
 י'. א ק םמ
 כשלח.ויהי

 אויביו נם איש דרכי ה' ברצות )ב( י"ר(, ינ לשמות וגו' פרעה בשלח ריהי)א(
 רעייא )ר( רבלב, זה. אוסר מאיר ר' )ג( י( מ"ז )כהגלי אתו,ישלים

 נבח שרי לפיכל, ריתבון כלבא חנפניה )ה( מיניה, ואכל חיוויא אתא חלב,חלבון
 עד נפשא, ליה ועידון וקברוניה, )ו( ומת, ואכל לסופהקם אתבוננון, ולאבהון,

 . דכלבא נפשא מתק-יאכרון
 א"ל , לגביה כלב" ואייתיב נברא, הי גביה ואיזמלן , לקסרין אזל אבהו -ר')ז(

)
 חר ליה, שלים אנא סני טיבו מרי א"ל לך, שלים אנא בזיונא הדין כל

 ואכיל וקם איתתי עם ימישכב ובעי מנהון חר ואחא לקרתא, שביאים עלוןזמן
 אתבע נס איש ררכי ה' ברזות אופר, יהושע ור' )ח(ביש".
 ואכל, הירא חעיא אחא חוטא, יחק נשו בר דחד )מ( הטז?, זה אחו"ם4ם

רעדתה

 ותקונים. הערות.
 "'4 ל"6 )תט5ס כמיתרס פסק, סל לסמעי סחיס קרזלת י6 3ם5ח, וסי)א(

 סירס *תרו , פסק ט5 ל מנעום 5פי ופירם" נסלק, פסי קורע מסח, סל ס"קרץע"ט
 ספסק" סתתלת נרטת: נב( סיס.על

 סרסד"ל נשי חסר ,, etPShi "זורו עד סטת
~str

 לוועלס, ס5תרת' כווו
 נפסק"

 ס(ס, סחסרין יח תל6ת' ותכי . nSc3 טסי ספק* וסתחלח , 6חריס פסקית וססס(%ר, פסק" סיד סוס, סכ'י תן vnc)t קכזט, מערס וכור

 נירמלתי נמנח "ומר, ונגיר ר' )ג( "קספ6רד. ככ"י לנכון ג"כ וגוונך כרווולין כ"ינותו
 תל3. תלבון רנייס נטעות 6קספ6רד נכ'י תנ3, מל13ן רעייך )ד( ס"נ. סוד פיתתרוווות
 ונונס, ו"כ5 נח[ וג6 י חלך ת135 רועים וסי . ןס ו3ירו[לתי 5פגיגו, ססו6 כווו מסונץ

 ננסחל13 י6כ15 לOk-5 53 קרינו( לננוח, סמל לתכול, יו[3יס ססרועיס סכ35 ר6סוכמסר
 לוו(כרת קטרו SP ניון 5ו וערו וקנרוסו וזות, נענתו סו" 6כל וונעיס, o)theוכר6ונצ
 "נל "קספ"רד, נכ" נס כ"ס כלנ", חנותיס )ה סכלנ. תננת נקרץ סיום ועדעולס,
 סס,נירוסצווי

 מנוסת"
 וקנרוניס )ו( . כקון נ3מ וויתר, ייכלין "תון כד ניס, עסתכל כלנץ וסוס

 ליסוענדין
 נכ["

 נסוף sr~- לוגמנו די כסריס וסרג 3ירו[5ווי, 6ינט סיס מסייס כו',
 סרועיס עדרית, נסכת ת'רוסלווי, ס(ס ססכור סניף י'3 סיוון נתעבות סוועריך,סמרו
 נינת סווחיל St)hS, סרועיס כ[נ*ו רו"ס, סכלנ וסיס כתגו, 61כל נח[ ונtJSP 6תללו
 סו" קם סגיני, ל6 וסג( יאכלו סל6 לינורנסס,

 יסרועיס ונוסיך ו3כס.קת6 , וזות ויוכל
 וסיס קברו, Sv נעת 15 31ג1קנרוסו,

 נפר" נקר"
 חסיתם סריסית עיגיט עכש5. דכל3",

 ונותו, "כלו ססרועיס ססכוינס ח[3 סס, 3ירו[ליוי יפ"כ ינעל ספת. ספסיקח6לפגיו
 י3כ"י נירוסליוי, 5קסרז, "(ל 36סו ר. )ז( סכלנ. על וווסנ רק כן, 6יגו631תת

"קסע"רד,
  מסיר  כולס , סת'ק תום עלך נס 3ר זחי ע6731 "קר 0;ס מסעור חוג"

 ת"וור על וווסנת ספת סווע[ס נס כ' נכין1 יותר סו6 ערטולי 3כ"' פס לפנינו6[ר
 לקסרין 6(ל 11736 רי 3ר6סו 1DP סס 31ירוןלווי . סכלן על 6ו'3יו נס סדרם 1)6ירר'

 3('ק גניס,_6'ל כל63. ו"חו3 ר3, חד (ווין גן 3ר חד כן, סו" מסוסניי
 6ג"

 י, חייג
 פחתי, נויגסנ 3ע" תנווון חד  ליס "קרתה עלין [ני'ן ליס, יומלט 6ג6 טינו ר63'5
 סס נתעריך תו63 ס(ס סת"מר ינס "'חתי, יוינס םנ'ל לתקן ים ולדעתי נעיי.מכל
 ססכמ לו  יער 45%, כלנו  וסופיו לקטל, "חד חכם סובין "חד "ין ת"ל ענרית,נלסון
 לכנרו,  6לt'n'CD 6  י13ופך ל5  פ"י י"ל 45ליי  סכלו עונים פיחס יךי לתסיינפי  13ייןוכי
t)hcקסתי, "ת לקנוס רנס תסס ולחד לעיר, מלליס נכנסו 8חת פעם כי נכטדו, חייג 
 פיח תרופות נירוס5תי יסוסע, ור' )ח( עלל. וניניו סלו סונר 61כל סכלנ (ס עליווקפן
  דוור  יווי%ל ר' פנ"ד, רק נ"ר וכזוורן לוי, נן יסתיע .ור' סגי' 6קספ6רד ונכ"ס"נ,
 ולכגיט , נכוון 3ר ינובל 6'ר סני' סס 'רש" ונפי' . מנח[(ס

 ווונ"
 סוו"תר רס3"נ 3סס

 רפר 4ץ( 4י. 3ן יסולע ר.  3פמ טוי  סם,  ונמררת סטור, ער (ס "ים דרכי ס'נרטת
 4ןנר

 פסיי
 נתם ינ6 , מתק,סוס 1pb 6ש וט' תמונם. סוסון יעמפ5רר נכיע פועי,
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פ בשלחויהי
 לאספו , אהבוננון ולא , עליהון עקרא מחרחר )י( שרי דביתא, היוויאחמתיה

 אשיע, ע וביתו ( י י )מיכה ביתו אנעף ט אי אהבי דכחיכ , אשץע זה אחוישים אתבע אישנם דרכי ה' ברצות אטר יוחנןדקנשיהפומ.~א(ר'
 1סעשה )ע( כחבר, חבר של ואשתו כלמטס, למטס של אשהו הרען דא"-,יב(
 מצא זק לאחר ראשה את לההם וחייבו 6"ק, בעלה על שקבלה אחתבאשה

 . והרנה עילא )יר(עליה
L~e)'אצבע נם המוב, יצר זה איש, החף ה' ברצות אבד, יגן בר שמואל ר 

 חביו עם טזו אדם ,כבעולם במהג , הסע יצר זה אהה81לים
 )ט"

 'טחים
 ועד טנעוריו הארם עם נדל וזה , וחיבה אהבה לו קושר הוא אח'כ שנים,שלש

 בהוך או מ', בתוך וכן , מפיקן שנה כ' בתוך לר5ילו יכול הוא ואם )יז(זקנותו,
ס'

 ותקונים.הערות
 וזווגו, ס"נן'ס י"כלו ל3ל עליסס, עפר לספך וכחל סטת, נחס ור"מ זומנו, 1"כלמסר

 עניך גס 3ר מד 0ס, תרותוח 31ירו0לתי לתוכי. ענפו "ת מפיל , וו3'ג'ס 0"'נסוכרקוחו
 , 3'ס ווסתכל דנית חיו'" וסוס היניס, הכל דטור hnb1 b'YP נייוזיס, נו תתיק"וס
 עפר, עליסון יותרתר וישרי היניס, תיכל נייחי גני"תון

 Sb)nc ר' , "ים דרכ' ס' 3רניח פנ"ד. רש 3'ר 3ווךרס ס(ס סוו")ור נכנס וכןע"כ. נוהי גרוויס וקלק "תגונן זל"
 תג" סגתם, זס"ער

 ר'

 תלסק"
 vnh נגחת ושעכס סרוס. "תר DtOS סוס סגתן "ותר

 ל3ית, סכר יוןשרד
 111ג"

 ו"כלס סוס, של קערם
 וסק'"

 330'ת נחס ורקס נתיכס,

 3יח סל -CP)k ינ" . ס:ת0 "ותו 0ינ" כיון , לי לעיווד יכול סיס1ל"
 ותיל"

 , עפר "וחס
 מס 13ודר0 ולדעתי .ע"כ

 ,תנ"
 ר'

 תלעת"
 "חן מוסעת סרוס" "תר לסוט סגתן "וזור

 תדרס, cr~h3 כן 0תג6 סי6ס~עת'קיס
 סווע0ס sv "ור ומופעת 3"ור, תוספות "ך וסו"

 נתורה לרצי -DP1'Pk 3פ" ועיין . 0ס 3וודר0 חסר סכלן, ומעסת וו"'ר, ר' 1))"תר .סרת
,oc60וופורן כווו ה"ל ספסיקת6. ססני 

 נפסיקת"
tnlbr h'~k-C D~h גחם נקערת 

 ותפורת סס, עוד וכן סיס,תרז
 נפסיקת"

 נפסיקת"ע לפנינו "1ל0 כו,. 1ל"'6יחרני0
 , סס 3וודרס תמס חדי וכן "יחרגים. 651 סלמון געל"ל"

 ס3י"
 ספסיקח6 003 סוס סוו"תר

 סווע0ס נוך רציתי כפסיקתך וצל3"ריכות,
 וניפ"

 סוס 3קערס מסיס סוי, סכי דעינד6
 לנרן רגם וסיס מכית 50 סגתן ורקס י לתוכם 6רס ומקא ססר, 4ן ירד וסגתםנשחקת
 יותר סיס ססר וזן ס3" ססנחם כסנדו, לעוווד יכול סיס ול" ססר, ווו ס63 מנחס"ת
 נער לסנחם וסיס ס3ית, לנעל 6וס3 סיס סגנית וסננה הנניח, "1ת1 )ון וחזק,תריץ
 0ס, אסורס עוד כנזוז, נניייסכלו סל" כדי עפר, ס"יכל 6ת 111ל6 סנית, נחס ירד סיחן סי" וכיון מנית, גגי0י"כלו

 כי' לגניס, נרווי' לס11(רק מניתן נני "יתרנ0ו 1ל"
 03עת לו יוסייע סיס מנחן qhc "חי, יםל'ס "וי3יו נס "י0 דרכ' סי 3רגות יאכלו.מל"
 3"ר.כוח סמ"רר סיס וופסי 'די 3על סר3 לפנ' כנס תר"ס חוס סכסיקת", על5 רניןעת

hnptDDJ. )ו('ל תר, ערך נערוך ווינ" תתרתר, )י 
 3ססיקת"

 עפר", וותרתר נחלק ויסי
 ר' ד"רר )יב( סוו"תר. 3ר"0 ווקוווו 0ס 33"ר ייתגן, ר' )יא( ts~)P עמר תוליךפי'
 "קספ6יד 31כ"י 0ס, נתדרג חסר (ס כתגר, ק3ר סל לסתו י כלסטס לסטם סל "סחוייתכן

 כתנל ח3ר "0ת וסוו"ו)ר כליסטים, ליסטים סל נ"ל ן עליסטיס סטים סללו 1ncbנטעות

גוונ"
 על 0ק3לס 0063 וועוס פנ'ד 33"ר 3"0ס, ויועמס )יג( ש'3. ל nivt)c נ3נלי גס
 נתדרש לרס"ן סוויותס נפי' ר"ממ, 6ת סתר "ד וי"א רקמו, "ת וסתת לסלטון,נעלס
 ,0ס

 ס3'"
 "ת

 מפסיקת"
 ויופרז ח'ל

 נפס'קת"
 לפי וסרגת,  עליס  t-stv  סריין  הלל (תן לצחר

 עול עלילס, ט' עיל"' )יד(  י0"'. 3סס לע"כ ג"כ 1תו63 ע"כ, נעלס sv חאלססל"
 ר30'ג )פץ( עלס. pv3 מוו ס', 1' וכדניאל tk~SP שרת ו)תורגוון עיין עיל". תרגס"זן,
 צער רס3"ג ג"ל מרע,  ילר  ןס "וור, לוי 3ן  יסויע רי פייר,  ניר נידרת כו', 3רגות"וזר
 מערס לעיל ועיין שרפ,  ילר וט  יפי  יטלימ  לויני  3מ  סמון, ?ר ~פ  יט דרכי ס'נרגזת
 ואס )יז( יכרך. תניס מלס 0תיס סנוסח6 "קספ"רד 31כ'י 33'ר, מניס, פלש  שפינן )מז(ח'.

  תיגו  ואס לסש5ין כונס ייוס יום ינכל סנוס', 6קסע"רי נכ"' כ', נתיך לסעילו :כולמו"
  תסיק,  שלפ טטי6 נתוך לספלם תג" , 0נס כ' גחוך 1S'DW 0גש, ל נתוך lbtnobפטל

נתל
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 בשלחויהי

 בכהונה .ששימש ע"נ, יוהגן על עליו אסרי )יח( מוחו, יום עד , פ' בתוך או ,ס'
 תאסרנה עצטהעי כל דור, שאטר והוא ק, נעשה ולבסוף , שנה שמוניםנרולה

 שונאך אם(עבעליו,
 כ"א( כנה )טשלי להם נ )

 )כא((
 תורק, של טלחמה זה

ע4
NDYI ברכיה, וא"ר ישלימנו, )כג( אלא יש%, תקרי אל )שם( ל4 ור-ישלם 

,יבוש
 נ''

 : ו'(
 י ן " 3ויומ

'rtDI 

 "',ת,ר:ןד,'י

 ''להיי'
' 

 'ש.'ס ,ן'1', ונ
 פרעה, אצל סשה שבא כיוןאתונוצא

 ף
 ויעברונ עטי .ה ם . * :ו

 ידעתי לא שאטר וקפה ב'(, ה' גשם אשלה (א ישראל את ונם את(י ידעתייא
 יט DISW9, (4ןסי%הגתימועונ:אי ט" י"
 ג'( סקו )תהיים אויביך לך יכחשו עזך ברוב מעשיך נורא מה לאלהים אמרו)כו(

 ותקונים.הערות

 סונ'ותס זפ" . טס 33'ר חסר (ס ' 'וחנן על עליו "תרו )יח( . תפעו טנס כתוניסנתוך
 טס5רט~

 סל"
nhr 3מס 

 מפסיקת"
 ס3" וכן ,

 ספסיקת". דנר' רפ"י נסס טס מת"כ

 )כא(' ט'ף סת"ך "ס3רענ e~lc וקוו( מסיסגוסח"ז מסד נ"רחסרו%
 י תלת זס

 "קספ"רד, ונכ"י סם נגירתורס,
 סנוסת"

 כלקווי, לחווי לכו סווד'6 תורס, ס5 וולחווס

 ר י מסקלחסית"
 סורסל י וחך"

bns מ חג, . ססן:ג ייפחווי 'נק"יעשו ה  

 עכס. OP5 כמתיכת ס1ר"תן ע5 תוך י ת5תוד נעלי"5ו 53קת', לקחןלט
 וולתווס עיין לחס תלת סדרתו סדרטס כעגתוילולי

 וסו"
": סס3"תי, גנו תורס סל כלתוותם

3 לש4,
 ק

6תנ

 ]' י1 סק בל:יעע,ם1%1נ:3תן2ע:בזכין
 כרי, ער סוס  סמער* על  סררמומ גל "חרי, רון )כה( גיכסי. רנויי ונזוין 7"ת'ןסועגח

 ס' נרנוח ססיוס 3ע13ר סן ס"ס, סכת31 על סדרנות כל סס 3"ר מנדרס ונססוס,

 "תו,ם"1ץוט4ס
?hhlp)c 

 ( ) ק "תמין כי מ,

 'ן נעל נסג' stPI מקברתיכתו
 ק

 כר, ל"לסיס "זורו נריני תגחוונ6 ר' פתת כך סזסנוו"וור ספסע* 5ת ספל  נתלת(  ויסי )פסק"
 ו3פסיקח6ן

 גתנ" לפנינו רנת'
 נמלח 31פ' קפ"1,רוו(

 ק
 3ע"וור פ"כ, טוו"ר נוודרס נסנס וכן , ס

 ד'"
 י ק

ק צוצ ג וכן otk-5hS,זיוורו
1 

ת
,

מקת"
 ט. וקע.סס ות וווקעיס"וקע.ס ל4'קס, "ת הלנל"4ש :יאש,ורם
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פא בשלחויהי
 אס צולבין והנצלבין הורגידם, אח הורגין הטהרגין , דירך מנגנייהשון דהילין פה , מעשיך נורא מה אישר, פבא לפעלא )כח( אמרו יוחק א"ר)כז(

 היאורה הילוד הבן כל שאמר הפה , שוקעיהן את שוקעין המשוקעין)ל(
 בים ירה וחילו פרעה סיכבות שנאסר לים, הושלך , כנב( א')שמות

 . קמיתא דכוותה קימעה שאר )לא( ד'(, ט"ו)שם
תחת

 ותקונים.הערות
 ריו( שלח ונילקוט [ס "סתר 31)וןר[ , וכריגולי 5קספ"רד ככ"י וכ"מ יוחנן, 6'ר)כז(
 ס"לס, סוולות [חי חסריםרכ"ס

 31[וו"ר פיט רנתי י3עסיקת"
 סגוסח"

 3יס עקגן א"ר
 נאתר קלו, רוו( 3" תלקוט כ"3, ווותור שו,ט וגונדרן סנליל', יוסי ר סל 3ג1 "ליעזרר'
 "יסר, hJu לפע65 ללח( ןס. ג(כר ל6 יותגן ור' חווור, מגלילי ר"י סל גנו "ליעזרר'
 "יימר, 3[5ח ונילקוט יסר, מס, 3" וכילקוט כריגולינכ'י

 יקר ונןוו'ר רנתי וכפסיקת"
 "זורו 3טעוח "קסכ5רד ונכ"יכחך,

 5סעל"
h)u Sh 

~lh1C' 
 סוועתיק ערס ,יצר" ס)ועס תן

 ירו[לו)י ל[11 ואיטר , כחך ייצר לו ollmb טונ לפועל ופי, tSh וזלת וסוסךי[ר56,
 כתוסוס

 וונננייס  יילון  )בס( סיר(. סוף פייס !ניעיפ לירוילתי ייתר יתר ופרלי
 , "קסס"רד נשי כ"סדירך,

 ונס.
 וס. פטר  ומפ"ר, רבתי,  SJh  hnpte~s 3[5ת מלקוט

 %לגיי כרפוליובכ"י
 %לבלי%. י"ל

 תפבולס פי' ~VaYYaro, יובית ~h'k מס%לס  פגלון,  ונערך  3פומפי  וע.!  עריות, ופינשיפ. והסי bpon  ספגויעתי. בקנז  מלגבין  ערג  נעריך ופוני
 "פי  לריס  נקית  ילעוט ונגל'ון סתג"ות" ,עי' (or1 סם נ"  לקוט  ובגליון ערפס,ופרכס
 ac.  "סתר ונתלר[ תתג'"" !יפסמעופ

 ווונ"
 15תות "פירו[ סוודר[ תוך "ל פגינוס

 ס'" 0ינונית וסוספס[לך"
 "פי, סתפר! כפב  u')c  ,oc ומגודרן סוועתיקיס, ת"תד

  ב%רר!ימ, !גורס סןימ וס%לס  כלכון, -tSk פפבו  ועלססבסגופיך",
 נ"ר  עיין  לדיג%י

 "ין alh ע"כ, ווויתס ווכס ענין וו[ווע נערוך סוו"כ וכתג עסתי. )ונגג15ת כחססמ"ג,
ocמעןית'  ופוגלין  כו', בגיופי י~כרס כייס, ונסתיר  נעריךי סוס לייתעות  ומלריח  

לווגריס.
 פרעס crJc פ"כ_כיון ונורר סלו, וונננין "גי סופך 06 3סר, ריי ונתנתזת"

 [נ"ל ספק  61'ן כו', ותברו ירי  סכינו תבסגיו יידע  סיס לי  !לפס !ל  סכסך עללישנ
 (כרון 3ססר עיר["י (כות, 5סס י[  ob  !לטנו שלעלי 5בן(  יתרסעב"ס h~P, רי רףעש  ננחרי לסעיר יש וכס ,  ויתחלן ריס 3חכתית5  ללכון סו5  וכן תנסניו  otpnJ  60תגגג'ן

 ס' )תסלים וועדיך לורי חס  !לעס סתע!ן פי'  לביגלק ד'ס 06 סחוס' וחקתייוע[יסס,
 זון [סוו'ס ונלכד מגס עכ"ל. דילך מנגיני" "ינון דחילו ווס .וותרגוועןג'(

 )וגג'ני"
 סי5

  מערוך קולס  הומרגתילן, כפרו  לכן סתירי,  מרנומ !סיי סתיס' פכחי פ!3ו(רשיסי

 וובניניי  ייבון  רסילין 1וס  תעריך, גורף חס מפסיקת", ל[11ת3י"
  סתרגומ קללי  דידך,

 עגילו  נו"ר( ל'5  )ירסיס 33ל זקע יטמון כו': סוו[וקעין)ל(
 תמר וזס עט, ע

tl1~PC 

!ס,
 זקיפך,  רליפס עימעס, !5ר  )יא(  תמתירימ.  ס!תיריס בטעות רנתי מפסקתי

  דכוותס  תעומע, ס!5ר וד"ל  חו"ל  נלשון ופתוך כרוכש עניכן ועיטעס  סתעפיע דגריזס
 דדנת' ק'טעס ן"תי נטעות, 6קספ"רד ונכ'י לוועלס, כתיג כנר (ס [עניןקווית",
 סו" וכך סוועתיק, קצר ל" כרת51י. ונכ"' קנויים, דכתתס קיטעס [5ר ג'לקנויים,

;DC 
  סנן  כל יינתר ומפס , סנדיק ס' סוור חזר נקילו, 5[ו)ע 6יר ס' %י פרעס 6נור"כך
 ותפס וגו': פרעס ירכבוח  !ביפר ליצור,  סוקלך  עלסו תהי  פ!ליכיסו, סייורססיליר
 Ks י0ר6ל 5ת גס ס' "ת ידעתי לי!יפר

~Scb 
 61וור , סיכליסס פתח על וות(ר סי' ,

 נכ'י גס סוס ססיוס כל סיס וכן ע"כ, פרעס  נפלח ייסי לצפר לכך  olbts לצולסס
 מלקוט  ועחן  ליועלס, אתור [כגר מפני  ניצולו קור  ומתעתין יעספ5רר, ובכייסר0ד'ל,

 כפסיקתא 3[ס רכ'ס רוו( 03לחרי[
 נוסת" וסחנחווו"

 לבוכרללר  otcnJ.  "ויניס ויערו יעקרו 16י3יך, לך 'כחצו עתך 3רו3 , מוקעיסן:ת [וקעין  ניס  סיו!תעעימ "תרת.
 5לסי 3כל ווי "ער, סנקרנ גגו. וענד  גויתך  מררך רי  ילססון דריך כ"ת(, ג' )דייילתר

 לצרבו. פלינו 33ומת  ויןhff~ 3)  ל"3 )דסק [ג"וור [כת[ עד וו[ס rr ל" ונר.ס"רנות
  ישריל "ת גס ")ור סו" סגדיק, ס' םג"וור  כימן, בעמס ס', ים ירעתי לי יזור,פרעס
 פ"כ,  בשוויר  ועיין ע"כ. פרעס  ב!לפ ויסי סג"יור ם5חן, כעגתו וסו"  ישלח;לי

 רנח'ןצ  תכס'קת"
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 nbeaויחי

 לסלה , ישמעאל ר4 תני גלב( י'( ייו )טשלי סאה כסיל מהמות יידיין נערההחה
 איל מבאיש, דג לו והביא והלך השוק, טן דג לי והביא צא לעבדושאמר

 טאה 4לה( או אוכל, אתה מיריות יד( או לך, פלפה )לג( לא תלת מן תדאחייך,
 הספיק לא , מיריות שכל אני אמר , נות! אתה ממון או , לוקה אההבוררלין
 ללקות דמפיק לא דוקה, אני אמר עליו, נפשו שנקמה )לו( עד , מיריותלאכף
 ומשלם ולוקה סיריות אוגל נמצא הממון, את פורע אני שאמר ער , בורדוליןחמש
 אלו לוקה, אח קמפרם 1רו( עשר חייך הרשע, לפרעה רקב"ה אטר כךטמון,
 וישראל לשו( יקב )ששת מצרים את וינצלו שם , נוהן אתה וממכך , מכותעשר

 . פרעה בשיה ויהי נאמר לכך , משלחאתה
 ור' יהורה ר' ז'( כ"ז )ישעיה הורג דרוגיו נהרג אם הכהו מנהו וקכמכת)לח(

 בו ישראל את הטצריים שהכו בסקל אומר, יהודה ר'ושמיא,
 בסאסאה לקו, בו ישראל את דמצריים שהכו באיספמר )לס( אסר נחמיא וד'לקו,

בשלחה

 ותקונים.הערות
 ססי6 סתכילת6, על סכענס tShpnct ר' חני )לב( נסלת. ויסי פסקך פי"ט,רנת'

בריית"
 פרער(, ל33 אספך פ' , פ"6 נדלח נחכילת6 נ6))ת סו6 וכן שווע6ל דר'

 ווילסס תbS DSnn '6 ר"ל , פלטם ל6 )לנ( . ספסיקת6 נחס רכ"ס ר)ו( נסלחנילקיט 1ת1נ"
 . "ל6" עלת תסרס 6קסס6רן ונכ'י י"נ( י( נתסליס נפדי פלטס כנוו ס*לס,דנריס
 ופי' סו", וטיס h(~S 5תס דנ כרו)ול' ונלי סריחוח, 6קסס6רד נכ"' , סיריות)לד(
 "פ4 נדו, גרפס [ס נסלח מילקוט , סרי 1ל" חרנוחו , ס53י[ (hS , ג63[ דגרסיריות
 גנ"[לדנר

~'Pbl 
 nPbn ~fftJW תנה hS "פי' נרסס

 נטעות, סוועחיחיס ו)6תד סמדר ונספה ,
 3כי61קסס6רד 3ורדלין, ohn )לה( לך. פלטס hS על ותוסג נר6[, תקותו סרני ספי'כי

 ת"ס תלקס 6ו , סם 31ווכילת6 , תלקה כלקוח ת"ס כרווולי ונכ'י , ווד5"'ן גויסנטעות
 , נרדל ערך נערוך 631111 נורדולין. ס5ותיוח נססיך ניל נורלודין, נגלת ונלקיטזוכות,
 נוחן, 6תס וותון 16 , לוקס אחם 3ור7לי k-hn 16 , "וכל 6תס סריות 16 נסלת, ויסית"ל
 ע"כ. 3ירדלו 1רג1עס לסוט D'hllp יון סל מתוגי נלחין , חכות פי התוספי ססוכתג

 סס, חפסיוי Dslh נרעלו, ר"מ נייןזסרע"ל
 סתלס 3קי)ו' נס , עג"תיס זל"

 סור6תס 3'%י ף2~098" רציתי ז6ת רק וזגגתי, 1ל6 יוכיח תלין נוודרסימתוספי [ס3י"
'rp 

 עג
 1))ל*תי סת[ניר, מעיר וכן , כוררולין ת6ס לסג'ס גר"ס לכן סילע(. )קילע 13מתכין
 כות ונרדיל6 סוטים , כו' לווטר%ס ווסל פי"נ, 3ת"ר נוודרן 6תת פעס עוד סבתסוולס
 40 וכחט לוקס, 6תס 13רדלין ת6ס סוס סוו6))ר 6ת ס3י6 ערדל, ערך מתעריךור"יחי

 לו מנת6ס פל נפנו, [גקטס )לו( לפירורו. טעם )חן ,bS לקיתו נחן ל" 6ך ,תכנת
 סססיקת6, 3סס נסלת בילקוט כ"ס , קטפרס יו( . י'( ח ל5יי3 נעיי ופסי  לעטס  נלסוןתייג,
 כתו קטסרס, 51"ל נטעות, וסניסס קטרפס, כרווולי ונכ"י קטפדס, "קספ"רדובכ"י
 תחוור נס וס3י6 נסלח. ויסי פסק" 3[ס קטפרס ערך נערוך נס ווזו63 לפנינו,[סו6
 יוסק. ל6 יכת *ר3עיס סס"ד קטפרס, ניתן וסק3'ס קטפרס, גזתן ט"ד ךכ"ח[)י"ר

 לקס תלך, סל 63יק%ין *3ן, סירק 6יתו פ'ל סוו"ר ניודר[ נס סבת סתלסוחנ"ת'
 לו ים 3"1 תלך פ"ru 3ת"ר נוגדר[ וכן , ירחק קטפרס כ'ד לקתס סס ועודקטפרוס,
 גחלוח. עכות 1פי' afa~opa". יונית סי6 וסתלס קטפרס, לו י[ ס"לסיס 16קטסרס,
 כ' ספסיקת6ן 3סס רכיו רוגז שלת נילקוט ת631 ווכסו, סכחכת )לח( סוווספ'.כתזת
 סכווכת נוו6תר ["3, רנו( יכעיס אלקוט 1)631 וכן (ס, על נס וווסנ ספר[ס Ch13סטיון
 ככ"י לנכון ססו6 כווו 63'ספט', נ"ל 63יספטר, )לם( [ס. חסר bnpton ומג'וןנוכסו,

 ס'3, רת( שעיס 31'לקוט trfl~sJ "תר3 3נדו נילקוט ורסיס שלח, 31'לקוטיקספ6רד,
 ס13סיס 63קס 6ך u~Dh', ערך נערוך 631111 מסופר, נטעות סקוס נוספס3"'ספקטי,

 tstr כי לחקנםוגריך
 כפסיקת"

 נתקל עוורן 'סודם ר' ,גיל 6וור, גתתיס ר' כסלתי דויתי
 לש שרעל "ת תגריס מסכו 63ספטי "וזר[ נתגייס ר' 1DPJ לקו, 13 ונגריס hbססכסו
 סג"וורלקי

~hDbDJ 
 נלסון וכמנתו עכ"ל, 6יספטי 3לע.( קורין תרנ עי' ס"ס, 3ס6ס

h'5D'b,Spad~ , כרווני סי" וכן spatha כריגולי ונכ"י רתנ, חרג פל ףו4נאש וכיונית 
יסרק "ת וונריס מסלקו Spn3 "ער 'ודן ור' ושתתיל כתסיס, ור' VP תכסו, סכסכת. יוןחסר
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פב בש"ויאי

 באטטיתא %"שד5 חי ייבנהמ:%)עב%ן%לוייי נין ב. )ש, וק.,'משמנינ,' עו ימהה מ,זן'ננ,הה ,:מושומל
 יאמימייימאהיבשלין

 רחבמחשבה
 י"ר(, ג וגו'4וה על איש יזיר וכי הה"ר , לרק :יהחשב 1

 כהאלותשראל
 ק

 2 )מד( יחדיו יהורה יה עשוקים צבאות ה'
 ( "15ד "ח

)
 ן( )

 IID'b~1 יוףה י' י"ס( וי' )שה"ש הומם כלה(נלגמעין אחיתי נעיל בןוסי(

 ונתעסקי )נ( הבנות עטיו , הרבה שנים שם ושהה הים, למיינת 5י והקרמהשיאן,

 ותקונים,הערות

Sh1P,מ;%יג;ים:, :י?:לין": tk-hDk-hDJ %3:: דיבורן בג 
Pu~

 רתעתם
 ר' דנר' נסוך "ותו וכלס , 53תנעית1 נס *ותו חיסר ~tinhnk ר"ח "ת

 כווו פלח, הח"כ 5קס תרי3)ס, 3(לתס 15, יזודד'ווידדץ סורס ניזדסתקיר
 לנכון ססו"

 31ילז .יכרתולי' "יספ"רד,נכ"י
,pSC3 וע"ן טס, ויכעיס ,-UID 'ונסגסדרין ע.3, ח 

 ס(0 סוו"נור כל חסר %סס, 31ילקוט סדרוט, לעג'ןן וסי" ח6( י"ת)סתות

 :ל,)י;,ק . , ,, ,.ן ועוז ,,,7, "ת,ן,ת,ן, ""עןךן"'ל
 לי"

 עינבת,[

 (יו יבבליןן4זנב,";;גי:יני4ן-
 קין:% nScJ 7: 13רסגיס4:מד מי ז: יי23%"ונסעשונ,בי:סמעבך2::2

~ltDIPI
 , כ;יעל' 3כ*: "גל וכף. נ"תטית" סר"(1)יס לדנריו מור

 י::מ ננ"נורב
 )(יד, 'ש יי(ד ס)"נור נחנילו 3ס שסלו וקירס "זורי ורננן למון התכרעדסכרעתון

 נכון, ייתר "קספירד, ו3כ"לפנינו,
 ונניור"

 סת"חר )ת"תס h"D, י'" סיטם
 נתנןיל"

 )רן כרנוולי ו3כ"י לטייס. דכוותס 3'ל קוויים, דננח קיטעם :"ר "קספ"ודי3כ"'

ts~v)

"3111 
DCJ 

 מפסיקת"
יכן רוו( שלח וילקיט נס תסע"ג, רוו( סגחס נילקוט

 וכילקוט יכרווולי "קספ"רד ככ"י כ-ס 13נרות, עות )כיה( . נסלח ויישי נ"רר לכךכי'

 כ"ס 3עגוון, ונתעסקו )נ( לסריגן. מספיק ול" "קספ"רד וכ"י לססי"ן, גפ)ס 51")סם(

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



 בשלהויוי

 הביעהג ך.ן.יו הום מסיעה רשין גא ש,יץ.'אייה'מש ש:)ש.י.ןהא(
tIIDDlp-י' י' טש. :ט ':מלמץ. ,ע"יי:י"הרי).1הותן'וא'ל( 

 לשנ יאומרים ה';'"
 ל כך מלך: של בנותיו

 ואומרים טונוישראל,העוים ך

 4 ממונה שרי'" למלאך רקנ'ד, קי, nvw ב"יהה N'yWIN אין ))הן ,ב)שוה'ר,
דואובני

 ותקונים.הערות

 ::ן'"הן::י:"שצ,ןבןע::גץי%:ג:ג
 WD( ם סוהורל:'5ךע,)קללן יין 'ח '::צלת,

 לתור ל
 פל"3ק

!

 גג: ~זז ו: ש",'ין'1:י,)'י:ת5הךב ג% כד3ר' סבתת כ' סןסו)לס, (ס 5'ן5יל nSc3 1 סילקוט ננליון נוכן
 שלס תגליתי וכן סו)עת'ק, נטעית ס))"ס ונקסרס סינמרי, סג" סם נידרס ולפגעוט'

 סלי חותם ו)ר5סמ "'גו oh כתנן 5חרעל
ךז ז

 "תותם עות וקולי :ו'ז,

צ D~UI )קויו,ץ )ש );.' )קו"נק. "נ( l'1USWD' ען י.,'סו,  עכר-יי%מ,מ 0עש00 1' קתפ:ד:%יקןנח:117מ:ךץ:ק":ועךג( ק,'0. 
rrblk~camptis

י 3ק
 ע-

 )"ות ס'"3יק ק:
 דורש 5% 4 תק,י ,י צ נחנוי יעתי ש חקת%
 רנתי שקת" ניון, יוגף פ"3(,רנס

 לתתנו, קר5 )ננ( סדנרות(. עתרת פסקי פכ""

 ,ץ )ייי-ן"( "ו'ן 1ss~u cJtcn יר ),זה , ט:ךי,ין,(.עי,ג'ח7'ן
ס

 ""ר חוית
 ק

 כלס mnh~ סקלת 5תר כעס ע5ותס (ס לפני ים )וסד נס

 סולדות נורת ל' ונייר , כרתולי 3כ" 35ל 31'לקוט 5קספ5רד נכ"י כ"ס 135תס,כדתות

 ג!42ש'%קיצ ןען:י%ג "נשש('%
- 2פלם בישוש ו[: עס:'ש, צמע21נ עו:יוהמף כק:: נץ'יע:::גיג.ןןי3'גגןלנבב:::"%יגי

מסעיי
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פג בשל"דיהי
 , אושעיא ב"ר טרינום א"ר , כ"ו( )גמרבר השמעוני טשפהת לשמעון ,ריאובני
 רתיבותא ברישי זל )טא( אידי א"י )ם( , סכיוני מברוני ברוני )נט( ראמךכאינש
 ששם , טעם וטה )סב( , אבותיהן של בניהן שהן עליהן מעיר י"ה, בסופתויו"ר
 אבותיהן: של בניהן שהן ד'( קג"ב )תקלים לישראל ערות יה שבמי שבמים%ו
 אלו נעול, גל , הבתולות אלו נעול נ! )סר( נעול, גל נעול, גן אמרין רבנן)סג(

הבעולות

 ותקונים.הערות
 3וודרמ וימנו לסכנו, וחסר ל"3[ ]פ' עווור פ' ווף"ר וו6)ור סיגטר נערך ס3"ממערוך
 מסניי סוס  סיביר  וגסחזית,

 סיד איתחלת ל'3, לפ' כיתו מנע, פ' שתור חפ'
 סיתם מערוך ולפני קטוריסי כל מס וסנוסת6 מס נחוית ויתנו , לפכיו חסר , רמעיססנינ

 קגכתירין נוחרסניסח6
 נטעות-

 לסקנירס וש , מוולס גרדפס ונתדרש קלכתירין וז"ל
 סחלס וסיב רי 6ות נפקוס ינ6 ל' 16ת כ, ידוע , כרקטירין כתו וסיבכלקטבים.

 סר3 סנולס 3סור6ת שדק מסעיר כווו 3עד( פ6רס, גגעפרעגע 49שא((9ם%סיפית
 פסקך כ'ד ר"פ רנתי נקסיקת6 וכן קס"3( דף "'6 סיקר נמסרו ז"ל, תסרוו"(סוו6ס"ג
 כלקטיריס נ"ל לסרסווו נסנה כןוווחו מלו 3לקטיריס וגר יומנ יעסרת-סדנרותמתית6ס
 מס ונס קטורים, כל נ"וור טס 6ך פכק נף"ר נפנס ס(ס 1סנו16ור , נ' חוסרת כ'נ6ות
 6נותיסן עקר נוסד , נעל גן נפ' ח(יס נוודרמ סס"ד, )גז( כלקטוריס. לסחנירסים
 5יינחי סרטוניי, תמפחת לרקונן )נח( וא'. לרקונן סס"ד סנומפתות, לנדודן דותין מץלחי
 רק כן, מס (h5W ל6 קולס נעול, גן נוו חוית גתדרס מוו15ין כווו כחו, ננודנרנפויס
 וי וונילס -,DIP' כוותו יתד ולערנס D'p,Dna לקור ת("לדרך

 ותוס' וילן, י"ס סע"6 ג'
 סו6 סר6ונני, ממפתת ס', נפסוק סו6 רקונן כ6ן, וכן ונתן, ד"ס רעש קכ"חמנת
 יד, נפסוק hto ססנועונ', ממפחת י"ג, נפסוק סו6 מתעון, 1כ1 (',נפסוק

 סר"ונכי בכפתת לרקונן סיום 6חר מס תרת נתדרמ 1ר6'ת' יחד, ערנס ח(ית סוודרמנס וספס'קת"
 סוספס סו6 ולדעתי מטעון-סמוועומ" סר16נני רקונן סומעיס ר' "דוור נ(ס'ל: שםנוסד
 ורמס סר6ונ)י ממפתת לרקונן נקרך נוונך מל6 ))לסעיר סו)גיסיס, 1Pb מתיקןתיג1ית
 תמתרננ נטעות סו6 סומע'6" ר' ,6תר ותלת sPWS-~ סתקגתי כתו סכתוניס כתחלתרק

 ' על סתעתית מגסת ג"כ סו6 16 מל6חריסתסורס
 6"ר מלל שדו ותיקן ס)חס ר' 6תר

 ת'דמ וחס , לסמנויעט סומע" ר' 63 נוס כן ל6 ד6ס . נ"ס 3סערס נו"ם לעיל עייןסומעי
 כטעות כרוו1ל' וככ"י 6קספ6רד, 3כ"' נס כ"ס סכיני, סנרו)' נרווי )נם( . 3ירמתול4
 נפס'קת" ת36וי סנוני סכיני סרוגי 1("ל נרן ערךנערן ףי נס 631111 מנוי, סנרוני נרוני מס, ח(ית ווודרמ ons, וכילקוט ס"ט', סנרוכיגרתי

 לי נודע ול" וכתג סערוך דגרי סנה כ' סערם ר') תולדות su3 וסג6ון "בנוס,763 ול* , עכ"ל פרעם נמלת ויפי
 SJb מס, מילקוט וכרווולי, "קספ6רד, נכ" כ"ס 6ידי, 6"ר )ס( עכ'ל. סכונםסיטנ
 סוו6תר ל(ס כו', דתינות6 נרימי ס' (hD) 6ידי. ר' נמס סת6 ר' געול גן פ' תגיתנתירת
 סח)וכי, כמפתת ד"ס ס'( ו"1 )3תדנר רמייכ11ן

, 

 מנטים עלו ממס טעם ותס (aD)_ ע"מ.
 6קספ6רד ונכ"י DC, נילקוט נס כ"ס קתרין, רננן כסג( מס. ח(יו( נעדרן חסר (סוגו',

 6ות על חמנ כי קתרין, רננן רפא מר"ת 11) עכס סו)עתיק קולי 1 נעול גן ד"אסנוסח6
ר'

 מסו"
 ורר נתדרמ גמ)ס וכן . פנחס ר' נמס לוונג געיל, גן נע' ת,ית 31תדרמ ר',

 וי"ר 3תדרמ שכמחט מסעירותי ג'ו, סערס לעל וע"ן פנחס, 6"ר סגוסח6 מס 031פ"נ,
 nhp"מס

 מלס, דד מכ6ן חסר כריכולי ונכ"י סמני, (S1P נן עד סר*סון נעול גו יון מלס,
 לתמס, סודיע 1))י סדנריס כי סנועתיק, תטעות (ס אין כו', סיכן לוומס מודיע ופיעד
 ויקרס, ע"י סדק לו נ6נד 06 כי nhr 6ין 6ינמ, טעי bS ד6 ונכנון סח6תר, ננענעסס
 כ"ס מנעולות, 6לו נעול גל סנתולות, 6לו נעול גן )סד( לסמלינו. ידו ל6ל סיס1ל6
 סנקולות 6לו נעול[ גן נקל נעול נל נטעות פל"נ כויר 36ל שיח, ונתדרג 6קספ"רדנכ"י
 ונוודרמ פיס, נ6 נווכילת6 6קרח גירס' ועיין סנעולות. 56ו נעול[ נל ננ'ל נעול'גן

 6ל1 נעול נן רכ"ו, רוו( nsc3 ונילקוט כו', נקנלס תפורם ועליסס קכ"נ, תסנורמו'ט
 נתעטו פיחם, ינילקוט סנעולות, 6ל1 )עול גל 51"ל סנתולית, 6ל1 לעול נלסנתולות
 פענויס- מת' סריס סווג'ס, וודעת rnD 3ל' h1k1 1(ס ס3עולות' 6ל1 )עול גלסתלות,
 געלם 6נל מספר, תן עתקו לכן , סו6 לפותר 6ך מס6חד ,מפט , סנתולות" ,6ל1 "חדדנר

עציו
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 בשלהויהי

 , נעול גל נעול, גן נהי, ר' בשם תני הזכרים, אלו חתום, מעקהבעלות,
 כשבאה הייא, ר' בשם חוניא ר' )מה( כדרכה, ושלא כררכה פעמים,ושהי
 ירר אברהם בזכותה, הנשים בל ונגררו , הערוה טן עצמה וגררה , למצריםשרה

 אבא בר חייא א"ר בזכותו, האנשים כל ונגררו הערוה, מן עצמו וגררלמצרים
 בר בשם הונא ר' , בזכותו ממצרים ישראל שיגאלו לעצש ערוה נרה הואכריי
 שסם, את שינו שלא , ממצרים ישראל נגאלו דברים, ארבעה בוכות )סו(קפרא,
 , בןריות פרוץ בהן היה ושלא רבע, I1WS בהן היה ושלא לשונם, שינוושלא
 שינו שלא , נחתין ושמעון ראובן , מלקין ושמעון ראובן )מז( , שמם את שינושלא

 מדבר, היה הקודש ובלשון )סח( י"ב(, ס"ה )בראשית אליכם רגנרבר פי כילשונם,
 אח ל( י"א )שמות וגף וישילו העם באזני נא דבר רגע, לשון ברת היהושלא
 מופקד היה הדבר זהטוצא

 אצ"
 מהם אחר נמצא ולא חודש, עשר שנים כל

 היתה אוחז כן שהוא לך תרע בערוה, פרוץ בהז היה ושלא הבירו, עלממלשין
 פנחס ר' 4"א( כיר )ויקרא רן לסמה דברי בת שלוטיח אסו ושם רגתובופירסמה
 לשת בוק היה ושלא למצרים, ישראל שיררו בזכווז )סמ( אבין בר חייאבשיר
 , י"ג( ד' (dtw רטונים פררם שלחיך כך בשות , הלדוה מן עצטן וגררו ,דמע

 . וגו' העם את מרעה בשלח ויהי נאסר לנךשלוחייך,
ויהי

 ותקונים.הערות
 3ס"ר 6קספ"רד, נכ"' , b"P רס"ר תעיף ר )סה( מנעילות. 6ל1 סס3י נפעם s~stתתנו
 פלץ כייר ת'י6, 3סזר סע6 ר3 ספסיקת6, בסס ופנתם תסלת כילקוט כסני, 3רתי'6
 "תר 06 כי פס, 6ינגו ס(ס סוו6וור נוס wm ונכדרר bJh, 3ר ת'י6 03"7 ס~6ר'

 ונפקוס , כסנף 3ר 36* לר' מס וכיוסם י דברים ד' סכות קסר6 3ר 3סס ריסת"))ר
 וכ"ס דנריס, ד' סכות )סו( ע"ס. לוונריס ירד לסך סס סטסח6 , לסונרים ירך36רסס
 16 סתעת'ק 6ך סווקוווות, 33' 3ילקוס נוו63 וכן געול, ק פ' חזית וגונדרם פל'13,3'"ר

 סע5תר ונגנתי וכן t)CD, סגו סצ6 עד סר6סין, מנו סל6 זון נחפזו, -D'nckסידסיס
 סל6 , וווונריס יסרבל גנ6לו דנריס ד' נסנה קפר6, נר נסס סונף 6"ר , פ"6נסתיר
 סו6 , 1ט' הכתג כעו  ~eYD ע"כ פל"3  ונולר רנס סמירתן נריר סכתונ כעז , סעותססכו
 סת6ער גנונך גס סס, כתיגיס כנר סס 6סר סד3ריס לכפול רנס סל6 מתעתיק,דגרי
 ול6 מעריות, על נתמדו סל6 פ"ס, 63 31)וכילח6 , נלק 110 מ"כ נת"ר נעדרםס(ס,
 נפי מסגור סת6תר *3ל ע"כ. למוגם, 6ת מנו 1לtonc 6 שת סנו ול6 מרע, לרוןספרו
 3(ס, טעם סתתורגוון וגס , ווקום נסוס ווווט (כר 6ין וול13סיסס" 6ת סנו "ול6רניס
 התוחס, , 3תנריס יסר6ל סט bY דנריק מלמס , חסל לתרו ססו6י לס' נסקדוותוסקתנ

 כו', מלקין ומידעון ר316ן )מז( ; מעולס ש"ל 6תרו לerl 6 ע"כ, ולמוכס,ומלנוסס,
 , סלקין וקבעון ראינן גחחין, (l)Dnc ר6ו3ן לסיפך סנוסת6 , ונילקוט "wr ונודרםנוי"ר
  תססו עלו ומטעון וראתן )וגריווסן ירדו וסוועון רקונן 610, פירוטו כי מנכון, ס51וכן
 ווייתסן כך , ויסודם לוי סוועון רקונן סנדלר נירידתן סווייקסן כסס , 53 ניוכילח6וכן

 ע"כ 'w~d סג61ל סמלצך 61ונור וגו', 6נותס לניח ווספחותס על ויתילדו סנ6'נעל"תן,
 )קתי4 ווי סתעון רקונן "קספ6רד ונכ'י , "מתי וסם סוזי oc3 ויקר* דקרך לסיפךוסכמם
 קוריו סע 631 י עוי )וסל חותו ונתדרס "תה חגת נצחיק ק , סגקין תי ששעוןר316ן
 לולינ', קורין סיו bS ולמתעון רופוס,לר6יט

 וליוסי
 131י'ר "לכסנדר6, ול3ניתין לסטים,

 נלסון לריס ופתרונו ליינני, ליסודס 1ל6 ונ"ל לולינ6י, 1ל6 רופו, ליסודם קורין סיו ל6סס
 כי פנ"נ, 33"ר וכן וורנר, סיס סקודה ונלסון )סה( שודם. "ריס נור סס עלרוווי,
 סגוסח6, סס וחזית פל"3 ונוהר' סס. רמשי ס3י" וכן סקודס, נלסון 6ליכס סו)ד3רפי

 סנ' לנוגס "ח סנו סל" יוגין סס ו3ווכילת6 י סקודס נלסון 6ליכס סתד3ר פי כ!וכתיג iltsu~ כקרא סע3ריס קלסי כתיג וכאן סע3רי, ל36רסס ויגל ספליט וי3* כחיגלסלן
 וינד ספליט ר63 ואובר וגי, עלינו נקרך סענריס קלסי 161וור 6ליכס, סידרר פיכי

 סתד3ר פי כי סבלות 5תר סקידמ' "נלסון סמלות סס תסריס ע"כ. מעכרי,ל36רסס
 פכתס נעקוט סלו" כתו ונ"ל תכונס, סוסון לנונריס, יסר"ל תירדו לכות )סם(6ליכס.
 סערוס וזן ע5ען טנדרו חכות תי'6, ר' נסס פכתס ר' ספסיקת6. נסס תסע"גרת(

לסלתו

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



 מהא' בן IIP~W מ;'ן' )ע%( , ו, יווח'ן מצי.ס , ,ו' צריח ' ;( בלהית'

 מהלך והיה , פלטין בה ובנה , סיטא בה ומצא והמרה הלוקח והלך 1 10ע0ברבר

 ID"t1PPD "י(%וי

 יג:םג(,)%גני?ען22י
 מעג התהגו:2

 בית שרה לו להלאחר
 ק

אמש%48שיש ( 4 ועטר עצל, י והיה ירושה,
 : כרלעיל(נוכו'

 נירגן שלא )פב( טלטר י"ז( י"ג )שטות , וגו' פלשתים ארץ דרך אלהים נחםרלא
בדרך

 ותקונים.הערות

 נתק ווי )ע( ע"כ. רוווניס, סרדס 50חיך כמריס כתיג k-W כ5ס, "חותי נוסנעו5טעם ביי יש ל עעיקנ,!מגום י";2;מ1%,
 תגי )עא( 1"גמס. סנר נעקת עגיגס 0סת'סן סי, וי וו5ות 5סת' ויסי, ווסת דרסוי,

 סיס, 3תיעת )עב( נסלח. רם 2"נ נסחות נס h'e, 503ח]תכלגי
 נתדרסק

6מתת,

-% 
 "ק ש ל מ,ש5"

 k-1Pli~  יןליסי 1ינ:דןנ%%זרכוש, סתיס :1מ%:ך נג :על:;י:יזיע .)יי גי:י:1%שך

 %  לזר  לן:? רזו
1"4ן:ןי;י.

  יזייין"יי,%ייןיןבודי
מ  ' 

:pS"In 

 ורניס,  תסווסיס סת5( סורית סעגין צפ' o51h ש'ן, גרורות ס50כת סו" rr~nt ספיחן3

 צגסלס ""יג; בןיצ:(%%ץג1::יכ1'2:
 תעיני ת6ח ותיו נע5:5ס:יס

 ניודרס הכין1)"תר
 חן"5

 הסיום, תפר 0ס 31'5ר,1ט ס,
 1 2 "'גז"י:שש"ייםנ,"שטןשצןש'ייג 5 )עה( 'סר%6כו'. , ז כרק

חויתל
 נתס:ר:מתריס.

 סת"תר'2ג:ס'
 "%סד 7ו4'),עעי2וט  3סס יונתן 5ר' יות"תר " 'וגחן ר'י 13::40
 'Sbli ג(מ ן Q1'DO, לתש ון,

DCDC1)1,llhScDt55~DC12: ע' :קוזאק ;7:1ג,ן:ג%: :נבס" 
 .3 :ין: :גו:ג ;:י7:,%ש:טעישעש

 י(נום' (3:ינעקספ6רן 3'ת"ית ( )פא
מ וקו "זון שין לצון, י!, שנ(;ק*ק:  לושם וט cllnP נונף hSt toP1 ל 



 ב"חויהי
 דרך )פד( שימין, תמני "ג( בה אמר חנינא ר' בשם לוי ר' , הארץבירך

 כלשמחל
 מעמד: רמש י'( ט', ,שמות רנם.י "ן .חב .נב ממצ'ו י;1.

 אתץ ב ' ,%וי%ייץ גו.יג"ש4שן:מ%גיג

 את תין(ףלמש 4יש%י" :במחצדדיגגן%נב"עז:( גב בשג2:

 ואנעלך הכא ברם הרב, את טנעיל תלמיד הארץ, דרך פילקטון, עקילסתירנם
 , יאהשי,

 שעל%%ממ%ס'ייגנ4:"'ת,גןביגןי:וגמ ,"י
כי

 ותקונים.הערות

 סקרן, דרך נפר( . "ופגים סווונס ר"5 , סיטין תחגי נפג(תסססיקת".
"3111 

D1pSIJ 

 2 ין:ט :צב::ך:%ע:כה"בג( :ם %1:1 בו:?ג%גב%
 "רזית5נויד דרך סנוסח", 3כ"י%ספ"רך , 5סניסס סנ וס' )פו( )ר. פ" תדוגרפס
 ת5ו)'ד "רש דרך כ'3( '"ג סעס,יו)ותלפל'

 נוסי
 גרס "תריו, פסלך וסרג תת5ס

 35'ס צני:תי5ת:ן'קרר
 ס יננת ע"י טס ר3ילקוט :ר ,ת

 נפזי
 דר~פח(
 זיירו תזוגו ז

 וןצפיג',4תעי,'י:יךןר5;).(זיייןי;,)יס,י:ר,ס"=::.ן..י,ג,יג
 "זור סיוויי ר' רקווס, ו"5ניסך דכת'3 תטופנס, נופת ס'ס ת(.ח 3))דר[ כוווס"ק,
פורפיר"

 "וזר סינו' ר' רקתס 1"35י[ך נעי15 גן 3ע' OC וכן "יפליקת", ע% תרגם

 פ5'קטמ,קטון, "פי4,טיי ע"י5ס[, ומע ו"ייצס וחישבי%"

 1 סתעת'קיס מגנת נעכיס, השין: סר"[ונס סנו5ס yb', נוודרן כי עדי PSD יין , וכפק "רונ זפ" (%6א8,118ח%1
 ק
 וותךרס סוו")ור סני" ןי ך

 ינ 5[ : י ש,פ5ט

 נילן"ןנ,.%יי"י'.1: ייי,.ישליי"שןנש:':"'יע.י,י'"':רן'י
1:tOC סייס, "פק5ין :,גם:ך,ךס%בוע:7414:]תןיסון5צן:קבוןגם(צג:,ן"תס ש 4(14שי ,(י(ןןגנ:, 4ג"1,"וו 

 ז"ותו
 כישת'סן , יתד סווג 3' ווו3"יס סם "'כס 3וודרס לכן , "סק5ין ערך ות,

4 ,",).נ ulpSt3 וסו ין,קקיוס tlP1u תקז ,י, 1ך1 4ל הה(.מנ  
3סס



פה בשחויחי
 יעקבג אבינו עם הכנעניים שעשו ההמר ק-ב שם(, )שמות הוא יש כי)צ(

 אלעזר ר' י"א(, נ' )בראשית האבל את הכנעני הארץ יושב ויראהה"ר
 קשרי שיחזירו ע"י אבי לקיש בן וריש נדריהם, את )צב( י2דוזירו ידי עלאמר

 , באצבע שהראוהו ע"י אמר יודה ר' , קומתן שזקפו ע"י אמרי ורבנן ,כתפוחיה!
 , ברגליהם ולא בידיהם לא הסד עשו שלא הכנענים, אם ומה ק"ו דבריםוהרי
 , באצבע ז2רואהו ע"יאלא

 ניצוליי
 חסה עושי! עמרן ישראל אחינו רפורעניות, מן

 : שכן כל לא , קמניהם ועם גדוליהםעם
 אבינו, לאברהם אבימלך שהשביע השבועה היא קרובה , הוא קיוב כי ד"א)צג(

 השביעו, דורות כסה ער ע"נ( כ"א )בראשית באלהים לי השבעה דה'לו
 ולבר ולברי לי שם( )שם , ולנכדי ולניני לי תשקור אם דורות, שלשה עד)צד(
 דסכנין יהושע ר' כ"ח( שם )שם לברהן הצאן כבשות אתשבע אברהם ויצבברי,
 הברית שארון הייך , כבשות שבע לו נתת אהה הקב"ה א"ל )צה( לוי, ר'בשם
 ארון זה ס"א(, ע"ח נתרמים עוזו לשבי ויתן דויד הדשים, שבעה אצלועושה
 ותפארתו א'( ו' )ש"א חדשים שבעה פלשתים בשדה זל ארון ויהי שנא'הברית,
 לאדרן קודש בנדי ועשית כמד"א כדולה, כווונה בנרי אלו , שם( ,תסלים צרביר

 דקב"ה אזל לוי, בש"ר דסכנין יהושע ר' ב'(, כ"ח )שמות ולתפארת לכבוראחיך,
 ואלו , צריקים ז' מבניך להרוג עתירין שרת חייך כבשות, שבע לו טשזאתה
 עלי, ולא שמשון דאמרי ואית )צו( , ופנחס וחפני, ועלי, בניו, ושלשת שאול ,הן
 שהם הייך כבשות, שבע לו טות אתה רקב"ה איל , לוי בש"ר דסכנין יהושער'

 ונוב, ושילה, פלנל, מועד, אהל הן, ואלו עולמות, שבע מבניך להחריבעתידין
 : שנים , עולמים ובית ,וגבעון

 רבנן )צו( היו, ומי שם( )שמות מלחמה, בראותם העם ינהם פן אלהים אמרכי
 שנה, שמונים )צח( דקץ את שמעמו על היו שותלם ובני אפרים, בניאמרי

נפל

 ותקונים.הערות
 1ל6 ג6תר לכך ד"ס כ"כ, סמ"ר 3))'כ עיין ס61, קרונ כי )צ( ע"ס. 36כיר תדרס3סס
 'Sh~t לנני סג6וור ס~" קרונ כ' לתם כך 1כ5 תמ"ס נפסיקח6 ג'ל סכתנ 56סיס,נחס
DP6קספ6רד, נכ"' גס סלפניגו, 3פסיקח6 פס תסריס ס"לס וסדנריס , עכ"ל קרונו 
 קרונ )צא( . ת"כ PPS SPJ ותסס סכסיקת6, נסס רכיו רוו( מז עלת מלקוט ינגס6ך

 ד"6 וזווגו, סיפרע פרעם סל פורענות ס'6 קרונם ס6לס, סדנריס תפויס פססקסד,
 ובכ"י ספסיקת6, 3סס רכיו רוזו הלח מלקוט ססו6 כווו , כו' סבסד קרוס סו6 קר31כי

 סק3"ס תיפרע ונכריס סל פורענותן סי" קר31ס ס61 ארוב כי סגוסת6 רציתי6קספ"רד
 כפו  יןריסס, ל5 גדריסס, "ת )צב( כו'. מחסד סו" קרונ סו6 קר31 כי דן6וגסס,

 ס"מ פ"י  מימס  בירושלמי סוס ספיפר  כל כגלחי וכן סם, ו3ילטימ 95ספ5רר בכ"י!טוי
 ער לצב( פיי.  3!לן ריס 3)וכ'לת6 גסוס קרונ, כ' ד"6 נהג( 6(1ריסס. לגנון  ocוגס
 ירן  ררך  ללכת  'D'StJ סיו !ל5 ופי'  לייט, נכרו  ועדיין  סם, נוזכילת5 דורות,סלמס

 לפפ לפס  סע3"ס 5"ל לצה(  יברסמ. ע"!3ועת ס1גסו לגתוסת'ס  רגליסס כיפליפימ,
  טס נ"ר  כפרר!  גס  עלי, ולי  טפשון דיירי וחית  3צו( ע'!. פל"ר בבייר לקבס כו',לו

  יפריס, נלי לפרי  רמן  לצו(  ltc~c.ויפר
  כפכילסי

  ילסימ  יחר כי ר"ל  בשלי, רוז
  "פריס ובי וכסיג כ'( 1' לרס"ל  וגו'  סיפלפ  לפרינו נלי ללס  !לישר.  יפריס, נלי פלספס1

  ס"לסיס טריפ  !ירו  !ל5 יופני ט'(, גמת )תסניס הרג 3יס מפכו קסת רוונינוסקי
  ופיין ספריפ, גרורי נפי' c'IP1 ע"כ, ס!3ועס  ועל ינת על ענרו ללכת, )נ6נוונתירתו
  וזזתן כי סוס, מלסיס וג'ל 6קסס6רד, נכ"י וכ"מ מנס, lnc(~o  )צח( פא"פ.3פרר"5

 הלסיס )קם ול6 ת"כ, סמ"ר 3)וורס ועיין סיס, סנס סלסינז , יגחק ליןת עד  סנתריסנין
  סקן,  סיס  hSc ער  תילרימ ויליז  1DJC  ,ot~)hSi מטעו hSh לידס פלסת'ס, 6רןדרך

  סגם, ל' וטעו שנתריס 3'ן הנרסס סנדנר וויוס IJcnc נסרגו ולווט רנון, ל' וגססונסרגו
 סורג 6ל לסוגיה חכן סיס ווי יג16, ל6 מטעו  לול' קסת, רוזיי )וסקי הפריס 3נ'סכ"וור
 ע' יסולע  שבירר "עריס3ג'),

"" 
o1%hl "לסוג 

Sh סגי , פלמתיס וסרגוס , גניו סורג 
 WC(1 הפריס גגי "לו ע"6, ג'נ נסנסדרין ועיין  'ע"ס. כו' כו' וגו', מותלת  ot~nbובני

 לקןעע
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 בשלחויהי

 ביום הפכו קשת רומי נושקי אמרים בני ההנר , אלף ושמונים מאה )צם( מהםנפל
 ם'(: ע"ח )תתריםקרב

 שר,יו מלסד )ק( , י"ח( י"ג )שמות סוף ים רברבי דרך דפם את אלהיםריעוב
 אחר אלא עלו עלא מגמד המושים, 4"א )קא( . זיין מיני בהמשהמצויינין

 עלו, וחמשים אסר יוסי ר' עלו, לא מאות מחמש אחד אפי' נקב(העבודה, נהוראי איר , סאות מחמש אחר וי"א , מהמשים אחר , אומרים אחרים ,מהמשה
 ו עלו דורותלוי

 הרין )קג( ו'( א' לשמות טאד במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראלר11ני
 עכברא הא אותם, מרמה את שבשרצים לגדול )ק-( אם אטר הראמוראין-,
 . שיתין ילרה עקרבא הא , אותם מרמה שבשרצים לקשן ואם שיתא,ילרה

 משה, של שבהו להודיע )קה( יים( יע )שמוח עמו יוקץ עצטות את סשהויקח
 מגשה ויקח הה"ד יוקש, בעצמות עסוק ומשה בביזה, עסוקין ישראלשכל

 לסורה הודיע ומי )קז( , לויה למהנה עמו 'Iru1 א"ר )קו( , עמו יוקש עצמותאת
היכן

 ותקונים.הערות
 פ' 63 ס' 3סרוו3'ן ועיין סרת, ד"ס ע'6 י"ג מוטס תוס' ועיין נרשי, ע"ס וטעו,לקן
 ת6ק )צם( . נסלת ויס' גריס ע"ע סו)כונס סוותרנס כחן סוו6)ור 1ל(ס שרכלן גניושיסג
 מלסיס סנוס' טוו"ר ס3וודרס , מלפגיו 3סערס עחן "לי,ו[וווניס

 ר3ו"
 מת"ת, ונסדר"6 ,

 פס וונוחניס, פסיו וולווד )ק( כ"ח. 16ת סרד"ל סגלת 33י6ור יערס "י, ת6ת'סנ"רר
 כו', וו(וייגיס ססיו תלמד יסר6ל 3ני עלי D'iWP1 סוו37ר דרך עסקיכן וולתד וכנ"לחסר

 . וונויעיס 3יוקוס ת(וייניס סמל לתקן 1'ט ))לנ)ד.3תר6, עד bnp וול1)ד וזן סלעתם[ומסחיט
 סווכילת6 063 סניך רכ"( רת( פלח מילקוט 6קספ5רד, ככ"י נס נסת"ר. לנכוןוקמר
 תענרו onhl סנ6ו)ר וו(וייניס, Sh" חוווסיס 6ין יסרבל, 3ני עלו וחווו[יס נסלח,ריס

 31על , תס31ס סלמון 3ווכילח6 ולפנינו דייג, וויני נתתסס נו(ויעיסו ססיו יולתדח)ווסיס,
 63 פ' 3תכילת6 נסנס תוו[יס, ד"6 )קא( מילקוט. עפ"י נכונו על לותו תקן וחוונו(ס

  !ס, 3!לפ גפי .'וכןפיס,
 ונפנפופי

  נסלת 13סר  וכן 3י~ז, רי!
 )וי

 h~P e'cnnt) ת"ו
 יסודס ר' תגייסו, יתד Sb~vn קתןס "זוור יוסי ור' סם, ונתרסס חד 3ני.יסר6ל,עלו
 רי כך, PSC31 hn~b 63 נ))כילת6 ווילות, ווחווס 6חד מכי' נקב( וותנוסיס. "חדעווור
 6תד חווור 61תס 6תד, ככרס ססס יולןת ס6יס ססיתס ויעגינו 1יר3ו ויסרנו פרוימר"ל ~גי וכתיג ססדס, כנתר ר33ס סג6)ור עלו יו6ות יותסס "חד ל" סענודס עווורנסור"י
 3יונריס Sb~vn סרגם סתתו hSh עלו, )ו16ח )וחו)ס 6חד ל6 סע13דס 1SP) וו16תוותווס
 סל ססתיכות ענין תבין גין cr פי SP1 נסור6י. רי ו)ת6וור בפסיקתך לפגים ונסחטסי.
 רק לכפן, ענים 6ין 6[ר כו'. 6))ור6'ן חרק ונר יסרבל וגני סכת31 על מסמיך,סררן
  ורר! ויסרנו, פרו יסרבל ונני ס"ס סווקר6 מלפגיו. נחביר נסור"י ר' טסני"ונ"רר
 על 6נוור6ין תרין  וון  סררי  לסביל סווסדר ססווז לכן יסר 3נרמ cc-~ יולרפפסיפס,
 ספסיקת6 נסס Dr'3 רוו( חווות מילקוט bJIW "ווור6ין תרין )קנ( וסנן. , ס"ססכתונ
 לנדול  ~קמן :  פ"י  !ופינן ילדם עקרב סנוסחDC1  6 פיל,  !פ"ר נתדרש גוונךוכן

 כו',  !3פו למודיע )קה( קדרים. ויחרגו %לוזינןרלינז,
 3פינזפפי

 ותכילת6 ס"ד סוטס
 יסר6ל סכל רגעו וגסס על זוגיות תנינוח כתם ורקס tb'v 63 "ג סיטס 31גוור36ןלק

 דיסר6ל דווסס, חולקך (כ6ס קתתר וס6 ע"6( ע"ו )רז נסלת ונ(סר , כו' ננ(סנתעסקו
 עונו יונתן 6"ר )קו(  דיוסד. נ"ווו"ס סוסיעסיק ccn1 וווונר6ו,  ווווונ6 לוואסל עסקימוו

 3" ולדעתי  ינן, 31סוטס bnSen3 חסר (ס , לייסלמחגס
 סווותר  לייפיפוו יצחן ר'

 ליכנס ווותר זוח וטת6 ע"6( ס"( )פסתיס כת6תרס לויס לוותנס סיפ  םלסכוימ
 לויס,לוותנס

 6ח תמס ויקח סנ6)ור ענווו, וגת "פילו hSh מתרו, 3ל3ד נות bnu 1ל"
 לוומס, סייע ובי )קז( סיס. לוי וווסס סם, רס"י וכתג נתתינתו, עתו עתו, יוסדענוגות

ווונ"
 ונו)כילתי, פ'ד, סיטס נתוספח6 גסנס נס ספסיקת6, 003 רכז רז)( נמלת נילקוט

31נתר"
 תסוספות קטנים נסנוייס נרכס, פ' ר3ס וד3ריס נסלח, ריס ותנמות6 סס, סוטס

 גן זיוורי רננן וזן מלס דז וודינו נחסר 6סר "תרי תכ6ן  %פפיל כרשולי  והכ"ידנריס,
נעו
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זף áהםק  ג"גג

í ,óם í קחזגí ÷ ץ÷זג ,¢זá÷ ט. ה11ל ╞לץז םץכ ,íק  ץג╨ה הץקה ה"á÷¢ק םוזד úו ,זג╨á ה╨גיקáú ¢óיץל ,טם םו¢קגז כגáיץל

÷זהז  טáúúקל úץáקהק úו ז╨גúזáו (ג÷)ץ, óפ╞ל הםץז ז╨ז¢ו םק ,ó÷זג (וג÷)
כזñח  כלú כג¢ה וáםי כגק¢ח╞ , כג¢ק כגחá╨ ,הקלá ¢לו הללד ,וךץ (áז÷) כזúו

~áכג

.íג╨ז÷úז  úז¢ץה

úזñ'  םץד ú 651זםזח╨ז , זúי גúז¢גץñל íםץúם ñ¢ץל .╨'ñ (ח÷) ח¢ú ñד ,¢ז6 כגגץ

╨ú ñ¢גי גף ח, ñíםñ 1; ñ¢םפץל טךץזם ץךז¢" ':3כ ץ╨גחי0 דú, 
,:11  1 ╨ס':ץ. :לט:;; גם╨: זז גם;:: כה.:;ס

חםך3  "י3ג גםץג¢י ךז÷םג╨ז
"÷ñ1ץגדדפ '1 גקי ╞ג,ף÷

גúםםדú╨ז  ╞ץ ,ñ1ץ
"!╨)]1ג,כ,""."ז:,"ג(1:741!כ זיז¢" םñ ÷ כים ú¢"ñ ךגñ0úך ñף ז╨ג╨ף ÷גúץזזñ כזס ט  í ח"לג .כ"): כ:"

כיז ñגים)זñסΣ "3÷ 
í╨ 'ז: ,úףú╨ ñיח חח ÷

÷ áם?ú╨úזú" ול 
גג6úג í :::;0כגד: ::1'כד (סץך::,כל : íג:] ,פ:╨ 
ñץ¢ñ,  ñ ñ╨ú¢6ךזñ╞ דúיז 'ך úג╨ד úז¢╨÷ñ םñ ñגיםזז 'זי . םד" ¢ג÷ñ úםñú "ם

ñו.  -ñ╨¢ז íץדג גם גףףד ñףñחם גñ¢╞זז╨ כג15╨ ,חג╨ז' ף"ץ úץ╞ גá¢ 5'( ╨חיñ כזג - ג╨ץ

 ╞ד ד':דכד ,:ה╨,ג╨"":╨ ד::פ
 ;'כגד"
 ;:פ

6ú  ñג╨ק ññ 6ñ¢ 1╨ ז╞¢ףí ╨úגי¢╞ ,ñג╨¢ לגץחñú םי ¢( í, ñ╨6יזúם ññ╨ז ז¢╨÷
(╨ñי¢úכ  זúי ¢גץúñ ÷ח╨ ñ ñ¢3יחñ ¢÷גñ כ1ז"ñ כ6זזםז0

. ñúגיםñ, 

6ñ¢  םיגññ 6זññ 15╞ד םםזúñז ╞"זג úז¢ז╞ú גחג ñםזץ ╞ץ ¢ג╞ñ כז¢חñ, ñ6(םñ 0ח זזזך
0úם0ז úñ6 ¢ףΣ זם÷ם÷ץú 

"¢úחז 
31' ñגי זג 

 Σ¢÷ג זם ñםגץú ,ל╨ג¢áם גףז ñץúú , כץג
0016 ññם6 םיג ñ36 'ד 'םיΣ ז ,גחג ╞ץñ3גיזñ 13םזם'ñ זם÷ם÷ץúñ ñגךזזñ , גם╞חí 

 ñגףם"
0ג"

  5יגñ╨ז  6זññ  גñúזú ñךז¢גם םñ גיםף íג¢╨י ס ¢ז" םי, íץך םיז ñדףח , 35ם ץגג
זףי╨  (סץג "ם6 ץז╨╨ם ú'ññזזג╨ץ╨ úזךז╨חל גי גí )ñ úגלג ג╞ף╨

 ם╨~
íדñז úñ "ú¢ז╨÷ .  ¢ñ" םיגñ╨ "זñל , úזץúםז 0ñ ╞ץ גי úזפג ╨ץ¢╨ ?גú╨ז
 "╨ם úזילúם úזזזםד

 ñק ;כי3 ;דףñ :ñ;זúñ :ó:úי:3: ז ':כ,íג זק÷ ÷ ץ ם6
6ú  טזúי ךדג3¢םñ ,"זññ ╞זúץגז ñםזז ם╨6 ךדג3¢םú¢ ñ╨גגז ñ 6úñ 60÷¢לז

 םñ גñזג
3ññ  ט╨ז╨ץ ╨ךזú .'זי (וג÷) Σזñ.1 כúú כג¢ú כ36םי 36זז╨ י.ד ךז÷םג╨ úםú) ╨ñ¢ ("י¢

גדד  ñג¢╨ז) טםñלז 'í, úזג כ÷ú¢ז úññ '"דñ םיםז
 5ññ זגלג כגח╨ף כםז÷ז טםñ םי╨ כ¢"

ק0: ÷¢ !ד " ד כ╨ט"'1?4%'ז╨',ג ,ד ╨:; סד
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 בשלהויהי

 דהרין לפום א"ר )קינ( י נבחין ורחרשין השיקנא וכלביא , נבחין לאנדקושמא
 לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל הכא ברם , בלישניה מלהית)קיד(

 זיתי מיו"ש, שי "חט ( יגת עם מלגק ד., אטטת שני,קם,(
 העולם ואומות כ"ז, של ארונו וזח העולמים, חי של ארונו זה , אומריםוישראל

מוניי
 של ארון עם מהלך להיות האלהים ארון של דרכו וכי , ואומרים לישראל

 : בזה שכחוב מה כל קיים זה, בארון שמונה המת )קמז( אומרים, וישראלמה,
 כאילין כחומה, לישראל עשויין דמים היו כיצד טרש, יחיב הוה יוחק ר')קיז(

 הו*נא "ro )קכ( ואמרת אשר בת סרח אודיקה )קים( קיקקילייא,)קיה(
 הווןולא

 r,-rI אלא.
 הנפש כל ודרש יתיב הוה יוחק ר' )קכב( , איפומ8א )קכא(

 , ותשץ ששים דוי בניו ושני ויוסף , כ"ז( מנו )בראשית מצרימה ליעקבהבאה
 שנולדה יוכבד זו אמר, חנינא בר הייא בש"ר נקכג( לוי ר' , חרא חמרין אינוןוהא

על

 ותקונים.הערות
 נס ס61 כן 6'ר, הינ( חתון. נפקוס חזיון, ת"ל סתלס, שיתנם מגליון על נסרק

ulcst3,גריך 6נל נםלס ,nvt-S כתו יודן, 6"ר 16 כרווול', נכ"י יסוף כתו יסודם ""ר 

 ניו)ול' ונהיי מס, ומילקוט "קספ6רד נכח כ"ס תלמת, נקיר( 6קספ6רד. נכ"מסוי
מלקחת,

 וס. ונתוסתי נ' לחת ערך ערוך ועיין "ט(, כ'6 נת"צ סכלניס ילוקו ונלסון וס1"
 נסיח, תכילח6 , פ'ד סוטס תיספח" , ס"נ ל*נ נרכות ירוסלנ)י קרמות, סגי)קמו(

 "רונות מני מס סיו נוודנר אר"ל מסיו בגיס כל )מ6י הג סוטס ועיין , nSuותנתונו6
 רס'י מעיר וכן נ6רוכס תנ61ר סס נתכלת6 כו', (ס נוירון התונח סתת )קמז(כוי.

 וכתיג הנכי, 3(ס כתיג , פרעם נסלח וימי נתכילת6 כפורסת (str) t~lab 1 סס,גסוטס
 וניוסף 6תרים[,' ]הלסיס לך יסיס ל" מס כתינ 6גי[, ]נ"ל הנכי, 6לקיס סתתתנוס
 bcn ל" יר5, 6ני "לסיס 6תכתינ

 הנישי
 סמנת 'ום 6ת (כור פרעס, ח' כת'ט

 6ק וסיועו "ותר סו6 וכן רנת ערג 6ל6 סכן 61ין , וסכן וטנח וטנות כתינ[מסי
 וכיס קיגקעיי6, )קיא( ספסיקת6. נמס קנ"3 רת( יתקל נלקוט 63111 יוחנן, ר'נקיי( רכ". רתם נסלת נלקוט תונ6יס סווכילת6 ודגרי ע"כ סדנרות עמרת כל וכןיניפו,

 )סלח ויסי נפסקא וצל סניף קנקל ערך ונערוך , הגקולי6 כרתול' ונכ"י "קספ6רד,נכויי
 נכ'י כ"ס 6סר, 3ת סרת "ודיקת )קימ( קנקל. ת"י תכנר )גיטערווערק( כנכספי' ש(1"67" או08200 ורווני נל"י סוווספי וכתג , קנקלי6 כמלין לשר6ל "oftir סריסכיני

 ערך נערוך 1))631 ס61, וטיס מריקת כרתומי 31כ"י , .קג"ב ר))( סנגלל וכילקוט6קספ6רד
 ת"ל ו'דק

 סרח[, ]מל סרס 6ודיקת במלת דויסי בפסיקת"
 ויסקי

 ע" ו6ידיק ת"י
 "פותט"ונפרך

 מסעיר כתו 6סר, 3ת P~D צדיקת נ"ל 6ןר 3ת PID "רקת ~(hPD1 סניף
 סיס. יורני נין סייחי סס פי סוינ6, תוון )קכ( כי. סערם ר"ג תולדות SPJ סג6וןג"כ

 hnulnnh קג"ב רז)( סנוו6ל 31'לקוט , "נ)פוווט6 וכר)וול', 6קספ6רי, נכ"י , 6יפותט6נקכא(
 ו)סעיוך 6לס דבריו 6ת לקת וכגר6ס לענר, ווענר עתוחות חלונות פי' 3נליון ססוגרפס
 תלו רוזלין וסיס לסביל סביל 3ין הווכוחיות ותלונות סוו"3 ווכדר"h'3k-C 6 6תפו)ו')ת,ערך
 , 6עונוט6 ערך בערוך ראתס ל" ועינו , עכ"ל לנן מנד פתוחות חלונות ס" , 6לו6ת

טס3'"
 3סס

 סוולס סרס הויות su1 תרביות, וניפרס hvn~nh כאילין נסלח ויסי מעסיקת"
 "ות'וח ונתחגרו אפונומא, ג"פ 61ילי , סו)וספי זל" מערוך ל" מניד לא נ)תגנתס,ותקור
 ור"ל , ייצור וכל' עססיח יעמיס :בשה"ש סיפית סתלס וס" מ 6ות Ik~P וגעסתסנו

 ערך נס)וסניר ועיין , נס מדולק סגר "ת ס1ננח סעססית כיוו on~b סו33יס ~D'WLסס'1
 בנוס טעם רק סיוניח ס))לס על סעיר סו6 סגם6פונ)ט6

 ססוסי~
 ליורני ס"ור "סיס

 , ודרס יתיג סוס יוחנן ר' )קכב( . עינויין סתיס סיו כעד , תפורם נפסיקח6 כיסיס"
 וינס ונלקוט , סססיקת6 3סס קנ"3 ר)ו( סו)ו"ל נילקוט וכן קל3 רוו( ויגס ulrstJתונף
 3ר חיוך נם'ר ג'ל תנינה, נר חיי" נם"ר נקכנ( יוחנן. ר' נפקוס יסודס ר' נטעותסס

 מס חסר ויגס נונילקוט טס. בחו"ל ונילקוט וכרתולי 6קספ"רד נכ"י ןסו6 מסוחגיגה,
 תח6 6תס נפרטן tOtPJi וזונה 6תס נכללן th"v קכ"ג 3"נ נגררך תר6ס וכןס"וו)ר(

סנעיס
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פז בע"חייהי
 ישראל של מניק השלימה אשר בת סרה אומרים ויש , מצרים של פילי "כד(על

 נכנס דקב"ה )קכו( חנילאי, בר תנחום א"ר לנאמן, נאמן השלמתי ואני)קכה(
 כתיב מה כ"א(, י' )רברים אלהיך והוא הדיתך הוא כתיב מה ' עמה!בכבורו

 : כיב( שם )שם טצריטה אבותיך ירדו נפש בשבעיםבתריה,
 דודלפני אמר כתיב, אשח )ק~ז( א'( כ"ה )תהלים אשא, נפשי ה' אליךלרור

 לית! עתירין )קכח( שהן אילו על נפשי תשוח העולמים רבוןהקביה,
 , והפסידו ,דוד )לכם( הקב"ה איל השמר, דור זה ואיזה , השם קרוש ~לנפשם
 אין י"ר( י"ז )תהלים במנם תסלא וצפונך נקל( בחיים חלקם , בהיים הלקםאין
 העולמים, רבון )קלא( הקב"ה לפני דוד אמר , ורידהון דירך וצפונך, אלא כאןכתיב
 ם"ו(: שם )שם פניך אחזה בצדק אני אבל מובים, ומעשים הורה, בכח באיןהן

 אמור דהום קירוש על נפשך הן אדם לך יאמד אם אנא, בר הייא א"ר)קלב(
 כדוריות )קלג( נותנים שהיו שסד, של כדורו לא מיד, ראשי שיתיז ובלבד נוחנהאני

 : צפרניהם תחת קנה של וקיומיות )קלר( , שיחיהם בית החת , אששל
דלמא

 ותקונים.הערות
 3ר תנ)6 6"ר , 3ר0"י( )ע'Ph 0~, חסר0נעיס

 ולידתם 3דרך 0סורתס עכנד ;ו , תגינ"
 , 3))נריס סורתס וצין ומגריס לירחם ותגריס, S1s5 6ותס ילדם "סר 0כ' . 3nm~poיו
 כנען, 63רן עי13רס יוכבר סוור, גחנן 3ר סולסל ר' 003 לוי ר' פג"ד, 3"ר נתדרגועיין

 ap~. נולדס דנ)גריס מילי על וגו', יונ3ד עירס "0ת ופס סס"ד ווגריס, נצרן1ל'דתס
 , יוגריס scI פילי)קכר(

 יוג'ת ומוולס נתלת, דויס' פסקך 003 ד', פל ער3 נערוך נ)ונ"
 61גי )קבה( . כ"ז סערם כ0נ 16 סור ~hrD , לעל מסעירותי נוס עיין 161ל0, סער פיד2ס"

 פלותי בנכי ]דכת'3 י0ר6ל סל וונינס סן~יתס וכג'ל ס6לס סתלוח כסריס פססמלצתי,
 כווו ל)"111 )6))ן ס0לחת' ולי 'Shlt] סל וודיתן ~tnnick 6גי נ"ט( כ' )0ס י0ר6ל"נווני

0סו"
 והילקוט קנ'נ, רוו( וינה ונילקיט , פלג 0ת561 ונוודר0 , כרווולי ונכ'י 6קספ"רד, נכף
 קס'ר נעדרם ניופורט כמו לג"יין כצוון סמליותי וסכוכס ספסיקתת, 03נו קג'3 רווןכחו"ל

 י361, סל קר3 תכלי 6[ר 3ת סרח סל חכוזתס טונס 0ס 0ת61ל 1)ודר0 חכתס ע31ס)י
 סמלצתי וקני אר"ל סל ווניגן כסכלוותי סו" "גי יעריל תיוווני תלוווי בנכי לוו6וורס
1?b),כדיון, לכ6וון gD1 63יזן אתי 3כל )דכתע )ו0ס לניוון, *דציו(, 33יוז גיוון לפסיס 
 י3"נדת פג"ד, נ"ר ונוודר[ קבור, 'ומץ סיכן לנוכס גלתם 6[ר נח תסרח ור"לסו"(
shlnc,עיין כו', עתסס ככנס סק3"ס )קכו( ליו0ס. עסץ לניוון ניוון כיפורן 0ס 

 כנכי 0נ', ווט לקמם ט3ע.ס לווסכר ועלי בתנין, עו)סס כככס סק3*ס ע0ס חספל"ט, נפדר""
 06ח, 3יס קרי ר"ל כתיג, 6[ת נקכז( פג"ד. 3"ר נוודר0 ועיין וכו', יוגרינוס עוזך6רד
 06" נטעות  6קסכ6רד  ובכ"י גכ0י, ע5י mcnונלבון

 מתלות חסרים כריגולי ונכ"י כתינ,
 ת0י6ע תסע כחיה 06י6 6ט6, נס0' ס' 6לק- 6תכס, ס[נעתי ס' תנית ונוודרסס6לס,
DC9)ד"6 כ"ס, פן)וור 0י"ט נתדרג עתידין, 0סן )קכח( סקנ'ס. סל רווו קדוחת על 
 6ן" גכ[י ס'6ליך

 תרס כי 0)6' כענין ס0ס קךו0ת Sv 0נקוו0כג1 עתד טל דורו ;ס
 0וזד. סל נדויו חדור ד"6 נוו"תר י"(, )ו(תור u~tc נוזדר0 ועיין וו"וווס, וו60תגרעך
 כווו , גנוריס ת'ח נ"ל , גנוריס ת"סונווקוס

 0סו"
 רנו; D'Sk~n נילקוט

 תרע'"
 ועיין ,

 חכ)ו' 3'))' "חי דור סיס 0)וד סל דור 0כת3 , לו יכול ל6 כי וירי פ' 1'0לחנסרוונ'ן
 טו"ט נאדרה עיין ומפסידו, דוד נקבם( וחניריו. 633 3ן יסודם ר' סל בדורוסנו0נס
 ר3ס 63סתר פקרת גירס' ועיין נקייס חלאס ספסידו לדוך סק3"ס לו ")זר , י";ווותור

 3כ4' לנכון מפתר כתינ,  "ין  ולפולס ג'ל כתינ,  6'ן  ולפולך )קל( הכלכס. ופתי נספ'
 0771131 , כנוך סל תורו תדבר ד"6 ניו6)ור '"; )ו(תור ufftc ונתדרך 1כר)ו1ל'6קספ6רד
 וכתור יו"ט תדרך עיין סע1לת'ס, רנון )יא( . ע"ס סוולכס ו0ת' גס נכ' רנס66תר
 בצנעתי 3כ' שית נתדרך ג0נס h~h, נר חי" 6'ר ניב( 0ס. 6סתר ונהדרי ,י;

 6קסכ6רד ו3כ"' , 63ן פוחן ווול3)'ן נרגל סל כיור'ות ג"ל , "ן סל כדוריות נקלג("תכס.
 בלקוט ור6ית' 0ס, חית וגיוךר0 כרחולי 3כ,י לגכין וגרגור כדור'וח, ~"ל , בדוריתבטעות
 ונקיון וגרפס , 3ר(ל סל נוודיח )ו3י6יס ו)6ת)ו( נסג6נד ילודנו 003 תרס'( רווןתסלים
 וכן ידוע וכדור כדוריות, ת"ל טעות וגס , סיריםפי'

"3111 
 פ' על ויחלת, פ' 3סרנו43ן.

 כיס קנס, סל וקרותיות )יד( כל. 3ר;ל סל כרוריות נו3'6ין סע , לו 'כול ל6 כיויר"
3י5קוט
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 בעלהועי

 פרשת )קלו( לשסוע הלכו , ובנן יצחק, ור' גיורי, בן יהודה ר' )קלה(רלמא
 אנו צריכין אירין, ימים ג' שם וכשהיו )לז( יוחאי, בן מג"שנמכים

 ר' אמר י"ג( סו כלראשית בענן נחתי קשתי את ודרש, קמא על רשותא,למיסב
Dye~בעק הקשת ונראתה וררש, תניינא על דעלמא, סיםנא הא יוחאי, בן 

 ירמיה, ר' בשם חזקיה ר' דעלמא, סימנא הא יוחאי בן אר"ש י"ד(שם
 נתמלאת, והיא זהב, דינרי אימלאי )קלם( אומר יוחאי בן רגש היה כך)קלח(
 פוםמין, יתבין )קם( הוו לוי, בן יהושע וי ז"ל אליהו ירמיה, ר' בשם חזקיהף

 יוחאי, בן שטעון ר' ובי )קמב( דרשב"י, שסיה מ! שסועה, חרא ממון)קמא(
אמרין

 ותקונים,הערות
 ונכ"י נ', קרס ערך ערוך עיין ק"ל, נפי סגור ס(ס וסלמת תרס,, רת( תסליםנלקוט

 ה'ל מס3י6 קולמוס ערך נערוך רעיתי וכן , קנס סל קלותיכם כרתולי ונזפי6קספ6רי

 !לערסועל%יוח
 . ז

 ק
 ז  ורגלן, ילפע ור'  גיורי גן קודם כ" -)קצר,( ע"כ. ן

 ור'י גקר6 3ר יודן ר' , כרתולי ונכ'י , נתן ור' עתק ור' ניורא 3ן שודס ר'"קספ6רד,
 יזין יר' יוחנן ור' יוחק ר' פל"ס 3"ר 31תדרס נ'(רא 3תקוס ניירט ינזל וט"מ נחןןור'

 ג6נוכס ר6ש וסו)פרמ, סאת תספסיקת6 ונס ס"נ, ד'ס ע"3 ל'נ מנח תוס' ושענערי,
 תורס למתוע מלכו מס, 33'ר נסכים, פרמת )* סוס. ר3ס ג3ר6 גיורי 3ן יר(1דספר'

 ענחן ר' 6י, ט' ובת"ק , גנזכים פרטת דיוורי ואית נדרים, פרסת ייתרי 6יוזתר30'י,
 יגויס, ג' סם יכססע )קלז( רס3"י. 3'ס נדרים פרסת תגו נרים 3ן יסרס ור' 6סת%,3ן
 ונתנו ליכול 6נו גריכיס יתרו 6תד, יום עוד וסגותינו רמות, ונתנו תולו ן סס 33'רעיין
 נרפס ע.6, ט'  %3"ע ,r'p ר!הו,  לימול !נרד  !סרין !רריו  ועע'! !ברז,  פעםר!ופ
 ועיין טעם, רירי לו  סביבו ומס ככס, על Dn)h ס6ל ורס3"י רמומי, נטלו ספגיגניוס
 נרכוש נירו!ל%י נאנס ר!3"ק סוס ק- ל4(  !מ. וט*(  )3ס"ך ט'1 סי' ר%"3  סיפן3י'ר
 נ"ל )דינרי,  hSn'b' י*( פן'ס.  ריי שנ"ר b'o,פ'מ

~Pp3 
 כתו דיגרי, hinth' 3קעס

 סביעס על לוס  כיר!3"י ופי סס, 31"ר וירוסלעי כריגולי, וכ"י 6קספ6רד, ככ"ימסוף
hlnnncר' %5ר 5"3, %זהור !ים נקדרי סספלר ע"פ לסו5 כרגע, לפ%ליס זי3, רילרי 
 וסעסיר, VPD 61(יל לסתורס, ד6(יל רססי סל "חד נתלוויד תעמס ע-%יס בפ"רס1עיס
 ocp ונס עזתן, על תנירין סיו סריות 6ת רו6ין סתלנ)ידיס וסיו רס3"י, לגגי 6ת6כי

 דינרי סתתל6י נקעיי נקעם 6תר מד6, ל3קעתס עתסון ונפק לתלתידע )סג ,רסנ"
 36ל רונים, ס6חס עם כל חלקו ו6תד 6חד כל יטול לתלוויריו זוור וניד, ונתחלקת ,וס3
  כן  !!%עז כיון ניטל, ס61 ס63 עולס טל וכרו ונוותן כוטו סס61 חי סכל יודעיםתסיס
 לכ תונף פגע רנר( תסוגות ע"כ, נפעלך ס' סעחתני כי 6וו)ריס מתחילו ידיסס,תסכו
  סמליירינז ופיו עתיר, ובי לירן  עץ  סינף רס3"י, סל 6תד נתלמי תעמס ס1סמסעור
 npb לנקעם וסונפן רסכן' וידע לקרן, לח1גס לנוית  סן  נתעיין וסי  ויעליין, יופורהיז
 %די פגי!ל

 ~סנ דיורי %ולכס ספפילס וסב רילרי פליי בעעס  כיעס ויפר וספפלל ,
 %י כל  יורעין טוו blb  לכמו מלו 1סב סרי  olc~)n  5פס  Db 301 למס יתר4פלהמנז1

 סוי לפסי, 5לי  ספירט יכר  יפן  !יין  ווסל, סוי עס.ב !ן  פללו  פכיי גומל!סיי
  יפנין לקם( יסר.  הכעוס  ועסיריס 6חד נתקוס עגייס תורס ודגרי ע"כ,  P~nh  ןימופגיע
 ענר )קמב( תרס3"י. 6תד לת6ו)ר סגיעו פ" כו', סרי  %מוו וקמש נימד. ולו%ריכי  l'Jryסיו  פי כפרי, פוץ  יפנין  סזון ורישל  לסיב ולור יליזו  פל"ס  ו33"ר ילמדו,  ין3ו פ"פאטון,
 סס קבור ס61 6סר קברו  לו( ס%יפס ךבפי' פירוזי . סלכס, אופס !ל  ירון סרייליטו ויער 3ס בפלצו  ר!3"י_  %י%ועמ 5פפ שלועס  סגיעו סד"כ ופי' .בוזייןיס,  k~nunil%רי סי יתרי ררי3"י,  %ן  k-DIWt  %מין  !מ, hnD1)o  וכך  ים, 3'ר כנדרס ליוו* זסרם3'י,
 ב"ר נכדרר סס רשי 3פי ורפקני sff~P. פשו 6ת ונם6ל סרס נלך , תכוון רתוקקיננו
 ))דק6ו)ר רסניי נפטר מכנר 3עסיקת6 תפרס ת"ל וכחב ווסס, נידי b31W  וכןפל"ס,
 אולם עכ'ל. סיס bllnh ורינ"ל תי6 סרסנ"י ועת , ניודי 1ל6 ניתיו ניתיו, ncpoגר"תס-
 . מכונס ופולי תי, ר0נ'י סיס סעוד יומנע ר30"', ענר ונלסון לית", בנסיקת*לסנינו
 רינ"י,  בתמר  !ב3ר  %!%ע ע,נ ע1( כתונות 3גתר6 וכן 5ליסס, סנתנלס רשל ר%"י,ענר

1ר.3'ל
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פח בשלחויהי
 ליה, השאילין קמון )קמנ( , ליה ונישאל ניקום דשמעתא מרא אתל האאמיין

 הדור ונדור הוא, לוי בן יהושע ר' איל )קמה( דעמך, דין הוא מהב)קמר(
 איל. .,

 הקשת נראתה אם אץ , ה! א"ל , בימיו בענן ריפשה ונראתה )קמו(
 אפוי. סבר למיחטי כדאי הוא ליתבימיו,

 אברהם, לאבינו רקב'ה נשבע אומר, רשב"י היה כך ירמיה, בשיר חזקיה ר')קמו(
 ואברהם מעמא ומה , כמוהו צדיקים משלשים פרעת )קמח( העולםשאין

 חמשה, ה' , עשרה " חמשה, ד4 , עשרה י' יהיה מנין ;,ה( י"ה )בראשית יהיההיו
 ראיתי אני אוטר, רשב"י היה כך ירמיה, ר( בשם הזקיהו ר' )קמם( 1 תלחיןהא
 מנהוי וברי אנא , אינו! תלתין ואם מועמין, והם העוה"ב גני)קנ(

 עשרה ואם ,
 אנא הוא הר ואם , אינת וברי אנא , אינון חרין ואם , מנהון וברי אנא ,אינון
 גביה טן אברהם ישיב אומר, רשביי היה כך ירטיה, בש"ר יחזקיה ר' )קנא( .הוא
 אחיה עטי יצמרף לא ואין מלכא, טשיחא ראתי ער נבי טן מקרב ואנא גבי,וער

 את מכרי לכי ויאסר ודרש תליתאי על )קנב( עלמא. כולא משיבין ואקהשילוני,
 . וכו' ז'( ד' )ם,ב נשיך, א"ע ושלמידהרכן

דלמא

 ותקונים.הערות
 S'h לנניס S"r 6ליסו על טס, נתדרג ליס, ומהילל קתון )קמנ( נניע. מותו ר6סוריאל
 ת6ן סם ונתדרש סוס, ס6ש ס61 תי פ" דין, סו5 חי נ"ל דין, מא ונס )קבוץ( .כו'

 יקר יוכתר ע"ן סקסת, וגר6תס )קמו( ע"נ. ע"( כתונות עחן רינ"ל, S'h ).קטה(עתך.
 ניוסלווי חסר (ס סקנ'ס, שנע כו' ת(קיס ר' )קמז( . י"ח מיתן ס"ט נרכוח , תר"סניגס
 לסיות יכול סעולס 6ין תגל ר' נסס נחונן ר' ס"", פ"r'p 3 נירוסלו)י וגסגס סס.נרכות
 נתדרם וערן ע"כ, -olcsc~ תנין יסיף סיס ויו"ט הנרסס, כצנינו גדיקיס D'CScnעתות
 (D'hln סננני nutci י גדיקיס תסלסיס סתות )קמח( ס'. ווותור סויט וננודרט פי"ט3"ר
 וסתה וותלתין עלץ פחות ל" 3', ג"1 סנסדרין נ', פק' מוכס כוו6ו)רס נדיקיס.ל"ו
 וטית5  תלחין 3גיתטרי6 ל"ו לו תוכי כל לסרי סנוור יום נכל הכינקו 5פי דנוקנליודיקי
 הנדות ונחדוטי ע"6 נ"נ "ולין ועייןעזל

 לתסרט""
 רציתי 6ני , כו' ח(קיס ר' נקמם( . סס

 6קספ6רד. נפי וכן . סס נפר חסר חס , עיט סס נרכות נירוטלווי כ"ס ן סנ6 סעולסגני
 עלים גגי רציתי 1 3' נ'( ונסגסדרין h'v, )נ'ס סוכס נננלי כוי, ס63 סעולס נכי)קנ(
 סס סגים 06 תסס, ינני "ג' ססו וו6ס Dh ונסס, 31)י 6ני סס 5ל1 06 ווועטין,-וסם
 פל'ס 331'ר טס, נירוסלתי כיס 36רסס, יקרנ , כו' ח(קיס ר' נקנא( תסס. תגי6ני
 סדור עד , ווזות סע3רו נולם סדורות מכותו לס513 לוויקר3 "כרסס ירנס oh סוו"כועי'
 לנרץ ירנס ל6 36רסס 061 סתסיח, יולך עד DSJD1 טו3 6קר3נו 6ני נקרנו,ס"נכי
 סוכס ונגתר6 עכ"ל, סתמית זולך עד 36רסס חיתות כולס וגסנלס ססילוני 6חי6עוזי
 כולו מעולס כל 6ת לפטור 6)י 'כול רעליי, תסוס ירתיס 6"ר ח(קיס ר' 61תר , נ,ת"ס
 ועד סעולס טנ3ר6 וגיוס עווי נגי rr5b~ ובלגלי עתם, עד סננר6תי כיוס סדין:תן

 'ותס נרע", ועיים סיכו, עד סעולס סגנרDfn 6 עועו ועיסו 3ן 'ותם bnbh1עכשיו,
 נערוך ור"יתי ע"ס, כו' 36י1 נכינוד ו(כס כלכיס, נוטהר יותר ועניו סיס' נדיק ע(יסוגן

 זון כולו סעולס כל 6ת לפטור 6ני יכול V_3HD ]ת"ס נסוכם s~rl מכתנ 6'; פטרערך
 חווור וסיס כנודו גודל נדרך 6לקיס לו ולרקס טניס '"נ נווערס סיס רסנ"י ע" כו',סדין
  ונטעתי, נדיקיס וכך כך סס 6חלDh 5 נסדוס ס6תור כגון סעולס, 6ת לפטור 6נייכול
 oh ו6פי' , ס5לסיס יטחיתסו 1ל6 סע%ס יווק"ס מכותו כלוזיר עפיו ועד טננר5תיפיוס
 יותם 061 ו עכוזיו ועד סעולס תסננר6 כגנת (כותש עווי נני 061 6חר נדיק oc"ין
 סלמס Sth( ותה סנונול, כנון כלייס תס6 ןל6 עולס. נ6י כל על תגיניס עלנו עו(יסונן

 כפס, ק3ל1Sh1 hS 1 לעוס"נ, ססווור יועץ נעלס"(, קנלו סנדיקיס סכל הנלו,טלחנרר
 קו)5 ענ 63111, לעיל כי )דרס, ססליטי על ור"ל 4יכו'" dsnt וסניג סנועתיק חגר פסכול, ,~'l?c 6ת זוכרי לכ' ודרם, תלית6י על )קנב( עכזל. .סנדיקיס ניסקר נדולס (כותםלכך

 פס, תסרס סדרסס 6ך כרסניי, סוו6ווריס ןרסו ססס וסכונם ודרס, תמינה עלוזרת,
 ותלך כתיג דרס, h)1Plh1 פל'ס נבר גוונ6ס o51b 6קספ6רד, ונכ"' כריגולי מכ"י תסרוכן

 סכתן ותצרוד 6ל5 ו'( סס נסס ס5לסיס לאים ותגך 1)631 תיל עם ס( ד' )וו"5ומאתו
סס
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 בשלחייהי

 בחרא שנין, עשר הלת )קנר( ממירק עברין בריה, וס"א ישבני )קע(רלמא
 חלודות )קנז( גופן שהעלה ער הרובין אכלין )קנו( , רבקע מערמאנקנה(

 הרע נקנט( על ליה ויחיב , רשענ"י ליה נפק , שנין עשר תלת ~וף[ נקנח( ,חלורוה
 קרמאה זמ! פרשה ציפורין, למיצד טצדהא פרש )קם( גש, בר להד וחמאמערהא,
 ברה ושמע הניינה( זמן מישה , ואשתזבת דינים )קמא( ראטרה קלא ברתושמע

קלא

 ותקונים.הערות
 נסתר תחי' וגניך 1"ת , 0ר06מ0 ))ן נדולס סיחר 60חרת0 כנרכס )0ס([ ס0וון"ת ))כר' לכ' לס ]וקן'3 תחכור ל6 16 חווכור oh למול ינצח סיוון 00וקר ו'( 0סמס
 6תד (ונ Ok-WP סלח "310 סל 6דס גגי 0סן לותן 0ר6ס וכדן סתתים, סיחיו עד)0ס(
 hnp סל נזרסות וכן ע"כ. נדרך דור0ין סם וגס לידע תכריס תלת'דיסל

 ור"" רשנ"י )קנג( ע'0. "תרות, דרשות 0ס. נ"רנמורס )))נ" ותנ"ג"
 וותתיג כרו)ול' נכ"י , כי גריס

 ס(0 יסת"וור סו)עתיק רן'ו)ת סי6 "ירוטלו)י" סוגלת r~D 6ין כי, ור"6 ר30"יירוסלו)'
 נ"ר נוודרס )0גס וכן ס"5, פ'ט סניעיח נירוסלווי גאוות 610 כן כי 3ירוןלת',ג))נ6
 ונכדרר נווון, חופר פ' אסלת ו3וודרס סנדרה, 3מס קל"ג רוו( ושלח ונילקוטפע'ט,
 3גו. ר"6 לל bS , ל3ד 3ר30'י רק (ס 0ס, 31ירוסלווי סוולכס, ומתי נס פ' סיג"סתר
 כנווי ועיין ד0ווד", ניווני סנט ע0רס חלת רנס, מסחר וקס'ר 33"ר ע0ר, תלתטנד(
 כדורו ו)דנר "חל דגר 3))6וור י"(, סונוור 0ו"ט ויזדרם סס, 1nDh וגודרן ע"3 ל'נת
 6קספ6רד נשיי רק ס)וקונ)ות, 3כל שנגס ד3קע זולת ד3קע, וגערתך (ap) 0מד.סל

 סג" 0ס קמ"רו3וודר0
 נצערת"

 כרווול' ונכ'י דפק",
 למון וגימיק ז"ח3קע ניערת" 703"

 ככ"י חרו3ין, "כלין )קנו( חלודס. נופן ססעל0 עד 63וריית6 עסקין וסמן לת'כלחרו3ין
 טוויר ענד ר30"י סנוסח6 0"6, פיט ם3'עית 31יר1סלווי , דתרווון חרורן מכלין6קספ6רד
 תר31ין נוערת ס61 ונס כלל, וו31ן 6ין ולס דחרוווס, חר31ין שפערת שנין י"גנתערת6
 קמ"ר נסדרת ססו6 כווו ומכריס, חרו3ין "כלין נירו0לנוי נס 0ג"ל ספק 61יןדתרותס,

 חלרס לכלין ותלת לווחקס וים nwuJ סי6  "כנוערת" זולת 31'רוסלווי גווון, חופר3פ'
 מילקוט נרודף, סל חר31ין 6וכליס ופיו u~vn 3"ר 31))דר0 תרוסס נערס תפריסונון

 ידע 6% יוקוס" "0ס נגדו תרסס . נידור6 סל נטעות מר, תורס 3סס קל"ג רוו(ויסלח
 גרודך, ס"6 גרדונ6 סל חרונין נ"ר 003 0סני6 גרד ערך לערוך 111)63 גירודךמג'ל
 נירו0לתי 36ל "קספ6רד, נכויי וכיס חלודות, תנודות נקנז( עכ"ל. נרועיס ר"ל ינ0פ"

 חסר סנדרה דגרי סניף תלד ערך 31ערוך , חלודס חלודס , סס ו3תדרםיס כרעוליו3כ"
 סתלס סס סניף ל6 וסרת"ל )ר6סט(, וילוכלך ודבר נו6ס נל"י פי סוווספ' ססיכתב

~r)ro016"0 עוין תלד, סנוקר6 וול0ון ס'" 1"ול' עני, נלסון פס"שגן~ סתלס 0י6 "כן 
 חלודס נופן ססעלו 6לו נותלר,  שפתים יו, 11%ויר  !וגט 3תרר! שררתו פריס ו%זסבשרכו,
 פלורס.  גולוון פלר ררי! ן פלורס  גופן !כעלס ער !ב)ו י"ג  נווון  !ימיו ובגו רס3"כגון
לקנח(

 לסי
 וכרווולי, ,  "קסס6רד נכ"י  מבבין וויתר סוספפי. לסין ע"מ פכר,  סלפ

 3קס"ר 36ל טס, 331"4 וכרווולי 6קסכ6רד נכויי כ"ס תרע, )קנס(  ותדר0יס.וירושלמי,
 סנ" ר3ס,וניסתר

 סערס י  כ!3 יו !ור  3פסי5  להעלס ו)'ס עיין י 6חי וסכל פעי על'
 פרס  "קספ6רד בב"י שלרמי,  פר!  (Dp) רפערתי. hmn על  oc !ריעית  ובירוסלייכס.

 ק"יס לייד מר ספי  0ס וננ"ר  נשרין, גייר סר תפDC  5 31ירו0לווי שנדתך. נילווגרח6,
 ריבית ךקמאפ  לפרין. לוולר ילורתי פריס גייר  סר חיו" 0ס, וניסתר ק0'ר ונוודרם נפורין,וגרד

nJrnchtדימוס ונ"ל ווס31טוח שתלות ו6יתפ0ח, לסי  טסי, כויי nJrnctbl 'ממיקלה כו 
,nenthlוכן דיחוס, תחורת דינויט נטעות, ג"כ  6קסכ6רד ונכ"י ntDDJ לס סטיק 
  ספיחלס  ישלח דימוס, 3ווקוס תרותס בטעות ג"כ  כרתולי 31כ"י , 6מת הנס ספיקגסנתקוס
crl~n6למון ,פי' )ודן י0ן 3כת3 ג"כ רכוס נגליון 6ה 16תס, קרוץ. 'כקת תנלתי סי 
 דימוס התרס hSr גרת רתע 0ס, מניעית  ו3ירו!לתי סי5, סועדי  רגנת (ס ונסק0ורס'.
 יתרס סל5 נרת 3יר  ונתדר! סטר, וסבותר ע"כ,ו5י!ס31ת

 פסיגי, Dlntv דיוווס  וזופתיי
 ויסיר יספר  3תרר!  35ל וכלכרס, פתלרס סוס  ספיעלס יירט על6  3רמ  0תע סוסוכר
 ספיקל6 התרס קל6 נרת חניעת (תן ncnnhl S7nc דיוווס 6וור קל6 3רת !מע!ס,

דיעיפ כי ולתפית, ספיחיי ו05ת(נסי דיוווס נסיקך  נין כי ntPDJ, סמדר  ונססךו5!ת31תי
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שמ בלהויהי
 מצדיא, לא )קמב( שמיא מבלעדי צשר אפי' אמר , ואהעפשת להו פפיק דאמרהקלא
 וניחמי )קמר( ניחות אמי כן, שרי )קמנ( רמילייא שמע כי הכא, יתבינןואק

בהריו

 ותקונים.הערות
 עניני לכן 1 נענטל6סס%נ( חפרי וסלוח עתילס ופ" dimessio , סרוו)ית k-Sno ס"דחוס
~-slP,נתימ 1"ת נינולס, 1סנלס תחילס צוחרת קול 3ת כסטתע 'פס stso ס(ינ חרנס 
 ערך נערוך , ספיקלס גלת לפרס לנו עוד נם6ר ועתם 'ס(ינ, תלכ6 'דך וזןונדגי"ל
 נערך כן כתג זנן לד, וסיתת מסוטר ותקל יסורים רווני נלסון פי סו)וספי כת3ספקל,
 spicGla סרוווית סתלש 6ת סנינ וסרוו'ל סגי, וענסי יסוריס רותי נלסון ספיקיל" ,הונוס
 , מאוספי לדגרי וות6יווס הנס ס"ת סתעס קולס bhuc). )ספיטנע 6ותסותתרנס
 נווסתר 61סיפס טתירס סענינס speeula, סתלס סניף ססקול6 ערך נתמנירורציתי
 8applieium סרותינו סתלס וס" ס"ותעת ני(פוך מפ5קא נ"ל "ולי ולדעת'ע"כ,

 וכליסר סת6תר כוונת סו6 חס מטר6פע( לענענס , נסטרופע 3'ד ותיתת עונםווירוסס
 רע( וימלח ואלקיט , ונלכד סנפיר נחפט עונם( נפי ספל1ק6 16חרח קע ססנחסיע
 ס6לס, סתתת וסתי "תת, ולעמותן מנפרדות, סגילות סת' לחגר גריך קולא, ספיקל'ג

 ווקלסין סעס כל , ג'מוס )ותן מסוף ניוון , נדין יומ3 נויך וזלך כווו נו)דרסיס,מנורות
 ל"ד תלך וכן פכ"7( )ו4ר 16ת1, ווקלסת נריר( כל 6ין , ספיקל6 נותן ססו6 %(תן"ותו,
 תרננין סכל h51p9D נותן יכססו6 צותו, ווקלסיס סכל דיוווס נוחן כססו6 ודן,יוסג

 יוונת וזות סנהספקיל6, לי 'מ הלסיס ו"1 ססקול6, לו יט 3ר'ד זולך ס"6(, פ"ט כרכות מז )ירומלתיאתרע,
 סגו"י

  ישרדו טקס וכן תיתרי, עו)מ ע" 5"((, )3ח"ר וסנו"פת
 , (' דחס ערך נערוך נוונך ספסיקת6. ות"וור חיי(, פ' )תנתוו)6 ספקול6 תפ''מונעו
 ונייר ק6י נ"ר תר חת6 נמלח, 7ויסי ונפסקנו ]פע"ט[ מלס 'עקנ וי63 פ' 33'ר1("ל

 ]סיע[ סוס וכד פמנ6, מות , דיוווס סמא וזן "וורס קל" נח סיע סוס וכדגסרין,
ספיקל"
 נוסת* עכ"ל, סנדלי דיחוס פי ו6מת(י3ב דיוווס טוויך 111 ס"6 י ת'תנד6 סות ,
 למעיר וק כפסיקתא, מלפגינו כנוסחת סוh~D1 ,6 3"ר, סוודרמ כנוסחת סי6סר6מונס
 סיט, ס3יעיח 3ירוסלו)י כר6ווריגן רחתיס לטון דיוווס ופל, כת13 ע"3( )ט"( שי(3תוס'
 אתרס סוס כד קל6 3ת מזוע עופות גן תד תנוך תערת6, וון ונפק 6חר דרש"3ו)עסס
 תיתניס, סוס ספיקיל6, 6וורס סוס וכד ספחן וון נעלט סעוף פז' , פסגס סוסייטוס
 רמו)יס למון ~hlk דד'וווס וומנוע hnSh פת, טל תרמס סו6 קולא נפת, תתלכ7' סוספי
 נחסר לפגים "ך ~DS. נירוסלעי סו)6))ר לפניסס רסיס ו)דנריסס נר6ס מנס עכס,כוי
 פי', נלי ספי וזלת וסניחו סר6מונס, ווחניתס נכונס כקרעו חס תלמד כי ימס,עולס הגי ו ססיקל* לזולת פירומס 6ך , ס"ת ססערס נר6מ מעירותי כקמר ספנית,סחני
k-Wלתקוווות עוד קצנו 

~'1Pbo 
 לסירוסם, 03 ענין 61ין ס"ת, מוולס 3סס .063 6סר

 מרת כלעזי 3פח )לכד 6ימ נפזר "פעו פ4 כנדיף, ל6 )קמב( 63רתי. כאמר וכנכון6ך
 ו3ירוטלעי '3ר6, ל6 סנירס6 6קספ6רד ינכ"י לנע'ת, "1 מפרטית ס' סמגתת כיסמם,
 ווחנד" 5" ס"נ מתפרס, rtp וכתג '3דס, ל6 סגי מסס3'עיח

 נורך 6'ן "ילס עכ"ל,
 נפס'קתא, מערוך 3על סרג לפני סיס וכן , נכונס ס"ת סניסח6 גס כ' , סיסלתקון
 % פירומ , 'נוס לhtnc 6 תנלעדי גיפר שלח דושי כפסיקתך ת"ל י3דס, נערךכע"ס

 ל6 נירומלווי סג" סיתם דימוס ד'ס נ'( ט"( נע"( סתוס' חכווי ולפני עכ"ל,התהנדס
 י3))דרס לנרות, יוכל ל6 כרווולי ונוצי יברח, ל6 סנ4 סם, 61סתר קמלת ונסדררמיתנדב,
 3קנרס סו"ט מנדרס סו6 סוס סת"ו)ר וכל bS ,htnh סגי' , ווסתים פ' ,ra וויתורמז"ט
 וסלמון ע'ס, )3תת'ס( גתפסין עליון נודעת חון 6)ן )תפסין הנן על'ון וודעת חק נפריןתם
 כן, טר' נקסנ( . וסירוסלו)י ספסיקת" עפ"י מס לתקן וים דנריס, ועירנוני תמונת,סם
 מנמתק סיוע כאמר ר"ל שריכ!, ונ"ל ר', 3תקוס ד' י63ות 6לס, דולות מתי לתמרגריך

 נ"ל סרינ,1 כרווולי י3כ'י סדינן, 6קסס6רד ונכיר ))", ותדכו ת" סתיס וימכוסדנר,
 ויסדכן נו'ל'6 ואסכת נפק סע"ט 331"ר קיליתי דכדכן מס 3ירומלווי תר6ס וכןסדיכן:
 ס3י6 סדך ערך ונערוך , ס6לס סגילות חסרים הסתר קס"ר וניוירס , סנ(ירסונתנטלס

 5פתח6 וקם טיסו 6ת5 יותר, ו)פורמ 3' ל"ג ס3ת 31נוור6 3"ר, וכודרן סוס סת"וור6ת
  ונמיל קיסר 7ת'ח 'וח' ע3ר לודעיס  %יו  יכרר%פרמי,

 מירח"
 ומחסי )קמר(  ע"מ. סי

 נרשע88
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 בשלחויחי

 אבותינו, עאף18 כדרך , סובה להחזיק אנו צריכין אמר . דמבריא מקורבהריז
 צריכין אמר בזול, וסכר אסלים ועשה )קמו( בזול, ומוכרין אטלימין )קמה(שעשו

- ק םהשהש%שןיתםיעלנשקלץ4('0(%ש4
1 
אנא

 ותקונים.הערות
 פי' כריגולי, 3כ'י ססו6 כווו מיסתי, 51"ל 6קספ6רד, 3כ"' וכ"מ דט3ר'6, תקורנסדין
 !"צט צ:נ,י:ם מן %3:י %ימך%גתבי:%::ן2,":'::טי 3ית )פי 3ני 3' 3סד6 ו"סחין מחין פיט 331'ר סח, תרנוווו רקז טנל'", כזיווי)דחן
 מל'3סד'ן דט3רי5, )ינויסיז 03ד'ן וויסתין עלון ס'ח פ"ח ס"סונירוסלתי3'רוסל

 מסות" חלמון 1)יתס6' פי' סוו'כ o51h וגסת"י.טס
 תקור נ"ל וזיולי . ע-ס רסו"ס ספי'

 ]שך%ג::יו":ק'ע"ם7;'::ןן": :,%;:;בק% :ש::;:ן:
 סגדחק "טלס,י ערך נתוספ' עיין נוו"רקט( סווקיס; "טליסין ופי' כיילי וועכריןעונקו

 , סרג "13ת')וסערו
 זון סדרתו ר"ל כו', "טלסין עוסין מסיו פ)יזסעיר, צ "

 ותסיס ינעיר, פר' 6תויתן
 עוססק6טלי%'

 גס
 נחנוחז

 ד"6 סת6תר פע"ט,סנסתתלת נ"ר
 6ת ויחן J'UD ל"ג מנת 3נוור6 תרמס וכן סטליסין, וועוויד מתחיל מעיר פנ' 6תויתן

פנ,:ש:יש(ב"
 נ:: D~P9 ac1D1nD)Cbbln1 D'1wbnc 6;'ע3יץ3:ש% ישמי וליהג
 ,תוי

 ,ס::;'3נוור"' דן ph i)Dpf בן' ג3הכנ,צ-יש'ם; גלשם
 ס:ש 6יור ע"3; ' 3ל'ג פנת

 לרפס, ר חענר פקוס 13 ססספק רום 16תי כקש " ז "נג::%'לי(פ',

 ם 41 ןעע%15] ,י"ן,ןי,ן)ןוקפ:""נקןיןןןין":וי(,ר(.,,,,ו
תרותסק

 נירמלתי, ותקלידכ'ס )קסם(
 ק

 וקמ"ר , DOPS ניר 31))ודט 6קספ6רך

 וכקנז 2 נפסע[ת"קדויס' כתג טלק קך כי , ת ' ג ית' ס"ס מעליך פיגל0רנ
 ש-מי-1.':נ%ן%:גל;לנ ע ,1ו(יק,'נרויון,

'~DtfiknJfi1

 oc3tnhJk~c עי:סתסען משקן מ ",ו:ג,:":"נהגמ קהי

 ה, :נ4.,"'.י1"7י,יו"1ןי,יגג'ז

 ייי"]וי"א(,ילץ"נת,,י
h)h % ;ג 

 נגיש :ע:::צ::וי"1;5:ים""%;:גה%
~ff)

,btv 
 ק

 רפי דסוס סיכ6 וכל טסניי, קמי רסוס רויכם כל סטנע ערך סד3ר
 סתת סף נס ונערס  סס  ועסליכין  תורתוסין, וזקפן 0'0 סס כתsur 3 רפ"י "עט ,גיבית

מפקוס
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ע בשלהויהי

מ 8 פ י1" י ג ה4 :ו"א5ץ ש  Np?W 

1ney1 'גןמז):'ן ייוןאי 'ז ת גפ."יי:ייapi 

r:*~Srrt 

 'ג)": שי
דרכי

 ותקונים.הערות

פיקתי 3:ייריך3 :ע ::ניש"]ןי:11וגןג,4עמב f)~Sk-tk-C'"4:ץג :ינ";::הןט":1":'"י:")יוזנו %-% ן4:17:1וי:ג1 גו:י;ןוייעעס", ,"ffpnt :ן: ומלק) מ-:: 
 1')1נ:ג .,":ן15:,1:ו:4י:%4 2ךוב

 1"ג3פ65(חע1
 6עתפל'6

 -,hSbl ימיןםימי7"ייינין",: ""יקס"יעי)'יייק"ט צירש ננויןצע1יגד:"תעס רנת' פ' ריכס דרס

'S9Wךג'5ע3 לזר 
)pb קי

 hnh נקעד( נוון. חופר 3פ' יזנ;'3קס"ר הי ג:דנ,
 ה5

 צינתרת שעיין
 ונכ"י נהר קך( תן נוית" נסק" "'ן )ע1 דס"ו:%פ5זן )"ה("ס::

 "ין פוטרו זל( מ, %) ויד"יןץי.;.ןי:%ן):ע.:וו-
 כ15יור וסונ"י(_] ופיכס בסון מד סוו"כ ופי , ליס ת)); נוד עסנוסח" 331"ר ! עכ"ללי

 סעל'וניס ע5 4( 5'. סריס כ" 'י ת"ת סו" קתי4, עורק, ~כינו:ו6

 )ל' ונס גןיןןת,יק,'יוו,;זן'ו',)'עה,: '. Dlpt,הלע

 ,קסו,וז,
 ול

 ומזון '

 י'י"י""ס'י. קיהו

 . מרסד"35_)נוש5( עד"סיוסנסכפן ך כתנינסעס טנריסמנסוניח'ווערנית
 )ג%וק

' ' 

 ם סל קול סתע ופת bl~D ךתצ' ומלקוט, ון"ר, 33'ר, נ"ל כי ס"נוח "ד5),0, 41י%;%'נ"'ג'דפ"לעאו"מ'1"ג'צ..'אןעה:"
5,ש

 עצ':יין"עיי"גיע11"":;ם'1:,'%ןי1יז"ינ:"נג'"1'1:;"*"ינןיי
1'Pb
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 בשלהויוי

 וסיד , ביה ואטהכל עיטי תלה היית, המנין מ! ולא ~קפב( איל מבריא,דרבי
 : עצמות של גלנעשה

 שב,;,ת, h'bD' ט לק מש .בי Dh1" נששתא, ?[ ,רשב")ין(
~ff" 

 בי.,
 ליה, הות וכן חל( י' )קדית נחש ישכנו נדר ופורץ עליו וכקא , עלי חלוקים חבריואין

 עבורא, לסזבן בעון לביתא, תמריא עלון שמעון בנר אליעזר ר')קפה(
 , אכיל והוא נשא איוריה נקפז( , תנורא קמיה יחיב וחמוניה)קפו(

אימיה

 ותקונים.הערות
 נירוסלתי ונס כן-, ם6תר ט61 עי תנומר 61יט קטיע סת6תר 31כ6ן , 6חד תת6ח'כ

 bnth , ע'6 ל"ד רז נסנת 161לס פירורו, גודע ול6 סחוס סת5ער פעוט נירונתדרס
 תן 1ל6 )קפב( . עגינות מל גל מעטם עיניו גתן סנblk-~- 6 ועל ן כן 6תר 6חדספניך
I)Wkנתעמד סיית פירם"י , עתט וגתות מסיית עכשיו ע'6, ל"ד מנת ננתר6 עיין , סייח 
 ""ל וס ונירוםלוו' . ע'כ , טנריס לטמר סתגין 'חן נסיות לדעתנו ססכוות עמיוונתגירו
 סתנין[ מן ל6 ]ניל סיתנין hS כן Dh" לסיטסר עת'דס ןטנריס שתעת' hS 6ס עליינ"

 thmt גן דרכי 6)וריתון ל6 6תר פע-ט, נ"ר ונתמרס ענוגות, טל גל נעכס תירסוית,
 על ר6סי כסער סלכוח נידי 6ין oh עלי 'נ" 6תר קטיל6ן חד 6סכתון ולחרון ,לטנרי6
 סרגת ננתו)יס( (גטסרס עוזנו מפגין סיית ל6 61תס ות(ס, ))(ס תון טסורס, טסהטנר'6
 וע"ס ע'כי עגיוות sc נל נערס תיד , גרס יסכגי נדר ופורן נקער עליך תכוייס, שלנדרן
 6קספ6רך נכ"י ;סו6 כתו תקגח' כן ענר, רמנ"י )קמנ( 31))'כ. לרם"' סעיותסנפיי

 נידרס וזונך וכן ס"6, פ"ט וסניעיח , ס"נ סוף פ'6 נרכוח 3ירוםלת' נ"ב ונסנסוכר)וול'1
 6ת 1ל" )קפד( )טופס, ינית נקעח6 נסדק ענר ]רסנ'י[ סג" מס וננ'ר פריט,3"ר
 ענר רשנ" טס. שיעית 3ירוסלווי סו6 וכן עלי, תלוקיס חגרי יבין S'h סתחיר,סו6

 סו6 6ת ולS'h 6 וליגון, ספיחין 1ל6 תסור י'ת Sth סניעיחש ונלקט חד ותעיגסמיטח6
 ונירוסלו)י , מות וכן נחם יסכ13 נדר וסורן עלי קר6 עליי חלוקין תגירי וקין 6"ל ,מתירן
 ענד 6% רננן על פליט דרש "סכחון ומן , נ6רוכס סד3ר ננוקר ס"נ פ,6 ססנרכות
 , ווותרין סספיחין כל "r_h"n hsc פ,ט מניעית ננ)ם3ס תתן יתגיגן כתו כוותיי,עונדך
 סוס ר'ן 6סורין, סספיחין כל וחפ"ק סרס, וירקות נסן כיונך ,ם*ין כרונ ווססיחיחק
 6"ל בנון, ספיח' lhS1 יסור, ולית 6"ל סניעית, ספיחי נלקט חד חווי נטתיטת6,עלר

  (rP, יטכגו גדר ופורן I~sP וקרי עלי, תולקיס חנירי הין S~h סחיר, ס6ח סו6 6ת1ל"
 6חד זרך וס)ודרטיס וספסיקת6 סירוםל))' כי קס"ר, וגודרם 33'ר, 610 וכן ע"כ. סות,וכן

 6נל ))ותרין סספיחין כל 6תר ירואי יתד ותסכיתים , סס 6"י ינית כולס נימרלסם,
 רס"ל hn~h ע,נ (bff 3פסחיס כ' ממניעית, סתסגס ולגירסת כלס, לדגרי )ותגנד 33ליס"ס
 שיעית סעיפי לדנריסס סגם , 16סרין 1חכו)יס כרונ מספיחי מון 6סורין סספיתיןכל

 כל ייסרו תר11ייס1 ננערי טס וטרו וסקלו קתיפלג', כר31 כספיחי ו6ך לכ"ע,6סורין
 ס61סספיחין

 6לי3"
 ספיחי ם6ר 6ט1 כרונ ספיחי נ(רען סנרי רען  ק)ויפלגי ונו)6' דר"ע,

 ספיתי 6ט1 כרונ ספיחי ג(ריגן ל6 סנר ורב "סורין(, כרונ ספיחי 6י )לכןדעל))6,
 ו'6 )קפה( סס. סניעית ונרגם סספ'חץ כל ן"ס נתוס' וע"ס תותר(, כרונ )לכןדעל)ו6,
 ,נר"ם

 חוג"
 רניגו סרג לפני גס סיתם סבת וספסק6 (סג, גליל' 'דיו פ' תוית נעדרם

 כר"ם הלעזר ר' טל סגתו s~r1 כתג כנחו ערך סוועריך נמסרו כי , S~r ל1ג(6גו דיתנחם
hpD93עונד' סגך על וכמתו עכ"ל, 3םלח דויסי othJtnk- וקנ)וגיס )קמו( נרה. ר'6 על לסלן 
 ולתויי , סס חזית ונעדרן מתנור, 6גל יוסג קותו ר16 פי' 71hDDrh, נגעי נס כ"סיתיג,
 לחינן קנוי ננימחרי"

 חנוריס סת'כ ופי' , תגורף גני 'ת"נ ס)והיי6 קריית6 תן עגור"
 ופוקוס דגן ליקח tl1DWt ר' 36'1 33ית ולגו 163 תנו6סלוקקי

 סמוניי"
 ))תג1 מעלס ע"כ

 יוסנ. צותו 167 זפ" 'ת"נ, "ל לווטס "ך קריית6, 6ל לתעלם תוסג 61ינו חמונייאסליל
 טס חזית ונתדרג נס"ס, 6יו)ס וכרתקי, 6קספ6רו נכ"י 6כל, וסוף )ם6 6יוויס)ק8ז(
 פסקך 3סס סניף hnil~h ערך נתעריך ורצחי ספת, ווורדת סת*כ ועי' נסחף,חים
 "ס'6, "'ניס תגורף קווי 'תיג סוס נסלח,דייס'

"101 
 ע"כ. "כיל וסוף 6פ'6 5יתיס מכיל

 ש3ר6סוגס 3פסיקח6 תנינו ת"ל כ"ח( סיוון 6' נערונס כ4י מלקט סטנולי כתן סת6ת4ול(ס
מש

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



צא בשלהויחי
 ווי )קפמ( אמרין רפיתחא, אצוותא וקפח( כל ראכיל עד אכיל, והוא נשאאימיה
 -ישא ב-,. )-( "ן אמר , (גבוי ואמרין 'אז% )קצא( אגרא, לרישואסקון

א
 בישא דחוויא ווי ואמוין , דפיהתא אצוותא )קרב( כל דאכיל יעד ,אכיל

 ליהיתיהרברא
 , לכון ם מפומידי,הוא סדין עזוניה,יר'וגצר(צאעפ"כמא

 (נק
 תרין מנחית הוהז להון, מנחית הוה חר,יוכד חד

 חריןי
 ק ז'

 , חסוי לקוניא בן יומי כן שמעת ר' לנביה אזיל שמעון בי אליעזר ר')קצו(
ונכס

 ותקונים.הערות
 סנג על ohcn עם סחוויריס דוליך 6תת ופעם פתי תנור b,b) bSn תסוגות תולןסיס

 ,י 4י נקרס סכילתו סם וע5כ:',

 ד6תר'נפסיקץ"
 )וס"ותקו"וכל גוש סיס הנתעלס

 סוס 6תר 1"ל6 סוועון, 'ר Sb' ר' לווור1סיס ומתנך  06 ויכי' בעופו כפבדבריו

6מות6,
Q~DP).c 

 ר"6 ס"ד פ"נ תעסרות סירום5תי סת16כ11ן ולוסקמיו,
 לעוין נכונן, סל,כרת סטנים עונגה טס תונף וכן )ע, גרתי' כמער סוס מכלן רסוסעעו
 דחוית 11' נקפם( . כוס סל:זו:

 , 3שh1Irtn 6 %י דשת 6קסט:ד נכרי כ:, 3יס"

 ע')'סון תלון ט שךי"%":ינכחון :מ שמין )קנא, :ן onlh 1:טס

 קפית. מערס ע"ן hnl)th, נטעות 64רד 3כ" פס נס 6גוות6, 4( 61סוונ
 1" גי'. "וין ,ענ': זט S~h. וקנס ,," י' ט', וצילן ו,,,,קצנ(

 גג,

 ,ימר 3פסש ג נפסש ~מל מדמת ו::ון4ן:,k-PboP) )1% מד:%-גו :ים:ג ,כשן ט:ג %ן ז%ך' ג: :יישקטלג
 bntUh] מ3ל5:ןלע:2'יע,;כנגסס%דןע1'%:%:ירט: י: 'ן תתעין

 6עשן
 י:%עד:4 עע'ן , ,עיול :דהסט%ית'ע'" -:, ל:,בס ":נ כליעי %1ך:גי

 ערינס bSh )סיר, 1ל6 תזור מערוך פ" 7פית6 "נו חד ליס 6פ6 ת"ל, כתג bnnshערד

 סתערד כוונת עכ"ל, דפית6 כל:%ח6 דקכיל עד וסו6עיל 6פי6 לוויי( D'Uk-f'קווי
 ח"ן 16ת סדורות נסדר למעיר וש קפ"1. סערס %ק , -ס כפסיחת" .(ס סלפניל.ת6וור
,PSC3

 ,ם, ט"מ
ns(s 

 וסוס עכ"ל. לק%", 3ן יוסי 3ן ר'ס "(לקלגני ItP~C 3,י ר"6

 ר6ס 'ען6כןוירליווכדיגו:ססו6
 כווו ל גי ס6 :)"35 ויעלי:ב 3עריך)כתונפבפרשת,ק

TIPpnhlדד ק"ל נוענס יוח6', 3ן נעל סרג גס נוול סדורות, סדר נעל מין ט( b"1p(b'P ימיש קלטו ין ש יש דיי ן, ישח למנוו 
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 בשלהויהי

 ופתח , רמיתהא אצוותא חרא גן )קצת( ליה ואפא , הורא תר ליה ונכס)קצו(
 nYanP הפשר אמר , שתי והוא ליה, 5זיג והוה )ר( דחמר, כובר הר )קצטןליה

 ובצונן , אחת שהוא כטות אגל )רב( , כוס של שיןורו הוא כסה )רא( ,טאביך
 שהוא ביינך ולא , קמן שהוא בכוסך חכטים שיערו לא אבל , שלש ובחמין ,שתים

 חייבין רהוו אנשא, בני קמול ליפרן, ארמל איתסני )רה( בריש, אלעזר ר'יר( רחבה: שהוא בכריסי ולא ,רג(יפה,
קטולין

 ותקונים.הערות
 שנדרן 1ל6 3ו)'ר hS ד3ר גוונך bS וו),6ח לקוניך, 3ן יוסי 3ר ר"0 לנני Srhרננים

תנחומי
 סזסר ס' ס61 ר30"י סל נידרשי סו6 סכתונ ורקס, 63 ועתס ל ע"נ( הנקהלדן סדר 3ס' מתורס חדרי נכל מנקי סר3 (ו פליקס נסערת סקדיו)ני כי וו)65חי ,

 כתג ,hS שלת ושי י ס14ן מערוך ווים וכו', נו עיין שנויים נקגתנסלח(
 עכ"ל, וכר רסיסי קנלות ידיעות ססתירו ס3יתיסס לפ' נר6ס 3סלחל ר30"י'פ' סלנתדרכו
 על סערוך כווגח כי , יסודו עכניס וקורי , (ס נניגו כל נסתר טכתנתי תס 6חרי"ולס

 כ6לס סגירות , בפמקא 3תקוס במי וכתג סנ)עתיק וקנר נסלת, דויסי ס"תמפסק*
 ר"ג תגליות נעל סנ6ון 3(ס גס ססתעורר ורזייתי סוועתיק'ס, 'דיעת נחוסר לר31געסו
 61גי , ונמנו קל רז)( ל6 ו6ד ניסר טס (bSn ל6 סיס nhnoc" כן גס ומעיר נ"נ,5ד

 נתפ(ון מס נחסר 6ך ס"ד פ'ג ונעתרות נירומלווי נס שגס תספסיהת* סת6תרוודקתי
 ןונכס חתוי לקוניך נן יוסי 3'ר רם לגסס 6(ל נר"ס ר"6 וכנ"ל 63תנע: וזעתרסו)עתיק
 6נוותס ערך ונערוך כרכולי 6קספ6רד וככ"י חד6, נו נ"ל חד6, ע נקצח(שלליס. נטעות 6קספ6רד ונזקי , ומחט פי' ליס, עכס נקצז( . תתר עד חתוי יון ודלג זכו,,שתי וסו* ליס י)(נ דחוורן, bJD חד ליס ופתת דפיתת6 6נמת6 חד6 ליס bnb1 קור מדי5יס

 נכשי לנכון ס61 וכן כו63, נ"ל כ31רו חד לק"מ( סי6, וליותרת ע6תת נך,-זולת
 קן סל כלי וסיף 6', כ63 ערוך עיין ניר("ל, תורגלת וסו)לס 6קספ6רד, וככ"יכריגולי,
cava, סתי, 1ס61 ליס ח(ינ וסוס , סחת כעס עוד חסר , מתי וסוף ליס ת(ינ וסול ה 
 סו6 ככס )רא( ספנית. נסערס ועיין 6קספ6רד, ומכ"י מס, נירו0לווי לנכון ססו6כתו

 0ס וכתנ נכוס, לנחות גריך 6דס כונס ס"ד, ת"ג ונעטרות 3ירו0לווי כוס, טלתישרו
 כיסות נ' סותס ו6תס 33'", כוסו לסתות "רן תדרך ם6ין כלוזיר סנווי6ני, כונוסר5"פ
 כרתולי 3כ,י 36ל 6קספ6רד, ונכ"י נירוסלו)י וכיס כר, "תת סס61 מטו 6'ל נרב(כרחת.
 מסיף וכריסי ול6 )רנ( סו6. וט"מ ג', רסס נחסין 31' נגפן, 6' ;סו6, כווונטעות
 נרדם, ר"6 יל כרסו ))רותנ דסנס, פסי" נכריסי 1ל6 נטעות "קספ6רד נכדירחנס,
 כסדי נר"ם ורב יוסי 3זר י0מע6ל ר' תקלעי מוו כי ש'6( פ"ר )3'ת %3י 03"ס'סופר
 נפסתיס למעיר וי0 103, גגעס סוס 6% 3יגיסון, 3קר( ננגיד דתורי 3קר6 עיל סוססדרי
 כו', כס6 ליס יס13 לקוגי6, 3ן עסי 3'ר רזם ל3י ההלע עסי 3"ר '0תע6ל ר' ע"3,פ"1

 "'ל נרגרן, זס סרי "תת 33ת כיסו ס0ונזס תר לס ס3ר hS 6"ל , h)wr נחדומתיס
 נכוסך התריל6

~IUP 
 לנני היקלע 3ר"ן רי6 50זל לתקן ס רתנס, וכריסי , ונתוק עגך

 כו' נרר(ונים די ::גב,1ם(סי41דוו:צצ1גן
 ,ל

 צנע 3ינתחנועורות
 ערטל 6יתתני )קה( קרחה. 3ן פרעון ר' 'וסוס עד , 3ר"ס ר'* נון סו)6נור מתחלתחסר
  ותתוקן ארבו, למילון "תווני כרעולי ונכ"י , ליפדן ארכן איתתני "קספ6רד נכוייליכרן,
 ל11)ר נריך 31סל0תס תקון, נריך סוס תתקון נס "ך 6רנילפילון, נומן 'מן 3כת3 נגדו0ס

 דויסי 31פסיקת6 וז"ל פראג( נדפוס יומסר 6רך ערג נערוך וחר6ס  כסוארכיליפורין,
 פי' תטויין, סזייס דסוו "נ60 גגי קטע .6רכנליפורין, "תוגני כר"ם ר'6 פרעס,מלח

 ספקלטור וולת סורחת סי6 ואח סענ;ן, לפ' כן 6ולס.5י' . עכ"ל סט3חיס סרירכוליפורין
 עלס עוטי ונתפסי על תת1גס סר פ', aoxo~egapv מיונית סנ)לס סי5 6רכיל;פורין36ל

 )3'1) 333לי נ'כ וזונך ס(ס ומספור , נלינ( ר"נ תגליות נעיין ספלך חוק' עלסעו3ריס
 תתי עד "ן, נן חווון ריפק ליס סלת גנני, תפיס 1ק6 נר"ם, לר"6 6ח'וס ע"3(פרג
k-nhלסריגס 6לסעו סל עו)1 תוסר , Ps~ ליס סלח סכרס, ען תכלס 6ני ק1נ'ס ליס 

 ערך ערוך ועיין , רסעס לנס ע"נ( נ.פ"ד מס רשי ועיין קוניוי "ת ויכנס סכרס נעלי3"
פרסגנן
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לב בשלחויהי
 את למה אשל , חמרא בר חלא עליה קרי ק-תה, בן שמעון ר' )רו( והש ,קמיין
 בני לאו דברם, טן כמהתי כוסחים כוסים )רז( לאו חמרא, בר חלא ייו-ית
 לך הוה אגל , ללודקיא ואזלית רערקית כנון )רח( קמלתי, קמול דהייביןאנשא

 טה ליה שוח%צי:סר 171:יש '% מ%יל בר'ש ר*א)רט(
 כלי )רי( שמא ד'( ול )דברים מעליך קלתה לא שמלתך , דכתיבהדין

 אותן, טעמפין היו רבבוד ענני )ריא( ק"ל במדבר, ישראל עם טהלכין היוקוריות
 חלזון )ריג( א'ץ , גדילין היו ולא , מעליך בייתה לא שמלתך איל , בלין היו ולאנריב(
 ענני א"ל , תכבוסת צריכין היו ולא , עמו נדל נרתיקו גדל שהוא כצו כל ,הזה
 אותו מנהיצין אין הזה, אסימון )רמי( התמה ואל , אותן מגהיצים )ריך( היוכבור

אלא

 ותקונים.הערות
 נ"ל ן קרחך 3ן סוועון ר' )רו( . וס נניור5 רחרח נוסתך לפניו שסיתם ותרפספרסגנן,

 31ננלי , וכרוויתי 6קספ6רד ונכ"' שם, נירוםל)וי 5גכון מס51 כנוו קרחך, 3ן 'מוסער'
 6קספ"רד, וכ"י מס, נירויל)וי טסו6 כתו כסוחים, קבס לל כוסת'ס, כוסים )רז( .מס

 נירומלתי 36ל וכרבלי, 6קסס"רד נכ"י כ'0 ללודקיnSrhl ,6 דערקת כגון )רח(וכרוויי.
 דערקת עד S'h כן, ליס גווח 6ח לוות 6'ל חתרך, נר hSP ליס נתת ריסק וסוס;ס,
 ~Lslu, לסיף לילך לך סוס ול" S~h כסחתי, כסיתין קוגין ול" S'h ללודקי6, לך61(לת
 'כולת "ל6 כאלרן תכני נרתת hS וודוע ופי , ע"כ קמיו "ח ליקק סגינם נעללמניח
 על תריס וכן , נ6"' סרו)ו"ס פחד תפני לסתלט ותקלט תנוס סוbtp~1SS ou 6לנרוח
 h'Db5 ערק "נ'3 , יוסי לר לריי 6ל'סו סניור רעל( פ"ר )נ")) נגלי נגוור6 כ(1עונך6
 'ן ללולק'6 ושלת דערקת כנון 3פסיקח5 סלפנעו סנירס' ולפי gup. לל1יקי6, ערק6ת
 ר"ל : ללודקי6 ומלית דערקת כגין מעולס למז לנרות לך סוס 5"ל , מכנ"ל לדעת'לתקן
 כנזכר , D')C "נ לוד נוערת ססתתרו 314יו נרץ ר"6 כי ללוד 6חת DPn כנרוותכנוו

 p1P1 ליס 6ן'ל רזם (סר, חקמ'נעקדות
 ל)ודנר"

 ורץ סו6 נוערתך נחד ו"תגניס דלוד
 וירעינך ויענך ד'ס תת"ן רת( עקנ נילקוט נווסף כו', ס6ל נרים ר'6 )רמ( ע"כ.נרים
 )ו()וור סויט ונתדרך 1 תטופנס נעת 3ע' תרת נתדרך ונסנט ספסיקת3,6וס

 3ג6ות פ' כ"ג,

דם"
 רנס 31ד3ריס ,

 טוי
 ווונ"תי תסליס, וודרס 3סס תרגש רווו תסלים ונילקוט ת63,

 ערינס ('ל( וויגן תסר"ס ויגדול סחכם סר3 סאגות 6גל רזייתי )6סר כ"י מלקט3;13לי
 3;ס סוס סוו6וור 30י6 רי"ח, סירןסן3יעית

 3תני6 ו)631 וכן נסלח, דויס' מפסיקת"
 ונזל 6קספ6רר, נכ"י וכ"ט קיריות, כלי )רי( . ספסיקחDCJ 6 ג"כ ר"ת סינוןרנתי

 1יסי 3פמק6 ג'ל ח', קר ערך נערוך 1))631 ס61. וט"מ קולור'ות, כרווולי 31כייקוריוסי
 ם,צ:נ:::י?:ן7ן:16:::סם::י:3פ:י:%01ט :1"הן'% hncקוטם

 עלס וכן סתותם, ס קויי :נ Jpp ::ת(דע:2צי::יעבו::"::ד:::ה
 ונקמר ס61, וט'ס קורייס, נםלסתס מס, רנס 31דנריס ן ופעיך פוו"ט נער 0(סמטעות
 נידרס כי', סכ13ד ענני )ריא( ע"6. סווו"ל 631נדת סת"ם "ת וסנטתי פ' נקרקרלנכון
 3נוד3ר, יעריל 1cpc טנס וו' 6ותן כל ל31טין סיו lycn 3"ריכות, סלמון נותנםתסח
S~hססלנימס לועס ghSn תר' פורפיר6 "תר וקיוויי ר' רקו)ס, ו6לניוך סס"ד , סירת 

 כרווולי 3כ'י 3ל'ן, סיו ול6 )ריב( כ"ג. וו(ווור מרט נתדרג וכ"ס ע"כ, "יפליקח6עק'לס
 תל(ון ערך נערוך נגונב , סיס תליון )רינ( . סו" D'D )3מניסס , כליס ntrP וגונדרם ,כלין
 עיין , ננרתק כייס סרס ועויניו )סנעקע(,,ויס חותט נוין וסול nhr~ עסיקת6 3וסל

 סס תסליס והלקוט , )וגתנין נטעות ilhD-h- 3כ"' , וונסיניס )ריר( . טס יח"לנח"ל
 כ"ס PD'nb, )רטו( . )מלייגען( 1ל13ן לכוס ענינו וניסון , תגסגיס ונ"ל תנסגין,נטעות
 "פורס זולתי כנר כ6(ר האמיינטת ג'ל ספסיקת6, נוס תת'ן רת( סס עקנ מלקוטגס

 ונידרס 6וועטון, לנכון ככתר 11bnorh ונכ"' h'PC) נך נו"1 סיתן ר"יונס )מנסנסכרוול
 רוו( חסליס ונילקוט , 6סיטון סג" רנסדנריס

 ווסלוונדר6 ולנוד ג6 סגי DCI , סתוטון חרג""
 סז0 סילקיט וינקור , ס(ססוווטון

 ופס , hr1 נגינות ע' כ"ג, עישור סויט געדרס סו"
לפנינו
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 בולהויוני

 ברשאי היו מתלכלין )ריז( אל , הזיעה מריח קקה ריח! הי' ולא א"ל באור,אלא
 י"א(: ד' נשה"ש לבנון כריה שלמותיך וריח שנאמר ,הבאר

 אליהו זקתא תר עובדא, מפיק הוה )ריס( , אננרבמום אתמני בר,נ רפא)ריח(

 ותקונים.הערות
 וסגינו מוולס סנטו סוועתיקיס 6ך סוווטוןי סגי סיחם מילקוט נעל 1פי , הסיפוןלפנינו
 ))6תד נטעות גוספס , אלקוט ווסלווגדרnSm 6 , רנס נדנריס נתנפו ))ס ע'פ ,ססיטון

 3סנולי וכן ")ויינטון, ולל מוטעת, סתלס ס"לס סתקותות נכל נס D51hסו)עתיקיס,
 , לנכון ספסיקת6 נסס חונק מס, רנת' נחניק נס ר"ט נסערס ססנ6חי לכ"ימלקט
 1)6311 , חטופנס נפת פ' ח('ת נוודרס לגכון ג6)ור וכן 6))ייגטון נ"ל י "))'ניטון כרוווליונכפי

 , 6)ויינטין ערךנו)וספי
 6נן וע" anliantus וסרו))יח , ש"שעם("3 סיוגית ס))לס וסי"

 יתלננו 6סר לנגד חוטים י6רמ ותנוגס )6(נעסט( נ5"6 ונקרנית ch3 כתכת ס6ינסמיוחדת
ch3, bS, ע"כ( )מז נר6סית "גדת נעל דגרי פסר כקור יג6 ווועתס , וו16))ס נס תנע 
Scn1 (ס ]6תי"נטוןן "תינ"טון גוסן החד פסתן, ויוכר וגסן 6תד )ווכריס נסיו למגיסW1b 

 או)י6נטון[ ]נ"ל 6יוינ6טון 6ותר 6ת ססתורס נעל לסן 6))ר טלי, "וצר חס סלי,6י)')טי,
 "יגס , נודק סו" לעעיכס לפניכם, 6ם סרי פל', ך"תי"גטין[ 6))יג6טון "וגור 1"חסליי
 וסרן ע"כ, כו' נצרד hS 6תי6נטון גפרן ספיחן כו', "יורו כך "תי6נטין, ו"תספסתן

 קננוס כי נתמ"כ, וטעם קננוס' "פי נפגים סם נר6סית mJh3 סכג'ס לונ("נו די))סר"ס
 נסכרו)ל סעירות' נס , סכתנחי כיוו , 6(נעסט סו" 6ווי6נטון 6נל )ס6נך( cannabieסו6
ocרנ סוזס"נ, פ'( מנת טרוםלח' סחת סו1לס נפ" עדר, קרנן נעל סר3 מגס כי 
 "ותן סוויינטע נקיע כתג k-r ועל לולנן, ינסוס ח"נ סוויינטין דקסרין, רננן נססכסן

ItCIVCיננו סתיינ6 6סר ו)35ד כי 3(ס, מניאתו רנס וכס עכ"ל, סכתו)ת וסם סייעות" 
 חלווות, כריר סס סירוסל)ו' 37רי פירומו לפי 6סר ווולנר , ותגורס rh'" 06 כיכתתת,
 סירוסל))י מנחגת לעומס, ג6ו)נס עדס ס6וות 6לס, ונלכד חלנן? וגיוס כחמת עומסלחייג
 ועתס כנוסו, סי" טרפתו כי וולנן, olcn נ")ות חייג וע"( פס, סתדונר llu)h'nhk1על

 ריחן סיס 1ל" )רם!ז( סירוסלו)י. על ג"כ מתעורר כ"ד, גד )ועריכין כינר מנעלרפיתי
 S~b Dh כניציות, ItCID סע 1ל6 ""ל 31וו'ט, wmJ ג6ו)ר k-IO ס)ו6וור לפניקרס,
 כניס, פי' וכנחיות , ג"כ (ס חסר וכריגולי 6קספ6רד ונכ"י ערו? נת'יסן ערו, ל6נחיתתן
 ופל סD~D1 ,61 נלקות, סנוס' חרנ"6, ר)ו( חסליס ונילקוט "', כגתי ערך ערוךעיין

 רנס ונד3ריסכניציות,
 סוי

 ע"6. י"ג דף מנת עיין כניס, ס))'כ ופי' ת"כולת סגוסל , תנ6
 עקנ ונלקוט כריגולי, נכת ססו6 מוו , וותלכלכין גדל סנטר, נדס5י סיו וותלכליןנרגז(
 כסגו לכלך ערך נערוך וסונף ו)תלכלכין ג'ל )ותכלכלין, 6קספ6רד ונכ"י ספסיקת6,נמס

 לקלותית ענין טס פירם ויפס נדס"', נ"ל נר6ן, נפקוס כי טס נפל טיס "ךספסיקת6.
 עגין ,ס "'ן כי ניני, סו6 טעות נעפלעקעח )פער6ונרייגיגען סר)ו"ל שם סחרנסויגס
 עימין סיס 1ל6 סס חזית ונידרס )נעפייכטען(, לתרנס לו סיס ר"וי 6ך סיס,סערך
 ירנינגי, דן6 נדלות סס'ד סנ6ר, נעמנ סע ))חגענעין S"b גופן, טל ס(יעס יזריח רעריח
 גודד ריחןוסיס

 ונסוי
 ע"כ. לגגון כריח טלווותיך ור"ת ופירס סלבס 63 , סופו יעד סע1לס

 סיו חג", סוך דנריס ונתדרס סס, תעליס ונילקוט כ"ג, ))1)וור סו"ט נתורם נסוכיס
 ))חעגעג'ן נ'5 , ע"כ מעולס נכל ויפעפע ריחן וסיס 63ר סל D'bc7 נגינותו)תעגגיס

י מ 3מ להן נפסנשיענ תתעגנ'ס(מפיס:נות'ערוד:
 י 3

 ס61, ם "נדרגטוס, כר)וול' וככ"י ס(ס, ס)ול)ור גוונך ל6 וילקוט 1וודרסיס3'רוסלוו'
 "תווני ר36ר1ס וז"ל, ס3'6 "נגרכטיס ערך ונערוך נכש, 6נגרכטיס "קספ6רד,ונכ"י

 כווו כתפו, על ד3ר כל ס31ל וסיס , כתף פי נטלת, דויסי נפסיקת6 , כו'"גגרכטיס
 החוונו תלת 16לס "רנטיס, כערך טס3י6 סילוודגו לוו6יור כתנתו , עכ"ל דיל))דנו"רנטיס
 ~ayyapoifv סיפית ס)ולס ס3~1 וסר)ו"ל הנולך, נוית ווום)ורת סקודס 63י(ס סנתתגסתורס

 ססו6 כתו וסוו'ך נני"ת 6נגר3טוס ש"ל , לתקן לו סיס or תרגיתו ולפיקל6סטטרענער(
 6ננרכטיס, חתת 6נגכרטיס , 3עג))ס מוולס וגס סערך ר6ס טס נדפס גס , כפסיקתךלפנינו
 סעת'ק 20( מערס 34 )נד ר'נ מתעדות ור"יוזי , שן סעל'ס ת(ס ו16 ס"ותיות,נסמוך
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צג בשלה1"י
 אות מה .ו אמ' בעייא, אתק(ל' .ו אן סב, )גיי בימו: שו'1

ליה' 1 , אין איל לסירבוב את ,שובעי בעירא 4י אתקיןלי
 ואין גרסך קן ')רכזג סבא ןסבא עלג ברמיהשריזטנמיל

 לא)
 מק?ק אנא

 )רשלחר אעליה עבר מה , אין איל צצחר, למנשמא )רכח( את ובעי אזללך,
 ואית )רלא( ואיל דאברחך, אומנתהון לך%ר מב לא לך להן טריפתא נרל(הדא

 לממען: יכיל הוה לא גולתיה )רלב( אפ" אמרין , מיפרא דאמר וביון , סיפרא דאמרעד
רבן

 ותקונים.הערות

 : יחידי ע5 מתלך ועטרתסו"ש15צה 56סין יקסי טסוכתג

 4ן " "י. 1 הו .4' ע,,:"ג:יים' ב"

עזי-,ז:.ן,יי
 151 % ך :נ

 ן';ביי::%געדע:ג:ג'ך"נ;םג:;ה%
 פס, ~,knsfi ווטרת -nhrk טור"ס "Dt3DS 5 ג ט"ת:בינעיך גדין1%שכנ,

 ,ת,17,ן ע,,'ן)לו"..ן (,)וונוןשיי,ןן'ת ,,ק (k-h ;,,,ןע,.,,ןו,לוו;,.ן

:ט דדרדרין ק115ן 5י וווענר ב"5 דדררדץן ת;%5ן )רכה(סי5ש סכת3כץ %סן:ג
 15"י )

lhbDi
ש"יעישעגשש ש,ב גי5 קש י -שו, ן קאבי 5י 61 יכ תק5ית

nbrk-bpDn3%:?וי זפ" וכרוויי "ר5יד ::סי' :ף::ל:%1סלכס גצ%נ"" 
 נסוד ת"5סני"

PS(D: 
 1 "ןתר קי1115 1ט7. "ע"ס ק3ט5וןו 1

sr7תערג וסו" וגק5וון 51"5 סגלן קסר כס סרת"5 וכחג , עכב 
,DIIS~ תעי פסס 

 רכ4ס(יקק חק )עח[ת בלפן בדינפן;%:נ:?:מתך
 ונכ": % תסו"

 "סר -h~DL וקרעתי , Spn יחד וכרג31,,"קספ"רד,
 5חקן 'ם , דק5 חד ריערוך ס3'"
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 בשלההים

 וכהתש, איל סאת איבע'ם סין והוה שקן, :ן'ג2 "'צ רבן)41(

 סכינתיה )רט אפ" דאמרי ואית , מעון יכ4ל ר%ר לא סאה אקנ: , סיפראדאמר

 דהכא )רעם( דהיא לאינתתיה וחמא ררעיה, ואהגלית איה ילח( בר"ש ר'א)רי'(

 דביך אנא פרסיך הוא וכן )רמא( מלרימה; :ג1ן1בעג%ש4 %ןךצג
 רעתי%ל תויעתץ תר אלא בי 'משלס דיא לית וקלום חס ברם)רטב(

 אחורי רנ9*א א
 אתיהיב דרסך וכיון )רמד( עברית, ולא דין ביה לסעבר גבי ספיקא והותקחרף,

 ותקונים.הערות

 'מעק%עצושן בן2:שי::ל%שןג:ם;זי!
 מיק%:%:ע::ק -י:,%זג:2ט,:ן': ל4(. 1 ן ,%2:2%
 :מצ במססזד:; ציני::: צד:2ת:,תס3כיפ:תג; , ::2:ש1::"ר?ש1

 hS'h ',"עץי"'%יפי; וכ"ש דק ננד וס" שסעם,שפנ, שטפ68ק88 " י נגי, 1 ,ס. זצ"ל, טגוןיכול

 'ך"זיי'וייך 3Pw" יעויל:4יי:ע'%הי
 :מ; :י ב%י;,.:הןםוי"ן:ן: ן:"צ 5י",ט::,':ש

 וגוס olpnS~n ' %: (::י:7:ל,צגסי;ע,נינך%ךםןש"ןיע:,
 )3:1 סג ש 71bnDpb ב: ווון2, קן :רזסו"

h)h 31סן2ס רתוך, חלת חסר 
' יק ,-" ל4 תישיגט ::ם%':גן )ומג( 1%זב. תס רוום נרם 5"ל כו', ::לוס תם '3רס)רטב(
 על וותגל' ר[נ'י וסוס תלנ, נוס ]3סד5 "תק3:דתך

 וורוגי"
 ד'עין עין תר למון, ו"וור

 צ בקת", ש סר3צצ סד3ריס'ססוספושחלפכ' רון י ערך ר"יס ת"ס דיכו
 5פוג'חו מועט כטס 5פת, 6חערנ b~p (h"v )5ך סקרן תנו"ות ע"ן תרו);",סווקוס

ךו,,ת.
 י,"י ו,)', ,ן,'

; 
 ןוו"וויוך. "4'1, וןיו ,יו ".'י, wSh וי ' ין ו,קי,ייס ן ,

 [עות כנתי תזונת לדרוס כוזב, h"u) וו"( רד נערלין )דפוס' ופרס כפתור ונס':ל,

 תטוח ש, ש"ע. (v"s3 Ce ו,ק1,ו ושת. ל נענך 11ת ";, שן ;ין Jspהת
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vhlצר בשלה
 נפקין הלבאי זנוש )רמה( , יחיה לפתק ובעק אולין פרתיא. בני ושון ,גני

 אמעין רבה, השומא בפניא )רמז( זמן הו ובמורניתא, בחומיייא ימו(בחריהון
 אזלין נקייה, דאנון ער )רנ( טרחין, אינון כך )רמם( דנתיציה, עונתא )רמה(הא
 ושףון )רנב( חוויין, תרין )רנא( אהון , טק"תא לבר דנפקין בית , יתיה מייתיבעט
 דממון ניון יתיה, מייתיה רגנן שעתא ההיא )רנר( אטרין )רנג( , קימיהוןטר51ין
 סאן אמרין , למימרא )רנו( דנורא חיוותא תרין ליה קמון )רנה( פלגתא,לתנא
 בגויה, טייק לי דאית לתה, ומייתי עייל אנא אינאהיה אסדה ליה, ומייתיעייל
 , אורניה אתורי דנקאא )דנז( תיעתא לההיא אשכחת , יתיה לטיחי בעתזעלת

בעית

 ותקונים.הערות
 ננום )ו0ס 6חד מסיס סחות נ6ח מש וועמס פ"ד סוו'ר ונתדרג h~v, ק"ו נדסקרן
 ויחד,חלנ,

 תדין, תניי( "הזמי נאתת חל3, נום סל נזייתו דליקס 3פלמ יורון, ננקש גסן
 ונעוור ועיין לי, כ"ח 'חלך תי פ' nfrn נעדרם מס61 כתו ולרון, נניח שנימס Ir~sגריך

 מכסן, סמן למטכס סדורות קירץ ס' 3ר"ן Istr ר"פ6פורט מרס"ל סמון לארל'קי
 נפח, עכנר, קרון, תלנ, גס סערימ, שנע על יתוסכלי6, גפל6ש יגריס ערך נוגי
 מס ןכתנ וו0"ך

 וסגפל"
 נדר("ל, סוונו"ר 6ת רומי ול" כו'. סרסרו ס"לס סווגייניס על

 כי , קיוווסו פלטם n1DD נווח'כ עכ"ל, תל3 ננום סס נקנר רססי מ5 נ15 מליעירמר'
oa'ד nrP'5h פס כוונ61ר "3'1 "גל נתרוגיל, גקנר 

 נפסיקת"
 ומס )רמה( סלפגיט..

תזנקי,
 וננוורנית", נחוטרי'6 )רמו( . קלנ גוס 6נןי וסכונן 0שר, נסס כסקוס קנסי קר"

 נטעות "קספ6רד ונועי מס, ננ)ירסכ"ס
 ונווורג"ח"
. 

 וווונ"
 נ', וורן ערך נערוך לנכון

נסס
 ספסיקת"

 פיד 3"ת ננוורא ועיין ווורניית6, תרעם חגית וגתנ נסלח, דו'6י  ס("ת
 לסו אתחו6י רסנ"יע"נ

 נחלוו"
  תתרו  וגם עכבריי, 3וי !מ סגי.  מי3 גהז  וביעינו כו';

 נערלין )ד' וסרח כפתור ונעל נ', וגרן ערך סערוך ולפגי גירי, לנני רננן מסלחוסס,

די
 -hPD1)k לפי גס הולס נירי, נני נפקוס תרת, גני ננתר" סנירס' סיוז0 ען6( ת"(
 , trs-~ (0 קרונים כפריס סס , ונירי עכנר6 כי סו", ישןסלפגיגו

 עכנר"
hle לווערנ 

 ק"" נד 0"רן חנוניות )עיין גפת לנפון סו6 31'רי לנוירון, ותרתית ודרותית ,נפת
 ע"נ(,

 על "ו)0 ))אלפימ נססות נסת לנפון סכתנ ע"3( 11'1 זן )פה6 ופרת נכפתור רמיתיוכן
 כתג, ע'6 ע'( ונדד נירי, סו* ננוססר

 הנכנר"
 , ע"כ סע0 כווו לוורון דרוווית ס61

 ננתר6, סס נרם"י תר06ות(ס
 עכטרי"

 ?פר סס נירי, לנני לעירו, ממתוך פקוס סס
vnhלכן לוס, (ס קרוניס 0"ל0 ססווקוווות ר"ל עכ"ל, קרונין סתיו IPs~ למס, רננן 
 (כיס לפגינו, פסס כווו רס"י דנר' כ' קרוניו" ,b~D רס'י נני סווניסיס רסווווננוגס

 סכתנת'. כתו ססס סתקוווות sv וווס3הו קרונק חסיו וסגילות 3סס, נפתל ואןוט0וריס,
)רש(

 3פג"
 נ"ל רנ0, דגוח6

 נפנ'"
 ד,ועל'

 נווו"
 נגת' ~-hlL נתז 'ו'כ נערג ע" רנ0,

 ע"נ, ס"דנ'ת
 'ות"

 נות" "פוקי כרתיל' 31כ"'רנ0, נות" נפק' "קספ"רד ש"י קולס . כי' 0זס דכעורי 'ות" תעלי חד
 סס ומתדר! 'רכ, נו)וג6' סיס וסוועןס תטחע דכפור',

 ערג נ"ל , רנ0 ניר"קדנ
 נווו"

 עונת" )רמז( רנ0.
 נ"ל יכתימ0,

 עונת"
 כתו דנייתיניס,

 קמן כך )רסם( יחיס. ווייתין עגת" 60 שם 31)ודרס וכרתול', 6קסס"רד נכ"יס0ו6
 ד6נין עד )רנ( 60ל0. התלות חסרים "קספ"רד 31כ"י טרחין, קנון כד stsטרחין,
 סה"כ וכחג 3קיין, ד"ינון עד סס, קמ"ר 31)ודרם נקיים, ד"גון עד _11h~Dph 3כ'ינקיי,

 כערוך. -nhrL לסורקי (כר כל "ין "ולס עכ"ל, 3ק ערך נערוך עייןטוחפו(ין,
 תרין מפקין טס ולקדרם דנור6, חוויין תרין וכרווולי "קספ"רד 3כ" 1סו('ין
 ו3כייי  עסלכין,  שרן מס  וכן3ערר!  וסתתילו, פ" ומרון, נ"ל ומדון,)רנ5(

 חכינו" ישרין "קספ*רד נלי "תרין, )רנג( מרון. תלת חסו"קספ"רד
 )רנר( .

 סןתיס תן כ'היתוי סנני" מעת 0'" עת0 6ס, סל 0גחסיס מר16 "תרי 11Wh נוירון קנסי פי כל,bn~c ס0י"
~timp 

 3'ת 3ן"ס כי'1 ליס קתין כרנה' 0וו"כ. פי' וכן לע(רתגו,

 6וכחוסו "תר כיופן תסומר ע"3, פ"3די
 לעכג"

 לס ד0דיר6 גחם( )פי'
 לנוערת"
cs5' יגורו ,

 עכנ" עכנ"
 לסיטר6, )רנו( 3רס"'. ע"ש לסו, פחת "3יו, "גל 3ן ויכנס פז פתח

 למצר, 6קספ"רךנכ"י
 0סר, 5גד  וכן  נייקי ז' )דגי6ל סקיתת תד ולמטר חלמון וסו"

 )רנו( טור". תסטרתר'
  50סון יעמפירר  והכ"י סס, נתירם וכ"ט , 6ודגיס "בורי ונקר"

תס31ם
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 ב*וי
 חובא לסארי ארפוי )רנם( דאמי קלא בת ושמעית , יתיה למקטליה בעית)רנה(
 איתגלי לא שעתא ההיא מן אמרק , אבוי גבי ויהיבניה אייתיניה , חוכיהלמנבא

 . מרוניא על יוחאי בן I!PDWר'
 , מקרירות )רסא( רבי של פניו היו הוועד, לבית נכנס כשהיה בריש ר"א)רם(

 ארי, בר ארי )רסר( זה ראית )רסנ( ליה, אומר אבוי והוי)רסב(,
 ליה שלחה באיתהיה, תבע )רמה( שלח ידפך, וכיון שועל, ra ארי אתהאבל
 אנא דלית עביר, הוא מה אגל חול, בו ישתמש )רמו( קודש בו שנשתמשכלי
 מדמיך אתי הוה צורבא, כל באוריתא לעי יתיב הוה כד )רמז( א"ל , דכוותיהעביד
 למילעי עונתיה הוה וכד אתיין, ואימן עלי ייתן, רישראל ימוין כל אמרליה,

 א"ל . להון אזלין ואינון לזויתיה, יחזר מנהון והר הד כל אמר, הוהבאוריתא
 דאמרי, ואית אזלין, ולא להון דיזלון בעא , ואורון להון קרא כן, עבר אנאאף
 שמעלין , שמעתי לה ואמר ימם( שלה , בשיניה חשש שנין עשר תלתהיסח(

 מורידין. ולאבקודש
 שהשביע מלמד )רע( שבועות, שמי ולמה , יט( יצ )שמות השביע השבעכי

 . אחר לרור ובניהן בניהן, השביעו ואחיו אחיו, אתיוסף
 ופקירה במצרים, פקידה מקירות, שתי ולמה )שם( אלהים, יפקור פקור)רעא(

 ופקירה , הזה בעולם פקירה , בתשרי ופקירה בניסן פקידה ,בסיני
 . הבאבעולם

ורחליהם
א

 ותקונים.הערות
 נעיח סם ונידרס מתולעת, "ת לסרוג 3קסס פי , 'ת'ס לתקטליס געית )רנת( .תס31ט
 ל3על סנר פי , כו' לווזירי לרפוי )רנמ( . סתולעת 6ת לסטיר 3קסס פי' , יחיסעריס
 סתילעת סחנקר סדין עליו גנ(ר , 13 טולטות רוום 6'ן 06 76 כי ת131, 6ת טיג3ססתו3
nhrcנרה, ר"6 )רס( לעיל. כ16)ור מתרד 6חד 6ט סווע עת מחרט 'ען "(גו, 6ת 
 , כקדירות )רסא( . לס3עס חלק חן פ' קמ"ר ונתדרג , ס"ס מ"י ט3ת 3'רוסלוויגטנס

 36י1 פי' ליס, צוחר "13י נסוי ~סב( צוחו. ווגער סיס נר"ם טרק וגפני טחורוחפ"
 ונדרס נירוסלתי רציתי )רסנ( רני.סל

 סגוסח"
 סר6וי וסכוגס רצית, גולת תחת יצוח

 (ס צודות ע"נ, פ'ד 3"11 עיין 6רי, גן 6רי )רסר( "רי. ק 6ר' טסו6 זוווגו לס13ללך
 לפסס. לקחתם סרגיגו ר'6 טל לפסחו סלת רני פי 3"תת'ס, תנע )אסה( קות.נארוכס
 תלי 3יח6 דגרי נצחר מקרין חוון נוסק טס, 3"ת כנלי 3גער6 חול, נו יט,תט)רסו(
eD"r

 כולנ"
 , (")ו כלי SP'1 לתלות רגיל סגנור מסיס יתד פירט'י , "hS קולתיס רעיך

 כ1ל63 נפקוס "ך tbtP ק'ג נסנסדרין גס )וו63 סוס וסיומן תל". תרתיל1' סרועססנגל
 ס"ס ונוי"ר רועם, גנן , רעיך קולנים וכירם"י ק1ל3"יסס

 נפתל"
 נורי חליס די  סן  5תר

 וכ"ס כו', ית'נ סוס כד )רמז( ללניי. ערך נערוך ועיין , תולתיס  תלי h'u1 5ול3יבייבי
 ליס, תדרייך רסוס ער גרכיס כל 63ור"ת6 לעי סוס כד כרתולי ונכ"י 6קספ6ר7,נכ"'
 PSn hnffllh3' 'ת'נ סוס כד קמלת ונונדרט , ס'נס ס6ח(תו עד מליתודו ספסיק םל6פי
 עד לפגינו גיל וכן נרכז, כל לורד סיס נחורס לעסוק כסיסנ פי' נרכיש כל לעיסוס
 פגיו. מז 31"ר 0"נ, פ'ט כלגייס ירוטל)וי עיין 15', ערר תלת )רסה( . ליס תדריךדסוס
 סלעתן ליס 61נורס טלקס "קספ6רד, נכ"י ססו6 כנוו גיל כו' tnunr לס מתר)רמט(
 מייסורין קנלת מחרי PSC ולפא סלעתי, ליס מתרס לס, סוור nSc קסלת כנדרסוכן
 ס"ס, פ'י טנת 31'רוןלנוי לי, רעי ולעך כו' 3קדס )ועלין לו, עגתם וסי" 03 לרנרטנית
 ולינני. טס חסר hlk- ,7UP  ווט "'ל תן וסגס6ר חול, מ שתנוס עם 0(סי ונסכורסיום
 -Dfft , DP'3CL י"ג טנוות מרפ"י 631111 , 3טלח 3נוכילת6 נכנס יוס17 סססניע וולווד)רע(
 ונתגחוע6 וגוס, סס יכר 6ין כ' י"נ, סוטם סנוגיסיס 6חד סס גתן ונטעות לנניסס,ניענעו
 6ת ווסניע 6ני oh אתר נגיז, 6ח ול6 צתיו 6ת סטניע לוום יותר, נפורט נסלחריס
 לסם otlnlb סן ן "3י1 5ת מעלס "כינו נסן י6יורו 1"ס "וחן, נוגיתין סחגריס "יןגגי,

 סם3יע ל6 ולוום טס רט'י כיון ולוס ע"כ, "חיו "ת ססניע לפיכך , סיס זולך36יכס
 ותגחו)נ" נתבעת" יפקוד, סקר נרעב( כו'.כניו

 "תכס 'פק71 נתגריס a~nh פק7 סס,
 "תכס יפקוד נתרנה "תכס פקד נתדנר, olnb יפקע סיס, על "תכס פקך מוןניס

עג
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 עולים לכשתהיו אתכם, ת"ל )רעב( סיר, יכול )שם( עצמותי, אתוהעליהם
 עצמות ושבש שבם כל ומהעלה מלמד אתכם, )רעג( אומר מאירר'

 : עסו שבמוראש

 בשלח. ויהי פסקאחסלה

 ותקונים.הערות
 סלח ונילקוט , ע"כ 3עס"נ 6תכס 'פקוד נעת"( "6כס פקד , הרנון נחל'על

 פוי
 ריו(

 נדנר' 6וחי ol~o1 סיס, סווכעת6 ונבתר ס3י6רכי(
 כפסיקת"

 נוונריס פקידם דילן,
 רותע וחנכות", נ)וכעת6 6תכס, ת"ל )רעב( נתמרי. פקידס נניסן פקיד: נסיניפקידס
 סנ6וור DnP, רעלי שנטיס ס6ר ענינית ס5צ וזינין עיליס, כסתריו 6תכס ת"ל וויד6ני
 כל ענוגות ס6ף לוודגו נ)וקווווי רם'י לדגרי וזקור ס61 סוס וסוו6תר , ע"כ "תכסת(ס

 וותנריס מעלו סםנטיס כל ענווות 3up) )(' לסוטת נסי' וכן . ע"כ עיונם מעלישנטיס
 סלח ונילקוט עכ'ל ענ))ותיכס עם o3~b )ו(ס ענווותי "ת וכעליתם יוסד סינור61:1
 חרי ננייוטי'" זה כי וסכתם ערר" חרי ,("ס וסייס סתכילח* דגרי סנ'6 רכ"(,רוז(
 ע"נ כל ופסענר,

~OtDJC 
 6תכס )רעג( פ"ע. נורר ועיין מס. לית6 ס(ס ססיוס פולס

 עלס, גס יעלך ובנכי סנרים ערך 6רד "נכ' ס'י, סוך פי* DID-, נירוסלווי , כו'וולתד
 (DJC סנט סכל ויעלס 6)י סם3טיס כל ים6ר ניעלס 6ני *ותך "זור מלס נס תילווס

 ע'כ. עתו סנטו ר6ס ענתותתעלס

 י"א. א ק סמ
 העשר.עשר

 כנה )כהצלי עין, רץ איש להון נבהל )ב( כיב(, י"ר )רברים תעשר, עשי)א(
 האסורים שקלים כל חנינא רא"ר , בעפרון קרא פתר רנינא ר'כיב(

בתורה

 ותקונים.הערות
 כל ס"נו ס13עוח, טנעס צעורת 3תטנס, ע'3 ל' נרגילת תנן תערר, ענר)א(
 תעתר עתר פסקך פסס רנת' כפסיקתך וכן תעדר, עפר קורין 303ת כמחל 6ךכנכור,
 n'rlon מגדין סס ותעיר חעסר" עסר נענין סקר16 ,תתםסייס

~str 
 סני מוס ר"ל ח"ל

 קנע תעטר, ע0ר קורין נפסח דגם 61ע"נ תעסר עסר קורץ נסת, כנ"ל ננועותסל
 עכ"ל. כו' סחורם נתינת נענין ולסייס ססענין לפ' נסנועות, כ6ן (1 פרמם 0נסדרם
 סל רביון סיום ונפני כתנתו נענת, כתחל סנועות סל סני גיוס , תסר("ו) סנ"ון ת"ססגס

 סס סנסדרס 63"י Ds~b פסת, 3ד'ו ל6 מכלל לפי , 3סנת לעולס 'חול hSס13עוח
 סע ל6 סריס עפ"י )וקדם'ן שסע ;תוון 'תכן "3ל Pb~, יום רק ע"ט סס עטיין 6יןי'לן ספסיקת"

 3סך)ושגית'ן
~SS9 

hS נסרת שני לסיות כתל יס ע'3 ג"ח פסתיס רפ"י כדו'[ פסח 3ד'ו 
 וו"וור כל לסון, גנסל )ב( סס3ת. כיוס לחול טנועות סל רונסון יוס יכול 41פ1* 61'כע"ס

מפסק"
 ל6 וכלרונו ככתנו תעסר, עסר פ' ר6ס פ' סחגחות6 מעתיק סופו, עד סל(ס

 נטכס גס מסדר, נחלק "ך יוננו, גדול תיתר סעתיק של"ת סוו"ר ו3וודרט דגר,נפקד
 סנתורס, סקליס כל תניג6 ר' סנרי פנ"ח, ננ"ר ס"ס, סמ"ררסתתלת

 נירוסלווי נווני
 פ"(, ר3ס ורות ע"6, ס"( 31"11 ש'י, נ' נכורוח ו3נ3לי ס"נ, רום פ"6קךוסין

 כתר יתן  ר' כרכון  ובכ" חנינ6, ר' 6ער נ"4 תת", 6'ר ינטת"ר-;ס-נטעות ע'",רצחי ונפסיקת"
קר5




