
 ו. " כ א ק ספ
 . סליחות)א(

 צריק חנינא, א"ר ט'(, י"ג )איוב אומץ, יטף ידים ומהר ררכן צריק ריאחן)נ(
 מ"ו )חדלים , אהב צדקות ה' צדיק כי ,ביה דמתיב הקנא, זה)ג(

 א' )חבקוק ברע, מראות )ד( עינים מהור ביה רכתיב רקב"ה, זה ירים ומהרז'(
 ומהר לא( ל"ג לדברים עשה י צרקת ביה דנתיב , משה ,ה , צריק יישחזל"א. רצונוי שיעשו צדיקים של כוה! מעצים שהוא )ה( הקב"ה, יה אומץ, יוסיףי"ג(,

 מ"ו(, י"ו )בפרבר נשאתי מהם אחר המו לא ביה רכתיב משה, זהירים,
 כה נא יגרל ועתה כמד"א גבורה, כח מעצים שהוא )ו( משה, זה אומץ,יוסיף
 אסרין מיבנן חנינא, בר יומה ר' בשם אחא בר יעקב ר' י"(, י"ר )שםה',
 למידת רחמים מדת תנבר לרחמיה חיייהק עעקתא )ז( , .יוחקבוצר

 הריי
 כסר"א ,

 מסית, של באבן מתגושש )ח( שהוא לגבור יורן א"ר )שם( דף כח נא יגרלועתה
 , אותו וראה אהדועבר

 יגדל ועתה במר"א , גבור כח לבב כחך יפה )ט( צ"ל .
 עושין שהצדיקים זמן כל , סימק ב"ר ני( . יהורה בש'ר עזריה ר' , ה' כחנא

רצונו

 ותקונים.הערות
 'כגס וכן 6קספ6רד, ו3כ" סרסד"ל 3כ"' סלת ספסק6 כקרית כן סל'תוח,)א(

 ספסק6 ליעתי ומגס 6'. ר3 ל קן 3' ל3 גסס, גו"ל, כערך מערוך 3על סר63ותס
nhrk-ס'6 ווחונרת רק ענתס כפכי פסקך לינוס Sh bpD~ סרסד'ל נכ" סחסרס דרכו טל 
 כדבריה סותתי ס' ויגהר עד דרכו גד'ק (mht תן רק k~lWn )ס6ר 1ל6 6קספ6רד,31כ"י
 3ע13ר סו6 דסליתות פסקך 6ותס יכנס סערוך 3על טסר3ונוס

 סנתג"
 על דרמות 03

 סלחתי 0' וייכתר וססיוס ס"ס, סעס לעזן נ6 סלח ספ' על סדורם כתו סל'תספסוקי
 06ר סי, כת נ6 יגדל ועתס מפסוק נר6סיתס פס חסר לדעתי כי עוד ודעכדיריך.
 ידיס וטמר לסלן טרורט כור  Teh 'יסיד ידים וטפר דרכו נדיק ת"ח( סדרטס תס31עלע
 0דרסס וכן סי, כת נ6 יגדל ועתס כוולף ג13רס כח וכעסיס 6100 ערס, ;ס ינוווןיוסז
 ס', כח כ6 יגדל ועתס ספסוק SP 3ל1ל6ות קרור ג'כ סו6 ורשן 6ת* 3ר יעקם ל'סל

 otcr ונתחיל ופס 1 סל56ריס נסערס סנ"ת' 06ר סלת מלקוט תר6ס 6לס לד53יוסעד
 rnh~l )ב:( . ןס לפני כילקוט oc סיכר )* יגדל ועתס סכתונ על מס ווווסנ נדיקויקח(
 1ונתתיל ספסיקת6 נסס תתנדד רוו; טלר נילקוט יסרס טופס עד סלח ספסק6 כלינדיק,
ocס"ס). rrס))6ער וסת"לח , כי' גהק ויקח 

 )י6ק( י'0 תתק"( רע( "י1נ 1rh" ונונ"
 פס 6ך 0סן 6עמ כי רנת' וזלת לדיחוק וגריך רנתי, פסיקתך נגדופלוין

 נצער נעקרה "3ל , סלח 1נילק1ט "קסכ6רד נכוי גס כיס , 3רע ערקותי( סינטת ע" 5ע3 נילקיט תסר אחריו 0ג"וור סקנ'ס וס עד תגבן סקנ'ס,(ס נפסיקת"
 0סו" )ה( . .רעונרצות

 03107, פסק" לעיל עיין תעג'ס,
 נוון"

 0כת31 על 0(ס 0דר0
 כת סג" 6יונ 31'לקוט 6קספ6רד נכ'י גנורס, כת ))עניס 6100 )ו( נכחו. 'סנינ 6למן

 וסכוונ0 , לפגינו 6100 כווו גנורס כח ב"ל סו6, וט"סוגנורס
 סרוסי

 0נהר6 נסקנ"ס כת
 לקחן וכן תכות(, )סוד PWC(1 לג13רס יופי לך יסים 1ל" ")כי כתו גנורס, S'mנפי

 דרתו)ך ת'ליסון 'fPn 6קספ6רד נכ"' , תיליסון יתקע נו( . נננורס כת עוסיפיססנדיקיס
 סניף גסס ערך מש נערוף עתטסט, )וק  חלן. יתעוף טיס  וכילקוט , נכין יותרוסו6
1("ל

 31פסיקת"
 מתעסק פי' , מסיח סל נצנן 0))תגוס0 לג13ר דסליתו,[ ]נ"ל דילדל

13baיפס )מ( סתת. ערך ערוך עטן , עמתת ק5 נצנן מנ"ל לחקן 'ן וצולי , ע"כ נוחן 
 , 560ס סגולות כסריס 31ילחוט כגינור, כח ל33 6קספ*רד נכ"י , גנור כת ל33כחך

 3"ר 3י( ע"כ. נגנירס כח לננ כחך יפס 6'ל דסליתות 3פסק6 ח"ל סני* נ' לנ ערך31ערוך
 עונק וכן , סיפון ניל פרעון נרגי סלת נילקוט 36ל 6קספ6רד, בכ"י גס כ"ססיכון,
 ונחררם , ספסיקת6 3טס Sb 3ל6 יקני16 ד"ס תתקע"ס ר))( ul~Stl 1)'Iho ס(ססע*ער
  סיתון. ברני  סגי'  ים  וגס 6' 6י רע( לכס נילקוט 61תרי1 טון, 3ת זון 1'נ* לאיכס

נגנורס
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מליחת

 , ה' כח נא יגרל ועתה כמי"א בגבורה, )יא( כה מוסיפים הס מקום שלרצונו

 '447וע12 י(%1 יללשן'תדזנק,(י'סן,'י,ןיויןי'יאי"וןי(ב4'ני
 1"7 ,גע צ DW1 יי::שן:ן':;ן.:;:נ:"ם%!

 הקב"ה, לפני משק אמר , אהד מרבר תוין משע הורה הכל יצחקג איר)טז(

 "נאהייםם ץ ,שיל4יי:()ג( יי י קי' 1% שנתיג גןשנמק

 ן)עם
 איך 'יהון ,נא(צעגי%' א ,י' הנתסגובר נד 'יאנא הב(ייוי א"

אין

 ותקונים,הערות-

 2גבעי,ד לן%4ך ב, 2וי%:ייגיטן:ן'2 4ג 210'%3ןציי תתקת'ס רת( 501(יכ1 מס סלח נ'לקוט 535 5קספ5רד, 3כ"' נס וכ"ט 3ג3ורס,)יא(
 3פ' ~hlk 5יכס ותנילת וסליחות פסקך 3סס ג6)ערך

 3תדרס לפכינו "3ל ניון 3ת תן וינ"

 דרסם קסרט5 3ן לו' סיתזק3ס"ר 3"ר 'סורס ר' 003 ת631 ת ש3ר טרח2"%

 לפני כתתוסיפיס
 רודי

 ]3נ13 כח תוסיפיס וכנ"ל סליווס, מורס חסר
. 

 53לסיס "5

וסי
vl~?t 

 ו;" עין מקדדן;, 7. ,), ; )סו( ShJ: ע-ן חוון ש)"

 כתיג חסר ד'ח- סיג ]יכעיס גללי סח סנתט' :ג"ת:רס ש' שןש,1
 נכ"ינרווול', תתחיל lb1W , ינתק 5"ר )טז( כת"ג hin1S1hl ן:סווסורס o51b ,עכ"ל

 יו:;,ןי"וו,
 ,,, ש7,-י, י:' ,ם ך ריי, ;ן SJb קוי )'גו:"'ת'וו"

 תסווס קליפס ,ל:,ם ןנ י4,:: 5'תג
 קר5

% ססריצגס ן ,סתלס ת  

 "י-!שןן:ה'(נ":ז(י!1: "י'ו, :41י, ;י:"ינ!'י:ייוגי:לשך
 לגלוג:; :נג:1תגיז613י שיעפץ (בין :ג4:2otn1l~bl mnbloc 4ין'

 61ל נ'ג, תפרם ,יסיינסוק ש :לתוגי':י:גםג:'זןסומ5תייךצנוטי:ת:ג
 פסוקך לסכיסס וקורל 5"ד, פ' ר5סמש סו"כקווות

 כיש,
 ניחי תסעס סע ספרסיוח

 1שועעמוןevm' '%' ?44*5 י hJh י5ש
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קנסימליחות
 D'JtND נף אומי גי המנא, בי 'וש ו' אקפק4'1 "מ(ן 'במיביי','חפי

 יוסי %ור' חסד, כלפי וה חסד ורבדר"אליעזר,
, ף

 מאזנים כף
 וזכיות עוונוש( של חוב שמר חוטף הקב"ה מנאן, וזכיות מכאן עושותמעויינת,

 כסית?הטאתם עמך עק נשאת אמר דוד בן , י"ח( ו-' )מ עון נושאכחך
 לשבים, המ5 מנקה )לא( DW), )במדגי ינקה ל4 ונקה )ל( (, ג פקו )תרקיםסלה

 יין, בזו סזון פלה :זגנח דיוטו%ילצה %(לארבעה
 ' ובזומרבר,שם(

דבש

 ותקונים.הערות
 6ך 6קספ6רך 3כ"' גס כ"ס. קיטעיו ס6ר )כב( יפן. כף'ר ונלקוט*3ל

 4וו,:עענניש"הל,"ןןץוע125 !::ך ,..ל יי,'ו:נ";וין',
 דרים 06 סתלך ::' י1תי"ן bibtivn T~hn בךיט% יןךש

 רד
 לעתי

 , 15תס ותכלין "Ik-'Sh עליסן עותדיס וסם 16תי תכעיסיס סנוד')ס גגי עכוזיונתדחס
bShסריגי Insc" רתוקם, לדלך Db 3סנ'ל1 ניסלח ספני עד סווןינס, נגי *1תי תכעיסין 

 b~tr יסיעצונ"ן:מי שגץ,1ג :0[2% ן'יו %צ:"%סצנ3"יס :ן:זי2ןנ:ל D'b3ם,

 :ף%ג )כנ( -עהעיץג:7,,סלגת2ן:עז;;":נ
 יוימ::;ג,סן(מ נם, 4 ::%ג :יס,,נ(יל:י::2ן h'e ufftnיוי,וסו4
 י. ,:י.יל,י 5ק:ןי:ו(ק"ו: מי:[;ק"יה"'ע"];ןןד

 :; ן י י'
 כ"ס חסד כלפי ל'תטס:יצסו%%נ

 ק
 ריו6יל מס "י וכת סל% ניח 3סס ע'3 "(

 ר3 ערן ונעריך לגיסנס, גורדיו 1,61 (כות לנד ססכרע 6ח מן, )וחגס עלותחש

 ו(כי%' מןגנת3ס))עתין:
 ,חעפי"( מכריעות

 שדכך
 ס' ,רלד קו"כ ל))גחס ))16ג'נל'חות

IhcpbJP.~p15k1

% וי, י  5ש לדקק,1,'1' ."הי")%סי:1פ:ניו1,. 
ODU,%%ס:ן3תבגדצ%%צ:: :יטיניי" :פ:ג':,צ 2בג,ג:יל,% 
 "' יגקס, ןלט מס. נקויים %צינך 1Dtb)n יי ש ,:,ךמ6מ:
ל2

 ק
 3כ"6קספ6רד, גס כ"ס גיס,

hlok-p)n 
 ,וג%וע,ג:ו ע ג::י(ש.י14ק'4 לני ?nnhlפ%%מ, % לש סס זר
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%יח"
 דור, אחר די אבותם מעשה תופסין ,שהן בזטן כך נשרמות, כולן tIOW שלכהין היו אם אבל י, את 11 מכבוסן הו טהן, באתת סליקה נפלה מים, ובזודבש,
 רשע, אחד דור צדיק, אחר דור , ממורגל ולד( היו אם אבל הים, על נידוניןקן
 באותה י"ל, כיר )דברים אבות על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתולא

 בר חמא א"ר לזן , שם( )בטרבר חסדיך כגורל הזה העם לעון נא סלח)לו( י קוצץ בן קוצץ )לה( בישראל אין ואמר סשה שמחשעה
 ממצרים למשה הקביה אטר אטר, חד נחמן, בר שמואל ור' )לח( חנינאבר יומי ל awy),, נשאת וכאשר גרושה, ,שהיא המוב מרת זוחנינא,

 רבון דקב"ה לפני משה אמר אסר, וחרנא קדמיי, חסון הן נשם( הנהוער
 דשרית כמה היך ןלם( , להון ושבקת שרית לא , הנה ועי מטצריםהעלמים,
 שהושימו לשנים משל אלכ6נדרי א"ר לראתי, להון שרי.השביק , לרעבר להוןושבוז
 ויצאת זקנו לשם הושימה ואחל זקנו, לושם ויצאת , לשמו הושימה אחר , למלךהדסים

 את נא זכור ה' אנא לשש הושיםה זקנו, לימם ויצאת לשםו הושימהלשמו.ישקיוי
 הושיטך סשה (, י שם גשם עברי רודולמען לטעני הזאת העיר על וגנותי זקנון לשם ויצאת ג'( כ' נה"ב לפניך. השהלכתיאשר

~wb 
 לישראל ליצחק לאברהם זכר זקנך

 : ( כ' י"ר )במרבר ברברך סלחתי ה' ויארך לשמו, ויצאת יצ(, לנב נשסותעבדיך
 רסליחוח. מסקאחסלת

 ותקונים.הערות
,hgרועית ומעלס 7"ט, ערך עסערי וסו" "ע4וח" נגדו רסוס וללהוטסלח di~eta 
 י'6 )ויקרץ סקרן SD נססן לנתר וקפיגס דענ סי' , תסורגין )לר( ל עלים 15 חדרפל
 b31W קג4 גן וזוגן )לה( סירוג'ן. נדר("ל ות(ס hP~b, על בסון לעורג יסע תר'כ"6(
 רת( 0ס טפח- נילקוט b31W נ5, סלח )לו( דסליחוח. פסקך נסס ג' קן ערךנערוך
 טוויל, ור' )לה( 5קספ"רד. נרי חסר נמת וכניטר עד ווכ5ן תונף, 5'ר )לז(ת0וו'ד.
 "קספ5רד נכ'י חסר (ס למון, ופנקת דורית כוום ,סיך נלמ( 150ל. ור' טסמלקוט
 . לסון עד לסון תן מתעתיק ס0ווטתע"י

__ששמ4ל444-

 ז. " כ א ק םמ
 . מוחאחרי

 הכל פתה( אבין ד"ר ברוה שטואל ר' )ב( א'(, מעז )ויקיא מת, אחרי)א(
 לצדיק, א' מקרה ב'(, מ' )קרית ולרוצע לצדיק אהד טחיה לכלכאשר

 יצחק ור' מנחס ר' )ג( ט'(, ו' )בראשית צדיק איש נח ביה רכתיב נח,זה
אליעזר בש'"

 ותקונים.הערות
 3'(, ל' ועגילם 3' סיח יותץ )עסגס_ ליו"כ סתורם קריזות סי5 מות, לחרי)א(

 וסיס "סרן' גגי טנ' עות מחרי נעגין מקרינן ,יומס b"D ע"( פסקך רנתי 3פסיקת5גס
 גס 3עג6 ספסק5 יסתחלת ו וזות מחרי 3תכחווו5 גס פ"כ, נוי"ר קנס ס"ת ספסלהכל

 פי קסלת ונעדרם סחגחוח6, 3טס תתקוטט רוו( קמלת יוות , ו"תחנן 'רק3חגתות5
 %0 ומתחיל לכל, כ05רסכל

~11DWC 

 163תעת לסיות ס"לס סוולות ור6ויס פתח, 535 3ר
 DP יחד ממתקע (מן על עין רווו ל6 סווךפיסיס 35ל , דרור כל ר"0ית כדרךגדולות
 5קספ5רד 3כ"' ea כ"ס Sblnn, ר' )ב( סווטסס. כל "ת ור"יתי פ' על מלפגיוסדרור
 ור' פנחס ר' )נ( פתח. 635 3ר סעעון ר' קסלח וממדרס פתק, 0עעון ר' 13"ר"3ל

עתק
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קמח טתאהדי

 ננה, nY~D ,ה ,ויישע, יהרו, בנו שם יר,י,ב .י,י.נ, נשי ירה לאושני,,
 שלו, מנגהן מנהג )ו( יודע היה ולא שלמה כסא )ה( % לישב שביקשבשעה

 מ ארע יהוא משה,ויבת,ב.בי זה 11..1 11(, ),דית ,.טפא ,יניהלמ.ב

 גנאי אמרו אלו דג~רנלים, אלו ולטמא ישיאל, של בטהרהן ע עסוקשהיה
 שץ.

 וירם )יא( בוק דכתיב יאשיהו( זה 1ע~ח שם(, )קררת זובה איננו ייאשרולזריכם

 )רדו'ב אחאב 6 ויזבח ורבתיב )יב( המזבח, טעל זוח את שביטלאחאב,

 יצחק א"ר )סו( , כ"ג( ל"ה )רהב יאשיהו למלך הטורים ויתו )יר( בחיצים,מת

 ל"י(: כ"כ )ס"א ישראל סלך את ויך לתומוקשת
כטוב

 ותקונים.הערכת
 31תגתווו6 , יותגן ר' 6וור ונוי"ר עתנן ור' פנתם ו" 6קספ6רד נכי ,עתק

 61תחכע
 ר'

 ס0 יל יקיש 6תיהתיל6 משדנחס
,-.Ii~su- "( 

 "קספ' מכ"י גס (זכ"ס עיס:ת'03 כזעך

 סלווס, כס6 )ה( כ"ג, (' נר6סיח כמןרס"' ול(ס נח, 6ך ויער סג6וור Ps15 וינקסקרי

 ונעסתסז .נוענעות מגבך6וב פנננין סג"ל p~Dאין
 וונסג ותלת ט' עסן

  פופץ"%וי'ר לתערי פסעי 3רס ת"ל1כענ
 3ת"ל
 סלון ן יי ל6 1גייתו:1 ן

 פ שנ3 ן ע"כ ערענות ועירכת תתנוסס 43' עי סעוסכ' כתג ונטן )נערן ע.כ, ערערתכ4
 ""פ מ

 bmp)n)OA ;נק ויה ,ן,ןן ,7, יק ~, וחקוי, י", ללב", "..-"קין,יי

 ~גישש '::ם ק;17,"יז,מ~ןםש;
 3חוס' ושין ע"6, י"ג סועס סגער6 למון htot ווסול כססו6 הנולד 6ויליס אתריס .צכו'

 גן"ון עמ' ז,'2, י2 ו,,, ~ov "ן-ו ו'יס ,.א( וו(,,,י.ן. ,ןש'

 rln1ut(ג
 יה 1bnDph נ 2,י:% h1S( :וז6י:3נ *1יונמע( :ב1 צגתן ב 23

 )יר(ויורוסוווריס ליסוןסט. ר"ל זנח, לו )יג( (ס. חסר ונקס"ר ותפונס, ס6לסנלסון
 bnlnm1 יכרווולי 6קספ6רד נכ"י גסלס

 ו6תחנש
 כ'3 תעכית מע"נ ת"ת נסנסדרין וכן

 ז נוט יוחנן 61יר , י6סיסו לעלך ים ' ויורו דכתינהעיסו

 5ער יפורט ר3 5ער Jtrup כ"ס  ע"ע Jgp כ"3 סעניס סע"3 פ"י  סוסררין  ו333לי ,ס'
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צרדי
 )ש"א רואי ומוב )מז( ביה דכתיב דור, זה כמוב שם(, )קדית כרומאכטרכ

 בצדקה )יז( וחטאך ביה דכתיב , הרשע נבוכרנאצר זה כהומא , י"ב(י"1
 ההשיבה וזה שנה, ארבעים ומלך דבוקדש בית בנה זה )תה( ב"ד(, ד' נרניאלפרוק

 : שנה ארבעיםומלך
 וגם ביה דכתיב צדקיהו, זה הנשבע שם(, )קהלת ירא שבועה כאשרהנשבע

 י"ג(, ל"ו )דה"ב באלהים השביעו אשר )כ( סרר נבוכדנאצרבמלך
 ירא, שבועה כאשר השביעו. במזבח אמר חנינא בר יומי ר' השביעו, במה)כא(
 )שופטים בי תפנעון פן לי השבעו [tWDW~] להם ויאמר ביה דכתיב , שמשוןזה
 עינים, בניקור מת זה עינים, בניקר מת וזה עינים, בניקר מת זה י"ב(,מ"ו
 פלשתים ויאהזוהו , עינים בנקור מת וזה , ז'( כ"ה )מ"ב ,עור צדקיהו עיניואת

 ן כ"א(: י"ו )שופמים וגו' עיניו את וינקרו)כב(
 ובמישור בשלום ביה רכתיב ארון, זה )כג( ב'(, מ' )קהלת לצדיק אחד מערהר,א

 ברם דכתיב ועיתו, קרח זה , שם( )קרית ולרשע ו'(, ב, )מלאכי אתיהלך
 נכנסו אלו כ"ו(, י"ו ובמרמר וגו' האלה הרשעים האנשים אבהי מעל נאסורו

 ויצאו במחלוקת שלא לאקריב נכנסו ואלו שרופים, ויצאו במחלוקתלמקריב
 , י"ו( ט"ז )ויקרא אהרן בני שני טות אחרי דכתיב )כג(שרופים,

 מה אמר, כהנא בר אבא ר' ב'(, ב' )קדית מהולל אמרתי לשחוקלכד(
 פרפימאתן, בבתי )כה( שוחקין העולם שאומות השהוק הואמעורבב

 אמר אחא, א"ר )כז( מהולל, אמרתי לשחוק ד"א )בו( שם עושין להיותחכמים תלמידי של סיבן מה ??)t )קרית עושה זו מה ולשמחה שלהם, קרקיסאותובבתי
שלטה

 ותקונים.הערות
 )51ות סלם זוני 5"ר סנוסח5 ס', סו6 נתק פ' הכס 31וודרס ככנרם, גופו כל סעפור3
 נתדרג כנווססו6 %"ל חסר פס רוקי, וטונ )טז( ככנרס. גופו עדסנעסס 13 יורוחנים
 ססו5 ווי סכל וקס"ר , לתלווודו )(כר סרו5סו כל נסלכס רוקי ט31 עחק 5"ר סםוי"ר
  עלוס כוסו  שרויס עי כל כתג 5' סיוון וחי"ר עכס 31יןי , תלמידי 5ת ויכר ההוור51ס
 נתלום סרו5סו עליו תנורו ע"נ נ"( ו3נרכוח עכ"ל, קותו סר5ס ע' לוזיר לו סיסו6לכ
 . סוועתיק ססווטת ע"י כרווולי, נכ" תמר סנסנע, עד ננדקס, )יז( לחסידות.יטפס
 ועלך )יט( כעדו. ע5ר ס' 6ך לנגוחו, עליו לנו וגתן יסודותיו ססללל סטונס ננס, (ס)יח(
 5קספ' נכ"י 36ל התחנן, ותגתווו6, בחרי ותנקונו5 ונו'"ר כרעולי נכרי גס כ"ס מגס,וו'

 וגלך. סגין cnm ד5רנעין פנל ע'נ,.וגמכדננר "5 נוונילס bph וכן מנס וחווט5רנעיס
 נונס )כא( ס))עתיק. סמפטת ע"י נו"ר תסר סנועס כקטר עד ))כ6ן , ט' סן3יעו 5סר)כ(

 נעשת חוור רי ססניעו, כנרית חגע5[ ]3ר יוסי ""ר ססניעו נגוס נקס"רסןניעו,
 כף, נורידחיס )ו5י גדול ונחוור פס נוסק ו5תתנן ונתגחונו5 לפגינו, גס וכנ"לסס3יעו
 ע"5, ס"ס גדרים עגתר6 וסוף ע"ס וותתתיסס וכסתות יו סמפטו יגחק6"ר

 , 5קספ5רד ינכ"י נוכר O"D (ס 5חר , עיניו 5ת וינקרו )כב( וזיגגו. החרי3תגתות5 6נ"
 נכ'י 5נל , 5קספ5רד נב" גס כ"ס 5סרן, וס )כג( 51רסע. לנריק 5חד תקרססס"ד
 וכילקוט , סס נו"ר ונסס ידי ועיין , כו' בסון דכתינ הסרן גני 5לו וקס"ר 31וירכריגולי
 (ס לפגעו ססו6 כתו ספסיקת5 נסס סוס סנ)5וור נוונך וידותו 7"ס תקדקד ר))(מוויני
 35ל נוות, 6חר' סס"ד ונקס,ר ייפלירר 3לע  גס י,פ ונותו תתרי דכתינ )כג(כסרן.
 פ' נקס'ר גסנס למתוק, )כד( "סרן. נני סני לוות החרי ד"6 ג5וור ונוי"ר כריגולי3כ"
 גנחי )כו;( 'גדול. לעוור תסר ס0 ונוי"ר תתקס"(, רווו ונילקוט 1Pb' ונתנחוו)5(ס

 נקס"ר לרחוק, ד"" )כו( ו"5. 'י מערס "יכס מסחן עיין קרקיס5ות, וגנחיטרט'5ות
D~pnוודס"ך מסתקס ססחוק וועורננ ווס  לבתוק ריי  למלוי סדרור 5קר ס(ס סת"תר 
 סלבס ih~nc 5וור 5ח5 5'ר נקמיר כו', k-nSc סוור 5ת5 5"ר 3כז( סוונול. דורעל
 וודס"ד עליסס ססתקס סד3ריסמן

 1ל3סוי
 5ו)ר סנתקוס ספק 5ין 1עיר33תס, סוללחס

 פ"3 סנסדר'ן 3'רומלוו' ס(ס סת5נור נסנס וכן סס, ירוו ועיין , סלווס 6))ר נ"לכמו"ל
 תר"ס יפס ועיין , חיללחס ווןס"ד עליסס ססחקס דנריס ג' ;לוום "תר 5ת5 ""ר ,ס"ס
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קמט כותאחרי
 דה, ומז .',ן, " ין 411~5ן ו( גערג נשים לו ירבה לא )כח( כתיב הוללתים, הרין מרת עליהם ששחקה רברימשלמה

 ;ושה ע עמסה מה ),ה( דקב'ה אל DW) )קהלה עישה, ו, מה ולשבחה).ו, גמן )יג( אפ" ט,הץ, I1PDW י' תני יב( צ%שקי:1דיעיל שםצמג י ש,'מוה אבאס ת'מ, גי ע)נח,י."ומ מו' הנור נ",, ")בלא

 והן ב'(, א' ץיקרית בתי כי SV1 י 4:11טת צהרתי%:ם

l~WIPגי

 ותקונים.הערות

 ועין )קוון ,)רקס ס" )ן סשש)גי )1 71,1)ם ,תו" ),ן 1Ph' )2,י

 ,ן.,'ךקיע קן,'. , ) זג ,", לו ,נרק הנו,קל,
 כנכי תחת ולקרנן וזורם לדגרי לסוסכן 1Plh יוסי ר' . 03 תחחתן צ סם על"ותר

ז"ע03נ 1,1 לhS'1גי.ן  תרכנתו כדי "נ5 נענס )5כך תו)ל"כחן נטלים סיו ססוסיס ר"ל מץ" ,נטלניס3")ונע

 5 : ,פ I1nhnonovwOSO וןיי,ןן;)עמ. "יןןל5:נ".ן,,"י;.ן
 ניווס5ווי עומס וו תם)לרותחת 1:1%'ען;ד:::':,"4מיל"%ע"י)אי
 ))3י"

 דקר" ריס" רק
 "ssl~n 1 ג)ורח' 5סחוק

 תס 51סתחסהיכתיב
וכתינק

 נ"יתרי ~ו( לס. סולתת נ'וס "תו סעטרס,ו זרם
 ימית וסתלס נטעות כס'5'ון יפ'ת עם ן ונ"גןת tll~stDJ ע5יננ'רוסלת'

 סוספס סס ש נס -עת5', תכל חלקי סיס ונס "תר סעס 3"ותס 1Ph' ננחש%ויגר,

 הי וחי (,( onlhJ,oc ק)',עו4,'"ןע(":גשי"1,יהןנ"ר'ן
 וגי "' ק',

פ'
Sub",1ISpnI 

)י,ןת/ק, וו)"זג קודי' ת"זזד"))ר ע))5י תכ5 % סיס 'ו(ס יעפי
 ,ג,ו,,ק'תוא

 ש צ%:ש'ת מותק ל ctnicir ,ות ,)ק ") תתרוה,
 נסערס 5ס5ן ססנ"ת' כווו סדיוט כ5 ניד יסנס "סר ק5יס דנריס פסס סו" נסכוך"ך
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 מאאחרי

 מהוי אמרתי לשהוקד"א
 מעורבב דרחבה ה! )מ( פנחס ר' אמר )לס( ב'(, ב' נקרית

 בבבל, שהיו הרור מנהולי נמא( אחד בארם פעשה עבדא. חרווחאמה
 לירד, לו הטחין ומת נחש והכישו עלה העלייה, מן יין של הבית לנו והביאיה לבנו אמר לחכמים, סעורה )מג( ועשה בשבת, ברביעי בנו את משיא שהיהניב(
 שרנישו ומצאו עלה בני, של מיבו מה ואדע עולה אני אביו אסר ירר,ולא
 כיון האורחין, ושתו שאכלו עד המתין עשה מה החביות, בין וטוויל ומח,נהש

 האיש אותו של בנו על ימד( חתנים ברכת לברך לא להם אסר ושתו,שאכלו
 ואספיד דבבל, זכאי ר' עאל לקבורה, אותו והכינו בואו אלא באהם,לחופתו
 הוא מעורבב מה מהולל, אטרהי לשחוק 4"א )מה( מהולל. אמרתי לשחוקעליו

 )איוב יגעיל ולא עבר שורו דכתיב הטבול, דור על הדין מדת ששהקההשהוק
כ"א

 ותקונים.הערות
 חר"ס וכן , וולכוחו "תר לו ג60רו Sb-~ ו6ך , עוודו סיס תרנו כלי 0נס סערוך נסס(ו

 ע"3 כ' ד31סנסדרין
 לנסוי

hS זולך hih 'נוטתו מנס כנ"רר ווטחו על cn5c5c 'ונו 
 6חר חד Shlnc1 רttsnP 3 יוכל חלקי סיס (ס הנעוור ווקלו, על bih "לך ל"1103%
 גיוון פ"י ר3 כי' פ"י( )כליס טהרות ונסלר ט5'ת1 גוידו וכיר0"י גונדו, "ונר וחדיוקלו
 "זור וחד קודו ")ור חד ;לו ודורס ע,3[ ל"3 סוטס ]עיין תרס סל תקודם -b'kונקויו
 קודו 6וור מד על נר0"י 0ס 0גר0ס ותס ע"כ, וניס 3ס ~D'nlC ו)קודס וסי"תקלו
 ס"מ גיטין לת"ס סו" גילון סקי ראגו כותת "ך 13י"ר לפג'גו וו(ס וכר 6ין 1Pb" ע'*וי"ר
 תכל קלקי סי' חס גיטין לעג'ן כוגרסינין' oc לטהרות נכי נקוו סקי רנינו s~r ל ןע"3
 'נרקיס קודו 0ס ונסנסדרין נגיטין ולפגינו עכ"ל, ונקלו "תר וקד קורו "וזר חדעוול'
 קד  נערך כי  0מ,  נגערל  כערוך כעל  סרג לפני סיס  וכן 0ס גיטין נרשי עייןגונדו
 ר3 עתלי, נוכל "rs' סיס תם תות "מרי 3רי0 ונוי"ר כ' די נסגסדרין '1("ל כתגנ'

Shlnc1קודי לתקוס ))מקיס ומולך עליו חסוניך ונקלו פי' ~ודו ")ור 'וחד ווקלו "תר חד 
 כולס ווכלי 6101 חרס סל ווקודס כונו נטולך otpn 3כל על'ס 60וכל תרס 0לקערה
 סיס ונס וזות צחרי 3רי0 ונוי"ר , וזות ד"תרי 3פסק6 וסל כחג קרר ערך ונערךעכ"ל,
 לפניו תסיס סריקות עישו , ע"כ קו[רתיס 1""ד קנים ""ד קידיס 6"ד עוולי, ונכלחלקי

3כ5יקת"
 אחרתי סלל0חוק נקס"ר נפנס סנתס, 6:ר צלם( ווסוועתיקיס. ושתל כן ונוחר

 סת"ו)4 כל חסר "תרי ו3תנתווו6 דלסלןע פחח לוי ר' "תר ס"ס סמ"רר פ"כ ו3וי"ר ,תסולל
 דרתנס סן )נ(( , סוו13ל דור על. סדין תידח 00קקס ס0חוק ס61 נועור3נ וגס עד ,ס"ס

 גוסתעורננ
 חדוות"

 דרות3ס "קספ"רד 31כ" כר)וול', נכח תסריס ס6לס סתלוח ענדך,
 דחוכ6 סדין 66 ס'כ 3וי"ר 0סו6 כתו , ד6וכס וג'ל טעות 031ל0תס דדסו3",ו3קס'ר
 ווס )ועורננ[ לג'ל)ועורנ

 חדות"
 סני" 3' חך ערך וגער31 ווסני6,

 נרם נוי"ר חיל,
 ונס ווערנ3 דתוכ6 סן כו'; צות"קרי

 חדוות"
h13U , 6"סן ס 

 דמקכ"
 תרגום ווערננ,

 גס כנול, ווגדולי 31וי"ר כריגולי ככ"י י 333ל פסיו סוור תגדעי נטא( ניכ. נתוכחנרתוק
 "קספ"רד 31כ,י כ313) דיון וכ"י ר' 0ס ס)וסת6 ד3נל, h~r' ר' תחת סוו"נורנסיוס
 , 33ל ווגךול' סגי' oc1 כוויני, רם 3חלת1)ו6 סמ"רר וו)ג"ת' , לפגינו כזוו סגלוחס"ר
 תסיס )מב( דכ13ל. (כ"י ר' 0ס גס 3ססיוס"ך

 וו0י"
 0ס 3וי"ר , 303ת נר3יעי ננו 6ת

 0ס'ססגי'.
 ת0'"

 יווי להנעת 0רניעי הכמנס .61'כ , "ורת'ס (')זן 0ל1 ונרליעי 3נו, 6ת
 לרון )קט נמנח, נרניעי 3גו "ת וודי" 0"יס הלמנעו סג" ולעי , סעודם ע0ססת0חס

 מסר ,פס  ניחמי  ופופפו ס"ק "ותו סל 3נו SP )סר( ל0ו0ניגין. סעודס"קספ"רד נכ"י לחכוניס, סעודס )מג( סרניעי. ל'וס (nhc נתסס כתונות, ריס סוו0נס עשי(ס
 סל ננו לסכניס ל" "נליס, נרכת עליו ונרכז 3"ו ]נ"תס, ס"י0 "ותו סל ננו עלוכנ"ל
 נכ'י לנכון ונוותר סני, לס"ק "' ס6ק תן סתעת'ק וספליט , נ"תס לחופתי ס"י0[צותו

~lhnDpb
 סמלות SS1cn, "תרתי לרתוק ד"6 )מה( חרשוותי. ~ot1Phk 31)וק1)וות וכריגולי,

 סו)6וור תסר 131'"ר "קספ"רד, 3כ': 6100 כתו ")כי וסוססתיס נכ"י, חסרותס6לס
 מספר ונתוך 0לס דן ג36ד כי ג0ר, יגסס פיך על ob עד נוכלן חסר כריגולי ונכ"יס(ס,

 נתעלס ס(ס סוו"תר תקוםונקס"ר
 ד"" וסו"

 סרני,
 ונתגקו)ו"

'1Ph .הווט "סר תות( 
 DP19 ר' 0ס "ת וקרך ס(ס נ)ו"תר פס ~,SP ל'ט, מערס לעיל כיו"ט פנחס ר' דרוס.0ס

עליו
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קע מותאהבי
 י"א(.ישאו שם 1 עויליהם כצאן יצלחו י'(,כ"א

 בתי
 מ-ן שם ;שם וכנו

 האדמה, מן אתכם שאמהה חייכמ (, ב, ב' )* עושה זו מה ולשמחה הקב"הא"ל
 כ"ג(: ז' )בראשיה היקום כל את וימהרכתיב

 ששחקה השתוק הוא מעורבב מה ב,(, ב' נקדחת- מהולל אמרתי לשחקר'א
 כמו נהפך ותחתיה לחם יצא מסנה ארץ דכתיכ סרוס, אנשי על הדיןסדת

 שחל עליו עדה ולא שחץ בני הרריכוהו ולא , ( ז' נשם איה עין שזפתו לאעימ. ירעו לא נתיב ו'(, )שם לו זהב ועפרות אבניה ספיר מקום א'(, כ"ח ,איובאש
 מעם נהל פרץ דכתיב טבינותינמ דיגל את נשכח יסו, שאמרו נכיון ח'(,)שם
 זו מה ולשמחה הקב"ה ד'(,יא'ל שם נשם נעו מאנוש דלו רגל סני הנשכחיםנר

 עמורה ועל מרום על רממיר וה' ההיד העולם, מן אתכם שאשכח חייכםעושה,
 , וכיה( כ"ר י"מ )בראשית האל הערים את ויהפך וגו' ואשנפריח

 ששחקה השמחה הוא מעורבב מה %(, % וקהלת מהלל אמרתי לשהוק ד"א)מז(
 ביום שמהות ארבע )מת( ראתה עמינדב, בת אלישבע על הדיןמרת

 בהונה, סגני בניה ושני נשיא, אחית מלך, ויבמה גרול, כהן בעמה ראתהאחר,
 , ארון בני שני מא אחרי לאבל, שמחתה נהפכה שרופים, ויצאי לרקריב שנכנסווכיון
 להוללים דל(, עלה )תהלים תהולו אל להוללים אמרתי פוזח לוי ר')מם(

 הלחוליות חלחוליות )נא( עליהם מלא שלבם אלו ל6ערבביא,)נ(
 לעולם: א~י שמביאין אילו , נייה ווי )ננ( להון קרי הוי )נכ( לוי ר' ,ר-4ות

 , בעולמי שמחו לא הצריקים ולרשעים הקב"ה אמר )שם(, קון תרימו אלולרוצעים
 ואתם בעולמי, שמה לא י:יאשון אדם ;נר( בעולמי, לשטוח מבקשיםואתם

 ארם של עקבו הפוח , מנמיא בן שמעון בשיר נהל ; לוי ר' בעולמי, לשמוחמבקשים
-הראשון

 מהקונים.הערות
 6ורתיס, רג6 טס .מכרסו hSc סכחנס סרנן, "ת )טחנתכםע5ע.

 נסגסדרץ כך*ת"
 תורת מתכת נ"ו תתתונמ 5חסרגו hSh "לער 3"ץ 0"'ן דרכים עונרי לנו 5תס , עי"קיט
 וחסר ."חרי, .ותנחוונ6 נקס"ר גסנס 6ליסנע, על כו' לספוק ד'" )מז( תקניו.סרגל
 כרכולי,נכ"י

"31111 
 "רגע רשה( ספסיקח6. נן6 וימותו דרס תקכ"ד רת( תעיני ני5קוט

 3קס"ר כ"סספחותי
 ו6)מווו"

 ת"ד, עולס 31סדר ע"6 ק"3 31(3חיס נוי"ר 6לל וילקוט,
 סגן 3)ס , כ"ג "'טס , תלך 'ננוס יסר"5 גגות על יתירס "לישע סיתם 0תח1תתוום

 פתח, לי' ר' )מס( ג0י6. )3ח0ון( דחיס ל עלתתס עטות )פנחס( 3נ0 3ן "לעזר(,)פיר0"י
 וגונג" כרכולי ש"ימסר

 נסס תקצין רוו( סכיני ו3י5ק1ט "תר', 3חנתווו6
 מפסיקת"
, 

 סו55'ס יופרע 5תערנני6, )נ( ))סו55. "פרת' 05קוה על סדרוט לפגי ינקותו .פ"כונותר
 נסולליס קניותי כי r'fn נותר 6לל פ"כ, נו'"ר סו" .וכן וסכסוך עירונלחון

 נווערנ"
 "ויגריס

 "חד טעות כי יתירס, ~otlnlh" ונולת , 3))ער33י6 ג'ל רעית סוללת נול" י35ס"לו
 זולת מנין h1k1 "50סיועתיקיס

 וסופיך ננ)ערנ6 נרם לכן וסכסוך, עירוב 0פ" נו)ערנני"
 ווונא מלחליות, )נא( לפגעו. ססו6 כנוו רעות חלחלות ק"ל ג"כ לתקן וים , "11ריסוזלת
 וזות "תרי 3רי0 13"ר ו("5 חלחולת, ערךנערוך

 חסולו"ל לסו55'ס "זורתי צות דפתרי וכנסיקת"
 ל))ער33י"

 סוי )נב( ע"כ. רעות ווחם3ות פי' רעות hS"( n)tSPSP 350ן 6ל1
 קרי לוי ר' ג'ל לסון _קרי רני 1elpn, רנו( סכיני 31'לקוט לסון, נוח סוס נו"רקרי,
 אגל. "קספ6רד, נכ" גס כ"ס , גייס 11י )ננ( .5"ון

 , "55יי6 מס ונלקוט מ"כ נודר

ונתכקות"
 ולדעתי , 5עו5ס i5Sh נוני"'ס חסן 6לי מעליס ים פסוק לסון קור" לוי ר' 0ס

 כיוו זהניי(ה טג"ל לפגינו נפסיקח6 לתקןין
 ע"כ, עת נכל 0תחיס פי כו' h)"t-r יחסון קר6 5ויר' "תריי וי"ר נסס (סיין _ערך מערוך בסני"

 דירן ניוסתת סנווספי כתג וע"
 סתלס סטוויטו וסוודפיסיס 3)'"ר, סערוך לפני סיתס סכן תר"ס סרי ע"כ, "אליי"כתונ
nbeקוווס וסגים(מוולס 3נ ,h"5Sh 3וי"ר וקולס )'"גווג6 וטס , סוס סו)6תר גסנס פ 
 ע"כ, לעולס Sh~' סע3'"ין "15 (סוגיא 5יס קר" לוי ר' סערוך נע5 סר3 לפני רסיסכתו
 נוי"ר (unc 3ע1לתי, nincS עד עכ"ן סר"יוןן D7h )נד( . יודחק ערני 53סון (ק'סופי'
 תגס'" גן מוזעק ר' נסס )נה(טס.

 וכן )נו( תנסיק. נהר נטעות 6קספ6רד נכ"י ,
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 מתאחרי

 ה"ה השגח ב. ואי עי "וה, שישת ימ,חה קטינא שאי כו' )נו(היאשן

 בן לו סיר אברהם בעוימי, ישמוח מבק%יס ואתם בעש שמח לאאניהם

 ::.ע% %: י'ל':]%:גע:ז,ןגש'והו:ן
 לאו, א'ל רוווה, שאני מה אחם רואים לנעריו אסר ההר, גבי על קשור ענןרואה

 הע את ומירר , רמערכה ורתריך'אה , המזבח את %11.ההר,

2%"יהושך;:י
 הקב"ה -ץונ(ש-מןעכבן:ל4י:אא: את

 שן:: וקמע 11 שצי " מ41%ב
 המוריה: מהר בא, מהיכן ב'(, כ"ג )שם ולבכוהה לשרה לספוראברהם

 ותקונים.הערות

 ס";:; :"ס;גויני4.::ה דנה%ב
"תרי

 ק
  ופסעי תות, "רי ונפסק"[ ]נ"ל 311פרטת

 ז
 סק3"ס 15 קטר חופות י'ג

 טיס" כ"ס hS ))ן (unc 13"ל 6ך פס, קנו ונורר 1Pb' 3תנחות6 גסכן,,
 כו', תפוח

ך .,,מ,,גני,רות, ז א  
, 

 "%1ת'ו ,יא
 שג ]ג"5 ע:ינמ: ,ג:ך:לי0::ץ בןצ:ך 2%.,:בשנצ4ב;

 " "תי 36יי[ ע"1:::1;נג5גי:ך:י1 "יה 6תי%652נ%
 hlk~t כיוו ע"כ, לןחטגי מסכין ולקח סוו(נק, ג3י ,על "וחי ועקד סעניס "תומעריך
:6))נעק

 ועיין וגוייר, נפקוס 1נ"ליוכו' מלפניו, עיוור SP _סוגך כ' ן, וגלח

 ))ס "נרסס, טל 1 לנטל לנו פת נידו עלתם טל5 טרנס סטןטל
~cv 61))ר סלך 

 1לינמ 12:ן;:ן' י'י71"ניי!,.:,,""ן,, %"ו:,ןןס:נ
 ")ורס יעגתס '! ;וסטכלו3ת" 1 כמא(,תש :ג"יך:ימדי::י (t)su:קצ%

 ססכיקס מ 2( קעע3ין: מנעם תלסון וסוף פס, לפנינו ססו6 כזווגלונת"

  עה%ת סססנווקס
 ק

 סמ"ר , טעחס ער סרנר "ת סססיעס ל5 יירו  תעיעות, טסם

  יליגייןנ,::1,:י.'וריןלי"ן.% ,י ויי:ן!ייו,
 ו))תס גטווחס ופרחת '133ח, סלם כנגד n1SSt ס5ט  ~tnivfp ט5ט כנגד נכיות ט5טנכתש  4ךין:וי

 תנויחי, כתג רק ע5'סס סתם קר6 5" "ך פדר"" דגרי סני" טס נוי"ר וסה"כ ,ע"כ
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קעא מותאהדי
 בעולמו, לטמאן מבקשים ואתם בעולמו, שמחה שמה לא כקב"ה ככיכול,%(

 קיר ,תהלים ישמה אלא כתיבכאן, אין במעשיו, ה' שמח.)מר(
 ז לבא לעתיר צריקים על במעשיהן לשמוח הקב"ה עתיר ,ל"א(

 שטחו לאישראל
 אין , ישראל שמח בעולסי, לשמוח מבקשימ ואתם כעולמי, ,

 לכמוה ישראל שעתירין ב'(, קי"ט נשם ישראל ישמה אלא. כאן,כתיב
 בעויהז שמחה לא עסינדנ בת ע ב ש י ל א לבא. לעתיר הקב"ה שלבמעשיו

 : קמייהא רכווהא קמעא שאר , לשמוח מבקשיןואתם
 כ"ז(, ל"מ )איב נשר יגביה מיך על אם )מז( מתח, נליא דמן יורן ר')סו(

 גבי מעל שכינתי מסלק הייתי מומך סימר על )סח(. לאהרן הקב"האמר
 מקיש אחת לינה כזה( שם )שם ויהלונן ישכון מלע . ראשון מקרש )מם( ,הארון
 הארון את משניטל תמן דתנינן )ע( , הרבה לינות ישם( ומצורה סלע שן עלשני
 נקראת ולמה נקראת, היתה ושתי' הראשונים, נביאים מימות שם היתהאבן
 היתה כיצר )עב( העולם. הושתת שמטנה חלמהא בר יוסי א"ר )עא( ,שה"
 , אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלמניך רצון יהי הכיסורים, ביום גרול כה! שלתפלתו
 רצון, שנת שובע, שנת זל, שנת מלולה, שהונה גשומה )עג( הזאת השנהשחרא

שנת

 ותקונים.הערוה
 סיס סת6תר ווקום 3והר סק3"ס, כ73ול )סג( נפיר"". עפורס סnhrk1 61וסתמ6ס
 6ין נעם'ו ס' יסריח 6חרי נתנחוו)6 נמעניו, ס" נתח )סד( רווחו. hS יטר6ל"תר
 ט6ר )כוה( לפנינו. טסו6 כווו 5"ל 6ך כלל, נווכן לו והן ככעסיו ס' יסווג 6ל6כתת

,hPU'~ודוח על לנעלס כנר סכתונ סננ6וור סוועת'ק קנר" ,v3ctSh 3כ"י מסר וכן 
 מתסס ר6תס סי", סג" רק סוו6נור פס נכפל 13'"ר 36ל 6קר', ותגחוו)56קספ6רד
 על ר"ל פחח, גל'" דתן יודן ר' קטו( ת"ח. סתרם sPW5-~ נ4ס עיין 6חד, נעםכתריס
 יותגן ר' סג" לתרי 31תנתות6 , פ"כ 13י'ר וננגס סדרטס, 3(ס פתת תות לתריסכתי3
 תתחיל כרתול' ונכ'י ס"ונור, מס נלי סתנחות6 3טס חתקכ"1 רוו( 6'31 וכילקוט , יודן3'ר
 ת"ס מערס למעלס טסעירותי כתו מלס יץ כס עד נסנוט "סר צחרי ס(6 תיתרכ6ן

 1תורנל , כ'1 סערס סס3'עי נחרט ~hrD לעיל ועיין גרפת "רן על גליך נוולתוסכמנס
 ]ורר דגלי" ))נתס ר' hffv), ס'ג )יעווות ל"ספנוי6 תגליף ס63ות ספינות כתו3-דר('ל
 על 6ס )מז( 1יג6(. רי[ ותגתוו)6 פכ"ט )וער וו)תנרותיס ל6ספתי6 תגלה , ופכ"((ס"ט
 ורנותינו כ' 31סוף ספסיקת6, ע"פ ספרסס מוץ עד (ס ~p,D ונפרס טס 3"יו3 רס"יפיך,
 63סרן (ס ענין כל7ינוו

 תסר לח"ז פותך, ליווה SP למח( . עכ"ל וזוח ד6חרי 3פסיקח"
 ומסתיט , כו' ויסלק סייחי פוזזך[ ניעור על 16 סקרון גני על סכינתי תסרס]סייח'

 וסכיוגס  ותגחווו", ונוער וכרווולי "קספ6רד 3כ" לנכון מ6תר סייתילסייתי, תןסתעח'ק
 זס )סר יגניס פת"( רנתי כפסיקתך כלנופר סק3"ס על קקי נסר ינניס יוו עלסדור[
 ער313 ים פס כו', רקבון תקדר )סט( . קנו 'עיר כגרר ל"3( )דנריס 7כת'3סק3"ס
 מן SP , חג' נוקדם זס ויתלבן , 6חת ליגס ר"טון תקרס זס שכון סלע וכנ"לדנריס
PSDונקדם על ויתלונן יסכון סלע סנוקרת דורס כי וסכוונס סרנם, לינוק כטס( ונוג1יס 
Pcb1סטכיגס סטריות עיקר סיס פנו ר6ן1ן ווקדט על 'סכנן סלע ודרס סכי, תקדס ועל 
 למון 13 נ"ך 1ל6 קרון 13 סיס bSc סני נוקרם על דרס ויחלתן ווולח "%זן, ססטסים
 קיוווו (זון ננוסך רגן סני, כיוו על סרנס ליגות י6)ור 1ו)ס קרעי, נדרך ויתלונן רקיסכון
 רקבון, תנית יותר ot)cעטר

 31ססיקת"
 33)ין יסכין סלע ד"6 מס"ל, 6ית6 פת"( רנתי

 כנודי סס סיס "3ן hSh קרון סס סיס סל6 סרגי 33)ין ו6פי' קרון, טס טסיססר"טון
 תלפח6, 6ר"י.3ן )עא( ע"3. נינ עוו6 ווסכס תיון, ותגינן )ע( כו'. ונגורס מסלע סןעל

 וסוף , -OSIVk' ס1סתת טוונוג1 תג3up hnfh 6 נ"ר יותץ333לי
 נתוספתי

 חפ'לתי, סיתם כיני )עב( 'וחגן. ר' נסס (ס 63111 מ"ג פיסיותץ ונירוסלתי פ"3 יו65
 ע"י

 ע"3 )"ג '1ת6

 6ג פס, לפגעו כתו סכוסח6 ס"3 פ'ס יוו61 ו3ירוטלנוי , ע"3 כירותעגיני
 נוסי

 ו6ל סס
 נטפיס, ירדו ל3ל תתפלליס פסס וסכותס 13הר גס וכ"מ דרכיסי ע31רי לתפלתתפנס
 סז"ת 3תפלס נוספו ליו"כ ע13דס 31סדר , דרכים עונרי תפלת לפניך תכנס 331oc "51ל'
 3ירוסל))י כ"ס טלולס, התגס  נטותס )ענ( *"3. ע"ס "הזס סגינו כי כס 6ינס 6טרדנריס

טס
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 מותאחרי

 לוה, זה ישראל בית עמך יצמרכו שלא שנת ומהן, משא שנת ברכה,שנת
 , שנקסרין אהילו ש אמרו דקיסרין ורבנן קבריהם בתירם יעשו שלא ,שבשרון אחיני על אמרו ורבנן אלו, ע4 אלו שררה ישראל עמך יגביהו שלא )ער(שנת
 , אלו על אלו שררה יגביהושלא

 )ער"
 משם , נ"ט( ל"פ )איוב אוכל חפר משם

 השנה מראש , )שם( יבימו עיניו למרחוק השנה, ימות לכל אוכל מיליל הי")עו(
 רמערכה עשן ורואה צופה שהיה בשעה כיצר, הא בסופה, מה ויודע צופההזה
 שבמערב יודע היה למערב עלה שובע, שבדרום יודע הוא היה לדרום,ע%ה
 , שובע שבמזרח )עז( יוד היה למזרה עלה , שובע שבצפון יודע היה לצפון ,שובע
 מעגענין )עת( אפרותין חמי ( ל' שם )שם דם יעלעו ואפרוחיו הזה השבח כלואחי

 היה שם )שם( , הוא שם הללים ובאשר )פ( אלא , ושהיק ,עט(נאדמה
ר' השכינה~

 והקונים.הערות
 גריעותיך )6דרנ6 סי6 ))עליוח6 סחונס וסתו)ס, k-nlcJ (1 כגס סחס6 סס נננלי 36לסם,
 עוד תוסיף ונתענית ע"כ, גטותס חס6 מחמס hn'b Dh "ל" סס( תענית נגנור6סי6

 סנוס' ונתגתווו6 התונס, 06 וגסותם טלולם 0נס סנוסח6 ענודס 3סךר ועפ"(סל%ס,
 רננן 3ירוטלווי , 'סר"ל עתך יגניסו טל6 )ער( . גסוווס סתעס לל וטלקס גסוווסדסונס
 סיס ספרון קנסי SD1 (1 נSD 3 (ו סררם יגניסו טל6 אר"ל ענוך SD1 "ופריןדקסרין
1W1hס' מלפניך יס"ר heth bSi חוורו דרווו6 רננן 6חרי ונורר ע"כ, קנריסן נת'סן 'עסו 
 תזק רות נ6 ולפרקים , מול וזלך עירק תוך נ"ר סיס ווקום וחרון 36סרון, פחינועל
 חזק יסוד 53י נת'סס סיס גס , סקסך עתוד וי"173 3קיסס וע5 עגיסס סחו5 מספךוסיס

 נברון ל3יניס ניח ס3ונס 6ף 1W1h רן6 ע"" וו'נ סוטם 3ווסנס 0תר6ס כווו לפולו)כוניס
 זל" , לל3יגיס 'פס מקרקע וקין מרון, מסווו סו6 סקוס פירט"' תיזר, סיסל6

 ד3ר סי'
 תג6 ע"6( )ו)'ד מס 3גוור6 "וורו וכן עכ"ל, מגיס 3ס3ע לתדסס גריך ספעוויסקייוו6
 , נינועס  מפעיימ טפילו יומו  סעערטימ  ופירמ"י נןניע,  פעמים יומו  !יופרטיןתפיי

 ל6 ספרון ~סי 6ף 16וור  1tPSh רי מזי ס"1, מיי  k-DtD  נירומלעי  וכן  עכל,ב!מיממ
 סל6 ניוס"כ עליתן תתפלל סיס נעול כסן 6י נענוע פענויס ו)חתדסין טסן חחליןסיס
 סיס )עו( שכון. סלע סתקר6 סיום סו6 , חפר תפס )עה( . ע"כ קנריסס נתיססיעמס
s~stnh~b , 'ווורגליס סערן, 6ת לנו ויחפרו תאון ס61 חפר כי עוכל לו ונסקס )נחפס פי 
 וכווו b'SShn,תרנ1111

 טסו"
 bib, חפר DCn פוח, עתרי פסקא פר'( רנת' נפסיקת6

 תלפנד י"ר 61ותר תתפלל כסן וכרסיס , רעם ו6ס טונס oh סטנס 6ת לו ת"רונסס
 למון "ל" S~bn תפר אין , כו' nbre סטגס טתס6ס'

rs~st stsJ 6ת לגו ויתפרו יו 
 סל 6וכל נוטל סיס נוסס מ"ג 13י"ר כתג לכן , (ס נעלס יו"כ נעל וווסר3 ע"כ.סקרן
 ו)(עותיסס, נפסוק יטרלל על תתפלל סיס טתיס 6נן לוחו ויתוך יוטס ופי' ססנס, יינותכל

 ונתנחווו6 ('ל 1)וסר("ס סיפ"ת סיניר וכן עכ"ל, נפתח pg(, ווותחנן נונקב ר"ל וגיללוגירסת
 כלפי עלס חסר פס תונע, ןנוו(רת )עי( . ססגס יונות לכל 16כל כלכיל סיס תטס6תרי
 י"ר וכרתולי 6קספ"רד מכ"י 6100 כתו טנע, סע1לס סכל יודע סיסרקיע

 ותכתות"
. 

 נ6דוו6, ווגענעין כרווילי מכ"י "גל "קספ6רד, נכ"י נס וכ"מ , נ6דנוס ו)ענעג'ן)עח(
 תעגעלן ונ"ל , נטעות ונכעס נדם, תנענעין 6תרי ונחנתות6 נ6דתס, )וגענעיןנו'"ר
 ת"י י"6[ נ"ט ~3ר6טית מוחס עננים ונדם וצל, JPJD ער3 נערוך סנוונ6 כווונ6ךת6
 נדת" )וענעגין נינ'ע[ךנס

 ד6תרי ונפסיקת6 וזוח, 1Ph' ריס נוי"ר 3"ד))6[ ~פנינו
 סנן סו)תורנוון וכן , עכ"ל וטתיק נדתן וועגענין גחלים תווי דם יעלעו 61פרוח'1 ,מוות
 ערך וזלין 31ערך , ר'"( סערם נסלח וימי פסקן לעיל ועין , עגענ נערך סתרגוס6ח

 וסת.תס עכ"ל נוס ס" נ"דו)ס ווגעגעין 6מר', נר"פ סכתנ ניס'סווערן סניף6דווס
 דס דורת וטת'ק, )עם( "דווך. דס תר' כי 63דוו6 נ"ל וכן , .תעגענין סמל מעירסל6
 יוקר" 6ין ונו,ו) , כסרן ו'דוס כתו סתי[סלטון

 וסכוו)ס תרתי, ודרים 1ulcn וודי יוגף
 נהירותו תכוון טס "יונ רפ"י ועיין וסתריה, נגיז תגי ת"תת רקס ס(ס סכנוד כלט6חרי
 361יסו,  נרנ חללים 63טר 1כ5"ל חסר פס סו", 0ס כלליס ונקטר )פ( ספמ'קת6.לו61נור
 61עפעכ hPD1)0 פת"( רנתי ונפס'קת" כ"כ,- וער ני)ךרhl~r 0 כווו ס0כינס -0h)kס
hSתסס כנודי סלקתי bSb וסע סטכעס, סו6 טס 61ניס1 לרב  פללינז  ובמחר 

הנכמס ממסת"
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קעב %תאדיי
 שאו ליבו אמרו , אבא בר חייא בשזר ברכיה ור' לוי, בן יהנשע בש"ר יויןר'
 כתיב אין הארון, )פא( פני מאת_ ד'( י' )ויקרא הקדש פני וסאת אחיכםאת
 עד האתל, מפני הזה המת את העבר שאומר כאדם רקדש 'פני מאת אלא ,כאן

 : אדון בני ,שני מות אחרי נאמך לכך , מצטער הזה האבל יהיהמתי
 ממקומו ויחר לבי יהוד לזאת אף פתה, זעירא דר' בריה אחיה ברכיה ר')פב(

 כ"א(, י"א )ויקרא הארץ על בהן ' לנתר כסר"א )פג( א'(, ל"ז)אזוב
 דמטהו, דומין אהרן של בניו היו לא איוב אמר )פר( , בהון לקפצאומתרנמינן

 )במרבר צרן ויצץ פרח ויוצא דמתיב פרח, ומוציא לה ויצא יבש נכנס אדיןמטה
 ויצא דפרוכת, את נגידר הקרשים, קדשי לבית נכנס דרשץ מיסוס כ'ג(,י"ז

 מות אחוי דנתיב שרופים, ויצאו להקריב, נכנסו אהרן של ובניו )פה( ,בשלום
 : ארון בנישני

 הקב"ה אמר כ"ו(, י"ז )משלי מוב לא לצריק עטש גם , פתה ברכיה ר')פו(
 להכות אלא מוב לא טמנו, גניו שני ונטלהי , אדין את שענשתיאע"פ
 ן אדין! בני שני מות אחרי דייך )שם(, יושר ע)נדיבים

 דיכה , שהורו ספני אלא ואביהו נדב מחו לא )פה( אליעזר, בשיר ועני)פז(
 ר' בפני רבכה ומהורה אחד בתלמיד היה מעקה ,_ רב! משהבפני

 יצא יא , שנהו מוציא אינו )צ( זה , אשתו שלום לאימא ואמר )פט( ,אליעזר
 ולא , אנכי נביא לא איל , אתה נביא רבינו תלמידיו ק"ל )צא( שמת ערשנתו
 מיחה. חייב רבו בפני הלכה המורה שכל , מקובל אני כך אלא אנכי, נביאבן

 שנים )צג( לו רחוק שיהא עד רעו, לפני להורות לתלמיד אסור ~ישר ר' תני)צב(
 השיטים אבל עד הישימות מבית הירדן על ויהנו הרו'ר ישראל, כמחנה מיל,עשר

 ליה שאלין והוון בחפר, )צק(  הוה ירמיה ב"ר תנחום ר' י)צד( מ"מ(, ל"ק)בפדבד
והוא

  ותקונים.הערות
 6נ6 כ6ן כתת "'ן סקנס ווסת סגי' 3תנקווו6 כ6ן, כתיג "ין ספרון )פא( .סנכתס
 נוי"ר hi'PI, 7ר' גריס 1Ph(h ר' "קספ6רד נכ"י נרכיס, ר' )פב( סקדס. פנית6ח
 (עירי 3ר hnb ר' לתרי 3תגתוווth1'PI 6 ור' 6ח6ר'

 3סס תקכ'ד רפן טיויג' 31'לק1ט ,
 3רכיס ר' עד סוס סמ6תר כל חסר כרעולי ונכ'י ועירק, דר' גריס ת"6 ר'ספסיקת6

 לתגר כנודע זוקפן, ויתר ווסו וכנ"ל חסר כס לנער, כוו7"6 )פנ( כי'. עגות גסעתח
 3תנתווו6 כ'ס "יונ, "וזר )פד( ונתנחווו6. ונוי"ר וכרווקי 6קספ6רי 3כ"' לנכון וכ"מ3סן,

 סל וגניו )פה( 6ליסו. "תר ונ"ך סו6 וט"מ סק3"ס 6וור סגוס' 3ו'"ר 36ל טסובילקוט
 ע6י. ד"ס. ע"6 ס"ג ע'רונין תוס' עיין סקד0יס קדמי לניח ר"ל , לסקרינ נכנסו6סרן
 נען יעדן ו סחוס וסוו"מר 0ס ותנתווו6 נוי"ר נקנס עתח, נרכיס ר')פו(

 עסי
 נחנקות6

 ונגלי ס'נ, כ"6 וגיטין ס"6 פ"1 מניעית נירו0לתי תונא אליעזר, נסר תני לפז( .0ס
 ר, עד תכ6ן כסר כרוגעי ונכ"י ש'6, ס"געירו3ין

 וותו, ל6 )פח( דסכנין. ר"' Jhc1 ווג'
 06ת פי' קטתו, DISi ל6יוו6 ואתר לפט( ג'. סינון 0ס מניעית נירוטלווי וור6ס 'פסעיין
 ונרוו סע"6, כ' וד ננדריס (bnlb1 כנוס פלוס hntb מליעורר'

 ד~
 16לס ע"נ-, נ"ט

 6וור מליעור 0ר' סכוונס Yh1 (ס, Sc ל"טתו 6וי סלו hntbi 6וור סגי' 0ס וכרנוודרס
1ncbiאייו )צ( . נפסיקת6 כלפנינו כנוו סגי' ו3ספר6 סתלוויד (ס סל לשתו 6וי 

 )תכלתך 0תינ' 3ספך6 וכן . רנתו סטסח6 131'"ר טס וניטין 0ס 0ניעיוז 3יר1טלוויפנתו, ווונ"
 עירונין 3גוור6 , חלנו'ד'ו 6"ל )צא( רנתו. סג" 0ס וגס סוס סו)6וור ג0נסדת'ל61'ס(
 wvtJc 3ירוילוני מליעזר, ר' חני )צב( לעגינו. כווו סו6 י3ירוןלנ)י מסתו, פי' ליסמגורס
 ירוסלווי נוסס כעכי 1 וניל ענר טג'ס )צג( סיורר. סם 3לי OnD תכי bnth 31תנתונ)6וגיטין
 וזנקת כל וסיס וגו' סלסל 6ת 'קת ונוחס וכתיג סוס ווינ די"3 וגזירי כתג, ססגיטין
 3'ר תנחום ר' )צר( מסור. נויל י"3 עד ט'וו לוותגס נתון 6סר ווועד "סל 6ל זנ6ס,

 36ל וכויר, גיטין ררו0לוני 6קספ6רר ככ"י גס כ"סירסיס,
 3תגחונו"

 ירוויס, 3ר נחוס ר'
 סו6 נספר, )צה( נויל. עיר נג'ס מן וכונס 3י6ור, ניתר סגיי 0ס 30יעית31ירו0לנוי

 ר3ך וונ' ר' וס6 60לו ולכך נויל) י"3 נתוך לניטורי ומתוך קין0 נכחני ומכר ווקיס.סס
 ועד מפר גת מכ גקר6 סי6 חפר סכתנ Jffy ג' נד סקרן תנו6וח ועין 3ניפורי,'ת'3

סיוס
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 מוגעאחיי

 שיהב עד רבו בפני להורות _לתלמיד אמור רבי, אלפן כה לא נ"ל , סשהחלוא
 אמר בציפורי, יתיב רבך מני ר' והא , ישראל כמחנה מיל עשר שנים לורחוק

 אורי: לא שעתא ההוא ומן ירענא, הוינא אין עלי ייתילהק

)צ"
 ל0ה, כך -ונל , סורחנן ומזכיר בני,אהרן, של מיתתז 0יכיר הוך הקומות בנר'

 המודעי, אשזר איר כלבר. עון אוהו אלא בירם היה שלאלהודיעך
 שהוא ~Dp שבכל הקב"ה, לפני אדון בני של מיתתן קשה הוא כסה וראהצא

 העולם לבאי פה פתחון ליתן שלא למה, בך נכל סורחנן, מזכיר מיתתןמזכיר
 : מתו כן ידי שעל בסתר, לרם היה מקולקלין מעשיםלומר

 בניו מתו דברים ארבעת בשביל אמר, אלעזר בר ירמיה בש"ר קורא בר)צי(
 ההקרבה ועל הקריבה, על , אהרןשל

 ו~
 שהטייבו רהקרבה, ועל ולפתם, לפני שנכנסו הקריבה על טזה. זהעצה נטלי שלא -ועל זרה, אש

 נטלו שלא ועל הכניסו, כירים מביה אש זרה, אש ועל נצמוו, שלא מהקרבן
 עשה, מעצמו איש א'( י' )ויקרא מחתתו איש חייא ר' תני )כח( טזה, זהעצה

 מזה: זה עצה נטלוולא
 דברים ד' בשביל אמרו, לוי רי גשם רסיכנין יהלשע ר' רשאב סני ר')צט(

 ירי ועל ט'(, י' )ויקיא תמוחו ולא וגו' תשת אל ושכר יין וכתיב במקרש,יין שתויי שנכנסו על )ק( מיתה, בהון כתיב ובכולהון אהרן, של בניומתו
 ל' )שמות ממנו ובניו אהרן ורחצו בהון וכתיב ורגלימן ירים יתוץ בלאשנכנסו
 ובי )קא( ל(, )שם- ימותו ויא מים ירחצו מועד אדי אל. בבואם וכתיבי'ט(,
 והיה דכתיב מיתה ביה וכתיב חסרין, היו טעיל לוי א"ר )קב( , חסרין היומה
 היו שלא ירי ועל ל"ה(, כ"ח )שמות יסות ולא וגו' קולו ונשמע לשית אהיןעל
 זרה אש בדוקריכם )קג( ואביהו נדב וימת דנתיב מיתה ביה ונתיב בנים,להם

 ת0ן, ותנינן )קר( נשים, להם היו שלא ירי על אמר, חנין אבא ד'(, ל)במרבר
 היו, שחצים )קה( לוי איר אשתו, זו ביתו ו'( מ"ז )ויקרא ביהו ובער בעדווכשי
 , מלך אבינו אחי , אומרים היו ומה , לרם ממתינות עגונות יושבות היו נשיםושבה
 . לעו הוגנת אשה איזו כהונה, סגני שני אנו גדול, כהן אבינו , נשיא אמנוקהי
 למה סיג( ע"ח )תהלים אש אכלה בחוריו אמר נחמיא בר יהושע בש,ר סנחמאר'

- ,

~ 

- 
 בחוריו

 ותקונים.הערות
 ססס תפר חגת מס על וסוף וונ6"ת סכפר 6' סער( נערך גפורי דרומית למרחכיוס
 ימסקנר

 עכ"ל. לגפורי וויל '"נ נתוך סקפר. נזכר פ") מניעית ונירוסלווי חפר תנת סגנ"
 ulp5ta 1ת631 , ס"3 ס91 ניז'ר ונגדרה , סם לתרי ותנחווו6 נוי"ר נסנס תקיעות, נד')צו(
 . ולענר 3ן ירוויס ר' נסס -h~k מס 441 וננוןרס ספסיקח6, 3סס תקכ'ד רוו(סכיני
 תונ" קפריזי 3רנצז(

 סכתונ ,כנוו וג'ין קגר סס וסתעת'ק ,ספת, 3וו"ר נתדרג ג"כ
 ע"כ. 6מותיסן" נ3י על ~l'Plu תעסו וגתו סייתיס סרנם עו וזות צחרי 3פ' 13י"רנתעלס
 כוי, 'דס"נ תני ר' )צט( סמיכי. ריס נספר6 נכנס כו', נרתתו vh חח6 ר' תני)צח(
 3ס"ר יסננ ור' דסכנין יסוסע ור' גוני רי כריגולי נכחי 36ל 6קספ6רד, בכ"י גסכ"ס
 ר' ןס מנועי מילקוט לוי, 3ס"ר יוסנן זרי דסכגין 'מוסע ורי די36 וגני ר' 131י"רלוי,

 סרקזם נסס ססני6 נוס סס 13'"ר וו"כ עיין ייןי סתוי סנכנסו SP )ק( . לר 3ס'רוזני
 ג'ג '6111 תוס' ועיין , י"ג כלל3תסו13תיו

'1ffp 
 יסורו, ד"ס

- 
 נותר ג"כ גסנס -k-Ik וסוו6)ור

 3גד'ס ולחוסרי חקיו ]וע"י סד3ריס 6לס )סווטו פס , חסרין סיו חס וכי כקא(פי"3.
 נכ'י ססו6 כווו כו' חסרין סיו ונס וכי שיו[ SPI לסרן על וסיו סנ6תר ))יתס 13וכתג

 וי'ר, ותנחות66קספ6רן
.ul~st1 מעיל לוי 6"ר )קב( . 3סס-ספסיקת6 רוו(חקכ"ד סריגי 

 וסוו'כ לתסרין, תסרין תן סוועתיק ססווטת ע"י 6קספ6רד ככ"י חסר (ק תסרין,סיו
 סרקזם וס על נסלל כנר , 3))5יל ווסתנוס הגו וסייוט סדיוטיס טסיו 6ע'ג סס נוי"רכתג
 לפגי -נכנסו חסרי גווליס ככסגיס 6'ע ססח(יקו טעותם , סלפי כ'( )כלל נתסונותיווססינ

 "ס 3סקר'3ס נקנ( סס. ווסס ידי ועיין סקדס, 56 16133 קולו ונסייע על עכרו1לפניסו
 ר6סהס וום)ס חתן, ותנינן )קה( . לסם סיו ל6 ונניס דקרך סיפק על סכחנס(רם,
 ח'(, כ'ת )6'31 סחן גגי זוקרך נלסון 6101 גרוס נעלי פ" סיו, סחניס נקה( יותך.דווס'

 נוקרך סלמון מעיר צ" סוזן ערך וסערוך עיס, ס"3 )ס3ת סחן "גסי731ר("ל
 וגס סו"

עסתוספי
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קעג פתבחיי
 ואל הדא, מן שוד )קו( גשם(, "1%1 לא בחולותיו בשביל 1(' אש, אכלהבחוריו
 שהיו מלסר א'( כזר )שמות , ואביהו גרב ואהק אתה וי אל עלה אמרסשה
 , אחריהן ישראל וכל , אחרירם הולכים ואביהו ונדב , תחלה מהלכין ואדיןמשה
 החת-וק, הציבור על שררה נוהגין ואנו כתים, הללו זקנים שני מתי אוסרשיהיו
 בלבם אמר פנחס ר' , לוה זה . אכרו בפניהם )קז( אטר אייבו בש,- יודןר'

 ילר מה תדע לא כי סחה ביום תתה% אל הקב"ה לרם אמר ברגיה א"רהרהרו,
 אטותיהין, גבי על tnpn~v i'niww ונעשו סתו, סייחין )קח( ריבה א'( כ"ז )משלייום
 א"ר י"א(, כ'ד ,שטות ירו nbw לא ישראל בני אצילי ואל )קט( , הדא ט!ועור
 )קי( וכי הושעיא א"ר , יד להשלרעז ראויים שהיו מבאןפנחס

 קימוריי
'h-iy עמהן 

 עיניהם שזט מלמר אלא , ,שם( וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו אסר ראת ,לסיני
 יוחנן ר' )קיא( , ומשתה טאכל מחוך בחבירו מבים שהוא כאדם , שכינהכלפי
 ע"ר מ"ו(, י"ו )משלי חיים מלך פני באור דכתיב ודאי, ושתיה אכילהאמר

 השכינה, טן עיניהם וזנו רגליהם, על ועמדו לבם, את שהניסו )קיב( מלמרתנחומא
 השכינה, מויו ונהנה השכינה, כן עיניו זן לא משה לוי בש"ר דסיכנין יהושוער'
 ו'(, נ' )שטות האלהים אל מהביס ירא כי פניו סשה ויסתר דכתיב עיניו, זןלא

 ל"ד )שם פניו עור ק-ן כי ידף לא וסשה דכתיב , טניין השכינה ונהנה'מן)קינ(
 ה' ווזמונת טיסנים בשכר אליו מגשת ויראו ירא כי פניו משה ויסתר ד"אכ"מ(,
 השכינה, מן לאנהנו השכינה מן עינידס זינו ואביהו נדב דל(, י'ב )במדבריביס
 אלא מתו, דף פני. וכי )קמו( (, ד' ג' )במדבר ה' למני ואביהוא נרב וים, הראמן

 : ד בחיי ססאלקין אדם שבני בשעה הקב"ה לפני שקשהמלמר
4 -

 ותקונים.הערות
 נלסון 0ל1ל6 נלסון סוללו  דרס סוללו, ל6 3תולותיו' נסנין *)קה( ;ס. נעלסתסייוספ'

 סע"6, נ"3 סגסדרין עיין נולתד, ונר ocn ו6ל סד6 נון ועוד )קו( לנסוין. כנוי ססו6ח("י
 וb~k- 56 נון ועור עד תכין חסר כרווולי ונכ"' כו', נדרך )וסלכין ויסרן k-cn סיווכנר
'St)bס(ס וסדרור גדול, וו"ו)ר ג"כ חסר 61ח'כ כררכי  סריי  יל וו6חד סוועתיק קטן כי 
  3סס  ימיי רת; ווספטיס וילקוט  פעכ'ר רכז סכיני כילקוט ו)וו63 וחגחו)ו6, בנייריקלס

מפסיקת"
 נקי ססו6 כווו 3פ!סס 31'ל , מתיגי נילקוט גס כ"ס יתרו, נפניסס )ש( ,
 פרו סניסס סמ' בתרי ונתנחות6 ספסיקת6, נסס נויעטיס ונילקוט ונוי"ר6קספ6רד
 סנתגתית" ספק  6'ן  לוס, ;ס "תרו נעג'סס לגס (סנרוסס

 זס פרו נפכיסס כת31 סיס
 ס"חין, )קה( לתרי-. % יקר נכלי ועיין כ"כ oc טפר תסס 3'ן' )עין , עגיווס"קיכ וסוג* , לגס וס נפיסס צנורו סניסס סויר נירסת  סלרי וכתג סווניסיס 6תד 631 ,ל(ס
 ת"ג סיס 3"3 נסרע"3 ועיין ע"ל(, קכ"ת )ס3ת וסייח'ן עגלים כתו "תפוח 3ני עיריםפי'
 ווספט"ס כילקוט תוגף לנילי, 61ל )קם( סם. נחוהט ועיין תזוור. סל ננו P"D 510פי'
rw1.3'סניך נ'  קלר  ופריך.פרך קיל1רין, נקי( סס *~str1 

 bpD931 תות סתרי גריס נוי"ר

 קליר לעונם מקורין תקום סיס סיענו פ" לסתי עתסן עלת ק'ל1רית וכי ווזת,ד6קרי
 וכתנ ts#)P חתפקת קוויע6 03 כתיג מסיס עוגם סוכל סקליר 6לישר ר' נקרךע"כ
 ~Pclo ר' ד6נ)ר סני' ותר ונתדרס ע*כ, עת ותין עמס "8טגג"א 3ל*י פ" סוווסס'ים
 כו'. ק'לוויןוכי

 )קי"
 לעיל ועיין ש"ב, נווף בפתי 3תדרס וידיר ננוע עיין יוחנן, ר'

hpDn)נ6 6סיצס לפגיו ים ת6וור 061 , וסחים 6כילס לפניו ט וכי לחווי, קר3)' 6ת 
 63ור סנ5ער  סיכיבס, חנו ני;וניס סס נוסיכן לוסט 6ס ווסרתיו דכתי3 וונוסרת'1ולוון
 לנס, 5ת ססגיסו נקיב( סיטנ. 63ר וננוצר סת6תר כוונת ות"כ ע"כ, תחם זולךעגי
  עיביתן  יולי ר6סיסן פרעו 361יסו נד3  ר"ג  יבןפ'ר לנן, וגיסי  ריסיכן 6ת תפרעו13יר
 תמר or , ט' דכתינ ווגין ססכי)ס נוויו  ולפלס  ךקיגן חיכיות.פדו

 יותז יסרי  בסלסולי
 וכנזל תסר .פס פגיו, ווסס ייסתר ד"6 )קיד( והר. ותדרס ספסיקת6 עפ"י סס לתקןיט

 נסכר פניס, 'sb פנים וגסס 5ל ס' ודינר ;כס פניו נוסס ויסחר נסכר. פניו ערסויסחר
 כתו יניט ס' ותתתת ;כס ווסניט נסכר  קליו,  יגספ וירקו  יכס יר6כי

 מסו"
 ותר נתדרס

  וחתונת וכס  יסליפ  בפכר  לצי,  פגספ וירקו (כס 'ר6 כ' נסכר סנוסח6 לתריונתנתות6
 1'  רף נרשות  פיירמ עפ"י וס61 פניי עור קרן וסגס ;כס ווים רסתר נסכר יניט,ס'

,h~vס,עפו, לפני  וט )קמו( כי"ר.  תסוי כתו ס0 5תקן 1ר16' פ"3 3וו"ר נעדרם ועיין 
  נתגק1וו446
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 מת%

 את רבא סימא, בשיר חמא בר תנחם ר' נקיי( בעאקומי דשו יחמיא ר')קטז(
 ולרקן פעמים ב' ( ד' נ' )בטרבר 11 לפני ב'( " )ויקיא ה' למניאומר

 מיני שמדו מלמר אלא )קים( , אחת פעם אבירם אררן פני על )קיח( אומרהוא
 ונמצא,בשושבין בהו את משיא שההר למלך טשל , למיתה שלהן איפופסין )קב(נמלו
 מערבב רציני עכשו, אני הורנו אם דקלך אמר , זינומייא )קכא( של רברשלו

 כך , בתי בשטחת ולא בשמחתי וטומב , שמחתי באה למחר אלא . , בתישמחת
 , תורה שמחת מערבב אני הרי , ?כשיו ואביהוא גרב הורג אני אם רקב"האמר
 ביום )קבר( הודד הורה, בשמחת ולא בשמחתי ומוסב באה, שמחתילמחר

 מוער? אהל זה )שם(, לבו שמהת וביום סיני, זה י"א(, ג' )שהישהתנותו
 היו אילו אחא, בשמר' אמי בר יעקב ר' ד'(, 1 )במדבר להם היו לאהבבים

 ' היו בניםלרה

 קורמיי
 קורם בנהלה הקורם שכל )קכנ( , ולאיתמר לאלעזר

 אהרן פני על ואיתמר אלעזר ויכה! , אבוהיו טנהנ נוהג שיהא ובלבד ,בכבור
 דר, דעתיה על בסוהו, אם-ר אבא בר חייא ור, בחייו, אומר יצחק ר' שם()שם
 אביו תרח פני על להלן ונאמר פני, על כאן נאמר בחייו, אסר דהוא.יצחק

 בחייו, כאן האמור פני אף בתייו, להלן האמור מני מה נקכד( כ"ח(, י"א)בראשית
 פני, לעלן ונאמר פני, כאן נאסר במותו, דאמר אבא בר חייא דר' דעתיהועל
 אף , במותו להלן האמור פני סה , נ'( כ"ג לבראשית מתו פני מעל אברדםויקם
 צומאה אירעה )קכה( בהייו, ראמה יצחק דר' דעתכן ועל במותו, כאן האמריפני

באהרן

 ותקונים.הערות
 עת'ס נדיקיס סל טנניסס 03עס סנוסח5 1'"ר ונתדרט ו0ס 'ותנן 3ס"ר nhr תת6נחיחות6
 נגעי סוועחיק כדרך כרווולי נכ"י כסר ס(ס סע"תר , כו' דיכו גחוויס ר' )קטז( .נחייסס

מסו"
 נכ"' חוות, נר תנחום ר )קיז( . ריפו 'ודן ר' סג" וחי"ר otntSc, מלתריס לססוויט
 סטיכי ונילקוט ו תוות נר פנחס ר' פ"נ נוו"ר ונכדרר תתרי, וחנקונו6 ויו"ר6קספ6רד

 לקספ6רד נכ"' נס כ"ס 6ניסס, "סרן פגי על )קיה, ס6וער. סם חסר תקריסלוו(
 וס61 "ניסם, לפגי וג'ל נטעות ונכלם , טוויני ונ;לקוט פ"נ נונ"רונו"ר

 1"3יס1 נדנ דייתת על )חוור סתחוווות 33' ור'ל opJb לפני 61ניס1 גדנ ויחת 3',כ"ד נדס"" סתקרי
 ק0ס טסות תלתד ערורן ס0ינ ~ס  ועי 6', כעס 6ניסס לפני רק נחתר ונן'ס ס',לפני
 קטס 0סו6 ן וולווד bSh וכג'ל תסר פס וולתד, 5ל5 וקים( כ"ניי(ס. כסלים סקנ'סלפגי
 סעי תווסר תלעד[ "ל6 תתו סיני נתד3ר סיני_וכי- נתד3ר כ36יסס. כפלים ס35"סלפג'
 ערך נערוך תו63 , 6ופופסק ~קכ( עניינתי. סנוקותוח 31כל 6קספ6רד נכ"י 5100 כסוכו'

 )"ורטסייל(. דין וגזר יושפט ש(שס69(41 ניוני סתלס ופל וזות ך6חרי ססק6 3סס5פופסין
 ~nbrk סוולס סוודפיסיס -ID'nck ונודר -סוולס גפרדס 6קספ6רד בכ"י (יגוניים,)קכא(
 0תנס", סל "זנר נווקונוסוסגינו

 ונתגתווו"
1~Ph דגר ,srsipn ;דנר פ*3 נגויר וניגדר 

סל
 ל1נווי"
 דנר כוויני ונילקוט ,

 (ומוו"
 לגלי ספק 6ין קולס . כרג1)ס מוולס עם עסו

 ערך נערוך k~hlnc כווו , נו ויכונס וגעסס מ(' "ות גכרדס נטעות %ך , זיטמייאמנ"ל
 ס'5 (י3יתון סל דנר נ;וסנינות P1'b וזות ד"קרי וססיקת6 "תרי, וי"ר נסס ססנ'6(גס

 ניז'ר נוודרן וכן מעיקר, סי6 סס3'6 סס"6 ונוסקת עכ"ל. )ויתס סל פסע פלסיטיתי6,
 ותניעס L-1'pP ע"ז "איזי( ניוגי פי' (טינוף סל דנר סתריו hln)c לטרססיטיספיד,
 וימי פסקך עחן תתוותו, גיוס )קבב( (טימוא. נערך סוווספ' וכ"כ )5תטער(וכוגג(,ועזן

 נוסג סימא ו3ל3ד , נכנוד קודם 3נחלס סקודס סכל )קכג( פ"ו. תסערס יוטס3יוס.כל1ת
 ווונ6תי נכנוד, קודס 3נתלס סקודס חנון דתגינן נ6וור אתרי פ' גוער  "פותיו,כווגסג
 וכת"כ וז"ל ('(, סיפן )סם תפנס ונכסף ס"(( פ"6 תלכיס נסלכות נוייתוג'1ח3סגסוח
 סקולים סיו סל5 אעפ"י קוינוין סיו כניס לסס סיו Db ס6 לסם, סיו ל6 31ניסחנה

 לספסיקת6 סנכורס תרפט ונתנו מלפכינו ספסיקח6 לחיוור כומתם , ע"כ "נוחיו כננסתנוסג סיסי ונלנד נווסף וכפסיקתך , 3כ713 קודס סו* ננחלס סקודס סכל ו"יתוורכ"לע(ר

 כוון לוס נחיו, לסלן ס"תור פני חס ~OtP, . פ'3 ניז'ר ונגדרת טיר גס גנו6ob 65י
ומלתנור rvih" ס0יתטו יתכן "יך דקסס סי ט', טות"ס 6ירעס )קכה( . כ"ח י"6 3ר6טיתרשי

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



קעד פתשיי

:יון
 ג-

 וגמוא חקך ןךךח( יןיביי, כלך ,קבל סןב שעא י,י,ת
 בכהונה החתע ו?ימש אחיו יהורה /קכט( נכנס וטימאוהו, בגדיו על מפיו רוקשל

 יזק %nSI, בבהינה שיטשו כילם )לא( לצמחית, לה2י
 ראו אם ניג עלי

 ןי", וקיסחא , קמה קימחא כל אמרין )קלד( מימי, ראשי שערות ביתיקורות

 ספני )קלו( זבינא, בר אבא א"ר )קלה(איתמר, אלעזו ' 1 בנו,טר
מ

 ותקונים.הערות
 תעטס )קכו( כו'. hntu-, 6ירעס ססי3 (ס 1עoklt3h , 5 נחיי גדעם נכסונסאיחתר

:ו;י:.י
 1~1 נ.11ןן::ן';:יבןץ,ן';:(ועהןשנ;

 ג!שן:וד:ב ג:ך:ןנ:':7:ןנןז,לעו 21111מ:
IfiP16תרי נתכתווו6 , גינור6 שית(יי נ נ:ןש )651 סיס ניו'כ סכתנ רסךן 

 ר," "י5 6יננ: 5כן ,'ו)5תזגיטר6
 וס"ס 65 גס ' 3 3)'"ר.651 1לbmtv 6, סיג 11

 ערך 31ע , לוק ינגור6פירס'י
 שג 21:, ש"ך ן2 '5)רוס3'מםגי

 ו3ת'ר ותכתיוו'6 וךר נירוס5ו)י גס כ"ת , לתיו יסורס ).קכט( נ5ס'ק נבר תן ש"1435ן "כ';:ם~

 - ע5ננד'1 '1 5גור6ונחוס
 כ סנ' "תן ור6תס יו וסתם לחיו וס1

 ך: ק
 תכו 'ו ה ןייי,מי5 וסו יותל3'רם5ת'

 וכלס )קלא( :--ך - ( )ק

 סלתו ונורר מס ונ'רוס5ווי תכעיסי 5ס "וגרו סני' טונלי ,נ5ס, תכ ככסונקצב(

 tchi, סערות י 6ך , פס 5פני)י כווו 31וי"ר 31ירוסלו1' , יר קרת-פתי ר16מ

תכעס 1:-יי ,יעטנ,יילי, יויי-הא~יזן;א"ט ):יץ." ?לןפיש
.

 ))ס3ג1ת
. י:" ך ] ץ -  גס נסי" כיוו bwt3 סירו(לווי ז-ך,.ך 

 סירגה: eb' תדח ידי" "ס מרו גמע 2:,:2נל 2, ט:2"ע:
bJh;יגע 1:,21מך זמש :2י:ג 

 !%'2פ,,ת]יסת:י
 3י6:6ליי:2: מקן

 תכפרת 5דיקיס ס5 תיתחן כך Sblct 5יתיתגכפרתתעל 5סןוי 2סיז ן'תת :וךצמ

 17""'י"'י"י;ם44'ש'י'נןעלעגן"ןימ",
 bwh (ך4" וילי'"'ן'"ךן "יל 'ו'"1 "יוקןן?י'":ת,יץןג""זןיי".

qh
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 מותאחרי

 כשיבור הקב"ה לפני כהצה לנהיו מלמר אלא לוחות, לשיבור אהרן מיתת נסמכהמה

 '"'י נכסי א ד-גנו";"בכי;מ'ן'ין,:
DW1 DISW נ' לצי" "'"!י'ב 

 בך:'מגח נ'שנ,שי4'י ייק ' עך45עפ5
 מסי וישעי אורי ה' לרור רה"ר )קיא( ל(, י, ע)ויקיא יבא בזאת)קם(

יג ש העםל ויא אירא,סמי ש
 )תר

מע"י
הקריב 1 שם()')ת'דיימ בקרוב(עלי

 א"ר , ט' [%4וסת
 )ק(' שיואל)

 ער עם, מן יוצא (ד,זה

 אלא'תור אומר, אינו ירי ישם )קמה( פ',, מ"ו)שסות
 ף
 עשרי .אני מוריש ,

ש =אןח, %  סוקס ש. נטש )תהי.ס 6,ה ע,. ש.העה ,ט, 

 ותקונים.הערות

 !עין נ5,ן' ר,קש. ן ימי: ,מם )ך"'"

 )תקדב
 %. ן, יקק.ן

 "'ק;"ינ(י:;1:):י,,::%ג:ן':ן;ט5"לןקגיעניי"ן.
 , תזח7"חר'

 ג2'נוירסד"5
 פס )ם5ס מתיגי י-'כוניהט ס5עג')יקה

 סו)":י:ספסק
 קת6,

 מסג'" 2 " קנר)ט מקנטר ערנ נערוך תנחתי515ס
 , "קרי 1',ר 3סס ))"תר'ס

 סי' ,יל 'י'7" ['0ק"וי"ת כנץ קיש "' "'Sh 31Pb ,"" 7גו:['"0"ג'

 3ינ%נ4צצ 3עינ: מיס ' 5י1י %:2 1צ( . ב :ג כעש, :ש :יני ::וןצ,צ:]נ
 ו:;5."גז'מ"' י %(' ;". 'ל

 3י1 ק D1pSIS.ג: ס'"
1
" 

 :.:יש::נוגיעןן:, י עה
 %:%ייע':גיצ: יצג"הגך"ג'ז[% ח;5~,יג:% ~ם דן'[יג :;גג.צי

 ]נוגש":וזצ":וצ%יין:ומשן:%:%(ג;:%
תסרס
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קעה פהאחוי
 ,שמן, מיתבה עלי D~pn אס .ב., ייאלא

 מלהטיי
 אנ, נואת פיו,ס. ש,

 גנט"
 ":: ץהג%ו1צה%4י"יגאגבב4%]::2 י''*(

 לנ, )1:.א ' אע,:י א.'. "אבא .,',':'א 'ואמ'נ'יאו '.גא'5;1מז:11ןש

 אומי,% ינאי ?ג%"%:ב'ין(עצ,%:ף%ש,::כ
 :בוןתש קיגא1% %יוצן, ""VW %~י געו צצך:%,נעז:22ן

%:ם: תתן אל רוד אטר מיד )קנו( רואי, ומוב עינים יפה שהיה בדור מתאוה אכייודן
 צ;4יג'ק'"1'י%:י

 "!זג"יגז: ש:':ןן,'
 מחנה, עלי תחנה אםדקב"ה,

פ שלב"1,  מ 
 מלהמה,4

 שדגתיב בסקוומרים לוי, רבי אסר ,קנח( בזאת, בוטה, אני בזאת פלשתים,של

 ותקונים,הערות-
 61,ן ניטת, "ג' (nhr סג" סו"ט נידרס , לכס OP5t ס' ססנטחתכ' nhr3 )קנז( .תס31ס

 רורוילקוט שםתי(ליס לכססתסליסן
1Dth~l .1"ספלסתן וינם סי' 4( ר)ויקכ 

:סל0
 וקנא("%רן קכ"6. תתולל ת%311 כס)6, נר 636 ר)קנ( מ)ע"5
% 14 , ע ן תסע 3יל,יט ע6', נ"ר סתעון מר"ו( %  

 ם מס , קפליות זג"'ג( :%. :י:צש13ז' :ן16זועתן% עצי:%ן
 ל' 4וצתד:%טרך :צי:סתןצחו:%צ

 ס'3סמ4
rthnb1c1 

 3סס ס(פ

  יסף, צ:ע:ג"":גגס )עיין י%:בךי% נר:ת4נ:1סת"ל
 יגיל

 :3גי"ע52 "יגס יסק % יצ נ : ::פ 36ר':גן1צ1 הנר(; יסערוך
 ככיתו כלרזן ה פי' ככתו', נ"ל ככפתון רותס ס))ו6ל נתדרס SJh 3צן נסכ"ס

 ס שע ,צ ססתס מ,יסיפ6רדקר6 :4:יו6ק:צ! ,י קני:%:צ6%סן(

3ם"
%  די רר3סקיוט:ס' 

רה סכ 13טת 6ני 3("ח סנן' ומס k-Sb ו: ו  לןעפ נ: ק"ן יירעל "יי וועוד צ יני"ע"ד")
hSכי סתר, למס 6'1 ס)ווססי דגרי גס 6כן )סר"3ער(, ע10קוע80 -י ' ת 

%ודג  
 :ב

 ייף'4ויק",ם'"ג, , רוח
VD~l'-b1POt')DkWt 

 נבה ש"ש
,יזיח
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 מאאייי)
 ז'1: ל"ג )דברים ליהודה וזאת לזקנים, להם יאמר לקנס( בהורה4 משהלנו_
 אלו שם(, ,תרדים מרעים עלי בקרב בעמלקים, קרא פתר לוי בן יהושערבי

 לאכול )קם( א'(, ל' )ש"א צקדג ואל נגב אל פשטו ועמלקי שנאמרעמלקים,
 וזוויבי צרי )קמא( ה'(, ל' )ש"א נשבו רור נשי ושתי שם(, )הקטים בשריאת
 לסחפתו, מהו י"1(, ל' ש"א למהרהו, הערב וער מהנשף ויכסידור שם(, )תקליםלי

 שדור הוא ובריקים, בזיקים הקש" לו, מאיר היה מי אחד, ויום לילות שתיאריביל
 תחנה אם דור, אמר ואילך מכאן כזמ(, י"א )תהלים נרי האיר אתה כיאומר,
 עמלקים, של מלחמה, עלי הקום אם לבי; יירא לא עמלקים; של מהנה,עלי
 לזקנים, להם ואמר בתורה, משה שרבתיב בסקוומדימ לוי א"ר- בומח, אניבזאת

 ז'(: ל"ג )דברים ליהרהוזאת
 אירא -י ממי )קסנ( ביו"כ, וישעי בר"ה, אורי וע"כ, השנה בראש קיא פעריו רבנןנקרב(

 ותקונים.הערות
 ליסודם k-Cn )תז (ס אגסמדיון לף "'ר פ'ו(, )פ' "(נך ס' סטם וו)(תור פיד(, )פ'ידיות
 נ5"י.פי'

 ק"3(, )פ' לעני תפלס 3))(ווור 36ל לת3ירו, מלוס התיגת לדרכו סגפטר 3רכ5
 סו" S1h' סרוו"ל כתג (ס ועל , עכ"ל טעות וסוך "יסטוריןכתונ

ayea~sia -ג"טטעמ( 
 ס3י6 "סר סוולס 61ת ס"ין )ול3ד כמליס 3(ס וסגת , ע"כ ווייסע( , גערוו5ניעלל ,דעסט

 , פרעוויגקחט( )סיעיגק"ט סו6 לס~1 על סרוו'ל (hc 5סר ס)ולס פתרון גססוווספ',
 לסקריך 15רך וקין , 6תר1ת 163ת'ות וגכתנת , 3עגית לחרת וולס ים ס"סכג(יולתרגוווו
 ( סיו)יח לסתלס טון ססנווספי צידי סו" צרור דגול לכן כיס, פמוטנדגר

 כי על 6ור יל6- ווועתס ליוסעיו, נלכתו וו"תו נספרדו לרעמו 05 נרתת פירוסס"סר ע0ן?4ז,ש*
 (ס אגיסמריו! לוי 6"ר תסלתי סוועס ג3"ות 6לסיס ס' פ"ד 3)ו(ווור סג(כריס,סתדרסי6

 ליסודס גוסס )תן nhr פטורין נרכת ר15ג1 י 'סייס קול ס' טווע סמ"רר ליסודם ווססגתן
 אניסמריון 1וי ""ר מגך, סי סטס לדוד תפלס פ'1 ווותור וכן תפלתי, ס,עס "תרלכן
 ]סווע ויקצר ליסוןס nhri סנ5תר סעילס תן לפטור סכיקס נסעת ליסודס תמס נ6ןזס
 ליסודס בפטירתו נוסס גחן nhr נרכס .ר"ל -שנך ס' סטס לפיכך וגו'[ יסורס קולס'

 6(טנ "4 סטס עענ' כניך תמתך 6ל ק"3 ותתור וכן וגו',  יסודס קיל ס' סלע63ו)ר1
 3כל רולס סגך ט': ליסודס עמס י6ן (ס אגיסטריון[ ]ג'ל 5;סטורין "ונר לוי ר'וא'

 גס ועעתס -tDk לוי ר' מס 6ח ס6לס סוו"ווריססלמס
 נתדרס.ונפסיקת"

 גס 6סר

 כי hst, כקור וווספטו מנסו לוי ר' )ו"תרסו"
'sui 

 "1 , בסקיוטיריס תמ5 באקסמריון
 nhr3 1 ת" 1 סטת 6ני nhr3 , ע1נק כר"י וכמנתו מערוך(, )טסחת בסקבמריוןתחת
 יסודס s~r ס' ]סיוע ואתר 4סודס 1(6ת כתורס, וגסס לגו נסכתים ב:אקסמריון לף6"ר
 , פסס נרך "סר פט1רין ננרכת 610 טטח, "גי יורי סווסירר יצרי 3"ור ר"לוגו'[

 5101 עענס DInD נידרס ל63ר מס סעירות' וכן בוטח, ")י נס וזאת נתלתסתתתלת
 nbr3 י"(( נויקר" נתורס סכתנח אכסימורין לוי 6"ר נוטת 6)' nbr3 פכ'( תסליםעדרת

 עלס "ך סנטתם "ונס מסרן ינ" nhrJ כי סחר לו סמן דגר וסול ע"כ, l~k-bי3"
 1'"ל )ועדרס נ"תנס סעתקס ס61 ס4ס תסל'ס ססו)ךרס וסניעס ר6ס בולסלסעתסן
פכ"",

 ונוססיקח"
 פתרין רטן 6חר )ו")ור ליסודס 1("ח "תר התתיל פס ומנס מלפגינו

 נחשו קפן תעליס נוודרס וסעעתיק ע"כ, בסרן 'נnhr) 6 מסנטקתגי לנ' יר6 ל6וכו'
 "סר נאת עד ושח וזלתזון

 נסוי
 חקת , ל(1 (ו סגולות מתי דמיון כי מסני סע"נור

 ת"ל ס"ס, סווקוטע סע"וור ינ" ועי"( 1 נ(רוע סתרותקיס "ת וקרנ "זחו סטעריש"ת
 סערוך . ססני6 כעס תכעס נ"1נר תכנתי הסר ליס1דס. nhr1 נתורס סתתנהנ"קסטריון

 ל6 סססיקת6נסס
 גווע"

 וותני rb )עלס 6כן סגדפ6תן רנתי hnp1D~S מס כוונתי לפגינו
 לספסיקת6 סערוך סכותת נמי( וס"יועס סימנס סססיקח6 לפלי עוד סיס bS')נבסר
 למס וזיוור )קנס( כלל. סני"ס ול6 סערוך רקס ל" "סר רנת' לפסיקתך ל" אלפניוכ"

 דים נסנו, יון נסי וסתי נסרי, "ת ל6כ1ל )קם( . hn1Y ותסלים הנוקל נילקוטל(קניס,
 ולוויני נרי )קמא( 6תד. ל3סר וסיו כווד'6 נסס'וי"ר סס תסליס ונילקוט קמתו, ,ונסרי
 סיס" sb ס~רומ כס נס ן4

 נעדרם נסנס פתרין, רננן )קםב( ונפלו. כמלו סעס יקרץ
 עעי ~קמג( קע"ת. סערם לעף ונתרתי כלסר כין עד סס מסר "מר 6תרי כ"ז שתורתסליס

חיי
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קעי פתאהבי  :'(לס :גג ו:%זש, נ]י4 שולון יר'הוגיך
 לדייגם, יוררין אינן ואלו לגיהנם, יוררין אלו פהמפני שסוכי ואלו ,רמים
 מחמרג השמןרומנה

 (ןק
 "- %ק' - - 24%ן'%יו11:, תחנה אם דקב"ה לפני ישראל ו

 ה'( .ו)עש
tD~W 

ך שצ %ש ;ם(, (1swo י  
11D~ltT ק ינכש' 

 יעי(! ע(4ע~י4 :מיטגמג )בי:זדש%גך ]זבי שופכותס(גוגים

 אהם שמן: %י חמם עד י%סג( :י:מי:זבממ"ג:מש
 עריחר

 פייהנישע"
 טיב 'ושה ח)וי,ב י' זאבי נקני)'ם'ן, ,קרפ[ קמא נהי ופן 4'הנהן

 וגימע לגע"ימודיש, 2:(תנשצג(ש(שגי"ידזו
 בשם א,ע4ר ר' לרגרהבה,

 חבילות הקדשים, קדשילבית
 חב.קע

ו% ל
 י'(, י"ז )בראשית בריתי זאת פילה, בזכות )קעה( מנד(, ד' )דברים התורהוזאת

 1תק1.נים.הערות
h"'hיס פתרת ע(י סכחונ סניך ועיז חיי תעו( סי דקרך סיפק דרס , ים פתרת עזי , 
 9ק "טעזגש.ביי

 תני15 יך ז -ו

 )קסוזק:וי
 ערך ונערוך מ ר3 ונלסון סתלס וחרס ת י נ, ג"עג:יתגךג סילע ע"זיס

 ק ערנ קך ( 3ק3רניטין, ט סחונל. ר3 קליו רקר5ם
 ז

 וי'ר,
 :ים 15ע,ג:, ernator 6ubl( ג ק:ג,4ןק: .:ל ,":ז ,י ::ן 7י.ןו":י.יןןי

 , עכ"ל %נרכיטו Cn(D )נרטון נו rplh ססתל ורנ סרון Sh יחוס  יווכוווין נדפיס5כ5

 י כן ס)וט13ת, סרוחות םכשפינס
1 

 hsi ען cntnv סך6 סחל))וד, יון יותר ס)וטנס 5חר רן סוי לעולס סוריות מ11'רוגלתי ,:גגי ,ןיך ::ן ::נ ,:גןן::,:ן: (:: ש:(" .מ וונוס. לעסות יכול ס"יך י ו ו 1 : ב ,: :
  יכן ן תסגיות רונ רני נוסיקע

"ptcin  סתל))וד 5תר רן סוי לעולס , עטויות  רונ רני 

 "ul~S ,,, 71:: ו, ,ועוון ר (iYp)~ )[,'סעי,ש,ג,::ן:;ן".י;,ו

 ,שישוגם כשגת משצמגן3"?טד:;:גג
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 מהעאחרי

 ירושלים, בזכות ב'(, נ"ו )שם זאת יעשה אנוש אשרי )קעו( שבת, בזכות)קעו(
 אביהם להם דבר אשר וזאת שכפים, בזכות )קעח( , ה'( די )יחזקאל ירושליםזאת

 ישראל, בזכות ז'(, ל"ג )דברים וזאת.ליהודה יהודה, בוטת כ"ח(, %ם)בראשית
 ל(, ל" .)שמות התרומה וזאת תרומה, בזכוה ה'(, ז' )שה"ש קומתךזאת
 ק-בנות בזכות י'(, מ )מלאכי בזאת נא ובחנוני רמעשרוה, בזכות)קעמ(

 , אהרן יבאבזאת
 )ויקרא אחיך אהרן אל דבר משה אל ה' ויאמר , הענין מן למעלה כתיבמה

 ירושלם רב על. דברו. כמר"א בדברים, נהמו לך לו אמר אבין א"ר ב'(,י"ו
 גדול צער סימין, ב"ר יהודה א"ר DV), )ויק-א ער, בכל יבא וחל ב'(, ש)ישעיה
 עק, בגל ממחיצתו, אחי אהרן נדחף שמא לי אוי אמר זה, בדבר למשה לוהיה
 תשתה)יהזקאל במשורה ומיום ליתם, עת יש עה, בכל יבא ואל לשעה, עתיש
 לי"ב עת יש כ"ו(, כ' )מ"א השנה לתשובת ויהי )קפ( לשנה, עת יש י"א(,ד'

 למלאות שנים, לע' עת יש י"ס(, ק"ה )תהלים דברו בא עת עד )קפא(שנה,
 לירמיה ארצו עת בא ער ואומר ב'(, ם' )דניאל שנה שבעים ירושליםלתרבורן

 ר'  )תהלים רבו  יתירישם דגנם טעת בלבי שטתה גהת , לעולם עת יש , ז'(כ"ז
 ליום, עת ולא לשעה, עת לא סבור, שאתה כשם לא למשה רקב"ה אמרח'(,
 אלא. לעורם, עת ולא שנה, לע' עה ולא שנה, לי"ב עת ולא לשנה, עתולא
 ב"ר )קפב( יהורה ר' הזה, בסיר שיכנס רק , יכנס ליכנס רוצה שהוא שעהבכל
 אסרי ורבנן רמונים, וששה בשלשה זוגין, וששה בשלשים )קפג( אמר,אלעזר
 ורשעני, הלינאי בן חנניה ר' )קפד( , רמונין ושנים ובשבעים , זוגין ושניםבשבעים
 היה רשביי שנה, י"ג שם שהו ברק, בבני עקיבא ר' אצל חורה ~מורהלכו
 שלחה כיתיה, בגו מה וירע שלח, הוה לא חנינא ר' ביהה, בגו 0ה וידעמשלח
 ברוח עקיבא ד' צפה ואעפ'נ להשיאה, בא בגרה בתך לו ואסרה אשתולו

 אומר הוא מה ירע וישיאה, ילך בוגרת בת לו שיש מי כל להם ואמרהקודש
 אחוריה, לויות דפניו ואשכחת )קפה( , ביתיה בגו לעייל בעי ואזל, רשותא נסבקם
 אמרין דמלייתא קלהון שסע דנשיא, מלויתהן )קפו( על ליה . ויתב אזל עבימה
 שנכנסה ער אחריה הלך עשה מה ליך, וסליק קולחיך ןקפז( מלוי חנינאבת
 שיצאתה ער לראותו אשהו הספיקה לא )קפח( פתאום, אחריה נכנס ביתו,לתוך

 לי, שהשתינה שנה י"ג לאחר שכרה זו זו עניה רבש"ע לפניו אמרנשמתה,
 אף , שונאן הקב"ה דברים ד' ארשב"י )קפם( , לטפה נפשה חזרה שעהבאותה

אני

 ותקונים.הערות
 תסתרו "סר נטתי nhr סג"חר , עעו נגנסת סיתם סתלס (טת , Shvnct ר' ס35ט

 ונפסיקת5 ונווךרם ס'( 3' )וול5כ' וססלוס סקייס "תו סיתם גריתי וכתיר , ל( י"(ננר"סית
 סתקרSP 5 סכותס כי ס51 וטעות נ"ט, 'סעיס נריתי ו"ת -SP hl~Wk נרסס סם.רנת'

 קמר k-r ס3ת, יסכות )קעו( ווילס. עגות על ס)כתנ37ר5סית
 נעסיקת"

 גס רנתי,
 ס3ת סונור דקר6 סיפא דרים tnhr יעמס "נוס מסרי )קעז( סם תמר יר1ן5יספכות
.1SSPW)רקעתן  מלוס. פ' 3)ו'ר ונתדרג סס רנתי פסיקת" עגן , שטיס פכות )קעח mJrJ 

 5תסונת ויסי  לקפ( כלסחעסר. יח, סוימו  רירי  רטן 1DP לירוית ולסלוליספעסרופ,
 3"ר עיין דגרו, נ6 עת עד )קפא( סוולכיס. ג"ח 5עת דקרך לסיפך סכותסססגסן
 נסלסיס )קפג( . 5י5ע' גרני nPh' נ'לקוט מלעזר, לר )קפב( . סס ע5ס כגס י"גפפ"ו
 ועניי ע"3 פיס  ונתינן עיין כו' יתרי  ורעלן רטונינו,  גליו (יגיןוססס

  וגין  וסלינו סנעיס
 'סורס ר' DICn 16ער דוס5 ר' , (ס תגד 1ל"1 (ס 3גד ל"ו 3סן ותולם עיגנ5'ן, ע"3כנסן
 סנרי ורננן 5דדיס גני 1,5 סנר דר"י וקתפ5ני ע"כ, (ס תגר וי'ת ,ס ענד ,"ת סיו,5"ו
 ר' , שיג ס'נ כתונות ועיין , סס ulrst3 תונף , חכע6י גן ר"ח )קפד( נד. עכ5ל"ו

 עיין דפניי, 61סכחח )קפה( . דרסטי סלו5יס (teSi ר3 ל3י קמיל סוס חכיג6י נןשניס
 וולויתסה )קפו( ל3'תיס. לווקל ידע ול6 דתת6 סנילי 6'סתגו ך5תי עד סס כתונותננוור6
 יתיג Srh סס ונגררך , ודלייתך ססו6נות תרמס ביס, ססו*ניס נתק1סגי

 כנסרקי 6גת"
י, מרסניי נקפם( סס. כתוטת עיין'נגו)ר6 סספיקס, ל" )קפח( כדך* פ" קולחיך)קפז(
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קעי פתשדי
 לבעעו ורגכנם )קןב(! ר אשתו וללק שבש2ש
ש ',תנן ר' ,קיין לה, ותן עביו שיוי בניה נר,ךב'חי  1 הן 
 מבשח, (LtyP הנה.ב בואה אזר, .י בש' ביננה י' , ן שא נ.""ר'א

 רי4גין שרויו וי"א ' ב אוהה נוטלין עלעשהיו שני מקדש בנו, ' ובן יבנונדכא
 ::'% מו,'י4ש", יען;: :1:לם נ.2נוךי פ"ר, וי"א )קצט( נ"ב, וי"א פ"א, וי"א כהנים, פ' שמשו בכשפים, זה אתזה

 יריאת שיק קרי ההד _אחא רן רבנורה, את סיח כפה )רג( אסרו זהב,ומחוקיהן

 ותקונים.הערות

 כתנו וע"rfl ערום, יוטחו לפני תיס2ג
 )ק

ערום עם סכי דגרס' י'ס סם ('

 - 1 ד )ויד' ענדי דל))6 לניחו ורפיי סכתנ נרס"י ע"ס , כת5וס ישיתו המס)יט

 D~W כג'ין ו::יעקינ)(;'ןס: 7נ":,ן4 ף:יסןע :"יי,""ל,,;"קוו:,גךנ

 ק"ג נפסחים ע"ס נגרס, נתך שג( . עכ"ל סיודם s1p 15133 Sb' וגסתע סג"תרמס

 2פג 15ל:לס7:ן:ן'ימך ש,15 יג: :מ!"
 סוסתונע5כ"וךיעל

 5ס
 כעכע ונלוז ל נרתק י 1 סקדסירועכ"ל? Sb 15133 קולו

 ,h~p . סנע4 ת"י סי מסוי  מנסרו 1)קצז( 1נ"ה לפניסערוך סיס טעות "ס.כי

 י511," ,ו2
 עי[

100:13 
 1 , ע,5 ט, .11)5 433 ועוזן , עסכש יתז

 ז
 2תס3 53),1כס Pcncl ,3' ד

 שתייפ*וז 5"לי2יי1 2ו,'
 ב11[מג צד,ר(ינג סגעסלתי ::תיתז כ"ש 1,"5

 סג מתריסכ"ג
 עסז

 b':k-t ת"כ עיין
hpt15c 

 לפנינו?רש ן6ותסר סס 1לית5 נסן:ירוסלתי
וגת

 נ5תרז קז(סז
 5סר כו' מ5 5"ר סס

cIv1(l 
 )6311 51ת"כ , ס"חריו 3ת5)ור נתדרס

 3ד 15ת1 %סדליס::מ1כריס:ס:ב,ן:מן
 "חקורות ימס 11 9

 עבדי, nlbS"-qtDIOS ;ג2ננצגן"ון,י.
נתש*

 הומותי ב: ם י:2"נלגנ:ן
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 הן ,ייו%"אמן,"יי, נ'ן'%י%ו~קן5",ן.2",יף":'לן'ןיש~ש"' מתנהיי
 וי(: ב' )מלאכי והשלום ההיים אתו היההבריתי

 ולוסר! לנכנסלקמרג גייי כק מנ:4% )יה( י4 יץ קש"ר l?:Dר'

 מפני אומר לוי' ר' , ישראל של מסונן על לחוסיל לוי בש"רדסכנין
 ו'(. כיה לרשלי מלך לפני תתהרר אל שום עלגאוה,

 אברהם ועל"רץ שום על אבררם, זה מ(, י'ו )ויקרא 4בקי ביפר)רו(

 שני משם 6י
 ) ך

 אמר לוי בשןר ברכיה רי ט'(ן כ"ז )בראשית מובים עזת

 ךעשעלי"ם
 יה: )וי עליכם . ,11 כי דגק'ד ךה"כןר

 י 1 :;י::"ר:"4:1':'4ינן 1:1גי.י: :ג~rr שירותשל כך שלע כשירות ,א בעזיי ירמיהי" ב ףה(
 אהיי יזויגגממ :סצגי(ייהי )ידנן,:ז:ה%ג%דכ""י

 ב,עאד1ן יהעז"1:1) :1,2ו ,הקששםב,;'עוה
 ותקונים.הערות

 היגעגי ?ע:::ג
hn)f 

5'""2~1'4 
 'ינוע:ם,עש ג :" :: %ן ]'ו'::ה:"::ל"
 עססל(כעו .סיסך-1 ( וזות, '1 ,ו -נפסיקת6ר

15 
 כו',

 אע 4ן;.,ץ%,ןג;,י"";ג צ פועי
 'לווסות "3ות, hSh 5י "ין  )רז( ._ כד'  מהוינן מייגז  ירי כגי D~W לי וקת ג'"(()3ר5סיוו

)cDtn
 סרי ל עיי נד ונווניפת יחגור, נד ונ"נוט זנסרו, על ''סיס גי ועככסי ענר,

 סו6 וגן לנוסות 5רנע כנגד ננ 5ר3ע ריי ולעסות,5רנע
 ר ה . סס רנתי נפסיקת"

 "(גי" "")לס%; %י13,"עעי ,ש lU"SCe"'i ' b"P'ןןשיע:.
otnu~ע(עס ט nuSmn 31(0 , ווותיטת 3לת' ועל ,fatSn , עותלטת עזי3ס חסו* סנר ת"ק 

 מסעירו ע"6 כ'ד יווו5 ועיין ע-ס, לכ'ס' כסריס וסם למערי סגחס ססו6 ס"ל זוס6ור'

ולמפר"
 -לוועדת. ונקנעו לווקותס תון ס6לס סתלווו יגדו נטעמו "ד , סס יומך ,מס"ס

ועי
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קעח מותאהדי
 אבה( א"ע עסי, יצא ולא עמי נכנס זו שנה עמי, ויצא ' עמי גבנםלבנש
 עמו, ויוצא עמו נכנס היה בכבודו רקב-ה והלא היה, שארם יאמר ומיקריא(
 שהיה בשעה פנהם, דמ"ר נריב( כההוא אלא היה, ארם לא נרול טהן אבהוא"ר
 ישמרו בהן שפתי כי הה"ר tfsV נלפירש בוערות פניו היו עליו, שרוי הקדשרוח

 ז'(: ב' )מלאכי וגו'דעת
 . מות אחרי פמקאחסלת

 ותקונים.הערת
 6רנעיס ס"נ פ"ס יווו6 3ירו50תי hnth וסכי כ"ן 'ס חסרון סיס, סייס יפתר ותי)ריא(
 3פבס 5סן 6ער ס6חרונס ונתסגס גווכס, נכסוגס יסריק 5ח סטייק סיועק 0עספנס
 ננו"ו גוועך S~b3 יפיס ל" o7b וכל וסכתה "נסו ר'- קווני נעון , כי וגת "נ'סאת
  עכ"ל סט  סע3"ס לותר יני גן, בר רסוס 4 י9ר  9ין  לין פיר סיעי,  נילליטיס לי  ירמ פוי  פויסמ  יר9ופ י'(  (Shprnt  בסן  יכסוב קותן "ס" נ6תו .עד נקרםלכמר
  וכפל סו", וטייס נעקום גס כ"ס מנחס, ד6"ר )ריב( tJAP ל"מ דד  יותץ  בנליושייו
 פ"*. ריס כי"ר וכ'ס סכמן, "5ע(ר 3ן פנחס על וסכוחס לעס-כו', פנחס וחיתין ר'ד"ער

--אששאלאשף-

 כ"ח. א ק ממ
 . לכםולקחתם

 קחו פתח, כהנא בר אבא ר' (, % כ"ג )ויקיא הראשון ביום לנם רלקחתם)א(
 בוסרה קחו , י'( ח' ,כהטלי נבחי מחרוץ ודעת כקש ואלמוסרי

 אחם 4מה TI'_t1, נ"ה )ישעיה 4חם בלא כסף חשקיו למה כסף, ואל תורהשל

שוקליי
 , תוה של מלחזה )ב( שבעתם שלא על -להם, בלא עשו, לבני כסף
 ל )ג( שבעים, ר,עוים וחומות יגיעי .אתם למה )שם(, לשבעה -בלאויגיעכם
 ממכתי ביין ושתו בלחמי לחמו לכו דכתיב תרה, של מיינה שבעתםשלא

 ה'(: מ')משלי
 כל ש ופקרוזי )ה( , פתח נהייי בר יוסי בשט אבוי הייא ור' ברכיה ר')ד(

 שופרים, משנים משכר יעץ צרקץ, מאי ל אפי' ל(, ל' )ירם(הלחציו
 אין )ו( רהורה מן אחי דבר שכר אנל שבד, במות שכר אלא נומליןשאינן

 שכרה:- מתן ליתן יכולה בריהכל
תני

 ותקונים.הערות
 וק פע, מ"ר ספסק6,קלס וכ4 ססוטת. 5חג סקף"ס סי6 5כס, 1קתתס)א(
 תרף6, רע( 6ץ3 נלהוט תtcnlD 631 עד 1י3 לפיתת סכר 1WS "ת  להימסעיכר
 ומתקלת מעסיקת",נסס

 סע"ןר.
hJIV ספסיקוז". נס.נפס תתק"./ רע, עס4 נלקוט 

 אירס 50 עלתעס לחס, ס*כי5סו יוג"ך רענ Db פלד ננ"ר. תורס, 50 ע5תע6)ב(
סתר""

 b'o, מערס נחת וימי פסק" מסעירותי עם ועיין ס'(, ט' (l'scn נרתעי לתתו לכו

 ע"13 צ'ט נרפות  עיין  su ~k-tnc  ציבעת דרס תורס, סל ת"נס  סועממ סל" ע5)0
 וגו' ופקדתי )הן מפסיקת*, נסס י"ג מיתן ת"ת ס' נסת"ג וווניל ור"ת, נרכיס ר')ד(
 נמי כו', ליתן יכונס נליס כל "'י )ו( ע'3.. ת' דץ נ"נ ענין נדקס, גנ6su '6פ'15
כרת61

 6ותר סניי* יכן עד כו', "יורי גני רתע ש"ס לכס onnj~SI ריי פסי טסי
 פיל, סט טייר סגתני 1 יסרס 6רן SP 61טדתו עע5ותע 03עיססנונם

 מתגרע"
 6ער

נדרת
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