
 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



קיא ירםההורבוי

י'4ן
 גןיו',ןיךםך''"-,י ש ט%נ'";קב נו,

 "וי("יןשי-ץן,ג;ב:גר ;גץ= DW) "י"'" ה", כהקש מ..%:ג,י:קי ין)
 :עי:ג ;ן: ,ה:: ןי שב (ילך:" ינ,וט:,ן::ג '1SVW ג'עניה
 ):יצהנה אן. אים שבציי[ -נך. טיה' שת')ג.,'אן)'ין'ן א.י י' י)':(:.א'
 נפשותיכמ ואג )סו( לו האמר צואה כיב(, ל' ישעיה ) לו תאסר צא בה שכתבאותה,

 ועתה אמר, וישעיה כיב(, א' )משלי להם חמדו לצון ולצים אמר שלמהויעמעיה,
 ירמיה ע4 ר' )יה( כיב(, כ"ח )ישן םומ-ותיכם )יז( יחזקו פן תתלוצצואל

 שם()משלי
 ו דלה

 תשובי
 עלב יעהאלכםק נ ם לתוכהתיש

 ירי
 היה :יה יס, י

 אתכם דברי אודיעה לאו ואם ג'(, א' )יחזקאל הכהן בוזי בן ה'שאל(,חזקאלדבר

י
 ותקונים.הערות

 Db1 י1, ע":':::: ג::י;ילנ%ג, :חג לספוג%

 "קספ"רד ככ"י כ"ס 35רסס, Sh ס' 1'5מר 0(דגלוו5י,
 וסקרנו"

CDl~i'J 
 נו)דרע "53 1

 ליו  ונס טוב, סרי תתן'oh 3 ר"ל כו', ו"סול"ו נט( ליס. כווו ליחס רר[ ,"ריס
SvhJt

 3ן )יא( פתח. bnb ר'סג"rb' 5יי קד3[ רתן עילי

 פסיקת" סגיון "ך , תתקג"ס רוו( "יכס3י1
 [סחסריס וכן חסר

) 
 י",,:"לידג :יעי ט ש 1 ש %ן 5ש:יצ :

 'ץ'ו[לין
 וניסעות קיטס , (5יכס))[לי ובילקוט hnlhnl, ע:כ':"קספ"רד עמ ::, .

 :ןגל:ךגך:ל: ,יםינש:ףם:ךך;יגויייעע:ויג
 נכי 535:פספארד

 מנחס ר' פ"ר)ו5'
 ק

 סוו5נור ותניתי , ינתק 3"ר ן י"ר ירוויס
 פ"3 ברכות3ירון5ווי

 סוי
 3["ר 'רווים רני פנחס רני [לשנעו כנוו מניסת" [ס וגס , ס"ס

Sb~ncסוס סוו5נור כע'ן כר, קרס )4ט( .'נתק. ר3 3ר 
 ננתר"

 תכתוס ""ר 3', '"ת ע"(

 פס ונמרנס, כ5ס כי כלייס וסופס )כ( ע"כ. כליית וסופם יסורין [תתלתו סליגנותסי"

 1כ יי,ונג,'יי,י'קין" 'ילך "י" 1'ס:)י:י::;%1:"דת;1מןיי""':ן;



 יםיהורברי
 א"ר ה'( א' )זכריה יחיו הלעולם והנביאים רם איה אבותיכם פתח, אחאר'

 אומרים , הם איה לפני שחמאו אבותיכם נכב( , בני לישראל הקב"ה אטראחא,
 נבואתם אין שמתו אעפ"י להם אמר יתיו, הכעולם הנביאים עולם, של רבונולפניו
 קיימין, רכריו הי ~שהוא וירמיהו קיימת, נבואקו אין מת סשה בתמהה,קיימת,

 ירמיהו: דברי לומר הכתוב צריךלפיכך
 )משלי טביש בבן ימשול עבדטשכיל פתח, לוי ר' בשם דסיכנין יהושע ר')כנ(

 שביישו )כד( ישראל "לו מביש, בבן יאצול ירסיהו, זה משכיל עבי (, ב'י"ו
 )יחזקאל אתנן לקלס כזונה היית .לא כהנא בר אבא א"ר )כה( לע"ז, עצמןאת
 רקלקית יםתקנתא לברא ויוכה , ~ובדוהי דסתקנא ימקלקלתא ברא ייתי כו( , ל"א(י"ו

 ברהב נכז( לשבח, ברחב כתיב לגנאי בישראל שכתב מה כל מוצא אתעובדוהי
 הקלו ואם אב כתיב ובישראל י"ב(, ב' )יהושע בה' לי נא השבעו ועתהכתיב
 ובישראל ו'(, ב' )יהושע הגגה העלהם והיא כתיב ברהב ז'(, כ"ב )יחזקאל.בך
 העץ בפשתי ותפמנם כתיב ברחב ה'(, א' )צפניה הגנות על כשמחווים ואתכתיב
 ביחב )כח( כ"ז(, ב' )ירפיה אתה אבי לעץ אומרים כתיב ובישיאל , ( ו' ב')יהושע
 ידברו .לא ואמת כתיב, ובישראל י"ג(, ב' ,יהושע אמת אות לי ונתהםכתיב,
 לשבח, ברחב כתיב לגנאי, בישראל שכתיב טה כל הוי נכט( ה'(, ט')ירמיה
 ירמיה ויצא ביה דכתיב ירמיהו, זה שם( )משלי נחלה יחלק אחים ובתוך,ל(

 אמר רב )לא( י'ב( ל"ז לירמיה העם בתוך משם לחלק בניסן ארץ כלכתמירושלים
לימול

 ותקונים.הערות
 ,1מ'

 ופוג"
 ליסר"ל נניף לסם סניי,אוור פ6רנו6 3כ" רפיוני , סם 6'ס לפני ןחט"ו 36ות'כס )כב("תכס. דגרי 6ודיעס עד סקרינו ען חסר פ6רת6 31כ"י תתקל"3, רע( tScn נילקוט

 6וור יחיו, סלע1לס 1huP ;ל6 סנ3י"יס לו שנורו , סס ph סחטה 36ווויכס 3תס31סחורו
 וו6נור עפ"י כן גורס סיס סוס וסייעת'ק , כו' קייטת נ13"חס "ין ;תתו אעפ"ילסס
 ר"מ"סר

 ננוזר"
 )4" ק"ס סגסירין

 ;תטש שנותיכם גת;31ס ק(רו לישראל כני" לטן 6)ור
 ר' )כג( . כו' סס סיכן 1hep סל6 וסגמ"יס[ 15 איורו [sfll וננה,כס לסי "תר סססיכן
 ענד י"ס תתקנח ר))( ווסל' נ'לקיט נ)ונ, ס(ס סוו"תר ומון סתתלת דסכנין,יסמע
 על רק סו6 תסכיל: ענד שלפגיו נץ"1)ר פ"ס[ ]כ"ל 'פ"כ נ"ר ונדרס סס וסגיוןויסכיל,
 ריס ירסיס נילקוט וכן כנידרס, "עגו למר סרגי סוו"ו)ר על ול6 5נו, ססו5סע"תר
 רכיורנו(

"31(1 
 ;הגוין כסו ן ספיקתך וגק , סו6 -וט"מ , פ"ס נ"ר נגדו והגוין ס(ס סמ"רר

 "ת סצנריו ונ"רר ע5 ט"ו רוו( יסוסע ני5קוטלנכון
 זווג"

 גס 3'סר"5, סכתנ וגס כל

י)31"
 סו" נבוחר סס פררתם וסטיון חתקג"ט, רנ)( 6יכס כילקוט ס(ס סמ"רר קל

 כי ,
 ומס ו)"נור(ס, על נס חסר וסיס ג'%יס, נלי ס"ס סוו"ווריס כ5 "יכסנילקוט

 "ת מיעון"'רי מנוסק"
 )וונ"

 תונף כח5ס, ונחלק "תיס ונתץ ע5 סס ספסיקת6 דרן נס כו',
 נוסד פ6רו)6 3כ'י לע"(, 6"ע יכייסו )כד( . ספסיקת6 נסס סכ"1 ריו( ירוויסנילקיט

 36" ""ר לכה( . כיד-ן נ' ]ירסיס "כלס ומנוסת ס3"תר נוסת,"ן)קר"ת
 נכ"י יווק5ק5ת6, 3י" 'ית' )כו( כגי". 3ר ,"ת6""ר 6קספ"רי 3כ" 3"כ,

 פ6רו)"
 וסדנריס דוו5ק5ת", נטעות

 כמניתר ס(ונס, תרחנ נ" ירוויס כי ופי' פס, כלסוגם ירוויח רי; נרס"י מונ"יסס"5ס
 ע"נ, '"ד די3עגלס

 ונפסיקת"
 לי נ6 ססנעו ועתם , כתיג נרתנ ככז( . לסלן לפגעו

 5י ג6 ממנעו )עתר 1כ3"ל  יוליוס, סורס פס חסרם וגו', אס "נ כתינ 1ני;ר56נס',
 וקת 6ני 6ת וסחייתס כת"נ 3רחנ נ(, ס' ,ירוויס יסיעו לסקר לכן כתינ, ]ונטר6לנס'
 6קספ6רד, נכ"י בכון סו6 כ"מר ינו', 1"ס 6נ כתיג ונקרוץ "ג([, נ' נ'סחע6ו)'

 סד5נ סעעתיק 'די וותתת מסורס ,סתטס ופס פ"ריו" נכ"י נס י"6, רוון יסוסעוכילקוט
 ס5תס, סורס חסר פס גס , כתינ 3רחנ )כת( סמני. Sh1P31 עד סר6סון וניסר"לתן

 )סו;ע '(נתו מסריס tch1 ע5 כת"נ וניסרrUD , 56) 3' ניסומע לכו מסרס כת"נ3רח3
 6קסע6רד נכ"י לנכון ונינתר י"ג(,ד'

 ופקרת"
 נס כ"ס י תם כ5 סף מם( . סס ונילקוט

  פסלי  וילעיס יווה  D'Ph,  ונסוך ךר(  ווי. כ5 סרי _פ"רו)6 נכ"י "53 "קסע6רד,נכ"י
 6)ור, רנ )לא( מפסיקת". נסס .סכ"ו ורז)( רג"ו, רוו( ריס ירסיס וני5קוט תתקג"ו,רוו(

 ו"ח'כ היא וספיג מתעתיק מטעי( נטעות, "ונר, רנ נתקוס רפא סג", 6קספ6רךוכ"י
נשק



קיב ירמיהידברי
 מניאין, נביאין תמן למישריה )לנ( אסר לוי בן בנימין ר' יצא, חלקו לשול)לנ(
 4 ירמיהו רברי לומר צריך לכך ירמיהו, דברי אלא , כאן כתיב אין ירמיהדבר
 מפניכם הארץ יושבי את הורישו לא ואם פחח, נחמני בר שמואל ר')לר(

 החרם כי לכם4 אסרתי אני לישראל הקב"ה אסר נ"ה(, ל"ג)במדבר
 וגו' והאטורי החתיהחרימם

. 
 רהב ואת אלא , כן עשיתם לא ואתם י"ז(, כ' )דברים

 ירמיה דוי כיה(, ו' )יהושע יהושע ההיה לה אשר כל ואת אביה ביה ואתהזונה
 ושל בעיניכם שיכים של דברים לכם ועושה , הוונה רחב של טבוניה )לה(בא

 : ירמיהו דבר) לומר דבתוב צריך לפיכך בציינםצנינים
 י"ה )דברים כטוך אחיהם סק-ב להם אקים נביא פחה, סימן ב"ר יורה י4ו)לר(

 בזה כתוב בזה שכהום מה כל מוצא אה בהוכחות, כטוך אלא )לז(י"ח(,
 ו.שראל יהודה על מתנבא זה שנה, ארבעים סהנבא וזה שנה, ארבעיכ מהנבאזה
 זה כנגדו, שבמו עמרו וזה כנגדו, שבטו עמרו זה וישראל, יהודה על םחנבאוזה

 זה עבר, ע"י הוצל וזה אמה, ירי על הוצל זה לבור, הושלך וזה ליאור,הושלך
 ירמיהו: דברי לומר הכתוב צריך לפיכך , תוכחות ברברי בא וזה הוכהוה, בדבריבא
 שנ' מקום כל ברכיה, בשיר )לט( סנחמא ור' מאיר, בשיר אלעזר ר' תנחימא41,

 )דברים סשה דבר אשר הרברים אלה כתיב , ותוכחותיהן אלה רברים דברידבר
 ה' דבר החלת כתיב כעי( ל'ב )שם רשף ולחוטי רעב מזי תמן וכתיב א'(א'
 ט'ן, שם ישם ונו' עמי לא אתם כי המן כתיב טה ב'( א' )הושע הושע אל)ם(
 לשבי ואשר למות לטות אשר , המן כהים מה א'( א' )ירמיה ירמיה דבריכתיב

 : י"א( %ג )שםלשבי
 בספר הרשע, נבוכדנצר על הקב"ה קובל מקומות בנ' הנילאי, בר תנהוםא"ר

 מה חמי להבריה דאמר כאינש היסים, רברי ובספר מלכים, ובספרירםיהו,
 פ" ליעביר

 ]ננסא[ )סב( לי רעביר מה המון הקב"ה אטר כך טמיא, שהיק )מא(
דבבל

 ותקונים.הערות
 )לב( ד"א.נעמית

 5יט~
 otSclltn 'רווים ונפק מס; סתרגס  'תתן י(תרגוס עפ"י 'ג", תלקו

sr~ns55לג6 נניווין סנט6 65רע bn)D~h תתן, 5יס דלית 
 וווונ"

 תווסרי )לג( סם. 3רד"ק
 ירוויס יגר נפס'קח6 מס"ס ו(ס סרנה, גני6ות דגרי סס לסג'ד ר"5 סני"ין, גני6יןתתן
 נגעלו 'ר6 סיס 3'רוס5יס כי , רסס( )לוון ירסיסו דגרי hSb כתיו, 6'ן יחיך()53סון
 ירסיס 31י5קוט ספסיקת6, 3ןס ג"כ ט"ו רוו( יסוסע 31'5קוט ספסיקח6, 3ססתוריסו 5" ו'ס תספ"(ן רת( DDW' פ' תורס נעקוט )6311 פחת, רס3"נ )לר( גנו"וחיו.5סגיד
 יודס ר' ~ו( נניס. זונני ופ"רנו6 "קספ6רד נכ"י ונכניס, " סנ)דרסן 3סס רניורת(
 סייגון,3'ר

"3111 
 3סס חתק'"ט דו)( תורס 31'5קוט רנ"1, רוו( 'רווים 3'5קוט

 ס"3רנג6ל נתקימת תו63 נס נטעות, סס ,תדרס" וסטית חתקג'ט, רת( "יכס נלקוטגס שפסיקת"
5ירו),ס

 )די
 6תו סי" P1pS ו(ס קנחי פסיקת" 3סס oc ס3י6 נטעות "ך , ע'3( ג"1

 וסי5קוט ,ווסי25וט
  נססיעתי לי ,  "קורו דילן נפ4'קח"

 כירוטו פס  כעיך, 6לי )לז( רנתי.
  ספסיית6 3!פ  כצוך ערך  ונערוך ופירטי, יעספירר ככ"י  גס  !ליילתי, ננוקוווותניליט bl,-'c כתו כוווך, ")זרת ו6ח כנוגס, ניסר6ל עיר נניף  עם ולי וכתיג סילס,סר13ומ
 'רחימת (ס (hlluntJ לסם  o'ph שיי ייען ייפ  ךר3ריס  סטורים 3על  כין סיסולייתר

 6קספ6רד 3כ"' כ'ס , תנתית6 ר' )לה( . עכ"ל נפסיקת6 כד6'ת6 כו' סוכיתן 1(ס מוכיחן(ס
,bn~hslר' 3סס )לס( , ס6ווור סס חסר תורס ונילקוט , פנחס ר' "'כס, 31'5קוט 

 יעספ5רר ינכ'י 5"ל3סו!עי  ילסוסע, )ם(  ילעזרנטעות. נסיר י3כיייפ6רווי,נרכיס,
 וככ"י ,  סיסע  Sb סיס יתר ס' רנר !ופלי ספירי פוני  oc,  פורס  ונילעומופירטי

 תונ6 טוויך, סת'ק )סא( . דנריס ו3ס1ץ דנרי, 61תריו דגר, תחלם סס, סמררפירוזי
 טסי" ערךנערוך

 , טוויך T:1Pt  פליטי  ליס עמד חס תיוון ירת'סו דדנרי 3פסק6 וז"ל ,
 טתיh31h 16 ע"6( נ'ט 1דד נרלוס יתגפרו עכיל,  ע5הומ  !עיעפ"

  פירס'י3עי
 !ל יוד

 זול" ניח כניס DWJ' לו ודוווס עננות, htnDעלעופו
,btnu "ס6י רנ ופ bSn b'nu 

 ןסייט טוויך,  בסיע 6דרינוס דקתני ]עש'ת[ עיר רייס וסניף  ע5עות, hSn ססו6נית
 ליל Uo~sQ ,ניסכפ  !3עעוס סניפו  על  סגסוס tspJ עכל  osP11 עכ"ל, עלפופ!סיע

*סלופ



 ירסיהודברי

 רירמיהו, קינוי ירמיהו ד"א )מד( . היכלי ואוקיר ביתי והחריב בני אגלי )מג( ,דבבל
 זהב יועם איכה א'(, בן נומם באפו יעיב איכה א'( א' )איכה בדר ישבהאיכה
 למות אשר דירמיה, סיתוי )סו( ירמיהג ד"א )מה( ( 4ל די)שם

, 

 מ"ג )ירמיה למות
 אמרתי אני נביהון בעי אנא דברי , לירמיה רקב,ה אמר ירמיהו ר"א )טז(י"א(,
 אבי לעץ אומרים אלא כן עשו לא והם , ב'ן כ' )שכוה אלהיך ה, אנפילרם,
 ג'(, כ' )שמות אחרים אלהים לך יהיה לא להם אמרתי אני כ"ז(, ב' גירמיהאהה
 אמרהי אני ה'(, א' )צפניה הנגוה על המשההווים ואת אלא , כן עשו לאוהם
 אלא , כן עשו לא והם ז'(, כ' )שמות לשוא אלהיך ה' שם אח תשא לאלהם
 השבת יום את זכור להם אמרהי אני , בי( ול )ירמיה נשבעו לשקר אכן)סח(
 כיב )יחזקאל חללת שבהוהי ואה אלא , כן עשו לא והם , ח'( כ' )שמותלקדשו
 כן, עשו והמלא י"ב(, כ' לשמות אסך ואה אביך אה כבי להם אמרתי אניוי(,
 תנאף ולא תרצח לא להם, אמרתי אני ז'(, כ"ב )יחזקאל בך הקלו ואם אבאלא
 ונאוף רצוח ננוב )מט( אלא כן, עשו לא והם , ם"ו( י"ס י"ג כ' )שמות הגנובולא

 , י"ו( כ' )שמוה שקר עד ברעך תענה לא )נ( להם אמרתי אני ב'(, ד')הושע
 : ב'( ב' )סיכה בתים וגזלו )נא( שיות וחמרו אלא כן, עשו לאוהם

. 

ד"א

 ותקונים.הערגת
 נ6סלוח גבין ho" רנ נפי לצגינו כ"ס , סנ"ון 3סס רעי ססנ'6 וסדנריס תיג, פי'("סתת
 נלסון טווה ;כתג 3up, קנ"נ PJC נפירס"י ווונג רביתי וכן חרט"((, ננרלץ )סגדפסמס
 ;סו6 ניח טסרות, על 3פירוסו סביי ר3 פ' וכן עבתותברתי

 נול"
,htnu hSn ענווות 

 פ' בסתר יידרס ס"( פיג )ונ'5ס 'רוכלתי כווו נענדות, יגורס סוטת וסת5ינס ,עכ"ל
 סופר'ס 3ווס' ווינה קוס וסוו6יור ענוגות, r'"c חוור 610 ג3וכדגגר סג5ס 6סרפסוקיך לסרו" )וט' רסוס כד כו', 'רווק ר' 3רכ'ס ר' פ"6, ;ווי6ל מגית תדרס סגלם,6סר
 חסרם ~nhrk סתלק נכסף )מב( טמיה. נ"ל שסוי ptnc סס, נפל טעות 6ך ס'(,פרד
נכ"'

 סרסד"ל.
 פ"רוו6 ונכ"י "קספ"רד, כ"י עע" ומוספתי פגו', לוקוס פס ונסבר

 פט'( סיד 3"ר נרס'י 1ווג6חי קונוס, קנר cth ש0גג"ג nanus ורווו' 3ל"' פ"ד3נל, נגוסי

 'ועת' ולי עכ"ל, סיס גנם נגל זולך ננוכדנגר דותו כנסב, וי"ל, סכתנ לו( סוועחס)3פ"
 חסרון לדעתי o51h , ))(ס וכר כל "'ן ים נתדרג כי 6לס, רפ"י דירי קקי תםעל

 לרס"י סוויוחס נפי' ע"ס ענינך כל לס פחרין רננן סתדרן: s~r כי ;ס, נעדרן טסניכר
 וסוועתיק 1Ph, נפקוס תתנע סעג'ן כל ר"5 עגינ6' "כל נוולות סכונם ולדעתי31)ו"כ,
 נורנגן סררן כל נתדרג כתונ סיס רפ"י לפגי כ' וורד, יגדק 6יפו6 61"כ נלסוני,קגר
 ו(ס עגע"' "וכל 3תל1ת תונתס ידי ויגיזו סנודפיסש ססוויטו בח"כ ו"ולס , לפנינומחסר
 ס', יעות Sh כי oc על לו, 'k)CU נוס ליעס פ"6 ריס סת"ר דרדרן כווו 13ויר;רגיל
 תווני מענין כל ר"ל כעכיו,)כל

t-DID) 6"וירוסלווי עי6, י ,-DID נלי )מג( ס"ט. פ"ק" 
 6קספ6ד נכ" חסר ס(ס ססיוס מיכלי, 161קיד , וכו'ננ'

 ופקרנו"
 ניל ירוו,יי ד'6 )סי( .

 'רז)", דנר'ך"6
"311(1 

 דנר' ד"6 נ"ל פק נס 'רוו'., ד"6 )מה( רג"ו. רנו( 'רנו'ס נילקוט
 נוות סנריך 6סי ווןס וייוו ונוגפם, דגר ונלסון דגרי דרס , ד'רנ)יס תיתו' נמו('רוו".
 נ"ל , קק3"ס צנור ירנוי' ד"6 )מז( . ד'רתי' תותרי נטעות, ע6ר)ו6 ונכ"י י"י( '"נ)סוסע
 סלם, ת6תר חסר (ס ולפגי ירסיסו, דנר'ד"6

 ל'רוויס סקנ"ס 6תר 'רסיסו, דנר' ד""
 ל6ו ונקרין 6ז לו תנורו נוקדסי, נית 6חרי3 6גי ל"ו (oh תכונס ערו לכרבל "זוורלך

 יוקדתי 3'ת 6ת וותרינ b)h ס6 למס תתור , מקלס חוור כך hSh וותרינ, סו6דידיס
 גס "ך רנת, רנון ירסיס כילקוט גס ו"קספ6רר, פ6ר)וא tff~i ושגו הירסיס, יקוםודגרי
 סןלנ כתו סנועת'ק סקסן ;גי, נוקדני 3ית עד ן רונסון וורודסי 3'ת תן חסר ססאלקוט

 ולפניט יקעו, לסקר "כן , oc 'רסיס 31'לקוט 6קספ"רד31כ"
 'קעו. לסקר לכן נווקר"

 6נל וקילס, ירת'ס 31'לקוט ופ"רנ61, 6קספ"רד, נכ"י גס כ"ס ונ"ט, רנוח ננוב)מם(
 ~tos וו"1)ר סס נסווט כל, כן ערו bS וסם גי' למתכנס  לנ(  וגנונוניוף. ורנות3)וקר6
 סקר ק;תס לנוגס 6ת ךרדרכו "ל6 כן עסו ל6 וסס ;קר עך' כרעו תענס ל6וכנ"ל
 bSh] כן, עכו ל6 וסס , ח(( כ' נסינית תחלוד ל" לסס "))רח' "ני , נ'( ט')ירעים
 נתיס, יגשו )נ04 . 61'כס ירוויס 31'לקוט ופ6רו)6, "קשפ6רד ככ"י לנכון ויסגו וגי',)קוויו

כ"ס



קיג ירמיהודברי
 הקב"ה לפני ירמיה אמר עמהון אחות ואנא הכא, הוי את אוהכא, הוי ואנא לבבל, עמהם חוור ענג( לירמיה, הקב"ה אמר ירמיה, הברי ד"א)נב(

 עטהון, ברייהון ייחות אלא , להון מהני אני מה , עמהון אחות אנא אםרבש"ע,
 : להון מהנידהוא

 ועיניך קחנו אגל , ירמיה על נבוזראדן את הרשע נבוכדנאצר צוה דברים ג')נד(
 כת רואה ירמיה והיה , י"ב( ל"6 )ירמיה מאומה לו תעש ועל עליושים

 ורואה והוזר )נז( , ביניאון ירו ומכניס והולך , בקולרין ננו( שלולין )נח( בהורים,של
 אדם, בני בהן שתופשין ברזל של מבעת )נה( , בקולרין שלולין זקנים שלכת

 נביא או בך, אית מילין תלת מן חרא נבוזראדן א"ל )נס( ביניהם, ידוומכניס
 שקר של נביא או , אהה דמים שופך או אתה, בימורין מבעט או , אתה שקרשל

 דהיא ונדו , דסיתרב קרהא חרא על וטתנבא קאים את שנים כמה דהאאתה,
 לך מעקי בעי אנא לית דאנא , אתה ביסורת מבעם או , לך ובאש )ס(חריבא
 'מלכא ראין , אתה דמים שופך או )סב( כלום, עלך חשיבין איסוריא )מא(ולית
 ומרים משלה הוא , כלום לה עבר אנא ולית בך, ומתעביר קאים אח מהשמע
 עד וי( שם )שם ישוב לא ועורנו ד'( סף )ירמיהעליך עיני את ואשים אתיבא, לכא נסג( בעיניך מוב אם אלא גברא, דהאירישיה

 שגילה,
דובר רה"י הקב"ה, לו

 ות.קונים.הערות
 hl~-c כווו ונן"וי ו3תיס וגולו, ונ"ל , ירסיס ulrStJI 6קספ"רד 3כ"' נסכ"ס

 נתקר"
. 

ננב(
 תות, )ננ( ורנר. תרנס סנ6ן "ת ויגסנ , סגסגת וו5[ון דגרי דרן ירוויחו, דגרי ד'"

 עתסון, "רחיח נטעות "קספ"רד ונכ"' לותי, חות תרנוווו cu כ"ס )3ר"סית Sh'רדם
 סוס וסוו6)ור עתסון, חות 6תוג'ל

"3111 
 6ך ספסיקח6, 003 סכ"( ר)ו( ירסיס מלקוט

oc"על סו 
 סווקר"

 וכן ננו(ר6דן, 16תו P~si "תר וגון ירסיסו Sh סיס 6;ר סדנר
 רנתי, 6יכס [ס נרץ" ציין סווגשיס 7pht 6', וו' ירסיס 3רן"י ס(ס מוסער ;נוו63רציתי
 כענונו רפ"י כי ר6תס, ל6 ועצו ל"ד, מיתן רנח' ד"יכס פתיחתך נסוד יחנו63[ר

 O"Dמפסוק כסוי
 63יכס סו6 סוס סוו"נור כי "י 'רסיסו", ונרי ד"פטרת" כפסיקת" "כשעז"

 דנריס, נ' )נד( ~tI1cbl תקור סו6 ספסיקח6 כי יען "ך , ;סרנתי
 פחיתת 3פ71 3111"

 , [גוייס 63י(ס מסריס SP ד'ס ל"ד, סיתן רנתיאיכס
"31111 

 [ס. ירסיס בילקוט ג"כ
 נקולרין, )נו( ע"3(. כ'3 )ת"ק [זלל כולן סוותיס כל ItcSn נוחו3ריס, פי' [לולין,ננה(
 סוגר 3ל"ר, 00118,0 ;לכלתפל

'nScSa 
 )יח(ם6ל נסוגר תרנס וכן ס[ניס, 3נו6ר נחן

 ונו"תר 3תולרין, ט'(,"ט
 ספסיקת"

 ך"ל כת רופס ~C'k 1("ל , "' י' 'רוויס נרצי 63111
 "לסיס3חוריל

 כקולריי
 כי',

 כדצת"
 וחתר )נז( עכ"ל. ירסיס דברי ד6פטרת6 3פסיקח6

 PVJD )נח( . פ6ר))6 הכ"י מס נילקוט חסר , 3יגיסן 'דו ומכניס עד . (קכי6 סל כת1ר1"ס
 נולת 1bJS סוועת'קיס "תר סוספת סס ס6לס סגולות "דם, גגי 3סן [תאמין 3רולסל

קולרין
 וס31"

 וש"י [כ'( רתן ירסיס 31'לקוט 6יכס, וחדרי "קספ6רד נכ"י 61יגס , פניווס

פארנו"
 6יכס 31תדר0 , ;לפניר( ,3סערס [סעירוחי כנוו ור61ס ותחר סיס סוו"עי כל ג[יוט

 קארין, וולת סנועת'ה ספליט 3[ל[ל16), [ל1ליס (קנים כו' נקולרין נתסס נחורים 'סגנן[ס
 ותדרס 3ילק1ט 36ל , "חסס"רד נכ'י וכ"מ גנו(ר6דן, "ע ננס( . תתתיס nScSc3 נולתוסגיג
 )'רסיס רשי כוון סוס לנו6)ור לך. ch31 )ס( נוסס. וווע3ירו 3" 1331(ר"דן סטסק6,איכס
 1ל" למס גננית 6תס 'bsol עליסס תנטער "תם טווס סכתן נ'(וו'

 סלעו,
 יסירין סג" 31'לקוט פ"רוו6 ונכ"' "קספ"רד, נכ~ כ"ס מיסיריה, נסא( עכ"ל.כפסיקתך כדחית"

 לווע3ד 3עי וקת 3י[6, לך לנענד נעי h)h ליח h)h7 סנוסתoc1 6 ,. יסורייך ;סונוודרן
 פס, )ו[31[ סלמון דחיס, ;ופך "ו )סב( וגידי. עלי חןינץ יסורחwS 6 לתיגר 3י[6,לך
 כנווונכין

 כסו"
 כדיל סני עלך לי פקיד דוגלכם "תס דניס [ופך "ו , [ס "וכס נתדר[

 3י0" לך לתענדדל"
 ויקטולתי, h1SW די;תע בנין , bct3 למעתד 3עי ו6ת

 נ3ר", לסמו"
 15תי, ויסרוג סוולך [ירתע 6תס ותפן , דניס [ופך [6תס לירוויס ")ור [נ13(ר6דןר"ל
 "ת'63, לכ" נסג( 3ת3'ר1. קללתו סת1לס ~olb נגר", לססו6 ויקטולתיס [6)ורונוס
 בכל תלת סיועתיק סנינ לוקוס נכל "חי hJS פ"רוו6 31כ"' ונו', 63 נגל "חי ל3"ר'5
 05ק 60ר ונס נירוויס, סתקר6 ;ס61 ידע ל* יען ווקום, זולת וסוסיך בבל תלתתחת

 סכסוך89
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 ירמיהודברי

 )ירמיה וגו' נבוזראדן אותו שלח אהלי % טא, ירטיה אל חזה אשר )סך(הדבר
 הוא כביכול )סו( אחא ר' אמר והוא, טהו )שם( בזיקים )מה( אמור והוא א'(,מ'

 כביכול אחא א"ר , ואני מהו א'( א' )יחזקאל הנולה בתוך ואני ודכווהיה )מז(והוא,
 ישראל טזרה אוסר ר"א ייחנן, ור' אלעזר ר' דגבר, אוהו )מח( היה מה , והואאני

 טסנו Ln? מיר ונואלו אוסר ור"י , ט'( ל"א )ירמיה עדרו כרועה ושסרויקבצנו
 לדרכים, ומושלכוה טקוטעות ורגלים ידים אצבעות רואה היה ובהזירה י'( שם)שם
 אומר הייתי כך לא בני כהן ואוסר , טליתו לתוך ונותנן ומנשקן וכהבקן נוטלןוהיה
 . נבואה מירכי לכם )סם( ת"ז( י"ג )ירטיה יחשיך בטרם כבור אלהיכם ל,' תנולכם
 הגבוהים ההרים על (, ט ט' )שם קינה מדבר נאות ועל ונהי בכי אשא הרויםעל

 מקנה קול שמעו ולא עובר איש סבלי נתצו כי ,ינה אשא טדברשנעשו
 שהייתם סקנה לקור שמעתם אלא )ע( בקולו שסעתם שלא דייכם ולא שם(,)שם
 )דברים יכעיסהו בהועבות בזרים יקניאהו כרכתיב )עא( שלכם, בע"ז אוהותין

 בן יוסי א"ר )עב( שם( )ירטיה הלכי נדיו בהמה ועד השמים מעוףי"ו(,
 מה לקיים ישראל, ארץ על כנף עוף )עג( נראה לא שנה .שהים חמשיםחלפתא,
 א"ר : הלכו נדדו בהמה וער )עד( השמים מעוףשנאמר

 ותקונים.הערות
 6תר'. 3ווקוס "חר, נ"ל וכן , סיס "סר נ"ל , ת(ס "סר )סר( נמנ"ות. סעת'קסכחונ
 , (D'p'r)סה(

 נקר"
 נרכיל כו' ודכווועס וס61 0" כמכיל )סי( נחס. 1Sb עם 3"(יקיס,

 סוסיעס וסוך 6גי "ווור יסודם ר' , h"u ת"ס סוכם עחן וסוך. 6ני ~ois סכמגס . וס61")'
 טעס גריך ועוין סכתנו "גי, ד"ס נחוס' וע"ס סן, סחות ודחיס ווס3ע'ס כירמיג6,
 3"'כס דדרסי)ן h)tlnhn , olcn טפ' לסו ד6יוריגן סללו mnc סנ' גסתנולתם

 ר3ח"
 סגילס, גחוך 61גי ניחוק"ל דכתינקר"

 וקר"
 , 3(יקיס 11Db וסול נו. 3'רוו': דכת'3

 סו"כאכול
 וסייגו נעגתו,

 סומעג"
 מפסיקת" דגרי 1סס , s~QP לענונו מיוצע

 סלפכעו,
וכן

 )וו3"
 6קספ"רך ככ"י , ודכ1ותיס נסז( . נ" נתרן וע"ר חר"ס ומינון לולב ס' "י"ח נטור

 וסו" וון סוועח'ק מקפן וסו6 "גי, כרכיל ער חסרופארוו8
 סד3ריס tb'k-1 utnc~-l עד

 31'לקוט ופ6רוו", 6קספ6רד ככ"י ןסו6 כווו סד3ר, "ותו נ"ל סנגר, 16תו )סח( .3"תנע
 שתגס מס ד6'כ0 3פתיחת6 31)ודרס ירסיסו, 6ל סיס "סר 0ד3ר סנוקר6 על וסכוכימס,
 שיל 6ג6 סכ6 'ת'3 "ת סיו6וור 63 קדנר, ")תו סיס נוס ~nhrk, סן"לק עלכסיר
Itk1PP"31(סו 

 מל גנו6חו ס'תס סיכן עד "תת ס"לס 3"ס ו6ק"כ כפסיקתך, לנעלס
 חד מפסיקת"( )ככוסמת 'ומגן, ור' "לעור ר' ד6וור ו"ית , "3" ור' 'עקב ר''רווים,
,~Phיק3גני, יסר"ל וו(רס עד 

 ומרן"
 נניס ון13 ס' ג"ס ל"קריחך תקוס וים עד "זור,

 ap~, "(( ל"6 )ירווהלג13לכס
 וסגוסק"

 פס גני":, תדרכי לכס לסט( ככונס. סלת
 כתו ונ"לחפר,

 עליכם יתמיך 3טרס ונו' יחשך 3טרס ופ"רוו6, 6קספ6רד 3לי מסו"
 לכס סוזלוחו תפריס סם וילקוט 31תדרן כ13"ס, דברי עליכס יחסך 3טרס תורס,ך3ר'
 כר. 3כי "ן6 מסריס su נ"נור מעט "ותם על , מס ג"תר ו3נוקינוס , ג613קוודרכי
 "קסכ6רד 3כ.' יוקגס. לקול מתעתם hih)ע(

 ופקרת"
 "ותו ווקנ6'ן )וקגס 6ל6 סכום,,

3ע"
 , תורס ד3ר' לקול סלעו ל6 "יכס וגונדרן מלכס,

 ווקנס h~h )13"0 דהרי לקול זל"

 רת( ירוויס בילקוט גס סו" וכן , 3ע"( "ותו נוקגי"יס סס.ו סווקג0 לקול"ל"
 רפ""
. 

 ומס ופ6רו)bnDph ,6~7 מכ"י חסר סןוויס, qtvn, עד חכתן , יקני"סו כדכתינ)עא(
 עחיחח" 3סז יוונך חלפת", 3ן 6ר'י )עב( . 0ות'ס תעש 6עע,כ ,קגוסח6

 סיחן ד"יכס
 DPn" נירומלוו' וגנגס רפ"ק, רוו( 'רוז'ס 31'לקוטל'ד,

 כג1, עיד )עג( ס"ס. ס11 פיד
 ככ"י 36ל מס,כ"סינתדרן

 פ6רוו"
 נטעות 6קספ"רד וככ"י נ""', טס ע11 סס, ונירומלווי

עזי
 סכתן , מס ערס נקרנן ועיין , שם וזלת טס תן ועמס סתעת.ק טעם נשי, מס
 יכ1ליס ס'ו ל6 ווזלח נפרית סס תסיסיופכי

 פעוי
 מסו" נ6ויר

 DPU יל ודנרים , ע"כ
0ס,

 וננסור"
 ניסודס, vh ענר ל6 כנס נ"נ "1)ור 'סורס ר' 6'ת6, ע"נ קת"ס כנת

 כגוסתח עוף ענר ל" סג"לגרור
 ספסיקת"

 גת3טל מל" לוגלגו כ' וסווךרס, וסירומלתי
 מגני רנ6 נ'( "' )נתריס והפזרן hlnc-~ כווו ננץ נלזת שנון וווירוסל,ס חיסודססימונ

~Phסי" וו6חי o'c)hl תיס1דס oScht Sv סן3י וזן גוערו 6סר ספליטס ס'סוד'ס SP1 
 ונגלות סגנל1 סס על 0סליט0 33ל, מל 0ן3י וין 3ירומליס גס"רו 6ור ופירמ"יירווליס,
 וסי" , ג"3 3גיווטרי6 3סווס גוסץ 3וודרס , k-WCJ ועד נער(,וגל.

 סתניסימ "חד מוספת
'ff'p
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קיר ירפיהודברי
 בבבל, תמרים נסעי , לבבל ישמשל שנלו ער , שנה לארבעים קודם חנינא אשך)עה(

 הלשון את מינלת שהיא המהיקה אחרי )עו( להזמין ישראל שהיולפי
 ומלח גפרית בה נתקיים 'שנים שבע , יוחאי בן שטעון ר. בשם תני )עז(לתורה,
 שבוע )עה( לרבים ברית ודגביר שם על אבן, כ"מ ,דברים ארצה כלשריפה
 ממליוה, מטליות )פ( עושין היו מה )עם(ושבהן ]כותים[ כקו( ט' )דניאלאחת,

 . נשרפת והיא כאן זורעין נשרפת, והיא כאן אותה זורעיןוהיו
 ולטה , פירזה עושה שהיא ישראל ארץ הצומה כסה , יראה בא זעירא א"ר)פא(

 והרינא אותה, סזבלין שהן אס" אר אמוראין תרין פירות, עושההיא
 דלרע וטה לרע נחית דלעיל פה סאה דמערי כהרין )פב( עפרה את הופכיןאטר
 נקעתא כחרא ודרי )פד( קדים דהוה נש בר בחד הוה עובדא נפם( לעיל,סליק

 זרעא: ואוקיד 1פו( יקירא עפרא ונפיק סיכתיה ועמוק )פה(דכאל,
א,ר

 והקונים,הערות

 נתר"עפ"
  נסתם , סתוס' חכתי [סוכתנו ותרת'ן" תתמין 3ניתטר'6 "3סווס [ס [נח

נניתטר'"
 "סתכת6 ,

 נעלתי
 נל6 לן גהק" דנ"3 ס'6

 , עכ"ל נקוגטרס כדפי גיווטרי"
 [וויולות ספק "'ן1"5ל'

 "ננ'ווטר'"
 וער , תניס k-ehn  נניור6 מן ח'נונ'ח פוספס נ"נ"

 נניתטרי6 נסתס סגי' ocונס htu, נ"ר יוווי 3גתר6 גס לבלס סוס סוו6וור כ'ל16ון
 נסתס  רן"יטס יכתננ"3,

 תפורם bSc 3~ס, לכי תרסוחס עכ"ל, ותרין  חווטין 3גיווטריי
 כ"ס כו', סווחיתס לחרי )עו( סס. תענית ו3'רו:לעי  סס עיכס 13זדרט תונףסנייך, 6"י )עה( סנוורך. רירי ופ" טוי ן63 סנוורי, כן סיס ל6 רעי כלפגי nhr 5'ו 3גתר6,סוף

 3[ס רתק ערך נערוך ותה"  ים3ירושלתי
 ממוכס סלמון [ס איכסינווירם 1 כפסיקת"

 פרק'ס 33' פרק. תענית ו:'רוןלנוי ת("ל "תרו , [כתג פנ'י סיד ח"ס עעיס 3וו6ורותו63
 , רנת' ד"'כס פחיתת6וסך

 עכ"ל. לתורס סל[ון נורנלת ווח'קס , ירסיסו דד3י' ונפסיקת"
 רווו 'רסיס ,מלקוט , יסודם א"ר תגי ופ"ר)ו6, "קס""רד 3כ"' , ר[3"י 3[מ תנ'לעז(
 u~s כל"יס 3ירו[לנוי וגסס 'ודן, ""ר "יכס וני,דרםרפ"ק,

 סוי
 כחומית וירו[לווי ס'נ,

 [ס וגס ס"ס, סוףפ'"3
 סס"ד שרפת, 6"י נענית[גיס מנע יסודס ר, oc3 תנ' מנוסת"

 נ[רפח, וסיקס nySun תטליות עוסיג( סיו ווס [נס כותים "תר, P13C לר3יס נריחוסנ3יר
 סתדלס "ו סתעחיק נירגנת מנ:ונוט ספק וקין ס(ס סת"וור מסר סס תעגיתונירו[לח'

 h"'PI ר' תקרור סל6כי
 ס3"

 סל(ס יסירס ר' ונ"רר "ת ע(3 (ס ולנוס , [ס ידנו "תריו
 63"י ותלת נפריח נתקי'))ס ן)'ס [3ע "1)ור יוס' ר' 6'(, ))"ד יוניך ונגוור6 ד3ר. 3ל'על
 וכתיג "חר [3וע לרמסנרית וסנפיר סכ" כחן 1 נרית כרית "ת"ס דר"' טען*וו"'
 רתז דגי"ל ונילקוט , נרן"'ע'[ כי' "3ותס "לסי ס' גרית "ת 3rp' 6ןר על ויתרוסתס
 ס"1"לץ

 ס3'"
 נוברר

 סנוור"
 יגיע .נעת( [)יס. ותנע)ו"1ת cEc נטעות ונורם ווי1וו",

 ~hnlh נכ"י מסי" כווו אסן כות'ס [נ"ל תקנת' 1 [נסן כות'ס נעם( . "תד נ"ל"תע,
 שים )וטליוח ערך וכערוך oc, דניה ונילקיט "'כס ונתדר[ oc וכת131ת כ65'סוירו[לתי

מעסיקת"
 , עונין סיו ווט [3ס (olnr 6קסע"רך, 31כ"' ,

(Isffi 
 תטלי1ת )פ( , בזחים תחת כוהים

 כתו )מרכת וס.תס חסרנוטלייך,
 "קספ"רך 3ל' [סו"

 ופ"רוו"
 (' ירסיסו, דד3רי ונפסיקח"[ ךניל 31כסוק 1("ל סכסיקת", 3טס ווטליות ערךנערוך ח31" וכן ומרוןלווי.

 תטל'ות ת)ו5יות עסין 0יו ווס כותיס , ומלח נכרית 3""' נחקייסמגיס
 וסי"

 (ורעין נדרכת
 סני [ס "'כס ונוגדר[ תטלניות, [ס דנ."ל ונלקיט עכ"פ חתיכית מטליות 'וע' , כו'כין

 תטנית  3ירוסלתי לסלא יטירי, פיר ךפא( . לכולת גי'  וסיע מטליות ווטליית rplh(ורע'ן
,DC

 '31פתיתת"
 3ירוםלתי ס"ס, דנוערי כסיין )פב( [ס.' דני"ל וילקוט [ס, ד"יכס

 תעניתסס נירו[לווי תע"סוס, עונדך )פג( נ'. ער ערך ערוך ועיין (ס, nDPונעדרן
 כח.-" ודרי )פד( [ס. ונ"ל ו3ילקיט מס, yh-~ונתדר[

 נמד"דרי פגרנו" 31כיי יכ"ל, 3קעת6
 נקעת" 703" ורדי וג'ל נטעות 31מג'סס "(3'ל, נקעת

 6100 כתו דארבל,

 "ך סס,3'רומלתי
 שקו"

 נטעות "ך 6קספ"רד, 3כ"' ,.נכין ונ"רר ונרע, ןס סג4 ורד,
 רדי, ופ" "ר3ל, 3'ת כלוקוס ער3",, 3ית וטעית ג"כ "יכס 31תדרן רד'. פוקוסרד'

 כרכית 3ירומל)וי וכן ט3ר.ס, לנ,:ון Arbel מעיר סי6 וירכל רוי, תר[תרימס,.תרגס
 ר5ר3ן, לין רינריי  נעעפ כ"3, ערעור סיט ומעדרר "רנו, נקעת , סש6גך6

~rs'JI ועש'
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 ירמיהודברי

 סאות ושסנה מהורין, דנים מיני מאות שבע אבהו, פר' בריה חנינא ר'א)פז(
 לבבל, ישראל עם נלו כולן ממפר, אין ולעופוה מהורין, חנביןמיני

 ודגים , שיבומא האספנין )כח( הנקףא הרג 0ן חוץ , עמרם כולם חזרווכהיחזרו
 : הזרו התהום ודרך , גלו התהום ררך אסר יוסי בש"ר הונא ר' גלוהיאך
 לכרוב, מכרוב שכינה, נסעה מסעות עשר )צא( יה, רם נצ( ירמיה ר'א)פס(

 רקד0וני, לשער ומכרובים לכרובים, הבית וממפתן , הבית לטפתןוטכרוב
 ומחוסה )צג( להומה ומגג , לננ ומסובה , למזבח ומהצר )צב( לחצר, הקרטוניויצטער
 רברוב מעל נעלה ישראל אלהי ,זל( וכבוד , לכרוב מכרוב הזתים להר ומעירלעיר,
 הבית, למפתן מכרוב נ'(, ט' )יחזקאל השני הכרוב על לצה( עליו היה )אשר()צק
 לכרובים הבית וממפתן )צו( ד'(, י' )שם הבית מפחן על הכרוב מעל "' כבורוירם
 ואיפשר )צז( , י"ח( שם )שם הכרובים על ויעמוד הבית ספחן מעל ה' כבורויצא

כן
 ותקונים.הערות

 ונילקוט "רגל, נקעת מלפניו נפקוס נטופם, כקעת סידרר 3סס 'b'ik רע"6, רח(ירסיס
 ננקעת" קקי דמוי לנכון )6)ורינחל

 ככתור ועיין נסד6' "ודרי סגולות שסריס ד"ר3ל,
 סיכתיס, וערוק )פה( קג"6. גד וזלין ונערך ע"נ ק"ג גד סקרן ותנו"ות פ"6ןופרת
 ונוודרס , סיכחיס צ"ל , סינתיס וענוק נטעות 6קספ6רד גכ" 36ל מס, דגי"ל נילקוטכ"ס
 יתד סו" סיכחיס וזלת וסור6ח יד'ס, וכנן סס ונירו"לווי "ס.כתיס, ידיס qpn1"יכס

 [רע6, הוקיד )פו( . ט' סך ערך ערוך ועיין וסיכך, תרגומיו לך תסיס ויתדסנותרימס;'

 סוו"כ וכי' , דרעיס סני' סס "'כס ניודרמ "גל , ס[רע ומרפס קלע 3על פי מס,נירוסלווי
 סס, תענית 3ירוםל)וי תו63 תניניך, ""ר )פז([רועו.

 ונסוי
 ונילקוט רנתי דליכם פת'תתת

 גס ופתרת", "קספ"רי נכ'י שנגס ס"ת סתלס ס6ספלין, )פח( רפ"ק. ר)ו(ירתיס
bS'סוועתיקיס, "תר מוספת ס" פס כי מסק 6ין 361לי , סס וילקוט "יכר( ווודרס מרוסלוו 
 ס6יספנין )D"S,rn תון תזרו כולן 'ותק 6"ר "ר"' 1 ע"נ( ק)ו"ס למנת נגלי גתר6עפ"י
 תלת על נגדו סנינ סנועתיק לכןש"כ,

 סנוט"
 קולים תלת נסנוט 61ת'כ האספנין' לקולים

 Dhk~(I קוליים וסוך סנוטך סו6 סכחנ ו', נור ערך ערוך וע"ן ס"סכ)ין, וולת רקונתאר
 6ספנין ערך ונערוך ת"ג, ע'ו הכבירין 3פ" ג"ון ס6' רנתו כן מכתנ ראיתי וכן ,ש"כ
 נלסון וסתו לספ6ניען( פותפע1118 סיספליי6 סנתעיתות דג  סימוכין,  סולייס פף 11"לכתג
 סינוט" סקודס ונלהק "לסנו"ט,ערני

 סס, ווכמ'רץ לתסגס נפי' נסרתנ"ס ועיין עכ"ל,
 לו וקורין נתערג "55'נו תודע ח"ד רך ועורו דג ווין ס"ספנין, קוליסמכתנ

 , תיניס סני גתג6יס (ס מנסס כחג ע"3 ח' דף סירן תו65וח ונס' . סרע'נ וכ'כעכ"ל 6לסנוט"
 סו6ס6תד

 מנקר"
 קיטלי" נספח

 ס"6 דעת )סו" ט"גיג5
 מסג'"

 כת[יר נדול blk~1 סערון(
 וסוף ח"ד רך דג סו6 6' וווין ימ13ט", bp~n חזיר strP חוורו (ס ועל כ(', סרנםוסזון
 סנקר6 סו6 סטע"ר סדנ כת3 סרח"ל וסרי עכ"ל, גילוח תאכל ס6סכניןתביס

 נילקיט תו63 ירסיס, י"6 )פט( hf'vr. סערם ~rlh תילזות ס' עין נידו, סו6וטעות שוט"
 פסיקת" וסנ'ין רנ", רת[ירתיס

 מילקוט 6קספ6רד, נכ"י כ'ס ים, רם )צ( סס. חסר
ocנסס 'רווים ערך נערוך גס סו* וכן , 'ס ירס 

 מפסיקת"
 וג"ח , נטעות יחד ונכלם ,

 סריתס יס, רס תסעות( עמר )ר"ל עורס יי ירתיס, תלת נוטריקון דרס כי יה,רם
 , עסרס י' ירסיס "תר דגר פ"רר". נכף נרתת סו6 וכן ללוקוס, וותקוס ענווסססכינס

 כ"ס סינון רנתי ד"יכס נפתיתת תונף תסעוח, עפר נצא( כו'. ניסעות 1CP יסרס
 סל"ד יר") 31"3ות h'v ל"6 ר"מ D~c3 6נל כ13ד, 6לסיכס לסי תנו פתח יוחנן ר'ד'ס

 hnlbnl "קספ"רד נכ"י כ"ס 1 לחומס ו)וגנ לגג ונוסת PJrns נחגר )צב( . נוסתםסנוסח6
 סנו(3ק ונון ליואח סננ וזן לגג סקנר נון מסי לכס נעדרן 36ל סס, ובילקוט ססונננל'

 סגולות פתי נתנוטו סןיתיס לסר וווחי)וס סג" פארת" מכ"י .לעיר, ותטוווס יג( .לחוווס
 Ph"( כ)ר"ס , ס(יתיס לסר ווועיר לעיר, וכקוקס S'b1 סוועתיק, נסנגת ונעיר",לעיר
 סכר31 על )צה( . נתקרנו "יגנס כי ססגרת', "סר תלת לסר, )?ד( סכתוניס.נר"יות
 סססגרת' מתלות נס נתקרא מסוף כחו סנית נופחן "ל 1ג"ל "קספ"רן, 3כ"' וכ"מ ,מסני
 ווכרונ סכרונ, יועל כנוד'ס' וירס דכת'נ לכרונ נ)כרונ סג" בכס ונתורן. נקרץלית6
 ספית. נפתן 11SD Sb סיס 6מר סכר31 עעל געלם ימר6ל קלסי יכנוד .דכתינ סניתלנפתן
 פ6רוו" נכ'י תסר (ס כל ס' כנוד וינץ , כו' סנית ותנופתן)צו(

 b)fl כן איפסר נצז( .
כ13ד
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קפיר ירמיהודברי
 המלמין יוצא שהיה למלך ר'ומה הדבר למה משל משלו )צח( ה' כבהו ויצאק
 פלמין שלם הוי ביתי שלם הוי ואוסר בעמורים, ומגפף בכחלים מנשק והיהשלו
 הוי ואומר בעמודים,ומגפפת בכתלים, השכינה מנשקת היתה כך )צם( ,שלי
 את הכרובים וישאו הקדמוני, לשער פכרובים רירי, פלמין שלם הוי ביתישלם

 והחצר להצר, רקדמוני משער ', י"מ( שם )שם לעיניהם הארץ מן )ק( וירומוכנפיהם
 על נצב ה' את ראיתי לסזבה, ההצר טן , ד'( שם )שם ה' כבור נוגה אתמלאה
 ?r ם'( כ"א לפשלי גג פנתעל לשבה מוב לגג המזבח מן א'(, ם' )עמוםרמזנה
 לעיר, חומה מן ז'(, ז' )עכיס אנך חוסת על )קא( נצב ה" והנה לחומה,הנם

~S1p 'פעל ה' כבוד ויעל הזיתים, לוש העיר מן ם'(, ו' )מיכה אקרא לעיר )קב(ה 
 שגיס ומטרה שלש )קנ( יונרק יו"ר , כ"ג( י"א )יחזקאל ההר )ראש( על ויעמר העירתוך

 אלכה )קה( ואומרת )קר( פעמים מ וטכרזה , הזת*ם ברר שרויה שכינה עשתהומחצה,
 . ט"ו( ול )הושע ישחרננילהם בצר יאשמו אשר עד רואשון מקוטי אלואשובה
 טתרוממה )קז( שביסיו ירמיה ד"א , ארימון בהתיק נעשה שביטיו ייםיה, ר"א)קו(

 השבם מאותו סימק בר א"ר )קח( א'(, א' לירמיה הלקיהו בן , הריןמרת
 נהמני בר שמואל איר )קי( , ל'( יפח )בטרבר ונחלתך חלקך אני )קם( בושכתוב

ארבעה

 ותקרניט.הערות

 נריכ6 סף ל6 601 ס' כון רג6 [ס, ומלקוט וכתדרי ופ"רח6 "קספ6רד נכס 0',כני
 רוו( יחזקאל נילקוט וכן , [ס נילקוט תונק ת[ל1))[ל, )צח( ס'. ככוך וינן 6ל6לעייר,
 hw~hD 3כ" קמר 7'7', פלט'ן עי סמכינס, מגהקת סיתם כך )צם( ספמ'קת". 3[ס["נ
~fft3ל סם, מלקוט ונס6קספ6רך נכ"י כ"ס לעיגיסס, סירן זון נק( . סוועתיק ענגת" 

 גוס 3וודר0 ו 6נך תועת על לעיני./)קא( נ"וור3עקר6
 נוסי

 ע"כ, סיכון" 3"ר יסורס ~nff 6גך 0ס סגני ס' 1י6וור 6גך וונין ולתת תכעיס סגסדרין(ס 6י 4ד'6 סקס 1wbn סס
 גס or ונלכד , פס סתד31רסעכין עם )161תס וות3רת לו ו"ק ס61 (ר (וזורת 6[רתלכד
 דעתי לכן לנור, תם פיר[ ול6 3ש-1 סגר כי כלל, ODU לו 6ין סיפון 3"ר 6ר"יססיוס
 לידי bnh1 סובל 6תר "נך, וזלת פס 3ר16ת1 6[ר סיPlu 6-~ תלכיד מוספת כיטטס

 3סזית"
 נולת"
 סל נדולס סנסדרי (ס 6לך ,סל'ג רי[ וווזיר סוודר[ דגרי לו וסעחיק ,

Sb1Pתבתר [ס נתחיל קלס סדנריס ולתר 6גך, 0ס סנני ס' ו'6)ור 6נך זינין [סיו 
 6ר"י כי וח[נ 3ר61ס תגס ס(ס, סתלע)ר o51b , סינון נ"ר יסודס 6'ר 0ו6 ורפייתו6תר,
 16 וסו)עתיק , יעת נגלי 6לי1 ויקרטעו י סעחיק 706 סנו6ו)ר לסיס וווסנ מיווון3"ר

 תועם סו6 נס סלך 6חרע, 06רמתדפיס
 וסני"

 פיוס מספר תוך Sh סקס ס))6תר 6ת
 6קספ6רד 3לי עירס, [לס )קנ( יקרך. נ"ל "קר6, לעיר )קב(סוס.

 ופ"רוו"
 וננ)ןר0

 61ווורח )קר( ווותגס. תגיס סלי סנ' רגנו רז)( ירעים ונילקוט 0ס רנתי "'כסנפתיקת
 )ירסיס וז[ו3וחיכס ברפססונניס נכיס [131 1614))רת סאלס סדנריס ג[נוטו פס6לכס,

 מתעתיק דלג כי כף, 6לכסי16))רת נ"רר פורחת ס[כיגס סחחילס חזרו 0ל6 וכיון כ34(נ'
 1וודר[ ופ6רוו6 6קספ6רד ככ"י נקווה  -b~k  ולו  סיריי 161תרת עד סר6[ון ובוחרתחן

 'קווו 6[ר עד תקותי % קונס 6לך נ"ל וגו', c31ch1 6לכס )כ4ה( סס. וילקוט6יכ0
 ו3ר6[ , [ס כילקוט ווונג לרינון, כן, ירסיסו ד"6 יקו( ייתרנני. למס נגר פגיונקפו
 סנה 'רעים ערך ונעריך 6'רתי5ס, ירו[ליס נעכס ככיתיו ירוויס [ווו נקרב וליוםקס"ר,
 קורין רווני 3ל0ון , [ד0 פי' ניסת"ק-י,יריתין )ערס [ניתק ירתיע ר6 ח'ל, ספסיקת%6ת

 13 [כתוך ס[נט וו16תו "ר"י תלקיטו 13 ן "( ת"ו ]ירסיס .תקר[ 0דס ניון וכתיג6יריוון

 לסייס 30 ו"ק"כ 6'ריתון נולת לפרע סע"וור P~nha מפסיק , עכ"ל תחלתך חלקך6)י
 קיוויי ירוויח ד"" נערוך וחסר ספסיקת6דנר'

  לסתלס כוון ומעריך , מזק ווסת )תרויוו)י(
 מתתס, חר3ס פ" שטא84ש כל"י פי' 6ר'))6 נערך סתוספ' כו)"0 וסנכ1ן 8טומי!%,טרוניית
 תל[ון.רוס. ירת'ס דרס נחרותו)ס, )קז( 6רי%". מיתית תתלם ירסיסו 3ססיקת6 פסודרתו
 , ופיזרת" 6קספ6רד נקי6100 )כווו סייגון, 3"ר עדן 6"ר 5"ל , סייגון 3ר 6"רלקח(
 הירסיס וסכתס , חלק תלטון חלקית דר[ חלקך, 6ני )קם( ירתיס. ערך ונערוך 0ס31לקוט

 סיס. כסן ירוויס נבזור לבסרן וס וויקרא ונחלתך חלקך 6ני 13 דכתינ ~U3rk ))16תו63
 יע(סוז הרס וכילקוט סס 'רעים נילקוט עוג" "ר30"נ,נ9(

 תסע"
 סעסיקת6. נסס
עע0פחת
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 1רמ*ה1רנרי

 יחזקאל ואוריה פנחס , הן ואלו נכוייה, 0משפהת )קיא( באים שהן דןארבעה
 לו אמרו ישראל, את לייחס פטתמ שבא בשעה מוצא את )קיב( פנחסוירמיה,

 ואלעזר שנ' פומיאל של, לבתו לא נשוי, היה לסי אביו אלעזר לייחסנו, באאת
 כיה(, ו' )שמות פנחס את לו ותלד לאשה לו פומיאל טבנות לו לקח אדיןבן
 וכיין לע"ז, פטמים פפטם שהיה פוטיאל, שמו נקרא ולמה )קיג( לייחסנו באואת
 הכהן ארון בן אלעזר בן פנחס מייחסו התחיל בו, מזלזלין שהיו הקב"השראה
 סזלזלין ישראל היו אוריה קנאי, בן קנאי )קיד( , כהן בן כהן י"א(, כ"הובטדבר
 אוריהו י בשם מתנבא היה אוריה וגם )קטו( , הוא נבעוני לא ואומריםאחריו
 ובארות והכפירה גבעון ועריהם וכתיב , כ'( ל"ו )ירמיה היערים סק-ית ש0עיהובן

 נאמנים ערים לי ואונייה , לייחסו דבתוב וצריך , י"ז( מ' )יהושע יעריםוקלית
 לא ואומרים אחריו, 0ולזלין ישראל היו יחזקאל (, ב' ח' )ישעיה הכהן אוריהאת
 אל ה' דבר היה היה לייחסוי הכתוב וצריך הוא, הזונה רהב של בניהמבני

 ואומרים אחריו, 0זלזלין ישראל היו ירמיהו ג'(, א' )יהוקאל הכהן בוזי בןיחזקאל
 בן )קמז( ירמיהו דברי לייחסו הכתוב וצריך הוא, הזונה רחב של בניו סבנילא

 : א'( א' )ירמיההלקיהו
 ביטי בנדנים, ושמי עשוק ירמיה אטר ברכיה, א"ר א'( א' )ירמיה שהמםסן

 כ"ב( כ"ט )ירמיה קללה מהם ולוקח ובימי, כיר(, ו' )בפרבר וי יברכךמשה
 ביטי ב'( ט"ו )ירמיה למות למות אשר ובימי , שם( נבמרבר וישסרך , משהבימי
 כמתי הושיבני במחשכים , ובימי כ"ה(, שם ובמקבר אליך פניו ה' יארמשה,
 לבם אתן לא אשר ובימי, שם(, )בטרבר ויחנך סשה בימי ו'(, נ' )איכהעולם
 כ"ו(, שם )במרבר שלום לך וישם משה, בימי )קיז( י"ג(, י"ו )ירמיהוחנינה
 הרהטים ואת החסר את י נאום הזה העם סאת עלוטי את אספתי כי ,ובימי

 , ( ה' י"ו)ירמיה
 בנימין מה בארץ, בנימין של חלקו ניתן )קיח( א'(, א' )ירמיה בנימיןבארץ
 בנימין שנולד עד שבטים י"ב מעמיד שהוא אבינו יעקב נתברך )קים( לא'

 היסים בל בנימין מה או , ירמיה שאסר עד נבואתן נהבררה לא הנביאים מכלכך
 חרבה, לא ירושלים בתוך ירמיהו שהיה ימים כל כך יזח(, לזה )בראשיהמתה כי נפשה בצאת ויהי הה"ד מתה, מטנה שיצא וכיון מתה, ,לא אסו הסעישהיה

וכיון

 ותקונים.הערות
 סניה טט ערך. 31ערוך , נכריס ירסיס 31'לקוט "קספ"רי נכ"י גנויי, תתיפתת)קיא(
3;ס

 ספסיקת"
 31י5קוט , (ot1U סנ" ~hnlh נכי ,כן . פחותת תיפחס ;ס ופת , )טויס

 "ת )קיב( . טויס ;סתורס
 תו5"

 . ע"3 ס"3 סגסדרין כנלי עיין , פנחס י3" 3;עס
 ולויסנקינ(

 נקר"
 ועחן זס (unc ופ"רוו6 "קספ6רד ונכדי פ'( סיף נן))"ר כ"ס כיוו,

 ועיין לע"ז, ענליס ;פ'טס יתרו וס פיט'"ל נ"נדס ויפר; כח3 טס ורפ"י DC,סנסדרין
 :יס "וריס ונס )קטו( . סס ס)י(דרין רשי עיין קג6י, )קיד( ע"נ. ק"ט 3"נעוד

 )ות:3"
  חס  ילעיסו, 3ן )קמז( נתקרהכנתיב

 ק
 ת;: פתי )קיז( 1ג1' יס יון יקרץ ן

 וגיתן סג'ס, rp גוי 31יווי, "5יך, פניו ס' 'hc וגסס גיתי וס, לפגי חסר ;5וס, 5ךומס
  יפי  יוק( 1.3)י וכ5"5 שונן כ"כ סקרון 6קספ6רד נכ"י 536 פ"רת5, נכ"ילנכון

 ס.
 פליי

'T?h,'31'ת[ גסס, ניניי תניס, ע( גוי OP1 לך ]גיחן )קיה( וני'. לספחי כי , ימיני מוס 
 וג'ל D'U, ונכנס "קספ6רר, וגכ" רג"ת רנו( ירסיס אלקוט כ"ס 63רן, נניתין י5תלקו
 ירסיס 3י5קיט"3ל וס"רע" "קספ"רד ככ"י נס כ'ס ,עקב, גתנרך )קיט( נכווין. r~?hJ ירוויס י5 ק5קויתן

 סגיסחי
 מנוסת" וסו" יעקב גתנרר

 נח3ררס ל" למו"ס כנר"ס , סגכונס
 ;' רת( ירסיס בילקוט . פולתני "וזר ;ירסיס סי" י)קכ(נני6חן.

 סני"
 ידל "תר דרו;

 לית" "ולס ספסיקת", 3סס ס(ססכתו3
 לפג'ג1

 כנסיקת"
, 

 וגתנ"
 1753 סג.1ן לחקן ור"וי סדנאות, דע;רת "'ססק6 פכ'" רנתי 3פס'קח5

 סוגרי סזס וסנ.ון רנת" "פסיקת"

תוע"
 חג' עת ילקוט, סגלגלת ונססיקת5 וז"ל פליס.;:תנ עעיס תתור SPJ סר3 6ת

 לכ סט6 עכ'5. שוס, עימס 5"תר לסט יחןס',
 כפסיקת"

 נעקוש
 עמיקת"

 ר3ימ.
יינדתגי
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קפז ירמיהורבצי
 ז'( כ' )ירמיה ואמת ה' פיתתני אמך, שירסיהו הוא )קכ( הרבה, ממנה שיצאוכיון
 ה', לי אטר אתמול ותרבתנה, נבה מן )קכב( אונקתני ואישתרלית שילרתני)קכא(
 , ז'( ל"ב )ירמיה ff~' את לך קנה לאמר אליך בא דודך שלם בן חנטאלהנה

 ירמיה אף השבטים לכל אהרון בנימין מה או ז'( כ' )שם ותוכל חזקתניועכשיו
 ור' אלעזר ר' וטלאכי, זכריה חני אחריו נתנבאו כבר לא הנביאים, לכלאחרון
 ומלאכי זכריה חני ביד בירו סקורה הנבואה היהה כבר )קכג( נהמני ברשמואל

 והתמו הוכחות כדברי פתחו הנביאים כל אוסר, אלעזר ' ר' , יוחנן ור' אלעזרר'
 א"ר )קכה( ס"ה(, נ"א )ירמיה תקום ולא בבל תשקע ה - כ ואמרת , נחמות בדברי)קבר(
 חורבן על ומתנבא הוזר ירטיהו שהיה ולמי , התם נחסות בדברי הוא גםיוהנן
 ירסיהו רברי הנה ער ה'ץ חתם, דמקדש בית בחורבן עוד יכול המקדש,בית
 והא תוכחות, ביברי חתם לא וישעיה תהם, מחריבי במפולת )קכו( , שם()שם
 כתיב והא נקכז( דעסיק, הוא בנוים כ"ג(, ס"1 )ישעיה בשר לכל דראון והיוכתיב
 : מאמתנו מאס אם כי תחת השיבנו , כ"א( ה' )איכה מאמתנו מאס אםכי
 אם ב'( א' )ירמיה יהודה מלך אסון בן יאשי"ו בימי אליו ה' דבר היהאשר

 עוברים, דבריו אף עובר, ירסיהו וטה ירטיהו, רברי לאו ואם , ה' דברזכיתם
 וקישים: חיים רבריו אף וקים, חי ה'מה
 )קכט(עלה אבין א"ר )קכח( נ'(, א' )ירמיה וגו' יאשיהו בן יהויקים בימירייקי

 הרציע, נבוכדנאצר זו אריה, עלה אריאל, את והחריב אריה, בפזלאריה
 גלות.ירושלם ,ד אריה, בטזל )קל( 1 ז'( ד' )ירמיה טסבכו אריה עלה ביהדכתיב
 דוד הנה קרית אריאל אריאל הוי אריאל, והחריב ל( א' ,ירמיה דוקמישימהרש
 זה אריה יבא , אריאל ויבנה אריה בטזל אייה שיבא טנת על א'(, כ"ת)ישעיה
 והפכתי אריה, במזל ח'(, ג' )עמוס יירא לא מי שאג אריה ביה דכתיבהקב"ה
 בונה , אריאל ויבנה , י"ג( ל"א )ירמיה סינונם ושסהתים ינהמתים לששוןאבלם

 : ב'( קם"ז )תהלים יכנס ישראל נדחי ה'ירושלם

 ירמיהו. דברי פסקאתסלח

 ותקנונים.הערות
 כתורנכן )ע"ן 'SIC "רי יפחס כ' תרמס , 'טרלתני נ"ל מסתדקת, סליתם)קכא(
 31כ"' יד5(,ערך

 פוזרנו"
 נטעות סם ססגיס מוולס (ס ולעוגות מדלתני, נכונס סג'רס.

 ירסיס ונילקוט "קספ"רד ככ"י לנכון ונ"רר פס, מסו" כיוו ו"סתד5ת, SY51ו"סת5דת,
 גו וזן רנ"ח רוו( ירתיס נילחוט , ננס תן ,קכב( רג'ק.רוו(

 סיחם כנר )קכנ( . ניח"
 גחוע' 3ר Shtnc זרי סיתם, ג3ו"ס קיגרי "זוור "לעור רי , וכנ"ל חסר פקסנני"ס,
 כווו כוי סיתס כנר"וזר

 כסו"
 חסר פס )תוגות, 3דנרי )קכד( ופ"רוו". "קסכ"רד 3כ"'

 סלוועלס סכלן Sh מסרט סו" גי"תר, 'וחגן ור' נ"ל יוחנן, ""ה )קכה( תוכפות. נדנרי 1חתס תוכחות 3דנרי תפתק ירסיס וווקזז
 ר""

 onp, יותריני נחפילת )קכו( יומנן. ור'
 ת"סתנו, ת"וס עד חחס, 5" ויכעיס ויון נתוכתות, תתם 3יסת"ק נוחרי3' פ"רת"נכ'י
 )ונסר 3")ות כ"סר סןי3גו סעסוק ספעס VIP 5סכסיל גריך סיס ססיוס "חר כיתיגחס 3דנרי תתס hSc סכונם כו', סדיננו ת"סתנו, Dhn "ס כי כחת ים" לקכז( סם.חסר

 ווו5ת ""ר, סני' רנ"ט רוו( ירסיס נילקוט "3ין, ""ר )קכה( יתק'ק. וסיתנךנווסויס,
 סגחינ. לסין זל" געגעו, "נין בר' )וליגי ת"וור סו" "ריס, עלס )קכט( סס. חסרם"3יו
 . "גז "נחדס פס )וסף פ"רר" נכויי "ריס, ננוה)ק4(

*ייש*חפ44י

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



 י"ר. א ק םמ
שמעו.

 יונתן ור' עזריה ר' )ג( "(, ,iug- )איוב מעול ושדי מרשע לאלחלילה לי שסעו לבב אנשי לכן )ב( ה'(, ב' )ירמיה יעקב בית ה' דבר שמעך)א(
 בנים של ענותנותן ולא אבוה, של קפדנותן יצחק, רב בר שטואל בש"ר הניבר

 ל"ו( ל"א )בראשית וגו' בלבן וירב ליעקב ויהר )ד( מיעקב אבות, שלקפרנוהן
 )ש"א נפשי אח מבקש כי אביך לפני עוני ומה חמאתי וטה פשעי טה )ו(יהונתן לפני ויעמוד ויבא )ה( ברטה מניות דוד ויברה טרוד, בנים, של ענותנותןולא
 דר אים שבעולם בנוהג מימון א"ר )ז( י בפייוסו רמים שפיכוה מזכיר , ( א'נ'
 אפי' וזה קל, דבר אפי' בירו ימצא אפשר )ה( מביתו לצאת ועובר , חמיואצל
 סכל טצאת מה כלי כל את טעימת כי דויי בידו, נמצא לא סכין אפי'מחם,
 חטיך, את שהושבע בלשון בו חייך, הקב"ה א"ל ל"ז(, ל"א )בראשית ביתךכלי
 טה ה' אמר כה וגו' יעקב בית ה' דבר שמעו בניך, את מוכיח אני בלשוןבו

 : וה'( ד' שם )שם וגו' עול בי אבותיכםמצאו
 והפסיד, שוסע ה! שומעין ארבעה )מ( ל"נ(, א' )משלי במח ישכון ליושומע

 שומע ונשכר, שומע לא ויש והפסיד, שומע לא ויש ונשכר, שוסעויש
 י"ז( מ )בראשית אשתך לקול שסע" כי אמר ולאדם , היאשון אדם זהוהפליי
 אבינו זה ונשכר, שוסע . יש( שם )שם תשוב עפר ואל אתה עפר כי הפסיד,וטה

 לשבב אליה שמע ולא יוסף, זה ונשכר, שוטע ולא שם(, )שם זרע לך יק-אביצחק בי נשכר, ומה , י"ב( כ"א )שם .בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר כלאברהם,
 לכל המשביר הוא הארץ על השלים הוא ויוסף נשכר, וטה (, י' לקם )שםאצלה
 שומע לא ב'((, e~S' )שם יוסף את ה' ויהי )ס"א )י( ו'(, סרב )שם הארץעם

 הפסידו, ומה , ב"ו( ז' )ירמיה אזנם את הטו ולא אלי שמעו ולא , ישראל אלווהפסיד,
ואשר

 ותקונים.הערות
 נכויי 'נתק, ר3 3ר כו' ע(ריס ר' )ג( 335. 5נ;י לכן (ס"ס ס6רוו6 ככ"י ל33,"נכי lbS )ב( 363. תכעס מלסני דפורענות6 לתלתל טניס ונסעי, מפטורת סי6 רתעו)א(
bn~hר' נסס Shlnc סנוסת6 וכס , עע"ד 3"ר ותדרס גסנס ס(0 וסו)6תר נתוזן, 3ר 

 )6311 וכן יגחק, 3ר חגע6 ר' 3[ס לס ותני , כרון 3ר ינתק ור' חגי 3;זר ע(ריסרי
uyst3וילקוט ק"ל, רת( תורס Shtnc )נודרן )סגם וכן ויגל. תנקות6 ועזן קכ"ס, רח 
s~1WC

 טוי
 סייס ;ס 33'ר , ליעקב ויחר )ך( חגי. 3ר יונתן ור' (כריס ר' סג" וחס פכ"3

 תתיו, %פ פפיימ  ,Jpp  פייימ ונרי hSh  סם סי  מלעיס  ין %כוס  קיוי סנור "תתם
 תט6תי, ונוס tucn ווס )ו( . ויבתר 1'63 נ"ל , ויעתוד 1ע5 )ה( 3פסיקח5. 3כ5ןוכנ"ל
 3ר5ן ווקותו , מס 33"ר סיווון, 6"ר )ז( חטבתי. ותם עוני .)וס עסיתי חס נחוור3קר5
 ונ"ל tbnlhn 3כ"' וכיס ית65, לכיר 0ק( מנכון. וסול 36ות, קפדנוחן.סל סיי16)רלפר[
 ליסנופ סלי לו יפטר סני טס  ו33"ר "קסע6רד; 3כ" לכדון וכגיור ינבא, 6hSiכ;ר
 ווג6ת, ל6 ניגורך "תר סכין "פ" כב' 6ח )ו[[ת סכי 3רס 5תד, סכין 5פף vnh  כלילפי'
 אפילו וזן ס)ועתיק ודלג  UDPW יפי  ווס קל ד3ר .1Stnh סגולות תסריס 6קספ6רד31כ"י
 פירפת, נכלי 1DP  50פוי לוי 5"ר ער סוס סוו5ער  כל ן ס1נ)ע'ס 5רנע )ם( 6כ'ט.עד

 נלקוט 5ך ספסיקת6, 3סס רסק רוו( ירסיס  ו3ילעימ ל'3, רנו( תורס נילקוט1ת531
 חסר ליוסץ  פינרסס  לסכר נוס  ססיוס  גס ספעפיע, 3סגגפ  סכוי, וספמיר ערשריסון, יסמסיר  %ן  סר3רי0 כל  ולסכמו מרס"ר, ~ס יספסיר יוצע וו פיר,  פפפיל [סירסיס
  כילקוט ול5 33'ר לי ו5יללס  סוועפיעיס ייתר  סוספק  nhr עסד, 6ת ס' גיסי ס"6 )י( .סס
 (ו נוסחך גס , ט'( מערס עיין סנו6וור כל חסל פ6רוו6 )31כ"י , 6קספ6רד ככ"יול6
 5סת נמאס נטרם ע1ך סיס תס , ד uts ננר6ן'ת סו6 סוס סתקר5 כי נכעסאינס

וויק"ר  ופן עי י~,  סoc) 0 בליס סיוע ,hS סכתונ לנו ספר 5סר יוסף, על עיניםכוטיפר
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קיזשמעי
 כקנקל )יא( לנוף, האוזן לוי א"ר , ב'( ט"ו )שם לחרב לחרב ואשר למוח, לטותואשר
 מרגישים, וכולם תחתיו מעיק אתה , ~ים טלא כשהוא רקנקר,הזה מה )יב(לכלים,

 ל(: נ'ה )ישעיה נפשכם והחי שסעי אלי ולכו אזניכם רגעכן
 )שם ,אכלו חרב ומריתם הטאנו ואם האכלו הארע טוב ושסעתם האבי אם)יג(

 בדקליה סמוקא)טז( ערקא )סו( כהיך דיעקב לברתא טסכנותא יאי א"רעקיבאתחובה,
 חרום וכר שמה, בירה בירה, תירט כד )יז( גחמני בר שטואל א"ר חיור,רסוסיה
 ה' דבר שמעו )יט( שקה, בירה תיטוט'בירה, כר שטה, קיקלא קילא,)יח(

בית

 ותקונים.הערות

 :ן;גד :ך "ן:1;ין;י",י
 ב2:/ן?44י

 :212: "]::;הצע
 31כלס כקנק!, סג" .מפסיקת", 3סס סס"ד רוו( ונירוויס מת"", רוו( סוף יסעיסוניסקים

 ממי: ק,":ךיי4':ין :!; 5,:1 11 גדלו"מ: :י::;ןג:.הב:'יח"ע,עןש-ן:נל%4'ו
 :' ןנ:לג:ן4ם"שגגיעי%'גך:ע

 נ;.,:ש עג':;: ::: 2וי
nimpn'ס ט מעירו 5" סם, סקיי רנינו נפי) cnibn . 5( גי' כיס סקנק5 נוס , 

 "קספ6רך 3כ"כיר.
 וס"רוו"

 יסעיס, ulpSul סס דגריס ומלדרס "נ5 , סס ירסיס וניקוט

 "ה "יץ._*ןששיח"

- 

 );י ידןקע(, )"יי" י( "ייה
)19bDDph31 3" ייט;פך56כס יושו: ן: :מ:6 5:2 %ית, מ:מ" ךו"בס 
 מת"כ. וכ"כ ן תסונס עוסיס א( עעי, 5תס סמוא תרונין הכול 1נריכיס ועונינתסכנות
 תורנם, ווכ'סון נןוחק סס וסי' תורגם ערך נתעריך.ועיין

 כסנרי
 יערס לקורנך מיסודי

 סגי' י6ות' ס"וערר ערק;ספסןך:סיסונוי"ר ןשנ[ נכסרונם תרי3'ז מיהימ"

 ל"מ, 3פ, תקד בדמי נ"יס צי עבע::כ ינ.5יזכירוו:יו:קשמ:
 חרנוס כי נערפו ופל 3קד5יס, נ"spu 5'~, )טון ~hpnv. נתקוווסג"תר

 עורי
 קרל,

 0131 ט,, b'DID1 4מס דע5 פהנ עיירן , 6קי:ס:ג2
 3רס"

 ט : , ק
 ך

, 

 וסתוס' כו,, סופקם bt~sJ] ךנ"ל 3ר(6 כי tb11~ts עניותם י6ס "יגסי לתרי ען3ן ט'מניגס

 בע מ,,ו,גני 7:עג,ביעם :ן ןם:,4"לוי::ו::1:;י:נל
 כ"ס קיקל6, )יה( סתם. nhr 651 עכ5הגס "2י:,::י2::'גל"'ג,ק

 תירום; כד לתקן גריו ת'רוס 3ווקוסקנר"ך
 wc ך: סתלס "ת קק

 ק

6קספ"רד 50י %,. "ן ג: צרן, לוט'קודליהן"נני,,ק'שר'.ןך"קסן"ץ
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שמעו

 זה כשדים ארץ הן שמה, קיקלא , קיקלא תרום ובד ד'(, ב' )ירמיה יעקבבית
 שהיה למטרונא לוי א"ר )כא( היה. לא הלואי )כ( י"ר(, כ"ג )ישעיה היה לאתעם
 אומר היה עירוני שהיה זה מדינה, בן ואחר עירוני )נב( אהד , שושבנין שנילה
 בן שהיה וזה את, גינוסים )בג( בת ולא את, מובים בת לא נחומים, דברילה

 בה )כה( וכא את, עניים בת לא , קינמורין )כד( דברים לה אומר היהטרינה,
 ואומר לירושלים נכנס היה , טענתות עירוני שהיה ע"י ייטיה כנ את,סינופים
 עריבהא טיליא )כו( אילין יעקב, בית ה' דבר שמעו נחומים, של דבריםלושראל
 לישראל אומר היה מירושלים, טרינה בן שהיה ע"י ישעיה ברם , אבהתון עבדיןהוון

 עטורה עם אלהינו תורת האזינו מרום, קציני ה' דבר שסעו , קינטורין שלדברים
 אמון לוי א"ר )כז( אתץ. דמדום דעמא פלטאתא עמא מן לא "(, א')ישעיה
 לישראל, אומר היה מלך, של אחיו )כה( ישעיה שהיה ירי ועל , הוון אחיםואטציה

 : כ"ג( יזח )משלי עזות יענה ועשיר כד"א , קינטוריןדברים
 , מהן אחת את ואיבדה , הרסים שני לסלך שהכניסה ימטרונא ליי א"ר)כס(

 את ששמרת כאלו , זה אח שטרי המלך א"ל , עליו טצירהוהיתה
 ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל ואמרו סיני, הר על ישראל שעמרו כיון כך ,שניהן
 הקב'י:שמרו להם אטר העגל, את להם עשו נעשה, את איברו ז'(, כיר)שסות
 דבר שסעו הקב"ה א"ל , שמעו שלא וכיון שניהם, את שששיהם כאילו נשמע,את
 נבואה, דברי תשמעו שלא ער תורה דברי שמעו ירמיה, רברי תשמעו שלא ער ,ה'

 ער גל( תוכחות, דברי שמעו , תוכחות דברי תשסעו שלא ער נבואה, דברישמעו
 קרנא קל תשמעו שלא עי , קינטורין דבר שמעו , קינמורין דברי השמעושלא

 שמעו לארץ, בחוצה תשטעו לא אשר עד באוץ, שמעו מ"ו(, ג' וקניאלמשרוקיהא
 ישמעו נופיכם, השמעו שלא עד אזנים, שטעו מתים, תשמעו שלא ערחיים,
 ה': דבר שמעו ר'( ל"ז )יחזקאל היבשות דתצסות , גרמיכם ישטעון ררא עדגופיכם,
 כתף ישראל נעשו , פעמים לשמונה קרוב לוי, בן יהושע בשגר אחא ר')לא(

 טתוך (, י' א' )שמות לו נתחכמה הבה )לב( טעמא ומה בטצרים,אחת
כך

 ותקונים.הערות
 סוכם עיין סיס, btSo hS' )כ( 0פסיקת". 3;ס רס'ד רע( 'רת'ס וכילקוט"קספ5רד,

 לוי, ""ר )כא( מס. 31רס'י ע"3,נ'3
"3111 

 ספסיקת6. 3;ס רס"מ רוו( 'רוויס כילקוט
 נערוך קינטורין, )כד( . סתעדס ויחס וו[פחק 1עג'גס 01עש7 יסית חלס , נינוסיס)כב(
 sa: פי' כת3 וסתוסיד , כעס דגרי וס" ספסיקת6, 3[ס ס(ס סיו6תר ס3י6 קגתרערך
 סיגיפיס נ"ל , סיגופים 3ת )כה( [ס. ו3נווספ' קנטר ערך ערוך יעיין וסוופרס, סעוקןפע5

 לסגפך תר' נפן לעגות ,ננית"ל
 געת"
 ירסיס י3ילקוט סגופיו תווי תר' עני', ר"ת וכן ,

 ו' ותג'לס 3' י' סוטם 3["ס גס סו6 וכיס ויתגיס, "נוון לוי 6"ר נכי( נויו3;.סלמון ופיריו" "קספ6רד 31כ"י , געיוויס דנריס פי' ערינתb'Stn ,6 )כו( . סגיפיס נ"ל"פוייס,
 [ל לחיו )כח( סי. ot~h 1"ונניס "תון וויכוחינו, נליגו ווסורת k-r ד3ר לוי ר' לנורע34
 ליוטרוג", "רי5 )כט( "חיו. 3ן (SUוזלך,

 סו"
 סי ד3ר [זועו ד'6 ונ"ל [יגעו, ע5 "תר דר;

 כווו , כו'אר"ל
 _;סו"

 h'3o פכ'1 סיד ונ[וו"ר ספסיקת6, 3;ס רס"ן רת( 'רסיס כילקוט
Scnוירו[ "חר k-h) קגטורין, י3ר' [וזעו קנטורין, דגרי ח[וועו [ל6 עד )ל( . (ס על 

 חחס 1unc גח"ל תגוועו bSr עד , ;ס חסר נס ~bnlh. 3כ"י חסרות ס"לססוו15ת
 תענל1ת סוס נוו"יור ;ס חסרים 56ס סל[ גרוויכ1ן, הטעון דל" עד גופיכם, '[וזעוואחריו

~tnVnkl
 ר3 פיזרנו" 3כ'י "53 "קספ6רר, נכ"י וכ"ס bPh, ר' )לא( .

 סוג"
 h~h, ור'

 ע4" י"" ונסוטס יתיך, 5[ון [סוס קדרית לו נולת לו, ג~חכתס)לב(
 לו גתחכחס ס3ס

 [וז"ר נעדרן וכ"ס , 'Sb1C [ל להודיען ונתחכם נולי נר"ח חני" "'ר ליס, תנעי5סס
 ולכך 7Ph וכ"י[ 1Ph ככתץ bSh- סנונריס 6נל יטרלל נחתנו יל6 סיו6נור וכתת ,פ"6
 פס 1nbc ונוס , יחיד נלסון סו" [ס סלמון כל וכן 'ת"ד, נלסון 5ו נחתכונס מנס")זרו
 ניוקר" כי , O'PP9 למנוגסקריב

 נלסון י;ד"ל [נקרצו מעסיס, k-)1WtW יותר ין ;ס
 oh סקרן וזן ועלס ע5 סיס ווסוסק h~h ר3 "ל" סווגר"ס, "גל'ח"ד

 il)Wk וון סו"

גע, יתיר, נלסון יפרון וכן ירנס כן וכן סתנרחס. -sb עוסנ סם( (UID-~ ת("5 דרסת 5פיכי
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קיחשמעו
 ור' אבין ר' )לנ( (, ר9 נ' נשם מצרים סיר להצילו וארר ונאלם וקב"ה קצףכך
 )שה"ש וגו' הכרטים את נוטרה שמוני בי נחרו אמי בני כחיב , יונתן בשערהייא
 את נוטרה שאהא לי גרם מי רבש"ע הקב"ה לפני ישראל כנסת אמרה ו'(,א'

 הלות שתי טפרשת שאהא לי נרם סי נטרתי, לא שלי שכרמי קם עלהכרמים,
 הייתי סבורה ישראל, בארץ כתיקונה ארעע חלה רשרשתי שלא שם על ,בסוריא
 שאהא לי גרם סי , אחת על לא שכר מקבלת ואיני .שתים, על שכר מקבלתשאני
 ישראל, בץרץ כתיקונו א' יום שטרתי שלא עד , בסוריא טובים ימים שנימשסית
 אחת, על לא )לר( שכר מקבלת ואיני , שנים על שכר סקבלת שאני הייתיוסבורה

 כ"ה(: כ' )יחזקאל טובים לא חוקים להם נתתי אני גם עליהון קיי הוי יוחנןר'
 יה )לו( יצחק א'ד ה'(, ב' )ירמיה עול בי אבותיכם מצאו מה וי אמר כוץנלה(

 אבותיכם מצאו מה אוטר הכתוב עליו , לו ויצאו פהוח תורה ספרשמניח
 עול בי מצאו לא אבותיכם בני לישראל הקב"ה אמר )לז( טעלי, רחקו כי עו4בי

 עול, בי סצאתכ ואתם עול, בי מצא לא הראשון ארם עול, בי סצאתסואתם
 תאכל פלוני דבר לו ואטר , אצלו הרופא שנכנס לחולה דוטה, אדה"ר היהלמה
 אצלו, ק14ביו נכנסו לעצטו, מיתה נרם דנריו gy שעבר וכיון תאכל, לא פלוניורבר
 טיחה שנרטתי ושלום)לם( הס איל הדין מדת עליך עובי שרוופא תאסר אל )לח(א"ל

 שעברתי וכיון תאכל, לא פלו' ויבר אכול, פלוני דבר לי ואמר אותי מצוה הי' כךלעצמי
 היורות כל נכנסו , האילן מאותו אדה"ר שאכל כיון כך , לעצטי מיתה גרמתי דבריועל
 חסישלום א"ל הרין, מרת על.ך עובר שהקב"ה תאמר דו ואומרים ארה"ר,אצל

 ומעץ תאכל אכול הנן עץ מכל ואומר, אותי מצוה היה כך , לעצטי מיחהשנרכשי
 לא פרעה יגחן, שם )שם תמות טות מטנו אכלך ביום כי דכתיב , לעצמיטיחה הימהי דבריו על שעברהי וכיון י"ו(, ב' )בראשית ממנו תאכל לא ורע טובהדעה
 שהלך למלך דומה, פרעה היה למה )ם( עול, בי מצאתם ואתם עול, בימצא

 הסלך בא יסים לאחר , עברו אצל לו שהיה מה כל והפקיר ועמר , היםלמרינת
 לא אנא, תירך עבדא לא א"ל אצלך, שרפקדתי מה כל לי תן א"ל הים,מטרינת

טפקדת

 ותקונים.הערות
 למנוגס קרונ "תר לכן , כן קודרת סקודס רוק רק סתגרייס וו6וור "'גגו ר"ל דעתלסי

 תרקום, 6ל מ"פ שית ושנדרס ס"ט, פ"נ עיר31ין 3ירוסליני )מגס "נין, ר' נלנ(פעתיס.
 יוסי, 3ס"ר כטעונו פ,רוו5 ו3כ"' יושן, נסיר מייק ר' סג" "קספ"רך ככ"י נסו3סגיסס
 רוו( סוף Shrrnt כילקוט תונק גס ח"", ר' צ"ל , סמ6 .ר' תתקע'נ רוו( מס"סונילקוט
 ססתוך 3)ו5וור לעוור 3ע13ר 6נ3 דרך פס 6310 סת5תר (ס ומגס ספסיקת6, נסססג"מ
 כו' פעוויס למכונס קרוב מלפניו סוו6וור 36ל נחוייל, תסתעו hS עד'5ס4 נקרןמתעו
hSהרוכלתי 35ל מס, יחיק6ל אלקוט כ"ס 6חת, על ל" )לד( לכלן. ין סייכות עם 6דע 

 תגס ערך נעריך גס וס"ס ספון,  פן  6ל6 , סנ" ופ"רוו6 6קספ"רר ומכ"י פייפופררי
  לשפרי! 63"י ווגסנ כך 0סחס ים, נערוך ועין ספסיקת3,6סס

  נלי
 ~k-D'P פרי!פ

 (רוע 7153 ועיין עלל, לכסן ושתגס  6קלת  ימס ומסריס , ולגרפס k1'SV~ ולזרך  פקסל0ס
 3' 63"י עתם לספריה  'ס  קנז 1 3(ס ד3ריס 6ריכות ותרפס רנ"א סינון חלס לסנדול

 "תת, כלס "1מלות
 וסר"

 60  לרפי ספרר!  פייר  שתניר וע"ס סג6וגיס, דגרי מס

 חלות  יפי  לי"א C1DI'1 , 6חת חלס hSh  פפר!פ ס"תי hS 53רן  ליסייפי לפרפי,%י
 כס ~ה( ע"כ. יסרבל, לקרן ססתוכס ח"ן סי6 כי ~פגים, 6ווג6 ועד סגסר גוןסייגו
 נילקוט וווניל פתוח, ס"ת שיוכיח ,ס )לו( ס'. ד3ר סיועו  Sh ססתוך פסוק 610 ס',6תר
 רס'ס, רת(  ירוויס נילזופ  גס ספסייסי.  ליס  פיצפץ רוו( תורס וילקוט רג"ח, רת(':עיס
qhעוסנ רס"ד נרנו( כסיקת6 וסגיון , דילן נפסיקת6 תקורו כי סו6 טעות "וודרן" סטיון 
 , דסתעו hnpton 003 סוס סמ"רר 30'6 ג"ו, סינון 0נת ס' סרוקת גס (ס, ע3נס

 ק' נרכותונגררך

 סקנסס, "תר )לז( וי1נ5. ס"ת סיגים (ס יכלו, ס' וע1(3י 6ית" ע""
 3כ'י ולית" ן סי5 שיותר 5ל נולת תאודר, Sh )לח( . רס"מ רוו( טס ירסיס ני5קוטחונך

 3כ"' כנריותי, ח"ו )לסו( הנציל. לסלן גראס וכן , oc 'רחים ו3ילקוט פ6רוו66קספ6רל
 דופס, פרעס סיס לעס הם(ייטיל.  IOnS IS~s גריך וכן סגנון וסוך , סנרוותי סו6 6גי ת"ו 1 סס והילקוט וס5רנו66קספ"רד

 ת31"
 קע-31סס ר)ו( חווות D1pSt3 וכן סס .מלקוט

סססיקת"
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שטעו/,

 יכל אנא, עברך איל , בנרדון והלאן )מא( נמלו לו עשה מה כלום, גבימפקרת
 ואשליך לכה ועתה למשה הקב"ה אסר לאהלה כך , טשלם אנא גבי שהפקרהמה
 שלח אמרלה' כה )מב( א"ל פיעה, אצל משה הלך י'(, ג' )שמות וגו' פרעהאל
 בקולו אשמע אשר ול מי רשע אוהו אמי מה , ל"ו( י )שם ויעבדוני עמיאת
 אמר סכות קיטר עליו שהביא וכיון )שם(, וגו' ה: אה ידעהי לא , ב' ה' )שםוגו'
 מצאהם ואתם עול, בי מצא לא משה כ"ז(, ט' )שם הרשעים ועמי ואני הצדיקה'
 וא"ל לפידגונו, )מד( בנו את שממר למלה דוטה, משה היה למה )מג( עולבי
 צווהין יוני לישנא כהרין )מה( , מורה לישנא הרין מה , סירה רבני קורא תהיאל

 הייהי עצטי כל המלך א"ל טורה, אותו וקיא הקרה אחה פןם )סו( מורום,לשמיא
 לית מורה, לו קורא ואת , מורה לבני קורא תהי אל , לך ואמרתי אותךמצוה
 אהרן ואל משה אל וו ויאמר )מז( 5תיב כך , שמיא עם מהלך לערוםעיסקא
 ( י' כ' )בטרבר הטורים נא שמעו סשה להם אמר מריבה, מי על שהקנשוהווכיק מורין, לבני קורין תהיו אל להם אמר ציום מה י"ג(, ף )שם ישראל בני אלויקום

 ותקונים.הערות
 י("ל: נרדם ערך כעוצך )6311 סיס '(וו6וזר נגררן, וחלויו נסא(ספסיקת6.

 לדיינץ [עוטן וועלוח פי נגרדון, ס'6 3נרדוס, 1hSe )טנו מתלך לו עמס גוסד[תעו 3פסיקח"
 ויעלס 31לע"( סם, הפיט 6מר לכס6 גואלות [לוום [עכס כווו כמדנין עליסןמיום3ין
 תיוחד לוקוס [ס חס , נוע1%ח gradus רווו' נלסון פי' סחוספ' כתג וע"( עלעלינר6ד18,
 וכן עכ"ל, "'כריס 6ינריס נעמיס ומס ס)סרניס, ד1חפיס סיס וותנו ch" רות',נעיר
 מסו" [סיוקוס [ס ע% וועלס ודגיגי נרותי חיל [כתנ כסרס כתר 3ס.ר6יחי

 13 [גדו)יס
 sc 3רח.3ס ערוי נפריס [% כנין וועלוח, גועלית עסוי סיס לוו5כות, סריגםסוותועיס

 רק סווקייניס, חולין סיס לocc 6 חר"ס נו(ס עכ"ל, לוויחס מנדון 3ו otSvncע"ר,
 לנררוס, והעלהו נפסיקתIr~s 6 לכן_י[ .ותלקו, זולת .יתכן ל* 61"כ "וחס,ד1חפיס
 ht(h ")6, עניך 6תר לסם, [מעלסו 6תר כ' סל"חרע נתעוור תר"סוכן

~DSCW 
 ו6ס

 חווני וכן , תטוווס לסג'ד 'כע סיס ל6 חלקוסיס
 [עלו מניס נדר("5, סטת מוולס

 לגרךוס רפ"י ש' , ע""( י"ת )ר'ס כי ניגול ל6 תס )י15ל (ס , כו' סוס ודינן לירוןלגרדום
 לנרדוס [סע5וסו וכן ע"כ, לסריגם נפתות נו [דניס ועדניח

 לידוי
 לנרווס מעולס סכ5

 פייס"י bw), %"3 נן3ת ניליל. 6ינ1 ל"ו ו6ס ניזול, נדוליס פרקליטין 1% י[ 06לירון
 ע"6(, ט"( ע"ד )נו[גס גידום 3סילקי נינין "'ן וכן , לסי'גס ססמדנין

 פיי[-

 סי6 בנין
 לחקן וי[ ע"נ(, ט'ז )[ס כו' לדון %נרדום סעלסו לוו'נ1ח ר'6 כסגתפס וכן , מפסוחלדון
 פס לל לדעת' וגי', סלח ס' 6תר כס ""ל )מב( נסוד. נסת.ך לנרדוס סנוקונ)וחנכל

 ס[י3 (ס ע5 רק כי ו 6'( ס' )[תות ננודנר ל' ויחזנו עווי "ת [לת ומ' "וזר כססווקר6
 ווי63 דיחס, תסס -C~k לפס )מג( 3'(. ס' )ים נקולי vn~h 6ןר ס' נוי ריוו16תו
 וככ"י לפידגונו, )מר( . ספסיקת6 3[ס תפסיד רוו(' חקת 31י5קוט [ס ירוויסני5קיט

 לפינונו 51"ל D~U ו3סל[תס לפדגנ)1, פ6ריו6 וככ"י לפירנוני,6קספ6רד
 וס'"

 יונית וולס
 ל)0)6 כסדין )כוה( 'לויס. inthe ווחנך ס" 8ט8808~80ננן 3רוווי וכן(0ושו"ש41(1,

 31'לקוט ופ"רוו6, 6קכפ"רד 3כ"' לנכון כ"ס יוניחי ייכנף כסדין ר6ו3ן 6'ר 5"ליונית,
 1("ל ח', נור ערך נערוך כן ע631 וכן [ס, וירתיסחקת

 כפסיקת"
 סוווריס( )נ6 דמוועו

 ווורוס למטיף נתת'ן יונית ל;[ג6 כסדין ר316ן 6"ר דתורס לשנף דיןגוס
*ts~;P 

 סולית
h)o"11"1ר 3על סרג 6ת ומטעי תעתיק, ת6י(ס מן טעות כי נתסנרת ססנרתי סוווריס 

עיגיס,'סס3י"
 3פ.

'ff) 
  ימתעו hnp'DDJ  סיטסו  יישונן hffv), רוו"ו די נערלין )ופיס

 רסיס וו(ס עכ'ל; סוווריס,נ6
 סס1נ'"

 ס)וונ6 וח[נ ווסערוך, ספסיקת6 וואזיר
~pDn דוריס לסוטיס קורין סיס נכרכי סכן כווו נווררסיס סנור סיס 1נו,וור סתורים, נ"גוועו 

 נפחיתת6, רנתי ונ"יכס תיקת 3חנתיע6 וכן דוריס, למוטס קורין נקל 1 פיט()ניז'ר
 , יוורק hwuc5 נוותין סו6 יוני לתון רצונן 6-ר וגנ6לס ווור6ס סוי יכר, פתתרסניי

 לחון r~Dpn, רת( גפניס ונילקוט יוורא, לסטיך קורין יוני נלסון כ', מדווור יו-טונוודרס
 סקרם, 6תת פעם )מו( וכסל. מוטס סי' 901שק, ניו)ית נ"ווח סו" וכן יעי, נ"ליונס

 ואתר )מז( ננתסל. וכוס , סקגיטו "חת oun תפסיד, רת( חקת ונלקוטנכ')6קסס6רד
סי
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קיטשסעו
 אורין, לבני קורין ההיו אל לכם ואמרתי אתכם מצוה הייתי עצמי כל רקב"האיל
 כתיב אין הביא לא לכן שמיא, עם מהלך דערום עיסקא לית מורה דקריתוכיון
 אהותך, ולא אחיך, ולא את, לא י"ב(, כ' )במדבר הביאו לא אלאכאן,

 : דישראללארעא עליי
 עול, בי מצאתם ואהבי עול בי מצאו לא בסרבר אבווזיכם , לישראל דקב"האמר

 כן, עשו לא והם , י"מ( כ'ב )שסות יחרם לאלהים זובח לכם אימהיאני
 )צפניה הגגות אל )טה( דמשתחוים ואת ח'(, ל"ב ושם לו ויזבחו לו וישתחוואלא
 לעשות דבר אשר רועה על ה' וינחם , כהיב מה שעשו רגעות אחר ה'(,א'

 . י"ר( ע"ב )שמותלעפו
 עור, בי מצאי לא במדבר כשהיו אבוהיכם לישראל, דקב"ה אמך יורן א"ר)טס(

 וביום תלקמוהו ימים ששה להם אמרתי אני עול, בי מצאתםואתם
 השביעי ביום ויהי אלא כן, עשו לא והם כ"ו(, י"ו )שם בו יהיה לא שבתהשביעי

 לקטו: מצאו אילו כ"ז(, שם )שם מצאו ולא ללקוט העם מןיצאו
 מבריחין שהיו אטר, הושעיא ר' בשם פנחס ר' )נ( שם( )ירמיה מעלי רחקוכי

 ההבל אחרי וילכו כ"ח(, י"ג )נחמיה מעלי ואבריהו כד"א השבי, )נא(את
 מתיירא והיה חוב, שטר עליו .שיצא זהבי לבן יצחק א"ר שם(, )ירמיהויהבלו
 חובו בעל לו אכר הוא, זהובים מאתים ושל זהובים, מאה של חוב ששטרתאסר
 כך , הוא פרוע דהוה מה , הוא שעורים כור שר הוא סובין כור של תתיראאל
 אלא ממש, של דבר אינה אחריה להאזין שאתם ע"ז בניי, לישראל רקב"האסך
 ונומר הוא הכל יוצר כי יעקב חלק כאלה רא וגו' העתועים מעשה רמההנל

 : ~ctff ט"ו י'ניתכיה
 שמעו. פסקאתסלח

 ותקונים.הערות
 ג"פ סגנות, Sh )מות( ס'. וידגר 1ג'5 ח[ס"ד, רכו חקת 3'5קוט נס כ"ס וו[ס, Shס'
 31כ"י סיוווןו 3ר3' יודן 6"ר ירסיס ונלקוט פ6רוו6 3כ'י יודן, *"ר )מם( סגנות.על

 חסר 300ל, 6קר וילכו עד ונכלן כו', ~OPl ר' ,נ( סיפון. נר יודם 6"ר6קספ6רד
 0[3יס. 6ת 6קספ6רד נכא 0[3', 6ת )נא( [ס. ירוויס3י5קוט

 מ"י. א ק םמ
 .איכה

 חנינא ב"ר יוסי בשיר אבהו ר' )ב( כ"א(, 4ף )ישעיה לזונה היתה איכה)א(
פתה

 ותקונים.הערות
 דפורעגות6 5תלח6 היגיח חוון, ס3ת [0ו6 ינר'ס ל מפטורת ס" "יכס,)א(

 ד"יכס ססק6 תקרבת י ?l'r [תעו, ירסיסו 37רי , דש"ה סו6 ומסיתן 363, תכעסס5כמ
 יכעיסו  p'p  עלספילתס  ו'5  ווסזרפווים דר"ח ומסיען , 15ונ0 מיחס 6יכ0 סכתו3 מסע5
 י[3ס ריכס נסתמ5תס פס כת31 סיס 5פגי 6[ר ניל"י וסנט 6'(, 6י נקעים מתון3ן

 סיס "סר סו6, סוועת'ק nwun כי קונס, סיתם o~th נתקווון סגנכן "נכי "ו5סנדד,
 o~thS סכתנס כי ותסב 6קספ6רד, נכויי ססו6 כות ננד, איכף וו5ת רק לפניונתח5ס
 סיסס 5יכס  hl~no על  סולך  סווג  סררופ כי ירע ולי 3רר,ייגס

~D)WS 
  חוון  3ספפורפ

 פ"רר" תכ"י סעתקס 5יןי ויפריסג'עילעיסו,
, cc ISP1 ,תתק5ת 1163ת כי נר6ותי 5ני 

 ספסליסס
 לנסו ר )ב( ג'. מערס 5ס5ן ועיין , 15תס סיתס איכס ססערח'  נסקרן

קיר
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איכה

 הראשון, אדם זה כאדם והמה די(, 1' )הושע וגר ברית עברו כאדם והמהפחח,
 ציווי % ועבר עליו, וצויהי ערן לגן רבנסתיו הראשון .אים רקב'האמר
 , ערן לגן רגנסתיו איכה, עליו וקוננתי בשילוחין, ודנתיו בגירושין, ורנתיו)נ(
 ויצו וצוויתיו, מ"ו(, ב' )בראשית וגו' עדן בגן וינחהו הארם את אלהים ה'ויקח
 וגו' צויתיך אשר העץ המן ציווי, על ועבר י"ו(, שם )שם הארם על אלהיםוף
 בשילוהין, ורנתיו כ"ד( שם )שם האדם את ויגרש בנירושין, ודנתיו. י"א(, ג')שם

 ויקיא. אנכה, וקתנתי.עליו 5"נ(, שם )שם . אלהים ה'וישלחהו
 את )ד( אלהים די

 לארץ הכנסתים בניו ואף כחיב, איכה )הן כ'(, שם )שם איכה לו ויאמדהאים
 בשלוחין אותם ודנתי , בנירושין אוחם ורנתי , ציווי על ועברו וצויהים, ,ישיאל
 אדא אל אותם ואביא )ו( ישראל, לארץ אותם דבנסתי איכה, עליהםוקוננתי
 על תברו ב'(, כ"ד )ויקיא ישראל בני את צו וצוותים, ז'(, ב' )ירמיהר~רסל
 בגירושין ורנתנאוהם )ח( י"א(, ט' )דעאל בריחה על )ז( עברו ישראל וכל ,ציווי
 אוסיף ולא אגרשם מביתי םעללידמ רוע על שנמהים שם בי בגלגל רעהםכל

 )ירמיה ויצאו פני מעל nhw , בשילוחין אותם ודנתי מנו(, מ' )הושעאהבתם
 : אין א' )איכה ברד ישבה איכה איכה, עליהם וקוננתי א'(,מ'ו

 בףד ידך מפני ואעלוז משחקרם בסור ישבתי לא פתה, כהנא בר אבא ר')ם(
 מימי רבש"ע רקב"ה, לפני ישראל כנסת אסרה י"ז(, מ"ו )ירמיהישבהי

 ברר ישבתי ולא פרעה, של ירו בי נגעה ישבתי, בדר ירך מפני )יב( ,עמהם ועומקתי , העולם אוטות של קיקסייאות לא( ובבתי , תרטייאות לי( בבתי נכנסתילא
 ישבתי ידך, בי שנגעה וכיון בדד, ישבתי ולא , סנחריב של ידו בי נגעה)יג(

 , בדד ישבה איכה ,ברד
 ולק-תה ולמספד לבכי ההוא ניום צבאות אלהים י ויקיא , פחח קפרא כר)יי(

 בשר סלך , השרה למלאכי הקב"ה אמר י"ב(, כ"ב )ישעיה שקולחגור
 כן, עושה אני אף א"ל פתחו, על שק תולה לו אמרו עושה, הואן מה אבל,ורם
 הוא מה אבל להם, אמר ועוי )מז( ג'(, נ' )ישעיה קדרות שמים אלביש)מו(

 .עושה

 ותקונים.הערות
 נתדרג וכן כניגף, 3פ*ר 10136 6"ר סג" חס פייט, 33"ר נסנס ס(ס סת6תר יוס',3ס'ר
 חקכ"ג, רוו( מוסע כלקוט כ"ת רמן 3ר6סית נילקוט 111)63 ד', סיוון 3סחיתח66יכס
 3כ" כיס נילוחין, ודגתיו ננירוסין 1דגקיו )ג( סתת. תגינ6 3ר 'וסי ר' סני פירוז"וככ"י

 מסדר, כספך מס וכילקוט פרט, 3'ר נווךרס 536 רנתי, ד6'כס 31פתיחת66קספ6רד
 3נירוסין,1דגתי31סלותין

"101 
 ס"דס 5ת )ד( . וינרססו לדני סו6 ויסלתו סתקר6 כי סגכון

כיס
 גס_

 כתב, 6יכס נה( 6קסס6רד. 3כ'י לנכון 631111 ס6דסי 56 מיל פקרתם 3כ'ן
 ע5 )ז( 6תכס: ל5 , 6ותס 361י6 )ו( "יקה, 6ל6 שנקה תקרי 6ל סגקוד ע5סכוגס
 נגירוסין, 6ותס ודנת' )ח( תורתך. "ת נטעית "קספ"רד 31כ*' נריתך, 5ח 5"לנריחך,
 63111 ר"3"כ, )מ( , נסילוחין 6ותס ודגתי עד חסר 6קספ"רדנכ"י

 שתיחח"
 סיחן ד"יכס

 ר('5, נתרי תורגלת ת5ס תרטי"ות, )י( מפסיקת". נסס רג'ג רוו( ירסיס וכילקוטג',
 סיתיח וסי" 6קספ6רד נכ"' 6100 כתו תיאמראות 51"ל , מסונפת סי6 סווקוווותונרונ

 עיין , נכסס "גרסם סיתם מערוך עפג' )טסע"טער( theatrum וסיות'תעסקזחש*
 ל",ת'טרון י' כק יח(ק56 נתרגיס ות(ס ע"6, ו' דד דגילת תוס' ועיין ח6טר ערךערוך
 ל6יתיטרון. זולת סננתי ול6 מס כח3 ו0רד'ק לתיאטרון,5"ל

 )יי
 סי5 ן קרקס'י6ו6

 ענוי כגין ועגינס tCircus 1סרוווית שסצקשא סיוניתמעלס
 סעס וסעסוע לנחזק ניועד

 תפני )יב( . ש'6 ק'נ 3ס3ת 5גכון מהתר 5קרקסי6ות, נ"ל , לקרקייות ע64 ס' כתונות31גוור6

 סל ידו מ גנעס 1סס:

 סנחר3"
 יסנח'

 קן
 (ס כל

 ק
 קכן כי עת6, "'

 ר"ג רת( יסעיס נלקוט עונה קסר6, ניר(/3ר 63ת5ע. ומסתיט לנרד נרד תןסתעתיק
 Shlnc ")ור גחתן 6"ר SIPnn סס "ך "'כס.רנתי, תדרס גריס נסנס גס ספסיתת3,6סס
 . כסותם הסיס וסק יקרה סיס* על סכינם , קדרות סתיס p35h )סו( . רי3"לתסוס
 נריש כנע עוסס סו6 עם "53 לו תל ל5 עורס, סול נוס 536 5סס "ער ושד)8ז(

סמ"רר
ק
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קכאיכה
עישה,

~ff" 

 וירח שמש , כן עושה אני אף להם אמי , הפנסים )יז( את מכבה
 עושה, הוא מה אבל , להם שאל ועור ם"ו(, ד' )יואל שהם אספו כוכביםקירו
 וענן דרכו ובסערה בסופה ה' , כן עושה אני אף להם אמר , יחף מהלך לואמרו
 יושב לו אמרו עושה, הוא מה אבל להם שאל ועור ג'(, א' )נחום רגליואבק

 שאל ועוד כ"ח(, ג' )איכה וירום בדר ישב , כן עושה אני אף להם אמרורומם,
 חזה )יח( כן, עושה אני אף איל סטתו, כופה לו אמרו . עושה הוא מה אבללהם
 עושה, הוא מה אבל להם, שאל ועור מ'(, ז' )דניאל רמיו כרסוון די עדהוית
 כאשר ה' עשה כן, עושה אני אף להם אמר שלו, פורפורין ,ים( טבזע ל4אסרו
 הנין דכפר )כא( יעקב ר' אמרתו, בצע טהו )כ( י"1(, )איכהב' אטרהו בצעזטם
 ומקונ!, מתאבל לו אטרו , עושה הוא מה אבל להם שאל וקור , פהיפירא מבזעאמי

 : ברד ישבה איכה , כן עושה אני אף להםאמר
 י"ז(, מ' נירמיה ותבואינה למקוננות וקיאו ההבענו צבאוה ה' אמר שדק)כב(

 בנים שני לו שהיו לסלד אמר, יוחנן ר' , ורבנן לקיש וריש יוחנןר'
 שרוה מאיזה לזה לו אוי אמר , והנלהו וחבטו הי את ונטל הראשון עלכעס
 דחרבותי הוא אנא )כנ( אמר . והנלהו המקל את ונמל עליו כעס לשני וכן ,נגלה
 )הושע סטני נדדו כי להם אוי הקב"ה לה! אמר השבטים, עשרת כשגלו כך ,בישא
 על לי אוי , הקב"ה אמר כביכול נכי( ובנימין יהורה שבם שנלו וכיון יע(ז'

שברי

 ותקונים.הערות
 "קספ"רד. ונכ"' , מס  נחררן לנכון וגונתר 3"ו" "תלך PtSnk1 דלסלן סגך 3כל כסר וכןסת"חר
 דולק %ר עפרית ווכל ווס1נרת (כיכית כלי ועג')ס ~tfaPo יונית קלס סי" טפנסיס.)יז(

 )ודל'קין סלן וסעעם 1("ל, כחג 3"נ תכעס תפלת סדר וס"3ידרסס )ל6טערגע(,3תוכס
 , 33'ס%ננרות

 כדלת"
 סחת, תורנן שעת מסרח hSnl~' סק3"ס ס6תר רנתי 3"'כס

 לותלך
 כססו"

 כן, 6עסס 6נ' S'h qh ספגסין, "ת ונכנס  S'h  לעסיסי דרכו וגס 36ל
  כקורין יכבו סלי סרות וופלי סלרות בסנו  סלופלין כליס פנסין פי , קדרו וירח סנוןסג"וור
 מערס "זרי קווני פסק" )ע"ן עכ'ל, 3כנסי6 ס' כנדו 63וריס תרגיס וכן nl'ccv,לסם
 למדליק סל" גסנו גס 1("ל סכתנ נוו'ק( )סוץ 3"3 תכעס ס' נתרדכי יונ"תי וכןד'(,
 נ6יכס כן"נורען כסר הנסג גר"ס ו(ס , סח(ן ל15רך "חד )ר כ'6 3ט"3י 33'ס"כגרות
 'וגיח פלס פורפורץ, לים( מרח. ח(ס נטעית פ"רוו6 נכ"י , סוית ק(ס )ירק כו'.רגחי
 לתרתו 3נע ווסו )כ( מסריס. סלו3סיס "רנתן ננד פ" ח9ששק10, 5עטק;טעורוווית
 ער3 נערוך 1נוו63 סגו, ונף"ר (נוס, 6סר ס' ערס 31פ' DC, "יכס כנודרם כ"סכו',
 על תרמס מנגד ספח ספי' . ntn~hs 6תר6 כווו יתרתו לעת ודרס ספסיקת6 נסס"תר
 ונ"3ודרסס ת"3, ס' 31תריכי 3ענרי, נגע כווו 63רווי 31(ע , דל13סיי 6נור6 על תדוחיופי
 "סכנ( 6רן נכל קית31ינ1 נסני שית , 1("ל כת13סס

 1"סתכוס , s'ns 13 לסתעטץ סל"
 וכן עכ"ל, דחיס פורפורי6 3נע רנת', פיכס נתדרס וכקרינן התרתו, 53ע דכת'63קר6
 r)1ihJI קדוווכימ נסנו וניניח , וורוטגנורנ סר"ס כחנ ת"ל , תקנ"ס סיוון ט'נ ס' נטוררקתי
 ד'5'ס פרפורין pr3 נתדרס hnth1 , 6תרחו 3נע b~ph ו"סווכוס נט"3; לסתעטץסל6

 , חגין דכפר )כא(עכ"ל.
 סו"

 SPJ וכתג וו"נ, פ"ט ס3'ע'ח נווןנס סניכן חננים, ככר
 ענע"ן סכפר זרוקס, uun נוטס מעות כיתי נכת ליערת p.ffp. ,b~v דד סקרןחנוקות
 וני5קוט InTD ,'3 ררתי "'כס נסתימת תונף "זור, כס )כב( עכ"ל. הניגס כפרסו6
 וגידול תגיך לסס הנתתי 610 6ני פ" 3יס6, דתר3ות' סו" h(h )כנ( רפ"ג. רוו(ירסיס
 כניכ1ל, )כד( . עק" ית תור3חג6 , סיפק 6ת ס"1נון וחרנס , וווקולקליס נרועיס כולס לכן ,רע

 , עכ"ל כן 13 לסינוור סיכה כנ"דס נסק3"ס נ"רר כניכיל פירסנו btP, כ"6נווג'לס
 כלליונקטור

 סנוור"
 סגכחנס מתורס ר"ל יכ51 כ3 ת"ל, כתג נרכ1ח( ווס' נסוד )סגדפס

 כתונ נוטריקון כ"3 נרי 6י ל16)ורס, 6פסר "י לנו "3ל (ס, דגר לו"ר יכולם 6ותיוחנכ"3
 כניכול ערך  סחינ' 031' עכ"ל, לצופרו b~h כת31 יוקרך 6לוול6 "וורס כעג'ןכתורס,
 כניכול פירסו ויד וועלס, כלפי כנון ס6ינס נדנריס נסנדות פרנס נו סוסו ת"לכתנ

 "ין ספ" 1ל(0 לציורו, 6פסר "י לס 6נל , כן לוזיר יכולס צותיות נכ'נ סניתנססתורס
 כחו כנקד ווסתסין וסני"ת סכ"ע כ' לותר "ג' לכן כו', דנריס כנוס מעגי וריקטעס

טכו)נ"
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איכה

 ע5 כועס גנים לו שהיו )כו( לטלר אטר, לק"ש וריש )כה( יעם(, י' )ירמיהשברי
 וכעסעל עליו, מקוק התחיל וטת, ופירפר )כז( וחכמו דמקל את ונטלרואשון
 אכי אשך הזה הדבר את שטעו מקוננן הקב"ה השבטים עשרת נשגלו -ד ,שיו ותקטנו למקוננות קראו אלא עליו, לקונן כח בי אין אמר ומה, ופירפר וחבמוהשני
 כביכול יהורה ושבט בנימין שבס שנלו כיון , א'( ה' נעטוס קינה עליכםנושא
 ותכתרנה וט' ותבואינה למקוננות וקיאו אלא , עליהן לקונן כה בי אין הקב"האמר

 , ודידהון דידי עלינו, אלא נאמר לא עליהם ט"ו(, ט' )ירם'ה נהי עליטותשאנה
 יזלו ועפעפיהון , ורידהון רירי עינינו, אלא כאן :חיב אין דטעה עיניהםותררנה
 אמרין, ורבנן ודידהון. דידי ,שם( מים יזלו ועפעפינו אלא כאן כתיב איי ם2

 מתו בעורה, מתנחם דלזחיל )כח( ונים מתו , בנים עשר שנים לז שהיהלמלך
 סתו בעבטה, מתנחם התחיל שנים עור מתו , בשמונה מהנחם התחיל שנים,עור
 וכיון , בשנים מתנחם התחיל שנים עור סתו בארבעה. טחנתם התחיל שניםעור

 בדד: ,שבה איכה עליהם טקוק ההחיל )כס( כזלםשמתו
 י"א( ם' )שם וגו' זאת את ויבן החכם האיש מי פהח, כהנא בר אבא ר')ל(

)
 דארץ אברה מה ש מעם מה ומשניס, סופרים בשכר החזיקו שלא דעישראל, בארץ 00קונח נתלשות עיירות ראית אם יוחאי בן שמעון ר' הני )לא(

 הוה רבי י"ב(. שם )שם תורתי את עובם על בתריה כתיב פה שם(, )שםונו'
 דישראל, רארעא קרייתא ויבדקון ריפגךן )לנ( אסי, ולרי רומא לר' )לב(פשלא
 להון מייהי והוון , ושתא נמורי לן אייתי להון ואטרון , לקרהא שין והוון)לר(
 אינון אילין קרתא, נמורי. אילין להון אמרין והוון ו0נטרא, )לו( סמיהא ריש)לה(
 שהן )לז( ומשנים סופרים אלו %י , ביתא נטורי אינון ומאן א"ן , קיהאחרובי
 הוא וכן ח'(, א' )יהושע ולילה יוטם בו והנית שם על ובלילה, ביוםמשמרין
 שקר שוא עיר ישטור לא ה' אם בו, בוניו עמל שוא בית יבנה לא י אםאוטר
 יצחק רב בר שמואל ר' בשם ירמיה ור' הונא ר' )לה( א'(, קנז )תהליםשופר

מצינו

 ותקונים.הערות
 "sff , כפתת יס3י"ת 3סי6 סכ"9 ככובלי כך , כנתת5ס ו,ועג'ך כנר"סוגס סופטיךסגסגת
 sJrs 1whne סיוכ5 נווי כווו פי' 3יכו5, כווו ווע5ס כ5פ' ד3רססתורם

 סמו"
 , עכב

 פ"ר פניקס מחויט כת3וכן
 ווי"

 מס וסני" , נניכול רם כ"ס פיו וסנסדרין ויוסב רס
 "זור, 5קט וריר )כה( סתמני.דגרי

 חוג"
 רי' עמוס 3"3ר3נ"5

 )די
 3סס ע,נ( רוו*ח

מפסיקת"
 "קספ"רד ככ"י נניס, לו מסיו )כו( .

 ופ"רוו"
 נכיס. סני 5ו ססיו oc 31וודרס

 )"ע3 ויכרכרני סייחי ןל1 סו" עקר" ילדון וחדרטיוזו 3ן'ס צורנית וולס ופירער,)כז(
r~u)3"וסתפרדו פירורין, כירורין ווסס ועמס "סריו "ת עירד )ויי5סע/כ"5ו עיר -י-יו" ו י 
 טניס, עוד נותו נעסרס תתנחם סתקי5 )כח( גרויי. כלסון חרניעוו"תפרסרן ענווותי,כ5
 3'. סתחיל .עד "' מתחיל תן נטעות סוועתיק קפן כ' , סס "יכס כנודרם 1DP (סג3

 סתתינכס(
  "'כס נפפיפפ  פוני ר35"כי  לל(  תני"ר.ייענתו. סגיוי5 ע5'סס, יוקצן

 "יני, 51ר' Dh' ולר' חיים 5ר' סני' סס חנינס נירוסלנוי ")וי, הר' דוסא ל4',ס"(..)לב( פ"" חנינס נירוסלווי נפנס רסנ.י, תני נלא( . רפ"נ רוו( ירסיס וני5קוט נ', סיחןרתחי
 ו'3דקון, דיסקון )לנ( Db'. 51ר' bnb 5ר' פ"רת6 3כ*י bnh, ו5ר' יס6 5ר' "קספ"רדככ"י
 עקרונו"3כ"

 לוותיק
 toc תנינס ו3ירוסבתי  מו3ופ, תקנות כס ויעסו סנודעס כרכי נרתות מעכו וסכווגס ,גו' קרייח" ויתקגון דיפקון סס "יכס ותידרס דיסר"5, ד"רע" קר"ת"

5תיע3ור
 3קר"ת"

 לקרת", ע5ין וטוון )לר( . ותתגייגין סערין 15ן 5ווחקגס ייןר"5 ד"רע6
 סווסוור, רקס פי' ווטרלו", ריס )לה( . ווחניין ו5א ספר ל" "סכתון ,hS ג1ס9נירוסלווי
 )נחויי-י סווטרס שער ט'1( 5"ט )'ר11יס סווטרס חגר נענרי ונס יוטרח, ווסנורתיגיס
 סגטר6, )לו( נטר. וסרסו D~s)'"נ

 ווו3"
 נסס סנטר ערך נערוך

 כפסיקת"
, 

 נפסק" עיין מעיר, סותר פ4'וגיח ויוי"
 Se1)ator, מרוווית סחוס סי" "ו כיד. מערס מעותר

 סוג", ר' ,לח( כו'. סחורם "ח ותסנורין ותסנין סונים ססס סס "יכס נתדרגגי, מסכרין תסס )לז( h~lun. ריס oc וחסר ל3ר קרת" סגטורי רק (1Wh סס31ירוס5ווי
עוג"
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קכאאיבה
 ויתר ולא , דמים שפיכות ועל )לם( עריות גילוי ועל tffp- על הקב"ה שויתרמצינו
 הורתי את שנם ש ה' ויאמר וגו' הארץ אבדה מה על שנ' תורה של טאסהעל

 כאן, כתיב אין דטים שפינות ועל עריות גילוי ועל ע"ז על , יגב( י"א מ')ירטיה
 אבא, בר חייא בש"ר ירטיה ור' הונא ר' תורתי, אח עזבם ער דמ ויאצראלא
 אותי הלואי שסרו, חיתי שטא י"א(, י"ו )שם שמרו לא .ותורתי עזבו אותיכתיב
 בא, מתעשיין שהיו פהוך שמרו, ותורתי עזבו אותי שאלו שסרו, ותורתיעזבו
 שלא'לשמה אעפ"י תורה לסור אמר הונא ר' אצלי, מחזירן היה שבה השאור)ם(

 לשמה, אותה ועושה הוזר את בה, מהעסק שאת מכיון , לשמה שלא למד שאתהשמתוך
 להן אוי ואוטר חורב טהר יוצאה קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע איר)מא(

 תורה: של מעלבונהלבריות
 בן כבלעם העולם, באומות פילוסופים )םנ( ע.מרו לא נהנא, בר אבא אקר)סב(

 לו אמרו הנררי, אבניטוס אצל או"ה נכנסו הגררי, וכאבניטוסבעור,
 ועל כנסיות בתי על וחזרו לכו להם אסר , הזאת לאוכפה להזדווג אנו יכוליןנטר(
 יכולין אתם אין בקינן סצפצפין תינוקות שם. מצאתם אם , InSW סררשותבתי

 קול הקול אביהם, הבטיחן שכן להם להזרוונ ינולין אתם לאו ואם להון,להזרווג
 ובבתי בבתי.כנסיות טצפצף, יעקב של שקולו זמן כל כיב( כ"ז' )בראשיתיעקב

 אטר ושמואל )סו( עשו, ירי הידים אין )מה(מדרשות

 וצבא-

 בפשע ריתטיר על תנתן
 תורה דברי מ~יכין -שישראל זמן כל תורה של בפשעה )מז( י"ב(, ח')דניאל
 ועשתה וגו' ארצה אמת ותשלך מעם ומה ופצלהת, גוזרת רושעה מלכותבארא

 ומוסר חכמה תמכור ואל קנה אסח כד"א תורה אלא אמת ואין שם(, )שםוהצליחה
 יררופו אויב מוב ישראל זנח פזי, בן יהר-ה א'ר )סח( כ"ג(, כ"ג )משליובינה
 אל תורתי לכם נתתי מוב לקה כי  שנאמר תורה, אלא מוב ואין נ'( וי)הושע

תעזובו

 ותקונים.הערות

 svl )לס( סונף. ר' נתקונו תונף ר נטעות 6ך סם, חג'גס נירוס5ווי גס סם, נתדרשתונ6
 סוועתיק. סי5נ ס"חריו, דחיס שסיכת עד.וע5 יוכמן חסר 6קספ6רד נכ"י דחיס,כפיכח
  5סודות רוזו ק"ע נע5 סרג זפ" סס, ונ'רוס5ו)י "קספ"רד נכ" כ"ס מנס, סן16ר)ם(

 רוו( סס6ור סס, כתג וסיס"ע נת"כ, ע"ס הנס, סקור מכס ונידרסהתכיס,
"to)ts רוח ס6ור גס , ע*"[ -"( ]מרכות תעגנ י3עיסס יבורע"ד n1VIDS שנפרס ע"ס , הככעס 

 רינה, 6תר )מא( . סת"תרכמגת
"31(1 

 סס, 6יכס נפת'חת
 סגספתח קורס דקנין ונגריית"

 פאס לנ"ר ונתדרס סס, ד6יכס נפת.תת תינק כסא, נר hJh 6"ר )מב( קנות.ולפרקי
 בטא. עיזו , 36ניו)וס ע5 יתיסנ 6נ5ו (1DS יתיר, נאון סו6 33*ר כי (ehnD, ג15פיוק

 יוג( נסג( ס156. ס5סגיסס 53ס1ןרניס cr עפן סס 63'כס "051 נפסיקת6,לפועי
 פקרתינכויי

 תכווס,' 6וסנ ופי Philosophus סרוחת סנולס וסק פ5ופוסין, נטעות
 ד"ס rur h~D מנחונתוס'

 פלום'פ"
 יון )ו"רן י3" 6חד ]וליסודי סיוע ורנ' )1"5, כתנו

 ססוספס לרעתי שולס , -s~gv סחכו)ס דוד סו6 (0שסששג(ש ע15ספוס יון דנ5סון1"תר[
 כווו כו-, יון דנ5סון נפיי[ סחע,ס ורני נ"ל, כן כי ט(עס ח5וויד PhP-~ סי6 נתוס'ס~"ת
 ניזורי סס3י"ו נתוס' רנות פעוויםיגונינו

r-r 

 ע'1 תוס' עיין , יכעיס ר' נסס 'תית
 "יןסיריס )טה( 6נו. ttStQt סי6ך פ"רת6 נכ'י "נו, יכי5'ן נסר( קרטסיס. ד"ס נ'ת'
 יעקנ י5 קולו סאן :זון וכ5 חסר, (( 6חר עסו,ירי

 חגפגי
 תורסות יננתי כנסיות גנתי

 גסנס "וזר, וסווו56 )מו( . סס שכס ינוודרן 6קסעאיד נכ"י לנכון וגידור עסו, ידיסידים
 סוס סוו6יור סקוס סס מכס 3פת'תת תורס, ס5 3פסעס )מז( ס"ת. ע"נ ר"מנ'רוס5ת'
 רס"ר 5ס תני Sfilnc סס: סגוסח6 וכן פ5וסוסיס, עוודו ל6 כסנף, 3ר ר"6 תאתר5סנ'
Shlncדגרי )וס5יכין סיסר56 נכעס תסתת, ונורת: תירס גחרח סתלכית 6ינות' 6תי, 3ר 
 ס' 'פקוד שנחפר כלכות י5" ג3" 6ין , vc~J סתת'ד SD חנחן וג63 סמ"ר 65רןיתירס
SD635ו סתו)יד וגו,, נדרוס סירוס נ" ,Sbl~' דכתינ nuk~l 13 נפסע 51ילס, 'וחס 

 Sh')v י3ילקוט מסו ריס ונירוס5ווי ופ"רת6 "קספ6רד נכ"י "53 ע"כ, חורם סלנפסעס
 ג"כ נסגר , rp' 3ן "ריי נסח( פס. י5פגיגו כתו סג" ספסיקת6, 3סס ס"ו .756רנו(

  נירוסלנוי81
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איכה
 קש כאכול לכן אומר ואת הקש, לאכול אש של דרכה והלא אש, אשל קשיש וכי 3סם( כ"ר( ה' )יוצעיה ונו' אש לשמ קש כעכל לכן וכרפא ב'(, ר' )משליתעזובו
IIWS,לקש עשו וביה דכתיב כקש, שהוא דרשע עשו של ביתו זה אלא אש 

 והיה דכתיב כאש, משול שהוא יעקב של ביתו זה אש, לשון ייח( א')עובדיה
 כלהבה, משול שהוא יוסף של ביתו זה ירפה להבה וחשש , שם( 3שם אש יעקבביה

 היצבות אלו שם(, )ישעיה יהיה כמק שרשם שם(, )שם להבה יוסף וביתדכתיב
 פרחיהן שהן השבמןם אלו , שם( )שם יעלה כאבק ופרחם , ישראל של שרשיהןשקן
 את מאסי כי יודן א"ר לשם(. צבאות ה( תורת את מאסו כי מה, מפני ישראל,של
 תורה זו )שם( נאצו ישראל קרוש אמרת ואת שבכתב, הורה זה צבאות, ה'תורה

 : פהשבעל
 לשון אין אמר, יהודה ר' נצמיא, ור' יהודה ר' )נא( בדד, ישבה איכה)נ(

 לירמיה אנחנו חכמים תאסרו איכה כד"א תוכחה, לשון אלאאיכה
 איכה.ישבה כמד"א קינה, לשון אלא איכה I1WS אין אמר נחמיא ר' ח'(,ח'

 א'(, )שסד' זהב יועם איכה א'(, ב' )שם באפו יעיב איכה א'(, א' )איכהברד
 ראה ואחר בשלוותה, אותה ראה אחר , שושבינין שלשה לה ,שהיו לממרונה)נב(
 , בשלוורק ישראל את ראה משה בך בניוולה, אותה ראה ואחר בפהוה,אותה
 איכה ואמר בפחזן, אוה; ראה ישעיה , י"ג( א' נרברים לבדי אשא איכהואמר
 בחרבנה בניוולה, אותה ראה ירמיה כ"א(, א' )ישעיה נאמנה ק"ימ לזונההיתה

 ברד: ישבה איכהואמר
 פנהם ר' )נר( , מרבבתא )ננ( קרתא , ההתא קרתא שם( )ישעיה' נאמנהקרין;

 בירושלים, היו כניסיות בתי ושמונים מאות ארבע )נה( אמר, אושעיאבשיר
 חלטוד ובית , למקרא ספר בית חלטוד, ובית ספר בית בה יש ואסך אחדוכל

למשנה

 ותקונים.הערות
 , מס3'רחליו'

 ותונ"
 קם, ים וכי )כצו( מפסיקת". 3סס תקליד ר)ו( סוסע נילקוט

 3סס ר"ע רוו( יסעיסנילקוט תונ"
 ספסיקת"
 וגן ,

"310 
 ימעיט. 3"נרנל"ל

 ש'"(, י"ד )דצ ס'
 סיחם "'כי( ומל סו", סוועת'ק טעות פס גס נדד, יסנס "יכס )נ( ספסיקת". 3יסג"כ

 כו' 5יכס "'ן נחוויס ר' וודנרי נר"ס וכן "'. סערס לעיל כר"םל(וגס,
 כזוד""

 "יכת
 סווקר" סו" (ס Dbl 3דד,שנס.

 ת3י" "'ך סנדרה
 ככ"י 31")ות plnlP על WW(1 ר"יס

 סוס סדרר תתחיל רנ,ו רוח יכעיס כילקוט וכן ל3ד, "יכס 3))לת סדרם לחחים"קספ"רד
oc3סססיקתן 

 נתקר"
 על [ת5 3פס לפגינו וסי) סדולס יום גס ל(וגס, סיתם "יכס

 סוקר" סלקיסנר
 ס(ס: 3ווקר5 מתל כי ס4" גיוון עד וגו', ווספט תוצתי , ג"נוגס קרים

 נקשי", ור' יסוקס ר')נא(
"31(( 

 ד3ריס נילקוט 3"ס לווטרמס, )נב( k-Q~h. ונדרס נרים
 רוו(סוך

  חת""
 מס, איכס כנודרם "3ל רגע, רוו( otvct q'e וניקוט , יו 3סס

סגוסת"
 ונו' 35די h~b "יכס "נור k-cn וירסיס, יכעיס ווסס "יכס נלסון )תנ3"ו שלסם

 ים3ס "יכס "יזר ירתום כ""( "' )יכעיס לטס סיתס "יכס עוור טעים '"3( "')דוריס
 וכילקוט פ"רוו5, 3ג"' נס כ"ס תר33ח", )נק כו'. לווטרוגס לוי ""ר "'( "' )"יכסניד
 רגץ ר)ו(יכעיס

 5קספ' ונשי ונרכנת"
 וור3כת"
 מעגין .כוהת נס , וזווגי נעלס סוולק ופתרון ,

 ס"", ריס פ'ג כח31ות 3'רוסליוי כמגס , פנחס ר' )נד( ג"ווגס. קריר על כן סדורםתס
ווז31"

ul~StJ ס' נ5ע פ' "יכס ונעדרם י"3, סיכן רנתי מכס 31פתיתח סט. 'מעיט . 
 ופ"רר", "קסס"רד 31כ"י , ~h'k ריס ק"ג ווגילס 3ירוםלנוי כ"ס ומוווניס, תצוח "רגע)נה(

 וכן , "' חסר זולתי ניוקר" סג"תר כווו וסכוגס נול"ת'" ,כסגין גוסץ 'םעיסוכילקוט
 "ר3ע שס כתונות ונירוםלתי כת"נ, וזלתי ת5"ת' כזינין ס', 3לע פ' "'כרי נעדרןתעומס
 סו" וש"ס , ומסיסווילות

 ומחיגו כתג, ל" "' יכעיס ורצי ומתוניס, ונ"ל
 נפסקת"

 ר'

op)nנ"ר פנחס[ ר' נ"ל ן h'Dtlh ,תליותי כוונין נ'רום5יס סיו כנסיות נתי חס"5 "))ר 
וניפטרי"
 חלקתי סחטו 3ענור ססחיתו וסווניסיס ת"פ נרם" נ"ל . עכ"ל ,

 נניתטרי"
 תכ"",

 ונכסיקת" ו ת"ל כתנ סס ליועיס נפ" 3"נר3נ"ל ר"'ת'וכן
 נחי ת'פ[ )י"ל b~pn "ונרו

 ססרלווסגס וגיח לתלתוד, סכר 3יח סיתם "מח ונכל מללחי, כסגין 3ירויליס סיוכנסיות
 'סע'ס ווס'לקיט דנר'ו 5קק , עכב וסקריכן "סלסיייוס ע5ס וכין לזוקר", מסרזנית

רת(
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קסם"ינה

 ,פשנה ח,יא, (Ppet י נרן ,ס סאן "' )שס סלאמש(

צרק
 וכח

 ערן)
 שנושןצ ענותו ע. מנ!4 ררה שן ש. המן צצך

8
 צץ %א הא21' כים ייא ממישי%םימען:נ,ייבשיייגי גק%א

 ;:11 ? סויג :, ':ץן %:ירי ו 'לגין IDWןוי(יןןש"

 שש%11ו-ץ4
 שעתא בההיא תוש הרס ועדייו , ( ב, ד, )הושע נגעו בדצים ורמים פרצי טעםומה

 ותקונים.הערות

1181מש11
 :".וי7,,,

sSbtk-c1n1,hnP'1QIi 
ק ק  

 ),"'ץ( יונ ין';' י,, פקי"

 %')(ך ' יגניבו, עז :יך Dcklnh; ,ש 1SSPI ::מ(פק,ול:: Dph' )7" נ( .%י( ):;( (תל Shprw ocJי_.,-נון
11hDpl 

 עין ספס'עבםיסגך:גנע -,ב"נב:ךגבישגנמ5עי'
 "53ן
שם
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איה
 נתמלא שעה באותה עליך, אומתך גל נאבר' , בעי את ומה סבור את מה ביה,מף

 , איננו ומחר עורנו היום אכזרי, ודם בשר שהוא זה אם ואמר רחמים,הקב"ה
 כ"א( ד' )דברים אלהיך ה' רחום אל כי בי שכתוב ואני בני, על רחמיםנתמלא

 : כמקוטו ונבלע , הדם לאותו הקב'א רמז )טז( מידעאכ"ו,
 היה כפפך)סח(

 בממבעות משתמשים היו בראשונה כיב(, א' לישעיה לסיגים,
 במטבעות משחמשים שיהיו .התקינו. )סם( הרטאין שרבו וכיון כסף,של

 קליה, שסע והוה צורפא לנבי אזיל )ע( פנהון הד והוה כסף, ומתופין נחושתשל
 קסימ )עב( חד לסיבן אזיל הוה איהו אוף , ליה הנחש )עא( איזיל ביחיה, לבראמר
 הה"ד ליה, המהיל )שח( ביתיה לבר אמר קב" ושמע קפיליא, )עג( נו מןדהמר,

 , כיב( 4מ )ישעיה בטים מהול סבאך לטה למיגים, היהכספך
 מדיונים )עה~אדני אסר קפרא בר כ"ג(, שם )שם גנבים וחברי סורריםשייך

 ננבים חברי הנזל, את אוהבים כולן סוררים שריך אמקמיא, זייניםדהוו
 והלכה שלה, מיחס )עז( שנגנב אחת באשה מעשה )עון , לגנבים טתחבריןשהיו
 שנגנבה אחר באיש ומעשה , כיריים גבי על שפות ומצאתו , לדיין עליו לקבול)עת(
 מעשה לוי א"ר , סטתו נבי על מוצעת דםצאה לריין, עליה לקבול ובא ,טליתו
 שלה, אנמיריקוס )עם( והלך כסף, של אחת סנורה לריין שכיברה אחתבאשה

וכיבדו

 ותקונים.הערית
 מס, תיחבלתי ופ"רח6 "קספ"רד נכ" כיס וכף, דם חותו סת3"ס רת; )מז(ע"ס.
D51hulrsu %סם'ד רח; ,ק(ק 

 ניסי
 כ15ס נ35ו "תר , כך )נחר"דן סר"ס כיון פר(,

 ליס ערק ע"כ"1, )פסות כתם ססרנת' ")י תשרול, "תת נסס נסגיל סקנסנתחיינו
 ועיין ע"כ, סיס זיק נר )ני(ר"דן סיס, תוסג נר נעתן h)hn נדק, נר ונעמסו6חנייר
 מס,3תורסיס

 כספך, לסח( 3up. ג"( גיטין וננתר"
"3111 

ul~StJ 3סס רג"ת רת; יכעיס 
 קחקעו )סם( סתעחיק. o'cnpcn '3 , utnct-i עד "' תסתוו0'ס תן מסר ומסספסיקת",

 סס'1 5סניס, סיס כספך כ'נ, "' ליסעיס 3ס" רם'י כוון סוו6תר (k-r תסתווסיסיסיסיו
 מלכס "l'rc , 3וזיס הסול ס3"ך 3סס, למונות 3כסד "וחן ותספין גחונת תעותעונין

 מסתיט "קספ6רד 3כ"' גורפ", לגבי rh'5 )ע( עכ"ל. 3פס'קתhwh~1 6 נתיסתעור3'ס
 ליס, סכמן ונ"ל פ"ריז6, נכ'י גס כ"ס ליס, מגחן נעא( 5)ו;נן. rh'5 עדסחעחיק,
 1;"ל סניף גק0 ערך ונוועריך . סו" סכסך עווור "כפור ר"ל לסי 6כתין ססונילקוט

 קמיט )עב( . עכ"ל כסד, ובדופין (Sc p~p וזעות 15 חן פ" , ליס סנפם ד"יכסבפסק"
 נפסק" 1("ל קמט, ערד נערוך ייונ"דתתר,

 פי' דחתר, uop לשנן s'rh סוס ד"יכס,
 קסט, סו" יסייע% 31ל110 לניןי610

 16 תווחכת, 3ין תחרם 3ין דגר תכל עסי וס1"
 דתוזר ~D'D חד סוו'ט נ"ר ונוודרס ס', נד ק'נ ווסרוו"; נייטרענע ועיין ת(כוכית,תען-"ו
 יין ווווכר ניח וענעס עסושגף""א יתית וולס , קפי5'6 )ענ( פלורין. נ'5 פלודין,נע0רס
 ntvuJ פ"רוו6 י3כ"' 1 'כלויס סין "ת לו וערר וו;ונ פי' , ליס סיסיך )עד( ת6כל.ותיני
 "טקטי" tr~(ot דסוו וודיוגיס "דגי )עהן . ליססחתין

 'וניס נר "ר3' "קמפררי ונכ'י ,
 ככ"י והסריס סחר. Ok-5 "ין ס"לס סדנריס "טקט'", ';ייגיןדסתן

 פקרנו"
 סלמון ו0ס

 מ"ק, רוו; יסעיס נ'לקוט נס , לנגנים ווחחנריס מסיו הניס ומנרי סוררים סריך ,נקנרס
 וסגוסת" ס"5סי סדנריסנסחטו

 נר סס
 קצר"

 536 סמל, "ת "וסנים סיו סכו5ס "זור
 תטקטקי" ערך נערוך לנכין 63111תשתי

 3ר 1;"ל ספסיקת", נסס
 ערכי "זור קפר"

 עכסי נל"י סוסיך וסוווספ' תרפות יל" ס6וכליס סריס פי' h'~upub, "יגין דסתןנריעס
 ספיי שסא(שא4שם מיונית לוולס כוון ע"כ, סרס לקיל 0ווזעיס 1"עס סדר 3ל'תלחווס

 ז וכררות נוווסלס פ' "49 3'1ג1 ידוע ולירכי ענים( 3ר "ר3י "קספ6רד ונכ"יתדימיס 6דני ס5פניגו נ"י נעכס )ימס עיי.ג,ס "רכי סג"ל נערוך גס לתקן ויד -תר13ת. נליננ'
 ונייטרענע נריוני ערך וווספי עיין , ע"6( נ"ו )ניטין ד3'רו0ליס נריוגי ריס כווו סו"ונריאיס
 31נודר0 נדר("ל, וז'ורנל לויס 13 5סחס קלקח פי' תיחס, )עז( . נ"סס ווע0ס נרכיב""ר סנוסח6 ס"3 דאר י3יודרס סס, ונ'לקוט 6קספ"רד וכ"י 063ס, תערס )עו( ת-(. גד)ח'6
 עליכס ")1 ק31ליום ווליון iDnP לגינוי[ פי' לקנול, קוחקוווס.')עה( סגוס' 0סד3"ר

 "נטיריקוס )עט( "'. SJP' ערך חחורנחן עיין חקני5יקנ5, תרנוווו ינעק, וזעוקגרופיס,
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קכגאיכה
 ינהור מרי צ"ל הפיך, דינא ואשתכח אתהא אתת יסחר זהב, של מיה )פ(וכיברו
 את סיח כפה )פא( לך, אעביר ומה רה אטר דכמפא, מנרתא כההיא קרמך,דינא

 )שם שלמונים ורודף , הנזל אח אוהבין כילן שוחד, אוהב כולו הרפד ,הטנורה
 לך: ואשלם )פב( לי שלםשם(,

 יוחנן, ור' אלעזר ר' שם(, )שם אליהם יבא לא אלמנה וריב ישפומו לאייזרכמ
 אפומרופין )פג( ממנה והיה בירושלים טת אדם היה בראשונה אמר אלעזרר'

 הדיין אצל הולכין והם , היתומים מן כתובתה תובעת אלמנתו והיתה היתומים,על
 מלא עצים, בקעיות שני לי בקע לו, אמר הריין והיה , הבירו עם לדיןפירוששים עול" אדם היה בראשונה אמר יוחנן ור' האפימרופא, עם חשוד אוהוומוצאין

 והיתה , נפש בפחי משם יוצא והיה , כלין יציאותיו והיו מים, של חביות שתילי
 ולא יצאותי כלו לה אומר והוא בדינך, נעשה מה לו ואומרה בו פונעתאלמנה
 אלכגה אני , כלום הועיל לא הוא איש זה אם ומה אומרת והיתה , כליםהעליתי
 אליהם יבא לא אלמנה וריב ישפומו לא יתום שנאמר טה לקיים )פד( ,עאכ"ו

 . שם()ישעיה
 טקום כל נחמני בר שטואל א"ר )פה( כ"ר(, )שם וגו' צבאות ה' האדון נאוםלכן

 ארון הנה שבכולם, אב בנין דיורין, ומכניס דיורין עוקץ )פו( אדון,שנאמר
 ישראל. ומכניס כנענים עוקל י"א(ן ג' )יהושע הארץ כל ארו;הברית

 דישראל, תוקפיהון )פח( חנילאי בר )פז( תנחום א"ר שם(, 1שם ישראלאביר
 . העולם אומות לפני ישראל אביר אמריורבנן

הוי

 ותקונים.הערות
 "קספ6רך נכ'י 0סו6 כווו די, &n1h "גטידיקוםג"5

 וכלרוו"
 וכן 0ס, ולעיס 31'5קוט

 רז5 תתנגדו, ש0א(ש-aPft 53"י פי' וכחג , ספסיקת6 003 6נטידיקס ערך נעריךתו63
 ענ5יסוס"חיס, כווו ערוד, פי' פית )פ( ניודרסיס. ווזורג5 )נענ)ער(, סכננדו3ע4,דין
 סירוסליוי דגרי תנין וו(ס כי., סיח כפס )פא( סיח. ערך ערוךעיין

 כ"" '111"
 ס"6,

 פנחס. ריסוספרי
 סם, 0ס3'"ו "חר פכ"6, דות "קרי וער וכדרס וזות, "חרי ופסק"

 ככס "וזרו 0ס, ס")וו (סג, ס5 1ס5ח "חר 631 כסי 50 ידידות ית' סרת 63חדנועץ
 וע0יריס נתקוחס ע)ייס חורם ודגרי סידיע, מוויל ע5 נקגרס ורת(ו סווגורס, "תמסיח
 רעע, PJC ,,?P 3נוור6 ח631 סרק כספור וכמעט "חר,נתקים

 ווכ5סיפ"
 03י33ית'ס דרס

 גוסן כ"רנו6 ככ"י 5ך, ו6סלס )פב( לסרנך. CD31 חתרך "ת6 0ס, כסייס חסיצג,
 נגר "ותריס סחרנוס, ססני6 סס 3יסעיס רפ"י דורי )ועסדיס וע"( כדינך, לךו"ס5ס
 כפגי עלע נועק וסגנה נזלן, מסיס נוסט כדינך, לך oSch1 ודיני ט3 5י עדודלחנריס
 סוי נפני, עליך כ0יגעקו גידולך, 5ך 61ני;"50ס סיום גדקגי 15י 16)ור (ס "חררופט,

רודי
 1)ודרמיס D'CJ סנ)ורגלתסרנס סימנס סי" 6סוטרופין, )פג( עכ"ל. נהולות תסוס
 יזם 5קייס )פד( )עערו561טער(. וסיכן תנוגס ופיי ~0"0קז("נ סי6 ולמתיתרנותיס
 "ל'סס ינ" 5" "לנוגס ורע כ"ג 6' 5י0ע'ס נעי דנריו רן"י ת"נ וו(ס ונר, יחוססג6תר
 נ"מס6לוונס

~1PrS 
 ססופט, לעני נגעקחך מועלת חס 1ס56ת1 נו. פינעח תו יוג", ומיחוס

וסו"
 לעפות דין 5סנעל ונגוס סיס מדיין כי )ר"5 3תל"כס עו יגעתי סוס ס'וס כ5 6ותר

 תו סוערתי ל6 וסופו כוי(, בקעיות צתי 5י נקע 3פסיקח6, סוו13"ר כווו )51"כס5ו
 י0כטו 65 יתום סוי כין, 65 6ני מועיל hS איhlk-r 0 (ס ונס ו6וחרק 65חריס,תחרת
 ל6 כלנוגסוריג

"3' 
oP5h ,55ספס'קת" דברי סס "5ס עכ"ל. כ 

 6דס כבקוס 6ך פס,
 כי ווק1ר1, "ת מערס ולtO'Scl1'S 6 עולס יחוס ר0"' לפגי סני' סיתם לירו50יסעולס
 ס3%רננ6ל וסרב נפס'קת"", "כד"עז6 3פסיקח6' "ווגיגו (ס פלפלי 3ווקר6וח רפ"י כתגכנר
 6רס3"ג, )פה( מפסיקת". DCJ סוס סוו6נור 6ת סני6ו 0ס3כל

"3111 
 L-ttct 3'5קוט

 רס"י לקת ווכ"ן דיורין, עוקר נפו( ספסיחת6. 003 י"ר רוז( סיסע יילקוט רנ"ח,רנו(
 51)טוע וו6רגכס "תכס לעקור וריוו 0ל1 הסכל שגדון (oh כ"ך( )6' למלעיס 3פי'דבריו
 3ר מס בילקוט 36ל  י~נןייררורירייו נכ"י כ"ס מנלקי, 3ר )פז( . עכל 6חריס,3ס

 של  חלפו 'Shli "3יר כיד, "י ניסעים רס"י כוון ליס דקר"ל, תוקעראן )פח(נתרני.
סוי
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אימה

 עוקם )פס( ואת זהובים עשר האיש לאותו היה אומר, יורה ר' , )שם( מצרי אנחםהוי
 נחמיא ור' ממנו, וליפרע נפולו לשלם עלי הקב"ה אסר סטנו, ונומקעליו
 : מלכיות ארוצע )צ( אלו שתים, )שם( ומאויבי שתים, טצריאמר
 כנחחלה ויועציך , ואהרן משה זה )צא( כ"1( שם לשם כבראשונה שיפמיךוכישיבה

 )שם(, נאטנה קייה הצדק עיר לך יטיא ואב"כ ושלטה, דור ,ה)שם(
 : כ'ו( שם )שם בצרקה ושביה תמדה במשפם ציוןואומר

 . איכה פסקאחסלה
 ותקונים.הערות

 [ס יטחן נחרנים סו6 וכן 'עכ"ל.יסר"ל
 תקיפ"

 נשי כ"ס עליו, עוקס )פס( . דיסר"ל
 "יגע )צ( . סנכונק סנוסת6 וסב , ifsu עוקץ סם DtpSt)1 כקרוי" ככ"י 36ל6קספ6רד,
 , 1('ל וכתג סססיקת6 ונרי סנר , ים לייעיס נפי' ס6נרנג6ל סרג ,ת5ל'וח

 ע"כ. .תוכיות ר ססס ורווי יון על ווויני 1"נקיוס ופיס נגל ע5 ווזירי 6נתס סו'דרסו ונפסיקת"
 תפחת פל דרטוסי תססיעת6 תיל DC. נינרננ6ל תע6 (ס גס  ויסרן, תסס ~סךצא(

 עכ"ל. וסקוס דוד ~ס  וייעליך ויסרן,  תסס ~ס (ופטיך ויסעס יתרוסוזתיס,

-4%"Qesea=-

 מ"ז. א ק ספ
נחמו.

 מעושהו ואם יצרק מאלוה האנוש )ב( אי(, מ, )ישעיה עמי נשטו נחנטו)א(
 סעושהו אם מבוראו, צדיק ארם יש וכי ייז(, ד' )איוב גברימהר

 מנחם, בועז מנחם, איני אני )ד, מנחם בואו )ג( הקב"ה אמר אלא נבר,ימהר
 איל פעמים, ב' הוגר ולמה י"א( ב' )רות לי הונד הנד לה ויאמר בוש ויען)ה(
 מות אחרי חמוהך את עשית אשי את )ו( , בשרה לי הוגר , בבית[ לי ןהונד)ו(

 ודאי, )שם(, ואמך אביך ותעזבי )ה( אישך, בחיי לומר צריך ואין )שם(אישך,
 שנא' , שלך ע"ז זו ואסך, אביך ותעזבי ד"א . שכונתך זה )שם( מולרתךוארץ

 זו )ם( מולרתך, וארץ כ"ז( ב' )ירמי' ילריהני את ולאבן עתה אבי לעץאומרים
 לה אמר , שם( )רות שלשום תמור ירעת לא אשר עם אל ותלכי , שלךאיפרכיא

שאי

 ותקונים.הערות
 סקוס,, )ב( דנתתת". למנע ר"[ונס מנת 61תחנן פ' מפטרת סי6 גחונו,ןא(

h ס4[ רת( ריח טעיס נילקוט ותונף ס6גוס, (['ס תתחל פ"רת6נכ"י r 1  

 ספסיקח"
, 

 נילקוט נוונך , וונקס נועז )ג( . ע"ס פעלך ס' ostt סת6וור ס71 וסיס סס קמר"ך
 n(DP )וי 6גי )ר( . ספסיקח6 3סס תת5"( רוו( סוך6'י3

., 
 3וע(, ויען )ה( כתוניס. פי

מוג"
 מונד )ו( מפסיקת*. נסס תר"6 רוו( סו7 רות ובילקוט נוע(, רען פ' רות נתדרס

 ונילקוט רות ונעורס , ופ6רוו6 "קספ6רד 3כ" לגסן יסו" כווו , מוספתי כן  33ית,ל'
 3כ"' כ"ס "סר, "ת )ז( סס. כיו"כ עיין ונהדס, נניח סט31יס תעטיס וסכותסרות,

 כדורס נענור' ר"ל וודויי,- וקווך, 6נינ וחשפי )וו( 1cb. כל 51"ל 6rhnlh~1קספ"רד
 "פרכי6, )ם( . כווסתעו ואמך אביך סר"סון סדורן ולדעת סלך, ע"( (ס קווך 36יך6ח,כ
 סחכם סר3 6לי סלח 6ןר "תר ונכ"י פ"רוו6 31כ"' כטעותי "פרצייך (1 6קסס6רדנכ"י
 נערוך יוו3" כן לפגיג1 610 וכתמר כתלית, סגי' hpo~k- ,nhro וגן (1ל סרסז"לסנדול
 פסק" ופריס ה"ל "פרכס,ערך

 (ו ו)ולדחך, וארן ע"(,  (1 ,  ו"ווך "3יך 1תע[3י ךנמתו
 קנת. תסרס סמסת6 רוח נתדרס וע"ן ווחו(, פי' 4(48%"ש יונית וסקנס ע"ש6סרכי6

סני
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