
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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 אשיששוש

 שילרה כיון מוצא את לוי, רי בשם ברכיה ר' )י( לעולם, דורניא ליחןכאן,
 שרה ילדה לא ושלום חם אומרים, העולם אומות היו יצחק, את שרהאמנו
 ררי ייבש הקב"ה עשה מה אותו, ילרה היא שיה שפחת הגר אלא יצחק,את

 שרה, של רנליה עפר ונושקות באווז, ממרוניות והיה העולם, אוטות שלנשותיהן
 יו אין שרה אומך אבינו אברהם חייה שלנו, בנים והניקי מצוה עשי להואומרוה
 הה"ר )ביניהן, והניקי )יא( -בשוק ושבי הקב"ה, hr- שסו קףשי הצנע, שישעה
 הניקה )יב( אלא , כאן כתיל אין בן הניקה , ז'( כ"א )בראשית שרה בניםהניקה
 את ומשמח שמה שמחה, לו שבאת ודם. בשר אם ומה 4"1, דברים והריבנים,

 . עאכ'ו ירושלים את לשמח הקב"ה כשיבאהכל,
שוש

 ותקונים.הערות
d~p$ciסל 17ר"וח 1ס3'"ו לכנרן כלן ס)ולכיס כל ,1637 עוס וכן , ומתנם פנקס ופי 
 סקור" לפגי לרגון יסים כ' 31rPh1 פ"ס(, )סונ"רעטרות

 "סר סדנריס "ת פס נסנ'"'
 )3"ר ט"וורו חר"ס וכן oc: 1("ל כ"ח(, גד חר4( ;נח סנים )וותנרח ניסרוןכתנתי
 ויקר"פג-נ(

 חפיסת 'נתק ""ר ועולס. יורייס גיתן לעולס, יג"-תוק ינתק נג1 טס 6נרס
 , ת"ס קויך תלד, טגס תכעיס סגת תכעיס, גד"י סןנרות, עסרח כגנד עירס,יו"ד
 ועתס . מננס קרס סע"וור מווילס, כנגד ת"ת מנס, ע6ססננן

 קור"
 ות(תותס עוווד יחר

 סניף נ"נ רע( מלקוט כי דוריס, תלת פי' ידעו ל6 ניסר מכועס סמחיתל סעדפ(סיס"'ך
 דרוריס מעלס על ו)פרמ מילקוט נגד וסתפרמ , דרורים נטעות ונורם , ))3'ר סעדרמע6ער
 כתו "חפויית" דוריס - על כניו ננדר; ג"כ סניגו לכן-סיוניסיס דרור ונלסון ר"ל חפס'ת",פי'
 כוטריקון דרסו סיס ססס טעם ר"ל , ינתק ניודר; וותתיל סיס .61ח"כ , נילקוטסונג"1
 סו)דפיסיס "53 סו)ןרן 3סס סס בלקוט לנכון מסו" -כווו וכו' ד3רוח 'ו"ד כגנ7'סיו'ד
 על כחון סגרס)ות מפוטית וס))לס לפניס שא'ר" ומוסיפו , "ווור6 סו6 ינחק סס;סתפנו
 וסוווטעס סווסונ; סע6וור ונעמס יגהק סרס 6חר 3עקוו)ס סל6 פניתס ס31"סלוריס
 עסיס כ6ן גילור לנכון ג"כ ג"וור סוו6ער נסיוס ;ס ונמדרמ חפושית", ~paאקו
 עמייס qb לעולס דורייס גיתן לסלן ;ג"וור ע;ייס ונס עמס לנציגת וסגתס לסךוגיער
 ילרט טרו ולעפרי  ררוריס נטעות גרפס  לניליוטסגו, לעולס, 7ירייס גיתן כקןמנקער
 , מרס 6ת פקך וס' ע"נ פסק" רל)ז' נפסיקת6 למעיר ש עם- תפמיות. פי נ(סנס

 מוטס וכל נפקת "לס וכל ;וס, פסח וכל )פתח, נעולם מסיס כל-סועף מרסכמילדס
 "וס13 כעס לסר"ות וונקט מעלך סווחס, P'A~l 6וסנ, לו מסיס לעלך עמלנתרפ",
 "נרסס ויעם נודכתינ כן, דורס 6ת יחסיכן 1 ספלקיות סיפחת נריות נחן עליו,עכונד
 נ17ל, י)יתס סכלך זיע; סתם וכתע נדול, )ויתס סכ6 כתת סוס ג'ינס גדול,פיפס
 ספלקי1ת, פותת עמס לגדעת יסכחס לסלן  ספייר  גדין  כיססעס

 עקודס פ4 גרעת )תן ;ס, נני16רו כנ"ר "פריס (רע געל סנ"ון ע"כ. גתרפ6ווסותך ulc-~  כל כ6ן 6י
 6נל פירוטו ססוסר נית יא"ג"ש נעני פלקיות 631וות עכ"ל ס6סיריס ניח יפכיסתחו
 נרעסלו'6 דפוס סו)פר; קנס  ר6'ת'  ועפי  סי5, לפיליפ  רכרי  mipn,  כריופ,  nSnSניצורו
  לס1גאס  סימירימ שניס  לסם מיפתחו תתגס לנריות גתן ע" כתג ג'( "ות דנסימן
 מח"כ ותסורס, תגחס ור'ל  רריה  ליללכן  Ds~b 'nDIS תליס, חילס סו6 ונס ע"כ.לחירות
  פרי  מסעריו  ירנרן, סעד סנפתי סס נטענת-בריות,,6ךועסית

 תשר מסניך  רריס,
 נמס גס ססנ"תי מנ"רסו)דרס

 פסיקת"
 כ11גת כי  ננפ;י וסערתי , "סיס דמע פסתך

 סיטנס נפסיקת6 ס' חגגי כ6סר עתס קולס ססנ5ת', ל)ו6נור רנתי לספסיקת6מערוך
 עיניו לנגד סיתם ל" "סר לסרנת' 6% סערוך כ11ן  מ"ליס לןעת 'שני 1716 ,מלפנקי
 ספסיקת6 ודגרי , פס לגגדגו נגנ סניף 6טר סע")ור 6ח סרו"יס t)P)hl כלל, סני6ס1ל6
 לוי, נ;"ר נרכיס ר' )י( וזונק. כרצי 1ר6"ת' ו;נויס, סוספות עס ינסס וכונסרנח'

ועג"
 וסכיקי )יא( קנת. ע;תס סלמון ים וננ"ר מפסיקת", נמס נ"נ רנו( סס נילקוט

 וגלתס (O'D לט לעמות סקנ"ס ססתח'ל סכל כידעו כדי סייס ;ס ונילקוט 33"רנגיסן,
 ו"וחרות , תפנס נניסס "ת וותיקות נקות ))טרוגיות וסץ פעילופ כטפי  ליכעיפ וסיודדיס
 נניס, סגיקס )יב( נניס. סגיקס מסיד גדקית, מל ווחלנס כניט 6ח לסגיק, כדלין 5ג1"ין
 לנכון וגוונך "וגגות, ;ל נגיסס מסגיקס וגליד וכלל , 6קספ6רד נכ"י גס וכן ססיוסחסר

נערוך
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קמי אשיששוש
 קייה )ההלים בו ונשמהה נגילה ול עשה היום זה כתיב , בה' אשיש שוש)יג(

 בהקבצה, אם ביום אם לשמוח, במה יורעין אנו אין אבין א"רכ"ר(,
 יצחק א"ר , בישועהה בך , בחורתך בך , בך ונשמתה נגילה , ופירש שלמהבא
 ב, , בתורה לנו שכתבת אותיווז ושתים בעשרים ,בך

 תריי
 דהנינן ניד( עשרין כ' ,

 מפריה ליבטל רשאי אינו , ילדה ולא , שנים עשר עמה ושהה אשה נשאחסן
 אם שנים, עשי עמה לשהות השני ורשאי לאחר, להנשא מותרת גרשהורביה,
 האשה, לא אבל ורביה, פריה על מצוה האיש )מן( שהפילה, משעה מונההפילה
 להם ויאמד אלהים אותם ויברך , אומר הוא שניהם על אומי ברוקה בן יוחנןר'

 ושהה אשה, שנשא באהד בצירן טעשה )מז( , כ"ח( א' )בראשית ורבו מרואלהים
 , למשתבקה בעזן יוחאי, בן שמעון ר' לגבון אתון ילדה, ולא שנים, עשרעפה
 אטר , אביך לבית ולכי אותן מלי ביתי, בתוך לי שיש הפץ כל לה אמר)יז(
 מורשים אחם אי כך ומשקה, מאכל בתוך שנזרוונתם כשם יוחאי, בן שמעון ר'להן
 יוהר ושיכרתו גדולה סעורה עשתה עשת מה , ומשקה מאכל מתוך אלא מזהזה

 נינער הלילה בחצי , אבא לברז אותו טלו , לקן ואמרה לשמחיתיה ורמזהמראי,
 לך שיש חפץ כל לי אמית כך לא לו אכרה נתון, אני היכן להן אמרמשנתו,
 , ממך מוב חפץ לי אין , הוא וכדין , אביך לבית ולכי אותו ושאי מלי בחזיבתוך
 והצדיקם , עקרות פקר הקב"ה ונתפקרו' עליהם נתפלל , כך יוהאי ra ששסעוכיון
 את משמה שמחה שמה ורם בשר ומה )ים( והומר, קל רברים והדי עקיוה,פוקדין
 על מקום, של לישועתו מצפק וישראל ירושלים, את לשמה הקב"ה כשיבא ,הכל

 : וכמח כטהאחת
 באו , הש למדינת ותחנה ובנח בעלה פיריה למטרתה )כ( , בה' אשיששוש

 להם אסרה התניך, הרי כלותי, יכמהו להם אמרה בנייך באו להואמרו
 כך שלימה; חרו חדו הא 4הם אמרה צעלך, הרי לה שאמרו כיון בנותי,ישמרו
 והיא ד'(, ס' )ישעיה יבואו מרחוק בניך לירושלים, אומרם הנביאים לבאלעתיר

אומרת

 ותקונים."ערות

נערי
 6סק סח נע( . t'ch דסק פסקתך נסס ל ק ערך

 וט"
 ספסקח6 נסס תע6

 )גיוס nntrP~ נעדרם נסג0 וכן תתע"ו, רוו( תס5יס ונילקוט כס"ס רחז 'סעיסנלקוט
 יסעיס 63נרנ)56 ג"כ ו)ו631וג0))ת0,

 סא, וטיס רנת', עסיקת6 גסס 3ap) 5' )דף ס'"
 63ו)גע חסר לכן ווסעקוט ךנריו לקח 6ך ספסיקת6, 6ח ר6תס fiS ועעו פסיקת1,6ג"ל

 ע"6, ס"ד ינטות עסנס תוון, דתגי)ן )יר( סלך. לקורו כי סילקוט 00ו)יט 6סר0ע6תר
 ת0תתס נגעם כ' חזית נתדרט 6100 כתו , חוון דתגינן נך . נגסתתס )גירס ד"6 נכרן51'ל
 ונירוס5))י , ע"נ ס"ס סט תסגס תג01, ס6ש )מו( סת0כ0. סחחלת רק תונף וסםנך,
 "חת תפנס שתיכן 6םק, נס6 ס5פ)י0 0עסנ0 עם יתד כלולס. סלת סתסנס ס'ו פ"1מס
 נר06יוז ני5קוט ויוונה ר'-שד', נסס סס שית נננדר0 שנס נידון, תע00 נמז(0ן.
 "גל סס, תלקוט "קספ6רד נכדי לס כי,' Trn כל S~h ניי( מפסיקתי. נסס 6'רת(

 05ון 6))ר ונדין, דין 5תסתנק0 כעיץ רסני גני התון החרת נוסתה 0ס תז'ת3וודרן
 )bhn וגחוך 656 ))תפרסיס 6תס 6ין כך , ונווסתס 3ע6כל ל(0 (ס סג(דוונתס כססח"כון
 כיון י)ד5י, יותר 01כרתו גיולס סעודם ועסו יו'טו לענוגן ועתו נדרכיו סלכ1וווסתם

 לניח והכי 16תו tsu כנית לי 0'0 טונ תפן כל ר"י 3ד1י לס 6)ור עליו, דעתוס5תיי30ס
 כווו וכו'- 05פחותיס רת(ס lr'c1Ph5 ס'", ע0חס תס36יךג

 מסו"
 5קנ"ס )יח( לפגינו.

 חמת נידרס 6100 כווו , עקרות פוקדים 5דיקיס "ד עקרות פוקד סקנ'ס וגס 5'לפקד,
 oh וע0 תזיח 3ו)דר0 6נ5 וכילקוט, 6קספ6רד נלי גס כ"ס סיח, נ"1 וווט )ימ(סס.
 0מחכיס יירעל נפקדו, ונווך טונ OSIDJ תפן לי 6ין סכטותו ודם לנסר סנוור עלנרד

 גנילס 0וי ע"כ"1, "תס 656 נעולס טונ מפן ל)1 "'ן 1"ועריס 'וס 3כ5 סק3"0ליסועת
 נסס כס"ס רוו( יכעיס ונילקוט 0ס ח(יח נידרס נסגס לפטרונם, )כ( כ".ונסרתם

0פסיתת",
 ופר( 3"ר וקודרן )סוו"ותר רנס רנריס המדרס תקדר כוון סבת בפסה"

 כרכתיב וכו' 5))ד0"י וננט k-SPJ ימך k-CbS 5נ)0"ד נסי לסיס סוס ד"6 1("ל ומתחנן,סוך
 נרסיס ""ר , (0 גפני 0ס סת6תר גס  יירשי רסוס ג"5 , ע'כ אשיש שוש עדבפסיקהא

נעדר
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 אשיששהם

 שם(, )ישעיה תאמנה צר- ל ובנווניך יקב(, מ"ח )תהלים ציון רי ישפה לרןאומרת
 מלכך הנה אומך שהוא .וכיון שם(, )תהלים יהרה בנות _תללנה 5הם, אוטמהוהיא

 י'(, פ"א )ישעיה ישע בנדי דיבישני כי כשלדץ נפשי "% %6 קשיששוש י שליטה חח חין הא. , להן אומרת היא פקן. ם' הכריה .לךיבא
 לך אית לה אמיין , לינוקא עונקה שהגיע ביון , בפלפין שנדלהליתומה

 , ישע בנדי הלבישני כי )כב( יעקב, מאבינו זכות להן ויש אברהם, משלוכות לרע יש ישראל כך סבא, גן לי אית אבא, נק לי אית , להן אומרת והיאכלום,
 )בראשנם , וגו' כייירעתיו אביהם; ול בזכותו שם(, )ישעיה יעפני צרקףומעיל ינו(, כ"ג )בראשית יריו על בלבישה העיט גד14 עורות ואת , יעקב אבינו עלבזכות
 דו על ישראל שעמיו ניון מוצא את שם(, )ושעיה פאר נחתן.יכרת )כ'ג( י"פ(יגה

 ז אחת וקומצין אחת פותרכן .לכלה, עצמן מצמצמין )כר( היוסיני,
 ישעיה ע"י ושלש , שלפק' ידי על עמם כלה, ישראל נקראו סקוםות ב*רה)כה(

 ד, )וקריש כלה P,a אתי שלמה, ידי על שש ירסיח, געיואתת
 , "ן שם )שם כלה אאותי דוריך יפו. מה פ,(, שם )שם כלה אחותי לבבתיניח'(,
 יגב(, שם )שם כלה אחותי נעול גן י"א(, שש )שם, כלה שפחותיך תפופנהנופת
 חלכשי כערי כולם כי ישעיה/ ירי על הפלש (; 'א' % )שם נלה אחותי לנניבאתי

 י'(, ס"א )שם כליה 'תעדה וכנלה פאר יכהן כהחן , י"ח( מ"פ )ישעיה ככלהותקשרש
 שמושה וקול ששון קול ירמיה, ירי וגל וארוז )בו( י(, סיב )שם כ.לא על חתןומשוש
 הלבוש כקושין,, עשרה רקב"ה לבש וכנגרן עכז( ל"ר(: זי _)"ימיה כלה וקול רצוןק%

בראשון

 ותקונים.)הערות
 למן אותרת סי6 )כא( ~nhrk. תססק6 סו6 כלס .4[ר"ל סק3"ס קר" תקועות3ע[ר
 3ס' c~rh יו[ נען 3ת ת6ד לכו דכתינ סתם ים חדת גידר[ ן5יתס, חדו תדוס6

 מולך סדור[ יעקנ, 6נימ יל מכות ירע, נגדי מלנסם כי )4אנ( קלסי. גססיתגיל
 ועפר[ וויעקנ, (כות Ok-5 מם 36רסס, Scn (כות 'לסם '[ : (s~P ["וגר נוסונופר[
 עורות דמיינו קע, ננדי ס5נקני כי נקעכם סכתונ סדר תורס כן כי , נרייק יעקנ(כות
 -p1Dni מז ונפרס ולמ"כ וזקניו, סנרכות קיגל וע"( , יעקנ 6ח ר3קס ססלנ[ס _ע(יסנייי
 ידעתי כ' נו סג"וור 6נרסס ע5 ק6' יעטף, טקסותעיב

 דקר סיפך ע5 וסכוונס ומ'
mc~Sועין ותרפט, 5דקס ufs~3 

~'pp 
 ונכון תסוי, [חלפון ותר6ס [ס"ס, רת(

 ועם ec, :ך ,בייעד:ינ:וז~ננהי::דוציןןצבן
hnr1D~]י[יידי["גיפי tl~UCP" 

 י3ןתיינת~תקיי
 נמס [ס'1 רכז יכעיס נילקוט חונף תקועות, נע[קס )כה( וכסי!. DP'7 עכינו51ל, י;י, ם כת3נהזק " ניכנס

 דוריס נוגדר[ שנס נס -tCIk סלון( ע5 נס JD1W מלפגיו גרת( סגיון כיספסיקח6,
 טסעירותי כווו ספת, h~eno זון סוו*וור [לקח נענינו וסווסדר.סעיד ו"תמנן, סיןדרנס

 ןס, חסר נעול נן סתקר6 6ך כ',נסערס

 וסווקר"
 התקותו נ[תט כלס ושות' DJS' 3"תל

 נרכיס ר' [ס, ורבניתו כ5ס, בתותי יפו-דודיך תם פ' תרת נוויר[ ס(ס סת6תר )ת65נס
 3ר. במו"ל נן"ר תלנוור'

 ס"6 תכעיס ס"3רני"ל וסרן נעסיס.תקותות, , 6תר נקתן
 וכ"ט כלס, 1"% טחן קו5 ירעים ע"י ולסח )כו( ספסיהת6. 3[ס (ס ק3'6 ע"3( 5')ד9

 וויהתש 5הר קי6 סנט סם יכעיס נילקיט 6נל [ס, וחוית דארנתדר[
"101 

 סת[כת
 [יפלבל נ'רוו'ס פע)ויס 3' נוון* לפ"( נ'.ל'נ(,.61"כ )ירתש' קןוריס כלס עדיהנתולם
 כ"ס 35[, וכנגדן )כז( נסס. ונ"ע עירס- צ6 עקר, 6קד סננספר רסיס כלס,נקרבו
 דרו[ ספסיקת6 נ"מ ח' סיחן סר6[ונס ערונס כ"י מלקט נרמלי ותונף סס,]'לקוט
 6סק סו[ פסקה רנתי תפסיקח6 קנח, בלחון נ[תנס וקוית ד"ר 3וויר[ 36ל ,6[ט

נפל"((,-
 31ססק"

 תחוו'ד ר))( תס5יס וני5קוט ג'ג, ווותור סי"ט ונידרס 6ןיס, C1C7 הקרת
 מפסיקת" ועפ"י סק3*סי לנס לנוסים ס3עססני'

 "(ור חלך לר"ס נסיוט סק5יר די5ריסן
 סחרת'ס עןרת ו('5 [ס למחוור נפי, סרח"ס כחג ויפס כו', לדוריס נעירס כו',ג13רס
 ס"" .סימן ילעיס נפקיע 63101  נפתיקתhnth1 6 60 ע5 וועסדיסס56ט

 סס"ו[ ]ר))(
נשרס
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קמח אשיששנט
 של המבול מריר ליפרע , הלג'ה שלבש השני הלבוש , ( א' קיר )תהלים לבשתורור הוי רכתיב היה, וריר _הח- של עולם, של בריאתו ביום הקב"ה שלבשהראשון
 תורה לית, השלישי הלבוש א'( )שדצ"ג לבש נעות מלך ר' שנא' היהגאוה

 שלבש רוביעי הלבוש לשם(, התאזר עוז ה' לבש שנא' איה, עוז שללישיאל
 , מ'( ז' דניאל כתלג-חיור לבושיה שנא' היה, לבן בבל ממלכות ליפרעהקב"ה
 וילבש נתאמר , היה נקמה של סרי ממלכוק ליפרע .הקמא שלבש ההמישי~בוש
 השביעי שלבוש תר(, דריי ייזז, נ"ט נישעיה קנאה כטעיל ויעט תלבושת נקםבגרי
 וכובע כשרין צרקה וילבש שנא' היה, צרקה של יון ממלכות ליפרע דקב'השלבש
 ללבוש עתיר התשיעי ריבוש , תרי ררי )שם( בראשוישוער:

 למלכות ליפרע רקב'"
 שנא' הוא, אדוםאדום,

 מדולי
 העשירי הלבוש , ב'( סיג )ישעיה ללבושיך אדום

 שם )שם מלבושו הדור זה שנאמר , הוא הדור ומגוג מגוג ליפרע הקביהעתיד
 נאה לך אין שלבשת לבושין מכל רבש"ע הקודק, לפני .ישראל כנסת אסרהא(,
 צמחה תוציא כארץ כי מצאתי( ישן )בספר )כח( : בלבושו הרור זה שש, ,כזה

 זכי לך ישתבח האטר - כאינש לכם( בשזר אללה ור' פנחס ר' 3"א(, מ"א)ישעיה
 מפרש שהוא סי כל כמעשיו, )ל( לוי י"ר ב'(, מ"ב- )עם צדקך_ גוים וראובדינך,
 י"ו(, ניד ,ויקרא יומת מות ה' שם ונוקב שנאמר מיתה, חייב 5ל.רוקב',קשסו.
 וקורא שנא' , מיתה הייב ירושלים של שסו מפרש וכהוא מי כל לבא לעתידכך
 לעתיד לחרש הקב"ה עתיד- דברים ששה לוי א"ר שם(, )ישעיה וגו' חרש שםלד

 ירושלים. קי ושמה משיח, של ושבו ורוח, ולב, .וארץ, שמים, הן תולולבא,
 י"ז(, ס"ה )ישעיה חרשה תורץ שמט.הדשים בורא לגני כי מניין, וארץשמים
 משיח של וערמו , כ"1( ל"ו ))חזץאל הריטה ורוח חרש לב לכם ונרעעי , מנין ורש,ולב
 שלירהטלים ושמה )הריימע"מי"ז(, ינון.שטו שמש לפני לעולם שמו' יהימנין,
 )מ"ב )ישעיה הרש שם לה וקוראמנין:

 ב'(,.
 כשם השמה הביתא טובוי א"ר'לוי

 שמה ה' מיום העיר ושמ -מלכא, כשם )לא( דשמיא, אדהא כשם מלכא Dff1 ,שכא
 וישראל יהורה תהטע בימיו )לב( 5 אלהא כשם מלכא ושם , ל"ה( 6"ה)יחזקאל

 וי(, כ"ג)ירמיה
 אשיש. שוש פסקאתסלח

 ותקונים.הערות
 וונ"תי, טן נספר )כון( עכס. ע"ס כי 13%סין עזרים סק3'ס 035 וכנגדן' תקותות,נעורס
 תווני. נע5ווו ס"צס סדנריס פתרונ נזיגך, ~כי %ך יסתנח ד"רר כקיגלפוכם( 3כ" 5י" ספסקח" מז עד -nhrL .ססוסעס וכ% סוועח'ק מרסס סר0ד"5 ככ"יכ'ס

  כן סי סעו ססקנ"ס כתו כי וסכוניי tlcun, כן פסעו סנף 5סג'ס נר"ס,
 ווסות" סו" וסדרם 6',_ ס"ס תסיס%

 פי "סר תרס מס 5ך וקורץ דקר",
 ו"1% סק3"ס, ס5 טווו ע% נקרטע ג' ע"נ, ע"ס קד 33"ח וועורן bpb וכן יק3גו,ס'

 ותסה,נזיהיס,
 וילוס5יס,וי5י~

05 eno "תכר 
 עיוסס'סיס סעיר  ופס דית(ק"5,

 סע4 סו6 סעיר,  oa תלכי,  כיס  ךלא( נרמזי. וע"! ימה, 5לי :וףהמערי

SPטינתה תם oiunS on~v ימני" , ע5כ5 כסס 
 סתם, ס' וגיוס סעיר ולס תסכת31 ר6יס.

 hnno ססע6וחסר
 ננוזר"

 ven נימיו )לב( bSb .owc סתם חקר, "5 ע"3 ע"ס מ3
 סקסית ור"ג , נדקנו ס' יקרב "סר mc 1(ס דקר", b~e ע5 סכ~נס ולר"%,יסורס
otot

 נקר"
 גסווטו 0ס hlnJJc יסעיר וים toc 3~3 3גוור6 סת3י5ר כ"1 גדקגו, ס'

 זסוו" 5קרת" ע31"סוו15ת,
 ז"ר. רע( ירעים 3י5קוט הגלון  יעו53 "5ס", כסס
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 אשיש. רשוש אחרת פטקא)א(
 :;נצ. יירה מעל vwt מ: ד:צ(ב,": 1 ין'משוש

 ש:וא,'ש'ן"ג ללעוץ'("נין(
 מ וין' מ

D)~yW י 
 'ג אותה

 ישקרולא
 "QU1 עגלהש:ץי או- )שם משחיתים :הכלנם קג שקך החלה י4 '

 )תקרא ' לא נוי הן אטר ישעיה שם(, )איכה למס דיתה אטר ירמיה ה'(,סחב

 4 )ישעיה ענך כשטעה זקך גןננג1ג.ינ ,יךגיגנ:מ "כ

 מז'יד הא' 2בי' ן ומא' ,כיווה' 'יון יי' ' " ז נ" %ןוישן'"1
 )שם יגעךנ4יענג גין( ז"4ג1 )שם :ךן:מגיה%7"1~י1

 ב'( א')איכה
 י"ס( נ"א איי ל מנחמכם, אנכךהוא )ישעויי העם' ,רר

 יאוכבקק ,מכל

 ,:ג; ::.:(1]ו:.:ה%ןיןן':י%', ג,"'l'ww "1 :ג :וס":יין
 ל וי::'; אשו ,גן רה י'א )נוראית YDIWn pns1 נ, א..ו,ס, ,י "היקי, שרה מר' ש עמה,הכל הי ששפחה , ' כ את הרייקב"ה,

 ימביכק ילי:י:י:היסה %נועמיךגה,

 )שם אלהיך עליך ישיש כלה עיי,"

 א ה! "שטוח מרין ז'(ך ל"ג )ישעיהיבכיק
 שנא%

 חומווזי
 הפ רושלים

 סר

 לשטוי ועתירין י'(ץ י"ג יגיהונרון)ישעיה לא ווירח בצאתורהטמש
 שבעתים ואור%;ה:ה רימה כאור רעבנה אור:היה שנאמר , עמה

 _וגג-
 שמים , ס;1( ן לשעיה

 %1ןןגגמ:הם %ך: ז ן;כןגאמ:ך 'יימינו ;ןגהי %ן ן?כי

שוי
 םה,י4"ג' הו;ן:נזבעשגאי"מית קם ;פ, יניה,נה :יל:';שנלמ ח-כ' עע"ח

 ,4'ת'י
 ישו ,

 ותקו'נים,הערות

hS,ן:, 
 צ,ן;י

 :ן,!",:ש,":ם "ךוין'עןוו
 '.;"גש %'מ::4', שג'בגש:חנ:בו"מגצ::ט,
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קמפ אשיששוש
 לשמוח: לעתידים ג'1, ס"א )ישעיה ונוי ציון לאבלי לשום שנא' נתאימו,צדיקים , יטב( נ"ו )ישעיט כף ימחאו השיה עצי וכל רנה לפניכמ יפצחו והנבעותריסים
 )ישעיה וגו' משוש אהה שישו אהביה כל בה וגילו ירושלים את שקהושנאמר

 ב' )יואל אלהיכם בה' ושטחו גילו ציון ובני ואמר פתואל בן יואל שבאעד לירושלים) נזדווגו הנביאים כל "( ס"א )ישעיה בה' אשיש שיש ואוטר י'(,סטו
 אני , שניהם רברי אסר שלמה , בה' אשיש שוש כנגרו ואמר ישעיה באכ"ג(,

 ג'(. ו' )שרו'ש בשושנים הרועה לי ודודילדודי
 שכל לפי באלהים, אמר ולא בול, שאטר ישעיה ראה מה בה', אשיששוש

 אבל , ודם בשר קרי תלוית שהן מפני )ד( , אחריהן צרה היתההשמחות
 שהוא מקום שבכל ה' קני באה שהיא לפי , צרה אחריה ואין שמחה זושישה
 אלהים ו'(, ל"ד )שמות וחנון רחום אר ה' ה' שנאמר , הוא רחמים מרת ה'אומר

 : לכ"ג( כגב )שמות הקלל לא אלהים שנא' , הריןמדת
 , הים למדינת וחתניו ובניו הוא שהלך ב"ו למלך משל )ה( , בי אשיששוש

 באו בלותי, את )ז( ובשרו צאו אמרה בניך, הרי )ו( למלכה, ואמרובאו
 בא, ררידמלך 5ה ואטרו באו בנותי, את ובשרו צאו אמרה התניך, הריואסרו
 סביב שאי ישראל לכנסת דקב"ה אמר כך היא, שלי הזאת השמחה ודאיואמרה
 תאמנה צד על ובנותיך יבואו סרהוק בניך לך באו נקבצו נולם וראיעיניך

 , ר'( ס')ישעיה
 משנברא לבשן הקביה לבושין שבעה )ח( י'(, ס' )ישעיה ישע בנרי הלבשניכ'

 הוד לבש העולם כשברא רושעה, מאדום ליפרע שעתיד שעה עדהעולם
 שנא' , גאוה לבש הים על כשנגלה (, א' קטר )תהלים כבשה והרר הור שנא' ,והרר
 עוז ה' לבש שנאי עוז, לבש התורה כשנתן א'(, צ"ג )שם לבש גאות מלךה'

 שנאבר )י( , לבן לבוש לבש , ישראל של לעונותיהן כשמחר )ט( , [DW]רתאזר
 , נקם לבוש ילביש אויה מן כשנפרע )יא( מ'(, ז' )דניאל חיור כתלגלבושיה
 בראשו ישועה וכובע כשריון צדקה וילבש שנא' , צדקה ילבש יגלה שמשיהבשעה דהמני לבוש י"ז(, נטם )ישעיה קנאה 'כמעיל ויעם תלבושת נקם כעדי וילבששנא'
)שם. ~בושיך אדום מרוע שנא' ארום, לבוש ילבש מאדום כשיפרע השביעי לבוש ,)שם(

 מסען ומבהיק הולך יהיה למשיח, להלביש שעתיד והלבוש )יב( ב'(, סיג
 לאורו, משתמשים וישראל י'(, ס"א לשם פאר יכהן כחתן שנא' מופו, וערהעולם
 הדור אשרי טמנו, .שיצא הבמן אשרי נברא, שמשיה שעה אשרי ואומרים)יג(
 ושיחתו ושלום, ברכה שפתיו שמפתה לפי לראותו, שזכתה עין אשרי )יד( ,רואות

נחת

 ותקונים.הערות
 חלויות, חסן ספגי )ר( וזקרך. 05 'לז oc1 ע"3 ל' תעיון ועיין , לקים 3ן סתעוןי'

 3"ות. ס0ן פ"רר"3כ*י
"( 

 stvs עיין 13'ד, לזולך )ו0ל
 נפסק"

C1C7 ,לווטרוגס "ן'ס 
 וכן , כניך חדי נטעות, פ"ר))6 ככ"י 3ג'ך, סרי )1( . לנודס"י ותתגר 31)0 3על000לך
 hnlhD. 3כ"' תסריט ס"ל0 סוולות , כלותי 6ת )ז( . סגולך חדי חתניך חןי נטעות,נכולס
 וכלסוגם דנתנס נחג" מפסק" סוף עד תכ"ן , ל3חיס סנעס)ח(

 לעונוחיסס כהווחל )מ( . כ"ס ו3סער0 "סיס דסוס hpDn3 לעץ l?tP1 פלח t'chסט פסק" ר3ת' נפסיקת"
 ל3ן. לנוס 'ל3ם Sblct 50 עוגותיסס לתחול כבעתיד רנתי כפסיקתה כו', ל3ס יסר"לסל
 פקרתם נבי תור, עתלנ ל15סיס סנ"תר)י(

"3111 
h~'D "גק5, כעוור ר"סיס וסער דקר 

 רין5ומסר
 דקר"

 , "1"0 וזן כסיפרע )יא( . חור כתלג ל13סס
 סכןדייס. זון רנתי בפסיקת"

 פ"רר" 3כ"' גס כ'0 , ומנסיק 0ולך יסע לדוסית ל0ל3יס מעתיד וסלפת,יב(
, 53" 

 ל13ס ר03"ע סק3"ס לפני 0ןרת תנ"כי "נורו ס0עס נ"ותס )נקער, רנתי3ססיקת"
 יסע נצדי סל3'ס)י ]כי 0)"וני ncJSc סל3וסיס ווכל לך נ"מ גדקס( לנום אר"לסל3ס5
 ל013 בדקינו, תסיח ל"פריס סקנסס סוול3'ם כליוד , פ"ר יכמן כתתן V1)uPt גדקסווואל
 סתסיק סערן לסרי 51וו)ריס )יג( . וא' סופו ועד סעולס רסון סלך0('ת

 גנר"
 ווכחן כו'

 נכ*י OA כ'ס snlh~i, שכחס עט ncb' ניס( פיוט. כעין סו" כי סי", סחדסתר"ס
 י88

 פצרו)"
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 אשיששהם

 ומליהה, מחילה ולשונו בדיבורו, הנאנן ובמה בלבושו, והדר והוד )מו( רוח,טשי
 להם, גנוז מה )ישראל אשריהם )מז( ומהרה, קרחנה ותחנתו ניחוח, ריחותפלחו

 (. כ' .ל"ב )תרדים וגו' ליריאך צפנת אשר טובך רב טהשנאסר
 אלא מחברותיה מעולה אינה זו כלה מה (, " ס"א )ישעיה כליה תעיהוככלה

 וכהוא באור אלא שונאיהם סכלימין אין )יו( ישראל כנמת כך ,בהכשימה
 לנוגה ומלכים לאורך טים והלכו וגו' ארץ יכסה החושך הנה כי שנאמרעופה
 רואיה כל בעיני הטד- פעונה זו כלה מה )יח( ד"א נ'(, ב' ס' )ישעיהזרחך

 בעיני חסר פעונה שביעית במוצאי )כ( מבבל כשיוצאה ישראל כנסת~]אף
 אף למלאכתה, חוזרת חופתה ימי שבעת כשמלאו זו כלה מה אורואיה[,

 ברנה ציון ובאו ישובון ה' ופרויי שנא' )כא( כשיעבורה, חוזרת ישראלכנסת
 : ל"ה,י'( )ישעיה ראשם על עולםושמחת

 ותקונים.הערות
  ומטת  מלמוזי וסיר וסור  למוו(  לו. סת!כתס עין המרי סמסת5 רנת' מפסיקתךע5רע5,
 דפוס רנת' 31פס!קח6 , 3דינורו ום6נן 3טח 3ל13, וסדר סוד פ"רת5 נכ" נדינירו,ום"נן
 31דפוס לדי3ורוי ון6)ן 3ל13 וסדר וסוד נ"ל "3ן, סל לגו יסרסור 1 רסונם סלמוןלנונ
 3רעסלף6 סקל"וופר6ג

 מנוסח"
aSIJJ~ סל מטעות נעמס .)ו(ס ומלקנן 3טת ל3ו , וסרסר 

 'םר6ל 6סריסס )מז( . 3'ת חרורת 3)ו"ן , םל"נן *חת -k-SW ולעסותה לסח3ירס וגריך36ן,
 6ין )יז( לנגח. סנגו(יס סעעס לטונ ס(כו 35ות? קמרי סג" רנת' 3פסיקחQtis , 5 גנו(נוס

 3וכופ,  תלי  סיפביס  פפכלפפ ליבבו , ולנינ פריג רכוני רופי  נפסייפי ,  יילייסךפללפין

ונרפיתי
,hSC~  

 וברפסלויי
k-)tb סוטניס  פכלפ hih נדכות , 

 וסר(""
 ויכלות מנס ש"ל תיקן

  דסייגו  כליס, ויערס  כלין, כלסין  כלס  ררם ר'ל , וסינוס סתורם מכות 6%סוטג'ס
 סלם, עדיעע(

 טסו"
 סתקטריניס ס6ניניס סרס סוטניס 6ת תכלס -h'k וסוו5וח סתורס

 6'גס'חסרס, (1 כלס חס נטעות, רנת' נססיקת6 חסד, טעי)ס (ו כלס תם )יח(עלס.
 טעונס.נ"ל

 רנתי. נפסיחת6 לנכון סו6 וכן , פ"רת5 מכ"י סוספת' כנ-יי 95 ניס( . חסד
 ט'1 6ות תסר('וו סגנון ומעיר סניעיח, נוו651י)נ(

's~h 

 ערכין ]5"ל נערונין כדאיתך
  "ך  יביליפ ג"כ וסיס o)c למנעים ונפקדו nlutJc וזונקי מל- נמיס סגלו ctv] י"6ד9
 קלס  ס3פימ גסוץ ר"ל סנעיסו נתונ5י ונ"ל סו6. סט"ס גריס לכן לכ"ן ענינו ס"יןנוע

 qb סני' פ6יוו6 ונכ'י לפריס, (רע ועיק 1פד1יי1 ת"ל 5'ל ועדויי, סג6וור  לב8(פכ'ן.
 ונפמ'קת" י עוד -לסותענד יחזרו סל6 ר"ל וגו', ועדות ת"ל לגלוחם חוזרתכלי

 רנה
 1ג1'. לניע 531 ת"ל ג16לתס  יפר  היפציר לס[  ים ]גחל ostt כנ"י qbסגיי

 כ"ג. א ק ספ
 השביעי.בחרש

 דברך הי לשים )ב( הה"ד נ"ר(, כ"ג )ויקיא לחרש באהד השבקי בהורש)א(
נצב

 ותקונים,הערות
 ל'  למגייס  פפמלס  ירקת ססנס, לרקם סתורס קריינת סיי  סיביעי, נחדסל8(

,Jfipטס ננוור6 יעיין להדס, נפחד ססניעי נחדר קורין ססנס נרקם b'S 16"ספסיקת6 "ולס גסס, וס6לסיס סני  וגיוס  פזר  וס' רקבון מוס קורין יוני חר'ד"יכ*  רסליווי ע 
 סווסגס לעי ססלכס קנע מ"י, עי"נ תפלס ס' ג'ל סרו)נ'ס oa1 ( סעסנס דעת עפ-יגוסדס
 t7pP וס' 6' ניוט סקורין ulcP נוגסג וכתג 6ח'כ b)h  qtD1~nt  סיכיפיי 3מדסמקורין

וניט
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קנ השביעיבחדש
 היום זה ט( בתקיעתא דתניא )ו( כריב, ואתיא )ה( העולט, נבראבאלול ועשיים בחמשה )ד( אליעזר, ר' הני )ג( פיש(, קוייט )הה4ם בשמשנצב

 ותקונים.הערות

 ע:ידץן'י.)"י"הו'"ן',ן קק"ו'"')(יס:::,ו:וךנ:ש,יס'%ןןקת%',:הרען
 ינר'סיתנתדם

 ס
 כנחיי ' לידס

c7nS נפ'ונ"וו%סש5ס סכתונ 
 יק :ס [ךתן ספך"ך (סל

) 
 , פנחס 3פ' סג6וור סייעי,וכחדם

 ססניעי וכתדמ "ל סייעי ות3מדם , "נווד 3כ' ס"ווור וגו' סייעינחוס ליווי יסר56 3ני Sh ד3ר נותת5ח רנתי ונפסיקת"
 כתתי

 לסג"ון

 י:ג22ו :42 יסג "?דורכי י"' סי"ת ךשתנ"יצןבבג :* ;.ינשי:,;ן:י "("י.1"".י;"ן,4י":"ג.:ש בי;ש
 31wo בצקה b~Dte, נינתךןסבמפ:דיץ:::קך6יי

 5)תס וודקתי יס"'ילס
 5פמג , :קייטיסיסד053יתק1ת1 גי :42ם:7:3:ן ג צגל::'63תנע

 כ5 סייע.יכייי מזיי י"תי'"יע4 כסני, תפתיט
 סי3 יי6תיקי5סיי ספ1

נפסיע
 וו5ך פעם , דר"ס 3' ליום 'סך מסק5יר תר6ס וכן נו, 5ע51ס סתתת5ת דר"ס

o~)PI1" 1 "יל, otncJ עין, "ק יוי." ריי יון", 
 ו"יון.י

17WP ,oPe P'D1 

 4[יללענ"' יייסג,.ק5ן
 . ד'נ(,)'י[י

 v~f יון' ,ן' "ן )י(ק
 . ן

 סיע פיקיסס:tvJV , 25 ז סלי '5uh צו::ל:תךמ1ךשיג
lYD: כפסיקתת 

 יעיי, 2:'%ענש ןטצ:ן2ג123הב11ן:6ת4 '"י(עה:י יג!(%1שעוומיוצ4וךענ על , י , נחסרי 6וחר דג bw] י"6 ]ריס 3נוור5 ן:ולפס
 עכץרנת', תמ"

 -?י
 כדרג 1"ת'5 )ה( עולס. סרת סעס ע5 מס ספ' תם fip~, ייתן

 ר3 סעירה י):ס
,. 

 )ו(,יתיי"5נתגית"1יי3
 ית:י

 מרמש ין בג1ן::ץבי141יך"וזוקג':'ינןסותםת":מהך: מן ס"(:י 3י2תקיתיע"%:מ עגד:י,ן"(1:יעח,ג(:ןןי;7::נן:4):;י?:ןש4:: , כת3 מס 'חי"ר וסיפית ,ר'סן
 שם, וע, ריס 3יומ5ת: וכש , יט, תחלה סרס ים 1SSW h)vtho(1 כתש ע'5, כ"יריס
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 השבקניבחרש
 יעקב, לאלהי משמם הוא לישראל חוק כי , ראשון ליום זכרון מעשיךהדית

 , זכרון כתיב ובתקיעה לזכרונות, ,, שהוא לפיט
 ותקעתקל

 בחצוצרות

 המדינות ועל יום, לאותי זכרון אותו עושין ואנו עולם, בריית תתלת היה יוםבזה

 אומר, אתה נמצאת ולמות, להיים יפקמזכירם נו ובריותגיים,

 , 1 בחמישית ,' עפרו, כינס הי2רת,11שלישית במלאכי%ך
 הכניסו בשמינית , נשמה בו זרק בשביעית רגליו, על והעמידו גולם, עשאובששית

 שנכנסת ' י , לבניך סימן אתה איל , הקב"ה צ ברימוס )יא( ייצאעשרה
 ברין למני נכנן להיות בניך עתידין כך בדימוס, ויצאת רנה, ביום בדיןלפני

 D~lD ,נו."ןה:'ג;,נזגאש י'"(
Satnnn 

 ר~ר העולם, אומות שרי אלו נחמן ב"ר שמואל א"ר לד( י"ב(, 'כ"ח)בראשית

 ותקונים,הערות
 לפרס סי6, תעתיק rth-~ מוספת מתדינות ועל עד ווכ"ן ססו6, ולפי )ה( טס.131י"ר

 %:ספ6יבו,ן::ל:י,:גג ::נדגמן ::ב :דג ינתיץ ת"יעת"צן:קט
 llch1' (גץוג:ן :::דד צמג :ג יג22דל:;

 גוי
 יג :פ3גגו::י6תס ברם

 גי:ננ:עיס"יתיגיג:::סו::עילייס,ו::
 י:ננינן יצוגי% :ד

 (t?PCJe ג,3ג:6ט:א :יי) סטב:2'סגי:::ל:ן o~b שוי3י6:גטן:.,

 נרחתיס כסיום צ:זגל :: 5"ה'גמך:מי:'ע14:שם'זם

 :ש.ו::,ן::ש,ע,ןע:ו'נוי:.:.:':ן~.:.ן,חי;::והנן:ון
)~2

 סססי/ 3סס רכ יגר סימן סכסוך 31תמרת ח', מיתן 3רוקמ פ קת6ו

 ר'  ערך וסערוך  עכ"ל, סעותיס  ען פפיי  נריעומ פי'כתג
  נפסיעחי סניי

hnp1 

 סערס לסלפ ויסי  בססעי לעיל 63רתי סו)5ס וסורקת דוווס, לו נוחן ס' לעולסתויר

 טפי'ז:' (ש, ט%רני)ו
sffrp נוס 5פי לעד, וקתס 6ווח כלוען13דנרך שסגי

תי י "ם
 ל3

 יש ן
  ווסנולי לע4סומ סי,ז  וסרנריס , ע"כ 1PS ן"ס "נות ודגרך נתפלס קנעו לכך ,נרים

  ולמכן  סליילפי, כווו :'רעיס  6ס כי  פס 6יג)ס יטר6ל תחתגו סי-'1pnbc- :Ph : עב, תירךSb טס כ' סו6, טעות]3'(
 לסתי  לפען רב פפס

 נוונך ל"  (,קכי, 38,ר" סם סנהזס עס ,ך טי"13  רעוע-ויה(
 ק

 מ נ"ר, ו
hnotD~שון Gtri" ,3 ;שו 14ין "יה סו ש ויקו~SD השי יןטס נעו 4 רזתה 
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קנא השביעינחרש
 שבעין עולה בבל של שרו אבינו, ליעקב הקב"ה שרואה מלמר , נחמן ברשמואל

)מ"
 ואמר אבינו יעקב נתיירא שעה באותה , כמה יורע ולא עולה עולה איוםישל , ושמונים סאה )מז( יון ושל עווקין, ושתים המשים עולה טרי ושל , עווקין

 אהה אפי' כביכול , ישראל תחת אל הקב"ה א"ר , ירירה לזה אין שמאתאמר
 כוכבים בין ואם כנשר הגביה אם ההיד טורידו, אני משם אצלי יושב אותורואה
 הלבו ור' ברכיה ר' אטר )יז( ר'(, א' )עובריה ה' נאום אורירך משם קנךשים
 ליעקב הקב"ה שהראה מלמד )יט( מאיר, בש"ר יומינא בן שמעין ר' בן)יח(
 , ויורד עולה יון ושל , ויורד עולה מרי ושל ויורר, עולה בבל שי שרהאבינו,
 נתיירא שעה באותה עבה, אתה אף יעקב הקב"ה איל , ויורר עולה ארוםושל
 איל , ירידה לי יש אני אף , ירירה לאלו שיש שכשם תאמר ואמר אבינו,יעקב
 ולא האמין ולא לעולם, ירירה לך אין עולה אתה אס , ישראל רעתת אלהקביה
 דורש היה , מאיר בש"י יוסינא בן שמעון בש"ר )כ( הלבו ור' ברכיה ר' ,עלה
 שלא יעקב זה , לזב( ע"ח )ההלים בנפראוהיו האמינו ולא חטאו זאת בכל)כא(
 עכשיו , לעולם יורר הייה לא , וערית האמנת אלו הקב"ה איל , עלה ולאהאמין
 הזה, בעולם מלכייס בארבע משתעברין בניך יהיו , עלית ולא האמנתשלא
 נתיירא שעה באותה ובגולגליות, ובזמיות, ]כד( ובהוניות, )כג( בסמים,)כב(
 מושיעך הנני כי ישראל תחת אל ליה אמר לעולם, יכול הקב"ה למני אטייעקב
 מנליא )כו( (tav, שבקם מארץ זרעך ואת מבבל, י'(, * )ירמיה הפהוק)כה(

וסאספמיא

 ותקונים,הערות
 ויגל ונתגחווו6 13'"ר כ"ס , עווקיס )טו( כו'.6יפרכין

 ופדר""
 "קסס6רד ככ"י SJh טס,

 ערך סערוך דגרי מוזגו ונעלס וועל1ח, פי' סעני, לפי כתג נוי"ר וסולכ ע(יקיס,נטעות
 רי דני ]"נורי סו51רי ס"ס דעי סיכי , ע""[ נ"ט זג"ל נ'ח רז 33"3 ת"ל סכתנתויק,
 עכ"ן,  יעליס פי'  סויעינז, ל'3  עולס פרי ויל  Iolp11P ע' עולס 33ל טל  !רס  ס'ן,Gs1ts' ונפסיקת6 ]חסר ס' לעולס פ' סכסניס 6ל הזוור נו'"ר , חו1הין "רנעס לו ס6.ן כל ,ינקז[
 ננתר" כ' וזר לנודרם כיולחו ע"כ,  עוועים כתיב  רירן נלומסיוס  ס%ימפי כפ3רעש

 גס
 )?(  יטעים נתדרס תגרתי וכן כחג טס  ו3פ'כבוי,ר  !לי3יס,  סר!3"מ oc~1 , תווק'ס5סג'13
 631)ות סדרנות, פיי בגדו, רסוס קכ"6 רנו( ויגף ובילקוט 3רס3"ס, S,b sts( סלי13ח,ע"

 ון"וניס, k-bn )טז( b1SDn. ססו6 נלסון וסי' סורית, סי" חווקסתלס
 נתגתו,"

 ויגף
 נרכיס, 6'ר ]יו( ומתוניס. וגלתחסרס

 ת31"
 סי"נ ר))( וירתיס קכ"6, רצו 1יג6 נילקוט

 3ן"ר יוח6' נן ורה וענו ור' נרכיס 6"ר 13"ר '1ס')6, נן ר"מ גן )יה( מפסיקתך.נמס
 נילקוט גס וכיס עייר, 3!*ר יופיכן  נן ורש סלנו ור, נרכיס ר,  וכרעולי,5ינופירר  ורכיי גוייר, -3!"ר יוסילס  3ן  !%פון ור' קלנו נשר נרכיס 6"ר וע6 ונתגתווו6יוה
 נסס )כ( פס"ח. מץ ניר עיין כו', טסר"ס תלווי )יט( 6סיגס. סניי מס qbירוויס,
  Stlc  לפעי!מן זון יובליי  3ו  מיעון ר'  3!ס פס נס ונוי"ר יח, מערס עיין כו',ר"ח
  ונורר  בתערי,  !טוי כתו עוד תלת לסוסיך גריך  פתיו, זית 3כל לבא( תייר. ר'3!מ
 סניך וציון ערך נערוך וגס מפסיס. וכרכולי 6קספ6רד ונכ"' ירת'ס כלקוט 6נלויני,  ,ulpStJ יי5*, ויתנפו%* כי"ר כ"ס  %3מימ,  יבב(  לו. פפפ עור 5,ל לן  פתיו ירסיסוילעומ
 סעסיקח"נסס

 חיו)ית1ת פיסין עלינו )ונלנלין תנ"ר התנור סניה ג' פס ונערך , נפסין דר'ס
 ס"ג  סוף ופ'ס ס'גן פ"ר !3יעיפ  3יריילעי סיס  ס%5%ר  eb5n יכן וארנוגיוחןונולגליות
 ירתיס ונילקוט 6קס65רד נכ" כ"ס , ונסוניות )כג( לפס. ערך  עריך  ועיין  מוז,ופליוו
 ונופר כרעול' גג" לנכון וג"נור ובארנונית ונ"ל D'D ונטליתס ספסיקת6, נטססס

 ויג" וילקוטונתגקונו6
 טק31ג'ס נוס ש"ע"9צ כל"י ע" סנ)וספ' כת"צ סתלס ופ" קכ"6, ר))(

tc)h(תיון ערך נערוך יזונה ונותיוח, )כד( סעיר. לג'לטין שנוגס 16 הרופס לתת מעיר 
 גתת oh רפט פי6ס נירוסלוו' וכן , וע31ט גוס א(אף( 3ל" ופי' דר"ס, פסיקתהנטס
 ונרתוק )כה( . ווויונות סג" b~DO 331'ר ו סויתיות ויון ספיסין זון שסנורך סק3'ס גדקסככיסך
 ת33צ 6לי 163 רחוקם תארן כו)ד'6 כרחוק, ונטיעך סנס כי  !מ, ויזר  פירר!תננל,
 רתוקם יוצרן כוודא ס3י6 (ס SPI )נ331ל[ ומרתוק וזוסיעך וכגק, חסר ג(, ל"טנכעיס
 5ך סוסי סע"תר *ת טנא ג5" ערך סערוך ג,ספעי5, גליי 1ד( . ו)33ל "ליכצו
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 השביעיבחרש
 ושאנן טטדי, )שם(, ושקם מבבל' t(OW) יעקב ושב ומחברותיה,ומאטפמיא

 י"א(, שם )שם הגוים בכל כלה אעשה כי מאדום. , )שם( מחריר ואין , מיון ,)שם(
 בכר כלה אעשה כי אומר, הוא עליהן שרותיהן את מבלין שהן העולםאומוה
 כלה, אעשה לא אותך אוסר, הוא עליהן , שרוחיהן מכלין שאין ישראל )כז(הגוים
 בשבל , הזה בעולם ביימיין אני מיסיך , )שמ( אנקך לא ונקה למשפטויסרתיך

 1 לחדש באחר השביעי בהרש אימתי , הבא לעולם מעונותיךלנקותך
 בשעה ו'(, מ.ז )תהליםשופר בקי ה' בתרועה אלהים עלה פתח, לקיש ריש בשם נחמני בר יהירה)כח(

 שהקב'"
 כסא על ויושב )כס( עולה

 נומלין שישראל ובשעה בתרועה, אלהים %ה דכתיב עולה, הוא בדון )ל( ,ארין
 דכתיב רוחמים, כסא על ויושב , הדין מכסא עומד )לא( הקב"ה , ותוקעיןשופר
 מרת להן והופך )לג( , עליהם ומרחם , רחמים עליהם מחמלא , שופר בקי ה'~ב(

 : לחדש באחר השביעי בהרש אימתי דוחסים, למרה ,הדין
 אבהו ר' )לה( י"ו( פגם )תהלים תרועה יודעי העם אשרי , פתח יאשיה ר')לר(

 פתר''*

 ותקונים.הערות
 3ססל6

 ספסיקת"
 3תנחו))6 לפנתו וכ"ט 1'ג6, פ' סלו)דגו 3סס ob כי , וי"ר 3סס ול6

 tb1L1 b'SJ כן ונקוות וססרד", גרפת "פי' נגדו נרסס 1יג5 ונילקוטויגף,
 6רן סם סו"

 ותרגם ספ"ניען, סHispania 61 )"ספריך )פר6גקרחך( 1%1128( רוווית הסתגרפת
 סדותיסס, תכלין הין '~Sbl נכז( קלו. גד לולין ערך עיץ htn~Dh 3'( "' )ע31דיסספרד
 מחסנוהר

 6חר-סת6וור וזונק סיע ר)ו( 'רסיס 31'לקוט סדך, פקת תכלס 5" כיור""
 ידרוסו hS "ואך סכחוך וו"ס3'ך כל 6תר )ו"))רס(ס

 וופסק" וסו"
 p'Dn וסגיון דנתנו,

 .שכ"י , 3' סערס לוועלס סעירות' כנר 3"נ, יסורס )כח( (ס. על גס תוסבלנעלס
 3ס"ר 3"נ 'סורס סיס, "ח פקד, וס' סרסת ותתתע מפסק", סתתלת -b'k פסכריגולי
 דסו3ס, פסקך 63תנע 31יונע לתק1))1 קץ 'ג" כס ועד כו'; נתרועס "לסיס k-5P פתחלוי

 סיסוסיו")ור
 ו311"

 נעקוט גס ספם'קת6, 3סס -תר)ו.ס רוו( 11Wb 31'לקוט סס, 13'"ר
 3סס מכ תאג"ד, רוון D'Sk-n כילקוט ל3י ומתחלתו ספס'קת", נמס תספ"3 רינןפנתם

 תו)דרם ספסיקתocJ ,6 סוס סת"וור סניך ר' ס'תן ר'ס ס' סרוקת גס ,סססיקת6

 סווכוון סו" כך סססיקמ, נסס וט מסלעל חס נלקיט עיין נ"ל"ס 6:,
 ס"לס מתלות , עולס סו6 נדין סדין כס" על ויוסג נכת( עכ"ל. כ6ן קנת ווווטעסכ6ן

nt~DPסוועת,ק מספליט 6קספ6רד נכ"י k~51PW 610 ר"ל עולס, סו6 נעין )ל( . לעילם 
 נעלס מפיוט מסד ועי( דין, סו6 "לסיס ססס כי סדין, נוודת לספוט סכסך SPעולס
 עוווד נלא( נתרועס. עלותנדין

 כו' נסכון תפן לר"מ, מפייטן ימן ע'( , סדין ונכס"
 סדיןלרתוויס צדת כ))עסיךותספך יערס נוי 6סר וגפ'וט , יו רחתיס נמל לסייר דיןכס6
 ס'ד יתרו פ' ונווכילת6 1 סרתתיס נודת סו" ס' ר"ל סופר, כקול ס' )לב( נידחך. כןכן
 יפס IWD ים מוסר סנ")ור ווקום כל נכתוניס יפס סיחן (ס סרי סטופר קול וימיפ'

 גומד ע"( , נודס"ך למן וסופך )לנ( . חוסר נק1ל ס' נחרועס "לסיס עלס סג"וורליסר"ל
 ל(כותס סו" לימר"ל חוק תלך תרועת יום סו6 (כרון וכן , זולך נרח)ויס סיום S~bספ'וט
 סרוו"ס 3פ" ע"ר ,וגלך

 עוד והרו סס וווט מילקוט, סתו3"ס ספסיקת6 "ת הני"
,hnlPipJנוחג" ל" כי חדו, סול טעות קי"ט תסליס וכילקוט 

 יען 6ך נתגחוו)", (ס
 וותגתתו6, ססו6 (ס לפני "סר "תר ווסתן על תתע"(, רת( סס חסליס נילקוטנרסס
 פית רנתי תססיקת6 סו6 ס(ס סמ"רר D51h , (ס על גס וווסנ ססגיון (t~UPW סו"חס3
bcD9לתדר, נ"תד סס3יעי נחדר str1 6נר חנחות6 ר פחח כך מס, רנתי ספסיקת 
 לעולס סעולוויס רנון דוד לו 6)ור , ס' לע"ס מוסו , נתריס גג3 דגרך סי לעולס36";
 סעס אפי' לעיווד יכולים סייגו ל6 כך "ילולי רתוויס, ונודת hSh נדין עלינו נ6 6תס6ין
 רח)ויס sc הדס נאוחה טעו, 5תס נגוס ס'4 6ל6 כאן כחין "ין 6לסיס oslus ,6תת
 ר' )לה( יסוסע. רי נו"ר יתסיס, רי )לר( וכף. ומגון רקוס Sh סי סי קג6וור3ס',
 ב"ר .סגו 536 ן ופנחס אזוור וני5קוט כרוזתי ככ"י חסר יס5כון, פגיך עד תכהןאנסו,

ובילקוט
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קבכ השביעיבחרש
 הקב"ה מה , השנה - את 16בר נכנסים שהיו זקנים בחמשה )לו( קראפתר
nw~pמעלה של סנקלימי1 )לז( מניח , 
 ויוי מעלה, של סנקלשין מניח ח'(, שם נשם רבה קדושים במוי נערץ אלבו

 אנו י"ו( שם )תרקים 1 דרינק פניך באור ה' דוף'ד ,בריכה
 ק

 לרייע, יורעים אינם העולם אומות וכי )דם( , יגו( פרט )תהלים הרועה יורעיהעב אשרי כתיב
אומר
( ) 9 

 ע דקם
 , תרועה 1

 ק
 בוראם את לפתוח שיודעים . הע4 אשרי

 : לחרש באחר השביעי בת-ש אימתי ,בהרועה

 ותקונים.הערות
 ונ"ל תדרם  נגדו ותניון תת"ת דת( 31D'Sk~n'לקוט

 פסיקת"
 (קגיס נחוומס נלו( ויר. 15

 ססנס( נענור צי"ל , נפקוס סעו),ד'ם ו5סר'סס ,פיח
 ז

 5[רי סג"תר '

 נןןנ:%שעם נ14יט4ה1:%שז
 פי' והן בינובה, l~rns, , פ'5 בהי: דיי(ל:ןד ך:ביעןך D'1PS ידי3תסר

 %::;:יב22 געב::ן:: שך "דך1 י' פייר 3"ייצבם-":7:::
othlr3351"ד לניסת*ד 

 ק
 מס כרת ו3פדר"6 כו', (קנים 3י' למתועד ותנין כו,

 עצור סנסדרין ריס ונוומ)ס . ש"כ _5h נעדת נננ 5לס;ס סיתר נסתרס ר'5 ,תענרין
 וניוורין ונותנין גוס"ין ונתווסס , יותת'לין בסלבס "ותר רס3"ג ; ר"וו ירי נסלססססנס

 in~lhcn ב3 ךן; רו::י'ך:ך:ט ע"3,:ךז4:4ג דין; נהר: ועש3:ע

 כך כל יען תכ"ז מסרת, lhSn1~ , )למ( פ"נ. סערם "' פסק" ~nhr סחלס נקרתיוכנר

o)'h~lh'סוס וסת"וור כו', "יגן 15"ס וכ' , כו' לסרי פתח ירסיס ר' כרווולי1 נכויי כו 

ת31"
 3סס נרוקת כן

 ספסיקת"
 "קסס"רד ונכ" , ע"כ 3סס סתוקעיס (D'S וויני ותפרס ,

 כתם ,כרמילי2לפירי2'תסרס
 כו' קקיעוס

 ק
 תרוו.ת 'ר)ו( 31'לקוטוור סלפורנסי!

 ורונערון סונוח, בעגות ,קיטרג סולפיריס tupln "לו פג"ט 331'יר2ח,
 )ס" ס" ~עצ)ר

 ט(,
 ק

 תגיגרות ענין , ט' ספרפיות כו' נוקיעוס ט' קרנות
 מתוספי כתג סווס,)וע'(וסופרות

 פ-

 וחנוגרות קרנות דעשאשק, "מ001"6 ורוני 3ל"'

 וכ3)ועסרוך סלפי:ש! בערןריערור
 :רטז ס:5ייי"ל עררנסל3תק

 ל 5יכס וונלת

 עכסך שץ("גנס 3ל" [וסתרועס סתנונרס נקרץ כן סח כח3 ע"כ. נוס,3ק
 510 פס מערוך h'3k-Cוסוו5וור

 כפחיתת"
 פתח דסיכ)ן ר"י ד'ס כ'ס, כח'חס רצחי ד6יכס

 ג:י:ן:ג:טי:הםתג,ב:ע:~י:יםבבעת2ך ":צן:גץ
 %'ל , סס53חי סווקווווח 3כל וכסלכס כחמס 5ינס סדת סתלס ס"לס, נונויםש
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 השביעיבחרש
 למעלה היים אורה פתח, ירפיה בשיר ברכיה ר')מא(

 משאול סור למען למשכי
 ודרך דכתיב , יסורין אלא )מב( חיים אורח אין , כער( מ"ו נמשלימטה

 למצותיה מסתכל שהוא למי , במשכיל למעלה כ"ג(', 1' )שם מוסר הוכחותחיים
 , ע"ב( ע"נ )ויקרא שיך פאת תכלה לא הענין מן למעלה כתיב טה )מג( , הורהשל

 : קמייתא דכוותא קימעה שאר )מד( . שרותיהן את מכלין שהן העקםאוטות
 ובי , ר'( פ"א )ההלים חננו ליום בכסא שופר בחדש תקעו פתח ברכיה ר')מה(

כל

 ותקונים,הערות

 ,סלפינגס
 י"ס ס'6 וון)וור יו"ט נסדרר למעיר וש 0ס63ת', כווו כיתי חנונרס 4סי"

 מתפרן ים וכתן , כו' ידים ספק 5סס י0 6ו"ס וסלק ctcb1 6"ר יוסר, יחדןתקעו
 o51h נידו, עלתס ,hS , יך'ס ספק סגולות לפרס 0ס ונןקק חקיפס, 'דם 6ו'סוסלק
pnb30ל)ו, )ופסיקת6 סו6 כו', "טר' ד"6 0"חריו סת6)ור וגס 0ס סנו6)ור כל וזקור 
 סדעטיס, תעחיקיס ע"' ס)ולס נ0תנ0ס וכח"כ , פס לפניט כווו סלסידיס נתחלם כתיגוסיס

 פסקת לעל כסערותי תס ועיין סלפענס, לתקן oc נס ~ריך ידים, ספק לטת'סוכפרדס
 מלקט וו0נולי נונעיס ודנריו ע"11 סיתן יופר ענין רנתי 3תנ'6 ורציתי . פ"ט מערס6'
 כרני קל1נ')וום ראגו לפג' וגח"ל ווג6ת' ת"ל: וכתג רג"3 סיוון סע0ירית ערוגסכ"י,
 31יכ, נר'ס 13 לתקוע וגסו ע( sc קרן ("ל, ווריגוס 3ר ענן ולרני רוזיי וזעיר30ת6י
 סץונחר גון ווונוס 13 חוקעין וצין סעגל, ווע0ס DICW פרס וופל תון כפר קרן כלוס0י3ו
 "נוסו כר' 6'ל סלנתופר

 נפסיקת"
 , תריעס ,tpTI כעס אסך' פתח t-1cht ר' דר'ס,

 ע"ר, כו' לסם י0 סלפ'ננס וכתם נוקייגוס וכנוס קרנות כוום למריע יודעים תיגס161"ס
 ונופרך סלפינגס, כתקנתי כתו "נטגס סג'רם' עס 0לפנילו ספסיקת6 ואוזר כל0ס3י6
 6מסו "כר' סגולות סנר"ס כפי כ' תעיר נ(ס ונרי וווך' ו0יפרוח, תגונרות עג'ן פי0ס

 סט "נוסו ר' 003 נוונת גוונך ל6 כי לטן סחר וקין וותונרות, מן דר"ס"נפסיקח6
 ניגיסן נותנרח כל 6ין נ"תח %6ס ס60לס, על תכונס "ינו '06יס ר' ולסנור3פסיקח6,

1Pb1ט"( ר"ה נגלי לעס וכוונתם סענין, מפסיק "נוסו כר' סנולוח tb~u נוסו 6,ר" 
 לכס 0"(כור כדי 6יל סל נתופר לפגי תקעו סקנדל עוור S'h סל .נתופר תוקע'ןלוום

 , עגתו נסני וו"וור דר"ס' ,נפסיק,6 (ס וותחע ובת"כ , כו' 6נרסס גן 'נתקעקידת
 נרכיס ר' עד lhJW ירסיס, נ"ר נרכיס ר' )מא( פתח. יקריס ר' 6"ל לווט6,ותוסג
 ונילקיט ו3וי"ר 6קסע6רך נכ"י יסגו 6נל פנחס, ונילקוט כרמולי נכ'י חסר תקעו,פתק
 6ל" )מב( טס.חווור

 נחסר, וסר"0ון חייט, P11h סנוקרת על סגי דרור סוא (ס יסורין,
 ד"6 '"ח(, נ' )יובלי 3ס לתח(יקיס b'o אייס ען כמד"ק תורס, 6ל6 ת"ס תורע 6יןוכג'ל
 "דרות 'ן "ניר ומילקוט 0סן ונורר אקספ"רד 3כ"' 6100 כתו יסורין "ל6 חייס אורח"'ן

 אורת פ' תתקג"ג, רוו( חסלי 'לקוט ועיין ים, חסר סטני דרות 6ך פס, מחסרסר06ון
 ווסרייס,

 0סנ"
ocJ 3ט"ר נרכיס ר' סם, נ"ל 3רכיס, נ0"ר ירסיס ר' 31תקוס_ 3"ר 

 טסו" ווי לוו0כיל, להעלס חווור, כוון דורס להעלס, כתע ונס )מג(ירסיס.
 ונסתכל

 lpncn1 סדך, פ6ח תכלס ל6 סתקר6 0סו6 ססניעי נחים לסגי להעלס 0כחנ נוסעל
 ס6ר )מר( תטס. ו)60ול 'סורו לודען ססניעי 3חדס סק3"ס (וכר תכלס, ל6 זוגות (ס,לפי

 סמ"ר ר"ל קדתיית"" דכמח6 פתת6 "0"ר פס ג"וור 6קספ"רד נכ"י וכן כו',קיטעם
 k-Srn5 0673 0נ6וור כוווסו6

 הכלין 0סן k-th יכלל לקנר, רנס וסתעת'ק מפסק"
 6תטדותיסס תכלין 60ין 'טר6ל מגויס, 3כל כלס 6עסס כי 16))ר סו" ךעליסס 0דותיסן6ח

 "גי כייסרך t~p)b ל* מקס לוו0פט ויסרתיך כלס oc~h ל6 161חך 6ווור סו"עליסס
 ו3עקוט ס0ניע'[ נמדר 1"'ו)תי לעוס"נ נועונות'ד לגקוחך נ0ניל ס(ס נעולםניסורים

~1Wh
 ססנ"ח', ס)ו6תר סוד עד ולכלין 0סן או"ם זון חסר ונוי"ר נווקוווו, סס כולו יחנו

 אתור ונילקוט 0ס נוי'ר , פתת גרכיס רי )מה( . למעלס נו"SP 0 עגתו סתעתיק סווךכי
 נסס ססופנקס

  מפסיקת"
 סס מניין ונטעות חתל"", רוו( תסלם ונילקיט

 רנתי פסיקת"
 תפלח סדר 63נידרסס וווונא , מעיירי ענין סחקיעות נטעתי סבת ספסיקת6 ג"כסניף ג116 סעדיס ורניגו ספסיקת6, 003 ר' סיוון ר"ס ס' נרוקח תונא נס פסיקתא.נווקוס
 נרכיס ר' ~hnr'D 1"))רען ונ"ל סחקיעות לפכ' ני,ח(וריס ג"כ 1נ7כס ס"ק( פ'7 )יצר"ס

פקק

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



קנג השנחינתוש
 ליום אלא נכסיו, אינן החרשים כל )מו( בכסא, אלא חרש אינן ההרששבל

 ונכסה הרש אלא עפץ, בפני חנו הנ ויש )מז( נכסה הרש נימן והלאחנינו,
 ותשבוק תשרי שם על )מה( תשרי תשרי, זה , ואיזה יומו, בו והגו חג לוויש

 : השביעי בחרש אימתי אובינו,כל
 ישראל קרוש גאלך ה' אמר כה פתח, חנינא בר המא ר' בשם לוי ר')מם(

)

) 

 ממקיר )נ( , מלמרך מהו , י"ז( מ"ח )ישעיה להועיל מלמדך אלהיך ה' אני
 )נב( פרתא, חרא ממקיר רהוט מסאסא )נא( ררוין כטהלך

I'w~bd 

 נקראו שמות
 מורה שהוא מררע , לחרוש לפרה מלמר שהוא , מלמד , דרבן מרדע מלמרלו,
 דרבן עושה ארם הקב"ה אמר , לפרה בינה מורה )ע( שהוא , דרבן , בפרהדעה

לפרתו

 ותקונים.הערות
 סופר נחס תקעו rffu h~u ניגס 3ן,ס נכמין, "ינן סתדסיס וכל נטו( ע"ס. כו'פתח
 טסתדס ד"ס ופירן"י ר"מ, (ס "וכר סוי נו ונתכסס ססחדס חג "'(סו כניני ל'וסנכסח
 וערנית )ו(רת, ליורני סכרית o~h hSh לכל (ph1 ט6ינס נו נתכסס ססל3גס 3ו,מתכסס
 6ו))ר סוי סימר", תתכסס טעות וקרטע עטריס ע"נ( כ' נר"ס כד16)ר תערגליורני
 ע'ם ע"כ לוקוס, נכל וגרבת נתקנת מלננס נת)ול6ס כנר ~uel ת"ר ך66 ר"ס,(ס

 פכ"ט, ודוייר סנדרה ))6))ר סניך סרח ע"נ ח' ר"ס ותוס' 6י(סו, ד"סנתיס'
 וסו"

 ג"כ
 ד'ס ע'6 ת' עירונין 3תוס' 1)6311 6', תדם ערך ערוך עיין טלפנינו, ספסיקת6וו6תר
 טס גוסס ידי עיין עגליו, נסני תג לו וים נוי"ר עזתו, נפני חגו , תג וט )0ז((כרון.
 נערוך תונף , תתרי ע"ס )מת( נכונס. יותר טס תסניף וסנירס6 , נ' כס ערך ערוךוע"ן
 3"מדרסס וכן מפסיקת", 3סס ג"כ ר' סיתן 31רוקח דריס, 3סס-סעסיקת6 תטריער3
 ?IIO ופסס סתור ונילקוט 13י'ר חווט, 3ס"ר לוי ר' למם( מס. ר'סתעלת

 ככ"י 6נל
 "תור ננקוט "גל טי"ר, מס לך, חסקיד )נ( תעסיכס. חדסו נחרט עד תכוון חסרכרתולי
 תסקיר, ערך 31ערן נרי"ט, ייסקר סג" תספיג, רוו( ופנחס תרסיס,רת(

 ס3'"
 וז"ל

 hDhDn כסדין לך תפקדך tpl~s וולוודך דר'ס[, פסקך ]ג'ל פסקות 31ר"ט "ווור,13י'ר
 פסקות נרים סס סכתנ מס"ס" לערך כוונתו עכ"ל, ספרק 3ר6ם פירנו 3חורת6,דנוסקיד
 כווו 3דל"ת )וסקד , ס(ס נערך סו)קותות 33' לתקן וגריך עכ"ל, מסרס 6ח טוונסנפי פרח" לסדין תסקר ווס"ס6 סדין כגון לך ייסקר לסוע(ל, כלעדך -ו)ס דר"ס[ פסקך]נ"ל
 וין  לרייס,  3סמ כחור  (nlbnDI ס כתג, )וסקיד נערך ומתוספי )וסקיד, נערךטסני6
)רקד. פ' י"ד "' "יכס נרם" ו))נ"תי עכל, יאכוף ייסקר 6לסיה ]ס' נר'ס 'ח כנרדתסקר סיכם" סי(, חי )דנריס וגו' ננו 5ת 6ק ייסר כקמר כי טלפנינו[ י3"ע ]סא ות"'גריתם,

 טל גרתי 31לסון 3))קר6, דתיון (1 "יןלת'נס חיל, סכתנ פסעי ע%
 קורין פסיקם"

 וסרד"ק כסקר, ליללת רחם סס3י"ו תעריכו כלרקס ו)סקד6, נ"ל , עכ"ל וכסקרךלדרכן
 למועיל תלותך ]פכ"ט[ ונוי"ר )תתגר, "1 גקסר ווקותו, לפי ענינו כתג רקדנטרסיוסרס
כנק. הסתלפך כווו לסגסיגך תוריד עניך פסיס כלו)ו' ,  לתורתך ד)וסקיד ))סס6 כסדין לךו)סקןג6

 ונדיץ 3סקד6 כל53 ר"ל, וורנרי רייס סניי ג'ל ס6י ורגעו לסנסיגס, חנ)יר'3פרס
 נסרכ" כלנ" נירס נ' סקר ערך מערוך נעג וסרבנסרכה, ונדי" תקיר" כל3" סג" סס ולפגעו ש'6 כ'נ ננ'ק 5ו" ס(ס ס))16)ר , עכ"לנסיכך

 tnPIS1 . ע"ס 3סיקי6 וגדיה
 נודדות וול1ת לחטעים וכווגחו sUt~ ס6י ור3ינ1 מבקוס ("ל, סעריס ור3'גו 3רד"ק,5'ל
 )וס6ס6, )נא( דגר. פטר נתחגרתי וזנרתיח(ס o~u. נקות סס סג" וכן נהון, סעד'ילר'
 וטלסס )נב( יסרס. נדרך מפרס 6ת סתנסיג סדר3ן 6100 (ס ערך סערוך כת"ספ"

 3ירוםל)וי ס(ס, סוו6תר תשחי נס דר"ס, פסיקתה 3טס תלווד ערך נערוך 63111טתוח,
 פ"נ רנח' פסיקתה יעיין 1 כדר3וגוח חכ))יס דגרי פ' קמ"ר 31חדרס , ס*6 פי'סנסדרין
b~D9תריע, "ותו קרקס סו)סנס פיד, 3))'ר ונ))ןרם גסיה, ססתיני גיוס 

 ומתקר"
 קורה

 י"ג )סס סדרכן ולסטיב וכן לי6(, ג' )סופטיס סנקר נוולווד דכתינ , ווולווד דרבן"ותו
 ינדיר ונ"ל , oc מילקוט 13"ר כ"ס , לפרס ניגס וגורס )נג( . ע"ס כוי )תן 6"רכ"6(,
 "קספ"רד, בכ"י h)~c כווו נפרס,ניגס

 וכפסיקת"
 דורס כי טס נוו"ר וכפרס רנתי,

 דיעס, תורס ערדע סדורם כונו7ר-3ן
 31ערי

 לפרס, כינס ג"פ לפרס, נינו כתדיר סס
 ונירוקל))'89
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 השביעיבחדש

 שנקש אנ יאב' אג'ו, 1,ר,פ)ן י שתה ב,ך .בן ה)עא, בי המאבשיי

 צויי%המבקשוהמה:צליכ1גינפ1נ
 ימי

 ב תהיושכין ה, ן פ
 ן הי בי4 י': )י"קקא( :בבהם ;:" ""י 5,אב,:'י:1 וי , אחד ))הי

 ,_ יעקב אבינו זה שם(, )ויקרא קודש מקרא וגז כיב נבראשית בקרניובמצך

 וגף, איש בני כזב ארם הלבני אך פתח, לוי בשיר מריא' בר ננז( הייאר'

צ ארם, מב;,אך  " ה א  4 %  ל % 
המה

 ותקונים,הערות

"
tnsc1 

h31W ויק( י' סגין OC3 .;יגהק )וזל" נין, נס יק )'ק,;,ס, ,;ה 
11h)Dpbעלקוט DP)~ קתל'ז ס0 סע":ט ייקייג14'נ"3 תספגי ריב' 

"553' 
 ,DIPSUI 'יג;

 תתורת '3נ1"1 י'"1ל1טסן ידל ' 3'נ1ניס נטעים:"קת"
 סי"תג'סי3עי-יי

 (~otJIs עיך

 rhבפ בשק ו4י;י,:י,קח ו"וו:ום~ל:ד:ש"::4:,ב ועל , נערכ' ע', , נקילוגיס לפנינו 5סר תחת דקליקוס :"רל ינעל
 1mb1k-~tססי5, ' ' ק ל ל

 1על3ססמס'%
tnfh1 

 ק"ן ps(t ,,ון ישק ,)ן י, :גפו וגי: "S'rthuk:%,;:ןוב

 "קד *)נה( . ו)סער.ך ספל זלקח "3וק%עכ"ל %3 ונלין פ" דיקליקוס ומיש  כידוע,:לקט

 3נדקח סתוכש ו גלה,'ס ועתך 3 ש1:"2גתד'%"%ל%נגן:31ב:1

 '1Wb :'4סו :1' י לגן ;י)ו':'ו",' ,ן ך "ע נ "י"'4"5;%'י

 רג' דרס 'ג:פעו',?  3גי עך תבבדןלקיטיגנ'ךו4זשלנע
 3ןק

 ר'עחיי5 ע"כ,סנ"ל ש

 כו', לעלזת ג5זכיס מן'5 גדפה))5:":גיס:ונצע,3בף%:ק:"
 ל , ס"נ פ"סנינם "ונס נרטן כסס נעודר"ל

 ::;',,גה:: מ מ:ילבה::י;;::,:ן":.:ן(ן;::יג,;,
D51bבג:2שבן :: ביי  ב11צגבי.:ביז: ברם ג:י:ךיץת:4מהען'ג 

 דבק ' b~P ן3זןגן:ס1(4 ימר:ת:םנ31נפם"מ כ':גלו:נ 31סעיס:[ןססבג
נק'ע

 כסני"
 סתירת ג"כ פקסס , ע"3 "ת ))"ק 33ל' וע", , ס)ודרס ))ת))ר 3))"(ניס על

דגרי
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קנך השביעיבחדש
 ן אימותיה, ממעי הבל l~t1WY שהן ער מריא בר הייא א"ר )ומם(, יהר מהבלהטה
 הוא כרי , בעוה"ז tiW1y שישראל וכזבים הבלים כל ]נחמן[ איר )מ( יהר,הם

 , מאזנים שמזלו בחרש , להם מהכפר במאזנים לעלות, במאזנים ת"ו(,י"ר )יהושע הוא בענקים הנרול האדם כסא( טעם ומה כולם, את לכפר אברהםאבינו
 . תשרי זהואיזה

 שופר, )סג( מעשיכם. הדשו , בחדש ד'(, פ,א לתהלים שופר בהרש ותקען)סב(
 אף לקני, טעשיכם שפרתם אם )מב( הקביה אמר מעשיכם,שפרו

 מדת לכם והופך אתכם, ומרחם רהמים, כסא % ויושב דין, מכסא עומראני
 ? השביעי בחדש אימתי הרחמים למרתהדין

 כפור בתוכו, שופר במצות, משובע )מה( שהוא בהרש השביעי, בחרשד"א
 ! בתוכו וערבה לולב בתוכו, סנהבתוכו,

 בתוכו, גיתות בתוכו, גרנות סכל, משובע )סו( שהוא הרש , השביעי בחדשר"א
 ! בתוכו מגרים מיניכל
 הקב"ה נשבע שבו , דשבועתא ירחא ליה קני הוה ברכיה רי השביעי, בתישר"א

 מה "ו(, כיב לבראשית ה' נאום נשבעתי בי ויאמר ההיד אבינו,לאברהם
 גלוין העולמים, רבון ,הקב.',ק לפני אברהם אמר , יוחנן בשזר , רבא ביבא ר' )סו( הוו, לשבועה היהצורך

 בנך את נא קח , לי שאמרת בשעה לפניך וידוע
שם

 ותקונים.הערות
 ו1)דרט 5קספ5רד, כ"י ע"פ מוספתי נתתן נולת גתתן, 6'ר )מ( . 6סדדי Sb~ncינר'
 3סס חיי" 6"ר , vh גגי כ(3 "דם 3)י סגל "ך כתיג סט"( כיו"ר נעדרם ורזייתי , ocוז"ר
 סק3"ס oos תוחל לעלות, נוו6(ניס ססנס יווות כל עובין טיסר"ל סנליס ~ל לף,ר'

 סאים )סא( . ע"כ 5תכס לטסר עליכס 'כפר ס(ס גיוס כי תסר' נתדר ע5(כיסנשל
 סגיול ס6ךס לוי 5"ר oc13h, טל שכוחו ס6דס "ת פיך, נ"ר עין נענק'ס,סנדול
 שונרת חמאס נכונר סכתנת' תם ורקס ע"5, )"ס נ"נ תוס' וערן , שנרסס (סנעגקיס
 נענקיס סגדך ס"דס ס"ט, פ'"6 סופרים נתס' סינוור על מסעירותי תס nup, 5דרנסנס

 תקעו )סב( ע"פ. , כו' מלסיס ו6רנעס טנעיס כגגי קותתו נונס מסיס "נינו 5נרסס(ס
 נסתך ונוי"ר ס(ס, מפסוק על דרגתו טפתה נרכיס ר' תאתר Sb לתעלם תוסגנחים,
 סין סי סיקור 3תנורת תונף ס(ס וסת6תר סגכון וסוף , 3רכיס ר' לדרס לתעלס(ס

 תגינו וכן סם ת"צ 6ך ,ריס
 כסכילתי

 ספרו סופר )סג( בפסיקתא. ונ"ל סו6, טיס
 וע"פ פ"6, ו)(ווור מ11 טו"ט ונדרס עייןתעטיכס,

 סססיקח"
 ספרו לר"מ מפייטן יסד

 )עמס "גי סרי חסר פס , לסגי )ועסיכס ספרתס oh )סד( תופר. ל6 ונריחתעסיכס
 סקליר יסד (ס ועל , תתרת מסתת פ"6, ת(תור סוד 3ט1'ט ועיין מילקוט, ונוי"ר6קספ"רד בכ"י ססו6 כויו כו', 6)י qh 3;1, ותוגי5 3;ו הכגיס ס(ס סטופר נוס ס(ס, כסופרלכס
 3(1 תכניס וכנוו סופר חיל בקול לאחזו ירון ונדק ילקו, 31דין יעלזו סוד ו6ס דעי,616

ותוני"
 סוכם, כפור, סופר, תנות, ט3ע 13 טיט כניעי דורס נמסת, ונמונע )סה( 3;1.
 כאן 5ין (ס לול" כי ט63ל3;  תירס גר'  ל"צ  וערנס, ולולנ  ונזעום , ט63ל3 תעיסו"רנע
 ק)ו"ו סיוון סו51ור 131וגורת תנוט,רק

 ס3'"
 5ל6 ט31ע תקרי Sb נתחות צונע סוו6י)ר

 ע6)ור סניף ולק"ת וסנ)תס, וחנינס וס1כס ס3לול3 תעיס ד' טנתג, יונות ;' "לו ,סלע
 נתכילת" כי פסיקתא, ולל סוD'U1 6 , סוועילת5 נמס טלפנעוסססיקת6

 נעג6 ל5
~mhn 131י'ר , סע"לית 3סי"ן נכתב כאלו מניעי דורס נכל, עס31ע )סו( 3(ס. סס"ריך ועיטת(ס 

 התניעי 3תדס ד'" סס סו6 וכן יחד, ס(ס ומדרוס (ס טכסני מדרוס סת5))ריסן סנ'נתער13
 כתוכו, וערנס לולס נתוכו סוכס נתוכו כפור נתוכו נרכוח נתוכו גתות , נכל עסונעססו5
 סס טסו" וכווו , מלפניו גתות "ל סגלות נרלות ג"פ כרכות נתקוס לתקן 1ג"לע"כ.

 נס 636, 3ר ניני ר' 13'"ר 36ל לזוור, בילקוט כ"ס 537, 1'53 ר' )סנןבפסיקתך.
 מסנט עתון, 3ס"ר 636 נעי ר' סגי' וטס סיר, פ"3 תעניוו נירוטלתי ס(ס סיו5ו)רי)ג5תי
 סס3'עי, 3חןן פסקך רנתי 31פסיקת6 ."ניר, יוחנן ר' סגי' טס 5ך פנ"ו, 3"רנתדרם
hsnרת( 1'ר6 'לקוט ועיין '1ת)ן, ר' 1ג"ל סו5, וט"ס 'רוויס', ר' 3טס ס(ס סע"תר bap 
 תסה0 טס וסלטון מסיתתך, נגדו ותגרן נסופר לפגי  פלעעין עסו עד 36רסס 35רססד'ס

תקר
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 השביעיבחרש
 לי, אסית אתמול , לך לאמר בלבי היה מה , להשיבך בלבי שהיה ב'(, שם)שם
 בנך את נא קח , לי אומר אתה ועכשיו י"ב(, כ"א )שם זרע לך יקדא ביצחקכי
 , השיבותיך ולא יצרי את וכבשתי )סח( , להשיבך בלבי שהיה כשם אלא ,תו'
 תהא , רעים ומעשים עבירות לירי באים יצחק של בניו שיהיו בשעה כך)סם(
 ותהפוך עליהם, ותרחם רחמים, עליהם ורצעסלא , אביהם יצרנן עקדת להםנזכר

 : השביעי בחרש איתתי רחמים, למרת הדין מדתלהם
 הקב"ה שהראה מלסד נע( יורן איר י"ג(, כ"כ )שם וגו' עיניו את אברהםר'ן2א

 זה, בחודש ונסבך זה, מחורש )עא( נימש האיל את אבינו,לאבררם
 וסופן , בצרוח ונסבכין בעונות נאהזין להיות בניך עתירין כך לאברהם הקב"האמר

 אלהים וה' חצו כברק ויצא יראה עלירם וה' שנאמר , איל של בקרניולהיגאל
 לאברהם רקבנה שבראה מלמר חנינא א"ר )עב( , י"ר( מ' )זכריה וגו' יהקעבשופר
 אברהמן דגלניה א'ל , אחר בחדש ונסכך , זה מחדש נומש %( העיל אתאבינו
 ממלכו, ונמשכין במלכיות, ונמבכין באומות, נאהזין להיות בניך עתיריןכך

 של בקרניו להיגאל וסופן )ער( לאדום, ומיון , ליון וממדי , למרי מבבל ,למלכות
 : תו'  יראה עליהם  וה' הה"דאיל'

 שסים, ושמי שמים, )עו( חביב, השביעי לשעלה הביבין, השביעים כל)עה(
 )תהלים בערבות ירוכב סולו )עז( , וערבות , ומעון זבול, שחקים, ,רקיע

ס"ה

 ותקונים.הערות
 'גרי, 6ת וכנסחי )סח( כ"ט. ווותור סויט נוודרס סוס סוו"תר )נוג6 וכן , פס ס61תקטר

 וקני וכחרס, כקלס עגתי עמיתי 6ל6 מס, רנתינפסיקת6
 ל6 וכקלס Pncb ל6 כחרם'

 נג'ז .טיסיו נסעם כך )סם( . סוס סכת31 נוונה נאר וכן י'ד(, ל"ת נתסל'ס פיויפתח
 נכגסיס ינתק סל דניו סיסת סנסעס הלסי ס' וולפגיך רנון יס' כך סס, נירוטל))י , 'נחקסל
 ס' סגיגורי6, עליסס כלנוד תס6 6תס סניגוריה, עליסס ילכד ווי o~s והין נרעלידי

 ונפס'קתUP 6(, רמנויס Ok-1SP 1)וחנול6 "ניסם, rP5t טל עקידתו לסס ג(כר 6תיר6ס,
 קטינוריס כנוס לסס ים מפילו (ס, רוס לסגיך גידתיס יגחק % גניו כסיסיו סס,רנתי

 מלנוד )ע( ע"כ. לסס חסי3 ע6 6תס כך ססי13תיך 1ל6 סדוונות' כטס 16תס,ווקטרגיס
 6תר סייגון, ר3' 3' יודם 6'ר 6קר ונסו "קר, 6יל וסגם טס, 3יר1ס5תי סק3"ס,ססר6ס
 6'ל סל נקרגיו 5סיג6ל וסוכן , 3גר1ת ולססתנך , 3עונוח rnhtS כניך I7?D סדירותכל

 'נחק, נר סינגל נט"ר תונס ר' חיתן, נסערות וסלך יתקע נסופר הלסיס וס'מנפתר
 נחורם (rnb 1י651 תיחור , (ס נ6י5ן נ6ח( ס6ע 6ח רומס הנרסס סיס סיום 16תוכל
 נגיך עת'דיס כך הנרסס סקנ"ס 6"ל ויוגה, תיחור (ס, נסנך נ6ק( ויתץ, שתור(ס,
 6ך נוי"ר, גס וכ"ס נפסיקח6, פס לפכינו כליסר סו6 ופנחס, הזוור ני5קוט וסנטכו'

 סוג" 6"ר סס סג" חניג6, 6"ר ונווקוס סס, נצר חסר יודן" ,6"רסוולות
 ינתק, נר

 עיניו "ת הנרסס ויסה פגך, 3'ר ותדרסועיין
 ויר"

 'ודן 6"ר 6חר, תסו 6חר, 6יל וסנס
 נוסק" סי" סינון נ"ר יסודם 6"ר טס סת"תר מדעתי ,וכו'

 כסוסיך "כרינה
~rth 

 וועתיק
 וו"וור עם סו1Ph 6 סל6 כי פגינוס, סונYPhl 6 , גחון OC11 ססנ"תי סירוס5נויעפת
 כתירס צ"ל 6קספ"רד ככ"י וכ"ס 6חר נקודת וגסנך (ס, תחודד )עא( כלכניו. יודןוור'
 6"ר (LIP ס61. ווקר5 ומסון )וסונכיס, סעגכיסס 6ילנוח ופר 1Ph, נתורם וגסנך(ס

 (יגחק, 3ר ת'))6 נט'ר חוג" ר' סס ונירוםלתי יגחק, 3ר סוגך ""ר קכ'ט 13"רקגיג6,
 נחדס. נ"ל סס גס , כחדן וגסנך (ס וותרן ניטף (aY) . יגחק 3ר מגינך 6'ר פנתוננ"ר
 סס נוי"ר נטגנו , חנינין ססניעיס כ5 נעה( . oc נוי"ר חסר וכן גו' לסיג"ל וסיפן""ל לעילם כן יסיס סעולגיס רנון לפגיו "ונרו ססיסנוסח6 נירוסלווי כו', לסיג"ל וסופן)עד(
 חסר ופנחס וזיוור נילקוט "3ל ספסיקח"OCJ 1 רע"ו רוו( סווות נלקוט וווונ6 ,מכ"ט
 סנ' סס, רקיעים ;גי יסידס 6"ר ע'3 יינ תג'גס נגררה סטתיס, וסתי סוויס )עו((ס.
 (נ51 טקקיס רקיע וילון סן ו"ל1 סנעס, "וזר ר"5 ססתיס, יטתי ססחיס "לסיך לס'מן

 ת6ור3גו לסרס3'6 ווועד ו63וסל ))"יר, ר' 3סס פל'( דר"נ נקנות גס סו6 כן ר"לוכדעת פסי 3פסיקח6 6סר ססוויס, וסני סריס נפקוס ותכין 1יל1ן חוסנ ע"כ, ערסות ניכוןוועון
 פררה עיין  נערנוח, לרוכנ סו4 נעו(  עול.  רקיע  ערנות מסע  סריס  פ%ופ, ס' רקתסג

פי'פ
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קנה השביעיבחרש
 נשיה, ציה, גיה, )עת( ארקא, אדמה, ארץ, הביבה, השביעית בארצות ה'(,ט'ה
 , ארם , חביב השביעי ברורות , ט'( 6' )תשיים בצרק תבל ישפיט והוא ,תבל
 את חנוך ויתחלך , נ'( ב' א' )דה"א חנוך, , ירד מהללאל, , קונן אנוש,שה,

 לוי , ויעקב יצחק אברהם, חביב, השביעי באבות כ"ר( ה' )בראשיתהאלהים
 השביעי בבנים , ( ג' ירט ונשמות האלהים אל עלה ומשה , משה עמרם,קריז
 השביעי, דויד ,אצם,הששי, רדי נתנאל, שסעיה, אבינדב( אליאב, )עט(חביב,
 אמא, אביה, רחבעם, שלמה, דור, אישבושת, שאול, חביב, השביעיבמלכים

 וקרשתם חביבה, השביעיה כשמימים י"ר(, )דה"ב אלהיו ה' אל אסא ויקרא)פ(
 והשביעית , חביבה השביעית בשנים , י'( כיה )ויקרא שנה החמישים שנתאת

 יום את אלהים ויברך חביב השביעי בימים , י"א( ע"נ )שטות ונמשתהתשטמנה
 , לחרש באחר השביעי בהיש הביב, השביעי בחדשים ג'(, ב' )בראשיתהשביעי
 השנה ימות בל לוי, בשזר רסיכנין יהושע ור' פסו, דר' בריה אבא ר')פא(

 והקב"ה , ותוקעין שומרות נוטלין השנה ובראש , במלאכתן עסוקיןישראל
 השביעי: בחרש אימתי רחמים, עליהם ומתמלא רחמים כסא על ויושב דין, מכסאעומר

 יום תנינן , מתקשיין הוון )פג( לקיש, בן שמעון ור' יוחנן ר' )פב( ,רילמא
 אבל , t'vP1n היו במקדש בשבה, להיזח שהל השנה ראש שלמזב

 אף , תורה דבר אינו ואם , בנבולין ירחה , תורה דבר אם אמרין , במרינהלא
 אחא הא אכפין כהנא, )פה( עבר , מתקשין יתיבין אינון ער ידחח, לאבמקרש
 אומרן אחר כתוב )פו( להון אטר ליה, ושאלון קמו ונשאול, ניקום רשמעתאסרה
 לכם יהיה הרועה זכרון אומר אהד וכתוב א'(, כ"מ )במדבר לקם יהיה תרועהיום

 יום , בחול בא שהוא בזמן הללו, כתובים שני יתקיימו כיצד כ,ד(, כ"ג)ויקרא
 מוכירין , לכם יהיה תרועה זכרון בשבת, בא שהוא ובזמן )סז(, לכם, יהיהתרועה

אבל

 ותקונים.הערות
 bSh טנת1 לתכון נחר ל6 ונכולס נר6ת' רקיעים סנעס נ"נ, שווור [ו"ט ותדר[מ"ח,
 וו[ס כלות גיוס וימי פסקת לעיל ועיין סוגו, 3'ס נערגות לרוכנ סולו [גינתרערנות,
 tC'P כתרוס רעיתי 6ח יפס' פ' חדת נתדר[ וע"ס נניס, גיס גי6 ]עח( קל"ח.מערס
 פרנס נווקו)וס, ח[3 [ס דרך ונקנות קלית, סערס תרס כלזת גיוס ויסי פסקךועיין
 6דו)ס חנל 6רן , לקרן )קרצו טוווח ד' 6ר[נ"ג 6'ח6, נהג נ"ר ונווןרן חלד,'נכס
 חלד תנן "רק6 '3טס חרנס 6דווס 6רן לקרן, טוות עורס פ"ח וו[ל' ושדרן ,6רק6
 חלד. תנל "דפס 6רן , פגים "רנעס חס3 ווועד מוסל ונס' ע"[. [וס, ני6רצוית
 3כ1רו 6ת סוליד 61טי וט"ו, י"ר ינ 3' נדס'6 סכתוניס ע"פ סו6 "3יגד3, 6לי36)עט(
 סטניעי דוך סם[, 56ס סתוויסי רדי סר3יעי גתג6ל ~CtSCk' וגווע" סנני ו"3ינדJh'Sh 3"ת

 יותרת "סוף וגלת ס[ניע', סו6 דויד [נ6נור חנינ ס[ניעי ננניס נקנור, סלמוןונותר
 ויקרך ]פ( נתקרן. וביזנססי6

 6ת סי וינוד [ולתריו, לכתוניס סכתנס ס', Sh 6ס"
otcl~,-וינקססו וגו', עווכס ס' וגו', "ס6 לפני 

 ויסג"
 נוהר כו', 636 ר' )פא( לפס.

Dtpnנירוסלחי גטגס , יוקנן ר' )פב( ח3ינין. ס[3יעין כל סנו6נור לפני ס"ס סת6נור  
 ן )וחק["ן יפנין סוון 131"'ר , "קסכ6רד נכ'י כ"ס תתקן'1, סוון )פג( ס"ק. מ"רר"ת

tnic1~sתנינן, ]פד( . סת[נס על קח" סקרו פי' יוקריי, יחצין סוון [ס 
 סו"

 נת[גס
 כריגולי נקי "3ל 6קסכ6רד, ונכ"י ונוי"ר 3ירו[ל)וי כ"ס כסנף, )פה( ע"ד. ריסריס

 ותו63 ע"13 כ"ט ר"מ 33לי עיין סונור, 6חד כת31 )פו( כסגך. ר3 ופנחס, עווור31'לקוט
 3[ס ר"6 סיחן ר"ס ס'נרוקח

 מפסיקת"
 תרועסי (כרון 3ט3ת 63 ןסו6 ועתן ]פז( .

 ר"ס סל 05 תיל  וכחס ר"ס, תעלת מסח לענין ת(ס 7PS סיח, פרט סופרים  3י0'עיין
 "ת דוחס [ופר תקיעת עין לסי חרועס (כרון 6ל6 תרועס יום 6ותר "עז נשחפסעת
 ונס' ע"כ, ג(ירס וונוס 3ננוליןסטנת

 תן '[ tstr1 כחג ע"ג סינון ר'ס ס' רנתי תגי"
 קוד[, זוקרך תרועס עם סיס ס(כרון יום "ת "ותריס נחול ר"ס כסיט 6ותריססחכוויס
 1 תרועס זכרון 6ותר 6חד וכתיג , תרועס יוס חווור "' כתונ דר"ס, נפסיקת6חפור[ 11 3[3ח, תקיעס ט"ין לפי חרועס, (כרון "ותריס 3[נת וכסי63 תיקעין, StnJcלפי

 ערוגס כ"י UPSC 3ט13לי תנ6ת' ס"לס )סדנריס ע'כ, 3ט3ת וכקן בתול כ5ן כינר,ס6
סעםלק
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 אניעינמוש
 רר' קלי' ושמעון עיילון לחבריה, ממקי הוה זעירא רבי )פה( תוקעין, לאאבל
 קמיהון ודרש )צ( עליו, אלפא דלא פרשתא דליפק אפשר דלית נפט( דריש ,לוי

 זכרון אומר אהר וכתוב שם(, )במדבר לכם יהיה תרועה יום אומר אחרכחוב
 שהוא ובזען תרועה, יום בהול בא שהוא בזמן שם(' )ויקרא לכם יהיההרועה
 ר' הני )צב( , תוקעין לא אבל טזכירין לכם, יהיה תרועה זכרון בשבתבא

 , לשיבין שהקרבנות במקום ועשיתם, לכם יהיה תרועה יום , יוחאי בןשמעון
 ועשיתם, כתיב וכאן ורברבתם, כתיב, דקרבנות בכל , בסרייא תחלימא א"ר)צב(
 מעלה )צג( , בריסוס ויצאתם , הזה ביום ביין לפני שנכנמחם מכיון הקב"האפר
 דמרשים השמים כאשר כי ההר חישה, בייה אתכם בראתי היום כאלו עליכם,אני

 . כ"א( ס"ו )ישעיה וגו' החרשהוהארץ
 השביעי. בחרש פסקאהסלח

 ותקונים.הערות
 ספסיקת6 3סס ססני16 (ס c(bln ו6ד נוגס, )ונעים סחנה ודגרי רפת, מיתןסען'רית

 תספסיקת6, רק h'3o ע"3, כ"ט ר"ס 3331לי פכ"ט, סם 131י"ר ס"6 ת"ד ריס נירחלווינס
 ר' ניס סניף תקכ"3 מיוון ר"מ ס' נטורועיין

~binc 
 סוכריסן 3ת' סכת%5 תם תפני 3ן

 3סס סת6תר סס ססני6 6תר ר"6, מיוון ר"ס ס' ונרוקת מס, 3"י ררן מסעירכתו
 כמגחו ע"כ סני 'וס סל 3קר31ז כצעון רני יסד וכן , סייס פ'1( סערם )עייןספסיקת6
 06 (ס יום ת1דם, 3(0 לתקוע תניטיו תכס עליין, ל6לסיס 6קר6 ו)פ6ריס דתולפיוט
 נכל לתקוע נ11 ע"כס, 3חע 6ס טבעו , קודם נוקרב תרועס ,כרון , קדם 3ס3תיקרס
 דברי על מסתעורר כ"י דלת 1' סער יוחאי 3ן ועיין ע"כ, לכס יסים תרועס יוסג513כס
 טעס 3טו3 סס וסקריך לפגינו, 3פס'קת6 גס וסוך וסונדרסן וס'לוסלו)י מרסתון'0ננל'
 ככ"ט 31וי"ר -th'k פ"ד ר"ס 3ירוםלעי טג1 (עירא, ר )פה( לתמן. נכוסס וד3רעורעת
 ונפס'קת6 לוי, ר' דרסת לסייוע מי1513 לחבריו נוס ופר סתעחיקיס, נטעות (ס)כווט
 עוסק וסיס לוי, רי 6ת לסוווע לתלמידיו סלח 6תי ר' סס3יעי(, נחדס פסקך )פ"תרנתי
 יילן, מפסיקתא דנריו לקת רנתי ווספסיקת6 ותרפס ע,ם, כו' 6תד כת31 6חר 11נתרסס

 דרס "ל6 תידו פרסם סתנ5 ספסר סי' פי כו', 6פסר דלית נפם( ללס,ק.וסעתיקס
k-tSP'. )חג' )צא( סס. ר"ס נירוסלת' ססו6 כסו קוויסון ודרס על נ"ל ק)ו'סון, ודרן )צ 
 3ג13לין ידחס ו6ל מרס, סל ())גו יודעין רסן נווקדס 'דחס 6רס3"' וכב"ל חסר עםרסוקי,
 ושלקוט 131'"ר וכרנוול' 6קספ6רד 3כ"' ןסו6 כווו כו', רס3"י חג' חרס סל (זונו יודעיןיזין
 סן3רות נעכרת ת631 ת65ת' וכן סס, ר"ס ירומלתי ועיין שפסיקתך, 3סס טס ופגעםסנוור
 מעיטור מס')ח"3

 ד~
 נתקדר 'דחס 307"' תגי ר3ס, כסנף דר3 בפסיקתא חיל ע'6(, ונ"נ

 -hlk] פ"ד ~ר"ס 31'רוטלווי , סדם מל (זוגו יודעין ס6ין 3תדינס ול6 , מדם סל (זונוסיודעין
 ותגלרס3"י , ידחס לתדר blk-i 1Pb3 ~'ורעים פסן oirnJ תפילו )וונתס 6ל6 למדן63חד

 שקרננית נפקוס וסקרנתס ונ"ל רסכ"י, תני 5'ל ע"כ, קרנן ט0קרנת נתקוסוסקרנתם
 נסס ר"ג סינון ריס ס' נרוקח 1WI(b קמר"", נ"ל נסריי6, תתליפ6 6'ר )צב(קרינין.

 יוס כן 6תר קרייך קיסר"6, תחליפך 6"ר סנוסח5 ס"ט פ"ד ר"ס ונירוןלוויספסיקת6,
 כתיג סקרנטת נכף קורתך, 3ר יוס' ר' 3סס יומס רני 3י 5ע(ר ר' Dn'CVI,תרועס

 3סלוס וי65חס נר"ס לפגי לדין סנכ)סתס נכיון סק3"ס 6"ל , ועסיתם כת"נ וכאןוסקרנתס
 ונתדרט לסניט, נכסיקח6 לחקן ים וכן ע"כ, קדמם נריש ננר"תס 1Sb1 עלוס 6ניחלס
 כ"ט ננתד3ר סטורים su3 כוון (ס למאתר עליכם, 6ני תעלס )?ג( סירוןלת'. עפ"יו'"ר
 סקר3גות, כל 0קרנתס כ6ל1 עליכס ונעלס sh1' תסורס יעסו לותר ועסיחס, ג'לנ'(

 st~JP. חדס0 גריס[ ןןנ"ל גרית נעטו כחו דורסונפסיקח6

ר
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