
דרשו

 לבך טרעה כבסי גם( ושאמר פנים, נושא אינו תשובה עשו לא , אחרתלאומה
 איטתי , י"ר( ד' );רמיה אונך מחשבות בקרבך תלין מתי ער תושעי למעןירושלים

 בורית לך וחרבי בנתר תכבסי אם כי כתיב, מה לאו ואם , תשובה תעשואם
 ש-אהו בהטצאו ה' דרשו ישעיה, אמר לכך )י( %ב(, % )שם , לפני עונךנכחם
 ורבריזו צאו כעבדיו, שאמר למלך למה"ד, משל ו'(, נ"ו )ישעיה קרובבהיותו
 , הברו עם עסק לו שיש מי כל בריני-ממונות, ודן יושב שאני מלכותי,בכל
 הקב"ה כך נפשות, דיני לרון אשב שלא ער זכות, לכף אותו דן ואני לפני,יבא
 האלו, פרקים בארבעה )יא( העולם, את דן שאני יודעין הוו בני לישראל,אסר
 עוברין עולם באי כל השנה בראש , האילן מירות על בעצרת התבואה, עלבפסח
 דיני לדון אני יושב פרקים, שלשה והללו המים, על נידונין בחג , )tlaD נבנילפניו
 דיני זמן השנה בראש אבל , למעם או להרבות , להעני או להעשיר ,ממונות
 הטרינות ועל דרב בת,יעתא )יב( כראמיינן להיים, אם למות אם הוא,נפשות
 ואם ולטות לחיימ להזכירם יפקרו בו ובריות , לשלום איזו לחרב איוו יאמרבו

 שמים ע~וטערי לפי , זכות לכף אתכם ואדון אתכם אקבל אני לפני, תשובהעשיתם
 עד החרקים, מן מציץ ההלונווז מן משגיח שאני , תפלתכם שומע ואניפתוחים,
 , בדגמצאו דל דרשו ישעיה אמר לכך הכפורים, ביום דין נור אחתוםשלא
 דמיינה בני והיו , במרינה דר שהיה למלך למה"ד משל , יינת! א"י ארשכ"ג)יג(

)
 ועמר מילין, עשרה כמו פתוכה, ויצא המלך כעס אותו, מכעיסין

 מבקש והוא , בכעס עליכם שהמלך דעו , העיר לבני אמר , אחד ארם וראהולו
 ירחיק שלא עד אצלכם, ויחזור ופייסוהו, צאו להחריבה, העיר על לגיונותלשלוח
 לפייסו, בקשתם לא אצלכם, שהיה עד שומש להם אכה שם, היה אחר פקחמכם,
 בדינצאו, ה' דרשו נתיב לכך ארזכם, יקבל אולי אצלו צאו , שיתרחק קודםועכשיו
 והקיר )סו( אוסר, יחזקאל שכן ביניכם, שרוי שהוא תשובה, ימי עשרת אלו)יד(
 ואיש דרכו רשע יעזוב , טיוב בהיותו ק-אוהו הוי רל(, מ"ג )יחזקאל וביניכםביני
 , ( ז' ו' ננה )ישעיה לחלוח ירבה כי אלהיב וטל וי4חמהו, % אל וישוב מחשבותיו,און

 ררשו. פסקאהסלה

 ותקונים.הערות
ot)lc.31תדרם עוו"3 גם" ונספרי פי"" נשר כנדרס כרי תרעב כנסי סג5תר )מ( ע"ס 
Shlnc,)"דץ ולת"ס כ pe, ,h"u 7 כתוןph חווור 5קד וכחון וגו', )ורעס כנס' 5וונר 

 וגו'. תכנסי 05 גרד וווסגתחס , k-vln כ3ס' גז"ד גתחס סל5 עד וגו' תכנסי 5סכ'
 בתו"ע 31וודרן פ3%, גס5 31ספרי פ"", ביו"ר ושדרס וכו', סרסו יכעיס "וזר לכך)י(
 )יחןק"5 לכס קירס ob 5גי חי 15וור 5חד וכת31 נסווג5ו, ס' דרסו 5ווור "חד כתורל(
 ש'r~u .5 ריס ווסגס סרקיס, 3"רנעס )יא( נ('7. 55חר כקן מקד קוים כקן ג'(,כ'
 bpD93 ת"ס שין ר3, מתיקן ר"ס לנוסד (וכר "חס תפלת ס" , 7רנ 3חקיעת5)יב(
 'נוי עמרת 155 ניד( )תווני. 3ר סוו61ל 5"ר נתגחווו5 5רס3"נ, )יג( 1'. סערםדר'ס
oJtcn"עף" לח ר"ס שין ניניכם, סרו' יסו . oe) נס כ"ס ונירכס, ניני יעקיר 

 סכת31 סס3'5 סכוונס Sth1' סתווויס, וס37ריס 3קר5 ססו5 כתו 31'גיסס ניני ותקירונ"ל נתנהוח"
 תר"ס וכ! , סק3"ס יר"ל ג'( קר5 ערך ערוך ועיין נדון ונלסון וסקיר דרס כי נרקיססוס
 סכינתך, 571 ס~ן כל כדון סו5 ד5 מקירי 5ל פגיו ק(קיסו 1'30 ע"נ רלח זד ויחיאסר
 . ע"כ כו' ( ס' כ"3 )שעיס קיר ונקרקרכוו7"5
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 ב"ה. א ק םפ
 ,שובה

 בעיר שופר יח~ע אם )ש ב'(, י"ר )הושע וט' אלהיר דל עד ישראל שוכה)א(
 , ו'( ג' )'עמום עזרה לא חג' בעיר רעה ההיה ואם יחרדו, לאועם

 הגייסות היו לו שומע היה שלא מי וכל , ניצל היה לו שומע שהיה מי כי ,המיינה בני לכל מזהיר והיה , אחד זקן בה והיה , בגייסות משובשת שהיתהלמרינה
 באמרי וגו' ישראל לבני )ג( נחתיך צופה אים בן כתיב כך אוהו, והורגיןבאות
 שב ולא ממנה לשוב מדרכו רשע הידרת כי ואחה וט' תמות מות רשעלרוצע
 , בעיר שופר יתקע אסר כך , מ'( ול ז' ל"ג )יחזקאל ימות בעונו הואטררכו
 , עשה לא וה' בעיר רעה תהי' ואם , ישראל אלו יחררו, לא ועם , השנהבראש
 אלהים ה' נאום אני חי אליהם אמור הה"ד רשעים, של במיתתן הפץ הקב,האין
 שובו אלא בעי, מנכון אנא מה עמא י"א(, שם )שם גו' הרשע במות אחפיראם
 סשמוענהה דבעי ואית )שם(, בית,ישראל תסותו ולמה הרעים, טררכיכםשובו
 וחיו, דרשוני בעי, טנכון אנא מה עמא ד'(, % )עמוס וחיו דרשוני הדא,טן

 אלהיך וי עד ישראל שובה להם ואומר , ישראל את מזהיר הושעלפיכך
 בשיר יורה ר' )ה( ו'(, ס"ה )הרקים ישענו אלהי תעננו בצדק בוראות)ר(

 שאחה ייסורין בשביל הזה, בעולם עמנו שעשית נוראותיצחק,
 עטנו לעשות עתיד שאתה נוראות יצחק, בשגר הני ר' הזה, בעולם עלינומביא
 ארץ קצוי כל מבמח הוה, בעולם עלינו מביא שאתה ייסורין בשביל דכא,בעולם
(aw), דרכים, יוצאי בומהע הן בשמך ט( , זרועות בעלי של )ו( במחונן הוא אתה 
 בים, תשובה נמשלה א'ל )שם(, רחוקים וים )ח( בשיירא יוצאי בומחין הןבשמך
 ונטשלה , פתוהין דם לעולם תשובה שערי )מ( כך פתוח, הוא לעולם הזה היםמה

 הפלה שערי כך , נעול פעמים , פתוח פעמים הזה רמקוה מה , למקוהתפלה
פעמים

 ותקונים.הערות
 סד"כ, ווס" ס"תרונס וסש' , מונס סגת ססי6 ס"('נו ל ספטרח b'e ס31ס,)א(

 יוזקע, oh (ס"ס וכריגולי, ~bnlh נכת יתקע, 6ס )ב( מפטורות. 0'3 סיוםונס
 סיוון סניור נו)נורת גס ספסיקת6, 3סס תקח רווו עמוס מלקוט 63111 ס(סוסת6תר
 3ססרע"1

 מפסיקת"
 פ"5 סתס31ס 1PC תכונס ונר"סיח ,

 )די
 . "ו)סט'( ד' ש'3 קכ"ג

 ני5קוט ספסיקת6 003 1)631 נידק, נור16ת )ד( . יסרה לניח נ"ל , יסר6ל 35נ'נג(
 3ן"ר 'ידם י' 0ה( . ספסיקת6 003 ג"כ רפט סירן סיקור ו3וונורח חסלטט, רז)(תסלים
 ו6רע6 נכ'י "53 ספס;קת", 003 מס ני5קוט 1עו63 וכרעולי, 6קספ"רד 3כ" כ"ס ,ינתק
 ר' "ת 60ל סע6 נר חנ'ג6 ר' , סער 56סי[ תענגו ךנ"ל "לסיס יעגגי כנדקנורקות
 50 )ו( . כו' ntcuc גור6וח "'ל , תענגו[ ךנ"ל יענני בדק נור"וח תסו צחק 3ר'071
 נכ"' (רועות,נע5'

 פ6רוו"
 . (רועץ! נעלי כל 50 ונץ (רועוח, (tsp כSP 5 ו נטעות

 כווו ן יגויס גופרתי 3ה~ח'ן סן נססך וס, "תר חסר דרכים, יונ6' נוטחין סן נתווך)ז(
 תסר עם כו', נתעלס S~h רחוקים וים )ה( סס. ונ'לקוט 6קספ"רד מכ"י לנכוןססו6
 תגינ" ר'וכנ"ל

 כו', נווסלס ""5 רח1קיס ויס פסו )תתני '3ר כמו"ל ר' 6ת Sht פפ6 נר
 תסליס נילקוט וכן ופ"ר))6, כרתולי 6קספ6רד ונכ"י , ס"ס ווותור סו"ט נסדרת ססו6כונו
 פפ6 נר בניגר ר' סנוסק6 פ6רונ6 0נכ'י ס' 0ערס ועיין ספסיקת", ocJ תספ"טרוו(
 רתוקים רסס סתוט6יס על רחוקיס 1'ס 1ו5ות תדרס וסכולה חץ, 11 סולוסווסס5וס ופפסי ,  סכותס פ' פיכס ופדרת פ"3 רנ"ר אררט  ועיין סת"וור, ר6ס על נס , כר560

 5עפס תירס סערי )ם( . תנטתס סו6 וסק3"ס , סיסונ ו11 מרתוק סיס כוווווסק3'ס
 כרווולי ונכ'י ותוס', ונרס"י ע'6 נ"ט דד 3"נו עיין סתוחין,סן

 נוסי
 hS 61עפ"כ פס,

 buph 31061 3ל13 ח301 6דסים"
 והחט"

 לעסות נידו ווספיקין 6ין ונכפר, ויס"כ ו6;31
 ו6סונ, אתט6 ס16ו)ר ע"3, פיס יו))6 חסנם ע"פ )610 1 ע"כ ונכער יו"כ כיןחסו03
hu~h,31ח310ס 5ע0ות 173 ווספיקין 6'ן ו"ס , hD~h ע"ג. ונכער יו"כ "ין שכפר 1.1"כ 

 ר' סי'40
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שובה

 אביו ונמצא למביל מבקש אדם הזה המקוה מה נעולים, מעמים פתוחים,פעמים
 ר' )י( השובל, ויורר קימעה מפליג הים אבל לו, והולך ומתבייש שם רבואו

 דמך כיי ואתיא )יא( , פתוהין לעולם הפלה שערי אף , יוסי ב"ר ענן בשירברכיה
 תפלתי ואני , ופירש דוד ובא , לתפלה הן עתים )יג( , תחליפא בר יוסי ר')יב(
 בשעה העולם רבון הקב"ה, לפני דוד אמר , י"ר( פ"ם )תהלים רצמ עת ה'לך

 , )שם( ישעך באמת ענני הסרך ברב אלהים , רצון עת ההא לפניה, מתפללשאני
 מפדו הזה הטקוה מה , י"ג( י"ז )ירמיה ה' ישראל מקוה , אליעזר בשיר רשני)יד(

 מזהיר הושע לפיכך ישראל, אח מטהר )טו( הקב"ה אף הממאים,את
 אלהיך. דו עד ישראל שובה , להן ואוסר ישראלאת

 מאר רב כי )יז(  השנה, בראש י"א(, ב' )יועל דיילו לפני קולו טפן דדי)מז(
 מעצים שהוא )שם(, דברו עושה עצים כי ישראל, אלו )שם(,  פחנהומ

 הכיפורש יום זה , )שם( מאד ונורא ה' יום גדול כי רצונו, שיעשו צריקים שלכהן
 , הן פנקסיוות )ים( שרשה , יוחנן בש"ר כריספא ר' ראמר )יח( 1 )שם( יכילנוומי
עולם לחיי אלה בינתיים, של ואחר גמורים, רשעים של ואהד גמורים, צריקים שלאחר

 ותקונים.הערות
 3רכיס ר' וכרכולי, "קספ"רד 3כ" "3ל פקרת", 3כ" כ"ס ענן, 3ן"ר נרכיס רי)י(
 וסוו5תר סוס, ססיוס חסר תטפ,ט רתז תסלים יני~ןוט יוסי, 3"ר עלן  3ס"ר חלנוור'
 Dr1 ס"ס, ונזכור D")C נחורט תו53סוס

 סנוססי
 יוסף 3ר עכן ורנ תלנו ור' נרכיב ר'

 סזס וסת5תר סו5, ירוטלתי ולמון דנוור כווו פי' , דיור כיי h~nhl  קיא( לידי.3ס"ר
  ופעתיס  פתוסיס כעתידן תפלס טטערי לרסיס וס3י5 נרכיס ר' תגזור לסני לתטלסתלותו
 3רכיס ר' 53 תתליפ5, 3ר יוסי ר' ר3רי 5סר סת15ור  ו3סיוסלעולים,

~1SPS 
 fh ולוזיר

 וטי"ט ס"טי פ"3 ווכוח 3יריטל11י נטנס , תחליפך גר יוסי ר'  ליב( .  פתותין תסלססערי
 וכחרת" כרתולי  "חספ' וככ"י סכותס, 3כ' טס 5יכס ותררסטס

 חלשתך. 3ר סג" , וסו"ט
 ,  לתפלס  יט עת'ס וכי , רגון עת ס' לך חפלת' וקני כרתולי בכ"י , כו' מן עת'ס1יג(
h~hע'3, פ"ס 3יו511 סי5 וזטנס לליעזר, 3ס'ר תלי  ליד( כי'. סס3"ס לפני דוך 15ור 
 ר'5.  3טס ייני  טס"ך

 תטסר  )בס( ספסיתתי.  3סס רע"ו  סיחן סונוור 3תלורת ותוני
 טסוריס  וניס עליכם תרתתי סונור סי5 וכן ,  ottDn יויז5 סיף 3ירוסלנז' יערגל,5ח

 , ע"כ "תכס "טמר גלוליכם ונוכל o~lnibnlu תכלוטסרתס
 סירוטלתי סוסיך  חס ידעתי 1ל"

 טו3. נריר O"DS רנס טסירוטלווי נזפני ילולי , סוס סתרך ג"כ נזו53 סס  שטכססל5
 סונוור 31)ונורת ,  תעל'ר רוו, 'Sht נילקוט תו53 סוס סוואוור מתחלת קולו, נתן וס')סו(
 לצגת ncb Sh ,Sh" כסיוט תכיר 3ר3י תנחם ר' יסד זס ועל  ספסיעת5, 3טס רנ"גסיכן

 נ35ודרסס ורביתי תילו" לפני עולו כחן וס, לסללו, ליסרו ל5ניכס טורי "o~h5vתטוכס:
 רז"ל כי הטוועח' 5ffo: כת3  עיד( פ"נ רד כר5ג יר' סחקיעות  נענין ר"ס nSpnסרר
 כי תתנסי וז5ר ר3 כי תילו לפני עולו לתן וס' סכתו3 ט5תר חס על יס,  3עכיןעוורו
  יו"כ, לפכי ריס מיונז תולו נסן יכילנו, ווי וולד יכורך ס' יום גדול כי רירו עומסענים
 ס' יוס גדולכי

 וגור"
 נפסיקת" סו" טיבע וסנו"1)ר ע"כ, יו"כ (ס ת"ד

 ונכ'י  טלפנינו,
 טחו יתדרך סו5, ור5טיתי גדול 5סר )ז5)ור סוס סוו5תר לפני וט ע"5( כיד )רףכרווולי
Scסוס כיוס כי וסופו , כו' י3ו5ו 3סר כל עדיך תפלס רותע ססי5 סתלכיס תלכי  ינלך 

 נננ דורך ס' לעולס גרול, 5סר תימר בתריו י53 5ת'כ 5תכס, לטפר  עליכסיכמר
 כתקיעתי רתני ר"5 תסיס תני3טתיס,

 נסחט 5טר רר"ס פסע5 חריט וסוף כו', דר3
 טלכלינו סת5תר תכונו על טס נל3 ובת"כ 3'( סערס ר"ס ססע5 )עיין כטעותננתוןותו

 כי )יו( לולי.  נתןוס'
 ר3ן

 סתל5כיס 5לו ויתנסו ר3 כי פ5רו51 ככ"י כו', תתנסו )ו,ר
  כתן ווענינוין טסיו סנדיתיס 5לו דגרו עוטס ענוס כ' , וסורס (כות יסרבל עלטוולווריס

 רנונו, טיענוכרי
 ג3ורס 1וסלס יל, Sb 5ססר לפיוט , תטווס לטות  ססייטן יסר ועפי

 כריסכם, דיר  ליח( ענוס. וזעניוזיס כת5סר
 י333לי סיג, פ"5 ריס נירוסלתי ננועי

 יסר ועפה סזס, סנו5תר מסר ס5רנו5 ונכ"י כרוססר5י, ר' נסס סוך ע"r~u 3ר"ת
 תנועדיס. ספרים טלטס ,יפחתו וסייס ור"ס, 3' ליום כועסיך, יעטס נוי 5טר וסלועכפייטן
 חחט"ו, ו5ל רננו )כ( נדר("ל. ותורגל וספר לות סי' ("ע(% יונית חלס סנססיות,3ים(

תו3
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קנקערבה

 , )שם( עולם ולדראון לחרפות ואלו גמורים, צריקים אלו , ב'( י"ב )רניאלעים
 ימחו , כ"ט( ס"מ )תהלים יכתבו אל צריקים ועם חיש, ממפר ימחו הרשעיםאלו
 , הבינונים אלו יכתבו, אל צריחים ואם הצריקים אלו חיים הרשעים, אלוםם?ר
 תשובה עשו אם רביפורים, ליום השגה ראש שבין ימים, עשרה הקב"ה 4הםשנתן
 את מזהיר הושע לפיכך רישעים, עם נכתבים לקו ואם , הצילתם עםנכתבים

 , אלהיך ה' עד ישראל שובה להם, ואומרישראל

 אבינא בר יעקב ר' ופן, ד' )תרקים )כא( בלבבכם אמרו תחטאו ואל רגזו)כ(
 ורבנן )כב( , יחטיאך ואל יצרך ארגיז אמר, אבינא בר יעקב ר' ,ורבנן

 מקוה )כה( אליעזר בש'ר תני )כר( חטא, לירי תבא ולא יצרך אטפס )כג(אמרין
 מתפלק שההא , לך אמרתי אני לישראל, הקב"ה אמר , י"ג( י"ז )ירמיה ה'ישראל
 שיש הכנסת בית בהוך להתפלל יכול את אין ואם , בעירך שיש כבנמתבבית
 התמלל ביהך, בתוך להתמלל יכול את אין ואם , שרו בהוך התפלל ןכו( ,בעירך
 )תהלים סלה ויומו , בלבבך רוהר מטתך, על לרושל יכול את אין ואם , מטתךעל
 ישראל את מזהיר ההטע למיכך בירך, שיש עבירה מאוחה דום יורן א'ץ )כז(שם(

 . ישראל שובה לרם,ואומר
 בר )כס( יוסי ור' לוי, בן זבדי , ירט( מא )תהלים נשברה רוה אלהים זבחיי)כה(

 העולמים רבון , הקב"ה לפני )ל( דוד אמר אמר, חד , ורבנןפיימרס,
 ובונה , המקרש בית ובונה עומד, בני ששלמה אני ערע , בתשובה מקבלני אתאם
 היטיבה וגו' וניכה נשבר לב קרא הדין מן הקרבנות, כל עליו ומקריב המזבח,את

 שהוא לזה מנין אמר, וחרינא י,( )שם צרק זבחי ההמוץ אז וגו' ציון אתברצונר
 המזבה את ובונה לירושלים, עולה הוא כאלו עליו, מעלה שרקיעה תשובהעושה
 כתיב מה , ' נשם ונדכה נשבר לב קיא רצין טן , הק-בנא כל עליוומקריב
 טנין אמרי ורבנן )שם(, צדק זבחי תחפוץ אז ציון את ברצונך הימיבהבתריה
 וקרבנות, )לא( , המקרש בית בנין להזכיר צריך שהוא , ושזיבה לפני עובר כיהואלזה

ולשוח

 ותקונים.הערות

 רות סוף י3תררס ר',  תזכיר  וזסלימ  ונפרר! , וס 3פ'  סרוגת רתז  ססיימ  הילקיטפוני
 "קספ6רד מיי  )ים , 35ע5 3ר יעיה ר'  לבא(ר3ס.

 מלקוט S~h , וכרתוקי פקרת"
  ךבב( יניס. נר  יעע3 רי רות  יתפרר! 5תי 5'ר otSnn ו3תרר!  5"ר'יל)%ר,:מ

 וכרתוק, "קספ6רד 3כ"' , ערך "כופם נכג( "תר.  ורב  otSk~n  ו3תרר!  ulrs'J'יתרץ, ורני
  bup, 4רי ת3י  Sbl רגן סירתי ונכ"  ערך, ctn~b רלקוט תקלים 31תדרם ערך,נכעיס
  וכרתעי, 5עספירר 3כ"  כ.ס יליע1ר, 3ס.ר  תמ  לכל( :סר. לס 15 5כופסועלס

 תקוט )כה( יעקנ. גן  "ליעזר ר' "DIC  י3ילזוט יעזה, 3ר יס5  3:"ר  ווסליםי3ערר!
Sh1C''תסיס נתדרג "3ל , ופ6רת6 כרתעי "קספ"רד נלי מס יר, סקיס 6תי , ס 
 וכי  יגריל, "ס תטסר סקלם "ד סטת"יס 6ת תטמר אס סתקוס חס :ס,ומלק1ע

 סקלס "תר כך 3ו, ולטנ51 סתקוס "גל לילך גריך  סמתי יותר  סי חי, Sjh  ללךריי
Sb1PSין הן , כף תתפלל יתסס לך  יתרפי ים Irns 61סנס . לפמט נפסיקת 

  סוד סתר"ט 6נל ס', יסר56 תקוס 13 כנכתר רירתיס סיס  סכיזו3 תונף ocוערר! נפסיקת"

יונו"
 , גרס נעת )ווס'עו 'סר6ל לוקוס ת', י"ר ד'ר)ויס קר6 על סווגנה הכסגת כתג

 סרי"נ סנ"ון כן סנים (סולס'
 ניו))"

 חסר, "ח"ו סדך, נחיך סחפלל )כו( . ע"נ פ'ס
 עיוורי  עיין יקי 5"ר  לבו(  ניסך.  רתוך סספלל  סדך רתוך למתפלל יכול "ת 6'0611
  3יס ת!סץ רנו1  תסלים  הילקיט פ"1 נוי"ר  תוot~Sb  53, עסי  לכח( ר3ריס.  סוססס!ועז
 "קספ6רד 3כ"' פייטרסי 3ר )כס( מפסיקת". 3סס רפ"3 סינון סיקור עתנורתוי"ר,
 ונוי"ר , ס"5ס סגולות ית' חסרים כרעעי ונכ"י , פטרוס מיורות 31סדר , פייטרס3ר

 גיי'ן'ן,קומ",ן
4' 

 שהו ,~(לן "'י"ןקזןן,'י: '1 יסמין יי"ט:י' יי,
 עותד ס"דס נסעם , ס"נ פ"נ תעגיח ירוסלווי ועיין לסיססומ,  ולסוס נוהר מת"כפף

ויותעה
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 כ"ר. א ק םמ
תשו.

 פניו בקשו ועוזו דל דרשו אטר ודור ו'(, נ"ה )ישעיה בהמצאו, ה, ררשו)א(
 שהקב"ה ללמדך תמיד, פניו בקשו אמר למה , י'( רו )רה'אתמיד

 , שומע אינו )ב( ופעטים שומע, פעמים נראה, אינו ופעמים נראה,פעמים
 פעמים מצוי, אינו ופעמים מצוי, פעמים , נדרש אינו ופעמים , נדרש פעמים)ג(
 פנים משה אל ה' ודבר שנאמר לסשה נראה , כיצר , קרוב אינו ופעמים ,קבוב
 )שם כבודך את נא הראני לו כשאמר מטנו, ונעלם חזר , י"א( ל"ג )שמוח פניםאל
 י'(, כנר )שם ישראל אלהי את ויראו שנא' בסיני, לישראל נראה וכן י"ח(,שם

 ונשמרתם שנא' מהם, ונעלם הזר יז(, שם )שם אוכלת כאש וי כבוד ומראהואומר
 דברים קול (אומר )ד( ט"ו(, ד' )דברים תמונה כל ראיתם לא כי לנפשווזיכםטאד
 כתיב במצרים, ישראל וכשהיו י"ב(, שם )שם רואים, אינכמ ותטונה שומעיםאתם
 בקולכם ה' שמע ולא שחמאו, ניון כ"ד(, ב' )שמות נאקתם, את אלהיםוישמע
 ויצעק )ה( שנאמר , במצפה לשמואל ענה , מ"ע( א' י )דברים אליכם האזיןולא

 שמואל אל ה' ויאכך שנא' ענהו, ולא חזר מ'(, ז' )ש"א ה' ויענהו ה' אלשמואל
 י"ו נש"א ישראל על ממלוך טאמתיו ואני שאול על )ו( מתאבל אתה מתיעד
 , ענהו ולא חזר ה'(, ל"ד )תהלים וענני זל את ;דרשתי שנא' לרוד, ענה4ף(,
 תשובה עושין שישראל ובזמן מ"ז(, י"ב )ש"ב ארצה ושכב ולן ובא צום דורויצם
 לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת אלהיך ה' את משם ובקשת שנאמר לרש,מצוי
 ובבק-בם בצאנם נתיב תשובה, עשו שלא ובזמן כ"מ(, י )דברים נפשךובכל
 את לבקשילכו

 ד~
 טיוב שנאמר , קרוב פעמים , ו'( ול להושע וגו' ימצאו ולא

 מרשעים רחוק )ז( שנאסר קיוב, אינו פעמים י"ח(, קטנה )תהלים לקוראיו לכל1
 . כ"ש( מ"ו )משליה'

 )דברים פנים ישא לא אשר וכתיב , ק"ו( 1' )במדבר אליך פנת י ישאכתיב
 ולא אליך, ת"ל לכל יכול מנים, לו, נושא .תשובה עושה )ח( יא(,ה

לאומה

 ותקונים.הערות
 רכתנו ר"ת ד"ס ע'k~StJn h~S 3 נחוס' ועיין , 0ד"0 חסיתן ר' "ות סו" דרסו,)א(
D51PSc~c ctcb anb3 לפי ר"ס כלפגי טנח דמייני נגנים h'k-C וירפו סגחווווז, סי 
 נדנת דרסו טוי "( לסוכות יו"כ נין רנת וכסיס יו"כ, טלפני נדנת וכונס גדליס,ננס
 מ"ע ועיין . עכ"ל , כו' חסונם ניניי וסייגו 3סווג16, ס' דרסו ניס דכתינ לוטוס 'ו'כ,סלעני
16"ת

 סוי
 ופ6רנו6, ו6קספ"רן סר0ד'ל נכ"' חסרם סבת ספסק6 ומגס ולכ"ח. מיתן

 נס סעתקתיס, וערס כרכולי נכ"י ווג"חיס 6ך נילקוט, ול6 נערוך צוננת "יגנסגס
 כולס "ותםת3"ת'

 3תנמווו"
 נתגת1וו6 ' זוווע, 6עו )ב( פעלו. תווים סנר ע' סא(יגו פ'

 עונס, שנו ופעוויס עונם פעוויס (ס לפגי חסר גדרת, פעתיס )ג( מזוווע. רססמיגו
 "חד, כל על לר6יס 0ווני5 נווקר5ות "ח"( כי סי6 סתעחיק וסמפטת 3חגתות6, 0סו6כחו
 כ"ס כו', דנריס ק% ויוסר )ד( כו'. 3וונפס לטפולם ענס (ס, על גס רסיססניך

 ס(ס סווקר6 כי סמדר, גספך ונןגיסס מסינתנתווו6
 סו6,

 ונסתרחס לפני 3פרטס, תוקדם
 וגו'  דוריס קול 0נ6וור לסקדיתו ר"ו' לכן , וגו'וולד

~mb1 
 וינעק )ה( . וגי ונ0וורתס

 ס'נ ויענסו י0ר6ל 3עד ס' 6ל Shlnc 1'(עק 5'ל 31סגיסס 3תגחות6 גס כ"ס , ט'סתו6ל
)1(SP ,51651"ל נתגחווו* נס כ"ס ט Sh .Sth~ )ס' רחוק נ"ל ס', )ורסעיס רתוק )ז 

 כס פ" נס6 נתגחוח6 36ל מס, נחגתווו6 כ"ס לו, נום6 חסונס עוטם )ה(ערסעיס.
 hS 6טר "וזור 1Pb וכתות 6לד פגיו ס' יסPb 6", נקופן סבת ססתירס תתרןתנרכו,
 גור סגתתס כיון פגיו ס' יס6 דין נזר גחתם טל6 עד תסונס עמס כיוד ס6 , פגיםים6
 ע(נ נתגחווו6 פס 6ך b'u, ודח ע"נ י"1 דץ נר"ס וכ'ס . g~p פגיס, יס6 ל6 "סרדין
 גטם 1ל6 תתנס, דנריו מעתיק 6סר ספסיקת6 6תרי נעטרים סלך כי מסו", סדר1ט6ת

 מן נער ונעדרם וסונ"ר, יוגיןעוננם

 עת" גק"
 נ"ופגיס פגיו ס' יס6 סכתונ bu דורס

טניס
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שובה

 בירושלים, בניך ויעברוך )לג( , עירך בציון ושכון )לב( , ברכהא הרא מן ,4וח
 עורת פסל, בבחמה בארם, הכשיר בבהטה שפסול כל יורן, בר אבא א"ר(
 ונרבה נשבר  לב  בארם, רגשיר  ב"ב(,  ט"ב ךויקרא ובעת או חרוץ  או שבוראו

 לו, הוא גנאי שבור בכלי משתמש הריגע  אם  ולה(  אלבמבררי  א"ר  DW),לחרצים
 )תהלים לב לנשברי ה' קרוב שבורים, כלים שימושיו כל אלא , כן אינו בקב"הגבל
 , י'ט( נ"א )שם ונדכה נשבר לב נ'(, קמ"ז )שם לב, לשבורי הרופא י"ס(,ל"ד

 ישראל. שובה להן, ואוסר ישראל את מזהיר הושעלפיכך
 לשון )לז( ברכיה א"ר , כיב( ל"ו )איוב מורה כמוהו ומי בכחו ישגיב אל רזן)לו(

 מקצים NIhW , בכחו ישגיב אלהינו אהד , הן לאהד שקורין , הזאיוני
 לפיכך , תשובה שיעשו לחטאים מורה כמוהו מי רצונון שיעשו צריקים שלכהן

 . ישראל שובה , להן ואומר ישראל את מזהירהושע
 שאלו )לט( , ח'( כ"ה )תהלים בררך חטאים יורה כן על דל וישר כלרבב)לה(

 ןיהזקאל תסות היא החוטאת הנפש א"ל )ם( ערשו, מה חופאלחכמה
 ונרצה ריף'ד לו, ויתכפר אשם יביא %ל עונשו: מה חוטא לתורה שא14 ר'(,ינה
 השובה :עשה  א"ל עונשו,  טה חופא להקבצך שאלו  ד'(, א' )ויקרא עליו לכפרלו

 ה'(, כ"ח ~תהלים בררך חטאים יורה כן ע9 ה' וישר טוב  רה"ר לו,ויתכפר
 שהוא פוב הוא למה פנחס א'ד )פב( והיו, דרשוני מנכון בעי אנא מה בני)מא(
 דרך, להן מורה וכהוא בררך, חטאים יורה כן על , מוס שהוא ישר הוא למההער,

 , ישראל שובה ואומר ישראל את מזהיר הושע לפיכך , תשובהשיעשו
מכסה

 ותקונים.הערות
 ג")ור hnlhnt, כר)וו5' "קספ"רד מכ"י נכיון, וסכון )לב( נכונן. נסות גריך1תתפ55
 נרמוס )ו(ס נגיך, יענדוך ויסרס 3גיון סכון "לסיגו רגם ונודר נג'זן, וסכון OSh'(1רמס
 ויענדוך, )לג( כ'. סערם סק5יר תו5דות עדן פונות, גוסת"ות 5סס סיס סס"עס3נוף

 דכיון 15וור ים וקולי ר"יס, "ין מסות SP "ו5ס קרנגוח, וכירת ע5 סר"'ס("ת.ס'5
 דנעי 5יח  ס"מ ו3וי"ר h'b, ל"ד ברכוס כדייח5 ופוסס נתודיס וזססין % ברכססתנוייס
h)vncnלהדרס, רוס  5יסינז ובסי סרי  יון C'DI נמ' 5ס(כיר גריך כ5ותר סכתנ בת"כ) 
o~k-Shוגס hk-1 ר )רד( . ו5ססחתו1ת 5ס1ת נסנרס רוחי'" hJh נשר גסנס , 'ודן נר 
oc, ערי סנוכילס  גישות, לר"י  סערימ 3תיס ותידי! ~pnc ותוני  ת"י( לרף  kSc3 

 ווונ" וכן , ע""(נקע""
 כ"ס, "ות ר"מ ס' ת15)ע, מכסן "סרן )ורניגו ת"ס נ"רתות

 דגרי נוסדו (ס ע5 כו', נוטתכן סדיוט "ס ליה( נ"נ. סיוון J~sr ו)עגס יוחדיי גןועחן
 לנארס רות ונסיו כיל יב, Sh יאתר  הסיור ח!ו3ס  ל!3ת ונכיר, גרני תנחם ר'מפייטן,
  ייגש,  Sh מן )לו( . חסנו סרחו  ס3ורימ  כייס !תורו כקור סע!י3ו, ליולרכבינו

 Jffn פכית  3יריסלווי גסגס סי, וקר ט31  ללח( . עין סערס כ!3 ין !יד פסעיsi~s מסעירותי חס  עיין PPh, פי, הל"י סיף, 'יני  לתיו ולו( חחע"כ. רצן ייו3בייעימ תוהי
 ולפלילו  ספרר!,  3!מ סי  ויסר טו3 ר"5 3וויתר ס!"3 רנון  חסלימ 3ילעוע  ותת%ס"ת,

 ס' ויסר ט31 נם"ר1, 1ס1פ1 תתלתו  "ך  3מעיח,  סת5יר נ!תמ כ"ס  ת~ווור  תסלים%3רר!
 יגורס טסו" "o~hu] ךיורס כןע5

~'hup 
 ריו  Shrrnt  ו3ילעומ  תכייס,  סיערו נדרך

 3ירי!לנוי עיט  3ער3ן  עיין לעכתס, יללי ללט(  ספסייתי.  3!ס סוס סתיתר h31Wסל"ע
 כ""(, י"ג לוון5י רעס תרדף קט"יס S~h וכנק חסר פס סחוט"ת, סגפם  S'h  רם(סם.
 5ג3ו"סס"5ו

 חוט"
 פ"רר" ונכ'י Shrrp~l toc  תס5יס 31י5קוט "קספ"רד 31כ"יסם, 3ירון5))י 5נכ1ן וגינתר חתות, סי" סתוט"ת סנפם "'5 עגמו, וגס

1DP ס"15 יותר, עוד 
 , וחיו דרסתי תגכון נעי h)b תס 33י ,מא(  DCh. עי5 י"ל עולסו חס  תומךלסכתס
 3ר"ס ולעיל 31'5קוט, "קספ5רד 31כ"י 3ירי!לתי bn'S סייססתתות

 דרסוגי תתז" מפסק"
 ד'( ס' (DInUומס

 ענו"
  נוו"ס תוני סוס וסתיוור ומיה  רר!ולי , נעי תנכון "נ" ))ס

 סח"תר תקום ירנן, ידחק 3ע5 סרג סס וכתר  ת"ו רף  תכונס ס' גיהות לאר"ימעריס
 ר"ס ס' תייס 31"רחות עדין, רגלתי 5"ס(ם

"310 
 עגתם, ""ר נסב( ס))דרס. 3סס כן

 ספמיעתי.  3!מ רעזס סי'  סניגור 3תלורת  ותוני ~tlwbnk 3סחסלת סול סנן3ירוס5תי
תכסס
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קנטשובה
 בן יהושע ור' סימא רל )מד( י"ג(, כ"ת )משלי יצליח לא פשעיו כלכסה)מג(

 שרשיהן אח מכמה את הנסיעות כל תלפתא, בן שמעון בשגרלוי
 שהוא ללמכים , משביח ואינו שרשיו מכמה אח הזה האגוז , משביחותוהן

 נאל )מז( הוא הורה לוקהע הוא סתרים שהוא )סו( זמן כל , הקומטינר )טה(לפני נירי
 ומודה יצליח לא פשעיך מכמה ההיד , דימום נומל הוא )מח( הודה ,פרקולה
 מזהיר הושע לפיכך ירוהם, ועוזב מנת על וכיודה יצחק א"ר )מט( ירוחם,ועוזב

 ישראל. שובה ואומר, ישראלאת
 הבור אל ראובן וישב )נא( י"מ(, ייח נמשלי בסנו ישבע )נ( איש פיממרי

 , אומר אלעזר ר' , ורבנן יהושע ור' אלעזר ר' )נב( כ"מ(, ל"ז)ביאשית
בשקו

 ותקונים.הערות
  ונילקוט , ספסיקת6 3סס b~Dpnn רו)( סוד ו)סל' נילקוט תו63 פסעע, תכססנמנ(
 ר'  )מר(  (bnptD.  ליון בלי  פפייר רפוווסלים

 ונילקוט פארתם "קספ6רד 3מי , סיח"
 עיך  כערוך וווב5  סעימטיבר,  )מה( כו'. רי3"ל ונתקע תכל'ס ובלקוט סיתון, ר'תטלי

 וסוטר מחוקר דיין 8מןע"מ468110ח1 נל"ר פי' סתוספ' וכתב , דסונס ססק6 3ססקסטנר
 ייר פעי, כי  hpDn רנפי נפסיחת5 תריס  וכן ע"כ,  ספעוייביס 5ת  ניסורים"))עגים
 במ"ר  ונמרר! רירו, 5ס  לעסוך  ולמלוטו סקוסטנרוס סיוע ר6יו 6ח ס16 לכוספלך
 ליחן 0הוסטגר נ" , פ"נ רנ0 ונדנריס דפלן, רסיס סג  לעיממבר  טייער  כירםספ"5
 מנע '6100 ו0נ)6תר סקוסנטר, נטעות 6תסטערד6ס .ונדפוס נ61רו, על סחרנ6ת

  לוירך פ' פזית נתדר!  ללבון  ונכלר קיסגת'ר, נטעות סם וגס , ס"6 צ'ט נרכות1)ירוסל1וי
 כסל , פל"ס וי"ר  גירר! %וס ג"כ  ולרפפי ר', פ1יור  u'1c בפרר! סוי  וכן  ספן,כיגדל
 קוסטרעוס נו סוסינ מעלך ערס k~W ננייסות, תס31ן ס0ו5 6ריתון[ ]נ"ל 6דריתוןלתקוס
 ונ(תטר6ות ננין מערוך פי קוסטרינס מת"כ סכחנ כתו hS ן קוסטינרוס נעל ' , לסוגרו3!נ(ל
 נערה רק סוס,  סת6תר 6ת סניף bS~ סערוך 6סר וללנד כי עכיל, תעליקלסווירס
 על 13 0וסינ ענין ))ס (ס כלנד נינזר, נל'ר 16תס וניפרס נ,1(טר6 חלת סניףקסטר
 כיסמילרומ, לל כוסריילומ, בו סגזיב  יגיז גלפ יל פ' סויפ ונידרס וווננריס,נגיניס
 6חר סריס סנליע , קוסטינוס סגולך סוסינ וי"ר ונרי סנף תר"ע רתו נחקותיונילקוט
 פ6ר))6 "קספ6רד נכ"י כ"ס לוקס, סו6 תתריס טסות )מו( קוסט')רוס. וג'לסנו"ן

 תירים, 7'ס פירס"י "ויחי, תירום תפיס ע"3, ל*3 דך ס3ת חז"ל נלסון ו31610'לקוט,
 סק3"ס ]36ל יסר r'~h סרקולס, נוטל )כח( . 30'06 ל6 ומערוך ע"כ, ומתרסספסע
 פרקולס תן וחסר , דימוס גוטל סו6 סודם ן פרקולsut) 0 610 0וד0 סל6 עד 6ל6 כן6ע1
 פ5רת6 31כ"י , סכר  לילל  ל%5ר רייומ  לומן  ב%עומ כרמילי ובל"י פפל'ר, .ר1%ופסלים  פפימ"י ר))( תסל' 31'לקוט , ופ6ר))6 כרתולי 6קסס6רד 3כ'י לנכון וניסתר , פרקולסעד

 ולדעתי פדיון, נתפרס פרקל0 ערך ערוך ועיין , דיחוס (su1 סו6 0ודס 0ו)ל1מחסרים
 מערס נסלת ויפי פסק" לעיל 63רח' ודיחוס, ספקול6 סגילות ועורלות ספקול",ג'ל

 נרורס סת6חר כיונת 31וס עזן סליחת סירוס ופי' ערס, סי6 ספקול6 ססור6תקסם,
 06 610, גספוך סקנסס 6נל  6יס , עוגב עקול 610 'וןס ob 13"ד נופט ס6גל1ג15ל0,
 . וכפרם מליחס )וקנל 610 ואתחרט ))ססוי0 ."גל עמס, נוטל סו6 ועות תודתהינו
 עתק,  6"ר  לבגט( . דאונם hpDn, נסס (' דיחוס ערך נערוך וו1נ6 , דיחוס גוטל סו6)מח(
 . סס תסריס תגח על וסגולות 6תר, יודן ור' פ6רת6' ונכ"י יוון, 6"ר 6קספ6רדנכ'י
  יו( פי וגפרי וכרתקי, 6קסס6רד ונכ"י נקרה, ס0ו6 כונו חסנע, נ"ל נטנו, יסלעננ(
  ו)תסנותי, לי כי ער  %כין פמר פירדי ונביי י"ר, י'ב  בשדלי  ספירי וסול מוב,ניבע

 תתנע[ ]נ"ל  יתנע 5ש פי תפרי . ~ס"ס  סמסיעמי נסס b31W תק'"1 רוו( מוסעונ'לקוט
 סת6תר תר6ס דלג , כי' ncp3 "ת0 סק3'0 6"ל סנור, Sh רפיונן ושנ ר16נן (סנטנו;
 רכ"ס ךרף 5'  נסולע ס6נרננ6ל נס וכן'סני6 י0וסע, ור' ר"5 דנר' וספליט ר3גן,לדגרי
  6ך ספסיית5, 5פ ריפס  ל6 עוגו כי ור"י, ר"6 דגרי נתסרון ספסיקת6 ת6תרע"ב(
 רכ"ג ברף  !מ ס0ני6 נוס גס 3חנו6, ע"( דגרתי (1Cb ס'לקוט ויתוך דנרי0סעתיק
 וכתיג 5עמפירר נכ4 י  ריובן  ויקב )נא( . כלהגיגו לו)6ו)ר כוולפו ספמיעפי, 5פפ"נ
  ונלעומ  ריובן,וימנ

 סלוססי
 נפמייפ5,  לחען  י!  וכן וגו',  ריונן  ויסג סיי"ד  ר5ונן זס

וכוולפ
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שובה

 משקו שנפנה וכיון , ניפנה ולא שאירעו סעפה אוהו על עוסק היה ובתעניתובשקו
 ור' )שם( , בגריו את ויקרע בבור יוסף אין והנה , בבור והציץ בא ,ומתעניתו
 בית, ול ממררעת שנפנה וכיון עליו, טי5לכת היתה בנע של מרתות אוטריהושע
 נקשת אתה הקב"ה לו אמר אמרו ורבנן בבור, יוסף אין חוגה בבור, והציץבא

 שבשמים, כאביהם ישראל את מחזיר בנך שבן חייך לאבוי, חביבא בראלמחזר
 וכתיב א'(, זי )הושע בארי בן הושע אל היה אשר ה' רבר הושע, זהואיזה
 שמו נקיא ולטה (, ו' ה' )רה"א אשור, מלך פלאסר )נג( הנלה אשר בנובארה
 שמירת שיחזרו בשביל בגלה, בארה מת למה , תורה עי בארה שהיה ,בארה

 בזכוהו, המדבר דור שיחזרו בשביל , בטדבר משה מת ולמה בתשובה,רהטבפים
 זלי ברגיהא.ר

 ופותח בא בנך שבן חייך תחלה, בתשובה פתחת אתה דקב"ה
 . ישראל שובה , תחילהבתשובה

 לפני נירת שהוא לליסמים )נר( ה'(, נ"ה )ישעיה מתשבותיכמ מחשבותי לאכ'
 נותן הוא ואה"ב )נז( שלו, אנגלין )נו( קורא הוץ בתחלה הקוסמינר,)נה(
 הוא בתהלה אלא כן, אינו הקב"ה אבל ליהרם, יוצא הוא כך ואחרפרקולק,
 הוא ואל"כ , ב'( י"ג )הושע ממכה לרם ויעשו לחמוא יוסיפו חצתה , אנגליןקורא
 כמם, להם נותן הוא ואל"כ ד0, מ4 )ום יבש שרשם אפרים הוכה אותם,סכה
 , פרקולה להם נורק הוא ואל"כ י"ב(, י"ג )שם חטאתו צפונה אפרים עוןצרור
 בתשובה, מחזירן הוא ואתיק א'(, י'ד )ז2ם באלהיה מרתה כי שומרוןתאשם

 . ישראלשובה
 כתיב א'( י"ר )הושע , מרתה כי שומיון תאשם הענין מן למעלה כתיבכשה

 נחמני, בר שמואל בש"ר אלעזר ר' ב'( ו2ם )שם ישראל, שובהבתריה
למדינה

 ותקונים.הערות
 ר"6 )נב( לתרי. ורמן סת6ער ס'וס על ר%6ן, ,ס 3טגו "ילייסנע פי עפרי סדורם1כ11)ח
 16ער ר'6 מס סטסת6 וכן חסר, 'מוסע ר' ע6ער 36 פיד, מ"פ נצר ת631 1ר3)ן,וריי
 תחתיל 61ת'( סנור, 6ל רקונן הס3 סס'ד גור, לקותו וסגין סלך כשנפנס ולתעניתולחקו
  ננזר זולת עד נור תתלת סילנ מתעתיק תסוגת ו(ס כו', סקנס לו .חוור רננן,תחוור
 ודגרי 3"ר, תדרם oc3 סוו6וור 1430 קני3 רמז וימנ נילקוט 36ל 'סוסע, ר' דגרינסוד
 סס סוו6תר כי ננ'ר o'1DnC כווו י נו חסרים חתרי" ,ורננן מלת 6ך נתוכו, 'סולער'

 3"ר ודנוור זוניך רעץ IW'D סנגור 31וו)ורת סק3'ס, לו 6תר ווותתיל נר6סיתוחתוטע
  רר!פ סחיי  כ"מ r~s ור!'י_33רי!יס לירי,  ורחלן  ילופ וחסרון 'מוסע, ר' דנרינחסרון
 לליסטים, )נד( פל)6סר תלפת 5"ל על6סר,  ננג( ר"ל. רר!פ סריי  !ס וני3"ע 1ר"י,ר"6
 פסיקת* וסגיון , DUD'55 פין  'Sh1C  !ו3ס ד"6 ד"ס תקל"3 רוו( מוסע נלקוטתו63
  !גס  ופ!3 (ס, סלפני גרת( רנתי פסיקתך סטיון ריס 6יר מתעתיק סתת ע"י ססחסר

 פס"ד, תונס b~Dn  רנתי  יפמיזפי  סו5  פעמי ירפו ירפ ול6  פ!מ. סיי סוסספיפר
 )נדפוס ווסס ס61 תקלת רם( "cbנס

 נרעסלו"
 5כנד מולך 5דס סת6תר וכן ס'(, 6ות

 כלפגינו. דילן וופסיקת6 סו6 מונס ד"6 סוס, סוו6וור 36ל טי( )6ות רנחי כפסיקתךסו6
 פלח  6ך פירפת, 3כ*י גס כ"ס  ילגליוי לגו( ת"ס. ספרס  'לעיל עיין סקוסטיגר,)נה(
 , אלוגין נכ5ס ונ"ל ")גילין, כרווול' ונכ"י *נלין, 6קסע6רד ונכ"י , סס תסרסקורץ
 6לוגין, ערך תוספי עיין )גייגניס(, תעמיס וזכרון, תעודם 1פ" IBIogium קווויתוסתלס
 עו סרסעיס זון נפרע סק3"ס  "ין  כ"פ ר"פ ו33'ר  5ילעין,  פעלי רזו( סוסעובילקוט
hlk-r*פצעי  עול  נסעד פ רנתי 631יכס  וליגיעו 5"ל  ילפעלוו  סוקס 6ג5'ג'ן קור , 
 )קר" סל' ס6)1ל1גץ !!יעפיכיעס

 סלח 3תנחוע* נכונס וסרוס , לדלוגיו ג'ל מלנעלס,
  סלכם, 6'לוגין 6ע3'ר ל3יתס לפני תעלו  06  פט'ו  ושנפרר תפיו, ותיי13 ס6לוג'ן ספלךשית
 )ותן סו6 61ח'כ )נז( מדיין. לפני נקרץ סלו 6לוג'ן תסיס לעתד  Scn פל"י, כבפ"ריכן

 נותן  סוPb 6'1 כעס, לו נותן סו6 ובח"כ 16תו, תכס ס61 ובח"כ 51'ל חסר ,פרק1לס
 נערוק b)1DI סס, סוסע ו3ילקוט ופ"רר" וכרעולי 6קסס"רד בכ"י ססו6 כתופרקולס,
 וסרפ"ן לנו, גלס ל5 כעס עלת וסור6פ ספסיעח6,  3סמ כתם  ונערך 1 פרקולסערך

סרגתן
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קםשונה
 להחריבה, אחד פרומלנוס גנם( המלך לח ועלה למלך, שטרדה למרינה)נח(
 הסלד, לכם יעשת שלא זמן, לכם מלו )ס( א"ל ומיושב, בקי פרומלוכוס אותווהיה
 ולחברותיה. לשומרון שעזרה כמו הקב"ה לכס יעשח שלא , תשובהעשו בני לישראל הושע אמר כך חברותיה, )סא( ולגל פלונית למדינה ונעשהנמו

 אתה, מקבלנו תשובה עושין אנו אם העולמים, רבון הקב"ה לפני ישראלאמרו
 שנגורה )סב( מקבל, איני ותשובותיכם קבלתי, קין של תשובתואזל

 ונד נע לך כחה תת תוסיף לא האדמה את תעבוד כי דוו'ד קימה, גזירהעליו
 וטנין גזירה, חצי ממנו נמנעה תשובה שעשה וכיון , י"ב( ד' )בראשית בארץההיה
 שנמנעה ומנין , י"ג( שם )שם מנשוא עוני נרול זל אל ISP ויאמר , תשובהשעשה
 שם )שם עדן, קרמת נוד בארץ )מג( וישב ה' מומני rtP ויצא נזרה, הציממנו
 יודן ר' , ויצא מהו )סד( נוד, בארץ אלא כאן, כתיב אין ונד נע בארץמ"ז(
 העליונה, דעת וכגונב לאחוריו, דברים כספש'ל )סים יצא אמר, אייבובשיר
 ור' )מז( בבוראו, וכמימה כמפייס יצא )סו( , שמעון בר אלעזר בש"ר ברכיהר'

הונא

 ותקונים.הערות
 , ולורדס לווליגס הת( . דעת חנל' , "ףפסייפעןתרנווס

"31(( 
 תקל"3, רוו( סומע אלקוט

 כיור" , 3לק ריר31ספרי
 כותר 6חס 13

~chn ט31ס ויוותר 63לסיס, נורתם כי סווורון 
 כו'. ספלך על מוירוס לעדינת לווס"ד Scn , ל(ס (ס ענין וגס וכי 46סיך, ס' עדיסר"ל

ות31"
 3' י"ר -~vct ונרם"י סספרי, 3יס חק."( רוו( וסומע קע'ת, רוו( 61ר6 נילקוט

 פרוולכוס, פ6רוו6 נכ'י פורוולכוס, 6קספ5רד נכ'י פרונוליכוס, )נס( סססרי. 3ססנ'כ
 31לקוט rsJ, ריס נספרי יסו" כווו פילמרכוס וניל נטעות ו3כלס , פורוול3וס כרווול'3כ"'
 , oc מוסע ונרמ"י ותקr~fpn ,34 רתםמוטע

 כיונקת ת"ל , פ~וורכ1ס ערך נערוך ותת"
 מלת , יםונס נפסקנו פולוורכוס, כריס למום נורתך[ "ת וזכור 3פת'תת6 סו6 ן6יכס
 וכ"כ נ3", סר ופ" ~r0iSV(ipx 'תיוו וסתלס ע"כ. לסחרי3ס "חד פוליוורכוססתלך
 ~rb'(t סספר' ך3רי על b~p) גד ח"נ )יתרון וזלין ונחקרי 3וו6)ורי מעירותי וכנר ,סחוספי
 מלימרכהג s'5c טלסס רקים כלים 6ל1 כריס[ ]נ"ל כליות חלנ עם נקר, תת6תפסקת
 (סניפי, איכס  סמררם  ררות כצו  וסיף , סחעת'קיס דעת עחסרון סחלס עטתנסס"ד

 ונעקוט ענס, לכס טלו וכרתולי פ6רוו6 נכף (זון, לכס טלו )ם( סליתרכוס. כריסלסוס
 מסיס ספק 61'ן , וגיס לכס טלו נלק רון  וווזירי (נון, גולח תסרס תקלע רז)(סומע
 רוו( מוסע ונ'לקוט ת'ס, תסקר סיוגי גמווטס ו"ח"כ (זון ר"ל יגייס, לכס טלוכחוג
 רשתי nbr כחני "חרי נכס. שרו לסס פתרו יתיס לסם סחתין סספרי, נססתקיא
  (11hDDPh  וכרעולי  פקרתי וכ"י  ע3רהזיסי  יגזא(  יפיס. נ"ל יעין לכס טלו"קספ"רך ינכ'י יוויס, לכס טלו ססערת', כתו מתקון עס סספרי דגרי מסני" נ' "ד סומענרס'י
 13י"ר עיין , קסס גירס עליו מגג(רס )סב( . ולח3רות'ס פלוגי ולמפרכיך נוסי,ונספרי

 רי3"ל סכל, עורס 1חפלס תחנס  יעמיס חסונם שווור ר"' ורינתן, יסוים 'ר' , פ'י גוע'
 התגס עוסס תסונס יר"י דעת'ס על עתנס, נעתרי ותפלס סכל 6ת  עסתם השינגןיופר
 גע ונלסון טד, 17רס גת, 63רן )סג( פי'. קסס נ(רס SP'1 מגנ(רס ווקיג לזוד "תםתתי
 SP חוסנ 1ינ6, תסו )סד( . שגירס מני זוווגו סנוונעס גרפס נע, צלח חסרס ויעןעד,

 גף'ר מס 6ך פ"י, 31ויר , פכ"3 33"ר גס יתנו ס(ס וסוו6וור ס', "לפני קק 1'ג6סכתם
 נכ'י כ"מ  לימזין,  ננסי( לרחקו. ורשף סן טעות ,ד'6" סוולות קין, וינץ ד"6סנוסת6
 , ופ6רוו6 כרוגעי"קספ6רד

 331"י
 סוו"כ ופ" סעל'ונס, וודעת וינק ל6חוריו דכריס מפסיל

 6תי סןותר ידעתי hS  סונוור כו', כגונג וינק 3סן  ויסנין ול6 ל6תוריו  סמ"' דנר'ספליך
6גכי

'9ffp 
 וככ"י 6קספ6רד נכ"י וכ'ס כשפייס, ינ6 נסו( דיריו. ג'ל נגדיו ספמיל ונוי"ר

 ומערוך פפ6, 3ר חנינת ר' עד תכתן כרו)ולי.תסר ונזקי , כהפריס ינ6 סס וננ"רפ6רוו6
 ונע"כ ע"כ, כווח5ק פי כתפרים  קולי מתוספי וכתג , שנ"ר סת6תר סני6 וופריסערך
 וככרפס[ ךג'ל וכדוריס כמעריס יג6 ל"ת[ רוו( ]3ר"סית מילקוט גירסת וסניה כן, נספי

 וווס כו', פרסם תפריס כי ואלמון כחזיר וחסיד עניו עגעו התריס פ" וניפ"ת3נור16,
 סיתם כקמר ננור16, וכמריוס כתערים י65 סגוסמ6 פ"י נמר גס ומנס 1 ס(ס סךותקרנ
 כמעריס ינ6 נר6סיח פ' נלקוט ס'ג כתג,  ים נוער ומת"כ ננ"ר, גס סילקוט לפניסג"

וכדוריס
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שובה

 לקראתה יוצא הוא והנה כמד"א שמה, כמין יצא , פפא בר חנינא בש"להונא
 אגל הראשון, אדם בו פגע יוצא כשהוא עם י"ר(, ר' )שמות בלבו ושמהוראך
 אדם רושקיל שעה באמתה ומישרתי, )סח( עשיתי-תשובה ק"ל בדינך; נעשהמה

 הייתי ולא )ע( תשובה, של כהה הוא נך ואומר פניו, ש מוסח )סם(הראשון
 דגזזמור לוי א"ר )עא( ב'(, צ"ב )תדהים "ל להורות מוב אמי, שעה באותהיודע,

 . השבת ליום שיר מזמור אמרו אדה"רהזה
 גזירה עליו שנגזרה , מקבל איני ותשובתכם קבלתי, אחאב של וששוכחו)עב(

 ה' אמר כה לאמר אליו ודברת ירשת וגם הרצחת הח"יקשה,
 אתה נם דטך את דבלבים ילקקו )עג( נבות דם את "כלבים לקקו אשרבמקום
 וישם בנדיו )את( ויקיע האלה הדברים את אתאב כשמוע ויהי י'ט(, כ"א)ם'א
 אם נתענה, וכמח כ"ז( שם )ע"מ )ער( אט ויהלך בשק וישכב ויצום בשרו עלשק
 בששה רגיל היה אם שעות, בששה אוכר היה שעית, בשלש לאכול רגילהיו

 שהיה , אמי לוי בן יהושע ר' , אס ויהלך מהו שעות, בתשע אוכל היהשעות,
 כי רואיה לאמר, התשבי אליהו אל ה' דבר ויהי המן, כתיב מה יחף,מדיך
 וכ"ט(, כ"ת )שם-שם בימיו הרעה אביא לא מפני נכנע בי יען טלפני אחאבנכנע
 אחאב, נכנע כי הראית תשובה, עביד אחאב תמית לאלהיו הקב"האמר

 מקבל. איניותשובתנם
 לכן וגו' ענתות אנשי על ה' אמר .כה לכן )עו( הה"ר קשה, גזירהי עליהן שנגזרה מקבל, איני ותשובותיכם קבלהי, ענתווז אנשי שלתשרבתז

כה

 ותקונים.הערות
 גס לתקן י0 לכן , כוועריס ג'ל כעפרים -0ס דנרס סכ'3 33"ר תוכק וסכיוכתרתם
 ניז'ר סם" ור' )מז( כוועריס. ש"ל3פסיקח6

 תניג"
 , "קספארד ככ"י כגס פפ6, נר

 ר' מ"י ונוי"ר יוחק, 3ר חנע6 כשר חווק ר' סכ"נ ונטר כריגוליונכ'י
 סוג"

 חגיג6 נ0"ר
 מיחס ולפניו נ"ר, תורס DCJ סוס סוו6וור יוניך רפ"ד סיוון סו)6ור ונוונורח יצחק,נר
 וסד"כ סת"ור שוטרת 0ס, 3נ'ר גס כ"ס ופיסרחי, )סח( )חיזן. נשר מת" ר'סגי'
  נלסון סוי ולרעמי וכמפורפי.  ונוי"ר , ע"כ  סדין פרת רסיסם עפר  ובס נתקרר פי'גתנ

סיקר"
 טיפח )כעם( ופיררתי. לין ופירפתי,  המטוס  וכרווולי "קספ"רד וככ"י דגר, פסר'

 יודע, סי'תי ול6 )ע( יןו. יח וטסח ת"' י3(, כ"ד )3תדנר כפיו 5ת תספיק פניו,5ל
 סת"וור חסר פ4רוו5 נכ"י לוי, 5"ר  ךעא(  לעל!חי, ל5 יודע סייחי 1% כרווול',3כ'י
 על וחדרו תסס 631 סדורו )גסחכח 5תר "דמ"ר ס(ס סוו(ווור לוי ""ר 0ס 331"ר ,סוס
 ל0ורופ טו3 ל"3, פןיור  וזסליס  י13ורר! וגו', לס' לסודות טו3 רנת o)ts סיר  הזיורסעו,
 ערילס )יגל ועהנ פסעיו על 0עודס עי !כל 0רורופ כל !ילפרי כרי יערל לרס"ר4ז',
 דוווין 0סן ס3", עולס 3"י לכל חסדך ננקר למגיד לס' לסודות מול  !ליפר  גסילנז,טל

 5וור4 סר"סון 5דס ס(ס סוו(ווור יסווע"ל'16וור ר' פי"ט פדר"6 ועיין עיט, כו'לנקר
 ונזכור mth "דס'ר 6וור לפיכך 5פיס "תת וננס פסקך פו)"1 רנתי bnpiDn ועיין ,כו'
  010 מונ"נור ווניל רפ"ד סיוון סע5ור 31וונורת סיגו, לוחיות 3ר"סי ומחלו עמס 531כו'
oc3,ספמיעסי  

 וסלוססי
  ילטי יי. תתיחס ער  עכין 5ס35, טל פיו3פו  לעב( כוי.  5לי !וגו ויופר  ס!3ינזיפ  ווק3ל ססק3'ס וגלעד "))רז, 6דס"ר ס(ס סנו()וור לוי  5"ר  !מ

  קנסי טל תס31ס סוו6))ר 6תר סת6וור.ס(ס  תקום פירעת ורכיי כריולי, בכ"י  1DPויוופ
 ססטונס !סר סכפ0  נריייפ 63111 סוס Inhnel  יפלילו, כווו 610 6קספ6רד ונכ" ,ניכוס
 וכן , רמ"ד סיוון סת5ור עכורת חן דנריו ולקת , ספסיקחb~u 003 6) קכ"ד ךרףפ"5

 פדר"6 ועיין סע16ר, תנורת תן ג"כ 5קח 3"ר תדרם חן 0ס פכפס ברי!יפ  טחוביסת6וור
 ילוחו. 3קר6 ילקקו, )עג( . כר 'Sb1C יולך וכבת"נ ורקם 63 סתסונס, כח לך -תיע .פוו"ג
 ס'3, פ"י סכסדרין נירוסלווי גסנס נתענס, וכתםוער(

 רכוצ רפו  עלכימ  בילעוט  ופסי
 ספסיקת5 3סס ג"כ ע'3( קכ"ט ךרף פ'ג 0מ!וב0 !ער מכעס  3רי!יפ  וכן ספפיעסי,3!ם
  ספסיקOC3  .66  0זס 5ת6וור סניך קחנ סיען 3תן31ס תפלס ס' 5תר. (רוע סקורוכן
 . ספסיקh'D 003 66) קזל נדך סם  פכפס  3רי!יפ ווונג כו', (הט וילך תסו)עה(
 , ס'ז 6לצ רע( hllP ונלקוט ר"ן, רמז ירסיס נילקוט עונב ס', "זור כס לכןלעס

וגתגורת

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



קסאשובה
 בנקום גהרב יסוהו הבחיים )רעה( )עז( חליהם פוקי הנני צבאות ה' אטרכה

 כיב כ"א י"א )ירמיה להם יהיה לא )עם( ושארית במלחמה )עת( ימוחוובנווזיהם
 ושטונה ועשרים מאה )פ( ענהות אנשי לרוזייחס זכו תשובה, שעשו וכיוןכ"ג(

 מקבל. איני וחשובוהיכם נע(, %)עזרא
 שנגזרהעליהם מקב", איני ותשובתכם אנשינינההקבלתן, של ]וקשרבהו)פא(

 אחד, יום סרקך בעיר לבוא יונה ו"ל ההיד קשה,גזירה
 א4 הדבר ויגע ד'(, ג' יונה , נהפכת ונינוה יום , ארבעים עוך ויאמר. ויקרא)פב(
 ז'(, ו' שם )שם לאמר וגדוליו רשלך מטעם בנינוה ויאמר, ויקףא וע', נינוהסלך
 חוניא א"ר עשו, מה נינוה, אנשי עשו רמיות של תשובה לקיש ריש אמר)פג(
 מבחוץ, ואימותיהן מבפנים, עגלים העמידו )פד( הלפתא, ב! שמעיןבש"ר
 אין אם עלמין, מרא אמרין מיכא, ואילין מיכא, מבעיין )פו( אילין והוו)פס(
 הה"ר , כן עברין בערביא אה אחא א"ר , עליהן מרחם אנן לית , עלן מרחםאת
 נאשמו הצאן עררי גם להם מרעה -אין כי בקי. עדרי נבוכו בהמה נאנחהמה
 קונה בחוקה אלהים אל ויקיאו והבהמה האדם שקים ויתכסו )פה( י"ח( א')ייאל
 שכן וכל לבישא, נצת חציפא )פם( חלפתא בן שמעון א"ר בחזקה, מה ווי(,נ'

 א"ר )צ( , )שם( בכפיהם אשר ההטס ומן הרעה מדרכו איש וישובו עולם, שללמוכו
 דחזירו. 5א ומגדל תיבה בשירה שהיה מה רחזירו, יריהם,, בכף שהיה מהיוחנן

וקרעו

 ותקונים.הערות
 סבת סתלס , רעם )עז( ספסיקת6. נסס קד ונטלסתס , רפ"ד סטן סתרןנתטרת
 לס. גריס סווקו)וות גני מילקוט וגס 6קספ"רד, נשי ג"כ ותונף נקר", ו"ענסססנרת'
 כסו לסם, תסיס hS נ"ל לסם, יסים ל6 )י"מ( נרענ. כתונ נקרך נתלתנוס,)עח(
 סו6 תקרך וסתוגס, ועסריס ת"ס )פ( נקר".ססו6

 נשר"
 פ"רע6 ונכ"י , עניינתי כתו

 chn, תלתתסרס
. 

 , כו' גינוס "נסי סל תכונתן )פא( וסנים. ס6 כתונ וסתתם ותחת
 3סס רמ"ד סופן סניגור ו3וונורת , וכרווול' "קספ6רד נכ"י לנכון תגוזר סוספת',כן

 6וור )פג( ויהגר. ויועק נווקר6 "3ל פ"רר", 3כ"' גס כ"ס ויינתר, ויקרך )פב(סססיקת6;
 , ש" ט"ו תענית ע"ן , ענליס סעת'דו )פד( ס"6. ע"3 תענית 3ירוס)ייו נסגס ,ר"ל
 onh DPIW 6ין ר3ס"ע לפגיו יגורו לתוד, סוולדות ו6ת לכוד ס3סעומ תסוי עררי  סןת"י
 ס"6 פ"נ תענית 3ירוסלווי , כו' הילין ומוו )פה( . ש"ס כו' 6לו SP וורחוויס "ט 6'ןעלינו

נוסי
 , שתון ok~lnlnht וונפניס ס'יתיס עוד,

. 
 )פנת ot~a" O'W'D1 כווו ערוד סייח יפ"

 bnh, *'ר )פז( ס'(. 1' נ6י31 תור ינעס "ס נוקר*, תלסון תנעיין, )פו( ע"3(.קמח
 סםנירוסלווי

 מנוסת"
 6ת6 ",ר וגו,, נסרס נ"נתס ))ס סס'ן עליסון, וורחווין 6)ן לית

 ויתכסו )פח( . מתענית מוס כן עוסין נערני6 טס כתג ק"ע וסרר--3על כן, ענדין3ער3י6
 . "תר 63ופן כרסו ע"r"u 6 תעגית נ3נלי 36ל סס, תענית נירוסלווי גס כ"ססקיס,
 פ6רוו6 31לי ל לאייס ג5ת נטעות מכ"י-6חספ6רד , bctJS נזק מניעם)פט(

 טסי
 חיים "רחוו( 3ס' ר6ית' וכן ע"כ, לניסך גגה חגיכם גדול קול גריכם ס"עלס ליוד"ת ווכ6ן

 נח,קס קול נריכס וסתכלס )1"ל, סכחנ עינ 6וע תפלס ס' , כליגיל סכמן לסרןלרנינו
 ו"תותיסן חנעניס סייקין PPJnr 1"תותיסן תפגים עגליס ססעווידו ניגוס נקנסי סתניגוכווו
 חניפס , נת(קס וקול גריכס התכלס לצד 6תס יוכ"ן נח(קס, "לסיס 56 ונקר* כו',תנתון
 סניון 3דנריו וחסר עכ'ל, לרע נזח חגז מערוך נעל פי' , מעולס )טונ .כ"ס לניס*נסת

 וסל , לכסירס נגח חניכס סג" סס ונירוסלווי נפסיקת6", סנונינו "כווו ונ"לפסיקח6,
 נילקוט 36ל חר"ס, יפס עם ירוסלווי 3"גדת סגי' וכן , וכסר לעגיו תנגח תנך3על'ק'ע

 סת6נור וענין ניס,' רע, תרנים כי לרע, נונת x"c פי' , ל13ט6 נסת חניפס דסונס6
 ערך התעריך ור"'ת' נוסני, סוויץ כלפי 6פ'ל1 חוגפ6 ע"6 ק"מ סגסדרין rphc'5ע"ד'
 סערוך ע" bctJS, נ5ת תרפס tsffr1 כת3תג1

 סחגוי
 ליוו סרע  וכי וקבס לרע, סגת

סלי
 עכ'ל, לכסירס גגח תגיפי חעגית נירוסלו)י ווג"תי hp'3S )'Ph,  וולט  סתלוף ושל

 ועיט 6חר נלסון (ו דרסם ותתש ע"6, ט'1 תעמתועיץ
 נתסרס'"

 6ת סס3'6 גח'6
 סוסיי פירו)* ונכ"י סס, נירוןלתי כ"ס יוחנן, 716 )צ(סירוסלווי.

ptn~no וקבס חיל 
 גי41
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שובה

 )שין ,ל'ס ויחום הזון מ 1 ,ג),הונב, בנונם gy)יא(נס
 )?;ן אמס. וךאקא

 רקב מ';ש'ס SIVID ניב ),בה ר,י'ק'ב, עם יויי ט"ו'י

5שוי115יגע*('5ש41א?1וא
בש"ר

 ,ןר ~b'P 1, DWPt] ]1לה נלד מו,תע)ית נ; תעלת DWJ' [ע ך)וועו דושב.

5ימש:בעל

 ל bSc ;(: 17 ;י :יי "1'1::?)"שרי
 :...,גי
 שנ.::גן:ג: " :ןן "ז(ין"1. 4ש:;,וקןשג"4שששעגםשש " בנשקו ::ו יקי,

4
 ת31ן 5עו טריך מתפרס מס וכתג טריך, עד סנוסת5 יעקג נעין תענית ירוסלתיmJhnשצ%41שו31א

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



קםבשובה
 , למרה סמרה יוצא , כ"א( כזו )ישעיה ממקומו יוצא ה' הנה כי מאיר,בשזר

 ישראל. על רחמים לפרת הריןממדת
 גזירה עליו שנגזרה פקבל, איני ומשובותיכם קבלתי, מנשה של ועשרבחו)קב(

 ויבא רקשיבו ולא עמו ואל מנשה אל רם וירבר הה"ר ,קשה
 לצ )רוטב בחוחים טנשה אח וילכדו אשור למלך אשר הצבא שרי את עליהםה'
 ויאטרוהו )קה( , ומנקייה בכירי )קר( , כהנא בר אבא ר' בהומים, מהו )קנ( , וי"א(י'

 וכיק תחתיו,( מסיק ורחחל לתוכו, ונהנו נקבים, נקבים אותו ועשה ,  נחשתשל מולי )קז( כמין לו עשה הייתא בר )קו( לוי א"ר בנחושהים, מה , )שם(בנחשתים
שראה

 ותקונים.הערות
 ספק 6ץ "ג4 עלל, סמר די עד 4תר וסרקי תוטעם, מספר ob ייעת' ל4566,
 ת6עק נשר תני נקא( .. נםריך געסיז 61מ"כ ,שריק, 16 כדלית, נטריד מס כתתמסיס
 עזר"" ע"י תכסס, סל תסתתו )קב( סס. נירוסלת')ננס

 תדע "ותר 'תוסע ר' פילג
 נירוסלווי גסנס נחוק,ס, נוסו )קג( כו'. שקש 3ן ושגסס ורקס 3" סתסונס כחלך

 ללועגי 1ס))עת'ק וויגיויסי ככירו 6קספ6רד נכיי ותגקייס, נכידי )קד( ס"3. ס"'סנסןרין
 , (h'p נכידוו)י פ5רו)6 ונכ'י ))יגקי6, ככירו כרתקי ונכ"' ככירו, חתורת 33'רוחיקן

 תויקת כת'ן סעסף 33'רס ק"ע 3על סרג סס זפ" ))ניק'6, כנירי סס סנסדרין31'רוסלתי
 רנ וחס עכ"ל, "נערס כתו יקריע "ו לטיזר מעסוי ו)ונייקנסלס5ת מיניקיי" 33יר1 כתג י'( סיוון פי"ל סס סגסדרין יור"ס 31'סר( עכ"לי נסלסלין וי"תכפוסס,

  טרופי
 לנכון 1))631 נפסיקת", כן לחקן ט 1כ1 , בכירוטינקיא 6חת חלס  )stlk  יסמ,וועימ  3פירוינזי

 s~r1 , כרו)ונק6 ערךנערוך
 3עסיקת"

 ר'  3יויינו ריי  D'PIPJ  מליס 6ת 1'5כדו דסו3ס,
bJh,3"כ 

  3כריול?יי
 נתוחים, תלת  פן סיף  סררמס hSo  לכלו,  לייפפ עג'ן יגס סערוך כוונת לכוון'דעתי  1ל" ג', כרכים  נערך פופפי  פיין  S'1P  כריייי  בל"י  סלפומפ פי'

 כגלי QS3' פי' ס))וססי כתנ יפס לכן לכרו)תיק6 כרכוס6 ענין ))ס וגס  לפויפינו עלל6
 1ת65ת,ס ט0אח(ע"א-X~fpo אונ' b'kll ס)ולס, חרגם ל6 וסרוו"5  עכ"ל, ידיםוזיקי
  חית ונסדרת כירוו)ניק"ס, לנכון נ6))ר ומס נוע(, לס 1'"תר פ' פיס רוח נתדרסנס
 תמונת נענין פת'נ ונסדרה , ככירווולקי6 ג'ל נקרקוווגיק6 יענרו נרקיס לרנגון "חיפ'

 למן "'ן ר6סו' ,לייל?פ  סוולופ ר6סו, נתירקת קותו ומחזו חור נדורי סרי ונ16 ,ולגסס
 ס3י פ"6 סתסונס סער קכ)וס 3ר6ןית ורזייתי 3כירוווגקי6, נ"ל לרעתי ,"ולססחר,
 נגתוןתיס, וי6סרסו )קה( )וגיק"ס. כדו נטעות ג"כ וסניף רות, ונדרס oc3 0(ס))6תר
 )ו%י "ז( תסס. 3ר נ"ל חייתם, נר )קו( ספסיקת". נסס רוויו ר)ו( וו5כיס נילקוט))ונ6
 פ' פ"3 רנס ו3ך3ריס י רות 31וודרס סס  וכילקוט סנסדרין נירוסלנ)י כ"ס גחוסת,סל

 Daulas 3ל"ר סו" סתומפי ולדעת . סססיקת6 נסס ))לי16ת ערך נערוך ות631 ,ויתקנן
 נירוסל))י  סם פ4 ק"ע נעל וסרג 1 פרד נגורת נתוסת יל  דור יעסו ור"ל פרד,פי'
 ))ק ע"פ סוD 6? ונלידודי

 חסר 3' ק"6  מלסרדין  למגבירי  פלן  פרן  ,Jpp  מעין  כיולי
 דבפמי  3רור5  מריוס k~tSI-  עייר ת6י וגו'  3ליוטסימ וי6סרוסו כע"י(  6ך  תסויר(ס,

 וטרו

 ,  'V'UdPto 'חית וולס וסיג סולייר סווקו))ות נכל לגרוס ין %61י  כו', 1זיפיפלורי
 סס נסכסךרין ס61 ויחס נערכו, סערוך וכאים לפזמון,  רוריפיי

 דוד"
 דגתס6,

 , ל"ג דס'3 'וסד ר3  הפרגננו  פיליפי ))ס פס למעתיק וסנני , 6יס כתתנה סג"סס 31פדר""
 נכירוחגקחס וינסס ית 61חךו ד6תור, דל))לכ6 רנוניחיל6 ית עליסון ס' twlh1 ח"5,סתרגס
 נקנין נקנין %ק13סי (bcp, מולוות כסדקי 1ע3דו ל33ל 61ונלוס'  רלפיי, נטוסלווןבסרוסי
 הגיתו 3נוו0, יחס 11ADI ןדקיקין

 נזר"
  כלטון  מן  פגע ל'0 וכדעיק ליס, חור ק(יר

 ואיתכגע 56סיס סי קרס וגל' וסדר דרוך, בסון לית ollb שיסתייע, ול6 דענדטעותה
  מעלי SP דתתנן )ול6כי6 כל "(לו יד יון תדתוסי 51לי , ד36תסוי h~nSh ס' קדם תןלתך6
huln

 דנסתי" גנוח"
 נתי* וחרכי כ11י וכלמון גליח6, פרפי  יעילי  כן  ייפרלמיס וליתדו

  לידיי תתייתם דיוגיניס עלתם ))נר' רתת' 15SJwh יד וזון י גלותיס תחקנל דל6 נגללזון
 לדבלת" דת"ניןתייניי"

 תרכם וענד נתסונס, דלנסון ינר6 ותנרין ,
 ומחתרת"

 נמסים
  תרגומו סכל סר161ת שגיס ע"כ. וט' נעושב 1קניל ג%תיס  ויסע , יקריס טכסיסתפופ

זס
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שובה

 אחא פלי צלמא שכירה, שלא בעולם ע"ז הניה לא צרה, צרתו 4)קז(שראה
 ער ושבת הימים באחרית האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר , הזה המסוקאת אווי מקףא אבא שהיו אני זכור אמר כלום, לו הועילו שלא מכיון שיזביה,]קח(
 )דברים ישתיהך ולא ירפך לא אלהיך די רחום אל כי בקולו, ושמעת אלהיך%
 אפיא כל )קם( לאו ואם יפה, לי יענה אם אותו, קורא אני הרי ול"א(, *ד'

 של תפלתו העלה שלא , רקיע של החלונות את סותמין השרת מלאכי והיושווין
 לו יש בהיכל צלם שהעמיר אדם הקב"ה לפני אומרים והיו , הקב"ה לפניטנשה
 תשובה, בעלי כל במני דלת נועל אני בתשובה, מקבלו איני הקב"העם אגלתשובה,

 תחינתו, ושמע שלו, הכבוד כסא תחת חתירה כמין לו חתר הקב"ה לו עשהמה
 אלעזר א"ר , ויעתר מהו נקי( , י"ג( ע"נ )דה"ב תהינהו וישמע לו ויעתר אליוויתפלל
 )ז2ם(, למלכוהו ירושלים וישיבהו , עתירתא לחתירתא צווחין בערביא שמעוןבר

 כמד"א )קיב( השיבו, ברוח , אדא בש"ר נחמני בר שטואל ר' השיבו, במהנקיא(
 מנשה אטר שעה באותה )שם(, האלהים הוא ה' כי פנשה וירע הרוה.משיב

 ריין: ואית דיןאית
 , קשה גזירה עליו שנגזרה , מקבל איני ותשובותיכם , קבלתי יכניהתשובת

 ותקונים.הערות
 גרתו ]קז( . תקנתי כ6טר כירו)ויגקייס תלת נכונס כי תר"ס גס , מפסיקת* עס"י סו"זס

 ט"ו ג' נדני"ל וכן סקנ", פליטס תר' סי(ניס, )קח( . נגרס כפסו פ6רנו5 נכ"יגרס,
 h'9h ערך נערוך .מוץ, "ש" כל )קם( ידי. תןיסק3גכון

 ס3'"
 ססק6 3סס (ס )ו"וור

 ו6תחגן ס' רנס דוריס ו3וודר0 עכ"ל, מהן 56סות כל סל oc~n "פי6, פ" וכתגדמו3ס
 "רווית סו" htnh תלת כי סת30 מתעתיק ניטעות ו(ס טוווז, ספגיס כ5 ת"ו כותר6ני

 ייע ול6 "פי, פני תר' כי פניםונלסון
 ס0'"

 'פס עולס וענקו , כת ופי' Opes רוווית
obעמס "יגו fnlh )6 'כ5 כוחות כי 6וו)ר "נ nt~Sh ,1 יתרון וקין מויןnhS מסני, על 
 מסו" נערךוסנס

 ך)ווט3.ן ליס ענית "י רעלת" רנין קנויס ")ור ]נחלק( 1("ל סערוך כתג
 סנערכין, נספל"ס סרי"נ סג116 זס על ומעיר עכס, טוין h'9h כל ~bk 6))ינ6 ל6ו6י
 סם, סגסןרין לט"מ 3סנ0ותיו סלך nhr ולסיטתיס ע"b~p ,3 סנסדרין ננ))ר6 ליחךכי

 "ירו0ל)ו' סחל0 6ך ס'3, ע"י סנסדרין ירוס5ו)י לגזור" סערוך סכותת יווונו )עלסונתת"כ
unc).0ס, רות ונתדרס פ"ל, ונוי"ר סנסדרין 3'רוט5))י כ"ס ייעתר, גוסו )קי( נתקרס 

 "ריי ע"6 ק"ג סגסדרין 3ג)ור6 ומגס 0ס, וולכיס ובילקוט ו"תחנן פ' דנריס31ו)דר0
 לו 0עסס לעווד ליס, ווי3ע' לו ויעתר לו, ויתחר "ליו ויתפלל דכתינ )ו6י רס3"י.))סוס
 לו, ויחתר רשי וכחג ע"כ, סדין זודת וופסי 3תסונס לקאו כדי נרקיע )ותתרחסק3"ס
 מעתיק וכן ויעתר כווינ 3פ' סרי"3 סנ"ון וסעיר עכ"ל. מתעתי כה 15 ויעתר כתתוכנתון
 עיין לי, ויחתר כתונ .סיס ר30'י לפג' פסיס דנד'ס 61פטר גמנ, b'r די לעילסנו)רא
 ונ"רר סכת31יס, "ח נעקם (ס 5ווס o51h .עכ"ל. נ)ע3'ריס ד"ס ש'3 נ"מ כנחתוס'
 רו6יס ")1 "מר "חר' , רססי לפגי "תרת )יסח"ססיתס

 סווקוווות ויוכל וירוןלתי מפסיקתי
 ))5ת תדרסו ר5 כוי )ו5)וד 15 1'תתר 15 ויעתר 1נ'5 533י, ש"ס נפ5 נטענתסס3"תיי
ויעתר

 נוזקר"
 נסי1תס ))תת5פיס ,~pff סס,ע לפי ויחתר כתו

 "וזרו וכן 7Ph~ ו)תונ"
 )ולווד ויקתר( כזוו סו" ויעתר )כלויור לו, ויחתר לו ויעתר "ליו ויתכלל מס ר4ס3ד3ריס
 תקרי "ל , סיטנ נעורס כרתולי וככ"י , רקיע טל חלונות "ת ווסת))ין מסרת )ול"כ'סס'1
 נערני סכן וסירו50פי ספמייפי כרכרי סול ספלי  יסמעס לו, יפפר ילל  לוויעתר
 תלכיס ל3ן  scn  יפר  לוי ר' ס',  לי ויעתר פס"נ 33'ר וכן עתירח6, לתתירת56וותין
 לסתירתי  שופין בערבי כו' פותרססיס

  ויתפלו  לבבון פתי פפ"ג נפדר'5 גס עתירסי,
1'Sbלפנינו נס , לו ויעתר bpD~J 3תס ]קיא( כתיג. לו ויתחר לו ויעתר לכס ולקחתם 

 תיכן תרתע  ויתנסו, ויטתע דכתע 00'13 נוגס יכתנ ס"3 ע"י סגסדרין נקיע עייןסמינו,
 סרופ  יסב טפיעס נזפפ ייר  סביבו, חרופ  סכינו נסס יגעי  ססינוסו, הפיפס3ספפ
 פ3יוי רופי  וופזפ  ספרגמ ל"ג( )דס"3 ד"ס נתרגוס וקננתי עכ"ל, לירו0ליסוסביבו
 5ת6וור וכוון , ע"כ לירוס5יס לוולכותו וחור , דס' וויתרת גמירת וופניס כרונייםכלפי

 סיע תפלפ ללוספ סכוונס סרופ, הטע  כפרש  ~ב( ק"(. סערם (S~P עייןומפסיקת",
ןחקגו
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קטגשובה

כעצם
 %ב .יג( )

 )קי עור ענפצו שאתה האשעה
) 

 הלב( ר' למאומה, ימה 1

 lltttpnll'aNפהננ"ין,ן'לי.'י11 "יגי;1% וו"ן :ן 4 :ג י%יז,%,:"ןם ככלי )קיז( , אסר חנינא בר' החא[ ף )קטו( בו)שם(, הפץ %איןאם

1: D1~D ן-: יא ע 
 איש מזרעו יצלח לא כי בימיו יצלחלא ערי הזה דרויש %ת כתבוה'

 ר:: "ח n-Stile , על נהי ה" ..-וי ', גיאןק:ו(
 בן בניהו יהיו אם כי דף 'נאום אני חי , מנין השבועה את בימלה המירה,את

 את כחבו ה' אמר כה , מנין הנזירה בימלה 'כ"ג(, ב' )הם וגו' שאלתיאלבן

 ותקונים.הערות

 טוב טנ:1שש4צ"ג,זלין::::)
 ::ב4 גתתן2יזע%וגב נ:מיפן:ן כ"י( ע:1 לי: %י:: ע":' :::ג
 6ישינס תנע"ו ס6תס טנסעס וזוח sc :זס כענס וסנף נר ר'64נ6 ת13רע סו1פי'ט
 נכ'י כ"ס לת6ותס, יפס 6עו כקיר( מ"י. 13'"ר לוועלס ט6לתי6ל, עד כולו סכו1נ6ורסס

 גימ' ככלם חוו6:()קיז( ר' וסקרנות 11ד 3כ"' מ'י6, ר' )קמז( ע*6. קת'ומנת

 סרופהז  וחיוט חללען' וו)(ס, רם 5"ל דס,קולדעתי תק'(י סלכנוין

 מס 6ק:4ס:לקיט ככ"י %סס:וססיא.:4וצןכעיננמנצצוגלעי(

 ףג%יג14:יי:מם
 3כ"' 36י נכ:סלףספ6יג כק י',"ייי6י :1:ש:.,4"כ(

 ח('ת 31תדרט פ6רתא, נכ"' . כ"ס , כתיג 6ין ו'6ל4ש )קבא( . סס מג' 63ניננ6ל111,נ6

 נרט"י הניט ןלכונס כפינ 5ז  ימעך  י61ס סג'רס6 ש,6'61"כנתלת
  סייז
  ינסס '

1סו1:1זן
 ב( ס", ד6 עד "6ק הלנגלל:"

 רננני
 פ6רת6יונילקוטפ6רת6

)hx ט':. ךר
 חססץ" נוודרס יכ6' 6קספ6רד נכ'י כ"ס

 יר' פ6רת6 ונכ"י
 6אן'

 ם ר ונוי"ר
 ביז' ג"כ )דזי4עף%ע"ג('סני* חס סף 363רני6ל ס6ותר,סיכןתע4ונ:6מ%י:

 5יח6 יפי, ררנ 3ר6 ש( תסיגוט. געתקיס דנריו כי ס"ותר טס 3ל'סססיקת6
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שובה

 :ג( י4ק"בנג ש ישוח:ה

-gp)

 ן,ןל'גי:ל(הג.:;:נ ,נ." מונ:לק1:%נב:
 עדמשמגעת

 ך
 ה' עד! שובה ]שנאסר )קלב( דבבחי

,nalwn 

 לי פחתי הקב"ה. אסר ה'ן, )שדו'ש אחותי לי פתחי 4 עמי יפיר)קלנ(

 את הרפו י"א(, ת"ו )תהלימ ה' אני כי ודעו "' ןק עי,כדרףי

 2 4תג nal~ntwiw ך%ן2 גן בעדייי ' י ט(כ:משיגק:
 ך ' הקב"ה אבל ,- לד מתרצה ואני לפניהם, אותי יצצי%יגגייתלנחיצות ב(גץ%4יגיעקי4 י"ר )ההצע שבלעיצרנמאלהיר בנוהגפ'

 בזני תשובה nvv לו אומר והקב"ה בשוק, ומנדף ומהיף עומר אדם אלא ,כן
 מכפר 'ע%טכר ל ררזט)קלס(

 ך
 לא )קם( און וירא שוא מתי יורע הוא יי

התבונן

 יגעיצן %צשגק ותקונים.הערות
 yb((- כי סיקסת ,"ימיי" ת5ת יתיבל ויייי סי-ייעי סס*ס-

 פסיס , - ,י י,6. ,

ת י צ" 1רו)1וניל % 'ן "   6קספ6רד, נכ'י כ"ס , סבון נר ימס מ"ר )שא( %ו: ן: ב%%צ 

 12ץ ויניב ע"נ ס"1 'ות6 ונגררך וניקוט: ופ"רוו6 כרתול' נכ"י לנכוןונסתר
k-"1WIעד 5סינניס דרך bDJ כתדרי )סגם כו', יוס' ""ר )קלג( . שונוןום3י"י'גנלו 5ג5ו 

 עזם 4ננ:ע', םן:;י : '2יןןלוקייץםןנג"'זק
 :נ.".:::מ;:ש י,נימג%הי,: ש::::ן;4

 . 31ונריות nl~ioh ס5"5.' 1 , פ"3 סערם סתוי ;ס3י_פסק6 16יותנרתנסי

 :%ם;36יב%יןע44יל4ן7ע: 11b~orb 1:2 ט:גך:,יג41צבי41י
'l~W'Dבת סעצ נסס רע"1 סיוון סת"ור ונתנורת פען"3, ריו סיע 3י% יפותי.Q~hno )תכש י1'צכימתכפי ייס נים h31W קויו "י51 3ייק 

 ק

 4 ( 'צהורי ג, ען:1:עמנ21 1שדמ,""71ה11ג'
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קמרשובה
 של נרישים גדישים )קמא( עושה אךם שבעולם בנו(קנ , י"א( י"א )איובהתבתן

 התבונן. ולא אק וירא כביכול תשובה, ועושהעבירות
 שהוא ער , ב'( י"ר )הושע אלהיך % עד ישראל שובה מאיר בשיר רבי)קטב(

 קטיגוריאו סניגוריא יתעביר דלא ער אלהיך לאו ואם , רחמים כסרתעוטר
 ט'(, י"א )קהלת בילדוהך בחור שמח מאיר, בשיר פמינרימג שםיאל רב)קמג(

 הייא ר' קמייהא, דכוותא פיתהא שאר )קסד( יזהק, בר שמואלא"ר
 מפני שברח לליסמש , אסר רבה חייא ר' , תלמתא בן שמעון בשגר )קמץ(רבה
 אלה כל על כי ודע , בהזירה תתיינע שלא בריצה מעם לו אסרו קוסמינר,)קמו(
 על ששט לאחד אמי, חלפתא בן וכמעון ור' שם(, )שט במשפם האלהיםיביאך
 יכיאך אלה כל על כי ודע , בחזירה חתיינע שלא בהליכה מעמ אכוו המים,פני

 דאיתצר, ניון הטכס,' את שגנב לאהד יאשיהו א"ר נקמו( , )שם( במשפםהאלהים
 מה )קמח( ליה אסרין גבאי, דאיה מה לכון סיבו איי , מוכסא אייתי ליהאמרין
 וליף רהוות זשנייא אילין, רכל בעין אנן , זסנא רדוין בעיין ראנן סבראת
 לעתו לוי אנך ושם(, במשפמ האלהים יביאך אלה כל על כי ודע טיכסא,גנוב
 שמזונותיך אשריך לו אמר גביו, על ועטי אחר עק" ובא בכלוב, נתוןוכהוא

טצואים

 ותקונים.הערות

 נעקום רותי כפר וסננת' , סכפר.עכ'ל תחת וכולס ורס3'ג 'ס0כר ור' , ShSSL~n גןעקנ"
 גרטיס, )קמא( ית3וגן. נ"ל סתנונגןי ול5 )קם( . ע"3 ס"ס 5ד 3ק"נ נעגתו מתיקן כתוריכון
 %ונ"רר תקל"נ, רתז מסע נלקוט. תונף ))6יר, נם'ר תני נקמכ( ותתריס. ונורשפי'
 ועל ת"ל כתג , חסונם 'ווי עסרח ס' ונסרי'ל גס נ', י'ד למוסע נפירוסו רשי כווןסוס
orוודח 6100 סרסו 3תדח 0ססכינס נעוד סו13 ר"ל 6לסיך, ס' עד יסרבל כונס נ"וור 

 ויעלס זיו נתספט ויקח, סינף פרס סרעיס וועסיכס ועזנורתת'ס
 סס61 "לסיס לוודעי

 ולן,כדרס סדיןעדת
 נפסיקת"

 6קספ6רד נכ" פטרגריט6, סעו"ל ר3 )קמע( עכ"ל:
 סתת . על סדרסס כי , פס תטר -~k-IS סכו"ם ר. .סל סע"תר עיקר וסנס ,עטינריסס

 וקרונ , כו' רעם לחרגות סיג" עלך ל3ן לתס"ד 1 יוקיר ר' ,  נסס  פרגריפי  טיויילי"ר  ילסיך ס' ער.  ימנת ר"ל  ולמפלן, פ' פ'3 . רנס נדנריס וווג6תי עתק, 3ר לר'ס סו6נתור
 1ס61 , פס סנפתם ~Inhnk 0סו6לסיוח

 סו"
SP3 דיסק סוס 3לי לסדרת תוכל , סת5תר 

SP
 סווקר"

 S~5r לחקןוים ס',6לסז עד וצנח סכחונ על סם כנדרס כתו "לסד, ס' יסר"ל'עד ס31ס
 ד'"

 עביר ר' 3סס פרגריטihlnc 6~- 6"ר "לסיך ס' עד יסרבל 0ו3ס
 דנ"ר נוודרס סוו'כ כתנ פרגריט5, סתווי דודות , כו' רעס לתר13ת סיג" תלך לנןלעס'ד
 רקס 6ך נערוך( כלל נו1נ6 נתנ6 ל" o51h עכ"ל.. ווקום סס מסו" ווסתע נערוךסס,
 סני" פרנית6 ערךנערוך

 נעל ולדעת פרוגיית6, חזורך ע"נ ~rftn עסנת s~rn וו6וור

 sts סמןחנוקי
 ב"ל פתונת"( ננוזר"

 hntaln, תוורק 0נת נגתר6 ע61, ק"ג 3יי
 פחעת6. וסוף ע6חינס'6 סכפר מירדן 'ז % נפת ל)ו(רת , פקונח6 נטכס 6נ" ע'טונר"ר
 פיתקה ס6ר)קמך(

 דכאת"
 גתג6 כקר כי יען נלסו)ו סקנר סוועתיק דגרי סס , קת'ית6

 3פסיקת6 סעתש "קס רבעו כבסר כס, לעסות מסכין סטכן וכנר דסעותרנססק6
 קס'ר גוודר; ונסגס , נתקועו פס סוו6וור כל נתגר פ"רת6 6קספ5רד וניסיסלפנעו,

 31י6 מפסיקת*, בסס (rDn ותסס ד*ס , חתקפ'ט רת( קמלת ונילקוט נחור, סתת3ט
 נרים ו סתנ5ו_13 קסלת ספר לגנח חכמים "יסו סוועתען מסתיט 6סר סתסרון 6תסגס
 3ילדיוזך כחור ;וות לזוור גריך סלווס סיס כך "מרו ונעותי לנד תטיס0סס

 וסי
 דרכי

 כן 16וור חס , עיניכם 61חרי ל33כס "חרי תתורו hS "ער עסס עינד, ו3וור6סל3ך
 ס5לסיכ( י3י"ך 6לס כל על כי ודע 60)ור וכיון דיין, ולית דין לית סרגועסןס~רס
 חלפתם 3ן וריס ניל חלפת*ן 3ן סתעק נשר )קמה( טלתס". 1Wh יפרד חוורו3עספט
 nDph' 3כ'י 63וות ס61 וכן לנד, חלפתם 3ן ורש ל3ד תייק רי 37רי ועונס סמולךפעו

 צעק מעלס ,קוסטער,.כנר-בקרתי )קמו( ;ס. קסלת ונילקוט קמ"ר מעבוט%*רע6
 "קספ6רד )כ"י יכ"ס יקריסו, ""ר )קמו( ע"ס.מערס

 ופגרנו"
 "3ל 0ס, קסלח 31'לקוט

 ס6גתט תחש "תס תם פל סנר, "ח ווס )קשה( 6וור. פפ6 3ר חנינה רן קמ"רנעדרם
 ותן ווכל סעכס ;תפלס כנתפש ~תגו כי סו* כן ל* סזס, עזען מעכס רקקנביס

חען

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



שובה

 אהד ב.';. תנהשא'ע איי % יא,ר,בסבמש!ט ,באך אוה ( 1. מרע

 א"ל, ו*אכל%טן,
 ( )תננ()ק

 כריסא הא )קנר( ק"ל ך,
 ק

 הי' רגווני אותי, לד"ע" )קנה( סבור את ובהרא איל בזעי', קום קדמךגברא

 חר עבר קבורה,)קנח(

 )קנסי
 פתין

 א'לז
 לרצין אימה ער )קם(

 כדין,ז
 אסר

 כל על כי בישץ:ג,ג סופי' דייה ' גברא, הההואדא
 ק

 הל"להרם אך
 רגלילי יוסי ר' של בנו אלעזר ר')קסב(

 דקב"ה לפני ישראל אמרו נקטנ( ) )

 עד, לכם נעשה אני לרעה . ער לכם נעשה איני ולפובה עדן לכסי נעשהאני

 ילכם עדץ נעשיתי מעשיה בן ולצדקידוו קוליה בן לאחאב ער, לכם נעשהאיני
 היו, שקר נביאי פעשיה בן וצדקיהו קוליה, בן אחאב ער, נעשה אינילפובה

חד

 ותקונים.הערוה
 מהין "סקגן, שוס ן, ת,,,זק %( יעוג;. ומז fst יע. "הה נמת ,(7",,

 נוודרם ט3: תזור )קנא( תנוג'; נקרך מתנות 31על סת~רס, -יךמנתכרין
 חס'רק

 ט31יס וו6כליס שני סענין לפי סו6 סוו"כ וכחג 6רנסטירין, ווויני ימן ויין טוון 3מר ליחן
 י:) וונינ tyn:Ict לווינו; ;וץ):ןשן4)"יי,
 ם סניך וסערוך , 3רי'ס קומר קסלת D1pSt1 פ5רוו6 מכי' ער(ספ6רד"36ל 3כ*יכ"ס
nhro3דל"ת, קפד נערך oSlh ליטרת חד פוסט 3"ר וכן נלי, לוסר פי'ט 33"ר לסנינו 

פייתי
 טיתי)ק

 כה'קסרי כהיסק, ס6 )קנך( וממי; תיר ניוגיע טיווי סי' (57כלת,

 לס "חס 3זס פי לותי, לוופקע6 )קנה( סורי. נלסון סו% וכן ,יוו6
)

 ע34(. ת' נגיטין תענוד ווכי DP?n'1 תקלכלמון
 מכסו פ6רוו6 3כ"' עמס, ווי( )קנו(.

 חתתיס פ'ג,נרכות
 ( חנק

 חין,,1
 ו

 מס רם
 טסי

 06 ופי'זסת"כ מניס, 3ק פתת 3ר

 ך:גדנק::ץג
S~b : פ%הא(%ס 7יננ:י %%:'ש 4מתגגייען Sr'h 

 63111 ריס"נ, סל3ט
13pSh' 

 דולקו  קרקל,  לתרו )קסג( תק~נ: רת( טומע
 ( ק

י , מע עזת. ו;,-),לין :ג:,1.;7ת"נ,קינ:נ bnptDD~"6ל 6פחר בפיוט ייפייטן יסד Sh ו)תסר-נסטי עד וסייוזי 0דלס , תמורס לם3ת 

1110

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



קסהשובה
 ,לנבך חברי דייתי , בנביאות חסית לה ואמר איהתא, לגבי אזיל מנהוןתר
 וכיון לדין, טסרסר ודין לרין, ממרמר דין והוה בישראל, נביא טקיימאואת

 בן לה אמרין דנבוכדנאצר, איתהא לגבי )קמו( אזלון , למיפל שעתהוןדקרבת
 ראהא וכיק דמלכא. דעת" מן לבר כלום למעבר יכולה אנא לית להון אמרהוכן

 ונותא שונא זו אומה של אלוה , כן אפשר וכי אמר וכ:. כן ליה אמרהנבוכדנצר
 יפה דוי ניצולו אם ועזריה, מישאל לחנניה שבדקתי כשם בויקי, רציני אלאהוא,
 ועשה נחשת, של פיגין )קסז( כמין להם עשה עשה, מה הם, שקר נביאי 1ח1ואם
 שיתפו צרה, צרתן שראו וכיון תחתיהן, טסיק והתחיל לתוכן נקבים,ונתנן נקביםאותו

 , משתזבין נקמת( אנן זכותיו מן דילסא אמרו עמהן, הגרוף הכהן יהוצדק ?rליהושע
 לנל קללה מהם ולוקח דה'י נקסם( , ניצול והוא נשרפו הם ד,קב"ה, להם עשהמה
 , בבל מלך שרפם אשר , ב"ב( כ"מ )ירמיה באש בבל מלך קלם אשר וגו' יהורהנקות
 : טללו כקליות קליין )קע( , באש בבל מלך קלם אשר אלא , כאן כתיבאין
 עשו לישראל להם אטור לך לירמיה, הקב"ה אמר אמר לוי ר' , יצחק ור' לויר'

 באלו תשובה עושין אנו היאך , ירמיה רבינו לו אמרו להן ואמר בא ,תשובה
 ההרים אותם אוהו, הקנטט לא אותו, דגעסנו לא המקום, לפני באים אנופנים

 להושע וגו' יזבחו רווים ראשי על t'D"P, איק ע"1 שם עובדים שהיינווהגבעות
 לקב"ה לפני בא , כיה( ג' )ירמיה כלימתנו, ותכמנו בבשתינו נשכבה , י'קד'

 בנפש פני את ונתתי בתורתי כתבתי כך לא להן אמור לך לו אמר כןואמר
 פני אפיל לא אלא כן עשיתי שמא ו'(, כ' עיקרא עמו מקרב אותו והברתיההוא
 , אמר יצחק ר' , י"ב( ל )ירמיה לעולם אמור ולא ה' נאום אני הסיד כיבכם
 לישראל, להן ואמר בא תשובה עשו לישראל להם אטור לך לירמיה הקב"האמר
 לא olpDn לפני באים פנים באילו , תשובה עושין אנו היאך , רבינו לואסרו

 ע"ז, שם עובדים שהיינו והנבעות הרסים אותם אותו, הקנטנו ולא אותו,הכעמנו
 הקב"ה לפני בא 1 וגו' בבשתינו נשכבה , וגו' יזבחו ההרים ראשי 'על , קיימיןאינן
 שבשטים אביכם אצל לא , אצלי באים אתם אם להם, אמר לך לו אמר , כןואמר

 ט'(, ל"א )שם הוא בכורי ואפרים לאב לישראל הייתי כי באים,אתם
 עומר שהיה לצור.גבוה מימאי א"ר ב'(, י"ר )הושע בעוניך כשלה כי)קעא(

 קימעה כצותו הטלך לרם אמר בו, נכשלין ארם בני והיו דרכים,בפרשת
 והסירותי הה"ר העולם, מן )קעב( מעבירו ואני, השעה תבא שתהא עדקימעה,

 , כ'1( ל"ו )יחזקאל מבשרכם האבן לבאת
 מיתת עליה מתחייב והוא בעבירה נכשל אדם שבעולם בנוהג יצהק א"ר)קענ(

 באצבעו, נכשל צליהותו, שברה תרנגולתו אבדה שורו מתשמים,
 טה כ"ז(, ז' )קהלת חשבון למצוא לאחת אחת ד"א ~נפש. ככל הנפשמקצת

אחת

 ותקונים.הערות
 ס(ס וסנו5וור 53רוכס, יותר סתנחווו5 3סס u'c רוו( ירסיס u~?s13 עיין , ענדיןסוזן
 3רת". לגבי סם נסנסדרין 7)13כדגנר, "יתת" לנני )קמו( . h'v 4ג נסנסדרין גסגסוס
  וסוסון  ללוליט פי'  ~שפתין, רקמת(  וירפטפ. פסנפ  fllra~OP יונית ח5ס טיגן,)קסז(
 "ח ויר"גי סס"ד וכנ"ל תמר עם , פוקח סס"ד )קמט( ט"ו(. נ' )דניאל 'די זוןט(נגכון
 סכסן ניסוסע טס וו)דנר 3'(, ג' )(כריס chn זווגן "ור (ס ס55 מגדול מכסןיסוסע
 סיפא על וסכ11)ס Sh t1uco סי 1'"נור קר" (ס ע5 וו"תי סם נסגסדרין וכןמגדיל,

 כקמוח, קניין )קע( טסם. 1ל1קח סר("ד סכחו3 לטון סני" 51ח"כ כאס רוגל 6וד (ססל5 דקר"
 בעוניך, כסלת כי )קעא( כקליות. סעס"ן ווולד רסנ"' ווסוס יוחנן ""ר סס,נסיסירין
 וסמ"רר פ"רוו5, נכ'י חסר '5חק "'ר עד דס5'חות פסק" ושתתלת פסקי סוך עדחכ"ן
 סקנ'ס 5וור כך חסר פס סעעס, תן )תעב( תק5"נ. רוו( סוף מוסע ulrs'1J ו)1נ5ס(ס

 סעעס, נון ווענירו ")י לסוך , קיתעס סחתסו bih סו5 נלול שכסול 'נסיר נויליסר"ל
 ""ר )קעג( . חקמ3 רווו סוןע וניקוט 5קספ5רד נכ"י לנכון ונ"רר ונו'  ומסירותיסס"ד
 ,יזקק

"3111 
 3סס רפט סיוון סינוור ובסגורת , תקל'ג ר)ו( מוטע בילקוט

 מפסיקת"
, 

 nph5 5חת יס51 דורש, ס51 כעליו סוקרך נר"סו פס 1DPולדעתי
 לענו"

 וכן חרגון,
blo3ירוט5עי גס פ"ט 3))"ר 31ו)דרס ווג"תי, (ס ר"ס ד"ס (ס פ' קס5ח נמורס נקוות 

 מוטס42
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שובה

 אחת: ערחשבון, טיצוי וכטה מתמצה, וההשבון לאחת, מתארעה ןקעד( אחת , לאחתאחת
 אומר, יהורה ר' נחמיה, ור' יורה ר' ג'(, י"ר להושע דביים לסכם קחו)קעה(

 יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו בסיני, אותי פתיתם ברבריםלא
 קראים רברים, בעלי דברים, עמכם קחו אמר, נחמיא ור' , ל"ו( ע"ח )הרקיםלו

 נכנסו סיסי בר לוי )קעו( וחביריו, סיסי בר לוי כנון מובים, דרשניםשובים,
 לעולמים, רבון יגעב"ה לפני ואמר , הגג לראש ועלה ההיה, ספר ונמל לעירו,גייסות
 להון, ייזלון לאו ואם לסמיא, להון יעלון , ספרא מהרי! מילתא חרא במליתאם
 ליסטייא, להון ואזלון ומיניה, ויבשת כן עבד אשתכחון,ךולםידיה ולא איתבעוןמיד

 מברין )לעז( ליסטייא, להון אזלון ולא , ימיניה יבשת ולא , כן עבד תלמידיההלסיר
 : באיזמל מרגיש המת בשר ולא נפגע שומה אין נקעת(למיסר

 יורה ר' )קעמ( ' שם( )הושע מוב וקף און תשא בל אליו אמרו ה' אלושריבו
 / תשא לא ושנתינו עון תשא כל ו אטר יורא ר' נחמיהור'

 נחמיה 41
 נח! ר' מוב וקח פלנא, ותשבוק פלגא תסב ולא סב כולא תשא כל )קפ(אמר,
 מקריבים שהיינו הפרים אותן משלם מי אבהו א"ר ן )ש"( שפתיט קריםרנ,2ינשוק נפש: וקח טוב וקת נפש, דיריה גימטריא לקפא( סימון, בשגר אחאור:

 יצחק א"ר לפניך, מתפללים שאנו בתפלה ')קפב( שפתינו,לפניך,
 ומה נפשותינו, ש עושה את נרולה מזבה ומה נפשותינו, על מכפר שאת זוכפרה
 א'(: עךל )שם מוב כי לה' הורו , ב'( צ"ב )תהלים לה' לרפדות טוב לומרעלינו

 1 שובה פסקאתסלח

 ותקונים.הערות
 31וודרן tr~nbc 3נו5ו)ר ס3י5 לכתת, 6חת ד'5 לתון לככין יגהק ןס 1לפ' , ס"1 ס"5סוטם
 ו)ת5רעס, )קער( . פס מסוי כווו ליחת 5תת ד"5 ומל ליחת, 5חת סנ5וור נטעות סםקסלת
 6קספ5רד 31כ'י סם, כת"כ וק0"ר ס"ט 31ת"ר , ccn ונפי' ס"ת פ'5 סוטס נירוסלוו'עיין

 נר ליי ךקעו(  תעלג. רעי  סויע  D ulpS'J(hJ  עעכמ, קחו )קעה( . ע5רע6ופ5ר)נ5
'D'D,ס"ס, פ"ג תענית 3ירוילעי נבלס לכלנוו 

  3סס תעכל רעי  סולע הנקיט ותוני
 וגלח נלי כו' גסגע סוטס ם6(ן לוזיר סם נירוסלווי כו', לביתר סנרין )קעז(ספסיקת5.

rsi . ספסקת5 נסס "D~P סיוון סוו15ר ניעורת עונק נתריס, ור' יודם ר'ש)קעמ( סעסליס 3' 16310 וכלן SnPh3/ ברנש סתת 3;ר 5ין 7"5 געגע כועס "ין ד"5 ע"נ,י"ג די ;נת ננ)ס' ויוונך , סו5 3עלוו5 ושל נסגע, סוטס 6ין )קעה( נקיע. וע"ססנרין
 ר' סנוסתec 5 סת16ר ונתחורת תקל"ג ר))( סו;ע נילקוט ס3, כ1ל6 תס5

 ונתנתונו5 3'ם 63"ת ר"ל , כו'דידיס גיתטרי" )קפא( . פלג, ותסנוק פלגך תסג ל" 51י ן ;נוק כלמון תס5 כל5))ר
 סוי

 ד' סתדעיס תסעיר כתו סוספס סס ים קרח
 ווסוותנר סוייגנו ר6יס ומנס כ"י 3ילוודגו (hSn ל5 ספרתם סו1 עד ווכ5ן ת"לוונטונס
 סייגון ר' סס. סתנתווו6 ג'ל נחנתות5 סוודפיסיס ססוסיפו סרנם תוזנק וכקלסעכ"ל,
 ווודעו תלונו סרי יסרבל לזוורו נפם נ"ט נטת נגיווטרי5 טונ טוב, וקת עון תס5 כל5ווור

 ספתעו פריס וגסננוס עליכו כפרס סתס5 יר"וו וגפסות'נו[ ודתנו תלניו Sff5Jוונפסות'גו
 פס, ט61 כשטר לתקן וגריך גפם, וקח טונ וקת דידיס ניתב סס סחע ונלקוטע"כ,

  3תנחווו6  טייק ן תתפלליס סבנו נתעלס (abp) . )פס וקח טו3 וקח , נפ; ד'ך'סגיווטרי6
 קיים סווקדם ס3ית גווון ר3ס"ע יסר6ל ציורו ט31 וקת עון ת;6 כג סכתונ ע3 דורססס
 תפלס 6ל6 נידינו 5ין ועכוזיו ותתכפר קרנן עקרעיסכיינו

~up 
 על חסונ וסדרסס ,

 . נפתינו פריס וגסלתס דקרתסיסת

~קוששה=:ב~י
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