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מה הנצא ה מ ו ר תירש
 פרגמטין שני )ג( שבעולם )ב(בנוהנ תורתי הוא לקח ג(, י )מט4 וגו' לכם מזתי מוב לקהכי

 אמר , זה עם זה עמדו , אולוסירקא לוקח וזה , מטוכסין לוקח זה )ד( , במדינהשהיו
 ולקח ממכמין נתן זה , זה עם זה החליפו , הן אטל , להחליף ארטב מבקש לחבירואהד
 זה , כן אינה תורה אבל , אחד דבר זה וביד , אהד דבר זה ביד נמצא , אולומירקאלו

 יחבירו אהד אמר , זה עם זה שניהם עמדו נזיין סדר שונה וזה , זרעים סדרשונה
 , ים שנ זה וביד , שנים זה ביד נמצא , נזיקימ סדר לך אשנה ואני , זרעים סדר ליהשנה
 לדרך ויוצא סחורה שלקח מי ד"א )ה( : וגו' מוב לקח כי הוי , מזה גדול מקחיש

 מתוך מורהי לימול הליממים יכולים שמא , כן אינה התורה אבל , הליסטין מןמתיירא
 והיה , פרנמטוטין גה שהיו בספינה מעשה רבותינו אמרו )ו( : מוב לקח כי הוי ,לבו
 לא למה לו אמרו , היא מוצנעת להם אמר , שלך פרנממיא מה לו אמרו , אחד חברשם

 על לחזור התחילו , לכס אותה אראה למדינה כשאכנס להם אמר , אותה לנוונראה
 כל ונמלו עליהם המוכמין עמדו אלא עשו לא ך עליו שוחקין התחילו , מצאו ולאהמפינה

 הכנסת לבית נכנס חבר אווע , ללבוש ולא לאכול לא להן היה ולא , בידן שהיהמה
 עמו שהיו אותן אותו, ולפרנס אותו לכבד תשחילו להן, ודורש וישב התחיל)ו(

 שארטן בשביל ממך בבקשה לו אמרו , ממנו ומביכין עליו באין התחילובספינה
 : טוב לקח כי הוי , היתה שבלבו התורה להנצל לו גרם מי , זכות עלינו למד אותנומכיר
 פעמים , לדרך ויוצא מתורה ולוקח , אדם מבני לווה שהוא אדם , מוב לקח כי ר7אות(
 ומכאן , אחד פרק מכאן אדם לומד אלא )מ( , כן אינה התורה אבל , טפסדתשהיא

 : מוב לקה כי הוי , בהן מתפרנס הוא , אחדפרק
 קחו אותם ונמלתם שלי התורה היתה הקב"ה, להן אמר י( , תרומה[ לי ]דימדץן]ב[

 רבותינו שנו )יב( כך לקיש ריש אמר )יא( , תרומה לי ויקחו . עמהאותי
 את והתורם והקמן והשומה ההרש , תרומה תרומתן אין תרמו ואם יתרומו לאחמשה
 וכולן )יג( . תרומה תרומתו אין ברשותו[ ]אשלו ישראל של את שתרם ונכרי שלושאינו
 יצא , לבו ידבנו אשר , שומע שאינו חרש יצא , ישראל בני אל דבר , הזה הפסוקמן

 שאינו את והתורם , איש שאינו קמן יצא , איש כל מאת , בלבו מתנדב שאינושוטה

 ותקוניםהערות
 נספר וכן 3' 6וח סגדפס 3חגחומ6 גסגס וכן , סטון וחסר סוכ )קח 7"6 המתחי) נהמרכתמ"ס
 6מר מחה') י3:דסס וסוסיה ונס' רח"ס וכ"י רומ' נכ"' גס כ"ס , סנעו)ס 3:וסנ )ב( : ע"3 ע, דףוסוסיר
 : נ)"י סוחריס סי' פרנמטוט'ן ונגדסס , ורחפו רומ' ככ"י וע"ס , פרנמטין טמ )ג( : סרנמט1עין סג'רסכ")
 ורק מס מסג' ויצוע ומס תר ונ')קוס רח"ס וכ"י רומי נמי וכ"א , 16)וסירק6 )וקח ונס מעכסין )וקת וס)ד(
 זס עומדין פרגמטועין סנ' גגןפס 36) , נ' 6עוסירק6 עד 6' 16)וסירק6 מן סלמס סורס גסמע מסג'ניקוע
 וסגוסח6 , נסעות סידוקין ס3ינ fi;n'nlllh כמקוס וטוסיר ונססי , r'5e)D גידו ולחי מטכסי נידו 6חד ,סעס

 יפי IP'1P וס" גונו 6)ו ס" holosericum, וסרוגות עשאוק~ססג4 סיוגית סמ)ס וסיג 416סיריק6סגכוגס
 ס)פ)ין 3גדסס ססונ6 ונוס , מס' וממיז14ן metaesa מטכסך ופי , ז"דט( )גבן מסי כו4ור")
 161)י סחר )ס 6'ן סי6 פ)פ)'ן כמו ג"כ 1סור6תס פרס)ין ק6גסס6גסיג6 כנסוס גס 6קסס6לד ס) טנ'31כ"'
 עד זס ס)סג, נמ6מר עוג )קח ס סוי ססיוס מן שמס ננדסס , סחורם ט)קח מ' י"6 )ה( : סורפירן5")
 רנותעו קמרו )ו( : וסוסיר וגס' 3')קוס גמ65 וכן , סמי ע'ש )הנימס וים , סוס גמ6מר 3% ))ך כיסו'

 )פגית: ססו6 ממס 6חר ונסנגון 7נריס כסרחנת סו6 וכנדסס , ניקרס זס ~h'X ואסיר ונס' כו',מערס
 טמ6מר נגדסס וע"ן , )ק ויורם נרניס יטנ סתחע לת"ס וכ"' רומי נכף . 3סן ודורס )יסכ מתחי))זן

 6חד מלמר ג'( )גלית זס )פני גמ65 כגרפס , 6דס מני' )וס ססו6 6דס סוכ )קח גי 677 )ח( : )טון3סרחנח
 : גו' )וס ססו6 6יס סנעו)ס כגוסנ נכ"' )סויגו "הא6 כמו מתחי) בח"כ , 6תכס 6סנתי וט"מהמהחי)
 כי סוי ססיוס ו6חר , 6חת מסכית וגולפן 6חת מסכת מכם נוסף בגיסם , 6ח7 פרק מכלן 6דס )ומד 6)6)ט(
 פסמיס סדו מעומד סעמט מטחכר וסול פרנמע'6 טע1טס )מ' עונ, )קח ג' "ד"6 נגדפס גמ65 , עונ)קח
 גב" וס גסמט . כ' וספסר , טונ" )קח כ' סוי , סנ6 ויעורס סוס נעלס )ו עומדת סברס 6נ) , עווור6יגו

 ובכ"י רח"ס ככ"' כ"ס , תלומס )' ויקחו )י( : סס תרומם 41)קוע רח"ס וכת רומ' נצי )'ת6 וק ,סופגינו
 ריס 6מר )יא( : חריגות )' ויקחו סג6:ור וכגרפס , תרומס )י רקחו סס"ד וני)קוע תרומת, )י ויקחו סוירו:ז'
 תרומות , רנותינו סגו )יב( ))וט: כן ממעון ר' 6מר , ונרוסס רח"ס וכ"י רומי נכש 6ו)ס , נעק1ס כ"כ ,)קים
 ר' 610 סמינר נע)  וסם , ס"6 פ"6 סס תרומות נירוס3נל גס;ס וכן , סוס לפשק גץ iSW1 )יג( : מ"6ס67

טשטשי
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 תטשטש ה מ ד ךתםההש90

 שנאמר , ברשותו אפי* ישראל של שתים ונכף , משלהן אהד, בל מאת שנאמר ,שלו
 : מישראל שאינו נכרי יצא , ישראל בני אלדבר

 אלא , כאן כתיב צון תיומה ויקדו ישיאל. גני ש דבר ד,8]ל
 ויקהו,
 תרומה, לי

 לי כי לצמיתות תמכר לא והארץ , ונעוהע בשהץ *, בו שנאמר דברכל
 בעוה"ז יו(, ח )נשכר ישראל בבה בכור כל לי ]כי לד( ובעוה"ב, בעוה"ז כנ(, כס %'קי6כלארץ[
 ובעוה"ב: הזה בעולם שמרוטה ואף ובעהה"בן בעוה"ז ע(, 5ס )מס הלוים לי והיוובעוה"ב,

 יש הזו התרוטה , ברכה בה יש , לי בה שנאמר נדבה כל )פו( . תרומה לי ויקהוד"א
 , מנין בקרים, לשני ישראל הביאו המשכן מלאכת כל ר"יוחנן אמר )מו( ברכה,בה

 בתרופת ברכה שניתנה , נ( 13 )משת בבקר בבקר )יז( נדבה עוד אליו הביאו והםשנאמר
 מפריח איני הקב"ה להן אמר . תרומה[ לי ויקחו ]ד"א )יח( : תרומה לי ויקחו ,הכהיכן
 באמונוצ וצריק בו נמשו ישרה לא עופלה הנה כתיב מה , עליכם אלא אחרת אומהעל
 ולא העולם, בל על אותו הקב"ה הטליך כיצי נבוכינצר, זה עופלה, )ים(הנה י(, נ )מכ9קיחיה
 אני ואומר )כ( , ומתבייש בעצמו מבים והיה , בו נפשו ישרה לא , בחלקו שמחהיה
 נם את דן הקנדה הנא לעולם , ידהה באמונתו וצדיק , ג4 נפשו ישרה לא ואומר ,%ך
 בל )כא( הקב"ה להן אמר , יחיה אמותם עם וצדיק אומנותו בני עם ואחד אחד כלאדם
 לי מפרישים אתם ואין ממצרים אתכם גאלני ואני , אומדתו מן ]ווה[ )היה( ואחדאחד

 : וגו' תרומה לי ויקחותרומה
 אלם ועורות , ונו' וארגמן ותכלת , וגו' מאתם תקחו אשר התרומה ונחצן )כב(נד[

 תהי לא סימון בר' יהודה ר' אמר 1( ס ד נ כס )משת ונו' למאור 1DW ,וא'
 ותקוניםהערות

 התמס מי3מיס סזס סמ6מר ס3'6 0מס נערך סערוך תן , )קים גן ממעין ר' 5ע *)י , נחק נר0מ361
 כי )יר( : רסנת וערס מירוס3מי גס ס')מיגו( 1פ6 עשת מס' סגיסס תגוומ6 כי , מסגדכם ממקמר00י6
 ממלכת 5י תליץ 61תס יכתינ לסרך) עוד נוסף ונגיסת . רחים וכת לומי כ* עגם מוססתי , 3טר כ33י

 נמ'י סרג ויקר נסורת ועחן %0" 31וצ3ס OfO כש3סכמגש
 וסוסיר ועיין , 3י 6סס0 ס' כסערתך מסלי סע,

 % עחמ ר' 6מר )סוז( : )י נס סימר זנר % ל ל%ת נגייס , 3י 3רי פ%מר יזנס % (oe : ע"6ע"
 , י6 מושר סיט מזרם , י' 16ת h"D כמ"ר סמ"6 סמ"ר עיין , נתריס נסכי 'סר36 סני* סמרכןשתכת

 מף1 נגדים , ננסך ננלך לי( : תתגא רמו תסורס ייקע , 'א ס" פגרייתגלמי
 כנלי

 כליש וסגי , ננלך
 סש6 כש סוספת' , תרומס ל וקחו זא )יח( : נמנ!ת'סס נרכס טע%חס , ייסק מנה % 6תסל16
 רח'" ול" הפגהק

 ממסז' 6חד תורס 'פס כטין ססתורס מ' כת"נ ל* )' פקקי : נ1% גוש חש ונב" ,
 חסיו חרחהס 3י ק0ו )כס סימרתי נסני) % מתנ"ס 6מר תר!מס 3י פיקחו , ז"6 קצי סוססס גמ65ונגדסס
 ס"ט יודע 'ס6 מאס( 6חד 3ו טחן 6יגו ס6ס נעשת 6חריס ונדסוס'ס , יגסע6געיג6 גישם )כ'"ehnn 6חי 13 נותן 6'ט 16כ)ס ססו6 סו6 כסן )6 ווז6מרו נתממס מג)נ)ין( געשת קוגעע6גס'ג6 )נישםמנ3נ)'ן
 מ רקוד סס מתחי) Y'nfil חרהןתין 6ת מקחו וכתיב מרומס )י ויקחו כתיב סכן , 1 %6 ססנפ 6ותוטז)

 רמו הנקלק כיגיע מו63 , גטכי%ר זס , שסוס מגס )ים( : 3סגיט ססו6 כמו ט' סקנסס 6מרחרומס
 %ך כני קסן מסיס "3מס סייס גגדסס , נו נפטו ערס )6 וקומר מי 6גי 161מר )נ( סתגחטons :6תנף"נ
 טטלי9ן דורס גנוכז%ר סמו נקרך 3כך טסייס !וס , נכי ידן ס5") 3מק יפ . גטכדג5ר" משגקל6
  9ר* נפסקתם נס  סתר05 כמו , סיס גגם גטכיג5ל כ' וידוע . סה"נ טף 1'"ר כמדלם ועיין , ג5ר כדגט
 כתנת' נ"נ נסערס om קומס, קיר 6'ט vavvoC פטמים ורומי %"' !סי' דננ3, גגס6לותו
 )ףן, נע' הכלטס , סט גגס נ% מנך גטכיג5ר קותו גגס6 : וו") כתב 6( ממיוחס )כם' מע"ז סוף נ"רנלפ"'
bD'~מס ע) ידעתי 6% , סח!ר סמור פסכ6 מתרנמיגן סנ'3 עסת , רמננ וזרת 6רט ולת סוסכ6 , מקועע 
 ו"3 כי , סס נמיכם ים סגיכר ממרון כ' 61מרתי , מוס וכר כ) 6'ן סס נמדרג ט , 066 רט"' דברימ6י

 % כתוב סיס רפ"י הסגי 61"כ , 6חר נמק!ס חPO 6%(It כ3 !סגווגס , עמג6 % )ס סתרין רננן ,סמךרס
 ס6חד סס פמ"ו 33"ר : !ו") ר,מדרס דנרי סנ'6 נ' קרט ערך נערוך גס כי ר6'ת' 5ו3ס , %ס מרכנןסזרפ

Pn'D(סס ונעמס ננסר רח'" ממסרס סמ"רר וטע , ס!סכ6 יף'ע קרעע גגס6 ע : )סיס אחז 6חז כ3 )כא 
 גגי סיס !6חז 6חי כ3 .כעע!ת לח"ס נכ"' 6נ) , לא' נכי וכ"מ , tntah מן חיס !תלות' הומטה!מן

 מן ורע , *מטתו מן ח' מכס ולחו 6מי % 51ע D ot:tnh? מכס ולמד 6מד % כעשת נגזרת !נס ,למהגתו
 ב"כ סלטיי רש יחופ36 נינוע !כן , ר4תגחומ6 3סס סס"נ למז נעקוד . מונף סתמסס, . ווסת )כב( ע3ו:*מטת
ons6כלסרו, שנ6 !כן , סחגחומ S~pmt 631 מסתנחומ6 ס)שן כ3 סנ'6 סס ארייק , הגיס מזלם כסס סס 
 6תס 6'ן סקנ'ש 103 6מר סתחמט !י6ת ס!ספז 0ס גמ65 וס אג' רק , ס' .לשת טויסס מונף !כן , נחסומכיל!

מנ'6יס
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מי הנחוט ה מ ו ר תכדוש  לכם שהפרשתי )כד( דברים י"ג כנגד )כג( , דברם י"ג על5 פם*מ שאתםפברקם
 ואעידך משי ואכסה בשש ואחבשך תחש ואנעלך , רקמה ואלבישך , הן ואלו ,במצרים
 , אומך עי ועגילים אפך על מם ואץ , תוש ש ורביד ידיך על  צמירים  ואתנהעדי

 האכלתיך ודבש ושמן סולת לך נתתי אשר ולחמי , '3( י6 י ע' ('Shpln בראשך תפארתעפרת
 לעתיד )כה( , נמצרים לנם שהפרשתי דברים י"ל כמד * שהפרשתים י"ל הוי , יט( סס)מס
 ציון הר טמן ובראה'ש"י[ שנאמר מה דבריםהללו, י"נ כנגד לכם נוטל אםלבא

 : ו( ס ד )'סט.ס וגו' יומם לצל תהיה ושכה )כו( ,וגו'
 אומר יהודה ר' , נחמיה ור' יהודה ר' )כז( . תחשים[ ועורות ]ונו' התרומה וזאת ר"א]ה[

 וא' )כח( , ממנה יריעות אותה ועשו אותה ונמלו במדבר הטעה גדולהחיה
 : נגנזה בשעה בו שנביאת ובשעה , היה נמים מעשה אמרנחמיה

 שכתיב , בבל טלכות כעד זהב )בם( ונחושת[. וכסף זהב ]ונו' התרומה וזאת רץ4]ו[
 מלכהה זו וכסף , )מ( נ (Sh'~S דהבא[ די ]ראשה דיהבא( )רישא )ל( הוא אנתבו

 שהיתה , יון מלכות ,1 ונחושת , ט( ג "סתר כסף ככר אלפים ועשרת בו שכתיב ,מדי
 אדמומ הראשון ויצא שנתימר , אדומ מלכווה זו מאדמים אלימ עורות , מכולםפחותה
 , עליכם מתגאות האלו מלכיות ארבע רואים שאתם אע"פ הקב"ה אמר , כרי( סס)3ו6סי0
 , 1( ס0 )טשי למאור שמן אחריו כתיב מה , השיעבוד מתוך ישועה לכם מצמיח שאניחייכם
 , 'ו( ק)3 )תכויס למשיחי[ נר ]ערכתי לדוד קרן אצמית שם שנא' המשיח, מלך זה מאור,מהו

 דניאל אנה רוחי אתכרית שנאבר , ומתיירא אלו מלדיות ]ארבע[ רואה היהודניאל
 בא ודניאל , החלום את נבוכדנצר שראה כיון אלא , רואה דניאל היה ומה , ע,( ז)דמ6)
 ארע אחרי .מלכו תקום ובחוך )לג( , בבל מלכות זו )לב( , )כ( סס )ש כס4 דיודרעוהי הרואי )0(, 3 סיג") דהבא[ די ]ראשה דידהבא( )רישא הוא אנת לו אמר )לא( , *ופתר
 וטלכו מדי, מלכוון ,ו )לד( , )נ( סס )ס0 נחש )וירכתוהי(]וירכ%ןה[די מעוהי )ק(, ש )ססמינך

 ותקוניםהערות
 רק רמוניס סריס שחיך כספק כ' 6ות ס"ד גווית 0מ6מר נוגס וק , כו' סיס מניית 6)6 מסקסמגוייס
 חגיגי ר' כעק,ס סס לתקן ים עוטתי , 6חרנסגגון

 6מר חז וסמ)וח , pntp גר' 'סויה ר' 5"3 סימון ור'
 ספריתי גגדפס , נמ3ריס לכס סססרסתי )כר( : סס נתגחומ6 'ומף כען ע"ן , יכריס י"נ כגני )כנ( :מיופרות
 , )נ6 לפתיו )כה( : פ"נ עא יף וסזסיר נס' טכ5 וכן , סיקוס נ5ז 6מד מניס מניס וכן , כמגריס3כס

 טיכס מעכס וצי 3י סורטיס 6תס : ס"ס גניסס , וט' יומס 3% הסיס וסוכם )כו( : ס% ו3טו3סונגדסס
 ר' )כו( : 1( ינ )לסריס טוי Sm כי 3יי וסירס ט' 6( ס )יסעיד )יייזי ג6 וסירס נהריה וכת"נ , ע3יכגומ3'ס
 גדו)ס הסורס חיס סיגור 'סויס מר' נמלמל נגיפם , גמדכל 0יתס נדפס חים צמר 'סורס ר' ג0מיס ור''סויט
 ע"3 כ"ח טסת גמרו ס"ס סוספס וזו . נווג'ס" סרס ונטורם נחמס 03 סיס 6חת ייךן גופף , נמינרסיתס
 נגמ' סמי63 כמו רנסנס גוומס 'ס ונמרס 5"3 , טויס טכס ונעורס סמנים מס רק , נשחו )1 סיתס 6חתוקרן
 טסירסן כמו  3גמנין  ניוסין ססמ0 וס" , פרנס  נזויין טסם סס סימרו נמס  וס )ו נ6 ו6ו3י . ע"6 כ"חסס
  ג'רום3מי מץ55 יסורס ר' 3טס נמנ0ימ6 סס ספני מס וסנט . נמספר 16  ריו גיניס ססס מסורקתו וחסנ ,סס
 ומוכין , נ3קס'גון 6מר גחמיס ור' , גקל6 לנעו )סס סן'גון 6מר 'ודס ור' , רננן נסס ע"ד( 7 )דף פ"כסגת
 סירוס)ווי ולנרי , 6הר נסננון סו6 וטס , ע"6 4ח סגת נננ)' נס ושין , כסיס מס סי ס"6 נקס"רגס

 סרג )ילידי סס3ס נערוך ודעה עטם גטונ מנו6ריסוסכנני
 סנדקי

 רנתי ונסס'קת6 , גר"1 ק6שס ח"י מוכר"ר
 כמו טס מונק גחמיס ר' ונסס מטגון( טס ונטעות כירוס3מי )כמו סייגון יסויס ר' כסס מונק 6גכ'ססק6

 סו6 וכן , גגגוס נסעם נו סגנר6ת ונסעס 0י0 גס'ס מעמס 6מר גהמיס ור' )נח( : 'סויר ר' נססנה:חומ6
 כסס h~3h ר' יוסי רני נ' )עזר ר' דמר כ"י ותי'6 סס ונירוס3ש , סס"ד רמז כלקוס ומונק סכתנתוספתם
 , גנגזס ממסכן מ63כת נס סעטס כיון , כמ7נר )ממס כקנזס כר6 מסורס חים כמין מקיר ר' גססרסס")
 סתרומס והת ד"6 (aa) : וגגגוס גנר6ס סעס טסי מצר ר' נסס ג"כ סמונך סס רנתי 3ססיקת6 ועיין ,כו'
 רופי נכ"י , דשנ6 ר'ס6 )ל( : נ"נ ע"ז דף וסזסיר ונמסר ז' 16ת כשפס ג"כ מוגך , 3כ) מוזכות כנגדזסכ
 סטמיס רח"ס ונכ"' , סב וסג יי ריסיס כטסות וסזסיר ונע , דסנ6 די ר6סס כתיג וגקר6 , דדסנ6ריסך

 סו6 6גה )ו 6מר )לא( : מיי מסכות כגגי וסג גטעוה סנ" וטס , מדי יסכות עד ננ) נסכות מןממעתיק
 5' כחג'% וס" , טנ דסנ יי ר6סס 33נו, 0ו6 ס5") )הקן ים ו)ןעתי , ורחפו רומי ככ"י וב"ס דייסנ6,ריסך
 נספוק סו6 יסנף די ריסס סו6 6גת ככחוכ 6נ3 , כסף די וזרעוס' חדוסי דקרך סיפך סכ'6 וס החר ,)"כ
 תקום ונחרך )לג( : מי' מ)כ.מ זו סגת וסוסיר ונס' ונ;ךסס רח"ס וכ"י רומ' נכ"י , 3נ) מ%ומ זו )לב( :3"ח
 : יון מ3כו0 יו ונגדסס רמ"ח וכ"י יומי גג" , מד' מלכוח זו )לר( . יוסף 3טן ועיין , דג'36 )1 6מר (ס ,מקט

ירק
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 - הנחוטא ה מ ן ךוזמדרש92

 פרזל די שקפצי , )ט( 3 )יגש ארעא בכל תשלם די נחשא[ ]די )דנההטא( אחריתליתאי
 )ורגלוהי( , כפרזלא תקפה[ ]תהוא תקפא( )תהוי רביעאה ומלכו , יון מלכווו זו , )נ( סס)מס

 , אדום זו , מ3( י סס )ש חסף )די( ימנוזן נפיזי[ פרקם )די מנהן]רגליא[
 למה.

 נמשלה
 של במטבע להשתמש עתידה ההש הזו הרשעה המלכות רבתזיט אמרו , ובחרסבברזל
 הזו הרשעה המלכות כך קשה הברזל מה אלא , ובחרם בברזל נמשלה למה ד"א :חרם
 יוצרתם נבל בשבר ושברה שנאמר , כחרס לשברה הקבות שעתיד למה ובחרס ,קשה
 ונוי אבן התנזרת די עד הומן הזה שנאמר , המשיח מלך וראה )4( , יד( ) )'וסיסוגו'
 לכל , )סס( רגליתי על לצלמא ומחת , הטשיח מלך זו לקיש ריש אמר , )ד( 3רוג'ר)

 , יעקב בזכות , באבן המשיח מלך נמשל מה ובזכות ~ו( בפלט, נתונות שהןהםלכיות
 שהוא מס(, סס זוג") אבן אתגזרת ממורא די , כו( מע )כיחסית ישראל אבן רועה משםשנאמר
 ישראל שעה גנאותה , ד( '6 )יכעיס פיו בשבם ארץ והכה שנאמר , כולו העולם אתמכלה

 : כו( כמ (i~pwt לבמח עליה וישבו שנאמר , ובמח בנושקםיושבין
 נ(, 6 )מהכי ה' אמר אתכם אהבתי זש"ה )לז( . ז( גו )סטת וגו' עזים ייית רעשיהמ[

 את מוכיח שהיה בשעה אינזתי , ]אמרו[ מלאכי , אמרו מי הזההפסוק
 )סס(, קבענוך במה אותו השיבו , ח( נ )סס אלהים אדם היקבע , מלאכי להן אמר ,-ישראל
 אדם היקבע להן אמר , אותו משיבין והן מוכיחן היה מלאכי של דורו רבותינואמרו
 האת לו יאמר חישרו עם להשיח בא ערבי , הוא ערבי לשון לוי ר' אמר )לח( ,אלהים
 והתרומה)סס( המעשר קבענוך במה ואמרתם ואמר אלהים, אדם קובעינו,היקבע האתגוזלינו
 ואוזם , נ( 6 )סס ליעקב עשו אח הלא להן ואמר חזר , כראוי אותו מוציאיןשאין
 מי קטן ואהד בכור אהד בנים לו שיש מי שבעולם בנורא , )סס( אהבתנו במהאומרים
 , כס( כרי )גו6סית אדמוני הראשון ויצא שנאמר , תחילה יצא עשו , הבכור הרבהנוטל
 העולם , חלקים שני נמל יעקב אלא , כה עשיתי ולא , חלקים שני לימול ראוי היההוא
 שנינו נהלך )לם( ; 'נ( )נ )3י6ס'ת וגו' ונוכה נסעה ליעקב אמר עשו כך , הבא והעולםהזה

 עד וגו' עבדו לפני אדוני נא יעבור שנאמר , ועבור עולמך טול יעקב לו אמר ,בעולם
 הלך אם המקרא כל על חזרתי יעקב ר, זומר ~( . יד( סס גסס שעירה אדוני אל אבואאשר
 שנאמר , לבא לע,תיד הולך הוא ואימתי ומא( , מצאתי ולא , הלך לא אם שעירהיעקב
 עשו עם שותף יעקב , יעקב את ואוהב לפיכך , כ6( 6 )עונדה ונו' ציון בהר מושיעיםועלו
 : '0 ס )מסיי אתך לזרים ואין לבדךל ידי שלמה אמר , הבא לעולם יעקב עם שותף אינו[ עשו ]אבל )אני( )מב( , הזהבעולם

- ותקוניםהערות
 כיס בל )מסגס3ס 6חר יבר ט7ימ" *)ס מיס, 1י' נל'רמי 'ים ימס", מנר "6ט)*0
 : ונו' טוית חוס 16מר דג") סק , סמס'ח מנך 6ת רקס סיס וטוף , מרס נכסי )ססתגוס עתי7סססי6
 מיטרק) סתורט מכות נוסף וסוייר ונספר נגדסס . '3pD נוכוח כקנן ממסיח מ)ך גמס3 מס ונ,כות)לו(
 נכפי וגס , יעקב נוטת 6חר 7נר סס כניך וס ו6חר , 6)ס'ס 563נע כתוניס 6נן )ומות סג6מר , 3ר,ינעים
 חקס"ז רמו מ63כי ניקשט מו% , 6תכס 6סנתי וס"ס )לו( : 6כן )וחנם דכחינ סחורס "נזכוח נג17 נוסףרומי
 גתגחומ6 גוסף ח' 6ות )וכ) , ס' 6ות סגדסס 3תגח.גו6 מו63 וכן , מ63כי ס) דורו רנותינו סרו סמ6מרמן

 ס6ת * וסגור , כו' סו6 ערנ' )רון )ר ר' 6מר )4( : 64 ע"ח דף וסזסיל כס' מונך וק ,סגדפס(
 סרי נמוגו 6חס נמעוח ודיסקוס , קונעיט ס6ח ט קומר נוז)יגו ס6פ )ומר סרגם ר") , טנעיגו .ס6תגח"ט
 כ"1 ר"ט ננ3' ננמר6 ומוט . מ' געיית ת 6ותיות מן ס וגרניט , טמני נמקוס גוו)מ 3") , קוכעגי6תס
 גי ס6ע 6ת6 פס קומר מס 'יע סוס )6 ס)נ'6 גלען 6"3 )קמיס ננר6 6ת6 6חר6 )ססוDlp'h 6 13'ע"6

 עע יעקנ s~e , נעלס הגיגו גססך )לם( : ע"כ שסיס 6דס טקנע 7כתינ י .6מר נפן )ים קמרומ7רס6
 נעורתך עמך סוחף סגס6 6ת מנקה 6") , ענ17 נוצי 76ונ' נ6 יענר יקי 6ות מע"ח נ"ר ע"ן , ועטרעוגמך
 מונף וכן ,כו'

 נת67"
 וכ"' עמ' נכ'" וכ'/ס , 'עקנ ר' 6מר )מ( : כ' 6ות h"D רבתי ושנפיס , פי"ס

 סג" n~DD סס 1נ3"ר . גרנ' ג") , 6יי' נר יעקנ ר' 6מי 1ס;סיר וגנו , נלנ' 'עקנ ר' 6מר ונג7סס ,רמ"ס
 סמוק) ל' 6מר בגי' סס ס"6 7כ"ר ונגו7רס , סניור גסס קלע rm ושגח נ')זס טנ6 וכ! , קנסו ר'6מר
 יעקד סמר מלגו 63 סוגף ר' 6מר נ"נ( מ' )דף ס"6 ג"כ ע"ז ונירוס)מ' , 6חר נסנגון סוס וטס , נחמן3ר
 : עסו סר 6ת 3סשע ג'ון נריר מוס'עיס חשק 6") 3נהמ )עתיד 7רמ כריס 'ודן ר' 6מר , )סער6כיגו
 , 'עקנ עם שתף 6מ )כב( : סנ6 )עו)ס סול ס" 61ימתי 3מסס , )% )עתיד סוגך ט6 וקימתי)מא(

תשתי
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מז ה מ ו רת
 בן יהושע ר' אמר )סו( , אצליכם לשכון ואבוא עזים יריעות לי עשו לכם ואמרתי ,כולך שהוגחתי אתכם חיבבתי מה וראו , מכולם למעלה והכסא , החיות מסלפי לשערצריך ואין )מה( , לשביעי ומששי לששי ומחמישי לחמישי ומרביעי לרביעי ומשלישילשליווי ומוצני לשני ראשון מרקיע וכן שנה, מאות ה' מהלך הרקיעועד הארץ מן )מס , אתכם חיבה מה ראו . נ( 6 )מפכי ה' אטי אתכם אהבתי )מג()ה[
 המשכן היה מה )מז( , יודעים העולם אומות היו אילולוי

 מובן
 . יוצא הדיבור היה המשכן הוקם שלא עד למה , וקטתריות אהליותאותו מיופין היו )מח( , להם

 אבל , וחי שומע היית אתה , כנ( ס )יכויס ויחי כמונו האש מתוך מדבר חייםאלהים קי שמע אשר בשר בל מי בי שנאמר , נתרזים והיו )מם( העולם אומות שלאהליהם לשוה ונכנס
 בית אפילו אלא , במשכן תאמר ולא . אהליהם בתוה ונתרנים שומעים היו העולםאומות
 מעמך לא אשר הנברי אל וגם , בתפלתו סידר ששלמה הוא מנין , להם יפה היההמקדש
 כשהיה ישראל אבל )נ( , מג( טס )מס וגו' השמים וזשמע איזה , מ6( " )ל6 וגו' הואישראל
 לבבו את תדע אשר דרכיו[ ]ככל )כדרכיו( לאיש ונהות )~א( , אומר מה להתפללבא
 למען , תובע שהוא מה כל לו תן עושין שאין ובין עושיז בין הנכרי אבל , )ע( סם מסוגו'

 ותקוניםהערות
 סמרס6 ונגיפם , סנ6 )עולס יעקנ עט כיתף 6'ט עסי 6נ) רח"ס ונכסי רומ' גכ"י ססו6 כמו נ0:'סתקנת'
 61ין )נדן )ד ימיו סלמס 6מר וכן 'ג( )ג )יגריס ~ם' יגחך נדד ס/ 6נרהו ע) יס6סי סנ6 )עולס6נ)
 נסס מס"ס רמו תרומם ניתקע מע6 , 6תכס חינם מס ר6ו 6הכס 6סנתי )סנ( : י,( ס )מסלי 6הך)וריס

 כסס , ע"ג( נ' )דף ס"6 נרכות ירוט)מי עיין , ס:ס מקות ס' מסלך סרקיט TDI ס6רז מן )2ד( :סח;חומ6
 מקות חמס מס)ך ושני , מגס מקות חמס מס)ך )רקיע רקיע כין כך , סוס מקות חמס מס)ך )רקיע סקרןסגין
 , סיס תזק מס)ך מסג' סר6סון P'pN מן , סגס ת"ק מס)ך לרקיע TP סקרן מן : וו") סניף הכיסס ,סוס
 וגחוכן ע"6 י"נ חניגס ~שין , סנרי 6)שס מנעה מס)ך כולס גמג16 , סוס ת"ק מס)ך ורקיע רקיע ג) ס3ועוביו
 מלטסי סניי רח"ס נכ4 , רוחיות מטיסי יסטר יריך וקין )טה( : וס ע) טסנ'16 מס מחיות ורגל י"ססס

 וע"ז לנס ת"ק משך סחיוח וט)ס' ונגזסס , )ספגו כמו סי6 ולרשע רוש ונכ"' , סחיות ר6ס' עיסחיות
 ונתגחוכו6 סס תחמס ונפקוס רומ' בכ"י ט61 וכן 6רינ"), )סו( : סחיות מסקסי )מעלם )פער 5ליך 6'ן ,סוס

 סמ6מר סותמת וגe , 6%(m יזי "וכו'" גמלת ופן למלמל סתח)ת רק נמגג מלקוט רק , וס,סיר ונכרסנזסס
 3ף גן ממעון ר' 6מר נסעות לח"ס ונכ"' , ס6ומר טס וכממיס , סתנתומ6 נסס תתמך רמו 61תחגןני)זס
 6ות סיג חוית  ומזלם , נ' 16ת ס"6 במ"ר , י"6 6ות ס"6 ט'"ר גסנס סוס וסמ6מר , פי 3ן יסוסע ר'5")
 וגן , פסס 'סין סמקדס ודית רותקכן סיס כמס סמ' לוגי 31כ'/" , '~Pcw רימקדס ג'ת סיס מס וקנזסיח"ס נב" , )סם עוג סכסכן סיס מס )טז( : גמדנר נת:חומ6 1כ1 , רי3"3 נסס סו6 סס ונס , כחסות נמסוקס'
 6ס3יות *תו מקשין סיו )מת( : פסם ימם 1DID 16ס3 וכוייר , ושסיר ונס' תרומס סגדסס נתגחומ6סו6

 6ל.)יוח סללתם סס%תי מבמרושת 1ננ3 , 11% טסף מש ונכ'" , רח"ס ונכ'" לוש נכס גומע ,ס ,וראפריות
 6ס3'ות ע"נ ת"ח יף זסוסיל ונסן 6ס3'ות, מפת שמע נמינר סנדסס נחגחומ6 וכן סס וגמ"ר ,ורחטריחן
 לסאות וסי' , ס'6 ממונסת כ' רומנס סוררם כשמק ירד 63 סס יסוזס שסי ונע) . נטעותונדקסי6ות
 )6גטרג )קריעגס טמגס וסירוסס אקיס"א oastra סמאם ס'6 ערנייקטער6 כאסון חי')ות ס" לספתוקסטריות,
 *ווט  וסוננין  ארוסין סיו מוער  ולוסל רימקיס ונית סמסכן מעגות of~nt ריעופם קומות סיו 06ומטוש
 ש"ט 6גי מסייס 36) , ס"3 סטרס סחויס ססק6 3סססיקח6 נוס מסטירותי מס וט"ן . ונמחנותהחיילת
 כמו  ושכתרס ר4מ6מליס ג"כ ססג'6 , גסעל6 עלך סס)ס כעלזך ג"' תפסוס ח"' מוסקטר סניו) ר4רנידד'

 וסע )מם( : הריסס כתגתומ6 ומצ'ט 1סו6 , תלומרי מ')מיט י,מ5מל י.ב'6 קסעל ערך ונעלוך ,"ס%ת'
 ערך נטיוך נס ומונק , סנוקט'סון מתוך גתרוק וסיו סנירס6 סס ס"6 ו3ו'"ר , תרז סרך ערוך עחן ,גתרויס
 'טר6) 6נ3 )נ( : גדמך מפסי) ייתליון )ך מסניקטיס,ן הלנומו סי מלכיס יונינו 3ך , סיכ)'סס וס" ,סנגןע
 ס6דס סי כ3 %נ 6ת )כדך 'ועת 6תס כי )גנו 6ח תרע 6סר ירכיו ככ) )6'ט וגתת , סוס כנית פוציךמתפש כססו* 'Sh1r *נ) , סס 6'ת6 וכך חספס ;מג6 מיפם , וט' 63ש ונתת , 6ומל מלי 3ר,הפ)) נ6כבסיס
 "חס גכסיס תנע 06 וכן , )ו תתן Sh )סניך מכעיסין טיסי יודע ו6תס נגיס תונע סו6 06 , )ע( מ)מ"6
 מג(. סס )סס וגו' ירקון )מען סוכרי *)יך יקר" *זר ככל וען'ח נכרי *כ) , 4  חתן 6) , נסן 3נעע סעת'ייזיע
 es1 , טסית חפנת כסטר ס' 6תס כי ,  נסוף 'ס'י מס פרזי נוסס ו*תס  וכבורך, סמך שכירין 'טרלל*גל
 מסמס 631 אעורס, יורד מער סיס 63  סייליסס וקרול,  *למיפיף לסם, יסס סיס כמורס כיחחימר
 ולצתיך , סב* ולצולם סוס בצומק מצריח סקכ"ס  סבוכותן ,זורחת

  סיכך  D'ht1 פדלמ *ונצת לקוי
 , כנ( ח )וכריס עמכס שסיס פמע:ו כי עמכם ג)כ? ס:6מר , 3סס )סדנק נחס ומס , 'סר6) עםמחיכק סקנ'"

 , רומי כגי" וכ"ל , כירכיו 53'ט ונתת )נא( : סי6 ממוחרת ססיספם סעד חס , וסזס'ר נספר מת6 ונס ,ע"כ
וכקר*
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 , העולם לאומות יפה דיה המקרש בית לחיכך %(, מ )פא הג' הארץ עמי כל]ידעון[
 על )מ( עומד העולם היה המקדש בית נבנה שלא עד נחמן בר שמואל ר' ]אמר)נב(
 , שישיבו ועמד העולם נתבסס המקדוש בקע משנבנה אבל , רנלים שני שלתרטמ
 אטר לפיכך , העולם[ לאומות יפה היה המשכן "hb , המקדש בית תאסר ולא)נד(

 השרת מלאכי ששמעו כיון , בני אש לשכק מהאוה שאני , משכן לי עשה למשההקב"ה
 הוא שבחך , לתחתונים רודד שיימם מניה אתה למה עולם של רבונו לפניו אחרוכן

 חייכם הקב"ה להם אמר , נ( מ )0ס)'ס דהומים על הודך תנה אשר , בשמיםשלהא
 , ג( ג )תנזק יבא מתימן אלוה , הנביא חבכךק אמר )גה( , שאמרתם כשם ששהשאני
 , זה על תמהים אתם ומה הקב"ה להם אמר , )מס( הארץ מלאה ותהלתו כךואחר
 ועשנת שנאמר , עזת יריעתו תחת ושוכן ויורד התחתונים את מחבב אני מהראו

 : עגיםיריעות
 וממנה במדבר היתה גדולה מהורה חיה אומר יהודה ר' . נחמיה ור' יהודה ר' )נו(]ם[

 נבראת היתה לשעה , היתה נסים מעשה אומר נחמיה ור' , יריעותעשו
 , ונף באמה שישים האחת היריעה אורך , וגו' יריעות ועשית שכתיב לך תדע ,ונגנזה
 , נסים מעשה שהיה נחמיה ר' כדברי למד אתה מכאן , שלשים של יריעות לך מביאמי
 , הקרשים היו 'מהיכן , נטים[ מעשה היה בקרשים אפילו אלא ביריעה תאמר %א)נז(

שליעלי
 אתם עתידים בני לבניו אמר , למצרים שירד בשעה אותם נסע אבינו

 עמדו אלא , משכן לי עשו נגאלים משאתם לכם לומר עתיד והקב"ה , מכאןל
 עשו מיד , בידכם מצויין והארזים , משכן לעשות לכם שיאמר בשעה , ארזיםונסעו
 ביד ירד התיכון הבריח רבותינו אמרו : ארזים ונפעו עמדו , אביהם להםכשאמר
 היו אלא עשה לא )ס( הקצה, אל הקצה מן כשבהט שהיה )נם( למצרים,יעקב
 א, אין , יotiw) 4 )3 וגו' היער עצי כל ירננו או אומר שדוד הוא , שייה אמרוהאחים
 ]לבטטה[ הקב"ה ונשאמר , משכן יעשה אימתי ואומר , להקריא שאומר שירהאלא

 שהתקין, הקרשים אטעם , למשכן הקרשים את ועשקם לו אמר מה ; המשכן אתשיעשה

 ותקוניםהערות
 , רמש כ"י טקס סוססתי , נחמן נר סמו6) ר' 6מר )נב( : רח"ל נכפי קטן וט% , ירחיו ככ3 כתיגונלקק
 ובספל נגזסס 610 וכן , סעו)ס 65ומות עד סש3ס )סטת מן המעתיק וססמיס נרזו מסף רומ' נכ"יוש

 מס"ס רמו חלימי, נשווע ט , קניו מסיס סחגחומ6 ט) גכק חסל סיס ס'3קע 3ע) )הג' !נס ,ור.וסיר
 עתי כ5 5ג( 1 זס"נ 55יין ונוותר )61ך ידשן[ ]5") 'וטו קמען סנויס 6חר סמגה!מ6 נסס סס טסנ'6נמלמל
 הסעות רח"ל נכ"י , חומוס ע) )ננ( : חסר טנ%6ע מס וכ5 , מסק 3י עלס )מפס סקכ"ס 6מר מתמיך ,סאן
 ש090קל סיסת סמא וי6 , גמחרף רומנס סיתם וטו67י , פנוי מקוס שמעתיק ר4גימ רעני ונכ'* ,כרטס
 ושסיר ונספר , סגךסס מלנחומם כמקמר וסוס , תרומס סי)מיט נסס תרנוס ערך נערוך 1מ%1 , כס6וע'
 3כ"* נס ט61 כן , סע51ס 65ומות יפס גוס סתסק 6סי)1 סמקדס ג'ת תקמר ו)6 )נר( : כרטס מ5תגסמע
 ים 3פג' טסף סניפם 6ו)ס , נ"נ נתערס stJS שין , זס % מסר וט)קע , רומי כ"י 7% טסף וכן ,רמ'ש
 56 וקמרת י טגכיs 6(y] ]5"3 )נד אמל סק3"ס סכן 4צ'1 נוסף נישנו ועמד כמלות לחרי , סיסמקמר
 סניה )' תנגס 6תס )6 אמר 6מי תתה , ס( 1 א"נ )סכת' ניע מ תנסיק סיס ס' 6מר גר4 717 6)ענ7'

 , מגוכת ס'ל מגמול ססק6 פ"3 ר3ת( ססייףD"D 6 )תלה !יט C11CD סס 401ן , י י( י, )7ס'א])סגת[
 סכן , סגיסס סתנמומ6 כ5סון סטחיק סו6 הס , ע"3( עם )7ף וסוסיר 3ס' וע"ן , 'וסף נען ogועיין
 מפיס כסס שתתסס נגיסת , ט' 0גני6 מנאק 6מל )נה( : סגניך %6ק 3מל4ס סגניך 5ני 6מרלטא"ס
 % גושן סתו שעיכס סו6 טורק 17י )ר,ס 6מר , קם טסף וס !ימר , 0*ן ע63ס ותסנף 61לנ ,מויו
 : פלש % 61ח"כ , 6רן ע5 סורו )נדו סמו גסננ כי ס' סס 6ת '0))1 'נ( גךח )מ%'ס טג6מרסקרן
 וטין , יריעות ע3 65 תחסים עולות SP ס'6 ו%ונתס , כ, 6ות )עע3ס טנ6 , גממיס ור' יסורס ר')ט(
 ntom1 1נס' וננויפס רמ'" ונדי רומי גלף נגון ס% וכן , כוספתי , 3יליט0 תפעל ו% )נז( : יוסף3ע7

 , one גמע לניט יטק3 )נח( : גסיס מעפס עז (o'D מטסת מן ססעתיק וספמיס , סס תרומייוניענוע
 sh סחיט גק מלמט עסיס )נט( תעליט: טסעגר עד פ"ק פ"6 מגית פ7רס י', *ת %"ז גפרשין
 סיפ ממין ר4ק5ס., % סיס ק טיסמט קסס פסיס סנירס6 !נגזרת , לס"ס ורפ"י רומי לכ'" ש"ס ,סקוס
fs3"31עגף עלת 31רס"' ת% ד"ס 31טס' ע qDI' 6656 עמס 65 )ס( : תעומס וננחיי סגזסס 3תגחומ 
 ל" , סיריי ot9ab %לזעסין

 %* סי !63 , גנירס6 גניתם oslh , ולתקע לע"ס ונך" לוט נכש
1aaD
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מה תנחש ה מ ו ר הנדרש
 אלא נבחר לא ומכלם , היו ארזים מיס כ"ד נחסני בר שמואל ר' אמר )מא( . אביהםלהם
 ותאשור תדהי ברוש בערבה אשים שמן ועץ והדם שמה ארז במדבר אתן שנאמר ,ז'

יחדו
~fnet) 

 השימה אלא נבחר לא ומכוים , ארזים מיני מכל מאושר שהוא ]פיענוחשנק( תאשור )סד( , ]איפפנדמון[ )אימפרנמין( תדהר )סג( , אלמייז ברוש )סב( , ,ע( מ6
 מה )מה( לרפאות כדי אלא , שמים אאה כךא ולמה , שמים עצי]שנאמר[

 בשפים חבאו , בשפים ולקו , בשפים חמאו , שמים עצי ד"א . בששים ישראלשעשו
 , 9( סס )טס במגפה הסתים ויהי וגשמים ולץ , 6( כס )כמדגר בשמים ישראל וישב)מס
 וההר שנאמר , השמים את מרפא אני הבא לעולם הקב"ה אמר , י6( סס )סס וגו'אלעזר בן פנתם שנאסר , מהם החימה את והחזיר פנתם עמד , שנתרפאו עד משם זזוולא
 לכו יהודה אפיקי[ ]וסל )ואפיקי( , חלב תלכנה והגבעות עסיס ההרים יפפו ההוווביום
 תרופה פרשת -חמלת : ימ( ד "6) השמים נחל את והשקה יצא ה' מבית ומעיןמים

 תצוהפרשת
 , יו( 6 )מס"ס וע' רעיתי יפה הנך זש"ו . כ( גי וסמה וע' ישראל בס את תצוה ראתה]א[

 בו שניתן כיום כדאי, ובלואו כריו העולם כל לא עקיבא ר' אמר)א(
 . קדשים קודש השירים ושיר , הדש הכרובים שכל , לישראל השירים שירהורת
 ונתנה חמים של סאה שנפל למזך , דומה הדבר למה עזריה בן ר'אלשי אמר)ב(

 , שבץ וכך כך )ג( , מורסן וכך כה , שלת וכך כך ממנה לי הוצא לו האמר ,לנחתום
 מקים הקב"ה מה ראה א"ר )ד( . קרשים קןדש השירים ושיר כךדש הכתובין כלכך

 במעשה יפה הנך , במעבדם יפה הנך )ה( , רעועי יפה הנך , בתוכו ישראלכנטת
 בשדה , ע( )יגיט1 ביתך מזוזות על בבצע , בשדה יפה הנך , בבית יפה הנך ,אבותיך
 , מ( יכ )ש *נך מעקה ועשית בם יפה הנך , ופאה שכחה ובלקש וטעשרותבתרוטות

 מקלם רבא למה כפול, לשת אהזה סקלם הוא פשוש, לשת אוהו מקלפת דכאאמר פי בן משון ר' % , רעיתי יפה הנך : הבא בעלם יפה הנך , הזה בעולם יפההנך
 מק65ת היא אבל , באחרת להמירה יכה רצות ששה אינה שאם , כפול לשוןאותה

 ותקוניםהערות
 ושכ"כ 6מר )מא( : )סקנ"ס סירס טחג'ן כטויס וסע ושסיר ונמר , סירס טומרם סע ס6רז'סס6"ן
 וחסר ב"ו ס9 כתונת כירוסימי וגנגס סתגחהצ6 3טס ס'"י רמז יסעש נענוע מונד , 6רויס מיג'כמס
 סירס נסמיך כ"כ 610 וק יוגחן ר' נסס גממן נר טש56 ר מוג6 6' 16ת PD~1 וניצר , 9D1hoטס
 , 6)סיץ נרום )סב( : ע"6 עט דף ויחסיר וככד ס' לית סס הרומס 0גיסס המנחומך נס ומונך , 6'*0
 וסזסיר וכס' , 36טין וריסס נ"ל 6100 כפ , שסין 51"5 , מסיק רומי ומכי' , שתיק נעעות רמסנשי
 וסממן , נתנחומ6 ס3מיט 0מ6מר וסוף מרופס מעמית 3עס מעין ערך 0ער1ך טני6 וק , שטסמיפ
 , 5יספרגמין ווכי וככ"י , 5יספרנמז תריר יג( : פסיגם( להיחטט, ט)ע וטן 6רו מק ךיאג2ישא
 , ירמזו 6יססו ונגרפס ,  5יספינדמין  רח"סונכ'*

 , רח'ש נכ"י ססו5 כמו איספנרסון 51'ע , לסתכירס ים .
 , סגזסס מתגחומ6 סמסטר וסו6 ,  סי)מדט נסס  6סס%שן עסי  נערוך  לשין ומוג* , זס ססמיס ויחסירונס'
 רח"ל וככ"י , גקססן לומי נכ"י , גקסטן ת6סור )סד( : 6רז מין וסירוסס *סיק6%עפי" יומת מיסוסי6
 , ש3קסיגס 1ת6טור 0ס כמטח ונימס)מ' , פקידון 371 , נעשת 1גכו)ס , פקעכן %31פם ,גקטהין
 מים מכ3 מ16סר 6100 חיקור גקר6.טמ1 )מ0 סקסומן ח6סור סט"1 3נ.ר 11"3 סקסן ערך נעריךזגו1ג6
 ממוסטי סס וכתג , סרסם 0מנמומ6 )מ%6ר וטון , עכ") הרומס )י ויקמו סרטם נימדד 'סגו וכן ,לרייס
 טעת'זץ מס נגזסס , נטסיס 'טר6) לעסו מיי )סה( : יגו) )6 פסו 6"ל 6לז TD מין 04ע(פטס1 נריסו'

 3סכס) עת'זיס סיסל36 כסס ו0ו0יר זנס' 6(, כס )נמינר נלעיס יסר% זיטנ סג6ער , גססיס)עטזת
 לסיטו 6)6 , ממס סעס0 נוירון תצמר ע6 כגדסס נוסף זס 6חר , נסטיס יסרק ויטל סג6מר )סו( :נסעיס
 : סיmmbn 6 סוסס0 )כן , וסוסיל נס' )ית6 וגס . כו סיטם ס) 6רו )יחן 5ריכין , טוסין ניסרך) לרוןכ)

 , ומריס גן ציעור ר' 6מל )ב( : ס' *ת מנוס גגזפס נס וסו% , מ"מ פ"נ 'ייס , עגלגל ל' 6מרמ"
 גגיסס , 0ונין וכך כך )נ( : ועריס כן פיעור ר' 6מר ונניסם רחש תכ"' , המי נכ"י גס סו6כן
 , ולת"ס רומי גכ'" גס 0ו6 כן , 6שר )ד( : ומעולס"  מדופס ימס 6מת נ)וסק6 ממוכת 3י "?ntlDט0ף

 0תנ%מ6 ננס Dpen"1 רמו מס"ט וניאנס ת"ס ריס d'PD יעז 3יאע וט% %ר סמיות גטמטוונגזלה
 שס סגך מסוק h"e חוית נמזרס )מון סרחנמ נרות סיין נמעסיס, יגס 0נך )ה( : רשסמיסס סו6עם
 וטויסס רפס וכל"י , סימי נכ" גס כ'קס , סגי 3ן סימון ר' )ו( : 'סס סגך משק סס f'D ת"סמעיטי
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