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 נוי י 4ית בסוף %ן . מיה הערהעיין

 נמצא ט' באות וכן . ע"ו הערה עין , בטשת טמר
 . צנח( הערה עיין . כו' ישראל על מבהרת שהיתה נטף י"א ובאות . פ"ע רעדה עיין ,הוספה

 ם"ו ויעיה עיין , אחר מאמר בנדפס חסר ב' )באות . הכ"י עם ג"כ שחה הוא .מצררע
 עיין , מרבתוב ראיה חסר בהחלתו נ' באווז י ל' הערה עיין , בסופו חמר וכן , יזחיבהערה
 מאמר חסר באמצע ר' באות . לנח הערה עיין , ט' אות בכ"י ונמצא שלם מאמך חסר~re אל והובא בסופו וכן . לץ הערה עיין , שורה נשמת באמצע שם נ' באות נם . שם ל'השאה
 . ס"א( והערה נ"א הערה עיין , בנדפס שם טמף וכן . נ"ה טרה עתן ,שלם

 והצא להק-ב נכנסו אהרן של ובניו אחר באמצע א' )אות . הכ"י עם שוה הוא .אחרי
 י"א הוספה נמצא שם א' ובאות . 4 וארה עיין , שורות איזה חמר אותם ותאכל ה' מלפניאש
 ואחר הוספה נמצא נ' באות . הירושלמי ע"פ הממדר ושיסיף , כנה הערה שם עיין כו' בידוקנה
 נמצא ו' בארז . פ"א השיה עיין , נוסף איוב אכה שם עוד . ע"ב הערה עיין וכו' הזה השבחכל

 . צ"ז( הערה עיין , חייא ר' תאניהוספה
 בנרפס נמצא ממקומו ה' כבוד ברוך ואומרים ו' )באות . הכ"י עם שוה .קדושים

 . מ"ט( היגרה עיין , מ' באות הוספה נמצא וכן , כזד הערה עיין ,הוספה
 וכטה" כטה אחת על אדם בני "שאר הסיום אחר נ2' עבאיה . הכ"י עם שהה הוא .אמור

 בהתחלרע י"א באות . כ"מ הערה עיין וכו'" קרא להאי מטי דהה כי גרבי בנדפס הוספהנמצא
 הוספה עוד נמצא וכן , קל"ה הערה עיין , מאין אתם הן דש אאין אתם הן הוספהנמצא
 . קמ"ר( העדהעיין

 , השמטה נמצא ונם , י"א הערה p'p , לשת הרחבת ~נמצא . דב"י עם שם .בהר
 . ל"א( השיהשין

 . נ'( השיה שין , הוספה שם )ונמצא . הכת עם שוה .בחקיתי
 י ש4 בהערות העירותי והענוים ההוספות ועל . רב'ץ עם שוה כלו הוא . במדברמפר

 , שלנו בכ" נמצאים אינם אשר הוספות הרבה נמצאו הנדפס בחנחומא כי להעיר המקוםופה
 לשט נחית זש"ה ממעי אלה ב' אות ממעי פ' לרוגמא כמו , הנאבר הילמדנו גן נוס12ולרעתי
 ריש בילקום סובא דגה הסיום . כו' והקורה לצל מכניסו אתה הצאן מה שם ומהם כו'נוטריקת
 כיף עד רישעות כל בתורה לכתוב זכו למר: ד"א 83 ג' בארז שם קץד . הילמדנו בשםמסעי
 בכ"י חק טאקספארד ה' בכ"י ונמצא , ורח"ם רומי בכ"י ולא שלנו בכ"י וליתא נוסף ג'אות
 נוסף נמצא ד' אות שם שי . הנדפס תנחומא ע"פ רבה במדבר במררש גם מעתק ,ספררי
 בכ"י וכן סאקספארד ה' בכ"י ג"כ ונמצא , ד' אות טוף ער גיהנם nwh~w מלסד נרולסרסר
 משאמר נומף ז' אווז שם עוד , בדפוס כעת אשר התנחומא ע"פ במ"ר במררש גם מעתקספררי
 בכ"י נם ונמצא , ח' שת פכ"ג במ"ר מדרש בל העתיק וכן , ויכזב אל איש לא ושנההמהחל

 ונעתק נוסף מעררו כח ושי,: הארץ ואת ד"א 4 אות סוף שם עוד . ספררי ובב" מאקמפארדה'
 ישרא את הגלה שסנחדיב מוצא את ער י"ג אוה התחלת שם עור . יגב אווז בע"ר במדרשגם

 עיץ , הוספה נמצא פנתם בפ' נם . ינד אות בם'י במררש גם ונעתק הוספה ד"א גליותשלש
 . נ"ב רירה שלנובתנחוטא

 ההיא האזינו עיין לדוגמא , הוספות איזה כלבד , רפ"י עם ג"כ שוה הם * דגנרטמפר
 האזיח )עיין וילך פרשת גם והוסיף , ממנטובה הסרפיס מאת הוספות הרבה גו נמצאו ונם ,י"ב
 . למושבותם במקוסותם ברפדות העירותי השנוים פרטי % , א'(הערה

 . דרשותיו ואופן לשונו ומגנון המפר תכונתה(
 הוא גם , המדרשים כל כענין הזה המדרשענין

 כו~
 על ופירושים דרשות קבוץ

 ולפעמימ ריטוב" וכאמר יה )א( במלות סר,וזיל הרוב וע"פ , דוהרה סרר על ונסררדגתובים
במלת

 ;6 ימיט עו ני6'7 לך קוקזיקנג: מעץ נח ג3ננכמ1)ולו)מ: מיגעו 7 6ית בראשית)א(
 35גייגיד ויצא : 6סמג6 ושלדוון 6ננ,מט: גזיי טנ: לטטת6 לנ ל6 כד 'וימ;נ ליי14גכיטב:
 : עז עו ע מ 3 6 13קץ : יע ימ עז י7 י6 י ע ג 3 6 ךישב : גז ט ;ס ;7 גג י; עו ץ 'נ ' ג 3 6 וישלה : כ ים"

 נאץ יגע: יגע, וארא5ני6 גנגזגט: יד שמדרז6גטי ויחיגגטיינ:1'נש6נגועי6:
 ת?וה6גזמ: תרךמה6ז: : כנגס משפטים : ידעו ~pfl' ירט-ו ;: עז 6נני6יג בשלה יז:עז
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ע א ו במ
 בטלות ומתחיל אחד כתוב על דרשיתיו קובע ולפעמים , ישתיל )קנ%ת

"( 
 למעלה כתיב "מה

 ולפעמים , יחר ומחברם שרהחיל בבחוב מסיים ומח"כ , שלמעלה הכתוב על ורורש הענין"מן
 שקובע הנזכר דרך על וג"כ , הענין" אחר כתיב ומה או אהריו1 כתיב "מה )י( במיכתמתחיל
 דברים( וספר שמות ספר ,;מלבר דרשות והרבה י למעלה ומחברו המאוחר כחוב עלדרוכה

 שנו "כר תמיד רצזשובה ולשון , בהלכה שאלה והיא , רבינו" "ילמדנו )ה( במלותבשחילים
 ובאיזה , )י( הפרשה לענין המיר מתיחסה והשאלה , לברייתא או למשנה או כוונתו ,רבותינו"
 אחד אבל ' : הפרשה ענין אל בהלכה השאלה והתיהסוח קשור למצוא המעיין על קשהמקומוה

 בהערנתי זה כל הראה כאשר עליה, ודרשוהיו הפרשה עם וקשור חבור לה יש כי ימצאההתבוננות
 נמצא מקומוה ובאיזה , 8תח" פלכי יר' )י( הלשון לפעמים נמצא גמ . למושבותםלמקומוהם

 כהבז זה לשון כי נקלה על יבין והמעיין , תנחונוא" ר' דרש "כך ש תנחומא" ר' פחח "כך )ת(ג"פ
 הכחוב לפרש ומיד תיכף הדורש שטתהל נמצא ופעמים . רבם בשם המאמר דרשו או ,הלסיריו
 ומעוטם כתובים מן לרוב הם בהם שפחח הפסוקים . דבתובים מז אהר פסוק הביא 41אשלפניו
 , בכתובים "רות רשאים היו לא מנחה זמן שעד בעבור כי , היא הנכונה והשערה , נביאיםטן
 דאפילו אמר הלוי ורבינו : שמהב , בהן קורין שאין בץ ד"ה שם וברשיי ע"א fep שבתעיין

 דורשים היו ובשבת , לבא זימשבי המדרש ביה בטול מפני מעמא כרקחני בהן קורין איןיחידים
 הלכוה להם טורין היו דורשה ובהוך , ההול ימות כל במלאכה שעוסקין בתים לבעלידרשה
 כחוביס ספרי אח טכברים היו ולכן . ע"כ בכתובים מל49ות לשמוע להן ומוב , והיתראיסור
 דורשים היו חצות קורם אשר החח , ולמעלה המנחה מן בררשית מהם במקראות רקלפתוח
 מלים ערך בעל רגאון הרב בצדק זה 4 העיר כאשר , ההפטרות בתרגומי ר"לבנביאים
 . אפטראעדך
.__._ _ _ _ וסררך 
 ג 6 שמיני : ע " 1 ס צו6 : יו ינ ' ס ו נ 6 ויקיא : ז 1 נ 6 פקודי : מ ו ס כ 6 ויקהל : יו ק כ 6תשא

 ז 36יינ 16סי"ע:אטור קדושים 6ג"עי: אתרי י": מצלע 36נמוי":7י:תזריע
 3גז כנכגכע יזימ עו י? יי6 6נ7ס בטדבר 6כ17: בחקותי 6סז: בזהר כמ: כדגו כב כ6 יםעו

 : מ נ 6 הוספה : כמ ג עו 1 7 כ שלה : גו גרי גד כ6 עו יד יג ע ס .בהעלתה : 3נ ) יכ כ6 ג עו עו מ 1 ננשא
 טמעי1זמ: פבחסיו:מטווזע: בלק6מיי6: גס: ג6גנ )ע חוקתית), : 3ס הוספה : 6סרח

 6: 6ננס:ראה36ז:שופםים ננ:עקב 6גזס:הומפה ואתחנןדבריםגז:הומפה36נזו:
 ס: 6 ברכה נצבים6.:תצא73:תבא6:

 תלדתעג:תצאסגנ:וארא1: תרא,מכס: לע: נחי:)ב(בראעית6:
 צוע:תשאע:

 אמוג: הקהלה תשאדס: יתתנ": מקץגח:שמ""ט: ףשביעחכ6:מעתקיי: גד: תו4ותס:ויצאע סיע: טראגי: לךמעו: נח7ג7: )0בזחףתט3ע:(
בהעלתךי:התטהיעיעיח"'4:קרח7:ממעיו:עקב7:ראהען:תבא3:נצביםנ:

 תג: חוקח. ו: ד אמו)י(

 %מעי5ס: 35ז: ממות פבתם5"ע:ויקתנ:בלקכוכס: 6: בהוספה קרח  ו1,יו%ויוי11וו 6ענ: בהעדתך נשא6ייט: כמ: כ6 עבביבר מצועניי: תקראגמ: פקץ"ו: מ: השב פ: י"%חמסע נ6: ט טס, טדיצאו, תויחעיו תרא16סידט45: לך16עכ: נח6זע"כנ: בראשחעי6ט3נ:)"
 חדפסיס טקל6 ינוסס כטסד"ו סט)ס ממכס סל3 תעלס ססס וסכפ'ס , סתדרט מ)4 טפס וח"ן)1(

 : וף) סל6 ססס סג)מס ונסתמקת , קעלס "טכיס עסגעס ט)) יסוhri 6 סט  תגס וציגעי6 ואופס ענגע 6לץבק'
 כקרת התדרס כפותל )סכין גליך טול : וו") סכיו וטס , מכיר תתזלט ))קועיס וכל כפממ סכת3מי מס ח"ן ,s"r ס:)"ס (SD כוע סוס c:no 36 כי מפתי לק . ס"ס סמגס יא6 חי )גו נגס 1)6 , 6מד תבסס קצן קתערק6טמיק
 גס3י6 דלכו כי , י3הדט תתזרס לובו תורס תטגס כי S"r נ7ו3'ס תפ' וקכ)תי , תורס 3תסגס סל31 ט3 וגספעמת
 ח:'ג6 גל יוק ל' מניט מלין 6מן כי 61"ת , ט' 3טכת 3ע3ט3ס מט פלקיס פרקים סטסייס מגולם )י טיםימסל36  6דס ולגס פס3 נפ' כסי סי' טס  סדיו 04 יי  וסטר  סתימויות תם ליעג מכין סליך . ט' תיטלל) 6זס היטכסמתיו
 'ודן ל' כ( )קמיי פתמ כסגך כל 6ג6 כ' , 7( )וילק פתמ גפמ6 '5מק ל' , כ( ))ך פתם מכסן כלכירי ל'4)ז( . טג"3 וס )ט:ומ יכו) ס"ס מין כ)6 גי י'ע! , )פ' קסכ 3תת גתטך סטגין ותזר , 1כ1' יסכך) )מדו קיצתי ס3ת3טג'ן
 גל ממוס ל' , נ( )ט3ח פתמ סגדו) 6מ6 ל' , י6( )6תול פממ יטקכ ל' , ס( )סס פתמ גלכיס ל' , OD) )7מ
 ל' , 1( )טס פקס כגרס ל' , ו( )ת65 פתמ עזן ל' , י( )סוקס פתמ יומק ל' , ס( ת65 , ס )מוקם פתמ)לף
 6נ6 3ל מגמומם ר' 7יט כך , 1( כ6 , 1 )מ1)7ות מגמותיו ל3י זלם כך , י( )עמור פתמ hn~m ל' 1ט ת:חות6 ל' כס פת? , ע( )3ך תגחות6 ל' nr,e ן כו( ט3מ ז )ך כ )גמ 6נן 3ל מגמתך ל' פתמ כך4ח( . ע( )סס פתמ )וי כ' , מ(  '(or פסת כרגוש כל 6נ6 י' נססכלגרס

 . 6( %מ ,יע
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 א ו במ"ע
 במלות במעם סיים בו שמר שהוא בכהוב בריכה השאלה שעל נם לשונוומדרך

 ורגל בענין" שכחוב ממה "מנין או בעניך שקראו כסה "מנין או בענין" שקרינו סמה "נצין)ט(
 ששם רק רבתי במסיקתא נם הוא זה סגנון )ודוגמת . היום בפרשת בו שקראו הכחובבענין
 נמצאו ששם לפי , בנביא( שקראו ממה יסנין או בנבוא" שהשל'מ ממה "מנין הלשון ג"כנטצא
 פרשיות על רק הן דרשותיו שכל הוה בספר כן שאינו מה הפפרות על דרשות כןנם

 . לבד(ההורה
 , הישראלית אומה בעתידות טובה ובתקוה בנחמות ~( מקומות באיזה לסיים מדרכונם
 . בעתיד מצבם ובין הזה בעולם האומה מצב בין למוב ישהנה אשרובהבדל
 . ומושכלים מובים כעמר ומאטרי )יב( . ונעימים יפים טשלימ )'א( בו נמצאוגם

 בהן יש אשר מעשיות הרבה וגם )יי( . דאינשי בפומי פרגלא דרך על הדיוט ומשלי)יג(
 . וקדמוניותיה האומה קורות לחוקריהועליות

ומלבד
 כ6 0ס , פנ( סעלס )ליס יכ סס , "( מעלס )ס"ס נ בראשית : סתשמ1ת סם ")ס)ט(

 )ע""
 . לג6( סעלס )ט"ס כב טס , ק5נ( נפלס גט"0 ים 0ס , וןג( כערס )ע"י: ינ ; 6 נח . )נ 0ס , כו טס ,7( ר,עלס

 6 שלח . )ע"ט( , כ בהעלתד . ט במדבר . גז( נסעוס (rrrt 6 מצורע . מ וישב . ע וישלח. ךיצחעי . תדלדךת'כ )ע"ט(ף ע; יי , DU4) 1 0ס , 'נ( סעכ0 6)ש'ס וירא . טט1' , י( נעכס6)גל'ט
 טסס)גמ'ט(, ממעיי)ט"ס(, פנהם6ינ. נ. חותת . נסוקפס6 קרח . כסו0ס0; סס יז(, מערס)ל'ס
  ר0תתי 706 סתקותות וככ) ו כן ממקנתי ג נל6טית מון , כס)כס O~tnib נסוף o 610(ott ססס סתקותותכב)
 , כ ינ )ך כפ' כן עסוקיף )תקן 'ס ו)7עתי . סכנתו תמקרון ת0תעתיק ג0תנ0 כי נפנים כן תקנתי"ע"ס"
 כס,,מגמס6. 3)קכז , ע)מט תטלעינ, מ, ג ויקא תקזי6'7, כ6, וי0)מי3 , וי65ו )כ, )וירק

 : ע ךיצא : ס לך : כמ כ6 נח : ת בראשית סנDSIDS 6 6כ). . . . . סוס וטופס סקכ'א 6תר כתו)י(
 מצורע'מ: מ: פקודי משפטימט'3: ';: יוצרו ג?: בשלח : שמותט ים: ויחי ינ: :יוינש )וישלח
 : )6 שגח : גם בהעלתך : )ז ינ נשא : מ בחקתי : )3 אמור : עז קדושים : 'מאחרי
 : ראה )פ' טספי. : י מסעי ): צלק : גסהוקת

 : סס לויס ם )פורעם 6פ0ו 6י)יא(
 otpn כ) , כ6( )גמ כלכס הפקוס סוכנת סקן)ס 6ין , %( )נל6סית )ו תאזין מוז? 0760 נתלם)יב(

 סוגם )סיות סס3ע 6ת תערס 0סי6 עם סטוי) 6ת תכס 0סו6 תי , סס( )סס כיס)ון ת1ג6 התלי "ן תוגה60מס
 )נתול ס)6 )זכיות 6לן זלך ))מד , כי( )סס נסכם כגל סל6טון 6ח תערס טס61 טס סל6טון 6מ 0וכמ סו6)1
 סטטס ל61ס 60תס 3סטס , כג( ))ך )קונו סוס )סיות )ענו ניו , כמ( )טס לולין ס)6 מס יגל )ומל וטה סיין6ת

 תקוט InDa ש וג) ניזם ט% ס0עס נגז עעיתי ע' ג3 , ס( )1,גotpn 6 )ס תן 6)6 גגגזס תעמ71 )6מ15פס
 מרפס  יו)זת ס6סס סטין כיון , כ( )טס ייעיקכ מן ננוגס סקנ"0 0) תוקפת , )סס( נידו גופ)מ סלעיי)טעם
 ופולג'ן הנזול 6ת גוזלין , י3( )וי0)מ סנגכ )פגי וגיומל לנכלל )פני נירפס טמגין 5ז , יע( לטס נימס  כמוךפ5ייס
 יסתע , עז( לויי3 יידפי עינו כטילו טסם 5רס לו סניפ , 3רוומס מכילו 5וס3 ססו6 6דס  לך ים , יד(  למס ספלון6ת

 :ילעג1%1
 דיג ::"

 ש: יכיט4"ייי60 נ276ביס4  ם1לף"וןיםןיהנו:44 ':"%:ן% '  'ל( יני )
 61'גס מחליך נוללת מלכס 6ין סרעס 6מל נורר 6תס 6ין , ד( )סס  למריו רודפת ססייס סטללס  פן  ט3ורמ תיכ3
 , '3( לסלם ממלס ספסילס  פרפן  עובין רימגליס סכן , י( )ת15לע כגופו )יקם 3כסליס סמוט7 , י6( )תגליע 56)ך7לס
 ט6יגס לקרן  טספלך 6רן  דרך מורס  ליפדך , יז( )טס כרפס ופטליפין 3עו3ס  פוממין סרפ לטון פספלי טלדרכן
 'צעס י"יי עיי o'1tth'יפייס ,  לס( לפקת לססנומו 3ט3יל ססגיני  פן ויקנס פויס יס6 טלו 6ל6 יידו פפס יטתס טל6 לרכיו, דירו ויםטלו

 4ל"
.(rg  יספי ים  יעיך 

 ס'  קימי פיי,
  יכתו יתהם י53יט דג פכי !

 ,  1( מסתיגי הו? 'ג6  יין וכגס , ו( למיוני נתלס סו6 סס פקפמ טסליספיס נפקוס 16פר בנפסל מ(  לנסלת זחי6ת
 ,  י'( סי' סייף ד3ן 3ימ6 63לפ, גס גפ65  לוס , 6( )מוקת )ך וע' )6 וניסף תעכיז )6 )3'ס ע3 6תלפתה

 . 1( )ר6ס לניטי6 ופפלג6  3מוורין גיול6 הפלס פמל6 ,  ע( לכלת  כדקלך פן ול6 דו3טך  פן ל5 להירפס ליס ספליפסי
 6ת 6ממ פערייך  ס6לס , כ( )כר6טית כו' מספתך כן יוסי כ' 6ת 6מת תעווג'ת6 0ט6)ס תעמס)יד(

 תלמידים סגי פקיר ר' .לפיי 63ו 5מת פפס ,  בו( לסס סירס לו  טנודפיס 6מ? נמחז תעמס כ( eny ט' יקיר'
 ספלס לוי  3ן יסוספ נו' פעטס , פ( לסס ט' עקי63 ר' סל 6מו ומלפיד פפטס ל( לסס ט' סיחר ס6מד טסוסיס
 מרעהו  גן tpf ל' מומו ל6ס רס3*  על ננו 6)ע,ל ל' , ע( )1'ל6 ט' כתולם )קלות מעמד 63מ7 תעטס , י( ))ןצ' פעוע  3ן טסית סירקגיס  3ן  אטור 3ל' תעלס , 1( ))ך כו' 6מד  לוקן "60) רגל 63ינק)ק תעסס , מ( )נם ט'לרופי
 מס  לטפ 6מ פכגד סיס 6געוגימס , מ( למיי ט' מלעידיס פ16מ טלס )י כתיו טקיכ6 נכ' תעסס , לס(  )סס'
  6נעוג'טק ט6ל , (eIPn) ט' ספו יעקכ 3ן  הלפזר  ור'  וותיק מסיס 6מד ומלפיר פפטס ,  ס( לף65 ט' סיף60'1
  כמסיס  יומגן ר' , עו(  לסס כו' וסיפר סיגם ר%  טסיס תין 8מז נ6?ס תטפס , י6( )טס ט' D17pO לכיס6ת

 יונית מעורס 6מ לו כטכסנו ספלך למלתי ר3ומעו יסיגו סד3ריס , 1(. לזימי כו' לתלפיריו 5פר Oi~O  פןפקמלק
 לספלומ ידקיסו כמפלס , 3( לו6% קימו  ופפערין 63יס המלכיס כל סיו פרוס סי פרוונעל6 3יס , יפ(לספומ
 , כ3( לו6ר6 נטפיס טירדו פתפלל טסיס ספגני מועגי פעטס , יק( (or כו' 3גסויס פפי קטור לו 5פו לננוכונלודורון

 י"  לטס ט' 3ססרפלכ6 פוסס ל3סלמג(, ט' גדול  כסן עליומין  פליז אפרו , ל63מ( כו' סנדול מייקפפטס3ר'
, 
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יד א ו במ
 נם )טו( בו נמצאו רבינו" "ילמדנו בבלות הרשומות בשאילות המבוררות ההלבוהומינך

 ומלא וכתיב קרי שנויי על טעמים ג"כ בו ויש )טז( , ספוורש בבלוסות דיכה הגניני דיניםפסקי
 הרבה בו ונטצאו )יט( י הכינים נגד וועשובות )יח( . ונוטריקון ניכש-יאות עם )יז( יוהסר

באורי
1nholh2 66 ט י ילנ 

 כקט
 ע) עגיו במלו נ(ץ %ספ2יס ן 2סת

 כן עק')ס , ו( נת3'6ז1נינךרי ל'1

 , י( כו'()מגוס 6מתהאגס
 נ תעט0ט0

 תעניינו קין "מגן סיס1כל' תעמס , מס( 2יתלרו")יס6שטס עורס פלגעסיס
 צן 22: גי:242מם (Ir'VIPD.t )סס וכו' ח3פת6 כן טתעו1 נלי תעלס ץ סס( )מלן04 צן סיגףטתעון
 סת3ך כסל תעטי ', י-( )ויקרא ט' כ,ר,ס),ס צטט סי תם תעמס כ1 ילק'סו "" ט 6מ6נ , " 44 ,טליי6לז

 תטט סבי 6מ7 ככסן עץ':עט0 )תיל'ע עקיג6 ל' 6תסלטע
 ח( 66תסס

 ס6 ' ןסס(
 י::צ . .'

spnי ' 
(( 

 ע76י זקת ז " :' ('י%י '
 , ע( )סתור כו' לגסך סל' )6מור' קגי6 ת)כ6 שכ' מ) תוק117 36כסנדמס , ע( )ק7וס'ס כו' סמע"ן ע3 סלו'סירוס

 כו' קו7טנסקיסיס נכנס(3כש %("י22ת2":י 2ף 40:צנ2:%
 ( )2ס(6י22:צח)ק

 6הת 'ס
 רטן כו' ,כ6י גן 'ומגן ל' 6ג נו4,ע ס36 , ג( )ססט'

 )נסק כו' 'טן6י כמגווג: מסתר (lDS ט ךסס , ט/ן'('

 נורו 6מת פעם )סטו(, כו' 6מד 076 6 6מח פ ו(' 76%( כו' עקינ6 3עקקו:צס)ן':' ס)6טתז

OhO,4תט2 )ס3ס סעס )ס or~s 1, מ2:יצ))ן 6(ן )גח apn 
 התתמי) ת' כ3 , כנ( )63,1 ריסנת 'ג(

), יג )-תקן סתפ)ס מןג7ו)ס
 י )ס0:ו( גפה %תעית ע"ע 1

 , קו7ס סנחגל סלך כמגל ועג' טנסוק עני , י6( )יחלו מיטיס ס)סס בז יקלסו 631 'ג1% 63תטומללתניולת

 (rOD) ק' וואו,ן
 י',, of ה' בקק עתן; ;'נו )והנ,,יו ;יי,);ו',"ץ וי',;ו,וו

 עי,נ ו(י "ידי ,,) ,
," 

 ין ט: tt"tlt1P"tltt)D י%א: י( שרוית )ןג1יצבבםד%הי,:%ב,ע1,6
 הניגע ספלן , כו( )סס כת'כ כ"ת , כנ( )טס יו"כ תקל סקלכ , 'מ( )גסhh 6' )ר,0 פתול , 6( )גמל מל6ספלון

 יי" " י ' '"" ", :'י ב:;,זנ; צגש,7ה:2ני2'",ע%?:עג,
 תעש , מ( )ייטל מיי 6מי מיי ט36 , ,( 3סס צ%י4צ24"%%ויי ט%,2 %6"הה%"

 6%לטסית
 תור מלכיש 6ין ן ה יסלת% ש ץ6י1ישט יג( )טס 2:2י636'2יכ3 6ין פץ )סס 6ע (

 שירי צ ינ(, )טס 6סס י)פתוי6)י6 4 כש)פס
 )פיו 16 , כ( )גם 6)6'יתונס מ"ס יס ין , % גסים

 וו: יויןיו'ישלנתקאוע',%1נן%%;ניש":";ו'י',ין,
 :ושי ה:.,:"ן %י";?:ן;:י,תיה:י:עב

w)~7pm ,.יען ג לש'":ו"יןימיי,"'ין, :4לל

 ק'ייי6
 תסי?, 3גי מהייי יצין 636 6ני ,66ין ,( )מספיס סנייס 11DS .6י6 6ס"י 6י1 ן מי( אס

 י"ס ~:ייי243%ע 4 1%5.2%שיםו%ךבצ
צ '4;ל,ע6?י6

 fi'h (שש%5ילשפא:שאיי,%ש
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 א ו במאש
 השתמש כי ונמצא . שמהו" בלשון וכן )כ( . זה" אלא זה "אע בלשת דורש ע"י מלבזבאורי
 , ותת בםלהז מקומותבאיזה

 בו"
 בגנט נמצא ואשר . ח' בפרק לקמן לין , בהשיות טבוארות ואנה הותת המ"ת סכל א"בסרר זל" ערכתי אשר ברשימה שתמצא כסו , בועערות בארתי

 נמצש ולא והמעתיק הסופר מן וץ זרות, מלות אעה הוראת )כא( לפניכם נרעזי אשר ברב'ץהמפר
 ועראת לעומק דנה המפרש ירד לא פעטימ ובהרבה , בכינרת כלם והסגרתי , אושיים ידבכתבי
 . בהשיותי תמצא כאשר ,המלה

 נ"י( א1ת )3ח שתראה כמו הענין כל גמר ולא בדרשה שקצר מקומות באיוהונטצא
 הענת אותו "כל קו"ח( הערה ע"ש , )5ך . בפניכם" להסריח שלא כדי אלא הרבהשיהרברים
 ו,( שת )אמור . בפניכם" להטריח שלא אלא הרבה ההענין ט"ו( אות )ייי" . הפרשה" בראששיש
 "מדבר כ"ט( אות )במרבר . להמריה" שלא בשביל אלא דעה לטקרא יש הרבה שיטין )כנ("וין

 vp~ , ט"ז אות )חוקת , צריכין" שאנו למה אלא הרבה כשימיןהכתוב
 דנובה "וטימזין קפ"ו( הערה

 שי( הערה ע"ש , ל"ר אוה )ירקת . צורכינו" ענין נפהח רבותינו בפני להמריה שלא אלא בטקראיש
 . הסרר" תחרת ש ביעור ב"ז( הערה ע"ש ל )פנחס . הענין" אותו"וכל

 :ונן ו- , הטקראות פשומי כפי יפים פירושים הרבה דקורא ימצא יביםובמקימות
 טס " שנאה סמה ממנו הרבה הביאו הקדמאים והמפרשים , לנפשו עונג ימצאברם

 נעים ,11 יפה מדרש והוא , %ב נכנסים ודבריו , וקל צח לשונו ובכלל )כג( . והבנתוהמקרא
 המבין הקורא שיי יתעננ , כנילו אשר המדרשים מכל בו דקוראים לבות להמשחן בו כחורב
 . ז"ל קרמונינו דברי ולהוקירלחבב
 בתנחומא הטבאימ דינתם ופמקי רתכותד(

 כ-
 רבינו" "ילמדנו המתחילים

_ ווזא רבינו" ללסרנו במלות המהדילים מאמרים פרשיות בהרבה נטצאים יטהבמררש _
 שאלה

 )טס( זין גיס 36 )סון 6)6 הכיל 6'ן , נ( גטיפעיס סטעס )מון 6א )ק 6ין , נ( )%ץ איפס %וןש6
 . נ( )הסויגו סלינס 6)6 יערוך 6ין , ע( )טס מולס 6)6 ו6ת5ין

 ftton( י ממוש , י( לטס ויסניל תר1 , )פסע( וינוח מסו 1( )סט 173תר1
 יע(

 רסס( 'יזססכ( למז(
 וסיס תרו , 7( ))ך 6סכ')ן מסו' ט(', )ע0 יטט לטוות מסו , גד( .5עס 5מת עפם פר1 , כ5ן לעס וימלעג1ס
 , י6( )וימי אקש תש , כ3( )סם נספחיך מן עט , עז( )מס וירק מסו , יד( )טס עשן מסו , ס( 3ססכלכס

 . מלגסודומיל,ם
 כוי" י , לך : כד כ יד נח : )נ כי נ בראשית)כא(

 : כ3 כ 'ע ג 6 ויצא : )ד עו"ד כ6 '7 וירא :
 באג: ואראניו: שמותז: מעי: ויחי עו"ט: ין מו"ס מקץועעו סי:וישלחי3:,וישבנעו"ס

 כמופל מן סוקפס ~a)h גתא נס : י ד תצא : 1 7 ראה : , אחרי : , מצורע : ינ יחמוס : י,בשלח
 . ט'1 זולם יונס ד 16ת וע6מא

 (gtfi %יגי5י6 ורפוס h1'tlfittifip כדפוס 16לס . סלנס4 גייפין כעפות ס'  6ות כסוף עם ונגיפם)ככ(
 .יי ריפוטי נילתדגו נס כי וגעיתי .  טיעין ננוקוט  טנויין ס5ינ פפגעונס מפרפים לס , סרכסז יסיעץלנכץ
 . ט, לק' נירפק וכן . (fnt~r סל6 6ל6 סו6 יומס3ון כוס  למון נ"ע גפ65 פנס ווי ד"ס ת:סש רפונזק

,. 
 . ..ס4 %סו 6מס זס יונפגין  נ( 6ומ )יתום כנר סתסוו סקלו פקונעמ 6יזס ניע גע65יס סעימ פס'סילפריו

 bipttti סמקם 1כ11ן , וו'ג'5'6 ודשת ק5נטט6גקיג6 נדפוק גיס כגמתות4 כשנס גטקס בז( 6ות נ6ת5ע )ממותוכן
 נרפוס כ"ס פלפת46 נליט  כדכמי3ס )כוסס 1( 6ות סוף 3י6כ6 וגן , קכ"נ סטלס r'D , נמתופקקך

 ייפק'  עז( 6ומ )ימרו  וכן . ספרית( נריר כדכתנמי ינו' סויגו 6מרוייט נופוסש %לס , ופ6יעוגס וועימ6ורפוס ק6יסע6נעיגי
 , פ"6 ונס פ"נ ג"ד דף טס סו6 מ"פ גפק' סטיון סנוטומ4 סל גפ' כתוניס מדגרות ופטלם יטתפ6ג ל' פלקפ"נ

 פסקך וגרוף דנליס( כשר יפסקו נרפס טס כמכתי כ'עז ונפסקת , פכ"ר פייכ רנתי לפקיקתך כוינמו סרגיוסטון
 , סרנרוח פסרמ פדרט פכונס וסיס ענפו כפגי פטור תררע ססו6 טפס  וקין דכלי6י עטרם יסליק גרפסכגר
 מפ"ר ונפדלס , מ"6 סידרו נכים ג"כ ונופק סונוימ כסרת פדלט ושכיגל טכועומ טל סירס נקפת גתךוגן

 ודפוק ח5גסע6געיג6 נדפוק ו( 6ית סי9 )תספעיס  וכן . סדכלומ נעתרת טכתוג כפו rm1 ספסדר סטפיעפכ"ע
 תמגעונס )וסתיפ'ק עיד פ"י ש"כ פ"1 נדף וסוס סגמנקי1י סן וילו לפרס  לעיזיו  כסגסרריו  יכרכתיגש11יג'5'6
 61"כ , %ק פלק 6מל סגמגק'1 פלק טקדל סילוענתי קרל )פי ולטס , פ"י ט6 1)פניט פי"6ז גק:סדלין גכו' :סג'נ

 , וסלמכ"ס  רט"י )פגי סיס וכן , סליקי ט5 וכן , וויגי5י6 קוגסע6נע'ג6 רפוס כרצוף ססזל וכן , פיד סו6סגמגקין
 ,  ממסופר סוי~מ יכרפי  לתלקיט  גס  סי(.  פפירי"י כתו יתכות לפ"6 סגמל6 תן וכן , מנק ל"פ כתוע"עוע"ן

 סכרין כתמן סתו וך'כל מול 3קגס פסו סזיכד מקמל כמדין מפס 36 ס' 1'6תר  ל"(  6ום סוף טפות לבפ'לדובתי
 סדלטס כ' סייע תס)פניוז סיס %ין )ססג'ן ספופל דנל' סס ס6)ס סת)ות מזמתי , מזו עומס 1)6 )פלסםעיר po71 יוסף פן וכטל ,  לכסן %ו ים כריכות  ופס כ)) מוכן )סס 6'ן סת5תל נקוף ס5)ס סמלות , תט)פניו סיס5ד.ך
 . ראוקל5ות כקיל סלל )סן סיות )תפן ט)פגיס ס7לטס )פגי )מעת %יכרז סיתס יו( )6ות לוכם סיס ומפס סכתונע)

 . נכון יותל וט6 מס)פגעז סיס )הנפנין כמ"ג 6קקפ6לז ס) סגי ככ"יוכ6'ת'
 * לת"ד מעלס נם פ' )7וגמ6 עיינ , 5מ מנלי כנסיו 610 ר.כי6 קלתי כשע נילו:)ע'  סגיך ותת)בג(
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סו א ו במ
 דרשותיו מתחיל ואת"כ רבאינו" שנו "כך במלות תמיד מתחלת עליה והתעזבה , בפלכהשאלה
 השואל כי לשער ונוכל , ההיא להלכה ועריכות חבר תמיד לו יש באנדה ודורוש ,באגרה
 הדורש "ה , יש ltby אתרא רב אוקי , מקומות בכמה בתלנצד שמצאנו כמו רמתורגמןהיה
 באחת לסיאול ר,3שעורגמן ודועחיל , ברבים דבריו דו2מיע והמתורגמן המתורגמן באונילוחש
 או , באגדה ררעעתיו דברי ואב"כ , הדין באזנו לחש והדורש , הדין מהו רבינו ילשינוהריכות

 אליה חבר ואב"כ , הדין להם השיב והוא זו שאלה שא6 בעצמם שהתלמידים יותר שקרובמה
 ע"א( ל, (naP בבבלי רגמצא ע"ד והוא , זו לרככה ושייכות הבור לו יש אשר באגדהדורוש
 בשבתא באישא מקמי הנורא בוצינא לכבות מהו נוי דמן תנחום מר' לעילא זו שאילהשאיל
 לשאלה דומה והיא תהלה באגדה לפתוח רגילין היו כך ז"ל ופירש"י . וכו' שלמה אנת ואמרפחה
 קרוי אדם של נשתהו נר קרויה נר קדמיכון דשאילנא ושאילתא ולענין סיים הדרש ובסוף.דרש
 להיפך דצא דנה המררש רק . ע"כ הקב"ה של נרו מפני ודם בשר של נר תכבה מוטבנר

 י השאלה אל וחבור דמיק איזה לה שיש באגדה הדרשה רהתיל ואח"כ הדין פסק אומרשמתחלה

 ורינימ בהלכות ותעובות שאלות בו ובאו נאספו אשר הראשון חבור הוא הוההמדרש
 , הגאונים( בזמן ונתחברו הרבה מאוחרים הם ורף'ג השאלתות חבור )כי , המשנה חבוראחד
 לפנינו נמצא כאשר לא בתוספתא או במשנה המבואר כפי רק ק ההלבה בעניני התשובותוכל

 מסודר עוד היה לא בבלי תלפות כי , שם הלכה של וטים ומריא השקלא כפי בבליתבגמרא
 והביא מסורר כבר היה הנדפם תנהומא מסדר לפני )אולם עלנו כ"י חנחומא מדרש המסדרלפני
 , בבלית גמרא אליבא דין פסק איזה התשובות בכל תמצא לא זה ומפני מהבבלי( הרבהדברים
 הכוללת באמידה זה כל הראה כאשר , רגמרא למסקנת סותרים פסקים ב4 נמצא לפעמיםבם
 בהטיותי המצא ישמה , מ"א מספרם אשר בזה הקורא לפניך נותן אני אשר ההן ההלכות.כל

 בדהרותי ביאור ביתר הסד , ובברייהא בתוספתא במשנה נטצאת אנה והלכה הלכה כלמקור
 בבבלי נמצאים הם אשר תשובות איוה נמצא אם ואף . למושבותם במקומותם התנחומאלנוף
 , תאבדו הממרר לפני שהיתה בתומפחא גם כן שהיו ספק אין , בתוספתא או במשנה לפנינוואינם
 הנאונים תשובת עיין , הושעיה ור' קפרא דבר מתניתא כגון , לנו נאבד רהומפתא מן הרבהכי

 כי נראה גם . היא תשובה מהל' פ"ר משנה כסף , ע"ב ז' זבחים ותוס' , קיש סי' תשובהעתדי
 דבשנה לפניו היה וגם , היום לפנינו הם כאשי לא במשנה אחרות נוסחאות לפניו היולפעמים
 . שבירושלמי המשנהכנוסחת

 , והלכות דינים פסקי ממנו לשאוב הקימונימ לפני נאמן מקור היה הוההמדרש
 הקדמונים במפרי ממנו שתבא המקומות כל הבאתי שמה , יו"ד בפרק לקמן שתראהכמו
 . הלכה לפסקגם

 בה ימצא עוד אבל , מבין קורא כל בעיני למותר תהיה לא הזאת האסיפה כיאקוה
 . רגאתים לפני רב tDtD מפחרות דינא 0ן הראשונה האסיפה היא באשר א( .בועלת
 הפסקים כל לפניו עזיהיו ג( , דין ופסק דיכה ברבר אז ונתנו נשאו אשר והמזנון הדרךב(

 באיוה שפוט וישפוט , וה אתך זה יחר מסודרים לראותם לנפשו ינעם , יחד מחובריםוהדינים
 ותחובב , כמותו פוטקין אנו אין מקומות ובאיזה , דוענחוטא כפי היום בידיט הלכהמקומות
 תרהט תפחזו , הענינים אלה בבל נחת ימצא ודור רור בכל ההלכה והתפשטות קדמוניותינודברי
 לגאונים עור רבכו זה בדרך ואשר , לשתם וקצור הקרומית ההלכות סגנון לפניו בהביאעונג

 . בוץ וטריא שקלא ואריכות החבורים נפרצו במרם ,הקדמונים
 לקוח הוא ועדפם תסתמא נק שנצת ומפר , ילמדנו ממדרש דמסדר גם הלך הוהובדרך

 . 1( לוקרצ מילמדט שם בהלכה השאלתות גל וגם , שמות מס' ילטדנו מןטלו
בראשית

 . וכו' גט3ליס נסת'ס ז3ריס כתם ע) לדיגו עטזט : י)תזט ona סניי מסט"6 לע, 3)ק סעיע יגע) (1
 טסו תיחתו נטעת געסע תמק מסיס ע' לנינו עת7ט 1,") כנלעס ט6)ס  ס,)טדי כסס סכ'6 תס5"נ יטוז3ליס
 16 אטלס )קלות )עלז lrno )1 טקל5 תיטלל) 6זס לכיגו י)טזט קת"1 למי יגטתו5) . טיט קייטין זבליוט'ס5
 73פוק סעקיע סס3י6 החמן נתנזלה גם . לקמת )עטת טותל טיסה תש טגטו מתקין ו)6 סתי3ס )פגי)עטר

 עעלן עירס סעגז לעגת התורס טקוכין הטכס רהיט עת7ט Y'a ס3י5 70 % ת"ו סטזלס 33ית כזעקס36וגיקי
 : )ך טש' ס')תזגו 3טס ט3ז טפך אטטן מונף ור,תטונס ססי5 סס6)ס וטרמתי . טו'ט3עס
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 84 ך 321מ"ה
 שנו כך ? *רן מברך כיצף וברקים ויחים שרואה מי רבינו ילמך13 . י"ג( אות)בראשיתא.

 : עלם מלא שכחו ברוך אומר )ב( הרעמים ועל הברקים ועל הוועות ועל הוקים ש )א(רבותעו
 ? בשבת דיליקה מפני הספר עם המפי תיק להציל מרצ רבינו ילמרנו . כ"א( אות)גראשיתב.

 רבותינו שנו הרי , התפלין עם התפלין ותיק הספר עם הספר היק מצילין ,ג( רבותינו שנוכך
 ותיק , ל( תורה דברי ישרפו שלא כדי למה , הדליקה מפני סצילין הקדש כתבי נ!)י(

 בשביל אלא , בתוכו כתופין הורה דברי וכי , ישרף שלא כדי / אותו סצילין מה מפניהספר
 : עמו להציל ובה לספר דבוקשהוא

 רבותינ. שנו כך ? בני[ לו שאין בוטן מפוקר ארם שיבטל מהו רבינו ילמדנו . כ"1()שםנ.
 אוסרים ובעה , זכרים שנים אופקים ב"ש , בנים לו יש א"כ אלא טפו"ר אדם יבטל לא)י(
 דב"ה מ"ת , והבל קין כנגר , )י( רב"ט ס"מ , בראם ונקבה וכר שנאסר , ונקבהזכר
 : וחוה אדםכנגד

 רשעים משפם )ח( רבוהינו שנו כך ? בגיהנם רשעים של דינם כטה רבינו ולסדנו . ל"ג()שםך.
 בחדשו חרש מיי והיה דכתיב , מנין המקרא מן , המשנה טן וה , חדש עשר שניםבניהנם
 וטחדש ליום טעם שנאטר , חדשים יסב הרי חורש לאותו חורש מאותו כ"ג( ס"1)ישמה
 : כו' ובשלג )ט( באש , נדבים הם ובמה , ז,( גי )אסתר עשר שניםלחדש

 על ל( רבווזינו שנו כך ? לרתן בשעת מתות נשים ענירות כמה על יביט ילמףט . א'()גתה.
 : הנר ובהדלקת בתלה בנדה והירות שאינן על לרתן בשעת מתות נשים עבירותשלש

 רבותינו שנו כך ? לברך צריך מהו בענן הקשת את רואה שהוא מי רבינו ילמדנו . ז'()שםן.
 בבריחו ונאטן הברית זוכר ? סברך מאי , לברך צריך בענן הקשת את רואה שהוא סו),(
 : במאמרווקיים

 אבא בר הייא ר' אמי )יב( ? בשבת העין על תפל רוק ליחן מהו רבינו ילמדנו . י"ג()שםן.
 : בשבת כטרפא שהוא , בשבת העין גב ש תפל רוק ליתןאסור

)שםח.
 י"
 רבותינו שנו כך ? האשה או האיש פוגר על המצווה הוא מי רבינו ולמדנו .

 אומר הוא שניהם על אוכר ברוקה בן יוחנן ר' , האשה לא אבל פוקר על מצווה האישל"
 יוהר טצתה שהאיש אלא )יד( , ם א, )בראשית ורבו פרו להם ויאמר אלהים אותםויברך
 : האשהטן
 ? לא או )סו( עירוב צריכה שיהא מהו עיוב בו שנותנין בית רבינו יתעדנו . כ"ס( )שםפי

ר'
 יעקב.

 , צריך אינו אומרים וב"ה , צריך אומרים ב"ש אגל )טז( אבהו ר' את שאל אחא בר
 ' טן שלום דרכי מפני אלא חצרות עירובי התקינו ולא לוי בן יהושע ר' אטר , )יי( כבנהורבכה

 אירי רב ניח( ? מריה כשהוא שמים מלבות עול שיקבל לאדם מהו רבינו ילמדנו . א'(ףרי.
 מלכות של עליו לקבל לאדם אטר אמרו שמואל ר/ בשם יהורה ב"ר יוסי ר/ בשם הונאורב

שמים
 ע"6 נ"י גכטת)א(

.. 
 3טן 61ץ , וט' סכוטת וע3 סלעגגיס % וכגלי עטלוע3ע' סעעכס ל %י )ג(

 מפגי גטעס ססת'ע %61י , פ"ז גס36 630 סלומות ומ3 ס0ת'ע 636 ככופת sb סנ" כפגי סיתם ע!6ע"ס
 0ס )ד( . נ"נ קגל'ו סכת )ג( . סם יל1ס3תי פיין , נתנטית פעסס עורס חכרן כגמתכמכפין

 קע-

 ז0 )ה( . ס"6
 נגמלי )ז( . ע"נ ק"6 יכתות )ו( . תשמו סתגטת6 כפ3זנני

 נכסוס 3גי זגתיכ תתסס זי3פיגן 6מל עעס 'סם
 וסנן מקין גקכית וכ' וגריס כ' יסכל דכ"0 36י63 ור"ג עטמ6 כגתל6 מיק6מל 6% תקנו כוס 63 %6 ,אחפור
 . ת* פ"נ עזיומ )ה( . נקך6 סתפוכסיס וסנן תקין %ובז טכ3 זתתגי' זתנ6 36ע6 גמי מנס עמס מ61עתססג%זס
 כממס סז0ש 0סס פזל 4'כ גגיסגס לעיס מ0פע 6מר מלס נול( )5"1 תפעל טסכ פקקך פסיקתך טין)ט(
 ועיין , ננגס מזסיס1עסס

 נמרטתי
 ככסי נגעלנו לק , גמ0ט נתלש 63 )יא( . ע"כ 3"6 0גת )י( . כלק יאכלס

 CD11 סתוק' זבלי ריכלתי ג"6 מעלס עם כתגפע6 יציין , פס ספ6 רכ תקקגת ע"פ 6101 , 11% נ"ע יףגלגול
 נתוך מן 6תל סד 31וי ז0נט36 מגוס 5'ת6 וסם , ב"כ ק"מ 0נת )ל( . 3פגיט 6100 כתו ו0רתכ"ס וספמךסל4'ף
 3פ3מ כתלפ6 ססו6 נתגטמ6 וסקיוס , מקור רוחין נכ פ3 מפעו תפ3 רוק ומכ"ל , מותר סעין נב SD לקורמעין
 93 תפ3 מק נקיע ייצגי , ת6יס 3רמי3ס ז6י3ו ז3כפ061 מ3ת6 זמוכמ6 ון"3 סס כפילם* וסוך , 0ס כגתל36ק62
 כפ3 זלי הגס , כבאגס 13ת6 )יד( . ע"כ ת"ס ינמות מנגס )יג( . ק"ו ממרס כתנועתן יפ"ן , מוק.ותלפ61006

 מכית ~SD גס 6ס  ריטוגס  לטי( . וט פל דירים יריגיס ספלי רפש  וכמטכס קפ"ג נסערת גוס מ"0 ופיין ,סתגמות6
 ט6 )טו( . ספת 6ת )'תן ט'ך %ן טכונ ט סתג'טן טת פ"נ ת"ע שכגטן ועיין , 3סותשמ פת מתן שיךס"ס

 וטחן , ש"ג סוף כ"ז יף ופ"ר , ע"י כ' זף פ"נ טיליגין כירוס3תי ט6 )יז( . ט"0 ס"ו פני יטיוו3יןעזוט3מ'
 . ע"6( ז' )זף ס"6 יצ כלטת ירוק3מי )יח( . O"D1ריעלה
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מז א ו במ
 וזיהבת יתחיל לבשכמל"ו וכשיניע , ק"ש ויקרא רנליו על יעמוד אלא , מהלך כשהואשמים
 : ww~n ואינו )כ( מהלך )ים( קוראסיד
 רבותינו שנו כך )כא( ? פסחו את אובל כיצר פסח ערב שנתגייר נר רבינו ילמדנו . י'( )שם'אי

 כפורש הערלה מן הפורש ובה"א , לערב פסחו ואוכל מובלבש"א

 מ~

 : הקבר
 nwy מצות על אומר ישמעאל ר' )כנ( ? באה הייתה מה על העלה רבינו ילמדנו י י"ג( לשם'נם

 המשתה ימי הקיפו כי ויהי שנאמר )כג( הלב הרהור על אומר רשב"י , העשה לא מצותועל
 : ה,( א, )איוב וגו' ויקדשם איובוישלח

 מהו רבינו ילמרנו . כ'( (cwימ
 שיהלי

 רבותינו שנו כך )כר( ? בשבה למפאות מותר אדם
 אין , מתרפא אק ספק , מהרפא מפק ואם , )כה( השבה את דוחה נפשותספק

 דוהיי
, 

 : השבת את דוחין המילה בשבילאבל
 צריך רבותינו שנו כך )נו( ? יום בכל מתפלל אדם ברכות כמה רבונו ילמדנו . א'( )חראיר.

 , כט( )תהלים אלים בני לה' בהבז שכתיב אזכרות י"ה כנגד )כז( ? י"ח ולמה , י"ח שיתפללאדם
 אל שנאמר , האזכרות מן הוא אף להם אטר ? י"ס אומרים בבבל והא לוי לר' משיבין)כח(

 עומף שארם שבשעה שבשררה חוליות י"ח כנגד סימון ר' אמך , ג'( שם )שם הרעיםהכבוד

 : "( ע"ה )תהלים כמוך סו ה' תאמרנה עצפהי כל שנאבד , בכוין לשוח צריךוטתפלל
 עגו כך ? בכתב שיסהכל מדש בתורה לקורא מתרגם שרגא מי רבינו ילמדנו . 1,( )שםמה

 שלא , התורה מן חוץ עינו ליתן אסור והקורא בכתב להסתכל אסור המתרגם )כט(רבותינו
 למתרגם ואסור , א,( ל"ד )שטות הלוחות על וכתבתי שנאמר , בכתב אלא התורהניהנה
 כתב הוא מלא מקרא פזי בן יהודה ר' אמר . בהורה להסר,כלברבים

 לך.
 האלה הדברים את

 ףעתרנום וק-י , שם( )שם האלה הדברים פי על כי , בכתב שניתנה המקרא הרי , כ"ז( שם)שם
 ישראל ואת ברית אתך כרתי סיטון בר יהודה ר' אמר , )5( פה בעלשניתן

 )ש"
 כתב ע"י ,

- - . - -
 וע"י -.

 י"נ מלכית כככ)י גתר6 כגנד וסוף , תשך וסור קולר סט6ל 36) , )סתו7 היך לקטן כפקוק סרק 7טט)'ט(
 פקק פ"כ ליס ללכות סל"'ף 6כ) , כטתיד0 כונס ספלטס כ) ולי"א , נטת'07 )כ3ך ע) טד כל"ג 6ית6 7סס ,פ"3
ntbv6כל"' ו)6 כל"ג )6 ס)כח Y"p7 633תל6 6107 גל p~g, 6)6 כוולס עליך ו)6 כר"מ: ס);ס ptpe כ)13 ישון 
 סילום)פי 7כל' וסכי16 )3כך ס) 7'א טס סיכות סתוק' כתיו וכך , D(SII כי73 לעסין נפקוק 6)6 )טרוד 6"5סמכך
 . tlD('W סתגמות6 )תלתל וטהתס , נתגמומ6 6ית6 וכן וצייתו )נד קרסון נפסוק )סתור 7ת15ק ס)כס וכןוכת13

tfptitn)1*t)סכקוף 6"' גג' וגין כב) כג' עבין n"rf 
 )כ'"

 טתרס ל3 ו3קזול "'6 קי' 5דק כקטרי ותוכר 6' קי'
 7פסיק תסוס ספלסס 3כ) פתי7ס 3פי 7)6 וס6 סל6"ס כתכ וכך , 73לך וכסכמך כתוב עכך סעטס )כ(.

 כתוקפתה לק גתטגס נת65 )6 )כב( . גנ"6 5"3 פסמיס תסנס )כא( . כתשך 7קור6 6)ת6 73לך וכסכתןתיג
 עג6טל 6מל מטס נ' 6ות r"e וי"ל פיין )כג( . שי6 )"ו יותם כנמלק סו6 וכן ל"ע נסס סו6 וטס פ"יתגית
 . ff'p 11'1 יומן מ0ג0 )כד( . קת"ג מעלס ויין , %, 5"מ עת6 ילוט)ת' ועיין , )כ( ג (ifiprnt לומדך ע3וסעו)ס
 ולש6תרי תיש , סס3ת cb רומס גפרות קפץ כ3 נס"ל 6ית6 וכן מגרפס תגפת6 גנילסת ומגטן עונן אתי)כה(
 ותטג'ת ט"6( מ' )דף 0"ג פ"7 נלפות ירוט)ת' )גז( . ע"נ ג"ח ללטת סמסגס )פיו נס סו6 )כן( . סס3ת 6ת17מס
 )סייס %נש"ג

~fD 
 כתולך כת31יס מסככות פטתיס י"מ כגנם D'ntp סוד נוטף וכגרפס , ט"נ נ"מ כרכות ונככ)'

 . עפם דגלי תת65 מס כתגליתם נ' נסעלס וסיין , פסילוס)תי 3%1סיס , רהוטכן טנת)6כת 15ויס י"מוכגנל
 גס' סט כתותול ולעוכלות , סתיגיס כלכת עם כתפרם נלכות ססלס תסע סים סייט נשות '"נ וסלי סטעס)כח(

 יט 61'ע , 6וכל0 ג'ע סו6 6) ססס ס6וכלות מן 610 6ף מלטיס סכנות ט6) ומסגי ך '"מ 6)6 6יגס 6)'סגג'
 קגעז גגן מיגים ע) )ו התול עיטן '"ז )ך יעוול 06 מיגל ל' תנול סג" or ונירוס)נר , עוגמת '"ט ר"ג")כמגמול
 0רספיס וט) שיגיס 0) כות וסיגי t'D?,~ ? ("6 סכגוד 6) כתיג וסDA' 6' ל' קותי נל"י ל"6 סת'נ . נינגסמכמיס
s~aD'7r (וט of)pr (6זכלס ומיה מז6 )כ) מקפתן )ך 6'ת , ירוס)'1ם כנוכס דוד וט) )גזיקיס כתכעמ נליס וס 
 , ירוט)תי( )לנדת תל06 יפח SD3n סס גוכט )ופ'לו"1 , )ילוט)תי סקול לפילוס פילוסו פיין המגס , תפוייסוס37ליס

 תקנו )6  כגססן ומגסי , סלטיס סכטד 67) תסך ריתקסס י7ס הכגל וסייגו , בגין י"ס 6יס )ך יקמל 06 כךוגסס
 סייט , מלעיס סכטד 6) ורינתיה ותקטף , 3לכית '"ט יט 61"כ , ניכנס מכת'ס קכעו ג3ר עיגיס ס) ותסג' , '"מלק
 ופרגי , נלטמ )כ' )%קס )יגס סיס 6מת ככלכם 7כדיס 3' סכ)פ otpnt, , נלכות י"ע )תש ((arrt )6ג0' )טיחוס
 1;ן (D'Wt %ט )שק %ייס י1 %7 %) גלגלי ונרקיס תיו ס6ס ס"ט , וכו' טיס נתכגיט מינים ס) כע)וסתגי
 . )ס  סדותיס כ) 6מת הכלכס )כרו) סנרינו ,ס ומפגי , מכלות כ',1 כ6ן וקין כלכות כ"6 0יו 161 )717 וכן)גריס
e)nhמרגש מנט-עה"ק ו3פ" וכפ"ת פו)67 תוסל"6 פ" טס 3ילוס)ת' ומזזן וכג"ח, סגכוגס סי6 ר.תגטת6 גנ" 0י6 סתתת 
 , לב  שיוו ינסריר ,  סס וכגועשת )"נ סטרי: סק)יל 3מו)7ות כס"ס סכלכומ כ)ו) העגין עיין 1ע71 ,  סססגדפק

 . גלטת "א תעין "'מ סתפ))ס מגס כי סי)ת7ט כסס סתויך סי)קוע  כטס  ססנ,תי ס'  6ות יונ ליס לפדרם לפניייפיין

 וט מוכס " ס" תפחס ס)' ס6סכוצ וכק' , פ"ס כרכות ס3' מנס"ג גו3עיס ומכליו , ואתמגן נפ' עונים כ' כתכוכן
 מפני עוב 6מל ט"6 3"כ מגבס 33ג)' ל":) 3תעגס )ית6 )כט( . נילוס)תי )פגיט גת65 63 ונצמת סירו:)תיניס
 )תתלנכ  מטר  4ז ותעפס , פ"י הנערס  כמוכ תלטס יתנגו ע)6 נזי )מדעלגען יקייע 63 נפויס סקיל6 וכמריסגוס
 לסטתכן יי נטיי ספסר3ס שלדפם  למגמות*  פפירי זנן , נמירי  כסיג  פרגוט יעפרו  על5 כדי  יסירס  פיליי  לחסג";

 פ"י  שגילת  נירוילפי  לי( . רכסי ניייי:* ני"5  פייו , גרגרי כהול  מרכוס יעפרו טל5 כדי ולמרגם תורס3קפר
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 א ו במ8%
 , פה ל פה שבל ומה בכתב שבכתב מה קייטת אם האלה הדברים פי על כי , פהוע"י
 : אתך כרתי לא פה בעל שבכתב ומה בכהב פה שעל מה שנתנה ואת אתךכרהי

 אדם שיעמור מהו רבינו ילסדנו . ט'( )שםטז,
 טחי ויחפי

 רבותינו עגו כך ? ראש קלות
 ונילו ביראה ה' את עבדו דוד אמר , )יב( ראש כובד טהוך אלא לרוזפלל שמדין אין)לא(

 : י"א( ב' )תהליםברעדה
 וטריפה סקילה הן ואלו )לג( , ארבעה ? לב"ר נמסרו מיתות כמה רבינו ילטרנו . יר( )שםין.

 , שריפה אוטר רשב"י )לה( , סקילה אמרו רבותינו )לד( ? החמורה היא ואיזו , וחנקהרג
 : שוינתה כהן לבתשניתנה

 מהו , ביום בו וירדו גשמים שירדו הצבור על תענית תגזרו ב"ר רבינו ילסרנו . ט"ז()שםיח.
 , ישליטו ל"א ההמה הנץ קורם גשמים וירדו מתענין היו )יי( רבותינו שנו כך ?שישלימו
 לאהר , ישלימו לא החמה הגץ קודם אומר ור"י , טאיר ר' דברי , ישלימו החסה הנץלאחר
 גבראל כשקהלו אלא , ובחטיאר בשני מתסנין שיהו הדורוה סמכו ומנין )לי( . ישלימוחצות
 וטהמישי בחמישי עלה לוי ר' אטר מנין , בשני וירד בחמישי משה עלה , טעשהאוועו

 לשבת ומשבת , ל' הרי ט"ו שבת ולערב שבת לערב שבת ומערב , ט"ו הרילהמישי
 בשם מתענין שיהו חכמים דפקינו לרך , ש הרי בשבת ושני בשנת ואהד , ליה דדיח'

 , ובירירהו משה של בעלייהוובחמישי
 ובפי

 סשה כנגד בוכים והיו נתנגו ימים ט'
 , הכפורים יום וזה , לעונותיהם כפרה יום אוחו להן ועשה רחמים הקב"ה עליהןתתמלא
 : ל'( ט"ז )ייקש גו' אתכם לטהר עליכם יכפר הוה ביום כישנאמר

 עבירות קלה( רבותינו שנו כך , לחבירו אדם בין קמטה היתה אם רבינו ילכודנו . ל,( )שםוסעי
 , הבירו את שירצה עד מכפר יו"כ אין חבירו ובין שבינו מכפר יו"כ למקום אדםשבין
 ומן כל בידך ירוא סיפן זה דורטסקית בן יוסי א"ר , יעשה טה קיבל ולא לרצות הלךאם

 מה , מנחם לך אין חבירך על מרחם אין ואם , טרחם לך יש חבירך על מרחםשאהה
 אחיי לפניהם ויאמר אחת שורה ויעמידם ארם בני עשרה )לט( יביא ארשב"נ ?יעשה
 ושהשפיל ראה הקב"ה סיר , קיבל ולא לרצותו ורתכתי , זה פלוני ובין ביני היהקטטה
 )איוג רעייתי וישר חטאתי ויאסר אנשים על ישור שנאסר , עליו מרחם והוא , לפניועצמו
 שם )שם בשחת מעבור נפשי פדה שם כתיב מהו , כ"ז(ל"ג

 כ""
 ועקב וטורה נכתיב ,

 : י"ג( כ"ח )משליירוחם
 , חבירו את שיונה לאדם אסור רבותינו שנו כך ? האגאה היא איזו רבינו ילמדנו . arts))שםכ.

)מ(
 ולא(

 אל תשוברי בעל היה ווים )סא( , ליקח צריך אינו והוא , זה הפץ בכמה לו יאמר
 מעשה זכור לו יאמר לא גרים בן היה ואם , הראשונים טעשיך וכור לו ויאמר אוחויונה

 מ רבינו )לסרנו :"%. וולדות)תכא.
 1 ך

 טקפלין )מג( רבותינו שנו כך ר בשבת כליו את אדם ל
 למוצאי משבת לא אבל , לשבת שבת מלילי דיאטות ומציעין פעטום וה' ד' אפילו הכליםאת
 ללבוש אבל , בשבת ללבשו שהוא כל הכלים את שטקפלין אסרו כלים ובאלו )מר( ,שבת
 סוחר יחידי , אסור אדם בני בשני שמתקפלין וכלים )טה( , בשבת לקפלן אסור השבתאחר

לקפלו
 061 כלית 6תך כולת 6גי ס3נמ3 תס וסנורת שפס תס סתרת 06 ע"6( '"ו )דף ב"ו פ"3 ופחס ע"7( ע"ד )דףלי6
 . עיט 5י ללטת תנגס גיא( . קגיתס" "061 5"3 משגס 61ת סתמת ע"ס כ16 ויט . כלית 6תך טלפ 6עי163
 60 וכן , רע7ס תס6 שם נ')ס נתקלס , ניעמס ינ')1 נילעס ס' 6ת פ173 נוסככן 6לנליי עגס"ת מס 3כ3)')לב(

 ת"ע קגס7ר'ן תטגס )לג( . ע"י( מ' )דף סס3'ר1ס)ת'
~UD 
 נתנדף גתגס סכן me סקעס פס גתר6 )לד( .

 כסן )3ת גהעגס )6 מתורס סליפס ס"תס 65 6;)1 ר"מ 5סס 6תל ש'3 ע"ע 7ף קגס7רין 3תעגס )לה( . ס"ה31עו3די
 עס גת65 קותל יסורס ל' 3תקוס גס , עם גת65 )6 ת6יל ל' 37לי סס'וס , gu, h"D מסגים משגס )לו( .סויגתם

 פיסל מספל ת631 וס תלתל )לז( . )פגיט ססי6 כתו סגילס6  נכליית6 ע"נ ג'ל: סס ננמל6 6נ5 , 16תל 6)'ע,לול'
 . לעת ק" סתסיעית עלוגס ג"' ס)קע וכסקיי)ל"ת

 וכגדפי
 ק3'16 וכסס ל"ע פי' ו3לוקמ גליכ קי' וכנגיף 5"כ ג))

 . ע"3 פ"ס לף ע"ע פ"מ יותך תנגס )לח( . ע'6 מעלס ועיין כדי 7"ס h"D פ"3 דף ב"ק נתוס' וכן , סתג0ת6נטם
 קנביס 061 פרך פרמית 5יס תיתר גריך חנדיס כ5 7מע6 ירסן 6)1ר סת61) סןנ( %ס )דף סיע ק"מ '1ת6 3יכוס)תי)לט(
 ל3 61תל פ"r"e 6 יומ6 ומככבי . וכו' 6גס'ס ע) ישל סס"ל קתיסון )ים ותפיים גס כגי תייתי )6 61ין ע63ימ60

 . ס0 )נעגס )מא( . ט"3 ג"כ 3"מ תסגס )מ( : 3"לע"י סס דפיין , 6יס כגי סמק 0) מילות 3ס)ט )פייתו 51ליךמס67
 ק6כ) פס )1 י6תל 56 , תולם 5)מו7 631 גל סיס ו6ס , סס 3נליית6 רק , 6יגגס ס6)ס סתתות סס ותסגל)מב(
 סו6 )מד( . ע"Arrtp 6 ס3מ תסגס )סג( . סננולס תפ( סגלתית תילם )גתוד כ6 ולתט.ט 0ק5יס ועלפותג133ת
 . קוס בו ו))3סן )חז"ל כדי פטתיס וס' 7' יפעו עכתכ סס גפלק"' ועיין , תתסיס ו)ש6 סתגפתSD)n 6סוקפס
 6מי 0763 6)6 עט )6 סימלו יגעי ל' ז3י נסס סס וככנסי מ"ג PD~1 סכת. 3ילוע3עי 610 כןתסה(

 גגי 3עג' 6כ) .
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ת א ו במ
לש. וקראה שנאמר , בבסוהו )מו( השבת אא מכבר להיות אדם פוצריך , חוותם ושטלקפלו
 ובכסות ובמשתה במאכל : השבת 4:ת סכברין ישראל ובמה , י"ג( ד"ה )יששה עונג בת
 שר כתנות ולאשתו יאדם אלהים ]ה'[ )לו( ויעש שנאמר , הקב"ה עורה כך שמתחלה ,נויה

 שהיה הקב"ה שהלבישן גדולה כד,ונה בנרי ? עור כתנות כיהו , כ"א( ל )בראשיתויתבשם
 שתרות הבמות היו המשכן וצקם עלא: עד רבותינו שנו ועור )ט4( . עולם שלבכבורו
 , בבכורותושעבודה

, 

 בכורו שרויה גדולה כרזנה בנרי לאדם הקב"ה הלביש לכך )מח(
 : עולםשל
 יוממא ר' אסר ? רוצעים של למיתתן צדיקים של מיתתן בין מה רבינו ילמרם )מט( . ו'( )ייצאבב.

 סיחתן אנל ט' בשמים ולא בארץ לא רשעים של מיתתן דסכגין ירצשע ר' בשם DalWבר
 : כו' ובארץ בשמים צריקיםשל
 לא הרשעים חלופת ? הרשעים לחלוטות הצדיקים חלומא בין מה רבינו ילמדנו ,)שם(כג.

 : ובארץ נ:שמים הצריקים של חלוטות אבל , כו' בארץ ולאבוהמים
 ספוג )נ( רבותינו שנו כך ? בספוג בשבוע שלהן אדם נתקנח מהו רבינו ילמדנו . ס"ז()שכד.

 עור עליו אין שאם )נא( , בו פקנתין אין לאו ואם , בו מקנמין אחיזה בית עור לו ישאם
 והמים כובש והוא נכנסין ודמים בשבת לקנח בא הוא 4תפזר

 יוצאיי
 , בשבת סוחט ונמצא

 עוצר יהא שלא , בו מקנתין אין לאו חום , בו טקנהין אתעה בית עור לו יש אםלשכך
 : יוצאיןוהפם

 ? עירוב עירובו ערהא מהו בתוכו דרין ונכרים ישראל של חצר רביט ילמדנו , כ"א()שכה.
 בתובה להשתמש לישראל אמור בתוכו דרין ונכרים ישראל של תצר )נב( רבותינו שנוו-
 כ, )שטות תו' שמי את אזכיר ח41ר המקום בכל שכתיב למה נכרי של רשוהו שיקחלד

 , ב"ר(
 : הרשעים בהוד תרבתךייא , ( ל"י ב"ב )ייירא ישיאל בני בתיר ונקדשתי אלא , עץ עובדי בתקי שמו סיחר הקב"האיו
 ממילין שהיו להלמיריו קיסמא בן יוסי ר' נחן סימן מה רביט ילמדם )גג( . ח'( 1יישלתכי.

 : כו'בטבריא
 נדרים נשאלי! )נד( רבותינו שנו 4ך ? בשבת יתר דבר לדבר סרג רביט ילמרנו . %( )שםכי.

 שאסור *מר צורך חין )גה( , נשאלין אץ השבת לצורך שאין רבר הר* , השבת לצורךשדק
 : בשבת דבריםלהרבות

 שנו כך ? רבבים לרשות בשבת בתכשיטיו; אשה ושתצא מהו רבינו ילמדנו . י"ג( )שםכה.
 של בשר ולא בכבול %א , בחבעדטיה בשבת הרבים לרשומו אשה תצא לא )גו(רבותינו
 , נקובה שאינה במחפ %א , תאם עקת שאין במבעות ולא בנזטום ולא , בקפא ולא ,יהב
 בתי בהן ערצהה בזק )גז( , חפשת חייבת אינה יצתהואם

 באחר תצא לא אבל , הבית
 לרשות לצאה צריכה אינה בחול ששילו אומרים רבותינו מח( , דרבים לרשית התכשימיןק

 : בה ממתכלין שהעם ? למה ,דרבים
 רבותינו שנו כך ? לבו את שיכוין צריך הוא איכן המתפלל רבינו יתעדנו . כ"א( )שםכמו.

 יעקב ב! אליעור ר' )ס( , ,הקרשימ קדשי בית כנגד לבו את שעוין צריך המתפלל)גט(
 , ישראל לארץ לבו אח יכוין לארץ חוצה המתפללאוסר

 הכצעפ~
 כננד לבו את יכפן בא"י

 המקדש בבית מתפלל היה , הכקרש לבית לבו את יכוין בירושלים המהפלל ,ירושלים
 : בו' הקרעתם קדשי לבית לבו אתיכוין
-

ו"פב
 )זף ס"מ פ"מ פ6ס ילוס3תי ומיין כ"6 ק'"נ סכת סיין )מן( . מכ"כ פל'ג ס3ת כב' סומג"ס פסק וכן , 07663
 . פ"3 ב"כ רגמים תסגרי )טז( . וסגת ובמז 3*3 6מ7 טע1פין סגי 13 סיס6 6יס *'ך מג'ג6 כ' 6מל , גל'ג(כ"6
 פל נכינו מיי  סריסון  6דט יש  5יס פס"נ ל'ל  בפררי שין)מח(

~StD  רעע  עג6תל כוולס כעולס נדרי  עגי 
 סטתעתי 63 י6ת גכ3 , כזין ס3כרי תסג'ן בגס ס63מריס וכן ז ס36ס )מט( . ט' סק פנת ננז' יט' 63וס 36קיטס'

 3נ6ל סתגמות6 טריפת סי6 )נא( . ט"6 קם-נ סכת מסגם )ג( . לפגו עתזט נמלות תתמי13ת טסן מפגי16מן
 ג3 גת65 סס , ע"6 5'א סגסזלין כב' פיע )נג( . סם פרת'" ועיין ש'כ גן'6 טיכוגין תסגס )נב( . סתסגסעפם

 . לכיגו ייתזז ניון סתתמי3 מטוס סגנתיו תקום ככ3 וזין 30גס תעגין 6יט זס גס קי 61ף , כס3ימות סוססמ6תל
 . מו3 ט3  סריירך  מלפיס  רגורך יס6 630 יני יזני כ"6  סי9 עיי  טס  יגפר,  ויה( . r":p h"D  סי!  פילי)נר(
 . והטכוגות ומתכר תקם כגון מו3  יל זכר 636  ס"ס 3ג33 6ין 3פירס"'  67י13  ישי ל'ס טס ל"ת כפיפסוסייגו
 פימת ועיין , nhvn הייגס *גס  יריים  לרפוס  סילף 6לפ כי , תוק 3;ס  5'1  ל3י( . b"a ל'1 סגת תנגס)ג;(

 נסטת הוספקת עיין )ס( . ל'נ כ"מ נרתת מסג;: )נט( . לינ  לפרי  ושלמופל פיין הח( . טס hninaa ג"6גססוס
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 א ו במ34
 , לאו אם ישראל שם יש אם ירוע ואין בשבת טפולה נפלה 8מ רביב ילהטט . י( )חב5

 הוא ספק בשבת מפולת עליו שנפלה מי )מא( רבותינו שנו כך ? בשבת עליוץ לפקהמהו
 , דגל את שיי מפקהין , ישראל ספק נכרי ספק , מת ספק הי ספק , שם אינו ס8קשם

 ל"א לשמית יומת טת מתחיה בשבת כתיב )סב( , יניהוהו מה ואם , עליו מפקפק הימצשת
 אלא שאינה המילה ומה ראב"ע אמר )סג( , בשבה החי על מפקהין רבוהינו שנו ,."ר(
 שיו שרוחץ דין אינו האבן תהה אברים רם"ה , השבה את דוהה איברים כרסקהאחת
 : הרבה שבהוה שישטר כרי אהה שבה עליו ח% אומר מנסיא בן ר"ש )סד( , השבתאת

 רבותינו שנו כך ? ביום לההפלל אדם חייב הפלות כמה רביט יקטנו . י"א( )מקץ"י
 שהריה הפלת תיקן אברהם , העולם אבוה שהקנו )סו( תפלות טנ' יוהר מתפ%ין אין)סה(

 תיקן וצחק , כ"ז( י"פ )גראשית שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכםשנאמר
 תיקן יע'קב , ס"ג( ב"ר )שם ערב לפנות בשדה לשות יצחק ויצא שנאמר , מנחהתפלת
 תסנין ביה כהיב דניאל ואף )מז( , י"א( כ"ח )שש במקום ויפגע שנאמר , ערביהתפלת
 , ופירש דוד בא , זרעה באיזה פירש ולא , י"א( 4 )י3יא4 ברכוהי על ברך הוא ביוסאתלתה

 משלש יותר לההפ% רשאי אדם אין לפיכך , י"ח( ס"ה )תהלים תו' וצדדים ובוקרערב
 , ביוםהפלות

 )ס"
 : כ6 דוום כל והולך ארם ולואי.מתפלל אמר יוחק ור'

 וברבה ושבעת ואכלה שנאמר , המוון על לברך החקינו מנין רביט ילמדט . י"ר( )שםפי
 קדש עקיבא ר' בשם הייא ר' שנה )סט( ? מנע המזון לפני , לאהריו הרי , 4( חן)רברים
 : ולאחריו לפניו ברכה פעון שהוא מלמד , כ"ר( י"א )ייקרא לה'ה46ים

 מהו , רגףנין קללה ברכת אמר ולא ומעה רטיבה לפני השבר רבינו יקטינו . ג,()יירפאלג.
 אין כ41ן הברכות בכל וטעה דהירה לפני העובר )ע( רבותיה שט נך ? אוהושמהוירין
 גברית . אוועומחויריו

 הסיגיי
 הכך )עא( , הוא מין שמא היישינן , כרחו בעל אוהו מהזירין

 , אמן עקץ והכהל עצמו ןן מק% יהיה מיטה צר בו יהיה שאם אשומהוירין

":( 
 : וק

 יופי ר' אמר )עי( , ד"א כותי שמא )עג( דהיישינן , אוהו מהוירין ירושלים בונה אמרשלא
 דקדוק אפילו אלא עוד ולא , אורע מקבלין אין , אהד מדבר חוץ תורה דברי עליו שקיבלנר

 רבינו13 ושם*.
 ק ק

 רבוהינו שנו כך ? ובאפונדתו במקלו הביהלהר
 ראש קלות בו ינהג שלא , שברגלו ובאבק ובאפגדתו במקלו הבית להר אדם יכנס ג)עה(
 : בחרבנואפילו

 אלו )עי( רבווזינו שנו כך ? לעוה"ב הלק להם אין אדם .בני כמה רבינו ילמףנו . או()מצורעלה.
 שלשה , לעוה"ד חלק להם אין הריונות וארבעה מלכים שלשה , לעורף'ב הלק להםומאין
 המשנה הכמי בקשו שלום בר ה*י יהודה ר' אמר )עז( , ומנשה אחאב ירבעם~כים

לעלוה
 y'e 'ות6 תסגס )סא( . ט"6 )' נלטת 331)י הע"נ( מ' )זף ס'" פ"ר וכירו;)ת'פע

 תר,קתונ לנג'וס )סב( . גף"
 . מס נתסגס)'ת6

 )סג(.
 סתם סוסי 6י ;תו36 6תל יסוזס 6"ר עס עוד וכנתרם ס0 )סד( . כנלייתo"e h~s 6 יומט

 כרכות כילוס)מי )סו( : תקום נסיט תסגס )טון זס 6ין )סה( ע נסס סיתות ו)6 גסס ומי תזיזט פדיפ6 ~יזיס"6
 כקמת טפתן תתפל י60 יכיף סט כרכות ירושותי )סז( . תקגו0 עות תפחות 6תר כ"מ יוקי ל' קתתר h"Dל, דלעות וככופי , וכו' ת6כרסס טמר תפלת , )מדוס ת6טת תפלות סותר 13י 3ן ישוסע ל' , ט"6( ז' )דף ס"6ולי
 כלגוה ילוט)תי )סה( : ע"כ כ' יף סס וע"ן מ'" )"6 נלכומ נגכ)י 610 וכן , וט' ניותם ת3תס וותגין shtllפילס
 יומנן זר' כך גפר 63 סטו סתקותות כסגי כי )פעיל וי; , פ"6 ל'6 כלטת ומנכחי ט"6( סוף מ' )זף ס"נפיז
 לרכות ו3כנ3י פ'צ קדוס'ס מת"כ )סטן . )סתפ3) ספטס טוי גליך 06 )6 16 סתפ)3 06 ספק סייט 6מל )סגיןזה
 גלכות 3כ)י ר3 6מר יסודם זלג תיתר6 )ע( . ע'ן גר,טרס הכשנט תם וסיין , רטן חט כעס וס him ט"6)"ס
 630 61ף , ט6 מין סת6 מייסיגן , צותו תטחין סתיג'ס מכרכת , לותו תענין 6ין כוחן סכרגות כב) טכס ט"6כ"ע
 לויס וחיגו מין 0וhna 6 מימינן פי' )עא( . )רב סתקוכ13ת שכממות תמכות סו6 ת"ס כמרייתך ,1 כמהגסגורל
 סיין , 63ומלס רוסס 6'גו )כך תסס תש)) יסים סקנסס ט3 5מן יטגס שסקס) כי , ט3נט 6ת)ק4)

 מגמותי
 מפרס

 כ13נס עעס 06 סס נוכר )6 6ננ , ציתו משקין סתינין כברכת עפס 06 רק נוכל )6 ס0 כככ3י (ay) .לצי
 שז 6'ת6 6כ) , לתו זתס)קין Otsit:t גטגס עעס ז06 סך גס ג,כר זכרגות פ"ס קיק גילוט)תי לק ,'כוס)יס
 יילוס)מי סך שתכיף סעור יכרי ע3 סטיר קלע גי' כ16"מ ומכ"י , ציתי סתק)קין סתת'ס לתפית עטם 06 דנם;ס
 כי )עג( . מוסכן זבל יונס רכ.גו גסס ;תכיף תס D"D1 , סככני גנז וסוף , 16ת1 תס)ק'ן עעס 06 6)ו כלכותעגנ'

 "" פיק זת6'  תוקפתך )עד( . גרי,יס כסר תקזז 3סס סכנו )פי כילוס)'ס סלית כגין ט) תתפייס 6י:סר~טתיס
 . ג' סטלה פיין ~n(ofl ומ) , ט"ב ק"כ נרגנת וננעלי י'ו חרטת תוספתי )עה( . ע"3 )' לכורות ננ3)' וק1'

 . C'wD 53יוס or תיתר ;ציי, יטסותון ;0 5ייסעי 3' סירס  נסגמות5 עיין )עזן . f,"D ג' קגסזלין פסיס)עי(

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



ית א ו במ
 : ט"ו( קקה)תהלים במשיחי תנש אל ואמרה ב"ק שיצרנה אלא , שלמה עמהן ולמעת מלכים ארבעהלשטת

 עשרה אחת על )עח( רבותינו שט כן. ? באה הצרעת דברים כמה על רביט למרם , יו( נשםלה
 עדות , הרע לשון , גנבת , ש-יות גילוי , השם ברכת , f'y 4 , באים הטעיםדברים
 החושב , שלו שאינו נתהום הנכנס , ע"א שבועת , הףין יעז המקלקל הדיין ועל ,שוי

 : כו' רעה עין על "וף ויש , אחים בין מדנים דגמשלח , שיי שלטחשבות
 אחת במפה בבגדה והיא בבנדו הוא בעלה עם שתישן לנדה כות רביט ילמרט י י"ג()שם6,

צה
 לצד(

 לפני פירצה נווזנין שאין , לשכב אסור )עט( רבותיט שט כך ? אחד לצד תה אתר
 בנדת אשה משל ושפר , בנשרת כשש הדבר את חכמים שמשלו , דגנב לפני וכישדבשר

 : י"8( יזח )ייקרא תקרב לאטומאתה
 רבותינו שנו כך ?  בשבת להל לאדם סוחר אמות כמה בתקי רביט ילשינו , טי()בטרטר4.

 וממלמל , אנפיננס בן חנינא ר' דברי , אשת ארבע עד עטלות לו עושה בדףך רטובכן)פ(
 רוח לכל אטה א'לפים מקוט לו וטה , במקומי שביתתי ואומך בשבת אמות ארבעבתך
 , במיאשותיו ו'תננה מרותתיו כן חביה ושמול יד1 אוסף ר"1 )פא( , אסות ד' הן ובמה ,ורוח
 פיה תשונת , יז ל למדינה שחוץ והפונדקיות ההגויות שבורה ושע , אטה לפיםא' מעיבורה פצץ הגיבורה , טלה את טבלך כאנפוכיא נדולה היא אפילו ביינה השובת)פנ(
 טהלך סין עשר שנים בה שהיה יהודה מלך צדקיה בה שברח כסערה גרולה היאאפילו
 , תורה טדברי ? חכמים ממכו ושנין , שירצה רוח לכל אטה אלפים ממנה וחוץ , כולהאח

 :  ין יה )המירי תו' בגומה אלפים קדמה פאת את לעיר מורץ ומדותםשנאסר
מ 4יי מחללין חדשים לשמתה שניר תינוק רבינו ילשינו . כ"א()שם4.  את חווזכין ואין , השבת יעז 4יו 0חללין אין חרשים לשמונה שנולר תינק )פג(רבתיט' וט כך ? אבת 

 עליו נוחה אמו אבל למקום., כלמקום אותו מטלטלין ואין , שלייתו את פומנין ואין ,שבורו
 אין שבעה בן ספק שטנה בן ספק , האבן יעז ממלמל כאילו בשבת שמפלפלן ,ומניקוט
 מטלפלין ואין , שלייתו את ,שמנין ואק טבורו את חותכין וווין השבת את שיוטרקלין
 וחותכין השבת את ע*ו מחללין שבעה בן שהוא הוא ברור דבר ואם , לשקום ממקוםאוהו
 , שלייתו את וושומנין פיבוואת

 וממלמליי
 השבת את מחללין ימה , למקום מנ,קום אוהו

 של ואינו לחדשיו אינו לשכצנה ד;נולר אבל , חיים של שהוא לפי , לשבעה שנולר ילודעל
 : השבת את %ע סאחלין נוין לכך ,חיים

 מידי ויוצאין מתכפרים הם בטה שבתרה מישת 4 העובר רבינו ילמדנו . כ"ח( )שםכ2
 כבאטר , כריתתן סידי נפתרו עלקו כריתוה חייבי כל יפי( רבותינו ענו כך ?כריחתן
 שלקה כיון , ל(  בו ס"ה )יגרים אחיך ונקלה תו' יוסיף לא יכנו ארבעים תו' ד84ופפוהפילו
 , אחיך ד"אהרי

 ופ"
 על הגבר , יום לארבעים נוצר וזה האדם אלא , ארבעים ולמה

 : עונשו יויי תצא ארבעים ילקה , יום לארבעים שניתנההחורה
 שנו בך ? לה כקנא הוא כיצד לא,טרצ לקנאות מבקש שהיה מי רבינו ילמדנו . או( )נשאגמא.

 אאטם )פח( , לסנור לשער הטרח יעתד 4ז( שתה אלין 81יע , אשת יי ששמאיימין' דרך על עליה וטאיימין שבירושלים הגדול לבגד מוליכה היה לאשהו ההקנא )פו(רבותינו
 תוהנין הים של פיילי מביא היה כהן 4ט( , הסומות את ומשקין , המצרעים אתמפהרין
 אמה על אמה שם היה וטקום , לימינו ופנה להיכל נכנס , הכיור 0ן מים לונ חצילהמה
 , המים ל ונותן טתחתיה עפר ונופל מנביה , בה קבועה ופבעת , שם שיש שלומבלא

שנאמר
 13י"ל נס )תקן ים 3161י , וכליס עסלס ט:) נ' 6ות פיח וחי"ל זנליס טנעס 39 6ית6 מ"6 ע"1 נכלכ'ן);ח(
 33נ)י תוכף 3ליית6 לק תטגס וס 6ין )עח( . מ"ג סטלס סס 3תגמות6 ועיין , ז3ליס מפלס 6מת ע3מס
 33גח ט6 לטסו 6טת מס , רמסו )6סת גזס 6סס תקים , 1'( י"מ (ihprnt יקח fis גזם 6סס 361 , ע"6 י"גס3ת
 ושיגס סת3מוז מכור מפגי מסיו סככייתות תן וסוך , לסור 33גדס וסיף 33נדו סו6 גזס קסתו 6ף שקור 3גגדסוסי6

 י"ס סס סכם כתוכף ועיין , גל'ע נסעלס כתגפ'ת6 זנליו  סכירתי ק5"ס ק" גזס ס3' יקז נעור וסיין , נפגיגוגמ63יס
 3333י כלייתרי )פב( . מ"ג כ"6 יף סס ו3ירו:ע)נוי ג1'ג מיר31ין hntDtn )פא( . מ'צ ת"ע עירוכין תטנס )פ( .היעי

 וס עעס )פה( . ט"6 כ"ג מכות תסגס )פד( . h"D ק)"ס סכת 3כ)י rrrPD  סכת תוקפתך )פג( . ע"3 קק6עילויין
 כפסגס סג"מ גיללת וגן )פו( . h"D ו' קועס מסגם נפי( . תדגפס'ס סתגמות6 מתקול 610 לק כתסיס גולל63
 כ"כ גועל -סס כבסגם )פח( . נקטל 3סעל ותסס סלית 3סל גכגסין ע3ו סחיג1ן סמר תולם 3טעל ופירסי'י ,סס

 . כיינ עש קועס מסגם (we) . סע3יומ 6תותשתרין
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 א ו במ86
WNJIVחקיוז עי"ז(, ונתןאלהמים)בםרבר יוקעתן בקיקעדטשכן יטה אשו העפר ק 
 שפותחין רבותינו שנו מכאן , י'ש( שם )שם וט' אותך איש שכב לא ואם המנלה אתטחב
 עד לשתות ממפעז היתה לא טמאה הייתה ואס )צ( , כו' לוכוחן מתחלה נפשותבדיני
 שדמים כשם 4"( , וכו' נולדות ועיניה מוריקותשפניה

 בורקיי
 דגנים כך , ראשה את

 , לבוש אסרה ע , יבש שאסורה כשם )צג( , ובאו ובאו שנאמר )צב( , האיש אתבודקין

 שיש קר)צה(קטקתשרבו בעל נרן רבינו ילשינו *"ד(. )שםטני
 אח ישא לא בכולו מומין שיש כהן שונה היה חיבי )צו( , כפיו את ישא לא טומיןבירו
 ישא לא , פואה או קוצה או מטים צבועים ידיו שהיו מי אף אומר יהודה רו )צז( ,בפיו
 רוב אם שונה הגדול יהושע ר' )יח( , בו ממתכלין לוויות ארם בני שדרך 'למה כפיו',את
 : כפיו את לישא 4 מותר בכך מלאכתן העיראנשי

 שבעה )צט( רבותינו עבו כך ? בראשית למעשה קרמו דברים כסה רבינו ילמדנו . י"ט( )"ים23גי
 ווישראל העולם ואבות המקרש ובית והתורה הכבוד כסא הן ואלו לעולם 'קדמודברים
 : וכו' וגיהנם גזע אף וי"א , ור%זשובה סורח שלושמו
 אין )ק( רבותינו שט כך ? ביו"ט שריפה בשיק להדליק טהו רביט ילמרנו . א'()גיתלנהךמד.

 , השבת כבור ספני בעטרן מרליקין אין אומר ישמעאל ר' , ביו"פ שריפה בשמןמרליקין
 בשטן רנים בשמן צנונות בשמן אגתים בשמן שוסשמין בשק השמנים בגל מתדייןמחכמים
 עמך )קא( , בלבד זית בשמן אלא סדליקין אין אומר מרפון ר' , ובנפם ובעיפקפקפקת

 ומה , שומשמין שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה ואמר יגלו ש נורי בן יורגןר'
 שאין אלכטנדריא אנשי יעשו ומה , אגוזין שמן שא להם שאין מרי אגעריעשן

Ici-s- 
 אלא

 להם אמר (ap) , נפט אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא שער יעשו ומה , צנוטתשמן
 טרפת ר' אמר לכך , כו' בנר השמנים סכל זית שמן וקב"ה שחיבב מצינו הרי טרפתר'
 : בלבד דת שמן אלא מדליקעאין
 ר' עבה כך )קג( ? בו מנגנין הלוים דוהיו בבינת היו נימק כמה רבית ילמרנו , י"ב( )שטהי

 כ"ז )תהלים פניך את שמחות שובע שנאמר , כינור באותו ורה נימין שבעירצדה
 1 י"

 : כו' שבע אלא שובע תקריאל
 ? אותו רואה כמיהוא הזקן מפני לעמור חייב אדם אסות ככזה ביזעי רבינו ילשינו , ל( ושםכצי

 שיבה מפני כבאמר , דיקן מפני לעמור אדם חייב אמות ארבע בצווך )קי( רבותינו עגוכך
 הידר ואיוהו )קו( , אמות אתבע בתוך בשלומו ושואל לפניו וכורע , ל"ב( י"ר )ייקראתקום

 טהר יהא ולא , במקומו ישב ולא בטקומו יענצד ופלא , גשם( זקן פני חוררת תורהשאסרה
 ותל2:ג cpDn 14ש י להשיב המ(ין:ךי ' שאי,ביאה %ה יי,יו:י% ,גרס:יי
 ולא לרשע יהיה לא וטוב כבאמר , עניות לירי בא הוא ולסוף מתוצרות ושטחיוטשתכת
 ערבה ספני אומר כשהוא , הוא טה יודע איני וה מורא , י"ג( הו )יזרע וגו' ימיםיאריך
 ומחריצן רבית מוראת זו ואימא , חכטים תלמידי מוראת וו אומר הוי , מאלהיך ויראתתקום

nl~pa, ירא איננו להלן מאמר , מאלהיך ויראת זקן פני כאן נאמר אלשר ר' אמר אלא 
 מרא בו ולנהג וביציאה בכניסה ארם לכל להקרים וחייב , שם( )קהלת אלר,יםמלפני
 : תרה בשי לרבות )קו( , י"ג( ו, )דברים תירא אלהיך ה' את הכאטר ,וכיבור

 רבותיט שנו כך ? ימים שליצה לשבת קודם ושרול לים לפרוש מהו רבינו יערנו . א,( )שלחמ4
 במקום להלוך רוצה שרצא בזמן , לשבת קודם ימים שלשה הגדול לים בספינה מפליגין אין)קז(
 שהרבר , שבת בערב אפילו לפרוש לו מותר לצירון מצור כגון לפרוש מבקש אם אבל /רחוק

ידוע
 קורש יתירק וי'1 6י מפרם ט"6 ג"ח סס כגמרך )צב( : h"s עז סם מסגס )צא( . ט"6 ג' ~ort מסגו)צ(

 . ע"ג גפו מגריס מיס )צה( . ס"6 לץ סס וננץ. %ס ויק קיטס תוספתך )צד( . סס תעגם )צג( . 1ג16 1ג616י
, r"Shppt ע"ג :ץ ווגע:נ::%1%. 2ו 2:%זגט2:ינ%ן תו" סס מגיוס 3נתר6 )צח( . פס 3קה6 פוקס 16 ש5ס 16 וסתיות , סס מסגס )צז( . כתסגס )ית5 וס)צו( D ~ e p n S V J b c i  

 36 סת6מל , ע"ג י"ג פס ונגתר6 פ"3 ערכין תוקפתך )קנ( . (hrDn1C )'ת6 וס )קב( . גלי ג'ו er וכגגכן ,ט"ב

 וגילומן% ע"3 )"ג כק17סין חיפת ותן 6נד'עי לל' )קר('ס'מר6 . מסנטרך 6101 כתוקפתך 3ית6 ס3ט .;63 צונעקקי
 . ע"6 י"ק סגם 3ליימ5 )קז( . ג"כ דף פסחים )קו( . סס קרוסין )קה( . ע"נ( ק"מ קלף מ"ג פ'וגטליס
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שמבוא
 מוהר מצוה בשפרה אבל , ,הרשויו בשלחני מיל' יצי , יום מבעור לילך יכף שמאיע
 את דוריה מצחה ולשיח )קה( , טצחה ש5ה שרפא ? למה , עארצה עם באעה לפרוחלו

 : דגצכה גן פפורין טצוה שלוחי שניט )קט( בסוכה כצצא אתה וכן ,השבת
 חמשה רבותינו)קי( שנו כך ן לבן לעשווע חייב האב דברים כמה רבינו ילמדט . כ"1( )שםנטק'

 מצות ממדו הבן הפדיון ולפדותו הורה וללמדו לתולו , לבן לעשית חייב האבדברים
 : אשהלהשיאו

 כך ? בשבת לימול טהו בשבת אבן בידו שיש תינוק רבינו 1לסינ1 , י( אות בהוספה לשםממי
 : כו' בתוכה ואבן כלכלה בידו והאבן בנו את ארם נומל )קיא( רבותינוענו

 רבותינו שנו כך ? בשבת הקרש כתבי להציל מהו רבינו ילמדט , יא,( שת בהטפה )קרחמ
 קוריו שאין ובין בהן שקורין בין בשבה הדליקה ספני שתו מצילין רדש כתבי כל)קיב(
 אומר דנלילי יוסי ר' )קיג( , הדליקה מפני בשבת אותן מצילין אין מינין ממרי אבל ,בוץ
 ר/ אדל )קטו( , השאר את ושורף אזכרותיהן קורפ )קיי( אני מינין ספרי אני כיצאאם

 . וכו' אזכרותיוע עם שורפן שאני ידי להוך מינין ספרי יפלו שאם בני את אקפחפרפת
 : כ'( שת לעיל~ין
 רבותינו שנו כך ? כשרה שתהא מהו שחורים וטלפיה שקרניה פרה רבינו ילמדנו . ל( )חקתנאי

 : אדומה שתהא צריכה כולה אבל , כשרה שחורים ופלפיה שסרניה פרה)קטז(
 נפילת )קיי( רבותינו שנו כך ? חייב יהב מה ידיו נמל ולא שאכל מי רבינו ילמדנו . כגר()בלקנב.

 : חובה הסזון לאחר , רשויה הסוק לפניידים
 רבותינו שנו כה ? ממצרים ישראל נגאלו דברים כמה בוכות רבינו י4נו . נ"ה()שם2נ.

 גלו ולא לשונם שים ולא שטם שינו ע4א ממצרים ישראל ננאלו דברים ד' בזכות)9"(
 : כו' בעריות נפרצו ולא שלהםממתורין

 הרואה )קיט( רבוועינו שנו כך ? מברך כיצד משונים אדם בני הרואה רבינו למדנו . א,( )פנחסנוי.
 ואת )קכא( הננס ואת הבוהקנים ואת )קכ( הקיפח ואת הלחקן ואת רניחור ואתרגושי

 אומר שתין שכה ואת הסומא את הקמוע את הרואה הבריות, את טשנה ברוך אומרהדרקוטם
 אם אבל , ונשחנו שלימין שהיו בזמן אימתי )קככ( , האמת דיין הבריות את מעגהברו
 מובות ואילנות פובות בריות הרואה )קכגז , הבריות מענה ברוך אוטר , אמן ממעי כןתו
 של אוכלוסין ראה אם אבל )קור( , בעולמו לו ברא שככה אמ"ה ה' אתה ברוךשסר
 : הרזים חכם ברו אוסר )קכה( ארםבני
 שנו כך ? נקרבות היו כיצד המזבח גבי ל נ49בות שהיו המנחות רבינו ילדנו . יא )שםנהי

 , המץ בשת שק הלהם ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה באות המנרצת כל )קנו(רבותינו
 גן אינה היא אף אומר יהודה ר' , והחמצן מהוכן להן בודה )קיי( השאור אומר מאירר'

 היא אף לו אמרו , המדה את וממלא המדה לתוך ונותן השאור את טביא אלאהמובחר
היתה

 , ט)מ פ' ליס כתחל נמזלס גת3 ותסלמו , סטנת 6ת חומס מ15ס ס)ימ טיסיה תקים נטוס תג6ט )6)9ק
 ס3מ 17חס טלמון כ"כ סס סר7"3 31מדוטי , סט7ס קדום 3ט7ות כנון ס3מ )מ)) )סם תותל ע15ס ט)ימיס)פפמיס

 6ת 17מס מטס ט)'מ g(JtD רותי נגפי ותלפתי . ע"ס כו' מטס 7373 ינגן מרו )6 אימר 6)6 17ק56ש
 קרטע מוספתם )קי( . עא כ"א טוכס )ק8( . סלדת )פי' לטיס חו , מטקדת טס סי6 סס3ות 1ת5מרקבות
 ))מ17 סני' ת15ת ))חט נמשם ופס , ע"6 נ"ע קרטין 33)י , נ6 פ' עכירתן ,פ"6

~Dnth 
 קךוס'ן 31'לוס)תי ,

 . כ"1 16ת r"ne 3גו"ל 3מ7לט ג'ע %nhl וסס6)ס , ע"נ h"np סכת מעגה )קיא( . עי"( סיח )7ף ס"1פא6
 ונוגץ 6וכלותיסן 6ת קודר נמול 6ף עימל סנ5י)י יופי ל' פי"ד ס3ת תוקפתך )קיג( . h"s קעי פגת עסגס)קיב(
 תיקפתם )קטו( . וכליתם מיתוך עגינו כד ושכי על3' סנ)סיו ססעיל עכל עלן סט)ס עלוך ס"ן , ימתיכסנקינס מעגיי קי77 סג") )תקן ים 1)7טחי , ססס ת9ס סק)ף מתיכת שמך קידל פי' לסט )קיר( . סס6ל 6תוסולף
שם

~onut 
 פ" , יניר משליס וטרפים טקדג,ס פלס 6ית6 מ"3 פ"3 פיס נמסגס )קם( . טגייס 63',ס סס 3כ)'

 סריס וסנל"6 , פ"6 פלס 3שספת6 וסוף , פסי)ס וע)פיס קלגיס גע)ס תגיף סנשקפת6 סס ס3י6 ור'ע ,יסמוך
 תיגלי  לקיז( . כטרם גמטגס ~bDt'1 סירס  ססגונית, נע) וספגי , גלולים ותגמת ,סב 3ול וע"ס , כסלם סגתסס
 סו6 ספק ואי , מונס 6מרוגיט , תגס סל6טוגיס תיס r'rh 3ר עמק ר' 6תו סכין נו 6י7י ו3 6מו ע'" קעילין
ot'b)6שטת תוספתך )קיט( . סס ק"ו ונסערס נסלם וימי פסיקתכן עיין )קיח( . )פניט נת65 ט)6 6ף 3ריית 
 סרוקם סס וככסי וככלייתך 3'לוס)מ' )ית6 )קכ( . ט"3 נ"מ סס וככ)' ט"ג( י"ג )ןף ס"3 פ"ע נסכות ימט5תיפ"1

 סילגיקק הנ" lP'D )קכא( . סגליות ו~טגס כרוך קימר סס ליב") )זעת רק , סתתת ליין שוך 16תרסגוסקג'ס
 גחוקפן5 )קבר( . טס יכולי ימסלפי  לקכג( . סס וגנבי נירוסלתי )קבב( . נמגמות6 מ'  אטלס עחן , היותל 6ל1ךשי'
 סס סס63תי "'6 סטלס 3תגמומ6 עיין )קכה( . ע"6 נ"מ לככ)' ועיין , ע"נ י'צ דף  סט  4יירוטלפי פשכויות
 . מ51'6 פי' )קכז( . פ"נ ג'ק תגמום מטגס )קכו( . ל6 16 ות)טמ נטם סי6 11 כלכס 06 ליפ1ססלסעמ)וקף
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 א ו במ 88.
 ואם , יחטהמ שלא ומשטפין בפושרין נילשות רמנחות כל )קכח( , יועלה ש חמירהשתה
 הקרבנות סכל חביב לך ואין , אפיאה ועל עריכתה תל לישתה על כקייב , י"א( ל)יקרא חמץ תעשה לא לה' תקריבו אשר המנחה כל שנאמר , תעשה בלא עובר , ערריההחמיצו
 : תהודה סויותר

 אליעזר ר' )קכט( רבותינו קנו כך ? לסוכה חוץ ברג לאכול מהו רבינו ילטדנו . י"ג()זםט.
 וחכמים , בלילה ומהת ביום אחת , בסוכה לאכול אדם חייב סעודות עשרה ארבעאומי
 חכטים התירו ולמה )9ל, , לבר חג ול הראשון יו"ם סלילי וצץ קצבה לרץ" איןאוסרים
 ויו"פ , לטללים טתפ~ים היו הצג ימי שבעת כל אלא , האחרון ביו"ט הסוכה מןלהפטר
 , שטים ל שלם בלב שיתפללו כדי השכה מן נפפרין לכך , כגשמים ש טתפלליןהאחרון
 : התג ליטות עולה האחרון יו"שואעפ"כ

 יקע ומאני קונם )קלא( רבותינו שנו כך ? ונדרים קסטות כיצד רבינו ילטךנו . או( )סטותנזי
 שבועה , דברו יחל בלא ה"1 , משמשך שאני קונם לאשתו האוכר מהלך שאני מדברשאני
 , מבנדרים בשבועת וזטר )קלי( , אסור , .טחיך שאיני , מדבר שאיני קונם , ישןשאיני
 : הטצות על לעבורנשבעין ~ra לפי , מותר ובשבושת , טצות שהן אע"פ , ולעשותן לדניות אסור בנדרים ,מניח עשייני תפלין , נוטל שאיני לולב , עושה שאיני סכה קמם כיצד , מבשבושתובנדרים

 ? מהמלאכה העם את להבדיל שבת ערב תוקעין תקיעות בסה רבינו ילמדנו . ב,()שם2ה.
 דבנםת רשן ניצד , טרג!לאכה העם את לרבריל תוקעין תקיעות שלש )ק"ג( רבותינו שנוכך
 נפטר העיר טן רחוק שהיה מי כל )קיר( , והוקע עיר של גבוה לגג המלה החצוצרות אתטטל

 מעיו תוקע שלישית , לעיר נכנסים דקייבים )קלה( , שניה ותוקע ובא וחוור ,ממלאכתו
 היו כירה נבי על קרירה דהיתה להקוע גמד , הנרות את ומרליקין החמין אתמטמינין

מניחיי
 : בארץ אותו טניחין היו אשה ביד נר היה ואם , בארץ אותה

 שלשה )קלו( רבותינו עבו כך ? בעול.ם נבראו טובות טחנות כטה רבינו ילטדנו . ז,( )שסנפ.
 כל חסדת נטל טהן לאריז אדם זכה , תעשר נכורה חכמה בעולם הקב"ה בראכנענות
 : מ'העולם

 כך ? השבת את שיחלל מהו הלסטין וק הגייס טן שנידף סי רבינו ולטינו . א,( (pDb'כ4
 : נפער את וטציל השבת את טרלל הלסטין וק הניימ טן נרדף שהיה מי ~ז( רבותיניעגו
 רבותעו עבו כך ? המוון על מברכין היו כיצד לארץ נכנסו שלא עד רבינו ילמדנו . ה'( )שםמאי

 ביתר רווני משנקברו , ירושלים בונה הוסיפו ירושלים שחרבה כיון , הטון זל הארץש סברכין היו משנכנר , הכל את דשן אחת ברכה טברכין היו לארץ נכנר שלא עד)קלח(
 חביב * ואין , לקבורות עניתנו והפטיב , ר~מריחו שלא רשעב , ורממיב הפובהוסיפו
 : כו' הארץ מברכת יותרסכלם

 , פ"ב למספר חדיש , בהלכה ותשבות שאלות נמצאים דפדפם בהנתחם גםרקונה
 שבעה וסך , שלנו טכ"י נובעם טהם וארבעה , טטנטובה ד,גמרפיס דיחפת הם טהם חמשהאטנם
 המדפק הוסיף אשר החמשה : לאחת אחת פה ואחשוב , הנדפס החנחוסא ממסדר הםושלשים
 זה , עלום דרכי ספני מחקנים דברים כמה רבינו ילטרנו , " שת פוסדי : הםממנטובה
 בסיום שם ובהשחומא , י"ב אות שופטים רבה דברים בסררש גם NSDJI , סר,ילסדנו מכ"יהוסיף

natwn"שלנו מכ"י הוסיף ב' אות ויקרא . הדברים" באלה "כתובה ממנפובה דמדפיס נתב 

-
אות

 גמכ* סייעי קפק סמולי פ"6 ג"1 נוכס פיין )קל( . ט'6 ק"ו סיגם מס"ס )קכט( . ש" גא מסממסח
 סלעי )מ"ז )מתג צייני כ' , מנהיגן ז)6פגני

/Ofi 
 פקקך פקיקתך ועיין , 'תמגן 5י גמי mfn וגס

 ומיין ש"כ י"ז גזליס מסגס )יקא( . ערוג מקמר יצדוק נפרוס וע5 לל"י זכוי ססכ6תי ס"נ ולממרס ספמ'גיגיוס
 גזרים ושספתו ע"3 י"ל גזליס מסגרי )קלם( . 3יו"ז ס6'ג' נוקען וכסמכות ע"י 3)6 ס6ג' כלקינן 3ג5סו פסנל"ן
 קוס 3ץ )ס73י) ועט ממקבס יומס 6ת )ס3סע סקס , סם D'PW'1 סי1 נעעע , מ"3 נ"נ הגס מסגס (aSp) .פ'א
 ותשפ סס 3גתו6 סימלו כמו כסדות פרוס יומס סייגו )הלר( . סס נ3לייס6 ע"3 5יא סגת נגמוד ועיין ,)ש5

 רשקיס סיטתי מד ידייק לס1.6 ר,קלוכיס 6ין כי יקלה( . וגו' ומלמלוט מלפזול כסוס ר.מומזיס גמועוסל6שגס
 5'תoat 6 , לניט י5מזט )סמ15ת 5ית6 ללז למג ירסיס וני)קוס רמ"ח נב* ונס שזפק )קלי( . 63מז כ5סועלו
 . 5"1 נסמרס סס כמנועמך וטין , כדייח6 6ו מסגס )טן זס 6ין כי יפרס ע וסניוס6 , כעתים סט נך~ות
 המשרפ ומן סרסר מן סנייק מן סז)'קס מן לסגי) סנ6 ש'3 כ"ג זף לפס כמע"ס מיין 6ג5 , מסגס )מון וס 6יןז(
 . גא3 איעלס נרגילות )קדח(.עיין . נ' נססלס עם 3מגמות6 ועתן , ל"מ )% שפיס )קם ויע מיטיל כלזעי1%
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כ א ו במ
 . י"א שת כ"י מן הוא יגח אות בסרסר . ח' אות מכ"י חפיף 1' אות טיקרא שם . נ'אח
 , ונאבד הילכסנו כע או א' סי' 1' ופמקא א' מ" נ' פסקא רבתי פסיקהא כע הוסיף כ"ט 14תנשא

 ! רבתי ופסיקתא דולמדנז בשם זה הביא רסס סי' ע"ב שבת במרדכיגי

 א' אות נח : הם עלנו מהכ"י נובעים הם אעם מהםוהארבעים

 ובכ-

 . א' אוון עלנו
 א' לך שם כ"ב. בכ"י ם, שם י'א. ובכ"י י"ב שם נ'. ובכ"י ח' שם ובכ-'אותו'.שםאותו'

 . ו' בכ"י ה' שם . א' בכ"י א' וירא ,, כ' בכ"י ם, שם , י"ג בכ"י י' שם . ו' בכ"י 1' שם . א'בכ"י
 . א' אונע פנחס בכ"י 1' ויצא י ""א מקץ בכ"י ה' חיי . ל"ב בכ"י י"ר שם . י"ד בכ"י ט'שם

 . י"ג בכ"י ה' שם . י' בב"י ר' שם . א' בכ'ץ א' מצורע . י"א בכ"י ט' מקץ י י"ב בכ"י ה'וישלח
 בכ"י י"א שם . יגד בכ"י ח' שם . א' בכ"י 4ף נשא . י"ה בכ"י כ"נ שם י י"מ בכ"י ם'במדבר
 י"ר שם . א' בכ"י א' ולח . כ' בנ"י י"א שם . י"ב בכ"י ז' שם . א' בכ"י א' ברעלתך .י"מ
 . יש בכ"י י"ב שם . א' בכ"י י' פנחס . כ"ה בכ"י ם"1 שם . ב"ר בכ"י מ"ו בלק . כפובכ"י
 . א' בכ"י א' מסעי . ז' בכ"י ה' שם . ב' בכ"י ב' שם . א' בכ"י א' ממות י י"ג בכ"י פץשם
 ו'שם

 בב-

 : ה'
 הבונה רבינו ילסדנו ר,( אות )בראשית :ן הם כנותרים בהלכה שאלות ישלשיםו'טבעה

 ח'( )לד י ? עונשו מה דמע לשון הכטפר רבינו ילמדנו ת,( אות )שם , ? לברך צריך כיצד חרשבית
 שנ1לרו מי רבינו י"ךנ1 ה( )יירא , ? לחירות שיצא מהו לעברו נכסיו כל הכותב רבינויל,ודנו
 . ? יעשה כיצד תפלה עבת ומניע חמוו- על רוכב היה רבינו למדנו א'( )היי . ט' בניס ענילו

 שיעבטו מהו פוטא רבינו ילמדנו י( )שם . ? באים השלמים מה ש רביט ילמרנו א,()תקרות
 אינו אבל. ומתרגם שמע את פורס סומא רבותיט שנו כך ? הצבור 4עז להוציא ורעיבהפני
 ראה שלא פ כל אומר יהודה ר' , כפיו את טשא ואיט בתורה קורא ואימ דוזיבה לפניעובר

 צריך ביצר שמן מעם שמעם מי רנ:ינו ילמדנו י,( )שם . 2( . כו' שמע על יפרוס לא מישימאורות
 ילמדנן י,( )שם . ? נולה היה להיכן בשגגה הנפש את ההורג רבינו למדנו א,( )ייצא . ?לברך
 אירעו הייתה אם רבינו ילמדנו ה'( )שם . ? עכו"ם של בשמים ריח על אדם 'שיברך מ"צרבינו

 )שם . ? זכר אשתי שתלד יה"ר שיתפ% מהומעוברת
 צורת עליו שיש נר רבינו ילמדנו י"

 של פנקת מקומות בכמה רבןנו ילכסנו ה,( )יישלה . ? הנר את ממנו ישראל שידליק מהועכו"ם
 )שם . ? נפתחתאדם

 י"
 ~קום חגני את מניח שאינו מי רבינו ילמדנו

 בהי
 . ? שנשו מהו שרהו

 רבינו ילמדנו הו( )שמ . ץ שבת במוצאי עט"ם של נר על להבדיל מהו רבינו ' ילמדט ל()יישב

 שהבריות בזמן יקרין הגשמים את דכואה רבינו ילמרנו א'( )מקץ . ? הוא זה ש שבנאמניםגרי
 בעשיית .אפר ומא ישם כמה עד אסף רבינו למינו ר,( )ש0 . ? מברך הוא כיצד להןצדיכין
 אימתי רבעו ילמדט 11( )שם . ? לשלם חייב שהנא עכב שזח רבינו ילטדנו א,( )ייגש . ?~אכה
 של הבשמים ועל הנר ;ל לברך מהו רבינו ילמדט רי( )ייהי . ? שבת במוצאי הנר עלמברכין
 א,( )יארא . ? אמן הכהנים אחר שיענה טהו התיבה לפני העומר רבעו ילמדנו ל( )שם . ?מתים
 להתפלל שעמד מי רבינו יתעדנו ו"( )שם . ? באותיותיו השם את אדם שישיא מהו רבינוילמדט
 המכה גבי על אספלנית ליחן מהו רבינו' ילמדנו נ"ר( )בשלח . ? שיפסיק מ"צ ונשכו נתשובא

 רבינו ילמדנו י"ר( )ש0 ? בשבת לרפאו'תו טה בפיו החושש רבינו ילמרנו ח'( )יתרי . ?בשבת
 וספרים ס"ת שם שיש בבית בשבת דליקה נפלה אם 0"ז( )שי . ? לעוה"ב שכה דבריםכטה
 רבינו ילסרנו ל( )תרומה . נ"א( אות בראשית )ע"ו,בכ"' ? בשבת הדליקה ספני להצילן מהואחרים
 כמה רביט ילמדנו א,( )תשא . 8( ?. נימול לכמה קטן או( )תצה . ? בה ששין היו טה תרומהסוהר

 כ"הז )שם . ? לתפלה שיעור היכן עד רבינו ילמדט כ"ג( (Qe . ? שנה בכל ישראל הורמין היותרומות
 ילמדנו כ"ח( )שם . ? ערוב ערובו שיהא מהו וקטן שוטה חרש ביר ערובו המהלח רבינוילמדט

רבינו
 סי' ממדפות )3סו"מ וסלד3"ו מכ"י תלן 13 סגתקסו מרט ז3ל )ך סר16ת 5תען סתסיכס ג5 מפתקתי2(

 פפסק ילומפ לדיגו זפת 5SD"ע(
 לקותני

 יעומס וררינו סם סכתכ ג"ג ק" 16"מ 3ל" עיין , סת'3ס 5פגי ס31ל 6יט
 ה' 3פ' כת3 0רמ3"ס 5% , תגן  חק6 טייפ סל פורס פתיי' שפרס תסיס גריס ,  ססיגס ספגי מורר סחטכת3
  SnD פל ופרס ,  שסיגר לפגי זיורו ירן"ס זטפר,ו גרוס , 35ור ס5ימ וגעטס טתס ע5 פורס ססות6 מפססטס5'

 כתג 1' 16ת ג"ג פי' 6יייס 'וסף וגגלכי . יסעול סר6"ס ~pp' וכך , טג"5 'סודם מזל' (pltb' 3'ס%ערער
 מזללי זבליו ט6כ ילוחס סוייגו כלול התגס . ע"כ ילומס 5ר3יגו פנל ת65 ס65 סכמכ סלינ"ו 3תסוכומעיין

 3תפגס ני' 3ו עסיס סלעסמגמופ6
 וקסומות וע"ס . וכו'" סת'3ס 5פי יורי 6ע1 %) ומקרנס סיט עD1tD 5 צקותי

 ": ג יסי, ססינס לפגי T~ts תוסר  Otl'D ודייו סכס3 ז"ל  גליו  געריגיי לרג  ספיגה לפח סימן מסורס סער'שנתגיס
 .  יוסף נפן  פ"ע  %( . ססג4פ4ג3ד
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 א ו במ40
 בהעלם אותיות שתי הכותב רבינו ילמדנו ל"ג( לשם . ? לקרות חייב כמה עד בתורה יקורארביט
 בריע מצאתי מאקספארר % ובכ"י ? בעולם יש טהרות בהמת כמה דביט ילמרט זי()שופיני . י בכלאים המטפל ארם חייב כמה ער ילמת4'רבינו א,( )ייקה4 . ? חייב שיהא מהו בשבתאחו
 בשה"? פירותיהם איכל ארם דברים כטה רביט ילמדט ומחתלת בהלכה שאלה עור פקודיפ'

 : וכו' אובל שארם דברים א* רבותינו שנו כך י לעוה"ב קיימתוהקרן
 סוף ער פט"ו בהעלתך מן כי ודע י בהלכה שאלות נמצאים רבה במדבר במדרשגם

 ויען , ממש כלשונו ברפוס לפניט כעת אשר מהקובץ התנחומא טן נעתק המדרש כלהספר
 נטצאים בהלכה השאלוה גם כי תמצא לכן , שלנו הכ"י אל שוה במרבר טן הנרפס תנחוסאכי
 השאלות וסס8ר . "הלכה" הוה המסרר הציג רבינו" "ילמדנו ובמקום , בכ"י לפנינו כלםנ"ע
 שהלוים בכטר היו נימין כמה הלכה י"א( אות פטיו )בהגלתך : הם ואלה 4( עשרה אחתהם

 חיב אמות כמה בתוך הלכה י"ז( אות שם )שם : ו' או,; ובנדפס יגב אות בכ"י נמצא ?טנגנים
 ליס לפרוש מהו הלכה אי( אות פט"1 )שלח : י"א ובנרפס י"מ בכ"י ? הוקף בפני לעמוראדם
 כמה הלכה א,( אות פי"ז (cw : א' אות ובנרפס בכ"י הוא ? ימים שלשה לשבה קורםהגרול
 מי הלבה כ"א( אות .ת"כ )כלק : י"ר ובנדפס כ"ו שת בכ"י ? לבט לעשות אדם חייברברים
 כמה בזכות הלכה כ"כ( אות )שם : 'ו ט ובנרפס כ"ר בכ"י ? חייב יהא טה ידיו נטל ולאשאכל
 תינוק הלכה כגו( אות )שם : ט"ו ובנרפס כ"ה אות בכ"י הוא ? ממצרים ישראל נגאלודברים
 הלכה א,( אות פכ"א )פנחס : ז' אות בהוספה בכ"י הוא ? לטלטלו מהו בשבת אבן בירושיש
 ז'( אות פו"ב )מטית : " אות ובנדפם א' אות בכ"י וצא . אדם בני של אוכלוסין הרבה ראהאם

 רבינו ילמדנו מתחיל )ושם , ה' אות ובנרפס ו' אות בכ"י הוא . בעלם נברא כבזנות ג'הלכה
 רס"ר דגנדרש את והמסדר , כו' כצזנות שלשה רבותיט שנו כך ? בשלם נבראו מהטתכמה
 שיחלל מהו הלסטים מן או הגוס מן נרדף שהיה סי הלכה א,( אות הכ"ג )מסעי : בלעוגוקצר
 היו כיצר לארץ נכנסו שלא .ער 'רככה ז,( אוח שם )שם : א' אות ובנדפס בכ"י ? השבתאת

 : ו' אות ובנדפס ה' אא כ"י ? הטוון עלמנרכין
 רבינו ימדט יבמקום , כ"ז ומספרם , בהלכה שאלות נמצאו רבה דברים במררשנם

 : ההם הסקוכצת ואלה . מישראל" "אדם מתחיל הלכה כלת ואחר , מהלבה" שם הטסדרהצע
 שת ושם . לשון בכל ס"ת לכהוב לו מותר שיהא מהו מישראל אדם הלכה א,( אות פ"א)יגרה
 . לעצמו לדון לו מותר שיהא מש הצבור gy דיין או ר4ם שנתמנה טישראל אדם הלכה"(
 אות ום )שם ? שכרו טהו ואם אב בכיבוד זהיר שהוא מישראל אדם הלקה טש( אות שם)שם
 אחר דבר או מעות בידיו והיו לו וחשכה ע"ש בדרך מהלך שהיה מישראל ארם הלבהנ"א(
 שיהא מהו וטהפלל עומד שהיה מישראל ארם %ה א,( אות פ"ב )יאתחנן . לעשות צריךהיק-
 שיהא מהו שמע את קורא שהיה מישראל ארם הלכה "( אות )שם . גדול בקול להתפלל לוסוחר
 שיהא סהו סישראל אדם רבכה י"ח( אות )שם . טופ% וגחתי ק"ש אחר להמתין מותרלו

 . הראשון ארם נצטווה דברים כטה על היה כ"ה( אוה שם )שט . ראשו פאת להקיף לונצהר
 . חובתו ירי שיצא מהו באותיותיה דקרק ולא ק"ש שקרא מישראל ארם דיכה ל"א( אות שם)שם
 לטלטלה סהו פרקים פרקים שעשויה מנורה לו שיש מישראל ארם הלבה א'( אוה פרג)עקב
 נהיה שהכל ברוך אוטר לצמאו טים ששוטה מישראל אדם הלכה ה,( אות 4ם )שם ?בשבת
 . קידודכן כהב שכר ליחן צריך מי אשה שקידש מישראל ארם .הלכה י"ב( אות שם )שס .בדברו
 . הרבה בקריות התוכחות לקרוא לו מותר שיהא מדי מישראל ארם הלכה א,( אות פיד)יאה
 )שופטים . ביו"ט שחיטה רם לכסות לו מוהר שיהא טהו טישראל אדם .הלכה 11( שת שס)שם
 הלכה  חן( אות שם )שם . בדינו לישב לו מוהר שיהא מרי אדם של קרובו הלכה א,( אותפ"ה
 ון אלו הלכה י"ג( אות שט )שם . ב"ד לאני לדון לו מותר שיהא טהו עסק לו שהיה ישראל%ך

דברים
 גתזכ? 3פ' : סם ו36ס נמש נפ5 , סני6ס 65 06ו %3נס פ56ומ פסו 710 ,מ61יס 3יר3ל נל"וגנ7פס4(

 ס56ות נ' גק6 נפ' . כ"ג( 5ית ונגזפס כ"מ 6ות 3ג"י ס0גיס , 0' 6ות ונג7פק נכ'" )סל6סונס 60)יתכ'
 6ות ונגזפק י"ע 6ות ככ"י וספ3'ט'ת , ח'  6ות  ייורפס ינד  פית ע"י סיגיי , *'  סוס  יגלרפן בכ"י)סד6סוגס
 נסלחה מוג6'ן 6ג1 ומתמין ג3סוגו קגל סוס ומתקול , 6' 6ומ וכגזפק גג"י )וסין 6תת ע56ס גסע3תן נפ' ."6(

 05600 50 0יתס וטויתו , הספל תן חסר סטיקל ג' ילעס נתגמומ6 וסמכיין ,' סגלות 30 0קנ"ס 015מקומות
 '"נ 5ות נכ'" סעג'ס , י'ע 6ומ ונידפק "'6 16ת ככ"י )סל6סונס ג56ות ג' פגמק 3פ' . 0מ0( סגמג6תנסוקס
 . ג'( שת ונגזפק )גג" 6חת ע036 תעות ונפ' . ע,( 16מ!גגדפק
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כא א ו במ
 טה מה% כשד"א שטלר תשק %כה או( אות פ"1 )הצא . 5( שלום ררכי מפני שאסרודמיים
 )שם . 6( אותו למול מוהרשההא

 טור יןט רגק והיה ננע בו שיש אדם דיכה י( אותו
 שבר עיזה מישראל אדם דיכה א,( שת '8"1 התבא , לראוהו לו טוהרשהא

 לפני.
 סרו רהיבה

 בתורה לקרות שעמד מישראל אתם הלכה חן( אות )שם י הכהנים אחר אמן לענות לו טוהרשיהא
 שלא מישראל ארם %כה א,( א'ת פ"ח )נצבים . פסוקים טנ' פחות לקרות לו מותר שיהאטהו

 )שם . לעשות צריך דוש כיצד כו' דג(נחה תפלת או סוקס תפלת ש השחר תפלתדוזפ4
 אדם דיכה אי( אות d'e )יעד . מבוץ כיצד בתורה לקרות שעוטך מישראל אדם הלכה ב,(אות

 אדם ריכה או( אות ** )הא-ט . להתפלל לו טהר שיהא טצ לפניו טפל שתוזומישראל
 דיכה א,( אות *י"א )נרנן , בשבת לרפאוהו מותר הההא מהו באזנו חושש שרוהטישראל
 אדם %ה 11( אות )שם , לעשות צריך הוא כיצר ופעה התיבה לפני שעבר מישראלארם

 במספר עולה(ס"ה ווצה , יברך עלא עד לקרות לו שחר אין ביזורה לקרות שעלהסישראל
 , הדברים דע אלו הלכה י"ס( אוית )שחטים עהואה ככצ , נמצאים כבר מהם וחכמנה ,זדך
 . דבור כק לקח אולי ש , כהילמדנו הסרפיס נטם ובהוסיף י' אווז פקודי הנדפס בתנחוסאנמצא
 לקרות וכעטך חן( אות )שם . ז' אות ויחי בנדפם הוא התיבה לפני עובר שהיה א,( אות)תנא
 ,ה,ע. אות יהרו בנדפס נ:אונו.דצא החושש א,( אות )האזיגו . כ"ח אות תצא בנדפס הואבתורה
 ב' אות בנדפם גם וממצא שלנו מכ"י הוא , ופעה רטיבה לפני העובר א,( אות)ברכה

שם שהום"
 המדפיס(

 : בילמדנו נטצאים היו ההם השאלות כל וא41 , ממנטובה
 לץ4 והם . רבינו ילמרנו דגמה~זילים בריכה שאלות נמצאים רבתי בפסיקתאגם
 הרב לידידי שלרצזים אשר שמה הנוספים פטקווז בר' שאלות ב' 'נטצאים ומהם ,בטמפר

דגרי
 שאלות ד' נמצאים האלה השאלות ובתוך , ברבתי מקום להם ליונן ניע פיידמאן טהר"ם

 ושזה . י"ב פסקא לזח פסקא לע פסקא ה' בפסקא והם , כ" בתנחוטא מקורן אשרבהלכה
 המות על שבירך מישראל אדם רביוצ ילמדנו א,( )פסקא : שמה נטצאים אנה השאלות כלאסדר
 של נר רבינו ילמדנו ב,( )פסקא . לעשווז צריך הוא כיצר ר"ח של הזכיר %א ושכתבר"ח
 צדעי מהו שבץ שרשהר רגונה שי נר רביט ילמדנו גן( )פפקא . טצותו הוא מאימתיחנוכה

 המוספק תפלה שאין דצאיל בחנוכה להיתז נגחל ר"ח רביט ילמדנו ד,( )*מקא . לוידעי
 ילמרנו ה'( ועסקא . חנוכה של להמניר צריך שיהא מהו הטוספין תפלת מתפלל שהוא מיבחטכה
 לך כ"י בתנוצסא נמצא )הוא בכתב ויסתכל שיתרגם מהו בהורה קריא דגהרגם שיהא מרירביט
 השאלה היא )היא לו לעשות וגריך מהו שכן שהזהר חנוכה של נר רבינו ילמדנו ו,( )פסקא . ו'(אות

 כות רבען ~לטיט חי( פניו.חסקא הופן- דצא להיכן ~nale העקה רבינו ילמדנו ז,( )פסקא ג'(.בפסקא
 לברך רשאי שיהא סהו מישראל ארם ס'( עיסקא . רכוכה של הנר מן בו שישתמש נר אדםשידליק
 לנמצא , הלשכה את תורטין בשנה פעטים כטה רבינו ילמדנו י,( )פסקא . מודת כשאינו הכוסעל

 ילכ42נ1 י"ב( )פסקא . השקלים על סשמיעין מאימתי רבינו ילמדנו י"א( )פסקא תשא(, כי רישבנדפס
 אדם שיהא טהו רבעו ילמדט י"ג.( )פסקא . לברך חייב הוא כיצר הקברות בין העובררבינו
 כשהיתה ארוסה פרה רבינו ילג:דנו י"ר( )פסקא . אסתר מגלת קורא שהוא בשעה לברךצריך
 )שס ' . הגוי מן ליקה לישראל סותר היה אםנעשית

 שם(ן
 היו ימים לכמה קורם רבינו ולמדט

 השולח רביט ילמרנו יש( )פסקא . הבירה פני שעל שלשכה מביתו אותה השורף כהןמפרישין
 בה שיש קופה לטלטל מז ו.בינו ילשינו כ"ה( )פסקא . נסבה הוא כיצר תבירו של בפקדונויר

 לתרומתם לטבול להם מוהר שיהא כוצ דבהנים רבינו ילמדנו כ"ט( )פסקא . בשבתמעשר
 ל"ג( )פסקא , בכל מותר שיהא סהו ט"ב שיצא כיון רבינו ילמרנו ל"א( )פסקא . באבבתשעה
 . כ"א( אווז וישלח כ"י ננתנחומא )הוא לבו את לכוין צריך הוא להיכן המהפלל רבינוילמדנו
 מתנחומא )הוא ביו"כ לו מתכפר כיצו- לחביר( אדם בין קטפה היתה אם רבינו ילפדנו ל"ח()פסקא
 . בו לתקוע כשר שיהא טדי ומיזמו שניקב שופר רבינו ילמדנו ל"ט( )פסקא . ל'( אות ויראנ"י

 ב"ח רבינו ולמך13 מ'ש( )פסקא , בר"ה להתפלל אדם צריך ברכות כמה רבינו ילמדנו מ,()פסקא
 היא איזה רבינו 41דנו מ"ב( )פסג,א . נתקדש אם מדו בעדים בעיו"ם התודש קידז12שלא

 רבינו __ ילמחע מ"ג( )פסקא . ל"ב( אות ויו-א כ"י בתנהומא )נמצא לחבירו אדם יגה שלא שאמרוששנייה
 גתגוות5 )גגון סגת65 גשו , סקוס ולכי מפג' תתוג~יס ולריס כמס ס)גס וגג") )תקן ים סם נפולס (5
 : תמגעיגס סתדסיק סס גכוסיף י' 6ותפקודי

 : פלוי קוף נ"ר וסיין , גסגת )מיגו מותל 6ס וסגווגס קנת מגומנס שגעון6(
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 א ו במ4%
 משתכפר לומר חוטא וכהוא מי רבינו ילשינו מיד()פסקא . החודש על מברכים ימים כטה עררבעו
 כדרכו ושרחץ %ז ביו"כ קרי רואה עךזא סי רבינו ילמדנו ס"ה( )פסקא . כנע תעיבה ע"י6

 ולמדנו אן( )בהוספה , התשובה או התפלה טוו נדולה ח אי רבינו ילכסנו מ"ז( )פסקא ,ביו"כ
 : ד"א כטה ער ד~דב תפלת רבינו ילמדנו גן( )שספה . ממנו לקבל מהו קרבן שהביא נףרבינו

 ע"ב( )קצ"י עצרת השמיני ביום מפסקא אחרת בנוסחא כהנא ררב בפמיכרזאנם
 לאכול מוהר לו שיהא מהו מישראל אדם הלכה ומתחלת בהלכה שאלה 'נמצא אקספארד כ"יע"פ

 השגירותי ל' בעסקא ב' ברברה וע"ש , כו' חכמים שנו כך והתשובה , השטיני ביוםבסוכות
 ולפניט , רבתי בפסיקתא או הנאבר בילמדנו הזאת הנוסחם מצא אקםפארד מכ"ישהמעתיק

 דרך לו בחס , דעכה רגשהחלת דעאת מנוסהא דעה והמסדר , עצרת דשטיני פסקא ברבתיהסר
 בשם דשאת הנוסחא הביא תשפ"ב רמז פנחס בילקוט גם . רבה דברים מדרש שסףבש

 בכ"י כי הבאתי י"א אות כהנא דרב לפסיקתא ובמבוא . אקספארד בכ"י היא כאשרהפסיקתא
 הפמקא בתחלת והם רבינו ילמדמ פעמים שתי עוד נמצאים הברכה בוזאת כ"פ בפסקאנרמולי
 שר ואחיב ט' רבותינו שנו כך ? לעשות צריך כיצד וטעה התיבה לפני ריגיבר רבינוילטדט
 רבותינו שנו כך ? לא או יברך שלא עד לקרות לו פתר בתורה לקרות ננעלה מי רבינוילמרנו
 השאלה שם נמצאו כי רבה דברים ממדרש בהלכה השאלות את הוסיף שהמעתיק וברור .כו'

 המצוי מישראל אדם הלכה במקום רק . שם באמצע והשניה הברכה וזאת בראשהראשונה
 : רבינו" "ילמרנו מלות הציג שםבטדרש

 בתנהוסא דגסצאים בהלכות והתשובות השאלות כל על ג"כ להעיר בדעתי היהוהנה
 ולבאר בגמרא או בברייתא או במשנה נטצאים הם אנה רבתי ובפסיקתא דביר ובמדרשהנדפס
 המאמר יתרחב כי ראיתי אולם , שלנו כ"י של בהלכה ותשובות בשאלות עשיתי כאשרדבריהם
 מלאכתי עיקר זה כי , שלנו כ"י ההנחומא רברי ולבאר להעיר רק מנמתי כי בפרס , מדאייוהר
 יחר בלם תידיינה למזק בסתם השאלות רק הקוראים לפני ולהביא לקצר אמרתי לכןבעת.,

 : יתפרדו ולא יתלכדו אחתבאסיפה

 . ביתא אלפא סרר שפ כ"י בתנחומא הכובאימ והאמוראים התנאים שמותז(
 ע"8 שלנו בתנדעמא השבשם והאמוראים דוענאים שמות הקוראים לפני לתתראיתי

 בם , חבריהם או רבותיהם , אחרים בשם שאמרו ומה , עצמם כשם שאמרו מה , א"בסרר
 שימצא כדי , נמצא ים ובאיזה מרוענחומא הפרשה ציינתי ובכלם , בשמם אחרים שאמרוטה

 בירושלמי מוזנר נטצא אנה קצרות ר~רות רשמתי כלם ועל , ההנתוטא בנוף שאסריו בנקלהקורא
 , והביריהם.ותלםידיהם רבותיהם היו וסי , ומקומם D1D1 ש גם העירותי ולפעמים , ומדרשימבבלי
 ויטב לרעת תהלת איזה מזה יצמח כי ואחשוב , זה לענין הנבעים מועילים דברים איזהועוד
 כי , הקיצור בתכלית וכתבתי , שונות במקומות המפוזרים מהם אחר מכל ומאמר מאמרכל
 טעם בטוב ערך וכבר , שלם ספר נדרש לזה כי , האלה בענינים הרבה להאריך רקטום פהאין
 והוא היהודים קורות בספריו סווחר חלק נ"י גרעטץ ד"ר סהר"ץ דגדול החוק- הרב ידידיודעה
 . מבוקשו וימצא בשם הקורא ידרשם , אודותם באריכות לרברת"ר

 . %אות
 שקבלו , דיונות מן שקיבל , מאבא שקיבל , מייאשא ר' בשם הלבלר נחוס ף יאבא

 . )א( כ"ז במדבר . מסיני למשה הלכה , הזקניםמן
 דבטע יוחנן ר' בשם . ד' קדושים , בשמו ברכיה ר' . ב' תצא , ט' כטות . אבאר'
 * )ג( ט"ו ראה , רב בשם הונא ור' הוא . כ"ג תולדות ,נוברין

י . )ג( ף בראשית , בשמו ברכיה י' . הארמוני אבאר'
 סקס יפ )ב( . ~,nutr טן וק'33 , עגי גימ ט3 כעמלון נזול וסיס , ט"ו פ"3 פ6ס 3מסגס 63% וגן)א(

 , סו6 מי 61'ן.5סכליע 636ל'
 וגסי.'~

 וס61 טמ5, גל 6נ6 ל' סו6 6ג6 ל' קתס כי גתכ טט3 3ל 6כ6 ל' כלך
 51ע' סם 3טגמו נקלל 6נ3 , סיומסין כ5 גלגיו כ3 קמ"י כע3 'קי כן כי , רמו טפילו שיגו 6ף סיומקיןטן
 לרוגל גיהוקק 6ג6 ל' פס 6מי סו6 3זטש )ג( . ניקל וכן , פט3 3ל ל"6 6יגו קלס על"6 תגליט 636ל'
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