
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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 מוערהעניה

ז נן בא .א מ"ע ינו, בן אומ' %ן בבנקוק י.,ס'4 ,יןאתם  ל ,שנא 

 הזית ע"ייליש ל .שנןי(יןן'י14גי'
 שה'ו .'שי

 ג"וי,ן:ייגון
 ' ,שסר '

א 6, שירמ%  1  חטאתך משיי י ם . נמ!ניאן"יאי יי שצי 

 באין שהן איש, בני אותן קורא זלמה העולם, אומות אלו איש, מי ישני(

 לו, חוורה ר"2כינה אין סו עזבו'רמנ'א אומרים אתם מה (ת! ש4דברש

נ"ן:,::עי
 :ןךגןי4%ע%'""ז:%:'"וי'קמג:מנ נד

 וממעףים סמצויז עניה תויה, פרברי עניה הצדיקיסן מן עניה סוער.ה, עניהר'א

 ר' )יג( ו'(, קל, )חדלים בה היסוד ער ערו ערו האומרים ירהטלים יום אתארופ
אבא

 ותקונים.הערות

 ליו"ט 'גס כ"י(3כ3מ

 מסזץ-

 מס ל3י5קוט)תסליס די, מ עדקוקין 1 1תויך,ת53תיילי
 סס לי ת'ן ס66 כתוניס טס, לי לית )ה( 5סנל( כנור' 6תר עררפיס 6תס תתיעי

 .חח סת5כותוקין סכינתומנק
 דילן ph h31W, גני ד"" )ז( תע:וס. לו)

 סנני" נדע ע"י:רנ'
 טייםוע" י5ג %ק מ( 53תנע Dtntk-1 שעיס ע"' נסרני כנר עד סלפלע, נוו6וור

 1:שננ blk-C1t1 ,]):::ני
 צוו ט לי

 ,,ן ס,;ן,נן'יןווןס':4;,ךי ,ן
 וכיס , "לילים - נו ותעחידין ענירוח(ץ ט ועונרין ופ6רוו15עיריתיס1עכ'ית5קספ6רד

 ק ק ניא(ן' קדר. רשל וותגוןסכינתי
 ותקרע", שפן( נלי כ"ס ,

 "ף'ס, סערערוס"ועם
~ f f j  

 SJb_ , ופירע" "קסס6רל נכ'י
 נפסיקת"

 ןז"'1:י:.'(%ז:נ:ד: ם,םן מ לג:(ליגע ה:, -
tolbסלמון כל כי לחותר "ך וסגסחו 

 5ך , פס לפגעו סו6 כאסר לסיות וגריך תסוננ

מב
ך b~h י ש נ 1""1  , ד(כור ססק5 525 מ" , פנ5רו למרו מ% 

 יעגובלןטו11י:בדע: ח' עיי,פגה 1מן;זו בב
 פסוק תנ5, ט ונתנתוע6 ס', (כור פ' 5יכס _ונעדרן trffsp עטור 90 ת60ס3עדיס

(כור
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קלה שוערהעניה
 לד )בראשית כרה, ותמרוותער כמי"א פנון, פנון )יד( אמר, לוי ר'ענייו(, )ירמי' הערער ערער הרחבה בבל חומת כמד"א מגאיו, פשרו , אמר כהנא בראבא

 ער ולא , סמון עודיה ער פנארו, פגארו דאמר כהנא, בר אבא דר' ףעתיהעל
 מטון יםודיה עד , פנון פנון אסר דהיא לוי, ריר דעתיה ועל )סו( בה,הימור

 , בה הישרעד
 הוהלה, לה, אין שנאסר מקום כל )יז( לוי א"ר OW)t )ישעיה נחמה לא)מו(

 הניקה )יה( לה, והחי ל'(, י"א )בראשית ולר, לה אין עקרה שרהותהי
 והוה ב'(, א' )ש"א ילרים אין ולחנה ילקים לפנינה ויהי ז'(, כ"א )שם שרהבנים
 , כ"א( ב' )שם בנות ושתי כנים שלוטה ותלר וההר חנה את ד' פקד כי ,לה
 נ"מ )יודעיה גואל לציון ובא , לה והוה , י"ח( 4 )ירמיה לה, אין דורש הואציון
 רני וכך )ים(כ'(,

 ואמרת בנים, לה והוה א'(, נ"ר ')ישאיה ילדה, לא עקיה'
 כ"א(. מ"מ )ישעיה אלה, ' את לי ילר מיביבבך

 , אמר כהנא בר אבא ר' )כ( שם(, שם )ישעיה אבניך בפוך מרביץ אנניהנה
 )כב(,ושלשה ל'(, מ' למגב עליה במוך ותשך נסד"א כחלא, )כא(כריין

 בת את ומעביר טמעה, ופוסק שבעפעפים, השער אח מגדל בפוך, נאמרודביים
מלך

 ותקונים.הערות

"Dr0ס רנתי ונפסיקת6 סתגחות6, 003 תתפע רת( תסיס ומלקוט , עטם 06י "ת 
 6תר 6חד ('6( נעל 0סניס כווו לוי ור' גחל גרני, לף .ר' נסס כסג" נר hJbרי

 סגולות 0נס סתעתיקיס 6תד 6ך פנרו, פנרו נתחלם כתונ תסיס ספק pb תנרו,תגרו
 תרגם תנרו תנרו קרתי נלסון פירו0ס 6ת ompn3 וסגינ , לכל יוינ15ת ליגן יען ,ס6לס
 נתקלס כת'נ תסיס סעדלדנרי (ס סגרו לת"ד 0ס, וווסר0 פסולך חר"ס וכן תגר,סנר
 לפנת וסיתם 0ג'יגת', 6יכס סנדרה דגרי סנה פכר ערך ונערוך פנרו, פנרו 61Wbתד

 ת"ס כי נ', טותן יפריס מרע mbtlc 6קל נמלו סם רנחי פכרו,-ונפסיקח*סגוסח*
 0סערוך נותנו, נעלס 706 על געיני יסלל נס , נננ"כ ג'ל נוו"ס ועיין וווים פכרו,גייס פכר נערך ג"כ, פנרו גרס סנר ערך נערוך ותת , ת65 .כי נ"5 ת60 כי פ'נחגחווו6
 דעתיס על )מו( קילתה. ופגלת ח"י כיס, ותער ופונס, תריק ופי' ספסיקת6,נסס- פן ערך נערוך תונ6 , סלון פנון )יר( פגלו. וגריס פגר נערך סוס, סת6וור 6תסניך
 6"רלוי, נתגיס ל6 )מז( ג"(. נסערס 0ס כסערותי ותס יזכור פסקך לעיל עייןדר"ל,
 נולות חסרות פ6רת6נכ'י

_""b 
 שתדרם פליח, סוד מנ"ר וע63 לסריגו סו* וכ06ר , לוי

 ינ6וור סקוס כל )יז( 6קסס6רד. ונכ"י 0ס רנתי ונפסיקת6 מנתס', לס 6:ן פ'פיכס
 על Dh כי ,לעולס, הוחלטת ילעס 6ינס לס, 6ין הנאגור כקוס נכל כו','-ר"ל לס6ין
 על תוסג 6עו lh?1 חווידית, 0לילס על תורס ~blk ל6, לסוור 06 קולס סנוסופ4;;תן
 הח"כ 0ווני6 , ל, 6ין דורס סי6 נילן לס, "ין נולת על רק סי6 סדר0ס כי נתתס,65
 סניף לס, 4:ן וזלת נכתונ 0נ6 תקו:ונכל

 ננ"ר cb~nc כונו לוי, רי דרסת סלולרי
 לס 6ין וכקינ גחחס ל6 וכנ"ל פס חסר ts~fil וונחס, לס 6'ן פ' רנתי ונ"יכסעל"חו
 6קספ6רד נכ": גס כוס סרס, נגיס סגיקס )יוז( לו': ר' דנרי סניה (ס ועלתנתס,
 ונפסיקת6 , סרס 6ת פקד וס' סוקרך : (ס ,תחח סניה 6יכס ונודרם ננזר 6נל ,ופ6רת6
 סדרטס, 6נל-6'נגויווענין סס לפנים כווו ינני רנתי oSlh hn~tans ופ6רוו6,*קספ"רד נכ"י מסר סוס ססיוס , עקרם וגי גן )ימ( גן. ל6כרסס סרס ותלד ותמר סניךרנתי
 גל"ת סוף 3"ר ועיין , ל6 כלח על ל6 , 6'ן וגלת על רק 6יגנס לוי ר' סל סדרטסכי

 לסניך 0ס סכוונס 6ין 36ל ילדס,- ל6 עקרס רנ' סל ס(ס סכחונ וסניה ג"כטסייס
 רניס כ' זכתינ ננגיס, 0נתנרכס (ס ונקרה .ווייתי 6ל6 לס, וסוס ילדת ל6 0נ6'רסיס
 נמי חסרות ס6לס סנול1ח 6וור, כקנה נר 6נ6 ר' ,)כ( ניפית. ctiPI וגו' כוונוסגגי

 )'ק(ק6ל עיגז כקלת מפעל ותש קעעיס, גבע סו6 כת65, )כא( ופ"רוו6.6קספ6רד
 ר5ס ספוך ותכונת ככותלה, ו'ס ע"נ ט"; נ"נ תוס' עיין , מפוך סו6 ומכתל וו'(כ"ג

 0ל0ס )כב( . כותלה 6נגי נפוך, פרנץ פ"; וכתור תסל'ס ונזדרם פוך1 16070גס"0
 0נת 3ננל' יגס רנת', 31פסיקת6 יפעיר( נ'לקוט תסר נספיריס_ ויסדוויך עד , כו'דנריס
utp,6נק תעגיר פוך 6רן עף 

 ווי
 חניך נעפעפיס, סיער 1וורנס סדתעס, 6ת ופוסק

נתי
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 טוהרהעניה
 יורן ר' מנחט,' ור, יורן )כרגב סמפירונין, )5נ( )שם(, בספירים ויסיהיךמלר,
 כסמפירינון נאק תהא בירושלים, להנתן עהירה שקיא וניזרה גיזרה כל ,אסר
 שירד באתה מאשה )כה( הוא, רך הזה שהסמפירינון תאמר )אמר פנחס ור'הזה,
 מה לברוק( מנת על הלוקח אגל סמפירינון, למכורלרומי

 עשה-

 על והניחו נמלו
 .! חסר לא והספיר , הפמיש ונחלק רפרן נבקע )כז( בפטיש, עליי מכה והיה דוהרן;נכו(

 )כח( אמר, כהנא בר אבא ר' , יטב( שט, )ישעיה כרכוררשכמח'
 כריי

 , ולדין
ר'

 ותקונ-ם.הערוה
 נעפעפיס, סיער ותרנם סדוועס "ח ופוסק תלך 3ת )וע3'ר 11ך -6ותר יוסי ר' סכינמי
 סוופריגון נכנ( לעיניו. ~oh op1r )ולךן 3ת תעניר וסירם"יע"כ.

 ערד נערוך תו3"
 תוי ספיר מתוספי וכחג , ספסיקת*, 3סססתפירינן

 ס))סוריי"
 , סוופוריינ6 ג'4 , עכל

 3סתפרינן , 3ספיריס ו'סדת'1 , קודם נסררי יסודתו על סנט וווודרס ג"כ סני" מסוסערוך
 )כד( פ"(. )ו(ווור סרט נווירס nhp סתלס תסרסולפגינו

 ר-

 כ"ס נגרס, 5ל כו' יודן
 -6קספ"רד נכינס

 ופגרת"
 .נ(רס גל סחת סדרסס עמן חס "גל יכעיס, וניקוט

 ,וכן סגולות יודן ר' לפיי פס חסר כי גיזי ספק 6ין לכן 3ספיריסז ויסדתיך 6לונגרס,
flh37ר' "11)4 ופגני ,ונ(רס, נ(רס כ5 דוים (ס ועל ('(, ד' )"יכס נגריס ספיר "תר 

 -b'Dk גירסת לפי' , ג(יריס (כ1 3פ' סודרם ('ל כי פיכס, וויודרס nhr לתדת' "ךנגיפות
 נ6ס[ ז"ל קבס סינוס 3ירווליס ססיתס ונ(ירס ג(ירס כל יודן 5"ר ג(רתסו ספירסס,
 סו" רך תמוגר ו6סכספיר

 סוודרם, למון ע"כ לעיל; ועיין כיף "תל D1h3 וועוס 6ר"ס ,
 ספור ובנוקר ;ס' כי , (סtslsJ 3 ידיו ש C'k-C וידרס Sh לע.ל" "ועיין בנולותוכתנתו
 מס"ס 3תדרס סס נפלס 6סר נדולס טעות על "עיר ו6נ3 "תד,3סרוטרוט, וו"דסס5עסס

 ]נ"ל חיוגן "י "וור יודן ו' פנחס, ור' ידן ר' סס, str כי סו)פרס'ס, עליס סעירוול"
 יק וסייס , פגחס ור' יודן ר' פתח כו', תערס ורקס נ6 ט61 רק ס(ס מקספירתיקר[
 תח('נס ומנינו , מג'ל "יכס תדרס לחון נ4"וחינו "ך פגחס? ר' תעתר וטס לנן, עדןנ"ר
 כספיר י"ס סיתם נירושליס ס:יתס ונ(רס נגרס ]כל 6וור לדן ר' , כן נ"ל פס גסכי
 יסמין-ט ל"))ר, "וור תן קפן סוועתיקיס 6תד "ה כי' טסספיר חיוור 6י "וור[ פנחסור'

ננחיס.
 ונפסיקת"

 עפיי סלסל לתקן ט"ו סיחן h~r3 סס וסעיר סוס סי)"תה גסתט רנת'
 נעל סג"ון מס סכתנ וחסמילקוט,

"') 
 נספיריס,  ויסדתיך רנתי, ספסיקח6 לם,ן על

 טת" 6נן "סס ח)ועתיקיס 6חד סכתנ סי6 חיג1כיח סגסס "מס' סמלת סנפירונון,שם
 סוג"-רק ל" תזיע כדנריו "ס "ליו,.כ' גזטס זעתי "'ן עמל, ס)פירינזן, עלתלפרס
 נפמיק' ~ptnbn_ ססוויט כי ריבינו "חרג "ך טונץ "3ן סמלות נס ול6 פניקס, ;סס"תלת
 מלס 65תר ססרבתי

 נוספס'?חי
 k~SPW5 %מג::%:ן:1 ס~ךקש ג:ן'ם:גויתן עד סנפירינין תן סקסן נסיר, "ור לגו גנלס דלן,

SPסו" סיס ר"ל לני, ניון וס61 .3ספיריס ויסדחיך סכתונ 
 ולעוס )כה( סס. 3'יע'ס ג"כ

נ6תד,
 עיכס ו3פררש זסנ, tstsJ יריו פי 0ןיח  ובשרר! פ"1,  מזמור תסל'ס נעדרם תונ"

 3סס נר(ל oh ד"ס ע"י נ"נ סוכם ונתוס' ,. מל"ט רת( יסעיס ונילקוט ל1יריס,  יכיס'
 ("ל סר'"כ וסג"ון wrn,  מרר!  ביס  תס,סטיס, ד'ס ע"3 פ"ח מנת ונתוס' יגרס,תןרס
  גס וזנו כי  מחבו (osr ונמת"כ ייכס,  מרך! 53רו  וליין ,10יח' פקם נתיס'  !סתתק

 )כזזננקע וול"כתו. עורס סבפי יפלבל סעי  סברתן  יסרן,  לבו( ןסבימי.  כפו מ1יפבפרר!
 וכדין, כין )כח( גפנן. וספטיס נחלק מסלן וסיס רנתי כפסיקתן טפטים,ססדיונחלק

 3נ"3 כרייתי זס- על כפ3 נרעם4י5, רפים ספסיעתיובכרס
,,,ptp 

 יטפס, ")ור וחד רוסס- 6תר תך נ"רע", 6תור"י ותרי נרקיע", וול"כ' ערי נסמיצג ב"ר יכעיס  וניל?ומ
 י"1  סימן  !מ SPJ  5"1  סגיין כמ3  וכן ע"כ,  וכרין כדין יסיס סקנ'ס6תר

  ברוס"ע  !סוסיי
 כסוי,  בר 5בי ר' סרור! עב סעמימי יתר סוס  יעלוס סרופן מלבר שלס ל1ס.ורפו

1WSD),רברי  מסם 'Dlnc  תרי  מליני בתעבי  3ר י"! יקיר  ען  במעוים  !מ y)hSn 'כו 
 ל6 ר"ת וכנין, כדין סק3"ס סס,_1"וור  ממיסן ('5 כי , וכדין כדין לירוי סק3"ס6"ל
 נפיך תרנין "נכו מנס ]נ"ל סנני דלעיל, "כתונ דקקי ווופרסיס דגרס' ו"יח ליס,גריס
 תוכת וכן סתסותק-, 'סיס דלעיל ומסיר פוך סמנו וכדין  כרין פי'  בנזפירימ,  וינורפז-"נגיך

נפסיקת"
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קלן סיערהענגה
 יהושע ר' )ל( , כורבייא אבני אסר, . לוי בן יהושע ר' , כרכריינון )בם( אטר לויר'
 לית איל ז"ל, אליהו עליו קם כודכייא, אבני, אילון למיחמי מתחמיךהוה
 טעשה )לא( נם, ע"י לו ורופאם אין, א"ל כחיכייא, אבני אילן ליה טחמימרי

 אהד הינוק בה והיה גויס, כולה והיתה , הגדול בים מפרשת שהיתה אחתבספינה
 אי לו ואמר ינוקא, ההוא על אליהו איתנלי , בים גדול סער עליה ובאיהודי,
 כהכזיב )לב( ואנא , כורכייא אבני אילין ליה ומורמי לוי, ?r יהושע ר' לגבי איזילאת

 מהיטן הוא ולית הוא, הפור גדול לוי בן יהושוע ר' איל,, ,. בזכותך אלפאלהרא
 אלא נש, בר קים החמי לא ליה, התמי וכר יהך, ו5היטן הוא ענוון א"ליחי,
 , תמן יתהון ליה והחסיה טילין, תלהא לוד ro דרחיקא למערהא דבררנו)לג(
 , לו! בן יהושוע ובי לגבי , יטקא ההוא אזל בשלום, משם ויצא נם נעשהסיד

 .מריך בהריה דאזל רריבזל, ענווהנותיה חמין אהון ריב'ל, ריתיב )לר(ואשכחיה
תלתא

 ותקונים.הערות
hnptonJ"מפסיקת" )סי 

 כדין "זור כ0נ".ן ]3ר "נ" ר' כדכד ו)"' ועפרו מלפ)ינז(
 לעיל כדכתי3 וספיר "פוך hp', ידקו hSb "וזורקי, ול6 הליכי hS "יירי ל" ומחסוכדין,
 ווותור תעליס נוודרס כי לך וע ו"תס , nhr ok~n )עלס "'ך נע'ני גדול ופלץ ,עכ"ל
 וו"וור תונףפ"(

 ספסיקת"
 מווסותיך כדכד עיזתי חקי" סני" ו"ת"כ כו' נהדס תערס

 נרכיס""ר
"3".7'03 

 3ר
 הסתדרם רו"ח "נו "מר מתרי כו', וול"כ' תרי 3ס פליני כסג"

 "חר מולךמס
 ר' וויתור סו'ט 3נודרמ נס מסיס ספק 6ין ספסיקת"

 3ר 36"
 כלמון כסג"

הפסיקת"
 33לי, 3מ"ס "סר )תיוגי 3ר כ"ס דרמת נתקוונו סגת  סיעסיזימ 6קד "ך דלן,

 מכחונקס(ו
 3ר "3" ר' 6ת ומניח litsP מוזו "ח לקרוי

 כסג"
 וכוס נמלוס, ווקותו על

 כדכריינן )כם( קגרת'. כי וסנן ןס נגלי 3ס'ס תסו" כווו תנחר מס, יוחנן 4' 5דרומ גסקרס
 "יזר ל1' ר' , מס ימעיס וכילקוט פ6רת6 ונגרי "קספ"רד נכויי כודכ"", "3ני "וזררי3"ל

 ערך ונערוך לוי, ר' דגרי תסריס רנתי ונפסיקת" כדכידיסי "3ני ")ור רי3"לכדכדייגון,
 סני"כלכד

 וכדין כדין 6תר "3" ר' סנוסוחז כדכד ומזותי סוערם דעניס bpD~J ונ"ל,
 יספריג" כדכידס ת"י ספיר נפך , כדכדייס "3ני "וזר %ת"ל כדכדיינין, "זור לויר'

 עכ"ל,
o51hוסי" כרכדיינון 53סיקת6 נ"ל לדעתי. 

 carchedonius וסרות'ת סיוגית מוולס
 )מוזות נופך ווסת סירון5ווי תרגם וכן )ק"רפונקע5(, 'קרס %עם "3ן ופ"ע)0שק89%א

 ית( כ"ח נמווות יסלוס חרנס יניע וכן סערוך, מסג') כתו %" כרכדינא, יטוכ"ח
 , ש"ת סתלס תנ6 6מר ntnipnP נכל נפסיקת6 לסלן גס לתקן גריך וכןברכורין,
 6101 כורכריינא ג'ל ריאל, נד3ר'ולדעתיגס

 רק,נוסח"
 "סרסיתס ריאל, נמס 6תריח6

 חסרים ילכן נתון,רמותס
 נחר כי (6ח, סערם 3ר6מ כוו'ס ל1' ר' דגרי רנתי כפסיקת"

 5ת סווסדרלו
 סגוסמ"

 ונס לנד, סמגיס
 נדל"ת כדכדנ6 3ווקוס ג'ל סם, רנתי כפסיחת"

כרכדג"
 כיד. גד ת"6 סיקר נספרו ("ל ו)סר("וו גד51 מחוקר סרג מסעור כווו נרייק,

 "קספ6רד ככ"י כו', יסומע רי)ל(
 ולשרת"

bPDIS~- רע"ל 
.op 

 לית שוור 5ffr %יסו עס
 כו', ונחויחו4

 סנוסת" %נתי 31פסיקת"
 "יזר סכרתל 3סר 6ליסו עס עונד סיס רי3"ל

 תעסק )לא( . נס ש"י 15 ו0ר6ס סן, S~h , סס כעד כדכדנ6 36י' 6'15 ל' בי"ס "חס "יג15
 כל 03 מגס"רס "י רנת, נפסיקת6 ,נספינס

 סססק"
 3', נתערס מעירותי כתמר סטת

 סנדול ניס ססירמס "תת 3ספיגס נועמס וז"ל ת"ר ווסונס k-rc מספור למון ("תנכל
 לנער "זור "ליסו עליו גגלס , עכרי 6חד נער 3ס וסיס ניס כטרפת וסיחם גקמולס"תגס
 5ר'3'ל וסר"ס לך S~b סן, "'ל סכותה, ס(ו ל"ניס uSnn "יי סליחותי עומס 6תס"ס
 , כדכד "3ני"ילו

 וסו"
 סוליכסו hib , מס Qn~b חר"סס 61ל 3ל1ד, סגד1לס 3תדיגס יומ3

 ממוליכו כיון "חר' 3" לריקה ו"תר מנער סלך , 16תס לו סר6ס oc1 לוד, מללמערס
 גנסDn~h 5 מרכס כיון 'נתק ""ר, o~lhn, לוד כל סנסיקס תיר לו "וחס וסר"סלתערם
 tc~U גי נדני"ל ידי זון 'מ(נכון ונלסון נון('3, )לב( עכ"ל. ויננן[ ]נ"ל תנורווסגיסס
 נלסון וכ'ס שק3", פליטסותרנם

 סורי..
 . ד3ר )סג, תרגס "ותו, חוליך דנר'סו, )לג(

 דית'3 וכנ"ך , סדנריס נמרטו פס ן רי3"ל דיתך)לד(
 ]3נות'3ח"

 "ך , וכילקוט ופ"רוו" "קסס6רד ככ"י לנכון ונעוור כו', ריעל Dr] לך לווייור לי"ית וזלת" זורי ""ל ךלוך ר63
 "קסע"ר~נב"

 3ווק61
 ח5ת"

 עלס סגיי
 דג)יע"
 נגיסת" 33' פ"רר" 31כ"י ,

 נתימנת". תחת
תלת"
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 סועדהעניה

 הבהיקה ,'תהון '7ו' ', tJO~pa שאם, ).ון אכנע א'נ' אל'מי

 ן (LJD , "ב:),ך('ש: ניילל; "'ל" ";ך "יע"', 'נ"י'י:5):ךשיהיד
 שי ה'

 שלמהחי
() 

 אבן פשפשין ושני הוא
 ן

 תר תמן והוה רגליות, '
 ביעתא )טז( כחרא אפי' , סבא אבן להדא המון אנא )סו( אתל ,- פרוץ מינוי)טה(

דשפנינא

 ותקונים.הערות
 י"ל וותע, ~hnS,לה(

 תלת"
 כתו ווילין,

 3כ"יוספ"רן לנכין תסו"
 31יצ ופקרת"

 וכד. גזל יחסון, תווי 31'ד"ק5פ"רד
 ק

 'חסון ם כר סנוס' ~hnlh 531'ין,

 , עזי ),ון )(ן!,7ן ,לה( נו. !7,',ו יק" 1,7 ,ע' וט Ir~s .( וזתעס'7שנ

 ג"5 ונגזרזולת ו3רידטוותר!ס, יתריס,רם2

 יגנג(וי
 קק11!"ןגי.'י,,י"..:ןסי'ןי c~nr",rlhi":ך, .4 ולפ

 תסחותס יו3"יס סם יען כן סגקר"יס סחותסו3יסכענס כיני מגמותיך רתה5'ס נן:לגיי

 ךטין:ינייי:4:
aiD) 

 :ג: ק:4ז:ש,2"ני:%י
(

 זל לירוסליס גדול סער
 ירוס5'סקטסל ; י ו3וודרסק 'קך ק

 %קמוש עזי:2;":1;י:1נ(י::1ם::,,
 גתמנס סיתרו כווו לניסנו'ק רזיו כנר ס"לס וסעמפמין , וורגליווו Sc "תת "נן סלפספסין

 :"'י,י%5:1יי'ע:ן.'יו'ק'"',ין17;5 1ע"115'7"'.:טין(ן
 סיסך2י1ם עיין )ק'::::'1 ; וי-ייר SP .ט, יץיסיתסב2 ןן3תס ום:רמס"מג202"7
 תספסיק סי"2:נהמ:,

' 
 53ת"' כ (!3 נ פ! ייי יתז ן

'קתני 03 ,ינושלק12ה

:))יין.יון,"!
 י hnib~ 'nDphl ה!ין'7' יק, ע,, לנן, "('פרן,, 'ל,ן,7.'נ,)י",ז

 ז ע"כף עי'קטןפ::ן'/י5'%ת"
 "ת5,ת6 . ווותסל!ס

 33ל"ערך
, 

 עוור גס , וסנסדרץ לדנ"ו ~nCk  ת"ער' סנ'"
 ספס!קח"
 תור'ן ולן יעי ,
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קלז מהזנהעניה
 דגדול, ביפ מפרש שהוא עם , הכדין ואמר יחיב והרין , משכהין אנא ליתדשפנינא
 מ"אכי וראה עיניי, את הקב"ה והאיר הוים, לעמקי וירד , בים ספינתושקעה
 , זה הוא למי א"ל בו, מסרגין )נ( בו, מנלפין )מ8( בו, ממתתין )טה(השרת
 מיד )נא( , מרגליות קל אחת אבן פשפשין ושני ביהם"ק של מזרחי שער זהא"ל
 יחיב יוחנן לר' ואשכה אחא הוריתא כשתא בשלום, משם ויצא נס לונעשה
 הוא המק-ש בית של מזרחי שער nlw~S הקב"ה עתיר , ענינא בההואודריש
 יביל דאת מה כל סבא סבא א"ל מרגליות, של אחת אבו של פשפשוןושני

 א"ל , מהימן הוינא לא עינוי. רחמי דאי5לא , שכה למשכהא לגחשלמילנ
 באורייתא, הכתב רמרתי למילייא )נגש , מהימן הוית . לא עיניר חמין לאולא

 : עצטות של גל )נד( תעשה ביה, ומטהכל עינייחלא
 והףהר דחיפה, )נז( רימה בשוניהא )נו( ממייל רהוה אחר בחסיד מעשה)נה(

 בית של מזיחי שער לעשות עתיד ומשביה תאסר ואמרבלבו
 לו ואמר קול בת יצאה טיפ מרגליות, של אחת אבן פשפישין ושני ,רגשקרש
 העולם כל האיש, באותו פוגעת "רין מרת היתה כבר גמור, חסיה שאתהאלולי
 הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כי דכתיב ימים, בששת אלא בראלא

 ושני דכא לןשותו, אפשר אי דמקףש בית של מזרחי ושקק י"ז( ל"א)שטות
 העולסים רבון לפניו ואטר נפשו על רחמים הלש מיד סרגליות, שי אבןפשפשין
 לפפו ונבקע נס, לו נעשה מיד פירשתי, לא בששתי הררותי, שבלביאעפ"י
 מזרמי שער הוא ארל בו, .ססרנין בו, מנלפין בו, טמתתין השרת מלאכי וראההים,

 : מרנליות של קהת אבן פישפישין ושני הוא דנ(קדש ביתשל
 תחומי עתידין לוי, ביר בנימין א"ר )נס( שם(, )ישע" הפץ יאבני נבולה רכל)נח(

 באין ישרש ורגו ופלנליות, חובות אבנים מלאים להיותירושלים
ונפתלין

 ותקונים.הערות
 3'עת6 וסנתית6ן וכוכיך 0פנינ6 ועטר, וסיס ותור תרגם וויל, סניי הכנין ונערךס",

 עכ"ל, 33ל6 נערךד0פני6
 ונפסיקח"

 . טפנע6 תלת utn~cl כני5ס, "ס" סגת ר3ח'
 ס36ן, נתוך תקיקס 610 חנלפין, )מם( ; ת5ק 360ן לערות תנינס ענינו ווומתת'ן,)כא'(
 יוסח עלס סוווספי. ולדעת נלד, ערך ערוך עיין ותגלול, ט'( כ'ת נרתות ופתחתחג'
 הנתקדר,. ססורנ כתו סינן נתוך נענועים cbns-~ ס15רווו עדיית סו6 תסרנין, )נ( .סי6

 סגניריס 50טיעין
 )די

'6 
 תקן וכן ווונלפיס, ניל נס, ותפלציס רנתי שפסיקתי ע'"

 "פריס, (רע3ע3
 סג" ו3"

 מסריס נס  יסרגין  ופלופ 0ס, קעיס חעקוט 3סגסתו רייס
 כתעתיק קפידת ע"י 0ס נילקוט חסר וורנליוח, סל עד , כי נס לו נערס עיד )נא(0ס,

 שבח לטשבחא נלונ לסגלגא ג'ל 0כח, לת0כתJSJS 6 לעילג )נב( .. לברזליותתתוגליות
 ג~ג לווילנלג טעים יוכח פ6רת6 ונכח 0נת', לוו0נחס גלינ לתנלגל "קספ6רד31כ"י

 כ' סלל, ולסלל ספר. לספי s~1Pi תם כל ופי למיגלג, נ"ל 0ס גס 0נח.לוו0נח6
 6ך דילן ספסיקת6 ת"וור גס . 0ס 301." נלג, ערך מעריך כננ"0 ודרור ספור פ"גלוג
 תחת ע*כ, י3ח לוו0חנח6 פי' גלינ,: לתג5ג6 יכול ד5ת תס כל 0ס, נד3ריו נפלטעות

 רק,סיוס (ס כי לווחקס, וגרז סי6 סדיוטית פוספס פי' וזולת לווגלג16 נ"ל5ווגלגל6
 סכסיקת",לרון

 סלקיי סם רנתי ונפסיקת"
 כו' לדרום ניס ולך דרום S~b )ו310ס,

'fp 
 0"וורתע לדנריס פי נ6)ר"ת6ז דכתנן דוורת' לגויליים ניג( 0ס. נ"נ OP~l 0סו6כננו
 6קספ6רד ונכ"י' jqsb' 3תסרון 3ירו0לנניכרגיל

 לווילייי
 לדנרים ר"ל 6ורייוו6, דתיית6

 50 נל מעכס נו עיניו גתן סם נ"נ כס"ס כ"ס .עגלות, סל גל לנרן נתורס.סתונ"יס
 ונסנסדהן , סרנם עותן ונסן נטרו 0גקרנ כנות תע5ווות נל פירס"' ע"6, ל"ד ונ30תעגינות,

 תערס )בה( עכ'ל. עמתות נל"ל גע0ס סתת D1b1 כוות ע5נווח, סל נל ל0'י כתג ע'6ק'
 תסר לתנירו, חייג נעס'(.6דס עד ווכ"ןגתסיד,

 וכן 03וניח6, )נו( רנתי. נפסיקת"
 וסיס תקום כל סנונית סו6 מקס טמור, ונדונית 3יס ג'ו( פ"ח נ"סלות וו0נס-נלסון
 וכל )נח( ע"נ. ק"מ נד ס"רן חמ16ת עיין דחיפס, )נז( נערוך. ע"ן 3(עפ1,עולס
 סוך יתעה( נילקוט וווניל נניוון, ""ר )נמ( פ6רו)6. נכוי 1DP 36ניס, זון עזגנולך
 .. ס5סיקת6 003 עוד( ע"נ )ין ניד יתרוס נ6נרננ"ל גס מעסיקת", נסס מל"טרווו

 עתחתיס35
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 טהרהעניה

 , ובחצובות )מא( באבנים טתחמים )ס( הזה שבעולם לפי טהן, חפציהןונוטלין
 הפץ: לאבני נבולך וכל הה"ר וסרגליות, מובוה באבנים כתהמין לבא לעתידאבל
 על מיל, עשרה שנים )סב( מלאים' להיוה ירושלים, של תהומין עתידין לויא"ר
 למבירו חייב אדם הוה שבעולם לפי )סג( וטרנליות, טובות אבנים מיל, עשרשנים
 שאיט ופעמים ביניהם, שקום עושה פעמים הריין, אצל ונדון נלך לו אומרוהוא
 , לבא לעתיד אבל , מרציין נפקין אפין הרין ליה )סר( לפיכך ביניהם שלוםעושה
 נלך לו אומר והוא לחבירו הייבאדם

 ונרוי
 , שבירושלים המשיה סלך אצל )סח(

 ומרגליות, טובות אבנים מליאין אותן מוצאין והם ירושלים, להחומי מגיעין שהםוכיון
 אוסר והוא לך, חייב אנא אילין מן יהיר ליה ואמר מנהון תרתין נסיב והואנסו(
 שלום נבולך השם רה"ר לך, שביק יהא לך, שרי יהא כדין, לא אוףלו

 י"ר(: קם'ז)תהלים
 שלומוה ארבעה )מז( , י"ג( שם )ישעיה בניה שלוב ורב ה' למורי בניךוכל

 רב שלום , ל( ע"ב )עדיים ירה בלי עד ולום ורוב צדיק בימיו יפרח ,הן
 )שם שלום רוב על והתענגו ארץ ירשו וענוים קס"ה, קיש ל2ם , תורהךלאוהבי

 : בניך שלום ורב דך לימודי בניך כל והדין , י"א(ל"ד
 סוערה. עניה פסקאהסלח

 ותקונים.הערות
 כו' תגונה כתו iPW5 חין ונ0נו13ת, .)סא( וגנז5ות. ~olnlP עוסיס כי' תת0תיס,)ס(
 SP ווי5 '"נ' )סב( . מגרורות סם 31י5קוט ע""(ן נ"ו )3"3 סקרן "ת יסולע תססענו
 ווין י"ס ע"ר"" ונכ" ווט, י"ר ע5 תי5 י"3 סס יסעיס 31י5קוט נכ"י"קספ"רד תי5,י"3
SPפרת' כנר סנעס"ו, 5פי )סג( ווין. י"ס" stvi ס5סווט נ"מ 3סערס 

 נפסיקת"
 רנתי

 יו5"יס לדין סנ"'ס נניס 6'ן פי' , וורידן כפקין "לן תרין 5'ת )סד( . ע"ס כר ק"ג"יס נעס"1 חפן 5"3גי ג"תר 5כך סוס, סוו")ור pinhn סנועת'ק סח0'5 וכקן כסי עדתסס
 א53 6קספ6רד ככ"י כ"ס ס3ירוס5יס, -~Ptcn וו5ך 6גל )סה( ליס. (ס וור1גיסוונ'ד
 וס" נסו( י3ירוס5יס. סנדול 3'ד 5כגי פ6רוו36כ"'

 רנתי כפסיקתך תרחיוווגסון, גס'3
 חייג כ5ו%-"גי לו 1"1וור 5ו, ונוחניס "תת טונס 36ן נט5 סס נקודר וכך ווסונסס5סין
 (ו, סל מדניס יותר5ך

 תסוכך ים מניכר חסרון ע"כ, 5ך 'nSD סתרך 15 ".זור וסו"
נ"5

 וסו"
 פקסי ככ"י  סלותוח, "ר3עס )סז( 5ך. 'ס05 סוו5ך 6"5 כדין, Sh "5 15 "ודור

 סגולות, 6317רנעס
 31כסיקת"

 סקס חס וססיוס 03נוס, וכלס 63ר3ע סת0י5 רנתי
 סתורים ספסוקיס רק ס3י" כי סוונין, וזן 1"'נו סו" נויוחר כי 3י5קוט hP'5 י15ס,ננוסך
 סבולות. רונ "ר3עס "קספ"רד מכ"י כגירסת 35ד, סקוס ע5 65 , סקוס רובע5

-.. 

 . י"מ א ק םמ
 מנחמכם. הוא אנכיאנכי

 ואנושה לבי יו הרפה )ב( י"ב(, נ"א )ישעיה מנחמכם הוא אנכי אנכי)א(
 שהיפו הרפה , כ"א( מש )תהלים מצאתי ולא ולמנחמים ואין כנודואקוה

 , לירושלים הטים ונכנסו העונות, שגרמו כיון מוצא את ומואבי, עמוניאותנו
נכנסו

 והקונים.הערות
 , תרפס )ב( דנתתת". 5סנע רניעית סוסטיס, ס' מפטרת סי6 "נכי)א(

 סת"תר וסתח5ת ספס'קת6, 3סס סקו רת, 'סעיסני5קוט 3111"
"311( 

 רוו( גפנים נילקוט נ"כ
 נסס , קרעת מתעתי כ'תקסם

 מפסיקת"
 וגקגס ,

 נפחיקת"
 7"ס עי, סיען רנתי 3"יכס
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קלח אגביאנכי

 ש4ז %יט(ך:ה ליייךאק:שג% וגויע%ומיו אמשיג:,ג ":סיגבז"ן:ו:,,,%]וןהגל
 'ל%ממךין:%יץ שנ תיואש יריי )עועו גגינ%:גו ג יוך%יי"ו

הבאגת(גיירג-

 המרא"
 חרי-ל ממשע זסיד, עמיו ובני ההיה כאדום כ"%ואנ

 , שם( מצאתי.,"םגאה"שנ)הוליייאי
 ) רתנית

 : אנגיפאיכייהוממנם , -

מ ., ב.שי נויוי)ו"ענים  ניו 
 ),' ש'ןזזיי "'

 מיי:,
מו"ישוששא א :

 ונכנסו העוונות, שגרמו כיון צא העוטת באומות -לא פתרין דרבונן)יג(

 שלוטה על ה' אמר כה ,) להן הניחו ולא לדרום לברוח )יד( בקשו אוחם,מסגירין

 ותקונים.הערות

י)1(
 ,ת יגו 1

-,outn~e 

 נועק ,1,7, 1.י_) , נוע.ס יו bS ו). %,ן .ן
.hn~tD 

 15נוריס, שר5ל ליס ל5 )ה( . כ"(( ס' נירו)יס עוhSn 7 ככלונ תמון נכלינס, )ד( .כו'

 וק hrD~3, "ייגך:ע' 'ך11 ייךוי"מ:ץ57ןט",'ו)ן'ן'.עין -51"::נך.%11א,15ש
 ,,ה"י)ע"ו:.'":"יףן).ןין ,:יע%ינעDID1 3~ ,:"",.4 -:יצוה;; זק 1'תוי:מ ::ימז מךניך:ע:':?י:ך5םיך:':גבן1

 5ת לסן תר ססייי סלסן, מגדול סהייר לסרן סתתסתע
 סדרנ

 ן tunc ש,%:ש;;:2: ט ןג h'Sun מ Sbli'lc,צן ר"ממ נגלי ועיין , ;ו'
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 אנכיאנכי

 ע", ,-יאי
drwd~if הניחו ולא למזרח לברוח בקשו י(, א' )עמוס אשיבנה לא ארב,ה יעל.

 הנלוהם על אשיבנה, לא ארבעה ועל רמשק שכשהיפשעי .עי י אמי וף
 להן, הניחו ולא ) לברוה'לצפון בקשו ג'(, שם )עמוס לאדום להקציר -שלימהנלוא
 שליסה עות רמגירם על אשיבנו לא ארבעה וש צור פשעי עקשה על זד א5י;סף
 משא ", הניחו ולא למערב, לברוח בקשו ט'(, ובם )עמום 4חים ברית זכרהולא
 ארנישתק הא )סו( י"ג(, כ"א )ישעיה קורנים ארחות הלינו בוער.בערבבערב
 למה משל משלו לנו, שעשית הוא אהה ולא העולמים, יבון לפיו .ימיו4פכת,,
 , שבינותיך עם תשיחי אל לה ואמר מצתו -וחיה מטרוניתא, שנשא לילך דומההיבר

 להן,*תשאילי
 ואל.

 מתוך וטריה אותה, הקנים )טז( אחה פעם מהן, תשאלי
 מקבות , מהן אחת היהה ולא שכינ,תיה, בתי בל על מחזרת והיהה שלו, -פל4ין
 דקלך, ארוני לו אסרה. אפך, ארגשת )יז( הא המלך אגל לפלטיי, וחזרהקוהה,,
 עם יתשיחי -ל לי, ואומל עלי טצחה היית כך ל4 , כן לי שעשית הא אתה.%א

 ושאילים , טנהון שאלתי אילו סדם, תשאלי ואל , להן השאילי ואל ,שכעותיך
 יף4 מקבלה היות %א ביחיה בגו עביר .יתי מחמת הוה )יה( מנהוי, חדאלהון,
 לנולא לרגשית הוא את ולא דפולמים, רבון רקב"ה לפני ישראל אמרו כךגבה,
 בחך בם, רעעחתן ולא בהזיתך הבהבתכך

wN'f 
 לבנך הלח לא ובהו לבנו התן

 מחמא הוות מנהון הדא להון, מנן נסיבנן או ן מנהון נסיבינון אילו נו(, ז')דברים
 : עשית אחה כי הוי יחיה, מקבל הוה %א יעיה, ש קאים ברתיה, אוברא

הבאה

 ותקונים.הערות
 עלסלסס 0' 6תר כס כר לת(רח פרח 3קסו עי, דתטת פסעי סלמס על ס' "תרכס

 "סר כלנד כי נף,פסעי,חס
 סתקר"

 תדתסק
 לס"

 סעס גס טס ,נעמוס torvs קודם
 יחרת מסחך  DC ~כס  ואררט  ניערץ-תמס, סו6 פס סעת6 סנפתסינר, עלסתקר6
 נקטו תן סם 3"כ וחסר נטעות, ג"כ סלפ)'נו כתו ס61 6קספ"רדונכרו

- 

 לספון לבריח
 יכחל סליתם, סורס ג4כ חסר פירנו" ונכ"' כתעתיק, סססתיט לעערנ נקסולנרוחעד
 על ס' 4תר כס לסם סניפו ל" לדרוס לנרוח3קסו

 לנרוח נקסו וגו,, ע(0 פסעי סלם"
 , "ם'3נו ל6. "רנעס ועל נךתסק פוצי טלסס ס'.על "ונר כס לסס מניחו ל6ל)ו(רח
 טנועתיק וססוויט , כו' נור פסעי-[ סלסס על ס' "זור כס לסס סניתו ,hS ללון לנרוחנקטו
 6' )"יכ0 עסית 6ת0 כי (ס לפס תמר 6פכון, 6רניסתון 0" )סו( מסעי. עד פסעיתך

 , כו' פסל ווסלו עסית k~nh )ץ מס 6י5ס ונוודרס 6נסחון,-ולסיכון, 60 סקנ"סbbi' "וזר ופ6רח", 6קסס"רד ונלקי כו', 6פכון "רגלתון ס" ויגריל 0קנ"ס "זורכ"6(,
ם oct ספסל, 6תר 0וו6)ור נ6וונוך סס 63ות 6פיכון 6רגיטתון ס"היתלות ו י  
 נתגלח 11"ל, סניך 6נסתון ערך ונערוך "קסיתון, ג"כ סגנר 6ני כ' "יכ0 נידרס hloוכן
 סמנפתס, פי 6גי )")חס כי סיועו 6פיכון 6נסתון6יכ0

 "נטת 6כיכון, 6קסיחון פ'"
 7ph ע"י סדריה נלו ווס31סיס "לס ודבריו עכ"ל, חנקנוכס סו6 שכי ד6נכי נפסת""סך

 , 6)י ג")חס כי מתעו "יכס נתנלת נ"ל וכן , סוודפיסיס 16סוועתיק'ט
 "נכי ונפסק"

 , "פ'כין "קסיתון h'D, , סחנכתס ס" "פך "נירת 6פיכון, 6נסתון נצקווכס 0ו6שכי
 סכמו, על דגר סנ3תי'כל רק וו6וווס, 3ד3ריו גרעתי 6% סוססת' ל" כיעיניכסברו"וח

 "קספ"רד נכר ססו6 וכווו סערוו, ססנ'6 כווו ppah לסגינו לתקן סים )ר6סויחס
 סוולך 6"ל כו' כסל )וןל1 לסף סוו6וור סו6 "פך 6גיטח' מערוך ססני"' וווטופ6רוו6,

 0קגיט )מז( "פך. "גירת 60 0נוס', oc נס 0יתס סערוך ולפזי "פך, "רגמת60
 "קספארד נכ'י 6פך, 6רגסת )יז( ע"ס; כעס סס ומולרס כוחו, סקניטס נ"ל6ות0,
 , ניתי0 נגז עניר יתי התונח סוס )יח( ט"ו. תערס לעיל ועיין *סך, אגירתופ"רת6

 יפותך פנים נמגר "וחי סכ)יסס זל" נמס דרך עוכר nlb? ר61ס סיתת תמן "יגספ"
 ססונתדרם

 , גנ0 ענידת' וסוס וונ6, נוסן nSblcl לסס נוס6יל0 סייחי אילולי מנוסת"
 כליס, חסן וס61לת לס( תסכלת סיית' 6ל1 סוו'כ ופי' לי, ווקגלין סוון ל" נני ענידתם16

k-waנייס' ~יוננת תל6כתי onJh5m ,ודגרי , עכ"ל נחתים 16תי 016ניס 0יו ל" נירי 
 כגירסת סס לגרוס ים צולי ; יו"דדחוקים

 ספסיקת"
  ונווקוס ,  פוטון  ליל פל,  פסן  וספי ,

 ורף , וענירתס ענירתי 41ל ,  וענידתםענידתי
. 

 "גלי. ענרס ס'6 "1 5נל0 ענרחי 06
גרתם
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קלט אנכיאנכי

 ברוותה. כמוני ולא בצרה, כמוני שם(, )איכה כמוני זיתיי קראת ישהבאה
 כרחם )ומ( . מנחמכם הוא אנכי אנכי רקביה אכר שם( )איכה לי מנחםאין

 שבאבות, צרהמן יכ( הייא ר' תני אב, כאיזה י"ז(, ל"ז )ההלים וגו' בנים עלאב
 הוצא את אברהם, אבינו זה אחא, בי'ר שיק ר' )כא( שבאבות, ררש!ואיזה
 רבון )כב( הקביה לפני אבינו אברהם אמר סדומיים על מבי הקב"ה הביא שלאער

 אשר לי זאת נח מי כי טעם ומה לעולם, מבול מביא אתה. שאי נשבעתהעולמים
 מביא, אחה אי מים של מבול מ'( ניד )ישע.ה ער-הארץ עוד -נה מי מעבורנשבלתי
 מעשות לך תלילה השבועה .~על מעביר אהה מה נכנ( מביא, אתה י אש שלמבול
 )שם משפס יעשה רא הארץ כל השופם 6י אי כ"ח(, י"ה )בראית הזהכדבר
 משפט, אין כבקש את עולם ואם עולם, אין טבקש את .משפמ אס )כרן כ"ו(,שם
 לית אי; , דקושמא דינא ובעי עלמא, בעי רישין, בתרי חבלא מיצור )בו( אתמה

 קאים: יכול עלמא לית ציבחר, )כז( טוותראת
 )בראשית וגו' לפניהם עבר והוא , יעקב באבינר קריא פתר נחסן בר יהושע ר')כה(

 ולא בי,- שיפגע אמר.מוטב בעקרא, הוה הוא עבר, והוא מהו נ'(,ל"ג
 והתקין מבחוץ, לבנים בנדים והלבישן _ מבפנים זיינן עשה מה _)כס( בבניי,יפגע
 רוצחת  דמהנה אל עשו יבא אם ולםלהמה, ולדורין לחמלה )ל( ד4ייקים,' לג'עצמו
 מכאן אמר , ( ט' ל"ב )בראשותוהכהו

~SnSI 
 א"ר )לא( , קרבא עימיה ~בידין אנן

 וררכה , ייג( א"נ )מהלים בנים על אב כרחם לרחם אב דרכישל נחסני ;ברשמואל
 אנא )לב( דקב"ה אמר י"ג(, ס'1 )ישעיה תנחמנו אמו אשה 'כאיש לנהם, אםשל
 מנחמכם: הוא אנכי אנכי הקב"ה אמר תנחמנו, אמו אשר כאיש וראם, דאב .עביד

אנכי
- -

 ותקונים.הערות

 36, כרחם פ' Jup,  נו(נוור otSk~n ונודרן פע"ח 33"ר ת631 נניס, ע5 36 כרמסניט(
 נטעווש 6קס' נמ' 0נ6נות, כרתתן )כ( 0פסיתת6. נסס -תתנ"ט רוו( ח0ליסונילקוט
 ר,תגי

 נר נעמס כרתתן ורן  סב35יפי כרחפן h"p רי תגי נ"ל סנ6נות, חגון נר חי"
 לדק יסנפ ספתסיל 3וו5תר רלס1%  במסעי  לכבס thPh רי 3סס עזריי ר' )כא(חגון.
 thPh ר' נסס רק וגס6ר ע(ר'6, ר, סוז15ת ג0))טו 6קספ"רד ונכ" נכ"יפירווי נסיכ'ס

 גס ונסנט "ונור, 'הדס ר' 331"ר סיווין, 3"ר י0י0 רי סגין ע"ג  %1%ור  תסליםונתדרך
 פת"ט 33'ר . )ו631 , סעעת'ס ר13ן )כב( עזריך: 3ן"ר 'ודן .ר' סגי' ו0ס פ"י ריקגויר
 תלת ס0מ מפטורת 3'"3 , ושפסיקתך  "hiPn סיחם כריגולי 3כ"' וסנס h7h, ר'3סס

 ומנעדפורעגוח6
 יכיס נורונ וס3לוי מקרוע מגייר תפפת רק דתיונת6, ותרת' דגחתת"

 סוערם יו , ג'ון ותינתר  לסני, _סדן,  סחפי, ירתיסו: דגרי פסקך נסחת5חס נחסרמגיס,
 ותיסרח נכוש כתינס 6100 נכ"' תתחיל וטלקס ותכתן דאנכי, סאת נוספסק6 6ווגעעד
 6קס' 3כ"' תעפר, 6חק תם )בג( נ סקורך לפגי ln'ch~ נו binh  5סר ס0גוייסוכל

וסגרת"
 פ%,מ 33"ר %י3י לוי, 5"ר  לבר( ol~un.  לפס %ס  סנז,  3"ר 31))דר0 וכרתילי

 ענר וסוף יעקנ, צנור לו' ר' , פח"ק 33"ר "3ל לוי ר'  "וזפ  ס%לופ  יפמריס פ"יו3וי"ר
 3ר ישוסע ר' עד פס לפנינו 6סר סוו6)ור כל סוודפיס, 6ו 0וועת'ק ufnc~nלפגיסס,
 כ"ס תנפט, 6ס )כה( ספסיקת6. נתוך לסמלינו וים יעקנ, נ36ינו קריך פתרוחוון
 6'1 פנקס 6תס עולס oh סגי' פ))"ט 33"ר ")ל וכרוותיי פ6רווא יקספ6רד -31כ"נוי"ר
 וניגור )נו( os1P. ל"ת cpJn 5פס  רין  ויסיין,

 ח3ל"
 331"ר , hSJn ונתיר 3כ"יכרווול' ,

 לסרח. 'וכ5 650 ד3ר 1(ס , ודדיו 03ני ~SJP .לתחח מפן "תס ופ" , חנל6 תפיס131'"ר
 ספסיקת6, נסס תתג"ט רת( ת0ליס מלקוט כ"ס גחוון, 3ר ר"י ,כה( . ubn פי' , גינתר)כ*(
 חסר (ס עמס, תס )כמ( חגני0. 3ן כרפי5' ונכ"י , נחניק 3ר ופ6רוו6, 6קספ6רדהכ"י
 פ%ת6,נכויי

 ותו3"
 3סס קליף ר)ו( וימלח מלקוט

 סתנחווו"
, 

 'ונתנחווו"
 ליתם, לפנינו

 ע10, יoh 63 , ולנ)לתווס ולדורון לתכלס )ל( קרב. ווכחי תכווס ט31ק פ' 3ק0"ר1)0גס
 ופע3יר  לרורן, ונוי, 1cp )ויד 6חי גויד ג6 סני5ני לתפלם ס6ל0, סדנריס חסריםפס

 וכרתולי 6קספ6רד ככ"י לנכון וגינתר וגי', עסו ,oh  63  לפלפיס וגי', פני  עןסיוסס
 6רסנ"ג )לא( ufit. ל"3 ל3ר"סית 3ע" ר0ץ' דגרי גו3עיס ספסיקת6 ותן 0ס, קמ"ר131~דרן
 6ג6 כלב( מפסיקת". נסס 50'1 רת(  יטפיס  ובייעומ  פסל"מ,  ריז תסעיס נ'5קוטתונף

עני
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 אנכיאנכי

 שקדש למלך ,. יומנן בש"ר' כהנא בר אבא ר' )לג( מנהמכם, דכא אנניאנכי
 .וכך כך , לך נותן אני וכך כך )לד( פרובה, כתובה לה וכתבפמרונה

 לו והלך והניחה לך; נותן .אני תימבראות יה( וכך כך , לך עושה אניתכשימין
 לה ,לו(ואומרות לה, מונוה חברותיה חייו הרבה, שנים שם- ושהה הים,למדינת

 והיתה עלך, דחילך ער טליא, ראת. עד בעל לך סיב יתיבא, את אימתי.עד
 המלך בא שים לאחר , ומתנחמת בה וקורא כתובתה חומלת ביתה, בתוךנכנפת
 אדוני הללו,'א"ל השנים בל לי הטחנת היאך תמיה-אני, בחי איל הים,מטדינת

 פסך אותי טאברוח חברותיי היו כבר לי, שכתבת לרובה כתובההמלך-אילמי
 מומתים מתי'אתם עי , להם ואומרים לישראל מונין העולם אומות הזה~בעולם
 , עליכם טביב הוא צער כמה עליו, ונהרגין , עליו נפשותיכם ונותניםאלהיכם,

 אצנינו, לכם בואו עליכם, מביא הוא יקורין כמה עליכם מביא הוא בוזיםכמה
 לבתי נכנסין וישראל ואיסמרמיליתין, ,אמרכין דוכסין )לז( אתכם, אנוועושון
 אתכם והפריתי אליכם ומניתי בו, וקורין מ"ש ונומלין , מדרשוה ובתיכנמיוה
 כשיניע , ומחנתמין ן מ' כ"ו )ויק-א וגו' אתכם 'בריתי את והקימותי אתכםוהרביתי
 , השנים-.רידו כל לי המתנחם היאך אני תמיה בני לישראל, אוסר. רקב"ההקץ

 היו כבר לנו, שמתבת ס"ת אילולי העלמים רבון , דקב"ה לפני אומריםוישראל
 )איכה אוחיל כן על לבי אל אשיב זאת הה"ר .)לז(, ממך, אותנו מאבדיןאויה
 צרב(: קי"ם )תהלים בעניי- אבדתי או שעשועי תחיתך ~לי אומר דוד וכן כ"א(,ג'

 על שכעס למלך לקיש ריש בשם )לח( אבין ר' טנחמכם, הוא אנכי אנכיד"א
 אמרה , להחזירה בקש ימים לאחר שלו מלמין מתוך והקניאה ומררו,-מטרונא

 לבוזו עתית אני ובירושלים , ( ב' כ' )שמות אלהיך ד4 אנכי אחת פעם )לם(לכם אמרתי בסיני בני לישראל הקב"ה אמר כך מחזירני, הוא ואה"ב כתובתי, לייכפול
ולון

 ם. מי ו חק ו ת עיוה
 ו5ג6 , 3מס על *3 כרתם ד35 ע73 5יי חסר 6תו,נר 06ר כ5י0 , וד6ס ד35ט3יד
 פ"רנו5 6קספ6רד ונכ"' 0ס, 3ילק1ט לנכין ונקטר תגתעגז, 6ת1 706 כ6י0 ד6סעניד

 ו0ס , ד3ריס ע0ר פסקך כ"6 פ' רנקי נפסיקת" h31W ריי, 003 ר36'כ ~נ(וכרווחי.
 עני' (כר פ' הכס 3וודר0 )0נס וכן כסנף, 3ר 536 ר' ורע יוחנן, 03"ר 36י ר'נטעות
 5ני חופות וכך כך 0ס וכנודרת 6קספ5רד מכ"י *, נוחן 6ני וכך כך ]לר(ווורודי,
ccpbנוגפלך'-ת6 6נך 

 תגר6כודת-ן'תלס 1יע 13חחד ג%יזגי % כ4- 1י0ס
 עיין , 5תר ופי'יעיח

 נמסק"
 נריות, טיס 5קסכ"רד 31כ"י , ע"ט סערם ססלי0' 3קדס

 ג"כ כרעולי 31כ'י חיס3רי1ת, לסתנירס, וי0 מוולסגפרדס
 נטעו"

 והוברית )לו( תוסנעח.
 "ת tpn~h ]עד לס וקודרות וכג'ל ,0310, סלמון הנת' 3ססיקת6 כן,, 6יווח' עדלס

 1סתפר0 עלך, דחיליך עד ' h"Su] נג"ל על"ס ד6ת עד 3על, ליך ס'3[ ]נ"ל סינייתי63[
 , ע"כ ניכר 0י1013 סעוסנר סע6ער וכתג , 3ווסנרת סוולוח כל סגר 3רעסלוי6דפוס
 ec, לחקו ק גס 0תקגת', כיוו יילן ספסיקת6 עפ"י לחקן '0 רק ~h'k נכוןונקוות
 ו6כרכסין, נ"ל , 61יסטרטליתין 61פרכין ד(כסין )לז( . ניתם נ"ל תוסתס לחיך נכנסתוסיתם
 nhr ych סס"ד *)לז( ריב. סערס פרס hrD9 למעלס תווכך ס6לס סוולוח 0ל715310
Shמס "'כס 3וודר0 וגוי, ל3י D"D 

 61ין(5"
 003 ןלח( מתורס. ח"h)c 5' תירס 6ל5

 רנת' כפסיקתך ננגס לקית,רש
 לכ'"

 כל"ו רווו יכעיס ונילקיט ד3ריס, ע0ר לסקל_
 ר'סגוסת5

"36 
 ר"ת וסוף רן3'ל לפגיו 0מנ6 ממעתיק נוטעות b1L~I , לוי 3ן פרעון 03'ר

 6גכי, 6קת oun )לפ!( . לו' 3ן פרעון ר' רת, 0סו6 ותר וטעם ct~s 3ן נטעיןר'
 ד3ריס עיר פסקך ןס רנתי וכפסיקתך 0ס 31'לקוט וגרווול' hnlhn1 נכ"י6קססארך-כ"ס
 לנכי פעתיס 0נ' לעס 5גכי, 6נכי hff1 סגוסח6 6גכי, פסקך פל"ג רנתי 3פסיקח366ל
 קנSh 6 6לסיך ס' תנכי 6לס,ך, ס' 6נכי D)h, פעוויס סני ts3p כנסיני 'לפי 6ל6כנכי
 0ס סעקוט לקח ות(ס ן ע"כ ענחווכס ס51 6גכ' לנכי 6גכ', נתני עגתווס סק3'סלפיכך
  שגגו תגתעכס סו6 עד 0ס ססעס 6ך 6גכי, סגי קנלו נסיני ד"6 50'1, רח(כשטיס
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קם אנכיאנכי
 , אבין בשיר מבשמיא ר' מאן מנחמכם, הוא אנכי אנכי )מ( פעמים שתיולוטר
 נעשה ה' דבר אשר כל ואמרתם סיני, בהר לפני שנתטהם נהמה )מב(מאותה

 ן ז'(. כ"ר )שמותונשמע
 לי שאברהם הלא אה לא , י"ב( ג"א )ישעיה ימות מאנוש והיראי אח מי)מג(

 ומב! ימוח מאנוש ותיראי , י"א( ט'יו )שמות הי באלים כסוך סי ,בים
 בשגר נחמנו בר שמואל ר' חלבו, בשגר ברכיה ר' שמן, )ישעיה ינת! חצירארם
 , זקן של דעתו עב נסכמו מר( ו אילולי ן המן בימי כלייה ישראל היו ראויים ,יונת!
 ע0ך,ושמרתיך אנכי הנה לו ואטר דקב"ה שדבטיהו אבינו .יעקב אק ומהשאמרו
 מקנמרן שהנביא הוא עאכ-ו, אנג נתיירא, ; ט"ו( כ"ח )בראשיה הלך אשרבכל
 1eP1 שם'ם נוטה עושיך ה' ותשבה , להןואומר

 אר"
 אנשיתון )מה( , י"ג( נ.א )ישעיה

 אני גם מתהת ארץ מוסדי ויחקרו ,מסקל )סו( שסים ימרו אם , לכון דאמריתפה
 ראיהם ל"ז(, ל"א נירמיה ה' נאום ~י( עשו אשר כי על ישראל זרע בכלאמאס
 לכם-%מור, היה )סח( נאיץ שמים .מנמיית , שנתמוטטה והארץ שנימרו )מז(שמים
 י"ג(, נ"א )ישעיה יץג(/ נ"א )ישעיה הטציק המת ספני היום כל תמיד ותפחדאלא
 , להשחית כונן אימתי )שב( להשחית כונן כאשר המ!יושלוותיה, הוא)מט(
 ישתלשחת ולא לרפתה צועה מרי ז'(, נ' )אסחר חדש'נימן הוא הראשוןבחדש
 יפה סימן שהן דירים_ מששה אחד זה אבהו א"ר )ני ינד(, שם )ישעיהוגו'

 עימוש ארץ, בדרך מעיים הילוך חלום, שינה; , קךי ויעה, , עימוש הן ואלולחולה,
 יחם תאכל אפך בזיעת , מניין זיעה , י'( מ"א )איוב אורי הדי נקישותיו ,מני;

 מניין, שינה (, י' נ"נ )ישיה ימים יאריך ורע יראה מניין, קרן ירט(, ג,)בראשית
 י"ו(, ל"ת )ישעיה והחייני ותהלימני , מניין חלום , י"ג( נ' )איוש לי ינוה אזישנתי
 נ"א )ישעיה לשחת יסות ולא לד5תח צועה מדי , מניין ארץ בדרך מעייםהילוך
 גליו ויהמו הים רוגע אלהיך די ואנכי , לחמו יחסר שלא ובלבר חני א"ר )נא(י"ר
 ור' יהודה ר' וברח, הים ראה מה 41 )נב( ט"ו(, שם )ישעיה שמו צבאותה'

 הטפורש שם , אמר נחמיה יר' , וברח ראה סשה של פקלו אמר-, יהודה ר' ,נחמיה
 ובצל בפיך דברי ואשים )נג( , וברח אותו ראה שסו, צבאות ה' עריו, חקוקהיה

ידי
 ותקונים.-הערות

 כרווול' 3כ"' , )עחווכס סו6 6גכ' מכי )ם( . י'לן נפס'תח6 6% רנת' נפסיקח6ל6

גוסי
 ר' ,מא( 31רחנ)'ס. ונחסד 31עספט 53דק לי 61רסתיך. לעולס ל' 61רסחיך סי("ד פס,

 D1pSU. 63111ע)קמי"י
 וכרווול', 6קספ' מכ"י סנחווחס,_כ"ס )חמס נמב( "ס. יכעיס

SJhסגסיתס סגי' מס יסעיס וכילקוט ד3ריס, עמר פסקך רנתי ונפסיקת6 ל6רוו6 ככ"י 
 על r'pb ))631 מס 31'לקוט fs:PJ "vnib ,D~ePh תכסתכס כנוו ווגתווכס תרסיגסתתס
 גרפס סל6 16 פל"ג, רנתי ווספסיקת6 וסול כו', נות'ר6 לווס'6ת 'תוק, cl)hnותריקי
 דרס נונתווכס 610 6נכי. b(o על סדרסס תכלס 6חר ות'ר6י, 6ת ווי )מנ( . 1753סווקור
 ר' פתת כך , פל"נ הנכי פסקך רנת' ~hnrtD ועיין ותירקי, "ת ))י דקרך h~'Dעל

 נסכתו, )מר( כו'. 6תותיר6' ווי ;ס"סתגתווו6
 ותנין וע"ס סססכיו)ו, רנתי נפסיקת"

 לל נזחחת, וגר תוועל נמו( סכחתס. ס6ס 6גסיסון, )כוה( לפנינו. 6סר סת6תרכוונת
 תניידו, )מז( נסקרי. 6יגגס כי ססנרת' לי ותלת נחקרה, ססו6 כווו su~, k-unSשלנעלס

 . סרטו 1כר51לי פ6רת6 3כ"' 6נל 6קספ"רד, נכרי גסכ"ס

 )מה(-

 לליחוך, לכס סיס
 בלסת סו" ולפיסן לכס, סיס ל6 וכלנויי פ6רוו6 3כ"' 36ל 6קספ6רד, ככ"י נסכיס

 גרות פסיס 51חק ""ר (ס, לפגי נוסד וכרווול' 6קספ6הי נכ"' סוון,' סו6 נמם(תיבוס.
 נרכוח נננלי סו6 וכן 36סו, 6"י )נ( סזון. hto סוו5יק תוזח מיס , (ס 1Pb' ;סתפוקות

 6נכי, 6נכי פ' רנתי פסיקתן עיין '5חק, 6"ר פ6רוו5 נכ"י תגי, 6"ר ננא( ע"נ.ג";
 )נב(.וכי סס: ונרד'ק י"ד, ג'6 'סעיס רן" ועיין כו', bJh נר מונן ר' 3סס תני6"ר
 בלעיס ילקוט וווונ6 ונת"י, סס רד'ק עיין נקיעס ענין , סיס רוגע וגפרי סיס, ר6סגוס
 6ינגו , ,ס לפגי סס 6יר רנתי ססיקת6 סביון כי דילן, ופסיקתך וסוף סלף, רת;מז
 לתקותו, תון 1pb דך פס י65 כרשולי נכ"' ונר', וכסיס )ננ( . נליו ויסחו ת6תר עלוווסנ
 נבלס פס כי עונסס, לו ot~b כל 6'ן "סר ;ריס קוגטרסיס 3'ן , לס65ס יד לווסגינו

סדן
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 אנכיאנכי

 פירשו הים עוברי ננו( , אחא בשיר קונא (ר י ןנה הל'כתאץ כל. )נרץ ,נולה
 בעזך נהלה חסדים, גמילת זו י"ג(, מ"ו )שמות גאלה זו עם בתמרך נהיתאותו,

 ם תנינן תמן )נז( , קדשך נה%' ן (' ) י קמלוג
 ושלשתן , השלום ועל , האמת ועל , הדין על עומד,, העולם רברים שלשה עלאוטר
 ושלום )נח( אמת , רעהו את איש אמת יברו תעשו, אשר הדברים אלה , אחרבפסוק

 :' ~זכריה %שבובמך
 ב~

 nwyl,ht"nep1 יל:ב' מפק

 ~מדך הסרים, גמילת זו , שם( )ישעיה כמיתיה ידי ובצל בפיך דברי ואשים)נס(

 לנסוע ש' ל אתריים יחסיון כנפיך 1 ארם וצנישם יקרטה

 י אהה by' לציון ולאמר כאן, מצינו והיכן , ציוןישראל
 ותקונים.הערות

 , etchl נתלת cunSסד9

 וסדי
 "0 כי פס, "יננו 3פ'ך, דגרי נתלות סיותח'5 כלאתריו

 1WI~WS סעויכו:מ:זנ " ןן'גזן 1:1 ו,י"%:'1

פ"",
"31111 

 רנו( 503ח נילקוט
 רג'"

Dr3_ 
 סיום עד סוס סת")ור וכ5 י ספס'קת"

 כל ור"ל נספרים, מנסוג וכו' כתו  וכן  סילס,  סמלומ תתיחסרים פצרת" ככ"י סלכו~"ן כ5 )נד( ס"1. פ"נ ותנילס ס"3 סו9 פיד תענית נירו0לוויי0מ מפסק"
 סלכת"

 כווו כולס
 סונסגס זו על סנדרית וסדרסס עוווד, סע1לס ד3ריס ן05ס על נע0נס 0ססיפורן

 ::,%:1::,ה,לocJ 4 ~"נ% סו :ו(יין"יינ
 ניס 1 תירס (ו נע(ך , חסדים נתעת (ו כ',3חסדך סגי'ק מיעון סל )ו"תרו נענועסיס

 ותגיוסתענית
 ק

 , נפיך י3רי ו"0יס )נט( 0150. ושפט נ'5 ותרפט, חלום ננת(
 5תר "ותם גריתי ג"ח צני 0ג"תר תורס דגרי "לו , פס ~bnnh~l hPD1)k כרת51ינחי
 כנקות פס, גס וס ית לסוסז  וריוי , וט' נפיך מתתי  "סר  וינרי עליך "סר רות'ס'

 תנינן תתן רק יסו0עזסכנין, ר' 003 סדרן פס וותח'5 "'גו 0ס 31'רו50ווי סדרן,לענין

 פס וייליגס  וכו'ז תורס 11 בכיך דגרי otch1 "תר 3פ' ימליתנ נ"ב ועל סעטדסועל

וטוי
 ע

 וכל טס מכונס חס יכין, ר
 מלכח"

 וניין נל0קומ קנר סר"סון סיועתיק ר"ל
 ססלכס כל ר"ל סלכת"',כל

 סני" סחי סחעתיק "גל- , טס נירו0לתי תת3"
 סת"ער כל

כווו
 3'רו0לווי: פסו"

 נירו0לתי ה"ע נעל וכתג , סקרננוח "15 "רן, 51'סוד 0וויס לנטיע )ס(

 ועיין ע'0, קרבנות ומיינו צרן, סריס נתקייווו לא תעתדות 6%56 ע"נ כ"(ותענית
 3ח""הסרן""

2:ט מסוי כווו י0ר"5, "לו קטר, (ס "תר ""ס, עתי )מא( מס. נתענית
 "ו..ן;%::ון::ינ,,"יי"ן"ע:,ף,!5"י"י

 ה'oc 51 נ!
 51גן:ם 0שק :גיעןת]ו:עיך"קןו,:עםי51

 100" 1"י עכב, "תס pp'לגיון
 3"י זוורן ספסיקת", 003 כן סני"ו 3ירום5מי גזכ

 . ת"ס "רתוח נסס ס(ס סוו"וור מניא קכ'ס סיוון ליס"ו"ת
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 כ'. א ק םמ
 . עקיהיני

 שטחה, הבנים אם הבית עקית מושיבי א'( )ישעיהנ"ר ילרה לא עקיה רני)א(

 טנוחשל
( 

 , וציון

 )גי
וההי אמנו זו הב עיית מושיבי רפא

 ז'(, 1בראשיהכזא שרה בנים רגיקה שמחה, אם ל'(, )בראשית'י"אגה ש-

 'ל4" זוהב ('י ד"א)ה(
 כי ה' )ו(1 ,-

 ק
 )שם2 ,ח

 נא רגד; יי(א'ליה (DW :ניס( דגג'2~גן ע"מדיגן: אם ל"א(, כ"מ )שם עקרה ורחל רחלן זו , "בית עקרת מושיבי ד"א כ'(ןט4'
ש ק

 ,שח'ה;ש'ן 1Q'ar~ עקדן, ויתימ הביה n~pp (כישוב, י"א "לן נפש(;נ'

 עקוררי עקיה, רני מאיר א"ר )יא( תעקרה, קרינא )ק ראובן א"ר עקרה,ריבי

 אטר כהנא בר אבא ר' )יב( ז'( קל"ז תרקים בה, היסוך עד שיו ערוהאומרים
 דטור14 קימעא שאר )יד( תתערער ערער ררהבה בבל חומת בד"א , פנארוהנארו

 ותקונים.הערות

cc, זט"ס OK~ 7"" 4( תגס. "ח לתנווז 2 ים 
 ונילקיט פגען :;-ש

 "ינ;ג,זן ל'י"""7. ל.נוו,ן.1 ק"ת:ני:ג:ןקן "ץ ננ"ר סם כי פם'קת6, ג'ל סו6, י"ס נ"ר וס5יון , וווסיני ד"ס תתע"ג רוו,תסל'ס
)"-,DbSSor~6י: ייבלם ד ץ: ייי )p7byD"blk~ ה' :ל י 

hnlh~
 תמ6ססק םי"ל%"ס1ל6ס,ייפתמ, חי סך.

'1

 י %:ן;"" ט, צש:גגי
 'מ'4ן:י

 רום
מקפן מתעתיק, llr~pn ו(ס גמןיס71:י:ני'י :ב[(ז:ם:ף"ןי16::ג

יסתר  סיפ כרתולי 31כ"י 3ן,וילדת ;קר6 מפ"ר: י713כת631גןמתס6סס
 ו3כי' , Sb1nc רווו ותקרב 3ן ותלד חכם וחסר סנוקרת סס 1)631 3נ'ס, סלמסיסלר

 קרינך ד)י( חסליס'סס לילקוט נס לי'עלס'9ן נ :ל'ח דתו ל1:,ס:'ס ::6 ד 5'1111

 'ולכלעירס:
 363רננ6ל 3111". נוו% ""ר _ )יא( .יס_ פתרון "ין שבתי '

 יסעהקל

 2 עד ::ץ סוו6וור כל נחווט פירוו2 נכ"י 1, 6חר ר36"כ )יב( . ע,גפ"א נפרדי
 לכפול ר5ס מ65 "וזעחיק דגרי (ס , עגייס דכוות6 קיטעס ס6ר )יד( י"ג. סערםסוערם
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 קרהתי

 עשוין שרויו אלא היו, לאה טשי טסובן עיתי )טו( אמר כהנא בר אבא ר' ,~יה
 , בית של עיקרה היהה רחל יצחק א"ר , עוצרה ורחל כר"א עיקר רחל של(

 הדברים שכל לפי יוחאי, בן שמעון ר' הני )יז( עיקרה. עקלה, ורחלכטד"א
 ל"א )ירמיה בניה על כבכה ר"ל שטה, על בניה נקךאו לפיכך ברחל,חלויין
 צבאות אלהי דם יחנן אולי , בנה לשם אפי' אלא , לשמה דבר סוף ולא ,ם"ו(

 ב!.בנה, 26ם אפילו אל4 בנה, לשם דבר סוף ולא " מ"ו( ה' )עםוס יוכףשאריע

 לה אין n~pp שרה י ' (, , לה אין ' ~קום כל לוי א"ר , יירהלא
 . ענייה דכווהא קיטעא שאר )ים( , לה והיו ל'(, י"א )בראשיתולד
 שמחה, נ9-א לשונות בעשרה )כ( , שם( שם )ישעיה חלה לא יצקה ייפצחי

 ואית , הריעה חרזה צהלה רנה פצחה עליזה עלימה שישה שמחהגילה
 טק"פעה )כא( , י"ר( מ"א נאיוב דאבה תדוץ ולפניו , ריצה ומעיילין רייעהרמפקין

בהדא

 ותקונים.הערות
 כתו וסוף פס, וחסר תקוטע ס61 סמ"ר "תר 5כן tstPS )"זור 0כ3ר סת"תרמנית

 , סר"סון סוועת'ק פס קגר כן כי לעד ו(ס 5קספ5רד, נכ"י 510 וכן , עגייס3פסון5
 וכתג עקלו, על 6ס-מתעתיק ל, כריגולי ככ"י S~b 0ל"תרי1; סתעת'קיס סלכוו"תרע
 3ר ר"5 , הפורס סוו5תרכל

 כס)"
 ערער סרת3ס 33ל חותת כזוד"* פגרו פגרו "תר

 ד5))ר דר"3'כ דעתיס על , כדם ותער ותווסר כמד"ק פנון, פנון "וזר ר"ל , ומ'תתערער
 עד , פנון פלון ד5)ור לוי דר' דעחי0 על 3ס, מיסוד עד וגטין יסודותיס על פגרופגרו

 ))")ור נסווט פ"רמ5 ונכ'י ע"כ. 03 סיסוד עד 1ל5 1 וגטיןיסודוחיס
 ר'"

 3ר
 כסג"

 סל(ס
 ססחחל1ת זולות ע"י וספליט מסגי, כסנף 3ר b(b ר' ))"תר "ל הקפן סתעת'ק טעותע"י

 סעס, כל וידוורו פ' ס'ז רות ונוודר0 סע"", 33"ר תע" ווסתן, עיקר )מן(סדורות.
 סנ'" תסונן ערך מערוך31על

 3טס סוס סת")ור
 ספסיקת"

 סגדוליס פי' , סם וכחס ל3ד,
 סנוקותות נחני עיו"כ עיין רסמי, תני )יז( 3)ו'כ-שם. עיין , עיקר רחל סל )טז(וסתס31יס.
 קיטעם מ"ר )ים( דוק". 1hS 3ווקוס סו" ירושלמי לשון דגר, סי 5% ניח(נתדרס.
 נלסון סתעתיק כחג פ"רוו5 ונכ"' , 5קסס"רד נכ"י וכ"ס ענייס,דכוות6

~Ph 
 ,כולס

 כרתולי 53"י "3ל י"ר, סערם לעיל ועיין "ענייס' סו)לס סס תסרס 3"פטרת""כדכתינ"
 , סרס כניס סיגיקס 1Wb)c 0ת"תר, כל והעתיק עתלו, על 0וזעתיק חס ל* פסנס

 לס,  וטווו , ל6 "ין דורת -h'k ניון 1ג1', תגס 5ח ס' פקך , לס וסוס ילדים "יןולחנם
 ))"ס ועיין ע"כ, Sh1J לגיון ונקמוקיר

 נפסק"
 לסונוח נעורס י"ו._)כ( סערס עני'ס

 פע)ויס? סני עליסס ענין ווס כי סוt4-PSP b'u1 ,5 נפקוס k-D'SP כריגולי נכ'יכו',
 תסרס נס , ס))חס ג'ל ננו5ס גקר"ת לצונות עטרם 0ס, יכעיס ונ'לקוט "קספ"רדונכ'י
 עלנס סני' סס "ך ונתפחס, (k~StJ כ' חיית נחררם )0גס ס(ס וסמ"רר סירס, וזלתסט

וסני"
 ונוס נס', ל3י עלן ר"יס

 כסני"
 וגלח חסר יסרקו, גגי וענדו סנ5וור חדוס על סס

 וודינו (osP , ווספתי זל" נקמתי זס פסוק סס כתג ת"כ וסרג"3חדוס',
 0סו"

blrP3 
 סס, סניי עליסס ונחקוס נודחס, מל  מפופ ונטרם חו30 פלאן מיץ דר") יממות ט",ו'

 פנחס, תחת תפ6ר0 סס נזוור גס bn~bt, נכ"י ג"כ סו5 וכן תזיח 3וודרט כווועג'גס
 05 כ' זיגגו סתקוווות נכל סת31* פגתם oa1 י סתחס Sb תפ"רס ענין וגס 5דעול5

  פסו!, k-pnc  וסם,  cnnc לענין  לררפימ  מפיס י"י פווס פ"ר( l?'D מי"ו  ליוםייסלייער  ונסי ז k-ttu (1 גס לסתחס "נל (,, י"7 )ימעיס רנס פסחו כתי רגם וקול פר(פתיחת
  תקרטעס לבחן  סלולימן.  ויערו ךכפו  סלן,  דון עי  ;isP  As  לסוס  ~PhL  עריסגין

h7c~לקרטעי  ופקרתי כר))ול' ובנ"י  "קספ"רן 3כן" כ"ס תפגת"ן  
h7P~ אררט , צפיתי~ 

  קרטע  ערך  ונערוך , סילס ספייפ  עמרים  מם 31ילחוט תכיח5, כסדק  תקרטע  ים,תןימ
 0357, תדון  ולפניו  עירס, ררני  נפמי?מל  וויל,סניף

 ויקרטע"
 ענין סי' ריפת5, כסדך

 ררך  טורן כי  פתליס, נפופת יר?רי  כ5;ר, ופי' יופתך, נכולמ 5"ל ויולי עכ"ל,רילו3
Ptplדגרי על 6עיר 3(ס דגרי ותדי , דון סרן "וס"מ עיין תתעות, רקוד ועגינו דנן, וזן 
 ואקרטע כי', ותוזק ותדלג תקופן פי' ווקרטע דג נינייסו ת"י ד'ס btP עיס חוליןסתוס'
 ותקרטע, ועותד שעת , 3סעלותך 3פ' 3ילתדנ1 שד"רר סערוך כת'0 גמול ות'ות כתלצון

ישניו
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קמב עקרהרני
 נישעיהשם(, ה' אמך בעיה טעני שוספה בני רבים כי )כב( המצתאובהדף
 טדבר עשוי נוה אפילו )בג( , ג'( ד' )שה'"ם נאוה ומדברך כהנא בר אבאא"ר
 צדיקים, לי ר%טידה בחורבנה , אסון  מנשה אחז כנון רשעים, לי העמירהבבנינה לוי א"ר בטי והוא מחיצתו ש שהייבק כשם חרב, והוא מחיצתו עלחייבין
 הרבת יוחנן בשיר אחא ר' וחבורתו, עזרא וחבורתו, מררכי וחבורתו, דניאלכנון

 ומה )כד( , מ"ז( ע"ב לתהלים פריו כלבנון ירעש הרנם בראש בארץ בר פיסתיוקי י בבנינה לי שהעמידה טצריקים יותר בחורבנה ד~סירהצריקים
)

 ר' )כו( היו, הימין אומר מאיר ר )כה( אדה"ר, ממנו שאכל אילן אותו היה
 תאנים אוסר יוסי ל היה, אחרוג אמר דעכו אבא .ר' היו, ענבים אומראלעאי
 , הל הימין דאסר מאיר דר' מעמא )כז( , לרבריהם טעם מביאים וכולםהיו,
 אכל רלא דין הוא הכים אומרים הבריות דעת, בו r~NW אדם שבעולםבנורג
 , י~חק רב בר שמואל ר' 4ומוי בעא זעירא ר' )כח( , אמי מן דחימיןפיתל
 לבנון, כארזי ועולות היה טתסרת א"ק , היו הימין אמרת ואת עץ, בו כתיב)כם(
 ענבים דאמר , אילעאי בר יהודה דר' ופעמא לארץ. זרעו את %( משירותוהיו
 האשכלות אותן ל"ב(, לשב )דברים לסו מצורות אשכלוה ראש ענבי ענבימוהיה,

 דאמר יוסי דר' מעמא , אתרוג דאסי אבא רר' מעמא )לא( לעולם, מרורותשהביאו
תליינים

 ותקונים.הערות
 נקמת 61תר' עכ"ל, נקרטע קדתיס וותרנונינן נו"6( נ"ל p'p )6י31 ד36ס תדוןלפניו

 5מר ד3ר לו ויחסו מערוך דגרי על פתחון ענרו כי 6ווור נפסותיסס, תרוווווותססליתס
 פליט( )3"ר תבתר 1tPb1 , ריפת6 כסדה תקרטע6 ד36ס, תדון ולפגיו , דילןסססיהת6 -דנרי סתקדטע,.סני6 דג דתולין חז"ל וורנר סניף 6סר "תר כי דעתו, על עלס05

 סתת סילתדגו תתמר ו6ת"( , תקטרג[ סיטן ולפנינו נפל"ת ךסו6 ונקרטע6רכיליסטוס
 לקרווו' , סו6 ס(ס סווקר6 חרגוס 631עח ספסיקת6, לטון סעת'ק 6ס כי ו36ס,תדון ולפני תרגום ס61 כי-וקרטעך סוור סל5 סרוחות עינינו ע"כ. , דילוג ענין ס"ותקרטע,

 6רכיליסטוס, 33"ר סערוך נעל חר3 לפנ' סיתם 6סר סנוסת6 ו3ענין ד"3ונ6.תדק
 פ498זסן%?ש יונית וולס וסק ארכיממרים %"ל לסניו סיתס נוטעת טסתך כי נהצסדעתי
 סווו6ל 3תןרס ולפגינו "רכיסטריס, ערך- וווסס' עיין ו)סתקיס, נמחול ותכרכר תרקדיפ"
 סגוסח6 ומס , מ"ג פ"3 סגסדרין נירוסלוו' סת6))ר ונוקור ליסטום, לרכי 3טעוח , פכ'למוץ

 וטעות ע"כ ס3לסטיס, סר וסול לסטים, סטים סר, סו6 לרכי סתפרס וכחד6ולסטס
 ונגל "רכיסטיס, מס וסגין סזד פיס סוכם 3'רוסלנ)י ס(ס סת6תר גסנס גס נידו,סו6

 רנו( סס. k-t~v נילקוט ת631 , רניס כי )כב( . ע"ס קוופרס ס(ס סס וגס6רכיסטריס,
 ספסיעת6 וכענת , נ6וס תכנר עסוי 6סי פ6רת6 3כ'י , גוס 6פי הג( סססיקתDCJ 16סל"ת
 . ס" פ"( סנחירס ניח ס' רח3"ס עיין בתפחו, ע5 תימין תרנ, עתם ניסע"קס6פי'
 תוחלפת ומס ס6%, ע' ןץ סנסדרין ו33נ4 פט"ו, מנ"ר )מנס , צילן צותו סי5 וחס)כר(
~-utco'חטין סוור ור"י סיס; גפן 6תר ווזיר דר 

~kltC 
 סוס, חטין 16וזר ת"ר ר' )בה(

 כי.ססיוטת נר6ס דרינו, טעתיס לח"כ ופירט מולך 6סר י6חר' כריגולי, גכ"' חסר(ס
 סנסדרין 31גוו' 6לע6י, 3ר דר'י טעוויס לת"כ ספורט וכעז וסירוו6יוכרוו%י,"קספ46ד ו3כ" סס 3וודרם ססו6 כנוו 6לע6י, 3ר 'ודם ר' נ"ל 6ילע"י, ר, )כו( סי".סוועת'ק

 כד"'ת"_3ס3ת "לנצי 3ר יסודם ר' סו6 'סודס ר' OnDI כו' 6ווול 'סורס. ר' hntbסס
 פ6רת6 נכויי ווזיר, דר' טעת6 )בז( . ע"3 ל"גד9

 טעוו"
 'יוקיר[ דר' ]נ"ל יסודס דר'

 וש"ס דגןי טעס סיטעוס עד bnh1 635 לקרול סחינוק-יודע סאן סיחס חטסד6)ור
 3ס"ר (עירך ולי כרווולי ונכ"י 6קספ6רד נכ"י כ"ס , כו' (עירך ר' )כח( סס. נסנסדלין,

 3ר בתואל ר' סס 31נודרס hltpI, ר' תצנזר חסר כ6רנו6 וככ"י 6ער, ינתקסתו"ל.3ר
 מתחרת 6'ל סיס mnb ItDP ו6ת ען 13 כחיג )כם( . h1'Pr רני קוני נעי '5חקר3י
 סס על ען ליס וקרי ג'ל סכתנ סס סנסדרין 3ר"3 נסגסות עיין כ6ר(, ועו~חסח

 סססיק' עפ"' סו6 , סס 3ע"' סאת וססוסכס עכ"ל, נשוי כ"כ כדקל תתמר סחטםסעחיד
 כריוול' 3כ"' עצרן, (רעו 5ת )ל(וסחדרס.

 גוסי
 mbt חס פרד, כלבנין ירעב סס"ד סס

 דר' טעע6 )לא( . דפתח נסס ומחס , סיס סכתי3 על לדרוס פתם 6סר מע"ררלענין-
63"
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 n~ppרני

 ר' ז'(, ג' )בראשית חגורות להם ויעשה. תאנה עלה )לב(.ויתפרו היו,תאינים

 לו והיה , בן לו שהיה למלך )לנ( מעניינו, למר דבר, לוי בש"ר דסכניןיהושוע
 השפחות מכל באחת תגע שלא הזהר בס, לו, ואמר אותו טצוה והיה , רובהשפחות
 והוציאו מוריו אביו בו שריג-יש_ וכיין , טהן אחת עם וקלקל הלך עשה מה~לו,
 טרף אחת היתה ולא השפחות, אותן בתי כל על טחזר והיה שלו, פלמיןטתוך
 דלתיה לו פתחה היא עמה, שקלקל אותה אומר, אתה נ-ואת אותו,מקבלת
 , ערן ג! מתוך והוציאו מרדו , האילן מאותו הראשון ארם שאכל כיון כךוקבלתו,
 ננבא הא אומרים;י היו מה אוהו, מקבלין היו ולא האילנות, כל על מהזרוהוג
 )תהלים גאוה רגל תבואני אל -דווי דמריה, דעתיה -דננב דברייה, דעתיהדגנב
 )שם( תנידני, אל רשעים ויד תביאגי, אל בגאוה שפשמה הרגל אותו י"ב(,ל"ו
 אותו אומך, אתה נמצאת , מרפין )לר( מיני תיסב ילק בוטל אותי תנדנדלא

 חגורות, ויעשו'להם תאנה עלה ויעפרו ההיד עליי, לו נתן פירות לו ימנתןהאילן
 אלי, ברת )לה( אמר לוי ר' תאינה, דרהוא שמא היא מה , ז'( ל)בראשית
 יהושוע ר' בשם סיטאי ור' ברכיה ר' )לו( ובכיתאילעלםא; אליתא אתיאתדהיא
 הקב"ה עתיר ולא , רקב"ה אותו גילה לא הראשון אדם שאכל אילן אותו לוי,בן

 אם ~ז( , י"0 נויקרא'כ' הבהמה ואת ראשה את והרגת כתיב דקב"ה אמרלנלותו,
 לפיכך ידה; על תקלה לאדם שבאת לפי אלא חמאה( טה בהמה חטאאדם
 בהמה היא זו ויאמרו .בשוק ןוברת בהמה תהא שלא ד"א , תסקל הקב"האמר

 דין חמתי, בניי בבור על אם )לח( הקב"ה אמר ירה, על פלוני אגששניטלל
 : כבודו על שנחוסהוא

רילמא

 ותקונים.הערות

"36
 וכג'ל; מסר פס at~nb, ד6חר

 טענו"
 ינ' )סיס 6תרוג 67תר ]דעכו[ 636 דר'

 , כפריו )"כל ססו6 ען סען, תןותאכל
~Pb1 

 ))6תרונ ס)ועחיק וסמו)יט , "תרונ[ (ס
 6ח 61ין כפרס, נאכל כעגו צלן 6קס ורפס ג6 "וורה סען.וגו', ט31 כי ס6ססויזרה סס"י סג", hn~hs 31כ"י סם וכנדרס -ולרעולי, 6קספ"רל לנכון.3כ"י ונעוורלאתרוג,

 תרגוס עלים פי' טרפין, )לר( . 3ס ד"ס ע"נ ע' סנסדרין נתוס' תונא , 3ן לוימית יעלי  ללנן  סם.  כשררי nDP (ס כל , עענייט לוון דגר עד , ויתפרן לנ( . "תר!ג hchעיג"
 6לע 3רת 6ו)ר לוי ר' ולה( חלפ'ן. נפקוס עלס נסנור סס ונעדרם bntr, טרד (יתעלס
 נסס דסכנין יסתיע ר' bSJb ,bnSD5 יוווי (' ד6)וטיית מנע גרת 6תר 36ין ר' פט"ו33'ר
 גס סיס מערוך 3על סר3 ולפני. -ע"כ, hnSDS 6לית6 ד6ו)טיית  אלית" נרת 6)ורר*6
 )31)וזרס לוי ר' 3סס !סומע ר' סיס,נ5ני1 לוי ר' 31עקומ , 36ין ר' ובמתר בפסיקתךפס
 ויחכרו עקרם רכי 31פסק6[, ]מל -ן3ס1ץ כט"ו נמר 3רת, )ערך 1"ל כ' ר""(, יוסס
 יוציק מנעת ד"תטי6ת סנע ,3רת 5וור "3'ן ר' , ת6)ס "1תס סיתם נוס 65)סעלס

 פנרל.  bnipi ונכית6 "ליתnhfunhv 6 6לי נרת "יזר לוי 3ן"ר יסוסע ר' hnSrS,ד"3ל"
?1Phtדסי6 "לי נרת "))ר לוי רי , ס)כו)ס סגי ווג6תי פ6רנו6 כ"י לייי סגיע ah'nh 

 לעלווה "3ל" 'ווי ס3עס "חילות דמי" סנע 3רת ")וי 36'ן ר' hnSuS,_ ונטיתך"לית"
 לת'ן סס וסoc ; 61 נעדרן מסוה כיוו "לית6 "תר לוי ר' bnptD~J ג"פ ולדעתי ,ע"כ
 (ס ועל פגך(, )3'ר 6ליטין הכיל סוי כד ריי כעז , (40ע"גש נייגיתהיגיס

 תרגס וקינם, מספר פי' b'5h כ' לנון, על )ועל למון -לעלוות, 31הנחhntSb 5"תחת 6יורזסיוי
 3' י-3 ומנועות מוח נדות י"ס ע"" '"ד ע"( סתיס' נעל' סלפני לסעיר וים , 6לי6)סי
 ק' ועכורות מוח, כננותד"ס

 ftg~ ע""

  ילכלירס"'ר  e~hn נידרס קג4 סיתס ,,fp 3טת
h1'hלהדס, דוק סנריו לפ' סוט, -3נות לסו  דקרו 

 ו6יכ"
 פ"רת6 בכ"י כ"ס ריעל, 3סס סיע"י ור' נרכיס רי. )לו(  ע"ס. כו' o7hS  "בלותשנס  ייע..יוריי בנות לסו דקרו

 3סס ר'-סינון נמס נרכיס ר' "קספ6רד בכ"י 36לוכרתול',
~sUJtl  

 עזריך ר' סס 331"ר
 חט" o~h 06 )לו( י"ל. 03"7 סימון -דרני יסודםור'

 מנסקל סי6 (ו וישוורו עד כ1'
 ניד סנסדרין ווסנס , ידס עלפלוגי

 ע'"
, 

 וע31"
 ננו"וור 1PPC1, 3ססק6 לעיל ס(ס סמ"רר

  ורק איו, נ.ל פסתי, נגיי כ13ך על 6ס )לה( עזן. לתזכיר אר"ל לניח  פור 'סיס1ל"
cihלהדס תקלס 630 סנסעס "ת לסקל וגויתי סר"סון "רם סל נגל  על פסתי ,,ffp 

ק"ו
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קמג עקרהרני
 ברוק יתשועמקין הוו המורעי, אליעזר ור' עזריה בן אלעזר י' )לט(דילמא

 ע:ן:י,:: ,גנ,::נ"ךי:מווזג:יגןךנ:]ךיךך:ע::ן
 ודמשק ך בארץ ה'וו טה ימשק5 ער117ת

 )זכריה ומנוהתו ודטשק מ את ומה )מה( צ"ל , חדרך שנקרא מקום שםויש ץנ;%,,'יממ" נןך:ןגג::לגץו גוע4:ניןשוך
 מהרחבת, ירושלים עתייה כך מלפעלה, ורחבה מלמטה צרה ח ר1עאינה מה ,שם(

 ,וו, עת-ה א'גא'נה יי .' "ימ.ה ת.,ה, עי קע.י ווב,הה מקקםאת
 , לרוהנ הוי לשק ג'(, נקד)ישעיהל.ןחמה
 ברכיה י(4נמשר' י"ר ,)זכריה ישתלך ער חננאל מסנדל , פנייןלאורך

דאמר

 ותקונים.הערות
DIPht1'pשים5יו:"צ': ינ::מ:" ונריק: יב1:פש%:גםענב'1רוס:%ס א521'עךגלימח(, 

 ג:עסי"יי "דןד,1ך1גך:בפדךנםע 5סיז ךי 3כצ( ~bnlh. :נ2שי"ג : מבסנו חוג שה.:מ!נךיןס,"ןן",ןל
 nffu. גיץ : %יניס::: הקע"סב::

 מ:עילב,:יזמבג:צ בוש לנ"
 ':('ס',ןשיאיג,יביפ17עפתן.

5- - ל  

 מ,-
17 

 ~7נ"-

 ג -ש ל" ל ש
 געה" 4נ """ך בנקע גו1ל":ז :גי ך:3מ:נבמגרלג

k~tP'Ce'v ,'1 %ן סnhv ?' . ,ל(נ,וו, יע, 

 בך וימן ; -bS tbJk ושח"ן עין, עסין. זו,' hpD93 לןסיע
 יחסינשיע"ן2י

SP3 גוממן: 12, ס3י"י43 סעייי :'קנעעב:"ל"]יג 
 תרכי. 511ך בן טיק3'ס עד ריפע סיח' VP "ונר רנס (כ"י ר' כעגד5 ט"רך למס"ס-
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 שדהתי

 עד ראמה ומחן , הקבשה המלכים מלכי סלך שיקעם יקבים , אוקיינוס ערהאמר
 , פנין לנובה ולרוהב, לאורך הוי )נ( שלטה, דגלך שיקבם יצובים ייפו,שיהיה
 יעקב בן אליעזר ר' תנן, י(* מ"א )יהזקאל וגו' יטעיה למקלה ונסבהורחבה
 לדקב"ה ואומרת הכבור לנסא היא שמנעת ער ועולה רמה להיות ירושליםעתירה
 ורב נחמיא בר )נא( יוסי ר' כ'(, מ"מ )ישעיה ואשבה לי נשה רגמקום ליצר

 שנאסר, סמה אלא ירושלים של שבחה יורע אתה אי עדיין לוי, ר' בשםדוממי
 (, פ' ב' )זכריה בתוכה אהיה ולכבוד סביב אש חוטת ה' נאום לה אהיהואני

 : ירושלים של שבחה יורע, אתהטכאן
 עקרה. רני פסקאחסלת

 ותקונים.הערות
 סס sp כן סנקר6'ס het1 , טטר נסתת ננוסיס סריס סם riphaei נל"ר פ"סתלכיס,
 יעלס מתוססי רותק לעינינו מפסיקתך גנלתס כסר ע6ס קולס עכ"ל. נתר גןרימת
 בס"ס נסדרר נם"רס 6סר כפסיקתך כערוך 3על לפני סיחת תסונסת וגופתך ואנד,נתוינו
 כווו דיפו שיתי וג'ל פתן, סלפני נתערס כת"ס סס 6סר סתסר )תלנד פיוסעד

 רשי וכתג תלכ6, סיחי .סעפך יקני קרנס כ' Joppe, יפו עיר סל סיקניס ופיןלפנים בסו"
 יקניס כל וכן ומערות חיתין כסןסס

 מנפקר"
 היין סגת סלפני נור , סס גיטין לצון

 ~ערטערנוך רע6ל ני3ליסעס עיין ) סלתם פתלך יקני 63עח פיו יפו ונעיו- עכל. לחוכו,ז3
 י"ר )(כריס רם"י כוון סוס למחוור , 6וקיגוס עד ת"ד )מם( . 706( גי ווינערלסתכם
 יקרס מעולס כל סז עד ירוסליס מבניע 16קיינוס 'ס סגולך יקנ' 6גדס ותדרםי(ן
 גס וכרווול', פ6רו)6 "2סס"רד נכף לקורך, פוי )נ( עכ"ל. סו)לכיס מלכי וולךס"גנס
 ופ6רו)6, וכר)וול' "קספ6רך נכוי נתו)'6, נר )נא( . ט"ו מערס עיין ל16רך, סרי סני'פס
 דוסטיי6 'רת'ס גרני יוסי ר' סל"ך, רגוז 'סעיס 31'לקוט לו', נסר דוסת"י ור' ירתיסנר

 סנתס יודע 6תס 6י עדיין )נב( "וור. ירסיס נרני יוסי ר' סס סרס 31וודרם לוי,נחר
 סותר תחותות'ס ירוסליס, סל מנתם לטד 6תס טסיכן תוסף סס ניודרס ירוסליס,פל
 . וגו' פותח ס' (ah לס לסיסוקני

 -זש~ו(יששהע-

 . Nfft א ק ממ
~C1p.או-י 

 שם הש באיי זל, כברו באל"מ כן על ש( ס"א(, מ )ישעיה אוי, קרמי)א(
 בר אבא ר' )נ( אווזו טכבדין במה מ"1(, % )יוצעיה ישראל אלהי%

 אלהים ויעש מאוווז, בחצי אסר אבהו י )ה( פנסינו, )ר( באילין , אמרנונא
את

 ותקונים.הערות
 163ריס, כן SP )ב( כנחתת". למנע ntcc תג" פ' ספטרת סי6 16רי, קותי)א(

 ס(ס וסמ"רר נ"וריס, ע"כ (ם'ס דרוגי,נשי
 ונזנ"

 3סס רנת רח( יסשס כילקוט
 ר' פקרתם נשי כסגם, 3ר 36" ר )ג(מפסיקת".

 "קספ5רד ונכ"' גסנ", 3ר "3"
 לעיל ע"ן 'וג'ת, תלם וסים לס"יר סעסו'ס עססית ס'! פ)ס'6, נר( ס"ותר. ססחסר
 פ"ס, סערס שלת וימיפסקך

"31((1 
 בורי, קותי 13ודרס ורביתי ת"ל נח, פ' סוך 3סרוו3'ן

 ר' ווכנדין, 3)וס ס' כנדו 3"וריסע"כ
"31' 

 ~n'ccvk כגון מן פנסיך, 3"ילין 6וור 3"כ
 "חס פי' יו"כ )סדר 3"3ודרסס ור5יחי . עכ"ל כו' 1PW? נכל כגסיוח גנתיסונדליקין
 סכחנסנדלת(

~)efi 
 מדרמות, וגנתי כנסיות ננתי יו"כ 443  כרות 6705ק הכיינו ע0
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קמר אוץקומי
 עליה, וסברכין זורחת חמה )0 י"ו(, א' )בראשית וגו' הנרשים המאורא שניאת
 הואיל בניי לישראל הקב"ה אמר' אמרי, ורבנן )ז( עליה, ומברכין זורחתלבנה
 אורי קומי , לציק תאי נלך ואתם אני . אורי, הוא ואורכם אורכם, הואואחיי

 : אורך באכי
 לאחר שבודי ( השרת מלאכי ובין בני שהתניתי שמי הוא , הראשוןאדם לי שקיא שמי הוא )מ( ח'(, ט"ב )ישעיה שמי הוא ה' אני פתח, אדא רב)ה(
 )וסם(, לפסילים וועהילתי משעירים, אילו אבין בש"ר מנהמיא ר' , )שם( אתןלא
 הקב"ה אמך )שם(, לפסילים ותהילתי , רהטעירים אילו אבין בשי סנחמיאר'

 כציון נותנו אני ולסו )י( לפסילים, הועלתי נותנים ואתם , לאחי נות! איניככח-י
 : אורך בא כי אוריקוטי

 ור' )יב( יוחנן ר' , ו'( ל"ו )הדיים אור נראה באורך חיים מקר עמך כי)יא(
 ר' , חרתי לקיש בן שטעון ור' חרא, אמר יוחנן ר' לקיש, בןשמעון

 אתר ובא , חמה דםדוםי עם )יד( בדרך נהלך שמיה לאחד )יג( חרא, אמריוחנן
 ואלך סכתן אמר , וכבה הנר את לו והדליק אחר ובא וכבה, דגר את לווהדליק
 העולמים רבון הקליה, לפני ישראל אמרו כך , בקי של לאורו אלא ממתיןאיני

עשינו

 ותקונים.הערות
 אורי, קות' לפסיקתת ו)ד6תריכן 6תר טעם 1'"6 , רסנת 6ור דנשגין עמוס סטעסה6
 ס6מו)ור כד' גרות לפנ' מדליקו סק3"ס חוור ספנסין, 6ל1 ס' נ6ת( כנדו 63וריסש"כ
 וסס'וס , עכ"ל עסתיות פנסין ופ" , 6דס גססת ס' נר הנחוור 3נר סווסולס נסוותכס6ת
 3סעלוחך, ריס 3תגחות6 1ת65תע לפסיגו, נפסיקת6 6ענו וכו', סק3"ס 6תר , סניף6סר

I פ"ע יווו6 3סר6"ס למעיר הס 3סעליחך, 3)ו'רונוודרס W D  סי,כ סם ססני6 6חר ט' 
 לסדליף נסגו sffr1 כתג יו"כ, (ס נכובד ס' לקדום , ק"ט ס3ת נוגוור6 ונכונינקרך
 עכ"נ, יקרוך 3פנס'6 וווחרגתינן ס' כנרו  3יורימ רכפיכ  פ!ומ כצסיומ 33מי  לרופרינוי
 עלס נ5 6סר ד3ר לסתרגוס 'חסו תר"י, סיוון יו"כ ס' נטור 63111 וכן ס'[ 'קרוךג"ל
 נעל סרג 6ח מטעו סרגתם ודברי סס,  נרס'י נס תו63 וכן , ס' קדם יקרוןלגדיקי6 וסורי  נפיסי  כן על  מ"ו(,  כ"מ  לסעיס סי כנרו  53ורימ ע"כ  פרנס כי  רעפו,על

 כנדו 63וריס תרנוס וכן ס"ס , פנסין  זולת  !גן התפרס 6תר ט'3 תסלת סדר136דרסס
 וסכת נתח"כ ג"כ וטעם , י"( סערס איכס hpDn לעיל דנריו 1ס63תי עכ"ל. 3סנסי6,ס'

 5פר  ינסו ר'  יה( 1'.  3סערפ  רברי  !פרשס כווו ספסיקת6 3;ס (ס סניךס3עגווו
 רלנשכ  סמרר,  לטפך  כרכולי ונכ'י נזמיו  וקל  ספיורופ 3!4י  מס  3ילעומ 9יורופ,נרוי
 חרס )ו( "לסיס. ו'עס  מבייר h"Dln, 63'14 6תר 1036 ור' פ5ורוס,  53ילין95ר

 וונרכין  (ורקק לנגס עלים, הנרכין (ורתח חתם כצד ס6 נוסף, כרווולי נכ"י(ורתת,
 ככפיס נתקופתס לננס נתקופחס, חרס סרו6ס ע*3[ נ'ט ך3רכות דתגיגן ס"סעליס

 יפרי,  ךו(יור3ון כו'. יפרי  ורינן י ברקליס  ונערס נרוך 16תר כסדרן הנלוחנחסלוחס
 ר' )ח( ;פורכס. סו6 161רי , סוולות תסריט גס סס,  3ילעימ  מסרופ ס5לס  סילופסמי
 3וו"ר פיו 3"ר וכנדרס סל'לס, נחגי וימי brD~3 גס פרס, נססק6 לעיל ננגס6ת6,
 נסערותי ועיין סחנסווו6, נסס כט"ו רוו(  יכעיס בילקוט וווינ6 נסי41, כלר פ' קס'רפייט

 חסרות ס6לס סגולות , סר6סון 6דס לי סקרך  פתי ס61 )מ( ס"ט. סערס פרספסקך-
 :ך ג : us' :?  :עס ךצ ןן  :ן:ך~ךנן( גיא( (רץ. :לן:' וכנוך דקרך סיפק על סיאנס קורי, קוני לגיון נותנם 6ג' 1ל))'  )י( . 6קספ6רדנכיי
  סמסעי סיף עדתככן

 נ115 פס  ורי!יפו גרול, יפר  פרפר  סס ט ~ס  ונפעומ ס1יפ,
 ורסיטל.  רי  ורס3"ג  כרפילי בכ"י יר!נ'ל,  ךיב( סעף!.  חרופ פנ!ריוס"ס  רבלי ססרימעל
  עם  ליוי(  ספנוייפי.  3!נן  אל"מ רוו( ילעיס 3עקוט 1)631 מסלך, מסיס ל6תי)יג(

 נרסס, ע"ס ע"3( כ"ט )3רכות חמס דוודוווי OP למתפלל וונוס 3נתר6 וכן , חעסדרדורי
 פי'  פסכן,  וירוס ריס,  בגנעין !9! תיל,  מכפו DW7 נסרם לסרן"ק בתרת דעתקולס
11Wfl,רנופיוו פלסת (ס ענין ויזו סמוומ  OP זון עגינס (ס ולסי  ערגלי  פסס רפרופי) 

יפעפעו
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 אויקומי
 מכאן כבו, שלמה ביטי מנורות עשר )טו( שבהה, משה, בימי מנורה לךעשינו
 לקיש בן שמעון ור' 3מז( אור, נראה באורך לאורך אלא ממתינם אנו איןואילה
 רצונך בני לבנו דגולך אמר אורחים, לו והזמין בן, לו שהיה למלך חרתי,אמר
 אמר כך , עמך א"ל לסעור, רוצה אהה מי ועם לאו, איל האורחים, עםלסעור
 העולמים רבון לפניו אמרו העולם, אומוה ?ם לסעוד רצונכם בני לישראלהקב"ה

 )תהלים וגו' און פועלי אישים את בר12ע עלילתי לרועעולל ר? לדבר לבי תםאל
 אמרו עמהם, לסעוד טבקשים אתם אין עוללות שהן מפני א"ל ניז( , ד'(קמ"א
 בטנות )יח( חפצים אנו אין , שם( )שם בטנעמיהם אלחם ובל העולמים רבוןלפניו

 ור' )ים( שלך, והיפות הנעיטות במנוה חפצין אנו ובמה שלהן, והיפותהנעימות
 , בה ותבע אחד ובא , אחת בה לו שהיה למלך תרתי, אפר לקיש בןשמעון
 קוטי אמר בה, והבע לה הגון שהיה אחר שבא וכיון לה, הגון היהולא
 אורכם, הוא ואורי הואיל בני לישראל הקביה אסר כך נהוריך, דאתיאהנדיי
 אחיה, בא כי אורי קומי לציון, ונאיר נלך ואתם אני אורי, הואואורכם
 , וכרמל ותבור מיני )כא( להביא דקב"ה עתיר , אמר ראובן בש"ר פנחס ר')כ(

 יהיה נכון הימים באחרית והיה טעם וכה ראשיהם, גבי על המקדש ביתולבנות
 , כאן ער זזייך )כב( חנניה ר' א"ל , ב'( ב' )ישעיה רווים _בראש ה' ביתהר
 מגבלות ונשא מומם ומה אחריה, עונין וההרים , שירה אוסרת המקדש ביתאלא
 הלוים שר ובניהו )כג( מעם ומה , שירה לשון אלא ונשא לשון ואין , שם(נשם

 : כיב( מ'ו !דה"א הוא מבין כי במשא יסור )כד(במשא
 לאומות קסילפנס )כן( לעשות ירושלים עתידה אפס, ר' בשם אושעיא ר')כה(

העולם

 ותקונים.הערות
 hk-Sn" סינוססתעתוד

 ס"5ס, מתלות [חי חסרות 31'לקוט ויגורות, עתר )כוו( לפרן.
 ס(ס וסתספר ילתס, דיתי עסר נ"ל סעווס 3י))י עסו "קספ"רדונכ"'

 נוזקר"
 וזקורו,

 עטר ס(סנ תנורת "ת ויעם וכן )לטShncn 5"(1( ') ) וחרס וויווין תתן סתנורות1"ת
 )וכ"ן ")ור,, ורסיטל )פיז( ('(. ד' )דס"3 )ו0וו"ל ותוון ציווין חוום נסיכל ויחןכוו0פטס

 כי )ל ל"ו תפתור תרסיס נ))דרט נעיין , 00 נילק1ט תסי יסר"ל נעמלן "ח" "'רונד
 תקורעתך

~D"P 

 סקנ"ס ")ור "רסנה
 , כוי "ו"ס עם לספות "תם )ו3ק[יס ליסר"ל ,

 ווותור סם תסלים וגודרם עוללות, [סן נוסס 5"ל )יז( תסכ"(. רת( חסליס נילקוטועיץ
 . עמלות לתון על'לוח ודורס נרסע, עלילות מתעולל כנ"רר עוללות סמן לווסל"1,
 ורסנ"ל לל תרת', "תר 1ר0נ"ל )יט( נוטריקון. וונעוויסט דרס סנעיתות, נתנות)יח(
 סגוסת" כרעולי ונכ"י ככ"י-5קספ"רד, [ס51 כווו חורי,"תר

 ר' -)כ( רסנ"ל. ")ור ועוד

  ונדני "נין ל"ר כרכולי נכ" , רקנן נס"רכגקס
 רמז  o~vC1 נלקות  סכסיעתי גסס

 ותמר סיגי )כא( . כ" ווו()וור ל"1 ))()זור סו"ט ונוודרם , תהנ'5 רתן וויכס וילקוטר)"1,
 רצונן נס"ר פנחס ""ר , מס תסליס ונתדרג , ומרווון ג"כ ג"תר' כרתולי 3כ'י ,וכרתל
 סקנ'סעתיד

 לסנ'"
 ס' ניח סר 'סיס )כון סנדלר OCh13 ירו[ליס גליתן ולכרתל נח13ר

 ולמדוור מסריס,נר"[
 מפסיקת"

 פירסו ו"חריס ו ע""( ס' נדד 3' ניןעיס ק"נרננ5ל כוון
 סו" hnptD~WI הולתס סכרוול וסר סינ' כסר וסקדוסיס לככנדיס ססריסנר"[

 עכ"ל.
 "ו)וות0ירס, סחקד[ לחת יסיט (ס DJ~hSh 3וס, לה די וכי ר"ל כ"י, ען י"ך)כב(

 ו3ג'סו,_ללו3גג,סו. לכנ( ת(ער'כ'ו. לסרת 0עחיד %" עוד זל" סג" 0ס vfllcונודרן
 ,סורנכר(

 נוגס"
 "סעי" ל לכה( ניון". 'פיה סני" -כריגולי ונכ"י סוספחי, כן ,

, 

"3111
 .עוגך כי ע' ל'1 ווותור סו"ט 31תדרס ספסיקת", נסס כנ"ט ריו( יכעיס 3'5קוט

 "קספ"רד נכ"י קסילפגם, )כו( "פס. 03'4 יל פנחס, 3ס"ר Lnt~clh ""ר tD"Pנקור
 סו" סתעחיקיס nlPuI פנים, כסווז כריגולי ונכ"י , פניםכסיל

 סו)לס לתקן 13CP נ"רר ,.
 נטווטס , )וסוולס סר"סונס וסתתגס פגם, 0ס' ונילקוט ,. נתקונס וקלקלו , קניג1 ""[רל
 פנתס 3["י h'bclb ""ר tottP ותקור עתך כ' פ' ל14 ווותור חסל'ס ולנידרסו"יגנס,
 גייס ומלכו 0נ"יור , SrtDS סגו:ס לכל לסע[1ת'ווטרפולין ירוסליס עחידס D~h] ר'ךנ"ל

 וכקדר כרגוגס, סתלס עס עסו סנועחיקיס רק קסילפנס, סנוסח5 נרורססיתסלגורך,

 כפסיקת" פרי לפג'גוסו"
h)1W וכן "זרי דקוריי פסק" 3יס קסלפגס ערך נערוך_ גס 

 כחס . ..
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'bWקסה *וי

 .שיא,' והנו א"י)מ(
 5י. 'זה מנן ץת נו"

 .'ין: "א ),1ב'ה תוזי
 הא.. בג., האאר אסר גן נאחה, הם שנ בא.י.ם 'גנ1,ימן לוני,שנסמן
 וייב בנוי דמקרש בית דקב"ה צ5ה עצ של ברייתו מצהלת הייא ר' ועני)כפ(
 יה: 'הום 4 חרבן דיי )לא(' ב'(, נשם ובהו תהו דויתה ורמרץ בנוי,הרי

 יא לוד לד.!ע%ד יהןג לא מעם' דמה יוביייהלץ. , ריבנשילה ולאור ביום, ד,וקמה לאור מהלבין דתה וגבעולם לפי נהמן ברשמואל
 'ן

 ור
 ולא ולניונה' ימים

 לך יאיר לא
גונצשיז(ג. %יהלמו ה' י )נ'דיו הבן',11( נ,שמ"ש,

 418א לחצ,א ר. מנשץ, ייטת גי":םנש,

 ותקונים.הערגת

 יע :צינו:ם', % נגיש %, לשינהג
 )ס5ס נסכרתל 05ד סערע נעיני וו6ן ונכונס עכ"ל, לרמס מל יימצ%

 :":ן:צ:ו ו,",ו,י:,מ:ןןןן:)ןג; ו:,:ש:,",י:נ;ג
 oulvwv ::פף:פ:מ%:ונצ

 מגס לס ק ל::נ ום:' ן :םייןעיצן 12
 סע'ר 6סר ntv~h ועtn~mho 5 לכל לסחי ורם נ13ס גס על מעווודת o~hnעמסכן

 5י D'Cnpנרם,"ב
 תידק

 לפני " , ז סדחקיס נילקוט 5ת5, 6,'ו )כ0
 0מונ5 (:ע"3 ג פסחים עיין ס'ו, נר )6וור נקרך "לסיס, נר ניח( מוסעי". ר'תכתר

 ) ונו' "רן שיסוד לגטועעתיס סתד"6- 0,:ןר
. 

 ט'(. ג"5

 )לץ(-

 נוודרס מר3, %

 צ%::::נ :::י;:'ץ::ית :רבם , צ' ין ינןלי:נן 6יזי מחסך סגס כי וכתת קורך 63 ,כי 16רי קוווי סחד'6 ס"ס, סם נתירת , וע'לשמוכלל
 "" יי ""י:':י:"" י י:'נ"'ן55;

tOPJW א'

 ותליי
tPPS ס,ותיס שנני ::צתלנ'נג:צקץ לסעיר הס , סו' 6טווויו4 סקופיס תלוניל3יוז ודווור סו5 סכן D'n1Uh 6ענפניום[ סקופין תג[ otnluh1 ,]תנ0ין[ 

  ווסורסיס רס'י דגרי נ"תת 0S1h עכ"ל,- os1PS לס%"קה חתן כלפך חושרסנ0לון
 1כ5"ל סוועתיקיס, 5תד נטעווזסס

 ססיוסקוי
 כלפי וווח(ר סנחלון ישרוחנ סייגו חלונות סל
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 אוריימי
 פבחק, מקפיטה חיונותיו לו ועושה , פרנקלין לו בונה אדם שבעים בנוהג לויאיר

 1 5' מבח'ו וסרח*בות מבפנים,- .5קטינ.וה אלא ,כן
 לעג ק

 האלה כדחלתות סביב סביב ולאלקיו לו יהל1נות )לו( כתיב , בשיריבצלה,ברכיה

 לנמנה,, ,גינות :י,ג:"ניג
 ;לס, ו ,דור. בו. סבתה, ומזבות

 דקב"ץ א"ל'נתעמף , לעולם יוצאה אורהד,יתה שעליך

שןט,םקר
 ם נופה .כשלמה אור עוטה

 ב'(: ק",, (טם כי)
 , בלחישה לך אכרתיה כך בלחישר, ששטעתיה כורם איל בלחיוטה, לי אמיתואת

 אל ה' כבור )מי( והנהפעם
 ק

 עבים, פזם) כקול1
 דבתיב ן ר,מקיש בית 'אלא כבורו ואיג 4 בק פ"נ )יחזקאל מכבודו האירהוהארץ

 במצרש שיפשו ואפלה השך אמר כהטל בר .אבא ר' ב'(, ס' גשע:ה וגו'ארץ

 אורי. קומי פסקאובגמלון

 ותקונים.הערות

 וס:ענ6ת',
 ז

nhrk~ ססנינ 3ס.ס לסו)גיס וו(ו נדו5ס טעות סולילש נרסן 
ך

 ן!,עלל",:ם לוגי :ןן;ג ~otnip .ל:::'ון:'] 'ots: tI'PJW י. "'ןגן
 סהגרשוגנו:2:נדי%י.

5"5[ 
 נוי:[ק

 קת וחמן"%מגנס סער כדרך 'ס,ףס65

 ת סקופיס ונדנרי6ח('ל4ס,י
 5"ייס

' 
1 t)tsOJ 

bS מח %צ:ו2- ןק?' וער"ן. מע"ס, לךצגו כי[:ני%4גלמוסני65 רחניס כלומר פרין 6ני טרם 
 ס'" דורס כתיג, 6'ן כח5ונוח 4 .תלג,ס'. ומימות,וף5 5 עט,. רם י~(כזדני

 יכמר סו" סדורם מתנוידכוונת,3פירוט1דנע5ס
 3עמ תע" סיס 63רת',13סוו"תר"

 יוע,ן י' ז( וסמקת,. )לן.מ ו;1, גו. 1,11, ,מ );,'ק ע'["ען'ן1
 6ס2. 2םגש:"נץ2ת"1 למן ם'ת2;תיתי מ2לגי:6קמקבן

 כיוס ,S~b גלת'סס לו יו'ץי"תרס חקניך nunc ס"6: פ"6..)3יפר(1ס%:יל"
OAk~rI1CS' 

 ~wncc כיס1,לש4:ף.54
 SPJ ושן יפו 3יינתק, . 5' גן2167וצם :התימס ב4 ת.

 -'"תיעי' ןץמתקיס6סיייז גגט ש2שד%ב:תג. ,h1D~ 5"3 :י ::נ"'15.:%ג

 3?ר*. ס'ד6לסימל, )מד(2 נס"ר'ילהק. יי6ירסניו6,וךרכיף נחד-לעולסן6תר,

 "ן%ש "ו"'":ףםי,'2 ל4 ןי ט "',יש ט'%
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קמן ותקונים,הערות
 סל נוול נכרך לטעם עיירן כע וסיכן נגמד[, תתעו bS ונוסו חיסו SJb יעים,סיס1ז
 6ח קנלו ס65 מו"ס היורי ורננן נוסו, 361גי חוסו קו ע5יס וניס ;ג6תררועי,

סג'תנס סחורי
 גותי

 6ונור סו6 ע5יסן סכת31 סחתן צתיך סקול bh כ;חעכס ויסי סחטך-דכתי3
 16תר סו6 ע5יסס .סתיסך תתוך מתירס סקנה טר56 .6נ5 וגי', יכסס סת5ך מנסכי

 וכ"ג יניעו ע5 סעעתיק קם -65 כרתוקי וככ"י ע"כ. עליך.יר"ס, 351ודו ס' יזרחועליך
 פס. נווקוווו סוס 'ססיוס6ת

א?ששאח4-44

 כ"כ. א ק םפ
 . אשיששרש

 שרה ותאמר בך. ישמחו ועירך עמך אחא אזר )ב( (, ז' פ"ה)תהלים בד ישמחו ועטר תהיינו תשוב אתה %א יי( k'D )ישעיה בה', אשיש שיש)א(
 שמואל ור' סיטון ה4 יהורה ר' )ג( ו'(, כ"א )בראשיה וגו' אלהים יי עשהצחוק
 אומרת שרה שהרי ליה, "יכפית מאי שמעון , בהרוה ראובן )ר( יצחק, רביבר
 השוסעבל

 יצחק.
  נפקרו העקרות בל שרה אמנו כשילדה מוצא את לוי א"ר , די

nDpנתרפאו האלמים וכל )ה( , נתפתחו המומש וכל נתפאר, החרשים וכל י , 
 פעםשנייה ע~זיפקראמנושרה הלואי אומרים הכל יהיו נשתפו, השומים וגל)ו(

 עשיה, כאן נאמר המאורות, על להוסיף )ח( לוי, בשער ברכיה ר' )ז( עמה,שנפק*
 אף ,לעולם, אורה ליחן , להלן האשרה עשייה מה , ן שץ א, גורם הגזוליםהמאורית שני את אלהים ו*עש להלן ונאמר א'(, כ"א )בראשית דבר 'כאשר לקרה ה'ויעש

 )אסתר nwp למרינות והנחה להלן ונאסר עשיה, באן ונאמר לעולים, אורהדן'ליתן
 האמתה עשיה אף לעולם, דורניא )ם( לית! לה", האמורה עשה טהיזח(,

כאן

 ותקונים,הערות
 6ח6 "'ר )ב( דנתוותJcS .6" מניעית מניס, פ' מפטרת ס" , ci~h)א(.סום

 כו'ג יסורס ר' )ג( סוס. סת6תר והליזי ל6 ונעדרסיס סתוו)יס, סדנריס כי',עעך
 נרכיס ר' סני' ופס ספסיקת6, נסס כ"ג רז)[ וירץ (D1pSt 63%11 קנ"נ, 3"ר נתדרגשנס
 ינתק, רנ' נר ~Sb1W ניז'ר יסי4ן נ"ר יודם3"ר

 ונפסיקת"
 "ת פקי וס' פסקך רנת'

 רניס, סמים וע'ם 'נתק 3"ר Silnc עשר חגין גס"ר מיתון 3י טורס 6"ר נספיג(סרס

 סוד עם פתת רויונן oh 5יס"5פ" תסגסרס."פן316ןרנתדוסר';עעון
 ;'ליס

 כטילדס 63111 6תס 15י ר' סטינ [ס וע5 לי, ינתק סןועע כ5 חותרת וסרס5סוועין,
 נפקוס תרס oh יותר עתוקן סלמון 5"ר ונתדרס ,' עתם גפקןו מעקרות כ5 סרסיענו
 כו'. ססר' עעס גפקיו עקרות סרנם סרס סגפקיס נטעס "ל6 5סס "יכפת עסויתרות
 לפרתם  כ"ס  לשפמו, ססוטיס וכל נו( ןס. תסר'נוודרס זס נתרפקו ס"5וויס וכ5)ה(
 כסתרו וכתג סת'כ ס5ך 61תריו נסופי, דעתן חכר נסחפו כחג 5י( סתיותס )נפל ,  מסנ'ר
 עסנס, תחסון סו6 גסתפו 6עס , ע"כ נרעיתיסס וס5ויס otu~c נסופ' מסיית לרעתןחזרו
 ופור  רליפמס ספו' ע'6[ כ"ג די ]סו6 נניטין נכ"נ י["5 מפויו נערך סערז סניךכיסר

 ותפס. דעת נע5 שששם* יוני נלסון פי' סעוספי כסג ~ס זען לרעמו,  פזר פי'ונטפפס-,
 5וי רי סס ונפתר 3רכיס, סנו5ות/ר' קטרים טס נתדרט 5וי, ר' נסס נרכיס ר')ו(

  טלילר נכעס תסס גני ע,6 י"ג סיטה כד6תרינן פל סרסורות ע5 5סוסין )ח(6תר.

 נכ"י ךורגי6, )ם( "תר. פי'  עור בש"כ  ועיין  ילסע,  לסלולר  וכן סורס, סביפ  כללמעלי
 כעו דורייא,  שזלן כריך ונסלסתס ערורי*, 3'נ רח[ וירה וג,5קוט , דיךייס"קספ6רד

 שית *5טבסע5ס לסור וססיקת6 , 3"ר עדרם 3סס דרים ערך ונערוך סס, 33"רססו6
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