטנח וירס פ'פחד
 תסר"ת ועמס כי, לשת מתעתיק, מעיני נ' mh ונתסוס רשבן נאת כתונ סי("ך נחעמ, 3ר סטי"ל ר' 5'ל ספק )נלי וניעס סוקס 6וו)ר לקית 3ן 11DWC ר' )חתני(,3ר
 4ק 3ן מטעוןר'

 סוקס לזוורי ורנון ורוסס( hpn סס ~נשי ונירוסלו)י כסמפט, סל"
hntShlכיו"ר ונסדרר לפגינו וסנס . יוחנן( ר' נסס סו6 3331לי ננירוסלו)י 

 31פסיקת6 , פי""
 ס~נח וירס סכתונ תן נטסרס תול'ן ס6כל ~tufil נו)דרס כווו סר6יס תוhS 63רנתי
 סיס Sb~nr מסקרינ )וס סל6 קר6 ווס6י ר6יס סו"ט סתדרס סניך 6יך ולדעתי .עו'

 וקדסיס
)TS' 

 . נטסרס חולין S~,hc סקול על רסיס ת(ס ווניל
"tbb1 מנוס ונונס ססר6יס 

 סגיך 3טווו6ח תדפיס ל1:6ל ואסור 51bc bnu rh סיס 61ולי קדסיס. ל6כע סתו6ללו
hihג"כ: כלפיס ליכול ל4 סותר וווט.( 3טסרס תולין גס יוניו כל ליכול רחל ססיס ויאי 
 . נטסרס _קדסיס מכילת ענ))ס לסרניל כדי 3טסרס תולין b,b' סל -~DUU עקרי(ס
 13)שר נידרס ווסס 31'7י י"ג, סיתן סס "פריס תרע שין כחונו, "ת ת3(3( ומסיסנמנ(
 תסר("ע סג16ן דנרי תכוייס וו6ד, דתוקיס סי"ו) דגרי נויי ענדו כנוד סקל נמר(פח6.
("ל,

 ויליי
 ד3רכות בתוססתך ר"יס h'3a לענפו מנער ססו0 לכו, וד"נ ס"תר ונונס לס

פיד
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אמרשת  
 תורה, בן ומהיה )סו( אמר, רל בשם נהם-ה ור' )5מ( עצמו, ככבתי עבדוכבור

 ום'ז(. ם'ו י )משלי יםלוכו מלכים בי ישורו שרים- )טז('בישכאטר
 שהוא וכיון ויראה, אימה לו טתנין אדם יחמא שלא עד 'שמעאל, ר' הני)טה(

 היה אדהים, חמא שלא ער )נ( שדוי ויראה, אימה ע4ו נוהניןחומא
 .עד אגריון, שומץ היה .שהמא כיון איטירוןן, זצ"ל סכון אי )נא( הקול אתשוסע

%א

 ותקונים.הערוה
 נו. כי~6 ענדו סקל לנו, ת"נ דכתינ ענוס, תפני nDS~S 0"1ל (כס נוס יופניסיד,
 פ"י", נת"ר ונתדרס נחוון, נר יסודם "קספ"רד נכת , נתוויס ור' גטה( ע"ס.וכו'.

 גחויך, ר' סורס סט"1, רנתי ונפס'קת6 נחוויס, נ"ר יסודס , תתק'ן רווו חסלימילקוט
 הורה. ונערית סוולס, נסתנסס ולח"כ נחוון נר יהורה ונ"ל סו6, סט"ס נידי, ספק"ין
 למטס עליונים , וגו סייס גי )מז( . הד מיתן "פריס (רע -עיין תורס, גן פסיס)סו(

 נזוקר" כי לייעלםותחתונים
 רננן, פלכי ווו6ן יסורו, סריס 3י 'יוליכו, כלכיס 3י כח31

 'תנכו. וולכיס נ' דכתינ מלכיס, "קרו דרננן לך נונך hb) ס"3 )נימין 3גתר6כ67יורינן
 נסוד סניון )כי , ספסיקת6 נסס מסיג רנו( ממפריס נ'לקוט hJIW , יסווע6ל י' תני)כצק(
 וכס ווכחו. מנס )פ' חזית נתדרס גסגס וכן סוס( סיו"יור על נס חוסנ מלפניורת(
 ר' חני ונ"ל רס3'י, תני פירז, סתו"ל mJhJt , פה6 נוו"ר נתדרס "גל ס6ווור מסחסר

 נוחנין סם, רנתי 3פסיקת6 יר"ם, 6יתס לו נותנין ס"דס ע(ט6 סל6 עד )טס(יסווע6ל.
 מסחטו מן, מיותרת hunt" "סל6 ס6לס ס6חרוגות סמלות וסתי יחטף, סל6 וירמס "יתרלו

 סלפמו,ויסורס
 כחנק ני16ר, ניחר סלמון סס, קנית ונוודרס סס, כע"ר נעדרם ולית"

 ומתפחס ויר"ם, "יונס עליו נותנץ חוטף ססו6 כיון וולט, וותפתדין וסנריות ויר6ס בינוסלו
 על 6.וותו ניוון סר6סון 6דס תט6 סל" עד סמ"ג, רווו ווספטיס ונילקוט otl~bn,סו6
 סת6נור כל נסחט 6נדח~מנוו"ל, clvnJ1 עלס, צווחן גיחן סתט6 זכית ועוף, חיםנסווס
 ר' חני סס, סנוסת6 וכרי ססנ', 1PS סר6סון זון-עד מדלג סתעת'ק, טעות עשיס(ס

 מקיל. 6ת סוווע סיס סר6סון 6דס חט6 מל6 עד )נ( . וכי 6דסזר חט6 מל6 עדיסתערב
 "ד6'ר bup סל6 עד (ס, 1nbc נאלתר 1)ותתיל סליו)ס, סורס חסר 6קספ6רדנכ'י
 אימירון, מנ"ל נפנים תקנתי ווכון, "י )נא( רגליו. sp ועודיך סקול "ח מזוועסיס

 רמז וומפטיס נילקוט לנכון ותונף כ', נעסתס ר' גוון תלות, לסתי וסיתם נפריסומטעות
 t1~UW סגם פ' תנית נוודרן 36ל פ'"6, נוו"ר נתירא גסנס וכן ספסיקח6, 3סססס'נ

 ונוודרמ צעירון, ונק נטעות, ונמניסס "די13ן, סס ונת"כ 6ד'עון, סקול "ת סותעסיס
Sh1W~עד סמדר מפך מסו 'hSn 66ת סולע סיס תט stro ,סחט" וכיון 6נרין 

 סיס
 גיווורין ותלת tP'n~h וכמגיס נינוורין נר6סונס לסתליפס וגריך גיווירין, סקול 6תסולע
 ססי' לזולך חסל rapg, מז נ"ר נוודרס נס h1k1 סוס וטעות צעירון, וגיל נטעות,סו6
 פ' חזית נעדרם סו6 כבסר צעירון, לסנים סס נס וגריך נשורין, 61רי l"?Jh כל3לו

 סרג לפכי מש דילן, ונפסיקת6 ננ"ר תקנתי 6מר ס~ס סתק1ניס וכסני שלס, ז"תתי
 61רי tllb'1Jb כלנ לו סייס לחלה לנדו, יננקנ רותר 33"ר חיל "תר, ערך מערוך3על

 נפסיקת" 6יווירון סקול 5ת סולע6יתירון,
 יותר על סנגר ינרי מניף עלגן, דסתדמ.

 מפסיקת" ודגרי תקנתיז כ"סריעקנ
 סוריות וניגר שניגסתי, סקול, 6ת סותע על

 ותלת )ג"סס(, ע0(49 'ון נלסון נחתי 6'וו'רון פי' מס מעריך כתג כלסר 610סתלס,
 r~PS3 6נרי"ון פי פעא( )3*ר 6ונוירון וירי 6גרי6ן כל3 ח"ל 6נרי6ן, נערך 3י6ר6גרי6ון
 דסתדמ כפסיקתך הס , לדון לס סבין ניער 3סתס פי,( )"ותזון Salvatieoסלנטיקו
 ונריך סג3טעות, סערוך, 3ד3רי טלסנרתי וסגילות כלפסיגו, לוולטר נסיותו וכמתועלעלן
 )ושרין וגלת וזלין נערך סס ונס '"ד נד וזלין ונערך נ"י נד ר') תעזות נעחןלווקהס,
 כוו"ס וורנר, ילוויד יערי יפ" ע0(79נ, יוגיח נ"כ סי6 נריון וסתלס "ינוירון(, ומלנטעות
 סתתת וונו6ריס וכן הנגיס. נין וווגודל נייחי ספ" "יתורין, תן מספך וסיס torסתוספי
 )מנעתק סט'ו רנתי ונפסיקת6 סס'ג, רת( D'UnCn סןלקוט ננד סערוך ע"פס6לס

 '6תירין, בכתת סקול "ת מודיע סיס סריסון 6דס חט6 סל6 עד מנוסתה, דילסתפסיקחא
 מניס קוברת בשרון סעירוו(י וכלר qpt3 tlh~Jh ועותד סקול 6ת רותע סיס מחטףוכוון

 על לפירור  פעמיך,  k-l'hn נוספו qvr3 3נתת סו)לןת תון ס צ'ט( %)תר"(
lbllh1 התיר"
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נצה ההודשששת
 ה ק% את וישפעו הרלי )נב( רגליו, על ועומר הקול שוטף היה חמא*א

 מהלך , כדגא בר אבא ואיר ח( נ' )בראשית , היום לרוח בגן מתהלךןאלהים[
 ומתחבא, דקול את שומע היה שחטא וכיון ' , מתהלך אלא )ננ( כאן כתיבאין

 קוטתו גרעה 4ד( שעה באוהה איבו, איר )שם( ואשתו .הארם ויתחבאשנאמר
 המאז שלא עי וכן )נה( אמה, מאה )נה( של שנעשית ער הראשון, אדםשל

 לעיני הררים בראש )נו( אוכלת כאש ה' כבוד ומראה , תמן כתיב מהישראל,
 היו אש של סקיצוה שבע כהנא בר אבא ואיר י"ז(, כיר )שסות ישראלכל
 וכיון בצזפחרים, ולא מתייראים, ולא רואים ישראל והיו בזו, זו בומסוה)נו(

 אהרן וירא שנאמר להסהנל, יבולים היו לא דמרסור, פני )גה( אפילושהסאו,
 אליו, מנשת וייראו , מניו עור קר! והנה[ זצ"ל )כי( )נס( סשה את ישראל בניוכל

 רוניש הסרסור אף אמר, הנין בשיר אבין בשזר עטהס ור' )ס( ל'( 5רנשמות
בעבורה

 ותקונים.הערות
 bun ;ל6 עד ס6תריו, סו)6תר תן נטעות 0ג0 0631 0'6 'ותרת ועותז ועלתו"נר"ן,
 b'e, ניז'ר גוודרס כי סם וסרקתי רגליו, על ועוווד סקול 6ת מותע סיס סר"סון"דם

מנוסת"
 שט, נווקדס סו" רגליו על ועוווד כוי סל6 עד ונוחוור 60ל0, סגולות 3ל' )כינס

 רו)( ווסלשיס 3ילקופ לנכון סו5 כן וכי "יתירין, סקול 6ת ;וזוע סים תט6 סל6 עדלפני
 יוניון כי rf6 ותמנתי 60לס, סוולוח נלי סיס וו"וור ססנ'6 )ומערוך ר6יס tnbJo גססס"נ,
 על נווסנ נערוך,פסיקתך

 גנלח0 עת0 "ולס רנתיי ספסיקת"
 כפסיקת"

 לפני, סימכת
 לדגר ו0רחנתי 30י06, "סר סתקונוות 3כל כערוך כתן בליס כי לדעת, עינינפקחו
 נוופרס עת: רבתי גס 613113.וו(ס

 כי ג"כ תסעיר 3רעסלוי6, דפוס רנת' ספסיקת"
 ססוסס: ים פ'"6 נו)"ר נוודרס סס סכתנ י)0 "ך עתלית, פי' 0ן סעד ננחתסוולית
,nhrk11 סס'ד )נוך( ס6לס. וו0נולות (כר כל 6ין סס כי נידו, סיף וטעותunct1 קול, "ח 
 ועל , ווס:תינ סרת סר6יס על תסנרת מס נרעסלי'6, דפוס רנתי ספסיקת6ויפרם
 נס כחזית, 1ל5 נוו"ר נעדרם וג'ינס סססר, חן Dn~b ודחת , כ0ג6 נר 636 רת16ור
 (hlW ל6 6קספ6רן, ונכ,י tIffu סיחן מס בפריס נזרע ועיין ttffP שטובל 63גדתל6

 כתו וסליקי, "זוקפן סס לסוסיך גריך מתעלך, "ל" )נג( כ0נ6. נר "נ6 פר'סנו6תר
ס0ו6

 רנתי, בפסיקתי
 ונפסיקת"

 פסק" דלן
 מערס ועיים ונסס, כלית סוס תסי "'

 טועס בטעות "קספ"רד נכ"י קווותו, גרעם )נר( 6ג3. דרך פס h31W סוו6וור וכלת"נ,
 סערס  ט"1 התסו נוסס )נה( י'(. סערם סר6;ונס bpon3 בכתנתי תם ועיין 1קותת0
 ספסיקת", 3סס J~DC רז)( תספטיס נילקוט ווינ" יסר"ל, 1hup םל6 עד וכן )נה( .יית

 כר"ם נ"ל מסריס, 3ר"ס ננו( פסיקת". סניון סס ותמר תסג'ס, ריו( תסליםובילקוט
 6קספ"רך, נכ"' כ"ס נוססות, )נז(ס0ר.

 1גכנסוח דוחקות ופי פט"ו, רנתי ונפסיקת"
 ננ' סס ובילקוט י( הנ )ירוויס "fnpS 6ת נוססו -hlk ווקרi1CS) 6 רעופת, לחיך6תת

 חעור133ת כוססות 0ת'3 וכתב כוססות, 0נ" פ'"5, ננו"ר ונתדרג טננ1ת, בגי'0תקוחותו
 0ת")ור ולקת ע"א ריס 4 צ'ק svrP לוו"וור 1כ11נתו . עכ"ל קרני כמכוסי תלסון ,ונססות

 ותו' רס"י עיין ;פסוק, nhre סתלס ספי חתט, נעלס "3ל כמכס, ערך וו0ערוךס[0
 סגיר' תטתו סנס פ' ת(ית ונתירס כוסס, Sh כסכס ענין תס גס כמכיסי. ד'ססס

 כתש ךווס יסר"ל חט" של" עד וכנ"ל , שלס ונאתר סס (DWt גס . (1 "ת [1טוכסית
 6ס סל תחינות (' כ0נ6 3ר "63 1""ר מסר 3ר6ם 16כלת כ6ס ס' כנוד 1)ור6סתוון,
 סעו"ל 6נןת )3תדרס וא'. (1 6ת [1 טוכסותתיו[

 ע"0,סנונותי
 לל יללי טעסית,

 0סרסיר, פני )נח( תחרתנת. פי' "ט( ג'ט )שעיס t-DD1) 13 נלסון 3(1, [1גוססות
 רוו( תסליס מילקוט , מפסיקתך 3סס טס'3 רזו( ))ססטיס ובילקוט , 6קסס6רד נכ"יכ"ס

 רנתי בפסיקתך "3ל , סס ח"ח ובגודרם פי"6, 3))'ר 31))דם , סס טתו"ל ונוודרןת[ג"ס,
 סקל"3 ובדפוס ססרסור, סטליח פני , פר6נ דפוספט'ו,

 ססרסור, ספליט פני 31רעסלר"

 סמלית נולת נסליחס, 6ולס 0סרסיר. פני סבלית פגי ל313 31דפוס סמלית. ונ"ל ט"סוסו"
 ווטס על כסרסור, נוולת פס ו0כתג0 ססרסור, וזלת לפרן , תעתיק k-ebn סי6,חלונית
 שלל ותקנתי ,כי" וזלת ססנרחי קרן, כי )נמ( . טר6ל ונין סקנ"ס נין שתוגעשסיס
 נשר אנין נר מנחס ר' "קספ6רד נכ"י , קנין 3ס"ר פגתם ור' )ס( דקרי. כליסג6ו0ג0,

 חנק12
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 תבוישחישה
 יורן ר' )מא( י"ג( יח )ההלח וגי', ודורין ירידך צבאתן טלפ4 שנאפרבעבורה,
 מלניחן , צבאות מלב" אלא כאן( כתיב אין צבאות מלאכי , איך איידובשי

 "נורתי בי ק2' להסתבל, יכול משה היה לא הגולרירין )סב( פני אפילושחטאו,' וכיון , סשה של בפניו לרמתכל יכולין היו לא מבריאל, ט'כאל שאפלוד0לכיא,
 , ביה כהיב 0ה שחטא וכיון )סד( יזם( ט' )דברים והחיטה, האף )סג(מפני
 שלמה, חמא שלא ער וכן בי( י"ז Wt"? , ירים ורפה יגע והוא אליו ויבא)מה(
 אדם בני ותענונוה ושרות שרים לי עשיהי שנאמר ושידות, בשירה רודההיה
 טשטרים שהיו גבורים ששים )סו( הביא שחטא וכיון חי(, כ' )קרית )שידות,שידה
 דמיוכה )את( )מז( לכד ושאול ביה כתיב 0ה קאול, חטא שלא עד וכן , סטתואת
 מהו ט"זג 1"ד )שיא , ירשיע יפנה אושר ובכל בפלשתים וילחם 01ח( ישראל,על
 את שאזל וירא , ביה כתיב מה , שחטא וכיון ,. ניצתן , ירקיע, יפנה אקיבכל

 ה'(. כיה )שם טאר, לבו ויחרר ויירא פלשתיםפוגה
 שלא ער ישראל אלו אבא, בר חייא א"ר לב, מחלה טטושנה שמלת ר'א)סם(

 אמר רקבים להם, ואמר ישראל אצל משה שבא כיון טוצא אתנגאלו,
 רבינו ישראל, לו אסרו י"ו( ג' ושמות אתכם פקרתי פקוד לישראל לדם אמורלי,
 אבנים כה אס אאריך כי קצי וטה איהל כי כחי טה פקידה, זמן עדין לאסשה
 אבנים של כחם אם כחי, אבנים כח אם וי"ג( י"א 1' )איוב נרעש בשרי אםכהי,
 ננאלין, אתם הזה בחודש לרם שאמר כיון הוא, נחושת של בשרינו ואםכחנו,

 . שם( ומשלי באה תאוה חיים עץ שנאמי טב, סיטן האאמרו
 וגון ואסתר אורך שלה 8תח. בשריל גחטיה בר יהורה ר' לכס, הזההחרש

 עיר קין כי ירע לא ופשה שנאמך טשה, זה ]אורך[ ג'( מ"ג)ההלים
 )רברים ואוריך חוטיך בו, שנאמר , אדון זה , ואטתך )ע( נ"מ( ל"ד נשטותפניו

י
 ותקונים.הערות

 ת[:"ס רוו( תסלים ונילקוט מניגף, נסקר פנחס ר' סס'נ, רת! "D'UnC נ'לקוטחקין,
 תנין, נסיר "נין ור' פנחס ר' מס, חגית 131ודרס "נין, נ;"ר 5"ל רוענן, נס"ר פנחסר'

 6לן 3"ר P?5 ר' סס רנתי ו3פסיקת6 חנין, "'ר "נין נ"ר פנקס ר' פח6, נוו"רונתדרם
 ווסונם. מלסין ופס הנין, רני 3ר קנין ורני פגמם ר' פיס, Sh~nc ונענדת ר"ח.נסס
 סגל'ורין, ג'ל סגולרירין, )סב( ורקס. מנתי פ' 3קס"ר גס וזונך "יינו, נם"ר יודן ר')סאן
 631111 6קספ6רד, 31כ"י סס, נקס"ר נס ס', נסערס סרסרתי סו)קוווות נכל סו6כליסר

 מפסיקת" 3[ס גליור ערךנערור
 rp"5 ונ"רר עפ"י otcSn, נליורין מענין לט ותפרס

h')L~rלעותת סו" נ5יור'ן כי וחת נ51חין, וסג3וריס 3וולקו)ס יוחגרין 3'( ג"ג )שכוח 
 סת5ת1וס tr)h כפרת' סזקם(גחץ galea~'lus ורווו.ח, 'וגיח וולס סי6ג3וריס,'31"וות

 נוזקוווו כן סני" סרית וסמון סס. מתוספי וכ'כ ג"לע6ר(י )קג6כפע סכליםוגום6'

ננתר"
 מערוך כת3 וסתיתס, ס"ק )סנ( ע"3. ס"ו )!יר 3תוס' ועיין סוווסיד. 3סס סס

 ס"ק ור"ג. חתג"ג. רוו( ,Jpp ילקוט עוין מלס, וול"כי סי' וחינוס qh פ4 כגיור,ערך
 נוס לדוד וכנסס "ותו 6.רע ~hS עד וכ"ל: סענין, מתחלת !ס לפני חסר כתיג,ווס סחט" וכיון נסר( 1גנרי"5. תיכ"5 נועלות נגד חיוניס o~hl חנ5ס, tlhSn פססוסחיחס
 וכ"ט וכו'. ניס כתינ 1וס bupc זכיון 6'( כ"! )חסליס h~'h תנוי תסעי "זרי ס'כתש,
 ספסיקת". 3יס סס"ג רוו! ))סכטיס 31'לקוט "קספ6רד, 31כ"( מרסנותי סווקיווות עכללנכון
 גנוריס ססיס סס"ד חסר כו', נ3וריס ~otc )סו( עליו. 61361 5"ל קליו, רנ6)סה(.
 ניוקרth ,6((c ,"ח' פלח "חי )מז( . 6קספ"רד ככ"י לנכון ונגזור !'(, נ' )סס'סוגו'
 31פל[תיס. תר "ויניו 3כ5 ס3ינ 1'5תס ג'ל נכ5סתיס, וילחם )סח( . DIJDn עריס סוותילכן

 תיחלח, י'6)סם(
"3111 

 רוו! תמי וני5קוט ספסיקח6, 3(ס קפ"ט רת! qlD 63 אלקוט
 סנ' "סרן, (ס 61תתך )ע( ספסיקת6. 3יס נ'כ וותוסכס, חותלת סת"תר נותנעקתק'ן

 סווקר"ות נחלפו כי .נרקק ונר, צוות תורת 6סרן !ס עירו, סלח דוותלפין וגיח 61וריךתותיך
 !ס "ורך ~Ps דו1תלפין וצית ונו', "נות תורת סג")ור כסרן, cr וכנוחך וכנ"לוטעות
 )וסכת31 רקס 6סרןן (ס וגנותך SP לנכון סני" !ס ~פי 61וריך, חורייך סג6וור"סרן
 ס3'" "סין !ס אורך 1ע5 צוות,דיורת

 חסר('ע סגדן תגס ור"'ת' וגוריך. מושך זון י"יס
סתעורר

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



טו "היששהשת
 לאפן בו, ושא'- משה, זה אמתך, י( )םלאכיב גי' לא-נמצא.בשפתיוונמלה בפידי היה" אצת תורת שנא' אפצץ, צח אורף שלח ליה, ;rb~hb1 ואית 4ה(,%
 משה צפה .הש נ8 יצחק איר י(ש יב כבמרבן תא, נ"מ! ביתי בכל אשהעביי
 יבאתו כהיו והא  יעא( י"(ו פע )שסות וןשעטו הביאסו אלא אין.כתינ,ותמענו תביאני מץ( לגא. )'משלי בנתה, רקיבות צופיה NaW' ישראל, לארץ נכנסשאינו
 קרו,מהמ שדן ישראל ארץ %פרי י)עא( א* שא מג פ-נ )חדקים קדשך רראל

 ג'(. ע"ז ),הלוש רשה בארץ אשר לקדושים שנאצר ישראל,כארץ
 %ערהל8%ר%) לקב"ה וצרה ירייק שעל ומשה, אדון זה ואמתו, אורך שלהר'א

 . חדשים ראש לכם הוה בחדש ואימתי , ממצרםונגאלין
 כ' )ויקיא העמים מן אחכם ואבדיל וגו' קרושים לי והייהם פתח ל4 ר')עב(

 אילו אבהו, בשיר .ברכיה ורב חנינא, בר וכמא בש"ר יודן ר' )עג(ב"ו(
 אתכם ואבדיל אלא לאו"ה, הקומה היהה לא מכם, העולם אומות ואבדילאמר
 אבל ובורר, וחוזר ובורר רבעה, מ! היפה את בורר שהוא כזה )שם( העמים,טן

 מעשיהם בכל אר"י )ער( בורר, אינו ושוב בורר, היפה סתו דרע את בוררכשהוא
 ובדישות, ובעמימתן, , ובקצירתן ובזריעתן, בחרישתן, אויה, ט! טשונקישראל
 בשורוחפור חציהם לא שנ' בחרישתן, ובחשבונן. במניינן, וביקביהם,ובנהק,
 מ'(: שם ןשם %אים כרמך תזרע לא שנא' בזריעתן, "(, כנב )הבדיםיפויו

 ושכחת שנ' בעמירתן, פ'(, יזם )ויקרא הלקם לא קצירך ולקם שנאטרבקצירתן,
 חרטום לא שנאמר ברחצתן, ירט(, כ'ד )דברים לקחתו תשוב לא בשדהשמר
 יי( ל"ו (cie * תעניק הקליק שנא; וביקבן, בנרק ד"(. כנה )שם בדישושור

 %בנה, והשראל לחמה -מונין שאונה , ובחשבונן בסנייק , ומיקבך[ תגרניך]מצאנך
 : חדשים ראש %ם הזה החודששנאמר

 רבונו הקב"ה, לפני ישראל כנמת אמרה ב'( ה' )שהיש ער ילבי "צ" אני)עו(
של

 ותקונים.הערסת
 דנת;,חנ נפסוקת6 יפנס סתקגתק גתו "קספ"רך 3ל' %כק ס" וכן (ס, עלמלערר
 1/(, 3' )על"כי htc1, נזקות ס' עלקך כי סגפו, 6ת יס3י6 "עת, יצרת יקרך,רט6
 גורך 6ין *גל אור/ כולו ססו6 ס', "1bS כ' וכתג 3רעסלי'5, רסוס סיפרר יירקלכן
 0ג6תר ולסרן, חרס (ס וקמתך, "ורךnSc יפי טת"ר ונתדית טכחנתי. כמו 61)ותך1 על ווווסינ סריסם, תן סי* סו6ש כי6ס

,Twn 
 "עוס "חח תורת. כחיג וכן 61וריך,

 . ספסיקת6 עפ"י 0ס לתהו יט לכן 63סרן כדוריס סתס תסניף ספמוקיס תני .בסיסו
 3עסס טדר10 ו6וותך1 0לת_"ורך דקר", סיפק ~hlk ר"ל חגוי. י3"%' כתע וס*)עא(
 סיתר תסכתם סיום סט חסר רק "קספ"רו, נסס וכיס 6ט. סופרי  *)עא(והסרן.
 ינפסיקת6 ע"נ(, ))"ח )ינציח לחן-כר ססעוכס ונעי כווו ג%3, ספר, ופי' ונו',לקדוחי
 שג'נין ופי' 1"יגט, סם גס חסר לקדוסיס 0ג5תר וססיוס 6'י, ספר "ל6 סגוס',רנתי

 סננ1ל על ויו0נימ לל"י, סמוווכיס לעיירות טיכגמו 6"י, ספר bih יצ, סיקותסר("ס
 סג413ס,.וסיי לגד התפרטת וסקדיסס לל"י קר31'ס 0סס לפי 'סר6ל, כירן קדו0יסוסם
 ון'3, רוו( נ6 נילקוט עונם פחת, לוי ר' (ap) .. עכ"ל יירגל לצרן נכנסו כ"'%ס51

DlpitSIניו'י נתדרג תונף יודן, ר' )עג( מפסיקת". 003 תרגעו רוו( קדו0יס ,% 
 נכ"י עעסיסמ, 3כל 6ר'י לעך(  רנריס.  סומסהז שק וועתק'ס, תכי נעי ח(.תונת7רט

 DC, ונחזית פ"י, כיו"ר ונתדרס סווקותות, נ3' ים ושלקוט6קספ5רד
 רנתי %פסיקת"

 ספחיתס נסחחלח יען דעתת, 3ווס ס"ס כ' סגכון וסוך לוי. ר' אזור סגיסת6,כטס
 טכס, 6כי )עד,( ס(ס. סכת31 על כעגנו 0ור0 נניס D"D לח"כ ערן ר' נטםפתת
 ספקות, תנית ינגס "ג' ~ו( תוןקס"ח. רת( 0ס"ulpS'J1 0 (ס, ל על חזית נתדרךנונס

 רתע לקרינית ער ולני סחרגנות, תן יטגס "גי , לעסתן ער 1ל3י סגיקוג קנס-וין6גי ממסת* טסן תגיח נתדרך 36ל רנת', ונפסיקת5 "קספ*רד, ינכ" 0ס, נילקוטכ"סנס
  תו  טלס תלי  פררטוסי ונת' כגסיותן גנתי ער וגני סתה07, תנית טגס "גיותפנס,
 שדת ו3וודרט 5קספ"רד, נמי לגריז וכ"ט וכו'. שליו  סיכן יסיע  60יור וכתוסגכוגס, סרסת* כ"ס לנילני. ער סקנ"ס סל ולנו )עז( לנ6לגי. ער סק3'ס טל 1ל13סג6ולס,

טס
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 היירשישח
 אני טררשות, ובתי כנסיות בבתי ער ולבי המקרש, מבית ישנה אני עולםשל
 ער ולבי , רמצות מן ישנה אני וצרקוה, במצות ער מבי הקרבנות, rDנשנה

 ולבו מגז( הגאולה, מן ישנה אני לגאולה, ער ולבי רקץ, מן ישנה אני ,לעשונך
 של לבן הקב"ה שנקרא טצינו היכן אבא, בר חייא א"ר לגאלינו: ער הק'ב'יושל

 ל"ו(: ע"נ ,רוכלים לעולם אלהים וחלקי לבבי צור שנא' קיא, היין 0ןישראל,
 כהצלת ה' אמר כה משה ויאמר שם משה, זה שם( )שה"ש דופק, רודי קול)עת(
 הקב"ה אמר אימא א"ר )פ( שם( )ומדיש לי פחחי )עט( ד'(: י"א נשטותהכילה
 פותח ואני , סחם של כחרירה )פא( , פתה לימתח

 אהליות )פב( שיהו פתח לכם .
ובחצצריווז

 ותקונים.הערות
 לפנינו ססו6 כווו 1ג"ל לסקנסס ער ולמי נטעות, ןס ונילקוט רנתי, נפסיקת6 36למס.
 סק3"ס 3פסיקח*, גדרם כך יקריס (ס ער 1ל3י 3'( ס' )סס'ן כרפ"י רקתי וכןסר(.
 תטוווס ~yp ל* ts~r סרקת וסנ,ין עכ"ל. 6,  ויקטע לקערני ער וסליי, ל33י 5ורמסוק
 אתור ונ(סר . סםלתקן

 נרי
 ר, sffr1: סכתנ ראיתי , סר6:ון ונחרן מס' על htv) ניס

 שגס 6נ' כ"י תיגרס ער ולני שנס 6נ' פתתחייי
 נגלות"

 3סעיטד6 3נ' דסמ דתגריס,
 לנטר" ער ולנידקריו

 נידרס ג"כ נסנס , דופק דודי קיל )עה( 3גלות6. 'טתינון דל6 לסו
 6"ר 4( זסונס. ססק6 נילן זנפסיקת" סס, חוית נווךרם נוגס לי, פתחי )עם( . DCשיח
 טס בילקוט , סחט סל כתרירס נמא( . 'hD ""ר "קספ"רד, ונכ'י ח(ית, נתירם6'0*,
 יולסין לנכון, 610 לפנינו סו6 )כתור תתט, יל כתורס תוית ונידרס סחט, מלכחזךס
 ועיים מעריך, גירסת וכיס , sc-~ חור ופי' ו)'ס( פי"נ )כליס חרירם מניטל vPnסווסנס
 פתחי ספסיקת6 ווודנרי נוסונסת, חדודם וניטל תתט וסגי' חדסיס. ותוספות סר"ם,אפי'
 סרגי כפת , סחוט נו סו)כגיסין סתור תררס, ספי' תריס מחט, םל כחרירם פתתל'

 חרירס אפי' , מסריס סמכי ופי' , ווסערוך סר6מון כפי' 5" , וסר"ס סרתנ'ס וכש"מסערי,
 לתקן ים ות(ס , ע"ס עוקגס סו6 סחוט לסכגס ס6חד וריס ננגד, חורים נסשעומיס
 למנורנוסר

 נדי
 פתת" לי פתחי ע'6( ס"ס

 , דווחט כחדודם
 61נ"

 על6ק, תרעין לך יפתח
 שגליות דמונס פסקך כרתקי נלי וכן ו3חגגריות, לסליות נפב( דתחט. .כתרורססגל

 ונגרנריות. דסונס, גו סרסד"ל ונל'ותג)5ריות,
 )כי,ספסק"

 נכ"' חסרם דסחודס ס(6ת
 נפסקנו 6קספ6רן, ונכ"י (כור( וופ' קכ"ט מערס עיין כרעולי תכ'י וססלו)חיססרפן"ל
 פראנ דפים פט"1, רנתי ונפסיקת6 , נגונריות דטונס ונפסקה ונגונטרעת, "סל'יתסן"ת
 תסר("ס, סג"ון מס וכתג , וכגוגרות , ל313 נדפוס "גל 31טגריות, "סיות , ונרעסלוי6סקל"3
 6סר ג(תטר"1ת, כנוו ןסו6 נכמיס ודנריו ע"כ נ(ו(טר6ות כווו וס61 , כללכנוגריות
 נ(י(טרי ערך ערוך עיין סס. ולטייל לרנת סחוגס מנית ווקיר נולט נזין נ'וניתסור"תס
 וכתג , ומלעטן D't)hl , ולתעלן ר16ת שגסס כנגרש וסקיפוס , ת"ס פ"נ ונדותונתמגס
 סנ(י(טרס, על לוועלס עותרות סנסיס סיסיו סנינ סק'פן , נ(חטרס כתו סי סרש'נשם

 וסקיפוס גידור, ע"נ( )נ"6 סוכם ו3נוור6 . עכ"ל סוו6נס ניח נוחתת לראות לווטסוס"גסיס
  סס חזית  ונווררן וכניגריות, נ"ל יכגרור'1תי סס, סס"ם ונ'לקוט נרם", וע"סנ(ו(טר6
  קסטות hnc  מונרין פסיו לי נ' מזיוור  qtD  מז"ט ונידרס וקרניות, ענל1ע מנוסח",רעתי

  נוסס, תיני 1ג1גריות סתפרם  oc ופי 1ג1גרות,  5ינוממריימ  רברוךיגז , גריך 6גיוננרגוריות
 וסתדרס רות, דורי 6לס וכל עכ"ל. וגיפורן גר' l:aS ושגריות  ו6ס5יס, תור למוןימליומ
 וכגוגריות ספל ידע ,hS , ונסיק 6גי 6חד ליגון  bih  מבסייס (ס נוס כ' פירורו, ס31לאינו
 "ת מורץ 6ני "תר כניגון 6ך נניג'ס, 16 6סליס גריך ס6ני תחםונ "ל וסכוגסנכ'ץ,

  סטטית  עם  מו"מ  סיררם רנרי  סעפיע תרכיג, רמז  D'SL~n  נייעומ יגס , l'hSסרסעיס
 נוס ס6דס, יס ימים  מל"י,  )"ר נתדרג ווו(ס וכגוגריות, לחקן  ממ נס חויךסוס,
 סל דרסם כעין וסי" ן וכנוגריות נסיות ג'ל פס  מנס זרור סעולס, תן "וחןותכלס ת1נ'" "גי דגר סעולס, "ת נרויתי נזנר סל" גריך, 6גי גסטרי1ת "ריוח סנוריםסס

.D'ttk~ווס יויעיס "ו'ס סיו לילו כתפוק, 3פ' ת(ית ונידרס פ'6, וער נוודרס תרסיס וכן 
 פ' נתגתות6 סוו"וור ונם)ס , וקסטריות הסליות הותו ווק'פין סיו למן, יכס ווועד6סל

 תתלה רת(  וינילן  ונילוזומ  לסליות, ילת  ים  ותסרס פ"י,  בייר  נעדרן וגסנתדנרן
 "nll~urlrJI 1, לתקן  ילמ נכל נריך ולדעתי וקסטריות, הסליות סתגקווו", OC3תונה

כג1נריות
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מז ההרשמשה
 נתאחו )פה( שהרי במצרים )8ד( שם( )שה"ש , אחותי )פג( בו: שנסיןיבהצצריות

 בים, לי שנתרעו בים, )שם( רעיתי מילה: וברם )פי( פסח בדם , טצוה בשתולי
 שנצטריתו )מק במרה, שם( )שה"ש יונתי י"ח(: מ"ו )שמות ועד לעולם ימלוך ה'ואמרו
 )שה"ש תמהי : ב"ה( ם"ו )שמות ומשפם חק לו שם שם שם בטצות, כיונהלי
 ז'(: כיר )שסות ונשמע נקשה ול דבר אשר כל ואמרו לי שניהמו , בסינישם(
 יהושע ר' ממני. גרולה היא ולא סמנה, גדול אני לא , תיוםתי )פה( אומר ינאיר'

 ראשו, את מהם אחר השש אם הללו, התאומים מה אמר, יביל בש"ר )פט(דסכנין
 שראשי ם"ו(: ש"א )תרקים בצרה אנכי עטו הקב"ה, אמר כך מאניש,תבירו
 לילה, רסיסי קווצותי ש(: כמק )ההלים נספו שמים אף שנאן נצ( טל,נמלא
 הזה בהחרש ואימתי ד'( % )שופטים מים נטפו עבים גם 'שנאסר שם()שה"ש

 . חדשים ראשלבם
 , ורבנן נצמיא ור' יהודה ר' %( ב' )שה"ש , וגו' בא זה הנה דירי קרל)צא(

 לישראל שאטר בשעה , סשה זה , בא זה רנה גורי קול אמר יהוראר'
 אטר כך לא , נגאלים אנו האיך רבינו משה לו אמרו , נגאלין אתם הזהבחודש

רקבות

 ותקונים.הערות
 ועוד לסקרך. סתקוס פס ו"'1 לס, "תרת סור"ס קטטר כי וקסטריות, תחתכגונר'וח,

 blh 333ר(ל ול6 כנתוצת hS (קן, 361רסס פסוק חיי, פ' סתגחות6 ו)"וור על למעיו-ש
 סי6, מתעתיק ומוספת ניו(טר"ות מלת על פי סיס "כקורותי nSnc 3ג(ו(טר"ות,צהורות
 51"ל נניזטר6ות נטעות סם 6ך נקורות, pSn נלי נסוו'ר'פט"ו 'ס(ס סת6תר נתנ6~5ן

 פ' p'rn ותדרס "3ל סס, רנתי וכפסיקתך סס, נילקוט כ"ס "תותי, )פנ(ננ(ו(טר16ת.
  ודעו מרפו כתי3 רל, נסס קנסו 41' תתיק ור' תנתות6 ר' (ס, לפגי נוסד יסנט,"גי
 סרעיס עוועסיכס סרפו ליסר6ל, סק3"ס "יזר י"6( דיו נתסל'ס וגר ולס'ס תנכיכי
 נעדרם 3ע5ריס. )פד( דסונרי. פסקך דלן, כפסיקתך לסלן נס וכ'ס כלסיס, חניכי כיודעו
 סננו חרס בנין סו6 כת"חו, )פה( זונות. נסת' ננ)נריס לי סגת"תו "חות' סני,חזית
D~Sולנוס לך פ' רק נתנתווו6 וכן וקנוס, 6סנס סתקסרות לסורקת "חס ווסרס חז"ל 
 קפר6 נר לל , ווו6תס מקורע מן; כ"ןס , סקנ"ס לפגי סע~ס "ח ס"יחס , לחותנקרץ
 . קטנס לגו קתות פ' ח(ית נידרס לגכין ססו6 כווו , מקרע i-Phn ססו6 כ"דס6וור
 נדעיך, תת13ססת ו6ר"ך עפך )"עגור סס"ד סוסי, סס היית כנידרס נ)ילסן ונדםנפו(

 סל מ ס~3 י6ס ווס 6לע(ריוכ' ר' גר פכ"ט 'י
. ) 

 ועיין ט': ת"י נדעין
 תיתך 61י . ונץ נדתיך נוחנוססת ו6ר"ך כסג, 6ו סור נפ' ע"נ( 5"6 )דד 6תוראסר
DnOחת נדנייך כתיג כדין יוילס, ודם פסת דם מגייסו דסכית עענריס יסר6ל נפקו כד 
 סעו סנ5ט"גו, 51"ל ט"מ סי5טריתו, )פז(וכו'.

 סס, 31'לקוט 6קסס6רד, נכויי לנכון כסו"
 ווושט, ונדקות סוו5ווח נכל ועטיינו ג5טץ כגוסס נערס יונתי יסגסל 6ני 3כף ח(ית31ו)ירס
 רעיוני, יפס מכס נפ' ח(ית ונעירת , ויושפט חק לי סס סס סס"ד סמ5ויינת, (וכענס
 וננינית. נווילס 3תנלסת  1ו5ויינין יטרלל קד 1  התויילת nbr 'עםעם

 ונפסיעתי
 רנתי,

 תלת חחתיס וסגינ , ניס וזלת pPn נ6סר ווסו(")ו סג"ון וסטינ , כיונם ניס לי!ולמדנו
 ונעלס ניס, רעיתי סלכגיו 1)סוואוור מגס, גסתרננס ניס, וזלת כי נידי ספק ו6ץבו,
 סס, "חר m~u עוד סנ6וןעעיני

 , נס'גי תעתי 3ווג1ת תעתי כיונס, תלת "חר וסו"
 3ת15ת, כיונס ל' סנטחגנו 5"ל כן כי -th'k וויותרת סר6סונס תנותי זולת כי ר6י~ ל6ו6יך
 ישל, נס"ר )פס( ת6ווותי. סס, תז'ת ונגדרת ת6ויויס. לטון ת'ותת', )פה( גרור.חס

 ר 3סס סנוסת6 6קספ6רד, ונלקי רנתי, ונפסיקת6 ת(ית,נתדרג
 לוי..

 16 סנ6תר )ל(
[ נס סנ6וור לילס, רסיסי הוג1תע נטפו סתיס qb ולכ"ל סליתם סורססס
 קול תניניו סדרך סנותקיל נוו6נור ס(ס, 3ש ח(ית שידרס ניגס דודי, קול )צא(עיס.
 סכסיקת6 כי , סונדרס 3סס ול6 ספסיקת6, 3ןס תתפחו רתז כס"ס מלחוט h31mדודי.
 ר6ם לכס ס(ס סחדס ccn 6ל ס' וינוזר סטיו, ריס סונ"ר 31וודרס , סר6יון מעקורסי6

יקוצר דודי עכס סנ6ער עמהם, ער בפרשיות בקנין וכל 3". (ס מנס דוד" קול סס"דחדסיס,
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 ההודששרשת

 -??) ת"ו  משאשיח שטה, טאות ארבע אותם וענו ועבדום אבינו, לאברהםוקב"ה
 לגאול הפץ והוא הואיל להם אסי שנה, ועשר מאתים אלא בירינו איןורבא
 רקצים, על )צב( ההרים, על םדלנ אלא בחשבונותיכם, טבימ אינואתכם,
 שם שאלין, אחם הזה ובחרש , העיבורין ועל רומשבונוה על הנבעות, עלומקפץ
 הנה רודי קול אצך] נחמיא ור' ב'(: י"ב ,שמוח חדשים ראש לכם הזההחדש
 והאיך לו, אמרו נגאלים אתם הזה בהתש לישראל שאמה בשעה , משה זה , באזה
 והוא הואיל סנטה להם אטר שלנו, ע"ז גלולים מלאה מצרים וארץ ננאליםאנו
 אלא הרים ואין דברים, על מוזלג אלא , שלכם בע"ז מבים אינו בגאולהכםהפץ
 קול אסרי, ורבנן )צג( י"ג(: ף )הושע יזבחו הדיים ראשי על כרפא ע"זבתי
 4, אמרו ננאלים, אתם הזה בחורש לישראל ואמר, שבא בשעה~ סענה, שהרודי
 אינו בגאולתכם, וחפץ הואיל צ"ל מובים. מעשים בירינו ואין ננאלים, אנורואיך
 מביס הוא הצדיקים במעשי אלא הרעים, במעשיכםמבש

 )צ"
 ואבכה וטהרים על וירדתי )צה( כדכתיב , ריסן בתי אלא , וגבעוה דיים ואין ,סו ובנע עמרם כנון

 לכם. הזה החרש שני נגאלש אתם הזה ובחרש ל"ז( י"א משופמיםבתולי,
 ורב , הגלילי יומי ר' של בנו אליעזר בשי ,rp1 ,ו' הונא, יהב יין ר')צו(

 , המשיח מלך זה , בא זה הנה דורי קול אומר יעקב בן ר"א בשםהכא
nYW1אומרים הם , נגאלים אתם הזה בחרש , לישראל להם ואומר בא שהוא 

לו

 ותקונים,.הערגת
 וקרץ נפסיקת6 תת65 , ס(ס כתקרה על סנדרה מעגין כל לותר כמנתו 1כו,. ליאתר
ph

 מפסיהם"
 רגיגו עווכס' ,עד סייס 61[ר פרסעת 6רנע על תספרת ס" יען פרסיות,

 על חיט דרס r~b, sno עיכס. דלת עד סדרט, כל נפסיקת6 סקורך ס'4ג6~גיד,
 "[ג"ו)ר" 1))לת דודי.עגן

 ס'"
 כס"ט 31תדרן דעת, תתסרון ססוסיפס 1 סנ)עתיק טעות

 כווו סח6תר כל טטס
 כפסיקת"
 , סבר'ס ענ )צב( ("3. חסר(")) סלמון מעיר וכן ,

 טס, pm ונ))דרט , נ"מ I?D )וסר("ת סנ"ון ננצור וע'ם ))סתט מלסין רנתי3פסקת6
 סקניס ועל י(קסנוגות, על וודלנ , וענורין קגיס 6ל6 כצן ס"תורץ וננעות סריס6'ן

 חיית, נידרס 6נל ספסיקת6, 3סס סס'ט מלקוט סו6 בן התרי, ירננן נצג(ועעורע.
 לרסן, נמאיס ר 1)ו6))ר )קתיס לר, 7ר3גן, תצער מתקם , ססךרנתספך

 טפוס וסיפרת 6קסכ6רל. נשי וגס כרתולי, נכ"' פס לפנינו סו6 כקטר סגירנתי, ונפסחת"
 דילן, ו)ססס'קת6 'דע ל5 נמסר רנס, נאס"א סו6 כ5ןר סניר' לספך רמסנרעסלו'6,

 נעלי סס'ן מילקוטנס
 כי לדעת ח6ת נחגס, מספר טעם ל6 ("ת ידע %6 כי חויגו,

 מריך מתעתיק, חוגגת 1))יותריס גפיליס דנריס ט וגרעסל1י6, סקל6נ דפוסנפסיקת4
 ורננן מןיתחקס,

e Y - : l i  

 ער6ג נדפוס 65 (ס 6ין 31"עת מסני, "נורי ורוצן עד סר6סון,
 ננחת חכוו'ס דגרי ר3ס קמלת נתדרג דעו, וניח עירס כנון )צר( לט3. ניפיס1ל6

 סת"ר ועיין , דעו טית עירס crנסתעיס,
 פ4"

 היכתיב )צה( סגסדרין. ר6ט עתרס מסיס
 וכי נרכיט 3ן לוי 6"ר סתנחו))6, 3סס ס"( ר))( סוט טופטיס נילקוט מסריס, עלוירדת.

 Ssh , ססריס על וירדתי ונסו bSh , ססריס על נעלס )סרי ססריס על יורד %סק
 1ל(ס ע"כ, 6רן[ תוסדי ךוס"תגיס ס' רי3 "ת סריס סיועו 3'( 1' )))יכס סג6))רסנסדרין'
 סנסדרין לפנ' ססריס על n(hmp ר' דוו-ס ות"fs 6) "6 3טופטיס רצי כמןס))"תר.
 וכי כן, -hlh o~)prk ססריס 61ין מט"ו סונ"ר ונתורה עכ"ל. לגדרך. פחח יתשסת6
 טסורס נתולס יסרק ל(קגיס נסרקות k95k-C ס(קניס 5ל "ל6 מולכת סיתם ססריס6ל
 . 3קר6 סלפמנו על נתקוס ססריס 6ל 1'רדת' סכ4ונ llcS ווונ* 6הסכ6רד 31כ,יע"כ
 רנתי, 31פסיקת6 . חוניך ור' יודן ר' , דודי s~r %3 חרת נידרס סונף, 371 יודן ר'נצו(
 6תר יורן ר' כי יודן" "ר, ס))לוח נפגים תוספתי 61ני 6לע(ר. ר' 3יס חיוך ור' יודןר'

 סל גט 1rD'Sh נס"ר יודן ר' ואתחיל טס, לית6 סמ6 ורנ יודן ר' סתירת , נכמסיותר. סיוסח* 6קספ6רד 31כ"י ר6לי, 3סס 6))ר סונף ור3 , סנלילי יוס' ר' סל 3גו ר'36סס
 וגס 6קספ"רד ככ"י כי לך ודע "3'י. נט'ר סונט ורנרחם

 נפסיקת"
 ת6תר סס ים רנתי,

 ענוות יוון 6"ר ת61רו: חס כריגולי, נכה לפגעי פס נסייט "סר ס(ס ס)ו5תר לסניפלס
 רנתי 31פמיקת6 , סלמס 6'ספשליח על "פעו מנס וזהות 6רנע לכס ל6 3"רןוגירות
 השט , וט מסר טס, ונילקה% דירי, תיל גר' ירית  %31ררט סלבס. 5יספטלי6 טלהפילו

ID1s
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מח החודששקה
 , אומות בשבעים משעברנו שהוא ר,קב"ה אמר כך ולא נגאלין, אנו האנך*,
 ואחר , לברבריה טכס אהד גלה אם )צז( להם, ואומר תשובוה, שת* משיבןתנא
 דומה : כולכם גלותם כאילו נצה( עליכם אני מעלה , לסממיאמכם

 ותקונים.הערות
 ע3דוח דומדם, tb'uSD hpDnl נערך s~r כי נכסיקת6, מערוך 3על סרג לסנילזכין
 פ" מתוספי וכחג עכ"ל. תגוחכי כ" אספלטים, ס'DOS, 6, פלטם על wh' וכו',ונירוח
 סת6))ר )ווי" גס עכ"ל. סוכיריס כווו D'PIC" hSh מסענד'ס כתו hS ומירות, ע13דסנל'י
 ע'יוי ענדוח 5סס ל6 63רן גירית יודן 6.ר , [רעך יסיט נר כי פס"ד, 3"ר ננודרסס(ס

 ל6 עמ' ענדות נירות וגירס htunDh ערך נערוך )6311 ס"ס וסת6))ר םלסס,ל6סכטי6
Ok~5'פי' םלסן, ל6ססטי6 פנס לת h'u~Db רותי כלגון פ" סתוספי כתג וע"( עיר, טס 
 לעס מיפות עד פסקך מפ"ם 31תדרם גר, וולון (עגינס hr3c~h כווו ס'6 ומוולסנריח,
  תורס  וניליוט  נ6ספטלייס, ;ס*( בצררם לפסילו פנל עכ"ל. יתר,  וסעלין ל"וספיטליסגריס
 סס וי"" , חם3וגס לססל)ות פ" ל"ספטיס שרו וניפרם סערוך שסניף כחו סגי ע"(רז)(
 מעת יוסך ~tlV(-Spatium k סרות'ת סיולס ~h'k 1"ול' . סס 3"ר והדרס 3))": ועחןעיר,

 תתורת 31ר'"ם 6חת, וזלת 3%ר3ריס נ"ל לסרתט'6 נוכס 61חד , תריס ל3ד OSJ טכס6תד "קספ6רי נכ.י לסונטיי, ונכס וליקד ל3ר3רי0, חכם "חד נלס oh )צז( דו'ער(.)פריסע
'7, 

 לסרוועיס, ונכס ו6קך ל3רנרייס, נולת תכס 6תך ילטנ, פר"נ דחיס רנתי ונססיקת"
 וקג"ון eSIJ te'~DWDS נוכס 61תד ל3ר3ריס, גילם וכס "חד דודי קיל 3פ' סויתונחררם
 נודרם עכ"י לכתטרון( נטעות )31דכוס לסתטרון םג"ל רותי, נפסיקת6 לחקן רכסווסר("וו
 ולחד ל3ר3רי0 גלב וזכס "חי סכסיקת6, נוס תתקפ'ו רו)[ וס"ס 3ילקיט ור"ישחדת,

ל3רטנ'"
 פוייח. גוסח"וח פ: רhSDD131I . 1('6 סקל"3 דפוס רנת' נפסיקח6 נס סי* וכן ,

 וווולכת סס'6 ל3ריטני6, וכר כל ם6ין וללנד כי ס", נוננס לברמניא סגירס6וסנס
 שפריק", 706 ל3ר3רי6 עגן חס כ' , יפח עולס 6.ט ססולכית גס . רז"ל נך3ריעכנל6כד,
לנריטני6

 3"ירופ"
 לגורמניא למניס ג"פ לכן ץ

 חויריט"גיען תדיגח וסי"
~dauritania 6ל3רנר'6 סקר31ס63פריח Birbaria , גדול. לקמלוסין סתורנה 6חר נ6פריק6 יור6ל 3)י גוס13 631תת 

 ומתג"
 יוסריעל סנ6ין סרנ ע"( מסעיר תס )עיין DDWJ'1 סוזס 63 ר"מ

 ולדעת הסריקי( ערך תלין ערך סיקר ונספרו )(7, גד תקס"ד 3נכס"ע s~rר6פ6פירט
 הגלי יסיכו ע"6( נ"ך נסנסדרין כת6וורס לאפריקה, ססנטיס עמרת כל נלו (וטרהתר
 עוד נגהתי צנרי היתן תחן סיורס מדעת "ור וכלנד ל6פריק1Wb .6. [וטרף תר5סו,

 גג. ע"נ( ס"נ )יניוות סו6 ס6מד sffrn~ נדברי ו)קיווות גוסני tnbr לדעתי ח(קסווסענת
 ערות'ס סחסלסס מרמביא 61נסי נרבריא הגסי 6לו ת63 נתתניח6 וכר, "כעימסגנל

 על עם, 3ל" ph(oht 1")י ס"(.גו, 'נספרי סו6 וסרגינמוק,
 נלו' hih עס 3ל" תקר"

 וגס ע"כ. נסוק ערווויס 5תסלכיס וממורמניא וממונס מבמבריא סנ6יס 6לו וכו',עס
 ס'"טוגיס

Tunis כי קרוסות עעינו כיגוע. שפריקי 
 ותוריטני" נרנרי"

 ל"תןיס תתיך פיו
  נטס'( כירו סיננתי עלתס כנר  יער  ו0ילעיט  ייתותס, סליחת קינת עו'טיס,

  ob1)~h  עלותיי  ספן  ססכרי דברי רסניי תתעתעו ברתו יליוז 03 5סי ככ"לתתעס"ו רת~
~hS3,עס יתל ס(ס פוקוס שכללת וספח, 3נוור6 ))ורטלית, תחת תנרטג'6 וגרס עס 

 על ס6לס כדוריס עתני נדפסו וכנר . ננגותס דרכו 6;ר . 63פריק6 וטעם3רנרי6
 סיקר נספרו sffr ))סריוו"ו סניול מחוקר סרנ נס כי רצתי ועתם nhrc~ סונ'6סהודות

 3רטנ;6 3תקוס יורטנ'6 רנתי כפסיקתת 5נרוס ם'ס PJ.? סע'ר כ"ג( נד ח"6)נייטרענע
 למרממיא, מג'ל לתקן ם כרווולי, נכ"י פס למנעו 6סר לסו)ט'6 נ'רסת 31דנרע"ס.
 רגם 1לחגס ללש64מוסי ולנון פר"נ ד' רנתי נפסיקח6 וכן 6קספ6רך נכ'י סו6כ6םר
 )וסונסת'ונווקוס ס))לס חזית נתדרש כי לסוזטרון, כנ"ל סנכוכס סגי' לסגן תסרקתסנ6ון

 נודעת סיתם 6מר Sarm~tia 6רן וסט n~tuk1 לפנ' סר"ס לסרו)טיס ג'ללפתטריס
 וז6חט( )סג36ד ס,ל1נדנו, ת6וור סנט מוורטין, ערך נערוך ורמיתי קרס. (vwכנר
 סרווטין וג'ל נילוודגו סי6 וטעות עכ"ל, 13ויין הווזות סי' נרנריס, 6פ" סתרטין,צפיי

סגקרא ונתי "נסי ורווו' 3ל"' סרתט'1 פי' סכתנ נתוספי וע"ס מטעות, עס ס)ולס סניךומעריך
 פולוני"
 03 נרים יסיו0 .

~tnbhS 
 ונעוגותיגו ובעגות, נעורס נכתרים וו6חעו זלר133ת

 'נן ס' וחיווס, 16 כהמריות ס' קרוסת על קסלית כגוס סענרו, נכניס וזססנסרנו
 פס וחסר ס6חת, סתסינס nhr סנס כלכס, גליתם כקלו נשיח( . עכ"ל ועלינועלסם

סכסוך*
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 השרשמרשה

 מדלג ושה הצבי מה )קא( יצחק א"ר )ק( מ'( ב' )שה"ש לצבי דךי רןמה)צם(

 וטבית זה, הבנסהלביה
 ץ ק

 ילביה )ק,
 קברך בשביל טה, בשביל !זה,' ז

 אסן י"ח )בראשית האהל פחחיושב באלו ה'אליו
 ( )ק

 ברכי' ]וא"ר
 ושל אברהם שב הקב"ה אסר ')קו( וי"ו חמר כתיב נישב[ )קה( יושב לויבשגר
 פרט עומר, וכבודי יושבין יהיו מדרשות ובתי כנסיות לבתי נכנסין שבניך זטןכ5

 ותקונים.הערות

 צי3:11צ::ם:ם2ינ:::2 %, ןט ס::ו:צ::
SIW.1 כותי 6ותסPb 6סיס ונחדר 16))תו, כל מענדו כ56ו ותסענר נ Dnb ,גג"ליס 

 מסריס נ"תנ:ג2י:5:ר:ל:מ:רר:ד:חקפ"ו
 יג0גס נוכן :פסיקתן" נרכס % ,.

צ ,ת)ק(גנןיקז,וסו. ותן ,נגן. ות זמו ז", !וו ותו .,סק,,ק נ ו  נכיס 5תקז (:ן'ג 1]:גםי::תנןןו:י1:דין,מגי1:צעןושן% די"ד:,י ':מ: 
 מספו דיקו" די16 ,פי' סגילות ש"כ, תתלם לגנן "ת ד'16 דקו פי דיו, דיו לגו "ותר"חס
 7י16. ת"ו כתו 0-(61 דיו דע 5חןן וועתיקוו6'(ס

tq'Sh3 1631 פגיתס נטעות 6ח"כ , 

' wUt~l סד"כ ערתקו תתלס,לגנן שי
ק

 )) ר
1 

 !ע ן :

 6התעהקעיי מעתיל
 זיעי יתק ח"נ יייי' ש"י 3'7יי:י00"ם1פ' חיל ייינ,כת3

 מיי יי6ס תי0ינגיף:2י:;גי"י
 2י3י:יםסד:םעציתווןן' :מן:גו "כי

 ינ' "1א=סל'יע!ט
pbhnbbnptD93'nu1S, ,4 ון,'ומ 

2 "שטל'"בה . ק ין 'י( ' 'יין  יי,';נןן,,"ל;!:1:הגמיףןהעץ 
 ס' ירד סןלט' גיוס כי מס( )0ס"0 עוווד rr מכס , hnS~b1 ל"ור!'לסן 6)ורחניכי

ן13 ,56ן ם( סתרכיס תןשס1תנץ  1 ששק מהשן :ס":3י:םיך'ןס%ן'%כ 2ק %וש

 נס ))631 ר'31רכי', אתר נא תזיק. ומירס רנתי, ונפסיקת6 "קספמ נכ"יונכון

 %(2 רכנת. ד"ס ע"נ נ' פסח'ס חוס 5דרסbnb 6 ויץ 1 ש3 דכת'3 י~ימ1כ5
 סק3"ס עליו 0כנלס ט כתיג יסג סנוסת6 6קספ6רד ונועי כסר, פס , 36רסס 30סקנ"ס

 I,P~W9OG :נ,סקנסס

 ו0 יו30'ן גניך כך עוונדתו וסכיגס יוסג "תם ))ס לגסך
שתות
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ממ החרששקה
 אלהים יצחק, בשיר חני א"ר )קז( א'( פ"ב )ההלים אל בערת נצב אלהיםשנ'
 ב'ד שמואל ר' איטימוס: )קח( נצב מהו נצב, אלהים אלא כתיב, איןעומר
 יושב כבודו להחבאם סקלסין שישראל וקילוס קילוס כל אמר, היננא בשירחייא

 : ד'( כ"ב לתדרים ישראל הדיות יושב קדוש ואתה שנא' מ"ט ,ביניהם
 דאיילתא: לעוזליהון )קט( אסר חנינא ב"ר יוסי ר' שם( )שה"ש האילים לעיפראו
 מדרשות: ובתי , כנסיות בהי כהלי אחר )שם( כתלינו, אחר עומד יה הנה)קי(

 . החרכים מן מציץ . כהנים של כתפוחיהם מבין )שם( החלונות מןמשניח
 יברכך לי אסר ומה לי ואטר דודי ענה : כהנים של אצבעותיהן מבין )קיא()שם(

 כיד(: ו' נבמיבר וגו, וישמרךה'
 טשיה כך ונכסה, והוזר נגלה זה צבי מה , יצחק א"ר . לחבי דורי רשהד"א

 ב"ר יהורה מהם, נכסה הוא וכמה , מהם ונכסה וחוזר להם ננלהראשון
 כ'(: ה' )שסות אהרן ואת משה אח ויפגעו כרכתיב , חדשים שלשה )קיב(אומר
 : דאיילתא לעוזליהון )קיג( אומר חנינא ב"ר יוסי ר' לשה"ש( האילים לעופראו

הנה

 ותקונים,הערות
 ומן סלע קריזות וקורין נידרסות ולנתי כנסיות ל3ת' נכנסים כסיסר6ל גנן עלעותוח
tltJC1fכעדת ננ3 6לסיס סנ6ו)ר ג3ן, על עוווד 1כ13די .Sh חסר סם רנתי וכפסיקתך 
 סס. לתקן וים . סלינ)סשורס

 1))ו3"
 ינחק, נס"ר חגי ל"ר )קז( . ו)' "ח נר6סית נרשי

 ונחזית 31ת"ר 33"ר כ"ס 6יטיוווס, )קח( 'נחק. ד"ר thsn "'ר נטעות hte, ניז'רנתזרס
  נמס יטינזוס ערך  נערוך  ופו53 רנת',ונכסיקת6

  .פמיתתי
 תוכן פי' ולפך דסייר!,

 י"ג פ' ךיספר  עתידינו וכן 3עסט'))ט( נערייט )געגענווערטינ ifot~or' 3ל"'וטותן
 וסמ"רר 6יטיוווס, ק"יס "נ6 "יתנעת ד5ס פ"ק( )3"ר נתדרס וכן ע"כ,  "'טי))וסיןפרגומ
 תוכן. ו"סיס פי' כעתיד, h)bl סנירס6 וכס כלגייס,  סוד  וירושלמי  לבלסס(ס

 ]נ"5 ונגנ דתי)ו6 ,כרס ננ"ר, ימנו  "סר  ססיומ, פס פמר 'רדפי,  3פנוייפ5 גנוכלמכילו, ונפסיקת"
 ווונג נוו"ר ונעדרם 6עגס", וקני יקרזלו טרם וסי' וכח"ג[ ךנ"ל כתיג סגור עלוגננת[
  וסמוויט וט', טרס וסיס  סקלי סחקר6רק

 ס~יס וביירם ינו', ול35ס  סר5מון סווסרי
 לעתליסון נקי( ומ'. ר6ו יק טרס וסיס וכפיד סטר, רי!  על  oc לי ולליח ס%ר"5  סגי' י!מ

,hnSttbl, ע"ור(ל'סון גלל "ו , סס ח(ע( נתדרג לנכון ונאזור , ריקת "ות וחסר לעור(ליסון נ"ל 
 סו6 וכן63לד,

 כפסיקת"
 רייילי, יירןיל5  מ:( נ' לחס"!  סיילימ  עופר  ותרגימ ,  !מ רנת'

 ד"יילת6 לעול'סן 6חסע6רד, ונכ"' וער3יתי סורית ומוולס , 3' 5ר(לא ערך ערוךעיין
 עוווד, olo or  ךקי(  לעור(ייסן.נ"ל

 דססידס.  SnptDn  3סמ  מלין  ערך  נערוך וץ3י
 סניף כ"ג סיחן סרי!ולס סערוגס כ"י  סלתם במנולי  ~tDDO טן  5ננעותיסן  rJvלקש(
 וסג" י %מורס יו %%! 3ס ש "5נעותיסס ספותתין כסגים :ג'ל

 דאיתך
 נססיקת"

 דסחדס
 גסיסות ס' ס)ונסיג נסכר רציתי וכן , לשינו  bloi כווו סוו6)ור כל וכו' עוווד (סמנס
 כפיס, 3נסי"ח  6ג3עותיסן ית סכסבינז  !פיתפין סנולסג  מס :  ת"ל  יכתנ , ע'ס סיחןכפיס
 ך)וסניח תדרסוח ותנת' כנסיות זונתי סחלמיתי  זון P~cn  !ס"מ, ואנית לדגר סחךש
 כסנים, sc "גנעותיסס זינין סחרכיס, תן יוגין , כסגיס[ סל כתפיתיסס ג'נין סח15נותוזן

 תיתר טסטיםסלון, ערך  נערוך  ועיין  1וסו3!, מלטון וטס נס6 פ' 3תגתי))5 סוס סת16)ר נפנס נכןעכ"ל.
 מפסיקת"

  כססן כסייס ר6ימ סנ"וניס לפני  פילס h~oc תם וע"ס
 וכו' עיקר כל נתלתוד דיגינו hS ? ונסורס 16 תתם oo3 ק "גנעוחיסם פותתיןהנרכין
 ונפסקי כ'5.  ס'יון מ"ר  מגייס  ו3סרי"ן  !0 נ"י ונתרן קכ"ח, סיוון 6ו"ת נטור ועיין .ע"ס

 ל"(, סיתןרקנטי
  סת5וור תן  0פך  בימים, ורנינו )ווזין,  יליט(ר ר3י  3טס ג"כ  סס3יי

v)h3~c. מלטס עקיב( . דנ)גילס פ"נ 3תררכי  ועיין otcvP  , ונפרר! , יתספ5רר וכ"י כ"ס 
 , ושיתנגויר,

 ונפסיקת"
 רנס כסתות "ך מסריס, על וודלנ 3ס' מס"ס ונילקוט רנתי,

 תסס וגעסס , ל, 16ת 1)סווטס  ירסס לתקן  גריך  ויולי  D'CVP סרס ג6וור , n~wc פ'סוד
 ואס  t~lhDIUO !לי  וענייי !ייס סוף נפיי ורניבו  !יות סוך  3רוונ"ן  ptvl  !לעס.תן

o~nch~o1 ג' ס" ס()ון סרסך ת(ס ידייק סכותס 5ין ויפנעו, חסכתונ רייס 
fD~CVP 

רק
  r~gp טעי יוס))ע  ויפגעי פרכתיב  לסם  נגלס וחור פסס נכסס מסיס ר6יס תני"
 סערס לעיל כא'!  לעור~ליסון,  5"ל , לעו(ליסין )קיג( .נכסס

~utp גס יסספירר  ונכ"י  
ססמן
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 החורשמרשת

 שאינו דמקרש בית של מערבי כותל זה שם( )שריש כתלינו אהד עומד זההנה
 אמהות, בזכות ריתוכים מן מציץ אבוה, בזכות החלונות מן משניח לעולם:חרב

 אבוה זכות בין הפרש יש כך לחרך, הלון בין )קיר( הפרש שיש כשם כי~מרך
 נואל כך ראשון כנואל )קמו( אסר, ל4 בשגר ברכיה ור' )קטו( , אמהוהלוכוח
 ננלה אחרון גואל כך טהם, ונכסה ותוזר להם נגלה הראשון נואל מה *אחרון
 חנינא ב"ר חמא בש"ר הנחוטא ר' )קיז( , מהם נכסה וכמה , מהם ונכסה וחוזרלהם
 דוקמיר הוסר ומעת שנא' . ימים וחמשה ארבעים אמר הושעיא בש"ר נחמיאור'

 ש~צ אלף לימים ויגיע הגיחכה אשרי והשעים מאתים אלף יפים שוסם שקואולרעע
 מה רהכא מוהריא אילין )קיח( , ויגב( י"א י"ב נרניאל וחמשה שלשיםמאות
 פהם, ונכסה וחוזר להם נגלה שהמשיח , ימים וחמשה ארבעים אלו )קים(אינוןן
 ועוג, סיחון למדבר דאמרי ואית יהורה, לפדבר דאמרי אית )קב( , מוליכןולהיכן
 שהוא מי ינו( ה' )הושע וגו' המכבר והולבהיה מפחיה אנכי הנה לכן ההנר)קכא(
 ושרש שיח עלי מלוח הקוטפים כדכחיב רהמים, ושרשי מלוחין אוכל בוסאסין
 וה! או'ה, אצל לו הולך בו מאמין אינו שהוא ומי , ד'( ל' )איוב לחמםרתמים
 וטוריר להם, נגלה הקב"ה יום, ס"ה לסוף כתיון בר וקכב( יצחק א"ר אותו:הורגין
 כימי כי שנאמר וס"ט , השמש רעית הרש כל שאין לפי לסטה, המן אתלהם
 מארץ אלהיך זל ואנכי )קכנ( ת"ו( ז' )סיכה נפלאות אראנו טצרים מארץצאהך

 י'(: יגב להושע םועי כימי באהלים אושיבך עורמצרים
י"א

 ותקונים.הערות
 ונילקוט רנתי, 31פסיקת6 "קספ"רד, ככ"י לחרך, חלין נין )קיר( tll~-'S,PS נטעותמס
 וכ" מרסס, ווסר3'ס -IfP'L סי" קרך, וזולת לחרך, תקן 3ין 5'ל , לקלון תלון 3'ן ,סס
 סיוסניס חנעיס רס"י וכי סנירוסליס, חרג חנרי ע'6( ק"ו )פסחים k-rnt D~CJ , סחלוןחור
 סנה' וו"1)ר ס3י6 מערוך 3על 6נל עכ"ל, סחרכיס תן ,וגין כיוו , ינווכרין ח15טתיסס6גל

 ל1', 3ס"ר נרכיס ור' נקטו( 3ס'6. סרךנערר
 ווונ"

 3סס חק"ק רת( סוסע נילק.ט
 יום ))"ס לסוץ עד סוו6וור כל 631111 קל', לס ויגנט כ' רות נתדרג וגנגס ,ספס'קת6

 ספסיקח6 3סס ע"3(, רכ"ח נדד 3' מוסע 3"3רננ6ל סחן, 6ח לסס ווווריד לסםנגלס
 סדור נעלי סגלות קנסי ורצו סניטו וכתג ודעת, טעם 3טו3 סת"תר כתנת ocויו63ר
 כ"ס ריויון. כנועל (tep) ע";. וכו'. ת13גס נל3כס '; Dh התיתר, יק תכתתס(ס

 תיסיס סלמס "זור תנחונו6 ר' קני' n~rp וגודרן SJh סס, רות ו3ווךר[ סס, סוסעמלקוט
 ר' )קיז( ונסן: נכסס וחוזר 5סן נגלס "חרון גוויל כך לקורסין סונור 3ר3' 'סירסוכו'

 3[ס וונחת' ור' יסו[ע 3ס"ר 116)ר תסק 3ן'ר תלחווו6 ר' "קספ"רד 3כ"' כו'חגחווו6
 וונקיז6 ר' 'סו;ע, ר' oc3 חווך 3ס"ר ת:הווו6 ר' רנתי (3ססיקח6 חניג6, 3ר חת6ר'

 תוו" ר'3סס
 ר' חק'"ת רז)( סוסע ומילקוט ס16)ור, סס מסר חדת וננודרס חניג", 3ר

 רננן. 3[ס תנחונו6 ר' קלי, לס ויננט פ' רות ונתדרג חנינ6, 3ר תיו" 3;"רחנתות6
 , ור"ן 6לץ ג"נור סר"סון נפ' ר"vl')'h 5 חס דסכ6 תותרי6 "עיןנקית(

 מסגי ונם
 sv~ נקוד oc סרט  ונילזומ  סס,  יוס ביגון. נוס ופי, ל(ס, (ס 3'ן )ו'ס סנדל ויהס5"ס, "~

 "ר3עיס "לו ,קים( וטען. סתסכר תלת h'cc מתעתיק וחסד קרס, נסני I'?'b' 0הוגלח
 , 6קספ"רד ככ"י נס כ"ס יניס,ותווסס

 דודי, יונס פ' ntrp נעדרן "53 , רנתי ונפסיקת"
 קנרתס, 3ן 'גקק ר' רות ונעדרן 'וכס, ל"ר קנרתס 3ן יוחנן רoeJ '3 סוס סוו6)ור)6311
 ותנין 3ffp) רלח )דד 3' סוסע "3רנג6ל עיין וכו'. יסורס לתד3ר ד"תר' 6יתנקב(
 ר3תק ונפסיקת6 6קסכ6רד, נכ'י כ'ס , וגו' "נכ' כגס לכן סס"ד )קכא( סת6וור.כמנת
 '( "3 סוסע )סס"ד 'סורס ללודרר ד"רר ח"ן סני דודי, דורס כ' חזית 3וודרס"ולס
 מנס י"ו( ס' )סס ספיד ועינ, _11PD לווך3ר ד"רר ווו"ן ווועד, כינו' 63קליס 6ו['3ךעוד
 לר"" סכתh'3cc 31 ויום ווי31ן סלמון סס ריח ונעדרן סוודנר, וסולכת.ס ווכת'ס6גכ'
 ל613 ירכס סיס לינץ עולים קסיו נוועד סוס ור"ל וכועד, כיוני 63ס5יס 6וס'3ךעוד
 3ר )קכב( נסס. סיוון ווסר(')ו סג6ין נ3'6ור עיין 6וסוס oc ולעסת 'סודס ונדורדרך
 י3ילקוט DC, רות ותתדרו כי"ג, כיו"ר 31תדר[ תדח, ותתדרו 6קסכ6רד, 3כ"' כ"ספריון,
 נססוסע,

 נטלות ל3י3, נדפוס ")ל ו3רעסלוי", סקל36 פר"נ דפוס רנת' נעסיקת"
 לדעת' ווועד, כיוני ונו' "לטיך ס' ו6גכי )קכג( גו. 1גע;תס ט "ות ונפרוס נוריון,נר

שעט
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א נ "חמ
 אלא אמירה, ולא עניה זה אין )קכה( עזריה 4*'י , לי ואטר דודי ענה ר*א)קבר(

 )שה"ש ]לך[ קימי לי אמר ומה , אהרן ועי לי ואמר משה, ע"י ליענה
 אביו שעקדו בשעה , בעולסי שמי שייפה יצחק, של בהו )שם( יפהי,בעולסי? אווזי שריעה )קכח( אברהם של בתו )שם( רעיתי, )קכזן גרמך זרזי )קבו( "(ב'
 ויוגמע שנ' ולאמו, לאביו ששמע יעקב של בתו 3שם( לך, ולכי רמזבה:ע"נ
 הסתיו רנה )קכט(  ז'(: כזה )בראשית  ארם  פינה וילך גטו ואל אביו א5יעקב
 הנשם . בטצרים אבותינו על שננזפו שנים מאות  ארבע  אלי  י"א(  שם )שהש ,עבר

 שנים. ועתד  מאתים  אלו )שם( . לו הלךחלף
 א"ר המתיו, הוא ולא הגשם הוא %א השעבור, ימי אלו חלף, הנשם ד"א)קל(

 אלא היו לא ישראל, של שעבויו עיקר ממנא, מרחווזא עיקרהנחומא
 אר"י סרים, שמה נקרא ורמה )קלא( מרים, שנולרה משעה שנים, ושששמונים
riv~,בארץ, נראו דגצנים יב( י"ר( א' )שמות הייהם את וימררו כמד"א טרור 

 ערלה של זמנה ]רגיע[ )קלנ( )שם( הניע, הזמיר עת . ואדיק משה זה שם()שה"ש
 ( ב' י"ב )שטות שפמים, אעשה מצרים אלהי ובכל כדכתיב ושולם, מןשתעקר שלהם ע"ז של זמנה הניע שהזמר, מצרים של זמנם הניע ,קלה( , שהומךלקלר(
 של זמנה הגיע כ"א( י"ר )שם המים ויבקעו שנאמר שיבקע, ים של זמנוהגיע
 של זמנה הגיע (: א' מזו )שם ישראל ובני כמזה ישיר אז עגאמר שהאמר,שירה
 זמירות אטרי ביבי ר' *)קלה( ב'( שם )שם יה וזמרת עזי שנאסר , שתנתןתורה
 זסירות ישראל שיעשו זטן הגיע הנחומא א"ר , נ"ר( קי"מ )תהלים חוקיך ליהיו

 נשסע התור וקד שם(: )שמות לישועה, לי ויהי יה וזמית עזי שנא'להקבעה,
 משה, וזה בארצנו, נשמע .מוב תייר )קלו( קול יוחק א"ר שם( )שה"ש ,בארצנו

שנא'

 ותקונים.הערות
 לעיל עיץ יסורס, לנוהר מחר ח"ן על לתעלם, וסייך תסכתה, סלק סר"יסנטתט
 ד"" )קכד( קכ"".סערם

 ?aht זולת תסרס רנתי ונפסיקת" 5קספ"רדי ככ"י דודי, ענס

  31נודרס תז.ת ונעדרם 5קסכ5רד נכ'י מסוף כנוו נ"ל מתירס, 5% ענים [ס אין)קכה(
 -h1L וכן 51וור, ענס מתלות כ% וט לעס רנונו לתירס, סי" ,bS , עניס ס'5 ל"3ת"ר,
 רויי, עכס ד'5 3נו5יור  לסלן,  טלפנילו hnp'DtJלנכון

 וכפסיקתי
 סמלית נטתטו רנתי

 bib. נתקוס ול5 ולתקן סריסך, לסטליס וגרד הפירס, סי5 קלי ות00יל עניס" סי5"ל5
 , 35רסס טל נתו רעיתי, )קכז( גרויך. (רור(' נטעות חדת נתירס נרתך, (רזי)קכו(
כ"ס

 נפסיקת"
 רורי  דופס פ' wrn נעורס "3ל , רנתי 31פסיקת5 , כס"ס ונילתיט רנח',

 IPP5  ,DC ים וניעתי פירנך, לך לך 3יס רכחינ  35רסס, סל 3תו לך עותי ר"תסני'

 קותי הריעל 35רסס, טל 3תו רעיתי 1ו5רלך,  לך לך יכתיב נרווך, 1ר1י לך עיייוכקל
 פלח ירריס לך תופי על סי5 1ז6רלך,  לך  לך דכת? וסר5יס  ילסת. סל 3תו יפתיכעולתי,

 תענץ מעל 3פול1נ', 5יח' תריעי  )קכח( זריז. מתסיס ר"ל לך לך חן ר5יכ hf3k-1לךי
 ןך, פ' רש 3תנסות5 ונסתרס ע"כ ידחוס,ריעות

~p'br 
 ועחן סת3"ס, לפני סעולס 5ת

 מס"ס ונילעיט זס, פ'  טס מזע[ סיוררי לכנס ע3ר, סגותיי סכם  )קבס( . ס"ס סערסלעיל
,ocתמר 'וס , סטע13ד ינוי "לו סלך חי סגסס ר'5  )קל( ססריס. על תרלנ 3ת5תר 

 קילו , ענר ססתיו מנס כי ד'5 סג", רנתי ובפסיקתך 5קספ5רד 31כ'י חורז,3פדרט
 פרינו, רפס כסרי ולנוס )4( ססיע3ור. k-r לו וסלך חלף  סגטס  טניס. ועטרוו"חיס
 כפררו סנה'  סס SP  פריס cnc כערי טלכך "פירוטס 13ס"ל סיספס פס וט 0זהז3פררס
 . סד"כ סס סעיר  וכן תעתיק, 6תס ר3רי  וסם סו5,. וזירור לסין  פריס כי תייסס,5ת

 ייזסו בהרן, גריו סנניסות 53רן, נרדו  סכלליס סגי'  טס חזית ניוררט ,  סללכיס)4(
 )סס"( ראי ועיין  צנרים, נקרן  הסרן ו5ל נוטס Sh ס' וייתר סכ5תר י ויזת פססזס
 'זתלס סניע )קלס וותינז. טל נכלתונו 1h3c  ויסרן נוסס ר"ל סנניחות, וסורית י"3(3.
 נפיר דרים סתזנור,  לקלר( לסגיל. יסרבל סל  נילן סגיע (n'rp ED1 ספררת ערלס,טל
 ס'זתרו, נ"ל סחיפר, תלריס סל  (זולן סניפ  לקבץ( פסתיסס. להכול 3"י טפלו כריתס,לדון
 תיסיךי לי סיו ותירות בנור 3'3י רי *)קלה( סרסתתי. סתקינוות 3כל לככון טסו5כיוו

 ע"6 ליס סוטם עיין (תירות. נקרינו תורס סדנרי טלפניו, סתייזר לפרס 3'3י ר' 3ילרעתי

 מעסיקת", 3טס תייר ערך נערוך ))531 ט31, תייר )לו( (עירות. תורס לד3ר'מקר"
וסו"
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 ההורשמרשת

 התאנה )קלז( ד'(: י"א )שמות וגו' הלילה כחצות ול אמר כה משה ויאמרשנא'
 פושעי 'בהם שכלו אפלה, של ימים ל אלו )קלה( י"ג( שם )שריש פניה,חנמה

 תשובה שעשו הנשארים אלו )קלם( )שם( ריח נתנו סמרר והנפניםישראל:
 הכא: יתיבין ואתון גביכון אית מבא ריחא הדין כל משה להם אמרונתקבלו.

 דורי ענה ד"א)קם(
 ואק

 היא לא עזריה א"ר לי,
 ך

 אלא אמירה, היא 'א
 וגו' לך קומי לי אמר ומה אלעזר, ידי על לי ואמר יהושע, ע"יענה

 שהיה שנה ושמונה שלשים אלו )קטב( לו, הלך חלף הגשם )קמא( י'(. ב')שה"ש
 נשיא א' נשיא שנאמר המרגלים ארו )קמר( בארץ נראו הנצנים , ישראל עלבעם
 ערלה של זפנה עת הניע שם( )שה"ש הניע הזמיר עת י"ה( ל"ד )במדברא'

 שנ' שתחלק ישראל ארץ של זמנה הגיע , שיזמרו כנעניים של זמנם הגיעשתזמר,
 יוחק א"ר , בארצנו נשמע החור וקול נ"נ( כ"ו )בטדבר בנהלה הארץ תחלקלאלה
 העם שומרי את יהושע ויצו שנאמר יהושע וזה , בארצנו נשסע מוב תיירקול
 הבכורים: סלי אלו שם( )שה"ש פגיה חנטה התאנה י'(: )יהושע-א' ונוסרלאסר

 הנביאים. אלו נקמר( )שם( ריח נהנו סטררוהגפנים
 אלא אמירה היא ולא ענייה היא לא עזריה א"ר לי, ואמר דורי ענה ר"א)קמה(

 רעיתי לך קומי לי, אמר טה עזרא, ע"י לי ואמר דניאל, ע"י ליענה
 בגולה, ישראל שעשו שנה שבעים אלו )קטו( עבר, הסתיו הנה כי לך, ולכייפתי

והלא

 ותקונים.הערות
 סייתי. תייר ט"ו( כ"ט )6'31 לעור סייחי עיניס ותרנוס 60רן, "ת למור תפעל מסוסוף
 סת6נס, )קנז( סדרך. לסם ))ר"0 תייר פירן'י לפניסס, 100ל1 תחר נ'( )קטף31נ'ק
 3' סס'ס 3רס"י ת31א וכי', לפלס סל יו)'ס סלמת "לו )קללם סם. חרוז נווירסנכנס

 תספסיקת6 5קת , תסס עיי דודי ע)0 ספסלם סס 0ס" נס , 3סס.קת6 נדרס כך וס"סי"ג
 דודם עג0 ד"" נקם( ספסיקת6. 3סס סס, נראי נ5311 סנס"ריס, "לו )קלס(סלת.
 תדלג נתאתר תתו(פ"ו, רז)( סס סס'ס נילקוט תת6 וכן ים, תרת נידרסגסנה

tsu 

 ד71י דונו0 סלפנ'1 נתאתר ונ"ל תתקותו כסרט כסיקתל, )המון 0עסיקת", 3ססס0ריס
 or לפני חלד, סגסס )קמא( הכפסיקת". סס סס דיוריו כל כ' וכר, ינתק ר' 6))רלנני
 ככ"י לנכון ס0ו6 כתו נסדרר, יסרבל מעסו מנס D'P31h "לו ענר מסתיו סג0 כיחסר,

 נסס בילקוט6קספ"רד,
 מפסיקת"
 רנתי. ונפסיקת6 , חגטס סת"נס 3פ' מדת ונתדרג ,

 רנתי 31פסיקח6 )כילקוט, 6קסכ6רך, 3כ" כ"ס כו', סג0 ומווינס מלסיס "לו)קמש(
 סני סס, חית וכתדרי ס'ד, פ"נ תענית 31'רוסלו)י 6' פריס מוץ ויקרץ 3ספר366ל
 כל סתתו עד , תסס עם תדגר סד13ר סי' 1ל6 3)ודנר כוונודין יסר"נ טסיו תכיס 5ת6ל1
 סיתם 0' יד, וגס נרגע, ווקדם סלכנו "סר וסיוניס יד( 3ן נד3ייס ס0"ך סדור,16ת1
 וסיוויס ונ0ווקר6 סר6יס וס"ס 9gp. לקומר 6לי ס' וייתר וויך תוזו כלסר וימי , ונו'03
 תסיסת -h'k סלכנו6טר

 דקר"
 תום עד סנס וסקנס סלסיס (רד נתל 6ת ענרנו 5סר עד

 SP ולכוון 0רס6, לס3י6 סוודרייס דרך וכך ונו', סדורכל
 ססיפ"
 נעדרם גריך וכן ,

 0תרגליס 6לו (QJDp סס. 3ירוסלווי לנכון ונ6וור ס', ויתיר 3וותוס ס' וידור לתקן,סס
 6קספ6רד, 3כ"' 6חד, נסיףסנדלר

 ונפסיקת"
 c'b "חי 6'ס סגי ))רנליס, מלו רנתי,

1ph,מפריס נזרע ועיין סנסי5'ס, 6ל1 חזית, 31)ודרס 31'לקוט, לתטס 
 רנתי נפסיקח"

 נרסס וכן לקלן טסות כתו סנסכיס, מל 0ג3י5יס, 6לו )קמר( כזט. סינון מט"ו,סס
 3סס כס"ס וכילקוט "קספ"רד, 3כ'י לגכין וננוכר . כרתול' סחכם סרג ס5 ס(0 סכיינגד

 סק5"3, 3דסוס "ך ולנונ, פר"נ דפוס רנתי כפסיקתי גס שית, ונידרסספסיקח5,
 דפוס רנת' 0פסיקת6 כי , נרעסליי6 נדפוס גס 6חריו ונוגסך סגפגיס, 6ל1נטעות

נרעסלויי
 לדפוס גס D1'h סקל36, לדפוס ם6ירע וגס וכל סקל35 דפוס "תוך , )דפסם

 )))מס סעתקת' 6סר כרתול' נכ"י רודי, ענ0 ד"6 )קננה(3רעסלוי6.
 מפסק"

 סבת,
 31פסיקת6 6קספ6רד, ככ"י וסווגך סני, ד"6 עד דודי עגם 7"6 וין osii 1 וכסוור פסתסר
  6ל וס63תיו  תפם  סעתעסיו  לכן  ספסיקת6, 3סס סס"ם ונילקוט חסת, 31ו)דרסרנתי,
 3ןס סס'ם ונלקוט tllhtD~h 3כ*י כוס כוי, טנס סנעיס 6ל1 )ק%( פניתם.סקודס

ספסיקת6-
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נא החירששפטה
 שהיתה , שנה עשרה שמונה מהם צא לוי א"ר שנה, ושתים חמשים אלא אינםוהלא
 חרב פוק בישא עברא לו ואומרת נבוכדנצר, של בפלטין ומפוצצת יוצאת קולבת
 הנצנים השיעבוד, זה , לו הלך חלף הנשם ליה, שמעון לא מרך רבנוי דמרך,ביתא
 הניע, הזמיר עת והברתו, עזרא וחברתו, מרדכי , והביריו דניאל כגון בארץ,נראו
 מטה ה' שבר ההיד , שישברו רשעים של זמנם הגיע שתזמר, ערלה של זמנההגיע
 דמקרש בית של זמנו הניע שיזטרו, בבליים של זמנם הגיע ה'1 י"ר )ישעיהרשעים
 ט'( ב' )חגי , הראשון מן האחרון ]הזה[ הבית כבור יהיה גדיל ]שנארך[שיבנה,
 הארץ ט0לכות כל פרס מלך כורש אסר כה כורש( זה , בארצנו נשמע התורוקול
 ב'ן א' )עזרא ביהורה אשר בית לו לבנות עלי פקד והוא השמים אלהי דף לינתן

 רגסכים: אלו ריח, נהנו סמרר והנפנים , הביכוים מלי אילו פגיה, הנטההתאנה
 ענה אלא אמירה, היא ולא , ענייה היא לא עזריה א"ר לי ואמר דורי ענהד"א

 וגו' לך קומי לי אמר ומה , המשיח מלך ירי על לי ואמר , אליהו ע"ילי
 כסר"א )קמז( הבריות את שמסיתה הרשעה מלכות זו עבר, הסתיו הנה כי שם()שה"ש
 זה שם( )שמש לו הלך חלף הנשם ז'(: י"ג )דברים אמך בן אחיך יסיתךכי

 ואלו חרשים, ארבעה אלו אלעזר א"ר )קמח( שם בארץ נראו הנצניםהשעבוד,
 הניע, הזמיר עת מלחמה, ומשיח צרק, ומלכי דמשית, ומלה אליהו, )קמט(הן,
 טסה רם שבר שישברו, רשעים של זמנן הגיע שתזמר, ערלה של זמנה הניע)שם(
 מן שתןקי רישעה טלכות של זמנה הניע ה'( י"ר )ישעיה מושלים שבםרשולים
 הארץ כל על למלך ה' והיה שנאמר שתגלה, שמים מלכות של זטנה הניעהעולם,
 נאוו טה שם דשאיה מלך זה , בארצנו נשסע רוטור וקול מ4( ט~(, י"ר)זכריה
 אבא. בר הייא אבי , פניה חנטה התאנה ז'(: נ"ב )ישעיה המבשר רגל; ההריםעל

 נתש סמדר והנפנים : בו כלו והרשעים בא גדול דבר רגמשיח לימות סמוך)קנא(
 ד' )יושע" וגו' בירושלים והנוחר בציון הנשאר והיה שנא' הנשארים, אלוריח,
 בו נתקיים ראשונה שנה )קננ( , בא רוד שבן שבוע אמרי, ורבנן )קנב(ג'(.

 ר' אמר )קנד( ז'( ר' )עטוס אטטיר לא אחת עיר ועל אתת עיר עלודמטרתי
אכוה

 ותקונים.הערות
 ספח עסחר3 מגיס נ"נ 6ל1 לו ס5ך תל7 מנסס סניי tor תוית נחדרס 36לסססיקת5,

 סגחוכו'. "ת תסס 65 לוי ר' 6)ור , סן סוס ס3עיס ול6 , כאדיס תלכות סנעהרסעד
 תרסיס ד' "לו הלעזר 6"ר )קמח( ססתס. לסין ססתיי דרם יסיחך, כי כווד"6)ממז(
 נסס סי6 כס"ס 3'5קוט  וכן  סן,  %51 קרסיסז "רנעס ס' יר"כי נו ל ),כריס כת"ננ"ל
 ונפסיקת6 6קספ6רד, ו3כ" , י5חק ר' 3סס נרכיס ר' סני' חית 13ודרן 36ל "לענר,ר'

 חרסים, k-P31b ניגסו וו6ן 3( )נ"מ 3סיכס "ליסו, )קאש( . י5חק ר' 6תר סגירנתי
 5דק. וכסן ו6ליסו, 'וסף, 3ן ונוסית דוד, 3ן ווסית תסיד6, סוועון 6"ר 3קנ6 3ר חנ66'ר
 ת.יר קיל יוחנן 61"ר סחור קיל 5"צ סוורית. ונלך (ס נ6ר5גי געגוע סתור וקול)קנ(
 רנתי, ונפסיקת6 , "קספ6רך בכ"י ססו6 כווו tnlcnk1 טלר (ס 53ר5'ט נסלעטוגן

 וגו'. ג6וו עם ובודר סתכרק סווסיח זולך ס5 קולו וס 6קס חוייג ושדרן , סס"םונילקוט
 "קסע"רד 3כ" "נ5 חזית, נתדרס כ'ע סווסיח, ליונות מתוך)קנא(

 ונעסיקת"
 רנתי,

 י6ח"כ סימון, תלת סמוך זון נעמס כי כפול n~vu תם סיווין, נר "63 נר מייק6"ר

סוסי
 נר h'1P ר' 6י פסקה סי רנת' נפסיקת6 וכן נטעות. בר זולת ססנ' מתעתיק

 6תר סס"ם ונילקוט לעיס. 63 גדול דגר ~ptcn ליונות סתוך הוזר לוי זרי וכו' 6וור6נ6
 וסיוון .חסרם. רנ' ויולת יותרת ליס סלח , סווסיח לינות מיתן bJh נר חי'6 נר'[)ליס(

 ~wcnk. ליונות סיוון סס סללו ס"וחות כי וסכוונס סילקוט נ" נס נכון "ול' 6ותסנסת5.
 5"( דד נסנסדרין וע"ן תנטס, סת6נס נכ' סס חנית נסדרר גסוס הנורי, ורננן)קנב(
 ונו', וסנוטרת' נו נחק"ס ר"סונס ס"ס נקנג( וכף. נ6, דוד סנן מנוע תיר ןע"6
 ותתיס 'סיס גדול רע3 נסליסעו ))סתלתין, רענ ח5' סגחס סנס , 6ר1ך תסנור פסחסר
 מונע, ול6 ס31ע ן רענ ול6 רענ ורביעית ן וווסר6ל הסתרקת וסתורם וט7 עסיס ")סיס03

 קולות, וכסס'ת לחידוסס, תיגרת וסתורס וסו)תיס וסריס ו6וכליס גדול ס31עכחסידית
 ונתדרס , 6קספ"רד נשי לנכין וכיס 3". דוד גן ס3יעית ונתו65' מלחלוח,31סניעית
ותיוו,

 ונפס'קת"
 5"ל שניי ח(ית נתדרס קנוס, ""ר )קנר( סס. סגסדרין וגנדורך רנות,

5טס
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ת  שיירשא
 דא"ר נקנה( האי כי אלא , אתא %א גוונא האי כי הוה שביעין כטה והאאכוה,
 עיניהם כלות והנשארים סתסעמים, חכמים תלמירי )קנו( בא, דור שבן דוריוחנן,
 שריאשונה ער טהחישוה קשות וגזירות הצבור, על באות רבות וצרות ואנחהביגון

 וועד בית בו בא דור שבן דור אבין א"ר )קנז( לה: ונסמנה באה אחרתקיימה,
 "יר, אל מעיר יסובבו הגליל ואנשי ישם, והגבלן יחרב, והגליל , יהיהלזנות
 הולכת, היא להיכן , לה והולכות נעדרת והאמה , נאסמים אמת ואנשי , יתחוננוולא
 נעדרת: האמת ותהי כמר.א במדבר, עדרים עררים וישבת הולכת אם-י ינאי ר'דבי

 ]זקנים, )קנח( פני ילבינו נערים בא, רור שבן דור נהוראי א"ר ט"ו( בש)ישעיה
 ביתו, אנשי איש אויבי , בחמותה כלה באמה קמה בת נערים, מפני יעמדווזקנים
raביוץ-[ והיין , פריה התן והגפן הסרח, סופרים חכמת טאביו, ייבוש לא : 

 שכולו ברור או זכאי, שכולו ברור אלא , בא דור בן משיח אין יוחנן, א"רנקנט(
 בחמשה ב'( נ' )הושע וגו' כסף עשר בחמשה לי ואכרה פתח, יוחנן ר' )קם(חייב:
 ולתך , שלשים ררי שעורים וחומר , בניסן )קמא( עשר חמשה הרי כקר,עשר

 בתורה, משה לנו שכהב מצות, ששים אלו ששים, הרי מ"ו, רוישעורים,
 אחת וכל בתורה, משה לנו בחב פרשיות עקש , רשב"י בשם יוחנן רא"ר)קמל(
 נזיקין, ופרשה , פסחים פרשת הן ואלו מצוה, ששים טששים )קסג( בה ישואחת

ופרשת
4א 4 א

 ותקונים.הערות
 כתו36יס,

 מס ונסגסדרין 6קספ6רד, נכ"י נס לנכת מסו"
 מנוסח"

 תרפס גס יוסד, 6"ר
 עתנן, ר דנוור )קנרק חזית. ותדרס ספסיקח", עפ"י לתק)ס ורידוי היגוייס, cebסס
 h"v ריס נ"י סנהדריןעיין

 ונפסיקת"
 ותרסס , תנטס סת6גס 3פ' ת('ת 31תדרס , י3תי

 ו3פס'קח6 "קספ6רד ככ"י , יותיועטע חכ))יס תלמידי )קנו( ת;1. ;1 סוגותססנוסח"ות
 וסעתקתיו כרתולי ככ"י חסר נעדרת, ס")ות יתמי עד l'?,h ".ר לקנז( ווקיס. ת"חרנתיי
 ונסוטס  ינני נסגקירין ועיין סס, רנתי נפסיקת" לגכין ג6תר וכן . "קספ"יי כ"יתן
 6קספ"רד, ככ"י וססלתת' דוקר, וסיין עד חסר סס גס (קנים, )קנח( ע"3. ת"טדד

 לנכוןונאתר
 3פס'קח"

 נכויי עתנן, 6.ר נקנה( סס. ינסוטס נסנסדרין עין סס, רנת'
6קספ"רי,

 ונפס'קת"
  6ין כסביי  3ר bJb רי %5ר  לך, פס סיריוס p'rp  ונתררס רנת',

 דוחס ספניו בדור hih 63 דוד 3ן "'ן ינ6' ""ר כלייס, חייב IS11r נדור "ל6 63, דוד3ן
 "סר טעתיס 1)וס ונסיח. sc לרקע גפת וותרך דור "קר דור ר"ית 06 לוי ""רלכלנ,
 נרוך נתריס, כתיב וגוס נ'3(, פיט )תסלים מסיחך עק13ת קרפי 6סר , ס' דייניךחרכוך

 -IPS- לעולסס'
 פחח, 'ותגן י' נקם( נ"נ(. סס (oc וקוון

 תונ"
 ר6( ווספטיס נילקיט

 ולכרס ד"6 נתאתר , סכסיקח6 נסס ג"כ תקי"ט רוו; מוסע ונילקיט ספסיקת6, 3ססס"(
 סס, נילקיט סרגי וסמ"ררלי.

 ד,"
 תכסק" 6ך תספסיקת6, ב"כ סו" לי, 61כרס

 "חרת
פסק"

 וגס ססליסי. דנתדם
 ספס'קת"

 דנתדן fpo~n סי6 נ' נ' סוסע ברפ"י סווונ6ת
 דסחדס, פסקם ל"ססליסי

 סלפנים, כ'י תספסיקת6 ידע ל" אפריס (רע נעל וסנ"ון.
 3יס נילקוט ססליסי תנחדס מסני נ)"וורונר"ותו

 מפסיקת"
 ס(ס סו)6תר גסתט כי תסג

ווכסיקת"
 נתעס ס"נרננ"ל סרג נס קט"ו, סייגן וניגורו כ"6 סיוון ע"ס דסתדס רנתי

 עליסס וכתב יתך, סו)6))ריס סני יערב ע"ג( רכ"ט נד9 3' לקורע הכירשו מילקוטע"י
 סיס ל" דילן ספסיקח" כי נילקוט, )וג6 כאסר סוו"תר כל ומעתיק יופוונפסיקת5
 ס)ופרס צעיר וכן לפנקס, וין סי6, טיס nhrc ס)ולס הגיסן, )קמא(לצגיו.

 ל6 עם כי "יכנס, r~c רז)( יוסעטיס נילקוט נס ווסרו"וו, ושגאון נרעסלוי", ד'רנת' ווכסיקת"
 סליסיס כור, סו6 סתיוור כי , סלוייס וזרי וחווור , ט"ו סרי כס9 מט"ו לנ)ג'נ6 רה)חית
 דקר נקסב( ניתר. מסיס סרי ס"ס, ט,ו כור חני סו6 מסלתך ט"ו, סר' ילחךס6ס,

lSP11יוספטיס 31'לקוט רן3"י, 3סס יודן רי סגי' ככ"ד, קדוסיס ריס 3ף"ר רס3"', 3סס 
 תגיח, רסיס תרסיס )קסג( לפגעו. כווו h1C "קספ"רד, 31ל"' רנת', ונפסיקתtrtc 6רת(
 ~h(ph 'וסד ח"ס )ווסר"ר סתסולל מחוקר סנדול סחכם סרנ סעיר כנר . וכו' , מן61ל1

 פכ'ד, וז"ר התדרס ג"כ סג)וג6 1 ס(ס סח"ו)ר על כ'( נד נ' גליון ר6סוגס שגס)3סחנסר
 כ' נאוות סי" וכן כסוקיס. otic כוללים כרדיות סןלס k-5hc סי6 סמ"ררמכוונת
 ס("ת סחקס 6ת וסוגרת ס' עד "'( ח3 )סוגות "סרן וקל k~cn 5ל ס' ואיתרונפסוק

טס
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נב דוערשפרשת
 שבעים משבעים אמר, המרתא רכפר )קמר( שילא בשזר לוי ר' קרושים:ופרשת
 שבעים, פסחים ופרשת )קמה( מא!ידעבר , פליגי ולא תנהומא א"רמצוה,

 שממה, פרשת ]עסר;ן כולל , שבעים נזיקי, פרשת דעבד[ ומאן תפילין פרשתעמה כו~
 ערוה: פרשת )קטו( עמה כולל שבעים, קדושים פרשת דעביר מאןוכן
 הזה[: ]בחודש ואימתי , בניסן ט"ו אלו )קסז( כסף, עשר בהמשה לי יאכרהר'א

 הקב"ה אמר אסר, ?I1Pt ב"ר יורה ר' בשם ברכיה ר' )קמח( לנם הזההחרש
 לשעבר כי לבא, לעתיר )קסם( כאן לכם יש גאולה חידוש בנילישראל,

 או ההזיר אוטה, מהוך אומה גואל אני ועכשיו , אומה מתוך אומה גאלתילא
 בשגר )קע( נחטי' בר יהושע ר' ל"ר( ד' )דברים וגו' גוי לו לקהת לבא אלהיםהנסה
 גוי 0קיב גוי אלא כא!, כתיב אין נוי, מקרב ועם עם, טקרב גוי אטרתנין
 מנדלי ואלו בלורית, )קעא( מנרפי אלו ערלים, ואלו ערלים אלו שהיו מלמד)שם(

 א"ר לעולם, ממצרים ישראל שיגאלו נותנה הדין מרת היתה לא א"כבלורית,
 נגאלים, ישראל היו לא בשבועה, ;צ10 הקנדה שאסר אילולי נחסני, 'ברשמואל
 שבועה, אלא לכן וגין ו'( ו' )שמות ונו' ה' אני ישראל לבני אמר לכןדכתיב
 )תהלים עמך בזרוע גאלה ברכיה א"ר י"ר( נ' )ש"א עלי לבית נשבעתי לכןכסד'א

ע"ז

 ותקונים.הערות
 רק סנונין וגן ס"'גו 5"וור, ונסס Sh ס. דדנר סל עם פסיקים h"D 'ס "'( 4נ)סם

 , תפ'5'ן פרסת cnu כלל סנעיס דיוור ווו"ן ס6חרע, לפסוק ותתינרת קגרססקדתס
 וזוווע "ס וס.ס ופרסת ונו', ירכס nlhS SD 5ך וסיס , נ" נפ' ס"תרין סכתונרל5

 סתספטיס ו56ס סכתו3 ווחח5ת נזיקין, ופרחח פסיקיס, תמעס הכללח ""(ני3י,ס
 תקנס כי ו)6ס"כ נס כי כ"ד( כ"ג )סם תלום כסד 6ס פ' תחלת עד )סתות,כ.6(ונוי
 סמך ס)וכ'לת6( עפ"' סס נרן"י )כתנו"ר 3ננ3תו 33'י הנוזכר ווענד סידרר עכריענד
 )וסכתונ סתחקלת ססתיטס, פרסת ועם , פסוקים תסיס כוללת ונכנס, נזיקין לפרסתנ"כ
cc1עד "( כ"ג )טס וני' ח(רע מגיס 

 טוי
 ס3עיס סס ונו', נדי תנפל ל6 סירוס

 תלכו 1ל6 עד 6'( י"ט )ויקרץ וולס Sh ס' ויינר סנ)חתלת קדוםיס, ופרסתפסיקיסן
 סס סעג'ן, סוך ססו6 כ"נ( כ' (TPh1 03 DC עסו 6לס כ5 "ת כ' ונו', סמיכחקות
 ערות 3וו5ות סוותחיליס , )ו1ת צחרי נסוף סכסיקיס ר'5 עריות, סר' ועט פסוקיס,מסיס

ססתכיס
~tbs 

 3" קיון'ס ו3פ' ס6(סרס כול5יס מן )כי קדוסיס
 יג(רס, סס עליסן( מעוגן

 סחכם סרג קנס רפיתי ועתס תנקויו6. ר' כדירי פסוקיס, סנעיס ניחד סס51ע"(
 נ3דפוס עו5וניס עגות "(כרס ד'ס עסק ס5 ראדון sc s's נווערנית נני6ורורוו"ס

 ס(ס. ס)ו6וור ע5 מעיר (ס( על ס3'6ור כ5 סן)ויטו "תריס 3דפיסיס כירעדעלסייס
 דכפר)קמר(

 חוורתני
 עור ועיגן י סגרן חנו6וח נסס מסנינתי גוס ס' מערס לעיל עיין ,

 פר' )קביה( . helnhn מכפר כעס כתגי דור עי) למזרח סכתנ ע'6( ג"ד )דל סכרןחנוכות
 עכ"ד, ו3ו4ר"קספ"רד, 3כ" לגנון וג"))ר וענד. וו6ן עד דע3ד, תאן תן מסתיט סתעת.ק כי מוספתי,פסחים

 ונפסיקת"
 , ערוס פרסת רקמו( סס. וזספטיס ונ'לקיט רנתי,

 31'לק1ט רוותיו 31פסיקת6 "קסס6רד, 53"' 36ל עריות, סגוסקח וי"ר ונקדרת ער'ות,רל5
 כניסן, ט"ו "לו )קסז( ("ל. ווסר("ס סג"ון חיקן וכן ערוה, תן ערלה נטעות)עמס
 3חווסס b~P, נ'3 חולין 3גיור6 נס דרסו וכסס רנת', 3פס.קת6 תסרוח ס6לססוו5וח
 P~nbt נילקוט 63111 , 3רכיס ר' )קסה( . התגריס 'Sb1C גננתו ס3ו נגיסן, ט"ו (סערר
 סוודירם bJS, לעתיר )קמט( ספסיקת6. 3סס תתצפתר)ו(

 3רעסלו'6, ד' רנתי תפסיקח"
 635 5עת'7 וכן סני 61תחגן ונלקוט 635, לעח'ד מתלות וותקו אפריס, (רע נע5וסנ"ון
 סת6))ר ונכנר( עגי, גן תנין 3ס"ר סני' רנתי, 31כסיקת6 6קסכארד, 3כ" , חגין 3ן"ר)קע(
 ניגס וכן חגין, 3ן"ר יסוסע ר' סג" וכס סתוחיס, 3ין כרומנס ס' חדת נעדרןס(ס,
 נוקרב גוי 6ל" עד וכו' עס ווקינ נף סס וחסר ס6ונור, סס נ5י פכ"נ, ריר ו'"רנידרס
 ר' סני' l)Pnb1 ן3'5קוט ספגי. נוי עד סר6סון, גוי תן נתיון סיועת'ק קסז כ'גו',

 חתכו רוו( תס5יס ני5קיט נס סוס סוו6וור 1)6311 פ('. 3ן יסורס 3ס'ר גחתן 3ריסוסע
 סת6יור על נס JD1W סרוג( נסוד סס פסיקתא )וסטיון ס6ונור סס נ5י מפסיקתי,3סס
 קוויית , סורי 53סון ופין: ר('5, 3י3רי סרנם וונויס )ו5ס נ5ורית, נקע14( . נרכיס(פר'

ות5ת5י
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 תיבשיות
 וער (l~PP גוי, מקרב גוי לו לקהת מלבוא יודן א"ר נקענ( במרביא, )קעב( יו(עק

 טהן הוציא , הן ע"ה הרי ]קעה( אדם לך יאמר ואם אותיוה, ע"ב גרריםמוראים
 ברוך רקרוש של ששמו גאלן בשמו יודן א"ר ]קעו( , המנין טן שאינו שני,גוי

 אוהיות: ע"ב הואהוא,
 למלך, נקמה ולבשה בנו, שנשבה לפלך, משל אריב"ל )קעו( הוה.החרש

 אמר כך בני, לפדיון איפטיה )קעה( מונין הוו ואמר בנו אח ופרהוהלך
 אמר, חנינא ב"ר הייא בשגר לוי ר' מצרים. ליציאת איפמיה, מונין הווהקק"ה
 איפמיה, ולא גמיקן, )קעמ( לא להן כהב ולא הרבה, נשים שנשא למלךטבל

כך

 ותקונים.הערות
 מת"כ פ" וכן 3עלילס" ,פ4 3גד1 גרוס 61תחגן נלקוט נטרונ", )קעב( סער.ותלתלי
 פ"ס, מ11 סגי תעפר 3ירוסלווי וכן עכ"ל. 31ח(קס נעלילס חית, ~תדרס פכ"נ,13י"ר
 חין פסן 6ל1 וכו' 3ג13רות6136

 נטרונ"
 נעלילס, ו)סר6"פ 0ס ופי' סק3"ס, לפני

 נסחרר, VbrD'93 ]י"ל 3פסיק6 וז"ל טרן, ערך נערוך תוני ווספסיקת6 סוסוסוו"ו)ר
 טירונין פף סוווספ', טס וכתג ו3עלי5ס, נכח פ" , 3טר1)י6 עוזך מרוע גחת 3רכיס""ר
 חולכיס סיס ועורק S1DJ 6;ר 61חרי , וויילס טירנים ופ" ותוסל'ס, פריס ורוזיינחי

 6'ר )קעג( . לחרד"ל נסערס וע"ש ע"כ טירנים 6נ0יס 6ת סו)ע0קת lh1p nScnnSסנולכיס
 ע"ס'סס, סרי נקעה( נכלל. על גס ווור6יס, ועד (vj?) פס"ד. גער נס 53111יודן,

 סס. ע"ס רק 63נות כי נח0נון, טעם "ולס מס, ע"1 %" סקסם ת(ית נעורת תסססידי
 סכח31 נווקוווו 3)וקר6 עין מס 1ל6 ר"י, תדגרי תל63 זון סנודס 6ת נס ת30וצולי
 כשוסנס, פ' ונחזית , סכ'נ ריס 31וי"ר פוו"ד, 331"ר "קספ"רר, ככ"י , יודן 6'ר )קעו( .ל613

 רפ"י עין צותיות, ע'3 סק3'ס Sc סדניו ם6נור וווס . "3ין "'ר סג" רנתי,ונססיקת6
 3ילקוט.63 63111 לרעיל, )קע,( נסלח. 13קר סו6 וכן וסו 6ני ד"ס ע"6 ת"ס דדסו:ס
 ר)ו( נסון פסיקתך וס5יון 6רינ"ל, לכס ס(ס סחד0 נאלתר , ספסיתתoc3 6 ק"ןרוון

 נפסיקת6 וכן 6קספ6רד, ככ"י 6יפטי6, )קעח( ק"ן. רוו( מתחלת על גס חוסנקפ"ט,
 6קספ5רד כ"י נוסחת ועפ" ןילן. כפסיקתך נעתקס כולס דסתודס סחת )ספסק6רנתי.
 .סוספס סיף "רת(" עלס ולרעתי  h'sh, רבו כלוזר סרגת, 6ל מתעתיקמעתיק
 נוו6נור וכן ק"ן, רוו( , נ" מלקוט 6% כר))ול', נכ"י פס 6'))ס לכן h'unh.  .חלתלכו;
 שפטי" עונין סע סק3"ס כך לאריו,סנ6וור

 ונפסיקת6 6קספ5רד, נכ"י גס , ונגריס ליניקת
 וס"ס ס0ל'סי, דנחדס פסקם סניף hlunh, נערך ומערוך "רזו(" זולת לית6רנתי,

 ריס נחנתוו)6 1 סחת מוולס נווג6ס וכן עכ'ל, (ס כעין דסחדס[ ]נ"ל ךנתדסונפסיקח6
 0ס 6נל 6יפטי6ס, 6קו k-)C (ס 6י חד0 (ס 6י פ"6, ריס ננו"ר 31תןרס נזדהר,פ'

 6'פרכ4 וגלת 6'פרכיס, 63קו נחוס נכווס חדמ 1Ph3 טנק נל(ס כ'ylD 6, ננ)"רנינדר;
 )כחנם סרי לחרם נכנוס לח"כ D"DC וכגוו "יפטי"ן התקולס לסיות וגריך סי"טיס

 מס, כתג וסוויכ , רנס נוודנר לתדרס נעתק גיוונו 6סר 3תגקווו6 לנכין וג"וור ,6ופטי6ס
 כווו נסטרות חם3וגות חומנין התוונו 1נד1לס חנינות סל דגר כשקירע סערוך פ"16פטי6
 ס))וספי 6ך h'u9h. ערך נערוך נו(ס (כר כל 6ין D51h עכ'ל, פלוני לגולך וכך כךסטתנין
 נסנס C(-k וודי ס)נרריס רווויס מריס סגי Yc ושלטון מררם "ן8שםא4 נל"י פי' ,כתנ
 ס(וון לכחן ופלוני, פלוגי סררת ננעת כותניס סין (כרוזות מסרי 31כל נכיפס,לרעול
 63 גילקוט כיס גת'קן, ]קעמ( 117. נד ת'6 נייטרענע ועיין עכ"ל, ווני)וולקגוע
DCJ6ר))( "סתר מילקוט , ספסיקת ySh 6קספ6רד, 3כ'י 5נל ספסיקת6, 003 ג"כ נ"נ 
 רנתי, ספסיקחSh 5 סתעת'ק סעתיק ס(ס, סכ"( נוסחת 61חר נתיקןו כת131ת)6תר
 ותיקן נסיקין נטעות ונרעסלויא סקל"נ נרסוס 36ל פר6ג נדפוס )כ"ס גחיקיןכתונס
 ,כחוג"" 16 "כתונות" סס)ולס וגרור תחתיס(. גנויקין וסגת לנונ 3ד' עסר('ת סג6וןלנכון
 סנרטס ותם יוסר("ס, llhJk1 גס מעיר וכן גוויקין, וזלת לפרם סתעתיק, תוספתסי6
 מוולס ~b'k נוויקון כי סי6, 0גגס יותן, נל"י 6יפטי5 ונוסר, 53י נת'קין נ6, ילקוטננד

 יון ומץ עתונם געיסקיןן'פי' טסן כת3 ול6 סרנס נטיס לוולן/0נ60 , סלתספסיקת6
 סערוך 1תדנרי םאש(אםל, מיונית לעלס כומתו עכ'ל.סו6

 חר5~
 ססוולס סינרי סעד

כקונס
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ד╨ ק¢ץיה  úק¢ף

,הגלףגו 4ךףגו (6÷) טי םיí ñגק╨ וק╨ק ,קז¢זקúו ום úáי כהם ום ,כ÷גךד וםז  כזגיז וק╨ק .,¢הלו áú כñגáזל í áúגñז╨גד , úáי "ם כ÷גלד , áהיז הם

(úגםהí  ( í, , 1ים כלגñ וזה ñΣים )י כזיג íםזץ
á¢ו ÷)הגי"¢ (÷ףá) 

úíו  í"ף ,(חגם כג╞הי וז¢גל םץ ,וגגםך (דף÷) íו úíגיס ג¢ה
ג

 'ק םץ קולי ,טםלם "ה╞╨
כק ג גקג ¢ז╞ ,הלםק ÷

הגáו הגהק %גדí:גה:גדגכ:ד%הד% הגפלו זחקג 1הגס:ץ3:27 הק╨ך %:כ:ק (╨"╨ וה ו¢הגל םץ ,וגגםל íוז זום ג¢ה úíו ÷╨זך הל╨ףם , כזדי íץáח¢  ¢זלך וזה ,íים םגá-ג¢ו╨זף÷) םקל טםñם
 (הף÷) ו"¢ ה4÷ ג2

╨¢

.íג╨ז÷úז  úז¢ץה

¢╨úכג ñףñג÷ú5 5ú ñúץúכ: ÷ג ñץúק (áú"י , 
 ú13ñי ú ñ'5ג╨ז╨'ח :י╨ ט¢"ףñג

ט
 'גף

 "ךףג"
ññ3"úז÷םג(ג גñ 3╨╞ ךñג úí דזñ ╨úגñ÷זñם גñ דחיז ñ% %"ú 

' (ú 
 (ז כז

 .:":גף 'גםקכΣáגג."(-÷╨כג:,ג,ñ1)÷כ,¢ג"גככגז";,כ דץג╨~,ג
4%"פ1╨פץ  ז::" %"

 ':גפ% ':סגפקñ: דד á:ג:פ "ם1
ñג¢úז"

 כג"╨÷ñ כזגי גñ╨¢"ú ח" גúםץ זגñ ñ"זל
 כ כף ג÷ץ3 "3 כúג כ"÷ טי" ¢))"

פף13  ¢'" ñגי¢╨ , ג"יי ,¢¢"ףק
 ,ñג╨╞ טים ¢¢"╨ ;¢גחñ" ñ)ñ ñי5 .י"ץ (áף÷)

,  ' ככ

 ל÷)
3ññ ג6 3'ף ╞"¢ ñףñחגú5,:╨ך╨ ךז÷םגí ךג÷םגה:-:דד 

ג

"╨¢ññ
úג ז'ך ¢ז╞ כñ¢"גזזג 'זיז טי םñ כ ╞ץ זזךñ יםזלú úñםה "ג 

╨ñז("¢  'זיז ñ"ץז םי .¢זז"זזñ (╞ף÷) ,זñג÷¢╨ ñ"י ךז÷ץ╨ ,ú" 36÷גñף╨ז ,גú╨¢ םד"
ם'3ג6¢  ,:1 קץז י'ñ 3ú"ג ñץ3ח¢ . 4╨:גסהף÷) ÷ , ÷╨זח "3÷ךז÷םג3 ()ס¢ כ"÷ . (זף÷)
'"ם╨ כ3" םפז כגד¢5"ז כזלםפ ñגחיח ú6÷גñף╨ í╞ - , כיז

 "ú13 טז¢ץ╨ ט¢ץ
ס

1  ג ,
ג ñ פ1 פ

,כגדזם¢ז"  ,(6"0כΣ0ז0ץ ññז¢גףז גםי ñ¢זú, úזץñל גי╨ז ╞5¢ףú 5÷ñזץך╨ ,כגדזם╞51 ם"╨

כגד5╞ז"
ק:ף" ג"י ה╨ך╨ñ ¢╞ז÷╨ ñג¢ףññ :5ףñ÷35 כ"3גñ 5¢ז╨ם ¢╨╞ñ גñזזז╞ ╞םזזם גññ זם  כ'"

 '"',]"דדגדג"ל*,ה ((÷2כג"ה'דגג'" ז( 'כ',.óץ 'ץ '5" גג
5::ס: ÷::זזכז'╨ קזג╞ ז1ñ::::1%11זכ:ד1כד"ד;71',ם"'זכ" ,1í :41'1ג;: ם:ז:,╨ג'1:( כ4:ד:',כ::ג:: 
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 החהחםמרשת

 לו מסר בנו שעמר וכיון שומירה, )קפח( לו שהיה למלך מעל אמר, חנינאבר
 לו מסר בנו שעסר וכיון , מבעת לו שהיה למלך משל אמר, אחא ורבשומירה:
 טפתח לו והיה הרבה, אוצרות לו שהיה לסלך משל אמר, יצחק ור'הטבעה:
 אמר, אבא בר חייא ור' המפתחות, משחלו בנו שעמר כיון ואחר, אארלכל

 אומנותו, כלי כל לו טסר בנו שעפר וכיון , אומנות כלי לו שהיו לנגר, משל)קפט(
 בנו שעמר וכיון רפואות, של נרחיק )קצ( לו שהיה לרופא משל אמריורבנן

 : נרתיקו לומסר
 רזני)קצא(

 למלאכי אוטר דקב"ה ר"ה, היום ואמרו, למטה ב"ר גזרו אושעיה י,
 ויעבירו )קצג( סניגורין, )קצב( דחטירו וגם בימה, העמידוהשרת

סקפמורין

 ותקונים,הערות
 6קספ"רד וככ"י , מיתרס דני' oc ר"מ נירוסלווי מותירס )קפח( מוואליס. ענין מתפרם'"3,

וכפסיקת"
 נוטר סעסס ססוכס סו6 נפרם, סס 3ירומלווי ק"ע נע5 וסרג , סוחרים רנתי

 ווקר('ו) סנ6ון נס ס" וכן נכרם, סגעסס תס לרצות ג13ס נרקיסמכרס
 נפסיקת"

 רנתי,
 שתסויט ")ור bPh ר' עד "זור תניג" נר 'וסי ר' וין מלינוס סורס ק"ן,)..תסררת( 3" ונילקוט גיווני. געלם סתלס פתרון כי "נוס 651 ויגויס לעיניסי נר"ס מדוחק"גל

 "קספ"רד, 3כ"' לנגר, חסל )קפמ( . "ח" ר3 נווחל "תר עד 'וס' ר' 3)ומ5 "תר תןכתעתיק
וכפסיקת"

 ננר". ת"י י""( ל )ס'3 5ן חרס 'ד1ע, )נר ופירצות לזולך, וזול ר3ת',
 תני )קצא( . תיק סי , (יו494ע  יונית וולס וסיף ר"ל, נדנרי סרנן מגוי נרתיק)קצ(
  סס, ריס 3ירושלווי , 5ושעיסר'

 ססנו"וור ותר"ס וע"מ, וס מלפגי לפ"רר נווקדס סו"
~-rcלו "סר ניול נוי נוי כתיג סינון, רי דגרי על נווסנ otpm ר' נרקיס וווטפטיס 

 תנע" נ"רתת"
 1"ח'כ וכוי, מוסעים ורק

 תונ"
 "וגוס (ס 6י , ושומעי' יר' סמ"רר סס,

 5תי סדין, לווחר 16תר וסליסטיס סיום, סדין "ונור סןלטון שעולס 3)וסנ tnhrcכקונוס
i'vnlc"ל tltes~S כווו סוו"יור כל וכו' ר"מ סיוס לחד 6תרו כן "'גו סון3'ס "3ל 

 תסלים ונילקוט מפסיקת,, 3סס 3" נ'לקוט h31P סוס ומתאתר נפסיקת", לפג'גיטסו"
 סקפטורין, ויעכירו )קצע( abpdyopor. כל"י (כות, וגלוד פ" סנינורין, )קצבן תתל"".רת(
  כתו ויעוודונ"ל

 לנגזי וסו"
  סננורז, ויעתרו( תסליס לו3ילסוט סעתירו  ותעליס, נ", מלקיט

 לסלן( נר"ס כצור 3טעות o~lt1c1 לפנינו 6ור סקפטור'ן )3תקוס סכיקטורין,ויעתיו
 : וז"ל כתג ספקטר( נטעות ער"ג נודפים סקעטר ערךומערוך

 נפסק"
 סקוס דסתדס

 פקיד'ס, פי סקיפטורין ויעוודו סגגורין, סעווידו 3יווסי סעווידו סמרת ננול"כי6)ור
 mD1, סופר פ" זסשקנז80 סקרפמוים למניס ד' גי וועריכין כיגך נעל ודעתעכ"ל.
 ספקלומרוס, לסגים רגז צ"ע, גד ח"6 3ייטרענע נספרו s~r )וסריוו"( סנדולוסרג

Speoulatores.)סני" 1סו)ן3יר )מ"רפריכעער 
 וודע פי ע0קזש2שאש מיונית מוולס

 5סניס גריך 51יעתי to5h 3כל גוסס רוחי "ין "ולס , סענס חכרי לפגי סענ.ן 1ט'3ד3ריס
 תן לדגרי גנחת ור"יס סנונרין, לעוווח סיטר י))ת"'תסמנ))קוס_סקפמורין

 יעתדו סמ', וטס קנ""( מערס )ע"ן , סוס סוו"))ר סס סימנס ס"ג' h"Dר"ס
 "קספ"רו תכ"י יגס . קטינורין יענרו סנינורין, 'ענרו כו', קטינורין יעוודוסגיגורין,
 פקידים חונק וו5"כ' ויעוודו סנינוריסי ויעודו -~hpDll, סס כי לדעת', נ")וגססוכקס

 "ל סעעת'ק סעתיק וכן ,סקפטיריס
 סכסיקת"

  לעתץסס61ת  (ספסליי לתירס תלתי כנר )יי  רנתי,
 יוססיזחי

 כיהל( פסיסי  עין כל סרס  5?נןפרר(. ין כ"י  וילונך  רילן,
 ת(כטס וכס  שלשלינו,  כרשולי נכ"י ילית5  טוו  לונופית פיירים" מונס "תלחכיסתלופ
 "תליכי 53דו זפ"  נירו(לתי, כתו  זמעורין כפינ סי'  סרי(ון ספעתית נפלי  שמערתי:לפי
  hs plnrn ויפריו יתר(יע, רוב  תלוור (1090ץי"%י ניוכית ספלס סורית כפיסינט"
 ונרומז  פזיריגז, פי'  נלרו, כתנ  סזפמירימ, לפניו  סתסיב(ח סתלס סיתס כנר יתריתר
 סספר, לתך-  וסנייוס יער, חס ןס 5ת ערנוסיתיס

 ע'ל,  רעל  כצן ותכננתי
 ווווני
 יל

  מלקט  נמנולי רציתי k~nvl  6קספ6רן. נכ"י סיע ~ch" סטעוח,  עם רנתיספסייתי
  ה"נ, סיוון סעסיריח עריגס 'ד,כח3

  (סניי
Inhnk~ סוסי 

 סוסינו סני' לפניו גס וסי'
 ותגליתי , סקיכטורין סוסינוסניגורין

"311( 
 ע"ס,  מיין סת?יעות  ולענין רנתי נתכי" נס

כ.
  פקיייסן "פי'  עגויס h)P' שני  נין  סם  גס  וברסס  סל?ט(  תחבולי ?יליר סו5 ספניי

גס
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1 ח1 מ ך 

 או מלבוא, הערים נשתהו מצד( ,ר"ה, היום ואמרו לסמה מר שנזחמרמוין,
 סניגורין, והעבירו , בימה העבירו למה.ש אומה הקב"ה למחר, לעברה ב"רשנטלכו
 לישראל חוק כי 61"ם , ר"ה לטפר .ואסרו למטה, ב"ר כפזרו , סקפטוריןויעבירו
 בשיר הלקיה ור' מנחס ור' )קצו( ה'( פ"א נתהלים יעקב 9אלקי נקצה( כנטפםהוא
 איטתי רבש"ע ואומרים הקב"ה, לפני השרת מלאכי כל סתכנסין מיד אמר,סימון
 מטה, sw דין לבית נשאל ואתם אני שואלים, אתם ולי להם, אומר והוא'ר"ה,
 מוערים, אלא לקאינו ואין ז'( ד' )דברים אליו למאינו בכל איהינו בה' דויר)קצז(
 בשזר כרוספראי ורב נקפח( ד'(, כב' )ויקיא קףש מק-אי ה' מועדי אלהשנאמר
 )שם( , אותם תקיאו אשר מכאעואילך קורש, מקיאי דף סוערי אלה להיעבריוחק,

 ה' מועדי אינם לאו ואם זג סועדי הם אאם קריתם אתם אם)קצם(
 לוי ור' לו, מונין העולם אומות ואין לו, טונין אתם לכם. הזההחרש)ר(

 ומוקשן , לגד91 טונה הגדול , הוא ארץ ררך אמרי יומי בשגר)רא(
 שהוא יעקב גדול, מאור שהוא להמה, מונה גדול שהוא עשו הילכך , *טונה
 טה טוב, מימן והיא )רנ( חסדא א"ר )רב( קמן. 0אר שהוא ללבנה טונהקטן

נר~
 ר' בעוה"ב. ולא קרר( בעוה"ז שלים הרשע עשו כך בלילה, ולא ביום שלים

נחמן

 ותקונים.הערות
 יוסר נ)ליגי סנימרין סו)ל5כיס סכל תזק 5תןנו סם, רנתי וסתגי6 לקטי ס[טלי כתגנס

 רניגו אפי' וכתו [ס עוו)דיס קטימרין נס ווסחוו6 קרוסין יוסר מתליני וטון~לדין

ר"
*str' 

 סחטן גס וינה ס' על לסתיננ הלסיס ננ' וי63ו סיום ויסיו ל6יונ נפי'
 יוסר נ)ליגי וסנ'נורין fI1s וגרון כנני געגע עוניהן עולס נ"י [כל סיס ריסיום
 לסגדיקו וחפן שרגל 6ת תיננ [סקנ"ס 1פי לקטרנו, סרטן ונ6 ווקטרגיןוקטיגורץ
 עו))דיס סס אגס ))6ד נכון קטינורין סרג סעירותי וכשר עכ"ג. נ(כותס 6זסודיעס
 חסר פס יעקנ, ל6לסי )קצה( oc. 3ירו[לו)י חסר (ס סעדשו)ל613, גסתסי )ק~ר(סס.
ohכיוו 'עק3,' ל6לס' תרפט מנו כביכול ל'סר6ל חוק ":נו ht~c ;"6קספ6רד, 3כ 

 , [ס ר'ס31ירוסלווי
 מפסיקת"

 קג"ב רת( ריר 63 נילקוט ת6% , פנחס רי )קצו( רנתי.
 סו6 סיס סו)6ו)ר וסתחלת (ס על גס תוסג קפ'ט, רח( נסין סגיון כי ספסיקת",נסס
 חסרון ו(ס כרוספד6י, ר' תינתר עד פנחס ר' וזעתר ננווט סס ר"מ ונירו[לתי ביתנן,ר' סו" סיורם וחס פ"נ, רנס דנריס נתדר[ ועיץ סיתון, ר' 3[ס נ"ל מיתון, נ"רח"יסו ר' רנתי ונפסיקת6 6קספ6רד ובכ"י . ספסיקת6 נמס תחלחל רת( תסלים כילקוטנס

 ונלקי פגחס, ר' תצורר Sh 3ל1ל6ות נקורר כרוספד6י ר' תצבור כי 1610 צסתנוחסר6וי
 "ןר הרוך נוהדר פס גוונה סרסד"ל, בכ"י סחסרש ספסקות סכלוותי )ויומ 6[רכרווולי
 פס 6ין "סר כלס דד סעתיק וסתעתיק ווכורכיס נלת' סיו מעליס כי ד[31ס, ))ססק6ננווט
 6תס תם מפגי תן ומאמקוונו,

 )ו["
 ס' )6ס כ6ם דברי כס 6ל6 עד לי[ר5ל פגיס

 ר' )קצת( . "חרת נוסחה , ו6תחגן פ' רנס נדנריס עחן "לסמו, כס' סס"ד )קצז(ע%'ו:
 "קספ6רי, 31כ'י סס, ריס 3ירו[לוויכרוספד"י,

 מפסיקת"
 ג6וור . 3" ונילקוט רנתי,

 D"D1 , פיוס קריסכ6 ר' ימכר סתקי))ות כל סניה ק' קות  סרורנה 31סיר hD'"o,רי
ונלעס

 מסו"
 33ל' עיין onb כפו 6ותס ודר[ קריתם 6חס oh נקצמ( כרוססד"י. ר'

 רנתם ונעסיקח6 "קספ6רד, ונזקי hS'h. 6'ר סג" DC, ר"ס ונירוסליוי ע-6 כידר"ס
 סו6 כי סנכון, וסוף לכנינו b10C כתו ס6וו)ר, סס נצי סס ונילקוט לוי, ר' נחסיוונה
 לכס, סוס סתוית נר( vnb.ת6וור

 ))ונ"
 ינס., 3ס"ר נרא( קנס. רוו( נ6 אלקוט

 ר' 3סס סגי' רנת' 31פסיקת6 "קספ"רר נכ"י נס ונס פ"ו, 3'ר נתור[ נסנססוו6)ור
 ר3 6נ)ר )רב( . 6'לע6י 3ר יסורס 3ס"ר ר3י קג"ב, ריו( 63 מילקוט 6ילע"י, גרנייוסי

 6קספ6רד, %כ"י- פ"ו, כנזרחסדו,
 מפסיקת"

 גתתן. ר3 6תר סניר' ונילקוט, רנתי,
 סר3 ידידי סעיר וכן טונ. סיחן לפס נקירות לוזיר נסס ונכהן טונ, סיוון וסוףנרג(
 חסר פס , 3עס"3 ול6 נרד( . ל3 סניון נסידור ע"ן ג"', רייפוו6ן כסריי סנדולסחוקר
 לנכון ססו6 כניו , 31עס"נ rovJ סייט 'עקנ qb ונלילס, OYJ פליט סקטן ותם ןססיל6
 רנתיה וכפסיקתה 6קספ"רד, ונכ"' 33toc"ר

 [רלנ ס)ועתיק, ו)תיפ(ון תס וכילקוט,
 נתערס וכפורס DYJ, נס גרבים ססל3גס ר"ל כיוס, [ליט ססקטן וסכונם לעס"3תעס"3

;לל

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



 תגדשישת

 מבהיק, קטן של אורו אין בקולם מבהיק נרול של שאורו זמ! כל , אמישצק
 של אורו שקע מתפרסם, קטן של אורואין

 גרול,~
 לל כך קטן, של אורו נתפרסם

 של אורו שקע , מפורסם יעקב של אורו אין , נעולם מבהיק עשו של שאורוזמן
 א'(, )ישעיהס' ונף אורך בא בי אורי קומי שנ' יעקב, של אורו נתפרסםעשו,
 באצבע, )רו( הקב"ה לו והראן משף, נתקשה דברים בנ' , יקביי תנינרה(

 ט~שה וזה שנאמי בטנורה, ובלבנה. ובשרצים, בסנורה, הןואלו
 בלבנה כעם(: י"א )ויקרא דוגמא לכם וזה שנ' בשרצים (: ד' ח' )במדברהמנורה
 שטואל, בשם תני שמלאי ר' )רז( ב'(, י"ב לשמות לכם הזה ההרששנאמר
 לראותו בעין כח אין ביום, שעות לשש קורם )רט( נולר שלא חורש כל)רח(
 שנה אסר, נפחא בר שמואל בש"ר אחא 411 יונה ב"ר שמואל ר' )רי(בערב,
 שווין: ריעקופה וחרשי )ריא( השנה חרשי היו ממצרים, ישראל בנישיצאו

ר'

 ותקונים.הערות
 3ס, תוניס סם ש"י ל'סר"ל, סל3גס סוד סקג"ס ווסרס לכך 63 ס' 910 פט"וסת"ר

 וכסס rffw3, ' ג" וווס~ס 6'ן כך גיוס, , י, "עט תסס k-W~ער
 נ;לסס רסנ"י חני 0*ה( ונעס'נ.  וויילינז3עסי טר6ל כך 31ללס, נעם נרציתססלנכס
 ;ס סתיס, nhr פ' ממעי ש ונתנחות6 רנת', ומפסיקתך 5קספ6רד, נטי כ"ס ,דנריס

 ;תיטס, סלטות qb ויש נוסץ נסס "ך ע"6( )כ"ט מגתות וננגס פג6, רט נ6 פ'נתכילת6
 סוונורס מערס ו(ס נפ' נסעלוחך % ספרי ועיק . ס))(3ת על חעסס 6סר תםסנ6תר
 ל"מ , לעכס סקנסס ססר"ס דנריס 1)7' "חד (ס לכס סוס סמדר ד"6 פט"1 רנ5ונסתוח
 פס, "יננו ";ר , סת;תס ;זון וועסס נר"סוגס, סס וחוסנ וכו', נסן תתקנס ערס;סיס

 סרנים לעגינו 6סר תחת 6ך ךנריס, ג' רק נ'כ ויונס נר(עלותך, ר'; פט"ו נת"רשתדרי
 ;נ' וטסורס טו)6ס נסווס נפרטת[ ]ניל נסרסוח וכן סס, סגי -thWUk לכס 1(סשכצנור
nbrסטסת6 סתיני, פ' ונתנחוו)6 נ6גנע, וסר6סו ת6כ6 ל6 (ס 6ת ת6כלו 6סר סחים 

 וסין נוין כל סקנסס תפס סקרן, על מסורן שרן סטנו6 לכס תס סג6וור זינין,ססרנימ
 1(ס ח6כלו, 5סר סחיס nb'r מנ"רר ת"כל, 65 חס SDh, (ס 61"ל לתסס, לווסר6ס
 61'ת ססק;1 סלמס, ד"ס ע"6 כ"ט מנחות סתיס' nlclp מיוסדת ולפ"( תאכלו, ל66[ר

 Dn~r ונלמד תאכלו, 6סר סחיס חקת שתר ש'6( )""נ טרסות דקלו ססי6 נווי1ליחסונ
 דרסך סך סס3"תי, סחגחו))6 כנרי לפ' כי לתירונס, גורך 61ין עכ"ל. וס דכתינ סךdsf- חןינ יל6 י"ל  מיכל, ל6 וקת "כול nhr לו ו6))ר לועס לו וסר6ס וווין פין כל:קנ'ס
 עפ"י 63ננק ארן( וסנן. עלים, 7163 וחומסות סנ))נחות, סןרניס 6ל nlclonדחולין,.
 תרפסו, מכיר ע6 לסר6ע1, עוותו , סחוךס לפ' תתס כל 6ני כפיוט סקליר, יסדספסיקת6

 6קספ6רג נכויי כיס Shtni, 3סס תכי ;תל6י ר' )רז( ורפסו. 3ן 16 סר6סו, 53ננעעד
 נסס סס נילקוט חרס. כל נרם( hJb. נר ;1)61ל ר' סגוסח6 קנח רחז נ6ונילקוט

 ,ספסיקת6
 מנוסק"

 לר6ו)ע, נעין כח ים ולמטס, nwc וגסס כולד ססו6 חדד כל , כך
 תרס גולד לעסס, סקנ'ס ס6תר מחד; 61ותו לרצותו, נעין כח 6ין ולהעלס סעותוגו;
 מחדם לו 61ו)ר למצנע, סקיס לו וסריסו לרצותו, נעין כח סיס 1ל6 , להעלס;עות
 סעות, ס; קורס כ"ט ניוס מלנכס תולד 'סיס Db ר"ל סעוח, לסם קוים )רט(סוס.
 קטנס סי6 נעס, ;עות ו' לאתר סו6 6ס "3ל לעין, oh~nc עד ס6חריו נלילס תגדל6ו

 ספסיקת6 ועפ"י , ;ס ונרשי 3ffu כ' ם עחן לר6ותס, הגוס נעין כח ואין נלילס,ו)6ך
 . וערם pD כל גוסם פתות לסת6סס, תהרו , סס לתעות (סר סא"ל, בפיוט סקליריסד
 רק כהתר רנתי, ונפסיקת6 "קספ6רד, נכ" . וכו' hPh, ור' ,מס נ"ר סנוו"ל ר')רי(
 . נחתני 3ר ליגור גריך כפחך, נר סווו6ל נבל נפקוס 3פסיק,6 לפכינו פס לתקן ק4ן גתווגי, נר 1110"ל ר' נסס "ח" ר' קנ"6 רת( נ6 ונילקוט ~ר. נתנון נר סעופור'

 6'ר פס תמר 5מר גיסך רנתי, 31פסיקת6 6קספ6רד, נבי. מהן, סתקופס ותדחייא(

 גליל .סחקופס סיתס , התגריס אר"ל ;ינ"ו מנס ס16נ)ר( סס תסר רנת' ()נפסיקת"תו)"
 וירט סלנוס מרס וסחעילו  סיום,  נילוש ר' נירגז גזיס סל3לס  ועולר , סלילם כתחלתס'

 נ0~ת, רביעי  גיוס לסע5ו0,  סל מולדתו ען  סנ"ל: נפיוט סעליר, יסד  ספסיעת*.יטש) ע"כ( יי דף  וילעווע ךרפוס ווסס  יערך  ו3יועסין  נפלסי סרר  ועיין ע"כ,  3לילססתעופס
וער
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3ה ההודשהשת
 מכאן, למשה חהעטיד , מצויצת במליה הקב"ה נתעקף אמי, יוחק בש"ר ברכל ר')ריב(

 להם ואמר החורש, כשלוה: )ריג( אותן ועשה ולמיכאל, לגבריאל וקיאולאדיןמכאן,
 לפרומה, או לצפונה החמה, לאחד או ההסה, לפני הלבנה, את ראיתםכיצד
 הזה כסרר להם, ואסר רחבה, היתה נמה נומה, היתה ולאן גבוה, היתהוכטה
 מצוייצת: מלית וע"יערים, :יע"י זקן ירי על למטה, השנה את טעברין בניי יהיה כך )ריר( רואים,,מאהמ
 בני לישראל, הקב"ה ]אמר[ אמר, הר אחא, ורב יוסי ב"ר אלעזר ור' נחמןר'

 מה לבא, לעתיר הוא הירוש אמר והד )לעיל( )רטו( לכם יש גאולהתירוש
 רואים העם וכל כאן אף ה'( ל"ה )ישעיה עורים עיני תפקחנה אז נאמר לבאלעתיר
 ואזני )רמז( נאמר לבא לעתיד ומה יגח(, כ' )שסות הלפידים ואת הקולותאת

 לשסות ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל )ריז( כאן אף שם( )ישעיה תפקחנההישים

 , פסח כאיל ירלג אז נאמר לבא לעתיר ומה הרשים: בהם שאין מרמר ז'(כ"י
 ויתיצבו וגו' האלהים לקראת העם אח משה ויוצא נאמר, באן אף ו'( שם)יוצעיה
 )ישעיה אלם IIWS וחרון נאמי, לבא לעתיד וטה י"ז(: י"מ )שטות הרובתחתית

 רף(: שם )שמות וגו' יחריו העם כל נאמר,(ויענו כאן אתשם(

 א"ר ג'(ן)רים( י"ב )שמוח לחודש בעשור לאמר ישראל בני ערת כל אל רביו)ריחי
 אלא בעשוק אמרת ואת , מרידן אלא )רב( יפה אינה והלאיוחנן

 רמצריים והיו מבעשור, ישראל של סטותיהם לכרעי קשורים ומהיו מלסר)רכא(
 יפו דם! ארא בשי חייא ר' )רבב( , מעליהם פורחת ונפשם אותם, ורואיןנכנסין

אסר

 ותקונים.הערות
 ייוזי, s~s רי! ער סלננס לרייח ס% וד"ל ffp~. נפ~ופ, ליכד %  פרומפ, מלעיס1ע7
 13 ומסר חרס עדות סם: בפיוטו סנ'ת חית ד'. כיוס 0דומס ירי מעות מלריסוסוף
  לויס, תקופם והדסי ;נס סיסי ר"ל . נו)ג16 06ד נתלון נרייתס וכתפלת ת5ו, חן3וןגיוס
 ק5'", רוו( 63 ונ'לקוט עחגן, ר' 3סס bi'P ר' נרכ'ס ר' רנתי ונפסיקת6"קספ"רד, נכ"' ,וקנן, 3ס'ר נרכיס ר' יינ:( סקלירי. לדגרי תקור סינוס  ידר  ספנךייפילרלרי

  שסרן,  כסלוחי )ריג( . רח"ל סיפן נרוקח ודונך נרכיס" "ר' 01סר יופגן ר' 3סס ח'י6ר'
 פי ועל 3"ד, כסליתי סס נרוקת 36ל ונילקוט, רנתי, 31ססיקת6  "קספ"רן, וכ"יכיס

  יתעטף Sh1 הדסי עדות לסעו)יד , קדם איל' 5ג1 גפניו סג"ל: נפיוט סקליר, יסדספסיקת6
 תהדס נתעוט, נוחו וסכנ נווחם דתדק ועדותם נעגיו 3דתס יים חודם, כווהדיסינקדם,
 31פסיקת6 "קספ6רר, ככ"י כ"ס י לטטס ססנס "ת ווענרין נגיי ימיו כך )איך( ניתנו.ספדם
 ס0דס "ת ווקויין גגי יסיס כך ר6יחן, י6תס סוס כסדר סס 3י5ועוט 536 31רוקח,רנתי,
 מתפרם מעיר  וכן סיס,  ייוסרימ כי  פילס, סגילות ססגרת' ל53, לעתיד )רמו(למטס.
 ושני )רמז( קס"ט. סערם לעיל ועיין סוD'U~ .5 נוסריו), וסג6ין נרעסלוי6,דפוס
  רגפי כפסיקתך 31;תע, נערס ס' דגר 6ןר כל )ריו( . תפתחגס 5"ל , תפק0גסתרסיס
 נטעות,סיין

 גע;ס, ס' ר3ר 6;ר כל  רק ומידע, נייר  וי  !מ כי ח' חט ומתווז תקר"
  "קסס"רד, נכ"י  ינמ  סמי ים  העריות ערנ31 גס ס"ת, סוולס על מז" סדרםועיקר
 ד3ר 6סר כל ויפתרו סכי  יף תפת0גס תרסיס וקני עוריס עיני תפק0גס 6( צע"ל))ס
 ונו'. רואים  מטס וכל לסיפך 51"ל ע"כ. n1SIpo 5ת רו6יס סעס וכל ךמ;ווע[, נעמסס'
 לגר סיי  וו!9פ תפק0נס, rf6 לעותת  סיעי  רוקים כי מסיוע, כעמס ס' ד3ר 6;רכל
 mv, כל  6ל  רלרו  לרפדן פמפפוס.  פרקייךיעילי

 נוונ"
 ספסיקת6 3סס קג'6 רת( 63 נילקוט

 סס חסר רנתי, 31פסיקת6 6קספ"רד, נכ'י יוחגן, "'ר נרים( תנין. סתת0ילנתאתר
 מילקוט וודורות, hSfi סני רנתי, ונפסיקת6 "קספ"רד, ככ"י מדידן. "ל" )רב(סטופר.

 דירתו" וותיך כסווו5יbSh 6 ימס חיגו סאן שפי נגדו תכתנ ונדירו, "ל6 ק5"6, רז)(3"
 ונדורות, חיל כתג, קנו"ד 3"ות ו)סר("נו סג"ון "3ל נרעסלוי6. דפוס סתפרם נסוכ"כ
 ולדורות hib מתפרם סי6 כ5ן, סקטור"ל6 ותיגת  לתרס, וונעסור וודותו סטין דורות נוססן 3(ס יפס וו5ריס מסת סיס לדוקר"ל

 מסו"
 מלעד )רכא( עכ"ל. דורות סל כווו סוס

 pp", וכו'.  יויכין;סין
 פ%  עולן עריווי u1e3  ספור! לפי ניולר ססייטן, יסר  ספמיןסי

  "קספ6רד, יכ"י  לרץ,  3ס"ר חי" יי )רכב( 3ע13ת. לאסרו  יניזור  פו 'mJh וזוטיופ
ונילקוט
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 המששהשח

 הבא אמר יוחנן בשיר חלבאר'ם(
. ך

 1 )רל( ( מה ל"מה5( ןש"יאישמטי (הף קןנ4":ך:גםיףן(
( 

ל
 כיצד , עק ובידו בירושלים אדם * לץ מימיו סימק, ב"ר

 של( ו) (

% שם עון ובירו בירושלים אדם לן ס"6זא :ביום  כא(:' בה) ילין 
 טעשיכם חרשו ( ב' י"ב)שמותבשער ר')רלג(

בראשית ארמוני דראשון ויצא שנאמר , עשו זה ראשון לגח( ב' )רניאל דההבא רישאהוא

 ותקונים.הערוה
 ו3ססיקת* דיש, סוולס חסר סס 31'לחוט דיפוו 6ד6 דרי 3ר" htg ר' סם, 63ונלקיט
 מערת ל4 עמלי, ל" ניפליי:5ר'ס ]יבנ(קר"ג ק4!"בףע "תריןו102

 יריכס תסכו כליגור לכס, וקחו ווסכו סס"ד 3ע"( ~כפור סרעיס עעסיסס סיניחולסי

 ידגר לו 36111 13 ס מת"כ פ" סה:נבל"::גשל. ימ,לצול"ט גכטיצי:ן יי:ווי:ג ליס גיר "(% ז יד מקט ממן

 כי ייגס: זולת ויפשק רנתי, י" :6ר(ספ"רי
 נוזקר"

 לתרס נערור כתונ דיסוסע
 סכ* ק6.5 רע( ל6 31ילקיטסר"מון

 יסוסע וכילקוט , לתדס נעסור סירדן ען ט' "זור 5ח.

 לחדת, נערור מירדן תן עלו וסעס סכ" וכתיי , סוס c~nS נעסור דכתי3 73דןלסם

 ספסיקח*. תכונר 6ת פסס3": *13ת. לעת ים נפיתלמחיות,
 סס מלקחו יסכות סי' 1 עוודס כירדן סלינו אווירת , ר"ח תכנו ווקדס 6דו בפיוטוכן

 ס יספי (,4,נ 1 י ,ם
 טישhSI י3 ,סלמי"

סושקת"3 ,ם
 ק

 )ק"3ינס י תרנים קידם 6י

 קרס ניווי 5ור ת"ל ע"נ ק"ד 5ד סקרו חניקות 3ס'ותם נטריסיס, סיע16 נ"רכחוס
 פטרו רגמי hnptDns וכן טורס4 1 סיגו* נוחה כלוכן טירוס, סעתיס נלסוןכקר*

 י:ט4'ץ;; "גי:, נ ו?. "2דג. ,:::%,ג:)::;14'
 כו', נרכיס ר' )רלג( 3ס. ילין נדיק 3ס, יין נדק סססיקת", נסס סס 3*שהו

 ונסתע73יס uh1 ננ"לןי -סיני תקער Sffh כג"לין oro onh נתזם %יורעל סקניסישל
פעס
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נו אישוצ
 שרפא הקב"ה, וראשון, מראש טן לכםרע )רלר( כיה(, כזה)בראשית

 י"(יי: י~ו"1,' " וי'ינ, ';ןי ייי'14י:ך:י; ע;יע""
 נפירותא, )רמא( מאדום, -לכס פורע מי יום. בכל המירין ב' סקריבין שהיו )רם('

 אותו קורא ואני א'( כ"ז )בראשית הגדול בנו )רטנ( לעשו ויקרא )רטב(שנאמך

 ותקונים.הערגת

 י:מ."ןיל;ןי:'ג:נן שןג":"ג'וויג:::;
 מ נעדיר )רלו( ד:נן:ס5ו'". ;נך';בך ס5סוןןךג;::5'י,)ו"גגי

 ג : LSDs~tJ %י:ען',1:.,ההד נמגרבמיזו.ןגיינ::
ht5pן5ל:י%: " מ1 . י ק ספסק מס

 ;::י
 ב4 ננוךמ"שיע 1"פשיך"נ'ס%מההגנה ןיל"";לג":;::ןןש

 ספק. "ין 1"נ5י עכל. נכ3דיס,ענש
 כי ק15סנתרין, כת31 סיס מס 1nDh 3נודרס מנס

 דווור גריך"1
 כפסיקת"

 (04) זש::ויזדיןסן:יק ע טר וסתן ב, חתורת כ' 3"ות שירים נתקוס (קפירים
 "צג7 ""ת5

 , עיט ~otic 2ץ ופי' סת"כ טעם (ס ועי,י קמרים כלונעמס
 31פסיקח"

 ריפ רנת'

י;'ישא:ין4יי:"צפם
::%;:עיא,.יז;ןיבי"נ:

,:ייין~
 מ

 סני" קש'ט, נד וו5ין ונערך גטרונ". סנןסס
 ת'5

 נפסק"
 את סו"מר" סתדס [5

 עסו. 5ת 5"ל לעסי,  ויערי )רמב( נ נטרום k~f ,ס ווי "ך סוורתרגום

 בק יש:ךנ4: ג,ש;מגך:4מ י:נונעם
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 ההורשפרענה

 אותו קורין והיו הואיל אבל ב'( א' )עובדיה בטים נההיך קמון הנה שנאמיקמן
 ו'(? ל"ר )ישע" בבצרה )רמה( לה' זבה כי שנא' מברא החיא לפום )רמך(נרוץ
 ובשל )רמז( טאהבה: תבעתיה )רמו( לא מ'( י"ב נשטות נא ממנו תאכלואל

 הונך )רנ( ואיסתולומיא: )רטט( ואפרכ*ה ורוכסיה י )רמה הוא )שם( בטיםטבושל
 שהן אוהן אפילו יצחק א"א )רנא( כ"ז( כ"ז )והזקאל ים בלב יפלו וגו'ועזבונך

 מפלחך: ביום יסים בלב יפלו הם אף בקהלך, ונדבקו ובאומקהלי
 ואכלתם כתיב שבעוה"ז לפי נחסן בר שמואל א"ר שם( )שסות אותו תאכלוויבכה

 תצאו, בהפזון לא כי כתיב מה לבא לעתיר אבל )שם( בחפזון אותוי
 : י"ב( נ"ב )ישעיה ישראל אלהי ומאמשכם ה' לפניכם הולך כי תלבון לא'במנוסה

 החורש %חסלת

 ותקונים.הערגת
 טנת", תורע לפיס לרבני( נתרן.  לסנדול קת" מנזיל "ןפילג

 דפוס רנת' נפסיקת"
 ר,  'סיפר!  Irm סיריו  לסל  ינרעמלוי5,סקל"3

  נרעסלויי
S~x  וסגנון תור". לפום  

 ומל עלס ערסמסרחי
 לנוססי

  0ר6סון נדפיס רעיתי  oS1h , פסתיס  לפיס יס5? , טלר
 הסק" כ6ן  "ין 5"כ לפוס, סלכיס סני tJh1Sרפוס

 פסע ונצר , טעות רק שגסן
 גדול. ט3ת נ'כ נריכיס נדון כמסנור ר"ל 0סור, כנגד פ" טנק6 תורע sJrs נרכי60"ר

 וכווו 6רוס, 63רן נדול וטנת 3רכיס "'ר לדוס 3"רן נדול וטנת תמר , ננגר0)רסה(
 נכ"י6קספ6יי, לנכון6100

 ונסס.קת"
 , יפרס סמקן סיד יין, כפסיקת"-- נס רנתי,

 0(ס ~Inhnk 3ינריו תסר "כפסיקתן" סיס ו' ל"ד 'סעיס נרד" ידעתי טס. 33"רנס
 וכן )ו0נ030, תנעונ' נ"ל תיכנס, תנעתיק ,רמו( 0תעתיקיס. ffp' סנסתטוו0ססיקת6

 ערך ונערוך 0נ, o'1nlbc 30 3גד1 וגכת3 ק5"6 רווו 3" נילקוט וכש ככ"י לכליוןרסוס
 ת"ל כתג ס30,3

 וו0נ30, תיכלון:תי0 ל6 נ6, ויווני ת6כל1 אל דומדם כסקי ונסיי
 עסנסנס, תנעירס ל6 , ונרעס~י6 סקל"3 ימס רנתי 31פסיקת6 . עכ"ל ),ע)נען( תירוךעבין

3,ש
 מ 3ג1

 ימל סס נס לתקן וש  6קספ6רד 3כ'י סו5  וכן תנעיכי' סני סוס פראג, 73טסויאיתו
 ר6סו דקרם, סיפא חסר tD'WJ תנימל 31סל )רמז( ווסר('ס. סנ"ון כתיקן כווותענדיגיס

 דפר0, ססק6 לעיל 63רתי סגולות כתי ונפרכים, דוכסים נרטה( קרבו. ועל כרעיועל
 5"ל כי  PIPDJ, ונוויסס ,  ייסמרטילס רנתי נפסיקתי , 61יסתיליטי6 נרמס( ר'"6.סערם

 לסחניר0 זריך טלטיס, 1DD'bl 0גוסת6 6קסכ6רר ונכ" נילקיט, hlk-c כנווו5יסטרטולט'6,
 סוי סכת3תי וו0 ועייןו5יסטרטלטיס,

 וע(3ינך, טויך )רנ( רי"6. 0ער0 דפרס פסקך
 דסרסן 31פסק6 6קספ6רד, נכ'י '5חק, ""ר 1 לטנא . דפר0 פסקך סוף stvs נ'כעונך
 וגלת תסר יזקק, 3ר 6"ר ול313, פר6ג דפוס רנתן ונפסיקת6 יגחק, 3"ר ~Sh1P""ר

 63 ס' ונילקוט פס, לפגעו 6100 כעו ינתק, 6'ר ונרעסלי'6, סקי36 ו3דסיס*מעו"ף",
 מתעתיק. ווסננת -~or סת6וור גמווט ק5"6,רת(
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