
 ף. א ק םפ
ט .א אועג אס משיהן ,נ( נ1 נו )נגדע "י ,%, ים את,ק . לחמי קרבניאח  

 ורב אפים און ןרחם
 ק

% 4ת", ין %י:ג וקעעון לאלפי חסדנוצר  מסר% בנישברמות ל גמנו 
 שתדא שיה יו כ6ם ה'(, י"ר )דברים ו[ - )ההאוודישון

 ש
 זמה אלא אמרתה (א וה4 ברשותך, שאינן מאלי 2 שתביא בייובגאיק

 יש וכי )פ( ( ב: כ"ח )בנדבר , לאישי לחמי קרבני את כתיב יצרק אשרות(

 כתישדבניגמ1ם יעי" יעי" , נושב עיג% הן מממג "י.בי:;י:יןנ"ינ: ןע,ןן": ויןי'4'"ןי:ןן::לי,הי,
סיני

 ותקונים.הערות

 %ו;::.:',:':י:ש 7%'"
 ע:ע";ךצק1!י"ן:"י

% 

תן"י:י:יל:111פפו1ן:"חי;סלג:ן:י
 צ ]:: :שור

 וותנו סגעתק 3וו"ר ]חדרת31תנתות5
 טסי

 rhn~tI ת ב סק3"ס ""'ל 3ר"סס

 "י
 ננולוהן,"ן ןק י%לןן]ב"ןע:יג'ש 0ר0וותי ntmpne 3כל יוחנן, *יר )ג( כו' לך "ווור ל6 6רענ 5ס סותר סע וכן5ותס,
 ריו תסלים מט סכ"1, 3וי"ר ג"כ יסגו , 3' מערס לעיל סוו15'ינש סווקוווותתלנד

 ן;"" ייי,",7ן,,~י "י יעין1ע"ס
 נק " צין

 1he ," ן,ע,ן""ןןנן(ק".

:::,;-:ןןי,ן4:(קגע:גן"::י;:'ין,:-

 :ז:י",1 זיןהך
k-tnc1, 5וור 'ש י"ר 'ורן ר' 5תוגין נוסיכן , לוסט 5ס חורתיו ]דכחינ[ וותסרתע לזווד 

 )יא( 56לי. יקרתם יופנר"(ילרונ ג:פגי:3:57ש6ת othe1t)h%ט,ויש
 5ד 4"י'

 :זון,"ת""מ,'ק פעי י .י;נ"זוץ'י"'ו,""ח"(ןןמעג
 6תס ר'5 דגר, סם מנעה, כווו שקי; עלת דרס לכולם, נות'ס י6תס )יגןפכתס.
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 לתמי קרבניאח

 ואם ושתיה, אכילה סיני בהר למניו יש וכי )יד( ו'(, כיח )במדבר , וגיסיני
 לילה וארבעים , יום ארב"ים ה' עם שם ויהי הכתיב ממשה, למור , שישתאמר
 סשה 0ה ק"ו, דברים והלא כ"ח( ד"ר )שסות שתה[ לא וסים אכל לא [EnS)פו(
 אפני שהה, לא דים אכל 5א לחם לילה, וארבעים יום ארבעים בשליחוהושריך

 : לך אומר לא ארעב אם הוי ושתיה, אכילה ישהקבצי
 ]אמר )יז( אבא, בר חייא א"רנמה(

 רקב'די
 , לבריותי צרינין אינם נריותי ,

 הזה רשית את השקה אומרים, מיסיך שמעת כלום , לבריותי צריךואני
 וגי: אושב אם הוי , לבריותי צריך ואני , לבריותי צריכין אין בריותי דרי ,דיבה יין rnPIV שהוא , יין הזה הנפן את השש ונ! , הרבה שטן עושה שהוא )יח( ,שמן
 ישתה שלא לו אפשר אי הנהר, גב על שבר שהוא זה , עולם של טמעו ינאיא"ר

 4שק )כ( ז'( כיה )בטדבר לה' שכר נסך רמך בקדש חייא, ר' דתני שבע,יאנא רוי דאנא שתי ראנא כחבית רחמרא לוגין )ים( על ואנא לונין, ג' אוב'
 צריכין אמר, בשריל מנסיא ב"ר יוסי ר, )כא( שכרות, לטון רויה, לשוןשתוה,
 שיהיוספלים

 פוקקיי
 א0ךי דרש מילתא , אבין בר יומי א"ר , הניסוך בשעת

 הוא כטה הנהר מן סים לשתות שבא גבור עולם של סנהנו )כנ( 4נרב,)נב(
 טלא אלא אינן בראשית סימי וגל שותה, אינו סבי פחות , נ' או ר' או ה'שוהה

 יגב(: 0' )ישעיה סיב בשעלו סרר סי שנאמרשועלו
 זו ואיזו בה לעמורי יכול היית ולא )כה( לך, מסרתי ש" בהמה)כד(

ברמות

 ותקונים,הערות
b)k~עסו סיני נסר וכי סג", נתגתות6 סיני, נסר לפגיו ט וכי )יר( לכולם. סחיה 

 כי נפגים, סוספחי 6כל, ל6 לחס )פו( ר'ע. ד"ס ונתוס' 3ffp, ו' חניגס עייןעולס,
 וסתים, 6כילס לפני סיס 6לו , סייס ניז'ר וניודרס ונתגחווו6, . סדרסס תסוג (סעל
 cnc ל6 וגויס 5כל ל6 לתם 6קספ6רד, ונכ"י . וסותם רוכל bG(' וונוס ומוחס רוכלסיס
 תוות'ס פנחס, נילקה לנכון ססו6 כווו 3חי"ת, רומזי נ"ל סתייס, וסווחי "כילויסוותי
 נרים פיל כתג ד' חס ערג 31ערוך חתי, וחוות'סבכיל

 פסיקת"
 סם ויסי' קרנני, 5ת

 וסטנם עצל, mh' ר5ס ע" ס"ס, ותתימ "כל תחתי 6צס, ו"רנעיס יגס "רנעיס ס'עס
 ונפסיתת6 נפסיקת6 ולפג')1 , וסוחס 16כל ג"כ סו6 סיס ו;ותס, 15כל "ות' ר5ס5ל1
 מסו* )יח( סווקוווות. 3כל לנכון יסו" כתו תקנחי סק3"ס, "זור )יז( יוחנן. ר'"וזר 36" 3ר htw 6'ר סגי', סס רנתי נפסיקת6 6נ6, נר h"P 6'ר )פז( (ס. חסררנתי

tk-CIPדתוור6. לוגם )ים( עוסס. סיס6 כג'ל, מגיס ווסר("ס סג16ן k-U1 קספ6רר, נכ'י" 
 36ל , סססיקתא 3סס h~ocn רווו תסלים ותלקוט , סכתם 31'לקוט רדתי,31פסיקת6
  סל עס לקיים ע'3, יו"ט סוכם נגלי עיין מכרות, לסגן יגס לסגן סתייס לסת נכ(יי. סיען מפריס ורע  ועיין  ד3רינז. ו3סוספהו ת5ת, ויקולס סנוסת5 כת"רו ונודרן3תכחוע6,

  סמךועירי
  ומי

 סכרות, אסון ס3'עס, לסון סת'ס למון  יכר "ר"פ , מסיוע ע5' לס', יכר
 3ר3ר  כיפלרע 6עגו 6;ר הכיעס, תחת עסקם על סגופל רויה טס לתקן גריךלדעתי
 :רוכלני נתהוו ועיין יפיפ,  11 גז3עפ,  פיל, רריו ע"3  %'פ  רף נסרכות oS1b1ירכל
 . נ' סייון סידסוכס

 31ווסרס""
 סתיס", ,לסין סוולוח תפריס 31תנקות6 סס, 6גןות נתדוסי

 ר3ת', ונפסיקת* 6קספ6רד, ו3כ"' סס, ת"כ ועחן יסגס, נווונו סגעתק  כי"ר מנדרס35ל
 ס(ס סג5תר תנסיך, גן  יוסי רי  לב%(  ליוויכריפ.  !כיעס, צנון רף',  לצין  !מיסולסון
o)c)נריכין 16)ור, רס3'ל 3סס "סיין 3ר 'וסי סטסת6 וסם ס"ו, פ"ד סוכס 3'ר1סלתי 

  3סוכס נננלי וכן לס',  !כר למך סמך  יער!  ס"מ  סייסיך  נזעפ פקוקין לסיותסספליס
 31תנחווו6, פ"י. תנוידין 3ס' ,ס דין ס3י6  1"לסל6'  עןסרפ3"נן  פעילי  Jffp hS91. וו"טרף

 blk-r כתו לעכנ,  ל"ו  יערם )כב( . 6תח נסווס עד 'וסי ר' תן חסר נו)"רןונוודר!
  סס, סוכס ונירוסלווי str. סר("וו נפי' וע"ס רנתי ונפסיקח6 ונילקוט, 6קספ6רד,נטי
bwS6קספ6רד, נכ"' חסר ע"ס, סל וונסגו )כג( צ"ע. לנין נ"ר יוסי תר' סו)6וור 

 ותר5ס , (ס סלטי יחי ר' גוו5וור , ונתיר , תגתווו6 ועיין ונילקוט. רנתי,בפסיקתם
לבר, יפר. סיפר  ולפייממ יתד, לסתנירס וקריך 1twic. ינקי ר' וות6וור )כעט ס!סססו)6))ר
 3ס%י

 "קספ6רד, גשי כ"ס יכול, סכו: ול6 לבש( יכש. יי יי"ר %3ררי  לפלס יפפ,
מפסיקתך
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נח להם* קרבניאת
 ורבנן, לוי 2ע ההוודע ה4 )כז( יוחק ר' י'( ל )ההלים אלף בהררי בהמות)כו(
 שונתן לה הכדלין הרים וקלף , הרים אלף על רבהנה אחת ברגה אטר יוחקר'

 בהסס וריבי'אמר כ'(, מ' לאיוב לו ישאו הרים בול כי עגאמר אוגלת,והיא
 אכילתן ?l~y. מאכל, סיני כל לה מנדלים הרים ואלף היים, אלף ,ל רבוצהאחת
 בקר ]לרבץ עכור ועמק צאן לנוה הלמרון חה" שנאמר לבא, לעתיר צריק*םשל
 %ף ש אחת.רבוצה בהמה אמרי ורבנן "( ס"ה )יוצעיה ררשוני[, אשרלעסי
 שם ושחקו השדה יהית וכל מבאסר אוכלת, והיא בהמות לה מנדלין וכחןהרים
 מעשה גדולים הנחומא ר' אמר בשר, אכיל בעיר אית , גן ואיפשר שם()איוב
 ורבק ריב"ל )כח( שוהה, הוא וסהיכ! מאוד, מעשיו'ער ומשונים4לר,ינו

iIwYGJ 

 , אחת נסיעה אות! עושה הוא הרשים לשעטה מכנש שהירדן מה כ% אמךריבדן
 ומש , אחת נסיעה אוחו עושה הוא , חרשים עשר לשנים מכניס שר,יררן מהכל אמרי ורבק כ"3( שם )איוב יחפוז ולא )כס( טתר יעשוק וק שנאמר משוםום"ם
 ורב )לא( פה, לנלוך )ל( כ"י בהם ויש דשק[5 פיהו אל ירק יניח כי יבמתעג'
 )איוג ותורך ברומות נא שאל ואלם מאיר[ ר' בשם ]הני )לב( ה( יא)*רמיה- שרשיו ישה יובל וש שנאמר שוהה הוא ומשם יובל, ושטו מעק יוצאטפר רשב*י תני שותה, דצא ומהיכן פה, לב-לוך בהם _?'1 אסר יוקש ר' בשםהונא
 שם( )איוב לך ויגיד השמים ועוף י'( נ' )תהלים אלף בהררי בףקות זה י(י"ב
ה. ויספרו יץ. ק זה ח'( שם )איוב ותורך לא"ק שיח או י"א( שם )תהלים שרי זיזזה

 )שם(. זאת עשתה ה' יד כי אלה בכל ירע לא מי , "ית! א שם( )איובם
 זהו הוא ואיזה בו, לעפור יכול היית ודא לך, ממיתי אפףך

 וגו'[ סלת בור של_שיס ]אהד, ליום שלמה לחם ויהי הרוד דור,בן. של5"
 היתה לא לרעה-תו אבל קרירה, לציקי תיו ~ה( יצוק אד ףי( ב'( ה')סלא

בר"
 ותקונים.הערות

 61ין נעולווי נרקתי 3סווס סגי גת"ר, 31תדרס 3תנתווו6, 536 עילקוט, רנתי,ונפסיקת6
 נסעות 04 סתר. לס yh 5ך, כסרתי 6חח נסרס סלפניגו וסני' , 3וו(1טת'ס לעיווד יכוץ6דס
 כחו נ6 מנס 'S~b כנקר חטר כתיר דס6 ר13ת, נסעות 1ל6 3סעוח, סתס qib,כסררי
 נעל 1רי43ל )נז( סיפקו. כ"כ , יחיד נלסת דתוכיר סם ססוווכק וסכת31יס , וני'רתתני

 רעו שית 3עקוט וגס פכ'3, סי וער נעדרם גס 6קספ6רד, וניעי סרסוותי,סווקועווו
 סנילי רנתי 31פסיקח6 "ים, 3ן סתעון ר' סנוס' וער, תדרס 3ססתתקכע

 ר' סניסס.
 סוועתיק, נטעות נסחט פנחס, שילקוט פנתם, פ' נוו'ר ו3תררס ורס"ל, PPS 3ןסעעון
 וסיף ]-)11עותמ- ello אלד כו' יוחנן ר' וכלל , ריעל 373רי עגדלין עד יוחנן, ר' 373רי הנלחין פלחען

 תנדלע[ סריס ועלף וכו' 6תר ורע'ל , וגו' סרים 3ול כי וו"ט 6וכלח .
 ורכנן רי3'ל 3בה( ןס. סרד'ל סג6ון 331'6ור פי"6, 3סרר"y'D1 6 וכו', S)bnתיני

 נכיר, וננודרס ונחנתווו6, , פנחס 31'לק1ט רנתי, 31פסיקח6 6קסע6רד, 3כ"' 2קס ןפליתי
SJh65 כקער 3ווקר6 עיפת, ו65 )כם( . לקית נן וריס יותווך ר' נטעות פכ'3, ט"ר 

 ז6ע'פ , ול6 סל 1"1 וזן מרסיס סרס דדריס לייזר ש ,סכתנ , סכ"3 והר מע"כ ועייןיחפתן
 עור" ו36ן וסר35"נ ורפ"י סתרגוס וחו, 3ל6 יתפור ל6 כתונויוגעתי

 וכן , ליר( גרסו
 ועיין יחסת, ול6 3סרסיס 30י16סרד"ק

 נתנחווו"
 ע6ער סס ספסר ותריס סס פנתס

 htJo לכל?, ערך 3ערוך ועיין , לכלוך נטעות 6קספ6רד 3כ"' סס, לכ15ך ל(רננן.
ח"5,

 נסוי
 לכלך כדי נסן וקין וכו' 6תרן רננן לחתי, קרנני "ת 31פסיקח6 דוות 6חרי

 עד תכון י סונף 371 )לא( . סס כסס 31ידי 13ייר נת'כ ועיין ע"כ. מפס סריית פיפס
 פכ"3, 31והר 6קספ6רך, ככ"י נס לנכון משור פגתם, 31י5קוט 3חנמווו6 חסר פס,לכלוך

 תעיר, ו' 3סס תני )לל( עסד. ר' 3סס סונ6 רנ נפקוס 'וסי ר' סגי' רנתישפסיקתו
 רנתי, וכפסיקתך 3ת"ר, 31תדרס 6קספ6רד, נכ"' סו" כ"סר סוססתי, ס56ססוורות

 חווור, וווזיר ר' תני מנחסי 31'לקוט ת6ע-, ר' נסס תייל ר' תני סגוסח6ונתגקוע6
 גס פנתס, תלקוט נע"ר, ונזדרם נתגתותל, כ"ס 1Pb, תלך "( יוקיר. 6"ר פכ"3סס 3ף'י

 ר'יגחמ, 3ר בוואל ""ר ג"5 ינתק, ""ר )לר( מפסיקת". נסס קעת רוו( עלכיס3י5קוט
 גוועני. נר סעו"5 6"ר סס ונילקוט רנתי, תפסיקת6 6קק%רז, נ"י סס61פעו

~  

 ס155
מיקי
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 4שיאתרי-

 ' י": ז:יךש%גמ%,%ימן וגחע:%ינשין'ו: יג::יי "הסן

~hwhr 
 איי ;יה( יים מל ש5מ

(MS)שד שבוי S~to ם י1ןבוגךגטךגבה""עםגי 

 גה_
 ותקונים,הערות

 :ה,:י:מ]::::ן'ג%;ים: שן ם ,,:יגשמן::
 תיני נ"כ156 . ן. ד ) , ונפט לעיווד יכ51ס גריס סיס 505סשקדתו
 1מתסר("ס תלטוכיס, נטעות נסיס ,יו3135, 3רעס5וי3hSpc 6, נדפוס "נ5 ונוקטתי*

 ,נין, ןהש,%ת())7יןו)
~Snkll 

 ,גרן 'ו)'י"קו.יה,עי ן4ןי. וא'

 ע'ו )עשק' י
 3סס נצייד 7י:נ. ::]ג,ת(3"י5י1 וכנ%גשן,ם3:ינם22שפגבי

%ב)פך);ה'
 )ם : ' י ן.

 ).נ
 נן,נ,:::ק
 יג )ןל]יקי,יון'וס :

"ןיניס,יןג,יקןקג!ע
 Uptn1' י":, ן ,

 :):ןייייי'ו ,"
hnntDn 

 גמ:%ג%שטי3וייםי,ע'וכי רן'3:הסץשג:
 1nhS חי5ו "ת נסס ל5

ם ת  'ין" ))'י ,וו )ן,ע)ו.,,ו
 ו,עת.ן, ו

 קוה)()ק'4'ס "נ! ז.

 ס" שי.ט0ור מגש,הגגחעיו:גמ
 ותעו5נ

י רנריא, ! [:ן 1 '
 )וסר("ס הנאון 1 עכ"5. יום, 3כ5 ס5)וסsu-מ5חן

 כתג כיד, "ות טס רנתי נפסיקת"

vivarium45ותר "ין גס , מס 3 סע תשן ק;'י:בןש 
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'S5b ,וי 

 71ל יינבא יני עימי" 'עקי
 5' סתדרם ונס תנר3רי""ן סנ"יס עופות "))יני נרנרי" תיני ע5 1%3, גרסםכרתו5'

5ח0 י.יוא'ב" ה-, 1שטף-
 ,:27ג י 2;,3ע:ומ ש! דג1ב,יצ4 יז -יי ססערוג"ית י
 כ"ס "חד, ס13י יגתק.ן)לש( ר' נמס 6ך ע"3; סץ נ"ת D'C3 סוס תתאתר נסני(נס

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



נם ששי ובניאת
 מה "ה( י )נחמיה וגו' רפתה להם זה נועם אחד ליום נעשה זהיתן ואשרשג'

 קקבטון. )סב( אטר יוסי .ב"ר הונא ;ר' )טא( הפחה,והם
 נהנין האיהין כולם נטר( , הסעורה לאחר אלא דמונמר. את מביאין אין מני)מג(

 שאחם קרבנוה מכל בני לישראל אטר רקנ"ה כך )מה( הריח, אלאמטנו
 לרגריב תשספו ניחוח ריח שנאסר דויה, אלא מהם נהנה איני כלום לפנימקףיבין

 א:יהס, עבי והעבי נון '! יקשל' 1wta (1 .שזב; א"נ. צר.ק)מ.(
~eNW 

 בק נא באוימני ליעקב שאמר , דרשע עשו זה שם( )כהמלי החטר רשעיםובמן
 פער )מח( אליעזר, ב"ר יצחק א"ר )פז( 4( כיה )בראשית הזה,האדם.האדום

 בהדא )סם( ואזיל, משלח הוי ואנת לפומי פתחי אנא ואמר נבטל, רשע שתופיו
 אותו. מלעיונים אבל דורסים, %א דגמל, את אוסרין איןדחניק

 ווזוחר ותשבע ותאכל דכתיב המואביה, רות זו נפשו, לשובע אוכל צר'קי4א
 או צדיק, אותו על שרתה ברכה או חרתי, ש"מ )נ( כן ואם 1"ד( ב'לווז

ברכה

 ותקונים.הערות
נעקוט.פנתס,

 סרסת" פראג דן רנתי ונפסיקת"
 JhSrc ונד' עפוי,

 ונרעסלוי"
 עפוי,

 ותסרס מנוי, תתתיס ערס יסנס, לגוססך עפף זולת חסר("ת סג15ן עכס לנעונדפוס
 סנולס עןכסיס

 ס3"
 דפוס וסו)סרס 3ס3י,

 נרעסלו"
 ס13י סיס לקווים כי סנוי, כתג,

 ,וזלך"5ל
 5רתחססת"

 סטי, וחל 6תד, סכוי נטעות 6חספ"רן נחי ור"יוזי שלו, וענד
 ונפסיקח6: 6קמפ"רד, 3כ" , ספתם לחס נם( 6חד". ,עפוי עגולס תנ6י סני נין סםונרסס
 ))תגייס ספחס נחתים וניחי סכתונ יולסון' מפחס נתגייס ונ"ל ספתס, נסווין (סרנתי,
 וסנוסח6 ספתס, נולת נכרטס פנחס ונילקוט "פריסן (רע נעל סגנון תיקן כשר כ'1(,"נ

 כתוניס, (ס ,סקס
 ספחס נחניט ר' ומסורס, ווסונס וסלסין , מלס וויתר חסר ינתנתות"

 תדר, h11Wh סנועתיק לכו 3ר6 6חד ליום כערס 61סר לעיווד 13 'כעת סיס ל6לותר
 ג"כ חסר ופס פנחס, פ' נגויר נוודרס סונעת'ק נווסך 1"תר'1 35ר6. 1ל6 סיס- ל66ןר

  3ן לתעית וסוס ספתס, נתסיס סנ'  וכחג .כטעותו, סרגיס ע"כ su31 סע6תר;מתחלת
 6י)ר, י61' נ"ר סע6 ר' )מא( ע"ס. וכו' וכו'חכליס

 ונרעסליי", סקל36 ד' רנתי ספסיקת"
 ייקו"ל, נר סמ6 "קספ6רד ולל"י פקו, גי סמ6 , 1ל313 מר"ג ונדפוס '1ק1, 3ר h)1pר'

 קקנטין, )מב( יקי. 3ר סוגך נקנטין, ערך ונערוך סנורם, סס תסר פנחסמילקוט
 ת"' כחג וסוווספי תם, לחס ווופרס קרנני, "ת פסק" 3סס קקנטין ערך נערוךווופל
 ננר6סעז סנ'" יונתן סנקר6 וסו)פרס ע"כ, קקנטין 1רפת5 סלי ט"(( וו, )3ר6סית תורי6לי
 נכונרש זו )סג" עכב מסריס כסס סתוהס 15תס ס6וכליס ר"ל תר לחס מערוך נסססס

 נרעסליי" דפים רנתי ספסיקת6ומתפרם
 לסלן עיין וטעם, "וקנטין, כתו סס61 ח"נ

 "חר לפניסס לס3י6 רגילים פסיו ופירטי ע"3ffn ,3 נרכות תפנס תני, נמנ( נ"(.מערס
 עכ"ל, , נכניס עני 6713 עליו וכמרכין טו3 לריח נכתתות ס"ס על רוכלין ,36קת"כילם
 סכל ד3ר לך הין ~(DP נילקוט מריח, "ל6 וכף כליס נטר( תנתר. ערך ערוך'ועחן

 תסר (ס סק3"ס, כך נמה( . 3' סיחן "סריס P~r ועיין סרית, 6ל" תתנו נסניןס"ורחיס
 נדיק )סו( סלי; סרית עד ריסון, סריח תן סחעתיק קפן כי סכ6תר, עד רנתי,3פסיקת6
 נתועדו, לי לסקר'3 תסיורו סיקר" ~ל -~cr מדרס 7DYn נוו"ה ונתדרס נתנחות6,6וכל,
 למונע btb נדיק (ס"ס וגו' תסתרו וי)תח.ל , מלפניי סת6וור ס'וס פס "גלנו סו66סר
 נ5ח ותנויין נפסיקת6, פס לפנינו סו" כשר נוונך תתק"ן, רוו( ווסלי ונעקוט ,נפסו

 ס"ט, רוו( חיי 31'נקוטילתדנ1,
 נוונ"

 פ"נ. תתלי נתדרס כן גס ונסנס ספסיקת6, 3סס
 ינתק ר' סונ"ר וכמדרס .3תנחויז6, "3ל רנתי, כפסיקתך כ"ס לליעזר, 3"ר ינתק 6"רלמז(
 3"ר 6ר"י ג"כ נקמר 5חספ"ר7 31כ"י (עירך, ""ר ק"ט, רוו( חיי מילקוט b"'ur,3"ר

 3ו)"ר מנדרס פיו, יער כמח( לליעזר(. )נ"ר עגולס ihlp סני נין סס ונרסס(עירך,
 סני"פגתם

 פס"ג 3"ר ועיין ל' כ"ס נר"סיוז רס'י כ11ן סת"תר יגס סססיקת6. "ת סיפ"ת
 ע"3. קנ"ס ס3ת ווסכס 7תנינן, כסדך למם( כו'. כגחל רסע "ותו פיו פער 6h1'PI'ר
 6קספ"רד, 3כ" תרתי, ס"ת)נ(

 31ססיקת"
 ונתדרס ונתנתווו5 !נחק, ר' נסס סו6 רנתי,

נמרר
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 להם* קרבני8ת
 ותשבע ותאכל דכתיב טסה אבל )נא( צדקת, אותה של מויגמן.במעיהברכה
 הרברש זההטר,'

 כ מן דוסתאי' מא א"ר )נב( ,
 ואטר , ז

 לכי סערה י% ' זש"י הי ס"י :אאמרלפינינו ייי רבתים Isa11noלי
 ( ):- זה ככרי כשחמה יפה )נה( שנגיהה ןמלפנינו

אנו
( :sL: יו)נו( 

ע
 שדשתן עליו . "אטיו ~ןושג חזשהו זה נפשו, לשוק ליקיצ ראנ"( 1 שם(יים עליוו וקיאתי

 טין, זה מהיש מהערם, )שןשחל
 לנח גמי ומישי ק י( רדי

 ותקונים.הערות
 מל 3סי 0ררס 0ס3רכס ותייזר vJcm ווז6כל סם סני' וכך ס56ס מתלות חטריםנת"ר

 :עמף'דתין:4ע:מ צג"יטז :ך:ב:ב,~:6 גה בט::::ו::
 תתש 36ל ננא( לס5ימ. (61 ס כתו פיק סס תמלי נ))דרס נסנס וכן קתק'ן, רתזתמלי

 תניץ ,תסרטתי ם כלסר כי םתי, ל6 ", לספסיקת6 כויןססילקיט
 Sbc(' 6תד(ג":כ63 דומתןס"לתישד

 ב צ כתו 5"ל 'ר:ניס, ר':ונטן
 nSbc' ת"יר 6'ר כעתר 6קסס6רד 31כ'י תסר("ס. סג6ון 3ס6ור ועש ם,שסקח6

ו"))דוסח6י
 ,ל

 תקיתו סס 3ל'
 יס63נ ת3י ודיסת"י :'

3' 
 וסכסק(עוע: 'rn1Dt י3ילקנוסת6לי

 'ם ' ', . 1 ן ן - ז ן ' ניח צ, סכתנ ע"56ע
Ohעכ'ל. סנ(כר ח6ו)"6 6'ל כיכ6"נ וסיף כוכנס, עיר תן 6חד תכס ר"ל כוכנס, תן ר"ד 

 ס עי' פרך בערך עלס ע'3( י מד סיוןחנו6הז
 ק

 , ))שן 3יד ן

 ~hpD ת31,:מ4
 וכסריס y'p' 7"ס ש3 לנ זנקיס ונתום' כרך, 7"ס עןנ ל6 ,3,ז,ת

 ;ש'?י"""ג"': :ץ'ג,."1:' ::ג קגקבןק;"ה4::נ"יצ
 קלן )נ'( יה גל' סי' ~ע'קע י;k-"DP "1 "יק י"%י'
1Wh1'hDb 

 ותל"
 ע ;נ:ג , יס,"ל:]"ב,, l'pen ':4לן

מ,י'ן;גיי,
 יי" 1(ןיעס'עגח'גי:.ן"4וווגי ל ן ע ן,ין קו, קן

 פקת. וסחנו רו)ל.סו', "וגן חסר לר5ין ולכות וצ'י6' רעלינו, 31ן רל ר'עליסו, 13)ס(

 תכרת ודכתינ ו)6י יוחנן6'ר
 ס'ן

 ננית5רסע, לי ח 5דיקיסעינורך, רסעל:ן ננעז
 זס יגורך  שיקש ולופ  פעירס, וקנוח במלוח ס6ס חי 6וכל מסיס רתליסו 3ן פקתזס

חזקתנו
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 את ולמשוש לאס ההולכים השילוה סי את דשה ירט מאס כי יען ההזר ,לרצין
 , רמק4א כל על חזרנו אסר קפרא בר )מא( וי(, ה' )ישעיה רמליהו[ ובןרצין
 ישראל את ממהר כוהיה יהודה 5לך חזקיהו זה אלא , לאמ עחמםו מקום מצאנוולא

 לישראל רקב'ה להם אסר עולה( הוא )כך גסב( לאמ, מנין סאה, ם' שלבמקוה
 : ז'( שם )שם אתכם )סר( פעלה הנני לכן , בעיין אוכלים אתם)סנ(

 סלך ומישע ביה, הכתיב , סואב מלך מישע זה תהמך, רשעים יבמו ד"א)מה(
 לסלך והשיב רועה. נוקל, מצ( טה ד'( ל )ע"ב נזק-, היהמואב

 כהנא בר אבא רב )שם( , צמד )מז אילים אלף וסאה כרים, אלף סאהישראל
 פרובטיא? )סח(אמר

 ההודע רוגעים ובטן דור, בית טלכות )ע( זה נפשוג לשובע אוכל צריק רפא)סם(
 צאן מאה אמר יורן ר' הונא, חיב (ודן ר' )עב( טזרה, טלכי )עא(אלו

 עולה הי' צאן אלף אטר, הונא ורב )עג( יום, בכל ואחד "rs~ לכל עולההיה
 יום: בכל ואהד אחילכל

 סכל לישראל רקב"ה להם אמר הקב'", זה , נפשו לשובע איכף צדיק ריש3עך(
 שנ' הריח, אלא מהם נהנה אני כולם לפני מקןיבים שאתםדקרבנוה

 ב'(: כנה )בסרבר בסוערו לי לרגךיב תשכרו נתוחריח
 בהוסש מו( צוה והיכן ד'( קינם )חדלים מאור לשמור פקוריך צוית איבוק)עה(

דיקורים

 ותקונים.הערות
 סיס ;ל" ;רסוסו % 13 ;וניו 3ח(קיסו לוורד ;רגו ג'ל, סכחנ ו' ת' תכעיסלסי" תקוי סיס פס ספסיקיז* ודרי נומטורס, ירק ליטרא "וכל מסיס יסורס, תלךת(תיסו
 סיו רווליסו ו3ן רנין bSh זולך, (ס "ין תלךן לסיות סנון (ס ו"ונורין תזקיסו, על עש וסע מעורס, נקינוח גוזלות ס6ס "רגעים "וכל רווליסו, 3ן פקח "ת ור16 נפחו,ל;31ע "וי צ'ק נעוור עליו , נתורס ועולק , ירק ליטרא אוכל 6ל" כלכיס, נסולחן13חר

 ין.
 לוול2

 ot)hnn "תסו "וכליס , סע3"ס לסט 6וור ונד. ריין 5וז וווסו; חסו , גח"סן

 לן וגורס לקט, ערך נערוך ת631 קפר6, 3ר )סא( עכ"ל. וססחיס סתלסיס מסילותתי
 3וודרס ול6 אקספ6רד, גשי bS 6ען ס5לס מתלות , עולס סי6 כך )סב( . לקיט גןסתעון
JtScn6% bnptQnJ ,6תס )מג( תיגמית. סוספס וסוך ווסנרת, עליסן סוות' לכן רנתי 
 סחעת'ק סכין hS 1 פסלי 3וודר; 36ל סריס ס6וכליס 6נסיס חפגיס 6תס ר"ל , נעיין"וכלין
 לל "תכס, תעלס סככי )סר( כיח. סל" ורובעים תלת  e)nv  וערס נעחן, תלתכתכת
 ולוס (י( ת' נ'סעיס תו' ";ור זולך "ח וסרנים סעגווויס מנסר תי 6ת עליכםתעלס
 (ס כי סי", נטעות ד"6 וזלת רסעיס, 31טן ר6 )מה( ס'. מערס לעיל ע"ן רפ"יכמן

 סיפק על סדרן סמליתסי"
 1ל6 6קספ"רך, מק"י 6יככס נס 16כל, טרק יקר"

 וגטן סייס ווקלי סנילקוט סם ס' סערס PS:5 מעירותי כשר וקולס ושלי, ווותר;רנתי גפס'קתי
 זולת גגון fh1 כפסיקת". גס כן ;סיו לינור ויק כו'. רווליסו 3ן מקק (ס תחסררןשס
.b~v)ת"; שין רו5ס, נוקר )סו 

 נפסק"
 נכי וכ'ס גויד, נסי( tP'W סערס ;קלים

 דפוס 36ל פרוגטוי, פר"נ רסוס רנתי נפסיקח6 פרונטי6, )סח( נתר. ונע6קספ"רד,
 תוטעת ;סוולס ידע ואלו נערוך, פירורו וונ6 סל6 סתכר; וכתג , פרוווטו ו3רעסלויסקל36
 סיס פר31טוי, ונ"לסי5,

 11ג"
 וכנר קרננ', "ת פסקך 3סס hu31b, ערך נערוך 6ותס

 ד'" )סם( ;קליס. לפסקך נ' נסערס3"רתיס
 3פסיקח6 חסר (ס 3'ד, תלכוח (ס נריק

 דור, 3ית "nDS )ע( סס. ושלי ונילק61 ו~וודרס'ווס5י, "קספ5רד נכ"י ויסגורנתי,
 וווער3 נוסן כילקוט תורח, תלכי )עא( דוד. 3יוז ותלכי י;ר"ל וולכי "קספ6רךגשי
 תתקין רווו סס tscn 3ילק1ט ול6 וסלי, 3וודרס "יננו ס(ס סיו"תר יודן, ר')עב(

 עד 3'ד, וולכות (ס נייק ד"6 תן סוו6תר, כל חסר רנתי31פסיקת6
 (ס וכו' נדיק h'v )עד( . חוגך ור' 6קספ"רד נכ"י , סת6 ורנ )ענ( 6קספ"רר. 3כ"'נס ונוונ" סדיי ד'"

 עי k-tSP פסת .6תינן6;י 6ל371ריטספסות6' פיחס 3פ' סימפוט 3על ס3 פס3%'סי



 לחמי קרבניאת
 ואבק, נחמיה ור' יהורה ר' )עת( ושונה אמורה הוא 1ל6ה כאן הפרשה היא,עזן שם( )בברבר במחגרו לי להקריב תשמרו שנאמר )שם( מאור לשמורריקעתם.

 ונתעים , הטמעות נוהגים היו לשעבר ]אומרים[ ישראל שהיו לפי אומך, יהורהר'
  לך  למשה, ויא  ברוך הקרוש אטי  התמירים, פסקו רמסעות פסקורוזסידים,

 ישראל שהיו לפי אמר נחמיא ור' , בת0ידין נוהנים שיהו לישראל להםאמור
 ינושלו שלא ,פא( להם אמור לה למשה הקב"ה אמר )פ( בהמידימן מגלגלין)עם(

 בשזר אחא ר' )פג( למעשה. וכאן לחמיך, לכלן )פב( אמרי, ורבנןבתטירים.
 ומתעסקים קרבנות, מקייבין היינו לשעבר אומרים ישראל שהיו )פד(לפי אטר,הדינא
 רקב"ה להם אמר בהם, לרלזעסק מה קרבנות מקריבים אנו שאין עכשיו )פה( ,בהם
 אמר הונא רב )פו( . קיבנות מקריבים אתם כאלו , בהם טתעקקים ואתםהואיל
 גם )פמ( שנ'  המשניות, )פח(  בזכות אלא מתכנסות )פי, הגליות כל אין ,חרתי
 שמש ממורח כי  חורי, אסר הונא רב י'(. ח' )הושע אקבצם עתה  בנוים יהנובי
 )מלאכי מהורה ומטנה לשמי מוגש 10קטר מקום בכל בגוים שמי גדול טבואווער

 מתעסקים )צ( ואתם הואיל הקב"ה אטר אלא בבבל, מהורה סנהה יש וכיא',י"א(
 עשו אשר מכל נכלמו ואם אסר, ושמואל )צא( . קרבנות סקייבים אחם כאלובהם
 הואיל הקב"ה אמר אלא עכשיו, הבית צורת יש וכי י"א( מ"ג )יחזקאל הביהצורת
 מתהילין מה מפני איסאי; יי )צב( , אותו בונים אתם כאלו בו מתעסקשואתם

 דקרבנות טה הקב.ה אמר אלא מבראשית, יתחילו כדגים, בתורת לקרואהתינוקת
מהוסים

 ותקונים.הערות
 ססרסס סי6 )עז( נ.(. כ"ח )13ודנר ינרמל 3נ' 6ת נו לפ' וסכ%נס 13וינר1 ספר כקרץכן

 יעססירד, ססוי'נכ"י כתו  כין, ס5תורס ססריס סי5  לסלן,  ס5י%רס ספרןס נילכ6ן,
ונססיקתי

 כ"ט )סתות תבוס פ' על לסלן, 3תלס וסכינס  יתסלימ, פנתם, ונילסוט רססי,
  מ4( תניני.  רס"ר b~h ר' עד ווכ6ן תטר ;סלים, נילקוט "-(ודם, ר ןעח(ל"ת(.

 %"ל 3טעוס, ו3כלס ענתס, וכילקוט רנתי, 31ססיקת6 6קספ6רדי 3ל' כ"ס 'כלנלי,וכוי כגלגליי
 עטס3ילסוט 5ך 3רעסלוי5, ד' וסתפרס יסר~"ס, סג5ון סעיר וכן ילגלגו, ;ןבגללבז,
 לתסס, סבר'ס 5וור ופ( תגלגלין. נטעות סם, 3עקוט נס לפנינו יולגלגין סגי'פנסם
 hnh. רי ער סנ%51ר סיס על ופסת tL~cni זולת 5תר איכו'" תלת כת3 פנססבילקוט
 נמי ססו6 כיוו לחליו1ד, נ"ל ותאיד, לסלן ומב( . עיט ;ערס עין ,  יגלגלו hScלפא(

 תורס לסגדיל נכדי לחלוות )'ד, סיוון חסר("ס סג6ין וכתג רנתי, ונפסיקת6"קספ6רד,
 5עספירר, בכ"י %5ר, סלילי נסר 5ת5 י'  )שג( סק3%לות. סקרינו  סל5נעוד

 את5 ר' תתע*ו רונן תעליס ובילקוט סמן, 3ר תניני 3ס'ר כיתר פנתם, וסילסולרדתי, ובפסיעתי
 וי"ר 3)וררס סוס סוויתר כסוס גס פפ5. 3ר hr)n רס"ר 5"ל תפי, 3ר יס.5 ר'3שס
 ובילקוט ודר, תדרס  3סס תמיט רען גו כילקוט נס ותונא עפ6. נר סניסת6 סס וגספ"1,
 לגס  5ותריס, יעריל  מסע לפי )פר( פל5. נר 6ח6 ר' נסס 6ת6 ר' nluuJ,  ססגס

3פסעןסי
 ישראל יסי' סל5 סני' י פלתס ו3ילעוט ס"1, ו3וי"ר יסספ5רר, בכ"י 35ל ררתי,

5ותרינז,
 :נ ייי:גי:ג:;צ-י ;ג  ל:ל:,ך :י  שייעגן::: סיין עכייו )פה( עלת. נרת3ס סלמון יסרן, 5ת 5ו ד"ס 15 פ' וזוף ונתלתותי

 וכן קרניות, סיכות ססוג'ן סתווניות, )פח( וותקנטת. 6קסס6רי נכ"י תתכנסות,)פז(

 ל 6::ל6 י b~P י'  ש ע":רינך"3כנתר6
 תתעסתיס  %( ע"ש ניער יריי נלסון :ס  פסיק

 סגי' ענוגו, 3יי'ר 36ל י"ר, תורס  נסס 15 כילקוט וכעס סתרננות, וסרסת ר"ל ,3סס
 (ם % ע4גי:התרכפ.ו,; ספסוקקיס  :וךנ  פ"י::) בי  Dnh1 טוייל סענ'ס 15ור , k-)tW % 5יץ 5ל5 333ל, וסקטרס ועתעס טסורס ועתס שוכי
 גוו6וור סילתדכו 3סס ססני6 חס וע"ס , ספסיקת6 3סס ספת רז)( יחוק6ל נילקוטנס

 רנס 3ויקרthoth 5, 6"ר )צב( .~vOI סוו6וור חסר ~DPJ כילקוט 36ל (ס,טלעכי
 6"ר רגחי 31פסיקת6 6קספ6רד, וככ"י דוסיי 6"ר פנחס %31חוט 6סי, 6'ר סיונילקוט

יוסי
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סא לחמי קיבס8ת
 כהנא מר אבא רב במהורים. ויתעסקו מהורים יבוז% מהורים, השהינוקתאירים,

 שלי לו שהיו למלך משל , אמרו חמייא דכפר )צג( עזריה בשגר חרויהו חגיןוע'
 ואכלו העבי לו בשל לו, ערב והיה , ואכלו תבשיל האחד לו בשל , כגרסין)צר(
 מצהר שולא סמה אלא ביותר, לו  ערב שהם איזה יודעים אנו ואין לו, ערבוהיה
 נך ביוחר, לו כדב שגי של יורעין אנו לי, עשה הזה נתבשיל ואזל השני,את
 )בראשית הניחוח, ריח את ה' וירח כבאסר , לו וערב לרקב"ה קרבן מקריבנח
 איחה יודעים אנו אין אבל להקבעה, לו ערב והיה קרבן וישראל'הקריבו כשא(ח'
 תשמרו ניוקח ריח וגו' ואטרת ישראל בני את צו כשאמר ביוחר לו ערבכמשם

ר, ביוהר. לו ערב ישראל ששל יודעין אנו )צה( ( ב, כ"ח )במרבר בסוערו לילמקריב

 ומבניסו שלו, רקובימין )צז( על מיסב שהיה.)צו( לסלך משל חרתי, אמי אב"
 טמחה )צח( התחיל לו, וערב ואכלו השני וכן לו( עדב והיו אכלו ראשוןתבשיל
 כזה לך, אערה מהים כקולות מ"ו( ס'ו )"לים לך אעלה מחים עולות מךבקערה,
 בררך, טרקך שהיה למלך משל הורי, אמר אבין ר' דקערה. את ממחהשהוא
 ושתה ואכל קני לבורננין דגיע שם, ושתה ואכל אחד, לבורגנין )צם(ורגיע

 ותקונים.הערות
יוס',

 31חנתות"
 מכפר פס תטייל, דכפר נצג( עי;. נרתנס סלמון ומס b'Db, 5"ר נו

 Wh~1 ועליו פספס הנ"ר , תיטייל כפר "ים יעקנ ר' נ'( ס' )חניגס ש"ס נזכרס(ס
 פ"5 ווגילסנירוסלווי

~htk-1 
 חיטייך, כפר סי" סנדיס ליס( חט )יסתיע סנדיס ווננר, וערי

 nwc 3' נערך נפויס "UD יוטס טנריס לנוערנ ע"נ( נ"ט )נד סקרן תנו"ות נעלוכתג
 פנל פנחס,  ונייוט יטי'ר, "קספ"רד, 3כ" לס ומרסין, )צד( . Chittin חיטיןסכפר

נפמיעפי
 בפסיקתם ]נ"ל  ינפמסימ ts"rl כתג %גרס,  ערך  ינערן-  תרגיפין,  נכעיס רנתי,

6ו
 31פסק"

 קרנני "ת ובפמתים[ נתקותס %41ינ ובפסן כת31 סיס סנועתיק לפני "ך ,
לתנוי,

 ושל.
 פל-43י וכו' ויכלו ~StcJJ לו סר6סון 3יסל ווגרוסין, סגי לו ~-Otk לזולך

6901:~נ"
 ס, נוי"ר לו, ערSh~nt 3 כטל a'D7v "נ4 )צה( עכ"ל. ~Scln קנחן

 וול5כי ) קדוווניוח- וכמכיס osw כיוני וירוסליס יסודם וזנחת לס' ועריס סס"ד (ס"תר נוסי
 עולס כיתי קותי ר3י סלמס, כסני קדמוניות, וכסנים נוסס, כיווי עולס, כיתי ד'(ג'
 ס(6ח וססוספס ח"כ, ציוויו ע"( סיתור ;ל5 ס3ל, כיוני , קדוווגיות וכמניס גת,כייוי
 מסענו, ס' רנח' "יגס ונדרם 1wbnk- fDJ וונ"תי וכן נ"נ( )סיוון סכיני, פ' תספרתסי5

 סיח )שעי' עונו תסס s'p~ ינוי וקכור דכחינ ונסס (ס D51P כיתי הסייס, ;סונתדר;
 תיגס תי כי ודרם ע"כ, ט'( ניד );ס לי nhr גת חי כי דכתינ כת כינוי ע"ס כיתי'"(,
 ע"ז k-WO ;ל6 סגל כדגת קדמוניות וכמניס ;16)ר1 וווס עלווני, כיווי מס ת"י וכן5חת,
 והמוטס סתורם 3פי' מס 3ספר6 נ"י וול3'ס )וסרוו"ל סנדול סנ"ון סרג 'ךידי סניף ,3יוויו
0;3

 סרס""
 ע31די ננד סקר3טת ))5ות ססהס sffr סרת3"ס לפת'ן סספי' מעולס תורת 3ס'

 תיסב, )צו( ס'. לפני לסתקר3 3ע5ווו מטליי סקרנן סיס י"( סנל ינו' ;"ך ל6 וגסעכו'ס
 גס כ"ס סק31יטון, נלז( רכתי. בפסיקתת תסרס nhroמוולס

 בפסיקת"
 'וסווסרס רנתי,

  "ולס  יונטין. לסגים רנס "פריס (רע 3על וסנ5ון סתלס, 3סור5ת נ13ך נרעסלוי5,ד'
 כ' , סגחס שילקוט ונוערן "קספ"רי, נכ'י ססו6 כחו , 5קו3'טון ס'" סנכוגססגירס*
 תדר; נסס 15 ונילקוט )ק"נ5פעש Aceubitum רות'ח חלס וסיע  ירי.ין, סי6ס"5'ך
 ונפסף"[ ]3"ל ונפושת 5ו ריר נוחר וז"ל, סניי  ענטין  ערך  ונערוך , קננטין נטעותוסר,
 5ד ווכל סבוכות לו טים כס5 1ס51 קו3טין, על וויסנ פסיס לבלר לחוו', t)??~rד5ת
 וכקבר לפגעו, ;סו6 כתו "קתיטון סו"ך, גירסת סניף "ק%'טון נערך סוווספי 36ל ,וכו'
 נס  לסיותרצוי

 כפסיקת"
 ונלקוט וטי"ר, 5קספ"רד, נכ'י כ"ס , תפחס )צח( מלסנינו.

 ח"1 ד', P~W ערך נערוך וגונך ס(ס ולגונתר ווןו3ס, סלוק רנתי נפסיקת6 5ךפגתם,
 3קערס, ווווחס ומחתיל לו, וערג וינכלו תנעיל לו סככיסו , קרנני "ת 3פסק5[ ]נילנפסוק
  ונילקוט  ונוי"ר, 5קספ"רן, נכ"י ל3ורגגין, )?מ( ע"כ. לך "עלס ווקיס עקותסרי"ד
 לבורגן נ"ל דגן לכחל נפלץ טעות ואר, 3סס תעיט רם( גו ונילקוט ל13רגין,פסוס,
 ברנן, ערךובערוך

 סני"
 פי סר5סון, ל13רגן סגיע לחווי קרנני ד5ת פסק" נסוד ונ"ל,

 Borgo 3יל'1 ונלי( שניס לעונריס 11(1)111 וווכריס וכס לתיר I?pn ;עסיס3תיס
 עמל16



 לחמי קרבניאת
 ב'( ו' ישם העולה תורת זאת ( ה' ג' )וישיא העולה על אמי ולמה )קא( , שם ולן)ק(
 שנה בני כבשים למזבח: כליל כולה שהעקה מלמר אלא )שם( העולה,היא

 ישראל, של עונותיהם כובשין ומרם כבשים אומרים, שמאי בית 1( כ"ח)במרבר
 דבר כל , אומרים הלל ובית ז"פ( ז' )מיכה עונוהינו יכבוש ירחטנו ישובכמד"א
 ישראל, של עונותיהם מכבסין שרם )קב( כבשים אלא לצוף, סופו נכבששהוא
 שם( )במדבר ליום שנים חטאת: מכל נקי שהוא שנתו ב! כהינוק אותםועושין
 לאותו פ~קלימ )קה( ליום, שנים היום, בגלל )קד( ליום, שנים היום, כנגד)קנ(
 )טלאכי סגולה עושה אני אשר ליום צבאות וו אמר לי והיה , בו שכתובהיום
 איזה יורע שיהא ליום, שנים , היום לשם נשחטים שהם נקו( ליום, שנים . י"ז(ג'

 יהר )כף( שם( )במרבר תסיר עולת הערבימ: בין נשחמ ואיזה בשחיית,נשהד
 של הסיר כיצר הא , עון וביכו בירושלים ארם לן לא מעולם , סימון ב"ריורן
 עבירות על מכפר ד,דבים בין ושל , ביום שנעשו עבירות על מכפר )קה(שחר

 : כ"א( א' )ישעיה בה ילין צרק )קט( שנאמר בלילה,שנעשו
 הגבורה ספי משה שמע דברים ל , יוחק בשד אמר סימק ב"ר יורן יא')קי(

 כ"ח )שמות מקדש לי ועשו )קיא( שאמר בשעה , לאתוריו ונרתעונבדק
 ועשרים בצפון, ww עשרים אקא מבור שאתה כשם לא הקב"ה איל )קיב(ח'(,

בדרום

 ותקונים.הערות
 סדרכיס ל0ווור עינויין , תנדל'ס כתו מס , סטרגנין סרוונ"ס כתג ת"(, פ'ג ונתע0רות ,עכ"ל
 ס13רנן תנ6 כי ילתוסת ל16ת (ס , ןס %ן )ק( כן. פתרתם נר"נ ערני נלסון וגסעכ'5:
 )ותנס סו" לנוס כך 0ס, )מלקוט "קסכ6רד, 3כ" סוור, ולנוס ,קא( . נעיניו תןסרני
 וכו', מעולס SP נוחנסן ךנ"ל וותווס 6100 גיוס כך ~rff 1'"ר ונוודרן וכו'. סע%קעל
 תכנסין 0סס )קב( מ. l?D 6פריס ורע ועיין פעתיס, ככס עליו וקנס ~1rP 3תסופי'

 שנגיס "וזור עטי 3ן ילחנו כסלנ כהניס o~lhun ימיו "ס כווד"6 חסר פסעומחיסס,
 6', 'אר"ל יון סוועתיקו דלג כ' כו', ועסיס '~Shl סל עמ1תיסס 0וזכנסיס 0נסננ'
 מערוך נס רנתי ופסיקתך , פנחס וילקוט 6קספ6רד, כ"י עפ"י nhr וסגסת' , 3, י0ר6לעד
 0ס b'3o ועת תקנחי, ~1Ch ספסיקח6ן נסס סוס ס1)16ור 6ת ת3י6 ן', כנסערך
 1י1'כ סעונות "ת כונ0ין פסן כנ0יס ifirt 0'3 D'1nlh נולותנו( )סנ6נך סלתדגות"תר
 עומתיסס וולניגץ 0סן כנסים קור6יס 6נו כנ0יס סכתונ לעפרי 3"ס לצן טורו ונכפר,נ6
 ))ס וורד נכון סילוודגו נירסת ולסי עכ"ל. ל3ך וורעס כנסי 0נ6וור כפלג, טר6לטל

 סופו נכנס ססו6 ד3ר כל 3יס גס 3יס סקסוטל6
 לגוי

 הפסיקתך, לפנינו 3'ס 1Shcc כווו
 כנגד )קנ( ונכפר. 63 ויו"כ 'ו"כ, עד רק גכנ0יס 0סס 6וווריס 3'0 סילנודגו, לפיכי

 ליום, תגיס 0ס סגוסח6 וכך רנתי, ונפסיקת6 6קספ"רד, נשי hntS ס"לס סגילותסיום,
 נירו0לתי ועיין סיוס( ל16ת1 "קספ6רד ננועי וליום, פרקליט ליוס, בגיס סיוס,נגלל
 נזרע ועיין torts פרקליטין סני ליוס, תניס ליוס. תונס ליוס, סנים ס"6, פ'דנרכות
 נגלל ונ"נ סיוס, 3נ55 ]מוסן תגיס פגתם נילקוט סיוס, ננלל )קד( . 3ap סיווןלפריס
 (כות כלנוד סניגור , 04שףגאנ9"ח עג'ת ומוולס 3דר('ל ווורגל פיתליט, )קה( (סר.פי'

 0סס רנתי, ונפסיקת6 "קספ6רי, מכי' סיוס, ל0ס נ0חטיס רסס )קו( .)פערטסיידינער(
 נס נסערותיי (cVP ד6יכס, hrDn3 לסלן ונ"נ דקחוד0, פסקך itusג'ינס סיתיןי נ"ר עדז 6"ר מץ( ע"ס. סימן "פריס מרע ועיין כעס, ל0ס ~ביססגטחטיס

 ננערי ווונ"
טסט

 סוי
 למסנור כוון כ"6( 6' )טעי' נכירוסו ורפ"י פרעם, נרכני לסוסתי פ'

 טנע0ס ענירות על נכפר סערניס 3ין וסל סוסי 0נע0ו ענירות על תכפר )לח(ד6יכס. בפסק"
 סערניס 3ין וסל 3לילס, הנעמס עכירות על והככר יחר סל תוויד cJlcn sff51 סלמוןכלילי,

 סערם דסחד0 3פסק6 לעיל עיין 3ס, ילין נדק )קם( סוס. 0נע0ס עכירותווכפר'על
 למועמס ענו סאון, 3"ר עדן ר' נקי(רלי.

 קג'ת. נסערס וע"ח bcn, כ' נפסק"
 טת'ס מנס כתת י3ס"ע סק3"סו לפגי נוטס "נור חסר, (ס "תר תקדי לי וערו)קיא(
 כתי וכו', וו0ס סק3"ס לו סוור תקדד, ל' ועדו "זוור 1"תס 'כלכל1ך hS ס0וויסוחתי
 5ע'ל לככוןכסו"

 נפסק"
 ווכחן כסס, ל6 סקנ"ס S~h )קיב( "קספ"רד. 31כ"' הקוס,

 ספסק" סודעד
 דכ)ות"[ נמל רננת קיטעל .0"ר וכתג "קספ4לד, נכ'י  סוועת'ק קגר ,
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סכ לחמי ושבניאת
 כדכתיב למטה, ביניהם שכינתי ומצמצם שם יורר ואני , במערב ושמונה ,ברגום
 לה' נפשו כופר איש ונתנו שאמר, ~nvw וכן כזב( שם )שם שם, לךונחגרתי
 פדה לא אח כתיב והא , נפשו כופר ליחן יוכ4 ומי רבש"ע משה אטר יגב( ל')שם
 שאתה )קינ( כשם לא אזל מ'( ח' מגם )תהלים נפשם, פריון ייקר אישיפדה
 אחת, שניהמגבת ולא ל( כ"ח )במדבר ליום שנים שנה בני כבשים אלאסבור,
 בבקי העשה אחר הכבש את שנאמר , הערבים בין ואהד בשחויה, אחראלא
 כה, שגיא םצאטהו לא שדי אמר, רב בשם הונא רב )קיד( ב'(. שם )שםוגו'

 בא הקב"ה שאין לפי , הקב"ה של גבותו כח מצאנוהו רא כ"ג( ל"ז)איוב
T1mR)במרחווע gy ואמר לישראל משבח ההחיל , כן משה מוטמע וכיק , ישראל 
 בעזרו יעקב שאל אשרי ת"ו(, קמ"ר )ההליס וגו' 4ר ושככה העם אשרי4הם,

 : ( ה' קם"1)שם

 . קטבני אח פסקאתסלח
 ותקונים.הערות

 וכנ"ל סוועתיק, 03ננת 6ר1Pbn 7 נ0תט פס כ03יס, bih ס13ר 0"תס )קיג( .ehrn.כי
bSסנור 0"חס כסס hShJ סיגיך 6ן סל ווטנע כווין וווזיר 6"ר יחנו כ"ס יתנו (ס 

 מלתר ונסעס יתנו, כוס יתנון (ס לו וחוור tOCW5 וסרקנו סכנול כס" ת"תת"קנ'ס
 6ני "ס סעולוויס, ר13ן סק3"ס לפני )ו0ס עוול נתועדו, לי 5סקרינ תעוורו ניתוחריח

 כרי נסס ים סנעולס סע3!ס כל "ו nph~ סעלייס שד' נסס י0 סנעולס ביות כלשכניס
 סק3'ס t~-s1P S~h די "ין ושתו 3ער די "י ולנסין י"ו( ח' )יכעיס דכתינ "חת,סנערס
k-Cn"כסס ל k~nhc ]סנור hSh ולוועלס רנת', נפסיקח6 לנכון סו" וכן וכו', כסריס 

 רנ )קיר( סקליס.3פסק6
 סוג"

 ס"ט 3רכות 3ירו0לוו' ניגס ר3, 3ןס
 לשל ושין , ס""

 על "רוך דרק י0 פנקס, נת)מווו6 ועיין וקם"(, קסץ סערם 3D'S~iפסק6
 לתעלם כ'ש נטרחות, נקטו( פחד. רש אוויר ועייןס(ס, סוקר"

 ס-

 גס תג", כי עסקו

 פל"ד. ונמהר רנתינפסיקת"

 ז'. א ק םמ
 . הלילה בחציויהי

 טרוניא בשרר )ג( יפו רמן תנחום ר' )ב1 כ'ש( יגב ושמות הלילה באצי ריהי)א(
 רור אסר ק"ו( שג )חרבים בעיני, היא עמל זאת לרעת ונחשבהפחח,

 עמל אני אבל בלבד, הקב"ה אלא הלילה, חצי על לעטור יכולה בריה כלאין
 כתיב לפיכך הוא אלא , הלילה חצי % לעמור יכולה בריה שאין ולפי , בעיניהוא
 כיצא אמר משה אבל )ר( כ"ת(, י"ב ושמות וגו' הכה ו% הלילה בחציויהי

 י"ר(: י"א )שםהלילה
ר'

 ותקונים.הערות
 תנתוס, ר' )2נ( h"P. ל"6 עגילם עתן לפסח סקריכם סי6 סלילם, נחגי ויס')א(

 סיס כ' נ06ר סי"(, רנתי כפסיקת" תוך "ל תותם נענס סונ"ס סחת בפסקךנס
 , דילן כפסיקתך זון כתעתיק ושלינוס פסקות "קם רנתי נפסקת"חסר

 וכפסק"
 סחת

 "' סערס ועיין 6קספ"רד, נכ"יחסרי
 לפסק"

 פרס
 חספסה"

 חסתנ)0ס סי6 סחת
nipDnסי0י"י 0צ נכ"י ספסרות 

, 1nnSca קשט שערס גס ועיין כרת51י, וולדי מתמרון 
 נשר רנתי נפסיקת6 , (hDln נט'ר )נ( ,כנר.נפסקת

 )ונ"
 תסס 36ל )ך( דקיסרין.

קער
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 הלילה בחציויהי

 הקב"ה אמר %(, מ"ב )ישעיה שמי, הוא י אני מתח, כהנא בר אבא ר')וק
 ita-f- ביני שההניתי שמי הוא הראשון, ארם לי שקרא שמי הוא ה'אני

 טנחטן ר' )שם( אתן לא לאחר- וכבודי למדגש: ביני שהתניתי שמי הוא ,עצמי
 יכולה בריה כל אין אמר מני בשגר טתמן ר' הנשארים, אלו )ו( אבין,בש'ל
 אני אבל רקב'ה, אלא , בכור של שאינה למיפה בכור של טיפה ביןלהבהין

 . בעיני היא עמל)ז(
 מי )ט( אטר, לוי בשיר ברכיה רבי סו( מ"ר )ישעיה עבדו, יבר מקים)ה(

 ואמר אבינו יעקב אל נגלה, אחד מלאך אלא )שם( תושב לירושלים האומרמא יודעים אנו אין )י( )שם( ישלים מלאכיו ועצת עברו, רבר מק-םיךעא
 הזר )יא( כ"ח( ליב. )בראשית וגו' ישראל אם כי שמך עוד יאסר יעקבלא
 אלהים לו ויאמר שנ' מלאך, אוהו של גזירהו לקיים אבינו יעקב על הקב"הה
 עאכ"ו: )יב( עליה מתנבאים הנביאים שכל ירושלים "( ליה לשם , וגו' יעקבשמך
 נבמדבר וגו' משה וזבדי כן לא כדכתיב משה, זה עבדו דבר מקים ד"א)יג(

 ויוציאנו מלאך וישלח שנאמר. משה, זה ישלים, מלאכיו ועצתי"ביז'(,
 הקב"ה אזל י"1(, כ' )שםממצרים

r-~c 
 בארץ ועברתי לישראל להם אמור לה

 בתוך יוצא אני הלילה כחצוה לישראל ואמר כהיה הלך , הוה ביללהמצרים
 עברי כן לא לך ואמרתי הבמחתיך כבר למעוה הקב"ה ואמר ( ד' י"א )שםמצרים,
nweמהמשה כמכזב)יד(אלא יהיה.ששה י( )במדברי"ב הוא נאם! ביתי בכל 

 הלילה: בחצי ויהי כתיב, לפיכך הלילה כהצות אני אף הלילה, כחצותאומי
 אלעזר בשגר נחס ר, )מוו מ"ב(, קי"מ )תרקים לך להודות אקום יילהחצות

 מראשותיו, וטחנו וכנור, נבל נהול היה עושה דוד היה מה אמר, מנחסבר
 ואומדים קולו, את שימעין ישראל חכמי והיו )מז( בהם, ומנגן הלילה בחציועומר
 לתורה עומקים ישראל כל ונמצאו עאכ"ו, אנו בחורה, עוסק ישראל מלך דורמה

על

 ותקונימנהערות
 ספס'קק6 ע"פ 0ס IrnS וגרן רנתי, 3פסיקת6 תיגס ס6לס סד3רום , סלילם כחגווו6תר
 וחס-גס פרס, 3פסק6 לעיל שנו ro-~ סוו6))ר פחח, כרינת נר 636 ר' )ה(דילן.

 0תי, ס61 ס' 6ני 6ק5 6"ר סי"( 33"ר רזייתי 1:ן . hnh ר' נסס ס61 רנתי,נססיקת6
 k-r כל ס' קמ"ר ונוודר0 כחט, כיו"ר נוודים וגס ע"כ, סר*ןון 6דס לי סקרך פנויסו6
 6ל1 רנתי נפסיקת6 , סג60ריס 6לו )ו( ס6ווור. 0ס וחסר סיס סוו6תר נפנס ,נסיתי

 וכד6תרינן 0ליחותון 3סס סעוסיס לסק3"ס כ13ד 0סס לפריס (רע נעל סנ6ון ופיס0דיס,
 נולת SP סדורן מכפנת נכון ויותר , דחוק חס , עכ"ל ס0דיס 6לו ר6ס ווס"0 *לווזועפת
 ולפיכן טסך, רנתי נסס,קת6 נעי)יי סוsnv~ 6 )ז( 6תר. ערך סכנוייס ערכי עייןלאחר
 63111 ענןו, דגר ווהיס )תו נכור. כל מכס רקר6.וס' hntD על וסכתס סלי5ס נתליוימי
 s's פסת, סל סני sts~ נתערינ מפייטן, יסד כפסיקתם ועפיי ע-ס. ופפ"נ מע"תנשר

 רנחק נפסיקת6 )ףס 1)קיס, 0סו6 ווי )מי( ענדו. דנר וותיס ירו על ססכיס טונלדוריס
 6ין )י( מכ"ג. ררו יכעיס 'לקוט ועיין נ)0ווקיסן פפ"נ ו0ס )וקיס, blecn פעיתונציר
 יעליס תל6כיו ועגת 0ס 33"ר , וגגלס חור )יא( פע"ת. נלר ת"כ ע"ן , יודעים6ג1

 י"6 )יג( פפ"נ. בנ"ר D"D כן )3'6יו, דגרי 0יקייס i1~JbP ניב( וכו'. סק3'ס0ננלס
 0ר0מ 1ווס 0כ"נ, רת( ימעיס תילקוט , ספסיקח6 003 קסיו rw1 נ6 נעקוט h31W ,ווקיס
 ססתתלס 6ך פי"ת, רנת נחתות תו63 נס ן נח)קווו6 עיטו כי סו6 טיס , תנחות6 3גד01ס
 ספייטן 'סד ספסיקת6 ועפיי . ונוססות נתגייס סו6 סנו6וור ופיוס )ו0ס, cr 36סו 6*ר0ס,

 סייד)סחס ווסרו"1 33י6.ר ע"ס , 3סנלות ססליס וול"כיו ע5ת 53וען , פסת סל סני לילנווערינ
 פ"6 ברכות 3ירו0לוו' נ0)ס , סגתם ר' נמו( 0ס. רוג'ר וח"ן , וו~ס ווס ~hS )יר(("ל.
 6100 כווו וג'ל 6)ור מלעזר ר3' 003 ר3' 0ס נונטעות כ"3 נ)())ור 0ו"ט ונתדרגס"6,
 סתר העירס וסגינו 0ס טעו )וסנודפיסיס ל3ס געק פ' ריכס ו3וודר0 31ירו0ליוי(לפנינו
 )6311 גס כלפניו( לו)6נור 0ת1סנ ונסס וגעלו( חד0 תבתר 610 כמלו גדולותכמותיות
 '~Shl  סכתי וסיו )מז( מעסיקת". 003 ר"ו) סיחן סו)"ור 31וננורת פיו, ריס רות3ננדר0
 תורס כנירי סיו ונוס תורס, תגירי סי0)ועו כדי סגי' 0ס נירו50ווי קולו, 6ת0ותעין

16עריס
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כשג הלילה בחצי1יהי

 חה בי: ,מנשבה הקלה בהצ, יונא n~JIDY י(, :"ה(ננ)יר,'וי,קהגנו

 באןנה"ב
, 

 ;,,ן אח ש,מ;,ן יט(( נ. וה' בא.,וץ' ממן =סו בנק, אלא
 )שןי(:

 ן תני' 'יויה בבן 'יייה אין א'ישיך
 שהי()ן.,ש אמוך

 יין לא%י:%ינ 1שהיא ק4:ר:ב:אי "(אדיגן:%ע:ע:ו%י
 חציה און התה n~pw ן עי talw1~ ניט:פןשקן,:ו%ן

 פרעת את ול וינגע שנא' , זקנתי שרה עם )ם ההבאת שעשית ציקה ועראו"ה

 כשבאה דה " אי'", ע, שהבאה מששוב ;. ציקך, טשבמ, לר'א

% 4%4עי,נניצב: : ב%2ן: - א   %  

ש

 ותקונים.הערות

 מ1:2ייען'ג":ן .3קמךוימך רצ,61עת6%כ"י עיסזתןתי, מן,ויעןלי"3יחיזנ%
S13oo'((,",4 IPJ1t"V ,;י.'ן nsnv~s ,נזך ,טן ק" ק))ן' זקה ון' ".'יחק; 

oSn)זכרתי 1"ס , סלילם נתני סרוח "ותו יכינו לזוען כפון לגד ספחות ספלון נגד סככווי 

 6ת %דפ,מש 16 ממיןסט
oehsv 

 h)e3 3ר hnh ר, , לו, י, 3פ, 1סת1
 "סר סדק סססי פקוקם, VPJ ר"ו ול" נעגינס, סיס סנו"ונרים סני כי תמנו יען33לי,
 ;נקע 2ק2 % :ם;ב7:י:;ף;:עןג:יצןו,"',ן.,'ב י "וכן תן יך:;;;"י(ן, ::;ע:%;מ'
 "כי לכן , כור6י ככוך לפכי ע6ועס חינכו כ13די כי נורקי כנוד עפני כ13די מתעוררוומ'
 סוס hS 51 סם, 3'רוסלוני hv~h סוס ל6 ונעקום "וחי, יעיר "ל וסיחר מסחרעעיר

 קון :נמ1תעשתסטזמ; "::מן:;:: י סיתו :::יי"(:ךבגכתי
%;ייז%;.:יזך;א;י-ה

b'snr~ 
 1Uknp~l "ק':ח

 fUJ-:י:-

 ועס %' עט )כג( וא'. גיוליס נכגשס )ונריס 6ת .לסכות עתיד 610 סכןלסודיע

 קששןג י-:'(:'"ניילייןת"מ קולס . עכ"ל סניף פי סןתע גרס ונילקוט ק5לס 31ווסירות :' יזל לס%סחים
י,"
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 הלילה בחציויהי

 , מצות שתי להם ונתת , בהם שיגאלם מצוה בירם היה שלא במצרים, אבותינועם
 לך ואומי ברעיה, מתבוססת ואראיך עזייך ואעבור הע"ד , מילה ורם פסהרם

 ו'(: י"ו )יחזקאל חיי[ ברמיך לך ]ואומר )כה( מייברטיך
 לפיכה לילה, של זמנה ולא רגעיו ולא עתיו לא יורע היה לא משה רשב"יוקני
 של ווסנה ורגעיו עשיו שיורע הקב"ה אבל ר'( י"א )שטות , הלילה כחצותאמר
 יפת בר בנימין ר' )ל( כנם(: י"ב )שם הלילה בהצי אמר לפיכך )כם(לילה,
 בהצי ויהי אמר את דנא כגון , חלקו ויוצרו , מאליו נחלק הלילה אסר יוחנןבש"ר
 מ"ו(, י'ד )בראשית לילה כליהם ויחלל אומר הוא לין כש( י"ב )שטותהלילה
 אמר )לא( בהצות, בניו עם יוצא ואני בהצות עמי יצא אביכם תנחומא,א"ר

 עד מחצות בניו עם יוצא ואני תצא, עד פאטש עמי יצא אביכם נלב(הקב"ה
 ובהחפנם שנאסר ביום אלא נופלת מצרים של שרה אין יוחנן א"ר )לג('הבק":
 )ישעיה וגו' ערים הש"צ יהיו ההוא ביום ואוטר יזח( ל' )יחזקאל וגו' היוםחשך
 ונוף, נוא,' אמר, סימון בשזר חלקיה ר' ערים, חמש הן ואלו )לד( יזח(יעם
 והמרפים, נוף אלכסנדריא. זה נוא )לו( שמש: ועיר אדיס, ועיר הנפטתם,)לה(

 פולים: זה שמש עיר חראקנו. זה הרוס עיר הואנייס, זהתנפנחם
אמר

 ותקונים.הערות
h~vסיס6 סוספת' לה וקודר )כח( . וכו' לילם ח15ח סס"ד סלילם נתזי וימי 

 כי דקר"
 סו" סדרורעיקר

 כתורם פ' חנית נהדרת חר"ס וכן נו,. 6מר חיי נדנייך D'WPn סגי ע5
 מתנוססת ו6ר6ך עליך וכעטר סס'ד סתילס, ונדם מפסח נדם נוו5ריס 6ני וגבס6גיו,
 חיי, נדתך מפסת, דם (ס תת נדתיך חי', נדודיך לך 161))ר חיי נדנייך לך ו6ווורנדת'ך
 ספסיקחocJ ,6 ר"ל מיתן סע6ור נתחורת b31W חזית התדרס ס(ס ו0נו"))ר סו)ילס, דס(ס
 נתצי "תה לפיכך )כם( פיו. סערם ןסחודט פסקת לעיל ועיין , סלפניגו לע6וורוכות
 וכפטר , ממערס כחוט נו נכנס לפיכך קפ"ו ר))( נ6 ונלקוט רנתי 3ססיקת6 ,סל'לס
 ליס ד6ער hntlth כתצות וו6י סלילס כחגית ע"נ נ' ננרכות חבל הוזרו פס, לפנינוסו6
 כחנות 61תר מסו bnb1 כתנות, ליס hib 1Wb1 סתי6 קטי ספיקה 6יכ6 תי , כתנותק3"ס
 סלילס. 3תטת לפותר "ל ועתדו פסח, סל ר"סון ג'ל למערס , מפייטן 'סד וער"(וא'.
 וכו', יפת 3ר כניוון ר' לילם עליסס ויחלק פת"ג, 3'ר נתדרג עין יפתו 3ר סגינן ר')ל(
 תסס, מדיע"ס.

 ורשן ע6ל'1 נחלק ~k-StSL וכו' ענינן ר' חלקי ותי סני' רנתי ונפסיקת"
 מרע ועיין חלקו, 'ונרו מללס כתני ייסי פ"נ, רש 63 3תכילת6 ועיין תלקו, יוגרוהתרו
 סני,סל ליל נתערינ 0פייטן יסד ספסיקת6 ועפ"י נ', סיחן פי, רנתי נפסיקת6לפריס
 סיר כתו 5"ל שניגס, סק3"ס 6'ור *( וכי'. נתכרס חלקו .1נר1 סתורים לילפסח

 תתלת י65 6נרסס פי , עש יל4 6ניכס )לב( סקנ*ס. "ער "שריס ורננן , רנח'נפסיקת"
סלילס

 ורדי
 רונסון ליל נו)ערינ ספתטן 'סד ספסיקת6 ועפ"י ת15ת, עד סללכיס 6קר

 עליסס הקלק 13 מנקדר 36ינו 36רסס ר"ל , לילס חלק לניני קכור 6סנתו חוק , פסתסל
 61ל1 )לר( ינתק. 6'ר רכתי, נפסיקת6 יוחנן 6"ר נלל( ט"ו. י"ר 3ר6סית פפרצ'י HtPלילס
 . רנתי נפסיקת6 חסרים ~k-Sb סוולווז 6תר, מיווון ר' 3סס תלקיסו ר' עריס חרססן
 fu~s כרחי נריח 06 6ץ . כוי "לכסגדר'6 ים )וי )לו( תחפגתס. 5'ל תנפגקס,צה(
 מעריס חרס רעות נתקון מעט ולסתריך חות לעגור פס )לתן סגני נסערותי, 66ריךל
 דגרי יסיט ל6 כי 6תטונ נמסר ונ"ורס,ס6לס

 לסקור"יס תועלת teb רסס ותגיח לריק,~

ס))ניגיסי
 נ' סלרס סעירווזי כנר 6סר סלילס נחני וימי י'( פסקה רנתי נפסיקח6 סרס

 עספסיקת" מרנתי 6ל נעתקס סבתטספסק6
 יסח 6100 ,גיוס : סנ6 כן סנוסת6 יילן,

 תופחג6, חחסנחס כנפות, ג11 6לכסנירי6, נוון סס))ס, עיר כסרס, שר וגו' עריסחחי
 טס טנפלו סןגי6ות 73SW ותגס ע"כ, פילוס" בלו סירס ועיר , 6נ' סרק מסרסועיר

 ג11 לנו" וכ"ל תחפנחס" נוו "נו6 סעריס סלמס מס 'תסריס סעריס סתותגתרנוס
 ו"ת"כ ננוקר6, נקר"'ס 6יך עריס חרס סרס "לס סחתן, עיר ססרס, עירתחפגתס[
 6ת b'3o 48 5ד וילין ערך SPJ סג6ון סר3 ומגס . כך 6חר נקרב 6ז ס)וותסיפריס

 ימתן תרנוס עפיי ססרס עיר על פי' סי6 ססעט" "שר ססעלות ותטנ רנתימפסיקת"
 160))ר כסו טרמי טרמיט נתחת תרס כסו סרס, ניח י"ח( י'ט )'סעיס ססרס עירעל

לחרם
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סר הלילה בצצי1יהי
 לה שמע נחמני ב! יהושע ור' ה'( א' )בראשית אהד יום בוקי ויהיערב ויהי שנא' יום להוים הם ורעילה שהיום מצאנו )לז( זכאי, בן ייחנן יאמר
 אורה שהוא השיכה י"ב( קל"ם )תהלים ממך יחשיך לא השך גם )לח( הדאמן

 הא )לט( מצרים של בכוריהם טחו ביום בו הוי בריות של לתשמישן ולילהלפני,
כיצר

 ותקונים.הערות
 כרמתרגס , כסרס עי וו"י ע'"( נק"' נתנתוח "זורו וכן ('( ט' )"'31 יזרח ול"לתרס
 לחרס ס"ונור דכת'3 סו" דגנים" c'S(b הסרס דעיר 1))וו"י מוומ דנית קרת" יוסףר'

 3על כי ולוזר לוועגיתו מס וסקריך ע"כ, יזרחול"
 סכסיקת"

 נסני סברס עיר תפרס
 11למון "חת וולס "נ' סרק ו)וכרמ ותורנן, סריסך וול;ין 31סיד מתם. צלמון חתתלספנים,
 3דרכיסס מותתיס ופוח('ס ריקים "נמים SP1 מירוח עומס סיגינו "ילן על מנ"ררסרק

 נוועמיססונוסרסיס
"101 

 סברס על סורי תרנוס rth-, רק סו" וסרק"גי נענרית רוק כעו

 מידוע olrn כ'" , כפירומו וונוס 1ל" לתיקר3 דעתידס סמני פ" כעין ויותרנס cnccעיר בסי" ס"רע' 0וותרנס סל סר"מק כ" של לפסיקת, ז3על ינחרנ onr ווקיסמסי"
 סנני" 3יוו' "(כ3ר

ojl~S וריק , ot~ns נלחן טכס ש'מ. כו' מווט 3'ת ג'ל ס"מ ועיר 
 "ת רקס ל" 'ען ל'גתו, 3רותנ תריכות דרך לולפנות

 מלפכיו, דילן מפסיקת"
~Sth  מתקון"תר "ch 'מעריס תרנוס )3"ר ופתם "לס. לכל נורך קין רנתי, בפסיקתך תקנת 

 מעיר סי" "לכסנדרי". נין( נטעות רנתי )3פסיק66 נא "'(ווספסיק"".
 פל"ג רנתי נפסיקת" וכן "וזון. נו" על ס"רווי חרגוס וכן Alex~n'dria ווליוםמל "לכסגדרי"

 98: גד תלין וערך כי"ג עינים וו"ור עיין "לכסגדרי". (ו "וזון זוני" "נכי "נכימסק"
 תרפים. k-r לוףג'(

 ונפסיקת"
 כל יקרע כן כי ווווכיס. מנ"ל לתקן וים תנפיח, רנתי

 3סס ג11 "תסו)עחיקיס
~ieniphls 

 דלת" נחלקת נדולס עיר [סיתם
 "מר 16168(

 מס. נסערס ונסרת"נ ג' ובפיס ערך ערוך עיין ונפיס נוף sv ס5רווי ותרנוסלתגרים
 עכ'ל. נותפי"ס. נל"י סנקר"ת סי" ובנבוס ס'" נוף ק4( 5ר ~rlh  סבולות נעלוכ"כ
  (%'י*4ץ'  Td~P11 סמ3עיס כתרגם דופיינמ מנ"ל 3'ד' ספק וקין נו"1)וס, (ס על מסד3ר ול" המריס תלין ערך 3על וסג"ין , תופ"נס שתי ונשסיקת6 חונפני:ס. (ס תחפגחסינ'(

 Pelusia פלוסי  ים  llcS יל תוויותיו 6לל  (DISt לסר יר Daphne  SP סעירוסיי
 תחפנקס )מס( סקרן נתנו"ות רקתי וכן 695[. גד ווערטערנויך רע"ל ת'נערס)ר"מ

 נחלק סיתס ד"פגי תכתת ד"פגי, סנקר"ח ס'" דיפייניססי"
 ונגריס חלק סו" סד'לת'"

 ל"גד סייליגע ד"ס נספרו נ"י מוו"רן ימר"ל וווסר"ר מחוקר 61רנ סיס, נוותו(סגפוני
  חדקינו, (ס ססרס עיר ד( lTheben .cffj טבעני סי" טוכיינוס ג'כ לסיות יתכןכחג

31סם'קת"
 ונכנס "חת וער"ן פוזלות תתי תגר )1ל'ן ערך 3על וסג"ון "גי, סרק רנתי

 סני" סקרן וגתני"ות לתעלם מספקתי כנוו tp~D ונלשון סיק"ני,נרחוקים,
 5ת

 נספרו סחכם סרג פתע י סחת סעיר לדעת (כס מל" ו5תר , סמלות ג"כ'מתי ותכררנתי ספסיקת"
 וסי" קריוני נ"ל וגולי עין סר3"ני נ"ל ;לדעתו "תר רס"ו נד ל"נד סייליגעד"ס

 עיר
K~iroלעיר סתוכס ותיוופיס 

 קדר"
 סמכם מסעיר ))ס ועיין קחר". לדרוס סי" ופיחוס

 קורס קטגס עיר Takkara וסייגו , סקר"גי מג'ל 128 נד ולין ערך נקורתנעל
 סולים, (ס מוזם עיר ס'( ע"מ. שנפיסגתר13ת

 וסו)עת'ק פיתוק. "'גו רנתי ולפסיקת"

 0118ק110*11 צעיר וס'" איליופוליס "חת וולס sfll 31"יות 1Sth, זולת סמוויט דילןתפסיקת"
 מגנגס סנרול ססיכל ע"י כן וגקר"ת סיוניס "גל נסתם סוופורסתח סתחתוגס כגריס3"רן
 3יס סני" "ל"סטין ערך 31ערוך מגו. לולין ערך עיין למנון,מס

 נחגי וימי ספסיתת"
 וודינו )לז( . עכ"ל עיר ס(ג6(1 פולים מוומ פ0(,)ז' "יליו פי' , "יליופוליס מתם ועירסלילם
 סרוו)"ס ;לפגיו, נלילס דמיינו סטת' סוס כתג מכיר לכן ייס, קרנס )סלילסמסיס
 כחסכס יקיר כיוס ווילס דקרך סים" דרים זיווך, יתמיך ל" חסך צם )לח( מס.3פו

 ל'לס סק3"ס דלג3' ר"ל לפגי, "1רס מסי" תמכם "זור וע"(כקורס,
 נקר"

 מלויס "ת קת ס)ותחיל נוו")ור , ת"כ ר)ו( נסעלותך 3ילקיטכינר, ס" )לם( יום.
 תונ"

or ספסיקח", נמס 
וסגוסח"

 נכיר, כל סכס וס' סלילס נתג' ויסי "זוור סו" ולסלן נכור כל סכותי סוס מס
 נכור כל סכס וס' סלילס בחגי ויסי מוזחות DW' 31רימ , וכי וויתס וזכת לקו כילדס"
Ph3ממכס "עפ"י ט. נכור כל סכות' געס בכור כל ל' כי וכתיב , ונגריס Dnlh ירכת 

עות
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 הלילה .בחציויהי
 של מש ביום, ומחו הלילה כל טפרפרים מ" חויו מבערב מיתה מכת לקוכיצר
 מתים, כולנו אלא כאן נתיב אין מתים כילם )מא( ל"ג( י"ב )שמית טחיםכולנו
 לושנן י'נ( ג' )בטרבר נכור' כל הכותי ביום אטר את הכא הבקי, עד ואזליןטתים
 מעתה אמור י"ג( ח' (DW מצרים בארץ בכור כל לי הקרשתי 3מב( אטראת

 בשר: כל לי דקרשתי ביום בו מצרים של בכוריהם שפותביום
 בכור לאיש, בכור )סר( כ"מ( י'ב )שמות מצרים, בארץ בכור כל רבה ןןץ')מג(

 עשר )טה( על בא אחד איש כיצר הא לנקבה, בכור לזנר, בכורלאשה,
 נמצאו מהם, בנים עשרה יולדת והיא אחת אשה על באו אנשים עשרה וכן ,נשים
 לזכר לא לאשה לא' לאיש לא בכור שם שאין עצמך הגע , אנשים בכוריכולם
 אבא איר לן( שם )שם מת שם אין- אשר בית אין כי מקיים אני ומה לנקבהלא
 היה לא כי דואשון שמרי כמד"א טת היה בית, של אפמרופוס חמא בר)סו(

 "(. כ"ו )דה"א לראש אביהו וישיםהו דבכור)מז(
 איקונין )מם( צר 6ת, מהם אחד של בכורו שהיה ביום מק, ר' בשם תני)מה(

 והיתה ונזרת )נא( ונשוקות נרקת )נ( היתה היום ואותו ביתו בתוךשלו
 כ~נרין דמצריים שהיו לפי אמר יודן ור' קברום היום אותו כאילו עליהםקשה
 יעז וכהטסימין )ננ( .רגובין )נב( ררך נכנסין הכלבים והיו , בתיהן בתוךמתיךע

הבכחנות

 ותק,ונים.הערות
  כן ססליס לפריס נורע  וע%ן .  סנוער ער  נסס וופרפרת  בפסס סיתס סלילס תסביתות

 סוי סכותי גיוס "וזור סו" ולסלן סלילס' נחגי וימי כתיג כקן ד"5 סמל רנתיבפסיקת"
 ו"תפרפרון תרגומו ע5תותי כל וסתפרדו , וופרפריס )ם( . יכו' נכוריסס תתו ניוס 13כותר
 ט"ו )5יונ ויפרפרני נתקרב "תת פעם וידנו , גרוזיכלסון

. 
 "ין תתיס כעס )מא( . י"ג(

כתת,
 סכיתי, ניוס פ' תס'כ רוו( נסעלותך מילקוט , רנתי נפסיקת"

 מנשת"
 כילנו

 נוסחת בולס 51(לין, ווייתין וגתים, כ1לג1 5ל5 כתינ, ל"יותנו
 כפסיקת"

 נאונס דילן
 יל  ססייס ר3ר זס סיס  ווסיס,  כולס כפור סיס ילו עיר,  לפיס סדרם 3(ס כייותר,
 רטרו ופיך  עלעמ,  על  כן  יפרו  ססעתימ עוכרו  נסיכו  כיללו סיידר 1Ph' י3ןסוופ:מ
  וקרונים סולכיס כי ונר"ותס 5תח, נפעם תתו סל5 "ס כי nbr  5ין תיפסד ליסרכן
 נכור כל סכותי ניוס נ"ל נכור, כל לי  סקדסתי ומב(  ע5פמ.  על כן "תרו סתות%
 כלנכוה לי  סערסמי לוס נטעות, ג"כ רנתי ונפסיקתא ליי "תגס סקדסת' וונריסנקרן
 נכור, כל סכס וסי  ךבצ( %3פכזפ. O~u1 כ"ס, 6~מ  יפריס ורע  ועיין כמס. סם לרעויפ

  מפור  סריס כנדרס גסנס י ל"ת נכור )מד( ספסיקח". 3סס קפ'1  רען 63  נילעומיוני
(p'U'פריס ,רע ועחן לאפו, ותע יפלס 3פ" 

 3טו3 סדוקן ס', 'סיחן 'רנתי נפסיקת"
 . להסס נכור לייט  נכור טיילו  לן לי  Ob7  נעינס, נכור ~כר נכיר  סקלטעם,

 ו"
 עקר

  3עתוט, לככון ססו5 כווו  ו~ימ, סכורי  כולן לעבי  נכיס עורלי יולריפ  ולן סמרנפיס,

  סיריוס סורס תמר D'C)b, נכורי כולס נוונה נניס עסרס יתדות וסע רנתיונפסיעפי
 עסרס יולרמ h'o1 6סס יחס על  רייס  "גסיס עסרס גסים, ך3כורי כולני נעליוולל"ל,
 נר  (OD נ%פלע.  וססעימ  tOSIQS  כילם  ען  ספעסיוז ועלך ו  ילסינז נכורי בולמן  לפצנונליט
 ר' 3סס תני )מח( נכור. נ"ל מנכור, נמז( b~h, נר רנתי, ונפסיקת5 נילקוטתיו",
 ופס חווור. גתן ר' גדולס, 5עקס .חסי כ' פי"נ 3" לרכילת% סכינםנתן,

 סגוסח"
 רן

 ל"תד ווס סיכור  רסיס כען bib נכורות. סס "ין 5סר נתיס מס סיו bS וכי "ותרנתן
 וןוווח. os5 ועלילס  7נא62 סיונית חלס "יקרין, )סם( . וכו' "'קונין לו עוסין סיועסן
 עפ"י הסמקת, ירקת)נ(

 ספסיקת"
  סוזוריס לול פסס( סי  סלי לע תערע ספייטן יסד

 )5'ונ ת(ורס  רגנ  כיו לר%מפ פ" ולןרמי  )נא(  onh. ללל  ריפית  5יקונס,  לפסעלסרע
 וסו" סכוכין נ"ל סכונין, )נב( ט'0.ל'ט

 נחפירס וכזכין נננץ קנר 5ך קנר,

 )ננ""
 ח'

 ספסיקת" ועפיי3'(
 כזכין( ]פי'  כוכנו  ספורייך  ליל פסת, סל סני ליל תעריג ספי'טן 'סד

  וסכילתי כויי  ונוסווימין )בג( . ססנית מערס עיין , וידכה לילס ספך תכבו,נחטט
 ול6

 ים  ופ%ייין  ווויממין  רסס, o'b3  כלנים וסיו  33פיסס  עיו3ריס  ס5%ריס  מסי bSbעור
 ע"כ, סענורס  כיוס  לסם עמס  סיום  עוסו וסיס 3סס, ותתעתעין כוססן תתוךס3מרומ
 סענריס סיו סוותיס סכל לותר ש ffot~ph סוותיס ,ענין ס5פג'נו  ספסיעתיולנע-מפ

ק31ריס
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טה 1לה בושייה
 כאלו עליהם קשה והיתה בהם, ומתעתעים )נר( אחרים דוהים סביןהבכורות
 ל"א(, יגב נשמות מת שם אין. אשר ביה אין כי הוי קברום, היוםאותו.
 כל ונתכנסו ננו( בכור, פרעה שדגיה מכאן )גה( %( ט"ו )שסווג פרעהכובכור

 בארץ בכור כל ומת משה דאסר כיון להם ואמרו אברתיהם אצלהבכוריכ
 ונפיק איתין אלא tin~sy אחא עמא ריין זל דאטר מה כל ה'( י"א (bwמצרים
 סכרו לאחר בנים עשרה להון אמדו קייתין, עטיי הדין לא ואי שבינן, עבראיהרין
 רמי4תא סבא כל )נח( אמרין עבראי, דאילין הקום ואל )גז( כנתון, תרימוח
 עבראי הרין ויפיק נפשית, Syl זלן חיים דילסא בכור, דהוא פרעה לגביניזיל
 מצרים בארץ בכחי כל ומח פשה דאמר בנין וא"י פרעה) אצל להם הלכו .מבינן
 מבינן, עבראי אלין פוק קום אלא עליון, אתץ עמא היין ועל rsy ראסך טהוכל
 של.אלו,.דאנא שוקיהם וקפחו צאו שרעה להם אמר נהים, עסא הרין לאואי
 יצאו סיר , כדון אירין ואתון עבראי, קתרין נפשיהון או נפשי, או )נס(אמר

 ,תרעים בבכוריהם מצרים למכה הה"ד , רבוא ששים באבותיהם ודוגודענכוהע
 בבכוריהם, סצרים לסכה אלא כנק 'כתיב אין . במצרים טצרים לסכה י'(קל"ו

 בתיה אטי, פזי ב! יהודה בשיר אבין ר' )ס( . רבוא ט באבוהידם הרגוהבכורים
 לא הה"ר )מא( . בנטה ש4 הדפלמו נ~צולה מה ובזכות , היתה בכורה פרעהבת
 ונא ששרים ליי כמר"צ )סב( כתיב בלי יקץ( ל"א )משלי נרה, בלילהיכבה

 ט"ב(ז י"ב )שסותלדל
עף

 ותקונים.הערות
 thpS'1PJ כ"ס ותתעתעיס, )נר( סנכוריס, 6ת רק סווטו ל6 וסכל3'ס ננתיסס.קונריס
 י[ [ס 3עכילח6 כו', סרעס [סש קכ6ן )נה( . ווותעדגין קפ'( רז)( 63 נילקיט5נל

 סכתינ hy' כסכו ,על סע[נ -ערער( ונכור לתריסוסרתנת
~nSS 

 נקצר מסוק פרערן על
16hS 6לתוי, ננו סכי כסרי, על סיו[נ 16תר כמסוף נכור, 61:0 גני על ללמד 6ל6 נ 
 ועליו סנכורות, וכל נ[ת'יר וסוף נכור, [סו6 עיוודך סכתונ נ6 פרעם, ונכור ת"לחס

 ,תסלים נלקוט וכו', כל ונכנסו )נו(י . ע"כ סעתדחז (6ת )עגור 61ולס צוחרסכתונ
 תנ'" תגריסו לתסס פ'רמז.תתפ'ג

 ספח5רתתש  רונו פס 6סר תחת "ך "tL-rL ס)ו"ער כל

 כתו תספסיקת6, סו6 כי 610 טעות תנחות6 מס ונרסס ומס ענרית, למון ocסוי
 תייס גפרתית חינף סוס וסוו"ער קפ"ז, רוו( 3" נילקוט  ירייתן ונלסון נטווסותניף
  סעת.9  וע"מ ליע, mh  פגוס sts ס' מלעיל, סכמן יסרןלרניע

 סכלני-
 תיש  וכן פליי,

 ת"ל סין פסח ס' 3" נתרן ג"כ 11)631 ספסיקת6, 3[ס פסת, סג נסגדס נסחםנסיוור
 3עסיקת6 ע3ר6י, ד6ילין תקים ו6ל )נז( יום. וקותו י"ס פ'ד-ע"נ די [גת 3תוס'ושין
 53 מילקוט ע3ר6י, 'מלין על תקיס 1ל6רנת'

~noup 
 ענר6י. l'sh יפקין ול6 נכיגס עתר

 ורפואתו, סדיר חיקן סי' .דתלת6, סו)6 6ל6 סניסת6' נילקוט דוולת16 סוו6 כל.)טץ(
 3ססיקת6 ע3ר"י, דסדין נפסיסון נע0י."1 16 )נמ( דתותי. כיוס כטעית רנתי31ענרקת6

 דבלין נפ0יסון 6י גפן"י 6י 6וור "נ6 [ס, י3'לקוט לע3ר6י, נפ(יכון 16 נפיי אנ6רנתי
 נלקוט לצון ח: סע3רייס, "לי סל )פצוחן 16 6ני "מות שוורתי ,י' תדו וכרססעורקי,
 לו "ער נכ1רות תכת סקנס עלק נכעס ננכ1ריסס,, עגריס .לחכרי תתפ'1, רזו(תייליס
 ["תר נוס כל לסם סתרו "ניחיסס 6גל סנכוריס כ5 גכגסי סכור גל וזות ס*לסנחסית
 ו6ס תניגייי, סקלו סענרש 6ת וסוגיינו ט6ו t~p)c 6חס,תנקסיס 6ין , עלשס סנ'6עכס
 ענו תס עכלן, 'D'hl1 אינס ונג'ס סתנרייס כל "פי' 61ת, לפס סו[יט תתיס, 6טל6ו

 ית סולל  עתך  ננסוס  ושיתריס . ,  לפרעס  תלווסין וסיו פרעם "גל סנכוריס כלנכנסו
 6ל1 סל ~וקיסם ,1hs 1PDp  לטורי "תר ועליך,  עלינו תרי רעס  מנינילמ , סו(סעמ
 חתקס'ד. רוו( וזחלי ונילקוט  סם,  בילקוט  עיני  יסורס,  ופ"ר 1,36 ר' למז עכ"ל.כו',
(HO)7"טעתס סס"ר  סלילז נתלי ויסי רי סי"ע,  סת"ר נתדחס , גרס נלעיס יכנס 5" סס 
 [ס "ין 6[ר לית "'ן כ' סכתינ [6תר תוג" 6תס גרס, נל"ל: יכנ: ל" סחרם טונמ
 טונ, פרקליט לס 0נתנ6 פרע: נת וונתיס חק וגתות  סן יף  פנכירוס  סלילות  כו',וזת
 סתרם טינ כי טעתס nsc~ 6תר לפיכך סו", טינ 16ת1'כי .blm. סג6תר  ןו[ס,1?

 עפי  מיורים,  לע כ7"6 )מב( ע"כ. סלעם צחני ומי לילם (ס נ6י עילס נעורותקס
 ספמיקת176
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חי  d"b" 
 ירט שלישר בשזר אחא ורב הונא דב דר( .י"א )שטות השבהה 'בכור עך)מג(

 היו )מה( ביהים, סוחטת השפחות אפי' )סר( אטרי הללילי יוסי ר'של
 דגרה ס10רת פוי בן יהורה איר , בשעבודן וישראל בשיעבודינו, רצוניטאומרוה

 -בריחים: נוה כד )מז( למצרים כשירדה אמנו, שרה )סו( כי ,הוא
 דמצריים אלא הפאה, מה בהמה , חטא ארם אם שם( )שם בהמה בכור רכל)סח(

 עלינו הביאה יראהנו )סם( יאמרו שלא וכרי למלאים, משהוציםהיו
 שלמה שלא יראהנו קשה )ע( עצמה, על שעמדה יראהנו קזצה הפורענות,את

 לקה: לפיכך בה,הפרענות
 אין )עב( , אטר לוי בשיר לוי דר' חהניה אבין בר יהושיע ור' .הונא ר')עא(

 וכלאך של טאירב, למר את ופסי החלה בנפשות ]הרח0ים[..נעעבעל
 תורשות הוו הבקי טאי י'י( א' )איוב וגו' חורשות היו הבקי ויאמר איוב אלבא

 עה?'ב, l'VD דוגמא לו נעשה )עג( חנינא בר ח0א א"ר , יריהם על רועותוהאהונוח
כדכהיב

 ותקוניש.הערית

סשוקק"
 יגס טת-סתרס,ל5 ל טעתס משרש sts פסת, סל סל sts מעיק, יסד

 קפץ. יתן 3* נלקוט h31W מצר:סספתס, ער )סג( סקסת. חג נ4ל ניס,%לס
 מתעתיק טעות ע"י נעכס ותגס , לריתיס סווטדנית כפסיקתך תחלב תסיס גרור, נר"סorn לרתדסי סטכטת תפשת לסלו רני 3כסקח5 נרידס. )יחסת 5פלרסספתי)סר(

 ספסיקת5 תעתיק k1I'b1 סכתכרות, מילקוט סדל"ת, נתסרע מתכונות רנתינפסיקת"
 'lT'r~ 3ת"ותס סנט מוולס פמ ירע סל5דילן,

 חכודנית "פס "~tl'wL תסנין 04 .כפי
 יסורו 'פ' רנתי 531יכ0 .ב"ו גויר כחו .תסוע3דוח, פי' , ת"דנכת

 שוו"
, 

- 

 וספחות עם"ן
 3פמ נכורן ענד "1hc פ"י 33"ר ,לחקן ים ווו,ס תסענדן, "חסן ווכודכות -תםתכודנות,

 פל .3פ'ע, ווכורן ע3ד עסויו כחי, סכס'ל פ' 5יכס 3וודרס וכן תכודן, נ"ל כירוהווו
 5ת .וסגולתי ס"ט קמ"ר ונתררס נדליח, תכורן ,פלל תקלסלעתנו תסוענד, סכורןסד"כ
 ,סחתו , לוקס ומנוי וףן s~s ot~wc פסת, סל 'סני י4ל  תערץ כפייטן יטרמפסקת", יעלי עכוון.גפ*ע. ענד עס15 וכמל, סת5תר סרס , עיתו נפני ענד תכוין -עסקוסתיס,
 -3" ;פ' סיכלתם עפ"י מא וסנטוס תג-מפסח, גליל יגקס fisלגייד

 סלבס, יסי'3תני ל .
 "וחל סכתינ יעליסן מסחין, סיו ססנוחן אר"ל על ססי(.פרעס.נחר גזירות 'סכללל"דך
 .9ונ6 נסוו"ר'פ"ת נעדרם נסיעלודיט, רגולנו כותרות סיו )מה( ינקם. :ל* ל"דפתח
Sbטסיו סנ' כלור סרג כ"ט( ינ )עתית סוני נכור עד -סכ"ונ ot""1b '3תנץ ,ססיס לס 
 י1% 'סל" כדי ostvs -נויכן נ% ל5 15,ר וס51 וסרגל וינעלו מתל" ינונך -ס5סור'ן3לת

 ,"חנף וחלת קפץ. יתז נא סו"'נילקוט כן יגו, ליס )16( עחסס. דנן .לכךיסרי
,DC-,"וסעיףלעז 

 חי תן הי oncu)c nSPDJ לפי י 5סר נח סרח h1e1 :שאח יג"ל סו"
 סוסז6לו4ית'3ח3כעוס

~'riun 
 1לכס'קת" ,"תני ספסיקח5

  'גדומו, ."מת חל6 5.ל גוס, כד ..נסו( )5נדס. %סלח נ"ע' "גדם, תגרת ת"ס"סס"ך סרח:גת-5שר, לנכין רנתי,
 שיג. %" גף ~finSwJ גסכם י נאנוס נכור וכל ')סח( . לריסים לטחון אוחס פסענה1:יל
 מפורענות, 5ת ע4ט 1mh~t k-b'3b)סם(

 נווכיל5"
 ססנאס יר"חינו "קפת יסתל1ת מס

 מלטס סל" יר5תגו . קמם )ע( . . -'עיד , סס "וניר כנר , כ' תיותרווז מן ספורעט5" "תעליני
 סו" רנתי לפכףקח5 , 503עיעטת

 סעתרס יר5תכו -קסס מלפניו, ת%5ר 05 5תר כנר
 לא ט','כן סיג" ר3 )עא( שיעטת. נס סלטס סל5 עלתםעל

 35ל לנחיי בנסיקת"
  לו,תרש רקת פי רתז'תתנ"3 "י~ ומילקוט לוי, 3ס"ר לוי דר' (כריס'ת5ניס 53,ר'לילקוט
Dr)יר שסע מ"ר תתא ר' ןלייו[ ופר y~h ול%דרס.דהו לוי, רר' תתני( ור"זכריים 
פ'

 רזיותו-
 סוג" ר' סניסס, נס

 דר' תכניס (כריס[ נ"ל (נן5 ור' "נין כרני ,סוסע ור'
 .סוס*"י סיחתך, נעל 5ין )עב( לה. ר' .3סס 4י, 3"ר[ ך45ל י"ר וכריס ור'קנין,. 3ר ,סוסע ור' חנינ", ר' רות( תדרם 3סס )יל5 1יר 3סס htwn רוגז רו5 ,לילקוטלוי,
 רהז 931דים כחיכם, סוס סת5תר ~ch" סרסוותי, סתקוווווז נכל וכררי סרמוויס,תלת
 סופיות, זוןעורע

 31ססיקת"
 -כ"ס'3וייר, דונצק, לו נערס וכפסו.-)עג( פוגע רנתי

 לסיס סז? ס5%תר גסלס גס סס. 3)יר תפס וידי תיבר יפס ועיין 'סס, רותשתדרס
4ינ זלוודגססטע*תו יושן 6'ד ידיסס לעל רועות וסופחות סלאוים1ת מנקר ע"י שיג( ט'ו3433
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סו ללח נהשץרלי

ב
- 

2 צ ד  '"ש ף')'הייינ ה"""ש 
 ז)עחןשעוו

ש 9 י,"1שע  וקע47-ע !,ג' :ן:גב,נשע%יב ציי בשישמפי איי גת 
 יתקוג'ם.הערות

f"bsk1~S)#allenslthi':י" י": י :קי tapc)n"nb)cwpits-Y 

"1613"l~ho " 1 
 ל nob" וניידים ' 3כפיח"ריייסבלם ומתיסע(רש6 1

 וכפר3"יייייס יספי 153 ' תטי16
 יעייי

 ייגס
 :3ס יציית יסת"כ,3יי"יי ס6י3מי רדתיהמסיקתם
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 ~י4 נחציו"י
 )איוב דהומים כק נפלה [osnSw] אש לו, שאמרו כען עיי, אימתו ליחן סבורהיה

 ( ) בהחלץ(גה
 1 וסוסיהםובקים

( 
.רם,

 1 ואה"כנ
 וימותו שם בניו שני מתו ואח"כ ג'( א' )רות נעטי איש אלימלך וימתשנאמר

 נם ויטווצ אלא כאן, כתיב אק שניהם, וימותו )8א( -ה'( ,: )שםשניהסדם

 )וג האבנים את וחלצו שנ' חליצה, מעונין בו חזר אם )פב( בביתו,טתהיל
 הבנר מן אותו וק-ע שנ' קמיעה, מעונים בג הזר אם כבנדו םתהיל הואואח"כ

 שנאןוט, ניקה גמו'ס הן הון "ו ,שנח,
 ק'ה )מהיים יתאיים נפנסו'ך

t(AWS 
 ואהב

 ךסנ-

 ס'י( ;.ח )שם נעייר לבך
 ט בא מלכים של בטכס-סי )פה( אמר, ברכיהבשזר בר לוי ר')פר(
 חצים, בהם ירה כך ואחר הצפרדעים, כגון שלנין, )פז( עליהם הביאואה"ק

כנון

 ותקונים.הערות

 דפתח נתם ס"ס סל1"עתס :יסק 6 י:יייגעך )פ( סיס. ד"0(65 מס :רעף::"2ג
 2 רח( מז 63 31יעיקוט כנופו שקס ניויוונו סגר ~Ph" :: סרתתיס נעל6ין
 )פ5ם "לסיס "ס ר6סיס סלמס סתו כאדיס תורסות סע כנקר וו6י31, לווד 6תסוודוי
 וק עס'ל, כו' סרן לו ויקח ו"0'כ סן)ויסזון

"3111 
 ויווותו ןא( תתג"3. רוו( "י31 נילקוט

 לית6 ונתדרמ , Ph~1 יטיס ס"ריכס מסי* נ"ע ס'6 וותס ולח"כ ח"5 תסרטת,סג"ון
 נותר כ'ס חליגס, טעי)ין 1rP 13 6ס )פב(, סיווו6.לסך

 ונפסיל
 נוודרם 6נל רנתי,

 ל"ו 061 וווטנ, נו חזר. oh רוס וננודרס יין נדד 5"1 ו6ס יטמר, נו חזר 06נוהר

כפסיקת"
 hlu( נס"עילק "6 כי סת6וון:ן:עיצ9 כל"ת סליי פס י הו ותליותי פוסל סוט  וכשלער , ,כריס נר לו' ר' רנתיף

'hPh וסת0ל0ה פ' מיתן נו ג"פ 

ג
 תתנ"

 ספסיס סזון מתקור 11 גלס 651 עכ"ל סת)חוע6 3סס קכ"3 .רת[ ו6ר6 נילקיט
ך'ס, ךייסיעסיקת6

 נטכ)
 סתלסס סדר לפי ור"ל ע"כן זולך "ו סר ללוות )ועריס הסיס ג63 ונס סיר,בש"ז י פי' סתיסכי סס כחג וע"( ;to~-ts :, : (י:

 מסרי )פו( כו'. 1)יטנ תגרו ילסס סתיס fnh סיכר נתתלס rp~h, 1תקיכיס לגיונות,ע5'ס

,עסינס,
 6עת סכר נחתלס [ ,

ף
 כ5 סס תוסג וכן דם,

 %"ס
 %4%'ן=:'גי'ג: ס'?%ןג;'ן"ה: %"'" ;ו וגוז
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ומז הלילה בחציו*הי

 להם נתן ואח"כ הערוב, כגון לגיונות ן8ט( עליהם הביא ואב"כ הכינם, כנקששח(
 השהין, כנון )צב( נפם, )צא( עטיהם הביא ואח"כ הדבר, כגט)צ('דורמס,אות

 )צ" אבני עליהם השליך כךואחר
 עליהן ד~ימיד כך ואחר הברר, כנון , בלסתרא

 ואחיל , דורשך כנון , בפלקיות )צה( הביאם ואילכ , הארבה כנון , כובשין)צד(
 בכורות: סכות כנון שבהן, גדול כלהוציא

ר'

 ותקונים.הערות
 וסס'1סSp 1'1 נערה סג" וכן עכ'ל, מסן יותר על'סס קרס סיס קרקרן חנינהנ"ר
 נתנחות6 יחנו 6נל רנתי, נפס'קת6 גס נפסיקת6, פס חסר סל6 למר כו' יוסי6"ר

 נחני דויסי סססיקת"י ננס ס(ס סת"וור סניף 6י, קרקר ערך נעריך וכןונס"עתות,
 ותסי סג6חר סייס נחכמות6 סיגים, כגין ,פח( (עקתס. קרקורן שם וניפרםסל'לס,
 סכת,נ.נ6דס, וגיוס דרים ש'כ, כחניס וונריס מל נגיפן גכגסיס שיו , וננר4תס 63דסמכנס
 ייג'ת וסף 3))דרסיס, שנירא מלס לג'ינית, )פס( טפס. לחיך מנכנסי ס6יס., ע15ל6

~6y6WY
 61ר6, ונילקוט נר3ריס נ)וקותס ו3תנח11)6 , תילית ועניגס ן Legio ת רווו וכן

 חזרו. 65 עד , חזרו bS תן סוועתיק קפן כי סחין, דגר ער31 תכווז, סלמסנמעטו
 וצחר , סלעם נחגי כחסי כפסיקתך s"r1 ס3'6 , דרלתוס ערך נעריך%ד1רווסי6ית,

 eUID )ירוסלווי לעולס 63 6נדרלותיס"6 וכן אגויס, מנפת פי' ש4אי0"*90ש*4יסית ס" כי "נורלו)יסיק כווו וסק עכ"ל, וורד, כנד דנר פו דורתוסעח, לסםגוחן
 תלך 1כן שן400ן(4,490%0 מיונית 'obno ס'6 פיט( ננ)"ר פכ"נ וי"ר פכ"ו 3"ר h~oפ'6
 פיס( )נגויר 6ירר1לייויסי6 3ס עומס סו6 וודינה עליו סבר'ס3ץ

 31חנחווו"
 3וודנר ע'

 "כדרל"וס'6, 3ס ועומס )לגיינות'ו nscn oc פי"ח, 3))'ר 31וודרס . "כדרוווונו'6נטעות
 רעת רנס כ' פ' rech~J 31תנתוווtocn 6 "ל ס' ויחוור ד'ס קרח % 3תגתות6ומקורו
 מנין סניטץ סריס סחן יד1ע נפט, נצא( לעולס. 3"ס 6נדרלועוס'6 (.תם נעוןס6ןס,
 רע, מריחו סיון טין ופירס'י תנסט, נעטרן 3' ח"ד רנת 31ח(נס ,trial)It~sססלע.ס
 לסחעו רונס roc ovh לענונך ינדוד לו 116וריס 3פט לנידוד EueS 63 )חוו"כד"וורינן
 תסו , יולכ6 תרי ו לסלמס olnbl ס63 חלכת tnr")h ornn שלגילת סני ו3תרגיסעכ"ל.
 61תר יותיר ? לעית וווניט כתים, נמפך סקרן, יון עפר וח6כלו , יגonvho 6 תןעפר
 ינ' מטחין, (ס נחגחות6 מסחין, בנק יב( לכיח. ווו63'ס נ"ל 16לי ע"כ, נפטך,לס
 3לסתרס, )צג( סנפט. כיוו רע סרית רסיס ר"ל , ע"כ 63דס פורת 6גענועות יח.ןויס'

נפסיקת"
 נמס נלסטר ערך נעריך סו6 וכן נטי"ת, נלסטרס ון"ילתוח, וחנתווו6, רנתן

 סוווססי וכחג סלילם, נתני רויס'פסיקתא
 tsQ ש9ל0(ג41ק 138111818 ורוווי tasJ פי.

 סווורס וסאים ס6ויניס, ולסרוג סחו)ווח לרדות וחניתות "נניס תסיס 13 66י.מלחוס
 ירוםל))י כחו ווודרויס טרוסל)וי תורנלח r'hro וסו)לס עכ"ל. 3לסטסי, גקר6. כלי3"ותו
 סלמס, נלסטר6ות כנגד 3רד פ"3 3םלת brQelnJ1 פלסן, 3לינטרס כגנך ס8נ, ע"חמוטס
 3"3גי ערעס ינ" מופטיס, 31חגתות6 נליסטר6, 3631גי נחניס 3סס )חרקיס וסע פ-ד,ומס

 ווסליכיס-ן לנ"ל וון4'ס וכיסיו תנכס, 3כס פסק6 פכ,ט, רנתי 31פסיקח6נליסטי"ות,
 רנתי 631'כס , נליסטרס 36כי סניף , לסיסת' % חוית וגינדרו , נליסטרס ס"3ן6ח

 עליסס מעתיד כך וקמר )צר( 3ציסטרס. "3גי קוללס להפוך ניר6ך, "ת יזכורפתיחתך
 ונתגתונו6 עגול, פירוסס עיין גריך כת3 3רעסלוי6 ד' רנתי לפסיקתא סוופרסכ31סיס

63wlph1 קפ34 ר"ח 1"ר5 ונלקוט eaJ ,6סרנם אוכלוסין 3סן גירס ח(רו ל6 סקנחווו 
or,קרנס yh וועתיק ססניג ספק bn1P)Ic תפיי חסנ יען כינוק נווקוס 6וכליסין תלת 

 סיכנתי קחליח b'oכינטץ
 נפסיקת6 סבת סוולס אפריס (רע נעל תפרס וכן 6יתס,

 ו6ת למכס לסיות ירד ירדיף ערוג, לתכת שלנימות כנר הגס 6ור וולנד 6ילסרנח',
 נסערס קת"( נד מ'נ 33"טרענע ורבתי מעיין, לפ' יפס עילס איננו נס רק Pb",ד3ר
 סנכין קולס דתוחיס. ודבריו , עזם יסילתות תדרנות תפיי כנם, יון כנסים, לגרוספרנס
 עליסס סניך סלילס נתני וימי נפסיקת6 ת"ל סניך (י כנם ערך נערוך נוגחתי כאסרסו6
 nhr] ילפנ' נסערס סס(כרתי טרקך 6ת יזכיר ]נפתיחח איכס וונלת גרש , סרנסכנסין
 ר"מ 1ל1 מוחותי לרדות ncv וולחו)ס כל' וזין וס סתוסס' וכחנ ע'ג כנסין דייק1לנגות
 עכ"ל, CQICSJ ורוו)יס סיכיס לו קור6יס וכן , ו)ננח וכנם 6ילכתו

 8פנזשנ h9p)o וסו"

ידי

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



 העלה בחשיוייי
 יפרע הוא הראשונים כק שסיע סי )צו( אטר, חנינא בר המא בש"א ]לוי[ י')צו'(.

 שני )צם( כן, ארום אף צפרדע, טצד.ם ומה נ'( ג' )יואל ואש דם ובארץבשמים. מופתים ונתתי שנו כן, -אדום אף בדם מצרים טה 3צח( האחרוניםטן
 והפכו טae 8' גן, אדום אף כניע, מצרים וטה וי(, ס"ו )ישעיה מעיר שותןקול

נהייה

 ותקונים.הערות
 רקיקי, מס ונ[6ילקות מס. לסרתם ונתערס דספ'נת6 קילס ערך ערוך עין נ"ק()וכיער
 כונמיס "ר"ל סת6תר 63ו%ע ז"ל hpb' ר' ס63ין סוסך , קרנס גרטיס עליסטסעאזד
 תלחתס. כלי חין ססור"תס סתלס, סור6ח לעיתק 'רד ל" 3תח'כ *ולס 03ט'יחצהיקש
 ו3["עתית, רניזי, כפסיקתה סו" כן נפלקיות, )צה( t1'bJc ניגרי *עיג.ת סוספט סי6ועולי
 31פר1ך~ערך נפלקיוק סל פ" 1סא ס*טוי'ס. 33ית קמן (tblb ועקוט נ*נ"ווו",פנל
 ת"ל סעיסח"ות, 3' סניו "'פלק

 3פסיקח"
 טחמך, וס כפלחיותונמן 6חשכ חרך, ויסי ונידכדכו סלילס, נתני ויסי

 עם 3ל0ון סססר, ניח פי' ס*סורין 33ית תנין יחרו ל6 ס""

 עכ"ל. פלקס ס"דס רנני 13 מכונלין ססין נקרך טתע6ל ינל[וןא"שש*
~hso-פ"ל( י0ס נפלק', נעט פט"ו( הח"ר ושילקי, נחגס כתי נתדימיסשגורס 1סוולס cJPnh ,נפילקי 

 נש'ד לוי ר' נצו( פקד(. וס' כמק" פוו"3 רנת' )פשיקת* ספלקיות, יפתתי פ"ל(לידי
,hnbספ5יקת6 5שי שספתי, לוי %לת f'PS" שוור פס מחסר לך ודע t-os~ 6מר 
 וכ% ד", 3כנין לטענת כדרכו לף, לר' לוי, ר' תן ולנ יען סווע*יק יל %חת*גותט
 ס'( נ"נ )שעח נור כרתע יחילו לתנריס Pnc כשר נרכיס לבל (כריה דר' תחניט לויל'
 סר[עס נרותי , נתקרב חסר נור וכל תדגר סכחונ סתדיכס נגור hSn %ר כל 6לשר6"ר

 וסנדק ונ0"'לחוח, רנת', נפסיקת6 לנכון סו6 וכן . ט' "וו" 3["ר לוי ר' 6דנר,סכת%
 תעין ונעלס סת"ר,פ'ט, תדרם זול", 5ור כל ר"6 וזיוור על ג4ן מס נם"ילתות6ר"נ
 פס"ד, נער גס hin)cסנדולח

 (', נד ערך ונערוך רנתי, ונפסיקתtoc 6 ונתיקותי
 וראיתי 1'ל1)דג1. סלילס, נחני יו'סי blip'D~1 פס"ני 3"ר חדרן DCJ לוס ס%"ווי30"6

 נטר סוס סמ6תר תג6 סל" הכחג ת*ד למערס נ0ערס רי ות.לדות ותקריס3טוספ%ן
 0א ס(ט ססת"וור 4יגו osi1)1[ס

 נעל גתן .רגימ גסי כי נפס'"
 סערי

 לסרביות
 נווח"כ טעם תילוודגו, פעת'ס 3' ס(ס סוו"תר סניף טסערוך 0ס 0כ36 חס גטשלנו, סי'" סי6 סלה ופס"נ לפגינו סו6 ונ"רר לשוחרת, "ח* לסריס חוום סס 3"רלמדרס
 שלנו. ספסיק"6 סי" סלילס נחני ויסי וססק6 ח[ך, גסי על לילנודיו ס4לוך 3יונ*כי

וטנקי
 נור כל נו פ' סן6ילחוה על תסרי'נ ממניין טווס קיטון%סוס תונ* *יט רנס שוטת וז"ל כתג ע"י ו' גד נקירת 6נרח נס' ז"ל פיות *סי"ן-

 זול"
 ו6ר6 מדרו נסס כו'

 חתכו נס OSP11 דנריו. סוגיא נתסס מלנר וקיום 761"-. פ' 3תנהוי6 נ"נ מכר6לס
 פס"", 33'ר סוא טכס "ח"חרשתקיר

 ז3פסיקת"
 סיפנה

 ונעסיקת"
 סוס וסחרחר רנתי.

ת31"
 על ונילתדגו פס"3 33'ר ו("ל , ספסיקת6 003 ע"נ, וו' דד נ"נ )יכעיס נ"נרנג6ל

 לפי 3(ס נוחס דעתי ושין . כן, חז"ל שחרו סלילס למגי ויטי על 31פסיהת6 חדרויסי
 גר  ולכעת'ס  תלי יוד נס ייתר נעתיק ותתר3עת 6תת  בסיותס עביט ית(עילס3ליו6ת
 ל6 ס36ר3ג"ל [סר3 "ווורס תלתי כנר וסנס . ע"מ יכו' גקגל סי" קנלס oh  וללןמסר
 ס3י" לכן ))סערוך (ט תיתר וטעתק' סססיקא6 "חר6ס

 ט61 ג6[ר פס"6 ל6 פסת
  61111 גס .לפנינו

 [סני"
 תסערוך, (ס [סעחיק גרור גריס )ו"תנו( נסג"3ד טעוולג1

 63 3תנחות6 ועחן . "לר4 ס36ר3ג"ל דברי סניף פי"ד ניגס שוורי חיי עינים וו"ורונעל
 סק3'ס יתרשל על סתגריס מתן13 תו כל , מלס וו"וור ם בגיסך1"ר"ס

 עליסן ס3י"
 (j~Phיכו'ן

 ועי"
 מפרע, %י וצון לזר.  יכתול D1~b כל ר"6 וולטר

 תונ"
 נ["ילהית,

h~rDbii,רנתי 
 ת: נצח( סתנחוח6. 3[ס קפי רח( 61ר6 ונעתיט 63י %תגק1*"

 ג"י, סערם ע4ן סניי 6[ר לתגרים רתע כיר סתקל6 על ))וס%3לריס-3דס,
 ס' כ"ג גקעיט רצי לני נכעיסטית ותספסק"

"ch~ תגריס על תתעי 6מר לסנרי*, סיע 
 הכות ע0ר עליסס360*"י

 וסי
tbiD :סתע :[ינ6 ס[ותעיס כ[תע, 31סלו! יתישן, נס 

 תרוחי" גי גסגיר
 דס זוכת דוגיות נ'( )ע6ג 61ס דם תנות Imh דוגמא סו ניר של

 כת"ש irO-~) מקולן סגפרדע.ס, ר"לוס ;חק, קול מתער (wY) עופליכו'
 נ"גת1ת"

 שט
 %טפנה ג"5 ומפכו, )ש . תעיר ספן ק% ע%א ן קלס ין מסיס נפלועיס3אנרהמ

כעד'
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סח הלילה בחציויהי
 )שימות עפר את חנך כטר"א וקא( ט'( ל"ר גיוסיה הכגפרית[ ועפרה לופתנחליה

 ערוב, מצרים ומה י"ו(,ה'
, 

 )*שעיה וקיפוד קאת וירשוה שנאסר כן, אדום אף
 ובדם נדבר אחו ונשפטתי שנאסר בן, אדום אף דבר, מצרים ומה י"א(.ליד

 שוטף וגשם שנאפר )קב( , כן אדום אף , יבהין מצרים ומה כיב(, ל"א)יחזקאל
 ג-ם בן )קג( ואהה שנ' , כן אדום אף ארבה, טצרים וטח )שם( א43בישואבני
 )יחזקאל יאכפו, )כזר( גבורים ביסר וגו' כנף כל לצפור אמור אלהים ה' אמיכא
 חשך, מצרים ומה ים( שם )שם לשבעה חלב )קה( ואכלהם וכחיב ויזח(, י"זל,ט
 מצרים וטה י"א(, ל"ר )ישעיה בוהו ואבני הוהו קו עליה ונטה שנ' , כן אדוםאף

 ז'( שם )שם עפם רפוטים וירדו שנא' כן, אדום אף שבהסוהרנם, גדורהוציא
 , ב'( ס' )ישעיה ארץ יכסה החשך הנה כי : עטם רומים )קו( ויררו מאירואגר
 שנאסר , ימים שלשת במצרים שמשו ואפלה חשך אמר כהנא בר אבא ר')קז(
 ובוהו הוהו אבל כ"ב(י י' נידמית ימים שלשה סצרים ארץ בכל אפלה השךויהי
 עליו ונטה שנא' , שברוסי גדל בכרך לשמש עתידים והינ! בעוה"ז, שטשולא
 קבלו שלא הזולם, אומות אטרי ורבנן י"א(: ל"ר )ישעיה בוהו ואבני הוהוקו
 י"א( ד' )דברים וערפל עק היסך כהצהיב נקה( הרימך, מהוך שנועה ריצרהאת
 שתיה שקם4 ישראל א% נן(, ס' )ישעיה וגו' רמ'שך הנה כי אוסר הואש"ס
 )שם( יראה: עליך וכבורו ה' .יזרח ועליך אוסר, הוא %יהם רמשך,פהוך

 תלייה. נחצי ודהי עיסקא.ולסלה
 ותקונים.הערות

 ונס6ילתות, רנתי 3פסיקת6 תסרוק k-S~D כתלות ס5רן, עפר "ת וסך כתד"6)קא(
 :ועפרם nnrS נעליס ונסיט 1017631 סרן, עכר 6ת וסך כגש ממגריס סמיונתנהוו)6
 6"סלגפרית,

 גומת"
 'מסיס, על כחקרך חן ר"יס ס3י" ל6 סככות נכל כי , סי6, תאונות

 על;סס סנ!6 נתנריס סתנחיוו6 )נסס קפ"נ יתז ו5ך" ס5קוט ;סני* געו ס'6'סנכוגס מטסתי ."ך מיותרת, .ר"יס ויניף תיכללי עם ינ6 כן 5ס ו".ך לכלי צדע סיסנסר
 וסך כדש כניס ~b5h עפר ואין .הנסריח, ועערס לזכת גרטיס %סמכו לעתיד-כן 16כנוט

 נילקוט ופנס בניטי 6ל6 עסר "61'ן סמלית פס 3עסיקת6 אסרו לכן עכ"ל. 6Tlhoק-עפר
פתת

~ab' 
 ;"י סנירס' מס כןד, "דוס .qb מזוכית 3כל למגעו

 ק"ת ופיתק ,קן" לעתיד
 סמת רנג1, מנת וויניג"הס -ד' ו3ס6ילוית . קדם גיתי מערום סעדפיסיס:תתלסייסתיראת
 עס כגדפם .נס"!לתיח עם סריגם כנצון ותיילן תלת,אדום, &D1~W ,גנוי %קוססעיפים
 ,גסס ענן חס ינסס, סכלתי )קב( "5עתי7'. ת5ת וסוסך הילקיט te~p סלא,ס6.ל1ת
 ,ום6ילתיח, 3חמזוק6 וכס ונו'. ונסס ס"חר כן, לדוס .6ץ נרד, תגריס וכס 34(יד )(כרירי יסרו תוזק ונו' .סתנפס nbr1 c~cn סג6תר : ס6לס סד3ריס תפריס עס "ךלסעןע
 .ער1,31כניס 61ח"כ ממץ סניף נתקלס כי דנריס, .ערנונ ?ם רתחי ונעסיקת6מלקוט,
 חס תסס עתו סתקי"ות 'ווני6:כל טס יכעיס ו3רס*' אסרס, גרד ותכת ד3ה61חריסס
 D'D1 ס(לזלים .וכרת סתקר6 תני, 61רנס נגרד רקנפסיקת6

 '(סו"
 "חד סס וע'ז.סעיר

 ts-~)v ההרגי( נרד SP . "תרעף קרצי חייתי קפ'3 סיוון 61ר6 ' ילקוט עיין יגפניססתגיסיס
  וחגחמו6ן ח6עחח, אתוש 3פסיקח"., סו6 סוס סת6תר מקור סריסית%עלס..תתנו
 ברנטס 6דס  'ק. nluuJc,  ,3(5ילסוס  3ולירמ, )קנ( . סתגחוח6 3מס כן ס3" ססאילקוט

 לנכעס.  לעס  mPDJ, .3(יילסוס  ל(בי_עס, .)קה( מיכלו.  ק?נלוךל'ל וקדם  (sfit. כנףכל
 גס"'לתות תוניס,)קו(

~1DP 
 סיודפיס Pnc הננו סנת ד'.,%יגיג-, ונס6ילחות 61ח, חלס

 .רי קדס.,)כף( ניתי סתדפ,סיס תייקת Pbr,oa סו"ת.וסיתס סתלק נתקוס פגףרעת
 3ס"'לתווז, ס"ס כסנ5. 3ר636

 יג6 ינתגשיוו5 כסג", נר bnh ר' רנתי "3ל.3עסיקת"
 תוי.  סתעושיע  וננגס לרנרו ,  ורונ נין סת"תר, ,63תנע תכנס . לינקותו, תון. סזססת6תר
 גטן, זס :ונס, סתמך, עתוך קיל ים  כ(יעכמ ויסי nlpl'bcs  'htr נן',  סכך כריסינלקנז(

ל_;=1מ4"שי_
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