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דסקיותדכוכותיג 8*ש*
בכ"יבכיא עזעאקצר
ב8

 שלימת שורה נשמםפה השטינידביוםב א"
 1בנוכ רביוםהשט*ניוצ"ל לפניהאשר

 מישראל אדם הלכ'האהדת
 ההיא הנוסחא כלותואחרב

 הפםק,ן כל שם נםנמצאתיובפניםאקצה
 לשיה אשרהרוחותהדוחותב יזבהערה

 קצתבשנוים קנתבשנויםזבפניםב
 יהוחיי אכשא8
עופותעזפותב כבבהעדה8א
לעיללעלי דןםודבראשאקצו

 אחרת הנוס' ןכי לזאפםקא ל"בפסקא
 השיעצר ביום ומן שושמן
עצטםמצינומציגוגבפנים בפני לפסקות רשמתילא

חיטואחיאג אברעדה
מם, סמד "8ש8

לדחסכםיוץכצכי1: ד"א9
(9%0ם"צearapxoiא ה819

afpa((delrשף*ש(1*סיא " אות להציגיש ש אאתמורתב פ*א
 שם" בם'כ 9ועייןחמר פצ"אברא פועב

עשרהעשרתבסוףבפניםאקצז
באגרתבאגדתי לבבהערהב

טרו"ץמהר"שבסוף לס,אקמח
במררשבמדרשבם

 הספר לטהוקםן וישםיוהר שם שויפרבמרשב סחשעש
דאומיאדאלמיאה *9"א

בתנחומאבהבחוטאד נא"ב
פירשפורשב םנאאקצט

הברכוההברכותרבפנסב
כוזבהותסזבהויעיא8ע
וירא,ויראיאא"ש
 רץא ארץ הןא9אר
בזכית בזפות ןב צחברברהב9
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רן רוזקתשלחה

צ"ל ן נדפם ןשרהציטקום
---------------

ן
בטמאביבאיא1 דברבפחח
תהו"דעבוהא911
 זאתבכל זאתככלזא9

 באםכמט DPD1aPDnמ ילשלם ילשטחחא
וצדפיםתרשמםגתובסמא
 ר"חובך' ריחובתת1 ו2( )זרוז"8

תבורחבורד,11
ת"לז"לה9ע
מנחמזבסתורןד""י הילטרנוהילבניכו )אותג(,ו:
 וכגיל שלימה שורהנשםפ פסקא סיףכמולב84

 מן "י:ד פכקא סוףכסוט"ו,
 אדם מכל ויחכםהמאמד

 הפסקא סוף עד אדה"רזה
 כסו שלאריי' פסקותוד'

 . כו' 0"ועסקא"
ברבתיברבה מ,[,י9
זוזו)אותר(ן

הירא מוקהעמוד
 הדיש

חיד"א
 החףש

הדרש!הדרשקיא
*

בספרבספדלטוקץ

 ר"הה' ר"חה'ר ה(4%1חות: ינ'ץr'a15-שנ"ן[11
שהעיותישהעךותיי99
הגדילהנריליזא9

הפרשיות-הפרשיה  ר"חובי ריחוביהש2ן
כז

דח~

יתקלל רת~לותהתחלותר9:הערה
דהחדשבהחרשז'"
אוניתאאוניחאגוו(נשנוא
ונשנהונשתנהה":הערה
 בפסקא ~'ל אח"זחסר לאבפסיקתאיר8*

 תונו"לאחונו
 על מוסב רועה,היה ובהמה ,ובפסקא אחיוחמר .פופסיןבערךע

 בראש. שהביאהילמדנו
 בילסרנו בערהבריוניוכן
זהב. ודי "ובפסקא עמלקויבא

 חשבערך חלבערךב8*
חסראחיז"דלבסוףפסקא רסוכה פ"קסוףכא

 דסוכה'קמא
 להלערך חלעלךא1ו1[נמבוא
אלוהיה היהאלוג"תערה
בפסקאןבפרשהיבxvטגונו
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 דוזקוניםלוח

S~y נדפם ןשוה צר ןמקום

-------- "-במטא
 חוהעץ השי;ערןכגן

זלדשטןXVIבתש י ליףתתן ה' ליףתוןען"בתוה
 רג סי' לבאות 1 ס" ח'באותלגן סי'ו" ,ח'חסר באותועייןלאןXVIIא
 רבחיופסיקתא רכהיוכפכיק'ינן"בדקרה

xvIIIהואהיאאן כאלוכאליין
 גץעותכמה קרבנותכמהלבן לפנעווכ"ה לפנעוופהזןXIXבמבוא

הסמנה'םוספיןע,םקנף'מהסמצה'מוסיפקןנ)כלמכה(
 קצ'ט,טןו

 ת"בלה, ת"בלהוגןxxא
מרוטנבערג .מרוטנבערגיטן השמיניביום השמיגיביוםיאן היצורתסימנימימיניהפטורוז

 ב'רבמדרש פירבמררשטן"בהערה
xxIבמבוא  ניעהר.ם נו.עהר'סזן
 יתץ "בראשמפרשתמפרשתמאן אהו אהיטן"4

בפסיקתאבפסיקתתמז אר'קדר"קטן%%11:
 ן

מארחותמאורהותיזן
 אומותמע' אימותומ"עכהן"ן

בטירש כמררתןיזןxxivבהערה
4

מדרש מדרסןכבן והתחלתוהחתלתבון
 אפריםמני אפריםאנידןxxITJIחשימהב'

 חנכת שיר מזמור ב'פמקא ו,ותשלםפסקא"ןע
 כל ותשלם ו' פסקאגם

המלאכה
עפ"יעפי'יטןKXX-במבוא הטורהטוב )פלמטה( חן -ןזן ן.'ר'ןעב XXXI ןם מ"ממיםלט ןXXXIIIן
עפ"יעפי'סבן",, ן

~XXIV
דיהדה יח ח( )אות ן

והשמיםלהשסימ כדן",,
xxxvס"תבה' ס"תב"ה נאן 

XXXVIIנדרשנדדש יאן  פ"א" השני .העיוןחסר משיחוישועות )מלמטה( זן":
XXXITIIIהה'רהה'ר )טלמטה( אן

הנחכה המגהה , )מלמטה( ון מובאהאנה מובאהאינה א י( )אותןXLע
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רז ההקוניםלוח

צ"ל נדפס ן שרהןצדמקום
1ן

------------  בפסיקתארז'ל כפסיקתארז'ל )מקטטה( " ן 1XLבמביא
ע"5ע5 ' 'םן"" עשהביאשתביאיבןXL11ן

בספרובספריאן 111%נ1  אמרלא אסראללון להמאישויקחו להםויקהוזן
ברבהברכה )מלמטה( גןע

:XLIVא:האלהים לאלהיםאטרי )כקסטה(ןיב
 "פןא

אקספארראקפפארר
XLVמתחלתמחתלתבן

 ה ב'יבסר! ב"י ה'1מרזםןא
לעכסםלעזרם )לצטטה( דן8

XLY1 שישושיעשו4ךן
ועושהועושת5ד1
ערערמאו
Xb~llמסכןמסלז ן

ץ%:5םך!עיאםן '::
מיצה"רמיצהםין*8 בר"הבריחיאןן

 )ס5מבוה( נןא:
מק

 *חן1וו*[(כן
' 

מן
 מיוסר

פן
 סיומך

 נ"נNPDD ע"גNPDD:גןן

 ו:מ812צשמר נ ן[ן
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