
 רל. א ק םפ
העוטר.4(

 )ויקיא , הכהן אל אירכם ראשית עוטר אה והבאתם וגו' ישראל בני אל'רבר
 השמש תתח שיעטול עמלו בכל לאדל יהרון 6ה ההיד )ב( י'(כ"ג

 לפי. קהלת מפר לגנוז חכמים בקשי יפת, בר בנימין א"ר )ג( ג'(, א')קהלת
 צריך שלטה הוה כך )ד( אמרו כי מינות, לצד מט-ם שהם רברים בושמצאו
 ואמרו .הורו בכלל, תירה של בעמלה אפי' יכול עמלו בכל לארס יהרון מהלומר
 כשהוא , הורה של בעמלה אפ" אומייס היינו , ושתק עמל בבל הכחוב אטראילו
 ור' )ה( מועיל: תורה של בעטלה אבל , טועיל שאינו הוא בעטלו עמלו, בכלאוכר
 דברים בו שטצאו לפי קהלה ספר לגנוז חכטים בקשו ,אסר, יצחק ברשמואל
 בילרוהיך בחור שטה לומר, צריך שלמה היה כה אמרו. כי , מינות לצי, מסיםפיהם
 סשה מ'( י"א )שם עיניך ובסראם לבך בירכי והל בחורותיך בימי לבךויטיבך
 בדרכי והלך אטי ושלטה ל"ט( מ"ו )יסתבר וגו' לבבכם. אחרי רצצו-ו ולאאמר
 כיון דיין, ולית הין לית רצועה, הוהרה וכי )ו( שם(, )קררת עיניך יבטראהלבה
 שלמה: אמר יפה אסרו שם( )קהלת במשפם האלהים יביאך איה כל על בישאטר
 הוא wewn החת יוק ר' אטר )ז( wtwn תחת שיעמול עמלו בכל לארם יהרון מה 'אר

 ראשית קנני ה' דכתיב תורה, וזהו )ם( לו יש השמש טן למעלה )ח( אבל לו,דאין
ררבו

 ותקונים.הערות
 qh סספ'רס, 'ווי ריעית נו כי ננ'סנ, l'DS ניסים ס("ח ספסק6 מעותר,)א(
 סגסדרס0נ"*'

 מפסיקת"
 מרדכי וכן , אכר יום סל נעניגי דור0ין סיו ירטי "עו מס

 נפסק" נפסיקת" 0תי5ס כתו מעווור, הגתת 3דינ' בגיסיי 3ט"( לתלווידו דורםסל(
 סחת

 גיוס ודקריכן יסר6ל חסיו סעותר נת15ת ""ל עוסק'ס 6תס 3תס S'h- לו וי0נ מתןנ"
 לסו וכדו' .קוני דנ5ן זיתיי b'v SIh ctn~cb ט"ו 3))גילס ")זרו וכן סווקד0, נעתרסס

 תנופת 'ים סיס 3)'ס, ע0ר ו00ק עם סל בעגינו זורז וסע ס" ליצגן, קוועססלכות
 יתרון, ונס סס"ד )בן קק. ונסר 3פ' "סחר נתלרם ועייןסעונ)ר,

 מפסק"
 ס("תי0גס

 עילס יסי3"ס יחרוןו 1וס ע' ר3ס קפלת ניודר0 שנס וכן פכ"תי וסר בתדריכולס
 סעסיהת" תוך 5"ל ותגגיתס,כווחכוכתס

 , פסקות "קם סס תמר סיס 3"0ר פי"ת, רנתי
 ל~ס, יתיון תם סעוייר, תנות סס, וסתתלתס דילן, ספס.קת6 תן סתעתיקוס;ליו)ס
 131"ר "קספ"רד 3כ" יכת, 3ר נכיוון 6:ר )נ( "קסע"רד. ככ"יוכ.ס

 31פס'קת"
 ר3ת',

yhיסורס רנ  %5י ש,3, ל' סנפ נצלי  ועיין לגד, 3ג'עין "'ר 31קת'ר לף, 3ן 3ג,תין 
 ווילות, ל5ד נוגרס 0ר3ריו פס, 705  131וקוס וכו'. דרג וו0וויס סלת 3ר  טווו"ל דרגיגריס
 , ככ"ת נאורס וסרת3"ס (""1, סותרים סינריו  0ססיורו

 סני"
 סחו" כווו

 נקסיקת", עס
 נ11)ר ל0לתס רבי סיס  וגץ תתריס, ליתר, גריך 0לתס סיס כך )ד( וקמ"ר. נויתינס

 0ס, קס"ר 31תדר0 "קספ"רד נכ"י גס כ"ס ינתק, 3ר סת"ל 1ר' )ה( . כ5לסד3ריס
 וכן נתיר, 0תח 3פ'וכן

 זוע"
 גס סעסיקת", נסס תתקפ"ט רונן קללת נילקוט

 נפסיקת"
 סג" רנתי נפסיקת6 וגס דתוכתל טעית 1(ס יננת, 3ר סווו6ל ל4' נניוון רותפתר

 ז
 פ"י  סמיו0  ולש"מ  נכיתן ר' 5%יר  DC %מסין כי פס,  ימלילו0(ו6

  %עפיי
 "סג  706

 ע'כ. סעותרז. ל' ת3י"'ן 5תס ובן עי רטת נסדרת כדכתינ סידרת "כל וכתגסקיגור
 ניוקותס ונו'"ר וכי זולת חסרם סחקותוח, ננ' ו3קס'ר "קספ6רד, נכ.י סותרם,פוכ'
 003 תתו~ס"ו ר)ו( קסלת ונילקוט סס, ונקמור 3וי"ר, יודןו-שנס ""ר )ז(.

 מתעתיק סננת יונו וכו', יודן 6'ץ- וונוס סל 0"'נס 0וותס עורס 11 כוס ולתוות?'ל ספסיקת"
 06ר סלפג'1WhliS 1 תוסגח לואיס, סל סווחס עד , כו' ולסוותס סבת סקתקלס כיס",

 k-SUnS )וק( יודן. 6"ר 5'ל למטס, 6ותס ווכחך טעם סוועתיק 6ך סגת, כגיורך מילקוטסני"

 וו ךכתינ ןתורס. חסו )ם( ישורון. ו0 ל0יו0קדו1סן " ופירש"י לו,ים
קגגי
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סם-העימך

 , wDWn את ע שהקב" י., ביץ., (ומר"ממ,.ניל,:וג
 שהצדיקים טה כל אטרי ורבנן , ( ה' א' )קפלת השמש ובא השמש פרחשנאמר

ואוהביו
 כצאתומשש

 שהק שו ב1גבורתו
 )יב(נא"ר ל"א( ה'

 יגלגל
 ח0ה'שבעולם

 נבג ntSY(~ משיב והקביה סטות,ה,ן לל קמנ והנן;: 1ה, ,%1א

 "1 1==מ"" D91p1W יכת י":יי' י מ;,:';יגן '"ע'.ומ"''ג%.ם"
 אנו ואין הארץ, את ומנגב רוח מעט מוציא ומע"ה ממותירת על ישניםוסבריות

 רתנינן )מז( העומר, טצות על מצפערים ישראל היו כטה וראה בא אבין קרר)פו(

 "רמן י""ך Q~Jpa נ:עעהנן::;:ןעוןעיקהי"ן,."ל%

 רוח סעמ ונכש::ה' , וזרעתשעמל4בךת, דיי לוי א"ר נפה, בי"ג מנופה שהוא עשרון, סמנו ודמיאו נריסוה, עלאריחים
 ועשיהה א' מרזיכן )כ( ' ק

 1DP'W נילעג ע4ש(ש%טבףמס,7נ
 נש0 ןןצ,קמ"יגמן

 ותקונים.הערות

 גקן עת ציי ') "תוי,, :(,וגת ,ק גן )א( "ה,. רןקס"רי
 ר' תיתר:קוס

 קי::[:נ5כצ4:צי' ונורר עדן, ר' וו"וור לפני סוג"
 3סרחנח סוף פגתם ר' ווו5וור ינקי ר' )ו5תר 31קס1ר , טר[ ע"3 ס"ס ן פ.( ח'3ס")ויגס לסר"י 4 יגקר.5י כלל4ת"תר 2 וכן ינסיקח", :נ )יב,ך"לי:ס53")על"ת

 יפ"י י ,עי עי"ש' [:י55פסיג
 סעונור יכר hSh "קספלו

 ( פס"ד)
 וצ ן

 ב רנתי hP~'l תתחיל ווכ"ן 35ין, "'ר)טו( "ת לי תDnh %'3"ע
"DPמז( סם. ויזר וווזיר[ הכפיקת", ע"כ לסוסיכו ורכזי , דרכים 5"ר עד סכין( 

 ק
 ש ק,11 ל צלל: גח.:ע:1:בןק ינן

 לכתור קיים לרוח עתלו:ג:ישרס'
 ז

 סססיעסי. דגרי מס וס3י5 ,-:רוו"ק,
(

 ק1 קשהמ רעיו רתן ירוד. ילקוט , ונג'ס י גמ נילקוט גס תע5 5תיה "י 4( ה
 וכן ע'[ כר "יתת" גסינ ר3י 3ר מתעון סו,

 רק תיסינ פסיקת" ס)יון "051 קכסיקח". 3[ס תתקס"י רוו( קמלת נילעומ  גמתווי
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~DIVn
 שבועות הדין, טן ליה צריכין אתן ולית כלא לכון דיהב כיד( ה' )ירטיהוגו'
 רשתים ומן קשות, הרוחות ומן השרב מן לנו ישמור )שם( לנו ישמור קצירוכקת

 לעצרת: פסח שבין , שבתות ז' באלו ואיטתי ,רעים
 תטימות הן אימתי ט"ו( כצ . )ויקרא ההיינה תםיםות שבתות שבע חייא ר'תני

 וליה אנא מנמרך )כד( לוי, בן יהושע א"ר ביניהם, ושבני' ישוע בזמן)כנ(
את

 ותקונים.הערגת
 "ף"ר פגען חכך hnnh נסת רני 3ר סתעון ר' ותן נננורתו, ססח0 כגאת ו"ו:3עעד

 עמס רני יתרון, ווס פ' קללת וודר0 ועיין (ס, חסר תרת'ג רוו( לזוור ונילקוטפכ'ח"
 3'ניסס, יסכגיס ידוע 60'ן מתן גיל ניניסס, ותגיס כועס עיזן )כנ( . ננו ת0תססעודת
 תכיי ספסיקח6, 3סס סם "תור ונילקוט רנתי, 31כסיקת6 קטלת, ניזדרס h~ccכווו

 קמלות חסרים פכ"ת ותר ונתדרס , וסכגיס נ"ל 3יג'סס 3301יס יצוע סטין 3()ון"קספ"רד
 סוועת'קיס, יעת ווקוגר 3" 1(ס מקוס" סל ראגו עונין Sh1PC "תתן 3נוקוווס וגכת3סקלו

סל"
 רסני" 0ס כיו"כ ועיין סת"תר: כמגת מנעו

 ייועל ס'ן מען תסלים. ילקוט 3מס
 ס(ס סוו6וור נווול ל" כי , סו" טעות חסליס 'לקוט 0גיין תם , ניגיססושנגס

~lrs'J ,נס תנג'ס נרוו(חסליס hPD1)~  תסעיר כווו סתעחיקיס, נעת תחוסר סוט וס גס שסניי 
 3ffp) ל' דד פר6נ דפוס פ"1 )סימןסר6נ'ן

"311(1 
 ת"ל: , "פריס תזרע ג"כ

 ניניסס ו0כינס ינוע סיס נ(תן תת,תות סן איתתי . , תסיינס תוויוזוח מנתות צנעצנעו נפסיקת"
 PDn3 סעוו)ר ווקר'3ין קיים 30"ס כליוזר ניגיסן דסכיגס י0ועס סיט נותן ומגיסוס3ריס סל" סר06וניס זון וי0 וס3ניס( נפקוס ושכגיס רק 0לעגיגו דילן כפסיקתי)כניסחת

 פסח ויג" ניסן ר"ת 303ת 630 תוון תווי)וות מן יינותי ופי' ' וגיתך נעגרח, סלחםו0ת'
 רסיס 3סנח נ"חד יסים nlu1Jc כי ת)ויווות ninJco ימיו rhl 3ווו"0 לספיר ויתקילו303ת
 מנתות 0נע ס130ע1ת תנ סל 303ת "קד עד אספור ססתחלו כגיסן ט"ו יל 3[3חנו"6

 וע"ד , לת0תרת " מכניס לח0חרת, ט' יצוע כי ושכניה 'V1W נקט 1לסייוןתחיחות
 גיסן ר"ח סל 0נת תתחיל , יהויריב סו" סוום)ורות ורקס לצנת )ון3ח תחד0ין סןמדוורות
 ולצנח ספסח, ימי כל דיות סוו0וורות כל פסח 0סו6 ונצנח ידעיה, יפסח סלפניינ0נת
 טימין ס' 0נת טלכיא 7' וצנת שערים נ' 03נת ואחריו היום נכנס פסח "וגאיסל
 0ס" 30ת אביה, (' מנת הקוץ 1'0נת

 עברת "תר עד יענוד זל" יצוע 'כנס עורת 5י3
 "3ל לעגרת פסח 3ין ושכניה 'שוע ענודת "ין סנר סכת, סוו0נורות כל עגרת סוסכי
 לעטדס לעזרת פסח 3ין ושבניה ישוע 'כנסי 3'ס "ו 03נת 3נ' ופסח גיסן '"רע"ס
 לפכי ותכניס יטע ויכנסו ס' ועד ווס' ג' ועד ינ' לרמח ים כי תתיתית יסיו ל6ונס
 ידעיה ויכגסו סרסת עד ונתורו 3' עוד וימיו יהויריב ינגס גיסן כלפגי 03נת כיכינרת
 ספסת 0"תר ר"סוכס 03נת ספסח "תר ויענוי שערים יכריס ספסת כנתוך ינ0נתותרים
 נ6חד פסת 'סיס 1"ס" ויענוד עגרת עד שכניה 6י D)Y1 עזרת עד מנתות (' עודוטיס
 ערג ססו6 03נת 63' כי ויענוד עגרת ק,דס נכניס ויכנס נחנת 3' עגרת. 'סיסגן3ת
 (ס נדרך סת"וור "ת ג"כ תנקר רמס מיתן פ5רמ סלכות  וסרוגות  עכ"ל:  יענורעגרת
lh'sc1קסלח נעדרם סוו'כ 

~ac 
 -h~k לקיח מרוקח 0ל0ון מעיר "פריס (רע נעל והנזק

 סופרים ס' ע"ס סיוון 3כנ' ועיין ודילוג, D~U קנת ננרוקח( נו ו0י0 סר"נ"ןווספר
ol~nvכו' ננקדה ס'ו מסתרות ו"רנע IShl וכגיס יצוע , וכו' תריס 'דעיס יסררינ סן 
 6' סנטר ערך נערץ תונא סנטרך. )כר( . ע"ס וכי' סקנ ינוי נמנעת 1)קרי3ין סיןכולן
 וסרוו"ל אחור, בל"י פירוקו וכן ס)ווסעי וכתג סונור, ול' דסעותר, ונפסיקת6 וי"ר,נסס

 פי"ח 3"ר ונדרס 003 מערוך oc  שניל  גס ,  4(יקךזימם וצי" סיוגית סתלס גייןל"
 נירו0לווי סוס סוו6)ור 0חק1ר לדעת ורזוי דקרת", לסנטרין ו6חגס3ת n~rh פי";[ןלעניגו
 כי""כת131ת

 לסנמורא, וג'ל ירו0ליוי 3"נדת ס'ס'ת מעתיק וכן למסורב, נטעות ומס ס"נ.
 ווו(ס פל"ד, טייר לנכון סת"חר ווג6תיוכן

 ננעיר, סנטר עינ, ריס ס' qv נ'טין ננוזר"
 חף" ס"ת נ"נונוו0כס

 ועש ססגטר, "ח זוכר סעיר 6ח התוכר
 כו', סנטר ו)6י ננתר"

 0סוסר0לס
 סנ'"

 סכרוויס, 6ת נוטרם לתון סעיר; עווור סנטר פסיי חמ"ל רגעו נסס
 סt11WIS--6 לסנטר נור מכרי כפס ליום, "יר סיוט מסת, 50 סגי לע מסייטן,יסד מפסיקת" ועפשי . עיכ , סעיר לסנוור ))ווונס ענד סו6 סגטר כתג, 0ס נפי'וסריונ"ס

מנעות
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עפרימר
 לי ממעים את ולית אנא, מניסך נכו( לוי א"ר )כה( כלום, סנמיתי לי יהיבאת

 נרייס כמו ,כז( ממך, אם מי אם רווק אם צרינים, אינון מה רנדעמתבשילך,
 אוסר שדור והוא תבלין, ממחאם אם צריך, מההוא בהבשילויורע שמועםהוה
 נדבות, צריכה הוא גשם אם )בם( "( סיח )ההלים אלהים תניף נדבות גשםנפת(
 אור , שם( )שם כוננת אתה ונלאה נחלתך , אלהים הניף צריכה הוא מלואם
 הייתי )לב( העוטר, את לכם נוהן כשהייתי )לא( כני לישראל הקב"ה אסר )ל(בנייה
 עכשיו מגז( מזז )שטות לגלג'לולת .עומר כיכתיב עומר, מכם ואחר אחר וכלנוהן

 שאינו עור ולא , מכולכם אחד עומר אלא לי אין העופר, את לי נותניןשאתם
 עומר אגע "Dn~th לישראל נאהיר סשה היה לפיכך ומעורים של אלא המיםשל

 י'(: כ"ג )ויקיא הכה! אל קצירכםראשית
 ואל אברהם, זה )שם( יאכל רעב נמרור, זה ה'( ול )איוב קצרו ,אשר)לג(

 ובתחנונים, בתפלה אלא בסגן ולא בזיין לא )לר( שם(, , יקטעמצינים
 עשר שמנה ביתו ילירי חניכיו את וירק אחיו נשבה כי אברהם וישסעשנאמר
 היה לבדו אליעזר אמי קמרא בר בשם ר"ל , י"ר( י"ר )בראשיה מאותושלש

שהוא

 ותקונים.הערות
 6ח נסניף סרו'ס 33",ור וע"ס סעור לנו קצר חקיתשעות

 )סתת" סססיקת"
 נילקיט(

 קניר חקות ס13עות כסרי סל( לסנטר לנדיר ר6יס וזור ככרי כטס ייסד (ס כננדוכחג
 ניוח סעור כי תסתור ל6 כתו לכרות, טעתו ולזיוור סנטרותיו, לו לתת ור"וי יסונורלגו
 כתו נרכיס, 6"ר נ"ל 6י, ""ר נכה( ע"כ.סו6

 "קספ"רך, 31כ"י סווקוונות, 3כל לנכון תסו"
 יסוסע ר' 31קס'ר ל3ד, יסוסע ר' 3סס 3וי"ר סו" לוי, 3ן ישוסע ר' 3סס פס ססו6ועם

 הגרסך, נ"ל h(b, ווגיסר )כו( נרכיס ר' וויתר אתר סם סו" גס לוי, 3ס'רדסכנין
 31ף"ר, "קספ"רד, כשי לנכוןונחוור

 וכפסיקת"
 רת( תסלים הלקוט "תור, וילקוט רנתי,

 פסק" נסס )ונרס ערך ונעריך רעיו, רוו( וירסיסחםנ'ס,
 קורין )ל" וכתג יסעותר,

 סעיוך 3על סר3 הפני , b)h פסנטירה סנ" סס ינקס'ר עזכ, ~90ז6?4א כגרוסלווניל
 יתור פ' נוי"ר UJDP", כערך ז"ל כי ))נרסך, hle לפנימ 6סר נעקום נוי'ר, נס כןסיס

 , כו' "ג"פסנטירך
 נפסק"

 , כו' b(h נוגרוסך דסעו)ור
 וסי"

 obsonitor~ סרויוית סוולס
 . סתוססי וכ"כ , כנסוג ס"ל"ד ונפלס לסו31םל לתזן נניח ססעודס נרכ' כל קונססי'
 "קספ"רד, 3ל' וכן , סיוקויווח נכל חסר , חנלין 6ס סלח ob עד כו' ק(ס נרייס כווו4ז(
 ספס.קת", גסס תיגרס רוו( תסלים כילקוט ))531 נדנודי, נסס )כח( ס(ס. כתגרייסוגא
 כו', נסס Dh נכס( ס(ס. סת"וור ע5 ותוסג ו)תק1ת1, סס סרט פסיקת", סניוןכי

 נקסד, פייס נוכנכנ תן"נ רתקנו כנוו תסס"י גד3ס סנסס כי ןס נוחר סח"כ דגריט31יס
 תעני(, 3ווס' כדליית" לעולס חסר סטם סחין כרותס גרית סו", סדין וזן סטן"3ל
 קנ"ט( עסין ))וספיס נס' 3סת"ג ))631 ס(ס סמ"רר ווג"תי כו'4 סק3"ס אווי )ל(עכ.ל.

 "תך עותר ליס3"1
 כ ~א( עכ"ל. ס111ך'ס סל 6לsc D'DP 6 1 עוד 1ל"

 ך

  מען, ph  לעוור ניתר SJh "תזר, וילקוט , רנתי נפסיקת6 כ"ס סעווור, "ח לכסגוחן
 6קספ6רד נכ"י וכן סוון" "6ת נוסן 'מן 3כח3 סנ*ין, על נגדו כרסס כרווולי ככ"יונס
 ספייטן 'סד ספסיקת6 עסי' "חד, עווור "ל6 לי "ין וכי', עגביו וכי, עיתר תכס61חן 6תי לכל נחן סייחי נלב( סזון". "6ח ג"ער עמלס תנקי סני ונין מעווור 6תג"ו)ר

 1Whl, עלינו ללוקוס ונכפלת כפולס טונס ליום, 6ור כפיוט פסח, סל סני ליל3תערי3
 תרו)'מ רת( ")זור כילקוט חסר סעויור, "ת וסגך עד ))כ,ן קגרו. "סר )לג(כילקוט(. )סתונ" סססיקת" דגרי ס:3י6 סרו"ס שי' וע"ס לתווור "חד ם 3וודנר ollnvרוה
 עזער 6ת 1ס3"תס. ד"6 סנ" פכרת וטי"ר ספסיק6", 3סס תתג"מ רח( "יונ נילקוטוקט
 ותניגיס וצלי נפתח גכחנ כקלו ו6ל דורס מיין, hS )%( קצירו. 6סר (ס"ס מנ"לרנתי, כפסיקת* תיקן ויסר(")) סנטן וכן . וכו' נפרוד (ס קגירו ch" יסכל רענ הגירו 6סרסס'ד
 מיין ל6 תניכיסיקחסו,- ו56 קם וסכלך פ' "סתר נודרת וקולס וסוחרם, ננסנלסון

 ו3תחנמיס, נחפ5ס "ל" ננינס51"
 כתרז"

 סענינס סי"'סתפלס זו "עתו, וסיחרה ננס
על
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1 9

 : בגימטריא כה עולה שרפא)לה(
 ושאי

 רחק פי )לו(_ , שם( )איוב חילם צמים
 לו: המצומתין )לז( וכל אברהם נמרור שלממוט

 יכמהו, מצינים ואל ואהרן,. כהוה זה יאכל, רעב פרעה, זה קצירו, אשרע"א
 מה כהנה אד וף ויאמר שנא' ובתחנונים, בתפלה אדא בטגן ולא בזייןלא
 משה פרעה של לממונו. רחק מי חילם,. צמים ושאף ט"ו( ינד )שמות .אליתצעק

 להם. המצומתים וגלואתוץ,
 מצינים ואל ובהק, מורה זה יאכל, רעב ועוג, סיהון .זה קצירו, אשרר*א

 נלהטו משמים )ל~( שנא' בתפלה אלא ')לח( , במגן ולא בזיין לא ליקהוע
 וברק דבורה סיסרא של ממונו דחק מי חילם, צמים ושאף ( כ' ה' )שופפיםוגו'

 ? להם הטצוטתיםוכל
 יקחהו מצינים ואל וחזקיהו, ישעיהו זה יאכל רעב מנחרב, זה קצירו. אשרר"א

 הקיר אל פניו חזקיהו ויסב )ם( שנאסר בתפלה אלא במק ולא בזייןלא
 יש.עיהו מנחרב של לממונו דחק סי חילם צמים ושאף ב'( ל"ת )ישעיהוגו'

 להם: הטצומתים וכלוחזקיה
 יקחהו מצינים ואל ואסתר, מררכי זה יאכל רעב , הטן זה קצירו אשר ר'א)מא(

 ואסתר לרבים יצע ואפר שק שנא' בתפלה אלא בטנן ולא בזייןלא
 להם: רמצומתים וכל ואסתר, 6ררכי המן של לממינו דחק מי חילם, צמים ושא, נ'(ר'

 יקההו מצינים ואל וכלב, יהושע זה יאכל רקב מלכים, ל"א זה קצירו אשרר"א
 למה לך קום יהושע אל וי ויאמר שנאמר בתפלה אלא במנן ולא בזייןלא

 של לממונם דחק מי חילם, צמים ושאף י'( .ז' )יהושע 8מך % טפל אתהזה
 את לירש ישראל זכו זכות ובאיזה להם, דגפצומתים וכל וכלב יהושע מלכים,ל"א
 ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך העומר, מצות בזכות אומר, הוי , כנעןארץ

 יי(: כ"ג )ויקיא העוטר את )סב(והבאתם
 עוקבא בר קמא רב )מר( מניף, היה כיצר י"א( שם )שם העומר את ררןניף)מג(

 טעלה , קשות רוחות לבטל ומביא סוליה אמר, חנינא בר יוסיבשיר
 שהעולם למי ומביא מוליך אמר, בשריב"ל סימון ר' רעים, מללים לבמלומוריד,

שלו

 ותקונים.הערות
 סס61 )לה( נסנוט.. Sh ודרס ווסווע ע"כ, נתלחווס ס6דס על סתנינס כטס סורסעל
 ננריעו6 "תרס חס fi~p, ל"3 גדרים ונג'ס פו)'ד 33"ה "נורי .כן 3גיוטרי5, כךעולס
 לחטין ob 63נדסז נייוטרי6 סדורסין יוגין סגלילי 'וסי ר' סל ננו 6ליעור דרי וודותללע
 דורס דחק, ת' )לו( ע"כ. כליעזר ליוגין דע1לס גולות וסלן עסר סוווגס לותר סו6סרי
nSb,fhc) יערוך 3111) סוונווותין, )לז( ודת'קס לחיגם תעגינו 1 ר6ן יסופך סו6 חלמון 
 גלתכם ווסעיס סכ6' בתכלס, אל6 )לה( תנור. סכין ופ" דסעוו)ר, כסק6 גגת.3ססערך,
l)1DPולכ"ל 5ס, ניול hib 6ל ס' 1'6וור ,-סנ6נור 3חפלס k-cn Sb וגו' קותו תירק 
 וכל llohl נוסס , ועוג סיחון סל לוותוגס ד"ק תי תילם גוויכ( 1ס16 ל"ד( כ"6)נתד3ר

 יקתסו ווגיגיס 61ל ונרק ד13רס (ש יאכל רענ ס'סר6 (ס שירו 5סר ד"6 למס,סנונווותיס
bSנוולן ול" סיין hSb ,]6קטס6רד, נכויי לנכון ונאמר , כו' נלחווו יגויס וזן סכ6וור נתפלט 

 נציי נרקיסו, יסנ סי' )ם( סוויס. יון ג"פ ת[וויס, )לס( מס. ונוער רנת',ינפ6יקת6
 ויוכר6קספ5רדי

 ומפסיקת"
 מתלך יח(קיסו ויתפלל סתקר6 (ס נווקוס 1ו631 רנת',

 )וונ4 סנון, (ס ר"6 )טא( כ'(. ל"Jtk~v) 3 ססוויס ויזעקו phr על סנ3י6 6ווע גןויכעיסו
 ונס ס"6( )נל' עותר 6ת נ"ל מעותר, 6ת לסב( נתכתו. קם וסוללך ל 65תרמחדרת

 ריו( יתור ונילקוט , ים טי"ר סע11)ר, 6" וקנז )סג( סאת. סינ'"ס רנתי3כסיקת6
 ר, סס )6ך 6קספ6רד 3כש כ"ס עוקנ6. נר חווי ר' )מר( ספסיקח6. נססתרת'ג

 חת6(, ר' נתקוסתס6
 ונפסיקתי

 יחם כי סמדר גססך 3וי'ר 6נל 6ווור, ולקוט רנתי,
 סככון, סו6 כפסיקתא לפגינו וכאחר תווך, גר' סינון ר' ודגרי סייגון, לר' חווק רדגרי
 3ר בר"ח ויווריד וועלס hunl ויוליך ש'5 ס"נ ווונתות ש'3 ל"( סיכם 3["ס סתר6סכתו
 וווירוס תעלס סלו רוחות[ ס6רנע סס )3סוכין nlml~-c לווי וכוניך נוולן יוחנן 6'ר636
 הגיגך נר יוסי 6"ר bap,v 3ר חנוך 6'ר סכי, וותר בכה4יבא סלו, וסברן סססוויסלויי

פולץ
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עאנעימת
 ר' )מה( , שלו ורועחתוניס שהעליונים למי ומתיי מעלה,שלו

 אב"
 ור' בשר"י

 יוחק ר' : וק"ל יוחנן ור' , פיטון ב"ר יהורה בש"ר אביי בר יעקכ ור'משמיא,
 אברהם  וכה העומר מצות שע"י בעיניך קלה העומר מצות תהא לא )מו(אמר,
 יבראשית מגוריך ארץ את אחריך ולזרעך לך ונתתי שנא' כנען, ארץ לירשאבינו
 העומרו פצות זה זה ואי ם'( שם )שם תשמור בריחי את ואתה מנת, עלג~(

 עשה העוטר מצות שע"י בעיניך קלה העומר מצות תהא אל לעולםאוסך
 )בסרבר הכהן אל אשתו את האיש והביא הה'ר , לאשתו איש בין שלוםהקב"ה

 ואיזה )שם( קמתשעורים האיפה ץשיהת n~SY ק-בנה את והביא וכתיב מ"ו(ה'
 ורשב"נ, ריב'ל לה ואמרי סיטון ר' לה ואמרי אבהו ר' )מז( העוסר: מצוהזה

 )בתוך )טח( גרעון ויבא שנאטם , נדעק בימי להם שעמדה היא אפר,]ריבתן[
 לחם צליל והנה חלמתי חלום הנה ויאמר חלום לרעהו טמפר איש והנההטחנה(
 על צליל מש )ם( יע( ז' )שופפים וגו'שעורים

 שצ~
 כק הרור אותו עליהם

 העומר: מצות זה ואיזור שעורים להם בזכוה נצולו, מה ובזכורןהצדיקים,
 מטה טעבר כל והיה שנאמר , חזקיהו בימי להם שעמרה היא אכך ורשבע)נ(

 באותו תנופה מלחמות יש וכי )נא( כזב( ל' )ישעיה בה נלחם הנופה וגו'מוסרה
 יחזקאל, בימי להם שעמרה היא אמרי ורבנן )נב( העומר, מצות זו אומר הויהדור,
 ללחם לך אותם ועשית וט' ושעורים חמים לך קף אדם( )בן )ע( ואההשנאמר

יחזקאל

 ותקונים,הערות

 עעינו ע"כ. רחמנו כלליס לענר כדי וגיוריך תעלס רעות, רותוק לעזור כדי ונו3'6תוליך
 לפנינו כלסר וותס ססו6 חוו", ר' 3סס 6", )ססו6 תערגי דרס 311'6 ס?נ4 כיסרו"ית,
 3סס סו6 ס(ס סקת6יור וזקרי כוינו, ס6ליס ללתת וקרינ 6'י לגדת סי6 6סרכפסיקתך,

 יוס' ר' סו6 3ווער63 רכל ש'3 י'( דץ נסנסדרין וו")ורס ווולד 'נדק חגיג6, 3ר 'וסיר'
 פי SP1 סוס, סווערני סדרם ג"כ סניך י6, כ"ג לויקרא נפיר' ורס"י ע"ס. חגינ36ר

 לסניץ ותוריד נתעלס עיפו עופר, צילת תחח נפיוט , טל כתעלת מקליו- יסדספסיקת6
 סס63חי. כווו כגונחות נמכם סכן מעיר 6% ספסיקת6, "ת מס סני וסרור;ס טל,רוע
 ס6יתר. סס נסחט "תור 31יוקוט סס, רנת' ונפסיתת6 סויר, ניסחת עיין , קנין ר')מה(
 ספסיקח6. 3סס פ'6 רכז לך נלקוט נס סס, חווור 3'5קוט ווינ6 , כו' תנית חס" ל6)מו(
 ובילקים ל3ד, רי3"ל , ")ויר ובילקוט ורי3"צ, סיתין ור' 36סי ר' ניי"ר, 36סו, ר'מז(

 3ת? )מה( ריל5. 6)ור סיו)ין ר' 6תר 35סי ר' , ספסיקת6 3סס ס"3 רז)(סופטיס
 י555 על ג4ל וו6י )מט( ווסנרת. עליסן סתתי לכן גתקר6י תיגס ס6לס מתליתסוותגסי

 נעוריס, נדק סיע מוווריס sts ספח, סל סני ליל יוערינ ספחטןי יסד ספסיקת6 עפ"יכו,,
 וולטר 6ח 30'6 סרו"ס וסרג . סיסת ח3 נלילס סעיריס onSגליל

 ספסיקח6.
 הסרן ל3 נספרו l~rb הרנן 3י1ל -Dtnk ספירים כפי דגריסס כיונת וכתגללקיט( )סתונ"

 לווור סכתונ וענין רקית ונלסון וסוך 3וי"ו גלול סכת'3 כ' סכחי3, דרסו 63strPוורו:
 ס0ו6 סעיריס לחס 5סוסיעס למס נעתד bSh , סגייקיס זון וריק תעור גלול סדורמסיס
 סקרי13 "סר סעווורקרנן

~rh 
 כת"ס ניעין עם 'תחרך ס"5 דנר סיס ~PD עיל כ'

 ומגס סכתם, ופי' מעותר סקרנת (נון סו6 6סר כניסן ט'( יום סיר 0(ס וסיוםחי"ל
 סעחספך סו6 סעורים DPS (ס כל ועס סדורגלול

 ננוח:"
 סטעתיס 3על ולגס "וחס, ווניל

 סתורים ליל מפיוט פי' חס ע"כ. סעוריס לחס wlbn~1 למפסיקו ונריע, גליל וולחנקד
 ורי3"נ )נ( סעוריס. לכס תסיים סיס קיל ולדור סנדק תן לגעורים , )ע1ריס נדקסיע
 3סס ס'נ ר))(' יכעיס נילקוט גס רנתי, 31פסיקת6 6קספ"רד, וככ"י 13תר, כ"ס6וור,

 לכס, יסים סחיר ד"תספסיתת6

~36 

 וכ' )נא( . חוורי ורסן עד ווכחן נסחט חיוור נילקוט
 סתוריס 54 פסת, סל לילסני  נ%ערינ  ספייטו1 יסך  ספמיעחן עפ"י כו',  מלרפס כלחוותים

 סססיקת6 ולפ"רר ע"כ. ספסת, חנ נליל נלחם, תגיפס וניולחווית פלחם, חרדוניעותר
 63ותס ליסר6ל עווודת מעווור קהיר תנופח "גדם ונידרס s"r1 ל"3( ל' )יכעיס רס'יכוון

 התור, נעקוט וווניל התרי, ורננן )נב( עפל. סיס גניסן עמר נסס ליל כיתלתווס,
 נפקרת. פינס כי tOSh~1 סתתות ססנרתי "דם, 3ן )ננ( , סוו'ד רת( Sh~rntונלקוט

עסי
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ין
וש

l'b~SN 

 אסרה לכפתא ש'ב4בן אחת, ןעמיה:םן:דקירוניתא ויא לכלבאגך לען ענד.ן )נ,( צגן ועי וובוישםשע"

 שישראל מקום שבכל להוריער למה כר כל 4 אסך ובטשתה, בטאכל סבזבזין)נח(

 דהמן, טררכי ויאה כיון מוצא אח רגקז ?יטי לרם שעטרה היא אמר לוי ר')נפ(

 נשבוק לא לחיים, בין למות בין בנחלתיז הכוו שטא ברדצ-לכם,לתלטידיו
 להקבען יעטר במייהי נתעמף מ מה )מ(קר,

 הטן בא . ובההנונים בתפלה

 רשעוריס אורחמים
,anpt 

 או קנפהין tsa פיטי, )סב( הוא וכסה ז דשעוריסי,

 mwySlltabmew ן גו נ,ז%%'מ,ע

 :יגגךייןןע%":"י'י עו::ן4עיעמייד ותקונים.הערות
 גגי 6תתרפים

 סו
 ננילסליס תני:י:ר"ת :סם רנתי תרןיונפסיקת"

 ילילקיטטענו6 ע:"

ננו(
  נס ס

  יחתן ערו נריתות נעלצות סי סננלייס זנן גס כי  5תר[ן'ר'לינננלי
 :י'צין]4ד:ץ ג נע:י:ן:2: עלי בל::ג%צג::לג%

kne1

 תן
 חררם, היניס עניין )נו( (ס. hc~1 נסערס :ינקתי סתערמו:533'

 ו65 5כל3יס וסדייס סווו6ל דוור 3סני דסו6י ססי6 וסb~u 6, פ"" עירו3ין 5333יסנתנ6
"כלס,

 מסי"
 סוי" תיגי דס6ר

 נת"כל ttrJrJw )נח( וגו'. וסעורים תטיס לך קת דכתינ ,
~cncns"11 תקמיט שסעיי מ"י כWh תייש ימס רדתי י3ססיקת6 ספסיק%"1ז 3מס 
 סלו, וניומקין )"וכלין עכסלין נני' 3ף"ר SJhע"ס,

~op 
 5יר,  לוי רי )נפו( . וידית נוו"כ

 : 6תןל3מ "ת :: 6סיעו:::י%' פתיים ' "3עייג:תלי3נ' הגה ":ן:שן:נים:' )סא(::: ם:י%זוזמ: 3תפיי :ג: : 1Db~c o*-s גגץזג נטליתו 1 עמס ניס, )ס( סס. ונרס"י ש6 ט"ו ננגס ס"ס תפלקדנר, Shל
 למקע:' Dttp l~ofinh. מת%11'בסי2:ממ%גן,שג:'1:::ג

 6קת
1 

לנזור"
 סוווריס לי5 פסת( סל סני ליל )עערינ ספייטן יסד ספסיקת6 'י סס. תגילס

% ק נו*ה  סוססס 
 סיקת6. נכתספ6רדן דוגית"

 ק
  ותדרס גסתי, וכדרס

 נכל כרח "פקת כן nDh" דסוועת "כיון נריון:6נא
 כדינת"

 נס 3ר יפתח 65 ו"וורס

תנווי
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עבהעומר
 לבושא לביש נש בר אית , מלכותא מרוה את מה אזל , דמלכוהא לבושא הריןלבוש

 ( נצ
 ' כלן ,

 צ( %ילא,שמה דין ה %(
 ולא מפרא בעי אזל , מספר ולא דמלכותא כלי5א לביש נש בר איתמלכותא
 וטספר ויתיגו פיתיה, סגו מפרא מאני ואייתי לפיתיה אזיל עביר מהאשכחיה,

 גברא דהאי לאפוי חכים אנא ולית )עא( אזל וספר. בלן ואתעביד קלמ40,קוסם
שחיק

 ותקונים.הערות

 'וניח מוולס כי פניו לרור"ת ל"כנטי, יפקון hnu כ5 ור"ל "פנטי נע Sth' פונטי,"יין

 : %1ליגג פגע% גג נע"4(רוו וכיל'" ועיין ייסף שרו רחל ,hS פי' ול"'סת', לה( תפלחו. וסס'יס 'שחר פל , "רונלי:ן
tצ: f r f  

 :גי:םת]דבם צג י "תיניק :
סקל"3

 ו3רעס15'"
, 1Dh ,"ודרס (וגיס(ו3 hJb ס חסר גר.ון) סחר 131ודרס" "DO 

 פי' 4נה[ ]ג"5 תרסיס נרם לסתר תתנלת חגור, 4 (ונ'ת", גריס וני5קוט:(ומס:
 "סר עניד ווו דסעתור נפסיקת, י('5 סניך Dlr ערך נערוך ורוויתי , עכב יוחכ'1קמר
otvnsסתיס , 'he סלל 

 כפסיקת"
 0נורס, יפל סיה,ת%ש סתלס וסל (ונסתים דלן

 ל5 כי "גי "ותר 5כן "PO'nD וו5ת נקור OP כ' ת31תגו, יני עוד עינו or3 65"ך
 ס,"נערוך

rertnt 
 וסי"

 סעום'ן וחגיריי סיגר ופי' (סח"( ערך תוספי )עיין יונית ת5ס

 מגס נידי O~D קין עלקו5ס (ורסי6ס פיסו, על 13יר נס:תנשים
 ציי )סח( . זומיתא כך "חר עסי ס"ו"יות טמטום עי "ג זוסתיה, כתיג סיסרנתי נפסיקת"

 קיסוס רמחי הפא 14ר, קנתין דות;וגין ב:וומחןצךע2::ישי;: :שש ";;ה 11:גשמיי"%

 "',,"'הז4::;נ,5(הן; :,י:ן"1 ב4ילך'ש~ולל"י'י:ח-י""
 41;:כ:יצי ס5:תגב44ןעגsu 1בעג 08(זיק%אשף/09" כל"י ק5טיר D'mpי"י' ס כ5 על נניד *נ"שי"6אכל"י

 :: עגעם5זנ1יק"בגבבןן:עוצ-עןן~ץ
 מס% דורין, ת5ת קותוס ת5ת תחת סנינו 1nDh קוכנודרס י:,:'קי%י5יונ,נ:
 % 6נמגוש יסגס ירוגז סרח נ' mh ו, זון ונעמס 5תע5ס נקו קווני,כתונ

 :יטעצ:א 8ע%2סן12:צ2צ, :גש3 צעורי: ג%'עצנטגלד:גת::ץ
סיכן

'Pnlh1 50 עניו תכיר "נ' "ין וכי פ" 5"13ק חכים "נ" עיוז )עא( ס"רתון. סר ענינו ו"'כ 
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~elpn
 ק"ל , דיריה ממרא מאני משכח ואת , קרינומ )עב( בכפר וסמר בלני טטיאשהיק
 דאנא קום א"ל מב, דאנא , בהילי לית איל ' נענ( םוםיא, הדין על רכובקום
 בטותיסו על ואתה , לכון לפקייפא , ורכוב כליק , עלוי דרים ואת קדלי סטיך)עד(
 ארוממך ואסר ההקביה לקלס התחיל , הסוס על שרכב ניון כעם( ל"ג )דבריםתדרוך

 חסידיו לדל זמרו אוסרים, היו מה הלסידיו . וגו' 1( ל' )הרקים דליהני כיה'
 )שם ונו' בשלוי אסרתי ואני אומר, היה טה רשע אותו )עה( ה'( עפם )שםוגו'
 בדמי בצע מה אתחק ה' ואל אקרא ה' אליך אוטמת, היתה מה אסתר ו'(.שם

 עוסק היה שסע בקריאת )עז( פנחס א"ר )עון י"א( שם ,שם לנו: עוזר היהי וחנני ה' שסע , אוסרים היו מה ישראל ם'( ז' שם )שם ונו' שחת אלבררתי
 ירום ולא כבוד יזמרך למען שם , דמטיקולא

 ד~
 י"ג(: שם )שם אורך לעולם אלהי

 העומר. פסקאחסלת

 ותקונים.הערות
 סנלוק כלי תנ6ח ולחס קרינוס נכפר וחנלח תרקן נעל סריס , עגתותיו ירתקו ס"ק16ת1
.1Sc)גריון, "63 ונשדרו ר3ס, 631סתר "קספ"רד,, 31כ"י ט'"ר, כ"ס קרינוס, )עב 

 נעמית סת'ך ויון מ ונערית נו גותיות ונחחנרו קרינוס ונע קריטס נטעות מתורוהלקוט
 , סתותםת"ס

 6101 , קרעוס נכפר סוס" ודחיס ,עסריס סו%וח נוספו רנתי עפמיקת"
"PDווגילס נתרך riu h~P 6% כפר סל 5פר סנון חנ6 סייח? קרנס כפר סל ספר 
 גתתלפו וס צ, ונעמו ינ נתחגרו כי סתלק מס 3ננור6 וגסתנסס , מנס כ"3 סיסקרגוס
 סלילם נחני ויסי נססק6 ססעירוחי יס  ועיף קרצום. קףינוס תן (k-CP ועי( מ'63ות
 ךג,ל ווויילס לית ר63י כפסיקתך 3חיל', לית 6'ל )עג( קריגוס. סםס על , ונ"טסערם
 וכ"ס לגפתך, ונרוות סי6 "ת. ולS~b 6 ס3, נ3ר 6נ6 וליח 6;ל ס3, ג3ר ד6נ6כתילי[
 13ייר כ"ס קדלי, ונתיך )ער( . כת 3י לית נח.ל' לית נתקוס סגיר' סס רק 3וי'ר,כן

  ותורגמן עיין ( קדו תרנ' )עורץ ערפי 6ספיל עי' )ויווז, 6קסע6רר ובכיי "זוור,ומילקוט
 פי' קדלי, לך סח7 מנ"ל ווסרו"נוי סג6ון סס ומניס וו6תיך, רנת' ונססיקת6 חךסרן
 ערפי 6ח לפגיך "נפיל"מ

,,~ffp 
 סס ו5ת3 קללי, מתוך סגוסת6 אסתר נווורס וראייני

 סוז'כ תניי  פע"יס כיסלמס Ph'1  ויגו עכ"ל, ויכפיל ופי' תתיך מרסל רגם נוודנרסד"כ
 וסד"כ , סי6 טעות "ך ניז'ר, 3תדרס וווס רימס כל "'ן ונקוות רנס נתדנר נסססס

 פכית, 3ו'"ר וסיב , רנס נוודרס סיתם וכוגחו תינות, 3ר"סי ח3ת"ר" כתגנתגרו
 י"3, ל' לחספס נפ" דנריו רם"' לקת סת6)ור וו(ס 6ווור, סיסו), רסע 16ת1 געה( רנס. נוודנר וו(ס ועסו סרגו ל" סוודפיסיס 6ך , t)nSc, גוו"וורסס רסני"

 1("ל;
 ורנותעון.דרסו

 מתן, סוור 3סלוי 6וורחי ולני , (וט6 3פסיקח6 וסתן, ובסתר וורדכי על סווזווירכל
 פררכי יתר לי לתפול תספרי ספכח לי  עמר ס.ס ער . כו' 1DDh בתרס lrh~, ס'56ן
 ס3י6 ע"6 ד' וונילס נרס*י ונס דסעווור ונ"ל ט"מ נרס"י hulr ווולח , עכ"ל 'סרבלוכל
 ס' "רונוווך 11WIWJ חר6, ס6י כניד י(וורך וז"ל סחם bn~lon 3סס סחת סדרססלב"י
 ספרסס (oh h5W ו16 , עכ"ל כו' התסורס וסתן ויוסתר נתרדלי נפס'קת6 ירסען דחותניכי

 ונדרס ר3ק 61סתר )1"ר נסש"ח
"36 

 יען ספסיקת6, נסס רק רן"' סני6ס גריון,
ידע

 מס'"
 מס"ט, סלון נוגילס 'ס' ת'3 (רוע 63ור רעתני וכן סוודרסיס. כל ומעין וזקור

 וילקוט, ונוי"ר, יקסע6רד, ככ"י לס פנחס, 6"ר )עו( ))ספסיקת6. סיס תזוורס3'6
 מ"ר ניפ"ת עיין עוסק, סיס נק'ן )עז( פגחס. 6.ר ינתק 6"ר רנתי, כפסיקתך6ג5
 סיס נקדם כת3 ווסר('ו) וסנ6ון , עוסק סיס drJC, קר6 ווס6 דחק 76 סוונ6רסס,
 נכעס מרדכיעוסק

 ייתרך לנוען סנ' 63יונע לספסיק רוגם סיס ,hS למרכינו סיון ן3"
 גסוד6ח ססתח,ל וומס דוווס סיס ל6 ולכודו לפניו לזוור סרסע 630 ס3סעס ר"ל וגו'כנוד
 ן  יוערפ סיתס ווס סקודה רוח "תרח, נוסתך 6סחר 31וודרס עכ"ל, ק"ת ססו6ס'

 6ודך. OSIPS 6לסי סי ידוס 1ל6 כנוד קודרךלחען

--',אמ~ב(י-
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 מן. א ק ממ-
 )8( כשב. אושור

 יולר כי עז או כשב אושוי-

 )וי~

 מששטיך 8ל כהדרי צדןך )ב( כ"ז(, כגב
 הצדיקיך אוטר ישמעאל ר' ור"ע, ישמעאל ר' )ג( ( ז' ל"ו )תהלים רבה,תהום

 54, בהררי ציקה להם עושה הקביה , אל מהררי שניחנה התורה את עושיםשרם
 עמהם מרקדק רקב'ה , אל טהררי שניהנה התויה אח עושין שאין הרשעיםאבל
 וגובה הצדיקים עם מרקיק עמהם, מףקרק הקב"ה ואלו אלו רע"א רבה. תהוםער
 לעתיר מוב שכר anr9 ליחן בשביל הזה בעולם שעושין רעים מעשים םיעוםמהם
 מוכים מעשים טועות להם וטשלם בעה"ז לרשלים ושלוה סובה משפיע וכן .לבא

 הצייק.ם משל אומר טאיר ר' )ד( , לבא לעתיר מהם ליפרע בשביל בעוה"זשעושין
 הרשעים ומשל , ארבצם טוב כמרעה )ה( ום"ו( י"ר ל"ר )יחזקאל שם ,בדירתן
 ון,~זנ:ש גססתן רעיוננו )11[ן,,(א(י,ן",."י(ש.שי: תדוש את עליו כסיחי האבלתי שאולה ררהו ביום ם"ו( ל'8 )שם שנאסרבדירתן

enc 

 של בחשך, השך ויכסה השך יבא השך, וברשעים חושך[, ]ורועהום )ט(חושך,
 י יכוסה שטו ובחשך )י( , ילך ובהשך , בא בהבל כי ד'( ו')קהלת

 ותקונים.הערות
 רפסת 3'( ל' )ווג'לס תסנס עפ"י לפסת, מתורס ערלת ס" כס3. 6ו סורנא(

 סלת כפסקך נס וסגם כסג, "ו מור ופירס'י כסנים תורח סל ווועדות נפרסתקורע
 6קספ6רד, כ'י עפ"י וחקנתיס , כרווולי ווכ" וסעתקתיס סרסד"ל, נכ"י5סרס

 3זוסר גס 6ל, כסררי נדקתך )ב( 6ווור. פ' תחנחוח6 פכ"ז, י"ר נונדרס )תנ"תסלת ומפסק"
 וכר. "ל כסררי גדקתך פחח יוסי רי , עז 6ו כט3 "ו סור ווחחיל ע"6( ג"6 נדד"וזור
 פ~נ,  רי! 3'ר  בצררי  ולפלס  "קספ"רד, נכחי  גס תמיין  לן  ורש, -Sh~nit רי)ג(

 3"תגפ טor 61  31תנקוע6,  !סו נותר  ינץ 743,  3!ס ס!כ'ו ריו  פסלים  בילעומופוגי
 לנכון ותתוקן  ססמיי0,  לפוך פמר  ניחר 5ך 010,  לררו!  !מ mnh 1סתתלססת6תר,
 "קסס6רד, נכ" כ"ס תקיר, ר' )ד( סתגחונו". עפ"י סם 13"יר לתקן רם  !ס,3תגחות6
  יתזק6ל וכילקוט , פל'ג בכר 36ל : סס  תסיים  יבילעומ  ותיתובי 3נו'ר, נידרס ונריםוגויר
 !ע"נ,ררו

  ת31"
 ,3קד3ר )נדו נרסס טס יחזקאל וכילקוט סו6. וטזס לוי, ר'  3!0 זס

 תסלים נילקוט ג"כ וסתונ6 פל9ג, תצר  n~clc' סוו6וור וסוף 3"ר ונ"ל כטעית,רגס'
 כוורעס )ה( תעיר. רי 3סס סס סו6 גס קנת, נסנויס סוו"וור 3))"ר ניודרס כיסס,
 'Shli וורוס 31סרי on~h 6רעס טו3 נוורעס וכנ"ל נטעית נעתק סווקר6 "רננם,טונ
 כחע, ס31לתי )ו( . teu) י'ד לין )יתוק"ל "רניגס וינני ג6גי "רעם צגי , ומ' נויססיסים
 יסידס ר' ותפרס ס"3לתי, כחיג 3)וקר6 עיד, סונ"ר ותתדרג ונתנחות6, 33'ר,כ"ס

 3פ'ר ורש 131י"ר סתסוס, "ח עליו "כסס לנוען  סר!ע ים  סניפי יפי' סו3למי,כפו  !סוי
D'1DP6וור, חזקים סי"ד, סת"ר עיין לגיגית, כסוי עוסק  "ין ךו( כפין". ,סו3לפי  סירופ 
 "קספ"רד כ"י עפ'י מוספתי כן חוטך, וסחסוס )ם(  6קספ6רד. כ"י עמ'ייסוספסימ  כריוליי ככ"י  ססרופ סין ס6לס עילית , 1סן  !ל ע6 )ה( וכו'. ווכסין 13וס ס(1סגינים

 וחלקלקות חסך דרכם יס' יכחינ תסך, "ג'סגס סוכייס נחרתנו 31תנקווו6 ו3וי'ר ,וסוודרסיס
  וסר!עימ 3'( 5'  ך3ך5(ית  תסוס פכי על  וסרך יכייר  סרך,  ותסוס ו'(  ללס)תסליס
  יפר ,  יכוסס !ין  ו3סזך  לי( מין.'  כ"מ ךי!עיס  פע!יסמ  במפרך ctrl  !ליצרסרך,
 סרנם וויכיני6  )31דפוס סרבס  "!יזין : ס"לס כדנריס 3תנחות6  לילי סוס סכסוךמיום
 תן3רי ואינס לסטרית",  סל"  "ל" ס(ס לויקרא )ז!ימין(

 סנועתיקיס' ונעתד "ך סססר,.
 וראיוני19
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 כשב אושור

f ממרם , אושעיא בשיר יונתן ר')יא( H ~  כרירי משפטיך( ,ל צרקתך קרי )יב( 
 יעלה שלא התקום על כובשין .הללו דיים מה )ינ( רבה, תהום עלאל

 לעולם, תבא שלא הפורענות, על כובשין צדיקים של מעשיהם כך העולם,ויצוף
 ופכרן לטתן סוף אין כך סוף, להם אין הללו דרים מה אל כדורי צדמתךר"א

 הההום טה ויד( , רבה תהום רוצעים של שכרן ומחן , לבא לעתיד צדיקיםשל
 וטה )סו( , לבא . לעתיד רשעים של פורענות למדת הקר אין כך חק- לו איןהזה
 ייראוך ה'( ע"ב )תהלים שנ' נלוים, צריקים של מעשיהם כך גלוים, הללוהרים
 הזה התהום מה רבה, ההום רשעים של שכרם ומתן וגו,. ירח ולפני שטשעם

 טעשירם. והיה'במחשך מ"ו( כ"ש )ישעי' שם טמונים, רשעים של מעשיהם כךטמון,
 מעשיהם כך פירות, I'w1V1 נזרעים הללו רוים טה )מז( אל, כהררי צרעתךד"א

 כי טוב כי צריק אמרו י'( מ )ישעיה שנאסר פירוה, עושים צדיקיםשל
 עושה ואינו , נזרע אינו הזה התהום מה , רבה תהום משפמיך , יאכלו מעלפיהםפרי

 י"א( שם )שם שנא' , פירות עושים אינם רשעים, של מעשיהם כך )יז( ,פירות
 לו. יעשה יריו גמול כי רע לרשעאוי

 בתיבה, נח עם שעשית צרקה , סימון ב"ר יהודה א"ר , אר כהררי צרקתך ר'א)יח(
 השביעי בחרש התיבה ותנח ד'( ה' )בראשית שנאמר , אלכדררי

 דקדקה דורו עם שעשית , ומשפטיך , אררט דרי על לחדש . יום עשרבשבעה
 מעיינות כל נבקעו הזה ביום י"א( ז' )שם שנאסר ניס( רבה ההום ערעטהם
 בתיבה, עסו שהיה סי ולכל בו אלא , הזכרה לבדו לא וכשזכרתו , רבהתהום.
 ובהטה אדם הוי , וגו' ההיה כל ואת נה את אלהים ויזכור א'( וי )שםההזר

 ז'(. ל"ו שם )תהלים יתושיע
*

 ותקונים,הערגת
 נוי"ר , ~htpct 3;'ר יתתן ר' )יא( כן. )6חר סכ"נ סגת תנטתס נדפיס נס כיורוויתי

 ס")תר וחס נ'(, מערס )ע"ן ור"ע י0ווע"ל ר' נוחוור לפני , סוס סת6)ור חקיםוחנתוח6,
חסרנר";י,

 וסתגחות"
 כל"ג 331"ר וווונו, דבריו מעתיק כי סו'"ר, ע"י סוס נחסר גלקס

 ל"ו, בנתור יו"ט סוודר; גסנס וכן b'uclh, 3;'ר תחת י6סיס, 3ן"ר 6קסס"רדו53ק
 6קספ5רד, 3כ"' כ'ס מרפטיך, SD נדקחך קרי )יבנ( . 1Wlh מגדול י6סיס ר3י נפתר, 3ססונס
 כו' תרפטו עד נדקתך קר6 ווסרס פל'ג, 3"ר ושדרס SJh וסויט, ותנחויו", ,וצוייר

 לנכון ויוו63 ר3ס, תסיס על כו' יוסכטיך על צדקתך נ"ל כי סו6 וט"ס ר3ס, חמוסעי
 כסררי נדקחך סופרים עיטור ע"r~s 3 )דרים ועיין תסכ"1, רת( חס5יס 3עקוט 3"ר3סס
.Sb)כס 33'ר, "3ל' "קסכ"רד, וכ"י ותגלונו". נוי.ר, כיס כו3סין, סללו סריס ווס )ינ 
 סללו סריס חס l'1Phl, "נלאי. קת"וקר ס-, לטס  S'h סללו  סריס פס 'סניטר,וועומ
 מ"ח יחר סגר"ס כפי "ולסכ31ןץ,

 לנוסח"
 וננפט , סכורעגיוח כרסת כי פס, סלפניגו

 )חסלת "3ידרסס עיין חקר, לו 6ין סוס בתסוס גוס ניר( סנדול. o1Scn על לסקדינוס
 ססמ" ;3ח( סלחנחס

 כו'. חקר לו "'ן סתסיס ווי לתסוס דוחס ססריעס רז"ל )ו"תר
 ווס )טז( ותנתוב". נוי"ר, חסר (ס נלוייס, סללו סריס ונוס נכוו( לפ"רר-0לכניגו.וכיין
 כך )יז( יגריס. ונתוססות סכר;ס יר"ם ותנחוח6, 13,"ר, סו6 (ס נ(רעיס, סללוסריס

 , ותנחומיך נוי"ר כירות, עו;יס D)'h ר;עיס סלווע;יסס
 לסס "'ן סר;עיס 6ף סגיסת"

 רע לרסע "וי סנדלר , ולמתריס DnlPS וונירין b~h פירות, עונין אין טוניס,תעמיס
 D)'h רסעיס sc תעסיסס כך סייס פל"נ נ"ר ונתדרג לצחרים. ורע לענווו רעונף,
 "ר"י נ7קתך, ד'6 )ית( . כעולס "ת ))תלינין סע שרות עיס,ן ;5לתל6 כירותעוסיס
 1)לכסגדרוס לרות', סליק רס"ל סוו6תריס סני 6מר ס(ס כדרוס וקוס , מס 33'ר סיוון3"ר

 נדקס סק3"ס 6תר גנח, קר6 כתר מייוון 3'ר ר,' סגוסח", וסס וכו'. ~strיווקדון
 ס~ו' Sh) סררי ע"י נרם אל סררי עס IWP bSb עסיתי ל" 3ת'3ס, נח _עםסעסית'
 "ררט, סרי על סתינסותנת

 וסניטת"
 סנ' )ים( נכינס. יותר ונוי"ר 3כסיתת6 ;לפגעו

 כל'סת"וור סו6, כנר מסיס 'ווס (ס"ס כן3, "ו סור ד'5 עד תכוין ננקעו, ס(ספוס
 ג;פט כ' כריגולי, נכ" תמר ,סססנרתי

 ן~

 סוס לכ,' פעעיס סר3ס קרס כ"סר מלס
וסע,תקחי
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רבועזא--ג:ד881ש

צ ר,)ע )נ( ים. PI(bnlp טין )ל ושע ""סנטרי. ,ג" Dne"העקת'  

ס'מ ותרגנקננהומע',
 1pro)l CK~JIYXkqIODp עעו" 1.

b~DscVVJP עיתן ,ל 'ן'נ גג5:;'יוון VP ;רען 
 י "", ג 2.י7ין' ו',

nv~hotnrי""]יי.%וי '7"4" " ' "ה'7" =] י מי "": """ב 

 51,ט ןיג;נ;1ך'י"י:י:יין'1י1,"נ'""י יןינ:קקייןיי"גייין7י,ן"11;"
DUO1n1b" ";מייו:שיי::יןין":ין: 

Sp,"~cbr 

;"ך:ג2:1 ש'ק'י:ן",1'יןי%'."ךןםז"י':;

 5עי4 :י D~C ת":גיע:י:י:::ל ;י44,;ת:י:; ש;פ
 נוזמושיסג(ע',"4 4צ:וענ, 4%ם,דג%-%מי34יי,קןיי=
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 כשח שששר

 בעלטא נסיק שמך בך, ונצחן ביבא עמך עברן אק ואין הריבת, תושאחשוש
 כהב נפק כי טלכו. קדם קאים אח ליה וחוב לך, ונצחן לאבא עמךלשעברן
 לקרמיגנא דאתית עד הוינא, שטיא מוק-ן אלכסנררום אנא פילי,הרע
 ונמקין , אפריקי )כח( רשמא אחריתי לטיינתא אזל מנשיא, עצה ואלפיתשכינתא,
 להון אמר דרהב, וגקרמונין )ל( רדהב, וגריטונק דרהב, בחורין )כס(לאמוניה

 לנבן, דאתית בארעך כן לך הוה ולא ליה אמרין , באיעיכון ממאביל דהבא זהטה
 ער )לנ( . לטיחמי אתיתי דיניכון )לב( לטיחסי, אתיהו עוחרכון )לא( לא להתאמר
 חורבהה אנא אמר הד מלבא, קדם לדינא גוברין הרי אהון , תמן יתיביןראיננו
 דחורבתא סימתך, סב ליה ואמרי , סימא בה ואשכהית , ונרפתיה גברא מהאיזבנית
 גוברא, להדין זבינית כי אנא אטר, וחרינא )לד( זבנית,ו לא וטימתאזבנית,

חורבתה

 ותקונים.הערות
 וכן נטעות. סנית'ל וגחסר0 קרטגייס. נטעות ע'ח רת(תורס

 נכסיקת"
 פסחך לפגים

 Carthago p~p3 הדס. עווי 0וופורסתת מעיר ימי" קס'"1 נ0ערס ;ס )עחןפרס
 סר0% קכ"( נד ס"רן ת13אות ועיין , 18מם7ך טניס, עיר נתקוטט סתיך וכעת6פריקין
 קרטינני0, גיוקוס קר6געיס פכך נוי"רלגרוס

 חסו"
 ועיין טורעס. לסרי עגפין 6' תחת

 סתקוס 6ין ופס , hpll~b ערך קפ"ד ונד (' סיוון .3up גד תלין ונערך פה6, עיגיסתקור
 זפ" ד1%ש סי", ויונית , 3תדר;יס לר31 תגויס פילי תלת פילי, תרע על )כז(לסקרך.
 ולכ ו);כנ6, תרע %( "ת )3ר5סית S~lbt1 פתת תרגיס פתת, סור5תס ותרעסער,
 תיני:ית, סוססס ס" תרע "1 , 0סער כפחח פירוסס 61"כ )טסיר( ec~pa סי6יומת
 רנתי 63יכס וכן פכ"( מס 13י"ר גס עמנו כי סנס , פילי ~Psn לפר; סנועחיקיסתעתד
 תלת תנוע גמנ"ת L~sh, ווועד 36ל מילי, נתרע נגוש רנתי ו3פ' OP רנתי סעירפ"

-tS~Dען דנפקין פס"נ( )3יר פילי, קודם ק"ווון כנוו ל3ד, ענתה נפני עווודת 3וודרס"ם 
 תגריס, פילייסל על סנולדס פל"7( ,סס גולדם, דנוגריס פילי על .I~DD) נסספילין

)פסיקתך
 פנס )3"ר לט3ריס, מתון כסילי נסלת( וימי פסק"

 חנחוע"
 סל לפילי יחי( ריס

 עוין 16ריקי, )כה( סופטיס(. פ' )סס דטנריס, סילי על לך(, פי )תגחיך,תגריס,
 ידס3, 3תורין נכס( לפריק". ערך קפ'ד גד וזלין וערך , ע'3 קכ"ו 5ד ~pbת%13ת
 נתבכינת (ס3 תסופי ש"נ וננער (סג, תפותי ופי' , מס 13"ר hlk-c כווו דדס3, 3ת(1ריןג'ל
 דד30 גירותי 0גוגוח6 פל'נ י33זר דכס1, דסקרין 3גו דרס3 כקורין עקעס תרנסכסד
 (ס3 סל לחס פי דד30 נרדוווי סלר נוסרח 0ני6 גרדם ערך ו3ער7 דדס3, וסקוס133
 ובגרדופין פס לתקן וג'ל דדס3, ונלתס ס:וס' , ונתנקות6 3ף'ר דדס3ו וגקריווגין)ל(' דיס3. "פתור" דדס3 לחווך b'u) )ל'3 חסיד ניוס' bnth וכן עשכ. (30 סל סלחן3מן
 גר(ס ערך נערוך ותנ"ת' כ"ט. מערסעיץ

 ס3'"
 0ד5 1פ"ט[ גו כריס כוייר ה"ל

 לאדיס נפקין ךפכ'[[ סכסכיס "ל 631ווור , סרנם וזינין 03 ;ים לנוס 3"תרונס,063 נר(תיוז"
 דדסג"3גרחתין

 זורק חין ופי' ימית סס)ולtnolnk- , 0 ;ס ;כתג יו0 ו0:0 , דדס3 ונלגם
 שני, 0וו"תר SP ל6 6נל ונערוך מ0ני6 סר5סון סת6תר על רק יתכן נגיר,תעורנ

ונוסח"
 ;סיתת 31רור גוייר, אערוך נעל סרג לפגי 0ית0 וווטעת

 סגוסח"
 %'ל ננרדוווין

 גס כ"ס עוחרכון, נלא( דד30". ,לחס לנד ספי' רק נוי'ר יסגיממערוך שסני" דדסנ" גרו(תין סוולית. נואר נסתיטו D'O'DIWk~1 דדסנ" ons ,פי' 3ערוךנס
 נתנתוח"
, 

 נתחגרו כי D~U1 610 , דינ3ון 3תנתו)ו6 , דעיכון )לב( ע3ידתכון. נוקיר 35ל , נתרכסופי
 כספך ול6 ד30ך ל6 סס 3"ע ונירויליוי נטעות, ב' נעסח0 כ' ותן צ', 31ע10 ניוגותיות
 ותפס ד.יגין, "תון ס7 יסנין, "תון סיך דיךכון פרוכס.ן ייתרי "ל" ntpb ל6 גריך,5ג6

 וסתלס 3ירוןלתי, ט610 כווו , פרוכסין %'ל נדוכסין, נטעות נ'( סיחן ס'3 )3ז11וור06
 3ירוםליוי עיין ית.3ין, זיינין עד )לנ( סיזוספי: ;30י6 כנוו ווויסג, מעולס עיין שהש""'ינתץ
 )לרןסם.

 וחריג"
 ותנחות", ניי"ר 6ננר,

 ו6תריג"
 כך נול תעו:; ))סתפי ד"ת כווט ")ור

 3'11 ו3ירוסלתי ע"כ, לך (שית 3י0 דלית חס וכל חור63 לך (גנית כד , י"ג"תסתפינ6
 "ער סוס דפין "סן (3גית ל6 סינוף (גנית קיקלת6 "תר סוס דתן "מן ןסס

 ועיני סית", ול6 קגיחי סחור3ס עוור ססלוקח סס ניפ'ת עיין (3יגיוז, 03 דויית תסוכל קקלח"
 וטת כל עכרת' סרי , סחורות ;תכרת' סו)"תר טוען סיס וסתוכר , srJ דסו' , נסתקן

סיס
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עיק כואב אושיר
 א'ת,י אלי ויי'נא אן' י'ה אבי נייי:י'?ן

 אן אין, %ן'א'1
 שיי , ד:ני,ל:%ן::י:ע גנ י"יבים4יזלהק

 בייעץ:-
 תטה' םנקייי

 %םבש
 ם:'וכואיהי

 ' דדיו ומיטר ן, י איל 2צי~ג:יכון, %ג
 ליהעליכווגואמר

 אי ולמא ליה, שיברא,
 ומי עליכק, דנהא שינושא דקיקא

 ליכקענרמה
 רמיו

 אדם
 בשמיק

 ז'( יששירבתו המבמטרויע
' 

 דם

ששם%14 % )ההלים דשנאטר עדן לגן להיכן אהדי משננ* ד'(8'
 : כ"ז( כ"כ )ויקראוט'

 מ(. מ"א )איוב הוא לי השסים כל תחת ואשלם דקרימני מי פחח, תנחוסאי4'
זה

 ותקונים.הערות

 ועגי עכ"ז ס"וגר, מקת רונס סיס 1Ph1 ok-n 6קד ט'סכ5 31'רוס5))י מכמ3'י3תס

ש '" "גוגי"."וע,):%י  ע'1ןונע"ו קי'ד פ וע"ן oc. סו)תורנ)ון כת"ס "חדו נענין סניימרסי2גהי"ס
 ( % 'י " , ע י3 ף י"צכ."

 ,יי"
י43ע""ר ד"5ק5 י  דב:ץ: ::' ג:ץ3מ1"גיי% ס בנן eh~n Upik-tCJ%"ק

 D7h ))ספט מוין, נסרס ושפט "דס DSCW סי חום,ץ ונסתם "דם ונן', "5כסרר'

 יכג"הןג% :ש ים;2צ
oflnlhc יך,::מ% 

 ,ג",.עף: ISh מנ", י "%ג% ן'י-ן'"ן"נייוןנ: "~ן זןמ(:,:
 ן ס3ק( Sc תנחםנתען 3"3 ועיין "5, כסררינדקחך

 5"תרס יתכן , ה ק
 1 עכ"5קע"ן.סעדיס

 ))סוןר סס נס כי ורעיתי נ"ון, ר"ע סדור 5עיכינו "י ק
 ינן ו כו' יוק נסוס ויובעט D7h תמפט הו( 5עו5ס. מ קו נתח5סכ))נסניגו,

 ותיוס "תו, תחת יגייס ס וסיס נסתם, וכר, ןכ5 י1)51 יחיס מתגת וגן"דס,
 rh~ ,קונן יוק הקוסשייי

~os . וינע ע'ג, וי ;גת עליי, וענו עץ bnptDnow 
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 כשב אושור

 ;הייה איץ,י, נזר ישה אי מ, בן נשנת , הנהן ש4 יש~ויו4
 יהיות "יבת

 כייימשי תירתת ההרים בראשי הפיצצת"
 כל , אל פעל מה ראל

 ' ואשלם הקימני סי אומרת המש ח-ות)ט( לע עש

nwp-'Dן , :;קר . נוה; NSW ,ש:י": .(;;ג ';שה ,7' 11 .י :קח% 
 nrd~  שלא %י , קרבן לפני רפריש מי )מא( , גורן לו נתתי שלא עדומעשרות,

 יהי ולא י"ו( כיפ )יחזקאל פתח, אבהו ר' בשם 1( וברי בר יעקב ר')סב(
 יכסה בשתים :קילוס , יעופף בשתים )סי( , וגו' כנמים שש לו מעומרים

 )מי(' ;;ה מנך ;ביז:"..":
 ,דק'א הבהמהוטת המק חסן

 המאי; "ש" "ס . "ןן,
 ק"nwwS "1 'שישבש קיא """ ב"מהג

 עון, פזכיר ~בטח ישראל לבית עוד יהיה ולא שם על ידיה, על פלונישנסקל

בכוס

 ותקונים.הערות

 ת" וע"זדלז
 דר נססות מתלות

(3 
 21ני;1ט ת6קס )וספו' ער("'סן' !: ס ('

 3 סדר ומס תוטב ופעו ככרך סדר רווק על יום 3כל סק3"ס עליסס ' תכריזסלמס
) 

 1 'ו)עו5ספנותרע ם גס6 ס65 פנויי6דס
 פ ם תתוריס

 סומטג 1( י )סבי סלו
 רז)( "יו5 שוט 1נוו63 :י:ת5.נ*5

 ת5קכ"
 כו,: סכרה וגי )סא( סתנקיו)6. נוס

 סחני" 5ן 6תרח' נעתי, תם5י 656 תס5כס נמסתי 65 יחס 6תר , מס רנת'נפסיק5

 'ShprP ז,י(טישו )ו"',)ויו,, ו':עק) 5( ,,נ('.'ס;",'ו: 'ע:ס'ו'ן.'ןי(.1'''")1

 6תורריניסוועופפים
)prP'U1 

 י3סתש סיד: פדר"6 עחז ' מנינם כו':עופין סגיו5 סתו 1 '

קשיתם נמ פכ"ז םע:"'ר רנטס, וכך סכת'3 ססכ':, פגי יר6ס סל: ל כו'.:עוכל
 ןההיי:5שיי"
 ג

 תג'נן תזון זון r9PC סתם סממיות סי6 ובת , ע"כ עין וו(כיר לתרפת ימרתןלניח

 ""'"נ:.
, 4'; 

 4"1:'םי:הי4:!םי:ןן5י
 כ
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ען כשב אושור
 מזכיר למבפח ישראל לבית עוד יהיה ולא שם על , ומתה הברחה שתה הזהבכום
 עשו משום אלא נוער, עגל והלא שורנולר4 ךסז(וכי כשב, או שור אףכאןעון
 . עז או כשב או שור ההיד עגל, ולא שור רבתוב קראו לפיכך , טסכה ענללהם
 ואשר הוא כבר שהיה מה ט"ו( ג' )קדית זש"ה עז, או כשב או שור ר'א)סח(

 יאסר אם אומר יהודה ר' פליגי נחמיה ור' יהודה ר' היה, כברלהיות
 לעולם, וקיים הי היה ד~ץ טאותו ואכל הראשון אדם חטא לא שאילו ארםלך

 ואשר לעולם. וקיים הי הוא )מט( חמא, שלא אליהו היה כבר אתה, לואמור
 לו אמור מתים, לנו להחיות עתיר שהקב"ה אדם, לך יאמר אם היה, כברלהיות
 אומר אם אצרי נחמיה ור' )נ( יחזקאל, וע"י אלישע, וע"י אליהו, ע"י היהכבר
 כולו אוקיינוס הוא כבר יו אסור במים, טים בולו העלם שהיה אפשר ארםלך
 לעשוה עהיר שרקב"ה אדם, לך יאמר אם היה, כבר להיות ואשר . במיםסים
 ובני כ"מ( י"ד )שמות שנא' משה ע"י עשה כך לא היה כבר לו אמור יבשה,ים

 הלפהא בן אליעזר ר' בשם )נא( אחא ר' וגו' הים בתוך ביבשה הלכוישראל
 ועשה דקרים כבר לבא לעתיד בעולמו ולחרש לעשות עתיר שרקב"ה מה כלאטר,
 להחיות עתיר אני דהב"ה אטר כיצד הזה, בעורם הצריקים נביאיו ע"יטקצתו
 עתיד אני הקב"ה אמר יחזקאל, ועזי אלישע וע"י אליהו ע"י כן עשה כברמתים
 למקוה עתיר אני הקב"ה אסר , סשה ע"י )נב( כן עשה כבר יבשה הים אתלעשות
 הקב"ה אטי )ננ( י"ז( ו' )מ"ב הנער עיני את ה' ויפקח כן עשה כבר עוריםעיני
 עשה וכבר כ"ג( מ"מ )ישעיה לך ישתחוו ארץ אפים וגו' אומניך מלכים והיו)נר(
 באיין ט"ו( ב' )רניאל הה"ר לרניאל ימשתהוה היה מלך נבוכרנצר שהריכן

 )קהלת נרדף את יבקש והאלהים מגיר, ולדניאל אנפוהי על נפל נבוכדנצרטלכא
 רודפיהם מיד נררפים של דין לתבוע הקב"ה עתיד אמר, יוסי בשיר הונא ר'שם(
 יבקש והאלהים רשץ, רורף רשע נררף, את יבקש והאלהים צדיק, רורףצריק
 ואוסר חוזר את אפילו נרדף, את יבקש והאלהים צדיק, רודף רעוע נררף,את
 שהרי כן, שהוא לך הכע נררף, את יבקש והאלהים מ"מ רשע, אחר רודףצריק
 וישע ד'( ד' )בראשית שנאמר נררף את יבקש והאלהים קין, ספני נררףדבל
 שנאסר נררף את יבקש והאלהים דורו טפני נרדף נח מנחתו, ואל הבל אלה'

 יבקש והאלהים נמרור מפני נררף אברהם דף, בעיני חן מצא ונח ח'( ו')שם
 יצחק )נה( , באברם בהרת אשר האלהים % הוא אתה 1( מ' )נחמיה שר נריףאת

נררף

 ותקונים.הערות
 סכת31 קרסו לפיכך . כ1' גולד סור יכי )מז( עגל. סל סגולות נתכנס )תגעו לnhr 6נכ5
 נתורם ,?pp ר"ל , ענ5 לס(כיר 3לי סור גלדת חק ענל, כלנודת לסגדיק כחפן רםיער חיתי כל על "( כסיוט , כסח סל סגי טוס ס)6ווריס 3קר131ח סקליר 'סד (ס עפ'יסור,
 offcr תור ד'6 עד מסיס ונס זן"ס כס3, 16 סור ד"5 )מח( יולד. כי ע( 16 כס3 16סור

 וקיים ח' סו6 )מם( . מסיס ))ס 3ס' קקלח נתדרס ניגס סמ"רר כל סל"ת'ך, נוסעוזי
 )חיויס, ור' )נ( - נחו)יס פי' עכסו, עד וקייס חי היגו 3תנחות6, ,לעולס

~ffJ 

 3תנמות6,
 סגוסח6 מס כי סוו6)ור ונסורס מס ונקס"ר 6)ור, 6מ6 ר, ער נוכלן )ן)וט סוייר"גל
 ווידו כילו מעולס ססיס "כסר 6דס 5ך "ותר Dh לותר, 'סורס ר, נמתיס ור' יסורסר'
 oh 1Wbt סנו6)ור SP מס נידרס וחסר לסימך, וכן 'סירס לר' נתגייס ר' דגרי יחסכו'
 ככ"י 36ל 13י"ר כ"ס תלפתי, 3ן 56יעור ר"י 3סס )נא( ותנחית". סכסיקת6 עע"ים לתקן ורידוי חווור, נחוויס ר' וסל ס16נור, סס כו' סר5סון hun olh 5" ס"5olh 15ך

 מלכתי, 3ן סוועין 03"67קסכ"רד,
 ונתנתיוו"

 ר' גסס ו3קס"ר )חתן, נר Sblni 3ס"ר
 )סחות ווטך "ת סרס ו6תס דכת'3 סייס, וקמ"ר נוי"ר חמס, ע"י )נכ( לנד.חלצתך
 לפקור עתיד סחני סק3'ס חוור (ס לפני כסר מלכיס, ודיו סק3"ס תיור )ננ( י'ו(.י"ד

 ויעם ")ור כחסר תרס 6ת מקד וס' 6'( כ'6 (pcb1J סג")ור , כן עמס כנר 5-"עקרות,
 וסיו )נר( 6קספ6רד. וכ"י וחגתות6, וקס"ר, 13י"ר, ססו6 כווו ד3ר, כחסר לתרססי

 5כס, ססתחוו מלגיס לעיות מעתיד סו6 "גי סוייר, כנירסח פס לגריס גריךמלכיס,
 ינחק )גה( חסכתונ. ססיוס חסר סס רק נקס'ר, גס סו6 וכן , ונו' מלכיס וסיוסג"וור

נרדו
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 כשב שעיר

 %( יג,ששגג:צ:יהשםיד:יי%ד%כגע גוש עגג:ע:גשה:י נמתג ל%':גגך %ץ4ך
 , מ%העמים ה' איבינחר )נגשי(

 הקביה אמר , כן בהיבנות אף אמר, נהוראי בר יוסי בש"ר מימון ב"ר יודן ר')נם(
 ייףשי

 ך 1
 ענה הלצתיך ומה לך עשיתי מה עמי נ'( ו' נסיכה זש"ה כשב או שור ר'א)ס(

 )סב( לבא,לעתיד
 ק

 הקב"הש בא מקומות ' "
 ק

 והעע:. ע

 'אלו יכוליםהן4
CNWnVS 

 מנלה תא ץשץ בוראם,. ום
( 

 וכיון ה% טן
 חטאיכם יהיו אם )שם( שנאמר למוטב, להם הפכה שמחים, שאו"ה הקב"השראה

 ריב אח הרים שסעו להב, שאמיובשעה למהפגנה )סנ( אלא "תאלא
 ב'( ו' )סיכה יתוכח ישראל ועם עמו עם לה' ריב כי ארץ מוסרי והאתניםה'

 זכור עסי % שם )שם לך'ונו'עשיתי
י( שם )שם וגו' מואב מלך בלק יעץ!

 או"ה שמחו נ'( י"ב )הושע כ יעקב ולפקוד( ירידה עם לה' ב

 ואטר למוסב, נם הפכה , שמתים י דקב"ה שראהוכיון
IDInl"nE :יים% 

 כיון לריין, בנה על קובלת ומהיתה אלטנה לאשה משל )סר( ד'( שם נשםונו'
ש ד

 והקונים.הערות

 'גקק וכג'ל חסר 3%, כי סנ"2ר כףכרש
 כררי

 "ת ינקד 1ס5לסיס פלסתיס תפג'

 נרדי יוסיפ
 6ח ס' וימי סנדלר :ר פס גס לססווידס, 1'6וור כו''ס)6)ור

 ק
 סי4% )ניסר"ל חי. ט סווקוווות נכל גי':ג21יגכןט י

 כתוו וי""ז!'ר סי6ייר
 ע"ת למסוס עקרו  צרור ויותר סנסור 73וך, סק3'ס 31קר ' ~S,h יופני גרדי דוי , (סלפני
 , ס' 13 נחר  6סר  ~Dn'hlt  סויתר נסיול  סן3'ס ונתר  פיסתיט פפוי  נרדף תיולפי(

 נ סגולך קונס וס סל6 , ס' 13 3קר 6סרסר6'תס
 5"ל היעמיס, ווכל ס' 3קר ו3ן )נח( ו'(. כ'6 )ן"3 ס' סחיר ס"ק נננעת סכשנל,ע,5

 ת~נ"ד, רנו( ת'כס נילקוט ))631 , סור ד'6 )ם 6תר. (ייורט 3ן יוסי גרני 6לע(רר'

bPhכנוו סכר, 1ק3ל 3' ענס 
 עיוררן ,  תיותעימ פלו פ' מזיז )פדה( שלס  תעיפית,  *ות:,יסב(  מס. וויכס 31'לקוט ותנחווו", ונוי"ר, 5קסס6רך, רכיי חסו"

 סמפיק עפ"י ג : נ סצ ערך נערוךי לעס)מנן

 ססו6 כווו ל5תפננס,  ליל ונולי  עכ"ל, לעלון סי' 3נויס עם ל6תפוגנ", hSh לעי"

 OP ,71 ("מ"

-  

 paJ'A, *)"ק
r'9Shpr~t) 

~rthnvvS1ch(r't 

 תוית  פפררס  סיעין, 3"ר 'ודן רי גסס וזוני ונוויר גויר t~ibS פסל למד(  פנג(.סרס
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ען כשב אושור
 םריניה, הבמיל עד שבקת )סו( עברית סה ליה, קמיל הוא דהטתא לריינא,הרין רברי סורחניה מודענא אנא אם אמרה וקמיל, דאין יתיב דהוה )מה( דיינאדהמת
 הוה טעי בהוך הוה כד ליה אמרה עלך, דבריך סוחניה מה , לה אסר דהסלכיון
 הומחה, וזו תשובה זו ואמרו לסא ע' כלו תטהו )טף( דכלום. סורחן מילתא בהרהלית זילי כה, אסר לא, ליה אסרה כלום, לך עבד הוא וכדון לה אמר בי, מבעם)סו(

 . ברה עם לטתפגנה אלא אתתלא
 פרוזרינסא )ע( ששלח למלך משל ברכיה א"ר )סם( שם( )מיכה הלאתיךרתוק

 ופורעין רגליהם על ועמדו אותה נמלו המיינה בני עשו מה 5מףינהשלו
 לישראל הקב"ה אמר כך , ובזיע ברתת וביראה באימה אותה וקראו ראשיהםאת
 לכם אסרתי ולא י עליכם המזיחתי לא , הוא שלי פרוזרינמא שמע חיית )עא(הףא

שתהיו

 ותקונים.הערות
 ;גוייס. 63קס ס(ס סונדל oc, 6תור ונתנתות6 לנד, יורן ר' נסס סו6 תוותקיס חכופ'

 ונווגלצין, ונזפת נמר, וריין ויתיג דיינך רחתת כיון סגי' נף"ר דנין, יתיג רסוסנסרכן
 3וודרס ועין ליס, קטין סו6 כדון ד'ינ"י לסדין נרי דמיין סורתג6 ווודענb)h 6 לן6וורס
 קנת. נסטייס ותתמך יעור,  ומועותל תקנ"ד, ריו( ריכס מלקוט סס, וחזית פ"י, ריסנוו"ר
 מענין לפי כתג וסוו"כ דיינך, דחסל עד דרכת 131י"ר , דתלת נו)"ר נתדרס מנקת,)סו(
 מעירותי כצמר ווסו)ס ~(bPD1 ונתנתווו6 ע"כ, חגר לו תשתי hS 6נל סוותינספי'

 3ו"ר וונעטי )סז( ד'. נ' 6רך ערך ערוד עיין צרכת, נ"ל 61ולי וס"ס. סידנסערס
 עלתך, כלי תווסו )מום 3רנ14. .13עט סיס סלי נוועיס כמסיס ופי' סוDffD1 ,6תנטע,
 נטחין ס16'ס סקנ"ס גראס כיין כך סגיסח6, 3ף'ר 6נל ונתגתווו6, 6קספ*רד, נכףכ"ס
 תו תסונס (1 ולזוורו 16"ס תתמו תיר , 6חיו "ת עקנ ננטן סנ6וור , e31DS לסםספכס
 סק3'ס סר6ס כיון כך וסועות , עיכ גניו עם ל6תפננס bS bnb hSh (1, 6חר 11 ,תוכחס
 , נרכיס 6"ר 3סם( סוו6תר. נסתחלת כן 6תר כנר כ' וויותריס, Ph'1 6ת עקנעד
 סיחן רש P'1h נטור 631111 תקג"ד, רוו( וויכס וילקוט ונתגתווו6,  ללממיררי נכוייכיס

thbניהר "3ל qD1) ו"ח'כ כו', לוודינס מלו סלוחין פסלת לזולך תמל נרכיס 6"ר פס 
 סוו3'6 תקנ"ד רת( וריכס נילקוט )עיין עתק, לר' סס 1DP'W1 פס, סוו;ל,'סלסגימתניך
 פרן  ערך  תערוך 1וי3י  פרוורעווי, )ע( ס'לתדנו. 3סס וחר, ותידרס ל(ס סדוווסונפתר

  פרסמגעי  מערך כ(3, יו  רמזר  h~D9  3ממרגעי
DCJ  סי6 יוניו( וסמ5ס , 1"ר aporrayva 

 )נ"ר סרסטגוו6 ססלת לזולך כווו סוודרסיס נסי וסברס )3עפעסל( סדת כתנ פתיונןופי'
 פ"ס, דאר פי"( נוי"ר יסוסע צלח פרו(דנוו6ות ג' ס6יס( ונס פ' .רות avm ,פת"3

 3וורינס ערי(דינוו"ות סנר 3"1 זולך , פרסטיניות( נטעות )וסס ס'"( פיו גביעיתררומלתי
 טעתה כל c~p קיני; לתוי 31ירוסלוו' SSI1 , נ16ן עוורם ר3 סדור3סס סגי" D~S סיוון תפלס ס' 3ו)נסינ ור6ית' ככלותו(. וגסס "ל ויזען פ' ת;6 כי)תנתוו)6

 כפרו(דנוו"
 חדתה

 עסתי ))ס עיזי דכחי3 עלן PIU'S דל6 דסק3'ס מעיר( על ג61ס (nuc פר(דנוו6דמו*
 nYcc לזולך ווסל ותכיס 6'ר סל"יתז תם 3י עגם סל6יתיך וולסל3

 פרו(דגונ"
 לנודיגס סלו

 )סדר נ6נוירסס כן זווג" וכן כף. רגליסס SP עווודיס olitu סס ונס סוודיכס גניכל
 וסוו6וור 3ירוסל1וי. נתש ל6 ס(ס סוו6ער "ולס סירוולחי, 3סס ג"כ חול( סלסתריח
 עס"י וודגפסיס, עוורם ר3 סנ116 דגרי סרס עלן ליטרת דל6 עד נקים, 6יגי;ולרף

 כעיניך תורס דנרי יסו סל" "לעזר ""ר ססליןי נחודס h~Dn דילן נפסיקת6יו6)ורס
 סל6יוויך ווס סוו6תר וחן לקרותם, רפס מסכל חדסס כפרהדגתhib 6 ימלסכפרחדגוו6

 ותו63 , ודווור hnlp)nl , פכ"ו וי"ר נתדר; תסגס סלפניגו, יופסיקת6 סו6 3רכיס6"ר
 ;0 ונטעות י ס,6 סיוון 16"ת נטור 1)וו63 , תקגיד ריו( וויכסגילקוט

 פרוטגוו"
 פרוסטנוו6, וניל

 (ייוגע כל ק"מ רנס 3דנריס וז"ל סניך סכ"נ סיוזן נרכות ס' נרוקת ור6יחי נלי,וע"מ
 עלן נוטרח לא דק3"ס לגרת פי' תדת6, כפרו(טונוו*[ )5"ל 3פרונטונוו6 לסוי 3יסדקר'
 51"ל ר3ס, ד3ריס נידרס גוונך לst~P 6 סל"'תיר ותםדכתינ

 וי"ר ו3וודרס נפסיקח"
 ק'ס, סד6)עא(

~rs) 
 )דפוס ריס ס' סנדול ספרדס נספר 5ffr רס'י כיון סו)"תר

 כפסיקתך כך6תרו נכדי, סבור 6ח לסטרית אסור ופל: סכתנ ש'3( נו"3 דיקוסט6גדיגס
 ודגרת ואתרתי לכס נתתי ק"ס סל סרסת , גי ענס סליותיך וגוס לך עסיתי עסעווי

 נס20
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 כשב ששור

 בשבתך אלא , ראשיכם את מרעין ולא , רגליכם על עומרין לא אוהה קוריןשתהיו
 ל(. ז' )דברים ובקומך ובשכבך בררך ובלכתךבביתך

 בהמות עתך )עג( , הקב"ה אמר סימון, ב"ר יודה א"ר הלחתיך יטה ]ר'א)עב(
 ויחטור וצבי איל ברשותך, שאינן ואילו , עזים ושה , כשבים שה שורבישותך, עירת אילו ברשותך, שאינך ושבע בישוהך, שלש לך, מסרתיטהורות

 ולהתייגע בהרים, לעלות לכם אמרתי %א עליכם דהררתי לא וזמר, ותאו ורישוןואקו
 והן שברשותך מאילו אלא , ברשותך שאינן טאילו קרבן לפני ולהביאבשרות,

 . וגו' יולר כי ע? או כבש או שור הה"ר אבוסך, עלגדילות
 מאפע ופעלכם מאין אתם הן כ"י( ט'א )ישעיה ,ער( זש"ה נבש, או שורר'א

 ופעלכם )עה( סרוחה, שידיה כרום לא פן פאין אתם וק , בכם יבחרהועבה
 תשעים , המשבר על יושבת שהיא בשעת פועה שאשה פעיות ממאהמאפע,
 טמעי יוצא הזה שהתינוק אע"פ בנם, יבחר תועבה לחיים, ואחת למיתה,ותשעה
 , אותו מנשקים והכל אוהו מחבקים הכל ורם, רירין מלא יפטונף מלוכלךאמו

 הוא, יוני לשון )עז( ברכיה א"ר ]עז( מאין אתט הן ד"א זכר. כשהואוביותר
 כל בה! שכתוב מאותן , מאין העולם, מאוסות לי אתם אחר הקב"ה אמר , הרהן

 פוצות פעולות )עה( כל לוי א"ר טאפע, ופעלכם י"ז( מ' )ישעיה י נגדו כאיןהטים
 לפני שפעיתם פעיה בשכר אלא איק ישראל, עם לעשות עתיד שהקב.הונחסות
 בכם יבחר תועבך ( ז' כ"ר )שמות ונשמע, נעשה ה' דבר אשר כל ואמרהםבסיני
 IaS' לפני הביאו התועבה מאותה מסכה עגל להם עשו בה שכתב התועבהאותה

 וגו'. עז או כשב אושר
 שרים, ובכחשיהם סלך ישמחו ברעתם נ'( ז' )הושע זש"ה כבש או שויד"א

 לטמרונה כהטל לוי א"ר הקרבטת לכל רא? )עם( לעשותו בשור ראה מהוכי
 מצא ולא , בדברים המלך ובדק , הטלכות סנדולי אחי עם רע, שם עליהשיצא
 לל בראש האיש אותו והושיב גדולה, סעורה עשה המלך, עשה טה ממש,בהם

 %ך טמש, בהם מצא ולא ברברים המלך שביק להוריע למה, כך כלססובים,
 ובדק , העגל את עשיתם אתם להם ואוסרים ישראל את מונים אויה כוהיולפי

 הלרבנות לכל ראש שור נעשה לפיכך , ממש גהם מצא ולא , ברבריםהקב"ה
 מהמן בר שטואל ר' בשם אידי ור' תונא ר' )פ( . ונו' עז או כבש או שורראול

מוצלים

 ותקונים.הערות
 נכדי סג13ר 6ת לסטרית ס"סור )וכ"ן , 31קומך 31סכנך נדרך י53כתך 33'תך )מתך03

 ותסותתי כרנוי5' נמי כסר , יגויס nuJr וסיס עד יוכוון ס5"חיך, ונוס 'd~v )עבי .עכב
 13י"ר יתנו נס ונסגרת, עניו וסוגתי "קסע"יד,חק"'

 ונתגתו)ו"
 עכר )עג( סם. "וו1ר

 5חנ)י, קרנני 6ת 3פסק6 גסנ:כסתות,
 פסק" רנתי ינכס.קת"

 נ""ר ונתדרג קרנני, 6ח
 פתאי 5וי ,רני (ס לסגי נוסד 13י'ר SJb 3תגתונ)5, כ"ס , לצין oph סן )ער( וככה.כיכ

"31111
 תגחינו" ושיין סי"ד, רוו( יסעי: 3י5קוט

 תוטב , תליין onh סן ד"א ס5"חריו 3)ו6וור
 תמ"ס ח6פע, וכע5כס )עה( 1"ר. 3יס תרי"ג רת( אתור נלקוט תונ" וכן וס, ע5נס

 מסניף hD סינון ר"ס סי נסי~גסינ עיין . פעיות יו6: נוטריקון vnhn וו5ת דורספעיות,
 , נרכיב "'ר )עו( )ר"מ. סחוקעיס ק51ות chn ע5 לרוו( סי5)ודנו rr~- DCJסת6יור
 5ף. ר, "תר עד תכ6ן מסר נוקר "53 סס. ויכעיס לזוור 31'5קוט 3תנחווו",וויו"
 סי"3 31סוו"ר "תד סן יוכי, לסין סן פנ'ט 33'ר נס גוזרו כן חד, קן סו6 ייני מוןלעז(
 (b'S גס3ת חר6ס וכן ע6, סוו5ס וסיח סן, מחת It?1P 55'י סכן PPb סן נרסיס""ר
 ונזיר 3', ע'ו וסנסדרין 3', כ"ח בחו"ק וכן , סן PPh5 קורין 53ק סכן ס' יראת סן3'(
 פעייס נסכר , קר56 ע5 ת3'"ן ססק3"ס מחתות טו13ת נרכות כ5 וי"ר, 3סס סני" ,"' עע ערך נערוך , טונית פעו15ת )עת( . 3' קס"ד 331"נ סריגי, ד"ס נתוס' וע"ס , 3'חי

 סכסיקח" עפ"י , סקר3נות 5כ5 רקס )עם( . נסעי מפעו6חת
 גיוס 3קר31ית סק5יר יסר

 יגן סור, תתורת עקת ניחיח כ5 וע5 , דור נס"ת יער p'p' כrf" -su 5 פסת, ס5ינ'
 יס , סור נחננית כגור סתתיריס 3עס כו' עג5 ווורודת 5סנריק כחפן רם ןס,נסוט

 ר' )פ( . סרח"ס 3פי עזם , סור קרסן סקדיס סי עורכי 5כ5 תשור 63ורח גתם כ.הודיענו

קיג"

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



עח ששב אושו
 לוסת להם היו העגל אח עשו ישראל שאילו המעשה פאותי *שראל היומוצלים
 את מונין והיו , ריגש את עשו הם עמהן שעלו הנרים אלא ישראל אלהינואלה

 ב"ר יורה אשר )פא( ד;(, ל"ב )שטות ישראל אלהיך אלה להם ואומריםישראל
 וגו' ירע לא ישראל בעליו אבוס וחסור קונחו שור ידע )פב( נ'( א' )ישעיהכחיב מיסוי

 אנכי כי ירעה לא והיא ודכוותה )פר( בעקב שרשו )פג( אלא יוחסין הווולא
 "( ב' )הושע לבעל עשו וזהב לה הרביהי וכסף והיצהר והתירוש הרנן להנרעלי

 . בעקב שדשה אלא ידעה הותולא
 הבקק ואל ( ז' י'ה )כראשית שנא' , אברהם בזכות שור )פחן כשב או שורר,א

 אחר איל ודגה וירא י"ג( כיב )שם שנאסר יצחק, בזכות כשב אברהם,וק
 וקח הצאן אל נא לך מ'( כ"ז )שם שנ' , יעקב בזכות עז , וגו' בקרניו בסבךנאחז
 הלבו ר' בשם ברכיה ר' )פו( מובים הוא טה מוכים, עזים גדיי שני משםלי

 ומובים ברכות, טקבל את ידיהם שעל לך טובים לבניך, וטובים לך מוביםאסר,
 עליכם יכפר הזה ביום כי הה"ר , רגפורים ביום לבניך מתכפר ידיהם שעללבניך

 , ל'([ י"ו )ויקראוגו'
 בשזר רסכנין יהושע ר' )פז( כ"ז( כ"ב שם )ויק-א אסו החת יפים שבעתראויה

 אכסנאין כל ואסר , כרוז והוציא , למרינה שנכנס לפלך פשל )פח( אמר,4י[
 לא , בני רקב"ה אמר כך החלה, רגצשרונה פני שיראו ער פני יראו אל כאןשיש

הביאו

 ותקונים.הערות
h)'P'כ'ס "ידי, ור 

 3חנחווו"
 ר' 3וי"ר "3ל "'יזר,

 חת"
 3ר יודם "'ר )פא( ייני. ור'

 ד3ר vlnSS )יקל סמור DJDnC לסורות כ[נ "ו קור על ג"כ סדרת חסיתך כו',סיחון
 , קונסו דור ייע )פ1נ( .וווסר

 תונ"
 יכן סכס'קק", 3סס נ' דם ערך נערוך

 ת31"
 נילקוט

 "מר -ptnlpnk נכל וסוס ספטיקת6, נסס רע"3 רת(ירסיס
 ס3'"

 סכסק6 מעיורי מילקוט
 "ו ת"ר נגדו תנ'ץסז6ח

 תגחיוו"
 5ת ט6 , סוס נרקיס יק סל' נסערות סיתנק' כתו

DC
 סיס , סילקוט 3ע5 סרג לפגי מסיס י3ל', לדעתי, נרמס לכן מקתי, ע5 סעש'קת"

חסרם
 מפסק"

 פסיקת" זיין -k-K סוו"תר SPI סלת,
 ס3י6 ל6 לכן נעריך 0תג6 כתו ,

 ס(ס וסת6תר 'ותר, 65 מערוך מסני" -IDpk סיו5נור רקפס
 תונ"

 קודן נתקר"י גס
 .ס"יוינסתסר'י

 )ח""
 די פית

 סתוססי , 3עקנ שימו )פנ( ספםיקת6. 3מס b~P) ל(
 כי ל,ס גירך אין "חסנת,, ית דוקרו נחלתי נוססו תרנוס מרווית 5סון יסו6 מסכחג
 ת"ו )מס סריס תדומ וכן . י'( כ"ס )יכעיס נותנן כסדות נוו6נ עדון עברית, וולססי6
 ייעו, לת "וחי עיזי "וע כי ודכוותס ~ס לטן' חסר ידעם, ל6 וסיף ודכייחס )פד(ט"ו(.
 לנכון אגרור יד0ו]3עק3, "ל" 'ודעין, סם יל" כ"3( ד. )ירסיס ונר. סרס סכליםנניס
 ספסיקת" עכ" "נרסס, חכות סור )פה( *הסכ6רד. 531",13~ר,

 )קרונה( תקניו יסד
 61(כ" עדי ויסו 6ל0 מלמת רי13י יער( חיתו קל על "( מפיוט פ5ת, 50 סניליום

 ל)11
 סקלות לסטי-נריח 5ס(כ'ר עדי, יניסו עז, גמ3 מור "לס, פלמח ור"ל עדי, ס05תסרית
 3מס 610 ומס כס"ס, 33"ר גמגם ת35י, ר 003 שיכיס יי )פו( נפי..יסריי"ס. מסעיין
 6סר tosc וויתר (ס יפנ' נוסד נוי"ר לף, רס"ר דפכנין יסומע ר' נפז( לנד. תלנור'
bS

 גונג"
hnptDn) "% וגס , ו3תגחות6 "קספ"רד נכ"י% nuJc מינדק כדי "ל" 'ווים 

 ילדעתי ע"כ, 51DD (ס סרי רוס דגר 13 נוונך ס"ס 0עדוק :יי 'תיר ונעת k-nSרק, גתן" וי"ר 3סס תרנו'נ רת( ספ "זוור ונעקיע 3וו"כ, tffP תחוס כלו מס וסינוורכו',
 ע( 6ו ון3 "ו מור על 1111*3 "קרח, סוספס סי6 חתן דתנען מפ 13"ר סת"תרנס

  l?'D פ'1 גפור גפכרי  ועיין כוי.  רוכן  יוגף תען יתניגן  יופן לייג6 פרט וכי'5 , 'ולדפי'
 כמנולי יונקתי . כו' לתדיגס סגכגט לוולד  תנן  )פח( . VD דופן 5יונ" פרט יולד כ' ,קכ"ס
 רפס סו6 0נת ?רנליון ולי  ?ר3ליתיס, רפס י(.5 ק"ג( סיתז ססנית )ערוגס כ"ימלקט
 SU'1 ענר כן "ט 56" קרנן סוס רזית hSn פירורו כך 6ל6 רוגם לגו סחוגקרלנות
 ונפורם סו" וכןמנת,

 נפפ'קת"
 0גכגפ לזולך ויכל  3יר'5, דקכגין לי כ0נ "ו יסור

לתייגם
 וסוני"

 סך חחים סנוטרתס פ3' מירקו עד פגי, ירש hS 6וס כל מתר, כרת
 מ3ת, hSJ (' סכין מנת,  תלע 5תענור ער  ערגן לפזי  תקרינו Sb  לשריל, קקס'ס"ער
 קרוטשיי רייס שזו 5גך ז מגת גן* תיגסולק

.. hle-~ סמתינ! oltm סם sp רנית %מון ,
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 כשב אושור

 ואין )פם( שבח, בלא שבעה שאין השבת, עליו שהעבור ער קטבן לפניהביאו
 . שבת כלאמילה

 ברכיה ר' כיה( שם לשם אחר ביום תשחטו לא בנו ואת אווזו שה או ישרר)צ(
 צריק, יורע "( י"ב )משלי ברמהו נפש צדיק יורע אמר, לוי ר'בשם

 ורחמי , הבנים ער האם חקה לא ( 1' כ"ב )דברים בתורתו שכתוב , הקב"הזה
 רמשה בנים על אם י"ר( " )הושע בו שכחוב מנחרב זה שם( )טשלי אכזרירשעים
 בנו ואת אותו שה או ושור בתורתו שכתוב , וקב"ה זה צריק, יידע רזא)צא(

 י"ג( נ' )אסבר ביה דכתיב הרוצע, רמן זה אכזרי, רוצעים ורחמיוגו'
 שהם לרשעים להם אוי לוי א"ר לצב( , וגו' היהודים כל את ולאבר להרוגלהשמיד
 טעצתך, יפה עצתי אוטר ואהד אחד וכל , ישראל על רעות בעצות מהחכמים)צג(
 שאביו יורע היה ולא אביו בחיי אחיו את שררנ , קין היה שוטה אומר עשוכגון

יפרה

 ותקונים.הערות
 סלקט. ווט13ל' קיג1ר סו" מתגי" כי וידוע "'(, סיוון רנת' 3תני5 כן תונ" וכן עכ"ל.'רגם
 רסנו סיוון "1'ח 3"יוזורן

 ס3י"
 כרן ונס ססנ"תי. לפ"רר וכוון סלי(ט, ססנולי 5ת נ"כ

 סת"תר ססני5 י"נ, "ות רס"ס סינון סי יו"ד נט'( ועיין נכ"י. מלקט ססנולי ר5סנ'י
 b~v ו)'ד דף תזריע נ(סר ועיין . פכ'( וחר נססס(ס

 גרעי"
 כנחנך ד" וקרננך ))סיוונ",

דקרנג"
 ד" דנעיר",

 , ')וים לא'
 זד"

~PS ,ופיוס דכתינ יגויס t)fnc~ נוויי ירש, ו0ל6ס 
 לקרננ" ד* 'רג0 כיין סנת5 תר עליס ד5ענר כיון פנת" חי עלים 3))ע3רירנס

 1ד5
 דנריון ר(5 סנת 5100 לגני 51(דנון ד5תדנק ננין "1)6'לקרנג",

 קדים"
 עחן וכן ע"כ,

 ניס ל"תיסנס ננין 15)1 חכת יתיס מנעת ~זי0 ש'נ( נ'6 )דד לתורנמר
 3ל" תילם ו"ין )פס( כו'. חד סנת עליס חסרי כד ניס יתקייס ונסס ניסו"תקייס חיל" מסו"

 ס3ת,
 וי"ר, נסס תרונ"נ רוו( טס "חור ונילקוט ותגתוו)", ונוי"ר3כ"י."קספ"רד

 נוול"
 5תר

 ערלתו, 3סר יווול ססוויני 31יוס 5דס uncn 3סו)ס ותספט "דם תרפט עסק ""ר-(ס
 על דרסתו סווך ינתק ור' לסי "מס לקרכן ירנס וסקנס ססת'ני וגיוס נסתמי,ו)ספט
h'D"דקר 

 ס(nnhncl 0 כ"((. כי3 נויקר5 ירנס וסלמס ססנויני גניוס
"311( 

 לתעלם
 ת"ו)ר נו"ר גוסן סס3"ת' צחק פר' 0וו6ו)ר סיוט בחר , ס' תוס'ע 31סת0 "דסעל
oScתעלס "יני ע"כ נ"תס 1"ס קרנני, סו5 ונטונס נרצן קרנן לפני סנ"ת "0 "כלותר 
 1"ס קרנני -h~k ונטונס נרגון סנ"תס "ס סקנ"ס 5וור לקטי ונסו ל"ן', לחתי קרנני"Dt-'~h 4 ומחרת יסר"ל גני "ת גו כיח( )נווךנר ודכוותס ל6' 5סס "ל" לפני סתקר'3לך

 0)ושנ ולמרי תיקין, גריך לס'" "סס ""ל5 וסלסין . ע"כ o~s" חינו למסי סו" סרי3"6%
.D'ptPV)1 ל6 סגו 51ת קותו ס0 "ו וסור )צuncP ,יורע "תר 3סר'ל נרסיס ר' וגר  
 סקנסס סל תדווחו סעיסס .)ופזי ד"ס ע"5 כ"ס שנילד נתום'  עיין כו'. כסרסו לפסאדיס
 3קד61ת6 סקליר, מיסד ווס על וללחנן, לסר"ר קסם ת"ל היריח, "ל" o)tb ומןרתתיס
 סרק דתן))ע 7Ph ניוס תסחטו ל" 133 1"ת "ותו ניקו פסח, סל ל ניוט פולריסס5גו

 עסעע  "'ך כי קולס יסות 1 עכ"ל נ~ירס יל5 צילו וכוי נוו וצת  לותו על חסססק3'ס
 ספחט וג'ל. סכתנו פ"ר( )מיתן סס תוס' נפסקי ורבתי ננו. וקת "ותו נדקו תן(ס
VD'נגו 1"ת 16ת1 נדקו 

 ונוני"
 ותנץ tO'nP1 סמן ווסתע בסתתו )פס נדיק עדע ספסוק

 -h-s (ס, uncn נסתחו גפת נדיק 'ודע ספסוק 6ת מפייטן מסני" k-Wn כי)ודנריסס
 נקדוסת סתוס' נעלי לפגי "מוש גוסח5 - 5יפו5 וסיס . כו' נט וקח "ותו נדקותלחין
 תקודר על סקליר זנר' ו)יוסד'ס חר6ס וכלנסרסקליר,

 מפסיקת"
 נקדוסת כי ו"1 מלפגינו,

 נפסקי hltnc כסו קתtspJ '61 לכני כן סיס סוס, תפסוק (כר כל "יןסקל'ר
 חוסי .

סס,
 ומפסיקת"

 נתורת1 סכחונ סק3"ס (0 נדיק, יודע ד'5 )צא( צדנרי0ס. סעד 0י5
 סנ(רח 0ררס לענין ונקות ותנחות5. "קספ5רד נכ"י כ'ס ונו, נגו 1"ת אותו סס 16וסוד
 "3ל "תר, ניוס ונסים טד לסרוג ננסר כ' תסחטו, ל" ננו 51ת "1ת1 לעותת סיתםמתן
13י"ר

 פוג"
 וטעות יולד, כי ע( "ו כסג "ו סור סכתונ תסחטו ל" ס0 "ו וסור 3תקוס

 לוי ר' *תר )צב( לוס. (ס יוזננדו ונחס סטן לאכזריות ענינם וגס כי סו6, לעעיסנלוי
 תקפ"ג רתז וכריס 3'לק1ט 1))531 ספלך סופרי רקר"י פ' לסתר נתדרמ שנס , לסס15י
 נעטת עתעסקיס "קספ5רד, וכ"י ונתגחות5, נוי"ר, תתתכו)יס, )צג( סתגקות".נסס.

רעות
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עכל כשב אושור
 אבי אבל ימי יכרבו מ"א( כ"ז )בראשית אלא , כן עושה איני אני , וירבהיפרה

 אבי אבל ימי יחיבו שאמר , עשו היה שחטה אמר פרעה אחי. יעקב אתוארונה
 עד אלא כן, עושה. איני אני אביו, בהיי ורבה פרה שאחיו יודע היה ולא ,וגו'

 כל כגב( א' )שמית הריר , להון מחניק אנא , אמתהון כורמי תחוח דקיקיןדאינון
 הבת וכל שאמר פרעה היה שופה אמד הם! וכן וגו' תשלי:הו היאורה הילויהבן
  עושה איני אני , מהם ורבות ופרות לאנשים, נשאות שהבנות יודע היה לאתתיון
 ביום ונשים טף זק! וער מנער היהורים כל את ולאבר ולהרוג להשמיד אלא ,כן

 שוטים , כן לומר ,תיר לבוא לעתיד ומנוג גונ אף לוי א"ר י"ג( ל )אסחראחר
 שיש יורעין היו ולא ישראל, על רעות בעצורי מתקוממים )צד( שהיו הראשוניםסיו
 לקמרונם מזדווג אני בתחלה אלא , בן עושה איני אני , בשמים פטרון )צה(להם
 נומרו ורוזנים ארץ מלי יתיצבו ב'( % )ההלים הה"ר , להן מזרוונ אני כךואחר
 עושה שאני חייך להזדווג, באת לי רשע רקב"ה, לו אסר טשיהו ועל ה' yp'יהר
 ביום הלחטו כיום ההם בנוים ונלחם ה' ויצא ג'( י"ר )זכריה הה"ר מלהסה,עמך
 .כנבי ה' י'גן מ"ב )ישעיה נחיב )צו(קרב

 יריע קנאה יעיר מלחמות כאיש יצא
 יהנבר. אויביו על יצריהאף

 יוחנן ורן לוי ור' פנחס ר' כים(, כיב שם )ויקרא לול תודה זבח תזבחורכי
 ומיין , במלין הקרבנות כל לבא לעתיר )צח( אסר, דנליא מנחם בשגר)צז(
 במלה אינה תודה והודיות , במלים ההודיות כל וכן , לעולם במלה אינהתויה
 קול כלה וקול ויון קול שמחה וקול -ששון קול י"א( ל"ז )ירמיה דמ"רלעולם,
 )תהלים אמר דוד בן תודה, קרבן זה תורה, מביאים , ההודיות אלו י אתהיו . ה' בית תורה מביאים הסרו לעולם כי % פוב כי צבאות י את הורואוסרים
 זה , הודות אלא אומר, אינו הורה לך, תודות אשלם נדריך, אלהים עלי י"ר(סו

 חודה: וקרבןההוריה,

 . כשכ או שוי פסקאהסלת
 ותקונים.הערות

 וער,  6קספ6רי, ככ"י  פחעופנויס, ךצרן  ענוס. עעוויקיס , [ס (כריס ונילקזטרעות,
 tnh~a סססק6 נסס ד' פטר ערך נערוך עונק פטרון, )צה( ))חעסקין. פסיו ,ותנחות6
 נסוטנסערר(. וסרקליט וג'נין ו)5ץ עגינת עש"זנא, 8טמסע61ינ ורונית 'וניחוסתלס
 לפגי ס(ס פכת31 ת%31 , ות)חות6 וי"ר, 6קסס"רד נשי י6, כג13ר ס' וכח?)צו(
 ס' וסיס ט'( י"ר )(כריס חפן כח? תס סם, סייס )ו(כריס סכתו3 מתר שכריס.סכת?

 ר' 3סס נטעית 6קספ6רד, ככ"י , דנ5י6 ענתס ר' 3סס )(גז( . וגו' סררן כל 5Suת5ך

  עישור סלט 1נע7רס 31עמ(י עיט, נוער גסגק סקר3גזת, כל 5ע"ל )צח( 7גל'6.לו'
 וסעסכיD"D~ 5 ת"סנס, תען פסיק עווור 5פ' נפי' 3סרוו43ן יעי? c'p. ק', ות(תורניו,
 כו'. 5עו5ס sua קינו תורס וקרסן 3ט5ין סקר3נות כ5 רנותעו, נבתרו תס סוד תסינק
 סרניעי מעיון "נרננ"ל, לסרג ויסיתו וכעותועוין

 ס1י
  פפלופ 737 ס?טל סכיונרן ס"ין פ'6

 )ועל'כס, תרחיק סגסת' ו6ת כח"ן. הנסרס, ס36ן ל3 מרע '5ה Ihc SD31  6ל6ספורכן
 , תט6 "תס על ס63יס סקר3נוח רוני (תנטלו ושע נל3ו, סנסון סרע יגר (סו6חז'5
 . סטו3ס ע5 5ס' 5סו7ות ס63 סקרנןזיקת

4;==ע,שש=-
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