
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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קכדמ8ר
 לא שעריין )יא( אותך, מקבלים היינו לא שלעיס, מתמי באת לא שאי)י(

 פעלר י יעלם )יב( פואבית ולא מואבי עטונית, ולא עטוני הלכה,נתחדשה
 יהן הוא צדיקים, של שכרן לשלם עתיר שומא מי לה אטר י'ב(, שם )שםונוי
 שלמה אל יוסי א"ר , כחיב עלסה )יג( , )שמ( שלטה םשכרהך ותהי . שכרךאת

 א"ר נשם(, כנפיו תחת לתמוה באת אשר ישראל אלהי ול מעם ממך.יעטיד
 כנפים לשמש, כנפים לשחר, כנפים ניד( לארץ, כנפים שיש שמענו ,אבין

 שמענו ומירות הארץ מבנף הכתיב , לארץ כנפים ולשרפים, להיות כנפיםלכרובים,
 מ'ן, קלש )תהלים שהר כנפי אשא דכתיב לשחר, כנפים , ג'ז( כ"ר)ישעי'
 ומלאכי בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה דכתיב לשכחי,כנפים
 בנפים )מז( ול(, י' )יחזקאל הכרובים כנפי וקול )סו( דכהיב , לכרוב כנפים , כ'(ג'

 שרפים דכתיב לשרפים, כנפים , י"ג( ג' )שם ההיות כנפי וקול דכהיבלהיות,
 כוחן גדול אבין א"ר , ב' ו' )ישעי' וגו' כנפים שש כנפים עמצ לו ממעלעוטרים
 בנפי )יח( בצל ולא הארץ. כנפי בצל לא חסין שאינן )יז( הסרים, גומלישל

 ובני אלהים חסדך יקי טה דוןר הקב'", של בצלו , חסין סי ובצלהשמים,
 בעיניך חן שפחתך תטצא ותאסר )יט( . ח' ל"ו )ההלים יהסיון כנפיך בצלאדם
 לא לה אטר t(QW) וט' בועז לה ויאמר )כ( י"ג(, ב )רות וגו' נתמתני ביאדני

 עם אלא ניסנית אתה אי ניסנית, אח האמהות ט! לא ושלום, חס כדי!תאטרין
 רברים , רות של לבה על שדיבר בועז אם ומה ק"ו, דברים והרי ,האמהות
 , וכמה כמה אחת על ירושלים, את לנחם הקב"ה כשיבא , נחסה וניחומיםטובים
 לאמר לבי עם אני דברתי א'( מ' )ישעיה אלהיכם, יאסר עמי נחמו נדופן)כא(

 מכאן )כב( י"ו(, א' )קרית וגו' חכמה חהוספהי השלהי הנהאני
אמרו

 ותקונים.הערות
 כש 63ת ס*6 רל , 3"ת ל" ;"יל(

 ;ל ססמ שוי ופיזרת" 6קספ"רד 3כ" מסו"
 ת"תחול "גלעו ג"ח "ילו ס"גן פית ינתש נירמלתי חרקים וכן רות, ulpi'rסרסד"ל
 , סם י3וווח גירוסלווי כו', כתקדסס ל" העדיין ניא( "ותך. ווקנלין סיעו hSסנטוס,

סני"
 Sbinc תדרם וע"ן , ווסס נסני וע'0 (1, סלכס גחתד;ס rp13 סל דננ"ד לר"יס 1"ת

 פעלך, ס' ס5ס )יב( מלס. תכתר סקס סוו"וור נסיוס תמר רות ונעדל0 פכ"נ,ריס
b31Pנידרס , ט' כתת סלמס )יג( טס. רות ניודרס וגסגס מר'נ, רוו( רות מלקוט 
 סלמס עסכורתך וחסי פלך ס' -יסלס תקרו: וכס כחסרון, סוס סוו"וור )לקם ססרות
 סדרו; עוץ , חס" יוסי תן נטעות געיס , וט' לחסות 63ת 6סר hDP ר' "))ר ס',תעם
 נחווט, וגתך יעמוד ~k-fiS לס"גור

 וסווקר"
 ר' לדרות לווטס פס סוווסנ ונו' ס' כעס

 רנו לכן תספרסיס, נעלס ו(ס סוועתיק, דעת נגלי תס", "'ר Sh 0ס נספח"3ין,
 ססו6 כתו סגכונס סגיי ולוולס , מועיל לל6 ס(ס סת")ור sp רחוהיט ופירון'סדוקהיס

3עסיקח"
 נעל סר3 לפגי נוודרס גכוגס סגי' תסיס נר"ס וכן רות, וכילקוט סלפגיגו,

 יחד כסריס isi-s ונס 0ס, 3)ודר0 חסרות ס6לס סוו15ח 0תי לסחר, כגסים ניר(ת"כ.
 "קספ6רד נכי כ"ס , סכרו3יס כגפי וקול )סו( . סעליסס סיקרתעס

  ושלרעי
  ונילקוט,

 רות ו3וודרס סר0ד"ג 30 ס0ג' נכויי"33
 זוקר" )311"

 . כגפים כורס' סכר31יס כי "חד
 מסין, דגיגן )יז( להעלס. ונס פס (ס תסר פ"רוו" ככ"י כו', דכתי3 לחית כגייס)מז(
 גלל , ס0וויס כגפי )יח( כנעים. יון "תת 53ל חסין 60'גן נוסד, סרסד'ל sc מסני3כ'י

 "קספתרד 31כ"י לסיס, כנפים לוועלס דנרע על תוסג כיססת0,
 מילקוט ויתרוו"

 ירסיס. כגפי 3נל 6% סתרת, כנפ' 53ל ול5 סכרו3יס כנפי 553 ול" פקו ניסך רוח,ווודרס
 ותקדר 5"ל נחתחני, כי "דוני נעיניך חן מפתתך חוו65 ותינתר)יט(

"51(6 
 נעיניך חן

 דריה לס נולת 13ע(, לס ויאתר )כ( . ספחותיך כלחת "סיס ל" ו"נכי נחשתני כ'"דוג'
 כי מפחס, עגתך סקרנית כווו "יגך לס וזיוור וופיק, נלי רסויס h~cc לפי hS,כווו
 על סיורי כווכח עווי, גחוזו נחתו )כא( . סת"כ וכ'כ ותניח, ph ס"יתסותעס

 ס!ס קיו")ור , "זורו ווכ"ן )כב( 3,(. oc )ים 'רוסל'ס לSP 3 דגרו לו,ססוווך מתקר"
 003 קעור רז)( וו5כ'ס3'5קוע 3111"

 סעס'קת"
 וטיס 1Vlh, סס סג" עוווד ס35 נעקום "ך ו

סו"
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נחמו

 הלב עוטר, הלב יורע, ריב , מדבר דבב , שומע הלב , רואה הלב )בג(אמרו,
 יאה ולבי , רואה הלב טהגחם. הלם שמח, הלב צועק, הלב , טרמך הלבנופל,
 שומע, ריב )שם(, לבי עם אני דברתי םרבר, הלב שם(, )שם ודעת חכמההרבה
 לב יפול, אל נופל, הלב כ"ב.י"ד(, )יחזקאל לבך היעמור עוטד, היב "(,י"ר )משלי נפשו סרת יודע לב יודע, הלב ם'(, ג' )ע"א שומע לב לעבדךונתת
 כ"ו(, ה' )מ"ב הלך לבי אליו.לא ויאמר טהלך, הלב ליב(, י"ז )ש"א עדיוארם
 ויגל לבי )שפח לכן שמה, הלב י"ח(, ב' )איכה דל אל לבם צעק צועק,הלב

 : ב'( מ' )ישעיה ירושלים לב על רברו מהנחם, הלב , ם' י"ו )רעיליםכבורי
 הערתי נביאים כטה אעירך מה י"ג(, ב' )איכה לך ארסה ומה אעירך כזוק,כד(

 אחד ונביא בשחריה, אחד נביא אומר, רבי נתן, ור' רבי )כה(בנם,
 )ם'ב חוזה כל נביאי כל וביר ובישראל ביהודה )כו( ה' ויער ההרר הערבים,בין
 אתכם, קישמתי קישומין כמה נכח( אעירך, מה ד"א כתיב. נביאו נכו( י"ג(יץ

 ירדו , לישראל תורה ליחן סיני אך על הקב"ה שירד ביום , יוחנן ר' ראמר):מ(
 , ישראל את לעטר כרי בירו, עמרה מהם א' וכל השרת, מלאכי של רבואששים
 טלכים טומר כד"א זוני )לב( אמר, דציפורין רבא הונא ר' לא(.וייני,לאוסרו ובהי עטרה, להלבישו אחר רבוא, ועשרים מאה אחא, ר' בשם אחא ר'נל(
 לכם, נתתי ביזוה כסה ד"א )לג( י"ח( י"ב )איוב בסתניהם אזור ויאסורפתח

ביזת

 ותקונים.הערות

 סל3, על ;ס ;ךור0 ל3י, עם "ל ך3רחי ע' קס"ר תדר; עתן רו"ס, סל3 נבג(סו".
 63לפ" ועתן רניס,דנריס

 ךר' 3ית6
 תם )כד( גדן'ד(. ח"ג מתדר; נטת 5' "ות עקינ"

6עידך,
"3111 

 ערך ומעריך , (ס פסוק ע5 "יכס נוגדר;
 ג3י"

 סוס סיו"וור "ת ס3י6
 רני )כה( . תנתווכס 6גכי 6נכי פסקך רנתי פסיקתי ועיין , וסתךר; ספס'קח6 0גיסס3;ס
 'גהק ר' , סגי' סר0ד"ל ;ל נתרת 31כ"י ~bnlb: ככ"י 36ל 6קספ6רד, ככ"י כ'ס נתן,ורי
 3';ר% (su ונסרבל, ניסויס יכו( עחק. רני ר"ח סי6 ר3' זולת פס נס ויולי נחן,ור'

 נעלסערוך סר3 לפני סיס וכן ופארנו", 5קספ6רד נשי כ"ס כתיג, נ3'15 )כז(תיסויס.
ערך

 נ3'1,6
 נרד"ק ועיין Sba-~, סגילות ;חי תסריס סר0ך"ל, ;ל סקג' וככ"י 3תדר0 36ל

 unc)c גתן ר' דרס נפסיקת6 פס חסר וסנס , ס(ס סדרן "ת btJnc 0ס לתלכיסנפי
 סל ספגי ונכ"' 6קספ6רך, נכ"י נס ןס, נתדרס וחנו סנועת'ק, שכחת כלפנינוווסכ'י
 נערפת, נני"'ס ו0נ' ניגרית ג3'6'ס 0נ' "וור נתן ר' : תקרו תס פ6רו)6, 31כ"י ,סר0ד"ל
 סיכם ודלוח, ס;כס יום סנני6יס ענדי כל 6ת orSh ומגלח לח( (י )ירסיססס"ד
 נתן יר' נתאתר לגוון h31W רל"ד רת( ולכיס וילקוט רזייתי וכן 3ערנ, 1;6חננוקר
 ומחתכם "גטי 5נכי פסקך רותי נפסיקת6 בפריס, (רע נעל tthJk1 כפסיקת".3;ס
 וזווגו (ס מנעלס כתו יילן כ"' לפסיקץ6 610 מילקוט SPJ ;כמגת ידע ל5 ע',מיתן

 , תכ;יטין ןעג,נו , עדיך סורר תעשן "עירך דר; , l'DtC'ii כונס )כה( . רצוחפעתיס
 רנתי 3פסיקח5 נפנס . יופגן ר' ד6וור )כס( פלג. 5גכי "גכי פסקך רנתי פסיקתךועיין
 5'ל hnh, רי נסס hPh רי לל( קת"ת. מערס סוליתי נתדר פסקך לעיל ועייןפכחי

 , ;ס וננדר; ופ"רוו6 "קס' נכ"י 0סו6 כווו , 'וחנן ר' נסס כסגף 3ר bJhר'
 נתק פ" (ייני, )לא( ס(ס. סוו6תר חסר סר0ד"ל סל סרני ונכ"י פל"נ בנכי פסקךרנת' ונססיקת"

 ונמדרג  ץן4(ן: 8מסמנ ומרוווית סיונית בוולס וסח כנורות פי' (עי, )לב( (יין.וכלי
פיכס

 לוסתי
  תתווסת,

~Pb 7 ונקמטוpb1 לולניתו k~1DP רנתי  מלזיעתי  ופיין מס, לפלצו  שסיע כווו 1ג"5 ,כו' כנוד"" (תי "זור דנפורי ר"מ hrD~ חאלס ותדרס פל"נ, 6נכי 
 1קת65 תחג"ת, רוו(  תעליס וילקיט  פט'(. ר3ס 31)וד3ר ;לת פי וחנמותJop 6'ת(תור

nlbnDI),ונות; nPh ,6י, (1 ערך  ונערוך ימר,  לססוותמ ורצוי נורעותס 
 ס3י"

strl 
 כעס  כויר ס" דלי, ליסרי 1pbt  פמרס  לסלניסי 6חד הכס, ובנגלת דנתנו,ופסיקתה
 וגווי  תוסרמיכימרתייס

  1כג"ל ו  תלות כטס  )ערוך מס  ססרימ כי  עיליגיסרויימ עכ"ל.
11DhSס'וס "תר 1ג"ל ויתק1תס שתטו שיר" "מ" מתלות חתי וע', 5תר 1ר"ס (ייני 
 ספסיעתי  לשון ~Qk כו' דת'ווס כויס סתלות כ'התנתר,

 ניוררס ניחת, כחס hi'v ללג( .
עיכס
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קכהנחש
 מלכים. ואחר ש14שים וביזת )לר( , ועוג מיתון וביזת הים וביזת , מצריםביזת
 ונוב ושילה נילנל מועד אהל בנם, ויערתי ויעודין כסה 1לה( אעירך, מהד"א

 אחכם, דמיתי אומה לאיזה שם( )איכה לך ארמה 0ה שנים. העולמים _וביהוגבעון
 אומה לאיזו מכות, עשר אויביה על והבאתי נסויה, בזרוע גאלתי אומהלאיזו
 , השליו את הגזתי אומה לאיזו , המן את הורדתי אוטה לאיזו הים, אתקרעתי
 ענני הקפתי אומה לאיזו תורתי, את לה ונרעפי סיני הר לפני קיבתי אומהלאיזו
 לך אשוה מה , לי ומושלמת יראה שהיא הבת 1לו( , )שם( ירושלים הבתהכבוד.
 * ואנחמך לך וכשאשוה )לח( אבינא, בר יעקב ר' רמר )לז( )שם(,ואנחטך
 בי ובציצית ותגלחת במילה לי רמצויינים בנים )לם( )שם(, ציון בתבתולת
 לרפאת שעתיד מי חילפיי, יהושע א"ר )ם( , )שם( לך ירפא סי שברך כיםגדול
 לו שאסרתם מי )מא( אמר, נהמני בר יהושע ור' לך, ירפא הוא ים שלשברו
 ירפא טי )מב( אמר, אבין ור' , לך ירפא הוא י"א(, ט"ו )שמות כסוך סיבים
 2 נביאיך לך ירפא סי , אמרי ורבנן )מג( ותפל, שוא לך חזו נביאיךלך
 מחברך ששון שטן אלהיך אלהים משחך כן על , רשע ותשנא צדק אטובח)מד(

 באברהם קריא פתר נסה אחא ר' בשם עזריה ר' ח'( מ"ב)תהלים
 לפני אברהם אמר מדומים, על טבול דקב"ה הביא שלא עד. מוצא אתאבינו,
 סי בי מעם ומה לעולם( מבול מביא אתה שאין נשבעת העולמים רבוןרקב"ה,

 אתה אי מים של מבול , נ"רם'( )ישעיה נח מי טעבור נשבעתי אשר לי זאתנח
 חלילה , השבועה על מערים אתה 0ה מביא, אתה אש של סבול שמאמביא,
 לא-_ הארץ כל השופם_ לוי א"ר )סו( כיה(, י"ח )בראשית הזה כרבר מעשותלך

יעשה

 ותקונים.הערות
 6חהת ונזקי ס5פנינו, 3כ" , ח5כיס 5"" )3קת )לד( ני(וח. כו)ס 6תר יוגחן ר, סני'6יכס
 5ף 64"ר פס הסר 'מד 3כ5ס , ~bnlh וככ"י 6קספ6רד 31כ"י ts~r סרסי"Sb 5'סס5ח
 חס יודע לתנו 6'ן (ס ו53תי ;ס, ושדרס לנכון ססו6 כסו עדית"" hntrJS נ1וחין3ער3'
 דרם ויעודין, כעס )לה( עד. '"כ5 33קר ענרי, 53יון סו6 וכן 5"עידך1 ני(תענין
 דר; י 5י nnSclnt ירפס ;סי" סגת )לו( מ"י. דינמי יעד וסרסו ל וועד נלסון"עייך
 מרעי , פ"נ 3'ר תדרס ועיין , סר ד"ס ע"6 ט"( דד תענית תוס' עיין וס5ס, יר6ירוס15ס
 פי יעקל, ר' דגר )לז( ירוס5ס. osc 'ר6ס סג'סס hl~C כתו ירו;5'ס, קותוקורץ
 והרתקי 6קספ6רד נכוי גס סו" וכן ; נר"ס ~qush ויספיג סירי;5ווי הון כדרךדיקור
 ויותר 6תר, חגן דכפר יעקנ ר' סם, ונתדרס וס-, תסר סרסד'5 ס5 סדני 3כ.'"53
 סייס סס 3תדרס 61גתווך, 5ך וכס6סוס ,לח( 'עק3. ר' 6וור נפסיקת6 פס 5סגיסנכון

 31יפ'ע. כיו"כ ועין כגחתך, ;עס 63ותל 35דו, ס' ונסג3 13 סכתונ סיום "וחי5כן,גיע
 סתנוייניס כעריס ניון סער' ס' Jk-th נניור6 דרסו וכן ניון, גולח דרס קוונוייגיס, 3גי)לם(
 6קספ6רד tff?J חי5פ", יסלע ""ר )מ( ע'"(. ח' )3רכיחנס5כס

 ניס 5ו on~nhc ווי )0א( חו5פ"י. 6"ר oc 6יכס 31)ודרן חיוכיי, ""ר סרסד"5,י5 סיני ונכ"י וסארי"
 סנקר6 5סק3"ס סרס תופר סי" 6ך תווין כדרכה 5;"5ס נוי PSn ;"'ן סדר; וכוונת ,כוי
 וסני' "3ין, ר ocJ סוס סנו"וור h3?n סס ו3תדרן 5ך. ירכ" סו" כתוך וו' יסר356פ'
 5סניס )ר6ס סיס יותר 3"יורו סד"כ סס מעיר רפס וויל nSnS 56י, (ס ענין. ווסכי סי" וווטעמ וגוסק6 5ך, ירפ6 סו6 ו"גוסו, "5' וס סיס SP סירס 5ו ס"תרתס תיסס,
 הפסיקת". כוונתו 61ו5י , עכ"ל ימן נסכר נוהתי וכן 5ה, ירי" תי חסו 563יס. כגווךווי

 )3'"'ך, 5ך ירח" 1)י 6תר' ורננן נמנ( וחסן. יו6 5ך ח(ו ס33י6'ס 6סר 1Ph'"וחך, 5רס* יוכל ווי תוויד כתסיועס ווי ו)5ח דורס וגיי, 5ך חזו )3י".ך 5ך ירפף תי)סב(
 31וודרס , 5ך  ירפף  .סם  סלנייימ  ורורםימ 5ווע5ס, 1tlnhc וופסוק גתתה ג3'"יךת5ת
 נוו"כ. ע4; שגי, ג3'6יך עד בריסון נ3'"'ך יון  סוועתיק קכן כי , ;5תס סורס חסרסס
 כיק, רסנת)0ר(

"3111 
 סינוור וסתק5ח כ"', ר'; 3וי"ר

"3111 
 נ"י(ס 5ת"ט, פלט, 33"ר

 פתר )מה( 6גכי. hrD93 הגיגו גס שכס תס"ן, רוון תכיס 3'5קוט ווודא נס ,;גויס
b'1p,סיס סדרן כ5 3")רסס 

 יס31"
 יסעיס וס וגו' )דק "פנת לסיום סס ע5 פס

 סטופר.  בלישת  3וי"ר "53 , 7433 גס כיס 5וי, ""ר נטו( עמ'. גקתו גחתו עדוכו',
 עיכרע8
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נחמו

 אין מבקש, את עולם ואם עולם, אין מבקש, את משמט אם )שם( פשפמיעשה
 הבלא מיצור )מז( אתה מהמשפט,

 בתריי
 רקושטא, דינא ובעי עלמא בעי , ראשין

 , אברהם הקב"ה איל קאים, יכיל עלטא לית , ציבחר )מה( מוותר את ליתאין
 ב! על לחייבן, ששנאת רשע, ותשנא בריותי, את לצדק אהבת צדק,אהבת
 ועד מנח )סם( חייך, הקב"ה איל מחברך סה4 מחברך, I1WW שמן אלהיםמשחך
 אחר )נ( וכה"ר ההילה; מרבר אני עמך אלא מהם, אהד עם דברהי לאאצלך,

 : א'( ת"ו )בראשית , וגו' אברם אל במחזה )נא( ה' דבר היה האלההדברים
 ממייל ישעיה אמר בישעיה, קריא פהר , סימון ב"ר יודן בש"ר עזריה ר')נב(

 ידך ומי אשלח מי את אומר, ה' קול את ואשמע תלמודי, בביתהייתי
 פנחס א"ר פסילוסא, )נג( אותו קורין והיו עמום, את שלחתי ול(, ו' לישעיהלנו
 כל את רקב"ה הניח אסרו בלשונו, פסילוס שהיו )נר( עמום, שמו נקראלטה
 אח שלרצעי לישנא, קטיעא ההין על פמילוסא, הרין על שכינתו והשרהעלמו
 ישראל שופם את הלחי על יכו בשבם הלחי, על אותו מכין והיו )נה(מיכה,
 הקב"ה איל שלחני, הנני ואוסר לנו, ילך ומי אשלח מי את מעתה , 4'ר( ד')מיכה
 ולההבזות )נז( ללקות עליך את מקבל , הן שרהנין , הן סרבנין )נו( בניישעיה
 ואיני ו'(, )ישעיהנ' למורמים ולהיי יסכים נתתי נוי כן, 'מנת על צ"ל ,מהן
 רשע ותשנא צרק אהבת , ישעיה הקב"ה א"ל בניך, אצל בשליחותך שאלךכדאי

 לצרק אהבת ח'(, ס"הלההלים
 בריות"

 אלהים משחך ע"כ מכהייבן, ושנאת
 מתנבאים הנביאים כל , הייך הקב"ה א"ל מחבריך, מהו מחבריך, I1WWשמן
 סשה רוח נחה ט"ו(, ב' )ע"ב אלישע על אליהו רוח נחה )נח( נביא, מפינביא

על

 ותקונים,הערות

 תגח )סט( כעט. פ" נינקר, )מח( פנל". תופס סג" סתקונוותןרסו)חי, נכל תיגר,)מז(
 3וי'ר ננ"ר-נס ס"5ס, סדנריס 6חר )נ( יונת. דורות עסרס סם, 3וודרסיס "נלך,ועד
 סוס סתקר6 כי סו6 ונכון לך, לך 6נרס Sb ס' ויוותר סכתונ "ח וס נפקוסוזניך
 ססו6 כווו סגי סס נוי"ר גס סע סד"כ ולפגי ל"3רסס, סי ר"ת סר"סון סדנורס61
 סס גופר עוריס, ר' מב( נדחוס. Sh o13h נ"Sh 5-"גרס, נתח(ס )נא( פס.לפכינו
 פסילוס" )ננ( (עיר".ר'

, 
 תונ"

 פעתיס ום5ס מפסיקת", DCJ ס'( רוו( יכעיס ניצקוט
 כדינית" כו' hxt5 קטיע סדין כו' פסילוס כו' ס5תתי ח' ו' ליסעיס נפת )"'( ,נרס"'

נפסקת"
 כו' ססי5וס "ותו קורין וסיס עוווס "ת סלחת' ס' נ' יכעיס ןנ'( , עכ"ל

 כד"ית6 כו'- נלסונו הננגס עוווס י"ר (' נע)ווס )נ'( עכ"ל,דגחוווונחווו נפסיקת"
 נפסיקת"

 ע5'ל,
Sb)"מסו 

 , סס61 סוודרס מנס כדעתו עליו, סוודרס סס )4'6 ל" וי"ר, נתדרס נס
 ספסיקח" זוןנונע

 כקר" 5ווס קמ"ר וודרס כריס גנגס וכן ,
 תסיס "ר'פ עוווס, סוגו

 "65 סכינתו, מסרס hSt  נריותיו כל "ת סקנ"ס מניח דורו h(c' ")זרו נלסוגו,עוווס
 ~U'U סדיןעל

 ליסג"
 קני" עמוס ערך ונערוך ע'כי כס'15ס6

 וי"ר נסס ס(ס סמ"רר
 סוול)ת ט 1unc)i ספק1"'ן

 וס 5יסג", קט'ע פי כתג סס ונערוך דגחווו" "ונפסיקת"
 סו" כ' "פ'" נולתלעתיק

 סו3" 1"51' ))ספס,קת6, סמ"רר
 "5 מערוך ס5 ספ" "ח"כ

 ד"ר"ס ססילוס, "ותו קורין וס'ו עתוס "ת סלקתי סג" סס ונתדרס פג'ווס,סססיקת6
 ליס סוס hS סקנ'ס ""וור'ן, פסילים גולת "תר מלינוס סירס מכרטס כו', וקר"לנוס

 תתיפ~ון  וזס סוודרס, נחס נערוך ססו6 כנוו פספוס"" סדין עhSh 5 סכ'גת'סלנוסרו"
  ע"ד( רוו"ר )יד נ' עתוס ונ5נרנג5ל , 51153ע יססוויט לפסילים פסילוס וזן הדלגסנועתיע
 -nbrk וסנטוס עכזל, ליטכD~Up 5 ר"ל  hDIS;Dn, "ותו קורין פסיו ונורי  יכן , ח"יס3י5
יוגתז

  (6גגשי
_ לטון (Jvs פי' I I C , -  ססיס טס, 3וי"ר שלעונו, כסילוס רסיס )נר(  

 נסעטס כ5רת5 ~כ'י טס, עתוס כרפ"י ספסיעת5, 3סס oc אלקוט וכ"א נלטיכו,עסיס
 וגו', יכו 3ס3ט סלתי על ציתו  יוכין וסיס )נה( סלייוס. סורסכס

 דד איכס כרפ"י תוני
 סלתחי התרס גירסה 5גכי תנכי ל"ג פסתי רנתי כפסיקתי ועיין ספסיעתי, 3ססי"ר
 סלסי על  שיכיסו 5ת ויכס ככעגס  3ן 5דסיסו ויגס  טג5נור וסכרו, היכיסו[ ]נ"ל תיכס5ת
 3וי"ר חסן, ולסתתות )נו( סרנן. ותזס סר3, 5%ן, חר' סרננין,  )נו( 'כ"ר(. כ'3לת'*
 על "ליפו ריח גסס )נוו( נסליסתי. סופך "חס  *ז ל"ו  oh1  3טליתסי, סוגך "תבחס,

הכישע
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קכינחפו
 )במדבר הזקנים איש שבעים על ויתן עליו אשר הרוס מן ויאצל זקנים, שבעיםעל

  נבואות טתנבאים הנביא שכל אלא עור ולא , א'( ס"א )ישעיה ענויםלבשר
 י"מ(, מא )שם אנכי אנכי יע, אשיאשם שוש י"ז(, שם )שםהתעודרי, התעוררי (, מ' מא )ישעיה עורי עורי כפולות, נבואות מתנבא את אבלפשומות,

 קץהינ )ס( .הב., ל,%, נא,והאת, " א י (wftnw 4 באי גנך ט')נטן

 ו ) - ' -' ,אמ נאקנל '"י':,בעיי יו4ך

הרי גוכנ טפם עט" נם להם אסר ד"א טב5 נופאטה
 אמר ד"א לכם, יכול אני הרי )מז( להם יכולתי אם עסהמ טלהסה ועושה הולךאני

 ש ער )סם( אזל ד"א עולם, של מידרומנרג יכול שבמים,י"ב
 גינוסיא הורעתם4ע( לכאן משירדתם עברות, בי נוהגין דמצריים היו , לכאןירדתם

 ותקונים.הערות
 ,בג %ג pro1u3cSv(o1] הורו::?, שועיי;גמ  עמר ע4ו 6ןר סרה תן פנל rPn~Sh על "4ס1 רוק )חס 6קסע"רד נלייפסע,
 3ש:,44י:י1" 35ח%1:.ס".ע4( ד:1]:

 'Shl ולן ייק צן
qDI' 

%1:JpP'l , וי סנ6נור-ד סויגו נתדרס 
 וו'6(. כ'ו )3ר06יח יעקנ "חק

 תרת נווןרס עסף, 6ת ממאיס)מנ(

~ ס  

 תיתר 3כ5 כדרכו סכת31, רקות פס נס

 מיי 3"ר נוודר0 43111 תתללי, 6"ר )מה( .ל3ניווין
 9 ם , פ"קנ,

fDרי150 מתון )סו( . סניון סם וחסר תספסיקת5 )סו6 כו', 7371 7'ס קס'3 רתת רתי 

 6% לכסי יכול הני ך נסס יכילתי bS ו6ס סתם "קספ"רד נכדי ן לכס יכול"גי
nwuJונילקוט פ6רת6 נכ"י לגק " ק %4קנ 0צ כנוו גזל 

 0ס,ק
 ))תגגד '

כווו
 0ה(עירותעע'ג

 6נטריון. נ0גגס ג'כ פ"ד ד"ר התדרס עיט, סערם הכס פסקה

 6גטידיקוס (k-CD "נ' נוס חוור ועוד ק31ר, 61ני נוליך hJh "63; סל 6נטידיקוסנערס
 סרני 31כ"' ופ6רנו5, 6קספ"רד 3כ"' ו0סו6 כנוו )וסייי, h)hl תגרן מס סק3"ס1סל

 סת'עוט כי )ש (ס וגס חתעט ו"נ6 331"ר תכלס, ר"ל יסייד, SUI עסק, "ג316עקוט

 :],;"ש"%ן,1::י
 "::ןלנש

 tst)uס5'
'16 

 סתלס וסורקת עליו, ספסיקת6 0ס רק קר" ל6 נעיר0'ס וג'כ 6100
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נפטו

 ול כת , אומרים רמצריים יהא עכשו אצכם אני הורג אס מ14( אגל ד"א ,שלי
 עליהם מצא זמן שלאחר , כן שהוא לד תדע רם, אחיי אלו ונומר ראהבהיים

 2%); ע'יןני",:לין'ו:::'יי" 4קננינ:'ץ
 : עמי נחמו נחמו , וכמה כטה אחת עלירושלים

1ירמיה )עד( בי ידרושו לא אותך שכחוך מארביך כל)עג(
ב באוב , 3"ג( א' )איכה בעצמותי אש שלח טמטום , כתיבובירושלים  
 -ת'ב' :'א,,ע',1'יוון'"נ "מ ,א',1 ;:ו:ן(,~יךי::ינוה')ננ'י:קן;ג

 שנריס'רבגפליפןועאף * ניחן גנם,ס"ה
yw1 איי rDn3nD 

 ננד-ס,

 אבהו, א"ר )עט( , כיד( ל' )איוב שוע לרן בפידו אם יד ישלה בעי לאאך
 ומשעשעה לין, פיד . מביא אלא צרו, )פ( וטושיבה אומה מנה הקב"האין

 קך"י': בך,:"גן':; 14ן שג ך ןך
מ י:%ה,%ינשרןוגיוגו:ג ובי :ן'ג"בגמאב(  

 ותקונים.הערות
 6)י סורג "ס )עא( כ"ג. מערס lvnc פסק" למעלס כוו"ס 36, 3'ת ותולדות יחוססו6

 תמר וס "תר כתיו, סל נעב( ותטיס. יגרש מוסכת שקן נ"ר נתירס ע"ן6תכס,

 :בקיצג ::';ון'נניםע.עץ :ן צוו:ע:ו::'גמ4:"::צקם
 סק ל 1י י

 יס ונילקוט 6קספ6ש, "
 סי"

 ודרים r~c, רגוז

 !ן סליות "ולס לייני כלפ' ירווו לירן יסגו כתן 31'רו2 וגיסתו
toscירחים סכןדיס ניד נחנת וקעיר כתיג, נו3ירוסליס ונו' כאדיס כת'3 3"יו3 וכניל( 
~Jssן'הג:יגו':ןם'::נ,:נ 17.;ג י:ו4רע; ;נ" 

 כסר, פק נס עפר, סעי .כתינ נירוסל'ס)עו( לירושס , סעליזוןצירוסליס

 ש )עז( . 'וילקוט ופ6רוו6 נכ"ית"קסכס"ירי: יכין נו6 כווו כו',:מיט':עפר'קרנ'
 צקתס)מו:: המיס יצו י39'ךי:גת%:פיט (VIV ן%קגו"טו::%

 3ןד'ס:צי"תז:ל) תתק'"ת ךיצומןי:י:וזגשןעקג
 , ןי:נריס :ג6קספקיי )61):ן5

כת"ס
 [כן נתנריס נתדחס סו" עיר וכס)פל פל"ג, בנכי מכי פסקך רנתי נפסיקת"

 6לכסנדר'6 חרנוס בתון נ6 וכן . עכ'ל 6לכס)דרוס זו תניף pnb, וונו6 סתיטניכת'נ

 ו'ן יון שעק מקש נתנוול, עג( י"מ. ק'נ יי ובן ע17;,רקם

בתתו
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קכןנחסו
 את זה סוהרין דבריכם אסרו ורבק )פר( מירוק, צריכין דבריכם 3פג( כהנא,בר

זה

 ותקונים.הערות
 נתטלס כך לנעלס ל" "סקו ט))תס לחי DP)b גריך לוני סק3"ס "תר עתי, גתתונחתו,
 עתי, נתוווני נחתתי OP)5 גריכיס דותי ל" ע"ס, כיותי סוסינני 3תתסכיסג'ון

 כיון"
13  

1'k-SWלנוי 3חחו צגיו אג' סלן13 לווי olnP)" bS ,יווני 3גי כד ל"3יסס ,D)'bt 
 לווי לפס"ד תשל כוונ"וו ס', 3'ת 6ת וישרף סג"תר נענו,"ת שרפו סק3'ס כך , ס3ית SP35 "1 לצית תנתתיס, לע' ציתו מגארד לווי לפס"ד 13Scn כיון"

~qlt)C 
 SDJS ל6 כרתו,

 ק"ן לו טיס לרועם לפס"ד תשל ועוד יסי"ל, 3ית נ163ת סי כרס כי כך תגקוויס,סכרם
 לכו 6עס'כ עמ', סיו 316דות נ6ן כך סנ5ן, לפעל ל" וונח)ויס לוו' וטרפם, "ר'ונכנס
 "יך , ok-b יוחרת וסיף ' לנלס וסולכיס סג3י"יס כל וותכנסין וויד , כנס"י 6תופייסו
 ,  כו' ונירוק נריכין דנר'כס כסנף 3ר hJh 6'י ו יועל כן6ר ותמונתכם , סגלחנחונוני
 לפנינו לסלן. ועיין לפנינו, Stpnn שסוףכווו

 3פסיקת"
 סוס וס))6תר , נחס )ןגת כ6ג6

"3111
 3סס ע"ג( ס' נדד וו' לשעיס 363רננ"ל גס

 ספסיקת"
 נסערותי פס ס(כרתי ומנס ,

 6לי סלת 1Ch פסקות 6י~ס רק סו" סיס וסכיי סרשד"ל סל סשגי כ"י ר13ת,פעעיס
 ידוע ידותי ועתס רס"ל: Sh' 3))כת13 וכיצ3 ("ל, ))סרסי'ל סנדול סתכס סרגכחסדו,
 וסנני ספסיקת6, "ן דפיה קנח נתיכו וווג6תי קטן, כ"י קשיחי ס' 3רכגי כי לךיסיס
 1isP ע'גי טוות' וכגהר , עכ"ל (mh~D1 חלופי קנת תלקט לנוען לפניך צס3י6סשחסר
 כלתגליתי

 דוחס וכילס דנתתו ס4סק"
 לפסק"

 "סר ~otlu שנוע k-I'h ומלנד שלפנינו,
 'ם תגחו)וגי, חיך ד"ס לפני כי תנ6תי (ס רקס "ך , נסערותי '3ו)קו)וס עליססמעירותי

 'b1C ווקוווו פס לפג'גו "סר כרס לו L-tk-t לקלך נושל לף 3מס נרכיס ר' )ו6))רסם
 ירוםליס,. "ח ססנטיס נחווהבחרי

 מקוונות נשתונס 636 דרג נרים חנ')6 6"ר 'ובחר
 3כ"' ניגנו 6סר גדיל, )ו6))ר ןס 63111 , כו' גני6יס סו)ו)ס כנגד 6לסיכס '1Wbכתיב

 סססק" סוד עד ירוסליס ל3 על דורו סת")ור וזוןמלפגינו,
 וסו)יתר מס, חסר

 ר"מ רבש"ע לסקנ"ס יעריל לו 6))רו תוקרו: (סac מנוסי
 ליוסי

 לו סערו סרעוח כל 6חר
 3עומתיגו יוקדשו, 3ית שסחרננו יוועיס "נו 6י , ל3ס על ו)ודנר ו)וחנתס 7W1P סו6"תיו
 qDb 63] ~ניל 'וסף "י ל' כ"ת יתיך תי hSb ס' ובנוות כל וענרנו נ3'6'נו,  6תסרגט
D יוסד  כנען נוסג ס5('נס Sb1P  יער'רועסוכך ' _ )  סקנ*ס לסס nxih  ונ'.(, 5' סי 
 עם6 תס ,  לכס עמס יני כיוסף , ליחי  יונעשימ  יחסכיוסף

 יוסי
 16תס נחס ל"ת'1,

 עתי גסינו (1WP ד"6 ס))6תר עתחיל 61ח"( ע"כ. עתי גחונו )חוון "חס 6ד לנס עלורנר
 3ר hJh ""ר תעל, נם6ר וחוונחכס סנן חנתו)וג' "יך(ס"ס

 כסג"
 שירוק נריכין ד3ריכס

 נרעסלוא רפוס סתפרש שסעיד גוס חכרתי זית רויי יסרי לפנינו.  שסויכות
 ו,נתס סמינר  על ו',  סיין פכ*ט תנכס נכס  פסעירנתי, לפשיעתי

~)eh 
 שריש לנס, על וירנר

 טעימת,  נדורי סת6ער וכבלס שיכיס, ד'6 וותסין סת6ער וגס תנכס, לכס ))תתלחספרמס
 תנתעוני, וין לתשו נסתו על וררת נסעס, דגרי סכל ספרשס סי עד  וילסס מעתווון

 כעווי  "O"D 61ת סרשסו3סוף'
 גדול, טעית  ~lhQ,  געל לכן נעור, פרמת  nSon כתרו,

 ולספוך DnD זריך סמרמס, סוף עד 6ותס וינתס תעת  זון ספרשס טלל נורי,ושינון
 עשית hS תס וופני סע5)ור 5תר , ל'( לפסעי נתעו נסעו סרשס 3סז ולשעעירשסנירם6

  וינסס  שכסוור "וחס ניחס נעצמו וסוף כו', רעס "חיו 15ת1 ניולו יוסד , כו' כיוסףלי
Dn~h3פסק6 סרמד"ל ש3 תסגי נכ"י כן 53נ)ת, וסוף י כו' טריל לו יתרו  לנס על וירנריותם וינסס י תנכס 3כס נפמעי שכדפס סף6ער .לסתתיל  זריך (ס ויסר , ל3מ על ויר3ר 
 .סע5))ר גס - לכתובו, brD~J יתד נ%,דיס סנפרדיס. סו)6עריסדנחתו,

 ק י ז,rri" ", 1":% תן רנתי נפסיקת"
3 h'1SD1 ו' סימן פכ"ט 

מתקיל
 נססיקת"

 רחוקם 3ססערס לפרמם ת"ד ונדחק , חדס ת"ער לעסרס נוולת רנת'
 סיס פס רק ותקטרג, עותך כמסיס מלפניו, ת"וור לסיום למעלס )JD1W לדעתי6וונס
 טסacn 61 סוועחיון "ולס , לישראל ואקטרג עותד כתסיס וסכותס נר"ת, לי'כתונ
"קספ"רד נכ" כ"ס ונירוק, נריכין דנריכס נפש( וסנן. , לקנטרה נתקותס וסגינ סתספרסיחן

 ופקרו)"
 סרסד"ל מל סמני וניעי פכיט תנגס נכס פסקם רבתי נפסיקת6 קולס ,

ריגוסח"
 ורנק נפר( נס'. מעל ותעלס כמד"ק כדניס, בסס נ5חייר ")ור, כסנף 3ר 636 ר'

קערו
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נהמו

IpnSN,%  ב גן, .. אוטר אתה .'י(,]שץ מ' במנטן)וש טהמי, .המק. .לוין ג,: )היש; . י'ג':יש;יי,,י,'י" ב'וו, מי י זה , יסע
 איל , בידן מה איל , לנחמר אצלר שלהני רקב"ה לה אמר יעה י"להלך

 וריילו ובכו שכורים הקיצולי,
 כלק

 כי D'DP ע% יין
LID)4כירו 1'ע "ג,'ג,:פ'פן: וג "1)ושסן.כ.נ"י:.ט'יךוין ג , 

 ה' )שם ישראל בתולת קום תוסיף ולא )פז( נפלה יי, אמרתאתמול
 ועכשו ב'(,'

)פח(

 נקי
 לה אמר לנחמה מיכה

 , בירך מה א'ל , לנחמך אצלך שלהני דקב'"

 ,שם ישראל בז זאגובחמאת כל יעקב 4נ לי אמרתי אתמול ז"ל יגה(,ו'
(WD)נהם, מיס הלך. 

 נ. א'. בידך, טה .נהמךילי שיח;, הקברה לה אמי
 אומר אחה ועכשו יא( 4ף )שם בליעל יועץ רעה ה' על חושב יצא ממךי,,

 אל סחט, לל .נין, שלדג, -רקב', 14 עמ' ~pipan nDtd הלך)י(

 או *אשונה נאק לאיזה ת אתרעךיאומר גגכן עריין
 ( ג)

 והע לל גיך, מת א.1 לנהטן, .הצשלחנ' אנד יו"ט" 1"הלך

 כן, לי אומי אתה ועכשיו 8"%1ן שם )שם וגו' ואפלה חשך יום לי,אטית

%ך

 ותקונים,הערות

 ךייייייין וער'ןג - ז זס "ת ימנ14:גץ1:47ןג,:ך עיי1קןג::מנ5:ז יוו.~ך ט:ג :: יג:::1ןב.:;:י!; -גמשרוכה
 ב 'כענן גךג: " )" יירק :מקת" :ך'פמע42גךך:מ(

 טח5 כעו כייס 61סיס , Pb" תע ח531 31פסיקת6ורנת' , "'נ( הנ )סמע ס51ןעסכיס

 ק::,,::ן7ן:ןנ4.
 (קי

 מ ג.""1:::' %ו,
 ע31ד'ס סנני5'ס טל ן ן סל"

 ק
 65 נס 'טר55ן ע5 )חתם נפיסס "'ן 'ען

 otlnh, עתים ע5 רק ננ16 סכיסס כי וערת, 6תי)ו5 עליסס 5וו)ר עכ5 6סר רעםכנו6ס

 לחת סעעת'ק'סן 6תר מוספת "ס כ' מספר )ון 61ינו זנרת', "סר ר371ר סו5מעוים"

נעת '" " שמעג '1"'י"ק'":"ג,/"?עגו%"ג."שט.נ"5ג%21ךם
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קכחאו
 עור )צב( אגל ,בירך, מה צ"ל , למעמר שלחני רחביה לה אמר לנחמה תיהלך
 , הס( ב' )חני אברך הזה היום ה! והרמון חיוזאנה והגפן במטרה הזרץ י,
 לשנייה: או לראשונה נאמין לאיזו , כןלי* אתהיאיי ועכשו ו'(, א' )שם םעמ והבא רובה זרעתם לי, אטרת אתמולאגל
 אקל בירך, טה איל , לנחמך אצלך שלהני הקב"ה לה אמר לנהמה זכריהוקלך

 ורגמה נטעם( קצפתי אני אשר השאננים הנוים על קוצף אני גדולוקצף
 קצף אבותיכם על ה' קצף לי, אקרת אהטול אגל ט"ו(, )זכריה.א' לרעהעזרו
 : לשנייה או להאשונה נאטין לאיזו כן), לי אוכר אתה ועכשו , ב'( א')שם
 בירך, מה צ"ל לנחמך, אצלך שלהני דקב'ה לה אטר לנפטה טלאכי וקלך)צג(

 בכם חפץ בארץ תהיו כי )צד( הגוים כל אתכם ואשרו ליהאמר
 .לראשונה נאמין לאיזו , כן לי אוטר אח ועכשו יגב(, ג' )מלאכי צבאווז ה'אמר

 : לשנייה או)צה(
 עליה קבלה לא עולם, של רבינו לו ואמרו הקביה, אצל הנביאים כל לה!הלכו

 נחמו נחמו הוי וננחמנה, נלך ואתם אני הקב"ה א"ל להתנחם,ירושלים
 נחמוה , היים נהמוה תחתונים, נאםוה , עליונים נחמות , עמי נהמות )צו( ,עסי

 השבטים, עשרת טהמוה.על הבא, בעולם נצטוה הזה, בעולם שיסוהגתים,
 למצך חרתי, אמר ראובן ר' חרא, אמר אבין ר' י, ארתי אמר ראוק ר'מז( י עמי נחסו נחמו הוי , ובנימין יהורה שבס עלנחטוה

 פלמין להוכחם, צריך סי ושרפותו, לתוכו שונאין ונכנסו , פלמין לולהיו
 רכתיב , ד"א ביתי דמקרש בית אטר הקב"ה- כך , רפלמין בעל לא , פלמין בעלאו
 חרב הוא אשר ביתייק

rth-הגי( 
 טרמו נחמו הוי אני, לא להתנחם, צריך מי מ'(,

 ופיםקוהו, וסיצצוהו והוכו, שונאים ונכנסו , כרם לו שהיה למלך אמר, אבין ר' ,ע5י
מי

 ותקונים.הערות
 ע5'סע6וחר יפתר יחיך מפלס, סחך עם לסתקר6 סו6 מוקדם ער, enb ססי6536
 תם תנכס, נכרן h~Dn יחי סססיקת6 נטוסת  ייתר נכונר( לכן 1 5י "ערת66אי5
 סמי" 3עת עד מעגין כל ניון 3ת ינ' 6תרככירך

b'3h העול 6"ל "ד( ג' )גפנש 6תכס 
ft~nh,6סוץ יסוד לי" sff5J 

,[qDb 
 ס(רע עוד )צב( . 3י( "' נסס ס6דעס פני Sun כל

 6 ל6,ק:עז
ק

 (ס5 36יך.)
 נכס, חסן חרז חסיו כי )*ד( 0ס. רנתי .ופסיקתך חסר וסתל5גי,

 סתקר"
 ח631

 5"ל שסר  וכן Jm)_ מ )ע5אכ' גליות ס' 6ער טען  "רן רסס מסיו כי וכגיל%פולס,
Si"nh6קס' נכ'י לנכון וגהר , "( 6י )סם ננ6וח ס' 6תר 3כס תסן 4  "ין לי יחרם 
hnlh~?וילקוט ק ס(ס, סמ"רר סיום 6קר שיגייס, 16 )צה( 0ס. יכעיס מילקוט 
 יסוף כו', כבס לך ל"נרסס סקנ"ס ""5 גדול 11"ער ס"ז רען ס0יסשס

 רנתי תכסיקת"
 תתן לס0ליווו י0 רנתי 3פסיקח6 מס בחסר ותם רנתי' "פסיקתך סניון 0ס יחסרפ"ן

 ע' נשעיס וס"נר3כ%מילקוט,
 )וי

 וע"ד( ע'ג ס'
 ת3"

 נילקיט 0ו651 כווו סת6ער "ת
 3"0ר , רנתי ספסיקח6 ודגרי סעסיק,6 ד3ר' יחדוערי

 ספסיקח" נוי
 ונקרס ר6ס, ל6

 פילסו ,  לספ  olpn  ויין  פיליסן יכלו  ספ  פילוסי וחס נחנרתס, גונעת 6תת סכיןעתנו
 לעיל whJ~-c כסו רנתי, כפסיקתך ויתורבת ויגס, עו3דיס זכר bS לגוססם5קית,
 כמיתת תפולנה ס"מרות משלותיו וכן נפסיקת6, וג'ינס , רנתי hnp~Dnxi סילקוטסוחפת 0סי" יפורן  3רייוופ, סל3יפ יכר hS  לילנו סר3'עית Shc ~-Shc3 7061 , לטסערם
 לעד לכ 1(ס תנוגס, סנעירס רעוחר( נער ער3ס ס"חת וקין סלת, סתערונס עלעין
 ~tU1pi'k ותוך דנריס סעתיק ob כי ספסיקח6, "ת ר"ס ל" ס"3רנג"ל כינשתן
 עתי, נמתוס)צו(

 ת31"
 חסר פס;קת6 01ג'ון תתוו גתתו ד"ס ס"ת ריו( יכעיס נילהוט

 פ6רוו6 נכ'י חרת', 6טר ר"תן ר' )צז( עוודי. ר'ל ענני כווו עווי וורדמס,
 ד6ל"כ נכמס (1 יגי' t'1mh "ונר "3'ן. ר' 0ס סג" "3ין ר' נדרס ולסלן שוור "ניןר' סנוסח"

 עוד לפמגו, בפסיקתה וכחסר צוייר י0 16 , רקונן ר' סל סרגי סדרר 6יס ס0ו56יסקל
ע0
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נחמו

 ישראל לצה( , הקב"ה אמר כך דגרם, בעל או כרם , בתנחומין להנחם צריךמי
 צריך מי ז'(; זל )ישעיה ישראל בית צבאות ה' כרם כי ,כרסי

 להנה"
 אני, לא

 בשם חרא , הסתי אטר ברכיה ר' עמי, נחמוני נהמוני עמי, נהמו נהמוהוי
 לתוכו ואבץ ונכנסו , צאן לו שהיה למלך אמר ברכיה ר' לוי, בשם וחראנרמיה,
 ואתנה )צם( צאני, ישראל הקב"ה כך , הצאן בעל או צאן להנחת, צריך מי ,ובקעוה
 הוי אני, לא לרוהטתם צריך מי ל"א(, ל"ד )יחזקאל אתם ארם מרעיתי צאןצאני
 כרם לו שהיה למלך לוי; בשיר ברכיה ר' )ק( , עמי נחמוני נחמוני עמי נחמוחסו
 הוא, דירך ביש ובין סב בין דאריס( חמרא ביש טה )קא( אטר הוה ביש,חסר עביי הוה וכד דכרמי, חמרא מב מה אמר , מב חסר עביר הוה כד , לאריסומסרו
 בני עמי את והוצא פרעה אל ואשלחך לכה ועתה למשה, הקב"ה אסר בתחלהכך

 רד לך , המן כתיב פה מעשה, אותו שעשו וכיון י'( ג' )שמות ממצריםישראל
 אינון כד עולם, של רבונו הקב"ה למני משה אמר ז'( לקב )שמות עמך, שחתבי

 אינון, דידך זכאין בין חמאין ,בין אינון, דירך זכאין אינון וכל אינון, דידיחמאין
 )שסות בעמך אפך יחרה ה' למה כ"ט(, ט' )דברים ונחלתך עמך והםדכתיב
 ה' ויותם עטו, שקראן ער , מחבבן לא," מימאי א"ר , לעמך מובר- למה. , מ"ו(ל"ב

 : י"ר( שם )שם לעמו לעשות דבר אשר הרעהעל
 חנינא ר' , סומאי ור' פפא בר חנינא ר' א'(, % )ישעיה אלהיכם יאמר)קג(

 באת שלא תאסר ישעיה, רבינו לישעיה ישראל אמרו אמר, פפאבר
 לנהם, באתי הדורות כל איל בימיו, המקדש בית שחרב הדור לאותו אלאלנהם
 ר"ל בריה )קה( הנינא א"ר )קד( אלהיכם, יאמר אלא , כאן כתיב אין אלהיכםאמר
 שנתנבאו נביאים שמונה כנגר אלהיכם, יאסר , .כתיב טקומות בשמונה )קו( ,אבא
 מלאכי, , זכריה , הגי צפניה, עמום, , יואל הן ואלו )קז( הטקדש, בית וערבןאחר

 ' : וירמיהיחזקאל,

 ולקו בראש, חטאו ב((, שם )שם 1נ1' אליה וקיאו ירושלים לב על רמזרונקח(
 טצריטה ונשובה ראש נתנה בראש, חטאו , בראש ומתנהמין ,בראש

 בראש, ומתנחמין ה'(, א' )ישעיה לחלי ראש כל בראש, ולקו ד'(, י"ר)בברבר
ויעבר

 ותקונים.הערות
 , כרווי קרקל )צח( bff7. ד"ru~ 0 רוגז יסעירו נילקוט ות631 , ר16נן וור' "תרתס5
 נתקרח גלני, ו6תנ0 )צט( מן. כרווי אר"ל ~'ל נטעות, נדוויסן יסרבל 6קספ"רדנכ"י
 ספסיקת6, 3סס סג"מ רת( hcn כי נילקוט ווונג לו', נסיר נרכש ר' )ק( גלני.ולתן

 S~h ס6לס: 0דנריס וסווטו סם ד6ריס, קתר6 3ין וגס )קא( ס"ת. רווו יכעיסוכילקוט
 ע3'7 וכך , דכרעי תערק ט3 ע0 6תר 6ת טנ, תער עניך סוס כד חתלך "17ניס"ריס
 וזס , סס ונילקוט פ6רת6 נכ"' ןסו6 כווו ד6ריס h1WP נין ))ס 6ו)ר 6ת , ניסתתר

 6קספ6רד נכ"י ונס 63וונע, וססת'ט , 67ריס עד ולריס תן תקפן סוועתיקיוותיפ(ון
 , 0"לס נולות ג' חסרים סווקווווח, גל גילקוט לעוזך, )וו3'ד 5תס )קבן (ס.חסר
31כ"'

 פ6רוו"
 'O'Di נילקוט וזונך , 56סיכס ח6תר. צקנ( עפך. ))36ד cnh וו0 על

 רנתי. *יכס עדרן נסס ע"נ( ס' )דו וו' ניסעיס זס 30'6 ס6נרנג"ל וסרג ן'ת,רכז
 גר6ס התכר 6סי סינוני ר' דרס זס, לפג' חסר יכעיס ינ'לקוט פס תגינ6, 6'רלקר(

 ליסעיס 'אר"ל "נורו "תר מיווון ור' תברו: וכס , ופ6רוו6 "קספ6רד נכ"י וקנוקוו"וור,
 6קספ6רך )ככ"י "ותר 6חס כלנך "וזור, ס"חס סקלו סדנריס כל bnc יכעיס,רניט
 למס, סוור ת'(( ו' )כתוניס טד6ס, 6תס עלסך כי עלפון 713"ס, ניל נור6ס, בתרןעטך
 סדלנ , סי6 סעעתיק וססווטת ע"כ, מלפיכס יחוור 6ל6 כ6ן כתיג 6'ן 6ל0יכס6ער

 נריס פ6רונ6 נכ"י 5נל 6קספ6רד, 3כ"' וכ"מ 6נ6, יר' נרים )קה( 5"לסיכס.))6לסיכס
 '6וור סן 61ל1 יבזור, כת"נ ג'ל 6לסיכס, י"וור כתינ )וקווווח נסו)וגס )קו( . "ן6דרג
 י6וור מסי(, ומס "לסיכס יבתר טל(ו ס"ו כ"6, ול6 ", ל"נ 1"ח, י6 6' )ללעיסס'

 6קספ6רד נכ'י כ"ס כו', סן ו6ל1 )קז( כ'"(. נ)"6 )סס זולך '6תר כ"ס(, נו' )ססקזוס
 ועיכס. 'תזק6ל 1bSnt' זכר,ס חט תבקוק 5פניס עת1ס , פ6רת5 ככ"י 36ל סס,ינילקוט
 פס טווס מפס , סרסד"5 52 סרגי נשי , 5נ ע5 דגרו)קף(

 וסח"תר עוד, וקן ספסק"
0זס
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קכפנחמו
 ושהחמין , בעין ולקו בעין, חבאו , יג( ב. )מיכה בראשם ודו לפניהם מלכםויעבר
 יורדה עיני עיני , בעין ולקו י"ו(, נ' )ישעיה עינים ומסקרות בעין, חטאו ,בעין
 נ"ב )ישעיה ציון ה' בשוב יראו בעין עין כי , בעין ומחנחמין י"ו(, א' )איכהמים
 סשטוע הכברו ואזניו באוזן, הטאו באוזן, ומתנחמין באוזן, ולקו באוזן, חטאוח'(,

 ומהנחמין , י"ו( ז' מיכה )קי( תחרשנה ואזניהם )קם( באוזן, ילקו '"א(, ז'3זכריה
 באף, ולקו באף, חטאו כ.א(, ל' )ישעיה לאמר טאחריך דבר תשמענה ואזניך ,באוזן

 י"ז(, ח' )יחזקאל אפם ש הזמורה את שולחים והנם , באף חטאו , באףוטתנחמין
 נם ואף , באף ומתנהמין מעז( ב"ו )ויקרא לכם זאת אעשה אני אף )קיא( , באףולקו
 בפה, ומתנחמין בפה, ופו בפה, תטאו מ"ר(, כ"ז )שם אויביהם בארץ בהיוהםזאת
 בכל ישראל את ויאכלו , בפה ולקו ט"ז(, ט' )ישעיה נבלה דובר פה וגל בפהיהטאו
 חמאו )קיב( ב'(, חכ"ו )תהלים פינו שחוק ימלא אז בפה, ומתנחמין י"א(, ט' )ישעיהפה

 ג'(, פ' )ירמיה לקונם את וידרכו בלשון, הפאו בלשון, ומתנהמין נלשון, ולקובלשון,
 לתהלים רנה ולשונינו , בלשון ומתנחמין , ( ד' ד' )איכה יונק לשון דבק , בלשוןולקו
 שמיר שטו ולבם בלב, חמאו , בלב ומתנהמין , בלב ולקו , בלב חמאו ב'(,קכ"1
 , בלב ומתנחטין , %( 4ף )ישעיה רוי לבב גל , בלב ולקו י"ב(, ו' )זכריהוגו'
 הטאו ניד, וטתנחטין , ביר ולקו ביד, חטאו (, ב' ט' )שם ירושלים לב עלדברו
 וגו' רהטניות נשים ירי ביד, ולקו פנו(, א, )ישעיה סלאו דמים יריכםביד,
 י"א )ישעיה ירו שנית ה' יוסיף ההוא ביום והיה ביד, ומתנחמין י'(, ד')איכה
 חטאו , ברגל ומתנחמין , ברגל ולקו , ברגל חטאו ,י"א(

 ברני
 תעכסנה וברגליהם ,

 ברגל, ומתנחמין ייו(, י"ג )ירמיה רגליכם יתנגפו במרם ברנל, ולקו , י"ו( ג')ישעיה
 ומתנהמין בזה, ולקו , בזה חטאו , ( ז' נ"ב )ישעיה מבשר רגלי .הרסים על נאוומה
 דוה היה זה על בזה, ולקו , א'( ליב )שמות האיש סשה זה כי , בזה הטאובזה,
 )ישעיה זה אלהינו הנה ההוא ביום ואפר בזה, וטתנחטין י"ו(, ה' )איכהלבנו

 בדף כחשו בהוא, חטאו בהוא, ומהנחטין בהוא, ולקו בהוא, חמאוכיה-ט,(,
 בם נלחם הוא לאויב להם ויהפך , בהוא ולקו י"ב(, ה' )ירמיה הוא לאויאמרו
 , י"ב( נ"א )ישעיה טנחמכם הוא אנכי אנכי בריא, ומתנהמין י'(, ב"ג)ישעיה
 עצים מלקטין הבנים באש, חטאו באש, ומתנחמין באש, ולקו באש,חטאו

 )איכה אש שלח טמרום באש, ולקו י"ח(, ז' )ירמיה האש את מבעריםוהאבות
 פ'(, % )זכריה סביב אש תומת ה' נאום לה אהיה ואני באש, ומהגחמין י"ג(,4ף

 חמאה המא בכפלים, חטאו בכפלים, ומתנחמין בכפלים, ולקו בכפלים,חטאו
 , ב'( מ' )ישעיה כפלים די מיד לקחה כי בכפלים, ולקו ח'(, א' )איכהירושלים

 : עמי נחמו נחמו , בכפליםוטחנחמי;

 . נחמו פסקאחסלה
 ותקונים.הערות

 נעסיקת5 יען רעתם, כ5 ת53 כ' הכס 31וודרן ס"ת, רת; סעיס 3'5קוט מת"סיס
 סודרנת'

'fpDn 
 רנות, סוססות ותיוג" נכ5"ג( "נכי שכי

 וס3'"
 5חריס. כת31יס גס מס

 ים רנתי "יכסונעדרם ודי 53י oourh 5"ל תחרס)ס, o~-t)rht ןקי( סכ3ידו. rhl(ok~t נ"5 סכנתו, 51;ניו)קט(
 נווכ"

 ככ"י 535 סם, נלקוט גס "קסכ5רד, נכ"י כ"ס "עמס, 5ני qh)קיא( "(נע- דתי ח5ענס סולעו כ5 5;ר סווקר5 וט, ושקוס
 פ5רוו"

 31)ודר;
 פס תו53'כס,

 )ויקר" נקרי עתם 55ך 5ני 15 סווקר"
 ניון, חט"ו )קיב( וו'"(. כ"ו

 . סוועת'ק סססוויט 5קספ"רד 3כ'י מסר 1bup ,353עד

- ף י -
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 י"ז. א ק םמ
 ציון.ותאמר

 בר יורא ור' איבו ר' )ב( ז'(, עןל ההלים רוחי, ויחפשאשיחה לבבי עם בלילה .נגינתי אזכרה יזך( מש ישעיה , י עזבני ציון רחאמר)א(
 נזכרת העולמים רבון הקביה, לפני ישראל כנסת אמרה אסר, איבו ר'סימון,
 , ביריך צריך tdD אשר כמד"א )ד( המלכיות, בין שהושכרתי שכר )נ(אני

 הקב"ה לפני ישראל ננסת אמרה , , אמר סימון בר יודה ר' כ'(, י"ר)בראשית
 על חיינו יטי כל ננגן ונגינותי כטד"א , בלילות לפניך ששרתי שירים אנינזכרת
 -נו, גי, =% צשב'אחו 1,.", )ו.י" גלילותי)"(

 מ'(, י )שופמים במחנה רד קום ה' אליו ויאמר ההוא בלילה ויהי בו שכתבאוהו
 ההוא בלילה ויהי בו שכתוב אוחו לילה, סנחריב של ולילה לילה, זהבלילה,
 בלילה, אהשורוש, של ולילו לילה זה בלילה, )ז( ל"ה, י"מ )מ"ב ה' מלאהויצא
 (. א' ו' )אסתר המלך שנת נדרה ההוא בלילה בו שכתוב המן של ולילו לילהזה
 והוא לבבי, עם אנא טשתעי שם(, )תהלים רותי ויחפש אשיחה לבביעמ

 המלום חס ה'(, ע"ז )תהלים ה', יזנח. ד~עולם ואוסרת עובדוי,מפשפשא
 לרצות יוסיף ולא י"א(, ג' )איכה ה' לשלם יזנה לא כי שביק, ולא שבק לא)ח(
 מרצה ואתה כועס, משה בשבילי, אחרים מרצה היית לשחבר , שם( )תהליםעור,
 מיצה ואתה )מ( כועס אליהו י"א(, ל"ג )שמית המחנה אל ושב , בשביליאותי

אותו

 ותקונים."ערות
 ונלקוט נגעתי, לכרס ד"ס תנכס, נכס פ' 3תדר6.0'כס תונח ח', "דם יתמן תםעי כי 6יט ר )ב( דנחחת6. ל30ע 0ל0 עקנ, פ' מפטרת מק,.סי6 ותיתר)א(
 בל"י גס ונס סוולכיות, נין ססוסכרת' סכר )נ( ספסיקת". 003 ד"ס תתט'( רז)(תסלים

6קספ6רד
 וסו"

 0סו6' כתו וסגכין נטעות,
 סתלכעח, נין ססוסנרת' סנר פ"רוו6ן 53'י

 hntb פייח סוו"ר 31ו)דרס , הלכיות סל גלילן 0ססנרתי סנר סם, cJ'h DtpStJIונוודרס
 סונר מסיית ססנריס 5ת 5גי )(כרת כג"י "וורס נלילס, גנינתי "(כרס דוד "יזרכך,
 סנר, 11CS 5ל6 נג'גחי 1"'ן נע3וריו סוולכיוק6ח

 כווד'"
 ס"נ(, נ' )"יכס תגנעתס "גי

 סדנם ונ" וגגן סרסו סדרר ולס"( ע"כ, ל( יד ננר"0'ת גידיך גריך תגן "סר61ווור
 (Sh1r' PC1t1 ")וגנך כלד"ת לנ, סנר , לנ תמת ס"ס( )"יכסעג' רני כס"ס סנהתתורת
 ל3. תנירת ל3, רגנת ותרגום עכ"ל, כ'( VSt ננר6ם'ת נידיך גריך ווגן 05ר ח'(,'"6
נר(

 כתר""
 שתעתיק קפדת ע" פ"רוו" נכ"י חסר וגג'נות', כוודא עד יוכוון וזנן, 706

 *סר ס3ווקר6 נלילס וגלת על .)ווזוב כי 3לילס, לל גלילות )ה( כווו"". עד כפד"*תן
 ו3וודר0 ופזרנות "קסס"רד בכ"י מתת סו" וכן עליו, לדרוםמחל

~oc 
SJh סט, בילקוט 

 (ס פס.',ו( לפנינו 0סו6 כוו( נ"ל סוD4D1 .6 פרעם, סל לילס (ס לילם סוסבלילן
 ולילה, כנינתי *(כרס ודרן t~UJS לילס לילס דורן כי ר"ל לילס, סרעס יל ולילולילס
 וותוקן סל0ון מס וכמדרס סנתר3, סל lsts1 גדעון, ;ל ,1StS פרעס, סל לילו עלדק6י
 5'ת" וכךי)חר,

 על רק נקר* b'3o ול* נחד", .וסייס נחרתי פתת כי וורונה סלמון כס 5ק;1רום,סל לי 3לילס )ז( כו'. גדעון סל קילס פרעס, סל לילס וס 3ל'לס סם
 "(כרס ללרום וולד תוווס סדרר גי וגס סזון סל לילס על ל6 36ל "חסור01, סללילס
 (Ch1 לכן נעולם, עוד )3ר"1 ול6 סע מל6 וסוזן "חטורום על דוד ם5)ור נלילס)גינתי
 פ' ריכס ונעדרם , 0ס נתדרך כ"ס הניק, 1ל6 0נק ל6 )ה( . וע6רוו6 "קספ"רןנכ"י ל* גס ~ילקוט, נווררס לcro 6 סורס )ווי* ל* וס ונענור ס", תימית סוספסכי
 ל06נק 0ס ונילקוט לעת'ך, 6)ח' 'ע(ונ ול6 עחס עד "וחי עוג ל6 ופל י()ק, ל6כי
 'O'W9 hwh bS, fD1 נסוו'ר נענעי, קותו תרוס ו*תס )מ( סו*. וט"מ , ;3יקנול5

 רסיס "ותון מלגס סקנ"ס סיס '~Shl ע5 כועס נוסס כמסיס נר6סונס עוד,לרנות
ן

-  

 סקג"ס
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קל ציוןותאמר
 לרצות לא ועכשיו ט"ון, י"מ )ם'א דמשק מרברה לרככך שוב לד , בשביליאותו
 האפס , ם' שם )תהלים ודור לרווי אומר גמר הסדו לנצה האפם לירצות,ולא
 ודור, לדור אומר נמר אפים, כסר"א הוא, יוני I1WS ראובן א"ר )י( חסרו,לנצח
 שאמרת הדבר אותו נגמר אסר, פפא בר חנינא ר' , סימון ור' פפא, בר חנינאר'

 י"ס(, ל"ג )שמות ארחם, אשר את ורחמתי אחון אשר את והנותי , בסינילמשה
 את אספתי כי שאמר ירמיה, עם ממכמא והיא המילה )יא( אמר, I1?Dר'

 : ( ול י"ו )ירמיה הרחמים ואת החסד את ל נאום הזה העם סאתשלומי
 ארה וחקן רחום אל , דף חטן שאת השכחת "(, שם לההלים אל שיתהשכח

 על הנייחך, רוטכחת )יב( אר חנות רותכה ד"א ו'(, ל"ר )שמותאפים
 . יסעו ה' פי ועל יחנו ה'פי

 השכחת אל, חנות השכח ד"א כ'(, מ' )5םדבר
 קפץ אם , שנים עולמים ובית ושילה וגבעון ונוב ונלנל מוער אהל , אלמחנותיך
 אומרת וציון לרובין, רחמוי כעיס דהוא אע"ג שם( )ההלים סלה, רחמיובאף

 ; ושכחניעזבני
 )ההלים עליון ומין שנות היא הלותי ואוסר , שכחגי וה' י עזבני ציון .יתאמר

 שעשובה פניך חלינו שלא על )יד( נחמני בר שפואל א"ר )יג( י'א(,ע"ז
 בחורב לנו שכרת השבועה אותה נתחללה )סו( אלכסנדרי א"ר , היפיןנשתנית
 יכול ואינו חולה, חמה נלנל אומר מימיך שמעת מימאי א"ר 1 הימיןונשתנית
 תלאים אין לשמשיו ולשמש, לעלות יכול ואינו חולה לבנה גלגל , ולשמשלעלות
 המרינה בני והיו במדינה, שרוי שהוא לנכור יצחק א"ר , הלאים יש ולפניוגמז(

 בורחין, הן טיס מנים, להם ומראה יוצא שהוא לשם, הגייסות לכשיבואובמוחין
 כן אינו הקב"ה אבל לי, השעפה )יז( ימיני להון אמר לשם הגייסות שבאווכיון

אלא

 ותקונים.הערות
 פגים, Sb פנים k-cn 6ל ס' ודגר 0ג6וור ערנסו, תסס סיס שראל על כועססק3'ס
 כותי תרנס 6תס נכעס כ60סיס לזורתי כן ל5 רתתין, ויוגין "פין תרתין סק3'ס446

 תחלס, עליסס טכעסת 6חס hS סעעס רנון לפגע 6)ור תרנך, כסיס נכעסוכבתסיס
S'hסו3 לסם וסתרנה לך sh~ קרי סתחנס, 6ל ו30 0ס 6יכס ונכדרר ע"כ, ס)וחגס 
  כווריד כו'  ר5י3ן 5"ר לי( טלפגילו. ספסיעפ5 כוולפ  תנין  ועןס סו)תגס, "ל ו0ונניס
  (ס וכל , יי ו' דענווס לזוקרך וסכוגס D~h, כוולף 1ג"ל  "קסס6רד מכיי גנז י"סיפינז,
 כווד"6 וגעל .י316ן "'י נ"ל ס"פס, כווד"6 כו' 6עו ""ר hn~hsi 31כ"י 0ס, נילקוטחסר
,Dtbפ'וו 331'ר D~h תפירתה תסיס ל6 כי SP סו6 יוכי לדון ר316ן 6ער סדרך ,onh 
 D~h, כבד"ר סול יוני לרון ג'ל כו', מניר 6ת %ס  לירוורס

 סימת  פ%יפ,  יצ"ר  %31ררי
 סוססס סי6 סייח ויולת ,כנודים", נולת ג"כ 0ס תסרס מגיח, D~h יתי, לתון ינזרולללפ
 לD~h 6 ערך  י3עריך מיונית, D~h עלת לכרח , תעתיק ע6תסתימנית

 ס3י"
 סע6עריס

 פי סוווספי וכתג (כריס, 6פס h~u) DtC~-  3'3( h"'p עיוור ,ת רק 0ס63תיס6לס
 תלות ויוסך , למעלס  nb3oc' פ"ע נ"ר )ו46ר סנף 0ס נסערס ושג'ל 3avs~ 31rDל'י

 נולת עם לסס נתמרת )6ין למטס, געטכיס לו שערס זולות וטייפ  D)h,  יל"6ננלס.לו"
tDnhנד ומערס כ' נד ח"6 נייטרעגע ועיין 

 כ'"
 נרoc 06 תסוקס נילקוט ורציתי .

 נסנור לכך סנים 6פס סו6 'וגי לרון 11DP לנגח -Dnhk  פ?לימ %ררי  (oc  3%ילסרי(
Dnhi1ה6פס זון חסר נעגנו תסלים נאדרי 6נל , וגו' וחסד "וזור סו6 וכן חסדו, לגנח 
 6קספ"רד נכ"י נוסכוו6. וסיף חסילס )יא( סו6. היעתיק וסינטת ג"יור לכךעד

 וממכיס סדנר סנגוור פ" , כו' תסכוו6 וס6 חסילס ס5 תנכס נכס נפ' שכסונווירס
 סג" 'רע'ס עס תתקוס וגו'. 6ספח' כי 0"))ר 'רוויס ננ161ת עס סדנר ותסכ'ססדנר
 עפי 1Pps 1'ן ))0310 סלמון 0ס נכורן חגייחך, סוכמת )יב( ירסיס. ע"י טסנודרי

 נילקוט ח631 6ר30'נ, )יג( מלמתריו. ד"6 עד ד"6 ען חסר 6קספ6רד ונכ"יספסיקת6,
שנוודר0- 3כס 3פ' 0ס "יכס נתדרג גס  ספנזייפי.  3ןנז r")c ר1% וזעיס  י3ילירנו  ןס,תסליס

 6לכסנירי ר' ocJ סו6 נחנני 3ר 0ווו6ל ר' ))6ער מסדר, נתהפך 0ס
 על)יר(

~sc 
 וופור0, פס"ס סונ"ר וסיורם תפלס, לתון תלות' דרס חלינו,

 מלותי, דרס , גתחללס )טו( ויחננו, 6ל פגי נ1SP 6 כווד"6 תסלס לרון6ל6
 תעומס, פי'  לי, תטכס )יז( חימס. נלסון תעליס ים ולפגיו )מז( דגרו.'ת5
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 ציוןוחאפר

 היו עונותיכם אם כי משמוע, אזנו כברה ולא מהושיע % יד קצרה לא ך!אלא
 עליון ימין שנות הוא חלותי ב,(, א' נ"מ )יזמעיה אלהיכם לבין ביניכםמברילין
 סברא דמאן סברא אית הם, הלאין אם )ים( לקיש ריש )יח( אסך שם(,)תרעים
 רעתיה הוא )כא( סברא, לית הוא, דימין שינוי אם רטהסיא, )כ( סופיהדתשיש
 , כ"כ( ה' )איכה מאור עד עלינו קצפת מאמתנו מאוס כי , דאריל לקיש,דייש
 סופיה רכעיפ סאן , סברא איה היא, קצפין אין , סברא לית הוא, טאוסה אם)כב(

 : ושכחני עזבני אומרת וציוןדמתרציא:,
 חמאיו על נבר חי ארם יהאונן מה נכנ( שכחני, וה' ה' עזבני ציוןרדזאמר

 , יהאונן ואל חמאיו על ויתודה כנבור יעבור יורה ר' אמר , ל"מ( ג'ואיכה
 חרעומנין בני תרעוטנין )כה( הקב"ה אסר , אומר רבי )כד( , ה' עזבני ציוןותאסר

הן

 ותקונים.הערות
 סקור" "מן "נלס ליד' ס("ת סתלס 053 כ'ויען

 סווערכת, נוועריך (hSn טעות על
 6יגו וזע, כתג תסס ערך נתסנ' מגסכי

~c1P 
 יתום וווי תנסס וססס ווקפיד, h?(1 פי' ,

 מלפגיך חס כווו פי' עכ"ל, מלפניך חס כתו nPh כסיין (ס חלבון 1,מ תססך,חרגוס
 % סתדנר דבריו,בפיוס

 סקיר"
 פס, לפגיך "סר חס קערך ןתר"ס כווו

 סגעג"ס scm , ',ס "ת סטן hS 1 סווערכת נועריך 3על "ולס , חרס  ערך יסרסני_  סערך  )סו"
 , סחבני למון מעתיק 6סר 1Pb תסס בערך לכן yjnSc" ,חס סת6וור 63D)pnקס
 פלוג' וכן סלפניך, טווס עקפיד סיס פ" וכתג וזפרן ס5פגיך תס כנוו "תת בסיןותורנג
 רין'לקימ, ניח( סתסנ,. לקון סו" רק חז"ל וו")ור k~r ס"ין 'רקס hS וווי עכ"ל, חס65
 "עם , "ים גן הטעון ר' תסלים, וילקוט ונתדרג פ"רוו" ובכ"י 5קספ5רד, בכ"יכ"ס

 רסנם לפניו כתונ תסיס סעעתיק ניטעות ו(ס לוי, נן סתעון ר' נטעות יסעיסנילקוט
 ר"ת ססו5ותסב

 ר"ס.
 נעלתob otbSP 6 פי' סנרן, "'ח סם חל5ין שם )ימ( לוי. 3ן

 פדרתם הכ"י , ונילקוט "קספ"רד נמי כ"ס דוזתס'", )כ( לסתרפ15ת. תסופו תקום יסמן
 ייס. ערך ערוך עיין , רפו"ס סגיסס ענין כי "מד וסכל , תנרי5 סס ונעדרםד"תסי,
 סווןרס נסוד "גל לוי, נן יסולע דר, נטעות 5יכס נוודרס לקית, דרש יעתיס ס51)כא(
 דעתיס סול וסכזנס לקים, נן ר"ס נסס לנכון h31W ע"סתגוי ע"וס Dh כ' וףססז6
 Db (ס, נסגנון נ'כ וו"6תנו D~bn כי -plDnL "ת ספי Srh למיטתו לקים סריסדר'ל,
D~bn635ל סנר", עוד ליוז סו 

 לקני
 rh~JD לית ת"יסס ob ,כב( . ותקוס סנר6 יס

 סונ5 ""ר 1' סס ית"מן("ך תס 6וור, (ס ווי סו)תחיל נתוותר סוס נל ז: וחרון כעס תפני רק oh , לגו תקוס עוד "ין נגnDhn ,1 יען יגו רתקת obכלותר
 נגר ערך מערוך וכן , יודם ""ר מלפגעונעקום

 ס3י"
 נסס סוס סמ"רר

 מפסיקת"
, 

 'ו"63 ינחק ר' דרסת ועין , יודן 6"ר לפגינו כתו "קספ5רד ונכ"י סוגף, ר3 ג"כוגורס
 על ש'3 פ' נקווסקסלול

 סווקר"
 "ונור, ר3י ככד( . סיס

"311( 
 3סס

 מפסיקת"
 לילקוט

 063 ת"))ר ס3י5 סל"3 רוח ורקם סל"5 רע( סוד יכעיס ומלקיט , תוסד רוו(חקת

 רנתי,פסיקת"
 וסו"

 פסקך
 סמ"רר גס מגויס. סרנם יס נדפוס ולפגינו זיין ותקדר ל""

"מר
 רחתיס סל ידות מתי "פ" לו 6תר ס', ס' חסו סכתני, וס' ס' עונגי על סני"
 ט', ותנון רתיס "ל ס' ס' 3ךמכתוג

 י"( ר"ס נתוס' ועצך רנתי, )גס'קת, סס סו"
 וכווגתס ספסיקח5, נססל

 לפסיקת"
 ס' סו)נסיג 5'גנו,.ו3ס' דילן כפסיקת" כי ררתי,

 תדוח, 3' סס ס', ס' יו"כ, יעקנ ר' תדות.3סס י"נ פתרון חיל, כתנ י"ר סיחעכית

 בפסיקת"ד"יוז*
 וכן רנתי, לפסיקתך סכמם , ט' סכתכ' וס' ס' ע(3כי נען ותגער

 ot~nlh גרפת ותכווי , s~r1 כח3 נעילס( תפלת )פ" סתעגית תפלת סדר נ"3ודרססרצתי
 נפסיקת" תן5))רינן רייס ותני5ין תחת מתי סס ס' ס'כי

  סתוס' לרנרי כוווצו  ע"כ.  כו',
 מס נלקוט תרעותנין, גגי תרעותגין )כה( סס63חי.רר"ס

 נסוי
 סק3"ס S~b תן סרתו,

 וחסר , פס מלפגעו תספסיקת6 רק רנתי, ספסיקת5 וזן "'גנו , ססיוס ערתרעתגין
 5קסס*רר ונכ"י ספסיקת", 3סס חוקת 3פ' ס(ס סח"וור 6ת סני" וכן , פסיקתךסגיון
 o7h 'תיתן תס יודן 3ר hJh ,""ר ס5לס סדנריס יורס דר' וויתר לפניש

 וסו"
 "דס יתיוגן תס %י 5'ר , וותיוגן ויתרס וחי נידי חיותך נרכיס "'ר חי, ססו6לידס דיו חי,

לחי
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קלא ציוןותאמר

 ויואקאנו ,נון ""(, 1תיאומה
1DP הג' ;סן' נהתה אשי ,נתיוס,ידאשה 

IDW)
 הש הוא

 ף
אוטר ור,ואמת "(, כרב )שם הארץ על

Drl 
 ~סחרה

 ) "יא גוסה )כס( מהם א' יהא שלא און שרמלכים כדרך קללחם

 awt~ ןפוציייו'י:ךיםןםג:5:ע:ג"ן('"(ייווש

 ודמהרתי ועזבתימ ההוא, ביום בו אפי וחרה שכחני וה' י עזבני ן ציוהאטר

 פיספי )לג(2טא
 ע אינון ת, ואנת עבדיי' )ל?-יגיז יאו 1

 טהם, פנייהסתרתי ועזי בבבל, אפו)בו ךוחרה יזו( שם)שם
"יי

 ותקונים.הערגת
 ים סם בכרן נעדרם וכן חייו", על גנר לסת"1)ן "07 זונקן bSh 06 סעולוויסלח'
 ":ע"ערעוורנ ::26קס:2:ןי:גני:כיי(,ל0:י5י

 0,)"ג)חנ"
 נרכיס ר' 3סס יוקטר

hJtmר)ו( 3'ל"וטק6יכס נס ySb 'יעג"תיו 0ילונד)ו, 3סס ע 
 3פס'קח"

!
 ססק5 ' ן.

 בנ,יו'ג"':יב:ם: :שט 11Chl~-Olhלעענ
 ס'"קספ"רד נפניס1 סוספת' 1nrplb -נולת "זח ושיך ממסנכס(

 ק

 ד 31ספרי ודלרי5, נוטס סל"3רוו(
 Inptnu ק

 דולרי"
ז "ית(תו,קוד

 מתלות פתי נעתו 0וועתיקיס עירי 6ך ודולריעגוסס
I'hsif היתר עם ט

 )ווט סי6 0נכינס ס0גי )ר"ממתוססי דולר"ך " IPS פון םדל

צ,ןןי
 ס"" "דם, יתלונן גוס 5יכס ונעגילת , ניוןמער שש נןנ"יי,,,%צ:ו~סםלד,ט ז :"; ,,:ו,י,,,סייי,יו

 ע(ס 3ענס, :ירסנו כנר דלרי",

 כילקוט מhnh 631~ ע"י )ל( ווררי6. 5חוז פ"ריו6ונולס 3כ'י וכן ודרי'5, נתקוסודרר'6

 פסרו ן 31 פסיפנינו
 עעט, וס)חס 06100 וענינו נדרז"5, טרס יולסון וסו"

 פ"רר" ונכ"' ת)חוסן 6"ר 1פ5רד נכ"י תנקות6, ""ר )לב( 1Pb. נ"וא עפרםטס
 נ:ן:ך: יג, :גד יוי;ל';,נמ ,מנך 1D'nhfe ז::ךש ec,נען
 :תשכי: :~י:' "נ יוניבועל::ב3אננך3נ"רז2פ:גןלג:ן:,ך:ו:טג2ל

 G;'h גן ן ב,3ששנ% ס וצוותן מי" בוטיךננן2
עברין
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י- ציוןותאמר
 רבות רעות ופצאוהו ז'(, ז' )דניאל ומרקה אכלה שם על בארוס, לאכול,והיו

 על ההוא ביום ואמר . תורה שבמשנה הוכחות שתים חטר מאה )לה( אלווצרוח,
 לאבגבי הוו אילו )לו( שם(, )דברים האלה רועגח מצאוני בקרבי אלהי איןכי
 ן ושכחני עזבני אוסרת וציון , גלוח הוה לא בגבי הוה אילו אלא )לו( , לי אחאהוה

 )ההלים ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם שכחני, וה' ה' עזבני t?Yיחאמר
 בידך, קיני בידי, וקיצך בידך קיצי )לח( אמר קפרא בר ה'(,קלך

 ירושלים אשכהך אם , בידי קיצך , י"ר( ח' )רברים אלהיך ה' את ושכהת לבבךורם
 טלעשות ימיני תשכה ירושלים אשכחך אם אמר רומא ר' )לס( שיני,תשכח
 העונוה, שגרפו כיון- טוצא את לקיש, ריש בשם אבהו ור' עזריה ר' )ם(נימין,
 גיבורי ונמלו לירושלים, שונאיםונכנסו

trr'- 
 אמר לאחוריהם, ידיהם ונפתו

 , ברוחה ואני בצער שרויים בני מ"1(, צ"א לתהלים בצרה אנכי עטו כתיבהקב"ה
 לרניא/4, אותו גילה ולבסוף (, נ' ב' )איכה אויב מפני ימינו אחור השיב כביכול)טא(
 אגל )שם( ותנוח, ארל tI1?wnl דין ליחן א"ל י"ג(; י"ב )רניאל לקץ לךואתה
 סי, עם העולמים רבון לפניו אמר )סב( )שם( ותעטור, איל לעולם, ניחאוהא
 א"ל בך, כיוצא הצדיקים עם )שם( לגורלך, אקל רושעים, עם או הצרי,ים,עם

 או הימים, לקץ )טנ( העולטים רבון לפניו אמר )שס( , הימין לקץ א"ל"יכצזי
 יהלצון אמר שדור והוא ימיני, גאלתי בני גאלתי משועבדת שהיה הימין אותה4קץ
 רבון , הקב"ה לפני דוד אמר )סר( , ( ז' ס' )תהלים וענני ימינך הושיעהירידיה

העולמים

 ותקונים.הערות
 סנתורס קללות 3' תמר ע"ס "לו ~רות, רנות רעות ווו65וס1שגיון, ]ק"ל נפסוק וז"ל וולס, ערך נערוך ת631 סתיס, חסר ת5ס )לה( ענרח. b)btענרין

 מרעות עלי otb3 סיו ל" נקרנ' סק3'ס סיס לילי ר"ל , ט' נגנ'מוו
 זעך ונילקוט סי6, ומיותרת תוגן ",נס hSh נולת ט', נגני סוסקילו
 מסעיר ווס קוו"ד 6יח סעדם פ' רנתי פסיקתה ועיין סוס, סע6וורר

 6ל6 עלת נסור6ת sfir ווסר('תסנ6ון
~lt)Pc 

 לפרס נוכל %פ"ru ' , כן כסורקת לפענניס
 פסיקתה ועיין לגנך, ורס פ' ת,)"6 רנ4 עקנ נילקוט וווניל נידך, קיני )לח( . כן כ6ןגס
 1IPSh רי נסס תסכתך 06 סווקר6 ע5 למת, דורס דרדס ותמק ס'( )סיחן פ4"רתחי

 h31m יוסי, ר' פ,רו61 וככ"י 6קסס"רד נכ"י נס מס 6וור, דוס6 ר' לס(סקער.
 קל"(, מדווור סוך תסלים נעדרם וג'ינס ן ספסיקת6 נסס תתפ"ס רוו( סיף תסליםוילקיט

 h31W ,, ע(ריס רי )ם( ל"ס. 6ות "פריס נזרע וע"ר or תסה כל"" רנתיונפסיקח6
 וכרירם מיתון, 3'ר יסורס רס"ר ע(ריס ר' סג" טס 6ך 6ד, נחרי נדע ס' olthנעדרן
 י"3 6לד ר)ו( pD איכס 3י"וט סוו"נור )וו63 וכן רסיטל, ocJ שוור (עירק ר'תסלים
 רצחי פסיקתך כלריס קרע עיין . 'זועו, לחור סס'3 כסכול נמא( . יווינו ססי3י,חור3פ'
 ע"י 63וונע ס64וור כל נחווט ססניי לפניו 16ור עד לפגיו, 6ער )כיב( ל"ו. "ותפל"6
 פס סיתין, 6ותס לקן 16 סריס לקן נסג( מס. ונילקוט תסליס 13ודרם סוועתיקסננת
 ווסוענדת ססי6 מעוין "ותם לקן[ סיתין, לקן 6'ל , נסיווין 1PS 6ו סיתיס, לקן וכנ"לתסר
 נ"לת' ו)סוענדת[ יעים תם" ווסוענדיס סנני (מן סכל ל'תיגי גתתי קן סק3"ס]"ונר

 סק3"סן  לפני ריר "תר למדד ע"נ. מ"ג זד (סרזגת פ6רוו":תועיין 'ובכ"י ":כ6רדנכ"י
 רם( כסריס מילקוט_ מס, עכס ו3וודרס תסליום, 3וודרס חסר יחלין 1ענ1ווחיך עדתכין

 לפנינו וגסתתכנס,
 וחסר , עסו3ם סלמון כפסיקתי

 , סלם מקנוי
 עוול"

 "קס' ככ"י לנכון
 זרת( תסע"ח רוו( ונעקוטתסליסונכ"יפ6רע6

 "~ר ; ת"רו תס סססיקת", 3סס תתם"
 36רסס ידידיך. 3ע13ר לס6 עמס (כות sh~cts סים '(זון כל סעולוו'ס ר3ון סק3'ס 5פנ'דוך
 ועגני, y~w סוסע4 'וזינך 3ע3ור ocP oos (כות Shli'S סבן נוון וכל ויעקנ,ינתק
 , סק3"ס לסני דוד6תר

 רני
 לך דרתם כל לוום סעולוויס

 ווטרי
 כוודא , גייתין יעו3דיסן

 סק3"ס לפנ' דוד "גור , נסלת וסתליגנו רגס תכוויס p3p' ווכחן לעגותיך, "לסי ס'סחליננו
 דוך שיור כעניו, ענ' יחלן כעד'* -עת'רין, יוסכן'ועו3ךיסן לך ירחים כל ליסר3ס"ע
פ*רע6- ינכ"' 6קספשיד 3כ" )כוס נרוי וע31י'"ן ctcn לך ירפס כל לעס "U?c3 סק3"טלפני
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קלב ציוןותאמר

 יןפ,ו"יןיי:ן"י:שס,,בל'ןןן5יןן"ל.,י[ןןש
 אמי חנינא בר המא בש"ר )מה( לוי ר' א'(( צ"ו )תהויים חדש שיר לה'שירו
 לעשות עתייה ימיני הקב"ה אסר , ט"ו( קי"מ נתהלים היל ףושה % ימיןצדיקים

 שכחני. וה' ה' עזבני אומרה וציון האלה, הנסים כללבם
 העולמים רבון הקב"ה לפני ישראל כנסת אביה , שכהני וה' ה' עזבני ציוןרישאמר

 ]ויקרא אותם מוב ולנר לעני כטד"א דומכהה, כעומר , עזבני ד"א . ב(ט"ו

 ציון בנות גבהו כי )טה( יען י ויאמר ציון, בבנות קריה פתר חנינא ר')מז(

 1 ולכאן, לכאן מטהנמס(
 ר' )נ( שם(, נשםותקיניםיה '

 בקולרית )נב( אמר לקיש ריש , בסיקיא )נא( עיניה! סוקרות שהיו , אמר דקסריןיוסי
אדוטה

 ותקונים,הערות

 נעצן ,,,ק' הן ע'7. '")ץ, ,עות,ת'1 ג,ז'ן ונמק( קמ ונומהוענזיקוילנח,ן

 3 75 ' עד'6 ' ן ע :4'ת2ין 1ת6עי, hpDt3 ב45:1:2ב

 היייי 1עגתויףדי'ת5ש'סעכ"ג. כעדנת :6'נ עוטן l'pcn 5ד ומתעיו l's'b 1כ5 (2י
 מסיס וסמני סוועתיקיסן ו)יד' ונמעט ססערס 3ר5ס ססעירו0י כווו לפנינו ממסרדוך

 בריאין, סג"מ סתריך5י, ג נכייצ, כרידוי, 5לח פניע5
ttcsn"עיר~יסו %עסיסם ופי' נלעומ, ממרוון עם ייתר  ועלינס ר'( ע"ג לחסליס  יולס נר 

 טוויט וינית, J'rP '("ן 'סוויט 1  'תקז  ופלעופיך על  פליר qlD 3וי"ר  סררפיכתו
 כווד"'"

 !רוע נ6ור ווג6חי גס ש'כ. 3סנת וסח5ינגו רנס 15תר תכנויסקמעו
 סגןו"

 סעודם ס'

 ונמוגות'1 1 36ו0ינו ו56סי 56סיגו כין 651 ,ר ס עסי3עליס

 :נ"ר5תננ6יץ נ)מה(  :מייפי. ס%5%ר יריע  ימר  רסיילפלי  מסיס 'תר6ס .:(ס:ו'

 פ. מנס %3  :631 , מלכינר ר )מז( ש-3ני. ם, מס עענ%
 hnu, סגיי

 ספר'ד טועם ות5נויי 5"ד, 5"ג h~S 3"5 5'  756 רוו(  "יכס  31י5קוט , עט'( ודרונפררן

 ::גך::שי:ועוק 46י%יי;%:2ףז5ה":עםגיי:מינ
 נ6י 3ע' י[ 1' ר ת 6 'נ

 עסוקוקייק

 פהק"
 71,", קח )מס( ויקמץ "ו,; ,;)טת ('ת,יי,ין'1 עוצי,

 נלאי., ,נא( י,ו,ן oc )י ;,,יי י")ק" ן' סיד "ין לרון ) ו, :יי_,,'ן
  ש"יל"";י נבק;:עוק :ירשברגי
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 ציתוהאשף

 קצרות, שהי מביאה הטעה ארוכה מהן. אחת כשריחה , שם( למם שסוף הלזר%

 ענה( ,שם( תעכסנה ארוכהןנ:בוהם נראיתשההא
 ימהלכת ר'ה

 : כר,נא,אמר
 דנותנת ' עה( ומטלאהק"ה ו, ש ( ש4 )נז(ישלומחיה מביאהמהן
עליה,

 ורויאק
 של כריסה כהרין )ס( ומפעפע מסנה, יוצאה דהוה ונט( והיג קעת

חכינה

 ותקונים.הער1.ת
נקולרי",

 ע4 ונע
 ומסקרות צון 1nbnlv מ" תסיט, nbr כוייר וצל, כתג קלר

 ))חוקנת "ס ונפרט ועגולם לרוכס 5ורתס 5סרלרפו5ס
 ק'לורית"3ל לחולי?

 סקירה נ5" כ' עינים n11pDWI פי' ונס , רדיוס נקילורית סנ" חסית לכן לעינים,נרפו5ות

 טופפות, פיריו" ונכ"י , טפח "יכס 31)ודיס , טפס "יכס ונילקוט , טפ6 "קספ5רד3כ", יל %:1:4%יר,ן %,רי.יג: טמן :ןיב,לנם

 וו)תרנתינן י"5( )דנריס ס5'צ "סרכתו
 ד"טי9ך-
 ק5רוח מתי נין ))סנ ירוכס 90 ן

 nlDD "בס י *ה,4;השיויגנ

"1' " 

3:דךי
 :::4מךי:סדי:"י::וני :::ן: פתלך ושגע סערן ,פן' חךקיסיןי ::ץ; ן3ב::: קינייריעע1 ך":[:

 :ן:גוע11גי"זגייןי
 סן"יזל":

 ר' 3וי"ר סג" סיתם דרזדן, ערך סערונולכנ' סגו"יכס "3לסויר,

 0"ד, ע"1 סגת ו3יריסלו)י 6נריס, "סריס ונוסר נות ))ץ 53ויר פורק ימד 5ל רולסמעכס

 :"ots,:נ"ב
ק ןל לו %" ק ג סעססיס

 מ יקי ו5
 סלפותית, ס)ודפיסיסעת6( ססתיטו תרנגול, ס ופקעיכס 1 געס, סספופרת
 רוו(5יכס ונילקוט , ריערוך פי'וס5יגר

 5ל1
 5פרסתון, לנחן . סלפותית ג'ל nelnSc ל"ג

 ננלעס סני"ת )6ך "פונלס))ןונ"ל

 נוו"
blkn1 ווין 

 וסת נלסתץ סנ))עני טרי

 ,"""7"יןיש:,.יני,
 או יוב::.נ::: ,נ ,"נ יגיעות גוי

 :,צ מן'חי"יו, :מנ:עונועו ן דנןגל:
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קלג ציוןדתאמר
 טכאן, ינלו כא!, עברות אלו טה ירמיה לירמיה, אומר הקב"ה והיה )מא(חכינה,
 יבואו שלא שי תשובה, עשו בנותי להן ואוטר ליהן ומחזר רואה ירמיהוהיה

 לסחן מעשיהן יהישה ימהר האומדים אומריט, היו ומה )סב( עליכם,השונאים
 וטמלני אותי רואה איפרכוס )סי( לאורה, לו ונומלני אותי רואה דוכוס )מג( ,נראה
 t'e~y על )מה( ונדע , שם( )שם ונדעה ישראל קרוש עצת והבואה והקרב לאשהןלו
 לירושלים, השונאים ונכנסו , העונות שגרטו וכיון דיריה, על או , דירן על קייטאהיא
 fWN רואה דוכוס היה , כזונות לפניה! סקושמות יוצאותהן

 טדי
 , לאיפה לו ונהולה ,

 אחת רואה איפרכוס שלו, לשונין )ש( על ומושיבהום~ה
 טדי
 לאושה לו ונומלה ,

 דירי על , דייהון על קמת היא היבשה אמר , שלו לשונין על וטושיבהומעלה
 וממח הדול , בצרעה אותן ריקה אלעזר אד - , הקב"ה לה! עשה מה , קמתלא

 ולשאת כר"א צרעת, אלא ספח ואין י'ז(, מ )ישעיה ציון בנות קדקוד אתי
 ראשך על העלה אמר, חנינא בר דוסא ף )סח( , נ"ו( 4ר )ויקרא ולברותולמפחת
 ששווק )סם( אות! עשה אמי אבא בר הייא ר' , כנים של משפחותמשפחות

מעודנות-

 ותקונים.הערות
 כ6רס 'גס"ר נסן ועכניסות כו', 6ר"י תעכסנס ערגליסס , ע"נ ס'3 נסרת hS1לפרסו,
 %6ס נערך סערי- SP3 סר3 גס מיס, סדוסק רנ וחס כעיתך, נתש יפירס"יוכעוס,
 ומס נכעס, כ6רס 5"ל לדעתי "ולס vhn, פירו:יסךתוקיס סני ס(ס סח6יור עלסעתיס
 (dp פירורו עכס כי , נגח: כ6רס סת"וס 6; נסס :סלסינו ת6ד יפס עולססיר:
c~rלירעיס, 16תר סקנ"ס וסיס כסא( . ט"ו נ' יכעיס ראי ועיין )'1, נסערס לעיל 
 וסוס  ען  ספפפיע לסך כי  תכרי יגלו עד k-r תשר ונוגדר: ~hlk, וט'ס לי:עיס סםנוי"ר
 ס(ס וסת"נ)ר וסיס,עד

"3111 
 נס ספסיקת6, לפס רס'ו 4ת( יסעיס נילקוט

 תונ"
 ני"וס

 סיו מן ן '"1 נ' לשעיס 3כ" דנריו, רם"י ס6נ תגס , "ותריס סיו וחס )סב( :ס."יכש
 לעיל ווונו6ר נוודרסיטי לרונ ווורגלוח זולות 61יסרכוס, דוכוס )מג( ע"ס. כף"וחרוק
 (ס; 6תר גוסך :ס ציר, נתדר: chl~, כו' "יפרכוס )סר( רי"6. סערם .ד'פסקך

 "ך רנתי, נעכס גס סו6 וכן נקריין, עוזו ווווסיני ונוטל "וחי רו"ס"יסטרטוליטוס
 פ6רוו6, 3כ'נ_6קספ"רד עינגו וססוספס 6יסטרטוליסי סג"טס

 רע( יסעיס (,utpS 1ל"
 דוכוס יחד, 56ס סלמס תנייד- לסניך דרך'סעדר:יס כי "י "יכס, נילקוט זל"רס"1,

 6סטרטי6 סגנ6 מיל כי - , מעלך נ63 % נגיד עקי ופל afpaf9l~&nli סיוניחמוולס סי" ומ "יסטרטוליטוס, נתדרש מתקועות נסכי לתקן 1ג4יך "'סטרטוליטוס,"יפרכוס
 נוורר:יס, סבת סוולס מקוונות כל פני על ענרתי וזלין עדרם 31ספרי afpareiaסעו

 סחהון, 1)תל5ות וסלנסתין תע4סן, מטעות נעץיססירותי

 61קוס-

 נקרונ "'"ס לסוסיך
 וכמל oncS עלווין גולח ולמפריד SP זולת לווחוק 'ס עלווין, SP גסה( עולס.ל15ר
 כתו קייטך, סי6 ת6ןע5

 מסו"
 "יכס, מילקוט נס יכיס פ6לוו6 ובכיי 6קספ"רד נשו

 נוטחoc 6 ונכדרר דירסת, 16 זיוי קיית6 דח6ן ניזפי ספסיקת6, נסס סם טעיםוכילקוט
 SJb קרתוח, פ6רוו6 31כיי טס, יכעיס וכלקוט נתדרג ס"ס קרתין, )סו( ע"ס."תרת
 , carrum גרונית , עגלם עין ble קרון כי ן נכונות סנוס"6ות נסתי , קרוקין פיכסנילקוט
 6ך נעןרסיס, מכ ותט' carraca ענלס חין נ'כ סו6 וקרוקין וווךרסיס, 3:"סווו1רג5
 מסע ובפרכוס עלך פית, 3"ר 31תדרס . קרטין( ערך ערוך )עיין קרוכין נכ'7סייר

 חסונם, עגלס תכעס על מעלס פי' 6סר נוו"כ ,"7 נקרוכין, סג"ל לתקן יםפוגען
 . קרונין נטעות 6קספ6רד 'נכ"' וכן נקרוכין, תתורת נקרינין ס(ס, סטעוחנ'כ
 רק תדוור כי מסדר -נספוך 6ך ספסיקת6, נסס ספח ערך נערוך ווולס ספת, "יןמז(

 D?)ni כווו-:סו6 ס(ס, סעאוור 5קר גרז.לסיות סערך נר4: ס6 סוו631 תניתנר
 ר' ודגרי , ע"נ ס'נ סגת נגלי ועיין ,פס

 דוס"
 rvy5b~, ר' ecJ סם י:)ס חנינא 3ר

 ר'ובגנז
 ר'  ךטחז יתר. עיצר ווו53 עביות 3ר דוסי

 יעספירר, נכ8י גס כ"ס 3"ס, דומי
 ננלי וננערה ספת  ערך ונערמי  utrs13 ספסרוות  ו33י סס 11)דר:ימ פ6רוו6 נכ""3ל
 נר עסי ר'סס

 מכינ"
 ונס תכידנות :פתות 5"3 תסענדין, תערין חכיגוח נפתות )סמ( .

 כווו נו:ענדין 6תסן , נ)כידנות:סתות
 סס, ונידרש פ"רוו6, ונכ"י "קספ6רד נכ"י :סו"

 ופי 'תגית, 3ס'"ן גכתנ כאלו וספת :דורס וסכיגס מפסיקת", 3ןס סס ':עיסוכלקוט
 :'עמס841
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 ציתוניאסר
 הטריןמנודנות

 משעבדיי
 ושפת )עא( ומיפה ייטא, ר' בשם חגרי בר הליפי, ר' לע( ..

 הזרו לא אעפ'כ , הארצות בעמי קודש זרע  יתערב שלא משפחוהם שומרכתיב,
 , הצרעת ומן הזיבה מן בדלין העקם אוטוה שאין אני יודע הקב"ה אמרבהן
 הקב"ה המז יערה פההן מהו שם(, ישעיה ) יערה פההן ווי הקב"ה, להן עשהמה

 וכיון דם, שלהם קרונין ממלאין והיו דם, שופכות מעיינות והיו קלהם,למעיינות
 והיתה שלו, כעונין ההת ומשליכה בחרב נועצה היה כן, רואה מהם אחדשהיה
 טטאות מה;, מורו לאלו, אלו אומרים והיו ומפסקתה, עליהן, עוברת שלוהקרונין
 אל סורו סורו )עב( למי קראו מסא סורו להם, ואשך מקנטרן שהנביא אואהן,
 בר הדינא ר' סיטא, ור' פפא, בר חנינא ר' , מ"ו( ד, )איכה' וא' נצו כיתגעו
 בעלי )עד( שנעשו ער גלו לא אמר סימא ור' שנאצו, נענ( ער גלו לא אטר,פפא

 : הוא ברוך לרקרושמצווך
 רועשכה אומי א.נהו ר' , מ"ו( מ"מ )ישעיה בטנה בן פגיהם עולה אשההתשכח

 שהיינו דגרבמת אות! שכהת- )עה( עולה,אשה
 מקריביי

 ר' ,- לפניך
 שוכח, איני המוכות שוכח, אני רגועות )עו( הקב"ה אמר אסר, אחא בשירהונא
 ורטובות וי(, ליב )שמות אלהיך 5לה בענל שאמרת מה שוכח, אניהרעות
 כ"ד )שסות ונשמץ נעשה % דבר אשר כל בסיני לי שאמרת טה שוכה,איני
 הנביאים, להם ואמרו הקב"ה, לפני ישראל שאלו דברים שני )עז( אבהו א"רז'(,
 ו' )הושע ארץ יורר כטלקוש לנו כנשם ויבא ישראל שאלו כראוי, שאלתםלא

נ'

 ותקונים.הערות
 וטכס ניר 3סס כון ערך מערוך ס3י" וכן , "דמיסן 6ת עונדות לכפתות "וחןסיעסס
 ,  ;ס  עגור יכורליוז יודי יססיוס  מפסיח, 3"ל ככודנות ונספחות "יכס ולילקוטרנתי,
 סיד סי 33"ר כווו 5חקנס ור"וי 3וזדרם'ס גטתנסס חסוענד, עניגס "סר ויכודןוגילח
 ונתדרג ווכודן. כי"וי )"ויק כ' רת; נר"סיק וכילקוט 3ד5"ת, ווכודן נ"ל וזכורן, ע3דעסינו
 נסני ענד תעדן עסה וסנ"6י, פי קמלת ו3ת7רס ו נדית נ"5 הכורנות, ווכיונכורגוח, פגרת" 3כ"' וכן כיו"כ. לתקן ים ווכורן:)וכן ג'ל וזכורן ענד 1hcv כחי 0כס'ל פ'6יכס
 נתני גיסי מסק" k-SPnS ת"ס ועיין ענווו, נפני _חכידן עני ען"ו לסרסו, גריךעגתו,
 פקרת" נכ"י כו', tySp ר' )ע( ס"ר. 0עהססלבס

 יוסי, 3ס"ר תל13 ור' נרכיס ל'
 ר'131י"ר

 ת?"
bnSm 3יד 1ת5פך3ר נרכיס רי ;ס, 6יכס וננודרס יוסי, י"ר "ידי 3ר; 

 -ששר נרכיס ר' יכעיס ובילקוט "יס',3ן'ר
 ווייל"
 נרסיס ר' ל"ד "י רוו( "'כס מילקוט ,

 ערך נערוך חונך כתש, ותפח לעא( "ווזר. יוסי ר' סני* ספק ערך 31ערוךנס"ר,,ופי,
 3ססספח

 0פסיקח"
 יוונית, 3ן"ן כחי3ס SbJ, ושפקס, תלסון 0תלס מדורס. וככועס

 וספת דרס יסונור כדי וכתי סנלכ ונדחק , כו' לסווור כדי שכע וספת פ"י -*'כסוכנדרס-
 3סס ני5קוט תשתי יכן כי, ניספחות טרור נוטריקוןנלסון

 פקיקת"
 ווספתות סתר וספת

 וצפע ומסת ת"י רנתי 3"יכס לקנון' ס"נ סוו'כ כתג ונוחרעכל,
 6ותעת 3תל71 וסו"

 כנוו פיכס נוודרס סג'5 נר"ס "ולס 9up, -וכו'"ת0"ע
 מסו"

 סורו סורו )עב( לפנינו.
 סירון, מירון סו" יוני 5סון חוור "63 ר' (ס "תר גוסן מס "יכת נתדרס חגעו,ע5

 וער נסס סורין ערך נערוך וווונ6- סירון, סירון סו" יוגי l~cb "וזור ונקיר ר' ססתוי"ר
 )"ן, נוסרם גגו דורס מנ"ט, )עג( סתונס. פן ע(שקסס ניוניוו וכיס יסטלך, JWDוניפרס

nnSuqibk-1,נדנרי עד וזלת עד חמנ", ר' 3דנרי עד וזן חסר 6קספ"רד ונכ"י נקת'ן 
 סיוג"ר'

 (inoco~ גשי ויסרס 16תו דירס ווכח, נעני )ער( .
 )יסעיר ונוגס 5רי3 כווו

 געיס 0'1 5כן געו גס 0', על ותגס 3ר'1hs 3 יען נג1 כ' וולד נ"ס וסריס ד'(,ג"ח
 נניור6 וכן 3ת51ס, h'o כ"15 עולס )ו5ת דורס סקרננו", "יתן סכחח )עה( . 3נעסאדיס
 ס0קר3ת "ילים עולו, לסכת כלוס .0קג'ס "זור עולס, "ס0 תתסכת , ע'3 ל"3 17נרכית
 תסכחג0 "5ס גס דקרי, סעי ע5 0דרמ0'ס61 כו", סוכת "ג' 0רעוח )עו( נוולנר.לפנ'
 תמכתגס 056 נס ע'3, 5"3 ננרכות מדרסו כווו כקן סדורס וכווגח "סכחbS ,3וקנסי
 3י0 ןכתינ סעי, וועסס ~0 "סכתך 5" 1"גכי , "לסיך elh 7כת'3 מעגל ונעסק,0
  ,וכתו PWC11 1 געסס סוולוח "מר )מסיקתך .סס 5קופ'7 וים סרס". ע"ס "לסיך ס'"יכ'
 ספסיקח*, 3סס J~sc רוו( יטעים מלקיט יוונך דנריס, סגי )עז( "לסיך". ס' הכינסיני

1nhncl
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קלר ציוןותאמר
 בקשה6 אם אלא )עח( בו, מציווין גנוני מחי בו, - סציר*ן ונרנות גיתות דורכיבו, מצירי! ררכים יוצאי הזה רגשם מה כראוי, שאלתם לא הנביאים לה! אמרו ,ל(

 ישראל, שאלו ועור ש'(, י"ר ~ם יפרהבשושנה לישראל כמל אהיה )עם(לשאול,
 לא הנביאים, לה! ואמרו , ( ף 1 )שייש יגיעך ש כהותם לבך על כהותםשימני
 היה, הזרוע כך 1פ( מנוסה, פעמים מגורה פעמים הזה הלב מה כראוי,שאלתם
 תפארת עמרת והיית לשאול, בקשתם אם אלא מכוסה, פעמים מנולה,פעמים
 בשם קומי בר מימאי ר' )פא( ג'(, סיב )ישעיה אלהיך בכף מלוכה וצניף ה'ביד
 בקשחם אם אלא כראוי, שאלתם נביאים ולא אתם לא ל הקב"ה איל יוחאי,ר'

 שאי כשם ט'ז(, ט"מ )ישעיה תמיד נגדי חומותיך חקותיך כפים על הןלשאול,
 : אשכחך לא ואנכי תשכחנה אלה גם כך יריו, כפוח לשכוח לארםאפשר

 ציון, ותאמר פסקאחסלת

 דתק1נים.הערות
 לעול, נקסתס "ס hSh )עה( נרכיס. ר' 3סס h"P 7' נתענית 'דנו סיסו0ת"ער
 נוסי פ"רר"3כ"'

 ס" ljlhc ן3ר פקסו , ס"לס סדנריס
 שמתר עחינחןעד (( ל6 נער,.

to~-sסו" "קספ"רי ונכ"י 
 פ6רע6 נכד וני', לטר"ל כטל 6ס'ס ננמש( לפניני. כתו

 tQ~s "סיס כך "גי 16 עונם, 3"י לכל 5ער 13 וקין חיים 13 ים 0טל ווס פס,)וסץ
 ופעריו", "קספ5רד 3כ"' וכן סם, ללקוט חסר תכוסס עד כו', ס(ס ס(רוע כך)פ(

 פ6רוו" 3כ'י 5"ער31ווקות1
 ר' )פא( . תכיסין פעתיס תנולין פעוויס כן 'סר6ל "1 יכול

 1נילקוט .וחנן, ר' נסס קוי 3ר מיתון ר' "קספ"רד, 3כ"' יזח"י נסיר קימי 3רסימק
 ד"6 "תר, וורנר עוד בילקוט סס ים re~. סת6תר סיום ויחר יוחנן, 3ם"ר מיתן ר'סם
 וסוף פס ניננו "סי הכחה ל"ולנכי

 וופסיקת"
 פל," רנח'

 כפסיקתך ולפנינו , ניון ותשוור
 . ווסו3ס ונלסוןר3תי

 י"ח. מקאמ
 סוערה.עניה

 )ש סוערה עניה)א(
~1uwt) 

 תאהכון לכלימה כבורן מה ער איש בני י"א(, לד
 קורא ולמה )ג( ואחיתופל, דואג אלו איש, בני ד',נ'(, )תהליםריק,

 אברהם אלא איש ואין ויעקב, יצחק אברהם של בניו- מבני שהן , איש בניאותן
 אלא איש ואין ז'(, כד )בראשית הוא נביא כי האיש אשת והצב כר"אאבינו,
 ואין ס"ה(, כ"ר )שם הלזה האיש סי כםד,א אבינו,ילהק

 איש,
 אבינו, אלא.יעקב

 תם, איש ויעקבכד"א
 )שמ-
 מתי ער דוד אמר לכלימה, בבודי מה עד מח(, ו'

אתם

 ותקונים.הערות
 "'ס., 3ני )ב( דנחוות". לס3ע סלשעו סגת , רקס פ' ספטרת ס" , סוי~רס ענים)א(
נהי

 "חריתם, ועד תר6טיתס סאת ספסק6 כל וסנס "'ס, גגי (ס"ס פ"רת6_וותת'ל'
'תגס

 ס0יס ספק אין סוערס, ענים פסק6 פלש רנתי נפסיקת"
 פסק"

 "תרת-3תקותס
 ספסק" 5ת סעעתיק לקת סיעים, 3ר13ת ג36יסוכאסר

 וססליס , דילן עפסיקת6 סאת
 ופסקיה, כניזר רצינו" "ילוודנו כסלכם נס"לס כתחלת "'נס לכן "גיתו, "ת03

 k-eh עם מל"ט, רוו( יסעיס ונילקוט ד', סונוור סו"ט נעדרם סז"ת ספסיקת6תיתר ועוג"
 וכו פסיתח", נען ונליסנויס

"3111 
 5'ק, 3ל' ניכ vh גני פן תרכ"( ר)ו( תסלים נילהוט

 140 3"תנע פק ס61 6סר "1"0, "לו 5ים נני ך"" "וולטר כי  סמור, סס נתמיךנס
 קול", ערס )נ( ו6חיתופ5. דו"ג 6ל1 פס, 6סר סר"סון 0דרס י3" אתריו נרחם,סס
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