
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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 . לכםולמחתם

 טובים שה,]נ'מש סמה חץ אגב, של מוו;וה,. )קצב.ן השנה מיאש תנ'ח(

 בו היל יי' נה!.ה ;. מסכמיך ,הי לנ( לצנחנן בייר, מן ובלק כטילדוה

 ~AWNS לון נס אנא א'. .)טה .- 4י" יי לבאויהא,

 ב.1 ה;,.ס :1 :ך ט,ה, שיב;,ב ,ס ,אינע'ס שנ"ן צני ק:"' רשם,פשה
שסות~ '. ______ג__

,

- - - - - '  

 רוזקונים.הערוייז
 סיתירכ"ח,, ר"ח עונ6נרוקתסי תר"ס-נקגנץ, תני מ( ולקחתכ(לכס. נל סר6סענדרס

 מ )שש 1;ן!ןש;ע;,;ס,ןןווי.1(ןי,ו";יס
ח,7"%  h~Pt"D, !ו'ימ !)קק י,ענ=ל" עשקת, וי, 

" 
~lhS 

L~5P 

4%א2שנשש18ש 1 שיתין %7%םשקג4גיגיו:,שג ט%, tol:WJ

 וה:'ןץ1ש5,ןנ,ו::וגג:'515,1:7 י::;ישי:ינ 1 ייע;',זי',:ן 1:: 2)יי: :י )'יי ן"7:;:ו51
 (Sb~tw יריסליס Sb ת32ל סחך מלמון נתקוס, קר13ת ענין 3כ6ן סנ6תר ןתלת

1UD1ניו; )ג :ר עשוש 
 'ג,',ז;(;;י

1WDts~lltI ןןי:ך ; 
 הע;4יש"ה:2,"שני1%זיעזום יס,4ף:נו:6%קספ"ר:7םויניעש;וו"ייץ?בייי:גת2ת]ויית"

טנקית
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קעט לכםולקחתם
 דורו היה יוחנן, ר' דמר כר נים( כ"מ(, ליד )שם לילה וארבעים .יוםארבעים י עם שם ויהי רכתיב )יח( יום, למ' ניהנה התורה אבל י"ג(, ל"א)שממז
 ר' שאהב , ם'( י )שדרש באהבה ביתן הון כר את איש יחן אם עליו,קורא
 איש )כא( הושעיה בר אבא ר' )כן רמך כר .)ומם(, לו יבוזו בוז אהורה, אתיוחנן

 כל את איש יהן אם עליו, קורא דורו חויה באויר, פורחת ממתו היההמירייא,
 בוז מירייא, איק הושעיא בר אבא לר' הקב"ה שאהב )כב(-באהבה, ביהוהון
 מן עולה זאת מי עליו, קריא דורו היה שמעון, בר אלעזר ר' רמך כר לו,יבוזו
 רוכל, אבקת סכל טחו , ( ו' ג' )שה"ש ריכל אבקת מכל וגו' עשן כתטרותהמדבר

 ודרעק: ופייסן )כד( ותנוי קרוי )בג(דהוי
 למד את לקיחה משכר כהנאם בר אבא א"ר כסף, ואל מומרי .קחו דשן)כה(

 )שמות אזוב אגורת ולקחתם )*כה( כתיב במצרים , לולב לקיחתשכר
 להם שעמרה הוא מנה., בהמשה מנה, בארבעה מימי, )כו( בכמה כנב(,נ"ב

בבי"ס
 ותקונים,.הערות

 ס' עם טס הסי דכחינ )יה( כלוס, (קטתך לעת מגתת סל6 פף כלוס, לסיטחךסנקיח
 ו6רנעיס יום 6רנעיס נסר Jcht 1כת'נ , (ס 6חר ס"ס טס, וחרת ו"ר נחררןוט'
 נפ' סס ח(יח נוודרס גס ס6, נופר לאס ר"י, דווך כד )ים( ט'(, ט' נדנריסלילנו
 סוןעי6, ר' דווך 'כד וחיית, נף"ר 6נל סס, "ס'ס נילקוט נס כ"ס סוסע'6, נר"נ6 ר' )כ( נ"ד, 6לד רת(. כס"ס ומלקוט סס"ג, רוו( תססטיס נילקוט ושנך רניס,טיס

 וכן סוסעי6. נר 6נ6 ר' נפסיקת6 גסתנס ותסס סוסעיhJh ,6 סלל לחק) יםולדעתי
 לוס וסעד סוסע"b3hS .1 סקנ"ס ס6סנ נהר ססיש מס מוסעי, h~h ונתגעו-5"לנוי'ר
 נולד , -h~h h'vclk סתת יזם , b'1U "ים סוסעיס 636 נולד ונין ר' סכת יוס ,תרוס
 טיריי*, 6'ן מא( סווגן(. וזרת נס' קס"ר פ"ק, אעוול ונדרם פג"ח, )נ"ר סוןעיס,רני
  tTroja  כטס  סלירעפ .קרס ניניי וסוופורסתת סגד1לס סשרסי6

  סקרן  סנויופ  עיין (
 נתאתר נ6סנס, ניוט מון וזן סוועתיק דלג 6קספ6רד נכ'י נ6סנס, )כב( 5tb~Pד.קוו"ס

 ותטי קרף )כנ( נ6תגע, מספור כל וססת'ט erc, נת6תר נ6סנס יוחגן,.6ל ר' דווךכד
 כ"ס סלפגיכו  .וכנוסחיו ודרסןן פיוטש עומס ותסורר ווסנס ונעל תקך6 נעל פי'כו/
 מ"פ תוית ונתדרס ופייטוס, וערוב ותנקי קר6' וכרוו1לי, "קספ6רד 3כ'י 36ל , נותרגס
 סרג ילפני וסיטם וקרינוי, ותנוי, , קר"וי 3ר"ס, ר"6 רסוס סווד3ר, יון עולס (6תתי
 נו'"ר גס בו סיס סערוגעל

 שפסיקתי
 פר6ג דפוס 1נערוך ו פחט ערך ע"מ דילן,

 סדר 3631ידרי(ס סס. ונתייל קרב ערך ערוך ועיע דסוכות' "ונפסיקת6 סוללותנסחטו
 ופייטן, )כד( קלו. נתחוור לסרת"ס ו3ת613 ע'3(, ל"ת די פר6ג נד' , חיל סלמחרית
 חגיגס סתוספת כוותו סתעון. 3ר אלעזר ר' סו6 סקליר ר"א סספייטן סקיתוניס חסנווו(ס
 זרוע נקור וזנחתי וכן "פסיקתא", .53דו טס סר"3 זיין וע, ופייטן, קרונן קר*,ינ*, רוכל 36קת ככל עליו דקרו ר36ר"ם סיס הזול תג6 סיס ורגלי,-סקל'ר י"ל ע"6י"ג

 שוס תנ6 סקצינ- אליעזר סר' ר"ת 3טס מסניך י"ט סי14 ;'ט' 6'גד(
~Wb1 

 נפסיקת6
 דמך כד דסוכס -נפסיקתhri'hl~ 6 ופעטיס נקרונות גסנו רנותעי ניניי מנס זונינוועוד_ ת"ל לתג כ"ח, סיוון -6' ערוגס כ"י מלקט נסנולי ראיתי וכן כו'. אליעזר ר" דווךכד
 )מונק , כ"6 סיען פוס נרכות סר""ס וכן כו' עליו קורא דורו סיים נר"ס- אליעזרר'

 דתך כד ד6תריגן'נפסיקת6 סיס סתנ6 וי"א ר"ל כת3 ערך, גן אלעזר ר' .ערךניותסין
 סרקזם ונרי סניה קי"נ סיפן סוך תפלס ס' 16"ת נ"י סתרן וווג"חי עכ"ל, כו'ר6נר"ט
 ]3"ל 3'ס ר"6 סיס וקולי כחג , ג' סיפן פ"1 תפלס סלכות נ)יעמייוח נסנסות tnhsnוכן

 כתג גרים, ר"6 ערך  מיורות נסדר (oa עכ"ל. hnptDnJ כינוסעעגריס[
1iSen כי 

 דסו6 נפסיקת6ז ]5"ל נירוסלוו' ד6ו)ר סקליר ר"5 סו6 כי עותךין 5'ן ס"פ נרכותסרקזם
 סייחו כנר oS1b עכ"ל, נרסנ"י ר"6 טסות ננוזר דפסיקת6 ע,6 י"נ תגינס ונקיס'פייטן,
 סיס ל6 סקליר סר"* ותר6ס נתנול ג"כ ועיין , סחת ימדיעס עולסת סענקריסגדולי
,hmונסירת כנר ספסיקת6 -סיתם סקליר לפני כי נפס'קח6, סע631 ר"6 ואיכנו 
 קפ"(, מערס נסלת מסי פסקך ועיין פיס, על פיוטים. סרנם ויסד- ר6תס, כנרועינו

 ישי, )במ סיער. 3פ5י  כמפופ ש חזית- נעדרם גסוס , "(ונ חגית ולקקתם*)כה(' ג"כ hJh ר' ונתחיל רק ס6לס, סתלות חסרים נו'"ר כסל, 1"ל עוסר' קחו%ד"6
נעדרם

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



 לגםולקחתם

 לולב מלכים, ואחר שלמש בביזת תונ, קרחון בביית הים, בביזת מצרים,בביזת
 לפיכך כמה, כמה אח,ת על בו, יש וכמה.מצות רמים, בכמה לאךמ עומרשהוא

 : הראשון ביום לכם ולקחתם להם, ואומר ישראל את מזהירכנטה
 ר' העשיב, לחיי ממולש פילון יח( באיו* הוריעני רבש'1הקב"ה, לפני רוד אמך (, 4 ש"ז )ההלים חיים אורח הוריעני הה"ר לכם, ולקחתם שיא)כז(
 מבקש אתה חיים אם רור , לרור הקלסה א'9 אמר, יורן ר' עזריה, וא'יורן
 אמר, עזריה י4 , כ"ז( י' )מעלי ימים תועיל יראת-דו דכתיב ליראה, צפה)כם(

 מוסר תוכחת חיים וררך דכתיב לייסורין, -צפה מבקש אתה היים אם הקב"הא'י
 תלמור : ומשנה מקרא שם(, )תקלים פניך את שמגית שובע )ל( ) כ"ג( ו')משלי
 אלו שמחווו, שבע אלא כן, קורא תהי אל פניך, את שמהות שובע ד"אואגדה*
 ומניהם )לב( בשכינה, פני להקביל עתידין שהן צדיקים, של כיתות שבע)לא(
 לחמה רמקףש. בית למנורת לשושנים וכוכבים לברקים לרקיע ליבנה לתמהדומות
 מניק, לרקיע )שם(, כלבנה .שה מניין, שבנה "(, ו' )שה"ש כחמה ברהמניין,

 כלפירש מיאקים מניע, לברקים נ'(י )רניאל!י'ב ר44קיע כזוהר יוהביושמשכילים
 )דניאל ככוכבים רבבים וטצריקי , שניי, לנוכבים , ( % ב' )נהום ירוצצוכברקים
 המקרש בית למנורות 4',, ש ),רייפ שושנים על למנצה' , טניין לשושניםשם(,
 נצת בימינך תיסות בי(. ד' )זכריה קלה והב סנורת והנה ראיתי ואומר ,פניין

תהלש

 ותקונים.הערות
 lhJD~ סג" תקםנתדר;

 ולקחתם ד"6 )מ( כל"י. יותיר ופי' טיני, 51'ל ס61, וט"מ
 שכף ע"( ו)())ור ;ו'ט ונעיר; , ספסיקת6 נמס חרג'6 רוו( חתור u)rsts וו6%כו',
 ס61, טעות ;ס תסלים נילקוט .פסיקתך וסנון תריע, רוח תסלים ושקוט קנת,לרון
 לע"תר כחגתו שכ, לולנ על כדר; D"P"זרח תודיעני נפסיקח6, , 0"ל כתג ר'5 סימן מוכס ס' נרוקח ורוויתי תסליסן וופר;ונזל

 ספמיקת"
 ;עתות, ס)נע פ'6 ד"ס ;לפנינו

 כלפניו, וסונ6תר , ספסיקת6 נסס רנ"ט סיוון סוו6ור נתכורת סוס סע6ער נוונכןגס
 וווניל וכן ה'ר.י נסס (ס סנה קוו'ו ונסיתן דסונס, סו6-עפסק6 נענירס נכפל6דס
DCJ

 מעסיקת"
 ע"3(, ויט  רף  ,oh71UDWh  לרודנן פטיו,  סירוס. ;ער ס? תכניס נר6;י)ו

 ספסיקת6. נסס ג' פלן ערך נערוך וזונך סלון, )כהt(b'P ) קוו"ד )דן ע'1, סתסוני4וכמער
 על מעירותי כ"ח( נד ;ניס )חוגרת  וניסרון , הער ת5ר ~bsi ענסגעשע גל"ופ4
 לפרט סיי סתגרן סוספפ ,5סל' פילס כו',  יתרסס טל עלן "סל כשחו עצר1)"ער
 36רסס, סל פלוני , סוופר; תקער סוונ'6 פ'3, רוו( נ'לקוט oh~i כנוו בלן,זולת
 סר5ס,  ולכן 6סל-. ,פי' 53דו סניטר;ופי'

 פלס רלי סוס  ספרר! %יצר סריי יסערוי
 לפס וכ15( סיין, פפואה  ילפע  יתילל !ל פוליולו יריי פסיו, 3"ר בערר! חר5ס וגן5סל,
 חייס 06 וטייר  ס%עסיע,  3מעופ  כרפויי בכ"'  (enc  ליסורין, לפס פר  יכיןליריס,
 תסס 6ס וכנ"ל, חסר וווסר, תוכחות חייס ודרה כדכתע נרן 6תס יסורין גריך"תם
wh,נתריס ור'  יעים, תוסיף סי ירקת דכתי3 ליר6ס, הפס נריך "wh , ליס 6ער  off3p~  
Dhסעחות ס31ע %( וויסר. תוכחות חייס ודרך דכתינ , ליסורין נפס ענקן 6ת חייס 
6ת

 פני
 סתתות 3ס' מנענו מעתות מונע סג" חווור וגויר 6קספ6רד, נכ"י נס כ"ס ,
  ומלקוט ספופפפיי  עי 0וספפ בפלפ סנויכס  n~DID ,mth1 ת~ן עסכס,עקרך
 תר"ע רת(תסליס

 סג'רס"
  תלעוד תזספת6 ו)סנס 1כת31יס ((~oth תורס

 ומנד"
 גראס ,

 נוו6וור סי6 סוס סדרור סגנון ")לח oib, ;נע פ!נ  ללן פ3פ,  פדיון רובעערורי
 מורת תודיעיי די" נכונס עתר סג" סו"ט 131ודרס ;3ע. 6ל6 ;31ע תקרי Sh;6ת"(,
 נס ;נעתנו טליתות ;ונע סנ6וור וווסו 3ס לוות('קוס b'o תייס ען סגך תורס (וחייס

 ועיין סופרים. ודקדוקי תורס דקדוקי מגדות חלטת חלוווד ווסנס תקרך סרנסוכעתות.
 סק3'ס לפני דוד 6ע4 ר3 46ר וז"ל רנ, 003 . (ס סניך חר"ע ר4( תסליסנילקוט'
 פיקת פך  !לי' לתורס נפס 3ע' 6ת חייס דוד סק3"ס 6"ל תייס 6רח חודיעניר3ס'ע

 ותעור ו;ףט ור(, ופסקך יי פסקך דנריס, ספרי כטופ,  !3ע %א( 3ס. otptrnnSסיי
 (' פכז 6ת טוותות סונע כיו"ד htnbl ס"6 פ"3 חניגס נירוסלמי תר6ס - וע(ס , ות"(64

 , לחעס דופס ופכ"סס ע מלפנינו, סע6)ור SP סכ%נס ע"כ, לע"ל O'piv5כיתות
ח31
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קפ לכםמקהתם

)'ה(

 'רקן אנן ,.,ת רן,.ן,"?. ם Jws~ וונהן ר'א'

ניצותייאל" ש ומקטרגין נכנסין אריגולם

 ותקונים..הערות
h31Dolunlcu)~igoJ ו, נרו ב4"מי"יסןס',"ע):";ז %,ימ tottnnuffl~ 

 " גה", ,יק ),ק, לצןלנות
 "ג:'יון" %',:: :;ו ב'; :1 ך,ב ץ"ן' ין 1'ת "ק."1 יעי מה נ יוגין, . 1bno ),:ן

 ל; PO(lt ע ,)מ,ס",15יהן,ן::ל יקי "ךש,ווש

 סנבעול'עבושמעניש
 עניי ען כפי

 ן . מסקל
 סחס31ס "ל , OAtJP סעתגי: ס

 ס;)ובדי:),,מם ןי::):ייי;ייה";::ן"י5::;
 ),ייו5', ,;:ןגו;י;ן;י:,(יי;,ן,,י4;,י,3.,ןי..,;",יו.ןס,:ישן;ן,. י:4,ין",ין'י,;ןםשש5;;,ןקבעןן%.יי,",:'."ן.ן:ט.דנ.ו";ן","ע"'ן'"ו

)b~cr1 5י ו:",ך' :::,: !;,"ןןןי ( נגנן .ג:: פ!: 

 :ק""
 ::על ::1ו5

א
ועקטרגיו
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 לכםמקהתם
 , בידיהן יאהרוניה! ולולביהן הקב"ה לפני יוצאך שישראל סמה אלא ,נשוהייא

 ,. להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך נצוחייא, אינון דישראל יורעיןאנן
 : הראשון ביום לכםולקחתם

 ר"ה(, א"ב )ההלים הערער הפלת אל פנה רה"ר )לט( לכם, ולקחהם ןא"א)לח(
 קורא שהוא פעמים דור, sw אופי מא( ) על לעמוד יכ1לין- אנו אין א"ר)ם(

 צופה שהוא בשעה כיצר הא ' עני, עצמו את קורא שהוא ופעמים מלך, עצמואת
 ויאשיהו, חזקיה, יהושפמ, אמא, כגון ממנו, לעטור עתירין שהצדיקיםורואה
 ובשעה , א'( ע"ב )משלהם הן למלך משפטיך אלהים מלך, עצמו את קוראהוא
 מנשה, אמוץ, )מב( אחז, כגון סמנו, לעמור עתירין שרישעים ורואה צופהשהוא

 11 א' ט"ב )שם יעטוף כי לעני תפלה עני, עצמו קוראהוא
 איטתי היום, בל. ומשמר יושב הזה הפועל מה במועל( קריא פתר אלבסנדריר'

 )בראשית ללבן העמופיט והיו כד"א , בצוף וילקישנה קימעהלכשיפלילסמלאכתו
 ריש אמך , לקישיא אמר הקולא 'בר )מר( יצחק ר' ר~מופים, )מג( מהו מ"ב(,ל'

לקיש-

 ו_תקונים.הערות
 ס0'ד )לט( ספסיקת6. נסס חרנ"6 רנו( סם לתור מלקוט ת631 לכס,~קתתסS לתור, bnm)P3 לנכון וכיס לפני,סק3'ס, לדין נכנסין נ"ל סק3'ס,.לפגי
 1לקתתס ד"6 סם, סנדרה .1("ל סוספס, פס ים וי"ר נוודרס סער"ר,פלח

 6ווורין ומס עונות'סס ונתחלו נדין 0גנחו.שר6ל סערער, תפית Sb פוס סס"ד5כס,
  Sbi~'S,  עייר מדוד סו6 כ"ט(, ט"ו (b'c שקר- ל6 שיקל גנח וגס סג6' שריל,גנחו
 לולנ וונ1ת ק"נותס06

 מנקר"
 0ננתת ננוער "ת סרי )גח, ,ניוועה געיתוח ס% נעים,

 , לכס 1לקתתס לסג( 61ווון לימר6ל )ו(סיר לפיכך-וו0ס יסרבל, גנת וגס b)c'ל6הס,
 רוז מל אפו על לעיווד יכולין 6גו "ין קנין ו""ר סערער, תסלת 6ל מנס 36ין6"ר
 לסדרתה ק סייפית ונס כי לכהל עג'נס 6ין ס6לס סדנריס כי .יר"ם נ13ן נכלכו'.

 סערער, תפלת "ל פנס הנין ""ר נס.סס'וס סערער, תפלת Sb פנס 6ל_סכתונסבת,
 תינוגיתן ,סוספhlcc- 0 הנלי, גרור רק .לסיזיעגו. הנין ר' נk-W 6 כללן וזונן לס6ין

f'D1i~Cכתו-  סתגיסיט, 5תר 
 ס61 510ת ססוסכס  ועקום  יעי ווותור  יו"ט נ-עררם סתוי

 רסס (ס ועל )נוחייה, 6'כ1ן Sh~t'v יודעין "ט סוו46ר נסעם מלמניו, נסורסלמעלס
 ד6יתtuff1t 6 יידרס לקוןנידק

 י0ר6ל-י1נ6ין וכל תג סל סר6סון ע6 ססגיע כיין 0ס,-
 ומן עתותס וננופט נדין ,0ר5ל מגנתו יודעין סכל נידם ל1לניסן וטוענין וגדוליםקטנים
 לת"כ 63101 - , סנדרה ננד סוסך נזין י0ר"ל חננתו _ס1)ל1ת ותן כו'. ט, ינגחויידעין
 וכנ"ל, לחק( ש .0ס ונעדרן סערער, -כפלח -Sh פנס סוולות 6תר לווחונוס הוןפניתם

 ןי6 יכנ"ל, לתקן 'ס סס ונתןרס סערער, תכלת 6ל פכם סס"ך לכס 1לקתתסד""
סל( קופי על יעמוד 'כולין "גו "ין קנין- 6'ר סערער, תסלת 6ל- פנס פס"ד e1Sולקתתס
 6'ר, )ם( נרור, -or1 6קספ6רד. נכ'י גס. נפסיקת6, לפנינו לנכון 6100 כתו כו', דוד
 ונערוך ,קסס6רד, נכ"י ססו6 כווו 6,ר-ר6(3ן, נ"ל 16 גויר, 0סו6 כווו 36ין, ""רנ"ל
 רח(.תחג"ס תסלים נילקוט 61תריו ק"3 "(נוזר סרט ונידרס ספסיקת6; נסס נ' 6פיערך
 6קספ6רד ונכיי 6פו נו'"ר "ופי, )מא( -64ונן, נשר פ)ח5 יער סגי' יעני, תפלסד'ס
 נסס סניך נ', 6פי ערך ונערוך6פי,

 סססיקת6.
 ונסוך - עיקרא קופו פ4 יכתנ 16פוי

 סס 5סלי5 וילקוט 0ו'ט נסדרר חר6ס ותגס -רעתו, 16פ1 פ"6( ,]נ"ל ס'6 כתגסערך
 ירעיון. ,ווחסנס פירס יונית-שסואץ וסתלס סערכן, פי, עגרי "דעתו" olpns abנ"רר
 לר ורשי nhrk1, לונוס ס5 גופי על לעיווד יכול 6ין , b~o פ"6 סקליס .ארוניתיוכן

 הווון, ג'ל קווין, )מב( ס(ס, וטוןלוו6וור ספסיקת6. 6ת ס3י6 -לו, סוניותס נפי'פסד
 סנסדרין עג'ן סוס, ר0ע וינווון ק'3, תסליס ונידרס ו3כ"'.6קספ6רד, , כה"ר לגכוןונכונר
a'p,3'ו"תנש "ונון ש5 י' ווגילס ענין סיס, נדוק התון. אגל ע otph סעטופיס, )מנ( סוה 
 תרגם-31לק0יות, ונר(עטז, וכן לקקי6. סעטופיס גס_"ונקלס ותיגס כן לקשיך:כו'
 ~כסנדרן ר' יעטוף, כ, לעני תפלס סלמון נסחנה ק"3 שתור 0ו"ע ונוודים גרסי,ושע
 רי. 6וורג,~ סתפלס גלפי"תר

 וסיו סג6תר כענין לס, לתלקס 5תי דסו6 "נור נרכש
 יעט6.1ל" וייןסעטופיס,

 6תסטירד6ס אפוס וסתפרס . ע"כ 3'( )יגס 3סתעטד סי"' , חספס
-Oh9
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קפא לכםהקחתם
 תפלת אל פנה אם ראשו, סופו ולא ,טה( סופו, ראשו לא הזה הפסוקלקיש

פ'ק"ב0י"'ח(
 לומר זיו

 פ אי' בזער'ם' פיולא מלך
 זו )מז( קתהלשפ/ת(

 י"ל(. לםלע ויעתר ה' אל התתפלל דייר אבותיו ווופלתתפלתו
 )מח(ם

 שח בה% קוץ )מם(-%: במהמב: , שם( )שם למלכותוירושלים
 כהן לא נביא, יולא מלר לא להב שאין רעלו, ברורות קריא פתר יצחק ר')נא(

 שם )חרבים אחרון לדתי זאת תכתבעליה. לא הוא אף ,נב(העולמים
l~lm(f'  חןבנ':4 י,,: "זעני ן'יב"י,4

1ep1 י";, ,ןכי,(,ק"ו' ,lDW: :יי,די:י'הוי!י 
אותם

 ותקונים.העהות
k-h1,לצסן'"::ן 1:, ענ4 ל:% י':גי3!:,ך%11:1ן "יי, צ 

 קגי rlhsDph 3כ" )מיגיי:%יש"ן :קו ,בקת:י3:%טלג:זו1::כו
 סוס וסת"תר רפס, נלסון סו6 תפלתם סס'וס כ' ר"ל רקמו, סופי ,hS )טה( ,נדורות

 ל" 6ס תפעחו, "ת 3זס ל6 לותר לו סיס סערער, תפלת "ל פנס 05"קספ"רד,
 סערער, תפלח hSb תפלתו, "ת 3(ס ול6 סערער, "ו תפלתס, "ת מס ,5hSערעריס,

 1 )מז( טוניס, עתעסיס ערער מסיס מס טי'ר וכן טונים, עעעמיס סגתערער ונגסס,(ס

 דס31ס 3פסק6 מסעירותי תי( עיין %1ש'מ:הגודע%2ץבךילווי:יסש:י
 ק

 ק ו 6י ןת,gpfבצ

 . קרי";0ר
 ל"ל)עקר"

  "גרו הורים כלפ( אר"יסערער, 1 י י י' טת טו"ט  ונתדרמ סערער, תכלת "ל ככס

 ס"
 מיכ"ר ניסת'ק ע6 כסן ו% ,ל:גנ" 5סס

 "תר סנוסת6 פיר עלש, תמס ל" סו* "י )נב( , תפ5תס 6ת נזם 651 סויתססן

 "ה :י:: ה "יצג "ש""1:י:'י,ננ,י[1,:ל ירי,ע"
 ותנסס ש יורו וס 12.:טסת6 :1%3 :ם:יס ס"3 1%:ג:יגתדלין

 %:ת%:י::קח6- י3"ד3יעיוצין סע: תהי %, :; צ4ש:י:::5,
 חןסס, נרים ]סנר"ס 'ס יסלל וכ"ל 0סרפס

 דורות "15 , יתרון מור חכתונ ד""

 ו3כ" "קספ"רד ככ"י לנכוןונ16ור
. 

 ספסיקת6. 3ןס תרכ"6 רוגז ם ו3ו'"ר,.ו3ילקוט זי,

4ס5 צערא 1 3יצ 2  14ל3 י 
 OPI מנ"רר "ותךולסלל

 כנר"
 ותירם 3שת6 כן לתקן ים ולרעתי . ע"כ ים יסלל
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 לכם%קחהם

 כמקב"ה לקלס )בו( ואתרוג לולב ליקח לעשות עלינו ומה , חרשה בריהאותם
 : רואשון ביום לכם ולקחתם להם, ואומר ישראל אח מזהיר סשהלפיכך

 שרי, יעלוז י"ב(, צ"ו לההלים בי אשר וכל שרי יעלוז ההנר לכם, ולקחתםר"א
 בו אשר וכל זל(, ר' נבראשית בשיה בהיותם ויהי דכתיב העולם,זה

 אחא, א"ר , ל"ג( מ"ז )דה"א היער עצי ירננו אז כתיב , י"בן צ"ו )תרייםהיער כלעצי ניח( ירננו אז א'(, כ"ר )תהלים ומלואה הארץ לה' כמר"א הבריוה,אלו
 עושין שאינן אילנות אלו היער, עצי כל פירות, עושין שהן האילנות אלוהיער,
 השנה בראש , )שמן הארץ לשפות בא כי למה, )שם(, ה' לפני מי, לפניפירות,
 : )שם( באמונתו ועמים )נט( בצדק תנל ישפוט , לעשות מה הכיפורים,וביום
 ארחץ )מא( האי לכם, ילקהתם ר'א)ט(

 כ'וו'( ,חציים כמי )סב, בנקיון,
 בקול לשמוע ה', מזבחה את ואסובבה )סד( בנזל, %א )סג(במקח

 א"ר )מה( שם,, )שם נפלאותיך כל ולספר הקרבנות, אלו י(, ו' וצם )שםהורה
 המשיח לימות בו ויש לרורות, בו ויש )סו( לשעבר, בו שיש רעל, זהאבון
 ישראל בצאת , לשעבר בו יש . לבא לעתיר בו ויש , ומגוג גוג לימות בוויש

ממצרים

 ותקונים.הערות
 3ר'ס עונית לסם סנו)תל 5חר ור"ל , לעסות עלעו ותם ימס עולס ססיוס ת(סוי"ר,
 עם לכן חדסס, גריס תעסוויו"כ

 נ3ר"
 ל1ל3 3לקיתת ים, יסלל

 מנגשן סיוון מסו"
 מלסין לסק3"ס, תקלס ולעג "חרוג ליקת 3וי"ר , לסק3"ס לקלס )נו( לעיל.כוו513ר

 וסס'5 כלעלס תוסג ונקלס ססתלס  יפסוס נקלווס, סר))"34ערך ;סתכס "ת סטעסס(ק
 ונס , ס"ל וי"ר וידרס ונ"רר מנין 'דעת' hS 61~כ' וכתג סם( תוספי )עיין תחריםטין

 כל )נז( 1 קלון נערוך סננחו על סורס וכנר , ונלס אתרוג לולו ליקח לעסותטל'גו
 סיער, עמ' וכחיג , סיער עני כל לל סיער, עני וכל סיער "ת5 ""ר נוי"ר , סיערעגי

 לרנוי". כל טחינת ס"ט סיער, עני כל כתיג ונתסליס סיער, עגי כתיג נד'סוסכיוגס
 וכרפילי, יעספ5רר וכ"י  וז"ר נסדרר לנכון וגרבר מוספתי כן כו', סיער עגי כל)נח(
  טובין  י0ן נ'  סבלולנ  תיוין ר' h'P כ"1  פופיפ  כפליומ ובלולם, פילינו  לר' 013ה-ופז
 וס"ין , פירות עונין לסאן זקוקין ימיו פירות סע)סין פירות, עוסין  "ין  פסן  ו3'פירופ,

 גס סרמן'ל, כ"' סלפנ' נלי לכס, עקחחס ד'" )ס( סלסנ'1. ג'ו נוו()וורשעלסנוקרת
 ע5וו6, נפג' פסקת פס איתחלת ל"קספ5רךנכ"י

~ntcbll 
 נכרי 6ולס כס, ננקיון "רחן

  "לס  סחי "וזור: וכילקוט פ"ל. נוי"ר נס ןלפגיס, סעסק6 עס ~h'L שחוורתכריגולי
 תר6ס וכן טנסי וקחת יחדחולרות

 נפסק"
Phr~ O"D לפיכך  שלפריס, 3פסק5 כזוו"  

k-cnטפט, ערך סערוך גס סר"סון" גיוס לכ6 ולקתתס לסס 61)ור יסר"ל "ת ))(סיר 
פרט,

 ot~nhn סני"
 תספסק"

 ססיתס ונוכיח חס לכס,- ד~קתתס hpDi 3סס ס(6ת
 "קחס כפיוט סקליר יסד ס(ס מדרס ע"פ נגקיון, "רחן )סא( יחד. ווחונרת לפניוגס

 3לסון1 סליר ומתל כפוח,סנסון עס נלי ץכפוח
 זזן  יפסילפ כווו (ס,

  31וודרמ כרתולי, ונכ"  ניי"ר,  יגזל., ול" )סג( תווריס, כפוח ונלסון כפי דורס כפי,גסב(
 דסוכס ו)סנס וסיף כו'. פסול וסיגם סנדול לולו חוון דתנינן פס ס"ס ל"ו, מדווורמז"ט
 רנו( "תור נלקוט גס~ כ"ס ת(נחך, "ל "סיננס )סי( . סג(ול לולב פרקריר

 ונ"רר פס נחווט 3"ו)ת  D51b  ן0.  פל סדרות ~hlk יגס סוקל סג13ן וכקן סעס'הת"';גסס חרג""
 סיום "ותו כו', "חת סעס -pJrnk ווקיפין קוס 'וס נכל תנון דתנען נססיך וכנ"למלס,

מקיפיי
  סו"ט 31ו)דרס 131"ר , וכריגולי 5קספ"רד נשי ס61 כחסר ע"כ, פעת'ס (' סו)(3ת

 פסיקתך 3סס רכ"5 סיוון לול3 ס' נרוקת b31m , ש'5 ו)'ס מוכס דוומגס וו"תר וסוףסס,
 ספסיקת6. נסס ר"כ מיתן סוכס ס' נרוקח ו))ו63 כו'. סיר על  "וגורס סיי.  טור  קניןי"ר ס'י, פ'ב  תנילנו  וירוסלווי , ס"ד נך3 כרכות ירוןלווי סלל, זס "3ין 5"ר נסה(וסוכות,
 "סרו יתטג גונ ליונות )סז( סללו, לדורות סג" 131י"ר נירוסלו)י לדורות, 13 וקגסו(
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קמ21 לכם,ולקלקם
 המשיח, לימות , ( א' קם"ו )שם לנו לא לדורות, בו יש , א'( קי"ד )תהליםממצרים
 בעבותים חג אסרו , ומגוג נוג לימות י )מז א'(, קם"ז )שם ה' ישסע כיאהבתי
 לכם, ולקחתם ד"א כ"ש(? שם )שם ואודך אתה אלי לבא, לעתיר ב"ח(, קי"ח)שם
 סו ולא משללם לכם, מכם, ואחר אחר כל של לקיחה שתהא הייא ר' תני)סח(
 לליסטים דומה הוט למה , גזי גלב נחשל . שהוא מי כל לוי א"ר )סט( ,הנזול
 עבר זמן תר השבים, ואת העוברים את ומקפח נע( דרכים, בפרשת יושבשהוא
 ליממא ההוא איתצד )ע0 יומין בתר נביה, דהוה כל נסב וקמחיה, )עה(שדמיה עלוי וקם לעד( מדינתא, דחדא דימוסיא )עג( למעבד )עב( בעי , לגיון חד)עא(

 לי הב קום ליה אטר , לגביה ואזל לניונא ההוא שמע בפילקי, )עז(ואיתייהב
 לדינא נפיק את למכך ק"ל סנאי, ונסב )עט, גברא ההוא .דקפה סה כל)עח(

 ליה אמי ואת זכו, עלך דמליף נש בר לך אית לך ואסר לך קקיהםלכא,
 בהרין זכו וסילף את חכים )פא( ליה אמר , ליה וקרי טלכא של, , פלןלניק

גברא

 ותקונים.הערות
 חג6 )ס"ק ווונונ. גיג ליחות סננוגי גי'ס כל 1"ר ונתדרג oc, נירוןלנ)' כיס 3עניחיס,חנ
 ת"6,ר,

 ספר"
 סדרך גנו"6 לדגר וסרחנחי , 1סנוג1ס סתורם נפי' וע"ס קג"ד סיתן "תור

 וספסיקת"סירוסלווי
 ר' תני 3סס גרייתוח סתני6יס וסתדרס

 , סספר6 תן ותקורם חיי"
 ול" יזסלכס לכס ולקחחס תי'6 ר' סגי , תקודר סלמון ס"" ש'נ טוכס31ירוסלווי

 סנדול,
 כיוו לחקניורידוי

 תסו"
 רי חגי סס וגיי'ר פס,

 "חד לכל לכס 3נ(ל, ול6 נפקח ת'י"
 7Ph1 6חד לכל לפגי לסוסך גריך ,61חד

 ,סתם"
 כווו 5קיתס,

 סיכם ונסס , פס תסו"
 סתס" ולקחתם .דח"ר 6'י 41"נ , נ'נו"6

 לסוניDIScn 6 לכס ולחד, "חד כל 3'ד לקיחס
 כת13 ולקתחס, ד"ס 3up וו'6 ודד כעינן י"ס ע"6 כ"ט ו3ייס' , סג(ול 61ת סס"ול6ת

כסדרם
 סוס ו0וו"וור גנ"כ. 'פיד לתוו ולקחת ול" ר3יס נלסון עקקתס וודכתינ סו"

חו3"
 נעל כדרך נלס"ק hlk~ oc פס כלפגינו וסתסל , קנת לתון נבגיי "זוור נתגחונו6

 6חר, ווסל לוי ר' 3סס יווth'k1 63 פ'נ )דכס נ'רוסלווי לוי, 6"ר )סט(סתנחווו6.
 סג'גירו סגעסס ל(ס לו "1' "זורו , ווסלו וגווי" "חד ת)ותו' ססלטון 6ת סכ'3דלקחך

 סיפית סיולס סי6 לגיון, קד )עא( , "' קעת ערך ערוך עיין , ויוקעח )ע(קטינורו,
 לכס, ולקסתם סכסניס 6וזור נו"ר ס3'6 לגן ערך תעריך legio ,01יי11ייזי4(ש87ג

 לג'ון חדענר
 דוולכ"

pnc ."פלן לגיון "תר (בו, לך ידע גן נר 6יוז 6תר לג'ואל ססו 
 גריך ,עכ"נ

 לסוסי
 ווזת "חר גס ןבפסיקתא" ולקתתס וגלח לפגי סס

 דוולכ"
 נ"ל

 זולת רק וס3י6 סלסון, "ת סערוך קנר ק' "וכו'" ג"כ 5"ל , לגיוני 5תר וכן"וכו"
 יוניות "oS דינווס'", )ענ( , ונוי"ר "קספ6רד נכ'י לנכון וכיסדיתוס'6, 5וויג3" דסלתתגי לסלקם !ציר כווו ציוננ', נ"ל , דיוווסי6 לתענך )עב( פעתיס, נ'לנית

 ואשק""
, 

 ערך ינערוך 1 ד'וווס נקרך לזולך פורע ססעס סתס וגס מעיר לכללות ס)גרכיס37ריס
 ונפסיקת6 ג'ל לכס, עקחתס סכסניס 6ל בתור 741 3סס (ס וו6תר סניך ס.דוום

 וקס ונוער וקפחים, עלוי וקס "קסס"רד נשי מן, גוסת"וח סחי כ' ס'6 עחרח"לל מסתי "חת וקדוויס, עלוי וקם נער( ע"". מערס לעיל מסעירותי כווו לכס,דולקקקס
 "ינגדנעו. 6י, קסק ערך ערוך עיין וקפתיסי (hp) סו6, "תד סניסס וענין וקפחיס,קדווס

 ססו"
,k-huD'S 

"3111 
 סכסניס Sb "זוור וי'ר 3סס נ' גד ערך נערוך

 3סערס לעיל ארחי סתלס נפילקי, )עז( לכס, ולקסחס 31פסיקח6 ג'ל לכס,~קתתס
 הקילס, כחני ויסי לפסק"נגס

 וווו3"
 מלנודנו 1 ")זור וי"ר 3סס "' פלק ערך כערוך

 onp1 נוס כל )עח( לכס. ילקחחס ונ"ל)עפסיקת6 לכס,51קתחס
 ססו"

 כ,ס ננר6,
 גס)וט פס תגעי, ונסג )עם( דפקתתני. וו0 כל סגוסח י"ר נסדרר "3ל סס3'5קוט
 b)hlוכגק;

 ווילי
 hSb ל' לית יגעך וגסניח דקפקית ווט כל "'ל )ולכ6, קדם (כו עלך

 סדין,טייטס
 ליס יס3 לי, 30 "'ל , דירך זון דסו"

 טפט"
 כי, לזוקר ""ל וג'ני, דגסינ

 רוו( "זוור ונילקול ונר"ר, וכריגולי, "קספ"רד, נכ"י לגכון מסולכווו
 תרג'"

 נסס
 ל"כסן, ערך ערוך ועחןספסיקת6.

 )וסח"
 DP", פס גס סלן, לגיון )פ( 3(ס. "חרת

 מילי ו6ג" לי וקרי Scn" וסוףוכג"ל
 "'ת ))לכ6, ליס קרי לדיגך נפק לוותר (כו, עלך

 עד , 6י פלן לגיון תן סיועת'ק וססת'ט פלן, לניין "'ת ""ל (כו, ע5ך וז5'1 נם 3רלך
 ס"יס אח ווכי פ" חכים, )מא( סרסתתי, סתקוווות נכל לגכון  1Wb)t ג', פלןלניון
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 ~ם"אההם

 קמינורו2 סניגורו שנעורה לזה אוי אומרים, השרת י~אכיאני, ג"
 הראשון, ביום אוסר )פרעונות , שמזר חמשה יום זה , י דל כ"ז )ויקרא ייאשון3'רכם

 גער, סןשש,א )"ט, הךשו.ש 8הה7 אות,,רני,)ה,לקיאן',וסיק'.ן
המלך

 ותקונים,הערות

5leohSI'1n 

ש% '%:,(ן בה4ן=' י"',"
 עתלן וא'), 0'"ן רן 10י :עי'ו'ת שען 2ן :): :0ן::עמ,,::

 עתן" )שקן ;ס ,)ולקידר )',ס 'הל' ש'וק0ו,וז"ו,ןו,ן"ן,ו,ו,ס
 ווי1 .קל,

 ))(, : י י; ריי ;
1~lrrD 

 ')"ס'זנ"יקה,לק ,קג";' . ק)קק

ך ר"ת זל )סמ0  י;" ק0'), ,ז h'P סקר ממסוו rnt~cn מ,) 

"ג"י",:%%ןןגי!"""
'hllf 

 י""פ'1'י ""י,ך""י ;""
S0u9-1ר04".ן,"ע;ז 

 כרעולי 31כ"' , כו5' פטיר 6קספ"רד 31כ"י סוודינס' חוסני ,פ" וג"3 6ווור נילקוטכ"ס ע1,'(:,:1,(ין1 י":ךי,'י.שמ ] 'י בעוב'מעוי'7 "וק; ""17 ;)י קמו

 גני עסו ווס לכס,, ולקחתם סכסניס Sh "ן :ן 11'ל, יק(3י[ " פרט עיך-כערן
 תדינס הלטוני פי' וק5סוסו, לקר6תו מרטוטי יגף עיל עסר שסעדיגס

:י.ן. ו3פצ
 4י,",0ןי

 מגש: "ג;ג ל 1:;1.נ1:"ןןבנ1
 גניושת:ת סח1 , ::ש: סן%ייי"תמ43ס3ל:1ש% ::ן צם ז:ך:גייש'
hrD9רניעית 

 %3יי:גפ: יכז שתגת'ע' בר וקרע רע:2:ן גדנכ מ'
 סנססיקח6 מערוך 3ע5 סרג ס0ני6 עס גס למת'ס. מוולס כפרדס טלי פטר ס'( פ'6קידושין

ולקחתס-
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קפג ~םו"התם
 דמיינה בני כל יצאו למרינה המלך שנכנס וכיון , שלהן מדימטיא שליש להןהם4ד

 כך הושבנא, ולרגן מיכא אזל דאזל מה , מלכא להן אסר אותו, וקילסולקראתו,
 , עונותיהם של שליש להם מתיר הקב"ה , תשובה ועושין בר"ה ישראלבאין
 א'ר נצב( קצת(, מתיר והקב"ה מתענין הרע נדיי ר"ה ערב כך נס"א ()צא

כתיב

 ותקינים,הערות-
 סא )צא( פטרמל; סמל כערוך, IpnS ים  ורסמי חדעס, פרטל' )זד3 לכס~קחתם

 DCJ סר0ד"ל גכ"י נרפס (ס קנח. תתיר וסקנ"ס תתעמן סדור גד41 ר"ס ערגכך
 כגוססת "ך תרג"6, רוו( מזוור 31'לקוט , "קספ6רי לכן' מנגס סו6ת וסנוסת6 ,ס"6
 נכש סם יחגו פס, כנחסר סס'וס רק כו': נר"ס 'סר6ל נלין כך , דכ6ן ספסיקת6ג11

 רונ לפס סולח וסק3"ס סכ0ריס ומתענין נעוי'ח נלין 6ul~St, ti1Whקסס6רד,
 תונף וכן עמות'סס, כל ע5 סולח וסקנ"ס התעגין קרקל כל יו"כ סנ6 וכיוןעוגותיסס,
 נפסיקת6 ת"ל ריו. סיחן ר"ס ס,נרוקח

 דסוכס(
 ימר6ל 63ין[ ]גיל נקרן ננקיון, קרתן

 סכ0ריס ותתענין נע0י'ת נסן עוגותי0ס, םל'ס לסס יותיר סקנ'ס תפונס ועוסיןנרים
 סק3"ס נתענין יסרבל כל ע"כ סנ6 כיון עתותיסס[ ]רונ לסס סולח סקנדלמנסס
 אכול לך פרק ו3קס"ר פ"ל, בזוור וזר 3וודר0 36ל עכ'ל. עוגותיסס כל לסססולת

 סיוון ר"ס ס' 31טור סתנתווו6, נסס ר'ס ס' סתגסינ ו3ס' בתור, 31תגחווו36סתתס,
bSpn71631 63רתות וכן רג"( ס" ר"ס ס' ורוע ottP ס' וולוניל מכסן אסרן לרנינו 

 ר"ס 3ער3 כך סו)6))ר: לרקם עטרם b~DO נוסחת סווו כרתול', ונגפי ג', 6ותער"ס
 סיחידיס יוס'כ ועד ער"ס , ו)עומיויסס סלים לסס תתיר וסק3'ס , וותעמן סוורגדולי
 gul וגסס קנביס שתעגין כולס וניוס"כ )ועונותיסס, סל'ס לסס נותיר סק3"סתתענין
 סי וכן ע"כ, חוס3ג6 גחל t~kS1 סכ6 זון קיל, S'rh1 גוס ל'סר6ל לסס 16תרוסק3'ס
 סל6 טג(סרין תקו)ו1ח 'ס סופר, ס' נרים סכתנ היצמחות נוגסות נעל סר3 לסגיג"כ

 סר6סון מוס לכס ולקחתם י נפסיקת6 6ו)גס עכו"ם, חוקת  t?"1P  otrnליופפלרפ
 ימתן ר' ןגדריס, ס"6[ פזת ]נ"ל פיס נ'רוסלו)' וכן 3ער"ס, לסתעגות ס)ונ1סכלדגו
 ס' 3" כוורן ד3ר'1 ח631 וכן עכ"ל. לו)גסגגו רקס 610 וסגם סת6, ריס ער3 כלגייס

 תקפ"" סיחןר"ס
  מקטן  ני(ע6ור רקתי וכן ר"ס תסי מוץ סר6'ם h~D9 נקיטר וכן ,

 ווד"וורינן לדנריסס סבך רם , עריס לסתעגות יחז'ס וזקנת ונסנו סכתנ ר"ססוף
 גדול' ר"ס נערג כך וסייס( ספסיקת6 וולטר כל סעת'ק לסס לכס ולקחתםגפסיקת6

 סכך ר"ס קודם למתענות )ומגיס ואני כת"נ יותץ נוורךכי וכן , עכ'ל כו' וותעניןסדור
 סיחן ריס ס' רנתי ונתני6 ע"פ. כו' לסתענות סדור נדולי וותתילין ר"ס לפג'אתרו
 סת"חר כל סתנ'6 ש'ם כו' ענקתי, דסוכס ונפסיקת6 ער'ס סתתעכין וים כחג,ע'3
  גרוי נסן נך ססיוס יגס ,סוס

  מלקט  וו(נו4  מנעים  ורנריו פי', ער"ס  וממעלין יעריל
 6תנס * ווספסיקת6 סת6ו)ר כל מס 0ס3י6 רפ"נ, IW'D ר"ס סדר סעסירית ערוגסכ"י

 עריס, םו)תעגין וים ת"ל סניך ב"ג, סיוון ר"ס ס' 3ןפוס לפגינו "סר סלקטנונולי
  מרונמ מיס יחתן ר' ס"ט ]פ"נ ותעג'ת ס"6[ ]פית יגיר'ס נירוסלעי סטך לססויס

 bnth סכי דסוכס ונפסיקת6 מנח, ערנ פירס מונס, ערוגת  גייס  י3י ר' מפי.ריי

 נ6ריכות. כ"י סלקט נסנולי נוונך מסר . ססנ6תי ספסיקת6 ל)61ער כוונתו . עכ'לסלכת"
 סלכח"" 6ית6 סל' דסוכס "ונפסיקת6 סבילות , מנדפס סלקט נינול' ים סויגווסנודפיסיס

 לתעלס, ו)וסנ כי ס61, וטעות עגביו, נפני ויזוור סו6 כקלו נדול1ת, ו6ותיות ויוחדתנסורס
  סיכות, ערנ נטעות סופגינו נווקוס , b31C ערונת ני'ס 0ג"ל , לתקן ים דגדריס31ירוס5)וי
 נ63ר עיין תירוסל)וי ונונע , נע'ס למתעטת 0ו)ג1ס ל, ס" רב"ט  מין יי'פ נן"עיעיין
 נס רמ"ד סיוון ר"ס סדר סעסירית ערוגס כ"' סלקט נסנע' לסעור, וים טס,סנ1לס
 נוסחת וויטרי( )וק(ור נעל )סו6 ס)נחס רניגו (ac עוד סניך , ע"נ סיוון ocנודפס

 כי סי6. ונוטעתספסיקת6
~gr 

 על וסותכיס ריס סל יתיס גני לסחעגיח גוסניס יס
ס6גדס

 דפסיקת"
 עכ"ל, נר'ס ושתעגין סדור ניול' נבן נסן סכתן ספרים סיס דסוכס

Dith63תת 
 נפסיקת"

 זולת גסווטס סתחס רניגו ולפגי ר"ס ערנ ושתעגין רק )"תר
 לסתעגות סין כתונ כג6תיס ונתמונת יפל טכתנ, ר"ס ס' ס"נור 3ס' tnfh1 וכןערב,
 63ין נסן וכתונ ספריס nDID1 C'C דפסיקת6 ס6גדס על וס:מכין ר"ס סל 'תיסנמני

נדולי
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 לכםולקחתם

 )ההלש הורא למען אשליתה עמך כיכתיב
LP 

 אצלך טופקרת דמליהה , ד'(
 סיים הבריות, על אימתך ליחן בשביל , תורא למע! לפה, כה וכל , השנהמראש

 בלולבו, "וסק וזה בסוכתו, עומק זה , בטצות עסוקים ישראל כל , החנ ערהכיפורים
 להקבעם, 01מלסי! , בידידק ואתרגידק לולביה! נוטלך , חנ של הראשון שובוביום

והקב'"
 עונווזיכם חשבו ואילך טכאן שעבר, מה לכם מתלתי כבר לרם אומר-

 ראשון הראשון ביום מאי הראשק, ביום לכם ולקחתם אמר ולפיכךלפניכם,
 : עוטתלחשבון

 ריאשק, ביום בלילה, ולא ביום חייא ר' הני )צג( ם'ן, כ"ג )ויקיא הראשוןביום
 של ראשק יום אלא , השבת את דוהה אינו הראשון ביום בשבת,אפי'

 אתרת זה שוה, ופריו עצו וכמעם פרי )שם(, הדר עץ פרי )צד( בלבד.חג
 עקילם תרגום )צו( לשנה, משנה באילנו הרר זה , הרר אוסר עזאי בן יצה(הרר,
 אומר טרפון ר' t(DW) תמרים כפות נצז( המים. פני על דר שהוא הירחי,הרר
 עצו שענף עץ , נשם( עבות עץ וענף )צם( יכפתנו. פרור ההר אם )צח(כפות

דומה

 ותקונים.הערות
 סלקט מנולי עיין , נר'ס לסחענות יסור 63וות 5ך עכ"ל, נר"ס ותתעג'ן סדירניולי
 , ג15ן ס5י ורניגו ג"ון, סעדיס ורגיגי ג16ן, יסוד5י ר' נמס מסניי נוס וננדפס.ככ"י

 ר"ס ס' לרפ"י סנדול ונפרדס מופר ס' ריס ווינוונייותונסנסות
 )די

 ונ5נודרסס ע'5( ת"נ
 למתענות נבסור .נ16ן, נחסון רנ ותמונח , רס'נ דגרי נ'כ סני6ו , ר"מ תפלתסדר
 רנתו ונתגי6 , תס"ח סיחן דר"ס פ"5 ונתרדכי , ר,ס סי מקטן נסוו6ור ועייןנר"ס,

 חקן"ru ר"ס ס' 5ו"ת נטור ע"ן עם נבון, סעדיס ר' נמס מסנה נוס ש"נ, סיוון ריסס'
 ססו6 כווו hPh, 6"ר וג"5 "תור, נשקוט גס כ"ס כתיג, "'ר )צב( סם. נ"יונזורן
 שתדרס ספסיקת6, 3סס חתפ"6 רוו( תכל'ס ונילקוט ונו"ר, ו5קספ6רד, כרכולינשי

 6חר ס(ס סוו6וור D~pn ונוי"ר, כרנוול' ינקני 535. 5"ר סג" ק"ל, ח(תור סזחסליס
 ונילקוט 6קספ5רד, 31כ"י נכון, יותר חס כו', סחנ עד סכיפוריס וויוס סוו5וורסיום
 חרג"6, רוו(6ווור

 מנוסח"
 una 3סווחס, תכול לך פ' קמ"ר ונוודרס לפנינו כווו

 סקנ'ס ויתענין סדור גדשי עריס כך סוולוח 5תר וסכגיסוסו תווקותו, סוססוו5תר
 תסריס מס 3ף'ר חיק, ר' תגי )?נ( סם סי5 ור  תתורת עונוחיסס, מליס לסםיותיר
 סוו6תר גס כי פס, וווקוווס סדר, ען פרי ס5חריו. נתחוור 1גת65יס חייך" ר' "חנימתלות
 סוכם ננת' ועיין וסתג1ס מתורס נפי' ע"מ , o'5r סיוון ~tUD שווור תספר6 סו6ס(ס,
 ב"ג סוכס נירומלתי וכן מס, ספרך סדר, ען פרי )צר( סר6מון, ד'ס ותני b"D,ת"נ
 סוכס נירומלווי SJb מס, נספרה עז5,, גן )צה( ע"ס. ע"5, ל"מ סוכס ונגליסיס,
 , התרת דרמס מס עשי נן ונמס "נוסו, ר' 3מס מס סוכס ו333לי ליי, ר' 3מססו6
 , עסי נן דרמת לפניסס ססיתס )ר6ס , ונר ד"ס ע"נ( נמ6 סוכס תוס' תדירי%5ס
 תרנוס וסוס סידור, וזלת תסרס כויר סידור, סדר עקילס תר' )?ו( , פס ~סיגוכווו

 יעגוו1, נפני 'נוצחר סו5 ס(סעקילס
. 

 5"ר ונ"ל hrv', נן ת5וור DP וותנרת לו 51'ן
 אילן ס'7ור סדר עקילס תרנס תנתווו6 6"ר toc סוכס נירומלווי מסוך כווותגחיוו",
 נן נמס סו6 ע"6 ל"מ סוכס ונס"ס נוי"ר, לתקן ים וכן סתיס, פזי על גדלסס61
 מפדל סו6 ואקס j~top הדור ללויס קורין נל'י מכן "ידור 5ל5 סור חקרי 5לעסי,
 נמשו ס(ס סוו5תר ס3'5 ד', סדר ערך ונערוך, ע"כ, אתרוג (ס 6ווזר סוי וניס כלעל

 פס נסתרך 5מר דר, מסוה גיוקוס ניל, מסוה מפסיקתא פס נס לתקן ימ ות(ס35סו,
 וגע5ג( ע"י, 3ן לדגרי D1'D סו6 עקילס סתרגוס מתעתיק חס3 כי עצי, 3ן דרמתשיי
 53'ל)1 סדר ע"י 3ן נדרסת 5קספ5רד 3כ"' נתקן 'מ נס עגונו, נפני ענין מסוהוגוונו
 וע"קל,, IWD פט'( 6ווור ספרא , כו' טרפון ר' תתריס כפות )צז( , לפנס יומגס גיל ,תפונס

 5קספ"רד, ונכ"י נספרה כ"ס יכפתנו, פרוד סיס ob )צח( וסווגוסל סתורס נפי'
 עמוס 16נור יסודס ר' תגס b"P, ל"3 סוכס מנלי וסנוורה יכפפנו, פרוד 06 סני'ונוי"ר
 כפת היוזר טרפון ר' סני' כרת%' ונכ" 'כפתנו, פרוד סיס 05 תתריס כפות טרפון,ר'

 פ"נ סוכס ו3ירומלווי ע"כ, 5חד מסוה ללווד תמר ונכתנ יכפחנו, פרוד סיס ohcכתינ,
 לדגרי מכי' וסוך יידגדגו, נפרד 5ס חווור 'וד5 ר' תתריס, כפות טרפון ר, סגי'ס"5,
 ען ענן )צם( טרפון. 3מ'ר עד6 ר' 1ph, תחתר סי5 מס53תי 33לי ו3גתר6 טרפון,רי

ענחץ
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קפר לכםולקחתם
 על )קא( נהל, של אלא לי אין )שם(, נחל הגרבי )ק( הרס, זה ללעהדומה
 נהל וערבי אומר, שאול אבא )קב( נחלן וערבי תיל מניין, רוים חולבקעה
 אחר, הדר עץ פרי אוטר, ישמעאל ר' ]קנ( , למקיש וערבה , לקולב ערבהשתים,
 אחת רליות )קד( שתים, נחל וערבי שלעלה, עבות עץ וענף , אחד תמריםוכפות

 : קטומין שלשה אפי' אומר מרמון ר' )קה( , קטומהשאינה
 לבשת והרר הור ביה דכתיב הקב"ה, זה )קז( הדר, עץ פרי אומר עקיבה ר'ןקו(

 כתטר צריק ביה דכתיב רקב'", זק תמרים, כפות א'(י קער]תהלים
 בין עומד והוא ביה דכתיב דקב"ה, זה עבות, עץ וענף י"זן, צרב )שםיפרח

 סולו ביה דכתיב דקב"ה, זה נהל, וערבי ח'(, א' )זכריה במצולה אשרההדסים
 (: ה' ס"ת ,תהלים בערבותלרוכב

 דכתיב , טובה בשיבה הקב"ה שרירו , אברהם זה )קח( , הדר עץ פריר"א
 , יצחק זה תטרים, כפוח , ( א' כיד )בראשיה בימים בא זקן ואברהם)קם(

 הזה הרס מה יעקב זה עבות, עץ וענף המזבה, גבי על ועקור לפותשהיה
 ערבה טה , יוסף זה , נחל וערבי בבנים, רומש יעקב היה כך , בעלין רחוש)קי(

 : אחיו לפני יוסף נצע כך , הטינין שלשת לפני ויבשה כמושהזו
ד"א

 ותקונים.הערות
 עז qbD1 סנוסת6, ס'3 פ'ג מוכס 31'רוסלווי קנית, סיוון פט"( יתור נספרי כ'סע13ת,
 סוכם 331לי כו'. 0דס (ס ו6י(ס , קליעם כווין ועולס רוני 6ת תופין מענפיו עןענות
 ת"ר ע"3,נ"נ

 עגי
 ע"כ, סרס (ס "ותר סוי סו" k-I'h1 עגו "ת תופין סענכ'ו ענות ען

 )תל, וערני )ק( סדס. (סו לסלסלת ודוווח קליעס כווין קלוע ת"ר מסועוד
 מס ספר"

 כ'0 נקעם, Sc )קא( ע.3, ל"ג סוכס ונגלי ס"ג, פ"נ סיכם ירוןלתי ועיין קנ'ט,סיוון
 ס16ל 6נ" )קב( 3על, סל 3331ל', ונירוסלווי נסתרך "גל ונורר, 6קספ6רד נכדנס

 ונירוסלוו', נרס"י ע"ס thiv 4ד סוכם וננלי 0"ד, פ"נ סוכם וירוסלווי מס סכרת"ויזר,
 ל"ד דץ וננלי oc~ וירוסלווי סס, נספרת Sbpn~t, ר')קנ(

'3up 
 סתעון ר' נטעות ונוי"ר

 סלמס כי וסכוונס ח6י, 6סדסיס פי' קטותס, ס6יג0 "חת ד5יוח )קר( יסו)ע"ל, ר'תחת
  ור"ט  ~otnlu, לסייח  יכווין וסמלית , ייועס ס5ילס יתש  כדליות די ס"ונרתיסדסיס
 ונוחר קטיחין, נ' 6עימוסיך

 מנוסח"
 וליותו6קת סחי נ"ל קטוווס, t-)'hc וקחת סליות

 דליות וסתי ונ"רוסלווי , קטום bc'1 61' דלעת סתי ותפילו מס ונספרת קטוווס,ס"ינס
 טרפון, רי )קה( ל"ד, סוכס ס' ל0רוו3"ן נתלתיווח יעיין ק"ע עין קטוח0, סלינס6תת
 3" נוס 3ירוסלווי וע"מ סס, ו33לי וירוסלנו'ספרך

 3ס3ו5' עיין גס , לסוסיך טרפון ר'
 פרי חווור ר'ע )קו( . טרפון כר' מלכס דפסקינן מס, סס"ריך. קי'( מתזן לולב 0'פלקט-
 וויתר סס סניף ור"', רזט דעת סס ס0ני6 6תר D')p סייון פט"( נסכרת כו', סדרען
 וערני 6י, ענות ען וענף 6' תקריס וכפת "קד, סדר ען פרי תברו: ונס ר"ענסס
 וער3ס 6' סיס ?ך 6', ו6תרוג 6' סלולי ככס 6'נתל

-'6 
 ע"3, ל'ר סוכס 3ווןנס וכרס

 ים 3עסיקת6 פס גסו"ול'
 למוסיי

 פרי ד"6 ו לסתק.ל נרד 1"ח'( ר"ע ונ"רר וכ30י6
 (ס )קז( סס, תמר "ר"ע16)ור, רבניתו וגס סיס, סדרור חסר נוי"ר ונס סק3'ס, (סען

 תוסכליס ד3ריס וע"ס וסס'קת6, וי"ר נסס קת"ט סיוון סת6ור נתגורת תונק כו',0קנ"ס
 ל3קדס סדר ען פרי ור6סון ל"חרון נר6סון "קתס , דסוכות ר"סון ליום סקליריסד שפסיקת" ועפ"י סרר, ען פרי פ' 0חורס, SP רוו3"ן ועיין ס(ס, כורוד רז"ל trnlcוו0

 36ר0ס, (0 )קח( מפיוט, כל ע"ס כו'. כתנור לסדיק תזור כפותגינדר,
"3111 

 נתנזרת
 סוכר סרנו3"ס על נחידוסיו וזמת נרניגו 63111 וכן ונפסיקת6, וי"ר 3סס קינ סיווןסוו6ור
 סדור .05(סר נסדר סנף גפיוט סקליר יסד ועפ"( ספסיקת6. 3סס ע"3( ג"6 )ד9ע"נ
 סגננת ע"נ כפות ס0יס ינתק )(ס נקנס לנג'ס לס(כיר ככפות 36ר0ס(, נר'ל(קנס

 לענד 6ת למזכיר נערנס 'עק3(, )(ס קכ0, עד ציי חס להכיר _נענות Lo'PW,כעולות
 רחום )קי( (קן. סנ' ושדרת וכתיג (SD1 3וי"ר וגי'1 (קן ו36ר0ס )קם( 'וס9(, ניס ,סוקקס
 ס3'6 דחס ערך ונערוך בכלין, דחוס "קספ6רד ונע,, נעל'ן, כקוק כרשולי ונכ"י%3'ן,
 33נ'ס. דקוסס ל"מ 6י D'SPJ דחוס (ק סדס ונס 6ח(, tsS(1 "סר סוו6וור 1'"ר3סס

 כת3 מערוך דגרי ולפי ורנו', דחיקס סורי 53ס1ן סור"תס וכן , ע"כ דת'קס עניןומפלס
ונעתיק
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 לכםולקההם

 ויכתיב סובה, בשיבה הקב"ן שהדרה שרה, אמס זה )קיא( הרר, עץ פריד"
 , רבקה אמט זו המסים, וכפות , י"א( ישח )בראשיה זקנים ושרהואברהם

 1ר12ע, צריק רבקה העמירה כך עוקצין, בה 1"ם , אוכל בה יש זו המרהמה
 רחושה לאה דיהה כף אף בעלין, רחוש הרס טה לאה, אמנו זו עבות, עץוענף

 רםינין, שלשת לפני כמושה הזאת הערבה טה רחל, אמנו זו טחל, ערביבבנכם,
 אחותה: לפני רחל סחה כך.

 הקביה שהיארם )קינ( ישראל, של נמולה סנהףרי זו ~ב( הרי, עץ מרי-ד"א
 הכסים, כפות י ליב( יזם )ויקרא תקם שיבה מפני רכתיב מובה,בשיבה

 עבות, עץ וענף מאלו, אלו תורה ללמוד עצמן את כומין שרת חכמים תלמיריאלו
 אחר , סנהדרין לפני נקמו( שיושבין חכמים, של.חלמידי שורות ג' אלו)קיד(

 : משמאל ואחרמימין
ד"א

 .- ותקונים,הערות

 ניגור וכך נטעות. פגיווס Phl hJto~1 "דועקי' סנליון על 6קספ6רד 3כ" "חדתעתיק
 סונוור נתנורת וכן חזוקי, ס)ולס דחוקי ען כערס נעליס, חזוקי דקור (ס "דם חס.ססן

 iffl י לדחיקס גרדך סדוק כי ,סערו
l'b'o! 

 וז"ל, כתג תסקנ' ך 31ערוך
 ק- נסוי

 פרק ,נסוך נערוך סלמון וסגם ,- עכ'5 מעיקר דס61 ונוסתנר6 דחס נערך כתננו

 מסו וחס3 נססק', נפנינו כת31 נסיו טועה, תעתיק ת"י(ס סו" ,תפונס דסוכסהת"
 כפסיקתך 5"ל 63תת S~b קו)6. פרק נסוף סל 610, תיבות ורמחי 3ספ"ק ונ"לטעות
 -3ספל6ס תרי"ג וסנ6ון ק"ל", רנס ,נויקר6 3ווקותו וכתב (ס סמוויט וסרווילדסוכס,
 "ולס עסיל, מתור פ' רנס נווןרס רק , סוכם 3נמי6. וזגגתי hS כתנ חס פרךסנערכין
 ;וווסית, די 6ות תסיס מערוך ולדעת - סחררתי. כווו 1ג-ל סערו 3ד3רי נפלטעות
b')kllל' )וויכס יער לנוזות תרנוס 

 וסלים ועגים קגיס 13 יגרלו ווקום תורסך nvnS י'3()
 Shprw נרשי ורזייתי , דיחוס נחטי תרגום . , י"( כ"( '(Shpint תגית 3תטי וכן)נעסטריז(ן

 נחטי וי"ת , י'ת( )סופטיס תגית 613ך עד כווו יפוח סתטיס ובקוס טס תגית סכחנמס
 ל6ס "ץ נעלין רתום סרס גוס נפסיקת5 וחנירו סרנם, סגינים קנוסת 5סוןדריקוס
 ס3כת' 1לCIP~1 6 נחטי וי"ת כחג מס סרד"ק וכן . עכ"ל וגסו ידעתי 1ל6 נכניס,רתוסס
 לפגי סיס וגס רס"י. מסניך כווו סגוסק6 3חרגוס ולפגינו עכ"ל, סן6 ונס ריחוםתלת
 ("לרם'י

 סג'רס"
 ס(6ת וסג" סר;ד"ל. 3ק"י לפגעו כנוול;ס61 נעלין רמו; . כפסוקתך

 3דתיסותph 6'1 3קרגיו רסנך נ6ת( ח"י הסניך טס תתוספי ג', רתם ערך ערוך עיין-נכונס
 רתו; פירס 61,כ 3ענפיס, תרונס 6יש 15 יער ;ענינו חרס כתו וסוף כקרכוי,ד"'לנ6
3עלין

 תסתעי
 דסוכות, רקבון ליוס סשיטן3פיוט יסד עפ"( trc_1)nh (1 )קיא( נעלין,

 )ר3קס(, ;ומנס ושולת לססונ .בכפית , סרס( )(ו עדנס בלוית לתחוב נסדר , נר6ןון6קתס
 סכסדרי (1 )קיט( נרמל(, pn(h 63חות לחצוב 3ערנס , )ל6ס( דינס 'חוזית לתווובענות
 סיוסנין ססנסדרין ר"ל כו', עגולם btS~n לסווסיל -בסדר מנ"ל מפייטן יסך עפ"(.נדולס,
 ונפני ןכתינ טונס נסינס סקנ"ס ;מידרס )קינ( . סרמ"ס 3פי ע'ם , ענולס גורןכתני
 ט31ס". ,נסינס סובלות לתחוק )ם ולדעתי סתר, o~s 6ין ס6לס סדנריס תקום,;יגס
 ל'נ קדום'ן  בפ5ירמ  נשפע,  מיבם  כן  פעים  כיבס תפני כי 3וי"ר, IPns  יןשוכן וסדרחפני דכתינ סקנ'ס, ססידרס וכנ"ל  ~ען, פוי  וסררפ דקרת "hntD ס61וסר"ש

  ססידרס ססנסדרין על פס לכן")ור )מס( תכווס סקנס 6ל6 (קן 6ע (קן, פני'36ל
  מורות ג' 6ל1 ,קיר( נחורם, תסס זס  ולן, פני וסדרת רבמיב  לפכפימ, כנור  ופןמוןנ'מ
 'ום3ין ת"ת סל סורות ומלס ע'6 ל"( דסגסדרין סנומגס לאלתר נוכוון תכונים, תלכידישל

 סססר 6נן תן6 כי פסקך פי' רנח' 3פסיקח6 , למעיר סנוקוס ופס , נרצי ע'םלפגיסס
  5ר6וח D'"PUSn מויות סיום3ין נטרנונין, 'ום3ין סיו ם6ס וט, יפ  וט רוזלין סיסוןכדי k-5UD~ גורן כחני 6סטרעגעון 6ל6 , ולרוכס סורס נטרנונין יומנין סיו סל6 סנסדרע(ו

)S'h6ת ttS'h o)th1 3רעסלו'6,  רפוס  ויתפרש ופיר; ע"כ, (ס 6ת (ס ל;"ול יכיליס  
 )קר" כןנטרגוגין

 גקר6 כן 6סטרנגעון , "רוכזת סס סבלעוע 6רנעס מכל , וורונע ד3ר
דגר
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 לבםומקהתם
.

 - קמה
 מעמן בו ויש , ריח בו יש זה אתרוג טה , ישראל אלו )קטז( , הדר עץ פויר'א

 , מוכים מעשים ובעלי , תיה בעלי שהם אדם בני בהן יש ישראלכר
 ישראל כך ריח, בה ואין מעם, בה. יש תפרה מה ישראל, אלו תמרש,כפות
 ישראל, אלו אבות, עץ וענף מובים, מעשים בהם ואין תורה, בעלז בהןיש
 שיש אדם בני בהם יש ישראל כך טעם, בו ואין ריח בו יש זה, הרסמה

 זו, ערבה מה ישראל, אלו , נחל וערבי הורה. בהם ואין טובים מעשיםבידיהם
 הורה, בעלי שאיל אדם, בני בהן יש ישראל כך. ריה, ולא. מעם לא בהאין
 אחת, אגורה כולם יעשו אלא אפשר, אי לאבדן הקב"ה אמר מובים, מעשיםולא
 ולקחתם להם ואוטר ישראל את מזהיר סשה לפיכך אלו, על אלו מבפרין וה!~יז(

 הראשון. ביוםלכם
 ריאשון, ביום לכם ולקךצזם בזכווז , כהנא בר אבא בשזר ברכיה אירגקיח(

אני
 ותקונים._הערות

 htP, ח' נ('ר כממתרס ניעות, סיס נעל סו6 טרנגון כ' נתח"כ, וטעם על5, עט5יגר
 3'ל לכן 6רנע, טטריגון טריגון-סלת, סתיס, דלן "תת,מן

 נפסיקת"
 וסיף בממרינון

 656 נלעות 6ר3ע יומכן פיו סל6 ור'ל (ויוח, ד' פי' עסעשעח9זשז, סיוניתסתלס
 "סורס וסגולות עיגול, פירס (410ץץ90ז0 מיונית ס))לס כי נעגול, ר"ל6סטרוגנל1ן1
 רוונו "תרי , ונעתיק r'bn?, 5וספו כי מספר, נון לרחוק גריך עגולם" גורן "כחני"רוכס"
 ס6ס כו' נעגולס רס"' ופי' עגולס, גירן כתני סיתם סנסדרין ע"נ, ל"ו סגסדריןנווסנס
 "כח"י 6סטרו)גילין 61גל 6רוכס', "סורס נוטרגנון 6נל סנינ לכן כו'. נמורס יובלןסיו
 סנסדרין, לסני -)קטו( קנ"ג, גד ונלין ערך עחן נותנו, נעלס סקרתי ,פקרין עגיל46גירן
 סנסדרין4 לפכ' עותי'ן מסע סךייכץ .סופרים סני 6ל1 נח5 "וערני ס6לס סינרים )סווטו6חץ(
1Phוכקטר 3', סנסךרין עד 6', סנסדרין וון סוועחיק יסם)ו'ט ווסוו6ל1 ו6חד תימין 
 וכן ספסיקת6. נסס ק"ן סיחן סיבור 31)%ורת ודווור, ונילקוט 6קספ6רד, נכ'ילנכון
 נערנס מס ספייטןיסך

 סל-דיינין סופריס 3' אלו "סור, ונסר ו)גלס, תזוקקי לסווגיי
 536 סס. סנרידרין 3תסנס וכיס , סתחיינין ודגרי סוו(כיס דנר' וכותניס לפניסססעותדיס
 נסגסותיו )וסח'ג סנ"ון עק וכתג מ(כין, )ותייניןודנרי דגרי לסיפך, סג" מנג'סנ))סנס

's~r1 וכך סוות"נין, ודנרי סמוכין דנרי נ"ל bnth לעיל סונף וכן סנסמכיוח, נוזסנס 
 סכן לדנריו רקס עוד לסוסיץ וראוי עכ"ל, דסכ5 הפירס" ות"נ ע"ג, ול"ס htP,ל"ד ד~

 ש גיאות לסריי מעריס chn3 תו63 סרבל, "לו נקמו( ססנ6תי, כווו פיל נותרסו"
 - נעבו לכנות נכפות תתיתיס, סלתיס לכנות נסדר סנ'ל נפ'וט סקליר 'סד rfl~ulגיס,

 ס0, ספסיקת6 דגרי עפ"י סו6 כגלו תלסר"מ, D'nlDh עקןיס עד ,' כו' נעיתיסתעמס
 -טעסו ודוע תבת 3על' (1 נעם כן וטעם ריח סדר IPS וכווו tI1Ch1 ליום נסליקוכן
וכווו

 3כי
 על "לו הכפרין ודן )קיז( כו'. תזות נעל' (OP3 1 כן רווו, 1לODD 6 תער

 נכת אנל ספסיקת6, 3סס תרכ"6 רן)( מתור 31עקוט 6קספ6רד, נכח גס כ"ס"לו,

 נמאיס ס%3ס סס'ד תתעלס 6ני כעס 6ותס כך, Dn'CP 61ס פס, נוסך 131"רכרתולי
 יסרס, 6רן על ו6טדתו סג6))ר 6חח 6גוךס עסיין כססן תתעלס סו6 61יתתיתעלותיו,
  פירות עורץ  כילן  %סן ו3' פירות,  עובין  פסן 3'  סנלול3 ))יניז ד' ע"6 כ"( מנתותועיין
 סנ%ס מנבתר 6חת נ6גידס כולן סיסיו עד כו'. עונין לסבין (קוקין ימיו פירותסעוסין
 ותנודתו גועלותיונסוויס

~SP 
 נוער גוו63 ס(ס דרום לסני נרכיס, ""ר )ק'רק יסדס, 6רן

 "תרי וקח גגי סתע פתח פוי 5ן נס"ר,סוועון ריי ס6' נ17ליס. )ו6))ריס מכי סס6))ור
 רתז בחור נלקוט D)P גס כי פפירוס ע5תופי כל פפפ עלי ר' סו5  וסכוי ,כו'

 נגני 16ל0 ל'ת6. 6קספ6רד ונגרי בתור. נתנחות6 נס %תגלים *תדרס' ונינתרנ"נ
 עז ועי- ר' ותחתר , סלח ספסק6 נר6ס פוי גן ריס נסס תר'י סוו6ו)ר נו)63כרעולי
 סמ"רר סניף כ"ס, סיתן פ"נ סוכם 6סר"' תסגסות טיזר, כתו סס סו6 תתוכתיסתכתים
 סג"ל ספייטן דנרי תעסדיס ועפ'( ע"כ: כו' למדרס רותס סלולנ לדרם 'ס חילסוס,
 סר%"ס, נפל ע"ס כו' לכפר נענות לנ, תול סרס לכפר נכפות לנ, סרעפי לכפרנסדר

 ק"י ר))( תולדות ונילקוט יצחק, רס"ר חגי רי a'on DCS כנר נסנס נרכיס וור'וס))6ו)ר
 נסדר ר3"ת רו)( ירסיס ונילקוט ס6ותר, סס נלי 3'ר יודרם גסס וירוסליס, קוצריד"ס

 תג6'47
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 לכםייכתם

 הראשון, את לכם ובונה הראשון, מן לכם ופורע _ ראשון, לכם נגלהאני
 ויצא רכתיב ותשע, עשו זה הראשון, מן לכם ופורע ד'(, מ"א )ישעיה ראשוןי אני דכתיב , דקבא זה "ים( , ראשון לכם ננלה , אני , דיאשון את לכםומביא
 , רמקרש בא זה , הראשון את ~ם ובונה כנה(, ב"ה )בראשית אדטוניהראשון
 את לכם ומביא , -~iiff) י"י )ירמיה מקרשנו "קום מראשון מרום כבור כסארכתיב
 אתן טבשר ולירושלים הנם הנה לציון ראשון במה דכתיב משיח, זההראשון,

 : כק( 6"א)ישעיה

 לכם. ולקחתם פסקאחסלה

 ותקונים.הערות
 דרוס 36ל סוו6וור, סתתלת על רק סו6 פ,6, לר מס מרסוס וווס 'נחק, 3ט'רתנ"'
 פסת'ס נננלי ועיין פס"נ, וון oh כי ס"5, זון "יגנו מגי נוזר(ס

 ד~
 כעין h'P, ס'

 , סק3'ס (ס )קים( 5סון, תגף ס(ססוו6נור
 חוג"

 ריס נסנו"ר
~lae) * כפקוס 

 , רוון ס'6ג' מתקר"
"3111 

 1'(. וו"ד )'סעיד ומרון ו5מ ר"סון 6גי סכחינ, 0ס

 כ"מ. א ק םמ
NpDbא( רסוכות. אחריתא( 

 דקב"ה מבתו לבא לעתיד שמלאי, רי ואיהשא מפא, בר חיננא ר' ררשש(
 שכרו, וימול יבא בזה, שעמק מי כל ואומר בתיקו, ומניחו תוה,סמי

 תאספו יחדיו נקבצו הנוים בל שנא' , בערבוביא העולם אוטות כל מתקבציןסיר
 )ישעי' וגי ויצרקו ערירים יתנו ישמיעונו וראשונות זאת יגיר בכם מי )נ(לאומים
 ואומה אומה כל יכנסו אלא ן בערבוביא לפני תכנסו אל הקב"ה אגל , מ'(מ"ג

 יאמץ לאומםלאום שנא' מלכות( אלא לאום ואין לאומים, ויאספו שנא'וסופריה,
 ליערבבו דלא היכי כי אלא , שמיא קמי ערבוביא איכא מי , כ"ז( כ"ה)בראשית
בשעיר בעי מאי ער ע"ז מסכת בריש )כדאיתא וכו' להו ראמר מאי דלישמעונינהו

 ותקונים.הערות
 ול6 יכרווול', 6קספ6רוו נכ'י 6'גגס -nhrk ספסק6 דסוכות, 6חרתו6 פסקך)א(
 5סוגס וסגנון סרסד'ל, ככ"י נט6רס רק סר33על,סערוך, לפג' סיתס ל6 נס סם.13ייה
 ע'( ננל' D'CW 6100 כו' תגינה ר' דרס ווסתסלתס וכנר6ס סי6, תדרס כי עלים'עין
 נעל לפנ' סינוס הולס כו'.' r~p נרים "כד6יח6 נענתו מתעתיק סוסיץ וכן b'P,נ'

 תחקכ"1 רוו( ו63יונ פסיקתה, 53דו _1ווג1ין ותרג"ד תרנ'ג רוו( חווור נפי וווני6ססילקוט

 גס. , נודרג נגדו תרפס , תתנס גדה תהווייוניי
 ot)tP תקור 3על סרג לפני- סיתס

 3סערס לסלן 0גר06כתו
'1up 

 דנריס סמוכות )חג דווטליhJnS 6 פסיקתך הוחס וקורה
 סג))65 6חד וו6תר 30'6 ר'"ט .סיחן מוכס 0' ירוקח ועיין דנוטלי6( חנ6 ת"6 י"גט"ו

 מ"ת כ"ט מערס לסלן עיין סרנינו, נוודרט לפגיו סינוס והילי תדרס, נססנפסיקת6
 תדרס נסס ת6חריס סניה , ח"ן ס" פסת ס' נ"י ויורן פת"נ 3'ר לו סוויוחס נפי'סרס"י
 כווו ע'6, נ' r'p ננוור6 חגיגה, ר' דרס )ב( ס"ת. נפסקה לפגעו סגווג6סרנינו,
OCIC,נפ6רן, 3עי חס סג" סס, ננערה 6ך כר, ע"( ווס' נריט כד6ית6 סתעחיק 
 נעי, וו6י ד"ס סס נתוס' עיין סיסגס, b'o ספסיקת6 ונוסחת נתיכן, נעי תסחקת
 מסעיר סרל3 נסגוח וע"פ 3סס, ווי נחוור תקר6 סס, 3ע"( 63111 וכן נכס, חי)ג(

ע5
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קפץ דסוכות אחריתאפסקא

 .;חמב,הינה'ב "יתהקנ" ,(,:ך וקל",לזנ,בז:ש.',סו'%
 ""3יהגגזך14במ

 pDW"~ ק4ן ייי א"י )" י::"
n1SD :יי, ט

 IJNWD'Ct1tם:' :גמזי י"ני,ןלשיענן';(ב(יי,(;נ,21 ,גני

 'ייי,(י-"'ין;י
 ש' ן:::שז:::'ןי2'יל::ןו,

 וןת 1'(' פ' יוש%מעוגןםטצ1שגגיבצה
 צבאו היכן

 שאנולהירימי דנו ברקיע ועבינתק לטה, ,ראשון
 רק נתו שלא

 תקופתו על

 ונשת' )ק עה, מס%%ש
,2' 

מ וגתנ, געכ  שלמם 

 ותקונים,הערות
ע

 ךסנפיוט ספ ד 1 ועפיי , ס53 יום מל :חיותו עליו תסיך ענגי 'קת5.
 חמורת נפעטיחת5,ךוכן ססני5 י"ס 3ס" וע"מ 1 'רת;תס ר"לווורתת,

%י(:;ע:ה:1!(ן?.:),הנ;"ל;:עי,;,גיןן::1גל
 וקב ב 11)ןי1,,: ;היין :ן;::ה : ןש::% 1נ1נוע,
 גבן טבעו:;: ;נ [,( ט )1( ן h3oyi1eo~OPD; סן;לן,,ן:נ,:ךען

1ab1סי כנסיג 
 ק

 ן ' ן
 5ת עסית cnh ל ס' סו"

ק
 וטל !

Db3~,'וונדל סמ5ער ס3י5 פי"5 עינים ונווסר ע"ס, כף, ג53ס כל סו5 סיכך וגו 

G~D
 שיה,,-ל יעילי ס" מת י %מ, מגש ת, עץ, תמי י5,
 ספס'!ת5  מוומ כי זפ ,  ב4( ס' נתייס53רתות

 :סוכןיגונ5תנ:ן'
 '%",ש nvJu :י:"ל;:ין "קןעמהן ג:;;:'";::ל :ךע:;ווי::ן;:4:1':גן"::]:1:נונ: סי':ש(פנךלי(ית (1,ךקן'י::'ן ,ועיין 4!;סיגיי[ ולי 15"ן":'תן.קט'ע

hD1tJi-.גן תמתקו bnth 5נחנוס עוניין סק3'ס , % נ'זעו( ת' לדרים נגתו 
 וים o1)nluc .13 וכלי תיק הפירס narthecium מרוווית סחלס יום" כו',עגרתיקס
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 דסוכות אחריתאפמקא

a~brn)מאות והמש אלף מהלך יוצא והוא ניא( נשתיקו, בתוך ניתן והוא דל( יש 
 הקביה מה לקא לעתיד אבל לבריות, מזיק ואינו כהון את מתיש שהוא ערשנה,
 , ר'( ל"ר )ישעיה השמים כספר ונגולו שכתוב כמה הללו, השמים גילהששה,
 היום אותם ולהב קש רשעה עושי וכל זדים כל והיו , כתנור בוער בא היוםהנה כי )יב( שנא' דישעים, ro ופורע תקופחו, על יוצא והוא נשתיקו, מהוךומוציאו
 באותה י"מ(, ג' )מלאכי וענף שורש להם *עוב לא אשר' צבאות ה' אמרהבא
 )ישעיה מחורב יומם לצל ההיה וסכה וכן דף(, כ"ז )תדהים וגו' רעה ביםבסכה יצפנני כי שנא' , לתוכה אותם ומשמרים ,ינ( לצדיקים, סנה ששה דקב"השעה
 שנאמר לבא, לפתיר גהינם יש אוסרים וחכמים )יד( יום. של מחמתו ו'(,ד'

נאם
 ד~

 מ'(: ל"א לשם בירושלים לו ותנור בציון אורולו אשר
 הקב'ה שהקיפן אלא , חצים וורקין פרעה של אוכלוסין )סו( כשהיו ישראלהיו והיכן חמא בן הכהן פנחס א"ר , ה'( ק"מ )תדהים נשק ביום לראשימכוהה ישועתי עוז אלהים זש"ה , א'( י"ר )זכריה בקרבך שללך וחוק לה' בא יוםדלנה
 עליהם עומר ועננך שנאמר אותם, מזיקים היו ולא עדיהם, וסיכך כבור,בענני

 : נשק ביום לראשי סכותה נאמר לכך , י"ר( י"ר)במדבר
 אומות כל עתידים לבא לעתיד )מז( הקב"ה אמר , נשק ביום לראשי סכוניהד"א

 את ואספתי שנאמר עמהם, מלחמה ולעשות ישראל ארץ על להכנםהעולם
 %1הם יוצא עושה הקב"ה ומה ב'(, י"ר )זכריה למלחמה ירושלים אל דכויםבל
 פרעה, של כיומו היאך , ( ג' שם )שם הרם בנוים ונלחם ה' ויצא שנא' הנום,עם
 ישראל, של ראשם על מסכה עושה ומה שם(, )שם קרב ביום ריחמו כיוםשנא'

 ביום למז( נחמני בר שמואל א"ר נשק, מהו נשק, ביום לראשי סכותהשנאסר
 הנה היום, באיזה הבא, והעולם הוה העולם לזה, זה עולטות שני קשח(שישיקו
 מירושלים, באים הם למה , לוף בא יום הנה ד"א )מם( א'(: י"ר ויכריה לי באיום
 אוהם ודן יושב והקב"ה , בירושלים נתונה שגיהנם מפני נהמני בר שמואל'א"ר

 )כ( לגיהנם, וממידןומחייבן
 וסניי

 ה' נאום שנאמר , בירושלים נתונה שגיהנום
אשר

 ותקונים.הערות
 סינוס, וזרח 3ע' קס'ר נידרסלמעיר,

 ת31"
 0ק3"ס סנירס6 ופס ת3"ר סת6ור ג"כ

 הנרתקו. כערטלו סגירס6 מס גס ססיתס 56לי ספק 6ין ותגרתקו, וו)סטחקותערטלו
 יוק 6101 )יא( . ותגרתקו מיתקו 1 נטעות געיית ויק"ר .ווגרתקהי 1753 כתגו6תד
 0ס, וקשר לר 3וודרbn'S 0 כקו, 6ח תתט 6100 עד 0נס ו)16ת קת0 6ל1מסלך
רק

 מטסת"
 סקנ" י1מ 0סא 03עס לפניו תיס סל ונריכס 0ס

 0ל6 נתיס כתו תתק
ע6

 ולזרוי
 ))'רו0לתי ט' נתערס tnJk1C כתו תכוונח כלפנינו וסנוסת6 מעולס. 6ח

 סרכי ונרקיע דסייט 0נס וזהות ותתר 6י ווסלך ייגה bloc 3כ6ן 15ור .ולכןכרכות,
 התור נעקוט תחתיל פס נוער, סיוט סנס כ' )יב( כנס. וח"ק 6ל סו6 סקרן,עד
 oeh ווו0ווריס )יג( ('. מערס לעיל עיין גדול, ))6)ור ספליט איר 6קרי תרג'ג,רוו(

 ניסנס י0 בוזרי רננן , מס כצר וכיס לע'ל, ניכנס ט 16))ריס ומכתים )יר(3סיכס. יגסגכי סתקר6 עם וות"'))ס כי )כונס, יותר וסיב ונוטתין, מילקוט גירסתלתוכם,
 ניסגס, 6ין אזורי ור"ל ינקי ר' 5תר לעיל, תקותו סוס סת6תר ולדעתי וכו',סג6תר
 "ותריס וסללו לעץ, גיבוס "ין "יתריס סללו , ססתגגןות or31 0163 , " סערסעיין
 לע"ל עד -k-rk סוו6חר כל חסר בתור ונ'לק1ט 0ס, 3"ר גתור0 לפגינו ססו6 וכוווים,

 עס פי' שמגאפ יונית שוולס תר"5וכלס5, גיזי 16כל1סין, )מו( כו'. 16'0 כלעתידים
 (DJ)PW ונותנםר3

'(1hhc )וו63 עתיד'ס, ל63 לעתיד )טז( 11 3ילק1טWb )תרנ'נ. רנו 
 , ליס (ס עיל)ווח 0ג' ניח( . )בי"ס ונלסון ג0ק דרור , עגלונות סני סימיקו סיס)יז(

 , t-rS (ס עולסות סגי משיקו 'וס ניגוחו נסק, גיוס ד'6 תתבית, רז), תכל'סוילקיט
 ספסיקת6 3סס 63111 תרנ"ג ר))( אזוור 31עקוט נכנס, ס63 וסעולס עג6, ס(0סע~ס
 ועד )וג"ן ו 63 עס סנ0 ן'6 )יט( למגעו. hl~Gכווו

~Q1DI 
 תי נ5 יונס לגל תסיס

 סכה נירוסליס כתוסס סגיסגס וכנץ )ב( מס, 6ו)ור גילקוט תמרכו',
 עירורן עיין כויי
חט
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קפז דםוכות אחריתאממקא
 ספתה עושה, הקב"ה מה , מ'( ל"א נישעיה בירושרים לו ותנור בציון לו אוראשר

 בירושלימו צלבוננך ש"%י
 :4::4שח לו ,:ן שי::י:,'ך:ג pS~1 :,ו:.1,ן
 דמקרש בית כלי כל הפכו ואה"כ ל"ד(, נ"א )ירמיח%"ק

טו ק
 :י:דס"1.ה:ג :::"1 ל:ן:י:ן;JJbdiIdkddiIIy/~lwd שברו הבקר ואת הנחושת הים ואת )כב(' % כיה )מ"ב מבהים רב לקחכסף
 כל ילק)וניושם

) 
 לנו יש

ץ
 תהיה לא חייכם הקביה להם אמר

 שלוםקורתך 1 וכתיב ד'(, )ישעיהב' מלחמה עוד ילמדו ולא חדב'%גף

 מדי י'( מזו )תדמים באשענליישרוף
 ק

 שאני מפחסות, ית
 ץ ק

lp1W1'
 סי, ywJw הים ציץ ן רוב דנמרק ית סב" שרקה ,ךק

 )יואל בציון שוכן וה' נקיתי לא דמם ומךתי שנאמר נקיתי, לא דמם עלאבל
 גט וזב aWNW :ננ:ישנינ בג4; ,שענת:"זפ;ים;י:מיי

 להם אומר ד,זה, הרק אימת: עולם sw רבונו לפניו אמרו )שם%ש:"ב(1מסביב

 בי ,:ה ע"' י" ע'%גן יום "ה,'!נ, ייח'ן'פנ"ני

 ך.יי:וה DtDY"DnSonwipw,1" ואק"ג ש"ימ"ן:י:ג'ך,:נמ:
mivS'אומות כל עומדים הבא לעולם ואף כ"ג(, ה' )שופמים בגבורים ה %  

~fft
 נסח ויועגם אוץ פ,מ התוסבו ע)א' ע,', אלא נעבי, עיכס יא (,

 1'(: י"י ה וגו' וקפאוןיקרות יה לא %'ביום'ההוא יכתיבי'ד(7
 מצות שמקיים מי בל ו'(, ד' )ישעיה מחורב יומם לצל תהיה יסוכה ר"א)כו(

 ה" =' לייע"יגהדק זךמ'טיי1%'ג :ינגט

 ותקונים,הערות

תורם
s).ho 

 3'(ת15ת
tt1)~SSc 

 י171רס וכתות
Se~tS1b1oc1olnlno 

4 תווך
  וים ס3ר ס' 33ית 1Cb סנסוסת ים וית ח'ל 3תר5,  ווותרם 1ס פסות  סלתיטת,סיס

 וכן ספסיקת6, 3סס תרנ"ג ר))( 1mb נעקוט h31W , תסיס ומוכס י"6 )בו(3ו)5כ'וחן "ף:'ע:עי [%זקן: ;"ףנבגין " "לייי. , 'י;%י
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 דטכות אהייתאפמקא

 , בעוה"ז סוכה פצווז שמקיים מי כל מחורב, יומם לצל תהיה שוכה ד"א)בז(
 שדקב"ה מה של,סדום, בטובתה לבא לעתיר הלק לו נוהן הקב"האף

 אעלוזה בקדשו דבר אלהים שנאמר שבטים שבמים לצדיקים אותה לחלקעתיר
 א"ר בקדשו, דבר אלהים ומהו ח'(, ס' )תהלים אמדר סוכות ועמק שכםאחלקה
 כשהופיע וכשאעלוזה אעלוזה, ע"4, אברהם אבינו זה )כח( נחמיה בריהושוע
 ועמק ומהו , לבניך שבמים שבמים אותה מחלק אני שכם, אחלקה בעולםמלכותו
 מסוככים שהיה אילנות, שבעה מסוככת שהיתה סרוס, של סוכתה זו , אמדדמוכוח

 ואגוז תמול ושקדים.)כמ( ופרמק ורימון תאנה נפן זו, גב על וזו זו, גב עלזו
 יש )לא( , 'שטנה ד"ן יוחנן ר' בשם יצחק א"ר %( , גביהן על ותמרים ואנאספק
 ר' בארץ, ריאה והוא למעלה, מילין וחמשה עשרים עצמו מגביה שהוא איהמין
 נתון יהיה אם מפחים, שלשה של כלי אומר, מהם אחר וחכמים, יולי ור'טאיר
 וחבירו ומחצה, מצה בו שיש כלי אומר, ותבירו , בארץ אותו רואה יהיהבארץ
 סוכה מצות שמקיים מי כל הקביה אמר אצבעות, שלש בו שיש כליאומר,
 להסתכל יכול העוף יהיה שלא לבא לעתיד ממנה חלק לו נותן אני , הזהבעורם

 ז'(. כ"ח )איוב איה אין שופתו ולא עים ידער לא נחיב שנאמר)בה,
 מצות שטקיש פי כל )לנ( לוי א"ר מחורב, יומס לצל תהיה וסוכה ר"גלב(

 מושיבו הקב"ה אף בעוה"ז,סוכה
 במוכחו,

 לבא, לעתיר לויתן של
 היסורין שבאו בשעה מוצא את , ל"א( % )איוב וגו' עסו בסוכוה התסלאשנא'
 ואסצאהו ידעתי ית! מי שנאמר , הדי! מדת אחר תנר וקורא עומר היה איובעל
 ואוטר, עומד אתה מה איוב הקב"ה איל ן זל( נ' כ"ג )איוב יענני מלין ארעהוגו'
 לעתיר לצדיקים לעשות עתיר שאני לוייתן של עורו הרי ואטצאהו, ידעתי יתןסי

לבא

 ותקוניםןהערות
 סס5סת וע"ס לף, 6"ר סם וסגירס5 תדרסי 3סס רחט סיחן ס1כ0 ס' נפקחת631
 ען ן סדת סל סכ1תס ותן oc, נרוקח h31W תסיס, וסוכם ן"6 )כז( קנת,תקוטט

 ספק 1"ט( תתל )כס( י,קחס סס" 36רסס עם 0דנר רל 36רסס, "3ע1 (ס )כח( סס. חסר סחט סל סעותסץ
 61גי

 תתל וסתמת פתרן לסם 61ץ ן תסתם סלק
 "לטת, רקסנעס 6תר ל6 סת6תר 3ר6ן גס סן, תעתחת כי לתחזק ים "ג6:ספק
 וןקד'ס ופרסק ורתון ח"גס גפן ספסיקיו6, 3סס לנכת סניך תרלג רת( לתור נלקוטוכן
 סגוסת5 פוו"3 3"ר ונעדרן 61ג6, ספק תנוול מתלות וסס))יט גניסן. על ותתריס ,ולגי(
 פסו" סוכות,עונק

  5"ר ן 63לנוח תסוכך
 תלסונוי

 תפיס ופער  rllh  ורווון k-)hnl  גפן
 שנטיעתי, ליויוזר יכוולתו  פררם  נמס 30י5 רי"ט סירן סוכם סי  וסריית ע"כ.יפרסע
 סלל כרוקק לחקן וין , גניהן על ותתריס 51גו( קריטנולין פרסק וריתון ח"')סגפן

 מת"נ, נ"ר לו, -DP1'Pk נפירס נרשי ורפיתי , קריסטתלין ערך ערוך עייןקריסט)ולין,
 ומניל בניל כל לך ס6ין סרנינו נתירס תסרק וא' ת6נס גפן תנמ1ו)6 6'ר ר"ל,סכתנ

 תסוכך, ססניל כל מסיס תגס, להעלס (0 6ילנות גועי ס3עס 13 סיו סל5נסדוס,
 כל וקולי סלפ)ינו, הנוחוור וסוף ע"כ. DtP ידעו ל6 גתת סג"וור יוםלקיים

 לנדרס נ'כ טסתו וידרס נסס סרוקת סס3'"1 וגוס , סנ36ד סרנינו )וווךרם ס'bnt~nh6 ספסק"
 נראי b~nc כתו סני6 סס בגודרן גוסס ונידי ונקודות. נסר3ס 30'16 "סרסרנינו,
~DCכו', 'נתק 6"ר )ל( סרחנו. נ"ל סלועו, נסורס תפרס ונטעות lh?n וסוכס ד"6 עד 
 ים ל"א( . סחר לו וקין ופתוס סחוס ס(ס 0)ו6ו)ר וכל oc~ לנזור נילקוט חסר ,תסיס
 333ל עותדת ת)5 6יס עין  ס(פתו 1ל6 עיט ידעו ל6 נתיג ע"3 ס'נ קמין עיין , 6יסמין

 לוי, 6"ר כו' ד'6 ללב( קתני" ,נוזתך ס0"ס, ננד סס הרסס Shlc1, 3"רן ג~סוראם
 נוזרת, נסס חתקכ"ו רוו( 314 ובילקוט , ספסיקת6 3סס תרנ"ג רת( סנוור מלקוט1)631
 מפייטן יסד (ס פי על כו', סווקייס ת' כל )לג( ונדרס,. 3סס סס נרוקח 63111וכן

 ג16ס תכרו ס63 ליום 'קנל ותסנורו, קורס תקרץ ק1ר6 סוכות סל סני ליל3תערי3
 לו 'חן דוד סגקר6 ססק3'ס סכתנה עורו. נמכות יו לדלקות דוד מגירו תגעיסאפיקי
 ריי ררט l~ep רף %גיר%נ"נ תייר  טס סניי  וסרוו"ס לויתן, 50 עורו כסוכרסכלו
 ססמיקת6 עפ"' מפייטן, דגרי )וסןו לדעתי o51h כו'. לנדיקיס סוכה לעטופ  0ע3"ספפיר

סעפורס
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קמח הסוכות אחריתאפמקא
 שנאמר , למלאות לי יש ממנו אחת ממלית )לה( אני מהמר אם )לד(לבא,
 משובח, דבר איני לויתן על עורו תאמר אם ל"א(, % )איוב עורו בסוכותההמלא
 רווחות )לז( יצחק, רב בר שמואל בש"ר ירמיה ור' חמא, בן דבהן פנחס א"ר)לו(
 חרורי תחתיו ז'(, מ' )שם יזרח ולא להרס האוסר שנא' חמה, נלנל מכהותשלו
 מקום אלא דג של מזוהם לך אין , כ"כ( מ"א )שם מיס עלי הרוץ ירפד ,חרש

 עלי חרוזן ירפד נאמר לכך , מזהב הוא יפה לויתן של רפייתו וטקוםרפידתו,
 צר הוחם סגו שלו. הקשקשים אלו )לח( , ז'( שם )שם מנינים אפיקי נאוהטיס.
 כל מגו אומר מהם אהד שבדרום, חובותינו כהנא בר אבא ר' אמר)שם(,

 דמצררים: החותמות כל סגור אומר ותבירו , צדויים הני )לס(דויעטווע
 עלי והתמהי עליו סגרתי הקב"ה אמר דבהן, ברכיה א"ר צר, חותם סנורד"א

 עליו:והצרתי
 השרת לטלאכי אומר והקב"ה מעלה, של גאוה לו שיש סגינים, אפיקי גאוהד"א

 יורדין מיד , מלחסה עסו העשוררו
 ועושיי

 פניו, תולה ולויתן , אקלמה עמו
 יגורו משאתו )טן שנאמך ובורחין, מיראתו ומתבריין אותו רואין השרתוטלאכי
 יערוך בשהק מי כי שנא' נ רמזרה טלאכי אלא אלט ואין י"ז(, מ"א )איובאלים
 מה שם( נאיוב יתחמאו משברים יג, ק"מ )תרעים אלים בבני להן ידמהלרף

 שבר ועושה בזנבו מקיש הוא לאכול, מבקש כשהוא לך לומד יתחמאו,טשברים
 כוונה, אלא יהחמאו ואין אוכל, והוא שם, ובאין מת:וונין והרגיםס)סא(
 למלאכים אומר ורוקביה י"ו(, כ' )שופתים יחמיא ולא השערה אל באבןקולע

 בהן, לך ואיכפת עליו ונותנים .חרבות נומלין כשה )סב( עליו, חייו חרבותמלו
 שההנית כשם , י"ה( מ"א 4איוב ושריה מסע הנית תקום בלי חרב משיגהושנא'
 כתבן, לו חשוב והברזל לוירק, של מעורו בורחת היא כך השריון, מן בורההזה
 ומקשמין נומלין דם )מג( , י"מ( שם )שם נחושה רקבת לעץ ברזל להבן יחשבשנא'
 נומלין והם כ'(, שם )שם קשת בן יבריחנו לא שנאמר לו, ואיכפת חציםעליו
 קלע אבני לו נהפכו לקש שנאמר , כקש שהן סבור והוא עליו, וזורקין קלעאבני
 כמרקחה ישים ים מצולה כסיר ירתיח וכתיב כ"א(, כ' שם )שם הותח נחשבוכקש
 )שמות רוקה. מעשה מרקחת רוקח כמד"א ישים(ים, בשמים כמעשה , כ"ג( שם)שם
 יושב שהוא לפי , כ"ד( שם נשם לשיבה תהום יחשב נתיב יאיר אחריו , כיה(ל'

על

 ותקונים.הערות
 '(כו סוכם סכר 3(כופסחפורס

~llDS 
 מס, נרוקת לס , עתסר Db )יר( לו'חן. סל

utrstJtפי, מערס עיין ונטוית, גלה( דנריס, טופפת סיס נרוקח וע"רם, (ס גס חסר 06 טס 6ע3 ונילקוט נטעות, סרית נסווטס 6ס-ונסר, "נור hpD95 דורי 
 31י5קוט , 5נד פגתם 6"ר ג6וור סס, 11Wh 3יל"וט , תנו" ק סכ0ן פנחס 6'ר ~ו( .ס
 3י5קוט נס כ"ס ס5ו, 0ר1חות )לbnp 0. 3ן ושקוס , ח"5 נר סנירס6, ונרוקח6ע3

 סנ6ו)ף , חוום SJSJ 1) ס15 חדורות וכגף חסרון, 'ס ופס סגפירץ, תירסלפנינו
 נתערס ועיין קרת, ו65 לחרס ס"ונור סג6נור cnc, 6ל6 תרם ז"ין , חרס מדוייתחתיו
 וסניך 3'6ור, ניתר סס 63'31 ונרס"' סנפירין, 6לו ד'ס סס אולין ורפ"י (ס,ס6חר
 סקסקסיסי 6ל1 נלה( ספסיקת6. כדרמת ותייגו '(רת, 651 לתרס ס6ווור סקר*סס

 טסור דנ לויתן "וצר, דורווסקית גן יוס' ר' תגי ע"נ, ס"( ת51יןננטרל
 סו6,.

 ס65וור
 חדודי תחתיו סגו, קסקסיס 6ל1 תגעיס, הפיקי , תרם חדודי תחתיו נונעיס 6סיקיג"וס
 לו)6))ר פתרון ידעתי 5" סעגרריס, כן, נדדיס סגי )לס( נסן, מפורח 'סנפירין "15תרס,
 ~tos ע6וור חסר הנוול וני5קוט סוונרכיס, כו' סנרכיס סגירס6 6י31 וני5קוט(ס,
 , 56"צ נחסרון ווסתו, נ6נ)ר נקרץ "נ5 , סס "ע3 ני5קוט גס ווונג כן עסקתו,)ם(
(HDJסס, 6יונ נילקוט וכ"מ תתכימיסן וסדגיס )עליו וגותגיס חרנות נוטלין תם יטב 
 ול6 עליו וגותגיס חרנות (ttsU1 וניד סס, "יונ 513קוט ס610 כווו נ"5 3סן, 5ך61יכפח
 סגי' סס 6יונ וני5קוט לו, ו"יכפת תגיס עליו וכקרטין נוט5ין סס נסג( , 5י0הכסת
 נ5ע פ/ נסק הכס וו'כ וע"ן nnyh ,15 ו5" חרס עליו ותורים קסתות עליומטלין

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



 רטוטת אהייתאפטקא
 ולחתן בהמות מביא עושה, רקב"ה מה יושב, הוא ששם )מר(_מבור תהםעל-

 ביניהם יבא לא ורוח יגשו באחד אהד שנאמר זה, עם זה מלחמה עושיםורם
 אלו ביניהם, יבא לא ורוה ד"א ורוח. אלא ורוח, תקיא אל )מה( ח'(, ם'א)שמ
 טיד- 4'(, קיד )תהלים רוחות מלאכיו עושה שנא' רוחות, שנפלאו השרת~אבי
 ט'(, מ"א )איוב ידבקו באחיהו איש שנאמר זה, עם זה מדבקין ולוית!בהמות
 יתפררו ולא . יתלכדו שנאמר. מזה, זה מתפרשין אינן זה עם זה מדבקיןומשהם
 הקב"ה.עושהן מה)זטם(י

 רומז-
 ושוחמו בסנפיריו רגהמות את מכה והוא ~ויתן

 נומל היה עשו הקב"ה טה סיר" ומסיתו בזנבו ללויהן סכה והיץ לבהמותורומז
 דגים ובצלצל עורו בסכות התמלא דכתיב לצדוקים, סוכה ועושה לויתן, שלעורו
 שלום, - בר' דליי יהודא ור' )סו( דבהן הונא ור' נחסן ר' ל"א(,. מ' לטיובראשו
 ויאכל יבא רגיליווע מצוה שעשה סי כל ואומר בצלצלו מקישים , אוטר טהםאהד

 בצלצלו מקישימ אמר, ותבירו מבריא: שבים דג של הראש כמעם וטעמו .מראשו,
 של הראש כמעם ומעמו מראשו,- ויאכל יבא רגילות מצות שעשה טי כלואומר
 חברם עליו יכרו )מז( שנאמר עליו, ומתחברים באים הם מיד , הגדול שביםדג

 , חברים עליו יכרו ד"א )מם( במצות: עצמו שחבר ם. )סח( י'(, ס'נאיוב
 ינומלה באה וחבורה חבורה כל מובים, מעשים בעלי יש מצות, בעלי ישהנרה, בעיי יש תלמוד, בעלי יש טשנה, בעלי יש מקףא, בעלי יש חבורות,חבורות
 בשותפות סובה אבן להם נשיש הללו' שהפרגממומין כשם הפרגמטוטין )נ(אלו QW)t )שם כנענים בין יחצוהו ת"ל טריבה, ביניהס יש תאמר ושמאחלקה,
 אהד כל אלא . , מריבה עושין אינן דמיה לחלוק באין כשהן אותה, מוכריןוק
 כל אלא מריבה, בינירם אין לבא לעתיר כן , שנתן דמים לפי חלקו וגומלבא-
 , בנענים בין יהצוהו לכן מעשיו, לפי שכרו ויפול בא הצדיקים מן ואחדאחד
 נכברי כיעניה שרים סוחריה אשר דכה,ב , פרגממוטין אלא כנענים ואין,)נא(
 ו'(, )ישעיהי' מחורב יומם לצל תהיה וסוכה ר'א)נב(

 על הישועה לה' זש'"
 רבונו הקב"ה לפני ישראל אמרו , מ'( ג' נתהלים סלה ברכתך עמך,
 )שם(, הישועה לה' שנאמר , לנו וישועה נסים עושה להיות היא שלך עולם,של
 תהיה וסוכה , כאן נתיב מה ע ומזמורים שירים לפניך אומרים להיות עלינווכאי
 מובה כפויי אנו אין האלון נימים 'לנו כשתעשה שעה אותה מחורף, יומםלצל
 שירת לירידי נא אשירה אחריו, מה_כתיב וזכרים, שירים אוספים אנו אףאלא
 נדברים ימים שבעת לך תעשה הסוכות חג בחיב א,(. ה' )ישעיה לכרמודודי
 שיצאו בשעה הקב"ה לרם שעשה לניסים סגה, עושים ישראל למה י"ג(,י"ו

 בסוכא כי שנאמך , ~יהם ומסוככות אותם מקיפין כבור ענני שהיוממצרים,
 אותיבית עננין בממלת ארי וטתרגפינן מ"ג(, כ"ג )ויקרא ישראל בני אתהושבתי

 למען ; למה מ"ב(, שם )שם ימים, שבעת תשבו בסוכות וכתיב ישראל, בניית
 א"ל )נג( מ"ג(, שם נשם ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכםירעו

 - ,,י
 הקמא ,

 ותקונים."ערות
 ס13ר S's 6ו5י יוסג, ocn 610 ס13ר )מד( 3טי"ת. Otu~p סירו50עי 3סס 300'5ס',
 ורות, "65 ורות תקלי 55 )כוה( יסקס, וו5"ון 5סי3ס ודרס OS,DS, יוסט ס51סמם
 ורי סם "יונ  לילקוט  רוס,  3'ר  50וי ול"י )סו( וסיס, רות 5תו ופחח. נסנוףכלואר

 כרס 5סס ויכרס כיוו כדרס, 05ון יכרו דרס ח3ריס, עליו יכרו )כזז( מלוס, 3'ר5וי.
 עגתו סחנר ווי )כנת( h"P, ע"ס 3"ג ננצרת ת~"5 פירסו וכן 5'ינ(, י )וו'צנד,05
 tOC 33י עייג ,כוונות

 ענין יכרו דרס , כו' יכרו 7"6 )כצם( . כי' ת"ח 6ל6 חנריס "ין -
 ניגיסס, מתורס עובין וסס6ר סס, בנ"נ ועיין נכסף, וו5תס תכרו וניס וחסוןונסחר,
  ספרגתטוטין, יחי  .1Pb  לפפלס.  ו5"1  פתזרפנז, לספנן  סייס  סר3רימ  לרפפי כוי,דכת'נ פרגווטוטי 656 כנעמס ולין )נא( סחודס. 3פסק6 5"ד מערס עיין ספרגונטוטין,נב(
 כסוו31א עד תסיס, וסוכם ד"5 ננב( סכתונ. ר"יות וסני5ו סס, 3"נ ננ3לי יערווכן

ut~sltJננ( 0ס. 6יונ( ונוני 5שר"5, סק3"ס 6"5 utpS13 יעור )3סס תר)'ג ,רת 

מפסיקת"

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



-

קפט דמוכוה אחריתאפמקא
 הסוכה, את עושין שאתם ואע"פ במדבר, לכם שעשיתו הניסים נזכריםשתהיו כדי ימים, שבעת בתוכה וררים הפוכות, את עושין אתם היו בני לישראלהקב"ה
 , וגו' ישראל בני את הושבתי בסוכות כי שנאמר לו, פורעין אלא גומלין אתםאין
 אתם אין , כן עושין שאתם ואע.פ , לפני והנענעו לולב שתקחו לכם אסרתיועוד

 את עשיתי ממצרים אתכם שהוצאתי שבשעה למה, , לי פורעין אלא ליגומליי
 לעתיר ואף ר'(, קי"ד )תהלים כאילים רקדו ההרים שנאמר מלפניכם, לנענעההרים
 י"ב(, מה )ישעיה כף ימחאוהשרה עצי וכל רנה כפניכם יפצחו והנבעות ההרים ההיד כן, לכם עושה אנילבא

 אנו למה )נר( מרום בר אלעזר א"ר י"ג(, י"ו )רברים ומיקבך טנרנךבאמונך
 השנה בראש מוצא את שכן לך לזמר הכפתים, יום אצך מוכהעושים

 שמא הדין, את חותם הוא הכפורים וביום העולם באי על בדין רקב"היושב
 סוכה.)נה( עושים כן ירי iPT לנלפת, ישראל של דינםיצא

 וגוליי
 לסוכה, מבתירם

 מכף ה' יגאלך שם תנצלי שם בבל ער ובאת בשרה ושכנת מקריה תצאיעתה בי כיולדה ציון בת ונוחי חולי שנאמר לבבל, גלו כאלו עלירם מעלהוהקב"ה
 : "( ד' )מיכהאויביך

 בחג, כתיב שמהות שלש מוצא את )נו( י"ר(, שם )רברים בהנךישתהו(
 מ"ו(, שם )שם שמח אך והיית שם(, )שם בחגיך ושמחת הןואלו

 מוצא את אין בפסת אבל , נף( כ"ג )ויקרא ימים שבעת אלהיכם די לפניושמחתם
 , ניגונית התבואה שבפסח מוצא את )נז( , ולמה , אחת שמחה אפילו בושכתב
 שם כתיב אין לפיכך עושה, אינה אם השנה, היא עושה אם יוד? אדםואין

 וכן )נח( המצריים, בו שמתו בשביל שמחה, שם כתיב אין למה ד"אשטחה.
 אנו אין בפסח אבל , רוטל את בהן קורין אנו התה ימי שבעת כל מוצאאת
 כראמר נס( למה , לילו )נס( הראשון מוב ביום אלא , ההלל את בהןקורין
 בעצרת כתיב שאין מוצא את וכן , י"ז( ב"ר )משלי תשמח אל אויבך בנפלשמואל
 אתה ושמחח )מא( ונו' אלהיך בה' שבועות חג ועשית דכתיב , אחת שמההאלא
 נכנסת שהתבואה ספני , אחת שטתה בה כתיב ולמה , ו"א( י' י"ו )דבריםוביתך
 בראש אבל , שני' שטחה שם כתיב אין לפיכך נידונין האילן פירות אבלבפנים,
 ומבקש נידונות שהנפשות טעםא מאי , אחת שמחה אפי' שם נתיב איןהשנה
 ביום שלדם דימוס )סב( הנפשות שנמלו לפי בהר אבל מטטומ, יותר נפשואדם

 שדחבואה ועוד , ל'( י"1 )ויקרא עליכם יכפר הוה ביום כי שכחוב כמו ,הכפורים
 שמחות. שלש ורם כתיב לפיכך בפנים האילןופירות

 הזה בעולם שמח שאדם אעפ"י מוצא את , nDW אך טדצ , שמה אך והייתד"א
אין

 ותקונים.הערות
 סתתו)ר וכ5ספסיקח6,

 ס)וונ"
 ltCIU "לו 5ווס )נד( oc. חסר תדרם OC3 "'ונ ניקוט

 'ו"כ, אמרסוכם
 ו)ונ"

 וירנינו קודן ונתקר6י סס, "))ור ני5קוט
 'וסי

 סרט כ"תינס
 עפ'( ל33ל, גלו כ15% כו', לסוכר( תנתיסון ונעין )נה( מפסיקת", נסס ע"נ(קנס )די

 hr3~ 5י 'חס3 , כו' סק1נק תניתי 5"ח' נוכות ר15ן, יס' תכלתנוסדו
 מרחקתי כ56ו

 "ת )נו(נדוד,
"5111 

 נסך פסיקתך וסגיון תרנ"ד, רוו( "טיר נילקוט b31W סווחות, סלט
 ט"ו ר"מ )וסגס נירצית, סתנו"ס סנפחח וזונך "ת )נז( (ס. על גס וווסנ , תרגיערת(
,bffP)כל ת651 "ת וכן )נה nv~c ,'סע 3"י נתרן ועיין ס"ס פיד סוכס נירוס5ווי כו 

 סוכס פ' סרג'גו תדרם 3יס סני" . ח"ן סיוון פסתס'
 סטעס ס5קט, 3ס513' סוווג"

 Sh "זינך 3)פו5 וכתת סתגריס לפ'.סגטנעו סו6 , ספסל 'חי כל ססס5 גווזריןספין
 סיתם . סאת מפסק" 1"ו5י 3'רוס5))י. נס וגסגס סלכגיגו. סיו6יור וסוף ע'כ,תסוגת
 סס. ??"P עיין מפסת "כילת נעת ולילו, )נם( נתנו". ווט עיין סרגיגו, נתךרסנוו5"ח
 פ"ך 35ית עיין בחו"ל, 3עי סגור סיס "סר ד)ויל' כזוקרם ר"5 סווו"לי כד"תר)ם(
 לפגי ומתחת נקרץ "53 נילקוטן גס ת631 כן 31'חך, 5תס צוותת )מא( , 31ת'ו'טכמט
 מערס Pst3 ויסי ססן6 לעיל 63רסי ריתוסי )סב( וגו',  ונסך  וגגך "תרי "5סיךס'

 קם""48
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 דסוכוה אחףיתאכמקא

 עליהם מיצר והוא בנים לו נולר אדם הזה בטים היאך שלימה, שמהתואין
 אבל מיצר, הוא והלכך קיימא, של אינם או , קיימא של בנים הן אםלומר
 ( ח' כיה )ישעיה וגו' לנצה המות בלע שנא' , המות את פבלע דקב"ה לבאלעתיד
 (: ב' קכ'ו )תרמים רנה ולשוננו פינו שהוק ימלא אז שנא' , שלימה תהיה שמחהאותה
 ומבשל בשר לו לוקח מוער בא , הוה בעלם שמח אדם , שמח אך יהייתד"א

 נותן וטתחיל לאכול בא אלא עשה לא , המוער בשביל לשמוח ביתובתוך
 אפי' מיצר ונמצא , משלי גרול אחי של הלקו' אומר אחר מבנע, ואחר אחדלכל
 עלידמ, שטה ונפשו רואה ואדם מבשלות הקרירוה לבא לעתיד אבל שמחמו,בתוך
 פנחס א"ר , מבשלות רקיירות ריי , י"ב( ב"ו )ישעיה לנו שלום תשפות ה'הה"ר
 שפות הסיר שפות שנאמר בישול, לשון אלא תשפות אין )סג( חמא בןדנה!
 שנא' , שלימה שמחה שמה אדם שעה באותה , ג'( כ"ר )יחזקאל מים בו יצקוגם

 : לנו שלום תשפותה'

 . דמוכות אחריחא פסקאתסלח
 ותקונים.הערות

.h~Dp)סג( תספווז 5'ן h~b ס כו', נשי לצון)סקדרס 6ת עליסס לטסות נו)סגס ות 
 [חי וטךסחוח נו(ס וכן מסיר, סכות סווקר* ונלסון ססו6 נת'"ט ע"ס )לס(, לד)ניגס
 'וס, נכל קךרס לו יסכתו וכן נ'(, ל6 )סוטםקדירות

 )תוליי
 כותחס וזהת ע"6(, פ'ד

 ועזך [לוס, ת[סות ס' דכת'נ קירס,  י-4ייי11 סיס  ספנ!רופ לסליפיפ  סו,  צליפותסלט
 : ע"נ( ג"ו )נרכות פלוס תטפות ס' וייזור שכיס כמלוס קד'רס סר61סמס

 . ל' א ק םפ
 עצרת. השמיניביום

 בעו טישעיה לגוי יספת )ב( 4ה(, כ"ט נבטדבר עצרת השטיני ביום)א(

 ותקונים.הערות
 כן לנף, יסכת )ב( ענרת, תסניני למפטיר סקרייס ס'6 עזרת, סטתני מוס)א(
 , ספסיקת6 נסס רג"ז ר)ו( יסעיס ניקוט יווני ס))46ר ומתחלת , כרווול' נכ"י גסהתתיל

 גד ד' חלק סתדרס נניח נדפסת ש"ת h~Dt,-t מריסון ומתגי כ'(, יכעיסול5נרננ6ל
 6קספ6רד, נשי 35ל יעללינעק, )וסר'6 סגדך. סתוקר סרג ידידי lhS~, סוגי, 1cbקל'ז,

 ל6כ1ל מותר לו [יס6 יופו ))טר6ל 6רס 6חרח',סלכס, bPD1)3 ס(6ח סכסק6לתחלת
 עד ספסק6 כל [ס, נס נתג6ח ססי6 סנוסח6 כלות ו6תר' כו'" ס[ת'נ' גיוסנסוכתו
 וגרור כו' לגוי יספת ס[)ויגי ניוס ד'5 מס ותתכנת כס. לפנינו סי6 כ"[רתוניס,
 "קספ"רד )1כ"' ססוועת'ק"נל'

 )ונ"
 וסעחיק ענרת, סכריני ניוס תפסק6 נוסמ"ות נ'

 הכגידו רנת', נכסיקת6 5ו , סנ6נד נילוודנו סר"סמס סנוסתhsn 5 ואולי , יחדטגיסס
 נחר , מלכס ס)ותתלת *תרתי ננוסח* -k-Ik וסווסדר . ענרח דאוויני פסקך נרנתיחסר
 סתרי5ס,  וסדר  3עךר5 סתתלסו כלשיער 5!ר רוסו  ר3ריס  נורר! עיסף 3על  ררךלו

 תכעיס, פכו  כך  פפפלפ.  cJ1cnol יקלס,  צררך כוי,  שיגריל  ירמ סלכס,  החתילויס"כ
 3ל[1ן 63גדס ונתפל 61ח"1 כו', נענין מקרינו תתם תנין [סייס עד נתסונס, ומולךוסוננ
ספפייפ,  3טס 5עספ5רד, 3כ"' סי5 כלסר סנוסס5, כן ס3י5 תספן, רוון פוסס  ו3ילעומוס"ס,
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