
 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



 תעשיעשר
 פזי . בן יודה א"ר )ד( , קינמרין ובכתובים , ליטרין ובנביאים )ג(] מלקים,בתורה
 וע"י מ'( כינ )בראשית וגו' מלא בכסה הה"ר קנמרים, יהוו עפרון משקליחת

 שמעני ארני ההנך , וי"ו רבתוב חסרו אבינו אבררם של בממונו רעה r~Yשהכניס
 למיתן בעי את אין מ"ו(, שם )שם הוא טה ובינך ביני כסף שקל מאוה ארבעארץ
 וע"י )ו( , לי יהיב יכל את דביתך פחותיה מ! )ה( דכסף קינטרין סאותארבע
 אבררם וישסע רה"ר , וי"ו הכתוב המרו אבינו אברהם של בממונו רעה עיןשהכניס

,
 : המר תניינא עפרון מ"ז( כ"ג נבראשית לעפרן אברהם וישקול עפרון אל
 ארעע ושכר , פרות שתי לשכור צרה עינו וכהיה , בשואל קרא פתר אמי ר)ז(

 שלם עסו אין בעליו שנאמר יבואנו, חשר כי ידע ולא אחת, ושאל)הן
 . יע( כיב )שסותישלם

 להלוותו צרה עינו והיהה , ברבית ישראל את מלוה שהוא בזה , קיא פתר יצחקר'
 מרבה דכתיב יבואנו, חסר כי ירע ולא , ברבית אותו מלוה והוא ברבית,שלא

 רלים חונן הוא ואיזה ח'(, כ"ח )משלי יקבצנו דלים לחונן ובהגבית בנשךהונו
 אילין )ין כגון הוא, דלים עושק )מ( רליםם הונן דישע ועקו הרשע, עשוזה

 , לטדינתא ועלון )יא( לקרייתא דנפקיןאפוטרופיא
 ובזזיי

 כנשון ואמרין לאריסיה,
טסכניא

 והקונים.הערות

 ליטרץ ננני6יס )נ( לפנעו. כווו סנוסת6 6קספ6רד ו3כ"' תנינה, ד6"ר נעפרוןקר"
 סי6 סר6סונס וגרותן, כיתי מן חסקל'ס סתות ס6לס סתל1ת תתי קינטרין,31כת31יס
Aifpaקינטנרין, כתו וסןכ'תס'6 לטר(, ערד תיספי )עיין centenarius )נענטנער( 
 סס'ך כו'. סי' 3ן יודם 6*ר )ף( . ליטרק ת6סוענינם

 נכסי
hSn , קרוסין 3'רוסלו)י כ"ס 

 עונר כמץ סקל ))6ות 6רנע דכתינ סס וסנירס' ס16)ור, סס 3לי סס נננל' 36לסם.
 פ"6 רנתי ונפסיקח6לסותר,

 מנוסח"
 331'ר , סייגון 3"ר יסודם 3ס'ר יודן 3ן "63 ר' ,

 תסקל' חון סוור יודן ר' . כף סקליס כל "ר"ת ד3ריס, ונסרחות קנת ווסונס סנוסח6סנ"ח
 סתסרתו י13"נ1, חסר כי ידע זל" עין רע vb למון ננטל סס"ד קגטרין, מסיועפרון
 ע"כ, וי"ו חסר , כתיג עפרן לעמרן, 36רסס ויסקול עסרון Sb 36רסס ויסייע , 1"1מתורס
 ס(ס סנו"תר 63111 תתקס"3 ריו! חסלי ונילקוט מפסיקת", דכרי סניף עפרן ערך31ערוך
 סס ר6ס 3חנתווו6 בניתך, סנוונ6 ספחות תן ר'ל יניתך, פחיתיס יון )ה( סתנח1ת".3סס
 ונדרי מנית, 3עית סגתג6 גוס ר"ל ד3'חךו נו!מתיס "קספ6רד 31כ"י דניתך, מתורסתן

 nlpD", ערך סערוך כסניף כווו , סעותיס סס ~sts ספק 6ין דניחך, סעודתך נוןכרווולי
 יס3 'כע 6ת ד3יתך סעותי תן דכסד, קעטירי לי פייתך 6עעית חעסר דעסר3פסק6
 כת3 וע"! !3ל, ע" חרוחיס ס'6לי,

 סחוסי
 ותערך עכ"ל, י סח ע"ן סתותים, כנוו

 סס וכחג , כסיתת6 וג3לתסון כגללים, ולתוווס על סתרגוס דגרי סס סערוך סניףסח
 1:ן כסוחם, ג3לתס ותסי 1 סו" סכתונ נלסון וזווגו DSP11 עכ"ל, נ61ס 3ל"' פלסנווספי
 כוי, ססכגיס וע" )ו( וניבוס.סתי

~uQ 
 כרתולי ככ"י 36ל ו3תנתונ)6, 5קספ6רד נכ"י

1DPכ3ר 3"סר סו6, לחותר 6ך 63תת כי נווק5תו עוזו וסדין פתר, "נזי ר' עד ונכהן 
 קר6. פתר קווי רי נ"ל קר6, פתח "וור ר' סס 3תנחות6 "ת', רי )ז( לנעלס.נסנס
 סוכרס סיס 1"ס עתו, 6'ן נעליו גס 3"ונסין ותייר תתם וסס6ולס ר"ל , 6חת וסקל3ח(
 ניגרס 16 ניחס oh 6חת hSh סכר סל6 וע" סל"נ, סוו"ר נתדרג 1וופ41ס פטור,סיס
 6יס לסון )נסן סו' , נסכרו נ6 סו6 מכיר 06 תורס "))רם ווותס סכר Db אטלס,סו6
 נעליו סכתנ ס61 , 'נו"מ חסר כי יגע ול6 כך תתוך לסכור, רעס עינו ססיווס עין,רע
 ונף רס עוסק oh נוסץ כרתולי נכ'י 610, דלים עוסק )ט( ע"כ. 'פלס סוס עתו6ין

 ססע6 נסס 6פוטרופיס ערך נערוך יוונך , htntlulnh בלין )י( עמו. !ס !י( סי)קמלת
 וענון )ש?( . )פערוו6לטער( ופקיד תפונס פי ש0"90זן"2 יונית סי6 וסתלס תעיר,דעסר

 כתו לתדינח6, ועלון ל6ריסיס, וכדין וכנ"ל סי6 תסורס מליין , ל6ריסיס ונתיןליודעתה
 לכפרים ססילכיס , סיטנ ווסודר מרעיון 1)!ס , hmp)n1 וכרווול' 6קספ6רד נכ"יסס61
 מכלכל עכייס לנו סני6ו 6וווריס סעירס, ונסונס , ונחלים וחותמים קריס( ערך ערוך)עיין
 61פרכץ ודוכסים סנתתיס כטן ת"ל ללס"ק, ס!ס סנו"תר נעתק סלא, ומסונ"רהוחס,
 נלסון 16לס עגרי, כטסת קריס תן עירית קריירה, תלת )סעתיק לעיירות, יו5"יסטסס

ק("
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צו תעשיששף
 לביי2י'1 בחיזח-,ומפלגין )יג( ניזרי )יב( אמר מצו'טהלא עמהון למעביסמכניאדבעינן

 מעשה לוי דא"ר ,טו( כראוי, מעשרות.ו מוציא שאינו בזה קיא, פהר לוי ר')יר(
 והיהה אחה, שדה לו והיה , כראוי מעשרוהיו מוציא זמריה אחדבאדם

 כל ניזון היה וממנה , למעשר מ-ות מאה ממנה טוציא והיה מרוה, אלףעה2ה
 כן:ץו עופץ, ה3 מרות יכפ:מיערי

 הייתי
 לבנו
 דעתי והייתי למעשר, א

 בשרה

 הבן אוהה זרע ראשונה בשנה , יפי כל מתפרנס הייתי ומטנה , ימי כלמווטתי
 וחסי רביעיתשלישית וכן פחתה-טאה, והיא ףעשרה פווהיה

 ער , ז

ך(2וגשוגון%ז חס"ל )פ0 ראיש אותו סהוזבאתרסאילםעל "ודם2ש
שיצא

 ותקונים.הערות
 ע"כ, וגפרגסס עניים לגו ס3'6ו ot~mh חו(רין וכתסס 131(('ן, ונו(לין כפר(, סורגתםחיל

 :64 נחצין, 11יס רין ער כתלין ,1 (4ב
 עתל"

 י 6וור
 וווסלג"3ת1(רין

h'oJS סי6 מנגס , bPDI13 לחולים 5'ל גס , נייכ6 סוולס חסרם סריסונס 
 גרים ודל ג'י1, ם נערוך h31m גייסי, , גי 5"ל h~D, 31נ1סחת 3ש,תחת

 תפוחים נסכר נופפת פי , וגייפת6 גייפ6 1סג61פת סג61ף חרגוס גירך, ס'6לנימייך.

 סני" זסס'ר ונוו . עקל ,5תת5, דגחר זן' (qht טיס""
 סוומל

  נטעות ספריך גיז נערך ססרת"ל למעיר וק "ליע וחילקת נתעומיס ענ"עתפלס"ר

 )יג(יר"ם חי(וריןעקילס
 כתנחד31פסן"

 לוי, ר, )יד( כ"טך כס13סערס "ו סירי

 פסיקת" 1ר1ניון לסלןן סבת מפסקו ס51לעעלס"
 בל על תוסג

 ק
 רוו( SP לס ,

%4
 ל םק

ק
נוולזח לס

ועעןק

 לוי, ר' ראפר 4טס עכ"ל.  4דיו תתעסי תסתלחח ססת6רס לו ע5 חסרון י613נו, 'חסרכי
 כי כראוי, ועירותיו ווויל מסיס 6תד o1h3 )ועסס לוי דיר סוולות נסנוטונילקוט ונתגחווו* , סססיקת6 לע"תר דורס וגיס עותר מס3י16 עמר י"ס ע"א ע' לענית תוס'שין
 :%זגן::נע:::ן: השס: ם:ו :ג :16י ם םמיית2:, 3:(תעעיתייג:%2:
 "ח( י"ח )"יו3 'גדנסו ונותנל 11לסון וסוף סנדוסו, סג" סם, וילקוט 31חנחיוו15כרת1לי,
 מס, ר3ל 31סווות כרוויל' 3כ" חיכמת, ליי 6"ר )יז( סתווים, מן 16ת1 ססעכיסוורשל

 יס:ן "ליוצ
 נסת"ער 6י::1 ר"

 ואו
 ל

 מולך וסך 13 7331 ן על פינס לכך :תעמר, תן ס מנס :ן:גתטסי:בן "61יסתית סס תירס הילקוט

 %ג:'ג:קג ב ע. 'לג'ן:':' לכ' ,'::לן:י ::,ץ.,1
 צנ4יי:"גסתצקנמ ן4 ::"צלצל"" בג : %4:%"ם
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 תעשרעשר

 מממן, לך טה איל לפניו, ממס! והתחיל אחר אוהו וראה המרות, לשערשיצא
 עשה )כ( אמונה ורעה מוב ועשה בה' במח כך , התירא ואל סרותיךשער
 אבות,  של אמונהן רעה אמונה, ורעה נוסע, הוי  ירע,  הוי ארץ, שלשכונה

 :  ו'( קיא  )שם  ארץ בנאמני עעי יכהיב  נבא(נ
 לפני פתחמאים ישראל דברים שני בזכות )כב( לוי, בשגר דסכנין  יהושער'

 משבת תשיב אם דכתיב שבת, בזכות מעשרות, ובזכות שבת, בזכות ,דמקום
 שם )שם וגו' ה' על תתענג אז בהריה, כתיב מה  י"ג(, נ"ה )ישעיה וגו'רגליך
 מוב ואק 1?ג( י"א(, כ'ו )דברים דמוב בכל השמחת דכתיב מעשרות, ובתכותי"ר(,

אלא

 ותקונים.הערות
 31כיי ל', 5ות ו'  ונון ר'  לעשם ר' ופן לשתים, ולפררס מוולס  למתעמס , גייווסלסנדל
 חסליס וניל?וט  ל5גרינינווס, וס תירס ונילקוט דוווכח, טעות וסוף לסדריניטוסכריגולי
  5נרדו)ין ערך ונערוך סשוק" "נעל 3)וקוווס נחויר סם ר5ס ונתנחו))5 ל5נררתין,שם
 לתקן ס)ותולס שוטר 'סי' תעשר, רעשר 3פסי?5% , ספרות לשער שע5  5גרר)וין יחלכת3

 רשיי  hk-t olb מל5 ולזית נצטנע,  סותם 3סן ולתת 3סן, וכיולד  וסין 5יסססתדות
 ספלם כי סנכונס סי5 3פסי?ח5 שלסלעו סלוסת5 ונאתת ע"ש. וכי'  3סמ 5לילנכור
 נת5רקטתייסטער( t~SCC1 שר ופי'  ~agoranomus  dyopayovo ורונית יונית סי5ס51ת
 פש פ'5 צוייר  וכן וווש?ס, S91h  תכל ססער יתייקר ולגל סוומקלות על סתשג'תסו"
 5גרוניתוס( לסניס טונ  ניוחר  יגרוניתון DP ל5 תחלם וורנר ))י ענו לשרינם שנכנסלנולך
 blk~t לפס תדילס,של

~DIP 

  "גרטווון תכש ר)ו1 ויערך ריש וגילעוט ע"כ, וורינס סל נסייע
nwuJ, תשונס סוטר פ" תיו שס וגכת3 מ., חסן וכעסתם נו' "ות'ות תתתנרו SP ,סגודות 
 כגיור"וכן

 פי , ~עויס "נרד))ין תעווידן ודן לנידוח "גרדוו'ן וועו)יד'ן b'v פ"ט לנ
 ע"נ ננ"ר" גס . "נרניתון לתקן 'ס ע"כ, סגודות )ועוות' ולעגון לספקות תתתססרסנ"ס

 3תניית סידות נשווור סנזומנס 5רס סירש"י 3תניהת,  שהרת נכרי ד"נרווויס h"u,נ"ק
 שגורס  סערוך גירסת לרתיח לרנונו י  3יויס  נרסינין 5נרדווינז וכו'.  3סן שקרו שליסגולך
 לך יסים נדק וסין נדק eth קומרו ס-ת[ פיח קדושים ]פ' כת"כ  3ס)1'ך(  5נרדוויןנערך
 ספרות על 5גרדוויס יונס תל5 פ' סוף נספרי  וכן  עכ"ל. ככס על "נרדוויס לךנוגס
 סכום תן שטעם 35רננויס ס"ס( פ"ר לעש 3ירושלוזי לנכון וניתר יגרניתון,  לסגיסגריך
 ר)מ כך, על 5נגרפיס לך וולס לך יסיר לר? 1ו15ני  ס"'6( ס"ס )3"3 נירישליזי למעירויש

  לשעירין ,bS לתדות וקדרו ")נרפוס S~h , גנים קרנ" ר3 עקל , וכוי יננרוווס תניי'נליתי
 . אגרנמום לתקן ~ריך , סיותיח נססיך סוס 3ת5תר  ~D'WD שלש  סנולס נכת3סע"כ
 כו' דכתי3 ,כא(  לס. ר5ס n(bmp ועיין  שם, נילעוט כ"ס יין, סל תכונס ערס)כ(

  תחתט5ימ, ישרוול דנריס דני נוכות )כב( . ככל יועשר לו ויתן דכתינ , O"DW תסליםנילקוט
 סס?ל"ת ר)ו1 תנ5 נילקיט גס תתל'נ, ר5ס וכילקוט ר5ס, ותלסית5 י?ספ5רר נכ"יכ"ס
 3תנורת 5ך , ספסי?ת5 3סס ענק סיוון ריש סוו5תר נתנזרת וותק גס סססי?ת3.5שס
 3שס סט5 ערך כערוך לנכון ותוני , נ)תתט5'ן 3יוקוס נותתננין, נטעות סגירס'סימור

 גירסא כריוולי נכיי לולס סרבול, נסערת ע"ש. עילוג, ופי' תתסטין פירסספסי?ת5,
 ש3ת, נ1כות שס( ערוך  ע"ן עילוג ג"כ )פי' יתסטטיס שריל ר3ריס ocSc 13כותיסרת
 סי, על תתעכג 15 נתריס יכתינ רגלך, תשרת s'cn ים רכתינ ש3ת ותעשרות,ותורס
 לתתי טונ לקת כי שלאיור , תורס 5ל6  טונ  ולין  סטור, 3כל ומתמת דכתי3 סתירס13כית
 ראיתי ועתה ע"כ. , שנע סגותיך ויפל15  תסינך, ס' כ3ר דכתינ העשרות נ1כותלכס,
 פ"נ, l?'DI ססנית ערפס 1"ל( זוען )וסר"ס סנדול סחכם סרג נ5נל כ"י שלקטכשנולי
 כנור  לעולס )וענגיס וגל, ספסיקת5 6ת ס3י5ו י"1( סיוון יווסף נחסלת רצתי נתני5וכן

 דוריס נ1כותשנ' 5ווור, לוי ר'  3שס  דסכנין יסוסע ר' דפסיעת5, ס5נדס שס עלינסלו,
 תסע  06 דכתע שנת 13כות פעשר, יג1כות ש3ת 13כיח סק3"ס לכלי )וסענגיןישראל
 רפ"ו סיפן ש3ת סלכות 3,י  ותרן  עכ"ל. , ס' על תתעגנ 15 נתרים וכתיג רגליך,חן3ת

 שסוך כתו דוריס 3' ת"ל ,  ר3ריס ג' נטעות ושם סלתט, שנילי  3שס ספסיעתי דגריסניי
 ונ"ל כלל, תתן 5ין 61ס ר5סי נתנחות5 וכ'ס , חורם 5ל5 טונ ואין  )לג( סלקט.3ש613
 נוסחת ועיין "קספ5רד 31כ"י D1pSt3 וש"ס , תורס bSh טונ  5ין סטור, 3כל ושרותתר"5

כ"י
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זצ תעשףעשי
 מזהיר כהוה לפיכך ב'(, ר' )משלי לכם נתחי טוב 4קה כי אכתיב הוה,אלא

 ? תעשר עשר , ישראלאת
 היית שאם )כה( ט'(, ג' )שם תבואתך כל ומראשית מהונך ה' את כנכרנכד(

 , נאה פלוני איש הבריות יאמרו שלא בערוה, פרקן תהי אלנאה,
 מצנך, ול את כבד ד"א נכו( מהונך, % את כבר שם על רמרוה, מן נבורואינו
 בר חייא )כח( דיזיבה, לפני העבור שמע, על פרוס ערב, קולך היה שאם)כז(
 פרוס בני לו, אומר קפרא בר והיה , ערב קולו היה , קפרא דבר אהתיה בראדא
 שהיה באחד מעשה דינך, בלא תעביד דלא עד בהונך, עבוד )כמ( מהונך, %את כבי דשא שחננך, מטה כהצנך, וי את כבד ע"ש ההיכה, לפני ועבור , שמע%
 בו הכניס הקב"ה לו עשה טה כראוי, מעשרותיו מוציא היה ולא , Iow1 ייןכונס
 מה , כיהו בן בו גער , בחביות משבר והתחיל הסקל את ונמל , תזזית )ל(רוח
 נער אה' יתי סםייעא חתות )לא( איל , ראשו על פצעו ר(מקל את נמל לועשה

בי
 ותקונים.הערות

 , ר6ס 3תגתווו6 'סגו סוו"))ר כל , ס' 6ת כנד לכר( כ'3. סערם לעיל כרכוליכ"י
 ס"ס )כה( ספסיקח6. 003 תתקלי רכז ווסלי נילקוט נס תתג"3, רוו( ר6סכילקוט ועוג"

 תריס וכן , )וי לטון ווסוגך דרם , י6ססייח
 כנוי וקלססו תוונו וירי י1נרך, כנד 6ל6 סתות, 6חר תטעם טל6 גוי 3על סימוס"ס ווסוכך ד'5 כ"ס( )פסקך רנתי ופסיקתי

 כווו מפננך וותס תסכך דרס . כו' ערג, קויך סיס ס6ס כ3ד, ד'6 )בו( ע"כ. ימנחן
O"DC, ,נירמלת, ןן::2נ,נן":%(וםי, יג ועיי 

 תתיגך :ת רומסת
פרותך

 רגשית"
 סתננך עתס ווסתך ס' כנד ערנ, 1strc ווי על דווםלי ונפסיקת6 חיל כתג ע*3(קר( די 3ערל'ן נד' ע"ס פרק ת"ס שניס ננקור ורקעני סדנרות, דעמרח

 תסלל נ'לקוט )6311 כ' ר6ס 63מר ווילי, על bn~tDn סנווג6 ותסג נווח"כ טעסעכ"ל,
 נפסיקת6 זווע, קל פרוס ערנ קולך סיס ם6ס )כז( . ספס'קת6 נסס JsSpnnרז)(
 עסנ וסייח נ6ס קולך סיס ס6ס נקעך ווסונך, ס' 6ת כנד ד') סנוסח6 סיס,רנתי
 , וכו' נקופך ס' וכנד עתם מכנסתנניח

 ותונ"
 רוגז מלכיס ניקוט

 רכ'"
 , ד' סיוון סי ונגדסס , י' סינון סר6סונס ערוגס כ"' סלקט נמנולי וונ6חי וכןרנתיי ספסיקת" נסס

 ת"ל רנתי, ספסיקח6 וו6תר 6ת סני16 ג', מיתן רנת'ונתני6
 דעסר רנתי נפסיקת"

 חסונך ::3 ט/ :בדנ' דוו ::,ענ, :תשמיש ד:ק1נים ג2::%1
 5פ" סחגנך, ווסתכל

 'ווקלי
Sb ווסתך תקרי bSh ,וסמלות ספסיקח6. לוו6)ור כוון )ונרונך 

Shסיו לכן וו"ומר, סופר ח"קס מוספי( סי" נרצי תהרי D'"JDtP ,לל "ו נעסנרת 
Shעסונך תלרי th5b .נר תייל )כח( תחיגך ,h7h 3ר ח"6 כריגולי ככ"י ,blb ul~Sul 
 קץ" רדתי 31ססיקת6 , עס לצנעו מסוף גווו סג" תתגיס רוו(י6ס

 ר3י סל "תותו 3ן
 סקפר,אליעזר

  ונתנתוווי
 עד -tL~rt סניטר כל 1DP  ס~עיש, רתו תם4  וניליוט ר5ס,

 סר6סון, סתי3ס לפני וענור תן 3תס4 מקפן סוועת'ק, נוסגנת סו" ו(ס לפני"תי3ס,ועגור
 סס3י6 וסתיוו' , bJh נר חייך ר' ערך סדורות נסדר ועיין סרגי, סחינס לפני וענורעד
 ערך ס' 1631ח וע"ס 3פס'קת6, סו6 סוו6תר תקור כי וגנונו ונעלס סיותסץ, נשםזס
 ע"3 " דד תתורס תוס' ועיין קפר6, 3ר סל "חיתו 3ן פד6 3ר לנרום רגם כי פד",3ר
 עסרס ת631 וכס קע'ח, סירן חס31ס סערי סג6תיס נתססות ווג6תי ועחס 6תוור,-ד"ס
 לפגי לירד רעל וסיס ער3 קולו מסיס עסו 61תת ר3, 3ר(1 כסיג רסוס 7תסידות6עילי

 תסג ווסוגך, ס' כ3ד סג"נור נוס ולקיים סגריך חי ולכל לר13, מתורנכן ולסיותסתינס
 וסיס סוס קפר6 ד3ר 6תתיס 3ר אד6 3ר חייך ר3 דק6ו)רינן במריו, 6ד6 3ר תייקר'

 ע13ד )כס( סלפניגו. ספסיקת6 לוו"נור וכוונו עכ"ל, וכר מזוע על כספירט ער3ק1ל1
 נם)וט ונתגתווו6 ועוני, ריס ע"י לעסות תוכל סל6 טרם סלך נעוסר עכס פ" , ט'ניוונך
 ח(('ת 31תגתות5 ת((, ערך נערוך כ"ס תפית, %( כו'. 3סונך עניד כסוגך ס' "תכנד ד"" נ"ל ערנ קצך סיס oh ד"" 1Pb1 סוו6ווריס, סדר לספך ~ריך כתקותו,סת6ו)ר
 חתות לקא( קנ"3. סערס פרס hpDn לעיל ת"ס עיין , טעות וסוףנתי"ת

~"DW 
 כ"ס ,

 נחיי86
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 תעשועשר

 מחבר ועא ודעה הסקל, את לו נחן הוא אף משבר ואני המקל 4 ק א"4בי,
 טעשרותיו טוציא היה שלא קףי לו נרם מי , הרתי הצתי מתבר והוא , היאחרא
 וטזן , אוצו שיה לו והיתה כרשי, טעשרותיו law אחד באדם טעשה )לב( ,ראוי

 שנת ובאת מים, מקוה בית והציה זרע חציה אוהה שהמרה ללבו,הקב"ה
 ואוסר tttSht בתלת דמיפ ומאה , בסלע דחםין סאה ואומריט מנריזין והיובצורת,
 שהוציא עשי זאת לו נרם סו דחמין, ספק תלת עבדה דהית דםיא סאה בעימאן

 : תעשר עשר ישראל את מזהיר כמיה לפיכך , כראוי:מעשרותיו
 רשקיה )לף( כ"א( לש )משלי שנש לבוש ru~1 כל כי מטלנ לביתה תורא לאלנע

 בהמה, חדשים עח2ה , חדש עשר שנים בנהינם רשעים תשפט %ה(,אנדה
 אוטרים והן בנהינס, מכניסם והוא חכך הקב"ה בתהלה 3לו( בןךנה, חדשיםוששמן

 צינה היא זו אומרים והן , לשלג מוציאן הוא ואח"כ וקב"ה, של גהינום היאזו
 אטר, שרוד הוא , ווי שסרים הן ומלסוף , ווה שמרים ה! בתקלה: )לו( , הקב"השל

 שאומר ממקום לוח( היון ממיט מאי ב'( מ' )חדלים היון ממיט שאון מבורויעלני
 בפרש הא'י , בשיש אומר ב"ר יהודה , נפשותיהן את משלימין הן והיכן ווי,ווה
 שלהם, צלטונה )לם( היא השלג ט"ו(, סיח )שם בצלמון תשלג בה מלכיםשרי

יכול

 ותקונים.הערות
 לי, ntPw 6ח לי WP"DW1 תחת כרווול' ו3כ'י סם, וערלי ר6ס ונילקוט 6קספ6רד,נזק

 נקהי: תעמס לוי ר, דנוור סנוס' ו3תגחוונ6, כרעול' 31כ"י 6קספ6רד נפי 6תד,נ"דס וועסיי )לב( הרוח. תלת הצפע תן נעמס גי, גער ו6ח יוני עסייע סרות סגיונתנחוווא
 וסתמלת פלש, מסלי נעזרת קנו תגמרי, ו60רן ען סיס סנו6מר כ5 תירץ, bSנלג(
 3י יסרס or, 3ירוסלוו' 6תר, נרקיס )לד( . סרג פוי סנסדרין נירוסלווי עשתיסוו6)ור
 וסייס מ"י, פ"3 עדיות חדת, '"נ נגיסנס רסעיס חסכט )לדם נקרין. ורני , ofornרני
 נ"ל ט', חכך סק3'ס נתתלס. )לו( 0ר36"ד. 3פי' וע"ס  3תדסו תדע תךי ומש סנ5תרסס
 נתתם, נניסנס חכגיסס וסוף חוך, 3סס הכגיס סחלס נחחלס 6קספ6רדן נכ"י ססו6כעו
 סס ו3ירחלעי נטשת. , תנוס נסס עכניס סק3"ס נתתלס כרווול' ונכ"י . כו' 16ווריסומן
 עסתי שדרס ריס 31תנחות6 ל16י, וכגיסן 610 וש"כ תכך, נסן תכניס 610 3תחעססג"
 ווונ'6ן 61ת"כ , סקנ*ס סל גיסנס ססיotlnlh 5 וסן נתוזם, הכגיסן סקנ"יו גתתלססס
b~sווכניסס 3חתלס תתג"3 ר"( ר6ס ונילקוט סקנסס, סל גתו סי6 (ו 6וווייס וסן 
 , סר*סת 6ותריס ו0ס 111 מתעתיק דלג סקנ"ס, סל נינם סי6 זו פולריס וסןנגיסכס
 DC סנסדרין ונירוסלווי 3פסע(ת6, סלפנעו תכך נולת הודות ועל ספי. 6ותרומ וסןעד
 חכם ע" חכך סכתנ כ"(( סיען עי"" סס )סנסדרין וור"0 ניער רשת" סחר, 05 "'ן"סר
  61ולי , דחוק (ס o51h עד0, קרנן לעל סרג יפו וכן  עעל0, כלעי ז3ריס יטיקוסל6
 3סם. ווכניס ססק3שס מקדחת לחפי וסכוגס ת1ס, שנתענש 3יוגי ספ4 , *ככיח3'ל
 רזם ו3חגתוע6 6קספ5רד. 3לי ווי, 6וווריס: מן 11DJSI , 011 למוריס סנן נתתלס4(

  סן  ולכמוך סוס "וגוייס 0ן נחסלהנטריח,
~'1Wth  

 נצפות, כרעוף, נכ'י וגס ווי,
 סו* כ6סר סס IPnS וגרז , 1" 16ר סוי , (ס *ותריס סס לחסוך (ס, *עריססס נחסלי

 לכן סיס, ענער יותר סטלג נער ולסיות קיגס, למון סו6 %י וקרנס 61יתס 3עירסון
 מערוך דגרי ווווגו עעלס , עכ"ל סריות מיודע ונרוך וכו' וף ונסלג סו", קוער ד%ס6ער
 IPatl %י פי' 'וחגן, ר' נוולט לוה ווי נין "חרית חע 6'ל ווי? התרת לויס 6;ל ווי6ער ריג" ;תע 160נרות 6ת וסרק עעד ן לרגם גריס סיו 5יכס נפנילת  פיל  וט נערךסכתם
 סיון' תטיט ס16ן עטר ויעצני תעטר, דעמר כפסיקת* סעתס, לסון [vah] וס נער.16ן

 רווק ווסליכין וכססן ווי פולריס סן 63סי ההון ושליכין כססן 1ס, %י ot~nlb ססןעעקוס'
 סוערינו סן נתתלס לסיפך  3פסיקת6 נ"ל מערוה, גירסת ולפי עכ"ל, תה 16ווריס סןלסלג
 פ"%ער  פפעומ כרפותן נכ"י ווי, ווט פיוער עתעוס 4( וס.  ot~th  סן ולנקוףווו
 חי, חי ס"ווור ונעקום תחגתוע5. 0טת3, עטשת מתימן ותתנפו 6ך יי, ום  5'לוטוי,
 %6 כסי בסלי שדרס כשסי נלסס, גלעחס )לם( . נפסיו[ת6 פסז6 כתי סס לתקןויה

נשקעת
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צח"צ""ן
 ופריעה, פילה עטם(, )פותלי עגים לבוש ')ם( ביחם לל כי ת"ל , מן 'ישראל אףיכול
 תפתח, פתת , תתן נתון , תעניק העמק ותפילין,ציצית

-wp 

 nwo לפיכך תעשר,
 : תעשר עשר ישראל אתמוהיר

 בער (WWP עו' חוק חלפו הורות עברו כי יושביה תחת תפה ךוקארץ)מא(
 לך, מהגפה והיא לה, מאג"א סביר )מב( את יצחק איר , ה'('

 לך טראה ואינה גריש, לך מראה )מג( גריש, לך מראה ואינה קמה, לךמראה
 שבכתב תחזה , הורות עברו בי למה ערימה, לך מראה ואינה , גורן לך טמאה ,נפק

 )שם(, קבלם ברדה סטוץ מעשרות, של דצכן חלפו )מד( חוק, חלט שבע"פ,ותורה
 : תעשר עשר הש"ל אח מזהיר משה לפיכך אבות, של בריוק דקרו)נשה(
 הפריש אברהם )סח( ומעשרהע הוממות ר6רישו דראשונים אבותהונא אפי )מז( , כ'( ו' )משלי אמך תורת המוש ואל אביך מטת בני ישמע)סו(

 הרומעק אלא ההמה ואין ב"ב( יוד נבראשית % אל ירי רעימותי נרולה,הרומה
 שני, טעשר הפריש יצחק , כ"ו( י"ח )בטדבר ה' תרומת ממנו והרמיזםבמד"א
 )בראשית שערים סאה דהוא בשנה וימצא ההוא בארץ יצחקויורע

 כ-

 א"ר י"ב(,
 השקול, על ולא המרוד, % לא , שורה הברכה אין )מט( והלא , כהנא בראבא
 יעקב שם(, )שם ה' ויבהכדצ ההער לעשרן, בשביל מדדן, ר%עי,'ולמה על~ש

 כשב(: בקק )נטם לך אעשרנו עקר לי רצען אשר וכל דווי האשק, טעשרהבריש
 דיהתה% אמרין אתוו לנע ואשל מאיר, 51 את ושאל בא אחר כותי)נ(

 משנים, עוד לו להשריש היה לא לשכמים, מעשיה אהד לוי של שבטוהפריש
 ודשו )נב( איל , חטמעק כראובן ומנשה אפרים י"ר דאינון אוטר אתה )נא(איל

 לי ,מורה את אין אי , מיא אוספה קמם אוטמת מסייע, את ליה והאמבאית,
 שנצא למה מתעשר, הבכור ואין בכורות, ארבע מהם יצא אימר,ות, ארבעשהן

יוק והוא בגחה, בה ראת )גג( לאומתך כרבוי א'ל שדש, מוציא קה"צ ואיןקורש,

 ותקונים,הערות

נתנקוע"
 לטס )מ( ו'לעדט* 3סס ס0ני5 ע0 ללעית, ערך עריך ושין סלמס, לעטו סט'

 וסכוכם , סגים כניס, לנום 31תנתות6 3', סל לנוס סנים לנוס נרווחי, נכ*י כו',סנים
 ג'(, נסיען פכ'ס רנתי ססיקח5 עיע סכפס, 1ס6רן )מא( חינים, כעו Q1~wכדורס
 נתגתות" תתגססי סנר )מב( . סיס סנוקרת על 6חר 1%b3 הנחותך ר'דרס

 סם רקס
 bnlnms1 מסי רקס כילקוט נס כוי,;כ'ס גזים לך תרסס )מג( עתגפ". כנרנטעות
 לפניי כבסר סס lr~ts. רם עסונססלמון

 תרס , עעסריו)ו סל חוקן חלפו )מד( פס,
 "טמן סל נרעק ספרו )מה( . עלכיהן סל קיקן winc כרעילי נכ"י 36ל 6קספ6רדנ"י
 כעו מערר, גתם DSD ס~3אר"ל

 סוללי
 כגיר גיל 3מ, פעע 4ץ( לסלן. נפסיקת6

 "3'ך, עומר נכי רעע ועתחיל 0פסיקחי, 3סס 30יfp 5, רע( סוך לך ע' מילקוט ,3ר
 , נקולס חרועס ספריי הנרסס )מח( סססיקת6* 3ןס קי"3  סירן סיקורנעוויה  עוג* גי, סר"סהיס 6טת סוכ,, 5"ר )מז( ת'. "' 3עסלי ס4קר" 0ו6 כי )כלן ,0וגם

 יאפיס ינתק תכלי ))עסר לו יתן , ר"ת עעסר מסריס 36רי(ס נ'( )סיוון פכ"סרנתי כפסיקת"
 כקוס כל ד3י "ער סעייס, ע5ס ססי6 נסנס יעץ סס'6 63דן יוחק וקרע גדולסתר1עיי
 כדי עורר פסיס עכלן 6ל5 וינרכסו, מעריס ע6ס קוער 01ו6 תישר, "ע נרכססין

 לי תתן 6סר וכל 6ת6 רני 6וור ס1כ6 5"ר עמן, ]יעקנ[ סני, 4וועסר תרויוסלספרית
 6"ג ה' תענעז 43331 פפ"ך, 3'ר , ט' סורס סניכם 6ין )כום( ע"כ. לך cvb~(1עמר
 ע"5, ע"33"ת

 וננער"
 ננוד נסנס "חד, כוחי )נ( . מעין וגן 0סתוי נכנר אל" O"D סס

 נסתי תתג6 וסם וכוי, 6תד כותי "ער לף ר 3סס דסכנין יטמע ר' סני יחספגע,
 לד, ז6יגון 5הור אנ5 חmb plth1 3" 5חס נ"ל י"ר, ד5ינע "וער 6תס )נא( . קנתלמון

 עי' כו', hol nh3D 4ב:( סס. ונ"ר ו3תכח1וו", וכרו)ול', 6קספ"רד נ"י לנכוןונקער-
 ס1ספת קעת מוספת ו"ס לדנר' ר"יס סנ5ת נענתך כי יותר טונ לדנריך לו 6ערסטתי
 וככ"ל, חסר פס נגיוס, נס י5ת )ננ( י'. ען למפרש לו סיס "ד ים 061 עיס,נס
וכרעף1 "קפפ"רי גשי לגכ1ן ס61 הע , וט' בוער סדור סו6 "ועתך 6עך, תורת תטוה 1"ל כתיגלגק
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 ת"צש%
 א"ר ט'(, מ' )חכיים מעי בתוך והורתה הפצתי אלהי רצונך לעשות אטרשרוד
 לוח על אכתבנה )נד( כתיב, כן לא טעיים, בתוך תורה "ם עולגוכי בראחא

שןן14"4ן"%:7גהי
 ו:יי"לינן,קצן מיש

 נסס .א,ינ אמה '4(, "מ'ג:מי71נחלן יחי ppm ג'ה אם,י

 חייא ר' הלפהא, בן שמעון ה" רבה, הייא ר' דייך, עבירה ר,יא )נח(תזעק,

 ר"ן', ,ה השל הלאא"ג :ק שנק': אס .א .א"נ, 1%ePhn'ן

 גשוין:לגאג1ג ' שפהה::ה :צ :,מי:1:ג שתשגם
 באותה דירך, עבירה היא תזעק, ארסתי ב אם אוסף ומ דל"5(1)תהלשז

 כלשון )מא( אלא לפניך, אסרתי כך לא העולמים רבון רקב'ה, לפני איוב אמרעננה

 זה ל'ט(, שם )איוב ן אכלתי כהה אם אותהטתיכלאיזמען זרעתי אם' ,יבכיק
 שם(, )איוב רתחתי בקיה ונפש , כ"ה( י"ר )דברים בכקש ונתת דכתיב , שניטעשר

 ס;.ה ,סב( שהש ש= אחן, יטו התוה יסתרך N'VWIN ר הנ. ן. DW '1אוייב
 גב גגי צ ןד:גןן:מ:גצ:ג:ג:ץי:תב:ש(נ
 לפניך, לוטר פה פתחון לי יהי ואל דברי, יתמו ( עשיתג לא ץ איוב אמר%א

 %י )סנ( י"ז(, מ' )דניאל כיוםהזה דמנים עושת ולט הצרקה ול לך זש"ה תעושו,עשר
 ותקונים.הערות

 3לי ש"נ ימה
 :ריעל

 ס6ר גס עי'6לוכ"ל Sb"]rv 1/ ול
 נעתק מעקר"

 נס 5ד1)ת', עלי "ס )נו( ונווגדל1ת. ונכפרש עעייס 3סדס ס6ונרות ועל וכ"לנסנומ,

ל "ת ים" יות13יג
 חנ2,6,

 ענ1לסי
 003 6" 31לקוט רקס6 ק ק"מ P3~h נ"ך

 :'ם ה" 1תי"::נ,' שיל:13""סע"4' :דיר, ושרק~ןתמ~: סתנתית"
 בת 7ןן משג )נם( .:י"י::'רז נ'תס :צ,דגל:צל:ז

 עליסס. ל3 לסוס ר16יס מס 1סי3ייס "טעי סיונימ מעלס bt~-1fpellllש:(11,

 וע"ער סוD'u1 .6 , כרווול'צחותיס 3כ'י חותים, וועלס )סב( ס6לומ.סעסוקיס
 נס כ"ס "ילע6י, ",ר נסג( מסני._ ל;ורעס עד ן, ' לנור מן ולנ כי סעורים,עד
מ קי( לי ורקן, נין ריא =%';נ4  ,וס"רג )ל' bl~c מ, ,יקע*. 

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



צפ תעשרעשר

 I1WSאק
 א"ר כ"א(, כ"ח)יוקעיהצרה , ע"ז לן (

 צרקה יש וכי עמם, ז אמר ואת 1uv,גבור
t)aDP 

 רגרקה (רף לך 0זו,

 ואת ' צלמניא זה מיכה, עשה "עד ש'ז( י'ה )שם וגו' לו היה אשר דבהןואת

 (גו::,נחג nen1epw 1.ז נ,וזנ,,וכןיי,.ב,יי.ן]ןיגשג:
d",Eודג:יג:1 :ע :נ:גהני(ג"4 :ן7ן::ןן 
 האש בכבעק ועזריה, מישאל רנניה אלעזרע א"ר למחי, ויהי )סו( כסר"א ויהי,מהו

 ימ:ג;'"ןויויגמן הכחן% " ,4" יי :גיטיג והרברי ופהותאנניא ן ומ ריור , העולם אומות מרכי כלנתכנסו
של

 לפניע סרקקין או"ה כל והיו בניו' ך והיולות ביתו
 גוש אותן שעשאו ער

רים לפניה מכעימין שאנו הפנים בושת ולנו הוא,הדין
 11ק

 משיב אלא , כן אינו רקבנה אבל ולרביע: לשלהםלטחצית
 רוחות,)

 ו(סעל"
 עננים,

 להפריש לנו אמר ולא מירות, ומרשן , צמחים ומודל , מללים וספריה , גשמיםוסוריר

 ותקונים.הערות
 31תנקועhDi'b 6', 3ר נ"ל 1IPSb, 3ר אר"י ר6ס ונ*נחוע6 , ע"ד רוו( סופטיסונילקוט

 עם נעתק רמס 3פ' ועסותו טעונו 3סננון וווונונגדל
 ק

 ר' bcn, כי 3פ' 36ל , קח6

 ), 1 :מ16 פסלס "י יר ענ0 % ש (ס "ר"י גרס, 3,סגן
 נכ. 3עעדנו וג'ל כגייס ע% מערוך ס3'5 וכן כרם. ונכ"י , תן6 כי .ש ר"מש

 ק זן ל וימי "6 )סו( פכוייס. (1 נ"ל נתיס ליס על וי6613קספ6רד
 6קספ"רי,

 ווזות נסי סגי' כרנוול' 31כ"י , קדר 'ספרי כ'ד נכל6עגו
 ק

 ת60 כי פ' ונתנת")ו6
 "קספ6רד ונדני ה3(, נץ )קעיס וותר יום כ(ס וסיס כווקף הסי[ עסו ]נ"ל לעחרוירד

 ( כף b51W "ת ק)םו( . at)no נימת 1לנ1 סגדקס ס' י סוי , ח(1 נמ נקם טס
 קולס "קספמ נכדי גס כ"ס , ים- נ תני )סט( תגג'5] גן כריגולי נכ"י6נל

 ,לגריס". ולח חסר , נותנם וסוף )ע( . h~vclh, 3ס'ר כרווולי 31כ"' , מייק 03,ר רקסנתנמות5
 ספסיקת6, 3סס תתג'3 רנו( ר6ס מלקוט ))631 לנעלס, כת'3 ווס תעסי עור)עא(

 סוס"יהק', סבכיו וסו נ:קק';1ש,' שן". י.1 ,וווןיןלשש:ת)קב( . נימקת,%

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



 תעשרעשר

 האוכל בש"ר, הונא ור' רבה )עג( נבילה, כל האכלו לא מ"פ וכריפוטן,נבילוה
 לא כתיב מקימות בנ' יצחק א"ר , סיחה חייב עני למעשר )ער( מבוליםפירותיו
 לענינו מעשרות, לענין ואחר הורה, לענין ואחד לענינו, אחר אמו, בחלב נדיתבשל
 י.ם(, כע )שמות אמו בחלב גדי תבשל לא ונף ארמתר בכורי ראשית נתיבמה
 לענק )עה( , ( כ' שם ~שם וגו' לפניך טלאך שולח אנכי הנה בהריה נתיבמה

 ל"ר )שם אמו באלב גרי תבשל לא וגו' אדמתך בכורי ראשית כתיב מהתורה,
 שם )ונם האלה הרברים את לך כתב משה אל ול ויאסר בהריה, כתיב מהב"ו(
 בחלב נרי תבשל מלא כופה, כבוש )עו, ברגלך רסנרלא עד משה הקב"ה א"לכ"ז(
 נבילה כל תאגלו לא כחיב, סה מעשרות, לענין האלה. הרברים את לך כתבאסו,
 בתריה וכתיב כ'א( ם'ו )דברים אסו בחלב גדי תבשל לא ונר בשעריך אשרלנר
 אטותיהן, במעי שהן ער לבשליגדיים לי תגרמו אל הקב"ה אמר )עזן תעשר,עשר
 והוא th9W אני קדים של אחר רוה כראוי מעממותיכם מוציאין אתם איןואם

 ק"ו(: י"מ )מ"ב קמה לפני ושרפה כד"אשורפתן,
 עשר רקב"ה אמר שתתעשר, עשר תתחסר, שלא בשביל עשר תעשר, עשר)עח(

 רמו אבא %י )עם( )שם( כל את שלך את מעשר ואני שליאת
 הניאת תורה, לעמלי טעשרה אחת מוציאין שהן ימם, ולמפרשי לפרגםוטין)פ(

זרעך

 ותקונים.הערות
 ר' סניר' רקס ותנחות6 "קסס"רד ונכ"י ר3, 3[ס סע" 3ר "3" 1""ר [נוחריונע"חר
 רנס )עג( ס"יוור. [ס חסר [ס וני5קוט עריון, גרני 'נחק ור' חג' 3ר יונתן ור'עור"
 קזוזיי 3ירו[לתי נמגס סוג",ורנ

 ונלקי ר3, ננס מת" רנ נ6 ""ר סג" ונס ס"ט ס"3
 נר hJh ר' כרווקי, 31כ'י"קסס"רד

 סוג"
 ונתגחותoc tlnlhL~ 6 נלי 31'5קוט , רנ נסס

 נס bJb. ר' נכס סמ6 רנ 3ר 36יןר'
 תונ"

 'סווס נוחס פ' "יכס נתדר[ סוס סת"וור
 "יכס שתדרס עני, תחע[ר מרתעי נטי עני, לתע[ר )ער( סוג". ורנ ניני ר' סני'ונס
 D~-C סכחס ט סו" וגיס עני, ונעמר ונחגתות6 6תספ6רד ונכ"י עגי. ונעמר [למס
 cpn" תסס )פר[ סל6 עני, לעעסרטבל

 למעמר לנכון גרגור מס נירומלתי וכן עני,
 קורס דגרי איס שנן, אט מחוס סיס סע"תר ט', כתש וגס תורס לענין )עה(עני.
 עיין 6תר, נחקוס ועמירים (ס, נתקוסעניים

 נססיקת"
 ד"6 תעתר עמר פסקך רנתי

 hSh למס, וסטי נתלל, 3סר IDD סר6סין חנ[5. ל" כתיג תקותוח גגי תעמר,עמר
 סמך תנם וט', ח(כרמ כי ")ון תס , כי' סמרת ע5"כ' סתחילו חורם, ליחן סק3'סכמ63
 מנחי תימק סקנ"ס D,-S "תר 6ח6ט', ר' 6תר ס[תיס,על

 תכס, יותר D"pn מ[ר56
 ידיו [ירחן עד תל3, לאכול לו "יפמר 3קל3 3[ר ליכול לו סיס "0 סספר תנתזיונף
 [נ' , oni~b1 כ6תת נחלב 3סר לפניכם סני" 36רסס, "גל DnPSC1C1 ו6תס סנדר,ען

pp'1לסניסס. דחן ערס "מר מנקר וגן ות35 תתגיס 
 וסו"

 וי"כלו, מען תחת עליסס שיד
 "ת לך כת3 תסס "5 ס' ר6תר "נוו 3תל3 נדי Sc~h ל" כתו לכך  מקלס  סרנרימיפ 6ת לך כתונ פגהס סססעס עד להסס סק3'ס 6תר , סיס נתמינס סקוס [סלקםוטון

 נרנ5ך דסנדל6 עד מסחם חס ס(ס. סת"תר גיקת נונס כיור ינ" וזועתן ס"5ס.סדנריס
 מ6כ6 על תענס תניו ל" סוול"כיס כ' מתורס לק3לת סכו[ר nuc סו" עחס ר"לכו'
 , ת' תחתור [נ"ט ועיין , "נרסס "גל נחלננמר

 3ןר "כלחס "3רסס "נל כןירדתס ס5"
 למס ס"ין עד ס56ס סדנריס "ת 5ך כתג לונוס, סקנ'ס "חר [עם נ"ותס כו',3מלנ
 כתו גטן ומיותר , hJD~ כנק כרעולי נהי , טפס כס[ )עו( . ותפונסתעגם

 D1pSt3 מסו"
 מסוונעל נעוד ~ירומו סתדרסיס נפי סוטר -Stnk וסק כונ", דרוס ספסיקת6 נססרקס
 כונ" דרים נרגלך דסנד5י6 עד פת"ך ננ"ר וכן , סקוניס דרוךנרג5ז

 חסר ונתנתונו6 ,
tauעד קווץ, ס6לס ען מקפן ס56'ס סדנריס "ח עד סקנ"ס ""ל חן סתעת'ק מגנת 
aho."לת"וור וכין כ'3, יד דנרי6 רמי עיין כו', 5' תגרתו סקנ'סאל "ער )עו( 3חר 

 תעתר, עפר )עח( מלפנינו.סססיקת6
 נתנתות" ת)נ"

 תתנ"ג, רוח ר6ס ונ'לקוט , ר6ס
וכן

 ווונ"
 נר 636 6"ר ניל bJh, 6"י )עפ( . ספסיקתocJ 6 קנזנ מיתן סת"ור 3תנורת

 מס וכילקוט כרכולי ונרזי לפרגיוטועטין, נטעות "קסע"רד 3לי 1 לפרגוווטק )פ(כסם".
לפרנתטוטין,

 וסו"
 5"ד. סערם סתורם h~wJ 5על 0ז"ת סתלס גני"ור תזם עיין סגכון,

ונתנתוע"
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קעשר'תעשר
 ואם , בעדה לזרוע יוצאין שאחם סי זכיתם אם )פא( )שם(, השדה היוצאזרער
 איש ביה דכתיב הרשע, עשו זה ואיזה , בכם מתנרה רמזרה שהיוצא סילאו
 אם , השיה היוצא זרעך תבואת ד"א , כ"ז( נעה )בראשיה שרה איש ציייודע
 לאו ואם ונענה, ומתפלל ממר, צריר ND~Y וחמי )פב( למקלד, לסיפק סופרזכית
 כיב(, יזר )דברים שנה שנה השדה, בניהם את לקבר יוצאין ישראל ובטונאיסוף
 ~ לפני ואכלת )8ב( עקיבא, ר' דברי לחברתה, משנה מעשריו איז)פג(

 אלהיך
 ולקרעני כד"א דנני, לאו ואם דגנך, זכית אם שם(, )שם תירושך דננך טעשרוגו'
 וכלרושי כד"א תירושי, לאו ואם תירושך, זכיהם ואם י'א(', ב' )הושע בעהודנני

 שתהיו אסרתי אני הקב"ה אסר ארשב('ל , שם( )הושעבם4עדו
 מוציאיי

 מעשרותיכם
 לך דו יפתח המובהר, מן לו נחת אם אצלך, לוי בן בא כיצר רמובחר, ט!)פה(

 ומן החמריות, )פו( מ! לו נתת ואם י"ב(, כ"ת )רברים וגו' הטובאת'אוצרו
 סמך את הי יתן רקטניות, ומן החפוריות מן לך ליתן לי יש אני אףהלחניות,
 וט', עטך ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא כיר( שם )שם 1נ1' ועפר אבקארצך
 הלוי ארבעה, לי יש אני ואף ותמהך, ועברך, ובחך, בנך, בתים, בני ארבעהי יש אתה אמר )פז( , סימן בר יורה בשגר דרוסיה לולינוס א"ר כ'ש( י"ר)דברים
 וטחך ובנך אתה ברגך ושמחת )פח( אחר בפסוק ונולם והאלמנה., והיהוםווער
 אמר י'ד( מ"ז )דברים בשעריך .אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתךועברך
 בבית לשמח עתיד אני ואלו א6 שלי, ואת שלך את משמח אני אף כך, עשית אםלך, נתתי אשר כובים בימים שלין ואת שלך את משמה שתהא אסמתי אניהקב"ה

 : ז'( ניו )ישעיה ונו' הפילתי בבית ושמחתים קרשי הר אל והביאותים שבהבהירה,

 העשר. עשר פסקאהסלת

 ותקונים.הערות
 אענטז ועיין , לפרנווטה~ין" רת( 36"כ 5'ר כל, ,5ת Sho-~, סעלוון חסרש מסונתנתוע6

 enhG סוף (כוסס ob )פא( סספר'. 3סס סקני"1 ונס עפר, ד'ס סס נחוס' ע'6, ט'דץ
 פל6, חס ס6וענ'"ל, נתן ר' נסס ספת סדרסס 6ת סנדלו סס תענית נתוס'י41תין,
 ונסייתס סתלס נפרדס 3חלחותbnlu 6, והנוי )פב( 3סגסות.ו. 05 סרי"נ סנ6ון סתעוררוכן
 ממנח I1~UW 6ין )פג( ועתפלל. מסקוס ומתפלל, סס טעות נס ונס" "על )ולתזלסתי

 טן )פד( ספסיקח6. 3סס תתנתז רתז ר6ס 3לק1ט פו63 ס', לפני ולכלת )פר( ת"ס.י6 תרועות ונצחנם ע'3. '"3 רשן ועיין תעכר, עמר פסקך ר6ס פ' ספרי עייןלת3רתס,
 לי ים 6כי ,16 סס, 31'לקוט וכריגולי 6קספ6רד נכזי לנכון ונ6ו)ר חסר, סססעונחר,
 3כ'י סחפוריות, )פו( ל. סו311תר עד 6', סת31חר יון מתעתיק ודלג סווו3תר" נוןליוזן

 ים 6תס 6ער )פז( וסחת. חית סתלס ופי כיי, סחפוריות יון לי נתת 06 תעמרזעסר פסיקתי נסוד ה"נ , 6' חפר ערך נערוך 1)631 סקס וסת6חר סו6, וט"מ סתערעחיכרווקי
 ונמטרת וכיעלך 6קסע6רד 3כ"' לגכון וע"ס לך, ים 6חס ליסר6ל סקנסס 6ער נ"ללך;
 ים 6תס 1נ'ל לך, 'ס 06 , נטעות נחנחות* 6ך , סס ו3תנחות6. ספסיקת6 3ססרי,"ור
 "לניך סי לעני וסתתת ן סתוקדס קר6 סני6 כריגולי נכי , ונו' נחנך וסחחת )פח(לך.
 . ""( ט" )דנריסוגי
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 י"ב. א ק םמ
 השלישי.בחרש

 ר' )ב( א'(, יש לשטות וט' מצרים מארץ ישראל בני לצאת "שלישי בחודש)א(
 אדם כ"מ(, ליא )משלי היל עשו בנות רבות פתה, םיטון בריורן

 הדשים, ועל השם, ברכת ועל ע"ז, הן, ואלו מצות, שבע )ג( על נצטווהרראשון
 ול ויצו דכתיב אהד, בפסוק וקלם )ד( , ועזי ועל לנע, ועל דטים, שפיכותועל

 ע"ז, זו ויצו ייו(, ב' )בראשית תאכל אכול דגן עץ סכל לאסר האדם עלאלקים
 השם ברכת זו ה' , י"א( ה' לרושע צו אחרי הלך הואיל כיכמד"א

., 
 )שטות תקלל לא אלהים כטר'א הדיינים, אלו אלהים י"ו(, כידט)ויקיא ונוקב כמד"א

 ( ו' .ט' )בראשית האדם דם שופך כמד"א דמים, שפיכוה זו האדם, על ,ז(
 סכל א'( ל )ירטיה אשהו את איש ישלה ה! לאמר כמד"א עריות, גילויזו

 נצטווה נח )ו( , וגו' אכול אמר רעץ מפסי כפר"א )ה( הגזל, זו האכל אכול הגןעץ
 אברהם , ד'( מ' )בראשית וגו' דמו בנפשו בשר אך שנאמה החי, מן אברעל

על

 ותקונים.הערות
 3ענרת 3gp) ל' )וונילס נוום)ס (olnhe , לם3ועות קס"ת סי6 ססליםי, 3תדס)א(

 סם 61מר1 ו ס13עותס3עס
 נגתרי

 3ירוסלו)י וכן , ססליסי נתרס "ותריס ויתריס ע"6( )ל"6
 3נלי ונגוו' ס[ליסי, נתודס תני תניי 6'ת ס13עות, סנעס קורין 3עגרת ס'ו, כ"גפניקס
 ס3כור כל סני 31'וס ~tpsc נחדס ראדון גיוס קורין יוווי תרי ד6יכ% וס6ידנ6 קערו,סס

 סו)6ער כל יודןי ר' )ב( מסלטי. נתדס מקורין אתריס דעת עס'י )מדרס סלתועסקא
סיס,

 ת31"
 מלקיט לכ תונק  סניטר וסתחלת מעסיקת", נסס רע"3 רת( 'תרו טלקזט

 תסלי נעדרם נ'כ נן)ס Db 1"1 . ספסיקת6 3סס גנות רבית ד'ס תתקס"ד, רת(שסלי
 ספסיקת6 163)11 כי סתדרס 5ת ול6 נותנתנו, לזיקור ספסיקת6 6ת סס נילקוט נסןפלה
 מל דורו ~ס  סליסיי  oc1  כרכולי, נכ'י  3מ כ"ס  %ליופי כנע )ג( סר"סון. מתקורסי6

 ונכונס, סלמון גס סס, חסר מתנוות תסכון וסיום מן, וסלו מנוות (' על סננט%ס"ומ"ר
 נ6תת סו5 וכן וסתך, סווונס כתו תפיות סס %"ל , נסניסס טעות נמל סתספר, נענין6ך
 על לווטו  5תר, לוי ר' פטר, סוף ננ"ר  גס  %מלי,  ונתררס סס, ונילקוט 6קסע6ר7,מכ"י
 ננ'ר 1כ1 דילן, נפסיקת6 ס"61 כתו סכתונ ר6"ת 6תת כל על סס 1))ני6 תגרת,סס

 דנריס כעס על ~כס ע"נ, ו"תקגן ע' רנס דנריס נוודרס גס לו, כתתי יונות ססעכ"ד
 על  ללמווס % הרס"ר כפ"ר  ויתייי כו'. 7נריס  סוס SP  סכ%ימ ס% כך הרס"ר,כלטווס
 סס לוי 6"ר העגו, ס' נחורת 06 כי נע' 6' ו)(תור סו'ט נתדרס תו6ס גס  %ס"י,הנר
 דנריס ססס על כתג פ"ט הלכיס ס' סרנונ"ס וכן סר6סון, ל6דס סק3"ס טיחןענות
  ירושלמי  נסס  חייי r~Dn סכן 33,ר יסי"כ . %מלס  בלניף  יפ"כ כו'  )וריפין ירכזלל%ררס
 נגטוס ל6 תבוס, 3סר לו סותר סל6 6דס'ר רנ, נסס טן נר יוסי ר'  סייכר פירפי
 נגלי ועיין סרי, תן 6גר על גגטוו תבוס נסר למס הסותר גת גני סחי, נון 6נרעל

 לגהרם יילו,  רכסיל היי,  נפמוע  יכולם )ר( ע"נ. נ"ט ודק וע"נ, h'PD נ"1סנרידרין
 סססכסיר'ן

 'נחק ר' hnb כי נו)6תר ועש נח, ננ' ו)15ות סנע ס(ס, סווקר5 נון יליי
 סע עפרי ונ"ל , נתורם כסס )וקן6 6ין בכול, 6ו)ר מען וגפרי כדק נה( 6יסכ6.תני
 סדעת וזוען he19 6קספ6רד ולכ"י ג'( ג' )3ר6סית תאכלו hS מלסיס 6וור סגן נתוך6מר
 S~h S~hn סגן ען יוכל סס, ננ'ר וגס  פגז, סגסדרין וננמר6 תתנו, תיאכלו ל5 ורעטונ
 ועיין סו6. מיותר ונקנות כפסיקתא, לכגיגו  לסר ססיוס סניף ול6 ע"כ, סנגל עלגיוסו
 עגי לו ילספקיר ליס לתשרי תד6גטריך גזל, ול6 סגן ען עכל סכתנ סס, סנסדריןנרס"י
 כריגולי ככ"י תס"ח, 36ר על תטוס נת )ו( עכ"ל. לו ג6סר לו ויופקר יינו ם'ו)סגן,
 מעיכת ועל  תאכלו,  ל" דכו כגססו 3ןר 6ך סנפיר סתי מן 736 על סתיס על גנטווסגת

 יש:בעבןתבג נגען 2יש :קהלציצ גיסתר
כתו
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קא העלפנינחדש
 לשמונה נתחנך יצחק , מ'( י'ט )שם תשמור בריתי את ואתה שנאמר המילה,על

 ויעקב ד'(, כ"א )שם ימים שמונת בן בנו יצחק את אברהם וימל שנאמיימים,
 ל"ב )בראשית הנשה גיר את ישכאל בני יאכלו לא כן על שנא' הנשה, גירעל

 אותה ויבם אחיך אשת אל בא לאונן יהודה ויאמר שנ' היבמה, על יהודהל"ג(,
 בעשה, מצות רמ"ח )ח( מצות, תרי"ג נצמווה בסיני עת אבל )ז( ח'( ליח)שם
 כל באדם, שיש אברים רם'ח כנגד עשה, מצות רמ"ח , תעשה בלא טצותושס"ה
 מצות ושס"ה הזאת, המצוה את בי עשה טסך[ נתבקשה לארם אומר ואבראבר
 תעש אל סמך בבקשה לאדם אוסר ויום יום כל , החמה יסות כנגד .תעשה,ב4

 הבל היופי, והבל ה'( ו' נבראשית י בעיני הן מצא ונח נח, של חינוהיה
 פכהה. היה דואשון אדם של עקבו תמוח א"ר )י( , הראשון ארם של יפיוהיה

 לו אחר , דיסקרין )יא( שני עושה אדם שבעולם בנוהג התמה ואל המה,גלגל
 של לתשמישו נברא אדה"ר כך , שלו לא נאה עושה הוא מי של ניחו, לבןואחר

 אדה"ר של עקיבו תפוח יהא כ"ש לא בריות של לתשמישן חסה וגלגלהקב"ה,
 תחדיל היא זל יראת אשה ומבולם כ"ש, לא פניו קלסתר )יב( חכה "גלמכהה
 שם(, )משרי מעשיה בשערים ויהללוה ידיה שפרי לה תנו , משה זה שם(נמשלי
 האשה מה אלא , בנשים הנביאים את מושל הוא טה מפני )יג( ירמיה בר יוסיא"ר

 מתביישין אינן הנביאים כך , מבעלה ביהה צרכי לתבוע מתביישת אינה,הזאת,
 אמן )יך( , דקביה מלפני ישראל של צרכיהןלתבוע

 הקב-"
 קורין היו בני לישראל

 טיני הר לפני עומדים אתם כאלו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזאת הפרשהאת
 : ישראל בני לצאת השלישי בחרש אימתי התורה, אתומקבלין

 אויב אמר פרעה, זה יעה(, יגח )ההלים עז מאויבי יצילני פחה יורן י4')סו(
 אלו שם( )תדמים ממני אמצו כי ומשנאי ,מ'( מ"ו )שמות אשיגארדוף

 דאמר ומאן , פרעה ראמר מאן )מז( ירט(, )שם אידי ביום יקדטוני ,דמצריים
עמלק

 ותקונים.הערות
 , כסיני מלת חסרם 6קספ6רך נכויי 3ס')י, 6ת "3ל )ז( . נ' סערם לעיל סס63תיכווו
  ונילקוט כו', ע13ת  תרי"ג על מגנטו) וגסס Sc נורו (ס כולכם על עלת ו"ת ברעולי,31כ"'

 3פסיק"6 פס לסוסיל גריך וכן , וכו' 3טיוי יח  SJb  כוללס  על  עלים ו5ס רעש, רעןיתרי
 ר))"ת כח( סדרים. חסונ ס(ס 0כתונ על כי נסינ'", 6ח 36ל כולנס על עלית,ו6ת
 עמס לו, חווור 7361 736 רכל סכתנ , מס נדירותו ורס"י ע'3, כ"ג תשח עיין ,תחת
 ספסיקח6 לע"וור כוון לע13ר, bSc עליו וו(סיריס יום מנכל תעמס hS מנית C~DCמגוס

 ומסלי ומילקוט ספסיקתDCJ ,6 רע"3 ר))( יתרו נילקוט baln סמן, סקר נס(סלפניט..

 1י
 קם

 ל
 ""רי

 ונתדרג , ס לנכוןלנפסק6 ססו6 כתו יונס", 3ן סתעון מ"ר
 ונילקוט ס6ונ)ר, סם חסר 6קכופ6רד 31כ"' ל3ד, לוי י' 6)ור נפתר כרכולי _31כ"י , פ"כוי"ר
 -ודן סוועתיק, דלג כי פנים, קלסתר עד תתפס Shl וין ס37ריס כל כמעטו טס,יתרו
SJSJ3סס דסקר, ערך נערוך 63111 דיסקרין, )יא( סני. תנוס גלנ5 ער רקבון, תונס 
 כ'ס ל6 פניו קלסתר )יב( קי"ת. סערס דפרס 3פסק6  וו"ם' ועיין סמליי., דנחד[כסקר
 תחוור כ"ס, hS פניו קלסתר , תנוס גלגל תכסס סיס עק'13 חפות oh ופס ונ"ל חסר,פס
 נפסק"לנכון

 סנני6יס 6ת וווסל h1k1 נוס וופנ: )יג( )6קסכ6רי. כרמחי, ונכ'י יפרס,
 , לי סנידס 3פ; שית נתירס עייןנגייס,

~ff7 

 סיפס נגסים, סיפם לך תדעי ל6 6ס
 לוזיר 3נסיס, סנ3'6יס נווולו לנוס ירסיס נר 'וס' ר' 6תר סנננ'6'ס, 0עע1לס ,ס3נני6:ס

 נתודה תדרס oia רג"ו סינון נרוקת )311* (Sh~v, סקל"0 "וזר )יה( כו'. "סם ונסלך
 סדרות 6ת ופסיקתה סכלם ו6חר , 1)ךרן k-nib וקורה וקן לפסיקתה 1כ11גתוסןליסי,

 נתודס ר"ל ספרסס, 6ת קורין ס'1 דפחס 3תס ס"ס סופו, ען חיל עסו כנוח ר13ח פ'על
 יגילני, ד"ס b~Dp רז)( ~Sb1W 41לק1ט סס, 'תרו כילקוט 63111 פתת, י71ן ר' נמו(ס[ליסי.
 כיוס 05 פתר סינון ר' סג" DC1 , '"ח )ו(ווור U~1C מנדרס שנס ונ , סטסיות36סס

 פרעס, על hp1' ד"רר 6יח פי' עמלק, דנוור וזוגן .פרעם, יינתר ת6ן נמז(נפסיקת".
 1";ק86
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 השלישינחודש
 לי שנתן )יז( שם( )תדגים למרחב ויוציאני לי למשע! ה' ויהי ומכולםעמלק,
 סליקת הוא דיריה פיזמא )יה( יוחנן א"ר )שם(, בי הפץ כי יחלצני התורה,את

 : השלישי בחרש אימתי , אוריתא לי למיתןביה
 אברהם, של באשו נכ( אשוח, בשתי ה'( ב' )שה"ש באשישות ולמכוני)יט(

 שהיתה בראשונה יצחק א"ר )כר( , )שם( אני אהבה חולת כי , כחפותים ינ(מוב שריח! הורה דברי אלו )כב( ושם( בתפוחים רפדוני , הטאוששות נכא(רכיכות אלו באשישות, ממכוני ד"א ועזריה, טישאל חנניה שלובאשו
 שאין ועכשיו תלמור, ודבר כהינה דבר לשמוע מתאוה אדם היה מצויההפרוטה
 טק"א דבר לשמוע מתאוה אדם , המלכות מן הולים שאנו וביוהר , מצויהרישומה
 טחליו, שעמר למלר )כו( לוי א"ר )כה( אני, אהבה חולה כי ד"א אנדה,ודבר
 זזו )ל( בא לא עדיין המלך אמר לאסכלו, )כס( לו ילך )כח( פידגונו עכז(אסר

של

 ותקונים.הערות
 רק 6310 0ס u~1c ונוודרם עוולק, על hr7' יוותר"'ת

~Snv 
 "ת 5' כגחן )יז( ל3ד.

 וכיס "*( )5יונ ים 'זוגי ורחנס הדס ו)6רן "רוכס 0נ"תר סייס, סו"ט נעדרםסתורם,
 hnrtn, )יח( נילקוט,גס

 ו)ונ"
 0ס, כתג 1סתוספי ספסיקח". נסס hPrn ערך נערוך

 וסיף hnrnrn 0ג"ל 0כחנ ק"מ גר ת"3 3'יטרעגע ועיין , וכדינות פ(ירות aava~ נל"'פי
 ואל :תג וסוו0ניר . ס"0(קו~קו סיוניחסוולס

 כפסיקת"
 . "א940 כיתי סו6 וכן עכ"ל. )ערסיילוגג( וסורס סחנלות ענין phasma פי'וכו', פזת" ס0לים'[ דנחד0 ךג"ל דסתולם

 וכ*' כרווולי נכ"י י נ"םימות סתכתי )ים( , ס(ס מדרום סחעתיק ססת'ט סויטונתדרג
 סופרים נווס' ס(ס סוו6)ור נטנס וכן נ"ויסות, DWD(' פתח '5תק ר' SIPnn"הספקתי,

 )פת" ינתק ר' סני' ו0ס ס'ד.מגו
 "יוות' סתורס "ת תקנלין ען , ס(ס סת6תר וכל פתת,

 ססליסי,נחרם
 )וונ"

 על תניח כגודרם
 סווקר"

 וכן ס(ס,
 ))ונ"

 רע'3 ריו( יתרו ניקוט
 "נרסס, סל נלו )כ( סיקור. ניון נלי תתקפ"ו רו6 0ס'0 ונילתוט מפסיקת".נסס
גריך

 לסוסיי
 כונו כו', "נרסס טל לסו ד'6 מנס, סל וקמו ודוריס של 1ch3 , (ס לפני

 סס,. חזית ונוודרם סט, ובילקוט לכרבולי אקספ"רך 3לי0סו6
 מנוסק"

 ונעלס, סל נ"0
 ר"ל , כס מנעל ותירס , סנכתנ תורס mch נשחי  נ5סישות סתכוג' ז"" , תטס סלוש"ס
 סל 31"10 , סוס וסל מוריס, 501 "נרסס, סל ניטו , סרנס נימות נ"סי0וח,סתכת'
 ונלסון ןסו6 0ס סכחנ נויכ ערן , סת"ו0סוח )כא( ע"כ. 1ע,ריס ווי0"ל תגני: Sc1"ל'סו,
 תיסק כעגינו וסת"וס0ו, nhr (כרו ))ן סו" לדעת' "ולס דוחק/ חס )ל"טערגע(ע0סיות
 ח(יח נסדרר , תורס דגרי "לו )כב( ת(קות'. ,עי מילקוט נ5ד סס גרפס וכןוגנורס,

 h'a ססגדות, "לו0ס
 סגוסח"

 נתדרך כתעומיס, )כס r'r. קטר סופריס ונחס. , סגכמס
 טס ו3ילעוט וכריגולי 5קספ5רר ככ"י עסת, ""ר )כר( . כתעוסיס  וטעתן מריתןחזית

 סתורס k-ntc ושענר  עתק י'ר כך, סנונותwrp 5 3תררט 35ל פס, לפניו שסוףכנוו 3111"
 וו3קסין סיו כלל, סחורם  סבן ועכשיו חלנווד,  ורנר תשנס ד3ר לסיווע וונעטין וסיוכלל

 ר3רלרעוע
 תקר"

 ויתפוס 5רס יסי' תגויס, כרוטס סיתס לשעבר לוי רי לנור יגרס, ורנר
 נון  ססן'סוליס וניותר תגויס, ספרוטס  ס"ין ועכשיו יתלתור, וסלכס עמנס ד3רלסוווע
 סת"תר כלקם 0ס, סופריס ונווט. ע"כ, וגחינות נרכות דנרי "ל" וונקסין  "יןססענור,

 ס'תס , ונגויס ספרוטס כססיוזס למעכר 'נחק ""ר  סס,  סלסון (ס כי נדגל, נחסרס(ס
 ר3ר u)Pts תת5וס  חרס סתלכות,  ין חולים  ססן וליותר תגויס, ספרוטס  שיין  ריו1- סלכס, רנר vincS עת5וס וכנ"ל, מסר "גרס ודבר ~סלכס דנר לרעוע תסיוס  5רסנפח

Lv, 3סס  גנז וכילקוט וכרווולי "קספ"רד ככ"י כיס לוי, ""ר נכה( "גרס. ודגר  

thnp'דורין מן עכס )וחגריס  יתרעל טילו 3סעס רשנ'י חלי סגיו סוית ותדרס 35ל 
 כווו יולך, ל3ן נ"ל לנולך, )כו( כו'. נוצךל3ן

 ח(ית ונוודרס וכרכולי "קספ6רד 3כ'י מסו"
 3סניסס לו". וטעות כרכולך 3כ.י .גס וכיס פידגונו, )בז( hS,~Db. ערך ונערוךוכלקוט
 ביוני סתלס וסורית  סס, יתרי ובילקוט סוית 3תררס  לנכון  שסוף כווו 3גית"ל, פידגונוונ"ל

 עד תמוליו, מעתד )1ן מלינוס טורס תמר יעסס5רר ובכ"י ורסנך, איין ,-(76ש7א8(21
 ילך לנחן סמני.  חסוליו ער סריסון, חתוליו סוועתיק  wnccc תתליו, גני סל (יוו  3"ל6
 לו' רי דגרי ל"סכלו, )כמ( ל"סכלי. גנך  ילך סדת, נתדוש  ל5סכלי,לו

 "לסך
 ו)ו63יס

בערוך
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קב השלישיבחורש
 במאכל חרשים שלשה שנים בני יהערן אלא , לאסכלו לו הולך והוא מהליו בנישל

 לקבל ראוין היו ממצרים שיצאו כיון כר לאסכלו, לו הולך הוא ואב"כ ,ובמשתה
 הקב"ה אמר )לא( , ולבנים מים משעבור טומין בעלי בהן והיו לאלתר, התורהאת
 אלא ההורה, את מקבלין והן , ולבנים טים משעבור בני של זיוון בא לאעדיין
 ; השלישיבחדש ואימתי התורה, את מקבלין ואח"כ בשליו, במן בבאר הרשים שלשה בנייתערנו
 לי, ואכרה ב'( ג' )הושע וגו' כסף עשר בהמשה לי ואכרה מחח, יוחנן י8'נלב(

 שעורים ותומר , בניסן עשר בחמשה כסף עשר בהמשה , ליואבירה
 ואומר , הורנייא י אינון הא מיה, ריי מ"ו, הרי שעורים ולתך עקשים,הרי
 שלשה, רבים שנים, ימים הייא ר' תני , ג'( שם )שם לי תשבי רבים יסיםאליה
 תעשו לא לך, יהיה לא )שם(, חזני לא ואילך מיכן דעומרא, יומין חמסיןהרי
 )שם אליך אני וגם , כן עשיהם אם , אחרים אלהים לך יהיה לא , אליליםלכם

 : השלישי בחרש אימתישם(
 , כ'( ב"ב )משלי ורעת בסועצוה שלשים לך כתבתי הלא , פתה אבין ר')לג(

 בעיניך תורה דברי יהו שלא אלעזר א"ר כתיב, שלשום )לר(שלשים
 המר , לקרותה רצים שהכל חדשה כפרוזרוגמא אלא , ישנה כפרוזרוגסא)לה(

 : מ"1( כ"1 )דברים וגו' לעשות מצוך אלהיך ה' הזה היום3לו(
 הזה יין מה , ליין )לח( נמשלו תורה רברי נחמן, בי שמואל י' אמר)לז(

מהקיים

 ותקונים.הערות

 סי" 'וג'ת סחת וסנולס , סוודר[ 3סס זל" מפסיקת" 3סס h5,~Db ערךנערוך
 4~%0ס,

 סגסתגס נ(יוו ננ' נ" ל6 עדין ח(יח ננדר[ ונחליו, נ)' טל (י11 )ל( מספר. ניחופתרונם
 סןעס סרי סורח תל"כי לו 16)ר1 (ס, לפני (qD1 חרת נידרס סקנ"ס, 6ונר ללא(תתליע.
 כו', פתת יוחנן ר' )לב( סתורם. 6ת למסתן

 ווונ"
 ד"6 ד'ס חק'"ט רוו( סו[ע נילקוט

 וכס סוס, סנוקרת ע5 "תר )ו6וור עיד נוונך (ס לפני 6ך כפסיקתת, 3[ס ליהכרס
 [עוריס ולתך סל[יס, סרי סעורים ותוייר נניסן, ט'1 סרי כסך, כט"ו לי ו6כרסתצירו:
 מן ו"1 , תנות ס' 03 יט "תת וכל 3ת1ר0, עטם לנו טכתנ פרסיות acic "לו ס'ןסרי

 ffp~' קןוןיס פררת נזיקין פרסת פסחיםפרסת
 וסוף

 תמסק"
 0"3רנג"ל ו0ר3 , י0חוד[

 עלי0ס וכתג יתד, סת"תריס סג' וערן שלקוט 'ד' sb נתע0 ע"ג( רכ'ט דץ נ')מוסע
 כ"סר סת6וור כל מעתיק ןרסו,31פסיקת6

"511 
 [לפמנו ספסיקת6 ונ"רר נילקוט.

 ת"ל [ס(, )סוסענרס'י נוונ"
 סרי 1תך ותוייר נניסן, נט'ו כסץ נט"ו )דרם סו" וכפסיקת"

 3', יתיס 5י, תשי רניס otw1oib 61ונור חווור, חני וסלתך k-hD, ל' טסחונ)רע"ס,

 'תרו נעק1ע hJw קנין, ר' )לגן כו'. לעצרת פסק [נין 'וט 3' "לו 0', סר' ל,רסס
 כת"נ, סנטוס קלף( כתנת'. סל6 ד'ס חחק"ס רת( ווילי וכילקוט רעש,ריו(

 נקר"
 כתיג

 כתיש , מלסיס לך כחסתי סל" סכ'3 תכלי נידרס וכן כלסיס, וסקרי 13י"ו,קיסוס
 נעע'ך תורס ינר' תסיס מתעיך 16)ר נכתים לפי  וררת , 03תכרס נובס , סלס1סוותיעל

 כתיג, סלייס מס כסלי וכילקוט מלרוס, "ו אתנוול נג'וס נתנע כקלו חדטס,כפרתדוגוו6
 פרו(דונוו", )לה( כתיג. טלס1ס5"ל

"3111 
 ד3חדם ססק6 3סס פר(דננו6, ערך נערוך

 "גרת, פ" וכתנסטליסי,
 )3עפעסל(, ימרס דת פ" סא~חז(ש"" ס'וג'ת 0וולס וסי"

 כפסיקת" וכן 1("ל, כתג 'bff), (' )דנריס נפירוסווסר[לס
 דגרי יס' sh ס[לוס' ד3תד[

 גע')'ך תורס [5"גדם
 כפרו(דוגוו"

 תפלס 0' סתנסינ ונס' עכל, "גרת כערוך פי' יסרס
IW'D,3[ס סת"תר "ת סניי סניסס 5טחרית, עולס "סגת אפי' 0"13דרסס גס ל'ט 

 06 וגו', 0(ס סיום )לו( סעיר. על סוולך 5ת6ת סטר פרו(דנוו6, ופיררו0ירוסליוי,
 "וזר "( . כו' תרסיס נעיניך יסיס יוגו נכל r~u) כ'ו )דנריס נסי' רס"י, כיןסינוור
 כתנתי ס65 6וור, רס3") ס"לס סדנריס )ומסו סס ונילקוט וכרווול' 6קספ"רד נכ"'ר[נ"ג,
 גינוריס [ליסיס,לך

 כתד'"
 לתקן י[ וכן כו', תורס דנר' רסנ"נ 1")ור כי1 על וסל'[יס

 כי גרגורו, 6חד גדנור רטנ"נ, ןל ס)ו6תרס ודני כו' ר[נ"נ דנוור 5"ל רק לפנינו,גס
 ונילקוט וכרוויי 6קספ"רד בכ"י יין, תם ליין נלח( סר"סון. על 3י16ר סו" מסכי0ע6ו)ר
 (יין, גוס ~חן סמ' [סיתרו

 פיצעת וחרב וגוי רווחיות טעם ומס ססיוס ונס מנכון וסו"
נידם
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 השלישיבהורש
(bS)בהן עמל וכהוא למי סתקיימין תורה דברי הן כן , הבעלים אח מתקיים 
 1'(. קמ"ט )תהלים בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רומסות טעם ומה צרבן,כל
 ותורה שבכהב תורה פיפיות, אומר יורה ר' ורבנן, נחפיא ור' יורה ר')מ(

 צדדין משני אוכלת שהיא חרב פיות, פה פיפיוה, אמר נחמיא ור' פה,שבעל
 האלהים, ושרי קרש שרי היו כי אטרין ורבנן , ובעוה"ב הזה בעולם חייםונותנה
 אחא א"ר , עושין טין העליונים על גוזרין )מא( ( ה' כיר)דה"א

 גיבוריי
 דברי הן

 נמשלו תורה דברי )מב( אבא א"ר צורכן, כל בהן ע6ל שאינו ממי לפרועתורה
 ומתוקים דבש, בו יש ב'( א' )שה"ש מיין רודיך מזבים כי , יין בו יש כן,וה דברי אף פלפלין, בו יש רבש בו יש יין בו יש הזה קונדיטין מה , כקונדיטיןלמג(

 ל.א(! י"ח )שם צרופה אמרתך )מה( , פלסטין בו יש )מר( י"א( י"מ )הרעיםמדבש
 אל ואני ה' נאום ערי ואתם זר בכם ואין והשמעתי והושעתי תרתי אנכי)סו(

 כל אח לאהרן משה ויגר , במצרים הנדתי אנכי י"ב( מ"ג)ישעיה
 השמעת משמים בסיני, והשמעתי , בים והושעתי )מז( כ"ח( ד' )שסות ה'רברי
 ה' נאום עדי ואתם )מם( יחרו, זה )מת( זר, בכם ואין מ'(, ענו )תהליםדין
 עדי, אתם אי ואם , דל אני עדי אתם אם ( יוחאי בן שטעון ר' תני אל,ואני

 : % אני איןכביכול
 אלקים ה' ויקה ערן, לנן שנכנס לארה"ר לו היה זמן א'(, נ' )קרית Dt? לכל)נ(

 משם, שיצא לו היה וזמן מדו( ב' )בראשית עדן בנן ויניההו האדםאת
 בא התיבה, אל לכנס ולבניו לנח לו היה זם! כ"ר(, נ' )שם האדם אתויגרש
 )שם רחיבה מן צא , שיצא לו היה וזמן א'( ז' )שם התיבה אל ביתך וכלאהה
 תשקור בריתי את ואתה ידו, על מילה שתנתן לאברהם היה זמן )נא( ו'(,ה'

 בטדבר, ואחר במצרים אתר , פעמים שתי מבניו שתפול )נב( היה וזמן ט'( י"ז)שם
ועת

 ותקונים.הערות
 ני5קוט סנעליס, 6ת תתקיים )לט( ס'1. פטיו סופרים ווס' ועמן עליו, תוכיתגייס,
 כסו" לווי hSh וותה'יווין תורס דגרי 6ין כך לנעליו וותקייססגי

 נרכן. כל 3סס עתל
 סכסיקתי, 3;ס תתפיט רנ)( תסלים אלקוט גס סם, יתרו אלקוט 63111 יודס, ר')מ(

 ווו"חר סס, תסליס נילק1ט 1DP  רכנן  וררוס נתגייס, ור' יס71ס ר' 7"ס סרט(נ"חגע
סססיקת"

 ניטעות נחווט עובן, וסן סי' גו(רין קמא( ))"ג. IW'D תיגן עסר"ס 3ס1"ח ונונף
 31'לקוט כרעולי 31כ" "קסכ"רד נכי לנכון ונינתר עסין", וסן סתחתוגיס "1עלמתעתיק
 ;גחר'ס ר"5 ס"5סיס וירי קודה ;רי מפסוק 1ס3'"1 (י נירפס רננן וכוונת סס,יתרו
 , גייס )'פיות וחרג ננרונס אל רונונוות כצן וכן , עוס'ן וסן ותחחו)יס. סעליו)יסעל

 כקונדיטון, נתכלו תורס דנרי )מב( עונין, ומס וסחחתת'ס סעל'~יס על ;גו(ריס ג"כסכוגס

 ;דרס  ותריס , ע"ת קונדטון דרתי כסיין ס"", פ"נ נרשת נירוילנוי ססס"ר עע"יסו"
 יין ונכרן , סטונ כיין חקך דקרך רין6 על סירו;לווי וכוונת ';יגיס, ;פתי דונן סי'על

 כפסיקת" הנרי תנין ווועתס , קונדיטוןסטונ
 כקונדיטון, )סג( .

 קגייטון ערך נערוך תונ"
 ט )מר( 1ת13סס, סרקת יין ופי' נפט811ח00 פרוונית סנ)לס b'o1 דילן, פסיקתך3סס
 ס' "תרח ג"5 גרופס, "תפחך נסה( h~r. מערס לסגן עיין נרופס, "תרתך פלפלין13

 כווו , ק"וו( קרט )תסל'ס "זורתך ורופס נ"ל "וורופס
 סוווג"

 "קספ"רד נכ" הנכין
 ספסיקת". נמס ;י"( רנו וניסעים DC, 'תרו בילקוט 1וונ6 סנדת', "נכ' )מו(וכרכולי.
וסרג

 "נרננ~
 ניסעים, סוס לויקרא נפירי;1

 ספסיקת" דירי סנ'"
 רציי כי ן ;ס וכתר

 אר"ל ונג' סנ"' חסי, פס ניס, וסוסעת' )מז( 3פסיקח". חז"ל כפירסומו כונוסיכורם
 ים )מח( וכריגולי. "קספ"רד בכ"י לנכון וג"וור ססו", נעם סי ויוסע ונו' ג'ינססמלכו
 'תערג ל" )שנוחתו לסלן דרס וכן , נ" תורס יותן לניתר יתרו ד6וור כח"ן סנריחרו,
 61תס )כוט( . ע"כ ססליסי נמדף נתריס כחינ ניס , תותנו "ת נוסס ויסלח סנ"' יתרו, (ס(ר

 נחוס עדי( ]נ"ל מסדי Dnbt ;נ"רר יתרו, וס ור נכס וצין סנופה", כרווול' נכ"עדי,
 סיום כי , nwuJ ,h'o שנחוור וגלת "ל, וצניס'

 סננקר"
 למטס רק , לוועלס )ווסנ "יכו

 , (זון לכל ננ( . רס3"י5ן3רי
"3111 

 נסס ט"ו ריו( 'סו;ע וכילקוט , oc יתרו 3י~וט
 פסיקת" וסניוןספסיקת6

 נתפרס שגס וכן סכתונ, ~1Ph וס סמ"רר על עוסנ ןס,
 ;תכיל )נב( פתויו. 3"ר ננודרס שנס ל"3רסס, סיס (תן קנא( (תן. לכל 3פ'קס"ר

ענניו
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קג השלישיבחודש

 מן יגה והוא חפץ ברכיה א"ר )ננ( א'( מ )קהלת השמים תחת המץ לכלועת
 : השלישי בחדש אימתי תורה, זו לאיזו השמים, מן לסמה נית! ,השמים

 התורה )נה( כ'(, % )משלי משפט נתיבות בתוך אהלך צרקה ולאירה)נד(
 בהוך , צדקות עושי של בדרכן מצויה, אני שביל באיזהאומרת

 בשוק עוברת כשהיא , ממרוניא של ~t1DIpD' )נו( הונא א"ר משפט,נתיבות
 דינים התורה היא כך מלאתריה, וזיין )נח( וסייף מלפליה וזיין סייף משממין)נז(

 רג:שממים ואלה מלאחריה, ודינים מ"1.1"( )שמות ומשפס חק לו שם שם ,טלפניה
 : א'( כ"א )שם לפניהם תשיםאשר

 למה יוחנן א"ר )נט( "( י"ר )משלי זר יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת יייעלכ
 שהיא יודעת שהנפש לאחריה, סולדת )ס( ונפשו גפרית ריח מריחאדם
 כוסם מנת זלעפות ורוח ונפריח אש מהים רשעים על יסמר טעם ומה בה,נירונית
 פומרין כפיליי )סב( אמי, יונתן ר' בשם נהמן בר שטואל ר' )מא( י"א-ו'()תהלים

עלאהר

 ותקונים.הערות
 סיס ויוון סני, קס"ר 3נוןרס 6ך [ס, 31'לקוט וכרתולי 6קספ6רד נלאי סו6 כןהכר,
 סיו נווליס כי טנ' נתדנר, ו6תת ננוגריס 6תת תקונוות, נסני סיתול1 תמןלסתול

 6תד פעעיס, סת' סגווולו גנניו למס סיס ונון . [ס ל"ר 31וודרם וגו', סיונ6יס סעסכל
 פנחס ר' מס, עוד ועחן כו' סיונ"'ס סעס כל סיו (otsil כי סנ' נוון3ר, ו6תדותגריס
 פעו)יס סחי וו3גיו ווילס כטלס כנגדן פניו על גפילס נ6נרסס כת"נ פעוויס מתי  לו',נ["ר
nphנ6 נו)נריס נתדנר ולתת נשגרים k~cn tlSm וסכוגס ויולן, יסוסע נ6 נוודנר qh 
 נטתי וונניו סנוגוס גתנטלס onlh סוולו נטרם nbr נכל 6ח'כ, 16חן תלו ויסוסע[תסס
 יון k-5pnS ססו6 תפן ניני ""ר סנוס' 6קספ"רד נכ'י נרכיס, 6"ר ננג( סותת.עתות
 סם וגס , טס קס"ר 13ודר[ סג" ועיין , תורס (ו וקיוו ס[נויס, )ון לתטס ניווןס[תיס

 תתקת"6 ריו( ווסל' ונילקוט , טס יתרו נילקוט נוונ* נדקס, נקורת )גר( 3עי. ר' DC3סו"
 ד"" 1 פיל סונ"ר ונדרס נעל Jhc ספס'קת6ותן

 ט5'תס לווטרונס תמל וכו' סנוטפטיס 1"לס
 alpbin, ודינין נולפגיס דעין מתירס כך נשתגע, וסיף ונכין וסזין תכננן סמןנוסלכת

וס'"
  ותטי "ותר סו" וכן  %לתלע,

 כיעס יתורפ ?תירו  לסלך, לריס נלורי  מ( ס'
  עסלכפ, קוילפיל

.]Soh  נדקס עוסי סל נדרכן 
 3תי

 63תנע סתירס נו[פט, גת'3וח
 יול6חריס, ודיגין ונושפט, חוק לו טס DC [נ"' , ))לפניס כלהתריס, ודיג'ן מלנג'ס%'נין
 לסקופוטו, )נו( : 1)[ו3[ סלמון כרתולי נכ"י , ווותרת סתורם )נהק . ע"כ , סווטפטיס ו"לססנ'
 לסקופוסט6, 61קספ"רד כריגולי נרי וכן טס, יתרו נילק1ט [סו6 כתו לסקופוסטינ"ל

 לסקופטי, נטעות ג"כ [ס ווויליונילקוט
I~Ok 

 סקפסט[ נמל סקפטס ערך נעריך פנון
חיל

 נפסיקת"
 מטיפ? h)11DW טל  לסתופסטי 6רס עיפע גת'טת נתיך סקפטי ינתיח

  מתוספי, כת"י ככומס לב עגלם ופסרולס (6שסם%6%מ סיוליח  סעלס וסיח ע,כ נטועעינרת
 נכין, סייס 3סקפסט"ות פניך לרקות נרגלים כסעול'ס תינו'נ רוזו חק5'ס נילקוטותגס

 טסערוחי עט  ועיין  3ייפעפסמי, 5ול  3ייספערכמטי,  לתון  לזולך סנליס  סגל פ' עסזרונעררס

פסקי
 שיין )נה( IItWCP~ בטעות כריגולי 31כ"' , וו1ג64י1 פי' תטווטין, )נז( קת"ס. מערס 6'
 iff3 נעדרן נ6311 יוחנן, ""ר )נס( 63תנש,. ch3 איסיqD)) 6 כרשולי נכ'יוול6תריס,

 ספסיקת6, 3[ס סלך ערך נערוך )6311 , ס1לדח )מ( יודן. ר' DCJ ס(ס סינוור ופספני
 תעליס 31'לתוט 3כירס"', ע"מ י'( (' )"יונ 3תילס ו6סלןס סנוקרת נולסע סו6ידעתי
 ר[3"), )6א( . כפסיקתך לפנינו כווו )6311 פיח רנו( תורס ונילקוט , קנס )פדו סנ" תרססרתו

 31עקוט סם, מנ"ר כ"ס פוטרין, כפיליי )סב( נתנון. 3ר יטתע56 ר' סג" [ס 3"רנעירת
 6קספ"רד, )3כ"' כרשולי ונכ" תרג'ס, רננ, תעליס וילקוט כ"ת, רת(תורס

 ד"יו טסו6  ירוסליי  ניגרת  טס סיפנו כוות וסכוול?  סערסן, 5ער  פוטירין ריכלייער י3י רי  כוסס,  עלת נוסו ס'", פ"י פסת'ס נירוסלנוי סו6 יכן סוורחןו [להתרפוטירון כדי%"
 יסקו כן לרסו6ס l'mcc . סוורחן 6חר ככום 3רסעיס ויתקלל  כפון סמרעלס כוסייסיס
 לסולו", כיסות סס פ" ק"ע  3ען יסרג  ODD, עלס חס  כמין,  פרעל? כוס סרסעיס6ת
 ע0(49ז%0 וזון  ךריפעלמ(, כפול גיתי ספי' ש0ש%"(ש 11ן מורכבת תלס ססי5 ור"ל .ע'כ
 נענית סור6תס ~נגש פילי גס כ' גכתס לכ פוטרין פילי ולפגעו ונניע, כוס נעניסם",

כוס
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 השלישיבחודש
 זר, יתערב לא ונשמושזו , ישראל אלו נפשו מרת יודע לב ד"א המרחץ,עלאחר

 י1-,גז1(1 " ג:ע' %:ןין,ןן עקגןשיוזי1"
1abn'ק %:יני נן במן )שיגמבג בג%ן1%4 2י,מגץ%עב%של כי עם ), יי יי 

4-  

11tipe1(גי 
 ותקונים.הערות ןמ""ע'ננ:" ;ני:גגג:ט.י

 ונתעריך נסערס 3וו"ל ועיין נת[13. 6חת לכלי יחד [חיסם 51ולי %16ש נרותי וכןכוס,

::ג:::ןיי,ןיג%:D'ptnvno ,::,7% ו:%צ:נ;נ!]:;ץ שנהעז"י,למטגן
 :ע: יסר: : ו::::; הע"

 ,1% ביםכ:::נ%גחבנ%:תט2
 1כיתע',31יייר[ "קספ5יי בכיי , . hS'h, יי' כתפית.תימה( 3צ ת(פ"י יתו סס"י3ייקיט ח,ין ן ב',ימ,(ו:ב:נ%ג .

 ולכ"י b"'DI, שספ5יי,""י,"תוסנ3י (ינ'י6''3כ"י, 3"י ציים o~nb 6"י ימי(:[י3.

 תי5""יי5י.יתיעסמ
 b"v פ"ח די ,3שדרס3ת

 "זור 3רני'י(עש ת",סר'ס5ח6
 סק

 ק :טין צ %דוגצ%
נתדייק :יום: ל%2:ק7ס מ;% :, 3בג ::ג %ג;:1:הי בג :צגו:ת:::%ין:1;1 3ס"יץ2 תסעד ' '%גך 2"ןתפת יגו:ן:2ששששששסק4:7ן:: י י

 ,עב( סתסל. סניף .or ועל הדס, 3"
 [ל

 סניף ל6 מס יתרו גט דן ר

 ופחסת 'ם1אס48ס%" פיסיענית גד::ג :ימך:גוצ:צן3גב
 סתכנס

 WS1~b מן גןנ:ן ,;ין,:י!;ן:::ג,ע,ס":ןי;,;ן פרסגוו5, סילקוט נירם' כתג,ווילג5 לת5ריס, לחוור מלכספהות(יתיס

 ג"היש"גיה'ייטי::ה': ג12שנטשי
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קד השלישינחודש

 "'י""י:י:וי ק בש"יייי'ןן .ו' י' יישוני, תויה npw lanw חף אבו שתזקן 'ש,אהויה וזרהןע
 ,!'ה : ו'סהי הבקן יאנש ש)שי"',

 סונין היו הוא ברוך הקדוש אמר כך , בתי לנבואי אפטייא מונין היו אסר ,בתו

 מלך לבן לוי בן יהושע א"ר (1( א' י"מ )שמות מיני מדבר באו הזהביום

 '::% י~ייטיעקך הי " ן ימי:ז גצ':;
 נםצןלי 4 :י 1; גוןפ

 ב :':)ס(;(,, :1,
אני

 ותקונים.העדות

 ג;גגיק,!71גי בוי
 צייםונ"ק:ו::ע:,:

 יקלי:נו:ק:: יכ3סרו(וו ןג וצ( ת,ןנ:נסי :צ:ילהן קמע גמז::יב1:5צםת:תובי
1%;נ-hpD~DCJ 444ובב::: וי:נציךבנצ]: ב "קספ"ג 5":ך:2! )ען"ך;עעיןם:תג.

 ז"-י
 hrDt35'S :ייון

 סת"ווריס כ5 (lunc כרווו5' ככ"י "רי3"5, )עת( תנע". 3ר חע" 03"ר 5וי ר' כרעי5'ככ"י

 ( סצ1 ון~tvSc, י11ג
ה '

 hcb ,) לוקן -ntc~k ,אונ',. .,ן' יליאןת',יס,4ת,1פסי
 ש' , , 'י"ר '

 )ס ב 7י'לפון 'י.ק7 1,ן,ילוק,מליי ,ןסן:,י,ןןםוין,ן

 ש"י
 "ין

 (ם =ן%,ק'%טט)(0 ל'ן נול "לן "5"1'
'D5h

 ויויי ילילג נימי:ייטמע( וולס, עסק יגססו וווי )פ5ס, nl~uJc ו5"נוירכלס 5 05 "'ן
)o)br) 21~1, יזו .4":ת:צ1ת:,:דמי hnr1DS~npnvo 50 ::'צךגנג54 ,ז:ח"יז' %%:ן 

-DC1t(9PPSןןתוב::::5צ:בן ::נ"י יצל: ' Oh1) 3ת צ :':תסופק 
,bohif 

 t1'~Sb 3ן "" ויק ג.לש::מש':":יי. :יובלג ע4זמן

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



 השלישיבחודש

 %שני'ש "י )שקה ה'ב בהוך בגבשה שיאיש וב; ירקניה::'ם
 פובים בת.ליש

 ע ( ו)
 תובע אני)פו( אל קואכך)פ

 ק

 אצל , ק קו ( אותה ורותקה החנוני אצל , קלוסקאות )פז( חיקהם
() 

 פן מפמיר%לחם הנני נלוסקאות, חיקה1
 ק

 ד'( )שמותזי"1

 י"א )שם הים פן שלוים ויעז פסו דעקה ם הפפם אצל יעז( כ"א)בפדנר
 גמלך יורן %בר א"ר י"ג(. ל"בתים

 ק
 1 )צא( בתו את משיא

 וכיון ללופי, יסקון )צב( לא_ סוריא ובני ,, לסוריא יחתון לא רומי בניקרפיסין,
שהשיא

 ותקונים.הערות

 jhcnp1' 03 "ע,3תדע 1Pb 303יי"31יפו "ע"תי3ע גע DSP,-3 'קי3ט חינ

 1גנשע." %11 נוקש::נו":נג
(uD)h?) 

 ::: 3מג י:ע:ז 17("נסט( הוד:עי:ן :::ן:צע"(כגש7 ו:: שההשר0ע:ך
/ocווויזת ערני, נ5סון סנועס 0" עיקי sh "נכון ןפ פי' לכי  כיריפן ס5סון תדון סו 

 DIWCnC עתי: ג צ % % "ת צעתך:::קטש%

 טנק:",%"%: "5""'קכ:21יס%: גץ %יגציו:ג3צביי"

 יע קוי% ,ןנ:4 לןו7:קיי:.', לייאשיינסיקג :יג%עמןר5(יקיהי%נ: 17ןל' הינץ "נ' ,י( * :ג2ם t'D~'hehSh(nt)i שמ:
ן42ך:י4'עןי?6:ג"

hbn) ש1:1:נ~ג11 ם :~הוי"ישיעסצ:ד 
 ,זודקל.ם ל( ו,נ,'). hPD1)1 ש הנן "נק'עועולנ.קו,ן יויקיז'ל י=8
ulrStJס, ערך ערוך'ן כת ס'" וקווי תווני. נעלס קרס נ נגדו, סס) 

 סנוסח" מקוני1 2 ם גנווסי פו' נגדו, סס 3'5קוטגנכחנ
 וכן קרסיטיס,

 וו"נור סני" DU1p, י 31ערוד סי", וטיס קרסיטיס, סתם5ק5ן
 ספסיקת"

 וגורס

7,)ק
 ,:ןןממ גי"ו::י"לב"י.ן::ן"ן וווונ"ינשעק בק
%pr'p, 1:,::1 ךן4דע:ן: :םנם".נע:,ב:ג 
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קח השלישיברודש

~smnw. ']הויה ומשנתנה יל קטך ;יי,ס אדה : nwol ג;' 
 )נשלי ודעת במועצות שלישים לך כתבתי הלא זש"ה )צג( , ונף השלישיבהרש

 בן ערה( שם )שם א=ו,ן סן;,ך'ך ואומי מדן ק"מ ,תר..ס "יחק'1ודבשה
 מה ואת-לסד, בתורה הבס , לבנות יודע אתה ואין לבנות בקשת אם אמרחנויא

 ש שנש "שיש
 כפרחרוגטא )צו( לא אוטר עזאי ב! הו( , נתיב ישהשלשום

 כתיב אין באו דהוא ביום )צח( , טצרים פארץ ישראל בני לצאת הבלישיבחדש
 טצוך אלהיך י הזה רגום אוסך הוא וכן סיני טדבר באו הזה ביום אלא ,כאן

 שלישי, והשבפ , משולשים והאצוה משולשת, רוזורה השלישו, בהדש דזא)צם(

 *ן ה'( ל' עלי טרבש לים פניין, רו(ידבש' ) טשכתי בייןושהו
מכאן

 ( )זג אותו טעשה כל)קב( '-
 ז' ' מ

 , משולשים וישראל , אע"ג , טשולשים ואותיותיה )קנ( וכתובים, נביאיםתורה
כדגים

 ותקונים.הערות

 ס6ר13ח )וגנ ונ6תת , 0וk-tSP 5 לרוזיי ווסורי5 סמיילך נסכרת יריש, ק2עמיר'6
 (["ס עד , סיס סוו6וור כל חסר סם יתרו נילקוט כתנתי, -k1~Cr hik לצג( כן.סו5

 3ר סס תסוים ונילקוט חוטפי, 3ן 6קסכ5רד 3כ"' תהי 3ן)זבה(
 תטי"

 3)וועגח, "זור

ש.1',;""","ן;'עמ;'יע"""י
 ו."",:131~"ןליין

 9 שי "11,1.יי;2יי.:".ן:;בן
 מ nhl~)c ,ncStcn יו :1% י ען' ?:, ימ :x'rc ;"יוןתויייהר;

 נןו3ס, כווו נרוכס דרסו לדעתי הנמין, 6לו )קא( וע"נל ח'3צם
hpD~J! 

cbJנוו[לי נרנת 
~eu 

 כ"ס 610 מכלכל ונס , כ"ג( י"ג נויקר5 סחתין נרנח וכן כ"!(
 כתמונת נגוון 60' רגעו סכתנ כווו נרנח, וולמון נ"כ סו6 יורנגן נורנ6 וחסגר3ח,

 חלית5' לעס  תליח6י, 6ור'6ן די30 רחפני :יך חסל ערג נלעביעלש 6100 דרסע"5

 נעי' חול( סל [חרית )סיר נ6נודרסס ור6יתי , 6ת"ח D'CS,tn 6ות.ותיס 0טס'פ"נ ווסלי נוודרם 36ל נ"נ(רס [0 כווו 0ת6)ור כל חסר כרווקי )31כ"י"קספ

 מן ווסן י"6ת כלס ס0חור0 5נג'ד 16תיות פי' , יוסולסוח אותיותיה תורס ונס ,ווסונ
 ע" , וסתיות סעסרות וכן ן י D'WP9 ג' וס5חדיס ווו6ות, עטרות אחדים כעדלסולמות,
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 %: ,יע: :ת:::%ךנך:":,מ% ני;"נוי: ;לג::'י:ילךן,ן:,; טיים": השלישינחוףש
 ג' )פשלי שלום נתיבותיה וכל נועם ררכי דרכיה זעוה ve) , השלישיבחרש

 צ אונפים קוהיו עלנ אלו חלוקין מ: ,ממצרים
 כ'( י"ג )שמות באיתם ויחנו מסוכות ויסעו כתיב טה ר'(, יקי )במדברםצריסה
 אלא וקי( כאן כתיב raישראל אחתך אגורה ונעשו )קט(%
* שז" %ג גשש

 הנ.ת 7.וף רם rnSetusl המקלה .סך נ',ייית'ס ו'סיה ,קיאן י'(י'ש'בחרש
מתעצל

 )קךג( תקצץ; טשובחתךיבאנשים עצמהיןבו
) 

 בשפחתו עשה
 בורקת ורויתה , והביות מהרווע כלי לביה. מבית מפנה שהיתה נטליאל רבןשל

עצמה

 ותקונים,הערות

 12,10 צל ס":שךך ScvScn'GJ~3h:ך
e~vJii n~Sv 

 awn~hc,q1D י:נ : סלי

 עד וכן תסולסיס, וסס י"3 סס נדחס תסולסיס, וסם תסעס, סם ננ'ד סלמס,פעמים
 ליום ספחטן 'h~pteno VD וורנר עפ"י כו', סלמס 136ת 3יי )קר( עכ"ל. nvn~hoך9

 סס נפירוסו סעיר רת"ס וסרן סליסי, סרח לסנתילי חתכת כפסי, ווסעת תרסתתיחס

 פיוט , ס3ו סל ניוסקסני ניוגר וכן , oh~o יניתו ulp5to תן , 55ל1:,5
 ק

 יפה :ית י:1סיד ז~ן::: 2ם. %:מי:;::דך41צי1:י'::יךל:1:ך( מסט מס?תורס פת מ כתנש לפלסי, סרניל יתריס סליתי 115 טוסרכטס,
 ר5 סין ווסולסיס ופתיותנו וכנ"לחסר 15יב::2:תס

 )ק
 שג,וי:ל:"יי%:; :גן":י.:ן ש.ן::י גיץ'::;;:,יה':1 לוי ווועון

SP'דסבועות, ז ליל ספייטן שד הפסיקתן ענפ 5תת, כנודם 1 ךקם( :ון:כ 

 כיד 153 סיני 5ל תרפיריס נס נעת 5(י ועותדיס, מסעים והנס 3רע למד"ססי
 (ס"ס )קיא( 0נוני5 ערך גס:זך גגילט ו נ(0ע,א(0 מעניתסתלס

 קסלת'ריה:תקפ"יי, 8 ג6::ררן5ס:11ם ס~י;"ן;21"2:3י::תן
 ע"5 פ"נ גדם , רנותעי מסיו נקיב(כול

 )די
 סל סך גס )קינ( . ע"5( "'נ

 oebb~)n ב 11עמ :ננותבגל,גגוב::ה
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קן השיישיבחודש
 ונתיירא )קיי( טמאה, ונטצאת עצמה בדקה באחרונה , וחביות חביות כל לעצמה
 בורקת שהייתי אדוני ח"ך אגל עצטד, בודקת היית לא לה ואמר גמליאלרבן
 רבן אמר מסאה, ונטצאתי עצמי ברקתי ובאחרונה וחביות, חביות כל עלעצמי
 המייה, ימה בעצלתים הוי מסאות, רפדיות כל כבר-היו זו נתעצלה אילונטליאל
 הערה מקורה ואת שנאמר דמיה, שופכת היא מתעצלת שראשה ירי על)קמו(
 רבים ימים רמה זוב יחב כי ואשה הבית, ידלוף ידים ובשפלות ה'( כ')ויקיא

 ויסעו כתיב, מה לרפידים נשבאו בישראל טרבר המקרה, יסך בעצלתיםר'א
 , רפידים שסה נקרנו ימה , %( י"מ )שמות , סיני םרבר ויבאומרפירים

 ידלוף , העבירות ט! ידיהם יוטפלו ידי ,,gy ידים, ובשפלות ( כ' שם )שמותדיחף ראש על די וירך )קיז( רגמקרה, יסך בעצלתים העבירוה, ט! יוניהם שרפו)קטו(
 : תורה סחן ביום רעלו הדברים כל היוואימתי ( י ה' )שופמים מים נספו עבים גם נספו שמים וגם רעשה ארץ כתיב מה ;הבית

 את טלמר שהוא מה יתרו, פרשת הענין מן למעלה כתיב מה , השלישיבחדש
 משה וישלח ואל"כ כ"א( י"ח לשמית וגו' העם מכל תחזה ואתהמשה

 אמר )קיח( , השלישי בחרש ,ואח,כ כ"ז( שם )2פם ארצו אל לו וילך התנואת
 )שם(, זר יתערב לא ובשטחתו "פיכך י'( י"ר )טלטלי נפשו (וףע-סרת לבשלמה
 ביהו בתוך ישב ויתרו במצרים, ולבנים -במש משועבדים היו ישראל הקב"האכר
 חותנו, את סשה וישלה לפיכך בני עם תורה בשמחת לראות יובא , ובטחהשקם
 כשבא אחת פצוה פה והומר, סקל טסה דרש , כ! למה השלישי בחרש כהואחר
 עכשיו ם'נ( יגב )שמות בו יאכל לא נכר בן. כל אמר' הפסה, מצות עיתןדקב"ה
 וישלח לפזכך אותם ויראה כאן יתרו יהא לישדאל ההורה את ליחן באכמיהוא
 בחדש, כך ואחר חותנו אתסשה

 ברביעי ולא השני בחדש לא ולמה , השלישי
 ינשאו לא ששוחררת שבויה גיורת הגדול חייא רב לי שנה הרשעיא א"ר)קים(
 בארץ הייתם נרים כי גרים נקראו ישראל כך חדשים, שלשה ער יתארסוולא

 ליב( י'ד )ישעיה לשוביהם שובים יהם )קכ( שבוים , ל"ד( י"מ )ויקיאטצרים
 לכם )קכב( מהיות מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר ה' אני )קכא( שנ' ,כה12חררים
 כך ואחר , הרשים שלשה להם נמתין דקב"ה אטר )קכג( י"ג( ק"ו )ויקראעבדים

 : השלישי בחרש התורה את להם נותןאני
ד"א

 והקונים.הערות
)קיר(

 ונתייר"
 סחר"ס כתו , 3טסרס חולין S~lh יניס ר"נ כי סכתם ר"נ,

 ד3' נחג"
1k-th  ח""

 ואר 3טסרס קולין "וכל ר"נ סיס ))כ"ן קדוסיס וס"תס וסתקדטתס פט'1
 D'P' ועיין ע"ס. וליסר"ליס וללויס לכסג'ס hSh קדוסס לתגם ללנד לכסניס ל5לתלמידיו
 סס"סס ע"י סג" פייט ויתר נחדר[ כוי, ))תענ5ח סס"[ס ע"י )קמו( ע"3. 3,חולין

  חקורם ים ערופת -5ס  ונלס סס"ד , לנקרס 'עך כרצוי עגתם 5ת הלכסותחחענלת
מערס

 וסי"
onSJ כלסדוק ווסתפלת ס(ו סס"[ס ת"י 'ריס ונטפלות , דחיס ינקור 5ת 

 'D'W דוום (31 י(ונ כי ו5[ס סס"ך אדוניס, ונתרכס סי6 סרי בניח, ידלד 3עמתסעגיוס
 סע3ירות, תן ידיסס ירפו (tep) נעגלתיס. 3ס' קמ"ר נידרס "קרת, ניספג ועיין ע"כ,רניס
 ץ: ג3"ידסי:נ מי'ינ:ג'הזהי:, קמ"ר ונתדרך פלט, וז"ר נגייר[ נס ועיין 3תסונס, וורפידיס )סיעתם "ד 3תס31ססיני 5ווי3י גי"תס תס , נורפידיס ויסעו 3ס' 'תרו "bn~SD עיין ת[31ס, סערו סכוגסגריס

 , יודע ל3סלמס ןנ'"]י:ניכוןתנ%זבי
 תו3"

 ר)ו( יחרו כילקוט
 רע""
 DC ונרסס ,

 חכחיו)"
 6"ר )קיא( . hnptDn, נ"ל ,

 ע"" ל"מ 1'13וות ע.5, לוו כת31ות עייןסמעיס,
 סכ"". פ"" גרו[ין ס' 3סרת3"ס ועין ,

 לכס )קכנ( "לפיכס. ס. "נ' ג'ל ס', "גי )קרא( [ופס. וסיו נ"ל ס31יס, Dk~t)קכ(
 לחוסיס, סכלים חלס  תלען פדויס ,  רורימ עת נפיוט , תנועות 5סר  להנס  ניולר סעייטן'סד ספסיקת" עפ"י תדפיס, סלבס 5סס )))חין סק3"ס 5תר )כ(בג( ע3דיס. לסם 3"5ענדים,
 וסנתז [חרור נרות ואיית פתת , ס5יסיס וגתרפ5ס חדסיס[ ]ג"ל סזסס סלמספנוקים

ע"כ
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 השייש*בחודש
 גב;ההינה nWD עי הקב"ה nblw :שעה השש גא , השקע. בהיש ר,א"גי(

 הכמינאי ךעמרש אלא , בא הוא אימתי לקלק( ואומר, מצפה משה והיה י"ב( מ )שמות הוהההד
 הק

 ל"ז( ו' )מ"איו אחרים,לזדשים
 בריהרה

( 
 למה אתכם,' ותחדש עושה אני דברים חיש דקב"ה להם אמר ,

 שנעשה ער אמתין כן'קיאם אי ר אין.הב' שך אסר " ימיי דומה'הכ0

 )קכח((מסרגין ותיו חרשים הביא נהו%ל 2צחצהי%א%ותהשבכלי והיוואומנים(
 ישראל שיצאו בשעה רק'עב"4.חדשהךכך.

 ביקשי~יהן ץ ממצעל
 נראך משהיא ,

 בעליתו א הזה,-ג יגוההרלדור "'( ש תסימהקתהנחורה(דף
 שהיה סי אותם: שרשא דיז-ורהן'ומנין את נתןנ ואח"כ אותם, ריפא "הי

 ( ז' כ"ד )שמוה ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל שנאמר רואה, נעשה )קל(סומא
שי

 ותקונים.הערות
 (תן 5סס כתן ,לכן תיס'ס, כנקרית סתירס 5קD'Cn -53 ס'ו תנונייס כסנפדס פ"ע"כ,

 והפקס עניורק כניחן חדסיס נ' כ(חן ס5ין'ס סווכמיס יסרי ונחרכ6ו קדסיס נ'5סתעדן

 'ץ2"יטינ:.גנ י, :%;","יון משיגי ישג.ני%ייוג:%גמ
 נ)ק שיקם%"יי:יס%;ג

 ' יי 1
 'י ק

o51h1 יקWSPJ %מךתג ן7גי%21י:1:1פ:1%צי:5.:1סע b'co56נגיון 15 הק 3ג "ת ,k~cin מת-ס תסי ontSc 
 1כנ"י

 ]יסנס, 5ל'"ננרת וסיס

 דכספ" 6רנגטיןח'ל
 פ'ח ]ס" ירועי כ6ס ,

 ס"
 ונפסקת

 ך
 סרים וזלך סן5ימ' מ

 ע :אןממשע8 נ5"ר פ":ו (ס 1ע5 סח15, גת נו התתווסת תמוג ג5יפי
 נוייחתי( כ' דפיים )ירוס5חי (קנ 5כ5ן נס וו נו5ס עעתקס כסדוכ5'

 נ"רגגטין דין יוזו-"

 סל 65,::יננה
 ןרס5תי"."" %:%ק:;( 4'

 5פני3:וזע5 0 י כתו , "4נגטין
 ייננטיןע יי1 3 יסנ,ק "ג "זיע" והרי:"עה
 (ס .על כי שגס "רננטין 5ו וסיס ע5 ונוטס 5"דכספ".

~nhnkl 
 נפסקי מערוך ניין

 סספ' וייוון סו", י 'ונין 6רגעטירי6 .רס"תת'חעסג סלט"16תףכי
 נוינ"כ5יס כו55

51כג'גוסנתררן
 6גתך3ססו

 3סר6ין:ן כתו "ו "רנגטה6, סנ"5י רתען "רניטי""')ש
111

h'1USt 47 (( ג'ז( 1 ;והך,ז 
ippJsr- 

 [4,(. ,לן ,נו,'ן )יהrhl . 4 מ
(h)tp)עדי בע, :רךי:3:ק 

  ":עתדיינ::: גי:%"י:לן'
עיין
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קן השלישיבחורש

 מה )'ב( צ: ההגש ppDD13rnPIP1tD11 צעקתםנו הוי )קלא( י"ה( י"מ )שם ההר בתחהית ויתיצבו שנ' נעשהעלם, חיגר שהיהומי

 *ש2ל
 כ"ד )שמות נשמע נע .(

D'W- 
 ידלג אז לבא, לעתיד מה )קלג(

 פסחכאיל
 )יימעיה אלם לשון וחרון לבא לעתיד י"ז(,ומה י"מ )ישעיה'ש)שמוו'ת

 יאכטת !ה "התק ייתן עלא , יק י", קדיש ] רנ'.'ש', בחרש,קי(
~SIVn 

 וכבא , תשישה ולעשות לר,וזנייר הרשעעשו
 ( ללמדן

 וילטור'ומקבלון יבא ה
 ארם את שאם שלסרך במדבר, נתנה מה ומפני )קלו( העלישי בחדש נתנהלפיכך

 )איוב י מני ורחבהמדה שנאסר סוף, %ם איןה דע
 טובך טהויב שנאטר צ'ק,: "יוק עז סף, ם שאיז וכשם מ,(י"א

 כשתהא איא נע( וגלען )שץגן;:א'(, סיני סיבי לן ש ביוםלל"

 וה ישראל לכל מלמרה 'אני לבא לעתיר לנכל בה, ::גןלעוןחייזריויג,?ש
 אחרי ישראל בני את אירית אשר הברית זאת שנ' , שוכחין ואינן אהזהלומרין

 בשם'שאכיג.;'רנ,
 נ'": )'ש;,' ו'.וס'גנ'ן חייב ינ,יבנ'ן;:כך' 'שכהן

 רבותים אלהים רכב הפסוק שאמר זה ב'(, כ )שמות אלהיך _י אנכי)קמב(

 ותקונים.הערות

 ילך ::נ 74ן: זין"ש,יש"י",":לי,',' ה;.5י,"י"גגנךעךנמ מעקול: ן: ע,י::נ:י:ג:י:1:, :(יז :;ךוון:וןג
 :ה:1 1י"י:יע:ו ה,,::ו גי % '% מהו" ;:"מגךצבן"-
 :~VP ס:קץ:-h)cvhIni, י"4(י:ך נוסג1:,גך:4% :ם,י:!פ2ן

 ::ע2"טגי: ג :צגן':ז :ךנ]ד: ך,נ )צננ :מטחק:::ג:נ:ן :;111י:י"ית'ד :%4:ג :ג 3עקצ 4,ס", יהמ3:"1ך;ס גלה( עמןגני.
 5ירי"ך. 5פ)ת "סר ט31ך ר3 נוס ס5ענ'1 סיו"וור נסוד וססיוס ווסספר, דפים סנינשדו
 לעיל עיןט'(

 , 353ס תורת' )קם( . 5'ת וסערת ן ,ך
 נטעות, נעתק ימס מיוקר"

 קייכ(ךןן5תעיי:ג"יהג' 1.1"%יששיסןן""י:":ס(י,ן
" ג%':ך":"ן:גגיגן oSk-n סו".;עסצנר,

עספסיקת"
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גקגםקה áק¢זה 

גúג╨ק  גףםו כו╨ק íגםהú) ה"ñ (ח"ג (דל÷) ¢ךו '¢ ולג╞áו (טל÷) קגו ,הףגה

וםו áזלו╨úí, (÷הל) ה ' , כ- ÷ח כגוק כג╞לזץ ÷
á ¢áכה á¢הגי 

íה--á-ג"י  íגקלג( ה╨חליהג)ק╨ק *הגג

 ג"
 ג

 ךק גס
הםץק ñáú (÷חל) , גהםוí ¢יá . הו¢ק םו÷ל¢ג 

 םיז הáי¢ל הáי¢לז הו¢לי
,9í)ג ú*;, ÷, 6לק=% ץ ו4   גáץ .ץ 

¢áזúגí

.íג╨ז÷úז  úז¢ץה
ñגó"כ::ñק ך╨פי.%áזד:ז╨ד2ץ╨כ ,:ד"ק:: %:סג¢÷ם ק: íקל ú6"'לúך:: 'ס5'ג '6  .:ñ)ñ 2áדל÷6╨זñ כחץñ╞3ז,á úחú ::;כ[:ט:": Σפ

3úזú'ñכ  גדם
 6¢¢ו

 íגםñí úñ ג"י13

 ךז÷םג3:ג"
 ג::ג'ך÷גגץ2áñΣפ

╨ñטיג  זך╨ñז ñ5 גזם ╞זúץ 6גזזזח3
) 1 ( 

:. ÷ ñםי ñםזץñ 
¢ז¢פ  ז╞¢ג íץ ñ÷3"ñ םץ ¢ñ ,ג╨גñ ╞גדז 5י ╞ñ 6ú¢ךץט ¢ךץם [3ñ זך╨ñ 05 גזם ,י"ץ

 3כיף"
 ñגזם , גי ¢ףúñ ' ג

 ñ╨ח)╨י
5'╨ (זל÷ג 3"י 1ם6  "6גזזזח╨

,ג6ץ ¢' ╨ññ ñל 6זñ ñ6"י, ¢╨úף גñג÷ú31י¢זז כ"ץ גú, 657 ג╨╞זñ ץñ¢גñ (÷זל) 
ס

ñ גזז 5ñיúז ╞5" 3גúגדñ 
 ñג¢ñץ13

╨ú¢ז╨יú ¢ט ¢í , ך' ñ╨6365 כñג 
ךז÷5ג╨ ל . לה "ףñ 3גז¢ú╨ , ñיñ 5י ¢ñ╞ ñú6úזגזז 5ץ כזלם ú6÷גñףó ñ╨זñז  * 

ג
 ¢╨י ¢6ú דך טגג

 ñ"י ג'י╨ ÷6¢ףñ¢ 6÷ñחז ךז÷5ג╨ גים,ññ╨ז¢úג
די  ט╞זגיג:46םג ú6÷גñף:╨ ¢!::גגñגי¢"52:ט:קג :' 3ñ ñáגכץס:á:ט1
12זגגףגñú:ה :2 á5 טלםú,3,' %דá2ם כ ג": ג:"ק גגי',דפúñל ╨ז% 

1 ñ'דז'ú ñú5ñ כ "ה ñ6גג 7'¢÷גץ ñזך"גףזñ גס 
 úךזñ áםñú ג

זם:"ד:ץככ%ג:,גגד  1:י4:ג:: ,14á:, %::í, טל4:
ללñף¢פג  ,╞'ף  ÷ז╨ס  ¢ñ ñ¢áג¢¢

 ,ñג╨ה *זñז úז"╨ú¢ ñץ ú╨זים ,¢)ñ ñú61(זזז í¢╞ץ╨ ¢"זגי

ññ3"úג ¢¢úף╨ גñג÷ú" ךזñ גף¢ךñזךñ ץל כ"15כ¢ñ,  56 ñםגñ ú÷ץף ם63  ¢זáכג,  

ךז"םג╨ז , ññ╨¢ñ ' זú÷ףזףל כ ñזñו  טג¢Σ "%", ק  ñí גי גם
ñ6"ם ¢╨ú' 3ףí'÷ú6 ñגñ ñú"ú¢ ╨í(ñ גםגך וגםל כג¢ , כיג ñגד' úז╨¢ 1"╨כ) úñגםñ 

גל í¢¢גם ~םג% "גזñ5ץ¢╨ז   60 1זגזגד גל í¢ג¢ג¢  ÷"י╨ ñזף¢╨ ,╨¢6ף גל
ñף÷  גם  í¢ג¢ ז╨זף¢á (╨ג53 כזñם╨ (ץ5 ╞ץ íז÷ú כץג ñזךñגףזך ץי' áז÷לם ,י"ץ כג6
ñףגגדג ז Σח"ñ3  5י  ÷ñú61úז╨ñ גםגזז ¢גג ףזג¢ם ¢ף גףגג ¢ז  ññגםץ דזñג íז¢╞ל

ףף  áג
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קח השלישיאדש

ג:"
~DSN ;1ש: %:ג, ן' ל(" 2,וצי4:: ,:ם 
 ןש שי"ךש

 "וזוגה
ט ינננלה,ס וי דמ י  

 כיוצאים ,ק בו, כיוצא גיבורים בו. כיוצא נאים)קנד(

 בן-

 לרקב"ה
 בינירע, שהיו והמשובחין הנאין השרת מלאכי עטו נמל לסיני שבא בשעה , כ!אינו

 י: )קנח( "PDIS11 ,קנן( שע D1pe1 ניח, נן א.';וי 4 )קמן שנאן,אין'

 הוי pstnD1 א,מ' אחד ,ש( א.;וי'דיוי;'פגור
 חקם ההי','
תא

 ותקונים.הערות

 %:23ג%4י14מ%צ ון%1לצ4,ב":.עםע3,4 ךז 5זףךצ:ת4,תצמ;
 וסרותית סיבית סתתות וסם ס5סונות( נרונ כגסונ ת'5י"וין נתלת ס"5ן 6חרסריס

~illiirde"כ5'"ד'ן כ5י ש סתקותות, נכ5 סטעות'ס ות(ס , ש"(ג1א 4681(גי 

 tstntstn%יש
 5'ריד:((והסמ"רר לת: י:' מפסיקת" יולדו7יי )כ' 6רזי

 ייזייצקיספייים יי"ע*תוי" תו מעע78גיעסס ב( יש" " י"יים י יי1:י
 ו"חר' ק, 6עיש'31הננ'2ס:לי "' :ם שישותי IPS"הו

:-snnhrן:ונ:נון; S~n3%c 'ןל:1.,:וג'ל:;(יך,עגןי:: "ית 
 ::::צ:מ:: :2 )תס5יזג"52ג% ס:שתך5:ןי:47:יב קצי צג בג:ציצו
 1 11' שק61 ק 4ה

1 
ו

ינה 5טס יסךפןי רנינוודנריוע6לסס5קות'ססווסי
 ק

 י
~cbmpo 

 כיוו" (ים נוךכווס .( :ען ז וחסליס, יתרותלקוט
 כ'551ו51יס מ,

 :% "'יון."'יג 1Ph "ש : ' ) י י0~%:עיין,[,םת,""'
 "יס 1:1::%י י:גג254::5ש4 , %; :% %י"ג:,:ה[?

 1 ,;1'; מ:גןן;י;'".ף:י; 4"ען ל%%11י::ןן
 עחו כא' 6:"יתי )5%צ סד-לסצן4תץסר'3תי4ועןזפ":ןספס'קת,ן']2ש'קסת"סז4ךיסוו

r~DPנפסיקת6 עוין עווור, וס6תד )קם( . כוי סכלן עלפי ר13תיס 55סיס רכ3 פסוק נסדין 
ונתי
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 השליבבבחותה

 מרם )ישעיה וגר יבואו טרחוק אלה הנה שנאדר , לתוכה הגליות את מחזירהוא
 (, ב' נ"ך )שם וגו' אהלך מקום הרהיבי הקביה אזל אלא , למחזיק היא ויכולהי"ב(
 וטלאך, טלאך כל של לבו על 9ד יש מבלא לקיש א"ר 1קסא( ' שם( )תהלים בםה'

 בם ה' ד"א רפא'9, ~בריא"ל מיכא"ל מלאך, של בשמו משוחף הקב"ה שלושטו
 בשעה אפי' אלא בלבד, בהם אדונהו תאסר ולא בהם, אדונתו כתיב, ארני)קסב(

 : להם פתח כלשק ובו לישראל נתנה הזה בלשון הורתו ליחןשבא
 חטא א"ר י( נ' נחהלים ונו' וארברה עמי שטעה זש"ה )קסד( אלהיך, ה'אנכי

 לקטרנ פה פתחו! להם שיהא )קמו( שארברה, עמי שמעה חנינא, בר ()קמה
 בשער סימון בר יהודה א"ר קסה( , , וארברה עמי שמעה )קסז( העולם, אומותלשרי
 כשטותם התורה, קבלתם.את שלא ער -שמכם, היה ישראל לשעבר לוי, בןיהוידע

 ישראל, שסכם היה כן וסבתכא, ורעמא וסבתא וחוילה סבא העולם, אומות?י
 ד"א בך, ואעידה ישראל וארברה עמי שטעה שנאמר עמי, התורה אתהשקבלתם
 ! ונף עם. שמעה שנא' בשומע אלא מעירין אין )קמט( עמי שםעה , עטישטעה
 אלהים אטר יוחנן ר' , לקיש וריש יוחנן ר' , שם( )ההלים אנכי אלהיך אלהים)קע(

אניי

 ותקונים.הערות
 ים ט3ל6 לקים 6"ר )קמא( כו'. ירוםליס ס'6 וות(קת וכ' , כ"ס 3'ר 31תדרס מס.רנח'
 )ט6פעל( tabula לות, טנל6 ופי' רפ"ו, רוו( י145 31'לקוט - 6קספ6רג ככ"י כ"ס כו',לו

 עם -ונעורי סיס Sc D',~sh מתו "תרין רננן ן 03 לדנ' ן"6 פכ"ט, ריס מת"רו3ו)דרמ
 כל מל ל13 על ין "טנל6 סינוור סתתלת חסר כו', וג3ר:6ל וויכ6ל 1Phl 6חדכל

"hSn ,'ו3פסיקח6 , 3וודרמ לפניו כן סיס כי דף טנל6 מפי' סת'כ ווד3רי תריס וכןווול6ך 
 יורתח תיכלל oi-tsu "דנוחו רי3"ל 3סס פנחס ר' קם, ס' מפונסי סנוסח6 פכ"6רנתי
 טנלרין לוי 6"ר 3סס, תעורנ ממטו ונ3רי6ל Sb1'P לוי פנחס,3ס"ר רי זורחת,נ3רי6ל
 ר"ל 6סטרטגוס, כסדין הג'ל כתג לפריס (רע 3ע5 וסנ6ין כסדין, ל3ן על תקוקסמלו
 חוחס 035 כגנד 'נו6רס על מתלוי סוו5ך ווענדי מסריס כדרך 3סס חקוק סקנ"סחוחם
 יטף 6סטרטנוס, כנ"ל 3ד3ר'IpnS 1 ש tst~v סגולך תפקודי סר 6סטהטנוססכלך,
 1('5 כן, סגוסתא '"( תסתור Dffl~I נמורס וכן )עעלדקערר(  ש70רזם9ז0 סיו)יתסת5ס
 6יסטרטינוס כנוין וול6כיס מל ל3ן על p'pp סק3"ס סל מנוו נקרנו סוו' כי חסוסנדרה
 ש"כ. יגנר'"ל וויכ"ל כנון 3סן 'תסותד סק3'ס % סתו 03 ס' וגו', "לסיס רכ3סס"ד
 וול6כי רדו סינ', 5סר קרנו נעיוט תנועות, 6תר 5סנת 113גר ספייטן vot "ססיקת6ועפ"'
 3ס, לדגי מנקן קלפי ר3ות'ס נקרוס, מסלם רנס וקות רמס, נפרנס מ)וניסנ63ו)ז

 גליות, 031 3טנל6ות מקוק מיגו לנס ועל 03 ס' 3ר613ותו 16ת כנודווכן-ופיוט
 כתיג צין 3ס, מדני בכ"ט סת"ר נעדרן כתיג, סדני )קסב( 3ו)ור6ות. לסקרנותוינוק, 3גנ"

 353ר, 3סס ערוגתי תעוור ול6 3קמנ( 3סס. סע1לס כל מל ולדוגו hSb q"Sh3~ fi#S1ויו"ד
 כו', סחעס ימס )קסר( . נלכד סמרת )1ל6כי SP מ6דנותו תעזור 1ל6 "קספ6רד3לי
 נר hnh ר' 6לסיך, ס' לנכי ד"6 פכ"ט סוו"ר ונחדרס רלו; רוח מס 'תרו לילקוטתונף
 6ל כיונתו הדברות, בעשרת שכתוב כמו 61דנרס עתי סוועס נו פתחתנינה

 סד3רות דעמרח brD~3 כחוג סיס סוקרך על מגעך 3ר "66 ר' דרום כי וסוורמלפנינו, ספסיקח"
 . hPh ר' מס סג" 1 פס חת" ר' 31ווקוס סמקתי 03ומ סנקר"ת -nhrL ספסק6ססי6
 31'לקוט 6קספ6רד נכ"י למס, מיסף (CIDP ילק. 3ר ,תרו מלקוט 0נינ6, 3רגקסה(
 סווקר6 על 6תר דרס סו6 (ס כ' עווי, סנועס ד'6 נ"ל עמ', סתעס נקמז( ל'. ימס,מס

 יתרו ילקוט סיחון, לר יסידס ""ר )קשח(ס(ס.
"3111 

 ס"ותר, סס 3לי ס(ס סמ"רר
 נועידין 6ין )קסם( תכילת6נ מס ותניין מיתון 3ר עסי 6"ר סגי' חמ'ס רת( ok-nומילקוט
 ןלפגיגו נוסחת ו5ס' מודע, יס61 לכ' 6ל6 ווד3ריס 6'ן 6קספ6רד 3כ" כמוודע,"ל"
 ען  תוסגסדרם

 לני  פטריוך תלכי  לנסיך  ללסימ ל9ע(  3ך. ושעירס  ימרתן  רירי  מיפי
 לכן , יוחנן ר' ד3ר' oh כי וו%"יס 6נו 6'ן 31פרטן , סניסס ווונס  בכללן כי פררפס
 6לסיס מדיין 6נל תועץ מפטרון ))ס 6גי, פטרונך לנכי 6לסיס עוור c_t'pTS ריס למגיסגריך
1'eb,סלמון  מס יסרו  י3ילזוט לזמפירר, 3כ'י  לנכון  ייתר "כפי  ,rJtrn קר  ר'ל ועל" 

פטרונך
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 המא ב"ר הכהן מטים ר' )קעא( אני, פטרונך אנמי אלהיך אלהים אני, דייןאני
 שקיאתו בשביל לא מדבר, הוא לסשה טרבר הוא למי , אנכי אלהיך אלהיםאטר
 אלהיך אלהים אלא א'( ז' )שמות לפרעה אלהים נתתיך ראה שנ' ' אלהיםאותך
 מרמר דבתוב בשופטים אומרים רבוהינו )קעב( אנכי, אלהיך אלהים ד"א .אנכי
 אלא כ,( כ"ב )שם תקלי לא אלהים שנאמר אלהים, אתכם שקראהי טשוםלא

 בשביל לא מרבר, דנתוב בישראל שלום ב"ר הלוי יהורה א"ר , אנכי אלהיךאלהים
 אלא ל( מ"ב )הדבים אתם אלהים אסרתי אני שנאסר , אלהים אתכםשקרקועי

 אנכי. אלהיךאלהים
 אנכי , לכם שטרקי בתויה מגלשיו )קעי( תהיי לא י אלהיה י אנכינקעי(

 רב )קעו( יהבית, כתבית נפשי אנא הוא, נומריקון בלשון)קעה(
 ללילך )קעת( נהורך אנא ברכיה אזר )קעז( אמריה, נעימים כתיבה יהיבהאמר,

 הדברות: עשרת כשתקבלו איטתייאותך,
 לפני תגר קורא אל"ף נקפ( היה דורות 11 )קעט( אמר אחא ר' אלהיך, יאנכי

 אלא העולם, את בי בראה ולא , אותיות של ראשון שאני לאמרהקב"ה
 שאני הייך הקבלה אזל ( א' א' )בראשית אלהים ברא בראשית שנאמר ,בביזת
 , שנה אלפים שני )קפא( העולם נברא שלא ער לפני, נבראת תורה , 4פורע

וכשאבוא

 ותקונים.הערות
 סמוי, 'סורס רי "וגר עד ווכ"ן חסר יתרו 3'5קוט ככסן, פגתם ר )קעא( "ג'.פטרונך

 פגח4. ר' דגרי נסיוס מנכי נולת Sh ר"ל, ונצחר נס'וס 6ני ת5ת וזן סוועת'ק ד5נכי
 יסולס ר' נסס סוס סת6)ור תונע תן"ס, רוו( תסלים נלקוט 6ותריס. רנותינו)קעב(
 סו" ס4י, סקוסנ"ר

 סדירת מלוס נ"ר יס71ס ר'
 סכתונ ניסר"ל r'Ph י'לן כפסיקת"

 ס16תר סם ותמר נטעות, זס יסודם לר' כ"כ תיוחם וורנר, נתסס פגתס ר' ודרוםתדגר,
 כנוו סו6 סלוס, כיר שודם ר' דרום יתרו,וני5קוט

 בפסיקתי
 ס' "נכי נקעג( לפגינו.

 וונינל'ן, -)קעד-( . כו' ווגלנלין חסיו hS 6תר רנ 6גכי נוסו סגי' 6קספ6רד נכ'י"יסיך,
 נלסון )קעה( סס. יתרו בילקוט לנכון ססו6 כווו וולגלגין והל , 6קספ6רד נשיוכ"מ

 סדנרוח עררת נתדר[ איתך וכן יותמן, רי נסס ע"6 ק"מ [נח נס'ס וכיסמטריקון.
 ם6גכ' ליסר6ל סחורם 6ת נתחי %3נכי סקנ'ס פתח ולנוס ס"נ(, גד ח"6 סווורם)ניח
 . יפריס לעימיס כתינס, יסינס למפרע והלכי , יסניח כח3יפ לפסי h)h  לומריעוןסו6
 ר"ח וזן לפג'גו נערית וקולי כו'. יס'נס לניפרע י'" "קספ"רי נכי , לתר רנ)קעו(
 "ווירס לתרי רננן loc 31נתר6 ר' סס'6 ד' "ות על סתעת'ק חסנ כי קווך רנר"א

 )עיתם[ ]ג"פ ג6תנין כתסס יסינס לניפרע לנכי ד6תרי b)'h , 'סינס כתפסגעיווס
 ליום "ס1ריח, 3כתrh 3 נפיוט סקליר, ר'6 יסד ס6לס ספסיקת6 דנרי פי ועל ,"וגריס

 כוי, 'סטת כחסת נפסי 6נ6 בכי )ח3"ת, נוטריקון 3כת3 6)כי דח רון דס3ועות,3'
 ו3פס'קת6 6'גגג ס(ס סוו6וור סס 3ניור6 'הותך, כלילך )קעח( . סכסן 3רכיס ""ר"קספ"רד נכ"' שכיס, 6"י )קעז( . הדוריס (otntD כתי3ס 'סינס , וו6ווריס fnlnlh לניפרערמס
 ד3רח6, עתרת כיתק3לין יפותך, כלילך נ"ל ד3רי'", עירת תקנלין 'תתי כלילך פכ"6רנתי

 נתדרמ )ננס דורות, כ"ו )קעט( 'וגתי. תלת "ותך תן )עסתן נעתיק 6'(ס יעתווותוסר
 כ' nlrP 3וודרס גנגס וכן hPb, ר' 3סס חגיג6 3ר "לעזר 6,ר סניר' ופס פ"3.6'ר
 31'לקוט hnh, 3י'ר 36יג6 3"ר ר"6 , מגוסי "' רת( נר"ן'ת ונילקוט , כ( כחסרפסו
 נכתר פ5"6 רנתי ונססיקתhPh , 6 ר' ערל לחקן 'ן פותר 6ס6 ר' , רפנו רנו( ססיתרו
 וסרס עסריס וג'ל דורות, ם ע[ריס נטעות רק bPb, 3ס"ר "3'נ" 3"ר כלעזר ר'נ'כ

 רניגו ווסס עד ווונוס סוס דורות כ"ו כת3 סדת, [ל חפלת נפי' 13631דרססדורוח,
 תסס. עד וו36רסס ורסס "נרסס, עד וזנח ועירס גח, ועד )ו6דס עסרס סס וקלוע"ס,

 סגי )קפא( נ"מ(. נד ח"נ סתדרס )3'ת דד"ע ""3 ע"ן סק3'ס, לכי' תנר קירץ,6%לד
 ותגיגס סס, ורס"י ע"3 פ"ק ון3ח כו', "לכיס סגי רסנ"ל ד6נור ס"ת 3"ר עייןס,

 נקרונוח , מפייטן ך3רי כזגגי ס(ס סמ"רר ועל , כ"ל דר"ג וקנות , [ס ורשי 3fft'"נ
 4וס ונקרו13ת כנס, הלפיס כפעליו קים התגס תר6ס יוס יוס סעסוע , דסנועות 6'יום
 נעמוד אלס כל סלינו ס6חר'ו ונפיט נתנו, גווחקת' יגס "לפיס דרכו ר6ן'ת קנני ס'סגי,

 עד28



 השלישיבחוףש
 ו אלהיך דל אנכי שנאמר באליה, אלא פותח איני לישראל הורה ליתדוכשאבוא

 ועשה בנו, שנשבה בש"ו למלך הוא, מצרי לשון אנכי, טהו )ק'פב( ושמיאא,-
 עטו לתשיה ובא , והביאו אצלו והלך נקמה אביו לבש , השבויין אצל רחבהימים

 ולמדו , השנים אותן כל במצרים ישראל עשו הקב"ה כך , שבויין שלבלשונו
 הקב"ה פחח כך אנכי, מצרי בלשון עמהם משיח אני רוי רקבנה אמרלשסוע, יורעין היו לא החורה את להם ליחן ובא הקב"ה כשגאלן , מצרים שלשיחתן
 בים )קפנ( רקב"ה להם שנראה לפי אלהיך ה' אנכי ד"א אלהיך. ה' אנכיבלשונן
 בימי להם ונראה , תורה מלסר כמופר בסיני להם ונראה 1 מלחמה עושהכגבור
 דמיונות אותי רואים שאתם בשביל לא הקביה א"ל , הורה מלמר כזקןרניאל
 א"ר אלהיך, ה' אנכי שבסיני, י אני שבים הוא אלא רחבה, אלהות ישרחבה

חייא

 ותקונים.הערות

 וסוווגס ו"רנעיס ווסות ו6ר3ע o'~Sb1 מעולס, נ3רhSc 6 עד 6לפ'ס IPS~1 עולסעי
 )ניח 0ס סדנרות עסרח 3וודרן וכן ניגרי, ilrs "יכ' תסו )קפב( . עולס תסננר06גס

 וכדי , סו6 ווגרי לצון 0"גכ' לפי , 6גכ' סקנ"ס פתח לנוס ו"6 ס"נ( נר ח"6סוודרן
 ר' גוייס ור' ר'י פכ"6 רנתי ונפסיקת6 3"גכ', פתת טיגריס 1cncc 13 נלסוןלטתי
 חי3ס, לכון "ס3ס ליין bSh "נכי למון (ס "ין 6ו)ור'סורס

~sns 
nlcc לעדינת 3גו 6ת 

 , סיס 3נ' לטון ולזודסיס,
 וכטנ"

 11rc לפ' כך כלסוגו, עצו וורנר מתחיל סיס ויטרינת
 עתסס תסיח סק3"ס סתחיל סינ', סר לפני 630ו כען לנוגס, ולנודו ונגריס 63רןיטרלל
IICSJכוי. תנור גקוויס ור' "נוך, "נכי Inhnk~ סוו6)ור 610 יסודם ר' 3סס 0ס 06ר ס(ק 

0לפניגו
 ופסיקת"

 6קס 0ס ג0ווטו 6ך 'ותר, 61ריכית למון נסגוי 6ך גחתיס, ר' 003
 סוועתיק וספליט , כי' 6סנס ננון 0סו6[ )וגריח, ךלסון 6ל6 "נכי לתון (ס "ין וכג'לפליח
 ונחס וחינם, "מנס סו6 נגריס נחפת y)h זולת מפתרון ופי' 3י, לרון Sh "', לתוןמן
 עם דגר סקנ"ס 36ל כוי. עוד ול6 6ר'פ מפריס רגלת פ' רנס 1nDb יוגרס דגריגנין
 'פיח נעל וסרג , ע"כ 'תגך לטין "לסיך ס' 6נכי דכתינ סו" סיעו סלתדו, נלסוןיןר"ל
 *נכי ווסו דגרסען יתרו כ' נתכ'לת6 (ס ועיקר נרסס 6נוך לחין יחנך לרון 0סכתג
 כי 3ר61ס, טנס עכ"ל, כי' ננו סנן3ס לנולך תדל "ניך, ווגרי 31ל0ין ווזירילדון

 רפ"ס 31ריו( מתקור, ניון חסר סם יתרו נילקוט יען "ך ס(ס, יוו)6תר רסס כל6ין נווכילת"
 bnptD9~c ידע זל* , רפ"ו רת( עג גס )ווסנ ס(ס 0סניון ת[3 , ווכינת6 נרסס0גפנע
 מפסיקת" ועשי , סווקורסי6

 "דורית 3כת3 6( דם13עות, 3' 'וס נפיוט סקליר יסד סאת
 כן תגרית 713731 0ס, כתנ וסרוו"ס ענרית, נ3ת סגחגת וונרית 31דנור ערניתכגנון
hntbעכ"ל. כו', לזולך ווסל סו6 ווגרי למץ נחריק 6"ר רפ"ו, רוז( נילקוט ו6310 נתדרג 
 ~p'pp *סר וסוועתיק ניוררס, ול" סס כנסיקת* מילקוט דגרי מתקור יזווגו גס)עלס
 "חלוועגי

 מפסיקת"
 "רוך ת"וור גס ל' סעת'ק 3"קסל"רד סספריס ת"זנר

 oc גס וגוונך 0לפגייו( 3תגתיווcrn 6 (כר אין כ' סג"נך סיל)ודגו סו6 ו%דעת' .יחרו ווסתנתיוו"
 סדרר לוום 610, ונגרי לתון 6גכי גוס נדחיס 6"ר תוברו: חס נ0ינוייס 0לעגיניסוו6נור
 ס630יס "יתן סל DnP'D לתר סן63'ס, עס רניס יגויס ועמס knJt)C ,1(3 לזולךדורס

 לספר סתתיל ע0ס )וס יודע, סיס 6% כלגתו למסית 631 וס3'6ו נ"ועיו נקווסכ0ע0ס
 כבגדלן ווגריס, סל סיחתן 11WS נ)ונריסי 'אר"ל עס סקנ"ס ע0ס כך ~0נ6יסי נלסוןעתו

 עתסס חסית סריגי סק3"ס "וזר לסיוע, יודע,ס סיו ל" מתורס "ת למס ליחן ונ"סקנ"ס
 6דס 6גוך, בינרינלסון

 כססו"
 פתת כך קניך, "וזור סו6 6ני, 3)ונריס לחרירו לזוור יותקן

 כזקן, זני6ל נימי כו' כסופר נסיג' כו' כנניר ניס )קפנ( 6נכי. ו"))ר כלכעססקנ"ס
 סיס על כסגגלס , bn'h לנכי( ש )פ"ס יתרו ונווכילת6 פכה טס רנתי 3פסיקח"עין

כנ13רעו0~
 סג' רתתיס, תל6 כזקן סיני סר SP ננלס יולתו)ס, 6יס ס' 0נ6)ור מלחווות

 3סס יתרו נרצי )6311 וכן כי'. מספיר לגנת כוועטס רנליו ותחח יירגל "לסי 6תויר16
  ררךנעטותו  רסכועות, יי  ליום 6רן תחתיות (~UP מפייטן 'סד hnSono יעוציסלסילת",

 גגלס כרתחן rh' וחוקיס, רתוח נסינ' נחתו 43גוקיס, ונלתס )גלם נגור עתוק'ס3וו'ס
 , לכללם נגלם 3י3:0ס כ(קן גווילן סני, ליל נווערינ לדברות, ר"0 כנכי נפיוט וכן ,תיקקיס
 יכריס  מחוך  צנועות, 5סר לשנפ  3יילר  וכן  טולס, ער וטיפוסו )גלס  כגבור rh'בו,.

  ים3



קי השלישיבחורש
 עושה כגבור בים להם נראה היה ויבר דבר וכל ועסק, עסק כל לפי אבא ברתייא

 להן ונראה ביראה, ועוטר חורה מלמר שהוא ~מופר בסיני להם ונראהכלרעשה,
 יוצאה להיות להורה נאה שכן )קפד( מלמר, כזקן דניאל, בימי להם ונראה ט"ו(י )שרול כארזים בחור כלבנון מראהו שנאמר בחור, של מעשיהן לפי שלמהבימי

 ? זקניםמפי
 זועפות, פנים דקב"ה לדק נראה פפא, בר חנינא א"ר )קפה( אלהיך, ה' אנכיר"א

 כארם למקיא, זועפות פנים , שוחקות פנים , מסבירות פנים , ביטניותפנים
 טסבירות פנס , לסערה בינוניות פנים , באימה ללמדו צריך תורה בנו אתטלמד
 הללו, הדטיונות רואים שאתם אע"פ רג;ב"ה איל , לאגרה שוחקות פניםלתלטור
 לה שיש , הזו כאיקונין )קפו( רקב"ה להן נראה לוי א"ר אלהיך, ה' אנכיאלא
 כשהיה הקב"ה כך , בכולן מבטת והיא בה, מביטין אדם בני אלף , מקום מכלפנים
 ה' אנכי הדבר, הדיבור עסי אומר היה מישראל ואחד אהד כל , לישראלמדבר
 כחו לפי )קפז( חנינא בר יוסי א"ר אכהיך, ה' אנכי אלא , כאן כתיב איןאלהיכם
 שהיה שהם! זה, רבר על רעעמה ואל עמו, טרבר הריבור היה ואחד אחד כלשל
 והבחורים , נחן לפי התינוקות כחו, לפי טועמו היה ואחר אחר כו , לישראליורר
 משדי יונק הזה שהתינוק כשם , כהן לפי התינוקות , כהן לפי והזקנים , כחןלפי
 הבתורים ה'( י"א )דברים השמן לשר כטעם טעטו והיה שנ' טעמו, היה כךאסו
 )יחזקאל האכלתיך ורכש ושמן לחם )קפח( לך נתתי אשר ולחמי עמ' כהן,לפי
 ומה , ל"א( י"ו )שטות ברבש כצפיחית וטעמו שנאמר כוחן, לפי והזקנים י"ס(י'ו
 אסר וכמה, כמה אניע על הריבור כחו, לפי מועם היה ואחר אחר כל הטןאם
 כל של בכחו בכח, אלא כאן כתיב אין בכחו ו'( כ"מ )תהלים בכח ול כקלרור

אחר

 ותקונים.הערות
 כפסיקתם לתורס, (cb סכן )קטר( רתתיס. תל6 מקן נסעי bnh נ)לתע'ס, כגנורמס
 נין'ם.ס יכת'נ OPD יגס , (קן הס' *ל6 'ונ6ס[ ןסתס* נ6ס תורס סחן oc,רנתי
 סנינו כיי תליני י"ר לקמה( יתיג.  יופיו ועתיע יוער רלייי וכן תנוגס, יניס  ויורךחכיוס
 3סס סלוורס( [רם חסידות )ס' נרוקת כן נ6311 גס סם, 'תרו נילקוט h31W לןיועפווזי

 "6נדס' זולת תסרס סוחקוח, פנים וליתר (עותות, סס סגיי יועפוח נפקוס 6ךספסיקח6,
 פניס נסיני ר"1  רעיולוס כנוס (כיות( סור[ חסידות נס' סרוקת כ11ן סוו*ער ל(אוכן

נפנים
 נפסיקת"

 תתנ6 וכן עכב.
 ו'( )סיוון סדירות עפרת פסקך פכ"6 רנתי נפסיקת"

  לחלתוד, ווסנירוח פניס לוו[נס, ניגוניות עכס לנוקרך קינותי נפויס, פניס פפ6 נר"ר"ת
 לפגעו !סוך כרו וסוף לינרס, ע!עזותככיס

 כריך  תימחי  נעעומ יך  רילן,  נפמיעסי
 פנ'ס פפ6 נר ר"ח וסתנ' niph~ תסתת ס"3 פט'( סופרים DWJ' 36ל אימה,והגיס
 ני)מי1ת פניס onth ,hnpnl יל לסין, 6רנעס ס6 תרי שניס תרי עכס ס', דגרנערס
 oltS '3 נסלוק מפייטן יסד וכן להנדס, תס3ירות פניס לסן"ס, !ותקות פגים ,לעננם(

  ס1חק1ת פניס ערכיסס, לווסנת 3'נעיות פגים לווודיסס, לנוקרך 63ענט פניפדן13עית,
 [ס, רנתי תפסיקת6  סנו"וור וגס טענויסס, לאגדת תסנירות פניס תכוויסס,לעלעיר

 ללמוד רונס ססר3 6דס לך ין לפנים ספ)יס כוייס תרד6י, 3ן יעקנ ר' DCJ ועתונןר'
 למעיר וים ינאי, 3ר יעקב 3ן"ר  ופעיל ר'  !מסג" 6ך ק"ג, פט"( סיפריס DWJ' נפנסכו'

 עיקר עווכס, ס' דגר 3עניס פניס סס"ד "לסיך ס' אנכי ד"6 , פשט ריס סמ"רנעדרת
 נפסיקת-*. כח31ס h't-c כעו ~ס, נוקרא על סדרסס סתעתיק ע"י ונחווט מסכר, נוןחסר
 לפי  וקטון ודוחות.  מרס עי. ו"יקעיו ו'( )6ות  !מ רנתי 3ססיהת5 עיין י סגי כ6יקוגיו)קפו(
 ס6זס 6ת תסעיעיס פסיו ר61'ס( סעס וכל )פ' יתרו כנכילת* ויוחד,  1Pb  כי  סלכעו
 נכחו סי קול כתונ סיס  6ל1  פכ"מ  רט סוו"ר וננדר[ נכח, ס' קול סנ"נור כחו,לפי
 לפי סנחוריס ועתד, 6חד כל סל נכח 3כח, ס, s~p 6ל6 לעתוד יכלל מעולס סיסל6
 6ל ס' ויאגור סרוח, פי תנחונו6 ועיין . כו' כחן לס' וסקטניס כתן, לפ' וס(קניסכחן
11Dhותוון, לתם וקמול י  נקולו. 6ל ירעם (סיס bnD1)D nhro נגויר" נס תונח 

 ע"ס יועף
 וכן ~נס. וסתן סולת )6תר נווקר6 6יס כו' נר"ת *ר"י ד3ס וכתינ לתס כתיבע"נ

נתנתוע"



 השישימדש
 יודעים היו .אלא הרבה, קולות שומע שאתה מפני לא )קפט( רקב'ה אילאהד,
 בבבל ונשתעבדו ממצרים ישראל נגאלו הזה בעולם אלהיך, וי אנכי הוא,שאני
 משתעבדין ואינן , גואלן רקב"ה ומאדום לארום, וסיון , ליון וממדי לסדי,ומבבל
 עולטי עד תכלמו ולא תבושו לא עולמים תשועת בה' נושע ישראל שנאסרעוד,

 : י"ז( ס"ה )ישעיהער

 השלישי. בחודש פסקאחסלת

 ותקינים.הערית
 כחו ו)י63 ס', ו"תר פ'  [חות פ.3תנתוע5

 _סטו"
 [ותע i~nhc יופני ל" )קפט( לפנינו.

 למנכת ))"ד )כין וסי" סרנס" nt~nSh "י[ גניו טס1 רפ") רע( יתרו נילקוט סרנם,קולת
  סנורין תחיו סרגם קולות DnP~CC ל6 ליסר"ל סקנסס "ער פיט, ססס"ר וכיסמענין,
bncנסתים '[ סריס "לטות hSb 6ני יכעיס חסיו] 

 6לס'ך. ס' "נכי [3"' "לטיך ס.

 י"ג. א ק םמ
 ירמיהו.דברי

 קולך צהלי פתח, כהנא בר אבא ו" )ב( א'(, א' )ירטיה יימיהו, רביי)א(
 עסוקין שאחם ער לישראל, יוצעיהו א"ל )ג( ל'(, י' )ישעיה גליםבת

 קולך לבלין )ה( קולך שישי )ר( תורה, ברברי קולך צהלי כע"ז, וזמירותבשירים
 ד"א בעולם, מסווי0ין אבותיכם היו כך , בים טמויי0ין הללו הגלים טה גלים,בת
 הכתוב שאמר אבינו, אברהם של בתו רגליליא, ברתיהון )ו( גלים בת גלים,בת

ויאסר

 ותקונים.הערות
 לחלח" ור"[יגס תטוח; פ' ספטורח סי" , ירסיסו דנר')א(

 "סר רפורעגוח6,
 כתונ" 1 363 ח[עקקידם

 h~S ,'3 תג'לס נתיס'
 ר' )ב( . )ו(ס ליהר ס"רכת' ו3יו3י"

 כולו "' מיתן רדתי ד"יכס עתיחת ער"ן ס)ו6וור ן4ל5
 כפסיקת"

 ר' ד"ס רעד, ר)ו( '[עיסונלקוט )וי3" נס זיקורה ש"ת
"36 

 מפסיקת" 3[ס
hS, oc3 .4( סתדרן Sth 

~-tvct עי.-עהעו'"ג[,vlhnD~ht" ; ": " :" .'!י% ,"סי'ו tc'c 4" 
 tysp3 גייגי קולך גאלייר))י',

 וס3'"
 3קר3ס ס51ח סיולס "[ר "הריס )ו5)וריס עיד [ס

 פצרו)" 31כ"י כקליך, לגליון "קספ"רד נכ"י , קלך לללין )ה( . קע ס[וועחופס
 יין ל3ל

  סם 5יכס  וסוודר( נקולך, לכלאן יכעיס וכילקוט מוולס, נפריסכקולך,
 מפחיתתי

1LttC) 

 DtpSt_1  [ס כח) מ"כ  וגטן כנסיית, 33חי  תילך כסלי  חסתיסן, ונכחדו סילס,סבלות
 כעיד כעיס כקול סכלות לפכי ונפורר ק,ס פי' ן, לכליין ךג"ל לעלפ,ן קילך נייגי נרםשעיס
 ויול' עיר, רחיץ ופירוטו סיכלות, לפכי לתר  לכליין וילת כי כריס  עכ"ל, 3ק61סתג1יין
  רנליל'" נרתסון  )1(  לעליך. 5ל5כו1'ל

  3רתסין. 5"ל  מגליליי,  כריתסון 5ענופירי בכ"י ,
 ]ניל ~f'D בריס  וויל סביי, ס' גל ערך  ורעועך סילס, תלית נתי יתסיוח פירייונכ"י

  יענין  גלומי וזפרן עיכ, רגלוליי  3רתסון  נוליו(, 3ת נליט 3ת ירנוי', דד3ריפסקך[
גמם

 , :ר"מ pff~h לנ"ט רמ"ח  ססמ ססירס, סי"כ מל ntpDDO ק כמא % סזס כמכ"י5(
 י5מ. המשמסהאוטמע




